জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লানব (ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি) গঠেতন্ত্র

গঠেতন্ত্র
প্রা ঞ্জিক

প্রথম ভাগ
িিংগঠে
১. ক্লাব
২. কমমকানে পঞ্জ ঞ্জি
৩. পঞ্জ চালো জকন্দ্র
৪. িদস্যপদ
৫. জলাগাে

ঞ্জিতীয় ভাগ
ক্লাব পঞ্জ চালো মূলেীঞ্জত
৬. মূলেীঞ্জত িমূহ
৭. বানয়ানেকনোলঞ্জে প্রচা ও প্রিা
৮. উদ্ভাবেী জচতো ঞ্জবকাশ ও সৃেেশীলতা
৯. ঞ্জবজ্ঞােঞ্জভঞ্জিক যুঞ্জিনবাি
১০. িিংস্কা মুঞ্জি ও উন্মুি মেে
১১. আথ মিামাঞ্জেক দাঞ্জয়ত্বশীলতা
১২. লক্ষ্য ও উনেশ্য

তৃতীয় ভাগ
িদস্য
১৩. িদস্য
১৪. িািা ণ িদস্য
১৫. কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্য
১৬. অ্যালামোই িদস্য

চতুথ ম ভাগ
পঞ্জ চালো
১৭ মডান ে
১৮ জকা-মডান ে
১৯ উপনদষ্টামেলী
২০ কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি গঠে
২১ িভাপঞ্জত
২২ িহ-িভাপঞ্জত
২৩ িািা ণ িম্পাদক
২৪ যুগ্মিম্পাদক
২৫ প্রচা িম্পাদক
২৬ প্রকাশো িম্পাদক
২৭ অ্থ মিম্পাদক
২৮ ঞ্জেব মাহী িদস্য
২৯ উপ-কঞ্জমটি িমূহ
৩০ গঠে ও কার্ মাবলী

পঞ্চম ভাগ
ঞ্জেব মাচে
৩১ ঞ্জেব মাচে পঞ্জ চালো কঞ্জমটি প্রঞ্জতষ্ঠা
৩২ জভাো তাঞ্জলকা প্রকাশ
৩৩ জভাো তাঞ্জলকায় োমভুঞ্জি জর্াগ্যতা
৩৪ ঞ্জেব মাচনে প্রাথী হবা জর্াগ্যতা
৩৫ ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো জক িহায়তা প্রদাে
৩৬ প্রাথী ঞ্জেব মাচে
৩৭ কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি গঠে ও জময়াদ
৩৮ ঞ্জেব মাচনে িময়
৩৯ উপঞ্জেব মাচে

ষষ্ঠ ভাগ
তহঞ্জবল
৪০ তহঞ্জবল গঠে ও পঞ্জ চালো

িপ্তম ভাগ
গঠেতন্ত্র িিংনশািে ও ঞ্জহতক ণ
৪১ গঠেতন্ত্র পঞ্জ বতমে,প্রঞ্জতস্থাপে,িিংনর্ােে বা ঞ্জহতক ণ

অ্ষ্টম ভাগ
ঞ্জবঞ্জবি
৪২ পদতযাগ
৪৩ অ্পিা ণ
৪৪ শপথ পাঠ
৪৫ ব্যাখা
৪৬ প্রবতমে, উল্লখ, ও ঞ্জেভমন যাগ্য পাঠ

প্রা ঞ্জিক
আম া ঢাকা ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ঞ্জবভানগ ঞ্জশক্ষ্াথী া, ২০০২ িানল ঞ্জবভানগ
সূচোলনে জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লাব (ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি) প্রঞ্জতষ্ঠা কন ঞ্জি;

আম া অ্ঙ্গীকা ক ঞ্জি জর্, বানয়ানেকনোলঞ্জে প্রিা , উদ্ভাবেী জচতো ঞ্জবকাশ, ঞ্জবজ্ঞােঞ্জভঞ্জিক যুঞ্জিনবাি, িিংস্কা মুঞ্জি ও
উন্মুি মেে, আথ ম-িামাঞ্জেক দাঞ্জয়ত্বশীলতাাঃ এ িকল আদশম এই গঠেতনন্ত্র মূলেীঞ্জত হনব;

আম া আ ও অ্ঙ্গীকা ক ঞ্জি জর্, আমানদ ক্লানব মূল লক্ষ্য হনব এমে একটি জ া াম প্রঞ্জতষ্ঠা ক া র্া ঞ্জেে প্রনকৌশল ও
েীবপ্রযুঞ্জি তাঞ্জিক ও ব্যবহাঞ্জ ক জ্ঞােনক কানে লাঞ্জগনয় ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় প্রঞ্জত কতমব্য পালনে, জদশমাতৃকা জিবায় ঞ্জেনয়াঞ্জেত
হনয়, িামঞ্জিকভানব ঞ্জবশ্বমােবতা কল্যানণ আত্মঞ্জেনয়াগ ক নত ঞ্জেে ঞ্জবভাগনক প্রঞ্জতঞ্জেঞ্জিত্ব ক নব;

আম া দৃঢ়ভানব জ াষণা ক ঞ্জি জর্, ঞ্জবভানগ ঞ্জশক্ষ্ক-ঞ্জশক্ষ্াথীনদ মনে জিতুবন্ধনে, এ অ্তীত, বতমমাে ও ভঞ্জবষ্যনত িকল
ঞ্জশক্ষ্াথী মনে জমলবন্ধে ততঞ্জ ক নত, বানয়ালঞ্জেকযাল িানয়ন্স যাকাঞ্জি িকল ঞ্জবভানগ িানথ জিৌহাদ্যম স্থাপনে,
ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় প্রঞ্জতটি ঞ্জবভানগ িাত্র-িাত্রীনদ মনে সুিম্পকম বোয় াখনত এবিং জদনশ ও আন্তেমাঞ্জতক পর্ মানয় ঞ্জবজ্ঞােীপ্রযুঞ্জিঞ্জবদ-বুঞ্জিেীবী মহনল িানথ িাবলীল জর্াগানর্াগ স্থাপনে আম া িিংকল্পবি;

অ্তএব, এই িকল প্রস্তাবো িামনে জ নখ আম া িমনবতভানব এই গঠেতন্ত্র িহণ ক লাম।

প্রথম ভাগ
িিংগঠে
১। এই িিংগঠে জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লাব র্া িিংঞ্জক্ষ্প্ত রূপ ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি
(ইিংন ঞ্জে প্রঞ্জতরূপ GEBC) োনম পঞ্জ ঞ্জচত হনব।

ক্লাব

২। এ ক্লানব কমমকাে ঞ্জেে প্রনকৌশল ও েীব প্রযুঞ্জি ঞ্জবভাগ, ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয়, িমি জদশ এবিং প্রনয়ােনে
আন্তেমাঞ্জতক অ্ঙ্গনে ঞ্জবস্তৃত হনত পান । (কমমকানে পঞ্জ ঞ্জি)

কমমকানে পঞ্জ ঞ্জি

৩। এ ক্লানব কমমকাে ঢাকা ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ঞ্জবভাগ
জথনক পঞ্জ চাঞ্জলত হনব। (পঞ্জ চালো জকন্দ্র)

পঞ্জ চালো জকন্দ্র

হনব।

৪। এ ক্লানব িদস্যপদ গঠেতনন্ত্র আইে িা া ঞ্জেি মাঞ্জ ত ও ঞ্জেয়ঞ্জন্ত্রত হনব। (িদস্যপদ)

িদস্যপদ

৫। জলাগাোঃ উপনদষ্টা কঞ্জমটি প ামশমক্রনম প বতীনত কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি মােনম জলাগাে গঠিত

জলাগাে

ঞ্জিতীয় ভাগ
ক্লাব পঞ্জ চালো মূলেীঞ্জত
৬।(১) বানয়ানেকনোলঞ্জে প্রিা , উদ্ভাবেী জচতো ঞ্জবকাশ, ঞ্জবজ্ঞােঞ্জভঞ্জিক যুঞ্জিনবাি, িিংস্কা মুঞ্জি
ও উন্মুি মেে, আথ ম-িামাঞ্জেক দাঞ্জয়ত্বশীলতা - এই েীঞ্জতিমূহ এবিং এই েীঞ্জতিমূহ জথনক উদ্ভূত এই ভানগ
বঞ্জণ মত অ্ন্য িকল েীঞ্জত ক্লাব পঞ্জ চালো মূলেীঞ্জত বনল পঞ্জ গঞ্জণত হনব।

মূলেীঞ্জতিমূহ

(২) এই ভানগ বঞ্জণ মত েীঞ্জতিমূহ ক্লাব পঞ্জ চালো মূলসূত্র হনব, এই গঠেতন্ত্র ও ক্লানব অ্ন্যান্য
আইনে ব্যাখ্যাদানে জক্ষ্নত্র তা ঞ্জেনদ মশক হনব এবিং তা ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি িকল িদনস্য কানে ঞ্জভঞ্জি হনব।

৭। বানয়ানেকনোলঞ্জে প্রিা ও তা বাস্তবায়নে েন্য র্থার্থ প্রচা এবিং এ
বানয়ানেকনোলঞ্জে ও বানয়ানেকনোলঞ্জেস্টনদ স্বাথ ম িিং ক্ষ্ণ এই ক্লাব প্রঞ্জতষ্ঠা ঞ্জভঞ্জি হনব।

মােনম

বানয়ানেকনোলঞ্জে
প্রচা ও প্রিা

৮। েতুে উদ্ভাবে ও আইঞ্জডয়ানক উৎিাঞ্জহত ক নত এ ক্লাব উদ্ভাবেীশঞ্জি ও সৃেেশীলতা উপ
িব মাঞ্জিক গুরুত্বান াপ ক নব।

উদ্ভাবেী জচতো
ঞ্জবকাশ ও সৃেেশীলতা

৯। জর্নকাে আঞ্জবষ্কা ও আইঞ্জডয়া িহণ অ্থবা বেমনে েন্য যুঞ্জিতনকম ঞ্জবজ্ঞানে জ্ঞােনক প্রনয়াগ
ক া চচ মা ক া এবিং এ মােনম ঞ্জবজ্ঞােঞ্জভঞ্জিক যুঞ্জিনবাি ততঞ্জ ও লালে ক া এই ক্লাব ঞ্জেঞ্জিত ক নব।

ঞ্জবজ্ঞােঞ্জভঞ্জিক
যুঞ্জিনবাি

১০। বানয়ানেকনোলঞ্জে পঞ্জ িীমানতই আবি ো জথনক উন্মুি মনে জ্ঞানে ঞ্জবঞ্জভন্ন জক্ষ্নত্র িানথ
পঞ্জ ঞ্জচঞ্জত লাভ এবিং এ মােনম ঞ্জেনেনদ িমৃঞ্জিক ণ ও িিংস্কা মুঞ্জি ক্লানব িদস্যনদ লক্ষ্য হনব;

১১। ঞ্জহতক উদ্ভাবনে মােনম অ্থ মনেঞ্জতক উন্নয়ে ও তবষম্যহ্রাি এবিং োোমুখী কল্যাণমূলক কমমকানে মােনম
িমাে, জদশ ও িনব মাপঞ্জ ঞ্জবশ্বমােবতা কল্যানণ ঞ্জেঞ্জমনি এ ক্লাব বিপঞ্জ ক হনব।

১২। এই িিংগঠনে লক্ষ্য ও উনেশ্য হনব-

আথ ম িামাঞ্জেক
দাঞ্জয়ত্বশীলতা

লক্ষ্য ও উনেশ্য

(ক) স্কুল, কনলে, ঞ্জেে এবিং অ্ন্যান্য ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় বানয়ানেকনোলঞ্জে েেঞ্জপ্রয়ক ণ;
(খ) পাঠ্যপুস্তক বা কাঞ্জ কুলাম ঞ্জভঞ্জিক জ্ঞানে পাশাপাঞ্জশ উদ্ভাবেমূলক এবিং সৃেেশীল
ওপ িব মাঞ্জিক গুরুত্বান াপ;

িিংস্কা মুঞ্জি ও উন্মুি
মেে

ঞ্জচন্তা

(গ) ঞ্জবজ্ঞানে ঞ্জবঞ্জভন্ন ঞ্জদক ঞ্জেনয় তুলোমূলক ঞ্জবতনকম আনয়ােে এবিং এ মােনম একেে
ঞ্জশক্ষ্াথী বাগ্মীতা উন্নয়ে, জেতৃত্ব ততঞ্জ , ঞ্জবচা নবাি গনে জতালা এবিং েেিািা নণ কানি
বানয়ানেকনোলঞ্জে িহণনর্াগ্যতা তুনল ি া;
( ) ঞ্জেয়ঞ্জমত প্রনয়ােেীয় িিংখ্যক কে ান ন্স, জিঞ্জমো , পাঠচক্র আনয়ােনে মােনম তাঞ্জিক ও
ব্যবহাঞ্জ ক জ্ঞােবৃঞ্জি এবিং এ মােনম জদশমাতৃকা উন্নয়েকনল্প বানয়ানেনক প্রািঞ্জঙ্গকতা
অ্নুিাবে ও আথ ম-িামাঞ্জেক উন্নয়নে র্থাথ ম অ্বদাে াখনত ঞ্জশক্ষ্াথীনদ িক্ষ্ম কন গনে
জতালা;

(ঙ) জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ঞ্জবভানগ ঞ্জশক্ষ্াথীনদ িানথ কযাঞ্জ য়া
ঞ্জবষয়ক আনলাচো;
(চ) ঞ্জেয়ঞ্জমত ইন্ডাঞ্জিয়াল জকালানবান শে এবিং ি কাঞ্জ ও জবি কাঞ্জ ইন্ডাঞ্জিনত চাকঞ্জ
জক্ষ্ত্রগুনলা র্নথাপযুি অ্নুিাবে ও উনদ্যািা হবা েন্য প্রনয়ােেীয় ঞ্জদকঞ্জেনদ মশো প্রদাে;
(ি) িানয়ঞ্জিঞ্জ ক এঞ্জথনে িানথ ঞ্জশক্ষ্াথীনদ পঞ্জ ঞ্জচঞ্জতক ণ এবিং মােবিমানে েন্য ঞ্জহতক
িানয়ঞ্জিঞ্জ ক পঞ্জলঞ্জি ততঞ্জ ক া ও তা গঠনে গুরুত্ব উপলঞ্জি ক ানো;
(ে) ঞ্জশক্ষ্ক-ঞ্জশক্ষ্াথী-অ্যালামোইনদ মনে শঞ্জিশালী িম্পকম ততঞ্জ ও বোয় াখা এবিং জদশ ও
ঞ্জবনদনশ িানয়ঞ্জিঞ্জ ক কঞ্জমউঞ্জেটি িানথ ঞ্জেয়ঞ্জমত জর্াগানর্াগ ক্ষ্া ও িিাব্য স্কলা
এেনচনি সুনর্াগিমূহ ঞ্জেনয় আনলাচো ক া;
(ঝ) ঞ্জবভানগ একানডঞ্জমক, িািংস্কৃঞ্জতক ও ক্রীো িিংঞ্জিষ্ট অ্নুষ্ঠােিমূনহ প্রনয়ােেীয় িহায়তা প্রদাে
ক া;
(ঞ) বানয়ানেকনোলঞ্জে ওপ স্কুল, কনলে ও ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয়ঞ্জভঞ্জিক ঞ্জবঞ্জভন্ন প্রঞ্জতনর্াঞ্জগতা ও
অ্ঞ্জলঞ্জম্পয়ানড আনয়ােে ক া;
(ে) আপদকালীে িমনয় জর্মে বন্যা, খ া, েনলাচ্ছ্বাি ইতযাঞ্জদ দুনর্ মাগকালীে পঞ্জ ঞ্জস্থঞ্জতনত বা
অ্ন্য জকাে িিংকেকালীে পঞ্জ ঞ্জস্থঞ্জতনত ঞ্জবপদিস্থ মানুনষ িহায়তায় এঞ্জগনয় আিা।

তৃতীয় ভাগ
িদস্য
১৩। ক্লানব ঞ্জতে স্তন

িদস্য থাকনব, র্থা -

িদস্য

(ক) িািা ণ িদস্য
(খ) কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্য
(গ) অ্যালামোই িদস্য

১৪। (১) জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ঞ্জবভানগ িকল পূণ মকালীে ঞ্জশক্ষ্াথীাঃ
অ্োি ম, মাস্টাি ম, এম ঞ্জ ল, ঞ্জপ এইচ ঞ্জড এবিং তদূর্ধ্ম এ ক্লানব িািা ণ িদস্য হনবে।

িািা ণ িদস্য

(২) িািা ণ িদস্যনদ িিংঞ্জবিানে বঞ্জণ মত িকল ঞ্জেয়ম-কাণুে জমনে চলনত হনব।
(৩) ঞ্জবভানগ বা ক্লানব আনয়াঞ্জেত জর্নকাে জিঞ্জমো , কে ান ন্স, পাঠচক্র, িািংস্কৃঞ্জতক এবিং
অ্ন্যান্য অ্নুষ্ঠানে িািা ণ িদস্য া িঞ্জক্রয় অ্িংশিহণ এবিং প্রনয়ােে অ্নুিান ভলাঞ্জিয়া ঞ্জহনিনব অ্িংশিহণ
ক নবে।
(৪) ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি অ্িীনে জর্নকাে উপকঞ্জমটিনত আহবায়নক অ্িীনে ঞ্জবঞ্জভন্ন পনদ দাঞ্জয়ত্ব পালে
ক নবে।
(৫) িািা ণ িদস্যগণ ক্লানব কমমকােনক িচল াখা েন্য ঞ্জেয়ঞ্জমত চাঁদা প্রদাে ক নবে।
(৬) ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি ঞ্জেেস্ব অ্েলাইে জপাল অ্থবা ক্লানব অ্নুনমাঞ্জদত জর্নকাে ি নে মূল্যায়নে
ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি ও ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি গঠেমূলক িমানলাচো কন মানোন্নয়নে ভূঞ্জমকা াখনবে।
(৭) প্রনতযক ঞ্জশক্ষ্াথী ঞ্জেে িমস্যা ও ব্যানচ সুঞ্জবিা-অ্সুঞ্জবিা কথা এবিং ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি কানি তানদ
প্রতযাশাগুনলা িিংঞ্জিষ্ট ব্যানচ ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িদস্য অ্থবা ঐ ব্যাচ জথনক ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটিনত জকউ ো থাকনল
জর্নকাে ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িদনস্য কানি ব্যি ক নবে।
(৮) ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় িাত্রনত্ব জময়াদ থাকা পর্ মন্ত িািা ণ িদস্যনদ িদস্যপদ বহাল থাকনব।

১৫। (১) অ্োি ম ও মাস্টানি ম িািা ণ িদস্যনদ মনে জথনক িািা ণ ঞ্জেব মাচনে মােনম ১১
িদস্যঞ্জবঞ্জশষ্ট কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি গঠিত হনব।
(২) কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িদস্য া ক্লানব িকল ি নে কার্ মক্রনম প্রশািঞ্জেক দাঞ্জয়নত্ব িানথ
ি ািঞ্জ ভানব যুি থাকনব।
(৩) কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্য া অ্বঞ্জশষ্ট িািা ণ িদস্যনদ মে জথনক ভলাঞ্জিয়া ঞ্জেযুি ক নবে এবিং
তানদ প্রনয়ােেীয় ঞ্জদকঞ্জেনদ মশো জদনবে।
(৪) কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি অ্িীনে জর্নকাে উপকঞ্জমটিনত আহবায়ক ঞ্জহনিনব দাঞ্জয়ত্ব পালে ক নবে
এবিং ঞ্জেব মাহী িদস্য বা অ্বঞ্জশষ্ট জকাে িািা ণ িদনস্য মে জথনক উপকঞ্জমটি বাঞ্জক িদস্যনদ ঞ্জেযুি
ক নবে।
(৫) কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্য ঞ্জশক্ষ্কনদ কাি জথনক প্রনয়ােেীয় প ামশম ও ঞ্জদকঞ্জেনদ মশো িহণ ক নবে
এবিং িািা ণ িদস্যনদ মনে তা জপৌৌঁনি ঞ্জদনয় ঞ্জশক্ষ্ক-ঞ্জশক্ষ্াথী িম্পকম িাবলীল ক নবে।

কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্য

(৬) িািা ণ িদস্যনদ ঞ্জেনয় ক্লানব ঞ্জবঞ্জভন্ন কার্ মক্রনম ঞ্জেয়ঞ্জমত মূল্যায়নে ব্যবস্থা ক নবে।
(৭) কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্য া অ্যালামোইনদ িানথ জর্াগানর্াগ ক্ষ্া ক নবে এবিং প ামশম ও অ্নুদাে
িহণ ক নবে।
(৮) কার্ মঞ্জেব মাহী িদনস্য বাঞ্জক দাঞ্জয়ত্ব িািা ণ িদনস্য অ্নুরূপ।
(৯) সুঞ্জেঞ্জদ মষ্ট অ্ঞ্জভনর্াগ প্রমাণ িানপনক্ষ্ বা কনমম অ্দক্ষ্তা ও ঞ্জেস্পৃহতা দানয় কার্ মঞ্জেব মাহী
িদনস্যনদ অ্োস্থা ও মডান েন চূোন্ত অ্নুনমাদে িানপনক্ষ্ বা জস্বচ্ছায় পদতযানগ কা নণ জকাে কার্ মঞ্জেব মাহী
িদনস্য কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্যপদ বাঞ্জতল হনত পান ।

১৬। (১) চলমাে ঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ ঞ্জেব মাহী িদস্যনদ জক্ষ্নত্র দাঞ্জয়নত্ব জময়াদ জশষ হবা প উি
ঞ্জেব মাহী িদস্য এবিং িািা ণ িদস্যনদ জক্ষ্নত্র ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় িাত্রনত্ব জময়াদ জশষ হবা প উি িািা ণ িদস্য
অ্যালামোই িদস্য ঞ্জহনিনব ঞ্জবনবঞ্জচত হনবে।
(২) ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি কানে দক্ষ্তা ও িাবলীলতা বৃঞ্জি ক নত অ্যালামোই িদস্য া ঞ্জেব মাহী িদস্যনদ
িানথ ঞ্জেয়ঞ্জমত জর্াগানর্াগ াখনবে তাঁনদ মুল্যবাে মতামত ও সুপ ামশম ঞ্জদনবে।
(৩) ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি ক্লানব িানথ তাঁনদ গনবষণা ও কমমনক্ষ্নত্র আঞ্জঙ্গক ও পঞ্জ ি ক্লানব জিঞ্জমো ,
কে ান ন্স এবিং ক্লানব অ্নুনমাঞ্জদত অ্েলাইে প্ল্যাে নমম তুনল ি নবে।
(৪) আিহী অ্যালামোই িদস্য া ক্লানব প্রঞ্জত শুভাকাঙ্ক্ষাস্বরুপ অ্নুদাে প্রদাে ক নবে;
(৫) িািা ণ িদস্যপনদ জময়াদ জশষ হবা প একেে অ্যালামোই িদস্য আেীবে ক্লানব
অ্যালামোই িদস্য ঞ্জহনিনব পঞ্জ গঞ্জণত হনবে।

অ্যালামোই িদস্য

চতুথ ম ভাগ
পঞ্জ চালো
প্রথম পঞ্জ নচ্ছদ
মডান ে , জকা-মডান ে ও উপনদষ্টামন্ডলী
১৭। ঢাকা ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ঞ্জবভানগ জচয়া ম্যাে
পদাঞ্জিকা বনল ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি ক্লানব মডান ে হনবে। ঞ্জতঞ্জে ক্লানব প্রিাে পৃষ্ঠনপাষক এবিং ক্লানব িকল
কমমকানে ঞ্জেয়ন্ত্রক।
১৮। মডান ে উপনদষ্টামেলী িহায়তায় ও প ামশমক্রনম ঢাকা ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় জেনেটিক
ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ঞ্জবভানগ একেে ঞ্জশক্ষ্কনক ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি ক্লানব জকা-মডান ে ঞ্জহনিনব
ঞ্জেযুি ক নবে। জকা-মডান ে মডান ে ও উপনদষ্টামেলী কানি ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি ঞ্জবঞ্জভন্ন কার্ মক্রম ও ঞ্জিিান্তিমূহ
তুনল ি নবে।
১৯। ঞ্জবভানগ িকল ঞ্জশক্ষ্ক এ ক্লানব উপনদষ্টা। তাঁ া মডান ে নক ক্লাব িিংক্রান্ত ঞ্জবঞ্জভন্ন ঞ্জিিান্ত ঞ্জেনত
িহায়তা ক নবে এবিং জকা-মডান ে নক প্রনয়ােনে ঞ্জবঞ্জভন্ন প ামশম জদনবে।

মডান ে

জকা-মডান ে

উপনদষ্টামেলী

ঞ্জিতীয় পঞ্জ নচ্ছদ
কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি
২০। িকল কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্যনদ ঞ্জেনয় কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি গঠিত হনব ও প্রনতযক কার্ মঞ্জেব মাহী িদনস্য
িাত্রনত্ব জময়াদ দাঞ্জয়ত্ব িহনণ ঞ্জদে জথনক কমপনক্ষ্ ৮ মাি হনত হনব।

কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি
গঠে

২১। িভাপঞ্জত ক্লানব প্রিাে এবিং ঞ্জতঞ্জে ক্লানব িকল কমমকানে জেতৃত্ব প্রদাে ক নবে ও
উপনদষ্টামন্ডলী ঞ্জেকে কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি মুখপাত্র ঞ্জহনিনব কাে ক নবে। এ িিংকনল্প ঞ্জতঞ্জে-

িভাপঞ্জত

(ক) ক্লাব ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি প্রিাে ঞ্জেব মাহী কমমকতমা থাকনবে;
(খ) ক্লানব িব িভার়্ িভাপঞ্জতত্ব ক নবে;
(গ) কঞ্জমটি জমর়্াদকানল কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি এনেন্ডা ঞ্জেি মা ণ ক নবে;
( ) ি কাঞ্জ ছুটি, অ্ঞ্জিকািংশ বনষ ম োমম/ইয়া াইোল প ীক্ষ্া বা অ্ঞ্জেবার্ ম কা ণ িাো মানি
কমপনক্ষ্ ১ ঞ্জদে ইঞ্জি ঞ্জমটিিং এবিং কমপনক্ষ্ ১ ঞ্জদে িািা ণ িভা আহ্বাে ক নবে এবিং
ক্লানব জকা-মডান েন কানি ঞ্জমটিিং এ অ্িগঞ্জত োোনবে;
(ঙ) অ্তীব েরুঞ্জ জকাে ঞ্জবষনয় আনলাচো ক নত হনল ২১।( ) এ বঞ্জণ মত পঞ্জ ঞ্জস্থঞ্জত বাইন ও
িভাপঞ্জত ইঞ্জি ঞ্জমটিিং ডাকনত পান ে তনব জি ঞ্জবষনয় পূব ম জথনকই ক্লানব জকা-মডান ে নক
অ্বঞ্জহত ক নবে;
(চ) কার্ মঞ্জেব মাহী জবানড ম িাত-একাদশািংনশ অ্নুনমাদেক্রনম উপকঞ্জমটি গঠে ক নবে ও এ
আহবায়ক ঞ্জেনয়াগ ক নবে;
(ি) প্রনতযক ব্যানচ তহঞ্জবল িিংিনহ েন্য ওই ব্যানচ ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি একেে অ্থবা ঐ ব্যাচ
জথনক ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি জকউ ো থাকনল ওই ব্যানচ আিহী ঞ্জশক্ষ্াথীনদ মে জথনক একেে
ঞ্জেযুি ক নবে এবিং মাঞ্জিক ঞ্জ নপাে ম ততঞ্জ েন্য অ্থ ম িম্পাদনক কানে িমন্বয় ও িহায়তা
ক নবে;
(ে) িহ িভাপঞ্জত িানথ জর্ৌথভানব মডান ে বা জকা-মডান েন কানি ক্লানব অ্িগঞ্জত
তুনল ি নবে এবিং তাঁনদ পক্ষ্ জথনক জকাে ঞ্জেনদ মশো িম্পাদনে েন্য িািা ণ
িম্পাদকনক প্রনয়ােেীয় ঞ্জদকঞ্জেনদ মশো ঞ্জদনবে;
(ঝ) িহ িভাপঞ্জত ও প্রচা িম্পাদনক িানথ জর্ৌথভানব অ্ন্যান্য ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয় ক্লানব িানথ
িিংনর্ানগ, আউেঞ্জ চ এবিং ঞ্জমঞ্জডর়্া ঞ্জেকে ক্লানব প্রঞ্জতঞ্জেঞ্জিত্ব ক নবে।

২২। িহ-িভাপঞ্জত ক্লানব িাঞ্জব মক অ্িগঞ্জত ঞ্জেঞ্জিত ক নবে এবিং ঞ্জবভানগ বাইন ক্লানব মুখপাত্র
ঞ্জহনিনব কাে ক নবে। এ িিংকনল্প ঞ্জতঞ্জে-

িহ-িভাপঞ্জত

(ক) তাঁ দাঞ্জর়্ত্ব পালেকানল িভাপঞ্জতনক িহার়্তা ক নবে;
(খ) িভাপঞ্জত ঞ্জহিানব দাঞ্জয়ত্ব পালে ক নবে র্খে িভাপঞ্জত তাঁ দাঞ্জর্ত্ব
় পালে ক নত অ্ক্ষ্ম;
(গ) কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি প্রঞ্জতটি অ্ঞ্জিনবশনে িভাপঞ্জত িানথ কাে ক নবে র্ানত কার্ মঞ্জেব মাহী
কঞ্জমটি দৃঢ় ক্লাব কমমকাে পালনে কার্ মক ভূঞ্জমকা পালে ক নত পান ;
( ) ক্লানব কার্ মক্রম মূল্যায়নে েন্য অ্েলাইে জপাল এবিং অ্ন্যান্য মােনম মূল্যায়ে
আনয়ােনে েন্য প্রচা িম্পাদকনক ঞ্জদকঞ্জেনদ মশো ঞ্জদনবে এবিং তদা ক ক নবে;
(ঙ) িভাপঞ্জত ও প্রচা িম্পাদনক িহায়তায় অ্ন্যান্য ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয় ক্লানব িানথ িিংনর্াগ,
আউেঞ্জ চ এবিং ঞ্জমঞ্জডর়্া ঞ্জেকে ক্লানব মুখপাত্র ঞ্জহনিনব কাে ক নবে।
২৩। িািা ণ িম্পাদক ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি এনেন্ডাগুনলা পূণ ম বাস্তবায়ে ঞ্জেঞ্জিত ক নবে এবিং িকল
কঞ্জমটি িম্পাদক ও ঞ্জেব মাহী িদনস্য মনে িমন্বয় ক নবে। এ িিংকনল্প ঞ্জতঞ্জে(ক) ক্লানব জর্নকানো ইঞ্জি ঞ্জমটিিং এবিং িািা ণ িভা আহ্বাে ক নবে এবিং তা পঞ্জ চালো
ক নবে।
(খ) প্রনতযকটি কার্ মঞ্জেব মাহী িভায় জর্িব ঞ্জিিান্ত ও এনেন্ডাগুনলা হনব তা ক্লানব লগবুনক ঞ্জলঞ্জপবি
ক নবে ও ঞ্জডঞ্জেোঞ্জল েমা ক নবে এবিং প্রনয়ােনে তা িভাপঞ্জত িানথ জর্ৌথভানব ক্লানব
জকা-মডান েন ঞ্জেকে জপশ ক নবে;
(গ) িভাপঞ্জত, িহিভাপঞ্জত ও ঞ্জেব মাহী জবানড ম িানথ প ামশমক্রনম জবানড ম তবঠক এবিং
িদস্যবৃনে েন্য এনেন্ডা ততঞ্জ ক নবে;
( ) ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি এনেন্ডাগুনলানক বাস্তবায়ে ক বা েন্য ঞ্জবঞ্জভন্ন দপ্তন িম্পাদকনদ িানথ
একনত্র কাে ক নবে, প্রনয়ােেীয় জকৌশলগত, জলাকবলগত ও কাঞ্জ গঞ্জ িহায়তা ঞ্জেঞ্জিত
ক নবে এবিং কানে িাঞ্জব মক পঞ্জ ঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জেনয় িভাপঞ্জত ও িহিভাপঞ্জতনক অ্বঞ্জহত ক নবে;
(ঙ) প্রশািঞ্জেক ঞ্জবষনর়্ িভাপঞ্জত ও িহিভাপঞ্জতনক িহার়্তা ক নবে;
(চ) ঞ্জবঞ্জভন্ন ব্যানচ ঞ্জশক্ষ্াথীনদ িানথ দৃঢ় িম্পকম গনড় তুলনত এবিং অ্নুষ্ঠাে পঞ্জ চালো জক্ষ্নত্র
ব্যাচগুনলা িমন্বয় ক নত যুগ্ম িম্পাদকনক িহায়তা ও ঞ্জদকঞ্জেনদ মশো ঞ্জদনবে।

িািা ণ িম্পাদক

২৪। যুগ্ম িম্পাদক ঞ্জবভানগ অ্ভযন্তু ীণ ক্লানব িকল কমমকাে তদা ঞ্জক ও িমন্বয় ক নবে এবিং
ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি ও অ্বঞ্জশষ্ট িািা ণ িদনস্য মনে শঞ্জিশালী িিংনর্াগ ততঞ্জ ক নবে। এ িিংকনল্প ঞ্জতঞ্জে-

যুগ্ম িম্পাদক

(ক) িকল কানে িািা ণ িম্পাদকনক িহায়তা ক নবে;
(খ) িািা ণ িম্পাদক ঞ্জহনিনব দাঞ্জয়ত্ব পালে ক নবে র্খে িািা ণ িম্পাদক তাঁ দাঞ্জর়্ত্ব পালে
ক নত অ্ক্ষ্ম;
(গ) ক্লানব অ্ভযন্ত ীে েেিিংনর্াগ ক নবে এবিং ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি ও িািা ণ িদস্যনদ মনে
ঞ্জেয়ঞ্জমত জর্াগানর্াগ ক্ষ্া ব্যাপান প্রচা িম্পাদনক িহায়তা ঞ্জেনবে;
( ) ক্লানব ঞ্জেব মাহী িদস্যনদ কানি ক্লানব এনেন্ডাগুনলা িানথ তাঁনদ দাঞ্জয়ত্বগুনলা ঞ্জবস্তাঞ্জ ত
ব্যাখ্যা ক নবে এবিং তাঁনদ ঞ্জেয়ঞ্জমত দাঞ্জয়ত্বশীল াখা ও তদা ক ক া কানে দাঞ্জয়ত্বশীল
থাকনবে;
(ঙ) ক্লানব িািা ণ িদস্যনদ সুঞ্জবিা-অ্সুঞ্জবিা , আশা-আকাঙ্ক্ষা কথা ঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ
িামনে তুনল ি নবে;
(চ) অ্যালামোই িদস্যনদ িানথ ঞ্জেয়ঞ্জমত জর্াগানর্াগ ক নবে এবিং ক্লানব িাঞ্জব মক উন্নঞ্জত েন্য
তাঁনদ উপনদশ ও ঞ্জদকঞ্জেনদ মশো ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িানথ আনলাচো ও পর্ মানলাচো ক নবে;
(ি) ক্লানব চাঁদা আদানয় েন্য অ্থ ম িম্পাদকনক ঞ্জেয়ঞ্জমত িহায়তা ক া ও এ িিংক্রান্ত ঞ্জহিাব
ক্ষ্া সুঞ্জবিানথ ম অ্থ ম িম্পাদকনক িহায়তা ক নবে।

২৫। প্রচা িম্পাদক ক্লানব িকল কমমকাে ঞ্জবভানগ অ্ভযন্তন প্রচা ও ঞ্জবভানগ বাইন প্রিা
ঞ্জেঞ্জিত ক নবে এবিং এই দুইনয় মনে িমন্বয় ঞ্জেঞ্জিত ক নবে। এ িিংকনল্প ঞ্জতঞ্জে-

প্রচা িম্পাদক

(ক) ঞ্জবভানগ জকাে জিঞ্জমো , কে ান ন্স, অ্নুষ্ঠাে, প্রঞ্জতনর্াঞ্জগতা বা আউেঞ্জ নচ প্রচা ক া
েন্য ক্লানব ঞ্জশক্ষ্কনদ ও িািা ণ িদনস্য িানথ েেিিংনর্াগ ক নবে;
(খ) এ িকল জক্ষ্নত্র প্রনয়ােনে ঞ্জবভানগ বাইন জদনশ জভতন অ্থবা আন্তেমাঞ্জতকভানব স্কুল,
কনলে ও ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় প্রচা ণা চালানবে ও প্রনয়ােনে িািা ণ িম্পাদনক িাহায্য
জেনবে;
(গ) পত্র-পঞ্জত্রকা, টিঞ্জভ বা ইনলক্ট্রঞ্জেক ঞ্জমঞ্জডয়া িানথ ক্লানব জর্াগানর্াগ িাবলীল ক া এবিং
তাঁনদ কানি ক্লানব উনেশ্য-কমমকাে-পঞ্জ কল্পো ঞ্জবশদভানব ব্যাখ্যা ক া এবিং িভাপঞ্জত ও
িহ িভাপঞ্জত িানথ এিব ঞ্জমঞ্জডয়ায় ঞ্জবভানগ প্রঞ্জতঞ্জেঞ্জিত্ব ক নবে;
( ) ক্লানব কমমকাে বা অ্িগঞ্জত ঞ্জেনয় মূল্যায়নে েন্য িহিভাপঞ্জত ঞ্জেনদ মনশ অ্েলাইনে বা অ্ন্য
মােনম ঞ্জবঞ্জভন্ন জপানল আনয়ােে ক নবে;
ম অ্েলাইনে প্রকাশানথ ম প্রকাশো িম্পাদকনক িহায়তা ক নবে;
(ঙ) জকাে আটিনকল
(চ) বানয়ানেকনোলঞ্জে প্রিান েন্য ঞ্জবঞ্জভন্ন ঞ্জভঞ্জডও এবিং অ্যাঞ্জেনমশে প্রকানশ প্রকাশো
িম্পাদনক িানথ কাে ক নবে;
(ি) ক্লানব ঞ্জবঞ্জভন্ন কমমকানে আপনডে িভাপঞ্জত ও জকা-মডান েন অ্নুমঞ্জত িানপনক্ষ্
অ্েলাইে বা অ্ন্যান্য মােনম প্রচা ও প্রকাশ ক নবে;
(ে) িভাপঞ্জত িা া অ্ঞ্জপতম কতমব্য পালে ক নত পা নবে, জিইিানথ এই ি নে কতমব্য র্া
একেে প্রচা িম্পাদক িা া ঞ্জের়্ঞ্জমত িঞ্চাঞ্জলত হর়্।
২৬। প্রকাশো িম্পাদক ক্লানব জর্নকাে িামঞ্জয়কী, োে মাল ও জক্রােপত্র প্রকানশ েন্য জলখা িিংিহ
ক নবে এবিং তা ঞ্জেয়ঞ্জমত প্রকাশ ও বিনে ব্যবস্থা ক নবে। এ িিংকনল্প ঞ্জতঞ্জে(ক) জকাে উপলনক্ষ্ বা ক্লানব ঞ্জেয়ঞ্জমত কার্ মক্রনম অ্িংশ ঞ্জহনিনব পঞ্জত্রকা, জক্রােপত্র বা প্রকাশো
জব হনল তা েন্য জলখা িিংিহ ক নবে;
(খ) এ িকল কানে েন্য প্রনয়ােেীয় তহঞ্জবল িিংিনহ েন্য অ্থ ম িম্পাদনক িানথ জর্ৌথভানব
কাে ক নবে;
(গ) ক্লানব পক্ষ্ জথনক বানয়ানেকনোলঞ্জে ও িাঞ্জব মকভানব ঞ্জবজ্ঞাে েেঞ্জপ্রয়ক নণ লনক্ষ্য ক্লানব
িকল ঞ্জশক্ষ্াথীনক জলখা েমা জদয়া েন্য উৎিাহ প্রদাে ক নবে এবিং িভাপঞ্জত, িািা ণ
িম্পাদনক িানথ আনলাচো কন জকা-মডান েন অ্নুমঞ্জত িানপনক্ষ্ অ্েলাইে মােনম
ম
বানয়ানেকেলঞ্জে বা ঞ্জবজ্ঞােঞ্জভঞ্জিক এিকল আটিনকল
প্রচা িম্পাদনক িহায়তায় প্রকাশ
ক নবে;
( ) ঞ্জবভানগ ঞ্জশক্ষ্কনদ কাি জথনক িা া ৩ এ বঞ্জণ মত লনক্ষ্য জলখা আহবাে ক নবে এবিং
মডান েন অ্নুমঞ্জত িানপনক্ষ্ অ্েলাইনে এিব জলখা প্রচা িম্পাদনক িহায়তায় প্রকাশ
ক নবে;
(ঙ) বানয়ানেকনোলঞ্জে প্রিান েন্য ঞ্জবঞ্জভন্ন ঞ্জভঞ্জডও এবিং অ্যাঞ্জেনমশে প্রকানশ প্রচা
িম্পাদনক িানথ কাে ক নবে;
(চ) িভাপঞ্জত িা া অ্ঞ্জপতম কতমব্য পালে ক নত পা নবে, জিইিানথ এই ি নে কতমব্য র্া
একেে প্রকাশো িম্পাদক িা া ঞ্জের়্ঞ্জমত িঞ্চাঞ্জলত হর়্।

প্রকাশো িম্পাদক

২৭। অ্থ ম িম্পাদক ক্লানব েন্য তহঞ্জবল িিংিহ, খ চ ও ক্ষ্ণানবক্ষ্ণ কন ে এবিং ক্লানব আঞ্জথ মক
ঞ্জে াপিা ঞ্জেঞ্জিত ক নবে। এ িিংকনল্প ঞ্জতঞ্জে(ক) প্রনতযক ব্যানচ িভাপঞ্জত কতৃমক ঞ্জেযুি ব্যঞ্জিনদ কাি জথনক তহঞ্জবল িিংিনহ ি ািঞ্জ
অ্িংশিহণ ক নবে এবিং জকাে জকাে ঞ্জশক্ষ্াথী চাঁদা ঞ্জদনয়নিে ও কা া কা া জদেঞ্জে এ ঞ্জবষনয়
প্রনতযক ব্যানচ প্রঞ্জতঞ্জেঞ্জিনদ কাি জথনক তথ্য ঞ্জেনয় প্রনতযক মানি ঞ্জডঞ্জেোঞ্জল ঞ্জলঞ্জপবি
ক নবে ও ঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ িাঞ্জব মক পঞ্জ ঞ্জস্থঞ্জত তুনল ি নবে;

অ্থ ম িম্পাদক

(খ) প্রনতযক মানি তহঞ্জবল জথনক আয়-ব্যনয় ঞ্জহিাব ঞ্জেনয় একটি ঞ্জলঞ্জখত ঞ্জ নপাে ম ততঞ্জ ক নবে
র্া ঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ িামনে পাঠ ক া প িভাপঞ্জত মা ত মডান েন কানি েমা জদয়া
হনব;
(গ) জকাে অ্নুষ্ঠাে, জিঞ্জমো , কে ান ন্স, আউেঞ্জ চ িম্পাদনে েন্য কত খ চ হনত পান তা
েন্য একটি খিো বানেে ততঞ্জ ক নবে এবিং তা ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি কানি জপশ ক নবে,
ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটিনত অ্নুনমাদনে প িভাপঞ্জত িানথ জর্ৌথভানব মডান েন ঞ্জেকে জপশ
ক নবে;
( ) ২৭।(গ) এ বঞ্জণ মত খানত এবিং অ্ন্যান্য আনুষঞ্জঙ্গক খানত ক্লানব অ্ন্যান্য দপ্তন িম্পাদনক া
কত তহঞ্জবল পাে/পানবে ও কত খ চ কন ে/ক নত পা নবে তা িাঞ্জব মক িমন্বয় িািে
ক নবে;
(ঙ) িভাপঞ্জত িা া অ্ঞ্জপতম কতমব্য পালে ক নত পান ে, জিইিানথ এই ি নে কতমব্য র্া
একেে অ্থ ম িম্পাদক িা া ঞ্জের়্ঞ্জমত িঞ্চাঞ্জলত হর়্।
২৮।ঞ্জেব মাহী িদস্য জর্নকাে এনেন্ডা ঞ্জেি মা ণ ও বাস্তবায়নে কার্ মক ী কঞ্জমটিনক িাহায্য ক নবে এবিং
অ্বঞ্জশষ্ট িািা ণ িদস্যনদ কানি ক্লানব কমমকাে ব্যাখ্যা ক নবে। এ লনক্ষ্য ঞ্জতঞ্জে(ক) ক্লানব জর্নকাে কার্ মঞ্জেব মাহী ঞ্জমটিিংনয় জকাে ঞ্জিিান্ত িহনণ ঞ্জবষনয় সুস্পষ্ট মতামত প্রদাে
ক নবে;

ঞ্জেব মাহী িদস্য

(খ) জকাে দপ্তন িম্পাদক দাঞ্জয়ত্ব পালনে অ্ক্ষ্ম হনল ঞ্জেব মাহী িদস্য িভাপঞ্জত কতৃমক আঞ্জদষ্ট
হনয় জিই পনদ ভা প্রানপ্ত ভূঞ্জমকা পালে ক নত পা নবে;
(গ) ক্লানব জর্নকাে কানে ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি ঞ্জবঞ্জভন্ন দপ্তন

িম্পাদকনদ িহায়তা ক নবে;

( ) ঞ্জেব মাহী িদস্য ঞ্জেে ঞ্জেে ব্যানচ কানি ক্লানব ঞ্জবঞ্জভন্ন ঞ্জদক ও কমমকাে তুনল ি নবে;
(ঙ) ক্লানব জর্নকাে ঞ্জমটিিংনয় ঞ্জতঞ্জে ঞ্জেে ঞ্জেে ব্যানচ সুঞ্জবিা-অ্সুঞ্জবিাগুনলা তুনল ি নবে।

তৃতীয় পঞ্জ নচ্ছদ
উপ-কঞ্জমটিিমূহ
২৯। (১) কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি কানে প্রনয়ােে, পঞ্জ ঞ্জি ও ি োনুিান ঞ্জবঞ্জভন্ন ি নে উপ-কঞ্জমটি
গঠে ক নত পা নবে। উপকঞ্জমটি গঠিত হনব ঞ্জক ো তা কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িাত-একাদশািংশ িদনস্য িম্মঞ্জতনত
ঞ্জেি মাঞ্জ ত হনব।
(২) ক্লানব িািা ণ িম্পাদক িভাপঞ্জত তিাবিানে এিকল উপকঞ্জমটি তথ্য ক্লানব লগবুনক
ঞ্জলঞ্জপবি ক নবে।
৩০। উপ-কঞ্জমটিিমূনহ োম,গঠে,কার্ মাবলী ও জময়াদ ঞ্জেি মা ণ ক নব কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িদস্যবৃে।
এিব কঞ্জমটি আহবায়ক এবিং িদস্য া কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি ঞ্জিিানন্ত িভাপঞ্জত কতৃমক ঞ্জেযুি হনবে।

উপ-কঞ্জমটিিমূহ

পঞ্চম ভাগ
ঞ্জেব মাচে
৩১। (১) িভাপঞ্জত কার্ মঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ িম্মঞ্জতক্রনম িদ্যঞ্জবদায়ী ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িদস্যনদ মে
জথনক একেে প্রিাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো ঞ্জেনয়াগ ক নবে এবিং প্রিাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো তাঁ পিে অ্নুিান
িভাপঞ্জতনক অ্বগত কন আ ও দুইেে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো ঞ্জেনয়াগ ক নবে। ঞ্জতেেনে এই ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশনে
প্রিাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো িভাপঞ্জত ঞ্জহনিনব কাে িম্পাদে ক নবে।

ঞ্জেব মাচে পঞ্জ চালো
কঞ্জমটি প্রঞ্জতষ্ঠা

(২) েতুে ঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষদ দাঞ্জয়ত্ব িহনণ দুই িপ্তানহ মনে িভাপঞ্জত ঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ িম্মঞ্জত ও
প্রিাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশোন িহায়তায় একটি েতুে পূণ মাঙ্গ ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশে গঠে ক নবে এবিং িভাপঞ্জত জকামডান ে মা ত মডান ে নক অ্বঞ্জহত ক নবে। এই কঞ্জমশে িািা ণ ঞ্জেব মাচে ও অ্ন্যান্য উপঞ্জেব মাচে
আনয়ােে ক নবে।
(৩) প্রনতযক ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশোন জময়াদ ১ বি তথা প বতী কার্ মঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ
কতৃমক ঞ্জেযুি ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো দাঞ্জয়ত্ব পাওয়া আগ পর্ মন্ত এবিং
(ক) প্রনতযক কঞ্জমশোন
হনব;

িভাপঞ্জত

িাত্রনত্ব জময়াদ দাঞ্জয়ত্ব িহনণ প জথনক কমপনক্ষ্ ৮ মাি হনত

(খ) জর্নকাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো ঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ জকাে দপ্তন দাঞ্জয়নত্ব বা ঞ্জেব মাহী িদস্য
ঞ্জহনিনব থাকনত পা নবে ো তনব প্রনয়ােনে ঞ্জবঞ্জভন্ন উপকঞ্জমটি আহবায়ক এবিং অ্ন্যান্য
পনদ থাকনত পা নবে;
(গ) জকাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো তাঁ অ্িীনে আনয়াঞ্জেত জকাে ঞ্জেব মাচনে প্রাথী ঞ্জহনিনব অ্িংশিহণ
ক নত পা নবে ো তনব ঞ্জতঞ্জে জিই ঞ্জেব মাচনে একটিমাত্র ব্যালনে জভাে প্রদাে ক নত
পা নবে।
(৪) ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো দাঞ্জয়ত্ব পালনে জক্ষ্নত্র স্বািীে থাকনবে এবিং জকবল এই িিংঞ্জবিাে ও
আইনে অ্িীে থাকনবে।
(৫) জকাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো ক্লাব মডান ে নক উনেশ্য কন স্বাক্ষ্ যুি পত্রনর্ানগ স্বীয় পদ তযাগ
ক নত পা নবে।
৩২। ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশে িিংঞ্জবিানে আইে অ্নুর্ায়ী জভাো তাঞ্জলকা প্রস্তুত ক নবে। প্রনতযক ব্যানচ
ঞ্জশক্ষ্াথীনদ ঞ্জেনয় িািা ণ বা উপঞ্জেব মাচনে ঠিক এক িপ্তাহ আনগ প্রনতযক ব্যানচ েন্য আলাদা আলাদাভানব
জকবল একটি জভাো তাঞ্জলকা প্রস্তুত ক া হনব। ব্যাচঞ্জভঞ্জিক তাঞ্জলকাগুঞ্জলনত অ্ন্তভূমি এইিব িািা ণ িদস্য াই
জকবল িািা ণ বা উপঞ্জেব মাচেগুনলানত জভাো ঞ্জহনিনব অ্িংশিহণ ক নত পা নবে। ( প্রঞ্জতটি ব্যানচ েন্য একটি
মাত্র জভাো তাঞ্জলকা)

জভাো তাঞ্জলকা
প্রস্তুত

৩৩। প্রনতযক িািা ণ িদস্য ঞ্জেব মাচনে জভাে ঞ্জদনত পা নবে ঞ্জকন্তু প্রিাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশোন জভােটি
ঞ্জেব মাচনে ল গণো শুরু ক বা আনগই ঞ্জেনয় জেয়া হনব ও তাঁনক আইে অ্নুর্ায়ী প্রনতযকটি পনদ জভাে ঞ্জদনত
হনব এবিং ল গণো প জর্নকাে ঞ্জেব মাহী পনদ িমিিংখ্যাগঞ্জ ষ্ঠতােঞ্জেত অ্চলাবস্থা দূ ক া েন্য কাঞ্জস্টিং
জভাে ঞ্জহনিনব ব্যবহা ক া হনব।

জভাো তাঞ্জলকায়
োমভুঞ্জি জর্াগ্যতা

৩৪। (১) ক্লানব িভাপঞ্জত ও িহিভাপঞ্জত পনদ প্রাথীতা েন্য ন্যযেতম অ্োি ম চতুথ ম বষ ম অ্থবা
মাস্টানি ম ঞ্জশক্ষ্াথী হনত হনব।

ঞ্জেব মাচনে প্রাথী হবা
জর্াগ্যতা

(২) িািা ণ িম্পাদক, যুগ্ম িম্পাদক, প্রচা িম্পাদক, প্রকাশো িম্পাদক ও অ্থ ম িম্পাদক
পদগুনলানত প্রাথীতা েন্য অ্োি ম ঞ্জিতীয় বষ ম জথনক শুরু কন মাস্টানি ম ঞ্জশক্ষ্াথী া জর্াগ্য বনল ঞ্জবনবঞ্জচত হনবে।

(৩) ঞ্জেব মাহী িদস্যপনদ প্রাথীতা েন্য অ্োি ম প্রথম বষ ম জথনক শুরু কন মাস্টানি ম ঞ্জশক্ষ্াথী া জর্াগ্য
বনল ঞ্জবনবঞ্জচত হনব।
(৪) ক্লানব িিংঞ্জবিানে িানথ িািং ঞ্জষ মক আদনশম ঞ্জবশ্বািী এমে জর্নকাে প্রঞ্জতষ্ঠানে িানথ েঞ্জেত,
েঞ্জঙ্গ কমমকানে ঞ্জলপ্ত বা াষ্ট্রনরাহী কমমকানন্ড ঞ্জলপ্ত জকাে ব্যঞ্জি প্রাথীতা েন্য অ্নুপযুি বনল ঞ্জবনবঞ্জচত হনবে
৩৫। ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশনে দাঞ্জয়ত্ব পালনে িহায়তা ক া ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি কতমব্য হনব।
৩৬। (১) িব মাঞ্জিক জভাে প্রাপ্ত প্রাথীনক িিংঞ্জিষ্ট পনদ ঞ্জেব মাঞ্জচত জ াষণা ক নব ঞ্জেব মাচে পঞ্জ চালো
কঞ্জমটি, এনক্ষ্নত্র(ক) র্ঞ্জদ িভাপঞ্জত, িহিভাপঞ্জত, িািা ণ িম্পাদক, যুগ্ম িম্পাদক, প্রচা িম্পাদক, প্রকাশো
িম্পাদক ও অ্থ ম িম্পাদক পনদ দুইেে প্রাথী একই িিংখ্যক জভাে পাে তাহনল প্রিাে
ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশোন ব্যালেটি ঞ্জবনবচো ক া হনব এবিং উি পদ বা পদগুনলানত প্রিাে
ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশোন কাঞ্জস্টিং জভানে মােনম িমিিংখ্যাগঞ্জ ষ্ঠতােঞ্জেত েটিলতা দূ ক া
হনব;

ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো জক
িহায়তা দাে
প্রাথী ঞ্জেব মাচে

(খ) ঞ্জেব মাহী িদস্যপনদ ৪ েেনক ঞ্জেব মাঞ্জচত ক নত ঞ্জগনয় র্ঞ্জদ িমিিংখ্যাগঞ্জ ষ্ঠতা একাঞ্জিক প্রাথী
জর্াগ্য থানক তনব জিই িিংখ্যাগঞ্জ ষ্ঠতা িিংঞ্জিষ্ট প্রাথীনদ প্রিাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশোন কাঞ্জস্টিং
জভানে মােনম ঞ্জেব মাঞ্জচত কন চা িদনস্য বঞ্জড ঞ্জেব মাচে ক া হনব;
(গ) এনতও র্ঞ্জদ চা েনে পূে মািংগ কঞ্জমটি গঠিত ো হয় অ্থবা চা েনে অ্ঞ্জিক জর্াগ্য বনল
ঞ্জবনবঞ্জচত হে তনব জিই িিংখ্যাগঞ্জ ষ্ঠতা িানথ িিংঞ্জিষ্ট প্রাথীনদ মনে জেযষ্ঠ প্রাথীনক
অ্িাঞ্জিকা ঞ্জদনয় চা েে পূণ ম ক া হনব;
( ) এনতও র্ঞ্জদ চা েনে পূে মাঙ্গ কঞ্জমটি গঠিত ো হয় অ্থবা চা েনে অ্ঞ্জিক জর্াগ্য
ঞ্জবনবঞ্জচত হে তনব একই বনষ ম র্তেে ওই িিংখ্যক জভাে জপনয়নিে তাঁনদ িবাইনক অ্ন্য
জকাে ক্রাইনেঞ্জ য়া ঞ্জভঞ্জিনত অ্িাঞ্জিকা ো ঞ্জদনয় জর্ৌথভানব ঞ্জেব মাঞ্জচত জ াষণা ক া হনব,
এনত ঞ্জেব মাহী িদস্য পনদ চান অ্ঞ্জিক প্রাথী ঞ্জেব মাঞ্জচত হনত পান ে;
(ঙ) একই িিংখ্যক জভাে জপনয়ও অ্নপক্ষ্াকৃত কঞ্জেষ্ঠ প্রাথী ঞ্জেব মাহী িদস্যপনদ ঞ্জেব মাঞ্জচত হনত ো
পা নল ওই প্রাথীনক উপকঞ্জমটিনত স্থাে জদয়া জক্ষ্নত্র বা ভলাঞ্জিয়া কানে যুি হনত
অ্িাঞ্জিকা জদয়া জর্নত পান ।
(২) ঞ্জেব মাঞ্জচত প্রাথীনদ পূে মাঙ্গ তাঞ্জলকা উপনদষ্টামেলী িামনে জপশ ক া হনব এবিং ক্লাব
মডান ে ও জকা-মডান ে তানত স্বাক্ষ্ ক নবে।
৩৭। ঞ্জেব মাঞ্জচত প্রাথীগণ র্থািমনয় তানদ দাঞ্জয়ত্ব িহণ কন কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি গঠে ক নবে এবিং এ
কঞ্জমটি জময়াদ একবি হনব এবিং পূব মতে দাঞ্জয়ত্বশীলগনণ জময়াদ জশষ হওয়া প ঞ্জদে জথনক এই জময়াদ
কার্ মক হনব।

কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি
গঠে এবিং জময়াদ

৩৮। (১)িািা ণ ঞ্জেব মাচে জুে, জুলাই বা অ্গাস্ট এই ঞ্জতে মানি জর্নকাে এক মানি অ্নুঞ্জষ্ঠত হনব,
তনব পূব মবতী পঞ্জ ষনদ এক বি পূণ ম হবা প ও ি কাঞ্জ ছুটি, ােনেঞ্জতক অ্চলাবস্থা বা অ্ঞ্জিকািংশ বনষ ম
োমম/বাৎিঞ্জ ক প ীক্ষ্া বা অ্ন্য জকাে অ্ঞ্জেবার্ ম কা ণবশত র্থািমনয় ঞ্জেব মাচে অ্নুষ্ঠাে িিব ো হনল পূব মবতী
দাঞ্জয়ত্বশীলগণনক দাঞ্জয়নত্ব বহাল াখা হনব এবিং র্ত দ্রুত িিব জকা-মডান েন িাহায্য ঞ্জেনয় ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশে
ঞ্জেব মাচে আনয়ােে ক নব।
(২)উপঞ্জেব মাচে ক্লাব মডান েন অ্নুমঞ্জতক্রনম এবিং একানডঞ্জমক কার্ মঞ্জদবনি জর্নকাে িময় হনত
পান ।

ঞ্জেব মাচনে িময়

০৭

৩৯।(১) পদতযাগ,অ্পিা ণ বা অ্ন্য জকাে কা নণ এক বা একাঞ্জিক পদ শূন্য হনল উি পনদ বা
পদিমূনহ উপঞ্জেব মাচে অ্নুঞ্জষ্ঠত হনব।
(২) উপঞ্জেব মাচে অ্নুষ্ঠানে েন্য জকাে পদ শূণ্য হওয়া িানথ িানথ ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশে জকা-মডান ে
এবিং মডান ে নক অ্বঞ্জহত ক নবে এবিং মডান েন অ্নুমঞ্জত ঞ্জেনয় র্ত দ্রুত িিব িািা ণ ঞ্জেব মাচনে েন্য
বঞ্জণ মত আইে জমনে উপঞ্জেব মাচনে আনয়ােে ক নবে।
(৩) উপঞ্জেব মাচনে ঐ চলমাে কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি জকাে ঞ্জেব মাহী িদস্য অ্িংশিহণ ক নত পান নবে ো।
(৪) ঞ্জেব মাঞ্জচত দাঞ্জয়ত্বশীনল জময়াদ হনব চলমাে কঞ্জমটিনত ঞ্জেব মাঞ্জচত পনদ অ্ঞ্জভঞ্জষি ঞ্জেব মাহী িদস্যনদ
অ্বঞ্জশষ্ট জর্ৌথ জময়াদ পর্ মন্ত।

উপঞ্জেব মাচে

ষষ্ঠ ভাগ
তহঞ্জবল
৪০। ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি কার্ মক্রম পঞ্জ চালো েন্য তহঞ্জবল গঠে ক া হনব । তনব শতম থানক জর্(ক) তহঞ্জবল গঠিত হনব িদস্যনদ জদয়া মাঞ্জিক চাঁদা, ঞ্জডপাে মনমনি পৃষ্ঠনপাষকতা, অ্যালামোই,
শুভানুোয়ী ও দাতানদ জদয়া অ্নুদাে এবিং স্পেি শীপ জথনক;
(খ) প্রঞ্জত মানি ঞ্জবভানগ বতমমাে িকল ঞ্জশক্ষ্াথী মাঞ্জিক ৩০ োকা মাত্র চাঁদা প্রদানে বাঞ্জিত
থাকনবে;
(গ) প প চা মাি মাঞ্জিক চাঁদা ো ঞ্জদনল জিই ঞ্জশক্ষ্াথীনক ক্লানব অ্ঞ্জেয়ঞ্জমত িদস্য ঞ্জহনিনব
ঞ্জবনবচো ক া হনব;
( ) কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িম্মঞ্জতক্রনম িভাপঞ্জত কতৃমক ঞ্জেযুি দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত াই জকবল তহঞ্জবল িিংিহ
ক নত পা নব এবিং তা িমন্বয় ক নবে অ্থ ম িম্পাদক;
(ঙ) ক্লানব কার্ মক্রম পঞ্জ চালো েন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যািংক একাউি থাকনব এবিং উি একাউনি
স্বাক্ষ্ কা ী হনবে ক্লানব জকা-মডান ে , িভাপঞ্জত ও অ্থ ম িম্পাদক। এনক্ষ্নত্র একাউনি জর্নকাে জলেনদনে
জক্ষ্নত্র জকা-মডান েন স্বাক্ষ্ বােতামূলক থাকনব। তনব িভাপঞ্জতওথবা অ্থ ম িম্পাদনক জর্নকাে একেে
তানত স্বাক্ষ্ ক নবে ;
(চ) প্রঞ্জতমানি আয়-ব্যনয় ঞ্জেঞ্জদ মষ্ট প্রঞ্জতনবদে তত ী ক নত হনব এবিং ক্লানব মডান ে বা জকামডান ে এ অ্নুমঞ্জত ঞ্জেনয় ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি অ্েলাইে প্ল্াে নমম প্রকাশ ক নত হনব।

তহঞ্জবল গঠে
ও পঞ্জ চালো

িপ্তম ভাগ
গঠেতন্ত্র িিংনশািে ও ঞ্জহতক ণ
৪১। (১)এই গঠেতনন্ত্র জকাে ঞ্জবিাে পঞ্জ বতমে,প্রঞ্জতস্থাপে, িিংনর্ােে বা ঞ্জহত ক া েন্য জকামডান েন অ্নুমঞ্জতক্রনম িভাপঞ্জত কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িভা আনয়ােে ক নবে। িকল কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্যনদ
ম , প্রঞ্জতস্থাঞ্জপত, িিংনর্াঞ্জেত
উপঞ্জস্থঞ্জতনত জমাে িদস্য িিংখ্যা কমপনক্ষ্ আে একাদশািংনশ িম্মঞ্জতক্রনম পঞ্জ বঞ্জতত
মাহী
বা ঞ্জহত আইে ততঞ্জ ক া হনব এবিং প্রমাণস্বরূপ িম্মত ও অ্িম্মত ঞ্জেব িদস্যনদ স্বাক্ষ্ যুি উি আইনে
ম ,
প্রঞ্জতঞ্জলঞ্জপ মডান েন ঞ্জেকে জপশ ক া হনব। মডান ে উপনদষ্টামন্ডলী িানথ আনলাচো িানপনক্ষ্ পঞ্জ বঞ্জতত
প্রঞ্জতস্থাঞ্জপত, িিংনর্াঞ্জেত বা ঞ্জহত জিই আইেটি অ্নুনমাদে ক নবে।
(২) েতুে আইে িনমত িম্পূণ ম গঠেতন্ত্র পুে ায় িাপানো হনব এবিং তা মডান েন স্বাক্ষ্ িনমত
গৃহীত হনয় িিংনশাঞ্জিত েতুে িিংঞ্জবিাে ঞ্জহনিনব গৃহীত হনব।

গঠেতন্ত্র
পঞ্জ বতমে,প্রঞ্জতস্থাপে,
িিংনর্ােে বা
ঞ্জহতক ণ

অ্ষ্টম ভাগ
ঞ্জবঞ্জবি
৪২। (১) কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি জকাে িদস্য ব্যঞ্জিগত বা অ্ন্য জকাে কা নণ পদতযাগ ক নত পান ে।
এনক্ষ্নত্র-

পদতযাগ

(ক) ঞ্জতঞ্জে মডান ে নক উনেশ্য কন স্বীয় স্বাক্ষ্ যুি পদতযাগপত্র ঞ্জলখনবে এবিং মডান েন
জগাচ হওয়া প জথনকই উি পদটি শূন্য হনব;
(খ) পদতযাগপত্র িভাপঞ্জত কানি েমা ঞ্জদনত হনব।
(২) জকাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো ব্যঞ্জিগত বা অ্ন্য জকাে কা নণ পদতযাগ ক নত বা ঞ্জেব মাচনে
অ্িংশিহনণ েন্য পদতযাগ ক নত পান ে। এনক্ষ্নত্র(ক) ঞ্জতঞ্জে মডান ে নক উনেশ্য কন স্বীয় স্বাক্ষ্ যুি পদতযাগপত্র ঞ্জলখনবে এবিং মডান েন
জগাচ হওয়া প জথনকই উি পদটি শূন্য হনব;
(খ)পদতযাগপত্র িভাপঞ্জত কানি েমা ঞ্জদনত হনব;
(গ) তনব ঞ্জেব মাচনে দাোনো জহতু পদতযাগ ক নত চাইনল তা অ্বশ্যই ঞ্জেব মাচে িিংগঠনে
কমপনক্ষ্ ঞ্জত্রশ ঞ্জদনে আনগ ক নত হনব, অ্ন্যথায় তাঁ পদতযাগ িহণনর্াগ্য বনল ঞ্জবনবঞ্জচত হনবো।
৪৩। কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি বা ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশনে জর্ জকাে দাঞ্জয়ত্বশীলনক দাঞ্জয়ত্বপালনে অ্পা গতা বা
৩৪।(৪) অ্নুর্ায়ী অ্নুপযুি জকাে ব্যঞ্জিনক অ্পিা ণ ক নত পা নব কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি। এনক্ষ্নত্র(ক) জকা-মডান েন অ্নুমঞ্জতক্রনম িভাপঞ্জত অ্থবা িভাপঞ্জতনক অ্পিা নণ জক্ষ্নত্র িহিভাপঞ্জত
কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িভা আহবাে ক নবে। জর্ই পনদ দাঞ্জয়ত্বশীল ব্যঞ্জিনক অ্পিা ণ ক া
হনচ্ছ তানক িাো বাঞ্জক কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্যনদ কমপনক্ষ্ িাত দশমািংনশ অ্পিা নণ পনক্ষ্
িম্মঞ্জত এবিং প্রমাণস্বরূপ তাঁনদ স্বাক্ষ্ যুি প্রঞ্জতঞ্জলঞ্জপ মডান েন ঞ্জেকে জপশ ক া হনব।
মডান েন অ্নুনমাদে িানপনক্ষ্ উি দাঞ্জয়ত্বশীল ব্যঞ্জি চূোন্তভানব অ্পিাঞ্জ ত হনবে এবিং
তখে জথনকই উি পদটি শূন্য বনল ঞ্জবনবঞ্জচত হনব;
(খ) জকাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো নক অ্পিা ণ ক নত হনল জকা-মডান েন অ্নুমঞ্জতক্রনম িভাপঞ্জত
কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িভা আহবাে ক নবে। িকল কার্ মঞ্জেব মাহী িদস্যনদ উপঞ্জস্থঞ্জতনত জমাে
িদস্য িিংখ্যা কমপনক্ষ্ িাত একাদশািংনশ অ্পিা নণ পনক্ষ্ িম্মঞ্জত এবিং প্রমাণস্বরূপ
তাঁনদ স্বাক্ষ্ যুি প্রঞ্জতঞ্জলঞ্জপ মডান েন ঞ্জেকে জপশ ক া হনব। মডান েন অ্নুনমাদে
িানপনক্ষ্ উি ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো চূোন্তভানব অ্পিাঞ্জ ত হনবে এবিং তখে জথনকই উি
পদটি শূণ্য বনল ঞ্জবনবঞ্জচত হনব;
৪৪। িািা ণ ঞ্জেব মাচনে ঞ্জেব মাঞ্জচত কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি িদস্যগণ দাঞ্জয়ত্ব িহনণ পূনব ম এই গঠেতনন্ত্র
ঞ্জিতীয় ত ঞ্জিনল ঞ্জেি মাঞ্জ ত শপথ পাঠ ক নবে।
৪৫। ঞ্জবষয় বা প্রিনঙ্গ প্রনয়ােনে অ্ন্য জকাে অ্থ ম প্রকাশ ো ক নল এই গঠেতনন্ত্র -

'অ্নুনচ্ছদ' অ্থ ম এই গঠেতনন্ত্র জকাে অ্নুনচ্ছদ;
'উপনদষ্টামন্ডলী' অ্থ ম জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ঞ্জবভানগ িকল ঞ্জশক্ষ্ক;
‘কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি/ঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি/ঞ্জেব মাহী বঞ্জড’
বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লানব কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি;

অ্থ ম জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড

অ্পিা ণ

শপথ পাঠ

ব্যাখ্যা

'নকা-মডান ে ' অ্থ ম জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লানব উপনদষ্টামন্ডলী
িহায়তায় মডান ে কতৃমক ঞ্জেযুি একই ঞ্জবভানগ ঞ্জশক্ষ্ক তথা ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি জকা-মডান ে ;

'ক্লাব' অ্থ ম ঢাকা ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় 'নেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লাব'
িিংনক্ষ্নপ 'ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি';

'প্রিাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো ' অ্থ ম এই িিংঞ্জবিানে ৩১ অ্নুনচ্ছনদ অ্িীনে উি পনদ ঞ্জেযুি জকাে
ব্যঞ্জি;

‘ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয়’ অ্থ ম ঢাকা ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয়;
'ঞ্জবভাগ' অ্থ ম ঢাকা ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালনয় জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ঞ্জবভাগ;
'ভাগ' অ্থ ম এই িিংঞ্জবিানে জকাে ভাগ;
‘ভলাঞ্জিয়া ’ অ্থ ম ঞ্জবভানগ িািা ণ িদস্যবৃে র্া া জিবা ঞ্জবঞ্জেমনয় পাঞ্জ শ্রঞ্জমক জেয় ো;
'মডান ে ' অ্থ ম জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লানব জচয়া ম্যাে তথা
ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি মডান ে ;

'ত ঞ্জিল' অ্থ ম এই িিংঞ্জবিানে জকাে ত ঞ্জিল;
'তহঞ্জবল' অ্থ ম জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লানব ঞ্জেেস্ব তহঞ্জবল।
''নদশমাতৃকা' অ্থ ম গণপ্রোতন্ত্রী বািংলানদশ;
'দপ্তন

িম্পাদক'

অ্থ ম িািা ণ ঞ্জেব মাচনে অ্থ ম, প্রচা
আনুষ্ঠাঞ্জেকভানব ঞ্জেব মাঞ্জচত প্রাথী;

অ্থবা প্রকাশো দপ্তন

পনদ

‘দাঞ্জয়ত্বশীল’ অ্থ ম ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি েন্য আনুষ্ঠাঞ্জেকভানব ঞ্জেব মাঞ্জচত িদস্য;
'ঞ্জেব মাহী িদস্য' অ্থ ম ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি েন্য আনুষ্ঠাঞ্জেকভানব ঞ্জেব মাঞ্জচত ঞ্জেঞ্জদ মষ্ট জকাে
দপ্ত ঞ্জবহীে চা েে িদনস্য জর্নকাে একেে;

'িভাপঞ্জত' অ্থ ম িািা ণ ঞ্জেব মাচনে িভাপঞ্জত পনদ আনুষ্ঠাঞ্জেকভানব ঞ্জেব মাঞ্জচত প্রাথী;
‘িািা ণ ঞ্জেব মাচে’ অ্থ ম জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লানব িািা ণ
িদস্যনদ অ্িংশিহনণ জভানে মােনম কার্ মঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ িদস্যনদ ঞ্জেব মাচে প্রঞ্জক্রয়া;

'িািা ণ িম্পাদক' অ্থ ম িািা ণ ঞ্জেব মাচনে িািা ণ িম্পাদক পনদ আনুষ্ঠাঞ্জেকভানব ঞ্জেব মাঞ্জচত
প্রাথী।

৪৬। (১) এই গঠেতন্ত্র ‘জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকেলঞ্জে ক্লাব, ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি এ গঠেতন্ত্র’
বনল উনল্লখ ক া হনব এবিং দুই হাো িনতন া িানল অ্গাস্ট মানি েয় তাঞ্জ খ জথনক এটি কার্ মক হনব র্ানক
এই গঠেতনন্ত্র 'গঠেতন্ত্র-প্রবতমে' বনল অ্ঞ্জভঞ্জহত ক া হনয়নি।
(২) বািংলায় এই গঠেতনন্ত্র একটি ঞ্জেভম নর্াগ্য পাঠ ও ইিংন ঞ্জেনত অ্নুঞ্জদত একটি ঞ্জেভম নর্াগ্য
অ্নুনমাঞ্জদত পাঠ থাকনব এবিং উভয় পাঠ ঞ্জেভম নর্াগ্য বনল ক্লানব মডান ে কতৃমক স্বাক্ষ্ঞ্জ ত হনব।
(৩) এই অ্নুনচ্ছনদ (২) দ া-অ্নুর্ায়ী স্বাক্ষ্ যুি জকাে পাঠ এই গঠেতনন্ত্র ঞ্জবিাোবঞ্জল চূোন্ত
প্রমাণ ঞ্জহনিনব গণ্য হনব;
তনব শতম থানক জর্, বািংলা ও ইিংন ঞ্জে পানঠ মনে ঞ্জবন ানি জক্ষ্নত্র বািংলা পাঠ প্রািান্য পানব।

প্রবতমে, উনল্লখ
ও ঞ্জেভম নর্াগ্য
পাঠ

প্রথম ত ঞ্জিল
[৩৬ অ্নুনচ্ছদ]
কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি-ঞ্জেব মাচে
(১) প্রিাে ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো (এই ত ঞ্জিনল "কঞ্জমশো " বনল অ্ঞ্জভঞ্জহত) কার্ মঞ্জেব মাহী কঞ্জমটি জর্ জকাে িািা ণ ও উপঞ্জেব মাচে
অ্নুষ্ঠাে ও পঞ্জ চালো ক নবে।
(২) এই ত ঞ্জিল-অ্নুিান অ্নুঞ্জষ্ঠত িািা ণ ঞ্জেব মাচনে প্রনতযক ব্যাচ জথনক ও উপঞ্জেব মাচনে অ্িংশিহণ ক া প্রাথীনদ িানথ িিংঞ্জিষ্ট
ব্যাচ জথনক িািা ণত এমে ১ েেনক ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো ঞ্জেযুি ক নবে।
(৩) কঞ্জমশো জোটিনশ মােনম মনোয়েপত্র দাঞ্জখল, প্রতযাহা এবিং জভােিহনণ িময় ও স্থাে তথা রুম ঞ্জেি মা ণ ক নবে এবিং
মডান ে নক িাঞ্জব মক পঞ্জ ঞ্জস্থঞ্জত িম্পনকম অ্বঞ্জহত ক নবে।
(৪) মনোেয়েপত্র দাঞ্জখনল েন্য ঞ্জেি মাঞ্জ ত িমনয় আনগই ঞ্জেব মাচে কঞ্জমশো নক ঞ্জেব মাচনে অ্িংশিহণ ক নত ইচ্ছুক ব্যঞ্জি
মনোেয়েপত্র দাঞ্জখল ক নবে, এ পন জকাে মনোেয়েপত্র িহণনর্াগ্য হনবো;
তনব শতম থানক জর্, জকাে ব্যঞ্জি একটি অ্ঞ্জিক পনদ ঞ্জেব মাচনে প্রাথী ঞ্জহনিনব অ্িংশিহণ ক নত পা নবে ো।
(৫) জকাে পনদ জভােটি বাঞ্জতল হনব, র্ঞ্জদ
(ক) িভাপঞ্জত, িহ-িভাপঞ্জত, িািা ণ িম্পাদক, যুগ্ম িম্পাদক, অ্থ ম িম্পাদক, প্রচা িম্পাদক, প্রকাশো িম্পাদক পদগুনলানত
জর্খানে একেে প্রাথী ঞ্জেব মাঞ্জচত হনবে অ্থচ এনক অ্ঞ্জিক প্রাথীনক জভাে প্রদাে ক া হনয়নি; অ্থবা
(খ) ঞ্জেব মাহী িদস্যপনদ ৪ েে ঞ্জেব মাঞ্জচত হনবে অ্থচ চা টি অ্ঞ্জিক জভাে প্রদাে ক া হনয়নি।
(৬) জভােিহণ জশষ হনল ঞ্জেব মাচনে লা ল গণো হনব র্া হনব জক্লােড জডা গণো এবিং তানত উপঞ্জস্থত থাকনবে ঞ্জেব মাচে
কঞ্জমশে, প্রনতযক ব্যাচ জথনক কঞ্জমশো কতৃমক ঞ্জেযুি একেে প্রঞ্জতঞ্জেঞ্জি, মডান ে অ্থবা জকা-মডান ে অ্থবা
উপনদষ্টামন্ডলীাঃ এঁনদ মনে জথনক ন্যযেতম একেে ঞ্জশক্ষ্ক- এইিকল ব্যঞ্জি িাো অ্ন্য জকউ জভােনকনন্দ্র উপঞ্জস্থত থাকনত
পা নবে ো।

ঞ্জিতীয় ত ঞ্জিল
[৪৪ অ্নুনচ্ছদ]
শপথ ও জ াষণা
১। কার্ মঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ িকল িদস্যবৃে ক্লানব মডান ে অ্থবা জকা-মডান ে কতৃমক ঞ্জেম্নঞ্জলঞ্জখত
জ াষণা) -পাঠ ক নবোঃ

নম শপথ (বা

"আঞ্জম, ……………………………………..,িশ্রিঞ্জচনি শপথ (বা দৃঢ়ভানব জ াষণা) কঞ্জ নতঞ্জি জর্, আঞ্জম
জেনেটিক ইঞ্জিঞ্জেয়াঞ্জ িং অ্যান্ড বানয়ানেকনোলঞ্জে ক্লানব গঠেতনন্ত্র আইে অ্নুর্ায়ী ক্লানব ........................-পনদ কতমব্য
ঞ্জবশ্বস্ততা িানথ পালে কঞ্জ ব;
আঞ্জম ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি প্রঞ্জত দৃঢ় ঞ্জবশ্বাি ও আনুগতয জপাষণ কঞ্জ ব;
আঞ্জম ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি গঠেতনন্ত্র ক্ষ্ণ,িমথ মে ও ঞ্জে াপিা ঞ্জবিাে কঞ্জ ব;
আঞ্জম ঞ্জেইঞ্জবঞ্জি লক্ষ্য ও উনেশ্য পূ নণ িব মাত্মক জচষ্টা কঞ্জ ব;
এবিং আঞ্জম ভীঞ্জত বা অ্নুিহ, অ্নু াগ বা ঞ্জব ানগ বশবতী ো হইয়া িকনল প্রঞ্জত আইে-অ্নুর্ায়ী র্থাঞ্জবঞ্জহত আচ ণ কঞ্জ ব।"

এতিা া আমানদ এই ঞ্জেব মাহী পঞ্জ ষনদ, অ্দ্য জচৌেশত চঞ্জিশ বঙ্গানে শ্রাবণ মানি পঁঞ্জচশ তাঞ্জ খ, জমাতানবক, দুই হাো
িনতন া ঞ্জিস্টানে অ্গাস্ট মানি আে তাঞ্জ খ আম া এই গঠেতন্ত্র চো ও ঞ্জবঞ্জিবি কন িমনবতভানব িহণ ক লাম।
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মডান ে
ঞ্জেে প্রনকৌশল ও েীবপ্রযুঞ্জি ক্লাব

