
নুরযোধ কযো মোরে যম, পূফ ব ফর্ণ বত ধ্যোরদ নুমোয়ী ংস্থোটি যযর্জর্ি কযো উক। অভযো ঙ্গীকোয কযর্ছ যম, ংস্থোয 

কভ বকতবোগরণয যকোন যদ ফদর রর তো যদ ফদররয র্ি র্দরনয ভরধ্য অনোরক জোনোফ। 

 

২,০০০/- (দুআ োজোয) টোকোয যেজোযী চোরোন ও ংস্থোয গঠণতরেয একটি নুর্রর্ আোয রঙ্গ ংযুক্ত কযো ররো। অভযো এআ ভরভ ব 

প্রতযয়ন কযর্ছ যম, উরোযক্ত ত্য  র্ন্ বর।  

 

 

 
স্বোক্ষীগরণয স্বোক্ষয ( স্থোনীয় গণ্যভোন্য ব্যর্ক্তয নোভ ও ঠিকোনো )                     ( কর প্রর্তষ্ঠোতো দস্যগণ স্বোক্ষয কযরফন ) 

         অনোয র্ফশ্বস্ত 

১। ১। 

২। ২।  

৩। ৩। 

 ৪। 

 ৫। 

 ৬। 

 ৭। 

 ৮। 

 ৯। 

 ১০। 

 

স্থোনীয় আউর্নয়ন র্যলদ যচয়োযম্যোন/ওয়োড ব কর্ভনোয/কোউর্ন্পরয এয সুোর্য/প্রতযয়নঃ 

 

স্বোক্ষযঃ 

ীরঃ 

 

 



যস্বেোরফী ভর্রো র্ভর্ত র্নফন্ধন ংক্রোন্ত র্নরদ বর্কো 

 

ক) নোরভয ছোড়ি গ্রণপূফ বক র্ফর্ধ নুমোয়ী ৩ কর্ গঠনতে ও র্নরনোক্ত কোগজি র্নধ বোর্যত ‘ক’ পযরভ স্থোনীয় আউর্নয়ন র্যলদ 

এয যচয়োযম্যোন/ওয়োড ব কর্ভনোয/কোউর্ন্পরয এয সুোর্য যজরো/উরজরো ভর্রো র্ফলয়ক কভ বকতবোয ফযোফরয অরফদন কযরত 

রফ। অরফদরনয র্ত ২০০০/- (দুআ োজোয) টোকোয যেজোযী চোরোন ১-৩০২১-০০০০-২৬৮১ যকোরড ফোংরোরদ ব্যোংরক জভোপূফ বক 

চোরোরনয মূর কর্ দোর্ির কযরত রফ। 

ি)  ংস্থোয র্নজস্ব/বোড়ো ফোড়ীরত র্প ঘয থোকরত রফ। বোড়ো ফোড়ীয যক্ষরি ৩০০/- টোকোয নন জুর্ডর্য়োর ষ্ট্যোরে ফোড়ী বোড়োয 

চুর্ক্তি থফো র্নজস্ব বফরন  ংস্থোয কোম বক্রভ র্যচোরনোয যক্ষরি এ ংক্রোন্ত প্ররয়োজনীয় কোগজি দোর্ির কযরত রফ। 

গ)  ংস্থো র্নফন্ধরনয পূরফ ব কোম বক্রভ র্যচোরনোয প্রভোনোর্দ থোকরত রফ। ংস্থোয নোরভ ব্যোংক র্োফ থোকরত রফ। উক্ত র্োফ 

বোরনিী, েোর্দকো এফং যকোলোধ্যক্ষো এআ র্তন জরনয যম যকোন ২ জরনয যমৌথ স্বোক্ষরয র্যচোর্রত রফ। 

ঘ)  ংস্থোয কর দস্য ভর্রো রত রফ। কোম বর্নফ বোী কর্ভটিরত যকোন পুরুল দস্য থোকরত োযরফ নো। তরফ উরেি থোরক যম 

উরদষ্ট্ো কর্ভটিরত এক তৃতীয়োং পুরুল দস্য থোকো মোরফ। কর্ভটিরত একআ র্যফোরযয একোর্ধক দস্য ন্ত্ বক্ত যনআ ভরভ ব 

ংগীকোযনোভো র্দরত রফ এফং এআ র্ফলয়টি গঠনতরে সুস্পষ্ট্ উরেি থোকরত রফ। এছোড়ো একজন দস্য একোধোরয ২ ফোরযয যফী 

ভয়  কোম বর্নফ বোী কর্ভটিয দস্য থোকরত োযরফ নো। র্ভর্ত র্নফন্ধরনয যক্ষরি র্ফলয়টি করঠোযবোরফ নুযণ কযরত রফ। 

ঙ)  কোম বর্নফ বোী কর্ভটিয দস্যরদয র্ক্ষোগত যমোগ্যতো কভরক্ষ এ.এ.র্ ো ওয়ো ফোঞ্চনীয়। তরফ যকোন এরোকোয় কোম বর্নফ বোী 

কর্ভটিয কর দস্য এ.এ.র্ ো োওয়ো নো যগরর ন্ততঃ বোরনিী, েোর্দকো ও যকোলোধ্যক্ষোয র্ক্ষোগত যমোগ্যতো ৮ভ যেণী 

ো ফোধ্যতোমূরক। 

চ)   অরফদনরিয োরথ র্ভর্ত গঠন, নোভকযন, কোম বকযী কর্ভটি গঠন ও গঠনতে নুরভোদন ংক্রোন্ত োধোযণ বোয কোম বর্ফফযনী 

দোর্ির কযরত রফ। মো যভোট দস্যরদয ৩/৪ ং দস্য কতৃবক নুরভোর্দত রত রফ। 

ছ)   ংস্থোয  ন্যযনতভ দস্য রফ ৩৫ জন এফং ঠিকোনো ও জোতীয় র্যচোয়ি নম্বয উরের্িত দস্যরদয নোরভয তোর্রকো দোর্ির 

কযরত রফ। 

জ)   োধোযন দস্য ও কোম বকযী কর্ভটিয দস্যরদয ফয় ন্যযনতভ ১৮ ফছয, এফং ফোংরোরদরয ভর্রো নোগর্যক রত রফ। 

ঝ)   কোম বর্নফ বোী  কর্ভটিয দস্য ংখ্যো রফ ৯ (নয়) জন । ঠিকোনো, জোতীয় র্যচয় রিয পরটোকর্ ও যভয়োদ কোম বর্নফোী 

কর্ভটিয দস্যরদয যভোফোআর/রটর্ররপোন নম্বয তোর্রকো এফং বোরনিী,েোর্দকো,রকোলোধ্যক্ষোয োরোট ব োআজ ছর্ফ যগরজরটড 

কভ বকতবো কতৃবক তযোর্য়ত করয দোর্ির কযরত রফ এফং কর্ভটিয যভয়োদ রফ বোচ্চ ৩ ফছয রফ। কর্ভটিয যভয়োদ যরল যযর্জরিন 

কতৃবরক্ষয ভোধ্যরভ র্ফর্ধ যভোতোরফক র্নফ বোচন েন্ন কযরত রফ। 

ঞ)  কোম বর্নফ বোী কর্ভটিয বোরনিী/েোর্দকো/রকোলোধ্যক্ষো একআ রঙ্গ ভর্রো র্ফলয়ক র্ধদপ্তয কতৃবক র্নফর্ন্ধত ন্য যকোন 

র্ভর্ত/ংস্থোয  বোরনিী/েোর্দকো যকোলোধ্যক্ষো/র্নফ বোী দরস্যয যকোন দ গ্রণ কযরত োযরফন নো। 



ট)  কোম বর্নফ বোী কর্ভটিয যভয়োদ উর্ত্তীন ব ওয়োয পূরফ ব যকোন দস্য ভোযো মোওয়ো ফো যস্বেোয় দতযোগ কযোয কোযরণ দস্যদ শূন্য রর 

এ র্ফলরয় োধোযণ বোয় র্দ্ধোন্ত গ্রণপূফ বক  শূন্য রদয স্থরর ন্য দস্য স্থরোর্বর্লক্ত করয কোম বর্নফ বোী কর্ভটি যযর্জরিন 

কতৃবরক্ষয র্নকট রত নুরভোদন কযোরত রফ। 

ঠ)    ংস্থোয োধোযণ বো ফছরয কভরক্ষ র্তনফোয নুর্ষ্ঠত রত রফ। এ বোয় কোম বর্নফোী কর্ভটিয কোম বক্রভ, ংস্থোয ফোর্ল বক 

র্োফ র্ফফযনী, র্নযীক্ষো প্রর্তরফদন ম বোররোচনো,যফতী থ ব ফছরযয ফোরজট,ঋন ংক্রোন্ত,ংস্থোয র্নফ বোচন, কোম বর্নফোী কর্ভটিয যকোন 

দস্য ফো যকোন োধোযন দস্য ফর্স্কোয গৃীত এরজন্ডো নুমোয়ী থফো উর্স্থত দস্যরদয ম্মর্তরত ফো প্রস্তোরফয র্বর্র্ত্তরত 

ংগঠরণয স্বোথ ব ংর্িষ্ট্ র্ফলয়োর্দ অররোচনো রত োরয। গঠনতরে এ র্ফলরয় সুস্পষ্ট্বোরফ উরেি থোকরত রফ। 

ড) যমৌতুক যনফ নো ফো যমৌতুক যদফ নো এ ংক্রোন্ত ঙ্গীকোয থোকরত রফ। র্ফফো যযর্জরিন,জন্ র্নফন্ধন,ফো্য  র্ফফো যযোধ    

ংক্রোন্ত কোম বক্রভ থোকরত রফ। 

ঢ)   প্রর্তভোর এতদংক্রোন্ত কভরক্ষ একটি উঠোন বফঠক কযরত রফ। 

ণ)   স্বোস্থযম্মত  স্যোর্নরটন ও র্ফশুদ্ধ োর্ন োন র্নর্িত কযরত রফ। 

ত)  ফ বোধোযরণয দৃর্ষ্ট্রগোচয য় এভন স্থোরন ংস্থোয োআন যফোড ব থোকরত রফ ।  

থ)  দস্য বর্তব র্প ১০০/-, ভোর্ক োর্ব ব চোজব ১০/- এফং ঞ্চয় (ফোধ্যতোমূরক) ন্যযনতভ ভোর্ক ৫০/- (রপযতরমোগ্য) র্নধ বোর্যত রত 

রফ। 

দ)  ঞ্চরয়য থ ব ংযক্ষরণয জন্য একটি পৃথক ব্যোংক র্োফ থোকরত রফ এফং র্ভর্তয প্রোর্নক ও ন্যোন্য অয় ব্যরয়য জন্য 

একটি পৃথক ব্যোংক র্োফ থোকরত রফ। ব্যোংক র্োফমূ বোরনিী/েোর্দকো ও যকোলোধ্যক্ষো ৩ জরনয ভরধ্য ২ জরনয যমৌথ 

স্বোক্ষরয র্যচোর্রত রফ।  

 


