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নির্ বাচি কর্ বকর্বা (নর্শেষ নর্ধাি) অআি, ১৯৯১ 

 

( ১৯৯১ সশির ১৩ িং অআি ) 

 

[৪ মর্, ১৯৯১] 

  

নির্ বাচি কর্ বকর্বাগশণর শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রশণর নর্ধািকশে প্রণীর্ অআি  

 

মেশহতু সুষ্ঠু, র্াধ ও নিরশপি নির্ বাচি নিনির্ করার লশিে নির্ বাচি-কর্ বকর্বাগশণর শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রশণর জন্য নর্ধাি করা 

সর্ীচীি ও প্রশয়াজিীয়; 

 

মসশহতু এর্দ্বারা নিম্নরূপ অআি করা হআল :- 

 

১  (১) এআ অআি নির্ বাচি কর্ বকর্বা (নর্শেষ নর্ধাি) অআি, ১৯৯১ িাশর্ নিনহর্ হআশর্   

 

(২) আহা ২৭মে নিশসম্বর, ১৯৯০ র্ানরশে কাে বকর হআয়াশছ র্নলয়া গণ্য হআশর্  

 

২  নর্ষয় র্া প্রসংশগর পনরপন্থী মকাি নকছু িা র্ানকশল, এআ অআশি-  

 

(ক) “কনর্েি” র্ ব সংনর্ধাি নুোয়ী গঠির্ নির্ বাচি কনর্েি;  

 

(ে) “চাকুরী নর্নধ” র্নলশর্ চাকুরী সংক্রান্ত মে মকাি অআি, নর্নধ, নর্ধাি, প্রনর্ধাি, চুনি, েনলল, নিশয়াগপত্র ও ের্ব 

ন্তর্ভ বি হআশর্;  

 

(গ) “নির্ বাচি” র্ ব কনর্েি কর্তবক র্া উহার র্ত্ত্বার্ধাশি পনরচানলর্ র্া নুনষ্ঠর্ মে মকাি নির্ বাচি;  

 

(ঘ) “নির্ বাচি-কর্ বকর্বা” র্ ব নির্ বাচি সংক্রান্ত মকাি োনয়ত্ব র্া কশর্ ব নিযুি মকাি ব্যনি এর্ং মপানলং মনেশি োনন্ত-শৃঙ্খলা 

র্জায় রাোর োনয়শত্ব নিশয়ানজর্ মকাি ব্যনিও আহার ন্তর্ভ বি হআশর্;  

 

(ঙ) “নিশয়াগকারী কর্তবপি” র্ ব মকাি ব্যনিশক চাকুরীশর্ নিশয়াগকারী মকাি ব্যনি র্া কর্তবপি;  

 

(চ) “নরটানি বং নিসার” র্ ব নির্ বাচি সংক্রান্ত মকাি অআশির ধীি কনর্েি কর্তবক নিযুি মকাি নরটানি বং নিসার এর্ং 

নরটানি বং নিসাশরর োনয়ত্ব পালিরর্ মকাি নির্ বাচি-কর্ বকর্বাও আহার ন্তর্ভ বি হআশর্  

 

৩  অপার্র্ঃ র্লর্ত্ ন্য মকাি অআশি র্া মকাি চাকুরী নর্নধশর্ োহা নকছুআ র্াকুক িা মকি, এআ অআশির নর্ধািার্লী 

কাে বকর র্ানকশর্  

 

৪  (১) মকাি ব্যনি নির্ বাচি-কর্ বকর্বা নিযুি হআশল, নর্নি, কনর্েি র্া মিত্রর্র্ নরটানি বং নিসাশরর নিকট গ্রহণশোগ্য 

মকাি কারণ ব্যর্ীর্, র্াঁহার োনয়ত্ব গ্রহশণ র্া পালশি পারগর্া র্া স্বীকৃনর্ প্রকাে কনরশর্ পানরশর্ি িা   

 

(২) মকাি ব্যনি নির্ বাচি-কর্ বকর্বা নিযুি হআশল র্াঁহার নিশয়াগকারী কর্তবপি র্াঁহাশক নির্ বাচি-কর্ বকর্বা নহসাশর্ মকাি 

োনয়ত্ব পালশির ব্যাপাশর র্াধা নেশর্ পানরশর্ি িা র্া নর্রর্ রানেশর্ পানরশর্ি িা   
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(৩) মকাি ব্যনি নির্ বাচি-কর্ বকর্বা নিযুি হআশল নর্নি র্াঁহার উিরূপ নিশয়াশগর র্ানরে হআশর্ নির্ বাচিী োনয়ত্ব হআশর্ 

ব্যাহনর্ িা পাওয়া পে বন্ত র্াঁহার চাকুরীর নর্নরি োনয়ত্ব নহসাশর্ কনর্েশির ধীশি মপ্রষশণ চাকুরীরর্ অশছি র্নলয়া 

গণ্য হআশর্ি   

 

(৪) উিরূপ মপ্রষশণ চাকুরীরর্ র্াকাকাশল নির্ বাচি-কর্ বকর্বা নির্ বাচি সংক্রান্ত োনয়ত্ব পালশির ব্যাপাশর কনর্েি এর্ং 

মিত্রর্র্ নরটানি বং নিসাশরর নিয়ন্ত্রশণ র্ানকশর্ি এর্ং নর্নি র্াঁহাশের োর্র্ীয় অআিানুগ অশেে র্া নিশে বে পালশি র্াধ্য 

র্ানকশর্ি   

(৫) উিরূপ মপ্রষশণ চাকুরীরর্ র্াকাকাশল নির্ বাচি-কর্ বকর্বার নিকট নির্ বাচি সংক্রান্ত োনয়ত্ব প্রাধান্য পাআশর্ এর্ং এআ 

োনয়শত্বর সনহর্ সাংঘনষ বক র্া সার্ঞ্জস্যপূণ ব িা হআশল নর্নি র্াহার ন্যান্য োনয়ত্ব পালি কনরশর্ পানরশর্ি  

 

৫  (১) মকাি নির্ বাচি-কর্ বকর্বা নির্ বাচি সংক্রান্ত মকাি ব্যাপাশর প্রেত্ত কনর্েি র্া মিত্রর্র্ নরটানি বং নিসাশরর মকাি 

অশেে র্া নিশে বে পালশি আচ্ছাকৃর্িাশর্ ব্যর্ ব হআশল র্া স্বীকৃনর্ প্রকাে কনরশল র্া নির্ বাচি সংক্রান্ত মকাি অআশির নর্ধাি 

আচ্ছাকৃর্িাশর্ লঙ্ঘি কনরশল র্া উহার ধীি মকাি পরাধ কনরশল নর্নি সোচরণ কনরয়াশছি র্নলয়া গণ্য হআশর্ি এর্ং 

উিরূপ সোচরণ র্াহার চাকুরী নর্নধ নুোয়ী োনিশোগ্য পরাধ র্নলয়া নর্শর্নচর্ হআশর্   

 

(২) মকাি নির্ বাচি-কর্ বকর্বা উপ-ধারা (১) এ উনিনের্ সোচরণ কনরশল র্াহার নিশয়াগকারী কর্তবপি র্াহাশক চাকুরী 

হআশর্ পসারণ র্া র্রোি কনরশর্ পানরশর্ র্া র্াধ্যর্ামূলক র্সর নেশর্ পানরশর্ র্া র্াহার পোর্িনর্ কনরশর্ পানরশর্ র্া 

র্াহার পশোন্ননর্ র্া মর্র্ি বৃনি িনধক দুআ র্ত্সশরর জন্য স্থনগর্ রানেশর্ পানরশর্ :  

 

র্শর্ ের্ব র্াশক মে, উিরূপ মকাি োনি উপ-ধারা (১) এ উনিনের্ ব্যর্ বর্া, স্বীকৃনর্, লঙ্ঘি র্া পরাশধর জন্য ন্য মকাি 

অআশি নিধ বানরর্ মকাি েণ্ড প্রোি র্া উহার জন্য মকাি অআিগর্ কাে বধারা গ্রহণ ব্যাহর্ র্া র্ানরর্ কনরশর্ িা   

 

(৩) মকাি নির্ বাচি-কর্ বকর্বা উপ-ধারা (১) এ উনিনের্ সোচরণ কনরশল কনর্েি র্া মিত্রর্র্ কনর্েশির সম্মনর্ক্রশর্ 

নরটানি বং নিসার র্াহাশক, র্াহার নর্রুশি র্জ্জন্য র্াহার চাকুরীনর্নধ নুোয়ী শৃঙ্খলামূলক কাে বধারা গ্রহণ সাশপশি, 

িনধক দুআ র্াশসর জন্য সার্নয়কিাশর্ চাকুরী হআশর্ র্রোশির অশেে নেশর্ পানরশর্ি এর্ং উিরূপ র্রোশির অশেে 

র্াহার নিশয়াগকারী কর্তবপি কর্তবক র্াহার চাকুরী নর্নধ নুোয়ী প্রেত্ত হআয়াশছ র্নলয়া গণ্য হআশর্ এর্ং র্েনুোয়ী আহা 

কাে বকর হআশর্   

 

(৪) উপ-ধারা (১) এ উনিনের্ সোচরশণর জন্য মকাি নির্ বাচি-কর্ বকর্বার নর্রুশি শৃঙ্খলামূলক কাে বধারা গ্রহশণর জন্য 

মকাি নিশয়াগকারী কর্তবপিশক কনর্েি র্া মিত্রর্র্ নরটানি বং নিসার নুশরাধ কনরশল উি কর্তবপি উিরূপ নুশরাধ 

প্রানপ্তর এক র্াশসর র্শধ্য উিরূপ কাে বধারা গ্রহণ কনরশর্ এর্ং র্ত্সম্পশকব কনর্েিশক র্নহর্ কনরশর্  

 

৬  (১) মকাি ব্যনি ধারা ৪(১) র্া ৪(২) এর নর্ধাি লঙ্ঘি কনরশল নর্নি িনধক এক র্ত্সর কারােশণ্ড, র্া িনধক পাঁচ 

হাজার টাকা র্ বেশণ্ড, র্া উিয়নর্ধ েশণ্ড েণ্ডিীয় হআশর্ি   

 

(২) মকাি ব্যনি ধারা ৫(৩) এর ধীি প্রেত্ত মকাি অশেে পালি র্া কাে বকর িা কনরশল র্া ধারা ৫(৪) এর নর্ধাি লঙ্ঘি 

কনরশল নর্নি িনধক ছয় র্াস কারােশণ্ড, র্া িনধক দুআ হাজার টাকা র্ বেশণ্ড, র্া উিয়নর্ধ েশণ্ড েণ্ডিীয় হআশর্ি  

 

৭  কনর্েি র্া উহার নিকট হআশর্ এর্দুশেশে সাধারণ র্া নর্শেষিাশর্ ির্র্াপ্রাপ্ত মকাি ব্যনির নলনের্ নিশোগ ছাড়া 

মকাি অোলর্ এআ অআশির ধীি মকাি পরাধ নর্চাশরর জন্য গ্রহণ কনরশর্ পানরশর্ি িা  

 

৮  নির্ বাচি কর্ বকর্বা (নর্শেষ নর্ধাি) ধ্যাশেে, ১৯৯০ (ধ্যাশেে িং ৩১, ১৯৯০) এর্দ্বারা রনহর্ করা হআল  


