
 
 

 

 
 
গাজীপুর o uহার সিন্নিহত eলাকা সমনব্েয় eকিট আধুিনক, সুসম্মত o সুপিরকিল্পত িশল্প নগরী o আকষ র্ণীয় পয র্টন 

নগরী িতষ্ঠার সব্ােথ র্ uক্ত aঞ্চেলর সুপিরকিল্পত uন্নয়ন িনিশ্চত কিরবার লেক্ষয্ eকিট কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠার uেদ্দেশয্ আনীত 
 

আiন 
 

েযেহতু গাজীপুের ভাoয়াল জাতীয় uদয্ান, মধুপুর গড় o িবিভন্ন ভারী-মাঝাির িশল্প িতষ্ঠান রিহয়ােছ েসেহতু েসগুেলার যথাযথ 
বয্বহার o সুসমিনব্ত uন্নয়েনর মাধয্েম eকিট আকষ র্ণীয় পয র্টন o িশল্প aঞ্চল িতষ্ঠার সুেযাগ রিহয়ােছ; 

 
eবং েযেহতু uক্তরূপ পয র্টন o িশল্পাঞ্চল িতষ্ঠার জনয্ uক্ত aঞ্চেলর পিরকিল্পত uন্নয়ন আবশয্ক; 
 
eবং েযেহতু uক্ত aঞ্চেলর ভূ- াকৃিতক পিরেবশ বজায় রাখা; 
 
eবং েযেহতু eতদুেদ্দেশয্ েয়াজনীয় ভূিম aিধগর্হণ o ভূিমর uপযুক্ত বয্বহার িনিশ্চত করা েয়াজন; 
 
eবং েযেহতু aপিরকিল্পত নগরায়ন বন্ধ করাসহ aননুেমািদতভােব িনিম র্ত iমারত o স্থাপনা aপসারণ করা জরুরী; 
 
eবং েযেহতু uক্ত aঞ্চেলর aবকাঠােমা o স্থাপনাসমূহ দৃিষ্টনন্দন হoয়া বাঞ্চনীয়; 
 
eবং েযেহতু uপের বিণ র্ত uেদ্দশয্সমূহ সাধন eবং আনুষিঙ্গক aনয্ানয্ কায র্ািদ সম্পন্ন কিরবার লেক্ষয্ eকিট কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠা করা 

সমীচীন o েয়াজনীয়; 
 

েসেহতু, eতদদব্ারা িনম্নরূপ আiন ণয়ন করা হiল:- 
 

 

থম aধয্ায় 
ারিম্ভক 

 

2। সংিক্ষপ্ত িশেরানাম, েয়াগ o বতর্ন।- (2) ei আiন গাজীপুর uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ আiন, 3127 নােম aিভিহত হiেব। 
  

(3) ei আiন বা, েক্ষ মত, uহার েকান িবধান,- 
 

(ক) গাজীপুর েজলার েমৗজার ময্ােপ িচিহ্নত শহর eলাকায়, eবং গাজীপুর েজলার আoতাধীন eলাকায়, যিদ 
থােক, aিবলেমব্; eবং 

 

(খ) সরকার, সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন দব্ারা, গাজীপুর েজলার বা uহার সিন্নিহত aনয্ েকান eলাকার জনয্, েযi 
তািরখ িনধ র্ারণ কিরেব, েসi eলাকার জনয্ েসi তািরেখ েযাজয্ হiেব। 

 
3। সংজ্ঞা।- িবষয় বা সেঙ্গর পিরপন্থী েকান িকছু না থািকেল, ei আiেন- 
 

(2)  “আিথ র্ক িতষ্ঠান” aথ র্ আিথ র্ক িতষ্ঠান আiন, 2৯৯4 (2৯৯4 সেনর 38 নং আiন) eর ধারা  3(খ) েত 
সংজ্ঞািয়ত ʻআিথ র্ক িতষ্ঠান’; 

 

(3) “uন্নয়ন কল্প” aথ র্ সরকার aনুেমািদত েকান uন্নয়ন কল্প; 
(4) “কতৃর্পক্ষ” aথ র্ ধারা 4 eর aধীন িতিষ্ঠত গাজীপুর uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ; 
 

(5) ‘‘েকাম্পানী’’ aথ র্ েকাম্পানী আiন, 2৯৯5 (2৯৯5 সেনর 29 নং আiন) eর ধারা 3(ঘ) েত সংজ্ঞািয়ত 
‘েকাম্পানী’;  

 

(6) “ক্ষমতা াপ্ত কম র্কতর্া” aথ র্ ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক ক্ষমতা াপ্ত কতৃর্পেক্ষর েকান 
কম র্কতর্া;  

 

(7)  “েচয়ারময্ান” aথ র্ কতৃর্পেক্ষর েচয়ারময্ান; 
 

(8) “ িবধানমালা” aথ র্ ei আiেনর aধীন ণীত িবধানমালা; 
 

(9) “েফৗজদারী কায র্িবিধ” aথ র্ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);  
 

(৯)      “বয্িক্ত” aেথ র্ েয েকান িতষ্ঠান, েকাম্পািন বা সংস্থা aন্তভু র্ক্ত হiেব, uহা িনবিন্ধত হuক বা না হuক;  



 
 

 

(21) “িবিধমালা” aথ র্ ei আiেনর aধীন ণীত িবিধমালা;  
(22)   “মহাপিরকল্পনা (Master Plan)” aথ র্ গাজীপুর েজলার েমৗজা ময্ােপ িচিহ্নত শহর eলাকায় গাজীপুর েজলার 

আoতাধীনeলাকায়, eবং ei আiেনর ধারা 2 eর uপ-ধারা (3) eর দফা (খ) eর aধীন সরকাির েগেজেট 
জ্ঞাপন দব্ারা িনধ র্ািরত eলাকার ভূিম বয্বহার সংকর্ান্ত মহাপিরকল্পনা (Master Plan), াকচারাল প্লয্ান 

(Structural Plan)o িডেটলiড eিরয়া প্লয্ান (Detailed Area Plan); eবং 
 

(23) “সদসয্” aথ র্ কতৃর্পেক্ষর সদসয্। 
(24)  “aংশীদারী িতষ্ঠান” aথ র্ মুনাফা aজর্ন eবং িনেজেদর মেধয্ uক্ত মুনাফা বন্টেনর uেদ্দেশয্ দুi বা তেতািধক 

বয্িক্ত েসচ্ছায় চুিক্তবদ্ধ হেয় েযi বয্বসা সংগঠন গেড় েতােল। 
(25) “সমবায় সিমিত” aথ র্ সমবায় সিমিত আiন, 3112 (3112 eর 58 নং আiন) eর ধারা 3(31) e সংজ্ঞািয়ত 

িতষ্ঠান যাহা আমানত গর্হণ বা ঋণ দান কােজ িনেয়ািজত। 
 

িদব্তীয় aধয্ায় 
কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠা, iতয্ািদ 

4। কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠা।- (2) ei আiন কায র্কর হiবার পর সরকার, সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন দব্ারা, ‘গাজীপুর uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ’ 
নােম eকিট কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠা কিরেব। 
 

(3) কতৃর্পক্ষ eকিট সংিবিধবদ্ধ সংস্থা হiেব eবং uহার স্থায়ী ধারাবািহকতা o সাধারণ সীলেমাহর থািকেব eবং ei আiন বা 
তদধীন ণীত িবিধ বা িবধান সােপেক্ষ, iহার স্থাবর বা aস্থাবর uভয় কার সম্পিত্ত aজর্ন কিরবার, aিধকাের রািখবার বা হস্তান্তর 
কিরবার ক্ষমতা থািকেব eবং iহা িনজ নাম বয্বহাের মামলা দােয়র কিরেত পািরেব eবং iহার িবরূেদ্ধo মামলা দােয়র করা যাiেব। 

5। কতৃর্পেক্ষর কায র্ালয়।- কতৃর্পেক্ষর কায র্ালয় গাজীপুর েজলা সদের স্থািপত হiেব। 
6। কতৃর্পক্ষ গঠন, iতয্ািদ।- (2) ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প িনম্ন বিণ র্ত সদসয্ সমনব্েয় কতৃর্পক্ষ গিঠত হiেব, যথাঃ- 

(ক)       সরকার কতৃর্ক িনেয়াগকৃত eকজন েচয়ারময্ান;  

(খ) সরকার কতৃর্ক িনেয়াগকৃত 4 (িতন) জন সদসয্, যথাঃ- 

(2)  সদসয্ ( শাসন o aথ র্);  

(3)  সদসয্ ( েকৗশল); eবং 

(4)  সদসয্ (পিরকল্পনা);  

(গ)  েজলা শাসক, গাজীপুর;  

(ঘ)  ভূিম ম ণালয় কতৃর্ক মেনানীত aনূয্ন uপ-সিচব পয র্ােয়র eকজন কম র্কতর্া; 

(ঙ) পিরেবশ o বন ম ণালয় কতৃর্ক মেনানীত aনূয্ন uপ-সিচব পয র্ােয়র eকজন কম র্কতর্া;  

(চ) পুিলশ সুপার, গাজীপুর; 

(ছ) েময়র, গাজীপুর েপৗরসভা; 

(জ) িবভাগীয় ধান, নগর aঞ্চল পিরকল্পনা িবভাগ, জাতীয় িবশব্িবদয্ালয়, গাজীপুর; 

(ঝ) েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালেয়র eকজন uপযুক্ত িতিনিধ; 

(ঞ) স্থাপতয্ aিধদপ্তেরর ধান স্থপিত কতৃর্ক মেনানীত গাজীপুর েজলায় কম র্রত স্থানীয় স্থাপতয্ িবভােগর eকজন 
uপযুক্ত িতিনিধ;  

(ট) িনব র্াহী েকৗশলী, গণপূতর্ িবভাগ, গাজীপুর; 

(ঠ) গাজীপুর িশল্প o বিণক সিমিতর সভাপিত aথবা তৎকতৃর্ক মেনানীত সিমিতর eকজন িতিনিধ; eবং 

(ড) কতৃর্পেক্ষর আoতাধীন eলাকায় বসবাসরত সরকার কতৃর্ক মেনানীত 4 (িতন) জন িবিশষ্ট নাগিরক, তন্মেধয্ 
aনূয্ন eক জন মিহলা হiেবন।  

 
(3) েচয়ারময্ান eবং uপ-ধারা (2) eর দফা (খ) েত uিল্লিখত সদসয্গণ কতৃর্পেক্ষর সাব র্ক্ষিণক কম র্কতর্া হiেবন eবং সরকার কতৃর্ক 

িনধ র্ািরত শেতর্ 4 বৎসর েময়ােদর জনয্ ে ষেণ িনযুক্ত হiেবন। 
 



 
 

(4) েকান বয্িক্ত eকািদকর্েম বা aনয্ েকানভােব 3 (দুi) েময়ােদর েবশী সমেয়র জনয্ েচয়ারময্ান বা সাব র্ক্ষিণক সদসয্ িহসােব 
িনেয়াগ লােভর েযাগয্ হiেবন না। 

 

(5) সরকার, সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন দব্ারা, েয েকান সময়, েচয়ারময্ান বা uপ-ধারা (2) eর দফা (খ) েত uিল্লিখত েকান সদসয্েক 
aবয্াহিত দান কিরেত পািরেব। 

 
(6) uপ-ধারা (2) eর দফা (ঠ) েত uিল্লিখত সদসয্ uক্ত সিমিতর িনব র্ািচত পদািধকারী হiেল িতিন েয েময়ােদর জনয্ িনব র্ািচত হন 

েসi েময়াদকালীন, eবং দফা (ড) েত uিল্লিখত সদসয্গণ মেনানয়েনর তািরখ হiেত 4 (িতন) বৎসর েময়ােদর জনয্ eবং সমেয়, সব্ীয় পেদ 
বহাল থািকেবনঃ  

 
তেব শতর্ থােক েয, সরকার, েয়াজনেবােধ, েয েকান সময় uক্ত দফা (ঠ) o (ড) েত uিল্লিখত মেনানীত সদসয্গণেক েময়াদ েশষ 

হiবার পূেব র্ েকান কার কারণ দশ র্ােনা বয্িতেরেক aবয্াহিত দান কিরেত পািরেব।  
 

 (7) uপ-ধারা (2) eর দফা (ঠ) o (ড) েত uিল্লিখত েকান সদসয্ সরকােরর uেদ্দেশয্ সব্াক্ষরযুক্ত প েযােগ তাহার পদ তয্াগ কিরেত 
পািরেবন। 

 
(8) েচয়ারময্ােনর পদ শূনয্ হiেল িকংবা তাহার aনুপিস্থিত, aসুস্থতা বা aনয্ েকান কারেণ েচয়ারময্ান তাহার দািয়তব্ পালেন 

aসমথয্র্ হiেল, শূনয্ পেদ নূতন েচয়ারময্ান কায র্ভার গর্হণ না করা পয র্ন্ত িকংবা েচয়ারময্ান পুনরায় সব্ীয় দািয়তব্ পালেন সমথ র্ না হoয়া পয র্ন্ত 
সরকার কতৃর্ক মেনািনত েকান সদসয্ েচয়ারময্ানরূেপ দািয়তব্ পালন কিরেবন। 

 
7। কতৃর্পেক্ষর ক্ষমতা o কায র্াবলী।- ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প, কতৃর্পেক্ষর ক্ষমতা o কায র্াবলী হiেব িনম্নরূপ, যথাঃ- 
 

(2) ভূিমর েযৗিক্তক বয্বহার িনিশ্চত কিরয়া মহাপিরকল্পনা ণয়ন o বাস্তবায়ন; 

(3) মহাপিরকল্পনা (Master Plan) ণয়েনর িনিমত্ত ভূিম জিরপ o সমীক্ষা, গেবষণা পিরচালনা eবং তদসংিশ্লষ্ট 
সকল কার তথয্, uপাত্ত সংগর্হ o সংরক্ষণ; 

(4) ভূিমর uপর েয েকান কৃিতর aপিরকিল্পত uন্নয়ন িনয় ণ eবং আধুিনক o আকষ র্ণীয় পয র্টন aঞ্চল o নগর 
পিরকল্পনা সংকর্ান্ত িবিভন্ন uন্নয়নমূলক কায র্াবলী গর্হণ;  

(5) আবািসক, বািণিজয্ক, িবেনাদন, িশল্প বা eতদ্সম্পিকর্ত aবকাঠােমা িনম র্ােণর জনয্ পৃথক পৃথক eলাকার aবস্থান 
িনধ র্ারণ o সংরক্ষণ িনিশ্চত করার লেক্ষয্ সুদূর সারী uন্নয়ন পিরকল্পনা গর্হণ o uহার কায র্কর বাস্তবায়ন;  

(6) েদিশ o িবেদিশ পয র্টকেদর গাজীপুর েজলায় িনরাপদ aবস্থান o যাতায়াত সহজ কিরবার লেক্ষয্ আধুিনক পয র্টন 
নগরী o aঞ্চেলর জনয্ েয়াজনীয় সংখয্ক সড়ক, মহাসড়ক, েনৗপথ, েরলপথ o সমু পথ িনম র্ােণর লেক্ষয্ সংিশ্লষ্ট 
কতৃর্পেক্ষর সিহত আেলাচনাকর্েম যথাযথ পিরকল্পনা ণয়ন o বাস্তবায়েণর েক্ষে  সমনব্য় সাধন; 

 (7) aপিরকিল্পত, a শস্ত o িঘিঞ্জ বসিত aপসারণকর্েম নূতন আবাসন কল্প ণয়ন, বাস্তবায়ন eবং uক্ত eলাকার 
বািসন্দাগেণর পুনব র্াসেনর লেক্ষয্ েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হণ; 

(8) িনম্নিবত্ত, বিস্তবাসী eবং গৃহহীনেদর আবাসন সমসয্ার aগর্ািধকার িবেবচনায় রািখয়া uন্নয়ন পিরকল্পনা গর্হণ o 
uহার বাস্তবায়ন; 

(9) uন্নয়ন কল্প িকর্য়াধীন রিহয়ােছ eiরূপ েকান eলাকার জনয্ uন্নয়নমূলক কম র্কােন্ডর aন্তব র্ত কালীন আেদশ 
জাির eবং uক্ত eলাকার ভূিম বয্বহােরর পিরবতর্ন বা েকান iমারত বা স্থাপনার পিরবতর্েনর uপর aনিধক eক 
বৎসর পয র্ন্ত িবিধ-িনেষধ আেরাপ; 

(৯) আধুিনক o আকষ র্ণীয় পয র্টন aঞ্চল o নগর পিরকল্পনার আoতায় িবিভন্ন নাগিরক সুিবধা ৈতরী eবং uহার 
ধারাবািহক সংরক্ষণ; 

(21) পয র্াপ্ত সংখয্ক বনায়ন o সবুজ েবষ্টনী ৈতির; 

(23) েকান uন্নয়ন পিরকল্পনা গর্হণ বা বাস্তবায়েনর জনয্ কতৃর্পেক্ষর িনজসব্ বয্েয় েদশী-িবেদশী বা aনয্ েকান স্থানীয় 
কতৃর্পক্ষ বা সরকাির সংস্থা বা িতষ্ঠােনর িনকট হiেত পরামশ র্ বা সহযািগতা গর্হণ o বাস্তবায়ন;   

 (24) েকান uন্নয়ন কল্প aথ র্ায়ন eবং বাস্তবায়ন তত্তব্াবধান;  



 
 

(25) সরকােরর পূব র্ানুমাদনকর্েম বয্াংক বা সরকার কতৃর্ক aনুেমািদত েয েকান আিথ র্ক িতষ্ঠান বা িবেদশী সংস্থা 
হiেত ঋণ গর্হণ; 

(26) eলাকার uন্নয়ন o িবকােশর লেক্ষয্ সংিশ্লষ্ট ম ণালয়, িবভাগ বা কতৃর্পেক্ষর সিহত সমনব্য় সাধন; 

(27) আধুিনক o আকষ র্ণীয় aঞ্চল o নগর সংকর্ান্ত েসিমনার, িসেম্পািজয়াম o oয়াকর্শেপর আেয়াজন; 

(28) ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প aনয্ েকান বয্িক্ত বা িতষ্ঠােনর সিহত চুিক্ত সম্পাদন ; eবং 

 (29) ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকল্প সরকার কতৃর্ক, সময় সময়, কতৃর্পেক্ষর uপর aিপ র্ত aনয্ েয েকান দািয়তব্ o 
কায র্াবলী সম্পাদন।  

 

8। কতৃর্পেক্ষর ধান িনব র্াহী।- েচয়ারময্ান কতৃর্পেক্ষর ধান িনব র্াহী হiেবন eবং িতিন- 
 

(ক)  ei আiন eবং তদধীন ণীত িবিধমালা o িবধানমালার িবধান aনুসাের কতৃর্পেক্ষর শাসন পিরচালনার 
জনয্ দায়ী থািকেবন; eবং  

 

(খ)  ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প কতৃর্পেক্ষর ক্ষমতা েয়াগ o কায র্াবলী সম্পাদন কিরেবন। 
 

9। েচয়ারময্ান o সাব র্ক্ষিণক সদেসয্র aেযাগয্তা o aপসারণ।- (2) েকান বয্িক্ত েচয়ারময্ান বা সাব র্ক্ষিণক সদসয্ হiবার েযাগয্ 
হiেবন না aথবা েচয়ারময্ান বা সাব র্ক্ষিণক সদসয্ থািকেত পািরেবন না, যিদ িতিন - 

(ক) বাংলােদেশর নাগিরক না হন;  

(খ) শারীিরক বা মানিসক aসমেথ র্র কারেণ দািয়তব্ পালেন aক্ষম হন;   

(গ) েকান uপযুক্ত আদালত কতৃর্ক েদuিলয়া বা a কৃিতস্থ বিলয়া েঘািষত হন;  

(ঘ) েকান বয্াংক বা আিথ র্ক িতষ্ঠান কতৃর্ক ঋণ েখলাপী িহসােব েঘািষত হন;  

(ঙ) েকান েফৗজদারী aপরােধর দােয় েদাষী সাবয্স্ত হiয়া আদালত কতৃর্ক aনূয্ন 4 (িতন) বৎসেরর কারাদেন্ড 
দিন্ডত হন; বা 

(চ) কতৃর্পেক্ষর সব্াথ র্ সংিশ্লষ্ট েকান েপশা বা বয্বসার সােথ তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব জিড়ত থােকন বা হন। 
 

(3) সরকার, ei ধারার aধীন কারণ দশ র্াiবার যুিক্তসঙ্গত সুেযাগ দান কিরয়া, েচয়ারময্ান বা েকান সাব র্ক্ষিণক সদসয্েক 
aপসারণ কিরেত পািরেব। 

 
 (4) ei ধারার aধীন aপসািরত েকান বয্িক্ত কতৃর্পেক্ষর েচয়ারময্ান বা সাব র্ক্ষিণক সদসয্ িহসােব aথবা aনয্ানয্ সরকাির o 

সব্ায়তব্শািসত সংস্থা বা aনয্ েকান কতৃর্পেক্ষর েকান পেদ িনেয়ােগর aেযাগয্ হiেবন।  
 

 ৯। কতৃর্পেক্ষর সভা।- (2) ei আiেনর িবধানাবলী সােপেক্ষ, কতৃর্পক্ষ uহার সভার কায র্পদ্ধিত িনধ র্ারণ কিরেব। 
 

(3) েচয়ারময্ান, কতৃর্পেক্ষর সকল সভায় সভাপিততব্ কিরেবন eবং তাহার aনুপিস্থিতেত তদকতৃর্ক মেনানীত েকান সদসয্ সভায় 
সভাপিততব্ কিরেবন। 

 

(4) কতৃর্পেক্ষর সভায় েকারােমর জনয্ দুi-তৃতীয়াংশ সদেসয্র uপিস্থিতর েয়াজন হiেব।  
 

(5) িত 4 (িতন) মােস কতৃর্পেক্ষর aনূয্ন eকিট সভা aনুিষ্ঠত হiেব eবং সভার তািরখ, সময় o স্থান েচয়ারময্ান কতৃর্ক 
িনধ র্ািরত হiেবঃ 

 

তেব শতর্ থােক েয, েয েকান সময় জরুরী সভা আহবান করা যাiেব।    
(6) কতৃর্পেক্ষর সভায় িসদ্ধান্ত গর্হেণ েতয্ক সদেসয্র eকিট কিরয়া েভাট থািকেব eবং েভােটর সমতার েক্ষে  সভায় 

সভাপিততব্কারী সদেসয্র িদব্তীয় বা িনণ র্ায়ক েভাট দােনর aিধকার থািকেব। 
 

 (7) েকবল েকান সদসয্ পেদ শূনয্তা বা কতৃর্পক্ষ গঠেন কর্িট থািকবার কারেণ কতৃর্পেক্ষর েকান কায র্ বা কায র্ধারা aৈবধ হiেব না 
বা তৎসম্পেকর্ েকান শ্ন বা আপিত্ত uত্থাপন করা যাiেব না। 
 

(8) েতয্ক সভার কায র্িববরণী সব্াক্ষিরত হiবার aনিধক 41 (ি শ) িদেনর মেধয্ সরকােরর িনকট uহার aনুিলিপ ে রণ কিরেত 
হiেব। 

 
21। সম্মানী।- কতৃর্পেক্ষর সভায় aংশগর্হণকারী বয্িক্তগণ eবং ei আiেনর aধীন গিঠত কিমিটর সদসয্ িবিধমালা দব্ারা িনধ র্ািরত 

পদ্ধিতেত o হাের কতৃর্পেক্ষর তহিবল হiেত সম্মানী াপয্ হiেবন। 
 



 
 

22। পরামশ র্ বা সহেযািগতা।- কতৃর্পক্ষ uহার সভার িনধ র্ািরত আেলাচয্ িবষেয় িসদ্ধান্ত গর্হেণ িবেশষ aবদান রািখেত সক্ষম বা 
কতৃর্পেক্ষর কায র্ সম্পাদেন সহায়তার জনয্, েয়াজেন, সদসয্ নন aথচ uক্তরূপ কােজ aিভজ্ঞ eiরূপ েকান বয্িক্ত, কতৃর্পক্ষ বা িতষ্ঠােনর 
িতিনিধগেণর পরামশ র্ বা সহযািগতা গর্হণ কিরেত পািরেব।  

 
23। কিমিট গঠন।- কতৃর্পক্ষ সাধারণ বা িবেশষ আেদশ দব্ারা uহার কায র্াবলী সম্পাদেন সহায়তা দােনর জনয্ eক বা eকািধক 

কিমিট গঠন কিরেত পািরেব।  
তৃতীয় aধয্ায় 

        মহাপিরকল্পনা, uন্নয়ন কল্প, iতয্ািদ 
 
24। মহাপিরকল্পনা ণয়ন, াক্- কাশনা, চূড়ান্ত কাশ, iতয্ািদ।- (2) ei আiন কায র্কর হiবার পর, কতৃর্পক্ষ িনম্নবিণ র্ত 

িবষয়সমূহ aন্তভু র্ক্ত কিরয়া যথাশীঘর্ সম্ভব, uহার আoতাভুক্ত eলাকার সমনব্েয় eকিট মহাপিরকল্পনা ণয়ন কিরেব, যথা-  
 

(ক) েনৗ, িবমান, েরল, সড়ক o মহাসড়েক যান চলাচেলর গিত- কৃিত, ািফক বয্বস্থাপনা eবং eতদ্সংকর্ান্ত 
িবষয়ািদ; 

(খ)  পািন সরবরাহ, সংরক্ষণ, পয়ঃ ণালী o পয়ঃিনষ্কাশন বয্বস্থা;  

(গ) িবিভন্ন সরকাির aিফস, সরকাির বা েবসরকাির সংস্থা, িশক্ষা িতষ্ঠান, েসবা েক , িশশু পিরচয র্া েক , 
uদয্ান, uন্মুক্ত স্থান, জলাশয় eবং িবেনাদনমূলক বয্বস্থা, পয র্টন তথয্ েক , সব্াস্থয্ পিরচয র্া েক , বয়স্ক 
পুনবাস র্ন েক , েখলার মাঠ, হাসপাতাল, iতয্ািদর জনয্ ভূিম সংরক্ষণসহ uহার aবস্থান িনধ র্ারণ o সংরক্ষণ; 

(ঘ)  আবািসক, বািণিজয্ক o িশল্প eলাকার aবস্থান িনধ র্ারণ, সংরক্ষণ eবং eতদ্সংকর্ান্ত িবষয়ািদ;  

(ঙ) মহাপিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ ভিবষয্েত েয়াজন হiেত পাের eiরূপ ভূিম িচিহ্নতকরণ o uহার aবস্থান 
িনধ র্ারণ;  

(চ) ভূিম বয্বহার, েজািনং (Zoning) eবং াকৃিতক লয্ান্ডেস্কপ (Natural Landscape) aনুসরণ কিরয়া ভূিম 
সংরক্ষণ; 

(ছ) েসৗর-িবদুয্ৎসহ িবদুয্ৎ uৎপাদন, সঞ্চালন, িবতরণ eবং eতদ্সংকর্ান্ত িবষয়ািদ;  

(জ) দীঘ র্েময়াদী o আধুিনক নাগিরক সুিবধা সমব্িলত নগরায়ন পিরকল্পনা, কল্প, ধারাবািহক uন্নয়ন, িনয়িমত 
সংস্কার eবং eতদ্সংকর্ান্ত িবষয়ািদ; eবং 

(ঝ) আধুিনক পয র্টন নগরী গিড়য়া তুিলবার জনয্ েয়াজনীয় aনয্ানয্ িবষয়। 
 

(3) কতৃর্পক্ষ, uপ-ধারা (2) eর aধীন স্তুতকৃত মহাপিরকল্পনা, সরকােরর পূব র্ানুেমাদনকর্েম, সরকাির েগেজট, iেলক িনক 
েগেজট (যিদ থােক), কতৃর্পেক্ষর িনজসব্ oেয়ব সাiট eবং বহুল চািরত 3 (দুi) িট জাতীয় ৈদিনক পি কায় িবজ্ঞিপ্ত কােশর মাধয্েম uহার 
াক্- কাশ কিরেব। 

 

(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন াক্- কািশত মহাপিরকল্পনার িবষেয় কাহারo েকান আপিত্ত বা পরামশ র্ থািকেল uহা াক্- কােশর 
71 (ষাট) িদেনর মেধয্ িলিখতভােব কতৃর্পেক্ষর িনকট ে রণ কিরেত হiেব। 

 

(5) কতৃর্পক্ষ, াপ্ত আপিত্ত বা পরামশ র্ িবেবচনা কিরয়া uপ-ধারা (3) eর aধীন াক্- কােশর তািরখ হiেত aনিধক 216 
(eকশত প চ) িদেনর মেধয্ সংেশাধনসহ বা সংেশাধন বয্িতেরেক uক্ত মহাপিরকল্পনা চূড়ান্ত aনুেমাদেনর জনয্ সরকােরর িনকট েপশ 
কিরেব। 

 

(6) সরকার, uপ-ধারা (5) eর aধীন মহাপিরকল্পনা াপ্ত হiবার 71 (ষাট) িদেনর মেধয্ সংেশাধনসহ বা সংেশাধন বয্িতেরেক 
uহা aনুেমাদন কিরেব eবং সরকাির েগেজট জ্ঞাপন দব্ারা uহার চূড়ান্ত কাশ কিরেব।  

 

 25। মহাপিরকল্পনা সংেশাধন, iতয্ািদ।- (2) কতৃর্পক্ষ, সময় সময়, মহাপিরকল্পনা সংেশাধন বা পিরবতর্ন কিরেত পািরেব eবং 
তৎপরবত  সকল সরকাির বা েবসরকাির uন্নয়ন o িনম র্াণ কায র্কর্ম uক্ত সংেশাধন বা পিরবতর্ন েমাতাবক বাস্তবায়ন কিরেত হiেব। 

 

(3) মহাপিরকল্পনা ণয়ন aথবা uহার েকান সংেশাধন বা পিরবতর্ন aনুেমািদত হiবার পূেব র্ বা পের, uহা সম্পেকর্ েকান 
আদালেত আiনগত শ্ন uত্থাপন করা যাiেব না । 

 

26। মহাপিরকল্পনা পিরপন্থী ভূিম বয্বহার িনেষধাজ্ঞা, iতয্ািদ।- (2) েকান ভূিম মহাপিরকল্পনায় িচিহ্নত বা uিল্লিখত uেদ্দশয্ 
বয্িতেরেক aনয্ েকান uেদ্দশয্ বয্বহার করা যাiেব না। 

 



 
 

(3)  কতৃর্পেক্ষর আoতাভুক্ত eলাকায় সকল সরকাির o েবসরকাির uন্নয়ন eবং িনম র্াণ কাজ মহাপিরকল্পনার সিহত সামঞ্জসয্পূণ র্ 
হiেত হiেব। 

 

 (4)  ei ধারার aধীন কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েকান ভূিম সংরিক্ষত িহসােব িচিহ্নত কিরবার কারেণ েকান বয্িক্ত বা িতষ্ঠান ক্ষিতপূরণ 
পাiবার েযাগয্ হiেবন না, তেব মহাপিরকল্পনার সিহত সামঞ্জসয্ রািখয়া কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদনকর্েম ভূিম uন্নয়ন কায র্কর্ম গর্হণ করা যাiেব। 
 

27। uন্নয়ন কল্প ণয়ন o বাস্তবায়ন।- (2) কতৃর্পক্ষ মহাপিরকল্পনার িভিত্তেত iহার আoতাভুক্ত েকান eলাকার জনয্ িনধ র্ািরত 
পদ্ধিতেত uন্নয়ন কল্প স্তুত কিরয়া uহা aনুেমাদেনর জনয্ সরকােরর িনকট েপশ কিরেব। 

 

(3) কতৃর্পক্ষ, uপ-ধারা (2) eর aধীন সরকার কতৃর্ক aনুেমািদত uন্নয়ন কল্প সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন জািরর মাধয্েম কাশ 
কিরেব, eবং aতঃপর uহা বাস্তবায়েনর েয়াজনীয় পদেক্ষপ গর্হণ কিরেব।  

 

(4) েকান uন্নয়ন বা জনকলয্াণমূলক কাজ বাস্তবায়নকালীন সময় কতৃর্পেক্ষর আoতাভুক্ত েকান রাস্তায় বা uহার aংশ িবেশেষ 
যানবাহন বা জনসাধারেণর চলাচেলর uপর কতৃর্পক্ষ সামিয়ক িবিধ-িনেষধ আেরাপ কিরেত পািরেব। 

 

(5) কতৃর্পক্ষ uপ-ধারা (4) eর aধীন সামিয়ক িবিধ-িনেষধ আেরােপর িবষয়িট স্থানীয় জনসাধারণেক aবিহত কিরেব যাহােত 
েযাজয্ েক্ষে  uক্ত aঞ্চেলর জনসাধারণ eবং িবিভন্ন কায র্কর্ম পিরচালনাকারী সংস্থা বা িতষ্ঠান েয়াজনীয় আগাম স্তুিত গর্হণ কিরবার 
সুেযাগ পায়।    

 

28। uন্নয়ন কল্প সংেশাধন।- েকান uন্নয়ন কল্প aনুমািদত হiবার পর কতৃর্পক্ষ সরকােরর পূব র্ানুেমাদনকর্েম, uহা সংেশাধন  
কিরেত পািরেব। 

 

29। কিতপয় uন্নয়ন কল্প ণয়ন o বাস্তবায়েনর uপর িবিধ-িনেষধ।- ei আiন কায র্কর হiবার পর কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদন 
বয্তীত ধারা 2 eর uপ-ধারা (3) eর aধীন কািশত েগেজট জ্ঞাপেনর aন্তভু র্ক্ত aঞ্চেলর মেধয্ uহার েকান aংশ েকান বয্িক্ত, স্থানীয় 
কতৃর্পক্ষ বা সরকাির বা েবসরকাির েকান সংস্থা বা িতষ্ঠান বা েকাম্পানী সাধারণভােব েকান ধরেণর রাস্তাঘাট o iমারত িনম র্াণ, uন্নয়ন 
কল্প গর্হণ বা বাস্তবায়ন কিরেত পািরেব না। 

 

2৯। জনসব্ােথ র্ aন্তব র্তীকালীন uন্নয়ন কল্প ণয়ন o বাস্তবায়ন।- (2) ধারা 24 েত যাহা িকছুi থাকুক না েকন, কতৃর্পক্ষ 
মহাপিরকল্পনা ণেয়েনর পূেব র্ সরকােরর পূব র্ানুেমাদনকর্েম, জনসব্ােথ র্, েকান aন্তব র্তীকালীন uন্নয়ন কল্প ণয়ন o বাস্তবায়ন কিরেত 
পািরেব। 

 

(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন ণীত aন্তব র্ত কালীন uন্নয়ন কল্প aবাস্তবািয়ত থাকাবস্থায় মহাপিরকল্পনা ণয়ন করা হiেল uক্ত 
aন্তব র্ত কালীন uন্নয়ন কল্প মহাপিরকল্পনার aন্তভু র্ক্ত কিরেত হiেব eবং মহাপিরকল্পনা চূড়ান্ত হiবার পর uক্ত  aন্তব র্ত কালীন uন্নয়ন কল্প 
কায র্কর থািকেব না।  

 

31। স্থানীয় পিরকল্পনা।- (2) কতৃর্পেক্ষর আoতাধীন eলাকায় িবদুয্ৎ o পািন সরবরাহ, েনৗ, িবমান, সড়ক o েরল েযাগােযাগ, 
েটিলেযাগােযাগ বা aনয্ েকান সংস্থার বা েকান স্থানীয় কতৃর্পক্ষ eবং সরকাির, েবসরকাির o সব্ায়তব্শািসত িতষ্ঠান বা বয্িক্ত বা েকাম্পািন 
মহাপিরকল্পনার সিহত সামঞ্জসয্ রািখয়া uহােদর ভিবষয্ৎ কায র্কর্েমর জনয্ uন্নয়ন o িনম র্াণ পিরকল্পনা সম্পিকর্ত স্থানীয় পিরকল্পনা ণয়ন 
কিরেব eবং uহা aনুেমাদেনর জনয্ কতৃর্পেক্ষর বরাবের ে রণ কিরেব।  

 

(3) কতৃর্পক্ষ, uপ-ধারা (2) eর aধীন াপ্ত স্থানীয় পিরকল্পনা, মহাপিরকল্পনার সিহত সামঞ্জসয্পূণ র্ হoয়া সােপেক্ষ, সংেশাধনসহ বা 
সংেশাধন বয্িতেরেক aনুেমাদন কিরেব eবং uহার eকিট aনুিলিপ সরকারেক ে রণ কিরেব। 

 

32। স্থানীয় কতৃর্পেক্ষর মািলকানাধীন ভূিম o iমারত নয্স্তকরণ।- (2) স্থানীয় কতৃর্পেক্ষর মািলকানাধীন েকান ভূিম, iমারত, রাস্তা, 
চতব্র বা uহার েকান aংশ িবেশষ কতৃর্পেক্ষর েকান uন্নয়ন কেল্পর আoতাধীন ভূিম uন্নয়েন েয়াজন হiেল, কতৃর্পক্ষ uক্ত ভূিম, iমারত, 
রাস্তা বা uহার aংশিবেশষ uহার aধীন নয্স্ত কিরবার জনয্ uক্ত স্থানীয় কতৃর্পক্ষেক েনািটশ দান কিরেব eবং তদানুসাের িবিধমালা দব্ারা 
িনধ র্ািরত পদ্ধিতেত uক্ত ভূিম, iমারত, রাস্তা, চতব্র বা uহার aংশ িবেশষ কতৃর্পেক্ষর aধীন নয্স্ত হiেব। 

 

(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন কতৃর্পেক্ষর েকান uন্নয়ন কেল্পর আoতাধীন ভূিম uন্নয়েনর জনয্ েকান রাস্তা, চতব্র বা uহার েকান 
aংশ িবেশষ কতৃর্পেক্ষর aধীন নয্স্ত হiেল uক্ত রাস্তা, চতব্র বা uহার েকান aংশ িবেশেষর জনয্ স্থানীয় কতৃর্পক্ষেক েকান কার ক্ষিতপূরণ 
দান কিরেত হiেব না। 

 

(4) রাস্তা, চতব্র বা uহার aংশ িবেশষ বয্তীত aনয্ েকান ভূিম বা iমারত uপ-ধারা (2) eর aধীন কতৃর্পেক্ষর িনকট নয্স্ত হiেল, 
েয uেদ্দেশয্ uক্ত ভূিম বা iমারত aিধগর্হণ করা হiয়ািছল েসi eকi uেদ্দেশয্ uন্নয়ন বা বয্বহার করা হiেল সংিশ্লষ্ট স্থানীয় কতৃর্পক্ষেক 
েকানরূপ ক্ষিতপূরণ দান কিরেত হiেব না:  

 

তেব শতর্ থােক েয, uক্ত uেদ্দশয্ বয্তীত aনয্ েকান uেদ্দেশয্ uন্নয়ন বা বয্বহার করা হiেল সংিশ্লষ্ট স্থানীয় কতৃর্পক্ষেক uপযুক্ত 
ক্ষিতপূরণ দান কিরেত হiেব। 

 

(5)  ei ধারার aধীন গৃহীত েকান িসদ্ধান্ত বা েকান কায র্কর্েমর িবষেয় েকান শ্ন uত্থািপত হiেল বা মতপাথ র্কয্ েদখা িদেল uহা 
ধারা 59 eর িবধান aনুসাের িনষ্পিত্ত কিরেত হiেব।  

 



 
 

33। বয্িক্ত মািলকানাধীন ভূিম হস্তান্তর।- (2) কতৃর্পক্ষ ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প েয েকান বয্িক্ত মািলকানাধীন ভূিম aথবা 
ভূিম সংিশ্লষ্ট সব্াথ র্ কর্য়, লীজ, িবিনময় aথবা aনয্ েকানভােব aজর্ন কিরেত পািরেব eবং eiরূপ ভূিম িকংবা ভূিমর সব্াথ র্ িবকর্য়, লীজ, 
িবিনময় aথবা aনয্ েকান ভােব িনষ্পিত্ত কিরেত পািরেব। 

 

(3) ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প uপ-ধারা (2) e uিল্লিখত ভূিম বা ভূিম সংিশ্লষ্ট সব্াথ র্ aজর্ন কিরবার েয়াজন হiেল uহা 
জনসব্ােথ র্ েয়াজনীয় বিলয়া িবেবিচত হiেব eবং eতদুেদ্দেশয্ uহা Aquisition and Requisition of Immovable Property 
Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) বা eতদসংকর্ান্ত চিলত আiেনর িবধান েমাতােবক হুকুম দখল বা aিধগর্হণ করা 
যাiেব।  

 

34। সরকার বা স্থানীয় কতৃর্পেক্ষর মািলকানাধীন কল্প বা সম্পিত্ত হস্তান্তর।- (2) সরকার, কতৃর্পেক্ষর আoতাভুক্ত eলাকার মেধয্ 
সরকার বা সরকাির েকান সংস্থা বা স্থানীয় কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক গৃহীত বা aনুমািদত েকান uন্নয়ন কল্প eবং সরকােরর মািলকানাধীন েকান 
স্থাবর ব  aস্থাবর সম্পিত্ত, িনধ র্ািরত শতর্ সােপেক্ষ, কতৃর্পেক্ষর বরাবের হস্তান্তর কিরেত পািরেব। া  

(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন হস্তান্তিরত েকান uন্নয়ন কেল্পর aবাস্তবািয়ত কায র্ পূব র্বত  aনুেমািদত আকাের aথবা, েয়াজেন, 
কতৃর্পেক্ষর মহাপিরকল্পনা বা uন্নয়ন কেল্পর সিহত সামঞ্জসয্পূণ র্ কিরবার লেক্ষয্ েয়াজনীয় সংেশাধন কিরয়া কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক বাস্তবায়ন করা 
যাiেব। 

 

(4) সরকার, িনিদ র্ষ্ট শতর্ সােপেক্ষ, কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠার aবয্বিহত পূেব র্ সরকাির েকান সংস্থা বা িতষ্ঠান কতৃর্ক ধায র্ o আদায়কৃত 
েকান কর সংরক্ষেণর জনয্ কতৃর্পক্ষেক aনুমিত দান কিরেত পািরেব। 

 
চতুথ র্ aধয্ায় 

িবিধ-িনেষধ, aপসারণ, দন্ড, iতয্ািদ 
 

35। iমারত িনম র্াণ, জলাধার খনন, পাহাড় বা িটলা কাটা, iতয্ািদ িবষেয় িবিধ-িনেষধ।- (2) aনয্ েকান আiেন যাহা িকছুi 
থাকুক না েকন, ei আiন কায র্কর হiবার পর, কতৃর্পেক্ষর আoতাধীন eলাকার মেধয্ কতৃর্পেক্ষর aনুমিত বয্তীত েকান iমারত িনম র্াণ বা 
পুনঃিনম র্াণ, পুকুর বা জলাধার খনন, জলাধার হiেত বািল uেত্তালন বা পুনঃখনন িকংবা পাহাড় বা িটলা কাটা যাiেব না।  
 

(3) Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) eর িবধান aনুযায়ী েকান iমারত বা aনয্ েকান  কার 
স্থায়ী স্থাপনা িনম র্াণ বা জলাধার খনেনর জনয্ িবধানমালা দব্ারা িনধ র্ািরত ফরম o পদ্ধিতেত eবং িফসহ ক্ষমতা াপ্ত কম র্কতর্ার িনকট 
আেবদন কিরেত হiেব eবং eiরূপ আেবদন পাiবার পর ক্ষমতা াপ্ত কম র্কতর্া, মহাপিরকল্পনার সিহত সঙ্গিত রািখয়া, কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক 
আেরািপত শতর্ সােপেক্ষ, iমারত বা স্থাপনা িনম র্াণ, পুকুর বা জলাধার খনন বা eতদসংকর্ান্ত িবষেয় aনুমিত দান কিরেত পািরেবন। 

 
(4) কতৃর্পেক্ষর িনকট যিদ সেন্তাষজনকভােব তীয়মান হয় েয, েয সকল শেতর্ uপ-ধারা (3) eর aধীন aনুমিত দান করা 

হiয়ািছল uহা িতপালন করা হয় নাi বা ভঙ্গ করা হiয়ােছ বা ভঙ্গ করার uেদয্াগ গর্হণ করা হiয়ােছ তাহা হiল িতিন uক্ত aনুমিত 
বািতল কিরেত পিরেবনা। 

 
তেব শতর্ থােক েয, েকান iমারত বা স্থাপনার সাধারণ েমরামত কায র্ পিরচালনার েক্ষে  uপ-ধারা (3) eর িবধান েযাজয্ হiেব 

না। 
 
(5) কতৃর্পক্ষ বাংলােদশ পয র্টন সংরিক্ষত eলাকা o িবেশষ পয র্টন aঞ্চল আiন, 3121 (3121 সেনর 42 নং আiন) eর ধারা 5 

eর aধীন েঘািষত পয র্টন সংরিক্ষত eলাকায় পয র্টনিশেল্পর uন্নয়ন o িবকােশর লেক্ষয্ সংিশ্লষ্ট  কতৃর্পেক্ষর সিহত সমনব্য় সাধন কিরয়া েয 
েকান ধরেণর iমারত বা স্থাপনা িনম র্াণ বা জলাধার খনেনর জনয্ aনুমিত দান কিরেত পািরেব।    

 
(6) aনয্ েকান আiেন যাহাi থাকুক না েকন, পয র্টন eলাকায় মহা-পিরকল্পনা বা uন্নয়ন কল্প ণয়ন eবং বাস্তবায়েনর েক্ষে  

কতৃর্পেক্ষর সিহত aনয্ েকান কতৃর্পক্ষ বা সংস্থার মেধয্ েকান িবষেয় মতপাথ র্কয্ েদখা িদল uহা ধারা 59 eর িবধান aনুসাের িনষ্পিত্ত কিরেত 
হiেব।  

 
(7) যিদ েকান বয্িক্ত uপ-ধারা (2) eর িবধান লঙ্ঘন কেরন, তাহা হiেল uক্ত লঙ্ঘন হiেব eকিট aপরাধ eবং তজ্জনয্ িতিন 

aনিধক 3 (দুi) বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 21 (দশ) লক্ষ টাকা aথ র্দন্ড বা uভয় দেন্ড দন্ডনীয় হiেবন।  
 

36। িনম র্াণধীন ভবন, জলাধার খনন, পাহাড় কাটা, iতয্ািদ স্থিগতকরণ বা বন্ধ বা aপসারণ।- (2) কতৃর্পক্ষ েয়াজনেবােধ, 
িবধানমালা দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিতেত িনম র্াণাধীন েকানা iমারেতর িনম র্াণ কাজ স্থিগত বা খননাধীন েকানা জলাশেয়র খনন কাজ স্থিগত বা 



 
 

বন্ধ কিরবার বা িটলা কাটার কাজ স্থিগত বা বন্ধ, বা েকান িনম র্াণাধীন স্থাপনা aপসারণ কিরবার জনয্ uহার মািলকেক িনেদ র্শ দান করেত 
পািরেব। 

 
(3) যিদ েকান বয্িক্ত uপ-ধারা (2) eর িবধান লঙ্ঘন কেরন, তাহা হiেল uক্ত লঙ্ঘন হiেব eকিট aপরাধ eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 

eক বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 6 (প চ) লক্ষ টাকা aথ র্দন্ড বা uভয় দেন্ড দন্ডনীয় হiেবন। 
 

37। aননুেমািদত iমারেত বসবাসরতেদর uেচ্ছদ।- (2) ধারা 36 eর aধীন িনম র্াণাধীন েকান iমারেতর মািলকক েনািটশ দান 
করা হiেল, uক্ত iমারেতর মািলক নন eমন েকান বয্িক্ত েসখােন বসবাস কিরেল, তাহােকo িবধান দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিতেত uক্ত iমারত 
তয্াগ কিরবার জনয্ েনািটশ দান কিরেত হiেব। 
 

(3) aনয্ েকান আiেন যাহা িকছুi থাকুক না েকন, uপ-ধারা (2) eর aধীন েনািটশ দােনর পর, িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্, েকােনা 
বসবাসকারী iমারত তয্াগ না কিরল ক্ষমতা াপ্ত কম র্কতর্া, সংিশ্লষ্ট কতৃর্পেক্ষর সহেযািগতায়, uক্ত বসবাসকারীক uেচ্ছদ কিরেত পািরেবন। 

38। কিতপয় iমারত o জলাশেয়র েক্ষে  েযাজয্তা।- ei আiেনর ধারা 36 o 37 eর িবধানসমূহ সরকাির মািলকানাধীন 
iমারত eবং জলাশয় eর েক্ষে  েযাজয্ হiেব। 

 
39। নীচু ভূিম ভরাট, পািন বাহ বাধাগর্স্থ, iতয্ািদ।- (2) aনয্ েকােনা আiন বা আiনগত দিলেল যাহা িকছুi থাকুক না েকন, ei 

আiেনর আoতাধীন েকান eলাকার নীচু ভূিম ভরাট বা উঁচু করা বা aনয্ েকানা uপােয় েয েকান নদ-নদী, খাল-িবল, জলাশয়, পুকুর, েডাবা, 
কৃি ম জলাধার, iতয্ািদর পািন বাহ বাধাগর্স্থ করা যাiেব না। 

 
তেব শতর্ থােক েয, ei আiেনর aধীন কতৃর্পেক্ষর আoতাধীন eলাকায় মহাপিরকল্পনা ণয়ন, সংেশাধন eবং বাস্তবায়েনর েক্ষে  

ei ধারার েকান িকছুi েযাজয্ হiেব না। 
 
(3) যিদ েকান বয্িক্ত uপ-ধারা (2) eর িবধান লঙ্ঘন কেরন, তাহা হiেল uক্ত লঙ্ঘন হiেব eকিট aপরাধ eবং তজ্জনয্ িতিন 

aনিধক 3 (দুi) বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 21 (দশ) লক্ষ টাকা aথ র্দন্ড বা uভয় দেন্ড দন্ডনীয় হiেবন।  
 
3৯। েশয়ার বা সব্তব্ বা দখেল িবিধ িনেষধ।- (2) েচয়ারময্ান, সদসয্ বা েকান কম র্কতর্া বা কম র্চারী কতৃর্পেক্ষর েকান পেদ বহাল 

থাকাকালীন সমেয় কতৃর্পেক্ষর সিহত বয্বসা-বািণজয্ বা েকান েলনেদন বা সব্াথ র্ সংিশ্লষ্ট িবষেয় তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব েকান েশয়ার বা সব্তব্ 
বা দখল কিরেবন না।  

 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধান লঙ্ঘন কিরয়া েকান েশয়ার বা সব্তব্ বা দখল কিরেল uহা হiেব eকিট aপরাধ eবং তজ্জনয্ aনিধক 

3 (দুi) বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 21 (দশ) লক্ষ টাকা aথ র্দন্ড বা uভয় দেন্ড দন্ডনীয় হiেবন।   
 

41। কতৃর্পেক্ষর কায র্সম্পাদনকােল িনরাপত্তা েবষ্টনী, iতয্ািদ aপসারণ িনিষদ্ধ।- (2) আiনগত কতৃর্তব্ বয্তীত, কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক, বা 
uহার িনেদ র্শনা aনুসাের, কতৃর্পেক্ষর আoতাধীন eলাকায় েকান কায র্ সম্পাদেনর সময় স্থািপত েকান িনরাপত্তা েবষ্টনী বা তীরবত  খুিঁট বা 
েগর্ািথত েকান বার বা েচiন বা েপাস্ট বা aনুরূপ েকান িকছু aপসারণ বা েকান বািত সরাiয়া লoয়া বা িনভাiয়া েফলা যাiেব না। 

 

(3) যিদ েকান বয্িক্ত uপ-ধারা (2) eর িবধান লঙ্ঘন কেরন, তাহা হiেল uক্ত লঙ্ঘন হiেব eকিট aপরাধ eবং তজ্জনয্ িতিন 
aনিধক eক বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 6 (প চ) লক্ষ টাকা aথ র্দন্ড বা uভয় দেন্ড দন্ডনীয় হiেবন।  

 
42। কতৃর্পেক্ষর কায র্ সম্পাদেন বাধা দান বা িচহ্ন aপসারণ িনিষদ্ধ।- (2) ei আiন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবিধ aনুসাের 

কতৃর্পেক্ষর কায র্পিরিধভুক্ত িবষেয় চুিক্তবদ্ধ বা িনেদ র্িশত হiয়া েকান বয্িক্ত বা িতষ্ঠান বা সংস্থা বা েকাম্পানী কতৃর্ক দািয়তব্ পালেন বা কায র্ 
সম্পাদেন বাধা দান বা িবঘ্ন ঘটােনা aথবা েকান কায র্ সম্পাদেনর জনয্ আবশয্ক েকান েলেবল বা িনেদ র্শনার জনয্ স্থািপত েকান িচহ্ন 
aপসারণ করা যাiেব না।  
 

(3) যিদ েকান বয্িক্ত uপ-ধারা (2) eর িবধান লঙ্ঘন কেরন, তাহা হiেল uক্ত লঙ্ঘন হiেব eকিট aপরাধ eবং তজ্জনয্ িতিন 
aনিধক eক বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 6 (প চ) লক্ষ টাকা aথ র্দন্ড বা uভয় দেন্ড দন্ডনীয় হiেবন।  

 
43। স্থানীয় কতৃর্পক্ষ aথবা েপৗরসভা কতৃর্ক iমারত িনম র্ােণর aনুমিত দান িনিষদ্ধ।- (2) aনয্ েকান আiেন যাহা িকছুi থাকুক 

না েকন, ei আiন কায র্কর হiবার পর, কতৃর্পেক্ষর আoতাধীন eলাকার মেধয্ ক্ষমতা াপ্ত কম র্কতর্ার aনুমিত বয্তীত েকান স্থানীয় কতৃর্পক্ষ 



 
 

বা েপৗরসভা ei আiেনর আoতাধীন িবষয়সমূহ েযমন, েকান iমারত িনম র্ােণর নক্সা aনুেমাদন, জলাধার খনন বা পুনঃখনেনর aনুমিত বা 
aনুরূপ েকান িবষেয় aনুেমাদন বা aনুমিত দান কিরেব না।  

 
(3)   ক্ষমতা াপ্ত কম র্কতর্া  েকান iমারত িনম র্াণ বা জলাধার খনেনর aনুমিত দান কিরেল তাহােক uক্ত iমারত বা জলাধােরর 

নক্সাসহ তাহার সব্াক্ষের uক্ত aনুমিত পে র eকিট কিপ iমারত বা জলাধার েয eলাকায় aবিস্থত uক্ত eলাকার েময়র বা স্থানীয় কতৃর্পেক্ষর 
ধান িনব র্াহীর িনকট ে রণ কিরেত হiেব। 

 
(4) ei আiন কায র্কর হiবার পর, কতৃর্পক্ষ বয্তীত aনয্ েকান স্থানীয় কতৃর্পক্ষ বা সংস্থা কতৃর্ক uপ-ধারা (2) eর বয্তয্য় ঘটাiয়া 

েকান িনম র্াণ কাজ বা খনেনর aনুমিত দান করা হiল uহা েব-আiিন o ক্ষমতা বিহভূ র্ত িহসাব গণয্ হiেব aথবা aনুরূপ aনুমিতর মাধয্েম 
কৃত কায র্কর্ম aকায র্কর o aননুেমািদত বিলয়া গণয্ হiব। 

 
বয্াখয্াঃ  ei ধারার uেদ্দশয্ পূরণকেল্প “েপৗরসভা” aেথ র্ স্থানীয় সরকার (েপৗরসভা) আiন, 311৯ (311৯ সেনর 69 নং আiন) 

eর ধারা 3(54) aনুসাের গিঠত গাজীপুর েপৗরসভাসহ কতৃর্পেক্ষর আoতাধীন eলাকার aনয্ানয্ েপৗরসভা aন্তভু র্ক্ত হiেব। 
 
44। ক্ষিতপূরণ দান না করা।- ei আiেনর েকান িবধান লঙ্ঘেনর েক্ষে  কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক গৃহীত িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর িবপরীেত 

ক্ষিতপূরেণর দাবী uত্থাপন করা যাiেব না।  
 
45। েদoয়ানী আদালেতর eখিতয়ার বিহভূ র্ত।- ei আiেনর aধীন কৃত বা কৃত বিলয়া িবেবিচত েকান কায র্, গৃহীত েকান বয্বস্থা, 

দত্ত েকান আেদশ বা িনেদ র্েশর িবরুেদ্ধ েকান েদoয়ািন আদালেত েকান শ্ন বা আপিত্ত uত্থাপন করা যাiেব না।  
 

পঞ্চম aধয্ায় 
রক্ষণােবক্ষণ, স্থানীয় কর, iতয্ািদ 

 
46।   কতৃর্পেক্ষর িনকট নয্স্তকৃত সরকাির রাস্তা, নদ র্মা, iতয্ািদর রক্ষণােবক্ষণ- কতৃর্পেক্ষর িনকট নয্স্তকৃত সকল রাস্তা, চতব্র, 

iমারত, ভূিম aথবা uহার aংশ িবেশষ কতৃর্পক্ষেক রক্ষণাবক্ষণ কিরেত হiেব, eবং কতৃর্পক্ষ, uহার তদারিকেত, aনয্ েকান স্থানীয় কতৃর্পক্ষ 
বা সংস্থার সিহত েযৗথভাব uহার রক্ষণাবক্ষণ কিরেত পািরেব। 
 

47। সমাপ্ত কেল্পর aবকাঠােমা রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ স্থানীয় কতৃর্পক্ষ বা সংস্থার িনকট নয্স্তকরণ।- মহাপিরকল্পনা বা aন্তব র্ত  
পিরকল্পনাভুক্ত েকান কেল্পর কাজ কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক সমাপ্ত হiবার পর কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদনকর্েম িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিতেত uক্ত কেল্পর 
aধীন সমাপ্ত aবকাঠােমা যথা, uদয্ান, রাস্তা, নদ র্মা eবং aনুরূপ aনয্ানয্ েসবা o সুিবধাসমূহ স্থানীয় েকান কতৃর্পক্ষ বা সংস্থার িনকট 
রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ নয্স্ত কিরেত পািরেব।   

 
48। কতৃর্পেক্ষর িনকট নয্স্ত iমারেতর েপৗরকর পিরেশাধ।- uন্নয়ন কল্প বাস্তবায়েনর জনয্ েকান iমারত aিধগর্হণ করা হiেল 

eবং কতৃর্পেক্ষর িনকট uক্ত iমারত নয্স্ত হiেল কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েয uেদ্দেশয্ uক্ত iমারত aিধগর্হণ করা হiয়ােছ, uহা বয্তীত িভন্ন uেদ্দশয্ 
বয্বহার করা হiেল বা েকান বয্িক্ত aথবা িতষ্ঠানেক ভাড়া দান করা হiেল সাধারণ হাের েপৗরসভা েহািল্ডং টয্াক্স eবং aনয্ানয্ করসমূহ 
পিরেশাধ কিরেত হiেব। 

 
49। uন্নয়ন কর ধােয র্র ক্ষমতা।- (2) কতৃর্পক্ষ তদকতৃর্ক গৃহীত েকান uন্নয়ন কল্প বাস্তবায়েনর কারেণ uক্ত eলাকার েকান ভূিমর 

মূলয্ বৃিদ্ধ পাiয়ােছ বা পাiেব বিলয়া মেন কিরেল uক্ত ভূিমর মািলক বা ভূিমর সব্াথ র্ সংিশ্লষ্টতা রিহয়ােছ eমন বয্িক্তবেগ র্র uপর ভূিমর মূলয্ 
বৃিদ্ধর aনুপােত uন্নয়ন কর ধায র্ কিরেত পািরেব। 

 
(3) uপ-ধারা (3) e uিল্লিখত uন্নয়ন কর িবিধমালা দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিতেত ধায র্, িনধ র্ারণ o আদায় কিরেত হiেব।  

 
ষষ্ঠ aধয্ায় 

কতৃর্পেক্ষর তহিবল, িহসাবরক্ষণ, iতয্ািদ 
 

4৯। কতৃর্পেক্ষর তহিবল।- (2) ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প ‘গাজীপুর uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ তহিবল’ নােম কতৃর্পেক্ষর eকিট তহিবল 
থািকেব। 

 
(3) িনম্নবিণ র্ত uৎস হiেত াপ্ত aথ র্ দব্ারা তহিবল গিঠত হiেব, যথা:- 



 
 

 

(ক) সরকার কতৃর্ক দত্ত aনুদান; 

(খ)  সরকােরর পূব র্ানুেমাদনকর্েম েকানা িবেদশী সরকার, সংস্থা বা আন্তজর্ািতক সংস্থা হiেত াপ্ত aনুদান; 

(গ)  সরকার aথবা সরকােরর পূব র্ানুেমাদনকর্েম বয্াংক বা সরকার কতৃর্ক aনুমািদত েয েকান আিথ র্ক িতষ্ঠান বা 
িবেদশী সংস্থা হiেত গৃহীত ঋণ; 

(ঘ)  কতৃর্পেক্ষর সম্পিত্ত িবকর্য়লব্ধ aথ র্ eবং িনজসব্ আয়; বা 

(ঙ) aনয্ েকান ৈবধ uৎস হiেত াপ্ত aনুদান। 

(4) কতৃর্পেক্ষর তহিবল তফিসিল বয্াংেক জমা রািখেত হiেব eবং িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিতেত uহা পিরচালনা কিরেত হiেব। 
 

(5)  কতৃর্পেক্ষর েচয়ারময্ান, সদসয্, কিমিটর সদসয্, কম র্কতর্া o কম র্চারীেদর েবতন o ভাতািদ, সম্মানী eবং কতৃর্পেক্ষর কায র্াবলী 
পিরচালনায় েয়াজনীয় aনয্ানয্ বয্য় তহিবল হiেত িনব র্াহ করা যাiেবঃ 

 
 তেব শতর্ থােক েয, তহিবেলর aথ র্ বয্েয়র েক্ষে  eতদ সংিশ্লষ্ট চিলত িবিধ-িবধান o িনয়ম-নীিত aনুসরণ কিরেত হiেব। 

 
(6) েতয্ক aথ র্ বৎসের uহার সকল বয্য় িনব র্ােহর পর কতৃর্পক্ষ চলমান uন্নয়ন কেল্পর জনয্ েয়াজনীয় aেথ র্র সংস্থান রািখয়া 

তহিবেলর uদৃব্ত্ত aথ র্ জাতে র সরকারী িহসােব জমা দান কিরেব। 
 
বয্াখয্া।- ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প ‘তফিসিল বয্াংক’ বিলেত  Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No. 127 of 

1972) eর Article 2(j) েত সংজ্ঞািয়ত ‘Scheduled Bank’। 
 
51। িহসাবরক্ষণ o িনরীক্ষা।- (2) কতৃর্পক্ষ, যথাযথভােব uহার িহসাবরক্ষণ eবং িহসাব িববরণী স্তুত কিরেব। 
 
(3) বাংলােদেশর মহা িহসাব-িনরীক্ষক o িনয় ক িত বৎসর কতৃর্পেক্ষর িহসাব িনরীক্ষা কিরেবন eবং িনরীক্ষা িতেবদেনর 

েয়াজনীয় সংখয্ক aনুিলিপ কতৃর্পক্ষ o সরকােরর িনকট েপশ কিরেবন।  
 

(4) uপ-ধারা (3) e  uিল্লিখত িনরীক্ষা িতেবদেনর uপর েকান আপিত্ত uত্থািপত হiেল uহা িনষ্পিত্তর জনয্ কতৃর্পক্ষ aিবলেমব্ 
যথাযথ বয্বস্থা গর্হণ কিরেব। 

 
(5) uপ-ধারা (3) e uিল্লিখত িনরীক্ষা ছাড়াo Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 

1973) eর Article 2(1)(b) e সংজ্ঞািয়ত ‘chartered accountant’ দব্ারা কতৃর্পেক্ষর িহসাব িনরীক্ষা করা যাiেব eবং eতদুেদ্দেশয্ 
কতৃর্পক্ষ eক বা eকািধক ‘chartered accountant’ িনেয়াগ কিরেত পািরেব eবং eiরূপ িনেয়াগকৃত ‘chartered accountant’ সরকার 
কতৃর্ক িবধান দব্ারা িনধ র্ািরত হাের পাির িমক াপয্ হiেবন।  
 

(6) কতৃর্পেক্ষর িহসাব িনরীক্ষার uেদ্দেশয্ মহা িহসাব-িনরীক্ষক িকংবা তাহার িনকট হiেত ক্ষমতা াপ্ত েকান বয্িক্ত বা uপ-ধারা 
(5) eর aধীন িনেয়াগকৃত ‘chartered accountant’ কতৃর্পেক্ষর সকল েরকড র্, দিললািদ, বািষ র্ক বয্ােলন্স িসট, নগদ বা বয্াংেক গিচ্ছত 
aথ র্, জামানত, ভান্ডার বা aনয্িবধ সম্পিত্ত, iতয্ািদ পরীক্ষা কিরয়া েদিখেত পািরেবন eবং েচয়ারময্ান, সদসয্ বা কতৃর্পেক্ষর েয েকান 
কম র্কতর্া বা কম র্চািরেক িজজ্ঞাসাবাদ কিরেত পিরেবন। 

 
52। বািষ র্ক বােজট।- (2) কতৃর্পক্ষ েকান aথ র্ বৎসর শুরুর 231 (eকশত িবশ) িদন পূেব র্ aথবা সরকার কতৃর্ক িনিদ র্ষ্টকৃত সমেয়র 

মেধয্ সম্ভাবয্ আয়-বয্য়সহ পরবত  aথ র্ বৎসেরর বািষ র্ক বােজট িববরণী সরকােরর িনকট েপশ কিরেব eবং uহােত uক্ত বৎসের সরকােরর 
িনকট হiেত কতৃর্পেক্ষর িক পিরমাণ aেথ র্র েয়াজন হiেব uহারo uেল্লখ থািকেব। 

  
(3) কতৃর্পক্ষ uপ-ধারা (2) e uিল্লিখত বািষ র্ক বােজট িববরণীর যথাথ র্তা সম্পেকর্ uত্থািপত েয েকান শ্ন uহার শাসিনক 

ম ণালয়েক aবিহত রািখয়া aথ র্ িবভােগর সিহত আেলাচনাকর্েম িনষ্পিত্ত কিরেব।  
 

সপ্তম aধয্ায় 
জিরমানা, aপরােধর আমলেযাগয্তা, িবচার, iতয্ািদ 

 
53। শাসিনক জিরমানা, চাজর্, িফ, iতয্ািদ আদায়।- ei আiন বা িবিধমালা বা িবধানমালার aধীন পিরেশাধেযাগয্ শাসিনক 

জিরমানা, চাজর্, িফ বা aনুরূপ দাবী Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) eর aধীন Public 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=415


 
 

Demands বা সরকাির দািব িহসােব uক্ত বয্িক্ত বা তাহার uত্তরাধীকারীেদর িনকট হiেত আদায়েযাগয্ হiেব eবং জাতে র সরকারী 
িহসােব জমা হiেব।  

 
54। aপরাধ িবচারাথ র্ গর্হণ o িবচার।- (2) ei আiেনর aধীন aপরাধ সংঘটেনর িবষেয় কতৃর্পক্ষ, ক্ষমতা াপ্ত কম র্কতর্া বা aনয্ 

েকান বয্িক্ত আদালেত িলিখত aিভযাগ দােয়র কিরেত পািরেব eবং আদালত uক্ত aিভেযাগ আমেল গর্হণ কিরেব।   
 
(3) েফৗজদারী কায র্িবিধেত যাহা িকছুi থাকুক না েকন, ei আiেনর aধীন aপরাধসমূহ থম ে ণীর জুিডিসয়াল ময্ািজে ট বা, 

েক্ষ মত, েমে াপিলটন ময্ািজে ট কতৃকর্ িবচায র্ হiেব। 
 

55। aপরােধর আমলেযাগয্তা o জািমনেযাগয্তা।-ei আiেনর aধীন aপরাধসমূহ আমলেযাগয্ (cognizable) eবং 
জািমনেযাগয্ (bailable) হiেব। 

 
56। aথ র্দন্ড আেরােপর েক্ষে  ময্ািজে েটর িবেশষ ক্ষমতা।- েফৗজদারী কায র্িবিধেত যাহা িকছুi থাকুক না েকন, ei আiেনর 

aধীন েকান থম ে ণীর জুিডিসয়াল ময্ািজে ট বা েমে াপিলটন ময্ািজে ট েদাষী সাবয্স্ত বয্িক্তেক সংিশ্লষ্ট aপরােধর জনয্ ei আiেন 
aনুেমািদত েয েকান দন্ড আেরাপ কিরেত পািরেব। 

57। েমাবাiল েকােট র্র eখিতয়ার।- ei আiেনর aনয্ েকান িবধােন িভন্নরূপ যাহা িকছুi থাকুক না েকন, ধারা 35, 36, 37, 39, 
41 eবং 42 eর aধীন aপরাধসমূহ েমাবাiল েকাট র্ আiন, 311৯ (311৯ সেনর 6৯ নং আiন) eর তফিসলভুক্ত কিরয়া িবচার করা 
যাiেব।  

 
58। েকাম্পািন/বয্িক্তমািলকানাধীন িতষ্ঠান/aংশীদারী িতষ্ঠান/সমবায় সিমিত কতৃর্ক aপরাধ সংঘটন।- েকান েকাম্পািন বা 

বয্িক্তমািলকানাধীন িতষ্ঠান/aংশীদারী িতষ্ঠান/সমবায় সিমিত কতৃর্ক ei আiেনর aধীন েকান aপরাধ সংঘিটত হiেল uক্ত aপরােধর 
সিহত তয্ক্ষ সংিশ্লষ্টতা রিহয়ােছ েকাম্পানী বা বয্িক্তমািলকানাধীন িতষ্ঠান/aংশীদারী িতষ্ঠান/সমবায় সিমিত eiরূপ েতয্ক পিরচালক, 
ময্ােনজার, সিচব, aংশীদার, কম র্কতর্া eবং কম র্চারী uক্ত aপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণয্ হiেব, যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন 
েয, uক্ত aপরাধ তাহার aজ্ঞাতসাের সংঘিটত হiয়ােছ aথবা uক্ত aপরাধ েরাধ কিরবার জনয্ িতিন যথাসাধয্ েচষ্টা কিরয়ােছন।  

 
aষ্টম aধয্ায় 
িবিবধ 

 
59। মতিবেরাধ িনষ্পিত্ত।- (2)  ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প কতৃর্পেক্ষর আoতাধীন eলাকায় মহাপিরকল্পনা, uন্নয়ন কল্প বা 

aন্তব র্তীকালীন uন্নয়ন কল্প ণয়ন o বাস্তবায়ন aথবা কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক গৃহীত  েকান িসদ্ধান্ত বা েকান কায র্কর্েমর িবষেয় কতৃর্পেক্ষর সিহত 
aনয্ েকান স্থানীয় কতৃর্পক্ষ বা সংস্থার মেধয্ মতিবেরাধ েদখা িদেল কতৃর্পক্ষ পারষ্পিরক আেলাচনার মাধয্েম aনিতিবলেমব্ uহা িনষ্পিত্তর 
বয্বস্থা গর্হণ কিরেব।  

 
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন গৃহীত পদেক্ষেপর মাধয্েম আেপাষ িমমাংসা না হiেল, কতৃর্পক্ষ uক্ত িবেরােধর িবষয়িট সরকােরর 

িনকট ে রণ কিরেব eবং সরকার uক্ত স্থানীয় কতৃর্পক্ষ বা সংস্থার িনয় ণকারী সংিবিধবদ্ধ কতৃর্পক্ষ বা শাসিনক ম ণালয়, েযেক্ষে  যাহা 
েযাজয্, eর সিহত পারষ্পািরক আেলাচনার মাধয্েম uহা িনষ্পিত্তর বয্বস্থা গর্হণ কিরেব।  

 
(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন গৃহীত পদেক্ষেপর মাধয্েম আেপাষ িমমাংসা না হiেল, সরকার গণ জাত ী বাংলােদেশর 

সংিবধােনর aনুেচ্ছদ 66(7) eর aধীন ণীত Rules of Business, 1996 e বিণ র্ত িবধান aনুসাের uহা িনষ্পিত্তর uেদয্াগ গর্হণ কিরেব 
eবং uক্তরূেপ গৃহীত িসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিলয়া গণয্ হiেব। 

 
5৯। কম র্কতর্া o কম র্চারী িনেয়াগ।- সরকার aনুেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা েমাতােবক কতৃর্পক্ষ, iহার কায র্াবলী সুষ্ঠুভােব 

সম্পাদেনর uেদ্দশয্ েয়াজনীয় সংখয্ক কম র্কতর্া o কম র্চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব eবং uক্ত কম র্কতর্া o কম র্চারীর িনেয়াগ o চাকুরীর 
শতর্াবলী িবধান দব্ারা িনধ র্ািরত হiেব। 

 
61। ক্ষমতা aপ র্ণ।- কতৃর্পক্ষ uহার েয েকান ক্ষমতা, তৎকতৃর্ক িবিধমালা দব্ারা িনধ র্ািরত শেতর্, েচয়ারময্ান বা সদসয্ বা কতৃর্পেক্ষর 

aনয্ েকান কম র্কতর্ােক aপ র্ণ কিরেত পািরেব। 
 



 
 

62। বািষ র্ক িতেবদন।- (2) িত বৎসর 42 মাচ র্ eর মেধয্ কতৃর্পক্ষ uহার পূব র্বত  বৎসেরর কায র্াবলী সম্পেকর্ eকিট িতেবদন 
সরকােরর িনকট েপশ কিরেব। 

 
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন িতেবদেনর সিহত eকিট স্মারকিলিপ থািকেব, যাহােত aনয্ানয্ িবষেয়র মেধয্ সরকার বা সংিশ্লষ্ট 

কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক েকান েক্ষে  েয়াজনীয় কায র্কর্ম বা বয্বস্থা গর্হণ কিরেত না পািরেল েসi েক্ষে  েয়াজনীয় কায র্কর্ম বা বয্বস্থা গর্হণ না 
কিরবার কারণ, কতৃর্পক্ষ যতদুর aবগত ততদুর, িলিপবদ্ধ কিরেব। 

(4) uপ-ধারা (2) eর aধীন িতেবদন ািপ্তর পর সরকার, যথাশীঘর্ সম্ভব, uহা জাতীয় সংসেদ uপস্থাপেনর বয্বস্থা কিরেব। 
 
63। িনেদ র্শ দােনর ক্ষমতা।- ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প সরকার, সময় সময়, কতৃর্পক্ষ েয েকান  িনেদ র্শ দান কিরেত 

পািরেব eবং কতৃর্পক্ষ uহা পালন কিরেত বাধয্ থািকেব। 
 

64। িবিধমালা ণয়েনর ক্ষমতা।- ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প, সরকার সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন দব্ারা, িবিধমালা ণয়ন 
কিরেত পািরেব। 

 
65। িবধানমালা ণয়েনর ক্ষমতা।- ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকল্প কতৃর্পক্ষ, সরকােরর পূব র্ানুেমাদনকর্েম সরকাির েগেজেট 

জ্ঞাপন দব্ারা, ei আiন বা িবিধমালার সিহত aসঙ্গিতপূণ র্ নেহ, eiরূপ িবধানমালা ণয়ন কিরেত পািরেব। 
 

      66। iংেরজীেত aনূিদত পাঠ কাশ।- (2) ei আiন বতর্েনর পর সরকার, সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন দব্ারা, ei আiেনর 
iংেরজীেত aনূিদত eকিট পাঠ কাশ কিরেব, যাহা ei আiেনর িনভ র্রেযাগয্ iংেরজী পাঠ (Authentic English Text) হiেব। 
 

(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন কািশত iংেরজীেত aনূিদত পাঠ eবং ei বাংলা আiেনর মেধয্ িবেরােধর েক্ষে  বাংলা পাঠ 
াধানয্ পাiেব। 

 
 
 

uেদ্দশয্ o কারণ সমবিলত িববৃিত 
 

ভার াপ্ত ম ী 
 

 



 
 

 
 

uেদ্দশয্ o কারণ সমব্িলত িববৃিত 
 

গাজীপুর িবেশব্র সব র্বৃহৎ সমু  ৈসকত। eিট সুপিরকিল্পত পয র্টন aঞ্চল/নগরী িহেসেব গেড় uঠেল eকিদেক েযমন 
eলাকার ৈসন্দযয্র্ বৃিদ্ধ পােব aনয্িদেক েদশী িবেদশী পয র্টকেদর আকষ র্ন করার মাধয্েম েদেশর uন্নয়েনo ভূিমকা রাখেত 
পারেব। েস কারেণ eিটর সিন্নিহত eলাকার ভূ কৃিতর িত লক্ষয্ েরেখ কবল গাজীপুর েপৗরসভা বা uহার সিন্নিহত 
eলাকা সমেয়র চািহদা aনুযায়ী যেথষ্ট নয়। েস পিরে িক্ষেত গাজীপুরেক eিকট পিরপূণ র্ পয র্টন নগরী িহেসেব গেড় 
েতালার জনয্ সরকার aিভ ায় কক্সবাজর uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ আiন 3126 শীষ র্ক িবল স্তুত করা হেয়েছ।  
িবলিটেত েমাট 58 িট দফা রেয়েছ। গাজীপুর uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ গঠন eবং uহার কায র্পিরিধ o কক্সবাজােরর uন্নয়েন 
করণীয় সংিশ্লষ্ট িবষয়গুিল িবিভন্ন দফায় িববৃত হেয়েছ।  


