স্থানীয় রকার (সটি কর্পাররলন) অআন, ২০০৯
( ২০০৯ নের ৬০ েং অআে )
[নটোবর ১৫, ২০০৯]
সটি কর্পাররলন ংক্রান্ত সিদ্যমান অআন ও ধ্যারদ্লমূ একীভূত, সভন্ন এিং
মসিতকরণকরে প্রণীত অআন
যযনঢু সটি ওন্পোনরলে ংক্রোন্ত সবদ্যমোে অআে  ধ্যোনদ্লমূ এওীভূ ঢ, সভন্ন এবং
মসিঢওরডওনে সবধ্োে ওরো মীঘীে  প্রনয়োচেীয়;
যনঢু এঢদ্দ্বোরো সেম্নরূ্ অআে ওরো আ :ংসিপ্ত
সলররানাম ও
প্রিতপন

১। (১) এআ অআে স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) অআে, ২০০৯ েোনম
সভসঢ আনব।
(২) এআ অআনের (ও) ধ্োরো ২৪, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩ এবং
১১৩ বযঢীঢ বসলষ্ট ধ্োরোমূ ১৪ যম ২০০৮ সিস্টোব্দ ঢোসরনঔ ওোযপওর
আয়োনঙ বসয়ো কডয আনব; এবং
(ঔ) ধ্োরো ২৪, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩ এবং
১১৩ সবনে ওোযপওর আনব।

ংজ্ঞা

২৷ সবয় বো প্রনের ্সর্ন্থী যওোে সওঙু েো ণোসওন, এআ অআনে,(১) “অআে প্রনয়োকওোরী ংস্থো” ণপ ্ুসল বোসেী, অমপট ্ুসল বযোঝোসয়োে,
র্যোস্ট এযোওলে বযোঝোসয়োে, অেোর বোসেী, বযোঝোসয়োে অেোর, ১[
বটপোর কোটপ বোংোনদ্ল এবং যওোস্টকোটপ বোসেী];
(২) “অদ্লপ ওর ঢফস” ণপ ধ্োরো ৮৪ এর ধ্ীে প্রডীঢ অদ্লপ ওর
ঢফস;

(৩) “অসণপও প্রসঢষ্ঠোে ” ণপ অসণপও প্রসঢষ্ঠোে অআে, ১৯৯৩ (১৯৯৩ নের
২৭ েং অআে) এর ধ্োরো ২ এবং ণপ ঊড অদ্োঢ অআে, ২০০৩ (২০০৩ নের
৮ েং অআে) এর ধ্োরো ২ এ ংজ্ঞোসয়ঢ অসণপও প্রসঢষ্ঠোে;
(৪) “অবচপেো” ণপ চঞ্জো, ঈসিষ্ট, সবষ্ঠো-ময়োসদ্, চীব-চন্তুর মৃঢনদ্,
েদ্প মোর ঢোসে, ্য়ঃপ্রডোীর সণঢোনেো বস্তু, ময়োর স্তু্, বচপয এবং েয যয
যওোে দ্ূসঢ ্দ্োণপ বো অ্সিওর দ্রবয;
(৫) “আমোরঢ” নণপ যওোে যদ্োওোে, বোসিখর, কুঁ নিখর, ববঞওখর, ঘোো,
অস্তোব বো যয যওোে প্রনয়োচনে যয যওোে দ্রবযোসদ্ নযোনক সেসমপঢ যওোে যখরো,
যদ্য়ো, ্োসে-ংরক্ষডোকোর, বোরোন্দো, প্লোঝফরম, যমনছ  সুঁসি আোর ন্তভুপ ক্ত
আনব;
(৬) “আমোরঢ সেমপোড” ণপ যওোে েূঢে আমোরঢ সেমপোড;
(৭) “আমোরঢ ্ুেঃসেমপোড” ণপ সেনদ্প সলঢভোনব এওটি আমোরনঢর ঈনেঔনযোকয
্সরবঢপ ে;
(৮) “আমোরঢ যরঔো” ণপ এআরূ্ যরঔো যোোর বোসনর সবদ্যমোে সওংবো প্রস্তোসবঢ
রোস্তোর সদ্নও আমোরনঢর বসমুঔ
প বো বসনদ্প য়োনর যওোে ংল প্রসক্ষপ্ত আনব েো;
(৯) “ঈ্-অআে” ণপ অআনের ধ্ীে প্রডীঢ ঈ্-অআে;
(১০) “ঈ্-ওর” ণপ এআ অআনের ধ্ীে অনরোস্ঢ ঈ্-ওর;
(১১) “ঈন্নয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ” ণপ লর ঈন্নয়নের ওোযপোবী ম্পোদ্নের দ্োসয়নে
সেনয়োসচঢ যওোে ংস্থো বো ওঢৃপ ্ক্ষ;
(১২) “য়োঝোর য়োওপ ” নণপ যওোে হ্রদ্, চপ্রবো, ছডপো, কূ্, ্োম্প,
ংরসক্ষঢ-চোধ্োর, ্ুকর, ে, চও্োঝ, ্োআ্, ওোভোঝপ এবং ্োসে
রবরো বো বযবোনরর চেয বযবহৃঢ েযোেয যন্ত্র্োসঢ আোর ন্তভুপ ক্ত আনব;
(১৩) “য়োটপ” ণপ এওচে ওোঈসন্পর সেবপোঘনের ঈনেনলয ীমোেো-সেধ্পোসরঢ
এওটি য়োটপ;
(১৪) “সটি ওন্পোনরলে” বো “ওন্পোনরলে” ণপ এআ অআনের ধ্ীে কঠিঢ
যওোে সটি ওন্পোনরলে;
(১৫) “ওেচোরনভন্পী” ণপ অবচপেো ্োরড  স্তোন্তর;

(১৬) “ওমপওঢপ ো ” ণপ ওন্পোনরলনের যওোে ওমপওঢপ ো এবং যওোে ওমপঘোরী
আোর ন্তভুপ ক্ত আনব;
(১৭) “ওর” ণপ যওোে ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো, সফ, শুল্ক এবং এআ অআনের
ধ্ীে অনরো্নযোকয েয যয যওোে ওর আোর ন্তভুপ ক্ত আনব;
(১৮) “ওোঈসন্পর” ণপ সটি ওন্পোনরলনের যওোে ওোঈসন্পর;
(১৯) “ওোরঔোেো” ণপ বোংোনদ্ল শ্রম অআে, ২০০৬ (২০০৬ এর ৪২ েং
অআে) এর ধ্োরো ২(৭) এ ংজ্ঞোসয়ঢ “ওোরঔোেো”;
(২০) “ঔোচেো” ণপ অআেম্মঢ ঈ্োনয় যওোে আমোরঢ বো চসম সধ্ওোনর
রোসঔবোর ওোরনড ঈোর দ্ঔদ্োর বো ভোিোটিয়ো বো ীচ গ্রীঢো ওঢৃপ ও অআেঢঃ
প্রনদ্য় ণপ সওংবো দ্রবয;
(২১) “ঔোদ্য” ণপ ধ্ এবং ্োেীয় বযঢীঢ মোেুনর ্োেোোনরর সেসমি
বযবহৃঢ ও প্রওোর দ্রবয;
(২২) “কডস্থোে” ণপ যওোে ভবে, অসেেো ণবো স্থোে যযঔোনে োধ্োরড
চেকনডর প্রনবলোসধ্ওোর রসয়োনঙ;
(২৩) “চে্ণ” ণপ বপোধ্োরনডর বযবোযপ ্ণ, রোস্তো বো িও;
(২৪) “চসম” ণপ সেমপোডোধ্ীে বো সেসমপঢ ণবো চমগ্ন যয যওোে চসম;
(২৫) “যঝো” ণপ এআ ্োআনের ধ্ীে অনরোস্ঢ যঝো;
(২৬) “ড্রোক” বো “ধ্” ণপ ভযন্তরীড ণবো বোসযওভোনব বযবোনরর চেয
ধ্ সোনব বযবহৃঢ যয যওোে দ্রবয এবং নধ্র সমশ্রনড ণবো প্রস্তুসঢনঢ
বযবহৃঢ যয যওোে দ্রবয আোর ন্তভুপ ক্ত আনব;
(২৭) “যড্রে” নণপ ভূ -সেম্নস্থ েদ্প মো, রোস্তো বো বোসি-খনরর েদ্প মো, ুিে,
ওোভোঝপ, ্সরঔো, েোো, বৃসষ্টর ্োসে  যেোংরো ্োসে বনের চেয েয যয
যওোে প্রওোর বযবস্থো আোর ন্তভুপ ক্ত আনব;
(২৮) “ঢফস” ণপ এআ অআনের যওোে ঢফস;

(২৯) “ঢসব” ণপ ধ্োরো ৭০ এর ধ্ীে কঠিঢ সটি ওন্পোনরলে ঢসব;
(৩০) “দ্ঔদ্োর” নণপ োমসয়ওভোনব চসম বো আমোরঢ বো ঈোর ংনলর চেয
ঈোর মোসওনও ভোিো প্রদ্োে ওনরে বো ঢোো প্রদ্োনের চেয দ্োয়ী ণোনওে এমে
বযসক্ত ন্তভুপ ক্ত আনবে;
(৩১) “দ্ুগ্ধঔোমোর” ণপ যওোে ঔোমোর, করুর ঙোঈসে, যকোয়োখর, দ্ুধ্
ংরক্ষডোকোর, দ্ুনধ্র যদ্োওোে বো এমে যওোে স্থোে যযস্থোে আনঢ দ্ুধ্ ণবো
দ্ুগ্ধচোঢ দ্রবয সবক্রনয়র চেয রবরো ওরো য়;
(৩২) “সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্ক্ষ” ণপ রওোর বো এআ অআনের যওোে ুসেসদ্প ষ্ট ঈনেলয
্ূরডওনে রওোর ওঢৃপ ও ক্ষমঢো প্রদ্ি যয যওোে রওোসর ওমপওঢপ ো;
(৩৩) “সেবপোঘে ওসমলে” ণপ কডপ্রচোঢন্ত্রী বোংোনদ্নলর ংসবধ্োনের েুনিদ্
১১৮ এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ সেবপোঘে ওসমলে;
(৩৪) “সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুেযো” ণপ ধ্োরো ৩৮ এর ধ্ীে কঠিঢ সেবপোঘেী
অস্ ট্রোআবুযেো;
(৩৫) “সেবপোঘেী ট্রোআবুেযো ” ণপ ধ্োরো ৩৮ এর ধ্ীে কঠিঢ সেবপোঘেী
ট্রোআবুযেো;
(৩৬) “সেবপোঘে ্যপনবক্ষও” ণপ যওোে বযসক্ত বো ংস্থো যোোনও সেবপোঘে
ওসমলে বো এঢদ্ুনেনলয ঢদ্ওঢৃপ ও েুনমোসদ্ঢ যওোে বযসক্ত ওঢৃপ ও এআ অআনের
ধ্ীে যওোে সেবপোঘে ্যপনবক্ষনডর চেয সসঔঢভোনব েুমসঢ যদ্য়ো আয়োনঙ;
(৩৭) “বেসঢও স্খেচসেঢ ্রোধ্” ণপ Penal Code,1860 (Act. No.
XIV of 1860) যঢ ংজ্ঞোসয়ঢ ঘোুঁদ্োবোসচ, ঘু সর, ম্পসি অত্মো , সবশ্বো ভংক,
ধ্পড, ঢযো, ঔুে এবং Prevention of Corruption Act, 1947 (Act. II of
1947) এ ংজ্ঞোসয়ঢ "Criminal misconduct" আোর ন্তভুপ ক্ত আনব;
(৩৮) “্ুসল ওমপওঢপ ো” ণপ ্ুসল বোসেীর োব-আন্পন্টর  ঢদ্ূর্ধ্প ্দ্মযপোদ্োম্পন্ন যওোে ্ুসল ওমপওঢপ ো;
(৩৯) “প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো” ণপ সটি ওন্পোনরলনের প্রধ্োে সেবপোী
ওমপওঢপ ো;
(৪০) “প্রসবধ্োে” ণপ এআ অআনের ধ্ীে প্রডীঢ প্রসবধ্োে;

(৪১) “সফ” ণপ এআ অআনের ধ্ীে ধ্োযপওৃঢ সফ;
(৪২) “সবসধ্” ণপ এআ অআনের ধ্ীে প্রডীঢ সবসধ্;
(৪৩) “বযোংও” ণপ (ও) বযোংও যওোম্পোেী অআে, ১৯৯১ (১৯৯১ নের ১৪ েং অআে) এর ধ্োরো
৫(ড) এ ংজ্ঞোসয়ঢ বযোংও যওোম্পোেী ;
(ঔ) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O No. 128
of 1972) এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ বোংোনদ্ল সলে ঊড ংস্থো ;
(ক) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O No. 129 of
1972) এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ বোংোনদ্ল সলে বযোংও ;
(খ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order,
1973 (P.O No. 7 of 1973) এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ বোংোনদ্ল োঈ সবসডং
ফোআেযোন্প ওন্পোনরলে;
(গ) The Bangaladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of
1973) এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ বোংোনদ্ল ওৃ স বযোংও;
(ঘ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976
(Ordinance No. XL of 1976) এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ আেনভষ্টনমন্ট ওন্পোনরলে
ব বোংোনদ্ল;
(ঙ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986
(Ordinance No. LVIII of 1986) এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ রোচলোী ওৃ স
ঈন্নয়ে বযোংও; বো
(চ) যওোম্পোেী অআে, ১৯৯৪ (১৯৯৪ নের ১৮ েং অআে) এর ধ্ীে
প্রসঢসষ্ঠঢ Basic Bank Limited (Bangladesh Small Industries and
Commerce Bank Limited);
(৪৪) “ভোিো” ণপ যওোে দ্োোে বো ভূ সম দ্ঔ বোবদ্ ভোিোটিয়ো বো
আচোরোগ্রীঢো ওঢৃপ ও অআেেঢভোনব ্সরনলোধ্য যওোে ণপ বো বস্তু;
(৪৫) "োভচেও ্দ্" (Office of profit) ণপ প্রচোঢন্ত্র সওংবো রওোসর
ংসবসধ্বদ্ধ ওঢৃ ্পক্ষ বো রওোসর মোসওোেোধ্ীে লঢওরো ্ঞ্চোল ভোক বো ঢদ্ূদ্ধপ

যলয়োরভু ক্ত ্োবসও সসমনঝট যওোম্পোেীনঢ োবক্ষপ সডও যবঢেভু ক্ত ্দ্ বো
বস্থোে;
(৪৬) “মোসও” নণপ অ্োঢঢঃ চসম  আমোরনঢর ভোিো ণবো ঈোনদ্র যয
যওোে এওটির ভোিো সেচ দ্োসয়নে ণবো যওোে বযসক্তর ণবো মোনচর ণবো
যওোে ধ্মীয় ণবো দ্োঢবয ওোনচর প্রসঢসেসধ্ ণবো ট্রোসস্ট সোনব ংগ্র
ওসরনঢনঙে ণবো যসদ্ চসম ণবো আমোরঢ ভোিোটিয়োর সেওঝ ভোিো প্রদ্োে
ওসরন সযসে ঢোো ংগ্র ওসরনঢে এআরূ্ বসক্ত ন্তভুপ ক্ত আনবে;
(৪৭) “যময়র” ণপ সটি ওন্পোনরলনের যময়র;
(৪৮) “যোেবোে” ণপ রোস্তোয় বযবোরনযোকয ঘোওোযুক্ত ্সরবে;
(৪৯) “সঘব” ণপ সটি ওন্পোনরলনের সঘব;
(৫০) “ংক্রোমও বযোসধ্” ণপ এমে বযোসধ্ যোো এওচে বযসক্ত আনঢ েয
বযসক্তনও ংক্রসমঢ ওনর এবং রওোর ওঢৃপ ও রওোসর যকনচনঝ প্রওোসলঢ েয
যয যওোে বযোসধ্ আোর ন্তভুপ ক্ত আনব;
(৫১) “রওোর ” ণপ কডপ্রচোঢন্ত্রী বোংোনদ্ল রওোর;
(৫২) “রওোসর রোস্তো” ণপ রওোর সওংবো স্থোেীয় রওোর প্রসঢষ্ঠোে ণবো
েয যওোে স্থোেীয় ওঢৃপ ্ক্ষ ওঢৃপ ও রক্ষডোনবক্ষডোধ্ীে চেকনডর ঘোঘনর চেয
যয যওোে রোস্তো;
(৫৩) “িও যরঔো” ণপ রোস্তো ধ্োরনডর ভূ সম এবং রোস্তোর ংল সবনল কঞনের
ভূ সমনও ্োশ্ববঢী ভূ সম আনঢ সবভক্তওোরী যরঔো আোর ন্তভুপ ক্ত আনব;
(৫৪) “ুয়োনরচ” ণপ এওটি যড্রনের মোধ্যনম বোসঢ ্য়ঃসেষ্কোলে, দ্ূসঢ ্োসে,
বৃসষ্টর ্োসে এবং েদ্প মো বোসঢ যয যওোে দ্ূসঢ বো যেোংরো দ্রবযোসদ্;
(৫৫) “ংসবসধ্বদ্ধ রওোসর ওঢৃপ ্ক্ষ” ণপ কডপ্রচোঢন্ত্রী বোংোনদ্নলর
ংসবধ্োনের েুনিদ্ ১৫২(১) এ ংজ্ঞোসয়ঢ যওোে ংসবসধ্বদ্ধ রওোসর
ওঢৃপ ্ক্ষ;
(৫৬) “স্থোয়ী ওসমটি” ণপ এআ অআনের ধ্োরো ৫০ এর ধ্ীে কঠিঢ স্থোয়ী ওসমটি
৷
সিতীয় ভাগ

প্রথম ধ্যায়
সটি কর্পাররলন প্রসতষ্ঠা, আতযাসদ্
সটি কর্পাররলন
প্রসতষ্ঠা

৩৷ (১) েয যওোে অআনে যোো সওঙু আ ণোকও েো যওে, এআ অআে বব
আবোর নে নে সবদ্যমোে ও সটি ওন্পোনরলে এআ অআনের ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ
যণোক্রনম ঠোওো সটি ওন্পোনরলে, ঘট্টগ্রোম সটি ওন্পোনরলে, রোচলোী সটি
ওন্পোনরলে, ঔুেো সটি ওন্পোনরলে, বসরলো সটি ওন্পোনরলে  সনঝ সটি
ওন্পোনরলে সোনব কডয আনব৷
(২) প্রসঢটি সটি ওন্পোনরলনের অঢোধ্ীে এোওোমূনর সববরড প্রণম
ঢফসভু ক্ত আনব৷
(৩) রওোর সবসধ্ দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ েূঢে সটি ওন্পোনরলে প্রসঢষ্ঠো
ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৪) েূঢে সটি ওন্পোনরলে প্রসঢষ্ঠোর যক্ষনে, সেধ্পোসরঢ মোেদ্নে, েযোনেযর
মনধ্য, সেম্নবসডপঢ সবয়মূ ন্তভুপ ক্ত ণোসওনব, যণোঃ
(ও) সবদ্যমোে য্ৌর-এোওোর চেংঔযো;
(ঔ) চেংঔযোর খেে;
(ক) স্থোেীয় অনয়র ঈ

;

(খ) এোওোর ণপনেসঢও গুরুে;
(গ) বওোঞোনমোকঢ ুসবধ্োসদ্  ম্প্রোরনডর ুনযোক;
(ঘ) সবদ্যমোে য্ৌরভোর বোসপও অয়; এবং
(ঙ) চেমঢ৷
(৫) যয এোওো আয়ো েূঢে সটি ওন্পোনরলে কঠিঢ আনব যআ এোওোর েোনমআ
ঈক্ত সটি ওন্পোনরলনের েোমওরড আনব৷
(৬) সটি ওন্পোনরলে এওটি ংসবসধ্বদ্ধ ংস্থো আনব এবং আোর স্থোয়ী
ধ্োরোবোসওঢো  এওটি োধ্োরড ীনমোর ণোসওনব এবং এআ অআে  সবসধ্
োন্নক্ষ, আোর স্থোবর  স্থোবর ঈভয় প্রওোর ম্পসি চপে ওসরবোর,
সধ্ওোনর রোসঔবোর  স্তোন্তর ওসরবোর ক্ষমঢো ণোসওনব এবং আোর েোনম আো
মোমো দ্োনয়র ওসরনঢ ্োসরনব বো আোর সবরুনদ্ধ মোমো দ্োনয়র ওরো যোআনব৷

(৭) কডপ্রচোঢন্ত্রী বোংোনদ্নলর ংসবধ্োনের ৫৯ (১) েুনিদ্ েুযোয়ী প্রসঢটি
সটি ওন্পোনরলে এওটি প্রলোসেও এওোংল বো আঈসেঝ সোনব কডয আনব৷

ঢাকা সটি
কর্পাররলন
সিভসিকরণ,
আতযাসদ্

২

[ ৩ও। (১) এআ অআনের েযোেয সবধ্োনে যোো সওঙু আ ণোকও েো যওে, ধ্োরো
৩(১) এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ ঠোওো সটি ওন্পোনরলে, ঠোওো ঈির সটি ওন্পোনরলে
এবং ঠোওো দ্সক্ষড সটি ওন্পোনরলে েোনম সবভক্ত আনব।
(২) ঠোওো সটি ওন্পোনরলে এর ওমপওঢপ ো  ওমপঘোরী, ম্পদ্, সধ্ওোর, ঊড,
দ্োয়  দ্োসয়ে, ুসবধ্ো এবং স্থোবর-স্থোবর ও ম্পসি, েকদ্  বযোংও সস্থসঢ,
ংরসক্ষঢ সঞ্চঢ ঢসব, সবসেনয়োক এবং েয ও সধ্ওোর এবং এআরূ্
ম্পসিনঢ ণবো ঈো আনঢ ঈদ্ভূ ঢ বো সচপঢ েযোেয ও স্বোণপ  সধ্ওোর
এবং ও বস, যরসচস্টোর, যরওটপ্ে এবং েয ও দ্স-দ্স্তোনবচ
রওোর, সবসধ্ দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ, ঢনব সবসধ্ প্রডীঢ েো য়ো ্যপন্ত
রওোসর অনদ্ল দ্বোরো, ঠোওো ঈির সটি ওন্পোনরলে  ঠোওো দ্সক্ষড সটি
ওন্পোনরলনে যক্ষেমঢ, স্তোন্তর, েযস্ত, স্থোেোন্তর বো বদ্ীর বযবস্থো গ্রড ওসরনব।
(৩) ঠোওো সটি ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও বো ঈোর সবরুনদ্ধ দ্োনয়রওৃ ঢ মোমো বো
ওোযপধ্োরো যক্ষেমঢ, ঠোওো ঈির সটি ওন্পোনরলে বো ঠোওো দ্সক্ষড সটি
ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও বো ঈোর সবরুনদ্ধ দ্োনয়রওৃ ঢ মোমো বো ওোযপধ্োরো বসয়ো
কডয আনব।
(৪) ঠোওো সটি ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও আনঢো্ূনবপ চোরীওৃ ঢ ও প্রসবধ্োে, ঈ্অআে, অনদ্ল, প্রজ্ঞো্ে, যেোটিল বো অআনের ক্ষমঢো ম্পন্ন েযোেয দ্স এবং
প্রনযোচয ও সবসধ্, যক্ষেমঢ, ঠোওো ঈির সটি ওন্পোনরলে  ঠোওো দ্সক্ষড
সটি ওন্পোনরলে এর যক্ষনে প্রনযোচয আনব এবং ঠোওো সটি ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও
প্রদ্ি ও োআনন্প, েুমসঢ, অনরোস্ঢ ওর, আঢযোসদ্ যক্ষেমঢ, ঠোওো ঈির
সটি ওন্পোনরলে  ঠোওো দ্সক্ষড সটি ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও প্রদ্ি, মঞ্জুরীওৃ ঢ বো
অনরোস্ঢ বসয়ো কডয আনব।]

সটি
কর্পাররলরনর
এাকা
ম্প্রারণ িা
ংরকাচন

৪৷ (১) রওোর, সবসধ্ দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ, রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে
দ্বোরো সটি ওন্পোনরলে ংগ্ন যওোে এোওোনও ওন্পোনরলনের ীমোেোর ন্তভুপ ক্ত
ণবো ওন্পোনরলনের যওোে এোওোনও ঈোর ীমোেো-বসভূপ ঢ ওসরনঢ ্োসরনব ৷
(২) যওোে এোওো সটি ওন্পোনরলনের এোওোর ন্তভুপ ক্ত ওরো আন, এআ অআে,
সবসধ্, প্রসবধ্োে এআ অআনের ধ্ীে প্রদ্ি ও অনদ্ল, সেনদ্প ল  ক্ষমঢো ঈক্ত

এোওোয় প্রনযোচয আনব ৷
(৩) যওোে এোওো সটি ওন্পোনরলনের এোওোর বসভূপ ঢ ওরো আন, এআ অআে,
সবসধ্, প্রসবধ্োে এবং এআ অআনের ধ্ীে প্রদ্ি ও অনদ্ল, সেনদ্প ল  ক্ষমঢো
ঈক্ত এোওোয় অর প্রনযোচয আনব েো৷
(৪) রওোর, রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো, প্রনয়োচেনবোনধ্, এআ অআনের
প্রণম ঢফস ংনলোধ্ে ওসরনঢ ্োসরনব ৷

সটি কর্পাররলন
গঠন

৫৷ (১) প্রনঢযও সটি ওন্পোনরলে সেম্নসসঔঢ বযসক্তবনকপর মিনয় কঠিঢ আনবঃ
(ও) যময়র;
(ঔ) রওোর ওঢৃপ ও রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ংঔযও
ওোঈসন্পর; এবং
(ক) ঈ্-ধ্োরো (২) েুযোয়ী যওব মসোনদ্র চেয ংরসক্ষঢ সেধ্পোসরঢ ংঔযও
ওোঈসন্পর৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর দ্ফো (ঔ) এর ধ্ীে সেধ্পোসরঢ ংঔযও ওোঈসন্পনরর
এও-ঢৃ ঢীয়োংনলর মংঔযও অে, ঢঃ্র ংরসক্ষঢ অে বসয়ো
ঈসেসঔঢ, মসোনদ্র চেয ংরসক্ষঢ ণোসওনবঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, ংরসক্ষঢ অে বসভূপ ঢ অনে মসো প্রোণীনদ্র রোসর
ংলগ্রডনও বোসরঢ ওসরনব েো৷
বযোঔযোঃ এআ ঈ্-ধ্োরোর ধ্ীে ংরসক্ষঢ অনের ংঔযো সেধ্পোরনডর যক্ষনে,
যসদ্ ঈক্ত ংঔযোর ভগ্নোংল ণোনও এবং ঈক্ত ভগ্নোংল নধ্পও বো ঢদ্ূর্ধ্প য়, ঢনব
ঈোনও ্ূডপ ংঔযো বসয়ো কডয ওসরনঢ আনব এবং যসদ্ ঈক্ত ভগ্নোংল নধ্পও এর
ওম য়, ঢনব ঈোনও ঈন্ক্ষো ওসরনঢ আনব৷
(৩) যময়নরর ্দ্ ওন্পোনরলনের লঢওরো ্ুঁঘোির ভোক য়োনটপর ওোঈসন্পর
্নদ্ সেবপোঘে েুসষ্ঠঢ আন এবং সেবপোসঘঢ ওোঈসন্পরকনডর েোম রওোসর
যকনচনঝ প্রওোসলঢ আন, ওন্পোনরলে, এআ অআনের েযোেয সবধ্োে োন্নক্ষ,
যণোযণভোনব কঠিঢ আয়োনঙ বসয়ো কডয আনব৷
বযোঔযোঃ এআ ঈ্-ধ্োরোয় 'ওোঈসন্পর' নণপ ংরসক্ষঢ অনে সেবপোসঘঢ
ওোঈসন্পর বুছোআনব৷

(৪) যময়র ্দ্োসধ্ওোরবন এওচে ওোঈসন্পর বসয়ো কডয আনবে৷

সটি
কর্পাররলরনর
মময়াদ্

৬৷ ওন্পোনরলনের যময়োদ্ ঈো কঠিঢ আবোর ্র ঈোর প্রণম ভো েুসষ্ঠঢ
আবোর ঢোসরঔ আনঢ ্োুঁঘ ব

আনব ৩[ ।]

সিতীয় ধ্যায়
মময়র ও কাউসির ম্পসকপত সিধ্ান
মময়র ও
৭৷ (১) যময়র বো যওোে ওোঈসন্পর ্নদ্ সেবপোসঘঢ বযসক্ত ঢোোর ওোযপভোর
কাউসিরগরণর গ্রনডর ্ূনবপ সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢ  মনয়র মনধ্য সদ্বঢীয় ঢফসন বসডপঢ ঙনও
ল্থ িা মঘাণা রওোর ওঢৃপ ও মনেোেীঢ বযসক্তর ম্মুনঔ ল্ণ গ্রড বো যখোডো প্রদ্োে ওসরনবে
এবং ল্ণ বো যখোডো্নে স্বোক্ষরদ্োে ওসরনবে৷
(২) যময়র বো ওোঈসন্পরকনডর েোম রওোসর যকনচনঝ প্রওোসলঢ আবোর সেল
সদ্নের মনধ্য রওোর বো ঢদ্ওঢৃপ ও মনেোেীঢ ওঢৃপ ্ক্ষ যময়র  ও
ওোঈসন্পরনও ল্ণ গ্রড বো যখোডো প্রদ্োনের বযবস্থো ওসরনবে৷

ম্পসি ম্পসকপত ৮৷ (১) যময়র এবং প্রনঢযও ওোঈসন্পরনও, ল্ণ গ্রড বো যখোডো প্রদ্োনের
মঘাণা
ময় ঝযোক্স অআনটসন্টসফনওলে েের (যসদ্ ণোনও) ংসিষ্ট ওর সফন
দ্োসঔওৃ ঢ  কৃীঢ ঢোোর এবং ঢোোর ্সরবোনরর দ্যনদ্র যদ্নল  সবনদ্নল
বসস্থঢ স্থোবর, স্থোবর ম্পসির বপনল সববরড, এওটি ফেোমোর মোধ্যনম
রওোর ওঢৃপ ও মনেোেীঢ ওমপওঢপ োর সেওঝ দ্োসঔ ওসরনঢ আনব৷
(২) ংসিষ্ট ওর সফন দ্োসঔওৃ ঢ  কৃীঢ ঝযোক্স অআনটসন্টসফনওলে েের
েসঢ ম্পনদ্র বপনল সোব দ্োসঔ ওসরনঢ েো ্োসরন বো ওরো েো আন,
যময়র এবং প্রনঢযও ওোঈসন্পর ল্ণ গ্রনডর ময় ঢোোর এবং ঢোোর
্সরবোনরর যয যওোে দ্নযর স্বে, দ্ঔ বো স্বোণপ অনঙ এআ প্রওোর যোবঢীয়
স্থোবর এবং স্থোবর ম্পসির এওটি সসঔঢ সববরড ফেোমোর মোধ্যনম
রওোর ওঢৃপ ও মনেোেীঢ ওমপওঢপ োর সেওঝ দ্োসঔ ওসরনবে৷
(৩) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে দ্োসঔওৃ ঢ ফেোমো এবং ঈ্-ধ্োরো (২) এর
ধ্ীে দ্োসঔওৃ ঢ সসঔঢ সববরড ঢয প্রমোসডঢ আন, ঈো দ্োঘরড কডয
আনব এবং ঈক্ত দ্োঘরনডর সভনযোনক যক্ষেমঢ, যময়র বো ওোঈসন্পনরর

সবরুনদ্ধ বযবস্থো গ্রড ওরো যোআনব৷
বযোঔযো৷- এআ ধ্োরোর ঈনেলয ্ূরডওনে „„্সরবোনরর দ্য‟‟ বসনঢ ংসিষ্ট
যময়র বো ওোঈসন্পনর স্ত্রী বো স্বোমী এবং ঢোোর সঢ ববোওোরী এবং ঢোোর
ঈ্র ম্পূডপভোনব সেভপ রলী স্ঢো, মোঢো, ্ুে, ওেযো, 
,
, ভ্রোঢো
 ভসগ্ননও বুছোআনব৷

মময়র এিং
৯৷ (১) যওোে বযসক্ত যময়র বো ওোঈসন্পর সেবপোসঘঢ আবোর যযোকয আনবে,
কাউসিরগরণর যসদ্মযাগযতা ও
(ও) সঢসে বোংোনদ্নলর েোকসরও ে;
রযাগযতা
(ঔ) ঢোোর বয় ্ুঁসঘল ব

্ূডপ য়;

(ক) যময়নরর যক্ষনে সটি ওন্পোনরলনের যয যওোে য়োনটপর যভোঝোর ঢোসওোয়
ঢোোর েোম সস্বদ্ধ ণোনও;
(খ) ংরসক্ষঢ মসো অনের ওোঈসন্পর েযোেয ওোঈসন্পরনদ্র যক্ষনে
ংসিষ্ট য়োনটপর যভোঝোর ঢোসওোয় ঢোোর েোম সস্বদ্ধ ণোনও৷
(২) যওোে বযসক্ত যময়র বো ওোঈসন্পর ্নদ্ সেবপোসঘঢ আবোর চেয এবং ঈক্তরূ্
যময়র বো ওোঈসন্পর ্নদ্ ণোসওবোর যযোকয আনবে েো, যসদ্ সঢসে(ও) বোংোনদ্নলর েোকসরওে ্সরঢযোক ওনরে বো োরোে;
(ঔ) যওোে ঈ্যুক্ত অদ্োঢ ওঢৃপ ও প্রওৃ সঢস্থ বসয়ো যখোসঢ ে;
(ক) যদ্ঈসয়ো যখোসঢ ে এবং যদ্ঈসয়ো যখোসঢ আবোর ্র দ্োয় আনঢ
বযোসঢ োভ েো ওসরয়ো ণোনওে;
(খ) যওোে যফৌচদ্োরী বো বেসঢও স্খেচসেঢ ্রোনধ্ যদ্োী োবযস্ত আয়ো
েূযে দ্ুআ ব
ওোরোদ্নে দ্সেঢ ে এবং ঢোোর মুসক্তোনভর ্র ্োুঁঘ
ব
সঢবোসঢ েো আয়ো ণোনও;
(গ) প্রচোঢনন্ত্রর বো সটি ওন্পোনরলনের বো যওোে ংসবসধ্বদ্ধ রওোসর
ওঢৃপ ্নক্ষর বো েয যওোে স্থোেীয় ওঢৃপ ্নক্ষর যওোে োভচেও ্নদ্ োবপক্ষসডও
সধ্সষ্ঠঢ ণোনওে;

(ঘ) যওোে সবনদ্লী রোষ্ট্র আনঢ েুদ্োে বো ঢসব গ্রড ওনর এআরূ্ এওটি
যবরওোসর ংস্থোর প্রধ্োে ওোযপসেবপোীর ্দ্ আনঢ ্দ্ঢযোক বো বর গ্রড বো
্দ্ঘু যসঢর ্র সঢে ব
সঢবোসঢ েো ওসরয়ো ণোনওে;
(ঙ) যওোে মবোয় সমসঢ এবং রওোনরর মনধ্য ম্পোসদ্ঢ ঘু সক্ত বযঢীঢ,
রওোরনও ্ডয রবরো ওসরবোর চেয বো রওোর ওঢৃপ ও কৃীঢ যওোে ঘু সক্তর
বোস্তবোয়ে বো যবো ওোযপক্রম ম্পোদ্নের চেয, সঢসে ঢোোর সেচ েোনম বো
ঢোোর ট্রোসস্ট সোনব যওোে বযসক্ত বো বযসক্তবনকপর েোনম বো ঢোোর ুসবধ্োনণপ বো
ঢোোর ঈ্নক্ষয বো যওোে সন্দু যযৌণ ্সরবোনরর দ্য সোনব ঢোোর যওোে
ংল বো স্বোণপ অনঙ এআরূ্ ঘু সক্তনঢ অবদ্ধ আয়ো ণোনওে;
বযোঔযোঃ ঈ্সর-ঈক্ত দ্ফো (ঙ) এর ধ্ীে অনরোস্ঢ নযোকযঢো যওোে বযসক্তর
যক্ষনে প্রনযোচয আনব েো যয যক্ষনে(১) ঘু সক্তটিনঢ ংল বো স্বোণপ ঢোোর ঈ্র ঈিরোসধ্ওোরূনে বো ঈআূনে
প্রো্ও, সেবপোও বো বযবস্থো্ও সোনব স্তোন্তসরঢ য়, যসদ্ েো ঈো স্তোন্তসরঢ
আবোর ্র ঙয় মো ণবো যওোে সবনল যক্ষনে রোষ্ট্র্সঢ ওঢৃপ ও বসধ্পঢ ময়
সঢবোসঢ য়; ণবো
(২) যওোম্পোেী অআে, ১৯৯৪ (১৯৯৪ নের ১৮ েং অআে) এ ংজ্ঞোসয়ঢ যওোে
্োবসও যওোম্পোেীর দ্বোরো বো ্নক্ষ ঘু সক্তটি ম্পোসদ্ঢ আয়োনঙ যোোর সঢসে
এওচে যলয়োর যোডোর মোে, ঢনব ঈোর ধ্ীে সঢসে যওোে োভচেও ্নদ্
সধ্সষ্ঠঢ ্সরঘোও েনে বো মযোনেসচং এনচন্ট েনে; ণবো
(৩) সঢসে যওোে যযৌণ সন্দু ্সরবোনরর দ্য এবং ঘু সক্তটি ঢোোর ংল বো স্বোণপ
েোআ এআরূ্ যওোে স্বঢন্ত্র বযবো ্সরঘোেোওোন ্সরবোনরর েয যওোে দ্য
ওঢৃপ ও ম্পোসদ্ঢ আয়োনঙ৷
(চ) বো ঢোোর ্সরবোনরর যওোে দ্য ংসিষ্ট সটি ওন্পোনরলনের ওোযপ
ম্পোদ্নের বো মোোমো রবরোনর চেয ঠিওোদ্োর ে বো আোর চেয সেযুক্ত
ঠিওোদ্োরী প্রসঢষ্ঠোনের ংলীদ্োর ে বো সটি ওন্পোনরলনের যওোে সবনয় ঢোোর
যওোে প্রওোর অসণপও স্বোণপ ণোনও বো সঢসে রওোর ওঢৃপ ও সেযুক্ত ঢযোবলযও
যওোে দ্রনবযর সটোর ে ;
(ছ) ববোনর সেসমি কৃ-সেমপোনডর চেয যওোে বযোংও আনঢ কৃীঢ ঊড
বযঢীঢ, মনেোেয়ে্ে চমো যদ্য়োর ঢোসরনঔ ঢদ্ওঢৃপ ও যওোে বযোংও বো অসণপও
প্রসঢষ্ঠোে আনঢ কৃীঢ যওোে ঊড বো ঈোর যওোে সওসস্ত ্সরনলোনধ্ যঔো্ী আয়ো
ণোনওে;

(জ) এমে যওোে যওোম্পোেীর ্সরঘোও বো ফোনমপর ংলীদ্োর ে, যোো যওোে
বযোংও বো অসণপও প্রসঢষ্ঠোে আনঢ কৃীঢ যওোে ঊড বো ঈোর যওোে সওসস্ত
্সরনলোনধ্, মনেোেয়ে্ে চমো যদ্য়োর ঢোসরনঔ যঔো্ী আয়োনঙ;
বযোঔযোঃ ঈ্সর-ঈক্ত দ্ফো (ছ)  (জ) এর ঈনেলয োধ্েওনে “ঊড যঔো্ী ”
নণপ ঊড গ্রীঢো ঙোিো বন্ধওদ্োঢো বো চোসমেদ্োর, সযসে বো যোোনদ্র স্বোণপ
ংসিষ্ট যওোম্পোেী বো ফোমপ Banker's Book of Account এ ঊড যঔো্ী
সোনব সঘসিঢ অনঙ ঢোোনদ্রনও বুছোআনব;
(ঝ) বযোংও বো অসণপও প্রসঢষ্ঠোে আনঢ কৃীঢ যওোে ঊড যময়োনদ্োিীডপ বস্থোয়
েোদ্োয়ী রোনঔে;
(ঞ) ওন্পোনরলনের সেওঝ আনঢ কৃীঢ যওোে ঊড ঢোোর সেওঝ েোদ্োয়ী রোনঔে
বো ওন্পোনরলনের সেওঝ ঢোোর যওোে অসণপও দ্োয়-যদ্েো ণোনও;
(ট) ওন্পোনরলে সওংবো রওোর ওঢৃপ ও সেনয়োকওৃ ঢ সেরীক্ষনওর প্রসঢনবদ্ে
েুযোয়ী দ্োয়নযোকয ণপ ওন্পোনরলেনও ্সরনলোধ্ েো ওনরে;
(ঠ) েয যওোে স্থোেীয় রওোর প্রসঢষ্ঠোে বো চোঢীয় ংনদ্র দ্য ে;
(ড) যওোে রওোসর বো অধ্োরওোসর দ্প্তর, স্বোয়িলোসঢ ংস্থো, স্থোেীয়
ওঢৃপ ্ক্ষ, মবোয় সমসঢ, আঢযোসদ্ আনঢ বেসঢও স্খে, দ্ুেীসঢ. দ্োঘরড
আঢযোসদ্ ্রোনধ্ ঘোকরীঘু যঢ আয়ো ্োুঁঘ ব
সঢক্রোন্ত েো ওনরে;
(ঢ) সটি ওন্পোনরলনের ঢসব ঢরুনফর ওোরনড দ্েপ্রোপ্ত ে;
(ণ) সবকঢ ্োুঁঘ ব
মনধ্য যয যওোে মনয় Penal Code, 1860 (Act
No.XIV of 1860) এর section 189  192 েুযোয়ী যদ্োী োবযস্ত আয়ো
োচোপ্রোপ্ত ে;
(দ্) সবকঢ ্োুঁঘ ব
মনধ্য যয যওোে মনয় Penal Code, 1860 (Act
No.XIV of 1860) এর section 213, 332, 333  353 েুযোয়ী যদ্োী
োবযস্ত আয়ো োচোপ্রোপ্ত  ্োসরঢ ে;
(ধ্) যওোে অদ্োঢ ওঢৃপ ও যফরোরী অোমী সোনব যখোসঢ ে;
(ে) চোঢীয় বো অন্তপচোসঢও অদ্োঢ বো ট্রোআবুযেো ওঢৃপ ও যুদ্ধো্রোধ্ী সোনব
যদ্োী োবযস্ত ে৷
(৩) প্রনঢযও যময়র  ওোঈসন্পর প্রোণী মনেোেয়ে্ে দ্োসঔনর ময় এআ মনমপ

এওটি ফেোমো দ্োসঔ ওসরনবে যয, ঈ্-ধ্োরো (২) েুযোয়ী সঢসে যময়র বো
ওোঈসন্পর সেবপোঘনের নযোকয েনে৷

একাসধ্ক ্রদ্
প্রাসথপ তায় িাধ্া

১০৷ (১) যওোে বযসক্ত এওআ োনণ যময়র  ওোঈসন্পর ্নদ্ প্রোণী আনঢ
্োসরনবে েো ৷
(২) যসদ্ যওোে বযসক্ত এওআ োনণ যওোে ওন্পোনরলনের এওোসধ্ও ্নদ্
মনেোেয়ে্ে দ্োসঔ ওনরে, ঢোো আন ঢোোর ও মনেোেয়ে্ে বোসঢ
আনব৷
(৩) সটি ওন্পোনরলনের যময়োদ্ওোন যময়র ্দ্ লূেয আন, যওোে ওোঈসন্পর,
স্বীয়্দ্ ঢযোক ওসরয়ো যময়নরর ্নদ্র সেবপোঘনে প্রসঢদ্বসন্দঢো ওসরনঢ ্োসরনবে৷

মময়র ও
১১৷ (১) রওোনরর ঈনেনলয স্বোক্ষরযুক্ত ্েনযোনক যময়র স্বীয় ্দ্ ঢযোক ওসরনঢ
কাউসিরগরণর ্োসরনবে৷
্দ্তযাগ
(২) যওোে ওোঈসন্পর যময়নরর ঈনেনলয স্বোক্ষরযুক্ত ্েনযোনক স্বীয় ্দ্ ঢযোক
ওসরনঢ ্োসরনবে৷
(৩) রওোর, বো যক্ষেমঢ, যময়র ওঢৃপ ও ংসিষ্ট ্দ্ঢযোক্ে প্রোসপ্তর ঢোসরঔ
আনঢ ্দ্ঢযোক ওোযপওর আনব৷

মময়র ও
কাউসিরগরণর
ামসয়ক
িরখাস্তকরণ

১২৷ (১) যযনক্ষনে যওোে সটি ওন্পোনরলনের যময়র ণবো ওোঈসন্পনরর
্োরনডর চেয ধ্োরো ১৩ এর ধ্ীে ওোযপক্রম অরম্ভ ওরো আয়োনঙ ণবো
ঢোোর সবরুনদ্ধ যফৌচদ্োরী মোমোয় সভনযোক্ে অদ্োঢ ওঢৃপ ও কৃীঢ
আয়োনঙ, যআনক্ষনে রওোর, সসঔঢ অনদ্নলর মোধ্যনম, যক্ষেমঢ, যময়র বো
যওোে ওোঈসন্পরনও োমসয়ওভোনব বরঔোস্ত ওসরনঢ ্োসরনব৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে সটি ওন্পোনরলনের যওোে যময়রনও োমসয়ওভোনব
বরঔোনস্তর অনদ্ল প্রদ্োে ওরো আন ঈক্ত অনদ্লপ্রোসপ্তর সঢে সদ্নের মনধ্য
োমসয়ওভোনব বরঔোস্তওৃ ঢ যময়র, ক্রমোেুোনর যময়র ্যোনেনর যচযষ্ঠ দ্নযর
সেওঝ স্বীয় দ্োসয়ে স্তোন্তর ওসরনবে এবং ঈক্ত যময়নরর সবরুনদ্ধ অেীঢ
ওোযপক্রম যল েো য়ো ্যপন্ত ণবো ঈক্ত যময়র ্োসরঢ আন, ঢোোর
্সরবনঢপ েূঢে যময়র সেবপোসঘঢ েো য়ো ্যপন্ত দ্োসয়েপ্রোপ্ত যময়র োমসয়ওভোনব

বরঔোস্তওৃ ঢ যময়নরর দ্োসয়ে ্োে ওসরনবে৷
(৩) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে ওন্পোনরলনের যওোে ওোঈসন্পরনও োমসয়ওভোনব
বরঔোনস্তর অনদ্ল প্রদ্োে ওরো আন ঈক্ত অনদ্লপ্রোসপ্তর সঢে সদ্নের মনধ্য
োমসয়ওভোনব বরঔোস্তওৃ ঢ ওোঈসন্পর, যময়র ওঢৃপ ও মনেোেীঢ ্োশ্বপবঢী
য়োনটপর এওচে ওোঈসন্পনরর সেওঝ স্বীয় দ্োসয়ে স্তোন্তর ওসরনবে এবং ঈক্ত
ওোঈসন্পনরর সবরুনদ্ধ অেীঢ ওোযপক্রম যল েো য়ো ্যপন্ত ণবো ঈক্ত
ওোঈসন্পর ্োসরঢ আন, ঢোোর ্সরবনঢপ েূঢে ওোঈসন্পর সেবপোসঘঢ েো
য়ো ্যপন্ত দ্োসয়েপ্রোপ্ত ওোঈসন্পর, োমসয়ওভোনব বরঔোস্তওৃ ঢ ওোঈসন্পনরর
দ্োসয়ে ্োে ওসরনবে৷

মময়র এিং
১৩৷ (১) যময়র ণবো ওোঈসন্পর ঢোোর স্বীয় ্দ্ আনঢ ্োরডনযোকয
কাউসিরগরণর আনবে, যসদ্ সঢসে্ারণ
(ও) যুসক্তেঢ ওোরড বযসঢনরনও সটি ওন্পোনরলনের ্র ্র সঢেটি ভোয়
েু্সস্থঢ ণোনওে; ণবো
(ঔ) বেসঢও স্খেচসেঢ ্রোনধ্ অদ্োঢ ওঢৃপ ও দ্সেঢ ে;
(ক) দ্োসয়ে ্োে ওসরনঢ স্বীওোর ওনরে ণবো লোরীসরও বো মোেসও
োমনণপযর ওোরনড দ্োসয়ে ্োনে ক্ষম ে;
(খ)দ্োঘরড বো ক্ষমঢোর ্বযবোনরর দ্োনয় যদ্োী োবযস্ত ে;
(গ)ধ্োরো ৯ (৩) েুযোয়ী সেবপোঘনের নযোকয সঙনে মনমপ সেবপোঘনের
েুষ্ঠোনের সঢে মোনর মনধ্য প্রমোসডঢ য়;
(ঘ) বোসপও ১২টি মোসও ভোর ্সরবনঢপ েুযেঢম ৯টি ভো গ্রডনযোকয ওোরড
বযঢীঢ েুষ্ঠোে ওসরনঢ, বো যক্ষেমঢ, ঈক্ত ভোমূন ঈ্সস্থঢ ণোসওনঢ বযণপ
ে৷
বযোঔযোঃ এআ ঈ্-ধ্োরোয় বসডপঢ „দ্োঘরড‟ বসনঢ ক্ষমঢোর ্বযবোর, এআ
অআে েুযোয়ী সবসধ্-সেনধ্ ্সর্ন্থী ওোযপওো্, দ্ুেীসঢ, দ্ু্োনয় বযসক্তকঢ
ুসবধ্ো গ্রড, ্ক্ষ্োসঢে, স্বচেপ্রীসঢ, আিোওৃ ঢ ্লোে, সেবপোঘেী বযনয়র
সোব দ্োসঔ েো ওরো বো ঢয ঢণয প্রদ্োে ওরোনও বুছোআনব৷
(২) সবসধ্ দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্ক্ষ রওোসর যকনচনঝ অনদ্ল দ্বোরো, ঈ্-ধ্োরো (১)
এ বসডপঢ ওোরনড যময়র বো যওোে ওোঈসন্পরনও ্োরড ওসরনঢ ্োসরনব৷

(৩) ্োরনডর সদ্ধোন্ত ঘূ িোন্ত ওসরবোর ্ূনবপ সবসধ্ যমোঢোনবও ঢদ্ন্ত 
সভযুক্তনও অত্ম্ক্ষ মণপনের ুনযোক সদ্নঢ আনব৷
(৪) সটি ওন্পোনরলনের যওোে যময়র বো ওোঈসন্পরনও ঈ্-ধ্োরো (২) েুযোয়ী
ঢোোর ্দ্ আনঢ ্োরড ওরো আন, ঐ অনদ্নলর ঢোসরঔ আনঢ সেল সদ্নের
মনধ্য সঢসে রোষ্ট্র্সঢর সেওঝ অস্ ওসরনঢ ্োসরনবে এবং রোষ্ট্র্সঢ ওঢৃপ ও
ঈক্ত অস্ সেষ্পসি েো য়ো ্যপন্ত ্োরড অনদ্লটি স্থসকঢ ণোসওনব এবং
ংসিষ্ট ্ক্ষকডনও বক্তবয প্রদ্োনের ুনযোক প্রদ্োনের ্র রোষ্ট্র্সঢ ঈক্ত ্োরড
অনদ্লটি ্সরবঢপ ে, বোসঢ বো বো রোসঔনঢ ্োসরনবে৷
(৫) রোষ্ট্র্সঢ ওঢৃপ ও ঈ্-ধ্োরো (৪) এর ধ্ীে প্রদ্ি অনদ্ল ঘূ িোন্ত বসয়ো কডয
আনব৷
(৬) এআ অআনের েযোেয সবধ্োনে যোো সওঙু আ ণোকও েো যওে, ্োসরঢ
যওোে বযসক্ত ংসিষ্ট সটি ওন্পোনরলনের ওোযপওোনর বসলষ্ট যময়োনদ্র চেয
সেবপোসঘঢ আবোর যযোকয আনবে েো৷

নাস্থা প্রস্তাি

১৪৷ (১) এআ অআনের যওোে সবধ্োে ংখে বো গুরুঢর দ্োঘরনডর সভনযোনক
ওন্পোনরলনের যময়র বো যওোে ওোঈসন্পনরর সবরুনদ্ধ েোস্থো প্রস্তোব অেয়ে
ওরো যোআনব৷
(২) সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্নক্ষর সেওঝ যময়র বো যক্ষেমঢ, যওোে ওোঈসন্পনরর
সবরুনদ্ধ েোস্থো প্রস্তোব অেয়নের যক্ষনে, ওন্পোনরলনের সেবপোসঘঢ
ওোঈসন্পরকনডর যমোঝ ংঔযোর োধ্োরড ংঔযোকসরষ্ঠ ংনলর স্বোক্ষনর, ঈ্ধ্োরো (১) এ ঈসেসঔঢ সভনযোনকর সববরড সস্বদ্ধ ওসরয়ো এওটি প্রস্তোনবর
যেোটিল, এওচে ওোঈসন্পরনও বযসক্তকঢভোনব দ্োসঔ ওসরনঢ আনব৷
(৩) ঈ্-ধ্োরো (২) এ ঈসেসঔঢ সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্ক্ষ েোস্থো প্রস্তোব প্রোসপ্তর ্র
এও মোনর মনধ্য সভনযোকমূ প্রোণসমওভোনব ঢদ্ন্ত ওসরনবে এবং ঢদ্নন্ত
সভনযোক প্রমোসডঢ আন ংসিষ্ট যময়র বো যক্ষেমঢ, ওোঈসন্পরনও, দ্ল ওোযপ
সদ্বনর মনধ্য ওোরড দ্লপোনেোর চেয, যেোটিল প্রদ্োে ওসরনবে৷
(৪) ওোরড দ্লপোনেোর যেোটিনলর চবোব নন্তোচেও সবনবসঘঢ েো আন সেধ্পোসরঢ
ওঢৃপ ্ক্ষ ঈক্ত চবোব প্রোসপ্তর েসধ্ও ্নের ওোযপসদ্বনর মনধ্য েোস্থো প্রস্তোবটি
সবনবঘেোর চেয সেবপোসঘঢ ওোঈসন্পরকনডর এওটি ভো অবোে ওসরয়ো ও
সেবপোসঘঢ ওোঈসন্পরকনডর সেওঝ ভোর যেোটিল যপ্ররড ওসরনবে৷

(৫) ঈ্-ধ্োরো (৪) এ ঈসেসঔঢ ভোয়, যময়নরর সবরুনদ্ধ েোস্থো প্রস্তোনবর যক্ষনে,
যচযষ্ঠঢোর ক্রমোেুোনর যময়নরর ্যোনেনর ঈ্সস্থঢ এওচে ওোঈসন্পর এবং
যওোে ওোঈসন্পনরর সবরুনদ্ধ েোস্থো প্রস্তোনবর যক্ষনে, ওন্পোনরলনের যময়র
ভো্সঢে ওসরনবেঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, যময়র বো ্যোনে যময়র েু্সস্থঢ ণোসওন বো েয যওোে
ওোরনড ঢোোনও ্োয়ো েো যকন, ঈ্সস্থঢ ওোঈসন্পরকনডর মনধ্য এওচে
ওোঈসন্পর ঐওমনঢযর সভসিনঢ ঈক্ত ভোয় ভো্সঢে ওসরনবে৷
(৬) ঈ্-ধ্োরো (২) এ ঈসেসঔঢ সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্ক্ষ ঈক্ত ভোয় এওচে
্যপনবক্ষও সোনব ঈ্সস্থঢ ণোসওনবে৷
(৭) ঈ্-ধ্োরো (৪) এ ঈসেসঔঢ ভো সেয়ন্ত্রড বসভূপ ঢ যওোে ওোরড ঙোিো স্থসকঢ
ওরো যোআনব েো এবং যমোঝ সেবপোসঘঢ দ্য ংঔযোর নধ্পও দ্য মিনয় ভোর
যওোরোম কঠিঢ আনব৷
(৮) ভোর শুরুনঢ ভো্সঢ েোস্থো প্রস্তোবটি ভোয় ্োঞ ওসরয়ো শুেোআনবে
এবং ঈন্ুক্ত অনোঘেো অহ্বোে ওসরনবে৷
(৯) ভো শুরু আবোর সঢে খণ্টোর মনধ্য সবঢওপ বো ঈন্ুক্ত অনোঘেো যল েো
আন, যকো্ে বযোনঝর মোধ্যনম েোস্থো প্রস্তোবটির ঈ্র যভোঝ গ্রড ওসরনঢ
আনব৷
(১০) ভোর যভোনঝর মঢোর যক্ষনে ভো্সঢ এওটি সদ্বঢীয় বো সেডপোয়ও যভোঝ
প্রদ্োে ওসরনঢ ্োসরনবে৷
(১১) ঈ্-ধ্োরো (২) এ ঈসেসঔঢ সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্ক্ষ ভো যল আবোর ্র ্রআ
েোস্থো প্রস্তোনবর েুসস্ এবং যভোনঝর ফোফ ভোর ওোযপসববরডী
রওোনরর সেওঝ যপ্ররড ওসরনবে৷
(১২) েোস্থো প্রস্তোবটি যমোঝ দ্য ংঔযোর দ্ুআ-ঢৃ ঢীয়োংল যভোনঝ কৃীঢ আন,
ংসিষ্ট যময়র বো যক্ষেমঢ, ওোঈসন্পনরর অেটি রওোর যকনচঝ সবজ্ঞসপ্তর
মোধ্যনম লূেয বসয়ো যখোডো ওসরনব৷
(১৩) েোস্থো প্রস্তোবটি যমোঝ দ্য ংঔযোর দ্ুআ-ঢৃ ঢীয়োংল যভোনঝ কৃীঢ েো
আন ণবো যওোরোনমর ভোনব ভো েুসষ্ঠঢ েো আন, ভো েুষ্ঠোনের
ঢোসরনঔর ্র ঙয় মো সঢক্রোন্ত েো য়ো ্যপন্ত, ঈ্-ধ্োরো (২) এ ঈসেসঔঢ
েোস্থো প্রস্তোনবর যেোটিল ্ুেরোয় প্রদ্োে ওরো যোআনব েো৷
(১৪) দ্োসয়েভোর গ্রনডর ঙয় মোনর মনধ্য সটি ওন্পোনরলনের যময়র বো

যক্ষেমঢ, যওোে ওোঈসন্পনরর সবরুনদ্ধ েোস্থো প্রস্তোব অেয়ে ওরো যোআনব েো৷

মময়র ও
১৫৷ যময়র  ওোঈসন্পনরর ্দ্ লূেয আনব, যসদ্ সঢসেকাউসিরগরণর
(ও) ধ্োরো ৯(২) এর ধ্ীে যময়র বো ওোঈসন্পর আবোর নযোকয আয়ো ্নিে;
্দ্ লূনয ওয়া
বো
(ঔ) ধ্োরো ৭ এর ধ্ীে সেধ্পোসরঢ মনয়র মনধ্য ল্ণ গ্রড বো যখোডো প্রদ্োে
ওসরনঢ বো ধ্োরো ৭ এর ধ্ীে ফেোমো দ্োসঔ ওসরনঢ বযণপ ে; বো
(ক) ধ্োরো ১১ এর ধ্ীে ্দ্ঢযোক ওনরে; বো
(খ) ধ্োরো ১৩ এর ধ্ীে ঢোোর ্দ্ আনঢ ্োসরঢ ে; বো
(গ) মৃঢুযবরড ওনরে৷

অকসিক ্দ্
লূনযতা

১৬৷ সটি ওন্পোনরলনে যময়োদ্ যল আবোর এওলঢ অসল সদ্ে ্ূনবপ যময়র বো
যওোে ওোঈসন্পনরর ্দ্ লূেয আন ্দ্টি লূেয আবোর েব্বআ সদ্নের মনধ্য আো
্ূরড ওসরনঢ আনব এবং সযসে ঈক্ত ্নদ্ সেবপোসঘঢ আনবে সঢসে সটি
ওন্পোনরলনের বসলষ্ট যময়োনদ্র চেয ঈক্ত ্নদ্ বো ণোসওনবে৷

মময়র ও
১৭৷ (১) রওোর যওোে যময়রনও এবং যময়র যওোে ওোঈসন্পরনও এও ব
কাউসিরগরণর নবপোচ্চ সঢে মো ঙু টি মঞ্জুর ওসরনঢ ্োসরনবে৷
নু্সস্থসতর ছু টি
(২) যওোে ওোঈসন্পর ঙু টিনঢ ণোসওন বো েয যওোে ওোরনড েু্সস্থঢ ণোসওন
ঈক্ত ঙু টি বো েু্সস্থঢওোীে মনয়র চেয যময়র ্োশ্বপবঢী য়োনটপর এওচে
ওোঈসন্পরনও দ্োসয়ে প্রদ্োে ওসরনঢ ্োসরনবে৷
(৩) যময়র বো ওোঈসন্পনরর ঈ্-ধ্োরো (১) এ বসডপঢ ঙু টির সঢসরক্ত ঙু টির
প্রনয়োচে আন রওোর এআ সবনয় সদ্ধোন্ত গ্রড ওসরনব৷

মময়র ও
১৮৷ যময়র  ওোঈসন্পরকড রওোনরর েুনমোদ্েক্রনম ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও
কাউসিরগরণর সেধ্পোসরঢ োনর সটি ওন্পোনরলনের ঢসব আনঢ মোসও ম্মোেীভোঢো 

ম্মানী ও
নযানয ুসিধ্া

েযোেয ুসবধ্োসদ্ প্রো্য আনব৷

মময়র ও
কাউসির
কতৃপ ক মরকডপ্ত্র
মদ্সখিার
সধ্কার

১৯৷ (১) প্রনঢযও ওোঈসন্পর সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ ওন্পোনরলনের যময়র ণবো
ংসিষ্ট স্থোয়ী ওসমটির ভো্সঢর সেওঝ ওন্পোনরলে বো স্থোয়ী ওসমটির
প্রলোসেও এঔসঢয়োরভু ক্ত সবনয় প্রশ্ন ঈত্থো্ে বো বযোঔযো দ্োবী ওসরনঢ
্োসরনবে৷
(২) ওন্পোনরলনের যময়র বরোবনর যেোটিল প্রদ্োে ওসরয়ো ওন্পোনরলনের যয যওোে
ওোঈসন্পর সফ ঘোওোীে মনয় যকো্েীয় েসণ্ে বযঢীঢ েযোেয যরওটপ
 েসণ্ে যদ্সঔনঢ ্োসরনবে৷
(৩) ওন্পোনরলনের যময়র  প্রনঢযও ওোঈসন্পর ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও েয যওোে
ওঢৃপ ্ক্ষ দ্বোরো বোস্তবোসয়ঢ যওোে ওোচ বো প্রওনের ত্রুটি সবঘু যসঢ ম্পনওপ
ওন্পোনরলনের মনেোনযোক অওপড ওসরনঢ ্োসরনবে৷

মময়ররর ্যারন

২০। (১) সটি ওন্পোনরলে কঠিঢ আবোর ্র েুসষ্ঠঢ প্রণম ভোর এও মোনর
মনধ্য ওোঈসন্পরকড গ্রোসধ্ওোরক্রনম ঢোোনদ্র সেনচনদ্র মধ্য আনঢ সঢে দ্য
সবসলষ্ট এওটি যময়নরর ্যোনে সেবপোঘে ওসরনবে।
ঢনব লঢপ ণোনও যয, সেবপোসঘঢ সঢেচনের যময়র ্যোনেনর মনধ্য এওচে
বলযআ ংরসক্ষঢ অনের ওোঈসন্পর আনঢ আনব।
(২) ঈ্-দ্ফো (১) েুযোয়ী যময়নরর ্যোনে সেবপোসঘঢ েো আন রওোর,
যময়নরর ্যোনে মনেোেীঢ ওসরনবে।

মময়র ্যারনরর
দ্য কতৃপ ক
মময়ররর দ্াসয়ত্ব
্ান

২১৷ (১) েু্সস্থসঢ সওংবো ুস্থঢোনঢু বো েয যওোে ওোরনড যময়র দ্োসয়ে
্োনে মণপ আন সঢসে ্ুেরোয় স্বীয় দ্োসয়ে ্োনে মণপ েো য়ো ্যপন্ত এআ
অআনের ধ্োরো ২০ েুযোয়ী যচযষ্ঠঢোর ক্রমোেুোনর যময়নরর ্যোনেনর যওোে
দ্য যময়নরর ও দ্োসয়ে ্োে ওসরনবে৷
(২) ্দ্ঢযোক, ্োরড ণবো মৃঢুযচসেঢ ওোরনড যময়নরর ্দ্ লূেয আন লূেয
্নদ্ েব সেবপোসঘঢ যময়র ওোযপভোর গ্রড েো ওরো ্যপন্ত যচযষ্ঠঢোর ক্রমোেুোনর
যময়নরর ্যোনেনর যওোে দ্য যময়নরর ও দ্োসয়ে ্োে ওসরনবে৷

দ্য্দ্
্ুনিপ া

২২৷ যময়র বো ওোঈসন্পর এআ অআনের সবধ্োেমনঢ নযোকয যখোসঢ আয়ো
ণবো ্োসরঢ আয়ো দ্য্দ্ োরোআবোর ্র অস্, বো ঈ্যুক্ত
অদ্োনঢর অনদ্নল ঢোোর ঈক্তরূ্ নযোকযঢোর যখোডো বোসঢ বো ্োরড
অনদ্ল রদ্ আন, সঢসে ওন্পোনরলনের বসলষ্ট যময়োনদ্র চেয স্ব্নদ্ বো
আনবে৷

দ্াসয়ত্ব স্তান্তর

২৩৷ সেবপোঘনের ্র সেবপোসঘঢ যময়র, ্যোনে যময়র বো েয যওোে ওোঈসন্পর
যময়নরর দ্োসয়ে ্োে ওসরনঢ ণোসওন, ্ূবপবঢী যময়র, ্যোনে যময়র বো
যময়নরর দ্োসয়ে প্রোপ্ত ওোঈসন্পর, ঢোোর দ্ঔন বো সেয়ন্ত্রনড ণোওো ওন্পোনরলনের
ও েকদ্ ণপ, ্সরম্পদ্, দ্স দ্স্তোনবচ, যরসচস্টোর  ীনমোর রওোর
ওঢৃপ ও সেধ্পোসরঢ ওমপওঢপ ো ওঢৃপ ও সস্থরীওৃ ঢ ঢোসরঔ, ময়  স্থোনে েূঢে
সেবপোসঘঢ যময়র, বো যক্ষেমঢ, মনেোেীঢ ্যোনে যময়র বো যময়নরর দ্োসয়েপ্রোপ্ত
ওোঈসন্পনরর সেওঝ ওন্পোনরলনের প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ োর ঈ্সস্থসঢনঢ
বুছোআয়ো সদ্নবে৷

িযতযরয়র দ্ণ্ড

২৪৷ যসদ্ যওোে যময়র বো যময়নরর দ্োসয়ে প্রোপ্ত যওোে ওোঈসন্পর ধ্োরো ২৩
েুযোয়ী সেসদ্প ষ্ট মনয়র মনধ্য দ্োসয়ে স্তোন্তর ওসরনঢ বযণপ ে, ঢোো আন সঢসে
েূর্ধ্প সবল োচোর ঝোওো ণপদ্নে দ্েেীয় আনবে৷

িস্থা সিরলর
প্রলাক সনরয়াগ

২৫। ৪[ (১) এআ অআনের ধ্ীে যওোে েূঢে সটি ওন্পোনরলে প্রসঢষ্ঠো ওরো আন
ণবো যওোে সটি ওন্পোনরলে সবভক্ত ওরো আন ণবো যওোে সটি ওন্পোনরলে
যময়োনদ্োিীডপ আন, রওোর, সটি ওন্পোনরলে কঠিঢ েো য়ো ্যপন্ত ঈোর
ওোযপোবী ম্পোদ্নের ঈনেনলয, এওচে ঈ্যুক্ত বযসক্ত বো প্রচোঢনন্ত্রর ওনমপ
সেযুক্ত ওমপওঢপ োনও প্রলোও সোনব সেনয়োক প্রদ্োে ওসরনঢ ্োসরনব।]
(২) রওোর, প্রনয়োচেনবোনধ্, যণোযণ বসয়ো সবনবসঘঢ য় এমে ংঔযও দ্য
মিনয় কঠিঢ ওসমটিনও প্রলোনওর ওমপ ম্পোদ্নে োয়ঢো প্রদ্োনের চেয
সেনয়োক ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৩) প্রলোও এবং ওসমটির দ্যবৃন্দ, যসদ্ ণোনও, যণোক্রনম যময়র 
ওোঈসন্পনরর ক্ষমঢো প্রনয়োক  দ্োসয়ে ্োে ওসরনব৷

৫

[ (৪) এআ অআনে যোো সওঙু আ ণোকও েো যওে, ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে সেযুক্ত
প্রলোও যওোে ক্রনমআ এনওর সধ্ওবোর বো
(ও) েূঢে সটি ওন্পোনরলে প্রসঢষ্ঠোর যক্ষনে ১৮০ (এওলঢ অসল) সদ্নের
সধ্ওওো;
(ঔ) সটি ওন্পোনরলে সবভনক্তর ফন ৃষ্ট েূঢে সটি ওন্পোনরলে প্রসঢষ্ঠোর যক্ষনে
৬
[ ১৮০ (এওলঢ অসল) সদ্নের]সধ্ওওো;
(ক) যওোে সটি ওন্পোনরলনের যময়োনদ্োিীনডপর যক্ষনে ৭[ ১৮০ (এওলঢ অসল)
সদ্নের]সধ্ওওোদ্োসয়নে ণোসওনঢ ্োসরনবে েো।]

মগরজট
মনাটিসিরকলন

২৬৷ যময়র বো যওোে ওোঈসন্পনরর ্দ্ঢযোক, ্োরড বো েয যওোে ওোরনড
্দ্ লূেয আন রওোর, ঈো রওোসর যকনচনঝ প্রওোল ওসরনব৷
তৃ তীয় ধ্যায়
ওয়াডপ সিভসিকরণ ও ীমানা সনধ্প ারণ

কর্পাররলনরক
ওয়ারডপ
সিভসিকরণ

২৭৷ (১) ীমোেো সেধ্পোরড ওমপওঢপ ো ওোঈসন্পর সেবপোঘনের ঈনেনলয
ওন্পোনরলেনও সেধ্পোসরঢ ংঔযও য়োনটপ সবভক্ত ওসরবোর ু্োসরল ওসরনবে৷
(২) রওোর, রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো, চেংঔযোর বপনল
্সরংঔযোনের সভসিনঢ, প্রসঢটি ওন্পোনরলনের য়োনটপর ংঔযো সেধ্পোরড ওসরনব৷

ীমানা সনধ্প ারণ ২৮৷ রওোর ীমোেো সেধ্পোরনডর ঈনেনলয রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো,
কমপ কতপা সনরয়াগ প্রচোঢনন্ত্রর ওনমপ সেনয়োসচঢ বযসক্তকনডর মধ্য আনঢ প্রনয়োচেীয় ংঔযও ীমোেো
সেধ্পোরড ওমপওঢপ ো, এবং, ঢোোনও োয়ঢো ওসরবোর ঈনেনলয, প্রনয়োচেীয়
ংঔযও ওোরী ীমোেো সেধ্পোরড ওমপওঢপ ো সেনয়োক ওসরনব৷

ওয়ারডপর
ীমানা সনধ্প ারণ

২৯৷ (১) য়োটপমূনর ীমোেো সেধ্পোরনডর যক্ষনে, এোওোর ঔেঢো এবং,
যঢদ্ূর ম্ভব, চেংঔযো সবেযোনর প্রসঢ ক্ষয রোসঔনঢ আনব৷

(২) ীমোেো সেধ্পোরড ওমপওঢপ ো য়োটপমূনর ীমোেো সেধ্পোরডওনে প্রনয়োচেীয়
ঢদ্ন্ত েুষ্ঠোে ওসরনঢ  ংসিষ্ট েসণ্ে ্রীক্ষো ওসরনঢ এবং এঢদ্ংক্রোন্ত
সবনয় প্রোপ্ত ও অ্সি  ্রোমলপ সবনবঘেো ওসরনঢ ্োসরনবে; এবং
ওন্পোনরলনের যওোে এোওো যওোে য়োনটপর ন্তভুপ ক্ত আনব ঢোো ঈনেঔ ওসরয়ো
এওটি প্রোণসমও য়োটপ ঢোসওো প্রওোল ওসরনবে এবং সেধ্পোসরঢ মনয়র মনধ্য
ঢ
অ্সি  ্রোমলপ দ্োসঔ ওসরবোর অবোে চোেোআয়ো এওটি
যেোটিল প্রওোল ওসরনবে৷
(৩) ঈ্-ধ্োরো (২) এর ধ্ীে প্রোপ্ত যওোে অ্সি বো ্রোমলপ বো প্রোণসমও য়োটপ
ঢোসওোয় ্সরসক্ষঢ ত্রুটি বো সবঘু যসঢ সেষ্পসি ওরো আনব৷
(৪) ীমোেো সেধ্পোরড ওমপওঢপ ো ঢদ্ওঢৃপ ও কৃীঢ অ্সি বো ্রোমনলপর সভসিনঢ
যওোে ত্রুটি বো সবঘু যসঢ দ্ূরীওরনডর প্রনয়োচনে, ঈ্-ধ্োরো (২) এর ধ্ীে
প্রওোসলঢ প্রোণসমও য়োটপ ঢোসওোয় প্রনয়োচেীয় ংনলোধ্ে বো ্সরবঢপ ে ওসরনঢ
্োসরনবে৷
(৫) ঈ্-ধ্োরো (৪) এর ধ্ীে ওৃ ঢ ংনলোধ্ে বো ্সরবঢপ নের ্র, ীমোেো
সেধ্পোরড ওমপওঢপ ো প্রনঢযও য়োনটপর ন্তভুপ ক্ত এোওোমূ ঈনেঔ ওসরয়ো
য়োটপমূনর এওটি ঘূ িোন্ত ঢোসওো প্রডয়ে ওসরনবে৷

ংরসিত
অরনর ওয়াডপ
ীমানা সনধ্প ারণ

৩০৷ ংরসক্ষঢ অনের ওোঈসন্পর সেবপোঘনের ঈনেনলয, ীমোেো সেধ্পোরড
ওমপওঢপ ো(ও) ধ্োরো ২৭ এর ধ্ীে ওন্পোনরলেনও প্রনয়োচেীয় ংঔযও য়োনটপ
সবভসক্তওরনডর নে নে ঐ ও য়োটপনও এআরূ্ মসিঢ য়োটপরূন্ সঘসিঢ
ওসরনবে যযে এআরূ্ মসিঢ য়োনটপর ংঔযো ংরসক্ষঢ অে ংঔযোর মোে
য়৷
(ঔ) মসিঢ য়োনটপর ীমোেো সেধ্পোরনডর যক্ষনে ধ্োরো ২৯ এ বসডপঢ ্দ্ধসঢ
যণোম্ভব েুরড ওসরনবে৷
চতু থপ ধ্যায়
সনিপ াচন িযিস্থা্না

মভাটার তাসকা

৩১৷ (১) প্রনঢযও য়োনটপর চেয সেবপোঘে ওসমলে ওঢৃপ ও প্রডীঢ এওটি যভোঝোর
ঢোসওো ণোসওনব৷

(২) যওোে বযসক্ত যওোে য়োনটপর যভোঝোর ঢোসওোভু ক্ত আবোর সধ্ওোরী আনবে,
যসদ্ সঢসে(ও) বোংোনদ্নলর েোকসরও ে;
(ঔ) অঞোর ব

ওম বয়স্ক েো ে;

(ক) যওোে ঈ্যুক্ত অদ্োঢ ওঢৃপ ও প্রওৃ সঢস্থ বসয়ো যখোসঢ েো ে; এবং
(খ) যআ য়োনটপর বোসন্দো ে বো বোসন্দো বসয়ো কডয ে৷

মভাটাসধ্কার

৩২৷যোোর েোম ওন্পোনরলনের যওোে য়োনটপর যভোঝোর ঢোসওোয় সস্বদ্ধ
ণোসওনব, সঢসে ওন্পোনরলনের সেবপোঘনে যভোঝ প্রদ্োে ওসরনঢ ্োসরনবে৷

মময়র ও
কাউসির
সনিপ াচন

৩৩৷ (১) ধ্োরো ৩ এর ধ্ীে প্রসঢসষ্ঠঢ প্রনঢযও ওন্পোনরলনের যময়র এবং ধ্োরো
২৭ এর ধ্ীে সবভক্ত প্রনঢযও য়োটপ আনঢ এওচে ওসরয়ো ওোঈসন্পর এআ
অআে  ঢদ্ধ্ীে প্রডীঢ সবসধ্ েুযোয়ী প্রোপ্তবয়স্ক যভোঝোসধ্ওোনরর সভসিনঢ
সেবপোসঘঢ আনবে৷
(২) ধ্োরো ৩০ এর দ্ফো (ও) এর ধ্ীে প্রনঢযও মসিঢ য়োটপ আনঢ এওচে
ওসরয়ো মসো ওোঈসন্পর এআ অআে  ঢদ্ধ্ীে প্রডীঢ সবসধ্ েুযোয়ী প্রোপ্তবয়স্ক
যভোঝোসধ্ওোনরর সভসিনঢ সেবপোসঘঢ আনবে৷

সনিপ াচরনর
ময়, আতযাসদ্

৩৪৷ (১) সেম্নবসডপঢ মনয় সটি ওন্পোনরলনের সেবপোঘে েুসষ্ঠঢ আনব, যণোঃ(ও) এআ অআনের ধ্ীে ওন্পোনরলে প্রণমবোর কঞনের যক্ষনে, এআ অআে বব
আবোর ্র এওলঢ অসল সদ্নের মনধ্য;
(ঔ) ওন্পোনরলনের যময়োদ্ যল আবোর যক্ষনে, ঈক্ত যময়োদ্ যল আবোর ্ূবপবঢী
এওলঢ অসল সদ্নের মনধ্য;
(ক) ওন্পোনরলনের কঞে বোসঢনর যক্ষনে, বোসঢোনদ্ল চোসরর ্রবঢী ৮[
এওলঢ অসল সদ্নের মনধ্য;]

৯

[ (খ) ওন্পোনরলে সবভক্ত ওসরয়ো এওোসধ্ও সটি ওন্পোনরলে কঞে ওরো আন

যআ যক্ষনে ১০[ এওলঢ অসল সদ্নের মনধ্য]।]
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর দ্ফো (ঔ) এর ধ্ীে সেবপোসঘঢ যময়র ণবো ওোঈসন্পর,
ওন্পোনরলনের যময়োদ্ যল েো য়ো ্যপন্ত ওোযপভোর গ্রড ওসরনঢ ্োসরনবে েো৷

সনিপ াচন
্সরচানা

৩৫।(১) সেবোঘপে ওসমলে ঢদ্ওঢৃ ওপ প্রডীঢ সবসধ্ েুোনর সটি ওন্পোনরলনের
যময়র  ওোঈসন্পর সেবোঘপনের অনয়োচে, ্সরঘোেো  ম্পোদ্েো ওসরনব;
এবং েুরূ্ সবসধ্নঢ সেম্নরূ্ ও বো যয যওোে সবনয়র সবধ্োে ওরো যোআনব,
যণোঃ(ও) সেবোঘপে ্সরঘোেোর ঈনেনলয সরঝোসেপং সফোর, ওোরী সরঝোসেপং
সফোর, সপ্রচোআসটং সফোর এবং য্োসং সফোর সেনয়োক এবং ঢোোনদ্র
ক্ষমঢো  দ্োসয়ে;
(ঔ) প্রোণী মনেোেয়ে, মনেোেয়নের যক্ষনে ফেোমো দ্োসঔ, মনেোেয়নের যক্ষনে
অ্সি এবং মনেোেয়ে্ে বোঙোআ;
(ক) প্রোণীকড ওঢৃ ওপ প্রনদ্য় চোমোেঢ এবং ঈক্ত চোমোেঢ যফরঢ প্রদ্োে বো
বোনচয়োপ্তওরড;
(খ) প্রোণী্দ্ প্রঢযোোর  প্রঢীও বরোে;
(গ) প্রোণীর এনচন্ট সেনয়োক;
(ঘ) প্রসঢদ্বসন্দঢো এবং সবেো প্রসঢদ্বসন্দঢোর যক্ষনে সেবোঘপে ্দ্ধসঢ;
(ঙ) যভোঝ গ্রনডর ঢোসরঔ, ময়  স্থোে এবং সেবোঘপে ্সরঘোেো ংক্রোন্ত
েযোেয সবয়;
(চ) যভোঝ প্রদ্োনের ্দ্ধসঢ;
(ছ) যভোঝ বোঙোআ  কডেো, ফোফ যখোডো এবং মংঔযও যভোনঝর যক্ষনে
েুরডীয় ্দ্ধসঢ;
(জ) বযোঝ য্্োর এবং সেবোঘপে ংক্রোন্ত েযোেয ওোকচ্নের যফোচঢ 
সবসবণ্টে;
(ঝ) যয বস্থোয় যভোঝ গ্রড স্থসকঢ এবং ্ুেরোয় যভোঝ গ্রড ওরো যোয়;

(ঞ) প্রোণীর সেবোঘপেী বযয় এবং এঢদ্ংক্রোন্ত যোবঢীয় সবয়;
(ট) যভোঝ গ্রনডর সদ্ে সেবোঘপে ংক্রোন্ত দ্োসয়ে ্োেরঢ অআে প্রনয়োকওোরী
ংস্থোর দ্নযর যগ্রফঢোর ওসরবোর ক্ষমঢো;
(ঠ) সেবোঘপনে দ্ুেীসঢমূও বো নবধ্ ওোযওপ ো্  েযোেয সেবোঘপেী ্রোধ্
 ঈোর দ্ে এবং প্রসঢদ্বসন্দ প্রোণীনদ্র অঘরড সবসধ্ ভনের দ্ে;
(ড) সেবোঘপেী সবনরোধ্ এবং ঈোর সবঘোর  সেষ্পসি;
(ঢ) ্রোধ্ সবঘোরোণপ গ্রড, মযোসচনষ্ট্রনঝর ক্ষমঢো প্রনয়োক, মোমোর যময়োদ্
ংক্রোন্ত সবয়োসদ্;
(ণ) কোসি হুকম দ্ঔনর ক্ষমঢো, সেবোঘপে ংসিষ্ট ওমপওঢপ ো বদ্ী, ওসঢ্য়
যক্ষনে সেবোঘপে ওসমলনের যভোঝ গ্রড বন্ধ রোসঔরোর ক্ষমঢো এবং সেবোঘপে
্যনবক্ষপ ও সেনয়োনক সেবোঘপে ওসমলনের ক্ষমঢো; এবং
(দ্) সেবোঘপে ম্পসওপ ঢ অেুসেও েযোেয সবয়।
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর দ্ফো (ঠ) এর যক্ষনে সবসধ্নঢ ওোরোদ্ে, ণপদ্ে বো
ঈভয়সবধ্ দ্ে বো, যক্ষেমঢ, প্রোসণপঢো বোসঢ ংক্রোন্ত সবধ্োে ওরো যোআনবঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, সেবোঘপেী ্রোনধ্র চেয ওোরোদ্নের যময়োদ্ েূযে ঙয়
মো এবং েসধ্ও োঢ ব
এবং অঘরড সবসধ্র যওোে সবধ্োে ংখনের
চেয ওোরোদ্নের যময়োদ্ েসধ্ও ঙয় মো ণবো েসধ্ও ্ঞ্চোল োচোর
ঝোওোর ণপ দ্ে বো ঈভয়সবধ্ দ্নের সবধ্োে ওরো যোআনব।

মময়র ও
কাউসির
সনিপ াচরনর
িাি প্রকাল

৩৬৷ যময়র এবং ওোঈসন্পর সোনব সেবপোসঘঢ ও বযসক্তর েোম সেবপোঘনের
্র, সেবপোঘে ওসমলে, যণোলীঘ্র ম্ভব, রওোসর যকনচনঝ প্রওোল ওসরনব৷

্ঞ্চম ধ্যায়
সনিপ াচনী সিররাধ্
সনিপ াচনী

৩৭৷ (১) এআ অআনের ধ্ীে েুসষ্ঠঢ যওোে সেবপোঘে বো কৃীঢ সেবপোঘেী

দ্রখাস্ত দ্াসখ

ওোযপক্রনমর সবনয় সেবপোঘেী ট্রোআবুযেো বযঢীঢ, যওোে অদ্োঢ বো েয যওোে
ওঢৃপ ্নক্ষর সেওঝ যওোে অ্সি ঈত্থো্ে ওরো যোআনব েো৷
(২) যওোে সেবপোঘনের প্রোণী বযঢীঢ, েয যওোে বযসক্ত ঈক্ত সেবপোঘে বো সেবপোঘেী
ওোযপক্রম সবনয় অ্সি ঈত্থো্ে  প্রসঢওোর প্রোণপেো ওসরয়ো সেবপোঘেী
ট্রোআবুযেোন অনবদ্ে ওসরনঢ ্োসরনবে েো৷
(৩) এআ অআনের ধ্োরো ৩৮ এর ধ্ীে কঠিঢ সেবপোঘেী ট্রোআবুযেোনর সেওঝ
সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ সেবপোঘেী সভনযোক্ে য্ল ওসরনঢ আনব৷
(৪) যওোে অদ্োঢ(ও) ওন্পোনরলনের যওোে যময়র বো ওোঈসন্পনরর সেবপোঘে মুঢবী রোসঔনঢ;
(ঔ) এআ অআনের ধ্ীে সেবপোসঘঢ যওোে ওন্পোনরলনের যময়র বো ওোঈসন্পরনও
ঢোোর দ্োসয়ে গ্রনড সবরঢ রোসঔনঢ ;
(ক) এআ অআনের ধ্ীে সেবপোসঘঢ যওোে ওন্পোনরলনের যময়র বো ওোঈসন্পরনও
ঢোোর ওোযপোনয় প্রনবল ওরো আনঢ সবরঢ রোসঔনঢ সেনধ্োজ্ঞো চোসর ওসরনঢ ্োসরনব েো৷

সনিপ াচনী
ট্রাআিুযনা ও
সনিপ াচনী অস্
ট্রাআিুযনা গঠন

৩৮৷ (১) এআ অআনের ধ্ীে সেবপোঘে ম্পসওপ ঢ সবনরোধ্ সেষ্পসির চেয
সেবপোঘে ওসমলে এওচে ঈ্যুক্ত ্দ্মযপোদ্োর সবঘোর সবভোকীয় ওমপওঢপ োর
মিনয় প্রনয়োচেীয় ংঔযও সেবপোঘেী ট্রোআবুযেো এবং এওচে ঈ্যুক্ত
্দ্মযপোদ্োর সবঘোর সবভোকীয় ওমপওঢপ ো  এওচে ঈ্যুক্ত ্দ্মযপোদ্োর সেবপোী
সবভোনকর ওমপওঢপ োর মিনয় প্রনয়োচেীয় ংঔযও সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেো
কঞে ওসরনব৷
(২) সেবোঘপেী ফোফ যকনচনঝ প্রওোনলর সেল সদ্নের মনধ্য ঈ্-ধ্োরো (১) এর
ধ্ীে কঠিঢ সেবোঘপেী ট্রোআবুযেোন মোমো দ্োনয়র ওরো যোআনব এবং সেবোঘপেী
ট্রোআবুযেো ওন্পোনরলনের সেবোঘপে ংক্রোন্ত যয যওোে মোমো ঈো দ্োনয়র
ওসরবোর এওলঢ অসল সদ্নের মনধ্য সেষ্পসি ওসরনব।
(৩) সেবোঘপেী ট্রোআবুযেো ওঢৃ ওপ মোমোর রোয় যখোডোর সেল সদ্নের মনধ্য ঈ্ধ্োরো (১) এর ধ্ীে কঠিঢ সেবোঘপেী অ্ী ট্রোআবুযেোন অ্ী দ্োনয়র ওরো
যোআনব এবং সেবোঘপেী অ্ী ট্রোআবুযেো ওন্পোনরলনের সেবোঘপে ংক্রোন্ত যয
যওোে অ্ী দ্োনয়র ওসরবোর এওলঢ অসল সদ্নের মনধ্য সেষ্পসি ওসরনব।

(৪) সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেোনর রোয় ঘূ িোন্ত বসয়ো কডয আনব৷

সনিপ াচনী
দ্রখাস্ত স্থানান্তর

৩৯৷ সেবপোঘে ওসমলে সেচ ঈনদ্যোনক, ণবো এঢদ্ুনেনলয যওোে এও ্নক্ষর
দ্রঔোনস্তর যপ্রসক্ষনঢ, মোমোর যয যওোে ্যপোনয় যওোে সেবপোঘেী দ্রঔোস্ত বো
সেবপোঘেী অস্ এও ট্রোআবুযেো আনঢ েয যওোে সেবপোঘেী ট্রোআবুযেোন, বো
যক্ষেমঢ, সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেোন স্থোেোন্তর ওসরনঢ ্োসরনব; এবং যয
সেবপোঘেী ট্রোআবুযেোন বো সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেোন সেবপোঘেী দ্রঔোস্ত , বো
যক্ষেমঢ, সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেোন সেবপোঘেী দ্রঔোস্ত , ণবো সেবপোঘেী
অস্ দ্রঔোস্ত স্থোেোন্তর ওরো য়, যআ সেবপোঘেী ট্রোআবুযেো বো সেবপোঘেী অস্
ট্রোআবুযেোন, ঈক্ত দ্রঔোস্ত, বো যক্ষেমঢ, অস্ যয ্যপোনয় স্থোেোন্তর ওরো
আয়োনঙ, যআ ্যপোয় আনঢ ঈোর সবঘোরওোযপ ঘসনঢ ণোসওনবঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, সেবপোঘেী দ্রঔোস্ত বো সেবপোঘেী অস্ যয ট্রোআবুযেো বো
সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেোন স্থোেোন্তর ওরো আয়োনঙ যআ সেবপোঘেী ট্রোআবুযেো
ণবো সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেো, ঈ্যুক্ত মনে ওসরন, আঢঃ্ূনবপ ্রীসক্ষঢ
যওোে োক্ষীনও ্ুেরোয় ঢব বো ্রীক্ষো ওসরনঢ ্োসরনব৷

সনিপ াচনী
দ্রখাস্ত, অস্,
আতযাসদ্ সনষ্পসি

৪০৷ সেবপোঘেী দ্রঔোস্ত  অস্ দ্োনয়র ্দ্ধসঢ, সেবপোঘেী ট্রোআবুযেো 
সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেো ওঢৃপ ও সেবপোঘে সবনরোধ্ সেষ্পসির ্দ্ধসঢ, সেবপোঘেী
ট্রোআবুযেো  সেবপোঘেী অস্ ট্রোআবুযেোমূনর এঔসঢয়োর  ক্ষমঢো, ংসিষ্ট
্ক্ষনও প্রনদ্য় প্রসঢওোর এবং অেুসেও ও সবয় সবসধ্ দ্বোরো সেধ্পোসরঢ
আনব৷
ষ্ঠ ধ্যায়
কর্পাররলরনর কাযপ ািী

কর্পাররলরনর
দ্াসয়ত্ব ও
কাযপ ািী

৪১৷ (১) ওন্পোনরলনের দ্োসয়ে  ওোযপোবী আনব সেম্নরূ্, যণোঃ(ও) ওন্পোনরলনের ঢসবনর ংকসঢ েুযোয়ী ঢৃ ঢীয় ঢফসন বসডপঢ দ্োসয়ে
 ওোযপোবী ম্পোদ্ে ওরো;
(ঔ) সবসধ্ এবং রওোর ওঢৃপ ও, ময় ময়, প্রদ্ি সেনদ্প লেো েুযোয়ী প্রনয়োচেীয়
েযোেয দ্োসয়ে  ওোযপোবী ম্পোদ্ে ওরো;

(ক) রওোর যকনচঝ সবজ্ঞসপ্তর মোধ্যনম েয যওোে দ্োসয়ে বো ওোযপ ম্পোদ্নের
সেনদ্প ল প্রদ্োে ওসরন ঈো ম্পোদ্ে ওরো৷
(২) যময়র স্থোয়ী ওসমটির ভো্সঢ এবং ওোঈসন্পরকড এআ অআনের সবধ্োে
েুযোয়ী চেস্বোনণপ, ওন্পোনরলনের ওোযপ ্সরঘোেো ওসরনবে এবং ওন্পোনরলনের
সেওঝ যযৌণভোনব দ্োয়ী ণোসওনবে৷
(৩) োধ্োরড  ংরসক্ষঢ অনের ওোঈসন্পরকনডর দ্োসয়ে  ওোযপোবী সবসধ্
দ্বোরো সেধ্পোসরঢ আনব৷

রকাররর সনকট ৪২৷ এআ অআে ণবো অ্োঢঢঃ বব েয যওোে অআনে সভন্নরূ্ যোো
কর্পাররলরনর
সওঙু আ ণোকও েো যওে, রওোর প্রনয়োচেনবোনধ্ ঢদ্ওঢৃপ ও সেধ্পোসরঢ লনঢপ কাযপ ক্রম স্তান্তর,
(ও) ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও ্সরঘোসঢ যওোে প্রসঢষ্ঠোে বো ওোযপক্রম, রওোনরর
আতযাসদ্
বযবস্থো্েোয় বো সেয়ন্ত্রনড; এবং
(ঔ) রওোর ওঢৃপ ও ্সরঘোসঢ যওোে প্রসঢষ্ঠোে বো ওোযপক্রম ওন্পোনরলনের
বযবস্থো্েোয় বো সেয়ন্ত্রনড স্তোন্তর ওসরবোর সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব৷

কর্পাররলনরনর
িাসপ ক
প্রলাসনক
প্রসতরিদ্ন

৪৩৷ (১) ওন্পোনরলে প্রনঢযও ব
রওোর ওঢৃপ ও সেধ্পোসরঢ ফরনম 
্দ্ধসঢনঢ ওন্পোনরলনের ওোযপক্রনমর প্রলোসেও  ঈন্নয়েমূও প্রসঢনবদ্ে প্রস্তুঢ
ওসরনব এবং ্রবঢী ণপ ব
৩০ যনেেনরর মনধ্য ঈো প্রওোল ওসরনব;
এবং সেধ্পোসরঢ মনয়র মনধ্য প্রসঢনবদ্ে প্রওোল ওসরনঢ েো ্োসরন রওোর
ওন্পোনরলনের েুকূন েুদ্োে প্রদ্োে স্থসকঢ রোসঔনঢ ্োসরনব৷
(২) ওন্পোনরলনের দ্োসয়েপ্রোপ্ত ওমপওঢপ ো, যময়নরর সঢ ্রোমলপক্রনম, প্রলোসেও
প্রসঢনবদ্নের ঔিো প্রস্তুঢ ওসরনব এবং ঈো ঘূ িোন্ত েুনমোদ্নের চেয
ওন্পোনরলনের ভোয় ঈ্স্থো্ে ওসরনব৷
(৩) ওসমলে ওঢৃপ ও ক্ষমঢোপ্রদ্ি ওমপওঢপ ো প্রনঢযও ব
৩১ সটনেনরর
মনধ্য ওন্পোনরলনের প্রলোসেও প্রসঢনবদ্নের োরংনক্ষ্ মসিঢ অওোনর
রওোনরর সেওঝ ঈ্স্থো্ে ওসরনব৷
(৪) রওোর ঈ্-ধ্োরো (৩) েুোনর প্রোপ্ত মসিঢ বোসপও প্রসঢনবদ্ে ংসিষ্ট
ংদ্ীয় ওসমটির সেওঝ ঈ্স্থো্ে ওসরনব৷

নাগসরক নদ্
প্রকাল

৪৪৷ (১) ওন্পোনরলে “েোকসরও েদ্” লীপও দ্সনর মোধ্যনম েোকসরও যবো
প্রদ্োনের সববরড, যবো প্রদ্োনের লঢপ মূ এবং যবো প্রদ্োনের সেসদ্প ষ্ট ময়ীমো
সেসিঢওরনডর সববরড প্রওোল ওসরনব৷
(২) েোকসরও েদ্ প্রসঢ ব

েূযে এওবোর োেোকোদ্ ওসরনঢ আনব৷

(৩) রওোর ওন্পোনরলনের চেয অদ্লপ েোকসরও েদ্ ংক্রোন্ত সেনদ্প সলওো
প্রডয়ে ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৪) প্রসঢটি ওন্পোনরলে রওোনরর বকসঢনঢ ংসিষ্ট েোকসরও েনদ্র
প্রনয়োচেীয় ্সরবঢপ ে, ্সরবধ্পে ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৫) েোকসরও েনদ্ সেম্নবসডপঢ ও বো যয যওোে সবয় ন্তভুপ ক্ত ণোসওনব,
যণোঃ(ও) প্রসঢটি যবোর সেভুপ   স্বি সববরড;
(ঔ) যবো প্রদ্োনের মূয;
(ক) যবো গ্রড  দ্োবী ওরো ংক্রোন্ত যযোকযঢো  প্রসক্রয়ো;
(খ) যবো প্রদ্োনের সেসদ্প ষ্ট ময়ীমো;
(গ) েোকসরওনদ্র যবো ংক্রোন্ত দ্োসয়ে;
(ঘ) যবো প্রদ্োনের সেিয়ঢো;
(ঙ) যবো প্রদ্োে ংক্রোন্ত সভনযোক সেষ্পসির প্রসক্রয়ো; এবং
(চ) েনদ্ ঈসেসঔঢ েীওোর ংখনের ফোফ৷

উন্নততর তথয
প্রযুসির িযিার

৪৫৷ (১) প্রনঢযও ওন্পোনরলে(ও) সেসদ্প ষ্ট ময়ীমোর মনধ্য ঈন্নঢঢর ঢণয প্রযুসক্তর বযবোর সেসিঢ ওসরনব;
(ঔ) দ্ফো (ও) যঢ ঈসেসঔঢ ঈনেলয ্ূরডওনে, রওোর অসণপও  ওোসরকরী
োোযয েযোেয োয়ঢো প্রদ্োে সেসিঢ ওসরনব; এবং

(ক) ঢণয প্রযুসক্তর মোধ্যনম স্বীয় প্রসঢষ্ঠোনের েোকসরও েনদ্ বসডপঢ অধ্ুসেও
যবো ংক্রোন্ত সবয় বযঢীঢ, রওোসরভোনব প্রদ্ি ও যবোর সববরড
েোকসরওনদ্র জ্ঞোঢ ওসরবোর বযবস্থো ওসরনব।
প্তম ধ্যায়
সনিপ াী িমতা
সনিপ াী িমতা ও ৪৬। (১) এআ অআনের ধ্ীে যোবঢীয় ওোযপোবী যণোযণভোনব ম্পোদ্নের চেয
কাযপ ্সরচানা প্রনয়োচেীয় বসওঙু ওসরবোর ক্ষমঢো ওন্পোনরলনের ণোসওনব।
(২) ওন্পোনরলনের সেবপোী ক্ষমঢো এআ অআনের েযোেয ধ্োরোর সবধ্োেোবী
োন্নক্ষ ওন্পোনরলনের সেওঝ আনঢ ক্ষমঢোপ্রোপ্ত যময়র, ওোঈসন্পর বো েয
যওোে ওমপওঢপ োর মোধ্যনম প্রযুক্ত আনব।
(৩) ওন্পোনরলনের সেবপোী বো েয যওোে ওোযপ ওন্পোনরলনের েোনম কৃীঢ
আয়োনঙ বসয়ো প্রওোল ওরো আনব এবং ঈো সবসধ্ দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ
প্রমোডীওৃ ঢ আনঢ আনব।
(৪) ওন্পোনরলনের বদ্েসন্দে যবো প্রদ্োেমূও দ্োসয়ে েরোসিঢ ওসরবোর ঈনেনলয
ঈ্-ধ্োরো (২) এর ধ্ীে সেবপোী ক্ষমঢো ্পনডর প্রস্তোব ওন্পোনরলনের ভোয়
েুনমোসদ্ঢ আনব এবং প্রনয়োচেনবোনধ্, মনয় মনয়, ঈো ংনলোধ্নের
এঔসঢয়োর ওন্পোনরলনের ণোসওনব।
(৫) ওন্পোনরলে ওোযপবণ্টে এবং অসণপও  প্রলোসেও ক্ষমঢো ম্পনওপ প্রসবধ্োে
প্রডয়ে ওসরনঢ ্োসরনব।

সটি
কর্পাররলরনর
এাকারক
ঞ্চর
সিভসিকরণ

৪৭৷ (১) ওন্পোনরলনের বদ্েসন্দে এবং েযোেয যবোমূও ওোযপ ্সরঘোেো
সেসিঢ ওসরবোর নক্ষয রওোর ওন্পোনরলনের এোওো, প্রনয়োচে েুযোয়ী,
ঞ্চন সবভক্ত ওসরনঢ ্োসরনব৷
(২) প্রনঢযও ঞ্চন এওটি ওসরয়ো অঞ্চসও ওোযপোয় ণোসওনব এবং ঞ্চভু ক্ত
য়োটপমূনর ও সেবপোসঘঢ ওোঈসন্পরকনডর মিনয় কঠিঢ ওসমটি সবসধ্
দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ অঞ্চসও ্যপোনয় সদ্ধোন্ত গ্রড  বোস্তবোয়ে ওসরনঢ
্োসরনব৷
(৩) অঞ্চসও ওসমটির ভোয় ংসিষ্ট ঞ্চনর ওোঈসন্পরকনডর মধ্য আনঢ

খুডপোয়মোে ্দ্ধসঢনঢ এওচে ওোঈসন্পর ভো্সঢর দ্োসয়ে ্োে ওসরনবে৷

কাযপ ম্পাদ্ন

৪৮৷ ওন্পোনরলনের ও ওোযপ সেসদ্প ষ্ট ্দ্ধসঢনঢ ঈোর বো ঈোর স্থোয়ী
ওসমটিমূনর ভোয় ণবো যময়র, প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো এবং েযোেয
ওমপওঢপ ো  ওমপঘোরী ওঢৃপ ও ম্পোসদ্ঢ আনব৷

কর্পাররলরনর
ভা

৪৯৷ (১) যময়র  েযোেয ওোঈসন্পরকনডর ল্ণ গ্রনডর সেল সদ্নের মনধ্য,
ণবো ওন্পোনরলে ্ুেকপঞনের যক্ষনে, সবদ্যমোে ওন্পোনরলনের যময়োদ্ ঈিীনডপর
সেল সদ্নের মনধ্য, যোো ্নর য়, ওন্পোনরলে ঈোর প্রণম ভো েুষ্ঠোে
ওসরনব৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এ ঈসেসঔঢ ভো ংসিষ্ট ওন্পোনরলনের প্রধ্োে সেবপোী
ওমপওঢপ োর চোরীওৃ ঢ যেোটিনল েুসষ্ঠঢ আনব৷
(৩) ওন্পোনরলে প্রসঢ মোনর প্রণম প্তোন যয যওোে ওোযপ সদ্বন েূযে এওবোর
ভোয় সমসঢ আনব এবং ভোর ঢোসরঔ বযবসঢ ্ূবপবঢী ভোয় সেধ্পোসরঢ
আনব৷
(৪) ওন্পোনরলনের যওোে ভোয় ্রবঢী ভোর ঢোসরঔ  ময় সেধ্পোসরঢ েো
আয়ো ণোসওন, ণবো বযবসঢ ্ূবপবঢী ভোয় সেধ্পোসরঢ যওোে ভোর ঢোসরঔ
 মনয় ওন্পোনরলনের ভো েুসষ্ঠঢ েো আন ংসিষ্ট ওন্পোনরলনের যময়র
স্বীয় সবনবঘেো েুযোয়ী ওন্পোনরলনের ভো অবোে ওসরনবে৷
(৫) ওন্পোনরলনের ৫০% দ্য ঢবী ভো অবোনের চেয যময়নরর বরোবনর
সসঔঢ েুনরোধ্ চোেোআন সঢসে ্নের সদ্বনর মনধ্য েুনষ্ঠয় এওটি ভোর
ঢোসরঔ  ময় সেধ্পোরড ওসরয়ো ভো েুষ্ঠোনের ওম্নক্ষ োঢ সদ্ব ্ূনবপ
ওন্পোনরলনের ওোঈসন্পরকডনও যেোটিল প্রদ্োে ওসরনবে৷
(৬) যময়র ঈ্-ধ্োরো (৫) এর ধ্ীে ঢবী ভো অবোে ওসরনঢ বযণপ আন
্ূনবপোক্ত ওোঈসন্পরকড দ্ল সদ্বনর মনধ্য েুনষ্ঠয় ভো অবোে ওসরয়ো েুযে
োঢ সদ্ব ্ূনবপ ওন্পোনরলনের যময়র  ওোঈসন্পরকডনও যেোটিল প্রদ্োে
ওসরনবে এবং এআরূ্ ভো ওন্পোনরলনের ওোযপোনয় সস্থরীওৃ ঢ ঢোসরনঔ সফ
ঘোওোীে মনয় েুসষ্ঠঢ আনব৷
(৭) ঢবী ভোয় সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্ক্ষ ওঢৃপ ও সেনয়োকপ্রোপ্ত এওচে ্যপনবক্ষও
ঈ্সস্থঢ ণোসওনঢ ্োসরনবে এবং ঈক্তরূ্ ঢবী ভো ্সরঘোেো  ভোয়

কৃীঢ সদ্ধোনন্তর সবনয় সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্নক্ষর সেওঝ সসঔঢ প্রসঢনবদ্ে ভো
েুষ্ঠোনের োঢ সদ্বনর মনধ্য দ্োসঔ ওসরনঢ আনব৷
(৮) যময়র ণবো ঢোোর েু্সস্থসঢনঢ ঢোোর দ্োসয়ে ্োেওোরী বযসক্ত,
প্রনয়োচে মনে ওসরন, যয যওোে ময় ওন্পোনরলনের ভো অবোে ওসরনঢ
্োসরনবে৷
(৯) ওোঈসন্পরকনডর যমোঝ ংঔযোর েুযে এও-ঢৃ ঢীয়োংনলর ঈ্সস্থসঢনঢ
ওন্পোনরলনের ভোর যওোরোম কঠিঢ আনব৷
(১০) এআ অআনে সভন্নরূ্ সবধ্োে েো ণোসওন, ওন্পোনরলনের ভোয় ও
সদ্ধোন্ত ঈ্সস্থঢ ওোঈসন্পরকনডর োধ্োরড ংঔযোকসরষ্ঠ যভোনঝ কৃীঢ আনব৷
(১১) প্রনঢযও ওোঈসন্পনরর এওটি ওসরয়ো যভোঝ প্রদ্োনের ক্ষমঢো ণোসওনব এবং
যভোনঝর মঢোর যক্ষনে ভো্সঢর এওটি সদ্বঢীয় বো সেডপোয়ও যভোঝ ণোসওনব৷
(১২) ওন্পোনরলনের ভোয় যময়র, ণবো ঢোোর েু্সস্থসঢনঢ, ধ্োরো ২১ এর
ধ্ীে ঢোোর দ্োসয়ে্োেওোরী ্যোনে যময়র ণবো ঈভনয়র েু্সস্থসঢনঢ,
ঈ্সস্থঢ ওোঈসন্পরকড ওঢৃপ ও সেবপোসঘঢ যওোে ওোঈসন্পর ভো্সঢে
ওসরনবে৷
(১৩) যওোে প্রস্তোব ংঔযোকসরষ্ঠ যভোনঝ কৃীঢ আয়োনঙ বো য় েোআ ঢোো ভো্সঢ
ঈক্ত ভোয় স্পষ্ট ওসরয়ো চোেোআয়ো সদ্নবে৷
(১৪) ভোর অনোঘযূসঘনঢ ওোসরকসর  গুরুে্ূডপ সবনয় যওোে সবনলনজ্ঞর
মঢোমঢ প্রনয়োচে আন ওন্পোনরলে ঈক্ত সবয় বো সবয়মূন মঢোমঢ
প্রদ্োনের চেয এও বো এওোসধ্ও সবনলজ্ঞনও ভোয় অমন্ত্রড চোেোআনঢ ্োসরনব৷
(১৫) সেম্নবসডপঢ রওোসর দ্প্তনরর প্রধ্োেকড ংসিষ্ট ওন্পোনরলনের অমন্ত্রনড
ঈোর ভোয় যযোকদ্োে ওসরনবে এবং ভোর অনোঘেোয় সক্রয় ংলগ্রড
ওরঢঃ বক্তবয প্রদ্োে ওসরনঢ ্োসরনবে, ঢনব ঢোোনদ্র যওোে যভোঝোসধ্ওোর
ণোসওনব েোঃ
() ১১[ ঠোওো ঈির সটি ওন্পোনরলে এবং ঠোওো দ্সক্ষড সটি ওন্পোনরলে](ও) সবভোকীয় ওসমলেোর, ঠোওো সবভোক, ঠোওো;
(ঔ) যঘয়োরমযোে, রোচধ্োেী ঈন্নয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ক) যঘয়োরমযোে, চোঢীয় কৃোয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;

(খ) প্রধ্োে প্রনওৌলী, কড্ূঢপ সধ্দ্প্তর;
(গ) প্রধ্োে প্রনওৌলী, স্থো্ঢয সধ্দ্প্তর;
(ঘ) প্রধ্োে ্নওৌলী, িও  চে্দ্ সধ্দ্প্তর;
(ঙ) প্রধ্োে প্রনওৌলী, চেস্বোস্থয প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(চ) প্রধ্োে ্নওৌলী, স্থোেীয় রওোর প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(ছ) প্রধ্োে প্রনওৌলী, সলক্ষো প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(জ) যঘয়োরমযোে, বোংোনদ্ল যঝসওসমঈসেনওলন্প যওোম্পোেী সসমনঝট;
(ঝ) যঘয়োরমযোে, সব, অআ, িসবঈ,টি, এ;
(ঞ) যঘয়োরমযোে, সব, অর, টি, এ;
(ট) মো্সরঘোও, স্বোস্থয সধ্দ্প্তর;
(ঠ) মো্সরঘোও, প্রোণসমও সলক্ষো সধ্দ্প্তর;
(ড) মো্সরঘোও, ্সরনবল সধ্দ্প্তর;
(ঢ) মো্সরঘোও, েোে  ্ুেবপোে সধ্দ্প্তর;
(ণ) মো্সরঘোও, র্যোস্ট এযোওলে বযোঝোসয়োে (র্যোব);
(দ্) মো্সরঘোও, বোংোনদ্ল যরনয়;
(ধ্) যমনট্রো্সঝে ্ুসল ওসমলেোর, ঠোওো;
(ে) যঘয়োরমযোে, বোংোনদ্ল সবদ্ুয ঈন্নয়ে যবোটপ;
(্) যঘয়োরমযোে, ঠোওো সবদ্ুয

ওঢৃপ ্ক্ষ;

(ফ) যঘয়োরমযোে, বোংোনদ্ল সবদ্ুয ঈন্নয়ে যবোটপ;
(ব) যঘয়োরমযোে, ঠোওো সবদ্ুয সবঢরড যওোম্পোেী;

(ভ) মো্সরঘোও, ফোয়োর োসভপ  এে সসভ সটনফন্প;
(ম) যচো প্রলোও, ঠোওো;
(য) বযবস্থো্েো ্সরঘোও, ঠোওো ্োসে রবরো  ্য়ঃসেস্কলে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(র) বযবস্থো্েো ্সরঘোও, সঢঢো কযো।
(অ) ঘট্রগ্রোম সটি ওন্পোনরলে(ও) সবভোকীয় ওসমলেোর, ঘৃ ট্রগ্রোম সবভোক;
(ঔ) যমনট্রো্সঝে ্ুসল ওসমলেোর, ঘট্রগ্রোম;
(ক) যঘয়োরমযোে, ঘট্রগ্রোম ্োসে রবরো  ্য়ঃসেস্কোলে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(খ) যঘয়োরমযোে, ঘট্রগ্রোম ঈন্নয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(গ) যঘয়োরমযোে, ঘট্রগ্রোম বন্দর ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ঘ) যচো প্রলোও, ঘট্রগ্রোম
(ঙ) মোবযবস্থো্ও, বোংোনদ্ল যঝসওসমঈসেনওলন্প যওোম্পোেী সসমনঝট;
(চ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, কড্ূঢপ সধ্দ্প্তর;
(ছ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, িও  চে্দ্ সধ্দ্প্তর;
(জ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, চেস্বোস্থয প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(ঝ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, স্থোেীয় রওোর প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(ঞ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, বোংোনদ্ল সবদ্ুয ঈন্নয়ে যবোটপ;
(ট) ্সরঘোও, স্বোস্থয সধ্দ্প্তর;
(ঠ) সেবপোী প্রনওৌলী, চোঢীয় কৃোয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ড) প্রসঢসেসধ্, ফোয়োর োসভপ  এে সসভ সটনফন্প;
(ঢ) প্রসঢসেসধ্, সব, অর, টি, এ;

(ণ) প্রসঢসেসধ্, বোংোনদ্ল যরনয়;
(দ্) প্রসঢসেসধ্, র্যোস্ট এযোওলে বযোঝোসয়োে (র্যোব);
(আ) রোচলোী সটি ওন্পোনরলে(ও) সবভোকীয় ওসমলেো, রোচলোী সবভোক, রোচলোী;
(ঔ) যমনট্রো্সঝে ্ুসল ওসমলেোর, রোচলোী;
(ক) যচো প্রলোও,রোচলোী;
(খ) মোবযবস্থো্ও, বোংোনদ্ল যঝসওসমঈসেনওলন্প যওোম্পোেী সসমনঝট;
(গ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, কড্ূঢপ সধ্দ্প্তর;
(ঘ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, িও  চে্দ্ সধ্দ্প্তর;
(ঙ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, চেস্বোস্থয প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(চ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, স্থোেীয় রওোর প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(ছ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, বোংোনদ্ল সবদ্ুয ঈন্নয়ে যবোটপ;
(জ) ্সরঘোও, স্বোস্থয সধ্দ্প্তর;
(ঝ) যঘয়োরমযোে,রোচলোী ঈন্নয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ঞ) সেবপোী প্রনওৌলী, চোঢীয় কৃোয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ট) প্রসঢসেসধ্, ফোয়োর োসভপ  এে সসভ সটনফন্প;
(ঠ) প্রসঢসেসধ্, সব, অর, টি, এ;
(ড) প্রসঢসেসধ্, বোংোনদ্ল যরনয়;
(ঢ) প্রসঢসেসধ্, র্যোস্ট এযোওলে বযোঝোসয়োে (র্যোব)।
(ই) ঔুেো সটি ওন্পোনরলে(ও) সবভোকীয় ওসমলেো, সনঝ সবভোক, ঔুেো;

(ঔ) যমনট্রো্সঝে ্ুসল ওসমলেোর, ঔেো;
(খ) মোবযবস্থো্ও, বোংোনদ্ল যঝসওসমঈসেনওলন্প যওোম্পোেী সসমনঝট;
(ঘ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, িও  চে্দ্ সধ্দ্প্তর;
(ঙ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, চেস্বোস্থয রওোর প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(চ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, স্থোেীয় রওোর প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(ছ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, বোংোনদ্ল সবদ্ুয ঈন্নয়ে যবোটপ;
(জ) ্সরঘোও, স্বোস্থয সধ্দ্প্তর;
(ঝ) যঘয়োরমযোে,ঔেো ঈন্নয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ঞ) সেবপোী প্রনওৌলী, চোঢীয় কৃোয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ট) প্রসঢসেসধ্, ফোয়োর োসভপ  এে সসভ সটনফন্প;
(ঠ) প্রসঢসেসধ্, সব, অর, টি, এ;
(ড) প্রসঢসেসধ্, বোংোনদ্ল যরনয়;
(ঢ) প্রসঢসেসধ্, র্যোস্ট এযোওলে বযোঝোসয়োে (র্যোব)।
(ঈ) বসরলো সটি ওন্পোনরলে(ও) সবভোকীয় ওসমলেো, বসরলো সবভোক, বসরলো;
(ঔ) যমনট্রো্সঝে ্ুসল ওসমলেোর, বসরলো;
(খ) মোবযবস্থো্ও, বোংোনদ্ল যঝসওসমঈসেনওলন্প যওোম্পোেী সসমনঝট;
(গ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, কড্ূঢপ সধ্দ্প্তর;
(ঘ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, িও  চে্দ্ সধ্দ্প্তর;
(ঙ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, চেস্বোস্থয রওোর প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;

(চ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, স্থোেীয় রওোর প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(ছ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, বোংোনদ্ল সবদ্ুয ঈন্নয়ে যবোটপ;
(জ) ্সরঘোও, স্বোস্থয সধ্দ্প্তর;
(ঝ) সেবপোী প্রনওৌলী, চোঢীয় কৃোয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ঞ) প্রসঢসেসধ্, ফোয়োর োসভপ  এে সসভ সটনফন্প;
(ট) প্রসঢসেসধ্, সব, অর, টি, এ;
(ঠ) প্রসঢসেসধ্, র্যোস্ট এযোওলে বযোঝোসয়োে (র্যোব)।
(উ) সনঝ সটি ওন্পোনরলে(ও) সবভোকীয় ওসমলেো, সনঝ সবভোক, সনঝ;
(ঔ) যমনট্রো্সঝে ্ুসল ওসমলেোর, সনঝ;
(ক) যচো প্রলোও,সনঝ;
(খ) মোবযবস্থো্ও, বোংোনদ্ল যঝসওসমঈসেনওলন্প যওোম্পোেী সসমনঝট;
(গ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, কড্ূঢপ সধ্দ্প্তর;
(ঘ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, িও  চে্দ্ সধ্দ্প্তর;
(চ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, স্থোেীয় রওোর প্রনওৌল সধ্দ্প্তর;
(ছ) ঢত্ত্বোবধ্োয়ও প্রনওৌলী, বোংোনদ্ল সবদ্ুয ঈন্নয়ে যবোটপ;
(জ) ্সরঘোও, স্বোস্থয সধ্দ্প্তর;
(ঝ) সেবপোী প্রনওৌলী, চোঢীয় কৃোয়ে ওঢৃপ ্ক্ষ;
(ঞ) প্রসঢসেসধ্, ফোয়োর োসভপ  এে সসভ সটনফন্প;
(ট) প্রসঢসেসধ্, সব, অর, টি, এ;
(ঠ) প্রসঢসেসধ্, বোংোনদ্ল যরনয়;

(ড) প্রসঢসেসধ্, র্যোস্ট এযোওলে বযোঝোসয়োে (র্যোব)।
(১৬) েূঢে সটি ওন্পোনরলে কঞনের যক্ষনে, রওোর ওঢৃপ ও সেধ্পোসরঢ রওোসর
ওমপওঢপ োকড ঈক্ত সটি ওন্পোনরলনের অমন্ত্রনড ঈোর ভোয় যযোকদ্োে ওসরনবে
এবং ভোর অনোঘেোয় সক্রয় ংলগ্রড ওরঢঃ বক্তবয প্রদ্োে ওসরনঢ
্োসরনবে, ঢনব ঢোোনদ্র যভোঝোসধ্ওোর ণোসওনব েো৷

স্থায়ী কসমটি
গঠন

৫০৷ (১) ওন্পোনরলে প্রনঢযও ব
ঈোর প্রণম ভোয়, ণবো যণোশ্রীঘ্র ম্ভব,
ঢ
যওোে ভোয় সেম্নবসডপঢ সবয়োসদ্র প্রনঢযওটি ম্পনওপ এওটি
ওসরয়ো স্থোয়ী ওসমটি কঞে ওসরনব যোোর যময়োদ্ দ্ুআ ব
ঙয় মো আনব এবং
দ্ুআ ব
ঙয় মো ্র েূঢে ওসরয়ো ওসমটি কঞে ওসরনঢ আনব, যণোঃ(ও) ণপ  ংস্থো্ে;
(ঔ) বচপয বযবস্থো্েো;
(ক) সলক্ষো, স্বোস্থয, ্সরবোর ্সরওেেো এবং স্বোস্থযরক্ষো বযবস্থো;
(খ) েকর ্সরওেেো  ঈন্নয়ে;
(গ) সোব সেরীক্ষো  রক্ষড;
(ঘ) েকর বওোঞোনমো সেমপোড  ংরক্ষড;
(ঙ) ্োসে  সবদ্ুয ;
(চ) মোচওযোড  ওসমঈসেটি যন্টোর;
(ছ) ্সরনবল ঈন্নয়ে ওসমটি;
(জ) ক্রীিো  ংস্কৃ সঢ ওসমটি;
(ঝ) চন্-মৃঢুয সেবন্ধে ওসমটি
(ঞ) যযোকোনযোক;
(ট) বোচোরমূয ্যপনবৰড, মসেঝসরং  সেয়ন্ত্রড;

(ঠ) দ্ুনযপোক বযবস্থো্েো।
(২) ওন্পোনরলনের ভোর সদ্ধোন্তক্রনম প্রনয়োচেনবোনধ্ েয যওোে সবনয়র চেয
স্থোয়ী ওসমটি কঞে ওসরনঢ ্োসরনব।
(৩) ওন্পোনরলে প্রনঢযও স্থোয়ী ওসমটির দ্য ংঔযো সেধ্পোরড ওসরনব এবং স্থোয়ী
ওসমটির ভো্সঢ  দ্যকড ওোঈসন্পরকনডর মধ্য আনঢ ওন্পোনরলনের
ভোয় সেবপোসঘঢ আনব, ঢনব যওোে ওোঈসন্পর এওআ মনয় দ্ুআটির সধ্ও স্থোয়ী
ওসমটির দ্য এবং এওটির সধ্ও স্থোয়ী ওসমটির ভো্সঢ আনবে েো৷
(৪) যময়র ্দ্োসধ্ওোরবন ও স্থোয়ী ওসমটির দ্য আনবে৷
(৫) স্থোয়ী ওসমটির ভো্সঢ যময়নরর ঈনেনলয স্বীয় স্বোক্ষরযুক্ত ্েনযোনক
ভো্সঢর ্দ্ আনঢ ্দ্ঢযোক ওসরনঢ ্োসরনবে এবং যময়র ওঢৃপ ও ্দ্ঢযোক্ে
প্রোসপ্তর ঢোসরঔ আনঢ ্দ্ঢযোক ওোযপওর আনব৷
(৬) যওোে স্থোয়ী ওসমটির ভো্সঢ ণবো েয যওোে দ্নযর ্দ্
অওসিওভোনব লূেয আন, ঢোো ঈ্-ধ্োরো (৩) এ বসডপঢ ্দ্ধসঢনঢ, সেবপোঘনের
মোধ্যনম ্ূরড ওরো আনব এবং েবসেবপোসঘঢ বযসক্ত ঢোোর ্ূবপুরীর বসলষ্ট
যময়োনদ্র চেয ঢোোর ্নদ্ সধ্সষ্ঠঢ ণোসওনবে৷
(৭) যওোে স্থোয়ী ওসমটি ঈোর ঈিরোসধ্ওোরী স্থোয়ী ওসমটির প্রণম ভো েুসষ্ঠঢ
েো য়ো ্যপন্ত দ্োসয়ে ্োে ওসরনব৷
(৮) যওোে স্থোয়ী ওসমটির ভো্সঢ বো দ্নযর সেবোযপ ওোরডবলঢঃ দ্ুআ
মোনর সধ্ও েু্সস্থঢ ণোসওবোর ম্ভোবেো ণোসওন, ্সরনদ্র ভোয় েয
যওোে ওোঈসন্পরনও ঈক্ত স্থোয়ী ওসমটির ংসিষ্ট ্নদ্র দ্োসয়ে প্রদ্োনের চেয
সদ্ধোন্ত গ্রড ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৯) স্থোয়ী ওসমটি ংসিষ্ট সবনয় সবনলজ্ঞনও অমন্ত্রড চোেোআয়ো ্রোমলপ গ্রড
ওসরনঢ ্োসরনব৷

স্থায়ী কসমটির
কাযপ ািী

৫১৷ (১) স্থোয়ী ওসমটির ওোযপোবী প্রসবসধ্ দ্বোরো সেধ্পোসরঢ আনবঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, প্রসবসধ্ প্রডীঢ েো য়ো ্যপন্ত ওন্পোনরলনের োধ্োরড ভোয়
স্থোয়ী ওসমটির ওোযপোবী সেধ্পোরড ওসরনব৷
(২) স্থোয়ী ওসমটির ু্োসরল ওন্পোনরলনের ্রবঢী ভোয় সবনবসঘঢ আনব৷

(৩) স্থোয়ী ওসমটির ও ওোযপধ্োরো ওন্পোনরলনের োধ্োরড ভোর েুনমোদ্ে
োন্নক্ষ ঘূ িোন্ত আনব৷

নযানয কসমটি
গঠন

৫২৷ ওন্পোনরলে প্রনয়োচেনবোনধ্ ওোঈসন্পরকনডর মধ্য আনঢ েযোেয ুসেসদ্প ষ্ট
ওোযপ ম্পোদ্নের ঈনেনলয ওসমটি কঞে ওসরনঢ ্োসরনব৷

ময মকান
িযসিরক
কর্পাররলরনর
কারজ
ম্পৃিকরণ

৫৩৷ (১) ওন্পোনরলে বো ঈোর যওোে স্থোয়ী ওসমটি সওংবো ওসমটি ঈোর যয
যওোে দ্োসয়ে ্োনের চেয যওোে বযসক্তর োোযয বো ্রোমনলপর প্রনয়োচেনবোধ্
ওসরন, ঈক্ত বযসক্তনও ঈোর ওোনচর সঢ ম্পৃক্ত ওসরনঢ ্োসরনব৷

কর্পাররলরনর
ভায়
জনাধ্াররণর
প্ররিলাসধ্কার

৫৪৷ (১) ংঔযোকসরষ্ঠ ওোঈসন্পরকনডর সদ্ধোন্ত েুযোয়ী ওন্পোনরলনের যওোে
ভো এওোনন্ত েুসষ্ঠঢ েো আন ঈোর প্রনঢযও ভো চেোধ্োরনডর চেয ঈন্ুক্ত
ণোসওনব৷

কাউসিরগরণর
মভাটদ্ারনর
উ্র িাধ্াসনরধ্

৫৫৷ ওন্পোনরলে বো ঈোর যওোে ওসমটির ভোয়, যওোে ওোঈসন্পনরর অঘরড
ম্পসওপ ঢ যওোে সবনয়র অনোঘেোয় ণবো ঢোোর অসণপও স্বোণপ রসয়োনঙ
এআরূ্ যওোে সবনয় ণবো ঢোোর বযবস্থোধ্ীে বো সেয়ন্ত্রডোধ্ীে অনঙ এআরূ্
যওোে ম্পসি সবয়ও অনোঘেোয় ঈক্ত ওোঈসন্পর ংলগ্রড বো যভোঝ দ্োে
ওসরনবে েো৷

ভার কাযপ
্দ্ধসত ও কাযপ
্সরচানা

৫৬৷ এআ অআনের সবধ্োে োন্নক্ষ ওন্পোনরলে ঈোর ভো এবং ঈোর স্থোয়ী
ওসমটি সওংবো েযোেয ওসমটির ভোর ওোযপ্দ্ধসঢ  ওোযপ ্সরঘোেোর চেয
প্রসবধ্োে প্রডয়ে ওসরনঢ ্োসরনব; েযোেয সবনয়র মনধ্য সেনম্মোক্ত সবয়গুস

(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে ওন্পোনরলে বো যওোে ওসমটির সঢ ম্পৃক্ত
বযসক্ত ঈোর ভোয় অনোঘেোয় ংলগ্রড ওসরনঢ ্োসরনবে, ঢনব ঢোোর
যভোঝোসধ্ওোর ণোসওনব েো৷

(২) ওন্পোনরলে প্রসবধ্োে দ্বোরো ঈোর ভোয় চেোধ্োরনডর প্রনবল সেয়ন্ত্রড
ওসরনঢ ্োসরনব৷

ন্তভুপ ক্ত আনব(ও) বোনচনঝর প্রোক্কে স্থোয়ী ওসমটি ওঢৃপ ও মঢোমঢ প্রদ্োনের ্র বোনচঝ ভোয়
েুনমোসদ্ঢ আনব;
(ঔ) ধ্োরো ৫৯ বসডপঢ যয যওোে ঘু সক্ত সবয়ও সদ্ধোন্ত ঘু িোন্ত ওসরবোর ্ূনবপ ংসিষ্ট
স্থোয়ী ওসমটির মঢোমঢ গ্রড ওসরনঢ আনব৷

ভার
কাযপ সিিরণী
সস্িদ্ধকরণ

৫৭৷ (১) ওন্পোনরলে এবং সবসভন্ন ওসমটির ওোযপসববরডীনঢ ঈ্সস্থঢ
ওোঈসন্পরকনডর েোম ঈনেঔ ওসরনঢ আনব এবং ্রবঢী ভোয় প্রনয়োচেীয়
ংনলোধ্েী, যসদ্ ণোনও, ঈো েুনমোসদ্ঢ আনঢ আনব এবং ঈক্ত ওোযপসববরডী
এওটি বোুঁধ্োআ ওরো বসনঢ ংরক্ষড ওসরনঢ আনব৷
(২) েুনমোদ্নের ১৪ সদ্নের মনধ্য ভোর ওোযপসববরডী রওোনরর সেওঝ যপ্ররড
ওসরনঢ আনব৷
(৩) সটি ওন্পোনরলনের প্রনঢযওটি ভোর ওোযপসববরডী ওোঈসন্পরনদ্র মনধ্য
যণোমনয় সবঢরড ওসরনঢ আনব এবং যণোম্ভব নয়বোআনঝ প্রদ্োে ওসরনঢ
আনব৷
(৪) ওোযপসববরডীর সবও েও সেধ্পোসরঢ সফ এর সবসেমনয় প্রদ্োে ওরো
যোআনব৷

কাযপ ািী ও
কাযপ ধ্ারা
বিধ্করণ

৫৮৷ (১) যওোে ্দ্ লূেয সঙ ণবো ওন্পোনরলে কঞে প্রসক্রয়োয় যওোে ত্রুটি
সঙ ণবো ভোয় ংলগ্রড বো যভোঝ দ্োনের যযোকযঢো সঙ েো এআরূ্ বযসক্ত
ভোয় ংলগ্রড ওসরয়োসঙ, যওবমোে এআ ওোরনড সটি ওন্পোনরলনের যওোে
ওোযপ বো ভোর ওোযপসববরডী যবঅআেী আনব েো৷
(২) এআ অআনের ধ্ীনে ওৃ ঢ যওোে ওোযপ বো কৃীঢ যওোে ওোযপধ্োরো ম্পনওপ
যওবমোে(ও) ওন্পোনরলে বো ঈোর যওোে ওসমটিনঢ যওোে ্দ্ লূেযঢোর ওোরনড; ণবো
(ঔ) যওোে মোমুস ত্রুটি বো সেয়নমর ওোরনড যওোে প্রশ্ন ঈত্থো্ে ওরো ঘসনব
েো৷
(৩) ওন্পোনরলে ণবো ঈোর যওোে ওসমটির ভোর ওোযপসববরডী সস্বদ্ধ 

স্বোক্ষসরঢ আন ঈক্ত ভো যণোযণভোনব অবোে ওরো আয়োনঙ এবং ্সরঘোসঢ
আয়োনঙ বসয়ো কডয আনব৷

চু সি

৫৯৷ (১) সটি ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও বো ঈোর ্নক্ষ ম্পোসদ্ঢ ও ঘু সক্ত(ও) ওন্পোনরলনের ভোয় েুনমোসদ্ঢ আবোর ্র ঘূ িোন্ত ওসরনঢ আনব; এবং
(ঔ) ওন্পোনরলনের েোনম ম্পোসদ্ঢ আয়োনঙ বসয়ো প্রওোসলঢ আনঢ আনব৷
(২) যওোে ঘু সক্ত ম্পোদ্নের বযবসঢ ্নর েুসষ্ঠঢ ওন্পোনরলনের ভোয়
প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো ঘু সক্তটি ম্পনওপ ভোনও বসঢ ওসরনবে৷

্ূতপ কাজ

৬০৷ রওোর সবসধ্ দ্বোরো ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও ম্পোসদ্ঢবয ও ্ূঢপ ওোনচর
্সরওেেো, প্রোক্কে, েুনমোদ্ে এবং বোস্তবোয়নের সবধ্োে ওসরনব৷

নসথ্ত্র,
প্রসতরিদ্ন,
আতযাসদ্

৬১। -ওন্পোনরলে(ও) আোর ওোযপোবীর মুদ্য় েসণ্ে সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ ংরক্ষড ওসরনব;
(ঔ) প্রসঢনবদ্ে এবং সববরডী প্রডয়ে  প্রওোল ওসরনব;
(ক) রওোর, ময় ময়, যযআরূ্ সেধ্পোরড ওসরনব যআরূ্ ঢণযোবী প্রওোল
ওসরনব।
ষ্টম ধ্যায়
কর্পাররলরনর কমপ কতপা ও কমপ চারী

প্রধ্ান সনিপ াী
কমপ কতপা

৬২৷ (১) ওন্পোনরলনের এওচে প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো ণোসওনবে এবং সঢসে
রওোর ওঢৃপ ও সেসদ্প ষ্ট লনঢপ সেযুক্ত আনবে৷
(২) এআ অআে  সবসধ্নঢ সভন্নরূ্ সবধ্োে েো ণোসওন প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো
ওন্পোনরলনের ও সদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ে এবং প্রলোে ্সরঘোেোর চেয দ্োয়ী
ণোসওনবে৷

(৩) প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো স্বীয় ক্ষমঢো প্রনয়োক এবং দ্োসয়ে ্োনের যক্ষনে
যময়নরর সেওঝ দ্োয়ী ণোসওনবে৷
(৪) ওন্পোনরলনের সবনল ভোয় ঈ্সস্থঢ ওোঈসন্পরকনডর যমোঝ ংঔযোর সঢে্ঞ্চমোংনলর যভোনঝ প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ োনও প্রঢযোোনরর চেয প্রস্তোব কৃীঢ
আন রওোর ঢোোনও ঢোোর ্দ্ আনঢ প্রঢযোোর ওসরনব৷

প্রধ্ান সনিপ াী
কমপ কতপার
সিরল িমতা

৬৩৷ যওোে দ্ুখপঝেোবলঢঃ বো দ্ুখপঝেোর ম্ভোবেোর ওোরনড ণবো দ্ৃষ্ট্ূবপ
যওোে খঝেো বো প্রোওৃ সঢও দ্ুনযপোনকর ওোরনড, ওন্পোনরলনের ম্পসির বযো্ও
ক্ষসঢ োসধ্ঢ আন বো য়োর ম্ভোবেো ণোসওন ণবো চেচীবে সব্ন্ন আন
বো য়োর ম্ভোবেো ণোসওন প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো োনণ োনণ ঈো যময়রনও
চোেোআনবে এবং যুসক্তংকঢ প্রনঘষ্টো নত্ত্ব যযোকোনযোক ম্ভব েো আন সঢসে
ঢোোর সবনবঘেোমনঢ ঈ্যুক্ত েসরঢ বযবস্থো গ্রড ওসরনঢ ্োসরনবে 
ঢ
সবনে ওন্পোনরলে সওংবো ংসিষ্ট স্থোয়ী ওসমটির সেওঝ
প্রসঢনবদ্ে য্ল ওসরনবে এবং ঈক্ত প্রসঢনবদ্নে েুরূ্ বযবস্থো গ্রনডর ওোরড
এবং ঢজ্জেয যসদ্ ঔরঘ আয়ো ণোনও বো আনঢ ্োনর ঢোো ঈনেঔ ওসরনবে৷

প্রধ্ান সনিপ াী
কমপ কতপার ভা
ম্পসকপত
সধ্কার

৬৪৷ (১) প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো ওন্পোনরলে বো ঈোর যয যওোে ওসমটির
ভোয় ঈ্সস্থঢ ণোসওনঢ এবং অনোঘেোয় ংলগ্রড ওসরনঢ ্োসরনবে৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এ ঈসেসঔঢ ভোয় প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো ভো্সঢর
েুমসঢক্রনম যওোে সবনয় সববৃসঢ বো বযোঔযো প্রদ্োে এবং যওোে সবনয়র
অআেকঢ বস্থো ম্পনওপ ভোনও বসঢ ওসরনবে৷
(৩) ঈ্-ধ্োরো (১) এ ঈসেসঔঢ ভোয় প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো যভোঝ দ্োে বো
প্রস্তোব ঈত্থো্ে ওসরনঢ ্োসরনবে েো৷
(৪) প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো ওন্পোনরলনের ভোর ওোযপসববরডী যফোচনঢর চেয
প্রঢযক্ষভোনব দ্োয়ী ণোসওনবে৷

সচি

৬৫৷ (১) ওন্পোনরলনের এওচে সঘব ণোসওনবে এবং সঢসে রওোর ওঢৃপ ও
সেসদ্প ষ্ট লনঢপ সেযুক্ত আনবে৷
(২) এআ অআে  সবসধ্নঢ সভন্নরূ্ সবধ্োে েো ণোসওন সঘব ওন্পোনরলনের ও

সদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ে এবং বেসমসিও প্রলোে ্সরঘোেোয় প্রধ্োে সেবপোী
ওমপওঢপ োনও োয়ঢো ওসরনবে৷
(৩) প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ োর ্দ্ লূেয আন, সওংবো েু্সস্থসঢ বো
ুস্থঢোনঢু বো েয যওোে ওোরনড প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো দ্োসয়ে ্োনে
মণপ আন লূেয ্নদ্ েবসেযুক্ত প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো ওোযপভোর গ্রড েো
ওরো ্যপন্ত সওংবো প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো ্ুেরোয় স্বীয় দ্োসয়ে ্োনে মণপ েো
য়ো ্যপন্ত সঘব প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ োর দ্োসয়ে ্োে ওসরনবে৷

কর্পাররলনরনর
কমপ কতপা ও
কমপ চারী

৬৬৷ ওন্পোনরলনের ওোযপোবী ুষ্ঠুভোনব ম্পোদ্নের ঈনেনলয রওোর
প্রনয়োচেীয় ংঔযও ওমপওঢপ ো, ওমপঘোরী  ্রোমলপও সেনয়োক ংক্রোন্ত সবসধ্
প্রডয়ে ওসরনব৷

শ্রসমক
সনরয়াসজত করা

৬৭৷ ওন্পোনরলে, বোনচঝ বরোে োন্নক্ষ এবং রওোনরর ্ূবপোেুনমোদ্েক্রনম,
ঢো
যওোে চরুরী ওোযপ ম্পোদ্নের চেয বদ্সেও মচুরীর সভসিনঢ শ্রসমও
সেনয়োসচঢ ওসরনঢ ্োসরনব৷

কমপ কতপা ও
কমপ চারী িদ্ী

৬৮৷ রওোর ওন্পোনরলনের ওমপওঢপ ো  ওমপঘোরীকডনও প্রনয়োচেীয় দ্োসয়ে
্োনের স্বোনণপ সওংবো প্রলোসেও প্রনয়োচনে এও ওন্পোনরলে আনঢ েয
ওন্পোনরলনে বদ্ী ওসরনঢ ্োসরনব৷

কর্পাররলরনর
সনিপ াসচত জন
প্রসতসনসধ্ ও
কমপ কতপা িা
কমপ চারীগরণর
ম্পকপ

৬৯৷ (১) রওোর ওন্পোনরলনের ওমপওঢপ ো  ওমপঘোরীকনডর সধ্ওোর 
য্লোকঢ স্বোধ্ীেঢো সেসিঢ ওসরবোর নক্ষয সেবপোসঘঢ চে প্রসঢসেসধ্ এবং
ওন্পোনরলনের সেয়ন্ত্রডোধ্ীে বো ওন্পোনরলনে েযস্তওৃ ঢ ওমপওঢপ ো  ওমপঘোরীকনডর
মনধ্য ম্পওপ সেধ্পোরড সবয়ও এওটি অঘরড সবসধ্ (Code of Conduct)
প্রডয়ে ওসরনব৷
(২) ওন্পোনরলনের সেবপোসঘঢ চেপ্রসঢসেসধ্ এবং ওন্পোনরলনের সেয়ন্ত্রডোধ্ীে বো
ওন্পোনরলনে েযস্তওৃ ঢ ওমপওঢপ ো-ওমপঘোরীকড ্োরস্পোসরও ম্মোে প্রদ্লপে
ওসরনবে এবং যয যওোে প্রওোর নলোভে অঘরড ্সরোর ওসরনবে৷
(৩) রওোর সেবপোসঘঢ চেপ্রসঢসেসধ্নদ্র অঘরড-সবসধ্ বসভূপ ঢ যয যওোে
সভনযোক ঢদ্ন্ত ওসরনঢ এবং প্রনয়োচেীয় বযবস্থো গ্রড ওসরনঢ ্োসরনব৷

তৃ তীয় ভাগ
প্রথম ধ্যায়
কর্পাররলরনর অসথপ ক িযিস্থা্না
কর্পাররলরনর
তসি

৭০৷ (১) ংসিষ্ট সটি ওন্পোনরলনের েোনম এওটি ঢসব ণোসওনব৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে ঢসবন সেম্নসসঔঢ ণপ চমো আনব, যণোঃ(ও) ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও ধ্োযপওৃঢ ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো, সফ এবং েযোেয
দ্োবী বোবদ্ প্রোপ্ত ণপ;
(ঔ) ওন্পোনরলনের ঈ্র েযস্ত এবং ঢ
প্রোপ্ত অয়
বো মুেোফো;

্সরঘোসঢ ও ম্পসি আনঢ

(ক) রওোর বো েযোেয ওঢৃপ ্নক্ষর সেওঝ আনঢ প্রোপ্ত েুদ্োে;
(খ) স্থোেীয় ওঢৃপ ্ক্ষ বো েয যওোে প্রসঢষ্ঠোে বো বযসক্তসবনল ওঢৃপ ও প্রদ্ি দ্োে;
(গ) ওন্পোনরলনের ঈ্র েযস্ত ও ট্রোষ্ট আনঢ প্রোপ্ত অয়;
(ঘ) ওন্পোনরলনের ণপ সবসেনয়োক আনঢ প্রোপ্ত মুেোফো;
(ঙ) েযোেয ঈ

আনঢ প্রোপ্ত ণপ;

(চ) এআ অআনের ধ্ীে প্রোপ্ত ণপদ্নের ণপ।

তসি ংরিণ,
সিসনরয়াগ,
আতযাসদ্

৭১৷ (১) ঢসবন চমোওৃ ঢ ণপ যওোে রওোসর যট্রচোরীর ওোযপ ্সরঘোেোওোরী
যওোে বযোংনও ণবো রওোর ওঢৃপ ও সেনদ্প সলঢ েয যওোে প্রওোনর চমো রোঔো
আনব৷
(২) ওন্পোনরলে ঈোর ঢসবনর যওোে ংল সবসেনয়োক ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৩) ওন্পোনরলে রওোনরর সেনদ্প লক্রনম যওোে সবনল ঈনেনলয ্ৃণও ঢসব
কঞে ওসরনঢ ্োসরনব৷

তসিরর
প্ররয়াগ

৭২৷ ঢসবনর ণপ সেম্নসসঔঢ ঔোনঢ গ্রোসধ্ওোনরর সভসিনঢ বযয় ওরো যোআনব,
যণোঃ (ও) ওন্পোনরলনের ওমপওঢপ ো  ওমপঘোরীকনডর যবঢে  ভোঢো প্রদ্োে;
(ঔ) এআ অআনের ধ্ীে ঢসবনর ঈ্র দ্োয়যুক্ত বযয়;
(ক) এআ অআে বো অ্োঢঢ বব েয যওোে অআে বো ধ্যোনদ্ল দ্বোরো েযস্ত
ওন্পোনরলনের দ্োসয়ে ম্পোদ্ে এবং ওঢপ বয ্োনের চেয বযয়;
(খ) রওোনরর ্ূবপোেুনমোদ্েক্রনম সটি ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও যখোসঢ ঢসবনর
ঈ্র দ্োয়যুক্ত বযয়৷

তসিরর উ্র
দ্ায়

৭৩৷ (১) ঢসবনর ঈ্র দ্োয়যুক্ত বযয় সেম্নরূ্ আনব, যণোঃ(ও) প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো বো সটি ওন্পোনরলনের েযোেয ওমপওঢপ ো 
ওমপঘোরী এবং সটি
ওন্পোনরলনের ঘোওসরনঢ সেনয়োসচঢ রওোসর ওমপঘোরীনদ্র চেয প্রনদ্য় ণপ;
(ঔ) সেবপোঘে ্সরঘোেোর সোব সেরীক্ষো বো েয যওোে সবনয়র চেয সটি
ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও প্রনদ্য় ণপ;
(ক) যওোে অদ্োঢ বো ট্রোআবুযেো ওঢৃপ ও সটি ওন্পোনরলনের সবরুনদ্ধ প্রোপ্ত যওোে
রোয়, সটসক্র বো যরোনয়দ্োদ্ ওোযপওর ওসরবোর চেয প্রনয়োচেীয় যয যওোে ণপ;
(খ) রওোর ওঢৃপ ও দ্োয়যুক্ত বসয়ো যখোসঢ েয যয যওোে বযয়৷

(২) ঢসবনর ঈ্র দ্োয়যুক্ত বযনয়র ঔোনঢ যসদ্ যওোে ণপ ্সরনলোসধ্ঢ ণোনও,
ঢোো আন যয বযসক্তর যফোচনঢ ঈক্ত ঢসব ণোসওনব যআ বযসক্তনও রওোর,
অনদ্ল দ্বোরো, ঈক্ত ঢসব আনঢ যঢদ্ূর ম্ভব ঐ ণপ ্সরনলোধ্ ওসরবোর
সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব৷

িারজট মঞ্জুরী

৭৪৷ ওন্পোনরলনের ঘসঢ বোনচনঝ যওোে বযয় েুনমোসদ্ঢ েো ণোসওন এবং

িসভপ ূ ত থপ
িযরয়র মিরত্র
িাধ্া

ঈোনঢ ্যপোপ্ত ঈদ্বৃি েো ণোসওন, ঈো আনঢ যওোে ণপ বযয় ওরো যোআনব েোঃ

কর্পাররলন
তসি আরত
জনস্বারথপ থপ
িযয়

৭৫৷ (১) সবনল ঈনেনলয রওোনরর ণপ বরোনের যপ্রসক্ষনঢ, যময়র, চেস্বোনণপ যয
যওোে চরুরী ওোযপ ম্পোদ্ে ওসরনঢ ্োসরনবে; এবং সঢসে ওন্পোনরলনের
সেয়সমঢ ওোনযপ যওোে প্রওোর বোুঁধ্োর ৃসষ্ট েো ওসরয়ো, যঢদ্ূর ম্ভব, ঈক্ত ওোযপ
ম্পোদ্নের চেয বরোেওৃ ঢ ণপ ওন্পোনরলনের ঢসব আনঢ বযয় ওসরনঢ
্সরনবে৷

ঢনব লঢপ ণোনও যয, ধ্োরো ৭৬ েুযোয়ী বযসয়ঢ নণপর যক্ষনে এআ সবধ্োে প্রনযোচয
আনব েো৷

(২) েুরূ্ভোনব ম্পোসদ্ঢ ওোনযপর ঔরঘ রওোর বে ওসরনব এবং এঢদ্ুনেনলয
রওোর ওঢৃপ ও প্রদ্ি ণপ ওন্পোনরলে ঢসবন চমো আনব৷
(৩) যময়র এআ ধ্োরোর ধ্ীে কৃীঢ যোবঢীয় বযবস্থো ম্পনওপ ওন্পোনরলেনও
বসঢ ওসরনবে৷
(৪) রওোর যওোে ওন্পোনরলে এোওোয় ্োসে রবরো  ্য়ঃসেষ্কোলে
বযবস্থোর দ্োসয়ে ্োেোনণপ ্োসে রবরো  ্য়ঃসেষ্কোলে ওঢৃ ্ক্ষ অআে,
১৯৯৬ (১৯৯৬ নের ৬ েং অআে) এর ধ্ীে ‟্োসে রবরো 
্য়ঃসেষ্কোলে ওঢৃপ ্ক্ষ‟ প্রসঢষ্ঠো ওসরন ঈক্তরূ্ প্রসঢসষ্ঠঢ ্োসে রবরো 
্য়ঃসেষ্কোলে ওঢৃপ ্ক্ষনও প্রোণসমওভোনব ওোযপ ্সরঘোেোর চেয ওন্পোনরলে
প্রনয়োচেীয় ণপ েুদ্োে সোনব প্রদ্োে ওসরনঢ ্োসরনব৷

িারজট

৭৬৷ (১) ওন্পোনরলে প্রসঢ ব
্নো চুনের ্ূনবপ ঈোর ্রবঢী অন্ন ণপ
ব
প্রোক্কসঢ অয়-বযনয়র এওটি সববরড সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ প্রস্তুঢ 
েুনমোদ্ে ওসরনব, যোো ঢঃ্র বোনচঝ বসয়ো সভসঢ আনব, এবং
ওন্পোনরলে ঈোর এওটি প্রসঢসস্ রওোনরর সেওঝ যপ্ররড ওসরনব৷
(২) ওন্পোনরলে ্নো চুনের ্ূনবপ ঈো ঈ্-ধ্োরো (১) এ বসডপঢ ্দ্ধসঢনঢ যসদ্
ঈোর বোনচঝ প্রস্তুঢ  েুনমোদ্ে েো ওনর, ঢোো আন রওোর প্রনয়োচেীয়
সববরড প্রস্তুঢ  প্রঢযয়ে ওরোআনঢ ্োসরনব, এবং েুরূ্ভোনব প্রঢযসয়ঢ
সববরড ওন্পোনরলনের েুনমোসদ্ঢ বোনচঝ বসয়ো কডয আনব৷
(৩) রওোর ঈ্-ধ্োরো (১) েুযোয়ী বোনচনঝর প্রসঢসস্ প্রোসপ্তর সেল সদ্নের
মনধ্য অনদ্ল দ্বোরো ঈো ্সরবঢপ ে ওসরনঢ ্োসরনব এবং েুরূ্ভোনব ্সরবসঢপ ঢ

বোনচঝ ওন্পোনরলনের েুনমোসদ্ঢ বোনচঝ বসয়ো কডয আনব৷
(৪) যওোে ণপ ব
যল আবোর ্ূনবপ ঈক্ত ব
চেয যয যওোে মনয়
ংনলোসধ্ঢ বোনচঝ প্রস্তুঢ  েুনমোদ্ে ওরো যোআনব, এবং ঈক্ত ংনলোসধ্ঢ
বোনচঝ, যণোম্ভব, এআ ধ্োরোর সবধ্োে োন্নক্ষ আনব৷

সাি

৭৭৷ (১) ওন্পোনরলনের অয়  বযনয়র সোব সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ ংরক্ষড
ওসরনঢ আনব৷
(২) প্রসঢ ণপ ব
যলন এওটি বোসপও সোব-সববরডী প্রস্তুঢ ওসরনঢ
আনব  ঈো ্রবঢী ণপ ব
৩১ সটনেনরর মনধ্য সেধ্পোসরঢ ঙনও
রওোনরর সেওঝ যপ্ররড ওসরনব৷
(৩) ওন্পোনরলে ঈ্-ধ্োরো (২) এর ধ্ীনে প্রস্তুঢওৃ ঢ বোসপও সোব সববরডীর
এওটি প্রসঢসস্ বপোধ্োরনডর ্সরদ্লপনের চেয ঈোর ওোযপোনয়র যওোে
প্রওোলয স্থোনে ঝোংকোআয়ো সদ্নব এবং ঈক্ত সবনয় চেোধ্োরনডর সেওঝ আনঢ প্রোপ্ত
ও অ্সি  ্রোমলপ সবনবঘেো ওসরনব৷

সাি সনরীিা

৭৮৷ (১) ওন্পোনরলনের অয়-বযনয়র সোব সবসধ্ দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ
সেরীসক্ষঢ আনব৷
(২) রওোর, সেরীক্ষো সবয়ও বযবস্থো্েোর সবসধ্ প্রডয়ে ওসরনব, যোোনঢ
েযোেয সবনয়র মনধ্য সেনম্নোক্ত সবয়গুস ন্তভুপ ক্ত ণোসওনব, যণোঃ(ও) সেরীক্ষো প্রসঢনবদ্ে ংক্রোন্ত ময়ীমো;
(ঔ) সোব ্নের গুরুে্ূডপ ংকসঢ বো সেয়ম;
(ক) ণপ বো ম্পসির যওোেরূ্ ক্ষসঢ বো ্ঘয়;
(খ) সেরীক্ষো প্রসঢনবদ্নের ঈ্র বযবস্থো গ্রনডর ময়ীমো েযোেয ওরডীয়
সবয়োবী;
(গ) নবধ্ভোনব ণপ প্রদ্োেওোরী বো ণপ প্রদ্োে ওঢৃপ ্নক্ষর সবরুনদ্ধ বযবস্থো গ্রড
ম্পসওপ ঢ ুসেসদ্প ষ্ট ু্োসরল;

(ঘ) সোব ্নের ভযন্তরীড সেরীক্ষো;
(ঙ) সোব ্নের সবনল সেরীক্ষো৷
(৩) সেরীক্ষোওোরী ওঢৃপ ্ক্ষ ওন্পোনরলনের সোব ংক্রোন্ত যোবঢীয় বস 
েযোেয দ্স যদ্সঔনঢ ্োসরনব এবং প্রনয়োচেনবোনধ্ যময়র, যযনওোে ওোঈসন্পর
বো ওন্পোনরলনের যযনওোে ওমপওঢপ ো বো ওমপঘোরীনও সচজ্ঞোোবোদ্ ওসরনঢ
্োসরনব৷
(৪) সোব সেরীক্ষোর ্র সেরীক্ষোওোরী ওঢৃপ ্ক্ষ রওোনরর সেওঝ এওটি
সেরীক্ষো-প্রসঢনবদ্ে দ্োসঔ ওসরনব এবং ঈোনঢ, েযোেয সবনয়র মনধ্য
সেম্নবসডপঢ সবয়োসদ্র ঈনেঔ ণোসওনব, যণোঃ(ও) ণপ অত্মো ;
(ঔ) ওন্পোনরলনের ঢসবনর যোওোে, ্ঘয় এবং ্প্রনয়োক;
(ক) সোব রক্ষনড সেয়ম;
(খ) সেরীক্ষোওোরী ওঢৃপ ্নক্ষর মনঢ যোোরো প্রঢযক্ষ বো ্নরোক্ষভোনব ঈক্ত
অত্মো , যোওোে, ্ঘয়, ্প্রনয়োক  সেয়নমর চেয দ্োয়ী ঢোোনদ্র
েোম৷

ঋণ

৭৯৷ (১) ওন্পোনরলে, রওোনরর েুনমোদ্েক্রনম, এআ অআে, Local
Authorities Loans Act, 1914 (Act No. IX of 1914) এবং অ্োঢঢঃ
বব সবসধ্, প্রসবধ্োে বো েয যওোে সবসধ্-সবধ্োে োন্নক্ষ, যওোে অসণপও
প্রসঢষ্ঠোে আনঢ ঊড গ্রড ওসরনঢ ্োসরনব এবং রওোনরর ন্তুসষ্ট েুযোয়ী
সেসদ্প ষ্ট সওসস্তনঢ ঈক্ত ঊড ্সরনলোনধ্র চেয ঈ্যুক্ত বযবস্থো গ্রড ওসরনঢ
্োসরনব৷
(২) ওন্পোনরলে ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে ংকৃীঢ ঊড ্সরনলোনধ্র চেয স্বীয়
ঈনদ্যোনক বো রওোনরর সেনদ্প লক্রনম ্ৃণও ঢসব কঞে  ংরক্ষড ওসরনঢ
্োসরনব এবং রওোনরর সঢ ্রোমলপক্রনম, ওন্পোনরলনের সেসদ্প ষ্ট যওোে ঔোনঢর
অয় ম্পূডপ বো অংসলওভোনব যওোে ঊড ্সরনলোনধ্র চেয সেসদ্প ষ্ট রোসঔনঢ এবং
প্রনয়োক ওসরবোর সেনদ্প ল প্রদ্োে ওসরনঢ ্সরনব৷

কর্পাররলরনর
ম্পসি

৮০৷ (১) রওোর সবসধ্ দ্বোরো(ও) ওন্পোনরলনের মোসওোেোধ্ীে বো ঈোর ঈ্র েযস্ত ম্পসির বযবস্থো্েো,
রক্ষডোনবক্ষড  ঈন্নয়নের চেয সবধ্োে ওসরনঢ ্োসরনব;
(ঔ) ঈক্ত ম্পসির স্তোন্তর সেয়ন্ত্রড ওসরনঢ ্োসরনব;
(ক) এআ অআে ওোযপওর ওসরবোর ঈনেনলয ওন্পোনরলনের চেয প্রনয়োচেীয় স্থোবর
ম্পসি বোধ্যঢোমূওভোনব সধ্গ্রড ওসরনঢ ্োসরনব৷
(২) ওন্পোনরলে(ও) ঈোর মোসওোেোধ্ীে বো ঈোর ঈ্র বো ঈোর ঢত্ত্বোবধ্োনে েযস্ত যয যওোে
ম্পসির রক্ষডোনবক্ষড, ্সরদ্লপে  ঈন্নয়ে ওসরনঢ ্োসরনব;
(ঔ) এআ অআনের ঈনেলয ্ূরডওনে ঈক্ত ম্পসি ওোনচ োকোআনঢ ্োসরনব;
(ক) রওোনরর ্ূবপোেুনমোদ্েক্রনম, দ্োে, সবক্রয়, বন্ধও, আচোরো বো সবসেমনয়র
মোধ্যনম বো েয যওোে ্ন্থোয় যয যওোে ম্পসি চপে বো স্তোন্তর ওসরনঢ
্োসরনব;
(খ) এআ অআনের ঈনেলয ্ূরডওনে রওোনরর েুনমোদ্েক্রনম, ওন্পোনরলনের
ীমোেোর বোসনর ম্পসি চপনের অবলযও আন ওন্পোনরলনের ভোয়
সদ্ধোন্ত গ্রড ওসরয়ো ম্পসি চপে ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৩) রওোর, যওোে ওন্পোনরলেনও ঈোর স্থোেীয় যক্ষেোসধ্ওোনরর মনধ্য বসস্থঢ
যওোে রওোসর ম্পসি স্তোন্তর ওসরয়ো সদ্নঢ ্োসরনব  ঐরূ্ ম্পসি ঈক্ত
ওন্পোনরলনে বঢপ োআনব এবং ঢদ্েুোনর ঈোর সেয়ন্ত্রডোধ্ীনে ণোসওনব৷
(৪) ওন্পোনরলে যণোযণ চসরন্র মোধ্যনম ঈোর সেয়ন্ত্রডোধ্ীে ও ম্পসির
সববরডোসদ্ প্রস্তুঢ ওসরয়ো প্রসঢ ব
োেোকোদ্ ওসরনব এবং প্রনযোচয যক্ষনে,
ম্পনদ্র সববরডী, মোেসঘে প্রস্তুঢ ওসরয়ো ঈোর এওটি প্রসঢসস্ রওোনরর
সেওঝ যপ্ররড ওসরনব৷
(৫) এআ অআে বো সবসধ্র দ্বোরো সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢ ঈন্ক্ষো বো ংখে ওসরয়ো যসদ্
ম্পসি চপে, দ্ঔ  সেষ্পসি ওরো য়, ঢোো আন ঈো নবধ্ বসয়ো কডয
আনব এবং ংসিষ্ট সদ্ধোন্ত গ্রড  প্রদ্োেওোরী বযসক্ত বো বযসক্তকড অআেঢঃ দ্োয়ী
ণোসওনব৷

কর্পাররলরনর
সনকট দ্ায়

৮১৷ যময়র বো ওোঈসন্পর বো ওন্োনরলনের যওোে ওমপওঢপ ো বো ওমপঘোরী ণবো
প্রলোনের দ্োসয়েপ্রোপ্ত বো ওন্পোনরলনের ্নক্ষ ওমপরঢ যওোে বযসক্তর প্রঢযক্ষ
কোসফসঢ বো দ্োঘরনডর ওোরনড ওন্পোনরলনের যওোে ণপ বো ম্পনদ্র
যোওোে, ্ঘয় বো ্প্রনয়োক আন, সঢসে ঈোর চেয দ্োয়ী ণোসওনবে, এবং
যয ্সরমোড ণপ বো ম্পনদ্র চেয ঢোোনও দ্োয়ী ওরো আনব, যআ ্সরমোড ণপ
বো ম্পদ্ রওোসর দ্োসব (Public Demand) সোনব ঢোোর সেওঝ আনঢ
অদ্োয়নযোকয আনব৷
সিতীয় ধ্যায়
কর্পাররলরনর করাররা্

কর অররা্

৮২। ওন্পোনরলে, রওোনরর ্ূবপোেুনমোদ্েক্রনম, প্রসবধ্োে দ্বোরো ঘঢু ণপ ঢফসন
বসডপঢ ও ণবো যয যওোে ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো  সফ আঢযোসদ্
অনরো্ ওসরনঢ ্োসরনব।

প্রজ্ঞা্ন ও কর
িিত্করণ

৮৩। (১) ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও অনরোস্ঢ মুদ্য় ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো 
সফ রওোসর যকনচনঝ প্রওোল ওসরনঢ আনব এবং রওোর সভন্নরূ্ সেনদ্প ল প্রদ্োে
েো ওসরন ঢোো প্রোও-প্রওোলেো োন্ক্ষ আনব৷

(২) যওোে ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো  সফ ঈোর েুনমোদ্েওোরী ওঢৃপ ্ক্ষ
ওঢৃপ ও যয ঢোসরঔ আনঢ ওোযপওর আনব বসয়ো সেনদ্প ল সদ্নব যআ ঢোসরঔ আনঢ
ওোযপওর আনব৷

অদ্লপ কর
তিস

৮৪। রওোর অদ্লপ ওর ঢফস প্রডয়ে ওসরনব এবং সটি ওন্পোনরলে, ওর,

কর অররার্র
মিরত্র
সনরদ্প লািী

৮৫।(১) রওোর ওন্পোনরলেনও -

ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো বো সফ অনরোন্র যক্ষনে ঈক্তরূ্ প্রডীঢ অদ্লপ ওর
ঢফস েমুেো সোনব েুরড ওসরনব৷

(ও) অনরো্ডীয় যয যওোে ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো ণবো সফ অনরো্

ওসরবোর সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব;
(ঔ) দ্ফো (ও) এর ধ্ীনে অনরোস্ঢ যওোে ওর আঢযোসদ্ হ্রো বো বৃসদ্ধ ওসরবোর
সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব;
(ক) দ্ফো (ও) এর ধ্ীনে অনরোস্ঢ যওোে ওর আঢযোসদ্ আনঢ যওোে বযসক্ত বো
ম্পসিনও বযোসঢ সদ্নঢ ণবো ঈো স্থসকঢ রোসঔনঢ বো প্রঢযোোর ওসরনঢ
সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীনে প্রদ্ি যওোে সেনদ্প ল সেধ্পোসরঢ মনয়র মনধ্য ্োে
ওরো েো আন, রওোর স্বয়ং, অনদ্ল দ্বোরো, ঈক্তরূ্ সেনদ্প ল ওোযপওর ওসরনঢ
্োসরনব৷

কর ংক্রান্ত দ্ায়

৮৬। (১) যওোে বযসক্ত বো সচসে্নের ঈ্র ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো বো
সফ অনরো্ ওরো যোআনব সওেো ঈো সেধ্পোরনডর প্রনয়োচনে ওন্পোনরলে যেোটিনলর
মোধ্যনম, যয যওোে বযসক্তনও প্রনয়োচেীয় ঢণয রবরো ওসরনঢ বো এঢদ্ংক্রোন্ত
দ্স্ে, সোব বস বো সচসে্ে দ্োসঔ ওসরবোর চেয সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব৷
(২) এঢদ্ুনেনলয ক্ষমঢোপ্রোপ্ত ওন্পোনরলনের যয যওোে ওমপওঢপ ো, যণোযণ যেোটিল
প্রদ্োনের ্র যওোে ওর আঢযোসদ্ অনরো্নযোকয সও েো ঈো যোঘোআ ওসরবোর চেয
যয যওোে আমোরঢ বো স্থোনে প্রনবল ওসরনঢ এবং যয যওোে সচসে্ে ্সরদ্লপে
ওসরনঢ ্োসরনবে৷

কর ংগ্র ও
অদ্ায়

৮৭৷ (১) এআ অআনের ধ্ীনে অনরোস্ঢ ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো  সফ
সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ ংগ্র ওরো আনব৷
(২) এআ অআনের ধ্ীনে সটি ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও অনরোস্ঢ ও ওর, ঈ্ওর, যরআঝ, যঝো এবং সফ  েযোেয ণপ রওোসর দ্োসব সোনব অদ্োয়নযোকয
আনব৷

কর সনরূ্রণর
সিরুরদ্ধ অ্সি

৮৮৷ এআ অআনের ধ্ীনে ধ্োযপ যওোে ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো বো সফ বো
এঢদ্ংক্রোন্ত যওোে ম্পসির মূযোয়ে ণবো যওোে বযসক্ত ওঢৃপ ও ঈো প্রদ্োনের
দ্োসয়ে ম্পনওপ যওোে অ্সি সেধ্পোসরঢ ওঢৃপ ্নক্ষর সেওঝ এবং সেধ্পোসরঢ
্দ্ধসঢনঢ ঈত্থো্ে ওসরনঢ আনব৷

মিতনাসদ্ আরত
কর কতপন

৮৯। ওন্পোনরলে যসদ্ যওোে ওমপ বো বৃসির ঈ্র ওর অনরো্ ওনর ঢোো আন
যয বযসক্ত ওর প্রদ্োনের চেয দ্োয়ী যআ বযসক্তর প্রো্য যবঢে বো মঞ্জুরী আনঢ ঈক্ত
ওর ওঢপ নের চেয ওন্পোনরলে ঢোোর সেনয়োকওঢপ োনও চোেোআনঢ ্োসরনব এবং
েুরূ্ েুনরোধ্ ্োয়োর ্র ংসিষ্ট সেনয়োকওঢপ ো ওন্পোনরলনের প্রো্য ওর
ঈক্ত বযসক্তর যবঢে বো মঞ্জুরী আনঢ ওঢপ ে ওসরনবে এবং ঢসবন চমো সদ্নবেঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, এআরূ্ ওঢপ েওৃ ঢ ণপ যওোে ক্রনমআ ঈক্ত বযসক্তর যবঢে বো
মঞ্জুরীর ্ুঁসঘল লঢোংনলর সধ্ও আনব েো৷

কর, আতযাসদ্
অররা্ণ ্দ্ধসত

৯০। (১) ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও অনরোস্ঢ ও ওর, ঈ্-ওর, যরআঝ, যঝো 
সফ, আঢযোসদ্ সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ ্সরঘোসঢ  সেয়সন্ত্রঢ আনব৷
(২) ওরদ্োঢোকনডর বোধ্যবোধ্ওঢোর বযবস্থো এবং ওর সেধ্পোরড  অদ্োনয়র চেয
দ্োসয়েম্পন্ন ওমপওঢপ োকনডর বো েযোেয এনচন্পীর ওঢপ বয  ক্ষমঢো ম্পনওপ
সবধ্োে ওরো যোআনব৷
চতু থপ ভাগ
প্রথম ধ্যায়
কর্পাররলন ্সরচানা প্রসতরিদ্ন

কর্পাররলরনর
িাসপ ক
্সরচানা
প্রসতরিদ্ন

৯১। (১) প্রসঢ ব

রওোর ওঢৃপ ও সেধ্পোসরঢ ঢোসরনঔ ওন্পোনরলে সেধ্পোসরঢ

ফরনম ্ূবপবঢী ব
ম্পোসদ্ঢ ঈোর ওোযপোবীর ঈ্র এওটি সবস্তোসরঢ
প্রসঢনবদ্ে রওোনরর সেওঝ য্ল ওসরনব৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীনে ঈসেসঔঢ প্রসঢনবদ্নের প্রসঢসস্ ওন্পোনরলনের
ওোযপোনয় সবক্রনয়র চেয রোসঔনঢ আনব৷
সিতীয় ধ্যায়
্রাধ্ ও দ্ণ্ড

্রাধ্

৯২৷ ্ঞ্চম ঢফসন বসডপঢ ্রোধ্মূ এআ অআনের ধ্ীনে দ্েেীয় ্রোধ্
আনব৷

দ্ণ্ড

৯৩৷ এআ অআনের ধ্ীে যয ও ্রোনধ্র চেয যওোে দ্নের ঈনেঔ ঈোনঢ
স্পষ্টভোনব েোআ, ঢজ্জেয েসধ্ও ্োুঁঘ োচোর ঝোওো ্যপন্ত ণপদ্ে প্রদ্োে ওরো
যোআনব, এবং এআ ্রোধ্ যসদ্ েবরঢভোনব খটিনঢ ণোনও, ঢোো আন প্রণম
সদ্নের ্রোনধ্র ্র ্রবঢী প্রনঢযও সদ্নের চেয ্রোধ্ীনও সঢসরক্ত
েসধ্ও ্োুঁঘলঢ ঝোওো ্যপন্ত ণপদ্ে প্রদ্োে ওরো যোআনব৷

সভরযাগ
প্রতযাার

৯৪৷ যময়নরর েুনমোদ্েক্রনম প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো বো এঢদ্ুনেনলয
ওন্পোনরলে আনঢ ক্ষমঢোপ্রোপ্ত যওোে বযসক্ত, এআ অআনের ধ্ীে ্রোধ্ ংক্রোন্ত
যওোে সভনযোক প্রঢযোোর ওসরনঢ ্োসরনবে৷

্রাধ্
সিচারারথপ গ্রণ

৯৫৷ প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো, বো ওন্পোনরলে আনঢ ক্ষমঢোপ্রোপ্ত যওোে বযসক্তর
সসঔঢ সভনযোক বযঢীঢ যওোে অদ্োঢ, এআ অআনের ধ্ীে যওোে ্রোধ্
সবঘোরোণপ গ্রড ওসরনঢ ্োসরনব েো৷

্ুসল কমপ কতপার
দ্াসয়ত্ব ও কতপিয

৯৬৷ এআ অআনের ধ্ীে যওোে ্রোধ্ ংখটিঢ আন যময়র  প্রধ্োে সেবপোী
ওমপওঢপ োনও অআেোেুক ওঢৃপ ে প্রনয়োনক োয়ঢো দ্োে ওরো ও ্ুসল ওমপওঢপ োর
দ্োসয়ে  ওঢপ বয আনব৷
্ঞ্চম ভাগ
প্রথম ধ্যায়
কর্পাররলন ংক্রান্ত রকাররর িমতা ও দ্াসয়ত্বািী

নসথ্ত্র, আতযাসদ্
তি

৯৭। রওোর, যয যওোে ময় প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ োর সেওঝ আনঢ যওোে

্সরদ্লপ ন

৯৮। রওোর, ওন্পোনরলনের যয যওোে ওোযপোয় বো সফ বো ঈোর যয যওোে

েসণ্ে, সঘঠি্ে, ্সরওেেো, দ্স্ে, সববরড, সববৃসঢ, ্সরংঔযোে, সোব
এবং েয যওোে ঢণয ঢব ওসরনঢ ্োসরনব এবং প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো ঈো
রবরো ওসরনঢ বোধ্য ণোসওনবে।

ওোযপ বো ম্পসি ্সরদ্লপে বো ্রীক্ষোর চেয এবং ঢ
প্রসঢনবদ্ে য্ল
ওসরবোর চেয যয যওোে ওমপওঢপ োনও সবনল ক্ষমঢো প্রদ্োে্ূবপও যপ্ররড ওসরনঢ

্োসরনব এবং ওন্পোনরলে বো ঈোর ও ওমপওঢপ ো  ওমপঘোরী ক্ষমঢোপ্রোপ্ত ঈক্ত
ওমপওঢপ োর ঘোসদ্ো মোসফও যুসক্তেঢ মনয় ওন্পোনরলনের যয যওোে েে বো
ম্পসিনঢ প্রনবল ওসরবোর বো ঈো ্সরদ্লপে ওসরবোর এবং যয যওোে েসণ্ে,
সোবসেওোল, দ্স-দ্স্তোনবচ বো েযোেয ওোকচ্ে ্রীক্ষো ওসরবোর ুনযোক
প্রদ্োে ওসরনঢ বোধ্য ণোসওনব।

প্রলাসনক
িযা্ারর
রকাররর
সনরদ্প ল

৯৯। ধ্োরো ৯৭ এর ধ্ীনে প্রোপ্ত যওোে সওঙু এবং ধ্োরো ৯৮ এর ধ্ীনে প্রোপ্ত
প্রসঢনবদ্নের সভসিনঢ রওোর যসদ্ মনে ওনর যয(ও) যওোে ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও কৃীঢ যওোে ওোযপ যব-অআেী বো সেয়ম বসভূপ ঢ বো
ত্রুটি্ূডপভোনব, দ্ক্ষভোনব, ্যপোপ্তভোনব বো েু্যুক্তভোনব ্োে ওরো
আয়োনঙ, বো ঈোর ঈ্র স্পঢ যওোে দ্োসয়ে ্োে ওরো য় েোআ; ণবো
(ঔ) যওোে ওন্পোনরলনের দ্োসয়ে ্োনের চেয ্যপোপ্ত নণপর বযবস্থো ওরো য়
েোআঢোো আন রওোর, অনদ্ল দ্বোরো, ওন্পোনরলেনও ঈক্ত ওোযপ আনঢ সবরঢ
ণোসওবোর বো সেসদ্প ষ্ট মনয়র মনধ্য রওোনরর ন্তুসষ্ট যমোঢোনবও ঈক্ত দ্োসয়ে
যণোযণভোনব ্োে বো ঈক্ত দ্োসয়ে ্োনের চেয ্যপোপ্ত নণপর বযবস্থো ওসরবোর
চেয সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব, এবং ওন্পোনরলে ঈক্ত সেনদ্প ল ্োে ওসরনঢ বোধ্য
ণোসওনবঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, রওোনরর সবনবঘেোয় যসদ্ ঈক্তরূ্ অনদ্ল সবনে
ওোযপওর ওসরবোর প্রনয়োচে েো য় ঢোো আন, রওোর ঈক্তরূ্ অনদ্ল
প্রদ্োনের ্ূনবপ অনদ্লটি যওে যদ্য়ো আনবেো ঢোোর ওোরড দ্লপোআবোর চেয ংসিষ্ট
ওন্পোনরলেনও ুনযোক সদ্নব৷

ধ্ারা ৯৯ এর
ধ্ীরন অরদ্ল
কাযপ করীকরণ

১০০৷ ধ্োরো ৯৯ এর ধ্ীনে প্রদ্ি অনদ্নল ঈসেসঔঢ মনয়র মনধ্য ঈক্ত অনদ্নল
ঈসেসঔঢ ওোযপ যণোযণভোনব ম্পোদ্ে ওরো েো আন রওোর েুরূ্ ওোযপ
ম্পোদ্নের বযবস্থো ওসরনঢ ্োসরনব এবং ঢসব আনঢ এআ বোবদ্ ও বযয়
সেবপোনর সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব৷

মি-অআনী
কাযপ ক্রম িাসত

১০১। রওোর ওন্পোনরলে ওঢৃ ওপ কৃীঢ যওোে ওোযপক্রম এআ অআে বো সবসধ্ বো
প্রসবধ্োে বো েয যওোে অআে বো ধ্যোনদ্নলর সঢ োমঞ্জয্ূডপ সবনবঘেো

ওসরন েুরূ্ সবনয় ওন্পোনরলেনও যণোযণ ওোরড দ্লপোআবোর ুনযোক
প্রদ্োে্ূবপও, অনদ্ল দ্বোরো ঈক্ত ওোযপক্রম বোসঢ ওসরনঢ ্োসরনব এবং ঈক্ত
ওোযপক্রম ঈক্ত অআে বো ধ্যোনদ্ল, সবসধ্ বো প্রসবধ্োনের সঢ োমঞ্জয্ূডপ
ওসরবোর চেয প্রনয়োচেীয় সেনদ্প ল প্রদ্োে ওসরনঢ ্োসরনব।

কর্পাররলরনর
মকান সিরল
সিভাগ িা
প্রসতষ্ঠারনর
কাজকমপ
ামসয়কভারি
স্থসগতকরণ

১০২। (১) যসদ্ প্রনয়োচেীয় ঢদ্ন্ত ম্পনন্নর ্র, রওোর এআরূ্ সভমঢ

কর্পাররলরনর
মরকডপ আতযাসদ্
্সরদ্লপ রনর
িমতা

১০৩। (১) রওোর বো রওোর ওঢৃপ ও ক্ষমঢোপ্রদ্ি যয যওোে রওোসর ওমপওঢপ ো

য্োড ওনর যয, ওন্পোনরলে ঈোর যওোে সবনল সবভোক বো প্রসঢষ্ঠোেনও
ুষ্ঠুভোনব ্সরঘোেো ওসরনঢ ক্ষম, ঢোো আন রওোর রওোসর যকনচনঝ
প্রওোসলঢ অনদ্ল দ্বোরো ঈক্ত সবভোক বো প্রসঢষ্ঠোনের ঈ্র ওন্পোনরলনের ওঢৃপ ে,
ঈক্ত অনদ্নল ঈসেসঔঢ মনয়র চেয স্থসকঢ রোসঔনঢ ্োসরনব৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে স্থসকঢওরনডর ্র রওোর, ঈক্ত সবভোক বো
প্রসঢষ্ঠোনের ্সরঘোেোর ভোর সেনচ গ্রড ওসরনঢ ্োসরনব ণবো ঈ্যুক্ত
সবনবঘেো ওসরন, ঈোর ্সরঘোেোর চেয েয যওোে বযবস্থো গ্রড ওসরনঢ
্োসরনব; এবং ওন্পোনরলনের বযণপঢোর যক্ষনে ঢসবনর যফোচঢওোরী বযসক্তনও
ঈক্ত সবভোক বো প্রসঢষ্ঠোনের ্সরঘোেো বযয় সেবপোনর ঈনেনলয প্রনয়োচেীয় ণপ
রওোনরর নস্ত েযস্ত ওসরবোর চেয সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব৷

ওন্পোনরলেনও সেম্নরূ্ সেনদ্প ল সদ্নঢ ্োসরনব, যণো:(ও) ওন্পোনরলনের যফোচনঢ বো সেয়ন্ত্রডোধ্ীে যয যওোে যরওটপ, যরসচস্টোর বো
েযোেয েসণ্ে ঈ্স্থো্েঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, প্রনয়োচনে এ ও যরওটপ, যরসচস্টোর বো েসণ্নের
ফনঝোওস্ রোসঔয়ো মূওস্ েব্বআ সদ্নের মনধ্য ংসিষ্ট ওন্পোনরলনে যফরঢ সদ্নঢ
আনব;
(ঔ) যয যওোে সরঝোেপ, প্লোে, প্রোক্কে, অয়-বযয় সববরডী আঢযোসদ্ দ্োসঔ;
(ক) ওন্পোনরলে ংসিষ্ট যয যওোে ঢণয বো প্রসঢনবদ্ে রবরো;
(খ) ওন্পোনরলনের অনয়র ঈ  সোনব যওোে দ্োসব ্সরঢযোক বো যওোে প্রসঢষ্ঠোে
বন্ধ
ওসরয়ো যদ্য়োর ্ূনবপ রওোনরর ্ূবপোেুমসঢ গ্রড৷

(২) রওোর বো রওোর ওঢৃপ ও ক্ষমঢো প্রদ্ি যওোে রওোসর ওমপওঢপ ো যয যওোে
ওন্পোনরলে এবং ওন্পোনরলনের েসণ্ে, স্থোবর-স্থোবর ম্পসি, মোপ্ত 
ঘমোে ঈন্নয়ে প্রওে যয যওোে সেমোডপ ওোচ ্সরদ্লপে ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৩) প্রনঢযও ওন্পোনরলে, যময়র  ওোঈসন্পরকড এবং সঘব  েযোেয
ওমপওঢপ ো বো ওমপঘোরীকড ঈ্-ধ্োরো (১) েুযোয়ী সেযুক্ত ওমপওঢপ োনও
নযোসকঢো ওসরনঢ বোধ্য ণোসওনবে৷

কাসরগসর
তদ্ারসক ও
্সরদ্লপ ন

১০৪। রওোর ওঢৃপ ও সেধ্পোসরঢ ্দ্ধসঢনঢ যওোে সবভোনকর সবভোকীয় প্রধ্োে এবং

রকাররর সদ্কসনরদ্প লনা প্রদ্ান
এিং তদ্ন্ত
কসরিার িমতা

১০৫৷ (১) এআ অআনে যোো সওঙু আ ণোকও েো যওে, রওোর রোষ্ট্রীয় েীসঢমোোর
নে ংকসঢ রোসঔয়ো যয যওোে সটি ওন্পোনরলেনও অসণপও বযবস্থো্েো, ওমপওঢপ ো
বো ওমপঘোরী বযবস্থো্েো, সবসভন্ন প্রওোর প্রওে প্রডয়ে  প্রওনের ঈ্ওোরনভোকী
সেবপোঘে, ওন্পোনরলে  য়োটপ ভোর ওোযপক্রম ্সরঘোেো, আঢযোসদ্ সবনয়
সদ্ও-সেনদ্প লেো প্রদ্োে ওসরনঢ ্োসরনব, এবং সটি ওন্পোনরলে বোধ্যঢোমূওভোনব
ঈক্তরূ্ সদ্ও-সেনদ্প লেো েুরড ওসরনব৷

ঢ
মনেোেীঢ ওোসরকসর ওমপওঢপ োকড ওন্পোনরলনের মোধ্যনম
বোস্তবোয়েোধ্ীে ঈক্ত সবভোনকর ঈন্নয়ে প্রওেমূ এবং ংসিষ্ট যরওটপ 
েসণ্ে ্সরদ্লপে ওসরনঢ ্োসরনবে৷

(২) যওোে প্রওে বোস্তবোয়ে বো যওোেরূ্ অসণপও সেয়ম বো ওন্পোনরলনের েয
যওোে সেয়নমর সবনয় প্রোপ্ত সভনযোক রওোর ওঢৃপ ও সেযুক্ত এও বো এওোসধ্ও
রওোসর ওমপওঢপ ো ঢদ্ন্ত ওসরনবে এবং ংসিষ্ট ওন্পোনরলে ঈক্ত ঢদ্ন্ত ওোযপ
্সরঘোেোয় নযোসকঢো ওসরনব৷
(৩) ঈ্-ধ্োরো (২) েুযোয়ী ঢদ্ন্ত ম্পোদ্নের ্র রওোর, প্রনয়োচে মনে
ওসরন, এআ অআনের সবধ্োে োন্নক্ষ দ্োয়ী বযসক্ত, ওমপওঢপ ো, ওমপঘোরী বো
ওন্পোনরলনের সবরুনদ্ধ বযবস্থো গ্রড ওসরনঢ ্োসরনব৷

কর্পাররলরনর
কমপ কতপা িা
কমপ চারীগরণর
সিরুরদ্ধ

১০৬৷ যসদ্ রওোনরর সেওঝ এআ মনমপ প্রঢীয়মোে য় যয, যওোে ওন্পোনরলনের
ওমপওঢপ ো বো ওমপঘোরী এআ অআে বো রওোনরর েয যওোে অনদ্ল প্রসঢ্োনে
বযণপ আয়োনঙ, ঢোো আন রওোর, সসঔঢ অনদ্ল দ্বোরো, সেধ্পোসরঢ মনয়র মনধ্য
ঈক্তরূ্ দ্োসয়ে ্োনের চেয ঈক্ত ওমপওঢপ ো বো ওমপঘোরীনও সেনদ্প ল সদ্নঢ

গাসিসতর জনয
িযিস্থা গ্রণ

্োসরনব৷

কর্পাররলরনর
সদ্ধান্ত,
কাযপ সিিরণী,
আতযাসদ্ িাসত
িা স্থসগতকরণ

১০৭৷ (১) রওোর স্বয়ং ণবো ওন্পোনরলনের যময়র বো ওোঈসন্পর বো
দ্োসয়েপ্রোপ্ত ওমপওঢপ ো বো েয যওোে বযসক্তর অনবদ্নের ্সরনপ্রসক্ষনঢ
ওন্পোনরলনের যয যওোে ওোযপসববরডী বো সদ্ধোন্ত বোসঢ বো স্থসকঢ ওসরনঢ
্োসরনব, যসদ্ ঈক্তরূ্ সদ্ধোন্ত বো ওোযপসববরডী(ও) অআে ংকঢভোনব কৃীঢ েো আয়ো ণোনও;
(ঔ) এআ অআে বো েয যওোে অআে বো ধ্যোনদ্নলর ্সর্ন্থী বো
্বযবোরমূও আয়ো ণোনও;
(ক) মোেুনর চীবে, স্বোস্থয, চেসেরো্িো এবং োম্প্রদ্োসয়ও ম্প্রীসঢ হুমসওর
ম্মুঔীে ণবো দ্োেো বো ছকিো সববোনদ্র ৃসষ্ট ওনর৷

কর্পাররলরনর
গঠন িাসত ১২[
, সিুপ্ত]ও
্ুনঃসনিপ াচন

১০৮। (১) রওোর ংসিষ্ট ওন্পোনরলেনও এআ মনমপ যুসক্তংকঢ ওোরড দ্লপোনেোর
ুনযোক প্রদ্োে্ূবপও, সেম্নবসডপঢ সভনযোক ঢদ্ন্ত ওসরয়ো যওোে ওন্পোনরলেনও
দ্োয়ী মনমপ সভমঢ য্োড ওসরন, রওোসর যকনচনঝ অনদ্ল প্রওোনলর মোধ্যনম
ঈক্ত ওন্পোনরলনের কঞেনও বোসঢ ওসরনঢ ্োসরনব, যণোঃংসিষ্ট ওন্পোনরলে(ও) ঈোর দ্োসয়ে ্োনে মণপ ণবো ক্রমোকঢভোনব ঈোর দ্োসয়ে ্োনে
বযণপ আনঢনঙ; ণবো
(ঔ) ঈোর প্রলোসেও  অসণপও দ্োসয়ে ্োনে মণপ; ণবো
(ক) োধ্োরডঢঃ চেস্বোণপ সবনরোধ্ী ওোচ ওসরনঢনঙ; ণবো
(খ) ঈোর ক্ষমঢোর ীমো ংখে বো ক্ষমঢোর ্বযবোর ওসরয়োনঙ বো
ওসরনঢনঙ; ণবো
(গ) যুসক্তেঢ ওোরড বযসঢনরনও, ঢ
অনরোস্ঢ বো
ওর, ঈ্ওর, যরআঝ, যঝো, সফ এবং েযোেয ঘোচপ এর লঢওরো ্ুঁঘোির ভোক, অদ্োনয়
বযণপ আয়োনঙ৷

(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে যওোে অনদ্ল প্রওোসলঢ আন(ও) যময়র এবং ওোঈসন্পরকড ঢোোনদ্র ্নদ্ অর বো ণোসওনবে েো;
(ঔ) বোসঢ ণোওোওোীে মনয় ওন্পোনরলনের যোবঢীয় দ্োসয়ে রওোর ওঢৃপ ও
সেযুক্ত এওচে প্রলোও ্োে ওসরনবে;
(ক) ঈক্ত মনয় ওন্পোনরলনের ও ঢসব  ম্পসি রওোনরর ঈ্র েযস্ত
ণোসওনব; এবং
(খ) এআ অআনের ধ্োরো ৩৪ এর ঈ্-ধ্োরো (১)(ক) েুযোয়ী ংসিষ্ট
ওন্পোনরলনের বসলষ্ট যময়োনদ্র চেয ্ুেঃসেবপোঘে েুষ্ঠোে ওসরনঢ আনব৷
১৩

[ (৩) ঈ্-ধ্োরো (১) এ যোো সওঙু আ ণোকও েো যওে, এআ অআনের ধ্ীে যওোে
সটি ওন্পোনরলেনও সবভক্ত ওরো আন ঢো
ঈক্ত সটি ওন্পোনরলে
এর কঞে সবুপ্ত আনব এবং ঈোর যময়র  ওোঈসন্পরকড ঢোোনদ্র ্নদ্ অর
বো ণোসওনবে েো।]

স্থায়ী অরদ্ল

১০৯। ময় ময় চোসরওৃ ঢ স্থোয়ী অনদ্ল দ্বোরো, রওোর(ও) ওন্পোনরলনের নে েযোেয স্থোেীয় ওঢৃপ ্নক্ষর ম্পওপ সেরূ্ড  সেয়ন্ত্রড
ওসরনঢ ্োসরনব;
(ঔ) ওন্পোনরলে এবং রওোসর ওঢৃপ ্নক্ষর ওোযপোবীর মনধ্য ওোনচর মিয়
োধ্ে ওসরনঢ ্োসরনব; এবং
(ক) এআ অআনের ঈনেলয ্ূরডওনে ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও েুরডীয় োধ্োরড
সদ্ও-সেনদ্প লেোর সবধ্োে ওসরনঢ ্োসরনব।
সিতীয় ধ্যায়
তথযাসদ্ প্রাসপ্তর সধ্কার

তথযাসদ্ প্রাসপ্তর
সধ্কার

১১০। (১) যয যওোে েোকসরনওর ওন্পোনরলে ংক্রোন্ত যয যওোে ঢণযোসদ্ সেধ্পোসরঢ
্দ্ধসঢনঢ প্রোসপ্তর সধ্ওোর ণোসওনব৷
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এ যোো সওঙু আ ণোকও েো যওে, রওোর, চেস্বোনণপ এবং
স্থোেীয় প্রলোসেও সেরো্িোর স্বোনণপ যকনচঝ সবজ্ঞসপ্ত দ্বোরো যয যওোনেো যরওটপ বো

েসণ্ে ংরসক্ষঢ যরওটপ সোনব সবনল যশ্রডীভু ক্ত ওসরনঢ ্োসরনব  যওোনেো
েোকসরনওর ঈক্তরূ্ সবনল যশ্রডীভু ক্ত যরওটপ  েসণ্নের ঢণযোসদ্ চোসেবোর
সধ্ওোর ণোসওনব েো এবং ওন্পোনরলে এআরূ্ যরওটপ প্রোসপ্ত ংক্রোন্ত যয যওোে
অনবদ্ে গ্রোয ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৩) রওোর, োধ্োরড বো সবনল অনদ্ল দ্বোরো, ওন্পোনরলেনও েোকসরওকনডর
সেওঝ রবরোনযোকয ওন্পোনরলে ংক্রোন্ত ঢণযোসদ্র এওটি ঢোসওো প্রওোনলর
চেয অনদ্ল সদ্নঢ ্োসরনব৷
(৪) ঢণয রবরোনর ্দ্ধসঢ, আঢযোসদ্ সবনয় ওন্পোনরলে প্রসবধ্োে ওসরনঢ
্োসরনব৷
তৃ তীয় ধ্যায়
টিউরটাসরয়া স্কু , মকাসচং মন্টার, প্রাআরভট া্াতা, আতযাসদ্
সনিসিকরণ
টিউরটাসরয়া
স্কু , মকাসচং
মন্টার, আতযাসদ্
সনিসিকরণ

১১১৷ (১) এআ অআে ওোযপওর আবোর ঢোসরনঔ বো ঢ
ওন্পোনরলে এোওোয়
ওন্পোনরলনের সেবন্ধে বযঢীঢ যবরওোসরভোনব বো বযসক্তকঢভোনব
্সরঘোসঢবয টিঈনঝোসরয়ো স্কু  বো যওোসঘং যন্টোর ঘোু ওরো যোআনব েো৷
(২) ওন্পোনরলে এোওোয় যবরওোসরভোনব বো বযসক্তকঢভোনব ্সরঘোসঢবয
টিঈনঝোসরয়ো স্কু  বো যওোসঘং যন্টোর সেবন্ধনের চেয ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও
সেসদ্প ষ্টওৃ ঢ সফ চমো সদ্য়ো যময়র বরোবনর অনবদ্ে ওসরনঢ আনব এবং যময়র
বো ঢ
ক্ষমঢোপ্রদ্ি যওোে ওমপওঢপ ো, প্রনয়োচেীয় ঢদ্ন্ত ওসরয়ো ন্তুষ্ট
আন ওন্পোনরলনের ভোর েুনমোদ্ক্রনম, ংসিষ্ট টিঈনঝোসরয়ো স্কু  বো যওোসঘং
যন্টোরনও সেবন্ধে ওসরনবে এবং, যক্ষেসবনলন, ঈোনদ্র মোসও টিঈনঝোসরয়ো
বো যওোসঘং সফ ধ্োযপ ওসরয়ো সদ্নবে৷
(৩) এআ অআে ওোযপওর আবোর ঢোসরনঔ যয ও টিঈনঝোসরয়ো স্কু  বো যওোসঘং
যন্টোর ঘোু ণোসওনব যআ ও প্রসঢষ্ঠোে ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও সেসদ্প ষ্ট মনয়র
মনধ্য সেবন্ধনের চেয অনবদ্ে ওসরন ংসিষ্ট প্রসঢষ্ঠোে যময়র বো ঢ
ক্ষমঢোপ্রদ্ি যওোে ওমপওঢপ োর ন্তুসষ্ট োন্নক্ষ, সেবসন্ধঢ বসয়ো কডয আনব৷

প্রাআরভট
া্াতা,
সিসনক,
আতযাসদ্র

১১২। (১) এআ অআে ওোযপওর আবোর ঢোসরনঔ বো ঢ

ওন্পোনরলনের

এোওোয় ওন্পোনরলনের সেবন্ধে বযঢীঢ যওোে প্রোআনভঝ ো্োঢো, সিসেও,
টোয়োকনেোসষ্টও যন্টোর, ্যোরোনমসটওযো আেসস্টটিঈঝ, আঢযোসদ্ ্সরঘোেো ওরো

সনিসিকরণ

যোআনব েো।
(২) রওোর ওঢৃ ওপ এঢদ্ুনেনলয প্রডীঢ সবসধ্-সবধ্োে বো অনদ্ল েুরড্ূবপও
ওন্পোনরলে, ওন্পোনরলনের এোওোয় যওোে প্রোআনভঝ ো্োঢো, সিসেও,
্যোরোনমসটওযো আেসস্টটিঈঝ, টোয়োকনেোসষ্টও যন্টোর, আঢযোসদ্ সেবন্ধে ওসরনব
এবং সেবন্ধে সফ অদ্োয় ওসরনঢ ্োসরনব।
(৩) এআ অআে ওোযপওর আবোর ময় যয ও প্রোআনভঝ ো্োঢো, সিসেও,
টোয়োকনেোসষ্টও যন্টোর, ্যোরোনমসটওযো আেসস্টটিঈঝ, আঢযোসদ্ ঘোু ণোসওনব যআ
ও প্রসঢষ্ঠোে রওোর ওঢৃপ ও সেসদ্প ষ্ট মনয়র মনধ্য অনবদ্ে ওসরন ংসিষ্ট
প্রসঢষ্ঠোে সেবসন্ধঢ বসয়ো কডয আনব এবং এআ বোবদ্ যওোে সেবন্ধে সফ অদ্োয়
ওরো যোআনব েো।

সনিসিকররণ
িযথপ তার দ্ণ্ড

১১৩। যওোে বযসক্ত ওন্পোনরলনের সেবন্ধে বযঢীঢ যওোে টিঈনঝোসরয়ো স্কু ,

কর্পাররলরনর
ধ্ীন সনিসিত
প্রসতষ্ঠারনর
িা
নিায়ন

১১৪। ওন্পোনরলে ঈোর এঔসঢয়োরোধ্ীে এোওোয় সেবসন্ধঢ  ্সরঘোসঢ

্ুনঃসনিসিকরণ

১১৫৷ এআ অআনের ধ্ীে যওোে টিঈনঝোসরয়ো স্কু , যওোসঘং যন্টোর, প্রোআনভঝ
ো্োঢো, ্যোরোনমসটওযো আেসস্টটিঈঝ, আঢযোসদ্র সেবন্ধে বোসঢ আয়ো ঈো
ধ্োরো ১১৩ েুযোয়ী ণপদ্নে দ্সেঢ আন ণপদ্ে প্রদ্োনের ঙয় মোনর মনধ্য
সদ্বগুড ্সরমোড ণপদ্ে, ওোরড ঈনেঔ্ূবপও, ্ুেঃসেবন্ধনের চেয অনবদ্ে
ওসরনঢ ্োসরনব এবং ঈক্ত অনবদ্ে ঢদ্ন্ত্ূবপও নন্তোচেও সবনবসঘঢ আন

যওোসঘং যন্টোর, প্রোআনভঝ ো্োঢো বো ্যোরোনমসটওযো আেসস্টটিঈঝ, আঢযোসদ্
স্থো্ে বো ্সরঘোেো ওসরন ণবো ঈক্তরূ্ প্রসঢষ্ঠোে বো ো্োঢোনর সেবন্ধে
বোসঢ ওসরবোর ্র ঢোো ্সরঘোেো বযোঢ রোসঔন ্োুঁঘ োচোর ঝোওো
ণপদ্নে দ্সেঢ আনবে এবং ঈক্ত ণপদ্ে অনরোন্র ঢোসরনঔর ্নর ংসিষ্ট
প্রসঢষ্ঠোে বো ো্োঢো ্সরঘোেো বন্ধ েো ওসরন প্রসঢসদ্নের চেয ্োুঁঘলঢ
ঝোওো োনর সঢসরক্ত ণপদ্ে দ্েডীয় আনবে এবং ওন্পোনরলে ুসবধ্োনভোকী
চেকনডর বকসঢর প্রনয়োচেীয় বযবস্থো গ্রড ওসরয়ো ঈক্ত প্রসঢষ্ঠোে বন্ধ ওসরয়ো
সদ্নঢ ্োসরনব৷

টিঈনঝোসরয়ো স্কু , যওোসঘং যন্টোর, প্রোআনভঝ ো্োঢো, ্যোরোনমসটওযো
আেসস্টটিঈঝ, সিসেও, টোয়োকনেোসষ্টও যন্টোর, আঢযোসদ্ প্রনঢযও ব
ওন্পোনরলে ওঢৃপ ও ধ্োযপওৃঢ সফ চমো প্রদ্োে্ূবপও েবোয়ে ওসরনব৷

ওন্পোনরলে ংসিষ্ট প্রসঢষ্ঠোেনও ্ুেঃসেবন্ধে ওসরনঢ ্োসরনব৷
ষ্ঠ ভাগ
প্রথম ধ্যায়
সিসিধ্
অস্

১১৬৷ এআ অআে, সবসধ্ বো প্রসবধ্োে েুোনর প্রদ্ি ওন্পোনরলে, ঈোর যময়র
বো প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ োর যওোে অনদ্ল দ্বোরো ংক্ষু দ্ধ যওোে বযসক্ত সেধ্পোসরঢ
্দ্ধসঢনঢ রওোনরর সেওঝ অস্ ওসরনঢ ্োসরনবে; এবং এআ অস্নর ঈ্র
রওোনরর সদ্ধোন্ত ঘূ িোন্ত আনব এবং আোর সবরুনদ্ধ যওোে অদ্োনঢ যওোে প্রশ্ন
ঈত্থো্ে ওরো যোআনব েো৷

িমতা ্পণ

১১৭৷ (১) রওোর, রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো, এআ অআে বো সবসধ্র
ধ্ীনে ঈোর যয যওোে ক্ষমঢো সবভোকীয় ওসমলেোর বো ঈোর ধ্ীেস্থ েয
যওোে ওমপওঢপ োনও ্পড ওসরনঢ ্োসরনব৷
(২) ওন্পোনরলে, রওোনরর ্ূবপোেুনমোদ্েক্রনম, ঈোর যয যওোে ওোযপ ঈোর যয
যওোে স্থোয়ী ওসমটিনও বো প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ োনও ্পড ওসরনঢ ্োসরনব৷
(৩) যওোে স্থোয়ী ওসমটি, ওন্পোনরলনের ্ূবপোেুনমোদ্েক্রনম, ঈ্-ধ্োরো (২) এর
ধ্ীে ঈোর ঈ্র স্পঢ ওোযপ ঙোিো, ঢোোর যয যওোে ওোযপ ওন্পোনরলনের
েয যওোে ওমপওঢপ োনও ্পড ওসরনঢ ্োসরনব৷

প্রকালয মরকডপ

১১৮৷ এআ অআনের ধ্ীনে প্রস্তুঢওৃ ঢ এবং ংরসক্ষঢ যোবঢীয় যরওটপ এবং
যরসচস্টোর, োক্ষয অআে(Evidence Act, 1872) এ যয নণপ বযবহৃঢ আয়োনঙ,
যআ নণপ প্রওোলয যরওটপ (Public document) বসয়ো কডয আনব৷

মময়র,
কাউসির
আতযাসদ্
জনরিক

১১৯। যময়র, প্রনঢযও ওোঈসন্পর, প্রধ্োে সেবপোী ওমপওঢপ ো, সটি ওন্পোনরলনের
েযোেয ওমপওঢপ ো  ওমপঘোরী এবং সটি ওন্পোনরলনের ওোযপ ম্পোদ্নের চেয
যণোযণভোনব ক্ষমঢোপ্রোপ্ত েযোেয বযসক্ত দ্ে সবসধ্ (Penal Code, 1860) এর
ধ্োরো ২১ এ যয নণপ চেনবও (Public servant) সভবযসক্তটি বযবহৃঢ
আয়োনঙ যআ নণপ চেনবও (Public servant) বসয়ো কডয আনব৷

সিসধ্ প্রণয়রনর
িমতা

১২০। (১) এআ অআনের ঈনেলয ্ূরডওনে(ও) রওোর দ্ফো (ঔ) এর সবধ্োে োন্নক্ষ রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো,
সবসধ্ প্রডয়ে ওসরনঢ ্োসরনব;
(ঔ) সেবপোঘে ওসমলে, যময়র  ওোঈসন্পনরর সেবপোঘে, প্রসঢদ্বন্দী প্রোণীনদ্র
অঘরড, সেবপোঘে সবনরোধ্, সেবপোঘে ংক্রোন্ত ্রোধ্, ঈক্তরূ্ ্রোনধ্র দ্ে,
প্রনয়োক এবং এঢদ্ংসিষ্ট েযোেয সবনয় রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো সবসধ্
প্রডয়ে ওসরনঢ ্োসরনব।
(২) ঈ্-ধ্োরো (১) এর ধ্ীে ক্ষমঢোর োমসগ্রওঢোনও ক্ষু ণ্ণ েো ওসরয়ো রওোর
ষ্ঠ ঢফসন বসডপঢ সবয়মূনর যয যওোে ণবো ও সবনয় এবং যয ও
সবয় প্রোসেও  ্সর্ূরও যআ ও সবনয় প্রনয়োচেীয় সবধ্োে প্রডয়ে
ওসরনঢ ্োসরনব।

প্রসিধ্ান
প্রণয়রনর িমতা

১২১৷ (১) এআ অআনের ঈনেলয ্ূরডওনে ংসিষ্ট ওন্পোনরলে, রওোনরর
্ূবপোেুনমোদ্েক্রনম, এবং রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো এআ অআনের বো সবসধ্র
সঢ োমঞ্জয্ূডপ েন এআরূ্ প্রসবধ্োে প্রডয়ে ওসরনঢ ্োসরনব৷
(২) সবনল ওসরয়ো, এবং ্ূবপবঢী ক্ষমঢোর োমসগ্রওঢোনও ক্ষু ণ্ন েো ওসরয়ো,
েুরূ্ প্রসবধ্োনে প্তম ঢফসন ঈসেসঔঢ ও বো যয যওোে সবনয় প্রসবধ্োে
প্রডয়ে ওরো যোআনব৷

উ্-অআন
প্রণয়রনর িমতা

১২২৷ (১) ওন্পোনরলে, রওোনরর সেনদ্প লক্রনম, এআ অআনের ঈনেলয ্ূরডওনে
এবং রওোসর যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো এআ অআে বো সবসধ্ বো প্রসবধ্োনের সঢ
োমোঞ্জয্ূডপ েন এআরূ্ ঈ্-অআে প্রডয়ে ওসরনঢ ্োসরনব৷
(২) সবনল ওসরয়ো, এবং ্ূবপবঢী ক্ষমঢোর োমসগ্রওঢোনও ক্ষু ণ্ন েো ওসরয়ো
েুরূ্ ঈ্-অআনে ষ্টম ঢফসন বসডপঢ যয যওোে ণবো ও সবনয় এবং
যয ও সবনয় আো প্রোসেও  ্সর্ূরও য ও সবনয় সবধ্োে ওরো
যোআনব৷

র সিশ্বার

১২৩৷ এআ অআে, সবসধ্ বো প্রসবধ্োনের ধ্ীে র সবশ্বোন ওৃ ঢ যওোে ওোনযপর

কৃত কাযপ রিণ

ফন যওোে বযসক্ত ক্ষসঢগ্রস্থ আন বো ক্ষসঢগ্রস্থ আবোর ম্ভোবেো ণোসওন ঢজ্জেয
রওোর, ওন্পোনরলে বো ঈোনদ্র সেওঝ আনঢ ক্ষমঢোপ্রোপ্ত যওোে বযসক্তর সবরুনদ্ধ
যওোে যদ্য়োেী বো যফৌচদ্োরী মোমো বো েয যওোে অআেকঢ ওোযপক্রম গ্রড
ওরো যোআনব েো৷

ুসিধ্া
দ্ূরীকরণ

১২৪৷ এআ অআনের সবধ্োেোবী ওোযপওর ওসরবোর যক্ষনে যওোে ুসবধ্ো যদ্ঔো
সদ্ন রওোর, ঈক্ত ুসবধ্ো দ্ূরীওরডোণপ, অনদ্ল দ্বোরো, প্রনয়োচেীয় যয যওোে
বযবস্থো গ্রড ওসরনঢ ্োরনবঃ
ঢনব লঢপ ণোনও যয, এআ অআনের সবধ্োে েুযোয়ী ওন্পোনরলে কঠিঢ আবোর
ঢোসরঔ আনঢ দ্ুআ ব
সঢক্রোন্ত আবোর ্র ঈক্তরূ্ যওোে অনদ্ল যদ্য়ো
যোআনব েো৷

অআরনর আংররজী
্াঠ

১২৫। (১) এআ অআে ওোযপওর আবোর ্র রওোর, প্রনয়োচেনবোনধ্, রওোসর
যকনচনঝ প্রজ্ঞো্ে দ্বোরো এআ অআনের আংনরচীনঢ েূসদ্ঢ এওটি ্োঞ প্রওোল
ওসরনঢ ্োসরনব, যোো এআ অআনের সেভপ রনযোকয আংনরচী ্োঞ (Authentic
English Text) আনব৷
(২) বোংো  আংনরচী ্োনঞর মনধ্য সবনরোনধ্র যক্ষনে বোংো ্োঞ প্রোধ্োেয ্োআনব।

রসতকরণ ও
মিাজত

১২৬৷ (১) এআ অআে বব আবোর নে নে(ও) Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (Ordinance No.
XXXV of 1982);
(ঔ) Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (Ordinance No. XL of
1983);
(ক) Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (Ordinance No.
LXXII of 1984);
(খ) রোচলোী সটি ওন্পোনরলে অআে, ১৯৮৭ (১৯৮৭ নের ৩৮ েং অআে);
(গ) সনঝ সটি ওন্পোনরলে অআে, ২০০১ (২০০১ নের ১০ েং অআে) এবং

(ঘ) বসরলো সটি ওন্পোনরলে অআে, ২০০১ (২০০১ নের ১১ েং অআে),
ঢঃ্র, এওনে সবুপ্ত অআে বসয়ো ঈসেসঔঢ, রসঢ বসয়ো কডয আনব৷
(২) সবুপ্ত অআে ঈক্তরূন্ রসঢ আবোর ্র(ও) সবদ্যমোে সটি ওন্পোনরলেমূ এআ অআনের ধ্ীে কঠিঢ আয়োনঙ বসয়ো
কডয আনব;
(ঔ) সবদ্যমোে সটি ওন্পোনরলেমূনর ওসমলেোরকড 'ওোঈসন্পর' সোনব
সভসঢ আনবে।
(৩) সবুপ্ত অআনের ধ্ীে প্রডীঢ সবসধ্, প্রসবধ্োে  ঈ্-অআে, এআ অআনের
ধ্ীে প্রডীঢ যণোক্রনম সবসধ্, প্রসবধ্োে  ঈ্-অআে বসয়ো কডয আনব এবং
ঈক্ত অআনের ধ্ীে চোরীওৃ ঢ ও অনদ্ল, প্রজ্ঞো্ে বো যেোটিল এবং প্রদ্ি
ও োআনন্প, েুমসঢ, অনরোস্ঢ ওর, ঘু সক্ত, আঢযোসদ্ এআ অআনের
সবধ্োেোবীর সঢ োমঞ্জয্ূডপ য়ো োন্নক্ষ, রসঢ বো ংনলোসধ্ঢ েো য়ো
্যপন্ত, এআ অআনের ধ্ীে প্রডীঢ, প্রদ্ি, চোসরওৃ ঢ বো মঞ্জুরীওৃ ঢ আয়োনঙ বসয়ো
কডয আনব।
(৪) কডপ্রচোঢন্ত্রী বোংোনদ্নলর ংসবধ্োনের েুনিদ্ ৯৩ এর দ্ফো (২) এর
সবধ্োে েুোনর যময়োদ্ ঈিীনডর ওোরনড ওোযপওরঢো যো্ ্োয়ো স্থোেীয়
রওোর (সটি ওন্পোনরলে) ধ্যোনদ্ল, ২০০৮ (২০০৮ নের ১৬ েং
ধ্যোনদ্ল) এর ধ্ীে প্রদ্ি অনদ্ল, ওৃ ঢ ওোচওমপ, কৃীঢ বযবস্থো  েুসষ্ঠঢ
সেবপোঘে এআ অআনের ধ্ীে প্রদ্ি অনদ্ল, ওৃ ঢ ওোচওমপ, কৃীঢ বযবস্থো 
েুসষ্ঠঢ সেবপোঘে বসয়ো কডয আনব।

১ "বটপোর কোটপ বোংোনদ্ল এবং যওোস্টকোটপ বোসেী" লব্দগুস "বোংোনদ্ল রোআনফ, যওোস্টকোটপ বোসেী এবং প্রসঢরক্ষো
ওমপসবভোকমূ" লব্দগুস  ওমোর ্সরবনঢপ স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১ (২০১১ নের
২২ েং অআে) এর ২ ধ্োরোবন প্রসঢস্থোস্ঢ।
২ ধ্োরো ৩ও স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১ (২০১১ নের ২২ েং অআে) এর ৩ ধ্োরোবন
সন্ননবসলঢ।
৩ "্ঃ" যওোে এর ্সরবনঢপ "।" দ্োসি প্রসঢস্থোস্ঢ এবং ঈক্ত দ্ফোর যলন ঈসেসঔঢ লঢপ োংলটি স্থোেীয় রওোর (সটি
ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১ (২০১১ নের ২২ েং অআে) এর ৪ ধ্োরোবন সবুপ্ত।
৪ ঈ্-ধ্োরো (১) স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১ (২০১১ নের ২২ েং অআে) এর ৫ (ও)
ধ্োরোবন প্রসঢস্থোস্ঢ।

৫ ঈ্-ধ্োরো (৪) স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১ (২০১১ নের ২২ েং অআে) এর ৫ (ঔ)
ধ্োরোবন প্রসঢস্থোস্ঢ।
৬ „„১৮০ (এওলঢ অসল) সদ্নের‟‟ ংঔযো, বন্ধেী এবং লব্দগুস „„৯০ (েববআ) সদ্নের‟‟ ংঔযো, বন্ধেী এবং লব্দগুসর
্সরবনঢপ স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১২ (২০১২ নের ৭ েং অআে) এর ২ (ও) ধ্োরোবন
প্রসঢস্থোস্ঢ।
৭ „„১৮০ (এওলঢ অসল) সদ্নের‟‟ ংঔযো, বন্ধেী এবং লব্দগুস „„৯০ (েববআ) সদ্নের‟‟ ংঔযো, বন্ধেী এবং লব্দগুসর
্সরবনঢপ স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১২ (২০১২ নের ৭ েং অআে) এর ২ (ঔ) ধ্োরোবন
প্রসঢস্থোস্ঢ।
৮ „„এওলঢ অসল সদ্নের মনধ্য‟‟ লব্দগুস „„েববআ সদ্নের মনধ্য‟‟ লব্দগুসর ্সরবনঢপ স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে)
(ংনলোধ্ে) অআে, ২০১২ (২০১২ নের ৭ েং অআে) এর ৩ (ও) ধ্োরোবন প্রসঢস্থোস্ঢ।
৯ ্যোরো (খ) স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১ (২০১১ নের ২২ েং অআে) এর ৬ (ঔ)
ধ্োরোবন সন্ননবসলঢ।
১০ „„এওলঢ অসল সদ্নের মনধ্য‟‟ লব্দগুস „„েববআ সদ্নের মনধ্য‟‟ লব্দগুসর ্সরবনঢপ স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে)
(ংনলোধ্ে) অআে, ২০১২ (২০১২ নের ৭ েং অআে) এর ৩ (ঔ) ধ্োরোবন প্রসঢস্থোস্ঢ।
১১ ঠোওো ঈির সটি ওন্পোনরলে এবং ঠোওো দ্সক্ষড সটি ওন্পোনরলে" লব্দগুস "ঠোওো সটি ওন্পোনরলে" লব্দগুসর
্সরবনঢপ স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১ (২০১১ নের ২২ েং অআে) এর ৭ ধ্োরোবন
প্রসঢস্থোস্ঢ।
১২ ", সবুপ্ত" ওমো  লব্দ ঈ্োন্তটিওোর "বোসঢ" লনব্দর ্র স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১
(২০১১ নের ২২ েং অআে) এর ৮(ও) ধ্োরোবন সন্ননবসলঢ।
১৩ ঈ্-ধ্োরো (৩) স্থোেীয় রওোর (সটি ওন্পোনরলে) (ংনলোধ্ে) অআে, ২০১১ (২০১১ নের ২২ েং অআে) এর ৮(ঔ)
ধ্োরোবন ংনযোসচঢ।
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