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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভাজাকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

বফর নাং ------------------,২০১৯ 

 

‘স্বেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থা বনফন্ধন  বনয়ন্ত্রণ- াংক্রান্ত বফদ্যভান াধ্যাদদ যবতপূফ বক াংদাধন াআা পুনাঃ প্রণয়ন  াংত 

কবযফায বনবভত্ত াঅনীত 

বফর 

স্বমদতু দীঘ ববদদনয পুযাতন  ‘স্বেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থামূ (স্বযবজদেন  বনয়ন্ত্রণ) াধ্যাদদ, ১৯৬১ যবতপূফ বক উায পুনাঃ 

প্রণয়ন কবযফায রদযে একটি নূতন াঅাআন প্রণয়ন কযা ভীচীন  প্রদয়াজনীয় 

 

স্বাআদতু, এতদ্বাযা বনম্নরূ াঅাআন প্রণয়ন কযা াআর- 

 

 

১। াংবযপ্ত বদযানাভ, প্রফতবন  প্রদয়াগ- 

(১) এাআ াঅাআন ‘স্বেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থা (বনফন্ধন  বনয়ন্ত্রণ) াঅাআন, ২০১৯’ নাদভ াবববত াআদফ; 

(২) াআা াবফরদে কাম বকয াআদফ; এফাং 

(৩) াআা ভগ্র ফাাংরাদদদ প্রদমাজে াআদফ। 

 

২। াংজ্ঞাথ ব-বফলয় ফা প্রদেয বযবি স্বকাদনা বকছু না থাবকদর এাআ াঅাআদন বনম্নরূ বুঝাাআদফ- 

(১) ‘াবডটয’ াথ ব ফাাংরাদদ চাট বাযড একাউন্ট্োন্ট্স্  াড বায (১৯৭৩ দনয ২ নাং যাষ্ট্রবতয াঅদদ) ানুমায়ী াবডট পাভ ব;  

(২) ‘ানুদান ফা চাাঁদা’ াথ ব ব্যবি, স্বগাষ্ঠী, এদজবি, াংস্থা, াংবফবধফদ্ধ াংস্থা/ব্যাফাবয়ক প্রবতষ্ঠান কর্তবক এাআ াঅাআদনয 

াধীন  

ভাজকল্যাণ এফাং উন্নয়ন কভ বকান্ড বযচারনায উদেদে প্রদত্ত নগদ ফা ান্য স্বকাদনাবাদফ প্রদত্ত চাাঁদা ফা ানুদান ফা 

যকায কর্তবক প্রদত্ত ানুদান; 

(৩) ‘ারাবজনক প্রবতষ্ঠান’ াথ ব স্বকাদনা াংস্থা, মাায স্বকাদনা াঅয় াংস্থায দস্য ফা ান্য কাায ভদধ্য বফতযণ কযা  

মাাআদফ না। উি াঅয় স্বকফর ভাজকল্যাণ এফাং উন্নয়নমূরক কভ বকাদন্ড ব্যয় কযা মাাআদফ; 

(৪) ‘কাম ববনফ বাী বযলদ’ াথ ব এাআ াঅাআদন বনফবন্ধত স্বকাদনা াংস্থা/প্রবতষ্ঠাদনয াধাযণ দস্য দ্বাযা বনফ বাবচত বযচারনা  

ল বদ; 

(৫) ‘কাম বক্রভ’ াথ ব এাআ াঅাআদনয তবদর ফবণ বত কাম বক্রভ; 

(৬) ‘গঠনতন্ত্র’ াথ ব াংস্থায গঠনতন্ত্র মাা বনফন্ধন কর্তবয কর্তবক ানুদভাবদত; 

(৭)  ‘তবর, াথ ব এাআ াঅাআদনয তবর; 

(৮) ‘ধাযা’ াথ ব এাআ াঅাআদনয স্বকাদনা ধাযা; 

(৯) ‘বনধ বাবযত’ াথ ব ধাযা ২৭ ানুমায়ী প্রণীত বফবধ দ্বাযা বনধ বাবযত; 

(১০) ‘বনফন্ধন কর্তবয’ াথ ব যকায কর্তবক যকাবয স্বগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা যভতাপ্রাপ্ত স্বকাদনা কভ বকত বা; 

(১১) ‘বনফবন্ধত’ াথ ব এাআ াঅাআদনয াধীন বনফবন্ধত; 

(১২)  ‘বফবধ’ াথ ব এাআ াঅাআদনয ধাযা ২৭-এয াধীদন যকায কর্তবক প্রণীত বফবধ; 

(১৩) ‘স্বফযকাবয াংস্থা ফা Non-Government Organisation (NGO)‘ াথ ব ফাাংরাদদদয াবেন্তদয  

স্বেচ্ছাদফামূরক কাম বক্রভ বযচারনা কবযফায উদেদে এনবজ বুেদযা কর্তবক বনফবন্ধত স্বকাদনা াংস্থা এফাং স্বকাদনা 

বফদদব যাদষ্ট্রয প্রচবরত াঅাআদনয াধীন বনফবন্ধত স্বকাদনা াংস্থা ফা এনবজ বুেদযায াধীদন বনফবন্ধত ফা াআায 

ান্তর্ভবি; 

(১৪) ‘ভাবযচারক’ াথ ব ভাজদফা াবধদপতদযয ভাবযচারক; 

(১৫) ‘যাষ্ট্র ভাবরকাধীন ফাবণবজেক ব্যাাংক’ াথ ব Bangladesh Bank Order 1972 (P.O.No.127 of 1972)  এয 

Article 2(J)  ানুমায়ী যাষ্ট্র ভাবরকানাধীন ফাবণবজেক ব্যাাংক; 

(১৬) ‘স্বযবজস্টায’ াথ ব এাআ াঅাআদনয াধীন াংযবযত স্বযবজস্টায; 

(১৭) ‘নদ’  াথ ব বনফবন্ধত াংস্থায ানুকূদর জাবযকৃত বনফন্ধন নদ; 

(১৮) ` স্বেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থা ফা Voluntary Social Welfare Organisation(VSO)’ াথ ব  
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তবদর ফবণ বত স্বম স্বকাদনা এক ফা একাবধক ভাজকল্যাণ  উন্নয়নমূরক কাম বম্পাদদনয উদেদে জনগণকর্তবক 

স্বেচ্ছায় প্রবতবষ্ঠত এফাং জনগদণযচাাঁদা, দান, ানুদান ফা যকাবয াাদেয উয বনব বযীর স্বকাদনা ারাবজনক, 

াযাজননবতক প্রবতষ্ঠান, বভবত ফা ানুরূ স্বকাদনা প্রবতষ্ঠান; এফাং  

(১৯) ‘াংস্থা’ াথ ব স্বকাদনা স্বেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থা, াংগঠন, স্বপাযাভ, বভবত,পাউদন্ডন, বশুদন, 

ট্রাস্ট,াঠাগাযফা উায স্বকাদনা াখা, মাা ভাজকল্যাণ এফাং উন্নয়নমূরক কভ বকাদন্ডয বত যুি। 

 

৩। াঅাআদনয প্রাধান্য- 

াঅাতত ফরফৎ ান্য স্বকাদনা াঅাআদনয ববন্নতয মাা বকছুাআ থাকুক না স্বকন এাআ াঅাআদনয বফধানাফবর প্রাধান্য াাআদফ।  

 

৪। বনফন্ধন ব্যতীত স্বকাদনা াংস্থা প্রবতষ্ঠা ফা াব্যাত যাখা- 

(১) এাআ াঅাআদনয বফধানাফবর ানুযণ ব্যতীত স্বকাদনা াংস্থা প্রবতষ্ঠা কযা ফা উা াব্যাত যাখা মাাআদফ না; 

(২) এাআ াঅাআন কাম বকয াআফায পূদফ ব ‘স্বেচ্ছাদফী  ভাজকল্যাণ  াংস্থামূ  (স্বযবজদষ্ট্রন  বনয়ন্ত্রণ ) াধ্যাদদ, ১৯৬১’ 

এয াধীদন বনফবন্ধত কর াংগঠনগুবর বফদ্যভান ফবরয়া গণ্য াআদফ; 

(৩) পূফ ব াআদত বফদ্যভান স্বকাদনা াংস্থা এাআ াঅাআদনয কাম বকয াআফায তাবযখ াআদত ১ (এক) ফৎদযয াবধককার চালু 

যাখা মাাআদফ না, মবদ না উি তাবযখ াআদত ৩০ (বি) বদফদয ভদধ্য ধাযা ৫-এয উধাযা (১) ানুমায়ী উায নাদভয 

ছাড়দিয জন্য ান্য স্বকাদনা াঅদফদন কযা না াআয়া থাদক। 

(৪) স্বমাআদযদি স্বকাদনা বফদ্যভান াংস্থা ম্পদকব ধাযা-৬ এয উধাযা (১) ানুমায়ী াঅদফদন কযা াআয়াদছ এফাং ধাযা ৬-এয 

উধাযা (২) ানুমায়ী উি াঅদফদন প্রতোখ্যান কযা াআয়াদছ, স্বাআদযদি উধাযা (৩) এ ফবণ বত ১ (এক) ফৎয ভদয়য 

ব্যফস্থা থাকা দে াঅদফদনটি প্রতোখ্যান কবযফায তাবযখ াআদত ৩০ (বি) বদফ ম বন্ত, াথফা ধাযা ২১-এয াধীন 

াঅবর বনষ্পবত্ত না য়া ম বন্ত াংস্থাটি চালু যাখা মাাআদফ।  

 

৫। নাদভয ছাড়ি গ্রণ- 

(১) স্বকাদনা ব্যবি ফা ভবি স্বকাদনা াংস্থা প্রবতষ্ঠা কবযদত চাবদর ফা স্বকাদনা ব্যবি ফা ভবি পূদফ ব প্রবতবষ্ঠত ানুরূ স্বকাদনা 

াংস্থা চালু যাবখদত াআচ্ছা কবযদর তাাদক ফা তাাদদযদক বনধ বাবযত দ্ধবতদত নাদভয ছাড়ি গ্রদণয জন্য বনফন্ধন কর্তবয 

ফযাফয াঅদফদন কবযদত াআদফ; 

(২) াঅদফদনকৃত নাদভ ানুরূ স্বকাদনা াংস্থা াআতাঃপূদফ ব বনফবন্ধত াআয়াদছ বক না, বনফন্ধন কর্তবয তাা মথামথবাদফ 

মাচাাআ-ফাছাাআ কবযয়া, বনবিত াআয়া, তাায ন্তবিক্রদভ াঅদফদনকাযী ব্যবি ফা ভবিয ানুকূদর একটি নাভ 

বনবদ বিকযণপূফ বক বনধ বাবযত দ্ধবতদত নাদভয ছাড়ি প্রদান কবযদফন; 

(৩) স্বকাদনা নাদভয ছাড়ি স্বদয়া াআদফ না, মবদ— 

(ক) উায ব্যফায প্রতাযণামূরক াআদত াদয ফা বফভ্রাবন্তয সৃবি কবযদত াদয; 

(খ) উযুি কর্তবয ফা ব্যবিয ানুভবত ব্যতীত, স্বকাদনা স্বদ ফা াঅন্তজবাবতক াংস্থা ফা াঅন্তজবাবতক চুবি ফা 

কনদবনদনয ভাধ্যদভ গঠিত স্বকাদনা াংস্থা ফা াবপদয নাভ, নাদভয াঅদ্যাযয ফা উায বত াভঞ্জস্যপূণ ব ফা 

াাংবফদল ব্যফায কযা য়; এফাং 

(গ) উি নাদভ স্বকাদনা াংস্থা গত ছয় ভা কাম বকয থাদক। 

(৪) স্বকাদনা যকাবয ফা াঅধাযকাবয ফা োয়ত্বাবত, স্থানীয় যকায াআতোবদ প্রবতষ্ঠাদনয নাদভয বত মবদ স্বকাদনা 

াংস্থায নাভ াভঞ্জস্যপূণ ব ফা াঅাংবক াভঞ্জস্যপূণ ব াআয়া থাদক, তদফ বনফন্ধন কর্তবয উি াংস্থায নাদভয ছাড়ি ফাবতর 

কবযদত াবযদফ। উি াংস্থাস্বক ধাযা ৫ (১) ানুমায়ী নূতন নাদভয ছাড়ি গ্রণ কবযদত াআদফ। 

 

৬। বনফন্ধদনয জন্য াঅদফদন- 

(১) ধাযা ৫-এয বফধান ানুমায়ী স্বকাদনা ব্যবি ফা ভবি নাদভয ছাড়ি প্রাপ্ত াআদর, তাাদক বনধ বাবযত  

বপ এফাং মূল্য াংদমাজন কয বফবধভারা, ১৯৯১-এয বফবধ ১৮ (াঅ) ানুমায়ী বনফন্ধন বপ াঅদাদয়য ভয় প্রদমাজে াদয 

মূক কতবন  কতবনকৃত মূক মথামথ স্বকাদড যকাবয স্বট্রজাবযদত জভা প্রদান কবযয়া বনধ বাবযত দ্ধবতদত বনফন্ধন 

কর্তবদযয বনকট বনফন্ধদনয জন্য াঅদফদন কবযদত াআদফ; 

(২) বনফন্ধন কর্তবয াঅদফদন াাআফায য বনধ বাবযত দ্ধবতদত প্রদয়াজনীয় তদন্ত ানুষ্ঠান ম্পন্ন কবযয়া াঅদফদন প্রাবপ্তয 

৯০ (নব্বাআ) বদফদয ভদধ্য উা ভঞ্জুয কবযদফন াথফা নাভঞ্জুদযয কাযণ উদেখপূফ বক উি বদ্ধান্ত াঅদফদনকাযী ব্যবি ফা 

ভবিদক বনধ বাবযত দ্ধবতদত াফবত কবযদফন; 
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(৩) বনফন্ধন কর্তবয াঅদফদন ভঞ্জুয কবযদর াঅদফদনকাযীদক বনধ বাবযত দ্ধবতদত ক্রবভক (বনফন্ধন নেয) একটি বনফন্ধন 

নদ প্রদান কবযদফন। 

(৪) বনফন্ধন কর্তবয উধাযা (৩)-এয াধীন প্রদত্ত নদ ম্পদকব বনধ বাবযত দ্ধবতদত একটি স্বযবজস্টায াংযযণ 

কবযদফন। 

 

৭। ান্য স্বকাদনা াঅাআদনয াঅতায় বনফবন্ধত াংস্থায বনফন্ধন- স্বেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থা (বনফন্ধন  বনয়ন্ত্রণ) াঅাআন, ২০১৯’ 

এয তবদরয াদথ াভজ্ঞস্যপূণ ব দর াঅদফবদত াংস্থাদক বনফন্ধন প্রদান কযা স্বমদত াদয; 

 

৮। বনফবন্ধত াংস্থায গঠনতন্ত্র  উায াংদাধন াআতোবদ- 

(১)এাআ াঅাআদনয াধীন বনফবন্ধত াংস্থায একটি গঠনতন্ত্র থাবকদফ, মাা বনফন্ধন কর্তবয কর্তবক ানুদভাবদত াআদফ; 

(২) বনফন্ধদনয জন্য াঅদফদদনয ভয় বনধ বাবযত পযদভ গঠনতদন্ত্রয খড়া প্রনয়ন কবযয়া বনফন্ধন কর্তবদযয বনকট স্ব 

কবযদত াআদফ; 

(৩) বনফন্ধন কর্তবয ধাযা ৬-এয উধাযা (৩) ানুমায়ী বনফন্ধন নদ প্রদাদনয ভয় ানুদভাবদত গঠনতদন্ত্রয ানুবরব 

াঅদফদনকাযীদক প্রদান কবযদফন; এফাং 

(৪) বনধ বাবযত দ্ধবতদত বনফন্ধন কর্তবদযয ানুদভাদন ব্যতীত বনফবন্ধত াংস্থায গঠনতদন্ত্রয স্বকাদনা াংদাধনাআ বফধ ফবরয়া 

গণ্য াআদফ না। 

 

৯। কাম ববনফ বাী বযলদ গঠন  ানুদভাদন াআতোবদ- 

(১) প্রদতেকটি বনফবন্ধত াংস্থায কাম ববনফ বাী বযলদ বনধ বাবযত দ্ধবত এফাং াংস্থায ানুদভাবদত গঠনতন্ত্র ানুমায়ী াধাযণ 

দস্যগণ দ্বাযা গঠিত াআদফ; 

(২) কাম ববনফ বাী বযলদ গঠদনয য বনধ বাবযত দ্ধবতদত বনফন্ধন কর্তবদযয ানুদভাদন গ্রণ কবযদত াআদফ; এফাং 

(৩) বনফন্ধন কর্তবদযয ানুদভাদন ব্যতীত কাম ববনফ বাী বযলদ কাম বকয াআদফ না। 

 

১০। কাম বএরাকা ম্প্রাযণ- 

(১) এাআ াঅাআদনয াধীন বনফন্ধদনয ভয় াংস্থায কাম বএরাকা বনধ বাযণ কবযদত াআদফ এফাং প্রাথবভকবাদফ ১(এক) টি স্বজরায 

স্বফব কাম বএরাকা বনধ বাযণ কযা মাাআদফ না; 

(২) বনফবন্ধত াংস্থা বনফন্ধস্বনয ভয় বনবদ বিকৃত কাম বএরাকায ফাবদয কাম বক্রভ ম্প্রাযণ কবযদত াবযদফ না; 

(৩) াংস্থা বনফন্ধদনয য বনধ বাবযত দ্ধবতদত একফাদয ানবধক ৫(াাঁচ) স্বজরায় কাম বএরাকা ম্প্রাযদণয জন্য বনধ বাবযত 

বপ প্রদান কবযয়া বনধ বাবযত দ্ধবতদত ভাবযচারক ফযাফদয াঅদফদন কযা মাাআদফ; এফাং 

(৪) ভাবযচারক উধাযা (৩)- এয াধীন াঅদফদন প্রাবপ্তয য প্রদয়াজদন তদন্ত ানুষ্ঠানপূফ বক বনধ বাবযত দ্ধবতদত 

কাম বএরাকা ম্প্রাযদণয ানুভবত প্রদান কবযদত াবযদফন াথফা াঅদফদন প্রতোখ্যান কবযদত াবযদফন। 

তদফ তব থাদক স্বম, াঅদফদন প্রতোখ্যাদনয বফলদয় বনধ বাবযত দ্ধবতদত াঅদফদনকাযী াংস্থাদক াফবত কবযদত াআদফ। 

 

১১। বনফন্ধন নফায়ন- 

(১) াঅাতত ফরফৎ ান্য স্বকাদনা াঅাআদন মাা বকছুাআ থাকুক না স্বকন,- 

(ক) এাআ াঅাআদনয াধীন বনফবন্ধত াংস্থা বনফন্ধদনয তাবযখ াআদত প্রবত ৫ (াাঁচ) ফৎয ান্তয বনধ বাবযত বপ প্রদান কবযয়া 

বনধ বাবযত দ্ধবতদত উায বনফন্ধন নফায়ন কবযদফ; 

(খ) বনফন্ধন প্রাবপ্তয ৫ (াাঁচ) ফৎয াবতক্রান্ত াআফায ানূেন ৩ (বতন) ভা পূদফ ব বনফন্ধন নফায়দনয জন্য বনধ বাবযত 

দ্ধবতদত বনফন্ধন কর্তবয ফযাফয াঅদফদন কবযদত াআদফ; 

(গ) বনফন্ধন কর্তবয াঅদফদন ি প্রাবপ্তয য বনধ বাবযত দ্ধবতদত মাচাাআ-ফাছাাআ এফাং প্রদয়াজদন তদন্ত ম্পন্ন কবযয়া 

বনফন্ধন নফায়ন ভঞ্জুয কবযদফন ফা াংগত কাযণ বরবফদ্ধ কবযয়া াঅদফদন প্রতোখ্যান কবযদত াবযদফন;  

তদফ তব থাদক স্বম, নফায়ন াঅদদ প্রতোখাদনয বফলদয় াঅদফদনকাযী াংস্থাদক বনধ বাবযত দ্ধবতদত াফবত কবযদত াআদফ; 

(ঘ) বনফন্ধন কতুবয নফায়ন াঅদফদন ভঞ্জুয কবযদর াঅদফদনকাযী াংস্থাদক বনধ বাবযত দ্ধবতদত বনফন্ধন নফায়ন নদ 

প্রদান কবযদফন এফাং নফায়ন ম্পবক বত তথ্য ধাযা ৬-এয উধাযা (৪) –এ ফবণ বত স্বযবজস্টাদয াংযযণ কবযদফন; 

(ঙ) বনধ বাবযত ভদয়য ভদধ্য স্বকাদনা াংস্থা বনফন্ধন নফায়ন কবযদত ব্যথ ব াআদর ফা নফায়ন াঅদফদন প্রতোখ্যান কযা াআদর 

বনফন্ধন কর্তবয াংস্থাটিয বনফন্ধন ফাবতর কবযয়া াঅনুষ্ঠাবনক াঅদদ জাবয কবযদফন এফাং াঅদদ জাবযয তাবযখ াআদত 

াংস্থাটিয বফলুবপ্ত ঘটিদফ; 
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(চ) দপা (ঙ) ানুমায়ী বফলুবপ্তয য বনফন্ধন কর্তবয বনধ বাবযত দ্ধবতদত াংস্থায দায়-স্বদনা বনধ বাযণ কবযয়া ধাযা ২০- 

ানুমায়ী দদয গ্রদণয জন্য ভাবযচারকদক ানুদযাধ কবযদফন; 

(ছ) বনফন্ধন নফায়ন ব্যতীত াংস্থায কাম বক্রভ বযচারনা কযা াআদর ধাযা ২২ ানুমায়ী াবিদমাগ্য াযাধ ফবরয়া গণ্য 

াআদফ; এফাং 

(২) বফদ্যভান াঅাআদন বনফবন্ধত স্বমাআ কর াংস্থায বনফন্ধদনয স্বভয়াদ এাআ াঅাআন কাম বকয াআফায তাবযদখ ৫ (াাঁচ) ফৎয 

পূণ ব াআয়াদছ ফা যফতীকাদর ৫(াাঁচ) ফৎয পূণ ব াআদফ স্বাআকর াংস্থায বনফন্ধন উধাযা (১) ানুমায়ী নফায়ন কবযদত 

াআদফ; 

(৩) বনফন্ধন নফায়দনয াঅদফদন বনষ্পবত্ত না য়া ম বন্ত াংস্থায বনফন্ধন ফার থাবকদফ। 

 

১২। াংস্থায নাভ বযফত বন ফা াংদাধয বকাংফা একীর্ভতকযণ- 

(১) বনধ বাবযত দ্ধবতদত বনফন্ধন কর্তবদযয ানুদভাদোদদয াংস্থায াধাযণ বায় াংস্থায দুাআ-র্ততীয়াাং দদস্যয 

ম্মবতদত গৃীত বদ্ধাদন্তয ভাধ্যদভ উায নাভ বযফত বন ফা াংদাধন কবযদত াবযদফ; এফাং  

(২) স্বকাদনা াংগঠদনয নাদভয বযফত বন ফা াংদাধন উায স্বয ফা বফদয বযচাবরত স্বকাদনা াঅাআনগত ভাভরায় উি 

াংগঠদনয াবধকায ফা দায়-দাবয়দত্বয উয স্বকাদনা প্রবাফ স্বপবরদফ না। 

(৩) বনধ বাবযত দ্ধবতদত বনফন্ধন কর্তবদযয ানুদভাদনক্রদভ দুাআ ফা তদতাবধক াংস্থা একীর্ভত কযা মাাআদফ । 

 

১৩। বনফন্ধন কর্তবদযয দাবয়ত্ব  কাম বাফবর- বনফন্ধন কর্তবদযয দাবয়ত্ব  কাম বাফবর বনম্নরূ াআদফ, মথা:- 

(ক) তবর এ ফবণ বত কাম বক্রভ বযচারনায উদেদে ধাযা ৬ এয উধাযা (৩) ানুমায়ী াংস্থায বনফন্ধন নদ প্রদান এফাং 

স্বযিভত বনফন্ধন ফাবতদরয  সুাবযকযণ; 

(খ) াংস্থায কাম বএরাকা বনধ বাযণ; 

(গ) াংস্থায গঠনতন্ত্র ানুদভাদন  াংদাধন; 

(ঘ) বরয়াদজাাঁ াবপ  াখা াবপ স্বখারায ানুভবত প্রদান, স্বযিভত, সুাবযকযণ; 

(ঙ) কাম বএরাকা ম্প্রাযদণয সুাবযকযণ; 

(চ) কাম ববনফ বাী বযলদ ানুদভাদন; 

(ছ) বনফন্ধন নফায়ন; 

(জ) াংস্থায বফরুদদ্ধ প্রাপ্ত াববদমাগ তদন্তকযণ  মথামথ ব্যফস্থা গ্যণ, স্বযিভত, সুাবযকযণ; 

(ঝ) াংস্থায কাম বক্রভ তোফধান(Supervsion), বযদ বন, বযফীযন (Monitoring)   বনয়ন্ত্রণ (Regulation), 

স্বযিভত, বাফ বনযীযণ; 

(ঞ) াংস্থা একীর্ভতকযণ; 

(ট) ভাবযচারক ফযাফয বনধ বাবযত দ্ধবতদত ভাবক প্রবতদফদন স্বপ্রযণ; 

(ঠ) উবয-উি বফলয়াবদ াংক্রান্ত তথ্য াংযণ, বফদেলণ, দযজবভন বযদ বন  মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ; 

(ড) প্রাক বনদয়াগ ফা তোফধায়ক বযলদ গঠন; 

(ঢ) উবয-উি দাবয়ত্ব  কতবব্যমূ ম্পাদদনয জন্য স্বম স্বকাদনা দদয গ্রণ; এফাং 

(ণ) বনধ বাবযত  যকায কর্তবক ভদয় ভদয় জাবযকৃত প্রাবনক াঅদদ দ্বাযা বনদদীত ান্যান্য দাবয়ত্ব ারন। 

 

১৪। াংস্থায ারনীয় তবাফরী-(১) বনফবন্ধত াংস্থা কর্তবক ারনীয় তবাফরী বনম্নরূ াআদফ, মথা:- 

(ক) বনধ বাবযত দ্ধবতদত ফাৎবযক কভ ববযকল্পনা  কাম বক্রভ প্রবতদফদন প্রণয়ন, বাফ বনযীযাকযণ, াংযযণ, বনফন্ধ 

কর্তবয ফযাফয স্বপ্রযণ এফাং ফ বাধাযদণয াফগবতয জন্য প্রকা; 

(খ) বনফন্ধন কর্তবদযয ানুভবতাস্বদয স্বকাদনা যাষ্ট্র ভাবরকানাধীন ফাবণবজেক ব্যাাংস্বক াংস্থায নাদভ স্বখারা এক ফা একাবধক 

বাদফয ভাধ্যদভ কর াঅবথ বক স্বরনদদন ম্পাদন; 

তদফ, তব থাদক স্বম, বনফন্ধন প্রাবপ্তয দয াংবেি ব্যাাংক প্রদত্ত ব্যাাংক বাদফয বিভাবক বাফ- বফফযণী (Bank 

Statement)  বনফবন্ধত াংস্থা কর্তবক স্থানীয় ভাজদফা কাম বারয় এফাং বনফন্ধন কর্তবয ফযাফয স্বপ্রযণ; 

(গ) বনধ বাবযত দ্ধবতদত কাম ববনফ বাী বযলদদয ানুদভাদন গ্রণ; এফাং 

(ঘ) বনধ বাবযত দ্ধবতদত াংস্থায বফববন্ন স্বযবজস্টায াংযযণ। 

(২) বনধ ববযত এফাং যকায কর্তবক ভদয় ভদয় বনদদ ববত ান্যান্য তবাফবর। 

 

১৫। দবররি দ বন  প্রবতবরব াংগ্র-বনফন্ধন কর্তবদযয বফদফচনায় ফা জনোদথ ব ান্যদদয জানাদনা ভীচীন নদ, এাআরূ ব্যতীত  
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বনফবন্ধত াংস্থায স্বম-স্বকান দবরর, বনধ বাবযত বপ প্রদান কবযয়া বনফন্ধন কর্তবদযয ানুভবতাদদয, স্বম-স্বকান ব্যবি উা দ বন 

ফা উায প্রবতবরব ফা াাং বফদল তোবয়ত াঅকাদয াংগ্র কবযদত াবযদফন। 

 

১৬। কাম ববনম ববনফ বাী বযলদ ফযখািকযণ াথফা বনফবন্ধত াংস্থায কাম বাফরী স্থবগতকযণ-  

(১) মবদ বনফন্ধন কর্তবয বনবিত ন স্বম, স্বকাদনা বনফবন্ধত াংস্থা উায তবফর াংক্রান্ত স্বকাদনা াবনয়দভয জন্য ফা উায 

কভ বকান্ড বযচারনায াব্যফস্থানায জন্য দায়ী ফা উি এাআ াঅাআদনয বফধান ফা তদধীন প্রণীত বফবধ ফা উায গঠনতন্ত্র ফা 

এতদবফলদয় জাবযকৃত যকাবয াঅদদাফবর বযারদন ব্যাথ ব াআয়াদছ ফা স্বকাদনা াংস্থা প্রতেয ফা দযাযবাদফ স্বকাদনা 

যাজননবতক কভ বকাদন্ডয বত জবড়ত াআয়াদছ, ফা স্বদদয াংবফধান ফা প্রচবরত াঅাআদনয বযবি কভ বকাদন্ড বরপ্ত াআয়াদছ, 

তাা াআদর বনফন্ধন কর্তবয বরবখত াঅদদ দ্বাযা উি াংস্থায কাম ববনফ বাী বযলদ ফা কাম ববনফ বাী বযলদদয স্বকাদনা দস্য ফা 

সুবনদৃ বিবাদফ দায়ী াংস্থায স্বকাদনা দস্যদক কাযণ দ বাদনায সুদমাগ প্রদান কবযয়া ফযখাি কবযদত ফা াংস্থা কর্তবক বযচাবরত 

এক ফা একাবধক কভ বকান্ড স্থবগত কবযদত াবযদফন। 

(২) উধাযা(১)-এয াধীন স্বকাদনা াংস্থায কাম ববনফ বাী বযলদ ফযখাি কযা াআদর, বনফন্ধন কর্তবয একজন প্রাক 

বনদয়াগ কবযদফন ফা ানবধক ৫(াাঁচ) দস্য ভন্বদয় একটি তোফধায়ক বযলদ গঠন কবযদফন এফাং উি প্রাক ফা, 

স্বযিভদত, তোফধায়ক বযলদ াংস্থায গঠনতন্ত্র-ানুমায়ী বনফ বাী কবভটিয ন্যায় ভি যভতা প্রদয়াদগয াবধকাযী াআদফন। 

(৩) উধাযা (১)-এয াঅতায় স্বকাদনা াংস্থায কাম ববনফ বাী বযলদদয স্বকাদনা দস্য ফা ান্য স্বকাদনা দস্যদক ফযখাি কযা 

াআদর াংস্থা প্রদয়াজনদফাদধ উি ব্যাবিয স্থদর গঠনতন্ত্র-ানুমায়ী মথামথ প্রবক্রয়ায় ান্যদকান দস্যদক স্বকা-াপ্ট কবযদত 

এফাং মথামথ াংদাধদনয ভাধ্যদভ এক ফা একাবধক স্থবগত কভ বকান্ড বনফন্ধন কর্তবদযয ানুভবতাদদয চালু কবযদত 

াবযদফ। 

(৪) স্বম কাম ববনফ বাী বযলদ ফা াংস্থায স্বকাদনা দদস্যয বফরুদদ্ধ উধাযা (১) ানুমায়ী াঅদদ জাবয কযা াআয়াদছ স্বাআ 

কাম ববনফ বাী বযলদ ফা দস্য াঅদদ জাবযয তাবযখ াআদত ৩০ (বি) বদফদয ভদধ্য ভাবযচারক কর্তবক গঠিত াঅবর 

কবভটিয বনকট াঅবর কবযদত াবযদফ এফাং াঅবর কবভটি াঅবর দাদয়দযয তাবযখ াআদত ৩০(বি) বদফদয ভদধ্য াঅবর 

বনষ্পবত্ত কবযদফন। াঅবর কবভটিয বদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফবরয়া গন্য াআদফ। 

(৫) বনফন্ধন কর্তবদযয াঅদদদয তাবযখ াআদত ৯০(নব্বাআ) বদফদয ভস্বধ্য ফা মবদ াঅবর কবভটি  াংস্থায কাম ববনফ বাী 

বযলদ ফযখািকযণ ফা কভ বকান্ড স্থবগতকযণ াংক্রান্ত বনফন্ধন কর্তবদযয াঅদদ ফার যাদখন, তাা াআদর বনদয়াগপ্রাপ্ত 

প্রাক ফা তোফধায়ক বযলদ াঅবর কবভটি কর্তবক গৃীত বদ্ধান্ত প্রদাদনয তাবযখ াআদত ৯০ (নব্বাআ)বদফদয ভদধ্য 

াংস্থায গঠনতন্ত্র-ানুমায়ী বনফ বাচদনয ভাধ্যদভ কাম ববনফ বাী বযলদ গঠদনয ব্যফস্থা কবযদফন। 

(৬) মবদ প্রাক ফা তোফধায়ক বযলদ বনবদ বি ভদয়য ভদধ্য াংস্থায কাম ববনফ বাী বযলদ গঠদন ব্যথ ব ন, তদফ ব্যথ বতায 

কাযণ ব্যাখ্যা কবযয়া প্রাক ফা তোফধায়ক বযলদ কর্তবক বনফন্ধন কর্তবদযয বনকট প্রবতদফদন স্ব কবযদত াআদফ। 

বনফন্ধন কর্তবয প্রদত্ত প্রবতদফদন মথামথ বফদফচনা কবযদর প্রাক ফা তোফধায়ক বযলস্বদয স্বভয়াদ পুনযায় যুবিাংগত 

ভয় ম বন্ত বৃবদ্ধ কবযদত ফা নতুন প্রাক ফা তোফধায়ক বযলদ বনদয়াগ/গঠন কবযদত াবযদফন। 

 

১৭। বনফবন্ধত াংস্থায বনফন্ধন ফাবতর  াংস্থায বফলুবপ্ত- 

(১) মবদ বনফন্ধন কর্তবদযয এাআরূ বফশ্বা কবযফায যুবিাংগতকাযণ থাদক স্বম, স্বকাদনা বনফান্ধত াংস্থা উায গঠনতন্ত্র 

বফদযাধী ফা এাআ াঅাআদনয াধীন প্রণীত বফবধমূদয বযবি ফা জনগদণয োথ ব বফদযাধী ফা যাষ্ট্রবফদযাধী ফা স্বদদয াংবফধান 

ফা প্রচবরত াঅাআদনয বযবি স্বকাদনা কাম ব কবযদতদছ, তাা াআদর বনফন্ধন কর্তবয উি াংস্থাদক বনজ বফদফচনায় 

াংগতকাযণ দ বাদনায সুদমাগ প্রদান কবযয়া, মথামথ কর্তবদযয ভাধ্যদভ যকাদযয বনকট তৎম্পদকব একটি প্রবতদফদন স্বপ্রযণ 

কবযদফন। 

(২) উধাযা (১) ানুমায়ী প্রাপ্ত প্রবতদফদন বফদফচনা কবযয়া স্বদবখফায য যকায মবদ ন্তুি ন স্বম, াংস্থায বনফন্ধন ফাবতর 

কযা প্রদয়াজন ফা াংগত, তাা াআদর াঅদদদ উদেবখত তাবযখ াআদত াংস্থাটিয বনফন্ধন ফাবতদরয াঅদদ বদদত াবযদফন। 

(৩) উধাযা(২) ানুমায়ী স্বকান াংস্থায বনফন্ধন ফাবতর কযা াআদর, বনফন্ধন ফাবতদরয তাবযখ াআদত াংস্থাটিয বফলুবপ্ত 

ঘটিদফ। 

 

১৮। বনফবন্ধত াংস্থায স্বেচ্ছায় বফলুবপ্ত- 

(১) স্বকাদনা বনফবন্ধত াংস্থায কাম ববনফ বাী বযলদ ফা উায দস্যগণ এাআ াঅাআদনয বফধানাফবর বযারন ব্যতীত উায 

বফদরা াধন কযদত াবযদফ না।  

(২) এতদুদেদে াঅহুত স্বকাস্বনা াংস্থায াধাযণ বায় াংস্থায স্বভাট দদস্যয ানূেন বতন-চতুথ বাং দস্য মবদ াংস্থাটি 

বফলুবপ্তয দয প্রিাফ ানুদভাদন কদযন, তাা াআদর াংস্থাটিয দস্যগণ কর্তবক বনধ বাবযত দ্ধবতদত বনফন্ধন কর্তবদযয বনকট 

াঅদফদন কবযদত াআদফ। 
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(৩) াঅদফদনিটি যীযা কবযয়া বনফন্ধন কর্তবয তাায ন্তুবিক্রদভ সুাবয াংস্থাটি বফলুবপ্তয জন্য ভাবযচারদকয 

বনকট প্রবতদফদন স্বপ্রযণ কবযদফন। 

(৪) উধাযা (৩) ানুমায়ী প্রাপ্ত প্রবতদফদন বফদফচনা কবযয়া ভাবযচারক মবদ ন্তুি ন স্বম, াংস্থাটিয বফদরা াধন কযা 

াংগত, তাা াআদর াংস্থায বনফন্ধন ফাবতর বফলুবপ্তয ানুদভাদন প্রদান কবযয়া বনধ বাবযত দ্ধবতদত াঅদদ জাবয কবযদফন। 

(৫) উধাযা(৪) ানুমায়ী ানুদভাদন কবযফায য াংস্থায কাম ববনফ বাী বযলদ গঠনতদন্ত্রয বফধান স্বভাতাদফক াংস্থায ম্পবত্ত, 

দাবফ, দায়-দাবয়ত্ব বনষ্পবত্তয জন্য প্রদয়াজনীয় দদয গ্রণ কবযদফন। 

(৬) উধাযা (৫) এয াধীন প্রদয়াজনীয় দদয গ্রন কবযফায য, কাম ববনফ বাী বযলদ াংস্থায মুদয় ম্পবত্তয 

বফবরফদেদজয প্রবক্রয়া ফা দ্ধবত উদেখ কবযয়া একটি প্রবতদফদন বনধ বাবযত ভদয়য ভদধ্য বনফন্ধন কর্তবদযয বনকট স্ব 

কবযদফন। 

(৭) উধাযা (৬) এয াধীন প্রবতদফদন প্রাবপ্তয য বনফন্ধন কর্তবয যকাবয স্বগদজদট এাআ ভদভ ব প্রজ্ঞান জাবয কবযদফন স্বম, 

প্রজ্ঞান জাবযয তাবযখ বাআদত ৩ (বতন) ভাদয ভদধ্য স্বকান দাবফদায ফা ানাদায ফা াংস্থায স্বকান দদস্যয বনকট াআদত 

স্বকাদনা াববদমাগ ায়া না স্বগদর াংস্থাটি এাআ ধাযায বফধানাদদয বফলুপ্ত াআদফ। 

(৮) উবয-উি ব্যফস্থা ানুমায়ী ৩(বতন) ভাদয ভদধ্য স্বকান াববদমাগ ায়া না স্বগর এফাং এাআ ধাযা ানুমায়ী মুদয় 

ম্পবত্তয (মবদ থাদক) বফবরফদেজ াআফায য বনফন্ধন কর্তবয উধাযা (৪) ানুমায়ী াঅদদভদত াংস্থাটিয চূড়ান্ত বফলুবপ্ত 

বনবিত কবযয়া াঅদদ জাবয কবযদফন এফাং াঅদদ জাবযয তাবযখ াআদত াংস্থাটিয বফলুবপ্ত ঘটিদফ এফাং বনফন্ধন কর্তবয 

াংবেি স্বযবজস্টাদয বফলুবপ্তয তথ্য াংযযণ কবযদফ 

১৯। াংস্থা বফলুবপ্তয পরাপর- 

(১) স্বমাআদযদি এাআ াঅাআন ানুমায়ী স্বকাদনা াংস্থায বনফন্ধন ফাবতর কযা াআদফ, স্বাআ স্বযদি স্বমাআ তাবযখ াআদত উায বনফন্ধন 

ফাবতর াঅদদ কার্মকয াআদফ, স্বাআ তাবযদখ এফাং স্বাআ তাবযখ াআদত াংস্থাটিয বফলুবপ্ত ঘটিদফ এফাং যকায- 

(ক) স্বমাআ ব্যাাংক ফা ব্যাবিয বনকট াংস্থায টাকা, ঋণি ফা ান্যবফধ ম্পদ যবয়াদছ, স্বাআ ব্যাাংক ফা ব্যাবিদক যকাদযয 

বরবখত পূফ ব ানুভবত ব্যবতদযদক উি টাকা, ঋণি ফা ম্পদ িান্তয না কবযফায াঅদদ বদদত াবযদফন; 

(খ) াংস্থায কাম বক্রভ গুটাাআফায জন্য াংস্থায দয ভাভরা এফাং ান্যবফধ াঅাআনানুগ কাম বধাযা দাদয়য কবযফায  উাদত 

াঅত্ময ভথ বন কবযফায যভতা দান কবযয়া স্বকাদনা যকাবয কভ বকত বা ফা াংস্থায স্বকাদনা স্বমাগ্য দস্যদক বনদয়াগ কবযদত 

াবযদফন, বমবন তদুস্বেদে তাায বনকট প্রদয়াজনীয় ফবরয়া বফদফবচত াঅদদাফবর দান  ব্যফস্থা গ্রণ কবযদত াবযদফন; 

এফাং 

(গ) াংস্থায ভি ঋণ  দায় বভটাাআফায য স্বকাদনা াথ ব, ঋণি, ম্পদ াফবি থাবকদর, উা উি াংস্থায ন্যায় একাআ 

উদেদে প্রবতবষ্ঠত এাআরু স্বকান াংস্থাদক িান্তদযয জন্য াঅদদ বদদত াবযদফন, স্বমাআ াংস্থায নাদভ াঅদদদ ফবণ বত য়; 

এফাং 

(ঘ) দপা (গ)-এয িান্তয প্রবক্রয়া বনধ বাবযত দ্ধবতদত ম্পন্ন কবযদত াআদফ। 

(২) উধাযা (১)-এয দপা (গ)  (ঘ)  ানুমায়ী িান্তবযত ম্পদ মথামথ ব্যফাদয াংবেি াংস্থা ব্যথ ব াআদর ফা যকায 

যুবিাংগত বফদফচনা কবযদর দপা (গ)- এয িান্তয াঅদদ ফাবতর কবযয়া িান্তবযত মূদয় ফা াঅাংবক ম্পদ উধাযা 

(৩) ানুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ কবযদত াবযদফ। 

(৩) যকায াংগত বফদফচনা কবযদর উধাযা (১)-এয দপা (গ)-এ ফবণ বত াথ ব, ঋণি, ম্পদ গ্রণপূফ বক স্বকাদনা 

কল্যাণমূরক কভ বকাদন্ড ব্যফাদযয জন্য ভাজদফা াবধদপতদযয ানুকূদর ন্যি কবযদত াবযদফ। 

(৪) উধাযা(১)-এয দপা (খ) এয াধীন বনযুি ব্যবি কর্তবক প্রদত্ত াঅদদ, াঅদফদনক্রদভ, াংবেি এরাকায এবিয়াযম্পন্ন 

স্বকাদনা স্বদয়াবন াঅদারত কর্তবক স্বাআ প্রকাদয ফরফৎ াআদফ, স্বমাআ প্রকাদয ঐ াঅদারদত বডবক্র ফরফৎ য়। 

২০। াঅবর- 

(১) ধাযা ৬ এয উধাযা (২) ানুমায়ী বনফন্ধদনয াঅদফদন প্রতোখাত াআদর ফা ধাযা ১১ এয উধাযা (১) এয দপা 

(গ) ানুমায়ী বনফন্ধন নফায়ন াঅদফদন প্রতোখান কযা াআদর ফা ধাযা ১১ এয উধাযা (১) এয দপা (ঙ) ানুমায়ী বনফন্ধন 

ফাবতদরয াঅদদদয বফরুদদ্ধ াংক্ষুদ্ধ ব্যবি ফা ভবি ফা াংস্থা কর্তবয বনফন্ধন কর্তবদযয াঅদদদয তাবযখ াআদত ৩০ (বি) 

বদফদয ভদধ্য বনফন্ধন কর্তবদযয বনকট াঅবর দাদয়য কবযদত াবযদফন। 

(২) ধাযা ১০- এয উধাযা (৪) ানুমায়ী কাম বএরাকা ম্প্রাযদণয াঅদদ প্রতোখান কযা াআদর ফা ধাযা ১৮ ানুমায়ী স্বকান 

াংস্থায বনফন্ধন ফাবতর  াংস্থা বফলুপ্ত াআদর ভাবযচারদকয াঅদদ জাবযয তাবযখ াআদত ৩০ (বি) বদফদয ভদধ্য 

যকাদযয বনকট াঅবর দাদয়য কযা মাাআদফ। 
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(৩) যকায, স্বযিভত ভাবযচারক বনবদ বি ভদয়য ভদধ্য াঅদফদদনয বযদপ্রবযদত াঅবর দাদয়দযয জন্য াঅয ৩০ (বি) 

বদন ম বন্ত ভয় বৃবদ্ধ কবযদত াবযদফন। 

(৪) যকায, স্বযিভত ভাবযচারক তাায ন্তুবিক্রদভ প্রদয়াজদন তদন্ত ানুষ্ঠানাদদয ানবধক ৬ (ছয়) ভাদয ভদধ্য 

াঅবর বনষ্পবত্ত কবযদফন। 

(৫) যকায, স্বযিভত ভাবযচারক কর্তবক প্রদত্ত াঅদদ চূড়ান্ত ফবরয়া গণ্য াআদফ এফাং বনফন্ধন কর্তবয কর্তবক উা 

কাম বকয কযা াআদফ: 

   তদফ তব থাদক স্বম, াংক্ষুদ্ধ ব্যবি ফা ভবি ফা াংস্থা কর্তবদযয উচ্চ াঅদারদত প্রবতকায াাআফায াবধকায ক্ষুণ্ন াআদফনা। 

 

২১। াবিয বফধান-  

(১) াংস্থায স্বকান দস্য ফা কাম ববনফ বাী বযলদদয স্বকান দস্য মবদ এাআ  াঅাআদনয বফধান রঙ্ঘন কবযয়া ফা জনোথ ব ফা 

যািবফদযাধী কাম বকরাদ জবড়ত ফবরয়া প্রভাবণত য় ফা এাআ াঅাআন ফা তদধীন প্রণীত স্বকাদনা বফবধ াথফা বফবধয াধীন প্রদত্ত 

স্বকান াঅদদ াভান্য কবযয়া কাম বক্রভ বযচারনা কদয ফা াআচ্ছাকৃতবাদফ এাআ াঅাআদনয াঅতায় বনফন্ধদনয াঅদফদনদি ফা 

বনফন্ধন কর্তবদযয বনকট স্বকৃত ফা ফ বধাযদণয াফগবতয জন্য প্রকাবত স্বকাদনা াধাযন তথ্য  ফিদব্য ফা স্বকাদনা 

প্রবতদফদদন স্বকাদনা াতে ফিব্য ফা বভথ্যা তথ্য প্রদান কদয, তাা াআদর উি ব্যবি ফা কাম ববনফ বাী বযলদদয উি দস্য 

ানূেন ১ (এক) ফৎদযয কাযাদন্ড াথফা ানবধক ৫০,০০০ (ঞ্চা াজায) টাকা জবযভানা াথফা উবয় দদন্ড দবিত াআদফ। 

(২) বনফন্ধন কর্তবয ফা তৎকর্তবক ফা যকায ফা ভাবযচারক কর্তবক যভতাপ্রাপ্ত স্বকাদনা কভ বকত বায বরবখত াববদমাগ 

ব্যতীতদকাদনা াঅদারত এাআ াঅাআদনয াধীন স্বকাদনা ভাভরা াঅভদর রাআদফ না। 

(৩) বনফন্ধন  কর্তবয বকাংফা তায বনদয়াবজত স্বকাদনা কভ বকত বা কর্তবক এাআ াঅাআদনয াধীন যর বফশ্বাদ ফা ৎ উদেদে 

প্রদত্ত াঅদদদয স্বযদি াঅদদ প্রদানকাযী কর্তবয ফা ব্যবিয বফরুদদ্ধ স্বকাদনা াঅদারদত ভাভরা দাদয়য ফা ান্যবফধ 

াঅাআনানুগ কাম বদ্ধবত বযচারনা কযা মাাআদফ না। 

(৪) এাআ াঅাআন ফা তদধীন প্রণীত বফবধয াধীন যর বফশ্বাস্ব কৃত স্বকাদনা কাদম বয পদর স্বকাদনা ব্যবি যবতগ্রি াআদর ফা 

যবতগ্রি াআফায ম্ভাফনা থাবকদর, তজ্জন্য যকায ফা যকাদযয স্বকাদনা কভ বকত বা-কভ বচাযীয বফরুদদ্ধ স্বকাদনা স্বদয়াবন ফা 

স্বপৌজদাবয ফা ান্য স্বকাদনা াঅাআনগত কাম বধাযা দাদয়য কযা মাাআদফ না। 

তদফ তব থাদক স্বম, স্বযিভত, স্বকাস্বনা ব্যবি াঅবথ বক াবনয়দভয কাযদণ াংস্থায কভ বকত বাদদয প্রবত াংক্ষুদ্ধ দর াঅদারত 

ভাভরা দাদয়য কবযদত াবযদফ। 

 

২২। তবর াংদাধন কবযফায যভতা- 

যকায, যকাবয স্বগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা ভাজকল্যাণমূরক কাদম বয স্বম স্বকাদনা াখা তবরভুি কবযফায ফা উা াআদত ফাদ 

স্বদয়ায জন্ম তবর াংদাধন কবযদত াবযদফন। 

 

২৩।  াব্যাবত প্রদাদনয যভতা- 

যকায, যকাবয স্বগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা স্বকাদনা াংস্থা ফা াংস্থায স্বেবণবফদলদক এাআ াঅাআদনয কর ফা স্বকাদনা বফদল 

বফধাদনয কাম বকাবযতা াআদত াব্যাবত প্রদান কবযদত াবযদফন। 

 

২৪। যভতা া বণ- যকায, যকাবয স্বগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা এাআ াঅাআদনযাধীন স্বকাদনা যভতা াধাযণবাদফ ফা প্রজ্ঞাদন উবেবখত 

দত ব উায স্বম-স্বকাদনা কভ বকত বায বনকট া বণ কবযদত াবযদফন। 

 

২৫।বফবধ প্রণয়দনয যভতা-  

এাআ াঅাআদনয উদেে পূযণকদল্প যকায, যকাবয স্বগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা এাআ াঅাআদনয বত াাভঞ্জস্যপূণ বনদ এাআরূবফবধ 

প্রণয়ন কবযদত াবযদফ। 

তদফ, তব থাদক স্বম, বফবধ প্রণীত না য়া ম বন্ত যকায প্রদয়াজদন, াধাযণ ফা বফদল াঅদদ দ্বাযা এাআ াঅাআদনয বত 

াভঞ্জস্যপূণ ব য়া াদদয, স্বম – স্বকাদনা কাম বক্রভ গ্রণ  ম্পাদন ম্পদকব বনদদ ব প্রদান কবযদত াবযদফ। 

 

২৬। বনফ বাী াঅদদ জাবয- এাআ াঅাআদনয উদেে পূযণকদল্প যকাযপ্রদয়াজদন ভয় ভয় বনফ বাী াঅদদ জাবয কবযদত াবযদফ। 

 

২৭।াস্পিতা দূযীকযণ- 

এাআ াঅাআদনয স্বকাদনা বফদল বফদল বফধান কাম বকয কবযফায স্বযদি স্বকাদনা াস্পিতা স্বদখা বদদর যকায, যকাবয স্বগদজদট 

প্রজ্ঞান দ্বাযা এাআ াঅাআদনয বফধানাফবরয বত  াংগবতপূণ ব য়া াদদয, উিরূ াস্পিতা দূয কবযদত াবযদফ। 

 

২৮। যবতকযণ  স্বপাজত- 

(১) ‘স্বেচ্ছাদফী ভাজকল্যাণ াংস্থাসূ (স্বযবজদেন  বনয়ন্ত্রণ) াধ্যাদদ,১৯৬১ (১৯৬১ াদরয ৪৬ নাং াধ্যাদদ) এতদ্বাযা 

যবত কযা াআর; 
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(২)   উিরূ যবতকযণ দত্ব, উি াধ্যাদদ এয াঅতায় স্বমাআকর কাম বক্রভ বনষ্পন্ন াআয়াদছ তাা এাআ াঅাআদনয াধীদন 

ম্পন্ন াআয়াদছ ফবরয়া গণ্য াআদফ এফাং এাআ াঅাআন জাবযয তাবযদখ াবনষ্পন্ন কাম বাবদ মতদূয ম্ভফ এাআ াঅাআদনয াধীন বনষ্পন্ন 

কবযদত াআদফ। 

 

২৯। াআাংদযবজদত ানুবদত াঠ প্রকা- এাআ াঅাআন প্রফতবদনয য যকায, যকাবয স্বগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এাআ াঅাআদনয ফাাংরা াদঠয  

াআাংদযবজদত ানুবদত একটি বনব বযদমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা কবযদত াবযদফ: 

 তদফ তব থাদক স্বম, ফাাংরা াঠ  াআাংদযবজ াদঠয ভদধ্য বফদযাদধয স্বযদি ফাাংরা াঠ প্রাধান্য াাআদফ। 

 

 

 

তশল {ধারা২ (৭) দ্রষ্টব্য} 

(০১) শলশুঅশধকারসুরক্ষাওউন্নয়ন; 

(০২) প্রশতবন্ধীব্যশিদদরঅশধকারসুরক্ষাওউন্নয়ন; 

(০৩) নারীঅশধকারসুরক্ষা,জেন্ডারমতাওনারীরক্ষমতায়ন; 

(০৪) প্রবীণঅশধকারসুরক্ষাওপুনব বান;  

(০৫) আইদনরংস্পদল বআাএবংআইদনরংঘাদতআাশলশুদদরকল্যাণওউন্নয়ন; 

(০৬) যুবকল্যাণওউন্নয়ন; 

(০৭) কারামুিকদয়শদদদরউন্নয়নওপুনব বান; 

(০৮) ভবঘুদরওশনরাশ্রয়ব্যশিদদরউন্নয়নওপুনব বান; 

(০৯) মানুদরেন্যসুস্বাস্থ্য, জরাগীকল্যাণওপুনব বান; 

(১০) অন্তর্ভশুিমূকওমতাশভশিকগুণগতশলক্ষাএবংেীবনব্যাীশলক্ষাাদভরসুদযাগসৃশষ্ট; 

(১১) শরবারকল্যাণওউন্নয়ন; 

(১২) দুদয বাগপ্রস্তুশতএবংব্যবস্থ্ানা; 

(১৩) স্বাস্থ্যশলক্ষা/স্বাস্থ্যদবা/স্বাস্থ্যগদবণা; 

(১৪) শরদবলংরক্ষণওপুনরুদ্ধার, বনায়ন, েবায়ুশরবতবনপ্রশতদরাধ; 

(১৫) াঠাগার, াংস্কৃশতকএবংশবদনাদনমূককম বকাদেরসৃেনবাউন্নয়ন; 

(১৬) ামাশেকশলক্ষা, বয়স্কশলক্ষা; 

(১৭) মাদকাি ব্যক্তিজদরশিশকৎাওপুনব বান; 

(১৮) প্রাশন্তকঅনগ্ররওসুশবধাবশিতেনদগাষ্ঠীবােনমশষ্টরউন্নয়নওপুনব বান; 

(১৯) আথ ব-ামাশেকউন্নয়দনরদক্ষযশুান/াঁ-মুরশগান/মৎস্যিা/জমৌ-িা/জরলমিাইতযাশদ; 

(২০) ামাশেকওেনংগঠন; 

(২১) কৃশ সম্প্রসারণ ওকৃকউন্নয়ন; 

(২২) ভূশমংরক্ষণওউন্নয়ন 

(২৩) ংশবধানওআইনস্বীকৃতঅশধকারমূদরংরক্ষণএবংউন্নয়ন; 

(২৪) আইনগতশলক্ষাওায়তা; 

(২৫) গণতাশিকমূল্যদবাধম্পদকবদিতনতাসৃশষ্টএবংশনব বািনয বদবক্ষণ; 

(২৬) মােকল্যাণম্পশকবতশবশভন্নশবদয়এযাডদভাদকশ; 

(২৭) মােকল্যাণকাদয বপ্রশলক্ষণওামাশেকগদবণা, মােউন্নয়নমূককায বক্রম; 

(২৮) জযৌতুকওবাল্যশববা ক্তিররাধ; 

(২৯) মানবািার প্রক্তিররাধ, প্রক্তিকার ওািার থেরক উদ্ধারকৃিরের পুনব বান; 

(৩০)ড়কওশলল্পদূঘ বটনায়আতওদযদকানধরদনরদগ্ধব্যাশিদদরপুনব বান; 

(৩১) শবদগ্রস্তপ্রবাীদদরউন্নয়নওপুনব বান; 

(৩২) ামাশেকভাদবশবথগামীব্যশিদদরংদলাধনওপুনব বান; 
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(৩৩) লাশন্তওন্যায়শবিারপ্রশতষ্ঠাএবংামাশেকঅনািারদূরীকরণ; 

(৩৪) ক্ষুধারঅবান, খাদ্যশনরািাওউন্নতপুশষ্টমানঅেবনএবংদটকইপুশষ্টরপ্রার; 

(৩৫) জটকইউন্নয়দনকায বকরদদক্ষগ্রন; 

(৩৬) অশভঘাতনলীওঅন্তর্ভশুিবমূকঅবকাঠাদমাশনম বাদনএযাডদভাদকশ;  

(৩৭) দক্ষতাউন্নয়ন, শলক্ষানশবলী, তথ্যপ্রযুশি, েবাবশদশতাএবংইন্টান বলীপ্রশলক্ষণ। 
(৩৮) মােকল্যাণংস্থ্ামূদরমন্বয়াধন। 

 

 


