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ধারা - ১ 

সমিমির নাি করনঃ 

এ্ই সনমনত “রাজশাহী ইউননভানস িটি সসন্ট্রাল এ্যালামনাই এ্সসানসসেশন" নাসম অeনহত হসে এ্েং 

ইংসরজজসত“Rajshahi University Central Alumni Association”. 

ধারা - ২ 

প্রমিষ্ঠাননর ঠিকানাঃ 

সনমনতর সকন্দ্রীে কার্ িালে থাকসে ঢাকাে৷ সনমনতর ননজস্ব কার্ িালে স্থানপত না হওো পর্ িন্ত অস্থারী 

ভাসে সুনেধাজনক স্থান সথসক সনমনতর কার্ ি পনরচানলত হসে। 

ধারা - ৩ 

সমিমির কার্ যক্রনির আওিািুক্ত এলাকাঃ 

রাজশাহী নেশ্বনেদ্যালে সথসক নিগ্রী প্রাপ্ত সর্সকান হসলর আোনসক ো অনাোনসক প্রাক্তন ছাত্র-

ছাত্রী অত্র সনমনতর সদ্সয হসত পারসেন।এ্র কার্ িক্রম ঢাকা সজলাে নেস্তৃত থাকসে।সর্সহতু ইহা 

রাজশাহী নেশ্বনেদ্যালসের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসদ্র সংগঠন, সসসহতু  নেশ্বনেদ্যালসের সর্সকান কাসজ 

অংশগ্রহণ করসত পারসে।এ্ছাডা প্রসোজন সমাতাসেক ননেন্ধন কতৃিপসের অনুসমাদ্ন ক্রসম 

সমগ্র োংলাসদ্শ েযাপী সনমনতর কার্ িএ্লাকা সম্প্রসারণ করসত পারসে। 

ধারা – ৪ 

প্রমিষ্ঠাননর লক্ষ্য ও উনেশ্যাবল ঃ 

ক) রাজশাহী নেশ্বনেদ্যালসে প্রতযে ভাসে অধযেণকারী ছাত্র-ছাত্রীসদ্র মাসে পনরচে, নচন্তার 

আদ্ান প্রদ্ান, পারম্পনরক সহােতা ও সম্পকি স্থাপন এ্েং সদ্শ ও জানত গঠন মূলক কম িকান্ড 

এ্েং সামাজজক মূলযসোধ উন্নেসন প্রসচষ্টা গ্রহণ। 

খ) ঢাকাে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসদ্র সামনেক অেস্থাসনর জনয এ্কটি নেশ্রামাগার স্থাপন, ননেনমত 

সর্াগাসর্াগ ও নেসনাদ্সনর জনয রাজশাহী নেশ্বনেদ্যালসের প্রাক্তন ছাত্র সকন্দ্র রাজশাহী 

নেশ্বনেদ্যালে নমলনােতন সকন্দ্র স্থাপন (ননেন্ধন কতৃিপসের অনুসমাদ্নক্রসম) করসে। 

গ) প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসদ্র কম িসংস্থাসনর জনয সর্ৌথ প্রসচষ্ঠা গ্রহণ। 

ঘ) সৃজনশীল সলখক, কনে, বেজ্ঞাননক ও নশনিসদ্রসক সম্মাননা ও সংেধ িনা প্রদ্ান এ্েং 

ননরেরতার অনভশাপ সথসক সদ্শ এ্েং জানতসক মকু্ত করার জনয প্রসচষ্টা গ্রহণ। 



ঙ) নশো ও সংসৃ্কনত নেষেক সসম্মলন, সসনমনার ো আসলাচনা সভার আসোজন করা, সামনেক 

েুসলটিন, evwl©K ও অনযানয পজত্রকা প্রকাশনা, সনমনতর জনয এ্কটি গ্রন্থাগার স্থাপন (সংনিষ্ট 

কতৃিপসের অনুসমাদ্নক্রসম) করা। 

চ) সনমনতর জননহতকর তহনেল সথসক েতিমাসন নেশ্বনেদ্যালসে অধযােনরত ছাত্র-ছাত্রীসদ্র 

েৃনিপ্রদ্ান ও প্রাক্তনছাত্র-ছাত্রীসদ্র দু্ঃস্থ পনরজনসক সাহার্য প্রদ্ান। 

ছ) নেনভন্ন প্রাকৃনতক ও জাতীে দু্সর্ িাসগ সদ্শ ও জানতর সসোে অংশ গ্রহণ। 

জ) রাজশাহী নেশ্বনেদ্যালসের সানে িক উন্নেসন সম্ভােয সকল প্রকার সহােতা প্রদ্ান ইতযানদ্ হসে 

সনমনতর আদ্শ ি ও উসেশয। 

ে) এ্ছাডা নন‡¤§ক্ত নেষসে সনমনত অগ্রণী ভূনমকা পালন করসত সসচষ্ট থাকসে। 

(১) নশশু কলযাণ 

(২) র্ুে কলযাণ 

(৩) শানররীক ও মাননসক প্রনতেন্ধীসদ্র কলযাণ 

(8) পনরোর পনরকিনা 

(৫) সমাজ জাগ্রত সোধ দ্ানেত্ব পালন কনরোর উসেসশয সামাজজক নশো, েেস্ক নশো,েযেহানরক 

নশো। 

(৬) কারামুক্ত কসেদ্ীসদ্র কলযণ ও পৃনে িাসন 

(৭) নকসশার অপরাধীসদ্র কলযাণ 

(৮) েৃদ্ধ ও বদ্নহক অেম েযজক্তসদ্র কলযাণ 

(৯) সামজজক কলযাণ মূলক সংস্থার মসধয সমন্বে সাধন ইতযানদ্ 

ধারা - ৫ 

সদসয পদ লাভঃ 

ক) রাজশাহী নেশ্বনেদ্যালে সথসক নিগ্রী প্রাপ্ত সর্ সকান হসলর আোনসক / অনাোনসক প্রাক্তন ছাত্র-

ছাত্রী এ্ককালীন (2000) `yB িাকার ন  প্রদ্ান পূে িক এ্ই সনমনতর Rxeb সদ্সয হসত পারসেন। 

খ) সকন্দ্রীে সম্পাদ্ক মণ্ডলীর সম্মনত ক্রসম সর্ সকাসনা খযানত সম্পন্ন েযাজক্ত এ্ই সনমনতর সম্মাননত 

সদ্সয হসত হসে। 

গ) পৃষ্টসপাষক হওোর সেসত্র কাh©ননে িাহী পনরষসদ্র অনুমনতক্রসম সর্ সকান েযজক্ত সনমনতর 

তহনেসল cÂvk হাজার িাকা (50,000/-)  অনুদ্ান প্রদ্ান কসর অনুসমাদ্ন ক্রসম সনমনতর পৃষ্টসপাষক 

হসত পারসেন । সদ্সয পদ্ লাসভর সর্াগয েযজক্ত পৃষ্টসপাষক হসল  সদ্সযর অনধকার সভাগ করসেন। 

ধারা - ৬ 



সদসয পদ বামিলঃ 

সর্ সকান  m`‡m¨©i সদ্সযপদ্ ননমনলনখত কারসণ োনতল হসেঃ- 

ক) র্নদ্ সস্বচ্ছাে পদ্তযাগ কসরন। 

খ) র্নদ্ মাননসক ভারসাময হন। 

গ) র্নদ্ পর পর নতন সভাে অনুপনস্থত থাসকন ো সংস্থার কাসজ ননজিে ও অকম িনয হসে পসডন। 

ঘ) র্নদ্ সংস্থার স্বাসথ ির পনরপন্থী সকান কাজ কসরন ো তাাঁর স্বভাে – আচরন সংস্থার পনরপন্থী হে, 

অথো তহনেল তসরূd কসরন। 

ঙ )র্নদ্ ননধ িানরত চা াঁদ্া প্রদ্ান না কসরন । 

চ) মৃতুয ঘিসল ো মজিষ্ক নেকৃনত ঘিসল অথো আনথ িক অসংগনত সদ্খা নদ্সল অথো আদ্ালত 

কতৃিক সাজা প্রাপ্ত হসল। 

ছ) সকান সদ্সয সংস্থার চাকুরী গ্রহণ করসল তাাঁর সদ্সয পদ্ োনতল হসে র্াসে এ্েং সকান সদ্সয 

সংস্থা হসত সেতন ভাতা, সম্মানীভাতা, মুনা া এ্েং সর্ সকান আনথ িক সুনেধা গ্রহণ কসর তসে 

সসসেসত্র তার সদ্সয পদ্ োনতল হসে। 

ধারা - ৭ 

সদসযপুণঃ ভমিযঃ 

সর্ সকান সদ্সয, সদ্সযপদ্ হারাসল, তার ভুসলর জনয েমা প্রাথ িনা করসল এ্মন সদ্সযসক ভনতির 

জনয নতুন ভাসে আসেদ্ন করসত হসে। সদ্সয পদ্ c~Yivq গ্রহসণর জনয ধারা- ৫ কার্ িকর হসে। 

  



ধারা - ৮ 

সাাংগিমনক কািানিাঃ 

৩ (নতন) েৎসর সমোদ্ী ৭১ (এ্কাির) জন সদ্সয ননসে সকন্দ্রীে Kvh©ননে িাহী পনরষদ্ গটঠত হসে। 

GKB পসদ্ পর পর ২ োসরর সেনশ সকউ সভাপনত ও মহাসনচে ননে িানচত হসত পারসে না ।  

ক) সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষদ্ঃ 

০১। সভাপনতঃ                                                                                                 ১ জন 

০২। সহ-সভাপনতঃ                                                                                            ৯ জন 

০৩। মহা-সনচেঃ                                                                                               ১ জন 

০৪। র্ুগ্ম-মহাসনচেঃ                                                                                            ৩ জন 

০৫। সকাষাধযেঃ                                                                                                ১ জন 

০৬। সাংগঠননক সম্পাদ্কঃ                                                                                     ১ জন 

০৭। দ্প্তর সম্পাদ্কঃ                                                                                           ১ জন 

০৮। প্রচার সম্পাদ্কঃ                                                                                          ১ জন 

০৯। মনহলা welqK সম্পাদ্কঃ                                                                                 ১ জন 

১০। সমাজকলযাণ ও ত্রাণ সম্পাদ্কঃ                                                                           ১ জন 

১১। পজত্রকা ও প্রকাশনা সম্পাদ্কঃ                                                                            ১ জন 

১২। সানহতয ও সাংসৃ্কনতক সম্পাদ্কঃ                                                                          ১ জন 

১৩। নশো নেষেক সম্পাদ্কঃ                                                                                  ১ জন 

১৪। ক্রীডা সম্পাদ্কঃ                                                                                           ১ জন 

১৫। আইন নেষেক সম্পাদ্কঃ                                                                                  ১ জন 

১৬। তথয প্ররু্জক্ত ও সর্াগাসর্াগ সম্পাদ্কঃ                                                                     ১ জন 

১৭। পনরসেশ ও জল োে ুসম্পাদ্কঃ                                                                          ১ জন 

১৮ । লাইসেরী সম্পাদ্কঃ                                                                                     ১ জন 

১৯। সদ্সযঃ                                                                                                  ৪৩ জন 

                                                                                            সমাি ৭১ জন 

১) সভাপানতঃ 

সভাপনত সনমনতর প্রধান,সভাপনত সনমনতর সকল সভাে সভাপনতত্ব করসেন। নেসশষ কারণ  

েশতঃ সভাপনত ননসজ অথো মহা-সনচসের মাধযসম সনমনতর সকল সভা আহোন ও আসোজন 

করসত পারসেন। সকন্দ্রীে সম্পাদ্কমন্ডলীর সাসথ আসলাচনা ক্রসম সভাপনত সনমনতর ননে িাচন 



পনরচালনার জনয এ্কটি ননে িাচন কনমশন গঠন করসেন, সকান নেসশষ প্রসোজসন ঢাকার োইসর 

৩০ (জত্রশ)নদ্সনর সেশী অেস্থান করসল সভাপনত ক্রম অনসুাসর সহ-সভাপনতসক নলনখত ভাসে 

অেগত করসেন। 

২) সহ-সভাপনতঃ 

সভাপনতর অনুপনস্থনতসত সহ - সভাপনত সমুদ্ে দ্ানেত্ব পালন করসেন,  সহ-সভাপনতসদ্র মসধয 

হসত সভাপনতর দ্ানেত্ব ক্রমাঅনুসাসর পালন করসেন। সভাপনতর অনুপনস্থনতসত সহ-সভাপনতর 

মসধা হসত দ্ানেত্বপ্রাপ্ত সভা সকান কাসজ ৩০ (জত্রশ) নদ্সনর সেশী ঢাকার োইসর অেস্থান করসল 

সনমনতর সুষ্ঠু ভাসে পনরচালনার জনয সাধারণ সম্পাদ্কসক নলনখত ভাসে অেনহত করসেন। 

৩) মহা -সনচেঃ 

সভাপনতর সাসথ আসলাচনা ক্রসম োনষ িক সাধারণ সভা, ননেনমত সভা এ্েং অনানয সকল সভা ও 

সসম্মলন আসোজন ও আহোন  করসেন। শাখা / ইউননি সমূহ ও সদ্সযসদ্র ননকি হসত চা াঁদ্া 

সংগ্রহ এ্েং সদ্সযসদ্র তানলকা সংরেসণর েযেস্থা করসেন ।শাখা ইউননি এ্েং সাে-কনমটির 

সমূসহর সাসথ ঘননষ্ঠ সর্াগাসর্াগ রো করসেন। সনমনতর স্বাথ ি সংনিষ্ট সকল নেষসে সভাপনতর সাসথ 

আসলাচনা ক্রসম প্রসোজনীে েযেস্থা গ্রহণ করসেন । সনমনতর জরুরী প্রসোজসন এ্ককালীন 

এ্কহাজার িাকা মাত্র সকাষাধযসের ননকি হইসত গ্রহণ ও েযাে করসত পারসেন। সর্ সকান েযাে 

ননে িাসহর এ্ক মাসসর মসধয অনুসমাদ্সনর জনয সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সভাে সপশ 

করসেন৷ উক্ত খরসচর নহসাে ভাউচার সহ সকাষাধযসের ননকি পাঠাসেন। খরসচর খাত উসেখ 

পূে িক নলনখত ভাসে সকাষাধযসের ননকি হসত অথ ি সংগ্রহ করসেন এ্েং কার্ িননে িাহীর পরেতী 

সভাে তাহা অনুসমাদ্সনর জনয সপশ করসেন। সকান জরুরী প্রসোজসন ৩০( জত্রশ ) নদ্সনর সেশী 

ঢাকার োইসর অেস্থান করসল সনমনত সুষ্ঠু ভাসে পনরচালনার জনা নলনখত ভাসে সভাপনত / র্ুগ্ম – 

মহাসনচেসক অেনহত করসেন। 

৪) র্ুগ্ম - মহাসনচেঃ 

মহাসনচসের অনুপনস্থনতসত র্ুগ্ম মহাসনচেদ্বসের মধয হসত ক্রমানসুাসর মহাসনচসের সমুদ্ে দ্ানরত্ব 

পালন করসেন ।  দ্বানেত্ব পালন কাসল  র্ুগ্ম মহাসনচে সকান প্রসোজসন ৩০ (জত্রশ) নদ্সনর সেনশ 

ঢাকার োইসর অেস্থান করসল সভাপনত ও পরেতী র্ুগ্ম মহাসনচেসক নলনখত ভাসে অেনহত 

করসেন। 

৫) সকাষাধযেঃ  

সনমনতর র্ােতীে আে – েযে এ্র নহসাে র্থার্থ নহসাে সংরেণ করসেন। Kvh©ননে িাহী পনরষদ্ 

কতৃিক ননসোজজত ননরীেসকর ননকি আে-েযসের প্রনতসেদ্ন সপশ করসেন। অনিিসরর নরসপািি 

সহ সনমনতর োনষ িক সভাে ননরীনেত আে েযসের প্রনতসেদ্ন সপশ করসেন । সভাপনত ও মহা-

সনচসের পরামশ ি ক্রসম সকন্দ্রীে Kvh©ননে িাহী পনরষসদ্র নেসেচনার জনয োনষ িক োসজি প্রণেণ 

করসেন। 

৬) সাংগঠননক সম্পাদ্কঃ 



সভাপনত ও মহা-সনচসের পরামশ ি ক্রসম সনমনতর সাংগঠননক েযাপাসর উপর্ুক্ত োেস্থানদ্ গ্রহণ 

করসেন এ্েং সনমনতসক শজক্তশালী ও সজারদ্াসর সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র অনুসমাদ্ন ক্রসম 

সাংগঠননক কাসজর জনয ইউননি সমূহ স র করসেন এ্েং সনমনতর আদ্শ ি ও উসেশয েযাখযা 

করসেন। 

 

 

৭) দ্প্তর সম্পাদ্কঃ 

সনমনতর সকল সভাে ধারা নেেরণী Pzডান্ত কনপ এ্েং নসদ্ধান্তেলীর চুডান্ত কনপ রেণাসেেণ 

করসেন। সনমনতর কাh©vলে সহ র্ােতীে আসোেপত্র ও দ্নলল পত্রানদ্ মহা-সনচসের পরামশ ি 

ক্রসম সুষ্ঠু ভাসে সংরেণ করসেন। 

 

৮) প্রচার সম্পাদ্কঃ 

সনমনতর প্রচার কার্ ি পনরচালনা করসেন।সনমনতর কার্ িােলীর নেেরণ প্রসোজন সোসধ সংোদ্পত্র, 

সরনিও, সিনলনভশন ইতযানদ্ প্রচার মাধযসম প্রচাসরর েযেস্থা করসেন। 

৯) মনহলা নেষেক সম্পাদ্কঃ 

Kvh©wbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপনত ও মহা-সনচসের পরামশ ি ক্রসম 

মনহলাসদ্র উন্নেসন সংনশষ্ট সকল কাজ করসেন। 

১০) সমাজ কলযাণ ও ত্রাণ সম্পাদ্কঃ 

Kvh©wbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপনত ও মহা-সনচসের পরামশ ি ক্রসম 

সমাজ কলযাণ ও ত্রাণ সংক্রান্ত র্ােতীে কাজ সম্পাদ্ন করসেন। 

১১) পজত্রকা ও প্রকাশনা সম্পাদ্কঃ 

Kvh©wbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত ক্রসম োনষ িক পজত্রকা ও সামনেকী প্রকাসশর েযেস্থা করসেন। 

১২) সানহতয ও সাংসৃ্কনতক সম্পাদ্কঃ 

Kvh©vwbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপনত ও মহা-সনচসের পরামশ িক্রসম 

সাংসৃ্কনতক অনুষ্ঠানানদ্ নশো নেষেক সসনমনার, সসম্মলন ও আসলাচনা সভা ইতযানদ্র আসোজন 

করসেন। ' 

১৩) নশো নেষেক সম্পাদ্কঃ 

Kvh©wbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপনত ও মহা-সনচসের পরামশ িক্রসম 

সনমনতর নশোমূলক স র ও সর্সকান আসলাচনা সভার েযাপাসর দ্ানেত্ব পালন করসেন। 



১৪) ত্রীডা সম্পাদ্কঃ 

Kvh©wbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপনত ও মহা-সনচসের পরামশ িক্রসম 

সনমনতর েনহঃ ও আন্তত্রীডা অনুষ্ঠানানদ্র আসোজন ও পনরচালনা করসেন। 

১৫) আইন নেষেক সম্পাদ্কঃ 

কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপনত ও মহা-সনচসের পরামশ িক্রসম সনমনতর 

েনহঃ ও আন্ত প্রসোজনীে আইন নেষেক কার্ িােলী সম্পাদ্ক করসেন। 

 

 

১৬) তথয প্ররু্জক্ত ও সর্াগাসর্াগ সম্পাদ্কঃ 

Kvh©wbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপনত ও মহাসনচসের পরামশ িক্রসম 

সনমনতর তথয প্ররু্জক্ত ও সর্াগাসর্াগ নেষেক কার্ িােলী সম্পাদ্ন করসেন। 

১৭) পনিসেশ ও জলোে ুসম্পাদ্কঃ 

Kvh©wbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপানত ও মহাসনচসের পরামশ ি ক্রসম 

সনমনতর পনরসেশ ও জলোেু নেষেক কার্ িােলী সম্পাদ্ন করসেন। 

১৮) লাইসেরী সম্পাদ্কঃ 

Kvh©wbev©nx পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত সমাতাসেক এ্েং সভাপানত ও মহাসনচসের পরামশ িক্রসম 

সনমনতর লাইসেরীর র্ােতীে কার্ িােলী সম্পাদ্ন করসেন। 

১৯) সদ্সযঃ 

সদ্সযগণ সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী  পনরষসদ্র সভাে সর্াগদ্ান করসেন এ্েং প্রসোজন সোসধ সনমনতর 

সুষ্ঠু পনরচালনার জনয সভাপনত ও মহা-সনচে কতৃিক প্রদ্ি দ্ানেত্ব পালন করসেন। 

  



ধারা – ৯ 

ক) শ্াখা /ইউমনট গিননর পদ্ধমিঃ 

ঢাকার োনহসর কমপসে চনেশ জন সদ্সয থাকসল সকন্দ্রীে কাধ িননে িাহী পনরষসদ্র নসদ্ধান্তক্রসম 

ননেন্ধীকরণ কতৃিপসের অনুসমাদ্ন ক্রসম এ্কটি শাখা / ইউননি গঠন করা র্াসে । ২(দু্ই) েৎসর 

সমোদ্ী ১১ জন সদ্সয সমন্বসে এ্ই কনমটি গটঠত হসে।প্রসতযক শাখা / ইউননসির জনয ননম্ননলনখত 

কনমটি গটঠত হসে। 

 

সভাপনতঃ                                                                                            ১ জন 

সহ-সভাপনতঃ                                                                                       ২ জন 

সম্পাদ্কঃ                                                                                            ১ জন 

সহ-সম্পাদ্কঃ                                                                                        ১ জন 

সকাষvধযেঃ                                                                                            ১ জন 

সদ্সয                                                                                                 ৫ জন 

             সমািঃ                                                                                               ১১ জন 

খ) শাখা /ইউননি সমূসহর দ্ানেত্ব ও কতিেযঃ 

সভাপনতঃ নতনন ইউননসির প্রধান নহসাসে কাজ করসেন । ইউননসির সকল সভাে সভাপনতত্ব 

করসেন । সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সভাপনতর civg‡k© র্থার্থ fv‡e ইউননসির `vwqZ¡ পালন 

করসেন। 

সহ-সভাপনতঃ সভাপনতর অনুপনস্থনতসত সকল সভার সভাপনতর `vwqZ¡ পালন করসেন। 

সম্পাদ্কঃ সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র মহা-সনচসের কার্ িােলী পনরেতিন সহকাসর শাখা / 

ইউননসির উপসর্াগী কসর সকল দ্ানেত্ব ও কতিেয পালন করসেন । 

সহ-সম্পাদ্কঃ সম্পাদ্সকর দ্ানেত্ব পালসন সাহার্য করসেন এ্েং তার অনপুনস্থনতসত সম্পাদ্সকর 

দ্ানেত্ব পালন করসেন । 

সকাষাধযেঃ সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র কার্ িােলী শাখা /ইউননি উপসর্াগী পনরেতিন সাসপসে 

অথ ি সংনশষ্ট কাজ সহ সমি দ্ানেত্ব ও কতিেয পালন করসেন । 

সদ্সযঃ ইউননসির সকল সভাে সর্াগদ্ান করসেন এ্েং সনমনতর প্রসোজনীে সকল কাসজ 

সহসর্াগীতা করসেন। 

গ) শাখা/ ইউননি কনমটির সভাঃ 



১৫ (পসনর) নদ্সনর সনাটিসশ োনষ িক সাধারণ সভা,৩( নতন ) নদ্সনর সনাটিসশ ননেনমত সভা এ্েং ২৪ 

ঘণ্টার সনাটিসশ জরুরী সভা অনুটষ্ঠত হসে ।অনানয ৪( চার ) জসনর উপনস্থনতসত ইউননি কনমটির 

এ্েং ১০ (দ্শ) জসনর উপনস্থনতসত সাধারণ সভাে সকারাম হসে। 

ঘ) শাখা/ইউননি কনমটির ননে িাচন ও শূনযপদ্ পূরণ 

সকন্দ্রীে ননে িাহী পনরষসদ্র ননে িাচন ও শুনয পদ্ পূরণ পদ্ধনত অনুসাসর ইউননি কনমটির ননে িাচন 

এ্েং শূনয পদ্ পূরণকরসত হসে। 

O) শাখা / ইউননি সমূসহর কার্ িক্রম স্থনগত করসণর পদ্ধনতঃ 

প্রসোজন মসন Ki‡j সকন্দ্রীে কনমটি শাখা / ইউননি সমূসহর কার্ িক্রম সামনেক স্থনগত /োনতল 

করসত পারসে। 

চ) সকন্দ্রীে অন স কতৃিক ননেন্ত্রণ পদ্ধানতঃ 

সকন্দ্রীে অন সস শাখা / ইউননি সমূসহর কার্ িক্রম সম্পসকি অেনহত করসত হসে । সর্ সকান গুরুত্ব 

পূণ ি কাজ সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সাসথ আসলাচনা পূে িক করসত হসে। 

ধারা – ১০ 

পদিযাগঃ 

সকন্দ্রীে শাখা/ইউননি কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সর্সকান কম িকতিা ো সদ্সয সভাপনতর ননকি স্বহসন্ত 

নলনখত পদ্তযাগ পত্র সপশকরসত পারসেন এ্েং কার্ িননে িাহী পনরষদ্ কতৃক উক্ত পদ্তযাগ পত্র 

মঞ্জরু সাসপসে পদ্তযাগ কার্ িকর হসে। 

ধারা – ১১ 

শ্ূনযপদ পূরণঃ 

সাধারণ পনরষসদ্র ২/৩ (দু্ই-তৃতীোংশ) সদ্সসযর নসদ্ধান্ত ত্রসম কার্ িাননে িাহী পনরষসদ্র শুনয পদ্ 

অেk¨B পুরণ করা হসে এ্েং ননেন্ধীকরণ কতৃিপসের অনুসমাদ্ন গ্রহসণর পর তা কার্ িকরী হসে। 

ধারা – ১২ 

ককন্দ্র য় কার্ যমনব যাহ  পমরষনদর কার্ যকালঃ 

সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষদ্ 3 (wZb) েৎসরর জনয ননে িানচত হসেন ।নকন্তু তার স্বাভানেক সমোদ্ 

সশসষ নেসশষ পনরনস্থনতসত  (জাতীে ও আন্তজিানতক দ্সূর্ িাগ ো সংকি) ননে িাচসনর েযেস্থা করসত না 

পারসল সাধারণ পনরষসদ্র জরুরী সভাে দু্ই- তৃতীোংশ সদ্সযর উপনস্থনতসত সংখযা গনরষ্ট সভাসি 

তাসদ্র কার্ িকাল আর ও ৬ (ছে) মাস োনডসে ননসত পারসেন র্নদ্ জরুরী সভাে সকারাম না হে 

তসে পরেতী সপ্তাসহ এ্কই নদ্সন মুলতেী জরুরী সভাে নসদ্ধান্ত ননসেন।মূলতেী জরুরী সভাে 

উপনস্থত সদ্সযরাই সকারাম েসল গণয হসেন। 

 

ধারা - ১৩ 



কার্ যমনব যাহ  পমরষদ গিন বা মনব যাচন পদ্ধমিঃ 

ক) সাধারণ পনরষদ্ সনমনতর ননে িাচন পনরচালনা করার জনয ৩ (নতন) সদ্সয নেনশষ্ট এ্কটি ননে িাচন 

কনমশন গঠন করসেন ।উক্ত ননে িাচন কনমশসন এ্কজন প্রধান ননে িাচন কনমশনার ও দু্ই জন 

সদ্সয থাকসেন। ননে িাচন কনমশসনর সদ্সযসদ্র মধয সথসক এ্কজন সদ্সয নরিানন িং অন সার 

নহসসসে দ্বানেত্ব পালন করসেন। 

খ) ননে িাচন কনমশসনর সদ্সয েৃন্দ সভাি নদ্সত পারসেন নকন্তু ননে িাচসন প্রনতদ্বজিতা করসত পারসেন 

না। 

গ) ননে িাচন অনুটষ্ঠত হওোে অন্ততঃ ৪৫ (পেতানেশ) নদ্ন পূসে ি ননে িাচসনর তানরখ, সমে ও সভািার 

তানলকা শাখা/ইউননি সমূসহ এ্েং সংনশষ্ট সকলসক অেগত করসত হসে। 

ঘ) নরিানন িং অন সার মসনানােন পত্র জমা সদ্ওোর ও প্রতযাহাসরর তনরখ ও সমে ননধ িারন 

করসেন। 

ঙ) নরিানন িং অন সার ননে িাচন সংক্রান্ত সকল নেজ্ঞনপ্ত শাখা/ইউননি সমূহ এ্েং সংনিষ্ট সকসলর 

অেগনতর জনয পাঠাসেন। 

চ) নরিানন িং অন সার ননে িাচসন প্রাথীসদ্র নাসমর চুডান্ত তানলকা ননে িাচসনর অন্ততঃ পসনর (১৫) 

নদ্ন পূে ি সঘাষণা করসেন। 

ছ) এ্কজন প্রাথী এ্কটি মাত্র পসদ্র জনয প্রনতদ্বজন্দতা করসত পারসেন । প্রসতযক সদ্সয সভািার 

এ্কটি পসদ্র জনয এ্কটি মাত্র সভাি নদ্সত পারসেন। 

জ) সকান পসদ্র জনয মাত্র এ্কজন প্রাথী হসল নতনন নেনা  প্রনতদ্বজন্দতাq  ননে িাwPZ েসল গণয 

হসেন। 

ে) ননে িাচসনর অন্ততঃ এ্কমাস পূসে ি োৎসনরক / ধার্ িকৃত েসকো চাদ্া পনরসশাধ না করসল সকান 

সদ্সয সভাি নদ্সত অথো ননে িাচসন প্রনতদ্বজন্দতা করসত পারসেন না। 

 

ধারা - ১৪ 

উপনদষ্টা পমরষদঃ 

ক) সনমনতসক সুষ্ঠু পনরচালনাে সহােতা, পরামশ ি এ্েং উপসদ্শ প্রদ্াসনর নননমসি এ্কwU 

উপসদ্ষ্টা পনরষদ্ গটঠত হসে ।উপসদ্ষ্টা পনরষসদ্র সমোদ্কাল ৩ (নতন) েৎসর েলেৎ থাকসে। 

খ) সদ্সয হওোর সর্াগযতা সম্পণ্ণ েযজক্ত নর্নন জাতীে জীেসন সকান সম্মান জনক সপশাে 

ননসোজজত আসছন ো নছসলন এ্েং র্াহার েযাপক ো জাতীে পনরনচনত রসেসছ ো  সনমনতসত নেসশষ 

অধদ্িান আসছ, নতনন উপসদ্ষ্টা পনরষসদ্র সদ্সয হওোর সর্াগয। 



গ) সনমনতর সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সভাে উপসদ্ষ্টা পনরষসদ্র সদ্সযেৃসন্দর মসনানেন 

সদ্ওো হসে । মসনানেসনর পুসে ি সংনিষ্ট সদ্সযসদ্রসক তাসদ্র সাংনেধাননক দ্ানেত্ব সম্পসকি 

অধনহত কসর সম্মনত গহণ করসত হসে। 

ঘ) উপসদ্ষ্টা পনরষসদ্র সদ্সযর সংখা হসে ৭ (সাত) 

ধারা-১৫ 

উপনদষ্টা পমরষনদর ক্ষ্িিা ও Kvh©ejxt 

ক) সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষদ্ সর্ সমি সমসযােলী উপসদ্ষ্টা পনরষসদ্ উপস্থাপন করসেন, 

উপসদ্ষ্টা পনরষদ্ তার উপসর তাসদ্র সূনচনন্তত মতামত এ্েং উপসদ্শ প্রদ্ান করসেন। 

খ) র্খন সকান ননে িাহী পনরষদ্ তাসদ্র সাধারণ কার্ িকাসলর সমানপ্তর পরনেসশষ পনরনস্থনতসত ৩ 

(নতন) মাসসর অনতনরক্ত সমে সনোর পরও ননে িাচসনর োেস্থা গ্রহসণ োথ ি হসেন সস সেসত উপসদ্ষ্টা 

পনরষদ্ র্থাসর্াগয েযেস্থা গ্রহণ করত ননে িাচন অনষু্ঠাসনর েযেস্থা করসেন। 

গ) সকন্দ্রীে ননে িাহী পনরষদ্ ননেম তানন্তক সভাে গহৃীত প্রিাসের সপ্রনেসত সর্ সকান নেষসে নলনখত 

ভাসে উপসদ্ষ্টা পনরষসদ্র মতামত ো পরামশ ি চাইসত পারসেন ।উপসদ্ষ্টা পনরষসদ্র নলনখত 

অনুসরাধ প্রানপ্তর ১০ (দ্শ) নদ্সনর মসধয তাসদ্র মতামত/পরামশ ি জ্ঞাপন করসেন। 

ধারা - ১৬। 

সভার মনয়িাবল ঃ 

ক) সাধারন সভাঃ সাধারণ সভা প্রনত এ্ক েৎসর পরপর অনুটষ্ঠত হসে। ১৫(পসনর ) নদ্সনর 

সনাটিসশ সভা আহোন করসত হসে এ্েং সমাি সদ্সসার ২/৩ (দু্ই-তৃতীোংশ) এ্র উপনস্থনতসত 

সকারাম পূণ ি হসে। 

খ) কার্ িননে িাহী সভাঃ কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সভা েৎসসর কমপসে ৪(চার) টি করসত হসে । 

সভাপনতর সাসথ আসলাচনা ক্রসম মহা-সনচে ৭ (সাত) নদ্ন পূসে ি তানরখ,সমে, স্থান ও এ্সজন্ডা সহ 

সনাটিশ প্রদ্ান কসর সভা আহোন করসেন ।র্ার সকারাম পূণ ি হসে সমাি সদ্সসযর ২/৩ (দু্ই-

তৃতীোংশ) এ্র উপনস্থনতসত। 

গ) জরুরী সভাঃ জরুরী পনরনস্থনতসত সভাপনত অথো সভাপনতর অনুমনতক্রসম মহা-সনচে ১) 

সাধারণসভা ৩ (নতন) নদ্সনর সনাটিসশ সভা আহোন করা হসে।সমাি সদ্সযর ২/৩ (দু্ই -তুতীোংশ) 

এ্র উপনস্থনতসত সকারাম পূণ ি হসে।২) কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সভা ২৪(চজিশ) ঘন্টার সনাটিসশ সভা 

আহোন করা র্াসে।সমাি সদ্সযসদ্র ২/৩ (দু্ই-তৃতীোংশ) এ্র উপনস্থনতসত সকারাম পূণ ি হসে।৩) 

নেসশষ সাধারণ সভা সর্ সকন নেসশষ কারসণ নেসশষ সাধারণ সভা ২১ (এ্কুশ) নদ্সনর সনাটিসশ 

আহোন করা র্াসে । তসে এ্ সভাে নেসশষ এ্সজন্ডা ছাডা সকান নেষসে আসলাচনা ও নসদ্ধান্ত সনো 

র্াসে না । নেসশষ এ্সজন্ডা ও উসেশয নলনপ েদ্ধ কসর র্থারীনত সনাটিশ প্রদ্ান করসত হসে ।সমাি 

সদ্সযর ২/৩ (দু্ই - তৃতীোংশ) এ্র উপনস্থনতসত সকারাম পূণ ি হসে। 

ঘ) তলেী ো দ্ােী নভনিক সভাঃ ১) কমপসে সনমনতর সমাি সদ্সযর ২/৩ (দু্ই - তৃতীোংশ) অংশ 

সদ্সসযর নেসশষ সাধারণ সভা কম িসূচী (এ্সজন্ডা) ো উসেশয েযক্ত কসর স্বােরদ্ান করতঃ তলেী 



সভার আসেদ্ন সংস্থার কাসছ জমা নদ্সত পারসেন ।২) সভাপনত, মহা-সনচে তলেী সভার আসেদ্ন 

প্রাপ্তীর ২১ (এ্কুশ) নদ্সনর মসধয তলেী সভা আহোন না করসল তলেী সদ্সয েৃন্দ সনাটিশ জমার 

২২(োইশ) নদ্ন পর এ্ক মাসসর মসধয ১৫ (পসনর) নদ্সনর সনাটিসশ সভা আহোন করসত 

পারসেন।তসে তলেী সভা সংস্থার অন সস িাকসত হসে। এ্ সভাে সকারাসম জনয সমাি সদ্সযর 

নুনযতম ২/৩ (দু্ই-তৃতীোঅংশ) সদ্সসযর উপনস্থনতসত সকারাম পূণ ি হসে। 

ঙ) মূলতেী সভাঃ 

১) সাধারণ সভা ননধ িানরত সমসের সসে িাচ্চ ৩০ (জত্রশ) নমননি নেলসম্ব সভা করা র্াসে অনযথাে সভা 

স্থনগত করসত হসে।  

২) সভা সকারাসমর অভাসে স্থনগত করসল ৩০ (জত্রশ) নদ্সনর মসধয জরুরী সভাে সনাটিশ প্রদ্ান 

করসত হসে এ্েং এ্ স্থনগত সাধারণ সভা সকারাম না হসল র্তজন সদ্সয উপনস্থত থাকসেন তাসদ্র 

ননসেই সভা অনুটষ্ঠত হসে ও তাাঁসদ্র মতামত/নসদ্ধান্ত চূডান্ত করা র্াসে। 

৩) কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সভা ২(দু্ই) োর সকারাসমর অভাসে স্থনগত হসল তৃতীেোর উপনস্থত 

সদ্সয/সদ্সযাসদ্র ননসে নসদ্ধান্ত সনো র্াসে।সনমনতর সাধারণ পনরষসদ্র নসদ্ধান্তক্রসম কার্ িননে িাহী 

পনরষসদ্র শূনয পসদ্ পুরণ করসত হসে এ্েং ননেন্ধীকরণ কতৃিপসের ননকি সথসক উক্তপসদ্র 

অনুসমাদ্ন গ্রহণ করসত হসে। 

ধারা – ১৭ 

কি যকিযা / কি যচার  মননয়াগঃ 

সংস্থার েযর্ িভার সুষ্ঠুভাসে পনরচালনার স্বাসথ ি কম িকতিা / কম িচারী ননসোগ করসত হসে । ননসোগ 

কৃত কম িকতিা / কম িচারীর সেতন ভাতা চাকুরীর শতিােলী ও চাকুরী হসত েরখাসন্তর নেষসে কার্ িকরী 

পনরষসদ্র নসদ্ধান্ত অনুর্ােী েযেস্থা গ্রহণ করসত হসে৷ তসে ননসোসগর পূসে ি ননেন্ধীকরণ কতৃিপসের 

পূে ি অনুমনত ননসত হসে। 

ধারা – ১৮ 

অনাস্থা প্রস্তাবঃ 

সনমনতর সংনেধান েনহভুিত অথো সনমনতর স্বাসথ ির পনরপন্থী কার্ িকলাসপর জনয সকন্দ্রীে ননে িাহী 

পনরষসদ্র সকান কম িকতিা সদ্সয অথো সকন্দ্রীে ননে িাহী পনরষসদ্র নেরুসদ্ধ এ্কসর্াসগ অনাস্থা 

প্রিাে আনা hv‡e। উক্ত প্রিাসের জনয সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সমাি সদ্সসযর অসধ িসকর 

সজম্মনলত নলনখত প্রিাে সভাপনতর ননকি সপশ করসত হসে।এ্ই আসেদ্ন প্রানপ্তর ৭(সাত) নদ্সনর 

সনাটিসশ সভাপনত এ্কটি সভা আহোন করসেন এ্েং উক্ত সভাে সাধারণ সংখযা গনরষ্ট সভাসি 

নসদ্ধান্ত গৃহীত হসে।সকারাসমর জনয সমাি সদ্সসযর নুনযপসে দু্ই-তৃতীোংশ এ্র উপনস্থনত 

প্রসোজন হসে। 

ধারা -১৯ 

আমথ যক বযবস্থাপনাঃ 



ক) আনথ িক সলনসদ্ন এ্র জনয সরকার অনুসমানদ্ত সর্ সকান েযাংসক সনমনতর নাসম এ্কটি 

চলনত/সঞ্চেী নহসাে খুলসত হসে, Ges cÖ‡qvR‡b Kj¨vY Znwej MÖV‡bi Rb¨ এ্কটি চলনত/সঞ্চেী 

নহসাে †Lvjv hv‡e। 

খ) নহসােটি প্রনতষ্ঠাসনর সভাপনত, মহা-সনচে ও সকাষাধযে এ্ই নতন জসনর সর্ সকান দু্ইজসনর 

সর্ৌথ স্বােসর পনরচানলত হসে, Ges Kj¨vY Znwe‡ji wnmvewU AvnŸvqK, m`m¨mwPe I †Kvlva¨ÿ এ্ই 

নতন জসনর সর্ সকান দু্ইজসনর সর্ৌথ স্বােসর পনরচানলত হসে। 

গ) সনমনতর নাসম সংগৃহীত নগদ্ অথ ি সকান অেস্থাসতই 48 ঘন্টাে সেশী সমে হাসত রাখা র্াসে না। 

ঘ) সনমনতর প্রসোজনীে অথ ি খরসচর পূসে ি উসিালসনর জনয কার্ িকরী পনরষসদ্র সভাে অনুসমাদ্ন 

ননসত হসে এ্েং োনষ িক সাধারণ সভাে োনষ িক োসজি ও সকল খরচ অনুসমাদ্ন করাসত হসে এ্েং 

প্রসোজসন ননেন্ধীকরণ কতৃিপসের অনুসমাদ্ন ননসত হসে। 

ধারা - ২০ 

সমিমির িহমবলঃ  

ননম্ননলনখত উপাসে সংগৃহীত অথ ি সনমনতর তহনেল নহসাসে MY¨ হসে এ্েং েযাংসক জমা থাকসে- 

 ) সদ্সযসদ্র োংসনরক ো এ্ককালীন চা াঁদ্া। 

খ) দ্ান / অনুদ্ান 

গ) সামেীক, োনষ িকপত্র-পজত্রকা ইতযানদ্ নেক্রে োেদ্ আে এ্েং ঐগুসলাসত নেনভন্ন প্রনতষ্ঠাসনর 

নেজ্ঞাপন প্রকাশ / ছাপা োেদ্ আে। 

ঘ) নেনেধ আইনানুগ উপাসে সংগৃহীত অথ ি 

ঙ) অনযানয 

প্রনতষ্ঠাসনর তহনেল েৃজদ্ধ কসি সর্ সকান প্রকার প্রকি / কম িসূচী / অনুষ্ঠান পনরচালনার পূসে ি 

ননেন্ধীকরণ কতৃিপসের পূে িানুমনত গ্রহণ করসত হসে এ্েং গৃহীত প্রকি / কম িসূচী / অনুষ্ঠাসনর 

আে েযে এ্র নহসাে ননেন্ধীকরণ কতৃিপসের ননকি দ্ানখল করসত হসে। 

ধারা - ২১ 

সমিমির অমিটঃ 

সংস্থার সকল নহসাে ননকাশ সরকার কতৃিক অনুসমানদ্ত সর্ সকান নহসাে সংস্থা (অনিি  াম ি) দ্বারা 

নহসাে ননরীো করসত হসে । এ্ই ধরসনর নহসাে ননরীো োনষ িক নভনিসত হসে । ননরীো সশসষ 

প্রনতসেদ্ন ননেন্ধীকরণ কতৃিপসে রেরােসর সপ্ররণ করসত হসে। 

ধারা - ২২ 

গিনিন্ত্র সাংনশ্াধন পদ্ধমিঃ 



সনমনতর সর্ সকান সদ্সয োনষ িক সাধারণ সভাে গঠনতসের সকান ধারার উপর সংসশাধনী প্রিাে 

আনেন করসত পারসেন ।কমপসে ৩ জন সদ্সয কতৃিক সমনথ িত উক্ত সংসশাধনী প্রিাসের 

অনুনলনপ সাধারণ সভা অনুটষ্ঠত হোর অন্তত ৩০(জত্রশ) নদ্ন পূসে ি সকন্দ্রীে ননে িাহী পনরষসদ্র 

সভাপনতর ননকি সপ্ররণ করসেন । উক্ত প্রিাে ননে িাহী পনরষসদ্ আসলাচনা সাসপসে সাধারণ সভাে 

আসলাচয সূচী ভুক্ত হসত হসে । োনষ িক সাধারণ সভার উপনস্থত সদ্সযসদ্র দু্ই তৃতীোংসশর 

অনুসমাদ্ন ক্রসম সংসশাধনী প্রিাে গৃহীত হসে । তসে উহা ননেন্ধীকরণ কতৃিপে কতৃিক 

অনুসমাদ্সনর পর কার্ িকর nq‡e| 

ধারা-২৩ 

সাংমবধাননর e¨vL¨vt 

সকন্দ্রীে কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র সভাপনত,কার্ িননে িাহী পনরষসদ্র অনুসমাদ্ন ক্রসম সংনেধাসনর 

অন্তগ িত নেনেধ ধারা / উপধারা সমূসহর েযাখযা cÖ`vb করসেন এ্েং উক্ত েযাখযাই চুডান্ত েসল গণয 

হসে। 

ধারা-২৪ 

আইনানুগ মবমধঃ 

অত্র গঠনতসন্ত্র র্া নকছু উসেখ থাকুক না সকন উক্ত সংস্থাটি ১৯৬১ সসনর ৪৬ নং অধযাসদ্সশর 

আওতাে এ্েং সদ্সশর cÖPwjZ আইনানুM নেনধ মসত সকল কার্ িানদ্ পনরচানলত হসে । অনযানয 

কার্ িক্রম সংনিষ্ট কতৃিপসের অনুসমাদ্ন ক্রসম কার্ িকরী হসে। 

ধারা-২৫ 

সমিমি মবলুপ্ত করণঃ 

র্নদ্ কখনও সকান সুনননদ্িষ্ট কারসণ সনমনতর wejywß অতযােশ¨ক হসে পসড তসে সাধারণ 

পনরষসদ্র সভা আহোন কসর ৩/৫ (পাাঁচ ভাসগর নতন ভাগ) অংশ সাধারণ সদ্সসযর গৃহীত 

নসদ্ধান্তক্রসম, এ্রূপ নেলুনপ্ত কার্ িকর করসত হসে, তসে এ্রুপ wejywßi পূসে িই ননেন্ধীকরণ 

কতৃিপেসক অেশযই জানাসত হসে। 

 


