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ঝিনাইদহ অঝিসাসস ফিারাম 
গঠনতন্ত্র 

প্রথম অধ্যায়  
        প্রারঝিক       

ধ্ারা ১। সংঝিপ্ত ঝশ্প্টরানাম, কার্সএলাকা এিং প্রিতসন ইতযাঝদ।– ১(১) এই গঠনতন্ত্র wSbvB`n Awdmvm© ফিারাপ্টমর গঠনতন্ত্র 
নাপ্টম অঝভঝহত হইপ্টি।    

১(২) ফিারাপ্টমর পূণস নাম- ঝিনাইদহ অঝিসাসস ফিারাম (Jhenaidah Officers Forum) এিং ইংপ্টরঝজপ্টত সংঝিপ্ত 
নাম- JOF।     

১(৩) ফিারাপ্টমর একঝি সুঝনঝদসষ্ট Kvh©GjvKv, ফলাপ্টগা, পতাকা এিং Av`k©evYx থাঝকপ্টি।  

১(৪) ফিারাপ্টমর Kvh©GjvKv সমগ্র wSbvB`n ফজলা। তপ্টি, ফিারাপ্টমর DrKl© সাধ্ন I Kg©ZrciZv e„w×i কারপ্টণ wbeÜb 

KZ©„c‡ÿi অনুপ্টমাদন সাপ্টপপ্টি ইহার কার্সক্রম সম্প্রসারণ করা র্াইপ্টি।    

১(৫) এই গঠনতন্ত্র ২৩ ভাদ্র, ১৪২৬ িঙ্গাব্দ ফমাতাপ্টিক ০৭ ফসপ্টেম্বর ২০১৯ ঝিষ্টাব্দ তাঝরপ্টে অনুঝষ্ঠত সাধ্ারণ সভার ঝদন হইপ্টত 
কার্সকর হইয়াপ্টছ িঝলয়া গণয হইপ্টি।          

ধ্ারা ২। ফিারাপ্টমর ঝঠকানাঃ cÖavb Kvh©vjq (অস্থায়ী): e„nËi h‡kvi feb (3q Zjv), eveycyiv, bxj‡ÿZ, XvKv|  

ধ্ারা ৩। ফিারাপ্টমর ফলাপ্টগাঃ ঝভতপ্টরর লাল িৃপ্টের উপর ঝিনাইদহ ফজলার মানঝিপ্টত্র প্রদঝশ্সত ছয়ঝি উপপ্টজলা এিং িাঝহপ্টরর 
সিুজ িৃপ্টের উপর ফলো ঝিনাইদহ অঝিসাসস ফিারাম।     
ধ্ারা ৪। ফিারাপ্টমর আদশ্সিাণীঃ ‘সম্প্রীঝত মাঝির িাপ্টন’।  

ধ্ারা ৫। ফিারাপ্টমর পতাকাঃ mv`v Rwg‡bi gv‡S ‡dviv‡gi †jv‡Mv| 

ধ্ারা ৬। ফিারাপ্টমর ধ্রণঃ ইহা সমূ্পণসরূপ্টপ GKwU Amv¤úª`vwqK, AivR‰bwZK, AjvfRbK, †¯̂”Qv‡mex I 

mgvRKj¨vYg~jK ms ’̄v| 
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ঝিতীয় অধ্যায় 

সংজ্ঞা 
ধ্ারা ৭। সংজ্ঞা।- ঝিষয় িা প্রসপ্টঙ্গর পঝরপঝি ফকানঝকছু না থাঝকপ্টল এই গঠনতপ্টন্ত্র-    
৭(১) Ô‡dvivgÕ অর্ থ wSbvB`n Awdmvm© †dvivg; 

৭(২) ÔMVbZš¿Õ অর্ থ †dviv‡gi MVbZš¿;  

৭(৩) Ôm`m¨Õ অর্ থ MVbZ‡š¿i 11 avivq ewY©Z m`m¨MY; 

৭(৪) Ôcwil`Õ অর্ থ MVbZ‡š¿i 17 avivq DwjøwLZ cwil`;  

৭(৫) ÔmfvcwZ I mvaviY m¤úv`KÕ অর্ থ †dviv‡gi Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfvcwZ I m¤úv`K; 

৭(৬) Ôwbe©vnx cwil`Õ অর্ থ †dviv‡gi Kvh©wbe©vnx cwil`; 

৭(৭) Ôcwil`Õ অর্ থ †dviv‡gi সাধ্ারণ cwil`;     

৭(৮) ÔZnwejÕ অর্ থ †dviv‡gi e¨vsK wnmv‡e iwÿZ A_©;   

৭(৯) ÔKwgwUÕ অর্ থ mvaviY cwil`/wbe©vnx cwil` KZ© „K MwVZ KwgwU/ Dc-KwgwU;  

৭(১০) ÔPuv`vÕ অর্ থ †dviv‡gi m`m¨Mb KZ© „K cÖ`Ë wba©vwiZ A_©;  

৭(১১) ÔmsweavbÕ অর্ থ MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweavb;  

৭(১২) ‘wPwKrmK, cÖ‡KŠkjx I K …wlwe`’ অর্ থ †Kvb ¯̂xK …Z wek¦we`¨vjq হইপ্টত mswkøó †ckvq œ̄vZK/ œ̄vZ‡KvËi wWwMÖavix 

কমসকতসা;     

৭(১৩) ÔcÖ_g †kÖwYi Kg©KZ©vÕ অর্ থ miKvi ¯̂xK …Z cÖ_g †kÖwYi (নিম ও তদূর্ধ্স ফগ্রপ্টির) িাকঝরজীিী ev mggv‡bi c`avix 
কমসকতসা।   

৭(১৪) Ô আঝথসক cÖwZôvbÕ A_© miKvi ¯̂xK …Z A_© †jb‡`bKvix ev A_© msµvšÍ Kvh©µ‡gi সঝহত সমৃ্পক্ত cÖwZôvb এিং   

৭(১৫) ‘wbe©vPb Kwgkb' A_© এই গঠনতপ্টন্ত্র িঝণসত wbe©vPb Kwgkb।  
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তৃতীয় অধ্যায়  

ফিারাপ্টমর উপ্টেশ্য, কার্সক্রম, সদপ্টসযর ফর্াগযতা ইতযাঝদ 

ধ্ারা ৮। ফিারাপ্টমর উপ্টেশ্য।- সম্প্রীতির মাধ্যমম mgvRKj¨vY, wkÿv cÖ‡Yv`bv Ges AvZ¥gh©v`v m¤úbœ gvbe m¤ú` সৃঝষ্টর 
gva¨‡g DbœZZi, wkwÿZ, weÁvbgb¯‹ ও প্রhyw³wbf©i Kj¨vYKvgx mgvR MVb|  

ধ্ারা ৯। ফিারাপ্টমর কার্সক্রম।  

 ৯(1) m`m¨M‡Yi g‡a¨ িযঝক্তগত, cvwievwiK ও কমসপ্টিপ্টত্র m¤úK© Dbœqb এিং m¤úªxwZ e „w× Kiv; 

 ৯(2) †gavex I `wi ª̀ wkÿv_©x‡`i wkÿve„wË cÖ`vb, webvg~‡j¨ cvVmvgMÖx I wkÿv DcKiY weZiY Ges gvbweK weKvkmn 

cÖ‡qvRbxq mnvqZv `vb; 

 ৯(3) hye Dbœqbg~jK wewfbœ Kvh©µgmn †eKvi hye mgvR‡K KvwiMwi I cÖhyw³MZ wkÿv MÖn‡Y DØy×KiY, cÖwkÿY 

Ges Kg©ms ’̄v‡b mnvqZvKiYmn KvwiMwi cÖwkÿY †K›`ª ’̄vc‡b cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY; 

 ৯(4) ’̄vbxq mvs¯‹…wZK HwZn¨ jvjb, msiÿY, cwiPh©v Ges Dc¯ ’vc‡bi gva¨‡g ¯̂Kxq K …wó I ms¯‹…wZi PP©v ও প্রসার;  

 ৯(5) Mwie Amnvq Rb‡Mvôxi ¯̂v ’̄¨‡mevq `vZe¨ wPwKrmv †K›` ª ’̄vcb I cÖ‡qvRbxq mnvqZv প্রদান Kiv;  

 ৯(6) †dviv‡gi m`m¨ KZ© „K wbR/g‡bvwbZ িযঝক্তর bv‡g Uªv÷/dvÛMVb Ges `wi`ª †gavex‡`i wkÿve „wË cÖ`vbসহ 
জনকলযাণমূলক কাজ Kiv; 

 ৯(7) wkí-mvwnZ¨ PP©vq Kvh©µg MÖnY, DØy×KiY, cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb I cÖKvkbvর িযিস্থা করা; 

 ৯(8) প্রাকৃঝতক দুপ্টর্সাগ, মহামাঝর ও মনুষযসৃষ্ঠ দুপ্টর্সাপ্টগ অসহায় মানুপ্টষর সহায়তায় পদপ্টিপ গ্রহণ;   

 ৯(9) দুনসীঝত ও gv`Kgy³ mgvR গঠপ্টন উহার Kzdj এিং GBWmসহ অনযানয দুরাপ্টরাগযিযাঝধ্র fqvenZv m¤ú‡K© 

MYm‡PZbZvg~jK Kvh©µg MÖnY;    

 ৯(10) cwi‡ek Dbœqb I msiÿ‡Y e„ÿ‡ivcY Kg©m~wPmn Ab¨vb¨ Kvh©µg MÖnY; 

 ৯(11) wbh©vwZZ bvix I wkïmn Amnvq gvby‡li AvBwb mnvqZvmn gvbevwaKvi welqK Kvh©µg MÖnY;  

 ৯(12) evj¨weevn cÖwZ‡iva, †hŠZzK cÖwZ‡iva, bvixi ÿgZvqb I wj½ ‰elg¨ `~ixKi‡Y জনগণপ্টক DØy×KiY; 

 ৯(13) RvZxq I AvšÍR©vwZK ¸iæZ¡c~Y© w`emmg~n h_v‡hvM¨ gh©v`vq cvjb; 

৯(১৪) দদঝহক ও আঝথসকভাপ্টি অসমথস, সমসযাগ্রস্থ ফিারাপ্টমর ফকাপ্টনা সদসয/ তাাঁহার পঝরিাপ্টরর ফকান সদসয গুরুতর অসুস্থ 
হইয়া পঝিপ্টল িা মৃতুযিরণ কঝরপ্টল উক্ত সদসয িা তাহাাঁর পঝরিারপ্টক প্রপ্টয়াজপ্টন আঝথসক ও মানঝিক সহপ্টর্াঝগতা করা;    
৯(১৫) ফিারাপ্টমর সদসযপ্টদর ফমধ্ািী সন্তানপ্টদর িৃঝে প্রদানসহ প্রপ্টয়াজপ্টন আঝথসক সnvয়তা প্রদান করা;  
৯(১৬) ফিারাপ্টমর ফকান সদসয মৃতুযিরণ কঝরপ্টল তাাঁহার জনয ধ্মসীয় রীঝত অনুর্ায়ী ফদায়া িা আশ্ীিসাপ্টদর িযিস্থা করা;             

     ৯(১৭) ঝিঝভন্ন ধ্রপ্টণর আয়িধ্সকমূলক কমসসূঝি গ্রহণ করা; 
        ৯(১৮) wkÿv cÖwZôvb, `vZe¨ wPwKrmv †K›` ª, KvwiMwi cÖwkÿY †K›` ª BZ¨vw` cwiPvjbvi †ÿ‡Î miKv‡ii 

              mswkøó KZ©„cÿ হইপ্টত Aby‡gv`b MÖnY ও পঝরিালনায় সহপ্টর্াঝগতা করা।   
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ধ্ারা ১০। সদসয, ফর্াগযতা ও পদ্ধঝত।  

 ১০(1) †dviv‡gi D‡Ïk¨ I Kvh©vewj‡Z wek¦vmx, Drmvnx Ges MVbZ‡š¿i cÖwZ AvbyMZ¨ I wbqgbxwZ cÖwZcvj‡b m¤§Z 

Ggb wSbvB`n †Rjvi 6 (Qq) wU Dc‡Rjv (আদযির অনুসাপ্টর) র্থাক্রপ্টম- (1) KvjxMÄ (2) †KvUPuv`cyi (3) 

wSbvB`n m`i (4) g‡nkcyi (5) ˆkjK~cv I (6) nwiYvKzÐz Dc‡Rjvmg~‡ni ’̄vqx Awaevmx| fwel¨‡Z 

Dc‡Rjvi msL¨v-n«vme„w× হইপ্টল উহা MVbZ‡š¿ ¯̂qswµqfv‡e mwbœ‡ewkZ িঝলয়া MY¨ হইপ্টি|  

 ১০(2) miKvwi (†emvgwiK/mvgwiK), ¯̂vqZ¡kvwmZ ms ’̄vi (RvZxq I AvšÍR©vwZK) cÖ_g †kÖYx/সমমান Kg©KZ©v|  

 ১০(৩) ivóªvqvZ¡ e¨vsK I miKvwi Avw_©K cÖwZôv‡bi cÖ_g †kÖYxi Kg©KZ©v/wbe©vnx|  

 ১০(৪) পািঝলক ঝিশ্বঝিদযালপ্টয়র/সরকাঝর কপ্টলপ্টজর wkÿK, সরকাঝর nvmcvZv‡ji wPwKrmK I সরকাঝর প্রঝতষ্ঠাপ্টন কমসরত 
cÖ‡KŠkjx|    

 ১০(৫) উপপ্টরাঝিঝেত kZ©mg~‡ni †h †Kvb GKwU kZ© c~i‡Y †hvM¨ AemicÖvß Kg©KZ©v|  

 ১০(৬) †dviv‡gi Qvcv‡bv Aby‡gvw`Z di‡g/ online-এ (www.jof.org.bd) wba©vwiZ wdm cÖ`vb সাপ্টপপ্টি m`m¨ 

c‡`i জনয Av‡e`b কঝরপ্টত হইপ্টি| 

 ১০(৭) Kvh©wbe©vnx cwil` Av‡e`b hvPvB-evQvBc~e©K mfvcwZ I mvaviY m¤úv`‡Ki ¯̂vÿ‡i/ online approval-
এ m`m¨ c` cÖ`vb কঝরপ্টিন|   

ধ্ারা ১১। সদপ্টসযর ফেণী/প্রকারপ্টভদ।    

  ১১(1) †dviv‡g 04 (Pvi) cÖKvi m`m¨c` থাঝকপ্টি| h_v: (K) cÖwZôvZv m`m¨, (L) mvaviY m`m¨, (M) AvRxeb 

m`m¨ I (N) we‡kl/`vZv m`m¨|  

 ১১(১)(ক) cÖwZôvZv m`m¨: র্াাঁহাপ্টদর HKvwšÍK cÖ‡Póv, †gav I kÖ‡gi gva¨‡g ‡dvivg cÖwZwôZ হইয়াপ্টছ Ges সমাজপ্টসিা 

অঝধ্দপ্তপ্টরর অনুপ্টমাঝদত “we” di‡g ¯̂vÿi প্রদান কঝরয়াপ্টছন, তাাঁহারাই cÖwZôvZv m`m¨ wn‡m‡e MY¨ হইপ্টিন| 

প্রঝতষ্ঠাতা m`m¨MY mvaviY m`m¨‡`i b¨vq Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wbe©vP‡b AskMÖnY I †fvUvwaKvi প্রপ্টয়াগ কঝরপ্টত 
পাঝরপ্টিন| উক্ত m`m¨M‡Yi bv‡gi ZvwjKv ফিারাপ্টমর ¯§iwYKv/‡ev‡W©/ওপ্টয়িসাইপ্টি msiwÿZ থাঝকপ্টি।    

১১(১)(ে) mvaviY m`m¨: aviv ১০-G ewY©Z †hvM¨Zv I kZ© cvjb mv‡c‡ÿ wba©vwiZ wdm cÖ`vbKvix mvaviণ m`m¨ 

ঝহপ্টসপ্টি we‡ewPZ হইপ্টিন এিং তাাঁহারা Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wbe©vP‡b †fvUvwaKvi প্রপ্টয়াগ কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| উক্ত 

m`m¨M‡Yi bv‡gi ZvwjKv ফিারাপ্টমর ¯§iwYKv/‡ev‡W©/ওপ্টয়িসাইপ্টি msiwÿZ থাঝকপ্টি|      

১১(১)(গ) AvRxeb m`m¨: aviv-১০ G ewY©Z †hvM¨Zv m¤úbœ e¨w³ GKKvjxb wba©vwiZ Puv`v প্রদান কঝরয়া AvRxeb 

m`m¨c` MÖnY লাভ কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| উপ্টিেয, AvRxeb m`m¨MY‡K evwl©K wdm cÖ`vb কঝরপ্টত হইপ্টি bv। এিং 
উক্ত সদসযগণ কার্সঝনিসাহী কঝমঝি গঠপ্টনর wbe©vP‡b AskMÖnY I †fvU`v‡bi AwaKvix হইপ্টিন এিং তাাঁহাপ্টদর bv‡gi 

ZvwjKv ফিারাপ্টমর ¯§iwYKv/‡ev‡W©/ওপ্টয়িসাইপ্টি msiwÿZ থাঝকপ্টি|   

১১(১)(ঘ) we‡kl m`m¨: Kvh©wbe©vnx cwil‡`i Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ ‡h †Kvb e¨w³ b~¨bZg GKKvjxb GK jÿ UvKv ev 

সমপঝরমাণ ’̄vei/A ’̄vei m¤úwË wbtkZ©fv‡e `vb কঝরয়া we‡kl m`m¨ হইপ্টত cvi‡eb| we‡kl m`m¨‡`i bv‡gi 

ZvwjKv ‡dviv‡gi ¯§iwYKv/‡ev‡W©/ ওপ্টয়িসাইপ্টি msiwÿZ থাঝকপ্টি| উপ্টিেয, এমন ফকান িাঝক্ত ঝর্ঝন ঝিনাইদহ 
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ফজলার স্থায়ী িাঝসন্দা নন, ঝকন্তু দীঘসঝদন ঝিনাইদপ্টহ িসিাস কঝরপ্টতপ্টছন এিং ফজলার উন্নয়প্টন িা সম্মানিৃঝদ্ধপ্টত 
গুরুত্বপূণস অিদান রাঝেপ্টতপ্টছন- তাাঁহাপ্টক কার্সঝনিসাহী পঝরষপ্টদর অনুপ্টমাদন সাপ্টপপ্টি ঝিপ্টশ্ষ সদসয করা র্াইপ্টি। তপ্টি, 
উক্ত m`m¨ Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wbe©vP‡b AskMÖnY I ফভািাঝধ্কার লাপ্টভর AwaKvix হইপ্টিন না।     

ধ্ারা ১২। ফিারাপ্টমর িাাঁদা/ঝিস।  

  mvaviY m`m¨ ঝিস 1000/= (GK nvRvi) এিং িাঝষসক িাাঁদা ১০০০/= (এক হাজার িাকা) I AvRxeb m`m¨ ঝিস 

৫,০০০/= (পাাঁি nvRvi) UvKv। উপ্টিেয, Kvh©wbe©vnx পঝরষদ প্রপ্টয়াজপ্টন †kÖwYwfwËK m`m¨ অন্তভুসঝক্ত ঝিস, evwl©K 

ঝিস, AvRxeb m`m¨ ঝিস, we‡kl/`vZv m`m¨ ঝিসসহ Ab¨vb¨ we‡kl ঝিস পুনঝনসধ্সারণ কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন।  

ধ্ারা ১৩। সদসযপ্টদর দাঝয়ত্ব, কতসিয ও অঝধ্কার।   

(১) †dviv‡gi MVbZš¿ Abyhvqx উহার D‡Ïk¨ I Kvh©vejx ev Í̄evq‡b mwµq I mnvqK f~wgKv cvjb Ges Aci‡K   

†dviv‡gi m`m¨c` MÖn‡Y DØy×KiY| 

(২) †dvivg KZ©„K M „nxZ wewfbœ Kvh©µ‡g mwµq AskMÖnY I D‡Ï‡k¨i সঝহত m½wZc~Y© Kvh©µ‡g mnvqZv প্রদান।  

(৩) প্রপ্টর্াজয ফিপ্টত্র র্থাসমপ্টয় ঝনধ্সাঝরত ঝিস cwi‡kva করা|   

(৪) †dviv‡gi wewfbœ mfv/‡mwgbvi/IqvK©kc/Kg©myPx‡Z AskMÖnY I সাঝিসক mnvqZv cÖ`vb করা।  

(৫ প্রপ্টর্াজয ফিপ্টত্র ফিারাপ্টমর সকল সদসয সমান সুপ্টর্াগ সুঝিধ্া লাপ্টভর অঝধ্কারী হইপ্টিন।  

ধ্ারা ১৪। সদসযপদ িাঝতল/পদতযাগ/প্রতযাহার/স্থঝগতকরণ।  

 ১৪(১) সদসযপদ িাঝতলঃ- ঝনম্নিঝণসত কারপ্টণ সদসযপদ িাঝতল িঝলয়া গণয হইপ্টি;  

 ১(K) AvRxeb I we‡kl/`vZv m`m¨ e¨ZxZ †Kv‡bv mvaviY m`m¨ GKvav‡i ঝতন eQi m`m¨ ঝনধ্সাঝরত ঝিস cwi‡kv‡a 

e¨_© হইপ্টল; 

 ২(L) †dviv‡gi MVbZš¿ cwicš’x Kv‡R RwoZ থাঝকিার Awf‡hvM cÖgvwYZ হইপ্টল;     

 ৩(M) দুনসীঝত ও দনঝতকস্খলপ্টনর অঝভপ্টর্াপ্টগ Av`vjZ KZ©„K `wÐZ হইয়া অনূযন ১ (এক) িছর Kviv`Ð †fvM কঝরপ্টল;  

 ৪(&N) gvbwmKfv‡e স্থায়ী Amy ’̄ হইয়া পঝিপ্টল, দনঝতক স্খলন হইপ্টল I g„Zz¨eiY কঝরপ্টল Ges  

 ৫(O) †`‡k িলিৎ †Kv‡bv AvB‡b A‡hvM¨ †NvwlZ হইপ্টল|    

১৪(2) c`Z¨vM/cÖZ¨vnvi/¯ ’wMZ।             

 (K) ‡Kv‡bv m`m¨ †h ‡Kvb mgq †¯̂”Qvq ফিারাপ্টমর সভাপঝত িরািপ্টর ঝলঝেত ভাপ্টি তাাঁহার m`m¨c` Z¨vM কঝরপ্টত 

পাঝরপ্টিন| Z‡e, তাাঁহার পদতযাপ্টগর কারপ্টণ  ‡dviv‡gi †Kv‡bv কার্সক্রম ঝিঝিত হইপ্টল ev ফিারাপ্টমর ফকাপ্টনা ÿwZi 

KviY ঘঝিপ্টল উক্ত c`Z¨vMcÎ MÖnY ev cÖZ¨vnv‡ii wel‡q Kvh©wbe©vnx cwil` P ‚ovšÍ wm×všÍ MÖnY কঝরপ্টি|  

 (L) †Kv‡bv m`‡m¨i AvPvi-AvPiY I কার্সক্রম †dviv‡gi k„•Ljv, D‡Ïk¨ I Kvh©µg we‡ivax িঝলয়া cÖZxqgvb হইপ্টল 

Kvh©wbe©vnx cwil` KviY দশ্সাইিার সুপ্টর্াগ প্রদান করতঃ I Z`šÍ mv‡c‡ÿ D³ m`‡m¨i m`m¨c` evwZj ev ঝনঝদসষ্ট 
সমপ্টয়র জনয ’̄wMZ †NvlYv কঝরপ্টত পাঝরপ্টি|   
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ধ্ারা ১৫। সদসযপদ পুনিসহাল।   

            ‡Kv‡bv সদপ্টসযর সদসয পদ ’̄wMZ ev evwZ‡ji ZvwiL হইপ্টত পরিতসী 06 (Qq) gv‡mi g‡a¨ m`m¨c` cybe©nv‡ji 

Rb¨ †dviv‡gi mvaviY m¤úv`K eivei wjwLZ Av‡e`b কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| তপ্টি, উক্ত Av‡e`bc‡Îi সঝহত 

msNwUZ Abyiƒc †Kvb AvPiY ev ফিারাপ্টমর উপ্টেশ্য we‡ivax †Kvb কার্স fwel¨‡Z কঝরপ্টিন bv g‡g© একঝি ঝলঝেত 
A½xKvibvgv দাঝেল কঝরপ্টত হইপ্টি| mvaviY m¤úv`K Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wm×všÍµ‡g Av‡e`bKixi m`m¨c` 

cybtenvj কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন|   
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িতুথস অধ্যায়   

ফিারাপ্টমর সাংগঠঝনক কাঠাপ্টমা, গঠন, দাঝয়ত্ব ও কতসিয ইতযাঝদ 

ধ্ারা ১৬। সাংগঠঝনক কাঠাপ্টমা।- †dviv‡gi Kvh©µg myôz I myk„•Ljfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ ঝনম্নিঝণসত wZb ধ্রপ্টণর cwil` 

থাঝকপ্টি, যর্া:  
     (K) mvaviY cwil`;  

     (L) Kvh©wbe©vnx cwil` I 

     (M) Dc‡`óv cwil`|  

ধ্ারা ১৭। সাধ্ারণ পঝরষদ গঠন প্রণালী।    

           ১৭(১) we‡kl/`vZv m`m¨ e¨ZxZ †dviv‡gi Acivci m`‡m¨i mgš̂‡q mvaviY cwil` MwVZ হইপ্টি|  

           ১৭(২) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfvcwZ I mvaviY m¤úv`K h_vµ‡g mvaviY cwil‡`i mfvcwZ I mvaviY m¤úv`‡Ki 

`vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন।  

ধ্ারা ১৮(১)। সাধ্ারণ পঝরষপ্টদর িমতা ও দাঝয়ত্ব।   

    (K) GB cwil` †dviv‡gi m‡e©v”P ÿgZvi AwaKvix িঝলয়া we‡ewPZ হইপ্টি|  

    (L) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i Dci Awc©Z `vwqZ¡ cvj‡b e¨_© হইপ্টল GB cwil` cÖ‡qvRbxq wm×všÍ MÖnY কঝরপ্টত পাঝরপ্টি| 

    (M) GB cwil` Kvh©wbe©vnx cwil‡`i র্ািতীয় Kvh©µg ch©‡eÿY কঝরপ্টত পাঝরপ্টি।   

    (N) mvaviY cwil` Kvh©wbe©vnx cwil` KZ©„K m¤úvw`Z Kvh©µg I cÖ`Ë প্রঝতপ্টিদপ্টনর Dci Av‡jvPbv I wm×všÍ MÖnY 

কঝরপ্টত পাঝরপ্টি এিং ‡dviv‡gi MVbZš¿ cwieZ©b, cwiea©b I ms‡kvab কঝরিার mKj িমতার অঝধ্কাঝর হইপ্টি| 

ফসই ফিপ্টত্র ঝনিন্ধন KZ©„c‡ÿi অনুপ্টমাদপ্টনর পর উহা কার্সকর হইপ্টি।    

    (O) mvaviY cwil` evwl©K Dbœqb Kvh©µg, cÖKí cwiKíbv, evwl©K ev‡RU, evwl©K Avq-e¨‡qi wnmve ও wbixÿv 

cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbvµ‡g Aby‡gv`b কঝরপ্টি|       

aviv ১৮(২) mvaviY cwil‡`i mfv।–িৎসপ্টর কমপপ্টি GKevi mvaviY cwil‡`i mfv AbywôZ হইপ্টি| Z‡e, we‡kl পঝরঝস্থঝতপ্টত 
িৎসপ্টর একাঝধ্ক mvaviY cwil‡`i সভা আহ্বান করা র্াইপ্টি| mvaviY cwil‡`i Awa‡ekb Abyôv‡bi AšÍZ 15 

(c‡bi) w`b c~‡e© সাধ্ারণ সম্পাদক সদসযগণপ্টক সভার ’̄vb, mgq, ZvwiL I Av‡jvPbvi welq AewnZ কঝরপ্টিন| 

mfv Abyôv‡bi c~‡e© mvaviY m¤úv`K weMZ eQ‡ii evwl©K wnmve weeiYx (AwWU wi‡cvU©), m¤¢ve¨ ev‡RU, evwl©K 

Kg©-cwiKíbv, evwl©K AMÖMwZi cÖwZ‡e`b mKj m`m¨‡`i wbKU ফপ্ররণ কঝরপ্টিন Ges 01 (GK) †mU প্রঝতপ্টিদন 

†dviv‡gi †bvwUk †ev‡W© / Website-এ cÖ`k©‡bi e¨e ’̄v কঝরপ্টিন|  

aviv ১৮(৩) mvaviY cwil‡`i সভায় wm×všÍ MÖnY cÖwµqv।   

 (K)  m`m¨‡`i †Kv‡bv cÖ Í̄vebv hw` ‡dviv‡gi DbœwZi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ nq, Z‡e প্রস্তািঝি ঝলঝেতভাপ্টি mvaviY m¤úv`K 

eivei †ck কঝরপ্টত হইপ্টি| mvaviY m¤úv`K cÖ Í̄v‡ei †hŠw³KZv we‡ePbvq Av‡jvPbv I wm×v‡šÍi j‡ÿ¨ Dnv 
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mfvq Dc ’̄vcb কঝরপ্টিন| Av‡jvPbv I ch©v‡jvPbv †k‡l Dcw ’̄Z msL¨vwaK¨ †fv‡U ev mg_©‡b D³ cÖ Í̄v‡ei Dci 

wm×všÍ M„nxZ হইপ্টি|   

  (L) GB mfvq mvaviY m¤úv`‡Ki Dc ’̄vwcZ cÖwZ‡e`‡bi Dci Dcw ’̄Z m`m¨‡`i Av‡jvPbv I ch©v‡jvPbvi my‡hvM 

থাঝকপ্টি| cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î cÖ Í̄vweZ welqmg~‡ni AvswkK/c~Y©v½ ms‡kvab, ms‡hvRb, we‡qvRb, cwigvR©bc~e©K 

সিসসম্মতভাপ্টি M„nxZ cÖ Í̄ve এই mfv কতৃসক Aby‡gvw`Z হইপ্টি| উপ্টিেয, mvaviY cwil` সংগত কারপ্টণ Dc ’̄vwcZ cÖ Í̄ve 

MÖnY bv কঝরয়া উহা evwZj কঝরপ্টত পাঝরপ্টি।  

 (M) mfvq Dc ’̄vwcZ Ab¨vb¨ wel‡qI Av‡jvPbv এিং ch©v‡jvPbvi wfwË‡Z mvaviY cwil` wm×všÍ/wb‡` ©kbv cÖ`vb 

কঝরপ্টত পাঝরপ্টি|  

  aviv ১৮(৪) evwl©K m‡¤§jb/mvaviY cwil‡`i Awa‡ekb আহ্বান পদ্ধঝত।  

      (K)  mvaviY cwil‡`i mfv AvnŸv‡bi cÖ ‘̄wZ wn‡m‡e Kvh©wbe©vnx cwil‡`i GKwU ewa©Z mfv AvnŸvb কঝরপ্টত হইপ্টি।     
D³ mfvq Aby‡ôq evwl©K m‡¤§jb Av‡qvR‡bi mKj cÖ ‘̄wZ I cwiKíbv m¤úbœ কঝরপ্টত হইপ্টি| mfvq  weMZ †gqv‡`i 

Avq-e¨‡qi P~ovšÍ wnmve ch©v‡jvPbv‡šÍ Aby‡gvw`Z হইপ্টি| Aby‡gvw`Z wnmvemn mgy`q wi‡cvU© mvaviY m¤úv`K mfvq 

†ck কঝরপ্টিন|     

      (L) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i †gqv` †kl হইিার c~‡e© mvaviY mfv AvnŸvb কঝরপ্টত হইপ্টি। D³ mfvq bZzb Kvh©wbe©vnx 

cwil` MwVZ হইপ্টি| beMwVZ Kvh©wbe©vnx cwil` cieZ©x 1 gv‡mi g‡a¨ evwl©K cwiKíbv I ev‡RU cÖYqb কঝরপ্টি।  

ধ্ারা ১৯। কার্সঝনিসাহী পঝরষদ।    

 19(1) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i KvVv‡gvt ‡dvivg cwiPvjbvi Rb¨ GKwU ৪১ (GKPwjøk) m`m¨ wewkó Kvh©wbe©vnx cwil` 

থাঝকপ্টি| উপ্টিেয, mvaviY cwil‡`i Aby‡gv`bµ‡g Kvh©wbe©vnx cwil‡`i KvVv‡gv Z_v m`m¨ msL¨v n«vm-e„w× Kiv 

র্াইপ্টি| ঝনম্নিঝণসত পদ ও সদপ্টসযর সমন্বপ্টয় কার্সঝনিসাহী পঝরষদ গঝঠত হইপ্টি।  

(1) mfvcwZ- 1 (এক) Rb   

(2) wmwbqi mn-mfvcwZ-  1 (এক) Rb 

(3) mn-mfvcwZ-  6 (ছয়) Rb (cÖwZ Dc‡Rjv হইপ্টত ১ (এক) Rb)   

(4)  mvaviY m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(5)  hyM¥ mvaviY m¤úv`K- 2 (দুই) Rb (GKB উপপ্টজলার 2 ( ỳB) Rb bq) 

(6)  ‡Kvlva¨ÿ- 1 (এক) Rb 

(7) mvsMVwbK m¤úv`K-  6 (ছয়) Rb (cÖwZ Dc‡Rjv হইপ্টত 1 (এক) Rb) 

(8) `ßi m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(9) cÖPvi m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(10) mvwnZ¨ I cÖKvkbv ঝিষয়ক m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(11)  AvBb ঝিষয়ক m¤úv`K- 1 (এক) Rb 
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(12) wkÿv I QvÎ Kj¨vY ঝিষয়ক m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(13) mvs¯‹…wZK ঝিষয়ক m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(14)  ¯̂v ’̄¨ ঝিষয়ক m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(15) mgvRKj¨vY ঝিষয়ক m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(16) bvix I wkï welqK m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(17) Z_¨-cÖhyw³ ঝিষয়ক m¤úv`K- 1 (এক) Rb 

(18) hye I µxov ঝিষয়ক m¤úv`K- 1 (এক) Rb  

(19) wbe©vnx m`m¨-    12 (িাপ্টরা) Rb (cÖwZ Dc‡Rjv হইপ্টত 2 ( ỳB) Rb) 

                ‡gvU  =  ৪১ (GKPwjøk) Rb 

aviv 19(2) Kvh©wbe©vnx cwil` MVb cÖwµqvt mvaviY cwil` KZ ©„K Kvh©wbe©vnx cwil` MwVZ হইপ্টি| mvaviY mfvq Dcw¯ ’Z 

সদসযগণ কতৃসক g‡bvbqb/ প্রতযি ফভাপ্টির মাধ্যপ্টম 2 (`yB) িছর ফময়াপ্টদর Rb¨ aviv 19(1)-G D‡jøwLZ পদ ও 

সদপ্টসযর সমন্বপ্টয় Kvh©wbe©vnx cwil` MwVZ হইপ্টি| cÖwZ Dc‡Rjv হইপ্টত 1 (এক) Rb mn-mfvcwZ, 1 (এক) Rb 

mvsMVwbK m¤úv`K I 2 (দুই) Rb m¤úv`K I 2 (দুই) Rb Kvh©wbe©vnx m`m¨ wn‡m‡e Kvh©wbe©vnx cwil‡` AšÍÍfz©³ 

হইপ্টিন| উপ্টিেয, mfvcwZ I mvaviY m¤úv`K cici দুই ‡gqv‡`i †ewk wbe©vPb কঝরপ্টত পাঝরপ্টি bv|    

aviv 19(3) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i ÿgZv I `vwqZ¡।  

(K) এই পঝরষদ mfvq Dc ’̄vcb‡hvM¨ cÖ Í̄vebv/Kvh©cÎ cÖ¯ ‘Z, Dc ’̄vcb I Z`v‡jv‡K M„nxZ wm×všÍmg~n      

wjwce×/gyw`ªZ AvKv‡i msiÿY কঝরপ্টি|  

(L) †dviv‡gi mvgwMÖK Kvh©µg wbe©v‡ni `vwqZ¡ থাঝকপ্টি এই cwil‡`i উপর| m`m¨c` cÖ`vb, wdm/mnvqZv/Aby`vb 

MÖnY, A_© e¨e ’̄vcbv ও mvaviY cwil` KZ© „K Aby‡gvw`Z Lv‡Z িযায় wbe©vn Kvh©wbe©vnx cwil‡`i Kg©cwiwafz³ হইপ্টি|   

(M) cwil` ‡dviv‡gi D‡Ïk¨ ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRb Abymv‡i wewfbœ Dc-KwgwU MVb কঝরপ্টত পাঝরপ্টি|  

(N) cwil` evwl©K ev‡RU cÖYqb, mvaviY cwil‡` Dc ’̄vcb I Aby‡gv`‡bi e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টি|  

(O) cwil` †dviv‡gi D‡Ï‡k¨i সঝহত m½wZc~Y© Abyôvbvw` †hgb- RvZxq, AvšÍR©vwZK w`emmgyn D`&hvcb, †dviv‡gi 

Kvh©µg cÖPvi I Rbms‡hvM, cÖKvkbv, g¨vMvwRb, wjd‡jU, ¯̂iwYKv cÖKvk BZ¨vw` Kvh©µg wbe©vn কঝরপ্টি| 

(P) cwil` ফিারাপ্টমর প্রপ্টয়াজপ্টন Aby‡gvw`Z bxwZgvjvi Av‡jv‡K Rbej wb‡qvM কঝরপ্টত পাঝরপ্টি| উপ্টিেয, wb‡qvMK …Z 

Rbe‡ji †eZb-fvZv I Avbylw½K my‡hvM-myweav প্রণীত PvKywi wewagvjvi Av‡jv‡K wba©vwiZ হইপ্টি| 

(Q) cwil` র্থার্ত কারপ্টণ ‡dviv‡gi †h‡Kv‡bv m`‡m¨i weiæ‡× Awf‡hvM Avbqb ev †Kv‡bv m`m¨ KZ© „K AvbxZ 

Awf‡hvM kÖeY, Av‡jvPbv I ch©v‡jvPbvc~e©K Awfhy³ m`‡m¨i wel‡q AvBbvbyM/kvw¯Íg~jK e¨e ’̄v গ্রহপ্টণর mycvwik 

কঝরপ্টত পাঝরপ্টি| সুপাঝরশ্ M„wnZ হইপ্টল cieZ©x mvaviY cwil‡`i mfvq Aby‡gv`b গ্রহণ কঝরপ্টত হইপ্টি| 

(R) ‡dviv‡gi Kv‡Ri ¯̂v‡_© cwil` র্থার্ত মপ্টন কঝরপ্টল Dc‡`óv cwil‡`i ঝনকি হইপ্টত cÖ‡qvRbxq Dc‡`k I civgk© 

MÖnY কঝরপ্টত পাঝরপ্টি।   

 (S) cwil` evwl©K mvaviY mfv Avnev‡bi mKj Kvh©µg MÖnY কঝরপ্টি| 
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 (T) cwil` Lmov I P‚ovšÍ †fvUvi ZvwjKv প্রণয়ন, cÖKvk এিং wbe©vP‡bi তাঝরে I mgq wba©viY কঝরপ্টি| 

aviv 19(4) Kvh©wbe©vnx cwil` mfv। 

 (K) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfvcwZ mfvq সভাপঝতত্ব কঝরপ্টিন| mfvcwZi Abycw¯ ’wZ‡Z ঝসঝনয়র mn-mfvcwZ Ges তাাঁহার 

Abycw ’̄wZ‡Z Kvh©wbe©vnx cwil‡`i তাঝলকাভূক্ত cieZ©x mn-mfvcwZ সভাপঝতত্ব কঝরপ্টিন|   

 (L) এই cwil` eQ‡i অনূযন PviwU mfvi Av‡qvRb কঝরপ্টি| mfv Abyôv‡bi 07 (mvZ) w`b c~‡e© cÖ‡qvRbxq Z_¨m¤̂wjZ 

†bvwUk (wcÖ›U / B‡j±ªwbK মাধ্যপ্টম) mswkøó m`m¨‡`i AewnZ কঝরপ্টত হইপ্টি| জরুঝর mfvi †ÿ‡Î 24 N›Uv ev উহার 

Kg mg‡qi †bvwU‡kI mfv AvnŸvb Kiv র্াইপ্টি| ফসই ফিপ্টত্র Aek¨B †Kvivgc~iY mv‡c‡ÿ wm×všÍ M„nxZ হইপ্টি|  

 (M) mfvcwZi c` k~b¨ হইপ্টল তদস্থপ্টল wmwbqi mn-mfvcwZ Ges wmwbqi mn-mfvcwZi c` k~b¨ হইপ্টল তদস্থপ্টল 

ZvwjKvq mwbœ‡ewkZ cieZ©x mn-mfvcwZ সভাপঝতত্ব কঝরপ্টিন|  

 (ঘ) mvaviY m¤úv`‡Ki c` k~b¨ হইপ্টল তাঝলকায় িঝণসত প্রথম hyM¥-mvaviY m¤úv`K Ges তাাঁহার অনুপঝস্থঝতপ্টত পরিতসী 
hyM¥-mvaviY m¤úv`K mvaviY m¤úv`‡Ki `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন|   

 (O) এই cwil‡`i Zjwe mfv AvnŸv‡bi †ÿ‡Î Av‡e`bKvixi `iLv‡ Í̄ Avewk¨Kfv‡e Kvh©wbe©vnx cwil` m`‡m¨i 

msL¨vwa‡K¨i bvg, wVKvbv, †gvevBj b¤̂i I ¯̂vÿi থাঝকপ্টত হইপ্টি| Abyiƒc Av‡e`bcÎ mvaviY m¤úv`‡Ki n Í̄MZ 

হইপ্টল wZwb cieZ©x 15 (c‡bi) w`‡bi g‡a¨ Zjwe mfv আহ্বান কঝরপ্টত eva¨ থাঝকপ্টিন|   

ধ্ারা ২০। কার্সঝনিসাহী পঝরষদ ঝনিসািন পদ্ধঝত।   

  20(1) Kvh©wbe©vnx পঝরষপ্টদর ফময়াদ ফশ্ষ হইিার 45 (cuqZvwjøk) w`b c~‡e© Dnv MVb/wbe©vP‡bi j‡ÿ¨ wbe©vP‡b AskMÖnY 

কঝরপ্টিন না এমন wb¤œewY©Z m`m¨M‡Yi mgš̂‡q AbwaK 3 (wZb) m`m¨ wewkó GKwU wbe©vPb Kwgkb MwVZ হইপ্টি। 
Z‡e, GKB Dc‡Rjv হইপ্টত GKvwaK wbe©vPb Kwgkbvi অন্তভুসক্ত করা র্াইপ্টি না|  

      (K) cÖavb wbe©vPb Kwgkbvi:- 1 (এক) Rb ও 

      (L) wbe©vPb Kwgkbvi:- 2 (দুই) Rb।  

20(2) wbe©vPb Kwgkb wbe©vPb Abyôv‡bi j‡ÿ¨ ঝনম্নিঝণসত কার্সক্রম গ্রহণ করতঃ wbe©vPbx Zdwmj ‡NvlYv কঝরপ্টিন;  

 (K) g‡bvbqbcÎ weZiY I MÖnY; 

 (L) P‚ovšÍ cÖv_x© ZvwjKv প্রস্তুত ও cÖKvk;   

 (M) wbe©vP‡b cÖv_©x‡`i Rb¨ cÖZxK eivÏKiY (c¨v‡bj থাঝকপ্টল ফসই‡ÿ‡Î c¨v‡bj ঝভঝেক cÖZxK থাঝকপ্টি);  

 (N) wbe©vPb Abyôvb; I 

 (O) wbe©vP‡bi djvdj †NvlYv|  

20(3) wbe©vPb Kwgkb MVbZš¿ †gvZv‡eK Kvh©wbe©vnx cwil` KvVv‡gvq web¨ Í̄ c`সমূপ্টহর জনয wbe©vP‡bi e¨e ’̄v গ্রহণ 

কঝরপ্টিন| wbe©vPb ফশ্প্টষ Kwgkb g‡bvbxZ/wbe©vwPZ KwgwU P~ovšÍ Aby‡gv`‡bi Rb¨ wbe©vPb ciewZ© mvaviY cwil‡`i 

cÖ_g mfvq Dc ’̄vcb কঝরপ্টিন Ges mvaviY cwil` র্থার্থ ঝিপ্টিিনায় উক্ত কঝমঝি Aby‡gv`b কঝরপ্টিন|   

20(4) †fvUvi I cÖvw_©Zv msµvšÍ ঝনয়মািলী -  

(K) wbe©vPb msµvšÍ †fvUvi ZvwjKv প্রস্তুত ও cÖYq‡bi mgq †Kv‡bv m`‡m¨i evwl©K Puv`v e‡Kqv থাঝকপ্টল wZwb 

†fvUvi হইপ্টত এিং †fvUvwaKvi cÖ‡qvM কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন না|    
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(L) †fvUvwaKvi e¨ZxZ †Kv‡bv সদসয wbe©vP‡b AskMÖnY কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন না|    

(M) wbe©vPb Abyôv‡bi Kgc‡ÿ 45 (cuqZvwjøk) w`b c~‡e© m`m¨ হইপ্টত হইপ্টি, Ab¨_vq ঝতঝন †fvUvwaKvi প্রপ্টয়াগ 

কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন না|    

(N)  GKRb †fvUvi Kvh©wbe©vnx cwil‡`i †h ‡Kv‡bv GKwU পপ্টদর ঝিপরীপ্টত wbe©vP‡b প্রঝতিঝিতা কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| 

ফকান প্রাথসী GKvwaK c‡` g‡bvbqbcÎ `vwLj কঝরপ্টল তাাঁহার `vwLjK …Z সকল g‡bvbqb cÎ সরাসঝর evwZj িঝলয়া 
MY¨ হইপ্টি|  

(O)  GKRb †fvUvi Kvh©wbe©vnx cwil‡`i cÖwZwU পপ্টদর ঝিপরীপ্টত GKwU কঝরয়া †fvU প্রদান কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন। 

(ি) প্রপ্টতযক প্রাথসীর একজন কঝরয়া প্রস্তািক ও সমথসক থাঝকপ্টত হইপ্টি। অনযথাই তাাঁহার g‡bvbqbcÎ িাঝতল িঝলয়া 
গণয হইপ্টি।  

20(5) প্রাকৃঝতক দুপ্টর্সাগ, মহামারী িা Awbevh© কারণিশ্তঃ ঝনধ্সাঝরত mg‡q wbe©vPb Abyôvb করা m¤¢e bv হইপ্টল cieZ©x wZb 

gv‡mi g‡a¨ Aek¨B wbe©vPb m¤úbœ কঝরপ্টত হইপ্টি| উপ্টিেয, নতুন কার্সঝনিসাহী পঝরষদ দাঝয়ত্ব গ্রহপ্টণর পূিস পর্সন্ত we`¨gvb 

Kvh©wbe©vnx cwil` †dviv‡gi Kvh©µg cwiPvjbv Ae¨vnZ রাঝেপ্টিন|    

ধ্ারা ২১। কার্সঝনিসাহী পঝরষপ্টদর কমসকতসাপ্টদর দাঝয়ত্ব ও কতসিয।   

21(1) mfvcwZ;   

(K) mfvcwZ ‡dviv‡gi MVbZvwš¿K cÖavb wn‡m‡e MY¨ হইপ্টিন|  

(L) mfvcwZ ‡dviv‡gi mvaviY I Kvh©wbevnx cwil‡`i mfvq mfvcwZZ¡ কঝরপ্টিন|   

(M) ‡Kv‡bv wm×všÍ গ্রহপ্টণর ফিপ্টত্র কঝমঝির সদসযপ্টদর মপ্টধ্য ঝিতপ্টকসর সৃঝষ্ট হইপ্টল এিং উভয়পপ্টি mgvb msL¨K ফভাি পঝিপ্টল, 
mfvcwZ GKwU Kvw÷s ev wbY©vqK †fvU প্রদান কঝরয়া wm×všÍ MÖnY cÖwµqvq f ‚wgKv রাঝেপ্টিন|    

(N) ফিারাপ্টমর ফকান ঝিষপ্টয় ঝিতপ্টকসর সৃঝষ্ট হইপ্টল এিং আইনগত ফকান A¯úóতা ফদো ঝদপ্টল সভাপঝত ফিারাপ্টমর গঠনতপ্টন্ত্রর 
আপ্টলাপ্টক ঝিষয়ঝি ¯úóxKiY I e¨vL¨v cÖ`vb কঝরপ্টিন| উক্ত িযােযাই িূিান্ত িঝলয়া ঝিপ্টিঝিত হইপ্টি।   

(O)  mfv AvnŸv‡bi Rb¨ mvaviY m¤úv`K‡K প্রপ্টয়াজনীয় civgk© প্রদান কঝরপ্টিন| mvaviY m¤úv`K h_vmg‡য় mfv AvnŸv‡b 

e¨_© হইপ্টল mfvcwZ wb‡RB mfv AvnŸvb কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন|  

21(2) wmwbqi mn-mfvcwZ/mn-mfvcwZ। 

(K) mfvcwZi AeZ©gv‡b wmwbqi mn-mfvcwZ Ges তাাঁহার AeZ©gv‡b ZvwjKvq mwbœ‡ewkZ cieZ©x mn-mfvcwZ mfvcwZi 

`vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন| Z‡e, Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wm×všÍ e¨wZ‡i‡K ফিারাপ্টমর e¨vsK ঝহসাি হইপ্টত †Kv‡bv A_© 

D‡Ëvjb কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন bv এিং  

(L) ‡dviv‡gi স্বাপ্টথস Kvh©wbe©vnx cwil` KZ© „K Awc©Z অনযানয `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন| 

21(3) mvaviY m¤úv`‡Ki `vwqZ¡ I কতসিয। 

(K) mvaviY m¤úv`K ‡dviv‡gi wbe©vnx cÖavb wn‡m‡e MY¨ হইপ্টিন| wZwb Kvh©wbe©vnx cwil` KZ© „K Aby‡gvw`Z †dviv‡gi 

hveZxq Kvh© সম্পাদন, cwiPvjbv I ZË¡veavb কঝরপ্টিন।  
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(L) ঝতঝন mfvcwZi সঝহত civgk©µ‡g mfvi weÁwß জাঝর, Kvh©weeiYx wjwce×KiY, cwÎKvq weÁwß cÖ`vb, cÎ wjLb 

Ges Kvh©wbe©vnx cwil‡`i M„nxZ wm×všÍmg~n Kvh©Ki কঝরিার `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন| 

(M) ঝতঝন evwl©K Avq-e¨‡qi wnmve, evwl©K ev‡RU cÖYqb, evwl©K cwiKíbv BZ¨vw` cÖYqb I Aby‡gv`‡bi Rb¨ evwl©K 

mvaviY mfvq †ck কঝরপ্টিন| 

(N) ঝতঝন Kvh©wbe©vnx cwil‡`i m¤úv`K gÛjxi কার্সক্রম Z`viwK I mgš̂q কঝরপ্টিন| 

(O)  ঝতঝন m`m¨‡`i Awf‡hvM ও ‡dviv‡g m „ó ev D™¢zZ mgm¨vw` cÖv_wgKfv‡e gxgvsmvর উপ্টদযাগ গ্রহণ কঝরপ্টিন | 

(P) ঝতঝন mfvcwZi সঝহত †hŠ_ ¯̂vÿ‡i †dviv‡gi র্ািতীয় িযয় fvDPvi cwi‡kv‡ai Rb¨ Aby‡gv`b কঝরপ্টিন| 

(Q) ঝতঝন †dviv‡gi g~j¨evb `wjj-দস্তাপ্টিজ/‡iKW©cÎ র্থার্থভাপ্টি msiÿY কঝরপ্টিন।  

(R) †dviv‡gi c‡ÿ cÖwZwbwa †cÖi‡Yi প্রপ্টয়াজন হইপ্টল mfvcwZi অনুপ্টমাদনক্রপ্টম wZwb cÖwZwbwaZ¡ কঝরপ্টিন|   

(S) ঝতঝন †dviv‡gi evwl©K Avq-িযপ্টয়র wnmve Af¨šÍixY AwWU KwgwU িা প্রপ্টয়াজনীয়তা we‡ePbvq wbeÜন KZ …©cÿ g‡bvbxZ 

`ßi Øviv অঝিপ্টির িযিস্থা গ্রহণ কঝরপ্টিন| ইহা ছািাও ‡dviv‡gi Avq-িযপ্টয়র পঝরসর e„w×i mv‡_-mv‡_ miKvi Aby‡gvw`Z 

†Kv‡bv AwWU dvg © Øviv AwWU করাইিার e¨e ’̄v গ্রহণ কঝরপ্টিন|  

(T) ঝতঝন mvaviY cwil‡`i evwl©K Awa‡ek‡b weMZ eQ‡ii mvwe©K Kvh©µ‡gi GKwU c~Y©v½ cÖwZ‡e`b †ck কঝরপ্টিন| 

(U) †dvivg cwiPvjbvi cÖ‡qvR‡b mvaviY m¤úv`K তাাঁহার evwl©K প্রঝতপ্টিদপ্টন bZzb wewa, Dcwewa ও bxwZgvjv cÖYq‡bi 

mycvwik কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন। 

(V) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i AbygwZµ‡g mvaviY m¤úv`K cvVvMvi cwiPvjbv, e„wË cÖ`vb msµvšÍ Dc-কঝমঝির  

 Kvh©vewj Ges †dvivg KZ©„K ev Í̄evqbvaxb সকল Kvh©µg ch©‡eÿY I Z`viwK কঝরপ্টিন|  

(W) ঝতঝন †dviv‡gi Rb¨ প্রাপ্ত Avw_©K Aby`vb, mnvqZv I wewfbœ ai‡Yi ঝিস BZ¨vw` Rgv iwk‡`i gva¨‡g MÖnY Ges ‡dvivg 

KZ©„K e„wË cÖ`vb, wej cwi‡kva BZ¨vw` †WweU fvDPv‡ii gva¨‡g ¯^vÿic~e©K cwi‡kv‡ai e¨e ’̄v কঝরপ্টিন| 

(ঢ) ঝতঝন †dviv‡gi কার্স সম্পাদপ্টনর ঝনঝমে তাৎিঝণক প্রপ্টয়াজন ফমিাপ্টনার জনয সিসাঝধ্ক ১০,০০০/ (দশ্) হাজার িাকা হাপ্টত 
রাঝেপ্টত পাঝরপ্টিন।   

21(4) hyM¥-mvaviY m¤úv`‡Ki `vwqZ ¡ I কতসিয। 

(K) mvaviY m¤úv`‡Ki Abycw ’̄wZ‡Z দুইজন hyM¥-mvaviY m¤úv`‡Ki মপ্টধ্য প্রথম hyM¥-mvaviY m¤úv`K mvaviY m¤úv`‡Ki 

`vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন Ges তাাঁহার AeZ©gv‡b ciewZ© hyM¥-mvaviY m¤úv`K mvaviY m¤úv`‡Ki `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন| 

(L) তাাঁহারা mvaviY m¤úv`‡Ki Kv‡R mvwe©K mnvqZv Ges mvaviY m¤úv`‡Ki w`K-wb‡` ©kbv Abyhvqx `vwqZ¡ cvjb 

কঝরপ্টিন|   

(M) তাাঁহারা ‡dviv‡gi Kj¨v‡Y Kvh©wbe©vnx cwil` KZ© „K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন|  

21(5) †Kvlva¨‡ÿi `vwqZ¡ I কতসিয। 

(K) wZwb †dviv‡gi Avw_©K wel‡q gyL¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন|  
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(L) wZwb †dviv‡gi সদসযপ্টদর ঝনকি হইপ্টত প্রাপ্ত ঝিস/অনুদান এিং সরকার ও Ab¨vb¨ দাতা e¨w³/সংস্থা/প্রঝতষ্ঠাপ্টনর wbKU 

হইপ্টত প্রাপ্ত অনুদান iwk` g~‡j গ্রহণ I †iKW©fz³ কঝরপ্টিন| M„nxZ bM` A_©/‡PK পরিতসী ঝতন কার্সঝদিপ্টসর g‡a¨ 

ঝতঝন †dviv‡gi e¨vsK ঝহসাপ্টি Rgv প্রদান কঝরপ্টিন|  

(M) †Kvlva¨ÿ †dviv‡gi AbyK~‡j msM„nxZ A‡_©i wnmve রাঝেপ্টিন এিং র্থার্থভাপ্টি Avq-িযপ্টয়র wnmve msiÿY কঝরপ্টিন|   

(N) wZwb ‡dviv‡gi K¨vk িঝহপ্টত র্ািতীয় ফলনাপ্টদন ঝলঝপিদ্ধ I ¯̂vÿi কঝরপ্টিন এিং উহাপ্টত mvaviY m¤úv`‡Ki cÖwZ¯̂vÿi 

MÖnY কঝরপ্টিন|  

(O) mfvcwZ/mvaviY m¤úv`K I †Kvlva¨‡ÿi †hŠ_ স্বািপ্টর ‡dviv‡gi িযাংক wnmve cwiPvwjZ হইপ্টি| উপ্টিেয, 
†Kvlva¨‡ÿi AeZ©gv‡b mvaviY m¤úv`K I mfvcwZi †hŠ_ ¯̂vÿ‡i A_© D‡Ëvjb Kiv র্াইপ্টি|   

(P) wZwb †dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন| 

21(6) mvsMVwbK m¤úv`‡Ki `vwqZ¡ I কতসিয।   

(K)  mvsMVwbK m¤úv`কগণ †dviv‡gi কার্সক্রপ্টম MwZkxjZv আনয়ন এিং m`m¨ msL¨v e„w×i j‡ÿ¨ প্রপ্টয়াজনীয় Kvh©µg 

MÖnY কঝরপ্টিন|  

(L)  তাাঁহারা †dviv‡gi jÿ¨ ও D‡Ïk¨ cÖPvi কঝরপ্টিন এিং †dviv‡gi কার্স এলাকায় m`m¨ nIqvi †hvM¨Zvm¤úbœ িযঝক্তপ্টদর 

ZvwjKv প্রস্তুত ও m`m¨c` MÖn‡Y DØy× কঝরপ্টিন।   

21(7) `ßi সম্পাদপ্টকর `vwqZ¡ I কতসিয।    

(K) Awdm cwiPvjbv Ges †dviv‡gi hveZxq bw_cÎ I m¤ú‡`i h_vh_ msiÿY wbwðZ কঝরপ্টিন।  

(L) bw_cÎ হালনাগাদ করাসহ mfvq Av‡jvwPZ wel‡qi Dci †bvU cÖ ‘̄Zকরণ এিং Kvh©weeiYxi Lmov wjwce× কঝরপ্টিন| 

(M) Awdm mvKz©jvi/‡bvwUk Rvwi I `vßwiK †hvMv‡hvM BZ¨vw`i e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন এিং 

(N)  Kvh©wbe©vnx cwil` KZ…©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন| 

21(8) cÖPvi m¤úv`K।  

(K) †dviv‡gi mvdj¨mn mKj Kg©m~wP/Kvh©µg eûj cÖPv‡ii e¨e ’̄v কঝরপ্টিন Ges mvgwqKx, wjd‡jU, ফরাঝশ্ওর 
(brochure), †bvUeyK, wW‡i±wi BZ¨vw` cÖKv‡ki j‡ÿ¨ Lmov cÖ ‘̄Z কঝরপ্টিন।   

(L) †dviv‡gi jÿ¨ I D‡Ï‡k¨i সঝহত সঙ্গঝতপূণস ঝিষপ্টয় cÖPvi cÖ Í̄vebv দতঝরসহ mswkøó mKj কার্স সম্পাদন কঝরপ্টিন এিং   

(M) †dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন।  

21(9) mvwnZ¨ I cÖKvkbv ঝিষয়ক m¤úv`K।   

(K) ‡dviv‡gi mvwnZ¨ I cÖKvkbv welqK gyLcv‡Îi `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন Ges ঝিষয় ঝভঝেক wewfbœ ai‡bi cÖKvkbvi 

e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন।  

(L) mvwnZ¨ welqK cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb কঝরপ্টিন।  

(M) RvZxq ch©v‡q mvwnZ¨ cwil` গঠন I mvwnZ¨ সভার আপ্টয়াজন কঝরপ্টিন।   
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(N) wSbvB`n †Rjvi BwZnvmmn wewfbœ ‡ÿ‡Î †Rjvi েযাঝতমান e¨w³‡`i Ae`vb সংক্রান্ত ঝিঝভন্ন প্রকাশ্না cÖKvk I 

msiÿ‡Yi e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন এিং  

(O) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন।  

21(10) AvBb ঝিষয়ক m¤úv`K।  

(K) ‡dviv‡gi AvBwb civgk©K wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন। 

(L) ‡dviv‡gi †Kv‡bv m`m¨ Ges ফজলার †Kv‡bv e¨w³ Ab¨vqfv‡e ÿwZMÖ Í̄ হইপ্টল ‡dviv‡gi cÿ হইপ্টত AvBwb পরামশ্স ও 

mnvqZv cÖ`v‡bi e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন এিং   

(M) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন।  

21(11) wkÿv I QvÎKj¨vY ঝিষয়ক m¤úv`K।  

(K) wkÿvwegyL I িঝরয়া cov wkÿv_©x‡`i wkÿvMÖn‡Y DØy×Ki‡Yi ঝনঝমে প্রপ্টয়াজনীয় Kvh©µg MÖnY কঝরপ্টিন। 

(L) PvKzwi প্রতযাশ্ী wkwÿZ †eKvi‡`i cÖwkÿY প্রদান I PvKzwii †ÿÎ A‡š̂l‡Y mn‡hvwMZv cÖ`vb কঝরপ্টিন। 

(M) D”P wkÿv msµvšÍ Z_¨vw` সংগ্রহ এিং we‡k¦i wewfbœ wek¦we`¨vj‡qi m‡½ †hvMv‡hvM iÿvmn wkÿv_©x‡`i D”P wkÿv 

গ্রহপ্টণর ঝিষপ্টয় Z_¨ প্রদাপ্টনর মাধ্যপ্টম mn‡hvwMZv cÖ`vb কঝরপ্টিন।   

(N) wek¦we`¨vj‡q fwZ©”Qz QvÎ/QvÎx‡`i fwZ© msµvšÍ I ঝশ্িা গ্রহপ্টণর ঝিষপ্টয় প্রপ্টয়াজনীয় mnvqZv প্রদাপ্টনর e¨e ’̄v MÖnY 

কঝরপ্টিন এিং  

(O) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন।  

21(12) mvs¯‹…wZK ঝিষয়ক m¤úv`K।  

(K) ফিারাম কতৃসক আপ্টয়াঝজত wewfbœ ফপ্রাগ্রাপ্টম mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb কঝরপ্টিন।  

(L) †`kxq ms¯‹…wZ jvjb Ges wbR †Rjvi mvs¯‹…wZK HwZn¨ msiÿYmn ms¯‹…wZ PP©v I wPËwe‡bv`bg~jK অনুষ্ঠান 
আপ্টয়াজপ্টনর প্রপ্টয়াজনীয় e¨e ’̄v MÖnY এিং †Rjvi wewkó mvs¯‹…wZK e¨w³গণপ্টক ¯̂xK …wZ ও সম্মাননা cÖ`v‡bi e¨e ’̄v MÖnY 

কঝরপ্টিন।  

(M) ¸iæZ¡c~Y© RvZxq I AvšÍR©vwZK w`emmg~n h_v‡hvM¨ gh©v`vq cvj‡bi e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন এিং  

(N) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন। 

21(13) ¯̂v ’̄¨ ঝিষয়ক m¤úv`K।    

(K) ফজলার ¯̂v ’̄¨‡mev প্রাঝপ্তর ফিপ্টত্র ewÂZ ও Ae‡nwjZ Rb‡Mvwô‡K ¯̂v ’̄¨‡mev cÖ`v‡bi Rb¨ ‡dviv‡gi cÿ হইপ্টত 
প্রপ্টয়াজনীয় Kvh©µg MÖnY কঝরপ্টিন। 

(L) AvZ¥nZ¨v, GBWm (HIV) I gv`‡Ki কুিল m¤ú‡K© Rbm‡PZbvg~jK Kvh©µg MÖnY কঝরপ্টিন এিং 

(M) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন। 

21(14) mgvRKj¨vY ঝিষয়ক m¤úv`K।  

(K) ‡dviv‡gi Rb¨ লাভজনক cÖKí MÖnY, Kj¨vY Znwej MVb I ‡dviv‡gi hveZxq Kj¨vYg~jK Kvh©µg MÖnY কঝরপ্টিন। 
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(L) ‡dviv‡gi jÿ¨ I D‡Ï‡k¨i সঝহত সংগঝতপূণস Ab¨vb¨ সমাজKj¨vYg~jK কার্স কঝরপ্টিন। 

(M) mgvRKj¨vYg~jK Kg©m~wPi iƒc‡iLv cÖYq‡b ফিারামপ্টক mn‡hvwMZv কঝরপ্টিন। 

(N) mgvRKj¨v‡Y Ae`v‡bi Rb¨ wewkó e¨w³eM©‡K ¯̂xK…wZ ও সম্মাননা cÖ`v‡b e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন এিং  

(O) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন। 

21(15) bvix I wkï welqK m¤úv`K। 

(K) bvixi ÿgZvqb, wj½ ˆelg¨ `~ixKiY I Dbœqb welqK Kg©m~wP MÖnY Ges bvix‡`i wewfbœ AwaKvi wel‡q 

জনm‡PZbZv e „w×i লপ্টি প্রপ্টয়াজনীয় Kvh©µg MÖnY কঝরপ্টিন। 

(L) evj¨weevn ঝনপ্টরাধ্, bvix ও wkï wbh©vZb দমপ্টনর ফিপ্টত্র জনসপ্টিতনতা িৃঝদ্ধ এিং অসহায় ও ঝনর্সাঝতত bvix এিং ঝশ্শুপ্টদর 
আঝথসক ও AvBwb সাহার্য/সহায়তা প্রদাপ্টনর জনয প্রপ্টয়াজনীয় e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন।   

(M) gyw³hy× I Ab¨vb¨ †ÿ‡Î অিদাপ্টনর জনয wewkó bvix‡`i ¯̂xK …wZ ও সম্মাননা প্রদাপ্টনর প্রপ্টয়াজনীয় e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন 
এিং    

(N) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন। 

21(16) Z_¨ I cÖhyw³ welqK m¤úv`K।   

(K) wkwÿZ hyemgvR‡K Z_¨ cÖhyw³ সংক্রান্ত Ávb আহরপ্টণ DØy×KiY সংক্রান্ত প্রপ্টয়াজনীয় e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন।  

(L) Z_¨ cÖhyw³ PP©vi †ÿÎ AbymÜvb এিং উহার র্থার্থ িািহাপ্টরর প্রপ্টয়াজনীয় e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন এিং  

(M) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন।   

21(17) µxov welqK m¤úv`K।  

(K) ফজলায় Ges †dviv‡gi m`m¨‡`i g‡a¨ µxov cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb I µxov PP©vi প্রপ্টয়াজনীয় e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন।  

(L) ফজলার জনয wewfbœ µxov mvgMÖx ক্রয়, msMÖn, msiÿY I weZi‡Yi e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন।   

(M) †Rjvi cjøx AÂ‡j µxov msMVb সৃঝষ্টপ্টত Drmvn I সাহার্য-mn‡hvwMZv প্রদাপ্টনর প্রপ্টয়াজনীয় e¨e ’̄v MÖnY কঝরপ্টিন এিং  

(N) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন। 

21(18) Kvh©wbe©vnx পঝরষপ্টদর wbe©vnx m`m¨। 

(K) Kvh©wbe©vnx পঝরষপ্টদর wbe©vnx m`m¨MY cwil‡`i mvwe©K Kg©Kv‡Û AskMÖnY Ges ‡dviv‡gi Kj¨v‡Y তাাঁহাপ্টদর mywPwšÍZ 

gZvgZ ও প্রস্তাি mfvq Dc¯ ’vcb কঝরপ্টিন।   

(L) ‡dviv‡gi Kvh©µg ev Í̄evqb I wbe©v‡ni †ÿ‡Î D‡`¨vMx I Kvh©Ki f~wgKv cvjb কঝরপ্টিন। 

(M) ‡dviv‡gi প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx cwil` KZ …©K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন।  

ধ্ারা ২২। উপপ্টদষ্টা পঝরষদ।   

22(1) ফিারাপ্টমর wbe©vwPZ/মপ্টনানীত Kvh©wbe©vnx cwil` `vwqZ¡ MÖn‡Yi ci AbywôZ cÖ_g mfvq 01 (GK) Rb cÖavb 

Dc‡`ôvmn 5-10 m`m¨ wewkó GKwU Dc‡`óv cwil` MVb কঝরপ্টিন। উপপ্টদষ্টা পঝরষদর ফময়াদ হইপ্টি Kvh©wbe©vnx cwil‡`i 
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†gqv` ch©šÍ| cyb:wbe©vwPZ bv হইপ্টল weMZ Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfvcwZ নিগঝঠত Dc‡`óv cwil‡`i m`m¨ wnmv‡e g‡bvbxZ 

হইপ্টিন|     

22(2) Dc‡`óv cwil` Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wewfbœ কার্সক্রম সংক্রান্ত প্রপ্টয়াজনীয় Dc‡`k cÖ`vb Ges ফিারাম কতৃসক গৃহীত 

সকল Kvh©µ‡g mwµq AskMÖnY কঝরপ্টিন|     
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পঞ্চম অধ্যায় 
উপ-কঝমঝি, কার্সঝনিসাহী পঝরষপ্টদর শূ্নয পদ পূরণ, জনিল ঝনপ্টয়াগ ইতযাঝদ 

ধ্ারা ২৩। উপ-কঝমঝি এিং উহার কার্সািলী।   

(১) ‡dviv‡gi jÿ¨ I D‡Ïk¨ িাস্তিায়ন, Kg©m~wP গ্রহণ, cÖKí প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন Ges wewfbœ Abyôvbvw` ও কার্সক্রম myôzfv‡e 

cwiPvjbvi লপ্টি গঝঠত উপ-কঝমঝি তাাঁহাপ্টদর উপর অঝপসত দাঝয়ত্ব র্থার্থভাপ্টি পালন কঝরপ্টিন। উপ-কঝমঝিপ্টত একজন 
আহ্বায়কসহ পঝরষদ KZ…©K মপ্টনানীত প্রপ্টয়াজনীয় সংেযক সদসয থাঝকপ্টি।   

(২) উপ-কঝমঝি গঝঠত হইিার পর সংঝিষ্ট কার্সক্রম সমাঝপ্তর সাপ্টথ সাপ্টথ Dnv স্বয়ংঝক্রয়ভাপ্টি wejyß িঝলয়া গণয হইপ্টি।  

(৩) উপ-কঝমঝি তাাঁহাপ্টদর কার্সক্রম সংক্রান্ত সমূদয় wnmve wbKvk Kvh©wbe©vnx পঝরষপ্টদর ঝনকি িুিাইয়া ঝদপ্টত Ges তাাঁহাপ্টদর Øviv 

m¤úvw`Z Kv‡Ri wel‡q Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wbKU Revew`wn কঝরপ্টত eva¨ থাঝকপ্টিন।    

ধ্ারা ২৪। কার্সঝনিসাহী পঝরষপ্টদর শূ্নয পদ পূরণ।  

mfvcwZ I mvaviY m¤úv`K e¨ZxZ Kvh©wbe©vnx cwil‡`i †Kv‡bv c` mvaviY wbe©vP‡bi Kgc‡ÿ 06 (Qq) gvm c~‡e© k~b¨ 

হইপ্টল উহার পরিতসী 01 (GK) gv‡mi g‡a¨ Kvh©wbe©vnx cwil` কতৃসক m`m¨‡`i g‡a¨ nB‡Z মপ্টনানয়প্টনর মাধ্যপ্টম উক্ত k~b¨ 

c` c~iY করা র্াইপ্টি|   

ধ্ারা ২৫। জনিল ঝনপ্টয়াগ, ফিতন ভাতাঝদ প্রদান ও ছাাঁিাই।  

(১) ‡dviv‡gi Kvh©µg Ges wbqwgZ `vßwiK Kvh©vw` cwiPvjbv ও সম্পাদপ্টনর Rb¨ Kg©Pvix ঝনপ্টয়াপ্টগর প্রপ্টয়াজপ্টন Kvh©wbe©vnx 

cwil` AbwaK 07 (mvZ) m`m¨wewkó GKwU wb‡qvM KwgwU MVb কঝরপ্টিন| wb‡qvM KwgwU‡Z mfvcwZ c`vwaKvi e‡j 

†Pqvig¨vb Ges mvaviY m¤úv`K c`vwaKvi e‡j m`m¨ mwPe wn‡m‡e AšÍf ©y³ থাঝকপ্টিন| Aewkó সদসযগণ Kvh©wbe©vnx cwil` 

কতৃসক মপ্টনানীত হইপ্টিন| †dviv‡gi Aby‡gvw`Z wb‡qvM wewa Abymv‡i wb‡qvM KwgwU Kg©Pvix wb‡qvM কঝরপ্টিন। mfvcwZi 

Aby‡gv`bµ‡g mvaviY m¤úv`‡Ki ¯̂vÿ‡i wb‡qvMcÎ Bmy¨ কঝরপ্টত হইপ্টি|   

(২) Kvh©wbe©vnx cwil` wb‡qvMK …Z Rbe‡ji/Kg©Pvix‡`i দাঝয়ত্ব িণ্টন, †eZb-fvZv, QzwU I PvKywii kZ©vw` wba©viY কঝরপ্টিন|  

(৩) Dchy³ Kvi‡Y 30 (wÎk) w`‡bi †bvwUk cÖ`vb কঝরয়া Kg©Pvix ewn¯‹vi/QuvUvB কঝরিার ÿgZv Kvh©wbe©vnx cwil` msiÿY 

কঝরপ্টিন|                   

(4) wb‡qvM KwgwUi iƒc‡iLv:     

(ক) ‡Pqvig¨vb- 01 (GK) Rb (c`vwaKvi e‡j ‡dviv‡gi mfvcwZ)/mfvcwZ KZ© „K মপ্টনানীত কার্সঝনিসাহী cwil‡`i ফর্ 
ফকাপ্টনা m`m¨;  

(ে) m`m¨ mwPe- 01 (GK) Rb (c`vwaKvi e‡j ‡dviv‡gi mvaviY m¤úv`K/hyM¥ mvaviY m¤úv`K) এিং  

(গ) m`m¨- 06 (ছয়) Rb (cÖwZ Dc‡Rjv হইপ্টত 1 (GK) Rb কঝরয়া) ।   

 

 

 



19 

 

ষষ্ঠ অধ্যায়  
ফিারাপ্টমর সভা, ফকারাম ও অনাস্থা সংক্রান্ত   

ধ্ারা ২৬। ফিারাপ্টমর সভা। †dviv‡g 05 (cuvP) cÖKvi mfv AbywôZ হইপ্টি| h_v: (1) evwl©K mvaviY mfv, (2) Kvh©wbe©vnx 

cwil‡`i mfv, (3) Riæwi mfv, 4) gyjZwe mfv I (5) Zjwe mfv|    

26(1) evwl©K mvaviY mfv: প্রঝত িছর mKj m`‡m¨i AskMÖn‡Y একঝি evwl©K mvaviY mfv AbywôZ হইপ্টি।   

26(2) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfv: অনঝধ্ক 04 (Pvi) gvm AšÍi Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfv AbywôZ হইপ্টি| eQ‡i Kgc‡ÿ 

3wU mfv AbywôZ হইপ্টি| Z‡e, cÖ‡qvR‡b GKvwaK mfvi Av‡qvRb Kiv র্াইপ্টি।    

26(3) Riæwi mfv: Riæix প্রপ্টয়াজপ্টন সভাপঝতর সঝহত পরামশ্সক্রপ্টম mvaviY সম্পাদক 24 (PweŸk) N›Uvi †bvwU‡k Riæwi mfv 

আহিান কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন|     

26(4) gyjZwe mfv: †Kv‡bv Kvi‡Y mfv cwiPvjbv কঝরপ্টত e¨_© হইপ্টল ev mfvi †Kvivg c~Y© bv হইপ্টল mfv Abyôv‡bi wba©vwiZ 

mg‡qi পরিতসী 30 (wÎk) wgwbU A‡cÿv কঝরয়া mfvcwZ উক্ত mfv gyjZwe †NvlYv কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন। mfvq ‡dviv‡gi 

প্রপ্টয়াজপ্টন †Kv‡bv wm×všÍ MÖnY Kiv Acwinvh© হইপ্টল myweavRbK mg‡q Ges GKB Av‡jvP¨ m~wPi Dci g~jZwe mfv AbywôZ 

হইপ্টি| উক্ত g~jZwe mfvq †Kvivg c~Y© bv হইপ্টলও mfvq Dcw¯ ’Z m`m¨MY KZ…©K গৃহীত wm×všÍ P~ovšÍ িঝলয়া MY¨ হইপ্টি|     

26(5) Zjwe mfv: ‡dviv‡gi Kvh©µg cwiPvjbvর ফিপ্টত্র †Kv‡bv RwUjZv †`Lv w`‡j ev ‡dviv‡gi Kvh©µ‡g APjve ’̄vi m „wó 

হইপ্টল mvaviY cwil‡`i অনূযন 1/3 (GK-Z …Zxqvsk) m`m¨ mw¤§wjZfv‡e m „ó mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ mvaviY সম্পাদক 
িরাির wjwLZ Av‡e`b কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| mvaviY m¤úv`K Av‡e`b cÎ cÖvwßi পরিতসী 21 (GKzk) w`‡bi g‡a¨ m„ó mgm¨v 

সমাধ্াপ্টনর জনয সিসাত্মক প্রপ্টিষ্টা গ্রহণ কঝরপ্টিন| িযথসহপ্টল আপ্টিদনকারীগণ welqwU সমাধ্াপ্টনর Rb¨ mfvcwZ‡K wjwLZfv‡e 

অিঝহত কঝরপ্টিন| mfvcwZ পরিতসী 07 (mvZ) w`‡bi g‡a¨ m„ó mgm¨v mgvav‡b e¨_© হইপ্টল Av‡e`bKvwiM‡Yi g‡a¨ GKRb 

AvnevqK হইয়া Zjwe mfv Avnevb কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| উক্ত Zjwe mfvq অনূযন 1/3 (GK- Z …Zxqvsk) m`m¨‡`i Dcw ’̄wZ‡Z 

M„nxZ wm×všÍ P~ovšÍ িঝলয়া MY¨ হইপ্টি|     

ধ্ারা ২৭। সভার ফকারাম।       

mvaviY cwil` I Kvh©wbe©vnx পঝরষপ্টদর mfvi †Kvivg 1/3 (এক-তৃতীয়াংশ্) msL¨K m`m¨‡`i Dcw ’̄wZ‡Z c~Y© হইয়াপ্টছ িঝলয়া 
গণয হইপ্টি| MVbZš¿ ms‡kvab ও Kvh©wbe©vnx cwil` MVb BZ¨vw` সংক্রান্ত mfvয় Kgc‡ÿ 2/3 ( ỳB-Z …Zxqvsk) m`‡m¨i 

Dcw ’̄wZ mv‡c‡ÿ †Kvivg c~Y© হইয়াপ্টছ িঝলয়া গণয হইপ্টি। উপ্টিেয, র্ঝদ mfvi †Kvivg c~Y© bv nq, Z‡e ciewZ© mfvq ev Zjwe 

সভায় 1/3 (GK-Z…Zxqvsk) m`m¨‡`i Dcw ’̄wZ‡Z †Kvivg c~Y© হইয়াপ্টছ িঝলয়া গণয হইপ্টি|    

ধ্ারা ২৮। অনাস্থা/অঝভশ্ংসন।       

(১) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i mfvcwZ, mvaviY m¤úv`K I †Kvlva¨ÿ িা তাাঁহাপ্টদর ফর্ ফকহ MVbZš¿ লঙ্ঘন, ms ’̄v ‡`ªvwnZv, 

Znwe‡ji A_© AvZ¥mvr, তসiƒc, `vwqZ¡ cvj‡b e¨_©Zv, ÿgZvi Ace¨envi, A‰bwZK Kvh©Kjv‡c wjß হইপ্টল Ges Ab¨vb¨ 

`yb©xwZg~jK কমসকাপ্টের Awf‡hv‡M অঝভরু্ক্ত হইয়া Acivax cÖgvwYZ হইপ্টল তাাঁহাপ্টক Abv¯ ’v/Awfksm‡bi gva¨‡g পদিুযত/ 

Ae¨vnwZ cÖ`vb Kiv র্াইপ্টি|  

(২) D³ Abv ’̄v/Awfksmb cÖ Í̄ve †fvUvwaKvi‡hvM¨ m`‡m¨i ¯̂vÿwiZ ঝলঝেত Av‡e`b mvaviY cwil‡` `vwLj কঝরপ্টত হইপ্টি| 

mvaviY cwil‡` Awfksmb cÖ Í̄ve Aby‡gvw`Z হইপ্টল তাহা Kvh©Ki Kiv র্াইপ্টি|    
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(৩) cÖ‡qvR‡b †`vlx e¨w³i weiæ‡× Av`vj‡Z kvw Í̄g~jK/ÿwZc~iY আদায় সংক্রান্ত cÖwZKvi িাঝহয়া AvBbMZ পদপ্টিপ MÖnY 

Kiv র্াইপ্টি|  

(৪) msÿzä e¨w³ cÖwZKvi িাঝহয়া পঝরষপ্টদর wbKU Avwcj/ ঝরঝভউ আপ্টিদন কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| Kvh©wbe©vnx cwil` D³ 

Awfksmb envj ivLv, `Û gIKzd, `ÛjNyKiY, ’̄wMZKiY wKsev evwZjKi‡Yi mycvwik কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন। D³ mycvwik 

mvaviY cwil` KZ…©K Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ কার্সকর হইয়াপ্টছ িঝলয়া গণয হইপ্টি|   
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সপ্তম অধ্যায়  
ফিারাপ্টমর তহঝিল, অঝিি ইতযাঝদ 

ধ্ারা ২৯। ফিারাপ্টমর তহঝিপ্টলর উৎস।         

29(1) সদসযপ্টদর ঝনকি হইপ্টত প্রাপ্ত Pvu`v;  

29(2) সদসযগণ কতৃসক †¯̂”Qvপ্রপ্টণাঝদত আঝথসক Aby`vb;   

29(3) ‡dviv‡gi D‡Ïk¨ ev Í̄evq‡b †`kx A_ev evsjv‡`‡k ˆeafv‡e Kg©iZ we‡`kx e¨w³ ev ms ’̄v কতৃসক প্রদে আঝথসক 
Aby`vb;  

29(4) ‡dvivg KZ…©K M„nxZ Kvh©µg/ Avqe„w×g~jK cÖKí হইপ্টত AwR©Z Avq;   

29(5) miKvwi-‡emiKvwi Aby`vb, miKvwi bxwZgvjvi Av‡jv‡K ˆe‡`wkK Aby`vb Ges cÖKí mnvqZv;  

ধ্ারা ৩০। তহঝিল িযিস্থাপনা/সংরিণ।     

30(1) miKvi Aby‡gvw`Z evwYwR¨K e¨vs‡K ‡dviv‡gi bv‡g mÂqx ev PjwZ wnmve cwiPvjbv Kiv র্াইপ্টি;   

30(2) ‡dviv‡gi mKj ai‡bi Avq e¨vsK wnmv‡e Rgv কঝরপ্টত হইপ্টি| msM„nxZ A_© wewfbœ e¨vswKs w¯‹‡g Rgvর gva¨‡g 

Avq e„w× Kiv র্াইপ্টি;  

30(3) mfvcwZ/mvaviY m¤úv`K I †Kvlva¨‡ÿi †hŠ_ ¯^vÿ‡i e¨vsK wnmve cwiPvwjZ হইপ্টি;      

30(4) mvaviY m¤úv`K I †Kvlva¨‡ÿi †hŠ_ ¯̂vÿ‡i Avw_©K †jb‡`b m¤úbœ কঝরপ্টত হইপ্টি।  

ধ্ারা ৩১। তহঝিল িযিহার।  

31(1) Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wm×všÍµ‡g ‡dviv‡gi mvwe©K Kj¨vYg~jK Kvh©µ‡g ‡dviv‡gi Znwej e¨eüZ হইপ্টি; 

31(2) mvaviY m¤úv`K GKKvjxb m‡e©v”P ১০,০০০ (দশ্ nvRvi) UvKv ‡dviv‡gi Riæwi িযয় ঝনিসাপ্টহর জনয D‡Ëvjb কঝরপ্টত 
পাঝরপ্টিন (Z‡e, মাপ্টস m‡e©v”P দুই wKw Í̄‡Z ২০,০০০ (ঝিশ্ nvRvi) UvKvi D‡aŸ© bq)| D‡ËvwjZ A_© cieZ©x gv‡mi cÖ_g 

mßv‡ni g‡a¨ mgš̂q কঝরপ্টত হইপ্টি| উপ্টিেয, mgš̂q Aby‡gv`‡bi ciB †Kej cieZ©x‡Z cÖ‡qvRbxq A_© D‡Ëvjb Kiv র্াইপ্টি; 

31(3) GKKvjxb ১৫,০০০/= (c‡bi হাজার) এর D×© হইপ্টত 50,000/= (cÂvk nvRvi) UvKv ch©šÍ A_© D‡Ëvj‡bi †ÿ‡Î 

mywbw`©ó cÖ‡qvRbxqZv D‡jøLc~e©K mfvcwZi Aby‡gv`bµ‡g িযয় wbe©vn Kiv র্াইপ্টি;    

31(4) ৫০,০০০/= (cÂvk nvRvi) িাকার D×© As‡Ki A_© D‡Ëvj‡bi †ÿ‡Î wbe©vnx cwil‡`i Aby‡gv`b MÖnY কঝরপ্টত হইপ্টি।  

ধ্ারা ৩২। অথস উপ্টোলন ও পঝরপ্টশ্াধ্।    

32(1) A_© D‡Ëvj‡bi c×wZMZ cÖwµqv: 31 avivq ewY©Z A_© D‡Ëvj‡bi †ÿ‡Î mvaviY m¤úv`K bw_‡Z wbw`©ó KviY 

D‡jøLc~e©K mfvcwZi Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ cÖ‡qvRbxq A_© D‡Ëvjb কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| mfvcwZi Aby‡gv`‡bi ci †Kvlva¨ÿ 

mswkøó LvZ হইপ্টত ev‡RU Qvoc~e©K †WweU fvDPvi cÖ¯ ‘Z কঝরপ্টিন| †WweU fvDPv‡i cÖvwß ¯̂vÿi cÖ`vbc~e©K A_© MÖnY কঝরপ্টত 
হইপ্টি। aviv 31(3)-G ewY©Z A‡_©i †ÿ‡Î mvaviY m¤úv`K wbw`©ó KviY I †hŠw³KZv D‡jøLc~e©K Kvh©cÎ AvKv‡i wbe©vnx 

cwil‡`i mfvq cÖ Í̄ve †ck কঝরপ্টিন| mfvq অনুপ্টমাদন সাপ্টপপ্টি িযয় wbe©vn করা র্াইপ্টি| aviv 31(4)-G ewY©Z A‡_©i †ÿ‡Î 

mvaviY m¤úv`K wbw`©ó KviY I †hŠw³KZv D‡jøLc~e©K Kvh©cÎ AvKv‡i mvaviY cwil‡`i mfvq cÖ Í̄ve †ck কঝরপ্টিন এিং 
mfvq Aby‡gv`‡bi ci e¨q wbe©vn করা র্াইপ্টি।    
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32(2) A_© cwi‡kva c×wZ: অনঝধ্ক ১০,০০০/= (দশ্ nvRvi) UvKv ch©šÍ bM` A_© cwi‡kva Kiv র্াইপ্টি। তপ্টি, ১০,০০০/= 
(দশ্ nvRvi) িাকার D×© †h ‡Kv‡bv As‡Ki A_© GKvD›U ফপঝয় (Account payee) †PK/‡c-AW©v‡ii gva¨‡g cwi‡kva 

কঝরপ্টত হইপ্টি;      

32(3) A_© MÖnY: ‡dviv‡gi wbqg Abyhvqx MÖnY‡hvM¨ †h‡Kv‡bv As‡Ki A_© gvwb wiwm‡Ui gva¨‡g MÖnY কঝরপ্টত হইপ্টি| 

D‡jøL‡hvM¨ পঝরমাণ অথস প্রাঝপ্ত/গ্রহপ্টণর ফিপ্টত্র দাতা িযাঝক্ত/সংস্থা/প্রঝতষ্ঠান-ফক সভাপঝত/সাধ্ারণ সম্পাদক কতৃসক ফিারাপ্টমর 
পযাপ্টি ঝলঝেত ও সািঝরত cÖvwß ¯̂xKvi cÎ cÖ`vb কঝরপ্টত হইপ্টি;     

32(4) †iwR÷vi msiÿYt ফিারাম কতৃসক msM„nxZ/অঝজসত mKj ai‡bi A_© Ges e¨qK …Z A‡_©i wnmve msµvšÍ †iwRóvi 

msiÿY কঝরপ্টত হইপ্টি| †iwR÷v‡i Avq I e¨‡qi LvZ, A‡_©i cwigvY, MªnY I cwi‡kv‡ai ZvwiL, mswkøó জমা-েরি fvDPvi 

নম্বর, †PK/bM` BZ¨vw` সংক্রান্ত Z_¨ সুস্পষ্ট ও সুঝনঝদসষ্ট ভাপ্টি ঝলঝপিদ্ধ কঝরপ্টত হইপ্টি|      

ধ্ারা ৩৩। অঝিি কঝমঝি।    

33(1) evwl©K m‡¤§j‡b wnmve I wbixÿv Kv‡R `ÿZv I AwfÁZvm¤úbœ 03 (wZb) m`m¨wewkó GKwU Af¨šÍixY AwWU 

KwgwU MwVZ হইপ্টি| Af¨šÍixY AwW‡Ui cvkvcvwk wbeÜb KZ …©c‡ÿi wbqg/wewa †gvZv‡eK mswkøó `ßi হইপ্টত evwl©K 

AvqÑe¨q I Kvh©µ‡gi wbixÿv Kvh©vw` m¤úbœ কঝরপ্টত হইপ্টি| AwWU KwgwU‡Z A_© †jb‡`‡bi সঝহত mswkøó ফকান m`m¨ 

কঝমঝিপ্টত AšÍf©y³ থাঝকপ্টত পাঝরপ্টিন bv| উপ্টিেয, wZwb AwWU KwgwUi Kv‡R cÖ‡qvRbxq সহপ্টর্াঝগতা কঝরপ্টত eva¨ থাঝকপ্টিন;    

33(2) AwWU KwgwU ‡dviv‡gi evwl©K Avq-e¨‡qi wnmve wbixÿvc~e©K ch©‡eÿY I mycvwik m¤̂wjZ cÖwZ‡e`b Kvh©wbe©vnx 

cwil‡`i mfvcwZi wbKU `vwLj কঝরপ্টিন| wZwb D³ wi‡cvU© mvaviY m¤úv`‡Ki gva¨‡g evwl©K mvaviY mfvq Dc¯ ’vcb 

কঝরপ্টিন;   

33(3) wbixÿv Kv‡Ri Rb¨ AwWU KwgwU/dvg©‡K m¤§vbx cÖ`vন করা র্াইপ্টি| m¤§vbxi cwigvY Kvh©wbe©vnx cwil` কতৃসক 

wba©vঝরত হইপ্টি|    

ধ্ারা ৩৪। গ্রিাগার পঝরিালনা। 

 Kvh©wbe©©vnx cwil` কতৃসক GKwU MÖš’vMvi e¨e¯ ’vcbv Dc-KwgwU গঝঠত হইপ্টি| উক্ত KwgwU Kvh©wbe©vnx cwil‡`i 

w`Kwb‡`©kbv Abyhvqx MÖš’vMvi cwiPvjbv কঝরপ্টিন| KwgwU MÖš’vMv‡ii Dbœq‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY কঝরপ্টিন এিং 
MÖš’vMv‡ii উন্নয়ন সংক্রান্ত cÖ Í̄vemg~n Kvh©wbe©vnx cwil‡`i wbKU mycvwik AvKv‡i †ck কঝরপ্টিন| উক্ত Dc-KwgwU‡Z 

m¤úv`Kmn cÖwZ Dc‡Rjv হইপ্টত 1 (এক) Rb কঝরয়া সিসপ্টমাি 6 (ছয়) Rb m`m¨ AšÍfy©³ থাঝকপ্টিন| `ßi সম্পাদক MÖš’vMv‡ii 

mvwe©K `vwqZ¡ cvjb কঝরপ্টিন|    
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অষ্টম অধ্যায়    
ফিারাপ্টমর ঝনিন্ধন, ঝিঝধ্ প্রণয়ন, আইনগত িাধ্যিাধ্কতা, ঝিলুঝপ্ত ইতযাঝদ  

ধ্ারা ৩৫। ফিারাপ্টমর ঝনিন্ধন।    

‡dviv‡gi MVbZš¿ †gvZv‡eK ÔwSbvB`n Awdmvm© †dvivgÕ Gi Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ miKv‡ii mswkøó KZ©„c‡ÿi wbKU 

হইপ্টত wbqgZvwš¿K cÖwµqvq wbeÜb/ Aby‡gv`b MÖnb কঝরপ্টত হইপ্টি| 

ধ্ারা ৩৬। আইনগত িাধ্যিাধ্কতা।   

3৬(1) ‡dviv‡gi Kvh©weeiYx wKsev Ab¨ †h‡Kv‡bv KvMRc‡Î/ ওপ্টয়িসাইপ্টি র্াহা ঝকছুই †jLv/ উপ্টিে থাক না †Kb 1961 

mv‡ji †¯̂”Qv‡mex mgvR Kj¨vYg~jK ‡dvivg (wbeÜb I wbqš¿Y) 64 bs Aa¨v‡`k ev Zrm¤úwK©Z 1962 mv‡ji wewamg~n 
wKsev †`‡k cÖPwjZ AvBb-k„sLjv, msweavb ev mvgvwRK wbqgKvbyb cwicš’x †Kv‡bv Kvh©Kjvc ‡dvivg KZ…©K cwiPvwjZ 

হইপ্টি bv িা রু্ক্ত থাঝকপ্টি না।   

3৬(2) bZzb Kvh©wbe©vnx cwil` গঝঠত হইিার পর র্থাসিি দ্রুততম সমপ্টয়র g‡a¨ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn wbeÜY KZ …©c‡ÿi 

wbKU Aby‡gv`‡bi Rb¨ †cÖiY কঝরপ্টত হইপ্টি;   

3৬(3) ‡dviv‡gi Awd‡mi wVKvbv cwieZ©b Kiv হইপ্টল পরিতসী 30 (wÎk) w`‡bi g‡a¨ ঝিষয়ঝি wbeÜণ KZ…©cÿ‡K 

wjwLZfv‡e AewnZ কঝরপ্টত হইপ্টি;  

3৬(4) wba©vwiZ mg‡q evwl©K wi‡cvU© I AwWU wi‡cvU© wbeÜY KZ…©c‡ÿi Kvh©vj‡q †cÖiY কঝরপ্টত Ges উহা সকল সদপ্টসযর 
ÁvZv‡_© cÖKvk কঝরপ্টত হইপ্টি;   

3৬(5) wbeÜY KZ…©cÿ ev ZrKZ…©K ÿgZvcÖvß †Kv‡bv কমসকতসা/ cÖwZwbwa †h‡Kv‡bv mgq ‡dviv‡gi Kvh©vjq ev Kvh©µg 

m¤úwK©Z `wjj-` Í̄v‡eR I †iwR÷vimg~n cixÿv কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন;   

3৬(6) wbeÜY KZ …©c‡ÿi Pvwn`vbyhvqx ‡dviv‡gi Z_¨vw` ও কাগজপত্র সরিরাহ কঝরপ্টত হইপ্টি;  

3৬(7) ̄ ^v ’̄¨, wPwKrmv, wkÿv, cÖwkÿY †K›`ª, MÖš’vMvimn Ab¨ †Kv‡bv cÖwZôvb ‡dviv‡gi Aax‡b cwiPvjbvi †ÿ‡Î প্রপ্টয়াজপ্টন 

miKv‡ii mswkøó KZ…©cÿ/`ß‡ii ঝনকি হইপ্টত AbygwZ MÖnY কঝরপ্টত হইপ্টি;   

3৬(8) mswkøó wbeÜY KZ …©c‡ÿi wb‡` ©kbv, wewa ev AvB‡b †Kv‡bv cwieZ©b/ ms‡kvab হইপ্টল cÖ‡hvR¨ ফিপ্টত্র উহা ফিারাপ্টমর 
জনয পালনীয় হইপ্টি|   

ধ্ারা ৩৭। ঝিঝধ্ প্রণয়ন।- গঠনতপ্টন্ত্রর উপ্টেশ্য পূরণকপ্টে cÖ‡qvR‡b †dvivg wewa cÖYqb কঝরপ্টত পাঝরপ্টি। উপ্টিেয, প্রণীত ঝিঝধ্মালা 
িা উহার ফকান ধ্ারা গঠনতপ্টন্ত্রর ফকান ধ্ারার সঝহত সাংঘঝষসক হইপ্টল ফসইপ্টিপ্টত্র উক্ত সাংঘঝষসক ধ্ারা সরাসঝর িাঝতল িঝলয়া গণয 
হইপ্টি।  

ধ্ারা ৩৮। ফিারাপ্টমর ঝিলুঝপ্ত।     

(১) †Kv‡bv Kvi‡Y ‡dviv‡g APjve ’̄v m„wó হইপ্টল ev ফিারাপ্টমর প্রপ্টয়াজনীয়তা নাই g‡g© mvavib cwil‡`i ২/৩ (দুই–তৃতীয়াংশ্) 

সদপ্টসযর wbKU ঝিপ্টিঝিত হইপ্টল D³ ২/৩ (দুই–তৃতীয়াংশ্) m`m¨ mw¤§wjZfv‡e ফিারাম wejywßi Av‡`k Rvwiর Rb¨ wbeÜY 

KZ…©c‡ÿi wbKU Av‡e`b কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন| wbeÜY KZ…©cÿ KZ …©K wejywß আপ্টদশ্ জাঝরর মাধ্যপ্টম ফিারাপ্টমর wejywß ঘঝিপ্টি|  
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(২) ফিারাপ্টমর †`bv-cvIbv cwi‡kva †k‡l Aewkó স্থাির/A ’̄vei m¤úwË wbeÜY KZ …©c‡ÿi Av‡`k অনুর্ায়ী miKvi Aby‡gvw`Z 

`vZe¨ cÖwZôvb/ ms ’̄vi wbKU n Í̄všÍi কঝরপ্টত হইপ্টি। †Kv‡bv Ae ’̄v‡ZB ফিারাপ্টমর স্থাির/A ’̄vei m¤úwË ফিারাপ্টমর m`m¨MY 

†fvM দেল কঝরপ্টত পাঝরপ্টিন bv|   

MVbZš¿ cÖYqb msµvšÍ AvnevqK KwgwUi Avnevq‡Ki ¯̂vÿ‡i Dc ’̄vwcZ GB MVbZš¿ ২৩ ভাদ্র, ১৪২৬ িঙ্গাব্দ ফমাতাপ্টিক ০৭ 
ফসপ্টেম্বর ২০১৯ ঝিষ্টাব্দ Zvwi‡Li mvaviY cwil‡`i mfvq me©m¤§wZµ‡g Aby‡gvw`Z I M „nxZ nq|   

 

 

                 (‡gvt Ave ỳj AvwRR)   

     সাপ্টিক মহাপঝরিালক, প্রধ্ানমন্ত্রীর কার্সালয় 

AvnevqK 

MVbZš¿ cÖYqb KwgwU। 

(ফমাঃ আসাদুল ইসলাম)   
সঝিি, স্বাস্থযপ্টসিা ঝিভাগ 

mfvcwZ 
wSbvB`n Awdmvm© †dvivg| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


