
 

 

বফর নং-------২০১৯ 

 

গাজীপুয ও উায বিবত এরাকা ভন্বয়ে আধুবনক,          বল্প ও আকল ষণীে ম ষটন      

গবিো তুবরফায রয়যে একটি কর্তষয প্রবতষ্ঠায উয়েয়ে আনীত 

 

    

 

      গাজীপুয ও উায বিবত এরাকা ভন্বয়ে আধুবনক,          বল্প ও আকল ষণীে ম ষটন 

     গবিো তুবরফায রয়যে একটি কর্তষয প্রবতষ্ঠা        চ   ও     জ   ; 

 

                   আই       ই :-  

 

 

প্রথভ অধ্যাে 

প্রাযবিক 

 

১। ংবযপ্ত ব      , প্রয়োগ ও প্রফতষন।- (১) এই আইন গাজীপুয উিেন কর্তষয আইন, ২০১৯      

অবববত ই  । 

   

(২) ই     জ                    আও                     ,           জ ট           , 

                                                         ই                জ   ই  ।  

 

(৩) ই                  ই  । 

 



 

 

২। ংজ্ঞা।- বফলে অথফা প্র    বযবি ককান বকছু না থাবক  , এই আইয়ন- 

 

(১)  Òই    Ó     Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953)    

section 2(b)           building; 

(২)  Òকর্তষযÓ অথ ষ ধাযা ৩ এয অধীন প্রবতবষ্ঠত গাজীপুয উিেন কর্তষয; 

(৩)  Òককাম্পাবনÓ অথ ষ ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ য়নয ১৮ নং আইন) এয ধাযা ২(ঘ) কত 

ংজ্ঞাবেত ককায়না ককাম্পাবন; 

(৪) Ò gZvcÖvß কভ ষচাযীÓ A_© GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í কর্তষয KZ…©K যgZvcÖvß 

KZ…©c‡যi †Kvb কভ ষচাযী; 

(৫)  Òকচোযম্যানÓ অথ ষ কর্তষকযয কচোযম্যান; 

(৬)  ÒZnwejÓ A_© ধাযা ৩১ এ উবিবিত Znwej; 

(৭) Ò        Ó অথ ষ বফবধ ফা, কযত্রভত, প্রবফধান দ্বাযা বনধ ষাবযত; 

(৮)  Òপ্রবফধানÓ অথ ষ এই আই    অধীন প্রণীত প্রবফধান; 

(৯)  ÒবফবধÓ অথ ষ এই আই  য অধীন প্রণীত বফবধ;  

(১০)  Òব্যবিÓ                      ,                ,                         , 

       ই  ; 

(১১)  ভাবযকল্পনা (Master Plan) অথ ষ ধাযা ১১ এয অধীন প্রণীত ভাবযকল্পনা;  

(১২)  ÒবচফÓ               চ ; 

(১৩)  Òদস্যÓ অথ ষ কর্তষয়যয কম ককায়না দস্য; 

(১৪)  Òাফ ষযবণক দস্যÓ অথ ষ কর্তষয়যয ককায়না াফ ষযবনক দস্য; এফং 



 

 

(১৫) ‘‘স্থানীে কর্তষয’’ অথ ষ ইউবনেন বযলদ, উয়জরা বযলদ, কজরা বযলদ, কৌযবা এফং 

বটি কয় ষায়যন ককায়না আইয়নয অধীন ককায়না বনবদ ষষ্ট কাম ষাবদ ম্পাদয়নয জন্য 

প্রবতবষ্ঠত ককায়না কর্তষয ফা প্রবতষ্ঠান। 

 

বদ্বতীে অধ্যাে 

কর্তষয প্রবতষ্ঠা, ইতোবদ 

 

৩। কর্তষয প্রবতষ্ঠা।- (১) এই আইন কাম ষকয ইফায য যকায, যকাবয কগ জ ট প্রজ্ঞান দ্বাযা, 

গাজীপুয উিেন কর্তষয      একটি কর্তষয প্রবতষ্ঠা কবয  । 

 

(২)                          ই       ই                     ও                     

            ই আই           বর       , ই         ও        ভ             জ         , 

                                                       ই      জ                        

                   ই                            ই  । 

 

৪। কর্তষয়যয কাম ষারে।- (১) কর্তষয়যয প্রধান কাম ষারে গাজীপুয বটি কয় ষায়যন এরাকাে থাবকয়ফ। 

 

(২) কর্তষয, যকায়যয পূফ ষানুয়ভাদনক্রয়ভ, ইায এিবতোযাধীন এরাকাে ািা কাম ষারে স্থান কবযয়ত 

াবযয়ফ। 

 

৫। কর্তষয গঠন, ইতোবদ।- (১)                               ই  ,    :-  

 

(ক) কচোযম্যান; 

(ি)  চাযজন াফ ষযবণক দস্য; 



 

 

(গ)  কজরা প্রাক, গাজীপুয;   

(ঘ)  বফবাগীে প্রধান, নগয অঞ্চর বযকল্পনা বফবাগ,    ট; 

(ঙ)        ও              কর্তষক ভয়নানীত উায অন্যেন উ-বচফ দভম ষাদায একজন 

প্রবতবনবধ; 

(চ) ভূবভ ভন্ত্রণারে কর্তষক ভয়নানীত উায অন্যেন উ-বচফ দভম ষাদায একজন প্রবতবনবধ; 

(ছ)                        ও    ট                           অন্যেন উ-বচফ 

দভম ষাদায একজন প্রবতবনবধ; 

(জ)  বযয়ফ, ফন ও জরফায়ু বযফতষন ভন্ত্রণারে কর্তষক ভয়নানীত উায অন্যেন উ-বচফ 

দভম ষাদায একজন প্রবতবনবধ; 

(ঝ)        ও                                                        

                    জ         ; 

(ঞ)             ,   জ                        -                         জ  

       ; 

(ট)                     , গাজীপুয              ; 

(ঠ)  বনফ ষাী প্রয়কৌরী, গণপূতষ বফবাগ, গাজীপুয; 

(ড)          আও                                           জ        

      ,        জ   ই         ; 

(ঢ)  গাজীপুয বল্প ও ফবণক বভবতয বাবত ফা তদকর্তষক            জ           ই   

                     জ         ; এফং 

(ণ)    চ ,      ই       -  চ ও  ই   । 

 



 

 

(২)   -     (১)        (ড) এফং (ঢ)                                               

 ই         ৩ (   )  ৎ                                : 

 

               ,               ই                                                 , 

                                  ই                                               

                                                     ।  

 

৬। কর্তষয়যয যভতা ও কাম ষাফবর।- এই আইয়নয উয়েে       , কর্তষ  য যভতা ও কাম ষাফবর 

ই   বন রূ, মথা:- 

 

(১)  ভূবভয কমৌবিক ব্যফায বনবিত কবযো ভাবযকল্পনা প্রণেন ও ফা ফােন; 

(২)  ভাবযকল্পনা প্রণেয়নয বনবভত্ত ভূবভ জবয ও ভীযা, গয়ফলণা বযচারনা এফং তৎং  ষ্ট 

কর প্রকায তথ্য, উাত্ত ংগ্র ও ংযযণ; 

(৩)  ভূবভয উয কময়কায়না প্রকৃবতয অবযকবল্পত উিেন, বনে   এফং আধুবনক ও আকল ষণীে 

ম ষটন অঞ্চর ও নগয বযকল্পনা ংক্রান্ত বফববি উিেনমূরক কাম ষাফবর গ্রণ; 

(৪)  িক, ভািক, কনৌথ, কযরথ বনভ ষায়ণয রয়যে ং  ষ্ট কর্তষয়যয বত আয়রাচনাক্রয়ভ 

মথামথ বযকল্পনা প্রণেন ও ফা ফােয়নয কযয়ত্র ভন্বে াধন; 

(৫)  কর্তষয়যয বনবদ ষষ্ট ীভানায ভয়ধ্য বফবধফবভূ ষত স্থানা অাযণ; 

(৬)  অবযকবল্পত, অপ্রস্ত ও ঘনফবত অাযণক্রয়ভ ন্যতন আফান প্রকল্প প্রণেন, ফাস্তফােন 

এফং উি এরাকায ফাবন্দাগয়ণয পুনফ ষায়নয রয়যে প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ; 

(৭)  বন বফত্ত, ফবস্তফাী এফং গৃীনয়দয আফান ভস্যায অগ্রাবধকায বফয়ফচনাে যাবিো উিেন 

বযকল্পনা গ্রণ ও উায ফাস্তফােন; 



 

 

(৮)  উিেন প্রকল্প প্রবক্রোধীন যবোয়ছ এইরূ ককায়না এরাকায জন্য উিেনমূরক কভ ষকায়ে  

অ ফ ষতীকারীন আয়দ জা   এফং উি এরাকায ভূবভ ব্যফা    বযফতষন ফা ককায়না ইভাযত 

ফা স্থানায বযফতষয়নয উয অনবধক এক ফৎয ম ষন্ত বফবধ-বনয়লধ আ    ; 

(৯)  আধুবনক ও আকল ষণীে ম ষটন অঞ্চর ও নগয বযকল্পনায আওতাে বফববি নাগবযক সুবফধা 

ততবয এফং উায ধাযাফাবকতা ংযযণ; 

(১০)  ম ষাপ্তংখ্যক ফনােন ও বুজ কফষ্টনী ততবয; 

(১১)  ককায়না উিেন প্রকল্প গ্রণ ফা ফা ফাে    জন্য কর্তষয়যয বনজস্ব অথ ষ ব্যয়ে কদব-বফয়দব ফা 

অন্য ককায়না স্থানীে কর্তষয ফা যকাবয ংস্থা ফা প্রবত      বনকট ইয়ত যাভ ষ ফা 

য়মাবগতা গ্রণ ও ফাস্তফােন; 

(১২)                      ,                 -                      ভ     

                    ও        ; 

(১৩)  ককায়না উিেন প্রককল্প অথ ষােন এফং ফাস্তফােন ও তত্ত্বাফধান; 

(১৪)  যকা    পূফ ষানুভাদনক্রয়ভ, ব্যাংক ফা যকায কর্তষক অনুয়ভা    কময়কায়না আবথ ষক প্রবতষ্ঠান 

ফা বফয়দব ংস্থা ই   ঋণ গ্রণ; 

(১৫) আ     ও                  ,       জ    ও ও         আ   জ ; 

(১৬) জ                    ট  ই              ও        ; 

(১৭)  বযা ও স্বাস্থে, জনস্বাস্থে, কমাগায়মাগ, নগযােন, বযয়ফ উিেন, তথ্য প্রযুবি উিেন, তফবিক 

উষ্ণতা কযাধ, কাফ ষন বনিঃযণ হ্রা, িার ও নারা নদ ষভায উিেন, উিার কতু, ট্রাবপক 

ব্যফস্থানা, ট্রাভ, কভয়ট্রায়যর িায়ত উিেন, বৃবষ্টয াবন ংযযয়ণয ব্যফস্থাকযণ, কময়কায়না 

বযয়ফ দূলণ প্রবতয়যায়ধ ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফােন; 

(১৮)                                                             ;  



 

 

(১৯)                                                               ড জট   

ড ট   জ     ;  

(২০)         ,      ,       , জ                                      

                 ; 

(২১)  এই আইয়নয উয়েে পূযণকয়ল্প চুবি ম্পাদন; এফং 

(২২)                                             ও               । 

 

৭। কচোযম্যান এফং াফ ষযবণক দস্য বনয়োগ, কভোদ, অাযণ, ইতোবদ।- (১) যকায কর্তষয়যয 

একজন কচোযম্যান ও চাযজন াফ ষযবণক দস্য বনয়োগ কবযয়ফ এফং তাায়দয চাকবযয তষাবদ যকায কর্তষক 

বস্থযীকৃত ইয়ফ। 

  

(২) কচোযম্যান ও াফ ষযবণক দস্যগণ কাম ষবায গ্রয়ণয তাবযি ইয়ত বতন ফৎয কভোয়দ স্বীে য়দ 

অবধবষ্ঠত থাবকয়ফন: 

 

তয়ফ তষ থায়ক কম, ককায়না ব্যবি দুই কভোয়দয কফী ভয়েয জন্য কচোযম্যান ফা াফ ষযবণক দস্য 

বায়ফ বনয়োগ রায়বয কমাগ্য ইয়ফন না। 

 

(৩) ককায়না ব্যবি কচোযম্যান ফা াফ ষযবণক দস্য ইফায কমাগ্য ইয়ফন না ফা উি য়দ থাবকয়ত 

াবযয়ফন না, মবদ বতবন- 

 

(ক)  ফাংরায়দয়য নাগবযক না ন; 

(ি)  াযীবযক ফা ভানবক অভয়থ ষয কাযয়ণ দাবেত্ব ারয়ন অযভ ন; 

(গ)  ককায়না উযুি আদারত কর্তষক কদউবরো অথফা অপ্রকৃবতস্থ ফবরো কঘাবলত ন; 



 

 

(ঘ) ককায়না ব্যাংক অথফা আবথ ষক প্রবতষ্ঠান কর্তষক ঋণ কিরাব বায়ফ কঘাবলত ন এফং     

 ই            ভ               ; 

(ঙ)  ককায়না কপৌজদাযী অযায়ধয দায়ে কদালী াব্যস্ত ইো আদারত কর্তষক কাযাদয়ে দবেত ন; 

ফা  

(চ)  কর্তষয়যয স্বাথ ষ ংবিষ্ট ককায়না কা ফা ব্যফায বত প্রতেয ফা য়যাযবায়ফ জবিত 

থায়কন ফা ন। 

 

(৪) যকায, কাযণ দ ষাইফায যুবিঙ্গত সুয়মাগ প্রদান কবযো, কচোযম্যান ফা ককায়না াফ ষযবণক 

দস্যয়ক কম ককায়না ভে অাযণ কবযয়ত াবযয়ফ। 

 

(৫) কচোযম্যায়নয দ শূন্য ইয়র বকংফা তাায অনুবস্থবত, অসুস্থতা ফা অন্য ককায়না কাযয়ণ কচোযম্যান 

তাায দাবেত্ব ারয়ন অভথ ষ ইয়র, শূন্যয়দ ন্যতন কচোযম্যান কাম ষবায গ্রণ না কযা ম ষন্ত বকংফা কচোযম্যান 

পুনযাে স্বীে দাবেত্ব ারয়ন ভথ ষ না ওো ম ষন্ত, যকায কর্তষক ভয়নানীত ককায়না াফ ষযবণক দস্য কচোযম্যান 

বায়ফ দাবেত্ব ারন কবযয়ফন। 

 

(৬) কচোযম্যান কর্তষয়যয প্রধান বনফ ষাী ইয়ফন এফং বতবন- 

 

(ক)  এই আইন, বফবধ ও প্রবফধায়নয বফধান অনুায়য কর্তষয়যয প্রান বযচারনায জন্য দােী 

থাবকয়ফন; এফং 

(ি)  এই আইয়নয উয়েে পূযণকয়ল্প, কর্তষয়যয যভতা প্রয়োগ ও কাম ষাফাবর ম্পাদন কবযয়ফন। 

 

৮। কর্তষয়যয বা।- (১) এই ধাযায অন্যান্য বফধান ায়য়য, কর্তষয উায বায কাম ষদ্ধবত বনধ ষাযণ 

কবযয়ফ। 

 



 

 

(২) প্রবত বতন ভায় কর্তষয়যয অন্যেন একটি বা অনুবষ্ঠত ইয়ফ এফং বায তাবযি, ভে ও স্থান 

কচোযম্যান কর্তষক বনধ ষাবযত ইয়ফ: 

 

তয়ফ তষ থায়ক, কময়কায়না ভে জরুবয বা আফান কযা মাইয়ফ। 

 

(৩) কচোযম্যান, কর্তষয়যয কর বাে বাবতত্ব কবযয়ফন এফং তাায অনুবস্থবতয়ত তৎকর্তষক 

ভয়নানীত ককায়না দস্য বাে বাবতত্ব কবযয়ফন। 

 

(৪) কর্তষয়যয বাে ককাযায়ভয জন্য এক র্ততীেং দয়স্যয উবস্থবতয প্রয়োজন ইয়ফ। 

 

(৫) কর্তষয়যয বাে বদ্ধান্ত গ্রয়ণ প্রয়তেক দয়স্যয একটি কবযো কবাট থাবকয়ফ এফং কবায়টয ভতায 

কযয়ত্র বাে বাবতত্বকাযীয বদ্বতীে ফা বনণ ষােক কবাট প্রদায়নয অবধকায থাবকয়ফ। 

 

(৬) ককফর ককায়না দস্য য়দ শূন্যতা ফা কর্তষয গঠয়ন    থাবকফায কাযয়ণ কর্তষয়যয ককায়না কাম ষ 

ফা কাম ষধাযা অবফধ ইয়ফ না ফা তৎম্পয়কষ ককায়না প্রশ্ন ফা আবত্ত উত্থান কযা মাইয়ফ না। 

 

(৭) প্রয়তেক বায কাম ষবফফযণী স্বাযবযত ইফায অনবধক বত্র বদয়নয ভয়ধ্য যকায়যয বনকট উায 

অনুবরব কপ্রযণ কবযয়ত ইয়ফ। 

 

৯। যাভ ষ ফা য়মাবগতা।- কর্তষয উায বায বনধ ষাবযত আয়রাচে বফলয়ে বদ্ধান্ত গ্রয়ণ বফয়ল 

অফদান যাবিয়ত যভ ফা কর্তষয়যয কাম ষ ম্পাদয়ন ােতায জন্য, প্রয়োজয়ন, দস্য নয় বকন্তু উিরূ কায়ম ষ 

অববজ্ঞ এইরূ ককায়না ব্যবি, কর্তষয ফা প্রবতষ্ঠায়নয প্রবতবনবধগয়ণয যাভ ষ ফা মাবগতা গ্রণ কবয         , 

তয়ফ বতবন ককায়না কবাটাবধকায প্রয়োগ কবযয়ত াবযয়ফন না। 

 

১০। কবভটি গঠন।- কর্তষয াধাযণ ফা বফয়ল আয়দ দ্বাযা উায কাম ষাফবর ম্পাদয়ন ােতা প্রদায়নয 

জন্য এক ফা একাবধক কবভটি গঠন কবযয়ত াবযয়ফ। 



 

 

 

র্ততীে অধ্যাে 

        ভাবযকল্পনা, উিেন প্রকল্প, ইতোবদ 

 

১১। ভাবযকল্পনা প্রণেন।- (১) কর্তষয          বফলেমূ অন্তর্ভ ষি কবযো উায আওতার্ভি 

এরাকায জন্য একটি ভাবযকল্পনা প্রণেন কবযয়ফ, মথা:-  

 

(ক)     , বফভান, কযর, িক ও ভািয়ক মান চরাচ    গবত-প্রকৃবত, ট্রাবপক ব্যফস্থানা এফং 

এতৎংক্রান্ত বফলোবদ; 

(ি)  াবন যফযা, ংযযণ, েিঃপ্রণাবর ও েিঃবনষ্কান;  

(গ)  বফববি যকাবয অবপ, কফযকাবয ংস্থা, বযাপ্রবতষ্ঠান,   ফা ককন্দ্র, বশু বযচম ষা ককন্দ্র, 

উদ্যান, উন্ম ু স্থান, জরাে এফং            ব্যফস্থা, ম ষটন তথ্য ককন্দ্র, স্বাস্থে বযচম ষা 

ককন্দ্র, ফেস্ক পুনফা ষন ককন্দ্র, কিরায ভাঠ, াাতার, ইতোবদয জন্য ভূবভ ংযযণ উায 

অফস্থান বনধ ষাযণ ও ংযযণ; 

(ঘ)  আফাবক, ফাবণবজেক ও বল্প এরাকায অফস্থান বনধ ষাযণ, ংযযণ এফং এতৎংক্রান্ত 

বফলোবদ; 

(ঙ)  ভাবযকল্পনা ফাস্তফােয়নয জন্য ববফষ্যয়ত প্রয়োজন ইয়ত ায়য এইরূ ভূবভ বচবিতকযণ ও 

উায অফস্থান বনধ ষাযণ; 

(চ)  ভূবভ ব্যফায, কজাবনং এফং প্রাকৃবতক ল্যা     অনুযণ কবযো ভূবভ ংযযণ; 

(ছ)  কৌয-বফদুেৎ বফদুেৎ উৎাদন, ঞ্চারন, বফতযণ এফং এতৎংক্রান্ত বফলোবদ; 

(জ)  দীঘ ষয়ভোবদ ও আধুবনক নাগবযক সুবফধা ংফবরত নগযােন বযকল্পনা, প্রকল্প, ধাযাফাবক 

উিেন, বনেবভত ংস্কায এফং এতৎংক্রান্ত বফলোবদ; এফং 



 

 

(ঝ)  আধুবনক ম ষটন ও ফাবণবজেক নগযী গবিো তুবরফায জন্য প্রয়োজনীে অন্যান্য আধুবনক 

সুবফধা।  

 

(২) কর্তষয, উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রস্তুতকৃত ভাবযকল্পনা, যকায়যয পূফ ষানুয়ভাদনক্রয়ভ, যকাবয 

কগয়জট, ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফাইট, কর্তষয়যয বনজস্ব ওয়েফাইট এফং ফহুর প্রচাবযত দুইটি জাতীে তদবনক 

বত্রকাে বফজ্ঞবপ্ত প্রকায়য ভাধ্যয়ভ উায প্রাক্-প্রকা কবযয়ফ। 

 

(৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন প্রাক্-প্রকাবত ভাবযকল্পনায বফলয়ে কাাযও ককায়না আবত্ত ফা যাভ ষ 

থাবকয়র উা প্রাক্-প্রকায়য লাট বদয়নয ভয়ধ্য বরবিতবায়ফ কর্তষয়যয বনকট কপ্রযণ কবযয়ত ইয়ফ। 

 

(৪) কর্তষয, প্রাপ্ত আবত্ত ফা যাভ ষ বফয়ফচনা পূফ ষক উ-ধাযা (২) এয অধীন প্রাক্-প্রকায়য তাবযি 

ইয়ত অনবধক একত াঁচ বদয়নয ভয়ধ্য ংয়াধন ফা ংয়াধন ব্যবতয়যয়ক উি ভাবযকল্পনা চূিান্ত 

অনুয়ভাদয়নয জন্য যকায়যয বনকট ক কবযয়ফ। 

 

(৫) যকায, উ-ধাযা (৫) এয অধীন ভাবযকল্পনা প্রাপ্ত ইফায লাট বদয়নয ভয়ধ্য ংয়াধন ফা 

ংয়াধন ব্যবতয়যয়ক উা অনুয়ভাদন কবযয়ফ এফং যকাবয কগয়জট প্রজ্ঞান দ্বাযা উায চূিান্ত প্রকা ক    । 

 

১২। ভাবযকল্পনা ংয়াধন।- কর্তষয, যকায়যয অনুয়ভাদন ায়য়য, ভে ভে, ভাবযকল্পনা 

ংয়াধন কবযয়ত াবযয়ফ এফং এইয়যয়ত্র ধাযা ১১ এয উ-ধাযা (২), (৩), (৪), ও (৫) এয বফধানাফবর প্রয়মাজে 

 ই  ।  

 

১৩।                                       -      ।-                           

                      জট         ই               ,                  আ                  ই   

  ।  

 



 

 

১৪। ভাবযকল্পনায বযবি ভূবভ ব্যফায়যয অনুভবত।- (১) ককায়না ব্যবি ভাবযকল্পনাে উবিবিত 

উয়েে ব্যতীত অন্য ককায়না উয়েয়ে ককায়না ভূবভ ব্যফায কবযয়ত ইচ্ছুক ইয়র তাায়ক বরবিতবায়ফ 

কচোযম্যায়নয বনকট আয়ফদন কবযয়ত ইয়ফ। 

 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন আয়ফদন প্রাবপ্তয য কচোযম্যান উা ভঞ্জুয কবযয়ত াবযয়ফন অথফা নাভঞ্জুয 

কবযয়ত াবযয়ফন। 

  

(৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন ককায়না আয়ফদন নাভঞ্জুয কযা ইয়র ংবিষ্ট ব্যবি আয়দ প্রদায়নয তাবযি 

ইয়ত লাট বদকনয ভয়ধ্য কর্তষয়যয বনকট আবর কবযয়ত াবযয়ফ এফং এইয়যয়ত্র কর্তষয়যয বদ্ধান্তই চূিান্ত 

ইয়ফ। 

 

১৫। উিেন প্রকল্প প্রণেন ও ফাস্তফােন।- (১) কর্তষয ভাবযকল্পনায বববত্তয়ত উায আওতার্ভ  ককায়না 

এরাকায জন্য বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত উিেন প্রকল্প প্র   কবযো উা অনু        জন্য যকায়যয বনকট    

কবযয়ফ। 

 

(২)                                              ,    :- 

 

( )                     ,        জ       ,           ও                   ; 

( )                    জ                              ই               

       ই       ; 

( )                              ; 

(ঘ)                          জ                              ই        , 

                            ই  ; 

(ঙ)                                              ই                   ই  ; 



 

 

(চ)      ,      ,          ,                 ই    ই ,    ,    ,  ট         ই , 

ই      ট       ই      ই ,           ই ,       ই  ও    ভ  ট             

       ; 

(ছ)              ,        ,       চ   ছ    ,            ,          , 

          ও                               , আ                    ভ    

             ,      ভ     ই                              ট           ; 

(জ)                   ভ  ট    ,         ও         ; 

(ঝ)                 ,      ,          ও     ; 

(ঞ)                                                                 জ  

        ; 

(ট)                    ও              ; 

(ঠ)             ,         ,         ,     ৎ             ৎ   -    ও ই      

   -    ,    ,      ও                 জ                                

                 ;     

(ড)   ই আই                                   । 

 

 (৩)   -     (১)                                                          

                    । 

 

 (৪)         -     (৩)                                                    জ    

               । 

 

 (৫)                 ই      জ  ও     ই ট                                        

                                  ই     ড       জ                     । 



 

 

 

 (৬)                                       ও                         ই  । 

 

 (৭)                জ           জ                      আও                     

                          জ          চ  চ                         -      আ           

      । 

 

 (৮)         -     (৭)                    -      আ                   জ          

                       জ                জ               ভ            চ                 

           জ                                । 

   

১৬। উিেন প্রকল্প ংয়াধন।- ককায়না উিেন প্রকল্প অনুভাবদত ইফায য কর্তষয যকায়যয 

পূফ ষানুয়ভা     , উা ংয়াধন কবয         । 

 

১৭। কবতে উিেন প্রকল্প প্রণেন ও ফাস্তফােয়নয উয বফবধ-বনয়লধ।- (১) কর্তষয়যয অনুয়ভাদন ব্যতীত 

কর্তষয়যয আওতার্ভি এরাকায ককায়না অংক ককায়না ব্যবি, স্থানীে কর্তষয, যকাবয ফা কফযকাবয ককায়না 

ংস্থা, প্রবতষ্ঠান ফা ককাম্পাবন াধাযণবায়ফ ককায়না ধযয়নয যাস্তাঘাট ও ইভাযত বনভ ষাণ, উিেন প্রকল্প গ্রণ ফা 

ফাস্তফােন কবযয়ত াবযয়ফ না। 

 

(২) নদী-নারা, িার-বফর, জরাে বযাট কবযো অথফা উায়দয স্বাবাবফক প্রফা ব্যত কবযো ককায়না 

উিেন প্রকল্প গ্রণ কযা মাইয়ফ না। 

 

(৩) বযয়ফয়য উয বফরূ প্রবতবক্রো সৃবষ্ট কয়য এভন ককায়না উিেন প্রকল্প গ্রণ কযা মাইয়ফ না।  

 

(৪) বযয়ফয়য বাযাম্য ফজাে যাবিো প্রকল্প প্রণেন কবযয়ত ইয়ফ। 

 



 

 

১৮। অন্তফ ষতীকারীন উিেন প্রকল্প ।- (১) ধাযা ১১ কত মাা বকছুই থাকুক না ককন, কর্তষয ভাবযকল্পনা 

প্রণয়েয়নয                           , জনস্বায়থ ষ, ককায়না অন্তফ ষতীকারীন উিেন প্রকল্প প্রণেন ও ফা ফােন 

            । 

 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রণীত অন্তফ ষতীকারীন উিেন প্রকল্প অফাস্তফাবেত থাকাফস্থাে ভাবযকল্পনা 

প্রণেন কযা ইয়র উি অন্তফ ষতীকারীন উিেন প্রকল্প ভাবযকল্পনায অন্তর্ভ ষি কবযয়ত ইয়ফ এফং ভাবযকল্পনা 

চূিান্ত ইফায য উি অন্তফ ষতীকারীন উিেন প্রকল্প কাম ষকয থাবকয়ফ না। 

 

১৯। স্থানীে বযকল্পনা।– (১) কর্তষয়যয অধীন এরাকাে বফদুেৎ ও াবন যফযা,    , বফভান, িক ও 

কযর কমাগায়মাগ, কটবরয়মাগায়মাগ ফা অন্য ককায়না ংস্থায ফা ককায়না       কর্তষয এফং যকাবয, কফযকাবয ও 

স্বােত্বাবত প্রবতষ্ঠান ফা ব্যবি ফা ককাম্পাবন ভাবযকল্পনায বত াভঞ্জস্য যাবিো উায়দয ববফষ্যৎ 

কাম ষক্রয়ভয জন্য উিেন ও বনভ ষাণ বযকল্পনা ম্পবকষত স্থানীে বযকল্পনা প্রণেন কবযয়ফ এফং উা অফগবতয জন্য 

কর্তষয়যয বনকট কপ্রযণ কবযয়ফ।  

 

(২)   -     (১)                ই                       ,         ,     চ    জ  

               ট           ।  

 

২০। ভূবভ ব্যফায়যয উয বনয়লধাজ্ঞা এফং ইভাযত বযফতষন ফা অাযণ।- মবদ কর্তষয়যয বনকট 

জনস্বায়থ ষ প্রতীেভান ে কম, ককায়না ভূবভয ব্যফায়যয উয বনয়লধাজ্ঞা ফা তষ আয়যা কযা ভীচীন অথফা 

ককায়না ইভাযত, পূতষ কাম ষ, কাযিানা ফা ফাবণবজেক প্রবতষ্ঠান বযফতষন ফা অাযণ কযা ভীচীন তাা ইয়র 

কর্তষয উিরূ কাম ষ কবযফায জন্য প্রয়োজনীে আয়দ প্রদান কবযয়ত াবযয়ফ।  

 

২১। যবতপূযণ ও পূনফ ষান।- ককায়না উিেন প্রকল্প ফাস্তফােয়নয কাযয়ণ ককায়না ব্যবি স্থানচূেত ফা 

ফাস্তুচূেত ইয়র কর্তষয উি ব্যবিয়ক যবতপূযণ ও পুনফ ষায়নয ব্যফস্থা গ্রণ কবযয়ফ।  

 

২২। যাস্তায প্রস্ততা।- কর্তষয়যয আওতার্ভি এরাকায যাস্তায প্রস্ততা বফবধ দ্বাযা বনধ ষাবযত ইয়ফ।  

 



 

 

২৩।       কর্তষ    ভাবরকানাধীন ভূবভ ও ইভাযত ন্যস্তকযণ।- (১)       কর্তষ    ভাবরকানাধীন 

ককায়না ভূবভ, ইভাযত, যাস্তা, চত্বয ফা উায ককায়না অং      কর্তষয়যয ককায়না উিেন প্রকল্প ফাস্তফােয়নয 

জন্য প্রয়োজন ইয়র, কর্তষয উি ভূবভ, ইভাযত, যাস্তা ফা উায অংবফয়ল উায অধীন ন্যস্ত কবযফায জন্য 

উি স্থানীে কর্তষযয়ক কনাটি প্রদান কবযয়ফ এফং তদনুায়য বফবধ দ্বাযা বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত উি ভূবভ, ইভাযত, 

যাস্তা, চত্বয ফা উায অং বফয়          অধীন ন্যস্ত  ই  । 

 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন ককায়না যাস্তা, চত্বয ফা উায ককায়না অংবফয়য়লয         অধীন ন্যস্ত 

ই   উি যাস্তা, চত্বয ফা উায অং বফয়য়লয জন্য স্থানীে কর্তষযয়ক ককায়না প্রকায যবতপূযণ প্রদান কবযয়ত 

ইয়ফ না। 

 

(৩) যাস্তা, চত্বয ফা উায অংবফয়ল ব্যতীত অন্য ককায়না ভূবভ ফা ইভাযত উ-ধাযা (১) এয অধীন 

কর্তষয়যয বনকট ন্যস্ত ইয়র, কম উয়েয়ে উি ভূবভ ফা ইভাযত অবধগ্রণ কযা ইোবছর কই একই উয়েয়ে 

ব্যফায কযা ইয়র ংবিষ্ট স্থানীে কর্তষযয়ক ককায়নারূ যবতপূযণ প্রদান কবযয়ত ইয়ফ না: 

 

তয়ফ তষ থায়ক কম, উি উয়েে ব্যতীত অন্য ককায়না উয়েয়ে উি ভূবভ ফা ইভাযত ব্যফায কযা ইয়র 

ংবিষ্ট স্থানীে কর্তষযয়ক উযুি যবতপূযণ প্রদান কবযয়ত ইয়ফ, এফং ইভাযয়তয কযয়ত্র াধাযণ      উায 

উয কয আয়যায়মাগ্য ইয়ফ।  

 

(৪) এই ধাযায অধীন গৃীত ককায়না বদ্ধান্ত ফা কাম ষক্রয়ভয বফলয়ে ককাকনা প্র  উত্থাবত ইয়র ফা বফয়যাধ 

কদিা      উা ধাযা ৫৮ এয বফধান অনুায়য বনষ্পবত্ত কবযয়ত ইয়ফ। 

 

২৪। ভাপ্ত প্রকয়ল্পয অফকাঠায়ভা যযণাকফযয়ণয জন্য       কর্তষয ফা ংস্থায বনকট ন্যস্তকযণ।-   

ভাবযকল্পনা ফা অন্তফ ষতীকারীন ককায়না প্রকয়ল্পয কাজ কর্তষয কর্তষক ভাপ্ত ইফায য কর্তষয, বফবধ দ্বাযা 

বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত, উি প্রকয়ল্পয অধীন ভাপ্ত অফকাঠা   , মথা- উদ্যান, যাস্তা, নদ ষভা এফং অনুরূ অন্যান্য কফা 

ও সুবফধামূ স্থানীে ককায়না কর্তষয ফা ংস্থায বনকট যযণায়ফযয়ণয জন্য ন্যস্ত কবযয়ত াবযয়ফ।   

 

২৫। যকায ফা স্থানীে কর্তষ   য ভাবরকানাধীন প্রকল্প ফা ম্পবত্ত স্তান্তয।- (১) যকায, কর্তষ    

আওতার্ভ  এরাকায     যকাবয ককায়না ংস্থা ফা স্থানীে কর্তষয কর্তষক গৃীত ফা অনুভাবদত ককায়না উিেন 



 

 

প্রকল্প এফং যকায়যয ভাবরকানাধীন ককায়না      ফা অস্থাফয ম্পবত্ত, বনধ ষাবযত তষায়য়য, কর্তষয়যয 

ফযাফয়য                   । 

 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন         ককায়না উিেন প্রকয়ল্পয অফা ফাবেত কাম ষ পূফ ষফতী অনুয়ভাবদত 

আকায়য অথফা, প্রয়োজয়ন, কর্তষয়যয ভাবযকল্পনা ফা উিেন প্রকয়ল্পয বত াভঞ্জস্যপূণ ষ কবযফায রয়যে 

প্রয়োজনীে ংয়াধন কবযো কর্তষয কর্তষক ফা ফােন কযা মাইয়ফ। 

 

২৬। কর্তষ    বনকট ন্য কৃত যকাবয যা  , নদ ষভা, ইতোবদয যয      ।- কর্তষ    বনকট 

ন্যস্তকৃত কর যাস্তা, চত্বয, ইভাযত, ভূবভ ফা উায অংবফ             জ    অন্য ককায়না       কর্তষয ফা 

ং    বত কমৌথবাকফ যযণায়ফযণ কবয  । 

 

চতুথ ষ অধ্যাে 

ভূবভ ক্রে, বরজ, অবধগ্রণ, উিেন কয, ইতোবদ 

 

২৭। ভূবভ ক্রে ফা বরজ গ্রয়ণয যভতা।- এই আইয়নয উয়েে পূযণকয়ল্প, কর্তষয কময়কায়না ব্যবি 

ভাবরকানাধীন ভূবভ অথফা ভূবভ ংবিষ্ট স্বাথ ষ ক্রে, বরজ ফা বফবনভয়েয ভাধ্যয়ভ অজষন কবযয়ত াবযয়ফ। 

 

 ২৮। ভূবভ অবধগ্রয়ণয যভতা।- এই আইয়নয উয়েে পূযণকয়ল্প, ককায়না ভূবভ ফা ভূবভংবিষ্ট স্বাথ ষ 

অবধগ্রণ কবযফায প্রয়োজন ইয়র উা জনস্বায়থ ষ প্রয়োজনীে ফবরো বফয়ফবচত ইয়ফ এফং ভূবভ অবধগ্রয়ণয কযয়ত্র 

প্রচবরত বফবধ-বফধান অনুযণ কবযয়ত ইয়ফ। 

  

২৯। ভূবভ বফবর-ফয়ন্দজ।- ধাযা ২৭ এয অধীন অবজষত ভূবভ ফা ধাযা ২৮ এয অধীন অবধগ্রণকৃত ভূবভ ফা 

ভূবভংবিষ্ট স্বাথ ষ কর্তষয বনজ কর্তষয়ত্ব যাবিয়ত াবযয়ফ অথফা বফক্রে, বরজ ফা বফবনভয়েয ভাধ্যয়ভ বনষ্পবত্ত 

কবযয়ত াবযয়ফ। 

 

৩০। উিেন বপ ধা   য যভতা।- (১) কর্তষয  র্তষক ককায়না উিেন প্রকল্প ফা ফাে  য কাযয়ণ উি 

এরাকায ভূবভয মূল্য বৃবদ্ধ াইয়র ফা াইয়ফ ফবরো ভয়ন কবযয়র উ  ভূবভয ভাবরক ফা ভূবভ  স্বাথ ষং  ষ্টতা 

যবোয়ছ এভন ব্য    উয ভূবভয মূল্য বৃবদ্ধয অনু     উিেন বপ ধাম ষ             । 

 



 

 

(২) উ-ধাযা (২) এ উ  বিত উিেন বপ বফবধ দ্বাযা বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত ধাম ষ, বনধ ষাযণ ও আদাে কযা 

মাইয়ফ। 

 

ঞ্চভ অধ্যাে 

তবফর, বাফযযণ, ইতোবদ 

 

 ৩১। তবফর।- (১) গাজীপুয উিেন কর্তষয তবফর নায়ভ কর্তষয়যয                      

                ৎ   ই   প্রাপ্ত     জ    ই  ,    :- 

  

( )                              ; 

(ি)                       ,                                                      

              ; 

(গ)  স্থানীে ককায়না কর্তষয ইয়ত প্রাপ্ত অনুদান; 

(ঘ)  গৃীত ঋণ; 

(ঙ) কর্তষয়যয ম্পবত্ত বফক্রে ফা বািা ইয়ত প্রাপ্ত আে; 

(চ)  কর্তষয কর্তষক গৃীত বপ, চাজষ, ইতোবদ; এফং 

(ছ)  অন্য ককায়না তফধ উৎ ইয়ত প্রাপ্ত অথ ষ। 

 

 (২) কর্তষয়যয তবফর ককায়না তববর ব্যাংয়ক জভা যাবিয়ত ইয়ফ এফং বফবধ দ্বাযা বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত 

উা বযচারনা কবযয়ত ইয়ফ। 

 

(৩) কচোযম্যান, দস্য, কবভটিয দস্য, বচফ ও কভ ষচাযীয়দয কফতন ও বাতাবদ, ম্মাবন এফং 

কর্তষয়যয কাম ষাফবর বযচারনায প্রয়োজনীে ব্যে তবফর ইয়ত বনফ ষা কযা মাইয়ফ: 



 

 

তয়ফ তষ থায়ক, তবফয়রয অথ ষ ব্যয়েয কযয়ত্র এতৎংবিষ্ট প্রচবরত বফবধ-বফধান ও বনেভ-নীবত অনুযণ 

কবযয়ত ইয়ফ। 

 

(৪) প্রয়তেক অথ ষফৎয়য উায কর ব্যে বনফ ষায়য য কর্তষয চরভান উিেন প্রকয়ল্পয জন্য প্রয়োজনীে 

অয়থ ষয ংস্থান যাবিো তবফয়রয উদৃ্বত্ত অথ ষ প্রজাতয়ন্ত্রয যকাবয বায়ফ জভা প্রদান কবযয়ফ। 

 

    ।-  ই                  , ‘‘           ’’       Bangladesh Bank Order, 

1972 (President’s Order No. 127 of 1972)    Article 2(j)            Scheduled Bank    

 ঝ ই  । 

 

৩২। ফাবল ষক ফা জট।-                                          আ -           

     ৎ               জট                   ট                         ৎ                ট 

 ই                               জ   ই       ও            ।  

 

৩৩। বাফযযণ ও বনযীযা।- (১)      ,      ভ                                        

     । 

 

(২)                     -       ও      ,                -       ও             

  ভ   ,      ৎ                                                                 ও 

           ট           । 

 

(৩)   -     (২)                                      আ            ই              

জ                                   । 

 

(৪)   -     (২)                 ছ   ও Bangladesh Chartered Accountants Order, 

1973 (President’s Order No. 2 of 1973)    Article 2(1)(b)           চ ট   ড         ট       

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=415
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=442


 

 

                            ই                                  চ ট   ড         ট         

            । 

 

(৫)                                      -                      ট  ই           

                -     (৪)                  চ ট   ড         ট                 ড  ,        , 

               ট,                      , জ     , ভ                  , ই                  

                    চ      ,                             চ       জ                     । 

 

(৬)  ই                                ই                 আই , ২০১৫ (২০১৫      ১৬    

আই )             ,     জ      ,              ই  । 

 

৩৪। ফয়কো আদাে।- এই আইয়নয অধীন ককায়না ব্যবি অথফা প্রবতষ্ঠায়নয বনকট কর্তষয়যয ককায়না 

অথ ষ াওনা থাবকয়র উা যকাবয দাবফ বায়ফ Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No.III of 

1913) এয বফধান-অনুায়য আদােয়মাগ্য ইয়ফ। 

 

৩৫। প্রবতয়ফদন।- (১) কর্তষয প্রয়তেক অথ ষফৎয ভাপ্ত ইফায যফতী ৯০ (নফফই) বদয়নয ভয়ধ্য উায 

আে, ব্যে ও বস্থবতয আবথ ষক বফফযণ উি ফৎয়য ম্পাবদত কাম ষাফবরয উয একটি ফাবল ষক প্রবতয়ফদন 

যকায়যয বনকট দাবির কবযয়ফ। 

 

(২) যকায, প্রয়োজয়ন, কর্তষয়যয বনকট ইয়ত কময়কায়না ভে কর্তষয়যয কময়কায়না বফলয়েয উয 

প্রবতয়ফদন ও বফফযণী আহ্বান কবযয়ত াবযয়ফ এফং কর্তষয উা যকায়যয বনকট যফযা কবযয়ত ফাধ্য 

থাবকয়ফ। 

 

৩৬। ঋ            ।-  ই আই                      ,                      , ঋ  

                                                 । 

 

লষ্ট অধ্যাে 



 

 

কভ ষচাযী বনয়োগ, ইতোবদ 

 
৩৭। কর্তষয়যয বচফ।– কর্তষয়যয একজন বচফ থাবকয়ফন, বমবন যকায়যয উবচফ অথফা তদূর্ধ্ষ 

দভম ষাদায কভ ষকতষাগয়ণয ভধ্য ইয়ত কপ্রলয়ণ বনযুি ইয়ফন।  

 

৩৮। কভ ষচাযী বনয়োগ।–(১) কর্তষয উায দাবেত্ব সুষু্ঠবায়ফ ম্পাদয়নয জন্য, যকায কর্তষক 

অনুয়ভাবদত াংগঠবনক কাঠায়ভা ায়য়য, প্রয়োজনীেংখ্যক কভ ষচাযী বনয়োগ কবযয়ত াবযয়ফ। 

 

(২) কভ ষচাযীয়দয বনয়োগ এফং চাকবযয তষাফবর প্রবফধান দ্বাযা বনধ ষাবযত ইয়ফ। 

 
৩৯। জনয়ফক।- কচোযম্যান, াফ ষযবণক দস্য এফং কভ ষচাযীগণ Penal Code, 1860 (Act No. XLV 

of 1860) এয section 21 এ ংজ্ঞাবেত অয়থ ষ জনয়ফক (Public servant) ফবরো গণ্য ইয়ফন। 

 
প্তভ অধ্যাে 

অযাধ, দে, বফচায, ইতোবদ 

 

৪০।                                  ।-                             চ       

                                                      ,       ই        ই             

                   ১০ (  )    ট                  ই   । 

 

৪১। ইভাযত বনভ ষাণ, জরাধায িনন, চারা অথফা উঁচু ভূবভ, ইতোবদ বফলয়ে বফবধ-    ধ।- (১) অন্য 

ককায়না আইয়ন মাা বকছুই থাকু  না ককন, এই আইন কাম ষকয ইফায য, কর্তষয়যয অওতাধীন এরাকায     

কর্তষয়যয অনুভবত ব্যতীত ককায়না ইভাযত বনভ ষাণ ফা পুনিঃবনভ ষাণ, পুকুয ফা কৃবত্রভ জরাধায িনন ফা পুনিঃিনন 

বকংফা চারা ফা উঁচু ভূবভ কাটা   ই   না।  

 

 

(২) কর্তষয়যয আওতাধীন এরাকাে ককান ইভাযত ফা স্থানা বনভ ষাণ ফা পুনিঃবনভ ষাণ, পুকুয ফা কৃবত্রভ 

জরাধায িনন ফা পুনিঃিনয়নয জন্য প্রবফধান দ্বাযা বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত এফং বপ' যভতাপ্রাপ্ত কভ ষচাযীয বনকট 

আয়ফদন কবযয়ত ইয়ফ এফং এইরূ আয়ফদন প্রাবপ্তয য যভতাপ্রাপ্ত কভ ষচাযী, ভাবযকল্পনায বত ঙ্গবত 

যাবিো, বনধ ষাবযত তষ ায়য়য, উিরূ কায়জয অনুভবত প্রদান কবযয়ত াবযয়ফন: 

 



 

 

তয়ফ তষ থায়ক কম, কর্তষয ফাংরায়দ ম ষটন ংযবযত এরাকা ও বফয়ল ম ষটন অঞ্চর আইন, ২০১০ 

(২০১০ য়নয ৩১ নং আইন) এয ধাযা ৪ এয অধীন কঘাবলত ম ষটন ংযবযত এরাকাে ম ষটন বয়ল্পয উিেন ও 

বফকায়য রয়যে ং  ষ্ট কর্তষয়যয বত ভন্বে াধন কবযো ককায়না ইভাযত ফা স্থানা বনভ ষাণ ফা কৃবত্রভ 

জরাধায িনয়নয অনুভবত প্রদান কবযয়ত াবযয়ফ। 

    

(৩) কর্তষয়যয বনকট মবদ      জ  ভ    প্রতীেভান ে কম, কম কর য়তষ উ-ধাযা (২) এয অধীন 

অনুভবত প্রদান কযা ইোবছর উা প্রবতারন কযা ে নাই ফা বঙ্গ কযা ইোয়ছ ফা বঙ্গ কবযফায উয়দ্যাগ গ্রণ 

কযা ইোয়ছ তাা ইয়র কর্তষয উি অনুভবত ফাবতর ক           ।  

 

(৪) এই ধাযায ককায়না বকছুই বফদ্যভান ইভাযত ফা        কভযাভত ফা উায়দয াধাযণ কভযাভত কাম ষ 

বযচারনা বকংফা জরাধায ংস্কায়যয কযয়ত্র প্রয়মাজে ইয়ফ না। 

 

(৫) অন্য ককায়না আইয়ন মাাই থাকুক না ককন, ম ষটন এরাকাে ভা-বযকল্পনা ফা উিেন প্রকল্প প্রণেন 

এফং ফাস্তফােয়নয কযয়ত্র কর্তষয়যয বত অন্য ককায়না কর্তষয ফা ংস্থায ভয়ধ্য ককায়না বফলয়ে বফয়যাধ কদিা 

বদকর উা ধাযা ৫৮ এয বফধান অনুায়য বনষ্পবত্ত কবযয়ত ইয়ফ।  

 

 (৬) মবদ ককায়না ব্যবি এই ধাযায ককায়না বফধান রঙ্ঘন কয়যন তাা ইয়র উি রঙ্ঘন ইয়ফ একটি 

অযাধ এফং তজ্জন্য বতবন অনবধক দুই ফৎয কাযাদে ফা অনবধক দ রয টাকা অথ ষদে ফা উবেদয়ে দেনীে 

ইয়ফন। 

 

৪২। কৃবত্রভ জরাধায িনন, টিরা কাটা, ইতোবদ স্থবগতকযণ ফা ফন্ধ ফা অাযণ।- (১) কর্তষয 

প্রয়োজনয়ফায়ধ, প্রবফধান দ্বাযা বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত িননাধীন ককায়না কৃবত্রভ জরাধায়যয িনন কাম ষ স্থবগত ফা ফন্ধ 

কবযফায অথফা টিরা কাটায কাম ষ স্থবগত ফা ফন্ধ কবযফায জন্য উায ভাবরকয়ক বনয়দ ষ            াবযয়ফ। 

 

(২) ককায়না ব্যবি উ-ধাযা (১) এয বফধান রঙ্ঘন কবযয়র উি রঙ্ঘন ইয়ফ একটি অযাধ এফং তজ্জন্য 

বতবন প্রথভফায অযায়ধয কযয়ত্র অনবধক দুই ফৎয কাযাদন্ড ফা অনবধক দুই রয টাকা অথ ষদন্ড ফা উবে দন্ড 

এফং যফতী প্রবতফায একই অযায়ধয কযয়ত্র অন্যেন দুই ফৎয, অনবধক দ ফৎয কাযাদন্ড ফা অন্যেন দুই রয 

টাকা, অনবধক দ রয টাকা অথ ষদন্ড ফা উবে দয়ন্ড দন্ডনীে ইয়ফন। 



 

 

 

৪৩। বনচু ভূবভ বযাট ফা প্রাকৃবতক জরাধায়যয াবন প্রফায় ফাধাগ্রয়স্তয উয বফবধ-বনয়লধ।- (১) 

কর্তষয়যয অনুভবত ব্যতীত উায আওতাধীন ককায়না এরাকায বনচু ভূবভ বযাট ফা উঁচু অথফা ককায়না প্রাকৃবতক 

জরাধায়যয াবন প্রফা ফাধাগ্রস্থ ফা ককায়না নদ-নদী, িার-বফর, জরাে, পুকুয, কডাফা, প্রাকৃবতক জরাধায, 

ইতোবদয াবন প্রফা ফাধাগ্রস্ত কযা মাইয়ফ না। 

 

(২) ককায়না ব্যবি উ-ধাযা (১) এয বফধান রঙ্ঘন কবযয়র উা ইয়ফ একটি অযাধ এফং তজ্জন্য বতবন 

প্রথভফায অযাধ ংঘটয়নয কযয়ত্র অনবধক দুই ফৎয কাযাদন্ড ফা অনবধক দুই রয টাকা অথ ষদন্ড ফা উবে দয়ন্ড 

এফং যফতী প্রবতফায অযাধ ংঘটয়নয কযয়ত্র অন্যেন দুই ফৎয, অনবধক দ ফৎয কাযাদন্ড ফা অন্যেন দুই 

রয টাকা, অনবধক দ রয টাকা অথ ষদন্ড ফা উবে দয়ন্ড দন্ডনীে ইয়ফন। 

 

৪৪। কিরায ভাঠ, উন্মিু ভাঠ, উদ্যান এফং প্রাকৃবতক জরাধায়যয কেবণ বযফতষন।- কর্তষয়যয 

আওতাধীন এরাকায কিরায ভাঠ, উন্মুি স্থান, উদ্যান এফং প্রাকৃবতক জরাধায়যয কেবণ বযফতষয়নয কযয়ত্র 

ভানগযী, বফবাগীে য ও কজরা য়যয কৌয এরাকা কদয়য কর কৌয এরাকায কিরায ভাঠ, উন্মুি স্থান, 

উদ্যান এফং প্রাকৃবতক জরাধায ংযযণ আইন, ২০০০ (২০০০ য়নয ৩৬ নং আইন) প্রয়মাজে ইয়ফ। 

 

৪৫। ীভানা প্রাচীয, ইতোবদ অাযণ কবযফায দে।- ককায়না ব্যবি আইনগত কর্তষত্ব ব্যতীত কর্তষয়যয 

আওতাধীন এরাকাে কর্তষয কর্তষক স্থাবত ককায়না ীভানা প্রাচীয, কদোর, ীভানা খ ুঁটি, বনযাত্তা কফষ্টনী, 

কগ্রাবথত ককায়না ফায, কচইন ফা কাস্ট অথফা ককায়না ফাবত অাযণ কবযয়র উা ইয়ফ একটি অযাধ এফং 

তজ্জন্য বতবন অনবধক াঁচ রয টাকা অথ ষদয়ে দেনীে ইয়ফন। 

 

৪৬। ইভাযত অথফা কদোর অাযণ না কবযফায দে।- মবদ ককায়না ইভাযত ফা কদোয়রয ভাবরক 

কর্তষয়যয বত স্বাযবযত চুবি ফাস্তফােয়নয উয়েয়ে কর্তষয কর্তষক বনবদ ষষ্ট ভয়েয ভয়ধ্য উি ইভাযত ফা 

কদোর অাযণ না ককযন, তাা ইয়র উা ইয়ফ একটি অযাধ এফং তজ্জন্য বতবন াকা ইভাযত ফা 

কদওোয়রয জন্য অনবধক াঁচ রয টাকা অথ ষদয়ে এফং কাঁচা ইভাযত ফা কদওোয়রয জন্য অনবধক ঞ্চা াজায 

টাকা অথ ষদয়ে দেনীে ইয়ফন। 

 

৪৭। অবফধ বনভ ষাণ অাযণ।- মবদ আদারত ককায়না ব্যবিয়ক ককায়না কদোর, ইভাযত ফা স্থানা 

অাযয়ণয আয়দ প্রদান কয়য এফং উি ব্যবি মবদ আদারত কর্তষক বনবদ ষষ্ট ভয়েয ভয়ধ্য উি কদোর, ইভাযত 



 

 

ফা স্থানা অাযণ না কয়যন, তাা ইয়র কর্তষয উা অাযণ কবযয়ত াবযয়ফ এফং উি অাযয়ণয জন্য 

ব্যবেত অথ ষ ংবিষ্ট ভাবরক ফা ব্যবি তাৎযবণকবায়ফ বযয়াধ না কবযয়র উা Public Demands 

Recovery Act, 1913 (Act No.III of 1913) এয বফধান অনুমােী যকাবয দাবফ বায়ফ আদাে কযা 

মাইয়ফ।  

 

৪৮। অননুয়ভাবদত বনভ ষাণাধীন স্থানা অাযণ ও উায়ত ফফাকাযীয়দয উয়েদ।- (১) কর্তষয, 

প্রবফধান দ্বাযা বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত, অননুয়ভাবদত বনভ ষাণাধীন ককায়না ইভাযয়তয বনভ ষাণ কাম ষ স্থবগত ফা ককায়না 

বনভ ষাণাধীন স্থানা অাযণ কবযফায জন্য উায ভাবরকয়ক বনয়দ ষ প্রদান কবযয়ত াবযয়ফ।  

 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন বনভ ষাণাধীন ককায়না ইভাযয়তয ভাবরকয়ক বনয়দ ষ প্রদান কযা ইয়র উি 

ইভাযয়তয ভাবরক নয় এভন ককায়না ব্যবি কিায়ন ফফা কবযয়র তাায়কও প্রবফধান দ্বাযা বনধ ষাবযত দ্ধবতয়ত 

উি ইভাযত তোগ কবযফায জন্য কর্তষয কনাটি প্রদান কবযয়ত াবযয়ফ।  

 

(৩) উ-ধাযা (১) ও (২) এয অধীন কনাটিয় উবিবিত ভয়েয ভয়ধ্য, বনভ ষাণ কাজ স্থবগত কযা না ইয়র 

ফা ংবিষ্ট স্থানা অাযণ কযা না ইয়র অথফা ংবিষ্ট ফফাকাযী উি ইভাযত বযতোগ না কবযয়র 

কর্তষয, স্ব-উয়দ্যায়গ, উি ইভাযত ফা স্থানা অাযণ কবযয়ত অথফা ংবিষ্ট ফফাকাযীয়ক উয়েদ কবযয়ত 

াবযয়ফ এফং উি অাযণ ফা উয়েদ কাম ষক্রয়ভয আনুলবঙ্গক ব্যয়েয মুদে অথ ষ ংবিষ্ট ভাবরক ফা ব্যবিয 

বনকট ইয়ত নগদ আদাে কবযয়ফ।  

(৪) উ-ধাযা (৩)   উবিবিত অথ ষ ংবিষ্ট ভাবরক ফা ব্যবি তাৎযবণকবায়ফ বযয়াধ না কবযয়র উা 

Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No.III of 1913) এয বফধান অনুমােী যকাবয দাবফ 

বায়ফ আদাে কযা মাইয়ফ।  

 

(৫) উ-ধাযা (১) এয বফধান বফদ্যভান ইভাযত ংস্কায়যয কযয়ত্র প্রয়মাজে ইয়ফ না।  

 

(৬) মবদ ককায়না ব্যবি উ-ধাযা (১) ও (২) এয বফধান রঙ্ঘন কয়যন, তাা ইয়র উি রঙ্ঘন ইয়ফ 

একটি অযাধ এফং তজ্জন্য বতবন অনবধক ২ (দুই) ফৎয কাযাদে ফা অনবধক ১০ (দ) রয টাকা অথ ষদে ফা 

উবে দয়ে দেনীে ইয়ফন। 

 



 

 

৪৯। কর্তষয়যয কাম ষম্পাদনকায়র বনযাত্তা কফষ্টনী, ইতোবদ অাযণ বনবলদ্ধ।- (১) আইনগত কর্তষত্ব 

ব্যতীত, কর্তষয কর্তষক ফা উায বনয়দ ষনা অনুায়য কর্তষয়যয আওতাধীন এরাকাে ককায়না কাম ষ ম্পাদয়নয 

ভে স্থাবত ককায়না বনযাত্তা কফষ্টনী ফা তীযফতী খ ুঁটি ফা কগ্রাবথত ককায়না ফায ফা কচইন ফা কাস্ট ফা অনুরূ 

ককায়না বকছু অাযণ ফা ককায়না ফাবত যাইো রওো মাইয়ফ না। 

 

(২) ককায়না ব্যবি উ-ধাযা (১) এয বফধান রঙ্ঘন কবযয়র উা ইয়ফ একটি অযাধ এফং তজ্জন্য বতবন 

অনবধক এক ফৎয কাযাদে অথফা অনবধক াঁচ রয টাকা অথ ষদে ফা উবেদয়ে দেনীে ইয়ফন। 

 

৫০। স্থানীে কর্তষয কর্তষক ইভাযত বনভ ষায়ণয অনুভবত প্রদান বনবলদ্ধ।- (১) অন্য ককায়না আইয়ন মাা 

বকছুই থাকুক না ককন এই আইন কাম ষকয ইফায য, কর্তষয়যয আওতাধীন এরাকায ভয়ধ্য যভতাপ্রাপ্ত 

কভ ষচাযীয অনুভবত ব্যতীত স্থানীে ককায়না কর্তষয এই আইয়নয অধীন বফলেমূ কমভন, ককায়না ইভাযত 

বনভ ষায়ণয নক্সা অনুয়ভাদন, জরাধায িনন ফা পুনিঃিনয়নয অনুভবত প্রদান কবযয়ফ না। 

  

(২)  যভতাপ্রাপ্ত কভ ষচাযী ককায়না ইভাযত বনভ ষাণ ফা জরাধায ি   য অনুভবত প্রদান কবযয়র তাায়ক 

উি ইভাযত ফা জরাধায়যয নক্সা তাায স্বা     উি অনুভবত য়ত্রয একটি অনুবরব ইভাযত ফা জরাধায কম 

এরাকাে অফ      ই এরাকায কভেয ফা   নীে কর্তষ    প্রধান বনফ ষাীয বনকট কপ্রযণ        ই  । 

 

(৩) এই আইন কাম ষকয ইফায য, কর্তষয ব্যতীত ককায়না কৌযবা ফা বটি কয় ষায়যন উ-ধাযা 

(১)-এয ব্যতেে ঘটাইো ককায়না অনুভবত প্রদান কবযয়র উা কফ-আইবন ও যভতাফবভূ ষত বায়ফ গণ্য ইয়ফ ফা 

অনুরূ অনুভবতয ভাধ্যয়ভ কৃত কাম ষক্রভ অকাম ষকয ও অননু   বদত ফবরো গণ্য ইফ। 

 

৫১। কচোযম্যান, দস্য, বচফ ফা ককায়না কভ ষচাযী কর্তষক কর্তষয়যয কোয, স্বাথ ষ ফা চুবিয়ত 

অংগ্রয়ণ বফবধ-বনয়লধ।- (১) কচোযম্যান, দস্য, বচফ ফা ককায়না কভ ষচাযী কর্তষয়যয ককায়না য়দ ফার 

থাকাকারীন কর্তষয়যয বত ব্যফা-ফাবণজে ফা ককায়না করনয়দন ফা স্বাথ ষংবিষ্ট বফলয়ে প্রতেয ফা য়যাযবায়ফ 

ককায়না কোয অথফা স্বত্ব ফা দির কবযয়ফন না।  

 



 

 

(২)  চ      ,    ,   চ               চ      -     (১)                 কর      ই   

                  বতবন       ২ ( ই)  ৎ                   ১০ (  )    ট             

 ভ             ই   । 

৫২। যবতপূযণ প্রদান না কযা।- এই আইয়নয ককায়না বফধান রঙ্ঘয়নয কযয়ত্র কর্তষয কর্তষক গৃীত 

বদ্ধান্ত ফাস্তফােয়নয বফযীয়ত যবতপূযয়ণয দাবফ উত্থান কযা মাইয়ফ না। 

 

৫৩। অযাধ বফচাযাথ ষ গ্রণ।-  ই আই                 ঘট               ,         

   চ                     আ              ভ                            আ          ভ     

আ             ।  

 

৫৪। বফচায, ইতোবদ।- (১)  ই আই           ঘ             চ          Code of 

Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)                  জ   ই  । 

 

 (২)    Code           ই            - 

 

( )   ই আই           ঘ                        ড         জ  ট   , 

     ,         ট     জ  ট        চ     ই  ;     

( )              ড         জ  ট            ট     জ  ট             

              জ   ই আই                         আ                 ।  

 

৫৫। অযায়ধয আভরয়মাগ্যতা ও জাবভনয়মাগ্যতা।- এই আইয়নয অধীন অযাধমূ আভরয়মাগ্য এফং 

জাবভনয়মাগ্য ইয়ফ। 

 

৫৬। কভাফাইর ককায়ট ষয এিবতোয।-  ই আই                      ভ            ই         

   ,  ই আই                       ই     ট   আই , ২০০৯ (২০০৯      ৫৯    আই )    

                চ         ই  ।  



 

 

 

৫৭। ককাম্পাবন কর্তষক অযাধ ংঘটন।- (১)                      ই আই                

        ঘ    ই  ,                                    ছ              ই        , 

   চ   ,                ,       ,   চ ,              চ                   ছ           

 ই   ,                                ,                           ঘ    ই   ছ         

            জ               চ         ছ । 

 

 (২)   -     (১)                  আই         ই  ,      -                   

  ভ   ও                ছ   ও                 ভ      ই             ভ   ও            

      ই  ,                                          আ           ই  । 

 

 

 

 

অষ্টভ অধ্যাে 

বফবফধ 

 

৫৮। বফয়যাধ বনষ্পবত্ত।- (১) এই আইয়নয উয়েে পূযণকয়ল্প, কর্তষয়যয অধীন এরাকাে ভাবযকল্পনা, 

উিেন প্রকল্প, অন্তফ ষতীকারীন প্রকল্প প্রণেন ও ফাস্তফােন অথফা কর্তষয কর্তষক গৃীত ককায়না বদ্ধান্ত অথফা ককান 

কাম ষক্রয়ভয বফলয়ে কর্তষয়যয বত অন্য ককায়না স্থানীে কর্তষয ফা ংস্থায ভয়ধ্য বফয়যাধ কদিা বদয়র কর্তষয 

াযষ্পবযক আয়রাচনায ভাধ্যয়ভ উা বনষ্পবত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কবযয়ফ। 

  

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন গৃীত দয়যয়য ভাধ্যয়ভ আ বভভাংা না ইয়র, কর্তষয উি 

বফয়যায়ধয বফলেটি যকায়যয বনকট কপ্রযণ কবযয়ফ এফং যকায উি স্থানীে কর্তষয ফা ংস্থায বনেন্ত্রণকাযী 

কর্তষয, ফা, কযত্রভত, প্রাবনক ভন্ত্রণারে এয বত াযষ্পবযক আয়রাচনায ভাধ্যয়ভ উা বনষ্পবত্তয ব্যফস্থা গ্রণ 

কবযয়ফ। 

  



 

 

৫৯। প্রয়ফাবধকায।- (১)  চ                   ট  ই                     চ   ,  ই আই , 

                             ,                                                            

                        ,    :- 

 

( )              , জ   ,      ,             ; 

( )            ; 

( )                      ছ    ; 

(ঘ)        জ   চ     ও                 ; 

(ঙ)  চ                         চ     ও           চ      ;    

(চ)  ই আই                            জ। 

 

(২)                                                              ২৪ (চ    ) 

ঘ                                      ও                             -     (১)              

            । 

 

 (৩)   -     (১)                                                 ,       ই         

                 । 

  

৬০। যভতা অ ষণ।- কর্তষয, উায ককায়না যভতা, প্রয়োজয়ন, তৎকর্তষক বনধ ষাবযত তষায়য়য, 

কচোযম্যান, াফ ষযবণক দস্য ফা উায ককায়না কভ ষচাযীয়ক অ ষণ কবযয়ত াবযয়ফ। 

  

৬১। যবতপূযণ প্রদায়ন কর্তষয়যয াধাযণ যভতা।- এই আইকন সুষ্পষ্টবায়ফ ফবণ ষত ে নাই এইরূ কযত্র 

ব্যতীত অন্য ককায়না কযয়ত্র, এই আইন, বফবধ ফা প্রবফধায়নয ককায়না বফধায়নয অধীন কর্তষয, কচোযম্যান, দস্য, 

বচফ ফা উায ককায়না কভ ষচাযীয উয ন্যস্তকৃত দাবেত্ব ারনকায়র ককায়না ব্যবি যবতগ্রস্ত ইয়র কর্তষয উি 

ব্যবিয়ক যুবিংগত যবতপূযণ প্রদান কবযয়ত াবযয়ফ। 



 

 

৬২।   ও     আদার    এবিোয ফবভূ ষত।- এই আইয়নয অধীন কৃত ফা কৃত ফবরো বফয়ফবচত ককায়না 

কাম ষ, গৃীত ককায়না ব্যফস্থা, প্রদত্ত ককায়না আয়দ ফা বনয়দ ষয়য বফরুয়দ্ধ ককায়না কদওোবন আদারয়ত ককায়না প্রশ্ন ফা 

আবত্ত উত্থান কযা মাইয়ফ না। 

 

৬৩। বন            যভতা।- এই আই  য      পূযণকয়ল্প যকায, ভে ভে, কর্তষযয়ক কম 

ককায়না বনয়দ ষ  প্রদান              এফং কর্তষয উা ারন কবযয়ত ফাধ্য থা    । 

 

৬৪। বফবধ        যভতা।- এই আই         পূযণকয়ল্প, যকায, যকাবয কগয়জয়ট প্রজ্ঞান দ্বাযা, 

বফবধ প্রণেন কবযয়ত       । 

 

৬৫। প্রবফধান প্রণে    যভতা।- এই আইয়নয      পূযণকয়ল্প, কর্তষয,                      , 

যকাবয কগয়জয়ট প্রজ্ঞান দ্বাযা প্রবফধান প্রণেন কবযয়ত াবযয়ফ। 

 

৬৬। ইংয়যবজয়ত অন্যবদত াঠ প্রকা।- (১) এই আইন কাম ষকয ইফায য যকায, যকাবয কগয়জয়ট 

প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইয়নয মূর ফাংরা ায়ঠয ইংয়যবজয়ত অন্যবদত একটি বনবষযয়মাগ্য াঠ (Authentic 

English Text) প্রকা কবযয়ফ।  

 

(২)       ও ই    জ    ঠ                            ঠ         ই  । 

 

 

 

 

                               উয়েে ও কাযণ ম্ববরত বফবৃবত। 

 

 



 

 

 

                                                                                                বাযপ্রাপ্ত ভন্ত্রী।  

 

 


