প্রস্তাবফত চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃ ক্ষ আইন, ২০১৬
The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959 ংশাধনী উা পুনপ্রণয়শনয উশেশে প্রণীত আইন
যমশতু ইা যুবিযুি প্রবতবাত ইয়াশছ যম , চট্টগ্রাভ ভানগয  তৎংরগ্ন এরাকায বযকবিত উন্নয়ন , উন্নবতবফধান  ম্প্রাযণ এয উশেশে
অবযকবিতবাশফ গশে ঠা ংকীণ ৃ এরাকায বযকবিত পুনবনভৃাণ , বযকবিত নতুন যাস্তা বনভৃাণ ফা বফদ্যভান যাস্তায ম্প্রাযণ , প্রধান প্রধান
েকমূশয বযফতৃন , বযফধ ৃন ফা উন্নবত াধন কযা , নাগবযক সুবফধাশথ ৃ অফাধ ফায়ু চরাচর  বচত্ত বফ যনাদশনয জন্য াকৃ  উম্মুি অঞ্চশরয ব্যফস্থা
কযা, অবফধ  অবযকবিত দারান অাযণ , উন্নয়ন-বনয়ন্ত্রণ অথফা বনভৃাণ কযা এফং উি উশেশে ভূবভ হুকুভ -দখর কযা এফং উন্নয়ন প্রকিমূ
ফাস্তফায়নকাশর ফাস্তুচ্যূত যরাকজশনয জন্য মথামথ পুনফ ৃান কযা অন্যবফধ কাম ৃক্রভ গ্রণ কযা ভীচীন।
এফং, যমশতু উশযাবিবখত উশেে ফাস্তফায়শনয জন্য যুবিযুিবাশফ বফশল ক্ষভতাম্পন্ন গঠিত কর্তৃশক্ষয পূণ ৃগঠনকযণ যুশগাশমাবগ আইন প্রণয়ন
কযা ভীচীন  যুবিযুি ; এফং যমশতু , “The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959”
(Ordinance No. LI of 1959) এফং তৎযফতী ংশাধনীমূ যবতক্রশভ ংশাধনী উায পুনপ্রণয়শনয ভাধ্যশভ চট্টগ্রাভ উন্নয়ন
কর্তৃক্ষ আইন প্রণয়ন কযা ভীচীন  প্রশয়াজনীয়;
যশতু, এতদ্বাযা বনম্নরূ আইন প্রণয়ন কযা ইর:প্রথভ অধ্যায়
১। ংবক্ষপ্ত বশযানাভ, প্রশয়াগ  প্রফতৃন।- (১) এই আইন চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ আইন, ২০১৬ নাশভ অবববত ইশফ। যকায, যকাবয যগশজট প্রজ্ঞান
দ্বাযা যম তাবযখ বনধ ৃাযণ কবযশফ যই তাবযশখ ইা ফরফৎ ইশফ।
(২) ইায আতা চট্টগ্রাভ ভানগযীয জন্য প্রণীত ভাবযকিনায় (ভাস্টাযপ্ল্ূান) বচবিত  বনধ ৃাবযত ীভানা ম ৃন্ত বফস্তৃত থাবকশফ। তশফ যকায ভশয়
ভশয় যকাবয যগশজশট প্রজ্ঞান দ্বাযা এই আইন এয আতা অথফা ইায যমশকান অনুবফবধ উি প্রজ্ঞাশন বনবদ ৃষ্টকৃত একই ভানগযীয বন্নবত
অন্যান্য এরাকায় ফবধ ৃত কবযশত াবযশফন
(৩) যকায, ভশয় ভশয় যকাবয যগশজশট প্রজ্ঞান দ্বাযা চট্টগ্রাভ ভানগযীয  উায বন্নবত অন্য যম ভস্ত এরাকায জন্য যমই তাবযখ বনধ ৃাযণ
কবযশফন, যই ভস্ত এরাকায জন্য যই তাবযখ ইশত উি ব্যফস্থা কাম ৃকয ইশফ।
২। ংজ্ঞামূ।-এই আইশন বফলয় বকংফা প্রংশগয বযবি বকছু না থাবকশর(ক) “যকায” অথ ৃ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদ যকায এয গৃায়ণ  গণপূতৃ ভন্ত্রনারয়শক বুঝাইশফ;
(খ) “কর্তৃক্ষ” অথ ৃ ৩ ধাযায অধীশন প্রবতবিত চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ;
(গ) “যচয়াযম্যান” অথ ৃ কর্তৃশক্ষয যচয়াযম্যান;
(ঘ) “বনয়বন্ত্রত এরাকা” (Controlled Area) অথ ৃ একটি এরাকা, যম এরাকাশক ২৫ ধাযা ফশর ‘বনয়বন্ত্রত এরাকা’ বাশফ যঘালণা কযা ইয়াশছ;
(ঙ) “ভূবভ” বুঝাইশত ভূবভ ইশত উদ্ভূত কর সুবফধা এফং ভূবভ ংযুি ফস্তুমূ অথফা ভূবভংরগ্ন যকান বকছুয উয স্থায়ীবাশফ আফদ্ধ ফস্তুশক বুঝাইশফ;
(চ) “দস্য” অথ ৃ কর্তৃশক্ষয দস্য;
(ছ) “বটি কশৃাশযন” অথ ৃ স্থানীয় যকায (বটি কশৃাশযন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ শনয ৬০ নং আইন) এয ধাযা ৩ এয উ-ধাযা (১) এয অধীশন
গঠিত চট্টগ্রাভ বটি কশৃাশযনশক বুঝাইশফ;
(জ) “প্রজ্ঞান” অথ ৃ ‘যকাবয যগশজট’ এ প্রকাবত “প্রজ্ঞান” বুঝাইশফ;
(ঝ) “যৌযবা” অথ ৃ স্থানীয় যকায (যৌযবা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ যনয ৫৮ নং আইন ) এয অধীশন গঠিত চট্টগ্রাভ যজরায ঐ কর যৌযবা
মাাশদয যক্ষশে এই আইন প্রশমাজূ;
(ঞ) “তবফর” অথ ৃ ৪৩ ধাযায অবধশন গঠিত কর্তৃশক্ষয তবফর;
(ট) “ভাবযকিনা” অথ ৃ চট্টগ্রাভ ভানগয  তৎবন্নবত কর্তৃশক্ষয বনয়বন্ত্রত এরাকাশক বযকবিতবাশফ গশে যতা রায রশক্ষূ বযশফ , াভাবজক,
অথ ৃবনবতক, যবৌশগাবরক এফং ংবিষ্ট অন্যান্য বফলয়মূ বফশফচনা কবযয়া বনবদ ৃষ্ট ভশয়য জন্য এরাকাবববত্তক ফা ভগ্র এরাকায বফলয়বববত্তক ফা
াবফ ৃক বযকিনা বুঝাইশফ; স্ট্রাকচাযপ্ল্ূান, ভাস্টাযপ্ল্ূান  বডশটইরড এবযয়াপ্ল্ূান এয অন্তভূৃি ইশফ;
(ঠ) “প্রবফধান” অথ ৃ এই আইশনয অধীন প্রণীত প্রবফধান এফং চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ অধ্যাশদ ,১৯৫৯ (১৯৫৯ াশরয ৫১ নম্বয অধ্যাশদ)এয অধীশন
প্রণীত প্রবফধানশক বুঝাইশফ;
(ড) “ংবফবধফদ্ধ যকাবয কর্তৃক্ষ” অথ ৃ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাশদশয ংবফধাশনয অনুশেদ ১৫২ (১) এ ংজ্ঞাবয়ত যকান যকাবয কর্তৃক্ষ;
(ঢ) “বচফ” ফবরশত যকায কর্তৃক ভশয় ভশয় বনশয়াগকৃত কর্তৃশক্ষয বচফশক বুঝাইশফ ;
(ণ) “অথযাইজড অবপায” অথ ৃ কর্র্র্তৃ শক্ষয এক ফা একাবধক অবপায , যকায প্রজ্ঞাশনয ভাধ্যশভ যম তাবযখ যঘালনা কবযশফ যই তাবযখ ইশত
“The Building Construction Act,1952 (Act II of 1953)” Gi clause (a) of section 2 ফা এই
আইশনয স্থরাবববলি বযফবতৃত আইন অনুমায়ী অথযাইজড অবপায বাশফ বফশফবচত ইশফন;
বদ্বতীয় অধ্যায়
৩। কর্তৃশক্ষয প্রবতিা।- (১) এই আইন কাম ৃকয ইফায য “চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ অধ্যাশদ-১৯৫৯” ফশর প্রবতবিত ‘চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ’ “চট্টগ্রাভ
উন্নয়ন কর্তৃক্ষ অধ্যাশদ-১৯৫৯ ” এয বযফশতৃ এই আইন দ্বাযা গঠিত ইশফ।

(২) এই কর্তৃক্ষ একটি ংবফবধফদ্ধ ংস্থা ইশফ এফং উায স্থায়ী ধাযাফাবকতা  াধাযণ বরশভায থাবকশফ এফং এই আইন ফা তদধীন প্রণীত বফবধ ফা
প্রবফধান াশশক্ষ, ইায স্থাফয ফা অস্থাফয উবয় প্রকায ম্পবত্ত অজৃন কবযফায , অবধকাশয যাবখফায ফা স্তান্তয কবযফায ক্ষভতা থাবকশফ এফং ইা
বনজ নাভ ব্যফাশয ভাভরা দাশয়য কবযশত াবযশফ এফং ইায বফরুশদ্ধ ভাভরা দাশয়য কযা মাইশফ।
৪। যচয়াযম্যান  দস্যশদয কাম ৃকার।-(১) যকায কর্তৃক বনশয়াগকৃত অে কর্তৃশক্ষয এ কজন ‘যচয়াযম্যান’ থাবকশফন এফং বন ম্নফবণ ৃত দস্য ভন্বশয়
কর্তৃক্ষ গঠিত ইশফ।
(ক) যকায কর্তৃক বনশয়াগকৃত একজন যচয়াযম্যান
- যচয়াযম্যান।
(খ) যকায কর্তৃক বনশয়াগকৃত ৪(চায) জন াফ ৃক্ষবনক দস্য মথা:(১) দস্য (প্রান  অথ ৃ);
(২) দস্য (এশস্টট);
(৩) দস্য (উন্নয়ন  বযকিনা);
(৪) দস্য (আইন  ফাস্তফায়ন);
(গ) যজরা প্রাক, চট্টগ্রাভ (দাবধকাযফশর)
- দস্য
(ঘ) গৃায়ন  গণপূতৃ ভন্ত্রণারশয়য অনুূন উবচফ ম ৃাশয়য প্রবতবনবধ; - দস্য
(ঙ) গৃায়ন  গণপূতৃ ভন্ত্রণারয় কর্তৃক ভশনানীত গণপূতৃ অবধদপ্তশযয একজন প্রবতবনবধ বমবন তত্ত্বাফধায়ক প্রশকৌরীয নীশচয
দভম ৃাদায নশ;
- দস্য
(চ) চট্টগ্রাভ য়াায ব্যফস্থানা বযচারক (দাবধকাযফশর)
- দস্য
(ছ) ফাংরাশদ যযরশয় (পূফ ৃ) এয প্রধান প্রশকৌরী(দাবধকাযফশর)
- দস্য
(জ) চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তৃশক্ষয প্রধান প্রশকৌরী (দাবধকাযফশর)
- দস্য
(ঝ) চট্টগ্রাভ বটি কশৃাশযশনয বনফ ৃাবচত কাউবন্পরয ২(দুই)জন
মা যভয়য কর্তৃক ভশনানীত এফং যকায কর্তৃক অনুশভাবদত
- দস্য
(ঞ) বচটাগাং যচম্বায অফ কভা ৃ এন্ড ইন্ডাবস্ট্রজ কর্তৃক ভশনানীত
বতনজশনয প্যাশনর ইশত যকায কর্তৃক বনশয়াগকৃত
একজন প্রবতবনবধ
- দস্য
(ট) এই আইশনয আতাধীণ এরাকায় ফফাযত ব্যবিশদয ভধ্য ইশত যকায কর্তৃক ভশনানীত
০৪ জন বফবষ্ট নাগবযক তন্শধ্য নূন্যতভ একজন ভবরা
- দস্য।
(২) চেয়াযম্যান কর্তৃক্ষেয প্রধান ননফ ৃাী আক্ষফন এফং নিনন(ক) এআ অআন এফং িদধীন প্রণীি নফনধভারা ও প্রনফধানভারায নফধান নুাক্ষয কর্তৃক্ষেয প্রান নযোরনায জন্য দায়ী থানকক্ষফন; এফং
(খ) এআ অআক্ষনয উক্ষেশ্য পূযণকক্ষে কর্তৃক্ষেয েভিা প্রক্ষয়াগ ও কাম ৃাফরী ম্পাদন কনযক্ষফন।
(৩) উ-ধাযা (১) এয দপা
চি উবিনখি দস্যগণ ভক্ষনানয়ক্ষনয িানযখ আক্ষি ৩ (নিন) ফৎয চভয়াক্ষদয জন্য এফং ভক্ষয়, স্বীয় ক্ষদ
ফার থানকক্ষফনঃ
িক্ষফ িৃ থাক্ষক চম, যকায, প্রক্ষয়াজনক্ষফাক্ষধ, চম চকান ভয় উক্ত দপা
চি উবিনখি ভক্ষনানীি দস্যগণক্ষক চভয়াদ চল আফায
পূক্ষফ ৃ চকান প্রকায কাযণ দৃাক্ষনা ব্যনিক্ষযক্ষক ব্যানি প্রদান কনযক্ষি ানযক্ষফ।
(৪) যচয়াযম্যান এফং উ-ধাযা (১) এয দপা (খ) যত উবিবখত দস্যগণ কর্তৃশক্ষয াফ ৃক্ষবণক কভৃকতৃা ইশফন এফং যকায কর্তৃক বনধ ৃাবযত শতৃ ৩
(বতন) ফৎয যভয়াশদয জন্য যপ্রলশণ বনযুি ইশফন।
(৫) যকান ব্যবি একাবধক্রশভ ফা অন্য যকানবাশফ ২ (যভয়াশদয) যফী ভশয়য জন্য যচয়াযম্যান ফা াফ ৃক্ষবনক দস্য বশশফ বনশয়াগ রাশবয যমাগ্য ইশফন
না। তশফ এশক্ষশে যকাশযয বদ্ধান্তভশত উশিবখত যভয়াদ ফাোশনা ফা কভাশনা যমশত াশয;
(৬) যচয়াযম্যান  দস্যগণ এই আ ইন  ইায অধীশন প্রণীত বফবধ ফা প্রবফধান দ্বাযা বনধ ৃাবযত দাবয়ত্ব  কাম ৃাফরী এফং কর্তৃক্ষ কর্তৃক গৃীত বদ্ধান্ত ,
অবৃত ফা ন্যস্তকৃত ক্ষভতা প্রশয়াগ  কাম ৃাফরী ম্পাদন এফং দাবয়ত্ব  কতৃব্য ারন কবযশফন। ইাছাো ভশয় ভশয় যকায কর্তৃক প্রদত্ত দাবয়ত্ব
ারন কবযশফন।
(৭) দাবধকায ফশর বনশয়াবজত দস্যগণ ব্যতীত, যচয়াযম্যান এফং উ-ধাযা (১) এয দপা (ঝ) (ঞ)  (ট) যত উবিবখত দস্যগণ অথফা অন্যশকান দস্য
যকাশযয বনকট বরবখত আশফদশনয দ্বাযা দতূাগ কবযশত াবযশফন। তশফ যকায কর্তৃক দতূাগ ে গ্রণ না কযা ম ৃন্ত এইরূ দতূা
গ
কাম ৃকয ইশফ না।
(৮) যকায যকান কাযণ উশিখ না কবযয়া বরবখত আশদশয ভাধ্যশভ দাবধকায ফশর বনযুি দস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য দস্য ফা যচয়াযম্যাশনয বনশয়াগ
ফাবতর কবযশত াবযশফন।
(৯) যচয়াযম্যাশনয দ শূন্য ইশর বকংফা অনুবস্থবত , অসুস্থতা ফা অন্য যকান কাযশণ যচ য়াযম্যান তাায দাবয়ত্ব ারশন অভথ ৃ ইশর , শূন্য শদ
নফবনযুি যচয়াযম্যান কাম ৃবায গ্রণ না কযা ম ৃন্ত বকংফা যচয়াযম্যান পুনযায় স্বীয় দাবয়ত্ব ারশন ভথ ৃ না য়া ম ৃন্ত যকায কর্তৃ ক ভশনানীত
যকান দস্য যচয়াযম্যানরূশ দাবয়ত্ব ারন কবযশফন।
৫। যচয়াযম্যান  দস্যযদয াবযশ্রবভক  চাকুবযয তৃ।- (১) যচয়াযম্যান  াফ ৃক্ষবনক দস্য
যকায কর্তৃক বস্থযকৃত ভাবক যফতন  বাতা াইশফন এফং যকায তাঁায চাকুবযয তৃ বনধ ৃাযণ কবযশফন এফং বতবন অে আইন  ইায তদধীন
বফবধ যভাতাশফক দাবয়ত্ব ম্পাদন কবযশফন।

(২) কর্তৃশক্ষয বায় যমাগদাশনয জন্য প্রশতূক দস্য কর্তৃশক্ষয তবফর ইশত প্রবত বায জন্য যকায কর্তৃক বনধ ৃাবযত াশয ম্মাবন অথফা বাতা প্রাপ্ত
ইশফন।
৬। যচয়াযম্যান  দস্যশদয দতূাগ। - যচয়াযম্যান বকংফা দস্য যমশকান ভশয় দতূাগ কবযশত াবযশফন , তশফ তৃ থাবকশফ যম যকায কর্তৃক উি
দতূাগে গৃবত না য়া ম ৃন্ত উা কাম ৃকযী ইশফ না।
৭। যচয়াযম্যান অথফা দস্যশদয অাযণ।- (১) যকান ব্যাবি যচয়াযম্যান ফা াফ ৃক্ষবণক দস্য ইফায যমাগ্য ইশফন না অথফা যচয়াযম্যান ফা াফ ৃক্ষবনক
দস্য থাবকশত াবযশফন না, মবদ বতবন(ক) ফাংরাশদী নাগবযক না ন;
(খ) াযীবযক ফা ভানবক অভশথ ৃয কাযশণ দাবয়ত্ব ারশন অক্ষভ ন;
(গ) যকান উযুি আদারত কর্তৃক যদবরয়া ফা অপ্রকৃবতস্থ ফবরয়া যঘাবলত ন;
(ঘ) যকান ব্যাংক ফা আবথ ৃক প্রবতিান কর্তৃক ঋন যখরাী বাশফ যঘাবলত ন;
(ঙ) যকান যপৌজদাযী অাযাশধয দাশয় যদালী াফস্ত ইয়া আদারত কর্তৃক অনুূন ৩(বতন) ফৎশযয কাযাদশন্ড দবন্ডত ন; ফা
(চ) কর্তৃশক্ষয স্বাথ ৃ ংবিষ্ট যকান যা ফা ব্যফায াশথ প্রতূক্ষ ফা শযাক্ষবাশফ জবেত থাশকন ফা ন।
(২) এই ধাযায অধীন অাবযত যকান ব্যবি কর্তৃশক্ষয যচয়াযম্যান ফা াফ ৃক্ষবনক দস্য বাশফ অথফা অন্যান্য যকাযী  স্বায়ত্বাবত ংস্থা ফা অন্য
যকান কর্তৃশক্ষয যকান শদ বনশয়াশগয অশমাগ্য ইশফন।
৮। ননবভবত্তক শূন্য দ পূযণ।- যচয়াযম্যাশনয দ শূন্য ইশর বকংফা তাায অনুবিবত, অসুস্থতা ফা অন্য যকান কাযশণ যচয়াযম্যান তাায দাবয়ত্ব ারশন
অভথ ৃ ইশর , শূন্য শদ নতুন যচ য়াযম্যান কাম ৃবায গ্রন না কযা ম ৃন্ত বকংফা যচয়াযম্যান পুনযায় স্বীয় দাবয়ত্ব ারশন ভথ ৃ না য়া ম ৃন্ত
যকায কর্তৃক ভশনানীত যকান স্থায়ী দস্য যচয়াযম্যানরূশ দাবয়ত্ব ারন কবযশফন।
: কাম ৃ বযচারনা:
৯। কর্তৃশক্ষয বা।- (১) এই আইশনয বফধানাফরী াশশক্ষ, কর্তৃক্ষ উায বায কাম ৃদ্ধবত বনধ ৃাযণ কবযশফ।
(২) যচয়াযম্যান, কর্তৃশক্ষয কর বায় বাবতত্ত¡ কবযশফন এফং তাায অনুবস্থবতশত তদকর্তৃক ভশনানীত যকান দস্য বায় বাবতত্ত¡ কবযশফন।
(৩) কর্তৃশক্ষয বায় যকাযাশভয জন্য এক-র্ততীয়াং দশস্যয উবস্থবতয প্রশয়াজন ইশফ।
(৪) প্রবত ৩ (বতন) াশ কর্তৃশক্ষয অনূূন একটি বা অনুবিত ইশফ এফং বায তাবযখ, ভয়  স্থান যচয়াযম্যান কর্র্র্তক
ৃ বনধ ৃাবযত ইশফেঃ
তশফ তৃ থাযক যম, যম যকান ভয় জরুযী বা আফান কযা মাইশফ।
(৫) কর্তৃশক্ষয বায় বদ্ধান্ত গ্রশন প্রশতূক দশস্যয একটি কবযয়া যবা ট থাবকশফ এফং যবাশটয ভতায যক্ষশে বায় বাবতত্বকাযী দশস্যয বদ্বতীয় ফা
বনণ ৃায়ক যবাট প্রদাশনয অবধকায থাবকশফ।
(৬) যকফর যকান দস্য শদ শূন্যতা ফা কর্তৃক্ষ গঠশন ক্রটি থাবকফায কাযশণ কর্তৃশক্ষয যকান কাম ৃ ফা কাম ৃধাযা অবফধ ইশফ না ফা তৎম্পশকৃ যকান
প্রশ্ন ফা আবত্ত উত্থান কযা মাইশফ না।
১০। অস্থায়ী শমাগী দস্য। - (১) এই আইন অথফা তদধীশন প্রণীত বফবধভারায বফধানমূ ফাস্তফায়শনয রশক্ষূ যচয়াযম্যান ইো কবযশর পূণ ৃাঙ্গ
শমাবগতা ফা যাভশৃয জন্য যম যকান ব্যবিয শমাবগতা গ্রণ কবযশত াবযশফ।
(২) যম যকান উশেশে কর্তৃশক্ষয বত ংযুি যকান ব্যবি কর্তৃশক্ষয বত আশরাচনায অবধকায যবাগ কবযশফ তশফ বতবন যবাটাবধকায প্রশয়াগ কবযশত
াবযশফন না। শমাগী দস্য বনধ ৃাবযত াশয বপ ফা বাতা প্রাপ্য ইশফন।
১১। চুবি প্রস্তুত  ম্পাদন ক্ষভতা। - অে আইশনয যম যকান উশেোধশনয জ ন্য কর্তৃক্ষ মাা প্রশয়াজনীয়  যুবিয্ক্তু ফবরয়া বফশফচনা কশযন , যই
ধযশনয কর চুবিশত কর্তৃক্ষ আফদ্ধ ইশত  চুবিমূ ম্পাদন কবযশত াবযশফ।
১২। চুবি ম্পাদন  প্রাক্করন অনুশভাদন। - (১) এই যকভ প্রশতূকটি চুবি কর্তৃশক্ষয শক্ষ যচয়াযম্যান অথফা যচয়াযম্যা ন কর্তৃক ভশনাবনত ংবিষ্ট
কভৃকতৃা কর্তৃক ম্পাবদত ইশফ। তৃ থাবকশফ যম প্রচবরত আবথ ৃক বফবধবফধান অনুযণ ব্যতীত যকান চুবি যচয়াযম্যান ফা যকান কভৃকতৃা
কর্তৃক
ম্পাবদত ইশফ না। এই যক্ষশে ‘ববআয’ এ ফবণ ৃত আবথ ৃক ক্ষভতা অৃণ ংক্রান্ত বফবধবফধান প্রবতারন কবযশত ইশফ।
(২) উি আইশনয উশেোধনাশথ ৃ যম যকান অংশকয টাকায প্রশতূকটি প্রাক্করন , কাশজয কর যেববপশকন, দ্রব্যাবদ  ভারাভার মাা যফযা কযা
ইশফ তাায নমুনা উ-ধাযা (১) যভাতাশফক চুবিয তৃাফবর অনুমায়ী যচয়াযম্যান ফা প্রশয়াজনশফাশধ কর্তৃক্ষ কর্তৃক অনুশভাবদত ইশফ।
(৩) যকান চুবি ফা প্রাক্করশনয প্রশতূকটি বূাবযশয়ন ফা তাযতশম্যয অথফা ফাবতশরয /বযতূাশগয এভন বক মূর চুবি ফা প্রাক্করশনয যক্ষশে উ -ধাযা (১)
 (২) প্রশমাজূ ইশফ এফং ‘ববআয’  আবথ ৃক ক্ষভতা অৃণ ংক্রান্ত আইন প্রবতারন কবযশত ইশফ।
১৩। চুবি ম্পাদশনয যক্ষশে অবধকতয বফবধ এফং কর্তৃশক্ষয বর ম্পবকৃত বফধান। - (১) যচয়াযম্যান অথফা যচয়াযম্যান কর্তৃক অনুশভাদন াশশক্ষ
ংবিষ্ট কভৃকতৃা কর্তৃক প্রশতূকটি চুবি ‘ববটিইউ’ প্রণীত ছশক বকংফা প্রচবরত ছশক ম্পাদন কবযশত ইশফ এফং কর চুবিশত কর্তৃ শক্ষ
কভন বর ব্যফহৃত ইশফ।
(২) যকান কাজ ম্পাদশনয অথফা যকান ফস্তু বকংফা ভারাভার যফযাশয বকংফা যফা ক্রশয়য জন্য প্রবণত প্রশতূকটি চুবি বরবখতবাশফ ইশত ইশফ এ ফং
মাফতীয় চুবি বরশভাযযুি ইশত ইশফ।
(৩) কভন বর কর্তৃশক্ষয বচশফয যপাজশত থাবকশফ এফং যচয়াযম্যা যনয অনুভবত ব্যবতশযশক যকান চুবি ফা দবরশর উি বশরয ছা যদয়া মাইশফনা।
উি চুবিয াশথ ংবিষ্ট কভৃকতৃায স্বাক্ষয চুবিশত থাবকশত ইশফ।
(৪) উি কভৃকতৃায ঐ স্বাক্ষয ংবিষ্ট চুবি ফা দবরর ম্পাদশনয জন্য প্রশয়াজনীয় াবক্ষ বাশফ বফশফবচত ইশফ।
(৫) আশরাচূ ধাযায় ফবণ ৃত ভশত যকান চুবি ম্পাবদত না ইশর ঐ ফ চুবিশত কর্তৃশক্ষয যকান ফাধ্যফাধকতা ফা দায়দাবয়ত্ব থাবকশফ না। কর যক্ষ যে
যকায কর্তৃক জাবযকৃত ববআয এয বফধান প্রশমাজূ যক্ষশে অন্যান্য প্রচবরত আইন  বফবধবফধান প্রবতারন কবযশত ইশফ।

১৪। যটন্ডাযমূ।- (১) ক্রয় ংক্রান্ত মাফতীয় দযে ‘ববআয’ এয বফবধবফধাশনয আশরাশক ম্পন্ন কবযশত ইশফ।
(২) যমশকান দযে ফা বনরাভ যচয়াযম্যান ফা কর্তৃক্ষ যকান কাযণ দৃাশনা ব্যবতশযশক গ্রণ ফা ফাবতর কযায ক্ষভতা ংযক্ষণ কবযশফ।
১৫। চুবি ম্পাদশনয ব্যাাশয বনযাত্তা। - ক্রয় ংক্রান্ত প্রশতূকটি চুবিশত ‘ববআয’ এয আশরাশক যচয়াযম্যান মথামথ জাভানত গ্রণ এফং বনযাত্তায
ব্যফস্থা কবযশফন।
১৬। যকাশযয বনকট দবররে  তথ্য যফযা। - (১) যকাশযয বনশদ ৃনা অনুমায়ী চাবত কাগজোবদ /দবররাবদ কর্তৃক্ষ যকাশযয বনকট যপ্রযণ
কবযশফন।
(২) যকায এ বফলশয় প্রশয়াজনীয় বদ্ধান্ত গ্রণ কবযশত াবযশফ।
১৭। কৃর্তক্ষশয ক্ষভতা  কৃামাফরী।- এআ অআক্ষনয উক্ষেশ্য পূযণকশি, কর্তৃযক্ষয েভিা ও কাম ৃাফরী আযফ ননম্নরূ, মথাঃ(১) ভূনভয চমৌনক্তক ব্যফায নননিি কনযয়া ভানযকেনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন;
(২) ভানযকেনা (Master Plan) প্রণয়ক্ষনয নননভত্ত ভূনভ জনয ও ভীো, গক্ষফলণা নযোরনা এফং িদং বিষ্ট কর প্রকায িথ্য, উাত্ত ংগ্র ও
ংযেণ;
(৩) ভূনভয উয চম চকান প্রকৃনিয নযকনেি উন্নয়ন ননয়ন্ত্রণ এফং অধুননক ও অকল ৃণীয় ম ৃটন ঞ্চর ও নগয নযকেনা ংক্রান্ত নফনবন্ন উন্নয়নমূরক
কাম ৃাফরী গ্রণ;
(৪) ম ৃটননক্ষেয নফকা কর্তৃক্ষেয অওিাধীন এরাকায় গৃায় ন ও অফান সুনফধা ম্প্রাযক্ষণয রক্ষেে ম ৃটন চকনিক অফানক, ফানণনজেক,
নফক্ষনাদন, নে ফা এিদ্ম্পনকৃি ফকাঠাক্ষভা ননভৃাক্ষণয জন্য পৃথক পৃথক এরাকায ফস্থান ননধ ৃাযণ ও ংযেণ নননিি কযায রক্ষেে সুদূয প্রাযী উন্নয়ন
নযকেনা গ্রণ ও উায কাম ৃকয ফাস্তফায়ন;
(৫) চদন ও নফক্ষদন ম ৃটক যদয
চজরায় ননযাদ ফস্থান ও মািায়াি জ কনযফায র যক্ষূ অধুননক ম ৃটন নগযী ও ঞ্চক্ষরয জন্য প্রক্ষয়াজনীয়
ংখ্যক ড়ক, ভাড়ক, চনৌথ, চযরথ ননভৃাক্ষণয রক্ষেে ং বিষ্ট কর্তৃক্ষেয নি অক্ষরােনাক্রক্ষভ মথামথ নযকেনা প্রণয়ন ও ফা স্তফায়ক্ষণয চেক্ষে
ভন্বয় াধন;
(৬) কর্তৃশক্ষয নননদ ৃষ্ট ীভানায ভক্ষে নফনধ ফনভূৃি স্থানা ননভৃাণ ননয়ন্ত্রণ ফা াযণ;
(৭) নযকনেি, প্রস্ত ও নঘনি ফনি াযণক্রক্ষভ নূিন অফান প্রকে প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন এফং উক্ত এরাকায ফানন্দাগক্ষণয পুনফ ৃাক্ষনয রক্ষেে
প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ;
(৮) ননম্ননফত্ত, ফনস্তফাী এফং গৃীনক্ষদয অফান ভস্যায গ্রানধকায নফক্ষফেনায় যানখয়া উন্নয়ন নযকেনা গ্রণ ও উায ফাস্তফায়ন;
(৯) উন্নয়ন প্রকে প্রনক্রয়াধীন যনয়াযছ এআরূ চকান এরাকায জন্য উন্নয়নমূরক কভৃকাযন্ডয ন্তফ ৃিীকারীন অযদ জাবয এফং উক্ত এরাকায ভূনভ ব্যফাযযয নযফিৃন ফা চকান আভাযি ফা স্থানায নযফিৃযনয উয ননধক এক ফৎয ম ৃন্ত নফনধ-ননক্ষলধ আশযা;
(১০) অধুননক ও অকল ৃণীয় নগয নযকেনায অওিায় নফনবন্ন নাগনযক সুনফধা তিযী এফং উায ধাযাফানক ংযেণ;
(১১) ম ৃাপ্ত ংখ্যক ফনায়ন ও বুজ চফষ্টনী তিনয;
(১২) চকান উন্নয়ন নযকেনা গ্রণ ফা ফা স্তফায়যনয জন্য কর্তৃক্ষেয ননজস্ব ব্যক্ষয় চদী-নফক্ষদী ফা ন্য চকান স্থানীয় কর্তৃে ফা যকানয ংস্থা ফা
প্রনিিাশনয ননকট আযত যাভৃ ফা মানগিা গ্রণ ও ফাস্তফায়ন;
(১৩) ম ৃটননে নফকাক্ষয উক্ষেক্ষশ্য চদী ফা নফক্ষদী ব্যনক্ত, যকানয ফা যকানয-চফযকানয ংীদানযক্ষেয নবনত্তক্ষি নফননক্ষয়াগ কাম ৃক্রভ গ্রণ ও
ফাস্তফায়ন;
(১৪) চকান উন্নয়ন প্রকে থ ৃায়ন এফং ফাস্তফায়ন িত্ত্বাফধান;
(১৫) যকাযযয পূফ ৃানুভাদনক্রক্ষভ ব্যাংক ফা যকায কর্তৃক নুযভাবদত চম যকান অনথ ৃক প্রনিষ্ঠান ফা নফক্ষদী ংস্থা ইশত ঋণ গ্রণ;
(১৬) ম ৃটননক্ষেয উন্নয়ন ও নফকাক্ষয রক্ষেে ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়, নফবাগ ফা কর্তৃক্ষেয নি ভন্বয় াধন;
(১৭) অধুননক ও নগয ংক্রান্ত চনভনায, বশম্পানজয়াভ ও ওয়াকৃযয আশয়াজন;
(১৮) এআ অআক্ষনয উক্ষেশ্য পূযণকক্ষে ন্য চকান ব্যনক্ত ফা প্রনিষ্ঠাক্ষনয নি চুনক্ত ম্পাদন ;
(১৯) বক্ষা  স্বাস্থূ খাশত উন্নয়ন ংক্রান্ত বযকিনা প্রণয়ন, প্রকি গ্রণ  ফাস্তফায়ন;
(২০) এআ অআযনয উশেে পূযণকে যকায কর্তৃক, ভয় ভয়, কর্তৃযক্ষয উয নৃি ন্য চম চকান দানয়ে ও কাম ৃাফরী ম্পাদন।

র্ততীয় অধ্যায়
ংস্থান
১৮। কর্তৃশক্ষয চাকুবযশত বনশয়াগ। - (১) যকায অনুশভাবদত াংগঠবনক কাঠাশভা যভাতাশফক কর্তৃক্ষ , ইায কাম ৃাফরী সুিবাশফ ম্পাদশনয উশেে
প্রশয়াজনীয় ংখ্যক কভৃকতৃা  কভৃচাযী বনশয়াগ কবযশত াবযশফ এফং উি কভৃকতৃা  কভৃচাযীয বনশয়াগ  চাকুযীয তৃাফরী প্রবফধান দ্বা
যা
বনধ ৃাবযত ইশফ।
(২) কর্তৃক্ষ উায বায বনধ ৃাবযত আশরাচূ বফলশয় বদ্ধান্ত গ্রশণ বফশল অফদান যাবখশত ক্ষভ ফা কর্তৃশক্ষয কাম ৃ ম্পাদশন ায়তায জন্য, প্রশয়াজশন,
দস্য নন অথচ উিরূ কাশজ অববজ্ঞ এইরূ যকান ব্যবি, কর্তৃক্ষ ফা প্রবতিাশনয প্রবতবনধগশণয যাভৃ ফা শমাগীতা গ্রণ কবযশত াবযশফ।
১৯। বনশয়াগ, াবস্তবফধান  আবর। - (১) এতদংক্রান্ত যকায কর্তৃক প্রণীত বনধ ৃাবযত প্রবফধা যনয আশরাশক কর্তৃশক্ষয চাকুবযয বনশয়াগ  শদান্নবত
দাশনয ক্ষভতা, কভৃকতৃা বকংফা অন্যান্য কভৃচাযীশক ছুটি ভঞ্জুয কযায এফং বনশয়াগকৃত কভৃকতৃা  কভৃচাযীয বফরুশদ্ধ াবস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রশণয
ক্ষভতা কর্তৃশক্ষয থাবকশফ।
(২) উ-ধাযা (১) যভাতাশফক প্রদত্ত আশদশয বফরু যদ্ধ কর্তৃশক্ষয যকান কভৃকতৃা ফা কভৃচাযী এতদংক্রান্ত প্রবফধান যভাতাশফক আবর দাশয়য কবযশত
াবযশফন।
২০। যচয়াযম্যাশনয বনকট ক্ষভতা অৃণ।- এই আইশনয অধীন কর্তৃক্ষ / যচয়াযম্যান যমইরূ তৃ মথামথ ফবরয়া ভশন কবযশফ যইরূ শতৃ ইায পূণ ৃাঙ্গ /
আংবক ক্ষভতা , দাবয়ত্ব অথফা কাম ৃাফবর াধাযণ অথফা বফশল আশদ দ্বাযা কর্তৃশক্ষয যচয়াযম্যান
, অথফা যকান দস্য অথফা যকান
অবপাযশক অৃণ কবযশত াবযশফ।
২১। কর্তৃক্ষ এফং ইায কভৃচাযীশদয বফমুবি (ইবভউবনটি)।- (১) যচয়াযম্যান, দস্যবৃন্দ, কর্তৃশক্ষয কভকৃতাৃ  অন্যান্য কভৃচাযীফগ ৃ মখন অে আইশনয
যম যকান ধাযায প্রশয়াগ কাম ৃকযী কযণাশথ ৃ মখন যকান কাম ৃ ম্পাদন কবযশফন, তখন ফাংরাশদ দন্ডবফবধয ২১ ধাযা ভভৃ অনুমায়ী ‘যকাবয কভৃচাযী’
(াফবরক াশবৃন্ট) বাশফ গণ্য ইশফন।
(২) এই আইশনয অধীন যর বফ ^াাশ ম্পাবদত যকান কাশম ৃয জন্য যকায , কর্তৃশক্ষয যচয়াযম্যান, দস্য, যকান কভৃকতৃা -কভৃচাযীয বফরুশদ্ধ যকান
ভাভরা ফা অন্য যকান আইনগত কামক্রভ গ্রণশমাগ্য ইশফ না।
ভাস্টাযপ্ল্ূান
২২। কর্তৃক্ষ কর্তৃক ভাবযকিনা প্রণয়ন।- (১) কর্তৃক্ষ অে আইশনয বফধানাফবর অনুমায়ী কর্তৃশক্ষয বনয়বন্ত্রত এরাকায জন্য ভাস্টাযপ্ল্ূান প্রণয়ন কযত
যকাশযয বনকট য কবযশফ এফং যকায কর্তৃক প্রজ্ঞাশনয ভাধ্যশভ ভাবযকিনা কাম ৃকযী কবযশফ। কর্তৃক্ষ কর্তৃক বনধ ৃাবযত ভয় অন্তয
ভাবযকিনা পুণেঃপ্রণয়ন, পুনেঃযীক্ষণ, ংশাধন, ংশমাজশনয প্রশয়াজনীয় কাম ৃক্রভ গ্রণ কবযশত াবযশফ।
(২) ভানগযীয বফববন্ন অংশয ভূবভরূশয নফবশষ্টূয আশরাশক পূঙ্খানুপুঙ্খ ফণ ৃনা এফং উযুি যেশরয ম্যা প্রবতশফদন থাবকশত ইশফ। এই ধযশনয
ম্যাশ যাস্তা, যকাবয  অন্যান্য বফন , পূযাকীবতৃ, পূতৃকাম ৃ, যখরায ভাঠ, াকৃ বফশনাদন অঞ্চর, াবন বনষ্কান ব্যফস্থা, েক যমাগাশমাগ বফন্যা 
অন্যান্য উন্ুি এরাকা অথফা কৃবল, বি, ফাবণজূ, আফাবক, বক্ষা, স্বাস্থূ যফা ফা অন্যান্য উশেশে ব্যফাযশমাগ্য যম যকান যশ্রবণয এরাকা বববত্তক
জবভয বফবাজন মথামথবাশফ বচবিতপূফ ৃক বস্থত জবভয প্রস্তাবফত ব্যফাশযয বন্নশফ থাবকশফ। উি ভাবযকিনা বক বক ম ৃাশয় উন্নয়ন কভৃকান্ড
বযচাবরত ইশফ, তাায প্রস্তাফ থাবকশফ ।
(৩) যকায অে কর্তৃক্ষ ইশত ‘ ভাবযকিনা ’ প্রাবপ্তয এক ভাশয ভশধ্য যকাবয যগশজশটয ভাধ্যশভ ইা প্রচায কবযশফ।
(৪) ‘ ভাবযকিনা ’ বকংফা ইায অংবফশল ম্পশকৃ যকান ব্যবি ফা ব্যবি বফশ যলয যকান আবত্ত থাবকশর বতবন ভাস্টাযপ্ল্ূান যগশজট প্রকাবত
য়ায এক ভাশয ভশধ্য যকাশযয ভীশ আবত্ত দাবখর কবযশত াবযশফন।
(৫) দাবখরকৃত আবত্তমূ বফশফচনা কযত যকায ভাস্টাযপ্ল্ূানটিয যমৌবিক যদফদর ম্পাদন কবযয়া অথফা বফনা যদফদশর উ -ধাযা (৩) যভাতাশফক
যগশজট প্রকাযয তাবযখ ইশত বতন ভাশয ভশধ্য উি ‘ ভাবযকিনা ’ অনুশভাদন কবযশফ।
২৩। ‘ ভাবযকিনা ’ ছাাশনা।- (১) ২২ ধাযা যভাতাশফক যকৃত ‘ ভাবযকিনা ’ যকায অনুশভাদন কযায য যকায বফলয়টি প্রজ্ঞাশনয ভাধ্যশভ
যঘালণা কবযশফন এফং এই ধযশনয যঘালণা ছাাশনা দ্বাযা ‘ভাবযকিনা’ মথামথবাশফ প্রবণত  অনুশভাবদত ইয়াশছ ভশভৃ চ্যোন্ত াক্ষূ বাশফ গণ্য
ইশফ এফং তৎয যকান ব্যবিয জন্য ২৪ ধাযানুমায়ী অনুভবত প্রাপ্ত না ইয়া যকান জবভয ‘ ভাবযকিনা ’ বনধ ৃাযণকৃত ব্যফাশযয ব্যবতক্রবভ
ব্যফায যফ-আইনী ইশফ।
(২) ভশয় ভশয় যকাশযয অনুভবতক্রশভ এফং যকায যম যকান ভশয় ‘ ভাবযকিনা ’ যম যকান বনবদ ৃষ্ট বফধান ংশাধন ফা বযফতৃন কবযশত
াবযশফন। এই ধযশনয কর ংশাধন ফা বযফতৃন যকাবয যগশজট প্রকা কবযশত ইশফ।
(৩) যকাবয, আধা যকাবয, স্বায়ত্বাবত  যফযকাবয কর যক্ষশে কর প্রকায ববফষ্যৎ উন্নয়ন  বনভৃাণ কাজ ভাস্টাযপ্ল্ূান অথফা ‘ ভাবযকিনা ’
এয ংশাবধত ধাযায বত ঙ্গবতপূণ ৃ ইশফ।
(৪) ‘ ভাবযকিনা ’ অথফা ইায যকান ংশাধবন ইায অনুশভাদশনয পূশফ ৃ ফা শয যকান প্রকাশযয আইনগত প্রবতবফধান -ব্যফস্থা (প্রববডং) দ্বাযা
প্রশ্নাধীন ইশফ না এফং ইা উ -ধাযা (১)  উ-ধাযা (৫) (যমখাশন মাা প্রশমাজূ) যভাতাশফক যকাবয যগশজট প্রকাবত ইফায তাবযখ ইশত
বক্রয় গণ্য ইশফ।
২৪। ভাস্টাযপ্ল্ূান ধাযায ব্যবতক্রভ কযত জবভয ব্যফাশযয অনুভবত।- (১) আইশনয ২৩ ধাযানুমায়ী অনুশভাবদত
‘ভাবযকিনা ’ বনধ ৃাবযতবাশফ জবভয ব্যফায না কবযয়া মবদ যক  অন্য উশেশে জবভ ব্যফায কবযশত চাশন , তশফ তাঁাশক ঐ ধযশনয অনুভবত
প্রদাশনয জন্য বতবন বরবখতবাশফ যচয়াযম্যাশনয ফযাফশয দযখাস্ত য কবযশত াবযশফন।

(২) মবদ যচয়াযম্যান যকান ব্যবিশক উিরূশ প্রাবথ ৃত অনুভবত বদশত অস্বীকৃবত জ্ঞান কশযন , তশফ বতবন যচয়াযম্যাশনয অস্বীকৃবতয ৬০ বদশনয ভশধ্য উি
অস্বীকৃবতয বফরুশদ্ধ কর্তৃশক্ষয বনকট আবর দাশয়য কবযশত াবযশফন।
(৩) উ-ধাযা (২)-এ উশিবখত আবশরয ব্যাাশয কর্তৃশক্ষয বদ্ধান্তই চ্যোন্ত ইশফ।
(৪) ২৩ ধাযানুমায়ী কাাশযা জবভয বনয়বন্ত্রত ব্যফাশযয বনশদ ৃনায জন্য কাাশক যকান প্রকায ক্ষবতপূযণ বযশাধ কযা ইশফ না।
২৫। বনয়ন্ত্রণাধীন এরাকা ফা কশরারড এবযয়া । - এই আইশনয উশেে াধনাশথ ৃ কর্তৃক্ষ প্রকাে বফজ্ঞবপ্ত ভাযপত যম যকান এরাকাশক বনয়বন্ত্রত এরাকা
যঘালণা কবযয়া ‘ ভাবযকিনা ’ এয অন্তভূৃি কবযশত াবযশফ এফং এই ধযশনয এরাকায ব্যা াশয কর্তৃক্ষ মাা যমাগ্য  মথামথ বফশফচনা কশয ,
যই যকভ বনশদ ৃনা বদশত াবযশফ এফং বনয়বন্ত্রত এরাকায় কাম ৃক্রভ গ্রণ কযত ঐ এরাকায় বনকৃষ্ট ভাশনয  অবযকবিতবাশফ কশরাবন , দারান
বনভৃাণ ফা দারান ংোয ইতূাবদ  উন্নয়ন-বনয়ন্ত্রণ কযায প্রশয়াজশন যম যকান ব্যফস্থা গ্রণ কযায অবধকাবয ইশফ।
ৃ
২৬। ব্যফাম ৃ এরাকা (ইউজ্ড এবযয়া) যঘালণা  ইায অফস্থান।- (১) কর্তৃক্ষ ‘ভাবযকিনা ’ অন্তভূৃি যম যকান এরাকাশক ংবিষ্ট ক্ষবতগ্রস্ত ব্যবিফগশক
মথামথ বরবখত যনাটি প্রদানপূফ ৃক এফং তৎংবিষ্ট ব্যবিবদগশক তাঁাশদয ফিব্য শুনা বনয সুশমাগ দান কযত ‘ব্যফাম ৃ এরাকা ফা ইউজড্এবযয়া ’
যঘালণা কবযশত াবযশফ।
(২) এই ধযশনয যঘালণা প্রদাশনয দ্ইু ফৎশযয ভশধ্য কর্তৃশক্ষয ভশত ঐ ‘ইউজড্এবযয়া’ ফা তাায যকান অং অশমৌবিকবাশফ অব্যফহৃত থাশক , তশফ ঐ
কর্তৃক্ষীয় বদ্ধাশন্তয বববত্তশত উি ‘ইউজড এবযয়া’ ফা তাায অং বফশশলয মূল্য বনধ ৃাযণ কযা ইশফ এফং এই ধযশনয মূল্য বস্থযীকযশণয য উি
মূশল্যয ৩% অং ফাবল ৃক ট্যাক্স ধাম ৃ কযা ইশফ- মতক্ষণ ম ৃন্ত না কর্তৃক্ষ ন্তুবষ্ট যভাতাশফক যখাশন উন্নয়ন কাম ৃ ম্পন্ন য়।
(৩) এই ধাযায অনুফশর বনধ ৃাবযত  আদায়কৃত ট্যাক্স কর্তৃ শক্ষয যাজস্ব ম্পদরূশ বযগবণত ইশফ এফং ইা কর্তৃশক্ষয াধাযণ উশেশে ব্যফহৃত
ইশফ।
২৭। উন্নয়ন কভৃসূবচ প্রণয়ন। - (১) ২৩ ধাযায (৩) উ-ধাযায বফধানানুমায়ী ‘ভাবযকিনা’ প্রকানায শয কর্তৃক্ষ ‘ভাবযকিনা’ অন্তভূৃি এরাকায
উন্নয়ন  উন্নবত বফধাশনয জন্য ঞ্চ ফাবল ৃকী বযকিনা প্রণয়ন কযত যকায ভীশ দাবখর কবযশফন। ‘ভাবযকিনা’ এয বববত্তশত উন্নয়ন 
ংোযমূরক প্রকিমূ তাবরকাভূি কযত াবন যফযা  য় প্রণারীয কাম ৃাফবরয শভত এইগুবরয প্রশতূকটিয ম্পাদশনয আনুভাবনক
ক্রভানুাশয  আনুভাবনক খযশচয বাফ াঁচ-ারা বযকিনায় যদখাইশত ইশফ।
(২) উ-ধাযা (১)-এ উশিবখত প্রকি য কযায ছয় ভাশয ভশধ্য যকায অনুশভাদন ফা ফাবতর কবযশফ অথফা কর্তৃশক্ষয বত আশরাচনাক্রশভ ংবিষ্ট
কভৃসূচী যকায যমবাশফ উযুি ভশন কশয যবাশফ ংশমাজন ফা ংশাধন কবযয়া অনুশভাদন কবযশফ।
২৮। যকাশযয বনকট সুবনবদ ৃষ্ট প্রকি প্রণয়ন কযত যকযণ।- (১) ংশাধন অথফা বফনাংশাধশন যকায কর্তৃক প্রকিমূ অনুশভাবদত য়ায য
অনুশভাবদত প্রকি বববত্তক সুবনবদ ৃষ্ট প্রকিমূ এফং যকায কর্তৃক কর্তৃক্ষশক বনশদ ৃবত অন্য যম যকান প্রকি ফা প্রকিমূ প্র
স্তুত কযত তাা
কর্তৃক্ষ যকাশযয বনকট য কবযশফ। ঐ ধযশনয কর প্রকশি আফান বক্ষা , স্বাস্থূ, বযশফ, তথ্য-প্রযুবি, বফশনাদন, ফ্লাইবায  যেশনজ
প্রকি মাফতীয় অফকাঠাশভা, প্রস্তাবফত উন্নয়ন াধশনয বযকিনা, খযশচয প্রাক্করন এফং অথ ৃ ংস্থাশনয প্রস্তাবফত দ্ধবত বন্নশফবত থাবকশফ। এই
ধযশনয যম কর প্রকশি জনাধাযণশক উশেশদয ব্যাায জবেত থাবকশফ , যই ফ যক্ষশে তাঁাবদগশক পুনফ ৃান অথফা ক্ষবতগ্রস্ত ব্যবিশদয
ক্ষবতপূযণ প্রদাশনয বক দ্ধবত গৃবত ইশফ তাায উশিখ থাবকশফ। আশযা তৃ থাবকশফ যম
, কর্তৃক্ষ যকাশযয পূফ ৃ অনুশভাদন গ্রণ কযত
‘ভাবযকিনা’ ফব ৃেঃভূত যকান জরুবয জনস্বাথ ৃ বফধায়ক বেভমূ ফাস্তফায়শনয কাজ াশত বনশত াবযশফ।
(২) উ-ধাযা (১) যভাতাশফক যকায দাবখরকৃত যম যকান বনবদ ৃষ্ট প্রকি যকায বফনা ংশাধশন ফা আংবক ংশাধন কযত অনুশভাদন কবযশত অথফা
অনুশভাদন দাশন অস্বীকৃবত জানাইশত অথফা পুনবফ ৃশফচনাশথ ৃ কর্তৃশক্ষয বনকট যপযৎ াঠাইশত াবযশফ , অথফা প্রকি ম্পবকৃত অবতবযি ফণ ৃনা ফা
তথ্য আফান কবযশত অথফা যকায যম বাশফ বফশফচনা কবযশফ, যবাশফ প্রকিটিয পুন যীক্ষা-বনযীক্ষায বনশদ ৃ বদশত াবযশফ।
(৩) এই আইশনয অধীশন গঠিত  অনুশভা বদত প্রকি কর্তৃক্ষ কর্তৃক যম যকান ভশয় ংশাধন , ংশমাজন ফা বযফতৃন কযা মাইশফ , বকন্তু মবদ প্রকশি
গুরুত্বপূণ ৃ বযফতৃশনয প্রশয়াজন য়, তাা ইশর যকাশযয পূফ ৃানুশভাদন গ্রণ কবযশত ইশফ।
২৯। উন্নয়ন প্রকিমূশ যম কর বফলয়ফস্তুয ংস্থান থাবকশত ইশফ। - (১) এই আইশনয আতাধীন এরাকায় ফা উায যকান অংশ প্রাশয়াবগক
ভাস্টাযপ্ল্ূান অনুযণ কবযয়া কতৃক্ষ বনধ ৃাবযত দ্ধবতশত বনবদ ৃষ্ট ংোযমূরক ফা উন্নয়নমূরক প্রকি প্রনয়ন কবযশফ এফং যকা
যযয বনকট
অনুশভাদশনয জন্য দাবখর কবযশফ , উি ংোযমূরক ফা উন্নয়ন প্রকশি গৃা য়ন প্রস্তাবফত উন্নয়ন , বরবখত প্রবতশফদন , পূতৃ কাশজয বফফযণ ,
প্রাক্কবরত ব্যয়  প্রস্তাবফত অশথ ৃয ংস্থান অন্তভূৃি থাবকফ।
(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রস্তুত  দাবখরকৃত যকান উন্নবতবফধান ফা উন্নয়নমূরক প্রকশি বনশম্নাি কর অথফা যম যকান বফলয় ফস্তুয ংস্থান থা বকশত
ইশফ,মথা :(ক) কর্তৃশক্ষয ভশত প্রকি ফাস্তফায়শনয জন্য বকংফা প্রকি ফাস্তফায়নকাশর প্রবাবফত ইশফ যই ধযশনয প্রকি এরাকায অন্তভূৃি জবভ - মাা হুকুভ দখর
কযায প্রশয়াজন ইশফ।
(খ) যই এরাকায় জবভয বফন্যা (যর-আউট) অথফা পুনবফ ৃন্যা (বয-যরআউট),
(গ) যই এরাকায় যম জবভ হুকুর দখর কযায প্রস্তাফ যাখা ইয়াশছ , যই জবভশত কর্তৃক্ষ মাা প্রশয়াজন ভশন কশযন , যই কর দারান অাযণ ,
বযফতৃন ফা পুন বনভৃাণ।
(ঘ) কর্তৃক্ষ মাা বনভৃাণ কযা প্রশয়াজবনয় বফশফচনা কশযন, যই ধযশনয বফনমূ বনভৃাণ কযা।
(ঙ) যতু (ব্রীজ), ফাঁধশতু(কজশয়)এফং জরসুেঙ্গ (কারবাট ৃ) শভত যাস্তামূশয যর-আউট নতয়ায কযা অথফা যাস্তায বযফতৃন াধন।
(চ) যইফ যাস্তায উন্নয়ন াধন খার , নারা, প্রয়বনষ্কান ব্যফস্থা এফং একটি ভানগয এরাকায জন্য ঐ ফ যাস্তায াবন , আশরা  অন্যান্য স্বাস্থূ
বফলয়ক (স্যাবনটবয) সুশমাগ সুবফধা বফধান।

(ছ) প্রকশিয অন্তভূৃি যম যকান জবভ উচ্চতয  বৃত্তয কযা (যযইবজং), বনম্নতয কযা (যরায়াবযং) ফা ভসৃণ কযা।
(জ) নাগবযক ম্প্র দাশয়য জন্য প্রশয়াজনীয় বফশফবচত উম্মুি জায়গামূ , াকৃমূ, বফশনাদমূরক অঞ্চর, যখরায ভাঠমূ , ভাশকৃটমূ, ফাজাযমূ,
যদাকানাট, বক্ষা প্রবতিান, াাতার, আফাবক ফ্লূাট, প্ল্ট, কভৃজীফী ভবরা যাশস্টর , বফদুূত যকন্দ্র  বফদুূত উ -যকন্দ্র এফং নফদুূবতক াফযষ্টান, ফাস্টূান্ড , ট্রাক টাবভৃনার, যটবক্স  বযক্সা স্টূান্ড এফং ফাজায ইতূাবদ বনভৃান , সৃজন, প্রবতিা, ধাযণ ফা ম্প্রাযণ কযা অথফা অন্য যম
যকান ধযশনয উন্নয়ন কাম ৃ।
(ঝ) ফতৃভান াবন যফযা ব্যফস্থা ম্প্রাযণ অথফা াবন যফযা উবন্নত কযণাশথ ৃ অন্য যকান প্রকি গ্রণ।
(ঞ) খার-নদ ৃভায যভানা বনভৃাণ  (আউটপর য়াকৃ) াবন বনষ্কাশনয সুবফধাশথ ৃ নারা বনভৃাণ (যেইশনজ)  য়েঃপ্রণারী (বউঅূাশযজ) খনন, এফং
(ট) আফাবক এরাকামূ , ফাবণবজূক এরাকামূ , বি এরাকামূ , বফশনাদনমূরক এরাকামূ, বক্ষা-অঞ্চরমূ এফং প্রাবনক অঞ্চরমূশয
উন্নয়ন।
(ঠ) জরাফদ্ধতা, ঘূবণ ৃঝে, ফন্যা, ভূবভকম্প অন্যান্য প্রাকৃবতক দুশম ৃাগ ংবিষ্ট প্রকিমূ।
(ড) যকান বফশল প্রকি ফা প্রকিমূশয এরাকায ফববৃাশগয অথচ তৎবন্নবত যকান এরাকা , মাা কর্তৃক্ষ উন্নয়নকযণ উযুি ভশন কশযন , তাায
উন্নয়ন, এফং
(ঢ) অন্য যম যকান বফলয়, মাা অে আইশনয বত ংগবতপূণ ৃ এফং মাা কর্তৃক্ষ উযুি ভশন কশয”।
৩০। জবভয ব্যফাশযয ধাযাফাবকতা ফন্ধ কযা এফং দারান বযফতৃন ফা অাযণ কযা। - যমখাশন কর্তৃশক্ষয বনকট ইা প্রবতয়ভান ইশফ যম জনস্বাশথ ৃ
এফং উন্নবতবফধান ফা উন্নয়নমূরক যকান প্রকশিয (বেভ) অন্তভূৃি এরাকায মথামথ বযকিনায প্রশয়াজশন ইা যুবিঙ্গত যম ােঃ(১) জবভয যম যকান যকশভয ব্যফাশয য ধাযাফাবকতা ফন্ধ কযায প্রশয়াজন যবয়াশছ অথফা ইায ধাযাফাবকতায় যকান তৃ আশযা কযা আফেকীয় ,
অথফা
(২) যকান দারান ফা পূতৃকাম ৃ ফা বি ফা কাযখানা বযফতৃন ফা অাযণ কবযশত ইশফ, যশক্ষশে কর্তৃক্ষ ঐ বফলশয় একটি কাম ৃসূবচ া কবযশফ এফং ঐ
ধযশনয কাম ৃসূবচ ৩২ ধাযায (১) উ-ধাযায (গ) দপা অনুমায়ী প্রকশিয বফশল বফফযশণয অং বাশফ গণ্য ইশফ।
৩১। উন্নয়ন প্রকশিয দ্বাযা ফাস্তুচ্যূত ব্যবিফশগযৃ পুনফ ৃান।- (১) এই আইশনয আতায় উন্নবতবফধান  উন্নয়নমূরক প্রকিমূ ফাস্তফায়নকাশর দবযদ্রতয 
শ্রবভক যশ্রবণয জনাধাযণ মাঁ াযা ফাস্তুচ্যূত ন , ফা মাঁাশদয ফাস্তুচ্যূত ইফায ম্ভাফনা থাশক , তাঁাশদয মতগুবর আফাগৃ  যদাকান প্রদান
প্রশয়াজন ফবরয়া কর্তৃক্ষ বফশফচনা কশযন , তত যকশভয ততগুবর গৃ  যদাকান বনভৃাণ , যক্ষণাশফক্ষণ  বযচারনা কযায উশেশে কর্তৃক্ষ
প্রকিমূ (মাা অতেঃয পুন গৃায়ন প্রকি নাশভ অবববত ইশফ) প্রণয়ন কবযশত াবযশফ।
৩২। উন্নয়ন প্রকিমূশয কাঠাশভা প্রস্তুতকযণ , জনাধাযশণ্য প্রচায  যপ্রযণ এফং আশফদনকাবযশদয ফযাফশয দবররে যফযাকযণ। - (১) কর্তৃশক্ষয
বনয়ন্ত্রণধীন যম যকান এরাকায জন্য মখন যকান উন্নবতবফধায়ক ফা উন্নয়নমূরক প্রকি ফা পুনেঃ গৃায়ন (বয-াউবজং) প্রকি প্রণয়ন কযা য় , তখন
কর্তৃক্ষ একটি বফজ্ঞবপ্ত প্রস্তুত কবযশফ। উি বফজ্ঞবপ্তশত বনশম্নাি ফণ ৃনামূ থাবকশফ ােঃ(ক) প্রকিটি প্রবণত ইয়াশছ।
(খ) প্রকশিয অন্তভূৃি জবভয ীভানা (ফাউন্ডাবয)।
(গ) একটা স্থান যমখাশন প্র কিটিয বফশল বফফযণ যম জবভ প্রকিটি গঠিত ইয়াশছ উায একটি ম্যা , যম জবভ হুকুভ দখর কযায জন্য  যম জবভ
ইশত যফটাযশভন্টবপ আদায় কযায প্রস্তাফ যাখা ইয়াশছ, তাায বফস্তাবযত ফণ ৃনা ন্যায়ঙ্গত ভশয় যদখা মাইশত াশয।
(২) কর্তৃক্ষ(ক) স্থানীয়  জাতীয় বেকায় এ ফং কর্তৃশক্ষয শয়ফ াইশট উি বফজ্ঞবপ্ত প্রকাশয ব্যফস্থা গ্রণ কবযশফ। কর্তৃক্ষ প্রশয়াজন ভশন কবযশর উি বফজ্ঞবপ্ত
ইশরকট্রবনক বভবডয়াশত প্রচায কবযশত াবযশফ; এফং
(খ) কর্তৃক্ষ প্রশয়াজন ভশন কবযশর যজরা প্রাশকয দপ্তশয উি বফজ্ঞবপ্তয একটি কব যপ্রযণ কবযশফ।
(৩) যচয়াযম্যান উ-ধাযা (১)-এয ‘‘গ” দপায় ফবণ ৃত কর দবরর -শেয কব, বনধ ৃাবযত বপ আদায় াশশক্ষ যম যকান আশফদনকাবযশক প্রদান কযায
ব্যফস্থা কবযশফন।
৩৩। যজরা প্রাশনয ফিব্য কর্তৃশক্ষয বনকট যপ্রযণ। - ৩২ ধাযায (২) উ-ধাযায ২য় দপাফশর যজরা প্রাশকয দপ্তশয যকান বফ জ্ঞবপ্ত যপ্রযণ কযা ইশর
যজরা প্রাক উি বফজ্ঞবপ্ত প্রাবপ্তয ৩০ বদশনয ভশধ্য ংবিষ্ট প্রকি ম্পশকৃ যজরা প্রাশনয ফিব্য কর্তৃশক্ষয বনকট যপ্রযণ কবযশফন।
৩৪। ব্যবিফশগযৃ তাবরকা  এশশভন্ট তাবরকায কব অথফা উদ্ধৃতাং (এক্সট্রাকট)।- ৩২ ধাযানুমায়ী যনাটি ছাাশনায য মথাীঘ্রই ম্ভফ যচয়াযম্যান
কর্তৃশক্ষয বনয়ন্ত্রণাধীন এরাকায যম জবভ প্রকশিয অন্তভূৃি ইয়াশছ তাায বফদ বফফযণ ম্ববরত একটি তাবরকা প্রকি ফাস্তফায়নাশথ ৃ যম জবভ হুকুভ
দখর কবযফায প্রস্তাফ যাখা ইয়াশছ, অথফা যম জবভ ইশত ‘যফটাযশভন্ট বপ’ আদায় কযায প্রস্তাফ যদয়া ইয়াশছ, যগুবরয বফফযণী বরবফদ্ধ কবযয়া
বনশম্নাি তথ্যাফবর যফযা কযায জন্য যজরা প্রাকশক অনুশযাধ জানাইশফন :(ক) প্রকিটি ফাস্তফায়নকশি মাঁাশদয জবভ হুকুভ দখর কবযশত ইশফ অথফা মাঁাশদয জবভ ক্ষবতগ্রস্ত ইশফ, তাঁাশদয নাভ-ঠিকানা একটি তাবরকা; এফং
(খ) এই ধযশণয অনুশযাধ প্রাবপ্তয ১৪ বদশনয ভশধ্য বনধ ৃাবযত বপ বযশাধ কযত যজরা প্রাশকয এশশভন্ট তাবরকায একটি কব অথফা উায
উদ্ধৃতাং।
৩৫। উন্নয়ন প্রকি বযতূি যঘালণা অথফা যকাশযয বনকট ইা ভঞ্জুয কযায জন্য দযখাস্ত।- (১) যকান উন্নয়ন ফা গৃায়ন প্রকশিয ব্যাাশয মথাক্রশভ ৩২
ধাযায (২) উ-ধাযায (ক) দপা  ৩৩ ধাযায ভভৃ ভশত প্রদত্ত ভয় অবতফাবত য়ায য , অথবযটি উি ধাযামূশয কাম ৃক্রশভয অধীশন প্রাপ্ত
কর আবত্ত, দযখাস্ত ফা আশফদন  ববন্নভশতয তাবরকা ংবিষ্ট আশফদনকাবযগণ শুবনশত চাবশর, শুনাবন প্রদানপূফ ৃক বফশফচনা কবযশফ।

কর্তৃক্ষ অতেঃয য়ত প্রকিটি বযতূি যঘালণা কবযশফন অথফা কর্তৃশক্ষয বফশফচনা ভশত যকান ংশাধনী থাবকশর তাা যকাশযয বনকট
অনুশভাদশনয জন্য যপ্রযণ কবযশফ।
(২) উ-ধাযা (১) যভাতাশফক দাবখরকৃত প্রশতূকটি দযখাশস্তয বত বনম্নবরবখত কাগজে ংযমাবজত থাবকশত ইশফ :(ক) প্রকি ম্পবকৃত একটি ফণ ৃনা  প্রকিটিয পূণ ৃ তথ্যাফবর,
(খ) প্রকশিয মূর কাঠাশভাশত যকান বযফতৃন াধন কবযশর তাায কাযণমূশয একটি ফণ ৃনা।
(গ) ৩৩ ধাযায অবধশন প্রাপ্ত আবত্তসূশয (মবদ থাশক) বফফযবণ।
(ঘ) ৩৪ ধাযায অবধশন প্রাপ্ত আশফদন।
(ঙ) প্রকি ফাস্তফায়নকশি ফাস্তুচুূত দবযদ্রতয  শ্রবভকশশ্রবণয পুনফ ৃাশনয উশেশে কর্তৃক্ষ কর্তৃক গৃবত ব্যফস্থা প্রস্তাবফত ব্যফস্থায একটি খবতয়ান।
(৩) ৩৬ ধাযানুমায়ী যকায ভীশ যকৃত যম যকান ইভপ্রু বশভন্ট বেভ ফা বয-াউবজং বেভ যকায ংশাধনীশত ফা বফনা ংশাধনীশত ভঞ্জুয কবযশত
অথফা ভঞ্জুয কবযশত অস্বীকৃবত জ্ঞান কবযশত াবযশফ। বকন্তু প্রশতূক যক্ষশে অথবযটিয বনকট ইশত বেভ প্রাবপ্তয তাবযখ ইশত চায ভা যয ভশধ্য
যকাযশক অথবযটিয বনকট বদ্ধান্ত জ্ঞান কবযশত ইশফ।
(৪) ( ক) মখনই যকায যকান ইভপ্রুবশভন্টবেভ ফা বয -াউবজং বেভ অনুশভাদন কবযশফ , তখনই যকাযশক বফলয়টি যনাটিবপশকন ভাযপত যঘালণা
কবযশত ইশফ এফং তৎক্ষণাৎ উি বেভ কাম ৃকযী কযায জন্য অথবযটিশক অগ্রয ইশত ইশফ।
(খ) উ-ধাযা (২)-এ ফবণ ৃত যকান বেভ যনাটিবপশকন ভাযপত প্রচাবযত ইশর উি বেভ মথামথবাশফ গঠিত  অনু যভাবদত য়ায চুোন্ত াক্ষূরূশ
বযগবণত ইশফ”।
৩৬। উন্নয়ন প্রকি একেীকযণ। - যম যকান এরাকা ম্বশন্ধ উন্নবতবফধায়ক , উন্নয়নমূরক অথফা পুন গৃায়ন বযকিনা গৃবত ইয়াশছ ফা গ্রশণয জন্য
প্রস্তাবফত ইয়াশছ, যইগুবর, যম যকান ভশয়, একটি যমৌথ প্রকশিয ভশধ্য একেীভূত কযা মাইশফ।
৩৭। যাস্তায প্রস্থতা ।- কর্তৃক্ষ কর্তৃক বযকবিত বকংফা বযফবতৃত যকান যাস্তায প্রস্ততা বনশম্নাি ভাশয কভ ইশফ নােঃ(ক) মানফান চরাচশরয জন্য প্রধান যাস্তায প্রস্থ- ৬০´ ফা তদুর্ধ্ৃ
(খ)মানফান চরচশরয জন্য যশকন্ডাযী যাস্তায প্রস্থ-৪০´ ফা তদুর্ধ্ৃ
(গ) শুধুভাে যরাক চরাচশরয যাস্তা- ২৫´
তশফ তৃ থাবকশফ যম(১) কর্তৃক্ষ মবদ ভশন কশয যম ফতৃভাশন বস্থত যাস্তায প্রস্থ অে ধাযা যভাতাশফক ফবধ ৃত কযা ফাস্তশফ ম্ভফয নয়, তাা ইশর উা ফবধ ৃত কবযশত ইশফ না
; এফং
(২) মবদ কর্তৃক্ষ ভয়রা-আফজৃনা অাযণ, য়েঃবনোশনয উশেশে াববৃ-শয় স্থান কবযশত চায় যইশক্ষশে যাস্তায প্রস্থতা ২৫´ এয স্থশর যম যকান
বযভাশ কভাইশত ফাধা ইশফনা ।
৩৮। বটি কশৃাশযন, যৌযবা, যজরা বযলদ, উশজরা বযলদ ফা ইউবনয়ন বযলশদয বনজস্ব দারান ফা জবভ উন্নয়ন প্রকশিয জন্য কর্তৃ শক্ষয বনকট
স্তান্তয।- (১) মখনই যকান বফন, ফা যকান যাস্তা,যোয়ায ফা অন্য জবভ ফা যগুবরয অং বফশল, মাা(ক) বটি কশৃাশযশনয বকংফা যৌযবায অবূন্তশয অফবস্থত য় ফা ইাশত অবৃত য়, অথফা
(খ) আইশনয আতাবধন যজরা বযলশদয যকান অংশ অফবস্থত থাশক এফং যজরা বযলদ, উশজরা বযলদ বকংফা ইউবনয়ন বযলশদ উি দারান, যাস্তা
ফা যোয়ায ফা জবভ অবৃত য়,
তাা কর্তৃশক্ষয যকান উন্নবতবফধায়ক , উন্নয়ন ফা গৃায়ন প্রকশিয এরাকাধীন য় এফং ঐ ফ প্রকশিয জন্য যগুবরয প্রশয়াজন অনুভূত য় , যই যক্ষশে
কর্তৃক্ষ বটি কশৃাশযন ফা যৌযবা ফা যজরা বযলদ ফা উশজরা বযলদ ফা ইউবনয়ন বযলশদয প্রধান (যমখাশন মাা প্রশমাজূ) এয ভীশ
যনাটি বদশফন এফং ঐ ফ দারান, যাস্তা, যোয়ায, অন্য জবভ ফা তাায অং বফশল তাায পশর কর্তৃশক্ষয বনকট অবৃত ইয়া মাইশফ।
(২) যমখাশন উ-ধাযা (১) অনুমায়ী যকান যাস্তা অথফা যোয়ায অথফা ইায যকান অং কর্তৃশক্ষ ফতৃায়, যশক্ষশে বটি কশৃাশযন ফা যৌযবা ফা যজরা
বযলদ ফা উশজরা বযলদ ফা ইউবনয়ন বযলশদয বনকট ঐ ফ যাস্তা , যোয়ায ফা উাশদয অংশয জন্য যকান ক্ষবতপূযণ কর্তৃক্ষ কর্তৃক
প্রদান কবযশত ইশফ না।
(৩) যমখাশন উ-ধাযা (১) যভাতাশফক যাস্তা, যোয়ায ব্যবতত অন্য জবভ ংবিষ্ট য়, যখাশন যৌযবা ফা যজরা বযলদ ফা উশজরা বযলদ ফা ইউবনয়ন
বযলদ (যমখাশন মাা প্রশমাজূ) ব্যতীত অন্য যকান ব্যবি ফা প্রবতিানশক কর্তৃক্ষ ক্ষবতপূযণ প্রদান কবযশফ না।
(৪) যমশক্ষশে উ-ধাযা (২) এয আতায় যকান দারান কর্তৃশক্ষয বনকট অবৃত য়, যশক্ষশে বটি কশৃাশযন ফা যৌযবা ফা যজরা বযলদ ফা উশজরা
বযলদ ফা ইউবনয়ন বযলদ (যমখাশন মাা প্রশমাজূ)-যক ঐ ফ দারাশনয ক্ষবতপূযণ অে কর্তৃক্ষ প্রদান কবযশফ।

(৫) মবদ যকান প্রশ্ন ফা বফশযাধ উত্থাবত য়,(ক) উ-ধাযা (৩) ফা উ-ধাযা (৪) এয যম যকান একটিয অধীশন ক্ষবতপূযণ প্রদানশমাগ্য ইশফ বকনা, অথফা(খ) উ-ধাযা (৩) ফা উ-ধাযা (৪) এয অবধশন প্রদত্ত ক্ষবতপূযশণয ফা প্রশদয় ক্ষবতপূযশণয বযভাণ ম্পশকৃ, অথফা(গ) যকান দারান ফা যাস্তা ফা যোয়ায ফা অন্য জবভ ফা তাায অং বফশল প্রকশিয ফাস্তফায়শনয জন্য প্রশয়াজন আশছ বকনা, যশক্ষশে বফলয়টি যকাশযয
কাশছ বদ্ধাশন্তয জন্য য কবযশত ইশফ এফং যকাশযয বদ্ধান্ত চ্যোন্ত গণ্য ইশফ।
(৬) এই ধযশণয উশেে ফাস্তফায়শনয জন্য “বফবডং” অশথ ৃ শুধুভাে বনবভৃত গৃ  যম জবভয উয দারানটিয কাঠাশভা প্রকৃতশক্ষ অফবস্থত , শুধু যই
জবভটাই বুঝাইশফ, অন্য যকান জবভ বুঝাইশফ না এফং ক্ষবতপূযণ ফবরশত উ -ধাযা (১) যভাতাশফক যনাটি জাবযয তাবযশখ জবভয যক্ষশে যভৌজা মূশল্যয
যদে গুণ বযভাণ টাকা বুঝাইশফ এফং দারাশনয যক্ষশে ব ডবিউ বড এয বনয়ভ যভাতাশফক বনধ ৃাবযত বযভাণ টাকা বুঝাইশফ।
৩৯। বযকবিত অথফা বযফবতৃত যাস্তা বটি কশৃাশযন কর্তৃক গ্রণ। - মখনই কর্তৃক্ষ ন্তুষ্ট ইশফ যম ,- (ক) ২৮ ধাযায (২) উধাযা অনুমায়ী যকায
কর্তৃক অনুশভাবদত প্ল্ূাশন বরবফদ্ধ কর্তৃক্ষ কর্তৃক বযকবিত ফা বযফবতৃত যকান যাস্তা মথামথবাশফ উন্নয়ন াধনপূফ ৃক এফং াবন অাযশণয জন্য
নারা প্রস্তুত, য়েঃপ্রণাবরয ব্যফস্থাকৃত  আশরাবকত কযা ইয়াশছ।
(খ) কর্তৃক্ষ কর্তৃক যমবাশফ ফাস্তফাবয়ত য়া উবচত , যইবাশফ ঐ যাস্তায় আশরা যফযাশয উশেশে ফাবত , ফাবতয খটিুঁ (ল্যাম্প যাস্ট ) ফা অন্যান্য
ংবিষ্ট মন্ত্রাবত স্থান কযায কাজ ম্পন্ন ইয়াশছ, এফং
(গ) এই ভস্ত যাস্তায় বটি কশৃাশযন কর্তৃক াধাযণবাশফ াবনয  অন্যান্য স্যাবনটবয সুশমাগ-সুবফধায যমবাশফ ব্যফস্থা কযা উবচত, যইবাশফ ফাস্তফাবয়ত
ইয়াশছ।
তাা ইশর কর্তৃক্ষ উি ভশভৃ একটি কাম ৃবফফযণী (যযজুশরন) া কবযশফ এফং কর্তৃক্ষ উি কা ম ৃবফফযণীশত বস্থযকৃত তাবযখ ইশত ঐ যাস্তা শুধুভাে
যক্ষণাশফক্ষশণয বনবভশত্ত দাবয়ত্ব গ্রণ কযায জন্য বটি কশৃাশযনশক অনুশযাধ জানাইশফ।
৪০। যকায অথফা স্থানীয় কর্তৃশক্ষয যকান প্রকি ফা ম্পবত্ত কর্তৃশক্ষয বনকট স্তান্তয। - (১) অে আইশনয ১ নম্বয ধাযায (৩) নম্বয উ-ধাযা অনুমায়ী
অে আইশনয বফবধ বফধান কাম ৃকযী য়ায য যকায বরবখত তৃ আশযাপূফ ৃক যকায অনুশভাবদত যম যকান প্রকি অথফা যকায ফা যকান
স্থানীয় যকায কর্তৃক গৃবত যম যকান প্রকি কর্তৃশক্ষয বনকট স্তান্তয কবযশত াবযশফ এফং এই ধযশনয যম যকান প্রকশিয বত ম্প কৃযুি ফা
ায়ক ফা অবধকাযভূি যম যকান স্থাফয ফা অস্থাফয ম্পবত্ত কর্তৃশক্ষয অবধকাশয বফবর -ব্যফস্থায জন্য ন্যস্ত কবযশত াবযশফ , এফং এই প্রবক্রয়ায়
কর্তৃশক্ষয বনকট স্তান্তযকৃত যম যকান প্রকি যকায কর্তৃক অনুশভাবদত প্রকি বাশফ বফশফবচত ইশফ।
(২) উ-ধাযা (১) ভশত স্তান্তবযত যম যকান প্রকি ফাস্তফায়শনয প্রশয়াজশন কর প্রকাশযয কাজ ম্পন্ন কযা  যক্ষণাশফক্ষণ কযা এফং কর অভাপ্ত কাজ
 কাম ৃ-করা বযচারনা কযা কর্তৃশক্ষয জন্য আইনঙ্গত ইশফ।
(৩) যকায বফববন্ন তৃ বরবখতবাশফ আশযা কযত কর্তৃশক্ষয ফযাফশয যকাশযয ফা যকান স্থানীয় কর্তৃশক্ষয ফা অন্য যম যকান কর্তৃশক্ষয ভাবরকানাধীন
যম যকান ম্পবত্ত ফা তবফর প্রদান কবযশত াবযশফ এফং এই সূশে কর্তৃক্ষ ঐ ধযশনয ভস্ত ম্পবত্ত ফা তবফর ঐ ফ তৃ ারন াশশক্ষ
ধাযণ
কবযশত াবযশফ এফং শুল্ক ধাম ৃ কবযশত াবযশফ।
জবয
৪১। জবয কযায ক্ষ ভতা অথফা জবয কযায খযচ ফন। - (ক) এই আইশনয উশেে ফাস্তফায়নাশথ ৃ কর্তৃক্ষ মখনই প্রশয়াজনীয়  যুবিযুি বফশফচনা
কবযশফ, তখনই জবভয জবয কযাইশত াবযশফ ; অথফা
(খ) অন্য যম যকান স্থানীয় কর্তৃক্ষশক উিরূশ জবয কযায খযচ প্রদান কবযশত াবযশফ।
৪২। প্রশফাধীকায।- (১) বনশম্নাি কাম ৃম্পাদশনয প্রশয়াজশন যচয়াযম্যান স্বয়ং অথফা যচয়াযম্যান কর্তৃক াধাযণবাশফ ফা বফশলবাশফ এই ম্পশকৃ
ক্ষভতাপ্রাপ্ত ব্যবিয কাবয ফা শ্রবভক ফা তাাশদয উবস্থবত ব্যবতত যম যকান জবভয উশয  অবূন্তশয প্রশফ কবযশত াবযশফন ােঃ(ক) যম যকান বযদৃন, জবয, বযভা গ্রণ, মূল্যভান বনণ ৃয়কযণ ফা তদন্ত।
(খ) যরশবর যনয়ায উশেশে।
(গ) অন্তভূৃবভ (াফ-শয়র) খনন ফা বছদ্র (যফায) কযা।
(ঘ) ীভানা স্থান কযা অথফা ইবিত কাশজয জন্য যযখা (রাইন) বচবিত কযা।
(ঙ) ভাকৃা স্থান কবযয়া এফং বযখা খনন কবযয়া যরশবরমূ, ীভানা এফং রাইন বচবিত কযা; অথফা
(চ) অন্য যম যকান কাজ ম্পাদন কযা  এই আইশনয ফা প্রস্তুতকৃত যকান বফবধয ফা অনুশভাবদত প্রকি ফাস্তফায়শনয ফা কর্তৃক্ষ যম যকান প্রকি প্র ণয়শনয
ইো কবযশর তাা ম্পাদশনয উশেশে উশযাি কাজ মখনই ম্পন্ন কযায প্রশয়াজন অনুভূত ইশফ, তখনই কর্তৃক্ষ উা কাম ৃকয কবযশত াবযশফ।
৫ভ অধ্যায়
অথ ৃ
৪৩। চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ তবফর। - (১) কর্তৃশক্ষয উয অবৃত “চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ তবফর ” (বচটাগাং যডশবরশভন্ট অথবযটি পান্ড ) মাা
অতেঃয “তবফর” বাশফ উশিবখত ইশফ, যই নাশভ একটি তবফর থাবকশফ, মাা কর্তৃক্ষ কর্তৃক ইায যচয়াযম্যান , দস্যবৃন্দ, অবপাযগণ 
অন্যান্য কভৃচাযীগশনয যফতন, বাতা ইতূাবদ বযশাধকশি আইন যভাতাশফক কাম ৃবনফ ৃাশয জন্য কর খযচ যমাগাশনয উশেশে ব্যফহৃত ইশফ।
(২) উি তবফর বনম্নরূ উৎ ইশত গঠিত ইশফ :-

(ক) ৪৪ ধাযা অনুমায়ী বটি কশৃাশযন ইশত প্রাপ্ত কনবট্রবফউন।
(খ) যকায কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান  উি অনুদাশনয উয অবজৃত ব্যাংক সুদ।
(গ) যকায ইশত গৃবত ঋণ।
(ঘ) ৪৫ ধাযায বফধানানুমায়ী যকায কর্তৃক বফশল ফা াধাযণ খাশত ভঞ্জুযকৃত প্রাপ্ত ঋণমূ।
(ঙ) যকায কর্তৃক আশযাবত তৃ-াশশক্ষ অনুশভাবদত ‘যডশবরশভন্ট যরান পান্ড’ ইশত প্রাপ্ত ঋণ এফং নফশদবক াায্য ; এফং
(চ) ৭৬ ধাযানুমায়ী ধাম ৃকৃত ‘যফটাযশভন্ট বপ’ ইশত প্রাপ্ত অথ ৃ অথফা অন্য যম যকান কয মাা কর্তৃক্ষ কর্তৃক আইশনয বফধানানুাশয ধাম ৃকৃত য় এফং
যকায কর্তৃক অনুশভাবদত য়।
(ছ) কর্তৃক্ষ কর্তৃক যম যকান উৎ ইশত প্রাপ্ত অথ ৃ।
(জ) উন্নয়ন কর প্রকশিয অনুকূশর যকায ইশত প্রাপ্ত অনুদাশনয বকংফা নফবদবক ঋশনয টাকায উয অবজৃত ব্যাংক সুদ এফং কর প্রকায
জাভানশতয উয অবজৃত ব্যাংক সুদ।
৪৪। বটি কশৃাশযন ইশত প্রাপ্ত অনুদান (কনবট্রবফউন)।- (১) কর্তৃশক্ষয আতাভুি এরাকায় চট্টগ্রাভ বটি কশৃাশযন এফং যৌযবামূ আইশনয
বফধান অনুমায়ী ইভাযশতয ফাবল ৃক মূল্যায়শণয উয ১.৫% াশয কবরবফউন তাাশদয তবফর ইশত নেভাবক বববত্তশত প্রবত নেভাশয প্রথভ বদশন
চট্টগ্রাভ বটি কশৃাশযন ফা যৌযবামূ কর্তৃক্ষশক প্রদান কবযশফ।
(২) উ-ধাযা (১) এয বনশদ ৃবত কনবট্রবফউন বটি কশৃাশযন ফা যৌযবামূশক অন্যান্য ানায চাইশত অগ্রাবধকায প্রদান কবযয়া কর্তৃশক্ষয
ফযাফশয বযশাধ কবযশত ইশফ।
ঋণমূ
৪৫। কর্তৃশক্ষয ঋণ গ্রণ কবযফায ক্ষভতা। - বনশম্নাি উশেে াধশনয প্রশয়াজশন যকায কর্তৃক অনুশভাবদত সুশদয াশয বনবদ ৃষ্ট ভশয়য জন্য এফং ভয়
 বযশাশধয দ্ধবত ম্ববরত তৃাফবর াশশক্ষ কর্তৃক্ষ যমশকান অংশকয টাকা ভশয় ভশয় ব্যাংক ফা অন্য যকান প্রবতিান ইশত ঋণ গ্রণ
কবযশত াবযশফন।
(ক) ৫৮ ধাযা অনুমায়ী কূাবশটর একাউন্ট এ যডবফশটফর ব্যয় বনফ ৃাশয জন্য, অথফা
(খ) এই আইশনয ধাযায অবধশন ইবতপূশফ ৃ গৃবত ঋণ বযশাশধয জন্য।
৪৬। কর্তৃক্ষ স্থানীয় কর্তৃক্ষ ফবরয়া বফশফবচত ইশফ। - কর্তৃক্ষ “স্থানীয় কর্তৃক্ষ ঋণ আইন , ১৯১৪” যভাতাশফক উবিবখত আইশনয অধীন অথ ৃ ঋশণয
যক্ষশে “স্থানীয় কর্তৃক্ষ” ফবরয়া বফশফবচত ইশফ এফং এই আইশনয অধীন যকান প্রকি প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন এইরূ কর্তৃক্ষ আইনানুগবাশফ ম্পাদন
কবযশত াবযশফ ফবরয়া গণ্য ইশফ।
৪৭। ধাযকৃত অশথ ৃয ব্যফায।- ৪৫ ধাযানুমায়ী যকান বফশল খযচ বনফ ৃাশয জন্য অথফা যকান বফশল ঋণ বযশাধ কযায উশেশে যকান অংশকয যকান
ঋণ গ্রণ কবযশর ঐ টাকায যকান অং যকাশযয পূফ ৃ অনুশভাদন ব্যবতত অন্য যকান খাশত ফা উশেশে ব্যয় কযা মাইশফ না।
৪৮। সুদ  ঋণ পুন বযশাশধয ব্যাাশয বযশাধ ম্পবকৃত অগ্রাবধকায।- সুদ  ঋণ পুন বযশাধ খাশত প্রাপ্য কর ফশকয়া আদায় কর্তৃশক্ষয অন্যান্য
কর ফশকয়ায উয প্রাধান্য াইশফ।
৪৯। অফশরান।- কর্তৃশক্ষয যকান ানা অথফা যকান মূল্যফান ববকউবযটিয ব্যয়, ভারাভার াবযশয় মায়া, বফনষ্ট ফা চুবযজবনত ক্ষবত যকায বনধ ৃাবযত
দ্ধবতশত অফশরাশনয আবথ ৃক ক্ষভতা যচয়াযম্যাশনয ফা কর্তৃশক্ষয থাবকশফ।
তশফ তৃ থাশক যম, উি অফশরান যকফর বনশম্নাি যক্ষশে প্রশয়াগ কযা মাইশফ(ক) মবদ উি ানা পূযণ বশফ গণ্য য় এফং তাা আদাশয়য যকান ম্ভাফনা না থাশক;
(খ) মবদ াযাইয়া মায়া, ক্ষবতগ্রস্ত য়া, চুবয মায়া ভারাভার ফা ববকউবযটিয মূল্য আদায়শমাগ্য ফা ক্ষবতপূযণশমাগ্য না য়;
(গ) মবদ কর্তৃক্ষ প্রবতটি যক্ষশে উশযাি ভশভৃ ন্তুষ্টু য়।
ফাশজট প্রাক্করন
৫০। আয়  ব্যশয়য প্রাক্করন । - (১) কর্তৃক্ষ আবথ ৃক ফৎয ভাবপ্তয বতন ভা পূশফ ৃ , যকাশযয বনকট যফবতৃ আবথ ৃক ফৎশযয জন্য প্রাক্কবরত আয় 
ব্যশয়য বফফযণী য কবযশফ।
(২) যকায ভশয় ভশয় যমবাশফ বনশদ ৃ প্র দান কশযন, তদনুমায়ী উ-ধাযা (১) যভাতাশফক প্রণীত প্রশতূকটি প্রাক্করন কূাবশটর  যযবববনউ ফাশজশটয
াথ ৃকূসূবচত থাবকশফ এফং যকায কর্তৃক বনধ ৃাবযত ছশক চাবত তথ্যাবদয বফস্তাবযত ফণ ৃনা থাবকশফ।
এই ধযশনয প্রাক্করশনয ব্যাাশয যকাশযয অনুশভাদন :
(৩) ফাশজট প্রাক্করন প্রাবপ্তয য যকায ইা যীক্ষা কবযশফ এফং তৎয ংশাধনকৃতবাশফ অথফা বফনা ংশাধশন যফবতৃ আবথ ৃক ার আযম্ভ  য়ায
পূশফ ৃ কর্তৃক্ষশক যকাবয অনুশভাদন জ্ঞান কবযশফ।
৫১। ম্পূযক প্রাক্করন ।- যম অথ ৃ ফৎশযয জন্য প্রাক্করন ফা ফাশজট অনুশভাবদত ইয়াশছ , যই আবথ ৃক াশরয যম যকান ভশয় কর্তৃক্ষ ম্পূযক ফাশজট
প্রস্তুতপূফ ৃক যকাশযয বনকট দাবখর কবযশত াবযশফ।
৫২। ফাশজশটয প্রবত আনুগতূ এফং ভাবপ্ত জভা খযচ। - (১) চরবত ফাশজট অনুদাশনয অন্তভুৃি না ইশর অথফা বয -এশপ্রাবপ্রশয়ন ভাধ্যশভ বনফ ৃা কযা না
ইশর অথফা ভানী যজয ে কযা না যগশর যকান টাকা কর্তৃক্ষ কর্তৃক ফা কর্তৃশক্ষয শক্ষ খযচ কযা মাইশফ না।
(২) যকাশযয পূফ ৃ অনুশভাদন ব্যবতত ভানী যজয যকায কর্তৃক বনধ ৃাবযত এতদংক্রান্ত সুবনবদ ৃষ্ট অংশকয বনশচ অফনবভত কযা মাইশফ না।
(৩) উ-ধাযা (১)  (২) এয আতা ইশত বনশম্নাি দপামূ ফাদ থাবকশফ, যমভন:(ক) ঠিকাদায ফা অন্য কাাশযা প্রাপ্য পুন বযশাশধয জন্য আরাদাবাশফ জভাকৃত টাকা এফং ভুরক্রশভ কর্তৃক্ষ কর্তৃক ংগৃবত অথফা জভাকৃত অথ ৃ।
(খ) কর্তৃক্ষ বকংফা দাবধকাযফশর যচয়াযম্যাশনয বফরুশদ্ধ আদারত কর্তৃক বডবক্রকৃত ফা হুকুভকৃত যম যকান বযশাধতব্য টাকা।

(গ) যকান যভাকেভা ফা আইনঘটিত কাম ৃসূবচ অনুমায়ী যকান আশাল বনষ্পবত্তয কাযশণ বযশাধতব্য টাকা।
(ঘ) আইশনয বফধানানুমায়ী ক্ষবতপূযণ ফাফত বযশাধশমাগ্য টাকা।
(ঙ) বফশল/অবনফাম ৃ জরুযী অফস্থা যভাকাশফরা কযায জন্য প্রশয়াজনীয় বযভাশণয অথ ৃ। এফং
(চ) শফ ৃাচ্চ ঞ্চা রক্ষ টাকা মন্তৃ জনস্বাশথ ৃ যকান কাম ৃক্রশভয জন্য ব্যয় বনফ ৃা।
(৪) মখনই (৩) উ-ধাযায (চ) দপায অধীশন ঞ্চা রক্ষ টাকায অবধক টাকা অথফা (ঙ) দপায অধীশন যম যকান অংশকয টাকা ব্যবয়ত য় , যচয়াযম্যান
অনবতবফরশম্ব যকায ভীশ ঘটনায কাযণ ফণ ৃনা কযত প্রবতশফদন যপ্রযণ কবযশফন এফং একই শঙ্গ
এই ধযশনয খযচ বকবাশফ বভটাশনা ইশফ ,
তৎম্পশকৃ ব্যাখ্যা প্রদান কবযশফন।
৫৩। অথ ৃ প্রাবপ্ত  ব্যাং যক জ ভাদান।- (১) কর্তৃশক্ষয বনজ তবফশর ংযবক্ষত কর অথ ৃ এতদুশেশে যকায কর্তৃক প্রণীত নীবতভারা অনুমায়ী
অনুশভাবদত যম যকান এক ফা একাবধক তপবরভূি ব্যাংশক গবেত যাবখশত ইশফ।
(২) কর্তৃক্ষশক প্রশদয় মাফতীয় অথ ৃ যচয়াযম্যান কর্তৃক গৃীত ইশফ এফং উা তাৎক্ষবণকবাশফ উশয উবিবখত ব্যাংশকয যম যকান বাফ খাশত জভা বদশত
ইশফ, মাা “চট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্তৃক্ষ বাফ” অববধায় বচবিত ইশফ।
ব্যাখ্যা : এই ধাযায় ‘তপববর ব্যাংক’ ফবরশত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972) এয article 2(j) যত ংজ্ঞাবয়ত
Schedule Bank যক বুঝাইশফ।
৫৪। যচক/য-অড ৃায ভাযপত অথ ৃ বযশাধ। - (১) ৫৩ ধাযায় ফবণ ৃত বাফ ইশত যচক /য-অড ৃায ব্যবতত অন্য যকান উাশয় ব্যাংক কর্তৃক যকান টাকা
বযশাধ কযা মাইশফ না।
(২) কর্তৃক্ষ কর্তৃক প্রশদয় টাকা যচক ব্যবতত অন্য যকান ভাধ্যশভ বযশাধ কযা মাইশফ না।
৫৫। যচশক দস্তখত।- ৫৪ ধাযায় ফবণ ৃত কর যচশক দস্তখত অফেই যচয়াযম্যান এফং অথবযটিয যশক্রটাবয অথফা যচয়াযম্যান বকংফা যশক্রটাবয, দুইজশনয
যকান একজশনয অনুবস্থবতশত যশক্রটাবয ফা যচয়াযম্যান এফং একজন যভম্বায কর্তৃক দস্তখতকৃত ইশত ইশফ।
বাফ
৫৬। বাফ বযচারনা।- যমবাশফ বনশদ ৃ যদয়া ইশফ যবাশফ কর্তৃক্ষ পূণ ৃাঙ্গ  ঠিক বাফ ফইমূ বনধ ৃাবযত ছশক যক্ষণাশফক্ষণ কবযশফ। কভশক্ষ
একটি মূরধন খাত  একটি যাজস্ব খাত যাবখশত ইশফ। মূরধন খাত -এ আরাদা আরাদাবাশফ কর্তৃক্ষ কর্তৃক প্রশতূকটি উন্নবতবফধান  উন্নয়ন
এফং আফাবক  অন্যান্য প্রকিমূশয জন্য ব্যবয়ত খযশচয বাফ যাবখশত ইশফ।
৫৭। মূরধন খাত  অথ ৃ জভাদান।- বনম্নফবণ ৃত অথ ৃমূ মূরধন খাত এ জভা যাবখশত ইশফ :(ক) বফববন্ন ভশয় যকায যমবাশফ অনুাত বনধ ৃাযণ কশযন , যই আনুাবতক াশয ৪৩ ধাযায (২) উ-ধাযায (খ) দপায অবধশন ভঞ্জুযকৃত অনুদাশনয
টাকা।
(খ) যকায ইশত গৃবত ঋণ।
(গ) যকাশযয বফশল ফা াধাযণবাশফ ভঞ্জুযকৃত কর্তৃক্ষ কর্তৃক গৃবত ঋণ।
(ঘ) উন্নয়ন তবফর ইশত গৃবত নফশদবক অনুদান  ঋণমূ।
(ঙ) যম যকান ঋশণয টাকায় খবযদকৃত যকান জবভ, মাা কর্তৃশক্ষয উয ফতৃাইয়াশছ, যই জবভয বফক্রয়রব্দ অথ ৃ।
(চ) মূরধন খাত ইশত রবগ্নকৃত টাকায প্রাপ্ত সুদ ফা রবূাংশয টাকাশভত কর্তৃশক্ষয যম যকান অস্থাফয ম্পবত্তয বফক্রয়মূল্য।
(ছ) মূরধন খাশত জভা প্রদাশনয জন্য অন্য যম যকান টাকা মাা যকায বনশদ ৃ প্রদান কশযন।
৫৮। মূরধন খাত এয প্রশয়াগ। - মূরধন খাশত জভাকৃত অথ ৃ কর্তৃশক্ষয ব্যফস্থানায় ফা বজম্মায় বঞ্চত থাবকশফ এফং উি অথ ৃ বনম্নরূ
বাশফ ব্যয় ফা
বযশাধ কযা মাইশফ :(ক) ংোযমূরক, উন্নয়ন  আফাবক প্রকিমূ প্রণয়ন  ফাস্তফায়শনয কর ব্যয় বনফ ৃাকশি।
(খ) অে আইশনয যম যকান উশেে ফাস্তফায়শনয প্রশয়াজশন জবভ হুকুভ দখর /যাবয ক্রয় কযায খযচ বনফ ৃাশয জন্য। তশফ তৃ থাশক যম, যাবয ক্রশয়য
যক্ষশে মবদ ক্রশয়য জন্য প্রস্তাবফত জবভয ভাবরকানা ংক্রান্ত যকান বফশযাধ যদখা যদয় যশক্ষশে প্রকশি য যভয়াদ অফাশনয য উি প্রস্তাবফত/ক্রয়কৃত
জবভয যযাশয়দাদকৃত ক্ষবতপূযশণয অথ ৃ উি বাশফ জভা যাখা মাইশফ এফং যফতীশত উি বফশযাধ বনষ্পবত্তয য প্রকৃত ক্ষবতগ্রস্থ ব্যবি যক/জবভয
ভাবরকশক ক্ষবতপূযশণয অথ ৃ বযশাধ কযা মাইশফ।
(গ) অে আইশনয যম যকান উশেে ফাস্তফায়শনয জন্য বফন বনভৃাশণয খযচ বনফ ৃাশয জন্য।
(ঘ) ৪৩ ধাযায (২) উ-ধাযায (গ), (ঘ)  (ঙ) দপামূশয অনুযশণ গৃবত ঋণমূ বযশাশধয জন্য।
(ঙ) ৪১ ধাযায অনুযশণ জবয কযায কাজ অথফা জবয কযাশনায জন্য উদ্ভূত খযচ বনফ ৃাশয উশেশে।
(চ) যকাশযয অনুশভাদনক্রশভ কর্তৃক্ষ ইায বযচারনা ব্যশয়য যম বযভাণ খযচ বনফ ৃা কবযশত চাশন, তাা; এফং
(ছ) যম যকান আবথ ৃক ফৎশযয যল প্রান্তবাশগ যযবববনউ ফাশজশটয যকান ঘাটবত থাবকশর তাা বনফ ৃাশয জন্য।
৫৯। যাজস্ব খাশত অথ ৃ জভাদান।- যাজস্ব খাশত বনম্নফবণ ৃত অথ ৃ জভা যদয়া ইশফ ােঃ(ক) ৪৪ ধাযানুাশয বটি কশৃাশযন ইশত প্রাপ্ত অনুদান।
(খ) বফববন্ন ভশয় যকায কর্তৃক বস্থযকৃত ৪৩ ধাযায (২) উ-ধাযায (খ) দপাভশত যকায কর্তৃক প্রদত্ত অনুদাশনয অং বফশল।
(গ) ৪৩ ধাযায (২) উ-ধাযায (চ) দপানুমায়ী যকাশযয অনুশভাদনক্রশভ কর্তৃক্ষ কর্তৃক ধাম ৃকৃত যম যকান উন্নয়ন ফা অন্যান্য উৎ ইশত প্রাপ্ত অথ ৃ।
(ঘ) কর্তৃক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত কর সুশদয টাকা।

(ঙ) কর্তৃক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত কর ক্ষবতপূযশণয টাকা।
(চ) কর্তৃশক্ষয তবফশর যকায ইশত াায্য ভঞ্জুবয ফাফত প্রাপ্ত কর অথ ৃ।
(ছ) বরজ ফা ইজাযা ফাফত প্রাপ্ত কর বকবস্তয (বপ্রবভয়াভ) টাকা।
(জ) কর্তৃশক্ষয কর জবভয  ইভাযশতয বাোয টাকা, এফং
(ঝ) অন্য যম যকান টাকা মাা যকায যাজস্ব খাশত জভা যাখায জন্য বনশদ ৃ প্রদান কবযশফন।
(ঞ) ৪৩ ধাযায (২) উধাযায (জ) দপাভশত উন্নয়ন প্রকশিয অনুকূশর প্রাপ্ত অনুদাশনয উয  নফশদবক ঋশনয উয এফং জাভানশতয উ য অবজৃত
ব্যাংক সুদ।
৬০। যাজস্ব খাশতয প্রশয়াগ।- (১) যাজস্ব খাশত জভাকৃত অথ ৃ কর্তৃশক্ষয বজম্মায় থাবকশফ এফং বনশম্নাি যক্ষশে ব্যফহৃত ইশফেঃ(ক) ৪৩ ধাযায (২) উ-ধাযায (গ), (ঘ)  (ঙ) দপামূশয অনুযশণ গৃবত ঋশণয সুদ ফাফত কর ব্যয়  ঐ ধযশনয ঋণ ফাফত যম যকান খযচ বনফ ৃাশয
জন্য।
(খ) কর্তৃশক্ষয ম্পবত্তয উয ধাম ৃকৃত কর ট্যাক্স ফা কয বযশাশধয জন্য।
(গ) কর্তৃশক্ষয ম্পবত্তয বাো  অন্যান্য প্রাপ্য আদাশয়য জন্য আরাদা দপ্তয যক্ষণাশফক্ষশণয খযচ (মবদ থাশক) বনফ ৃাশয জন্য।
(ঘ) ৬৯ ধাযা যভাতাশফক যকায কর্তৃক বনশদ ৃবত অবডটযশক অথ ৃ বযশাশধয জন্য।
(ঙ) ৯৪ ধাযানুমায়ী ক্ষবতপূযশণয অথফা কাজ চারাইয়া মায়ায খযচ বনফ ৃা কযায জন্য। এফং
(চ) ব্যফস্থানায ব্যয় বনফ ৃা কযায জন্য।
(২) ‘ব্যফস্থানা ব্যয়’ অথ ৃ বনশম্নাি বফলয়াবদ বুঝাইশফ ােঃ(ক) যচয়াযম্যাশনয যফতন বাতা এফং কর্তৃশক্ষয দস্যশদয বপ।
(খ) বায় যমাগদাশনয জন্য বযশাধকৃত কর বপ  বাো।
(গ) ১৮ ধাযায অবধশন বনশয়াগকৃত কর্তৃশক্ষয কভৃচাযীশদয যফতন, বপ, বাতা এফং একই ধাযায অনুবফবধ অনুমায়ী যদয় কবরবফউন। তশফ নদবনক যফতন
বববত্তক কভৃচাযীগণ  মাঁাশদয যফতন াভবয়ক কাশজয বববত্তশত বযশাধ কযা য় , তাঁাশদয যফতন বাতা বপ ইতূাবদ এই দপা ফবভূৃত থাবকশফ।
এফং
(ঘ) কর্তৃক্ষ কর্তৃক ব্যয়কৃত মূদয় অবপ খযচ।
(৩) ‘অবপ খযচ’ ফবরশত অবপশয কাজ চারাইফায প্রশয়াজশন ফনকৃত কর প্রকায ব্যয় এফং অবপশয বাোকৃত বফশনয বাো , অবপশ ব্যফাশযয
জন্য আফাফশেয মূল্য , ছাা খযচ,পশটাকব,কবম্পউটায ক্রান্ত েূাবনং , ইন্টাযশনট ংক্রান্ত, পূাক্স, পটয়ূায নতবয  বযচারনা ংক্রান্ত ,
বফদুূত বফর  নফদুূবতক মন্ত্রাবত  যস্টনাবয ফাফত ব্যয়  একটি অবপ সূচারুরূশ বযচারনা কযায জন্য কর্তৃশক্ষয বফশফচনায় আনুলবঙ্গ ক
অন্যান্য যম ব্যয় য়, তাা শভত বুঝাইশফ।
৬১। যাজস্ব খাত ইশত মূরধন খাশত অবগ্রভ প্রদান।- (১) ৬০ ধাযায় বরবফদ্ধ বফবধ বফধান থাকা শত্ব কর্তৃক্ষ যাজস্ব খাত ইশত মূরধন খাশত যম যকান
অংশকয অথ ৃ স্তান্তয কবযশত াবযশফ
(২) মথাবঘ্র ম্ভফ এই জাতীয় স্তান্তবযত টাকা যাজস্ব খাশত যপযত প্রদান কবযশত ইশফ।
৬২। মূরধন খাত ইশত যাজস্ব খাশত অবগ্রভ প্রদান। - (১) মূরধন খাত ইশত আবথ ৃক ফৎশযয যশল অবগ্রশভয ভাধ্যশভ যাজস্ব খাশতয যম যকান ঘাটবত
পূযণ কযা মাইশফ।
(২) এই ধযশনয কর অবগ্রভ যফতী ফৎশয মূরধন খাশত যপযত প্রদান কবযশত ইশফ।
৬৩। বাশফয ংবক্ষপ্ত ায দাবখরকযণ।- প্রশতূক আবথ ৃক ফৎশযয আবথ ৃক ভয় অবতফাবত য়ায প্রাক্কাশর কর্তৃক্ষ যকায ভীশ বাশফয প্রাবপ্ত 
ব্যয় ম্ববরত ায-ংশক্ষ য কবযশফ।
৬৪। ফাবল ৃক বযশাট ৃ  বযটান ৃ দাবখরকযণ। - (১) প্রশতূক অথ ৃ ফৎয ভাবপ্তয বতন ভাশয ভশধ্য কর্তৃক্ষ যকাশয য বনকট ঐ অথ ৃ ফৎশযয ভশধ্য
ম্পাবদত কর্তৃশক্ষয কাম ৃকরাশয একটি প্রবতশফদন দাবখর কবযশফ।
(২) কর্তৃশক্ষয বনকট ইশত যকাশযয বনম্নফবণ ৃত বফলয়মূ প্রশয়াজন ইশত াশয ােঃ(ক) কর্তৃশক্ষয বনয়ন্ত্রণাধীন যম যকান বফলশয় যম যকান বযটান, ৃ প্রবতশফদন, প্রাক্করন ফা অন্যান্য তথ্য। অথফা
(খ) এই ধযশনয বফলশয় যম যকান প্রবতশফদন। অথফা
(গ) কর্তৃশক্ষয যপাজশত যবক্ষত যম যকান দবরশরয কব; এফং যকায কর্তৃক এই ধযশনয চাবত তথ্যাবদ।
৬৫। কর্তৃশক্ষয ফশকয়া আদায়। - যকান ব্যবিয উয ধাম ৃকৃত কর্তৃশক্ষয প্রাপ্য অথ ৃ
Public demand’ বাশফ The Public Demand
Recovery Act, 1913 (Act- of 1913) আতায় আদায়শমাগ্য ইশফ।
৬৬। একাউন্ট এয ফাবল ৃক অবডট। - কর্তৃক্ষ কর্তৃক বনশয়াবজত চাটাড ৃ একাউন্ট পাভৃ (অবডটয) কর্তৃক প্রশতূক আবথ ৃক ফৎশয কর্তৃশক্ষয একাউন্ট
একফায যীবক্ষত  অবডটকৃত ইশত ইশফ। তশফ উি পাভৃ বনযয়াশগয যক্ষশে যকাশযয অনুশভাদন গ্রণ কবযশত ইশফ।
৬৭। অবডটযশদয ক্ষভতা।- উশযািভশত বনশয়াগকৃত অবডটয বনম্নরূ ক্ষভতা প্রশয়াগ কবযশত াবযশফন ােঃ(ক) সুচারুরূশ অবডট কাম ৃ ম্পন্ন কযায প্রশয়াজশন , তাঁায বফশফচনাভশত যম যকান দবরর দস্তাশফজ তাঁায বনকট উস্থান কযায জন্য চাবদাে প্রদান
কবযশত াবযশফন।
(খ) বরবখত চাবদা ভাযপত মাঁায বজম্মায় ফা বনয়ন্ত্রশণ , অথফা বমবন তজ্জন্য দাবয় , য ধযশনয ব্যবিশক অবডটশযয বনকট ব্যবিগতবাশফ তথ্যাবদ
যফযাশয জন্য চাবদা প্রদান কবযশত াবযশফন এফং ংবিষ্ট কভৃকতৃা-কভৃচাযী কর্তৃক চাবত তথ্যাবদ/কাগজোবদ প্রদান কবযশফন।

(গ) অবডটয উশযাি প্রবক্রয়ায় ংবিষ্ট যম যকান ব্যবিশক যম যকান প্রশশ্নয জফাফসূচক যকান দবরশর স্বাক্ষযদান কবযশত অথফা যম যকান প্রবতশফদ ন প্রস্তুত
 য কবযশত চাবদা প্রদান কবযশত াবযশফন।
৬৮। অবডটশযয াবযশ্রবভক।- কর্তৃক্ষ অবডটযযক াবযশ্রবভক প্রদান কবযশফ।
৬৯। অবডটয।- (ক) ব্যশয়য যক্ষশে অথফা কর্তৃশক্ষয প্রাপ্য অথ ৃ পুণরুদ্ধাশযয ব্যাাশয অথফা বাফ বনকা ংযক্ষশণ যকান গুরুতয অঙ্গবত ফা অবনয়ভ
বযরবক্ষত ইশর তাা অবডটয কর্তৃশক্ষয ভীশ প্রবতশফদন আকাশয য কবযশফন।
(খ) কর্তৃক্ষ তাঁায অবডশটয অগ্রগবত াধশনয ব্যাাশয যম ভস্ত তথ্য ভাশঝ ভশধ্য প্রশয়াজন আশছ ভশন কবযশফ , তাা অবডটয কর্তৃশক্ষয বনকট বযশাট ৃ
কবযশফন, এফং
(গ) অবডটয তাঁায অবডট ভাপ্ত কযায য যই একাউন্ট ম্পবকৃত তাঁায প্রবতশফদন যচয়াযম্যাশনয বনকট য কবযশফন।
৭০। কর্তৃক্ষ কর্তৃ ক ভুর ক্রুটি ংশাধন। - অবডটয কর্তৃক উত্থাবত যম যকান ক্রুটি অথফা অবনয়ভমূ অনবতবফরশম্ব ংশাধন কযা কর্তৃশক্ষয কতৃব্য
ইশফ।
৭১। অবডটয কর্তৃক প্রবণত বযশাট ৃ প্রশতূক দশস্যয বনকট যপ্রযণ। - যচয়াযম্যান ৬৯ ধাযায (গ) দপায় উশিবখত বযশাট ৃ কর্তৃশক্ষয বফশফচনায জন্য ইায
যফতী বায় উস্থান কবযশত ইশফ।
৭২। একাউন্ট এয ায -ংশক্ষ ছাাশনা  যপ্রযণ। - উি বযশাট ৃ প্রাবপ্তয য মথাীঘ্র ম্ভফ ভশয় কর্তৃক্ষ একাউন্ট ম্পবকৃত ায -াংশক্ষ প্রস্তুত
কবযশফ এফং ঐ ায-ংশক্ষশয একটি কব যকাশযয বনকট যপ্রযণ কবযশফ।
৭৩। ভূবভ অবধগ্রণ  স্তান্তয। - (১) কর্তৃে এআ অআক্ষনয উক্ষেশ্য পূযণকক্ষে চম চকান ব্যনক্ত ভানরকানাধীন ভূনভ থফা ভূনভ ং বিষ্ট স্বাথ ৃ ক্রয়, রীজ,
নফননভয় থফা ন্য চকানবাক্ষফ জৃন কনযক্ষি ানযক্ষফ এফং এআরূ ভূনভ নকংফা ভূনভয স্বাথ ৃ নফক্রয়, রীজ, নফননভয় থফা ন্য চকান বাক্ষফ ননষ্পনত্ত কনযক্ষি
ানযক্ষফ।
(২) এআ অআক্ষনয উক্ষেশ্য পূযণকক্ষে উ-ধাযা (১) এ উ বিনখি ভূনভ ফা ভূনভ ংনিষ্ট স্বাথ ৃ জৃন কনযফায প্রক্ষয়াজন আক্ষর উা জনস্বাক্ষথ ৃ প্রক্ষয়াজনীয় ফনরয়া
নফক্ষফনেি আক্ষফ এফং এিদুক্ষেক্ষশ্য উা Aquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance
No. II of 1982) ফা এিদংক্রান্ত প্রেনরি অআক্ষনয নফধান চভািাক্ষফক হুকুভ দখর ফা নধগ্রণ কযা মাআক্ষফ।
৭৪। চুবি ভাযপত ভূবভ অজৃন।- কর্তৃক্ষ মাা অজৃন কবযশত ক্ষভতাপ্রাপ্ত, যই ধযশনয যম যকান জবভ ফা ঐ ধযশনয জবভয স্বত্ব -স্বাথ ৃ, ক্রয়, ইজাযা অথফা
এয়াজ ফদশরয ভাধ্যশভ অজৃন কযায জন্য জবভয ভাবরশকয বত চুবিশত আফদ্ধ ইশত াবযশফ।
৭৫। ভূবভ অজৃন বযতূাগ।- (১) যকান ংোযমূরক  উন্নয়ন এফং আফাবক ফা অন্য যম যকান প্রকশিয জন্য বনধ ৃাবযত জবভ মবদ ঐ প্রকি ফাস্তফায়শনয
জন্য প্রশয়াজন ইশফ না ভশভৃ বদ্ধান্ত গৃবত য়, তাা ইশর উি জবভয ভাবরক অথফা মাায ঐ জবভশত স্বত্ব-স্বাথ ৃ বফদ্যভান আশছ, বতবন কর্তৃশক্ষয
বনকট জবভয হুকুভ দখর ভাভরা বযতূি যঘালণায আশফদন কবযশত াবযশফন।
কর্তৃক্ষ এই ধযশনয আশফদনমূ বফশফচনাপূফ ৃক ঐ জাতীয় জবভয হুকুভ দখশরয কাম ৃক্রভ বযতূি যঘা লণা কবযশফ এফং এতদংক্রান্ত বযতূাগকারীন
ভশয় যকায কতৃক জবভয বনধ ৃাবযত মূল্য আদায় কযত উি জবভয দখর ংবিষ্ট ক্ষবতগস্থ ব্যবিগশনয বনকট স্তান্তয কবযশফ।
(২) উ-ধাযা (১) এয অবধশন ফবণ ৃত দযখাস্তমূ বনষ্পবত্তয ধযন এফং জবভয মূল্য বস্থয কযায িা যকায বনধ ৃাযণ কবযশফন। এশক্ষশে ভুবভ হুকুভ দখশরয
প্রচবরত বফবধ-বফধান প্রশমাজূ ইশফ।
(৩) অে আইশনয বফবধ-বফধাশনয আতায় প্রদত্ত ক্ষভতাফশর কর্তৃক্ষ যকান জবভ ভাবরশকয বত যকান জবভয অং বফশল অজৃন কযায জন্য চুবিফদ্ধ
ইশর ঐ ধযশনয জবভ মবদ ংবিষ্ট প্রকি ফাস্তফায়শনয জন্য প্রশয়াজন না য়, তাা ইশর উ-ধাযা (১) যভাতাশফক ঐ জবভ ছাবেয়া যদয়া মাইশত
াশয।
উৎকল ৃাধন বপ Betterment Fee)
৭৬। উৎকল ৃাধন বপ বযশাধ।- (১) মখন যকান ংোয  উন্নয়ন ফা আফাবক ফা অন্য যকান প্রকি প্রণয়ন কযায পশর ঐ প্রকশিয অন্তভূৃি যকান জবভ
ংবিষ্ট প্রকি ফাস্তফায়শনয জন্য প্রশয়াজন না য় , কর্তৃশক্ষয ভশত যই যকভ জবভয যভৌজা মূল্য বৃবদ্ধপ্রাপ্ত ইয়াশছ ভশভৃ বস্থযকৃত য় , তাা ইশর
প্রকশিয কাঠাশভা নতয়াযকাশর ঐ জবভ হুকুভ দখর কযায বযফশতৃ ঐ জবভয খাশত জবভ ভাবরক ফা জবভশত স্বত্ব -স্বাথ ৃফান ব্যবিয বনকট ইশত
যফটাযশভন্ট বপ আদায় কযা ইশফ ভশভৃ কর্তৃক্ষ কর্তৃক যঘালণা যদয়া মাইশফ, কাযণ প্রকি ফাস্তফায়শনয কাযশণই উি জবভয মূল্য বৃবদ্ধ ঘটিয়াশছ।
(২) এই ধযশণয উৎকল ৃাধন বপশয বযভাণ ংবিষ্ট প্রকি ফাস্তফায়নশতু জবভয ফবধ ৃত মূশল্যয অশধ ৃক ইশফ। এই বৃবদ্ধয বযভাণ বাফ কবযশত ংবিষ্ট
জবভটি দারানশূন্য অফস্থায় প্রকি ফাস্তফায়শনয পূশফ ৃ যম প্রাক্কবরত মূশল্যয বছর , প্রকি ফাস্তফায়শনয শয দারানশূন্য অফস্থায় (অথ ৃাৎ শুধু জবভ ) যমই
প্রাক্কবরত মূশল্যয ইশফ, এই দুইশয়য তাযতশম্যয বযভা বফশফচূ ইশফ।
৭৭। কর্তৃক্ষ কর্তৃক উৎ কল ৃাধন বপ বনণ ৃয়। - (১) মখন কর্তৃক্ষ ভশন কবযশফ যম যকান উন্নবতবফধান  উন্নয়ন ফা আফাবক ফা অন্য যকান প্রকশিয
যফটাযশভন্ট বপ বনধ ৃাযশণয ধা ম ৃন্ত অগ্রগবত অজৃন কবযয়াশছ , তখন কর্তৃক্ষ এতদ্ম্পবকৃত একটি প্রস্তাফ অনুশভাদন কযত যঘালণা বদশফন যম
যফটাযশভন্ট বপ ধা ম ৃ কযায জন্য প্রকিটি ম্পূণ ৃরূশ ফাস্তফাবয়ত ইয়াশছ ভশভৃ গণ্যকৃত ইর এফং তৎয যফটাযশভন্ট যজাশনয প্রশতূক জবভয
ভাবরকশক ৭৬ ধাযা যভাতাশফক ঐ ধযশনয জবভয জন্য যফটাযশভন্ট বপ ধাম ৃ কযায প্রস্তাফ ম্ববরত বরবখত যনাটি জাবয কবযশফ।
(২) অতেঃয কর্তৃক্ষ প্রশতূকশক শুনাবনয সুশমাগ দান কযত ংবিষ্ট প্রশতূক ব্যবিয উয তৎকর্তৃক বযশাধতব্য যফটাযশভন্ট বপ ধাম ৃ কবযশফ।
(৩) উ-ধাযা (২) যভাতাশফক কর্তৃক্ষ কর্তৃক ধাম ৃকৃত যফটাযশভন্ট বপ ধাম ৃ কযায কাযশণ যকান ব্যবি অন্তুষ্ট ইশর বতবন ঐ ধযশনয বপ ধাম ৃকযশণয
বফরুশদ্ধ উি বপ ধা যম ৃয ৩০ বদশনয ভশধ্য যকাশযয বনকট আবর দাশয়য কবযশত াবযশফন এফং এতদম্পশকৃ যকাশযয বদ্ধান্ত চ্যোন্ত বফশফবচত
ইশফ।

৭৮। উৎকল ৃাধন বপ বযশাশধয জন্য ফাধ্য ব্যবিশদয ফযাফশয কর্তৃক্ষ কর্তৃক যনাটি জাবয। - মখন ৭৭ ধাযানুমায়ী প্রকশিয অন্তভূৃি জবভয জন্য কর
যফটাযশভন্ট বপশয টাকায বযভাণ বনধ ৃাযশণয কাজ ভাপ্ত য় , তখন কর্তৃক্ষ ঐ ধযশনয প্রাপ্য বযশাশধ ফাধ্য কর ব্যবিয উয বরবখত যনাটি
জাবয কবযয়া যকান্তাবযশখয ভশধ্য উি অথ ৃ বযশাধ কবযশত ইশফ, তাা জানাইয়া বদশফন।
৭৯। জবভয উয দাবফ বাশফ যফটাযশভন্ট বপ বযশাশধয জন্য চুবিনাভা।- যম যকান ব্যবি মাায উয যফটাযশভন্ট বপ ধাম ৃকৃত ইয়াশছ , বতবন,
যস্বোয় কর্তৃক্ষ ফযাফশয যফটাযশভন্ট বপ বযশাশধয স্থশর কর্তৃশক্ষয বত উি যফটাযশভন্ট বপশযয টাকা তাায জবভয স্বশত্বয উয
অবযশাধকৃত দাবফ বাশফ গণ্য কযায জন্য একটি চুবিযত উনীত ইশত াবযশফন।
প্তভ অধ্যায়
বফবধমূ
৮০। ফবধবভারা প্রণয়নশয ক্ষভতা।- এআ অআযনয উশেে পূযণকযি, যকায যকানয চগযজচট প্রজ্ঞান দ্বাযা, নফনধভারা প্রণয়ন কনযক্ষি াবযশফ।
৮১। বফবধ প্রণয়শনয পূফ ৃফবতৃ তৃাফবর।- ৮০ ধাযায অবধশন রুর প্রণয়শনয ক্ষভতা পূফ ৃফবতৃ রুর বফজ্ঞাবত য়ায যফবতৃ ভশয় এফং বনম্নফবণ ৃত অবধকতয
তৃাযযা াশশক্ষ প্রশয়াগ কবযশত ইশফ :(ক) বফবধয খো প্রজ্ঞান দ্বাযা এফং বপ্রন্ট  ইশরক্ট্রবনক বভবডয়াশত বফজ্ঞবপ্তয ভাধ্যশভ প্রচায কবযশত ইশফ।
(খ) এই ধযশণয বফজ্ঞবপ্ত প্রকাশয একভা ভয় অবতফাবত না য়া অফবধ এই খো অগ্রগাভী কযা মাইশফ না।
(গ) এই ভশয়য ভশধ্য অন্তত একভা ব্যাবয়া ঐ খোয একটা ছাাশনা কব জনাধাযশণয বযদৃশনয জন্য কর্তৃশক্ষয অবপশ প্রদৃশনয জন্য যাবখযত
ইশফ।
তৃ থবকফ যম ৮০ ধাযায (২) উ-ধাযায (ক), (খ), (গ)  (ঘ) ধাযায অবধযন প্রণীতব্য রুরমূশয যক্ষশে ৮১(ক) ধাযায বফধান ববথর কযা মাইশফ।
৮২। জনাধাযশণ্য প্রচাযাশথ ৃ বফবধ প্রকানা।- মখন ৮০ ধাযা যভাতাশফক যকান বফবধ প্রণীত য় , তখন ইা প্রজ্ঞান দ্বাযা যকায কর্তৃক বফজ্ঞাবত ইশত
ইশফ এফং এই ধযশনয বফজ্ঞবপ্ত বফবধটি মথামথবাশফ প্রণীত য়ায স্বশক্ষ চুোন্ত প্রভাণস্বরূ গণ্য ইশফ।
৮৩। প্রবফধান প্রণয়শনয জন্য কর্তৃক্ষশক ক্ষভতা প্রদান। - কর্তৃক্ষ অে আইশনয উশেে ফাস্তফায়শনয প্রশয়াজশন এই আইশনয বফধাশনয অথফা ইায
বফধানানুমায়ী প্রণীত যকান বফবধয বত অাভঞ্জস্যপূণ ৃ নশ, এভন প্রবফধান, যকাশযয পূফ ৃ অনুশভাদন গ্রণপূফ ৃক প্রণয়ন কবযশত াবযশফ।
৮৪। প্রবফধান ফাবতর কযায যকাবয ক্ষভতা। - যকায যম যকান ভশয় প্রজ্ঞান জাবযয ভাধ্যশভ , ৮৩ ধাযাভশত কর্তৃক্ষ কর্তৃক প্রণীত যম যকান প্রবফধান
ফাবতর কবযশত াবযশফ।
অষ্টভ অধ্যায়
ম্পূযক বফবধ
৮৫। অে আইশনয বফবধ -বফধাশনয আতা যম ভস্ত এরাকায় ম্প্র াবযত কযা ইয়াশছ , যই ফ এরাকায় বটি কশৃাশযশনয আতা ফবধ ৃত কযায
ক্ষভতা।- অে আইশনয ১ ধাযায (৩) উ-ধাযাফশর মখন অে আইশনয যকান বফবধ-বফধান কাম ৃকযী কযা য়, তখন যকায প্রজ্ঞাশনয ভাধ্যশভ অথফা
যকায যমবাশফ বফশফচনা কশযন যই যকভ অন্য যকান িায় (মবদ থাশক), বটি কশৃাশযন অূাক্ট অনুমায়ী বটি কশৃাশযশনয আতা ম্প্রাবযত
কবযশত াবযশফ।
৮৬। প্রজ্ঞান প্রকানা।- ৮৫ ধাযায অবধশন যকান প্রজ্ঞান চুোন্ত প্রকা কযায পূশফ ৃ যকায ঐ প্রজ্ঞাশনয একটি খো যকাবয যগশজট প্রকা কবযশফ।
আইন ংক্রান্ত প্রবতবফধান ব্যফস্থা
৮৭। যাধ নফোযাথ ৃ গ্রণ ও নফোয।- (১) এআ অআক্ষনয ধীন যাধ ংঘটক্ষনয নফলক্ষয় কর্তৃে, েভিাপ্রাপ্ত কভৃকিৃা ফা ন্য চকান ব্য বি অদারক্ষি
নরনখি নবমাগ দাযয়য কনযক্ষি ানযক্ষফ এফং অদারি উক্ত নবক্ষমাগ অভক্ষর গ্রণ কনযক্ষফ।
৮৮। যপৌজদাবযশত যাশদ যৃ যভয়াশদয ীভাফদ্ধতা। - এই আইশনয ফা ইায আতায় প্রণীত যম যকান বফবধ , বফবধ ফা প্রবফধাশনয বফশক্ষ ংঘটিত
অযাশধয জন্য যকান ব্যবিশক াবস্ত যদয়া মাইশফ না , মবদ না কৃত অযাশধয জন্য ঐ অযাধ ংঘটিত য়ায তাবযখ ইশত যফবতৃ বতন
ভাশয ভশধ্য যকান মথামথ এখবতয়াম্পন্ন আদারশতয বনকট অববশমাগ দাবখর কযা না য়।
৮৯। আইনগত প্রবতবফধান ব্যফস্থা ইতূাবদ এফং আইনগত উশদ গ্রণ ম্পবকৃত যচয়াযম্যাশনয ক্ষভতা।- কর্তৃশক্ষয বনয়ন্ত্রন াশশক্ষ যচয়াযম্যান,(ক) এই আইশনয অথফা ইায আতায় প্রবণত যম যকান বফবধয ব্যাাশয আইনগত প্রবতবফধান ব্য
অববশমাগ/যভাকেভা দাশয়য/প্রতূাায কবযশত াবযশফন।

ফস্থা দাশয়য , আইনগত জফাফ দান , ফা

(খ) এই আইশনয ফা ইায আতায় প্রবণত যম যকান বফবধয বফশক্ষ ংঘটিত যম যকান অযাধ যদশয প্রচবরত আইশন আইনংগতবাশফ বনষ্পবত্তয বফলশয়
আশাল যপা কবযশত াবযশফন।

(গ) এই আইশনয ফা ইায আতায় প্রবণত যম যকান বফবধয অবধশন দাবফকৃত যকান দাবফ স্বীকায, বনষ্পবত্ত অথফা প্রতূাায কবযশত াবযশফন।
(ঘ) এই ধাযায পূফ ৃফবতৃ দপামূশয যম যকান উশেোধনাশথ ৃ অথফা কর্তৃক্ষ ফা ইায যম যকান কভৃচাযীয উয ন্যস্ত দাবয়ত্ব ফা যকান ক্ষভতায আইনগত
প্রশয়াগ বনবিত কবযশত অথফা অবৃত ক্ষভতা ফা দাবয়ত্ব সুম্পন্ন কবযশত াবযশফন।
৯০। কর্তৃশক্ষয বফরুশদ্ধ যভাকেভায পূশফ ৃ আইনগত যনাটি। - ভাভরায কাযণ, যভাকেভা দাশয়শযয জন্য ইচ্ছুক ফাবদয নাভ -ঠিকানা এফং প্রাথীত ভাধান
উশিখপূফ ৃক বরবখত যনাটি ফাবদ কর্তৃক কর্তৃশক্ষয অবপশ ফা বফফাবদ কভৃ কতৃা/কভৃচাযী ফা ব্যবিয ফাবফশন বফবরকৃত ফা যাখায তাবযখ ইশত
একভা অবতফাবত না ইশর অে আইশনয বকংফা ইায আতায় প্রবণত রুর /বফবধয অর্šÍবনীত উশেে ফাস্তফায়শনয প্রশয়াজশন ম্পাবদত যকান
কাশজয জন্য কর্তৃক্ষ ফা যচয়াযম্যান ফা যকান দস্য ফা যকান কভৃকতৃা
/কভৃচাযী অথফা কর্তৃক্ষ ফা ইায যচয়াযম্যান ফা ইায যকান
কভৃকতৃা/কভৃচাযীয বনশদ ৃনায় কভৃযত যকান ব্যবিয বফরুশদ্ধ যকান ভাভরা -যভাকেভা দাশয়য কযা মাইশফ না , এফং আবজৃশত এই দ্ধবতশত ঐরূ
যনাটি জাবয ইয়াশছ ভশভৃ একটা ফিব্য অফেই থাবকশত ইশফ।
৯১। যগ্রপতাশযয ক্ষভতা ।- যচয়াযম্যাশনয বরবখত শেয যপ্রবক্ষশত পুবরশয এ এ আই ফা তদূর্ধ্ৃ কভৃকতৃা কর্তৃক যম যকান ব্যবিশক যগ্রপতায কবযশত
াবযশফন, মবদ ঐ ব্যবি , যম যকান কভৃকতৃা /কভৃচাযীশক এই আইশনয ফা ইায আতায় প্রণীত যম যকান যর ফা বফবধয প্রদত্ত ক্ষভতাফশর
কাম ৃম্পাদশনয যক্ষযে ফাধা প্রদান কশযন।
৯২। াক্ষূ।- মখনই অে আইশনয ফা ইায অবধশন যবচত রুশরয আতায় যকান বকছু কযা বকংফা যকান বকছু কযা ইশত ফাদ যদয়া বকংফা যকান বকছুয
অখন্ডনীয়তা (ক) কর্তৃশক্ষয যচয়াযম্যান অথফা (খ) কর্তৃশক্ষয যম যকান কভৃচাবযয প্রবতাদন , ভঞ্জুবয, ম্মবত, ঐকভতূ, যঘালনা, অববভত অথফা
ন্তুবষ্ট এয উয বনবৃয কশয , তাা ইশর ঐ ধযশনয প্রবতাদন , ভঞ্জুবয, ম্মবত, ঐকভতূ, যঘালণা, অববভত অথফা ন্তুবষ্ট জ্ঞান কযায ফা প্রদৃন
কযায জন্য (ক)-এয যক্ষশে যচয়াযম্যান  (খ)-এয যক্ষশে ংবিষ্ট কভৃচাবয কর্তৃক দযখাস্তকৃত একটি বর বখত দবরর ঐফ প্রবতাদন, ভঞ্জুবয, ম্মবত,
ঐকভতূ, যঘালণা, অববভত ফা ন্তুবষ্টয ম ৃাপ্ত াক্ষূ প্রভাণস্বরূ গণ্য ইশফ।
ক্ষবতপূযণ
৯৩। ক্ষবতপূযণ বযশাশধয ব্যাাশয কর্তৃশক্ষয াধাযণ ক্ষভতা। - অে আইশনয ফা ইায আতায় প্রবণত যম যকান রুর ফা বফবধয ফা অনুশভাবদত প্রক যি
কর্তৃক্ষ ফা যচয়াযম্যান ফা কর্তৃশক্ষয যকান কভৃকতৃা -কভৃচাবযশক প্রদত্ত যম যকান ক্ষভতা প্রশয়াগ কযায পশর মবদ যকান ব্যবি ক্ষবতগ্রস্ত য় , তাা
ইশর অে আইশন বফদবাশফ, ববন্নবাশফ ফবণ ৃত না থাবকশর কর্তৃক্ষ ঐ ব্যবিশক যুবিংগত ক্ষবতপূযণ প্রদান কবযশত াবযযফ।
৯৪। অযাধী কর্তৃক ংঘটিত ক্ষবতয ক্ষবতপূযণ বযশাধ। - (১) মবদ অে আইশনয ফা ইায আতায় প্রবণত যম যকান রুর ফা বফবধয বফশক্ষ কৃত যকান
কাম ৃ ফা ক্রটি-বফচ্যূবতয কাযশণ যকান ব্যবি যকান অযাধ ংঘটন কবযশর এফং ঐ ব্যবিয যই একই কাম ৃ ফা ক্রটি -বফচ্যূবতয দরুন কর্তৃশক্ষয যকান
ম্পবত্তয ক্ষবত াবধত ইয়া থাশক , তাা ইশর উি অযাশধয জন্য উি ব্যবি অন্য যম যকান াবস্ত প্রদানশমাগ্য য়া শত্ব উশয উশিবখত
ক্ষবতাধশনয জন্য ঐ ব্যবি কর্তৃক্ষশক ক্ষবতপূযণ বযশাধ কবযশফন।
(২) ম্যাবজশস্ট্রট বমবন ঐ ব্যবিশক যদালী প্রবতাদন কবযশফন, যই ম্যাবজশস্ট্রটই প্রচবরত বফবধ-বফধান  আইশনয আশরাশক ঐ ব্যবি কর্তৃক বযশাধতব্য
ক্ষবতপূযশণয টাকায বযভাণ বনধ ৃাযণ কবযশফন।
(৩) এই ধাযায় প্রাপ্য যম যকান ক্ষবতপূযণ ফাফত প্রাপ্য বযশাধ না কবযশর উি ম্যাবজশস্ট্রট কর্তৃক জাবযকৃত একটি য়াশযন্ট মূশর ঐ অবয
যাধকৃত
ক্ষবতপূযশণয টাকামূশয ভবযভাণ টাকা ঐ ব্যবিশক জবযভানাস্বরূ আশযা কযত আদায় কবযশত াবযশফন।
নফভ অধ্যায়
দন্ডমূ
৯৫। কর্তৃশক্ষয বত ম্পাবদত চুবি ইতূাবদয যকান যয়ায ফা স্বত্ব অজৃনশতু াবস্ত। কর্তৃশক্ষয বত , দ্বাযা ফা শক্ষ ম্পাবদত যকান চুবি ফা
চাকুবযশত যকান যয়ায ফা স্বত্ব , যচয়াযম্যান, যকান দস্য ফা কর্তৃশক্ষয যম যকান কভৃকতৃা -কভৃচাযী প্রতূক্ষ ফা শযাক্ষবাশফ বনশজয জন্য ফা যকান
অংীদাশযয জন্য অজৃন কশযন তাা ইশর তাঁায উি কাশম ৃয জন্য বতবন ফাংরাশদ দন্ডবফবধয প্রশমাজূ ধাযানুমায়ী অযাধ কবযয়াশছ ন ভশভৃ গণ্য
ইশফ।
৯৬। যাস্তা ইশত ীভানা প্রাচীয ইতূাবদ অাযণ ম্পবকৃত দন্ড।- যকান ব্যবি উযুি কর্তৃক্ষ ইশত ংগৃবত আইনগত অনুভবত ব্যবতত
(ক) কর্তৃশক্ষয আনুকূশল্য ফা কর্তৃক্ষ কর্তৃক যকান ীভানা প্রাচীয , যদয়ার, ীভানা খটিুঁ ইতূাবদ অাযণ কশযন ফা যকান ফাবত অাযণ কশযন ,
অথফা(খ) উশযাি ব্যাাশয যকান প্রদত্ত আশদ রংঘন কশযন ফা যকান গ্রবথত ডান্ডা (ফায), বকর ফা খটিুঁ অাযণ কশযন, তাা ইশর তাঁাশক আইশনয বফবধবফধান াশশক্ষ শফ ৃাচ্চ ঞ্চা াজায টাকা জবযভানা প্রদাশনয াবস্ত যদয়া মাইশফ।
৯৭। যম ভস্ত স্থানায জন্য চুবি স্বাক্ষবযত ইয়াশছ, যগুবর অাযণ কবযশত অাযগতায জন্য দন্ড।- মবদ যকান যদয়ার অথফা দারাশনয ভাবরক উি
যদয়ার ফা দারাশনয জন্য কর্তৃশক্ষয বত চুবি স্বাক্ষয কযত
(ক) কর্তৃক্ষ কর্তৃক জাবযকৃত যনাটিশয ভভৃানুমায়ী মখনই ঐ ফ যদয়ার ফা দারান অথফা ঐ গুবরয বফশল যকান অং অাযণ কবযশত ।
(খ) ঐ ফ যদয়ার ফা দারান ফা ঐ গুবরয অংবফশল অাযশণয জন্য , পূশফ ৃাি যনাটি প্রাবপ্তয শনয বদশনয ভশধ্য যচয়াযম্যানশক বরবখত অনুভবতে
ভাযপত ক্ষভতা প্রদান কবযশত অভথ ৃ ফা অবনচ্ছুক ন , তশফ বতবন কাঁচা ঘশযয যক্ষশে শফ ৃা চ্চ ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা এফং াকা যদয়ার ফা
দারাশনয যক্ষশে শফ ৃাচ্চ ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকা জবযভানায় দবন্ডত ইশফন।
৯৮। ২২ ধাযা রংঘন পূফ ৃক ভাস্টাযপ্ল্ূাশনয জবভ ব্যফাশযয দন্ড। - ২২ ধাযা রংঘন কযত যকান ব্যবি ভাস্টাযপ্ল্ূাশনয অন্তভূৃি যকান জবভ ব্যফায কবযশর
প্রচবরত আইন  বফবধ-বফধাশনয ধাযা অনুমায়ী বতবন শফ ৃাচ্চ াঁচ রক্ষ টাকায জবযভানায় দবন্ডত ইশফন।
৯৯। যফ-আইবন বনভৃাণ অাযণ। - (১) আদারত যকান ব্যবিশক ৯৭ ধাযা ফা ৯৮ ধাযায় অযাধী াব্যস্ত কবযশর আদারত ঐ ব্যবিশক আদারত কর্তৃক
বনধ ৃাবযত ভশয়য ভশধ্য ঐ ফ যফ-আইবন বনভৃাণ অাযশণয আশদ বদশফন।

(২) মবদ ঐ ব্যবি বনধ ৃাবযত ভশয় যফ -আইবন বনভৃাণ অাযশণ অাযগ ন , তাা ইশর কর্তৃশক্ষয শক্ষ তাা অাযণ কযা আইনানুগ ইশফ এফং ঐ
অাযণ কভৃকাশন্ডয জন্য ব্যবয়ত অথ ৃ ‘াফবরক বডভান্ড’ বাশফ ঐ ব্যবিয বনকট ইশত আদায়শমাগ্য ইশফ।
১০০। অবডটয কর্তৃক চাবদাকৃত কাগজোবদ যফযাশ অাযগতায াবস্ত। - ৬৭ ধাযানুমায়ী চাবত তথ্যাবদ /কাগজোবদ প্রদান কবযশত যকান ব্যবি
অযাগতা প্রকা কবযশর ংবিষ্ট ব্যবি শফ ৃাচ্চ াঁচ াজায টাকায জবযভানায় দবন্ডত ইশফ।
১০১। বচি অাযণ কবযশর ফা ঠিকাদাযশক ফাধা প্রদান কবযশর তজ্জন্য দন্ড।- মবদ যকান ব্যবি(ক) যচয়াযম্যান অে কর্তৃশক্ষয শক্ষ যকান ব্যবিয বত যকান চুবিশত আফদ্ধ ইশর এই আইশনয ফশর ফা উায অধীশন প্রণীত যম যকান রুর যভাতা যফক
উি চুবি ম্পাদন ফা ফাস্তফায়নকাশর কতৃব্যকভৃ ম্পাদশনয ভশয় অথফা উি চুবিগ্রবতাশক যম কাশজয জন্য বনশদ ৃ যদয়া ইয়াশছ ফা ক্ষভতা
অৃণ কযা ইয়াশছ, তাা বনষ্পন্ন কযায ভশয় মবদ যকান ফাধায সৃবষ্ট কশযন ফা চুবিগ্রবতাশক উৎীেন কশযন, অথফা(খ) অে আইশনয ফশর ফা উায অবধশন প্রবণত যম যকান রুশরয অনুফশর গৃবত ফা অনুশভা বদত যকান প্রকশিয যকান কাম ৃ ম্পাদনাশথ ৃ প্রশয়াজনীয় যকান
বনশদ ৃক ফা যরশবর বস্থয কযায জন্য স্থাবত ভাকৃা অাযণ কশযন , তশফ ঐ ব্যবিশক ফাংরাশদ দন্ড বফবধয ংবিষ্ট ধাযা যভাতাশফক বনফ ৃাী
ম্যাবজশস্ট্রট শফ ৃাচ্চ এক রক্ষ টাকা জবযভানা অথফা শফ ৃাচ্চ দুইভা যভয়াশদয কাযাদন্ড অথফা উবয় দশন্ড দবন্ডত কবযশত াবযশফন।
১০২।যভাফাইর যকৃাটশয এখতবয়ায। - এই আইনশয অন্য যকান ফবধাশন ববন্নরূ মাা কবছুই থাকুক না কশন , ধাযা ৯৬, ৯৭, ৯৮  ১০১ এয অধীন
অযাধমূ যভাফাইর যকৃাট আইন, ২০০৯ (২০০৯ নশয ৫৯ নং আইন) এয তপবরভুি কযবয়া ফবচায কযা মাইফ।শা
তথ্য প্রযুবি
ৃ
১০৩। তথ্য প্রযুবিয ব্যফায।- এই আইশনয অধীন যকান কাম ম্পাদন, ক্ষভতা প্রশয়াগ  দাবয়ত্ব ারশনয যক্ষশে তথ্য  যমাগাশমাগ প্রযুবি আইন-২০০৬
 তৎযফবতৃ ংশাধবন এফং জাতীয় তথ্য  যমাগাশমাগ প্রযুবি নীবতভারা -২০১৫  তৎযফবতৃ ংশাধবনয বফধান া যশক্ষ কর্তৃক্ষ তথ্য
প্রযুবি ব্যফায কবযশত াবযশফ।
১০৩। যবত  যপাজত।- (১) The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959, Ordinance No. LI of 1959 এফং
তৎযফতী ংশাধবনমূ এতদ্বাযা যবত কযা ইর।
(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন যবতকযণ স্বশত্বৃ উক্ ত Ordinance এয অধীন গঠিত Authority এই আইশনয অধীন গঠিত কর্তৃক্ষ ফবরয়া গণ্য
ইশফ।
(৩) উি Ordinance যবত ইফায শঙ্গ শঙ্গ উি Ordinance এয অধীন গঠিত Authority এয(ক) কর ম্পদ, অবধকায  স্বাথ ৃ, ক্ষভতা, কর্তৃত্ব, সুবফধা এফং ববকউবযটি এফং কর স্থাফয  অস্থাফয ম্পবত্ত, তবফর, নগদ  ব্যাংশক গবেত
অথ ৃ, অন্য কর দাবফ  অবধকায , কর বাফ ফবশযবজস্টায, যযকড ৃে এফং অন্যান্য দবররে অে আইশনয অধীন কর্তৃশক্ষয বনকট স্তান্তবযত
 উায উয ন্যস্ত ইশফ।
(খ) অবডন্যাশন্পয অধীশন গঠিত অথবযটিয কর ঋণ , দায়  দাবয়ত্ব এফং উায দ্বাযা , উায শক্ষ ফা উায বত ম্পাবদত কর চুবি , মথাক্রশভ অে
আইশনয অধীন কর্তৃশক্ষয ঋণ, দায়  দাবয়ত্ব এফং উায দ্বাযা, উায শক্ষ ফা উায বত ম্পাবদত চুবি ফবরয়া গণ্য ইশফ।
(গ) অবডন্যাশন্পয অবধশন গঠিত অথবযটি এয বফরুশদ্ধ ফা তৎ কর্তৃ ক দাশয়যকৃত কর ভাভরা ফা সূবচত অন্যশকান আইনগত কাম ৃধাযা অে আইশনয অবধন
কর্তৃশক্ষয বফরুশদ্ধ ফা কর্তৃক্ষ কর্তৃক দাশয়যকৃত ভাভরা ফা আইনগত কাম ৃধাযা ফবরয়া গণ্য ইশফ।
(ঘ) যকান চুবি, দবরর ফা চাকুবযয শতৃ মাা বকছুই থাকুক না যকন অবডন্যাশন্পয অধীশন গঠিত অথবয টি এয কর কভৃকতৃা  কভৃচাযী অে আইশনয
অধীন কর্তৃশক্ষয কভৃকতৃা-কভৃচাযী বাশফ গণ্য ইশফন এফং এ আইন প্রফতৃশনয অব্যফবত পূশফ ৃ তাাযা যম তৃাধীশন চাকুবযশত বনশয়াবজত বছশরন
এই আইশনয বফধান অনুমায়ী বযফবতৃত না য়া ম ৃন্ত য একই শতৃ কর্তৃশক্ষয চাকুবযযত বনশয়াবজত থাবকশফন।
(৪) উি অবডন্যান্প যবত য়া শত্ত¡  উায অবধশন প্রবণত যকান বফবধ ফা প্রবফধান , জাবযকৃত যকান প্রজ্ঞান, প্রদত্ত যকান আশদ, বনশদ ৃ, অনুশভাদন,
সুাবয, প্রবণত কর বযকিনা ফা কাম ৃক্রভ, প্রকি, বেভ, অনুশভাবদত ফাশজট এফং কৃত কর কাম ৃক্রভ উিরূ যবতকযশণয অব্যফবত পূশফ ৃ ফরফৎ
থাবকশর এফং এই আইশনয যকান বফধাশনয বত অাভজ্ঞস্যপূণ ৃ না য়া াশশক্ষ এই আইশনয অনুরূ বফধাশনয অধীন , প্রণীত, জাবযকৃত, প্রদত্ত,
অনুশভাবদত এফং কৃত ফবরয়া গণ্য ইশফ এফং যভয়াদ যল না য়া ম ৃন্ত অথফা এই আইশনয অধীশন যবত ফা ংশাবধত না য়া ম ৃন্ত ফরফৎ
থাবকশফ।

