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ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন, ২০০৯
( ২০০৯ সেনর ৬০ নং আইন )

[ অে াবর ১৫, ২০০৯ ]

িসিট কেপােরশন সং া িবদ মান আইন ও অধ ােদশসমূহ একীভূত, অিভ এবং সমি তকরণকে ণীত আইন
যেহতু িসিট কেপােরশন সং া িবদ মান আইন ও অধ ােদশসমূহ একীভূত, অিভ এবং সমি তকরণকে
েয়াজনীয়;

িবধান করা সমীচীন ও

সেহতু এত ারা িন প আইন করা হইল :-

থম ভাগ
ারি ক

সংি িশেরানাম
ও বতন

১। (১) এই আইন ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন, ২০০৯ নােম অিভিহত হইেব।
(২) এই আইেনর (ক) ধারা ২৪, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩ এবং ১১৩ ব তীত অবিশ ধারাসমূহ ১৪
ম ২০০৮ ি

া তািরেখ কাযকর হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব; এবং

(খ) ধারা ২৪, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩ এবং ১১৩ অিবলে কাযকর হইেব।

সং া

২৷ িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,(১) “আইন েয়াগকারী সং া” অথ পুিলশ বািহনী, আমড পুিলশ ব াটািলয়ান, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ান,
আনসার বািহনী, ব াটািলয়ান আনসার,1[বডার গাড বাংলােদশ এবং কা গাড বািহনী];
(২) “আদশ কর তফিসল” অথ ধারা ৮৪ এর অধীন ণীত আদশ কর তফিসল;
(৩) “আিথক িত ান ” অথ আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এবং অথ
ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এ সং ািয়ত আিথক িত ান;
(৪) “আবজনা” অথ জ াল, উি

, িব া-ময়লািদ, জীব-জ র মৃতেদহ, নদমার তলািন, পয়ঃ ণালীর িথতােনা

ব , ময়লার প, বজ এবং অন য কান দূিষত পদাথ বা আপি কর ব ;
(৫) “ইমারত” অেথ কান দাকান, বািড়ঘর, কুঁেড়ঘর, বঠকঘর, চালা, আ াবল বা য কান েয়াজেন য কান
ব ািদ সহেযােগ িনিমত কান ঘরা, দয়াল, পািন-সংর ণাগার, বারা া, াটফরম, মেঝ ও িসঁিড়ও ইহার
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হইেব;

(৬) “ইমারত িনমাণ” অথ কান নূতন ইমারত িনমাণ;
(৭) “ইমারত পুনঃিনমাণ” অথ িনেদিশতভােব একিট ইমারেতর উে খেযাগ পিরবতন;
(৮) “ইমারত রখা” অথ এই প রখা যাহার বািহের িবদ মান িকংবা
বিহেদয়ােলর কান অংশ ি

ািবত রা ার িদেক ইমারেতর বিহমুখ বা

হইেব না;

(৯) “উপ-আইন” অথ আইেনর অধীন ণীত উপ-আইন;
(১০) “উপ-কর” অথ এই আইেনর অধীন আেরািপত উপ-কর;
(১১) “উ য়ন কতৃপ ” অথ শহর উ য়েনর কাযাবলী স াদেনর দািয়ে িনেয়ািজত কান সং া বা কতৃপ ;
(১২) “ওয়াটার ওয়াকস” অেথ কান দ, জল বাহ, ঝণা, কূপ, পা , সংরি ত-জলাধার, পুকুর, নল, জলকপাট,
পাইপ, কালভাট এবং পািন সরবরাহ বা ব বহােরর জন ব ব ত অন ান য পািতও ইহার অ ভু

হইেব;

(১৩) “ওয়াড” অথ একজন কাউি লর িনবাচেনর উে েশ সীমানা-িনধািরত একিট ওয়াড;
(১৪) “িসিট কেপােরশন” বা “কেপােরশন” অথ এই আইেনর অধীন গিঠত কান িসিট কেপােরশন;
(১৫) “কনজারেভ ী” অথ আবজনা অপসারণ ও হ া র;
(১৬) “কমকতা ” অথ কেপােরশেনর কান কমকতা এবং কান কমচারীও ইহার অ ভু
(১৭) “কর” অথ কান কর, উপ-কর, রইট, টাল, িফ,
কান করও ইহার অ ভু

হইেব;

এবং এই আইেনর অধীন আেরাপেযাগ অন য

হইেব;

(১৮) “কাউি লর” অথ িসিট কেপােরশেনর কান কাউি লর;
(১৯) “কারখানা” অথ বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ (২০০৬ এর ৪২ নং আইন) এর ধারা ২(৭) এ সং ািয়ত
“কারখানা”;
(২০) “খাজনা” অথ আইনস ত উপােয় কান ইমারত বা জিম অিধকাের রািখবার কারেণ উহার দখলদার বা
ভাড়ািটয়া বা লীজ হীতা কতৃক আইনতঃ েদয় অথ িকংবা ব ;
(২১) “খাদ ” অথ ঔষধ এবং পানীয় ব তীত মানুেষর পানাহােরর িনিম ব ব ত সকল কার ব ;
(২২) “গণ ান” অথ কান ভবন, আি না অথবা ান যখােন সাধারণ জনগেণর েবশািধকার রিহয়ােছ;
(২৩) “জনপথ” অথ সবসাধারেণর ব বহায পথ, রা া বা সড়ক;
(২৪) “জিম” অথ িনমাণাধীন বা িনিমত অথবা জলম

য কান জিম;

(২৫) “ টাল” অথ এই অ◌াইেনর অধীন আেরািপত টাল;
(২৬) “ াগ” বা “ঔষধ” অথ অভ রীণ অথবা বািহ কভােব ব বহােরর জন ঔষধ িহসােব ব ব ত য কান ব
এবং ঔষেধর িম েণ অথবা
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(২৭) “ ন” অেথ ভূ-িন

নদমা, রা া বা বািড়-ঘেরর নদমা, সুড় , কালভাট, পিরখা, নালা, বৃি র পািন ও

নাংরা পািন বহেনর জন অন য কান কার ব ব াও ইহার অ ভু

হইেব;

(২৮) “তফিসল” অথ এই আইেনর কান তফিসল;
(২৯) “তহিবল” অথ ধারা ৭০ এর অধীন গিঠত িসিট কেপােরশন তহিবল;
(৩০) “দখলদার” অেথ সামিয়কভােব জিম বা ইমারত বা উহার অংেশর জন উহার মািলকেক ভাড়া দান কেরন
বা তাহা দােনর জন দায়ী থােকন এমন ব ি ও অ ভু
(৩১) “

হইেবন;

খামার” অথ কান খামার, গ র ছাউিন, গায়ালঘর, ধ সংর ণাগার, েধর দাকান বা এমন কান

ান য ান হইেত ধ অথবা

জাত ব িব েয়র জন সরবরাহ করা হয়;

(৩২) “িনধািরত কতৃপ ” অথ সরকার বা এই আইেনর কান সুিনিদ উে শ পূরণকে
দ

সরকার কতৃক

মতা

য কান সরকাির কমকতা;

(৩৩) “িনবাচন কিমশন” অথ গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান ◌র অনুে দ ১১৮ এর অধীন িতি ত িনবাচন
কিমশন;
(৩৪) “িনবাচনী আিপল াইবু নাল” অথ ধারা ৩৮ এর অধীন গিঠত িনবাচনী আিপল াইবু নাল;
(৩৫) “িনবাচনী াইবু নাল” অথ ধারা ৩৮ এর অধীন গিঠত িনবাচনী াইবু নাল;
(৩৬) “িনবাচন পযেব ক” অথ কান ব ি
অনুেমািদত কান ব ি

বা সং া যাহােক িনবাচন কিমশন বা এত ে েশ তদকতৃক

কতৃক এই আইেনর অধীন কান িনবাচন পযেব েণর জন িলিখতভােব অনুমিত দওয়া

হইয়ােছ;
(৩৭) “ নিতক

লনজিনত অপরাধ” অথ Penal Code,1860 (Act. No. XIV of 1860) ত

সং ািয়ত চাঁদাবািজ, চুির, স ি

আ সাৎ, িব াস ভংগ, ধষণ, হত া, খুন এবং Prevention of

Corruption Act, 1947 (Act. II of 1947) এ সং ািয়ত "Criminal misconduct"ও ইহার
অ ভু

হইেব;

(৩৮) “পুিলশ কমকতা” অথ পুিলশ বািহনীর সাব-ই েপ র ও তদূ

পদ-মযাদাস

কান পুিলশ কমকতা;

(৩৯) “ ধান িনবাহী কমকতা” অথ িসিট কেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা;
(৪০) “ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;
(৪১) “িফস” অথ এই আইেনর অধীন ধাযকৃত িফস;
(৪২) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
(৪৩) “ব াংক” অথ (ক) ব াংক কা ানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ণ) এ সং ািয়ত ব াংক কা ানী ;
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(খ) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O No. 128 of 1972)
এর অধীন িতি ত বাংলােদশ িশ

ঋণ সং া ;

(গ) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O No. 129 of 1972) এর অধীন
িতি ত বাংলােদশ িশ

ব াংক ;

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O
No. 7 of 1973) এর অধীন িতি ত বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইন া কেপােরশন;
(ঙ) The Bangaladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O. No. 27 of 1973) এর অধীন
িতি ত বাংলােদশ কৃিষ ব াংক;
(চ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance
No. XL of 1976) এর অধীন িতি ত ইনেভ েম কেপােরশন অব বাংলােদশ;
(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No. LVIII
of 1986) এর অধীন িতি ত রাজশাহী কৃিষ উ য়ন ব াংক; বা
(জ) কা ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এর অধীন িতি ত Basic Bank Limited
(Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited);
(৪৪) “ভাড়া” অথ কান দালান বা ভূিম দখল বাবদ ভাড়ািটয়া বা ইজারা হীতা কতৃক আইনস তভােব পিরেশাধ
কান অথ বা ব ;
(৪৫) "লাভজনক পদ" (Office of profit) অথ জাত িকংবা সরকাির সংিবিধব কতৃপ
মািলকানাধীন শতকরা প াশ ভাগ বা তদূ

শয়ারভু

বা সরকাির

পাবিলক িলিমেটড কা ানীেত সাব িণক বতনভু

পদ

বা অব ান;
(৪৬) “মািলক” অেথ আপাততঃ জিম ও ইমারেতর ভাড়া অথবা উহােদর য কান একিটর ভাড়া িনজ দািয়ে
অথবা কান ব ি র অথবা সমােজর অথবা কান ধমীয় অথবা দাতব কােজর িতিনিধ অথবা াি িহসােব সং হ
কিরেতেছন অথবা যিদ জিম অথবা ইমারত ভাড়ািটয়ার িনকট ভাড়া দান কিরেল িযিন তাহা সং হ কিরেতন
এই প ব ি

অ ভু

হইেবন;

(৪৭) “ ময়র” অথ িসিট কেপােরশেনর ময়র;
(৪৮) “যানবাহন” অথ রা ায় ব বহারেযাগ চাকাযু

পিরবহন;

2

[(৪৮ক) ‘‘রাজৈনিতক দল’’ অথ Representation of the People Order, 1972 (P.O No.

155 of 1972) এর article 2 (xixa) ত সং ািয়ত registered political party;]
(৪৯) “সিচব” অথ িসিট কেপােরশেনর সিচব;
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(৫০) “সং ামক ব ািধ” অথ এমন ব ািধ যাহা একজন ব ি

হইেত অন ব ি েক সং িমত কের এবং সরকার

কতৃক সরকাির গেজেট কািশত অন য কান ব ািধও ইহার অ ভু

হইেব;

(৫১) “সরকার ” অথ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার;
(৫২) “সরকাির রা া” অথ সরকার িকংবা ানীয় সরকার িত ান অথবা অন কান ানীয় কতৃপ

কতৃক

র ণােব ণাধীন জনগেণর চলাচেলর জন য কান রা া;
(৫৩) “সড়ক রখা” অথ রা া ধারেণর ভূিম এবং রা ার অংশ িবেশষ গঠেনর ভূিমেক পা বতী ভূিম হইেত
িবভ কারী রখাও ইহার অ ভু
(৫৪) “সুয়ােরজ” অথ একিট

হইেব;
েনর মাধ েম বািহত পয়ঃিন াশন, দূিষত পািন, বৃি র পািন এবং নদমা বািহত য

কান দূিষত বা নাংরা ব ািদ;
(৫৫) “সংিবিধব সরকাির কতৃপ ” অথ গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান ◌র অনুে দ ১৫২(১) এ সং ািয়ত
কান সংিবিধব সরকাির কতৃপ ;
3

[(৫৫ক) ‘‘ ত

াথী’’ অথ এই প কান াথী িযিন রাজৈনিতক দল কতৃক মেনানয়ন া নেহন;]

(৫৬) “ ায়ী কিমিট” অথ এই আইেনর ধারা ৫০ এর অধীন গিঠত ায়ী কিমিট।

ি তীয় ভাগ
থম অধ ায়

িসিট কেপােরশন িত া, ইত ািদ
িসিট কেপােরশন
িত া

৩৷ (১) অন কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই আইন বলবৎ হইবার সে সে িবদ মান সকল িসিট
কেপােরশন এই আইেনর অধীন িতি ত যথা েম ঢাকা িসিট কেপােরশন, চ াম িসিট কেপােরশন, রাজশাহী
িসিট কেপােরশন, খুলনা িসিট কেপােরশন, বিরশাল িসিট কেপােরশন ও িসেলট িসিট কেপােরশন িহসােব গণ
হইেব৷
(২) িতিট িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন এলাকাসমূেহর িববরণ থম তফিসলভু

হইেব।

(৩) সরকার, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত নূতন িসিট কেপােরশন িত া কিরেত পািরেব।
(৪) নূতন িসিট কেপােরশন িত ার

ে , িনধািরত মানদে , অন ােন র মেধ , িন বিণত িবষয়সমূহও অ ভু

থািকেব, যথাঃ
(ক) িবদ মান পৗর-এলাকার জনসংখ া;
(খ) জনসংখ ার ঘন ;
(গ) ানীয় আেয়র উৎস;
(ঘ) এলাকার অথৈনিতক
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(ঙ) অবকাঠােমাগত সুিবধািদ ও স সারেণর সুেযাগ;
(চ) িবদ মান পৗরসভার বািষক আয়; এবং
(ছ) জনমত।
(৫) য এলাকা লইয়া নূতন িসিট কেপােরশন গিঠত হইেব সই এলাকার নােমই উ

িসিট কেপােরশেনর নামকরণ

হইেব।
(৬) িসিট কেপােরশন একিট সংিবিধব সং া হইেব এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ সীলেমাহর
থািকেব এবং এই আইন ও িবিধ সােপে , ইহার াবর ও অ াবর উভয় কার স ি অজন কিরবার, অিধকাের
রািখবার ও হ া র কিরবার মতা থািকেব এবং ইহার নােম ইহা মামলা দােয়র কিরেত পািরেব বা ইহার িব ে ও
মামলা দােয়র করা যাইেব।
(৭) গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান ◌র ৫৯ (১) অনুে দ অনুযায়ী িতিট িসিট কেপােরশন একিট শাসিনক
একাংশ বা ইউিনট িহসােব গণ হইেব।

ঢাকা িসিট
কেপােরশন
িবভি করণ,
ইত ািদ

4

[৩ক। (১) এই আইেনর অন ান িবধােন যাহা িকছুই থাকুক না কন, ধারা ৩(১) এর অধীন িতি ত ঢাকা িসিট

কেপােরশন, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন এবং ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন নােম িবভ

হইেব।

(২) ঢাকা িসিট কেপােরশন এর কমকতা ও কমচারী, স দ, অিধকার, ঋণ, দায় ও দািয় , সুিবধা এবং াবরঅ াবর সকল স ি , নগদ ও ব াংক ি িত, সংরি ত সি ত তহিবল, িবিনেয়াগ এবং অন সকল অিধকার এবং
এই প স ি েত অথবা উহা হইেত উ ূত বা অিজত অন ান সকল াথ ও অিধকার এবং সকল বিহ, রিজ ার,
রকডপ এবং অন সকল দিলল-দ ােবজ সরকার, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত, তেব িবিধ ণীত না হওয়া
পয সরকাির আেদশ ারা, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন ও ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেন

মত, হ া র,

ন , ানা র বা বদলীর ব ব া হণ কিরেব।
(৩) ঢাকা িসিট কেপােরশন কতৃক বা উহার িব ে দােয়রকৃত মামলা বা কাযধারা

মত, ঢাকা উ র িসিট

কেপােরশন বা ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন কতৃক বা উহার িব ে দােয়রকৃত মামলা বা কাযধারা বিলয়া গণ
হইেব।
(৪) ঢাকা িসিট কেপােরশন কতৃক ইেতাপূেব জারীকৃত সকল িবধান, উপ-আইন, আেদশ,
আইেনর মতা স

অন ান দিলল এবং েযাজ সকল িবিধ,

াপন, নািটশ বা

মত, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন ও ঢাকা

ে

েযাজ হইেব এবং ঢাকা িসিট কেপােরশন কতৃক দ সকল লাইেস ,

অনুমিত, আেরািপত কর, ইত ািদ

মত, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন ও ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন কতৃক

দি ণ িসিট কেপােরশন এর

দ , ম ুরীকৃত বা আেরািপত বিলয়া গণ হইেব।]

িসিট কেপােরশেনর
এলাকা স সারণ
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৪৷ (১) সরকার, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত, সরকাির গেজেট
এলাকােক কেপােরশেনর সীমানার অ ভু

াপন ারা িসিট কেপােরশন সংল

কান

অথবা কেপােরশেনর কান এলাকােক উহার সীমানা-বিহভূত কিরেত

পািরেব ৷
(২) কান এলাকা িসিট কেপােরশেনর এলাকার অ ভু
অধীন দ সকল আেদশ, িনেদশ ও মতা উ

করা হইেল, এই আইন, িবিধ, িবধান এই আইেনর

এলাকায় েযাজ হইেব ৷

(৩) কান এলাকা িসিট কেপােরশেনর এলাকার বিহভূত করা হইেল, এই আইন, িবিধ, িবধান এবং এই আইেনর
অধীন দ সকল আেদশ, িনেদশ ও মতা উ
(৪) সরকার, সরকাির গেজেট

এলাকায় আর েযাজ হইেব না।

াপন ারা, েয়াজনেবােধ, এই আইেনর থম তফিসল সংেশাধন কিরেত

পািরেব।

িসিট কেপােরশন
গঠন

৫৷ (১) েত ক িসিট কেপােরশন িন িলিখত ব ি বেগর সম েয় গিঠত হইেবঃ
(ক) ময়র;
(খ) সরকার কতৃক সরকাির গেজেট

াপন ারা িনধািরত সংখ ক কাউি লর; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কবল মিহলােদর জন সংরি ত িনধািরত সংখ ক কাউি লর।
(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন িনধািরত সংখ ক কাউি লেরর এক-তৃতীয়াংেশর সমসংখ ক আসন,
অতঃপর সংরি ত আসন বিলয়া উি িখত, মিহলােদর জন সংরি ত থািকেবঃ
তেব শত থােক য, সংরি ত আসন বিহভূত আসেন মিহলা াথীেদর সরাসির অংশ হণেক বািরত কিরেব না।
ব াখ াঃ এই উপ-ধারার অধীন সংরি ত আসেনর সংখ া িনধারেণর
উ

ভ াংশ অেধক বা তদূ

ে , যিদ উ

সংখ ার ভ াংশ থােক এবং

হয়, তেব উহােক পূণ সংখ া বিলয়া গণ কিরেত হইেব এবং যিদ উ

ভ াংশ

অেধক এর কম হয়, তেব উহােক উেপ া কিরেত হইেব।
(৩) ময়েরর পদসহ কেপােরশেনর শতকরা পঁচা র ভাগ ওয়ােডর কাউি লর পেদর িনবাচন অনুি ত হইেল এবং
িনবািচত কাউি লরগেণর নাম সরকাির গেজেট

কািশত হইেল, কেপােরশন, এই আইেনর অন ান িবধান

সােপে , যথাযথভােব গিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব।
ব াখ াঃ এই উপ-ধারায় 'কাউি লর' অেথ সংরি ত আসেন িনবািচত কাউি লরও বুঝাইেব।
(৪) ময়র পদািধকারবেল একজন কাউি লর বিলয়া গণ হইেবন।

িসিট কেপােরশেনর
ময়াদ

৬৷ কেপােরশেনর ময়াদ উহা গিঠত হইবার পর উহার থম সভা অনুি ত হইবার তািরখ হইেত পাঁচ বৎসর
হইেব5[।]

ি তীয় অধ ায়

ময়র ও কাউি লর স িকত িবধান
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৭৷ (১) ময়র বা কান কাউি লর পেদ িনবািচত ব ি

তাহার কাযভার হেণর পূেব িনধািরত প িত ও সমেয়র

মেধ ি তীয় তফিসেল বিণত ছেক সরকার কতৃক মেনানীত ব ি র স ুেখ শপথ হণ বা ঘাষণা দান কিরেবন
এবং শপথ বা ঘাষণাপে

া রদান কিরেবন।

(২) ময়র বা কাউি লরগেণর নাম সরকাির গেজেট কািশত হইবার ি শ িদেনর মেধ সরকার বা ত কতৃক
মেনানীত কতৃপ

স ি স িকত
ঘাষণা

ময়র ও সকল কাউি লরেক শপথ হণ বা ঘাষণা দােনর ব ব া কিরেবন।

৮৷ (১) ময়র এবং েত ক কাউি লরেক, শপথ হণ বা ঘাষণা দােনর সময় ট া আইেডি িফেকশন ন রসহ
(যিদ থােক) সংি

কর অিফেস দািখলকৃত ও গৃহীত তাহার এবং তাহার পিরবােরর সদস েদর দেশ ও িবেদেশ

অবি ত াবর, অ াবর স ি র সবেশষ িববরণ, একিট হলফনামার মাধ েম সরকার কতৃক মেনানীত কমকতার
িনকট দািখল কিরেত হইেব।
(২) সংি

কর অিফেস দািখলকৃত ও গৃহীত ট া

আইেডি িফেকশন ন র স িলত স েদর সবেশষ িহসাব

দািখল কিরেত না পািরেল বা করা না হইেল, ময়র এবং েত ক কাউি লর শপথ হেণর সময় তাহার এবং
তাহার পিরবােরর য কান সদেস র

, দখল বা াথ আেছ এই কার যাবতীয় াবর এবং অ াবর স ি র

একিট িলিখত িববরণ হলফনামার মাধ েম সরকার কতৃক মেনানীত কমকতার িনকট দািখল কিরেবন।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন দািখলকৃত হলফনামা এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন দািখলকৃত িলিখত িববরণ
অসত

মািণত হইেল, উহা অসদাচরণ গণ হইেব এবং উ

অসদাচরেণর অিভেযােগ

মত, ময়র বা

কাউি লেরর িব ে ব ব া হণ করা যাইেব।
ব াখ া ।- এই ধারার উে শ পূরণকে

‘‘পিরবােরর সদস ’’ বিলেত সংি

ময়র বা কাউি লেরর ী বা ামী

এবং তাহার সিহত বসবাসকারী এবং তাহার উপর স ূণভােব িনভরশীল িপতা, মাতা, পু , কন া, সৎপু ,
সৎকন া, াতা ও ভি েক বুঝাইেব।

ময়র এবং
কাউি লরগেণর
যাগ তা ও
অেযাগ তা

৯৷ (১) কান ব ি

ময়র বা কাউি লর িনবািচত হইবার যাগ হইেবন, যিদ-

(ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক হন;
(খ) তাহার বয়স পঁিচশ বৎসর পূণ হয়;
(গ) ময়েরর

ে িসিট কেপােরশেনর য কান ওয়ােডর ভাটার তািলকায় তাহার নাম িলিপব থােক;

(ঘ) সংরি ত মিহলা আসেনর কাউি লরসহ অন ান কাউি লরেদর

ে সংি

ওয়ােডর ভাটার তািলকায়

তাহার নাম িলিপব থােক।
(২) কান ব ি

ময়র বা কাউি লর পেদ িনবািচত হইবার জন এবং উ

প ময়র বা কাউি লর পেদ

থািকবার যাগ হইেবন না, যিদ িতিন(ক) বাংলােদেশর নাগিরক পিরত াগ কেরন বা হারান;
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(খ) কান উপযু

আদালত কতৃক অ কৃিত বিলয়া ঘািষত হন;

(গ) দউিলয়া ঘািষত হন এবং দউিলয়া ঘািষত হইবার পর দায় হইেত অব াহিত লাভ না কিরয়া থােকন;
(ঘ) কান ফৗজদারী বা নিতক লনজিনত অপরােধ দাষী সাব

হইয়া অনূ ন ই বৎসর কারাদে দি ত হন

এবং তাহার মুি লােভর পর পাঁচ বৎসরকাল অিতবািহত না হইয়া থােক;
(ঙ) জাতে র বা িসিট কেপােরশেনর বা কান সংিবিধব সরকাির কতৃপে র বা অন কান ানীয় কতৃপে র
কান লাভজনক পেদ সাব িণক অিধি ত থােকন;
(চ) কান িবেদশী রা হইেত অনুদান বা তহিবল হণ কের এই প একিট বসরকাির সং ার ধান কাযিনবাহীর
পদ হইেত পদত াগ বা অবসর হণ বা পদচু িতর পর িতন বৎসর অিতবািহত না কিরয়া থােকন;
(ছ) কান সমবায় সিমিত এবং সরকােরর মেধ স ািদত চুি

ব তীত, সরকারেক পণ সরবরাহ কিরবার জন বা

সরকার কতৃক গৃহীত কান চুি র বা বায়ন বা সবা কায ম স াদেনর জন , িতিন তাহার িনজ নােম বা তাহার
াি িহসােব কান ব ি

বা ব ি বেগর নােম বা তাহার সুিবধােথ বা তাহার উপলে

বা কান িহ ু যৗথ

পিরবােরর সদস িহসােব তাহার কান অংশ বা াথ আেছ এই প চুি েত আব হইয়া থােকন;
ব াখ াঃ উপির-উ

দফা (ছ) এর অধীন আেরািপত অেযাগ তা কান ব ি র

(১) চুি িটেত অংশ বা াথ তাহার উপর উ রািধকারসূে বা উইলসূে

ে

েযাজ হইেব না য

ে -

াপক, িনবাহক বা ব ব াপক িহসােব

হ া িরত হয়, যিদ না উহা হ া িরত হইবার পর ছয় মাস অথবা কান িবেশষ

ে রা পিত কতৃক বিধত সময়

অিতবািহত হয়; অথবা
(২) কা ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এ সং ািয়ত কান পাবিলক কা ানীর ারা বা পে
চুি িট স ািদত হইয়ােছ যাহার িতিন একজন শয়ার হা ার মা , তেব উহার অধীন িতিন কান লাভজনক পেদ
অিধি ত পিরচালকও নেহন বা ম ােনিজং এেজ ও নেহন; অথবা
(৩) িতিন কান যৗথ িহ ু পিরবােরর সদস এবং চুি িট তাহার অংশ বা াথ নাই এই প কান ত ব বসা
পিরচালনাকােল পিরবােরর অন কান সদস কতৃক স ািদত হইয়ােছ।
(জ) বা তাহার পিরবােরর কান সদস সংি
িঠকাদার হন বা ইহার জন িনযু

িসিট কেপােরশেনর কায স াদেনর বা মালামাল সরবরােহর জন

িঠকাদারী িত ােনর অংশীদার হন বা িসিট কেপােরশেনর কান িবষেয় তাহার

কান কার আিথক াথ থােক বা িতিন সরকার কতৃক িনযু

অত াবশ ক কান েব র িডলার হন ;

(ঝ) বসবােসর িনিম গৃহ-িনমােণর জন কান ব াংক হইেত গৃহীত ঋণ ব তীত, মেনানয়নপ জমা দওয়ার
তািরেখ ত কতৃক কান ব াংক বা আিথক িত ান হইেত গৃহীত কান ঋণ বা উহার কান িকি পিরেশােধ খলাপী
হইয়া থােকন;
(ঞ) এমন কান কা ানীর পিরচালক বা ফােমর অংশীদার হন, যাহা কান ব াংক বা আিথক িত ান হইেত
গৃহীত কান ঋণ বা উহার কান িকি পিরেশােধ, মেনানয়নপ জমা দয়ার তািরেখ খলাপী হইয়ােছ;
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ব াখ াঃ উপির-উ

দফা (ঝ) ও (ঞ) এর উে শ সাধনকে

বা জািমনদার, িযিন বা যাহােদর াথ সংি

“ঋণ খলাপী ” অেথ ঋণ হীতা ছাড়াও ব কদাতা

কা ানী বা ফাম Banker's Book of Account এ ঋণ

খলাপী িহসােব িচি ত আেছ তাহােদরেকও বুঝাইেব;
(ট) ব াংক বা আিথক িত ান হইেত গৃহীত কান ঋণ ময়ােদা ীণ অব ায় অনাদায়ী রােখন;
(ঠ) কেপােরশেনর িনকট হইেত গৃহীত কান ঋণ তাহার িনকট অনাদায়ী রােখন বা কেপােরশেনর িনকট তাহার
কান আিথক দায়- দনা থােক;
(ড) কেপােরশন িকংবা সরকার কতৃক িনেয়াগকৃত িনরী েকর িতেবদন অনুযায়ী দায়েযাগ অথ কেপােরশনেক
পিরেশাধ না কেরন;
(ঢ) অন কান ানীয় সরকার িত ান বা জাতীয় সংসেদর সদস হন;
(ণ) কান সরকাির বা আধাসরকাির দ র, ায় শািসত সং া, ানীয় কতৃপ , সমবায় সিমিত, ইত ািদ হইেত
নিতক লন, নীিত. অসদাচরণ ইত ািদ অপরােধ চাকুরীচু ত হইয়া পাঁচ বৎসর অিত া না কেরন;
(ত) িসিট কেপােরশেনর তহিবল তস েফর কারেণ দ া হন;
(থ) িবগত পাঁচ বৎসেরর মেধ য কান সমেয় Penal Code, 1860 (Act No.XIV of 1860) এর
section 189 ও 192 অনুযায়ী দাষী সাব

হইয়া সাজা া হন;

(দ) িবগত পাঁচ বৎসেরর মেধ য কান সমেয় Penal Code, 1860 (Act No.XIV of 1860) এর
section 213, 332, 333 ও 353 অনুযায়ী দাষী সাব

হইয়া সাজা া ও অপসািরত হন;

(ধ) কান আদালত কতৃক ফরারী আসামী িহসােব ঘািষত হন;
(ন) জাতীয় বা আ জািতক আদালত বা াইবু নাল কতৃক যু াপরাধী িহসােব দাষী সাব

হন৷

(৩) েত ক ময়র ও কাউি লর াথী মেনানয়নপ দািখেলর সময় এই মেম একিট হলফনামা দািখল কিরেবন
য, উপ-ধারা (২) অনুযায়ী িতিন ময়র বা কাউি লর িনবাচেনর অেযাগ নেহন।

একািধক পেদ
ািথতায় বাধা

১০৷ (১) কান ব ি
(২) যিদ কান ব ি

একই সােথ ময়র ও কাউি লর পেদ াথী হইেত পািরেবন না।
একই সােথ কান কেপােরশেনর একািধক পেদ মেনানয়নপ দািখল কেরন, তাহা হইেল

তাহার সকল মেনানয়নপ বািতল হইেব।
(৩) িসিট কেপােরশেনর ময়াদকােল ময়র পদ শূন হইেল, কান কাউি লর, ীয় পদ ত াগ কিরয়া ময়েরর
পেদর িনবাচেন িত ি তা কিরেত পািরেবন।

ময়র ও
কাউি লরগেণর
পদত াগ

১১৷ (১) সরকােরর উে েশ

া রযু

(২) কান কাউি লর ময়েরর উে েশ
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(৩) সরকার, বা

ময়র ও
কাউি লরগেণর
সামিয়ক
বরখা করণ৷

মত, ময়র কতৃক সংি

১২৷ (১) যে ে
কায ম আর

পদত াগপ

াি র তািরখ হইেত পদত াগ কাযকর হইেব।

কান িসিট কেপােরশেনর ময়র অথবা কাউি লেরর অপসারেণর জন ধারা ১৩ এর অধীন
করা হইয়ােছ অথবা তাহার িব ে

ফৗজদারী মামলায় অিভেযাগপ আদালত কতৃক গৃহীত

হইয়ােছ, সইে ে সরকার, িলিখত আেদেশর মাধ েম,

মত, ময়র বা কান কাউি লরেক সামিয়কভােব

বরখা কিরেত পািরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িসিট কেপােরশেনর কান ময়রেক সামিয়কভােব বরখাে র আেদশ দান করা
হইেল উ

আেদশ াি র িতন িদেনর মেধ সামিয়কভােব বরখা কৃত ময়র,

সদেস র িনকট ীয় দািয় হ া র কিরেবন এবং উ
অথবা উ

মানুসাের ময়র প ােনেলর জ

ময়েরর িব ে আনীত কায ম শষ না হওয়া পয

ময়র অপসািরত হইেল, তাহার পিরবেত নূতন ময়র িনবািচত না হওয়া পয দািয়

া

ময়র

সামিয়কভােব বরখা কৃত ময়েরর দািয় পালন কিরেবন।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কেপােরশেনর কান কাউি লরেক সামিয়কভােব বরখাে র আেদশ দান করা
হইেল উ

আেদশ াি র িতন িদেনর মেধ সামিয়কভােব বরখা কৃত কাউি লর, ময়র কতৃক মেনানীত পা বতী

ওয়ােডর একজন কাউি লেরর িনকট

ীয় দািয়

কায ম শষ না হওয়া পয অথবা উ

কাউি লর অপসািরত হইেল, তাহার পিরবেত নূতন কাউি লর িনবািচত

না হওয়া পয দািয়

ময়র এবং
কাউি লরগেণর
অপসারণ

হ া র কিরেবন এবং উ

কাউি লেরর িব ে

আনীত

া কাউি লর, সামিয়কভােব বরখা কৃত কাউি লেরর দািয় পালন কিরেবন।

১৩৷ (১) ময়র অথবা কাউি লর তাহার ীয় পদ হইেত অপসারণেযাগ হইেবন, যিদ িতিন(ক) যুি স ত কারণ ব িতেরেক িসিট কেপােরশেনর পর পর িতনিট সভায় অনুপি ত থােকন; অথবা
(খ) নিতক লনজিনত অপরােধ আদালত কতৃক দি ত হন;
(গ) দািয় পালন কিরেত অ ীকার কেরন অথবা শারীিরক বা মানিসক অসামেথ র কারেণ দািয় পালেন অ ম
হন;
(ঘ)অসদাচরণ বা মতার অপব বহােরর দােয় দাষী সাব

হন;

(ঙ) ধারা ৯ (৩) অনুযায়ী িনবাচেনর অেযাগ িছেলন মেম িনবাচন অনু ােনর িতন মােসর মেধ

মািণত হয়;

(চ) বািষক ১২িট মািসক সভার পিরবেত নু নতম ৯িট সভা হণেযাগ কারণ ব তীত অনু ান কিরেত, বা
উ

মত,

সভাসমূেহ উপি ত থািকেত ব থ হন।

ব াখ াঃ এই উপ-ধারায় বিণত ‘অসদাচরণ’ বিলেত মতার অপব বহার, এই আইন অনুযায়ী িবিধ-িনেষধ পিরপ ী
কাযকলাপ, নীিত, অস পােয় ব ি গত সুিবধা হণ, প পািত , জন ীিত, ই াকৃত অপশাসন, িনবাচনী
ব েয়র িহসাব দািখল না করা বা অসত তথ
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(২) িবিধ ারা িনধািরত কতৃপ

সরকাির গেজেট আেদশ ারা, উপ-ধারা (১) এ বিণত কারেণ ময়র বা কান

কাউি লরেক অপসারণ কিরেত পািরেব।
(৩) অপসারেণর িস া চূড়া কিরবার পূেব িবিধ মাতােবক তদ ও অিভযু েক আ প

সমথেনর সুেযাগ

িদেত হইেব।
(৪) িসিট কেপােরশেনর কান ময়র বা কাউি লরেক উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তাহার পদ হইেত অপসারণ করা
হইেল, ঐ আেদেশর তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ িতিন রা পিতর িনকট আিপল কিরেত পািরেবন এবং রা পিত
কতৃক উ

আিপল িন ি না হওয়া পয অপসারণ আেদশিট িগত থািকেব এবং সংি

দােনর সুেযাগ দােনর পর রা পিত উ

প গণেক ব ব

অপসারণ আেদশিট পিরবতন, বািতল বা বহাল রািখেত পািরেবন।

(৫) রা পিত কতৃক উপ-ধারা (৪) এর অধীন দ আেদশ চূড়া বিলয়া গণ হইেব।
(৬) এই আইেনর অন ান িবধােন যাহা িকছুই থাকুক না কন, অপসািরত কান ব ি

সংি

িসিট কেপােরশেনর

কাযকােলর অবিশ ময়ােদর জন িনবািচত হইবার যাগ হইেবন না।

অনা া াব

১৪৷ (১) এই আইেনর কান িবধান লংঘন বা
কাউি লেরর িব ে অনা া

তর অসদাচরেণর অিভেযােগ কেপােরশেনর ময়র বা কান

াব আনয়ন করা যাইেব।

(২) িনধািরত কতৃপে র িনকট ময়র বা

মত, কান কাউি লেরর িব ে অনা া

াব আনয়েনর

ে ,

কেপােরশেনর িনবািচত কাউি লরগেণর মাট সংখ ার সাধারণ সংখ াগির অংেশর া ের, উপ-ধারা (১) এ
উি িখত অিভেযােগর িববরণ িলিপব কিরয়া একিট

ােবর নািটশ, একজন কাউি লরেক ব ি গতভােব দািখল

কিরেত হইেব।
(৩) উপ-ধারা (২) এ উি িখত িনধািরত কতৃপ

অনা া

াব াি র পর এক মােসর মেধ অিভেযাগসমূহ

াথিমকভােব তদ কিরেবন এবং তদে অিভেযাগ মািণত হইেল সংি

ময়র বা

মত, কাউি লরেক, দশ

কায িদবেসর মেধ কারণ দশােনার জন , নািটশ দান কিরেবন।
(৪) কারণ দশােনার নািটেশর জবাব সে াষজনক িবেবিচত না হইেল িনধািরত কতৃপ উ
পেনর কাযিদবেসর মেধ অনা া

জবাব াি র অনিধক

াবিট িবেবচনার জন িনবািচত কাউি লরগেণর একিট সভা আহবান কিরয়া

সকল িনবািচত কাউি লরগেণর িনকট সভার নািটশ

রণ কিরেবন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উি িখত সভায়, ময়েরর িব ে অনা া

ােবর

ে , জ তার

প ােনেলর উপি ত একজন কাউি লর এবং কান কাউি লেরর িব ে অনা া

ােবর

মানুসাের ময়েরর
ে , কেপােরশেনর

ময়র সভাপিত কিরেবনঃ
তেব শত থােক য, ময়র বা প ােনল ময়র অনুপি ত থািকেল বা অন কান কারেণ তাহােক পাওয়া না গেল,
উপি ত কাউি লরগেণর মেধ একজন কাউি লর ঐক মেত র িভি েত উ
(৬) উপ-ধারা (২) এ উি িখত িনধািরত কতৃপ উ
bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1026.html
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(৭) উপ-ধারা (৪) এ উি িখত সভা িনয় ণ বিহভূত কান কারণ ছাড়া িগত করা যাইেব না এবং মাট িনবািচত
সদস সংখ ার অেধক সদস সম েয় সভার কারাম গিঠত হইেব।
(৮) সভার

েত সভাপিত অনা া

াবিট সভায় পাঠ কিরয়া

নাইেবন এবং উ ু

আেলাচনা আহবান

কিরেবন।
(৯) সভা
অনা া

হইবার িতন ঘ ার মেধ িবতক বা উ ু

আেলাচনা শষ না হইেল, গাপন ব ালেটর মাধ েম

াবিটর উপর ভাট হণ কিরেত হইেব।

(১০) সভার ভােটর সমতার

ে সভাপিত একিট ি তীয় বা িনণায়ক ভাট দান কিরেত পািরেবন।

(১১) উপ-ধারা (২) এ উি িখত িনধািরত কতৃপ

সভা শষ হইবার পর পরই অনা া

ভােটর ফলাফলসহ সভার কাযিববরণী সরকােরর িনকট
(১২) অনা া

ােবর অনুিলিপ এবং

রণ কিরেবন।

াবিট মাট সদস সংখ ার ই-তৃতীয়াংশ ভােট গৃহীত হইেল, সংি

ময়র বা

মত,

কাউি লেরর আসনিট সরকার গেজট িব ি র মাধ েম শূন বিলয়া ঘাষণা কিরেব।
(১৩) অনা া

াবিট মাট সদস সংখ ার ই-তৃতীয়াংশ ভােট গৃহীত না হইেল অথবা কারােমর অভােব সভা

অনুি ত না হইেল, সভা অনু ােনর তািরেখর পর ছয় মাস অিত া না হওয়া পয , উপ-ধারা (২) এ উি িখত
অনা া

ােবর নািটশ পুনরায় দান করা যাইেব না।

(১৪) দািয় ভার হেণর ছয় মােসর মেধ িসিট কেপােরশেনর ময়র বা
অনা া

ময়র ও
কাউি লরগেণর
পদ শূন হওয়া

মত, কান কাউি লেরর িব ে

াব আনয়ন করা যাইেব না।

১৫৷ ময়র ও কাউি লেরর পদ শূন হইেব, যিদ িতিন(ক) ধারা ৯(২) এর অধীেন ময়র বা কাউি লর হইবার অেযাগ হইয়া পেড়ন; বা
(খ) ধারা ৭ এর অধীন িনধািরত সমেয়র মেধ শপথ হণ বা ঘাষণা দান কিরেত বা ধারা ৭ এর অধীন
হলফনামা দািখল কিরেত ব থ হন; বা
(গ) ধারা ১১ এর অধীন পদত াগ কেরন; বা
(ঘ) ধারা ১৩ এর অধীন তাহার পদ হইেত অপসািরত হন; বা
(ঙ) মৃতু বরণ কেরন।

আকি ক পদ
শূন তা

১৬৷ িসিট কেপােরশেন ময়াদ শষ হইবার একশত আিশ িদন পূেব ময়র বা কান কাউি লেরর পদ শূন হইেল
পদিট শূন হইবার ন ই িদেনর মেধ ইহা পূরণ কিরেত হইেব এবং িযিন উ
কেপােরশেনর অবিশ ময়ােদর জন উ

পেদ িনবািচত হইেবন িতিন িসিট

পেদ বহাল থািকেবন।

ময়র ও
কাউি লরগেণর
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১৭৷ (১) সরকার কান ময়রেক এবং ময়র কান কাউি লরেক এক বৎসের সেবা িতন মাস ছুিট ম ুর কিরেত
পািরেবন।
(২) কান কাউি লর ছুিটেত থািকেল বা অন কান কারেণ অনুপি ত থািকেল উ
সমেয়র জন ময়র পা বতী ওয়ােডর একজন কাউি লরেক দািয়

দান কিরেত পািরেবন।

(৩) ময়র বা কাউি লেরর উপ-ধারা (১) এ বিণত ছুিটর অিতির
িস া

ময়র ও
কাউি লরগেণর
স ানী ও অন ান
সুিবধা
ময়র ও
কাউি লর কতৃক
রকডপ দিখবার
অিধকার

ছুিট বা অনুপি তকালীন

ছুিটর েয়াজন হইেল সরকার এই িবষেয়

হণ কিরেব।

১৮৷ ময়র ও কাউি লরগণ সরকােরর অনুেমাদন েম কেপােরশন কতৃক িনধািরত হাের িসিট কেপােরশেনর
তহিবল হইেত মািসক স ানীভাতা ও অন ান সুিবধািদ াপ হইেব।

১৯৷ (১) েত ক কাউি লর িনধািরত প িতেত কেপােরশেনর ময়র অথবা সংি
কেপােরশন বা ায়ী কিমিটর শাসিনক এখিতয়ারভু

িবষেয়

ায়ী কিমিটর সভাপিতর িনকট

উ াপন বা ব াখ া দাবী কিরেত পািরেবন।

(২) কেপােরশেনর ময়র বরাবের নািটশ দান কিরয়া কেপােরশেনর য কান কাউি লর অিফস চলাকালীন
সমেয় গাপনীয় নিথপ ব তীত অন ান রকড ও নিথপ

দিখেত পািরেবন।

(৩) কেপােরশেনর ময়র ও েত ক কাউি লর কেপােরশন কতৃক অন কান কতৃপ

ারা বা বািয়ত কান কাজ

বা কে র িট িবচু িত স েক কেপােরশেনর মেনােযাগ আকষণ কিরেত পািরেবন।

ময়েরর প ােনল

২০। (১) িসিট কেপােরশন গিঠত হইবার পর অনুি ত

থম সভার এক মােসর মেধ কাউি লরগণ

অ ািধকার েম তাহােদর িনেজেদর মধ হইেত িতন সদস িবিশ একিট ময়েরর প ােনল িনবাচন কিরেবন।
তেব শত থােক য, িনবািচত িতনজেনর ময়র প ােনেলর মেধ একজন অবশ ই সংরি ত আসেনর কাউি লর
হইেত হইেব।
(২) উপ-দফা (১) অনুযায়ী ময়েরর প ােনল িনবািচত না হইেল সরকার, ময়েরর প ােনল মেনানীত কিরেবন।

ময়র প ােনেলর
সদস কতৃক
ময়েরর দািয়
পালন

২১৷ (১) অনুপি িত িকংবা অসু তােহতু বা অন কান কারেণ ময়র দািয় পালেন অসমথ হইেল িতিন পুনরায়
ীয় দািয়

পালেন সমথ না হওয়া পয

এই আইেনর ধারা ২০ অনুযায়ী জ তার

মানুসাের ময়েরর

প ােনেলর কান সদস ময়েরর সকল দািয় পালন কিরেবন।
(২) পদত াগ, অপসারণ অথবা মৃতু জিনত কারেণ ময়েরর পদ শূন হইেল শূন পেদ নব িনবািচত ময়র কাযভার
হণ না করা পয

সদস পদ পুনবহাল

জ তার

মানুসাের ময়েরর প ােনেলর কান সদস ময়েরর সকল দািয় পালন কিরেবন।

২২৷ ময়র বা কাউি লর এই আইেনর িবধানমেত অেযাগ ঘািষত হইয়া অথবা অপসািরত হইয়া সদস পদ
হারাইবার পর আিপল, বা উপযু
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ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন, ২০০৯

আেদশ রদ হইেল, িতিন কেপােরশেনর অবিশ ময়ােদর জন

দািয় হ া র

পেদ বহাল হইেবন।

২৩৷ িনবাচেনর পর িনবািচত ময়র, প ােনল ময়র বা অন কান কাউি লর ময়েরর দািয় পালন কিরেত
থািকেল, পূববতী ময়র, প ােনল ময়র বা ময়েরর দািয়

া কাউি লর, তাহার দখেল বা িনয় েণ থাকা

কেপােরশেনর সকল নগদ অথ, পিরস দ, দিলল দ ােবজ, রিজ ার ও সীলেমাহর সরকার কতৃক িনধািরত
কমকতা কতৃক ি রীকৃত তািরখ, সময় ও ােন নূতন িনবািচত ময়র, বা
ময়েরর দািয়

ব ত েয়র দ

া কাউি লেরর িনকট কেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতার উপি িতেত বুঝাইয়া িদেবন।

২৪৷ যিদ কান ময়র বা ময়েরর দািয়

া

হ া র কিরেত ব থ হন, তাহা হইেল িতিন অনূ

অব া িবেশেষ
শাসক িনেয়াগ

মত, মেনানীত প ােনল ময়র বা

কান কাউি লর ধারা ২৩ অনুযায়ী িনিদ সমেয়র মেধ দািয়
িবশ হাজার টাকা অথদে দ নীয় হইেবন।

২৫।6[(১) এই আইেনর অধীন কান নূতন িসিট কেপােরশন িত া করা হইেল অথবা কান িসিট কেপােরশন
িবভ

করা হইেল অথবা কান িসিট কেপােরশন ময়ােদা ীণ হইেল, সরকার, িসিট কেপােরশন গিঠত না হওয়া

পয উহার কাযাবলী স াদেনর উে েশ , একজন উপযু

বি

বা জাতে র কেম িনযু

কমকতােক শাসক

িহসােব িনেয়াগ দান কিরেত পািরেব।]
(২) সরকার, েয়াজনেবােধ, যথাযথ বিলয়া িবেবিচত হয় এমন সংখ ক সদস সম েয় গিঠত কিমিটেক শাসেকর
কম স াদেন সহায়তা দােনর জন িনেয়াগ কিরেত পািরেব।
(৩) শাসক এবং কিমিটর সদস বৃ , যিদ থােক, যথা েম ময়র ও কাউি লেরর

মতা েয়াগ ও দািয়

পালন কিরেব।
7

[(৪) এই আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, উপ-ধারা (১) এর অধীন িনযু

শাসক কান

েমই এেকর

অিধকবার বা
(ক) নূতন িসিট কেপােরশন িত ার

ে ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর অিধককাল;

(খ) িসিট কেপােরশন িবভে র ফেল সৃ নূতন িসিট কেপােরশন িত ার

ে 8[১৮০ (একশত আিশ) িদেনর]

অিধককাল;
(গ) কান িসিট কেপােরশেনর ময়ােদা ীেণর

ে 9[১৮০ (একশত আিশ) িদেনর] অিধককাল-

দািয়ে থািকেত পািরেবন না।]

গেজট
নািটিফেকশন

২৬৷ ময়র বা কান কাউি লেরর পদত াগ, অপসারণ বা অন কান কারেণ পদ শূন হইেল সরকার, উহা সরকাির
গেজেট কাশ কিরেব।

তৃতীয় অধ ায়

ওয়াড িবভি করণ ও সীমানা িনধারণ
bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1026.html
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কেপােরশনেক
ওয়ােড
িবভি করণ

ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন, ২০০৯

২৭৷ (১) সীমানা িনধারণ কমকতা কাউি লর িনবাচেনর উে েশ কেপােরশনেক িনধািরত সংখ ক ওয়ােড িবভ
কিরবার সুপািরশ কিরেবন।
(২) সরকার, সরকাির গেজেট

াপন ারা, জনসংখ ার সবেশষ পিরসংখ ােনর িভি েত, িতিট কেপােরশেনর

ওয়ােডর সংখ া িনধারণ কিরেব।

সীমানা িনধারণ
কমকতা িনেয়াগ

২৮৷ সরকার সীমানা িনধারেণর উে েশ সরকাির গেজেট

াপন ারা, জাতে র কেম িনেয়ািজত ব ি গেণর

মধ হইেত েয়াজনীয় সংখ ক সীমানা িনধারণ কমকতা, এবং, তাহােক সহায়তা কিরবার উে েশ , েয়াজনীয়
সংখ ক সহকারী সীমানা িনধারণ কমকতা িনেয়াগ কিরেব।

ওয়ােডর সীমানা
িনধারণ৷

২৯৷ (১) ওয়াডসমূেহর সীমানা িনধারেণর
ল

ে , এলাকার অখ তা এবং, যতদূর স ব, জনসংখ া িবন ােসর িত

রািখেত হইেব।

(২) সীমানা িনধারণ কমকতা ওয়াডসমূেহর সীমানা িনধারণকে

েয়াজনীয় তদ অনু ান কিরেত ও সংি

নিথপ পরী া কিরেত এবং এত সং া িবষেয় া সকল আপি ও পরামশ িবেবচনা কিরেত পািরেবন; এবং
কেপােরশেনর কা এলাকা কা ওয়ােডর অ ভু

হইেব তাহা উে খ কিরয়া একিট াথিমক ওয়াড তািলকা

কাশ কিরেবন এবং িনধািরত সমেয়র মেধ তৎস েক আপি ও পরামশ দািখল কিরবার আহবান জানাইয়া
একিট নািটশও কাশ কিরেবন।
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন া

কান আপি বা পরামশ বা াথিমক ওয়াড তািলকায় পিরলি ত

িট বা

িবচু িত িন ি করা হইেব।
(৪) সীমানা িনধারণ কমকতা ত কতৃক গৃহীত আপি বা পরামেশর িভি েত কান

িট বা িবচু িত দূরীকরেণর

েয়াজেন, উপ-ধারা (২) এর অধীন কািশত াথিমক ওয়াড তািলকায় েয়াজনীয় সংেশাধন বা পিরবতন কিরেত
পািরেবন।
(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কৃত সংেশাধন বা পিরবতেনর পর, সীমানা িনধারণ কমকতা েত ক ওয়ােডর
অ ভু

সংরি ত আসেনর
ওয়াড সীমানা
িনধারণ

এলাকাসমূহ উে খ কিরয়া ওয়াডসমূেহর একিট চূড়া তািলকা ণয়ন কিরেবন।

৩০৷ সংরি ত আসেনর কাউি লর িনবাচেনর উে েশ , সীমানা িনধারণ কমকতা(ক) ধারা ২৭ এর অধীন কেপােরশনেক েয়াজনীয় সংখ ক ওয়ােড িবভি করেণর সে সে ঐ সকল ওয়াডেক
এই প সমি ত ওয়াড েপ িচি ত কিরেবন যন এই প সমি ত ওয়ােডর সংখ া সংরি ত আসন সংখ ার সমান
হয়।
(খ) সমি ত ওয়ােডর সীমানা িনধারেণর

ে ধারা ২৯ এ বিণত প িত যথাস ব অনুসরণ কিরেবন।

চতুথ অধ ায়

িনবাচন ব ব াপনা
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ভাটার তািলকা

ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন, ২০০৯

৩১৷ (১) েত ক ওয়ােডর জন িনবাচন কিমশন কতৃক ণীত একিট ভাটার তািলকা থািকেব।
(২) কান ব ি

কান ওয়ােডর ভাটার তািলকাভু

হইবার অিধকারী হইেবন, যিদ িতিন-

(ক) বাংলােদেশর নাগিরক হন;
(খ) আঠার বৎসেরর কম বয় না হন;
(গ) কান উপযু

আদালত কতৃক অ কৃিত বিলয়া ঘািষত না হন; এবং

(ঘ) সই ওয়ােডর বািস া হন বা বািস া বিলয়া গণ হন।

ভাটািধকার

৩২৷যাহার নাম কেপােরশেনর কান ওয়ােডর ভাটার তািলকায় িলিপব থািকেব, িতিন কেপােরশেনর িনবাচেন
ভাট দান কিরেত পািরেবন।

িনবাচেন অংশ হণ

10

[৩২ক। ধারা ৯ এর িবধান সােপে , কান িসিট কেপােরশেনর ময়র পেদ িনবাচেন অংশ হেণর জন কান

ব ি েক কান রাজৈনিতক দল কতৃক মেনানীত বা ত

ময়র ও
কাউি লর িনবাচন

াথী হইেত হইেব।]

৩৩৷ (১) ধারা ৩ এর অধীন িতি ত েত ক কেপােরশেনর ময়র এবং ধারা ২৭ এর অধীন িবভ
হইেত একজন কিরয়া কাউি লর এই আইন ও তদধীন ণীত িবিধ অনুযায়ী া বয়

েত ক ওয়াড

ভাটািধকােরর িভি েত

িনবািচত হইেবন।
(২) ধারা ৩০ এর দফা (ক) এর অধীন েত ক সমি ত ওয়াড হইেত একজন কিরয়া মিহলা কাউি লর এই আইন
ও তদধীন ণীত িবিধ অনুযায়ী া বয়

িনবাচেনর সময়,
ইত ািদ

ভাটািধকােরর িভি েত িনবািচত হইেবন।

৩৪৷ (১) িন বিণত সমেয় িসিট কেপােরশেনর িনবাচন অনুি ত হইেব, যথাঃ(ক) এই আইেনর অধীন কেপােরশন থমবার গঠেনর

ে , এই আইন বলবৎ হইবার পর একশত আিশ িদেনর

মেধ ;
(খ) কেপােরশেনর ময়াদ শষ হইবার
(গ) কেপােরশেনর গঠন বািতেলর
12

[(ঘ) কেপােরশন িবভ

ে ,উ

ময়াদ শষ হইবার পূববতী একশত আিশ িদেনর মেধ ;

ে , বািতলােদশ জািরর পরবতী11[একশত আিশ িদেনর মেধ ;]

কিরয়া একািধক িসিট কেপােরশন গঠন করা হইেল সই

ে 13[একশত আিশ িদেনর

মেধ ]।]
(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন িনবািচত ময়র অথবা কাউি লর, কেপােরশেনর ময়াদ শষ না
হওয়া পয কাযভার হণ কিরেত পািরেবন না।

িনবাচন পিরচালনা

৩৫।14[(১)] িনবাচন কিমশন ত কতৃক ণীত িবিধ অনুসাের িসিট কেপােরশেনর ময়র ও কাউি লর িনবাচেনর
আেয়াজন, পিরচালনা ও স াদন কিরেব; এবং অনু প িবিধেত িন প সকল বা য কান িবষেয়র িবধান করা
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(ক) িনবাচন পিরচালনার উে েশ িরটািনং অিফসার, সহকারী িরটািনং অিফসার, ি জাইিডং অিফসার এবং পািলং
অিফসার িনেয়াগ এবং তাহােদর মতা ও দািয় ;
(খ) াথী মেনানয়ন, মেনানয়েনর

ে হলফনামা দািখল, মেনানয়েনর

15

[(খখ) রাজৈনিতক দল কতৃক মেনানীত বা ত

(গ) াথীগণ কতৃক েদয় জামানত এবং উ

ে আপি এবং মেনানয়নপ বাছাই;

াথীর িনবাচেন অংশ হণ সং া

য কান িবষয়;]

জামানত ফরত দান বা বােজয়া করণ;

(ঘ) াথীপদ ত াহার ও তীক বরা ;
(ঙ) াথীর এেজ িনেয়াগ;
(চ) িত ি তা এবং িবনা িত ি তার

ে িনবাচন প িত;

(ছ) ভাট হেণর তািরখ, সময় ও ান এবং িনবাচন পিরচালনা সং া অন ান িবষয়;
(জ) ভাট দােনর প িত;
(ঝ) ভাট বাছাই ও গণনা, ফলাফল ঘাষণা এবং সমসংখ ক ভােটর

ে অনুসরণীয় প িত;

(ঞ) ব ালট পপার এবং িনবাচন সং া অন ান কাগজপে র হফাজত ও িবিলব ন;
(ট) য অব ায় ভাট হণ িগত এবং পুনরায় ভাট হণ করা যায়;
(ঠ) াথীর িনবাচনী ব য় এবং এত সং া যাবতীয় িবষয়;
(ড) ভাট হেণর িদন িনবাচন সং া দািয় পালনরত আইন েয়াগকারী সং ার সদেস র

ফতার কিরবার

মতা;
(ঢ) িনবাচেন নীিতমূলক বা অৈবধ কাযকলাপ ও অন ান িনবাচনী অপরাধ ও উহার দ এবং িত ি

াথীেদর

আচরণ িবিধ ভে র দ ;
(ণ) িনবাচনী িবেরাধ এবং উহার িবচার ও িন ি ;
(ত) অপরাধ িবচারাথ হণ, ম ািজে েটর মতা েয়াগ, মামলার ময়াদ সং া িবষয়ািদ;
(থ) গািড় কুম দখেলর মতা, িনবাচন সংি

কমকতা বদলী, কিতপয়

ে িনবাচন কিমশেনর ভাট হণ ব

রাখার মতা এবং িনবাচন পযেব ক িনেয়ােগ িনবাচন কিমশেনর মতা; এবং
(দ) িনবাচন স িকত আনুষি ক অন ান িবষয়।
(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এর

ে িবিধেত কারাদ , অথদ বা উভয়িবধ দ বা,

মত, ািথতা

বািতল সং া িবধান করা যাইেবঃ
তেব শত থােক য, িনবাচনী অপরােধর জন কারাদে র ময়াদ অনূ ন ছয় মাস এবং অনিধক সাত বৎসর এবং
আচরণ িবিধর কান িবধান লংঘেনর জন কারাদে র ময়াদ অনিধক ছয় মাস অথবা অনিধক প াশ হাজার টাকার
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অথ দ বা উভয়িবধ দে র িবধান করা যাইেব।

ময়র ও
কাউি লর
িনবাচেনর ফলাফল
কাশ

৩৬৷ ময়র এবং কাউি লর িহসােব িনবািচত সকল ব ি র নাম িনবাচেনর পর, িনবাচন কিমশন, যথাশী স ব,
সরকাির গেজেট কাশ কিরেব।

প ম অধ ায়

িনবাচনী িবেরাধ
িনবাচনী দরখা
দািখল

৩৭৷ (১) এই আইেনর অধীন অনুি ত কান িনবাচন বা গৃহীত িনবাচনী কায েমর িবষেয় িনবাচনী াইবু নাল
ব তীত, কান আদালত বা অন কান কতৃপে র িনকট কান আপি উ াপন করা যাইেব না।
(২) কান িনবাচেনর াথী ব তীত, অন কান ব ি

উ

িনবাচন বা িনবাচনী কায ম িবষেয় আপি উ াপন ও

িতকার াথনা কিরয়া িনবাচনী াইবু নােল আেবদন কিরেত পািরেবন না।
(৩) এই আইেনর ধারা ৩৮ এর অধীন গিঠত িনবাচনী
অিভেযাগপ

াইবু নােলর িনকট িনধািরত প িতেত িনবাচনী

পশ কিরেত হইেব।

(৪) কান আদালত(ক) কেপােরশেনর কান ময়র বা কাউি লেরর িনবাচন মূলতবী রািখেত;
(খ) এই আইেনর অধীন িনবািচত কান কেপােরশেনর ময়র বা কাউি লরেক তাহার দািয়

হেণ িবরত রািখেত

;
(গ) এই আইেনর অধীন িনবািচত কান কেপােরশেনর ময়র বা কাউি লরেক তাহার কাযালেয় েবশ করা হইেত
িবরত রািখেত িনেষধা া জাির কিরেত পািরেব না।

িনবাচনী াইবু নাল
ও িনবাচনী আিপল
াইবু নাল গঠন

৩৮৷ (১) এই আইেনর অধীন িনবাচন স িকত িবেরাধ িন ি র জন িনবাচন কিমশন একজন উপযু
িবচার িবভাগীয় কমকতার সম েয় েয়াজনীয় সংখ ক িনবাচনী াইবু নাল এবং একজন উপযু
িবভাগীয় কমকতা ও একজন উপযু

পদমযাদার

পদমযাদার িবচার

পদমযাদার িনবাহী িবভােগর কমকতার সম েয় েয়াজনীয় সংখ ক িনবাচনী

আিপল াইবু নাল গঠন কিরেব।
(২) িনবাচনী ফলাফল গেজেট কােশর ি শ িদেনর মেধ উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত িনবাচনী াইবু নােল
মামলা দােয়র করা যাইেব এবং িনবাচনী াইবু নাল কেপােরশেনর িনবাচন সং া

য কান মামলা উহা দােয়র

কিরবার একশত আিশ িদেনর মেধ িন ি কিরেব।
(৩) িনবাচনী াইবু নাল কতৃক মামলার রায় ঘাষণার ি শ িদেনর মেধ উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত িনবাচনী
আিপল াইবু নােল আিপল দােয়র করা যাইেব এবং িনবাচনী আিপল াইবু নাল কেপােরশেনর িনবাচন সং া
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কান আিপল দােয়র কিরবার একশত আিশ িদেনর মেধ িন ি কিরেব।
(৪) িনবাচনী আিপল াইবু নােলর রায় চূড়া বিলয়া গণ হইেব।

িনবাচনী দরখা
ানা র

৩৯৷ িনবাচন কিমশন িনজ উেদ ােগ, অথবা এত ে েশ কান এক পে র দরখাে র

ি েত, মামলার য কান

পযােয় কান িনবাচনী দরখা বা িনবাচনী আিপল এক াইবু নাল হইেত অন কান িনবাচনী াইবু নােল, বা
মত, িনবাচনী আিপল াইবু নােল ানা র কিরেত পািরেব; এবং য িনবাচনী াইবু নােল বা িনবাচনী আিপল
াইবু নােল িনবাচনী দরখা , বা
দরখা

মত, িনবাচনী আিপল াইবু নােল িনবাচনী দরখা , অথবা িনবাচনী আিপল

ানা র করা হয়, সই িনবাচনী াইবু নাল বা িনবাচনী আিপল াইবু নােল, উ

দরখা , বা

মত,

আিপল য পযােয় ানা র করা হইয়ােছ, সই পযায় হইেত উহার িবচারকায চিলেত থািকেবঃ
তেব শত থােক য, িনবাচনী দরখা বা িনবাচনী আিপল য াইবু নাল বা িনবাচনী আিপল াইবু নােল ানা র
করা হইয়ােছ সই িনবাচনী াইবু নাল অথবা িনবাচনী আিপল াইবু নাল, উপযু

মেন কিরেল, ইতঃপূেব

পরীি ত কান সা ীেক পুনরায় তলব বা পরী া কিরেত পািরেব।

িনবাচনী দরখা ,
আিপল, ইত ািদ
িন ি

৪০৷ িনবাচনী দরখা ও আিপল দােয়র প িত, িনবাচনী াইবু নাল ও িনবাচনী আিপল াইবু নাল কতৃক িনবাচন
িবেরাধ িন ি র প িত, িনবাচনী াইবু নাল ও িনবাচনী আিপল াইবু নালসমূেহর এখিতয়ার ও

মতা, সংি

প েক েদয় িতকার এবং আনুষি ক সকল িবষয় িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

ষ অধ ায়

কেপােরশেনর কাযাবলী
কেপােরশেনর
দািয় ও কাযাবলী

৪১৷ (১) কেপােরশেনর দািয় ও কাযাবলী হইেব িন প, যথাঃ(ক) কেপােরশেনর তহিবেলর সংগিত অনুযায়ী তৃতীয় তফিসেল বিণত দািয় ও কাযাবলী স াদন করা;
(খ) িবিধ এবং সরকার কতৃক, সময় সময়, দ িনেদশনা অনুযায়ী েয়াজনীয় অন ান দািয় ও কাযাবলী
স াদন করা;
(গ) সরকার গেজট িব ি র মাধ েম অন কান দািয় বা কায স াদেনর িনেদশ দান কিরেল উহা স াদন
করা।
(২) ময়র ায়ী কিমিটর সভাপিত এবং কাউি লরগণ এই আইেনর িবধান অনুযায়ী জন ােথ, কেপােরশেনর কায
পিরচালনা কিরেবন এবং কেপােরশেনর িনকট যৗথভােব দায়ী থািকেবন।
(৩) সাধারণ ও সংরি ত আসেনর কাউি লরগেণর দািয় ও কাযাবলী িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

সরকােরর িনকট
কেপােরশেনর
কায ম হ া র,
ইত ািদ

৪২৷ এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন

কান আইেন িভ

প যাহা িকছুই থাকুক না কন, সরকার

েয়াজনেবােধ ত কতৃক িনধািরত শেত -
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(ক) কেপােরশন কতৃক পিরচািলত কান িত ান বা কায ম, সরকােরর ব ব াপনায় বা িনয় েণ; এবং
(খ) সরকার কতৃক পিরচািলত কান িত ান বা কায ম কেপােরশেনর ব ব াপনায় বা িনয় েণ হ া র কিরবার
িনেদশ িদেত পািরেব।

কেপােরশেনর
বািষক শাসিনক
িতেবদন

৪৩৷ (১) কেপােরশন

েত ক বৎসর সরকার কতৃক িনধািরত ফরেম ও প িতেত কেপােরশেনর কায েমর

শাসিনক ও উ য়নমূলক িতেবদন

ত কিরেব এবং পরবতী অথ বৎসেরর ৩০ সে

কিরেব; এবং িনধািরত সমেয়র মেধ

েরর মেধ উহা কাশ

িতেবদন কাশ কিরেত না পািরেল সরকার কেপােরশেনর অনুকূেল অনুদান

দান িগত রািখেত পািরেব।
(২) কেপােরশেনর দািয়

া কমকতা, ময়েরর সিহত পরামশ েম, শাসিনক িতেবদেনর খসড়া

ত কিরেব

এবং উহা চূড়া অনুেমাদেনর জন কেপােরশেনর সভায় উপ াপন কিরেব।
(৩) কেপােরশন কতৃক

মতা দ কমকতা েত ক বৎসেরর ৩১ িডেস েরর মেধ কেপােরশেনর

শাসিনক

িতেবদেনর সারসংে প সমি ত আকাের সরকােরর িনকট উপ াপন কিরেব।
(৪) সরকার উপ-ধারা (৩) অনুসাের া সমি ত বািষক িতেবদন সংি

সংসদীয় কিমিটর িনকট উপ াপন

কিরেব।

নাগিরক সনদ
কাশ

৪৪৷ (১) কেপােরশন “নাগিরক সনদ” শীষক দিলেলর মাধ েম নাগিরক সবা দােনর িববরণ, সবা দােনর
শতসমূহ এবং সবা দােনর িনিদ সময়সীমা িনি তকরেণর িববরণ কাশ কিরেব।
(২) নাগিরক সনদ িত বৎসর অনূ ন একবার হালনাগাদ কিরেত হইেব।
(৩) সরকার কেপােরশেনর জন আদশ নাগিরক সনদ সং া িনেদিশকা ণয়ন কিরেত পািরেব।
(৪) িতিট কেপােরশন সরকােরর অবগিতেত সংি

নাগিরক সনেদর েয়াজনীয় পিরবতন, পিরবধন কিরেত

পািরেব।
(৫) নাগিরক সনেদ িন বিণত সকল বা য কান িবষয় অ ভু
(ক) িতিট সবার িনভুল ও

থািকেব, যথাঃ-

িববরণ;

(খ) সবা দােনর মূল ;
(গ) সবা হণ ও দাবী করা সং া

যাগ তা ও ি য়া;

(ঘ) সবা দােনর িনিদ সময়সীমা;
(ঙ) নাগিরকেদর সবা সং া দািয় ;
(চ) সবা দােনর িন য়তা;
(ছ) সবা দান সং া অিভেযাগ িন ি র ি য়া; এবং
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(জ) সনেদ উি িখত অ ীকার লংঘেনর ফলাফল।

উ ততর তথ
যুি র ব বহার

৪৫৷ েত ক কেপােরশন(ক) িনিদ সময়সীমার মেধ উ ততর তথ

যুি র ব বহার িনি ত কিরেব;

(খ) দফা (ক) ত উি িখত উে শ পূরণকে , সরকার আিথক ও কািরগরী সাহায সহ অন ান সহায়তা দান
িনি ত কিরেব; এবং
(গ) তথ

যুি র মাধ েম

ীয়

িত ােনর নাগিরক সনেদ বিণত আধুিনক সবা সং া

িবষয় ব তীত,

সরকািরভােব দ সকল সবার িববরণ নাগিরকেদর াত কিরবার ব ব া কিরেব।

স ম অধ ায়
িনবাহী মতা

িনবাহী মতা ও
কায পিরচালনা

৪৬। (১) এই আইেনর অধীন যাবতীয় কাযাবলী যথাযথভােব স াদেনর জন

েয়াজনীয় সবিকছু কিরবার মতা

কেপােরশেনর থািকেব।
(২) কেপােরশেনর িনবাহী
মতা া

মতা এই আইেনর অন ান ধারার িবধানাবলী সােপে

ময়র, কাউি লর বা অন কান কমকতার মাধ েম যু

কেপােরশেনর িনকট হইেত

হইেব।

(৩) কেপােরশেনর িনবাহী বা অন কান কায কেপােরশেনর নােম গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া কাশ করা হইেব এবং
উহা িবিধ ারা িনধািরত প িতেত মাণীকৃত হইেত হইেব।
(৪) কেপােরশেনর দনি ন সবা দানমূলক দািয়
মতা অপেণর

রাি ত কিরবার উে েশ উপ-ধারা (২) এর অধীন িনবাহী

াব কেপােরশেনর সভায় অনুেমািদত হইেব এবং

েয়াজনেবােধ, সমেয় সমেয়, উহা

সংেশাধেনর এখিতয়ার কেপােরশেনর থািকেব।
(৫) কেপােরশন কাযব ন এবং আিথক ও শাসিনক মতা স েক িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।

িসিট কেপােরশেনর
এলাকােক অ েল
িবভি করণ

৪৭৷ (১) কেপােরশেনর দনি ন এবং অন ান

সবামূলক কায পিরচালনা িনি ত কিরবার লে

কেপােরশেনর এলাকা, েয়াজন অনুযায়ী, অ েল িবভ

সরকার

কিরেত পািরেব।

(২) েত ক অ েল একিট কিরয়া আ িলক কাযালয় থািকেব এবং অ লভু

ওয়াডসমূেহর সকল িনবািচত

কাউি লরগেণর সম েয় গিঠত কিমিট িবিধ ারা িনধািরত প িতেত আ িলক পযােয় িস া

হণ ও বা বায়ন

কিরেত পািরেব।
(৩) আ িলক কিমিটর সভায় সংি

অ েলর কাউি লরগেণর মধ হইেত ঘুণায়মান প িতেত একজন

কাউি লর সভাপিতর দািয় পালন কিরেবন।

কায স াদন
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৪৮৷ কেপােরশেনর সকল কায িনিদ প িতেত উহার বা উহার ায়ী কিমিটসমূেহর সভায় অথবা ময়র, ধান
িনবাহী কমকতা এবং অন ান কমকতা ও কমচারী কতৃক স ািদত হইেব।

কেপােরশেনর সভা

৪৯৷ (১) ময়র ও অন ান কাউি লরগেণর শপথ হেণর ি শ িদেনর মেধ , অথবা কেপােরশন পুনগঠেনর

ে ,

িবদ মান কেপােরশেনর ময়াদ উ ীেণর ি শ িদেনর মেধ , যাহা পের হয়, কেপােরশন উহার থম সভা অনু ান
কিরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত সভা সংি

কেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতার জারীকৃত নািটেশ অনুি ত

হইেব।
(৩) কেপােরশন িত মােসর থম স ােহ য কান কায িদবেস অনূ ন একবার সভায় িমিলত হইেব এবং সভার
তািরখ অব বিহত পূববতী সভায় িনধািরত হইেব।
(৪) কেপােরশেনর কান সভায় পরবতী সভার তািরখ ও সময় িনধািরত না হইয়া থািকেল, অথবা অব বিহত
পূববতী সভায় িনধািরত কান সভার তািরখ ও সমেয় কেপােরশেনর সভা অনুি ত না হইেল সংি

কেপােরশেনর

ময়র ীয় িবেবচনা অনুযায়ী কেপােরশেনর সভা আহবান কিরেবন।
(৫) কেপােরশেনর ৫০% সদস তলবী সভা আহবােনর জন ময়েরর বরাবের িলিখত অনুেরাধ জানাইেল িতিন
পেনর িদবেসর মেধ অনুে য় একিট সভার তািরখ ও সময় িনধারণ কিরয়া সভা অনু ােনর কমপে

সাত িদবস

পূেব কেপােরশেনর কাউি লরগণেক নািটশ দান কিরেবন।
(৬) ময়র উপ-ধারা (৫) এর অধীন তলবী সভা আহবান কিরেত ব থ হইেল পূেবা

কাউি লরগণ দশ িদবেসর

মেধ অনুে য় সভা আহবান কিরয়া অনূ ন সাত িদবস পূেব কেপােরশেনর ময়র ও কাউি লরগণেক নািটশ দান
কিরেবন এবং এই প সভা কেপােরশেনর কাযালেয় ি রীকৃত তািরেখ অিফস চলাকালীন সমেয় অনুি ত হইেব।
(৭) তলবী সভায় িনধািরত কতৃপ কতৃক িনেয়াগ া একজন পযেব ক উপি ত থািকেত পািরেবন এবং উ
তলবী সভা পিরচালনা ও সভায় গৃহীত িস াে র িবষেয় িনধািরত কতৃপে র িনকট িলিখত

প

িতেবদন সভা

অনু ােনর সাত িদবেসর মেধ দািখল কিরেত হইেব।
(৮) ময়র অথবা তাহার অনুপি িতেত তাহার দািয় পালনকারী ব ি , েয়াজন মেন কিরেল, য কান সময়
কেপােরশেনর সভা আহবান কিরেত পািরেবন।
(৯) কাউি লরগেণর মাট সংখ ার অনূ ন এক-তৃতীয়াংেশর উপি িতেত কেপােরশেনর সভার কারাম গিঠত হইেব।
(১০) এই আইেন িভ
সাধারণ সংখ াগির

প িবধান না থািকেল, কেপােরশেনর সভায় সকল িস া

উপি ত কাউি লরগেণর

ভােট গৃহীত হইেব।

(১১) েত ক কাউি লেরর একিট কিরয়া ভাট দােনর

মতা থািকেব এবং ভােটর সমতার

ে সভাপিতর

একিট ি তীয় বা িনণায়ক ভাট থািকেব।
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(১২) কেপােরশেনর সভায় ময়র, অথবা তাহার অনুপি িতেত, ধারা ২১ এর অধীন তাহার দািয় পালনকারী
প ােনল ময়র অথবা উভেয়র অনুপি িতেত, উপি ত কাউি লরগণ কতৃক িনবািচত কান কাউি লর সভাপিত
কিরেবন।
(১৩) কান

াব সংখ াগির

ভােট গৃহীত হইয়ােছ বা হয় নাই তাহা সভাপিত উ

সভায়

কিরয়া জানাইয়া

িদেবন।
(১৪) সভার আেলাচ সূিচেত কািরগির ও
উ

পূণ িবষেয় কান িবেশষে র মতামত েয়াজন হইেল কেপােরশন

িবষয় বা িবষয়সমূেহ মতামত দােনর জন এক বা একািধক িবেশষ েক সভায় আম ণ জানাইেত পািরেব।

(১৫) িন বিণত সরকাির দ েরর ধানগণ সংি

কেপােরশেনর আম েণ উহার সভায় যাগদান কিরেবন এবং

সভার আেলাচনায় সি য় অংশ হণ করতঃ ব ব

দান কিরেত পািরেবন, তেব তাহােদর কান ভাটািধকার

থািকেব নাঃ
(অ)16[ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন এবং ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন](ক) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা;
(খ) চয়ারম ান, রাজধানী উ য়ন কতৃপ ;
(গ) চয়ারম ান, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ ;
(ঘ) ধান েকৗশলী, গণপূত অিধদ র;
(ঙ) ধান েকৗশলী, াপত অিধদ র;
(চ) ধান েকৗশলী, সড়ক ও জনপদ অিধদ র;
(ছ) ধান েকৗশলী, জন া

েকৗশল অিধদ র;

(জ) ধান েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র;
(ঝ) ধান েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র;
(ঞ) চয়ারম ান, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ

কা ানী িলিমেটড;

(ট) চয়ারম ান, িব, আই, ডিবউ, িট, এ;
(ঠ) চয়ারম ান, িব, আর, িট, এ;
(ড) মহাপিরচালক, া

অিধদ র;

(ঢ) মহাপিরচালক, াথিমক িশ া অিধদ র;
(ণ) মহাপিরচালক, পিরেবশ অিধদ র;
(ত) মহাপিরচালক, ান ও পুনবাসন অিধদ র;
(থ) মহাপিরচালক, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ান (র াব);
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(দ) মহাপিরচালক, বাংলােদশ রলওেয়;
(ধ) মে াপিলটন পুিলশ কিমশনার, ঢাকা;
(ন) চয়ারম ান, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড;
(প) চয়ারম ান, ঢাকা িব ৎ িবতরণ কতৃপ ;
(ফ) চয়ারম ান, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড;
(ব) চয়ারম ান, ঢাকা িব ৎ িবতরণ কা ানী;
(ভ) মহাপিরচালক, ফায়ার সািভস এ িসিভল িডেফ ;
(ম) জলা শাসক, ঢাকা;
(য) ব ব াপনা পিরচালক, ঢাকা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন শন কতৃপ ;
(র) ব ব াপনা পিরচালক, িততাস গ াস।
(আ) চ াম িসিট কেপােরশন(ক) িবভাগীয় কিমশনার, চ াম িবভাগ, চ াম;
(খ) মে াপিলটন পুিলশ কিমশনার, চ াম;
(গ) চয়ারম ান, চ াম পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন কতৃপ ;
(ঘ) চয়ারম ান, চ াম উ য়ন কতৃপ ;
(ঙ) চয়ারম ান, চ াম ব র কতৃপ ;
(চ) জলা শাসক, চ াম;
(ছ) মহাব ব াপক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ

কা ানী িলিমেটড;

(জ) ত াবধায়ক েকৗশলী, গণপূত অিধদ র;
(ঝ) ত াবধায়ক েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ অিধদ র;
(ঞ) ত াবধায়ক েকৗশলী, জন া

েকৗশল অিধদ র;

(ট) ত াবধায়ক েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র;
(ঠ) ত াবধায়ক েকৗশলী, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড;
(ড) পিরচালক, া

অিধদ র;

(ঢ) িনবাহী েকৗশলী, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ ;
(ণ) িতিনিধ, ফায়ার সািভস এ িসিভল িডেফ ;
(ত) িতিনিধ, িব, আর, িট, এ;
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(থ) িতিনিধ, বাংলােদশ রলওেয়;
(দ) িতিনিধ, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ান (র াব)।
(ই) রাজশাহী িসিট কেপােরশন(ক) িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী;
(খ) মে াপিলটন পুিলশ কিমশনার, রাজশাহী;
(গ) জলা শাসক, রাজশাহী;
(ঘ) মহাব ব াপক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ

কা ানী িলিমেটড;

(ঙ) ত াবধায়ক েকৗশলী, গণপূত অিধদ র;
(চ) ত াবধায়ক েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ অিধদ র;
(ছ) ত াবধায়ক েকৗশলী, জন া

েকৗশল অিধদ র;

(জ) ত াবধায়ক েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র;
(ঝ) ত াবধায়ক েকৗশলী, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড;
(ঞ) পিরচালক, া

অিধদ র;

(ট) চয়ারম ান,রাজশাহী উ য়ন কতৃপ ;
(ঠ) িনবাহী েকৗশলী, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ ;
(ড) িতিনিধ, ফায়ার সািভস এ িসিভল িডেফ ;
(ঢ) িতিনিধ, িব, আর, িট, এ;
(ণ) িতিনিধ, বাংলােদশ রলওেয়;
(ত) িতিনিধ, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ান (র াব)।
(ঈ) খুলনা িসিট কেপােরশন(ক) িবভাগীয় কিমশনার, খুলনা িবভাগ, খুলনা;
(খ) মে াপিলটন পুিলশ কিমশনার, খুলনা;
(গ) জলা শাসক, খুলনা;
(ঘ) মহাব ব াপক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ

কা ানী িলিমেটড;

(ঙ) ত াবধায়ক েকৗশলী, গণপূত অিধদ র;
(চ) ত াবধায়ক েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ অিধদ র;
(ছ) ত াবধায়ক েকৗশলী, জন া
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(জ) ত াবধায়ক েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র;
(ঝ) ত াবধায়ক েকৗশলী, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড;
(ঞ) পিরচালক, া

অিধদ র;

(ট) চয়ারম ান,খুলনা উ য়ন কতৃপ ;
(ঠ) িনবাহী েকৗশলী, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ ;
(ড) িতিনিধ, ফায়ার সািভস এ িসিভল িডেফ ;
(ঢ) িতিনিধ, িব, আর, িট, এ;
(ণ) িতিনিধ, বাংলােদশ রলওেয়;
(ত) িতিনিধ, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ান (র াব)।
(উ) বিরশাল িসিট কেপােরশন(ক) িবভাগীয় কিমশনার, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল;
(খ) মে াপিলটন পুিলশ কিমশনার, বিরশাল;
(গ) জলা শাসক, বিরশাল;
(ঘ) মহাব ব াপক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ

কা ানী িলিমেটড;

(ঙ) ত াবধায়ক েকৗশলী, গণপূত অিধদ র;
(চ) ত াবধায়ক েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ অিধদ র;
(ছ) ত াবধায়ক েকৗশলী, জন া

েকৗশল অিধদ র;

(জ) ত াবধায়ক েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র;
(ঝ) ত াবধায়ক েকৗশলী, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড;
(ঞ) পিরচালক, া

অিধদ র;

(ট) িনবাহী েকৗশলী, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ ;
(ঠ) িতিনিধ, ফায়ার সািভস এ িসিভল িডেফ ;
(ড) িতিনিধ, িব, আর, িট, এ;
(ঢ) িতিনিধ, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ান (র াব)।
(ঊ) িসেলট িসিট কেপােরশন(ক) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট;
(খ) মে াপিলটন পুিলশ কিমশনার, িসেলট;
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(গ) জলা শাসক,িসেলট;
(ঘ) মহাব ব াপক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ

কা ানী িলিমেটড;

(ঙ) ত াবধায়ক েকৗশলী, গণপূত অিধদ র;
(চ) ত াবধায়ক েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ অিধদ র;
(ছ) ত াবধায়ক েকৗশলী, জন া

েকৗশল অিধদ র;

(জ) ত াবধায়ক েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র;
(ঝ) ত াবধায়ক েকৗশলী, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড;
(ঞ) পিরচালক, া

অিধদ র;

(ট) িনবাহী েকৗশলী, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ ;
(ঠ) িতিনিধ, ফায়ার সািভস এ িসিভল িডেফ ;
(ড) িতিনিধ, িব, আর, িট, এ;
(ঢ) িতিনিধ, বাংলােদশ রলওেয়;
(ণ) িতিনিধ, র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ান (র াব)।
(১৬) নূতন িসিট কেপােরশন গঠেনর

ে , সরকার কতৃক িনধািরত সরকাির কমকতাগণ উ

িসিট কেপােরশেনর

আম েণ উহার সভায় যাগদান কিরেবন এবং সভার আেলাচনায় সি য় অংশ হণ করতঃ ব ব

দান কিরেত

পািরেবন, তেব তাহােদর ভাটািধকার থািকেব না।

ায়ী কিমিট গঠন

৫০৷ (১) কেপােরশন েত ক বৎসর উহার থম সভায়, অথবা যথা ী স ব, তৎপরবতী কান সভায় িন বিণত
িবষয়ািদর েত কিট স েক একিট কিরয়া ায়ী কিমিট গঠন কিরেব যাহার ময়াদ ই বৎসর ছয় মাস হইেব এবং
ই বৎসর ছয় মাস পর নূতন কিরয়া কিমিট গঠন কিরেত হইেব, যথাঃ(ক) অথ ও সং াপন;
(খ) বজ ব ব াপনা;
(গ) িশ া, া , পিরবার পিরক না এবং া র া ব ব া;
(ঘ) নগর পিরক না ও উ য়ন;
(ঙ) িহসাব িনরী া ও র ণ;
(চ) নগর অবকাঠােমা িনমাণ ও সংর ণ;
(ছ) পািন ও িব ৎ;
(জ) সমাজকল াণ ও কিমউিনিট স ার;

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1026.html

28/48

12/05/2020

ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন, ২০০৯

(ঝ) পিরেবশ উ য়ন কিমিট;
(ঞ)

ীড়া ও সং ৃিত কিমিট;

(ট) জ -মৃতু িনব ন কিমিট;
(ঠ) যাগােযাগ;
(ড) বাজারমূল পযেবৰণ, মিনটিরং ও িনয় ণ;
(ঢ) েযাগ ব ব াপনা।
(২) কেপােরশেনর সভার িস া

েম

েয়াজনেবােধ অন

কান িবষেয়র জন ও ায়ী কিমিট গঠন কিরেত

পািরেব।
(৩) কেপােরশন েত ক ায়ী কিমিটর সদস সংখ া িনধারণ কিরেব এবং ায়ী কিমিটর সভাপিত ও সদস গণ
কাউি লরগেণর মধ হইেত কেপােরশেনর সভায় িনবািচত হইেব, তেব কান কাউি লর একই সমেয় ইিটর
অিধক ায়ী কিমিটর সদস এবং একিটর অিধক ায়ী কিমিটর সভাপিত হইেবন না।
(৪) ময়র পদািধকারবেল সকল ায়ী কিমিটর সদস হইেবন।
(৫) ায়ী কিমিটর সভাপিত ময়েরর উে েশ
পািরেবন এবং ময়র কতৃক পদত াগপ

ীয় া রযু

প েযােগ সভাপিতর পদ হইেত পদত াগ কিরেত

াি র তািরখ হইেত পদত াগ কাযকর হইেব।

(৬) কান ায়ী কিমিটর সভাপিত অথবা অন কান সদেস র পদ আকি কভােব শূন হইেল, তাহা উপ-ধারা (৩)
এ বিণত প িতেত, িনবাচেনর মাধ েম পূরণ করা হইেব এবং নবিনবািচত ব ি

তাহার পূবসুরীর অবিশ

ময়ােদর

জন তাহার পেদ অিধি ত থািকেবন।
(৭) কান ায়ী কিমিট উহার উ রািধকারী ায়ী কিমিটর থম সভা অনুি ত না হওয়া পয দািয় পালন কিরেব।
(৮) কান ায়ী কিমিটর সভাপিত বা সদেস র অিনবায কারণবশতঃ ই মােসর অিধক অনুপি ত থািকবার
স াবনা থািকেল, পিরষেদর সভায় অন কান কাউি লরেক উ
জন িস া

পেদর দািয়

দােনর

হণ কিরেত পািরেব।

(৯) ায়ী কিমিট সংি

ায়ী কিমিটর
কাযাবলী

ায়ী কিমিটর সংি

িবষেয় িবেশষ েক আম ণ জানাইয়া পরামশ হণ কিরেত পািরেব।

৫১৷ (১) ায়ী কিমিটর কাযাবলী িবিধ ারা িনধািরত হইেবঃ
তেব শত থােক য, িবিধ ণীত না হওয়া পয কেপােরশেনর সাধারণ সভায় ায়ী কিমিটর কাযাবলী িনধারণ
কিরেব।
(২) ায়ী কিমিটর সুপািরশ কেপােরশেনর পরবতী সভায় িবেবিচত হইেব।
(৩) ায়ী কিমিটর সকল কাযধারা কেপােরশেনর সাধারণ সভার অনুেমাদন সােপে চূড়া হইেব।
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অন ান কিমিট
গঠন
য কান ব ি েক
কেপােরশেনর
কােজ স ৃ করণ

ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন, ২০০৯

৫২৷ কেপােরশন েয়াজনেবােধ কাউি লরগেণর মধ হইেত অন ান সুিনিদ কায স াদেনর উে েশ কিমিট
গঠন কিরেত পািরেব।
৫৩৷ (১) কেপােরশন বা উহার কান ায়ী কিমিট িকংবা কিমিট উহার য কান দািয় পালেনর জন কান ব ি র
সাহায বা পরামেশর েয়াজনেবাধ কিরেল, উ

ব ি েক উহার কােজর সিহত স ৃ

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কেপােরশন বা কান কিমিটর সিহত স ৃ

কিরেত পািরেব।

বি

উহার সভায় আেলাচনায়

অংশ হণ কিরেত পািরেবন, তেব তাহার ভাটািধকার থািকেব না।

কেপােরশেনর
সভায়
জনসাধারেণর
েবশািধকার
কাউি লরগেণর
ভাটদােনর উপর
বাধা-িনেষধ

৫৪৷ (১) সংখ াগির কাউি লরগেণর িস া অনুযায়ী কেপােরশেনর কান সভা একাে অনুি ত না হইেল উহার
েত ক সভা জনসাধারেণর জন উ ু

(২) কেপােরশন িবধান ারা উহার সভায় জনসাধারেণর েবশ িনয় ণ কিরেত পািরেব।
৫৫৷ কেপােরশন বা উহার কান কিমিটর সভায়, কান কাউি লেরর আচরণ স িকত কান িবষেয়র আেলাচনায়
অথবা তাহার আিথক াথ রিহয়ােছ এই প কান িবষেয় অথবা তাহার ব ব াধীন বা িনয় ণাধীন আেছ এই প
কান স ি িবষয়ক আেলাচনায় উ

সভার কায প িত
ও কায পিরচালনা

থািকেব।

কাউি লর অংশ হণ বা ভাটদান কিরেবন না।

৫৬৷ এই আইেনর িবধান সােপে কেপােরশন উহার সভা এবং উহার ায়ী কিমিট িকংবা অন ান কিমিটর সভার
কাযপ িত ও কায পিরচালনার জন
অ ভু

িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব; অন ান িবষেয়র মেধ িনে া

িবষয় িল

হইেব-

(ক) বােজেটর া লন ায়ী কিমিট কতৃক মতামত দােনর পর বােজট সভায় অনুেমািদত হইেব;
(খ) ধারা ৫৯ এ বিণত য কান চুি

িবষয়ক িস া চুড়া কিরবার পূেব সংি

ায়ী কিমিটর মতামত হণ

কিরেত হইেব।

সভার কাযিববরণী
িলিপব করণ

৫৭৷ (১) কেপােরশন এবং িবিভ কিমিটর কাযিববরণীেত উপি ত কাউি লরগেণর নাম উে খ কিরেত হইেব এবং
পরবতী সভায় েয়াজনীয় সংেশাধনীসহ, যিদ থােক, উহা অনুেমািদত হইেত হইেব এবং উ

কাযিববরণী একিট

বাঁধাই করা বিহেত সংর ণ কিরেত হইেব।
(২) অনুেমাদেনর ১৪ িদেনর মেধ সভার কাযিববরণী সরকােরর িনকট

রণ কিরেত হইেব।

(৩) িসিট কেপােরশেনর েত কিট সভার কাযিববরণী কাউি লরেদর মেধ যথাসমেয় িবতরণ কিরেত হইেব এবং
যথাস ব ওেয়বসাইেট দান কিরেত হইেব।
(৪) কাযিববরণীর অিবকল নকল িনধািরত িফ এর িবিনমেয় দান করা যাইেব।
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কাযাবলী ও
কাযধারা বধকরণ
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৫৮৷ (১) কান পদ শূন িছল অথবা কেপােরশন গঠন ি য়ায় কান
দােনর যাগ তা িছল না এই প ব ি

িট িছল অথবা সভায় অংশ হণ বা ভাট

সভায় অংশ হণ কিরয়ািছল, কবলমা এই কারেণ িসিট কেপােরশেনর

কান কায বা সভার কাযিববরণী বআইনী হইেব না।
(২) এই আইেনর অধীেন কৃত কান কায বা গৃহীত কান কাযধারা স েক কবলমা (ক) কেপােরশন বা উহার কান কিমিটেত কান পদ শূন তার কারেণ; অথবা
(খ) কান মামুিল িট বা অিনয়েমর কারেণ কান

উ াপন করা চিলেব না।

(৩) কেপােরশন অথবা উহার কান কিমিটর সভার কাযিববরণী িলিপব ও া িরত হইেল উ

সভা যথাযথভােব

আহবান করা হইয়ােছ এবং পিরচািলত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব।

চুি

৫৯৷ (১) িসিট কেপােরশন কতৃক বা উহার পে স ািদত সকল চুি (ক) কেপােরশেনর সভায় অনুেমািদত হইবার পর চূড়া কিরেত হইেব; এবং
(খ) কেপােরশেনর নােম স ািদত হইয়ােছ বিলয়া কািশত হইেত হইেব।
(২) কান চুি

স াদেনর অব বিহত পের অনুি ত কেপােরশেনর সভায় ধান িনবাহী কমকতা চুি িট স েক

সভােক অবিহত কিরেবন।

পূত কাজ

৬০৷ সরকার িবিধ ারা কেপােরশন কতৃক স ািদতব সকল পূত কােজর পিরক না, া লন, অনুেমাদন এবং
বা বায়েনর িবধান কিরেব।

নিথপ ,
িতেবদন, ইত ািদ

৬১। কেপােরশন(ক) ইহার কাযাবলীর সমুদয় নিথপ িনধািরত প িতেত সংর ণ কিরেব;
(খ) িতেবদন এবং িববরণী ণয়ন ও কাশ কিরেব;
(গ) সরকার, সময় সময়, যই প িনধারণ কিরেব সই প তথ াবলী কাশ কিরেব।

অ ম অধ ায়

কেপােরশেনর কমকতা ও কমচারী
ধান িনবাহী
কমকতা

৬২৷ (১) কেপােরশেনর একজন ধান িনবাহী কমকতা থািকেবন এবং িতিন সরকার কতৃক িনিদ শেত িনযু
হইেবন।
(২) এই আইন ও িবিধেত িভ

প িবধান না থািকেল ধান িনবাহী কমকতা কেপােরশেনর সকল িস া বা বায়ন

এবং শাসন পিরচালনার জন দায়ী থািকেবন।
(৩) ধান িনবাহী কমকতা ীয় মতা েয়াগ এবং দািয় পালেনর
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(৪) কেপােরশেনর িবেশষ সভায় উপি ত কাউি লরগেণর মাট সংখ ার িতন-প মাংেশর ভােট ধান িনবাহী
কমকতােক ত াহােরর জন

ধান িনবাহী
কমকতার িবেশষ
মতা

াব গৃহীত হইেল সরকার তাহােক তাহার পদ হইেত ত াহার কিরেব।

৬৩৷ কান ঘটনাবশতঃ বা ঘটনার স াবনার কারেণ অথবা অদৃ পূব কান ঘটনা বা াকৃিতক েযােগর কারেণ,
কেপােরশেনর স ি র ব াপক িত সািধত হইেল বা হওয়ার স াবনা থািকেল অথবা জনজীবন িবপ হইেল বা
হওয়ার স াবনা থািকেল ধান িনবাহী কমকতা সােথ সােথ উহা ময়রেক জানাইেবন এবং যুি সংগত েচ া
সে ও যাগােযাগ স ব না হইেল িতিন তাহার িবেবচনামেত উপযু
তৎস েক অিবলে কেপােরশন িকংবা সংি

িরত ব ব া হণ কিরেত পািরেবন ও

ায়ী কিমিটর িনকট িতেবদন পশ কিরেবন এবং উ

িতেবদেন

অনু প ব ব া হেণর কারণ এবং ত ন যিদ খরচ হইয়া থােক বা হইেত পাের তাহাও উে খ কিরেবন।

ধান িনবাহী
কমকতার সভা
স িকত অিধকার

৬৪৷ (১) ধান িনবাহী কমকতা কেপােরশন বা উহার য কান কিমিটর সভায় উপি ত থািকেত এবং আেলাচনায়
অংশ হণ কিরেত পািরেবন।
(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত সভায় ধান িনবাহী কমকতা সভাপিতর অনুমিত েম কান িবষেয় িববৃিত বা
ব াখ া দান এবং কান িবষেয়র আইনগত অব া স েক সভােক অবিহত কিরেবন।
(৩) উপ-ধারা (১) এ উি িখত সভায় ধান িনবাহী কমকতা ভাট দান বা

াব উ াপন কিরেত পািরেবন না।

(৪) ধান িনবাহী কমকতা কেপােরশেনর সভার কাযিববরণী হফাজেতর জন

সিচব

ত ভােব দায়ী থািকেবন।

৬৫৷ (১) কেপােরশেনর একজন সিচব থািকেবন এবং িতিন সরকার কতৃক িনিদ শেত িনযু
(২) এই আইন ও িবিধেত িভ

হইেবন ।

প িবধান না থািকেল সিচব কেপােরশেনর সকল িস া বা বায়ন এবং নিমি ক

শাসন পিরচালনায় ধান িনবাহী কমকতােক সহায়তা কিরেবন।
(৩) ধান িনবাহী কমকতার পদ শূন হইেল, িকংবা অনুপি িত বা অসু তােহতু বা অন কান কারেণ ধান িনবাহী
কমকতা দািয় পালেন অসমথ হইেল শূন পেদ নবিনযু

ধান িনবাহী কমকতা কাযভার হণ না করা পয

িকংবা ধান িনবাহী কমকতা পুনরায় ীয় দািয় পালেন সমথ না হওয়া পয সিচব ধান িনবাহী কমকতার
দািয় পালন কিরেবন ।

কেপােরশেনর
কমকতা ও
কমচারী
িমক িনেয়ািজত
করা

৬৬৷ কেপােরশেনর কাযাবলী সু ুভােব স াদেনর উে েশ সরকার

েয়াজনীয় সংখ ক কমকতা, কমচারী ও

পরামশক িনেয়াগ সং া িবিধ ণয়ন কিরেব।
৬৭৷ কেপােরশন, বােজট বরা

সােপে

এবং সরকােরর পূবানুেমাদন েম, তাৎ িণক কান জ রী কায

স াদেনর জন দিনক মজুরীর িভি েত িমক িনেয়ািজত কিরেত পািরেব।

কমকতা ও
কমচারী বদলী
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৬৮৷ সরকার কেপােরশেনর কমকতা ও কমচারীগণেক

েয়াজনীয় দািয়

পালেনর

ােথ িকংবা

শাসিনক

েয়াজেন এক কেপােরশন হইেত অন কেপােরশেন বদলী কিরেত পািরেব।

কেপােরশেনর
িনবািচত জন
িতিনিধ ও
কমকতা বা
কমচারীগেণর
স ক

৬৯৷ (১) সরকার কেপােরশেনর কমকতা ও কমচারীগেণর অিধকার ও পশাগত াধীনতা িনি ত কিরবার লে
িনবািচত জন িতিনিধ এবং কেপােরশেনর িনয় ণাধীন বা কেপােরশেন ন কৃত কমকতা ও কমচারীগেণর মেধ
স ক িনধারণ িবষয়ক একিট আচরণ িবিধ (Code of Conduct) ণয়ন কিরেব।
(২) কেপােরশেনর িনবািচত জন িতিনিধ এবং কেপােরশেনর িনয় ণাধীন বা কেপােরশেন ন কৃত কমকতাকমচারীগণ পার ািরক স ান দশন কিরেবন এবং য কান কার অেশাভন আচরণ পিরহার কিরেবন।
(৩) সরকার িনবািচত জন িতিনিধেদর আচরণ-িবিধ বিহভূত য কান অিভেযাগ তদ কিরেত এবং েয়াজনীয়
ব ব া হণ কিরেত পািরেব।

তৃতীয় ভাগ
থম অধ ায়

কেপােরশেনর আিথক ব ব াপনা
কেপােরশেনর
তহিবল

৭০৷ (১) সংি

িসিট কেপােরশেনর নােম একিট তহিবল থািকেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তহিবেল িন িলিখত অথ জমা হইেব, যথাঃ(ক) কেপােরশন কতৃক ধাযকৃত কর, উপ-কর, রইট, টাল, িফস এবং অন ান দাবী বাবদ া অথ;
(খ) কেপােরশেনর উপর ন

এবং তৎকতৃক পিরচািলত সকল স ি হইেত া আয়

বা মুনাফা;
(গ) সরকার বা অন ান কতৃপে র িনকট হইেত া অনুদান;
(ঘ) ানীয় কতৃপ বা অন কান িত ান বা ব ি িবেশষ কতৃক দ দান;
(ঙ) কেপােরশেনর উপর ন

সকল া হইেত া আয়;

(চ) কেপােরশেনর অথ িবিনেয়াগ হইেত া মুনাফা;
(ছ) অন ান উৎস হইেত া অথ;
(জ) এই আইেনর অধীন া অথদে র অথ।

তহিবল সংর ণ,
িবিনেয়াগ, ইত ািদ৷

৭১৷ (১) তহিবেল জমাকৃত অথ কান সরকাির

জারীর কায পিরচালনাকারী কান ব াংেক অথবা সরকার কতৃক

িনেদিশত অন কান কাের জমা রাখা হইেব।
(২) কেপােরশন উহার তহিবেলর কান অংশ িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব।
(৩) কেপােরশন সরকােরর িনেদশ েম কান িবেশষ উে েশ পৃথক তহিবল গঠন কিরেত পািরেব।
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৭২৷ তহিবেলর অথ িন িলিখত খােত অ ািধকােরর িভি েত ব য় করা যাইেব, যথাঃ (ক) কেপােরশেনর কমকতা ও কমচারীগেণর বতন ও ভাতা দান;
(খ) এই আইেনর অধীন তহিবেলর উপর দায়যু

ব য়;

(গ) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন কান আইন বা অধ ােদশ ারা ন

কেপােরশেনর দািয় স াদন এবং

কতব পালেনর জন ব য়;
(ঘ) সরকােরর পূবানুেমাদন েম িসিট কেপােরশন কতৃক ঘািষত তহিবেলর উপর দায়যু

তহিবেলর উপর
দায়

৭৩৷ (১) তহিবেলর উপর দায়যু

ব য়।

ব য় িন প হইেব, যথাঃ-

(ক) ধান িনবাহী কমকতা বা িসিট কেপােরশেনর অন ান কমকতা ও কমচারী এবং িসিট
কেপােরশেনর চাকিরেত িনেয়ািজত সরকাির কমচারীেদর জন

েদয় অথ;

(খ) িনবাচন পিরচালনার িহসাব িনরী া বা অন কান িবষেয়র জন িসিট কেপােরশন কতৃক েদয় অথ;
(গ) কান আদালত বা াইবু নাল কতৃক িসিট কেপােরশেনর িব ে
কিরবার জন

কান রায়, িডি

বা রােয়দাদ কাযকর

েয়াজনীয় য কান অথ;

(ঘ) সরকার কতৃক দায়যু

বিলয়া ঘািষত অন য কান ব য়।

(২) তহিবেলর উপর দায়যু
উ

া

ব েয়র খােত যিদ কান অথ অপিরেশািধত থােক, তাহা হইেল য ব ি র হফাজেত

তহিবল থািকেব সই ব ি েক সরকার, আেদশ ারা, উ

তহিবল হইেত যতদূর স ব ঐ অথ পিরেশাধ

কিরবার িনেদশ িদেত পািরেব।

বােজট ম ুরী
বিহভূত অথ ব েয়র
ে বাধা
কেপােরশন তহিবল
হইেত জন ােথ
অথ ব য়

৭৪৷ কেপােরশেনর চলিত বােজেট কান ব য় অনুেমািদত না থািকেল এবং উহােত পযা উ ৃ না থািকেল, উহা
হইেত কান অথ ব য় করা যাইেব নাঃ
তেব শত থােক য, ধারা ৭৬ অনুযায়ী ব িয়ত অেথর

ে এই িবধান েযাজ হইেব না।

৭৫৷ (১) িবেশষ উে েশ সরকােরর অথ বরাে র

ি েত, ময়র, জন ােথ য কান জ রী কায স াদন

কিরেত পািরেবন; এবং িতিন কেপােরশেনর িনয়িমত কােয কান কার বাঁধার সৃি না কিরয়া, যতদূর স ব, উ
কায স াদেনর জন বরা কৃত অথ কেপােরশেনর তহিবল হইেত ব য় কিরেত পিরেবন।
(২) অনু পভােব স ািদত কােযর খরচ সরকার বহন কিরেব এবং এত ে েশ সরকার কতৃক

দ

অথ

কেপােরশন তহিবেল জমা হইেব।
(৩) ময়র এই ধারার অধীন গৃহীত যাবতীয় ব ব া স েক কেপােরশনেক অবিহত কিরেবন।
(৪) সরকার কান কেপােরশন এলাকায় পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ব ব ার দািয় পালনােথ পািন সরবরাহ ও
পয়ঃিন াশন কতৃপ
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প

িতি ত পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন কতৃপ েক

াথিমকভােব কায

পিরচালনার জন কেপােরশন েয়াজনীয় অথ অনুদান িহসােব দান কিরেত পািরেব।

বােজট

৭৬৷ (১) কেপােরশন িত বৎসর পেহলা জুেনর পূেব উহার পরবতী আস অথ বৎসেরর া িলত আয়-ব েয়র
একিট িববরণ িনধািরত প িতেত

ত ও অনুেমাদন কিরেব, যাহা অতঃপর বােজট বিলয়া অিভিহত হইেব, এবং

কেপােরশন উহার একিট িতিলিপ সরকােরর িনকট

রণ কিরেব।

(২) কেপােরশন পেহলা জুেনর পূেব উহা উপ-ধারা (১) এ বিণত প িতেত যিদ উহার বােজট
না কের, তাহা হইেল সরকার েয়াজনীয় িববরণ

ত ও অনুেমাদন

ত ও ত য়ন করাইেত পািরেব, এবং অনু পভােব ত িয়ত

িববরণ কেপােরশেনর অনুেমািদত বােজট বিলয়া গণ হইেব।
(৩) সরকার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বােজেটর িতিলিপ াি র ি শ িদেনর মেধ আেদশ ারা উহা পিরবতন
কিরেত পািরেব এবং অনু পভােব পিরবিতত বােজট কেপােরশেনর অনুেমািদত বােজট বিলয়া গণ হইেব।
(৪) কান অথ বৎসর শষ হইবার পূেব উ
করা যাইেব, এবং উ

িহসাব

বৎসেরর জন য কান সমেয় সংেশািধত বােজট

ত ও অনুেমাদন

সংেশািধত বােজট, যথাস ব, এই ধারার িবধান সােপে হইেব।

৭৭৷ (১) কেপােরশেনর আয় ও ব েয়র িহসাব িনধািরত প িতেত সংর ণ কিরেত হইেব।
(২) িত অথ বৎসেরর শেষ একিট বািষক িহসাব-িববরণী
িডেস েরর মেধ িনধািরত ছেক সরকােরর িনকট
(৩) কেপােরশন উপ-ধারা (২) এর অধীেন

ত কিরেত হইেব ও উহা পরবতী অথ বৎসেরর ৩১

রণ কিরেব।
তকৃত বািষক িহসাব িববরণীর একিট িতিলিপ সবসাধারেণর

পিরদশেনর জন উহার কাযালেয়র কান কাশ

ােন টাংগাইয়া িদেব এবং উ

িবষেয় জনসাধারেণর িনকট

হইেত া সকল আপি ও পরামশ িবেবচনা কিরেব।

িহসাব িনরী া

৭৮৷ (১) কেপােরশেনর আয়-ব েয়র িহসাব িবিধ ারা িনধািরত প িতেত িনরীি ত হইেব।
(২) সরকার, িনরী া িবষয়ক ব ব াপনার িবিধ ণয়ন কিরেব, যাহােত অন ান িবষেয়র মেধ িনে া
অ ভু

িবষয় িল

থািকেব, যথাঃ-

(ক) িনরী া িতেবদন সং া সময়সীমা;
(খ) িহসাবপে র

পূণ অসংগিত বা অিনয়ম;

(গ) অথ বা স ি র কান প িত বা অপচয়;
(ঘ) িনরী া িতেবদেনর উপর ব ব া হেণর সময়সীমাসহ অন ান করণীয় িবষয়াবলী;
(ঙ) অৈবধভােব অথ দানকারী বা অথ দান কতৃপে র িব ে ব ব া হণ
স িকত সুিনিদ সুপািরশ;
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(চ) িহসাবপে র অভ রীণ িনরী া;
(ছ) িহসাবপে র িবেশষ িনরী া।
(৩) িনরী াকারী কতৃপ

কেপােরশেনর িহসাব সং া যাবতীয় বিহ ও অন ান দিলল দিখেত পািরেব এবং

েয়াজনেবােধ ময়র, যেকান কাউি লর বা কেপােরশেনর যেকান কমকতা বা কমচারীেক িজ াসাবাদ কিরেত
পািরেব।
(৪) িহসাব িনরী ার পর িনরী াকারী কতৃপ

সরকােরর িনকট একিট িনরী া িতেবদন দািখল কিরেব এবং

উহােত, অন ান িবষেয়র মেধ িন বিণত িবষয়ািদর উে খ থািকেব, যথাঃ(ক) অথ আ সাৎ;
(খ) কেপােরশেনর তহিবেলর লাকসান, অপচয় এবং অপ েয়াগ;
(গ) িহসাব র েণ অিনয়ম;
(ঘ) িনরী াকারী কতৃপে র মেত যাহারা ত

বা পেরা ভােব উ

আ সাৎ, লাকসান, অপচয়, অপ েয়াগ ও

অিনয়েমর জন দায়ী তাহােদর নাম।

ঋণ

৭৯৷ (১) কেপােরশন, সরকােরর অনুেমাদন েম, এই আইন, Local Authorities Loans Act, 1914
(Act No. IX of 1914) এবং আপাততঃ বলবৎ িবিধ, িবধান বা অন কান িবিধ-িবধান সােপে , কান
আিথক

িত ান হইেত ঋণ হণ কিরেত পািরেব এবং সরকােরর স ি অনুযায়ী িনিদ িকি েত উ

পিরেশােধর জন উপযু

ঋণ

ব ব া হণ কিরেত পািরেব।

(২) কেপােরশন উপ-ধারা (১) এর অধীন সংগৃহীত ঋণ পিরেশােধর জন

ীয় উেদ ােগ বা সরকােরর িনেদশ েম

পৃথক তহিবল গঠন ও সংর ণ কিরেত পািরেব এবং সরকােরর সিহত পরামশ েম, কেপােরশেনর িনিদ

কান

খােতর আয় স ূণ বা আংিশকভােব কান ঋণ পিরেশােধর জন িনিদ রািখেত এবং েয়াগ কিরবার িনেদশ দান
কিরেত পিরেব।

কেপােরশেনর
স ি

৮০৷ (১) সরকার িবিধ ারা(ক) কেপােরশেনর মািলকানাধীন বা উহার উপর ন

স ি র ব ব াপনা, র ণােব ণ ও উ য়েনর জন িবধান

কিরেত পািরেব;
(খ) উ

স ি র হ া র িনয় ণ কিরেত পািরেব;

(গ) এই আইন কাযকর কিরবার উে েশ কেপােরশেনর জন

েয়াজনীয় াবর স ি বাধ তামূলকভােব অিধ হণ

কিরেত পািরেব।
(২) কেপােরশন-
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(ক) উহার মািলকানাধীন বা উহার উপর বা উহার ত াবধােন ন

য কান স ি র র ণােব ণ, পিরদশন ও

উ য়ন কিরেত পািরেব;
(খ) এই আইেনর উে শ পূরণকে

উ

স ি কােজ লাগাইেত পািরেব;

(গ) সরকােরর পূবানুেমাদন েম, দান, িব য়, ব ক, ইজারা বা িবিনমেয়র মাধ েম বা অন কান প ায় য কান
স ি অজন বা হ া র কিরেত পািরেব;
(ঘ) এই আইেনর উে শ পূরণকে

সরকােরর অনুেমাদন েম, কেপােরশেনর সীমানার বািহেরও স ি অজেনর

আবশ ক হইেল কেপােরশেনর সভায় িস া

হণ কিরয়া স ি অজন কিরেত পািরেব।

(৩) সরকার, কান কেপােরশনেক উহার ানীয়
কিরয়া িদেত পািরেব ও ঐ প স ি উ

ািধকােরর মেধ অবি ত কান সরকাির স ি হ া র

কেপােরশেন বতাইেব এবং তদনুসাের উহার িনয় ণাধীেন থািকেব।

(৪) কেপােরশন যথাযথ জিরেপর মাধ েম উহার িনয় ণাধীন সকল স ি র িববরণািদ
হালনাগাদ কিরেব এবং েযাজ
িনকট

ে , স েদর িববরণী, মানিচ

ত কিরয়া িত বৎসর

ত কিরয়া উহার একিট িতিলিপ সরকােরর

রণ কিরেব।

(৫) এই আইন বা িবিধর ারা িনধািরত প িত উেপ া বা লংঘন কিরয়া যিদ স ি অজন, দখল ও িন ি করা
হয়, তাহা হইেল উহা অৈবধ বিলয়া গণ হইেব এবং সংি

িস া

হণ ও দানকারী ব ি

বা ব ি গণ

আইনতঃ দায়ী থািকেব।

কেপােরশেনর
িনকট দায়

৮১৷ ময়র বা কাউি লর বা কেপােরশেনর কান কমকতা বা কমচারী অথবা
কেপােরশেনর পে

কমরত কান ব ি র ত

শাসেনর দািয়

া

বা

গািফলিত বা অসদাচরেণর কারেণ কেপােরশেনর কান অথ বা

স েদর লাকসান, অপচয় বা অপ েয়াগ হইেল, িতিন উহার জন দায়ী থািকেবন, এবং য পিরমাণ অথ বা
স েদর জন তাহােক দায়ী করা হইেব, সই পিরমাণ অথ বা স দ সরকাির দািব (Public Demand)
িহসােব তাহার িনকট হইেত আদায়েযাগ হইেব।

ি তীয় অধ ায়

কেপােরশেনর করােরাপ
কর আেরাপ

৮২। কেপােরশন, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, িবধান ারা চতুথ তফিসেল বিণত সকল অথবা য কান কর,
উপ-কর, রইট, টাল ও িফস ইত ািদ আেরাপ কিরেত পািরেব।

াপন ও কর
বলবৎকরণ

৮৩। (১) কেপােরশন কতৃক আেরািপত সমুদয় কর, উপ-কর, রইট, টাল ও িফস সরকাির গেজেট কাশ
কিরেত হইেব এবং সরকার িভ

প িনেদশ দান না কিরেল তাহা াক- কাশনা সােপ হইেব।

(২) কান কর, উপ-কর, রইট, টাল ও িফস উহার অনুেমাদনকারী কতৃপ

কতৃক য তািরখ হইেত কাযকর

হইেব বিলয়া িনেদশ িদেব সই তািরখ হইেত কাযকর হইেব।
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৮৪। সরকার, আদশ কর তফিসল ণয়ন কিরেব এবং িসিট কেপােরশন, কর, উপ-কর, রইট, টাল বা িফস
আেরােপর

কর আেরােপর
ে িনেদশাবলী

ে উ

প ণীত আদশ কর তফিসল নমুনা িহসােব অনুসরণ কিরেব।

৮৫।(১) সরকার, কেপােরশনেক (ক) আেরাপণীয় য কান কর, উপ-কর, রইট, টাল অথবা িফস আেরাপ কিরবার িনেদশ িদেত পািরেব;
(খ) দফা (ক) এর অধীেন আেরািপত কান কর ইত ািদ াস বা বৃি কিরবার িনেদশ িদেত পািরেব;
(গ) দফা (ক) এর অধীেন আেরািপত কান কর ইত ািদ হইেত কান ব ি

বা স ি েক অব াহিত িদেত অথবা

উহা িগত রািখেত বা ত াহার কিরেত িনেদশ িদেত পািরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন দ
আেদশ ারা, উ

কর সং া দায়

৮৬। (১) কান ব ি

কান িনেদশ িনধািরত সমেয়র মেধ পালন করা না হইেল, সরকার য়ং,

প িনেদশ কাযকর কিরেত পািরেব।
বা িজিনসপে র উপর কর, উপ-কর, রইট, টাল বা িফস আেরাপ করা যাইেব িকনা উহা

িনধারেণর েয়াজেন কেপােরশন নািটেশর মাধ েম, য কান ব ি েক েয়াজনীয় তথ সরবরাহ কিরেত বা
এত সং া দিললপ , িহসাব বিহ বা িজিনসপ দািখল কিরবার জন িনেদশ িদেত পািরেব।
(২) এত ে েশ

মতা া কেপােরশেনর য কান কমকতা, যথাযথ নািটশ দােনর পর কান কর ইত ািদ

আেরাপেযাগ িক না উহা যাচাই কিরবার জন য কান ইমারত বা ােন েবশ কিরেত এবং য কান িজিনসপ
পিরদশন কিরেত পািরেবন।

কর সং হ ও
আদায়

৮৭৷ (১) এই আইেনর অধীেন আেরািপত কর, উপ-কর, রইট, টাল ও িফস িনধািরত প িতেত সং হ করা
হইেব।
(২) এই আইেনর অধীেন িসিট কেপােরশন কতৃক আেরািপত সকল কর, উপ-কর, রইট, টাল এবং িফস ও
অন ান অথ সরকাির দািব িহসােব আদায়েযাগ হইেব।

কর িন পেণর
িব ে আপি

৮৮৷ এই আইেনর অধীেন ধায কান কর, উপ-কর, রইট, টাল বা িফস বা এত সং া
অথবা কান ব ি

কান স ি র মূল ায়ন

কতৃক উহা দােনর দািয় স েক কান আপি িনধািরত কতৃপে র িনকট এবং িনধািরত

প িতেত উ াপন কিরেত হইেব।

বতনািদ হইেত
কর কতন

৮৯। কেপােরশন যিদ কান কম বা বৃি র উপর কর আেরাপ কের তাহা হইেল য ব ি
সই ব ি র াপ বতন বা ম ুরী হইেত উ
পািরেব এবং অনু প অনুেরাধ পাওয়ার পর সংি

কর দােনর জন দায়ী

কর কতেনর জন কেপােরশন তাহার িনেয়াগকতােক জানাইেত
িনেয়াগকতা কেপােরশেনর াপ কর উ

ব ি র বতন বা

ম ুরী হইেত কতন কিরেবন এবং তহিবেল জমা িদেবনঃ
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তেব শত থােক য, এই প কতনকৃত অথ কান

েমই উ

ব ি র বতন বা ম ুরীর পঁিচশ শতাংেশর অিধক

হইেব না।

কর, ইত ািদ
আেরাপণ প িত

৯০। (১) কেপােরশন কতৃক আেরািপত সকল কর, উপ-কর, রইট, টাল ও িফস, ইত ািদ িনধািরত প িতেত
পিরচািলত ও িনয়ি ত হইেব।
(২) করদাতাগেণর বাধ বাধকতার ব ব া এবং কর িনধারণ ও আদােয়র জন দািয় স

কমকতাগেণর বা

অন ান এেজ ীর কতব ও মতা স েক িবধান করা যাইেব।

চতুথ ভাগ
থম অধ ায়

কেপােরশন পিরচালনা িতেবদন
কেপােরশেনর
বািষক পিরচালনা
িতেবদন

৯১। (১) িত বৎসর সরকার কতৃক িনধািরত তািরেখ কেপােরশন িনধািরত ফরেম পূববতী বৎসের স ািদত উহার
কাযাবলীর উপর একিট িব ািরত িতেবদন সরকােরর িনকট পশ কিরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন উি িখত িতেবদেনর িতিলিপ কেপােরশেনর কাযালেয় িব েয়র জন রািখেত
হইেব।

ি তীয় অধ ায়
অপরাধ ও দ

অপরাধ

৯২৷ প ম তফিসেল বিণত অপরাধসমূহ এই আইেনর অধীেন দ নীয় অপরাধ হইেব।

দ

৯৩৷ এই আইেনর অধীন য সকল অপরােধর জন কান দে র উে খ উহােত
হাজার টাকা পয অথদ

ভােব নাই, ত ন অনিধক পাঁচ

দান করা যাইেব, এবং এই অপরাধ যিদ অনবরতভােব ঘিটেত থােক, তাহা হইেল

থম িদেনর অপরােধর পর পরবতী েত ক িদেনর জন অপরাধীেক অিতির

অনিধক পাঁচশত টাকা পয অথদ

দান করা যাইেব।

অিভেযাগ ত াহার

৯৪৷ ময়েরর অনুেমাদন েম ধান িনবাহী কমকতা বা এত ে েশ কেপােরশন হইেত
এই আইেনর অধীন অপরাধ সং া

মতা া

কান ব ি ,

কান অিভেযাগ ত াহার কিরেত পািরেবন।

অপরাধ িবচারােথ
হণ

৯৫৷

পুিলশ কমকতার
দািয় ও কতব

৯৬৷ এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘিটত হইেল ময়র ও ধান িনবাহী কমকতােক আইনানুগ কতৃ

ধান িনবাহী কমকতা, বা কেপােরশন হইেত

মতা া

কান ব ি র িলিখত অিভেযাগ ব তীত কান

আদালত, এই আইেনর অধীন কান অপরাধ িবচারাথ হণ কিরেত পািরেব না।
েয়ােগ

সহায়তা দান করা সকল পুিলশ কমকতার দািয় ও কতব হইেব।
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কেপােরশন সং া সরকােরর মতা ও দািয় াবলী
নিথপ , ইত ািদ
তলব

৯৭। সরকার, য কান সময় ধান িনবাহী কমকতার িনকট হইেত কান নিথপ , িচিঠপ , পিরক না, দিললপ ,
িববরণ, িববৃিত, পিরসংখ ান, িহসাব এবং অন কান তথ তলব কিরেত পািরেব এবং ধান িনবাহী কমকতা উহা
সরবরাহ কিরেত বাধ থািকেবন।

পিরদশন

৯৮। সরকার, কেপােরশেনর য কান কাযালয় বা অিফস বা উহার য কান কায বা স ি পিরদশন বা পরী ার
জন এবং তৎস েক িতেবদন পশ কিরবার জন য কান কমকতােক িবেশষ মতা দানপূবক
পািরেব এবং কেপােরশন বা উহার সকল কমকতা ও কমচারী মতা া উ

রণ কিরেত

কমকতার চািহদা মািফক যুি স ত

সমেয় কেপােরশেনর য কান অ ন বা স ি েত েবশ কিরবার বা উহা পিরদশন কিরবার এবং য কান
নিথপ , িহসাব-িনকাশ, দিলল-দ ােবজ বা অন ান কাগজপ

পরী া কিরবার সুেযাগ

দান কিরেত বাধ

থািকেব।

শাসিনক ব াপাের
সরকােরর িনেদশ

৯৯। ধারা ৯৭ এর অধীেন া

কান িকছু এবং ধারা ৯৮ এর অধীেন া

িতেবদেনর িভি েত সরকার যিদ মেন

কের য(ক) কান কেপােরশন কতৃক গৃহীত কান কায ব-আইনী বা িনয়ম বিহভূত বা

িটপূণভােব, অদ ভােব,

অপযা ভােব বা অনুপযু ভােব পালন করা হইয়ােছ, বা উহার উপর অিপত কান দািয় পালন করা হয় নাই;
অথবা
(খ) কান কেপােরশেনর দািয় পালেনর জন পযা অেথর ব ব া করা হয় নাইতাহা হইেল সরকার, আেদশ ারা কেপােরশনেক উ
সরকােরর স ি

মাতােবক উ

দািয় যথাযথভােব পালন বা উ

কিরবার জন িনেদশ িদেত পািরেব, এবং কেপােরশন উ
তেব শত থােক য, সরকােরর িবেবচনায় যিদ উ
হইেল, সরকার উ

কায হইেত িবরত থািকবার বা িনিদ সমেয়র মেধ
দািয় পালেনর জন পযা অেথর ব ব া

িনেদশ পালন কিরেত বাধ থািকেবঃ

প আেদশ অিবলে কাযকর কিরবার েয়াজন না হয় তাহা

প আেদশ দােনর পূেব আেদশিট কন দয়া হইেবনা তাহার কারণ দশাইবার জন সংি

কেপােরশনেক সুেযাগ িদেব।

ধারা ৯৯ এর
অধীেন আেদশ
কাযকরীকরণ

১০০৷ ধারা ৯৯ এর অধীেন দ আেদেশ উি িখত সমেয়র মেধ উ

আেদেশ উি িখত কায যথাযথভােব

স াদন করা না হইেল সরকার অনু প কায স াদেনর ব ব া কিরেত পািরেব এবং তহিবল হইেত এই বাবদ
সকল ব য় িনবােহর িনেদশ িদেত পািরেব।
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১০১। সরকার কেপােরশন কতৃক গৃহীত কান কায ম এই আইন বা িবিধ বা িবধান বা অন কান আইন বা
অধ ােদেশর সিহত অসাম স পূণ িবেবচনা কিরেল অনু প িবষেয় কেপােরশনেক যথাযথ কারণ দশাইবার সুেযাগ
দানপূবক, আেদশ ারা উ

কায ম বািতল কিরেত পািরেব এবং উ

বা িবধােনর সিহত সাম স পূণ কিরবার জন

কেপােরশেনর
কান িবেশষ
িবভাগ বা
িত ােনর
কাজকম
সামিয়কভােব
িগতকরণ

আইন বা অধ ােদশ, িবিধ

েয়াজনীয় িনেদশ দান কিরেত পািরেব।

১০২। (১) যিদ েয়াজনীয় তদ স ে র পর, সরকার এই প অিভমত পাষণ কের য, কেপােরশন উহার কান
িবেশষ িবভাগ বা িত ানেক সু ুভােব পিরচালনা কিরেত অ ম, তাহা হইেল সরকার সরকাির গেজেট কািশত
িবভাগ বা িত ােনর উপর কেপােরশেনর কতৃ , উ

আেদশ ারা উ

আেদেশ উি িখত সমেয়র জন

িগত

রািখেত পািরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িগতকরেণর পর সরকার, উ
কিরেত পািরেব অথবা উপযু

িনবােহর উে েশ

িবভাগ বা িত ােনর পিরচালনার ভার িনেজ হণ

িবেবচনা কিরেল, উহার পিরচালনার জন অন কান ব ব াও হণ কিরেত পািরেব;

এবং কেপােরশেনর ব থতার

কেপােরশেনর
রকড ইত ািদ
পিরদশেনর মতা

কায ম উ

ে তহিবেলর হফাজতকারী ব ি েক উ

েয়াজনীয় অথ সরকােরর হে ন

১০৩। (১) সরকার বা সরকার কতৃক মতা দ

িবভাগ বা িত ােনর পিরচালনা ব য়

কিরবার জন িনেদশ িদেত পািরেব।
য কান সরকাির কমকতা কেপােরশনেক িন প িনেদশ িদেত

পািরেব, যথা:(ক) কেপােরশেনর হফাজেত বা িনয় ণাধীন য কান রকড, রিজ ার বা অন ান নিথপ উপ াপনঃ
তেব শত থােক য, েয়াজেন এ সকল রকড, রিজ ার বা নিথপে র ফেটাকিপ রািখয়া মূলকিপ ন ই িদেনর
মেধ সংি

কেপােরশেন ফরত িদেত হইেব;

(খ) য কান িরটান ান, া লন, আয়-ব য় িববরণী ইত ািদ দািখল;
(গ) কেপােরশন সংি

য কান তথ বা িতেবদন সরবরাহ;

(ঘ) কেপােরশেনর আেয়র উৎস িহসােব কান দািব পিরত াগ বা কান

িত ান ব

কিরয়া দওয়ার পূেব

সরকােরর পূবানুমিত হণ।
(২) সরকার বা সরকার কতৃক

মতা দ

কান সরকাির কমকতা য কান কেপােরশন এবং কেপােরশেনর

নিথপ , াবর-অ াবর স ি , সমা ও চলমান উ য়ন

ক সহ য কান িনমাণ কাজ পিরদশন কিরেত

পািরেব।
(৩) েত ক কেপােরশেনর, ময়র ও কাউি লরগণ এবং সিচব ও অন ান কমকতা বা কমচারীগণ উপ-ধারা (১)
অনুযায়ী িনযু

কািরগির তদারিক
ও পিরদশন

কমকতােক সহেযািগতা কিরেত বাধ থািকেবন।

১০৪। সরকার কতৃক িনধািরত প িতেত কান িবভােগর িবভাগীয়
কমকতাগণ কেপােরশেনর মাধ েম বা বায়নাধীন উ
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পিরদশন কিরেত পািরেবন।

সরকােরর িদকিনেদশনা দান
এবং তদ কিরবার
মতা

১০৫৷ (১) এই আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, সরকার রা ীয় নীিতমালার সে সংগিত রািখয়া য কান িসিট
কেপােরশনেক আিথক ব ব াপনা, কমকতা বা কমচারী ব ব াপনা, িবিভ

কার ক

ণয়ন ও কে র

উপকারেভাগী িনবাচন, কেপােরশন ও ওয়াড সভার কায ম পিরচালনা, ইত ািদ িবষেয় িদক-িনেদশনা দান
কিরেত পািরেব, এবং িসিট কেপােরশন বাধ তামূলকভােব উ
(২) কান ক

প িদক-িনেদশনা অনুসরণ কিরেব।

বা বায়ন বা কান প আিথক অিনয়ম বা কেপােরশেনর অন কান অিনয়েমর িবষেয় া

অিভেযাগ সরকার কতৃক িনযু

এক বা একািধক সরকাির কমকতা তদ কিরেবন এবং সংি

কেপােরশন উ

তদ কায পিরচালনায় সহেযািগতা কিরেব।
(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তদ স াদেনর পর সরকার, েয়াজন মেন কিরেল, এই আইেনর িবধান সােপে
দায়ী ব ি , কমকতা, কমচারী বা কেপােরশেনর িব ে ব ব া হণ কিরেত পািরেব।

কেপােরশেনর
কমকতা বা
কমচারীগেণর
িব ে গািফলিতর
জন ব ব া হণ
কেপােরশেনর
িস া ,
কাযিববরণী,
ইত ািদ বািতল বা
িগতকরণ

১০৬৷ যিদ সরকােরর িনকট এই মেম তীয়মান হয় য, কান কেপােরশেনর কমকতা বা কমচারী এই আইন বা
সরকােরর অন কান আেদশ িতপালেন ব থ হইয়ােছ, তাহা হইেল সরকার, িলিখত আেদশ ারা, িনধািরত
সমেয়র মেধ উ

প দািয় পালেনর জন উ

কমকতা বা কমচারীেক িনেদশ িদেত পািরেব৷

১০৭৷ (১) সরকার য়ং অথবা কেপােরশেনর ময়র বা কাউি লর বা দািয়

া কমকতা বা অন কান ব ি র

আেবদেনর পিরে ি েত কেপােরশেনর য কান কাযিববরণী বা িস া বািতল বা িগত কিরেত পািরেব, যিদ
উ

প িস া বা কাযিববরণী-

(ক) আইন সংগতভােব গৃহীত না হইয়া থােক;
(খ) এই আইন বা অন কান আইন বা অধ ােদেশর পিরপ ী বা অপব বহারমূলক হইয়া থােক;
(গ) মানুেষর জীবন, া , জনিনরাপ া এবং সা দািয়ক স ীিত মিকর স ুখীন অথবা দা া বা ঝগড়া-িববােদর
সৃি কের।

কেপােরশেনর গঠন
বািতল17[,
িবলু ]ও
পুনঃিনবাচন

১০৮। (১) সরকার সংি

কেপােরশনেক এই মেম যুি সংগত কারণ দশােনার সুেযাগ দানপূবক, িন বিণত

অিভেযাগ তদ কিরয়া কান কেপােরশনেক দায়ী মেম অিভমত পাষণ কিরেল, সরকাির গেজেট আেদশ কােশর
মাধ েম উ
সংি

কেপােরশেনর গঠনেক বািতল কিরেত পািরেব, যথাঃ-

কেপােরশন-

(ক) উহার দািয় পালেন অসমথ অথবা

মাগতভােব উহার দািয় পালেন ব থ হইেতেছ; অথবা

(খ) উহার শাসিনক ও আিথক দািয় পালেন অসমথ; অথবা
(গ) সাধারণতঃ জন াথ িবেরাধী কাজ কিরেতেছ; অথবা
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(ঘ) উহার মতার সীমা লংঘন বা মতার অপব বহার কিরয়ােছ বা কিরেতেছ; অথবা
(ঙ) যুি স ত কারণ ব িতেরেক, তৎকতৃক আেরািপত বাৎসিরক কর, উপ-কর, রইট, টাল, িফ এবং অন ান
চাজ এর শতকরা পঁচা র ভাগ, আদােয় ব থ হইয়ােছ।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান আেদশ কািশত হইেল(ক) ময়র এবং কাউি লরগণ তাহােদর পেদ আর বহাল থািকেবন না;
(খ) বািতল থাকাকালীন সমেয় কেপােরশেনর যাবতীয় দািয়

সরকার কতৃক িনযু

একজন

শাসক পালন

কিরেবন;
(গ) উ

সমেয় কেপােরশেনর সকল তহিবল ও স ি সরকােরর উপর ন

(ঘ) এই আইেনর ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী সংি

থািকেব; এবং
কেপােরশেনর অবিশ

ময়ােদর জন

পুনঃিনবাচন অনু ান কিরেত হইেব।
18

[(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই আইেনর অধীন কান িসিট কেপােরশনেক িবভ

হইেল তাৎ িণকভােব উ

করা

িসিট কেপােরশন এর গঠন িবলু হইেব এবং উহার ময়র ও কাউি লরগণ তাহােদর

পেদ আর বহাল থািকেবন না।]

ায়ী আেদশ

১০৯। সময় সময় জািরকৃত ায়ী আেদশ ারা, সরকার(ক) কেপােরশেনর সে অন ান

ানীয় কতৃপে র স ক িন পণ ও িনয় ণ কিরেত পািরেব;

(খ) কেপােরশন এবং সরকাির কতৃপে র কাযাবলীর মেধ কােজর সম য় সাধন কিরেত পািরেব; এবং
(গ) এই আইেনর উে শ পূরণকে

কেপােরশন কতৃক অনুসরণীয় সাধারণ িদক-িনেদশনার িবধান কিরেত

পািরেব।

ি তীয় অধ ায়

তথ ািদ াি র অিধকার
তথ ািদ াি র
অিধকার

১১০। (১) য কান নাগিরেকর কেপােরশন সং া

য কান তথ ািদ িনধািরত প িতেত াি র অিধকার থািকেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, সরকার, জন ােথ এবং ানীয় শাসিনক িনরাপ ার ােথ
গেজট িব ি

ারা য কােনা রকড বা নিথপ সংরি ত রকড িহসােব িবেশষ

কােনা নাগিরেকর উ

প িবেশষ

কেপােরশন এই প রকড াি সং া

ণীভু

ণীভু

কিরেত পািরেব ও

রকড ও নিথপে র তথ ািদ জািনবার অিধকার থািকেব না এবং

য কান আেবদন অ াহ কিরেত পািরেব।

(৩) সরকার, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা, কেপােরশনেক নাগিরকগেণর িনকট সরবরাহেযাগ কেপােরশন
সং া তথ ািদর একিট তািলকা কােশর জন আেদশ িদেত পািরেব।
(৪) তথ সরবরােহর প িত, ইত ািদ িবষেয় কেপােরশন িবধান কিরেত পািরেব।
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িটউেটািরয়াল ুল, কািচং স ার, াইেভট হাসপাতাল, ইত ািদ িনবি করণ
িটউেটািরয়াল ুল,
কািচং স ার,
ইত ািদ িনবি করণ

১১১৷ (১) এই আইন কাযকর হইবার তািরেখ বা তৎপর কেপােরশন এলাকায় কেপােরশেনর িনব ন ব তীত
বসরকািরভােব বা ব ি গতভােব পিরচািলতব িটউেটািরয়াল ুল বা কািচং স ার চালু করা যাইেব না।
(২) কেপােরশন এলাকায় বসরকািরভােব বা ব ি গতভােব পিরচািলতব িটউেটািরয়াল ুল বা কািচং স ার
িনব েনর জন কেপােরশন কতৃক িনিদ কৃত িফস জমা িদয়া ময়র বরাবের আেবদন কিরেত হইেব এবং ময়র বা
তৎকতৃক
সংি

মতা দ

কান কমকতা, েয়াজনীয় তদ কিরয়া স

হইেল কেপােরশেনর সভার অনুেমাদ েম,

িটউেটািরয়াল ুল বা কািচং স ারেক িনব ন কিরেবন এবং,

িবেশেষ, উহােদর মািসক িটউেটািরয়াল

বা কািচং িফস ধায কিরয়া িদেবন।
(৩) এই আইন কাযকর হইবার তািরেখ য সকল িটউেটািরয়াল ুল বা কািচং স ার চালু থািকেব সই সকল
িত ান কেপােরশন কতৃক িনিদ সমেয়র মেধ িনব েনর জন আেবদন কিরেল সংি
তৎকতৃক মতা দ

াইেভট
হাসপাতাল,
ি িনক, ইত ািদর
িনবি করণ

িত ান ময়র বা

কান কমকতার স ি সােপে , িনবি ত বিলয়া গণ হইেব।

১১২। (১) এই আইন কাযকর হইবার তািরেখ বা তৎপর কেপােরশেনর এলাকায় কেপােরশেনর িনব ন ব তীত
কান াইেভট হাসপাতাল, ি িনক, ডায়াগেনাি ক স ার, প ারােমিডক াল ইনি িটউট, ইত ািদ পিরচালনা করা
যাইেব না।
(২) সরকার কতৃক এত ে েশ

ণীত িবিধ-িবধান বা আেদশ অনুসরণপূবক কেপােরশন, কেপােরশেনর এলাকায়

কান াইেভট হাসপাতাল, ি িনক, প ারােমিডক াল ইনি িটউট, ডায়াগেনাি ক স ার, ইত ািদ িনব ন কিরেব
এবং িনব ন িফস আদায় কিরেত পািরেব।
(৩) এই আইন কাযকর হইবার সময় য সকল

াইেভট হাসপাতাল, ি িনক, ডায়াগেনাি ক স ার,

প ারােমিডক াল ইনি িটউট, ইত ািদ চালু থািকেব সই সকল
আেবদন কিরেল সংি

িত ান সরকার কতৃক িনিদ সমেয়র মেধ

িত ান িনবি ত বিলয়া গণ হইেব এবং এই বাবদ কান িনব ন িফস আদায় করা

যাইেব না।

িনবি করেণ
ব থতার দ

১১৩। কান ব ি

কেপােরশেনর িনব ন ব তীত কান িটউেটািরয়াল ুল, কািচং স ার, াইেভট হাসপাতাল বা

প ারােমিডক াল ইনি িটউট, ইত ািদ াপন বা পিরচালনা কিরেল অথবা উ

প িত ান বা হাসপাতােলর িনব ন

বািতল কিরবার পরও তাহা পিরচালনা অব াহত রািখেল পাঁচ হাজার টাকা অথদে দি ত হইেবন এবং উ
আেরােপর তািরেখর পেরও সংি
হাের অিতির
কিরয়া উ
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িত ান বা হাসপাতাল পিরচালনা ব না কিরেল িতিদেনর জন পাঁচশত টাকা

অথদ দ ণীয় হইেবন এবং কেপােরশন সুিবধােভাগী জনগণেক অবগিতর েয়াজনীয় ব ব া হণ
িত ান ব কিরয়া িদেত পািরেব।

44/48

12/05/2020
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অধীন িনবি ত
িত ােনর
বাৎসিরক নবায়ন
পুনঃিনবি করণ
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১১৪। কেপােরশন উহার এখিতয়ারাধীন এলাকায় িনবি ত ও পিরচািলত িটউেটািরয়াল

ুল, কািচং স ার,

াইেভট হাসপাতাল, প ারােমিডক াল ইনি িটউট, ি িনক, ডায়াগেনাি ক স ার, ইত ািদ

েত ক বৎসর

কেপােরশন কতৃক ধাযকৃত িফস জমা দানপূবক নবায়ন কিরেব।
১১৫৷ এই আইেনর অধীন কান িটউেটািরয়াল

ুল, কািচং স ার,

াইেভট হাসপাতাল, প ারােমিডক াল

ইনি িটউট, ইত ািদর িনব ন বািতল হইয়া উহা ধারা ১১৩ অনুযায়ী অথদে দি ত হইেল অথদ

দােনর ছয়

মােসর মেধ ি ণ পিরমাণ অথদ সহ, কারণ উে খপূবক, পুনঃিনব েনর জন আেবদন কিরেত পািরেব এবং উ
আেবদন তদ পূবক সে াষজনক িবেবিচত হইেল কেপােরশন সংি

িত ানেক পুনঃিনব ন কিরেত পািরেব।

ষ ভাগ
থম অধ ায়
িবিবধ

আিপল

১১৬৷ এই আইন, িবিধ বা িবধান অনুসাের দ কেপােরশন, উহার ময়র বা ধান িনবাহী কমকতার কান
আেদশ ারা সং ু

কান ব ি

িনধািরত প িতেত সরকােরর িনকট আিপল কিরেত পািরেবন; এবং এই আিপেলর

উপর সরকােরর িস া চূড়া হইেব এবং ইহার িব ে

মতা অপণ

১১৭৷ (১) সরকার, সরকাির গেজেট

কান আদালেত কান

উ াপন করা যাইেব না।

াপন ারা, এই আইন বা িবিধর অধীেন উহার য কান মতা িবভাগীয়

কিমশনার বা উহার অধীন অন কান কমকতােক অপণ কিরেত পািরেব।
(২) কেপােরশন, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, উহার য কান কায উহার য কান ায়ী কিমিটেক বা ধান
িনবাহী কমকতােক অপণ কিরেত পািরেব।
(৩) কান ায়ী কিমিট, কেপােরশেনর পূবানুেমাদন েম, উপ-ধারা (২) এর অধীন উহার উপর অিপত কায ছাড়া,
তাহার য কান কায কেপােরশেনর অন কান কমকতােক অপণ কিরেত পািরেব।

কাশ রকড

১১৮৷ এই আইেনর অধীেন

তকৃত এবং সংরি ত যাবতীয় রকড এবং রিজ ার, সা

আইন (Evidence

Act, 1872) এ য অেথ ব ব ত হইয়ােছ, সই অেথ কাশ রকড (Public document) বিলয়া গণ
হইেব।

ময়র, কাউি লর,
ইত ািদ জনেসবক

১১৯। ময়র, েত ক কাউি লর, ধান িনবাহী কমকতা, িসিট কেপােরশেনর অন ান কমকতা ও কমচারী এবং
িসিট কেপােরশেনর কায স াদেনর জন যথাযথভােব

মতা া অন ান ব ি

দ িবিধ (Penal Code,

1860) এর ধারা ২১ এ য অেথ জনেসবক (Public servant) অিভব ি িট ব ব ত হইয়ােছ সই অেথ
জনেসবক (Public servant) বিলয়া গণ হইেব।

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1026.html

45/48

12/05/2020

িবিধ ণয়েনর
মতা

ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) আইন, ২০০৯

১২০। (১) এই আইেনর উে শ পূরণকে (ক) সরকার দফা (খ) এর িবধান সােপে সরকাির গেজেট
(খ) িনবাচন কিমশন, ময়র ও কাউি লেরর িনবাচন,
সং া অপরাধ, উ

াপন ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব;
িত

ী

প অপরােধর দ , েয়াগ এবং এত সংি

াথীেদর আচরণ, িনবাচন িবেরাধ, িনবাচন
অন ান িবষেয় সরকাির গেজেট

াপন

ারা িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মতার সামি কতােক ু না কিরয়া সরকার ষ তফিসেল বিণত িবষয়সমূেহর য
কান অথবা সকল িবষেয় এবং য সকল িবষয় াসি ক ও পিরপূরক সই সকল িবষেয় েয়াজনীয় িবধান ণয়ন
কিরেত পািরেব।

িবধান ণয়েনর
মতা

১২১৷ (১) এই আইেনর উে শ পূরণকে
গেজেট

সংি

কেপােরশন, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, এবং সরকাির

াপন ারা এই আইন বা িবিধর সিহত অসাম স পূণ নেহ এই প িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।

(২) িবেশষ কিরয়া, এবং পূববতী

মতার সামি কতােক

ু ন না কিরয়া, অনু প িবধােন স ম তফিসেল

উি িখত সকল বা য কান িবষেয় িবধান ণয়ন করা যাইেব।

উপ-আইন
ণয়েনর মতা

১২২৷ (১) কেপােরশন, সরকােরর িনেদশ েম, এই আইেনর উে শ পূরণকে

এবং সরকাির গেজেট

াপন

ারা এই আইন বা িবিধ বা িবধােনর সিহত অসামা স পূণ নেহ এই প উপ-আইন ণয়ন কিরেত পািরেব।
(২) িবেশষ কিরয়া, এবং পূববতী

মতার সামি কতােক

ু ন না কিরয়া অনু প উপ-আইেন অ ম তফিসেল

বিণত য কান অথবা সকল িবষেয় এবং য সকল িবষেয় ইহা াসি ক ও পিরপূবক স সকল িবষেয় িবধান করা
যাইেব।

সরল িব ােস কৃত
কায র ণ
অসুিবধা দূরীকরণ

১২৩৷ এই আইন, িবিধ বা িবধােনর অধীন সরল িব ােস কৃত কান কােযর ফেল কান ব ি

িত

িত

হইবার স াবনা থািকেল ত ন সরকার, কেপােরশন বা উহােদর িনকট হইেত মতা া

িব ে

কান দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অন কান আইনগত কায ম হণ করা যাইেব না।

১২৪৷ এই আইেনর িবধানাবলী কাযকর কিরবার

ে

কান অসুিবধা দখা িদেল সরকার, উ

হইেল বা
কান ব ি র

অসুিবধা

দূরীকরণাথ, আেদশ ারা, েয়াজনীয় য কান ব ব া হণ কিরেত পারেবঃ
তেব শত থােক য, এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কেপােরশন গিঠত হইবার তািরখ হইেত ই বৎসর অিত া
হইবার পর উ

আইেনর ইংেরজী
পাঠ

প কান আেদশ দওয়া যাইেব না।

১২৫। (১) এই আইন কাযকর হইবার পর সরকার, েয়াজনেবােধ, সরকাির গেজেট
ইংেরজীেত অনূিদত একিট পাঠ

াপন ারা এই আইেনর

কাশ কিরেত পািরেব, যাহা এই আইেনর িনভরেযাগ ইংেরজী পাঠ

(Authentic English Text) হইেব।
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(২) বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ িবেরােধর

রিহতকরণ ও
হফাজত

ে বাংলা পাঠ াধান পাইেব।

১২৬৷ (১) এই আইন বলবৎ হইবার সে সে (ক) Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXV of
1982);
(খ) Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (Ordinance No. XL of 1983);
(গ) Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (Ordinance No. LXXII of 1984);
(ঘ) রাজশাহী িসিট কেপােরশন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সেনর ৩৮ নং আইন);
(ঙ) িসেলট িসিট কেপােরশন আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ১০ নং আইন) এবং
(চ) বিরশাল িসিট কেপােরশন আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ১১ নং আইন), অতঃপর, একে িবলু আইন বিলয়া
উি িখত, রিহত হইেব৷
(২) িবলু আইন উ

েপ রিহত হইবার পর-

(ক) িবদ মান িসিট কেপােরশনসমূহ এই আইেনর অধীন গিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব;
(খ) িবদ মান িসিট কেপােরশনসমূেহর কিমশনারগণ 'কাউি লর' িহসােব অিভিহত হইেবন।
(৩) িবলু আইেনর অধীন ণীত িবিধ, িবধান ও উপ-আইন, এই আইেনর অধীন ণীত যথা েম িবিধ, িবধান
ও উপ-আইন বিলয়া গণ হইেব এবং উ

আইেনর অধীন জারীকৃত সকল আেদশ,

াপন বা নািটশ এবং দ

সকল লাইেস , অনুমিত, আেরািপত কর, চুি , ইত ািদ এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম স পূণ হওয়া
সােপে , রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয , এই আইেনর অধীন ণীত, দ , জািরকৃত বা ম ুরীকৃত হইয়ােছ
বিলয়া গণ হইেব।
(৪) গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান ◌র অনুে দ ৯৩ এর দফা (২) এর িবধান অনুসাের ময়াদ উ ীেণর
কারেণ কাযকরতা লাপ পাওয়া ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) অধ ােদশ, ২০০৮ (২০০৮ সেনর ১৬ নং
অধ ােদশ) এর অধীন দ আেদশ, কৃত কাজকম, গৃহীত ব ব া ও অনুি ত িনবাচন এই আইেনর অধীন দ
আেদশ, কৃত কাজকম, গৃহীত ব ব া ও অনুি ত িনবাচন বিলয়া গণ হইেব।

1

"বডার গাড বাংলােদশ এবং কা গাড বািহনী" শ িল "বাংলােদশ রাইেফলস, কা গাড বািহনী এবং িতর া কমিবভাগসমূহ" শ
কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২২ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িত ািপত।

িল ও কমার পিরবেত ানীয় সরকার (িসিট

2

দফা (৪৮ক) ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৬ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল সি েবিশত।

3

দফা (৫৫ক) ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৬ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল সি েবিশত।

4

ধারা ৩ক ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২২ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল সি েবিশত।
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5

"◌ঃ" কালন এর পিরবেত "।" দািড় িত ািপত এবং উ
এর ৪ ধারাবেল িবলু ।

দফার শেষ উি িখত শতাংশিট ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২২ নং আইন)

6

উপ-ধারা (১) ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২২ নং আইন) এর ৫ (ক) ধারাবেল িত ািপত।

7

উপ-ধারা (৪) ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২২ নং আইন) এর ৫ (খ) ধারাবেল িত ািপত।

8

িলর পিরবেত ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১২

9

িলর পিরবেত ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১২

‘‘১৮০ (একশত আিশ) িদেনর’’ সংখ া, ব নী এবং শ িল ‘‘৯০ (ন ই) িদেনর’’ সংখ া, ব নী এবং শ
(২০১২ সেনর ৭ নং আইন) এর ২ (ক) ধারাবেল িত ািপত।
‘‘১৮০ (একশত আিশ) িদেনর’’ সংখ া, ব নী এবং শ িল ‘‘৯০ (ন ই) িদেনর’’ সংখ া, ব নী এবং শ
(২০১২ সেনর ৭ নং আইন) এর ২ (খ) ধারাবেল িত ািপত।

10

দফা (৩২ক) ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল সি েবিশত।

11

‘‘একশত আিশ িদেনর মেধ ’’ শ
ধারাবেল িত ািপত।

12
13

িল ‘‘ন ই িদেনর মেধ ’’ শ

িলর পিরবেত ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৭ নং আইন) এর ৩ (ক)

প ারা (ঘ) ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২২ নং আইন) এর ৬ (খ) ধারাবেল সি েবিশত।

‘‘একশত আিশ িদেনর মেধ ’’ শ
ধারাবেল িত ািপত।

িল ‘‘ন ই িদেনর মেধ ’’ শ

িলর পিরবেত ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৭ নং আইন) এর ৩ (খ)

14

িবদ মান িবধান উপ-ধারা (১) িহেসেব ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সংখ ািয়ত।

15

দফা (খখ) ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল সি েবিশত।

16

ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন এবং ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন" শ
(২০১১ সেনর ২২ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল িত ািপত।

িল "ঢাকা িসিট কেপােরশন" শ

িলর পিরবেত ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১

17

", িবলু " কমা ও শ উপা িটকার "বািতল" শে র পর ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২২ নং আইন) এর ৮(ক) ধারাবেল সি েবিশত।

18

উপ-ধারা (৩) ানীয় সরকার (িসিট কেপােরশন) (সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ২২ নং আইন) এর ৮(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
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