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১৯৯৮ সদনর ২৪ ন� আইন
উপদজল� পবরষ� আইন, ১৯৯৮

[৩র� বরদসমর, ১৯৯৮]

উপদজল� পবরষ� ন�মক স�ন�য় শ�সন স�ক�ন পবতষ�ন স�পনকদল পণ�ত আইন

শরদ;ত স�বব-�দনর ৫৯ অনদn� অনস�দর বনব +�বচত পবতবনব-গদণর সমনদয় উপদজল� পবরষ� ন�মক স�ন�য় শ�সন 
স�ক�ন পবতষ�ন স�পন এব� আনষবoক ববষয়�ব� সমদক+ বব-�ন কর� সম�চ�ন ও পদয়�জন�য়;

শসদ;ত এতj�র� বনমরপ আইন কর� ;ইলr-

১ স�ব0প বশদর�ন�ম� ও পবত+ন । ।- (১) এই আইন উপদজল� পবরষ� আইন, ১৯৯৮ ন�দম অবভব;ত ;ইদব।
(২) সরক�র, সরক�র� শগদজদট পজ�পন j�র�, শর ত�বরখ বন- +�রণ কবরদব শসই ত�বরদখ ই;� বলবৎ ;ইদব।
২।  স�জ�। -  ববষয় ব� পস�দগর পবরপন� শক�ন বকছ ন� থ�বকদল এই আইদন -
(K) "অস�য়� শচয়�রম�ন" অথ + -�র� ১৫(৩)শত উবwবখত অস�য়� শচয়�রম�ন;
(L) "ইউবনয়ন" এব� "ইউবনয়ন পবরষ�" অথ + The  Local  Government  (Union 

Parishads)  Ordinance,  1983  (LI  of  1983)-এর  section  2-এর রথ�কদম 
clause (26) এব� (27) এ স�জ�বয়ত "Union" এব� "Union Parishad" 

(M) "ইউবনয়ন পবতবনব-"  অথ + -�র� ৬(গ)শত উবwবখত ইউবনয়ন পবরষ� শচয়�রম�ন ব� ত�;�র ��বয়ত 
প�লনক�র� ববX;

(N) "উপদজল� " অথ + -�র� ৩- এর অ-�দন শ3�বষত শক�ন উপদজল�;
(O) "কর" ববলদত এই আইদনর অ-�দন আদর�পণ�য় ব� আ��য়দর�গ শক�ন শরইট, শট�ল, বফস, ব� অনরপ অন 

শক�ন অথ + ও ই;�র অনর +X ;ইদব;
(P) "শচয়�রম�ন" অথ + পবরষদ�র শচয়�রম�ন;
(Q) "তফবসল" অথ + এই আইদনর শক�ন তফবসল;
(R) "পবরষ�" অথ + এই আইদনর বব-�ন অনর�য়� গঠত উপদজল� পবরষ�;
(S) "পবব-�ন" অথ + এই আইদনর অ-�ন পণ�ত পবব-�ন;
(T) "শপ|রপবতবনব-" অথ + -�র� ‘‘৬(খ)’’  শত উবwবখত শপ|রসভ�র শচয়�রম�ন ব� ত�;�র ��বয়ত প�লনক�র� 

ববX;
(U) "ববব-" অথ + এই আইদনর অ-�ন পণ�ত ববব-;
(V) "মব;ল� স�স" অথ + -�র� ৬ (3) অনস�দর পবরষদ�র ১[স�রব0ত আসদন বনব +�বচত] মব;ল� স�স;
(W) "স�স" অথ + -�র ৬-শত উদwবখত পবরষদ�র শচয়�রম�নস; অন শর শক�ন স�স।

৩। উপদজল� শ3�ষণ�।- (১) এতj�র� পথম তফবসদলর রত�য় কল�দম উবwবখত পদতEক থ�ন�র এল�ক�দক উX 
কল�দম উবwবখত ন�দমর উপদজল� শ3�ষণ� কর� ;ইল।

(২)  এই আইন বলবৎ ;ইব�র পর সরক�র, সরক�র� শগদজদট পজ�পদনর ম�ধদম শক�ন বনব� +ষ এল�ক� সমনদয় নতন 
উপদজল� শ3�ষণ� কবরদত প�বরদব।

৪। উপদজল�দক পশ�সবনক এক��শ শ3�ষণ�।- -�র� ৩ এর অ-�দন শ3�বষত পদতEকট উপদজল�দক, স�বব-�দনর 
১৫২(১) অনদnদ�র সব;ত পঠতব ৫৯ অনদnদ�র উদ�শ পরণকদল, এতj�র� পজ�তদনর পশ�সবনক এক��শ ববলয়� শ3�ষণ� 
কর� ;ইল।
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৫। উপদজল� পবরষ� স�পন।- (১)  এই আইন বলবৎ ;ইব�র পর,  রতশ�ঘ সমব,  পদতEক উপদজল�য় এই 
আইদনর বব-�ন অনা�র�য়� একট উপদজল� পবরষ� স�বপত ;ইদব।

(২)  পবরষ� একট স�ববব-ব\ স�স� ;ইদব এব� ই;�র স�য়� -�র�ব�ব;কত� ও একট স�-�রণ স�লদম�;র থ�বকদব 
এব� এই আইন ও ববব- স�দপদ0, ই;�র স�বর ও অস�বর উভয় পক�র সমবB অজ+ন কর�র, অব-ক�দর র�খ�র ও ;স�নর কর�র 
0মত� থ�বকদব এব� ই;�র ন�দম ই;� ম�মল� ��দয়র কবরদত প�বরদব ব� ই;�র ববরদ\ ম�মল� ��দয়র কর� র�ইদব।

৬।  পবরষদ�র গঠন।-(১) বনমরপ স�স-সমনদয় পবরষ� গঠত ;ইদব, রথ�r-
(K) শচয়�রম�ন, বরবন ববব- অনর�য়� শভ�ট�রদ�র পতE0 শভ�দট বনব +�বচত ;ইদবন;

(L) উপদজল� এল�ক�রX পদতEক শপ|রসভ�,  রব� থ�দক,  এর শচয়�রম�ন ব� The  Pourashava 
Ordinance,1977 (XXVI of 1977)-এর section 17 (2)  অনস�দর স�মবয়কভ�দব 
শচয়�রম�দনর ��বয়ত প�লনক�র� ববX;

(M) উপদজল�র এল�ক�রX পদতEক ইউবনয়ন পবরষদ�র শচয়�রম�ন ব� The Local Government 
(Union Parishads)  Ordinance,  1983 (LI of 1983)-  এর  section 16 
অনস�দর  Acting Chairman ব;স�দব ��বয়ত প�লনক�র� ববX;

১[(3)  স�রব0ত আসদনর মব;ল� স�সগণ,  র�;�দ�র স�খ� ;ইদব উপদজল�র এল�ক�রX ইউবনয়ন পবরষ� এব� 
শপ|রসভ�, রব� থ�দক, এর শম�ট স�খ�র এক-রত�য়��দশর সম�ন এব� র�;�র� উX ইউবনয়ন পবরষ� ও শপ|রসভ�, 
রব� থ�দক, এর স�রব0ত আসদনর মব;ল� স�স ব� কবমশন�রগণ কর+ক ত�;�দ�র মধ ;ইদত বনব +�বচত ;ইদবনr।]

তদব শত+ থ�দক শর, �ফ� (3) এর অ-বন মব;ল� স�সদ�র স�খ� বন- +�রদণর শ0দত শক�ন ভগ��শ 
শ�খ� ব�দল শসই ভগ��শ অদ- +ক ব� অদ- +দকর শবশ� ;ইদল এক ববলয়� গণ কবরদত ;ইদব এব� অদ- +দকর 
কম ;ইদল ঐ ভগ��দশর জন শক�ন মব;ল� স�স বন- +�রণ কর� র�ইদব ন�r

তদব শত+ থ�দক শর,  �ফ� শক�ন উপদজল�র এল�ক�রX শক�ন ইউবনয়ন পবরষ� ব� শপ|রসভ� ব�বতল ;ইব�র ক�রদণ 
�ফ� (খ), (গ) ব� (3) এর অ-�ন ত�;�র উপদজল� পবরষদ�র স�স থ�বকদবন ন� এব� এইরপ স�স ন� থ�বকদল উX উপদজল� 
পবরষ� গঠদনর বব-ত� কণ ;ইদব ন�। 

আরও শত+ থ�দক শর, ........

(২)  উপ-�র� (১)- এর �ফ� (খ) ও (গ)-শত উদwবখত ববX এই আইদনর অ-�ন পবরষদ�র স�স ব;স�দব বনব +�বচত 
;ইয়�দ�ন ববলয়� গণ ;ইদবন।

৭ পবরষদ�র শময়��। ।- -�র� ৫৩ এর বব-�ন স�দপদ0, পবরষদ�র শময়�� ;ইদব উ;�র পথম সভ�র ত�বরখ ;ইদত প�চ 
বৎসরr

তদব শত+ থ�দক শর, উX শময়�� শশষ ;ওয়� সদতও বনব +�বচত নতন পবরষ� উ;�র পথম সভ�য় বমবলত ন� ;ওয়� পর +ন 
পবরষ� ক�র + চ�ল�ইয়� র�ইদব।

৮। ২[শচয়�রম�নগদণর] শর�গত� ও অদর�গত�।-  (১)  শক�ন ববX উপ--�র� (২)  এর বব-�ন স�দপদ0, 
শচয়�রম�ন ৩*     *    * বনব +�বচত ;ইব�র শর�গ ;ইদবন রব�,

(K) বতবন ব��ল�দ�দশর ন�গবরক ;ন;
(L) ত�;�র বয়স পবচশ বৎসর পণ + ;য় এব�
(M) বতবন -�র� ১৯ এ উবwবখত শভ�ট�র ত�বলক�রX ;ন।
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(২) শক�ন ববX শচয়�রম�ন বনব +�বচত ;ইব�র এব� থ�বকব�র শর�গ ;ইদবন ন�, রব� -

(K) বতবন ব��ল�দ�দশর ন�গবরকত পবরতE�গ কদরন ব� ;�র�ন;
(L) ত�;�দক শক�ন আ��লত অপকবতস ববলয়� শ3�ষণ� কদরন;
(M) বতবন শ�ওবলয়� শ3�বষত ;ইব�র পর ��য় ;ইদত অব�;বত ল�ভ ন� কবরয়� থ�দকন।
(N) বতবন বনবতক সলনজবনত শক�ন শফ|জ��র� অপর�দ- শ��ষ� স�বস ;ইয়� অনEন দই বৎসদরর ক�র��দন 

�বনত ;ন এব� ত�;�র মবX ল�দভর পর প�চ বৎসরক�ল অবতব�ব;ত ন� ;ইয়� থ�দক;
(O) বতবন পজ�তদনর ব� পবরষদ�র ব� অন শক�ন স�ন�য় কর+পদ0র শক�ন কদম + ল�ভজনক স�ব +0বণক পদ� 

অব-বষত থ�দকন;
(P) বতবন জ�ত�য় স�সদ�র স�স ব� অন শক�ন স�ন�য় কর+পদ0র শচয়�রম�ন ব� স�স ;ন ব� থ�দকন;
(Q) বতবন পবরষদ�র শক�ন ক�জ সম��দনর ব� ম�ল�ম�ল সরবর�দ;র জন ঠক���র ;ন ব� ই;�র জন বনযX 

ঠক���র পবতষ�দনর অ�শ���র ;ন ব� পবরষদ�র শক�ন ববষদয় ত�;�র শক�ন পক�র আবথ +ক স�থ + থ�দক ব� 
বতবন সরক�র কর+ক বনযX অতE�বশক শক�ন দদবর শ��ক�ন��ন ;ন; অথব�

(R) ত�;�র বনকট শক�ন ব��ক ব� আবথ +ক পবতষ�ন ;ইদত গ;�ত শক�ন ঋণ শময়�দ��B�ণ + অবস�য় অন���য়� 
থ�দক।

ব�খ�।- এই উপ--�র� উদ�শ পরণকদল-

(K) ব��ক অথ + ব��ক শক�ম�ন� আইন,  ১৯৯৪  (১৯৯৪ সদনর ১৮ ন� আইন)  এর -�র� ২(র)শত স�জ�বয়ত 
ব��ক শক�ম�ন�;

(L) আবথ +ক পবতষ�ন অথ + আবথ +ক পবতষ�ন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সদনর ২৭ ন� আইন) এর -�র� ২ (খ) শত 
স�জ�বয়ত আবথ +ক পবতষ�ন।

৯। শচয়�রম�ন ও স�সগদণর শপথ।-  (১)  শচয়�রম�ন ও পদতEক স�স ত�;�র ক�র +ভ�র গ;দণর পদব + 
বনমবলবখত ফরদম সরক�র কর+ক বন- +�বরত শক�ন ববXর সম�দখ শপথ গ;ণ ব� শ3�ষণ� কবরদবন এব� শপথপত ব� শ3�ষণ�পদত 
স�0র কবরদবন, রথ�r-

"আবম , বপত�  ব� স�ম�
উপদজল� পবরষদ�র শচয়�রম�ন/মব;ল� স�স বনব +�বচত ;ইয়� .......................  উপদজল� পবরষদ� ইউবনয়ন/ 
শপ|র পবতবনব- ব;স�দব বনব +�বচত ;ইয়�দ� ববলয়� গণ একজন স�স ব;স�দব সশ\বচদB শপথ ব� দঢ়ভ�দব শ3�ষণ� 
কবরদতব� শর, আবম আইন অনর�য়� এব� সতত�, বনষ� ও ববশসত�র সব;ত আম�র পদ�র কত+ব প�লন কবরব আবম।  
ব��ল�দ�দশর পবত অকবতম ববশ�স ও আনগতE শপ�ষণ কবরব।"

(২)  শচয়�রম�ন ব� মব;ল� স�স ব;স�দব বনব +�বচত ববXগদণর ন�ম সরক�র� শগদজদট পক�বশত ;ওয়�র 
৩০ ব�দনর মদধ শচয়�রম�নস; সকল স�দসর শপথ গ;ণ ব� শ3�ষণ�র জন সরক�র ব� তৎকর+ক বন- +�বরত কর+প0 
পদয়�জন�য় ববস� গ;ণ কবরদবন।

১০। সমবB সমবক+ত শ3�ষণ�।- শচয়�রম�ন ত�;�র ক�র +ভ�র গ;দণর পদব + ত�;�র এব� ত�;�র পবরব�দরর শক�ন 
স�দসর সত, �খল ব� স�থ + আদ� এই পক�র র�বত�য় স�বর ও অস�বর সমবBর একট বলবখত বববরণ সরক�র কর+ক বন- +�বরত 
প\বতদত ও বন- +�বরত ববXর বনকট ��বখল কবরদবন।

ব�খ�r-  "পবরব�দরর স�স" ববলদত শচয়�রম�দনর স�ম� ব� ¯�া� এব� ত�;�র স�দগ বসব�সক�র� এব� ত�;�র 
উপর সমণ +ভ�দব বনভ +রশ�ল ত�;�র শ�দলদমদয়, বপত�ম�ত� ও ভ�ইদব�নদক বঝ�ইদব।
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১১। শচয়�রম�ন ও স�সগদণর সদর�গ-সবব-�।-  শচয়�রম�ন ও স�সগদণর ছট এব� অন�ন সদর�গ-সবব-� 
ববব- j�র� বন- +�বরত ;ইদব।

১২। শচয়�রম�দনর প�তE�গ।-  (১)  সরক�দরর উদ�দশ স�0রযX পতদর�দগ শচয়�রম�দনর স�য় প� তE�গ 
কবরদত প�বরদবন।

(2) প�তE�গ গ;�ত ;ইব�র ত�বরখ ;ইদত প�তE�গ ক�র +কর ;ইদব এব� প�তE�গক�র�র প� শন ;ইদব।

১৩। শচয়�রম�ন ইতE�ব�র অপস�রণ।- (১)  শচয়�রম�ন ব� মব;ল� স�সস; শর শক�ন স�স ত�;�র স�য় প� 
;ইদত অপস�রণ শর�গ ;ইদবন, রব� বতবন -

(K) যবXস�গত ক�রণ ববতদরদক পবরষদ�র পর পর বতনট সভ�য় অনপবসত থ�দকন;
(L) পবরষ� ব� র�দ র ;�বনকর শক�ন ক�দজ জব¡ত থ�দকন, অথব� দন¢বত ব� অস��চরণ ব� 

বনবতক সলনজবনত শক�ন অপর�দ- শ��ষ� স�বস ;ইয়� �নপ�প ;ইয়� থ�দকন;
(M) ত�;�র � vা�য়ত প�লন কবরদত অস�ক�র কদরন অথব� শ�র�বরক ব� ম�নবসক 

অস�মদ¤+র ক�রদণ ত�;�র ��বয়ত প�লদন অ0ম ;ন; অথব�
(N) অস��চরণ ব� 0মত�র অপবব;�দরর শ��দষ শ��ষ� ;ন অথব� পবরষদ�র শক�ন অথ + ব� 

সমবBর শক�ন 0বত স�-ন ব� উ;�র আতস�দতর জন ��য়� ;ন।

ব�খ�। -  এই উপ--�র�য় "অস��চরণ" ববলদত 0মত�র অপবব;�র,  দন¢বত,  সজনপ�বত ও ইn�কত 
কশ�সনও বঝ�ইদব।

(2) শচয়�রম�ন ব� শক�ন স�সদক উপ--�র� (১) এ ববণ +ত শক�ন ক�রদণ ত�;�র প� ;ইদত অপস�রণ কর� র�ইদব 
ন�,  রব� ন� ববব- অনর�য়� তদদ�দশ আহত পবরষদ�র ববদশষ সভ�য় শম�ট স�স স�খ�র অনEন চ�র-
পঞম��শ শভ�দট ত�;�র অপ�স�রদণর পদ0 পস�ব গ;�ত এব� পস�বট সমদক+ পদয়�জন�য় ত�দনর পর উ;� 
সরক�র কর+ক অনদম�ব�ত ;য়r

তদব শত+ থ�দক শর, উXরপ বস\�ন গ;দণর পদব + শচয়�রধ�ন ব� উX স�সদক পস�ববত বস\�দনর ববরদ\ 
ক�রণ �শ +�ইব�র জন যবXস�গত সদর�গ��ন কবরদত ;ইদব।

(৩)  উপ--�র� (২)  অনা�র�য়� গ;�ত পস�ব সরক�র কর+ক অনদম�ব�ত ;ইদল অনদম��দনর ত�বরদখ 
শচয়�রম�ন ব� উX স�স ত�;�র প� ;ইদত অপস�বরত ;ইয়�দ�ন ববলয়� গণ ;ইদবন।

(৪) -�র�-৬ এর উপ--�র� (১)  এর �ফ� (খ)  ও (গ)  এর শক�ন স�স অপস�বরত ;ইদল স�ব©ষ 
শপ|রসভ�র বক�ব� ইউবনয়ন পবরষদ�র প�দনল শচয়�রম�নদ�র মধ ;ইদত কম�নস�দর পবরষদ�র শনপদ� 
সল�বভবষX ;ইদবন এব� বতবন এই আইদনর অ-�ন বনব +�বচত ;ইয়�দ�ন ববলয়� গণ ;ইদবন।

(৫)  এই আইদনর অন�ন বব-�দন র�;� বকছই থ�কক ন� শকন, এই -�র� অনর�য়� অপস�বরত শক�ন ববX 
পবরষদ�র অববশষ শময়�দ�র জন পবরষদ�র শচয়�রম�ন ব� মব;ল� স�স পদ� বনব +�বচত ;ইব�র শর�গ ;ইদবন ন�।

১৪।  শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স প� শন ;ওয়�।- (১) শচয়�রম�ন ব� শক�ন মব;ল� স�সদ�র প� শন ;ইদব, 
রব� -

(K) ত�;�র ন�ম সরক�র� শগদজদট পক�বশত ;ইব�র ত�বরখ ;ইদত বতশ ব�দনর মদধ বতবন -�র� ৯ এ 
বন- +�বরত শপথ গ;ণ ব� শ3�ষণ� কবরদত বথ + ;নr
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তদব শত+ থ�দক শর,  অনরপ শময়�� অবতব�ব;ত ;ওয়�র পদব + সরক�র ব� তৎকর+ক বন- +�বরত 
কর+প0 রথ�থ + ক�রদণ ই;� বব- +ত কবরদত প�বরদব;

(L) বতবন -�র� ৮ এর অ-�দন ত�;�র পদ� থ�ক�র অদর�গ ;ইয়� র�ন;
(M) বতবন -�র� ১২ এর অ-�দন ত�;�র প� তE�গ কদরন;
(N) বতবন -�র� ১৩ এর অ-�দন ত�;�র প� ;ইদত অপস�বরত ;ন;
(O) বতবন ইউবনয়ন ব� শপ|র পবতবনব- ব� মব;ল� স�স ;ন,  এব� স�ব©ষ ইউবনয়ন পবরষ� ব� 

শপ|রসভ�র শচর�রম�ন ব� স�স ব� কবমশন�র ন� থ�দকন;
(P) বতবন মতEবরণ কদরন।

(২)  শচয়�রম�ন ব� শক�ন মব;ল� স�দসর প� শন ;ইদল সরক�র ববষয়ট অববলদম সরক�র� শগদজদট 
পক�শ কবরদব।

১৫।  অস�য়� শচয়�রম�ন ও প�দনল।-  (১)  পবরষদ�র পথম সভ� অনবষত ;ওয়�র ৩০ ব�দনর মদধ পবরষ� 
উ;�র স�সগদণর মধ ;ইদত বতনজন স�স সমনদয় একট প�দনল গঠন কবরদব।

(২)  প�দনদল অনতr একজন মব;ল� থ�বকদবন বরবন -�র� ৬  (3)  শত উবwবখত শক�ন মব;ল� 
স�স ;ইদত প�দরন অথব� -�র� ৬ (খ) ও (গ)শত উবwবখত স�সও ;ইদত প�দরন।

(৩)  শচয়�রম�দনর প� শক�ন ক�রদণ শন ;ইদল ব� অনপবসবত ব� অসসEত�দ;ত ব� অন শক�ন 
ক�রদণ শচয়�রম�ন ত�;�র ��বয়ত প�লদন অসমথ + ;ইদল, নতন বনব +�বচত শচয়�রম�ন ত�;�র পদ� শর�গ��ন 
ন� কর� পর +ন ব� পনর�য় স�য় ��বয়ত প�লদন সমথ + ন� ;ওয়� পর +ন, প�দনলভX স�সদ�র মদধ র�;�র ন�ম 
শ�দষ + থ�দক ব� ত�;�র অনপবসবতদত কম�নস�দর পরবত¢ স�স পবরষদ�র শচয়�রম�নরদপ ��বয়ত প�লন 
কবরদবন, এব� উX স�স উX সমদয় অস�য়� শচয়�রম�ন ববলয়� অবভব;ত ;ইদবন।

১৬ আকবIক প� শনত� পরণ।   ।- পবরষদ�র শময়�� শশষ ;ইব�র ত�বরদখর-

(K) একশত আবশ ব�ন ব� ত��দপ0 শবশ� সময় পদব + শচয়�রম�দনর প� শন ;ইদল;
(L) নববই ব�ন ব� ত��দপ0 শবশ� সময় পদব + শক�ন মব;ল� স�দসর প� শন ;ইদল;

১[প�ট শন ;ওয়�র ষ�ট ব�দনর মদধ] ববব- অনর�য়� অনবষত বনব +�চদনর ম�ধদম উX শন প� পরণ 
কবরদত ;ইদব,  এব� বরবন উX পদ� বনব +�বচত ;ইদবন বতবন পবরষদ�র অববশষ শময়�দ�র জন উX পদ� 
ব;�ল থ�বকদবন।

১৭। বনব +�চন অনষ�দনর সময়।- (১) বনমববণ +ত সমদয় শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�সগদণর বনব +�চন অনবষত ;ইদব, 
রথ�r--

K) পথম তফবসলরX উপদজল�সমদ;র শ0দত,  এই আইন বলবৎ  ;ওয়�র পর বতনশত বতশ 
ব�দনর মদধ;

L) -�র� ৩(২)  এর অ-�দন শ3�বষত নতন উপদজল�র শ0দত,  উXরপ শ3�ষণ�র বতনশত বতশ 
ব�দনর মদধ;

M) পবরষদ�র শময়�� শশষ ;ওয়�র শ0দত, উX শময়�� শশষ ;ইব�র ত�বরদখর পব +বত¢ ১[একশত 
আবশ ব�দনর মদধ; এব�

N) পবরষ�,  -�র� ৫৩ এর অ-�দন ব�বতল ;ওয়�র শ0দত,  ব�বতল�দ�শ জ�র�র অনব-ক একশত 
ববশ ব�দনর মদধ।
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(২) উপ--�র� (১) এর �ফ� (ক) এব� (খ) শত র�;� বকছই থ�কক ন� শকন,  ব�বদবব +প�কজবনত ব� 
অনবব- অবনব�র + ক�রদণ উX �ফ�সমদ; উবwবখত সময়স�ম�র মদধ বনব +�চন অনষ�ন সমব ন� ;ইদল বনব +�চন 
কবমশন, সরক�র� শগদজদট পজ�পন j�র�, উX সময়স�ম�র পদর উX বনব +�চন অনষ�দনর উদ�দশ এক ব� এক�ব-ক 
ত�বরখ বন- +�রণ কবরদত প�বরদব ’’। ।

১৮। পবরষদ�র পথম সভ� আহ�ন।- -�র� ৯ এর অ-�দন শপথ অনষ�দনর শপথ অনষ�দনর পরবত¢ বতশ ব�দনর 
মদধ পবরষদ�র পথম সভ� ববব- j�র� বন- +�বরত ববX আহ�ন কবরদবন।

১৯। শভ�ট�র ত�বলক� ও শভ�ট�ব-ক�র।- জ�ত�য় স�সদ�র বনব +�চদনর জন পসBতকত আপ�ততr বলবৎ শভ�ট�র 
ত�বলক�র শর অ�শ স�ব©ষ উপদজল�রX এল�ক� স�ক�ন, শভ�ট�র ত�বলক�র শসই অ�শ-

(K) শচয়�রম�ন বনব +�চদনর জন শভ�ট�র ত�বলক� ;ইদব;

(L) শক�ন ববXর ন�ম উX শভ�ট�র ত�বলক�য় আপ�ততr বলবপব\ থ�বকদল বতবন শচয়�রম�দনর 
বনব +�চদন শভ�ট ব�দত প�বরদবন এব� শচয়�রম�ন প�প�থ¢ ;ইদত প�বরদবন।

২০। বনব +�চন পবরচ�লন�।- (১)  স�বব-�ন অনর�য়� গঠত বনব +�চন কবমশন,  অতrপর বনব +�চন কবমশন ববলয়� 
উবwবখত, এই আইন ও ববব- অনর�য়� শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�সদ�র বনব +�চন অনষ�নও পবরচ�লন� কবরদব।

(২) সরক�র, সরক�র� শগদজদট পজ�পন j�র� শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�সদ�র বনব +�চদনর জন ববব- 
পণয়ন কবরদব এব� অনরপ ববব-দত বনমববণ +ত সকল অথব� শর শক�ন ববষদয় বব-�ন কর� র�ইদব;

(K) বনব +�চন পবরচ�লন�র উদ�দশ বরট�বন +� অবফস�র,  স;ক�র� বরট�বন +� অবফস�র, 
পবজা�ইবর� অবফস�র,  স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�র এব� শপ�বল� অবফস�র বনদর�গ 
এব� ত�;�দ�র 0মত� ও ��বয়ত;

(L) মব;ল� স�স বনব +�চদনর জন এল�ক� বন- +�রণ,  শভ�ট�র ত�বলক� পণয়ন এব� মব;ল� 
স�স বনব +�চন প\বত;

(M) প�থ¢ মদন�নয়ন, মদন�নয়দনর শ0দত আপবB এব� মদন�নয়ন ব���ই;
(N) প�থ¢গণ কর+ক পদ�য় জ�ম�নত এব� উX জ�ম�নত শফরত প��ন ব� ব�দজয়�পকরণ;
(O) প�থ¢ প� পতE�;�র;
(P) প�থ¢গদণর এদজন বনদয়�গ;
(Q) পবতjব±ত� এব� ববন� পবতjব±ত�র শ0দত বনব +�চন প\বত;
(R) শভ�ট গ;দণর ত�বলক�, সময় ও স�ন এব� বনব +�চন পবরচ�লন� স�ক�ন অন�ন ববষয়;
(S) শভ�ট��দনর প\বত;
(T) ব�লট শপপ�র এব� বনব +�চন স�ক�ন অন�ন ক�গজপদতর শ;ফ�জত ও বববলবনন;
(U) শর অবস�য় শভ�ট গ;ণ সবগত কর� র�য় এব� পনর�য় শভ�ট গ;ণ কর� র�য়;
(V) বনব +�চন বয়;
(W) বনব +�চদনর দন¢বতমলক ব� অবব- ক�র +কল�প ও অন�ন বনব +�চন অপর�- এব� উ;�র 

�ন;
(X) বনব +�চন ববদর�-,  বনব +�চন ট�ইবEন�ল ও ১[বনব +�চন আপ�ল ট�ইবEন�ল গঠন],  বনব +�চন� 

�রখ�স ��দয়র,  বনব +�চন ববদর�- বন¯পবBর ব�প�দর উX ট�ইবEন�দলর 0মত� ও 
অনসরণ�য় প\বতস; আনষ�বগক ববষয়�ব�; এব�

(Y) বনব +�চন সমবক+ত আনষ�বগক অন�ন ববষয়।
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(৩) উপ--�র� (২) (র)  এর অ-�ন পণ�ত ববব-দত ক�র��ন,  অথ +�ন ব� উভয় �দনর বব-�ন কর� 
র�ইদব, তদব ক�র��দনর শময়�� ২[স�ত বৎসদরর] অব-ক ;ইদব ন�।

২১। শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�সগদণর বনব +�চদনর ফল�ফল পক�শ।-  শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স ব;স�দব 
বনব +�বচত সকল ববXর ন�ম বনব +�চদনর পর রথ�শ�ঘ সমব, বনব +�চন কবমশন সরক�র� শগদজদট পক�শ কবরদব।

২২ শচয়�রম�ন ব� স�সগণ কর+ক ক�র +ভ�র গ;ণ । ।- শচয়�রম�ন ও অন�ন স�সগণ পবরষদ�র সভ�য় পথম শর 
ত�বরদখ শর�গ��ন কবরদবন শসই ত�বরদখ ত�;�র স�য় পদ�র ক�র +ভ�র গ;ণ কবরয়�দ�ন ববলয়� গণ ;ইদব।

৩[২২ক বনব +�চন ববদর�-। , বনব +�চন ট�ইবEন�ল ইতE�ব�।- (১) এই আইদনর অ-�ন শক�ন বনব +�চন ব� বনব +�চন� ক�র +কম 
সমদক+ বনব +�চন ট�ইবEন�ল বত�ত শক�ন আ��লত ব� অন শক�ন কর+পদ0র বনকট পশ উত�পন কর� র�ইদব ন�।

(২) এই আইদনর অ-�ন বনব +�চন সমবক+ত ববদর�- বন¯পবBর উদ�দশ বনব +�চন কবমশন,  স�ব-জজ 
প�মর +���র ববচ�র ববভ�গ�য় একজন কম +কত+� সমনদয় পদয়�জন�য় স�খক বনব +�চন ট�ইবEন�ল এব� একজন শজল�জজ 
প�মর +���র ববচ�র ববভ�গ�য় কম +কত+� সমনদয় পদয়�জন�য় স�খক বনব +�চন আপ�ল ট�ইবEন�ল গঠন কবরদত প�বরদব।

(৩) শক�ন বনব +�চদনর জন মদন�ন�ত প�থ¢ শসই বনব +�চদনর শক�ন ববষদয় পশ উত�পন ও পবতক�র 
প�থ +ন� কবরয়� বনব +�চন ট�ইবEন�দল �রখ�স কবরদত প�বরদবন; অন শক�ন ববX এইরপ �রখ�স কবরদত প�বরদব ন�। 

২২খ বনব +�চন� �রখ�স ব� আপ�ল ব�ল�করদণর 0মত�।  ।- বনব +�চন কবমশন বনজ উদµ�দগ অথব� প0গদণর শক�ন 
এক প0 কর+ক এতদদ�দশ শপশকত আদব�দনর শপব0দত শর শক�ন পর +�দয় একট বনব +�চন� �রখ�স এক বনব +�চন ট�ইবEন�ল 
;ইদত অন ট�ইবEন�দল অথব� একট আপ�ল ট�ইবEন�ল ;ইদত অপর একট আপ�ল ট�ইবEন�দল ব�ল� কবরদত প�বরদব; এব� শর 
ট�ইবEন�দল ব� আপ�ল ট�ইবEন�দল ত�;� ব�ল� কর� ;য় শসই ট�ইবEন�ল ব� আপ�ল ট�ইবEন�ল উX �রখ�স ব� আপ�ল শর পর +�দয় 
ব�ল� কর� ;;ইয়�দ� শসই পর +�য় ;ইদত উ;�র ববচ�রক�র + চ�ল�ইয়� র�ইদবr

তদব শত+ থ�দক শর,  বনব +�চন� �রখ�স শর ট�ইবEন�দল ব�ল� কর� ;ইয়�দ� শসই ট�ইবEন�ল উপযX মদন 
কবরদল ইবতপদব + পর�ব0ত শক�ন স�0� পনর�য় তলব ব� পনর�য় পর�0� কবরদত প�বরদব এব� অনরপভ�দব আপ�ল 
ট�ইবEন�লও এই 0মত� পদয়�গ কবরদত প�বরদব।

২২গ ববব- অনর�য়� বনব +�চন� �রখ�স।  , আপ�ল বন¯পবB ইতE�ব�।- বনব +�চন� �রখ�দসর প0, বনব +�চন� �রখ�স ও 
বনব +�চন আপ�ল ��দয়দরর প\বত, বনব +�চন ট�ইবEন�ল ও বনব +�চন আপ�ল ট�ইবEন�ল কর+ক বনব +�চন ববদর�- বন¯পবBর ব�প�দর 
অনসরণ�য় প\বত, উX ট�ইবEন�লসমদ;র এখবতয়�র ও 0মত�, স�ব©ষ প0দক পদ�য় পবতক�র এব� আনষ�বগক সকল ববষয় 
ববব- j�র� বন- +�বরত ;ইদব।"]

২৩। পবরষদ�র ক�র +�বল�।- (১) বjত�য় তফবসদল উবwবখত ক�র +�বল� পবরষদ�র ক�র +�বল� ;ইদব এব� পবরষ� 
উ;�র ত;ববদলর স�গবত অনর�য়� এই ক�র +�বল� সম��ন কবরদব।

(২) সরক�র পদয়�জনদব�দ- পবরষ� ও অন�ন স�ন�য় কর+পদ0র ক�র +�বল�র বববরণ সবনব� +ষকরদণর 
জন সরক�র� পজ�পন জ�র� কবরয়� পদয়�জন�য় বনদ� +শ ব�দত প�বরদব।

২৪।  সরক�র ও পবরষদ�র ক�র +�বল� ;স�নর ইতE�ব�।- (১)  এই আইন অথব� আপ�ততr বলবৎ অন শক�ন 
আইদন র�;� বকছই থ�কক ন� শকন, সরক�র পবরষদ�র সব;ত আদল�চন�কদম,-
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(K) পবরষ� কর+ক পবরচ�বলত শক�ন পবতষ�ন ব� কম + সরক�দরর ববস�পন�য় ও বনয়নদণ; 
এব�

(L) রত�য় তফবসদল ববণ +ত এব� সরক�র কর+ক উপদজল� ব� থ�ন�র এল�ক�য় পবরচ�বলত 
শক�ন পবতষ�ন ব� কম +, উX পবতষ�ন ব� কদম +র সব;ত স�ব©ষ কম +কত+� ও কম +চ�র�গণ 
এব� আনস�বগক ববষয়�ব� পবরষদ�র ববস�পন�য় ও বনয়নদণ;

;স�নর কর�র বনদ� +শ ব�দত প�বরদব।

(২) ;স�নবরত ববষদয় ��বয়তপ�লনরত কম +কত+�দ�র ব�বষ +ক ক�র +কম পবতদব�ন (Annual 
Performance Report) পবরষ� কর+ক এব� ত�;�র ব�বষ +ক শগ�পন�য় পবতদব�ন �পদরর উর+তন কম +কত+� 
কর+ক শলখ� ;ইদব। 

(৩) উপদজল� পবরষদ�র ক�দ� সরক�দরর শর সকল ববষয়,  স�ব©ষ �পর ও ত�;�দ�র কম +কত+�/ 
কম +চ�র� ;স�নর কর� ;ইদব,  নতন শপব0দত ত�;�দ�র ক�র +কম পর +�দল�চন� ও উপদ�শ প��ন ও বনদ� +বশক� জ�র�র 
জন জ�ত�য় পর +�দয় একট উচ 0মত�সমন কবমট গঠন কর� ;ইদব এব� কবমটর স�মবগক � vা�য়ত মবনপবরষ� 
ববভ�দগর উপর নস থ�বকদব।

২৫ পবরষদ�র উপদ�ষ�। ।- গণপজ�তন� ব��ল�দ�দশর স�বব-�দনর অনদn� ৬৫- এর অ-�ন একক আঞবলক এল�ক� 
;ইদত বনব +�বচত স�ব©ষ স�স�-স�স পবরষদ�র উপদ�ষ� ;ইদবন এব� পবরষ� উপদ�ষ�র পর�মশ + গ;ণ  কবরদবন।

২৬ বনব +�;� 0মত�। ।- (১) এই আইদনর অ-�ন র�বত�য় ক�র +�বল� রথ�রথভ�দব সম��দনর জন পদয়�জন�য় সববকছ 
কবরব�র 0মত� পবরষদ�র থ�বকদব।

(২)  এই আইন ব� ববব-দত বভনরপ বব-�ন ন� থ�বকদল, পবরষদ�র বনব +�;� 0মত� শচয়�রম�দনর উপর নস 
;ইদব এব� এই আইন ও ববব- অনর�য়� শচয়র�ম�ন কর+ক পতE0ভ�দব অথব� ত�;�র বনকট ;ইদত 0মত�প�প অন 
শক�ন ববXর ম�ধদম পযX ;ইদব।

(৩) পবরষদ�র বনব +�;� ব� অন শক�ন ক�র + পবরষদ�র ন�দম গ;�ত ;ইয়�দ� ববলয়� পক�শ কর� ;ইদব 
এব� উ;� ববব- j�র� বন- +�বরত প\বতদত পম�ণ�কত ;ইদত ;ইদব।

২৭। ক�র +�বল� বন¯পন।-(১) পবরষদ�র ক�র +�বল� ববব- j�র� বন- +�বরত স�ম�র মদধ ও প\বতদত উ;�র সভ�য় ব� 
কবমটসমদ;র সভ�য় অথব� উ;�র শচয়�রম�ন, স�স, কম +কত+� ব� কম +চ�র� কর+ক বন¯পন কর� ;ইদব।

(২)   পবরষদ�র সকল সভ�য় শচয়�রম�ন,  এব� ত�;�র অনপবসবতদত অস�য়� শচয়�রম�ন সভ�পবতত 
কবরদবন।

(৩) পবরষদ�র শক�ন স�স প� শন রব;য়�দ� ব� উ;�র গঠদন শক�ন তট রব;য়�দ� শকবল এই ক�রদণ 
বক�ব� পবরষদ�র ববঠদক উপবসত ;ইব�র ব� শভ�ট ��দনর ব� অন শক�ন উপ�দয় উ;�র ক�র +-�র�য় অ�শগ;দণর 
অব-ক�র ন� থ�ক� সদতও শক�ন ববX অনরপ ক�র + কবরয়�দ�ন, শকবল এই ক�রদণ পবরষদ�র শক�ন ক�র + ব� ক�র +-�র� 
অবব- ;ইদব ন�।

(৪) পবরষদ�র পদতEক সভ�র ক�র +বববরণ�র একট কবরয়� অনবলবপ সভ� অনবষত ;ইব�র ত�বরদখর 
১৪ (শচ|�) ব�দনর মদধ সরক�দরর বনকট শপরণ কবরদত ;ইদব।

২৮। পবরষদ�র সভ�র কম +কত+� ইতE�ব�র উপবসবত।- (১)  পবরষদ�র সভ�য় আদল�চE ব� বন¯পবBদর�গ শক�ন 
ববষয় সমদক+ মত�মত প��ন ব� পবরষ�দক অনবব-ভ�দব স;�য়ত� কর�র জন উপদজল� ব� থ�ন� পর +�দয়র স�ব©ষ কম +কত+� 
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উপবসত থ�বকদবন এব� আদল�চন�য় অ�শগ;ণ কবরদত ও ত�;�র মত�মত বX কবরদত প�বরদবন,  তদব ত�;�র শক�ন 
শভ�ট�ব-ক�র থ�বকদব ন�।

(২) পবরষ� পদয়�জনদব�দ- শর শক�ন ববষদয় মত�মত প��দনর উদ�দশ উ;�র সভ�য় শর শক�ন 
ববXদক আমনণ জ�ন�ইদত, উপবসত থ�বকব�র এব� মত�মত বX কবরব�র সদর�গ ব�দত প�বরদব।

২৯। কবমট।- (১) পবরষ� উ;�র ক�দজর স;�য়ত�র জন পদয়�জনদব�দ- শচয়�রম�ন ব� শর শক�ন স�স ব� অন 
শক�ন ববX সমনদয় পদয়�জন�য় স�খক কবমট বনদয়�গ কবরদত প�বরদব এব� উXরপ কবমটর স�স স�খ� ও ই;�র ��বয়ত 
এব� ক�র +-�র� বন- +�রণ কবরদত প�বরদব।

(2) পবরষ� বনমববণ +ত ববষদয় একট কবরয়� স�য়� কবমট গঠন কবরদবr-

(K) আইন শ�খল�;
(L) স�সE ও পবরব�র পবরকলন�;
(M) কবষ, শসচ ও পবরদবশ;
(N) বশ0� কবমট;
(O) সম�জকল�ণ, মব;ল� ও বশশ উনয়ন;
(P) ক�¡�, স�সবত ও যব উনয়ন;
(Q) শর�গ�দর�গ ও শভ|ত অবক�ঠ�দম� উনয়ন।

৩০। চবX।- (১) পবরষ� কর+ক ব� উ;�র পদ0 সম�ব�ত সকল চবX-

(K) বলবখত ;ইদত ;ইদব এব� পবরষদ�র ন�দম সম�ব�ত ;ইদব;
(L) ববব- অনস�দর সম�ব�ত ;ইদত ;ইদব।

(২) শক�ন চবX সম��দনর অববব;ত পদর অনবষত পবরষদ�র সভ�য় শচয়�রম�ন চবXট উপস�পন 
কবরদবন এব� এই চবXর উপর সকল স�দসর আদল�চন�র অব-ক�র থ�বকদব।

(৩) পবরষ� পস�দবর ম�ধদম বববভন -রদনর চবXসম��দনর জন প\বত বন- +�রণ কবরদত প�বরদব 
এব� শচয়�রম�ন চবX সম��দনর ব�প�দর উX পস�ব অনর�য়� ক�জ কবরদবন।

(৪) এই -�র�র শখল�প সম�ব�ত শক�ন চবXর ��বয়ত পবরষদ�র উপর বত+�ইদব ন�।

৩১। বনম +�ণ ক�জ।- সরক�র, সরক�র� শগদজদটর ম�ধদম, বনমববণ +ত ববষদয় স�-�রণ ন�বতম�ল� পণয়ন কবরদত 
প�বরদব, রথ�r-

(3) পবরষ� কর+ক সম�ব�তব সকল বনম +�ণ ক�দজর পবরকলন� এব� আনম�বনক বদয়র ব;স�ব পণয়ন;
(4) উX পবরকলন� ও বয় শক�ন কর+প0 কর+ক এব� বক শদত+ পযবXগতভ�দব এব� পশ�সবনকভ�দব 

অনদম�ব�ত ;ইদব, ত�;� বন- +�রণ;
(5) উX পবরকলন� ও বদয়র ব;স�ব ক�;�র j�র� পণয়ন কর� ;ইদব এব� উX বনম +�ণ ক�জ ক�;�র j�র� 

সম��ন কর� ;ইদব, ত�;� বন- +�রণ।

৩২। নবথপত, পবতদব�ন ইতE�ব�।- পবরষ� -

(K) উ;�র ক�র +�বল�র নবথপত স�র0ণ কবরদব;
(L) ববব-দত উবwবখত ববষদয়র উপর স�মবয়ক পবতদব�ন ও বববরণ� পণয়ন ও পক�শ কবরদব;
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(M) উ;�র ক�র +�বল� সমদক+ ত¤ পক�দশর জন পদয়�জন�য় ব� সরক�র কর+ক সময় সময় বনদ� +বশত 
অন�ন ববস�ও গ;ণ কবরদত প�বরদব।

৩৩। পবরষদ�র সবচব।- উপদজল� বনব +�;� অবফস�র পবরষদ�র সবচব ;ইদবন।

৩৪। পবরষদ�র কম +কত+� ও কম +চ�র� বনদয়�গ।- (১)  পবরষদ�র ক�র +�ব� সষ�ভ�দব সম��দনর বনবমB পবরষ�, 
সরক�দরর পব +�নদম��নকদম, বববভন শশণ�র কম +কত+� ও কম +চ�র� পদ� ববব- অনর�য়� বনদয়�গ কবরদত প�বরদব।

(২) পবরষ� কর+ক বনদয়�গদর�গ কম +কত+� ও কম +চ�র�দ�র চ�কর�র শত+�ব� ববব- j�র� বন- +�বরত ;ইদব।

৩৫। পবরষদ�র ত;ববল গঠন।-  (১)  স�ব©ষ উপদজল�র ন�ম সমবলত পদতEক উপদজল� পবরষদ�র একট 
ত;ববল থ�বকদব।

(2) পবরষদ�র ত;ববদল বনমবলবখত অথ + জম� ;ইদব, রথ�r-
(K) পবরষ� কর+ক -�র +কত কর, শরইট, শট�ল, বফস এব� অন�ন ��ব� ব�ব� প�প অথ +;
(L) পবরষদ�র উপর নস এব� তৎকর+ক পবরচ�বলত সকল সমবB ;ইদত প�প আয় ব� 

মন�ফ�;
(M) -�র� ২৪-এর অ-�দন পবরষদ�র বনকট ;স�নবরত পবতষ�ন ব� কম + পবরচ�লন�ক�র� 

জনবদলর শবতন,  ভ�ত� এব� এতদস�ক�ন অন�ন বয় বনব +�; ব�ব� সরক�র প�B 
অথ +;

(N) সরক�র ব� অন�ন কর+পদ0র অন��ন;
(O) শক�ন পবতষ�ন ব� ববX কর+ক প�B অন��ন;
(P) পবরষদ�র অথ + বববনদয়�গ ;ইদত মন�ফ�;
(Q) পবরষ� কর+ক প�প অন শক�ন শর শক�ন অথ +;
(R) পবরষদ�র ত;ববদলর উj¾B অথ +;
(S) সরক�দরর বনদ� +দশ পবরষদ�র উপর নস অন�ন আদয়র উৎস ;ইদত প�প অথ +।

৩৬। পবরষদ�র ত;ববল স�র0ণ,  বববনদয়�গ ও ববদশষ ত;ববল।- (১) পবরষদ�র ত;ববদল জম�কত অথ + শক�ন 
সরক�র� শটজ�র�দত ব� সরক�র� শটজ�র�র ক�র + পবরচ�লন�ক�র� শক�ন ব��দক অথব� সরক�র কর+ক বন- +�বরত অন শক�ন পক�দর 
জম� র�খ� ;ইদব।

(২) পবরষ� উ;�র ত;ববদলর বকছ অ�শ,  র�;� ববব- j�র� বন- +�বরত ;য় ত�;�,  ববব- j�র� বন- +�বরত 
প\বতদত ও খ�দত বববনদয়�গ কবরদত প�বরদব।

(৩) পবরষ� ইn� কবরদল শক�ন ববদশষ উদ�দশ আল��� ত;ববল গঠন কবরদত প�বরদব এব� ববব- 
j�র� বন- +�বরত প\বতদত উX ত;ববল পবরচ�লন� কবরদব।

৩৭। পবরষদ�র ত;ববদলর পদয়�গ।- (১)  পবরষদ�র ত;ববদলর অথ + বনমবলবখত খ�দত অগ�ব-ক�দরর বভবBদত 
বয় কর� র�ইদব, রথ�r-

পথমতr পবরষদ�র কম +কত+� ও কম +চ�র�দ�র শবতন ও ভ�ত� প��ন;
বjত�য়তr  এই আইদনর অ-�ন পবরষদ�র ত;ববদলর উপর ��য়মX বয়;
রত�য়তr এই আইন ব� আপ�ততr বলবৎ অন শক�ন আইন j�র� নস পবরষদ�র সম��ন এব� কত+ব 

প�লদনর জন বয়;
চতথ +তr সরক�দরর পব +�নদম��নকদম পবরষ� কর+ক শ3�বষত পবরষদ�র ত;ববদলর উপর ��য়যX 

বয়;
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পঞমতr সরক�র কর+ক শ3�বষত পবরষদ�র ত;ববদলর উপর ��য়যX বয়;

(2) পবরষদ�র ত;ববদলর উপর ��য়যX বয় বনমরপ ;ইদব, রথ�r-

(K) পবরষদ�র চ�কর�দত বনদয়�বজত শক�ন সরক�র� কম +চ�র�র জন শ�য় অথ +;
(L) শক�ন আ��লত ব� ট�ইবEন�ল কর+ক পবরষদ�র ববরদ\ প�B শক�ন বয়,  বরক� ব� 

শর�দয়��� ক�র +কর কবরব�র জন পদয়�জন�য় অথ +;
(M) সরক�র কর+ক ��য়যX ববলয়� বন- +�বরত অন শর শক�ন বয়।

(৩) পবরষদ�র ত;ববদলর উপর ��য়যX শক�ন বদয়র খ�দত রব� শক�ন অথ + অপবরদশ�ব-ত থ�দক, ত�;� 
;ইদল শর শববXর শ;ফ�জদত উX ত;ববল থ�বকদব শস ববXদক সরক�র আদ�শ j�র� উX ত;ববল ;ইদত,  রতদর 
সমব, ঐ অথ + পবরদশ�- কবরব�র জন আদ�শ ব�দত প�বরদব।

৩৮। ব�দজট।- (১)  পবত অথ +-বৎসর শর ;ইব�র অনতr ষ�ট ব�ন পদব + পবরষ� উX বৎসদরর আয় ও বয় 
সমবলত বববরণ�, অতrপর ব�দজট ববলয়� উবwবখত, সরক�র পণ�ত বনদ� +বশক� অনর�য়� পণয়ন কবরয়� উ;�র অনবলবপ পবরষদ�র 
শন�টশ শব�দর + অনতr পদনর ব�নব�প� জনস�-�রদণর অবগবত, মনব ও পর�মদশ +র জন লটক�ইয়� র�বখদব।

(২) উপ--�র� (১)  অনস�দর প�বশ +ত ব�দজট সমদক+ জনগদণর মনব ও পর�মশ + ববদবচন�কদম 
পবরষ� স�ব©ষ অথ +-বৎসর শর ;ওয়�র বতশ ব�ন পদব + ব�দজটট অনদম��ন কবরয়� উ;�র একট অনবলবপ শজল� 
পশ�সন ও সরক�দরর বনকট শপরণ কবরদব।

(৩) শক�ন অথ +-বৎসর শর ;ইব�র পদব + পবরষ� ই;�র ব�দজট অনদম��ন কবরদত ন� প�বরদল সরক�র 
উX বৎসদরর জন একট আয়-বয় বববরণ� পসBত কর�ইয়� উ;� পতEয়ন কবরদব এব� এইরপ পতEয়নকত বববরণ� 
পবরষদ�র অনদম�ব�ত ব�দজট ববলয়� গণ ;ইদব।

(৪) উপ--�র� (১)  এর অ-�দন ব�দজদটর অনবলবপ প�বপর পদনর ব�দনর মদধ সরক�র আদ�শ j�র� 
ব�দজটট স�দশ�-ন কবরদত প�বরদব এব� অনরপ স�দশ�ব-ত ব�দজটই পবরষদ�র অনদম�ব�ত ব�দজট ববলয়� গণ 
;ইদব।

(৫) শক�ন অথ + বৎসর শশষ ;ইব�র পদব + শর শক�ন সময় শসই অথ +-বৎসদরর জন,  পদয়�জন ;ইদল, 
পবরষ� একট স�দশ�ব-ত ব�দজট পণয়ন ও অনদম��ন কবরদত প�বরদব এব� উX স�দশ�ব-ত ব�দজদটর শ0দতও এই 
-�র� বব-�ন�বল�, রতদর সমব, পদর�জE ;ইদব।

(৬) এই আইন শম�তদবক গঠত পবরষ� পথমব�র শর অথ +-বৎসদর ��বয়ত গ;ণ কবরদব শসই অথ +-
বৎসদরর ব�দজট উX ��বয়তভ�র গ;দণর পর অথ +-বৎসরটর ব�ক� সমদয়র জন পণ�ত ;ইদব এব� উX ব�দজদটর 
শ0দতও এই -�র�র বব-�ন�বল� রতদর সমব পদর�জE ;ইদব।

৩৯। ব;স�ব।- (১) পবরষদ�র আয়-বদয়র ব;স�ব ববব- j�র� বন- +�বরত প\বতদত ও ফরদম র0ণ কর� র�ইদব।

(২) পবতট অথ +-বৎসর শশষ ;ইব�র পর পবরষ� একট ব�বষ +ক আয় ও বদয়র ব;স�ব পসBত কবরদব 
এব� পরবত¢ অথ +-বৎসদরর ৩১শশ বরদসমদরর মদধ উ;� সরক�দরর বনকট শপরণ কবরদব।

(৩) উX ব�বষ +ক আয়-বদয়র ব;স�দবর একট অনবলবপ জনস�-�রদণর পবর�শ +দনর জন পবরষ� 
ক�র +�লদয়র শক�ন পক�শ স�দন স�পন কবরদত ;ইদব এব� উX ব;স�ব সমদক+ জনস�-�রদণর আপবB ব� পর�মশ + 
পবরষ� ববদবচন� কবরদব।
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৪০। ব;স�ব বনর�0�।- (১) পবরষদ�র আয়-বদয়র ব;স�ব ববব- j�র� বন- +�বরত প\বতদত ববব- j�র� 
বন- +�বরত কর+পদ0র j�র� বনর�ব0ত ;ইদব।

(২) বনণ�0�ক�র� কর+প0 পবরষদ�র সকল ব;স�ব স�ক�ন র�বত�য় বব; ও অন�ন �বলল শ�বখদত 
প�বরদব এব� পদয়�জনদব�দ- পবরষদ�র শচয়�রম�ন ও শর শক�ন স�স, কম +কত+� ও কম +চ�র�দক বজজস�ব�� কবরদত 
প�বরদব।

(৩) ব;স�ব বনর�0�র পর বনর�0�ক�র� কর+প0 সরক�দরর বনকট একট বনর�0� পবতদব�ন শপশ 
কবরদব এব� উ;�দত, অন�ন ববষদয়র মদধ, বনমববণ +ত ববষয়�ব�র উদwখ থ�বকদব, রথ�r-

(K) অথ + আতস�ৎ;
(L) পবরষদ�র ত;ববদলর শল�কস�ন, অপচয় এব� অপপদয়�গ;
(M) ব;স�ব র0দণ অবনয়ম;
(N) বনর�0�ক�র� কর+পদ0র মদত র�;�র� পতE0 ব� পদর�0ভ�দব উX আতস�ৎ, শল�কস�ন, অপচয়, 

অপপদয়�গ ও অবনয়দমর জন ��য়� ত�;�দ�র ন�ম।

৪১। পবরষদ�র সমবB।- (১) সরক�র ববব- j�র� -

(K) পবরষদ�র উপর ব� উ;�র তত�ব-�দন নস ব� উ;�র ম�বলক�ন�-�ন সমবBর 
ববস�পন�, র0ণ�দব0ণ ও উনয়দনর জন বব-�ন কবরদত প�বরদব;

(L) উX সমবBর ;স�নদরর বনয়নণ কবরদত প�বরদব।

(২) পবরষ� -

(K) উ;�র ম�বলক�ন�-�ন ব� উ;�র উপর ব� উ;�র তত�ব-�দন নস শর শক�ন সমবBর 
ববস�পন�, র0ণ�দব0ণ, পবর�শ +ন ও উনয়ন স�-ন কবরদত প�বরদব;

(L) এই আইদনর উদ�শ পরণকদল উX সমবB ক�দজ ল�গ�ইদত প�বরদব;
(M) ��ন,  ববকয়,  বনক,  ইজ�র� ব� বববনমদয়র ম�ধদম ব� অন শক�ন পন�য় শর শক�ন 

সমবB অজ+ন ব� ;স�নর কবরদত প�বরদব।

৪২। উনয়ন পবরকলন�।- (১)  পবরষ� উ;�র এখবতয়�ররX শর শক�ন ববষদয় উ;�র ত;ববদলর স�গবত অনর�য়� 
প�চস�ল� পবরকলন�স; বববভন শময়��� উনয়ন পবরকলন� পসBত ও ব�সব�য়ন কবরদত প�বরদব এব� এইরপ পবরকলন� পণয়দনর 
শ0দত পবরষদ�র এল�ক�রX ইউবনয়ন পবরষ� ব� উX এল�ক�য় উনয়ন কম +ক�দন সবকয়ভ�দব জব¡ত শবসরক�র� পবতষ�নসম; 
ব� শক�ন ববX ববদশদষর পর�মশ + ববদবচন� কবরদত প�বরদব।

(২) উX পবরকলন�য় বনমবলবখত ববষদয়র বব-�ন থ�বকদব, রথ�r-
(K) বক প\বতদত পবরকলন�য় অথ + শর�গ�ন ;ইদব এব� উ;�র ত��রক ও 

ব�সব�য়ন ;ইদব;
(L) ক�;�র j�র� পবরকলন� ব�সব�বয়ত ;ইদব;
(M) পবরকলন� সমবক+ত অন�ন পদয়�জন�য় ববষয়।

(৩) পবরষ� উ;�র পবতট উনয়ন পবরকলন�র একট অনবলবপ উ;�র ব�সব�য়দনর পদব + সরক�দরর 
বনকট শপরণ কবরদব এব� জনস�-�রদণর অবগবতর জন পবরষদ�র ববদবচন�য় রথ�রথ প\বতদত পক�শ কবরদত ব� 
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শ0ত ববদশদষ ত�;�দ�র মত�মত ব� পর�মশ + ববদবচন�কদম উX পবরকলন� সমদক+ রথ�রথ ববস� গ;ণ কবরদত 
প�বরদব।

৪৩। পবরষদ�র বনকট শচয়�রম�ন ইতE�ব�র ��য়।- পবরষদ�র শচয়�রম�ন অথব� উ;�র শক�ন স�স, কম +কত+� ব� 
কম +চ�র� অথব� পবরষ� পশ�সদনর ��বয়তপ�প ব� পবরষদ�র পদ0 কম +রত শক�ন ববXর পতE0 গ�বফলবত ব� অস��চরদণর 
ক�রদণ পবরষদ�র শক�ন অথ + ব� সমদ�র শল�কস�ন অপচয় ব� অপপদয়�গ ;ইদল উ;�র জন বতবন ��য়� থ�বকদবন এব� ববব- 
j�র� বন- +�বরত প\বতদত সরক�র ত�;�র এই ��য়-��বয়ত বন- +�রণ কবরদব এব� শর ট�ক�র জন ত�;�দক ��য়� কর� ;ইদব শসই 
ট�ক� সরক�র� ��ব� (Public Demand) ব;স�দব ত�;�র বনকট ;ইদত আ��য় কর� ;ইদব।

৪৪। পবরষ� কর+ক আদর�পণ�য় কর ইতE�ব�।- পবরষ�, সরক�দরর পব +�নদম��নকদম, চতথ + তবফদসল উবwবখত 
সকল অথব� শর শক�ন কর, শরইট, শট�ল এব� বফস ববব- j�র� বন- +�বরত প\বতদত আদর�প কবরদত প�বরদব।

৪৫। কর সমবক+ত পজ�ন ইতE�ব�।- (১) পবরষ� কর+ক আদর�বপত সকল কর,  শরইট,  শট�ল এব� বফস ববব- 
j�র� বন- +�বরত প\বতদত পজ�বপত ;ইদব এব� সরক�র বভনরপ বনদ� +শ ন� ব�দল উX আদর�দপর ববষয়ট আদর�দপর পদব + পক�শ 
কবরদত ;ইদব।

(২)  শক�ন কর,  শট�ল,  শরইট ব� বফস আদর�দপর ব� উ;�র পবরবত+দনর শক�ন পস�ব অনদম�ব�ত ;ইদল 
সরক�র শর ত�বরখ বন- +�রণ কবরদব শসই ত�বরদখ উ;� ক�র +কর ;ইদব।

৪৬। কর স�ক�ন ��য়।-  শক�ন ববX ব� বজবনসপদতর উপর কর,  শরইট,  শট�ল ব� বফস আদর�প কর� র�ইদব 
বকন� উ;� বন- +�রদণর পদয়�জদন পবরষ�, শন�টদশর ম�ধদম, স�ব©ষ ববXদক পদয়�জন�য় ত¤ সরবর�; কবরদত ব� �বললপত, 
ব;স�ব বব; ব� বজবনষপত ;�বজর কবরব�র বনদ� +শ ব�দত প�বরদব।

৪৭। কর আ��য়।- (১)  এই আইদন বভনরপ বব-�ন ন� থ�বকদল, পবরষদ�র সকল কর, শরইট, শট�ল এব� বফস 
ববব- j�র� বন- +�বরত ববXর j�র� এব� প\বতদত আ��য় কর� ;ইদব।

(২) পবরষদ�র প�প অন���য়� সকল পক�র কর, শরইট, শট�ল, বফস এব� অন�ন অথ + সরক�র� ��ব� 
(Public Demand) ব;স�দব আ��য়দর�গ ই;দব।

৪৮। কর ইতE�ব� বন- +�রদণর ববরদ\ আপবB।-  ববব- j�র� বন- +�বরত কর+পদ0র বনকট ও ববব- j�র� বন- +�বরত 
পন�য় এব� সমদয়র মদধ শপশকত বলবখত �রখ�স ��¡� অন পন�য় এই আইদনর অ-�ন -�র +কত শক�ন কর, শরইট, শট�ল ব� 
বফস ব� এতদস�ক�ন শক�ন সমবBর মল�য়ন অথব� শক�ন ববXর উ;� প��দনর ��বয়ত সমদক+ শক�ন আপবতত উত�পন কর� 
র�ইদব ন�।

৪৯। কর ববব-।- (১) পবরষ� কর+ক -�র +কত সকল কর,  শরইট,  শট�ল ব� বফস এব� অন�ন ��ব� ববব- j�র� 
বন- +�বরত প\বতদত -�র +, আদর�প এব� বনয়নণ কর� র�ইদব।

(২) এই -�র�য় উবwবখত ববষয় সমবক+ত ববব- অন�ন ববষদয়র মদধ কর ��ত�দ�র করণ�য় এব� কর 
-�র +ক�র� ও আ��য়ক�র� কম +কম +ত� ও অন�ন কর+পদ0র 0মত� ও ��বয়ত সমদক+ বব-�ন থ�বকদব।

৫০। পবরষদ�র উপর তত�ব-�ন।-  এই আইদনর উদ�দশর সব;ত পবরষদ�র ক�র +কল�দপর স�মঞস স�-দনর 
বনশয়ত� বব-�নকদল সরক�র পবরষদ�র উপর স�-�রণ তত�ব-�ন ও বনয়নণ 0মত� পদর�গ কবরদব।
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৫১। পবরষদ�র ক�র +�বল�র উপর বনয়নণ।- (১) সরক�র রব� এইরপ অবভমত শপ�ষণ কদর শর, পবরষ� কর+ক ব� 
পবরষদ�র পদ0 কত ব� পস�ববত শক�ন ক�জকম + আইদনর সব;ত স�গবতপণ + নদ; অথব� জনস�দথ +র পবরপন�,  ত�;� ;ইদল 
সরক�র আদ�শ j�র�-

(K) পবরষদ�র উX ক�র +কম ব�বতল কবরদত প�বরদব;
(L) পবরষ� কর+ক গ;�ত শক�ন পস�ব অথব� প�B শক�ন আদ�দশর ব�সব�য়ন স�মবয়কভ�দব সবগত 

কবরদত প�বরদব।
(M) পস�ববত শক�ন ক�জকম + সম��ন বনবষ\ কবরদত প�বরদব;
(N) পবরষ�দক আদ�দশ উবwবখত শক�ন ক�জ কবরব�র বনদ� +শ ব�দত প�বরদব।

(২) উপ--�র� (১)  এর অ-�দন শক�ন আদ�শ প�B ;ইদল পবরষ� আদ�শ প�বপর বতশ ব�দনর মদধ 
উ;� পনr ববদবচন�র জন সরক�র আদব�ন কবরদত প�বরদব।

(৩) উX আদব�ন প�বপর বতশ ব�দনর মদধ সরক�র উX আদ�শট ;য় ব;�ল র�বখদব নতব� স�দশ�-ন 
অথব� ব�বতল কবরদব এব� উX সমদয়র মদধ পবরষ�দক উ;� অবব;ত কবরদব।

(৪) রব� শক�ন ক�রদণ উবwবখত সমদয়র মদধ সরক�র উX আদ�শ ব;�ল অথব� স�দশ�-ন ন� কদর 
ত�;� ;ইদল উ;� ব�বতল ববলয়� গণ ই;দব।

৫২। পবরষদ�র ববষয়�বল� সমদক+ ত�ন।- (১)  সরক�র,  শসn�য় অথব� শক�ন ববXর আদব�দনর বভবBদত, 
পবরষদ�র ববষয়�বল� স�-�রণভ�দব অথব� তৎসমবক+ত শক�ন ববদশষ ব�প�র সমদন ত�ন কবরব�র জন শক�ন কম +কত+�দক 
0মত� প��ন কবরদত প�বরদব এব� উX ত�দনর বরদপ�দট +র পবরদপব0দত গ;�তব পদয়�জন�য় পবতক�রমলক ববস� গ;ণ 
কবরব�র জনও বনদ� +শ ব�দত প�বরদব।

(২) উX ত�নক�র� কম +কত+� ত�দনর পদয়�জদন স�0E গ;ণ এব� স�0�র উপবসবত ও �বলল উপস�পন 
বনবশতকরদণর জন Code  of  Civil  Procedure,  1908 (Act  V of  1908) এর অ-�ন 
এতদস�ক�ন ববষদয় শ�ওয়�ন� আ��লদতর শর 0মত� আদ� শসই 0মত� পদয়�গ কবরদত প�বরদব।

৫৩। পবরষ� ব�বতলকরণ।-  (১)   রব� পদয়�জন�য় ত�দনর পর সরক�র এইরপ অবভমত শপ�ষণ কদর শর, 
পবরষ�-

(K) উ;�র ��বয়ত প�লদন অসমথ + অথব� কম�গতভ�দব উ;�র ��বয়তÂ প�লদন বথ + ;ইয়�দ�;
(L) উ;�র পশ�সবনক ও আবথ +ক ��বয়ত প�লদন অসমথ +;
(M) স�-�রণতr এমন ক�জ কদর র�;� জনস�থ + ববদর�-�;
(N) অন শক�নভ�দব উ;�র 0মত�র স�ম� ল�3ন ব� 0মত�র অপবব;�র কবরয়�দ� ব� 

কবরদতদ�;

ত�;� ;ইদল সরক�র, সরক�র� শগদজদট পক�বশত আদ�শ j�র�, পবরষ�দক ব�বতল কবরদত প�বরদবr
তদব শত+ থ�দক শর,  উX আদ�শ প��দনর পদব + পবরষদ�র স�সগণদক পস�ববত ব�বতলকরদণর ববরদ\ 

ক�রণ �শ +�দন�র সদর�গ ব�দত ;ইদব।

(২) উপ--�র� (১) এর অ-�ন শক�ন আদ�শ পক�বশত ;ইদল-

(K) পবরষদ�র শচয়�রম�ন ও অন�ন স�সগণ ত�;�দ�র পদ� ব;�ল থ�বকদবন ন�;
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(L) ব�বতল থ�ক�ক�ল�ন সমদয় পবরষদ�র র�বত�য় ��বয়ত সরক�র কর+ক বনদয়�বজত শক�ন 
ববX ব� কর+প0 প�লন কবরদব।

(৩) ব�বতল�দ�শ সরক�র� শগদজট জ�র�র একশত ববশ ব�দনর মদধ এই আইন ও ববব- শম�ত�দবক 
পবরষ� পনগঠ +ত ;ইদব।

৫৪। যX কবমট।-  পবরষ� অন শক�ন স�ন�য় কর+পদ0র সব;ত একদত উ;�দ�র স�-�রণ স�থ +-স�ব©ষ শক�ন 
ববষদয়র জন যX কবমট গঠন কবরদত প�বরদব এব� অনরপ কবমটদক উ;�র শর শক�ন 0মত� প��ন কবরদত প�বরদব।

৫৫। পবরষ� ও অন শক�ন স�ন�য় কর+পদ0র ববদর�-।- পবরষ� এব� অন শক�ন স�ন�য় কর+পদ0র মদধ শক�ন 
ববদর�- শ�খ� ব�দল ববদর�-�য় ববষয়ট বন¯পবBর জন সরক�দরর বনকট শপবরত ;ইদব এব� এই ব�প�দর সরক�দরর বস\�ন চ¡�ন 
;ইদব।

৫৬। অপর�-।- পঞম তফবসদল ববণ +ত শক�ন করণ�য় ক�জ ন� কর� এব� করণ�য় নয় এই পক�র ক�জ কর� এই 
আইদনর অ-�ন �নন�য় অপর�- ;ইদব।

৫৭। �ন।- এই আইদনর অ-�ন শক�ন অপর�দ-র জন অনব-ক প�চ ;�জ�র ট�ক� জবরম�ন� কর� র�ইদব এব� এই 
অপর�- রব� অনবরতভ�দব 3টদত থ�দক,  ত�;� ;ইদল পথম ব�দনর অপর�দ-র পর পরবত¢ পদতEক ব�দনর জন অপর�-�দক 
অবতবরX অনব-ক প�চশত ট�ক� পর +ন জবরম�ন� কর� র�ইদব।

৫৮। অপর�- আমদল শনওয়�।- শচয়�রম�ন ব� পবরষ� ;ইদত 0মত�প�প শক�ন ববXর বলবখত অবভদর�গ ��¡� 
শক�ন আ��লত এই আইদনর অ-�ন শক�ন অপর�- ববচ�দরর জন আমদল লইদত প�বরদবন ন�।

৫৯। অবভদর�গ পতE�;�র ও আদপ�ষ বন¯পবB।-  শচয়�রম�ন ব� এতদদ�দশ পবরষ� ;ইদত 0মত�প�প শক�ন 
ববX এই আইদনর অ-�ন অপর�- স�ক�ন শক�ন অবভদর�গ পতE�;�র ব� অবভযX ববXর সব;ত আদপ�ষ বন¯পবB কবরদত 
প�বরদবন।

৬০। অবব- অনপদবশ ব� অবস�ন।- (১) জনপথ ও সব +-�রদণর বব;�র + শক�ন স�দন শক�ন ববX শক�ন পক�দর 
অবব- অনপদবশ কবরদবন ন�।

ব�খ� - এই -�র�র উদ�শ পরণকদল, শক�ন ববXর অবব- অনপদবশ ববলদত ত�;�র বনয়নণ�-�ন ব� ত�;�র 
তত�ব-�দন রব;য়�দ� এমন শক�ন ববX ব� জ�ব-জনর অনপদবশ ব� শক�ন বসB ব� ক�ঠ�দম�র অবস�নও অনর +X 
ই;দব।

(২) পবরষদ�র বনয়নণরX ব� এখবতয়�র�-�ন জনপদথ ব� স�দন উXরপ অবব- অনপদবশ কবরল 
পবরষ� শন�টশ j�র� বন- +�বরত সমদয়র মদধ উX ববXদক ত�;�র অবব- ক�র +কল�প বন কবরব�র জন বনদ� +শ ব�দত 
প�বরদব এব� উX সমদয়র মদধ রব� বতবন এই বনদ� +শ ম�ন ন� কদরন ত�;� ;ইদল পবরষ� অবব- অনপদবশ বন 
কবরব�র জন রথ�রথ ববস� গ;ণ কবরদত প�বরদব এব� উXরপ ববস� গ;দণর ফদল অবব- অনপদবশক�র� শক�ন 
পক�র 0বতগস ;ইদল শসইজন ত�;�দক শক�ন 0বতপরণ শ�ওয়� ;ইদব ন�।

(৩) অবব- অনপদবশ বন কর�র পদয়�জদন গ;�ত ববস�র জন শর বয় ;ইদব ত�;� উX 
অনপদবশক�র�র উপর এই আইদনর অ-�ন -�র +কর ববলয়� গণ ;ইদব।

৬১। আপ�ল।- এই আইন ব� শক�ন ববব- ব� পবব-�দনর অ-�দন পবরষ� ব� উ;�র শচয়�রম�ন অথব� পবরষদ�র ব� 
শচয়�রম�দনর বনকট ;ইদত 0মত�প�প শক�ন ববXর শক�ন আদ�দশর j�র� শক�ন ববX স�কব ;ইদল বতবন উX আদ�শ 
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প��দনর বতশ ব�দনর মদধ সরক�দরর বনকট ব� সরক�র কর+ক বন- +�বরত কর+পদ0র বনকট উ;�র ববরদ\ আপ�ল কবরদত 
প�বরদবন এব� এই আপ�দলর উপর সরক�দরর ব� উX কর+পদ0র বস\�ন চ¡�ন ;ইদব।

৬২। পবরষ� ও সরক�দরর ক�র +�বল�র সমনয় সমদক+ আদ�শ।- সরক�র, পদয়�জন ;ইদল, আদ�শ j�র� পবরষ� 
এব� সরক�র� কর+পদ0র ক�র +�মবল�র মদধ ক�দজর সমনয় কবরদত প�বরদব।

৬৩। ববব- পণয়দনর 0মত�।- (১)  এই আইদনর উদ�শ পরণকদল সরক�র,  সরক�র� শগদজদট পজ�পন j�র�, 
ববব- পণয়ন কবরদত প�বরদব।

(২) ববদশষ কবরয়�,  এব� উপবর-উX 0মত�র স�মবগকত�দক কণ ন� কবরয়�,  অনরপ ববব-দত 
বনমববণ +ত সকল অথব� শর শক�ন ববষদয় বব-�ন কর� র�ইদব রথ�r-

(K) শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চন ও তৎস�ক�ন ক�র +�বল�;
(L) বনব +�চন ববদর�-,  বনব +�চন ট�ইবEন�ল ও আপ�ল ট�ইবEন�ল বনদয়�গ ও উ;�দ�র 0মত�,  বনব +�চন� 

�রখ�স ��বখল এব� বনব +�চন ববদর�- বন¯পবB স�ক�ন ববষয়�ব�;
(M) শচয়�রম�ন ও স�সগদণর 0মত� ও ক�র +�বল�;
(N) পবরষদ�র পদ0 চবX সম��দনর বব-�ন�বল�;
(O) পবরষদ�র ক�র +কম ব�সব�য়দনর বব-�ন�বল�;
(P) পবরষদ�র শরকর +পত, পবতদব�ন ইতE�ব� র0ণ�দব0ণ ও পক�শ�ন� স�ক�ন;
(Q) পবরষদ�র কম +কত+� ও কম +চ�র�দ�র বনদয়�গ ও চ�কর�র শত+�বল� স�ক�ন ববষয়;
(R) পবরষদ�র ত;ববল র0ণ পবরচ�লন�, বনয়নণ, বববনদয়�গ;
(S) ব;স�ব বনর�0� স�ক�ন ববষয়�ব�;
(T) পবরষদ� সমবB র0ণ�দব0ণ, পবরচ�লন� স�ক�ন ববষয়�ব�;
(U) বন- +�ণ ক�জ এব� উনয়ন পবরকলন� পণয়ন ও ব�সব�য়ন স�ক�ন ববষয়�ব�;
(V) পবরষদ�র সমবB র0ণ�দব0দণর জন কম +কত+� ও কম +চ�র�দ�র আচরণ স�ক�ন ববষয়;
(W) কর স�ক�ন ববষয়;
(X) পবরষদ�র আদ�দশর ববরদ\ আপ�ল স�ক�ন ববষয়;
(Y) ববদশষ সভ� আহ�ন এব� শচয়�রম�ন ব� অন শক�ন স�স স�ক�ন অপস�রদণর ববষয়;
(Z) ব�দজট পণয়ন ও অনদম��ন স�ক�ন ববষয়�বল�;
(থ) এই আইদনর বব-�ন�বল� প�লদনর জন সম¾X অন�ন ববষয়�ব�।

৬৪। পবব-�ন পণয়দনর 0মত�।- (১) এই আইদনর উদ�শ পরণকদল পবরষ�,  সরক�দরর 
পব +�নদম��নকদম, এই আইদনর ব� শক�ন ববব-র সব;ত অস�মঞস ন� ;য় এইরপ পবব-�ন পণয়ন কবরদত প�বরদব।

(২) ববদশষ কবরয়�,  এব� উপবর-উX 0মত�র স�মবগকত�দক কণ ন� কবরয়�,  অনরপ পবব-�দন 
বনমরপ সকল অথব� শর শক�ন ববষদয় বব-�ন কর� র�ইদব, রথ�r-

(K) পবরষদ�র ক�র +�বল� পবরচ�লন�;
(L) পবরষদ�র সভ�র শক�র�ম বন- +�রণ;
(M) পবরষদ�র সভ�র পশ উত�পন;
(N) পবরষদ�র সভ� আহ�ন;
(O) পবরষদ�র সভ�র ক�র +বববরণ� বলখন;
(P) পবরষদ�র সভ�য় গ;�ত পস�দবর ব�সব�য়ন;
(Q) স�-�রণ স�লদম�;দরর শ;ফ�জত ও বব;�র;
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(R) পবরষদ�র শক�ন কম +কত+�দক শচয়�রম�দনর 0মত� অপ +ণ;
(S) পবরষদ�র অবফদসর ববভ�গ ও শ�খ� গঠন এব� উ;�দ�র ক�দজর পবরব- বন- +�রণ;
(T) ক�র +বনব +�; স�ক�ন র�বত�য় ববষয়;
(U) এই আইদনর অ-�ন পবব-�ন j�র� বনয়নণ কবরদত ;ইদব ব� কর� র�ইদব এইরপ শর শক�ন ববষয়।

(৩) পবরষদ�র ববদবচন�য় শর পক�দর পক�শ কবরদল শক�ন পবব-�ন সমদক+ জনস�-�রণ ভ�লভ�দব 
অবব;ত ;ইদত প�বরদব শসই পক�দর পদতEক পবব-�ন পক�শ কবরদত ;ইদব।

(৪) সরক�র নমন� পবব-�ন পণয়ন কবরদত প�বরদব এব� এইরপ শক�ন নমন� পণ�ত ;ইদল পবরষ� উ;� 
অনসরণ কবরদব।

৬৫। সরক�র কর+ক 0মত� অপ +ণ।- সরক�র এই আইদনর অ-�ন ই;�র সকল অথব� শর শক�ন 0মত� সরক�র� 
শগদজদট পজ�পন j�র�, শর শক�ন ববX ব� কর+প0দক অপ +ণ কবরদত প�বরদব।

৬৬। পবরষদ�র পদ0 ও ববপদ0 ম�মল�।- (১) পবরষদ�র ববরদ\ ব� পবরষ� স�ক�ন শক�ন ক�দজর সদত 
উ;�র শক�ন স�স ব� কম +কত+� ব� কম +চ�র�র ববরদ\ ম�মল� ��দয়র কবরদত ;ইদল ম�মল� ��দয়র কবরদত ইচক ববXদক 
ম�মল�র ক�রণ এব� ব���র ন�ম ও ঠক�ন� উদwখ কবরয়� একট শন�টশ-

(K) পবরষদ�র শ0দত, পবরষদ�র ক�র +�লদয় প��ন কবরদত ;ইদব ব� শপ|��ইয়� ব�দত ;ইদব;
(L) অন�ন শ0দত, স�ব©ষ স�স, কম +কত+� ব� কম +চ�র�র বনকট ববXগতভ�দব ব� ত�;�র 

অবফস ব� ব�সস�দন প��ন কবরদত ;ইদব ব� শপ���ইয়� ব�দত ;ইদব।

(২) উX শন�টশ প��ন ব� শপ|��দন�র পর বতশ ব�ন অবতব�ব;ত ন� ;ওয়� পর +ন শক�ন ম�মল� ��দয়র 
কর� র�ইদব ন�,  এব� ম�মল�র আরজ�দত উX শন�টশ প��ন কর� ব� শপ|��দন� ;ইয়�দ� বকন� উ;�র উদwখ কবরদত 
;ইদব।

৬৭। শন�টশ এব� উ;� জ�র�করণ।- (১) এই আইন, ববব- ব� পবব-�ন প�লদনর জন শক�ন ক�জ কর� ব� ন� কর� 
;ইদত ববরত থ�ক� রব� শক�ন ববXর কত+ব ;য় ত�;� ;ইদল শক�ন সমদয়র মদধ ই;� কবরদত ;ইদব ব� ই;� কর� ;ইদত ববরত 
থ�বকদত ;ইদব ত�;� উদwখ কবরয়� ত�;�র উপর একট শন�টশ জ�র� কবরদত ;ইদব।

(২) এই আইদনর অ-�ন পদ�য় শক�ন শন�টশ গঠনগত তটর ক�রদণ অবব- ;ইদব ন�।

(৩) বভনরপ শক�ন বব-�ন ন� থ�বকদল এই আইদনর অ-�ন পদ�য় সকল শন�টশ উ;�র প�পকদক ;�দত 
;�দত প��ন কবরয়� অথব� ত�;�র বনকট র�কদর�দগ শপরণ কবরয়� ব� ত�;�র ব�সস�ন ব� কম +সদলর শক�ন বববশষ স�দন 
আটয়� ব�য়� জ�র� কবরদত ;ইদব।

(৪) শর শন�টশ সব +�-�রদণর জন ত�;� পবরষ� কর+ক বন- +�বরত শক�ন পক�শ স�দন আটয়� ব�য়� জ�র� 
কর� ;ইদল উ;� রথ�রথভ�দব জ�র� ;ইয়�দ� ববলয়� গণ ;ইদব।

৬৮। পক�শ শরকর +।-  এই আইদনর অ-�ন পসBতকত এব� স�রব0ত র�বত�য় শরকর + এব� শরবজ � 
Evidence Act, 1872 (I of 1872) শত শর অদথ + পক�শ শরকর + (Public document) অবভববXট 
ববহত ;ইয়�দ� শসই অদথ + পক�শ শরকর + (Public document) ববলয়� গণ ;ইদব এব� ববপর�ত পম�বণত ন� ;ইদল, 
উ;�দক ববশ\ শরকর + ব� শরবজ � ববলয়� গণ কবরদত ;ইদব।
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৬৯। পবরষদ�র শচয়র�ম�ন,  স�স ইতE�ব� জনদসবক (Public Servant)  গণ ;ইদবন।-  পবরষদ�র 
শচয়�রম�ন ব� উ;�র অন�ন স�স এব� উ;�র কম +কত+� ও কম +চ�র�গণ এব� পবরষদ�র পদ0 ক�জ কর�র জন রথ�রথভ�দব 
0মত�প�প অন�ন ববX Penal Code (Act, XLV of 1860) এর Section 21 এ শর অদথ + জনদসবক 
(Public Servant) অবভববXট ববহত ;ইয়�দ� শসই অদথ + জনদসবক (Public Servant) ববলয়� গণ ;ইদবন।

৭০। সরল ববশদস কত ক�জকম + র0ণ। -  এই আইন,  ববব- ব� পবব-�ন এর অ-�ন সরল ববশ�দস কত শক�ন 
ক�দজর ফদল শক�ন ববX 0বতগস ;ইদল ব� ত�;�র 0বতগস ;ইব�র সম�বন� থ�বকদল তজন সরক�র,  পবরষ� ব� উ;�দ�র 
বনকট ;ইদত 0মত�প�প শক�ন ববXর ববরদ\ শক�ন শ�ওয়�ন� ব� শফ|জ��র� ম�মল� ব� অন শক�ন আইনগত ক�র +কম গ;ণ কর� 
র�ইদব ন�।

৭১। বন- +�বরত প\বতদত কবতপয় ববষদয়র বন¯পবB।- এই আইদন শক�ন বকছ কবরব�র জন বব-�ন থ�ক� সদতও 
রব� উ;� শক�ন কর+প0 কর+ক ব� বক প\বতদত কর� ;ইদব তৎসমদক+ শক�ন বব-�ন ন� ¤দক ত�;� ;ইদল উX ক�জ সরক�র 
কর+ক সরক�র� শগদজদট পক�বশত আদ�শ অনস�দর সমন কর� ;ইদব।

৭২। অসবব-� দর�করণ।-  এই আইদনর বব-�ন�বল� ক�র +কর কবরব�র শ0দত উX বব-�দন শক�ন অ¯পষত�র 
ক�রদণ অসবব-� শ�খ� ব�দল সরক�র উX অসবব-� দর�কণ�দথ + সরক�র� শগদজদট পক�বশত আদ�শ j�র� পদয়�জন�য় শর শক�ন 
ববস� গ;ণ কবরদত প�বরদব।

পথম তফবসল
[-�র� ৩(১) দষব]

পথম উপদজল�সমদ;র ত�বলক�

কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
১ পঞগ¡ ১ আদট�য়�র�

২ শততবলয়�
৩ শব���
৪ শ�ব�গঞ
৫ পঞগ¡ স�র

২ ঠ�করগ�ও ৬ ব�বলয়�র�o�
৭ ;বরপর
৮ র�ন�শ�ক�ইল
৯ প�রগঞ
১০ ঠ�করগ�ও স�র

৩ ব�ন�জপর ১১ ববর�মপর
১২ ব�রগঞ
১৩ শব�চ�গঞ
১৪ বচবরর ব±র
১৫ শ3�¡�3�ট
১৬ ফলব�¡�
১৭ ববরল
১৮ ব�ন�জপর স�র
১৯ ;�বকমপর
২০ ক�;�দর�ল
২১ খ�নস�ম�
২২ নব�বগঞ
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
২৩ প�ব +ত�পর

৪ ন�লফ�ম�র� ২৪ বরমল�
২৫ শর�ম�র
২৬ ন�লফ�ম�র� স�র
২৭ জল�ঢ�ক�
২৮ বকদশ�রগঞ
২৯ বসয়�পর

৫ ল�লমবনর;�ট ৩০ ;�ত�ব�ন�
৩১ ক�ল�গঞ
৩২ প�টগ�ম
৩৩ আব�তম�র�
৩৪ ল�লমবনর;�ট স�র

৬ র�পর ৩৫ গ�গ�চর�
৩৬ ক�উবনয়�
৩৭ প�রগ���
৩৮ র�পর স�র
৩৯ ব�রগঞ
৪০ বমঠ�পকর
৪১ প�রগঞ

 ৪২ ত�র�গঞ
৭ কব¡গ�ম ৪৩ ভর�গ�ম�র�

৪৪ বচলম�র�
৪৫ ফলব�¡�
৪৬ র�জ�বপর
৪৭ শর|ম�র�
৪৮ কব¡গ�ম স�র
৪৯ ন�দগশর�
৫০ র�জ�র;�ট
৫১ উবলপর

৮ গ�ইব�ন� ৫২ ফল�ব¡
৫৩ গ�ইব�ন� স�র
৫৪ পল�শব�¡�
৫৫ স�3�ট�
৫৬ শগ�বব±গঞ
৫৭ স�দলা�পর
৫৮ স±রগঞ

৯ জয়পর;�ট ৫৯ আদÏলপর
৬০ প�চবববব
৬১ জয়পর;�ট স�র
৬২ ক�ল�ই
৬৩ শ0তল�ল

১০ বগ¡� ৬৪ আ�মব�3�
৬৫ ধনট
৬৬ ন±�গ�ম
৬৭ স�বরয়�ক�ব±
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
৬৮ শস�ন�তল�
৬৯ বগ¡� স�র
৭০ দপচ�বচয়�
৭১ গ�বতল�
৭২ ক�;�ল
৭৩ বশবগঞ
৭৪ শশরপর
৭৫ শ�জ�;�নপর

১১ নওয়�বগঞ ৭৬ নওয়�বগঞ স�র
৭৭ ন�দচ�ল
৭৮ বশবগঞ
৭৯ শভ�ল�;�ট
৮০ শগ�মস�পর

১২ নওগ� ৮১ আত�ই
৮২ ব��লগ�ব�
৮৩ -�মইর;�ট
৮৪ ম�±�
৮৫ শপ�রশ�
৮৬ স�প�;�র
৮৭ ম;�দ�বপর
৮৮ নওগ� স�র
৮৯ বনয়�মতপর
৯০ পবততল�
৯১ র�ন�নগর

১৩ র�জশ�;� ৯২ ব�3ম�র�
৯৩ শম�;নপর
৯৪ পব�
৯৫ পটয়�
৯৬ ত�দন�র
৯৭ ব�3�
৯৮ চ�র3�ট
৯৯ দগ +�পর

  ১০০ শগ���গ�¡�
১৪ ন�দট�র ১০১ ব�গ�বতপ�¡�

১০২ গর��সপর
১০৩ ন�দট�র স�র
১০৪ ব¡�ইগ�ম
১০৫ ল�লপর
১০৬ বস�¡�

১৫ বসর�জগঞ ১০৭ ক�ম�রখ±
১০৮ র�য়গঞ
১০৯ স�;জ��পর
১১০ বসর�জগঞ স�র
১১১ উলা�প�¡�
১১২ শবলকবচ
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
১১৩ শচ|;�ল�
১১৪ ক�জ�পর
১১৫ ত�¡�শ

১৬ প�বন� ১১৬ শব¡�
১১৭ ফবর�পর
১১৮ ঈশর��
১১৯ প�বন� স�র
১২০ স�বথয়�
১২১ আট3বরয়�
১২২ ভ��গ¡�
১২৩ চ�টদম�;র
১২৪ সজ�নগর

১৭ শমদ;রপর ১২৫ গ��ন�
১২৬ শমদ;রপর স�র
১২৭ মবজবনগর

১৮ কবষয়� ১২৮ শভ¡�ম�র�
১২৯ শ�|লতপর
১৩০ ম�রপর
১৩১ কম�রখ�ল�
১৩২ শখ�কস�
১৩৩ কবষয়� স�র

১৯ চয়�র��গ� ১৩৪ আলমর��গ�
১৩৫ চয়�র��গ� স�র
১৩৬ ��ম¡হ��
১৩৭ জ�বননগর

২০ বঝন�ই�; ১৩৮ ক�বলগঞ
১৩৯ শক�টচ��পর
১৪০ মদ;শপর
১৪১ ;বরন�কন
১৪২ বঝন�ই�;

  ১৪৩ বশলকপ�
২১ রদশ�;র ১৪৪ শচ|গ���

১৪৫ রদশ�;র স�র
১৪৬ বঝকরগ���
১৪৭ শ�শ +�
১৪৮ অভয়নগর
১৪৯ ব�3�র প�¡�
১৫০ শকশবপর
১৫১ মবনর�মপর

২২ ম�গর� ১৫২ ম;ম�পর
১৫৩ শ�বলখ�
১৫৪ ম�গর� স�র
১৫৫ শপর

২৩ ন¡�ইল ১৫৬ শল�;�গ¡�
১৫৭ ক�বলয়�
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
১৫৮ ন¡�ইল স�র

২৪ ব�দগর;�ট ১৫৯ ব�দগর;�ট স�র
১৬০ বচতলম�র�
১৬১ ফবকর;�ট
১৬২ কচয়�
১৬৩ শম�লা�;�ট
১৬৪ শম��ল�
১৬৫ শম�দ¡লগঞ
১৬৬ র�মপ�ল
১৬৭ শরণদখ�ল�

২৫ খলন� ১৬৮ ব�3বলয়�
১৬৯ ফলতল�
১৭০ রপস�
১৭১ শতরখ���
১৭২ ব�টয়�3�ট�

  ১৭৩ ��দক�প
১৭৪ ডমবরয়�
১৭৫ কয়র�
১৭৬ প�ইকগ���

২৬ স�ত0�র� ১৭৭ ক�ল�গঞ
১৭৮ শ�মনগর
১৭৯ আশ�শবন
১৮০ শ�ব;�ট�
১৮১ কল�দর�য়�
১৮২ স�ত0�র� স�র
১৮৩ ত�ল�

২৭ বরগন� ১৮৪ আমতল�
১৮৫ বরগন� স�র
১৮৬ প�থর3�ট�
১৮৭ শবত�গ�
১৮৮ ব�মন�

২৮ পটয়�খ�ল� ১৮৯ ব�উফল
১৯০ বমজ+�গঞ
১৯১ পটয়�খ�ল� স�র
১৯২ �শবমন�
১৯৩ গল�বচপ�
১৯৪ কল�প�¡�
১৯৫ দমক�

২৯ শভ�ল� ১৯৬ চরফE�শন
১৯৭ ল�লদম�;ন
১৯৮ মনপর�
১৯৯ তজমব�ন
২০০ শভ�ল� স�র
২০১ শব�র;�নউব�ন
২০২ শ�|লতখ�ন
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
৩০ ববরশ�ল ২০৩ আবগলঝ�¡�

২০৪ ববরশ�ল স�র
২০৫ ব�বগঞ
২০৬ শগ|রন��
২০৭ উবজরপর
২০৮ ব;জল�
২০৯ ব�দকরগঞ
২১০ শমদ;ব±গঞ
২১১ মল�ব�
২১২ ব�ন�র�প�¡�

৩১ ঝ�লক�ঠ ২১৩ ঝ�লক�ঠ স�র
২১৪ র�জ�পর
২১৫ ক�ঠ�বলয়�
২১৬ নলব�ট

৩২ বপদর�জপর ২১৭ ভ�ন�বরয়�
২১৮ মঠব�ব¡য়�
২১৯ বপদর�জপর স�র
২২০ ক�উখ�ল�
২২১ ন�বজরপর
২২২ শন��র�ব��

  ২২৩ বজয়�নগর
৩৩ সন�মগঞ ২২৪ ববশমপর

২২৫ ��তক
২২৬ -ম +প�শ�
২২৭ শ��য়�র�ব�জ�র
২২৮ ত�ব;রপর
২২৯ ব�র�ই
২৩০ জ�ম�লগঞ
২৩১ জগন�থপর
২৩২ সন�মগঞ স�র
২৩৩ শ�লা�
২৩৪ �ব0ণ সন�মগঞ

৩৪ বসদলট ২৩৫ ববয়�ন�ব�জ�র
২৩৬ শক�ম�ন�গঞ
২৩৭ শগ�ল�পগঞ
২৩৮ শগ�য়�ইন3�ট�
২৩৯ বজন�পর
২৪০ ক�ন�ই3�ট
২৪১ জবকগঞ
২৪২ ব�ল�গঞ
২৪৩ ববশন�থ
২৪৪ শফঞগঞ
২৪৫ বসদলট স�র
২৪৬ �ব0ণ সরম�

৩৫ শম|লভ�ব�জ�র ২৪৭ কমলগঞ
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
২৪৮ শম|লভ�ব�জ�র স�র
২৪৯ র�জনগর
২৫০ ব¡দলখ�
২৫১ কল�উ¡�
২৫২ শমoল
২৫৩ জ¡�

৩৬ ;ববগঞ ২৫৪ আবজবমর�গঞ
২৫৫ ব�বনয়�চ�
২৫৬ ল�খ�ই
২৫৭ নব�গঞ
২৫৮ ;ববগঞ স�র
২৫৯ ব�হবল
২৬০ চন�র3�ট
২৬১ ম�-বপর

৩৭ বব,ব�¡�য়� ২৬২ ব�ঞ�র�মপর
২৬৩ ন�ব�রনগর
২৬৪ নববনগর
২৬৫ সর�ইল
২৬৬ বব,ব�¡�য়� (সr)
২৬৭ আখ�উ¡�
২৬৮ কসব�
২৬৯ আশগঞ

৩৮ কবমলা� ২৭০ ব¡�চ�
২৭১ চ�ব±ন�

 ২৭২ ��উ�ক�ব±
২৭৩ শ�ব�j�র
২৭৪ শ;�মন�
২৭৫ মর��নগর
২৭৬ বর¡�
২৭৭ ব�কণপ�¡�
২৭৮ শচ|�গ�ম
২৭৯ কবমলা� আ�শ + স�র
২৮০ ল�কস�ম
২৮১ ল��গলদক�ট
২৮২ শম3ন�
২৮৩ মদন�;রগঞ
২৮৪ বতত�স
২৮৫ কবমলা� সr �ব0ণ

৩৯ চ��পর ২৮৬ ফবর�গঞ
২৮৭ ;�ইমচর
২৮৮ কচয়�
২৮৯ শ�;�র�বস
২৯০ চ��পর স�র
২৯১ ;�জ�গঞ
২৯২ মতলব উBর
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
২৯৩ মতলব(�r)

৪০ শফন� ২৯৪ ��গলন�ইয়�
২৯৫ পরশর�ম
২৯৬ শস�ন�গ�জ�
২৯৭ ��গনরয়�
২৯৮ শফন� স�র
২৯৯ ফলগ�জ�

৪১ শন�য়�খ�ল� ৩০০ চ�টবখল
৩০১ শক�ম�ন�গঞ
৩০২ ;�বতয়�
৩০৩ শসনব�গ
৩০৪ শবগমগঞ
৩০৫ শন�য়�খ�ল� স�র
৩০৬ সবণ +চর
৩০৭ শস�ন�ইমব¡
৩০৮ কববর;�ট

৪২ লক�পর ৩০৯ র�য়পর
৩১০ র�মগবত
৩১১ র�মগঞ
৩১২ লক�পর স�র.
৩১৩ কমল নগর

৪৩ চটগ�ম ৩১৪ আদন�য়�র�
৩১৫ ব�শখ�ল�
৩১৬ শব�য়�লখ�ল�
৩১৭ চ±ন�ইশ
৩১৮ শল�;�গ¡�
৩১৯ পটয়�
৩২০ স�তক�বনয়�
৩২১ ফটক�¡�
৩২২ ;�ট;�জ�র�
৩২৩ বমদররসর�ই
৩২৪ র��গবনয়�
৩২৫ র�উজ�ন
৩২৬ সন�প
৩২৭ স�ত�কন

৪৪ ককব�জ�র ৩২৮ চকবরয়�
৩২৯ শটকন�ফ
৩৩০ উবখয়�
৩৩১ র�ম
৩৩২ ককব�জ�র স�র
৩৩৩ কতবব�য়�
৩৩৪ মদ;শখ�ল�
৩৩৫ শপকয়�

৪৫ খ�গ¡��ব¡ ৩৩৬ ��ব3ন�ল�
৩৩৭ খ�গ¡��ব¡ স�র
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
৩৩৮ ল0��ব¡
৩৩৯ ম;�ল�ব¡
৩৪০ ম�বনক�ব¡

 ৩৪১ ম�টর��গ�
৩৪২ প�ন�ব¡
৩৪৩ র�মগ¡

৪৬ র��গ�ম�ট ৩৪৪ বরকল
৩৪৫ ব�3�ই�ব¡
৩৪৬ ববল�ই�ব¡
৩৪৭ জর��ব¡
৩৪৮ ক�প�ই
৩৪৯ ক�উখ�ল�
৩৫০ ল�গদ
৩৫১ ন�বনয়�রচর
৩৫২ র�জসল�
৩৫৩ র��গ�ম�ট স�র

৪৭ ব�±রব�ন ৩৫৪ আল�ক�ম
৩৫৫ ব�±রব�ন স�র
৩৫৬ ল�ম�
৩৫৭ ন�ইখ��ব¡
৩৫৮ শব�য়���ব¡
৩৫৯ রম�
৩৬০ থ�নবচ

৪৮ ট��গ�ইল ৩৬১ শগ�প�লপর
৩৬২ ক�বল;�ত�
৩৬৩ মধপর
৩৬৪ ট��গ�ইল স�র
৩৬৫ রয়�পর
৩৬৬ 3�ট�ইল
৩৬৭ বমজ+�পর
৩৬৮ ন�গরপর
৩৬৯ সবখপর
৩৭০ শ�লদয়�র
৩৭১ ব�স�ইল
৩৭২ -নব�¡�

৪৯ জ�ম�লপর ৩৭৩ বক�গঞ
৩৭৪ শ�ওয়�নগঞ
৩৭৫ ইসল�মপর
৩৭৬ ম���রগঞ
৩৭৭ জ�ম�লপর স�র
৩৭৮ সবরষ�ব�¡�
৩৭৯ শমল�±;

৫০ শশরপর ৩৮০ বঝন�ইগ�বত
৩৮১ নবলত�ব�¡�
৩৮২ শব�¢
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
৩৮৩ নকল�
৩৮৪ শশরপর স�র

৫১ ময়মনবস�; ৩৮৫ ভ�লক�
৩৮৬ ফলব�¡�য়�
৩৮৭ গফরগ�ও
৩৮৮ ময়মনবস�; স�র
৩৮৯ মX�গ���
৩৯০ বতশ�ল
৩৯১ শগ|Âর�পর
৩৯২ ;�লয়�3�ট
৩৯৩ ঈশরগঞ
৩৯৪ ন�±�ইল
৩৯৫ শ-�ব�উ¡�
৩৯৬ ফলপর

৫২ শনতদক�ন� ৩৯৭ ব�র;�ট�
৩৯৮ খ�বলয়�জর�
৩৯৯ কমলক�±�
৪০০ ম�ন
৪০১ শম�;নগঞ
৪০২ আটপ�¡�
৪০৩ দগ +�পর
৪০৪ শকনয়�
৪০৫ শনতদক�ন� স�র.
৪০৬ পব +-ল�

৫৩ বকদশ�রগঞ ৪০৭ শ;�দসনপর
৪০৮ ইটন�
৪০৯ কবরমগঞ
৪১০ বকদশ�রগঞ স�র
৪১১ বমঠ�মঈন
৪১২ প�কব±য়�
৪১৩ ত�¡�ইল
৪১৪ অষগ�ম
৪১৫ ব�বজতপর
৪১৬ বভরব ব�জ�র
৪১৭ কবলয়�চর
৪১৮ কটয়�ব�
৪১৯ বনকল�

৫৪ ম�বনকগঞ ৪২০ ;বরর�মপর
৪২১ ম�বনকগঞ স�র
৪২২ বস�গ�ইর
৪২৩ শ�|লতপর
৪২৪ ব3ওর
৪২৫ স�টবরয়�
৪২৬ বশব�লয়

৫৫ মবãগঞ ৪২৭ শল|;জ�
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
৪২৮ বসর�জব�খ�ন
৪২৯ শনগর
৪৩০ গজ�বরয়�
৪৩১ মবãগঞ স�র
৪৩২ ট�গ�ব�¡�

৫৬ ঢ�ক� ৪৩৩ -�মর�ই
৪৩৪ শকর�ন�গঞ
৪৩৫ স�ভ�র
৪৩৬ শ��;�র
৪৩৭ নব�বগঞ
৪৩৮ শতজগ�ও

৫৭ গ�জ�পর ৪৩৯ গ�জ�পর স�র
৪৪০ ক�বলয়�বকর
৪৪১ শপর
৪৪২ ক�ল�গঞ
৪৪৩ ক�প�বসয়�

৫৮ নরবস��� ৪৪৪ শবল�দব�
৪৪৫ নরবস��� স�র
৪৪৬ র�য়পর�
৪৪৭ মদন�;র��
৪৪৮ পল�শ
৪৪৯ বশবপর

৫৯ ন�র�য়নগঞ ৪৫০ আ¡�ই;�জ�র
৪৫১ শস�ন�রগ�ও
৪৫২ রপগঞ
৪৫৩ ব±র
৪৫৪ ন�র�য়নগঞ স�র

৬০ র�জব�¡� ৪৫৫ শগ�য়�লন±
৪৫৬ র�জব�¡� স�র
৪৫৭ ব�বলয়�ক�ব±
৪৫৮ প��শ�

৬১ ফবর�পর ৪৫৯ ভ��গ�
৪৬০ চরভদ�সন
৪৬১ নগরক�±�
৪৬২ ফবর�পর স�র
৪৬৩ স�রপর
৪৬৪ আলফ�র�o�

 ৪৬৫ শব�য়�লম�র�
৪৬৬ মধখ�ল�

৬২ শগ�প�লগঞ ৪৬৭ ক�বশয়�ন�
৪৬৮ মকস�পর
৪৬৯ শগ�প�লগঞ স�র
৪৭০ শক�ট�ল�প�¡�
৪৭১ ট�গ�প�¡�

৬৩ ম���র�পর ৪৭২ র�বজর
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কবমক ন� শজল�র ন�ম কবমক ন� উপদজল�র ন�ম
৪৭৩ বশবচর
৪৭৪ ক�লবকন�
৪৭৫ ম���র�পর স�র

৬৪ শর�য়তপর ৪৭৬ ন¡�য়�
৪৭৭ শর�য়তপর স�র
৪৭৮  জ�বজর�
৪৭৯ শভ�রগঞ
৪৮০ র�মরE�
৪৮১ শগ�স�ইর;�ট
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বjত�য় তফবসল
[-�র� ২৩ দষব]

উপদজল� পবরষদ�র ক�র +�বল�

1| প�চস�ল� ও বববভন শময়��� উনয়ন পবরকলন� বতর� কর�।
2| পবরষদ�র বনকট ;স�নবরত বববভন সরক�র� �পদরর কম +সচ� ব�সব�য়ন এব� উX �পদরর 

ক�জকম +সমদ;র তত�ব-�ন ও সমনয় কর�।
3| আনr ইউবনয়ন স�দর�গক�র� র�স� বনম +�ণ, শমর�মত ও র0ণ�দব0ণ কর�।
4| র-উপবরস প�বন সমদ�র সদব +�Bম বব;�র বনবশত কর�র জন সরক�দরর বনদ� +শন� অনস�দর 

উপদজল� পবরষ� কদ শসচ পকল গ;ণ ও ব�সব�য়ন।
5| জনস�সE, পবষ ও পবরব�র পবরকলন� শসব� বনবশতকরণ।
6| স�বনদটশন ও পয়r বনস�শন ববস�র উনবত স�-ন এব� সদপয় প�ন�য় জদলর সরবর�; ববস� 

গ;ণ।
7| (ক) উপদজল� পর +�দয় বশ0� পস�দরর জন উj�\করণ এব� স;�য়ত� প��ন;

(খ) ম�ধবমক বশ0� এব� ম�দ�স� বশ0� ক�র +কদমর ম�ন উনয়দনর লদ0E স�ব©ষ পবতষ�নগবলর 
ক�র +কম ত��রক� ও উ;�ব�গদক স;�য়ত� প��ন।

8| কটর ও কদ বশল স�পন ও ববক�দশর লদ0E ক�র +কম গ;ণ।
9| সমব�য় সবমবত ও শবসরক�র� শসn�দসব� পবতষ�দনর ক�দজ স;�য়ত� প��ন এব� উ;�দ�র ক�দজ 

সমনয় স�-ন।
10| মব;ল�,  বশশ,  সম�জকল�ণ এব� যব,  ক�¡� ও স��সবতক ক�র +কদম স;�য়ত� প��ন এব� 

ব�সব�য়ন কর�।
11| কবষ, গব�ব� পশ, মৎস এব� বনজ সম� উনয়দন ক�র +কম গ;ণ ও ব�সব�য়ন।
12| উপদজল�য় আইন-শ�খল� পবরবসবতর উনয়নস; পবলশ ববভ�দগর ক�র +কম আদল�চন� এব� 

বনয়বমতভ�দব উj+তন কর+পদ0র বনকট পবতদব�ন শপরণ।
13| আত কম +স�স�ন সবষ এব� ��বরদ ববদম�চদনর জন বনজ উদµ�দগ কম +সচ� গ;ণ, ব�সব�য়ন এব� 

এত�সমদক+ সরক�র� কম +সচ� ব�সব�য়দন সরক�রদক পদয়�জন�য় স;�য়ত� প��ন।
14| ইউবনয়ন পবরষদ�র উনয়ন ক�র +কদমর সনময় স�-ন ও পর�0ণ এব� পদয়�জন�য় স;�য়ত� প��ন।
15| ন�র� ও বশশ বনর +�তন ইতE�ব� অপর�- স�গঠত ;ওয়�র ববরদ\ জনমত সবষস; অন�ন 

পবতদর�-মলক ক�র +কম গ;ণ।
16| সন�স, চবর, র�ক�বত, শচ�র�চ�ল�ন, ম��ক দব বব;�র ইতE�ব� অপর�- স�গঠত ;ওয়�র ববরদ\ 

জনমত সবষস; অন�ন পবতদর�-মলক ক�র +কম গ;ণ।
17| পবরদবশ স�র0ণ ও উনয়দনর লদ0E স�ম�বজক বন�য়নস; অন�ন ক�র +কম গ;ণ।
18| সরক�র কর+ক সমদয় সমদয় প�B অন�ন ক�র +�বল�।
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রত�য় তফবসল
[-�র� ২৪ দষব]

সরক�র কর+ক উপদজল� পবরষদ�র বনকট ;স�নরদর�গ পবতষ�ন ও কদম +র ত�বলক�

কবমক ন� মনণল�য়/ববভ�দগর ন�ম উপদজল� পবরষদ�র বনকট ন�সকত সরক�দরর ববষয় অথব� �পর
১। যব ও ক�¡� মনণ�লয় যব উনয়ন অব-�পর এর অ-�নস থ�ন� যব উনয়ন কম +কত+�, কম +চ�র� এব� 

জনবল
২। স�স�পন মনণ�লয় উপদজল� বনব +�;� কম +কত+� ও ত�;�র অ-�নস কম +চ�র�গণ ও ত�দ�র 

ক�র +�বল�।
৩। মৎস ও পশসম� মনণ�লয় (১) মৎস অব-�পদরর অ-�নস থ�ন� মৎস কম +কত+� ত�র অ-�নস 

কম +চ�র�; এব�
(২) পশসম� অব-�পদরর অ-�নস থ�ন� পশসম� কম +কত+� ও ত�;�র 

অ-�নস কম +চ�র� এব� ত�দ�র ক�র +�বল�।
৪। স�সE ও পবরব�র কল�ণ মনণ�লয়। স�স� ও পবরব�র কল�ণ মনণ�লদয়র অ-�নস থ�ন� স�সE ও পবরব�র 

পবরকলন� কম +কত+� ও ত�র অ-�নস কম +কত+�/কম +চ�র�,  থ�ন� পবরব�র 
পবকলন� কম +কত+�,  স�সE অব-�পদরর বনয়নণ�-�ন থ�ন� স�সE কমদæক 
এব� অন�ন স�ব©ষ ক�র +�বল�।

৫। মব;ল� ও বশশ ববষয়ক মনণ�লয়। মব;ল� অব-�পদরর অ-�নস থ�ন� মব;ল� ববষয়ক কম +কত+� ও ত�র অ-�নস 
কম +কত+�/কম +চ�র� এব� ত�দ�র ক�র +�বল�।

৬। প�থবমক বশ0� ববভ�গ পথবমক বশ0� অব-�পদরর থ�ন� প�থবমক বশ0� কম +কত+� ও ত�র অ-�নস 
কম +চ�র�গণ।

৭। স�ন�য় সরক�র, পw� উনয়ন ও সমব�য় 
মনণ�লয়।

(১) স�ন�য় সরক�র পদক|শল অব-�পদরর অ-�নস থ�ন� ইবঞবনয়�র ও 
ত�;�র অ-�নস কম +কত+�/কম +চ�র� ও ত�দ�র ক�র +�বল�।

(২) জনস�সE পদক|শল অব-�পদরর অ-�নস থ�ন� পর +�দয় উপ-স;ক�র� 
পদক|শল� ও ত�র অ-�নস কম +চ�র� ও ত�দ�র ক�র +�বল�।

৮। কবষ মনণ�লয় কবষ সমস�রণ অব-�পদরর অ-�নস থ�ন� কবষ কম +কত+� ও ত�র অব-নস 
কম +কত+�/কম +চ�র� ও ত�দ�র ক�র +�বল�।

৯। দদর +�গ ববস�পন� ও ত�ণ মনণ�লয় ত�ণ ও পনব +�সন অব-�পদরর আওত�-�ন থ�ন� পর +�দয় পকল ব�সব�য়ন 
কম +কত+� (PIO) ও ত�র অ-�নস কম +চ�র�গণ ও ত�দ�র ক�র +�বল�।

১০। সম�জ কল�ণ মনণ�লয় সম�জদসব� অব-�পদরর অ-�নস থ�ন� সম�জদসব� কম +কত+� ও ত�র অ-�নস 
কম +চ�র� ও ত�দ�র ক�র +�বল�।
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চতথ + তফবসল
[-�র� ৪৪ দষব]

উপদজল� পবরষ� কর+ক আদর�পন�য় কর, শরইট, শট�ল, বফস এব� অন�ন সত ;ইদত প�প আয়

1| উপদজল�র আওত�রX এল�ক�য় অববসত সরক�র কর+ক বন- +�বরত ;�ট-ব�জ�র,  ;স�নবরত 
জলম;�ল ও শফর�3�ট ;ইদত ইজ�র�লব আয়।

2| শর সকল উপদজল�য় শপ|রসভ� গঠত ;য় ন�ই শসখ�দন স�ম�ন� বন- +�রণপব +ক উX স�ম�ন�, 
অতrপর থ�ন� স�র ববলয়� উবwবখত এর মদধ অববসত ববস�-ব�বণজE পবতষ�ন ও বশল 
ক�রখ�ন�র উপর -�র +কত কর।

3| (ক)  শর সকল উপদজল�য় শপ|রসভ� ন�ই শসখ�দন থ�ন� স�দর অববসত বসদনম�র উপর কর।
(খ)  ন�টক, বথদয়ট�র ও র�ত�র উপর কদরর অ�শ ববদশষ, র�;� ববব- j�র� বন- +�বরত ;য়।

4| র�স� আদল�বকতকরদণর উপর -�র +কত কর।
5| শবসরক�র�ভ�দব আদয়�বজত শমল�, প�শ +ন� ও ববদন��নমলক অনষ�দনর উপর -�র +কত বফ।
6| ইউবনয়ন পবরষদ�র বন- +�বরত খ�ত এব� স�ব©ষ উপদজল�র আওত� বব;র +ত খ�ত বত�ত বববভন 

ববস�, ববB ও শপশ�র উপর পবরষ� কর+ক প�B ল�ইদসã ও প�রবমদটর উপর -�র +কত বফ।
7| পবরষ� কর+ক প�B শসব�র উপর -�র +কত বফস ইতE�ব�।
8| উপজদল�র এল�ক�রX সমবB ;স�নর ব�ব� আ��য়কত শরবজদêশন বফদসর ১%  এব� 

আ��য়কত রবম উনয়ন কদরর ২% অ�শ।
9| সরক�র কর+ক সমদয় সমদয় বনদ� +বশত অন শক�ন খ�দতর উপর আদর�বপত কর,  শরইট,  শট�ল, 

বফস ব� অন শক�ন উৎস ;ইদত অবজ+ত আয়।
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পঞম তফবসল
[এই আইদনর অ-�দন অপর�-সম;]

1| উপদজল� পবরষ� কর+ক আইনগতভ�দব -�র +কত কর, শট�ল, শরইট, বফস ইতE�ব� ফ�বক শ�ওয়�।
2| এই আইন, ববব- ব� পবব-�দনর অ-�ন শর সকল ববষদয় উপদজল� পবরষ� তথ� চ�ব;দত প�দর শসই 

সকল ববষদয় উপদজল� পবরষদ�র তলব অনর�য়� ত¤ সরক�দরর বথ +ত� ব� রল ত¤ সরবর�;।
3| এই আইন, ববব-া� ব� পবব-�দনর বব-�ন অনর�য়� শর ক�দর +র জন ল�ইদসã ব� অনমবত পদয়�জন 

;য় শস ক�র + ববন� ল�ইদসদã ব� ববন� অনমবতদত সম��ন।
4| এই আইন, ববব- ও পবব-�দনর বব-�ন�বল� ল�3ন ব� উ;�র অ-�ন জ�র�কত বনদ� +শ ব� শ3�ষণ�র 

ল�3ন।
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ববব-ম�ল�
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উপদজল� পবরষ� (বনব +�চন) ববব-ম�ল�, ১৯৯৯

সচ�পত

পথম ভ�গ

প�রবমক
-�র�

1| ববব-ম�ল�র ন�ম।
2| স�জ�।
3| বনব +�চন কবমশদনর স�-�রণ ��বয়ত ও 0মত�।

বjত�য় ভ�গ
বনব +�চন

4| মব;ল� স�স স�খ� বন- +�রণ।
৪ক। স�রব0ত আসদনর এল�ক� বন- +�রণ।
5| শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শভ�ট�র ত�বলক� ও শভ�ট�ব-ক�র।
6| মব;ল� স�স বনব +�চদনর শভ�ট�র ত�বলক� ও শভ�ট�ব-ক�র।
7| বরট�বন +� অবফস�র।
8| শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদনর শভ�ট শকন ও শভ�ট ক0।
9| বপজ�ইবর� অবফস�র ও শপ�বল� অবফস�র বনদয়�গ।
10| শভ�ট�র ত�বলক� সরবর�;।
11| শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�সদ�র জন বনব +�চন তফবসল।
12| মদন�নয়নপত আ;ব�দনর ববজবপ।
13| মদন�নয়ন।
14| জ�ম�নত।
15| জ�ম�নত শফরত ব� ব�দজয়�বপ।
16| বনব +�চন� পত�ক।
17| ব���ই।
18| মদন�নয়নপত ব�বতদলর ববরদ\ আপ�ল।
19| বব-ভ�দব মদন�ন�ত পথ�গদণর ত�বলক� পক�শ।
20| প�বথ +ত� পতE�;�র ।
21| শভ�ট গ;দণর পদব + প�থ¢র মতE। 
22| ববন� পবতjবনত�য় বনব +�চন ।
23| পবতjবনত�মলক বনব +�চন ।
24| ব�লদটর ম�ধদম শভ�ট ।  
25| বনব +�চন� এদজন বনদয়�গ ।
26| শপ�বল� এদজন বনদয়�গ । 
27| শভ�ট গ;দণর সময়সচ�। 
28| ব�লট ব�ক।  
29| ব�লট শপপ�র ফরম। 
30| মলতব� শভ�ট গ;ণ।
31| শভ�ট শকদন পদবশ।  
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32| শভ�ট শকদন শ�খল� র0�।
33| কE�নভ�স কর�। 
34| শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদন শভ�ট��ন প\বত।
35| আপবBকত ব�লট শপপ�র। 
36| নষ ও ব�বতলকত ব�লট শপপ�র।  
37| শভ�ট গ;দণর সময় শশষ ;ওয়�র পর শভ�ট ��ন।
38| শভ�ট গ;ণ সম�বপর পর করণ�য়।
39| শভ�ট গণন� এব� শম�¡দক র0ণ�য় ক�গজপত।
40| শচয়�রম�ন বনব +�চদনর ফল�ফল একত�করণ ও শ3�ষণ�। 
41| মব;ল� স�স বনব +�চদনর ফল�ফল একত�করণ ও শ3�ষণ�। 
42| ফল�ফল পক�শ।
43| �বললপত স�র0ণ।
44| �বলল�ব� পবর�শ +ন ও অনবলবপ প��ন। 
45| ক�গজপদতর ববস�পন�।

রত�য় ভ�গ
বনব +�চন� বয়

-�র�
46| বনব +�চন� বদয়র স�জ�। 
47| সম�ব বনব +�চন� বয় এব� উৎদসর বববরণ�। 
48| বনব +�চন� বদয়র স�ম�।
49| বনব +�চন� এদজন কর+ক বনব +�চন� বদয়র বববরণ� ��বখল।

                                                     চতথ + ভ�গ 
বনব +�চন� ববদর�-

-�র�
50| বনব +�চন� �রখ�স।
51| বনব +�চন� �রখ�দসর প0গণ।
52| বনব +�চন ট�ইবEন�ল ও বনব +�চন আপ�ল ট�ইবEন�ল বনদয়�গ।
53| বনব +�চন� �রখ�স ব� আপ�ল ব�ল�করদণর 0মত�।
54| �রখ�স শপশকরণ প\বত। 
55| পবতক�র।   
56| �রখ�স স�0র ও সতE�য়ন। 
57| ট�ইবEন�দলর অনসরণ�য় প\বত।
58| ট�ইবEন�দলর 0মত�।
59| �রখ�স ববচ�র কর�।
60| বনব +�চন আপ�ল ��দয়র এব� আপ�ল ট�ইবEন�দলর 0মত� ইতE�ব�।  
61| বনব +�চন� �রখ�স ও আপ�ল পতE�;�র ও ব�বতল। 
62| খরচ।

                                                    পঞম ভ�গ
অপর�-, �ন এব� প\বত
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-�র�
63| দন¢বতমলক আচরণ। 
64| শবআইন� আচরণ।
65| উৎদক�চ।
66| �দদবশ -�রণ।
67| অস�গত পভ�ব।
68| সভ� ও শশ�ভ�র�ত� বনবষ\করণ।
69| শভ�ট শকদন ব� উ;�র বনকদট কE�নভ�স কর� বনবষ\।
70| শভ�ট শকদনর বনকট উn¾�খল আচরণ। 
71| ক�গজপদত অবব- ;সদ0প কর�।
72| শভ�ট গ;দণর শগ�পন�য়ত�য় ;সদ0প।
73| শগ�পন�য়ত� র0�য় বথ +ত�। 
74| সরক�র� কম +চ�র�গণ প�থ¢গদণর পদ0 ব� ববপদ0 ক�জ কবরদবন ন�।
75| বনব +�চন সমবক+ত সরক�র� কত+ব ল�3ন।   
76| সরক�র� কম +চ�র�গণ কর+ক 0মত�র অপবব;�র ।
77| কবতপয় পবরবসবতদত পবলদশর 0মত�। 
78| কবতপয় ম�মল�র শময়��। 

                                                    ষষ ভ�গ
বববব-

79| অসবব-� দর�করণ। 
80| ফরম ইতE�ব� স�দশ�-নস; মদণ।

তফস�ল

পথম তফবসল - ফরমসম;
বjত�য় তফবসল - শচয়�রম�ন পদ� বনব +�চদনর বনব +�চন� পত�ক
রত�য় তফবসল - মব;ল� স�স পদ� বনব +�চদনর বনব +�চন� পত�ক
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উপদজল� পবরষ� (বনব +�চন) ববব-ম�ল�, ১৯৯৯

৪ঠ� শম, ১৯৯৯

পথম ভ�গ

প�রবমক

১ ববব-ম�ল�র ন�ম। ।- এই ববব-ম�ল� উপদজল� পবরষ� (বনব +�চন) ববব-ম�ল�, ১৯৯৯ ন�দম অবভব;ত 
;ইদব।

২ স�জ�। ।- ববষয় ব� পস�দগর পবরপন� শক�ন বকছ ন� থ�বকদল, এই ববব-ম�ল�য়,-
(ক) “আইন” অথ + উপদজল� পবরষ� আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সদনর ২৪ ন� আইন);
(L)  “ট�ইবEন�ল ব� আপ�ল ট�ইবEন�ল” অথ + ববব- ৫২ এর অ-�ন বনযX  বনব +�চন ট�ইবEন�ল 

ব� বনব +�চন আপ�ল ট�ইবEন�ল;
(M) “তফবসল” অথ + এই ববব-ম�ল�র তফবসল;
(N) “বনব +�চন” অথ + শচয়�রম�ন ব� মব;ল� স�স বনব +�চন;
(O) “বনব +�চন� �রখ�স” অথ + ববব- ৫০ এর অ-�ন ��বখলকত শক�ন বনব +�চন� �রখ�স;
(P) “বনব +�চন� এদজন” অথ + শক�ন প�থ¢ কর+ক ববব- ২৫ এর অ-�ন বনযX বনব +�চন� এদজন;
(Q) “বনব +�বচত প�থ¢” অথ + এমন একজন প�থ¢ বরবন এই ববব-ম�ল�র অ-�ন শচয়�রম�ন অথব� 

স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স ব;স�দব বনব +�বচত ;ইয়�দ�ন মদম + শ3�ষন� প��ন কর� 
;ইয়�দ�;

(R) “শপ�বল� অবফস�র” অথ + একট শভ�ট শকদন শভ�ট গ;দণর ডদ�দশ ববব- ৯ এর অ-�ন 
বনযX শক�ন শপ�বল� অবফস�র;

(S) “শপ�বল� এদজন” অথ + শক�ন প�থ¢ কর+ক ববব- ২৬ এর অ-�ন বনযX শপ�বল� এদজন;
(T)“পবতj±ব� প�থ¢” অথ + এমন একজন প�থ¢ বরবন শচয়�রম�ন অথব� স�রব0ত আসদন 

মব;ল�-স�স ব;স�দব বনব +�বচত ;ওয়�র জন বব-ভ�দব মদন�নয়ন প�প ;ইয়�দ�ন;  এব� 
প�থ¢ত� পতE�;�দরর ত�বরদখ ব� তৎপদব + ত�;�র প�থ¢ত� পতE�;�র কদরন ন�ই,

(U) “প�থ¢” অথ + এমন একজন ব�বX র�;�র ন�ম শচয়�রম�ন অথব� স�রব0ত আসদন 
মব;ল�-স�স ব;স�দব বনব +�বচত ;ওয়�র উদ�দশ পস�ব কর� ;ইয়�দ�;

(V) “প�থ¢ত+� পতE�;�দরর ত�বরখ” অথ +  প�থ¢ত� পতE�;�দরর উদ�দশ ববব- ১১(১)(গ)  এর 
অ-�দন বন- +�বরত শক�ন ত�বরখ ব� উ;�র পদব +র শর শক�ন ত�বরখ;

(W) “বপজ�ইবর� অবফস�র” অথ + শক�ন শভ�ট শকদন শভ�ট গ;দণর ডদ�দশ ববব- ৯ এর অ-�দন 
বনযX বপজ�ইবর� অবফস�র;

(X) “ফরম” অথ + পথম তফবসদল ববধত শক�ন ফরম;
(Y) “ব���ইদয়র ত�বরখ” অথ + মদন�নয়নপত ব���ইদয়র উদ�দশ ববব- ১১(১)(খ)  এর অ-�ন 

বন- +�বরত ত�বরখ;
(Z) “শভ�ট�র” অথ + এমন একজন ববX র�;�র ন�ম, শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শ0দত, ববব- ৫(১) 

এ উদwবখত শভ�ট�র ত�বলক�য় অনর +X আদ�,  এব� স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স 
বনব +�চদনর শ0দত, ববব- ৬(১) এ উদwবখত শভ�ট�র ত�বলক�য় অনর +X আদ�; 

(থ +) “শভ�ট গ;দণর ত�বরখ” অথ + ববব-১১(১)(3) এর অ-�ন বন- +�বরত শভ�ট গ;দণর ত�বরখ ব� 
ত�বরখসম;;
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(�) “শভ�ট বচহ প��ন ক0” অথ + শভ�ট কদ0র মদধ রব0ত একট শ��ট শটববলস; এমন 
একট প� +� শ3র� স�ন শরখ�দন একজন শভ�ট�র অদনর দবষর আ¡�দল থ�বকয়� ব�লট পদত 
শভ�ট বচহ প��ন কবরদত প�দর;  

(-)“শভ�ট�র ত�বলক�” অথ + শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদনর জন রথ�কদম ববব- ৫ ও 
৬ এর অ-�ন পসতকত শভ�ট�র ত�বলক�;

(b) “মদন�নয়ন পত ��বখদলর ত�বরখ” অথ + প�থ¢ মদন�নয়দনর উদ�দশ ববব-১১(১)(ক)  এর 
অ-�দন বন- +�বরত মদন�নয়ন পত ��বখদলর ত�বরখ;

(c) “বরট +বন� অবফস�র” অথ + ববব- ৭ এর অ-�দন বনযX বরট +�বন� অবফস�র,  এব� বরট +�বন� 
অবফস�দরর 0মত� পদয়�গক�র� এব� ত�;�র ��বয়ত প�লনক�র� শক�ন স;ক�র� বরর +া�বন� 
অবফস�রও এই স�জ�র অন+ভX;  

(d) “স�রব0ত আসন” অথ + আইদনর ৬(১)(3)  -�র� অনর�য়� উপদজল� পবরষদ�র জন 
বনব +�বচত ব� বনব +�চনদর�গ মব;ল� স�দসর প�।

৩ বনব +�চন কবমশদনর স�-�রন ��বয়ত ও 0মত�। ।- (১)  বনব +�চন অনষ�দনর ব�প�দর বনব +�চন 
কবমশন,  আইদনর বব-�ন�বল� স�দপদ0,  এই ববব-ম�ল�র অ-�ন সকল 0মত� পদয়�গ কবরদত প�বরদব এব� 
উ;�দত ববধত প\বত অনসরণ কবরদব।

(২) এই ববব-ম�ল�র অ-�দন উ;�র ��বয়ত প�লদন স;�য়ত� কর�র উদ�দশ বনব +�চন কবমশন শর শক�ন 
ববX ব� কর+প0দক পদয়�জন�য় বনদ� +শ ব�দত প�বরদব এব� অনরপভ�দব বনদ� +বশত ;ইদল উX ববX ব� 
কর+প0 বনদ� +বশত ��বয়ত প�লন ব� স;�য়ত প��ন কবরদবন।

বjত�য় ভ�গ

    বনব +�চন

৪ মব;ল� স�স স�খ� বন- +�রণ। ।- (১)  স�ব©ষ শজল� পশ�সক,  বনব +�চন কবমশদনর বনদ� +শ 
শম�ত�দবক পবতট উপদজল� পবরষদ�র স�রব0ত আসদন মব;ল� স�স বনব +�চদনর উদ�দশ, আইদনর ৬(১)(3) 
-�র� অনস�দর মব;ল� স�স স�খ� বন- +�রণ পব +ক উ;� বনব +�চন কবমশনদক অবব;ত কবরদবন এব� বন- +�বরত 
স�খ� ববজবপ আক�দর পক�বশত কবরদবন।

(২)  উপ-ববব- (১)  অনস�দর মব;ল� স�স স�খ� বন- +�রণ র�;�দত ববব- ১১(১) এর অ-�ন বনব +�চন 
অফবসল শ3�ষণ�র অনত ১৫(পদনর)  ব�ন পদব + সমন ;য় ত�;� বনশত কর�র জন বনব +�চন কবমশন 
পদয়�জন�য় বনদ� +শ ব�দব।

৫ শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শভ�ট�র ত�বলক� ও শভ�ট�ব-ক�র। ।- (১) জ�ত�য় স�সদ�র বনব +�চদনর জন 
পসBতকত আপ�ততr বলবৎ শভ�ট�র ত�বলক�র শর অ�শ স�ব©ষ উপদজল� স�ক�ন, শভ�ট�র ত�বলক�র শসই 
অ�শ শচয়�রম�ন বনব +�চদনর জন শভ�ট�র ত�বলক� ;ইদব;  এব� শক�ন ববXর ন�ম উX শভ�ট�র ত�বলক�য় 
অনর +X ন� থ�বকদল বতবন শচয়�রম�ন বনব +�চদন শভ�ট ব�দত ব� শচয়�রম�ন প�প�থ¢ ;ইদত প�বরদবন ন�।

(2) শজল� বনব +�চন কম +কত+� উপদজল�র অন+রX এল�ক�সমদ;র জন র�;�দত পথক পথক শভ�ট�র 
ত�বলক� থ�দক ত�;�র ববস� কবরদবন।

(3) উপ-ববব- (২)  শত উবwবখত পবতট এল�ক�র মব;ল� ও পরষ শভ�ট�রগদনর পথক পথক শভ�ট�র 
ত�বলক� থ�বকদত ;ইদব। 
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৬ মব;ল� স�স বনব +�চদনর শভ�ট�র ত�বলক� ও শভ�ট�ব-ক�র। ।- (১) উপদজল� পবরষদ�র স�রব0ত 
আসদন মব;ল� স�স বনব +�চদনর উদ�দশ শজল� বনব +�চন কম +কত+�,  বনব +�চন কবমশদনর বনদ� +শ স�দপদ0, 
স�ব©ষ উপদজল�র সকল ইউবনয়ন পবরষ� ও শপ|রসভ�য়,  রব� থ�দক,  মব;ল�দ�র জন স�রব0ত আসদন 
বনব +�বচত মব;ল� স�সদ�র একট সমবনত ত�বলক� পণয়ন কবরদবন ব� উ;� পণয়ন কর�ইদবন; এই ত�বলক�ট 
;ইদব উপদজল� পবরষদ�র মব;ল� স�স বনব +�চদনর শভ�ট�র ত�বলক�। 

(২)  উপ-ববব- (১)  এর অ-�ন পসBতকত শভ�ট�র ত�বলক�য় অনর +X মব;ল� বত�ত অন শক; 
উপদজল� পবরষদ�র স�রব0ত আসদন মব;ল� স�স বনব +�চদন শভ�ট ব�দত প�বরদবন ন� ব� উX পদ� বনব +�চন 
প�থ¢ও ;ইদত প�বরদবন ন�।

(৩) উপ-ববব-(১) এর অ-�ন পসBতকত শভ�ট�র ত�বলক�য় অনর +X শক�ন শভ�ট�র উপদজল� পবরষদ�র 
স�ব©ষ বনব +�চদন বনব +�চনদর�গ মব;ল� স�স স�খ�র সমস�খক শভ�ট ব�দত প�বরদবন।

৭ বরট�বন +� অবফস�র। ।- (১)  বনব +�চন পবরচ�লন�র উদ�দশ বনব +�চন কবমশন পজ�তদনর কদম + 
বনদয়�বজত কম +কত+�গদনর মধ ;ইদত একজন কম +কত+�দক বরট�বণ +� অবফস�র বনদয়�গ কবরদব। 

(২)  বনব +�চন পবরচ�লন�র ব�প�দর বরট�বণ +� অবফস�রদক স;�য়ত� কর�র উদ�দশ বনব +�চন কবমশন 
সরক�র ব� শর শক�ন স�ন�য় কর+পদ0র অ-�নস কম +কত+�গদনর মধ ;ইদত পদয়�জন�য় স�খক স;ক�র� 
বরট�বণ +� অবফস�র বনযX কবরদত প�বরদব।

(৩) স;ক�র� বরট�বন +� অবফস�র এই ববব-র অ-�ন বরট�বন +� অবফস�দরর ক�র +�বল� সম��দন ত�;�দক 
স;�য়ত� কবরদবন এব� বরট�বন +� অবফস�দরর বনয়নদন ও বনব +�চন কবমশন কর+ক আদর�বপত শত+স�দপদ0, 
স;ক�র� বরট�বন +� অবফস�র বরট�বন +� অবফস�দরর 0মত� পদয়�গ ও ক�র +�বল� সম��ন কবরদত প�বরদবন।

(৪)  আইন এব� এই ববব-ম�ল�র বব-�ন�বল� অনস�দর বনব +�চন অনষ�ন ও পবরচ�লন�র জন 
পদয়�জন�য় সকল ক�র + সম��ন কর� বরট�বন +� অবফস�দরর কত+ব ;ইদব।

৮ শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদনর শভ�টদকন ও শভ�টক0। ।- (১)  শচয়�রম�ন বনব +�চদনর 
উদ�দশ বনব +�চন কবমশন কর+ক বন- +�বরত সমদয়ব মদধ বরট�বন +� অবফস�র বনব +�চন কবমশদনর বনকট 
পস�ববত শভ�ট শকনসমদ;র একট ত�বলক� শপরণ কবরদবন, এব� উX ত�বলক�য় পবতট শভ�টদকদন শর সকল 
এল�ক�র শভ�ট�রগন শভ�ট ��ন কবরদবন শসই সকল এল�ক�র ন�ম সবনব� +ষ ভ�দব উদwখ কবরদবন।

(২)  মব;ল�-স�স বনব +�চদনর উদ�দশ,  উপদজল� স�দর একট শভ�ট শকন থ�বকদব,  তদব বনব +�চন 
কবমশদনর বনদ�শ +মত উপদজল� স�দর ব� অন শক�ন সবব-�জনক স�দন অবতবরX এক ব� এক�ব-ক শভ�টদকন 
থ�বকদত প�দর; এব� বনব +�চন কবমশন কর+ক বন- +�বরত সমদয়র মদধ বরট +�বন� অবফস�র বনব +�চন কবমশদনর 
বনকট পস�ববত শভ�ট শকদনর ব� শকনসমদ;র ন�ম শপরণ কবরদবন।

 (৩) বনব +�চন কবমশন উপ-ববব- (১) ও (২) এর অ-�ন শপবরত ত�বলক�য় উ;�র ববদবচন�য় পদয়�জন�য় 
স�দশ�-ন ব� পবরবত+দনর পর উX ত�বলক�  চ¡�ন কবরদব এব� শভ�ট গ;দণর ত�বরদখর অনEন পদনর ব�ন 
পদব + এই চ¡�ন ত�বলক� স�ব©ষ উপদজল�র গরতপণ + স�দন পক�দশর ববস� কবরদব; এব� পবতট শভ�ট শকদন 
শর সকল এল�ক�র শভ�ট�রগন শভ�ট��ন কবরদবন শসই সকল এল�ক�র ন�মও  চ¡�ন ত�বলক�য় উদwখ কবরদত 
;ইদবr 

তদব শত+ থ�দক শর,  উX চ¡�ন ত�বলক� পক�বশত ;ওয়�র পরও,  ববদশষ পবরবসবতদত,  বনব +�চন 
কবমশন শর শক�ন শভ�ট শকন পবরব +তন কবরদত প�বরদব। 
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(৪) বরট�বন +� অবফস�র উপ-ববব- (৩) এর অ-�দন পক�বশত চ¡�ন শভ�ট শকদনর ত�বলক� অনর�য়� স�ব©ষ 
উপদজল�র জন শভ�ট শকদনর ববস� কবরদবন।

(৫) সব +স�-�রদণর জন উন�X নদ; এইরপ স�নদক শভ�ট শকন ব;স�দব বন- +�রণ কর� ;ইদব ন�।

(৬) শচয়�রম�ন বনব +�চদন পরষ ও মব;ল� শভ�ট�রগণ র�;�দত পথক পথকভ�দব শভ�ট��ন কবরদত প�দরন 
তদদ�দশ পবতট শভ�টদকদন পদয়�জন�য় স�খক শভ�টকদ0র ববস� থ�বকদব।

(৭) পদতEক শভ�ট শকদনর পবতট শভ�টকদ0 শভ�ট বচহ প��দনর জন পদয়�জন�য় স�খক শগ�পন ক0 
থ�বকদব। 

৯ বপজ�ইবর� অবফস�র ও শপ�বল� অবফস�র বনদয়�গ। ।- (১) বরট�বন +� অবফস�র পবতট শভ�ট শকদনর 
জন একজন বপজ�ইবর� অবফস�র এব� বপজ�ইবর� অবফস�রদক স;�য়ত� কবরব�র জন পদয়�জন�য় স�খক 
স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�র এব� শপ�বল� অবফস�র বনদয়�গ কবরদবনr

তদব শত+ থ�দক শর, এমন শক�ন ববXদক বপজ�ইবর� অবফস�র ব� স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�র ব� 
শপ�বল� অবফস�র ব;স�দব বনদয়�গ কর� ;ইদব ন� বরবন শক�ন প�থ¢র অ-�দন ব� পদ0 কম +রত আদ�ন ব� 
অনরভ�দব শক�ন সময় কম +রত ব�দলন। 

(২) আইন ও এই ববব-ম�ল�র বব-�ন�বল� অনস�দর বপজ�ইবর� অবফস�র বনব +�চন পবরচ�লন� কবরদবন, 
এব� শভ�ট শকদনর শ�খল� বব-�দনর ��বয়ত ত�;�র উপর বত+�ইদব।

(৩) শক�ন 3টন� বনব +�চদনর বনরদপ0ত� কন কবরদত প�দর ববলয়� মদন কবরদল উX 3টন� সমদক+ 
বপজ�ইবর� অবফস�র বরট�বন +� অবফস�রদক অববলদম অবব;ত কবরদবন।

(৪)  এই ববব-ম�ল�র অ-�দন বপজ�ইবর� অবফস�দরর কত+ব প�লদন ত�;�দক স;�য়ত� প��ন কর� 
পদতEক স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�র ও শপ�বল� অবফস�দরর কত+ব ;ইদব।

(৫) শক�ন শপ�বল� অবফস�র ত�;�র কত+ব প�লদনর জন শভ�ট শকদন উপবসত ;ইদত স0ম ন� ;ইদল 
ব� বথ + ;ইদল, বপজ�ইবর� অবফস�র ত�ৎ0বনকভ�দব এমন শক�ন ববXদক শপ�বল� অবফস�র বন..র�গ কবরদত 
প�বরদবন বরবন বনদজ শক�ন প�থ¢ নদ;ন ব� শক�ন প�থ¢র সব;ত সমক+যX নদ;ন, এব� বপজ�ইবর� অবফস�র 
উX শপ�বল� অবফস�দরর অনপবসবত, জ�ন� থ�বকদল উ;�র ক�রণ এব� এইরপ অনপবসবতর ক�রদণ ত�সদল 
অপর শক�ন ববXদক বনদয়�দগর ববষয়, শভ�ট গ;ণ শশষ ;ওয়�র পর রথ�শ�ঘ, বরট�বণ +� অবফস�রদক অবব;ত 
কবরদবন।

(৬) অসসত� ব� অন শক�ন ক�রদণ বপস�ইবর� অবফস�র শভ�র শকদন উপবসত ;ইদত ন� প�বরদল ব� 
শসখ�দন উপবসত ;ওয়� সদতও ত�;�র ��বয়ত প�লদন অ0ম ;ইদল,  উX বপজ�ইবর� অবফস�দরর ��বয়ত 
প�লদনর জন বরট�বণ +� অবফস�র স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�রগদণর মদধ শর শক�ন একজনদক শভ�ট গ;ন 
ত�বরদখর পদব +ই ব� পদয়�জদন উX ত�বরদখও 0মত� প��ন কবরদবন, এব� বপজ�ইবর� অবফস�র ত�;�র উX 
অনপবসবত ব� অ0মত�র ক�রণ রথ�শ�ঘ বরট�বণ +� অবফস�রদক অবব;ত কবরদবন।

(৭) বরট�বণ +� অবফস�র, বলবখতভ�দব ক�রণ বলবপব\ কবরয়� শভ�ট গ;ণ চল�ক�দল শর শক�ন সময়, শর 
শক�ন বপজ�ইবর� অবফস�র অথব� স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�র অথব� শপ�বল� অবফস�রদক ত�;�র ��বয়ত 
প�লন ;ইদত ববরত থ�বকব�র আদ�শ ব�দত প�বরদবন।
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১০ শভ�ট�র ত�বলক� সরবর�;। ।-  বরট�বণ +� অবফস�র পবতট শভ�ট শকদনর বপজ�ইবর� অবফস�রদক 
উX শভ�ট শকদনর শভ�ট�রদ�র ন�ম সমবলত পদয়�জন�য় স�খক শভ�ট�র ত�বলক� সরবর�; কবরদবন।

১১ শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�সদ�র জন বনব +�চন তফবসল। ।-  (১)  শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স 
বনব +�চন অনষ�দনর উদ�দশ বনব +�চন কবমশন,  সরক�র� শগদজদট পজ�পন j�র�,  বনমববণ +ত ক�র +কম গ;দণর 
ত�বরখ সমবলত বনব +�চন তফবসল শ3�ষণ� কবরদব, রথ�r -

      (ক)  মদন�নয়নপত �বখদলর ত�বরখ ও সময়;  এই ত�বরখ উX পজ�পন পক�দশর ত�বরদখর অনতr 
স�ত ব�ন পদরর একট ত�বরখ ;ইদব ;

(খ) মদন�নয়নপত ব���ইদয়র ত�বরখ ও সময়;
(গ) প�থ¢ত+� পতE�;�দরর শশষ ত�বরখ ও সময়; এব� 
(3)  শভ�ট গ;দণর ত�বরখ ও সময়, এই ত�বরখ প�থ¢ত+� পতE�;�দরর শশষ ত�বরখ ;ইদত অনতr পদনর 

ব�ন পদরর একট ত�বরখ ;ইদবr 
তদব শত+ থ�দক শর,  বনব +�চন কবমশন রথ�রথ ববদবচন� কবরদল,  শ�দশর বববভন উপদজল� পবরষদ�র 
বনব +�চদনর জন, ব� একই উপদজল� পবরষদ�র শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদনর জন, বভন বভন 
বনব +�চন তফবসল ব� শভ�ট গ;দনর ত�বরখ বন- +�রণ কবরদত প�বরদব।

(২)  বনব +�চন কবমশন উX পজ�পদনর অনবলবপ বরট�বণ +� অবফস�দরর বনকট শপরণ কবরদব এব� 
বরট�বন +� অবফস�র ও স;ক�র� বরট�বন +� অবফস�র ত�;�দ�রদক বনজ বনজ ক�র +�লয় ও পবরষ� ক�র +�লদয়র 
শন�টশ শব�দর + এব� স�ব©ষ উপদজল�র পবরষ� এল�ক�য় কবতপয় গরতপণ + ও পক�শ স�দন উX অনবলবপ 
ট�o�ইয়� ব�দবন ।

(৩)  উপ-ববব- (১)  এ র�;� বকছই থ�কক ন� শকন শক�ন উপ-বনব +�চদনর শ0দত,  সরক�র� শগদজদট 
উXরপ পজ�পন জ�র�র পদয়�জন ;ইদব ন�,  তদব এইরপ শ0দত বনব +�চন কবমশন মদন�নয়নপত ��বখদলর 
ত�বরখ, ব���ইদয়র ত�বরখ, প�থ¢ত� পতE�;�দরর ত�বরখ ও শভ�ট গ;দণর ত�বরখ বন- +�রণ কবরয়� একট ববজবপ 
উপ-ববব- (২) এ উদwবখত শন�টশ শব�র + ও স�নসমদ; ট�o�ইয়� স�ন�য়ভ�দব পক�শ কবরদবন ব� কর� ;ইদব।

১২ মদন�নয়পত আ;ব�দনর ববজবপ। ।- পবতট উপদজল� পবরষদ�র স�ব©ষ বনব +�চদনর জন 
মদন�নয়নপত ��বখদলর আ;ব�ন জ�ন�ইয়� বরট�বণ +� অবফস�র,  ববব- ১১ এর অ-�ন বনব +�চন তফবসল শ3�বষত 
পজ�পন পক�বশত ;ওয়�র পর,  জনস�-�রদণর জ�ত�দথ + রথ�শ�ঘ একট ববজবপ জ�র� কবরদবন এব� উX 
ববজবপদত মদন�নয়নপত ��বখদলর স�ন, ত�বরখ ও সময় উদwখ কবরদবন।

১৩ মদন�নয়ন। ।-  (১)  আইদনর -�র� ৮ এর অ-�ন শচয়�রম�ন বনব +�বচত ;ইব�র জন শর�গত� 
থ�বকদল,  ববব- 1[৫(১)] এ উদwবখত শভ�ট�র ত�বলক�রX শর শক�ন শভ�ট�র,  শচয়�রম�ন বনব +�চদনর উদ�দশ 
অন শক�ন শভ�ট�দরর ন�ম পস�ব ব� সমথ +ন কবরদত প�বরদবন। 

(২) 2 অইদনর -�র�য় এব� অ-�দন মব;ল�-স�স বনব +�বচত ;ইব�র শর�গত� থ�বকদল, ববব- ৬(৩) এ 
উবwবখত শভ�ট�র ত�বলক�রX শর শক�ন মব;ল� অপর একজন মব;ল� শভ�ট�দরর ন�ম পস�ব ব� সমথ +ন কবরদত 
প�বরদবন।

1 এস,আর,ও ন�-২৪৮-আইন/৯৯ স�সবব/আইন-১/আর ০২/৯৯/৩৬৬ ত�বরখ ১৯/০৮/৯৯ই� বদল ‘‘৬(১)াõ এর পবরবদত+ পবতস�বপত।
2 উপদর�X  এস,আর,ও বদল আইদনর -�র� এব� অ-�দন মব;ল� স�স বনব +�বচত ;ইব�র শর�গত� থ�বকদল, ববব- ৬(৩) এর পবরবদত+ পবতস�বপত।
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(৩)  3আইদনর ৮ -�র�র বব-�ন স�দপদ0, মদন�নয়নপত - 
(K) শচয়�রম�ন বনব +�চদনর জন ফরম ‘ক’ এ এব� মব;ল� স�স বনব +�চদনর জন ফরম ‘ক-১’ 

শত ��বখল কবরদত ;ইদব;
(L)  পস�বক�র� ও সমথ +নক�র� কর+ক �সখতকত ;ইদত ;ইদব; এব�
(M) বনমববণ +ত ক�গজপতস; ��বখল কবরদত ;ইদব, রথ�r-

(A) ববব- ১৪ অনস�দর জ�ম�নদতর ট�ক� জম� কর�র পম�ণ সরপ শটজ�র� চ�ল�ন অথব� 
ব��দকর রবশ� অথব� বরট�বন +� অবফস�র ;ইদত প�প রবশ�; এব�

(আ)  উX মদন�নয়দন স�ব©ষ প�থ¢ সনত আদ�ন এব� বনব +�দচদন অ�শ গ;দণর শ0দত 
আইদনর -�র� 4[৬ ব� ৮] ব� আপ�ততr বলবৎ অন শক�ন আইন অনস�দর বতবন অদর�গ 
নদ;ন মদম + ত�;�র স�0বরত পতE�য়ন।

 
(৪)  শচয়�রম�ন অথব� মব;ল� স�স বনব +�চদনর উদ�দশ শক�ন শভ�ট�র পস�বক�র� ব;স�দব অথব� 

সমথ +নক�র� ব;স�দব একটর অব-ক মদন�নয়নপদত ত�;�র ন�ম বব;�র কবরদবন ন�, এব� রব� শক�ন শভ�ট�র 
এক�ব-ক মদন�নয়ন পদত অনরপভ�দব ত�;�র ন�ম বব;�র কদরন ত�;� ;ইদল এইরপ মদন�নয়নপত সমদ;র 
মদধ শরট পথম কর� ;ইয়�দ� শসট ববতত অন মদন�নয়নপত ব�বতল ;ইদব।

(৫) পবতট মদন�নয়নপত স�ব©ষ প�থ¢ ব� পস�বক�র� ব� সমথ +নক�র� কর+ক উ;� ��বখদলর বন- +�বরত 
ত�বরদখ বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট ��বখল কবরদত ;ইদব এব� বরট�বণ +� অবফস�র উ;� প�বপর ত�বরখ ও সময় 
মদন�নয়নপদতর উপর বলবপব\ কবরদবন।

১৪। জ�ম�নত।- (১) শচয়�রম�ন বনব +�চদনর জন প�চ ;�জ�র ট�ক� এব� মব;ল� স�স বনব +�চদনর 
জন দই ;�জ�র ট�ক� জম���দনর পম�ন সরপ একট শটজ�র� চ�ল�ন ব� শক�ন ব��দকর রবশ� ব� নগ� ট�ক� 
জম� শ�ওয়�র শ0দত বরট�বণ +� অবফস�র কর+ক প�B রবশ� মদন�নয়নপদতর সব;ত জম� ব�দত ;ইদবr

তদব শত+ থ�দক শর,  শক�ন প�থ¢র অনকদল এক�ব-ক মদন�নয়নপত ��বখল ;ইদল,  এক�ব-ক 
জ�ম�নদতর পদয়�জন ;ইদব ন�।

(২)  উপ-ববব-(১)-এ উদwবখত ট�ক� জম� শ�ওয়� ন� ;ইয়� থ�বকদল বরট�বণ +� অবফস�র শক�ন 
মদন�নয়নপত গ;ণ কবরদবন ন�।

(৩)  বরট�বণ +� অবফস�র এই ববব-র অ-�দন নগদ� ব� অন শক�ন ভ�দব জম�কত ট�ক� সমবক+ত 
ত¤�ব� ফরম জখঞ অনর�য়� পসBতকত শরবজষ�দর বলবপব\ কবরদবন।

(৪) এই ববব-র অ-�দন নগদ� ট�ক� জম� শ�ওয়� ;ইদল উ;�র স�কবতসরপ বরট�বন +� অবফস�র ফরম 
জগঞ শত একট রবশ� প��ন কবরদবন এব� উX ট�ক� সরক�র� শটজ�র� ব� স�ব-শটজ�র� ব� শটজ�র�র j�বয়ত 
প�লনক�র� শক�ন ব��ক অথব� বনব +�চন কবমশন কর+ক বনদ� +বশত অন শক�ন ব��দকর শ�খ�য় জম� র�বখদবন।

(৫)  বরট�বণ +� অবফস�র অথব� শ0তমত শক�ন প�থ¢ এই ববব-র অ-�দন ঞ৬/১০৫১/০০০০/  ৮৪৭৩ঞ 
খ�দত ট�ক� জম� ব�দবন।

১৫। জ�ম�নত শফরত ব� ব�দজয়�বপ।- (১) শক�ন প�থ¢দক জ�ম�নদতর ট�ক� শফরত ব�দত ;ইদল, 
বরট�বন +� অবফস�দরর স�লস; �সখতযX অনমবতপদতর পদয়�জন ;ইদব।

3 উপদর�X এস,আর,ও বদল ‘‘আইদনর ৮ -�র�য় এর পবরবদত+ পবতস�বপত।
4 উপদর�X এস,আর,ও বদল ‘‘৮ এর পবরবদত+ পবতস�বপত।
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(২)  শক�ন প�থ¢র মদন�নয়ন ব�বতল কর� ;ইদল,  অথব� বতবন ত�;�র প�থ¢ত� পতE�;�র কবরদল,  ব� 
বনব +�চন অনবষত ;ইব�র পদব + মতEবরণ কবরদল ত�;�র প�থ¢ পদ�র ববপর�দত প�B জ�ম�নত উX প�থ¢ ব� 
ত�;�র পবতবনব-দক অনরপ ব�বতল,  পতE�;�র ব� মতEর পর রথ�শ�ঘ সমব উX জ�ম�নদতর ট�ক� শফরত 
শ�ওয়� ;ইদব।

(৩) শভ�ট গ;ণ ও শভ�ট গণন� সম�প ;ইব�র পর রব� শ�খ� র�য় শর, শক�ন পবতj±� প�থ¢ শর বনব +�চদন 
অ�শগ;ন কবরয়�দ�ন উ;�দত প�B শম�ট বব- শভ�দটর এক অষম��শ (১/৮)  অদপ0� কম শভ�ট প�ইয়�দ�ন 
ত�;� ;ইদল ত�;�র জ�ম�নদতর ট�ক� ব�দজয়�প কবরয়� পবরষদ�র ত;ববদল জম� কর� ;ইদব; এব� ববব- ৪২ 
এর অ-�দন সরক�র� শগদজদট বনব +�চদনর ফল�ফল পক�বশত ;ওয়�র বতশ ব�ন পর বরট +�বন� অবফস�র 
ব�জ�য়�দপর আদ�শ ব�দত প�বরদবন; উX এক অষম��শ গণন�র শ0দত .৫০ (অ- +��শ) ব� অ��ব-ক ভগ��শদক 
একট পণ + শভ�ট রদপ গণ কবরদত ;ইদব।

(৪)  শক�ন বনব +�চদনর বব-ত�র ব�প�দর পশ উত�পন কবরয়� বনব +�চন ট�ইবন�দল শক�ন বনব +�চন� 
�রখ�স ��বখল কর� ;ইদল,  উX �রখ�স চ¡�নভ�দব বনষবB ন� ;ওয়� পর +ন,  উX বনব +�চন স�ক�ন শক�ন 
জ�ম�নত শক�ন প�থ¢দক ব� ত�;�র পবতবনব-দক শফরত শ�ওয়� ;ইদব ন� ব� উ;� ব�দজয়�প কর� ;ইদব ন�।

১৬ বনব +�চন� পত�ক। ।- (১) শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শ0দত পদতEক প�থ¢ বjত�য় তফবসল এব� মব;ল� 
স�স বনব +�চদনর শ0দত পদতEক প�থ¢ রত�য় তফবসল এ উদwবখত পত�ক সমদ;র মদধ ত�;�র প�±মত শর 
শক�ন একট বনব +�চন� পত�ক মদন�নয়নপদত উদwখ কবরদবন।

(২)  বনব +�চন� পত�ক প�±দর শ0দত,  প�থ¢দ�র মদধ j±ব শ�খ� ব�দল বরট�বন +� অবফস�র,  রতদর 
সমব ত�;�দ�র প�দ±র পবত ল0 র�বখয়�, উX পত�ক বর�� কবরদবন এব� পদয়�জনদব�দ- লট�র�র ম�ধদম 
এই বস\�ন গ;ণ কবরদত প�বরদবন, এব� পত�ক বর�দ�র ব�প�দর ত�;�র বস\�নই চ¡�ন ;ইদব।

(৩) রব� শচয়�রম�ন বনব +�চদনর প�থ¢ স�খ� বjত�য় তফবসদল ও মব;ল� স�স বনব +�চদন প�থ¢ স�খ� 
রত�য় তফবসদল প�B ত�বলক�য় উদwবখত পত�ক স�খ� অদপ0� অব-ক ;য় ত�;� ;ইদল বনব +�চন কবমশন 
উX ত�বলক� দইটদত পদয়�জন�য় স�খক নতন পত�ক স�দর�জন কবরদব।

১৭ ব���ই। ।- (১) প�থ¢গণ, ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন, পস�বক�র�, সমথ +নক�র� এব� পদতEক প�থ¢ 
কর+ক এতদদ�দশ 0মত�প�প অন একজন ববX মদন�নয়নপতসম; ব���ই অনষ�দন উপবসত থ�বকদত 
প�বরদবন এব� বরট�বন +� অবফস�র ববব-১৩ এর অ-�দন ত�;�র বনকট ��বখলকত মদন�নয়নপত সম; পর�0�র 
জন ত�;�ব�গদক যবXসoত সদর�গ প��ন কবরদবন। 

(২)   বরট�বন +� অবফস�র উপ-ববব- (১)  এর অ-�ন ব���ই অনষ�দন উপবসত ববXগদণর স¤মদখ 
মদন�নয়নপত সম; পর�0� কবরদবন এব� শক�ন মদন�নয়নপদতর শ0দত উপবসত শক�ন ববX কর+ক উত�বপত 
আপবB সমদক+ বস\�ন গ;ণ কবরদবন।

(৩)  বরট�বন +� অবফস�র ত�;�র বনজ উদµ�দগ,  অথব� উপ-ববব- (১)  এ উদwবখত শক�ন ববX কর+ক 
উত�বপত আপবBর শপব0দত,  বতবন শররপ উপযX মদন কবরদবন শসইরপ স�ব0প ত�ন অনষ�ন কবরদত 
প�বরদবন, এব� শর শক�ন মদন�নয়নপত ব�বতল কবরদত প�বরদবন, রব� বতবন সনষ ;ন শর, - 

(ক) প�থ¢ শচয়�রম�ন ব� মব;ল� স�স ব;স�দব বনব +�বচত ;ইব�র শর�গ নদ;ন ; অথব�
(খ)  পস�বক�র� ব� সমথ +নক�র�,  শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শ0দত ববব- ১৩(১)  অনস�দর,  অথব� মব;ল� 

স�স বনব +�চদনর শ0দত ববব- ১৩(২)  অনস�দর মদন�নয়নপদত স�0র প��ন কবরব�র শর�গত� 
সমন নদ;ন; অথব�
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(গ) ববব- ১৩ এব� ১৪ এর শক�ন বব-�ন প�লন কর� ;য় ন�ই ; অথব�
(গ) পস�বক�র� ব� সমথ +নক�র�র স�0র সঠক নদ;r

তদব শত+ থ�দক শর, -
(অ)  শক�ন মদন�নয়নপত ব�বতল ;ইদল,  ই;�র জন উX প�থ¢র অন শক�ন বব- মদন�নয়নপত অবব- 

পবতপন ;ইদব ন� ;
(আ) গরতর পকবতর নদ; এইরপ তটর ক�রদণ বরট�বন +� অবফস�র শক�ন মদন�নয়নপত ব�বতল কবরদবন 

ন� এব� এইরপ শর শক�ন তট স�দশ�-দনর জন ত�ৎ0বণকভ�দব অনমবত ব�দত প�বরদবন; এব�
(ই) বরট�বন +� অবফস�র শভ�ট�র ত�বলক�র শক�ন ববষ..য়র শ\ত� ব� বব-ত� সমদক+ অনসন�ন কবরদবন 

ন�।

(৪)  বরট�বন +� অবফস�র পদতEক মদন�নয়নপত গ;ণ ব� ব�বতল কর�র সমদয় উ;�দত ত�;�র বস\�ন 
বলবখয়� সব; কবরদবন, এব� বতবন রব� উ;� ব�বতল কদরন, ত�;� ;ইদল উ;�র ক�রণ সমদক+ একট স�ব0প 
বববরণ বলবপব\ কবরদবন।

১৮ মদন�নয়নপত ব�বতদলর ববরদ\ আপ�ল। ।- (১) শর প�থ¢র মদন�নয়নপত ববব- ১৭ এর উপ-ববব- 
(৪)  এর অ-�ন বরট�বন +� অবফস�র কর+ক ব�বতল কর� ;ইয়�দ� শসই প�থ¢,  ব���ইদয়র ত�বরদখর বতন ব�দনর 
মদধ,  উX ব�বতল আদ�দশর ববরদ\ বনব +�চন কবমশন কর+ক বনযX কর+পদ0র বনকট আপ�ল কবরদত 
প�বরদবন।

(2) উপ-ববব- (১)  এর উদ�শ পরণকদল বনব +�চন কবমশন একজন সরক�র� কম +কত+�দক আপ�ল 
কর+প0 ব;স�দব বনদয়�গ কবরদব,  এব� ববব- ১১(১)  এর অ-�দন বনব +�চন তফবসল শ3�ষণ�র 
পজ�পদনও উX বনদয়�দগর ববষয় সরক�র� শগদজদট পক�শ কবরদত প�দর।

(3) মদন�নয়নপত ব�বতল অদ�দশর ববরদ\ আন�ত আপ�ল, সর�সবরভ�দব অথব� শররপ পদয়�জন�য় 
ববলয়� ববদববচত ;ইদব শসইরপ স�ব0প ত�দনর পর, উ;� ��দয়দরর ত�বরখ ;ইদত বতন ব�দনর 
মদধ,আপ�ল কর+প0 বনষবB কবরদব এব� আপ�ল কর+পদ0র বস\�নই চ¡�ন ;ইদব;  উX 
কর+প0 অববলদম এই বস\�ন বরট�বন +� অবফস�রদক বলবখতভ�দব জ�ন�ইদবন।

১৯ বব-ভ�দব মদন�ন�ত প�থ¢গদনর ত�বলক� পক�শ। ।-  বরট�বন +� অবফস�র ববব- ১৭ এর অ-�দন 
মদন�নয়নপত ব���ই এর পর অথব� ববব- ১৮ এর অ-�দন রব� শক�ন আপ�ল ��দয়র কর� ;ইয়� থ�দক তদব 
উা�X আপ�দলর উপর বস\�ন প�বপর পর,  ফরম “3” শত বব-ভ�দব মদন�ন�ত প�থ¢গদণর ত�বলক� পসত 
কবরয়� ত�;�র অবফদসর শন�টশ শব�দর + পক�শ কবরদবন।

২০ প�বথ +ত� পতE�;�র। ।- শর প�থ¢র ন�ম ববব- ১৯ এর অ-�দন প�ক�বশত ত�বলক�য় অনভ +X, শসই 
প�থ¢ সয়� ব� তৎকর+ক 0মত� প�B পবতবনব-র ম�ধদম প�থ¢র স�0রযX একট বলবখত শন�টশ প� 
পতE�;�দরর ত�বরদখ ব� তৎপদব +, বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট ��বখল কবরয়� ত�;�র প�বথ +ত� পতE�;�র কবরদত 
প�বরদবন; উX ত�বলক�রX ব�ক� প�থ¢গণ ;ইদবন পবতj±ব� প�থ¢।

২১ শভ�টগ;দণর পদব + প�থ¢র মতE। ।- শভ�ট গ;দণর পদব + শক�ন সমদয় রব� শক�ন পবতj±ব� প�থ¢র 
মতE ;য় ত�;� ;ইদল শভ�ট গ;ণ অববশষ প�থ¢গদণর মদধ স�ম�ব\ থ�বকদব।

২২ ববন� পবতjব±বত�য় বনব +�চন। ।- (১)  রব� শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শ0দত,  পবতj±ব� প�থ¢র 
স�খ� শধম�ত একজন ;য়,  ত�;� ;ইদল বরট�বন +� অবফস�র ত�;�দক রথ�রথভ�দব বনব +�বচত প�থ¢ ববলয়� 
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শ3�ষণ� কবরদবন এব� বনব +�চন কবমশদনর বনকট ফরম “ট” শত একট বরট +�ন ব�দবন এব� ত�হ�র 
ক�র +�লদয়র শন�টশ শব�দর + উX বরট +�ন পক�শ কবরদবন।

(২) রব� মব;ল� স�স বনব +�চদনর শ0দত, পবতj±ব� প�থ¢র স�খ� উX পবরষদ�র জন ববব- ৪ এর 
অ-�দন বন- +�বরত মব;ল� স�স স�খ�র সম�ন ;য়,  তদব বরট +বন� অবফস�র উX পবতj±ব� প�থ¢গণদক 
বনব +�বচত ববলয়� শ3�ষণ� কবরদবন এব� বনব +�চন কবমশন�দরর বনকট ফরম “ট” শত একট বরট +�ণ ব�দবন ও 
ত�;�র ক�র +�লদয়র শন�টশ শব�দর + উX বরট +�ণ প�ক�শ কবরদবন।

২৩ পবতjব±বত�মলক বনব +�চন। ।- (১)  রব� শক�ন উপদজল�য় শচয়�রম�ন পদ� পবতj±ব� প�থ¢র 
স�খ� এক�ব-ক ;র ব� মব;ল� স�স পদ� পবতj±ব� প�থ¢র স�খ� ববব- ৪ অনর�য়� বন- +�বরত মব;ল� স�স 
স�খ�র অব-ক ;র,  ত�;� ;ইদল শভ�ট অনবষত ;ইদব;  এব� এতদদ�দশ বরট�বন +� অবফস�র স�ব©ষ পদ�র 
বনব +�চদনর জন শভ�ট গ;দণর ত�বরদখর অনতr স�ত ব�ন পদব + একট শন�টশ ত�;�র ক�র +�লদয়র শন�টশ শব�দর + 
এব� বতবন উX উপদজল�র অন�ন শর সকল স�দন পদয়�জন�য় ববলয়� ববদবচন� কদরন শসই সকল স�দন 
ব��ল� বণ +ম�ল�র কম�নস�দর স�ব©ষ পদ�র বনব +�চদনর জন পবতj±ব� প�থ¢গদণর ন�ম এব� মদন�নয়নপদত 
উবwবখত ত�;�দ�র ঠক�ন� এব� বর�jকত পত�দকর ন�ম সমবলত ত�বলক� ফরম “ঙ” শত পসúত পব +ক 
প�ক�শ কবরদবন।

(২) বরট�বন +� অবফস�র, প�বথ +ত� পতE�;�দরর শশষ ত�বরদখর পরবত¢ ত�বরদখ, বনব +�চন কবমশন এব� 
পদতEক পবতj±ব� প�থ¢ ব� ত�;�র বনব +�চন� এদজদনর অনদর�দ- ত�;�দক ফরম “ঙ” শত পক�বশত ত�বলক�র 
একট অনবলবপ সরবর�; কবরদবন।

২৪ ব�লদটর ম�ধদম শভ�ট। ।- শক�ন বনব +�চদন শভ�ট গ;দণর পদয়�জন ;ইদল, এই ববব-ম�ল�য় ববধত 
প\বতদত ব�লদটর ম�ধদম শভ�ট গ;ণ কর� ;ইদব।
 

২৫ বনব +�চন� এদজন বনদয়�গ। ।-  (১)  শচয়�রম�ন বনব +�চদনর  শ0দত,  একজন পবতj±ব� প�থ¢ 
শচয়�রম�ন ব;স�দব বনব +�চদনর শর�গ শক�ন ববXদক ত�;�র বনব +�চন� এদজন ব;স�দব বনদয়�গ কবরদত 
প�বরদবন। 

(২)  মব;ল� স�স বনব +�চদনর শ0দত, একজন পবতj±�ব প�থ¢ মব;ল� স�স ব;স�দব বনব +�চদনর শর�গ 
শক�ন ববXদক ত�;�র বনব +�চন� এদজন ব;স�দব বনদয়�গ কবরদত প�বরদবন।

(৩)  বনব +�চন� এদজদনর বনদয়�গ পবতj±ব� প�থ¢ বলবখতভ�দব শর শক�ন সমদয় ব�বতল কবরদত 
প�বরদবন, এব� উ;� এইরপভ�দব ব�বতল কর� ;ইদল অথব� বনব +�চন� এদজদনর মতE 3টদল, উX প�থ¢ ত�;�র 
বনব +�চন� এদজন ব;স�দব অন শক�ন ববXদক বনদয়�গ��ন কবরদত প�বরদবন।

(৪)  শক�ন বনব +�চন� এদজন বনদয়�গ��ন কর� ;ইদল, স�ব©ষ পবতj±ব� প�থ¢ উX বনব +�চন� এদজন 
এর ন�ম, বপত� ব� স�ম�র ন�ম ও ঠক�ন�স; অনরপ বনদয়�গ��ন সমদক+ বরট +�বন� অবফস�রদক বলবখতভ�দব 
অবব;ত কবরদবন। 

(৫)  এই ববব-র অ-�দন শক�ন পবতj±�ব প�থ¢ বনব +�চন� এদজন বনদয়�গ ন� কবরদল,  বতবন বনদজই 
ত�;�র বনব +�চন� এদজন ববলয়� গণ ;ইদবন এব� পবরবসবত অনস�দর রতদর সমব, পবতj±�ব প.া�থ¢ এব� 
একজন বনব +�চন� এদজন ব;স�দব ত�;�র পবত এই ববব-ম�ল�র বব-�ন�বল� পদর�জE ;ইদব।
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২৬ শপ�বল� এদজন বনদয়�গ। ।- (১) পবতj±ব� প�থ¢ অথব� ত�;�র বনব +�চন� এদজন, শভ�ট গ;ণ শর 
;ওয়�র পদব +,  পদতEক শভ�ট শকদন পবত শভ�ট কদ0র জন একজন কবরয়� শপ�বল� এদজন বলবখতভ�দব 
বনদয়�গ কবরদত প�বরদবন।

(২) পবতj±ব� প�থ¢ ব� ত�;�র বনব +�চন� এদজন উপ-ববব- (১) অনস�দর বনদয়�গকত শর শক�ন সমদয় 
শপ�বল� এদজদনর বনদয়�গ ব�বতল কবরদত প�বরদবন এব� অনরপভ�দব রখন ই;� ব�বতল ;য় বক�ব� শপ�বল� 
এদজদনর মতE ;য় তখন উX পবতj±ব� প�থ¢ ব� ত�;�র বনব +�চন� এদজন অন শক�ন ববXদক শপ�বল� এদজন 
ব;স�দব বনদয়�গ কবরদত প�বরদবন;  এব� অনরপ বনদয়�গ��ন সমদক+ বলবখতভ�দব বপজ�ইবর� অবফস�রদক 
অবব;ত কবরদবন।

২৭ শভ�ট গ;দণর সময়সচ�। ।- বরট�বন +� অবফস�র,  বনব +�চন কবমশদনর বনদ� +শ স�দপদ0,  শভ�ট 
গ;দনর সময়সচ� বন- +�রণ কবরদবন এব� উX সময়সচ� সমদক+ ত�;�র ববদবচন�য় উপযX প\বতদত 
জনস�-�রণদক শন�টশ ব�দবন।

২৮ ব�লট ব�ক। ।- (১)  বরট�বন +� অবফস�র পদতEক বপজ�ইবর� অবফস�রদক পদয়�জন�য় স�খক 
ব�লট ব�ক সরবর�; কবরদবন,  তদব উX শকদন একই সমদয় শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদনর জন 
শভ�ট গ;�ত ;ইদল দই পদ�র জন দইট আল��� ব�লট ব�ক বব;�র কর� র�ইদব।

(২) শভ�ট শকদনর শক�ন শভ�ট কদ0 শভ�ট গ;দণর উদ�দশ একই সমদয় একটর অব-ক ব�লট ব�ক 
বব;�র কর� র�ইদব ন�।

(৩) শভ�ট গ;ণ শর ;ওয়�র বন- +�বরত সমদয়র অনতr আ- 3ন� পদব +, বপজ�ইবর�  অবফস�র-

(K) বনশয়ত� বব-�ন কবরদবন শর, বব;�র + পদতEক ব�লট ব�ক খ�বল রব;য়�দ�;
(L) পবতj±ব� প�থ¢গণ ব� ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন ব� শপ�বল� এদজনগদণর মদধ 

র�;�র� উপবসত থ�বকদবন ত�;�ব�গদক খ�বল ব�লট ব�ক শ�খ�ইদবন;
(M) খ�বল ব�লট ব�ক শ�খ�ইব�র পর ত�;� বন কবরয়� উ;� বন ও স�লদম�;রযX 

কবরদবন ;
(N) শভ�ট�রগণ অন�য়�দস পদবশ কবরদত প�দরন এইরপ শভ�ট কদ0র সবব-�জনক স�দন 

ব�লট ব�ক র�বখদবন র�;�দত ব�কট একই সমদয় ত�;�র বনদজর এব� উপবসত 
প�থ¢গণ ব� ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন ব� শপ�বল� এদজনগদণর দবষর আওত�য় 
থ�দক।

(৪) শভ�টগ;ণক�দল রব� একট ব�লট ব�ক পণ + ;ইয়� র�য় অথব� ত�;� ব�লট শপপ�র গ;দণর জন 
আর বব;�র কর� ন� র�য়, ত�;� ;ইদল বপস�ইবর� অবফস�র উX ব�লট ব�ক বনবûদ কবরয়� শক�ন বনর�প� 
স�দন র�বখদবন এব� উপ-ববব- (৩) এ ববণ +ত প\বতদত অন একট ব�ক বব;�র কবরদবন।

(৫) বপজ�ইবর� অবফস�র শভ�ট শকদনর পদতEক শভ�ট কদ0 ব�লট শপপ�দর শভ�ট বচবহত কর�র জন 
পদয়�জন�য় এক ব� এক�ব-ক শগ�পন কদ0র ববস� কবরদবন র�;�দত পদতEক শভ�ট�র ব�লট শপপ�র ভ�জ 
কবরয়� ব�লট ব�দক পদবশ কর�ইব�র পদব + শগ�পদন শভ�ট বচবহত কবরদত সমথ + ;ন।

২৯ ব�লট শপপ�র ফরম। ।- (১)  শচয়�রম�ন বনব +�চদনর উদ�দশ শভ�ট বচবহত কবরব�র জন 
পবতj±ব� প�থ¢দ�র পত�কস; ব�লট  শপপ�র ফরম “চ” শত ��প�দন�  ;ইদব এব� উ;�দত বjত�য় তফবসদল 

50



প�B সকল পত�ক এব� ববব- ১৬ এর উপ-ববব- (৩) এর অ-�দন বনব +�চন কবমশন শক�ন পত�ক শর�গ কবরদল 
ত�;�ও উX ফরদম ��প�ইদত ;ইদব।

(২)  মব;ল� স�স বনব +�চদনর উদ�দশ শভ�ট বচবহত কবরব�র জন পবতj±ব� প�থ¢দ�র পত�কস; 
ফরম “চ১” এ ব�লট শপপ�র ��প�দন� ;ইদব এব� উ;�দত রত�য় তফবসদল প�B সকল পত�ক এব� ববব- ১৬ 
এর উপ-ববব- (৩) এর অ-�ন বনব +�চন কবমশন শক�ন পত�ক শর�গ কবরদল ত�;�ও উX ফরদম ��প�ইদত ;ইদব 
। 

৩০ মলতব� শভ�ট গ;ণ। ।- (১)  রব� শক�ন শভ�র শকদন শক�ন সময় শভ�ট গ;ণ বপজ�ইবর� 
অবফস�দরর বনয়নণ বব;র +ত ক�রদণ বববýত ব� ব�-�প�প ;য় ত�;� ;ইদল বতবন অববলদম শভ�ট গ;ণ বন কবরয়� 
ব�দবন এব� বতবন বরট�বন +� অবফস�রদক তৎসমদক+ অবব;ত কবরদবন।

(২) শরদ0দত উপ-ববব- (১) এর অ-�দন শক�ন শভ�ট গ;ণ বন কর� ;য়, শসদ0দত বরট�বন +� অবফস�র-
(K) অনবতববলদম উX 3টন� সমদক+ বনব +�চন কবমশদনর বনকট একট পবতদব�ন শপশ কবরদবন;
(L) রথ�শ�ঘ সমব,  বনব +�চন কবমশদনর অনদম��ন লইয়�,  নতনভ�দব শভ�ট গ;দণর জন একট 

ত�বরখ বন- +�রণ কবরদবন; এব�
(M) শর স�ন ব� স�নসমদ;, এব� শর সমদয়র মদধ উXরপ নতন শভ�ট গ;ণ অনবষত ;ইদব ত�;�ও 

বন- +�রণ কবরদবন।

(৩) সকল শভ�টরদক উপ-ববব- (২) এর অ-�ন গ;�তব নতন শভ�ট গ;ণ অনষ�দন শভ�ট প��ন কবরদত 
শ�ওয়� ;ইদব, এব� উপ-ববব- (১) এর অ-�ন শভ�ট গ;দণর সমদয় প�B শক�ন শভ�ট গণন� কর� ;ইদব ন�।

৩১ শভ�ট শকদন পদবশ। ।- (১) শভ�ট গ;দনর ব�ন বপজ�ইবর� অবফস�র বনব +�চন কবমশদনর বনদ� +শ 
স�দপদ0, শভ�ট�রদ�র শভ�টদকদন পদবশ বনয়নন কবরদবন; এব� শভ�ট শকদন শভ�ট�র ও বনমবলবখত ববXবগ + 
ববতত অন ক�;�দর� পদবশ�ব-ক�র থ�বকদব ন�; রথ� -

(K)বনব +�চদনর ক�দজ কত+বরত শক�ন ববX;
(L) পবতj±ব� প�থ¢, ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন ও পদতEক শভ�ট কদ0র জন এক জন কবরয়� শপ�বল� 

এদজন;
(M) বনব +�চন কবমশন ব� বরট�বন +� অবফস�র কর+ক বনব� +ষভ�দব অনমবতপ�B ববXবগ +।

(২) একসদo রতজন শভ�ট�রদক শভ�ট কদ0 পদবশ কবরদত শ�ওয়� সবব-�জনক ববলয়� বপজ�ইবর� 
অবফস�র ববদবচন� কবরদবন ততজন শভ�ট�রদক একই সমদয় শভ�ট কদ0 পদবশ কবরদত শ�ওয়� ;ইদবr

তদব শত+ থ�দক শর, শভ�ট বচহ প��ন কদ0 এক�ব-ক শভ�ট�রদক পদবশ কবরদত শ�ওয়� ;ইদব ন� এব� 
বপজ�ইবর� অবফস�র বনবশত কবরদবন শরন শভ�ট��দন শগ�পন�য়ত� র0� প�য়।

(৩) পবতj±ব� প�থ¢ ব� বনব +�চন� এদজন ব� শপ�বল� এদজনদক, ত�;�র বনদজর শভ�ট বচবহত কর�র 
উদ�শ বত�ত, অন শক�ন উদ�দশ শভ�ট বচহ প��ন কদ0 পদবশ কবরদত শ�ওয়� ;ইদব ন�।

(৪)  বপজ�ইবর� অবফস�দরর বনদ� +শ অনর�য়� আইন শ�খল� র0�ক�র� এদজã�র স�সগণ পদতEক 
শভ�ট শকদনর বভতদর ব� ব�ব;দর কত+বরত থ�বকদবন এব� ত�;�র� বপজ�ইবর� অবফস�দরর আদ�শ অনর�য়� 
শভ�ট�রগদণর শভ�ট শকদন র�ত�য়�ত তর�বনতকরণ ও বনয়নণ এব� শভ�ট শকদনর বভতদর ও ব�ব;দর শ�খল� 
র0�র ব�প�দর স�;�য কবরদবন।
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৩২ শভ�ট শকদন শ। �খল� র0�।- (১)  শর ববX সয়� শভ�ট শকদন অস��চরণ কদরন অথব� 
বপজ�ইবর� অবফস�দরর আইনস¤মত আদ�শ প�লদন বথ + ;ন শসই ব�বXদক,  বপজ�ইবর� অবফস�দরর 
আদ�শকদম শক�ন পবলশ কম +কত+� কর+ক ব� ত�;�দক অপস�রদণর জন বপজ�ইবর� অবফস�র কর+ক 0মত� 
প�B অন শক�ন ববX কর+ক শভ�ট শকন ;ইদত অপস�রণ কর� র�ইদত প�দর; এব� এইরদপ অপস�বরত ববX 
বপজ�ইবর� অবফস�দরর অনমবত বত�ত ঐব�ন শভ�ট শকদন আর পদবশ কবরদত প�বরদবন ন�।

(২) এইরদপ অপস�বরত ববX রব� শক�ন শভ�ট শকদন শক�ন অপর�- স�3টদন অবভযX ;ইয়� থ�দকন 
ত�;� ;ইদল ত�;�র ববরদ\ ববন� পদর�য়�ন�য় শগপ�রকত ববXর শ0দত শররপ ববস� গ;ণ কর� ;য় শসইরপ 
ববস� গ;ণ কর� ;ইদব।

(৩) এই ববব-র অ-�ন 0মত� এমনভ�দব পদয়�গ কর� ;ইদব ন� র�;�দত ঐ শভ�ট শকদন ব� অন শক�ন 
শভ�ট শকদন শভ�ট��দনর অব-ক�র� শক�ন শভ�ট�র ত�;�র শভ�ট��দনর সদর�গ ;ইদত ববঞত ;ন।

৩৩ কE�নভ�স কর� । ।- (১) পবতjন� প�থ¢গণ ব� ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন ব� শপ�বল� এদজনগণ 
শভ�ট গ;দণর শবষন�দত শক�ন শভ�ট�রদক ল0E কবরয়� ব� ত�;�দক উদ�শ কবরয়� শক�ন বXব র�বখদত 
প�বরদবন ন�, তদব বনমববণ +ত শক�ন ক�রণবশতr শক�ন শভ�ট�র সমদক+ বপজ�ইবর� অবফস�দরর বনকট আপবB 
��বখল কবরদত প�বরদবনr - 

(K) শর উপদজল� পবরষদ�র বনব +�চন অনবষত ;ইদতদ� শসই উপদজল�র শভ�ট�রদ�র ত�বলক�য় ত�;�র 
ন�ম ন�ই ;

(L) শর ত�বলক�য় শভ�ট�র ব;স�দব ত�;�র ন�ম রব;য়�দ� ববলয়� বতবন ��ব� কবরদতদ�ন ত�;� বম¤�; 
অথব�

(M) বতবন পদব + শভ�ট প��ন কবরয়�দ�ন।

(২)  উপ-ববব- (১)  অনস�দর আপবB ��বখলকত ;ইদল,  বপজ�ইবর� অবফস�র আপবBর শন�ন� গ;ণ 
কবরদবন এব� সর�সবর উ;�র উপর বস\�ন প��ন কবরদবন এব� ত�;�র বস\�ন চ¡�ন ;ইদব।

৩৪ শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদন শভ�ট��ন প\বত। ।- (১)  শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শ0দত, 
রখন শভ�ট প��দনর জন শক�ন শভ�ট�র শভ�ট শকদন সয়� উপবসত ;ন, তখন বপজ�ইবর� অবফস�র শভ�ট�দরর 
পবরচয় সনদন বনrসদ±; ;ইব�র পর ত�;�দক শচয়�রম�ন বনব +�দচদনর একট ব�লট শপপ�র প��ন কবরদবন। 

(২)  স�রব0ত আসদন মব;ল� স�স বনব +�চদনর শ0দত,  স�ব©ষ শভ�ট�র ত�বলক�রX শভ�ট�র শভ�ট 
প��দনর জন রখন শভ�টদকদন সয়� উপবসত ;ন,  তখন বপজ�ইবর� অবফস�র শভ�ট�দরর পবরচয় সমদক+ 
বনrসদ±; ;ইব�র পর উX বনব +�চদনর ব�লট শপপ�র প��ন কবরদবন।

      (৩) শক�ন শভ�ট�রদক ব�লট শপপ�র প��দনর পদব +-

(K) শভ�ট�র ত�বলক�য় বলবপব\ শভ�ট�র নমর এব� ন�ম -বরয়� র�বকদত ;ইদব ;
(L) ত�;�র ;�দতর ব\��গদল ব� অন শক�ন আ�গদল অদম�চন�য় ক�বলর j�র� একট বচহ প��ন 

কবরদত ;ইদব;
(M) ত�;�দক ব�লট শপপ�র প��ন কর� ;ইয়�দ� ত�;� বনদ� +দশর জন স�ব©ষ শভ�ট�র নমর ও 

ন�মট বচবহত কবরয়� র�বখদত ;ইদব ;
(N) ব�লট শপপ�দরর বপ�দন শগ�পন বচহ (শক�র ম�ক+)  সমবলত অবফবসয়�ল ব� সরক�র� 

স�লদম�;র এব� বপজ�ইবর� অবফস�দরর অনস�0র থ�বকদব;
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(O) বপজ�ইবর� অবফস�র ব�লট শপপ�দরর মব¡পদত শভ�ট�র নমর বলবখদবন এব� শগ�পন বচহ 
(শক�র ম�ক+) সমবলত অবফবসয়�ল স�লদম�;র প��ন কবরদবন;

(P) ব�লট শপপ�দরর মব¡পদত শভ�ট�দরর স�0র অথব� টপসব; গ;ণ কবরদবন। 

(৪) শভ�ট গ;ণ শর ন� ;ওয়� পর +ন শগ�পন বচহ (শক�র ম�ক+) শগ�পন র�খ� ;ইদব।

(৫) রব� শক�ন শভ�ট�র অদম�চন�য় ক�বলর বচহ গ;ণ কবরদত অস�ক�র কদরন অথব� রব� পব + ;ইদত 
ত�;�র আ�গদল অনরপ বচহ থ�দক ব� অনরপ বচদহর অববশ®রা�া�শ থ�দক,  ত�;� ;ইদল শসই শভ�ট�রদক 
শক�ন ব�লট শপপ�র প��ন কর� ;ইদব ন�r

        তদব শত+ থ�দক শর, মব;ল� স�স এব� শচয়�রম�ন পদ� বনব +�চন শক�ন শ0দত রব� একই সমদয় ও 
একই শভ�ট শকদন অনবষত ন� ;য়, ত�;� ;ইদল পরবত¢দত অনবষত বনব +�চদনর শভ�ট��দনর উদ�দশ মব;ল� 
স�স বনব +�চদনর শক�ন শভ�ট�দরর আঙদল অদম�চন�য় ক�বলর একট বচহ ব� উX বচদহর অববশষ��শ 
থ�বকদলও ত�;�দক ব�লট শপপ�র প��ন কর� ;ইদব।   

     (৬) শভ�ট�র ব�লট শপপ�র প�ইব�র পর,-   

(K) অববলদম শভ�ট বচহ প��দনর লদ0E শগ�পন কদ0 র�ইদবন ;
(L) বতবন শচয়�রমন বনব +�চদনর উদ�দশ শর পবতj±ব� প�থ¢দক শভ�ট ব�দত চ�দ;ন শসই প�থ¢র 

পত�ক সমবলত ব�লট শপপ�দরর স�ব©ষ স�নটদত;  এব� বতবন মব;ল�-স�স বনব +�চদনর 
শভ�ট�র ;ইদল শর শর পবতj±ব� প�থ¢দক শভ�ট ব�দত চ�দ;ন ত�;�দ�র পত�ক সমবলত 
ব�লট শপপ�দরর স�দন ব� স�ন সমদ;, বপস�ইবর� অবফস�র কর+ক এতদদ�দশ সরবর�;কত 
শচ|দক�ণবববশষ একট রব�দরর স�লদম�;র j�র� বচবহত কবরদবন;

(M) ব�লট শপপ�দর উXরদপ বচবহত কর�র পর উ;� লম�লবমভ�দব ভ�জ কবরয়� ব�লট ব�দক 
পদবশ কর�ইদবন।

(৭) শভ�ট�র অদর�া�বXক ববলম ন� কবরয়� শভ�ট প��ন কবরদবন এব� ত�;�র ব�লট শপপ�র বন- +�বরত 
ব�লট ব�দক পদবশ কর�ইব�র পর অববলদম শভ�ট শকন তE�গ কবরদবন।

(৮)  রব� শক�ন শভ�ট�র অন ;ন অথব� অন শক�ন ক�রদণ এইরপ অসমথ + ;ন শর বতবন অন শক�ন 
ববXর স;�য়ত� ��¡� শভ�ট প��ন কবরদত অপর�গ,  ত�;� ;ইদল বপজ�ইবর� অবফস�র ত�;�দক অন শক�ন 
ববXর স;�য়ত� গ;দণর অনমবত প��ন কবরদবন এব� ই;�র পর উX শভ�ট��ত� উX ববXর স�;�দয এই 
ববব-ম�ল� অনর�য়� শভ�ট�র ব;স�দব ত�;�র র�;� কর� পদয়�জন�য় ব� র�;� কবরব�র জন ত�;�র অনমবত 
রব;য়�দ� ত�;� কবরদত প�বরদবন।

৩৫ আপবBকত ব�লট শপপ�র। ।- (১) শভ�ট ��দনর উদ�দশ শক�ন ববXর ব�লট শপপ�র চ�ব;ব�র 
সময় শক�ন পবতj±ব� প�থ¢ ব� ত�;�র বনব +�চন� এদজন অথব� শপ�বল� এদজন বপজ�ইবর� অবফস�দরর বনকট 
রব� এই মদম + ��ব� কদরন শর,  ত�;�র এইরপ ববশব�স কবরব�র যবXসoত ক�রণ রব;য়�দ� শর,  উX ববX 
��¥শবশ -�রদণর অপর�- কবরয়�দ�ন এব� রব� বতবন উX অবভদর�গ আ��লদত পম�ণ কবরদত অo�ক�র�ব\ 
;ন,  ত�;� ;ইদল বপজ�ইবর� অবফস�র উX ববXদক ��¥শবশ -�রদনর ফল�ফল সমদন সতক+ কবরয়� এব� 
ব�লট শপপ�দরর শচকমব¡দত ত�;�র স�0র ব� ব\�ঙবলর টপ সব; গ;ণ কবরয়� ত�;�দক একট ব�লট শপপ�র 
প��ন কবরদবন।
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(২) রব� বপজ�ইবর� অবফস�র উপ-ববব- (১) এর অ-�ন শক�ন ববXদক ব�লট শপপ�র প��ন কদরন, 
ত�;� ;ইদল উX ববXর ন�ম ও ঠক�ন� তৎকর+ক ফরম “�” শত পসতকত ত�বলক�য় (অতrপর 
“আপবBকত” শভ�টসমদ;র ত�বলক� ববলয়� উদwবখত) বলবপব\ কবরদবন এব� উ;�র উপর উX ববXর স�0র 
ব� ব\�ঙবলর টপসব; গ;ণ কবরদবনr

তদব শত+ থ�দক শর, এই ববব-র অ-�দন উত�বপত পবতট আপবB ব�ব� আপবBক�র� পবতj±ব� প�থ¢ 
ব� ত�;�র বনব +�চন� এদজন ব� শপ�বল� এদজন বপজ�ইবর� অবফস�দরর বনকট নগ� �শ ট�ক� জম� ন� কবরয়� 
থ�বকদল বপজ�ইবর� অবফস�র উXরপ শক�ন ববস� গ;ণ কবরদবন ন�।

(৩) উপ-ববব- (১) এর অ-�দন প�B ব�লট শপপ�র শভ�ট�র কর+ক বচবহত ও ভ�জ কর�র পর ত�;� 
একই অবস�য় শক�ন ব�লট ব�দক র�খ�র পবরবদত+ “আপবBকত ব�লট শপপ�র” বশদর�ন�দম বলবখত একট 
পথক প�দকদট র�খ� ;ইদব।     

(৪)  বপজ�ইবর� অবফস�র তৎকর+ক উপ-ববব- (২)  এর অ-�ন প�প অথ + বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট 
জম� ব�দবন এব� বরট�বন +� অবফস�র ত�;� সরক�র� শটজ�র� ব� স�ব-শটজ�র�দত ব� শটজ�র�র ��বয়ত প�লনক�র� 
ব��দকর শক�ন শ�খ�য় অথব� বনব +�চন কবমশন কর+ক বনদ� +বশত শক�ন ব��দকর শক�ন শ�খ�য় 
“১/০৬১১/০০০১/২৬৩১” খ�দত জম� ব�দবন।

৩৬ নষ ও ব�বতলকত ব�লট শপপ�র। ।- (১) রব� শক�ন শভ�ট�র অস�ব-�নত�বশতr ত�;�র ব�লট 
শপপ�র এইরদপ বব;�র কদরন শর,  উ;� বব- ব�লট শপপ�র ব;স�দব আর বব;�র কর� র�য়ন�,  ত�;� ;ইদল 
বতবন উX নষ ব�লট শপপ�দরর পবরবদত+ বপজ�ইবর� অবফস�দরর বনকট অপর একট ব�লট শপপ�দরর জন 
আদব�ন কবরদত প�বরদবন;  এব� রব� বপজ�ইবর� অবফস�র উX অস�ব-�বন�ত�র ববষয় সমদক+ সনষ ;ন, 
ত�;� ;ইদল বতবন উX নষ ব�লট শপপ�দরর পবরবদত+ স�ব©ষ শভ�ট�রদক অপর একট ব�লট শপপ�র প��ন 
কর�র জন আদ�শ প��ন কবরদবন; এব� নষ ব�লট শপপ�রট বপজ�ইবর� অবফস�দরর স�0দর ব�বতল কর� 
;ইদব।  

(২)  রব� শক�ন শভ�ট�র ব�লট শপপ�র প�ইব�র পর ত�;� বব;�র ন� কদরন,  তদব বতবন উ;� 
বপজ�ইবর� অবফস�দরর বনকট শফরত ব�দবন, এব� বপজ�ইবর� অবফস�র উ;� ত�;�র স�0দর ব�বতল কবরদবন।

(৩) শক�ন শভ�ট�রদক ব�লট শপপ�র প��ন কর�র পর রব� বতবন উ;� ব�লট ব�দক পদবশ ন� কর�ন 
এব� রব� উ;� শভ�ট শকদনর  শক�ন স�দন অথব� উ;�র বনকদট শ�বখদত প�ওয়� র�য় ত�;� ;ইদল বপজ�ইবর� 
অবফস�দরর স�0দর উ;� ব�বতল কর� ;ইদব।

(৪)  উXরপ নষ এব� ব�বতলকত সকল ব�লট শপপ�র “.....................................  উপদজল� 
পবরষদ�র শচয়�রম�ন/মব;ল� স�স বনব +�চদনর জন .........................ট নষ ও ব�বতলকত ব�লট শপপ�র” 
বলবখত পথক প�দকদট র�খ� ;ইদব এব� বপজ�ইবর� অবফস�র ডX প�দকট স�লদম�;র কবরয়� উ;�দত স�0র 
কবরদবন।

৩৭ শভ�ট গ;দণর সময় শশষ ;ওয়�র পর শভ�ট ��ন। ।- শভ�ট গ;ণ সম�বপর জন বন- +�বরত 
সময় অবতব�ব;ত ;ওয়�র পর শর ইম�রত,  ক0, ত�ব ব� শবষন�র মদধ শভ�ট শকন অববসত,  শসই ইম�রত, 
ক0,  ত�ব ব� শবষন�র বভতর উপবসত ববXগণ,  র�;�র� শভ�ট প��ন কদরন ন�ই অথচ শভ�ট প��দনর জন 
অদপ0� কবরদতদ�ন ত�;�র� বত�ত অন শক�ন ববXদক ব�লট শপপ�র প��ন কর� অথব� শভ�ট প��দনর 
অনমবত শ�ওয়� ;ইদব ন�।
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৩৮ শভ�টগ;ণ সম�বপর পর করণ�য়। ।- (১) শভ�ট শকদন শভ�টগ;ণ সম�প  ;ওয়�র পর, পবতj±ব� 
প�থ¢ ব� ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন অথব� শপ�বল� এদজন উপবসত থ�বকদল ত�;�দ�র সন�দখ বপজ�ইবর� 
অবফস�র পর�0� কবরয়� বনবশত ;ইদবন শর, ব�লট ব�দক ব� ব�লট ব�কসমদ; ল�গ�দন� স�লদম�;র অ0ত 
রব;য়�দ� এব� এইরদপ বনবশত ;ওয়�র পর ববহত ব�লট ব�ক ব� ব�কসমদ;র মদধ ;ইদত  সকল ব�লট 
শপপ�র ব�ব;র কবরয়� লইদবন।

(২) বপজ�ইবর� অবফস�র ববহত ব�লট ব�ক ব� ব�কসম; ;ইদত ব�লট শপপ�র ব�ব;র কবরয়�-

(K) ব�লট শপপ�রগবল পথক কবরয়� লইদবন;
(L) পবতj±ব� প�থ¢গদণর পদ0 স¯পষভ�দব শভ�ট প��দনর বচহবববশষ ব�লট শপপ�দরগবলদক 

বনমববণ +ত তটযX অবব- ব�লট শপপ�র ;ইদত আল��� কবরদবন অথ +�ৎ শর গবলদত- 

(A) শগ�পন বচহ সমবলত সরক�র� স�লদম�;র এব� প��নক�র� অবফস�দরর অনস�0র 
ন�ই; অথব�

(আ)  বপজ�ইবর� অবফস�দরর অনস�0র বত�ত অন শক�ন বলখন আদ� অথব� উX 
সরক�র� স�লদম�;র এব� শভ�ট প��দনর বচহ বত�ত অন শক�ন বচহ আদ� অথব� 
ক�গদজর টকর� ব� শর শক�ন পক�দরর বসB স�দর�বজত আদ�; অথব�
(B) শক�ন পবতj±ব� প�থ¢দক শভ�ট প��দনর বচহ ন�ই; অথব� 
(C) শচয়�রম�ন বনব +�চদনর ব�লট শপপ�দর এক�ব-ক শভ�ট প��দনর বচহ আদ�; অথব�
(D)মব;ল� স�স বনব +�চদনর ব�লট শপপ�দর স�ব©ষ বনব +�চদন বনব +�চনদর�গ মব;ল� 

স�স স�খ�র অব-ক স�খক পবতj±ব� প�থ¢র পদ0 শভ�ট প��দনর বচহ আদ�; 
অথব�

(E) এইরপ স�দন শভ�ট প��ন বচহ আদ� র�;� ;ইদত ই;� ¯পষ ;য় ন� শর শক�ন 
শচয়�রম�ন প�থ¢র পদ0 শভ�ট  শ�ওয়� ;ইয়�দ�r

তদব শত+ থ�দক শর,  শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শ0দত,  শক�ন পবতj±�ব প�থ¢র অনকদল 
শভ�ট বচহ প�B ;ইয়�দ� ববলয়� গণ ;ইদব, রব� শ�খ� র�য় শর, শভ�ট বচহটর অ- +��দশর 
শবশ� উX প�থ¢র পত�কসমবলত স�দনর মদধ ¯পষভ�দব প�B ;ইয়�দ� এব� শর শ0দত 
উX শভ�ট বচহ দইজন প�থ¢র পত�কসমবলত স�দনর মদধ সম�ন দইভ�দগ ববভX ;য় 
শস শ0দত উX ব�লট শপপ�র অবব- ব�লট শপপ�র ব;স�দব গণ ;ইদবr 

   আরও শত+ থ�দক শর,  মব;ল� স�স বনব +�চদনর শ0দত,  রব� শ�খ� র�য় শর, 
উপদর (অ) ;ইদত (উ) শত ববন +ত ক�রদন শক�ন ব�লট শপপ�র অবব- নদ;, অথচ-

(1) একট শভ�ট বচদহর অ- +��দশর শবশ� শক�ন একজন পবতj±ব� প�থ¢র পত�ক 
সমবলত স�দনর স�ব©ষ স�দন প�B ;ইয়�দ�,  ত�;� ;ইদল উX প�থ¢র 
অনকদল শভ�টট প�B ববলয়� গন ;ইদব; 

(2) উX শভ�ট বচহ দইজন প�থ¢র পত�ক সমবলত স�দনর মদধ সম�ন দইভ�দগ 
ববভX,  শস শ0দত শভ�টট উX প�থ¢jদয়র ক�;�রও অনকদল প�B নদ; 
ববলয়� গন ;ইদব,  এব� অন�ন প�থ¢র অনকদল সঠকভ�দব প�B শভ�দটর 
বব-ত� কন ;ইদব ন�;

(3) শভ�ট বচহ বত�ত অন শক�ন বচহ প�B ;ইয়�দ� শক�ন প�থ¢র পত�ক 
সমবলত স�দনই ব� ব�লট শপপ�দরর অনতই ;উক ত�;� ;ইদল উX বচহ 
শক�ন প�থ¢র অনকদল প�B শভ�ট ব;স�দব গণণ� কর� র�ইদব ন�,  তদব 
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সঠকভ�দব প�B শভ�ট বচহ গবল স�ব©ষ প�থ¢র অনকদল গণণ� কবরদত 
;ইদব।

(৩) উপ-ববব- (২) অনস�দর ক�র +কম গ;দণর পর বপজ�ইবর� অবফস�র “আপবBকত ব�লট শপপ�র” 
শলদবল ল�গ�দন� শম�¡ক খবলদবন এব�-

(ক) শচয়�রম�ন এব� মব;ল� স�স বনব +�চদনর জন শভ�ট বচহ প�B ব�লট শপপ�রগবল পথক 
পথক কবরদবন; এব� 

(খ)  উপ-ববব- (২)  এর �ফ� (খ)  এর উপ-�ফ� (অ)  ;ইদত (ঊ)  শত ববণ +ত তটযX ব�লট 
শপপ�রগবল আল��� কবরদবন। 

৩৯ শভ�ট গণন� এব� শম�¡দক র0ন�য় ক�গজপত । ।- (১)  ববব- ৩৮ এর বব-�ন অনর�য়� ব�লট 
শপপ�রসম; ব���ই কবরব�র পর বপজ�ইবর� অবফস�র পবতjন� প�থ¢গণ অথব� ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন 
বক�ব� শপ�বল� এদজন উপবসত থ�বকদল ত�;�দ�র উপবসবতদত-

(ক) পদতEক পবতj±ব� প�থ¢র পদ0 সঠকভ�দব প�B শভ�ট আল��� আল���ভ�দব গণন� 
কবরদবন;  এব� উX “আপবBকত ব�লট শপপ�র” ন�ম��বকত শম�¡দক রব0ত ব�লট 
শপপ�দরর মদধ শর সকল শভ�ট উX প�থ¢র বর�বদর সঠকভ�দব প�B ;ইয়�দ� ত�;� 
পথদম�X শভ�দটর সব;ত শর�গ কবরদবন;  

(খ) শচয়�রম�দনর জন ফরম “জ” এব� মব;ল� স�সদ�র জন ফরম “জ১” এ বব- শভ�ট 
গণন�র বববরণ� পসúত কবরদবন;

(গ) শচয়�রম�ন বনব +�চদনর উদ�দশ শর সকল আপবBকত ব�লট শপপ�র বব- এব� অবব- শভ�ট 
ব;স�দব বচবহত ;ইয়�দ� শসই সকল ব�লট শপপ�রদক দইট আল��� শম�¡দক র�বখদবন 
এব� উX শম�¡দক শভ�ট শকদনর ন�মস; শম�¡দক রব0ত ব�লট শপপ�দরর স�খ� ও 
পকবত বলবপব\ কবরদবন;  শম�¡ক দইটদক “....................  উপদজল� পবরষদ� 
শচয়�রম�ন বনব +�চদন .................... শভ�টদকদন আপবBকত ব�লট শপপ�র” ন�ম�ব�ত 
একট প-�ন শম�¡দক র�বখয়� উ;� স�লদম�;রকত ও স�0রযX কবরদবন; 

(3) মব;ল� স�স বনব +�চদনর উদ�দশ শর আপবBকত ব�লট শপপ�র বব- শভ�ট এব� অবব- 
শভ�ট ব;স�দব বচবহত ;ইয়�দ�  শসইগবলদক একই পব\বতদত দইট আল��� শম�¡দক 
র�বখদবন; অতrপর এই শম�¡ক দইটদক “.......................উপদজল� পবরষদ�র মব;ল� 
স�স বনব +�চদন ..................  শভ�ট শকদনর আপবBকত ব�লট শপপ�র” ন�ম�ব�ত 
একট প-�ন শম�¡দক র�বখয়� উ;� স�লদম�;রকত কবরদবন;

(ঙ) উX বববরণ�সম;,  “আপবBকত ব�লট শপপ�র” ন�ম�ব�ত শম�¡ক এব� অন�ন 
ক�গজপত ও দব�ব�স; এই ববব-র বব-�ন অনস�দর বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট শপরণ 
কবরদবন।

(2) বপজ�ইবর� অবফস�র -
(K) পদয়�জন মদন কবরদল স-উদµ�দগ শভ�ট পনrগণন� কবরদত প�বরদবন; অথব� 
(L) ত�;�র ববদবচন� মদত শক�ন অনদর�- অদর|বXক মদন  ন� ;ইদল, গণন�র সময় উপবসত 

আদ�ন এইরপ পবতj±ব� প�থ¢ অথব� শক�ন বনব +�চন� এদজন অথব� শপ�বল� এদজদনর 
অনদর�দ- শভ�ট পনrগণন� কবরদত প�বরদবন।

(3) বপজ�ইবর� অবফস�র-
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(K) শচয়�রম�ন বনব +�চদনর পদ�র শ0দত,  পদতEক পবতj±�ব প�থ¢র অনকদল প�B বব- 
শভ�টগবল পথক শম�¡দক র�বখদবন;

(L) পবতট শম�¡ক স�লদম�;র কবরয়� মখ বন কবরদবন  এব� শর প�থ¢র অনকদল শভ�ট প�B 
;ইয়�দ� ত�;�র ন�ম, বনব +�চন� পত�দকর বববরণ� এব� ব�লট শপপ�দরর স�খ� শম�¡দকর 
উপর বলবপব\ কবরয়� স�0র কবরদবন;

(M) শচয়�রম�ন পদ�র জন পদতEক পবতj±ব� প�থ¢র অনকদল প�B শভ�ট সমবলত 
শম�¡কগবল একট প-�ন শম�¡দক র�বখদবন;

(N) মব;ল� স�স বনব +�চদনর শ0দত বব- শভ�ট বচহ বববশষ সকল ব�লট শপপ�র একট 
শম�¡দক র�বখদবন এব� উ;�দত স�লদম�;র j�র� বন কবরদবন,  অতrপর রব0ত ব�লট 
শপপ�দরর স�খ� উদwখ করতr উ;�দত স�0র কবরদবন।

(O) উপ-��ফ� (গ)শত ববণ +ত প-�ন শম�¡কট স�লদম�;র j�র� বন কবরদবন এব� উ;�দত রব0ত 
শ��ট শম�¡দকর স�খ� বনদ� +শ কবরয়� প-�ন শম�¡দকর উপর স�0র কবরদবন।

(4) শচয়�রম�ন এব� মব;ল� স�স পদ� বনব +�চদনর উদ�দশ শর সকল অবব- ব�লট শপপ�র গণন� 
কর� ;য় ন�ই শসইগবলদক পথক পথক শম�¡দক র�বখদবন এব� শম�¡দকর উপদর উX পদ�র ন�ম 
ও অবব- বলট শপপ�দরর স�খ� বলবপব\ কবরদবন এব� স�লদম�;র j�র� বন কবরয়� উ;�র উপর 
বপজ�ইবর� অবফস�র স�0র কবরদবন।

(5) বপজ�ইবর� অবফস�র বনমবলবখত ক�গজপত ও দব�ব� পথক পথক শম�¡দক র�বখয়� উX 
ক�গজপত ও দব�ব�র বববরণ� বলবপব\  কবরদবন ও শম�¡কগবল স�লদম�;র কবরদবনr -

(K) ইসEকত নদ; এরপ ব�লট শপপ�রসম; (মব¡স;);
(L) আপবBকত ব�লট শপপ�রসম;; 
(M) নষ এব� ব�বতলকত ব�লট শপপ�রসম; ;
(N) বচহ প�B শভ�ট�র ত�বলক�র অনবলবপসম;;
(O) ইসEকত ব�লট শপপ�দরর মব¡সম;;
(P) আপবBকত শভ�দটর ত�বলক�;
(Q) সরক�র� বচহ, শভ�ট প��ন বচহ (স�ল) এব� ত�ম স�ল;
(R) বরট +�বন� অবফস�দরর বনদ� +শ শম�ত�দবক অন�ন ক�গজপত এব� দব�ব�।

(6) বপজ�ইবর� অবফস�র শচয়�রম�ন এব� স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চদনর ব�প�দর ফরম 
“ঝ” শত পথকভ�দব ব�লট শপপ�দরর ব;স�ব পসত কবরদবন।

(7) বপজ�ইবর� অবফস�র এই ববব-র অ-�দন তৎকর+ক স�লদম�;রকত ও স�0বরত পবতট বববরণ� 
এব� শম�¡দকর উপর পবতj±ব� প�থ¢ অথব� বনব +�চন� এদজন অথব� শপ�বল� এদজদনর স�0র 
গ;ণ কবরদবন, রব� ত�;�র� উপবসত থ�দকন ও স�0র কবরদত সনত ;ন।

(8) বপজ�ইবর� অবফস�র স�ব©ষ পবতjন� প�থ¢ অথব� ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন বক�ব� শপ�বল� 
এদজদনর অনদর�দ- ত�;�দক শচয়�রম�দনর ব�প�দর ফরম “জ” এব� মব;ল� স�সদ�র ব�প�দর 
ফরম “জ১”  শত পসúতকত শভ�ট গণন�র বববরণ�র সতE�বয়ত কবপ প��ন কবরদবন এব� 
অনরপভ�দব উX অনদর�-ক�র�দক ফরম “ঝ” শত পসতকত ব�লট শপপ�দরর ব;স�দবর কবপও 
প��ন কবরদবন।
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(9) বপজ�ইবর� অবফস�র অববলদম তৎকর+ক পসúতকত শম�¡কসম;, শভ�ট গণন�র বববরণ�, ব�লট 
শপপ�র ব;স�ব এব� তৎকর+ক গ;�ত অন�ন শরকর + ও দব�ব� বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট শপরণ 
কবরদবন।

৪০ শচয়�রম�ন বনব +�চদনর ফল�ফল একত�করন ও শ3�ষণ�। ।-  (১)  শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শ0দত, 
বরট�বন +� অবফস�র ফরম “জ” শত প�B বব- শভ�দটর বববরণ� এব� ফরম “ঝ”শত প�B ব�লট শপপ�দরর 
ব;স�ব বববরণ� প�ওয়�র সদo সদo পবত�±ব� প�থ¢ বক�ব� ত�;�দ�র বনব +�চন এদজদনর উপবসবতদত 
পবতj±ব� প�থ¢গদণর পদতEদকর অনকদল প�B বব- শভ�টসম;,  আপবBকত বব- শভ�টসম; সদমত, 
শচয়�রম�দনর জন ফরম “ঞ” শত  একত কবরদবন;  এব� শর প�থ¢র পদ0 সব +�ব-ক  শভ�ট প�B ;ইয়�দ� 
ত�;�দক বনব +�বচত ববলয়� শ3�ষণ� কবরদবন।

(2) শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শ0দত, শভ�ট গণন�র ফল�ফল একত�করদণর পর রব� শ�খ� র�য় শর, 
দই ব� তদত�ব-ক পবতj±ব� প�থ¢র অনকদল সব +�ব-ক স�খক শভ�ট প�B ;ইয়�দ�,  তদব 
বরট�বন +� অবফস�র শররপ উপযX মদন কদরন শসইরপ প\বতদত অববলদম লট�বরর ববস� 
কবরদবন এব� লট�র�র ফল শর পবতj±ব� প�থ¢র পদ0 র�য় শসই প�থ¢ সব +�ব-ক স�খক 
শভ�ট অজ+ন কবরয়�দ�ন ববলয়� গণ ;ইদব এব� ত�;�দক শচয়�রম�ন ব;স�দব বনব +�বচত ববলয়� 
শ3�ষণ� কর� ;ইদব।   

(3) শর সকল পবতj±ব� প�থ¢ অথব� বনব +�চন� এদজন উপবসত থ�বকদবন শকবলম�ত ত�;�দ�র 
উপবসবতদত লট�র�র ববস� কবরদত ;ইদব বরট�বন +� অবফস�র বলবখতভ�দব লট�র�র।  
ক�র +বববরণ� শরকর + কবরদবন এব� তথ�য় স�0� ব;স�দব প�থ¢গদণর অথব� ত�;�দ�র বনব +�চন� 
এদজদনর স�0র লইদবন রব� ত�;�র� স�0র কবরদত ইচক ;ন;  এব� ফরম “ঞ” শত 
লট�র�র ফল�ফল বলবপব\ কবরদবন।

(4) ববব- ৩০ এর উপ-ববব- (১) এর অ-�দন রব� শক�ন শভ�ট শকদনর বনব +�চন বন শ3�বষত ;য়, 
শস শ0দত বরট�বন +� অবফস�র রব� এই মদম + সনষ� ;ন শর উX উপদজল�র অন�ন শকদনর 
শভ�ট গ;দণর ফল�ফল j�র� বনব +�চদনর ফল�ফল বনরবপত ;ইয়�দ�, ত�;� ;ইদল ববব- ৩০ এর 
উপববব- (২)  অনস�দর উX সবগত শকদনর পনr শভ�ট গ;ণ ববতদরদক,  তদব বনব +�চন 
কবমশদনর অনদম��ন স�দপদ0,  শর প�থ¢ সব +�ব-ক স�খক শভ�ট প�ইয়�দ�ন ত�;�দক 
বনব +�বচত শ3�ষণ� কবরদবন।

(5) ফরম “ঞ” শত একত�কত শভ�ট গণন�র বববরণ� বরট +�বন� অবফস�র রথ�রথভ�দব সতE�বয়ত 
কবরয়� পবতj±ব� প�থ¢দ�র বক�ব� ত�;�দ�র বনব +�চন� শপ�বল� এদজনদ�রদক কবপ প��ন 
কবরদবন।

(৬)  বরট +�বন� অবফস�র কর+ক শভ�ট গণন�র চ¡�ন ফল�ফল ও পবতj±ব� প�থ¢দ�র ন�ম-ঠক�ন� 
প�শ +ন পব +ক ফরম “ট” শত পণ +�o বববরণ� অনবতববলদম পক�শ কবরদবন।

৪১ মব;ল� স�স বনব +�চদনর ফল�ফল একত�করন ও শ3�ষণ�। ।- (১) মব;ল� স�স বনব +�চদনর শ0দত, 
বরট�বন +� অবফস�র ফরম “জ১” এ প�B বব- শভ�দটর বববরণ� এব� ফরম “ঝ১” এ প�B ব�লট শপপ�দরর 
ব;স�ব বববরণ� প�ওয়�র সদo সদo পবত�±ব� প�থ¢ বক�ব� ত�;�দ�র বনব +�চন এদজদনর উপবসবতদত 
পবতj±ব� প�থ¢গদণর পদতEদকর অনকদল প�B বব- শভ�টসম;,  আপবBকত বব- শভ�টসম; সদমত,  মব;ল� 
স�দসর জন ফরম “ঞ১” শত  একত কবরদবন।
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(২)   স�ব©ষ বনব +�চদন বনব +�চনদর�গ মব;ল� স�স স�খ�র বভবBদত শর পবতj±ব� প�থ¢ ব� 
প�থ¢গদণর অনকদল সব +�ব-ক শভ�ট প�B ;ইয়�দ�,  শসই প�থ¢ ব� প�থ¢গণদক বনব +�বচত ববলয়� শ3�ষণ� 
কবরদবন।

(৩) মব;ল� স�স বনব +�চদনর শ0দত, শভ�ট গণন�র ফল�ফল একত�করদণর পর রব� শ�খ� র�য় শর, দই 
ব� তদত�ব-ক পবতj±ব� প�থ¢র অনকদল সম�ন স�খক শভ�ট প�B ;ইয়�দ� এব� স�ব©ষ বনব +�চনদর�গ 
মব;ল� স�স স�খ�র বভবBদত ত�;�দ�র শর শক�ন একজনদক বনব +�বচত শ3�ষণ� কবরদত ;ইদব, তদব বরট�বন +� 
অবফস�র শররপ উপযX মদন কদরন শসইরপ প\বতদত অববলদম লট�বরর ববস� কবরদবন এব� লট�র�র ফল 
শর পবতj±ব� প�থ¢র পদ0 র�য় শসই প�থ¢ সব +�ব-ক স�খক শভ�ট অজ+ন কবরয়�দ�ন ববলয়� গণ ;ইদব এব� 
ত�;�দক মব;ল� স�স ব;স�দব বনব +�বচত ববলয়� শ3�ষণ� কর� ;ইদব।   

(৪)  শর সকল পবতj±ব� প�থ¢ অথব� বনব +�চন� এদজন উপবসত থ�বকদবন শকবলম�ত ত�;�দ�র 
উপবসবতদত লট�র�র ববস� কবরদত ;ইদব বরট�বন +� অবফস�র বলবখতভ�দব লট�র�র ক�র +বববরণ� শরকর +।  
কবরদবন এব� তথ�য় স�0� ব;স�দব প�থ¢গদণর অথব� ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজদনর স�0র লইদবন এব� 
মব;ল� স�সদ�র শ0দত ফরম “ঞ১” এ লট�র�র ফল�ফল বলবপব\ কবরদবন।

(৫) মব;ল� স�স বনব +�চদনর শ0দত, রব� এক�ব-ক শভ�ট শকন থ�দক এব� ববব- ৩০ এর উপ-ববব- (১) 
এর অ-�দন রব� শক�ন শভ�ট শকদনর বনব +�চন বন শ3�বষত ;য়,  শস শ0দত বরট�বন +� অবফস�র রব� এই মদম + 
সনষ� ;ন শর উX উপদজল�র অন�ন শকদনর শভ�ট গ;দণর ফল�ফল j�র� বনব +�চদনর ফল�ফল বনরবপত 
;ইয়�দ�, ত�;� ;ইদল ববব- ৩০ এর উপববব- (২) অনস�দর উX সবগত শকদনর পনr শভ�ট গ;ণ ববতদরদক, 
তদব বনব +�চন কবমশদনর অনদম��ন স�দপদ0, শর প�থ¢ ব� প�থ¢গণ সব +�ব-ক স�খক শভ�ট প�ইয়�দ�ন ত�;�দক 
ব� ত�;�ব�গদক বনব +�বচত শ3�ষণ� কবরদবন।

(6) ফরম “ঞ১” এ একত�কত শভ�ট গণন�র বববরণ� বরট +�বন� অবফস�র রথ�রথভ�দব সতE�বয়ত 
কবরয়� পবতj±ব� প�থ¢দ�র বক�ব� ত�;�দ�র বনব +�চন� এদজন ব� শপ�বল� এদজনদ�র কবপ 
প��ন কবরদবন।

(৭)  বরট +�বন� অবফস�র কর+ক শভ�ট গণন�র চ¡�ন ফল�ফল ও পবতj±ব� প�থ¢দ�র ন�ম-ঠক�ন� 
প�শ +ন পব +ক ফরম “ট” শত পণ +�o বববরণ� অনবতববলদম পক�শ কবরদবন।

৪২& ফল�ফল পক�শ। ।- বনব +�চদনর ফল�ফল শ3�ষণ�র পর বরট�বন +� অবফস�র কর+ক বনব +�বচত 
ববলয়� শ3�বষত শচয়�রম�ন এব� মব;ল� স�স প�থ¢রদ�র ন�ম ও ঠক�ন� সমবলত তথEটচ শত বনব +�চন 
কবমশদন শপরণ কবরদবন; এব� বনব +�চন কবমশন উ;� সরক�র� শগদজদট পক�শ কর�ইদবন।

৪৩ �বললপত স�র0ণ। ।- বনব +�চন কবমশদনর বনদ� +শ স�দপদ0, বরট +�বন� অবফস�র ববব- ৩৯ ও ৪০ 
এর অ-�ন তৎকর+ক প�প পসBতকত �বলল�ব� স�র0ণ কবরদবন।

৪৪ �বলল�ব� পবর�শ +ন ও অনবলবপ প��ন। ।- (১)  ব�লট শপপ�র বত�ত ববব- ৪৩ এর অ-�ন 
বরট�বন +� অবফস�র কর+ক স�রব0ত সকল �বলল�ব�,  পদতEক �বলল ব�ব� প�চ ট�ক� প��ন কর� ;ইদল, 
পবর�শ +দনর জন অবফস চল�ক�দল উন�X থ�বকদব এব� উপ-ববব- (২) স�দপদ0 উ;�র অনবলবপ প��ন কবরদত 
;ইদব।
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(2) উপ-ববব- (১)  এ উদwবখত �বলল�ব�র অনবলবপ গ;দনর পদব + উ;�র পবত একশত শব ব� উ;�র 
ভগ��শ ব�ব� প�চ ট�ক� প��ন কবরদত ;ইদব।

(3) �বলল�ব� পবর�শ +ন ব� অনবলবপ সরবর�দ;র �রখ�দসর স�দগ পদয়�জন�য় মদলর শক�ট + বফ ষE�ম 
থ�বকদত ;ইদব।

৪৫ ক�গজ পদতর ববস�পন�। ।- বনব +�চদনর ফল�ফল শ3�ষণ�র ত�বরখ ;ইদত বতন ম�স অবতব�ব;ত 
;ইদল,  অথব� ববব- ৫০ এর অ-�ন শক�ন বনব +�চন� �রখ�স শপশ কর� ;ইদল,  ত�;� চ¡�নভ�দব বনষবBর পর 
রথ�শ�ঘ সমব,  বনব +�চন কবমশন শররদপ বনদ� +শ ব�দবন শসইরপ প\বতদত ববব- ৪৩ এর অ-�ন স�রব0ত 
�বললপদতর ববস�পন� কর� ;ইদব।

রত�য় ভ�গ 

বনব +�চন� বয়

৪৬ বনব +�চন� বদয়র স�জ�। ।- “বনব +�চন� বয়” অথ + পচ�রপত ব� শর শক�ন পক�শন�র ম�ধদম অথব� 
অন শক�নভ�দব শভ�ট�রগদণর বনকট শক�ন পবতj±ব� প�থ¢র অবভমত,  ল0E ব� উদ�শ উপস�পদনর জন 
ববয়ত অথ +স; ত�;�র বনব +�চন পবরচ�লন�র জন উপ;�র, ঋণ, অবগম, জম� ব� অন শর শক�নভ�দব পবরদশ�ব-ত 
অথ +, তদব এই স�জ�য় ববব- ১৪ এর অ-�ন প�B জ�ম�নত অনর +X ;ইদব ন�। 

৪৭ সম�ব বনব +�চন� বয় এব� উৎদসর বববরণ�। ।- (১)  প�থ¢ত� পতE�;দরর ব�দনর পরবত¢ স�ত 
ব�দনর মদধ পদতEক পবতj±ব� প�থ¢ ত�;�র বনব +�চন� বয় বনব +�দ;র জন পদয়�জন�য় ত;ববদলর সম�ব উৎস 
সমদক+ বনমববণ +ত ত¤সম; প�শ +নপব +ক ফরম “ঠ” শত একট বববরণ� বরট�বন +� অবফস�র বনকট ��বখল 
কবরদবন, রথ�r-

(K) বনজ আয় ;ইদত শর অদথ +র স�স�ন কর� ;ইদব এব� উX আদয়র উৎস;

(L) বনজ আত�য় সজদনর বনকট ;ইদত কজ+ ব� ত�;�দ�র শসn� প�B চ��� ব�ব� প�প সম�ব অথ + 
এব� ত�;�দ�র আদয়র উৎস;

(M) শক�ন পবতষ�ন অথব� অন শক�ন স�স� ;ইদত শসn�প�B চ��� ব�ব� প�প সম�ব অথ +;
(N) অন শক�ন উৎস ;ইদত প�প সম�ব অথ +।

ব�খ�r এই উপ-ববব-দত “ আত�য়সজন” ববলদত স�ম�, ¯�া�, বপত�, ম�ত�, পত, কন�, ভ�ই, এব� 
শব�ন বঝইদব।

(2) পবতj±ব� প�থ¢ উপ-ববব- (১)  এর ববররণ�র সব;ত ফরম “র” শত ত�;�র সমবB,  ��য়-শ�ন� 
এব� আয়-বয় এর একট বববরণ� এব� উ;�র সব;ত বতবন রব� আয়কর পবরদশ�- কবরয়� থ�দকন 
ত�;� ;ইদল ত�;�র সব +দশষ আয়কর বরট�দণ +র একট কবপ ��বখল কবরদবন।

(3) বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট উপ-ববব- (১) এর অ-�দন ��বখলকত বববরণ�র অনবলবপ এব� উপ-
ববব- (২) এ উবwবখত বরট�দণ +র অনবলবপ শরবজষ�র + র�কদর�দগ বনব +�চন কবমশদনর বর�বদর শপরণ 
কবরদত ;ইদব।

60



(4) রব� পবতj±ব� প�থ¢ উপ-ববব- (১)  এর অ-�দন ��বখলকত বববরণ�দত ববণ +ত উৎস সমদ;র 
ব�ব;দর অন শক�ন উৎস ;ইদত অথ + প�প ;ন,  ত�;� ;ইদল বতবন এইরপ অথ + প�বপর ৩ (বতন) 
ব�দনর মদধ প�প অদথ +র পবরম�ণ এব� উ;�র উৎস সমদক+ একট সমরক ববররণ� বরট�বন +� 
অবফস�দরর বনকট ��বখল কবরদবন এব� একই স�দগ উX বববরণ�র অনবলবপ শরবজষ�র + 
র�কদর�দগ বনব +�চন কবমশদনর বর�বদরও শপরণ কবরদবন।

৪৮ বনব +�চন� বদয়র স�ম�। ।- (১)  শক�ন ববX উপ-ববব- (২)  এব� (৩)  এ উবwবখত বয় স�ম�র 
অবতবরX শক�ন অথ + একজন পবতj±ব� প�থ¢র বনব +�চন� বয় বনব +�দ;র ব�প�দর পবরদশ�- কবরদত প�বরদবন 
ন�।

(২) একজন পবতj±ব� প�থ¢র বনব +�চন� এদজন বত�ত অন শক�ন ববX উX প�থ¢র বনব +�চন ব�ব� 
শক�ন অথ + বয় কবরদত প�বরদবন ন�;

তদব শত+ থ�দক শর-

(K) একজন পবতj±ব� প�থ¢ ত�;�র বনব +�চদনর উদ�দশ ববXগত খরচ ব�ব�, শচয়�রম�ন বনব +�চদন 
অনব-ক ১০,০০০ (�শ;�জ�র) ট�ক� এব� মব;ল�-স�স বনব +�চদন অনব-ক ১,০০০ (এক ;�জ�র) 
ট�ক�, বয় কবরদত প�বরদবন;

(L) শক�ন ববX বনব�ষ অথ + খরচ কর�র জন বনব +�চন� এদজদনর বনকট ;ইদত বলবখতভদব 0মত� 
প�প ;ইদল বতবন উX অথ + মদন�;�র� দবব� ও র�কটবকট কয়, শটবলগ�ম ও অন�ন শ��ট খ�দট� 
খরচ ব�ব� বয় কবরদত প�বরদবন।

(3) একজন পবতj±ব� প�থ¢র বনব +�চন� ব�য়, শচয়�রম�ন বনব +�চদন ২,০০,০০০ (দই ল0) ট�ক� এব� 
মব;ল� স�স বনব +�চদন ৫,০০০ (প�চ ;�জ�র)  ট�ক�র অব-ক ;ইদব ন�;  তদব উX বদয়র মদধ 
উপ-ববব- (২) এর শত+��দশ উবwবখত ববXগত খরচ অনভ +X ;ইদব ন�।

(4) উপ-ববব- (২)  অথব� (৩)  এ উবwবখত পবরম�ণ অথ + অথব� উX অদথ +র শক�ন অ�শ বনমববণ +ত 
শক�ন ক�দজ বব;�র কর� র�ইদব ন�r- 
(K) এক রদঙর অব-ক র� বব;�র কবরয়� শপ�ষ�র ��প�দন�; অথব�
(L) আম��ন�কত ক�গজ বব;�র কবরয়� শপ�ষ�র অথব� অন শর শক�ন পচ�রপত ��প�দন�; 

অথব�
(M) শক�ন শগট অথব� শত�রণ বনম +�ণ; অথব�
(N) ৪০০ বগ + ফদটর অব-ক জ�য়গ�য় উপর শক�ন প�দনল স�পন; অথব�
(O) ক�প¡ বব;�র কবরয়� ব�ন�র বতর�; অথব�
(P) একই সমদয় একই ইউবনয়দন এক�ব-ক, এব� শপ|রসভ�র একট ওয়�দর + এক�ব-ক শবরন 

অথব� ল�উর ¯প�ক�র বব;�র; অথব�
(Q) শভ�টগ;দনর জন বনব +�বরত ত�বরদখর বতন সপ�দ;র পব +বত¢ শক�ন ব�দন শক�ন উপ�দয় 

বনব +�চন� পচ�রণ� আরম; অথব�
(R) পবত ইউবনয়দন ব� শপ|রসভ�র শ0দত পবত ওয়�দর + বতন এর অব-ক বনব +�চন� কE�ম অথব� 

অবফস স�পন; অথব�
(S) শশ�ভ�র�ত� ব�ব;র কবরব�র বনবমB শক�ন সলর�ন ব� শন|র�ন বব;�র; অথব�
(T) ববদEৎ বব;�দরর ম�ধদম আদল�কসজ�; অথব�
(U) এক রদঙর অব-ক শক�ন পত�ক অথব� প�থ¢র পবতকবত বব;�র; অথব�
(V) বনব +�চন কবমশন কর+ক বন- +�বরত আক�র অদপ0� ব;Bর আক�দরর বনব +�চন� পত�ক 

প�শ +ন।
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(৫)  বনব +�চদনর ফল�ফল শ3�বষত ;ইব�র পদনর ব�দনর মদধ প�থ¢র ববXগত খরদচর ব;স�ব এব� 
উপ-ববব- (২)  এর অ-�ন শক�ন ববX শক�ন অথ + পবরদশ�- কবরয়� থ�বকদল বতবন উ;�র পবরম�ণ এব� 
পবরদশ�দ-র বণ +ন�সমবলত একট বববরণ� বনব +�চন� এদজদনর বনকট শপরণ কবরদবন। 

৪৯ বনব +�চন� এদজন কর+ক বনব +�চন� ব�দয়র বববরণ� ��বখল। ।- (১) ববব- ৪২ এর অ-�দন বনব +�চন� 
ফল�ফল পক�বশত ;ইব�র বতবরশ ব�দনর মদধ পদতEক বনব +�চন� এদজন ফরম “ঢ” শত বনব +�চন বদয়র একট 
বববরণ� বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট ��বখল কবরদবন;  উX বববরণ�দত বননবলবখত ববষয়সম; অনভ +X ও 
স�যX থ�বকদব- 

(K) প�থ¢প� পতE�;�দরর ব�ন ;ইদত বতবন পদতEক ব�ন শর অথ + পবরদশ�- কবরয়�দ�ন উ;�র 
বববরণ�স; পবরদশ�ব-ত অদথ +র সপদ0 ববল, রবস� এব� ভ�উচ�র;

(L) পবতj±ব� প�থ¢র ববXগত খরচ রব� থ�দক এর পবরম�ণ এব� বববরণ;
(M) বনব +�চন� এদজন জ�ত আদ�ন এমন সকল ববতবক+ত ��ব�র বববরণ;
(N) বনব +�চন� এদজন জ�ত আদ�ন এমন সকল অপবরদশ�ব-ত ��ব�র বববরণ;
(O) পদতEক উৎদসর ন�ম বনব� +ষভ�দব উদwখপব +ক বনব +�চন বদয়র উদ�দশ শর শক�ন উৎস ;ইদত প�প 

অথ + এব� উX প�বপর সপদ0 পম�ণ�ব�স; বববরণ।

(2) উপ-ববব- (১)  এর অ-�দন ��বখলকত বববরণ�র সব;ত পবতj±ব� প�থ¢ অথব� ত�;�র বনব +�চন� 
এদজন ফরম “ণ” ব� ফরম “ণ-১”  ব� ফরম “ণ-২”   শত একট ;লফন�ম� ��বখল কবরদবন;

(3) বনব +�চন� এদজন উপ-ববব- (১)  অনর�য়� বববরণ� এব� উপ-ববব- (২)  অনর�য়� এবফদরবভট 
বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট ��বখল কবরব�র সময় উX বববরণ� এব� এবফদরবভদটর অনবলবপ 
শরবজষ�র + র�কদর�দগ বনব +�চন কবমশদনর বর�বদরও শপরণ কবরদবন।
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চতথ + ভ�গ

বনব +�চন� ববদর�-

৫০ বনব +�চন� �রখ�স । - (১)  উপ-ববব- (২)  এর অ-�ন ��বখলকত বনব +�চন� �রখ�স বত�ত শক�ন 
বনব +�চন সমদক+ শক�ন আ��লদত ব� অন শক�ন কর+পদ0র বনকট শক�নরপ পশ উত�পন কর� চবলদব ন�। 

(২)  শর শক�ন প�থ¢ বতবন শর বনব +�চদন প�থ¢ ব�দলন শসই বনব +�চন সমদক+ আপবB উত�পন কবরয়� 
বনব +�চন ট�ইবEন�দল �রখ�স কবরদত প�বরদবন।

৫১ বনব +�চন� �রখ�দসর প0গন। ।- শক�ন প�থ¢ ত�;�র ��দয়রকত বনব +�চন� �রখ�দস বনমববণ +ত 
ববXগণদক ববব��� ব;স�দব প0ভX কবরদত প�দরন, রথ�-

(K) সকল পবতj±ব� প�থ¢; এব�

(L) অন শর শক�ন প�থ¢ র�;�র ববরদ\ শক�ন দন¢বতমলক ব� শবআইন� আচরদণর অবভদর�গ �রখ�দস 

আন� ;ইয়�দ�।

ব�খ�r-  এই ববব-দত,  “ দন¢বতমলক  ব� শবআইন� আচরণ” অথ + এই ববব-ম�ল�র পঞম ভ�দগর 
ত�ৎপর +�-�ন “দন¢বতমলক  ব� শবআইন� আচরণ”। 

৫২ বনব +�চন ট�ইবEন�ল ও বনব +�চন আপ�ল ট�ইবEন�ল বনদয়�গ। ।- (১)  বনব +�চন� �রখ�স ববচ�দরর 
উদ�দশ বনব +�চন কবমশন,  সরক�র� শগদজদট পজ�পদনর j�র�,  উX পজ�পদন ববণ +ত এল�ক�র জন একজন 
স�ব-জজ ব� তদ- + প�মর +���র ববচ�র ববভ�গ�য় কম +কত+�দক বনব +�চন-ট�ইবEন�ল বনযX কবরদবন।

(2) ববব- ৬২ এর অ-�দন ��দয়রকত বনব +�চন� আপ�ল বনষবBর উদ�দশ বনব +�চন কবমশন উপ-ববব- 
(১) এর অ-�দন পজ�পন পক�দশর সময় এব� উ;�দত ববণ +ত এল�ক�র জন শজল� জজ পর +�দয়র 
ববচ�র ববভ�গ�য় একজন কম +কত+�দক বনব +�চন আপ�ল ট�ইবEন�ল বনদয়�গ কবরদব।

(3) শর ববXদক লইয়� ট�ইবEন�ল ব� আপ�ল ট�ইবEন�ল গঠত ;ইদব শসই ববXর সদল অন শক�ন 
ববX সল�বভবষX ;ইদল,  সল�বভবষX ববXর সমদ0 বনব +�চন� �রখ�স ব� আপ�দলর উপর 
ববচ�রক�র + চবলদত থ�বকদব এব� ইবতপদব + শরকর +কত শর শক�ন স�0E শরকর +ভX থ�বকদব,  এই 
শ0দত ইবতপদব + পর�0�কত শক�ন স�0�দক পনর�য় পর�0� কর�র পদয়�জন ;ইদব ন�।

৫৩ বনব +�চন� �রখ�স ব� আপ�ল ব�ল�করদণর 0মত�। ।- বনব +�চন কবমশন বনজ উদµ�দগ অথব� 
প0গদণর শক�ন এক প0 কর+ক এতদদ�দশ শপশকত আদব�দনর শপব0দত শর শক�ন পর +�দয় একট বনব +�চন� 
�রখ�স এক ট�ইবEন�ল ;ইদত অন ট�ইবEন�দল অথব� একট আপ�ল ট�ইবEন�ল ;ইদত অপর একট আপ�ল 
ট�ইবEন�দল ব�ল� কবরদত প�বরদব এব� শর ট�ইবনদল ব� আপ�ল ট�ইবEন�দল ত�;� এইরদপ ব�ল� কর� ;য় 
শসই ট�ইবন�ল ব� আপ�ল ট�ইবEন�ল উX �রখ�স ব� আপ�ল শর পর +�দয় ব�ল� কর� ;ইয়�দ� শসই পর +�য় ;ইদত 
উ;�র ববচ�রক�র + চ�ল�ইয়� র�ইদবr
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তদব শত+ থ�দক শর, বনব +�চন� �রখ�স শর ট�ইবন�দল ব�ল� কর� ;ইয়�দ� শসই ট�ইবন�ল উপযX মদন 
কবরদল ইবতপদব + পবর0�ত শক�ন স�0�দক পনর�য় তলব ব� পনর�য় পর�0� কবরদত পবরদব এব� অনরপভ�দব 
আপ�ল ট�ইবEন�ল এই 0মত� পদয়�গ কবরদত প�বরদব।

৫৪ �রখ�স শপশকরণ প\বত। ।- (১) বনব +�বচত প�থ¢গদণর ন�ম ববব- ৪২ এর অ-�ন সরক�র� শগদজদট 
পক�দশর পরবত¢ বতশ ব�দনর মদধ ট�ইবন�ল সম�দপ বনব +�চন� �রখ�স শপশ কবরদত ;ইদব।

(2) বনব +�চন� �রখ�স প�থ¢ সয়� বক�ব� ত�;�র রথ�রথ কর+তপ�প শক�ন ববX ট�ইবন�দল শপশ 
কবরদত প�বরদবন।

(3) ববব- (১)  এর অ-�দন পদতEকট �রখ�দসর স�দথ,  উX �রখ�দসর খরচ ব�ব� জ�ম�নত ব;স�দব 
সরক�র� শটজ�র� ব� স�ব-শটজ�র�দত অথব� শর শক�ন অফবসল� ব�দকর শক�ন শ�খ�য় বরট�বন +� 
অবফস�দরর অনকদল “৬/১০৫১/০০০০/  ৮৪৭৩” খ�দত ১০০০  (এক ;�জ�র)  ট�ক� জম� কর� 
;ইয়�দ� মদম + একট রবশ� থ�বকদত ;ইদব।

(4) বনব +�চন ট�ইবন�ল বনব +�চন� �রখ�স ববচ�রক�দল শর শক�ন সমদয়,  �রখ�সক�র�দক জ�ম�নত 
ব;স�দব অবতবরX অথ +জম� কবরব�র বনদ� +শ ব�দত প�বরদবন এব� উX অথ +ও উপ-ববব- (৩)  এ 
ববধত প\বতদত �রখ�সক�র� জম� কবরদবন; এব� বনব +�চন� �রখ�স চ¡�ন বনষবBর পর বরট�বন +� 
অবফস�র, ট�ইবন�ল কর+ক বন- +�বরত খরচ কত+দনর পর অববশষ অথ + শফরত প��ন কবরদবন।

(5) বনব +�চন� �রখ�স শপশ কবরব�র ক�রণ এব� প�বথত পবতক�র ¯পষরদপ ও স�ব0প আক�দর 
বনব +�চন� �রখ�দস উদwখ কবরদত ;ইদব।

৫৫ পবতক�র। ।- �রখ�সক�র� পবতক�র ব;স�দব বনমববণ +ত শর শক�ন শ3�ষণ� ও বনদ� +শ ��ব� কবরদত 
প�বরদবন, রথ�r- 

(K) শক�ন বনব +�বচত প�থ¢র বনব +�চন ব�বতলদর�গ এব� �রখ�সক�র� ব� অন শক�ন প�থ¢ রথ�রথভ�দব 
বনব +�বচত ;ইয়�দ�ন;

(L) বনব +�চনট স�মবগকভ�দব ব�বতল এব� স�মবগকভ�দব পনr বনব +�চন অনষ�দনর বনদ� +শ;
(M) শক�ন বনব� +ষ এক ব� এক�ব-ক শভ�ট শকদনর ফল�ফল ব�বতল এব� উX শকদন ব� শকনসমদ; 

জন পণr বনব +�চন অনষ�দনর বনদ� +শ,  রব� উX এক ব� এক�ব-ক শকদনর ফল�ফদলর উপর 
বনব +�চদনর স�মবগক ফল�ফল বনভ +রশ�ল ;য়।

৫৬ �রখ�স স�0র ও সতE�য়ন। ।- পদতEকট বনব +�চন� �রখ�স �রখ�সক�র� কর+ক স�0বরত ;ইদব 
এব� ত�;� Code of Civil  Procedure,  1908 (Act V of  1908) এর অ-�ন শক�ন Plaint 
সতE�য়দনর জন বববসত প\বতদত সতE�বয়ত ;ইদত ;ইদব।

৫৭ ট�ইবন�দলর অনসরণ�য় প\বত। ।- এই ববব-ম�ল�র বব-�ন�বল� স�দপদ0,  পদতEকট বনব +�চন� 
�রখ�স, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অ-�ন শর প\বতদত শম�ক�ম� 
ববচ�র কর� ;য়, রতদর সমব, উ;�র অনরপ প\বত শম�ত�দবক ববচ�র কর� ;ইদব।

তদব শত+ থ�দব শর, ট�ইবন�ল-
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(K) শক�ন স�0�র জব�নব±� চল�ক�দল তৎপ�B বXব ব� স�0E সমন + বলবপব\ ন� কবরয়� উ;�র 
স�রমম + বলবপব\ কবরদব; রব�ন� শক�ন স�0�র পণ + স�0E গ;দণর ববদশষ ক�রণ রব;য়�দ� ববলয়� 
উ;� ববদবচন� কদর; এব�

(L) শক�ন স�0�র স�0E গ;ণ কবরদত অস�ক�র কবরদত প�দর,  রব� উ;� ববদবচন� কদর শর,  ত�;�র 
স�0E গরতপণ + নদ; অথব� ববচ�রক�র + ববলবমত কর�র অবভপ�দয় শক�ন তn ক�রদণ ত�;�দক 
(স�0���দনর জন) র�ক� ;ইয়�দ�।

৫৮ ট�ইবন�দলর 0মত�। ।- Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর 
অ-�ন শক�ন শম�ক�ম�র ববচ�রক�র� শ�ওয়�ন� আ��লদতর র�বত�য় 0মত� একট ট�ইবন�দলর থ�বকদব এব� 
উ;� Code of Criminal  Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর section 480 ও 482  এর 
ত�ৎপর +�-�ন একট শ�ওয়�ন� আ��লত ববলয়� গণ ;ইদব।

৫৯ �রখ�স ববচ�র কর�। ।- (১)  ট�ইবন�ল শক�ন বনব +�চন� �রখ�স প�ইদল তৎসমদক+ সকল 
ববব���দক শন�টশ প��ন কবরদব।

(২)  ট�ইবন�ল,  �রখ�সক�র�দক এব� ;�বজর���নক�র� ববব���গনদক,  রব� শক; থ�দকন,  শন�ন�র 
সদর�গ প��ন এব� প�B স�0E গ;দনর পর উ;�র ববদবচন�য় রদথ�পরX আদ�শ ব�দত প�বরদবr

তদব শত+ থ�দব শর ট�ইবন�ল শক�ন বনব +�বচত প�থ¢র বনব +�চন বক�ব� স�মবগকভ�দব শক�ন বনব +�চন ব� 
বনব� +ষ শভ�ট শকদনর বনব +�চন ফল�ফল ব�বতল শ3�ষণ� কবরদব ন�,  রব�ন� ট�ইবন�ল এই মদম + সনষ ;য় শর, 
শক�ন ববX কর+ক এই ববব-ম�ল� প�লদন বথ +ত� শ;ত ব� উ;� ল�-দনর ক�রদণ বনব +�চদনর ফল�ফল গরতরভদব 
0বতগস ;ইয়�দ�।

৬০ বনব +�চন আপ�ল ��দয়র এব� আপ�ল ট�ইবEন�দলর 0মত� ইতE�ব�। । -  (১)  শক�ন বনব +�চন� 
�রখ�স বনষবBর ববষদয় ট�ইবEন�ল শক�ন চ¡�ন আদ�শ প��ন কবরদল,  উX আদ�শ প��দনর বতশ ব�দনর 
মদধ,  বনব +�চন� �রখ�দসর প0রX স�কব ববX ব� ত�;�র বনকট ;ইদত বলবখত ভ�দব 0মত�প�প ববX 
আপ�ল ট�ইবEন�দল আপ�ল ��দয়র কবরদত প�বরদবন।

(২)  বনব +�চন ট�ইবEন�ল শক�ন বনব +�চন� �রখ�স বনষবBর ব�প�দর শর সকল 0মত� পদয়�গ কবরদত 
প�দরন, শসই সকল 0মত�স; Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)  এর অ-�দন 
একট শ�ওয়�ন� আপ�ল আ��লত কর+ক পদয়�গদর�গ 0মত� আপ�ল ট�ইবEন�দলর থ�বকদব এব� উ;� এই 
ববব-ম�ল�র বব-�ন স�দপদ0 উX Code এর ববধত প\বত রথ�সমব অনসরন কবরদব।

৬১ বনব +�চন� �রখ�স ও আপ�ল পতE�;�র ও ব�বতল। ।- (১) বনব +�চন� �রখ�স ব� বনব +�চন আপ�দলর 
ববচ�র চল�ক�দল শর শক�ন সমদয় �রখ�সক�র� ব� আপ�লক�র� ব� ত�;�রর বনকট ;ইদত বলবখত ভ�দব 
0মত�প�প ববX উ;� পত�;�র কবরয়� লইদত প�দর।

(২) �রখ�সক�র� ব� আপ�লক�র�র মতE ;ইদল রথ�কদম বনব +�চন� �রখ�স ব� বনব +�চন আপ�ল ব�বতল 
;ইয়� র�ইদব এব� উ;�র অরববর পনব +;�ল কর� র�ইদবন�।

৬২ খরচ। ।- ট�ইবন�ল ব� আপ�ল ট�ইবEন�ল এই ববব- ম�ল�র অ-�দন শক�ন চ¡�ন আদ�শ প��ন 
কবরদল খরচ সমদক+ উ;�র ববদবচন�মত রদথ�পযX আদ�শও ব�দত প�দর এব� শরদ0দত উXরপ খরচ 
�রখসক�র� কর+ক পদ�য় ;য় শসই শ0দত রতদর সমব, �রখ�সক�র� কর+ক জম�কত জ�ম�নত ;ইদত উX 
খরচ পবরদশ�- কর� ;ইদব;  এব� রব� �রখসক�র� কর+ক পদ�য় শক�ন খরচ ট�ইবন�দলর আদ�দশর ষ�ট 
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ব�দনর মদধ ��ব� কর� ন� ;য় ত�;� ;ইদল জ�ম�নত ব;স�দব জম�কত সম�য় অথ +,  আদব�নকদম, 
�রখ�সক�র�দক অথব� ত�;�র আইন�নগ পবতবনব-দক শফরত প��ন কর� ;ইদব।

পঞম ভ�গ

অপর�-, �ন এব� প\বত

৬৩ দন¢বতমলক আচরণ। ।- (১) শক�ন ববX অনব-ক ৭(স�ত) বৎসর সশম ক�র��দন এব� তদপবর 
অথ +�দন �নন�য় দন¢বতমলক আচরদণর ��দয় শ��ষ� ;ইদবন, রব� বতবন-

(ক)  উৎদক�চ গ;ণ,  ��¥শবশ -�রণ অথব� অস�গত পভ�ব খ�ট�ইব�র ��দয় শ��ষ� ;ন;  অথব�

(L) পবতj±ব� প�থ¢ কর+ক ববব- ৪৭ এর অ-�ন ��বখলকত বববরণ� ব� সমরক বববরণ�দত উদwবখত 
উৎস ববতদরদক অন শক�ন উৎস ;ইদত বনব +�চদনর বয় বনব +�; কবরয়� থ�দকন; অথব�

(M) ববব- ৪৮ ব� ববব- ৪৯ এর শক�ন বব-�ন ল�3ন কবরয়� থ�দকন; অথব�
(N) অপর শক�ন প�থ¢র বনব +�চদন উৎস�; ��ন ব� বনব +�চন সগম কর�র ডদ�দশ শক�ন প�থ¢র ব� 

ত�;�র শক�ন আত�য়  সজদনর ববXগত চবরত সমদক+ এইরপ বম¤� ববববত ��ন ব� পক�শ 
কদরন র�;� শশদষ�X প�থ¢র বনব +�চনদক 0বতকরভ�দব পভ�ববত কদর ব� কবরদত প�দর, রব� ন� 
বতবন পম�ণ কবরদত প�দরন শর,  ববববতট সতE ববলয়� ত�;�র ববশব�স কর�র ক�রণ ব�ল এব� 
বতবন তদপ ববশব�স কবরয়�ব�দলন; অথব�

(O) শক�ন পবতj±ব� প�থ¢র পত�ক সমদক+ উX পত�ক উX প�থ¢দক বর�� কর� ;উক  ব� ন� ;উক, 
বম¤� ববববত ��ন ব� পক�শ কদরন ; অথব�

(P) শক�ন প�থ¢র প�থ¢প� পতE�;�র সমদক+ বম¤� ববববত ��ন ব� পক�শ কদরন; অথব�
(Q) শক�ন পবতj±ব� প�থ¢ শক�ন ববদশষ -ম + সম��য় জ�বত, বণ +, -ম¢য় শগ�ষ� ব� শগ�তভX  ;ওয়�র 

ক�রদণ ত�;�র পদ0 শভ�ট ��ন ব� ত�;�দক শভ�ট ��ন ;ইদত ববরত থ�ক�র জন শক�ন ববXদক 
আ;ব�ন জ�ন�ন ব� পদর�বচত কদরন ; অথব�

(R) শক�ন পবতj±ব� প�থ¢দক সমথ +ন ��ন কর� ব� ত�;�র ববদর�ব-ত� কর�র উদ�দশ,  বনদম�X 
শ0তসমদ; বত�ত, শভ�ট শকদন ব� শভ�ট শকন ;ইদত শক�ন শভ�ট�র আন�-শনওয়�র জন শক�ন 
র�নব�;ন  ব� শন|র�ন ভ�¡� শ�ন, -�র শ�ন, বনদয়�বজত কদরন, ভ�¡� কদরন, -�র শনন ব� বব�;�র 
কদরন-

(অ) শরদ0দত শক�ন ববX বনদজদক ব� বতবন শরই পবরব�ররX  শসই পবরব�দরর  শক�ন 
স�স শভ�ট শকদন ব� শভ�ট শকন ;ইদত আন�-শনওয়� কদরন ;

(আ)  শরদ0দত শভ�ট�র বনদজদক ব� কবতপয় শভ�ট�র বনদজদ�রদক শভ�ট শকদন ব� শভ�ট 
শকন ;ইদত আন�-শনওয়� কদরন ; অথব�

(ঝ) শভ�ট শকদন উপবসত ও শভ�ট শ�ওয়�র জন অদপ0ম�ন শক�ন ববXদক শভ�ট ন� ব�য়� চবলয়� 
র�ইদত ব�ধ কদরন ব� কর�র উদµ�গ শনন।

৬৪ শবআইন� আচরণ। ।- শক�ন ববX অনব-ক ৭(স�ত)  বৎসর সশম ক�র��দন এব� তদপবর 
অথ +�দনও �নন�য় শবআইন� আচরদণর ��দয় শ��ষ� ;ইদবন, রব� বতবন-

(ক) শক�ন প�থ¢র বনব +�চন তর�বনত ব� ব�;ত কর�র জন পজ�তদনর কদম + বনদয়�বজত শক�ন 
ববXর ব� বনব +�চন পবরচ�লন�ক�র� বরট�বন +� আবফস�র,  স;ক�র� বরট +�বন� অবফস�র 
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বপজ�ইবর� অবফস�র,  স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�র ব� শপ�বল� অবফস�রদক 
ববব-বব; +রত স;�য়ত� ল�ভ ব� অজ+ন কদরন ব� কর�র শচষ কদরন; অথব�

(খ) শভ�ট��দনর জন শর�গ ন� ;ন ব� অদর�গ ববলয়� জ�ন� সদB¦ও শক�ন বনব +�চদন শভ�ট��ন 
কদরন ব� শভ�ট��দনর উদ�দশ ব�লট শপপ�দরর জন আদব�ন কদরন; অথব�

(গ)  একই শভ�ট শকদন এক�ব-কব�র শভ�ট শ�ন অথব� শ�ওয়�র উদ�দশ ব�লট শপপ�দরর 
জন আদব�ন কদরন; অথব�

            (3)  একই বনব +�চদন এক�ব-ক শভ�ট শকদন শভ�ট শ�ন অথব� শ�ওয়�র উদ�দশ ব�লট শপপ�দরর 
জন আদব�ন কদরন; অথব�

(ঙ) শভ�ট গ;ণ চল�ক�দল শভ�ট শকন ;ইদত ব�লট শপপ�র সর�ইয়� শফদলন; অথব�
(P) জ�তস�দর শক�ন ববXদক উপবর-উX শর শক�ন ক�র + কবরদত পদর�বচত ব� স;য়ত� 

কদরন; অথব�
(Q) সষ�, অব�- ও বনরদপ0 বনব +�চন অনষ�দনর লদ0E সরক�র কর+ক পণ�ত বনব +�চন আচরন 

ববব-ম�ল�র শক�ন ববব- ল�3ন কদরন।

৬৫ উৎদক�চ। ।- শক�ন ববX অনব-ক ৭(স�ত)  বৎসর সশম ক�র��দন এব� তদপবর অথ +�দন 
�নন�য় উৎদক�চ গ;দণর ��দয় শ��ষ� ;ইদবন, রব� বতবন বনদজ বক�ব� ত�;�র পদ0 অন শক�ন ববXর ম�ধদম 
পতE0 ব� পদর�0ভ�দব -

(K) শক�ন বনব +�চদন শভ�ট ��ন কর� ব� শভ�ট ��দন ববরত থ�ক� অথব� প�থ¢ ;ইদত   বক�ব� 
ত�;� ;ইদত ববরত থ�ক�র ক�রদণ উৎদক�চ গ;ণ কদরন ব� কবরদত স¤মত ;ন ব� 
চবXব\ ;ন; অথব�

            (খ) শক�ন ববXদক বনমরপ উদ�দশ শক�ন উৎদক�চ শ�ন, শ�ওয়�র পস�ব কদরন ব� পবতশবত শ�ন, 
রথ�-
(অ)  অন শক�ন ববXদক শক�ন বনব +�চদন প�থ¢ ;ইদত ব� উ;� ;ইদত ববরত র�খ�,  ব� 

শক�ন শভ�ট�রদক শক�ন বনব +�চদন শভ�ট ব�দত ব� শ�ওয়� ;ইদত ববরত র�খ�,  ব� 
শক�ন প�থ¢দক শক�ন বনব +�চন ;ইদত প�থ¢ প� পতE�;�র কর�র জন পদর�বচত 
কর� ; অথব�

(আ) শক�ন ববXদক বনব +�চদন প�থ¢ ;ওয়�র জন ব� উ;� ;ইদত ববরত থ�ক�র ক�রদণ, 
ব� শক�ন শভ�ট�রদক শক�ন বনব +�চদন শভ�ট শ�ওয়� ;ইদত ববরত থ�ক�র ক�রদণ, 
ব� শক�ন প�থ¢দক শক�ন বনব +�চদন প�থ¢প� পতE�;�র কর�র ক�রদণ পর¯কত 
কর�।

ব�খ�।-  এই ববব-দত “উৎদক�চ” ববলদত আবথ +ক ব� অদথ + বনরপণদর�গ উৎদক�চ অথব� 
আনদত�বষদকর বববনমদয় সব +বব- আপ�য়ন ব� বনযবX অনর +X।

৬৬ ��। ¥া�দবশ -�রণ।- শক�ন ববX ��¥শবশ -�রদণর ��..য় শ��ষ�  ;ইদবন রব� বতবন শক�ন 
জ�ববত ব� মত ব� ক�লবনক ববXর ��¥শবদশ অন শক�ন  ববXরদপ শভ�ট শ�ন, ব� শ�ওয়�র উদ�দশ ব�লট 
শপপ�দরর জন আদব�ন কদরন।

৬৭ অস�গত পভ�ব। ।- শক�ন ববX অস�গত পভ�দবর জন শ��ষ� স�বস ;ইদবন, রব� -
(ক)  বতবন শক�ন ববXদক শক�ন বনব +�চদন শভ�ট ��ন কবরদত ব� উ;� ;ইদত ববরত থ�বকদত 

অথব� বনব +�চদনর প�থ¢ত� ;ইদত ব� প�থ¢প� পতE�;�র কবরদত পদর�বচত ব� ব�ধ কর�র 
উদ�দশ পদর�0 ব� পতE0ভ�দব বতবন বনদজ ব� ত�;�র পদ0 অন শক�ন ববXর 
ম�ধদম - 
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(অ)  শক�ন পক�র শবX পদয়�গ,  ত�স ব� পবতবনকত� সবষ কদরন ব� ভ�বত প�শ +ন 
কদরন;

(আ) শক�ন জখম, 0বত, অবনষ ব� শল�কস�ন 3ট�ন ব� 3ট�ইব�র ভ�বত প�শ +ন  কদরন; 
অথব�

(ই) শক�ন স�ধ ব� প�দরর ব�ব অবভশ�প ক�মন� কদরন ব� কর�র ভ�বত প�শ +ন কদরন;
(ঈ) শক�ন -ম¢য় �ন প��ন কদরন ব� কর�র ভ�বত প�শ +ন কদরন ; অথব�
(উ) শক�ন সরক�র� পভ�ব ব� সরক�র� পষদপ�ষকত� বব;�র কদরন ;

(খ) বতবন, শক�ন  ববX শভ�ট শ�ওয়�র ব� শভ�ট শ�ওয়� ;ইদত ববরত থ�ক� ব� প�থ¢  ;ওয়�র ব� 
প�থ¢প� পতE�;�র কর�র ক�রদণ, �ফ� (ক) শত উবwবখত শর শক�ন ক�জ কদরন ;

(গ) বতবন, মনষ অপ;রণ, বলপদয়�গ ব� শক�ন পত�রণ�মলক শক|শল ব� ফব±র স�;�দয-
(অ) শক�ন শভ�ট�র কর+ক ত�;�র শভ�ট�ব-ক�র পদয়�দগর অসবব-� সবষ ব� ব�-� ��ন কদরন 

; অথব�
(আ) শক�ন শভ�ট�রদক শভ�র ��ন কবরদত ব� কর� ;ইদত ববরত থ�বকদত ব�ধ ব� পদর�বচত 

ব� উj�\ কদরন।

ব�খ�r-  এই ববব-দত “0বত” ববলদত স�ম�বজক ভৎস +ন�,  এক3দরকরণ ব� শক�ন বণ + ব� সম��য়   ;ইদত 
বব;¯ক�রও অনর +X ;ইদব।

৬৮ সভ� ও শশ�ভ�র�ত� বনবষ\করণ। ।- (১) শক�ন ববX শভ�ট গ;ণ ত�বরখ শর ;ওয়�র (মধর�ত) 
পব +বত¢ ৪৮ 3ন�র মদধ উX উপদজল�র মদধ শক�ন জনসভ� আ;ব�ন, অনষ�ন ব� উ;�দত শর�গ��ন কবরদবন 
ন� অথব� শক�ন বমব�দলর আদয়�জন কবরদবন ন� ব� উ;�দত শর�গ��ন কবরদবন ন�।

(২)  শক�ন ববX উপ-ববব- (১)  এর বব-�ন�বল� ল�3ন কবরদল বতবন অনEন ২(দই)  বৎসর বকনা� 
অনব-ক ৭(স�ত) বৎসর পর +ন সশম ক�র��দন অথব� অথ + �দন অথব� উভয় �দন  �নন�য় ;ইদবন।

৬৯ শভ�ট শকদন ব� উ;�র বনকদট কE�নভ�স কর� বনবষ\। ।- শক�ন ববX অনEন ৬(�য়) ম�স বকন 
অনব-ক ৩(বতন)  বৎসর ক�র��ন এব� তদপবর ৫০০০  (প�চ ;�জ�র)  ট�ক� পর +ন অথ +�দন �নন�য় ;ইদবন, 
রব� বতবন, শভ�ট গ;দনর ব�দন শভ�ট শকদনর চ�রশত গজ ব�স�দ- +র মদধ, -

(ক) শভ�দটর জন কE�নভ�স কদরন; অথব�
(L) শক�ন শভ�ট�দরর বনকট শভ�দটর জন অনদর�- কদরন ; অথব�
(গ) বনব +�চদন শক�ন শভ�ট�রদক শক�ন ববদশষ পবতj±ব� প�থ¢দক শভ�ট ��ন ন�  কর�র জন 

পদর�বচত কদরন; অথব�
(3)  বরট�বন +� অবফস�দরর ববন� অনমবতদত,  এব� শভ�ট শকদনর একশত গজ ব�স�দ- +র 

ব�ব;দর শক�ন পবতj±ব� প�থ¢দক শভ�ট প��দন উৎস�ব;ত কর�র জন পবরকবলতভ�দব 
শক�ন শন�টশ ব� সদ�ত শ�ন ব� বনশ�ন ব� পত�ক� প�শ +ন কদরন বক�ব� 
শভ�ট�রগণদক শভ�ট প��দন বনরৎস�ব;ত কদরন।

৭০ শভ�ট শকদনর বনকট উশ। �খল আচরণ।- শক�ন ববX অনEন ৬(�য়)  ম�স বকনা� অনব-ক 
৩(বতন) বৎসর ক�র��দন এব� তদপবর অথ +�দনও �নন�য় ;ইদবন, রব� বতবন বনব +�চদনর ত�বরদখ-
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(K) শভ�ট শকদনর মদধ শবণদর�গ শক�ন প\বতদত শক�ন ম�ইক,  গ�মদফ�ন,  শমগ�দফ�ন, 
ল�উর¯প�ক�র ব� শব পনরৎপ��ন ব� সমস�রদণর জন অন�ন রন বব;�র কদর, 
অথব�

(L) শভ�ট শকদনর মদধ অববরতভ�দব শশ�ন� র�য় এইরদপ বচৎক�র কবরদত থ�দক ;
(M) এইরপ শক�ন ক�জ কদরন-

(A) র�;� শভ�ট শকদন শভ�ট ��দনর জন আগত শক�ন শভ�ট�রদক উতEX কদরন ব� 
ববরX কদরন ; অথব�

(আ)  র�;� শক�ন শভ�ট শকদন বপস�ইবর� অবফস�র,  স;ক�র� বপস�ইবর� অবফস�র, 
শপ�বল� অবফস�দরর কত+ব প�লদন ব� অন শক�ন ববXর ��বয়ত প�লদন ব�-� ��ন কদর 
; অথব� 

(N) উপবরউX শর শক�ন ক�র + সম��দন স;�য়ত� ��ন কদরন।

৭১ ক�গজপদত অবব- ;সদ0প কর�। ।- (১) উপ-ববব- (২) এর বব-�ন স�দপদ0, শক�ন ববX অনEন 
৩(বতন)  বৎসর বকনা� অনব-ক �শ বৎসর সশম ক�র�দন এব� তদপবর অথ +�দনও �নন�য় ;ইদবন,  রব� 
বতবন- 

(ক)  শক�ন মদন�নয়পত,  ব�লট শপপ�র ব� শক�ন ব�লট শপপ�দর সরক�র� বচহ ইn�কত ভ�দব 
ববকত ব� নষ কদরন; অথব�

(খ)  শক�ন ব�লট শপপ�র ইn�কতভ�দব শভ�ট শকদনর ব�ব;দর লইয়� র�ন বক�ব� শর ব�লট 
শপপ�রবঢা� ব�লট ব�দক র�বখব�র জন ত�;�দক প��ন কর� ;ইয়�দ� শসই ব�লট শপপ�রট 
বত�ত অন শক�ন ব�লট শপপ�র ব�লট ব�দক র�দখন; অথব�

(গ) রথ�রথ কর+ত ববতদরদক -
(১) শক�ন ববXদক শক�ন ব�লট শপপ�র সরবর�; কদরন; ব�
(2) বনব +�চদনর উদ�দশ ববহত শক�ন ব�লট ব�ক ব� ব�লট শপপ�দরর প�দকট নষ, 

গ;ণ, উন�X ব� উ;�দত পক�র�নদর ;সদ0প কদরন ; ব�
(৩) এই ববব-ম�ল�র বব-�ন�বল� অনস�দর স�যX শক�ন স�লদম�;র ভ�বoয়� শফদলন অথব�

(3) শক�ন ব�লট শপপ�র ব� সরক�র� বচহ জ�ল কদরন; অথব�
(ঙ) বনব +�চন সম�প ;ওয়�র পর শর ক�র + প\বত চ�ল, পবরচ�লন� ব� সমণ + কর� পদয়�জন উ;�দত 

শক�ন ববলম ব� ব�-� ��ন কদরন।

(২)  বরট�বন +� অবফস�র,  স;ক�র� বরট�বন +� অবফস�র,  বপস�ইবর� অবফস�র,  স;ক�র� বপস�ইবর� 
অবফস�র, ব� শপ�বল� অবফস�র ব� অন শক�ন কম +কত+� ব� বনব +�চদন কত+বরত শক�ন ব�বX বরবন উপ-ববব- (১) 
এর অ-�দন শক�ন অপর�দ- শ��ষ� স�বস ;ইদল,  বতবন অনEন বতন বৎসর বকনা� অনব-ক �শ বৎসর সশম 
ক�র�দন এব� তদপবর তথ +�দনও �নন�য় ;ইদবন।

৭২ শভ�ট গ;দণর শগ�পন�য়ত�য় ;সদ0প। ।- শক�ন ববX অনEন ১(এক)  বৎসর বকনা� অনব-ক 
৫(প�চ) বৎসর সশম ক�র�দন এব� তদপবর অথ +�দনও �নন�য় ;ইদবন, রব� বতবন-

(ক) শক�ন শভ�ট�দরর শভ�ট��দন ;সদ0প কদরন ব� কর�র শচষ� কদরন ;
(খ)  শর প�থ¢দক শক�ন শভ�ট�র শভ�ট ব�দত র�ইদতদ�ন ব� ব�য়�দ�ন শসই প�থ¢ সমদক+ শক�ন 

শভ�ট শকন ;ইদত শর শক�ন পন�য় ত¤ স�গ; কদরন ব� কর�র শচষ� কদরন ; অথব�
(গ)  শর পবতj±ব� প�থ¢দক শক�ন শভ�ট�র শভ�ট ব�দত র�ইদতদ�ন ব� শভ�ট ব�য়�দ�ন ত�র 

সমদক+ শক�ন শভ�ট শকদন স�গ;�ত শক�ন ত¤ শর শক�ন সমদয় আ��ন প��ন কদরন।
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৭৩ শগ�পন�য়ত� র0�য় বথ +ত�। ।- রব� শক�ন বরট�বন +� অবফস�র,  স;ক�র� বরট�বন +� অবফস�র, 
বপস�ইবর� অবফস�র, স;ক�র� বপস�ইবর� অবফস�র, শপ�বল� অবফস�র অথব� শক�ন পবতj±ব� প�থ¢, বনব +�ঢন� 
এদজন, শপ�বল� এদজন ব� শভ�ট গণন�য় উপবসত শক�ন ববX অনEন ১(এক) বৎসর বকনা� অনব-ক ৫(প�চ) 
বৎসর সশম ক�র�দন এব� তদপবর অথ +�দনও �নন�য় ;ইদবন, রব� বতবন-

(ক) শভ�ট গ;দণর শগ�পন�য়ত� র0� কবরদত অথব� র0� কর�র জন স;দর�বগত� কবরদত বথ + 
;ন ; অথব�

(খ) শক�ন আইদনর j�র� 0মত� প�B শক�ন উদ�শ বত�ত সরক�র� বচহ, শগ�পন বচহ (শক�র 
ম�ক+)  ইতE�ব� সমদক+ শক�ন ত¤ শভ�ট গ;ণ বন ;ওয়�র পদব + শক�ন ববXর বনকট 
পক�শ কদরন ; অথব� 

(গ) শক�ন ববদশষ ব�লট শপপ�দরর ম�ধদম শর পবতj±ব� প�থ¢দক শভ�ট প��ন কর� ;ইয়�দ� 
শসই ব�লট শপপ�দরর শভ�ট ��ত� সমদক+ শভ�ট গণন�র সময় ব� পরবত¢দত শক�ন ত¤ 
পক�শ কদরন।

৭৪ সরক�র� কম +চ�র�গণ প�থ¢গদণর পদ0 ব� ববপদ0 ক�জ কবরদবন ন�। ।- শক�ন বরট�বন +� অবফস�র, 
স;ক�র� বরট�বন +� অবফস�র,  বপস�ইবর� অবফস�র,  স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�র,  শপ�বল� অবফস�র অথব� 
বনব +�চন স�ক�ন কত+ব সম��নক�র� অন শক�ন অবফস�র ব� ব�বX অথব� আইন শ�খল� র0�ক�র� ব�ব;ন�র 
শক�ন স�স অনEন ১(এক)  বৎসর বকনা� অনব-ক ৫(প�চ)  বৎসর সশম ক�র�দন এব� তদপবর অথ +�দনও 
�নন�য় ;ইদবন, রব� বতবন শক�ন বনব +�চন পবরচ�লন� ব� ববস�পন� অথব� শক�ন শভ�ট শকদন শ�খল� র0�র 
��বয়দত বন..য়�বজত থ�বকয়�-

(ক) শক�ন ববXদক শভ�ট ��দন পদর�বচত কদরন;
(খ) শক�ন ববXদক এই ববব-ম�ল�র বব-�ন অন�স�দর বত�ত শভ�ট��ন ;ইদত ববরত র�দখন;
(গ) শক�ন ববXর শভ�ট ��নদক শর শক�ন পন�য় পভ�ববত কদরন; অথব�
(3) বনব +�চদনর ফল�ফল পভ�ববত কর�র জন পবরকবলত উপ�দয় অন শক�ন ক�জ কদরন।

৭৫ বনব +�চন সমবক+ত সরক�র� কত+ব ল। �3ন।- বরট�বন +� অবফস�র,  স;ক�র� বরট�বন +� অবফস�র, 
বপস�ইবর� অবফস�র, স;ক�র� বপজ�ইবর� অবফস�র, শপ�বল� অবফস�র অথব� এই ববব-ম�ল� j�র� ব� ত�-�দন 
বনদয়�বজত অনরপ শক�ন অবফস�র ব� ব�বX ১(এক) বৎসর ক�র�দন ব� অনব-ক ৫০০০(প�চ ;�জ�র) ট�ক� 
অথ + �দন বক�ব� উভয় �নন�য় ;ইদবন, রব� বতবন ইn�কতভ�দব এব� ন�য় স�গত ক�রণ ববতদরদক শক�ন 
ক�র + কবরয়� ব� ন� কবরয়� উXরপ শক�ন সরক�র� কত+ব ল�3ন কদরন।

৭৬ সরক�র� কম +চ�র�গণ কর+ক 0মত�র অপবব;�র। ।- পজ�তদনর কদম + ব� বনব +�চন� কম +ক�দন 
বনদয়�বজত শক�ন ববX বনব +�চদনর  ফল�ফল পভ�ববত কর�র জন পবরকবলত উপ�দয় ত�;�র সরক�র� মর +���র 
অপবব;�র কবরদল অনEন ১(এক) বৎসর বকনা� অনব-ক ৫(প�চ)  বৎসর ক�র�দন এব� তদপবর অথ +�দনও 
�নন�য় ;ইদবন

৭৭ কবতপয় পবরবসবতদত পবলদশর 0মত�। ।- একজন পবলশ কম +কত+�-
(K) Code of Criminal Procedure, 1898 ( Act V of 1898)  শত র�;� বকছই 

থ�কক ন� শকন, শক�ন ব�বXদক ববন� ওয়�দরদন শগপ�র কবরদত প�বরদবন, রব� উX ববX-
(অ) ববব- ৬৯ এর অ-�ন শক�ন অপর�- কদরন এব� শস ক�রদণ রব� বপজ�ইবর�  অবফস�র 

ত�;�দক শগপ�দরর বনদ� +শ শ�ন;
(আ)  ববব- ৩২  এর বব-�ন অনর�য়� শভ�ট শকন ;ইদত বপজ�ইবর� অবফস�র কর+ক 
অপস�বরত ;ইব�র পর শভ�ট শকদন শর শক�ন অপর�- কদরন;  
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(খ) শর শক�ন শন�টশ, বচহ, ব�ন�র ব� পত�ক� সর�ইয়� শফবলদত প�দরন, রব� উ;� ববব- ৬৯ এর 
বব-�ন ল�3নকদম ববহত ;য়;

(M) শর শক�ন রনপ�বত জব কবরদত প�বরদবন,  রব� উ;� বববব ৭০(ক)  এর বব-�ন ল�3নকদম 
ববহত ;য়;  এব� উX ল�3ন শর�-কদল যবXস�গত বলপদয়�গস; পদয়�জন�য় অন�ন 
প�দ0প গ;ণ কবরদতও প�বরদবন।

৭৮ কবতপয় ম�মল�র শময়��। ।- ববব- ৬৩ ব� ৬৪ এর অ-�ন অপর�দ-র জন শক�ন ম�মল� ��দয়র 
কর� র�ইদব ন�, রব� ন� -

(K) অপর�-ট স�3টত ;ওয়�র �য় ম�দসর মদধ উX ম�মল� ��দয়র কর� ;ইয়� থ�দক; 
অথব�    

(L) শর বনব +�চন� অপর�-ট স�3টত ;ইয়�দ� ত�;� শক�ন বনব +�চন� �রখ�স স�দপ0 ;ইদল 
এব� শক�ন ট�ইবEন�ল উX অপর�- স3টদনর ববষদয় শক�ন বস\Eন ব� আদ�শ প��ন 
কবরয়� থ�বকদল,  উX আদ�দশর ত�বরদখর বতন ম�দসর মদধ উX ম�মল� ��দয়র কর� 
;ইয়� থ�দক।

ষষ ভ�গ

বববব-

৭৯ অসবব-� দর�করণ। । - এই ববব- ম�ল�য় শক�ন বব-�দন অষষত� থ�বকদল উ;� দর�করন ব� উX 
বব-�ন ব�সব�য়দনর জন বনব +�চন কবমশন পদয়�জন�য় আদ�শ ব� বনদ� +শ ব�দত পবরপত ব� বনদ� +শ জ�র� 
কবরদত প�বরদব।

৮০ ফরম ইতE�ব� স�দশ�-নস; মদণ। । -  এই ববব- ম�ল�য় বব-�ন রথ�রথভ�দব ব�সব�য়দনর 
উদ�দশ বনব +�চন কবমশন স�-�রনভ�দব ব� ববদশষ পবরবসবত অনস�দর পথম তফস�দল ববধত ফরম পদয়�জন�য় 
স�দশ�-নস; উ;� মদণ কর�দন�র ববস� গ;ণ কবরদত প�বরদব।
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পথম তফবসল

 ফরম ‘ক’

[ ববব- ১৩(৩) দষব ]

উপদজল� পবরষ� শচয়�রম�ন বনব +�চন প�থ¢র 
মদন�নয়নপত

উপদজল� .............................................................. শজল�  .................................

১। প�থ¢র ন�ম:.........................................................................................................

২। প�থ¢র বপত�র/ স�ম�র ন�ম .......................................................................................

৩। প�থ¢র ব�সস�দনর ঠক�ন� ........................................................................................

৪। প�থ¢ শর এল�ক�র শভ�ট�র উ;�র ন�ম ও শভ�ট�র নমর .......................................................

৫। পস�বদকর ন�ম ও ঠক�ন� ......................................................................................

........................................................................................

৬। পস�বক শর এল�ক�র শভ�ট�র উ;�র ন�ম ও শভ�ট�র নমর ....................................................

৭। সমথ +দকর ন�ম ও ঠক�ন� .........................................................................................

৮। সমথ +ক শর এল�ক�র শভ�ট�র উ;�র ন�ম ও শভ�ট�র নমর .....................................................

৯। প�থ¢ কর+ক প�±কত পত�ক ...................................................................................

১০। ১৪ (১) ববব- অনস�দর জম�কত ট�ক� ................................ (অ�দক)

 .....................................(কথ�য়) 

      এর রবশ�/শটজ�র� চ�ল�ন/ব��ক রবশ� এই স�দগ স�দর�জন কর� ;ইল।
১১। পস�বদকর স�0র অথব� টপসব; এব� ত�বরখ .............................................................

১২। সমথ +দকর স�0র অথব� টপসব; এব� ত�বরখ .................................................................

আবম উপবরউX মদন�নয়দন স¤মবত ��ন কবরয়�ব� এব� শ3�ষণ� কবরদতব� শর আবম আপ�ততr পচবলত 
আইন অনস�দর উপদর�X উপদজল� পবরষদ�র শচয়�রমন পদ� বনব +�বচত ;ইব�র অদর�গ নব;।

ত�বরখr ....................................... .............................................................................
প�থ¢র স�0র/ টপসব;
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(ফরম ক এর ২য় পষ�)

মদন�নয়নপত ��বখদলর পতEয়নপত
(বরট�বন +� অবফস�র পরণ কবরদবন)

মদন�নয়ন পদতর কবমক নমর .......................................................  শজল�র 
.....................................  উপদজল� পবরষদ�র শচয়�রমনপদ� বনব +�চদনর জন প�থ¢ জন�ব/  শবগম 
..................................................  এর মদন�নয়নপত ...................................................... 
ত�বরদখ ............................................... 3টক�য় আম�র বনকট  ��বখল কর� ;য়।

ত�বরখ ....................................         ........................................................................
বরট�বণ +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র

মদন�নয়নপত ব���ই এর পত�য়নপত

প�থ¢,  পস�বক�র�  এব� সমথ +দকর শর�গত� র�চ�ই কবরয়� আবম শ�বখল�ম শর, ত�;�র� শচয়�রম�ন 
বনব +�চদন রথ�কদম প�থ¢ ;ইব�র, মদন�নয়নপত পস�ব ও সমথ +ন কবরব�র শর�গ।

অথব�
আবম মদন�নয়পতট পর�0� কবরয়�ব� বনমবলবখত ক�রদণ উ;� পতE�খ�ন কর� ;ইলr। 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................................................

ত�বরখ ..........................................      .............................................................
বরট�বণ +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র

কবমক নমর ...........................................
প�বপ স�ক�রপত

...................................................শজল�র .....................................................উপদজল� 
পবরষদ�র শচয়�রমন বনব +�চন প�থ¢ জন�ব/  শবগম.................................................................... 
এর মদন�নয়ন পত ...........................................ত�বরদখ........................................3টক�য় 
আম�র বনকট  ��বখল কর� ;য় মদন�নয়নপত ব���ই। .........................................................ত�বরদখ 
................................................  ;ইদত ...............................................3টক�র মদধ 
........................................................... স�দন অনবষত ;ইদব।
ত�বরখ ....................................................       ...........................................................

বরটা�বণ +� অবফস�দরর পণ +ন�ম ও স�0র।
[ ববrদr প�বপ স�ক�রপত মদন�নয়নপত ��বখলক�র�দক প��ন কবরদত ;ইদব  ]
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ফরম ‘ক১’

[ ববব- ১৩(৩) দষব ]

উপদজল� পবরষদ� স�রব0ত আসদনর মব;ল� স�স বনব +�চন প�থ¢র 
মদন�নয়নপত

উপদজল� ............................................................ শজল� ...............................................
১। প�থ¢র ন�ম .......................................................................................................
২। প�থ¢র বপত�র/স�ম�র ন�ম .....................................................................................
৩। প�থ¢র ব�সস�দনর ঠক�ন� .....................................................................................

.....................................................................................
৪। প�থ¢ শর ইউবনয়ন পবরষদ�র ব� শপ|রসভ�র স�রব0ত আসদনর মব;ল� স�স/কবমশন�র উ;�র ন�ম 

এব� স�ব©ষ ওয়�র + সমদ;র নমর এর� শভ�ট�র নমর ........................................................ 
......................................................................................................................

৫। পস�বদকর ন�ম ও ঠক�ন� ....................................................................................
৬। পস�বক শর ইউবনয়ন পবরষদ�র ব� শপ|রসভ�র স�রব0ত আসদনর মব;ল� স�স/কবমশন�র উ;�র 

ন�ম এব� স�ব©ষ ওয়�র + সমদ;র নমর এর� শভ�ট�র নমর 
..........................................     ........................................................................
..............................................

৭। সমথ +দকর ন�ম ও ঠক�ন�  ......................................................................................
৮। সমথ +দকর শর ইউবনয়ন পবরষদ�র ব� শপ|রসভ�র স�রব0ত আসদনর মব;ল� স�স/কবমশন�র উ;�র 

ন�ম এব� স�ব©ষ ওয়�র + সমদ;র নমর এর� শভ�ট�র নমর ...................................................
৯। প�থ¢ কর+ক প�±কত পত�ক ..................................................................................
১০। ১৪  (১)  ববব- অনস�দর জম�কত জ�ম�নদতর ট�ক�................................................. 
(অ�দক)  .............................................................(কথ�য়)  ট�ক�র রবশ�/শটজ�র� চ�ল�ন/ব��ক 
রবশ� এই স�দগ স�দর�জন কর� ;ইল।
১১। পস�বদকর স�0র অথব� টপসব; এব� ত�বরখ ............................................................
১২। সমথ +নকর স�0র অথব� টপসব; এব� ত�বরখ ..............................................................

আবম উপবরউX মদন�নয়দন স¤মবত ��ন কবরয়�ব� এব� শ3�ষণ� কবরদতব� শর আবম আপ�ততr 
পচবলত আইন অনস�দর উপদর�X উপদজল� পবরষদ�র স�রব0ত আসদন মব;ল� স�স পদ� বনব +�বচত ;ইব�র 
অদর�গ নব;।

ত�বরখr ........................................ ..................................................................
     প�থ¢র স�0র/ টপসব;
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(ফরম ক-১ এর ২য় পষ�)
মদন�নয়নপত ��বখদলর পতEয়নপত
(বরট�বন +� অবফস�র পরণ কবরদবন)

মদন�নয়ন পদতর কবমক স�খ� ..........................................................................
......................................................শজল�র .....................................................উপদজল� 
পবরষদ�র স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�সপদ� বনব +�চন প�থ¢ শবগম ............................................... 
এর মদন�নয়ন পত ................................................ত�বরদখ ............................................ 
3টক�য় আম�র বনকট  ��বখল কর� ;য়।

ত�বরখ .......................................... ..................................................................
বরট�বণ +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র

মদন�নয়নপত ব���ই এর পতEয়নপত
প�থ¢,  পস�বক�র� এব� সমথ +দকর শর�গত� র�চ�ই কবরয়� আবম শ�বখল�ম শর,  উপদজল� পবরষদ�র 

স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চদন রথ�কদম প�থ¢ ;ইব�র,  মদন�নয়নপত পস�ব ও সমথ +ন কবরব�র 
শর�গ।

অথব�

আবম মদন�নয়পতট পর�0� কবরয়�ব� বনমবলবখত ক�রদণ উ;� পতE�খ�ন কর� ;ইলr। 
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..........................................................................................

ত�বরখ .......................................... ..................................................................
বরট�বণ +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র

কবমক ন� ...........................................
প�বপ স�ক�রপত

...........................................শজল�র ....................................................  উপদজল� পবরষদ�র 
স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চন-প�থ¢ শবগম ............................................................... 
এর মদন�নয়ন পত .........................................ত�বরদখ..................................... 3টক�য় আম�র 
বনকট  ��বখল কর� ;য় মদন�নয়নপত ব���ই । ................................ত�বরদখ ............................... 
;ইদত ......................................3টক�র মদধ ................................. স�দন অনবষত ;ইদব।

ত�বরখ .......................................................      ........................................................
বরটা�বণ +� অবফস�দরর পণ +ন�ম ও স�0র।

[ ববrদr প�বপ স�ক�রপত মদন�নয়নপত ��বখলক�র�দক প��ন কবরদত ;ইদব ]
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ফরম ‘খ’

 [ববব- ১৪(৩) দষব]

জ�ম�নত বব;র ফরম

কবমক 
স�খ�

প�থ¢র ন�ম শর পদ�
পবতjব±ত� 

কবরদত 
ইচক

মদন�নয়নপদতর 
কবমক স�খ�

জম�কত 
ট�ক�র 
পবরম�ণ

শটজ�র� 
চ�ল�ন/ব��ক 
রবশদ�র বববরণ 
ব� নগ� ট�ক�য় 
প�প ;ইদল “গ” 
ফরদম প�B 
রবশদ�র বববরণ

বরট�বন +� 
অবফস�দরর 
স�0র

নগ� 
জম�র 
ববস� 
এব� 
মনব রব� 
থ�দক

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

[ ববrদr শচয়�রম�ন ও স�রব0ত আসদনর মব;ল�-স�স প�প�থ¢দ�র জন এই ফরদমর বভন বভন শ�ট 
বব;�র কর� ব�ঞন�য় ]
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ফরম ‘গ’
[ববব- ১৪ (৪) দষব]

জ�ম�নদতর ট�ক� নগদ� জম���নক�র�দক পদ�য় রবশ�

(এই অ�শ জম���নক�র�দক প��ন কবরদত ;ইদব)

কবমক স�খ� ............................................... কবমক স�খ� ..................................................

উপদজল�র ন�ম ............................................ 
প�থ¢ বনব +�চদন পদ�র ন�ম ...................................

উপদজল�র ন�ম ................................................
শচয়�রম�ন/মব;ল� স�স প�প�থ¢ 
জন�ব/শবগম................ 

প�প ট�ক�র পবরম�ন (অ�দক) ..............................

(কথ�য়) ......................................................

....................................................................

এর বনকট ;ইদত শম�ট ট�ক� ........................(অ�দক)

জম���নক�র�র ন�ম .......................................... (কথ�য়) .................................................. ট�ক�

প�থ¢র ন�ম ................................................... ববঝয়� প�ইল�ম এব� জ�ম�নত বব;দত 
..................................

জ�ম�নত বব;দত কবমক স�খ� ............................. কবমক স�খ�য় বলবপব\ কবরল�ম।

.........................................................
বরট�বন +� অবফস�দরর স�0র 
ত�বরখ ..............................................

................................................................. 
বরট�বন +� অবফস�দরর স�0র 

  ও স�লদম�;র।
ত�বরখ....................................
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 ফরম ‘3’

 [ববব- ১৯ দষব]

......................................................  শজল�,            ......................................উপদজল� 
পবরষ� 

শচয়�রম�ন/স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স পদ� বনব +�চদনর জন 
বব-ভ�দব মদন�ন�ত প�থ¢গদণর ত�বলক�।

কবমক 
স�খ�

প�থ¢র ন�ম
(ব��ল� বণ +ম�ল�র 

কম�নস�দর)

প�থ¢র বপত�র/স�ম�র ন�ম ঠক�ন� মব;ল�-স�দসর শ0দত 
প�থ¢ শর ইউবনয়ন / 
শপ|রসভ�র স�স / 

কবমশন�র উ;�র ন�ম এব� 
শর ওয়�র +সম; ;ইদত 

বনব +�বচত
১ ২ ৩ ৪ ৫

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

স�ন ........................................................ ........................................................
ত�বরখ ...................................................................... বরট�বন +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র।

[ ববrদr  অপদর�জEট ক�টয়� ব�ন এব� শচয়�রম�ন ও মব;ল�-স�স প�প�থ¢দ�র জন এই ফরদমর বভন শ�ট 
বব;�র করন ]

78



ফরম ‘ঙ’
[ ববব- ২৩(২) দষব ]

............................................ শজল�র    ........................................ উপদজল� পবরষদ�র

শচয়�রম�ন/স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স পদ� 
পবতj±ব� প�থ¢দ�র ত�বলক�।

[প�বথ +ত� পতE�;�দরর সময়স�ম� উB�ণ + ;ওয়�র পর পক�বশতব]

কবমক 
স�খ�

পবতj±� প�থ¢গদনর ন�ম
(ব��ল� বণ +ম�ল�র কম�নস�দর) 

পবতj±ব� প�থ¢গদনর 
ঠক�ন�

বর��কত 
পত�দকর ন�ম

মব;ল�-স�দসর শ0দত প�থ¢ শর 
ইউবনয়ন / শপ|রসভ�র স�স / 
কবমশন�র উ;�র ন�ম এব� শর 

ওয়�র +সম; ;ইদত বনব +বচত
১ ২ ৩ ৪ ৫
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

এতj�র� শন�টশ প��ন কর� র�ইদতদ� শর, আগ�ম� ....................................................................... 
ত�বরদখ   সক�ল  ......................... ;ইদত ববক�ল ................................. 3টক� পর +ন শচয়�রম�/মব;ল�-
স�স বনব +�চদনর জন শভ�ট গ;ণ কর� ;ইদব।
স�ন ............................................................................................................

ত�বরখ .......................................................        বরট�বন +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র

[ ববr দr অপদর�জEট ক�টয়� ব�ন এব� শচয়�রম�ন ও স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চন প�থ¢দ�র 
জন এই ফরদমর বভন বভন শ�ট বব;�র করন । 

79



 ফরম ‘চ’

[ববব- ২৯(১) দষব] 

উপদজল� পবরষ� শচয়�রম�ন বনব +�চদনর জন 
ব�লট শপপ�দরর মব¡পত

কবমক স�খ�................................. উপদজল�র 
ন�ম ........................................................

শভ�ট�র ত�বলক�য় শভ�ট�র কবমক ন�ম�র ..............

শভ�ট�দরর স�0র/টপসব;
(অবফবসয়�ল/সরক�র� স�ল)

উপদজল� পবরষদ�র শচয়�রম�ন পদ� বনব +�চদনর জন 
ব�লট শপপ�র 

১। (পত�ক) ...............................................

২। (পত�ক) ...............................................

৩। (পত�ক) ...............................................

৪। (পত�ক) ...............................................

৫। (পত�ক) ...............................................

৬। (পত�ক) ...............................................

৭। (পত�ক) ...............................................

৮। (পত�ক) ...............................................

৯। (পত�ক) ..............................................

১০। (পত�ক) ..........................................

ফরম ‘চ-১’
[ববব- ২৯(২) দষব] 

উপদজল� পবরষদ�র স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স 
বনব +�চদনর জন ব�লট শপপ�দরর মব¡পত

কবমক স�খ� ...........................................

উপদজল�র ন�ম ...........................................

শভ�ট�র ত�বলক�য় শভ�ট�র  কবমক ন�ম�র ...............

শভ�ট�দরর স�0র/টপসব;
(অবফবসয়�ল/সরক�র� স�ল)

উপদজল� পবরষদ�র স�রব0ত আসদন মব;ল�- 
স�স পদ� বনব +�চদনর জন ব�লট শপপ�র 

১।(পত�ক) ..........................................
২।(পত�ক) ..........................................
৩।(পত�ক) ..........................................
৪।(পত�ক) ..........................................
৫।(পত�ক) ..........................................
৬।(পত�ক) ..........................................
৭।(পত�ক) ..........................................
৮।(পত�ক) ..........................................
৯।(পত�ক) ..........................................
১১।(পত�ক) ........................................
১২।(পত�ক) ........................................
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ফরম ‘�’
[ববব- ৩৫(২) দষব] 

আপবBকত শভ�দটর ত�বলক�
............................................ শজল�র      ............................................... উপদজল� পবরষদ�র শচয়�রম�ন / স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চন

শভ�টদকন .................................................  
ইউবনয়ন................................................
কবমক 
নমর

শভ�ট�দরর ন�ম শভ�ট�র শর এল�ক�র 
শভ�ট�র ত�বলক�ভX 
;ইয়�দ�ন ত�;�র ন�ম 

(মব;ল�-স�স বনব +�চদনর 
শ0দত স�ব©ষ ইউবনয়ন ও 

ওয়�র + নমর ইতE�ব�

শভ�ট�র 
ত�বলক�য় 
শভ�ট�দরর 

কবমক নমর

আপবBকত
ব�বXর স�0র 

/ 
টপ সব;

আপবBকত
ববXর ঠক�ন�

সন�Xক�র�
রব� থ�দক 

ত�;�র ন�ম ও
ঠক�ন�

আপবBক�র�র 
ন�ম ও ঠক�ন�

বপস�ইবর� 
অবফস�দরর 

আদ�শ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

পতE�য়ন কর� র�ইদতদ� শর আপবBকত পদতEক শভ�ট ব�ব� �শ ট�ক� ;�দর গ;ণ কর� ;ইয়�দ� এব� আ��য়কত শম�ট .................................................. 
ট�ক� বরট�বন +� অবফস�দরর বনকট জম� শ�ওয়� ;ইয়�দ�। 
স�ন ..............................................................
ত�বরখ .......................................................  .....................................................................

বপজ�ইবর� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র
[ববrদr অপদর�জE অ�শ ক�টয়� ব�ন এব� শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদনর জন এই ফরদমর বভন বভন শ�ট বব;�র কদরা�ন]
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ফরম ‘জ’

[ববব- ৩৯(১)(3) দষব] 

..............................................উপদজল� পবরষ� শচয়�রম�ন বনব +�চদন পবতj±¡া� প�থ¢গদণর প�প বব- শভ�দটর বববরণ�

................................................ শভ�টদকন ............................................. ইউবনয়ন ...............................................শজল�

কবমক 
ন�

পবতj±ব� প�থ¢গদণর ন�ম পবতj±� 
প�থ¢দ�র পত�ক

আপবBকত শভ�টস; প�প বব- শভ�দটর স�খ� অবব-/ব�বতলকত শভ�দটর 
স�খ�

বব- শভ�ট আপবBকত 
বব-দভ�ট 

শম�ট 
বব- শভ�ট

১ ২ ৩ ৪(ক) ৪(খ) ৪(গ) ৫
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
স�ন ...........................................................
ত�বরখ .......................................................        ...................................................................

বপজ�ইবর� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র
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ফরম ‘জ১’
 [ববব- ৩৯(১)(3) দষব] 

........................................উপদজল� পবরষদ�র স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চদন পবতj±¡া� প�থ¢গদণর প�প বব- শভ�দটর বববরণ

............................................শভ�টদকন ...................................................... ইউবনয়ন ............................................... শজল�

কবমক 
ন�

পবতj±� প�থ¢গদণর ন�ম পবতj±ব�প�থ¢দ�র পত�ক আপবBকত শভ�টস; প�প বব- শভ�দটর স�খ� অবব-/ব�বতলকত শভ�দটর 
স�খ�

বব- শভ�ট আপবBকত বব- শভ�ট শম�ট
 বব- শভ�ট

১ ২ ৩ ৪(ক) ৪(খ) ৪(গ) ৫
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।

ত�বরখ .......................................................                                  ...................................................................
                             বপজ�ইবর� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র
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ফরম ‘ঝ’
[ববব- ৩৯(৮) দষব] 

উপদজল� পবরষদ�র শচয়�রম�ন/স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চদন 
ব�লট শপপ�দরর ব;স�ব ববররন�

শভ�টদকন .............................................            

উপদজল�..................................................

শজল� ...............................................

১ শভ�ট শকদন বব;�দরর জন প�প ব�লট শপপ�দরর কবমক স�খ� াr   । 
 ................................................ ;ইদত ........................................
২ শভ�ট গ;ণ শশষ ;ইব�র পর অববহত ব�লট শপপ�দরর কবমক স�খ�  াr   । .......................................... 
;ইদত ..............................................
৩ প�প ব�লট শপপ�দরর শম�ট স�খ� । (কবমক ন� ১ অনস�দর) াr 
....................................................................................................................
৪ অববহত ব�াÂরলট শপপ�দরর শম�ট স�খ� । (কবমক ন� ২ অনস�দর) াr 
.............................................................................................................
৫ ববহত ব�লট শপপ�দরর স�খ� । (কবমক ন� ৩ ;ইদত কবমক ন� ৪ ববদয়�গ) াr 
.................................................................................................
৬ নষ ও ব�বতলকত ব�লট শপপ�দরর স�খ� াr।  
..........................................................................................................................................
৭ ব�লট ব�দক শর পবরম�ণ ব�লট শপপ�র থ�ক� উবচত উ;�র স�খ�  । 
   (কবমক ন� ৫ ;ইদত কবমক ন� ৬ ববদয়�গ) াr 

.........................................................................................................................................

৮ বলট ব�ক ;ইদত প�প ও গণন�কত বলট শপপ�দরর স�খ� াr।  

..................................................................................................................

৯ গণন� ;ইদত ব�� শ�ওয়� শম�ট অবব-। /ব�বতল বলট শপপ�দরর স�খ� াr 

........................................................................................................

ত�বরখ .......................................................... 
 ........................................................................

 বপজ�ইবর� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র

[ ববr দr অপদর�জE অ�শ (বশদর�ন�দম) ক�টয়� ব�ন এব� শচয়�রম�ন ও স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স 
বনব +�চদনর জন এই ফরদমর বভন বভন শ�ট বব;�র করন। ]
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ফরম ‘ঞ’
[ববব- ৪০(৩) দষব] 

উপদজল� পবরষ� শচয়�রম�ন পদ� বনব +�চদনর জন বপজ�ইবর� অবফস�র কর+ক সরবর�;কত গণন�র ফল�ফদলর একত�কত বববরণ�।
.................................................... উপদজল� ........................................................ শজল� 

কবমক 
স�খ� শভ�ট শকন

পবতj±ব� প�থ¢র পদ0 প�B (আপবBকত বব- শভ�টস;) 
শম�ট বব- শভ�দটর স�খ�

পবত শভ�ট  শকদন শম�ট শভ�দটর স�খ� ল�ট�র� ফল�ফল ও

প�থ¢র ন�ম ও 
পত�ক

প�থ¢র ন�ম 
ও পত�ক

প�থ¢র ন�ম ও 
পত�ক

প�থ¢র ন�ম ও 
পত�ক

প�থ¢র ন�ম ও 
পত�ক

বব- অবব- শম�ট বরট +�বন� 
অবফস�দরর স�0র

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

সব +দম�ট

এতj�র� শ3�ষন� কর� র�ইদতদ� শর, জন�ব/শবগম ....................................................... বপত�/স�ম� ........................................................ 
ঠক�ন� .......................................................................................................................................................... ; .....................................
.................. উপদজল� পবরষ� শচয়�রম�ন পদ� সব +�ব-ক শভ�দট/ সব +�ব-ক শভ�ট ও লট�র� এর বভবBদত বনব +�বচত ;ইয়�দ�ন।
ত�বরখr .........................................            ......................................................................
স�ন ................................................              বরট�বন +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র 
লট�র�র শ0দত স�0�র �সখত (ইচক প�থ¢ ব� বনব +�চন� এদজনগদণর)
১। 
২।
৩।
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ফরম ‘ঞ১’
[ববব- ৪১(৪) দষব] 

উপদজল� পবরষ� স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চদনর জন বপজ�ইবর� অবফস�র কর+ক সরবর�;কত 
গণন�র ফল�ফদলর একত�কত বববরণ�।

..................................................................উপদজল� .............................................. শজল� 

কবমক 
স�খ� শভ�ট শকন

পবতj±ব� প�থ¢র পদ0 প�B (আপবBকত বব- শভ�টস;) 
শম�ট বব- শভ�দটর স�খ�

পবত শভ�ট  শকদন শম�ট শভ�দটর স�খ� লটর�র 
ফল�ফল

প�থ¢র ন�ম 
ও পত�ক

প�থ¢র ন�ম 
ও পত�ক

প�থ¢র ন�ম 
ও পত�ক

প�থ¢র ন�ম 
ও পত�ক

প�থ¢র ন�ম 
ও পত�ক

বব- অবব- শম�ট  এব� বরট +�বন� 
অবফস�দর 

স�0র
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

সব +দম�ট

এতj�র� শ3�ষন� কর� র�ইদতদ� শর, জন�ব/শবগম.................................................................. বপত�/স�ম�..........................................................
ঠক�ন� ................................................................................................................................................................................ ; ...............
........................................ উপদজল� পবরষ� স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চদন সব +�ব-ক শভ�ট/সব +�ব-ক শভ�ট ও লট�র� এর বভবBদত রথ�রথ ভ�দব বনব +�বচত 
;ইয়�দ�ন।
ত�বরখr .........................................  ......................................................................
স�ন ................................................   বরট�বন +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র

লট�র�র শ0দত স�0�র �সখত (ইচক প�থ¢ ব� বনব +�চন� এদজনগদণর)
১। 
২।
৩।

[ ববrদr প�থ¢ স�খ� শবশ� ;ইদল বভন বভন শ�ট ব�ব;�র করন ]
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ফরম ‘ট’
[ববব- ২২, ৪০(৬) ও ৪১(৭) দষব] 

শজল� ............................................. 
........................................................... উপদজল� পবরষ� শচয়�রম�ন / মব;ল�-স�স পদ� ববন� পবতjব±বত�য়/পবতjব±বত বনব +�চদন বনব +�বচত ববলয়� শ3�বষত 
পবতj±ব� প�থ¢/প�থ¢দ�র ত�বলক�

কবমক নম� বনব +�বচত শ3�বষত পবতj±ব� পথ¢/প�থ¢গদণর 
ন�ম ও বপত�/স�ম�র ন�ম (মদন�নয়নপদত 

শররপ শ�ওয়� ;ইয়�দ�)।

ঠক�ন� 
(মদন�নয়নপদত শররপ শ�ওয়� ;ইয়�দ�)। মনব

১ ২ ৩ ৪

ত�বরখ .................................................                                         ................................................................
                                     বরট�বন +� অবফস�দরর পণ + ন�ম ও স�0র

[ ববr দr অপদর�জE অ�শ (বশদর�ন�দম) ক�টয়� ব�ন এব� শচয়�রম�ন ও স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স বনব +�চদনর জন এই ফরদমর বভন বভন শ�ট বব;�র করন]
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ফরম ‘ঠ’
[ ববব- ৪৭(১) দষব ] 

শচয়�রম�ন/মব;ল�-স�স পদ� বনব +�চদনর বনবমদB বনব +�চন বয় বনব +�দ;র উদ�দশ 
অথ + প�বপর সম�ব উৎদসর বববরণ�।

শজল� ............................ উপদজল� ............................... 5[স�রব0ত আসন ন� .................... এর 
পবতj±ব� প�থ¢র ন�ম .................................................................................................. 
পবতj±ব� প�থ¢র ঠক�ন� ...............................................................................................

পথম অ�শ - ব�বXগত আয় ;ইদত স�ম�ব অথ +
সম�ব অদথ +র পবরম�ন আদয়র উৎসসম;

 
বjত�য় অ�শ াr আত�য়সজন ;ইদত কজ+ ব�ব� প�প সম�ব অথ + 

সম�ব অদথ +র 
পবরম�ন

আত�দয়র ন�ম আত�দয়র ঠক�ন� সমদক+র 
বববরণ

আত�দয়র আদয়র উৎস

১ ২ ৩ ৪ ৫

রত�য় অ�শ াr আত�য়সজদনর বনকট ;ইদত সতrসত+ভ�দব ��ন ব;স�দব প�পব অথ +
সম�ব অদথ +র 

পবরম�ন
আত�দয়র ন�ম আত�দয়র ঠক�ন� সমদক+র 

বববরণ
আত�দয়র আদয়র উৎস

১ ২ ৩ ৪ ৫

5 এস আর ও ন� ২৪৮- আইন/৯৯ স�সবব/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ ত�� ১৯-৮-৯৯ ই� বদল সবনদববশত।
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(ফরম ঠ এর ২য় পষ�)

চতথ + অ�শ াr আত�য় সজন বত�ত অন�ন ববXদ�র বনকট ;ইদত কজ+ ব�ব� প�প সম�ব অথ +
সম�ব অদথ +র পবরম�ন ব�বXর ন�ম ববXর ঠক�ন�

১ ২ ৩

পঞম অ�শ াr আত�য় সজন বত�ত অন শক�ন ববXর বনকট ;ইদত স�তrসত+ ��ন ব�ব� প�পব অথ +
সম�ব অদথ +র পবরম�ন ববXর ন�ম ববXর ঠক�ন�

১ ২ ৩

ষষ অ�শ াr পবতষ�ন/স�গঠন/স�স�/সবমবত/এদস�বসদয়শন কর+ক স�তrসত+ ��ন ব�ব� প�পব অথ +
সম�ব অদথ +র পবরম�ন পবতষ�ন/স�গঠন/স�স�/এদস�বসদয়শন/ 

সবমবতর ন�ম
পবতষ�ন/স�গঠন/স�স�/এদস�বসদয়শন/ 

সবমবতর ঠক�ন�
১ ২ ৩

সপম অ�শ াr পথম,বjত�য়,রত�য়,চতথ +,পঞম এব� ষষ অ�শ বত�ত অন�ন উৎস ;ইদত প�পব অথ +
সম�ব অদথ +র পবরম�ন উৎসসমদ;র ন�ম/বববরণ উৎসসমদ;র ঠক�ন�

১ ২ ৩

পবতj±ব� প�থ¢র স�0র/টপ সব; ........................................................
ত�বরখr ................................................................
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ফরম ‘র’
[ববব- ৪৭(২) দষব] 

শজল� .................................................. উপদজল� .................................................. এর 

শচয়�রম�ন / মব;ল� স�স পদ� বনব +�চদনর বনবমদB সমবB ও ��য়-শ�ন� এব� আয় ও বদয়র বববরণ�। 
পবতj±ব� প�থ¢র ন�ম ................................................................................................... 
পবতj±ব� প�থ¢র ঠক�ন� ...............................................................................................
6[স�রব0ত আসন ন� ................................................................

পথম অ�শ াr স�বর সমবB (ব�¡� বত�ত)
শম�ট আয়তন অবস�ন আনম�বনক মল

বjত�য় অ�শ াr ব�¡�3র
গদ;র পকত স�খ� অবস�ন আনম�বনক মল

রত�য় অ�শ াr অন�ন সমবB
আন�ন সমবB শরমন বরবকউবরট, বন, ব��দক রব0ত অথ + ইতE�ব� আনম�বনক মল

চতথ + অ�শ াr ��য় শ�ন�
��য়-শ�ন�র পকবত ও বববরণ আনম�বনক মল

পঞম অ�শ াr ব�বষ +ক আয় ও বয়
শম�ট আনম�বনক ব�বষ +ক আয় আনম�বনক মল

পবতj±ব� প�থ¢র স0র.............................................................
ত�বরখ ................................................

6 এস আর ও ন� ২৪৮- আইন/৯৯ স�সবব/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ ত�� ১৯-৮-৯৯ ই� বদল সবনদববশত।
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ফরম ‘ঢ’
[ববব- ৪৯(১) দষব] 

.......................................শজল�র ....................................উপদজল� শচয়�রম�ন / মব;ল�-স�স পদ� বনব +�চদনর বনবমদB বনব +�চন� বদয়র ববররণ�।

পবতj±ব� প�থ¢র ন�মr ........................................................................... বনব +�চন এদজদনর ন�মr ...........................................................
পবতj±ব� প�থ¢র ঠক�ন�r ........................................................................ বনব +�চন এদজদনর ঠক�ন�r .......................................................
7[স�রব0ত আসন ন� ................................................................

পথম অ�শ বনব +�চন� ব�দয়র ব;স�ব

শর ত�বরদখ 
খরচ কর� ;য় 

অথব� 
অনদম��ন 
প�প ;য়

বদয়র পকবত ব�বয়ত অদথ +র পবরম�ন

পবরদশ�ব-ত 
অদথ +র 

পবরম�ন (ক)

অপবরদশ�ব-ত 
অদথ +র পবরম�ন 

(খ)

ক এব� খ 
এর সমবষ

অথ + 
পবরদশ�দ-র 

ত�বরখ

অথ + 
পবরদশ�-ক�র�র 
ন�ম ও ঠক�ন� 

পবরদশ�ব-ত 
অদথ +র শ0দত 

ভ�উচ�রসমদ;র 
কবমক ন�

অপবরদশ�ব-ত 
ববলসমদ;র 
কবমক ন�
(রব� থ�দক)

অপবরদশ�ব-ত অথ + 
শর ববXর অনকদল 

পবরদশ�-দর�গ 
ত�;�র ন�ম ও 

ঠক�ন�

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

7 এস আর ও ন� ২৪৮- আইন/৯৯ স�সবব/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ ত�� ১৯-৮-৯৯ ই� বদল সবনদববশত।
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 (ফরম ঢ এর ২য় পষ�)
বjত�য় অ�শ াr পবতj±ব� প�থ¢র ববXগত বদয়র ব;স�ব

শর ত�বরদখ 
ব�য় কর� 
;ইয়�দ�

বদয়র পকবত ববয়ত অদথ +র পবরম�ন
পবরদশ�ব-ত 
অদথ +র পবরম�ন 
(ক)

অপবরদশ�ব-ত 
অদথ +র পবরম�ন 
(খ)

ক এব� খ এর 
শর�গফল

অথ + 
পবরদশ�দ-র 
ত�বরখ

অথ + 
পবরদশ�-ক�র�র 
ন�ম ও ঠক�ন�

পবরদশ�ব-ত 
অদথ +র শ0দত 
ভ�উচ�রসমদ;র 
কবমক ন�

পবরদশ�ব-ত 
অদথ +র শ0দত 
(রব� থ�দক) 
ববলসমদ;র 
কবমক ন�

অপবরদশ�ব-ত 
অথ + শর ববXর 
অনকদল 
পবরদশ�-দর�গ 
ত�;�র ন�ম ও 
ঠক�ন�

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
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(ফরম ঢ এর ৩য় পষ�)
রত�য় অ�শ াr ববতবক+ত ��ব�র ব;স�ব

শর ত�বরদখ ��ব� 
উপস�বপত ;য়

��ব�ক�র�র ন�ম
এব� ঠক�ন�

��ব�র পকবত ��ব�র 
পবরম�ন

শর ক�দরদণ ��ব�কত 
অথ + ববতবক+ত

১ ২ ৩ ৪ ৫

চতথ + অ�শ াr ��ব�কত অপবরদশ�ব-ত অদথ +র ব;স�ব

শর ত�বরদখ ��ব� 
উপস�বপত ;য়

��ব�ক�র�র ন�ম
এব� ঠক�ন�

অপবরদশ�ব-ত 
��ব�র পকবত

��ব�কত পবরদশ�ব-ত 
অদথ +র পবরম�ন

��ব�কত অথ + শর ক�রদণ 
অপবরদশ�ব-ত রব;য়�দ�

১ ২ ৩ ৪ ৫

পঞম অ�শ াr বনব +�চন� এদজন কর+ক গ;�ত অথ + ইতE�ব�র ব;স�ব

শর ত�বরদখ বনব +�চন� 
এদজন কর+ক অথ + 

বসবকউবরট অথব� উX 
অদথ +র সমতল বকছ প�প 

;ইয়�দ�

শর ববXদ�র বনকট ;ইদত অথ + 
ইতE�ব� গ;�ত ;য় ত�;�দ�র ন�ম 

এব� ঠক�ন�

অদথ +র পরম�ন 
অথব� বসবকউবরটর 

মল

শর বনব� +ষ উদ�দশ অথ + ইতE�ব� গ;ণ কর� 
;য়

১ ২ ৩ ৪

পবতj±ব� প�থ¢র পণ + ন�ম ও স�0র 
ত�বরখ াr ..........................
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ফরম ‘ণ’
[ববব- ৪৯(২) দষব] 

শর শ0দত প�থ¢ সয়� ত�;�র বনব +�চন� এদজন, শস শ0দত প�থ¢র ;লফন�ম�

আবম ..........................................................................................................
(ন�ম)  ..............................................................................
(ঠক�ন�)  .........................................শজল�র  .........................................উপদজল� পবরষ� 
বনব +�চদন শচয়�রম�ন / 8[স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স পদ� একজন পবতj±ব� প�থ¢ ব;স�দব শপথপব +ক (সশ\ 
বচদB) এই মদম + শ3�ষণ� কবরদতব� শর-

১ উপদর ববণ +ত বনব +�চদন আবম সয়� আম�র বনব +�চন� এদজন ব;স�দব ক�জ কবরয়�ব� বনব +�চন চল�ক�ল�ন। ।  
সমদয় অথব� বনব +�চন স�ক�ন সকল বয়,  প�প সকল অথ + ব� বসবকউবরট ব� জ�ম�নত ব� মলব�ন দব�ব�, 
পবরদশ�ব-ত সকল প�ওন�,  ম�ম�চস�কত সকল ��ব� এব� সকল ব;স�ব আম�র j�র� অথব� জ�ন�মদত আম�র 
বনয়নদণ ও বনদ� +দশ বয়, গ;ণ, সম��ন, ম�ম��স� এব� র0ণ�দব0ণ কর� ;ইয়�দ�।

২ বনব +�চন� বদয়র বববরণ�দত প�B র�বত�য় ত¤ এব� ডX বববরণ�র সব;ত ��বখলকত সকল ভ�উচ�র। , ববল 
এব� অন�ন �বলল �স�দবজ আম�র জ�ন এব� ববশব�সমদত সতE এব� বনর +ল। 

ত�বরখ াr ............................................................   
............................................................

পবতj±ব� প�থ¢র পণ + ন�ম ও স�0র

জন�ব/শবগম  ................................................................................. ঠক�ন� 

................................................................................................................ শক বরবন 

জন�ব/শবগম .....................................................................................ঠক�ন� 

...............................................................................................................  কর+ক সন�X 

;ইয়� অµ  ........................................................ ত�বরদখ আম�র সন�দখ শপথপব +ক (সশ\ বচদB) 

উপদর ববণ +ত শ3�ষণ কবরয়�দ�ন।

ম�বজদটট / শন�ট�র� প�ববলক এর স�0র।

8 এস আর ও ন� ২৪৮- আইন/৯৯ স�সবব/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ ত�� ১৯-৮-৯৯ ই� ‘‘শচয়�রম�ন/ স�রব0ত আসদন’’ এর পবরবদত+ পবতস�বপত।
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ফরম ‘ণ-১’
[ববব- ৪৮(২) দষব] 

বনব +�চন� এদজন বনদয়�গ কর� ;ইদল শস শ0দত প�থ¢র ;লফন�ম�

আবম ...........................................................................................................
(ন�ম)  ..............................................................................
(ঠক�ন�) ....................................................শজল�........................................... উপদজল� পবরষ� 
বনব +�চদন শচয়�রম�ন/ 9[স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স পদ� একজন পবতj±ব� প�থ¢ ব;স�দব শপথপব +ক (সশ\ 
বচদB) এই মদম + শ3�ষণ� কবরদতব� শর-

১ উপদর ববণ +ত বনব +�চদন আবম জন�ব। /  শবগম ....................................................................... 
ঠক�ন� .......................................................................................................................  শক 
আম�র বনব +�চন� এদজন বনদয়�গ কবরয়�ব� ববXগত বয় ��¡� বনব +�চন চল�ক�ল�ন সমদয় অথব� বনব +�চন।  
স�ক�ন সকল বয়, প�প সকল অথ + ব� বসবকউবরট ব�  জ�ম�নত ব� মলব�ন দব�ব�, পবরদশ�ব-ত সকল প�ওন�, 
ম�ম��স�কত সকল ��ব� এব� সকল ব;স�ব আম�র j�র� অথব� জ�ন�মদত আম�র বনয়নদণ ও বনদ� +দশ বয়, গ;ণ, 
সম��ন, ম�ম��স�, র0ণ�দব0ণ এব� স�র0ন কর� ;ইয়�দ�।

২ বনব +�চন বদয়র বববরন�র সব;ত প�B আম�র ববXগত বদয়র র�বত�য় ত¤ উপবরউX বনব +�চন� এদজনদক।  
আবম সরবর�; কবরয়�ব� ডX ত¤�ব� আম�র জ�ন ও ববশব�সমদত সতE এব� বনর +ল। । 

৩ বনব +�চন� বদয়র বববরণ�দত ববণ +ত অন�ন সকল ত¤ আম�র জ�ন ও ববশব�সমদত সতE। ।

ত�বরখ াr ............................................................   
............................................................

পবতj±ব� প�থ¢র পণ + ন�ম ও স�0র

জন�ব/শবগম  ............................................................................... ঠক�ন� 

.....................................................................................................................শক  বরবন 

জন�ব/শবগম ...........................................................................ঠক�ন� 

.........................................................................................................................  কর+ক 

সন�X ;ইয়� অµ  ........................................................ ত�বরদখ আম�র সন�দখ শপথপব +ক (সশ\ 

বচদB) উপদর ববণ +ত শ3�ষণ কবরয়�দ�ন।

.......................................................................................................
ম�বজদটট / শন�ট�র� প�ববলক এর স�0র।

9 এস আর ও ন� ২৪৮- আইন/৯৯ স�সবব/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ ত�� ১৯-৮-৯৯ ই� ‘‘শচয়�রম�ন/ স�রব0ত আসদন’’ এর পবরবদত+ পবতস�বপত।
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ফরম ‘ণ-২’
[ববব- ৪৮(২) দষব] 

বনব +�চন� এদজন ;লফন�ম�

আবম.......................................................(ন�ম)............................................................. 
(ঠক�ন�);....................................................................................................  শজল�র 
........................................................  উপদজল� পবরষ� বনব +�চদন শচয়�রম�ন/  10[স�রব0ত আসদন 
মব;ল�-স�স পদ� পবতj±ব� প�থ¢ জন�ব/শবগম আবম ..................................................  বপত�/স�ম� 
.................................................................................................এর বনব +�চন� এদজন ব;স�দব 
ক�জ কবরয়�ব� আবম শপথপব +ক । (সশ\ বচদB) এই মদম + শ3�ষণ� কবরদতব� শর-

১ উপদর ববণ +ত বনব +�চদন। , বনব +�চন চল�ক�ল�ন সমদয় অথব� বনব +�চন স�ক�ন সকল বয়, প�প সকল বয় (প�থ¢র 
ববXগত বয় বত�ত),  প�প সকল অথ + ব� বসবকউবরট ব� জ�ম�নত এব� মলব�ন দব�ব�,  পবরদশ�ব-ত সকল 
প�ওন�,  ম�ম��স�কত সকল ��ব� এব� সকল ব;স�ব আম�র j�র� অথব� জ�ন�মদত আম�র বনয়নদণ ও বনদ� +দশ 
বয়, গ;ণ, সম��ন, ম�ম��স�, র0ণ�দব0ণ এব� স�র0ন কর� ;ইয়�দ�।

২ বনব +�চন� ব�দয়র ববররণ�র সব;ত প�B প�থ¢র ববXগত বয় এব� অন�ন বদয়র বববরণ� সমদক+ আবম শর।  
সকল ত¤ ব�য়�ব� এব� উX ববXগত ব�দয়র বববরণ�র সব;ত শর সকল ভ�উচ�র ও ববল এব� অন�ন �বলল 
�স�দবজ ��বখল কবরয়�ব� ত�;� প�থ¢ কর+ক আম�র বনকট সরবর�; কর� ;ইয়�দ�।

৩ বনব +�চন বদয়র বববরণ�দত প�B র�বত�য় ত¤ এব� উX বববরণ�র সব;ত ��বখলকত সকল ভ�উচ�র। ,ববল ও 
অন�ন �বলল-�স�দবজ  আম�র জ�ন ও ববশব�সমদত সতE ও বনর +ল।

ত�বরখ াr ............................................................   
............................................................

পবতj±ব� প�থ¢র পণ + ন�ম ও  স�0র

জন�ব/শবগম  ............................................................................... 

ঠক�ন� .....................................................................................................................শক 

বরবন জন�ব/শবগম ........................................................................... 

ঠক�ন� ........................................................................................................................ 

কর+ক সন�X ;ইয়� অµ  ........................................................ ত�বরদখ আম�র সন�দখ শপথপব +ক 

(সশ\ বচদB) উপদর ববণ +ত শ3�ষণ কবরয়�দ�ন।

.......................................................................................................
ম�বজদটট / শন�ট�র� প�ববলক এর স�0র।

10 এস আর ও ন� ২৪৮- আইন/৯৯ স�সবব/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ ত�� ১৯-৮-৯৯ ই� ‘‘শচয়�রম�ন/ স�রব0ত আসদন’’ এর পবরবদত+ পবতস�বপত।
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 ‘বjত�য় তফবসল ’

[ ববব- ১৬(১) দষব ]

উপদজল� পবরষ� শচয়�রম�ন পদ� বনব +�চদন পবতj±ব� 
প�থ¢দ�র জন পত�কসমদ;র ত�বলক� াr

১। উদ¡�জ�;�জ

২। গররগ�¡�

৩। চ�ক�

৪। ��ত�

৫। শ�ওয়�ল3ব¡

৬। ব�ই-স�ইদকল

৭। মই

৮। ম��
11[৯। শম�মব�বত

১০। শম�রগ]

‘রত�য় তফবসল ’

[ ববব- ১৬(১) দষব ]

উপদজল� পবরষদ�র স�রব0ত আসদন মব;ল�-স�স পদ� বনব +�চদন পবতj±ব� 
প�থ¢দ�র জন পত�কসমদ;র ত�বলক� াr

১। আন�রস

২ কলস�।    
৩ শটববল।    
৪ ত�রক�।    
৫ শ��য়�ত।    -কলম

৬ প�।    ¥ফল

৭ পজ�পবত।    
৮ ;�তপ�খ�।    
৯ ;�বরদকন।    
১০ হ�স।   

র� পবতর আদ�শকদম

বব�উর র;ম�ন
সবচব।

11 এস আর ও ন� ২৪৮- আইন/৯৯ স�সবব/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ ত�� ১৯-৮-৯৯ ই� বদল ৯ ;�বরদকন। , ১০ হ�স’’ পবতস�বপত। ।
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উপদজল� পবরষ� (বনব +�চন) ববব-ম�ল�, ১৯৯৯
১ ববব-ম�ল�র ন�ম। 
২ স�জ�। 
৩ বনব +�চন কবমশদনর স�-�রন ��বয়ত ও 0মত�। 

বjত�য় ভ�গ

    বনব +�চন
৪ মব;ল� স�স স�খ� বন- +�রণ। 
৫ শচয়�রম�ন বনব +�চদনর শভ�ট�র ত�বলক� ও শভ�ট�ব-ক�র। 
৬ মব;ল� স�স বনব +�চদনর শভ�ট�র ত�বলক� ও শভ�ট�ব-ক�র। 
৭ বরট�বন +� অবফস�র। 
৮ শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদনর শভ�টদকন ও শভ�টক0।  
৯ বপজ�ইবর� অবফস�র ও শপ�বল� অবফস�র বনদয়�গ। 
১০ শভ�ট�র ত�বলক� সরবর�;। 
১১ শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�সদ�র জন বনব +�চন তফবসল। 
১২ মদন�নয়পত আ;ব�দনর ববজবপ। 
১৩ মদন�নয়ন। 
১৪। জ�ম�নত
১৫। জ�ম�নত শফরত ব� ব�দজয়�বপ
১৬ বনব +�চন� পত�ক। 
১৭ ব���ই। 
১৮ মদন�নয়নপত ব�বতদলর ববরদ\ আপ�ল। 
১৯ বব-ভ�দব মদন�ন�ত প�থ¢গদনর ত�বলক� পক�শ। 
২০ প�বথ +ত� পতE�;�র। 
২১ শভ�টগ;দণর পদব + প�থ¢র মতE। 
২২ ববন� পবতjব±বত�য় বনব +�চন। 
২৩ পবতjব±বত�মলক বনব +�চন। 
২৪ ব�লদটর ম�ধদম শভ�ট। 
২৬ শপ�বল� এদজন বনদয়�গ। 
২৭ শভ�ট গ;দণর সময়সচ�। 
২৮ ব�লট ব�ক। 
২৯ ব�লট শপপ�র ফরম।  
৩০ মলতব� শভ�ট গ;ণ। 
৩১ শভ�ট শকদন পদবশ। 
৩২ শভ�ট শকদন শ। �খল� র0�
৩৩ কE�নভ�স কর� । 
৩৪ শচয়�রম�ন ও মব;ল� স�স বনব +�চদন শভ�ট��ন প\বত। 
৩৫ আপবBকত ব�লট শপপ�র। 
৩৬ নষ ও ব�বতলকত ব�লট শপপ�র।  
৩৭ শভ�ট গ;দণর সময় শশষ ;ওয়�র পর শভ�ট ��ন। 
৩৮ শভ�টগ;ণ সম�বপর পর করণ�য়। 
৩৯ শভ�ট গণন� এব� শম�¡দক র0ন�য় ক�গজপত । 
৪০ শচয়�রম�ন বনব +�চদনর ফল�ফল একত�করন ও শ3�ষণ�।  
৪১ মব;ল� স�স বনব +�চদনর ফল�ফল একত�করন ও শ3�ষণ�। 
৪২& ফল�ফল পক�শ। 
৪৩ �বললপত স�র0ণ। 
৪৪ �বলল�ব� পবর�শ +ন ও অনবলবপ প��ন। 
৪৫ ক�গজ পদতর ববস�পন�।  

98



রত�য় ভ�গ 
বনব +�চন� বয়

৪৬ বনব +�চন� বদয়র স�জ�।  
৪৭ সম�ব বনব +�চন� বয় এব� উৎদসর বববরণ�। 
৪৮ বনব +�চন� বদয়র স�ম�। 
৪৯ বনব +�চন� এদজন কর+ক বনব +�চন� ব�দয়র বববরণ� ��বখল। 
    

চতথ + ভ�গ

বনব +�চন� ববদর�-
৫০ বনব +�চন� �রখ�স । 
৫১ বনব +�চন� �রখ�দসর প0গন।  
৫২ বনব +�চন ট�ইবEন�ল ও বনব +�চন আপ�ল ট�ইবEন�ল বনদয়�গ। 
৫৩ বনব +�চন� �রখ�স ব� আপ�ল ব�ল�করদণর 0মত�। 
৫৪ �রখ�স শপশকরণ প\বত। 
৫৫ পবতক�র। 
৫৬ �রখ�স স�0র ও সতE�য়ন। 
৫৭ ট�ইবন�দলর অনসরণ�য় প\বত। 
৫৮ ট�ইবন�দলর 0মত�। 
৫৯ �রখ�স ববচ�র কর�। 
৬০ বনব +�চন আপ�ল ��দয়র এব� আপ�ল ট�ইবEন�দলর 0মত� ইতE�ব�। 
৬১ বনব +�চন� �রখ�স ও আপ�ল পতE�;�র ও ব�বতল। 
৬২ খরচ। 

পঞম ভ�গ

অপর�-, �ন এব� প\বত
৬৩ দন¢বতমলক আচরণ। 
৬৪ শবআইন� আচরণ। 
৬৫ উৎদক�চ। 
৬৬ ��। ¥া�দবশ -�রণ
৬৭ অস�গত পভ�ব। 
৬৮ সভ� ও শশ�ভ�র�ত� বনবষ\করণ। 
৬৯ শভ�ট শকদন ব� উ;�র বনকদট কE�নভ�স কর� বনবষ\। 
৭০ শভ�ট শকদনর বনকট উশ। �খল আচরণ
৭১ ক�গজপদত অবব- ;সদ0প কর�। 
৭২ শভ�ট গ;দণর শগ�পন�য়ত�য় ;সদ0প। 
৭৩ শগ�পন�য়ত� র0�য় বথ +ত�। 
৭৪ সরক�র� কম +চ�র�গণ প�থ¢গদণর পদ0 ব� ববপদ0 ক�জ কবরদবন ন�। 
৭৫ বনব +�চন সমবক+ত সরক�র� কত+ব ল। �3ন
৭৬ সরক�র� কম +চ�র�গণ কর+ক 0মত�র অপবব;�র। 
৭৭ কবতপয় পবরবসবতদত পবলদশর 0মত�। 
৭৮ কবতপয় ম�মল�র শময়�। 

ষষ ভ�গ
বববব-

৭৯ অসবব-� দর�করণ। 
৮০ ফরম ইতE�ব� স�দশ�-নস; মদণ। 
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পথম তফবসল

ফরমসম;

বjত�য় তফবসল

শচয়�রম�ন পদ� বনব +�চদনর বনব +�চন� পত�ক

রত�য় তফবসল

মব;ল� স�স পদ� বনব +�চদনর বনব +�চন� পত�ক

-----------------------
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†iwR÷vW© bs wW G-1 

 evsjv‡`k †M‡RU 

AwZwi³ msL¨v 
KZ…©cÿ KZ…©K cÖKvwkZ 

 

eyaevi, GwcÖj 8, 2009 
 

evsjv‡`k RvZxq msm` 

XvKv, 8B GwcÖj, 2009/25†k ˆPÎ, 1415 

msm` KZ©„K M„nxZ wbgœwjwLZ AvBbwU 6B GwcÖj, 2009 (23†k ˆPÎ, 1415) Zvwi‡L 
ivóªcwZi m¤§wZ jvf Kwiqv‡Q Ges GZØviv GB AvBbwU me©mvavi‡Yi AeMwZi Rb¨ cÖKvk Kiv 
hvB‡Z‡Q t⎯ 

2009 m‡bi 27 bs AvBb 

Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 cybt cÖPjb Ges D³ AvB‡bi AwaKZi  
ms‡kvabK‡í cÖYxZ AvBb 

†h‡nZz wbgœewY©Z D‡Ïk¨mg~n c~iYK‡í Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 (1998 m‡bi 24 
bs AvBb) cybtcÖPjb Kiv Ges D³ AvB‡bi AwaKZi ms‡kvab mgxPxb I cÖ‡qvRbxq; 

†m‡nZz GZ &̀Øviv wbgœiƒc AvBb Kiv nBj t⎯  

1| mswÿß wk‡ivbvg I cÖeZ©b|⎯(1) GB AvBb Dc‡Rjv cwil` (iwnZ AvBb 
cybtcÖPjb I ms‡kvab) AvBb, 2009 bv‡g AwfwnZ nB‡e| 

(2)  Bnv 30 Ryb, 2008 Zvwi‡L Kvh©Ki nBqv‡Q ewjqv MY¨ nB‡e| 

2| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi cybtcÖPjb|⎯ ’̄vbxq miKvi (Dc‡Rjv cwil`) 
Aa¨v‡`k, 2008 (2008 m‡bi 32 bs Aa¨v‡`k) Øviv iwnZ Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 
(1998 m‡bi 24 bs AvBb) GKB m‡bi GKB b¤^‡i cybtcÖPjb Kiv nBj| 

 

( 2815 ) 
g~j¨ t UvKv 14.00 



2816 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, GwcÖj 8, 2009 

3| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 2 Gi ms‡kvab|⎯Dc‡Rjv cwil` AvBb, 
1998 (1998 m‡bi 24 bs AvBb), AZtci D³ AvBb ewjqv DwjøwLZ, Gi aviv 2 Gi⎯ 

(K) `dv (K) Gi cwie‡Z© wbgœiƒc `dv (K) cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

(K) ÒA ’̄vqx †Pqvig¨vbÓ A_© †Pqvig¨v‡bi Abycw ’̄wZ‡Z `vwqZ¡ cvjbKvix 
e¨w³; 

(L) `dv (T) Gi cwie‡Z© wbgœiƒc `dv (T) cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

(T) Ò†cŠi cÖwZwbwaÓ A_© aviv 6 Gi Dc-aviv (1) Gi `dv (N)†Z DwjøwLZ 
†cŠimfvi †gqi ev mvgwqKfv‡e Zvnvi `vwqZ¡ cvjbKvix e¨w³; 

(M) `dv (V) I (W) Gi cwie‡Z© wbgœiƒc `dv (V), (W) I (X) cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, 
h_v t⎯ 

(V) ÒfvBm †Pqvig¨vbÓ A_© cwil‡`i fvBm †Pqvig¨vb; 

(W) Ògwnjv m`m¨Ó A_© aviv 6 Gi Dc-aviv (1) Gi `dv (O) †Z D‡jøwLZ 
cwil‡`i msiwÿZ Avm‡b wbe©vwPZ gwnjv m`m¨; 

(X) Òm`m¨Ó A_© cwil‡`i  †Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbmn Ab¨ †h †Kvb 
m`m¨| 

4| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 6 Gi cÖwZ ’̄vcb|⎯D³ AvBb Gi aviv  
6 Gi cwie‡Z© wbgœiƒc aviv 6 cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

6| cwil‡`i MVb|⎯(1) GB AvB‡bi weavb Abyhvqx wbgœewY©Z e¨w³MY mgš^‡q 
Dc‡Rjv cwil` MwVZ nB‡e, h_v t⎯ 

(K) †Pqvig¨vb; 

(L) ỳBRb fvBm  †Pqvig¨vb, hvnvi g‡a¨ GKRb gwnjv nB‡eb; 

(M) Dc‡Rjvi GjvKvfy³ cÖ‡Z¨K BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb ev 
mvgwqKfv‡e †Pqvig¨vb wnmv‡e `vwqZ¡ cvjbKvix e¨w³; 

(N) Dc‡Rjvi GjvKvfy³ cÖ‡Z¨K †cŠimfv, hw` _v‡K, Gi †gqi ev 
mvgwqKfv‡e †gq‡ii `vwqZ¡ cvjbKvix e¨w³; Ges  

(O) Dc-aviv (4) Abyhvqx msiwÿZ Avm‡bi gwnjv m`m¨MY| 
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(2) Dc-aviv (1) G DwjøwLZ †Pqvig¨vb I fvBm †Pqvig¨vbMY wbe©vPb Kwgkb 
KZ©„K cÖYxZ †fvUvi ZvwjKvq AšÍfy©³ †fvUvi‡`i Øviv wbe©vPb Kwgkb KZ©„K 
wba©vwiZ mgq, ¯’vb I c×wZ‡Z †Mvcb e¨vj‡Ui gva¨‡g mivmwi wbe©vwPZ 
nB‡eb| 

(3) †Kvb Dc‡Rjvi GjvKvfy³ †Kvb BDwbqb cwil` ev †cŠimfv evwZj nBevi 
Kvi‡Y Dc-aviv (1) Gi `dv (M) I (N) Gi Aaxb Dc‡Rjv cwil‡`i m`m¨ 
_vwK‡eb bv Ges GBiƒc m`m¨ bv _vwK‡j D³ Dc‡Rjv cwil` MV‡bi ˆeaZv 
ÿzYœ nB‡e bv| 

(4) cÖ‡Z¨K Dc‡Rjvi GjvKvfy³ BDwbqb cwil` Ges †cŠimfv, hw` _v‡K, Gi 
†gvU msL¨vi GK-Z…Zxqvs‡ki mg msL¨K Avmb, AZtci msiwÿZ Avmb ewjqv 
DwjøwLZ, gwnjv‡`i Rb¨ msiwÿZ _vwK‡e, hvnviv D³ Dc‡Rjvi GjvKvfy³ 
BDwbqb cwil` I †cŠimfv, hw` _v‡K, Gi msiwÿZ Avm‡bi gwnjv m`m¨ ev 
KvDwÝjiMY KZ©„K Zvnv‡`i ga¨ nB‡Z wbe©vwPZ nB‡eb t 

Z‡e kZ© _v‡K †h, GB avivq †Kvb wKQyB †Kvb gwnjv‡K msiwÿZ Avmb 
ewnf©~Z Avm‡b mivmwi wbe©vPb Kwievi AwaKvi‡K evwiZ Kwi‡e bv| 

e¨vL¨v t  GB Dc-avivi Aaxb msiwÿZ Avm‡b msL¨v wba©vi‡Yi †ÿ‡Î, hw` D³ 
msL¨vi fMœvsk _v‡K Ges D³ fMœvsk A‡a©K ev Z ~̀aŸ© nq, Z‡e 
Dnv‡K c~Y© msL¨v ewjqv MY¨ Kwi‡Z nB‡e Ges hw` D³ fMœvsk 
A‡a©‡Ki Kg nq, Z‡e Dnv‡K D‡cÿv Kwi‡Z nB‡e| 

(5) Dc-aviv (1) Gi Aaxb Dc‡Rjv cwil` MwVZ nBevi ci Dnvi Awa‡ÿ‡Îi 
g‡a¨ b~Zb †cŠimfv wKsev BDwbqb cwil` MwVZ nBevi Kvi‡Y Dc‡Rjv 
cwil‡`i  cieZx© wbe©vPb Abyôvb bv nIqv ch©šÍ Dc-aviv (4) G DwjøwLZ  
Avmb msL¨vi †Kvb cwieZ©b NwU‡e bv Ges GB Kvi‡Y we`¨gvb Dc‡Rjv cwil` 
MV‡bi ˆeaZv ÿzYœ nB‡e bv| 

(6) Dc-aviv (1) Gi `dv (M) I (N) †Z DwjøwLZ e¨w³ GB AvB‡bi Aaxb 
cwil‡`i m`m¨ wnmv‡e wbe©vwPZ nBqv‡Qb ewjqv MY¨ nB‡eb| 

(7) †Kvb cwil‡`i †Pqvig¨vb I fvBm †Pqvig¨vb Gi c`mn kZKiv 75 fvM 

m`‡m¨i wbe©vPb AbywôZ nB‡j Ges wbe©vwPZ m`m¨M‡Yi bvg miKvwi †M‡R‡U 

cÖKvwkZ nB‡j, cwil`, GB AvB‡bi Ab¨vb¨ weavb mv‡c‡ÿ, h_vh_fv‡e MwVZ 

nBqv‡Q ewjqv we‡ewPZ nB‡e| 
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e¨vL¨v t  MwVZ cwil‡`i †gvU m`‡m¨i (75%) cuPvËi kZvsk wba©vi‡Yi †ÿ‡Î 
fMœvs‡ki D™¢e nB‡j Ges Zvnv `kwgK cuvP k~b¨ kZvs‡ki Kg nB‡j AMÖvn¨ 
Kwi‡Z nB‡e Ges `kwgK cuvP k~b¨ kZvsk ev Zvi †ekx nB‡j Zvnv GK MY¨ 
Kwi‡Z nB‡e| 

5| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 8 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 8 Gi⎯ 

(K) DcvšÍUxKvq DwjøwLZ Ò†Pqvig¨v‡biÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb I fvBm 
†Pqvig¨v‡biÓ kã¸wj cÖwZ¯’vwcZ nB‡e; 

(L) Dc-aviv (1) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb I fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; Ges 

(M) Dc-aviv (2) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb I fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

6| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 9 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 9 Gi⎯ 

(K) DcvšÍUxKvq DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Dc-aviv (1) Gi⎯ 

(A) Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj I 
Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; Ges 

(Av) kc_cÎ ev †NvlYvcÎ di‡gi cwie‡Z© wbgœiƒc kc_cÎ ev †NvlYvcÎ 
dig cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

kc_cÎ ev †NvlYvcÎ 

Avwg................................................................................................................. 

.....................wcZv/¯^vgx...................................................................................... 

...............................................................................................†Rjv..................

.....................................................Dc‡Rjvi †Pqvig¨vb/fvBm †Pqvig¨vb/m`m¨ wbe©vwPZ 
nBqv mkª×wP‡Ë kc_ (ev `„pfv‡e †NvlYv) Kwi‡ZwQ †h, Avwg fxwZ ev AbyMÖn, AbyivM ev 
weiv‡Mi ekeZx© bv nBqv mK‡ji cÖwZ AvBb Abyhvqx Ges mZZv, wbôv I wek¦̄ ÍZvi mwnZ 
Avgvi c‡`i `vwqZ¡ I KZ©e¨ cvjb Kwie| Avwg evsjv‡`‡ki cÖwZ AK…wÎg wek¦vm I AvbyMZ¨ 
†cvlY Kwie| 

 ^̄vÿiÓ; 

(M) Dc-aviv (2) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 



 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, GwcÖj 8, 2009 2819 

7| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 10 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 10 Gi⎯ 

(K) Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb I fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj 
cÖwZ¯’vwcZ nB‡e; 

(L) e¨vLvq DwjøwLZ Ò†Pqvig¨v‡biÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb I fvBm 
†Pqvig¨v‡biÓ kã¸wj cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

8| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 11 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 11 Gi⎯ 

(K) DcvšÍUxKvq DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb I fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Ò†Pqvig¨v‡biÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv 
cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

9| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 12 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 12 Gi⎯ 

(K) DcvšÍUxKvq DwjøwLZ Ò†Pqvig¨v‡biÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vb I gwnjv m`m¨M‡YiÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Dcaviv (1) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨v‡biÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vb I gwnjv m`m¨MYÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

10| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 13 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 13 Gi⎯ 

(K) Dcaviv (1) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Dcaviv (2) Gi⎯ 

(A) Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj I 
Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

(Av) kZ©vs‡k DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(M) Dcaviv (3) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(N) Dcaviv (4) G DwjøwLZ Ò(L) I (M)Ó eÜbx¸wj I eY©¸wji cwie‡Z© Ò(M) I 
(N)Ó eÜbx¸wj I eY©¸wj cÖwZ¯’vwcZ nB‡e; 
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(O) Dcaviv (5) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

11| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 14 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 14 Gi⎯ 

(K) DcvšÍUxKvq Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ 
kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Dcaviv (1) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(M) Dcaviv (2) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

12| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 15 Gi cÖwZ ’̄vcb|⎯D³ AvBb Gi aviv  
15 Gi cwie‡Z© wbgœiƒc aviv 15  cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

15| A ’̄vqx †Pqvig¨vb I c¨v‡bj|⎯(1) cwil` MwVZ nBevi ci cÖ_g AbywôZ 
mfvi GK gv‡mi g‡a¨ fvBm †Pqvig¨vbMY Zvnv‡`i wb‡R‡`i ga¨ nB‡Z 
AMÖvwaKviµ‡g ỳB m`m¨wewkó GKwU †Pqvig¨v‡bi c¨v‡bj wbe©vwPZ Kwi‡eb| 

(2) Abycw ’̄wZ, Amy ’̄Zv‡nZz ev Ab¨ †h †Kvb Kvi‡Y †Pqvig¨vb `vwqZ¡ cvj‡b Amg_© 
nB‡j wZwb cybivq ^̄xq `vwqZ¡ cvj‡b mg_© bv nIqv ch©šÍ †Pqvig¨v‡bi c¨v‡bj 
nB‡Z AMÖvwaKviµ‡g GKRb fvBm †Pqvig¨vb †Pqvig¨v‡bi `vwqZ¡ cvjb 
Kwi‡eb| 

(3) c`Z¨vM, AcmviY, g„Zz¨RwbZ A_ev Ab¨ †h †Kvb Kvi‡Y †Pqvig¨v‡bi c` k~b¨ 
nB‡j bZzb †Pqvig¨v‡bi Kvh©fvi MÖnY bv Kiv ch©šÍ †Pqvig¨v‡bi c¨v‡bj nB‡Z 
AMÖvwaKviµ‡g GKRb fvBm †Pqvig¨vb †Pqvig¨v‡bi `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb| 

(4) GB AvB‡bi weavb Abyhvqx †Pqvig¨v‡bi c¨v‡bjfy³ fvBm †Pqvig¨vbMY 
A‡hvM¨ nB‡j A_ev e¨w³MZ Kvi‡Y `vwqZ¡ cvj‡b Am¤§wZ Ávcb Kwi‡j 
cwil‡`i wm×všÍµ‡g m`m¨M‡Yi ga¨ nB‡Z bZzb †Pqvig¨v‡bi c¨v‡bj ˆZix 
Kiv hvB‡e| 

(5) Dc-aviv (1) I (4) Abyhvqx †Pqvig¨vb c¨v‡bj wbe©vwPZ bv nB‡j miKvi 
cÖ‡qvRb Abymv‡i †Pqvig¨vb c¨v‡bj ˆZix Kwi‡Z cvwi‡e| 
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13| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 16 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 16 
Gi `dv (K) †Z DwjøwLZ Ò†Pqvig¨v‡bi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb ev fvBm †Pqvig¨v‡biÓ kã¸wj 
cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

14| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 17 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 17 †Z 
DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ 
nB‡e| 

15| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 19 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 19 
Gi `dv (K) I (L) Gi cwie‡Z© wbgœiƒc `dv (K) I (L) cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

(K) †Pqvig¨vb I fvBm †Pqvig¨vb wbe©vP‡bi Rb¨ †fvUvi ZvwjKv nB‡e; Ges 

(L) †Kvb e¨w³i bvg †h Dc‡Rjvi †fvUvi ZvwjKvq AvcvZZt wjwce× _vwK‡e, 
wZwb †mB Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb I fvBm †Pqvig¨‡bi wbe©vP‡b †fvU 
cÖ`vb Kwi‡Z cvwi‡eb Ges †Pqvig¨vb ev fvBm †Pqvig¨vb c`cÖv_x© nB‡Z 
cvwi‡eb| 

16| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 20 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 20 Gi⎯ 

(K) Dc-aviv (1) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Dc-aviv (2) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z©  Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

17| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 21 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 21 Gi⎯ 

(K) DcvšÍUxKvq DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv 
cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

18| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 22 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 22 Gi⎯ 

(K) DcvšÍUxKvq DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv 
cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 
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19| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 25 Gi cÖwZ ’̄vcb|⎯D³ AvBb Gi aviv  
25 Gi cwie‡Z©  wbgœiƒc aviv 25 cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

25| cwil‡`i Dc‡`óv|⎯(1) MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡bi Aby‡”Q` 65 Gi 
Aaxb GKK AvÂwjK GjvKv nB‡Z wbe©vwPZ mswkøó msm` m`m¨ cwil‡`i 
Dc‡`óv nB‡eb Ges cwil` Dc‡`óvi civgk© MÖnY Kwi‡e| 

(2) miKv‡ii mwnZ †Kvb wel‡q cwil‡`i †hvMv‡hv‡Mi †ÿ‡Î cwil`‡K D³ welqwU 
mswkøó GjvKvi msm` m`m¨‡K AewnZ ivwL‡Z nB‡e| 

20| 1998 m‡bi  24 bs AvB‡bi aviv 26 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvB‡bi aviv 26 Gi 
Dc-aviv (2) Gi cwie‡Z© wbgœiƒc Dc-aviv (2) cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

(2) cwil‡`i wbe©vnx ÿgZv cwil‡`i wbKU nB‡Z ÿgZvcÖvß †Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vb, m`m¨ ev Ab¨ †Kvb Kg©KZ©vi gva¨‡g cÖhy³ nB‡e| 

21| 1998 m‡bi 24 bs AvB‡bi aviv 27 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvB‡bi aviv 27 Gi⎯ 

(K) Dc-aviv (1) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e; 

(L) Dc-aviv (4) G Aew¯’Z ÒmiKviÓ kãwUi c‡i ÒI mswkøó GjvKvi msm` 
m`‡m¨iÓ kã¸wj mwbœ‡ewkZ nB‡e| 

22| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 29 Gi cÖwZ ’̄vcb|⎯D³ AvBb Gi aviv 29 
Gi cwie‡Z© wbgœiƒc aviv 29 cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

29| KwgwU|⎯(1) cwil` Dnvi Kv‡Ri mnvqZvi Rb¨ †h †Kvb m`m¨ ev Ab¨ †Kvb 
e¨w³i mgš^‡q cÖ‡qvRbxq msL¨K KwgwU wb‡qvM Kwi‡Z cvwi‡e Ges D³iƒc 
KwgwUi m`m¨ msL¨v I Bnvi `vwqZ¡ Ges Kvh©aviv wba©viY Kwi‡Z cvwi‡e t 

Z‡e kZ© _v‡K †h, †Pqvig¨vb †Kvb ’̄vqx KwgwUi mfvcwZ nB‡Z cvwi‡eb bv| 

(2) cwil` wbgœewY©Z wel‡q 1(GK)wU Kwiqv ¯’vqx KwgwU MVb Kwi‡e t 

(K) AvBb-k„•Ljv; 

(L) †hvMv‡hvM I †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb; 

(M) K…wl I †mP; 

(N) wkÿv; 

(O) ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv; 

(P) hye I µxov Dbœqb; 
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(Q) gwnjv I wkï Dbœqb; 

(R) mgvRKj¨vY; 

(S) f~wg; 

(T) grm¨ I cïm¤ú`; 

(U) cjøx Dbœqb I mgevq; 

(V) Z_¨ I ms¯‹…wZ; 

(W) eb I cwi‡ek; 

(X) evRvi g~j¨ ch©‡eÿY, gwbUwis I wbqš¿Y| 

(3) mswkøó Dc‡Rjv Kg©KZ©v GB avivi Aaxb MwVZ Z`mswkøó ¯’vqx KwgwUi 
m`m¨-mwPe nB‡eb| 

(4) ’̄vqx KwgwU Bnvi Kv‡Ri myweav‡_© mswkøó wel‡q we‡klÁ †Kvb GKRb e¨w³‡K 
KwgwUi m`m¨ wnmv‡e AšÍfy©³ (co-opt) Kwi‡Z cvwi‡e| 

(5) ¯’vqx KwgwUi ˆeV‡K wm×všÍ MÖn‡Yi †ÿ‡Î KwgwU‡Z AšÍfy©³ m`m¨ (co-opt 
member) Ges m`m¨-mwP‡ei †Kvb †fvUvwaKvi _vwK‡e bv| 

23| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 33 Gi cÖwZ¯’vcb|⎯D³ AvBb Gi aviv  
33 Gi cwie‡Z© wbgœiƒc aviv 33 cÖwZ¯’vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

33| cwil‡`i mwPe|⎯Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi cwil‡`i mwPe nB‡eb Ges wZwb 
cwil`‡K mvwPweK mnvqZv cÖ`vb Kwi‡eb| 

24| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 40 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv  
40 Gi Dc-aviv (2) G DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ 
kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

25| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 42 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv  
42 Gi Dc-aviv (3) G Aew¯’Z ÒDbœqb cwiKíbviÓ kã¸wji c‡i Òwel‡q mswkøó msm` 
m`‡m¨i mycvwik MÖnYc~e©KÓ kã¸wj mwbœ‡ewkZ nB‡e| 

26| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 43 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 43 G 
DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ 
nB‡e| 

27| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 53 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 53 
Gi Dc-aviv (2) Gi `dv (K) †Z DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 
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28| 1998 m‡bi 24 bs AvB‡bi aviv 63 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 63 Gi Dc-
aviv (2) Gi⎯ 

(K) `dv (K) †Z DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

(L) `dv (M) †Z DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

(M) `dv (Y) †Z DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

29| 1998 m‡bi 24 bs AvBb Gi aviv 69 Gi ms‡kvab|⎯D³ AvBb Gi aviv 69 Gi⎯ 

(K) DcvšÍUxKvq DwjøwLZ Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm 
†Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

(L) Ò†Pqvig¨vbÓ k‡ãi cwie‡Z© Ò†Pqvig¨vb, fvBm †Pqvig¨vbÓ kã¸wj I Kgv 
cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e| 

30| iwnZKiY I †ndvRZ|⎯(1) ¯’vbxq miKvi (Dc‡Rjv cwil`) Aa¨v‡`k, 
2008 (2008 m‡bi 32 bs Aa¨v‡`k), AZtci iwnZ Aa¨v‡`k ewjqv DwjøwLZ, GZ`&Øviv 
iwnZ Kiv nBj| 

(2) iwnZ Aa¨v‡`‡ki Aaxb cÖ̀ Ë Av‡`k, K…Z KvR-Kg©, M„nxZ e¨e ’̄v I AbywôZ wbe©vPb 
GB AvBb Øviv cybtcÖPjb nIqv Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 (1998 m‡bi 24 bs AvBb) Gi 
Aaxb cÖ̀ Ë Av‡`k, K…Z KvR-Kg©, M„nxZ e¨e ’̄v I AbywôZ wbe©vPb ewjqv MY¨ nB‡e| 

31| 1998 m‡bi 24 bs AvB‡bi cÖ_g Zdwmj Gi cÖwZ ’̄vcb|⎯D³ AvB‡bi cÖ_g 
Zdwm‡ji cwie‡Z© wbgœiƒc cÖ_g Zdwmj cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e, h_v t⎯ 

cÖ_g Zdwmj 

[aviv 3(1) `ªóe¨] 

cÖ_g Dc‡Rjvmg~‡ni ZvwjKv 

µwgK bs †Rjvi bvg Dc‡Rjvi bvg 

01 cÂMo 1| Av‡Uvqvix 

  2| †ZZzwjqv 

  3| †ev`v 

  4| †`exMÄ 

  5| cÂMo m`i 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

02 VvKziMuvI 6| evwjqvWv½v 

  7| nwicyi 

  8| ivYxksKvBj 

  9| cxiMÄ 

  10| VvKziMuvI m`i 

03 w`bvRcyi 11| weivgcyi 

  12| exiMÄ 

  13| †evPvMÄ 

  14| wPwiie›`i 

  15| †NvovNvU 

  16| dzjevox 

  17| weij 

  18| w`bvRcyi m`i 

  19| nvwKgcyi 

  20| Kvnv‡ivj 

  21| Lvbmvgv 

  22| beveMÄ 

  23| cve©Zxcyi 

04 bxjdvgvix 24| wWgjv 

  25| †Wvgvi 

  26| bxjdvgvix m`i 

  27| RjXvKv 

  28| wK‡kviMÄ 

  29| ˆmq`cyi 

05 jvjgwbinvU 30| nvZxevÜv 

  31| KvjxMÄ 

  32| cvUMÖvg 

  33| Avw`Zgvix 
  34| jvjgwbinvU m`i 

06 iscyi 35| M½vPov 
  36| KvDwbqv 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  37| cxiMvQv 
  38| iscyi m`i 
  39| e`iMÄ 
  40| wgVvcyKzi 
  41| cxiMÄ 
  42| ZvivMÄ 

07 KzwoMÖvg 43| fyiæsMvgvix 
  44| wPjgvix 
  45| dzjevox 
  46| ivwRecyi 
  47| †iŠgvix 
  48| KzwoMÖvg m`i 
  49| bv‡Mk¦ix 
  50| ivRvinvU 
  51| Dwjcyi 

08 MvBevÜv 52| dzjQwo 
  53| MvBevÜv m`i 
  54| cjvkevox 
  55| mvNvUv 
  56| †Mvwe›`MÄ 
  57| mv ỳjøvcyi 
  58| my›`iMÄ 

09 RqcyinvU 59| Av‡°jcyi 
  60| cuvPwewe 
  61| RqcyinvU m`i 
  62| KvjvB 
  63| †ÿZjvj 

10 e¸ov 64| Av`g`xwN 

  65| aybU 

  66| b›`xMÖvg 
  67| mvwiqvKvw›` 
  68| †mvbvZjv 
  69| e¸ov m`i 
  70| ỳcPuvwPqv 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  71| MveZjx 
  72| Kvnvjy 
  73| wkeMÄ 
  74| †kicyi 
  75| kvRvnvbcyi 

11 bIqveMÄ 76| bIqveMÄ m`i 
  77| bv‡Pvj 
  78| wkeMÄ 
  79| †fvjvnvU 
  80| †Mvg Í̄vcyi 

12 bIMuv 81| AvÎvB 
  82| e`jMvwQ 
  83| avgBinvU 
  84| gv›`v 
  85| †cvikv 
  86| mvcvnvi 
  87| gnv‡`ecyi 
  88| bIMuv m`i 
  89| wbqvgZcyi 
  90| cZœxZjv 
  91| ivYxbMi 

13 ivRkvnx 92|  evMgviv 
  93|  †gvnbcyi 
  94|  cev 
  95|  cywVqv 
  96|  Zv‡bvi 
  97|  evNv 
  98|  PviNvU 
  99|  ~̀M©vcyi 
  100|  †Mv`vMvox 

14 bv‡Uvi 101|  evMvwZcvov 
  102|  ¸iæ`vkcyi 
  103|  bv‡Uvi m`i 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  104|  eovBMÖvg 
  105|  jvjcyi 
  106|  wmsov 

15 wmivRMÄ 107| KvgviL›` 
  108| ivqMÄ 
  109| kvnRv`cyi 
  110| wmivRMÄ m`i 
  111| Djøvcvov 
  112| †ejKzwP 
  113| †PŠnvjx 
  114| KvwRcyi 
  115| Zvovk 

16 cvebv 116| †eov 
  117| dwi`cyi 
  118| Ck¦i`x 
  119| cvebv m`i 
  120| muvw_qv 
  121| AvUNwiqv 
  122| fv½yov 
  123| PvU‡gvni 
  124| myRvbMi 

17 †g‡nicyi 125| Mvsbx 
  126| †g‡nicyi m`i 
  127| gywRebMi 

18 Kzwóqv 128| †fovgviv 
  129| †`ŠjZcyi 
  130| wgicyi 
  131| †LvKmv 
  132| KzgviLvjx 
  133| Kzwóqv m`i 

19 PzqvWvsMv 134| AvjgWvsMv 
  135| PzqvWvsMv m`i 
  136| `vgyiû`v 
  137| RxebbMi 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

20 wSbvB`n 138| KvjxMÄ 

  139| †KvUPuv`cyi 

  140| g‡nkcyi 

  141| nwiYvKzÐy 

  142| wSbvB`n m`i 

  143| ˆkjK~cv 

21 h‡kvni 144| †PŠMvQv 

  145| h‡kvni m`i 

  146| wSKiMvQv 

  147| kvikv 

  148| AfqbMi 

  149| evNvicvov 

  150| †Kkecyi 
  151| gwbivgcyi 

22 gv¸iv 152| †gvnv¤§`cyi 
  153| kvwjLv 
  154| gv¸iv m`i 

  155| kªxcyi 

23 bovBj 156| †jvnvMov 
  157| Kvwjqv 
  158| bovBj m`i 

24 ev‡MinvU 159| ev‡MinvU m`i 

  160| wPZjgvix 

  161| dwKinvU 

  162| KPzqv 

  163| †gvjøvnvU 

  164| †gvsjv 

  165| †gvojMÄ 

  166| ivgcvj 

  167| kiY‡Lvjv 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

25 Lyjbv 168| `xNwjqv 

  169| dzjZjv 

  170| iƒcmv 

  171| †ZiLv`v 
  172| evwUqvNvUv 
  173| `v‡Kvc 
  174| Wygywiqv 
  175| Kqiv 
  176| cvBKMvQv 

26 mvZÿxiv 177| KvwjMÄ 
  178| k¨vgbMi 
  179| Avkvïwb 
  180| †`envUv 
  181| Kjv‡ivqv 
  182| mvZÿxiv m`i 
  183| Zvjv 

27 ei¸bv 184| AvgZjx 
  185| ei¸bv m`i 
  186| cv_iNvUv 
  187| †eZvMx 
  188| evgbv 

28 cUzqvLvjx 189| evDdj 

  190| wgR©vMÄ 

  191| cUzqvLvjx m`i 

  192| `kwgbv 

  193| MjvwPcv 

  194| Kjvcvov 

  195| ỳgwK 

29 †fvjv 196| Pid¨vkb 

  197| jvj‡gvnb 

  198| gbcyiv 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  199| ZRygywÏb 

  200| †fvjv m`i 

  201| †evinvb DwÏb 

  202| †`ŠjZLvb 

30 ewikvj 203| Av‰MjSvov 

  204| ewikvj m`i 

  205| eveyMÄ 

  206| †MŠib`x 

  207| DwRicyi 

  208| wnRjv 

  209| ev‡KiMÄ 

  210| †g‡nw›`MÄ 

  211| gyjv`x 

  212| evbvixcvov 

31 SvjKvwV 213| SvjKvwV m`i 

  214| ivRvcyi 

  215| KvVvwjqv 

  216| bjwQwU 

32 wc‡ivRcyi 217| fvÛvwiqv 

  218| gVevwoqv 

  219| wc‡ivRcyi m`i 

  220| KvDLvwj 

  221| bvwRicyi 

  222| †bQvivev` 

  223| wRqvbMi 

33 mybvgMÄ 224| wek¦¤¢icyi 

  225| QvZK 

  226| ag©cvkv 

  227| †`vqvivevRvi 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  228| Zv‡nicyi 

  229| w`ivB 

  230| RvgvjMÄ 

  231| RMbœv_cyi 

  232| mybvgMÄ m`i 

  233| kvjøv 

  234| `wÿY mybvgMÄ 

34 wm‡jU 235| weqvbxevRvi 

  236| †Kv¤úvbxMÄ 

  237| †MvjvcMÄ 

  238| †MvqvBbNvU 

  239| ˆRšÍvcyi 

  240| KvbvBNvU 

  241| RwKMÄ 

  242| evjvMÄ 

  243| wek¦bv_ 

  244| †dÂzMÄ 

  245| wm‡jU m`i 

  246| `wÿY myigv 

35 †gŠjfxevRvi 247| KgjMÄ 

  248| †gŠjfxevRvi m`i 

  249| ivRbMi 

  250| eo‡jLv 

  251| KzjvDov 

  252| kªxg½j 

  253| Rywi 

36 nweMÄ 254| AvRwgixMÄ 

  255| evwbqvPs 

  256| jvLvB 

  257| bexMÄ 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  258| nweMÄ m`i 

  259| evûej 

  260| PzbviæNvU 

  261| gvaecyi 

37 eªvþYevwoqv 262| evÃvivgcyi 

  263| bvwQibMi 

  264| bexbMi 

  265| mivBj 

  266| we-evoxqv m`i 

  267| AvLvDov 

  268| Kmev 

  269| AvïMÄ 

38 Kzwgjøv 270| eywoPs 

  271| Pvw›`bv 

  272| `vD`Kvw›` 

  273| †`exØvi 

  274| †nvgbv 

  275| gyiv`bMi 

  276| eiæov 

  277| eªvþYcvov 

  278| †PŠÏMÖvg 

  279| Kzwgjøv m`i  

  280| jvKmvg 

  281| bv½j‡KvU 

  282| †gNbv 

  283| wZZvm 

  284| gbniMÄ 

  285| Kzwgjøv m`i `wÿY 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

39 Puv`cyi 286| dwi`MÄ 

  287| nvBgPi 

  288| KPzqv 

  289| kvnivw Í̄ 

  290| Puv`cyi m`i 

  291| nvRxMÄ 

  292| gZje 

  293| gZje (DËi) 

40 †dYx 294| QvMjbvBqv 

  295| ciïivg 

  296| †mvbvMvRx 

  297| `vMbf~Tv 

  298| †dYx m`i 

  299| dzjMvRx 

41 †bvqvLvjx 300| PvUwLj 

  301| †Kv¤úvbxMÄ 

  302| nvwZqv 

  303| †mbevM 

  304| †eMgMÄ 

  305| †bvqvLvjx m`i 

  306| †mvbvBgyox 

  307| myeY©Pi 

  308| KweinvU 

42 j²xcyi 309| ivqcyi 

  310| ivgMwZ 

  311| ivgMÄ 

  312| j²xcyi m`i 

  313| Kgj bMi 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

43 PÆMÖvg 314|  Av‡bvqviv 

  315| euvkLvjx 

  316| †evqvjLvjx 

  317| P›`bvBk 

  318| †jvnvMov 

  319| cwUqv 

  320| mvZKvwbqv 

  321| dwUKQwo 

  322| nvUnvRvwi 

  323| wgik¦ivB 

  324| iv½ywbqv 

  325| ivDRvb 

  326| m›Øxc 

  327| mxZvKzÐ 

44 K·evRvi 328| PKwiqv 

  329| †UKbvd 

  330| DwLqv 

  331| ivgy 

  332| K·evRvi m`i 

  333| KzZzew`qv 

  334| g‡nkLvjx 

  335| †cKzqv 

45 LvMovQwo 336| `xwNbvjv 

  337| LvMovQwo m`i 

  338| j²xQwo 

  339| gnvjQwo 

  340| gvwbKQwo 

  341| gvwUiv½v 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  342| cvbQwo 

  343| ivgMo 

46 iv½vgvwU 344| eiKj 

  345| evNvBQwo 

  346| wejvBQwo 

  347| RyivBQwo 

  348| KvßvB 

  349| KvDLvjx 

  350| jsM ỳ 

  351| bvwbqvi Pi 

  352| ivR ’̄jx 

  353| iv½vgvwU m`i 

47 ev›`ievb 354| AvjxK`g 

  355| ev›`ievb m`i 

  356| jvgv 

  357| bvBÿ¨sQwo 

  358| †ivqvsQwo 

  359| iægv 

  360| _vbwP 

48 Uv½vBj 361| †Mvcvjcyi 

  362| KvwjnvZx 

  363| gaycyi 

  364| Uv½vBj m`i 

  365| f~qvcyi 

  366| NvUvBj 

  367| wgR©vcyi 

  368| bvMicyi 

  369| mwLcyi 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  370| †`j ỳqvi 

  371| evmvBj 

  372| abevox 

49 Rvgvjcyi 373| e·xMÄ 

  374| †`IqvbMÄ 

  375| Bmjvgcyi 

  376| gv`viMÄ 

  377| Rvgvjcyi m`i 

  378| mwilvevox 

  379| †gjv›`n 

50 †kicyi 380| wSbvBMvZx 

  381| bvwjZvevox 

  382| kªxew ©̀ 

  383| bKjv 

  384| †kicyi m`i 

51 gqgbwmsn 385| fvjyKv 

  386| dzjevoxqv 

  387| MdiMuvI 

  388| gqgbwmsn m`i 

  389| gy³vMvQv 

  390| wÎkvj 

  391| †MŠixcyi 

  392| nvjyqvNvU 

  393| Ck¦iMÄ 

  394| bv›`vBj 

  395| †avevDov 

  396| dzjcyi 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

52 †bÎ‡KvYv 397| evinvÆv 

  398| LvwjqvRyix 

  399| KjgvKv›`v 

  400| g`b 

  401| †gvnbMÄ 

  402| AvUcvov 

  403| ~̀M©vcyi 

  404| †K› ỳqv 

  405| †bÎ‡KvYv m`i 

  406| c~e©ajv 

53 wK‡kviMÄ 407| †nv‡mbcyi 

  408| BUbv 

  409| KwigMÄ 

  410| wK‡kviMÄ m`i 

  411| wgVvgBb 

  412| cvKzw›`qv 

  413| ZvovBj 

  414| AóMÖvg 

  415| evwRZcyi 

  416| ˆfieevRvi 

  417| KzwjqviPi 

  418| KwUqvw` 

  419| wbKjx 

54 gvwbKMÄ 420| nwiivgcyi 

  421| gvwbKMÄ m`i 

  422| wmsMvBi 

  423| †`ŠjZcyi 

  424| wNIi 



 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, GwcÖj 8, 2009 2839 

µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

  425| mvUzwiqv 

  426| wkevjq 

55 gywÝMÄ 427| †jŠnRs 

  428| wmivRw`Lvb 

  429| kªxbMi 

  430| MRvwiqv 

  431| gyÝxMÄ m`i 

  432| U½xevox 

56 XvKv 433| avgivB 

  434| †KivYxMÄ 

  435| mvfvi 

  436| †`vnvi 

  437| bIqveMÄ 

57 MvRxcyi 438| MvRxcyi m`i 

  439| Kvwjqv‰Ki 

  440| kªxcyi 

  441| KvwjMÄ 

  442| Kvcvwmqv 

58 biwms`x 443| biwms`x m`i 

  444| †ejv‡ev 

  446| ivqcyiv 

  447| g‡bvniw` 

  448| cjvk 

  449| wkecyi 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

59 bvivqYMÄ 450| AvovBnvRvi 

  451| †mvbviMuvI 

  452| iƒcMÄ 

  453| e›`i 

  454| bvivqYMÄ m`i 

60 ivRevox 455| †Mvqvj›` 

  456| ivRevox m`i 

  457| evwjqvKvw›` 

  458| cvskv 

61 dwi`cyi 459| fvsMv 

  460| Pif`ªvmb 

  461| bMiKv›`v 

  462| dwi`cyi m`i 

  463| m`icyi 

  464| AvjdvWv½v 

  465| †evqvjgvix 

  466| gayLvjx 

  467| mvj_v 

62 †MvcvjMÄ 468| Kvwkqvbx 

  469| gKmy`cyi 

  470| †MvcvjMÄ m`i 

  471| †KvUvwjcvov 

  472| Uz½xcvov 
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µwgK bs  †Rjvi bvg Dc‡Rjv bvg 

63 gv`vixcyi 473| iv‰Ri 

  474| wkePi 

  475| KvjwKwb 

  476| gv`vixcyi m`i 

64 kwiqZcyi 477| bwoqv 

  478| kwiqZcyi m`i 

  479| RvwRiv 

  480| †f`iMÄ 

  481| WvgyW¨v 

  482| †MvmvBinvU| 

 AvkdvK nvwg` 
 mwPe|  
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 †gvt Avey BDmyd (Dc-mwPe), Dc-wbqš¿K, evsjv‡`k dig I cÖKvkbv Awdm, 
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