াাংবাদিক াংবািকমীদির একমাত্র অরাজনৈদতক পেলাজীদব াংগঠৈ

বাাংাদিল অৈাইৈ াাংবাদিক কযাণ ইউদৈয়ৈ
(দব ও এ পক ইউ)
যযোগী প্রততষ্ঠোন : (তব  এন এ এ)

www.bdbosku.com

গঠৈতন্ত্র
গঠৈতদন্ত্রর ধারা:
ধারা-১:
ৈামঃ বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোন াআাঈতনয়ন (তব  এ কক াআাঈ)
পযাগী প্রদতষ্ঠাৈ: তব  এন এ এ নোম তনম্নরূপ থোকযব।
ইাংদরজীদত: Online Sangbadik Kolyan Union (BOSKU) নোযম াতভতত যব এবাং ানযোনয লোখো
স্তযরর নোমকরযণর বযোপোযর বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়ন এর পর তবভোগীয়/ মোনগরী/ কেো/
াঈপযেো/ থোনো/ কযে/ তবশ্বতবেযোয় লোখো যুক্ত যব।
াত্র গঠনতযে বযবহৃত “বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়ন” লব্দ দ্বোরো ববত্র (BOSKU) বুঝোযব।

ধারা-২:
পতরতি: বোাংোযেযলর কগোটো কভৌযগোতক এোকো-াআ াত্র BOSKU পতরতি াঅতোভু ক্ত। ককন্দ্রীয় েপ্তযরর াবস্থোন৬৫/১ (৩য় তো), চরপোড়ো কমোড়, ের, ময়মনতাং।

ধারা-৩:
বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়ন একটি ম্পূণব ারোেননততক াংগঠন  কখক াংগঠন তযযব
স্বীয় নীতত  াঅেযলব াট কথযক তনম্ন ততখত ক্ষ্য  াঈযেলয ােবযনর েনয কোে কযর যোযব।
(ক)

কেযলর তয াংবোে প্রচোর  প্রোর েনগযণর  োমোতেক েীবযনর রোষ্ট্রীয় স্বোথবোযেী াংবোে পতরযবলন 

েনগযণর পযক্ষ্, াঅেযলবর প্রততফন এবাং েীবযনর ববস্তযর িমীয় মূযযবোি প্রততষ্ঠোন প্রযচষ্টো চোোযব।
(খ)

তবতভন্ন ানোাআন গণমোিযযম াংবোেকমী  োাংবোতেকযেরযক কযোগয  তয াংবোে পতরযবলন কযন করযত পোযর

কাআ যক্ষ্য গযড় কতোোর েনয াংবোেকমীযের প্রতলক্ষ্যণর বযবস্থো করো।

ধারা-৪:
াংগঠদৈর পময়াি :
(ক)

তব  এ কক াআাঈ ২০১৪ োযর ১ো েোনুয়োরী কথযক শুরু যয়যে।

(খ)

ককন্দ্র  ক লোখোর কময়োে যব ০২ (েুাআ) বের।

ধারা-৫:
িয:
(ক)

িয ওয়ার পযাগযতা :

কযে, মোদ্রোো  তবশ্বতবেযোয় কথযক নূনযতম এএত/ মমোন পোল যত যব।

তোোরো যতে ককাঈ ভু  তথয তেযয় েয ন তোয তেন্ত পূববক তোর তবরুযে বযবস্থো  েয পে বোতত বয গণয যব।

ধারা-৬:
প্রধাৈ েৃষ্ঠদোক : কমোাঃ খোয়রু াঅম রতফক, প্রততষ্ঠোতো কচয়োরমযোন, বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ
াআাঈতনয়ন (তব  এ কক াআাঈ) প্রিোন পৃষ্ঠযপোক তযযব াননয াবেোন করযখযেন। পরবতীযত তযতন াঈক্ত াংগঠযনর
কযোগযতোলী বযতক্ত থোকযবন তততনাআ প্রিোন পৃষ্ঠযপোক এর েোতয়ত্ব পোন করযবন এবাং প্রিোন পৃষ্ঠযপোযকর কেয বো কমযয়,
ভোাআ েোতয়ত্ব পোন করযত পোরযব।

ধারা-৭:
াাংগঠদৈক কাঠাদমা :
বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়ন (তব  এ কক াআাঈ) এর কোঠোযমো তনম্নরূপ :
(ক)

ক োাংবোতেক  াংবোেকমীযের তনযয় াংগঠন তততর করো।

(খ)

তবভোগ, কেো, াঈপযেো, থোনো, াআাঈতনয়ন তনযয় কতমটি গঠন করো।

ধারা-৭ (ক):
াাংবাদিক াংগঠৈ : তব  এ কক াআাঈ লোখো গঠন প্রতিয়ো :
(১)

ক স্তযরর োাংবোতেক ানোাআন, তপ্রন্ট তমতডয়ো, াআযকট্রতনক্স তমতডয়ো, োতততযক  কখকযের তনযয় েয

যয়যেন তোযের বব ম্মততিযম াথবো তনববোচযনর মোিযযম BOSKU লোখো তনম্নরূযপ গঠিত যব।
(২)

কোযের ুতবিোযথব তব  এ কক াআাঈ এর প্রিোনগণ লোখো মূযর ভোপতত যবন। ককোথো BOSKU এর প্রিোন

লোখোর ভোপতত যত াুতবিো কেখো তেয েযযের মনতযকযর তভতিযত ভোপতত তনববোতচত যব।

বাাংাদিল অৈাইৈ াাংবাদিক কযাণ ইউদৈয়ৈ দৈম্নরূদে গঠিত দব:
০১.

কচয়োরমযোন

- ১ েন

০২.

ভোাআ কচয়োরমযোন

- ২ েন

০৩.

মো তচব

- ১ েন

০৪.

যুগ্ম মো তচব

- ১ েন

০৫.

েপ্তর ম্পোেক (তচব)

- ১ েন

০৬.

ককোোিযক্ষ্

- ১ েন

০৭.

তলক্ষ্ো  কযোণ োাংস্কৃ ততক তবয়ক ম্পোেক

- ১ েন

০৮.

েয

- ৭ েন
বব দমাট

- ১৫ জৈ

এর কম দ ১১ (এগার) অথবা ০৭ (াত) িয দবদলষ্ট কদমটি করা যাদব।

(খ)

পূণবোঙ্গ কতমটি য়োর েনয প্রযয়োেনীয় াংখযক েয নো থোকয তনম্ন বতণবত েযক াঅহ্বোয়ক কতমটি যব। এর মযিয

যোোরো াাংল গ্রণ করযত পোরযব১.

(গ)
০১.

কযে, মোদ্রোো  তবশ্বতবেযোযয় েোত্রেোত্রীরো াাংল গ্রণ করযত যব এবাং প্রযয়োেন কম  বৃতে করযত পোরযব।

উেদজা/ পজা কদমটি :
োিোরণ পতরযের েয মন্ডীর মনতকয/ তনববোচযনর মোিযযম ানুর্ধ্ব ৩৭ (োাআতত্রল) েয তবতলষ্ট তবভোগ  কেো

কতমটিযত তনম্নরূপ কোযবতনববোী পতরে গঠিত যব।
েি

ধারা- ৭ (ঘ)

ভোপতত

- ১ েন

 ভোপতত

- ৩ েন

োিোরণ ম্পোেক

- ১ েন

যুগ্ম ম্পোেক

- ২ েন

 ম্পোেক

- ৩ েন

োাংগঠতনক ম্পোেক

- ১ েন

 োাংগঠতনক ম্পোেক

- ২ েন

প্রচোর ম্পোেক

- ১ েন

 প্রচোর ম্পোেক

- ২ েন

েপ্তর ম্পোেক

- ২ েন

ককোোিযক্ষ্

- ১ েন

িীড়ো  োাংস্কৃ ততক ম্পোেক

- ১ েন

তলক্ষ্ো  প্রতলক্ষ্ণ ম্পোেক

- ১ েন

 তলক্ষ্ো  প্রতলক্ষ্ণ ম্পোেক

- ২ েন

কযোণ ফোন্ড ম্পোেক

- ১ েন

োাংবোতেক তবয়ক ম্পোেক

- ১ েন

তথয  গযবণো ম্পোেক

- ১ েন

তোব তনরীক্ষ্ক তবয়ক ম্পোেক

- ২ েন

েয

- ২ েন

তনববোী েয

- ১১ েন

দব ও এ পক ইউ (১) ক মোনগর লোখো, কেো লোখো, মযবোেো োভ করযব এবাং কেো লোখোর ানুরূপ কতমটি গঠিত যব াঈপযেো গুযোযত।
কেযল কমোট ০৭ (োত) টি মোনগর কতমটি গঠন করো যব। ঢোকো, চট্টগ্রোম, রোেলোী, তযট, বতরলো, খুনো, রাংপুর।
(২) মোনগর লোখোর ািীনস্থ ক েয এ লোখোর োিোরণ েয তযযব গণয যব।
(৩) কেযল প্রততটি কযে, মোদ্রোো  তবশ্বতবেযোযয় লোখো কতমটি গঠন করো যব এবাং থোনোর যঙ্গ মেয় করযব।
বব কমোট = ৩৭ েন

ধারা-৭ (ঙ) :
াঈপযেো/ থোনো/ কেো/ মোনগরী/ তবভোগীয় কতমটি গঠযনর কক্ষ্যত্র ককন্দ্রীয় কতমটির ানুমতত োযপযক্ষ্ পে 
েোতয়ত্বলীযের াংখযো হ্রো বৃতে করো যোযব।

ধারা-৭ (চ) :
বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়ন ককন্দ্রীয় কতমটি। ককন্দ্রীয় াংগঠযনর স্তর মূ তনম্নরূপ:
(১)

েোতীয় তনববোী পতরে

(২)

েোতীয় প্রতততনতি পতরে

(৩)

ককন্দ্রীয় কোযবকরী কতমটি

(৪)

েোতীয় াঈপযেষ্টো পতরে

(৫)

ানোাআন নোরী োাংবোতেক তমতত (তব  এন এ এ)

ধারা-৮:
জাতীয় দৈবব াী েদরি :
(ক)

েোতীয় তনববোী পতরে ১৮১ েয তবতলষ্ট যব।

(খ)

েোতীয় তনববোী পতরে তনম্নরূযপ গঠিত যব:

ভোপতত

- ১ েন

 ভোপতত

- ৯ েন

মো তচব (কযিটোরী কেনোযর)

- ১ েন

যুগ্ম মো তচব (েযয়ন্ট কযিটোরী কেনোযর)

- ৬ েন

কোরী মো তচব (এযোতস্ট্যোন্ট কযিটোরী কেনোযর) - ৬ েন
োাংগঠতনক তচব

- ৬ েন

তলক্ষ্ো  োাংস্কৃ ততক তচব

- ৬ েন

প্রচোর তচব

- ৬ েন

প্রতলক্ষ্ণ তচব

- ৬ েন

তথয  গযবণো তচব

- ৪ েন

পোঠযিম  পোঠযূচী তবয়ক তচব

- ৪ েন

তলক্ষ্ো পরোমলব তচব

- ৬ েন

েোত্রেোত্রী তবয়ক তচব

- ৬ েন

েপ্তর তচব

- ১ েন

কোরী োাংগঠতনক তচব

- ৩ েন

ককোোিযক্ষ্

- ১ েন

প্রকোলনো তচব

- ১ েন

াঅন্তেবোততক তবয়ক তচব

- ১ েন

েয

- ১০৪ েন
বব দমাট- ১৮১ জৈ

ধারা- ৮ (ক) :
জাতীয় দৈবব াী েদরদির কাঠাদমা :
কচয়োরমযোন/ ভোপতত (ককন্দ্রীয়) ০১ (এক) েন।
প্রতত তবভোগ/ মোনগরী/ প্রতত কেো লোখোর ভোপতত  োিোরণ ম্পোেযকর পেোতিকোর বয ককন্দ্রীয় কতমটির
েয থোকযব। কয ক কেো/ মোনগরীযত াঅহ্বোয়ক কতমটি থোকযব কখোযন কেো কতমটির াঅহ্বোয়ক  েয তচব
থোকযবন। কেযলর ৬৪ টি কেো  ৭ টি মোনগরী কথযক ০২ (েুাআ) েন কযর কমোট ১৪০ েন েয যবন।
কমোট ১৪০ + ১ েন ককন্দ্রীয় কতমটির কচয়োরমযোন/ ভোপতত = ১৪১ েয ভোয় তমতত যয় ককন্দ্রীয় কোযবকরী
কতমটি প্রস্তোবিযম ৪০ (চতিল) েন েয তনম্নততখত কযোটোগতরযত মযনোনয়ন কেযবন।

মদৈায়ৈ প্রদিয়া :
(১)

াবরপ্রোপ্ত ততনক, পুতল, তলক্ষ্ক  ব িরযনর বোতনী  রকোরী প্রততষ্ঠোযনর কোকযের এাআ কতমটিযত েয

যত পোরযব।

কযাণ ফান্ড প্রদিয়া ও লতবাবী:
(১)

প্রতত েয ফরম বোবে এককোীন ১০০/- (একলত) টোকো েমো রোখযত যব। ফরম প্রিোন কোযবোযয় পোঠোযত যব।

(২)

প্রতত েযযক কযোণ ফোযন্ডর েনয ৫০/- (পঞ্চোল) টোকো োযর প্রতত মোয প্রযতযক কেো  াঈপযেোর ভোপতত

মোিযযম তনতেব ষ্ট বযোাংক একোাঈযন্ট েমো করযত যব।
(৩)

এাআ কযোণ ফোযন্ডর টোকো ককোন েয যতে াুস্থ য়, তমথযো মোমোর তলকোর ন। তোয এাআ ফোন্ড কথযক াঅতথবক

যযোতগতো করো যব।
(৪)

ককোন নোরী েয’র তবযয় য ককন্দ্রীয় কতমটির বরোবযর াঅযবেন করয তোযক ২০০০/- (েুাআ োেোর) টোকো কচক

প্রেি বুতঝযয় কেয়ো যব। েযপ্রোতপ্তর বয় যত যব নূনযতম ২ মো কথযক ১ বের। ১ বের কথযক ৫ বের য ৬০০০/(েয় োেোর) টোকো প্রেোন করো যব।

(৫)

ককোন েয’র মৃতুয য াতভভোবযকর ানুমততিযম েোফযনর ক বযয় াংগঠযনর পক্ষ্ কথযক প্রেোন করো যব।

(৬)

ককোন েয প্রতত মোয ৫০/- (পঞ্চোল) টোকো কযর ফোযন্ড একোিোযর ০৩ (ততন) মো নো তেয তোযক েযপে কথযক

বোতত বয গণয যব।
(৭)

ককন্দ্রীয় কতমটির ানুমতত েোড়ো ককোন েয নগে াঅতথবক কনযেন করযত পোরযবন নো। তোয ককন্দ্রীয় কতমটি

ককাঈ এেনয েোয়ী থোকযবন নো।
(৮)

ককোন েয াোমোতেক কোযবকোপ  রোষ্ট্রতবযরোিী ককোন কমবকোযন্ড েতড়ত য ককন্দ্রীয় কতমটির তেন্ত পূববক

প্রমোতণত য তোর তবরুযে াঅাআনোনুগ বযবস্থো কনয়ো যব এবাং তমথযো প্রমোতণত য তোযক াংগঠন কথযক োতববক যযোতগতো
করো যব।
(৯)

বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়ন এ াঅেীবন েয য কযোণ ফোযন্ড ৩,০০০/- (ততন োেোর)

টোকো েমো তেযত যব।

ধারা- ৮ (খ) :
জাতীয় দৈবব াী েদরি গঠদৈর প্রদিয়া:
(১)

েোতীয় তনববোী পতরে গঠযনর প্রতিয়োয় ককন্দ্রীয় ভোপতত, তনববোচন কতমলযনর েোতয়ত্ব পোন করযবন।

(২)

১৪০ েন কেো  মোনগর প্রতততনতি (প্রযতযক কেো  মোনগর লোখোর ভোপতত/ োিোরণ ম্পোেক) এবাং

মযনোনীত ৪০ েন তনববোী পতরে েয কথযক কযর ঐকযমযত/ কন্ঠযভোট/ বযোযটর মোিযযম ৯ (ক) িোরো কমোতোযবক
তনববোতচত ককন্দ্রীয় ভোপতত ৭৭ েন কমবকতব ো তনববোতচত করযব। বোকী ১০৪ েন েয তযযব থোকযব।

ধারা- ৮ (গ) :
জাতীয় প্রদতদৈদধ েদরি :
(ক)

েোতীয় তনববোী পতরযের কমবকতব ো  েযগণ পেোতিকোর বয প্রতততনতি পতরযের েয থোকযবন।

(খ)

প্রযতযক কেো  মোনগর তনববোী পতরযের কমবকতব ো  েযগণ প্রতততনতি পতরযের েয তযযব থোকযবন।

ধারা- ৮ (ঘ) :
পকন্দ্রীয় কাযব করী কদমটি (স্ট্যাদন্ডাং কদমটি)

(১)

বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যনর ককন্দ্রীয় কোযবকরী কতমটি ানুর্ধ্ব ১৫ েয থোকযব।

(২)

ককন্দ্রীয় কচয়োরমযোন প্রস্তোযব েোতীয় তনববোী পতরযের ানুযমোেন  স্ট্যোতন্ডাং কতমটি গঠিত যব।

(৩)

কোযবকরী কতমটির েয াবলযাআ তনববোী পতরে কমবকতব ো/ েযগযণর মযিয কথযক যব।

(৪)

ককন্দ্রীয় কোযবিম পতরচোনোর েনয কযোগয, োববক্ষ্তণক ময় তেযত পোযরন এমন বযতক্তগণাআ এ কোযবকরী কতমটির

েয মযনোনীত যবন।

ধারা- ৮ (ঙ) :
(ক)

ককন্দ্রীয় কোযবকরী কতমটির কচয়োরমযোযনর কনতৃ যত্ব কোযবিম চোোযব।

(খ)

মো তচব পেোতিকোর বয এ কতমটির প্রিোন তনববোী তযযব কোে করযব।

(গ)

কচয়োরমযোযনর প্রস্তোব িযম এবাং তনববোী পতরযের ানুযমোেযন াবতলষ্ট ১৩ েন েয মযনোনীত যব।

ধারা- ৮ (চ) :
জাতীয় উেদিষ্টা েদরি:
(১)

তব  এ কক াআাঈ এর তৎপরতো  কোযবিমযক াতিকতর গণমুখী করোর যক্ষ্য েোতীয় াঈপযেষ্টো পতরে নোযম

একটি াঈপযেষ্টো পতরে গঠিত যব।
(২)

েোতীয় াঈপযেষ্টো পতরে ানুর্ধ্ব ৪০ েয তবতলষ্ট যব।

(৩)

কেল বযরণয তচন্তোতবি, তলক্ষ্োতবি, াবরপ্রোপ্ত োাংবোতেক  ককন্দ্রীয় কতমটির কোযবকরী েয প্রস্তোব  তনববোী

পতরযের ানুযমোেযনর েোতীয় াঈপযেষ্টো পতরে গঠিত যব।

ধারা- ৮ (ছ) :
পজা/ উেদজা/ থাৈা উেদিষ্টা েদরি :
(১)

প্রযতযক কেো / াঈপযেো/ থোনো লোখোর ানুর্ধ্ব ১৭ েয তবতলষ্ট াঈপযেষ্টো পতরে থোকযব।

(২)

াবরপ্রোপ্ত াংগঠযনর েয, ততোকোঙ্খী তবতলষ্ট বযতক্ত, তচন্তোতবে  োাংবোতেক কেো লোখো মূযর প্রস্তোবনোয়

ককন্দ্রীয় কোযবকরী কতমটির ানুযমোেযনর এবাং াঈপযেো লোখোর প্রস্তোবনোয় কেো লোখোর ানুযমোেযনর কেো  াঈপযেো

াঈপযেষ্টো পতরে গঠিত যব। াংতিষ্ট লোখোর ভোপতত াঈপযেষ্টো পতরযের ভোপতত  োিোরণ ম্পোেক েয তচব
তযযব েোতয়ত্ব পোন করযবন।

ধারা- ৯:
েোতীয় তনববোী পতরযের কোযবোবী বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যনর তনববোী পতরযোআ চূ ড়োন্ত তেোন্ত 
যববোচ্চ ক্ষ্মতোর াতিকোরী। তনববোী পতরযের কোযবোবী তনম্নরূপ:
(ক)

বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যনর গঠনতে প্রণয়ন, াংযযোেন, াংযলোিন, াংরক্ষ্ণ  বোতত

কঘোণো করো।
(খ)

তব  এ কক াআাঈ- এর বব প্রকোর নীতত তনিবোরণী তেোন্ত গ্রণ  বোস্তবোয়ন করো।

(গ)

তব  এ কক াআাঈ-এর বোতবক বোযেট প্রণয়ন, াঅয়-বযযয়র বোতবক তোব গ্রণ  ানুযমোেন।

ধারা- ৯ (ক) :
জাতীয় প্রদতদৈদধ েদরদির কাযব াবী :
(ক)

েোতীয় প্রতততনতি পতরযের প্রিোন েোতয়ত্ব যো মনতকয/ কন্ঠযভোট/ কগোপন বযোযটর মোিযযম ককন্দ্রীয় ভোপতত

তনববোচন করো।
(খ)

েোতীয় তনববোী কতমটি কতৃব ক গৃীত পতরকল্পনো বোস্তবোয়ন  বোযেযটর প্রযয়োেনীয় াথব কযোগোযনর প্রযয়োেনীয়

পরোমলব েোন।
(গ)

তব  এ কক াআাঈ-এর ক্ষ্য  াঈযেলয বোস্তবোয়যন োতববক ভূ তমকো পোন।

ধারা- ৯ (খ) :
পকন্দ্রীয় কাযব করী কদমটির (স্ট্যাদন্ডাং কদমটি) এর কাযব াবী দৈম্নরূেঃ
(ক)

েোতীয় তনববোী পতরযের তেোন্তবী বোস্তবোয়ন।

(খ)

েোতীয় তনববোী পতরে ানুযমোতেত পতরকল্পনো  বোযেটমূ বোস্তবোয়ন।

(গ)

তব  এ কক াআাঈ- এর াঅয়  বযযয়র তোব াংরক্ষ্ণ।

(ঘ)

তব  এ কক াআাঈ- এর াঅবোবপযত্রর তোতকো প্রণয়ন  এগুযো াংরক্ষ্ণ।

(ঙ)

ািাঃস্তন, লোখো কতমটি মূ ানুযমোেন  বোতত করো, প্রযয়োেযন াস্থোয়ী/ াঅহ্বোয়ক কতমটি গঠন কযর কোযবিম

পতরচোনোর বযবস্থো করো।
(চ)

ািাঃস্তন লোখো মূযর াঈদ্ভূ ত মযোর মোিোন করো।

ধারা- ৯ (গ) :
জাতীয় উেদিষ্টা েদরদির কাযব াবী :
(ক) ককন্দ্রীয় তনবোী কতমটি পতরকল্পনো  তেোন্ত মূ বোস্তবোয়যন প্রযয়োেযন পরোমলব প্রেোন।
(খ) েোতীয়  াঅন্তেবোততক গুরুত্বপূণব তবযয় বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যনর কমবূচীযত তিয় াাংল
গ্রণ করো।
(গ)

ককন্দ্রীয় কচয়োরমযোযনর াঅহ্বোযন বৎযর কমপযক্ষ্ ১ বোর তবঠযক তমতত যয় তব  এ কক াআাঈ-এর কোযবিযম

াগ্রগততযত প্রযয়োেনীয় তেক তনযেব লনো প্রেোন।

ধারা- ৯ (ঘ) :
পজা/ উেদজা/ থাৈা উেদিষ্টা েদরদির কাযব াবী:
(ক)

কেো/ াঈপযেো/ থোনো কতমটি মূ গৃীত পতরকল্পনো বোস্তবোয়যন প্রযয়োেনীয় পরোমলব েোন।

(খ)

কেো  াঈপযেো, থোনো পযবোযয় তব  এ কক াআাঈ-এর কমবতৎপরতো কেোরেোর করো কমবূচী মূযর ববোত্মক

যযোতগতো েোন  তিয়ভোযব াাংলগ্রণ।
(গ)

কেো/ াঈপযেো/ থোনো লোখোয় াঈদ্ভূ ত মযো মোিোযন যযোতগতো করো।

ধারা- ১০ :
জাতীয় দৈবব াী েদরদির কমব কতবাগদণর পযাগযতা :
(১)

ভােদত :

বাাংাদিল অৈাইৈ াাংবাদিক কযাণ ইউদৈয়দৈর পজা ভােদত েদির জৈয অবলযই দৈম্ন দদখত
পযাগযতা ও গুণাবদ থাকদত দব:
(ক)

তোর বয় কমপযক্ষ্ ৩০ বের যত যব।

(খ)

কযে, তবশ্বতবেযোয় যত তনযম্ন পতরচোনোর াতভজ্ঞতো ম্পন্ন াঈচ্চ তলতক্ষ্ত য়োর তবিোন রযয়যে।

(গ)

োাংগঠতনক কোযে বযোপক াতভজ্ঞতো ম্পন্ন, ৎ  চতরত্রবোন এবাং েোতীয়  াঅন্তেবোততক পযবোযয় পতরতচতত।

(২)

 ভােদত :

(ক)

বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যনর কেো  ভোপতত পযের েনয স্দোতক াথবো ততনয়র

োাংবোতেক যত যব।

(৩)

মা দচব :
বাাংাদিল অৈাইৈ াাংবাদিক কযাণ ইউদৈয়দৈর মা দচব েদির জৈয দৈম্ন দদখত পযাগযতা ও

গুণাবীর অদধকারী দত দব:
(ক)

স্দোতক/ োাংবোতেকতোয় ৫ বেযরর বোস্তব াতভজ্ঞতো থোকযত যব।

(খ)

তব  এ কক াআাঈ-এর ককন্দ্রীয় কমবকতব োরূযপ কমবপযক্ষ্ ৫ বেযরর াতভজ্ঞতো থোকযত যব।

(গ)

ৎ, ুপতরতচত বযতক্তত্ব যত যব।

(ঘ)

াংগঠন পতরচোনোর েনয প্রযয়োেনীয় োাংগঠতনক কয়োগযতো ম্পন্ন যত যব।

(৫)

যুগ্ম ম্পািক  অৈযাৈয ম্পািক মন্ডীর পযাগযতা :

(ক)

বতব মোযন এএত  এাআচএত পো/ োাংবোতেকতোয় ৩ বেযরর াতভজ্ঞতো থোকযত যব।

(খ)

তব  এ কক াআাঈ- এর কোযে তনযবতেতপ্রোণ তযযব কযর কোযে গ্রণযযোগয যত যব।

(গ)

কেো/ মোনগর/ াঈপযেো/ থোনো পযবোযয় েোতয়ত্ব পোযনর াতভজ্ঞতো থোকযত যব।

(৬)

পজা/ মাৈগর ও উেদজা/ থাৈা লাখার কমব কতবাদির ৈূৈযতম পযাগযতা দৈম্নরূেঃ
কেো/ মোনগর াথবো াঈপযেো/ থোনো লোখোর ভোপতত,  ভোপতত, োিোরণ ম্পোেক পযের েনয তনযম্ন

স্দোতক/ মমোন পোল যত যব। াথবো ২ বেযরর োাংবোতেকতোয় বোস্তব াতভজ্ঞতো থোকযত যব।

ধারা- ১১ (ক):
কমব কতবাদির িাদয়ত্ব ও ক্ষমতা পকন্দ্রীয় পচয়ারমযাদৈর িাদয়ত্ব ও ক্ষমতা দৈম্নরূে :
(ক)

বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যনর কচয়োরমযোন াংগঠযনর প্রিোন তযযব তততন যববোচ্চ ক্ষ্মতোর

াতিকোরী।
(খ)

তততন েোতীয় তনববোী পতরে, েোতীয় প্রতততনতি পতরে  কোযবকরী কতমটির োযথ পরোমলবিযম তব  এ কক াআাঈ-

এর ক্ষ্য, াঈযেলয  াঅেলব বোস্তবোয়যন ববোত্মক প্রযচষ্টো চোোযবন।
(গ)

তততন েোতীয় াঈপযেষ্টো পতরে েোতীয় তনববোী পতরে, েোতীয় প্রতততনতি পতরে, কোযবকরী কতমটি  বোাংোযেল

ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যনর েোতীয়  াঅন্তেবোততক ক যম্মযন ভোপততত্ব করযবন।
(ঘ)

তততন ককন্দ্রীয় কোযবকরী কতমটির পরোমলব  তেোন্তিযম তব  এ কক াআাঈ-এর স্বোথব াংতিষ্ট তনতেব ষ্ট কোযে প্রযয়োেযন

কেল তবযেল ফর করযত পোরযবন। তব  এ কক াআাঈ এর যোনবোন েোড়ো তবযল প্রযয়োেযন দ্রুতযোন বযবোর করযত
পোরযবন এবাং েোতীয় তনববোী কতমটি পরবতীযত তবঠযক তো কপল ানুযমোেন তনযবন।
(ঙ)

েোতীয় তনববোী পতরে ককন্দ্রীয় কোযবকরী কতমটি ককোন তেোযন্তর বযোপোযর কভোট গ্রণ কোয াঈভয় পযক্ষ্ মোন

কভোট য তততন কোতষ্টাং কভোট প্রেোন করযত পোরযবন। তততন তব  এ কক াআাঈ-এর ফোযন্ডর োযথ াংগতত করযখ তলক্ষ্ো, াংস্কৃ তত,
কবো  মোে কযোণ মূক, ককোন োাংবোতেক াুস্থয য, ককোন েয াুস্থয য াথবো রুগ্ন য, কাআ েযযক াংগত
পতরমোণ াঅযোচনো কযর কেো  াঈপযেো ভোপতত কতৃব ক াঅযবেযনর পতরযপ্রতক্ষ্যত াথব োোযয করযত পোরযবন। তযব
খরযচর পযর তোর তনববোী পতরযের তবঠযক কপল করযত যব। পযর ানুযমোেন কযর তনযত যব।
(চ)

তবযল প্রযয়োেযন ২৪ ঘন্টোর কনোটিযল কয ককোন পতরযের েরুরী ভো মো তচযবর মোিযযম াঅহ্বোন করযত

পোরযবন।
(ছ)

ককোন েয াথবো ককোন াংবোেকমী াথবো ককোন োাংবোতেযকর মৃতুয য বো েুঘবটনো ঘটয তোৎক্ষ্তণক কেো/

াঈপযেো ক েয এক যয় াঅযোচনো কযর তোযক োতববক যযোতগতো করো এবাং মৃত বযতক্তর ক প্রকোর িমীয়
াঅনুষ্ঠোতনক কোযবোতের েনয োতববক বযবস্থো করো।

ধারা- ১১ (খ):
ভােদতগদণর িাদয়ত্বঃ
(ক)  ভোপততগণ ১ম, ২য়  ৩য় াআতযোতে াংখযো তেযয় ততনয়োতরটির তভতিযত তনতেব ষ্ট যবন এবাং ভোপততর
ানুপতস্থততযত িমোনুোযর াঈর্ধ্বতন  ভোপতত ভোপততর তেনতিন কোে চোতযয় যোযবন।

(খ)

 ভোপততগণ কতৃব ক াতপবত েোতয়ত্ব পোন করযবন। তযব ভোপততযক প্রেি তবযল ক্ষ্মতো মূ প্রযয়োগ করযত

পোরযবন নো।

ধারা- ১১ (গ):
মা দচদবর িাদয়ত্ব :
মা দচব দৈবব াী ক্ষমতাপ্রাপ্ত বযদি দদদব পচয়ারমযাদৈর াদথ েরামলব িদম দব ও এ পক ইউ-এর
যাবতীয় কাযব াবী েদরচাৈা করদবৈ। কাযব াবী দৈম্নরূেঃ
(ক)

তততন কচয়োরমযোযনর োযথ পরোমলব িযম েোতীয় তনববোী পতরে েোতীয় প্রতততনতি পতরে, ককন্দ্রীয় কোযবকরী

কতমটির তনয়তমত ভো াঅহ্বোন করযবন। ভো মূযর কোযব তববরণী ততপবে করযবন এবাং এ ব তববরণী পোঠোযত
ানুযমোেন গ্রণ করযবন।
(খ)

তততন তব  এ কক াআাঈ-এর েোতীয় স্থোবর াস্থোবর ম্পতি  াঅবোবপযত্রর একটি পূণবোঙ্গ তোতকো তততর করযবন

এবাং কচয়োরমযোন দ্বোরো স্ট্ক করতেস্ট্রোর ানুযমোেন করোযবন।
(গ)

তততন তব  এ কক াআাঈ-এর ততব াংগ্র, েোতীয় তনববোী পতরে কতৃব ক তনিবোতরত চোাঁেো  ববপ্রকোর াথব াংগ্রযর

বযবস্থো তনযবন। াংগৃীত াথব তব  এ কক াআাঈ এর ফোযন্ড এবাং কযোল বতযত তন্নযবল করত কচয়োরমযোনযক াবতত কযর
তোর প্রতত স্বোক্ষ্র গ্রণ করযবন।
(ঘ)

তততন তব  এ কক াআাঈ-এর োাংগঠতনক কমবতৎপরতো বো াঈক্ত াংগঠন াংিোন্ত তবযল ককোন কোযে তব  এ কক

াআাঈ-এর খরযচ ভোপততর ানুযমোেন োযপযক্ষ্ গৃীত যব।

ধারা- ১১ (ঘ) :
যুগ্ম মাদচদবর িাদয়ত্ব ও ক্ষমতা :
যুগ্ম মোতচবগণ ক কোযে মোতচবযক যযোতগতো করযবন এবাং মো তচযবর ানুপতস্থততযত ককন্দ্রীয় কোযবকরী
কতমটি প্রেি কোযবোতে পতরচোনো করযবন।

ধারা- ১১ (ঙ) :
কারী মাদচদবর িাদয়ত্ব ও ক্ষমতা :

কোরী মোতচবগণ ক কোযে মোতচব  যুগ্ম মোতচবগণযক যযোতগতো করযবন। তবভোগীয় ম্পোেক
মন্ডীযক পরোমলব কেযবন। কোযবকরী কতমটি কতৃব ক াতপবত েোতয়ত্ব মূ পোন করযবন।

ধারা- ১১ (চ) :
াাংগঠদৈক দচদবর িাদয়ত্ব :
(ক)

োাংগঠতনক তচবগণ তব  এ কক াআাঈ- কক লতক্তলোী াংগঠন তোযব গযড় কতোোর েনয মোতচব  কোযবকরী

পতরযের পক্ষ্ কথযক গৃীত তেোন্ত মূ বোস্তবোয়ন করযবন।
(খ)

ািাঃস্তন লোখো মূযর তরযপোটব াংগ্র, মযো তচতিত করণ, মোিোযনর াঈযেযোগ গ্রণ, কয ক এোকোয় তব  এ

কক াআাঈ-এর লোখো মেবুত কনাআ কখোযন াংগঠন গযড় কতোোর পেযক্ষ্প কনযবন।
(গ)

মো তচযবর ানুমততিযম ককন্দ্রীয় তব  এ কক াআাঈ-এর খরযচ াংগঠযনর প্রযয়োেযন লোখো মূ ফর করযবন।

(ঘ)

তব  এ কক াআাঈ-এর েয ফমব পূরণ এবাং তোর ডোটো াংরক্ষ্ণ  েয াংখযো বৃতের পেযক্ষ্প কনযবন।

(ঙ)

ককন্দ্রীয় ভোমূয ততখতভোযব োাংগঠতনক তরযপোটব কপল করযবন।

ধারা- ১১ (ছ) :
দলক্ষা ও াংস্কৃ দত দচদবর িাদয়ত্ব :
(ক)

কযে  তবশ্বতবেযোয় পযবোযয় াঈন্নয়যন  াংস্কৃ ততর তবকোল োিযন তব  এ কক াআাঈ গৃীত োতববক পতরকল্পনো মূ

বোস্তবোয়ন করযবন।
(খ)

তলক্ষ্োর াঈন্নয়যন যথোযথ  াঈপযযোগী প্রস্তোবনো ততরী  কোযবকরী কতমটিযত াঈপস্থোপন করযবন। তনববোী পতরযের

ানুযমোেযনর পর মোতচযবর োযথ পরোমযলবর তভতিযত বোস্তবোয়যনর পেযক্ষ্প গ্রণ করযবন।

ধারা- ১১ (জ):
প্রচার দচদবর িাদয়ত্ব :

(ক)

তব  এ কক াআাঈ-এর পক্ষ্ কথযক প্রকোতলত প্রচোর পত্র/ যোন্ডতব/ তফযট ক লোখোয় তবতরযণর বযবস্থো গ্রণ

করযবন।
(খ)

ককন্দ্রীয় তব  এ কক াআাঈ-এর কপ্র তবজ্ঞতপ্ত/ প্রচোরপত্র ততরী  প্রকোযলর বযবস্থো গ্রণ করযবন।

ধারা- ১১ (ঝ) :
প্রদলক্ষণ দচদবর িাদয়ত্ব:
(ক)

তলক্ষ্ক  কমবচোরীযের তলক্ষ্ো  কপলোগত মোন াঈন্নয়যন ককন্দ্রীয় পতরকল্পনো াঅযোযক মো তচযবর োযথ

পরোমলবিযম ককন্দ্রীয়  লোখো মূ তবয় তভতিক এবাং প্রলোতনক তবযয় প্রতলক্ষ্যণর পতরকল্পনো গ্রণ  বোস্তবোয়যনর বযবস্থো
গ্রণ করযবন।

ধারা- ১১ (ঞ):
তথয ও গদবণা দচদবর িাদয়ত্ব:
(ক)

কযে  তবশ্বতবেযোয় পযবোযয তবতভন্ন তথয াংগ্র করো।

(খ)

তলক্ষ্ো, প্রতলক্ষ্ণ  গযবণো াংিোন্ত যোবতীয় তথয াংগ্র করো।

(গ)

ককন্দ্রীয়  কেো পযবোযয় গযবণোর েনয তথয বযোাংক  মৃে োাআযেরী প্রততষ্ঠো  পতরচোনো করো।

ধারা- ১১ (ট):
োঠযিম ও োঠযূচী দবয়ক দচদবর িাদয়ত্ব:
(ক)

কযে, তবশ্বতবেযোয় তবতভন্ন স্তযরর তলক্ষ্ো প্রততষ্ঠোযনর পোঠযিম  পোঠযূচী াংগ্র করো।

(খ)

কযে, তবশ্বতবেযোয় পযবোযয় তবেযমোন পোঠযিম  পোঠযূচীর কেোত্রƒটি তচতিত করো এবাং মোিোযনর প্রস্তোবনো

ততরী করো।
(গ)

পোঠযিম  পোঠযূচীযক যুযগোপযযোগী  াঅন্তেবোততক মোযন াঈন্নীত করোর েনয ুতনবিোতরত প্রস্তোবনো ততরী  তনববোী

কতমটিযত াঈপস্থোপযনর েনয কোযবকরী কতমটিযত কপল করো।

ধারা- ১১ (ঠ) :
দলক্ষক-কমব চারী কযাণ দচদবর িাদয়ত্ব:
(ক)

তলক্ষ্ক-কমবচোরীগযণর মযো মূ তচতিতকরণ, মোিোযনর প্রস্তোবনো ততরী  কোযবকরী পতরে ভোয় াঈপস্থোপন।

ধারা- ১১ (ড):
ছাত্র দবয়ক দচদবর িাদয়ত্ব:
েোত্রেোত্রীযের তলক্ষ্োর মোন, োাংস্কৃ ততক মোনতকতো ৃতষ্ট, ভো ফোফযর াঈদ্ভু ে করণ, তলক্ষ্ক-তলতক্ষ্কোযের োযথ
ম্পকব াঈন্নয়ন, ভতবযত কমবপন্থো ম্পযকব যচতন করো  াইমোন াঅতকেো ম্পযকব ঠিক তেক তনযেব লনো প্রেোযনর েনয েোত্রেোত্রীযের তবযল তত্ত্বোবিোন প্রযয়োেন। এ যক্ষ্য ককন্দ্রীয় েতময়োত কতৃব ক গৃীত একটি লতক্তলোী েোত্র াংগঠন গযড় কতোোর
পতরকল্পনো বোস্তবোয়যনর েনয েোত্র তবয়ক ম্পোেযকর েোতয়ত্ব  কতব বয াযনক বযোপক। এব েোতয়যত্বর মযিয রযয়যে ঃাঃ
(ক)

েোত্র াংগঠনযক পরোমলব েোন, তোযের োাংগঠতনক পতরকল্পনো  বোযেট তততরযত যযোতগতো করো, াংগঠন

পতরচোনোর েনয প্রযয়োেনীয় াথব কযোগোযন যযোতগতো করো। ককন্দ্রীয়  লোখো মূযর তনববোচন পতরচোনো  েোত্রযের াআমী
 োাংগঠতনক প্রতলক্ষ্যণর বযবস্থো গ্রণ।
(খ)

েোত্রযের তলক্ষ্ো  পতরযবলগত মযো মূ তচতিত করণ  মোিোযনর প্রস্তোবনো ততরী এবাং কোযবকরী কতমটিযত

াঈপস্থোপন।
(গ)

কমিোবী েোত্রেোত্রীযের কখোপড়োয় াঈদ্ভূ ে করোর েযনয তলক্ষ্ো বৃতি েোযনর প্রস্তোবনো ততরী  াঈপস্থোপন।

ধারা- ১১ (ঢ):
িপ্তর দচদবর িাদয়ত্ব:
(ক)

ককন্দ্রীয় েপ্তর তচব ককন্দ্রীয় েপ্তযরর ক নতথ াংরক্ষ্ণ করযবন।

(খ)

কোযবকরী কতমটি, তনববোী পতরযের তবঠক  ক তবঠক প্রযয়োেনীয় তথয  নতথ াঈপস্থোপন  রবরো করযবন

এবাং ভো মূযর কোযবতববরণীর খড়ো ততরী করযবন।
(গ)

ককন্দ্রীয় তব  এ কক াআাঈ- এর কপ্রতরত/ গৃীত েোয়োত পত্র, তচঠির কতপ াংরক্ষ্ণ করযবন।

(ঘ)

ককন্দ্রীয়  লোখো তব  এ কক াআাঈ মূযর াংবোে, তলক্ষ্ো াংিোন্ত াংবোে, তনবন্ধন, প্রবন্ধ াংরক্ষ্ণ করযবন।

(ঙ)

েোতয়ত্বলীগযণর ভো, যম্মন, তবঠযক াঅগমন তনগবমন  কোযবিযমর তেনতিন তরযপোটব াংরক্ষ্ণ  কোযবকরী

কতমটিযত াঈপস্থোপন করযবন।

ধারা- ১১ (ঢ) :
পকাাধযদক্ষর িাদয়ত্ব:
(ক)

ককোোিযযক্ষ্র তব  এ কক াআাঈ এর াঅয় বযয় াংরক্ষ্ণ করযবন। তনরীক্ষ্যণর েনয তনয়ম মোতফক তোব পত্র ততরী 

কপল করযবন।
(খ)

তব  এ কক াআাঈ এর াঅয়-বযয় াতডট তযস্ট্ম নতথপত্র াংরক্ষ্ণ করযবন।

ধারা- ১১ (ণ):
প্রকালৈা দচদবর িাদয়ত্ব:
(ক)

তব  এ কক াআাঈ এর প্রচোর পত্র/ তচঠি/ বুকযট/ মযোগোতেন/ োমতয়কী  গ্রন্থ প্রকোলনোর বযবস্থো করো।

ধারা- ১১ (ত):
আর্ন্বজাদতক দবয় দচদবর িাদয়ত্ব:
(ক)

াঅন্তেবোততক াঙ্গযন তলক্ষ্ো প্রতলক্ষ্যণর ববযল পযবোয় ম্পযকব তরযপোটব ততরী করো।

(খ)

তলক্ষ্ো প্রতলক্ষ্ণ াংিোন্ত াঅন্তেবোততক কফোরোম/ াংস্থোর োযথ কযোগোযযোগ স্থোপন করো।

(গ)

তব  এ কক াআাঈ-এর াঅন্তেবোততক পযবোযয় পতরতচত কযর কতোোর েনয তবতভন্ন াংগঠন/ াংস্থোর োযথ োাংগঠতনক

কযোগোযযোগ স্থোপন  ফযরর মোিযযম পোরস্পতরক ম্পকব াঈন্নয়ন।

ধারা- ১১ (থ) :
দৈবব াী িয :

(ক)

তনববোী েযগণ োতববক কোযে ককন্দ্রীয় তব  এ কক াআাঈ এবাং লোখো মূয যযোতগতো করযবন। তব  এ কক াআাঈ

গৃীত পতরকল্পনো বোস্তবোয়ন তিয় ভূ তমকো পোন করো।

ধারা- ১১ (ি):
তনববোী পতরযের ক তচব  েয মোতচযবর োযথ পরোমলব কযর তনে তনে তবভোযগর কোে ম্পোেন
করযবন।

ধারা- ১২:
আহ্বায়ক কদমটি:
কেো/ মোনগর/ াঈপযেো/ থোনো লোখোয় গঠনতে কমোতোযবক পূণবোঙ্গ কতমটি করো ম্ভব নো য কেো  মোনগর
কক্ষ্যত্র একেন াঅহ্বোয়ক, েু েন যুগ্ম াঅহ্বোয়ক  এক েন েয তচব এবাং প্রযযোেনীয় াংখযক েয মেযয াঅহ্বোয়ক
কতমটি কোে চোতযয় যোযব এবাং ককন্দ্র কতৃ ক তনিবোতরত মযয়র মযিযাআ পূণবোঙ্গ কতমটি গঠযনর কোে ম্পন্ন করযব। াঈপযেো/
থোনো লোখোয় একেন াঅহ্বোয়ক ১ েন যুগ্ম াঅহ্বোয়ক  একেন েয তচব  প্রযয়োেনীয় াংখযক েয তনযয় াঅহ্বোয়ক
কতমটি গঠিত যব।

ধারা- ১৩:
াাংগঠদৈক প্রদিয়া ও দৈবব াচৈ:
তব  এ কক াআাঈ-এর কোযবকোয কময়োে পূণব বোর ০৬ (েয়) মোযর মযিয েতময়োযতর ববস্তযরর লোখো মূযর
তনববোচন  েোতীয় তনববোী পতরযের তনববোচন াবলযাআ ম্পন্ন যত যব।

দৈবব াচৈ প্রদিয়া দৈম্ন রূে:
ধারা- ১৩ (ক):
কদজ/ দবশ্বদবিযায় লাখা দৈবব াচৈ:
াঈপযেো/ থোনো তব  এ কক াআাঈ ভোপতত োিোরণ ম্পোেক  োাংগঠতনক ম্পোেক মেযয় একটি তনববোচনী
কতমলন কযে/ তবশ্বতবেযোয় লোখোর তনববোচন ম্পোেনো করযবন। াঈপযেো/ থোনো লোখোয় পূনবোঙ্গ কতমটি নো থোকয
াঅহ্বোয়ক, যুগ্ম াঅহ্বোয়ক  েয তচব াঈক্ত লোখোর তনববোচন পতরচোনো করযবন।

ধারা- ১৩ (খ) :
উেদজা/ থাৈা লাখা দৈবব াচৈ:
কেো লোখোর ভোপততর কনতৃ যত্ব একেন  ভোপতত, োিোরণ ম্পোেক  োাংগঠতনক ম্পোেক মেযয় গঠিত
তনববোচন কতমলন াঈপযেো/ থোনো লোখোর তনববোচন পতরচোনো করযবন। তযব এ কতমলন ককন্দ্রীয় তনববোচন কতমলন কতৃব ক
ানুযমোতেত যত যব। প্রযয়োেযন তনববোচন তেোরকীর েনয ককন্দ্রীয় তনববোচন কতমলন প্রতততনতি তনযয়োগ করযব। প্রযয়োেযন
কতমলন ককযন্দ্রর যযোতগতো কনযবন। পূণবোঙ্গ কেো কতমটি নো থোকয কেো াঅহ্বোয়যকর কনতৃ যত্ব যুগ্ম াঅহ্বোয়ক  েয তচব
মেযয় গঠিত কতমলন তনববোচন পতরচোনো করযবন।

ধারা- ১৩ (গ):
থাৈা/ উেদজা, পজা/ মান্গর লাখার দৈবব াচৈ েদরচাৈা :
থোনো/ াঈপযেো/ কেো/ মোনগর লোখোর তনববোচন পতরচোনোর েনয েোতীয় তনববোী পতরে মোতচযবর কনতৃ যত্ব ৭
েয তবতলষ্ট ককন্দ্রীয় তনববোচন কতমলন গঠন করযব। এাআ কতমলন থোনো/ াঈপযেো, কেো  মোনগর লোখো মূযর তনববোচন
ূষ্ঠু  াবোে তনরযপক্ষ্ করোর েনয তবতি মোো ততরী করযবন। তনববোচন পতরচোনোর েনয লোখো তনববোচন কতমলন গঠন,
তরটোতনবাং াতফোর/ কোরী তরটোতনবাং াতফোর ানযোনয কমবকতব ো তনযয়োগ করযবন।

ধারা- ১৩ (ঘ):
জাতীয় দৈবব াী েদরি দৈবব াচৈ :
(ক)

ককন্দ্রীয় তনববোী পতরে তনববোচযন ভোপতত প্রিোন তনববোচন কতমলনোর তযযব েোতয়ত্ব পোন করযবন। তনববোচনযক

ুষ্ঠু  ুিরভোযব ম্পোেযনর েনয কোযবকরী পতরযের তেোন্ত কমোতোযবক াঈপযেষ্টো পতরযের েুেন ম্মোতনত েযযক
কোরী কতমলনোর মযনোতনত করযবন। এ ততন েযযর তনবোচনী কতমলন েোতীয় তনববোী পতরে তনববোচন পতরচোনো
করযবন। গঠনতযের িোরো ৮ এর ক  খ াঈপিোরো কমোতোযবক ভোপতত তনববোতচত ১৪০  মযনোনীত ৪০ েন কমোট ১৮০
েযনর তবঠক াঅহ্বোন কযর প্রস্তোবনো/ াঅযোচনো োযপযক্ষ্ মনতকয/ কগোপন বযোযট েোতীয় তনববোী পতরে গঠন করযবন।
ককোন পযে যতে মোন াংখযক কঘোণো করযবন তততনাআ মযনোনীত গণয যবন।

ধারা- ১৩ (ঙ)
পকন্দ্রীয় কাযব করী কদমটি দৈবব াচৈ (স্ট্যাদন্ডাং কদমটি):
ককন্দ্রীয় তনববোী পতরে গঠিত বোর পর প্রথম ভোয় গঠনতযের িোরো ৮ (ঘ) কমোতোযবক কোযবকরী কতমটি গঠিত যব।
ভোপতত  মোতচব পেোতিকোর বয এবাং তনববোী পতরযের মতোমযতর তভতিযত ১৩ েন েয মযনোনয়যন কমোট ১৫ েয
তবতলষ্ট পতরে গঠিত যব।

ধারা- ১৩ (চ):
জাতীয় উেদিষ্টা েদরি দৈবব াচৈ:
ককন্দ্রীয় কোযবকরী কতমটির প্রস্তোব  েোতীয় তনববোী পতরযের মথবযন েোতীয় াঈপযেষ্টো পতরে গঠিত যব।

ধারা- ১৩ (ছ):
পকন্দ্রীয় ভােদত দৈবব াচৈ:
(ক)

েোতীয় তনববোী পতরযের তেোন্তিযম ততন েয তবতলষ্ট তনববোচন কতমলন গঠিত যব। একেন প্রিোন তনববোচন

কতমলনোর েু েন তনববোচন কতমলনোযরর মেযয় ভোপতত তনববোচন কতমলন গঠিত যব।
(খ)

ভোপতত তনববোচযনর েনয গঠনতযের ১০ (১) নাং িোরোয় বতণবত কযোগযতো ানুযোয়ী েোতীয় তনববোী পতরে এক বো

একোতিক বযতক্তর পযোযন ততরী কযর প্রতততনতি পতরযের ভোয় প্রস্তোবনো াঅকোযর াঈপস্থোপন করযব । েোতীয় তনববোী
পতরযের প্রস্তোবনো কথযক প্রতততনতি পতরে ঐকযমত/ কন্ঠযভোট/ বযোযটর মোিযযম কয ককোন একেনযক ককন্দ্রীয় ভোপতত
তনববোচন করযবন।

ধারা- ১৪ :
দৈবব াচৈ:
(ক)

তনববোী কতমটির কময়োে পূণব বোর ৪ মো পূযবব ককন্দ্রীয় তনববোচন কতমলন গঠন করযবন।

(খ)

ককন্দ্রীয় তনববোচন কতমলন তনরযপক্ষ্ কথযক তনববোচনী তফী কঘোণোর পর তনম্ন বতণবত কময়োযের মযিয তনববোচন

ম্পন্ন করযত যব।

১)

তফী কঘোনোর তেন কথযক ১ম ৩০ তেযনর মযিয কযে, তবশ্বতবেযোয়, ২য় ৩০ তেযনর মযিয াঈপযেো/ থোনো

লোখো, ৩য় ৩০ তেযনর মযিয কেো/ মোনগর লোখো গঠযনর কোে ম্পন্ন যব। পরবতী ৩০ তেযনর মযিয ককন্দ্রীয় তনববোচন
ম্পন্ন করযত যব।
২)

প্রোথীযের ববপ্রকোর তনববোচনী প্রচোরণো কথযক ম্পূণব তবরত থোকযত যব। কগোটো তনববোচনী প্রতিয়োয় ককোন প্রোথী ানয

ককোন প্রোথীর তবরুযে বো বেনোম কযর বক্তবয বো প্রচোরণো করযত পোরযব নো।
৩)

কয ককোন স্তযরর তনববোচন েযযের মনতকয/ কন্ঠযভোট াথবো কগোপন বযোযটর মোিযযম ম্পন্ন করযত যব।

৪)

প্রযতযক স্তযর তনববোচন কতমলন প্রিোন ফোফ কঘোণো করযবন। ুতনিবোতরত েযক ু-স্পষ্টভোযব তযখ কতমলযনর

েযযের স্বোক্ষ্র ম্বতত কতপ াঈর্ধ্বতন লোখোয় তনববোচন ম্পন্ন য়োর ১০ তেযনর মযিয পোঠোযত যব। কযে, তবশ্বতবেযোয়
লোখো মূ াঈপযেো/ থোনো লোখোর ানুযমোেন কেযব। াঈপযেো/ থোনো, কেো/মোনগর লোখোর ানুযমোেন ককন্দ্রীয় কোযবকরী
কতমটি কেযব।

ধারা-১৫:
পকন্দ্রীয় তদব :
বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যন ততব তনম্নততখত পেততযত াংগৃীত যব।
(ক)

তব  এ কক াআাঈ এর তনববোী/ কোযবকরী কতমটি কতৃব ক তনিবোতরত মোতক/ তত্রমোতক/ বোতবক/ এককোীন চোাঁেো/

ানুেোন।
(খ)

তব  এ কক াআাঈ এর াঈন্নততর েনয বোতণতেযক প্রততষ্ঠোন/ কগোডোাঈন গযড় কতোো য তোর াঅয়।

(গ)

লোখো মূযর তনয়তমত চোেো।

(ঘ)

াঈপযেষ্টো পতরে েযযের তবযল ানুেোন।

(ঙ)

তব  এ কক াআাঈ এর ক্ষ্য াঈযেযলযর পতরপন্থী নয় এমন কেলী বো তবযেলী াংস্থো বো রকোর কথযক লতব ীন ানুেোন।

(চ)

তব  এ কক াআাঈ এর াঈযেযোযগ েোতীয় তনববোী পতরযের ানুযমোযে গঠিত বযবোয়ী প্রততষ্টোযনর াঅয়

(ছ)

তবতভন্ন তেব, গুরুত্বপূণব তবযল তবযল বযতক্ত/ াংস্থো কতৃব ক কেয়ো ানুেোন কথযক াঅয়।

ধারা-১৫:
(১)

তব  এ কক াআাঈ এর চোেো বো ানয কয ককোন প্রকোর ততব কথযক তব  এ কক াআাঈ এর কযোযণ বো স্বোযথব কয ভোযবাআ

াঅযব তো ককন্দ্রীয় তব  এ কক াআাঈ এর কবোয় কোযবকতর কতমটি এবাং ানযোনয ািাঃস্তন স্তযরর তনববোী পতরযের
তেোন্তিযম ানুযমোতেত বযোাংযক েমো রোখযত যব।
(২)

ককোন ম্পতি িয় তবিয় াংিোন্ত েত ভোপতত  মোতচব কতৃব ক ম্পোতেত  স্বোক্ষ্রকৃ ত যত যব। তবিয়ব্ধ

াথব াবলযাআ তব  এ কক াআাঈ একোাঈযন্ট েমো যত যব।
(৩)

তব  এ কক াআাঈ এর ভোপতত  মোতচব কোযবকরী পতরযের তেোন্ত িযম েুাআ েন েযযক যঙ্গ তনযয় বোেোর

যোচোাআ বোেোাআ কযর কয ককোন মূযযর মোোঃোমো  াঅবোবপত্র খতরে করযত পোরযবন। এ েনয ককোন প্রকোর ককোযটলযনর
প্রযয়োেন যব নো। তযব তোযত তনববোী পতরযের ানুযমোেন তনযত যব।

ধারা- ১৬ (ক) :
পকন্দ্রীয় দব ও এ পক ইউ-বাদব ক:
কোযবকরী কতমটি বৎযর ৬টি, েোতীয় তনববোী পতরে- বৎযর ২টি, েোতীয় প্রতততনতি পতরে/ াঈপযেষ্টো পতরেপুযরো কময়োযে ২টি।

ধারা- ১৬ (খ):
মাৈগর লাখা:
কোযব তনববোী পতরে- বৎযর ৬টি, াঈপযেষ্টো-১টি, যম্মন-বৎযর ১টি
ধারা- ১৬ (গ):
পজা/ উেদজা/ থাৈা লাখা :
কোযব তনববোী পতরে- বৎযর ৪টি, কেো/ াঈপযেো যম্মন-১টি।

ধারা- ১৭:
পৈাটিলঃ
(ক)

কোযবকরী কতমটির ভো কমপযক্ষ্ ৩ তেন পূযবব াঅহ্বোন করযত যব। তযব েরুরী প্রযয়োেযন ভোপতত ২৪ ঘন্টোর

কনোটিযল ভো াঅহ্বোন করযত পোরযবন।
(খ)

েোতীয় তনববোী পতরযের ভো কমপযক্ষ্ ১০ তেন পূযবব াঅহ্বোন করযত যব।

(গ)

েোতীয় প্রতততনতি পতরযের ভোর কমপযক্ষ্ ২০ তেন পূযবব াঅহ্বোন করযত যব।

(ঘ)

তবযল েরুরী াতিযবলযনর কনোটিল ২৪ ঘন্টো পূযবব েোরী করো যোযব।

(ঙ)

প্রযয়োেযন কটতযফোন, কুতরয়োর োতভব  তকাংবো বোতব ো বোক কপ্ররণ করো যোযব।

(চ)

প্রতততনতি পতরে, তনববোী পতরযের তচঠি েযযের মযিয একনযেযমন্ট ডোক/ কুতরয়োর োতভব যর মোিযযম

পোঠোযত যব।

ধারা- ১৮:
পকারাম :
(ক) কমোট েযযর ১/৩ ভোগ েযযর াঈপতস্থততযত কোযবকরী কতমটি/ তনববোী পতরে/ াঈপযেষ্টো পতরযের ককোরোম যব
তযব েোতীয় প্রতততনতি পতরযের েযযর াঈপতস্থততযত ককোরোম যব। প্রততটি তেোন্ত াঈপতস্থত েযযর ২/৩ াাংযলর কভোট বো
মনতযকযর তেোযন্ত গৃীত যব।
(খ)

ককোন েয াআচ্ছো করয ককোন তেোযন্তর পযক্ষ্ বো তবপযক্ষ্ মতোমত তেযয়যেন তো কোযব তববরণীযত াঈযিখ রোখোর েোবী

করযত পোরযবন।

ধারা-১৯:
েিচু যদত বা ইস্তফা :
(ক)

তব  এ কক াআাঈ এর ককোন েয বো কমবকতব ো তোর েোতয়ত্ব পোযন বযথব য াথবো গঠনতযের ককোন িোরো,

াঈপিোরো ামোনয করয াথবো পর পর ততনটি তমটিাং এ ানুপতস্থত কথযক াঈপযুক্ত কোরণ েলবোযত ামথব য াথবো তব  এ
কক াআাঈ-এর স্বোথব তবযরোিী ককোন কোে করয তকাংবো মতস্তষ্ক তবকৃ তত ঘটয াথবো কেযলর াপরোি াঅাআযন েন্ডপ্রোপ্ত য তোযক
েোতীয় তনববোী পতরযের তেোন্তিযম েয পে তকাংবো কমকতব োর পে যত াপোরণ করো যোযব।

(খ)

তনববোতচত / মযনোনীত ককোন েয রোতর াোমোতেক ককোন কোযে তপ্ত য াথবো াঅাআন লৃাংখো পতরপন্থী ককোন

কমবকোযন্ডর োযথ ম্পৃক্ত য তোর তবরুযে াঅতনত াতভযযোগ তয বয প্রমোতণত য তোর েয পে বোতত করো যোযব।
তযব ক াতভযযোযগর কক্ষ্যত্র াতভযুক্ত বযতক্তযক াঅত্মপক্ষ্ মথবযনর ুযযোগ তেযত যব।
(গ)

ককন্দ্রীয় পযোযয়র ককোন েয বো কমবকতব ো তোর পে কথযক াআস্তফো তেযত চোাআয তততন ভোপততর তনকট ততখত াআস্তফো

পত্র কপল করযবন। ভোপতত তো গ্রযণর পূযবব কোযবকরী কতমটিযত প্রযয়োেযন েোতীয় তনববোী পতরযের ভোয় তবযবচনোর েনয
াঈপস্থোপন করযবন এবাং পতরযের তেোযন্তর তভতিযত তো ানুযমোেন করযবন।
(ঘ)

কযে/তবশ্বতবেযোয়/ াঈপযেো/ থোনো/ কেো/ মোনগর লোখোর ভোপততর তবরুযে ানোস্থো প্রস্তোব াঈপস্থোতপত য

াঈর্ধ্বতন লোখোর ভোপতত াংতিষ্ট লোখোর তনববোী পতরযের ভোয় াঈপতস্থত কথযক তবয়টি তনষ্পতি করযবন।
(ঙ)

কযে/তবশ্বতবেযোয়/ াঈপযেো/ থোনো/ কেো/ মোনগর লোখোর ভোপতত ককোন কোরযণ স্বীয় পে যত াআস্তফো তেয

তততন তোর াঈর্ধ্বতন লোখোর ভোপততর বরোবযর তো েোতখ করযবন। াঈর্ধ্বতন লোখোর ভোপতত াংতিষ্ট লোখোর তনববোী
পতরযের পরোমলবিযম প্রযয়োেনীয় বযবস্থো তনযবন। ককোন কেো/ মোনগরী লোখোর ভোপতত াআস্তফো তেয ককন্দ্রীয় ভোপতত
বরোবযর েোতখ করযবন। াআস্তফো পত্র প্রোতপ্তর পর এ তবযয় ককন্দ্রীয় ভোপতত প্রযয়োেনীয় বযবস্থো তনযবন।
(চ)

ককন্দ্রীয় ভোপতত ককোন কোরযণ াআস্তফো তেযত াআচ্ছো করয প্রিোন পৃষ্ঠযপোক বরোবযর পেতযোগ পত্র েোতখ করযবন।

প্রিোন পৃষ্ঠযপোক কোযবকরী কতমটির ভোর তেোন্ত ানুযোয়ী এ তবযয় বযবস্থো গ্রণ করযবন।
(ছ)

ককোন স্তযরর তব  এ কক াআাঈ এর তনববোী পতরযের মযিয যতে মততবযরোি কেখো কেয় এবাং োাংগঠতনক কোযে

াচোবস্থোয় তনপততত য় তযব কোযবকরী কতমটির পরোমলবিযম ককন্দ্রীয় ভোপতত তববোেমোন তনববোী পতরে কভযঙ্গ তেযয় ৫৯ েযযর াঅহ্বোয়ক কতমটি গঠন করযত পোরযবন। াঅহ্বোয়ক কতমটির কময়োেকো কল য়োর াঅযগাআ তনয়ম মোতফক নতু ন
পতরে গঠন করযত যব।

ধারা- ২০:
লেথ ৈামা:
(ক)

তব  এ কক াআাঈ এর ক স্তযর তনববোচন/ মযনোনয়ন ম্পন্ন য়োর পর তব  এ কক াআাঈ এর ক স্তযর াঈর্ধ্বতন

লোখোর ভোপতত/ তনববোচন কতমলনোর এবাং ককযন্দ্রর কক্ষ্যত্র প্রিোন পৃষ্ঠযপোক/ প্রিোন তনববোচন কতমলনোর, ভোপততগযণর
লপথ বোকয পোঠ করোযবন। ভোপতত বোকী েোতয়ত্বলীগযণর লপথ বোকয পোঠ করোযবন।
(খ)

াঅতম...................................................................................................................

তপতো:................................................................................ কযে/ তবশ্বতবেযোয়/ থোনো/ াঈপযেো/ কেো/ মোনগর/

ককন্দ্রীয় লোখোর...................................................................... তনববোতচত যয়তে। াঅতম মো ৃতষ্টকতব োযক স্বোক্ষ্ী করযখ
লপথ করতে কয, বোাংোযেল ানোাআন োাংবোতেক কযোণ াআাঈতনয়যনর গঠনতে পূণবরূযপ কমযন চব। তব  এ কক াআাঈ কক
একটি লতক্তলোী াংগঠন তযযব গযড় কতোোর েনয লোরীতরক, মোনতক  াঅতথবক তথো োতববক যযোতগতো করযত েো
প্রস্তুত থোকব। তব  এ কক াআাঈ এর ক্ষ্য, াঈযেলয কমবনীতত পতরপন্থী ককোন কোযে বো ককোন াংস্থোর োযথ েতড়ত ব নো। তব 
এ কক াআাঈ এর েোতয়ত্ব পোনযক পতবত্র াঅমনত তযযব গণয করব। ৃতষ্টকতব ো াঅমোযক এ েোতয়ত্ব পোযনর লতক্ত  ো েোন
করুন। াঅমীন

