1/24/2016

িসেলট িস긳ট কেপােরশন
ꝭ殿
আইন, ২০০১

িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন আইন, ২০০১
( ২০০১ সেনর ১০ নং আইন )
[৯ এি琣†ল, ২০০১]
িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন 瑴潢াপনকে‽⁴ 琣†ণীত আইন৷

瘠†যেহতু িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন 瑴潢াপনকে‽⁴ িবধান করা সমীচীন ও 琣†েয়াজনীয়;
瘠†সেহতু এত瑤湮椮ারা িন敵焮◌্ন潴捥প আইন করা হইল:-

琣†থম ভাগ
琣†ারি†湜ক
সংি〠㩭尻⤧

১৷ এই আইন িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন আইন, ২০০১ নােম অিভিহত

িশেরানামা

হইেব৷

সং瑳⽃া

২৷ িবষয় বা 琣†সে楤摡র পিরপ慶†ী 瘠†কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,(ক) “ইমারত” অেথ†湜 瘠†কান 瘠†দাকান, বাড়ী-ঘর, কুঁেড় ঘর, বিহব†湜ািট,
আ††াবল অথবা 瘠†ঘরা বা আ瀠†াদন-সংযু湜素 瘠†য 瘠†কান 瑴潢ানেক বুঝাইেব;
(খ) “ওয়াড†湜” অথ†湜 ধারা ২০ এবং ২৩ এর অধীেন িবভ湜素 ওয়াড†湜;
(গ) “কেপ†湜ােরশন” অথ†湜 িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন;
(ঘ) “কিমশনার” অথ†湜 কেপ†湜ােরশেনর কিমশনার;
(ঙ) “জনপথ” অেথ†湜 সব†湜সাধারেণর ব敬瑩বহায†湜 পথ, রা††া ও সড়কেকও
বুঝাইেব;
(চ) “তফিসল” অথ†湜 এই আইেনর সিহত সংযু湜素 瘠†কান তফিসল;
(ছ) “িনধ†湜ািরত” অথ†湜 এই আইেনর িবিধ 湮椮ারা িনধ†湜ািরত;
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(জ) “িনব†湜াচন আপীল ›瑦াইবু敬瑩নাল” অথ†湜 ধারা ৩১ এর অধীেন গিঠত
িনব†湜াচন আপীল ›瑦াইবু敬瑩নাল;
(ঝ) “িনব†湜াচন কিমশন” অথ†湜 সংিবধােনর ১১৮ অনুে瀠†েদর অধীেন
琣†িতি❛獮ত িনব†湜াচন কিমশন;
(ঞ) “িনব†湜াচন ›瑦াইবু敬瑩নাল” অথ†湜 ধারা ৩১ এর অধীন গিঠত িনব†湜াচন
›瑦াইবু敬瑩নাল;
(ট) “琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া” অথ†湜 কেপ†湜ােরশেনর 琣†ধান িনব†湜াহী
কম†湜কত†湜া;
(ঠ) “琣†িবধান” অথ†湜 এই আইেনর অধীেন 琣†ণীত 琣†িবধান;
১[

* * *]

(ঢ) “িবিধ” অথ†湜 এই আইেনর অধীেন 琣†ণীত িবিধ;
(ণ) “瘠†ময়র” অথ†湜 কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়র;
(ত) “সংরি〠㩭ত আসন” অথ†湜 এই আইেনর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এ
উি❛獮িখত সংরি〠㩭ত আসন;
(থ) “সাধারণ আসন” অথ†湜 সংরি〠㩭ত আসন ব敬瑩তীত ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর দফা ২[ (গ)] এ উি❛獮িখত আসন;
(দ) “িসেলট মহানগর” বা “মহানগর” অথ†湜 琣†থম তফিসেল বিণ†湜ত
এলাকা;
(ধ) “瑴潢ানীয় কতৃ†湜প〠㩭” অেথ†湜 瘠†জলা পিরষদ, 瘠†পৗরসভা, উপেজলা ও
ইউিনয়ন পিরষদেকও বুঝাইেব৷

ি湮椮তীয় ভাগ
কেপ†湜ােরশন
琣†থম পিরে瀠†দ
কেপােরশ†湜ন গঠন
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িসেলট িসিট

৩৷ (১) এই আইন বলব汹瑳 হইবার পর এই আইেনর িবধান 瘠†মাতােবক

কেপ†湜ােরশন

িসেলট মহানগের িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন নােম একিট িসিট কেপ†湜ােরশন

琣†িত❛獮া

琣†িতি❛獮ত হইেব৷
(২) িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন এলাকা গণ琣†জাত❲敤ী বাংলােদেশর
সংিবধােনর অনুে瀠†দ ৫৯ এর উে‽⁹শ敬瑩 পূরণকে‽⁴ একিট 瑴潢ানীয়
琣†শাসিনক ইউিনট হইেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন একিট সংিবিধব敵焮 সং瑴潢া হইেব এবং ইহার 瑴潢ায়ী
ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব, এবং এই আইন ও
িবিধ সােপে〠㩭, ইহার 瑴潢াবর ও অ瑴潢াবর উভয় 琣†কার স灯⡳ি据畦 অজ†湜ন
কিরবার, অিধকাের রািখবার ও হ††া✨牯র কিরবার 〠㩭মতা থািকেব এবং
ইহার নােম ইহা মামলা দােয়র কিরেত পািরেব বা ইহার িব汥卹ে敵焮ও মামলা
দােয়র করা যাইেব৷

কেপ†湜ােরশন

৪৷ (১) কেপ†湜ােরশন িন瀠㴠িলিখত ব敬瑩ি湜素বেগ†湜র সম†湜েয় গিঠত হইেব, যথা:-

গঠন
(ক) 瘠†ময়র;
৩[

* * *]

(গ) সরকার কতৃ†湜ক সরকারী 瘠†গেজেট 琣†瑳⽃াপন 湮椮ারা িনধ†湜ািরত সংখ敬瑩ক
কিমশনার; এবং
(ঘ) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী 瘠†কবল মিহলােদর জন敬瑩 সংরি〠㩭ত িনধ†湜ািরত
সংখ敬瑩ক কিমশনার৷
(২) 瘠†ময়র ৪[ * * *] কিমশনারগণ 琣†ত敬瑩〠㩭 িনব†湜াচেনর মাধ敬瑩েম এই
আইন ও িবিধ অনুযায়ী 琣†া尻⤧ বয়⁝❮ 瘠†ভাটািধকােরর িভি据畦েত িনব†湜ািচত
হইেবন৷
(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা ৫[ (গ)] এর অধীন িনধ†湜ািরত সংখ敬瑩ক
কিমশনােরর এক-তৃতীয়াংেশর সমসংখ敬瑩ক আসন, অতঃপর সংরি〠㩭ত
আসন বিলয়া উি❛獮িখত, মিহলােদর জন敬瑩 সংরি〠㩭ত থািকেব:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, এই উপ-ধারার 瘠†কান িকছু ই এই ধারার অধীন
瘠†কান আসেন 瘠†কান মিহলার িনব†湜াচন িনবৃ据畦 কিরেব না৷
ব敬瑩াখ敬瑩া৷- এই উপ-ধারার অধীন সংরি〠㩭ত আসেনর সংখ敬瑩া িনধ†湜ারেণর
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ব敬瑩াখ敬瑩া৷- এই উপ-ধারার অধীন সংরি〠㩭ত আসেনর সংখ敬瑩া িনধ†湜ারেণর
瘠†〠㩭ে摤慰, যিদ উ湜素 সংখ敬瑩ার ভ屽াংশ থােক এবং উ湜素 ভ屽াংশ অেধ†湜ক বা
তদূধ†湜 হয়, তেব উহােক পূণ†湜 সংখ敬瑩া বিলয়া গণ敬瑩 কিরেত হইেব এবং যিদ
উ湜素 ভ屽াংশ অেধ†湜ক এর কম হয়, তেব উহােক উেপ〠㩭া কিরেত হইেব৷
(৪) 瘠†ময়র ৬[ * * *] কেপ†湜ােরশেনর কিমশনার বিলয়া গণ敬瑩 হইেবন৷

কেপ†湜ােরশেনর

৫৷ (১) কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়াদ উহা গিঠত হইবার পর উহার 琣†থম সভা

瘠†ময়াদ

অনুি❛獮ত হইবার তািরখ হইেত পাঁচ বৎসর হইেব:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়াদ 瘠†শষ হওয়া সে湯楴ও, উহা
পুনগ†湜িঠত কেপ†湜ােরশেনর 琣†থম সভা অনুি❛獮ত না হওয়া পয†湜✨牯 দািয়灳
পালন কিরয়া যাইেব৷
(২) এই আইেন যাহা িকছু ই থাকুক না 瘠†কন, কেপ†湜ােরশেনর সাধারণ
আসেনর শতকরা পঁচা据畦র ভােগর িনব†湜াচন অনুি❛獮ত হইেল এবং িনব†湜ািচত
কিমশনারগেণর নাম সরকারী 瘠†গেজেট 琣†কািশত হইেল, কেপ†湜ােরশন,
এই আইেনর অন敬瑩ান敬瑩 িবধান সােপে〠㩭, যথাযথভােব গিঠত হইয়ােছ
বিলয়া গণ敬瑩 হইেব৷
ব敬瑩াখ敬瑩া৷-এই উপ-ধারার অধীন শতকরা পঁচা据畦র ভাগ গণনায় ভ屽াংেশর
瘠†〠㩭ে摤慰, শতকরা দশিমক পাঁচ শূেন敬瑩র কম ভ屽াংশ িহসােব 瘠†নওয়া হইেব
না এবং শতকরা দশিমক পাঁচ শূন敬瑩 বা উহার 瘠†বশী ভ屽াংশেক একক
সংখ敬瑩া ধরা হইেব৷
(৩) 瘠†ময়র ৭[ * * *] ও অন敬瑩ান敬瑩 কিমশনারগেণর শপথ 笠牥হেণর ি摤慰শ
িদেনর

মেধ敬瑩,

অথবা

কেপ†湜ােরশন

পুনগ†湜ঠেনর

瘠†〠㩭ে摤慰

িবদ敬瑩মান

কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়াদ উ据畦ীেণ†湜র ি摤慰শ িদেনর মেধ敬瑩 যাহা পের হয়,
কেপ†湜ােরশন উহার 琣†থম সভা অনু❛獮ান কিরেব৷

瘠†ময়র ৮[ * *

৬৷ 瘠†ময়র ৯[ * * *] বা 瘠†কান কিমশনার পেদ িনব†湜ািচত ব敬瑩ি湜素 তাঁহার

*]ও

কায†湜ভার 笠牥হেণর পূেব†湜 িনধ†湜ািরত প敵焮িত ও সমেয়র মেধ敬瑩 িন瀠㴠িলিখত

কিমশনারগেণর

ফরেম সরকার কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত ব敬瑩ি湜素র স栮敬ুেখ শপথ 笠牥হণ বা 瘠†ঘাষণা

শপথ

কিরেবন এবং শপথপ摤慰 বা 瘠†ঘাষণাপে摤慰 瑓整া〠㩭র দান কিরেবন, যথা:-
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“ ১০[ আিম, ..............................,] িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশেন
瘠†ময়র/ ১১[ * * *] কিমশনার িনব†湜ািচত হইয়া স›睯敵焮িচে据畦 শপথ ১২[ *
* *] কিরেতিছ 瘠†য, আিম আইন অনুযায়ী ও িব慄敬††তার সিহত আমার
পেদর কত†湜ব敬瑩 পালন কিরব এবং আিম বাংলােদেশর 琣†িত অকৃি摤慰ম
িব慄敬াস ও আনুগত敬瑩 瘠†পাষণ কিরব৷”

স灯⡳ি据畦
স灯⡳িক†湜ত
瘠†ঘাষণা

৭৷ 瘠†ময়র ১৩[ * * *] এবং 琣†েত敬瑩ক কিমশনার তাঁহার দািয়灳ভার
笠牥হেণর পূেব†湜 তাঁহার এবং তাঁহার পিরবােরর 瘠†কান সদেস敬瑩র 瑓整灳, দখল বা
瑓整াথ†湜 আেছ এই 琣†কার যাবতীয় 瑴潢াবর ও অ瑴潢াবর স灯⡳ি据畦র একিট িলিখত
িববরণ সরকার কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত ও িনধ†湜ািরত কতৃ†湜পে〠㩭র িনকট
দািখল কিরেবন৷
ব敬瑩াখ敬瑩া৷-এই ধারার উে‽⁹শ敬瑩 পূরণকে‽⁴ পিরবােরর সদস敬瑩 বিলেত 瘠†ময়র
১৪[

* * *] বা সংি瑮整‽⁴ কিমশনােরর 瑓整ামী বা 潩瑰ী, এবং তাঁহার সে楤摡

বসবাসকারী ও তাঁহার উপর স灯⡳ূণ†湜ভােব িনভ†湜রশীল তাঁহার 瘠†ছেলেমেয়,
িপতা-মাতা ও ভাইেবানেক বুঝাইেব৷

瘠†ময়র ১৫[ * *
* ] এবং
কিমশনােরর

৮৷ (১) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 বাংলােদেশর নাগিরক হইেল ও তাঁহার বয়স পঁিচশ
বৎসর হইেল এবং তাঁহার নাম কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান ওয়ােড†湜র 瘠†ভাটার
তািলকায় িলিপব敵焮 থািকেল উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে〠㩭 瘠†ময়র

瘠†যাগ敬瑩তা ও

১৬[

* * *] বা কিমশনার িনব†湜ািচত হইবার এবং উ湜素潴捥প 瘠†ময়র ১৭[ *

অেযাগ敬瑩তা

* *] বা কিমশনার থািকবার 瘠†যাগ敬瑩 হইেবন৷

(২) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 瘠†ময়র ১৮[ * * *] বা কিমশনার িনব†湜ািচত হইবার এবং
উ湜素潴捥প 瘠†ময়র ১৯[ * * *] বা কিমশনার থািকবার 瘠†যাগ敬瑩 হইেবন না,
যিদ-

(ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক灳 পিরত敬瑩াগ কেরন বা হারান;

(খ) তাঁহােক 瘠†কান আদালত অ琣†কৃিত瑴潢 বিলয়া 瘠†ঘাষণা কেরন;
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(গ) িতিন 瘠†দউিলয়া 瘠†ঘািষত হইবার পর দায় হইেত অব敬瑩াহিত লাভ না
কিরয়া থােকন;

(ঘ) িতিন 獮潩ন†湜ীিত বা 楴牥নিতক ††লনজিনত 瘠†কান 瘠†ফৗজদারী অপরােধ
瘠†দাষী সাব敬瑩†† হইয়া অনু敬瑩ন 獮潩ই বৎসর কারাদে牵瑥 দি牵瑥ত হন এবং তাহার
মুি湜素 লােভর পর পাঁচ বৎসর অিতবািহত না হইয়া থােক; অথবা
(ঙ) িতিন 琣†জাতে❲敤র বা কেপ†湜ােরশেনর অথবা অন敬瑩 瘠†কান 瑴潢ানীয়
কতৃ†湜পে〠㩭র কেম†湜 লাভজনক সাব†湜〠㩭িণক 瘠†কান পেদ অিধি❛獮ত থােকন;
অথবা

(চ) িতিন কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান কাজ স灯⡳াদেনর বা মালামাল সরবরােহর
জন敬瑩 িঠকাদার হন, অথবা কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান িবষেয় তাঁহার 瘠†কান潴捥প
আিথ†湜ক 瑓整াথ†湜 থােক অথবা, িতিন কেপ†湜ােরশন এলাকায় সরকার কতৃ†湜ক
িনযু湜素 瘠†কান অত敬瑩াবশ敬瑩কীয় 〠㩴েব敬瑩র 瘠†দাকানদার হন; অথবা

(ছ) তাহার িনকট এই আইেনর অধীেন আেরািপত কর, 瘠†রট, 瘠†সস,
瘠†টাল অথবা িফ িকংবা 瘠†কান ব敬瑩াংক বা আিথ†湜ক 琣†িত❛獮ান হইেত গৃহীত
瘠†কান ঋণ 瘠†ময়াদ উ据畦ীণ†湜 অব瑴潢ায় অনাদায়ী থােক৷

ব敬瑩াখ敬瑩া৷- এই উপ-ধারার উে‽⁹শ敬瑩 পূরণকে‽⁴-

(অ) “ব敬瑩াংক” অথ†湜 ব敬瑩াংক 瘠†কা灯⡳ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪
নং আইন) এর ধারা ৫(ণ) 瘠†ত সং瑳⽃ািয়ত ব敬瑩াংক 瘠†কা灯⡳ানী;
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(আ) “আিথ†湜ক 琣†িত❛獮ান” অথ†湜 আিথ†湜ক 琣†িত❛獮ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩
সেনর ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) 瘠†ত সং瑳⽃ািয়ত আিথ†湜ক 琣†িত❛獮ান;

২০[

* * *] অথবা

(ঝ) িতিন 琣†জাতে❲敤র বা 瘠†কান 瑴潢ানীয় কতৃ†湜পে〠㩭র 瘠†কান পদ হইেত
楴牥নিতক ††লনজিনত অসদাচরেণর দােয় বরখা†† হন এবং তাঁহার
বরখাে††র তািরখ হইেত যিদ পাঁচ বৎসর অিত瀣া✨牯 না হইয়া থােক৷

একািধক
আসেন
琣†িত湮椮ি湥瑮তা
িনিষ敵焮

৯৷ (১) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 একই সে楤摡 瘠†ময়র ২১[ * * *] এবং কিমশনার
পেদর িকংবা এেকর অিধক কিমশনার পেদর জন敬瑩 িনব†湜াচন 琣†াথ†湜ী হইেত
পািরেবন না এবং যিদ 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 এই潴捥প পেদর জন敬瑩 িনব†湜াচন 琣†াথ†湜ী
হন, তাহা হইেল তাহার উভয় মেনানয়ন প摤慰 বািতল হইয়া যাইেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান সে湯楴ও কেপ†湜ােরশেনর চলিত 瘠†ময়াদ
অব敬瑩াহত থাকার সমেয় 瘠†ময়র ২২[ * * *] এর পদ শূন敬瑩 হইেল 瘠†কান
কিমশনার 瘠†ময়র
২৩[

* * *] িনব†湜াচেনর জন敬瑩 琣†াথ†湜ী হইেত পািরেবন এবং িতিন 瘠†ময়র

২৪[

* * *] িনব†湜ািচত হইেল 瘠†ময়র ২৫[ * * *] িহসােব িতিন 瘠†য তািরখ

শপথ 笠牥হণ কিরেবন 瘠†সই তািরেখ তাঁহার কিমশনােরর পদ শূন敬瑩 হইয়া
যাইেব৷

瘠†ময়র ২৬[ * *

১০৷ (১) সরকােরর উে‽⁹েশ敬瑩 瑓整া〠㩭রযু湜素 প摤慰েযােগ 瘠†ময়র ২৭[ * * *]

*]ও

瑓整ীয় পদ ত敬瑩াগ কিরেত পািরেবন৷

কিমশনারগেণর
পদ ত敬瑩াগ
(২) 瘠†কান কিমশনার 瘠†ময়েরর উে‽⁹েশ敬瑩 瑓整া〠㩭রযু湜素 প摤慰েযােগ 瑓整ীয় পদ
ত敬瑩াগ কিরেত পািরেবন৷
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(৩) 琣†াপক 瘠†য তািরেখ পদ ত敬瑩াগ প摤慰 পাইেবন 瘠†সই তািরখ হইেত পদ
ত敬瑩াগ কায†湜কর হইেব৷

瘠†ময়র ২৮[ * *

১১৷ (১) 瘠†ময়র ২৯[ * * *] বা 瘠†কান কিমশনার তাঁহার 瑓整ীয় পদ হইেত

*] এবং

অপসারণেযাগ敬瑩 হইেবন, যিদ িতিন-

কিমশনারগেণর
অপসারণ
(ক) যুি湜素স楤摡ত কারণ ব敬瑩িতেরেক কেপ†湜ােরশেনর পর পর িতনিট সভায়
অনুপি瑴潢ত থােকন; অথবা

(খ) কেপ†湜ােরশন বা রাে漨獬র 瑓整াথ†湜 হািনকর 瘠†কান কােজ জিড়ত থােকন;
অথবা

(গ) অসদাচরণ বা 楴牥নিতক ††লনজিনত 瘠†কান 瘠†ফৗজদারী অপরােধ 瘠†দাষী
সাব敬瑩†† হইয়া আদালত কতৃ†湜ক দ牵瑥琣†া尻⤧ হন; অথবা

(ঘ) তাঁহার দািয়灳 পালন কিরেত অ瑓整ীকার কেরন; অথবা

(ঙ) শারীিরক বা মানিসক অসামেথ†湜র কারেণ তাঁহার দািয়灳 পালেন
অ〠㩭ম হন;
(চ) অসদাচরণ অথবা কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান অথ†湜 বা স灯⡳ি据畦র 瘠†কান
〠㩭িতসাধন বা উহা আ潩瑰াসােতর বা অপ琣†েয়ােগর জন敬瑩 দায়ী হন৷
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ব敬瑩াখ敬瑩া৷-

(ক)

এই

উপ-ধারায়,

“অসদাচরণ”

বিলেত

〠㩭মতার

অপব敬瑩বহার, 獮潩ন†湜ীিত, 瑓整জন琣†ীিত এবং ই瀠†াকৃত কু-শাসন বুঝাইেব৷

(২) সরকার, সরকারী 瘠†গেজেট আেদশ 湮椮ারা, উপ-ধারা (১) এ বিণ†湜ত
কারেণ 瘠†ময়র ৩০[ * * *] বা 瘠†কান কিমশনারেক অপসারণ কিরেত
পািরেবন৷

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অপসারেণর 瘠†〠㩭ে摤慰 কারণ দশ†湜াইবার জন敬瑩
সুেযাগ দান না কিরয়া 琣†েয়াজনানু潴捥প তদ✨牯 ব敬瑩িতেরেক উপ-ধারা (১)-এ
উি❛獮িখত 瘠†কান কারেণ অপসারণ করা যাইেব না:

তেব শত†湜 থােক 瘠†য, উপ-ধারা (১) এর দফা (গ)-এ বিণ†湜ত কারেণ
অপসারেণর 瘠†〠㩭ে摤慰 瘠†কান潴捥প তদ✨牯 অনু❛獮ােনর 琣†েয়াজন হইেব না৷

(৪) এই আইেনর অন敬瑩ান敬瑩 িবধােন যাহা িকছু ই থাকুক না 瘠†কন এই ধারা
অনুযায়ী অপসািরত 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 কেপ†湜ােরশেনর কায†湜কােলর অবিশ‽⁴
瘠†ময়ােদর জন敬瑩 瘠†ময়র ৩১[ * * *] বা কিমশনার 瘠†কান পেদ িনব†湜ািচত
হইবার 瘠†যাগ敬瑩 হইেবন না৷

瘠†ময়র ৩২[ * *

১২৷ 瘠†ময়র ৩৩[ * * *] ও কিমশনােরর পদ শূন敬瑩 হইেব, যিদ-

*]ও
কিমশনার পদ
শূন敬瑩 হওয়া
(ক) িতিন ধারা ৮(২) এর অধীন 瘠†ময়র ৩৪[ * * *] বা কিমশনার
হইবার অেযাগ敬瑩 হইয়া পেড়ন;

(খ) িতিন ধারা ৬ এর অধীন িনধ†湜ািরত সমেয়র মেধ敬瑩 শপথ 笠牥হণ বা
瘠†ঘাষণা কিরেত ব敬瑩থ†湜 হন এবং যিদ যুি湜素স楤摡ত কারেণ সরকার কতৃ†湜ক উ湜素
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瘠†ঘাষণা কিরেত ব敬瑩থ†湜 হন এবং যিদ যুি湜素স楤摡ত কারেণ সরকার কতৃ†湜ক উ湜素
িনধ†湜ািরত সময়-সীমা বিধ†湜ত করা না হয়;

(গ) িতিন ধারা ১০ এর অধীেন পদত敬瑩াগ কেরন; অথবা

(ঘ) িতিন ধারা ১১ এর অধীেন তাহার পদ হইেত অপসািরত হন; অথবা

(ঙ) িতিন মৃতু敬瑩বরণ কেরন৷

আকি楥栮ক পদ

১৩৷ কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়াদ 瘠†শষ হইবার একশত আিশ িদন পূেব†湜 瘠†ময়র

শূন敬瑩তা

৩৫[

* * *] বা 瘠†কান কিমশনােরর পদ শূন敬瑩 হইেল পদিট শূন敬瑩 হইবার

ন整慄ই িদেনর মেধ敬瑩 ইহা পূরণ কিরেত হইেব, এবং িযিন উ湜素 পেদ
িনব†湜ািচত হইেবন িতিন কেপ†湜ােরশেনর অবিশ‽⁴ 瘠†ময়ােদর জন敬瑩 উ湜素 পেদ
বহাল থািকেবন৷

৩৬[

***]

১৪৷ অসু瑴潢তা বা অন敬瑩িবধ কারেণ কেপ†湜ােরশন ৩৭[ * * *] 瘠†ময়রেক

瘠†ময়েরর ছু িট

বৎসের সেব†湜া尻 িতন মাস ছু িট ম䌳〰ুর কিরেত পািরেব৷

কিমশনারগেণর

১৫৷ 琣†েত敬瑩ক কিমশনার কেপ†湜ােরশন বা উহার 瑴潢ায়ী কিমিট বা অন敬瑩 瘠†কান

ভাতা

কিমিটর

সভায়

瘠†যাগদােনর

জন敬瑩

কেপ†湜ােরশন

কতৃ†湜ক

সরকােরর

পূব†湜ানুেমাদন瀣েম িনধ†湜ািরত হাের মািসক ভাতা পাইবার অিধকারী
হইেবন৷

৩৮[

** * ]

瘠†ময়েরর স栮敬ানী

১৬৷ ৩৯[ * * *] 瘠†ময়র কেপ†湜ােরশন হইেত সরকার কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত
হাের স栮敬ানী ও অন敬瑩ান敬瑩 সুিবধািদ পাইবার অিধকারী হইেবন৷

ও অন敬瑩ান敬瑩
সুিবধা
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瘠†ময়র ৪০[ * *

১৭৷ (১) 瘠†ময়র ৪১[ * * *] কেপ†湜ােরশেনর 瘠†রকড†湜প摤慰 瘠†দিখেত পািরেবন

*]ও

এবং 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া িকংবা কেপ†湜ােরশেনর অন敬瑩 瘠†কান কম†湜কত†湜ার

কিমশনারগেণর

িনকট হইেত কেপ†湜ােরশন স灯⡳িক†湜ত 瘠†য 瘠†কান িবষেয় িরেপাট†湜 চািহেত

瘠†রকড†湜প摤慰

পািরেবন৷

瘠†দিখবার
অিধকার
(২) 瘠†কান কিমশনার 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜ােক যথাযথ 瘠†নািটশ 琣†দান
কিরয়া অিফস চলাকালীন সমেয় কেপ†湜ােরশেনর 瘠†রকড†湜প摤慰 瘠†দিখেত
পািরেবন:

তেব শত†湜 থােক 瘠†য, যিদ 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া মত 瘠†পাষণ কেরন 瘠†য,
瘠†কান িবেশষ 瘠†〠㩭ে摤慰 অনু潴捥প অিধকার 琣†েয়াগ কিরেত 瘠†দওয়া উিচত
হইেব না, তাহা হইেল িতিন িবষয়িট 瘠†ময়েরর িনকট 瘠†পশ কিরেবন এবং
তৎস灯⡳েক†湜 瘠†ময়েরর িস敵焮া✨牯 চূড়া✨牯 হইেব৷

৪২[

* * *]

কিমশনার

১৮৷ (১) অনুপি瑴潢িত িকংবা অসু瑴潢তােহতু বা অন敬瑩 瘠†কান কারেণ 瘠†ময়র
দািয়灳 পালেন অসমথ†湜 হইেল, িতিন পুনরায় 瑓整ীয় দািয়灳 পালেন সমথ†湜 না

কতৃ†湜ক 瘠†ময়েরর

হওয়া পয†湜✨牯, ৪৩[ তৎকতৃ†湜ক] িলিখতভােব 〠㩭মতা琣†া尻⤧ 瘠†কান কিমশনার

দািয়灳 পালন

瘠†ময়েরর দািয়灳 পালন কিরেবন৷

(২) পদত敬瑩াগ, অপসারণ অথবা মৃতু敬瑩জিনত কারেণ 瘠†ময়েরর পদ শূন敬瑩
হইেল, শূন敬瑩 পেদ নবিনব†湜ািচত 瘠†ময়র কায†湜ভার 笠牥হণ না করা পয†湜✨牯 ৪৪[ ,
সরকার কতৃ†湜ক মেনানীত 瘠†কান কিমশনার] 瘠†ময়র িহসােব দািয়灳 পালন
কিরেবন৷

瘠†গেজট
瘠†নািটিফেকশন

১৯৷ 瘠†ময়র ৪৫[ * * *] বা 瘠†কান কিমশনােরর িনব†湜াচন, পদত敬瑩াগ,
অপসারণ বা 瘠†কান পদশূন敬瑩তা িনব†湜াচন কিমশন, সরকারী 瘠†গেজেট
琣†কাশ কিরেব৷

ি湮椮তীয় পিরে瀠†দ
瘠†ময়র এবং কিমশনার িনবাচ†湜ন
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মহানগরেক
ওয়ােড†湜
িবভি湜素করণ

২০৷ ধারা ৪(১) এর দফা ৪৬[ (গ)] 瘠†ত উি❛獮িখত কিমশনার িনব†湜াচেনর
উে‽⁹েশ敬瑩 সীমা িনধ†湜ারণ কম†湜কত†湜া মহানগরেক উ湜素 দফার অধীেন
িনধ†湜ািরত সংখ敬瑩ক কিমশনােরর সমসংখ敬瑩ক ওয়ােড†湜 িবভ湜素 কিরেবন৷

সীমা িনধ†湜ারণ

২১৷ (১) সীমা িনধ†湜ারেণর উে‽⁹েশ敬瑩 িনব†湜াচন কিমশন সরকারী 瘠†গেজেট

কম†湜কত†湜া

琣†瑳⽃াপন 湮椮ারা, 琣†জাতে❲敤র কেম†湜 িনেয়ািজত ব敬瑩ি湜素গেণর মধ敬瑩 হইেত

িনেয়াগ

একজন সীমা িনধ†湜ারণ কম†湜কত†湜া এবং 琣†েয়াজনীয় সংখ敬瑩ক সহকারী সীমা
িনধ†湜ারণ কম†湜কত†湜া িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
(২) সহকারী সীমা িনধ†湜ারণ কম†湜কত†湜া সীমা িনধ†湜ারণ কম†湜কত†湜ােক তাঁহার
কায†湜 স灯⡳াদেন সহায়তা কিরেবন এবং সীমা িনধ†湜ারণ কম†湜কত†湜ার
িনয়❲敤ণাধীন সীমা িনধ†湜ারণ কম†湜কত†湜ার কায†湜াবলীও স灯⡳াদন কিরেত
পািরেবন৷

ওয়ােড†湜র সীমা

২২৷ (১) ওয়াড†湜সমূেহর সীমা িনধ†湜ারেণর 瘠†〠㩭ে摤慰 এলাকার অখ牵瑥তা এবং

িনধ†湜ারণ

জনসংখ敬瑩ার যথাস†湜ব সম-িবভাজেনর 琣†িত ল〠㩭敬瑩 রািখেত হইেব৷
(২) সীমা িনধ†湜ারণ কম†湜কত†湜া ওয়াড†湜সমূেহর সীমা িনধ†湜ারণকে‽⁴ 琣†েয়াজনীয়
তদ✨牯 অনু❛獮ান কিরেত ও সংি瑮整‽⁴ নিথপ摤慰 পরী〠㩭া কিরেত পািরেবন এবং
এতদসং瀣া✨牯

িবষেয়

琣†া尻⤧

আপি据畦

ও

পরামশ†湜

িবেবচনা

কিরয়া

মহানগেরর 瘠†কান এলাকা 瘠†কান ওয়ােড†湜র অ✨牯ভু†湜湜素 হইেব তাহা উে❛獮খ
কিরয়া িবিধ অনুযায়ী একিট 琣†াথিমক ওয়াড†湜 তািলকা 琣†কাশ কিরেবন
এবং উ湜素 িবষেয় িনধ†湜ািরত সমেয়র মেধ敬瑩 আপি据畦 ও পরামশ†湜 দািখল
কিরবার আ尻⤨ান জানাইয়া একিট 瘠†নািটশ 琣†কাশ কিরেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীেন 琣†া尻⤧ 瘠†কান আপি据畦 বা পরামশ†湜 বা
琣†াথিমক তািলকায় পিরলি〠㩭ত 湮椮িট-িবচু敬瑩িত িবিধ অনুযায়ী িন崧瑨ি据畦পূব†湜ক
ওয়াড†湜সমূেহর চূড়া✨牯 তািলকা 琣†কাশ কিরেত হইেব৷

সংরি〠㩭ত

২৩৷ সংরি〠㩭ত আসেনর কিমশনার িনব†湜াচেনর উে‽⁹েশ敬瑩, সীমা িনধ†湜ারণ

আসেনর

কম†湜কত†湜া-

ওয়াড†湜-সীমা
িনধ†湜ারণ

(ক) ধারা ২০ এর অধীেন মহানগরেক 琣†েয়াজনীয় সংখ敬瑩ক ওয়ােড†湜
িবভি湜素করেণর সে楤摡 সে楤摡 ঐ সকল ওয়াড†湜েক এই潴捥প সমি†湜ত ওয়াড†湜潴捥েপ
িচি獮潩ত কিরেবন 瘠†যন এই潴捥প সমি†湜ত ওয়ােড†湜র সংখ敬瑩া সংরি〠㩭ত আসন
সংখ敬瑩ার সমান হয়; এবং
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(খ) সমি†湜ত ওয়ােড†湜র সীমা িনধ†湜ারেণর 瘠†〠㩭ে摤慰 ধারা ২২ এ বিণ†湜ত প敵焮িত
যথাস†湜ব অনুসরণ কিরেবন৷

瘠†ভাটার তািলকা

২৪৷ (১) 琣†েত敬瑩ক ওয়ােড†湜র জন敬瑩 িনব†湜াচন কিমশন কতৃ†湜ক 琣†ণীত একিট
瘠†ভাটার তািলকা থািকেব৷
(২) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 瘠†কান ওয়ােড†湜র 瘠†ভাটার তািলকাভু湜素 হইবার অিধকারী
হইেবন, যিদ িতিন(ক) বাংলােদেশর নাগিরক হন;
(খ) আঠার বৎসেরর কম বয়⁝❮ না হন;
(গ) 瘠†কান 瘠†যাগ敬瑩 আদালত কতৃ†湜ক অ琣†কৃিত瑴潢 বিলয়া 瘠†ঘািষত না হন;
এবং
(ঘ) 瘠†সই ওয়ােড†湜র বািস潣া হন বা বািস潣া বিলয়া গণ敬瑩 হন৷

瘠†ভাটািধকার

২৫৷ 琣†েত敬瑩ক ব敬瑩ি湜素 যাহার নাম কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান ওয়ােড†湜র আপাততঃ
বলব汹瑳 瘠†ভাটার তািলকায় অ✨牯ভূ†湜湜素 থােক, কেপ†湜ােরশেনর িনব†湜াচেন 瘠†ভাট
琣†দান কিরেত পািরেবন৷

কিমশনার

২৬৷ (১) ধারা ২০ এর অধীেন িবভ湜素 琣†েত敬瑩ক ওয়াড†湜 হইেত একজন

িনব†湜াচন

কিমশনার িনব†湜ািচত হইেবন৷
(২) ধারা ২৩ এর দফা (ক) এর অধীেন সমি†湜ত 琣†েত敬瑩ক ওয়াড†湜 হইেত
একজন মিহলা কিমশনার িনব†湜ািচত হইেবন৷

িনব†湜াচেনর
সময়, ইত敬瑩ািদ

২৭৷ (১) িন瀠㴠বিণ†湜ত সমেয় কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়র ৪৭[ * * *] ও
কিমশনারগেণর িনব†湜াচন অনুি❛獮ত হইেব, যথা:(ক) কেপ†湜ােরশন 琣†থমবার গঠেনর 瘠†〠㩭ে摤慰, এই আইন বলব汹瑳 হইবার
পর যথাশী†湜 স†湜ব;
(খ) কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়াদ 瘠†শষ হইবার 瘠†〠㩭ে摤慰, উ湜素 瘠†ময়াদ 瘠†শষ হইবার
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(খ) কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়াদ 瘠†শষ হইবার 瘠†〠㩭ে摤慰, উ湜素 瘠†ময়াদ 瘠†শষ হইবার
পূব†湜বত†湜ী একশত আিশ িদেনর মেধ敬瑩;
(গ) ধারা ১৫৫ এর অধীেন কেপ†湜ােরশেনর গঠন বািতেলর 瘠†〠㩭ে摤慰,
বািতলােদশ জারীর পরবত†湜ী একশত আিশ িদেনর মেধ敬瑩৷
(২) উপ-ধারা (১) এবং দফা (খ) ও (গ) এর অধীেন িনব†湜ািচত 瘠†ময়র
৪৮[

* * *] অথবা কিমশনার, কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়াদ অথবা 瘠†〠㩭摤慰মত,

কেপ†湜ােরশেনর গঠন বািতেলর 瘠†ময়াদ 瘠†শষ না হওয়া পয†湜✨牯 কেপ†湜ােরশেনর
কায†湜ভার 笠牥হণ কিরেত পািরেবন না৷

িনব†湜াচন

২৮৷ (১) িনব†湜াচন কিমশন িবিধ অনুযায়ী িনব†湜াচন অনু❛獮ান ও পিরচালনা

পিরচালনা

কিরেবন এবং অনু潴捥প িবিধেত িন瀠㴠বিণ†湜ত সকল অথবা 瘠†য 瘠†কান িবষেয়
িবধান করা যাইেব, যথা:(ক) িনব†湜াচন পিরচালনার উে‽⁹েশ敬瑩 িরটািন†湜ং অিফসার, সহকারী িরটািন†湜ং
অিফসার, ি琣†জাইিডং অিফসার এবং 瘠†পািলং অিফসার িনেয়াগ এবং
তাঁহােদর 〠㩭মতা ও দািয়灳;
(খ) 琣†াথ†湜ী মেনানয়ন, মেনানয়েনর 瘠†〠㩭ে摤慰 আপি据畦 এবং মেনানয়ন বাছাই;
(গ) 琣†াথ†湜ীগণ কতৃ†湜ক 琣†েদয় জামানত এবং উ湜素 জামানত 瘠†ফরত 琣†দান
বা বােজয়া尻⤧করণ;
(ঘ) 琣†াথ†湜ীপদ 琣†ত敬瑩াহার;
(ঙ) 琣†াথ†湜ীগেণর এজে‽ িনেয়াগ;
(চ) 琣†িত湮椮ি湥瑮তা এবং িবনা-琣†িত湮椮ি湥瑮তার 瘠†〠㩭ে摤慰 িনব†湜াচন প敵焮িত;
(ছ) 瘠†ভাট 笠牥হেণর তািরখ, সময় ও 瑴潢ান এবং িনব†湜াচন পিরচালনা
সং瀣া✨牯 অন敬瑩ান敬瑩 িবষয়;
(জ) 瘠†ভাট দােনর প敵焮িত;
(ঝ) 瘠†ভাট বাছাই ও গণনা, ফলাফল 瘠†ঘাষণা এবং সমসংখ敬瑩ক 瘠†ভােটর
瘠†〠㩭ে摤慰 অনুসরণীয় প敵焮িত;
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(ঞ) ব敬瑩ালট 瘠†পপার এবং িনব†湜াচন সং瀣া✨牯 অন敬瑩ান敬瑩 কাগজপে摤慰র
瘠†হফাজত ও িবিলব‽ন;
(ট) 瘠†য অব瑴潢ায় 瘠†ভাট 笠牥হণ 瑴潢িগত করা যায় এবং পুনরায় 瘠†ভাট 笠牥হণ
করা যায়;
(ঠ) িনব†湜াচনী ব敬瑩য়;
(ড) িনব†湜াচেনর 獮潩ন†湜ীিতমূলক বা অৈবধ কায†湜কলাপ ও অন敬瑩ান敬瑩 িনব†湜াচনী
অপরাধ এবং উহার দ牵瑥;
(ঢ) িনব†湜াচনী িবেরাধ এবং উহার িবচার ও িন崧瑨ি据畦; এবং
(ণ) িনব†湜াচন স灯⡳িক†湜ত আনুষি楤摡ক অন敬瑩ান敬瑩 িবষয়৷
(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ড) এর 瘠†〠㩭ে摤慰 琣†ণীত িবিধেত কারাদ牵瑥,
অথ†湜দ牵瑥 বা উভয়িবধ দে牵瑥র িবধান করা যাইেব, তেব কারাদে牵瑥র 瘠†ময়াদ
সাত বৎসেরর অিধক হইেব না৷

িনব†湜াচেনর
ফলাফল 琣†কাশ

২৯৷ 瘠†ময়র ৪৯[ * * *] এবং কিমশনার িহসােব িনব†湜ািচত সকল ব敬瑩ি湜素র
নাম িনব†湜াচেনর পর যথাশী†湜 স†湜ব, িনব†湜াচন কিমশন সরকারী 瘠†গেজেট
琣†কাশ কিরেব৷

তৃতীয় পিরে瀠†দ
িনবাচ†湜ন িবেরাধ
িনব†湜াচনী

৩০৷ (১) এই আইেনর অধীেন অনুি❛獮ত 瘠†কান িনব†湜াচন বা গৃহীত

দরখা†† দািখল

িনব†湜াচনী কায†湜瀣ম িবষেয় িনব†湜াচন ›瑦াইবু敬瑩নাল ব敬瑩তীত 瘠†কান আদালত বা
অন敬瑩 瘠†কান কতৃ†湜পে〠㩭র িনকট আপি据畦 উ瑥猠াপন করা যাইেব না৷
(২) 瘠†কান িনব†湜াচেনর 琣†াথ†湜ী ব敬瑩তীত অন敬瑩 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 উ湜素 িনব†湜াচন বা
িনব†湜াচনী কায†湜瀣ম িবষেয় আপি据畦 উ瑥猠াপন ও 琣†িতকার 琣†াথ†湜না কিরয়া
িনব†湜াচন ›瑦াইবু敬瑩নােল আেবদন কিরেত পািরেবন না৷

িনব†湜াচন

৩১৷ এই আইেনর অধীেন িনব†湜াচন স灯⡳িক†湜ত িবেরাধ িন崧瑨ি据畦র উে‽⁹েশ敬瑩

›瑦াইবু敬瑩নাল ও

িনব†湜াচন কিমশন একজন সাব-জজ পদময†湜াদার িবচার িবভাগীয়

িনব†湜াচন আপীল

কম†湜কত†湜ার সম†湜েয় 琣†েয়াজনীয় সংখ敬瑩ক িনব†湜াচন ›瑦াইবু敬瑩নাল এবং একজন
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িনব†湜াচন আপীল

কম†湜কত†湜ার সম†湜েয় 琣†েয়াজনীয় সংখ敬瑩ক িনব†湜াচন ›瑦াইবু敬瑩নাল এবং একজন

›瑦াইবু敬瑩নাল গঠন

瘠†জলাজজ পদময†湜াদার িবচার িবভাগীয় কম†湜কত†湜ার সম†湜েয় 琣†েয়াজনীয়
সংখ敬瑩ক িনব†湜াচন আপীল ›瑦াইবু敬瑩নাল গঠন কিরেব৷

িনব†湜াচন দরখা††

৩২৷ িনব†湜াচন কিমশন িনজ উেদ敬瑩ােগ অথবা এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 瘠†কান এক

বদলী

পে〠㩭র আেবদেনর 瘠†琣†ি〠㩭েত মামলার 瘠†য 瘠†কান পয†湜ােয় 瘠†কান িনব†湜াচনী
দরখা†† বা আপীল এক ›瑦াইবু敬瑩নাল হইেত অন敬瑩 ›瑦াইবু敬瑩নােল অথবা
瘠†〠㩭摤慰মেত, এক আপীল ›瑦াইবু敬瑩নাল হইেত অন敬瑩 আপীল ›瑦াইবু敬瑩নােল
বদলী কিরেত পািরেব; এবং 瘠†য ›瑦াইবু敬瑩নােল বা আপীল ›瑦াইবু敬瑩নােল তাহা
বদলী করা হয় 瘠†সই ›瑦াইবু敬瑩নাল বা আপীল ›瑦াইবু敬瑩নাল উ湜素 দরখা†† বা
আপীল 瘠†য পয†湜ােয় বদলী করা হইয়ােছ 瘠†সই পয†湜ায় হইেত উহার িবচার
কায†湜 চিলেত থািকেব:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, িনব†湜াচনী দরখা†† বা আপীল 瘠†য ›瑦াইবু敬瑩নাল বা
আপীল ›瑦াইবু敬瑩নােল বদলী করা হইয়ােছ 瘠†সই ›瑦াইবু敬瑩নাল উপযু湜素 মেন
কিরেল ইেতাপূেব†湜 পরীি〠㩭ত 瘠†কান সা〠㩭ীেক পুনরায় তলব বা পরী〠㩭া
কিরেত পািরেব৷

িনব†湜াচনী

৩৩৷ িনব†湜াচনী দরখা†† ও আপীল দােয়েরর প敵焮িত, ›瑦াইবু敬瑩নাল ও আপীল

দরখা††, আপীল

›瑦াইবু敬瑩নাল কতৃ†湜ক িনব†湜াচন িবেরাধ িন崧瑨ি据畦র প敵焮িত, ›瑦াইবু敬瑩নাল ও

ইত敬瑩ািদ িন崧瑨ি据畦

আপীল ›瑦াইবু敬瑩নালসমূেহর এখিতয়ার ও 〠㩭মতা, সংি瑮整‽⁴ প〠㩭েক 琣†েদয়
琣†িতকার এবং আনুষি楤摡ক সকল িবষয় িবিধ 湮椮ারা িনধ†湜ািরত হইেব৷

চতু থ†湜 পিরে瀠†দ
কেপােরশ†湜েনর কাযাবল†湜ী
কেপ†湜ােরশেনর

৩৪৷ িবিধ এবং সরকার কতৃ†湜ক সময় সময় 琣†দ据畦 িনেদ†湜শ সােপে〠㩭,

কায†湜াবলী

কেপ†湜ােরশন, উহার তহিবেলর স楤摡িত অনুযায়ী চতু থ†湜 ভােগ বিণ†湜ত
কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক অবশ敬瑩 স灯⡳াদনীয় কায†湜াবলী স灯⡳াদন কিরেব এবং
উ湜素 ভােগ বিণ†湜ত অন敬瑩ান敬瑩 কায†湜াবলীও স灯⡳াদন কিরেত পািরেব এবং
কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক স灯⡳াদন করা যথাযথ মেম†湜 সরকার কতৃ†湜ক 瘠†ঘািষত
হইেল অন敬瑩 瘠†য 瘠†কান কাজও কিরেত পািরেব৷

সরকােরর

৩৫৷ এই আইেন অথবা আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইেন যাহা

িনকট

িকছু ই থাকুক না 瘠†কন, সরকার 琣†েয়াজনেবােধ তৎকতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত শত†湜

কেপ†湜ােরশেনর

সােপে〠㩭,-

কায†湜াবলী
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কায†湜াবলী
হ††া✨牯র,

(ক) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক পিরচািলত 瘠†কান 琣†িত❛獮ান বা কম†湜, সরকােরর

ইত敬瑩ািদ

ব敬瑩ব瑴潢াপনায় বা িনয়❲敤েণ; এবং
(খ) সরকার কতৃ†湜ক পিরচািলত 瘠†কান 琣†িত❛獮ান বা কম†湜 কেপ†湜ােরশেনর
ব敬瑩ব瑴潢াপনায় বা িনয়❲敤েণ হ††া✨牯র করার িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

প㹥汹ম পিরে瀠†দ
িনব†湜াহী 〠㩭মতা
িনব†湜াহী 〠㩭মতা

৩৬৷ (১) এই আইেনর অধীেন যাবতীয় কায†湜াবলী যথাযথভােব
স灯⡳াদেনর জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় সবিকছু কিরবার 〠㩭মতা কেপ†湜ােরশেনর
থািকেব৷
(২) এই আইন এবং িবিধেত িভ敓祲潴捥প িবধান না থািকেল, কেপ†湜ােরশেনর
িনব†湜াহী 〠㩭মতা 瘠†ময়েরর উপর ন敬瑩†† থািকেব এবং এই আইন ও িবিধ
অনুযায়ী উহা 瘠†ময়র কতৃ†湜ক 琣†ত敬瑩〠㩭ভােব অথবা 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া
বা 瘠†ময়েরর িনকট হইেত 〠㩭মতা琣†া尻⤧ অন敬瑩 瘠†কান কম†湜কত†湜া বা কম†湜চারীর
মাধ敬瑩েম 琣†যু湜素 হইেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশেনর িনব†湜াহী বা অন敬瑩 瘠†কান কায†湜 কেপ†湜ােরশেনর নােম
গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া 琣†কাশ করা হইেব এবং উহা িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত
琣†মাণীকৃত হইেত হইেব৷

মহানগরেক

৩৭৷ (১) কেপ†湜ােরশেনর সু❛獮ু 琣†শাসন ও কায†湜-পিরচালনার উে‽⁹েশ敬瑩

瘠†জােন

সরকার মহানগরেক 琣†েয়াজনীয় সংখ敬瑩ক 瘠†জােন িবভ湜素 কিরেত পািরেব৷

িবভি湜素করণ
(২) 琣†েত敬瑩ক 瘠†জােন একিট কিরয়া 瘠†জানাল অিফস থািকেব এবং উহা
কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 কায†湜াবলী স灯⡳াদন কিরেব৷

কায†湜

৩৮৷ কেপ†湜ােরশেনর সকল কায†湜 িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত উহার বা উহার 瑴潢ায়ী

িন崧瑨敓祲করণ

কিমিটসমূেহর সভায় অথবা 瘠†ময়র ৫০[ * * *], 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া
এবং অন敬瑩ান敬瑩 কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারী কতৃ†湜ক িন崧瑨敓祲 কিরেত হইেব৷

সভা

৩৯৷ (১) কেপ†湜ােরশন 琣†িত মােস অনু敬瑩ন একবার সভায় িমিলত হইেব৷
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(২) 瘠†ময়র অথবা তাঁহার অনুপি瑴潢িতেত তাঁহার দািয়灳 পালনকারী ব敬瑩ি湜素,
琣†েয়াজন মেন কিরেল 瘠†য 瘠†কান সময় কেপ†湜ােরশেনর সভা আ尻⤨ান
কিরেত পািরেবন, তেব কিমশনারগেণর 瘠†মাট সদস敬瑩 সংখ敬瑩ার 獮潩ইতৃতীয়াংেশর িলিখত অনুেরাধ 琣†া尻⤧ হইেল, িতিন কেপ†湜ােরশেনর সভা
আ尻⤨ান কিরেত বাধ敬瑩 থািকেবন৷
(৩) কিমশনারগেণর 瘠†মাট সংখ敬瑩ার অনু敬瑩ন এক-তৃতীয়াংেশর সাব†湜〠㩭িণক
উপি瑴潢িত না থািকেল কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান সভায় 瘠†কান কায†湜 িন崧瑨敓祲 করা
যাইেব না৷

(৪) এই আইেন িভ敓祲潴捥প িবধান না থািকেল, কেপ†湜ােরশেনর সভায় সকল
িস敵焮া✨牯 উপি瑴潢ত কিমশনারগেণর সাধারণ সংখ敬瑩া গির❛獮 瘠†ভােট গৃহীত
হইেব৷
(৫) 琣†েত敬瑩ক কিমশনােরর একিট কিরয়া 瘠†ভাট 琣†দােনর 〠㩭মতা থািকেব,
এবং 瘠†ভােটর সমতার 瘠†〠㩭ে摤慰 সভাপিত একিট ি湮椮তীয় বা িনণ†湜ায়ক 瘠†ভাট
琣†দান কিরেত পািরেব৷
(৬) কেপ†湜ােরশেনর সভায় 瘠†ময়র, অথবা তাঁহার অনুপি瑴潢িতেত তাঁহার
দািয়灳পালনকারী

ব敬瑩ি湜素

অথবা

উভেয়র

অনুপি瑴潢িতেত,

উপি瑴潢ত

কিমশনারগণ কতৃ†湜ক িনব†湜ািচত 瘠†কান কিমশনার সভাপিত灳 কিরেবন৷
(৭) সরকার কতৃ†湜ক এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 িনধ†湜ািরত কম†湜কত†湜াগণ কেপ†湜ােরশেনর
আম❲敤েণ উহার সভায় 瘠†যাগদান এবং সভায় আেলাচনায় অংশ笠牥হণ
কিরেত পািরেবন, তেব তাহােদর 瘠†ভাটািধকার থািকেব না৷

瑴潢ায়ী কিমিট

৪০৷ (১) কেপ†湜ােরশন 琣†েত敬瑩ক বৎসর উহার 琣†থম সভায় অথবা যথাশী†湜

গঠন

স†湜ব, তৎপরবত†湜ী 瘠†কান সভায়, িন瀠㴠বিণ†湜ত িবষয়ািদর 琣†েত敬瑩কিট স灯⡳েক†湜
একিট কিরয়া 瑴潢ায়ী কিমিট গঠন কিরেব(ক) অথ†湜 ও সং瑴潢াপন;
(খ) িশ〠㩭া;
(গ) 瑓整া瑴潢敬瑩, পিরবার পিরক‽⁴না এবং 瑓整া瑴潢敬瑩র〠㩭া ব敬瑩ব瑴潢া;
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(ঘ) নগর পিরক‽⁴না ও উ敓祲য়ন;
(ঙ) িহসাব িনরী〠㩭া ও র〠㩭ণ;
(চ) পূত†湜 ও ইমারত িনম†湜াণ;
(ছ) পািন ও িব獮潩敬瑩汹瑳;
(জ) সমাজকল敬瑩াণ ও কিমউিনিট 瘠†স‽ার৷
(২) সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, কেপ†湜ােরশন, 琣†েয়াজনেবােধ অন敬瑩 瘠†কান
িবষেয়র জন敬瑩ও 瑴潢ায়ী কিমিট গঠন কিরেত পািরেব৷
(৩) 琣†েত敬瑩ক 瑴潢ায়ী কিমিট অনিধক ছয়জন সদেস敬瑩র সম†湜েয় গিঠত
হইেব, এবং তাঁহারা কিমশনারগণ কতৃ†湜ক তাহােদর মধ敬瑩 হইেত িনব†湜ািচত
হইেবন, তেব 瘠†কান কিমশনার একই সমেয় 獮潩ইিটর অিধক 瑴潢ায়ী
কিমিটর সদস敬瑩 হইেবন না৷
(৪) 瘠†ময়র পদািধকারবেল সকল 瑴潢ায়ী কিমিটর সদস敬瑩 হইেবন৷
(৫) 琣†েত敬瑩ক 瑴潢ায়ী কিমিট উহার সদস敬瑩েদর মধ敬瑩 হইেত উহার একজন
瘠†চয়ারম敬瑩ান এবং একজন ভাইস-瘠†চয়ারম敬瑩ান িনব†湜ািচত কিরেব৷

(৬) 瘠†ময়েরর উে‽⁹েশ敬瑩 瑓整া〠㩭রযু湜素 প摤慰েযােগ 瘠†চয়ারম敬瑩ান বা ভাইস瘠†চয়ারম敬瑩ান 瑓整ীয় পদত敬瑩াগ কিরেত পািরেবন, এবং 瘠†ময়র কতৃ†湜ক
পদত敬瑩াগপ摤慰 琣†াি尻⤧র তািরখ হইেত পদত敬瑩াগ কায†湜কর হইেব৷
(৭) 瘠†কান 瑴潢ায়ী কিমিটর 瘠†চয়ারম敬瑩ান বা ভাইস-瘠†চয়ারম敬瑩ান অথবা অন敬瑩
瘠†কান সদেস敬瑩র পদ আকি楥栮কভােব শূন敬瑩 হইেল, তাহা উপ-ধারা (৩) এ
বিণ†湜ত প敵焮িতেত িনব†湜াচেনর মাধ敬瑩েম পূরণ করা হইেব এবং নব িনব†湜ািচত
ব敬瑩ি湜素 তাহার পূব†湜সূরীর অবিশ‽⁴ 瘠†ময়ােদর জন敬瑩 তাঁহার পেদ অিধি❛獮ত
থািকেবন৷
(৮) 瘠†কান 瑴潢ায়ী কিমিট উহার উ据畦রািধকারী 瑴潢ায়ী কিমিটর 琣†থম সভা
অনুি❛獮ত না হওয়া পয†湜✨牯 দািয়灳 পালন কিরেত থািকেব৷

৪১৷ (১) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা 琣†েত敬瑩ক 瑴潢ায়ী কিমিটর কায†湜াবলী
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瑴潢ায়ী

৪১৷ (১) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা 琣†েত敬瑩ক 瑴潢ায়ী কিমিটর কায†湜াবলী

কিমিটসমূেহর

িনধ†湜ারণ কিরেব৷

কায†湜াবলী
(২) 瑴潢ায়ী কিমিটর সকল কায†湜ধারা কেপ†湜ােরশেনর অনুেমাদন সােপে〠㩭
চূড়া✨牯 হইেব৷

অন敬瑩ান敬瑩 কিমিট

৪২৷ কেপ†湜ােরশন 琣†েয়াজনেবােধ, কিমশনারগেণর মধ敬瑩 হইেত বাছাইকৃত

গঠন

ব敬瑩ি湜素গেণর সম†湜েয় অনু敬瑩ন
িতন সদস敬瑩িবিশ‽⁴ অন敬瑩ান敬瑩 কিমিট গঠন কিরেত পািরেব৷

কেপ†湜ােরশেনর

৪৩৷ (১) কেপ†湜ােরশন বা উহার 瘠†কান 瑴潢ায়ী কিমিট িকংবা অন敬瑩 瘠†কান

কােজ 瘠†য 瘠†কান

কিমিট উহার 瘠†য 瘠†কান দািয়灳 পালেনর জন敬瑩 瘠†কান ব敬瑩ি湜素র সাহায敬瑩 বা

ব敬瑩ি湜素র

পরামেশ†湜র 琣†েয়াজন 瘠†বাধ কিরেল উ湜素 ব敬瑩ি湜素েক উহার কােজর সিহত

স灯⡳ৃ湜素করণ

স灯⡳ৃ湜素 কিরেত পািরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন কেপ†湜ােরশন বা 瘠†কান কিমিটর সিহত
স灯⡳ৃ湜素 ব敬瑩ি湜素 উহার সভায় আেলাচনায় অংশ笠牥হণ কিরেত পািরেবন,
তেব তাহার 瘠†ভাটািধকার থািকেব না৷

কেপ†湜ােরশেনর

৪৪৷ (১) সংখ敬瑩াগির❛獮 কিমশনারগেণর িস敵焮া✨牯 অনুযায়ী কেপ†湜ােরশেনর

সভায়

瘠†কান

জনসাধারেণর

জনসাধারেণর জন敬瑩 উ✨牯ু湜素 থািকেব৷

সভা

একাে✨牯

অনুি❛獮ত

না

হইেল,

উহার

琣†েত敬瑩ক

সভা

琣†েবশািধকার
(২) কেপ†湜ােরশন, 琣†িবধান 湮椮ারা, উহার সভায় জনসাধারেণর 琣†েবশ
িনয়❲敤ণ কিরেত পািরেব৷

কিমশনারগেণর

৪৫৷ কেপ†湜ােরশন বা উহার 瘠†কান কিমিটর সভায়, 瘠†কান কিমশনােরর

瘠†ভাটদােনর

আচরণ স灯⡳িক†湜ত 瘠†কান িবষেয়র আেলাচনায় অথবা তাঁহার আিথ†湜ক 瑓整াথ†湜

উপর বাধা-

এই潴捥প 瘠†কান িবষেয় অথবা তাঁহার ব敬瑩ব瑴潢াধীন বা িনয়❲敤ণাধীন আেছ

িনেষধ

এই潴捥প 瘠†কান স灯⡳ি据畦 িবষয়ক আেলাচনায় উ湜素 কিমশনার অংশ笠牥হণ বা
瘠†ভাট দান কিরেবন না৷

সভার

৪৬৷ এই আইন সােপে〠㩭, কেপ†湜ােরশন উহার সভা এবং উহার 瑴潢ায়ী

কায†湜প敵焮িত ও

কিমিট িকংবা অন敬瑩ান敬瑩 কিমিটর সভার কায†湜প敵焮িত ও কায†湜 পিরচালনার
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কায†湜প敵焮িত ও

কিমিট িকংবা অন敬瑩ান敬瑩 কিমিটর সভার কায†湜প敵焮িত ও কায†湜 পিরচালনার

কায†湜

জন敬瑩 琣†িবধান 琣†ণয়ন কিরেত পািরেব৷

পিরচালনার
জন敬瑩 琣†িবধান

সভার

৪৭৷ (১) কেপ†湜ােরশন এবং উহার 琣†েত敬瑩ক 瑴潢ায়ী কিমিট বা অন敬瑩 瘠†কান

কায†湜িববরণী

কিমিটর

িলিপব敵焮করণ

কিমশনার বা সদস敬瑩গেণর নাম উে❛獮খ কিরেত হইেব এবং উ湜素

সভার

কায†湜িববরণীেত

অন敬瑩ান敬瑩

িবষেয়র

মেধ敬瑩,

উপি瑴潢ত

কায†湜িববরণী ত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 রি〠㩭ত একিট বিহেত িলিপব敵焮 কিরেত হইেব
এবং সভার সভাপিত কতৃ†湜ক যাহা 瑓整া〠㩭িরত হইেত হইেব এবং
কেপ†湜ােরশন বা সংি瑮整‽⁴ কিমিটর পরবত†湜ী সভায় অনুেমাদেনর জন敬瑩
উপি瑴潢ত হইেত হইেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উি❛獮িখত কায†湜িববরণী কেপ†湜ােরশন অিফেস
পিরদশ†湜েনর জন敬瑩 উ✨牯ু湜素 রািখেত হইেব, তেব কিমশনার ব敬瑩তীত অন敬瑩
瘠†যেকান ব敬瑩ি湜素 উহা পিরদশ†湜ন কিরেত চািহেল তাঁহােক ত†湜ন敬瑩 িনধ†湜ািরত
িফস 琣†দান কিরেত হইেব৷
(৩) 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া 琣†েত敬瑩ক সভার কায†湜িববরণীর একিট
琣†িতিলিপ উ湜素 কায†湜িববরণী 瑓整া〠㩭িরত হইবার তািরখ হইেত দশ িদেনর
মেধ敬瑩 সরকােরর িনকট 瘠†琣†রণ কিরেবন৷

কায†湜াবলী ও

৪৮৷ (১) এই আইেনর অধীেন কৃত 瘠†কান কায†湜, বা গৃহীত 瘠†কান

কায†湜ধারা

কায†湜ধারা স灯⡳েক†湜 瘠†কবলমা摤慰-

楴牥বধকরণ
(ক) কেপ†湜ােরশন বা উহার 瘠†কান কিমিটেত 瘠†কান পদ শূন敬瑩তার কারেণ
িকংবা উহার গঠেন 瘠†কান 湮椮িট থাকার কারেণ; অথবা
(খ) 瘠†কান মামুিল 湮椮িট বা অিনয়েমর কারেণ瘠†কান 琣†尻 উ瑥猠াপন করা চিলেব না৷
(২) কেপ†湜ােরশন অথবা উহার 瘠†কান কিমিটর সভার কায†湜িববরণী
যথাযথভােব িলিপব敵焮 ও 瑓整া〠㩭িরত হইেল উহার সভা যথাযথভােব
আ尻⤨ান করা হইয়ােছ এবং পিরচািলত হইয়ােছ বিলয়া গণ敬瑩 হইেব৷

৪৯৷ (১) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক বা উহার পে〠㩭 স灯⡳ািদত সকল চুি湜素-
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চুি湜素

৪৯৷ (১) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক বা উহার পে〠㩭 স灯⡳ািদত সকল চুি湜素(ক) িলিখত হইেত হইেব এবং কেপ†湜ােরশেনর নােম স灯⡳ািদত হইয়ােছ
বিলয়া 琣†কািশত হইেত হইেব; এবং
(খ) িবিধ অনুসাের স灯⡳ািদত হইেত হইেব৷
(২) 瘠†কান চুি湜素 স灯⡳াদেনর অব敬瑩বিহত পের অনুি❛獮ত কেপ†湜ােরশেনর
সভায় 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া চুি湜素িট স灯⡳েক†湜 সভােক অবিহত কিরেবন৷
(৩) িবিধ 琣†ণয়ন না করা পয†湜✨牯 কেপ†湜ােরশন 琣†††ােবর মাধ敬瑩েম উহার
িবিভ敓祲 ধরেণর চুি湜素 স灯⡳াদেনর প敵焮িত িনধ†湜ারণ কিরেত পািরেব এবং
琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া চুি湜素 স灯⡳াদেনর ব敬瑩াপাের িবিধ বা, 瘠†〠㩭摤慰মেত,
琣†††াব অনুযায়ী কাজ কিরেবন৷

পূত†湜 কাজ

৫০৷ সরকার িবিধ 湮椮ারা(ক) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক স灯⡳ািদতব敬瑩 সকল পূত†湜 কােজর পিরক‽⁴না এবং
আনুমািনক ব敬瑩েয়র িহসাব 琣†ণয়ন করার িবধান কিরেব;
(খ) উ湜素 পিরক‽⁴না ও ব敬瑩য় 瘠†কান কতৃ†湜প〠㩭 কতৃ†湜ক এবং িক শেত†湜
琣†যুি湜素গতভােব এবং 琣†শাসিনকভােব অনুেমািদত হইেব, উহার িবধান
কিরেব;
(গ) উ湜素 পিরক‽⁴না ও ব敬瑩েয়র িহসাব কাহার 湮椮ারা 琣†ণয়ন করা হইেব
এবং উ湜素 পূত†湜 কাজ কাহার 湮椮ারা স灯⡳ািদত হইেব উহার িবধান কিরেব৷

নিথপ摤慰,

৫১৷ কেপ†湜ােরশন-

琣†িতেবদন,
ইত敬瑩ািদ

(ক) উহার কায†湜াবলীর নিথ িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত সংর〠㩭ণ কিরেব;
(খ) িবিধেত উি❛獮িখত িবষেয়র উপর সামিয়ক 琣†িতেবদন এবং িববরণী
琣†ণয়ন ও 琣†কাশ কিরেব;
(গ) উহার কায†湜াবলী স灯⡳েক†湜 তথ敬瑩 琣†কােশর জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় বা সরকার
কতৃ†湜ক, সময় সময়, িনেদ†湜িশত অন敬瑩ান敬瑩 ব敬瑩ব瑴潢াও 笠牥হণ কিরেত পািরেব৷
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ষ❛獮 পিরে瀠†দ
কেপােরশ†湜েনর কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগণ
琣†ধান িনব†湜াহী

৫২৷ (১) কেপ†湜ােরশেনর একজন 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া থািকেবন এবং

কম†湜কত†湜া

িতিন সরকার কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত শেত†湜 িনযু湜素 হইেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনযু湜素 কম†湜কত†湜া কায†湜ভার 笠牥হেণর তািরখ
হইেত িতন বৎসর 瘠†ময়ােদর জন敬瑩 তাঁহার পেদ অিধি❛獮ত থািকেবন; তেব
সরকার উ湜素 瘠†ময়াদ অনিধক এক বৎসর কিরয়া বৃি敵焮 কিরেত পািরেব৷
(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছু ই থাকুক না 瘠†কন, সরকার 瘠†য 瘠†কান
সময় 瘠†কান কারণ না দশ†湜াইয়া 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜ােক তাঁহার পদ
হইেত 琣†ত敬瑩াহার কিরেত পািরেব; এবং এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 আহূ ত কেপ†湜ােরশেনর
িবেশষ সভায় উপি瑴潢ত কিমশনারগেণর 瘠†মাট সংখ敬瑩ার িতন-প㹥汹মাংেশর
瘠†ভােট উ湜素 কম†湜কত†湜ােক 琣†ত敬瑩াহােরর জন敬瑩 琣†††াব গৃহীত হইেল সরকার
তাহােক অবশ敬瑩ই তাহার পদ হইেত 琣†ত敬瑩াহার কিরেব:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া 琣†জাতে❲敤র কেম†湜 িনেয়ািজত
瘠†কান ব敬瑩ি湜素 হইেল, সরকারেক এক মােসর 瘠†নািটশ না িদয়া অনু潴捥প
瘠†কান িবেশষ সভা আ尻⤨ান করা এবং অনু潴捥প 瘠†কান 琣†††াব উ瑥猠াপন করা
যাইেব না৷
(৪) এই আইন ও িবিধেত িভ敓祲潴捥প িবধান না থািকেল 琣†ধান িনব†湜াহী
কম†湜কত†湜া কেপ†湜ােরশেনর সকল িস敵焮া✨牯 বা††বায়েনর জন敬瑩 দায়ী থািকেবন
এবং 瘠†ময়র 瘠†য 〠㩭মতা বা দািয়灳 তাহােক 琣†দান কিরেবন িতিন 瘠†সই
〠㩭মতা 琣†েয়াগ বা দািয়灳 পালন কিরেবন৷
(৫) 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া 瑓整ীয় 〠㩭মতা 琣†েয়াগ এবং দািয়灳 পালেনর
瘠†〠㩭ে摤慰 瘠†ময়েরর িনকট দায়ী থািকেবন৷
(৬) অনুপি瑴潢িত, অসু瑴潢তা বা অন敬瑩 瘠†কান কারেণ 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া
তাঁহার দািয়灳 পালেন অসমথ†湜 হইেল, সরকার কতৃ†湜ক িনযু湜素 অন敬瑩 瘠†কান
ব敬瑩ি湜素 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜ার দািয়灳 পালন কিরেবন৷

琣†ধান িনব†湜াহী

ৃ পূব†湜
৫৩৷ 瘠†কান 獮潩ঘ†湜টনাবশতঃ বা 獮潩ঘ†湜টনার স†湜াবনার কারেণ অথবা অদ‽⁴

কম†湜কত†湜ার

瘠†কান ঘটনা বা 琣†াকৃিতক 獮潩েয†湜ােগর কারেণ, কেপ†湜ােরশেনর স灯⡳ি据畦র

িবেশষ 〠㩭মতা

ব敬瑩াপক 〠㩭িত সািধত হইেল বা হওয়ার স†湜াবনা থািকেল অথবা জনজীবন
িবপ敓祲 হইেল বা হওয়ার স†湜াবনা থািকেল, 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া তাঁহার
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িবপ敓祲 হইেল বা হওয়ার স†湜াবনা থািকেল, 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া তাঁহার
িবেবচনামেত উপযু湜素 灳িরত ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেবন এবং
তৎস灯⡳েক†湜 িতিন অিবলে獮潩 কেপ†湜ােরশন িকংবা সংি瑮整‽⁴ 瑴潢ায়ী কিমিটর
িনকট 琣†িতেবদন 瘠†পশ কিরেবন এবং উ湜素 琣†িতেবদেন অনু潴捥প ব敬瑩ব瑴潢া
笠牥হেণর কারণ এবং ত†湜ন敬瑩 যিদ খরচ হইয়া থােক বা হইেত পাের,
তাহাও উে❛獮খ কিরেবন৷

নিথপে摤慰র

৫৪৷ 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া কেপ†湜ােরশন ও উহার সকল কিমিটর

瘠†হফাজত

যাবতীয় কাগজপ摤慰, দিলল দ††ােবজসহ নিথপ摤慰 ও কায†湜িববরণী
瘠†হফাজেতর জন敬瑩 দায়ী থািকেবন৷

琣†ধান িনব†湜াহী

৫৫৷ 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜ার কেপ†湜ােরশন বা উহার 瘠†য 瘠†কান কিমিটর

কম†湜কত†湜ার সভা

সভায় উপি瑴潢ত থািকবার এবং সভার আেলাচনায় অংশ笠牥হেণর অিধকার

স灯⡳িক†湜ত

থািকেব এবং অনু潴捥প 瘠†কান সভায় িতিন, সভাপিতর অনুমিত瀣েম,

অিধকার

瘠†কান িবষেয় িববৃিত 琣†দান বা ব敬瑩াখ敬瑩া দান কিরেত পািরেবন; তেব
উ湜素潴捥প সভায় তাঁহার 瘠†ভাট দােনর বা 琣†††াব উ瑥猠াপেনর 瘠†কান অিধকার
থািকেব না৷

পদসমূেহর

৫৬৷ (১) 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া, সময় সময়, কেপ†湜ােরশেনর 瘠†য সম††

তফিসল

পদ তাঁহার িবেবচনায় থাকা 琣†েয়াজন মেন কেরন, উহার একিট তফিসল
琣†敧慰ত কিরয়া কেপ†湜ােরশেনর িনকট 瘠†পশ কিরেবন৷
(২) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম এবং 琣†ধান িনব†湜াহী

কম†湜কত†湜ার মতামত 笠牥হণ কিরয়া উপ-ধারা (১) এর অধীেন 琣†敧慰তকৃত
তফিসল 琣†েয়াজনীয় সংেশাধন কিরেত এবং এই潴捥েপ সংেশািধত
তফিসল, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, চূড়া✨牯 কিরেত পািরেব৷

তফিসল

৫৭৷ ধারা ৫৬ এর অধীেন 琣†敧慰ত ও চূড়া✨牯কৃত তফিসল বিহভূ†湜ত 瘠†কান

বিহভূ†湜ত পেদর

পেদ 瘠†কান ব敬瑩ি湜素েক িনেয়াগদান করা যাইেব না৷

িনেয়াগদােন
বাধা-িনেষধ

িনেয়াগদানকারী

৫৮৷ এই আইেনর িবধান ও িবিধ সােপে〠㩭, 瘠†ময়র কেপ†湜ােরশেনর সকল

কতৃ†湜প〠㩭

琣†থম 瘠†›睯ণীর পেদ এবং 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া অন敬瑩ান敬瑩 সকল পেদ
িনেয়াগদান কিরেবন৷
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ভিবষ敬瑩 তহিবল,

৫৯৷ কেপ†湜ােরশন িবিধ অনুসাের-

ইত敬瑩ািদ
(ক) উহার কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগেণর জন敬瑩 ভিবষ敬瑩 তহিবল গঠন কিরেত
পািরেব এবং িনধ†湜ািরত হাের উ湜素 তহিবেল চাঁদা 琣†দান কিরবার জন敬瑩
তাহািদগেক িনেদ†湜শ িদেত পািরেব;
(খ) ভিবষ敬瑩 তহিবেল চাঁদা 琣†দান কিরেত পািরেব;
(গ) উহার কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগেণর অবসর 笠牥হেণর পর আনুেতািষক
琣†দােনর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব;
(ঘ) উহার 瘠†কান কম†湜কত†湜া বা কম†湜চারী তাহার উপর অিপ†湜ত দািয়灳 পালন
করার কারেণ অসু瑴潢 বা আঘাত琣†া尻⤧ হইয়া মৃতু敬瑩বরণ কিরেল, তাঁহার
পিরবারেক িবেশষ আনুেতািষক 琣†দান কিরেত পািরেব;
(ঙ) উহার কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগেণর জন敬瑩 সামািজক বীমা 琣†বত†湜ন
কিরেত পািরেব এবং উহােত চাঁদা 琣†দােনর জন敬瑩 তাহািদগেক িনেদ†湜শ
িদেত পািরেব;
(চ) কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগেণর জন敬瑩 কল敬瑩াণ তহিবল 琣†বত†湜ন কিরেত
পািরেব এবং উহা হইেত তাহািদগেক সাহায敬瑩 কিরেত পািরেব৷

কম†湜কত†湜া ও

৬০৷ (১) িবভাগীয় 瘠†কান আইন-কানুন ল戭杮ন িকংবা শৃ瀠†লা ভ楤摡 অথবা

কম†湜চারীগেণর

দািয়灳 পালেন অবেহলা বা অসতক†湜তা বা 獮潩ন†湜ীিত বা অসদাচরেণর দােয়

শাি††

কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান কম†湜কত†湜া বা কম†湜চারীেক িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত
িন瀠㴠িলিখত 瘠†য 瘠†কান শাি†† 琣†দান করা যাইেব:(ক) িতর⁝❮ার;
(খ) জিরমানা;
(গ) বািষ†湜ক 瘠†বতন-বৃি敵焮 ব畣潤;
(ঘ) পেদা敓祲িত ব畣潤;
(ঙ) পদাবনিত;
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(চ) বাধ敬瑩তামূলক অবসর দান;
(ছ) অপসারণ;
(জ) সামিয়ক বরখা††;
(ঝ) বরখা††:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, অনু潴捥প কম†湜কত†湜া বা কম†湜চারীেক শাি††দানকারী
কতৃ†湜প〠㩭, তাহার িনেয়াগদানকারী কতৃ†湜প〠㩭 অেপ〠㩭া অধঃ††ন হইেব না৷
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছু ই থাকুক না 瘠†কন, অনু潴捥প 瘠†কান
কম†湜কত†湜া বা কম†湜চারীেক কারণ দশ†湜াইবার যুি湜素স楤摡ত সুেযাগ দান না
কিরয়া বরখা†† বা অপসািরত বা পদাবনত করা যাইেব না:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, 瘠†ফৗজদারী অপরােধ দি牵瑥ত 瘠†কান কম†湜কত†湜া বা
কম†湜চারীেক বরখা††, অপসািরত বা পদাবনত করার 瘠†〠㩭ে摤慰 উ湜素 িবধান
琣†েযাজ敬瑩 হইেব না৷
(৩) এই ধারা অনুযায়ী শাি††琣†া尻⤧ 瘠†কান কম†湜কত†湜া বা কম†湜চারী িনধ†湜ািরত
কতৃ†湜পে〠㩭র িনকট িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত আপীল কিরেত পািরেবন৷

চাকুরীর 瘠†ময়াদ

৬১৷ এই আইেনর িবধান সােপে〠㩭, সরকার িবিধ 湮椮ারা-

ও শত†湜াবলী
(ক) কেপ†湜ােরশেনর কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগেণর চাকুরীর শত†湜াবলী িনধ†湜ারণ
কিরেত পািরেব;
(খ) কেপ†湜ােরশেনর অধীেন িবিভ敓祲 পেদ িনেয়ােগর 瘠†যাগ敬瑩তা িনধ†湜ারণ
কিরেত পািরেব;
(গ) কেপ†湜ােরশেনর অধীেন িবিভ敓祲 পেদ িনেয়াগদােনর 瘠†〠㩭ে摤慰 অনুসরণীয়
নীিত িনধ†湜ারণ কিরেত পািরেব;
(ঘ) কেপ†湜ােরশেনর কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগণেক 瘠†কান জামানত িদেত
হইেল, তাহার পিরমাণ ও 琣†কৃিত িনধ†湜ারণ কিরেত পািরেব;

(ঙ) কেপ†湜ােরশেনর কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগেণর ছু িট ও ছু িটকালীন ভাতা
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ম䌳〰ুরী িনয়❲敤ণ কিরেত পািরেব;
(চ) কেপ†湜ােরশেনর কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগেণর আচরণ িনয়❲敤ণ কিরেত
পািরেব; এবং
(ছ) কেপ†湜ােরশেনর কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীগণেক দ〠㩭তার সিহত তাহােদর
দািয়灳 পালন করার 琣†েয়াজেন 琣†েয়াজনীয় ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণসহ অন敬瑩 瘠†কান
িসিট কেপ†湜ােরশন বা 瘠†পৗরসভায় বদলীর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব৷

তৃতীয় ভাগ
আিথক িবষয়
কেপ†湜ােরশেনর

৬২৷ (১) “কেপ†湜ােরশন-তহিবল” নােম কেপ†湜ােরশেনর একিট তহিবল

তহিবল গঠন

থািকেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন গিঠত কেপ†湜ােরশন তহিবেল িন瀠㴠িলিখত
অথ†湜 জমা হইেব, যথা:
(ক) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক ধায†湜কৃত কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, িফস এবং অন敬瑩ান敬瑩
দাবী বাবদ 琣†া尻⤧ অথ†湜;
(খ) কেপ†湜ােরশেনর উপর ন敬瑩†† এবং তৎকতৃ†湜ক পিরচািলত স灯⡳ি据畦 হইেত
琣†া尻⤧ আয় বা মুনাফা;
(গ) সরকার বা অন敬瑩ান敬瑩 কতৃ†湜পে〠㩭র িনকট হইেত 琣†া尻⤧ অনুদান;
(ঘ) 瑴潢ানীয় কতৃ†湜প〠㩭 বা অন敬瑩 瘠†কান 琣†িত❛獮ান বা ব敬瑩ি湜素িবেশষ কতৃ†湜ক 琣†দ据畦
দান;
(ঙ) কেপ†湜ােরশেনর উপর ন敬瑩†† সকল ›瑦া†† হইেত 琣†া尻⤧ আয়;
(চ) কেপ†湜ােরশেনর অথ†湜 িবিনেয়াগ হইেত 琣†া尻⤧ মুনাফা;
(ছ) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 楴牥বধ উৎস হইেত 琣†া尻⤧ অন敬瑩 瘠†য 瘠†কান অথ†湜;
(জ) সরকারী িনেদ†湜েশ কেপ†湜ােরশেনর উপর ন敬瑩†† অন敬瑩ান敬瑩 আেয়র উৎস
হইেত 琣†া尻⤧ অথ†湜৷
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কেপ†湜ােরশন

৬৩৷ (১) কেপ†湜ােরশন তহিবেল জমাকৃত টাকা সরকারী 瘠†›瑦জারীর কায†湜

তহিবল

পিরচালনাকারী 瘠†কান ব敬瑩াংেক অথবা সরকার কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত অন敬瑩 瘠†কান

সংর〠㩭ণ,

琣†কাের জমা রাখা হইেব৷

িবিনেয়াগ,
ইত敬瑩ািদ

(২) িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত কেপ†湜ােরশন উহার তহিবেলর 瘠†কান অংশ
িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন 琣†েয়াজনেবােধ 瘠†কান িবেশষ উে‽⁹েশ敬瑩 পৃথক তহিবল
গঠন

কিরেত

পািরেব,

তেব

সরকােরর

িনেদ†湜শ瀣েম

যিদ

থােক,

কেপ†湜ােরশন অনু潴捥প তহিবল গঠন কিরেব এবং িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত উহা
পিরচালনা কিরেব৷

কেপ†湜ােরশন

৬৪৷ কেপ†湜ােরশন তহিবেলর অথ†湜 িন瀠㴠িলিখত খােত অ笠牥ািধকােরর িভি据畦েত

তহিবেলর

ব敬瑩য় করা যাইেব, যথা:-

琣†েয়াগ
琣†থমতঃ কেপ†湜ােরশেনর কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারীেদর 瘠†বতন ও ভাতা 琣†দান;
ি湮椮তীয়তঃ এই আইেনর অধীেন কেপ†湜ােরশন-তহিবেলর উপর দায়যু湜素
ব敬瑩য়;
তৃতীয়তঃ এই আইন বা আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইন 湮椮ারা ন敬瑩††
কেপ†湜ােরশেনর দািয়灳 স灯⡳াদন এবং কত†湜ব敬瑩 পালেনর জন敬瑩 ব敬瑩য়;
চতু থ†湜তঃ

সরকােরর

পূব†湜ানুেমাদন瀣েম

কেপ†湜ােরশন

কতৃ†湜ক

瘠†ঘািষত

কেপ†湜ােরশন-তহিবেলর উপর দায়যু湜素 ব敬瑩য়৷

কেপ†湜ােরশন

৬৫৷ (১) কেপ†湜ােরশন তহিবেলর উপর দায়যু湜素 ব敬瑩য় িন瀠㴠潴捥প হইেব:

তহিবেলর উপর
দায়

(ক) 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া বা কেপ†湜ােরশেনর অন敬瑩ান敬瑩 কম†湜কত†湜া ও
কম†湜চারী এবং কেপ†湜ােরশেনর চাকুরীেত িনেয়ািজত সরকারী কম†湜চারীেদর
জন敬瑩 琣†েদয় অথ†湜;
(খ) িনব†湜াচন পিরচালনার িহসাব-িনরী〠㩭া বা এই সং瀣া✨牯 অন敬瑩 瘠†কান
িবষেয়র জন敬瑩 কেপ†湜ােরশেনর চাকুরীেত িনেয়ািজত সরকারী কম†湜চারীেদর
জন敬瑩 琣†েদয় অথ†湜;
(গ) 瘠†কান আদালত বা ›瑦াইবু敬瑩নাল কতৃ†湜ক কেপ†湜ােরশেনর িব汥卹ে敵焮 琣†া尻⤧
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(গ) 瘠†কান আদালত বা ›瑦াইবু敬瑩নাল কতৃ†湜ক কেপ†湜ােরশেনর িব汥卹ে敵焮 琣†া尻⤧
瘠†কান রায়, িডি瀣 বা 瘠†রােয়দাদ কায†湜কর কিরবার জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় 瘠†য
瘠†কান অথ†湜;
(ঘ) সরকার কতৃ†湜ক দায়যু湜素 বিলয়া 瘠†ঘািষত অন敬瑩 瘠†য 瘠†কান ব敬瑩য়৷
(২) তহিবেলর উপর দায়যু湜素 ব敬瑩েয়র খােত যিদ 瘠†কান অথ†湜 অপিরেশািধত
থােক তাহা হইেল, 瘠†য ব敬瑩ি湜素র 瘠†হফাজেত উ湜素 তহিবল থািকেব 瘠†সই
ব敬瑩ি湜素েক সরকার, আেদশ 湮椮ারা, উ湜素 তহিবল হইেত যতদূর স†湜ব ঐ অথ†湜
পিরেশাধ করার িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

বােজট ম䌳〰ুরী

৬৬৷ কেপ†湜ােরশেনর চলিত বােজেট 瘠†কান ব敬瑩য় অনুেমািদত না থািকেল

বিহভূ†湜ত ব敬瑩য়

এবং উহােত পয†湜া尻⤧ উ湮椮ৃ据畦 না থািকেল, উহা হইেত 瘠†কান অথ†湜 ব敬瑩য় করা

সং瀣া✨牯

যাইেব না:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, ধারা ৬৪ অনুযায়ী ব敬瑩িয়ত অেথ†湜র 瘠†〠㩭ে摤慰 এই িবধান
琣†েযাজ敬瑩 হইেব না৷

কেপ†湜ােরশন

৬৭৷ (১) সরকােরর িলিখত িনেদ†湜েশ, 瘠†ময়র, জন瑓整ােথ†湜 瘠†য 瘠†কান সমেয়

তহিবল হইেত

কেপ†湜ােরশেনর িনয়িমত কায†湜 〠㩭িত笠牥†† না কিরয়া জ汥卹রী কায†湜 স灯⡳াদেনর

জন瑓整ােথ†湜 অথ†湜

জন敬瑩 তহিবল হইেত, অ瑴潢ায়ীভােব, অথ†湜 琣†দান কিরেত পািরেবন৷

ব敬瑩য়
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন স灯⡳ািদত কােয†湜র ব敬瑩য় সরকার বহন
কিরেব এবং এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 সরকার কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 অথ†湜 কেপ†湜ােরশন-তহিবেল
জমা হইেব৷
(৩) এই ধারার অধীেন গৃহীত যাবতীয় ব敬瑩ব瑴潢া স灯⡳েক†湜 瘠†ময়র
কেপ†湜ােরশনেক অবিহত কিরেবন৷

বােজট

৬৮৷ (১) কেপ†湜ােরশন 琣†িত বৎসর পেহলা জুেনর পূেব†湜 উহার পরবত†湜ী
আস敓祲 অথ†湜 বৎসেরর 琣†া楬汥িলত আয়-ব敬瑩েয়র একিট িববরণ িনধ†湜ািরত
প敵焮িতেত 琣†敧慰ত ও অনুেমাদন কিরেব, অতঃপর বােজট বিলয়া অিভিহত,
এবং কেপ†湜ােরশন উহার একিট অনুিলিপ সরকােরর িনকট 瘠†琣†রণ কিরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর বিণ†湜ত প敵焮িতেত কেপ†湜ােরশন উহার বােজট 琣†敧慰ত
ও অনুেমাদন না কিরেল সরকার উ湜素 িবষেয় 琣†েয়াজনীয় িববরণ 琣†敧慰ত
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ও 琣†ত敬瑩য়ন করাইেত পািরেব, এবং অনু潴捥পভােব 琣†ত敬瑩ািয়ত িববরণ
কেপ†湜ােরশেনর অনুেমািদত বােজট বিলয়া গণ敬瑩 হইেব৷
(৩) সরকার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বােজেটর অনুিলিপ 琣†াি尻⤧র ি摤慰শ
িদেনর মেধ敬瑩 আেদশ 湮椮ারা, উহা পিরবত†湜ন কিরেত পািরেব এবং উ湜素
পিরবিত†湜ত বােজট কেপ†湜ােরশেনর অনুেমািদত বােজট বিলয়া গণ敬瑩 হইেব৷
(৪) 瘠†কান অথ†湜 বৎসর 瘠†শষ হওয়ার পূেব†湜 瘠†য 瘠†কান সমেয়, 琣†েয়াজন
হইেল, উ湜素 অথ†湜 বৎসেরর জন敬瑩 সংেশািধত বােজট 琣†敧慰ত ও অনুেমাদন
করা যাইেব, এবং উ湜素 সংেশািধত বােজট যথাস†湜ব এই ধারার িবধান
সােপে〠㩭 হইেব৷
(৫) 瘠†যইে〠㩭ে摤慰 এই আইন অনুযায়ী কেপ†湜ােরশন 琣†থম (অিফেসর)
দািয়灳 笠牥হণ কের 瘠†সই 瘠†〠㩭ে摤慰 উহা 瘠†যই অথ†湜 বৎসের দািয়灳 笠牥হণ কের
瘠†সই অথ†湜 বৎসেরর অিবশ‽⁴ সমেয়র জন敬瑩 বােজট হইেব, এবং এই ধারার
অন敬瑩ান敬瑩 িবধান 琣†েয়াজনীয় সংেশাধনীসহ, 琣†েযাজ敬瑩 হইেব৷

িহসাব

৬৯৷ (১) কেপ†湜ােরশেনর আয় ও ব敬瑩েয়র িহসাব িনধ†湜ািরত 琣†কার ও
প敵焮িতেত রি〠㩭ত হইেব৷
(২) 琣†িত অথ†湜 বৎসেরর 瘠†শেষ একিট বািষ†湜ক িহসাব-িববরণী 琣†敧慰ত
কিরেত হইেব এবং উহা পরবত†湜ী অথ†湜 বৎসেরর একি摤慰েশ িডেস獮潩েরর
মেধ敬瑩 সরকােরর িনকট 瘠†琣†রণ কিরেত হইেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন উপ-ধারা (২) এর অধীেন 琣†敧慰তকৃত বািষ†湜ক িহসাব
িববরণীর একিট 琣†িতিলিপ সব†湜সাধারেণর পিরদশ†湜েনর জন敬瑩 উহার
কায†湜ালেয়র 瘠†কান 琣†কাশ敬瑩 瑴潢ােন টাংগাইয়া িদেব এবং উ湜素 িবষেয়
জনসাধারেণর িনকট হইেত 琣†া尻⤧ সকল আপি据畦 ও পরামশ†湜 িবেবচনা
কিরেব এবং উহা ধারা ৭০ এ উি❛獮িখত কতৃ†湜পে〠㩭র 瘠†গাচরীভূত কিরেব৷

িনরী〠㩭া

৭০৷ (১) 琣†েত敬瑩ক বৎসর কেপ†湜ােরশেনর আয়-ব敬瑩েয়র িহসাব, বাংলােদেশর
মহা-িহসাব িনরী〠㩭ক ও িনয়❲敤ক, অতঃপর মহা-িহসাব িনরী〠㩭ক নােম
অিভিহত, কতৃ†湜ক িনরীি〠㩭ত হইেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনরী〠㩭ার উে‽⁹েশ敬瑩, মহা-িহসাব িনরী〠㩭ক
িকংবা তৎকতৃ†湜ক এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 〠㩭মতা 琣†দ据畦 瘠†কান ব敬瑩ি湜素, কেপ†湜ােরশেনর
সকল নিথপ摤慰, বিহ, ভাউচার, দিলল, নগদ অথ†湜, জামানত, ভা牵瑥ার ও
কেপ†湜ােরশেনর অন敬瑩ান敬瑩 স灯⡳ি据畦 পিরদশ†湜ন কিরেত পািরেবন এবং 瘠†ময়র,
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কেপ†湜ােরশেনর অন敬瑩ান敬瑩 স灯⡳ি据畦 পিরদশ†湜ন কিরেত পািরেবন এবং 瘠†ময়র,
কিমশনার, 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া িকংবা অন敬瑩 瘠†কান কম†湜কত†湜া বা
কম†湜চারীেক 琣†েয়াজনীয় 瘠†জরা কিরেত পািরেবন৷
(৩) উপ-ধারা (২) এ বিণ†湜ত িনরী〠㩭া 瘠†শেষ 湮椮িট-িবচু敬瑩িত উে❛獮খ কিরয়া
(যিদ থােক), মহা-িহসাব িনরী〠㩭ক কেপ†湜ােরশন বরাবের একিট িনরী〠㩭া
琣†িতেবদন 瘠†琣†রণ কিরেব৷
(৪) কেপ†湜ােরশন অিবলে獮潩, মহা-িহসাব িনরী〠㩭ক কতৃ†湜ক উি❛獮িখত 湮椮িটিবচু敬瑩িতর 琣†িতকার কিরেব এবং তৎকতৃ†湜ক গৃহীত ব敬瑩ব瑴潢া স灯⡳েক†湜
সরকারেক অবিহত কিরেব৷
(৫) কেপ†湜ােরশন, িনরী〠㩭া-琣†িতেবদেনর 琣†িতিলিপ পাইবার পর, িতিন
মাস সমেয়র মেধ敬瑩, িনরী〠㩭া 琣†িতেবদনসহ উহার 琣†েত敬瑩ক খাতওয়ারী
জবাব 琣†কাশ কিরেব৷

ঋণ

৭১৷ (১) এই আইন, িবিধ, Local Authorities Loans Act, 1914 (IX
of 1914) এবং আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইেনর িবধান সােপে〠㩭,
কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, ঋণ সং笠牥হ কিরেত পািরেব
এবং সরকােরর স敓祲ি‽⁴ অনুযায়ী, িনিদ†湜‽⁴ িকি††েত উ湜素 ঋণ পিরেশােধর
জন敬瑩 উপযু湜素 ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন উপ-ধারা (১) এর অধীেন সংগৃহীত ঋণ পিরেশােধর
জন敬瑩 িনজ উেদ敬瑩ােগ বা সরকােরর িনেদ†湜শ瀣েম পৃথক তহিবল গঠন ও
সংর〠㩭ণ কিরেত পািরেব, এবং সরকার 琣†েয়াজেন কেপ†湜ােরশেনর িনিদ†湜‽⁴
瘠†কান খােতর আয় স灯⡳ূণ†湜 বা আংিশকভােব 瘠†কান ঋণ পিরেশােধর জন敬瑩
িনিদ†湜‽⁴ রািখেত এবং 琣†েয়াগ কিরেত পািরেব৷

কেপ†湜ােরশেনর

৭২৷ (১) সরকার, িবিধ 湮椮ারা-

স灯⡳ি据畦
(ক) কেপ†湜ােরশেনর মািলকানাধীন বা উহার উপর ন敬瑩†† স灯⡳ি据畦র
ব敬瑩ব瑴潢াপনা, র〠㩭ণােব〠㩭ণ ও উ敓祲য়েনর জন敬瑩 িবধান কিরেত পািরেব;
(খ) উ湜素 স灯⡳ি据畦র হ††া✨牯র িনয়❲敤ণ কিরেত পািরেব৷
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(ক) উহার মািলকানাধীন বা উহার উপর বা উহার ত湯楴াবধােন ন敬瑩†† 瘠†য
瘠†কান স灯⡳ি据畦র র〠㩭ণােব〠㩭ণ, পিরদশ†湜ন ও উ敓祲য়ন কিরেত পািরেব;
(খ) এই আইন বা িবিধর উে‽⁹শ敬瑩 পূরণকে‽⁴ উ湜素 স灯⡳ি据畦 কােজ
লাগাইেত পািরেব;
(গ) সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, দান, িব瀣য়, ব畣潤ক, ইজারা বা
িবিনমেয়র মাধ敬瑩েম বা অন敬瑩 瘠†কান প慶†ায় 瘠†য 瘠†কান স灯⡳ি据畦 অজ†湜ন বা
হ††া✨牯র কিরেত পািরেব৷

কেপ†湜ােরশেনর

৭৩৷ 瘠†ময়র বা কিমশনার বা কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান কম†湜কত†湜া বা কম†湜চারী

িনকট দায়

অথবা 琣†শাসেনর দািয়灳 琣†া尻⤧ বা কেপ†湜ােরশেনর পে〠㩭 কম†湜রত 瘠†কান
ব敬瑩ি湜素র 琣†ত敬瑩〠㩭 গািফলিত বা অসদাচরেণর কারেণ কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান
অথ†湜 বা স灯⡳েদর 瘠†লাকসান, অপচয় বা অপ琣†েয়াগ হইেল িতিন উহার
জন敬瑩 দায়ী থািকেবন এবং িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত সরকার এই দায়-দািয়灳
িন潴捥পণ কিরেব এবং 瘠†য অথ†湜 বা স灯⡳েদর জন敬瑩 তাঁহােক দায়ী করা হইেব
瘠†সই পিরমাণ অথ†湜 সরকারী দাবী (Public Demand) িহসােব তাঁহার
িনকট হইেত আদায়েযাগ敬瑩 হইেব৷

ি湮椮তীয় পিরে瀠†দ
কেপ†湜ােরশেনর করােরাপণ
করােরাপণ

৭৪৷ কেপ†湜ােরশন, িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম,
ি湮椮তীয় তফিসেল বিণ†湜ত সকল অথবা 瘠†য 瘠†কান কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস
ও িফস আেরাপ কিরেত পািরেব৷

琣†瑳⽃াপন ও কর

৭৫৷ (১) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক ধারা ৭৪ এর অধীেন আেরািপত সমুদয়

বলবৎকরণ

কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস ও িফস সরকারী 瘠†গেজেট 琣†কাশ কিরেত হইেব
এবং সরকার িভ敓祲潴捥প িনেদ†湜শ 琣†দান না কিরেল তাহা 琣†াক-琣†কাশনা
সােপ〠㩭 হইেব৷
(২) 瘠†কান কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস বা িফস উহার অনুেমাদনকারী
কতৃ†湜প〠㩭 কতৃ†湜ক 瘠†য তািরখ হইেত কায†湜কর হইেব বিলয়া িনেদ†湜শ িদেব
瘠†সই তািরখ হইেত কায†湜কর হইেব৷

আদশ†湜 কর

৭৬৷ সরকার আদশ†湜 কর-তফিসল 琣†ণয়ন কিরেত পািরেব, এবং
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আদশ†湜 কর

৭৬৷ সরকার আদশ†湜 কর-তফিসল 琣†ণয়ন কিরেত পািরেব, এবং

তফিসল

কেপ†湜ােরশন, কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস বা িফস আেরাপেণর 瘠†〠㩭ে摤慰
উ湜素潴捥প 琣†ণীত কর-তফিসল অনুসরণ কিরেব৷

কর আেরাপেণর

৭৭৷ (১) সরকার, কেপ†湜ােরশনেক-

瘠†〠㩭ে摤慰
িনেদ†湜শাবলী

(ক) ধারা ৭৪ এর অধীেন আেরাপণীয় 瘠†য 瘠†কান কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস
অথবা িফস আেরাপ করার িনেদ†湜শ িদেত পািরেব;
(খ) দফা (ক) এর অধীেন আেরািপত 瘠†কান কর ইত敬瑩ািদ 硥琠াস বা বৃি敵焮
করার িনেদ†湜শ িদেত পািরেব;
(গ) দফা (ক) এর অধীেন আেরািপত 瘠†কান কর ইত敬瑩ািদ হইেত 瘠†কান
ব敬瑩ি湜素 বা স灯⡳ি据畦েক অব敬瑩াহিত িদেত অথবা উহা 瑴潢িগত রািখেত বা
琣†ত敬瑩াহার কিরেত িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন 琣†দ据畦 瘠†কান িনেদ†湜শ িনধ†湜ািরত সমেয়র
মেধ敬瑩 পালন করা না হইেল, সরকার আেদশ 湮椮ারা উ湜素潴捥প িনেদ†湜শ
কায†湜কর কিরেত পািরেব৷

কর সং瀣া✨牯

৭৮৷ (১) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 বা িজিনসপে摤慰র উপর কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল বা িফস

দায়

আেরাপ করা যাইেব িক না উহা িনধ†湜ারেণর 琣†েয়াজেন কেপ†湜ােরশন,
瘠†নািটেশর মাধ敬瑩েম, 瘠†য 瘠†কান ব敬瑩ি湜素েক 琣†েয়াজনীয় তথ敬瑩 সরবরাহ কিরেত
বা এতদসং瀣া✨牯 দিললপ摤慰, িহসাব-বই বা িজিনসপ摤慰 দািখল কিরবার
জন敬瑩 িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷
(২) এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 〠㩭মতা琣†া尻⤧ কেপ†湜ােরশেনর 瘠†য 瘠†কান কম†湜কত†湜া, যথাযথ
瘠†নািটশ 琣†দােনর পর 瘠†কান কর ইত敬瑩ািদ আেরাপেযাগ敬瑩 িক না উহা যাচাই
করার জন敬瑩 瘠†য 瘠†কান ইমারত বা 瑴潢ােন 琣†েবশ কিরেত এবং 瘠†য 瘠†কান
িজিনসপ摤慰 পিরদশ†湜ন কিরেত পািরেবন৷
(৩) এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 〠㩭মতা琣†া尻⤧ কেপ†湜ােরশেনর 瘠†য 瘠†কান কম†湜কত†湜া িনধ†湜ািরত
প敵焮িতেত, 瘠†কান িজিনসপে摤慰র উপর আেরািপত 瘠†কান কর, ইত敬瑩ািদ
আদােয়র জন敬瑩 উহা বােজয়া尻⤧ ও হ††া✨牯র কিরেত পািরেবন৷

কর সং笠牥হ ও

৭৯৷ (১) এই আইেনর অধীেন আেরািপত কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস ও
িফস িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত সং笠牥হ করা হইেব৷
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আদায়

িফস িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত সং笠牥হ করা হইেব৷
(২) এই আইেনর অধীেন কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক দাবীেযাগ敬瑩 সকল কর,
瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস এবং িফস ও অন敬瑩ান敬瑩 অথ†湜 সরকারী দাবী (Public
Demand) িহেসেব আদায়েযাগ敬瑩 হইেব৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান সে湯楴ও সংি瑮整‽⁴ ব敬瑩ি湜素র মািলকানাধীন
瑴潢াবর ও অ瑴潢াবর স灯⡳ি据畦 瘠†瀣াক এবং িব瀣য় কিরয়া কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক
দাবীেযাগ敬瑩 বেকয়া সকল কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস এবং িফস ও অন敬瑩ান敬瑩
অথ†湜 আদায় করার জন敬瑩 সরকার কেপ†湜ােরশনেক 〠㩭মতা 琣†দান কিরেত
পািরেব৷
(৪) 瘠†কান 瘠†কান কম†湜কত†湜া উপ-ধারা (৩) এর অধীেন 〠㩭মতা 琣†েয়াগ
কিরেবন এবং উ湜素 〠㩭মতা িক 琣†কাের 琣†েয়াগ কিরেবন তাহা সরকার
কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত হইেব৷

কর িন潴捥পেণর
িব汥卹ে敵焮 আপি据畦

৮০৷ এই আইেনর অধীেন ধায†湜 瘠†কান কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস ও িফস বা
এতদসং瀣া✨牯 瘠†কান স灯⡳ি据畦র মূল敬瑩ায়ন অথবা 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 কতৃ†湜ক উহা
琣†দােনর
দািয়灳 স灯⡳েক†湜 瘠†কান আপি据畦 িনধ†湜ািরত কতৃ†湜পে〠㩭র িনকট এবং িনধ†湜ািরত
প慶†ায় ও সমেয়র মেধ敬瑩 িলিখত দরখা††মূেল উ瑥猠াপন কিরেত হইেব৷

瘠†বতনািদ হইেত

৮১৷ কেপ†湜ােরশন যিদ 瘠†কান 瘠†পশা বা বৃি据畦র উপর কর আেরাপ কের তাহা

কর কত†湜ন

হইেল 瘠†য ব敬瑩ি湜素 কর 琣†দােনর জন敬瑩 দায়ী, 瘠†সই ব敬瑩ি湜素র 琣†াপ敬瑩 瘠†বতন বা
ম䌳〰ুরী হইেত উ湜素 কর কত†湜েনর জন敬瑩 কেপ†湜ােরশন তাঁহার িনেয়াগকত†湜ােক
জানাইেত

পািরেব

এবং

অনু潴捥প

অনুেরাধ

পাওয়ার

পর

সংি瑮整‽⁴

িনেয়াগকত†湜া কেপ†湜ােরশেনর 琣†াপ敬瑩 কর উ湜素 ব敬瑩ি湜素র 瘠†বতন বা ম䌳〰ুরী হইেত
কত†湜ন কিরেবন এবং কেপ†湜ােরশন তহিবেল জমা িদেবন:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, এই潴捥প কত†湜নকৃত অথ†湜 瘠†কান 瀣েমই উ湜素 ব敬瑩ি湜素র
瘠†বতন বা ম䌳〰ুরীর পঁিচশ শতাংেশর অিধক হইেব না৷

কর, ইত敬瑩ািদ

৮২৷ (১) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক আেরািপত সকল কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস,

আেরাপণ

িফস ইত敬瑩ািদ িবিধ 湮椮ারা িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত পিরচািলত ও িনয়ি❲敤ত

প敵焮িত

হইেব৷
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(২) এই ধারার অধীেন 琣†ণীত িবিধেত, অন敬瑩ান敬瑩 িবষয় ছাড়াও,
করদাতাগেণর বাধ敬瑩বাধকতার ব敬瑩ব瑴潢া থািকেব এবং কর িনধ†湜ারণ ও
আদােয়র জন敬瑩 দািয়灳স灯⡳敓祲 কম†湜কত†湜াগেণর বা অন敬瑩ান敬瑩 এেজ湯挣ীর কত†湜ব敬瑩
ও 〠㩭মতা স灯⡳েক†湜 িবধান থািকেব৷

চতুথ†湜 ভাগ
িব††ািরত কায†湜াবলী
琣†থম পিরে瀠†দ
জন瑓整া瑴潢敬瑩
瑓整া瑴潢敬瑩 ব敬瑩ব瑴潢ার

৮৩৷ কেপ†湜ােরশন নগরীর 瑓整া瑴潢敬瑩 ব敬瑩ব瑴潢ার জন敬瑩 দায়ী থািকেব এবং এই

দািয়灳

আইন বা ইহার অধীেন এতদস灯⡳েক†湜 瘠†কান ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ করার থািকেল,
উহা 瘠†সই ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব৷

অ瑓整া瑴潢敬瑩কর

৮৪৷ (১) 瘠†কান ইমারত বা জায়গা অ瑓整া瑴潢敬瑩কর বা 〠㩭িতকর অব瑴潢ায়

ইমারতসমূহ

থািকেল কেপ†湜ােরশন 瘠†নািটশ 湮椮ারা উহার মািলক বা দখলদারেক(ক) উহা পির祴献ার কিরেত বা যথাযথ অব瑴潢ায় রািখেত;
(খ) উহা 瑓整া瑴潢敬瑩কর অব瑴潢ায় রািখেত;
(গ) উ湜素 ইমারেত চুনকাম কিরেত এবং 瘠†নািটেশ উে❛獮িখত潴捥েপ উহার
অপিরহায†湜 瘠†মরামেতর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত; এবং
(ঘ) উ湜素 ইমারত বা জায়গা, 瑓整া瑴潢敬瑩কর অব瑴潢ায় রাখার জন敬瑩 অন敬瑩ান敬瑩
পদে〠㩭প 笠牥হণ কিরেত িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷
(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীেন 琣†দ据畦 瘠†নািটেশ উি❛獮িখত 瘠†ময়ােদর মেধ敬瑩
瘠†নািটেশর িনেদ†湜শ অনুযায়ী 琣†েয়াজনীয় কায†湜 স灯⡳敓祲 করা না হইেল,
কেপ†湜ােরশন উ湜素 ইমারত বা জায়গার মািলক বা দখলকােরর খরেচ
琣†েয়াজনীয় কায†湜 স灯⡳敓祲 কিরেত পািরেব, এবং ইহােত কেপ†湜ােরশেনর 瘠†য
খরচ হইেব, তাহা এই আইেনর অধীেন উ湜素 মািলক বা দখলকােরর
উপর আেরািপত কর িহসােব গণ敬瑩 হইেব৷

আবজ†湜না

৮৫৷ (১) কেপ†湜ােরশন উহার িনয়❲敤ণাধীন সকল জনপথ, সাধারণ
পায়খানা, 琣††াবখানা, নদ†湜মা, ইমারত ও জায়গা হইেত আবজ†湜না সং笠牥হ
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অপসারণ,

পায়খানা, 琣††াবখানা, নদ†湜মা, ইমারত ও জায়গা হইেত আবজ†湜না সং笠牥হ

সং笠牥হ এবং

ও অপসারণ করার যথাযথ ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব৷

উহার
ব敬瑩ব瑴潢াপনা

(২) কেপ†湜ােরশেনর সাধারণ িনয়❲敤ণ এবং ত湯楴াবধােন, কেপ†湜ােরশন
এলাকায় অবি瑴潢ত অন敬瑩ান敬瑩 ইমারত ও জায়গার দখলকারগণ উহা হইেত
আবজ†湜না অপসারেণর জন敬瑩 দায়ী থািকেবন৷
(৩) কেপ†湜ােরশন নগরীর িবিভ敓祲 瑴潢ােন ময়লা 瘠†ফলার পা摤慰 বা অন敬瑩িবধ
আধােরর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব এবং 瘠†যখােন অনু潴捥প ময়লা 瘠†ফলার পা摤慰 বা
আধােরর ব敬瑩ব瑴潢া করা হইেব, কেপ†湜ােরশন সাধারণ 瘠†নািটশ 湮椮ারা পা慄敬†湜বত†湜ী
বাড়ীঘর ও জায়গা-জিমর দখলদারগণেক উহার ময়লা বা আবজ†湜না উ湜素
পা摤慰 বা আধাের 瘠†ফলার জন敬瑩 িনেদ†湜শ দান কিরেত পািরেব৷
(৪) কেপ†湜ােরশেনর কম†湜চারীগণ কতৃ†湜ক অথবা তাহােদর ত湯楴াবধােন
অপসািরত বা সংগৃহীত আবজ†湜না বা ময়লা এবং কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক

瑴潢ািপত পা摤慰 বা আধাের জমাকৃত ময়লা বা আবজ†湜না কেপ†湜ােরশেনর
স灯⡳ি据畦 বিলয়া গণ敬瑩 হইেব৷

পায়খানা ও
琣††াবখানা

৮৬৷ (১) কেপ†湜ােরশন পু汥卹ষ ও মিহলােদর জন敬瑩 পয†湜া尻⤧ সংখ敬瑩ক পৃথক
পৃথক পায়খানা ও 琣††াবখানার ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব এবং তাহা যথাস†湜ব
র〠㩭ণােব〠㩭ণ ও পির祴献ার-পির瀠†敓祲 রাখার ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব৷
(২) 瘠†য সকল ঘরবাড়ীেত পায়খানা বা 琣††াবখানা আেছ 瘠†সই সকল
ঘরবাড়ীর মািলক তাহা কেপ†湜ােরশেনর স敓祲ি‽⁴ অনুযায়ী সিঠক অব瑴潢ায়
রািখেবন৷
(৩) 瘠†কান ঘরবাড়ীেত পায়খানা বা 琣††াবখানার ব敬瑩ব瑴潢া না থািকেল বা
পয†湜া尻⤧ ব敬瑩ব瑴潢া না থািকেল, িকংবা 瘠†কান আপি据畦কর 瑴潢ােন পায়খানা বা
琣††াবখানার ব敬瑩ব瑴潢া থািকেল, কেপ†湜ােরশন উ湜素 ঘরবাড়ীর মািলকেক
瘠†নািটশ 湮椮ারা(ক) 瘠†নািটেশ উি❛獮িখত潴捥েপ পায়খানা বা 琣††াবখানার ব敬瑩ব瑴潢া করা;
(খ) 瘠†নািটেশ উি❛獮িখত潴捥েপ পায়খানা বা 琣††াবখানার পিরবত†湜ন সাধন
করা;
(গ) 瘠†নািটেশ উি❛獮িখত潴捥েপ পায়খানা বা 琣††াবখানা অপসারণ করা; এবং
(ঘ) 瘠†যখােন ভূগভ†湜瑴潢 瘠†কান পয়ঃ琣†ণালীর ব敬瑩ব瑴潢া আেছ 瘠†সখােন,
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(ঘ) 瘠†যখােন ভূগভ†湜瑴潢 瘠†কান পয়ঃ琣†ণালীর ব敬瑩ব瑴潢া আেছ 瘠†সখােন,
সাধারণভােব পির祴献ারেযাগ敬瑩 পায়খানা বা 琣††াবখানােক পয়ঃ琣†ণালীর
সিহত সংযু湜素 করার িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

জ✨牯, মৃতু敬瑩 এবং

৮৭৷ কেপ†湜ােরশন নগরীর সীমানার মেধ敬瑩 瘠†য সকল জ✨牯, মৃতু敬瑩 ও িববাহ

িববাহ

হইেব তাহা 琣†িবধান অনুযায়ী 瘠†রিজি漨獬 কিরেব৷

瘠†রিজি漨獬করণ

সং瀣ামক ব敬瑩ািধ

৮৮৷ (১) কেপ†湜ােরশন িবিধ বা 琣†িবধান অনুযায়ী নগরীেত সং瀣ামক ব敬瑩ািধ
琣†িতেরাধ ও িনয়❲敤েণর ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন সং瀣ামক ব敬瑩ািধেত আ瀣া✨牯 瘠†রাগীেদর িচিকৎসার জন敬瑩
হাসপাতাল 琣†িত❛獮া ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন সং瀣ামক 瘠†রাগ 琣†িতেরাধ ও িনয়❲敤ণকে‽⁴ 琣†ক‽⁴ 琣†ণয়ন
ও বা††বায়ন কিরেত পািরেব৷

瑓整া瑴潢敬瑩 瘠†ক‽⁴ ও
মাতৃসদন
ইত敬瑩ািদ

৮৯৷ কেপ†湜ােরশন, 琣†েয়াজন িবেবচনা কিরেল বা সরকার িনেদ†湜শ িদেল(ক) 瑓整া瑴潢敬瑩 瘠†ক‽⁴, মাতৃসদন এবং মিহলা, িশ敧慰 ও বালক-বািলকােদর
জন敬瑩 কল敬瑩াণ 瘠†ক‽⁴ 琣†িত❛獮া, পিরচালনা ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেব এবং
অনু潴捥প 瘠†কান 瑓整া瑴潢敬瑩 瘠†ক‽⁴, মাতৃসদন বা কল敬瑩াণ 瘠†কে‽⁴ চাঁদা 琣†দান
কিরেত পািরেব;
(খ) ধা摤慰ী 琣†িশ〠㩭েণর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব;
(গ) পিরবার পিরক‽⁴না উ敓祲য়েনর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব; এবং
(ঘ) মিহলা, িশ敧慰 এবং বালক-বািলকােদর 瑓整াে瑴潢敬瑩র উ敓祲িত ও কল敬瑩ােণর
জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় অন敬瑩ান敬瑩 ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব৷

জন瑓整াে瑴潢敬瑩র

৯০৷ এই আইন ও িবিধ সােপে〠㩭, কেপ†湜ােরশন 瑓整া瑴潢敬瑩মূলক িশ〠㩭াসহ

উ敓祲য়ন

জন瑓整াে瑴潢敬瑩র উ敓祲িতর িবধানকে‽⁴ 琣†েয়াজনীয় অন敬瑩 瘠†য 瘠†কান ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ
কিরেত পািরেব৷
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হাসপাতাল ও
িডসেপনসারী

৯১৷ (১) কেপ†湜ােরশন নগরবাসীর িচিকৎসা সিু বধার জন敬瑩 琣†েয়াজনীয়

সংখ敬瑩ক হাসপাতাল ও িডসেপনসারী 琣†িত❛獮া ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত
পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক পিরচািলত 琣†েত敬瑩ক হাসপাতাল ও িডসেপনসারী
িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত পিরচািলত হইেব৷
(৩) সরকার কতৃ†湜ক এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 琣†দ据畦 িনেদ†湜শ সােপে〠㩭, কেপ†湜ােরশন
উহার পিরচািলত 琣†েত敬瑩ক হাসপাতাল ও িডসেপনসারীর জন敬瑩 িবিধ 湮椮ারা
িনধ†湜ািরত পিরমাণ ও মােনর ঔষধপ摤慰, য❲敤পািত, সাজ-সর䌳〰াম ও
আসবাবপে摤慰র ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব৷

িচিকৎসা-

৯২৷ কেপ†湜ােরশন, 琣†েয়াজনীয় িবেবচনা কিরেল বা সরকার িনেদ†湜শ িদেল,

সাহায敬瑩,

িন瀠㴠বিণ†湜ত িবষয় স灯⡳েক†湜 ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব, যথা:-

ইত敬瑩ািদ
(ক) 琣†াথিমক িচিকৎসা 瘠†ক‽⁴ 瑴潢াপন ও পিরচালনা;
(খ) 笠汲াম敬瑩মান িচিকৎসা সাহায敬瑩 ইউিনেটর 瑴潢াপন ও পিরচালনা;
(গ) িচিকৎসা সাহায敬瑩 琣†দানকে‽⁴ সিমিত গঠেন উৎসাহদান;
(ঘ) িচিকৎসা িবদ敬瑩ার উ敓祲য়ন;
(ঙ) িচিকৎসা সাহােয敬瑩র জন敬瑩 সংি瑮整‽⁴ 琣†িত❛獮ানসমূহেক অথ†湜 琣†দান; এবং
(চ) ⁝❮ুল ছা摤慰েদর 瑓整া瑴潢敬瑩 পরী〠㩭া৷

ি湮椮তীয় পিরে瀠†দ
পািন সরবরাহ ও পািন িন祴献াশন 琣†ণালী
পািন সরবরাহ

৯৩৷ (১) আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইন সােপে〠㩭, কেপ†湜ােরশন
নগরীেত সাধারণ ও ব敬瑩ি湜素গত ব敬瑩বহােরর জন敬瑩 পয†湜া尻⤧ পিরমােণ িব敧慰敵焮
পািন সরবরােহর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন, 琣†েয়াজনীয় িবেবচনা কিরেল অথবা সরকার িনেদ†湜শ
িদেল, পািন সরবরাহ, স㹥汹য় ও িবতরেণর জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় ব敬瑩ব瑴潢া
笠牥হেণর লে〠㩭敬瑩 িবিধ অনুযায়ী পািন সরবরাহ 琣†ক‽⁴ 琣†ণয়ন ও বা††বায়ন
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কিরেত পািরেব৷
(৩) 瘠†য 瘠†〠㩭ে摤慰 নেলর সাহােয敬瑩 পািন সরবরােহর ব敬瑩ব瑴潢া করা হয়,
瘠†সে〠㩭ে摤慰

কেপ†湜ােরশন

琣†িবধান

অনুযায়ী

সরকারী

ও

瘠†বসরকারী

ঘরবািড়েত পািন সরবরােহর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব এবং ত†湜ন敬瑩 অথ†湜
আদায় কিরেত পািরেব৷

পািন

৯৪৷ (১) নগরীর অভ敬瑩✨牯ের সকল 瘠†বসরকারী পািন সরবরােহর উৎস

সরবরােহর

কেপ†湜ােরশেনর িনয়❲敤ণ ও পিরদশ†湜নাধীন থািকেব৷

ব敬瑩ি湜素গত উৎস
(২) কেপ†湜ােরশেনর অনুেমাদন ব敬瑩তীত পানীয় জেলর জন敬瑩 瘠†কান নূতন
কূপ খনন, নলকূপ 瑴潢াপন অথবা পািন সরবরােহর জন敬瑩 অন敬瑩 瘠†কান
উেৎসর ব敬瑩ব瑴潢া করা যাইেব না৷
(৩) পানীয় জেলর জন敬瑩 ব敬瑩ব渠敧ত 瘠†কান 瘠†বসরকারী পািন সরবরােহর
উেৎসর মািলক বা িনয়❲敤ণকারীেক কেপ†湜ােরশন 瘠†নািটশ 湮椮ারা(ক) উহা যথাযথ অব瑴潢ায় রাখার এবং সময় সময় উহার পিল, আবজ†湜না
ও পঁচনশীল 〠㩴ব敬瑩ািদ অপসারণ করার;
(খ) উহা কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক িনেদ†湜িশত 瘠†রাগ সং瀣মণ হইেত উহােক
র〠㩭া করার;
(গ) উহার পািন পােনর অনুপযু湜素 বিলয়া কেপ†湜ােরশন সাব敬瑩†† কিরেল,

উহার পািন পােনর উে‽⁹েশ敬瑩 ব敬瑩বহার িনবৃ据畦 করার জন敬瑩 উ湜素 瘠†নািটেশ
উে❛獮িখত ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হেণর িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

পািন িন祴献াশন

৯৫৷ (১) আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইন সােপে〠㩭, কেপ†湜ােরশন
নগরীেত পািন িন祴献াশেনর জন敬瑩 পয†湜া尻⤧ পািন িন祴献াশন নদ†湜মার ব敬瑩ব瑴潢া
কিরেব এবং জনসাধারেণর 瑓整া瑴潢敬瑩 ও সিু বধার 琣†িত ল〠㩭敬瑩 রািখয়া
নদ†湜মা牥畱িল িনম†湜াণ, র〠㩭ণােব〠㩭ণ ও সংর〠㩭ণ কিরেব এবং পির祴献ার রািখেব৷

(২) কেপ†湜ােরশেনর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম তৎকতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত শেত†湜 এবং িফস
琣†দােন 瘠†কান বািড় বা জায়গার মািলক উহার নদ†湜মা কেপ†湜ােরশেনর
নদ†湜মার সিহত সংযু湜素 কিরেত পািরেব৷
(৩) নগরীেত অবি瑴潢ত সকল 瘠†বসরকারী নদ†湜মা কেপ†湜ােরশেনর িনয়❲敤ণ ও
পিরদশ†湜নাধীেন থািকেব এবং কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান অনুযায়ী উহার সং⁝❮ার
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পিরদশ†湜নাধীেন থািকেব এবং কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান অনুযায়ী উহার সং⁝❮ার
করার, পির祴献ার করার এবং ব畣潤 রাখার িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

পািন িন祴献াশন

৯৬৷ (১) কেপ†湜ােরশন, 琣†েয়াজনীয় িবেবচনা কিরেল বা সরকার িনেদ†湜শ

琣†ক‽⁴

িদেল, িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত স❛獮
ু ুভােব পািন বা ময়লা িন祴献াশেনর জন敬瑩

সরকারী বা 瘠†বসরকারী খরেচ নদ†湜মা িনম†湜াণ বা অন敬瑩ান敬瑩 পূত†湜 কােয†湜র জন敬瑩
পািন িন祴献াশন 琣†ক‽⁴ 琣†ণয়ন কিরেত পািরেব৷
(২) উ湜素 পািন িন祴献াশন 琣†ক‽⁴ অনুেমাদেনর জন敬瑩 সরকােরর িনকট 瘠†পশ
কিরেত হইেব এবং সরকার উহা িবেবচনার পর, উহােত সংেশাধনসহ বা
সংেশাধন ছাড়া, উহা অনুেমাদন কিরেত পািরেব বা উহা 琣†ত敬瑩াখ敬瑩ান
কিরেত পািরেব৷
(৩) উ湜素潴捥প অনুেমািদত পািন িন祴献াশন 琣†ক‽⁴ সরকার কতৃ†湜ক িনিদ†湜‽⁴
প敵焮িতেত ও 瘠†ময়ােদর মেধ敬瑩 এবং তৎকতৃ†湜ক িনিদ†湜‽⁴ কতৃ†湜প〠㩭 কতৃ†湜ক
বা††বািয়ত হইেব৷
(৪) নগরীেত অবি瑴潢ত 瘠†কান বাড়ীঘর বা জায়গার মািলকেক কেপ†湜ােরশন
瘠†নািটশ 湮椮ারা(ক) উ湜素 বাড়ীঘর বা জায়গায় বা তৎসংল屽 রা††ায় 瘠†নািটেশ উি❛獮িখত
নদ†湜মা িনম†湜াণ করার;
(খ) অনু潴捥প 瘠†য 瘠†কান নদ†湜মা অপসারণ, সং⁝❮ার বা উহার উ敓祲য়ন করার;
এবং
(গ) উ湜素 বাড়ীঘর বা জায়গা হইেত স❛獮
ু ুভােব পািন িন祴献াশেনর জন敬瑩 অন敬瑩
瘠†কান পদে〠㩭প 笠牥হণ করার, িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

⤧湡◌্নান ও 瘠†ধৗত

৯৭৷ (১) কেপ†湜ােরশন সময় সময়-

করার 瑴潢ান
(ক) জনসাধারেণর ⤧湡◌্নান করা, কাপড় 瘠†ধৗত করা বা কাপড় 敧慰কােনার
জন敬瑩 উপযু湜素 瑴潢ান িনিদ†湜‽⁴ কিরয়া িদেব;
(খ) অনু潴捥প 瑴潢ানসমূহ কখন ব敬瑩বহার করা হইেব এবং কাহারা ব敬瑩বহার
কিরেবন তাহাও িনিদ†湜‽⁴ কিরয়া িদেব;

(গ) 琣†কাশ敬瑩 瘠†নািটশ 湮椮ারা উ湜素潴捥প িনিদ†湜‽⁴ নয় এই潴捥প 瘠†কান জায়গােক
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(গ) 琣†কাশ敬瑩 瘠†নািটশ 湮椮ারা উ湜素潴捥প িনিদ†湜‽⁴ নয় এই潴捥প 瘠†কান জায়গােক
উপিরউ湜素 উে‽⁹েশ敬瑩 ব敬瑩বহার করা িনিষ敵焮 কিরয়া িদেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন হইেত 琣†া尻⤧ লাইেস湯挣 ব敬瑩িতেরেক এবং লাইেসে湯挣
উে❛獮িখত শত†湜ািদ লংঘন কিরয়া 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 সাধারেণর ব敬瑩বহায†湜
瘠†গাসলখানা 琣†িত❛獮া বা পিরচালনা কিরেত পািরেবন না৷

瘠†ধাপী-ঘাট এবং

৯৮৷ (১) কেপ†湜ােরশন 瘠†ধাপীেদর ব敬瑩বহােরর 瘠†ধাপী-ঘােটর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব

瘠†ধাপা

এবং 琣†িবধান 湮椮ারা উ湜素 ব敬瑩বহার িনয়❲敤ণ এবং উহার ব敬瑩বহােরর জন敬瑩
িফস ধায†湜 কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা 瘠†ধাপীেদর লাইেস湯挣 এবং তাহােদর 瘠†পশা
িনয়❲敤েণর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব৷

সরকারী

৯৯৷ (১) সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, কেপ†湜ােরশন ব敬瑩ি湜素 মািলকানাধীন

জলাধার

নেহ এবং নগরীর মেধ敬瑩 অবি瑴潢ত এই潴捥প সকল পািনর উৎস, ঝণ†湜া, নদী,
দীিঘ, পুকুর ও ধারা অথবা উহার 瘠†কান অংশেক সরকারী জলাধার
িহসােব 瘠†ঘাষণা কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান অনুযায়ী 瘠†কান সরকারী জলাধাের আেমাদ琣†েমাদ এবং জীবন র〠㩭ার িনিম据畦 琣†েয়াজনীয় ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত
পািরেব এবং পািন-瘠†সচ, পািন-িন祴献াশন ও 瘠†নৗ-চলাচল স灯⡳িক†湜ত
আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইেনর িবধান সােপে〠㩭 উহার উ敓祲য়ন ও
সং⁝❮ার কিরেত পািরেব৷

সাধারণ 瘠†খয়া

১০০৷ (১) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা সরকারী জলাধারায় ভাড়ায়

পারাপার

চলাচলকারী 瘠†নৗকা বা অন敬瑩ান敬瑩 যানবাহেনর জন敬瑩 লাইেসে湯挣র ব敬瑩ব瑴潢া
কিরেত, লাইেসে湯挣র শত†湜 িনধ†湜ারণ কিরেত এবং ত†湜ন敬瑩 琣†েদয় িফস
িনিদ†湜‽⁴ কিরেত পািরেব৷
(২) সরকার 瘠†কান জলাধােরর অংশিবেশষেক সাধারণ 瘠†খয়া পারাপার
িহসােব 瘠†ঘাষণা কিরয়া উহার ব敬瑩ব瑴潢াপনা কেপ†湜ােরশেনর উপর ন敬瑩††
কিরেত পািরেব এবং কেপ†湜ােরশন িবিধ অনুযায়ী উ湜素 瘠†খয়া পিরচালনা
কিরেব এবং উহার ব敬瑩বহােরর জন敬瑩 িনধ†湜ািরত 瘠†টাল আদায় কিরেব৷

১০১৷ কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, 瘠†কান জলাধারেক
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সরকারী

১০১৷ কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, 瘠†কান জলাধারেক

মৎস敬瑩ে〠㩭摤慰

সাধারণ মৎস敬瑩ে〠㩭摤慰 িহসােব 瘠†ঘাষণা কিরেত পািরেব এবং উ湜素潴捥প
মৎস敬瑩ে〠㩭ে摤慰 মৎস敬瑩 িশকােরর অিধকার কেপ†湜ােরশেনর উপর ন敬瑩†† থািকেব,
এবং কেপ†湜ােরশন িবিধ অনুসাের উ湜素 অিধকার 琣†েয়াগ কিরেত পািরেব৷

তৃতীয় পিরে瀠†দ
খাদ敬瑩 ওপানীয় 〠㩴ব敬瑩ািদ
খাদ敬瑩 ও পানীয়

১০২৷ কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা-

〠㩴ব敬瑩ািদ সং瀣া✨牯
琣†িবধান

(ক) লাইেস湯挣 ব敬瑩তীত 瘠†কান 瑴潢ান বা ঘরবাড়ীেত 瘠†কান িনিদ†湜‽⁴ খাদ敬瑩 বা
পানীয় 〠㩴ব敬瑩 琣†敧慰ত বা িব瀣য় িনিষ敵焮 কিরেত পািরেব;
(খ) লাইেস湯挣 琣†া尻⤧ ব敬瑩ি湜素 ছাড়া অন敬瑩 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 কতৃ†湜ক িনিদ†湜‽⁴ খাদ敬瑩 বা
পানীয় 〠㩴ব敬瑩 িব瀣য়ােথ†湜 নগরীেত আমদানী িকংবা িব瀣য় বা িব瀣েয়র জন敬瑩
瘠†ফরী করা িনিষ敵焮 কিরেত পািরেব;
(গ) 琣†িবধােন উি❛獮িখত নগরীর 瑴潢ানসমূেহ িনিদ†湜‽⁴ খাদ敬瑩 ও পানীয় 〠㩴ব敬瑩ািদ
瘠†ফরী করা িনিষ敵焮 কিরেত পািরেব;
(ঘ) িনিদ†湜‽⁴ খাদ敬瑩 ও পানীয় 〠㩴ব敬瑩 পিরবহেনর সময় ও প敵焮িত িনয়❲敤ণ
কিরেত পািরেব;
(ঙ) এই ধারার অধীেন লাইেস湯挣 琣†দান 琣†ত敬瑩াহার এবং লাইেসে湯挣র জন敬瑩
琣†েদয় িফস িনয়❲敤ণ কিরেত পািরেব; এবং
(চ) খােদ敬瑩র জন敬瑩 আনীত বা িনিদ†湜‽⁴ 瘠†কান 瘠†রাগা瀣া✨牯 প敧慰, হাঁস-মুরগী বা
মাছ িকংবা 瘠†কান িবষা湜素 খাদ敬瑩 বা পানীয় 〠㩴ব敬瑩 আটক ও 敔牥ংেসর ব敬瑩ব瑴潢া
কিরেত পািরেব৷

獮潩ধ সরবরাহ

১০৩৷ (১) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 লাইেস湯挣 এবং উ湜素 লাইেসে湯挣র
শত†湜ানুসাের ব敬瑩তীত ব敬瑩ি湜素 নগরীেত 獮潩⸰› িব瀣েয়র জন敬瑩 獮潩⸰›বতী গবািদ
প敧慰পালন কিরেবন না অথবা 瘠†কান 獮潩⸰› আমদানী বা িব瀣য় কিরেবন না,
অথবা মাখন, িঘ বা 獮潩⸰›জাত অন敬瑩ান敬瑩 〠㩴ব敬瑩ািদ 琣†敧慰ত কিরেবন না বা
অনু潴捥প 瘠†কান উে‽⁹েশ敬瑩 ঘরবাড়ী ব敬瑩বহার কিরেবন না৷
(২) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜 অনুেমাদন瀣েম, িবিধ অনুসাের 獮潩⸰›
সরবরাহ 琣†ক‽⁴ 琣†ণয়ন বা বা††বায়ন কিরেত পািরেব এবং অনু潴捥প
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琣†কে‽⁴ অন敬瑩ান敬瑩 িবষেয়র মেধ敬瑩 瘠†গায়ালা কেলানী 瑴潢াপন এবং নগরীর
瘠†কান

এলাকায়

獮潩⸰›বতী

গবািদপ敧慰

পালন

িনিষ敵焮

করার

এবং

জনসাধারেণর িনকট পয†湜া尻⤧ পিরমাণ খাঁিট 獮潩⸰› সরবরাহ িনি䵰潴তকরেণর
জন敬瑩 িবধান থািকেব৷

সাধারেণর

১০৪৷ (১) আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইন সােপে〠㩭, কেপ†湜ােরশন

বাজার

খাদ敬瑩〠㩴ব敬瑩, পানীয় ও জীবজ敓祲 িব瀣েয়র জন敬瑩 সাধারেণর বাজার 琣†িত❛獮া ও
র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত পািরেব৷
(২) আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইেন যাহা িকছু ই থাকুক না 瘠†কন,
কেপ†湜ােরশন সাধারেণর বাজার িনম†湜ােণর উে‽⁹েশ敬瑩 তৎকতৃ†湜ক ি瑴潢রকৃত
শত†湜াবলী সােপে〠㩭, ই瀠†ুক দখলকারগেণর িনকট হইেত িনধ†湜ািরত সালামী
বা আগাম ভাড়া আদায় কিরেত পািরেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন সাধারেণর বাজােরর জন敬瑩 琣†িবধান 湮椮ারা(ক) বাজার ব敬瑩বহার অথবা বাজাের পণ敬瑩 িব瀣েয়র জন敬瑩 িফস ধায†湜 করার;
(খ) িব瀣য়াথ†湜 পণ敬瑩 বহনকারী যানবাহন বা প敧慰র উপর িফস আেরাপ
করার;
(গ) 瘠†দাকান ও ‽⁴ল ব敬瑩বহােরর জন敬瑩 িফস আদায় করার;
(ঘ) িব瀣েয়র জন敬瑩 আনীত বা িবি瀣ত প敧慰র উপর িফস ধায†湜 করার;
এবং
(ঙ) বাজােরর দালাল, কিমশন এেজ‽, কয়াল এবং বাজাের জীিবকা
অজ†湜নকারী অন敬瑩ান敬瑩 ব敬瑩ি湜素র িনকট হইেত িফস আদােয়র িবধান কিরেত
পািরেব৷

瘠†বসরকারী

১০৫৷ (১) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 লাইেস湯挣 এবং উহার শত†湜ানুযায়ী

বাজার

ব敬瑩তীত কেপ†湜ােরশন এলাকার মেধ敬瑩 瘠†কান 瘠†বসরকারী বাজার 琣†িত❛獮া
অথবা র〠㩭ণােব〠㩭ণ করা যাইেব না৷
(২) উপ-ধারা (১) এর যাহাই থাকুক না 瘠†কন, এই আইন বলব汹瑳
হওয়ার পূেব†湜 নগরীেত 瘠†কান ব敬瑩ি湜素র 瘠†কান 瘠†বসরকারী বাজার থািকেল,
িতিন এই আইন বলব汹瑳 হওয়ায় িতন মােসর মেধ敬瑩 কেপ†湜ােরশেনর িনকট
লাইেসে湯挣র জন敬瑩 আেবদন কিরেবন এবং যতিদন পয†湜✨牯 তাঁহােক লাইেস湯挣
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লাইেসে湯挣র জন敬瑩 আেবদন কিরেবন এবং যতিদন পয†湜✨牯 তাঁহােক লাইেস湯挣
琣†দান করা না হয় ততিদন পয†湜✨牯 িতিন উ湜素 বাজার র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত
থািকেবন৷
(৩) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান অনুযায়ী 瘠†বসরকারী বাজার হইেত িফস আদায়
কিরেত পািরেব৷
(৪) কেপ†湜ােরশন যিদ এই মেম†湜 স敓祲‽⁴ হয় 瘠†য 瘠†কান 瘠†বসরকারী বাজার
জন瑓整ােথ†湜 ব畣潤 কিরয়া 瘠†দওয়া অথবা উহার কতৃ†湜灳 কেপ†湜ােরশেনর 笠牥হণ

করা উিচত, তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন বাজারিট ব畣潤 কিরবার জন敬瑩 িনেদ†湜শ
琣†দান কিরেত পািরেবন অথবা Acquisition and Requisition of
Immovable Property Ordinance, 1982 (VI of 1982) এর অধীন
উ湜素 বাজার অিধগৃহীত হইেল উহার জন敬瑩 瘠†য 〠㩭িতপূরণ 瘠†দয় হইেব 瘠†সই
〠㩭িতপূরণ 琣†দান সােপে〠㩭 কেপ†湜ােরশন উ湜素 বাজােরর কতৃ†湜灳ভার 笠牥হণ
কিরেব৷
(৫) কেপ†湜ােরশন 瘠†নািটশ 湮椮ারা 瘠†বসরকারী বাজােরর মািলকেক উ湜素
瘠†নািটেশ বিণ†湜ত সমেয়র মেধ敬瑩 বাজােরর 琣†েয়াজনীয় িনম†湜াণ কায†湜 সমাধা
করার, বা উহােত 琣†েয়াজনীয় সিু বধািদর ব敬瑩ব瑴潢া করার এবং উহা

র〠㩭ণােব〠㩭েণর জন敬瑩 瘠†নািটেশ উে❛獮িখত ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হেণর জন敬瑩 িনেদ†湜শ িদেত
পািরেব৷

কসাইখানা

১০৬৷ কেপ†湜ােরশন নগরীর সীমানার মেধ敬瑩 বা উহার বািহের সরকার
কতৃ†湜ক অনুেমািদত এক বা একািধক 瑴潢ােন মাংস িবি瀣র উে‽⁹েশ敬瑩 প敧慰
জবাই বা কসাইখানার ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব৷

চতুথ†湜 পিরে瀠†দ
প敧慰
প敧慰পালন

১০৭৷ (১) কেপ†湜ােরশন প敧慰 হাসপাতাল ও িডসেপনসারী 琣†িত❛獮া ও
র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত পািরেব এবং 琣†িবধান 湮椮ারা উহােদর কায†湜 িনয়❲敤ণ ও
উহার িচিকৎসা বাবদ আদায়েযাগ敬瑩 িফস ধায†湜 কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা প敧慰র মেধ敬瑩 সং瀣ামক 瘠†রােগর সং瑳⽃া
িন潴捥পণ কিরেত পািরেব এবং ঐ সকল 瘠†রােগর িব††ার 瘠†রাধ কিরয়া
বাধ敬瑩তামূলক িটকাদান ও 琣†েয়াজনীয় ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হেণর িবধান কিরেত
পািরেব; এবং অনু潴捥প 瘠†রাগ জীবাণু 湮椮ারা 瘠†য সকল প敧慰 আ瀣া✨牯 হইয়ােছ
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বিলয়া সে潣হ হয় 瘠†সই সকল প敧慰র িচিকৎসার ও 敔牥ংেসর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত
পািরেব৷

瘠†বওয়ািরশ প敧慰

১০৮৷ (১) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা রা††ায় বা জনসাধারেণর ব敬瑩ব渠敧ত
瑴潢ান বা কিষ†湜ত ভূিমেত ব畣潤নহীন অব瑴潢ায় ইত††তঃ িবচরণরত প敧慰 আটক
করা ও 瘠†খায়ােড় আব敵焮 রাখার ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা গবািদপ敧慰 আব敵焮 কিরবার জন敬瑩 瘠†খায়ােড়র
ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব এবং আব敵焮কৃত প敧慰র জন敬瑩 জিরমানা ও িফস
আদােয়র িবধান কিরেত পািরেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 িনিষ敵焮 瘠†কান রা††ায় বা 瑴潢ােন 瘠†কান
প敧慰 瘠†খাঁটায় বাঁিধয়া িকংবা আটকাইয়া রাখা যাইেব না, এবং যিদ উ湜素潴捥প
瘠†কান রা††ায় বা 瑴潢ােন 瘠†কান প敧慰 বাধা বা আটক অব瑴潢ায় পাওয়া যায়
তেব উহােক ব畣潤 করা এবং 瘠†খায়ােড় আব敵焮 রাখা যাইেব৷

প敧慰শালা ও

১০৯৷ (১) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, প敧慰শালা 瑴潢াপন ও

খামার

র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত পািরেব এবং উহােক ব敬瑩ি湜素গত মািলকানাধীন
রািখবার ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, প敧慰 ও হাঁস-মুরগীর
খামার 瑴潢াপন ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত পািরেব৷

গবািদপ敧慰

১১০৷ কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা উহােত উে❛獮িখত 琣†েত敬瑩ক প敧慰র িব瀣য়

িব瀣য়

瘠†রিজ漨獬ী কিরবার এবং িনেদ†湜শ িদেত পািরেব এবং অনু潴捥প িব瀣য় 琣†িবধান

瘠†রিজি漨獬করণ

湮椮ারা িনধ†湜ািরত প敵焮িত এবং িফস 琣†দােন 瘠†রিজ漨獬ী করার িবধান কিরেত
পািরেব৷

প敧慰পালন

১১১৷ কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, প敧慰পালন উ敓祲য়ন 琣†ক‽⁴

উ敓祲য়ন

琣†ণয়ন অথবা বা††বায়েনর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব, এবং অনু潴捥প 琣†কে‽⁴
অন敬瑩ান敬瑩 িবষেয়র মেধ敬瑩 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 যাহােত িনিদ†湜‽⁴ 瘠†কান বয়স অেপ〠㩭া
অিধক বয়সী প敧慰 িনব†湜ীয†湜 না কিরয়া অথবা 瘠†কান উপযু湜素 কতৃ†湜প〠㩭

কতৃ†湜ক, উহা 琣†জনন〠㩭ম এই মেম†湜 琣†ত敬瑩ায়ন না করাইয়া রািখেত না পাের
তাহার িবধানও করা যাইেব৷
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িবপ†湜নক প敧慰

১১২৷ কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা 瘠†কা†† প敧慰 িবপ†湜নক প敧慰 বিলয়া গণ敬瑩
হইেব এবং 瘠†কা†† প敧慰 িক অব瑴潢ায় সচরাচর িবপ†湜নক না হওয়া সে湯楴ও
িক অব瑴潢ায় িবপ†湜নক বিলয়া গণ敬瑩 হইেব তাহার িবধান কিরেত পািরেব;
এবং অনু潴捥প 琣†িবধােন অন敬瑩ান敬瑩 িবষেয়র মেধ敬瑩 অনু潴捥প প敧慰 আটক ও
敔牥ংস করার ব敬瑩ব瑴潢া থািকেত হইেব৷

গবািদ প敧慰

১১৩৷ (১) কেপ†湜ােরশন নগরীেত গবািদপ敧慰 琣†দশ†湜নী ও 瘠†মলা অনু❛獮ােনর

琣†দশ†湜নী,

ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব এবং উ湜素 琣†দশ†湜নী ও 瘠†মলায় দশ†湜কেদর িনকট

ইত敬瑩ািদ

হইেত 琣†িবধান 湮椮ারা িনধ†湜ািরত িফস আদায় কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, িচিড়য়াখানা 瑴潢াপন ও
র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত পািরেব এবং ত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 চাঁদা 琣†দান কিরেত পািরেব৷

প敧慰র মৃতেদহ

১১৪৷ যিদ 瘠†কান ব敬瑩ি湜素র ত湯楴াবধােন রি〠㩭ত 瘠†কান প敧慰 িব瀣য় করা বা

অপসারণ

খাওয়ার অথবা 瘠†কান ধম†湜ীয় উে‽⁹েশ敬瑩 জবাই করা ছাড়া অন敬瑩 瘠†কানভােব
মারা যায়, তাহা হইেল 瘠†সই ব敬瑩ি湜素(ক) উ湜素 প敧慰র মৃতেদহ চি整慄শ ঘ敵污ার মেধ敬瑩 কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত
瑴潢ােন (যিদ থােক) 瘠†ফিলয়া িদেবন িকংবা নগরীর সীমানার এক মাইল
বািহের 瘠†কান 瑴潢ােন 瘠†ফিলয়া িদেবন; অথবা
(খ) উ湜素 প敧慰র মৃতু敬瑩 স灯⡳েক†湜 কেপ†湜ােরশনেক অবিহত কিরেবন এবং

কেপ†湜ােরশন উ湜素 প敧慰র মৃতেদহ অপসারেণর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব এবং 琣†িবধান
অনুযায়ী উ湜素 ব敬瑩ি湜素র িনকট হইেত িফস আদায় কিরেত পািরেব৷
ব敬瑩াখ敬瑩া৷- এই ধারায় “প敧慰” বিলেত িশং িবিশ‽⁴ সকল 琣†কার গবািদ প敧慰,
হািত, উট, 瘠†ঘাড়া, টা尾瑰ু-瘠†ঘাড়া, গাধা, খ尻র, হিরণ, 瘠†ভড়া, ছাগল, 敧慰কর,
কুকুর, িবড়াল এবং অন敬瑩ান敬瑩 বৃহদাকার প敧慰েক বুঝাইেব৷

প㹥汹ম পিরে瀠†দ
শহর পিরক‽⁴না
মহাপিরক‽⁴না

১১৫৷ কেপ†湜ােরশন নগরীর জন敬瑩 একিট মহাপিরক‽⁴না 琣†ণয়ন কিরেত
পািরেব এবং উহােত অন敬瑩ান敬瑩 িবষেয়র মেধ敬瑩 িন瀠㴠বিণ†湜ত িবষয়ািদর িবধান
থািকেব-
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(ক) নগরীর ইিতহাস, পিরসংখ敬瑩ান, জনকল敬瑩াণমূলক এবং অন敬瑩ান敬瑩
িনধ†湜ািরত িবষয়ািদর িববরণ স獮潩িলত একিট জিরপ;
(খ) নগরীর 瘠†কান এলাকার উ敓祲য়ন ও স湯楴সারণ; এবং
(গ) নগরীর মেধ敬瑩 瘠†কান এলাকায় জিমর উ敓祲িতসাধন, ইমারত িনম†湜াণ বা
পুনঃিনম†湜াণ স灯⡳েক†湜 িবিধ-িনেষধ ও িনয়❲敤ণ৷

জিমর উ敓祲য়ন
琣†ক‽⁴

১১৬৷ (১) ধারা ১১৫ এর অধীেন 琣†ণীত 瘠†কান মহাপিরক‽⁴না সরকার
কতৃ†湜ক অনুেমািদত হইেল, অনুেমািদত মহাপিরক‽⁴নার অ✨牯ভু†湜湜素 瘠†কান
এলাকায় 瘠†কান জিমর মািলক উ湜素 এলাকার জন敬瑩 িবিধ অনুযায়ী 琣†ণীত
জিম উ敓祲য়ন 琣†কে‽⁴র সিহত অসাম䌳〰স敬瑩 হয় এইভােব মহাপিরক‽⁴নায়
িনধ†湜ািরত পিরমােণর অিধক 瘠†কান জিমর উ敓祲য়ন সাধন বা উহােত 瘠†কান
ইমারত িনম†湜াণ বা পুনঃিনম†湜াণ কিরেত পািরেব না৷
(২) 瘠†কান জিম উ敓祲য়ন পিরক‽⁴নায় অন敬瑩ান敬瑩 িবষেয়র মেধ敬瑩 িন瀠㴠বিণ†湜ত
িবষয়ািদর িবধান থািকেব, যথা(ক) 瘠†কান এলাকােক িবিভ敓祲 ‽েট িবভ湜素করণ;
(খ) রা††া, নদ†湜মা ও খািল জায়গার ব敬瑩ব瑴潢াকরণ;
(গ) জনসাধারেণর ব敬瑩বহােরর জন敬瑩 সংরি〠㩭ত এবং কেপ†湜ােরশনেক
হ††া✨牯িরত হইেব এই潴捥প জিম;
(ঘ) 瘠†কা†† জিম কেপ†湜ােরশন অিধ笠牥হণ কিরেব;
(ঙ) ‽টসমূেহর মূল敬瑩;
(চ) 瘠†কান 瑴潢ােনর মািলেকর খরেচ স灯⡳াদনীয় কায†湜; এবং
(ছ) এলাকার উ敓祲িতসাধেনর জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় সময়৷

জিম উ敓祲য়ন

১১৭৷ (১) জিম উ敓祲য়ন 琣†ক‽⁴ কেপ†湜ােরশেনর পিরদশ†湜নাধীেন িনয়❲敤ণ ও

琣†ক‽⁴ কায†湜কর

বা††বািয়ত করা হইেব, এবং ইহা বা††বায়েনর ব敬瑩াপাের কেপ†湜ােরশন

করা

琣†েয়াজনীয় িনেদ†湜শ 琣†দান কিরেত পািরেব৷
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(২) যিদ জিম উ敓祲য়ন 琣†কে‽⁴র িবধােনর 瘠†খলাপ কিরয়া 瘠†কান জায়গা
উ敓祲য়ন করা হয়, তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন 瘠†নািটশ 湮椮ারা জিমর মািলকেক
অথবা িবধান 瘠†খলাপকারী ব敬瑩ি湜素েক 瘠†নািটেশ উি❛獮িখতভােব জায়গািটেত
পিরবত†湜ন সাধন কিরবার জন敬瑩 িনেদ†湜শ িদেত পািরেব; এবং যিদ িনেদ†湜শ
瘠†মাতােবক পিরবত†湜ন সাধন না করা হয় অথবা পিরবত†湜ন সাধন করা
স†湜ব না হয়, তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান অনুসাের আপি据畦কর
িনম†湜াণ কায†湜 ভাংিগয়া 瘠†ফিলেত বা ভাংিগয়া 瘠†ফিলবার িনেদ†湜শ িদেত
পািরেব, এবং অন敬瑩 瘠†কান আইেন যাহা িকছু ই থাকুক না 瘠†কন উ湜素潴捥প
ভাংিগয়া 瘠†ফলার জন敬瑩 瘠†কান 〠㩭িতপূরণ 琣†েদয় হইেব না৷
(৩) যিদ জিম উ敓祲য়ন 琣†কে‽⁴র অ✨牯ভু†湜湜素 瘠†কান জিমর, 琣†ক‽⁴ িনধ†湜ািরত
সমেয়র মেধ敬瑩, উ敓祲য়ন সাধন করা না হয় এবং কেপ†湜ােরশন ত†湜ন敬瑩 সময়
বধ†湜ন না কের অথবা জিমিটর উ敓祲য়ন উ湜素 琣†কে‽⁴র সিহত সাম䌳〰স敬瑩পূণ†湜
না হয়, তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান অনুসাের জিমিট উ敓祲য়েনর ভার
瑓整য়ং 笠牥হণ করত: 琣†েয়াজনীয় িনম†湜াণ কাজ সমাধান কিরেত পািরেব এবং

কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক ব敬瑩িয়ত অথ†湜 জিমর মািলেকর িনকট হইেত তাঁহার
উপর এই আইেনর অধীন আেরািপত কর িহসােব আদায়েযাগ敬瑩 হইেব৷

ষ❛獮 পিরে瀠†দ
ইমারত িনয়❲敤ণ
ইমারত

১১৮৷ (১) যিদ কেপ†湜ােরশন 瘠†কান ইমারত বা উহার উপর 瑴潢ািপত 瘠†কান

স灯⡳িক†湜ত

িকছু 敔牥ংেসা✨牯ুখ অব瑴潢ায় 敔牥িসয়া পড়ার স†湜াবনাময় অব瑴潢ায় রিহয়ােছ

琣†িবধান

বিলয়া মেন কের, িকংবা উহা 瘠†কান 琣†কাের উহার বািস潣ােদর অথবা
উহার পা慄敬†湜বত†湜ী 瘠†কান ইমারত বা উহার বািস潣ােদর বা পথচারীেদর জন敬瑩
িবপ†湜নক বিলয়া মেন কের, তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন 瘠†নািটশ 湮椮ারা
উহােত উি❛獮িখত 琣†েয়াজনীয় ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ করার জন敬瑩 উ湜素 ইমারেতর
মািলকেক বা দখলকারেক িনেদ†湜শ িদেত পািরেব, এবং যিদ এই িনেদ†湜শ
পালেন 瘠†কান 湮椮িট হয় তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন িনেজই 琣†েয়াজনীয়
পদে〠㩭প 笠牥হণ কিরেত পািরেব এবং এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 ব敬瑩িয়ত অথ†湜 ইমারেতর
মািলেকর িনকট হইেত তাঁহার উপর এই আইেনর অধীেন আেরািপত
কর িহসােব আদায়েযাগ敬瑩 হইেব৷
(২) যিদ 瘠†কান ইমারত িবপ†湜নক অব瑴潢ায় থােক, বা উহা মনুষ敬瑩
বসবােসর অেযাগ敬瑩 হয় তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন উহার সে✨牯াষ 瘠†মাতােবক
ইমারতিট 瘠†মরামত না করা পয†湜✨牯 উহােত বসবাস িনিষ敵焮 কিরেত পািরেব৷

স尻⤧ম পিরে瀠†দ
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রা††া
সাধারেণর রা††া

১১৯৷ (১) কেপ†湜ােরশন নগরীর অিধবাসী এবং নগরীেত আগ敓祲কেদর
আরাম ও সিু বধার জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় রা††া এবং অন敬瑩ান敬瑩 瘠†যাগােযােগর
ব敬瑩ব瑴潢া ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেব৷

(২) কেপ†湜ােরশন িবিধ 湮椮ারা িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত রা††া র〠㩭ণােব〠㩭ণ ও
রা††া উ敓祲য়ন কম†湜সূচী 琣†ণয়ন ও কায†湜কর কিরেব এবং ইহা বাবদ যাবতীয়
ব敬瑩য় বােজেটর অংশ বিলয়া গণ敬瑩 হইেব; তেব সরকার 琣†েয়াজনেবােধ উ湜素
কম†湜সূচী পিরবত†湜ন বা সংেশাধন কিরেত পািরেব৷

রা††া

১২০৷ (১) কেপ†湜ােরশেনর পূব†湜ানুেমাদন ব敬瑩িতেরেক এবং উ湜素 অনুেমাদেনর
শত†湜ানুযায়ী ব敬瑩তীত 瘠†কান নূতন রা††া 楴牥তয়ার করা যাইেব না৷
(২) সাধারেণর রা††া ব敬瑩তীত অন敬瑩ান敬瑩 সকল রা††া 琣†িবধান 湮椮ারা িনধ†湜ািরত
প敵焮িতেত সংরি〠㩭ত হইেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন 瘠†নািটশ 湮椮ারা, 瘠†নািটেশ বিণ†湜ত প敵焮িতেত 瘠†কান রা††া
পাকা করা বা উহার পািন িন祴献াশন বা উহার আেলার ব敬瑩ব瑴潢া করা বা
অন敬瑩 瘠†কান 琣†কাের উহােক উ敓祲ত করার িনেদ†湜শ িদেত পািরেব; এবং যিদ
উ湜素 িনেদ†湜শ অমান敬瑩 করা হয়, তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন 瑓整ীয় এেজ‽ 湮椮ারা
উ湜素 কায†湜 স灯⡳াদন করাইেত পািরেব এবং ইহা বাবদ ব敬瑩িয়ত অথ†湜 সংি瑮整‽⁴
ব敬瑩ি湜素েদর িনকট হইেত তাঁহােদর উপর এই আইেনর অধীন আেরািপত
কর িহসােব আদায়েযাগ敬瑩 হইেব৷
(৪) 瘠†কান সাধারণ রা††া ছাড়া অন敬瑩 瘠†কান রা††া িক প敵焮িতেত সাধারণ
রা††ায় পিরবিত†湜ত করা যাইেব সরকার িবিধ 湮椮ারা উহা িনধ†湜ারণ কিরেত
পািরেব৷

রা††া স獮潩ে畣潤

১২১৷ (১) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, 瘠†য 瘠†কান রা††ার

সাধারণ

নামকরণ কিরেত পািরেব এবং রা††ার নাম উহার উপর বা উহার 瘠†কান

িবধানাবলী

瘠†মােড় িকংবা উহার 瘠†শষ 琣†াে✨牯 বা 琣†েবশ পেথ পির祴献ারভােব ফলেক
িলিপব敵焮 কিরেত হইেব৷
(২) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 瘠†কান রা††া বা উহার নাম বা নাম ফলক িবন‽⁴ বা
〠㩭িত笠牥†† কিরেব না িকংবা কেপ†湜ােরশেনর পূব†湜 অনুমিত ব敬瑩তীত উহার নাম
ফলক অপসারণ কিরেব না৷
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(৩) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত রা††া বা ইমারত
িনম†湜ােণর সীমােরখা অংিকত কিরেত পািরেব এবং 瘠†কান রা††া বা ইমারত
িনম†湜ােণর ব敬瑩াপাের এই潴捥প সীমােরখা মািনয়া চলার িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷
(৪) কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা রা††ার উপ〠㩴ব এবং রা††া সং瀣া✨牯
ব敬瑩াপাের অপরােধর সং瑳⽃া িন潴捥পণ কিরেত পািরেব এবং উহা 琣†িতেরাধ ও
দূরীকরেণর জন敬瑩 ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব৷

অৈবধভােব
পদাপ†湜ণ

১২২৷ (১) কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান রা††া, নদ†湜মা, ভূিম, বাড়ী, গিল বা পােক†湜
কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 লাইেস湯挣 ব敬瑩িতেরেক এবং উহার শত†湜াবলী
ব敬瑩তীত, 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 瘠†কান 琣†কাের অৈবধভােব পদাপ†湜ণ কিরেবন না৷
(২) উ湜素潴捥প অৈবধ পদাপ†湜ণ হইেল কেপ†湜ােরশন 瘠†নািটশ 湮椮ারা িনধ†湜ািরত
সমেয়র মেধ敬瑩 অৈবধ পদাপ†湜ণকারী ব敬瑩ি湜素েক তাঁহার অৈবধ পদাপ†湜ণ ব畣潤
কিরবার জন敬瑩 িনেদ†湜শ িদেত পািরেব এবং উ湜素 সমেয়র মেধ敬瑩 যিদ িতিন
এই িনেদ†湜শ মান敬瑩 না কেরন তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন অৈবধ পদাপ†湜ণ ব畣潤
কিরবার জন敬瑩 যথাযথ ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব এবং এই বাবদ 瘠†য
ব敬瑩য় হইেব তাহা উ湜素 পদাপ†湜ণকারীর িনকট হইেত তাঁহার উপর এই
আইেনর অধীন আেরািপত কর িহসােব আদায়েযাগ敬瑩 হইেব৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীেন জারীকৃত 瘠†নািটশ 湮椮ারা সং〠㩭ু潯昣 瘠†কান
ব敬瑩ি湜素 瘠†নািটশ 琣†াি尻⤧র পেনর িদেনর মেধ敬瑩 সরকােরর িনকট আপীল
কিরেত পািরেব; এবং ইহার উপর সরকােরর িস敵焮া✨牯 চূড়া✨牯 হইেব৷

রা††ায় বািতর

১২৩৷ (১) কেপ†湜ােরশন সাধারেণর রা††ায় বা উহার উপর ন敬瑩††

ব敬瑩ব瑴潢া

সব†湜সাধারেণর ব敬瑩বহায†湜 অন敬瑩ান敬瑩 瑴潢ান যথাযথভােব আেলািকত কিরবার
ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, 琣†িবধান 湮椮ারা িনধ†湜ািরত
প敵焮িতেত রা††ায় আেলািকতকরণ 琣†ক‽⁴ 琣†ণয়ন ও বা††বায়ন কিরেত
পািরেব৷

রা††া 瘠†ধায়ার
ব敬瑩ব瑴潢া

১২৪৷ কেপ†湜ােরশন জনসাধারেণর আরাম ও সিু বধার জন敬瑩 সাধারণ রা††া
পািন 湮椮ারা 瘠†ধৗত করার ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব৷
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যানবাহন

১২৫৷ পথচারীগণ যাহােত পথ চিলেত িবপদ笠牥†† না হন এবং তাঁহারা

িনয়❲敤ণ

িনরাপেদ ও অনায়ােস পেথ চলােফরা কিরেত পাের তি敓祲িম据畦 কেপ†湜ােরশন
琣†িবধান 湮椮ারা যানবাহেনর চলাচল িনয়❲敤ণ কিরেত পািরেব৷

সাধারণ

১২৬৷ (১) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 লাইেস湯挣 ব敬瑩তীত

যানবাহন

নগরীেত মটরগাড়ী ছাড়া অন敬瑩 瘠†কান সাধারণ যানবাহন রািখেত, ভাড়া
িদেত বা চালাইেত পািরেবন না৷
(২) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 লাইেস湯挣 ব敬瑩িতেরেক এবং
উহার শত†湜ানুযায়ী ব敬瑩তীত নগরীেত 瘠†কান সাধারণ যানবাহন টািনবার
জন敬瑩 瘠†ঘাড়া বা অন敬瑩 প敧慰 ব敬瑩বহার কিরেত পািরেব না৷
(৩) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜 অনুেমাদন瀣েম, এবং 琣†িবধান 湮椮ারা
িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত সাধারণ যানবাহেনর ভাড়া িনধ†湜ারণ কিরেত পািরেব
এবং 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 এই潴捥প িনধ†湜ািরত ভাড়ার অিধক ভাড়া দািব কিরেত
পািরেবন না৷

অ‽⁴ম পিরে瀠†দ
জনিনরাপ据畦া
অি屽 িনব†湜াপণ

১২৭৷ (১) কেপ†湜ােরশন অি屽িনেরাধ ও অি屽িনব†湜াপেণর জন敬瑩 দমকল
বািহনী গঠন কিরেত পািরেব এবং উহার সদস敬瑩 সংখ敬瑩া, যানবাহন,
য❲敤পািত ও সর䌳〰ামািদ িনধ†湜ািরত হইেব৷
(২) নগরীেত 瘠†কান অি屽কা牵瑥 ঘিটেল, 瘠†কান ম敬瑩ািজে漨獬ট অথবা দমকল
বািহনীর কায†湜 পিরচালনাকারী 瘠†কান কম†湜কত†湜া িকংবা অনু敬瑩ন সাবই湯挣েপ獩獰েরর পদ ময†湜াদা স灯⡳敓祲 瘠†কান পুিলশ কম†湜কত†湜া(ক) 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 অি屽িনব†湜াপক কােয†湜 অথবা যান-মাল র〠㩭ার ব敬瑩াপাের
বাধা 琣†দান বা হ††ে〠㩭প কিরেল তাহােক অপসারণ কিরেত বা
অপসারেণর আেদশ 琣†দান কিরেত পািরেবন;
(খ) অি屽কাে牵瑥র 瑴潢ােন বা উহার পা慄敬†湜বত†湜ী এলাকায় 瘠†য 瘠†কান রা††া বা
পথ ব畣潤 কিরয়া িদেত পািরেবন;
(গ) অি屽িনব†湜াপেণর উে‽⁹েশ敬瑩 瘠†য 瘠†কান বাড়ীঘর স灯⡳ূণ†湜 বা আংিশকভােব
ভাংিগয়া িদেত পািরেবন অথবা উহার মধ敬瑩 িদেয় অি屽িনব†湜াপণকারী পািনর
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পাইপ ও য❲敤পািত 瘠†নওয়ার জন敬瑩 পেথর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেবন;
(ঘ) 瘠†য 瑴潢ােন অি屽কা牵瑥 ঘিটয়ােছ 瘠†স 瑴潢ােন পািনর চাপ বৃি敵焮র উে‽⁹েশ敬瑩
উহার চতু প†湜াে慄敬†湜 অবি瑴潢ত 瘠†য 瘠†কান পাইপ ব畣潤 কিরয়া িদেত পািরেবন;
(ঙ)

অি屽িনব†湜াপক

গাড়ীর

দািয়ে灳

িনেয়ািজত

瘠†কান

ব敬瑩ি湜素েক

অি屽িনব†湜াপেণ স†湜াব敬瑩 সকল সাহায敬瑩 দােনর আ尻⤨ান জানাইেত পািরেবন;
(চ) যান-মাল র〠㩭ােথ†湜 অন敬瑩 瘠†য 瘠†কান ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেবন৷
(৩) এই ধারার অধীেন 瘠†কান িকছু করা হইেল অথবা সরল িব慄敬ােস
করার জন敬瑩 ই瀠†া করা হইেল ত†湜ন敬瑩 瘠†কান ব敬瑩ি湜素েক 瘠†কান 〠㩭িতপূরণ
িদেত হইেব না৷
(৪) উপ-ধারা (৩)-এ অথবা অন敬瑩 瘠†কান আইেন বা 瘠†কান বীমা
পিলিসেত যাহাই থাকুক না 瘠†কন, এই ধারার অধীেন 琣†দ据畦 〠㩭মতা
琣†েয়াগ করার ফেল 瘠†কান 〠㩭িত হইেল 瘠†সই 〠㩭িতেক 瘠†কান অি屽-বীমা
পিলসীর 琣†েয়াজেন অি屽কা牵瑥জিনত 献牥ীিত বিলয়া গণ敬瑩 হইেব৷

瘠†বসামিরক

১২৮৷ কেপ†湜ােরশন 瘠†বসামিরক 琣†িতর〠㩭ার জন敬瑩 দায়ী হইেব এবং

琣†িতর〠㩭া

এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 উহা িনধ†湜ািরত কায†湜াবলী স灯⡳敓祲 কিরেব৷

বন敬瑩া

১২৯৷ বন敬瑩া 琣†িতেরাধ কিরবার, বন敬瑩া দূগ†湜ত এলাকা হইেত জনগণেক
উ敵焮ার কিরবার এবং বন敬瑩া কবিলত জনগণেক সাহায敬瑩 কিরবার জন敬瑩
কেপ†湜ােরশন 琣†েয়াজনীয় 瘠†নৗকা, সাজসর䌳〰াম এবং য❲敤পািতর ব敬瑩ব瑴潢া
কিরেব৷

獮潩িভ†湜〠㩭

১৩০৷ 獮潩িভ†湜〠㩭 瘠†দখা িদেল সরকােরর অনুেমাদন瀣েম, 琣†েয়াজনানুসাের
獮潩িভ†湜〠㩭 কবিলত 瘠†লাকেদর জন敬瑩 摤慰াণ ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব৷

িবপ†湜নক ও

১৩১৷ (১) সরকার িবিধমালা 湮椮ারা িক িক 〠㩴ব敬瑩 বা ব敬瑩বসায় এই ধারার

〠㩭িতকর ব敧慰র

উে‽⁹েশ敬瑩 িবপ†湜নক ও 〠㩭িতকর তাহা িনধ†湜ারণ কিরেব৷

ব敬瑩বসা-বািণজ敬瑩

(২) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক ম䌳〰ুরীকৃত 瘠†কান লাইেস湯挣 ব敬瑩িতেরেক এবং উহার
শত†湜ানুযায়ী ব敬瑩তীত 瘠†কান ব敬瑩ি湜素-
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(ক) 瘠†কান িবপ†湜নক বা 〠㩭িতকর ব敬瑩বসায় চালাইেত পািরেবন না;
(খ) 瘠†কান বাড়ীঘর বা 瑴潢ানেক 瘠†কান িবপ†湜নক বা 〠㩭িতকর ব敬瑩বসােয়র
জন敬瑩 ব敬瑩বহার কিরেত িদেত পািরেবন না; এবং
(গ) গাহ†湜瑴潢敬瑩 কােয†湜 ব敬瑩বহােরর উে‽⁹শ敬瑩 ছাড়া অন敬瑩 瘠†কান উে‽⁹েশ敬瑩 বা 瘠†কান
আইন 湮椮ারা িনধ†湜ািরত সীমার অিধক 瘠†কান িবপ†湜নক বা 〠㩭িতকর ব敧慰
瘠†কান বাড়ীঘের রািখেত পািরেবন না৷
(৩) সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, কেপ†湜ােরশন, নগরীর 瘠†কান এলাকােক
িবপ†湜নক ও 〠㩭িতকর ব敧慰র ব敬瑩বসােয়র জন敬瑩 িনিষ敵焮 এলাকা বিলয়া
িনধ†湜ািরত কিরেত পািরেব এবং উ湜素 এলাকায় উ湜素潴捥প ব敧慰র ব敬瑩বসায়
িনিষ敵焮 কিরেত পািরেব৷

瘠†গার瑴潢ান ও

১৩২৷ (১) কেপ†湜ােরশন মৃত ব敬瑩ি湜素র দাফন বা দােহর জন敬瑩 瘠†গার瑴潢ান ও

湯挠শান

湯挠শােনর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব এবং উহার র〠㩭ণােব〠㩭ণ ও পিরচালনার জন敬瑩
琣†েয়াজনীয় ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব৷
(২) সরকার, সরকারী 瘠†গেজেট 琣†瑳⽃াপন 湮椮ারা, সব†湜সাধারেণর ব敬瑩বহায†湜
瘠†কান 瘠†গার瑴潢ান বা 湯挠শানেক কেপ†湜ােরশেনর উপর ন敬瑩†† বিলয়া 瘠†ঘাষণা
কিরেত পািরেব এবং অনু潴捥প 瘠†ঘাষণার পর উহা কেপ†湜ােরশেন ন敬瑩†† হইেব
এবং কেপ†湜ােরশন উহার র〠㩭ণােব〠㩭ণ ও পিরচালনার জন敬瑩 琣†েয়াজনীয়
ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব৷
(৩) 瘠†য সকল 瘠†গার瑴潢ান বা 湯挠শান কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক পিরচািলত হয় না
瘠†সই সকল 瘠†গার瑴潢ান বা 湯挠শান কেপ†湜ােরশেনর িনকট 瘠†রিজি漨獬ভু湜素
করাইেত হইেব এবং উহা 琣†িবধান অনুযায়ী কেপ†湜ােরশেনর িনয়❲敤ণ ও
পিরদশ†湜নাধীন থািকেব৷
(৪) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক ম䌳〰ুরীকৃত 瘠†কান লাইেস湯挣 ব敬瑩িতেরেক এবং উহার
শত†湜ানুযায়ী ব敬瑩তীত 瘠†কান নূতন 瘠†গার瑴潢ান বা 湯挠শান 琣†িত❛獮া করা যাইেব
না৷

নবম পিরে瀠†দ
গাছ, পাক†湜, উদ敬瑩ান ও বন
১৩৩৷ (১) কেপ†湜ােরশন নগরীর সাধারণ রা††া ও অন敬瑩ান敬瑩 সরকারী
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বৃ〠㩭 瘠†রাপণ

১৩৩৷ (১) কেপ†湜ােরশন নগরীর সাধারণ রা††া ও অন敬瑩ান敬瑩 সরকারী
জায়গায় বৃ〠㩭 瘠†রাপণ কিরেব এবং উহার সংর〠㩭েণর জন敬瑩 琣†েয়াজনীয়
সকল ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম বৃ〠㩭-গেবষণা পিরক‽⁴না
琣†ণয়ন ও বা††বায়ন কিরেত পািরেব৷

উদ敬瑩ান

১৩৪৷

(১)

কেপ†湜ােরশন

নগরীর

মেধ敬瑩

সব†湜সাধারেণর

সিু বধা

ও

িচ据畦িবেনাদেনর জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় সাধারণ উদ敬瑩ান িনম†湜াণ ও উহার
র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত পািরেব, এবং 琣†িবধান অনুযায়ী উ湜素 উদ敬瑩ান
পিরচািলত হইেব৷
(২) 琣†েত敬瑩ক সাধারণ উদ敬瑩ােনর উ敓祲য়েনর জন敬瑩 কেপ†湜ােরশন উ敓祲য়ন 琣†ক‽⁴
琣†ণয়ন ও বা††বায়ন কিরেব৷

瘠†খালা জায়গা

১৩৫৷ কেপ†湜ােরশন নগরীর মেধ敬瑩 সব†湜সাধারেণর সিু বধােথ†湜 瘠†খালা জায়গার
ব敬瑩ব瑴潢া কিরেব এবং উহােক তৃণা瀠†ািদত করার, 瘠†ঘরা 瘠†দওয়া এবং
মেনারম করার যাবতীয় ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেব৷

বন

১৩৬৷ কেপ†湜ােরশন বেনা敓祲য়ন কিরেত পািরেব এবং বন-琣†ক‽⁴ 琣†ণয়ন ও

বা††বায়ন কিরেত পািরেব এবং উহার বনা㹥汹ল বৃ〠㩭 瘠†রাপণ এবং সংর〠㩭ণ
কিরেত পািরেব৷

বৃ〠㩭 সং瀣া✨牯

১৩৭৷ (১) কেপ†湜ােরশন বৃ〠㩭 ও চারা গােছর 敔牥ংস সাধনকারী কীট-পতংগ

〠㩭িতসাধন

িবনােশর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব৷

কায†湜াবলী
(২) যিদ নগরীর 瘠†কান জিমেত বা অংগেন 〠㩭িতকর গাছপালা বা
লতা牥畱潩瑰 জে✨牯 তাহা হইেল কেপ†湜ােরশন 瘠†নািটশ 湮椮ারা জিম বা অংগেনর
মািলক ও দখলকারেক উহা পির祴献ার করার জন敬瑩 িনেদ†湜শ িদেত পািরেব,
এবং যিদ িতিন িনধ†湜ািরত সমেয়র মেধ敬瑩 উহা কিরেত ব敬瑩থ†湜 হন, তাহা
হইেল কেপ†湜ােরশন িনেজই উহা পির祴献ার কিরেত পািরেব এবং ইহা বাবদ
কেপ†湜ােরশেনর যাবতীয় ব敬瑩য় উ湜素 মািলক ও দখলদােরর িনকট হইেত
তাঁহােদর উপর এই আইেনর অধীন আেরািপত কর িহসাব আদায়েযাগ敬瑩
হইেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন, 琣†িবধান 湮椮ারা িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত, িবপ†湜নক বৃ〠㩭
কত†湜ন কিরবার অথবা রা††ার উপর ঝু ল✨牯 এবং রা††ায় চলাচেল িব湟敧
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কত†湜ন কিরবার অথবা রা††ার উপর ঝু ল✨牯 এবং রা††ায় চলাচেল িব湟敧
সৃি‽⁴কারী বা অন敬瑩 瘠†কান অসিু বধা সৃি‽⁴কারী উহার শাখা ছািটেয় 瘠†দওয়ার
িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

(৪) কেপ†湜ােরশন, 瘠†নািটশ 湮椮ারা, উহােত উে❛獮িখত 瘠†কান এলাকায়
জন瑓整াে瑴潢敬瑩র জন敬瑩 〠㩭িতকর 瘠†কান শস敬瑩 উৎপাদন িনিষ敵焮 কিরেত পািরেব৷

পুকুর ও

১৩৮৷ কেপ†湜ােরশন পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং িন慍浯া㹥汹লসমূহ

িন敵焮◌্না㹥汹ল

পুন汥卹敵焮ােরর ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব৷

দশম পিরে瀠†দ
িশ〠㩭া
িশ〠㩭া

১৩৯৷ (১) কেপ†湜ােরশন সরকােরর িনেদ†湜শ 瘠†মাতােবক িশ〠㩭া 琣†িত❛獮ান
র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেব এবং সরকােরর পূব†湜 অনুেমাদন瀣েম নগরীেত
িশ〠㩭ার উ敓祲িতর জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় 瘠†য 瘠†কান িশ〠㩭া 琣†িত❛獮ান পিরচালনা
কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন 瘠†য সকল 琣†িত❛獮ান র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেব 瘠†সই সকল
িশ〠㩭া 琣†িত❛獮ােন িবিধ 湮椮ারা িনধ†湜ািরত মানস栮敬ত িশ〠㩭ার ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত
পািরেব৷
(৩) কেপ†湜ােরশন িনধ†湜ািরত িফস ধায†湜 কিরেত পািরেব৷
(৪)

কেপ†湜ােরশন

সরকােরর

পূব†湜ানুেমাদন瀣েম

নগরীেত

অবি瑴潢ত

瘠†বসরকারী িশ〠㩭া 琣†িত❛獮ানসমূহেক অথ†湜 সাহায敬瑩 琣†দান কিরেত পািরেব৷

বাধ敬瑩তামূলক

১৪০৷ আপাততঃ বলব汹瑳 অন敬瑩 瘠†কান আইন সােপে〠㩭, কেপ†湜ােরশন

িশ〠㩭া

নগরীেত বাধ敬瑩তামূলক িশ〠㩭া 琣†বত†湜েনর জন敬瑩 দায়ী থািকেব এবং নগরীেত
⁝❮ুেল যাওয়ার বয়সী সকল 瘠†ছেলেমেয় যাহােত কেপ†湜ােরশেনর 瑓整ীকৃিত琣†া尻⤧
িবদ敬瑩ালেয় 瘠†লখাপড়া কের, তাহা িনি䵰潴ত করার জন敬瑩 যাবতীয় ব敬瑩ব瑴潢া
笠牥হণ কিরেত পািরেব৷

িশ〠㩭া স灯⡳িক†湜ত

১৪১৷ কেপ†湜ােরশন-

সাধারণ
(ক) ছা摤慰াবাস潴捥েপ ব敬瑩বহােরর জন敬瑩 ভবন িনম†湜াণ ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত
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িবধানাবলী

(ক) ছা摤慰াবাস潴捥েপ ব敬瑩বহােরর জন敬瑩 ভবন িনম†湜াণ ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত
পািরেব;
(খ) 瘠†যাগ敬瑩তাস灯⡳敓祲 এবং 瘠†মধাবী ছা摤慰িদগেক বৃি据畦 琣†দান কিরেত পািরেব;
(গ) িশ〠㩭কেদর 琣†িশ〠㩭ণদােনর ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব;
(ঘ) 琣†া尻⤧ বয়⁝❮েদর িশ〠㩭ার উ敓祲য়েনর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব;
(ঙ) অনাথ ও গরীব ছা摤慰-ছা摤慰ীেদর জন敬瑩 িবনামূেল敬瑩 অথবা 瑓整‽⁴ মূেল敬瑩
পাঠ敬瑩পু††ক 琣†দােনর ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব;
(চ) িবদ敬瑩ালেয়র পু††কািদ ও 瘠†‽⁴শনারী 〠㩴ব敬瑩ািদর িব瀣য় 瘠†ক‽⁴ 瑴潢াপন
কিরেত পািরেব;
(ছ) সরকােরর পূব†湜 অনুেমাদন瀣েম(১) িশ〠㩭া সিমিতর উ敓祲য়েন সহায়তাদান কিরেত পািরেব;
(২) িশ〠㩭া জিরপ ব敬瑩ব瑴潢া এবং িশ〠㩭া িবষয়ক 琣†ক‽⁴ বা††বায়ন কিরেত
পািরেব;
(৩) িবদ敬瑩ালেয়র 瘠†ছেল-瘠†মেয়েদর জন敬瑩 িবনামূেল敬瑩 বা 瑓整‽⁴মূল敬瑩 琣†দােন 獮潩⸰›
ও খাদ敬瑩 সরবরােহর ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব; এবং
(জ) িশ〠㩭ার উ敓祲য়েন সহায়ক অন敬瑩ান敬瑩 ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব৷

একাদশ পিরে瀠†দ
সং⁝❮ৃিত
সং⁝❮ৃিত

১৪২৷ কেপ†湜ােরশন(ক) 瘠†পৗর িশ〠㩭ার 琣†সাের এবং সমাজ উ敓祲য়ন ও জন瑓整ােথ†湜 স灯⡳ািদত
িবষেয়র 琣†চােরর জন敬瑩 তথ敬瑩 瘠†ক‽⁴ 琣†িত❛獮া কিরেত পািরেব;
(খ) সব†湜সাধারেণর 琣†িত❛獮ান ও ব敬瑩বহায†湜 জায়গায় 瘠†রিডও 瘠†সেটর ব敬瑩ব瑴潢া
ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত পািরেব;

(গ) যা獮潩ঘর ও আট†湜 গ敬瑩ালারী 瑴潢াপন এবং উহার রি〠㩭ত িজিনসপে摤慰র
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(গ) যা獮潩ঘর ও আট†湜 গ敬瑩ালারী 瑴潢াপন এবং উহার রি〠㩭ত িজিনসপে摤慰র
琣†দশ†湜নীর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব;
(ঘ) পাবিলক হল ও সমাজ 瘠†ক‽⁴ 瑴潢াপন ও র〠㩭ণােব〠㩭েণর ব敬瑩ব瑴潢া
কিরেত পািরেব;
(ঙ) 瑓整াধীনতা িদবস ও অন敬瑩ান敬瑩 জাতীয় ছু িটর িদন牥畱িল উদযাপন
কিরবার ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব;
(চ) কেপ†湜ােরশেন আগমনকারী িবিশ‽⁴ 瘠†মহমানেদর সংবধ†湜নার ব敬瑩ব瑴潢া
কিরেত পািরেব;
(ছ) জাতীয় ভাষার ব敬瑩বহাের উৎসাহ দান কিরেত পািরেব;
(জ) জনসাধারেণর মেধ敬瑩 শরীর চচ†湜া, ব敬瑩ায়াম ও 瘠†খলাধুলার উৎসাহ দান
এবং ৠালী ও টু ন†湜ােম‽ পিরচালনা কিরেত পািরেব;
(ঝ) নগর 笠汲মেণর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব;
(ঞ) নগরীর ঐিতহািসক 楴牥বিশ‽⁴敬瑩পূণ†湜 瑴潢ানসমূহ সংর〠㩭েণর জন敬瑩 ব敬瑩ব瑴潢া
笠牥হণ কিরেত পািরেব;
(ট) সব†湜সাধারেণর িচ据畦িবেনাদেনর জন敬瑩 সিু বধািদর ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ ও উ敓祲িত
িবধান কিরেত পািরেব; এবং

(ঠ) 瘠†দশীয় সং⁝❮ৃিতর অ笠牥গিত ও উ敓祲য়েনর সহায়ক স†湜াব敬瑩 অন敬瑩ান敬瑩
সকল ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব৷

পাঠাগারসমূহ

১৪৩৷ কেপ†湜ােরশন, সব†湜সাধারেণর ব敬瑩বহােরর জন敬瑩 সাধারণ পাঠাগার ও
笠汲াম敬瑩মান পাঠাগার 琣†িত❛獮া কিরেত পািরেব৷

瘠†মলা ও

১৪৪৷ কেপ†湜ােরশন সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম, নগরীেত 瘠†কান 瘠†মলা,

琣†দশ†湜নী

琣†দশ†湜নী বা সাধারণ উৎসেবর সময় জন瑓整া瑴潢敬瑩 ও জনিনরাপ据畦ার 琣†েয়াজেন
বা জন সিু বধােথ†湜 琣†েয়াজনীয় 瘠†য 瘠†কান ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব এবং
উহার দশ†湜কেদর উপর িফস ধায†湜 কিরেত পািরেব৷

湮椮াদশ পিরে瀠†দ
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সমাজকল敬瑩াণ
সমাজকল敬瑩াণ

১৪৫৷ কেপ†湜ােরশন(ক) 獮潩ঃ瑴潢েদর জন敬瑩 জনকল敬瑩াণ 瘠†ক‽⁴, আ›睯য় 瘠†ক‽⁴, এিতমখানা, িবধবা
িনবাস ও অন敬瑩ান敬瑩 琣†িত❛獮ান 瑴潢াপন ও র〠㩭ণােব〠㩭ণ কিরেত পািরেব;
(খ) কেপ†湜ােরশন িনজ খরেচ নগরীেত মৃত িনঃ瑓整 ব敬瑩ি湜素েদর মৃতেদহ দাফন
ও দােহর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব;
(গ) িভ〠㩭াবৃি据畦, পিততাবৃি据畦, জুয়া, মাদক〠㩴ব敬瑩 瘠†সবন, মদ敬瑩পান, িকেশার
অপরাধ এবং অন敬瑩ান敬瑩 সামািজক অনাচার 琣†িতেরােধর ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ
কিরেত পািরেব;
(ঘ) সমাজ 瘠†সবার জন敬瑩 瘠†瑓整瀠†ােসবক গঠেন সংগিঠত কিরেত পািরেব;
(ঙ) নারী, িশ敧慰 ও প䵰潴াদপদ 瘠†›睯ণীর কল敬瑩াণসাধেনর জন敬瑩 কায†湜瀣ম ও
ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব;
(চ) সমাজকল敬瑩াণ ও সমাজ উ敓祲য়নমূলক অন敬瑩ান敬瑩 ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত
পািরেব৷

摤慰েয়াদশ পিরে瀠†দ
উ敓祲য়ন
উ敓祲য়ন

১৪৬৷ (১) কেপ†湜ােরশন িনিদ†湜‽⁴ 瘠†ময়ােদর জন敬瑩 উ敓祲য়ন পিরক‽⁴না 琣†ণয়ন ও

পিরক‽⁴না

বা††বায়ন কিরেত পািরেব তেব অনু潴捥প পিরক‽⁴না সরকােরর অনুেমাদন
সােপে〠㩭 হইেব এবং উহােত অন敬瑩ান敬瑩 িবষেয়র মেধ敬瑩 িন瀠㴠বিণ†湜ত িবষয়ািদর
িবধান থািকেব, যথা:(ক) কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান িবেশষ কায†湜াবলীর উ敓祲য়ন;
(খ) পিরক‽⁴নার জন敬瑩 অথ†湜 সং笠牥হ এবং বা††বায়ন ও ত湯楴াবধান৷
(২) সরকার কেপ†湜ােরশন বা উহার 瘠†কান খাত হইেত 琣†া尻⤧ আেয়র স灯⡳ূণ†湜
বা িকয়দংশ 瘠†কান উ敓祲য়ন পিরক‽⁴না বা††বায়েনর জন敬瑩 ব敬瑩য় কিরবার
িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

১৪৭৷ কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত সমাজ উ敓祲য়ন
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সমাজ উ敓祲য়ন

১৪৭৷ কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত সমাজ উ敓祲য়ন

পিরক‽⁴না

পিরক‽⁴না 琣†ণয়ন বা বা††বায়ন কিরেত পািরেব৷

বািণিজ敬瑩ক

১৪৮৷ কেপ†湜ােরশন 琣†িবধান 湮椮ারা িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত এবং সরকােরর

琣†ক‽⁴

পূব†湜ানুেমাদন瀣েম ব敬瑩বসায় ও বািণজ敬瑩 琣†ক‽⁴ 琣†ণয়ন ও বা††বায়ন কিরেত
পািরেব৷

প㹥汹ম ভাগ
সাধারণ
১ম পিরে瀠†দ
কেপ†湜ােরশেনর পিরচালনা
বািষ†湜ক

১৪৯৷ (১) 琣†িত বৎসর পেহলা জুলাইেয়র পর এবং সরকার কতৃ†湜ক
িনধ†湜ািরত তািরেখর পূেব†湜 কেপ†湜ােরশন সরকার কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত ফরেম

পিরচালনা

পূব†湜বত†湜ী বৎসের স灯⡳ািদত উহার কায†湜াবলীর উপর একিট িব††ািরত

琣†িতেবদন

琣†িতেবদন সরকােরর িনকট 瘠†পশ কিরেব৷

কেপ†湜ােরশেনর

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন উি❛獮িখত 琣†িতেবদেনর 琣†িতিলিপ
কেপ†湜ােরশেনর কায†湜ালেয় িব瀣েয়র জন敬瑩 রািখেত হইেব৷

瘠†রকড†湜, ইত敬瑩ািদ

১৫০৷ সরকার, 瘠†য 瘠†কান সময়, ধারা ৫২ এর অধীেন িনযু湜素 琣†ধান

তলব

িনব†湜াহী কম†湜কত†湜ার িনকট হইেত 瘠†কান 瘠†রকড†湜, িচিঠপ摤慰, পিরক‽⁴না,
দিললপ摤慰, িববরণ, িববৃিত, পিরসংখ敬瑩ান, িহসাব এবং অন敬瑩 瘠†কান তথ敬瑩
তলব কিরেত পািরেব এবং িতিন উহা সরবরাহ কিরেত বাধ敬瑩 থািকেবন৷

পিরদশ†湜ন

১৫১৷ সরকার, কেপ†湜ােরশেনর 瘠†য 瘠†কান কায†湜ালয় বা অিফস বা উহার 瘠†য
瘠†কান কায†湜 বা স灯⡳ি据畦 পিরদশ†湜ন বা পরী〠㩭ার জন敬瑩 এবং তৎস灯⡳েক†湜
琣†িতেবদন 瘠†পশ কিরবার জন敬瑩 瘠†য 瘠†কান কম†湜কত†湜ােক িবেশষ 〠㩭মতা
琣†দানপূব†湜ক 瘠†琣†রণ কিরেত পািরেব এবং কেপ†湜ােরশন বা উহার সকল
কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারী উ湜素 কম†湜কত†湜ার চািহদা মািফক যুি湜素স楤摡ত সমেয়
কেপ†湜ােরশেনর 瘠†য 瘠†কান অ楤摡ন বা স灯⡳ি据畦েত 琣†েবশ কিরবার বা উহা
পিরদশ†湜ন কিরবার এবং 瘠†য 瘠†কান 瘠†রকড†湜, িহসাব-িনকাশ, দিলল-দ††ােবজ
বা অন敬瑩ান敬瑩 কাগজপ摤慰 পরী〠㩭া কিরবার সেু যাগ 琣†দান কিরেত বাধ敬瑩
থািকেবন৷
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琣†শাসিনক

১৫২৷ (১) ধারা ১৫০ এর অধীেন 琣†া尻⤧ 瘠†কান িকছু এবং ধারা ১৫১ এর

ব敬瑩াপাের

অধীেন 琣†া尻⤧ 琣†িতেবদন অথবা অন敬瑩 瘠†কান তথ敬瑩 িবেবচনার পর সরকার

সরকােরর

যিদ মেন কেরন 瘠†য-

িনেদ†湜শ

(ক) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক গৃহীত 瘠†কান কায†湜 瘠†ব-আইনী বা িনয়ম বিহভূ†湜ত
বা 湮椮িটপূণ†湜ভােব, অদ〠㩭ভােব, অপয†湜া尻⤧ভােব বা অনুপযু湜素ভােব পালন
করা হইয়ােছ, বা উহার উপর অিপ†湜ত 瘠†কান দািয়灳 পালন করা হয় নাই;
অথবা
(খ) কেপ†湜ােরশেনর 瘠†কান দািয়灳 পালেনর জন敬瑩 পয†湜া尻⤧ অেথ†湜র ব敬瑩ব瑴潢া করা
হয় নাই,তাহা হইেল সরকার, আেদশ 湮椮ারা, কেপ†湜ােরশনেক উ湜素 কায†湜 হইেত
িবরত থািকবার বা িনিদ†湜‽⁴ সমেয়র মেধ敬瑩 সরকােরর সে✨牯াষ 瘠†মাতােবক
উ湜素 দািয়灳 যথাযথভােব পালন বা উ湜素 দািয়灳 পালেনর জন敬瑩 পয†湜া尻⤧
অেথ†湜র ব敬瑩ব瑴潢া কিরবার জন敬瑩 িনেদ†湜শ িদেত পািরেব, এবং কেপ†湜ােরশন উ湜素
িনেদ†湜শ পালন কিরেত বাধ敬瑩 থািকেব:
তেব শত†湜 থােক 瘠†য, সরকােরর িবেবচনায় যিদ উ湜素潴捥প আেদশ অিবলে獮潩
কায†湜কর করা 琣†েয়াজন না হয় তাহা হইেল, সরকার উ湜素潴捥প আেদশ
琣†দােনর পূেব†湜 কেপ†湜ােরশনেক কারণ দশ†湜াইবার সেু যাগ িদেব৷

ধারা ১৫২ এর

১৫৩৷ ধারা ১৫২ এর অধীেন 琣†দ据畦 আেদশ যথাযথভােব স灯⡳াদন করা

অধীেন আেদশ

না হইেল, সরকার, উ湜素潴捥প স灯⡳াদেনর ব敬瑩ব瑴潢া কিরেত পািরেব এবং

কায†湜করীকরণ

কেপ†湜ােরশন তহিবল হইেত এই বাবদ সকল ব敬瑩য় িনব†湜ােহর িনেদ†湜শ িদেত
পািরেব৷

瘠†ব-আইনী

১৫৪৷ সরকার কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক গৃহীত 瘠†কান কায†湜瀣ম এই আইন বা

কায†湜瀣ম বািতল

িবিধ বা 琣†িবধান বা অন敬瑩 瘠†কান আইেনর সিহত অসাম䌳〰স敬瑩পূণ†湜 িবেবচনা
কিরেল আেদশ 湮椮ারা উ湜素 কায†湜瀣ম বািতল কিরেত পািরেব এবং উ湜素
কায†湜瀣ম উ湜素 আইন, িবিধ বা 琣†িবধােনর সিহত সাম䌳〰স敬瑩পূণ†湜 কিরবার
জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় সবিকছু কিরেত পািরেব:
তেব

শত†湜

থােক

瘠†য,

অনু潴捥প

আেদশ

琣†দােনর

পূেব†湜

সরকার

কেপ†湜ােরশনেক কারণ দশ†湜াইবার সেু যাগ িদেব৷

কেপ†湜ােরশেনর
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কেপ†湜ােরশেনর

১৫৫৷ (১) যিদ 琣†েয়াজনীয় তদে✨牯র পর সরকার এই潴捥প অিভমত 瘠†পাষণ

গঠন

কের 瘠†য, গিঠত কেপ†湜ােরশন-

বািতলকরণ
(ক) উহার দািয়灳 পালেন অসমথ†湜 অথবা 瀣মাগতভােব উহার দািয়灳
পালেন ব敬瑩থ†湜 হইেতেছ; অথবা
(খ) উহার 琣†শাসিনক ও আিথ†湜ক দািয়灳 পালেন অসমথ†湜; অথবা
(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ কের যাহা জন瑓整াথ†湜 িবেরাধী; অথবা
(ঘ) উহার 〠㩭মতার সীমা ল戭杮ন বা 〠㩭মতার অপব敬瑩বহার কিরয়ােছ বা
কিরেতেছ; অথবা
(ঙ) তৎকতৃ†湜ক আেরািপত বাৎসিরক কর, 瘠†রট, 瘠†সস, 瘠†টাল, িফ এবং
অন敬瑩ান敬瑩 চাজ†湜 এর শতকরা পঁচা据畦র ভাগ, 瘠†কান যুি湜素স楤摡ত কারণ
ব敬瑩িতেরেক, আদােয় ব敬瑩থ†湜 হইয়ােছ;
তাহা হইেল সরকার, সরকারী 瘠†গেজেট 琣†কািশত আেদশ 湮椮ারা, গিঠত
কেপ†湜ােরশনেক উহার 瘠†ময়ােদর অবিশ‽⁴ কায†湜কােলর জন敬瑩 বািতল কিরেত
পািরেব:
তেব

শত†湜

থােক

瘠†য,

অনু潴捥প

আেদশ

琣†দােনর

পূেব†湜

সরকার

কেপ†湜ােরশনেক কারণ দশ†湜াইবার সেু যাগ িদেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন 瘠†কান আেদশ 琣†কািশত হইেল(ক) 瘠†ময়র এবং কিমশনারগণ তাঁহােদর পেদ আর বহাল থািকেবন না;
(খ) বািতল থাকাকালীন সমেয় কেপ†湜ােরশেনর যাবতীয় দািয়灳 সরকার
কতৃ†湜ক িনযু湜素 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 বা কতৃ†湜প〠㩭 পালন কিরেবন; এবং

(গ) উ湜素 সমেয় কেপ†湜ােরশেনর সকল তহিবল ও স灯⡳ি据畦 সরকােরর
উপর ন敬瑩†† থািকেব৷

কেপ†湜ােরশেনর

১৫৬৷ (১) যিদ 琣†েয়াজনীয় তদে✨牯র পর, সরকার এই潴捥প অিভমত

瘠†কান িবেশষ

瘠†পাষণ কের 瘠†য, কেপ†湜ােরশন উহার 瘠†কান িবেশষ িবভাগ বা 琣†িত❛獮ানেক

িবভাগ বা

স❛獮
ু ুভােব পিরচালনা কিরেত অ〠㩭ম, তাহা হইেল সরকার, সরকারী

琣†িত❛獮ােনর
কাজকম†湜

瘠†গেজেট 琣†কািশত আেদশ 湮椮ারা উ湜素 িবভাগ বা 琣†িত❛獮ােনর উপর

কেপ†湜ােরশেনর কতৃ†湜灳 উ湜素 আেদেশ উে❛獮িখত সমেয়র জন敬瑩 瑴潢িগত রািখেত
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কাজকম†湜

কেপ†湜ােরশেনর কতৃ†湜灳 উ湜素 আেদেশ উে❛獮িখত সমেয়র জন敬瑩 瑴潢িগত রািখেত

সামিয়কভােব

পািরেব৷

瑴潢িগতকরণ
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন 瑴潢িগতকরেণর পর সরকার, উ湜素 িবভাগ
বা 琣†িত❛獮ােনর পিরচালনার ভার িনেজই 笠牥হণ কিরেত পািরেব অথবা,
উপযু湜素 িবেবচনা কিরেল, উহার পিরচালনার জন敬瑩 অন敬瑩 瘠†কান ব敬瑩ব瑴潢াও
笠牥হণ কিরেত পািরেব; এবং কেপ†湜ােরশেনর ব敬瑩থ†湜তার 瘠†〠㩭ে摤慰 কেপ†湜ােরশন
তহিবেলর 瘠†হফাজতকারী ব敬瑩ি湜素েক উ湜素 িবভাগ বা 琣†িত❛獮ােনর পিরচালনা
ব敬瑩য় িনব†湜ােহর জন敬瑩 琣†েয়াজনীয় অথ†湜 সরকােরর হে†† ন敬瑩†† কিরবার জন敬瑩
িনেদ†湜শ িদেত পািরেব৷

ি湮椮তীয় পিরে瀠†দ
অপরাধ ও দ敵焮
অপরাধ

১৫৭৷ তৃতীয় তফিসেল বিণ†湜ত অপরাধসমূহ এই আইেনর অধীেন দ牵瑥নীয়
অপরাধ হইেব৷

দ牵瑥

১৫৮৷ এই আইেনর অধীেন 瘠†কান অপরাধ, যাহার জন敬瑩 瘠†কান দে牵瑥র
উে❛獮খ এই আইেন 㬩崧‽⁴ভােব নাই, কিরেল অনিধক পাঁচ হাজার টাকা
পয†湜✨牯 জিরমানা করা যাইেব এবং এই অপরাধ যিদ অনবরতভােব ঘিটেত
থােক, তাহা হইেল, 琣†থম িদেনর অপরােধর পর পরবত†湜ী 琣†েত敬瑩ক িদেনর
জন敬瑩 অপরাধীেক অিতির湜素 অনিধক পাঁচশত টাকা পয†湜✨牯 জিরমানা করা
যাইেব৷

অিভেযাগ

১৫৯৷ 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া বা এত獮潩ে‽⁹েশ敬瑩 তাহার িনকট হইেত

琣†ত敬瑩াহার

〠㩭মতা琣†া尻⤧ 瘠†কান ব敬瑩ি湜素, এই আইেনর অধীেন অপরাধ সং瀣া✨牯 瘠†কান
অিভেযাগ 琣†ত敬瑩াহার কিরেত পািরেবন৷

অপরাধ

১৬০৷ 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া, বা কেপ†湜ােরশন হইেত 〠㩭মতা琣†া尻⤧ 瘠†কান

িবচারাথ†湜 笠牥হণ

ব敬瑩ি湜素র িলিখত অিভেযাগ ব敬瑩তীত 瘠†কান আদালত, এই আইেনর অধীেন
瘠†কান অপরাধ িবচােরর জন敬瑩 笠牥হণ কিরেত পািরেবন না৷

তৃতীয় পিরে瀠†দ
িবিবধ

১৬১৷ (১) সরকার, িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত, মহানগর সংল屽 瘠†কান
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মহানগর

১৬১৷ (১) সরকার, িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত, মহানগর সংল屽 瘠†কান

এলাকা

এলাকােক মহানগেরর অ✨牯ভু†湜湜素 কিরেত পািরেব বা মহানগেরর 瘠†কান

স湯楴সারণ বা

এলাকােক উহা হইেত বিহভূ†湜ত কিরেত পািরেব৷

সংেকাচন
(২) 瘠†কান এলাকা মহানগেরর অ✨牯ভু†湜湜素 করা হইেল, এই আইন, িবিধ ও
琣†িবধান এবং এই আইেনর অধীেন 琣†দ据畦 সকল আেদশ, িনেদ†湜শ ও
〠㩭মতা উ湜素 এলাকায় 琣†েযাজ敬瑩 হইেব৷
(৩) 瘠†কান এলাকা মহানগেরর বিহভূ†湜ত করা হইেল, এই আইন, িবিধ,
琣†িবধান এবং এই আইেনর অধীন 琣†দ据畦 সকল আেদশ, িনেদ†湜শ ও
〠㩭মতা উ湜素 এলাকায় আর 琣†েযাজ敬瑩 হইেব না৷
(৪) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীেন কৃত সংেকাচন ও স湯楴সারণ
কায†湜কর করার 琣†েয়াজেন অথবা এত瑤সং瀣া✨牯 িবষেয় 瘠†য 瘠†কান আেদশ
琣†দান কিরেত পািরেব৷

আপীল

১৬২৷ এই আইন বা িবিধ বা 琣†িবধােনর অধীেন 琣†দ据畦 কেপ†湜ােরশন বা
瘠†ময়র বা 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜ার 瘠†কান আেদশ 湮椮ারা সং〠㩭ু潯昣 瘠†কান
ব敬瑩ি湜素 িনধ†湜ািরত প敵焮িত এবং সমেয়র মেধ敬瑩 িনধ†湜ািরত কতৃ†湜পে〠㩭র িনকট
উ湜素 আেদেশর িব汥卹ে敵焮 আপীল কিরেত পািরেবন; এবং এইে〠㩭ে摤慰 আপীল
কতৃ†湜পে〠㩭র িস敵焮া✨牯 চূড়া✨牯 হইেব এবং ইহার িব汥卹ে敵焮 瘠†কান আদালেত
瘠†কান 琣†尻 উ瑥猠াপন করা যাইেব না৷

瑴潢ায়ী আেদশ

১৬৩৷ সময় সময় জারীকৃত 瑴潢ায়ী আেদশ 湮椮ারা, সরকার(ক) কেপ†湜ােরশেনর সে楤摡 অন敬瑩ান敬瑩 瑴潢ানীয় কতৃ†湜পে〠㩭র স灯⡳েক†湜 িন潴捥পণ ও
িনয়❲敤ণ কিরেত পািরেব;
(খ) কেপ†湜ােরশন এবং সরকারী কতৃ†湜পে〠㩭র কায†湜াবলীর মেধ敬瑩 কােজর
সম†湜য় সাধন কিরেত পািরেব;
(গ) কেপ†湜ােরশনেক আিথ†湜ক সহায়তা 琣†দান কিরেত পািরেব; এবং
(ঘ) এই আইেনর উে‽⁹শ敬瑩 পূরণকে‽⁴, কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক অনুসরণীয়
সাধারণ পথ-িনেদ†湜শনার িবধান কিরেত পািরেব৷
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িবিধ 琣†ণয়ন

১৬৪৷ (১) এই আইেনর উে‽⁹শ敬瑩 পূরণকে‽⁴ সরকার, সরকারী 瘠†গেজেট

〠㩭মতা

琣†瑳⽃াপন 湮椮ারা, িবিধ 琣†ণয়ন কিরেত পািরেব৷
(২) িবেশষ কিরয়া, এবং উপেরা湜素 〠㩭মতার সামি笠牥কতােক 〠㩭ু数硥 না
কিরয়া অনু潴捥প িবিধেত চতু থ†湜 তফিসেল উে❛獮িখত সকল বা 瘠†য 瘠†কান
িবষেয় িবধান করা যাইেব না৷

琣†িবধান

১৬৫৷ (১) এই আইেনর উে‽⁹শ敬瑩 পূরণকে‽⁴, কেপ†湜ােরশন, সরকােরর

琣†ণয়েনর

পূব†湜ানুেমাদন瀣েম এবং সরকারী 瘠†গেজেট 琣†瑳⽃াপন 湮椮ারা এই আইেনর বা

〠㩭মতা

িবিধর সিহত অসাম䌳〰স敬瑩পূণ†湜 না হয়, এই潴捥প 琣†িবধান 琣†ণয়ন কিরেত
পািরেব৷
(২) িবেশষ কিরয়া, এবং উপেরা湜素 〠㩭মতার সামি笠牥কতােক 〠㩭ু数硥 না
কিরয়া, অনু潴捥প 琣†িবধােন চতু থ†湜 তফিসেল উে❛獮িখত সকল বা 瘠†য 瘠†কান
িবষেয় িবধান 琣†ণয়ন করা যাইেব৷
(৩) এই ধারায় যাহা িকছু ই থাকুক না 瘠†কন, প㹥汹ম তফিসেলর ১০
হইেত ২৫ পয†湜✨牯 瀣িমক ন獮潩ের (উভয় সেমত) উি❛獮িখত িবষেয়র উপর
琣†ণীত 瘠†কান 琣†িবধান পূব†湜 琣†কাশনা ব敬瑩িতেরেক কায†湜কর হইেব না৷

〠㩭মতা অপ†湜ণ

১৬৬৷ (১) সরকার, সরকারী 瘠†গেজেট 琣†瑳⽃াপন 湮椮ারা, এই আইন বা
িবিধর অধীেন উহার সম†† বা 瘠†য 瘠†কান 〠㩭মতা িবভাগীয় কিমশনার বা
উহার অধীন瑴潢 অন敬瑩 瘠†কান কম†湜কত†湜ােক অপ†湜ণ কিরেত পািরেব৷
(২) কেপ†湜ােরশন, সরকােরর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম গৃহীত 琣†††াব 湮椮ারা, উহার
瘠†য 瘠†কান কায†湜 উহার 瘠†য 瘠†কান 瑴潢ায়ী কিমিটেক বা 琣†ধান িনব†湜াহী
কম†湜কত†湜ােক অপ†湜ণ কিরেত পািরেব৷
(৩) 瘠†কান 瑴潢ায়ী কিমিট, কেপ†湜ােরশেনর পূব†湜ানুেমাদন瀣েম গৃহীত 琣†††াব
湮椮ারা, উপ-ধারা (২) এর অধীেন উহার উপর অিপ†湜ত কায†湜 ছাড়া তাঁহার
瘠†য 瘠†কান কায†湜 কেপ†湜ােরশেনর অন敬瑩 瘠†কান কম†湜কত†湜ােক অপ†湜ণ কিরেত
পািরেব৷

লাইেস湯挣,

১৬৭৷ (১) এই আইন বা িবিধ বা 琣†িবধােনর অধীন 琣†দ据畦 সকল

ইত敬瑩ািদ

লাইেস湯挣, অনুেমাদন বা অনুমিত িলিখতভােব হইেত হইেব৷

(২) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 সকল লাইেস湯挣, অনুেমাদন বা অনুমিত

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=852

64/72

1/24/2016

িসেলট িস긳ট কেপােরশন
ꝭ殿
আইন, ২০০১

(২) কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক 琣†দ据畦 সকল লাইেস湯挣, অনুেমাদন বা অনুমিত
琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া বা িবিধ বা 琣†িবধান হইেত 〠㩭মতা琣†া尻⤧ অন敬瑩
瘠†কান কম†湜কত†湜া কতৃ†湜ক 瑓整া〠㩭িরত হইেব৷

কেপ†湜ােরশেনর

১৬৮৷ (১) কেপ†湜ােরশেনর িব汥卹ে敵焮 বা কেপ†湜ােরশন সং瀣া✨牯 瘠†কান কােজর

পে〠㩭 ও িবপে〠㩭

জন敬瑩 瘠†ময়র বা 瘠†কান কিমশনার অথবা 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া অথবা

মামলা

উহার অন敬瑩 瘠†কান কম†湜কত†湜া বা কম†湜চারীর িব汥卹ে敵焮 瘠†কান মামলা দােয়র
কিরেত ই瀠†ুক ব敬瑩ি湜素েক মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও িঠকানা
উে❛獮খ কিরয়া একিট 瘠†নািটশ:
(ক) কেপ†湜ােরশেনর 瘠†〠㩭ে摤慰 কেপ†湜ােরশেনর কায†湜ালেয় 琣†দান কিরেত হইেব
বা 瘠†পৗঁছাইয়া িদেত হইেব;
(খ) অন敬瑩ান敬瑩 瘠†〠㩭ে摤慰, সংি瑮整‽⁴ ব敬瑩ি湜素র িনকট ব敬瑩ি湜素গতভােব বা তাঁহার
অিফস বা বাস瑴潢ােন 琣†দান কিরেত হইেব বা 瘠†পৗঁছাইয়া িদেত হইেব৷
(২) উ湜素 瘠†নািটশ 琣†দান বা 瘠†পৗঁছােনার পর ি摤慰শ িদন অিতবািহত না
হওয়া পয†湜✨牯 瘠†কান মামলা দােয়র করা যাইেব না; এবং মামলা আরজীেত
উ湜素 瘠†নািটশ 琣†দান করা বা 瘠†পৗঁছােনা হইয়ােছ িকনা তাহারও উে❛獮খ
থািকেত হইেব৷

瘠†নািটশ এবং

১৬৯৷ (১) এই আইন, িবিধ বা 琣†িবধান অনুসাের 瘠†কান কাজ করা বা

উহা জারীকরণ

করা হইেত িবরত থাকা যিদ 瘠†কান ব敬瑩ি湜素র কত†湜ব敬瑩 হয়, তাহা হইেল 瘠†কা††
সমেয়র মেধ敬瑩 ইহা কিরেত হইেব বা ইহা করা হইেত িবরত থািকেত
হইেব তাহা উে❛獮খ কিরয়া তাঁহার উপর একিট 瘠†নািটশ জারী কিরেত
হইেব৷
(২) এই আইেনর অধীেন 琣†েদয় 瘠†কান 瘠†নািটশ গঠনগত 湮椮িটর কারেণ
অৈবধ হইেব না৷
(৩) িভ敓祲潴捥প 瘠†কান িবধান না থািকেল, এই আইেনর অধীেন 琣†েদয়
সকল 瘠†নািটশ উহার 琣†াপকেক হােত হােত 琣†দান কিরয়া অথবা তাঁহার
িনকট ডাকেযােগ 瘠†琣†রণ কিরয়া বা তাঁহার বাস瑴潢ান বা কম†湜瑴潢েলর 瘠†কান
িবিশ‽⁴ 瑴潢ােন লটকাইয়া জারী কিরেত হইেব৷
(৪) 瘠†য 瘠†নািটশ সব†湜সাধারেণর জন敬瑩 তাহা কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক িনধ†湜ািরত
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瘠†কান 琣†কাশ敬瑩 瑴潢ােন লটকাইয়া জারী করা হইেল উহা যথাযথভােব জারী
হইয়ােছ বিলয়া গণ敬瑩 হইেব৷

琣†কাশ敬瑩 瘠†রকড†湜

১৭০৷ এই আইেনর অধীেন 琣†敧慰তকৃত এবং সংরি〠㩭ত যাবতীয় 瘠†রকড†湜
এবং 瘠†রিজ‽⁴ার Evidence Act, 1872 (I of 1872) 瘠†ত 瘠†য অেথ†湜 ব敬瑩ব渠敧ত
হইয়ােছ 瘠†সই অেথ†湜, 琣†কাশ敬瑩 瘠†রকড†湜 (Public document) বিলয়া গণ敬瑩
হইেব৷

瘠†ময়র ৫১[ * *

১৭১৷ 瘠†ময়র ৫২[ * * *], 琣†েত敬瑩ক কিমশনার, 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া,

* ] কিমশনার,

কেপ†湜ােরশেনর অন敬瑩ান敬瑩 কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারী এবং কেপ†湜ােরশেনর কায†湜

ইত敬瑩ািদ

স灯⡳াদেনর জন敬瑩 যথাযথভােব 〠㩭মতা 琣†া尻⤧ অন敬瑩ান敬瑩 ব敬瑩ি湜素, Penal Code

জনেসবক

(XLV of 1860) এর section 21 এ 瘠†য অেথ†湜 ব敬瑩ব渠敧ত হইয়ােছ 瘠†সই
অেথ†湜, জনেসবক (Public servant) বিলয়া গণ敬瑩 হইেব৷

সরল িব慄敬ােস
কৃত কায†湜 র〠㩭ণ

১৭২৷ এই আইন বা িবিধ বা 琣†িবধােনর অধীেন সরল িব慄敬ােস কৃত 瘠†কান
কােয†湜র ফেল 瘠†কান ব敬瑩ি湜素 〠㩭িত笠牥†† হইেল বা তাঁহার 〠㩭িত笠牥†† হইবার
স†湜াবনা থািকেল ত†湜ন敬瑩 সরকার, কেপ†湜ােরশন বা উহােদর িনকট হইেত
〠㩭মতা琣†া尻⤧ 瘠†কান ব敬瑩ি湜素র িব汥卹ে敵焮 瘠†কান 瘠†দওয়ানী বা 瘠†ফৗজদারী মামলা বা
অন敬瑩 瘠†কান আইনগত কায†湜瀣ম 笠牥হণ করা যাইেব না৷

রিহতকরণ ও

১৭৩৷ (১) এই আইন বলব汹瑳 হইবার সে楤摡 সে楤摡 Paurashava

瘠†হফাজত

Ordinance, 1977 (XXVI of 1977) অতঃপর উ湜素 Ordinance বিলয়া
উে❛獮িখত, এর িসেলট মহানগরীর 瘠†〠㩭ে摤慰 琣†েয়াগ রিহত হইেব৷
(২) উ湜素 Ordinance এর 琣†েয়াগ উ湜素潴捥েপ রিহত হইবার পর,৫৩[

(ক) এই আইেন যাহা িকছু ই থাকুক না 瘠†কন, এই আইেনর অধীন

কেপ†湜ােরশন গিঠত না হওয়া পয†湜✨牯 Paurshava Ordinance, 1977
(Ord. No. XXVI of 1977) এর অধীন গিঠত িবদ敬瑩মান িসেলট
瘠†পৗরসভার 瘠†চয়ারম敬瑩ান ও কিমশনারগণ কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়র ও
কিমশনার িহসােব উহার দািয়灳 পালন কিরয়া যাইেবন;]
(খ) উ湜素 Ordinance এর অধীন 琣†ণীত সকল িবিধ, 琣†িবধান ও বাই-ল,
琣†দ据畦 সকল আেদশ, জারীকৃত সকল 琣†瑳⽃াপন বা 瘠†নািটশ এবং
ম䌳〰ুরীকৃত সকল লাইেস湯挣 ও অনুমিত, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত
সাম䌳〰স敬瑩পূণ†湜 হওয়া সােপে〠㩭, রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয†湜✨牯
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সাম䌳〰স敬瑩পূণ†湜 হওয়া সােপে〠㩭, রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয†湜✨牯
বলব汹瑳 থািকেব এবং এই আইেনর অধীেন 琣†ণীত, 琣†দ据畦, জারীকৃত বা
ম䌳〰ুরীকৃত হইয়ােছ বিলয়া গণ敬瑩 হইেব এবং উ湜素 সকল বাই-ল 琣†িবধান
িহসােব গণ敬瑩 হইেব;
(গ) িসেলট 瘠†পৗরসভার সকল স灯⡳দ, অিধকার, 〠㩭মতা, কতৃ†湜灳 ও
সিু বধা, সকল 瑴潢াবর, অ瑴潢াবর স灯⡳ি据畦, তহিবল, নগদ ও ব敬瑩াংেক গি瀠†ত

অথ†湜, িবিনেয়াগ এবং উ湜素 স灯⡳ি据畦 স灯⡳িক†湜ত উহার যাবতীয় অিধকার বা
উহােত উহার যাবতীয় 瑓整াথ†湜 কেপ†湜ােরশেনর িনকট হ††া✨牯িরত ও ন敬瑩††
হইেব;
(ঘ) িসেলট 瘠†পৗরসভার সকল ঋণ, দায় ও দািয়灳 এবং উহার 湮椮ারা বা
উহার সিহত স灯⡳ািদত সকল চুি湜素 কেপ†湜ােরশেনর কর, দায় ও দািয়灳
এবং উহার 湮椮ারা বা উহার সিহত স灯⡳ািদত চুি湜素 বিলয়া গণ敬瑩 হইেব;
(ঙ) িসেলট 瘠†পৗরসভা কতৃ†湜ক 琣†ণীত সকল বােজট, 琣†ক‽⁴ ও পিরক‽⁴না
বা তৎকতৃ†湜ক কৃত সকল মূল敬瑩ায়ন, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত
সাম䌳〰স敬瑩পূণ†湜 হওয়া সােপে〠㩭, রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয†湜✨牯
বলব汹瑳 থািকেব, এবং কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক এই আইেনর অধীেন 琣†ণীত বা
কৃত হইয়ােছ বিলয়া গণ敬瑩 হইেব;
(চ) িসেলট 瘠†পৗরসভার 琣†াপ敬瑩 সকল কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস, িফস ও
ভাড়া এবং অন敬瑩ান敬瑩 অথ†湜 এই আইেনর অধীেন কেপ†湜ােরশেনর 琣†াপ敬瑩
বিলয়া গণ敬瑩 হইেব;
(ছ) িসেলট 瘠†পৗরসভা কতৃ†湜ক আেরািপত সকল কর, 瘠†রইট, 瘠†টাল, 瘠†সস,
িফস, ও ভাড়া এবং অন敬瑩ান敬瑩 দাবী কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক পিরবিত†湜ত না
হওয়া পয†湜✨牯, একই হাের থািকেব;
(জ) িসেলট 瘠†পৗরসভার সকল কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারী কেপ†湜ােরশেন বদলী
হইেবন ও কেপ†湜ােরশেনর কম†湜কত†湜া ও কম†湜চারী হইেবন, এবং তাঁহােদর
পদবী 琣†ধান িনব†湜াহী কম†湜কত†湜া কতৃ†湜ক, 瘠†ময়েরর অনুেমাদন瀣েম, ি瑴潢র করা
হইেব, তাঁহারা উ湜素潴捥প বদলীর পূেব†湜 瘠†য শেত†湜 চাকুরীেত িছেলন,

কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক পিরবিত†湜ত না হওয়া পয†湜✨牯, 瘠†স শেত†湜ই উহার অধীেন
চাকুরীেত থািকেবন; এবং
(ঝ) িসেলট 瘠†পৗরসভা কতৃ†湜ক বা উহার িব汥卹ে敵焮 দােয়রকৃত সকল মামলা瘠†মাক‽⁹মা কেপ†湜ােরশন কতৃ†湜ক বা উহার িব汥卹ে敵焮 দােয়রকৃত মামলা瘠†মাক‽⁹মা বিলয়া গণ敬瑩 হইেব;
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৫৪[

(ঞ) িবদ敬瑩মান িসেলট 瘠†পৗরসভার 瘠†চয়ারম敬瑩ান ও কিমশনারগণ দফা

(ক) এর অধীন কেপ†湜ােরশেনর 瘠†ময়র ও কিমশনার িহসােব দািয়灳
笠牥হেণর সে楤摡 সে楤摡 িসেলট 瘠†পৗরসভা িবলু尻⤧ হইেব৷]

িনধ†湜ািরত

১৭৪৷ এই আইেন 瘠†কান িকছু কিরবার জন敬瑩 িবধান থাকা সে湯楴ও যিদ

প敵焮িতেত

উহা 瘠†কান কতৃ†湜প〠㩭 কতৃ†湜ক বা, িক প敵焮িতেত করা হইেব এই স灯⡳েক†湜

কিতপয়

瘠†কান িবধান না থােক, তাহা হইেল, উ湜素 কাজ িনধ†湜ািরত প敵焮িতেত এবং

িবষেয়র িন崧瑨ি据畦

িনধ†湜ািরত কতৃ†湜প〠㩭 কতৃ†湜ক স灯⡳ািদত হইেব৷

অসুিবধা
দূরীকরণ

১৭৫৷ এই আইেনর িবধানাবলী কায†湜কর কিরবার 瘠†〠㩭ে摤慰 瘠†কান অসিু বধা
瘠†দখা িদেল সরকার উ湜素 অসিু বধা দূরীকরণাথ†湜, আেদশ 湮椮ারা, 琣†েয়াজনীয়
瘠†য 瘠†কান ব敬瑩ব瑴潢া 笠牥হণ কিরেত পািরেব:

তেব শত†湜 থােক 瘠†য, এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কেপ†湜ােরশন গিঠত
হইবার তািরখ হইেত 獮潩ই বৎসর অিত瀣া✨牯 হইবার পর উ湜素潴捥প 瘠†কান
আেদশ 瘠†দওয়া যাইেব না৷

১ দফা ( ড) িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ২ ধারা
কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২ “(গ)” ব畣潤নী ও অ〠㩭রিট “(খ)” ব畣潤নী ও অ〠㩭রিটর পিরবেত†湜 িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন,
২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ২ ধারা কতৃ†湜ক 琣†িত瑴潢ািপত৷
৩ দফা ( খ) িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ৩ ধারা
কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৪ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৩ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৫ “(গ)” ব畣潤নী ও অ〠㩭রিট “(খ)” ব畣潤নী ও অ〠㩭রিটর পিরবেত†湜 িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন,
২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ৩ ধারা কতৃ†湜ক 琣†িত瑴潢ািপত৷
৬ “ও 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন)
এর ৩ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৭ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৪ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
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৮ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৫ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৯ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৫ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
১০ “আিম, ..............................,” শ瑣敬, কমা牥畱িল ও িচ獮潩িট “আিম .............................., িপতা ও
মাতা বা 瑓整ামী ..................................” শ瑣敬牥畱িল, কমা牥畱িল ও িচ獮潩িটর পিরবেত†湜 িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন
(সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ৫ ধারা কতৃ†湜ক 琣†িত瑴潢ািপত৷
১১ “瘠†ডপুিট 瘠†ময়র/” শ瑣敬牥畱িল ও িচ獮潩িট িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ৫ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
ৃ ভােব 瘠†ঘাষণা” শ瑣敬牥畱িল সেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
১২ “বা দঢ়
আইন) এর ৫ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
১৩ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৬ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
১৪ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৬ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
১৫ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৭ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
১৬ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৭ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
১৭ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৭ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
১৮ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৭ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
১৯ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৭ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২০ জ) প敬瑩ারািট িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ৭ ধারা
কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২১ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৮ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২২ “বা 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৮ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
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২৩ “বা 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৮ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২৪ “বা 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৮ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২৫ “বা 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৮ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২৬ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৯ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧
২৭ “ও 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ৯ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২৮ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ১০ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
২৯ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ১০ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧ |
৩০ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ১০ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৩১ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১০ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৩২ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১১ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৩৩ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১১ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৩৪ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১১ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৩৫ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১২ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧|
৩৬ ”瘠†ময়র ও 瘠†ডপুিট ” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ১৩ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷|
৩৭ ”瘠†ময়র ও 瘠†ডপুিট ” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ১৩ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷|

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=852

70/72

1/24/2016

িসেলট িস긳ট কেপােরশন
ꝭ殿
আইন, ২০০১

৩৮ ” 瘠†ময়র ও 瘠†ডপুিট ” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ১৪ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৩৯ ” 瘠†ময়র ও 瘠†ডপুিট ” শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ১৪ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৪০ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১৫ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৪১ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১৫ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৪২ ” 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র , ” শ瑣敬牥畱িল ও কমা িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১৬ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৪৩ ”তৎকতৃ†湜ক” শ瑣敬িট ”瘠†ডপুিট 瘠†ময়র এবং 瘠†কান 瘠†〠㩭ে摤慰 উভয়ই দািয়灳 পালেন অপারগ হইেল 瘠†ময়র কতৃ†湜ক ”
শ瑣敬牥畱িলর পিরবেত†湜 িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ১৬
ধারা কতৃ†湜ক 琣†িত瑴潢ািপত৷
৪৪ ”, সরকার কতৃ†湜ক মেনানীত 瘠†কান কিমশনার ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল ”瘠†ডপুিট 瘠†ময়র , ” শ瑣敬牥畱িল ও কমার
পিরবেত†湜 িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ১৬ ধারা কতৃ†湜ক
琣†িত瑴潢ািপত৷
৪৫ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ১৭ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৪৬ ”(গ)” ব畣潤নী ও অ〠㩭রিট ” (খ)” ব畣潤নী ও অ〠㩭রিটর পিরবেত†湜 িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন,
২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ১৯ ধারা কতৃ†湜ক 琣†িত瑴潢ািপত
৪৭ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ২০ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৪৮ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ২০ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧
৪৯ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ২১ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৫০ ”, 瘠†ডপুিট 瘠†ময়র ” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর
১৭নং আইন) এর ২২ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
৫১ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ২৩ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧
৫২ “,瘠†ডপুিট 瘠†ময়র” কমা ও শ瑣敬牥畱িল িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং
আইন) এর ২৩ ধারা কতৃ†湜ক িবলু尻⤧৷
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৫৩ দফা (ক) সেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ২৪ ধারা
কতৃ†湜ক 琣†িত瑴潢ািপত৷
৫৪ দফা (ঞ) িসেলট িসিট কেপ†湜ােরশন (সংেশাধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১৭নং আইন) এর ২৪ ধারা
কতৃ†湜ক 琣†িত瑴潢ািপত৷
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