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যেহতু বাংলােদশ িসিভল সািভস া ক াডার এর কমকতাগণ এক
সংগঠন বা এেসািসেয়শন করার েয়াজনীয়তা অনুভব কের এবং

িনিদ ল

ও উে েশ এক

অরাজৈনিতক

যেহতু অ সংগঠেনর শাসিনক, অথৈনিতক, সামািজক ও সাং ৃ িতক সেবাপির সদস েদর অিধকার সংর েণর জন
এক নীিত িনধারণী অবকাঠােমা ও িবিধ িবধান থাকা েয়াজন;
সেহতু অ

গঠনত

অনুেমািদত হয়।

রিচত হইল যাহা ------- সােলর ----- িডেস র অনুি ত বািষক সে লেন সবস িত েম
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ভূিমকা
সাংিবধািনকভােব িচিকৎসা জনগেণর

পূণ মৗিলক অিধকার।

মবধমান জনসংখ া ও া

সবা চািহদা বৃি র

াপেট িচিকৎসকেদর নানারকম সীমাব তা ও িত লতার মেধ কাজ করেত হয়। শহর এবং াম অ েল
াপেটর িভ তাও এক চরম বা বতা। কাথাও দূগমতা, কাথাও যাতায়াত ব ব া অ তু লতা, কাথাও
অবকাঠােমার শূণ তা, জনগেণর অসেচতনতা ও অসিহ ু তা, স দ অ তু লতা ও অসমব ন ব ব া, িনরাপ াহীনতা,
সু জনবল ব ব াপনার অভাব, িস া হীনতা, িস া হেণ দীঘসূ তা, উপযু িশ ার অভাব দয়াল তু েল দািড়েয়
আেছ।
দেশর িসংহভাগ জনগণ এখনও দাির সীমার নীেচ বসবাস করেছ। উ ত বসরকারী া

সবা হেণর সুেযাগ এই

িবশাল জনেগা ীর জন - িক শহের, িক ােম- এক কথায় অস ব। “Health is a state of complete physical,
mental, social and spiritual wellbeing and not merely an absence of disease or infirmity, so
that each citizen can lead a socially and economically productive life (WHO)”. মা া কথায় া
এক

সমি ত িবষয়। খাদ , পুি , আবাসন, ব , িশ া, কৃ িষ, পিরেবশ, িতেবশ, জন া , িমিডয়া, যাতায়াত ব ব া,

পিরবহন, আি কসু তা- জ

থেক মৃতু পয এমন কান িবষয় নই যা া

িবদ মান ক াডার সািভস েলার মেধ

া

সংিশ নয়।

ক াডারই আকাের-আয়তেন সবেচেয় বড় ক াডার সািভস িহেসেব অনুিমত।

ক াডােরর কাযাবলী ও সমস া েলা অন ান ক াডার থেক যেথ িভ । কাথাও িচিকৎসকেদর

সই সােথ া

উপেজলা সদর থেক ৩৫ িক.িম. দূরবত কম েল, কাথাও বা নদী পেথ ৪ ঘ ার পথ পািড় িদেয় কম েল পৗঁছেত হয়
এবং কম স

াদন শেষ আবার ঐ পথ অিত ম কের িফরেত হয়। পশাগত জীবেন িচিকৎসকেদর াইেভট াক স
পূণ অনুস । এেত সবাদাতা ও সবা হীতা উভেয়ই উপকৃত হয়। াক েসর সুেযাগ-সুিবধার িভ তা

এক

ডা ারেদর বদলী ও পদায়েন িবেশষ ভূ িমকা রােখ- যা অন ান ক াডার সািভস থেক স ূ ণ িভ । ইউিনয়ন পযােয়
একমা িচিকৎসকরাই থম
থম

ণীর গেজেটড কমকতা। িবেশষভােব উে খ য, তৃ ণমূল পযােয় এত অিধক সংখ ক

ণীর গেজেটড কমকতা অন কান ক াডার সািভেস নই। ডা ারেদর িদেন ও রােত এবং বছেরর িত

কমে ে তৎপর থাকেত হয়, কারণঃ 'হাসপাতাল কখেনা ব

িদনই

থােক না'। িবেশষ জ রী মূ েত তােদরেক িদেন ও রােত

অিধক তৎপর থাকেত হয়। বা বতার কারেন সরকারী িবিধ মাতােবক ছু

নওয়াও স ব হয় না। সািবক বা বতা

ও
াপটগত িভ তা মেন িনেয়ই পশাগত জীবেনর সমতা িবধান, সমি গত ন ায়স ত অিধকার ও াথ সংর ণ
এবং পশাগত দ তা বৃি এবং িচিকৎসা সবায় রাগীেদর সুর ায় সেচ থাকার অিভ ায় িনেয় ঐক মেতর িভি েত
া ক াডার সািভেসর সদস েদর এক অরাজৈনিতক পশাগত সংগঠেনর েয়াজনীয়তা দীঘিদন থেক অনুভূত
হি ল।
পেদা িতর

ে

া

ক াডাের কমরত ডা ারেদর ব নার ইিতহাস যেথ দীঘ। াধীনতার পর দীঘ ৪০ (চি শ)

বছেরও পেদা িতর কান সু ব ব াপনা গেড় না ওঠায় অন ান ক াডার সািভেসর সােথ বষম
। তৃণমূল পযােয়
কমরত (ইউিনয়ন ও উপেজলায়) ক াডার সািভেসর সদস েদর সমস াবলীসহ অন ান িবিবধ সমস ার ন ায়স ত
সমাধানকে সরকােরর িনকট তু েল ধরার

ে অ ণী ভূ িমকা পালন করেব এই সংগঠন- এমনটাই সবার ত াশা।

া েসবা ও জন া উ য়ন, িচিকৎসকেদর িনরাপ া ও রাগীেদর সুর ায় অন ান ক াডারসহ সকল কার
সরকারী, বসরকারী ও ায় শািসত িত ান ও অন ান সংগঠেনর সােথ একেযােগ কাজ কের যাওয়ার জন আমােদর
এেসািসেয়শন অ ীকারাব ।

বাংলােদশ িসিভল সািভস া

সভাপিত
ক াডার এেসািসেয়শন
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১। নামকরণ
এই এেসািসেয়শেনর নাম 'বাংলােদশ িসিভল সািভস া

ক াডার এেসািসেয়শন' সংে েপ ইহা িবিসএস া

এেসািসেয়শন নােম পিরিচত ও অিভহত হইেব।
২। বলবৎকরণ
২০১১ িখঃ সােল বািষক সাধারণ সভায় অনুেমািদত হওয়ার িদন হইেত এ গঠনত কাযকর হইেব। তৎপূেব খসড়া
গঠনত িহেসেব অিভিহত হেব।
৩। কাযে
সম বাংলােদশ।
৪। ধান কাযালয়
এেসািসেয়শেনর ধান কাযালয় ঢাকা মহানগরীেত অবি ত হইেব। বতমােন অ ায়ী কাযালয়: রাড নং-১৩(নতু ন),
বাসা নং- ৮, াট নং ই-৪, ধানমি , ঢাকা-১২০৯। পরবত েত আেবদেনর

ি েত সরকারী জিম পাওয়া সােপে

ায়ী

কাযালয় িনিম হইেব।
৫। মেনা াম
থম পৃ ায় দিশত মেনা াম

( লখাসহ) এেসািসেয়শেনর মেনা াম িহসােব ব ব ত হেব।

৬। সং া ও ব াখ া :
এই গঠনতে র িন িলিখত শ ও অিভব ি সমূেহর অথ, িবষয়ব ও সূ অনুযায়ী অনু প েয়াজন না হইেল,
ঐ িলর িবপরীেত বিণত অথেকই বুঝাইেবঃ(ক) এেসািসেয়শন বিলেত বাংলােদশ িসিভল সািভস া

ক াডার এেসািসেয়শন - ক বুঝাইেব।

(খ) গঠনত বিলেত এই এেসািসেয়শেনর গঠনত ও উহার অধীেন ণীত িবিধমালােক বুঝাইেব।
(গ) সদস বিলেত এেসািসেয়শেনর একজন সাধারণ সদস েক বুঝাইেব এবং কিম র সদস বিলেত সংি

িনবািচত বা পদািধকার বেল অ ভু

কিম র

সদস েক বুঝাইেব।

(ঘ) সভাপিত বিলেত এেসািসেয়শেনর ক ীয় কাযিনবাহী কিম র সভাপিতেক বুঝাইেব। িতিন এেসািসেয়শেনর

সভাপিত হইেবন।
(ঙ) জ

সহ-সভাপিত বিলেত কি য় কাযিনবাহী কিম র জ

সহ-সভাপিতেক বুঝাইেব।

(চ) সহ-সভাপিত বিলেত কি য় কাযিনবাহী কিম র সহ- সভাপিতেক বুঝাইেব।
(ছ) সিচব শ

কিম র

ক ীয় কাযিনবাহী কম র

ে ব ব ত হেব এবং স

াদক শ

সাংগঠিনক ইউিনট বা জলা

ে ব ব ত হেব।

(জ) সীল বিলেত এেসািসেয়শেনর সীল বুঝাইেব।
(ঝ) মেনা াম বিলেত এেসািসেয়শেনর মেনা ামেক বুঝাইেব।

৬। ল ও উে শ
৬.১ এেসািসেয়শেনর সদস েদর াথ, অিধকার ও সুিবধািদ সংর ণ এবং এসব ব াপাের বা ব কায ম হণ ও
বা বায়ন করা। সকল ক াডার সদস েদর মােঝ স

েকর উ য়ন, পার ািরক সহেযািগতা ও সৗহাদ পূণ মেনাভাব

সৃি র মাধ েম ক াডার সদস েদর বৃহ র ঐক গেড় তালা। ক াডার সদস েদর পার ািরক স
স

ক উ য়েনর অনু ল পিরেবশ সৃি েত সহায়তা করা।

ীিত বৃি ও সুশৃংখল
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৬.২ বাংলােদেশর আথ সামািজক অব ার উ য়েনর লে

সিমনার, ওয়াকশপ ও সে লেনর আেয়াজন করা এবং এর

সহায়ক অন ান কায ম হণসহ তা বা বায়ন করা। দেশর াকৃিতক দূেযাগসহ জাতীয় কায েমর সে স িত রেখ
কমসূচী হণ ও বা বায়ন করা।
৬.৩ এেসািসেয়শেনর সদস েদর পশাগত দ তা উ য়ন, কািরগির
৬.৪ জাণাল,

িতেবদন, তথ প , গেবষণাপ

ান বৃি এবং তা আদান দােন সহায়তা করা।

এবং কািরগির বই-পু ক

কােশর মাধ েম জাতীয় উ য়েনর জন

নীিতমালা ণয়েন ব ব া হণ করা।
৬.৫ পাঠাগার ও পশাগত তথ প ািদর যথাযথ র ণােব ন করা এবং সদস েদর একােডিমক উ িত সাধেন সহায়তা
দয়া।
৬.৬ িবিভ

জাতীয় সামািজক ও সাং ৃ িতক অনু ােনর আেয়াজন করা এবং এসব অনু ােন অংশ হেণর মাধ েম

এেসািসেয়শনভু

সদস েদর সামািজক ও সাং ৃ িতক মান উ য়ন করা।

৬.৭ একই উে শ ও ল

স

অন ান ক াডার এবং জাতীয় ও আ জািতক সংগঠেনর সােথ যাগােযাগ াপন ও

িতেযািগতামূলক কায ম হণ করা।
৬.৮ সিচবালয় সি কট

এলাকায়

া

ভবন িনমােণর লে

পদে প

হণ করা ও অিবলে

া

অিধদ রেক

সিচবালেয়র আেশ পােশ ানা র করা।
৬.৯ জাতীয় া

নীিতমালা তরীেত অংশ হণ করা।

৬.১০ সরকারী ও বসরকারীভােব সদস েদর িবেদশ মেনর নীিতমালা তরীেত সহায়তা করা।
৬.১১ সরকারী িচিকৎসকেদর বতন ও ছু

কাঠােমা যৗি কীকরেণ বা ব িভি ক পদে প হণ করা।

৬.১২ 'ইউজার িফ'র যৗি ক ও সুষম ব েনর লে

নীিতমালা তরীেত অংশ নয়া।

৬.১৩ সরকারী ও বসরকারী পযােয় িচিকৎসা সবার মান িনয় য়েণর লে

'Accreditation Board' গঠেন কাজ

করা।
৬.১৪ িবএমিডিসেক িনয়ম ও িবিধ তরীেত সহায়তা দয়া।
৬.১৫ া

সবা, া

ব ব াপনা, া

যুি

ও জন া

উ য়েনর সােথ জিড়ত অন ান পশাজীবী সং া এবং

সরকারী, বসরকাির ও ায় শািসত িত ােনর সােথ সংেযাগ াপন ও সহেযািগতা বৃি করা।
৬.১৬ সদস েদর িবিভ সুেযাগ-সুি বধা বৃি র লে

িবিভ

ক

হণ করা। এেসািসেয়শেনর সদস ও তােদর ছেল-

মেয়েদর দুঃসমেয় পােশ দাড়ােনা এবং েয়াজেন আিথক সহায়তা দান করা।
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৬.১৭ এেসািসেয়শেনর সদস েদর িনকট হেত িনয়িমত চাঁদা এবং অনুদান সং েহর মাধ েম তহিবল গঠনপূবক
এেসািসেয়শেনর উে শ বা বায়ন ও াথ সংর ণ করা।
৬.১৮ া

সবা, া

ব ব াপনা, া

যুি

ও জন া

ে অবদােনর ীকৃ িত

প পুর ার বা পদক দােনর

মাধ েম সদস েদর স ািনত করা এবং সদস েদর মধাবী ছেল- মেয়েদর পুর ার দােনর মাধ েম উৎসািহত করা।
৬.১৯ টিলেফান ভাতার জন ব ব া নওয়া।
৬.২০ জ রী িচিকৎসা সবার জন রাগী যােত

ত (২ ঘ ার মেধ ) িবেশষািয়ত হাসপাতােল পৗঁছােত পাের তার

জন বা বিভি ক পদে প হণ করা।
৬.২১

া

সবা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দওয়ার লে

পুরেনা ২০ জলায়

নািসং কেলজ ও ম াটস ও িবভাগীয় শহের মিডেকল টকেনালিজ ই

ত সরকারী মিডেকল কেলজ,

উট াপেনর লে

পদে প নওয়া।

৬.২২ িচিকৎসা সবায় সু ু জনবল িবন াস িনি ত করা। ডা ার, নাস, প ারােমিডকস ও অন ান

াফেদর অনুপাত

আ জািতক মােনর কাছাকািছ নয়া।
৬.২৩ ইউিনয়ন-উপেজলা থেক

কের সেবা পযায় পয কমে ে িচিকৎসকেদর িনরাপ া িনি ত করা।

৬.২৪ Medical Ethics, BMDC Regulations, Professional norms এবং চা রীিবিধ অনুসরেণর ব পাের সদস েদর
উ ু করা।
৬.২৫ সকল

েরর িচিকৎসকেদর যাতায়ােতর সুি বধােথ এবং সময়মত কম েল পৗঁছােনার ব পাের বা বিভি ক

কায ম হণ কের পিরবহন ব ব াপনা গেড় তালা।
৬.২৬ হাত ধায়া ও পদার ব ব াসহ সকল িচিকৎসেকর নূ নতম ১৫০ বগফু ট অিফস
৬.২৭ BCS া

ব ব াপনা ই

৬.২৮ মহাপিরচালেকর পদ

ম বরাে র ব ব া করা।

উট গেড় তালা।
ড-১ এ উ ীত করা ও অন ান পদ এমনভােব আপে ড করা যােত েত ক সদস

ড-

৩ এ বতন-ভাতা পেয় অবসের যাওয়ার সমান সুেযাগ পায়।
৬.২৯Hard-to-reach এলাকার কমে ে র জন িবেশষ

েণাদনা ভাতার ব ব া করা। িনধািরত ময়াদকাল শেষ

পছ নীয় ােন সয়ংি য়ভােব বদলীর ব ব া করা।
৬.৩০ িবেশষািয়ত কােজর জন (Post Mortem ও অন ান িলগ াল সা িফেকট) ভাতার ব ব া করা।
৬.৩১ সু ু ন ায়স ত পদায়ন ও বদলীর জন
৬.৩২ দুই

টকিনক াল ইনি েম

ািরং িসে ম ণয়ন কের তা বা বায়েনর সুপািরশ করা।

অবসর পয বহাল রাখা।
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৬.৩৩ উপেজলা এবং জলা পযােয় এয়ার-মাকড বাসার িবষেয় িরিভউ কের এলাকা িভি ক চিলত বাজারদের বাসা
ভাড়া িনধারণ করা এবং ২৫% মরামত ও র ণােব ণ বাবদ িনজ তহিবেল রাখা।
৬.৩৪ এ া ুেলে র মরামত, র ণােব ণ ও ালানী
৬.৩৫ িচিকৎসকেদর জন ট া -ি গাড়ী

য়সহ যাবতীয় কাজ আরএমও ত াবধােন রাখার ব ব া নয়া।

েয়র সুেযাগ, উ তন কমকতােদর জন গাড়ীভাতা বরা করা।

৬.৩৬UHFPO দর জন সাব িণক গাড়ী বরা করা।
৬.৩৭ িবে র জলবায়ু পিরবতেন গিত

ােস জনসেচতনতা তরী ও ইেতামেধ সংগ ত পিরবতেনর সােথ খাপ

খাওয়ােত জন সাধারেণর আচার আচরেণ পিরবতন আনয়েন ভূ িমকা রাখেত সদস েদর উ ু করা।
৭ এেসািসেয়শেনর সদস বৃ
৭.১ এমিবিবএস ও িবিডএস িড ীধারী া

ক াডােরর সকল সদস (বাংলােদশ সরকােরর অধীন

য কান পেদ অিধি ত) যারা সরকারী চা রীেত কমরত আেছন (অবসর

িতকালীন ছু

য কান কাযালেয়
র পূবিদন পয

িবেবচ হেব এবং চু ি িভি ক সরকারী চা রীেত িনেয়ােগর কারেণ চা রীর ময়াদ বেড় গেল তা িবেবচ হেব না)
তারা এ এেসািসেয়শেনর সদস বেল িবেবিচত হেবন।
৭.২ া

ব ব াপনায় িবেশষ অবদান, এেসািসেয়শেনর উে েশ সাধেন িনরলস কম েচ া ও ত ােগর ীকৃ িত িহসােব

এেসািসেয়শেনর সাধারণ পিরষদ এেসািসেয়শেনর বতমান য কান সদস /সদস বৃ েক এেসািসেয়শেনর আজীবন সদ
পদ িদেত পািরেবন।
৭.৩ আজীবন সদস বা সদস বৃ

ভাটািধকার েয়ােগ এবং এেসািসেয়শেনর কমকতা িহসােব িনবািচত হওয়া ছাড়া

এেসািসেয়শেনর সদস বা সদস বৃে র সকল অিধকার অজন ও ভাগ কিরেবন।
৭.৪ িনে বিণত কারেণ সদস পদ সামিয়কভােব িগত বা বািতল হেত পােরঃ
এেসািসেয়শেনর কান সদস ফ য়ারী মােসর মেধ চলিত বছেরর বািষক চাঁদ া দােন িবরত থাকেল বা
ব থ হেল।
গঠনতে উে িখত য কান িবিধিবধান লংঘন করেল।
নিতকতা িবেরাধী য কান কােজ িল হেল।
মৃতু হেল বা মি
া

িবকৃ িত ঘটেল এবং চা িরচু ত হেল।

ক াডার সািভস হেত অবসর হণ করেল অথবা পদত াগ করেল।

৭.৫ সদস পদ পুনঃবহাল : উপেরাে িখত কারেণ কান সদেস র সদস পদ িগত বা বািতল হেল, প
মেধ আ প

াি র ৩০ িদেনর

সমথনপূবক পুনঃ সদস পদ লােভর জন আেবদন করেত পারেবন। ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর দুই

তৃ তীয়াংশ সদেস র িস া অনুযায়ী তােক পুনরায় সদস িহেসেব হণ করা যােব। তেব তােক বেকয়া চাঁদা (যিদ থােক)
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পিরেশাধ করেত হেব। উে খ য, মি

িবকৃিত, চা িরচু ত, অবসর অথবা পদত ােগর কারেণ সদস পদ বািতল হেল

কান অব ােতই পুনরায় সদস িহেসেব বহাল করা যােব না।
৮। এেসািসেয়শেনর সাংগঠিনক কাঠােমা
৮.১ এেসািসেয়শেনর কাযািদ সু ু ভােব পিরচালনার জন ৩ (িতন) ধরেণর পিরষদ থাকেবঃ
ক. সাধারণ পিরষদ
খ. ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ
গ. সাংগঠিনক ইউিনট / জলা কিম
৮.২ সাধারণভােব ক ীয় কিম েত ঢাকায় কমরত সদস রা এবং জলা কিম েত জলা সদের কমরত সদস রা
াধান পােবন।
৮.৩ জলা শাখার বািহের িত
জলা কিম র সমপযায়ভু

মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল িনেয় এক

কের সাংগঠিনক ইউিনট গ ত হেব যা

বেল গণ হেব। আর িবেশষািয়ত হাসপাতাল ও অন ান

া

িত ান েলা ক ীয়

কিম র িস া অনুযায়ী িনকটতম সাংগঠিনক ইউিনট অথবা জলা কিম েত সি েবিশত হেব।
৮.৪ কাযিনবাহীর কিম র কান কমকতা বা সদস যিদ সভাপিতর অনুমিত ব তীত বা যুি স ত কারণ ব তীত পর
পর িতন

সভায় অনুপি ত থােকন তেব উ

পিরষদ হইেত তাহার সদস পদ বািতল হইয়া যাইেব।

৯. সাধারণ পিরষদ
৯.১ এই এেসািসেয়শেনর সাধারণ বধ সদস েদর সম েয় সাধারণ পিরষদ গ ত হেব।
৯.২ সাধারণ পিরষেদর সদস গেণর বা য কান সদেস র বািষক সাধারণ সভা ও জ রী সভায় উপি ত থািকবার,
েয়াজনীয়

ে

ভাট দান কিরবার, কাযিনবাহী কিম র য কান পেদ িত ি তা কিরবার এবং এেসািসেয়শেনর

আদশ, উে শ ও গঠনতে র পিরপি নেহ এমন য কান সাধারণ
সদস একই পিরষেদর একািধক পেদর জন

াব পশ কিরবার অিধকার থািকেব। তেব কান

াথ হইেত পািরেব না।

৯.৩ বৎসের একবার সাধারণ পিরষেদর বািষক সাধারণ সভা অনুি ত হইেব। সাধারণ সভার জন নূ নপে

১৫িদন

পূেব না শ জারী কিরেত হইেব। সাধারণ সভায় সাধারণতঃ িতবৎসর ২৫ িডেস র এর মেধ ডািকেত হইেব। কান
অিনবায কারেণ উ

সভা অনুি ত না হইেত পািরেল পরবত য কান থম সুেযােগই এই আ ান কিরেত হইেব।

সংবাদ পে র িব ি র কােশর মাধ েম এবং শাখা সমূেহর সভাপিত এবং স

াদেকর বরাবের িলিখত িচ র মাধ েম

সাধারণ বা জ রী সভা ডাকা হইেব। বািষক সাধারণ সভা বািষক সে লেন িহেসেবও পিরিচত হইেব।
৯.৪ বািষক সাধারণ সভায় উপি ত সদস বৃ
এক

ক ীয় কাযিনবাহী কিম

সাধারণ সংখ ািধক ভােট এেসািসেয়শেনর কাযাবলী পিরচালনার জন

গঠন কিরেবন।
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৯.৫ সাধারণ পিরষদ এেসািসেয়শেনর মহাসিচেবর বািষক িরেপাট, বািষক আয়-ব েয়র িহসাব, বািষক ব য় ও বািষক
বােজট ও ব য় বরা িবেবচনা ও অনুেমাদন কিরেব এবং এেসািসেয়শেনর ভিবষ ত কমপ া িনধারণ কিরেব।
৯.৬ সাধারণ সভা এবং জ রী সাধারণ সভার কাযিববরণী পরবত সাধারণ সভায় দৃঢ়কৃ ত কিরেত হইেব।
৯.৭ সাধারণ পিরষদই এেসািসেয়শেনর সেবা

মতার অিধকারী। এ পিরষদ এেসািসেয়শেনর যাবতীয় কােজর

অনুেমাদন দান করেব। এেসািসেয়শেনর িনবাচন অথবা অন ান

পূণ অিমমাংিসত িবষেয় এই পিরষেদর িস া ই

চূ ড়া বেল িবেবিচত হেব।

১১ ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ
১১.১ এেসািসেয়শেনর ল

ও উে শ সমূহ বা বায়ন এবং এেসািসেয়শন পিরচালনা জন ক ীয় ও জলা কাযিনবাহী

পিরষদ থাকেব। সাধারণ পিরষেদর বধ সদস েদর গাপন ভােটর মাধ েম অথবা ঐকমেত র িভি েত ক ীয় ও
সাংগঠিনক ইউিনট/ জলা কাযিনবাহী পিরষদ গ ত হেব। তেব উে খ য, সভাপিত, মহাসিচব /সাধারণ স
সিচব/অথ স

াদক অবশ ই গাপন ব ালেটর মাধ েম িনবাচন কিরেত হইেব।

১১.২

ক ীয় কিম -৪৫ জন

১। ধান উপেদ া : পদািধকার বেল মহাপিরচালক, া

অিধদ র, ঢাকা ১ জন

২। সভাপিত

১ জন

৩। সহ-সভাপিত

২ জন

৪। মহাসিচব

১ জন

৫। যু -মহাসিচব

২ জন

৬। অথ সিচব

১ জন

৭। সহ অথ সিচব

১ জন

৮। সাংগঠিনক সিচব

১ জন

৯। সহ-সাংগঠিনক সিচব

১ জন

১০। দ র সিচব

১ জন

১১। সহ দ র সিচব

১২ জন

১২। তথ

১ জন

যুি

১৩। সহ-তথ

সিচব
যুি

সিচব

১ জন

াদক, অথ
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১৪। আইন সিচব

১ জন

১৫। সহ-আইন সিচব

১ জন

১৬। িব ান ও গেবষণা সিচব

১ জন

১৭। সহ- িব ান ও গেবষণা সিচব

১ জন

১৮। আ জািতক িবষয়ক সিচব

১ জন

১৯। সহ-আ জািতক িবষয়ক সিচব

১ জন

২০। সািহত ও কাশনা িবষয়ক সিচব

১ জন

২১। সহ- সািহত ও কাশনা িবষয়ক সিচব

১ জন

২২।

১ জন

ীড়া ও কল াণ সিচব

২৩। সহ

ীড়া ও কল াণ সিচব

১ জন

২৪। জনসংেযাগ ও চার সিচব

১ জন

২৫। সহ-জনসংেযাগ ও চার সিচব

১ জন

২৬। সং ৃ িত ও আপ ায়ন সিচব

১ জন

২৭। সহ-সং ৃ িত ও আপ ায়ন সিচব

১ জন

২৮। সদস

১৬ জন

১১.৩ উে খ য, সাংগঠিনক ইউিনট/ জলা কাযিনবাহী কিম র সভাপিত ও সাধারণ স
ক ীয় কিম র সভায় উপি ত থাকেত পারেবন এবং েয়াজেন উপি িত সােপে

াদকগণ পদািধকারবেল

ভাট িদেত পারেবন।

১২। কাযিনবাহী কিম র দািয় ও কতব
১২.১ গঠনতে র ল

ও উে শ অনুযায়ী সকল কার কমকা

পিরচালনা করা।

১২.২ বািষক সাধারণ সভা ও িবেশষ সাধারণ সভার আেলাচ সূিচ, তািরখ ও ান িনধারন করা।
১২.৩ এেসািসেয়শেনর বািষক িরেপাট এবং আয়-ব েয়র িহসাবসমূহ অনুেমাদেনর িনিমে বািষক সাধারণ সভায় পশ
করা।
১২.৪ ক ীয় কাযিনবাহী কিম

এেসািসেয়শেনর সকল কার কায ম পিরচালনা কিরেব এবং ইহার জন য কান

পিরমাণ আিথক ব য় িনধারণ কিরেত পািরেব।
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১২.৫ ক াডােরর সাধারণ সদস েদর ভৗত সুি বধািদসহ অন ান সমাজ কল াণমূলক ক

হণ এবং সাধারণ পিরষেদর

অনুেমাদেনর পর তা বা বায়েনর েয়াজনীয় পদে প হণ।
১২.৬ ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ অন ান এেসািসেয়শন, সং া এবং সিমিতর সােথ স

েকর নীিতমালা িনধারণ

করেব।
১২.৭ কাযিনবাহী পিরষেদর যাবতীয় িস া উপি ত অিধকাংশ সদেস র ঐক মেতর িভি েত গৃহীত হেত হেব।
১২.৮ ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ েয়াজেন জলা শাখাসমূেহর কায ম িগতকরণ, বািতলকরণ এবং ব
করেত পারেব। তেব এে ে ২/৩ (দুই তৃ তীয়াংশ) সদেস র ভােট িস া

ঘাষণা

হণ করেত হেব।

১২.৯ ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ তার সদস েদর সােথ আেলাচনাপূবক অন ান সং ােক িবিভ

কার পরামশ িদেয়

সািবকভােব সহেযািগতা দান করেত পারেব।
১২.১০ ক ীয় কাযিনবাহী কিম
ইত ািদ ণয়ন কিরেব এবং উপযু

সদস েদর াথ সংি

িবষেয়র উপর এবং অিধকার িত ার লে

কতৃ পে র িনকট উপ াপন কিরেব।

ারকিলপ,
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১২.১১ ক ীয় কাযিনবাহী কিম

শাসিনক ও ব ব াপনা উ য়ন, ন ায়নীিত সংর ণ, দ তা বধন ও জন শেল

সকল কায ম েযাজনার ব ব া কিরেব।
১২.১৩ িবেশষ জ রী েয়াজেন ক ীয় কাযিনবাহী কিম

সাধারণ পিরষেদর

মতাসমূহ এেসািসেয়শেনর বৃহ র

ােথ েয়াগ কিরেত পািরেব। তেব পরবত সাধারণ সভায় ইহা উপ াপন কিরেত হইেব।
১৩। ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর সদস েদর দািয় ও কতব
১৩.১ সভাপিত
সভাপিত এেসািসেয়শেনর ধান িহেসেব গণ হেবন। গঠনতে র িবিধ-উপিবিধ অনুযায়ী এেসািসেয়শেনর উ িতকে
এবং সাধারণ সদস েদর সুেযাগ-সুিবধা বৃি কে িতিন এেসািসেয়শন পিরচালনা করেবন। িতিন সকল কার সভায়
সভাপিত করেবন। সভা পিরচালনার

ে

য কান জ লতা িনরসনকে সভাপিতর িস া চূ ড়া বেল গণ হেব।

কান িবষেয়র উপর সমেভাট া অব ায় সভাপিত অিতির
িতিন কান কায স
১৩.২ জ

াদেনর জন সাব-কিম

এক

ভাট িদেয় িস া মূলক ব ব া হণ করেবন।

গঠন করেত পারেবন। িতিন সকল কার অথ খরচ িনয় ণ করেবন।

সহ-সভাপিত

সভাপিতর অনুপি িতেত সভাপিতর দািয় পালন করেবন এবং যাবতীয় কাযািদ স

াদন করেবন। িতিন সভাপিতেক

পরামশ এবং সহেযািগতা দান করেবন।
১৩.৩ সহ-সভাপিত
সভাপিত এবং জ

সহ-সভাপিতর অনুপি িতেত সভাপিতর দািয় পালন করেবন। িতিন সভাপিতেক পরামশ এবং

সকল কােজ সহেযািগতা দান করেবন।
১৩.৪ মহাসিচব
ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর িস া অনুযায়ী মহাসিচব এেসািসেয়শেনর কাযকরী ধান িহেসেব শাসিনক কাযািদ
পিরচালনা করেবন। সভাপিতর সােথ পরামশ েম িতিন সকল কার সভা আ ান করেবন। িতিন েয়াজনীয় কাগজপ
সংর ণ এবং এেসািসেয়শেনর বািষক িরেপাট তির করেবন। িতিন অথ সিচেবর িনকট মজুদকৃ ত অথ িনয় ন করেবন,
ক াশ বিহেত া র করেবন এবং অথ সিচেবর সােথ যৗথ া ের ব াংেকর একাউ

পিরচালনা করেবন। ক ীয়

কাযিনবাহী পিরষদ কতৃক অনুেমাদেনর পর এেসািসেয়শেনর ায়ী ও অ ায়ী কমচারীেদর কাযািদ িনয় ন করেবন এবং
সভাপিতর অনুমিত েম তােদর বতন ভাতািদ পিরেশাধ করেবন। িতিন সং ার ' ধান িনবাহী কমকতা' িহেসেব
অন ান সিচব ও অথ সিচেবর কাযপিরচালনায় সহেযািগতা করেবন। ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর সভার িবেবচনার
িনিমে িতিন এেসািসেয়শেনর কাযািদর িতেবদন ও আিথক িহসাব-িনকাশ তির করেবন। িতিন িবিভ কােজ
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েয়াজনমত অথ খরচ করেত পারেবন। তেব য কান খরচ ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর পরবত সভায় অনুেমাদন
কিরেয় িনেত হেব।
১৩.৫ যু -মহাসিচব
যু -মহাসিচব য় মহাসিচেবর সকল কােজ সহেযািগতা দান করেবন। জলা শাখার চাঁদা আদােয় তারা মহাসিচব ও
অথ সিচবেক সহায়তা করেবন। মহাসিচেবর অনুপি িতেত যু -মহাসিচব িনজ দািয়ে র অিতির

দািয় িহেসেব

মহাসিচেবর দািয় পালন করেবন। কান কারেণ মহাসিচেবর পদ শূন হেল এ পেদর পরবত িনবাচন পয কাযিনবাহী
পিরষেদর অনুেমাদন েম যু -মহাসিচব মহাসিচেবর দািয় পালন করেবন। তাছাড়া মহাসিচব িবেদেশ অব ান করেল
বা ছু েত থাকেল যু -মহাসিচব তাঁর অনুপি িতেত দািয় পালন করেবন। ২ (দুই) জন যু -মহাসিচেবর মেধ িযিন
বিশ ভাট পেয় িনবািচত হেবন িতিন এসব দািয় পালন করেবন।
১৩.৬ অথ সিচব
অথ সিচব এেসািসেয়শেনর তহিবল সং হ ও সংর েণর দািয়ে থাকেবন। কাযিনবাহী পিরষদ কতৃক অনুেমািদত
ব াংেক এেসািসেয়শেনর যাবতীয় তহিবল িতিন জমাদােনর দািয় পালন করেবন। িতিন ক াশবিহ ও খিতয়ান বিহেত
া র করেবন এবং এেসািসেয়শেনর যাবতীয় আয়-ব েয়র িহসাব সংর ণ করেবন। এেসািসেয়শেনর ব াংক একাউ
মহাসিচেবর সােথ যৗথ া ের পিরচালনা করেবন। জলা কিম র িনকট হেত ছাপােনা রিশেদর মাধ েম টাকা জমা
িনেবন এবং ব াংক একাউে

জমা িদেবন। সকল কার ভাউচাের তাঁর া েরর পর মহাসিচেবর া র হণ করেবন

এবং তা সংর ণ করেবন। হ মজুদ িহেসেব িতিন এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হােত রাখেত পারেবন।
১৩.৭ সাংগঠিনক সিচব
সাংগঠিনক সিচব এেসািসেয়শেনর সকল কার সাংগঠিনক কায েম মহাসিচবেক সহেযািগতা দান করেবন। িতিন
ক ীয় ও জলা পযােয়র সংগঠন সুদৃঢ় করেত েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন এবং জলা শাখা েলার সােথ সংগঠেনর
সামি ক কমকা

িনেয় মতিবিনময় করেবন। িতিন সকল সাংগঠিনক ইউিনট/ জলা শাখার িনবািচত কমকতােদর

তািলকা এবং সংি
সাধারণ স

শাখার সভাপিত,

াদক ও অথ স

াদেকর পূণা

কানা, মাবাইল ন র ও ইেমইল সংর ণ করেবন।

১৩.৮ দ র সিচব
এেসািসেয়শেনর দ র সবদা সদস েদর জন খালা রাখার ব ব া করেবন। দ ের উপি ত থেক সদস েদর সুি বধাঅসুি বধা েলা নেবন এবং ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর পরবত সভায় উপ াপন করেবন। দ েরর াবর/অ াবর
স

ি র ণােব ণসহ মহাসিচবেক সািবক কােজ সহেযািগতা দান করেবন। িতিন সভার কাযিববরণী িলিপব
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করেবন এবং সভাপিতর অনুেমাদন েম ৭ িদেনর মেধ সকল শাখায়

রেণর ব ব া নেবন। ১৩.৯ সমাজকল াণ

সিচব সমাজকল াণ সিচব গঠনতে র িবিধেত উি িখত এবং সমেয়াপেযাগী অন ান কল াণমূল ক ক সদস েদর জন
হণ করেবন এবং বা বায়ন করেবন। িতিন দশীয় ও আ জািতক িবিভ সাহায কারী সং ার সােথ যাগােযােগর
মাধ েম অনুদান সং হ করার ব ব া নেবন এবং কাযিনবাহী পিরষেদর অনুেমাদন িনেয় সদস েদর কল ােণ ব য়
করেবন। মহাসিচেবর কােজ সবদা সহেযািগতা করেবন। ১৩.১০
সাধারণ সদস েদর িবিভ

কার

ীড়া ও সাং ৃ িতক সিচব িতিন এেসািসেয়শেনর

ীড়া ও িচ িবেনাদেনর ব ব া করেবন এবং মহাসিচেবর সকল কার কােজ সবদা

সহেযািগতা দান করেবন।

১৩.১১ সািহত ও কাশনা সিচব
িতিন এেসািসেয়শেনর িনয়িমত কাশনা বর করেবন। িবিভ ধরেনর সমেয়াপেযাগী সিমনার, িসে
ওয়াকশেপর ব ব া নেবন। া

ব ব াপনার

ে িবেশষ অবদােনর ীকৃ িত

প পদক দােনর ব ব া নেবন।

পাঠাগার পিরচালনা করেবন এবং মহাসিচেবর কােজ সহেযািগতা করেবন। িতিন বছের নু নপে
অিভেষক, বািষক সাধারণ সভা এবং অন ান মূ েতও কাশনা বর করেবন।

ািজয়াম,

িতন

কাশনাসহ
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১৩.১২ তথ

যুি

সিচব

ওেয়ব, গ ও ইেমইল তরী ও র ণােব ণ করা এবং তা ব বহাের সদস েদর উ ু করা। িব ান-গেবষণা, সািহত ও
চার স

াদক কতৃক িনবািচত লখা ওেয়ব ও েগ কাশ করা। ক ািবেনট িডিভশন, জন শাসন ম ণালয়,

ধানম ীর দ র , া

ও পিরবার কল াণ ম ণালয়, অথ ম ণালয়, ানীয় সরকার ম ণালয় ও আবাসন পিরদ েরর

পূণ িব াপন-িব ি ইত ািদ সং েহ রাখা ও সদস েদর মেধ
িত ােনর সােথ া
িবষয়ক স

সবা, া

ব ব াপনা, া

যুি

চােরর ব ব া নয়া। দেশ-িবেদেশ িবিভ

ও জন া

িবষেয় যাগােযােগর

ে আ জািতক স

ক

াদকেক সহায়তা করা।

১৩.১৩ আইন সিচব
সদস েদর আইনগত িবষেয় পরামশ ও সহায়তা দান এবং আইন সং া নিথপ সংর ণ করা। ১৩.১৪ িব ান ও
গেবষণা
দশ-িবেদেশর মৗিলক ও অন ান গেবষণার ফলাফল স

েক সদস েদর অবিহত করা ও গেবষণায় উ ু করা।

সইসােথ গেবষণা কােজ অথায়েন সহেযািগতা করা। ১৩.১৫ আ জািতক স
সাকভূ
ও জন া

ও অন ান দেশর িবিভ

িত ােনর সােথ া

সবা, া

ক িবষয়ক সিচব

ব ব াপনা, া

িবষয়ক মতিবিনময় ও যাগােযাগ র া করা। সদস েদর মেধ

জনশি

েয়াজনীয় তথ

উ য়ন, া

যুি

চােরর ব ব া নয়া

( যমন- বঢ়রফবসরপ, ঢ়ধহফবসরপ ইত ািদ)।

১৩.১৬

ীড়া ও কল াণ সিচব

কল াণ তহিবল পিরচালনা করা। আেবদন-সুপািরশ ি য়াকরণ ও যাচাই বাছাই শেষ চূ ড়া সুপািরশ ণয়ন করা।
সদস ও অন ান উৎস থেক অনুদান হণ করা। কল াণ তহিবেলর ব াংক একাউ

ও িহসাব সংর ণ করা।

১৩.১৭ জনসংেযাগ ও চার সিচব
জন া

িবষয়ক বাতা গণমাধ েম চােরর ব ব া নয়া। সংগঠন িবষেয় গণমাধ ম বা কারও কান

থাকেল

সভাপিত ও মহাসিচেবর সােথ আেলাচনা কের তার যুি স ত জবাব দান করা। ১৩.১৮ কাযিনবাহী সদস
কাযিনবাহী সদস গণ সভাপিত, মহাসিচব ও অন ান কমকতােদর সকল কার কােজ সহেযািগতা দান করেবন।
কাযিনবাহী পিরষদ কতৃক দ িবিভ দািয় পালন করেবন।
১৪। সাংগঠিনক ইউিনট/ জলা কিম
১। উপেদ া : পদািধকার বেল অধ
২। সভাপিত

: ২১ -৩১ জন।

, সহ/উপ/পিরচালক, িসিভল সাজন ২ জন

১ জন
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৪। জ

সহ-সভাপিত

১ জন

৫। সহ-সভাপিত

২ জন

৬ সাধারণ স

১ জন

াদক

৭। সহ-সাধারণ স
৮। অথ স

াদক

১ জন

াদক

৯। সহ-অথ স
১১। সহ-তথ

১ জন

াদক ১ জন ১০। তথ
যুি

স

স

াদক

ীড়া ও কল াণ স

১ জন

াদক

১৩। সহ-সািহত ও সং ৃ িত স

াদক ১ জন ১৪।

১ জন
ীড়া ও কল াণ স

াদক

াদক

১ জন

১ জন

১৬। সদস

৫-১৫ জন

িত উপেজলা/িডপাটেম
উপেজলা া

১ জন

াদক

১২। সািহত ও সং ৃ িত স

১৫। সহ

যুি

থেক নূন তম

১ জন

ও পিরবার পিরক না কমকতা /িবভাগীয় ধানেদর মধ থেক নূন তম

আরএমও, আরিপ, আরএস মধ থেক নূন তম

২ জন

কনসালট া /সহকারী/সহেযাগী/অধ াপক নূ নতম

২ জন

২ জন

িত উপেজলার ইউিনয়ন পযায় থেক (সদস থাকা সােপে ) নূ নতম ১ জন

১৫। সাংগঠিনক ইউিনট/ জলা কাযিনবাহী কিম

ও সে লন

১৫.১ জলাসমূেহ জলাি ত সকল সদস সম েয় গ ত জলা সে লনই হইেব জলার সেবা কিম । বািষক সাধারণ
সভার অনু প এই

ে ও বৎসের একবার বািষক জলা সে লন অনুি ত হইেব। েয়াজেন জ রী জলা সে লনও

ডাকা যাইেব। সাধারণতঃ ৩ িদেনর িব ি েত এবং জ রী অব ায় ২৪ ঘ ার িব ি েত জলা সে লন আ ান করা
চিলেব। ১৫.২ কাযিনবাহী কিম র িস া াবলী ও কায মসমূেহর সু ু পিরচালনার উে েশ এবং জলাি ত সকল
সদেস র আইন অনুগামী াথ সংর ণ ও শল স
এেসািসেয়শেনর এক

সারণকে

জলা বািষক সে লন কে র মত েত ক জলায়

জলা শাখা গঠন কিরেব যাহা এেসািসেয়শেনর জলা কাযিনবাহী কিম , সংে েপ ' সাংগঠিনক

জলা শাখা' নােম অিভিহত হইেব।

১৬। জলা কাযিনবাহী কিম র কমধারা
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১৬.১ জলা কাযিনবাহী কিম র এক-তৃ তীয়াংশ সদস উপি ত থািকেলই সভার কারাম হইেব; তেব সভাপিত ও সহসভাপিতেদর একজন এবং স

াদক ও যু -স

১৬.২ জলা কাযিনবাহী কিম

াদেকর একজন হািজর থািকেত হইেব।

জলায় কাযরত এেসািসেয়শেনর সদস েদর বািষক চাঁদা সং হ কিরেব এবং সংগৃ হীত

অেথর শতকরা ৫০ ভাগ জলা শাখায় ব য় িনবােহর জন ব বহার কিরেব এবং বাকী শতকরা ৫০ ভাগ ক ীয়
কিম র বরাবের

রণ কিরেব।

১৬.৩ ক ীয় কিম র ন ায় জলা শাখাসমূহ িনজ আয়-ব েয়র িহসাব সংর ণ কিরেব এবং সাধারণ পিরষেদর
বািষক সভার অনূধ এক মাস পূেব
কিম র ন ায় দুই বৎসর হইেব।

জলার বািষক সে লন সমা কিরেব। জলা শাখার ময়াদকালও ক ীয়
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১৬.৪ জলা কাযিনবাহী কিম র সভা, জ রী সভা, তলবী সভা আ ান ইত ািদ িবষয় ক ীয় কিম র অনু প হইেব,
তেব এে ে সাধারণভােব ৩ িদেনর এবং জ রী

ে ২৪ ঘ ার িব ি েত জলা শাখার সভা আ ান করা যাইেব।

১৬.৫ জলা কাযিনবাহী কিম র অন ান িবষয় ক ীয় কিম র জন অনুসরণীয় প িত অনুযায়ী িনবািহত হইেব।
১৬.৬ জলা কাযিনবাহী কিম

মূল নীিতর

ে

ক ীয় কিম

মািনয়া চিলেব। জলা কাযিনবাহী কিম র কান
অসাম স পূণ হইেল, জলা শাখার

ও সাধারণ সভার বা জ রী সভার িস া সমূহ

াব বা কায ম ক ীয় কিম

বা সাধারণ সভার সিহত

াব ও কায ম বািতল বিলয়া গণ হইেব।

১৭। জলা কাযিনবাহী কিম র কমকতাগেণর দািয় ও কতব
১৭.১ জলা কাযিনবাহী কিম র কমকতাগণ
অন সকল িবষেয় তাঁহােদর কাযকলাপ
১৭.২ জলা কাযিনবাহী কিম
কিরেব এবং উ
তািলকার এক

কিম র স

ে
ে

ক ীয় কমকতাগেণর অনু প দািয় পালন কিরেবন এবং

ক ীয় কমকতাগেণর মতই হইেব।

ীয় জলায় কমরত এেসািসেয়শেনর সকল সদেস র সিহত সরাসির যাগােযাগ র া
াদক জলার সকল সদেস র এক

অনুিলিপ ক ীয় কিম র িনকট

কিম েক অবিহত করাইেবন। ঢাকা জলার

ে উ

সমকালীন তািলকা সংর ণ কিরেবন। িতিন উ

রণ কিরেবন এবং ইহার য কান পিরবতন যথাশী
কিম

ক ীয়

ঢাকা মহানগরীর আওতা বিহভূ ত সদস েদর তািলকা

িবষেয় কায ম হণ কিরেবন।
১৭.৩ সভাপিত
জলা কিম র সভাপিত জলার সকল কার সভায় সভাপিত করেবন এবং জলা শাখা পিরচালনা করেবন। ১৭.২
জ

সহ-সভাপিত সভাপিতর অনুপি িতেত িতিন সভাপিতর দািয় পালন কিরেবন।

১৭.২ সহ-সভাপিত
সভাপিতর অনুপি িতেত সভাপিতর দািয় পালন করেবন এবং সভাপিতর কােজ সবদা সহেযািগতা দান করেবন।
১৭.৩ সাধারণ স

াদক

িতিন জলা কিম র 'িনবাহী কমকতা' িহেসেব শাসিনক দািয় পালন করেবন। কাষাধ ে র সােথ যৗথ া ের
ব াংক একাউে

পিরচালনা করেবন। ১৭.৪যু -স

পালন করেবন এবং সাধারণ স
১৭.৫ অথ স

াদক

াদক সাধারণ স

াদকেক সবদা সহেযািগতা করেবন।

াদেকর অনুপি িতেত স

াদেকর সািবক দািয়
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জলার সাধারণ পিরষেদর সদস েদর িনকট হেত ছাপােনা রিশেদর মাধ েম বািষক চাঁদাসহ অন ান চাঁদা সং হ কের
১/২ (অধাংশ) কে

রণ করেবন এবং ১/২ (অধাংশ) ব াংক একাউে

া ের ব াংক একাউ
১৭.৬ দ র স

জমা দেবন। সাধারণ স

াদেকর সােথ যৗথ

পিরচালনা করেবন।

াদক

িতিন দ ের উপি ত থেক ক ীয় কিম র িবিভ িচ প সংর ণ করেবন, সদস েদর সমস া নেবন এবং
কাযিনবাহী পিরষেদর সভায় তা উপ াপেনর জন সাধারণ স

াদকেক সহেযািগতা করেবন।

১৭.৭ কাযিনবাহী সদস
কাযিনবাহী সদস গণ কাযিনবাহী কিম

কতৃক দ দািয় পালন করেবন এবং সভাপিত ও স

করেবন। দু'মােস অ তঃ জলা কিম র এক

াদকেক সহেযািগতা

কাযিনবাহী সভা আ ান করেত হেব। নূ নতম বৎসের ৪

সভা করেত

হেব। িত সাংগঠিনক ইউিনট/ জলা শাখা ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর সে আেলাচনা পূবক বছের একবার এক
সাধারণ সভা অনুি ত করেব।
১৮। পদ ত াগ ও শূন আসন পূরণ
১৮.১ কাযিনবাহী কিম র য কান কমকতা বা সদেস র ব ি গত অসুিবধার কারেণ পদত াগ কিরবার অিধকার
থািকেব। এই ধরেনর পদত াগপ এেসািসেয়শেনর সভাপিতর িনকট িলিখতভােব দািখল কিরেত হইেব এবং সভাপিত
ইহা আেলাচ সূচীর অ ভু

কিরয়া কাযিনবাহী কিম র পরবত সভায় িবেবচনার জন পশ করার ব ব া হণ

কিরেবন। সাধারণ পিরষেদর/ ফরং◌ঃৎরপঃ পড়সসরঃ◌ঃবব অনুেমাদন সােপে

কাযিনবাহী কিম

পদত াগ প

হণ

কিরেত পািরেব। এই পিরে ি েত পরবত সাধারণ সভা অনুি ত না হওয়া পয কাযিনবাহী কিম র িস া ই বলবৎ
থািকেব এবং সংি

কমকতা বা সদস উহা মািনেত বাধ থািকেবন।

১৭.২ য কান কারেণ কাযিনবাহী কিম র কান কমকতা বা সদেস র পদ শূন হইেল উহা কাযিনবাহী কিম
পিরষেদর অ৭◌ুেমাদন সােপে

সাধারণ

য কান সদস েক কা-অ ট কিরয়া পূরণ কিরেত পািরেব।

১৯। কাযিনবাহী পিরষেদর ময়াদ ও িনবাচন
১৯.১ ক ীয় ও জলা কাযিনবাহী পিরষেদর ময়াদ দু' বছর হেব। অথাৎ এ পিরষদ দুই ক ােল ার বছেরর (জানুয়ারীিডেস র) জন িনবািচত হেব। িনবাচন সবদাই িডেস র মােসর মেধ অনুি ত হেত হেব।
১৯.২ ক ীয় বা জলা কাযিনবাহী পিরষেদর কমকতা বা সদস যিদ পর পর িতন
কান সংগত কারণ ব িতেরেক অনুপি ত সভায় তার পদ বািতেলর

কাযিনবাহী পিরষেদর সভায়

াব উ ািপত হেত পাের। তেব উ

কমকতা বা
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সমথন করার জন না শ িদেত হেব। জবাব সে াষজনক না হেল পিরষেদর মাট সদেস র ২/৩ (দুই

তৃ তীয়াংশ) সদেস র িস াে সতক করণ বা সদস পদ বািতলত

াব গৃহীত হেত পাের।

২০। সাধারণ িনবাচেনর নীিতমালা
২০.১ ক ীয় ও জলা কাযিনবাহী পিরষেদর িনবাচন দু'বছর পর পর িডেস র মােস অনুি ত হেব। িনবাচন সু ু ভােব
আেয়াজেনর লে

বািষক সাধারণ সভায় কাযিনবাহী পিরষদ ৩ (িতন) সদস িবিশ এক

িনবাচন কিমশন গঠন

করেবন, যার সদস রা হেবনঃ একজন কিমশনার ও দুইজন সহকারী কিমশনার। এ কিমশন িনবাচন পিরচালনার জন
িরটািনং অিফসার, ি সাইিডং ও পািলং অিফসার িনেয়ােগর ব ব াসহ িনবাচেনর যাবতীয় কাযািদ স

করেবন।

িনবাচন কিমশন য কান সমেয় িনবাচেনর তফিসল ঘাষণার পূেব ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর সােথ
আেলাচনাপূবক িনবাচেনর তািরখ িনধারণ করেবন।
২০.২ সাধারণ িনবাচেনর অ তঃ ৩০ (ি শ) িদন পূেব ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ িনবাচন কিমশন গঠেনর ব ব া
করেবন। সে ে কাযিনবাহী পিরষদ তােদর ময়ােদর ি তীয় বছেরর অে াবর মােসর মেধ ই সাধারণ সভা
আেয়াজেনর মাধ েম িনবাচন কিমশন গঠনপূবক িনবাচেনর

িত হণ করেবন।

২০.৩ িনবাচন কিমশন গঠেনর পর যিদ কােনা স ত কারেণ িনধািরত সমেয় অথাৎ িডেস েরর মেধ িনবাচন
অনুি ত না হয়, তাহেল এ িনবাচন পরবত ৬০ (ষাট) িদেনর অিধককাল িগত রাখা যােবনা। তেব যিদ কান জ রী
কারেণ ি তীয় িনধািরত তািরেখও িনবাচন অনুি ত না হয়, সে ে িনবাচন কিমশন তােদর একক

মতাবেল ি তীয়

তািরেখর পরবত ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ িনবাচন অনু ােনর ব ব া হণ করেত পারেবন।
২০.৪ ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ তােদর ময়ােদর ি তীয় বছেরর অে াবেরর মেধ িনবাচন কিমশন গঠন করেত
ব থ হেল িডেস েরর পর সাধারণ পিরষেদর অনুেমাদন ছাড়া আর কাযপিরচালনা করা যােব না।
২০.৫ একই িদেন একইভােব ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ ও জলা শাখাসমূেহর িনবাচন গাপন ব ালেটর মাধ েম
অনুি ত হেব। েত ক বধ সদেস র এক মা

ভােটর অিধকার থাকেব। িনবাচন কােজ িনেয়ািজত কােনা সদস

িনবাচেন াথ হেত পারেবন না।
১৭.৬ একজন াথ একই সােথ ক ীয় কিম
১৭.৭ সাধারণ িনবাচন অনু ান স
পারেবনা।

২১। পরামশ কিম
২১.১ িবষয় িভি ক

এবং জলা কিম র িনবাচেন অংশ হণ করেত পারেবন না।

করার েয়াজেন কাযিনবাহী পিরষেদর কান সদস িনবাচন কিমশেন থাকেত
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িবিসএস া

ক াডাের কমরত বা অবসর া িবষয়িভি ক িবেশষ

ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ পরামশ কিম

িচিকৎসেদর িনেয় েয়াজনেবােধ

গঠন করেত পারেব। সেবা ৫জন সদস ( েয়াজেন

অবসর া েদর মেধ থেক সেবা ২জন সদস ) িনেয় সুিনিদ িবষেয় মতমত দয়ার জন িনধািরত
ময়ােদর িভি েত উ

কিম

িনেয়ািজত হেবন। পরামশ কিম র মতামত কাযকর করার পূেব অবশ ই তা

সাধারণ পিরষেদ/ ক ীয় কাযিনবাহী পিরষদ কতৃক অনুেমািদত হেত হেব।

২০ .২ জন া
জন া

িবষয়ক

িবষেয় মতমত দয়ার জন কাযিনবাহী কিম

েয়াজেন িবষয়িভি ক িবেশষ েদর িনেয় পরামশ কিম

গঠন করেত পারেবন। সেবা ৫জন সদস ( েয়াজেন অবসর া েদর মেধ থেক সেবা ২জন) িনেয় সুিনিদ িবষেয়
মতমত দয়ার জন িনধািরত ময়ােদর িভি েত উ

কিম

িনেয়ািজত হেবন।

২২। সভার িনয়মাবলী
২২.১ কাযিনবাহী
পিরষেদর সভা কমপে

দু'মাস অ র একবার কাযিনবাহী পিরষেদর সভা অনুি ত হেব। তেব জ রী েয়াজেন

একািধক সভাও অনুি ত হেত পাের। িত

সভা হওয়ার অ তঃ ৩ (িতন) িদন পূেব সভাপিতর অনুমিত েম মহাসিচব

না শ দান করেবন। ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদেস র উপি িতেত সভার কারাম পূণ হেব।

২২.২ জ রী সভা
জাতীয় ইসু েত অথবা ক াডােরর ােথ িবেশষ েয়াজেন ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর িস া অনুযায়ী বছের
একািধকবার িবেশষ সাধারণ সভা অনুি ত হেত পাের। এ সভা কমপে

১৫ (পেনর) িদেনর না েশ মহাসিচব আ ান

করেবন এবং সভাপিত "িবেশষ সাধারণ সভা" িহেসেব িবেবিচত হেব। িনধািরত আেলাচ সূচী ব তীত িবেশষ সাধারণ
সভায় অন কান িবষেয়র উপর িস া

হণ করা যােবনা। জ রী িবেশষ েয়াজেন ২৪ ঘ ার না েশ সভাপিতর

অনুমিত েম মহাসিচব সভা আ ান করেবন। উ

সভায় কান কারােমর েয়াজন হেবনা।

২২.৩ মূলতবী সভা
কান কারণ বশতঃ যিদ কান সভার কারাম না হয় তাহেল উ

সভা মূলতবী হেয় যােব এবং তার পরবত ৭ (সাত)

িদেনর মেধ সভা অনুি ত হেত হেব। তেব এ সভার কান না শ িদেত হেবনা এবং কারােমর েয়াজন হেবনা। িক
মূলতবী সভার ান, তািরখ ও সময় সভা মূলতবীর সময় সভাপিত ক তৃক ঘািষত হইেত হইেব। সাধারণ সংখ ািধক
মতেক িস া

হেণর প িত িহসােব গণ করা হইেব।
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২২.৪ সাধারণ পিরষেদর সভা
িত বছর একবার সাধারণ পিরষেদর সভা অথাৎ বািষক সাধারণ সভা অনুি ত হেব। এ সভা সভাপিতর সােথ
আেলাচনা েম কমপে

৩০ (ি শ) িদেনর না েশ মহাসিচব আ ান করেবন। সাধারণ সদস েদর অবগিতর জন

অ তঃ ৭ (সাত) িদন পূেব এক

ব ল চািরত দিনক পি কায় সভার না শ কাশ করেত হেব। সভায় উপি ত

সদস েদর িনেয়ই কারাম পূণ হেব। তেব তা ৪০০ (চারশত) জন সদেস র কম হেল চলেব না।

২২.৫ তলবী সভা
(ক) এেসািসেয়শেনর সদস েদর এক চতুথাংশ সংখ ক সদেস র া রসহ িলিখতভােব এেসািসেয়শেনর সাধারণ পিরষেদর

তলবী সভা ডাকা যাইেব। এ প
এেসািসেয়শেনর সভাপিতর িনকট

ে এেসািসেয়শেনর এক চতুথাংশ সংখ ক সদস গেণর া রসহ িলিখত আেবদন
রণ কিরেত হইেব। সভাপিত এই আেবদেনর সত তা যাচাই কিরয়া উহা াি র ৩০

িদেনর মেধ তলবী সভা আ ান করার জন মহাসিচবেক িনেদশ িদেবন। মহাসিচব িনধািরত সমেয়র মেধ তলবী
সাধারণ সভা বা তলবী জ রী সভার না শ দান কিরেত অপরাগ হইেল, সভাপিত য়ং না শ দান কিরেবন।
(খ) য কান কাযিনবাহী কিম র কমকতাগণ বা সদস বৃ ও সংি

ে সংি

কিম র এক প মাংশ সদস সংি

কিম র তলবী সভা ডািকেত পািরেবন। এই

কিম র সভা আ ােনর জন িলিখতভােব সভাপিতর িনকট দাবী

জানাইেল, সভাপিত অনুরীপ িলিখত দাবী পাইবার ৭ িদেনর মেধ সভা আ ােনর জন মহাসিচবেক/স

াদকেক িনেদশ

দান কিরেবন বা িনেজই সভা আ ান কিরেবন।

২০। এেসািসেয়শেনর তহিবল গঠন
সংগঠেনর ল

ও উে শ অজেনর জন

েয়াজনীয় অথ সং ান, াবর অ াবর স

িবিনময়, সংগৃ হীত অেথর িবিনেয়াগ ও ব বহার করেণ পূণ

ি অজন, হ া র, ব বহার ও

মতা এেসািসেয়শেনর থািকেব।

২০.১ বািষক চাঁদা ও অনুদান
(ক) এই এেসািসেয়শেনর সকল সদস িনধািরত হাের এেসািসেয়শেনর জন চাঁদা িদেবন। চাঁদার হার এেসািসেয়শেনর

বািষক সভায় িনধািরত হইেব।
(খ) কান সদস বা কান শাখা বািষক চাঁদার অিতির

কান অথ দান কিরেল তাহা অনুদান িহসােব গৃহীত হইেব।

(গ) কান কােরর বাধ বাধকতা ও শত ছাড়া কান ব ি

বা িত ান কতৃক িবেশষ দান, কান সরকারী বা

বসরকারী িত ান বা সরকার কতৃ ক দয় অনুদানও হণেযাগ হইেব।
(গ) চক, া

ট বা নগদ টাকায় দয় সকল চাঁদা ও অনুদান এেসািসেয়শেনর নােম দান কিরেত হইেব। সকল চাঁদ া ও

অনুদান কাষাধ
দাতােক এক

বা মহাসিচেবর িনকট

রণ কিরেত হইেব। কাষাধ

রিশদ িদেবন এবং উহা ব াংেকর সংি

কান চাঁদা বা অনুদান জমা কিরেল তাহা কাষাধ

উহার াি

ীকার কিরয়া চাঁদা বা অনুদান

িহসােব জমা িদেবন। সরাসির ব াংক একাউে

কান সদস

অথবা সভাপিত বা মহাসিচবেক জানাইয়া িদেত হইেব এবং
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পরবত েত ব াংক রিশদ জমা িদেয় মূল রিশদ িনেবন।

২১। তহিবল ব বহার
তহিবল দুই ভােগ ভাগ কের ব বহার করা হেব।

২১.১ এেসািসেয়শেনর সাধারণ তহিবল
সদস েদর িনকট হেত া চাঁদার ৮০% টাকা এবং সরকাির , বসরকাির, ায় শািসত সং া কতৃ ক অনুদান,
কান সাহায সং া কতৃ ক অনুদান, কান ব ি
তহিবেল জমা হেব। উ

অথ

বা িত ান কতৃ ক িবেশষ দান হেত া টাকার ৮০% এই

ধুমা এেসািসেয়শেনর ব ব াপনা এবং সংগঠন পিরচালনার কােজ ব বহার

করা যােব।
১৯.২ কল াণ তহিবল
ক ীয়ভােব া সদস েদর চাঁদার ২০% টাকা এবং সরকাির, বসরকাির, ায় শািসত সং া কতৃক অনুদান, কান
সাহায সং া কতৃ ক অনুদান, কান ব ি
হেব। কল াণ তহিবেলর অেথর এক

বা িত ান কতৃ ক িবেশষ দান হেত া টাকার ২০% িনেয় এই তহিবল গঠন

অংশ ( িত বছের ১০,০০০/- (দশ হাজার মা ) টাকার কম নয়) িফ ড িহেসেব

রাখা আবশ ক। কল াণ তহিবেলর জন আলাদা একাউ
করা যােব। তাছাড়া া

করা যেত পাের। ধুমা সদস েদর কল ােণ এই অথ ব য়

ব ব াপনা উ য়েনর ােথ এই তহিবল হেত অথ ব বহার করা যেত পাের। এেসািসেয়শন

পিরচালনার জন কান েম এ তহিবল হেত অথ ব য় করা যােবনা। তেব িবিভ

কার আয়িভি ক কে এ তহিবল

ব বহার করা যােব।

২২। এেসািসেয়শেনর তহিবল পিরচালনা
এেসািসেয়শেনর অথ য কান রা ীয় ব াংক স য়ী িহসাব খুেল জমা রাখেত হেব। িহসাব

এেসািসেয়শেনর মহাসিচব

এবং অথ সিচেবর যৗথ া ের পিরচািলত হেব। এেসােসািয়শেনর নােম সংগৃ হীত অথ কান অব ােতই হােত রাখা যােব
না। অথ াি র সােথ সােথ তা ব াংক একাউে

জমা িদেত হেব। কল াণ তহিবেলর জন আলাদা িহসাব সংর ণ করেত

হেব। মহাসিচব ও সমাজ কল াণ সিচেবর যৗথ া ের কল াণ তহিবেলর 'ব াংক একাউ ' পিরচািলত হেব। সভাপিতর
অনুমিত েম এেসািসেয়শেনর জ রী েয়াজেন য কান পিরমাণ অথ উে ালন করা যেত পাের। খরচকৃত অথ
ক ীয় কাযিনবাহী পিরষেদর পরবত সভায় অনুেমাদন িনেত হেব। য কান আিথক অিনয়ম রােধর জন সভাপিত
সংি

ব াংকেক িনেষধা া দান করেত পারেবন। তেব পরবত কাযিনবাহী পিরষেদর সভায় এ ব াপাের সভাপিতেক

যথাযথ ব াখ া দান করেত হেব।

২৩। এেসািসেয়শেনর িহসাব-িনকাশ পরী া
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এেসািসেয়শেনর িহসাব-িনকাশ বছের এক বা একািধকবার পরী া-িনরী া করা যােব। বাংলােদশ সরকােরর
অনুেমািদত কান অিডট ফাম বা সমাজকল াণ অিধদ েরর য কান কমকতা কতৃক অিডট করােনা যেত পাের।
িতবােরর অিডট িরেপাট েত ক সদস েক অবগত করােত হেব। ২৪। এেসািসেয়শেনর কমচারী িনেয়াগ এেসািসেয়শেনর
কায পিরচালনার জন একজন টাইিপ ও একজন এমএলএলএস িনেয়াগ করা যােব। কাযিনবাহী পিরষেদর িস া
মাতােবক এ িনেয়াগ দয়া যােব এবং পিরষদই তােদর বতন ভাতািদ িনধারণ করেবন।

২৪। এেসািসেয়শেনর কমচারী িনেয়াগ
এেসািসেয়শেনর কায পিরচালনার জন একজন টাইিপ ও একজন এমএলএলএস িনেয়াগ করা যােব। কাযিনবাহী
পিরষেদর িস া

মাতােবক এ িনেয়াগ দয়া যােব এবং পিরষদই তােদর বতন ভাতািদ িনধারণ করেবন।

২৫। অনা া দান
এেসািসেয়শেনর য কান েরর য কান কমকতা বা সদস বা সম কাযিনবাহী কিম র উপর অনা া
যাইেব। এই

ে সংি

কিম র আওতাধীন মাট সদস সংখ া এক-তৃতীয়াংশ সদস েক সংি

িনকট িলিখত দাবী জানাইেত হইেব। সংি
মেধ এবং অন ান কিম র

সভাপিত উ

িব ে হইেল জ রী সাধারণ সভা সংি

কান সগ-সভাপিত বা মহাসিচব/স

সমথন জানাইেল উহা গৃহীত বিলয়া িবেবিচত হইেব। অনা া

াব সংি

ে ১৫ িদেনর
সভাপিতর

াদক এই প শত পূরণ সােপে

ডািকেত পািরেবন। জ রী সাধারণ সভায় উপি ত সদস েদর মেধ দুই-তৃ তীয়াংশ সদস উ

শতকরা ৫০ ভাগ সদস েক উ

কিম র সভাপিতর

াব পাইেল ক ীয় কাযিনবাহী কিম র

ে ৭ িদেনর মেধ জ রী সাধারণ সভা ডািকেবন। অনা া

াব আনা

াব আিনেত হইেল সংি

অনা া

ােবর িত

কিম র মাট সদস সংখ ার

সভায় উপি ত থািকেত হইেব।

২৬। গঠনতে র সংেশাধনী
এেসািসেয়শেনর য কান বধ সদস গঠনতে র কান পিরবতন, পিরবধন, সংেযাজন বা সংেশাধনী আিনেত
পািরেবন। এ প
িলিখতভােব
গৃহীত হইেল সংি

ে সংি

সদস িক কােরর পিরবতন, পিরবধন, সংেযাজন বা সংেশাধন

াবাকাের িনজ শাখার সভাপিতর িনকট পশ কিরেবন। সংি
কিম র সভািত উহা

াব কেরন তাহা

শাখার কিম েত উহা আেলাচনার পের

াবাকাের িলিখতভােব বািষক সভার িনধািরত তািরেখর অ তঃ এক মাস

পূেব অথাৎ ১৫ই নেভ েরর মেধ ক ীয় কাযিনবাহী কিম র মহাসিচেবর িনকট

রণ কিরেবন। মহাসিচব উহা

কাযিনবাহী কিম েত পশ কিরেবন এবং কাযিনবাহী কিম র মাধ েম উহা বািষক সাধারণ সভায় পশ করা হইেব।
সাধারণ সভায় উপি ত সদস েদর অ তঃ পে

এক-তৃতীয়াংেশর স িত থািকেল উ

সংেশাধনী

আেলািচত হইেত পািরেব এবং বািষক সাধারণ সভায় উপি ত সদস গেণর দুই-তৃ তীয়াংশ সংখ াগির
পিরবতন, পিরবধন, সংেযাজনী বা সংেশাধনী গৃহীত বিলয়া গণ হইেব।

াব সাধারন সভায়
ভােট গঠনতে র

26

২৭। গঠনতে র ব াখ া
গঠনতে র ব াখ া স

িকত এমন কান িবষেয়র অবতারণা হইেল এেসািসেয়শেনর সভাপিত ক ীয় কাযিনবাহী

কিম র সিহত আেলাচনা েম িস া িদেবন এবং এই িস া ই চূ ড়া হইেব।

২৮। অনুে িখত িবষয়
য সকল এই গঠনতে িবেশষভােব কান িকছু উে খ করা হয় নাই উ

িবষয় িল স

েক চিলত রীিতসমূহ অনুসরণ

করা চিলেব।

২৯। বিহ ার
২৯.১ কান সদস এেসািসেয়শেনর ল

, উে শ ও ােথর পিরপ ী কান কাজ বা গঠনতে র লংঘন বা

এেসািসেয়শেনর কমসূচী বা িস া িবেরাধী কান কাজ বা অন কান সদেস র ন ায়সংগত অিধকার খব বা ব ি গত
অন ায় াথিসি র উে েশ এেসািসেয়শেনর
িবেবচনা কিরয়া অিভযু

িতসািধত হয় এমন কান কাজ কিরেল বা িল হইেল সংি

সদেস র িব ে উপযু

কিম

উহা

শাি মূলক ব ব া হণ কিরেত পািরেব। এমন িক তাঁহােক

সামিয়কভােব বা ায়ীভােব এেসািসেয়শন হইেত বিহ ার কিরবার জন ক ীয় কিম র মাধ েম সাধারণ পিরষেদ
সুপািরশ কিরেত পািরেব। সকল

ে ই সেবা শাি হইেব এেসািসেয়শন হইেত বিহ ার। তেব কান সদসন েক

এেসািসেয়শন হইেত বিহ ার কিরেত হইেল উহা এেসািসেয়শেনর বািষক সাধারণ সভায় বা জ রী সাধারণ সভায়
অনুেমাদন করাইয়া লইেত হইেব।
২৯.২ উধতন কিম র কান সদেস র িব ে িন তর কিম র কান শাি মূলক ব ব া িনেত পািরেব না। িক
ে িন তর কিম

উধতন কিম র িনকট শাি র জন সুপািরশ জানাইেত পািরেব। িন তর কিম র সিহত সংি

কান সদেস র িব ে

কান শাি মূলক ব ব া েয়াজন হইেল উধতন কিম

িনেদশমূলক সুপািরশ পাঠাইেত পািরেব। িক
বা শাি

শাি মূলক ব ব া স

এই িবষেয় িন তর কিম েক

এই সুপািরশ মাতােবক িন তর কিম

দান না কিরেল তৎপরই কবল উধতন কিম

সদস অথবা কিম

এ প

ব ব া হেণ উেদ াগী না হইেল

শাি মূলক ব ব া হণ কিরেত পািরেব। ২৯.৩ য কান

িকত িস া স

েক উধতন কিম সমূেহর িনকট আপীল কিরবার

অিধকারী হইেব। আপীেলর রায় না হওয়া পয শাি মূলক ব ব া িবষেয় গৃহীত িন তর কিম র িস া কাযকর
থািকেব।

৩০। িবলু এেসািসেয়শেনর স

দ

যিদ কান কারেণ এই এেসািসেয়শেনর িবলুি ঘেট তাহা হইেল সকল দায় পিরেশােধর পর এেসািসেয়শেনর সকল স

ি

অনু প উ রসূরী এেসািসেয়শন বা তাহা না থািকেল এেসািসেয়শেনর সাধারণ পিরষদ কতৃ ক পূেব িনধািরত জনকল াণ
ও া েসবা উ য়নমূলক িত ােন বতাইেব।

৩১। িবিধ ণয়ন
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অজেন এবং অিপত কায ও দািয় পালেনর জন , এেসািসেয়শন ইহার ও ইহার অ ভু

সকল অংগ সংগঠেনর অনুসরণীয় িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব এই সকল িবিধ এই গঠনত সােপে
বািষক সভায় অনুেমািদত হইেত হইেব এবং অনুেমািদত হওয়ার পর সংি

এেসািসেয়শেনর

সকল অংগ সংগঠন ও কমকতা কতৃক

পািলত হইেব।

৩২। িনব ন
অ সংগঠনেক সমাজেসবা পিরদ ের অথবা অন কান উপযু

সং া কতৃ ক িনবি ত হেত হেব।

৩৩। িবিনেয়াগ ফারাম
সাধারণ পিরষেদর মতামেতর িভি েত সদস েদর িবিনেয়ােগর ােথ ফারাম গঠন করা যােব যা িবিসএস া
িবিনেয়াগকারী ফারাম (bcshealth investors form) নােম পিরিচত হেব। উ

ফারাম সমবায় আইেন িনবি ত ও

পিরচািলত হেব। সদস েদর িবিনেয়ােগর নূ নতম ও সেবা পিরমাণ সাধারণ পিরষদ কতৃক িনধািরত হইেব।

৩৪। ইংেরজী ভাসন
েয়াজেন গঠনতে র ইংেরজী ভাসন তরী করা যােব। তেব উে খ য, কান কারেণ অনুবাদগত জ লতায় সাংঘিষক
বা মতৈ ততা দখা িদেল বাংলায় রিচত গঠনতে র াধান বহাল থািকেব।

28
cwiwkó-K

Membership Form

BCS (Health) Cadre Association
Contact address: Secretary, Department of ENT, DMCH, Dhaka-1000. email: bcshealth@gmail.com

1. Full Name:
2. Full name in Bangla:
3. Name of Father/Husband:
4. Date of birth:
5. DG Code no:

PDS ID no:

6. BCS batch:

PMIS no:

Sl. no:

7. Date of joining in BCS (Health) Cadre:
8. Date of joining in Govt. Service:
9. Service confirmed: Yes / No.
10. Senior scale promotion exam passed: Yes / No.
11. Mailing address: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
12. Permanent address: ________________________________
________________________________
________________________________
13. Contact phone no: Mobile:
Land phone:
14. email :
I will abide by the rules and regulations of the BCS (Health) Cadre association. I also
declare that the above mentioned information is true and up to date.

------------------------------------Signature
Date:
Designation:
Place of posting:
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