বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি উইদেন্ নেটওয়াদকির গঠেতন্ত্র
১।

এ িাংসবধাে সট বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি উইদেে নেটওয়াকি, িাংদেদে সবসিএি উইদেে নেটওয়াকি োদে েসরসিত
ও অসিসিত িদব। নেটওয়াদকির কার্িক্রে িারা বাাংলাদেদশ সবস্তৃত থাকদব।
বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি উইদেন্ নেটওয়াদকির অস্থায়ী বতিোে সঠকান াঃ
বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি (সবসিএি) উইদেন্ নেটওয়াকি
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ বাাংলাদেশ।

২।

িাংজ্ঞা ও বযাখ্ াঃ
(ক)

নেটওয়াকি বলদত বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি উইদেে নেটওয়াকিদক নবাঝাদব;

(খ)

গঠেতন্ত্র বলদত এ নেটওয়াদকির গঠেতন্ত্রদক নবাঝাদব;

(গ)

িেিয বলদত নেটওয়াদকির একজে িাধারণ িেিযদক নবাঝাদব এবাং েসরষদের িেিয বলদত নেটওয়াদকির
কার্িসেবিািী েসরষদের সেবিাসিত বা েোসধকার বদল অন্তিভ িক্ত িেিযদক নবাঝাদব;

৩।

(ঘ)

িিােসত বলদত নেটওয়াদকির নকন্দ্রীয় কার্িসেবিািী কসেসটর িিােসতদক নবাঝাদব;

(ঙ)

নকাষাধযে বলদত কার্িসেবিািী েসরষদের নকাষাধযেদক নবাঝাদব;

(ি)

েিািসিব বলদত কার্িসেবিািী েসরষদের েিািসিবদক নবাঝাদব;

(ছ)

শেথ বলদত িেিযেে গ্রিণকাদল িেিযগণ কতৃিক িম্পাসেতবয অঙ্গীকারোোদক নবাঝাদব;

(জ)

সেবিািে বলদত নেটওয়াদকির কার্িসেবিািী েসরষদের সেবিািেদক নবাঝাদব;

(ঝ)

কার্িসেবিািী েসরষে বলদত নেটওয়াদকির কার্িসেবিািী েসরষেদক নবাঝাদব;

(ঞ)

িাধারে েসরষে বলদত নেটওয়াদকির িাধারে েসরষেদক নবাঝাদব;

(ট)

উেদেষ্টা েসরষে বলদত নেটওয়াদকির উেদেষ্টা েসরষেদক নবাঝাদব;

বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি উইদেে নেটওয়াকি এর লেয:
িম্পভ ণি অরাজনেসতক িাংগঠে সিদিদব এ নেটওয়াকি সেম্নবসণিত উদেশয িাধদে েসরিাসলত িদবেঃ
(ক)

বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদি সেদয়াসজত কেিকতিাদের েদধয একসট নেটওয়াকি ও নর্াগাদর্াদগর নেত্র ততরী
করা;

(খ)

িেিযদের েদধয োরষ্পাসরক িিদর্াসগতা, িিেসেিতা ও একাত্বদবাধ জাগ্রতকরণ এবাং নেশ ও জাসতর কলযাদণ
েেতার িাদথ োসয়ত্ব োলদে উদ্ধুদ্ধকরণ;

(গ)

বাাংলাদেদশর িাংসবধাে ও জাসতিাংদঘর োরীর প্রসত িকল তবষেয েভ রীকরণ িেে (সিদ া) অেু র্ায়ী োরী
কেিকতিাদের েযায়িাংগত অসধকার এবাং তাদের সবদশষ িাসিো (Special Need) -র িাদথ িাংগসতেভ ণি িাকুরী
িাংসিষ্ট সবষয়িেভ ি ের্িাদলািো েভ বিক েসলসি িাদজশে ততসর করা;

(ঘ)

িাোসজক নর্াগাদর্াগ, েেেশীলতার সবকাশ এবাং িকল িেদিযর জেয কলযাণেভ লক কাজ নর্েে, সিসকৎিা
িিায়তা, বযসক্তগত, োসরবাসরক ও িাোসজক নকাে সবের্িদয় তাদের োদশ োাঁড়াদো এবাং র্দথাের্ু ক্ত বযবস্থা
গ্রিণ;

(ঙ)

জেপ্রশািদের িাকুরী িদত অবিরপ্রাপ্ত িেিযদের তাসলকা িাংরেণ, তাদেরদক নেটওয়াদকির কাদজ িম্পৃ ক্ত
করা;

(ি)

িেিযবৃ দের নেশাগত েেতা বৃ সদ্ধ ও েদোন্নয়দের উদেদশয উদেযাগ গ্রিণ এবাং তাাঁদের স্বাথি িাংসিষ্ট সবষদয়
িিা, নিসেোর, প্রসশেণ, গদবষণা ইতযাসে কার্িক্রে েসরিালো করা;

(ছ)

জেপ্রশািদের িাদথ িাংসিষ্ট িকল জাতীয় ও আন্তজিাসতক প্রসতষ্ঠাদের িাদথ বসণিত উদেদশয
িম্পকি/দর্াগাদর্াগ স্থােে করা;

(জ)

নেদশ োরীর ের্িাো িু রো ও োরী ইিু য সবষদয় িদিতেতা বৃ সদ্ধর লদেয কার্িক্রে গ্রিণ করা;

(ঝ)

িরকারী নিবাোেকারী প্রসতষ্ঠােিেভ িদক জেেুখী ও োরীবান্ধব করার কাদজ িিদর্াসগতা করা;

(ঞ)

উসিসখত উদেশয অজিদে প্রতযে ও েদরােিাদব িিায়ক িকল কার্িক্রদে অাংশগ্রিণ এবাং উদেযাগ গ্রিণ
করা।

৪।

অথি-িম্পদের িাংস্থাে ও বযবিারেঃ
অেু দেে ৩ এ উসিসখত উদেশয অজিদের জেয র্থার্থ অদথির িাংস্থাে, স্থাবর ও অস্থাবর িম্পসি অজিে, বযবিার ও
সবসেেয়, িাংগৃ িীত িেভ ি অদথির সবসেদয়াগ ও বযবিার করার েভ ণি েেতা ও অসধকার নেটওয়াদকির সিিাদবর সবষদয়
োসয়ত্বপ্রাপ্তদের থাকদব।

৫।

িেিয েদের নর্াগযতা
(ক)

বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদি কেিরত িকল োরী কেিকতিা এ নেটওয়াদকির িেিয িদত োরদবে;

(খ)

নেটওয়াদকির শুরু নথদক এদক িাংিত ও শসক্তশালী করািি এর উদেশয অজিদে স্বীকৃসত সিদিদব নকাে
িেিযদক আজীবে িেিয সিদিদব গণয করা র্াদব;

(গ)

আজীবে িেিয বা িেিযবৃ ে নিাটাসধকার প্রদয়াগ করদত োরদবে এবাং নেটওয়াদকির কেিকতিা সিদিদব
সেবিাসিত িদত োরদবে। তারা নেটওয়াদকির িেিয বা িেিযবৃ দের জেয প্রদর্াজয িকল অসধকার অজিে ও
নিাগ করদবে;

(ঘ)

িেিয েে এবাং আজীবে িেিয েে অজিদের জেয সেসেিষ্ট েসরোে অথি নেটওয়াদকি প্রোে করদত িদব।
এ অদথির েসরোণ িাধারণ েসরষে কতৃিক সেধিারে করা িদব;

(ঙ)

িেিযেে গ্রিদণর জেয নেটওয়াদকির লেয ও উদেশয এবাং কার্িক্রদের িাদথ িােঞ্জিয নরদখ প্রণীত শেথ
গ্রিণ করদত িদব।

৬।

িেিয েে বাসতল
(ক)

েৃ তুযবরণ করদল;

(খ)

নেটওয়াকি নথদক নস্বোয় েেতযাগ করদল;

(গ)

বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি নথদক বরখাস্ত িদল;

(ঘ)

নেটওয়াদকির স্বাথি ও শৃ াংঙ্খলা সবদরাধী কদেি বা আিরদণ প্রতযে বা েদরােিাদব িম্পৃ ক্ত বা সলপ্ত িদল;

(ঙ)

ন ৌজোরী আোলত কতৃক
ি নকাে অেরাদধ িাজাপ্রাপ্ত িদল;

(ি)

এক োগদড় ৩ (সতে) বছদরর িাাঁো বদকয়া িদল;

(ছ)

নেটওয়াদকির শেদথর শতি িঙ্গ করদল;

উেদর বসণিত কারদণ কার্িসেবিািী েসরষে কতৃক
ি িেিয েে বাসতদলর সিদ্ধান্ত গ্রিণ করা নর্দত োদর (তদব কার্িসেবিািী
েসরষে কতৃক
ি িেিয েে বাসতদলর সিদ্ধান্ত গ্রিদণর েভ দবি অসির্ু দক্তর আত্মেে িেথিদের িু দর্াগ থাকদব)।

৭।

িেিযেে েুেিবিালেঃ
িেিযেে বাসতদলর ের তা েুেিবিাদলর জেয িিােসত বরাবদর আদবেে করদত িদব। কার্িসেবিািী েসরষদের কেেদে
েু ই তৃতীয়াাংশ িেিয িম্মসত প্রোে করদল িেিযেে েুেিবিাল করা নর্দত োদর।

৮।

েসরষে গঠেেঃ
নেটওয়াদকির কাজ িু ষ্ঠুিাদব েসরিালো ও তত্ত্বাবধাদের জেয সেদম্নাক্ত সতেসট েসরষে গঠে করা হব াঃ

৯।

(ক)

িাধারণ েসরষে

(খ)

কার্িসেবিািী েসরষে

(গ)

উেদেষ্টা েসরষে

িাধারণ েসরষেেঃ
িাধারণ েসরষে িদব নেটওয়াদকির িদবিাচ্চ েসরষে। এ েসরষদের অেু দোেেক্রদে উইদেে নেটওয়াকি এর র্াবতীয়
আইে-কােু ে (গঠেতন্ত্র-েীসতোলা-সবসধ এবাং প্রসবসধ) িভ ড়ান্ত িদব।

১০।

িাধরণ েসরষদের গঠে, প্রকৃসত ও েেতািেভ িেঃ
(ক)

সব,সি,এি উইদেে নেটওয়াদকির িকল িেিযর িেন্বদয় নেটওয়াদকির িাধারণ েসরষে গসঠত িদব;

(খ)

িাধারণ েসরষদের বাসষিক িাধারণ িিা ও জরুরী িিায় উেসস্থত থাকার, প্রদয়াজেীয় নেদত্র নিাট প্রোে
করার, কার্িসেবিািী কসেসটর নর্ নকাে েদে প্রসতদ্বসিতা করার এবাং নেটওয়াদকির আেশি উদেশয ও
গঠেতদন্ত্রর েসরেন্থী েয় এেে নর্ নকাে প্রস্তাব নেশ করার অসধকার িেিযদের থাকদব। তদব নকাে
িেিয একই েসরষদের একাসধক েদের জেয প্রসতদ্বসিতা করদত োরদবে ো;

(গ)

বছদর অন্ততেঃ একবার িাধারণ েসরষদের িিা অেু সষ্ঠত িদব। প্রসতবছর ১৫ জােু য়ারীর েদধয এ িিা
আহ্বাে করদত িদব। িাধারণ িিার জেয েু েযেদে েদের সেে েভ দবি নোসটশ জাসর করদত িদব। জাতীয়
তেসেক িাংবােেত্র, েন্ত্রণালদয়র ওদয়বিাইট, উইদেে নেটওয়াদকির ওদয়বিাইট এবাং িেিযবৃ দের ই-দেইল
সঠকাোয় নোসটশ োসঠদয় িিা আহ্বাে করা র্াদব;

(ঘ)

বাসষিক িাধারণ িিা ‘বাসষিক িদম্মলে’ সিদিদব েসরসিত িদব। প্রদয়াজদে ইিু যসিসিক বা জরুরী সবদশষ িিা
আহ্বাে করা নর্দত োদর;

(ঙ)

িেিযবৃ ে িাধারণ িাংখযাসধকয নিাদটর োধযদে নেটওয়াদকির কার্িাবলী েসরিালোর জেয একসট কার্িসেবিািী
েসরষে গঠে করদব;

(ি)

কার্িসেবিািী েসরষদের িিােসত িাধারণ েসরষদেরও িিােসত;

(ছ)

িাধারণ েসরষে উইদেে নেটওয়াদকির বাসষিক সরদোটি, বাসষিক আয়-বযদয়র সিিাব, বাসষিক বাদজট ও বযয়
বরাে সবদবিো ও অেু দোেে করদব এবাং নেটওয়াদকির িসবষযৎ কেিেসরকল্পো সেধিারণ করদব;

(জ)

িাধারণ িিার কার্িসববরণী িিা অেু ষ্ঠাদের ছয় িপ্তাদির েদধয সবদশষ িিা আহ্বাদের োধযদে সেসিত

করদত িদব।

১১।

কার্িসেবিািী েসরষেেঃ
কার্িসেবিািী েসরষে উইদেে নেটওয়াকি িম্পৃ ক্ত িকল সিদ্ধদন্তর জেয োসয়ত্বশীল েসরষে। িাধারণ িেিযদের
িাংখযাগসরষ্ঠ নিাদট প্রসত ২ (েু ই) বছদরর জেয (০১ জােু য়ারী িদত বছর গণোর সিসিদত) সেম্নরূে কার্িসেবিািী েসরষে
সেবিাসিত হব াঃ
০১।

িিােসত-

০১ (এক) জে।

০২।

িি-িিােসত-

০৩ (তসে) জে।

০৩।

েিািসিব-

০১(এক) জে।

০৪।

র্ু গ্ম েিািসিব-

০২ (েু ই) জে।

০৫।

নকাষাধযে-

০১ (এক) জে।

০৬।

িিকারী নকাষাধযে

০১ (এক) জে

০৭।

িাাংগঠসেক িম্পােক-

০১ (এক) জে।

০৮।

েপ্তর িম্পােক-

০১ (এক) জে।

০৯।

কলযাণ িম্পােক-

০১ (এক) জে।

১০।

িাসিতয ও িাংস্কৃসত সবষয়ক িম্পােক- ০১ (এক) জে।

১১।

নর্াগাদর্াগ, প্রিার ও তথয িম্পােক- ০১ (এক) জে।

১২।

উন্নয়ে ও গদবষণা সবষয়ক িম্পােক- ০১ (এক) জে।

১৩।

সেবিািী িেিয

০৬ (ছয়) জে।
নোট = ২১ (একুশ) জে।

১২।

কার্িসেবিািী েসরষদের কার্িাবল াঃ
(ক)

নেটওয়াদকির উদেশয বাস্তাবায়দে কার্িসেবিািী েসরষে িাসবিক কেিিম্পােদে র্থার্থ িভ সেকা ও সেবিািী োসয়ত্ব
োলে করদব। বছদর একবার কার্িসেবিািী েসরষে িাধারণ েসরষদের িিা আদয়াজে করদব। িাধারণ
েসরষদের িিায় নেটওয়াদকির িাসবিক তৎেরতা ও আয়-বযদয়র সববরণী ও িসবষযৎ কেিিভিী নেশ করদব;

(খ)
১৩।

সবসিন্ন িেদয় সেসেিষ্ট কাদজর জেয কার্িসেবিািী েসরষে উে-কসেসট গঠে করদত োরদব।

কার্িসেবিািী েসরষদের িিােঃ
বছদর কেেদে ০৬ (ছয়) সট িিা অেু ষ্ঠাে করদত িদব। প্রসত েু ই োি অন্তর এ িিা অেু সষ্ঠত িদব। িিা অেু ষ্ঠাদের
১০(েশ) সেে েভ দবি এদজন্ডািি নোসটশ ই-দেইল ও নেটওয়াদকির ওদয়বিাইদ জারী করা িদব। কার্িসেবিািী েসরষদের
েু ই/তৃতীয়াাংশ িেদিযর উেসস্থসতদত নকারাে েভ ণি িদব।

১৪।

কার্িসেবিািী েসরষদের কেিকতিাদের োসয়ত্বেঃ
(ক)

িিােসতেঃ িিােসত কার্িসেবিািী েসরষে, উেদেষ্টা েসরষে ও িাধারণ েসরষদের িিায় িিােসতত্ব করদবে।
কার্িসেবিািী েসরষে িাসবিক তৎেরতা ও কেি িম্পােে িম্পদকি িকল িেিযদক প্রদয়াজেীয় সেদেিশোেভ লক
েরােশি প্রোে করদবে। কার্িসেবিািী েসরষদের নকাে প্রস্তাব নিাদট নগদল এবাং উিয় েদে প্রাপ্ত নিাদটর
িাংখযা িোে িদল িিােসত তাাঁর কাসটাং নিাট প্রদয়াগ করদত োরদবে;

(খ)

িি-িিােসতেঃ িি-িিােসত িিােসতর কাদজ িিায়তা করদবে। িিােসতর অেু েসস্থসতদত িিিিােসতদ্বদয়র েদধয বয়ি ও েেের্িাো উিদয়র সিসিদত নজযষ্ঠতা সেধিারণ কদর সর্সে নজযষ্ঠ বদল সবদবসিত
িদবে সতসেই িিােসতর োসয়ত্ব োলে করদবে। নকাে কারদণ িিােসতর েে শভ ণয িদল (িি-িিােসতদের
েদধয নজযষ্ঠতা সেধিারদণর সিসিদত িারপ্রাপ্ত িিােসতর োসয়ত্ব োলে করদবে);

(গ)

েিািসিবেঃ নেটওয়াদকির কেিতৎেরতা িম্পােদে েিািসিব সেবিািী োসয়ত্ব োলে করদবে। সতসে িিােসতর
িম্মসতক্রদে কার্িসেবিািী েসরষে ও উেদেষ্টা েসরষদের িিা আহ্বাে করদবে এবাং িিা েসরিালো করদবে।
নেটওয়াদকির িকল িেদিযর িাংদগ সেয়সেত নর্াগাদর্াগ রো করদবে। নেটওয়াদকির উন্নয়েকদল্প কেি
েসরকল্পো ও কেিিভিী প্রণয়ে, বাস্তবায়ে ও েসরবীেণ করদবে। উেদেষ্টা েসরষে, িাধারণ েসরষে ও
কার্িসেবিািী েসরষদের িিার সিদ্ধান্তিেভ ি বাস্তবায়ে ও েসেটসরাং এর জেয সতসে সেবিািী োসয়ত্ব োলে করদবে;

(ঘ)

র্ু গ্ম েিািসিবেঃ র্ু গ্ম েিািসিবদের োসয়ত্ব িদব েিািসিদবর কাদজ িিায়তা করা। েিািসিদবর অেু েসস্থসতদত
িিােসতর িম্মসতক্রদে বয়ি ও েেের্িাোর সিসিদত নজযষ্ঠতা সেধিারণ কদর র্ু গ্ম েিািসিবদের েদধয িদত
একজে িারপ্রাপ্ত েিা-িসিদবর োসয়ত্ব োলে করদবে;

(ঙ)

নকাষাধযেেঃ নকাষাধযে নেটওয়াদকির র্াবতীয় আয়-বযদয়র সিিাব েসরিালো ও সিিাব িাংরেদণর োসয়ত্ব
োলে করদবে। বাসষিক িাধারণ িিায় আয়-বযদয়র সিিাব নেশ করদবে। নকাষাধযদের অবতিোদে সেবিািী
িেিযদের েদধয িদত সর্সে আয়-বযদয়র সিিাব েসরিালো ও সিিাব িাংরেণ কাদজ অসধক িম্পৃ ক্ত ও েে
নতেে একজে িেিয নকাষাধযদের িারপ্রাপ্ত োসয়ত্ব োলে করদবে;

(ি)

িাাংগঠসেক িম্পােকেঃ নেটওয়াদকির সবকাদশর জেয িাাংগঠসেক িম্পােক েুখয িভ সেকা োলে করদবে। সতসে
িেিয িাংগ্রি করদবে এবাং িকল িাাংগঠসেক কাজকেি র্থািেদয় ও িু ষ্ঠুিাদব িম্পােে করদবে;

(ছ)

কলযাণসবষয়ক িম্পােকেঃ কেিেুখী সশোর গুণগতোে উন্নয়দে েসরকল্পো প্রণয়ে কদর তা বাস্তবায়দে িদিষ্ট
থাকদবে। িাোসজক উন্নয়েেভ লক কাদজর জেয সেবিািী োসয়ত্ব োলে করদবে। নেটওয়াদকির জেয উসিসখত
িোজ নিবােভ লক কাদজর েসরকল্পো প্রণয়ে করদবে এবাং কার্িসেবিািী েসরষদের সিদ্ধান্তক্রদে তা বাস্তবায়ে
করদবে;

(জ)

নর্াগাদর্াগ-প্রিার ও তথয িম্পােকেঃ নেটওয়াদকির সবসিন্নেুখী প্রিার িম্পসকিত কার্িাবলী িাংরেণ, প্রিার
এবাং নর্াগাদর্াগ করদবে;

(ঝ)

িাসিতয ও িাংস্কৃসত সবষয়ক িম্পােকেঃ নেটওয়াদকির িকল িাসিতয প্রকাশো ও িাাংস্কৃসতক কার্িক্রে
আদয়াজদের বযবস্থা করদবে;

(ঞ)

েপ্তর িম্পােকেঃ নেটওয়াদকির র্াবতীয় কাগজেত্র, েভ লযবাে েসলল িাংরেণ করদবে। োপ্তসরক কাজ িম্পােে
করদবে এবাং কার্িসেবিািী েসরষদের সিদ্ধান্ত/কার্িক্রে িেিযগণদক অবসিত করদবে;

(ট)

উন্নয়ে ও গদবষণা সবষয়ক িম্পােকেঃ নেটওয়াদকির লেয অজিদের উদেদশয সবসিন্ন উন্নয়ে প্রকল্প
গ্রিণ/গদবষণা েসরিালোর উদেযাগ গ্রিণ ও িিদর্াসগতা করদবে;

(ঠ)

সেবিািী িেিযেঃ নেটওয়াদকির িকল কার্ি িম্পােদে িিায়তা করদবে। নকাে িেয় িিােসত এবাং সিসেয়র
িি-িিােসত েে শভ ণয িদয় নগদল কার্িসেবিািী েসরষদের িিায় গৃ িীত সিদ্ধান্তক্রদে একজে িি-িিােসতদক
িারপ্রাপ্ত িিােসতর োসয়ত্ব নেয়া িদব। নকাে িেয় েিািসিব ও র্ু গ্ম েিািসিদবর েে শভ ণয িদয় নগদল
কার্িসেবিািী েসরষদের িিায় সিদ্ধান্তক্রদে একজে সেবিািী িেিযদক িারপ্রাপ্ত েিািসিদবর োসয়ত্ব প্রোে করা
িদব। নকাে িেয় নকাষাধযদের েে শভ ণয িদয় নগদল কার্িসেবিািী েসরষদের সিদ্ধান্ত নোতাদবক সেবিািী
িেিযদের েদধয িদত একজেদক নকাষাধযদের োসয়ত্ব নেয়া িদব।

১৫।

কার্িসেবিািী েসরষদের সেবিািেেঃ
(ক)

নর্ নকাে নিাটারই কার্িসেবিািী েসরষদের সেবিািদে প্রাথিী িদত োরদবে। একজে নিাটার অেযােয নিাটার
দ্বারা নর্ নকাে েদের জেয সেবিাসিত িদত োরদবে;

(খ)

েিািসিব েদে একই বযসক্ত েু ই বার সেবিাসিত িদয় থাকদল সতসে উক্ত েদের জেয আর সেবিািদে প্রসতদ্বসন্ধতা
করদত োরদবে ো;

(গ)

সেবিািদের তাসরখেঃ কসেসটর নেয়াে ০২ (েু ই) বছর। প্রসত বছর ০১ নথদক ১৫ স দিম্বর এর েদধয সেবিািে
অেু সষ্ঠত িদব;

(ঘ)

সেবিািে কসেশেেঃ কার্িসেবিািী েসরষদের নেয়াে েভ সতির কেেদে ৩০ (সত্রশ) সেে আদগ কার্িসেবিািী েসরষে
িাধারণ েসরষদের িেিযদের েধয িদত সতে িেিয সবসশষ্ট একসট সেবিািে কসেশে গঠে করদব;

(ঙ)

সেবিািে কসেশদে ০১ (এক) জে কসেশোর এবাং ০২ (েু ই) জে িেিয থাকদবে। কার্িসেবিািী েসরষদের
নকাে িেিয সেবিািে কসেশদে অন্তর্রিভ িক্ত িদত োরদবে ো;

(ি)

সেবিািদের নিাট গেোর জেয অেযােয গেোকারীর িাদথ ০৩ (সতে) জে িেিয থাকদবে (র্ারা সব,সি,এি
উইদেন্ নেটওয়াদকির িেিয নথদক িিােসতর দ্বারা েদোেীত িদবে);

(ছ)

সেবিািে কসেশদের নকাে িেিয সেবিািদে প্রসতদ্বসন্ধতা বা নকাে প্রিাদর অাংশ সেদত োরদবে ো;

(জ)

সেবিািে কসেশে গসঠত িওয়ার ের ১৫ (েদের) সেদের েদধয সেবিািে ত সিল নঘাষণা করা িদব এবাং
ত সিল নঘাষণার ের েতুে নকাে িেিয নেয়া র্াদব ো। ত সিল নঘাষণার তাসরখ িদত ১০ (েশ) সেদের
েদধয সেবিািদের বযবস্থা গ্রিণ করদত িদব;

১৬।

(ঝ)

িকল িেিয নিাটার িদবে। সেবিািে কসেশে গঠদের ের নকাে েতুে িেিয েে নেয়া র্াদব ো;

(ঞ)

নকাে িেিয নিাট প্রোদের নেদত্র অেয িেদিযর প্রসতসেসধত্ব করদত োরদবে ো;

(ট)

নকাে েদে িোে িাংখযাক নিাট েড়দল নিই েেসট লটারীর োধযদে সেধিাসরত িদব;

(ঠ)

সেবিািে েসরিালো িাংক্রান্ত র্াবতীয় বযয় কার্িসেবিািী েসরষে সেবিাি করদবে;

( )

সেবিািদে নকাে প্রসতদ্বসদ্ধ একাসধক েদের জেয প্রসতদ্বসদ্ধতা করদত োরদবে ো।

উেদেষ্টা েসরষেেঃ
(ক)

কার্িসেবিািী েসরষদের িিায় িাধারণ িেিযদের েধয িদত িাংখযাগসরষ্ঠতার েতােত ও সিদ্ধাদন্তর সিসিদত
১০ (েশ) িেদিযর একসট উেদেষ্টা েসরষে গঠে করা িদব। উেদেষ্টা েসরষদের োরী ও েুরুষ অেু োত
িদব র্থাক্রদে ৬ : ৪। কার্িসেবিািী েসরষে উেদেষ্টা েসরষদের িেিয েদোেয়ে করদরে;

(খ)

উেদেষ্টা েসরষদের নেয়াে িদব ০২ (েু ই) বছর।

(গ)

উেদেষ্টা েসরষে প্রসত িার োদি কেেদে একবার িিায় সেসলত িদব। উেদেষ্টা েসরষদের কাদছ কার্িসেবিািী
েসরষদের েিািসিব নেটওয়াদকির তৎেরতা িম্পদকি প্রসতদবেে নেশ করদবে;

(ঘ)

উেদেষ্টা েসরষে কার্িসেবিািী েসরষেদক নকাে েরােশি প্রোে করদল কার্িসেবিািী েসরষে তা বাস্তাবায়দের
সবষয়সট সবদবিো করদবে;

(ঙ)

বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদির সিসেয়র িেিযবৃ দের েদধয িদত উেদেষ্টা েসরষদের িেিয েদোেয়ে নেয়া
র্াদব।

১৭।

তিসবল গঠে ও সিিাব েসরিালোেঃ নেটওয়াদকির একসট সেজস্ব তিসবল থাকদব। সেদম্নাক্ত উৎি িদত প্রাপ্ত আয়
দ্বারা এ তিসবল গঠে করা িদব;
১) (ক) বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদি কেিরত োরী কেিকতিাগদণর ‘বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি উইদেে নেটওয়াকি’ এর
িেিয সিদিদব অন্তিভ িসক্তর জেয প্রদয়াজেীয় িেিয স

(এককালীে) এবাং োসিক িাাঁোর োধযদে িাংগৃ িীত অথি;

(খ) Endowment Fund, অেু োে, িাোসজক নিবা ও সবসিন্ন আয়বধিক উন্নয়ে কার্িক্রে নর্েে সশো-প্রসশেণপ্রকাশো, নেলা ইতযাসে েসরিালোর োধযদে।
২) নেটওয়াদকির সিদ্ধান্তক্রদে নর্ নকাে কার্িক্রে দ্বারা িাংগৃ িীত অথি তিসবল সিিাদব ঢাকাস্থ নর্ নকাে ত সিলী
বযাাংদকর শাখায় িিােসত, েিািসিব ও নকাষাধযদের স্বােদর একসট সিিাব নখালা িদব।
৩) কার্িসেবিািী েসরষদের সিদ্ধান্ত অেু িাদর নকাষাধযে এবাং িিােসত অথবা েিািসিব-এর নর্ৌথ স্বােদর সিিাবসট
েসরিাসলত িদব।
৪) নেটওয়াদকির িকল সিিাব সেকাশ অেু দোসেত নকাে অস ট

ােি বা সিিাব সেরীের দ্বারা বাসষিক সিসিদত েীসরো

করদত িদব। নকাে অসিদর্াগ/ঘটোর নপ্রসেদত সেবন্ধেকারী কতৃে
ি ে সবষয়সট সরসিউ করদত োরদবে।
১৮।

সবসিন্ন ধরদণর িিা অেু ষ্ঠাে
ক. জরুরী িিােঃ
১. ০৩ (সতে) সেদের নোসটদশ িাধারণ েসরষদের জরুরী িিা আহ্বাে করা র্াদব। নোট িেদিযর
েু ই/তৃতীয়াাংশ অথবা অদধিদকর (৫০%) এর অসধক িেদিযর উেসস্থসতদত নকারাে েভ ণি িদব;
২. কার্িসেবিািী েসরষদের জরুরী িিা ২৪ ঘন্টার নোসটদশ আহ্বাে করা র্াদব। নোট িেদিযর অদধিক এর
নবশী িেদিযর উেসস্থসতদত নকারাে েভ ণি িদব।
খ. তলবী িিােঃ
১. নোট িেদিযর একান্ন শতাাংশ িেদিযর স্বােদর সবদশষ িাধারণ িিা আহ্বাদের অেু দরাদধর নপ্রসেদত
তলবী িিা আহ্বাে করদত িদব। িিার আদবেে প্রাসপ্তর ২১ (একুশ) সেদের েদধয তলবী িিা কার্িসেবিািী
কসেসট কতৃক
ি আহ্বাে ো করা িদল তলবী িেিযবৃ ে েরবতিী ১৫ (েদের) নোসটদশ িিা আহ্বাে করদত

োরদবে। তলবী িিা প্রসতষ্ঠাদের েপ্তদর অেু সষ্ঠত িদব। নোট িেদিযর েু ই/তৃতীয়াাংশ িেদিযর উেসস্থসতদত
নকারাে েভ ণি িদব।
গ. েুলতবী িিােঃ
১. িাধারণ েসরষদের িিা নকারাদের অিাদব স্থসগত করদল েরবতিী ১৫ (েদের) সেদের েদধয উক্ত িিা
অেু ষ্ঠাে করদত িদব। নি নেদত্র নকারাে েভ ণি ো িদল র্তজে িেিয উেসস্থত থাকদবে তাদের সেদয়ই িিা
অেু সষ্ঠত িদব;
২. কার্িসেবিািী েসরষদের িিা েরের েু ইবার নকারাদের অিাদব স্থসগত িদল তৃতীয়বার উেসস্থত িেিযদের
সেদয় িিা অেু সষ্ঠত িদব।
১৯।

গঠেতন্ত্র িাংদশাধে েদ্ধসতেঃ
১.

গঠেতদন্ত্রর নর্ নকাে সবষদয়র উের িাংদশাধেী আোর জেয উেসস্থত নোট িেদিযর েু ই/তৃতীয়াাংশ িেথিে

বা অেু দোেে প্রদয়াজে িদব। অতেঃের তা সেবন্ধেকারী কতৃিেদের সেকট নেশ করদত িদব। সেবন্ধেকারী কতৃিেে
কতৃিক নরক িিভক্ত করার ের তা কার্িকর িদব;
২.

নর্ নকাে ধরদণর সবতসকিত অবস্থার িৃ সষ্ট িদল গঠেতদন্ত্র র্া সকছ্ইু উদিখ থাকুক ো নকে ১৯৬১ িাদলর ৪৬

োং অধযাদেদশর (অধযাদেদশর োে) আওতায় প্রিসলত আইে অেু র্ায়ী নেটওয়াদকির িকল কার্িক্রে েসরিাসলত িদব।
৩.

নকাে কারদণ র্সে নেটওয়াদকির সবলু সপ্তর প্রশ্ন নেখা নেয় তদব নি নেদত্র নোট িেদিযর েু ই/তৃতীয়াাংশ

িেদিযর িম্মসতর প্রদয়াজে িেীিীে। েু ই/তৃতীয়াাংশ িেদিযর অেু দোেেক্রদে সেবন্ধেকারী কতৃিেদের কাদছ আদবেে
নেশ করদত িদব।
৪.

গঠেতদন্ত্রর সবষদয় নকাে বযাখযার প্রদয়াজে িদল বা নকাে সবতদকির িৃ সষ্ট িদল নিদেদত্র কার্িসেবিািী কসেসটর

সিদ্ধান্তই িভ ড়ান্ত বদল সবদবসিত িদব।
েসরসশষ্টেঃ
েসরসশষ্ট-১: প্রণীত শেথ সট িাংর্ু ক্ত করা িদলা।
সবসিএি উইদেে নেটওয়াদকির িেিযদের শেথ বাকয
আসে এই েদেি শেথ করসছ নর্, আসে সবসিএি উইদেে নেটওয়াদকির গঠেতদন্ত্র উসিসখত িকল সেয়ে ও সবসধ সবধাে
র্থার্থ িাদব োসেয়া িসলব এবাং সেবিািী কসেসট বা গঠেতদন্ত্রর সবধাে অেু র্ায়ী গসঠত নর্ নকাে কসেসট কতৃক
ি গৃ িীত সিদ্ধাদন্তর
প্রসত িবিো শ্রদ্ধাশীল থাসকব।
আসে আদরা শেথ কসরদতসছ নর্, আসে স্ব স্ব সবিাগীয় সবসধ সবধাে িাদেদে ও সবসিএি উইদেে নেটওয়াদকির গঠেতদন্ত্র
উসিসখত সেয়ে ও সবসধ সবধাে অেু র্ায়ী নেটওয়াকি কতৃক
ি অসেিত োসয়ত্ব োলদে িবিো িদিষ্ট থাসকব।

