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ধারা-১: সংগঠনের োমঃ 

“এক্স-শাহীন্স অ্যাসিাসিসেশন, যসশার” 

ধারা-২: সংগঠনের ঠিকাোঃ 

অ্স্থােী কাযযালেঃ ২৫৩ (পুরাতন), ৯৭০ (নতুন) , ঘ াপ নওোপাড়া ঘরাড, ঘপাস্টঃ যসশার, ঘকাতোলী, যসশার – ৭৪০০।  

পসরচালনা পর্যসের সিদ্ধান্ত ক্রসে িংগঠসনর অ্স্থােী কাযযালে বাংলাসেসশর ঘয ঘকান স্থাসন স্থানান্তসরত করা যাসব। 

িংগঠসনর কাযযালে স্থানান্তসরত হসল ০১ (এক) িপ্তাসহর েসযয সনবন্ধীকরন কতৃপক্ষসক অ্বসহত করা হসব। 

ধারা-৩: সংগঠনের কার্য  এলাকাঃ 

যসশার ঘেলা। পরবতীসত  সনবন্ধীকরণ কতৃয পসক্ষর অ্নুসোনেনক্রসে িেগ্র বাংলাসেশবযাপী কাযযক্রে িম্প্রিারণ করা যাসব।    

ধারা-৪: সংগঠনের ধরেঃ 

এটি একটি িমূ্পণয অ্রােননসতক, অ্লাভেনক, ঘেচ্ছাসিবী কলযাণেূলক প্রসতষ্ঠান। সবএএফ শাহীন  কসলে, যসশার এর 

প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের সনসে সবসভন্ন কাযযক্রসের িেন্বসে িোেকলযাণেূলক ও োনব সহনতযী কাযযক্রে পসরচালনা করা। 

ধারা-৫: সংগঠনের বিস্তাবরত লক্ষ্য ও উনেশ্যঃ 

িংসিষ্ট কতৃয পসক্ষর অ্নুসোেনক্রসে সনসমাক্ত লক্ষয ও উসেশয বাস্তবােন করা হসবঃ  

১. শাহীন, যসশাসরর িকল প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের েসযয ঘিৌহােয য ও ভ্রাতৃসের বন্ধন িৃসষ্ট করা। 

২. শাহীন, যসশাসরর ঘগৌরব ও ঐসতহয িেুন্নত রাখার ঘচষ্টা করা। 

৩. শাহীন, যসশাসরর িসবযাচ্চ অ্সযকার সনসিত করার ঘচষ্টা করা। 

৪. শাহীন, যসশাসরর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের কেযিংস্থাসনর েনয িহসযাসগতা করা। 

৫. প্রসোেনীে িেসে বা ঘয ঘকান প্রসোেসন প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িসবযাচ্চ িহসযাসগতা করা। 

৬. িংগঠসনর ভসবর্যৎ কেযকাসের লসক্ষয সবসভন্ন িরকাসর ও ঘবিরকাসর প্রসতষ্ঠাসনর িসে ঘযাগাসযাগ রক্ষা করা ও 

িহসযাসগতা প্রোন করা. 

৭. সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠসনর িকল িেিযসের তর্থয িম্বসন্ধ ঘরকডয  প্রস্তুত করা ও 

তা যর্থাযর্থ বযবস্থাপনা করা। 
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৮. িংগঠসনর িসবযাচ্চ ক্ষেতা সেসে সশক্ষািহ িাোসেক উন্নেন ও িাংসৃ্কসতক কাযযক্রসে অ্ংশগ্রহণ করা। 

৯. শাহীন, যসশাসরর সশক্ষার্থী ও কেযকতয া-কেযচারীসের িসে সনসবড় ঘযাগাসযাগ রক্ষা করা। 

১০. প্রাকৃসতক দুসযযাগ সকংবা ঘেসশর ঘয ঘকান প্রসোেসন, ঘয ঘকান িেসে িসবযাচ্চ েক্ষতা সেসে ঘেচ্ছাশ্রে কাযযক্রসে অ্ংশ 

গ্রহণ করা। 

১১. প্রসতবন্ধীসের সশক্ষা, প্রসশক্ষণ ও পুনবযািসনর ঘক্ষসে িহােতা প্রোন। 

১২. ঘেযাবী ছাে-ছােীসের িম্বযযনা প্রোন, অ্িচ্ছল ঘেযাবী ছাে-ছােীসের েনয বৃসি প্রোন এবং সশক্ষা উপকরণ িরবরাহ 

করা। 

১৩. বেস্ক, শারীসরকভাসব অ্ক্ষে এবং োনসিক প্রসতবন্ধীসের েনয পুনবযািন ঘকন্দ্র ও সশশু ঘকন্দ্র স্থাপন করা. 

১৪. কাযযক্রসের িুসবযাসর্থয অ্নযানয প্রসতষ্ঠাসনর িাসর্থ ঘযৌর্থভাসব কাযযক্রে পসরচালনা করা। িরকাসর ও ঘবিরকাসর িকল 

িংস্থার িাসর্থ উন্নেনেূলক কাযযক্রসে িম্পকয  স্থাপন গসবর্ণা, িভা, প্রসশক্ষণ ও কেযশালা, উন্নেন সবর্েক ঘিসেনার ও 

সিসম্পাসেোন অ্নুষ্ঠাসনর আসোেন করা। 

ধারা-৬: সদসযপদঃ 

(ক) িেিয পসের ঘযাগযতাঃ 

সবএএফ শাহীন যসশাসরর ঘয ঘকান প্রাক্তন সশক্ষার্থী সনমবসণযত শসতয  এ িংগঠসনর িাযারণ িেিয পসের েনয ঘযাগয বসল 

গনয হসবন। 

শতয ঃ 

তাসক শাহীন, যসশাসরর ঘর্থসক নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসত হসব অ্র্থবা কেপসক্ষ এক সশক্ষাবর্য তাসক শাহীন, 

যসশাসর অ্যযােন করসত হসব। 

(খ) িেিয ভসতয র সনেোবলীঃ 

৬.খ.১. িংগঠন কতৃয ক সনযযাসরত আসবেনপে পূরণ কসর ৫০০/- (পাাঁ চশত টাকা) ভসতয  সফ িহ কাযযসনবযাহী পসরর্ে বরাবসর 

েো সেসত হসব। 

৬.খ.২. কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভাে গৃহীত প্রস্তাব অ্নুযােী িেিযপসের আসবেন পে েঞু্জর/ খাসরে হসব। 
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৬.খ.৩. ছােসের েনয বাসর্যক চাাঁ ো এককালীন ৬০০/-(ছেশত টাকা), চাকুরীরত সকংবা বযবিােীসের েনয বাসর্যক চাাঁ ো 

১২০০/-(একহাোর দুইশত টাকা), এবং দুই বছসরর অ্সযক িেে যসর প্রবািীসের েনয ২০ ইউএি ডলার অ্র্থবা িেোন 

হাসর বাসর্যক চাাঁ ো নগে/বযাংক ড্রাফট/ ঘপ-অ্ডয ার আকাসর িংগঠসনর বযাংক সহসিসব পসরসশায করসত হসব। 

৬.খ.৪. েোকৃত আসবেন পে কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভাে অ্নুসোেন িাসপসক্ষ িেিয খাতাে সলসপবদ্ধ হসব। 

ধারা-৭: সদসযপনদর ধরণ, অবধকার ও সুবিধাঃ 

এই প্রসতষ্ঠাসন সনমরুপ িেিয র্থাকসবঃ 

১) িাযারণ িেিয, ২)িহসযাগী িেিয, ৩) িম্মানিূচক িেিয 

১) িাযারন িেিযঃ 

বাসর্যক চাাঁ ো পসরসশাযকারীিকল িেিয িংগঠনসের িাযারণ িেিয। িাযারণ িেিয িংখযার ঘকান ঊর্ধ্য িীো র্থাকসব না। 

িাযারণ িেিযসের ঘভাটাসযকার এবং কাযযসনবযাহী পসরর্সের সনবযাচসন অ্ংশ গ্রহসনর অ্সযকার র্থাকসব। িাযারণ িেিয, তাসের 

স্ত্রী/ োেী ও িন্তাসনরা এ িংগঠসনর িকল িুসবযাসে ঘভাগ করসত পারসবন। 

২) িহসযাগী িেিযঃ 

শাহীন, যসশাসরর ঘকান প্রাক্তন সকংবা বতয োসন ঘকান সশক্ষক ও প্রশািসনক কেযকতয া, কাযযসনবযাহী পসরর্ে বরাবর আসবেন 

কসর অ্যাসিাসিসেট িেিয হসত পারসবন। এসক্ষসে ঘকান িেিয চাাঁ ো লাগসব না। িহসযাগী িেিযপসের ঘভাটাসযকার ও 

কাযযসনবযাহী পসরর্সের সনবযাচসন অ্ংশ গ্রহসনর অ্সযকার র্থাকসব না। িহসযাগী িেিয, তাসের স্ত্রী/ োেী ও িন্তাসনরা এ 

িংগঠসনর িকল িুসবযাসে ঘভাগ করসত পারসবন। 

৩) িম্মানিূচক িেিযঃ 

সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠসনর োর্থয িংসিষ্ট কেযকাসে যাসের িহসযাসগতা লাভেনক 

এেন েননসিত এবং যারা তাসের কসেযর গুসন িম্মাসনত, এেন বযসক্তবগযসক তাসের পূণয  িম্মসতসত িম্মানিূচক িেিযপে 

ঘেওো ঘযসত পাসর। কাযযসনবযাহী পসরর্সের িের্থযন ছাড়া এ িংক্রান্ত ঘকান তর্থয প্রকাশ করা যাসব না। এ যরসনর িেিযপসের 

েনয তাসেরসক ঘকান রকে িেিয চাাঁ ো প্রোন করসত হসব না। এ যরসনর িেিযসের ঘভাটাসযকার ও সনবযাচসন অ্ংশ গ্রহসনর  

ক্ষেতা র্থাকসব না। িম্মানিূচক িেিয, তাসের স্ত্রী/োেী ও িন্তাসনরা এ িংগঠসনর িকল িুসবযাসে ঘভাগ করসত পারসবন।  

ধারা-৮: সদসযপদ িাবতনলর বেয়মািল ঃ 

সনসম উসেসখত কারসন একেন িেসিযর িেিযপে বাসতল হসত পাসরঃ 
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ক) ১ বছসরর েসযয বাসর্যক চাাঁ ো প্রোন না করসল। 

খ) পরপর সতন িভাে অ্নুপসস্থত র্থাকসল। 

গ) ঘেচ্ছাে পেতযাগ করসল। 

 ) আোলত কতৃয ক িাোপ্রাপ্ত হসল। 

ঙ) পাগল সকংবা ঘেওসলো িাবযস্ত হসল। 

চ) গঠনতসের পসরপন্থী ঘকান কাসে অ্ংশ গ্রহন করসল। 

ছ) রাষ্ট্র বা িাোসেক সবসরাযী ঘকান কাসে অ্ংশ গ্রহন করসল। 

ে) িংগঠন ঘর্থসক ঘবতন, ভাতা, িম্মানী বা ঘকান প্রকার আসর্থযক িুসবযা গ্রহন করসল। 

ঝ) েৃতুযবরণ করসল। 

ধারা-৯: সদসযপদ পুেঃলানের পদ্ধবতঃ 

িেিযপে হারাসনার পর উপযুক্ত েবাব সলসখতভাসব িভাপসত/ িাযারণ িম্পােক এর কাসছ ঘপশ করসত হসব। িভাপসত/ 

িাযারণ িম্পােক ঐ েবাব কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভাে ঘপশ করসবন। িভাে ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) িেিয তা অ্নুসোেন 

করসল বসকো চাাঁ ো পসরসশায কসর পুনরাে িেিযপে লাভ করা  যাসব। 

ধারা-১০: সাংগঠবেক কাঠানমাঃ 

িংগঠসনর বযবস্থাপনার েনয িাংগঠসনক কাঠাসো হসব সতনটি। যর্থাঃ 

১. িাযারণ পসরর্ে। 

২. কাযযসনবযাহী পসরর্ে। 

৩. উপসেষ্টা পসরর্ে। 

১। িাযারন পসরর্েঃ 

িাযারণ িেিয বলসত সব এ এফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এর শুযুোে চাাঁ ো পসরসশাযকারী 

িেিযসের িেন্বসে এ পসরর্ে গঠিত হসব। এ পসরর্সের িেিয িংখযার ঘকান ঊর্ধ্য িীো র্থাকসব না।  
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২। কাযযসনবযাহী পসরর্েঃ 

িাযারণ পসরর্ে কতৃয ক ঘভাসটর োযযসে অ্র্থবা সি-বাসর্যক িাযারণ িভা/ সনবযাচনী িভাে উপসস্থত িেিযসের প্রস্তাবনা ও 

িের্থযসন/ িবযিম্মসতক্রসে কাযযসনবযাহী পসরর্ে গঠন করা হসব। এ পসরর্সের ঘেোে হসব ০২ (দুই) বছর। এ পসরর্সের িেিয 

িংখযা হসব সনসমাক্ত পেসবনযাি অ্নুযােী ১১ েন। 

০১ িভাপসত ১ েন 

০২ িহ - িভাপসত ৩ েন 

০৩ িাযারণ িম্পােক ১ েন 

০৪ ঘকার্াযক্ষয ১ েন 

০৫ অ্সফি িম্পােক ১ েন 

০৬ সেসডো এবং কসেউসনসকশন িম্পােক ১ েন 

০৭ ছাে সবর্েক িম্পােক ১ েন 

০৮ িোেকলযাণ িম্পােক ১ েন 

০৯ সনবযাহী িেিয ১ েন 

 ঘোটঃ ১১ েন 
 

৩। উপসেষ্টা পসরর্েঃ 

কাযযসনবযাহী পসরর্ে তাসের পরােশয প্রোসনর োযযসে িহােতা করার েনয একটি উপসেষ্টা পসরর্ে গঠন করসব, যার ঘেোে 

হসব ০২ (দুই) বছর। সবসশষ্ট িোেকেী, গনযোনয বযসক্ত এবং িংগঠসনর শুভাকাঙ্ক্ষীর িেন্বসে এ পসরর্ে গঠিত হসব। এ 

পসরর্সের গঠিত িেিয র্থাকসব ০৫ েন। তাসের ঘভাটাসযকার র্থাকসব না। 

ধারা-১১: কার্য বেিযাহ  পবরষনদর বেিযাচনে প্রবতদ্ববিতার ক্ষক্ষ্নে শ্তয ািল / বেিযাচনের ক্ষর্াগযতাঃ  

িভাপসতঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব।  

২. শাহীন, যসশার ঘর্থসক কেপসক্ষ ২৫ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 
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িহ-িভাপসতঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব।  

২. শাহীন, ঢাকা ঘর্থসক কেপসক্ষ ২৫ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

িাযারণ িম্পােকঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব। 

২. শাহীন, যসশার ঘর্থসক কেপসক্ষ ২০ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

ক োষোধ্যক্ষঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব।  

২. শাহীন, যসশার ঘর্থসক কেপসক্ষ ২০ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

অ্সফি িম্পােকঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব। 

২. শাহীন, যসশার ঘর্থসক কেপসক্ষ ১০ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 
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সেসডো এবং কসেউসনসকশন িম্পােকঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব।  

২. শাহীন, যসশার ঘর্থসক কেপসক্ষ ১০ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

ছােসবর্েক িম্পােকঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব।  

২. শাহীন, যসশার ঘর্থসক কেপসক্ষ ১০ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

িোেকলযাণ সবর্েক িম্পােকঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব।  

২. শাহীন, যসশার ঘর্থসক কেপসক্ষ ১০ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

সনবযাহী িেিযঃ 

১. অ্বশযই সবএএফ শাহীন কসলে, যসশার এর প্রাক্তন সশক্ষার্থীসের িংগঠন এক্স-শাহীনি অ্যাসিাসিসেশন, যসশার এর 

িাযারণ িেিয হসত হসব। সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা হওোর নূনযতে দুই বছর আসগ িংগঠসনর িাযারণ িেিয হসত হসব।  

২. শাহীন, যসশার ঘর্থসক কেপসক্ষ ১০ বছর আসগ ঘবাডয  পরীক্ষাে অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 

৩. কেপসক্ষ দুই সশক্ষাবর্য শাহীন, যসশাসর অ্যযেন করসত হসব এবং শাহীন, যসশার হসত নূযনতে একটি ঘবাডয  পরীক্ষাে 

অ্ংশ সনসে কৃতকাযয হসত হসব। 
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ধারা-১২: সাধারণ পবরষনদর ক্ষ্মতা-দাবয়ত্বঃ 

ক) িংগঠসনর িকল কাযযাবলী সনেেণ করসব। 

খ) িংগঠসনর বাসর্যক বাসেট অ্নুসোেন করসব। 

গ) িংগঠসনর সনরীসক্ষত সহিাব অ্নুসোেন করসব। 

 ) িংগঠসনর গঠনতসের রক্ষক সহসিসব কাে করসব। 

ঙ) িংগঠসনর গঠনতসের ঘকান প্রকার িংসশাযসনর প্রসোেন হসল ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) িেিযসের অ্নুসোেনক্রসে তা 

িংসশাযন করসব। 

চ) িংগঠসনর আসর্থযক সনেেনীসত ও চাকুরীেীবী অ্নুসোেন করসব। 

ছ) িংগঠসনর দুসযযাগ েুহূসতয  প্রসোেনীে সিদ্ধান্ত গ্রহন করসব এবং তা চূড়ান্ত বসল সবসবসচত হসব। 

ে) তলবী িভা আহ্বানপূবযক কাযযসনবযাহী পসরর্সের সবরুসদ্ধ অ্নাস্থা আনসত পারসব। 

ঝ) িংগঠসনর কাযযসনবযাহী পসরর্ে গঠন ও অ্নুসোেন করসব। 

 

ধারা-১৩: কার্য বেিযাহ  পবরষনদর ক্ষ্মতা ও দাবয়ত্বঃ 

ক) িংগঠসনর গঠনতে অ্নুযােী দেনসিন কাযযাবলী পসরচালনা করা। 

খ) িাযারন পসরর্ে কতৃয ক অ্নুসোসেত বাসেট অ্নুযােী আে ও বযে করা। 

গ) দেনসিন খরসচর অ্নুসোেন করা। 

 ) বাসেট প্রণেন এবং অ্নুসোেসনর েনয িাযারণ িভাে ঘপশ করা। 

ঙ) অ্নুসোসেত সহিাব সনরীক্ষা ফােয কতৃয ক বাসর্যক সহিাব সনরীক্ষা করা। 

চ) িংগঠসনর বযাংক একাউন্ট পসরচালনা করা। 

ছ) িকল কাযযক্রে লক্ষয ও উসেশয অ্নুযােী পসরচালনা করা। 
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ে) িংগঠসনর কাযযক্রে বাস্তবােসন প্রসোেনীে েনবল সনসোগ করা ও সনসোগকৃত কেযকতয া-কেযচারীসের ঘবতন ও ভাতাসে 

সনযযারণ করা। 

ঝ) িংগঠসনর সনসোগকৃত কেযকতয া-কেযচারীসের োসেে ও কতয বয সনযযারণ করা এবং তাসের সনেেণ করা। 

ঞ) িংগঠসনর েনবল সনসোসগর সবর্সে চাকুরীসবসযোলা প্রণেন ও িাযারণ পসরর্সের অ্নুসোেন গ্রহণ করা। 

ট) সবসশর্ কাযয িম্পােসন উপ-কসেটি গঠন করা। 

ঠ) িভা করার সেন, তাসরখ, িেে, স্থান, এবং এসেন্ডা সনযযারণ করা। 

ড) িংগঠসনর িকল সহিাব-সনকাশ, খরসচর ভাউচার, বই ও কযাশ বই করার বযবস্থা করা। 

ঢ) িংগঠসনর িকল প্রশািসনক, বযবস্থাপনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবােন ও েূলযােন করা। 

ন) যারা-৮ অ্নুযােী ঘকান িেিযসের িেিযপে বাসতসলর বযবস্থা গ্রহণ করা। 

 

ধারা-১৪: প্রশ্াসবেক িযিস্থায় কার্য বেিযাহ  পবরষনদর দাবয়ত্ব ও কতয িযঃ 

সোপবতঃ 

১.সতসন িংগঠসনর িাংসবযাসনক প্রযান সহসিসব োসেে পালন করসবন। 

২.সতসন িাযারন পসরর্ে ও কাযযসনবযাহী পসরর্ে িভািেূসহ িভাপসতে করসবন। 

৩.ঘকান িভাে সিদ্ধান্ত গ্রহসনর ঘক্ষসে যসে িোন িংখযক ঘভাট পসর তসব কাসস্টং ঘভাট প্রোন কসর িেিযার েীোংিা 

করসবন। 

৪.প্রসতষ্ঠাসনর ঘয ঘকান িেিযসক েসনানেন ও খরসচর অ্নুসোেন সেসবন। 

সহ-সোপবতঃ  

১. িাযারণ পসরর্ে ও কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভািেূসহ িভাপসতর অ্নুপসস্থসতসত প্রর্থে িহ-িভাপসত িভাপসতে করসবন। 

২. িাযারণ পসরর্ে ও কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভািেূসহ িভাপসত ও প্রর্থে িহ-িভাপসতর অ্নুপসস্থসতসত সিতীে িহ-

িভাপসত িভাপসতে করসবন। 
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৩. িাযারণ পসরর্ে ও কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভািেূসহ িভাপসত, প্রর্থে িহ-িভাপসত ও সিতীে িহ-িভাপসতর 

অ্নুপসস্থসতসত তৃতীে িহ-িভাপসত িভাপসতে করসবন। 

৪. িহ-িভাপসতগন িংগঠসনর িকল কাসে িভাপসতসক িহসযাসগতা করসবন। 

সাধারণ সম্পাদকঃ  

১.সতসন িংগঠসনর অ্নবতসনক সনবযাহী প্রযান সহসিসব োসেে পালন করসবন। 

২.িভাপসতর িাসর্থ পরােশযক্রসে িভার তাসরখ, িেে, স্থান ও আসলাচযিূসচ সনযযারণপূবযক িভাে ঘনাটিশ প্রোন করসবন। 

৩.িংগঠসনর পসক্ষ িরকাসর, আযা-িরকাসর অ্সফিিেূসহ ও োতা িংস্থািেূসহর িাসর্থ ঘযাগাসযাগ রক্ষা করসবন। 

৪.িংগঠসনর পসক্ষ িকল সচঠিপসে ও চুসক্তপসে োক্ষর প্রোন করসবন। 

৫.িংগঠসনর িকল িম্পসের ঘেখাশুনা ও প্রসোেসন িংসিষ্ট বযসক্তসের িাসর্থ পরােশয করসবন। 

৬.ঘকার্াযযসক্ষর োযযসে িংগঠসনর আে-বযসের সহিাব রক্ষণাসবক্ষণ করসবন। 

৭.বাসর্যক িাযারণ িভাে িংগঠসনর কাসের প্রসতসবেন ও সনরীসক্ষত সহসিব ঘপশ করসবন। 

৮.বাৎিসরক বাসেট প্রণেন এবং িাযারণ িভাে অ্নুসোেসনর েনয উপস্থাপন করসবন। 

৯.িংগঠসনর িকল কাযযক্রে পসরচালনাে তোরসক করসবন এবং কাযযসনবযাহী পসরর্ে কতৃয ক গঠিত সবসভন্ন কসেটির কাসের 

তোরসক করসবন। 

ক্ষকাষাধযক্ষ্ঃ  

১.িংগঠসনর িকল প্রকার আসর্থযক সবর্েক োসেে পালন করসবন। 

২.আে-বযে সহিাব কযাশ বইসত উঠাসনার বযবস্থা করসবন। 

৩.িংগঠসনর খরচ, সবসলর ভাউচার ও িেিযসের চাাঁ োর সহিাবিহ িকল প্রকার আসর্থযক সহিাবপে িংরক্ষসনর বযবস্থা 

করসবন। 

৪.িংগঠসনর োসিক ও বাসর্যক আে-বযসের সহিাব এবং অ্সডট সরসপাটয  করাসনার েনয িকল প্রকার প্রস্তুসত সতসন গ্রহন 

করসবন। 

৫.বযাংসক টাকা েোোন এবং বযাংক ঘর্থসক টাকা উসিালসনর বযবস্থা করসবন। 
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৬.সতসন িংগঠসনর পসক্ষ িকল টাকা গ্রহণ ও প্রোসনর রসশসে োক্ষর সেসে সিল প্রোন করসবন ও ইিুয করসবন। 

৭.সতসন কাযযসনবযাহী পসরর্সের অ্নুসোেন িাসপসক্ষ বাসর্যক বাসেট ও সহিাব এর অ্সডট সবর্সে বাসর্যক সরসপাটয  বাসর্যক িাযারণ 

িভাে অ্নুসোেসনর েনয ঘপশ করসবন। 

৮.িংগঠসনর ফাসন্ডর োসেসে র্থাকসবন সতসন এবং অ্যাকাউন্ট পসরচালনার েনয পসরপূণয েবাবসেসহতা র্থাকসব তার। 

৯.তার োসেসে র্থাকসব ঘিসভংি িাটিয সফসকট, সফক্সড সডসপাসেট রসশে, বযাংক ঘচক বই ও অ্নযানয েূলযবান েসললাসে। 

অবিস সম্পাদকঃ 

১. িংগঠনসক িুষু্ঠভাসব পসরচালনার েনয িাযারণ িম্পােকসক িহােতা প্রোন করসবন। 

২. সতসন িংগঠসনর যাবতীে িম্পসি রক্ষণাসবক্ষণ করসবন।  

৩. সতসন িংগঠসনর কেযকতয া-কেযচারী সনসোগ (িভাপসত/ িহ িভাপসত/ িাযারন িম্পােসকর িাসর্থ আসলাচনাক্রসে) সেসত 

পারসবন। িংগঠসনর কেযকতয া-কেযচারী তার কাসছ সরসপাটয  করসবন।  

৪. িংগঠসনর সবসভন্ন ঘনাটিশ িকল িেসিযর সনকট ঘপৌাঁছাসনার োসেে পালন করসবন।    

৫. সবসভন্ন েীটিং এর িারিংসক্ষপ গ্রহণ এবং সবতরণ করসবন।  

৬. িংগঠসনর যাবতীে প্রকাশনা প্রকাসশর এবং সবতরসণর িকল োসেে পালন করসবন। 

৭. িংগঠসনর যাবতীে অ্নলাইন (ওসেবিাইট, ঘিািযাল সেসডো) উপসস্থসতর োসেে পালন করসবন। 

৮. িংগঠসনর েনয সনযযাসরত ঘফান নং ও ঘোবাইল ঘফান নং সনেেসণর োসেে পালন করসবন। 

৯. কাযযসনবযাহী পসরর্ে কতৃয ক তার উপর অ্সপযত োসেে যর্থাযর্থভাসব পালন করসবন। 

বমবিয়া এিং কবমউবেনকশ্ে সম্পাদকঃ 

১.িাযারণ িম্পােসকর পরােশযক্রসে সতসন িংগঠসনর পসক্ষ ইসলকট্রসনক এবং সপ্রন্ট সেসডোর িাসর্থ িকল প্রকার ঘযাগাসযাগ 

এবং এ িম্পসকয ত িকল কেযকাসের োসেে পালন করসবন। 

২. কাযযসনবযাহী পসরর্ে কতৃয ক তার উপর অ্সপযত োসেে যর্থাযর্থভাসব পালন করসবন। 

ছাে বিষয়ক সম্পাদকঃ 

১. িাযারণ িম্পােসকর পরােশযক্রসে সতসন িংগঠসনর িেিয ঘয ঘকান ছাে িংক্রান্ত িকল কাসের োসেে পালন করসবন। 
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২. কাযযসনবযাহী পসরর্ে কতৃয ক তার উপর অ্সপযত োসেে যর্থাযর্থভাসব পালন করসবন। 

সমাজকলযাণ সম্পাদকঃ 

১.িাযারণ িম্পােসকর পরােশযক্রসে সতসন িংগঠসনর ঘয ঘকান িোেকলযাণ িংক্রান্ত িকল কাসের োসেে পালন করসবন। 

২. কাযযসনবযাহী পসরর্ে কতৃয ক তার উপর অ্সপযত োসেে যর্থাযর্থভাসব পালন করসবন। 

বেিযাহ  সদসয: 

১. সনবযাহী িেিয িভাে উপসস্থত র্থাকসবন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহসণর ঘক্ষসে েতােত প্রোন করসবন। 

২. কাযযসনবযাহী পসরর্ে কতৃয ক তার উপর অ্সপযত োসেে যর্থাযর্থভাসব পালন করসবন। 

 

ধারা-১৫: বেিযাচে পদ্ধবতঃ 

১) সি-বাসর্যক িাযারণ িভা বা সনবযাচনী িভাে উপসস্থত িকল িাযারণ িেিযসের িম্মসতক্রসে অ্র্থবা িাযারণ পসরর্সের 

প্রতযক্ষ ঘভাসট কাযযসনবযাহী পসরর্ে গঠন করসত হসব। 

২) কাযযসনবযাহী পসরর্সের ঘেোেকাল ঘশর্ হওোর ৪৫ (পাঁেতাসেশ) সেন পূসবয িাযারণ পসরর্সের িভাে সিদ্ধান্তক্রসে ০৩ 

(সতন) িেিয সবসশষ্ট সনবযাচন কসেশন গঠন করা হসব। এসের েসযয একেন প্রযান সনবযাচন কসেশনার এবং অ্পর দুই েন 

িহকারী সনবযাচন কসেশনার র্থাকসব। 

৩) কাযযসনবযাহী পসরর্সের সনবযাচসন অ্ংশ গ্রহণ করসবন না এেন িেিয অ্র্থবা িংগঠসনর িেিয নন এেন গণযোনয 

বযসক্ত/উপসেষ্টা পসরর্ে িেিয/িম্মানিূচক িেিয/িহসযাগী িেিয সনবযাচন কসেশসনর িেিয হসবন। 

৪) সনবযাচন কসেশন ৩০ (সেশ) সেন পূসবয সনবযাচসনর তফসিল ঘ ার্ণা করসবন এবং সনবযাচসনর প্রস্তুসত গ্রহণ করসবন। 

৫) যতগুসলা কযাটাগসরসত ঘভাট প্রোসনর িুসযাগ র্থাকসব, একেন িেিয িসবযাচ্চ ততগুসলা ঘভাটই সেসত পারসবন। সতসন 

ঘকান একক বযসক্তসক একাসযক ঘভাট প্রোন করসত পারসবন না। ঘভাসটর অ্সযকার শুযু ঐ িকল িেিযসের োসঝই িীোবদ্ধ 

র্থাকসব, যাসের সবগত বছসরর িেুেে পাওনা পসরসশাসযত র্থাকসব। 

৬) দুই বা তসতাসযক প্রার্থী সনবযাচসন িোন িংখযক ঘভাট ঘপসল লটাসরর োযযসে ফলাফল চূড়ান্ত করা হসব। 

৭) বতয োন কাযযসনবযাহী পসরর্ে নবসনবযাসচত কাযযসনবযাহী পসরর্সের সনকট ১৫ (পসনর) সেসনর েসযয ক্ষেতা হস্তান্তর করসব। 
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৮) নবসনবযাসচত কাযযসনবযাহী পসরর্ে সনবসন্ধকরন কতৃয পসক্ষর সনকট ঘর্থসক অ্নুসোেসনর েসনয ৩০(সেশ) সেসনর েসযয 

প্রসোেনীে কাগেপে োসখল করসত হসব এবং সনবসন্ধকরন কতৃয পসক্ষর অ্নুসোেন গ্রহণ করসত হসব। 

ধারা-১৬: সোসমূহঃ 

ক) িাযারণ পসরর্সের িভাঃ 

িাযারণ িভা প্রসত এক বছর পর পর অ্নুসষ্ঠত হসব। ১৫ (পসনর) সেসনর ঘনাটিসশ এবং ঘোট িেিযসের ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) 

এর উপসস্থসতসত ঘকারাে পূণয হসব। 

খ) কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভাঃ 

কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভা বছসর কেপসক্ষ ৪ (চার) টি করসত হসব। ৭ (িাত) সেন পূসবয তাসরখ, িেে, স্থান ও এসেন্ডািহ 

ঘনাটিশ প্রোন করসত হসব। িভার ঘকারাে পূণয হসব ঘোট িেিযসের ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) এর উপসস্থসতসত। 

গ)েরুরী িভাঃ 

১। িাযারণ িভা ৩ (সতন) সেসনর ঘনাটিসশ আহ্বান করা যাসব। ঘোট িেসিযর ২/৩(দুই-তৃতীোংশ) এর উপসস্থসতসত ঘকারাে 

পূণয হসব। 

২। কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভা ২৪ (চসিশ)  ণ্টার ঘনাটিসশ আহ্বান করা যাসব। ঘোট িেসিযর ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) এর 

উপসস্থসতসত ঘকারাে পূণয হসব। 

 )সবসশর্ িাযারণ িভাঃ 

ঘয ঘকান সবসশর্ কারসন িাযারণ িভা ০৭ (িাত) সেসনর ঘনাটিসশ আহ্বান করা যাসব, তসব এ িভাে সবসশর্ এসেন্ডা ছাড়া 

অ্নয ঘকান সবর্সে আসলাচনা ও সিদ্ধান্ত ঘনো যাসব না। সবসশর্ এসেন্ডার উসেশয সলসপবদ্ধ কসর যর্থারীসত ঘনাটিশ প্রোন 

করসত হসব। ঘোট িেসিযর ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) এর উপসস্থসতসত ঘকারাে পূণয হসব। 

ঙ)তলবী িভাঃ 

১। িভাপসত, িাযারণ িম্পােক গঠনতে ঘোতাসবক িভা আহ্বান না করসল কেপসক্ষ ঘোট িেসিযর ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) 

িেিয সবসশর্ িাযারণ িভা কেযিূচীর (এসেন্ডা) বা উসেশয বযক্ত কসর োক্ষর োন করতঃ তলবী িভার আসবেন িংগঠসনর 

িভাপসত, িাযারণ িম্পােসকর কাসছ েো সেসত পারসবন। 
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২। িভাপসত, িাযারণ িম্পােক তলবী িভার আসবেন প্রাসপ্তর ২১ (একুশ) সেসনর েসযয তলবী িভার আহ্বান না করসল 

তলবী িেিযবৃি পরবতী ১৫ (পসনর) সেসনর ঘনাটিসশ িভা আহ্বান করসত পারসবন। তসব তলবী িভা িংগঠসনর অ্সফসি 

ডাকসত হসব। ঘোট িেসিযর ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) এর উপসস্থসতসত ঘকারাে পূণয হসব। 

চ)েুলতবী িভাঃ 

১। িাযারণ িভার সনযযাসরত িেসের িসবযাচ্চ ৩০ (সেশ) সেসনট সবলসম্ব িভা করা যাসব অ্নযর্থাে স্থসগত করসত হসব। 

২। িাযারণ িভা ঘকারাসের অ্ভাসব স্থসগত করসল ৩০ (সেশ) সেসনর েসযয পরবতী িভার ঘনাটিশ প্রোন করসত হসব এবং ঐ 

স্থসগত িাযারণ িভা ঘকারাে না হসল যতেন িেিয উপসস্থত র্থাকসবন তাসের সনসেই িভা অ্নুসষ্ঠত হসব ও তাসের 

েতােত/সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হসব। 

৩। কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভা দুইবার ঘকারাসের অ্ভাসব স্থসগত হসল তৃতীেবার উপসস্থত িেিযসের সনসে সিদ্ধান্ত ঘনো 

যাসব। 

ধারা-১৭: পদতযাগ ও অোস্থা প্রস্তািঃ 

যসে ঘকান কারসন ঘকান িেিয পেতযাগ করসত চান তসব িভাপসত/িাযারণ িম্পােক বরাবসর আসবেন করসবন। 

িভাপসত/িাযারণ িম্পােক পেতযাগ করসত চাইসল িহ-িভাপসত বরাবসর আসবেন করসবন। কাযযসনবযাহী পসরর্সের 

সিদ্ধান্তক্রসে পেতযাগপে গৃহীত হসব। কাযযসনবযাহী পসরর্সের ঘয ঘকান পসের সবরুসদ্ধ ২/৩ ভাগ কাযযসনবযাহী পসরর্ে িেিয 

অ্নাস্থা প্রস্তাব আনসত পারসব। এ যরসনর প্রস্তাব ২/৩ ভাগ িাযারণ িেসিযর অ্নুসোেনক্রসে চূড়ান্ত বসল গনয হসব। 

ধারা-১৮: শুেয পদ পূরণঃ 

িাযারণ পসরর্সের ২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) িেসিযর সিদ্ধান্তক্রসে কাযযসনবযাহী পসরর্সের শুনয পে অ্বশযই পূরণ করা হসব এবং 

সনবসন্ধকরন কতৃয পসক্ষর অ্নুসোেন গ্রহসণর পর তা কাযযকারী হসব। 

ধারা-১৯: আবথযক িযিস্থাপোঃ 

ক) িেিযসের চাাঁ ো ও অ্নুোন, োনশীল বযসক্তসের োন, িরকাসর/সবিরকাসর, ঘেশী/সবসেশী োতা িংস্থা, বযসক্তর অ্নুোন বা 

বযাংক ঋণ ও অ্নযানয উৎসির আেই িংগঠসনর আে বসল সবসবসচত হসব। 

খ) িংগঠসনর আসর্থযক ঘলনসেসনর ঘক্ষসে ঘয ঘকান বযাংসক িংগঠসনর নাসে একটি িঞ্চেী/চলসত সহিাব খুলসত হসব। 

গ) উক্ত িঞ্চেী/চলসত সহিাবটি িংগঠসনর িভাপসত এবং ঘকার্াযযক্ষ এই দুই েসনর ঘযৌর্থ োক্ষসর পসরচাসলত হসব। এই দুই 

েসনর োক্ষসর বযাংক ঘর্থসক অ্র্থয উসিালন করা যাসব। 
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 ) িংগঠসনর নাসে িংগৃহীত অ্র্থয ঘকান অ্বস্থাসতই হাসত রাখা যাসব না। অ্র্থয প্রাসপ্তর িাসর্থ িাসর্থ নগে অ্র্থয িংসিষ্ট বযাংসক 

েো সেসত হসব। 

ঙ) দেনসিন খরচ িম্পােসনর ঘক্ষসে যর্থাযর্থ ভাউচার িংরক্ষণ করসত হসব। 

চ) অ্র্থয খরসচর পর খরচকৃত অ্র্থয কাযযসনবযাহী পসরর্সের িভাে অ্নুসোেন সনসত হসব এবং বাৎিসরক িাযারণ িভাে িকল 

খরচ অ্নুসোেন এবং বাসেট ঘপশ ও অ্নুসোেন কসর সনসত হসব। 

ধারা-২০: অবিটঃ 

িংগঠসনর িকল সহিাব-সনকাশ িরকার অ্নুসোসেত ঘয ঘকান সহিাব িংস্থা (অ্সডট ফােয) বা িংসিষ্ট িোেসিবা কেযকতয া 

িারা সহিাব সনরীক্ষা করাসত হসব। এ যরসনর সহিাব সনরীক্ষা বাসর্যক সভসিসত হসব। সনরীক্ষা ঘশসর্ প্রসতসবেন সনবসন্ধকরন 

কতৃয পক্ষ বরাবসর ঘপ্ররণ করসত হসব। 

ধারা-২১: বিনদবশ্ক সাহার্য/অেুদাে বিষয়কঃ 

িংগঠনটি দবসেসশক িাহাযয/অ্নুোন গ্রহসণর ঘক্ষসে ১৯৭৮ িাসলর ফসরন ঘডাসনশন অ্যযাসেসশর সবসয সবযান অ্নুিরণ 

করসব। দবসেসশক িাহাযয/অ্নুোন গ্রহসণর ঘক্ষসে িংগঠনটি িরকাসরর ঘয ঘকান একটি সিসডউল বযাংসক সহিাব পসরচালনা 

করসব। 

ধারা-২২: সংগঠনের কমযকতয া-কমযচার  বেনয়াগঃ 

িংগঠসনর কাযযভার িুষু্ঠভাসব পসরচালনার োসর্থয কাযযসনবযাহী পসরর্সের অ্নুসোেন িাসপসক্ষ কেযকতয া-কেযচারী সনসোগ 

করসত হসব। সনসোগকৃত কেযকতয া-কেযচারীর ঘবতন ভাতা চাকুরীর শতয াবলী ও চাকুরী হসত বরখাসস্তর সবর্সে কাযযসনবযাহী 

পসরর্সের সিদ্ধান্ত অ্নুযােী বযবস্থা গ্রহণ করসত হসব। কেযকতয া-কেযচারী সনেসগর পূসবয সনবসন্ধকরন কতৃয পসক্ষর অ্নুসোেন 

গ্রহণ করসত হসব এবং ঘকান প্রকার বযাংক ড্রাফট বা োোনত গ্রহণ করা হসব না। 

ধারা-২৩: গঠেতনের সংনশ্াধে পদ্ধবতঃ 

গঠনতসের ঘয ঘকান সবর্সের উপর িংসশাযনী আনেসনর েনয িংসশাসযত অ্নুসচ্ছসের উপর িংগঠসনর িাযারণ পসরর্সের 

২/৩ (দুই-তৃতীোংশ) িেসিযর অ্নুসোেন গ্রহসনর পর তা চূড়ান্ত অ্নুসোেসনর েনয সনবসন্ধকরন কতৃয পসক্ষর সনকট ঘপশ 

করসত হসব। সনবসন্ধকরন কতৃয পক্ষ কতৃয ক অ্নুসোসেত হসল িংসশাযনী কাযযকরী বসল সবসবসচত হসব। 
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ধারা-২৪: আইে ও বিবধর প্রাধােযঃ 

অ্ে গঠনতসে যা সকছু উসেখ র্থাকুক না ঘকন িংগঠনটি ১৯৬১ িসনর ৪৬নং অ্যযাসেসশর আওতাে প্রচসলত আইন 

অ্নুযােী িকল কাযযক্রে পসরচালনা করসব। অ্নযানয কাযযক্রে িংসিষ্ট েেণালে/সবভাগ/কতৃয পসক্ষর অ্নুসোেন িাসপসক্ষ 

পসরচালনা করসব। 

ধারা-২৫: সংগঠনের বিলুবতঃ 

যসে ঘকান িুসনসেয ষ্ট কারসন িংগঠসনর িাযারণ পসরর্সের পাাঁ চ ভাসগর সতন ভাগ িেিয িংগঠসনর সবলুসপ্ত চান তসব 

যর্থাসনেসে সনবসন্ধকরন কতৃয পক্ষ বরাবসর আসবেসনর পর সনবসন্ধকরন কতৃয পক্ষ এ সবর্সে প্রসোেনীে বযবস্থা গ্রহণ করসবন। 

সবলুসপ্তকাসল িংগঠসনর ঘকান োে ঘেনা র্থাকসল কাযযসনবযাহী পসরর্সের িেিযগন বযসক্তগতভাসব োেী র্থাকসবন।  

---------------- 

 

 

   

  

   

 

 

 

 


