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বাাংলাদেশ েগু্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ি নলিঃ 
“উপ-আইি” 

 

মলূ রেনিদেশি িাং-৩, ১৯৬৫, সাংদশানধে িাং (প্রথম) ১২৫/১(৬)-নসএ, ৫ই এনপ্রল ১৯৭৯ইাং; সাংদশানধে নিবন্ধি িাং- (নিেীয়) ০৪ 

োনেখ ঃিঃ ২০-০৮-১৯৮৯ইাং; সাংদশানধে নিবন্ধি িাং- (েৃেীয়) ০১ কৃিঃ নশিঃ /, োনেখ ঃিঃ ০৭-০৫-২০০৬ এবাং 
সাংদশাধিী নিবন্ধি িাং (সবডদশষ) সঅ/০৩/১৫, োনেখ ঃিঃ ০১/১২/২০১৫ 

 

 
১। িাম ঃিঃ 
 

(১) এই সনমনেে িাম “বাাংলাদেশ েগু্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ি নলনমদের্”। ইাংদেিীদে ইহাে িাম হইদব “Bangladesh Milk Producers’  Co-

operative Union Limited”. পূদবড ইহাে িাম নিল “ইষ্টার্ড নমল্ক  প্রনর্উসাসড রকা-অপাদেটিভ ইউনিয়ি নলনমদের্”। সাংদেদপ র্াহা  (Milk Union) িাদম অনভনহে 

হইদব। নমল্ক ইউনিয়দিে পর্য সামগ্রীে রের্ িাম হইদব ‘নমল্ক নভো (Milk Vita)। 

 

(২) এই সনমনেে রেনিনেকৃে বেড মাি ঠিকািা হইদব েগু্ধ ভবি: প্রধাি কার্ডালয়, ১৩৯-১৪০, রেিগাাঁও নশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
 

(৩) এই সনমনেে কার্ডকেী এলাকা সমগ্র বাাংলাদেশ। 

 

(৪) এই সনমনে একটি িােীয় সমবায় সনমনে বনলয়া অনভনহে হইদব। 

 

 

২। সাংজ্ািঃ 
 

(১) সমবায় আইি বনলদে “সমবায় সনমনে আইি ২০০১ ইাং (সবডদশষ সাংদশাধিীসহ) বঝুাইদব এবাং নবনধ বনলদে সমবায় সনমনে নবনধমালা  ২০০৪ইাং  বঝুাইদব। 

 

(২) “সেসয সনমনে” বনলদে রর্ রকাি রকন্দ্রীয় েগু্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সনমনে নলিঃ বঝুাইদব, র্াহা সমবায় অনধেপ্তে  কেৃড ক নিবনন্ধে এবাং নমল্ক 

 ইউনিয়দিে সেসযভূক্ত সনমনে। 
 

(৩) “কনমটি” বনলদে বযবস্থাপিা কনমটিদক বঝুাইদব, র্াহা সমবায় সনমনে আইি অিরু্ায়ী গঠিে হইদব। 

 

(৪) “পর্য সামগ্রী” বনলদে নমল্ক ইউনিয়ি কেৃড ক উৎপাদদত পাস্তুনেে েেলেধু ও েুগ্ধিাে সকল পর্য সামগ্রী রর্মি, মাখি, নি, িিীর্ুক্ত গাঁদ ােধু,  িিীনবহীি 

গাঁদ ােধু, ক্রীম, আইসক্রীম, রেভার্ড  েধু, েনধ, লানি ইেযানে বঝুাইদব এবাং সাংদগ  রগা-খােয, রগা-নিনকৎসা উপকের্, েগু্ধ ও েগু্ধিাে  পর্য সামগ্রীে রমা ক দ্রবয, েগু্ধ 

কােখািাে র্ন্ত্রপানেম রমনশিােী ইেযানে র্াহা বাাংলাদেদশ েগু্ধ ও েগু্ধিাে নশল্প উন্নয়দিে িিয প্রদয়ািি োহাও  বঝুাইদব। 

(৫) সাধাের্ সভা বনলদে “বানষডক সাধাের্ সভা” ও “নবদশষ সাধাের্ সভা” বঝুাইদব। 

(৬) আনথডক বৎসর বনলদে সাংনিষ্ট ইাংদেিী বৎসররর ১লা িলুাই হইদে পেবেী বৎসররর ৩০ রশ িিু পর্ডন্ত সময়দক বঝুাইদব এবাং ইহাে নভনিদে নমল্ক  ইউনিয়দিে আনথডক 

রলি-রেি বাদিে নভনিক কমডকান্ড পনেিানলে হইদব, নকন্তু নমল্ক ইউনিয়দিে বানষডক সাধাের্ সভা ও নিবডািি উপ-আইদিে  ১৪(১) ও ১৬ ধাোে ৩ এে (ক) অিরু্ায়ী 
অিনুিে হইদব। 

(৭) উপ-আইদি র্াহা নকিুই থাকুক িা রকি সমবায় আইি ও নবনধমালা এে নবনধ ও ধাো প্রদর্ািয হইদব। 

৩। উদেশয ঃিঃ 
েগু্ধ ও েগু্ধিাে পর্য সামগ্রী উৎপাদন, প্রনক্রয়ািােকের্ ও বািােিােকেদর্ে মাধযদম বাাংলাদেদশে েুদ্র, প্রানন্তক ও ভুনমহীি েগু্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদেে আথড-সামানিক অবস্থাে 

উন্নয়ি সাধি কনেবাে িিয নমল্ক ইউনিয়দিে নি¤œনলনখে উদেশয থানকদব। 

 

(১)  
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(ক) সেসয সনমনেে স্বাথড েুন্ন িা হয় রসই নেদক লেয োনখয়া প্রাথনমক সনমনেসমহূ বা অিযািয উৎস বা প্রনেিাি হইদে েেলেধু ক্রয় কনেয়া নমল্ক 

 ইউনিয়দিে কােখািাসমদূহ প্রনক্রয়ািাে কনেবাে পে োহা সেবোহ ও নবক্রদয়ে বদদাবস্ত কো। 

 

(খ) রকন্দ্রীয় েগু্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সনমনে সাংগঠি কো ও োহাদেে উন্নয়ি সাধি কো। 

 

(গ) সেসযভূক্ত রকন্দ্রীয় সনমনেসমদূহে দেিনদি কার্ডাবলী সম্পােদি োহানেগদক সানবডকভাদব সহদর্াগীো প্রোি কো এবাং োহাদেে কার্ডাবলী  র্াহাদে সুিুভাদব 

সম্পােি হয় োহাে িিয নমল্ক ইউনিয়ি  োহাদেে দেিনদি কার্ডাবলীদে নিয়নমেভাদব আদেশ, নিদেডশ ও উপদেশ প্রোি  কনেদে পানেদব এবাং োহাদেে কার্ডাবলী 
পনেেশডি, পেীো,েোেক, সাংদশাধি ও নিয়ন্ত্রি কনেদে পানেদব। 

 

(ি) েগু্ধ উৎপাদনকারী কৃষকনেগদক সবিু িাস উৎপাদনসহ অিযািয কৃনষিাে পর্য, িল ও শাকসব্জী উৎপাদরন উৎসাহ প্রোি কো। 

 

(ঙ) সমবাদয়ে আদলাদক েগু্ধ নশল্প উন্নয়দি েুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদেে আথড-সামানিক অবস্থাে উন্ননে সাধদিে িিয েগু্ধ উৎপাদনকারী রকন্দ্রীয়  সনমনেসমহূদক 

প্রদয়ািিীয় সকল প্রকাে সাহার্য, সহায়ো ও উপদেশ প্রোি কো। 

 

(ি) গবানেপশুে িাে উন্নয়দিে িিয কৃনিম প্রিিি উপদকন্দ্র স্থাপি ও পনেিালিা কো এবাং রসই সাংদগ রকন্দ্রীয় সনমনেে সেসযদেে িিয  উন্নেমাদিে 

গবানেপশু ক্রয়, নবক্রয় ও নবেের্ কো। 

 

(ি) েগু্ধ ও অিযািয পর্য সামগ্রীে উৎপাদন বনৃিদে রকন্দ্রীয়/ প্রাথনমক সনমনেসমহূদক সহায়ো প্রোি কো। 

 

(ি) নমল্ক ইউনিয়দিে স্থাবে ও অস্থাবে ক্রয়, নবক্রয় বা হস্তান্তে কো এবাং স্বল্প বা েীিড রময়ােী পিিী আনিবাে বযবস্থা কো। 

 

(ঝ) রগা-খােয দেনেে র্াবেীয় কাাঁিামাল ক্রয় ও রগাখােয উৎপাদন এবাং োহা রকন্দ্রীয়/প্রাথনমক সনমনেে মদধয নবক্রদয়ে বদদাবস্ত কো। 

 

(ঞ) েগু্ধ ও েগু্ধিাে পর্য সামগ্রী বা অিযািয পুনষ্টকে খােয উৎপাদরনর িিয নবনভন্ন ধেদিে রমনশিােী, র্ন্ত্রপানে বা রমা ক সামগ্রী ক্রয় বা উৎপাদরনর  বযবস্থা 

কো। 

 

(ে) প্রদয়ািদি নবনভন্ন ধেদিে েেলেধু ও েগু্ধিাে পর্য সামগ্রী উৎপাদরনর িিয প্রনক্রয়ািােকের্ কােখািা স্থাপি, কােখািাে োলাি রকাঠা নিমডাি,  রমনশিােী 

ক্রয়, নহমাগাে ও লযাবদেেেী ইেযানে স্থাপদিে বযবস্থা কো । 

 

(ঠ) রেদশ স্থানপে অিয রকাি প্রনেিাদি র্নে রকাি েগু্ধ বা েগু্ধিাে সামগ্রী প্রনক্রয়ািােকেদর্ে কােখািা আনথডক নেক নেয়া সুনবধািিক হয়, োহা  হইদল 

প্রদয়ািি োহাদেে োনয়ত্বভাে গ্রহি কো। 

 

(র্) রকন্দ্রীয় সনমনেে সেসযদেে মদধয সঞ্চদয়ে মদিাভাব গন য়া েুনলদে উৎসাহ প্রোি কো। 

 

(ঢ) রকন্দ্রীয়/প্রাথনমক সনমনেসমদূহ গবানেপশুে নিনকৎসা, টিকা প্রোি ও কৃনিম প্রিিদিে বযবস্থা কোএবাং োহাে িিয প্রদয়ািিীয় পনেমার্ ঔষধ, 

 টিকা,কৃনিম প্রিিদিে বীি ইেযানেে বযবস্থা কো। 

 

(র্) প্রদয়ািদি বা প্রাথনমক সনমনেে অিদুোদধ গবানেপশুে বীমাে বযবস্থা কো। 

 

(ে) প্রদয়ািদি িেুি িেুি এলাকায় সাদভড  কনেয়া রসই এলাকায় রকন্দ্রীয়/প্রাথনমক সনমনে সাংগঠি ও বযবসানয়ক নভনিদে েগু্ধ কােখািা স্থাপদিে  বযবস্থা কো। 

 

(থ)  েগু্ধ ও েগু্ধিাে সামগ্রী উৎপাদরনর সাংদগ িন ে অিযািয প্রনেিাি সমদূহ কানেগেী, আনথডক ও প্রশাসনিক সহায়ো প্রোি    কো। 

 

(ে)  সমবায় েগু্ধ নশল্প উন্নয়দি সমবায় প্রিাে ও সমবায় নশোে উপে নবনভন্ন ধেদিে প্রিােিা কার্ডক্রম পনেিালিা কো। 

 

(ধ) উপ-আইদি বনর্ডে উদেশযসমহূ সুিুভাদব সম্পােদিে িিয অিয রকাি স্থািীয় বা আন্তিড ানেক গদবষর্া বা বযবসানয়ক প্রনেিাদিে সাংদগ িুনক্তবি  হওয়া । 

 

(ি) েগু্ধ বযবসাে উন্ননেকদল্প উপদোক্ত উদেশয িা া অিয রর্ রকাি কার্ডক্রম গ্রহি কো। 

 

(প)  রকন্দ্রীয় সনমনেে সেসয ও কমডিােীদেে এবাং নমল্ক ইউনিয়দিে শ্রনমক, কমডিােী ও কমডকেড াদেে রেদশ ও নবদেদশ  প্রনশেদর্ে বযবস্থা কো।  
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(২)  

(ক) নমল্ক ইউনিয়ি এবাং রকন্দ্রীয় সনমনেে েহনবল সাংগ্রদহে িিয েগু্ধ ও েগু্ধিাে পর্যসামগ্রী উৎপাদরনর সাংদগ িন ে রকাি গদবষর্া বা 

 উন্নয়িমূলক প্রনেিাি গন য়া রোলা। 

(খ) ইউনিয়দিে কমডকেড া এবাং কমডিােীদেে উন্ননেে িিয েহনবল এবাং োনষ্ট রবার্ড  গঠি কো 
 

(গ) রকন্দ্রীয় সনমনেে সেসযদেে স্বাস্থয, িীবি বীমা ও গবানেপশু বীমা স্কীদমে িিয েহনবল ও োস্ট গঠি কো। 

 

(৩)  

(ক) বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক অিুদমানেে ও নিিড ানেে শদেড  সেকাে, বযাাংক বা রকাি আন্তিড ানেক প্রনেিাি হইদে কযাশ রক্রনর্ে, কিড ,  আমািে, 

হুনন্ড, প্রনমসােী রিাে, নবল অব এক্সদিঞ্জ ভাাংগাইয়া অথডাৎ নর্সকাউন্ট কনেয়া অথবা অিয প্রকাদে মূলধি সাংগ্রহ কো।  সনমনেে স্থাবে, অস্থাবে 

সম্পনি নবক্রয়, পর্য বা গোদমে গনিে মালানে রেহাি বন্ধক, গনিে বা হস্তান্তেক্রদম অথবা অিয  উপাদয় উক্ত ঋর্ পনেদশাদধে বযবস্থা কো। 

 

(খ) বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক নবনভন্ন সমদয় নিিড ানেে শদেড  রর্ সকল েনলল, িামািে ইেযানে োনখবাে বা বযবহাে কনেবাে  প্রদয়ািি হইদব োহা 

নিোপে স্থাদি োনখবাে বযবস্থা কো। 

 

(গ) সাধাের্ে নমল্ক ইউনিয়দিে উদেশয সাধদিে িিয প্রদয়ািিীয় রর্ রকাি কার্ডক্রম গ্রহি কো । 

 

৪। মলূধি ঃিঃ 
(১) নমল্ক ইউনিয়দিে মূলধি নি¤রঃœবনর্ডে উপাদয় সাংগ্রহ কো হইদব:- 

(ক) অাংশ নবক্রয়; 

(খ) ভনেড  নি আোয়; 

(গ) সভা বা অপদেে নিকে হইদে আমািে গ্রহর্; 

(ি) কিড  গ্রহর্; 

(ঙ) অিয রকাি সমবায় প্রনেিাি, বযাাংক বা অিয রকাি সাংস্থা হইদে কিড  গ্রহি; 

(ি) সেকাে বা অিয রকাি িােীয় বা আন্তিড ানেক সাংগঠি হইদে প্রাপ্ত োি, অিুোি বা সাহার্য গ্রহি; 

(ি) সেকাে হইদে ঋি গ্রহি; 

(ি) সম্পনি, বযবসা বা কােবাে হইদে রকাি উপাদয় আয় কো; 

(ঝ) সেকাে কেৃড ক অিুদমানেে রকাি বযাাংক হইদে হুনন্ড, প্রদিাে, নবল অব এক্সদিঞ্জ, নর্দবঞ্চাে ভাাংগাইয়া োকা গ্রহি কো । 

 

(২) অিদুমানেে রশয়াে মলুধি ঃিঃ 
 

(ক) নমল্ক ইউনিয়দিে অিুদমানেে মূলধদিে পনেমার্ হইদব ৭০,০০,০০,০০০/-(সিে রকাটি) োকা। ইহাে এক পঞ্চমাাংশ ১/৫ (পাাঁি  ভাদগে এক অাংশ) 

এে অনধক রশয়াে রকাি সেসয সনমনে রশয়াে ক্রয় কনেদে পানেদব িা। উহা ৭০,০০০ টি রশয়াদে নবভক্ত হইদব  এবাং প্রনে অাংদশে মূলয হইদব ১০,০০০/-

(েশ হািাে ) োকা। সেসয ও সেকাে বযেীে অিয রকহ রশয়াে খনেে কনেদে পানেদব িা।  সাধাের্ সভাে প্রস্তাব অিুর্ায়ী অিুদমানেে মুলধদিে পনেমার্ 

বৃনি পাইদব এবাং বনধডে মুলধি প্রদয়ািিীয় সাংখযক রশয়াদে  নবভক্ত কো র্াইদব। 

 

(খ) অাংশ খনেেকাদল প্রদেযক রশয়াে বাবে ২০০০/- (েইু হািাে) োকা এককালীি পনেদশাধ কনেদে হইদব। সেসয পে লাদভে িিয  ভনেড  বাবে ২০০/- 

(দ্ইুশে) োকা রশয়াদেে সমপনেমাি সঞ্চয় িমা নেদে হদব অথডাপ্রাথনমক সনমনেদক রকনন্দ্রয় সনমনেে সেসয  পে লাভ কেদে রশয়াে বাবে২০০০/-

,সঞ্চয়বাবে২০০০/- এবাং ভনেড  নি বাবে ২০০-সবডদমাে২০০০/-+২০০০/-+২০০/-)বা ৪২০০/- (িােহািাে েইুশে োকা) 
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(৩) নমল্ক ইউনিয়ি র্নে মদি কদে োহা হইদল রর্ রকাি রকন্দ্রীয় সনমনে োহাদেে রশয়াে মুলধি, সাংেনেে মুলধি বা অিয রর্ রকাি  মুলধদিে 

আাংনশক অথবা সম্পূর্ড নমল্ক ইউনিয়দিে রশয়াে মুলধদিে অথবা নমল্ক ইউনিয়দিে েহনবদল িমা কনেদে পানেদব। 

 

৫। দায়-দায়য়ত্ব ঃ  

 

রকন্দ্রীয় সনমনেে রেিাে িিয সাংনিষ্ট সনমনে উহাে নিি রশয়াদেে মূলয পর্ডন্ত োয়ী হইদবি। 

 

৬। সেসয হওয়াে রর্াগযো ঃিঃ 
 

(১) নিমনি¤রঃœবনর্ডে প্রনেিাি সমূহ নমল্ক ইউনিয়দিে সেসয হইদে পানেদবি ঃিঃ 
 

(ক) রর্ রকাি রেনিনেকৃে রকন্দ্রীয় েগু্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সনমনে নলনমদের্। 
 

(খ) “ইষ্টার্ড নমল্ক প্রর্াক্ট্স” এে বেড মাি রশয়াে রহাল্ডােবৃদ, র্াহাদেে োবী নমল্ক ইউনিয়দিে সাধাের্ সভা কেৃড ক এখিও নমোইয়া  রিলা হয় 

িাই। 
 

(২) প্রদেযক সেসযদক ভনেড  হইবাে পূদবড নি¤রঃœবনর্ডে শেড সমূহ পূের্ কনেদে হইদব- 
 

(ক) ভনেড  নি বাবে ১০০০(এক হািাে োকা) োকা িমা নেদে হদব। 
 

(খ) কমপদে একটি রশয়াে ক্রয় কনেদে হইদব। প্রনেটি রশয়াদেে মূলযমাি ১০০০০/-(েশ  হািাে )এবাং রশয়াদেে সমপনেমাি োকা  িমা 
প্রোি কেদে হদব। 
 

(গ) োহাদেে রর্াগাদর্াদগে ঠিকািা োনখল কনেদে হইদব এবাং রসই ঠিকািাই োহাদেে রেনিনেকৃে ঠিকািা বনলয়া গর্য হইদব। 
 

(ি) নমল্ক ইউনিয়দিে উপ-আইদিে সকল েিা ও উপ-েিা মানিয়া িনলদব এই মদমড একটি অঙ্গীকাে পি োনখল কনেদে হইদব। 

 

৭।  সেসয পদে ভনেড  ঃিঃ 

(১) সকল রকন্দ্রীয় সনমনে-র্াহাো নমল্ক ইউনিয়দিে সেসয পদে ভনেড  হদে িাদহি, োহানেগদক একটি নিিড ানেে িদমড নমল্ক ইউনিয়দিে বযবস্থাপিা  কনমটিে 

নিকে আদবেি কনেদে হইদব।  

(২) নমল্ক ইউনিয়দিে বযবস্থাপিা কনমটি সাংনিষ্ট রকন্দ্রীয় সনমনেে আদবেি পাওয়াে পে োহাদেে পেবেী সভায় নসিান্ত গ্রহদর্ে িিয উপস্থাপি  কনেদবি।  

(৩) আদবেিপি বযবস্থাপিা কনমটিে সভায় গৃহীে হইদল বা গ্রহিদর্াগয িয় বনলয়া নবদবনিে হইদল োহা নসিান্ত গ্রহদিে ৩০ নেদিে মদধয  আদবেিকােীদক 

িািাইয়া নেদে হইদব। 

 

৮।  সেসযগদর্ে সামনয়ক পেিূযনে ও অপসাের্ ঃিঃ 

 

(১) রকাি সেদসযে অপসাের্/পেিূযনে বযবস্থাপিা কনমটিে সাংখযাগনেি সেসযদেে নসিাদন্তে নবদবিিায় নি¤œনলনখে উপাদয় হইদব: 

(ক) ইিা পূবডক সমবায় আইি, নবনধমালা, উপ-আইি বা নমল্ক ইউনিয়দিে প্রিীে অিয রকাি নিয়ম লাংিি কনেদল; 

(খ) নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাথড হািীকে কার্ড কনেদল বা সাধাের্ সভাে নিদেডশ অমািয কনেদল; 

(গ) রকাি সেসয নমল্ক ইউনিয়দি রকাি প্রকাে নমথযা নববের্ী এবাং কাগিপি োনখল কনেদল; 
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(ি) রকাি সেসয নমল্ক ইউনিয়দিে সনহে নিয়নমেভাদব েগু্ধ বা েগু্ধিাে সামগ্রী বা পর্য সামগ্রীল সেবোহ িা কনেদল এবাং নমল্ক ইউনিয়দিে  অিমুনে বযনেে র্নে 

রকাি সেসয রকাি পিয সামগ্রী নমল্ক ইউনিয়ি িা া অিয রকাথাও নবক্রয় কনেদল; 

(ঙ) রকাি সেসয েগু্ধ বা েগু্ধিাে পর্য সামগ্রীদে রকাি প্রকাে রভিাল বা স্বাস্থযহানিকে রকাি পোথড নমশ্রি কনেদল; 

 

(ি) ইিাপূবডক নমল্ক ইউনিয়দিে পাওিা োকা িা নেদল, নমল্ক ইউনিয়দিে সনহে আবি িুনক্ত ভাংগ কনেদল। 

 

(২) বযবস্থাপিা কনমটি এই উপ-আইদিে নবধাি অিরু্ায়ী োহাদক িনেমািা, সামনয়কভাদব পেিূযে বা অপসাের্ কনেদে পানেদবি, এবাং োহাদক  ১৫ নেদিে 

মদধয এই মদমড নলনখে রিাটিশ নেয়া িািাইয়া নেদবি। বযবস্থাপিা কনমটি উক্ত নসিাদন্ত উপিীে হওয়াে পূদবড উক্ত সেসযদক আত্মপে  সমথডি কোে সুদর্াগ কনেয়া 
নেদবি। র্নে বযবস্থাপিা কনমটিে নসিাদন্ত উক্ত সেসয সন্তুষ্ট িা হি, েদব নেনি উক্ত োদয়ে নবরুদি সমবায় সনমনে  নবনধমালা/২০০৪ এে ১০(৩) নবনধ অিরু্ায়ী নিবন্ধক 

মদহােদয়ে নিকে আদবেি কনেদে পানেদবি। 

(৩) সেসয সামনয়কভাদব পেিুযে হইদল, ঐ সমদয়ে িিয সেসযদেে র্াবেীয় সুদর্াগ ও অনধকাে হইদে বনঞ্চে হইদবি। 

(৪) সেকাদেে অিমুনে বযনেে উক্ত পেিুযনে ৬০ নেদিে অনধক িনলদে পানেদব িা। 

(৫) রকাি সেসয োহাে সেসয পদেে রর্াগযো হাোইদল উক্ত প্রনেিািদক বযবস্থাপিা কনমটি সেসয পে হইদে অপসাের্ কনেদে পানেদবি। 

 

৯। সদসযপদদ পনু: ভয়তি  ঃ  

রর্ সেসয উপ-আইদিে ৮ িাং েিা অিরু্ায়ী সেসযপে হাোইদব োহাদক সাধাের্ সভাে নসিান্ত অিসুাদে পুিোয় ভনেড  কোদিা র্াইদে পাদে। েদব এই বযাপাদে অপসানেে 

সেসযদক উপ-আইদিে েিা অিরু্ায়ী সেসযপদেে িিয আদবেি কনেদে হইদব। 

 

১০। শেয়ার সার্টি য়িদেট ঃ  

(১) প্রদেযক সেসয নবিামদূলয নমল্ক ইউনিয়দিে সীলদমাহে অাংনকে রশয়াে সাটিড নিদকে পাইদবি। উক্ত সাটিড নিদকে োহাে প্রেি অাংদশে সাংখযা ও োকাে পনেমাি উদেখ 

থানকদব এবাং উহা নমল্ক ইউনিয়দিে রিয়ােমযাি বা ভাইস রিয়ােমযাি ও মহাবযবস্থাপক কেৃড ক স্বােনেে থানকদব। 

(২) র্নে রকাি সেদসযে রশয়াে সাটিড নিদকে হাোইয়া র্ায় বা িষ্ট হইয়া র্ায় োহা হইদল সাংনিষ্ট সেসযদক র্থার্থ প্রমাি সাদপদে রু্নিদকে রশয়াে  সাটিড নিদকে ইসুয কো 
র্াইদব। েদব ইহাে িিয সাংনিষ্ট সেসয সনমনেদক প্রনে রশয়াদেে িিয ১০০/- (একশে) োকা কনেয়া নি নহদসদব িমা নেদে  হদব। 
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১১। শেয়ার হস্তান্তর ঃ  

 

(১) বযবস্থাপিা কনমটিে অিমুনে লইয়া, রর্ রকাি সনমনে অিয রকাি সেসয সনমনেে নিকে ১৫০ (একশে পঞ্চাশ) োকাে ষ্টযাদম্পে উপে উভদয়ে  স্বােদেে 

মাধযদম উহাে অাংশ হস্তান্তে কনেদে পানেদব । 

(২) অাংশ হস্তান্তে হইদল রর্ পর্ডন্ত গৃহীো সেসয সনমনে োনলকাভুক্ত িা হয় এবাং সেসযদেে োনলকা বনহদে উহাে িাম পিি িা হয়, েেনেি পর্ডন্ত  উক্ত 

হস্তান্তে কার্ড সমু্পিড বনলয়া গিয হইদব িা। 

১২। পদচু্যত/অপসায়রত বা সদসযপদ তযাগীদে প্রাপয শিরত প্রদান ঃ  

রকাি সমবায় সনমনেে রশয়াে সনমনেে নিকে রিেৎর াগ্য হইদব িা বা সনমনেে উক্ত রশয়াে ক্রয় বা উহাে পনেবদেড  অথড বা অিয রকাি সম্পে উক্ত সেসযদক পনেদশাধ কনেদে 

পানেদব িা । েদব শেড  থাদক রর্, রকাি সমবায় সনমনেে সেসয পে র্নে উহাে উপ-আইি অিসুাদে রকাি সেকােী বা স্থািীয় কেৃড পে বা রকাি নশল্প বা বযবসা প্রনেিাদিে 

রবেিদভাগী কমডিােী বা শ্রনমকদেে মদধয সীনমে োখা বাধযোমলূক হয়, োহা হইদল উক্ত সেসযগদিে ধাের্কৃে রশয়াদেে রেদি এই উপ-ধাোয় বনর্ডে নিদষধাজ্া প্রদর্ািয 
হইদব িা। 

 

১৩। বযবসা পনেিালিা ঃিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়ি, পূবড উদেনখে সকল বা রর্ রকাি একটি উদেশয লইয়া কার্ড কনেদে পানেদব। 

(২) প্রদয়ািিদবাদধ বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক প্রেি নিদেডশ মানিয়া নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথড সেসয সনমনে বযনেে অিয রকাি বযবসানয়ক প্রনেিাি,  সেকােী, 
আধা-সেকােী ও স্বায়ত্বশানসে প্রনেিাি বা রকাি সাংস্থাে সনহে বযবসা অথব কােবাে কনেদে পানেদব। 

(৩) নমল্ক ইউনিয়দিে উদেশয সাধদিে িিয বযবস্থাপিা কনমটি প্রনে বৎসর একটি বানষডক কমডসুিী বা বানষডক বাদিে প্রিয়ি কনেদব এবাং সুিারুরুদপ  উহাে 

কার্ডানে িালাইবাে িিয প্রদয়ািিীয় কার্ডনবনধ েিিা কনেদব। বযবস্থাপিা কনমটি আবশযক রবাদধ সমদয় সমদয় উক্ত কমডসুিী ও  কার্ডনবনধে েেবেল কনেদে পানেদব। নমল্ক 

ইউনিয়ি সেসয সনমনে সমদূহে দেিনদি বযবহাদেে দ্রবযানে সেবোহ ও প্রদয়ািদি স্বল্প রময়ােী কিড ,  োেি ইেযানে কাি কােবাে কনেদে পানেদব। 

১৪। সাধাের্ সভা ঃিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়দিে সদবডাচ্চ েমো সাধাের্ সভাে উপে িযাস্ত থানকদব। বানষডক সাধাের্ সভা নমল্ক ইউনিয়দিে নিেীো কাি সম্পন্ন হওয়াে  ৬০(ষাে) নেদিে মদধয 
অিনুিে হইদব। েদব নিবন্ধদকে অিদুমােিক্রদম উক্ত সময়-সীমা আেও ৬০(ষাে)নেি বনৃি কো র্াইদব। 

(ক) সাধাের্ সভাে রিাটিশ অনধদবশদিে অন্তে ১৫ (পদিে) নেি পূদবড প্রদেযক সেসযদক নেদে হইদব । ঐ রিাটিদশ অনধদবশদিে স্থাি, সময়, োনেখ ও  আদলািয 
নবষয়সমহু নিনেডষ্ট থানকদব। উক্ত রিাটিশ বযবস্থাপিা কনমটিে পদে মহাবযবস্থাপক িােী কনেদবি। 

(খ) দেবক্রদম বা ভুলবশেিঃ রকাি সেসযদক রিাটিশ রেওয়া িা হইদল বা রকাি সেসয রিাটিশ িা পাইদল েিাো সভাে কার্ড পনেিালিাে িিয রকাি  অসুনবধা 
হইদব িা। 

(২) বানষডক সাধাের্ সভা  ঃিঃ 

সমবায় আইদিে ১৬ ও ১৭ ধাো মদে প্রনে অথড বৎসরর নমল্ক ইউনিয়দি একটি বানষডক সাধাের্ সভা অিনুিে হইদব । বানষডক সাধাের্ সভায় নি¤œনলনখে আদলািযসূিীে 

অন্তভুড ক্ত থানকদবিঃ- 

(ক) বযবস্থাপিা কনমটিে বানষডক কার্ডনববের্ী নবদবিিা কো, 
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(খ) বানষডক বাদিে বা আয়-বযদয়ে আিমুানিক নহসাব পর্ডাদলািিা ও অিদুমােি কো, 

(গ) অনর্ে নেদপােড  পর্ডাদলািিা ও অিদুমােি কো, 

(ি) অথড সেবোহকােী বযাাংক, অিয রকাি সাংস্থা বা সেসয সনমনেে নিকে হইদে আগামী এক বৎসররর িিয নমল্ক ইউনিয়দিে সদবডাচ্চ রেিাে পনেমাি  নিধডাের্, 

(ঙ) লাভ বন্টি, র্নে থাদক, 

(ি) বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক উপস্থানপে অিযািয নবষয় 

(৩) উক্ত রেদি সমবায় সনমনে আইি/২০০১ এে ১৭(৪) ও (৫) ধাো অিসুের্ কনেদে হইদব। 

 

১৫। নবদশষ সাধাের্ সভা ঃিঃ 

(১) সমবায় সনমনে আইি ২০০১ এে ১৭ ধাো অিরু্ায়ী বযবস্থাপিা কনমটি নবদশষ সাধাের্ সভা আহবাি কনেদে পানেদব। 

(ক) এক েৃেীয়াাংশ সেসয নলনখেভাদব নবদশষ সাধাের্ সভা আহবাি কোে োবী কনেদল, অথবা  

(খ) সমবায় নিবন্ধক কেৃড ক নিদেডশ প্রোি কো হইদল। 

(২) নবদশষ সাধাের্ সভা আহবাদিে িিয সেসযগি নলনখেভাদব োবী িািাইদল, নক উদেদশয উহা আহবাি কো েেকাে োহা উদেখ কনেদে হইদব  এবাং 
আহবািকােী উহা স্বােে কনেয়া নমল্ক ইউনিয়দি রেনিনেকৃে ঠিকািায় োনখল কনেদব। 

(৩) নবদশষ সাধাের্ সভা রর্ উদেদশয আহুে হইদব রসই নবষয় নভন্ন অিয রকাি নবষয় আদলািিা কো র্াইদব িা। 

(৪) উপ-আইদিে ১৫(১)(ক) অিসুাদে সাধাের্ সভা আহুে হইদল আদবেিকােী সেসযগিদক িাদমে োনলকাসহ নলনখে োবীপদিে িকল রিাটিদশে  সনহে 

পাঠাইদে হইদব । 

১৬। সাধাের্ সভায় রর্াগোিকােী প্রনেনিনধে রর্াগযো ঃিঃ 

(১) প্রদেযক রকন্দ্রীয় সনমনে োহাদেে সনমনে হইদে একিি প্রনেনিনধদক মদিািয়ি কনেয়া নমল্ক ইউনিয়দিে সাধাের্ সভা ও নিবডািদি অাংশ  গ্রহদর্ে িিয রপ্রের্ 

কনেদবি। রকন্দ্রীয় সনমনেে এদহি মদিািীে প্রনেনিনধ সাধাের্ সভায় অাংশ গ্রহদর্ে অনধকােী হইদবি এবাং রভােোদি অাংশ  গ্রহর্ কনেদে পানেদবি। েদব এই প্রনেনিনধ 

রকন্দ্রীয় সনমনেে রকাি রবেি রভাগী কমডিােী হইদে পানেদবি িা। 

(২) রর্ বযনক্ত োহাে নিদিে রকন্দ্রীয় সনমনেদে নিবডািদি অাংশ গ্রহদর্ে অদর্াগয নেনি নমল্ক ইউনিয়দিে  সাধাের্ সভা ও নিবডািদি অাংশ গ্রহর্ কনেদে  পানেদবি 

িা।  

(৩)  

(ক) েগু্ধ উৎপাদনকারী রকন্দ্রীয় সনমনেে পে হইদে রর্ বযনক্ত নমল্ক ইউনিয়দিে সাধাের্ সভা নকাংবা নিবডািদি প্রনেনিনধ নহদসদব মদিািীে হইদবি  োাঁহাদক অবশযই রর্ 

আনথডক বৎসরর সাধাের্ সভা নকাংবা নিবডািি অিনুিে হইদব োহাে পূদবডে আনথডক বৎসরর োহাে প্রাথনমক সনমনেদে কমপদে  ১৫০ নেি এবাং কমপদে ৩০০ নলোে েগু্ধ 

সেবোহ কনেদে হইদব এবাং োহাে প্রাথনমক সনমনেদকও রকন্দ্রীয় সনমনেদে উক্ত আনথডক বৎসরর  কমপদে ১৮০ নেি ও কমপদে ৫০০০ নলোে েগু্ধ সেবোহ কনেদে 

হইদব। রকাি কােদি নমল্ক ইউনিয়ি র্নে সনমনে হইদে েগু্ধ সেবোহ বন্ধ  োদখ, েদব আিপুানেক হাদে ঐ নেিগনল বৎসর নহসাব হইদে বাে নেয়া েগু্ধ সেবোহ কনেবাে 

নেদিে সাংখযা ও পনেমাি নিিড ানেে হইদব। 
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(খ) োহাে রকন্দ্রীয় সনমনেদকও নমল্ক ইউনিয়দি উক্ত আনথডক বৎসরর  কমপদে ১৮০ নেি এবাং কমপদে ৫০০০০ নলোে েগু্ধ সেবোহ কনেদে হইদব।  রকাি 

কােদর্ নমল্ক ইউনিয়ি র্নে সনমনে হইদে েগু্ধ সাংগ্রহ বন্ধ োদখ,েদব আিপুানেক হাদে ঐ নেিগনল বৎসর নহসাব হইদে বাে নেদয় েগু্ধ  সেবোহ কনেবাে নেদিে সাংখযা ও 

পনেমার্ নিিড ানেে হইদব। 

(৪) নমল্ক ইউনিয়দিে সাধাের্ সবায় অাংশগ্রহিকােী প্রনেনিনধদেেদক নমল্ক ইউনিয়দিে নিিড ানেে িেদম র্াবেীয় কাগিপি সাধাের্ সভা  অিিুাদিে পূদবড নমল্ক 

ইউনিয়দিে প্রধাি কার্ডালদয় িমা নেদে হদব। 

(৫) বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডািদি অাংশগ্রহিকােী প্রনেনিনধদেেদক নমল্ক ইউনিয়দিে নিিড ানেে িেদম র্াবেীয় কাগিপি নিবডািি কনমটিে নবজ্নপ্ত  অিরু্ায়ী 
মদিািয়ি পি োনখদলে পূদবডই িমা প্রোি কনেদে হইদব। 

১৭। সাধাের্ সভাে রকাোম ঃিঃ 

(১) সাধাের্ সভা ও নবদশষ সাধাের্ সভাে রিাটিশ রেওয়াে োনেদখ সনমনেে রর্ সেসয সাংখযা থানকদব রসই নহসাদব সমবায় সনমনে আইি এে ১৭  ধাোে ৫ 

উপ-ধাো অিসুের্ কনেয়া সভাে কাি িনলদে থানকদব। 

(২) নিনেডষ্ট সমদয়ে এক িন্টাে মদধয সমবায় সনমনে আইি/২০০১ এে ১৭(৫) অিরু্ায়ী রকাোম নিিড ানেে পূবডক সাধাের্ সভা অিাুনঃিে হইদব এবাং  রকাোম 

পূর্ড িা হইদল সমবায় সনমনে নবনধমালা/২০০৪ এে ১৭(২) অিরু্ায়ী সভা মলুেবী হইদব। উক্ত মলুেবী সভা সমবায় সনমনে  নবনধমালা/২০০৪ এে ১৭(৪) নবনধ অিরু্ায়ী 
পুিোয় শুরু হইদব (প্রস্তানবে সাধাের্ সভাে রকাোম নশদোিাদম ৩ হইদে ৬ পর্ডন্ত অিদুিে প্রদর্ািয  িদহ)। 

(৩) অনধদবশদিে কাি আেম্ভ হইবাে নিনেডষ্ট সমদয় উপর্ুক্ত সাংখযক সেসয উপনস্থে িা থানকদল সভাে কার্ড িনলদব িা ।  

(৪) অনধদবশি শুরু হওয়াে িিয নিনেডষ্ট সমদয়ে আধ িন্টাে মদধয র্নে রকাোম সাংখযক সেসয উপনস্থে িা হি, েদব অনধদবশি মলুেবী হইয়া র্াইদব  এবাং 
পেবেী সপ্তাদহে রসই বাদে, রসই সমদয় ও রসই স্থাদি পুিোয় উহা অিনুিে হইদব। রসই মলুেবী সভায় রকাোম সাংখযক সেসয উপনস্থে িা  হইদলও সভাে কাি িনলদে 

পানেদব। নকন্তু র্নে সেসযগদিে োবীক্রদম নবদশষ সাধাের্ সভা আহবাি কো হয় এবাং োহাদে রকাোম সাংখযক  সেসয উপনস্থে িা থাদকি, েদব সভা মলুেবী িা হইয়া 
রসই রেদি সভা িাকি হইয়া র্াইদব। 

(৫) অনধদবশি িলাকাদল রকাি পর্ডাদয় র্নে রকাোম সাংখযক সেসয উপনস্থে িা থাদকি এবাং এই বযাপাদে সভাপনেে েনৃষ্ট আকষডি কো হয়, েদব  নেনি সভা মলুেবী 
রিাষিা কনেদবি এবাং পদে অিনুিে মুলেবী সভায় উপনস্থে সেসয সাংখযা র্াহাই থাকুক িা রকি, অবনশষ্ট আদলািয  নবষয়গনল আদলানিে হইদব। 

(৬) রকাি অনধদবশদি রকাোম সাংখযক সেসয উপনস্থে থানকদলও র্নে সেসযগি ইিা প্রকাশ কদেি, অথবা সভায় রকাি নবশৃাংখলা রেখা নেদল  রিয়ােমযাি সভাে 

অিমুনেক্রদম নভন্ন সময় ও নভন্ন স্থাি নিদেডশ কনেয়া সভা মলুেবী কনেদে পানেদবি, নকন্তু উক্ত মলুেবী কাল ২১ নেদিে  অনধক হইদব িা ।  

 

(৭) মলুেবী অনধদবশদিে আদলািয নবষদয়ে অবনশষ্ট নবষয় নভন্ন, অিয রকাি নবষদয় আদলািিা িনলদে পানেদব িা। 

 

১৮। সাধাের্ সভাে সভাপনে ঃিঃ 

(১)  

(ক) বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডািি সাংক্রান্ত আহুে সাধাের্ সভা বযেীে অিযািয সাধাের্ সভাে রেদি সভায়  উপনস্থে সেসযগি কেৃড ক সাধাের্  সভাে সভাপনে 

নিবডািি কনেদে হইদব। েদব সাধাের্ সভাে সভাপনে নিবডানিে িা হওয়া পর্ডন্ত নমল্ক ইউনিয়দিে রিয়ােমযাি বা োহাে  অবেড মাদি ভাইস রিয়ােমযাি সাধের্ সভায় 

সভাপনেত্ব কনেদবি। রিয়ােমযাি বা ভাইস রিয়ােমযাি েইুিিই র্নে সভায় অিপুনস্থে থাদকি,  োহা হইদল উপনস্থে সেসযগর্ োহাদেে মধয হইদে একিি সেসযদক 

সভাপনে নিবডািি কনেদবি। 

 

(খ) বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডািি সাংক্রান্ত সাধাের্ সভায় নিবডািি পদবড নিবডািি কনমটিে সভাপনে সভাপনেত্ব কনেদবি। 
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(২) সাধাের্ সভাে সভাপনে অনধদবশদি শৃাংখলা েে কনেদবি এবাং আদলািয নবষয়ানে নবদবিিা র্াহাদে দ্রুেোে সনহে এবাং সদন্তাষিিকভাদব  সম্পন্ন হয় রসইরুপ 

অনধদবশি পনেিালিা কনেদবি। অনধদবশদি রকাি নবষদয় নবেকড  উপনস্থে হইদল সভাপনে োহাে নসিান্ত নেদবি এবাং োহাে  নসিান্তই িু ান্ত হইদব। 

(৩) অনধদবশদি রকাি সভয র্নে অদশাভি আিের্ কদে েদব সভাপনে োহাদক অনধদবশি হইদে বানহে কনেয়া নেদে পানেদবি। সাংনিষ্ট  সভযএইরুপভাদব 

আনেষ্ট হইয়া বানহদে িনলয়া র্াইদবি এবাং সভাপনেে অিমুনে বযেীে রসই অনধদবশদিে অবনশষ্ট কার্ডক্রদম অাংশগ্রহি বা  প্রস্তাবানেদে রভাে নেদে পানেদবি িা। 

(৪) নবশাৃংখলাে িিয সভাপনে প্রদয়ািদি অনধদবশি মলুেবী কনেদে পানেদবি। েদব অধযাদেশ ও নবনধমালা অিরু্ায়ী উক্ত সভা পেবেী সাে  নেদিে মাথায় অথডাৎ 

একই বাদে, একই স্থাদি ও একই সমদয় অিনুিে হইদব। 

(৫) মলুেবী সভাে পেবেী ১ সপ্তাদহে মদধয সাধাের্ সভাে অিিুাি কনেদে হইদব। ইহা সম্ভব িা হইদল সভাে সভাপনে কাের্ উদেখ পূবডক নভন্ন  োনেখ, 

সময় ও স্থাি নিিড ানেে কনেয়া মলুেবী সভা আহবাি কনেদবি। 

(৬) সভা িলাকালীি সমদয় রকাি নবশাৃংখলাে েরুি আদলািয নবষয় সসূহ রশষ কনেদে িা পানেদল সমবায় সনমনে আইি, ২০০১ইাং ও নবনধমালা,  ২০০৪ইাং অিসুাদে 

সভাপনে উক্ত সভা স্থনগে োনখদে বা নপিাইয়া নেদে পানেদবি। 

 

১৯। সাধাের্ সভাে নসিান্ত গ্রহর্ ও রভাোিিুাি ঃিঃ 

(১) সাধাের্ সভাে প্রদেযকটি নসিান্ত সেসযগিদক রভােনধদকয গৃহীে হইদব। র্নে রভাে সাংখযা সমাি হয়, োহা হইদল সভাপনেে একটি নিেীয় বা  নির্ডয়ক রভাে রেওয়াে 

েমো থানকদব। এইরুপ রভাে হাে রোলা বা রগাপি বযালে িাো নস্থেকৃে হইদব। 

(২) সাধাের্েিঃ রর্ প্রস্তাব রভাদে রেওয়া হইদব উহা হাে রোলাে িাোই মীমাাংনসে হইদব। নকন্তু অন্তেিঃ ১০ িি সেসয রগাপি বযালদেে মাধযদম  নসিান্ত গ্রহদিে োবী 
কনেদল এবাং সভাপনে উহাদে সম্মে হইদল রভাে গ্রহি কো হইদব। র্নে রভাদেে োবী িা হয় োহা হইদল রকাি নসিান্ত হাে  রোলাে িাোই গৃহীে হওয়া বা িা হওয়াে 

িু ান্ত প্রমাি হইদব। নকন্তু উহা নসিাদন্তে পদে বা নবপদে গৃহীে রভাদেে সাংখযাে বা আিপুাদেে  প্রমাি হইদব িা। নকন্তু রকাি সেসয নসিাদন্তে পদে বা নবপদে রভাে 

নেয়াদিি বনলয়া সভাে বনহদে উহা নলনপবি কোে োবী কনেদে পানেদবি। 

 

(৩) র্নে রভাদেে োবী উত্থানপে িা হওয় এবাং উহাদে সভাপনেে সম্মনে থাদক, োহা হইদল সভাপনে কেৃড ক নিিড ানেে সমদয় রভাে গ্রহি কো হইদব  এবাং 
রভাদেে িলািল সভাে িু ান্ত নসিান্ত বনলয়া গর্য হইদব। 

(৪) র্নে সভাপনে নিবডািি বা সভা মলুেবী োখা সম্বদন্ধ রভাদেে োবী হয়, োহা হইদল উহা েৎক্ষনাৎ গ্রহি কো হইদব। 

(৫) রভাে গ্রহি কো হইদল ঃিঃ 

(ক) সাধাের্ সভায় উপস্থানপে অিয রর্ রকাি নবষদয় ১০% সেসয োবী কনেদল সমবায় সনমনে নবনধমালা/২০০৪ এে ২০(১)(২)(৩)(৪) অিরু্ায়ী রভাে  গ্রহি পূবডক 

নসিান্ত গ্রহি কো র্াইদে পাদে। 

(খ) রর্ সকল সেসয রকাি নসিাদন্তে পদে বা নবপদে রভাে নেদবি োহাদেে সাংখযা সভাে বনহদে উদেখ কনেদে হইদব। 

(গ) রর্ রকাি সেসয পদে বা নবপদে রভাে রেওয়াে প্রমাি স্বরুপ োহাে িাম সভাে বনহদে নলনখয়া োনখবাে োবী কনেদে পানেদবি। 

(ি) সাধাের্ সভায় রর্াগোিকােী রকাি প্রনেনিনধ রকাি নবষদয় একানধক রভাে প্রদয়াগ কনেদে পানেদবি িা। 

 

২০। সাধাের্ সভাে নসিান্ত সমহূ ঃিঃ 
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(১) নমল্ক ইউনিয়দিে সাধাের্ সভাে নসিান্ত সমহূ একটি নভন্ন খাোয় রেিদুলশি বনহদে েনেে হইদব। উক্ত খাোয় উপনস্থে সেসযগদিে িাম,  মন্তবযানে এবাং সভাে 

অিযািয নববের্ী নলনখে হইদব এবাং উহা পেবেী সাধাের্ অনধদবশদি রপশ কো হইদব। 

(২) র্নে অনধদবশদিে অবযবনহে পদে কার্ডনববের্ী রলখা িা হয় এবাং সভাপনে কেৃড ক স্বােনেে িা হয় োহা হইদল সভা রশষ হইবাে ৭২ িন্টাে মদধয  সবড প্রকাে 

ভুল-ভ্রানন্ত ও পনেবেড ি মকু্ত নববের্ী নলনখয়া উহা সভাপনেে স্বােে কোইদে হইদব। এইরুপ স্বােনেে কার্ডনববের্ী সভা অিনুিে  হওয়াে িু ান্ত প্রমাি স্বরুপ গর্য 
হইদব। 

(৩) নসিান্ত সমদূহে নবরুদি রকাি নকিু প্রমাি িা হইদল এই সাধাের্ সভাে অনধদবশি, র্াহা নববের্ী পূবডক বনর্ডেভাদব নলনপবি হইদব, উহা  র্থার্থভাদব আহুে ও 

অিনুিে হইয়াদি ও কার্ডকে বনলয়া গর্য কো হইদব। 

২১। বযবস্থাপিা কনমটিে সেসযবদৃ ঃিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়দিে কার্ড পনেিালিাে িিয একটি বযবস্থাপিা কনমটি থানকদব। উক্ত কনমটিে সেসয সাংখযা হইদব ১২ (বাে) িি। এই ১২ (বাে)  িদিে মদধয ৮(আে) 

িি রকন্দ্রীয় সনমনেে প্রনেনিনধদেে মধয হইদে নিবডানিে হইদবি। বাকী ৪ (িাে) িি সেকাে কেৃড ক মদিািীে হইদবি।  নিবডানিে ৮ (আে) িদিে মদধয একিি 

রিয়ােমযাি, একিি ভাইস রিয়ােমযাি এবাং অপে ৬ (িয়) িি কনমটিে সেসয হইদবি।  

(২) সমবায় নবনধমালা/২০০৪, উপ-আইি ও নমল্ক ইউনিয়ি এে প্রিীে কার্ডনবনধ মািয কনেয়া নমল্ক ইউনিয়দিে কার্ডানে সুিুভাদব পনেিালিাে িিয  এবাং নমল্ক 

ইউনিয়দিে স্বাদথড সবডপ্রকাে কাদিে িিয রর্ সমস্ত েমোে েেকাে, োহা কনমটি বযবহাে কনেদে পানেদবি, র্নে িুনক্ত কোে  প্রদয়ািি হয় োহাও কনেদে পানেদবি এবাং 
অিয র্াহা কোে েেকাে হয় োহাও কনেদে পানেদবি। 

২২। কনমটিে সেসয পদেে রর্াগযো ঃিঃ 

নমল্ক ইউনিয়দিে রকাি সেসয বযবস্থাপিা কনমটিে সেসয নিবডানিে হইবাে রর্াগয বনলয়া গিয হইদবি িা। 

(১) র্নে নেনি নমল্ক ইউনিয়দিে সভা সবডািদিে এলাকাে স্থায়ী বানসদা িা হি। 

(২) র্নে োহাে বয়স ২১ বৎসররর কম হয়। 

(৩) নিবডািদিে অবযবনহে পূদবড োহাে সভয পদেে রময়াে র্নে ১২ মাদসে কম হয়। 

(৪) র্নে নেনি আোলে কেৃড ক রেউনলয়া গ্রস্থ বা নবকৃে মনস্তষ্ক সাবযস্ত হি। 

(৫) নেনি র্নে নমল্ক ইউনিয়দিে বযবসায় িন ে থাদকি এবাং লাভিিক কাদি নিদয়ানিে থাদকি। 

(৬) দিনেক অপোদধে িিয র্নে নেনি আোলে কেৃড ক েনন্ডে হি। 

(৭) নেনি র্নে োহাে নিদিে সনমনে অথবা অিয রকাি সনমনেদে কিড , অনগ্রম, মালামাদলে মলূয অথবা অিয রকাি প্রকাে রেিা, নকনস্তে োকা র্াহা 
 পনেদশাধদর্াগয, অথি োহা সাকুলয পনেদশাধ িা কদেি। 

(৮) র্নে নেনি োহাে প্রাথনমক সনমনেদে পূদবডে আনথডক বৎসরর কমপদে ১৫০ নেি এবাং কমপদে ৩০০ নলোে েগু্ধ সেবোহ িা কদেি, োহাে  প্রাথনমক সনমনে 

রকন্দ্রীয় সনমনেদে কমপদে ১৮০ নেি ও কমপদে ৫০০০ নলোে েগু্ধ সেবোহ িা কদেি এবাং োহাে রকন্দ্রীয় সনমনে নমল্ক  ইউনিয়দি কমপদে ১৮০ নেি এবাং কমপদে 

৫০০০০ নলোে েগু্ধ সেবোহ িা কদেি। 

(৯) নেনি র্নে রকন্দ্রীয় সনমনে অথবা নমল্ক ইউনিয়দিে রবেিদভাগী কমডিােী হি। 

 

(১০) র্নে নেনি কানেগেী অথবা আইি উপদেষ্টা বযেীে নমল্ক ইউনিয়দিে অধীদি অিয রকাি কার্ড কদেি বা রকাি লাভিিক পদেে অনধকােী হি। 
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২৩। বযবস্থাপিা কনমটিে গঠি পিনে ঃিঃ 

আইদিে ১৮ িাং ধাো রমাোদবক নমল্ক ইউনিয়দিে বযবস্থাপিা কনমটি নি¤রঃœঃাক্তভাদব গঠিে হইদবিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়দিে সানবডক পনেিালিাে োনয়ত্ব থানকদব সমবায় আইি, নবনধমালা ও উপ-আইি রমাোদবক গঠিে ১২ (বাে) সেসয নবনশষ্ট  একটি  বযবস্থাপিা 
কনমটিে উপে। 

(২) উদেনখে ১২ (বাে) িদিে মদধয রিয়ােমযাি ও ভাইস রিয়ােমযাি এই েইুটিে পে সনমনেে সমগ্র কার্ডকেী এলাকাে সেসয সনমনেে  প্রনেনিনধদেে সোসনে 

রভাদে নিবডানিে হইদব এবাং অপে ৬ (িয়) িি সেসযস্ব-স্ব এলাকাে প্রনেনিনধদেে রভাদে নিবডানিে হইদব; র্াহা রগাপি  বযালদেে মাধযদম সমবায় নবনধমালাদে বনর্ডে 

পন্থা (েথা নিবডািি পিনে) অিসুাদে নিবডানিে হইদব। বাকী ৪ (িাে) িি সেকাে কেৃড ক  মদিািীে হইদবি । উপ-নবনধে ৪০(১) েিা অিরু্ায়ী সেকাে কেৃড ক রিয়ােমযাি 

নিদয়াদগে বযবস্থা গ্রহি কো হইদল োহা বলবৎ হইদব। 

(৩) উপদোক্তভাদব নিবডানিে বযবস্থাপিা কনমটিে রময়ােকাল নিবডািদিািে কনমটিে প্রথম সভা অিিুাদিে োনেখ হইদে ৩ (নেি) বৎসর হইদব। ৩  (নেি) 

বৎসর পূর্ড হওয়াে সাদথ সাদথ উক্ত কনমটিে রময়াে উিীর্ড হইয়া র্াইদব এবাং কনমটি বানেল বনলয়া গর্য হইদব। 

(৪) োই উক্ত কনমটিদক ৩ (নেি) বৎসর পূর্ড হওয়াে পূদবডই পেবেী নিবডািদিে র্থার্থ বযবস্থা গ্রহি কনেদে হইদব। েদব কনমটিে সেসযগি সকদলই  ইিা 

কনেদল পেবেী নিবডািদি প্রাথী হইদে পানেদবি। 

(৫) বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডানিে সেসয নহসাদব একানেক্রদম নেিটি রময়াে পূর্ড কনেয়াদিি এমি রকাি সেসয উক্ত রময়াদেে অবযবনহে পেবনেড   একটি 

রময়াদেে  নিবডািদিে প্রাথী হইবাে রর্াগয হইদবি িা। 

(৬) কনমটিে সেসয নহসাদব র্াহাে একোিা ৩ (নেি) রময়াে পুর্ড হইদব, োহাদক ১(এক) রময়াে অবসে গ্রহর্ কনেদে হইদব। ১(এক) রময়াে অনেক্রান্ত  হওয়াে পে 

নেনি পুিোয় কনমটিে সেসয নহসাদব নিবডািদি প্রনেিনিো কনেবাে িিয রর্াগয বনলয়া নবদবনিে হইদবি। 

(৭) হঠাৎ নিবডানিে কনমটিে রকাি সেদসযও পে শুর্য হইদল, কনমটিে অবনশষ্ট সেসযগি ৩০ নেদিে মদধয সাংনিষ্ট সেদসযে এলাকা হইদে উপর্ুক্ত  কাহাদকও সেসয পদে 

মদিািীে কনেদবি। সেকাে কেৃড ক নির্ুক্ত সেদসযে পে শুর্য হইদল, সেকােই উক্ত পদে পুিোয় রলাক নিদয়াগ কনেদবি।  এইরুপ নিবডানপে বা নির্ুক্ত সেসয পেবেী 
নিবডািি বা কনমটিে রময়াে পর্ডন্ত েমোয় থানকদবি। 

(৮) সেকাে কেৃড ক নির্ুক্ত সেদসযে পে শুর্য হইদল েৎক্ষনাৎ উহা সেকােদক িািাইদে হইদব। 

(৯) বযবস্থাপিা কনমটি সমবায় সনমনে আইি, নবনধমালা ও উপ-আইদি বনর্ডে সকল েমো প্রদয়াগ কনেদে পানেদবি। 

২৪। বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডািি ঃিঃ 

অি নমল্ক ইউনিয়দিে বযবস্থাপিা কনমটি সমবায় সনমনে আইি, নবনধমালা ও উপ-আইি রমাোদবক সাধাের্ সেসযগদিে রগাপি রভাদে প্রনে নেি বৎসর অন্তে একবাে 

নিবডানিে হইদবি। 

২৫। নিবডািিী এলাকা ভাগকের্ ঃিঃ 

নমল্ক ইউনিয়দিে  বযবস্থাপিা কনমটি সমবায় সনমনে নবনধমালা /২০০৪এে ২৫ (২) রমাোদবক নমল্ক ইউনিয়দিে  সমগ্র কমড এলাকাদক িয়টি নিবডািিী এলাকায় ভাগ কনেদবি। 

এই িয় এলাকাে সকল সেসয সনমনেে রভাদে একিি রিয়ােমযাি, একিি ভাইস রিয়ােমযাি নিবডাানিে হইদবি। রিয়ােমযাি এবাং ভাইস রিয়ােমযাি পদেে িিয রর্ রকাি 

এলাকাে প্রনেনিনধ প্রাথী হইদে পানেদবি এবাং উক্ত েইুিি প্রাথীই সকল এলাকাে রভাদে নিবডানিে হইদবি। িয়টি নিবডািিী এলাকাে প্রদেযক এলাকা হইদে একিি কনেয়া রমাে 

িয়িি কনমটিে সেসয নিবডানিে হইদবি। সেসয পদেে িিয রভাোেগর্ োহাদেে স্ব স্ব এলাকা বযেীে অিয এলাকাে িিয প্রাথী হইদে পানেদবি িা। োহাো স্ব স্ব এলাকাে 

রভাোেদেে িাোই নিবডানিে হইদবি। 

 

২৬। নিবডািদিে রিাটিশ প্রোি ঃিঃ 
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(১) নিবডািদিে নেি, স্থাি, সময় উদেখ পূবডক নিবডািি অিিুাদিে োনেদখে অন্তেিঃ ৬০ নেি পূদবড নপয়ি বদুক অথবা সাটিড নিদকে অব রপানষ্টাং এে  মাধযদম 

একটি রিাটিশ প্রদেযক সেসয সনমনেে নিকে এবাং সমবায় নিবন্ধদকে নিকে পাঠাইদে হইদব। রকাি নবদশষ কােদর্ সমবায় নিবন্ধদকে  নবদশষ অিমুনেক্রদম নিবডািি 

অিিুাদিে ৬০ নেদিে স্থদল ৪০ নেি পূদবডও রেওয়া র্াইদে পাদে। 

(২) নিবডািি অিিুাদিে উপদোক্ত রিাটিশ অন্তেিঃ একটি িােীয় দেনিক পনিকায় প্রকাশ কনেদে হইদব। 

২৭। নিবডািি কনমটি নিদয়াগ ঃিঃ 

নবনধমালা ২০০৪ইাং এে ২৬ নবনধে (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) উপ-নবনধ প্রদর্ািয হইদব; র্াহা নি¤œরুপ ঃিঃ- 

(১) উপ-নবনধ (২) অিরু্ায়ী নিবডািি কনমটি নিদয়াদগে িিয সাংনিষ্ট সনমনেে বযবস্থাপিা কনমটি এবাং রেিমদে অন্তবেী বযবস্থাপিা কনমটি সাধাের্  সভা ও 

নিবডািি অিিুাদিে কমপদে ৪৫ (পয়োনেশ) নেি পূদবড নিবন্ধদকে বোবদে নলনখে অিদুোধ িািাইদবি। 

(২) িােীয় সমবায় ইউনিয়ি, সকল িােীয় ও রকন্দ্রীয় সমবায় সনমনে, এবাং রর্ সকল প্রাথনমক সমবায় সনমনেে পনেদশানধে রশয়াে মলূধি  ৫০,০০০ (পঞ্চাশ 

হািাে) োকাে উদিড , রসই সকল প্রাথনমক সমবায় সনমনেে বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডািি অিিুাদিে কমপদে ৪০ (িনেশ) নেি  পূদবড নিবন্ধক, সেকােী কমডকেড া নকাংবা 
োহাে নবদবিিায় উপর্ুক্ত বনলয়া নবদবনিে বযনক্তদেে সমন্বদয় ৩ (নেি) সেসযনবনশষ্ট একটি কনমটি  নিদয়াগ কনেদবি। 

(৩) পনেদশানধে রশয়াে মলূধি পঞ্চাশ হািাে োকা পর্ডন্ত হইদল নিবডািি অিিুাদিে কমপদে ৪০ (িনেশ) নেি পূদবড সাংনিষ্ট সনমনেে বযবস্থাপিা  কনমটি কেৃড ক নিবডািি 

কনমটি গঠি কনেদে হইদব। 

(৪) নিবডািি কনমটিে রকাি পে শুর্য হইদল নিবডািি কনমটি গঠদিে এখনেয়ােসম্পন্ন কেৃড পে (রেিমদে নিবন্ধক অথবা বযবস্থাপিা কনমটি) কেৃড ক  অনবলদম্ব 

ো পুের্ কনেদে হইদব। 

(৫) নিবডািি কনমটিে সভাপনেসহ সেসযগি নিবডািি অিিুাদিে োনয়ত্ব পালদিে িিয সাংনিষ্ট সনমনেে েহনবল হইদে উপর্ুক্ত পনেমাি সম্মািী  ভাো পাইদবি। 

২৮। নিবডািি কনমটিে োনয়ত্ব সমহূ / নিবডািি কনমটিে কার্ডাবলী ঃিঃ 

নবনধমালা ২০০৪ইাং এে ২৭ নবনধে (১), (২), (৩), উপ-নবনধ প্রদর্ািয হইদব; র্াহা নি¤œরুপ ঃিঃ- 

(১) নিবডািি কনমটি নিবডািি অিিুাদিে অিিুয ৩০ (নিশ) নেি পূদবড নি¤œবনর্ডে নবষয় উদেখ পূবডক নিবডািিী েিনসল  রিাষিা 
কনেদব, র্থািঃ 

(ক) মদিািয়িপি প্রানপ্তে স্থাি, োনেখ ও সময়; 

(খ) মদিািয়িপি োনখদলে স্থাি, োনেখ ও সময়; 

(গ) মদিািয়িপি বািাই কনেবাে এবাং বািাই রশদষ প্রাথীে প্রাথনমক খস া োনলকা প্রকাদশে োনেখ, সময় ও স্থাি; 

(ি) প্রাথনমক খস া োনলকায় অন্তভুড ক্ত রকাি প্রাথীে মদিািয়পদিে নবষদয় আপনি নকাংবা বানেলকৃে প্রাথীে আপীল আদবেি োনখদলে োনেখ,  সময় ও স্থাি; 

(ঙ) আপীল শুিািীে সময়কাল, স্থাি ও শুিািী রশদষ িু ান্তভাদব দবধ প্রাথীে োনলকা প্রকাশ; 

(ি) প্রাথীো প্রেযাহাদেে রশষ োনেখ, সময় ও স্থাি; 

(ি) নিবডািি কনমটি কেৃড ক িানহে এবাং প্রাথী কেৃড ক মদিািয়িপদিে সাংদগ োনখলদর্াগয প্রদয়ািিীয় েনললানেে নববের্ এবাং মদিািয়পি োনখদলে  নিয়মাবলী; 

(২) নিবডািি কনমটি নিধডানেে োনেখ ও সমদয় নিধডানেে স্থাদি- 

(ক) প্রাথী নকাংবা োহাে প্রনেনিনধ কেৃড ক োনখলকৃে মদিািয়িপি িমা নেদবি; 

(খ) প্রাথী বা োহাে মদিািীে প্রনেনিনধে উপনস্থনেদে (র্নে উপনস্থে থানকদে আগ্রহী হয়) মদিািয়ি বািাই কনেদবি; 
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(গ) বািাই অদন্ত দবধ এবাং বানেলকৃে প্রাথীে িাদমে োনলকা প্রকাশ কনেদবি; এবাং 

(ি) দবধ প্রনেিন্ধী প্রাথীদেে মদধয িেম-৭ এ বনর্ডে প্রেীক নবেের্ কনেদবি, একানধক প্রাথী একই প্রেীক োবী কনেদল,  

(ঙ) সাংনিষ্ট প্রাথীদেে সম্মুদখ লোেীে মাধযদম উহা নিষ্পনি কনেদবি এবাং উক্ত িলািল িু ান্ত বনলয়া গর্য হইদব। 

(৩) নিবডািি কনমটি নিবডািি অিিুাদিে িিয রপানলাং অনিসাে নিদয়াগ কনেদে পানেদবি। 

২৯। রভাোে োনলকা ঃিঃ 

বযবস্থাপিা কনমটি রবা রেিমদে অন্তবডেী বযবস্থাপিা কনমটি সমবায় সনমনে নবনধমালা’২০০৪ এে ৩০ এবাং ৩১ নবনধ রমাোদবক সনমনেে দবধ সেসযদেে সমন্বদয় রভাোে 

োনলকা প্রর্য়ি কনেদবি। 

৩০। মদিািয়িপি বানেলকের্ ঃিঃ 

নবনধমালা ২০০৪ইাং এে ২৮ নবনধে উপ-নবনধ ১ এে “ক” হইদে “গ” এবাং উপ-নবনধ ২ প্রদর্ািয হইদব। 

৩১। বযালে রপপাে ঃিঃ 

বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডািদিে নিিড ানেে োনেখ অিনু্ন ৩(নেি) নেি পূদবড (িেম-৭) অিরু্ায়ী প্রদেযক দবধ প্রাথী প্রেীক নিহ্ন সম্বনলে বযালে রপপাে, বযালে বাক্স, নিবডািিী 
সীল ও অিযািয নিবডািিী সামগ্রী নমল্ক ইউনিয়দিে বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক প্রস্তুে পূবডক নিবডািিী কনমটিে নিকে সেবোহ কনেদব। 

৩২। নিবডািদি প্রনেিন্ধীো ঃিঃ 

(১) বযবস্থাপিা কনমটিে সেসয নিবডািদিে রেদি র্নে রকাি এলাকায় শুধুমাি একিি দবধ প্রাথী থাদকি, োহা হইদল নিবডািি কনমটি োহাদক  র্থানিয়দম নিবডানিে 

রিাষিা কনেদবি এবাং র্নে ঐ এলাকায় প্রনেিন্ধীকােী প্রাথীে সাংখযা এদকে অনধক হয়, োহা হইদল বযালদেে মাধযদম  নিবডািি অিনুিে হইদব। 

(২) বযবস্থাপিা কনমটিে কমডকেড া (রিয়ােমযাি ও ভাইস-রিয়ােমযাি) নিবডািদিে রেদি র্নে রকাি পদেে িিয শুধুমাি একিি দবধ প্রাথী থাদকি,  োহা হইদল 

নিবডািি কনমটি োহাদক র্থানিয়দম নিবডানিে বনলয়া রিাষিা কনেদবি এবাং র্নে ঐ পদেে িিয প্রনেিন্ধীকােী প্রাথীে সাংখযা এদকে  অনধক হয়, োহা হইদল র্থােীনে 

বযালদেে মাধযদম নিবডািি অিনুিে হইদব। 

৩৩। রভাে প্রোি ও রভাে গ্রহি পিনে ঃিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়দিে রর্ রকাি সেসয, বযবস্থাপিা কনমটিে রিয়ােমযাি, ভাইস-রিয়ােমযাি ও সেসযদেে নিবডািদি রভাে রেওয়াে অনধকােী হইদব। 

(২) র্খি রকাি সেসয রভাে নেদে উপনস্থে হইদব, েখি রপানলাং অনিসাে োহাে পনেিয় সম্পদকড  নিনিে হওয়াে পে োহাদক প্রদয়ািিীয় সাংখযক  বযালে 

রপপাে নেদবি। 

(৩) রকাি সেসযদক বযালে রপপাে রেওয়াে পূদবড ঃিঃ 

 

(ক) রর্ সেসযদক বযালে রপপাে রেওয়া হইল োহা ঠিক োনখবাে িিয সেসয োনলকায় উক্ত সেদসযে ক্রনমক িম্বে ও িাদমে পাদশর্^ একটি নিহ্ন  নেদে হইদব। 

(খ) বযালে রপপাে রেওয়াে পূদবড ইহাে নপিদি অনিনসয়াল সীল নেদে হইদব। 

(গ) সেসয োনলকায় কে িম্বে সেসযদক বযালে রপপাে রেওয়া হইল োহা নিবডািি কনমটিে রকাি সেসয অথবা রপানলাং অনিসাে মনু  পদি নলনখয়া  োনখদবি 

এবাং নেনি মনু  পদি অনিনসয়াল সীল নেদবি। 

(ি) বযালে রপপাদেে মনু  পদি বযালে রপপাে গ্রহিকােী সেসযদক সনহে অথবা আাংগনলে টিপ নেদে হইদব। 
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(৪) অনিনসয়াল নিহ্ন ও সীল সমহূ নিবডািি রশষ িা হওয়া পর্ডন্ত রগাপি োনখদে হইদব। 

(৫) নিবডািদিে নিয়মকািিু মানিদে োনি িদহ এমি রকাি সেসযদক বযালে রপপাে রেওয়া র্াইদব িা। 

(৬) রকাি সেসয বযালে রপপাে গ্রহি কনেবাে পদে ঃিঃ- 

(ক) বযালে রপপাদে সীল রেওয়াে িিয সাংেনেে স্থাদি গমি কনেদবি। 

(খ) নেনি রর্ প্রাথীদক রভাে নেদে িাি রসই প্রাথীে প্রেীক নিদহ্নে উপে বা পাদশ রগাপিীয়ো েোপূবডক সীল নেদবি। 

(গ) সীল রেওয়াে পে নেনি বযালে রপপােগনল ভাাঁি কনেয়া রপানলাং অনিসাে অথবা নিবডািি কনমটিে রকাি সেদসযে সামদি েনেে বযালে বাদক্স  ঢুকাইদবি। 

(৭) র্নে রকাি সেসয অদিযে সাহার্য বযনেদেদক রভাে প্রদয়াদগ অেম হি, োহা হইদল নিবডািি কনমটি োহাদক একিি সাহার্যকােী গ্রহদিে  অিমুনে নেদবি এবাং 
রসই সাহার্যকােীে িাো উক্ত সেসয রভােোি কার্ড সম্পন্ন কনেদে পানেদবি। 

(৮) রকন্দ্রীয় সনমনেে নিবডািদি রভাে োো রর্ই সনমনেে প্রনেনিনধত্ব কনেদবি, রসই সনমনে কেৃড ক উক্ত রভাো োোদক েমো প্রোি সাংক্রান্ত সভাে 

 কার্ডনববের্ী ও অিযািয কাগিপি নিবডািি কনমটি কেৃড ক অিদুমানেে কমডকেড া িাো সেযানয়ে সকল এবাং িেম-৮ রমাোদবক োহাে  পনেিয়পি নিবডািি 

কনমটিদক রেখাইদে হইদব এবাং কনমটি োহাে পনেিয় সম্পদকড  নিনিে হইদল সাংনিষ্ট পনেিয়পি িমা োনখয়া োহাদক রভাে  োদিে অিমুনে প্রোি কনেদব। 

৩৪। রভাে গর্িা ও িলািল রিাষিা ঃিঃ 

(১) রভাে গ্রহি পবড রশষ হওয়াে পে নিবডািি কনমটি রভাদেে বাক্স খুনলয়া বযালে রপপােসমহূ বানহে কনেদবি এবাং রর্ রকিা প্রাথীে স্ব-পদে প্রেি  বানেল, 

অস্পষ্ট, িযথডক ও সদদহিিক বযালে রপপােগনল হইদে দবধ বযালে রপপােগনল আলাো কনেদবি। বযালে রপপােগনলে দবধো সম্পদকড   নিবডািি কনমটিে নসিান্ত িু ান্ত 

বনলয়া গর্য হইদব। 

(২) নিবডািি কনমটিে সভাপনে, প্রনেিন্ধী প্রাথীদেে সম্মুদখ (র্নে রকহ থাদকি) দবধ রভাে গর্িা, প্রদয়ািদি পুর্িঃ গর্িা কনেদবি এবাং সদবডাচ্চ রভাে  প্রাপ্ত 

প্রাথীদক নিবডানিে বনলয়া রিাষিা কনেদবি এবাং ে ুইবা েদোনধক বযনক্ত সমাি রভাে পাইয়া থানকদল, সভাপনে োহাে মদিািীে পিনেদে  লোেীে মাধযদম োহা সমাধাি 

কনেদবি। 

(৩) বযবস্থাপিা কনমটিে রিয়ােমযাি, ভাইস-রিয়ােমযাি ও সেসয নিবডািদি, নিবডািি কনমটিে নসিান্ত িু ান্ত বনলয়া গর্য হইদব। 

(৪) নিবডািি কনমটিে রিয়ােমযাি, নিবডািি কনমটিে অিযািয সেসযদেে স্বােেসহ নিবডািদিে িলািল নমল্ক ইউনিয়দিে রিয়ােমযাদিে নিকে  োনখল কনেদবি। 

৩৫। নিবডািি কনমটি কেৃড ক রেকর্ড  পি সাংেের্ ঃিঃ 

(১) নিবডািি কনমটিে সেসযদেে স্বােের্ুক্ত নবনভন্ন সভাে সঠিক কার্ডনববের্ী একটি পৃথক বাাঁধাই কো খাোয় নলনপবি কনেয়া সাংেেি কনেদে  হইদব। 

 

(২) নিবডািি অিনুিে হওয়াে পে পৃথক পৃথকভাদব সমস্ত মদিািয়িপি, বযালে রপপাদেে মনু পি, দবধ বযালে রপপাে, অববধ বা বানেল বযালে  রপপাে, অবযবহৃে 

বযালে রপপাে সমদূহে সীলগালা নেয়া এবাং নিবডািদিে িলািল কার্ডনববের্ী বনহদে নলনপবি কনেয়া নিবডািি কনমটিে  সভাপনে কেৃড ক সনহ কনেয়া নমল্ক ইউনিয়দিে 

মহাবযবস্থাপক এইগনল বনুঝয়া পাইদল এে প্রমািস্বরুপ কার্ডনববের্ী বনহদে োহাে স্বােে নেদবি। 

৩৬। প্রাথীহীি এলাকাে িিয নিবডািি ঃিঃ 

(১) বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডািদি র্নে রকাি পদে রকাি দবধ প্রাথী িা থাদক, রসইদেদি নিবডািি কনমটি উক্ত পেসমহূ শুর্য নহসাদব রিাষিা কনেদবি। 

(২) িবনিবডানিে বযবস্থাপিা কনমটি োনয়ত্ব গ্রহদিে পে উক্ত পদে নিবডানিে হইবাে রর্াগয সেসযদক মদিািীে কনেয়া শুর্য পে পূের্ কনেদবি। 
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৩৭। বযবস্থাপিা কনমটিে েমো ঃিঃ 

বযবস্থাপিা কনমটিে েমো  প্রদয়াদগে রেদি সমবায় সনমনে নবনধমালা’২০০৪ এে ৪৬ নবনধ প্রদর্ািয হইদব এবাং উপ-আইদিে ধাোগনলদে রর্ সকল সাধাের্ েমো রেওয়া 
হইয়াদি উহা খবড িা কনেয়া নি¤œনলনখে নবদশষ েমোগনল বযবস্থাপিা কনমটিে উপে িযস্ত থানকদব। নবনধমালা’২০০৪ এে ৪৬ ধাো রমাোদবক রকাি সমবায় সনমনেে 

বযবস্থাপিা কনমটি উপ-নবনধে (২), (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৭) শেড  সাদপদে উহাে উপ-আইদিে নবধাি অিরু্ায়ী নি¤রঃœঃাক্ত সকল অথবা রর্ রকাি কার্ড সম্পােি কনেদে 

পানেদব, র্থা ঃিঃ- 

(১) িেুি সেসয ভনেড  কো। 

(২) রকাি সেসযদক উপ-আইি অিরু্ায়ী িনেমািা, সামনয়ক বেখাস্ত, অপসাের্, পেিুযনে কো বা রশয়াে বাদিয়াপ্ত কো। 

(৩) মলূধি সাংগ্রহ ও নবনিদয়াগ কো ও ইহাে শেড সমহূ আাদোপ কো। 

(৪) প্রদয়ািিমে রবেি রভাগী কমডকেড া নিদয়াগ এবাং কমডকেড া, শ্রনমক ও কমডিােী বেখাস্ত, অবসাি, পেিুযনে এবাং নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথডে  পনেপন্থী ও রর্ রকাি 

শাৃংখলা ভাংদগে িিয শানস্তমলূক বযবস্থা গ্রহি কো । 

(৫) নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথড নমল্ক ইউনিয়দিে িাকুেী নবনধ পনেবেড ি, পনেবধডি ও সাংদশাধি কো এবাং র্থার্থ কেৃড পদেে মাধযদম োহা অিদুমােি  কো এবাং 
নমল্ক ইউনিয়দিে কমডকেড া, কমডিােী ও শ্রনমকদেে োনয়ত্ব ও কেড বয নিধডাের্ কো। 

(৬) নমল্ক ইউনিয়দিে সকল িাকুেীিীনবদেে িিয রবেি মালা ও আিসুানঙ্গক ভাোনে পনেবেড ি ও সাংদশাধি কো । রর্াগযো ও রিযিোে নভনিদে  িনুিয়ে 

অনিসাে হইদে উপদেে পে মর্ডাো সম্পন্ন সকল কমডকেড াদেে পদোন্ননেে বযাপাদে নসিান্ত গ্রহি কো এবাং রকাি কমডকেড া ও  কমডিােীদক স্বাথডক কাদিে িিয পুেসৃ্কে কো 
বা নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথেড পনেপন্থী রকাি কাদিে িিয শানস্ত প্রোি কো । 

(৭) নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথড মামলাে রকাি কাের্ উদ্ভব হইদল রস রেদি মামলা োদয়দেে বযবস্থা কো এবাং োহাে েেনবে বা আদপাষ কো । 

(৮) নমল্ক ইউনিয়দিে োকা আত্মসাৎ বা রগাপদি রকাি নকিু সোইয়া রিলা বা িুনে কো রকাি সম্পে বা সম্পনি রিাে েখল বা েনে সাধি কো এবাং  রকা নকিুে 

স্বত্ব োবী কনেদল, রসই রেদি মামলা োদয়ে কনেদব এবাং নকনস্তদে োকা আোদয়ে বদদাবস্ত কনেদে পানেদব। 

(৯) রশয়াে খনেদেে আদবেি পি নবদবিিা কো। 

(১০) অনগ্রদমে েেখাস্ত নবদবিিা এবাং োহাে উপর্ুক্ত িানমি নস্থে কো। 

(১১) কার্ডনবনধ অিরু্ায়ী প্রদয়ািি হইদল সাবকনমটি গঠি কো এবাং োহাদেও েমো ও কেড বয নিধডাের্ কো। 

(১২) নমল্ক ইউনিয়দিে কার্ড পনেিালিাে িিয প্রদয়ািিীয় কার্ডনবনধ েিিা কো। 

 

(১৩) নমল্ক ইউনিয়দিে বযবস্থা সাংক্রান্ত র্াবেীয় কার্ডক্রদমে বযাপাদে নসিান্ত গ্রহি কো । 

(১৪) প্রদেযক আনথডক বৎসররর লাভেনেে নহসাব ও উিিৃপি প্রেযয়ি ও অিদুমােি কো এবাং বাদিে, বাৎসদরক প্রনেদবেি, উন্নয়ি ও বাৎসদরক সভাে  আদলািয 

সূিী প্রর্য়ি কো । 

(১৫) নসল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথড রকাি িনম ক্রয় বা নবক্রয়, অনিদসে িিয রকাি োলাি রকাঠা নিমডাি বা ভা া গ্রহি এবাং রমনশিােী বা অিযািয দ্রবযানে  ক্রয় বা 
নবক্রয় কো । 

(১৬) প্রদয়ািিীয় বীমাে বযবস্থা কো। 

(১৭) অনর্ে প্রনেদবেি নবদবিিা কো এবাং ইহাে সাংদশাধিী প্রর্য়ি কো। 
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(১৮) নমল্ক ইউনিয়দিে মহাবযবস্থাপক নিদয়াদগে বযাপাদে সেকােদক অবনহে কো । 

(১৯) নমল্ক ইউনিয়দিে িাকুেীিীনবদেে কলযাি মলূক বা আনথডক সাহাদর্যও িি েহনবল গঠি কো এবাং ইহাে নবনধমালা প্রিয়দিে মাধযদম কার্ডকেী  বযবস্থা 
গ্রহি কো। 

(২০) নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথড বযবস্থাপিা কনমটিে রর্ রকাি নসিান্ত অথডাৎ বযবসা, বানিিয, রলি-রেি, রকাি নকিু কনেবাে েমো ও োনয়ত্ব ইেযানে  কার্ডকেী 

কনেবাে িিয মহাবযবস্থাপকদক েমো ও োনয়ত্ব প্রোি কনেদবি এবাং মহাবযবস্থাপক এই সকল েমো ও োনয়ত্ব কমডকেড াদেে মদধয  বন্টি কনেদবি। 

৩৮। বযবস্থাপিা কনমটিে কেড বয ঃিঃ 

আইি, নবনধমালা ও উপ-আইদিে নবধাি এবাং সাধাের্ সভাে আদেশ মািয কনেয়া বযবস্থাপিা কনমটি নমল্ক ইউনিয়দিে র্াবেীয় কার্ড িালাইদবি এবাং নবদশষ কনেয়া 
নি¤œনলনখে কার্ড কনেদবি ঃিঃ- 

(১) নমল্ক ইউনিয়দিে পদে আবশযক মে োকা পয়সা সাংগ্রহ কনেদবি। 

(২) কমডিােীদেে মদধয ও নহসাব েেক এবাং রক অিযািয খাোপি েো কনেদবি, রক সামনয়ক নহসাব-নিকাশ প্রস্তুে কনেদবি এবাং রক েহনবল েো  কনেদবি 

োহা নিিড াের্ কনেদবি। 

(৩) নমল্ক ইউনিয়দিে নহসাবপি র্থার্থ পুস্তদক সময়মে ও নিয়মমে নলনপবি কনেদবি। 

(৪) োকা পয়সাে িমা-খেি ও রেিা-পাওিাে প্রকৃে নহসাব েো কনেদবি। 

(৫) বানষডক কার্ডনববের্ী, বাৎসদরক নহসাব-নিকাশ, র্নে রকাি লাভ বন্টদিে প্রস্তাব থাদক োহা এবাং আগামী বৎসররর আয়-বযদয়ে আিমুানিক নহসাব  প্রস্তুে 

কনেয়া বানষডক সাধাের্ সভায় রপশ কনেদবি। 

(৬) নহসাব পেীেদকে আবশযকীয় নহসাবপি প্রস্তুে কনেয়া নহসাব পেীেদকে নিকে োনখল কনেদবি। 

(৭) সমবায় নিবন্ধদকে নিদেডশ অিরু্ায়ী এবাং োহাে নিিড ানেে নিয়দম নহসাব নববের্ী ও নেোিড প্রস্তুে ও োনখল কনেদবি। 

(৮) সেদসযে োনলকা বনহ, অিযািয বনহ ও নহসাবানে হালিাগাে োনখদবি। 

(৯) ভােপ্রাপ্ত পনেেশডদকে পনেেশডি কাদর্ড সহায়ো কনেদবি। 

(১০) নবনধ অিরু্ায়ী সেসযগর্ োবী কনেদল নবদশষ সাধাের্ সভা আহবাি কনেদবি। 

(১১) র্থাসমদয় বানষডক সাধাের্ সভা আহবাি কনেদবি। 

 

(১২) সেসয সনমনে সমহূদক রর্ উদেদশয কিড  বা অনগ্রম রেওয়া হইয়াদি োহা রসই কাদি খেি হইয়াদি নকিা এবাং োহা সময়মে আোয় হইল নকিা  োহা রেনখদবি। 

(১৩) কিড  ও অনগ্রম রেওয়া োকা রখলাপ হইদল োহা আোদয়ে প্রদয়ািিীয় বযবস্থা গ্রহি কনেদবি। 

(১৪) নহসাব পেীেক কেৃড ক প্রেনশডে ত্রুটি-নবিুযনে সাংদশাধি কনেদবি। 

(১৫) নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথড সাধাের্ সভায় অনপডে অিয রর্ রকাি আইিািগু োনয়ত্ব পালি কনেদবি। 

৩৯। বযবস্থাপিা কনমটিে অনধদবশি ঃিঃ 
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(১) নমল্ক ইউনিয়দিে কার্ড িালাইবাে িিয প্রনে েইু মাস অন্তে একবাে র্েবাে আবশযক বযবস্থাপিা কনমটিে অনধদবশি অিনুিে হইদব। নকন্তু র্নে  বযবস্থাপিা 
কনমটিে নবদবিিাদর্াগয রকাি নবষয় িা থাদক, োহা হইদল রিয়ােমযাদিে অিমুনে লইয়া মহাবযবস্থাপক সভা িা র্ানকয়া প্রদেযক  সেসযদক উহা িািাইয়া নেদবি। 

(২) প্রদেযক সেসযদক সভাে অনধদবশদিে অন্তেিঃ সাে নেি পূদবড স্থাি, োনেখ, সময় ও সভাে আদলািয নবষয় উদেখ কনেয়া নলনখে রিাটিশ নেদে  হইদব। 

(৩) নমল্ক ইউনিয়দিে রিয়ােমযাি সভায় সভাপনেত্ব কনেদবি। রিয়ােমযাদিে অিুপনস্থনেদে ভাইস-রিয়ােমযাি সভাপনেত্ব কনেদবি। অথবা নেনিও  িা থানকদল 

উপনস্থে সেসযগি োহাদেে মধয হইদে একিিদক সভাপনে নিবডািি কনেদবি। 

(৪) সভাে প্রদেযক প্রস্তাব রভাোনধকয নমমাাংনসে হইদব এবাং েইু পদেে রভাে সমাি হইদল রিয়ােমযাি একটি নিেীয় বা নির্ডয়ক রভাে নেদে  পানেদবি। 

(৫) সেসযদেে ১/২ অাংশ উপনস্থে থানকদল সভাে রকাোম হইদব এবাং সভাে কার্ড িনলদব। 

(৬) নমল্ক ইউনিয়দিে রিয়ােমযাি অথবা োে অিপুনস্থনেদে ভাইস-রিয়ােমযাি নবদশষ প্রদয়ািদি বযবস্থাপিা কনমটিে িরুেী সভা আহবাি কনেদে  পানেদব। 

উক্ত িরুেী সভা ৩ (নেি) নেদিে সাংনেপ্ত রিাটিদশ আদয়ািি কো র্াইদব। 

(৭) রর্ রকাি িােিি সেসয কনমটিে নবদশষ সভা আহবাদিে নলনখে োবী কনেদে পানেদবি। উক্ত নলনখে োবী অিনু্ন ৭ (সাে) নেি সময় প্রোি  কনেয়া সনমনেে 

সভাপনে অিদুোধ কনেয়া উক্ত নলনখে োবীদে সভা আহবাদিে উদেদশযে উদেখ থানকদে হইদব এবাং আদবেিকােীো উহা  স্বােে কনেয়া নমল্ক ইউনিয়দিে প্রধাি 

কার্ডালদয় পাঠাইদবি।  

(৮) এইরুপ নবদশষ অনধদবশদি রিটিদশ উদেনখে নবষয় নভন্ন অিয রকাি নবষয় আদলানিে হইদব িা । 

(৯) বযবস্থাপিা কনমটিে সভাে িিয নবদশষভাদব েনেে খাোয় উপনস্থে সেসযগদিে স্বােেসহ কার্ডনববের্ী নলনখে হইদব। কনমটিে পেবেী  অনধদবশদি উহা রপশ 

কনেদে হইদব এবাং উক্ত সভাে সভাপনে উহাদে স্বােে কনেদবি। 

(১০) প্রদয়ািদি র্নে সেকাে নিদেডশ রেি োহা হইদল রর্ রকাি অনধদবশদিে কার্ডনববের্ী রিয়ােমযাদিে স্বােেসহ সভা অিিুাদিে ১৫ নেদিে মদধয  োহাে 

কাদি পাঠাইদে হইদব। 

৪০। রিয়ােমযাি ও ভাইস-রিয়ােমযাি ঃিঃ 

(১) সমবায় সনমনে আইি ২০০১ এে ১৮ ধাো (সাংদশাধিীসহ) ও সমবায় সনমনে নবনধমালা ২০০৪ এে ২২ ও ২৫ নবনধ অিসুাদে নমল্ক ইউনিয়দিে 

 রিয়ােমযাি, ভাইস-রিয়ােমযাি ও অিযািয সেসযগর্, সনমনেে সভযগর্ কেৃড ক রগাপি বযালদে নিবডানিে হইদবি। োহাো নেি বৎসর পর্ডন্ত  েমোয় অনধনিে 

থানকদবি। েদব রিয়ােমযাি নিদয়াগ সাংক্রান্ত রগদিে রিাটিনিদকশদিে মাধযদম অিযরুপ রিাষিা প্রোি কো হইদল োহাই  বলবৎ থানকদব। 

(২) হঠাৎ রিয়ােমযাি অথবা ভাইস-রিয়ােমযাদিে পে শুর্য হইদল বযবস্থাপিা কনমটি উক্ত শুর্য পে পুেদর্ে িিয সনমনেে সেসযদেে মধয হইদে  একিি উপর্ুক্ত 

সেসযদক রকা-অপশি বা িনমদিশি প্রোি কেেিঃ সামনয়কভাদব নির্ুক্ত কনেদবি। নেনি পেবেী নিবডািি অিিুাি পর্ডন্ত উক্ত  পদে বহাল থানকদবি। 

৪১। রিয়ােমযাি ও ভাইস-রিয়ােমযাদিে েমো ও কেড বয ঃিঃ 

(১) আইি, নবনধমালা, এই উপ-আইি এবাং সাধাের্ সভা বা বযবস্থাপিা কনমটি প্রেি েমো ও অনপডে োনয়ত্ব অিরু্ায়ী রিয়ােমযাি ও ভাইস- রিয়ােমযাি কার্ড 
পনেিালিা কনেদবি। 

(২) আইি, নবনধমালাও এই উপ-আইি অিরু্ায়ী বযবস্থাপিা কনমটিে রর্ েমো ও কেড বয আদি োহা নবদশষ িরুেী প্রদয়ািদি রিয়ােমযাি অথবা  োহাে 

অিপুনস্থনেদে ভাইস-রিয়ােমযাি বযবহাে কনেদে পানেদবি এবাং এইরুপভাদব রর্ সকল িােী কনেদবি োহা ঐ সকল কাদর্ডে অবযবনহে  পূদবডই কনমটিে অনধদবশদি 

উপস্থাপি কনেদে হইদব। নকন্তু রিয়ােমযাি বা ভাইস-রিয়ােমযাি বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক রকাি সভায় প্রেি  আদেশ বা গৃহীে নসিাদন্তে নবরুদি কার্ড কনেদে পানেদবি 

িা। 

৪২। বযবস্থাপিা কনমটিে সেসযদেে অপসাের্ ঃিঃ 
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(১) সাধাের্ সেসযদেে রভাদে নিবডানিে রিয়ােমযাি, ভাইস-রিয়ােমযাি বা সেসযদক পেিুযে কনেদে হইদল েেদুেদশয আহুে নবদশষ সাধাের্  সভায়ই উহা কনেদে 

হইদব। 

(২) বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক রকা-অপশিকৃে সেসযদক উক্ত কনমটিে অনধদবশদিই পেিুযে কো র্াইদব। 

(৩) রিয়ােমযাদিে নলনখে অিমুনে িা লইয়া র্নে কনমটিে রকাি সেসয পে পে িােটি অনধদবশদি অিপুনস্থে থাদকি, োহা হইদল বযবস্থাপিা কনমটি  োহাদক 

সেসয পে হইদে অপসানেে কনেদে পানেদব। েদব শেড  থাদক রর্, এইরুপ অপসাদের্ে পূদবড পে পে নেিটি সভায় অিুপনস্থে থাকাকাদল  সেসযদক োহাে অিপুনস্থ সম্পদকড  
এবাং পেবেী সভায় উপনস্থে িা থানকদল োহাে সে পে বানেল হইদব মদমড নলনখেভাদব অবনহে কনেদে  হইদব। 

৪৩। বযবস্থাপিা কনমটিে সেসয পদেে অবসাি ঃিঃ 

বযবস্থাপিা কনমটিে রকাি সেসয নি¤œনলনখে রর্ রকাি কােদর্ োহাে সেসয পে হাোইদবি ঃিঃ 

(১) র্নে রকাি সেসয সমবায় আইি, নবনধমালা ও উপ-আইি অিরু্ায়ী সেসয হইবাে রর্াগযো হাোি। 

(২) র্নে রকাি সেসয পে েযাগ কদেি। 

(৩) হঠাৎ র্নে রকাি সেসয মাো র্াি। 

(৪) র্নে রকাি সেসয পে পে ৪টি বযবস্থাপিা কনমটিে সভায় অিপনস্থে থাদকি। 

৪৪। বযবস্থাপিা পনেিালদকে োনয়ত্ব ও কেড বয ঃিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়দিে বানষডক সাধাের্ সভা, নবদশষ সাধাের্ সভা ও বযবস্থাপিা কনমটিে সভা আহবাি কো ও সভায় রর্াগোি কো। 

(২) বযবস্থাপিা কনমটিে নিবডািি অিিুাদিে রিাটিশ প্রোি কো। 

(৩) সকল সভাে কার্ডনববের্ী সাংনিষ্ট নসিান্ত বনহদে নলনপবি কনেবাে বযবস্থা কো । 

(৪) বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক োনয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া রর্ রকাি কমডকেড া বা কমডকেড াবদৃদে িাো সকল প্রকাে আনথডক রলি-রেদিে বযবস্থা কো । 

 

(৫) নমল্ক ইউনিয়দিে সকল কমডকেড া ও কমডিােীবদৃদে র্াবেীয় কার্ডানে পনেিালিা, েোেক ও নিয়ন্ত্রি কো এবাং নি¤রঃœবনর্ডে কার্ডানে সুিুভাদব  সম্পােদিে 

বযবস্থা গ্রহি কোিঃ- 

(ক) সমবায় সনমনে নবনধমালা ২০০৪ এে ৫২, ৫৬, ৫৯, ৬০ নবনধ রমাোদবক বা বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক নিদেড নশে র্াবেীয় সকল নহসাব ও  রেকর্ড পিানে সাংেেি 

কো । 

(খ) সমবায় সনমনে নবনধমালা ২০০৪ এে ৫৭ িাং নবনধ রমাোদবক বানষডক সাধাের্ সভায় গৃহীে হইবাে পে ৩০ নেদিে মদধয এবাং নিবন্ধদকে  নবদশষ অিদুমােিক্রদম 

সদবডাচ্চ ০৩ (নেি) মাদসে মদধয নমল্ক ইউনিয়দিে আনথডক নহসাবানে সমবায় নিবন্ধদকে নিকে োনখল কনেবাে বযবস্থা  কো । 

(গ) নমল্ক ইউনিয়দিে বযবসা পনেিালিাে নিনমদি র্ে ধেদিে ভাউিাে, উিিৃপি এবাং প্রদয়ািিীয় কাগিপিানে প্রদয়ািি হইদব োহা প্রস্তুদেে  বযবস্থা কো । 

(ি) নমল্ক ইউনিয়দিে র্াবেীয় নহসাবানে র্থাসমদয় সম্পন্ন কনেবাে বযবস্থা কো। প্রনে মাদসে মানসক কযাশ একাউন্ট প্রস্তুে কনেয়া পেবেী মাদসে  রশষ 

োনেদখে মদধয িলনে অনর্দেে িিয উপস্থাপি কনেবাে বযবস্থা কো। 

(ঙ) বযবস্থাপিা কনমটিে নিদেডশ অিরু্ায়ী র্াবেীয় সকল বযবসানয়ক ও অিযািয কাি সম্পােি কো। 

(ি) প্রনে ৬ (িয়) মাদস একবাে নমল্ক ইউনিয়দিে কযাশ, ষ্টক এবাং রষ্টাে পেীো কো। 
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(ি) সকল প্রকাে র্কুদমন্ট, প্রনমসােী রিাে, রলাি, বন্ড ইেযানে সুিুভাদব সাংেেদিে বযবস্থা কো। 

(ি) বযবস্থাপিা কনমটিে নিদেডশ রমাোদবক দেিনদি সকল র্াবেীয় কার্ডানে পনেিালিা কো। 

(ঝ) িলনে এবাং বানষডক অনর্ে রমদমা র্থাসমদয় বযবস্থাপিা কনমটিে নিকে উপস্থাপি কো র্াহাদে অনর্দে বনর্ডে ত্রুটি নবিুযনে সমহূ র্থাসমদয়  সাংদশাধি কো র্ায় 

এবাং সাংদশানধে প্রনেদবেি র্থাসমদয় সমবায় নিবন্ধদিে নিকে োনখদলে বযবস্থা কো। 

(৬) বযবস্থাপিা পনেিালদকে অিপুনস্থনেদে বযবস্থাপিা পনেিালক োহাে োনয়ত্ব রিয়ােমযাদিে সাদহদবে অিদুমােিক্রদম নমল্ক ইউনিয়দিে পেবেী  দিযি 

কমডকেড াে নিকে অপডর্ কনেদে পানেদবি। 

(৭) সমবায় নবনধমালা/২০০৪ এে ৫৩(ক) প্রদয়াগ কনেদে পানেদবি। 

(৮) নমল্ক ইউনিয়দিে রকাি কমডকেড া, কমডিােী  বা শ্রনমদকে নবরুদি র্নে রকাি অনভদর্াগ থাদক োহা হইদল অবশযই োহা বযবস্থাপিা পনেিালক এে   নিকে 

প্রোি কনেদে হইদব এবাং নেনি উক্ত বযাপাদে কার্ডকেী বযবস্থা গ্রহর্ কনেদবি এবাং গৃহীে বযবস্থা সম্পদকড  বযবস্থাপিা কনমটিদক পেবেী  সভায় অবনহে কনেদবি। 

(৯) পদোন্ননেে রেদি উপ-বযবস্থাপক পে মর্ডাো হইদে উহাে উিড েি কমডকেড া পর্ডন্ত বযবস্থাপিা কনমটিে নিকে বযবস্থাপিা পনেিালক উপস্থাপি  কনেদবি 

এবাং এই বযাপাদে বযবস্থাপিা কনমটিে নসিান্তই িু ান্ত বনলয়া গর্য হইদব। উপ-বযবস্থাপক পেমর্ডাোে িীদিে কমডকেড া, কমডিােী ও  শ্রনমদকে পদোন্ননেে বযাপাদে 

বযবস্থাপিা পনেিালক নসিান্ত গ্রহর্ কনেদবি। েদব উভয় রেদিই পদোন্ননে কনমটিে মোমে বা সুপানেশ গ্রহর্  কনেদে হইদব। 

(১০) নমল্ক ইউনিয়দিে রবেিদভাগী কমডিােী ও শ্রনমদকে নিদয়াগ োি কো। 

(১১) নমল্ক ইউনিয়দিে স্বাদথড নবনভন্ন েগু্ধ এলাকা ও কােখািাে কমডকেড া, কমডিােী ও শ্রনমকদেে বেলীে আদেশ প্রোি কো এবাং প্রদয়ািদি সামনয়ক  বেখাদস্তে 

আদেশ প্রোি কো । 

(১২) নমল্ক ইউনিয়দিে নবরুদি রকহ রকাি মামলা োদয়ে কনেদল বযবস্থাপিা পনেিালক রসই বযাপাদে প্রদয়ািিীয় বযবস্থা গ্রহর্ কনেদবি এবাং পেবেী  সভায় উহা 
বযবস্থাপিা কনমটিদক অবনহে কনেদবি। 

 

৪৫। সেসয সনমনেে সনহে বযবসানয়ক সম্পকড  ঃিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়ি প্রদয়ািিদবাদধ উহাে সেসয সনমনেে সনহে িুনক্তপদি আবি হইদবি এবাং িুনক্তপদি বনর্ডে শেড সমহূ সঠিকভাদব সেসয সনমনে  পালি কনেদেদি নকিা 
োহাে উপে সিাগ েনৃষ্ট োনখদব। 

(২) নমল্ক ইউনিয়দিে বযবস্থাপিা কেৃড পে র্নে উহাে রকাি সেসয সনমনে রভিাল পর্য সামগ্রী সেবোহ কদে বা স্বােনেে িুনক্তপদিে রকাি শেড   অমািয কদে, োহা 
হইদল রসই সনমনেদক সেসয পে হইদে বনহষ্কাে কনেদে পানেদবি। 

(৩) নমল্ক ইউনিয়দিে সেসয পে প্রাপ্ত রর্ রকাি প্রাথনমক সনমনেে সেসয বা োহাদেে মদিািীে রর্ রকাি বযনক্ত উক্ত সনমনেে রেিা পাওিা সাংক্রান্ত  র্াবেীয় 

খাোপি বা সাংনিষ্ট নহসাবানে নমল্ক ইউনিয়দিে অনিস িলাকালীি সমদয় পেীো কনেদে পানেদবি। 

৪৬। লাভ বন্টি ঃিঃ 

(১) আইি ও নবনধমালাে নবধাি মািয কনেয়া প্রনে বৎসর নি¤œনলনখেভাদব নমল্ক ইউনিয়দিে িীে লাভ বন্টি কো হইদব। 

(ক) শেকো কমপদে ১৫ (পদিে) োকা বা সাধাের্ সভায় উচ্চেে হাে নিিড াের্ কো হইদল োহা সাংেনেে েহনবদল িমা কনেদে হইদব। 

(খ) শেকো কমপদে ১০ (েশ) োকা বা সাধাের্ সভায় উচ্চেে হাে নিিড াের্ কো হইদল োহা ‘েনে পনেপূেক িান্ড’ এ িমা নেদে হইদব। 

(গ) সাধাের্ সভায় নস্থেকৃে অিনধক শেকো ৩ (নেি) োকা সমবায় উন্নয়ি েহনবদল িমা নেদে হইদব। 
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(২) আইি ও নবনধমালাে মািয কনেয়া এবাং সাধাের্ সভাে নসিান্ত অিরু্ায়ী লাদভে অবনশষ্ট অাংশ নি¤œনলনখে সকল বা রর্ রকাি উদেদশয  বযবহৃে হইদে 

পানেদবিঃ- 

(ক) রশয়াে বাবে প্রেি োকাে উপে অিনধক শেকো ৫০ ভাগ হাদে লভযাাংশ রেওয়া র্াইদব । েদব সমবায় নিবন্ধদকে অিমুনেক্রদম শেকো ৬০  ভাগ হাদেও 

রেওয়া র্াইদে পাদে। 

(খ) সমবায় নিবন্ধদকে অিদুমােি সাদপদে সেসযগর্দক নমল্ক ইউনিয়দিে সনহে োহাদেে কােবাদেে পনেমার্ অিপুাদে মুিািা (িধিঃৎড়হরুবফ  উোেিবহি) রেওয়া 

র্াইদব। 

(গ) সেসযগদর্ে ও কমডিােীদেে প্রেি োকাে অিনধক পনেমার্ োকা সেসয ও কমডিােীদেে প্রনভদর্ন্ট িাদন্ড িমা রেওয়া র্াইদব। 

(ি) আইি ও নবনধমালা অিরু্ায়ী বযবস্থাপিা কনমটিে সুপানেশ মে সাধাের্ সভাে মঞ্জেুী লইয়া প্রশাংসিীয় কাদর্ডে িিয িীে মিুািা হইদে সদবডাচ্চ  ৬ ১/৪ % 

রবািাস রেওয়া র্াইদব। 

(ঙ) আইি ও নবনধমালাে অিরু্ায়ী ও সমবায় নিবন্ধদকে অিমুনে লইয়া রকাি োেবয খাদে রেওয়া র্াইদব। 

(৩) উপদোক্ত ২ (খ) েিািরু্ায়ী মিুািা নিিড ােদিে িিয নমল্ক ইউিনয়দিে নবনভন্ন প্রকাদেে কােবাদেে িিয নভন্ন নভন্ন নহসাব োখা হইদব এবাং উক্ত  প্রদেযক 

েিাে মিুািা বন্টি রসই েিাে রর্ সকল সভয কােবাে কনেয়াদিি ও সনমনেদক লাভবাি কনেয়াদিি োহাদেে মদধযই সীমাবি  থানকদব। 

(৪) সমবায় সনমনে আইি/২০০১ এে ৩৪ ধাো এবাং সমবায় সনমনে নবনধমালা/২০০৪ এে ৮৩ িাং নবনধে নিদেডশ অিসুাদে িীে মিুািা হইদে  উপদোক্ত িান্ড সমদূহ 

রকবলমাি েখিই নবেের্ কো র্াইদব, র্খি নমল্ক ইউনিয়দিে পূবডবেী বৎসর সমদূহে রলাকসাি সমু্পর্ড পুের্ কো হইদব,  অিযথায় িয়। 

৪৭। সাংেনেে েহনবল ঃিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়দিে কােবাে হইদে প্রাপ্ত রকাি লাভ থানকদল েিাো নমল্ক ইউনিয়ি একটি সাংেনেে েহনবল গঠি কনেদব এবাং উহা নি¤œনলনখে  খােসমহু 

হইদে সাংগ্রহ কো হইদব। 

(ক) নমল্ক ইউনিয়ি কেৃড ক বাৎসদরক িীে লাদভে শেকো পদিে োকা বা েেধুড হাদে প্রেি োকা 

(খ) ভনেড  নি বাবে সাংগৃহীে োকা। 

(গ) নমল্ক ইউনিয়দিে বাদিয়াপ্ত কো রশয়াে। 

(ি) নমল্ক ইউনিয়দিে বাদিয়াপ্ত কো লভযাাংশ বা িনেমািাে োকা। 

(২) নমল্ক ইউনিয়দিে সকল সেসয নমনলয়া একদি সাংেনেে েহনবদলে মানলক এবাং সভযগদর্ে মদধয ইহা ভাগ কো র্াইদব িা। 

(৩) সেকাে বা সমবায় নিবন্ধদকে অিমুনে লইয়া নি¤œনলনখে সকল বা রর্ রকাি উদেদশয এই েহনবল বযবহৃে হইদব। 

(ক) রকাি রলাকসাি পুের্ কনেদে, নকন্তু পেবেী লাভ হইদে উক্ত েহনবল পুের্ কনেদে হইদব। 

(খ) রকাি রেিা নেবাে সময় র্নে নমল্ক ইউনিয়দিে েহনবল র্দথষ্ট িা হয় োহা রেওয়াে িিয, নকন্তু আোয় মািই ঐ োকা েহনবদল পুের্ কনেয়া  োনখদে হইদব। 

(গ) নমল্ক ইউনিয়ি রকাি কিড  কনেদল উহাে িানমি স্বরুপ বযবহাে কো। 

(৪) নবদশষ রেদি সমবায় নিবন্ধক অিমুনে নেদল নমল্ক ইউনিয়দিে সাংেনেে েহনবল হইদে রর্ োকা লওয়া হইদব, োহা পেবেী লাভ হইদে পুের্ িা  কনেদলও 

িনলদব। 

(৫) সমবায় নিবন্ধক কেৃড ক নিিড ানেে শদেড  সাংেনেে েহনবদলে োকা নি¤œনলনখেভাদব কােবাদে লাগাদিা র্াইদব ঃিঃ- 
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(ক) রশয়াে মলূধি হাওলােী মলূধি অদপো কম হইদল শেকো ২৫ (পাঁনিশ) োকা পর্ডন্ত; 

(খ) রশয়াে মলূধি হাওলােী মলূধদিে সমাি বা অনধক হইদল শেকো ৫০ (পঞ্চাশ) োকা পর্ডন্ত; 

(গ) হাওলােী মলূধি িা থানকদল সমূ্পর্ড োকাই । 

(৬) সাংেনেে েহনবল কােবাদে বযবহৃে িা হইদল বা অিয রকাি সুি হইদে অথড প্রাপ্ত হইদল উহা নি¤œনলনখেভাদব গনিে োখা র্াইদব অথবা  খাোদিা র্াইদবিঃ- 

(ক) সেকােী রসনভাংস বযাাংক, বা সেকাে অিদুমানেে বযাাংক। 

(খ) ১৯৮২ সাদলে োষ্ট আইদিে ২০ ধাোয় উদেনখে মদে, নকন্তু উক্ত ধাোয় (ঙ) উপধাো বাদে রর্ রকাি নসনকউনেটিদে; 

(গ) সমবায় নিবন্ধদকে অিদুমানেে অিয রকাি বযাাংক। 

৪৮। লভযাাংশ ঃিঃ 

(১) নমল্ক ইউনিয়দিে সাধাের্ সভায় লভযাাংশ রিাষিা কনেদে হইদব। নকন্তু ঐ লভযাাংদশে বযবস্থাপিা কনমটিে সুপানেদশে অনধক হইদব িা। 

(২) রকবল িগে প্রাপ্ত বা আোয়কৃে িীে লাভ হইদেই লভযাাংশ রেওয়া র্াইদব। 

(৩) রশয়াে বাবে প্রেি োকাে উপেই লভযাাংশ নস্থও কো হইদব ও নবেের্ কো হইদব।  

(৪) লভযাাংশ েনশে নেয়া পাইবাে রকাি রর্াগয অনধকােী র্নে লভযাাংশ রিাষিাে পে ৩ (নেি) বৎসররর মদধয োহাে প্রাপ্ত লভযাাংশ োনব িা কদেি  োহা হইদল উক্ত ৩ 

(নেি) বৎসর পে বযবস্থাপিা কনমটিে ইিা অিসুাদে নমল্ক ইউনিয়ি উহা বাদিয়াপ্ত কনেদে পানেদব এবাং উহা আে রেয় বনলয়া  গর্য হইদব িা । 

(৫) নমল্ক ইউনিয়িদক রকাি লভযাাংদশে সুে নেদে হইদব িা। 

৪৯। সেসযগর্দক উপ-আইি ও উিিৃ পি সেবোহ ঃিঃ 

বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক রকাি মলুয নিিড ানেে থানকদল োহাে নবনিমদয় নমল্ক ইউনিয়ি প্রদেযক সেসযদক একখািা কনেয়া উপ-আইি ও উিিৃপদিে িকল নেদব। 

৫০। খাোপি পেীো ঃিঃ 

(১) সেসযগর্ নমল্ক ইউনিয়দিে নহসাব বা খাোপি পেীো কনেদে পানেদবি । েদব উহা কেেেু পর্ডন্ত রকাি সমদয়, রকাি স্থাদি ও রকাি নিয়দম  নহসাব ও খাোপদিে 

সবগনল বা রকাি একখানি পেীো কনেদে পানেদবি োহা বযবস্থাপিা কনমটি সমদয় সমদয় নিিড াের্ কনেয়া নেদবি।  সাধাের্ সভায় েমো প্রাপ্ত িা হইদল রকাি সেসযই 

বযবস্থাপিা কনমটিে সেসয নভন্ন নমল্ক ইউনিয়দিে নহসাব পি পুস্তকানে বা অিযািয েনলল  পিানে রেনখদে পানেদবি িা। 

(২) নমল্ক ইউনিয়দিে নি¤œনলনখে পুস্তকানে র্ুনক্তসাংগে কােদর্ সকল সমদয় নবিা বযদয় পনেেশডদিে িিয অনিদস োখা হইদবিঃ 

(ক) সমবায় সনমনে ২০০১ ইাং; 

(খ) সমবায় নবনধমালা ২০০৪ ইাং; 

(গ) নমল্ক ইউনিয়দিে উপ-আইি; 

(ি) সেসয রেনিষ্টাে; 

(ঙ) অনর্দেে সাটিড নিদকে র্ুক্ত উিিৃপি; 

(ি) বযবস্থাপিা কনমটিে সেসযগদিে রেনিষ্টাে; 
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(৩) রর্ সকল েনলল সাধােদিে মদধয রেনখবাে অনধকাে আদি, োহা সাটিড নিদকে র্ুক্ত িকল পাইবাে িিয আদবেি কনেদল মহাবযবস্থাপক কেৃড ক  নিিড ানেে 

শদেড  োহা সেবোহ কো র্াইদব। 

(৪) এইরুপ সকল সেবোদহে িিয প্রনে ১০০ শদেে বা োহাে অাংদশে িিয ৫.০০ (পাাঁি) োকা মলুয নেদে হইদব। 

৫১। নববাে ঃিঃ 

(১) উপ-আইদিে এই ধাোয় নমল্ক ইউনিয়দিে কমডকেড া, কমডিােী, শ্রনমক এদিন্ট, সনমনেে সনহে িন ে রর্ রকাি বযনক্ত রর্ রকাি নববাে নিষ্পনিে  িিয 
বযবস্থাপিা কনমটিে নিকে নববােমাি িেিা নি¤রঃœবনর্ডে উপাদয় োনখল কনেদে পানেদবিঃ- 

(ক) নববােমাি িেিা োদয়ে কোে সময় েেখাদস্তে সনহে িেিাে নবষয়বস্তু সম্পনকড ে একটি পুর্ড নববের্ নেদে হইদব। 

(খ) অথড সাংক্রান্ত, অপসাের্ বা বেখাস্তকের্, অবসাি, পেিুযনে ইেযানেে রেদি প্রদয়ািিাদথড রর্ রকাি েনলল বা নববের্ী নেদে হইদব। 

(গ) রকাি অনভদর্াগ থানকদল োহা মহাবযবস্থাদকে মাধযদম োনখল কনেদে হইদব। মহাবযবস্থাপক উহা অবশযই বযবস্থাপিা কনমটিদে উপস্থাপি  কনেদবি। নকন্তু 

অনভদর্াগ পদিে অিনুলনপ রিয়ােমযাি বযনেে রকাি মদেই অিয কাহােও নিকে রেওয়া র্াইদব িা। 

(২) নববােমাি িেিা নিষ্পনি রবার্ড  ঃিঃ 

(ক) রিয়ােমযাি বযবস্থাপিা কনমটিে সভায় এই নববাে নিষ্পনিে প্রস্তাব উত্থাপি কনেয়া একটি নববাে নিষ্পনি রবার্ড  গঠি কনেদবি এবাং এই রবার্ড   গঠদিে 

মাধযদম নববাে সমদূহে নিষ্পনি কনেদবি। র্াহাে সেসয সাংখযা ৩(নেি) িদিে কম িয়, এইরুপ একটি রবার্ড  গঠি কনেদবি। 

(খ) বযবস্থাপিা কনমটি উক্ত রেকর্ড পি ও নববের্ী পেীো নিেীো কনেদবি এবাং িযায় নবিাে, সমো ও সুনবদবিিাে নভনিদে নববাে নিষ্পনিে োয়  প্রোি 

কনেদবি। েদব নমল্ক ইউনিয়দিে কমডকেড া, কমডিােী বা শ্রনমদকে রবলায় িাকুেী নবনধ অিসুের্ কনেবাে েমো থানকদব। 

(গ) বােী বা নববােী পে উক্ত োদয় অসন্তুষ্ট হইদল, নেনি োয় পাইবাে ৩০ (নিশ) নেদিে মদধয বযবস্থাপিা কনমটিদে আবাে পুিিঃ নবদবিিাে িিয  আদবেি 

কনেদে পানেদবি। উক্ত আদবেদিে রপ্রনেদে বযবস্থাপিা কনমটি পুর্িঃনবিাদেে িিয গ্রহি কনেয়া নববােমািিেিা নিষ্পনি রবাদর্ড ে  নিকে পুর্িঃনবদবিিাে িিয 
পাঠাইদবি এবাং উক্ত রবার্ড  েখি নমল্ক ইউনিয়দিে রিয়ােমযাদিে মাধযদম িু ান্ত োয় প্রোি কনেদবি এবাং এই োয়ই  িু ান্ত বনলয়া নবদবনিে হইদব। 

(ি) সমবায় সনমনে আইি/২০০১ইাং এে ৫০ ধাো অিসুের্ কনেদে হইদব, র্াহা নি¤œরুপিঃ- 

নিবন্ধক কেৃড ক নববাে নিষ্পনি পিনে ঃিঃ 

(১) রকাি সমবায় সনমনেে নিবডািিসহ উহাে রর্ রকাি কার্ডক্রম পনেিালিা বা অবসায়ক কেৃড ক অবসায়ি কার্ডক্রম পনেিালিাে িিয রেদি উদু্ভে  রকাি 

নবদোদধ নি¤œবনর্ডে রকাি বযনক্ত বা কেৃড পে িন ে থানকদল উহা এই আইদিে  অধীদি একটি নবদোধ বনলয়া গর্য হইদব, র্থা ঃিঃ- 

(ক) সমবায় সনমনে, ইহাে বযবস্থাপিা কনমটিে রকাি সেসয, বা সনমনেে এদিন্ট বা সনমনেে অবসায়ক, অথবা 

(খ) সনমনেে রকাি সেসয অথবা প্রাক্তি সেসয বা মেৃ সেদসযে মাধযদম স্বাথড অিড িকােী রকাি বযনক্ত, অথবা 

(গ) সনমনেে বেড মাি, নবগে বা মেৃ সেদসযে িানমিোে, সেসয হউক আে িা হউক, অথবা সাংনিষ্ট সনমনেে সাংদগ রলিদেিকােী রকাি বযনক্ত,  অথবা 

(ি) অিয রর্ রকাি সমবায় সনমনে অথবা ঐ সনমনেে আহবায়ক, অথবা 

(ঙ) নিবডািদিে রেদি রকাি সেসয বা প্রাথী নর্নি নিবডািিী িলািদল নবেুব্ধ। 

(২) উপধাো (১) এ উদেনখে প্রনেটি নবদোদধ সানলসকােীে নিকে নলনখেভাদব নি¤œবনর্ডে সময়সীমাে মদধয রপশ কনেদে হইদব, র্থািঃ- 

(ক) নিবডািদিে রেদি, নিবডািদিে িলািল প্রকাশ বা রিাষিা পেবেী ৩০ (নিশ) নেদিে মদধয; 

(খ) অিযািয রেদি, উক্ত নবদোদধে, কাের্ উদ্ভব হওয়াে পেবেী ১ (এক) বৎসররর মদধয। 
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(৩) উপধাো (১) এ উদেনখে নবদোধ নিষ্পনিে উদেদশয নিবন্ধক, নবনধ সাদপদে, নলনখে আদেশ িাো উপ-সহকােী নিবন্ধক বা েেিুড  কমডকেড াদক 

 সানলসকােী নহসাদব নিদয়াগ কনেদবি। 

(৪) এই ধাোে অধীি সানলসকােী প্রেি নসিাদন্তে নবরুদি উহা প্রোদিে ৩০ (নিশ) নেদিে মদধয সাংেুব্ধ পে নিবন্ধক কেৃড ক নিিড ানেে আপীল  কেৃড পদেে নিকে 

আপীল কনেদে পানেদবি। 

(৫) এই ধাোে অধীি সকল নবদোধ নবনধ িাো নিিড ানেে পিনেদে নিষ্পনি কনেদে হইদব। 

৫২। উপ-আইি সাংদশাধি ঃিঃ 

নবনধমালা অিরু্ায়ী সাধাের্ সভা এই সকল উপ-আইদিে রর্ রকাি এক বা একানধক েিা বা উপ-েিা পনেবনেড ে বা সাংদশানধে কনেদে পানেদব অথবা প্রদয়ািদি িেুি উপ-

আইিও প্রস্তুে কনেদে পানেদব এবাং এইগনল সমবায় নিবন্ধক কেৃড ক রেনিনে িা হওয়া পর্ডন্ত কার্ডকে হইদব িা। 

৫৩। নহসাবপি সাংেেি ঃিঃ 

(১) বযবস্থাপিা কনমটি নি¤œনলনখে নবষদয় খাোপি র্থার্থভাদব সাংেেদিে বযবস্থা কনেদবিিঃ- 

(ক) নমল্ক ইউনিয়দিে অদথডে িমা ও খেি এবাং উক্ত খেি নক নক বাবে বযয় হইয়াদি োহা; 

(খ) দ্রবযানে সমেুয় ক্রয় নবক্রয়; 

(গ) নমল্ক ইউনিয়দিে রেিা ও পাওিা; 

(ি) সমেুয় েনশে, েনলল ও নহসাদবে বনহে সাদপদে েনেে অিযািয কাগি পিানে। 

(২) নমল্ক ইউনিয়দিে নহসাদবে বইগনল নমল্ক ইউনিয়দিে রেনিনেকৃে অনিদস োনখদে হইদব এবাং রর্ রকাি সমদয় বযবস্থাপিা কনমটিে সেসযগি  উহা পেীো কনেদে 

পানেদবি। 

(৩) বযবস্থাপিা কনমটি রর্রুপ উনিে নবদবিিা কনেদবি রসইরুপ আভযন্তেীি পনেেশডি ও নহসাব পেীোে বযবস্থা কনেদে পানেদবি এবাং সমবায়  নিবন্ধক 

সমদয় সমদয় রর্রুপ আভযন্তেীি পনেেশডদিে নিয়ম নিনেডষ্ট কনেদবি, বযবস্থাপিা কনমটিদক রসইরুপ নিয়ম েো কনেদে হইদব। 

(৪) নমল্ক ইউনিয়দিে সম্পনি ও েহনবদলে সৃনষ্ট, নবক্রয় বা হস্তান্তদেে িিয প্রদয়ািিীয় েনলল পিানে সম্পােি কনেদে ও স্বােে কনেদে রিয়ােমযাি  এবাং 
মহাবযবস্থাপক অথবা োহাদেে একিি ও অিয েইুিি পনেিালদকে প্রদয়ািি হইদব।  

৫৪। সীল রমাহে ঃিঃ 

(১) বযবস্থাপিা কনমটি নমল্ক ইউনিয়দিে কার্ড পনেিালিাে িিয একটি সাধাের্ সীল রমাহে োনখদব এবাং উহা মহাবযবস্থাপদকে নিকে থানকদব। 

(২) বযবস্থাপিা কনমটিে নিদেডশ বযেীে এবাং মহাবযবস্থাপক ও অিয একিি সেসয বা এেেউদেদশয বযবস্থাপিা কনমটি কেৃড ক নির্ুক্ত অপে রকাি  কমডকেড া 
উপনস্থে িা থানকদল, রকাি েনলল পিানেদে উক্ত সীল বযবহাে কো র্াইদব িা এবাং উক্ত সেসয এবাং মহাবযবস্থাপক বা উপদোনেনখে  কমডকেড া এইরুপ সীলদমাহেকৃে 

েনলল পদি স্বােে কনেদবি। 

৫৫। সনমনে গোদিা ঃিঃ 

সমবায় সনমনে আইি, ২০০১ইাং এে ৫৩ হইদে ৫৮ ধাো এবাং সমবায় নবনধমালা, ২০০৪ইাং এে ১২৩ হইদে ১৩৭ নবনধমালা অিসুের্ কনেদে হইদব, র্াহা নি¤œরুপ ঃিঃ- 

সমবায় সনমনেে অবসায়দিে আদেশ প্রোি। - নি¤œবনর্ডে রেদি নিবন্ধক নবনধ িাো নিিড ানেে পিনেদে রকাি সমবায় সনমনেে কার্ডক্রম অবসায়দিে িিয সাংনিষ্ট কাের্ 

উদেখপূবডক নলনখেভাদব নিদেডশ নেদে পাদেি, র্নে- 

(ক) ধাো ৪৩ এে অধীদি সম্পানেে নিেীো বা ধাো ৪৯ এে অধীি অিনুিে েেদন্তে নভনিদে, নেনি মদি কদেি রর্, উক্ত সনমনেে অবসায়ি  প্রদয়ািি; 
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(খ) এেেদুেদশয অিনুিে সনমনেে নবদশষ সাধাের্ সভায় উপনস্থে সেসযদেে নেি িেুথডাাংশ সেদসযে নসিান্ত অিসুাদে আদবেি কো হয়; 

(গ) উক্ত সনমনেে পে পে নেিটি বানষডক সাধাের্ সভায় রকাোম িা হয়; 

(ি) উক্ত সনমনে নিিড ানেে হওয়া সদেও নবনধ িাো নিিড ানেে সমদয়ে মদধয উহাে কার্ডক্রম শুরু কো িা হয়; 

(ঙ) উক্ত সনমনেে কার্ডক্রম নবগে ১ (এক) বৎসর র্াবৎ বন্ধ থাদক; 

(ি) সনমনেে পনেদশানধে রশয়াে মলূধি বা আমািে গ্রহিকােী সনমনেে রেদি েৎকততৃ ক গৃহীে আমািদেে পনেমাি ৩,০০০ (নেি হািাে) োকাে  কম হইয়া 
র্ায়; 

(ি) এই আইি বা নবনধমালা বা উপ-আইদি উদেনখে নিবন্ধি সাংক্রান্ত রকাি শেড  ভাংগ কো হয়; 

েদব শেড  থাদক রর্, েিা (ঙ) এবাং (ি) এে রেদি নিবন্ধক র্থার্থ মদি কনেদল অবসায়ক নিদয়াগ িা কনেয়া সনমনেে নিবন্ধি সোসনে বানেল কনেদে পানেদবি। 

 

অবসায়ক নিদয়াগ ও বযবস্থাপিা কনমটি অকার্ডকে ঃিঃ 

(১) ধাো ৫৩ এে অধীদি রকাি সমবায় সনমনে অবসায়দিে আদেশ প্রোি কো হইদল নিবন্ধক রকাি বযনক্তদক সনমনেে অবসায়ক নিদয়াগ কনেদবি  `এবাং 
অিরুুপ রকাি বযনক্তদক অপসাের্ কনেদে োহাে স্থদল অিয বযনক্তদক নিদয়াগ কনেদে এবাং অবসায়ি কার্ডক্রম িলাকাদল অবসায়দকে  নিকে অন্তবডেী নেদপােড  িানহদে 

পাদেি। 

(২) উপধাো (১) এে অধীদি অবসায়ক নিদয়াগ হইদল বযবস্থাপিা কনমটি আে রকাি েমো প্রদয়াগ কনেদে পানেদব িা। 

অবসায়দকে েমো ঃিঃ 

(১) অবসায়ক োহাে নিদয়াদগে োনেখ হইদে সনমনেে সমস্ত সম্পে, সনমনেে অনধকােভুক্ত রর্ রকাি সামগ্রী, রেকর্ড পি এবাং সনমনেে বযবসা  সম্পকীয় অিযািয 
েনললানে অনবলদম্ব োহাে অনধকাে ও েখদল আনিদবি এবাং সনমনেে নবরুদি উত্থানপে োবী গ্রহি কনেদবি। 

(২) নবনধ সাদপদে, অবসায়ক নি¤œবনর্ডে রর্ রকাি কার্ড কনেদে এবাং প্রদয়ািিীয় আদেশ নিদেডশ নেদে পানেদবিিঃ- 

(ক) সনমনেে পদে বা নবপদে মামলা োদয়ে ও পনেিালিা এবাং অিযািয আইিািগু বযবস্থা গ্রহি; 

(খ) অিয রকাি বযনক্ত বা সনমনেে সনহে নবেযমাি নবদোধ আদপাষ নকাংবা নমমাাংসাে বযবস্থা কো; 

(গ) সনমনেে বেড মাি, অেীে, নকাংবা মদিািীে বযনক্ত, উিোনধকােী অথবা দবধ প্রনেনিনধে নিকে সনমনেে পাওিা নিিড াের্ ও আোদয়ে বযবস্থা  কো; 

(ি) অবসায়দিে বযয় নিিড াের্ কো এবাং সনমনেে পনেসম্পে পর্ডাপ্ত িা হইদল উক্ত বযয় নিবডাদহে উদেদশয সেসযদেে োয় োনয়ত্ব নিিড াের্ কো; 

(ঙ) সেসয, সাদবক সেসয অথবা মেৃ সেসযদেে এদস্টেসমহূ, মদিািীে বযনক্ত, উিোনধকােী এবাং আইিািগু প্রনেনিনধ কেৃড ক েিা (গ) ও (ি) রে  বনর্ডে োবীসমহূসহ, 

সমদয় সমদয় োহাদেে প্রদেয় িাাঁো নির্ডয় কো; 

(ি) সনমনেে নবরুদি উত্থানপে োনব েেন্ত কো এবাং এই আইদিে নবধািবলী সাদপদে, োনবোেদেে অগ্রানধকাে নিিড াের্ কো; 

(ি) সনমনেে নবরুদি উত্থানপে োনবসমহূ অবসায়দিে আদেদশে োনেখ পর্ডন্ত সুে সদমে র্েেেু সম্ভব পনেদশাধ কো; 

(ি) সনমনেে সম্পে আোয়, সাংগ্রহ ও বন্টি সম্পদকড  নবদবিিামে প্রদয়ািিীয় নিদেডশ োি কো; এবাং  

(ঝ) সনমনেে রেিা পনেদশাধ হওয়াে পে উিিৃ, র্নে থাদক, সেসযদেে সম্মনে অিসুাদে োহাদেে মদধয বন্টি বা অিযভাদব নিষ্পনি কো। 

(৩) সনমনেে বযবস্থাপিা কনমটিে সকল সেসয, সনমনেে সেসয এবাং সকল কমডিােী অবসায়দকে োনয়ত্ব পালদি োহাদক সকল প্রকাে সহদর্াগীো  নেদে বাধয 
থানকদবি। 
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অবসায়ক কেৃড ক ধার্ডকৃে পাওিা পনেদশাদধে অগ্রানধকাে ঃিঃ 

রেউনলয়া নবষয়ক আইি, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সদিে ১০ িাং আইি) এ নভন্নেে র্াহা নকিুই থাকুক িা রকি, রকাি রেউনলয়াে নিকে অবসায়ি প্রনক্রয়াধীি সনমনেে পাওিা থানকদল 

উক্ত পাওিা সেকােী বা স্থািীয় কেৃড পদেে পাওিাে পেবেী ক্রমমাদি অগ্রানধকাে পাইদব। 

অবসায়দকে খাোপি িমাকের্ এবাং িু ান্ত প্রনেদবেি োনখল ঃিঃ 

র্খি রকাি সমবায় সনমনেে অবসায়ি সম্পন্ন হয় েখি অবসায়ক নিবন্ধদকে নিকে নিিড ানেে পিনেদে সনমনেে রেকর্ড পি িমা নেদবি এবাং িু ান্ত প্রনেদবেি োনখল 

কনেদবি। 

অবসায়ি রশদষ নিবন্ধি বানেলকেদর্ নিবন্ধদকে েমো ঃিঃ 

অবসায়দকে িু ান্ত প্রনেদবেি পাওয়াে পে নিবন্ধক সনমনেে নিবন্ধি বানেল কনেবাে আদেশ নেদে পানেদবি এবাং এইরুপ প্রনেদবেি প্রানপ্তে পূদবড রর্ রকাি সময় কাের্ উদেখ 

পূবডক অবসায়ি কার্ডক্রম বন্ধ োনখয়া সনমনেে অনস্তত্ব বহাল োনখদে পানেদবি। 

সমবায় সনমনেসমদূহে অবসায়দিে আদেশ ঃিঃ 

আইদিে ধাো ৫৩ রমাোদবক রকাি সমবায় সনমনে অবসায়দি িযস্ত কনেবাে আদেশ প্রেি হইদল, নিবন্ধক- 

(ক) আদেশটি প্রকাশ ও প্রিাে কনেদবি, র্থািঃ- 

(অ) সনমনেে রেিা ১০,০০,০০০ (েশ লে) োকাে রবশী হইদল িােীয় পনিকায় নবজ্নপ্তে মাধযদম; এবাং 

(আ) সনমনেে রেিা ১০,০০,০০০ (েশ লে) োকাে নি¤রঃœ হইদল স্থািীয়ভাদব নবজ্নপ্ত প্রিাে বা স্থািীয় পনিকায় নবজ্নপ্তে মাধযদম; 

(খ) রেনিষ্টােীকৃে র্াকদর্াদগ উক্ত অবসায়দি আদেদশে কনপ সাংনিষ্ট সনমনে এবাং উক্ত সনমনে রর্ প্রনেিাদিে নিকে রেিাোে েনহয়াদি বা উক্ত  সনমনেদক অথড 
সেববোহকােী প্রনেিািদক (র্নে থাদক) রপ্রের্ কনেদবি। 

অবসায়ক নিদয়াগ বা োহাে অপসাের্ ঃিঃ 

সমবায় সনমনেে অবসায়ক নিদয়াগ বা োহাে অপসােদিে নবষয়টি নি¤œনলনখে পিনেদে প্রকাশ ও প্রিাে কনেদে হইদব, র্থািঃ- 

(ক) সনমনেে রেিা ১০,০০,০০০ (েশ লে) োকা এবাং েেিুড  হইদল সেকােী রগদিে বা িােীয় পনিকায় নবজ্নপ্তে মাধযদম; এবাং 

(খ) সনমনেে রেিা ১০,০০,০০০ (েশ লে) োকাে নি¤রঃœ হইদল স্থািীয়ভাদব নবজ্নপ্ত বা স্থািীয় পনিকায় নবজ্নপ্তে মাধযদম; 

অবসায়দকে পানেদোনষক ঃিঃ 

অবসায়দকে পানেদোনষক নিবন্ধক কেৃড ক নিিড ানেে হইদব এবাং অবসায়দকে সহায়োে িিয নিদয়ানিে কমডিােী, অনিস ভা া বা আিসুানঙ্গক বযয় প্রভৃনে খাদে নিবন্ধদকে 

অিদুমােি সাদপদে অবসায়ক প্রদয়ািিীয় বযয় নিবডাহ কনেদবি। 

নবজ্নপ্ত প্রিাে ঃিঃ 

অবসায়ক সমবায় সনমনেে রেকর্ড পদিে োনয়ত্ব গ্রহদিে পে সাংনিষ্ট সমবায় সনমনেে পাওিাোেগর্দক োহাদেে োনব রিাটিশ প্রকাদশে নিশ (৩০) নেদিে মদধয োহাে 

(অবসায়ক) নিকে োনখদলে নিদেডশ প্রোি কনেয়া িেম ১৯ রমাোদবক রিাটিশ প্রকাশ কনেদবি এবাং সনমনেে নহসাব অিরু্ায়ী উহাে রেিা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হািাে) োকা বা 
উহাে রবশী হইদল িােীয় পনিকায় এবাং উহাে নি¤রঃœ হইদল স্থািীয় পনিকায় নবজ্নপ্ত প্রিাে কনেদবি। 

অবসায়ক কেৃড ক নেদপােড  ও নেোর্ড োনখল ঃিঃ 

নিবন্ধদকে প্রদয়ািি ও িানহো রমাোদবক নিিড ানেে সমদয় েৎকততৃ ক নিিড ানেে িদক অবসায়ক নেদপােড  ও নেোর্ড োনখল কনেদবি। 
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সেসয ও পাওিাোেগদর্ে সভা ঃিঃ 

অবসায়ক নবদবিিা কনেদল সমবায় সনমনেে সেসয বা পাওিাোে অথবা ষেসয এবাং পাওিাোে উভয় পদেে সভায় আহবায়ি কনেদে পানেদবি এবাং এইরুপ সভাে োনেখ 

সময় বা স্থাি অবসায়ক কেৃড ক নিিড ানেে হইদব। 

অবসায়ক কেৃড ক সমি রিাটিশ ইেযানে িােী ঃিঃ 

(১) রকাি বযনক্তদক স্বােয প্রোি বা রকাি েনললানে উপস্থাপদিে উদেদশয হানিে হইবাে িিয অবসায়ক সমি িােী কনেদে পানেদবি। 

(২) অবসায়ক স্বয়াং উক্ত সমি িােীে বযবস্থা কনেদে পাদেি অথবা উহাে িােীে নিনমদি সাংনিষ্ট রিলা মযানিদেে বা মখূয মহািগে হানকদমে  নিকে রপ্রের্ কনেদে 

পানেদবি। 

অবসায়ক কেৃড ক সাদেযে রিাে সাংেের্ ঃিঃ 

অবসায়ক র্নে রকাি সােীে সােয গ্রহি কদেি রসই রেদি নেনি গৃহীে সাদেয সাংনেপ্ত রিাে সাংেেি কনেদবি। 

 

সাটিড নিদকে মামলাে মাধযদম আোয় ঃিঃ 

সমদঝাোে মাধযদম রকাি সমবায় সনমনেে পাওিা আোয় কো সম্ভব িা হইদল সাংনিষ্টদেও নিকে হইদে উহা আোয় উদেদশয অবসায়ক িাঁিষেপ উবসধহি িবপ াবৎু অপিঃ, 

১৯১৩ ইবহ অপিঃ (ঠওও  ভ ১৯১৩) এে নবধাি অিরু্ায়ী সাটিড নিদকে মামলা োদয়ে কার্ডক্রম গ্রহর্ কনেদবি। 

অবসায়ক বযাাংক নহসাব ঃিঃ 

(১) সমবায় সনমনেে অবসায়ক োহাে পেবীে িাদম সমবায় বযাাংক বা রর্ রকাি েিনসল বযাাংদক একটি বযাাংক নহসাব খুনলদবি। 

(২) সনমনেে অবসায়ি প্রনক্রয়ায় প্রাপ্ত সমেুয় অথড, োৎক্ষদনকভারব উক্ত বযাাংক নহসাদব িমা প্রোি কনেদে হইদব। 

(৩) উক্ত বযাাংক নহসাব হইদে রকাি অথড পনেদশাধ বা উদিালি অবসায়দকে নিি স্বােদে সম্পানেে হইদব এবাং উক্ত নহসাব এেেউদেদশয োহাে  েপ্তদে েনেে নহসাব 

বনহদে র্থার্থভাদব সাংেেি কনেদে হইদব। 

সম্পদেে বন্টি ঃিঃ 

(১) রকাি সমবায় সনমনে অপনেদশানধে নিেীো বযয় অবসায়দকে পানেদোনষকসহ এবাং সনমনেে অবসায়ি প্রনক্রয়ায় বযনয়ে সমেুয় বযয় এবাং  অিয সকল োনব 

অদপো অগ্রানধকাে নভনিদে পনেদশাধ কনেদে হইদব।  

(২) সনমনেে অবসায়ি আদেশ িােীে োনেদখ সনমনেে রেিা পনেদশাদধে পে নিিস্ব মলূধদিে রকাি উিিৃ অবসায়দকে নিকে থানকদল নিবন্ধদকে  অিদুমােি 

সাদপদে উহা নি¤œবনর্ডে উদেদশয অগ্রানধকাে নভনিদে বযবহাে কো র্াইদে পাদও, র্থািঃ 

(ক) সেসযগদিে নিকে হইদে োহাদেে নিকে রেিাে অনেনেক্ত রকাি অিেুাি আোয় কো হইদল উহা সেসযগর্দক আিপুানেক হাদে রিেে প্রোি; 

(খ) আিপুানেক হাদে রশয়াে মলূধদিে অথড রিেে প্রোি; 

(গ) আিপুানেক হাদে রশয়াদেে লভযাাংশ প্রোি (র্নে থাদক); েদব উহা সনমনেে অবসায়দিে সময় পর্ডন্ত সদবডাচ্চ বাৎসদরক ৬.২৫% হাদে প্রোি রর্াগয  হইদব; 

(ি) ঈর্ধৎরঃধনষব ঊহি নসবহিঃাং অপিঃ, ১৯৮০ এে ঝবপিঃে হ ২ রমাোদবক রকাি োেবয উদেদশয অিেুাি প্রোি; এবাং 

(ঙ) সমবায় উন্নয়ি সাংনিষ্ট রকাি উদেদশয বযবহাে। 
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(৩) অবসায়দি িযস্ত সমবায় সনমনেে স্থায়ী সম্পদে সেকােী রশয়াে ঋর্ ও গযাোনন্ট থানকদল উক্ত সম্পে নবক্রদয়ে রেদি নিবন্ধদকে পূবড অিদুমােি  গ্রহর্ 

কনেদে হইদব। 

অবসায়দকে িু ান্ত প্রনেদবেি এবাং অবসায়ি প্রনক্রয়া বন্ধকের্ ঃিঃ 

(১) রকাি সমবায় সনমনেে অবসায়ি কার্ড সমানপ্তে পে নিবন্ধদকে নিকে অবসায়ক, অবসায়ি প্রনক্রয়াে (নলকুইর্ প্রনসনর্াং) কনপ সহ িু ান্ত  প্রনেদবেি োনখল 

কনেদবি। 

(২) অবসায়দকে নিকে হইদে িু ান্ত প্রনেদবেি প্রানপ্তে নিবন্ধক সাংনিষ্ট সনমনেে নিবন্ধি বানেদলে মাধযদম সনমনেে অবসায়ি প্রনক্রয়া নিষ্পন্ন  কনেদবি। 

(৩) আইদিে ধাো ৫৮ রমাোদবক অবসায়দকে িু ান্ত প্রনেদবেি প্রানপ্তে পূদবড রর্ রকাি সময় নিবন্ধক কাের্ উদেখ পূবডক রকাি সনমনেে অবসায়ি  কার্ডক্রম 

বন্ধ কনেয়া সনমনেে অনস্তত্ব বহাল োনখদে পাদেি। 

 

অবসায়দিে প্রনক্রয়াধীি সনমনেে নিেীো এবাং উহাে নি ঃিঃ 

(১) এইরুপ র্াহা অবসায়ক কেৃড ক সাংেনেে হইদেদি অবসায়দিে প্রনক্রয়াধীি সনমনেে নহসাব সমহূ নিবন্ধক কেৃড ক নিিড ানেে সমদয় ও পন্থায় প্রনে  সমবায় 

অিিূয একাে নিেীো কনেদে হইদব। 

(২) উক্তরুপ নিেীোে িিয নিবন্ধক কেৃড ক নিিড ানেে হাদে নিেীো নি সাংনিষ্ট সনমনেে অবসায়ক কেৃড ক প্রোি কনেদে হইদব। 

সনমনেে অবসায়ি প্রনক্রয়াে সীমাবিো ঃিঃ 

(১) নিবন্ধক কেৃড ক সময় বনৃি কো িা হইদল রকাি সমবায় সনমনেে অবসায়দিে আদেশ িােীে োনেখ হইদে ১ (এক) বৎসররর মদধয উক্ত সনমনেে  অবসায়ি 

প্রনক্রয়া সম্পন্ন কনেদে হইদব। 

(২) অবসায়দিে িিয সময় বনৃিে রেদি নিবন্ধক একবাদে সদবডাচ্চ ১ (এক) বৎসর এবাং সবডদমাে ৫ (পাাঁি) বৎসর পর্ডন্ত সময় মঞ্জেু কনেদে পানেদবি এবাং  সনমনেে 

অবসায়ি আদেশ িােীে ৬ (িয়) বৎসর সময় অনেবানহে হওয়া সদেও উক্ত সনমনেে অবসায়ি প্রনক্রয়া রশষ িা হইদল নিবন্ধক সনমনেে  নিবন্ধি বানেল কনেয়া অথবা 

উপর্ুক্ত কাের্ নলনপবি কনেয়া উক্ত সনমনেদক উহাে কার্ডক্রম িালাইয়া র্াইবাে আদেশ প্রোি কনেয়া সনমনেে  অবসায়ি কার্ডক্রম বন্ধ কনেদে পাদেি। 

আইি ও নিয়মাবলীে সনহে সাংগনে োনখয়া নি¤œনলনখে কােদর্ সনমনেে কার্ডক্রম গোইয়া রিলা র্াইদে পাদে ঃিঃ 

(১) সনমনেে েগু্ধ সাংগৃহীে কার্ডক্রম একানধক্রদম নেি বৎসর বা ইহাে অনধক সমদয়ে িিয বন্ধ থানকদল এবাং সনমনে গোইবাে িিয নমল্ক ইউনিয়ি  সুপানেশ 

কনেদল। 

(২) সনমনেে কার্ডক্রদম নবশাৃংখলাে িিয সেসযগদর্ে মদধয আত্মকলহ রেখা নেদল এবাং এই রেদি নেি িেুথডাাংশ (৩/৪) সেসয নবদশষ সাধাের্ সভায়  নমনলে 

হইয়া সনমনে গোইবাে নসিান্ত গ্রহর্ কনেদল । 

(৩) সনমনেে আনথডক অনিয়ম ও অবযবস্থাপিাে িিয স্বাভানবক কার্ডক্রদম নবশাৃংখলা রেখা নেদল এবাং নমল্ক ইউনিয়ি সুপানেশ কনেদল। 

৫৬। নবদশষ উপ-আইি ঃিঃ 

রর্ সকল নবষয় সম্পদকড  এই উপ-আইিগনলদে রকাি নবদশষ নবধাি িাই, োহা সমবায় সনমনে আইি ও নবনধমালাে নিদেডশ অিসুাদে নস্থনেকৃে হইদব এবাং আইি ও নবনধগনলদে 

রেমি রকাি নবধাি িা থাদক োহা হইদল এই উপ-আইি অমািয িা কনেয়া সমবায় নিবন্ধদকে অিদুমােি সাদপদে বযবস্থাপিা কনমটি রর্ইরুপ নবদবিিা কনেদবি রসইরুপ 

নবধাি নেদবি। 
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-ঃিঃ রশষ ঃিঃ- 

 

 

 


