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উত্তৰ-পূৱ ভাৰত শ্ৰীশ্ৰী হৰৰদেৱ সংঘ, কেন্দ্ৰীয় সৰিৰতৰ সংৰিধানৰ তৃতীয় সংস্কৰণ  

উত্তৰ-পূৱ ভাৰত শ্ৰীশ্ৰী হৰৰদেৱ সংঘ,  
কেন্দ্ৰীয় সৰিৰতৰ সংৰিধানৰ তৃতীয় সংস্কৰণ  

উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ িুখ্য-োৰ্্যযালয় গান্ধীিৰি গুৱাহাটীত অনুৰিত ১০-০১-২০২১ তাৰৰখ্ৰ োৰ্্যৰনি্াহেৰ 
সভাত গৃহীত আৰু পাঠশালাত ১১-০৪-২০২১ তাৰৰদখ্ অনুৰিত সংঘৰ সাধাৰণ পৰৰষেৰ সভাত অনুদিাৰেত 

 

অনুদেে -১ : 
অনুষ্ঠানৰ নাি :  “উত্তৰ-পূৱ  ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘ” 
ৰঠেনা:  কেন্দ্ৰীয় োৰ্য্যালয়, হৰৰদেৱ নগৰ, জালুকবাৰী, গুৱাহাটী, ডাক : গুৱাহাটী 

ৰবশ্বৰবেযালয়,  ৰজলা –কামৰূপ, ৰাজয: অসম, ৰপনদকাড: ৭৮১০১৪ । 
 িুখ্য োৰ্য্যালয়, গান্ধীবৰি, গুৱাহাটী, ডাক : ৰিলপুখুৰী, ৰজলা : কামৰূপ(মহানগৰ), 

ৰাজয: অসম, ৰপনদকাড: ৭৮১০০৩ । 
পঞ্জীয়ন নং: ২৬৭/৭৫-৭৬  
এদলো :  এই অনুষ্ঠানৰ এদলকা উত্তৰ-পূৱ  ভাৰত,আৱিযক অনুসৰৰ ইয়াৰ কমমৰ এদলকা 

বৃৰি কৰৰব পাৰৰব । 
কৱিচাইট/ইদিইল: www.haridevsangha.co.in / upbhs@haridevsangha.co.in  
 

অনুদেে -২ : সংজ্ঞা:  
ক) হৰৰদেৱ সংঘ : “উত্তৰ-পূৱ  ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘ” 
 ইংৰাজীত : UTTAR PUB BHARAT HARIDEV SANGHA” 

খ)  সংৰিধান: সংঘৰ অনুগামী সেসয সকলক গুৰুজনাৰ মতােিমদৰ  সৰিৰৱষ্ট ৰি নীৰত ৰনয়দমদৰ পৰৰচাৰলত হয়, 
সসই নীৰত ৰনয়ম সৰিৰৱষ্ট পুৰি  খদনই সংৰবধান । এই সংৰবধান খন ভাৰত চৰকাৰৰ ১৮৬০ চনৰ Society 
Act মদত প্ৰদিাজয হ’ব। 

গ) োৰ্য্যৰনিা্হে সৰিৰত: অনুদেে ১০মদত গৰিত সৰমৰত  
ঘ ) সৰিৰতৰ োৰ্য্যোল: সংঘৰ ৰি-বাৰষমক অৰধদৱিনখন গিন সহাৱাৰ পৰা েুবছৰ কাল  
ঙ) সেসয: সেসয ৰতৰন প্ৰকাৰ -১) আজীৱন সভয  ২) সাধাৰণ সেসয আৰু ৩) আনুষ্ঠাৰনে সেসয িা 

শাখ্া/ৰজলা/সত্ৰ আৰে অনুষ্ঠানৰ সেসয 
ঙ-১) আজীৱন সভয: ৰি সকদল সংঘৰ মতােিমক আেৰৰ লল অনুদেে-৭-২ ত ৰেয়া অনুসৰৰ সংঘৰ  

আজীৱন সেসযৰ তাৰলকাভুক্ত হ’ব ।  সংঘৰ আজীৱন সেসযৰ ৰিদকাদনা সাধাৰণ  
সভাত সভাটাৰধকাৰ ক্ষমতা িাৰকব।  

ঙ-২)  সাধাৰণ সেসয: গুৰুৰ মতােিমদৰ গৰিত উত্তৰ-পূৱ  ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ প্ৰৰত সমিমন জদনাৱা  
ৰি সকাদনা সলাদকই সাধাৰণ সেসয হ’ব ।  এদন সেসযৰ সকাদনা সভাটাৰধকাৰ  
নািাৰকব ।   
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উত্তৰ-পূৱ ভাৰত শ্ৰীশ্ৰী হৰৰদেৱ সংঘ, কেন্দ্ৰীয় সৰিৰতৰ সংৰিধানৰ তৃতীয় সংস্কৰণ  

ঙ-৩)  আনুষ্ঠাৰনে সেসয: (িাখা/ৰজলা/সত্ৰ আৰে অনুষ্ঠানৰ সেসয) মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰৰদেৱ  
মহাপ্ৰভুৰ মতােিমদৰ গৰিত উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ প্ৰৰত আনুগতয তিা  
সমিমন জদনাৱা ৰিদকাদনা ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠান /সত্ৰই (অনুদেে-৭-১ অনুসৰৰ) সেসযৰ  
তাৰলকাভুক্ত হ’ব । 

অনুদেে – ৩ : সংঘৰ প্ৰতীে  
১)  উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতীকৰ সামৰিক আকাৰ বৃত্তাকাৰ হ’ব । প্ৰতীকদটাৰ ওপৰ অংিত 

“সতযং পৰং ধীমৰহ” আৰু তলৰ অংিত “উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘ” ৰলখা িাৰকব । মাজৰ অংিত 
িাৰকব িৰাইৰ ওপৰত ভাগৱত িাস্ত্ৰ (প্ৰতীক ৰচহ্নৰ নমুনা পৰৰৰিষ্ট-৪ ত সংলগ্ন কৰৰ ৰেয়া হল ) । 
সংঘৰ স্বীকৃৰত প্ৰাপ্ত সকদলা িাখাই ৰলখা সকদলা ৰচৰি পত্ৰদতা সসই প্ৰতীক ৰচহ্ন বযবহাৰ কৰৰব লাৰগব।  

 

অনুদেে – ৪ : সংঘৰ পতাো  
উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ িাৰা অনুদমাৰেত পতাকা খনৰ আকৃৰত ৩/২ অনুপাতত 

হ’ব । পতাকা খনৰ ওপৰৰ আধা অংি পাতল হালধীয়া আৰু তলৰ আধা অংি বগা বৰণৰ হ’ব । 
মাজত সংঘৰ সগালাকাৰ প্ৰতীক ৰচহ্ন প্ৰৰতফৰলত হ’ব । সংঘৰ প্ৰতীক ৰচহ্নৰ বযাসৰ সজাখ পতাকা খনৰ 
প্ৰস্থৰ আধা হ’ব লাৰগব। 

এই পতাকা বাৰষমক আৰু ৰি-বাৰষমক সভাত সৰ্ম্ান সহকাদৰ ৰাৰতপুৱা ৯ বজাৰ ৰভতৰত 
উদত্তালন হ’ব লাৰগব । অৰতৰৰক্ত ৰকছুমান সৰু পতাকা আৱিযক হ’সল ৩/২ অনুপাতত মূল পতাকাৰ 
আৰহমত প্ৰস্তুত কৰৰব পাৰৰব। এই ৰনদদমিনা ৰজলা/আঞ্চৰলক িাখা সৰমৰত সমূদহও মাৰন চৰলব লাৰগব।  
সংঘৰ পতাকা সামূৰহক ভাদব উদমাচন কৰৰদল অৰত কদমও উদত্তালকৰ  ১০ িতাংি মৰহলা উদত্তালক 
িাৰকব লাৰগব ।  

সংঘই অৰভজ্ঞ বযৰক্তৰিাৰা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰৰদেৱৰ ৰবৰৰচত এৰট গীত সুৰ কৰৰ পতাকা উদত্তালনৰ সময়ত সগাৱাৰ 
বাদব গৃহীত কৰৰ ল’ব । ৰনবমাৰচত আৰু গৃহীত সহাৱাৰ ৰপছত  গীতদটাৰ কিা আৰু স্বৰৰলৰপ ৰপছলল সংৰবধানত 
সৰিৰৱষ্ট কৰা হ’ব। 

অনুদেে -৫ : লক্ষ্য আৰু উদেশয: 
ক) সাংগিৰনক সংহৰত স্থাপন কৰা । 
খ)  হৰৰদেৱ গুৰুজনাৰ জীৱন আেিমদৰ জাৰত, বণম, সম্প্ৰোয় ৰনৰবমদিদষ সকদলা মানুহৰ মাজত সনাতন লবৰেক 

ভাগৱতী  লবষ্ণৱ ভৰক্ত ধমম প্ৰচাৰ কৰা । 
গ)  লবষ্ণৱ মহাপুৰুষ সকলৰ তত্ত্ব, েিমন, জ্ঞান  অধযয়ন আৰু সমন্বয় সাধনৰ জৰৰয়দত জাতীয় ঐকযৰ বাদব 

প্ৰদয়াজনীয় বযৱস্থা িহণ কৰা । 
ঘ) মানৱ সসৱাই এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষয । নাৰী, পুৰুষ,ৰিশু আটাইদৰ প্ৰৰত সমমিমযাো বহন কৰা । 
ঙ)  মানব সসৱা আৰু নৱ লবষ্ণৱ ভৰক্ত ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় ৰবষয়ৰ অনুসন্ধান আৰু গদৱষণাৰ কািময হাতত সলাৱা । 
চ)  গুৰুজনাৰ আেিম প্ৰচাৰ আৰু ৰবকািৰ বাদব প্ৰদয়াজনীয় ধৰ্ম্ম, সমাজ-সংসৃ্কৰত,সাৰহতযৰ আদলাচনা আৰু 

পুৰি-পাাঁৰজ,গীত-পে, জীৱন-চৰৰত প্ৰভৃৰত সংিহ আৰু ৰচনা কৰাৰ বযৱস্থা কৰা ।  
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জ)  সংঘৰ সকন্দ্ৰস্থল গুৱাহাটীত সকন্দ্ৰীয় কািমযালয়, মুখয-কািমালয়, মি-মৰিৰ,অৰতৰিিালা, গদৱষণা সকন্দ্ৰ আৰে  
সংস্থাৰপত কৰা আৰু গুৰুজনাই স্থাপন কৰৰ  সিাৱা সত্ৰ সমূহ, সৃ্মৰত-দসৌধ প্ৰভৃৰতৰ অনুসন্ধান কৰৰ 
উপিুক্ত সংৰক্ষণ আৰু উিয়নৰ বযৱস্থা কৰা । 

ঝ)  ৰচত্ৰকলা, সভাগৃহ, ৰিক্ষানুষ্ঠান, শুশ্ৰূষাগাৰ আৰে বা লবষ্ণৱ ধৰ্ম্মীয় সগাসাাঁই ঘৰ / নামঘৰ, সত্ৰ আৰে ৰবৰভি 
িাইত স্থাপন কৰা । 

ঞ)  সামাৰজক ৰবকাি আৰু কৃৰষ্টমূলক আাঁচৰন পৰৰকল্পনা তিা পৰৰচাৰলত কৰা । 
ট)  অসমৰ সকদলা জনদগাষ্ঠীৰ মাজত ঐকয, সংহৰত, সমন্বয় স্থাপন কৰা । 
ি)  সমাজৰ েুৰ্ব্মল সেণীৰ ৰভি সক্ষত্ৰত সংঘই সসৱা আগবদ াৱা আৰু কলযাণ সাধন কৰা । 
ড)  সেিৰ জনৰহলতষী সকদলা কামত পেদক্ষপ িহণ কৰা । 
ঢ) কৃৰষ, পশুপালন, বৃক্ষদৰাপন আৰে কামত সহায় সহদিাগ আগবদ াৱা ।  
ণ)  বতমমানৰ পৰৰবৰতমত সমাজ বযৱস্থাৰ প্ৰৰত লক্ষয ৰাৰখ সংঘৰ কামত প্ৰিুৰক্ত ৰবষয়ৰ বযৱস্থা প্ৰদয়াগ কৰা  
ত)  অসমৰ সবৌৰিক সমাজত উদেখনীয় অৱোন িকা উপিুক্ত এগৰাকী বযৰক্তক েুবছৰৰ অন্তদৰ অন্তদৰ 

(অিমাৎ ৰিবাৰষমক অৰধদৱিনত অিবা উপিুক্ত স্থানত ) “হৰৰদেৱ বাঁটা” প্ৰোন কৰা আৰু ইয়াক চৰকাৰী 
ভাদব মানযতা ৰেয়াৰ বযৱস্থা কৰা । 

ি) সমূহ সত্ৰৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰা । 
ে)  সাংগিৰনক ৰেি মজবুত কৰা । সসইবাদব সাংগিৰনক সম্পােক সকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰোন আৰু 

সতদখত সকলৰ সাংগিৰনক পৰামিম িহণ কৰা । 
 

অনুদেে -৬ : েি্  আঁচৰন: 
ক)  উদেৰখত লক্ষযত উপনীত হ’বলল সংঘই ভাৰতীয় সংৰবধানৰ গণ্ডীৰ ৰভতৰত িাৰক ৰনম্নৰলৰখত বযৱস্থা সমূহ 

িহণৰ বযৱস্থা কৰৰব : 
ক-১) সভা-সৰমৰত, অধযয়নদকন্দ্ৰ, বকৃ্ততা অনুষ্ঠান, আদলাচনা চক্ৰ, সংঘৰ বাৰষমক অৰধদৱিন, 

কািমৰনবমাহক সৰমৰত, ৰভন ৰভন স্থানত এবছৰৰ অন্তদৰ অন্তদৰ সাধাৰণ অৰধদৱিন আৰু েুবছৰৰ 
মূৰত ৰিবাৰষমক অৰধদৱিন আহ্বান কৰা । 

ক-২) সংঘৰ লক্ষয আৰু উদদিযৰ ৰবষদয় ৰকতাপ, আদলাচনী, পুৰিকা, প্ৰাচীৰ পত্ৰ, মুখপত্ৰ আৰেৰ 
লগদত লবষ্ণৱ গুৰুজনাৰ ওপৰত গদৱষণাৰ পৰৰদবি গিন কৰা । 

ক-৩) সংঘৰ লক্ষয আৰু  উদদিযৰ লগদত সংঘৰ ৰস্থৰত সুেৃ  কৰৰবলল ৰতৰনখলপীয়া সৰমৰত গিন 
হ’ব সিদন ১) সংঘৰ শাখ্া সৰিৰত, ২) ৰজলা িা আঞ্চৰলে সৰিৰত (ৰজলা ৰভৰত্তক), ৩) কেন্দ্ৰীয় 
সৰিৰত গিন কৰৰব ।  

ক-৪) সত্ৰাৰধকাৰ সমূহৰ মাজত এখন সমন্বয় সৰমৰত গিন কৰৰ গুৰুজনাৰ ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰত সহায়ক সহাৱা 
ধৰদণদৰ নীৰত-ৰনয়ম ৰনিমাৰণ কৰৰব আৰু সত্ৰ সমূদহ সৰু্ম্খীন সহাৱা সকদলা সমসযা সমাধানৰ 
বাদব সংঘই আগভাগ ল’ব । 
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ক-৫) সংঘৰ লহ চৰকাৰী-দবচৰকাৰী অনুষ্ঠান, সবঙ্ক বা অনয ৰবত্তীয় প্ৰৰতষ্ঠানৰ পৰা ঋণদক ধৰৰ পুাঁৰজ 
সংিহ কৰা,স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পৰত্ত অজমন (আৱিযক হ’সল নূযনতম মূলয ৰে হ’সলও) কািময 
সম্পােন কৰৰব । এই সক্ষত্ৰত কািমযৰনবমাহক সৰমৰতৰ অনুদমােন আৱিযক হ’ব । 

ক-৬) সংঘৰ লক্ষয আৰু উদদিয আগব াই ৰনয়াৰ বাদব সংৰিষ্ট কতৃ্তমপক্ষক বা আৱিযক সহাৱা স্থানত 
সিাগাদিাগ কৰাৰ লগদত স্থানীয় এদলকাৰ ৰাইজৰ সন্তুৰষ্টৰ অদিম মদনাদিাগ ৰেয়া । 

ক-৭) সংঘৰ লক্ষয আৰু  উদদিয সৰিক ভাদব ৰূপায়ণ কৰাৰ বাদব আৱিযকীয় সংঘৰ অৰধৰনয়ম 
আৰু  উপৰবৰধ প্ৰণয়ন কািমযৰনবমাহক সৰমৰতদয় িহণ কৰা । 

ক-৮) বতমমানৰ গৰতিীল সমাজত প্ৰচৰলত প্ৰিুৰক্ত ৰবেযাৰ প্ৰদয়াজনীয়তা সকাদনা অনুষ্ঠাদন আওকাণ 
কৰৰব সনাৱাদৰ । ইয়াৰ লগদত খাপ সখাৱালক এৰট প্ৰিুৰক্তৰবেযাৰ সকাষ স্থাপন কৰৰ কাম-কাজ 
আগুৱাই ৰনব লাৰগৰ । এই সংঘৰ এৰট ৰনজস্ব “সৱবচাইট” ৰবভাগীয় সম্পােদক খুৰল ৰেয়াৰ 
লগদত পৰৰচালনা কৰা । 

ক-৯) িুৱক-িুৱতী সকলৰ হতািাৰ অন্ত সপলাই বা গুৰুজনাৰ প্ৰৰত আনুগতয বৃৰিৰ বাদব আৰু 
সমাজৰ ৰবৰভি বগমৰ মাজত গিনমূলক প্ৰদচষ্টাৰ আৱিযকতাৰ প্ৰৰত উদ্গৰন সিাগাবলল “উত্তৰ-
পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘ”ৰ সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ সংৰিষ্ট ৰবষয়ৰ ওপৰত সদচতনতা আৰনবলল 
কািমযবযৱস্থা হাতত ল’ব । 

ক-১০) উত্তৰ-পূৱ-ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ েৃৰষ্টভঙ্গী এদন সহাৱা উৰচত িাদত ৰাজযবাসীদয় 
লনৰতক, সবৌৰিক, সাংসৃ্কৰতক  আৰু সামাৰজক সম্প্ৰীৰত গৰ  সতালাৰ সক্ষত্ৰত ৰেহা পৰামিম আিা 
কৰৰব পাদৰ আৰু তাৰ বাদব উপিুক্ত বাৰষমক পৰৰকল্পনাৰ ৰূপদৰখা প্ৰস্তুত কৰা । 

 

অনুদেে-৭: সেসয ভৰত্ত্:- 
সংঘৰ সেসয ভৰত্তম ৰতৰন ধৰণৰ হ’ব : 

৭-১) শাখ্া আৰু ৰজলা িা আঞ্চৰলে শাখ্াৰ পঞ্জীয়নদৰ্যাদগ সেসয ভৰত্ত ্

৭-২) আজীৱন সেসয ভৰত্ত ্

৭-৩) সাধাৰণ সেসয 
ক) শাখ্া আৰু ৰজলা িা আঞ্চৰলে শাখ্াৰ পঞ্জীয়নদৰ্যাদগ সেসয ভৰত্ত্: সমূহ হৰৰদেৱ পন্থী সত্ৰদক 

উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘই সংঘৰ িাখা-সত্ৰ ৰহচাদপ স্বীকৃৰত ৰেব ।  গুৰুজনাৰ আেিমদৰ 
স্থাৰপত সগাসাাঁই ঘৰ / নামঘৰ আৰেদতা এই বযৱস্থা প্ৰদিাজয হ’ব । িাখা-সত্ৰ সমূহক উপিুক্ত 
পঞ্জীয়ন নম্বৰ আৰু ৰেনাঙ্ক ৰে সংৰবধানৰ পৰৰৰিষ্ট-২ ত ৰেয়া আৰহমত এখন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰোন 
কৰৰব । ইয়াৰ বাদব নৱীকৰণ তিয তিা ক্ৰৰমক নম্বৰ িৃংখলাবি ভাদব ৰলৰপবি িাৰকব লাৰগব। 
ৰজলা সৰমৰতদৰা এদন স্বীকৃৰত প্ৰোন কৰাদটা বাধযতামূলক । ৰজলা/আঞ্চৰলক সৰমৰত সমূহৰ 
সক্ষত্ৰত সকাদনা মাছুল নািাৰকব । ইয়াৰ বাদব এখন ৰবদিষ বহী িাৰকব আৰু  সৱব্-
ছাইট(website)ত ইয়াৰ অন্তভুমৰক্ত কৰৰব, ি’ত িাখাসমূহৰ সমূ্পণম ৰিকনা আৰু সিাগাদিাগৰ 
ৰবৱৰণ িাৰকব । সংঘৰ বতমমানলল অন্তভুমক্ত সকদলা িাখাদক ইয়াৰ ৰনয়মীয়াকৰণ কৰৰদল হ’ব।  
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খ) আজীৱন সেসয ভৰত্ত্: মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰৰদেৱ মহাপ্ৰভুৰ জীৱন েিমনতা, আেিম আৰু উত্তৰ-
পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ সংৰবধান,ৰনয়ম আৰে মাৰন চৰলবলল প্ৰস্তুত ৰিদকাদনা সডকা, মৰহলা 
বা প্ৰাপ্ত-বয়স্ক সলাদক সংঘৰ আজীৱন সেসয ভৰত্তম বহীত ৩০০.০০ (ৰতৰনি টকা) এককাৰলন 
বৰঙৰন ৰে আৰু পৰৰৰিষ্ট-১ অনুিায়ী আদৱেনৰ প্ৰপত্ৰ জমা ৰে আজীৱন সেসযভুক্ত হ’ব পাৰৰব। 
এই সেসয ভৰত্তম বৰঙৰণ সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতত জমা হ’ব । ৰহিুধৰ্ম্মৰ বাৰহদৰও মহাপুৰুষ জনাৰ 
জীৱন েিমন আৰু লিলীৰ প্ৰৰত েিািীল অনয ধৰ্ম্মৰ মানুদহও আজীৱন সভয হ’ব পাৰৰব । 
িৰেও সতওাঁদলাকৰ ধৰ্ম্মীয় ৰি সকাদনা অনুষ্ঠান, সংঘৰ সকাদনা িাখা-সৰমৰত, আঞ্চৰলক সৰমৰত বা 
সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতত অনুষ্ঠান পাৰতব সনাৱাৰৰব আৰু প্ৰতযক্ষ ভাদব সংঘৰ সকাদনা ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠানত 
সিাগোন কৰৰব সনাৱাৰৰব । পৰৰৰিষ্ট-৩ অনুিায়ী আজীৱন সেসযভুক্ত বযৰক্তক সংঘৰ তৰফৰ 
পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ ৰেয়া হ’ব। 

   সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতদয় িাখা ৰভৰত্তক সকদলা আজীৱন সেসযৰ নাম কৰম্পউটাৰ পিৰতত 
সমূ্পণম নাম, ৰিকনা আৰু সফান নং ৰলৰপবি কৰৰ প্ৰচাৰ কৰৰবলল প্ৰিুৰক্ত সকাষৰ োৰয়ত্বত 
িাৰকব আৰু সেসয অন্তভুমৰক্ত প্ৰৰক্ৰয়া এই সকাষদটাদৱ প্ৰধান সম্পােক, সভাপৰত, কািমকৰী 
সভাপৰত, সাংগিৰনক সম্পােক, সকাষাধযক্ষৰ সহায়ত পালন কৰৰব । অৱদিয ইয়াৰ এখন 
পঞ্জীয়ন বহীও িাৰকব । ( ইয়াৰ এখন প্ৰপত্ৰ ইয়াৰ লগত গাাঁৰি ৰেয়া হ’ল ) । সংঘৰ আজীৱন 
সেসযৰ সভাটাৰধকাৰ িাৰকব। 

গ)  সাধাৰণ সেসয: আজীৱন সেসযৰ বাৰহদৰও সকদলা িাখা, সত্ৰ বা ৰজলাদত ৰিদকাদনা 
বযৰক্ত গুৰুৰ আেিমৰ প্ৰৰত অনুপ্ৰাৰণত লহ সাধাৰণ সেসয ৰহচাদপ ভৰত্তম হ’ব পাদৰ ।  প্ৰদয়াজন 
হ’সল সাধাৰণ সেসয ভৰত্তমৰ বাবে মাছুল ৰনৰৰখ িাখা বা সত্ৰসমূদহ ৰিক কৰৰব । এদন সেসযৰ 
সভাটাৰধকাৰ নািাদক।  

 

অনুদেে – ৮  আঞ্চৰলে / ৰজলা সৰিৰত 
৮ -১) আঞ্চৰলক / ৰজলা সৰমৰত: এই সৰমৰতখদন ৰজলাখনৰ িাখাসমূহৰ সংগিক আৰু নীৰত ৰনিমাৰণ সমন্বয়ক 

ৰহচাদপ কাম কৰৰব । প্ৰদতযক ৰজলাৰ সভৌদগাৰলক এদলকাৰ ৰভতৰত িকা প্ৰদতযক িাখা-সৰমৰতৰ পৰা 
চাৰৰজনলক ৰনৰ্ব্মাৰচত সেসযৰিাৰা (ৰজলাৰ নাম ৰভৰত্তক) ৰজলা িাখা বা আঞ্চৰলক িাখা  গিন হ’ব।  

 আঞ্চৰলক/ৰজলা সৰমৰতত এজন সভাপৰত, উপসভাপৰত, এজন সম্পােক, সাংগিৰনক সম্পােক, 
সহঃসম্পােকৰ লগদত ১২ জনৰ পৰা ১৬ জনৰ কািমকৰী সেসযদৰ গৰিত হ’ব । সম্পােক এই সৰমৰতৰ 
আহ্বায়ক হ’ব আৰু ৰহচাপ ৰক্ষক ৰহচাদপ কাম কৰৰব । িাখা সমূহৰ পৰা ৰনৰ্ব্মাৰচত বাকী সেসয 
আঞ্চৰলক কািমকৰী সেসয ৰহচাদপ িাৰকব । অৱদিয আঞ্চৰলক সৰমৰতদয় প্ৰদয়াজন অনুভৱ কৰৰদল সকাদনা 
নতুন পেবী সৃৰষ্ট কৰৰ ল’ব পাৰৰব । এই আঞ্চৰলক সৰমৰতদয় ৰজলা ৰভৰত্তক সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ সহায়ত 
ৰজলাখনত প্ৰচাৰ আৰু ৰবৰভি নতুন িাখা গিনত সহায় কৰৰব । সকাদনা িাখাৰ সকদলা ওজৰ আপৰত্ত 
বা ৰিদকাদনা কিাই সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতক জনাব, ৰিদহতু আঞ্চৰলক সৰমৰতৰ সভাপৰত আৰু সম্পােক েুজন 
সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ পদেন সেসয হ’ব। এই সৰমৰতদয় প্ৰদয়াজনত িাখা-সৰমৰত গিন প্ৰৰক্ৰয়াত সকন্দ্ৰীয় 
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কািমযৰনবমাহক সৰমৰতৰ কািমকৰী সভাপৰতিয়ৰ সদত আদলাচনা কৰৰ নীৰত ৰনদদমিনা ৰেব, আৰু সসই 
ৰবষদয় সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতক অবগত কৰৰব। প্ৰৰতদটা িাখাৰ এদলকাত িকা আজীৱন সেসযসকল 
স্বাভাৰবকদত সকন্দ্ৰীয় সৰমৰত আৰু আঞ্চৰলক সৰমৰতৰ সেসয হ’ব । আঞ্চৰলক সৰমৰতলল সকাদনা নীৰত 
ৰনদেমিনা িাৰকদল সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতদয় ৰলৰখত ভাদব জনাব পাৰৰব । অৰত কদমও চাৰৰখন আঞ্চৰলক 
সৰমৰতদয় সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতক জৰুৰী সকন্দ্ৰীয় কািমযৰনবমাহক সভা পাৰতবলল বাধয কৰৰবৰ বাদব আদবেন 
কৰৰব পাদৰ।  

 

অনুদেে – ৯:  আজীৱন সেসযৰ সাধাৰণ পৰৰষে 

ক)   একমাত্ৰ  আজীৱন সেসযৰ িাৰা সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতদয় বছৰত কদমও এবাৰ সাধাৰণ পৰৰষে অনুৰষ্ঠত 
কৰৰব লাৰগব আৰু প্ৰদয়াজন হ’সল বছৰৰ মাজত এবাৰ বা তদতাৰধক ৰবদিষ সাধাৰণ পৰৰষেৰ সভা পাৰতব 
পাদৰ । প্ৰৰত েুবছৰৰ মূদৰ মূদৰ কািমৰনবমাহক সৰমৰত গিন আৰু প্ৰৰত বছদৰ আয়-বযয় ৰহচাপ োৰখল কৰাদটা 
বাধযতামূলক । এই সভাই বাদজট িহণৰ উপৰৰও মূল কািমযপিৰত ৰনিমাৰণ কৰৰব । সাধাৰণ পৰৰষে সভাই 
সংঘৰ উিমতম কতৃ্তমপক্ষ হ’ব ।  

  সকদলা বাৰষমক অৰধদৱিনৰ জাননী সকদলা সেসযক ৰেব লাৰগব । এই জাননী বহুলভাদব প্ৰচাৰৰত 
বাতৰৰ কাকত আৰু ই-দমইল,ৱাট্সএপ, আৱিযক অনুসৰৰ সফানদিাদগ কদমও ২০ ৰেন আগদত জনাব লাৰগব।  

খ)  মূল সংঘৰ আজীৱন সেসযদৰ সাধাৰণ সভযৰ মুি পাাঁচ ভাগৰ এভাগ (৫:১) বা ৫০ (পঞ্চাি) জন সেসযৰ 
উপৰস্থৰতদকই সাধাৰণ পৰৰষেৰ সভাৰ িূল ৰহচাদপ গণয কৰা হ’ব ।  

 

অনুদেে – ১০: সংঘৰ োৰ্যৰ্নি্াহে সৰিৰত গঠন : 
ক)  সংঘৰ সাধাৰণ পৰৰষেৰ সভাই কািমৰনবমাহক সৰমৰত গিন কৰৰব । ২৮ জন সেসয সাধাৰণ সভাই ৰনিমাৰৰত 

কৰৰব । সংঘৰ কািমযৰনবমাহকৰ সুৰবধাৰ বাদব আৱিযক হ’সল পৰবত্তমী সময়ত কািমকৰী সভাৰ অনুদমােন 
সদপদক্ষ সভাপৰতদয় অৰতৰৰক্ত ভাদব ৭(সাত) জন সভাটাৰধকাৰ িকা সেসয ৰহচাদপ অন্তভুমৰক্ত কৰৰব পাৰৰব। 
ইয়াৰ উপৰৰও ৰপছলল গিন হ’ব লগা উপ-সৰমৰত সিদন :- মৰহলা সৰমৰত, িুব-কলযাণ সৰমৰত, সত্ৰাৰধকাৰ 
সৰমৰত আৰু ৰজলা সৰমৰতৰ সভাপৰত, সম্পােক আৰু ৰবগত কািমযকালৰ প্ৰাক্তন সভাপৰত, সম্পােক পদেন 
সেসয ৰহচাদপ ইয়াৰ সেসয হ’ব বা সতওাঁদলাকৰ িাৰা ৰনৰ্ব্মাৰচত ২ জনলক পদেন সেসয (অনুদেে-১০-ছ 
মদত) ৰহচাদপ িাৰকব। পদেন সেসযৰ সভাটাৰধকাৰ িাৰকব। সাধাৰণ পৰৰষেৰ সভাই ৰনৰ্ব্মাৰচত ২৮ জন 
সেসযৰ মাজৰ পৰা ১৭  জন ৰবষয়ববীয়া আৰু বাকী সেসয কািমকৰী সেসয ৰহচাদপ িাৰকব । 

খ)  উপদেষ্টা িণ্ডলী:  সাধাৰণ সভাই ৫ জন বা তদতাৰধক উপদেষ্টা ৰনৰ্ব্মাচন কৰৰব  । সতদন বযৰক্ত 
সংঘৰ সেসয হ’ব লাৰগব । অৱদিয সকাদনা উপদেষ্টাৰ  সভাটাৰধকাৰত ক্ষমতা নািাৰকব । উপদেষ্টা ৫জনৰ 
এজন আইনজ্ঞ বযৰক্ত সহাৱাদটা বাঞ্ছনীয় । ৰি সকাদনা কাৰণদত নহওাঁক িৰেদহ সাধাৰণ সভাত ৰনবমাৰচত নহয় 
সতদন্ত সসই িাই কািমযৰনবমাহদক পূৰণ কৰৰব ।   
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গ)  পৃষ্ঠদপাষে িণ্ডলী:  সাধাৰণ সভা  বা  কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় সবমাৰধক ২ জন পৃষ্ঠদপাষক ৰনৰ্ব্মাচন 
কৰৰব  পাৰৰব  । সতদন বযৰক্ত সংঘৰ সেসয হ’ব লাৰগব ( নহ’সলও হ’ব ) । অৱদিয সকাদনা পৃষ্ঠদপাষকৰ 
সভাটাৰধকাৰত ক্ষমতা নািাৰকব । 

ঘ)  োৰ্যৰ্নিা্হে সৰিৰতৰ ৰিষয় িাি: সংঘৰ কািমৰনবমাহক সৰমৰতত এজন সভাপৰত, েুজন কািমকৰী সভাপৰত, 
েুজন উপসভাপৰত, এজন প্ৰধান সম্পােক, েুজন িুটীয়া সম্পােক, এজন ৰবত্ত সম্পােক, েুজন  সহঃসম্পােক, 
এজন প্ৰচাৰ সম্পােকৰ উপৰৰও পাাঁচজন সংগিৰনক সম্পােক ৰহচাদপ িাৰকব । মুি ১৭ জন কািমৰনবমাহক 
সৰমৰতৰ ৰনৰ্ব্মাৰচত ৰবষয় বাব িাৰকব । প্ৰিুৰক্তৰবেযাৰ ৰিতান প্ৰচাৰ সম্পােকজনৰ হাতত নযি িাৰকব ।  

ঙ) উপ-সৰমৰত সমূহ সাধাৰণ পৰৰষেৰ সভাই আৰু প্ৰদয়াজনৰ তাৰগোত কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ সনতৃত্বত গিন 
কৰৰব ।  

চ)  উদেখ িাদক সি সংঘৰ সভাপৰত জদন এদকলদগ বা সবদলদগ সবদলদগ সবমাৰধক েুটা কািমযকাল সমূ্পণম কৰাৰ 
ৰপছত ভৰৱষযতলল পুনঃ সসই পেত ৰনৰ্ব্মাৰচত হ’ব সনাৱাৰৰব ।  

ছ) ৰজলা সৰমৰত, মৰহলা সৰমৰত, িুব-কলযাণ সৰমৰত, সত্ৰাৰধকাৰ সৰমৰতৰ সভাপৰত বা সম্পােক সকাদনা এজন 
িৰেদহ সাধাৰণ পৰৰষেৰ সভাত ৰনৰ্ব্মাৰচত কদৰ সতদনদক্ষত্ৰত ৰনৰদমষ্ট সৰমৰতখদন ৰবকল্প নাম সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতক 
ৰলৰখত ভাদব জনাব লাৰগব ।  

জ)  সংঘৰ ৰিষয়িিীয়াৰ অহ্তা : সংঘৰ মূল ৰবষয়ববীয়াৰ বাদব সকদলা ৰনবমাৰচত বযৰক্ত সনাতন পন্থাৰ 
মহাপ্ৰভু শ্ৰীশ্ৰী হৰৰদেৱ গুৰুৰ প্ৰৰত আনুগতয িকা বযৰক্ত হ’ব লাৰগব । এই সক্ষত্ৰত সভাপৰত, কািমকৰী 
সভাপৰত আৰু প্ৰধান সম্পােক সকল হৰৰদেৱ পন্থাৰ সহাৱাদটা ৰনতান্ত বাঞ্ছনীয় ।  

 

অনুদেে – ১১:  ৰনৰ্ব্্াচন 

ক) ৰি-বাৰষমক অৰধদবিনত উপৰস্থত িকা সংঘৰ আজীৱন সেসযইদহ ৰনৰ্ব্মাচনত প্ৰিাৱক বা সমিমক হ’ব পাৰৰব। 
প্ৰিাৱক বা সমিমদক প্ৰিদম ৰনজৰ পৰৰচয় আজীৱন সেসয ৰহচাদপ ৰেয়াৰ ৰপছতদহ প্ৰিাৱক বা সমিমক ৰূদপ 
ৰনজৰ বক্তবয ৰাৰখব পাৰৰব অনযিা সতদন প্ৰিাৱ অলবধ বুৰল ধৰৰ  সলাৱা হ’ব আৰু প্ৰিাৰবত পেদটা 
িহণদিাগয কৰৰ আৱিযক অনুসৰৰ ৰপচত কািমৰনবমাহক সৰমৰতত সসই িাই পূৰণ কৰৰব ।  

খ)  সাধাৰণ সভাৰ কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ সকাদনা পেবীৰ বা সকাদনা সেসযৰ বাদব এজন  প্ৰিাৱক, আৰু এজন 
সমিমক িাৰকব। অৱদিয প্ৰিাৱদক ৰনবমাচন কৰা নাম আৱিযক হ’সল উিাই ল’ব পাৰৰব । এজন প্ৰিাৱদক 
এজনতলক সবৰছ নাম প্ৰিাৱ কৰৰব সনাৱৰৰব ।  

গ)  এটা পেবীৰ বাদব এজনতলক সবৰছ নাম প্ৰিাৱ হ’সল উপৰস্থত িকা সেসযৰ গৰৰষ্ঠ সংখযাৰ সভাটৰ িাৰা 
ৰনৰ্ব্মাৰচত বুৰল সঘাষণা কৰৰব । এই বযৱস্থা সমৌৰখক বা সবলট সিাদগ ৰনিমাৰণ কৰৰব । অৱদিয প্ৰিাৰবত বযৰক্ত 
ৰি সকাদনা এজদন প্ৰিাৱকৰ অনুমৰত সনাদলাৱালক ৰনজৰ নাম ৰবষয়বাবৰ পৰা উিাই ল’ব পাদৰ ।  

ঘ) সভাই আৱিযক সবাদধ এজন অৰভজ্ঞতা সম্পি বযৰক্তক / সেসযক ৰনৰ্ব্মাচনী ৰবষয়া ৰহচাদপ ৰনিুক্ত কৰৰব 
পাদৰ বা পুৰৰণ সৰমৰতৰ সভাপৰতৰ তোৰকত ৰনৰ্ব্মাচন প্ৰৰক্ৰয়া চলাই ৰনব পাদৰ । এই ৰসিান্ত পুৰৰণ 
সৰমৰতৰ কতৃমত্বত িাৰকব।  
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অনুদেে – ১২: োৰ্য্যৰনি্াহে সভাৰ োৰয়ত্ব 

১)  সংঘৰ লক্ষয আৰু উদদিয আগত ৰাৰখ সকদলা কামৰ ৰূপদৰখা লতয়াৰ কৰৰ সংঘক সৰ্ম্ান সহকাদৰ আগুৱাই 
ৰনয়াৰ োৰয়ত্ব িাৰকব । 

২) সংঘৰ সকদলা িাখা সৰমৰত, আঞ্চৰলক  / ৰজলা সৰমৰতৰ লগত সিাগাদিাগ ৰক্ষা কৰৰ সংঘৰ শ্ৰীবৃৰিৰ বাদব 
োৰয়ত্ব কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ ওপৰত নযি িাৰকব ।  

৩) বছৰত কদমও ৪ (চাৰৰ) খন কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ সভা পাৰতব লাৰগব । কািমযৰনবমাহক ৰিদকাদনা ৰতৰনখন 
সভা গুৱাহাটীৰ বাৰহৰত পাৰতব ।  

৪)  সংঘৰ শ্ৰীবৃৰি আৰু সকদলাদৰ আিহৰ মূল ৰহচাদপ সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ তত্বাবধানত তলত উদেখ কৰা ধৰদণ 
উপ-সৰমৰত গিন কৰৰব লাৰগব । এই সৰমৰতৰ সকদলা সেসয মূল সৰমৰতৰপৰা হ’ব  । সৰমৰত সমূহ হল:  
সংঘৰ উন্নয়ন সৰিৰত; েণ্ধাৰ সৰিৰত; প্ৰৰু্যৰি ৰিেযা কোষ; নযাস সৰিৰত আৰু  আৱিযক সবাদধ স্বািয 

সৰিৰত ।  
৪-ক) সংঘৰ উন্নয়ন/ৰনি্াণ সৰিৰত: এই সৰমৰতৰ সেসয ৭(সাত) জন িাৰকব । ইয়াদৰ এজন 

সভাপৰত, এজন উপসভাপৰত, এজন সম্পােক, এজন সহঃ সম্পােক, এজন কািমকৰী সেসয, এজন 
ৰবত্ত সম্পােক। উিয়ন সৰমৰতত সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ সভাপৰত পদেন সেসয হ’ব। সমদয় সমদয় ইয়াৰ 
ৰহচাপ মূল  সৰমৰতক ৰেব লাৰগব আৰু বছৰৰ সিষত উিয়ন সৰমৰতৰ ৰহচাপ মূল সৰমৰতৰ ৰহচাপৰ 
লগত সংলগ্ন হ’ব । সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ কািমযকাল সিষ হ’সল এই সৰমৰতদৰা কািমযকালৰ অন্ত পৰৰব । 
সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতক সংঘৰ উিয়ন/ৰনমমাণ সৰমৰতদয় সমদয় সমদয় উিয়নৰ অিগৰত জনাব লাৰগব । মূল 
সৰমৰতৰ প্ৰধান সম্পােক, এই সৰমৰতৰ সম্পােক হ’ব । এই সৰমৰতৰ সকাদনা কাম ৰনয়ম বৰহভুমক্ত বা 
কমমেক্ষতাৰ ওপৰত সদিহ হ’সল মূল সৰমৰতদয় (কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয়) ইয়াক বখমাি বা খাৰৰজ 
কৰৰব পাৰৰব । এই সৰমৰতখদন ৰনজালক সবঙ্ক একাউণ্ট খুৰল ধন সংিহৰ বযৱস্থা কৰৰব । সবংকৰ 
স্বাক্ষৰ মূল সৰমৰতৰ প্ৰধান সম্পােক, উিয়ন/ৰনমমাণ উপ সৰমৰতৰ সভাপৰত বা ৰবত্ত সম্পােকৰ 
ৰিদকাদনা েুজদন কৰৰব । ৰনমমাণ বা উিয়নৰ সক্ষত্ৰত আৱিযক হ’সল উিয়ন সৰমৰতদয় উিয়নৰ স্বািমত 
অসমৰ ৰিদকাদনা ৪(চাৰৰ) জন ওপৰৰঞ্চ (৭ জনৰ বাৰহদৰও) অন্তভুমক্ত কৰৰব পাদৰ । অৱদিয এই 
সংক্ৰান্তত মূল সৰমৰতৰ সভাপৰতক অবগত কৰৰব লাৰগব । এই সেসয ৪ জনৰ সভাটৰ ক্ষমতা 
নািাৰকব । সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ লগত উপ-সৰমৰত সমূদহও এই সৰমৰতৰ সহায়ৰ বাদব ৰেহা পৰামিম ৰেব 
পাৰৰব । অনুদেে ১৬ ৰ অন্তগমত ৪, ৫  আৰু ৬ নং েফা মদত সকাদনা খাৰৰজ সহাৱা কািমযৰনবমাহকৰ 
সেসয পে পূৰণ কৰৰব পাৰৰব । 

৪-খ) েণ্ধাৰ সৰিৰত: মূল কািমযৰনবমাহক সৰমৰতৰ সভাপৰত, কািমকৰী সভাপৰত েুজন,  এজন উপ-
সভাপৰত, প্ৰধান সম্পােক, এজন সহকাৰী সম্পােক, সকাষাধযক্ষ আৰু কািমৰনবমাহকৰ ৰিদকাদনা এজন  
সেসযক লল কািমযৰনবমাহক সভাত কণমধাৰ সৰমৰত গিন কৰা হ’ব । প্ৰৰত েুই বছৰৰ অন্তত মূল সৰমৰত 
ভঙ্গ সহাৱাৰ লদগ লদগ এই সৰমৰতদৰা কািমযকালৰ অন্ত পৰৰব । এই সৰমৰতদয় সকাদনা তাৎক্ষৰণক 
ৰসিান্ত সংঘৰ উিয়নৰ স্বািমত আৱিযক হ’সল কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ লহ োৰয়ত্ব পালন কৰৰব । কণমধাৰ 
সৰমৰতদয় সকাদনা তাৎক্ষৰণক ভাদব কৰৰব লগা কামৰ জৰুৰী ভাদব আৱিযক ৰবদবৰছত হ’সলদহ ৰসিান্ত 
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ল’ব আৰু তাৎক্ষৰণক ভাদব কািমৰনবমাহক সৰমৰতক অবগত কৰৰব। কণমধাৰ সৰমৰতৰ ৪ (চাৰৰ)জন 
সেসযৰ উপৰস্থৰতক িূল ৰহচাদপ গণয কৰা হ’ব ।   

৪-গ)  নযাস সৰিৰত: এই সৰমৰতৰ মূল  কাম  হ’ব অসম তিা ভাৰতবষমৰ এজন স্বনামধনয বযৰক্তক 
“হৰৰদেৱ বাঁটা” প্ৰৰত েুবছৰৰ অন্তদৰ অন্তদৰ প্ৰোন কৰা । এই সৰমৰত খন মূল কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ 
সভাপৰত, এজন উপ-সভাপৰত, প্ৰধান সম্পােক, সহঃ সম্পােক আৰু ৰবত্ত সম্পােকক লল গৰিত 
হ’ব । সংঘৰ কািমযৰনবমাহক সভাত নযাস সৰমৰত গিন কৰা হ’ব। বাঁটা প্ৰোন কৰৰব লগীয়া বযৰক্ত 
ৰনবমাচনৰ সক্ষত্ৰত সৰমৰতদয় সংঘৰ সকাদনা গুণী জ্ঞানী পুদৰাধা বযৰক্ত েুজনক সহায়ক ৰহচাদপ ল’ব 
পাৰৰব। উক্ত অৰতৰৰক্ত বযৰক্ত েুজন বা ৰতৰন জনক কণমধাৰ সৰমৰতদয় ৰনৰ্ব্মাচন কৰৰব । নযাস 
সৰমৰতদয় বাঁটাৰ লগত ৰেব লগা মানৰন আৰু আনুষংৰগক সামিী আৰে ৰনধমাৰণ কৰৰ কািমৰনবমাহক 
সৰমৰতক অবগত কৰৰব । তেুপৰৰ সংঘৰ বাদব আজীৱন, একৰনষ্ঠ ভাদব সসৱা আগবদ াৱা বযৰক্ত 
েুজন বা ৰতৰন জনক মানপত্ৰ সহ প্ৰৰত েুবছৰৰ অন্তদৰ অন্তদৰ সম্বধমনা জদনাৱাৰ বযৱস্থা কৰা । এই 
বযৰক্ত সকইজনক নযাস সৰমৰতদয় ৰনবমাচন কৰৰ কািমৰনবমাহক সভাত অনুদমােন কৰৰ ল’ব লাৰগব । 
নযাস উপ-সৰমৰতৰ পুাঁৰজৰ জমা-খৰচ আছুতীয়া সবংক একাউণ্ট সিাদগ কৰৰব। এই সবঙ্ক একাউণ্টৰ 
সলনদেন সকাষাধযক্ষ আৰু প্ৰধান  সম্পােক বা সভাপৰত (ৰিদকাদনা েুজনৰ এজদন) িুটীয়া ভাদব 
স্বাক্ষৰ কৰৰ সবঙ্কৰ সলনদেন কৰৰব । 

৪-ঘ) প্ৰৰু্যৰি ৰিেযা (দৰ্যাগাদৰ্যাগ আৰু িযৱিাপনা) সৰিৰত: আৰজকাৰলৰ ইণ্টাৰদনট িুগত হৰৰদেৱ সংঘৰ 
সৱবচাইটৰ সিাদগৰে গুৰুজনাৰ ৰবৰভি বাণী, গল্প, প্ৰবন্ধ আৰে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰৰব । হৰৰদেৱ 
গুৰুজনাৰ সংক্ৰান্তত সকাদনা জাননী আৰে প্ৰচাৰ কৰৰব লাৰগদল সৱবচাইট/ৱাট্সএপ সিাদগ প্ৰচাৰ 
কৰৰব । উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ নামত ই-দমইল এৰট িাৰকব আৰু ইয়াক পৰৰচালনা কৰাৰ 
বাদব ৰবভাগীয় সকাষৰ প্ৰচাৰ সম্পােক জনৰ প্ৰিাসৰনক ক্ষমতা িাৰকব । মূল সৰমৰতৰ প্ৰধান সম্পােক 
আৰু এই সৰমৰতৰ োৰয়ত্বত িকা প্ৰচাৰ সম্পােক েুজদন ইয়াৰ বযৱহাৰ আৰু নীৰত-ৰনদেমিনা ৰেব 
পাৰৰব । গুৰুজনাৰ জীৱন ৰভৰত্তক বা সতদন সকাদনা ধৰণৰ ৰলখৰনৰ পাণু্ডৰলৰপ (সফ্ট কৰপ) িাৰকদল 
সম্পােক েুজদন (দকাষৰ প্ৰচাৰ সম্পােকজন আৰু মূল সৰমৰতৰ প্ৰধান সম্পােক) আদলাচনা মদমম 
ই-দমইল সিাদগ প্ৰচাৰ কৰৰব পাৰৰব ।  

   এই সৰমৰতখন সংঘৰ মূল কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ সভাপৰত, কািমকৰী সভাপৰত, উপ-
সভাপৰত, প্ৰধান  সম্পােকৰ উপৰৰও এই সৰমৰতৰ  প্ৰচাৰ সম্পােক জন এই সৰমৰতৰ সেসয হ’ব । 
মূল সৰমৰতৰ প্ৰধান সম্পােক আৰু এই সৰমৰতৰ সম্পােদক ৰমৰল সংঘৰ আজীৱন সেসযৰ নাম, শুি 
ৰিকনা, সটৰলদফান নম্বৰ (ৱাট্সএপ িাৰকদল) ৰলৰপবি কৰৰ তাৰলকা প্ৰস্তুত কৰৰব । ইয়াৰ বাদব 
আৱিযক সহাৱা ধন মূল সৰমৰতদয় বহন কৰৰব । সংঘৰ অৰধদৱিন আৰু গুৰুজনাৰ েুদয়াটা ৰতৰিৰ 
ৰবতং বাতৰৰ খবৰ কাকত, লবেুযৰতক মাধযমত, Whatsapp, ইণ্টাৰদনট সিাদগ প্ৰচাৰৰ োৰয়ত্ব এই 
সৰমৰতদয় বহন কৰৰব লাৰগব ।  প্ৰধান সম্পােক আৰু প্ৰচাৰ সম্পােদক আৱিযক সবাধ কৰৰদল 
সতওাঁক সহায় কৰাৰ বাদব আন েুজন সেসযক বাৰচ ল’ব পাৰৰব ।  
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৪-ঙ)  কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় এজন অৰভজ্ঞ ৰচৰকৎসক বযৰক্তক সংঘৰ স্বাস্থয ৰবভাগ সচাৱাৰচতা কৰাৰ বাদব 
োৰয়ত্ব নযি কৰৰব । সতদখদত চৰকাৰৰ নীৰত ৰনদেমিনা অনুিায়ী আৱিযকীয় বযৱস্থা িহণ কৰাৰ 
উপৰৰও ৰবভাগীয় কতৃমপক্ষৰ লগত সিাগাদিাগ কৰৰ মাদজ সমদয় স্বাস্থয পৰীক্ষা ৰিৰবৰ পাৰত ৰবৰভি 
িাইত স্বাস্থয সসৱা আগব াব পাৰৰব । উক্ত কািমযত কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ সমূহ ৰবষয়ববীয়াই সহায় 
কৰৰব লাৰগব ।  

 

অনুদেে – ১৩: োৰ্য্ৰনি্াহে সৰিৰতৰ থূল  
১২ (বাৰ) জন কািমকৰী সেসযৰ উপৰস্থৰতদৰ সকন্দ্ৰীয় কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ িূল হ’ব । িূলৰ অভাবত 
স্থৰগত সভা সম্পােদক পুনৰ আহ্বান কৰৰব আৰু উক্ত সভাত িূলৰ প্ৰদয়াজন নহ’ব । ইয়াৰ বাদব 
কদমওাঁ ৭(সাত) ৰেনৰ আগদত জাননী ৰেব লাৰগব ।   

অনুদেে – ১৪: োৰ্য্ৰনি্াহে সৰিৰতৰ প্ৰাথৰিে োৰয়ত্ব 

ক) সংঘৰ সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ সকদলা স্থাবৰ অস্থাবৰ সম্পে ৰনয়ন্ত্ৰণ আৰু তত্বাবধান কৰা ।  
খ)  ৰজলা / আঞ্চৰলক আৰু িাখা সৰমৰতৰ স্থাবৰ-অস্থাবৰ সম্পৰত্তৰ ৰনয়ন্ত্ৰণৰ বাদব নীৰত-ৰনদেমিনা সপ্ৰৰণ 

কৰা । 
গ) গুৰুজনাৰ নামৰ সত্ৰ, সগাসাাঁই ঘৰ / নামঘৰ,মি-মৰিৰ স্থাপনৰ োৰয়ত্ব সলাৱা ।  
ঘ) সংঘৰ পুাঁৰজ সংিহৰ বযৱস্থা আৰু ৰহচাপ পৰীক্ষা কদৰাৱা ।  
ঙ) সেসয ভৰত্তম কদৰাৱা ।  
চ) কমমচাৰী ৰনদয়াগ আৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ কৰা, লগদত আৱিযকীয় পাৰৰেৰমক ৰেয়া ।  
ছ) সংঘৰ লক্ষয আৰু উদদিযৰ সকদলা বযৱস্থা কািমকৰী কৰাৰ বাদব নীৰত-ৰনধমাৰণ কৰৰ সংঘক আগব াই 

ৰনয়া ।  
জ) ৰজলা / আঞ্চৰলক আৰু িাখাৰ স্বীকৃত পত্ৰত সভাপৰত,কািমকৰী সভাপৰত, প্ৰধান সম্পােদক স্বাক্ষৰ কৰৰ 

প্ৰোন কৰা ।  
 

অনুদেে – ১৫: ৰিষয়িিীয়া সেলৰ োৰয়ত্ব আৰু েত্িয 
 সংঘৰ সকদলা কামত প্ৰৰতজন ৰবষয়-ববীয়াই বা কািমকৰী সেসযই উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ 
লক্ষয আৰু উদদিয আগত ৰাৰখ োৰয়ত্ব পালন কৰৰব লাৰগব । তেুপৰৰ ৰবষয়বাব িকা ৰকছু সেসযৰ 
মূল োৰয়ত্ব আৰু কত্তমবযৰ ৰবষদয় তলত উদেখ কৰা হল । উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ প্ৰৰতখন 
সভা নতুবা অনুষ্ঠানৰ প্ৰাৰম্ভৰণ এৰট গুৰুবিনাদৰ আৰম্ভৰণ কৰাৰ োৰয়ত্ব প্ৰৰতজন ৰবষয়ববীয়া আৰু 
কািমকৰী সেসযৰ ওপৰত নযি িাৰকব ।  

ক) সভাপৰত: উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ সভাপৰত গৰাকীদয় সংঘৰ সাংৰবধাৰনক মুৰৰ্ব্ী হ’ব। 
সভাপৰত গৰাকীদয় সংঘৰ মিমযাো, ভাবমূৰত্তম, িৃংখলা অটুত ৰাৰখ সকদলা ধৰণৰ কািমযসূচী িদিাপিুক্ত 
আৰু ৰনয়মীয়াভাদব ৰূপায়ণ কৰাত প্ৰদয়াজনীয় সনতৃত্ব প্ৰোন কৰৰব । সভাপৰত গৰাকীদয় কািমযৰনবমাহক 
সৰমৰত, কণমধাৰ সৰমৰত, সাধাৰণ সভা, মধযকালীন সভা, বাৰষমক তিা ৰি-বাৰষমক সভাত সভাপৰতত্ব কৰৰব। 
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সংঘৰ মূল পতাকা সভাপৰত গৰাকীদয় উদত্তালন কৰৰব । প্ৰৰতখন কািমযৰনবমাহক সভা বা ৰিদকাদনা 
সাধাৰণ সভাত পাি  কৰা  প্ৰৰতদবেন বা প্ৰিাৱ িহণদিাগয বুৰল ৰবদবচনা কৰৰদল গৃহীত বুৰল স্বাক্ষৰ 
কৰৰব । সভাপৰত গৰাকীদয় প্ৰধান সম্পােকৰ লগত আদলাচনা কৰৰ গুৰুজনাৰ প্ৰৰত আনুগতয িকা 
ৰবদিষ বযৰক্তক ৰবদিষ মদনানীত সেসয ৰহচাদপ ৰনবমাচন কৰৰব লব পাৰৰব । অৱদিয এই সংখযা ৬ (ছয়) 
জনৰ সবৰছ হ’ব সনাৱাৰৰব আৰু ৰবদিষ ৰনমৰন্ত্ৰত বযৰক্তৰ সকাদনা সভাটাৰধকাৰ নািাৰকব ।  

খ) োৰ্যে্ৰী সভাপৰত :  সভাপৰতৰ অনুপৰস্থৰতত অিবা সভাপৰতদয় কতৃমত্ব প্ৰোন কৰা সকদলা সভাত 
কািমকৰী সভাপৰতদয় সভাপৰতত্ব কৰৰ সভাপৰতৰ কাম-কাজ সম্পি কৰৰব । ৰজলাৰভৰত্তক আঞ্চৰলক 
সৰমৰত গিন আৰু ইয়াৰ কাম-কাজৰ সমন্বয়ৰ কাৰদণ কািমকৰী সভাপৰত সকলৰ ৰবদিষ োৰয়ত্ব িাৰকব 
আৰু ইয়াৰ অিগৰতৰ ৰবষদয় সভাপৰত / প্ৰধান সম্পােকক অবগত কৰৰব লগদত আৱিযকীয় পৰামিম 
আগ ব াব ।  

গ) উপ-সভাপৰত: সভাপৰত / কািমকৰী সভাপৰতৰ অনুপৰস্থৰতত উপ-সভাপৰত েুজনৰ ৰিদকাদনা 
এজদন ৰনজৰ ৰভতৰত আদলাচনা কৰৰ সভাত সভাপৰতত্ব কৰৰব আৰু সকদলা োৰয়ত্ব সুচাৰুৰূদপ পালন 
কৰৰব । এই ৰবষয়ত অিগৰতৰ ৰবিে ৰববৰণ সভাপৰত / প্ৰধান সম্পােকক অবগত কৰৰব লাৰগব । 
আৱিযকদবাদধ সতওাঁদলাকৰ ৰনদেমিনা আৰু পৰামিম িহণ কৰৰব । সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ সভাপৰতদয় উপ-
সভাপৰতৰ এজনক মৰহলা সৰমৰত আৰু আনজন উপ-সভাপৰতক িুবকলযাণ সৰমৰত গিনত আগভাগ 
সলাৱাৰ োৰয়ত্ব ৰেব । সসইমদত ভৰৱষযতললও এই সৰমৰতৰ কাম-কাজৰ ওপৰত নজৰ ৰাৰখব ।   

ঘ) সংঘৰ প্ৰধান  সম্পােে : সংঘৰ সকদলা কামৰ গুৰু োৰয়ত্ব প্ৰধান  সম্পােকৰ ওপৰত নযি 
িাৰকব। তিাৰপও ৰকছুকিা ৰনৰেমষ্ট কৰা হল ।  
ঘ-১) হৰৰদেৱ সংঘৰ উদদিয আগত ৰাৰখ সভাপৰতৰ লগত আদলাচনা কৰৰ কামৰ ৰসিান্ত ল’ব আৰু 

কািমযকৰণৰ উপৰৰও আৱিযক হ’সল িিাৰবৰহত ৰনদেমি ৰেব  ।  
ঘ-২) সংঘৰিাৰা আহ্বান কৰৰবলগীয়া সকদলা সভা প্ৰধান  সম্পােকজদন আহ্বান কৰৰব ।  
ঘ-৩) সভাসমূহৰ বাদব িুগুত কৰা কািমযসূচী সভাপৰতৰ লগত আদলাচনা কৰৰ প্ৰস্তুত কৰৰব ।  
ঘ-৪) প্ৰধান সম্পােদক আহ্বান কৰা প্ৰদতযকখন সভাৰ কািমযৰববৰণী ৰলৰপবি কৰৰ সভাপৰতৰ স্বাক্ষৰ 

লল সসই কািমযৰববৰণী পৰবতমী সভাত পাি আৰু েৃ ীকৰণ কৰাৰ োৰয়ত্ব প্ৰধান  সম্পােকৰ 
ওপৰত নযি িাৰকব । সভাপৰতৰ স্বাক্ষৰ নিকা কািমযৰববৰণী ৰবৰধসৰ্ম্ত নহ’ব ।  

ঘ-৫) উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ সকদলা তিয পাৰত, সভাৰ কািমযৰববৰণী, প্ৰৰতদবেন, নৰি-পত্ৰ, 
আৰু স্থাবৰ-অস্থাবৰ সম্পৰত্তৰ তাৰলকাৰ ৰক্ষণাদবক্ষণ আৰু পৰৰচালনাৰ লগদত কািমযৰনবমাহদক 
নযি কৰা সকদলা কাম-কাজৰ োৰয়ত্ব প্ৰধান  সম্পােকৰ ওপৰত নযি িাৰকব ।  

ঘ-৬) প্ৰধান  সম্পােক গৰাকী উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ মুখপাত্ৰ হ’ব ।  
ঘ-৭) উত্তৰ-পূৱ  ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘই আজীৱন সেসয সকলৰ স্বীকৃৰত পত্ৰ বা পৰৰচয় পত্ৰত প্ৰধান  

সম্পােদক স্বাক্ষৰ কৰৰব ।  
ঘ-৮) সংঘৰ প্ৰদয়াজনীয় খা-খৰচৰ বাবে প্ৰধান সম্পােদক ৫,০০০.০০ (পাচ হাজাৰ) টকা ৰনজৰ হাতত 

ৰাৰখব পাৰৰব ।  
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ঘ-৯)  েুবছৰীয়া কািমযকাল সিষ সহাৱাৰ ৰপছত নব-ৰনবমাৰচত প্ৰধান সম্পােকক ৰলৰখত ভাদব সকদলা 
নৰি-পত্ৰ আৰে হস্থান্তৰ কৰৰব । 

ঙ)  ৰু্যটীয়া সম্পােে: 
ঙ-১)  সংঘৰ প্ৰধান  সম্পােকৰ অনুপৰস্থত প্ৰধান সম্পােদক কতৃমত্ব প্ৰোন কৰা বা সভাপৰতদয় 

কতৃমত্ব প্ৰোন কৰা ৰবষয় সমূহ সংঘৰ প্ৰধান  সম্পােকৰ লহ পালন কৰৰব । তেুপৰৰ সংঘৰ 
ৰিদকাদনা কামত প্ৰধান  সম্পােকৰ লগদত সহদিাৰগতা আগব াব ।  

ঙ-২)  সত্ৰ সৰমৰত গিন সিভমত সভাপৰত আৰু প্ৰধান  সম্পােকৰ লগত আদলাচনা কৰৰ 
সত্ৰাৰধকাৰ সৰমৰত গিন আৰু গুৰুজনাৰ আেিম কমম ৰাৰজৰ প্ৰচাৰৰ উদদদিয সাংগিৰনক 
সম্পােকৰ লগত  আদলাচনা কৰৰ আগবাৰ ব ।   

চ) সহোৰী সম্পােে: সংঘৰ সকদলা কাম-কাজৰ সক্ষত্ৰত সহকাৰী সম্পােদক প্ৰধান  সম্পােকক সকদলা 
প্ৰকাৰৰ সহদিাৰগতা আগব াব আৰু সভাপৰত / প্ৰধান সম্পােকৰ ৰনদেমিনা পালন কৰৰব ।  

ছ) সাংগঠৰনে সম্পােে: 
ছ-১)  সাংগিৰনক সম্পােক জদন সতওাঁৰ ৰনজৰ এদলকাৰ উপৰৰও আন িাইত ৰজলা সৰমৰত বা 

িাখা সৰমৰত গিন সিভমত আগভাগ ল’ব লাৰগব আৰু অিগৰতৰ ৰবষদয় সভাপৰত/প্ৰধান 
সম্পােকক অবগত কৰৰব । এই সক্ষত্ৰত কািমকৰী সভাপৰতৰ লগত সিাগাদিাগ ৰাৰখব । সঙ্ঘৰ 
পাাঁচজন সাংগিৰনকৰ ৰতৰনজনক ৰনম্ন অসম, এজনক মধয অসম আৰু  আন এজনক উজৰন 
অসমৰ োৰয়ত্ব ৰেয়া িাৰকব । অৱদিয ৰনৰেমষ্ট সীমা সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতদয় ৰলৰখতভাদব ৰনৰূপণ কৰৰ 
জনাব ।   

ছ-২)  উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ ৰজলা / আঞ্চৰলক িাখা-সৰমৰত গিন বা পুনৰ গিনৰ 
সক্ষত্ৰত আগভাগ লল সভাপৰত / প্ৰধান  সম্পােকক অবগত কৰৰ স্বীকৃৰত প্ৰোনৰ বযৱস্থা কৰৰব। 
ইয়াৰ উপৰৰও ৰবদিষ ভাদব োৰয়ত্বত িকা কািমকৰী সভাপৰতৰ লগত সিাগাদিাগ কৰৰব ।  

ছ-৩)  সংঘৰ অৰধদৱিন অনুৰষ্ঠত কৰাৰ সক্ষত্ৰত িাবতীয় তিয সংিহ কৰৰ প্ৰধান  সম্পােকক 
অবগত কৰৰব লগদত উক্ত অৰধদৱিন সমূহ সাফলযমৰণ্ডত কৰাত সবমদতাপ্ৰকাদৰ সহদিাৰগতা 
কৰৰব ।  

ছ-৪)  সাংগিৰনক সম্পােক সকদল সতদখত সকলৰ এদলকাৰ উপৰৰও ৰজলা / আঞ্চৰলক আৰু 
িাখা সমূহৰ লগত সু-সম্পকম ৰক্ষা কৰৰ গুৰুজনাৰ নীৰত-আেিম প্ৰচাৰত মুখয ভূৰমকা িহণ কৰৰব 
আৰু সত্ৰাৰধকাৰ সকলৰ লগত সিাগাদিাগ ৰাৰখ পৰামিম িহণ কৰৰব । আৱিযকতাত ৰবদিষভাদব 
োৰয়ত্বত িকা ৰবষয়ববীয়াৰ লগত সিাগাদিাগ কৰৰব ।  

জ) কোষাধযক্ষ্ :  
জ-১)  উত্তৰ-পূৱ  ভাৰত হৰৰদেৱ সংঘৰ আয়-বযয়ৰ ৰহচাপ প্ৰৰতমাদহ সৰাকৰ বহী বা কমু্পযটাৰ 

সিাদগ নৰিভূক্ত কৰৰব । 
জ-২)  সংঘৰ সংগৃহীত ধন ৭ ৰেনৰ ৰভতৰত সবঙ্কত জমা িব ।  



 
Page 13 of 16 

উত্তৰ-পূৱ ভাৰত শ্ৰীশ্ৰী হৰৰদেৱ সংঘ, কেন্দ্ৰীয় সৰিৰতৰ সংৰিধানৰ তৃতীয় সংস্কৰণ  

জ-৩)  সকদলা খৰচৰ নৰি সমূহত সভাপৰত বা প্ৰধান সম্পােকৰ অনুদমােন ল’ব লাৰগব । উক্ত 
প্ৰমাণ পত্ৰ সমূহৰ লগদত সংঘৰ সবঙ্কৰ পাচবুক, সচকবহী আৰে সিদে ৰাৰখব আৰু এইদবাৰৰ 
ৰক্ষণাদবক্ষণৰ সক্ষত্ৰত োয়বি িাৰকব ।  

জ-৪)  সকদলা সবঙ্ক একাউণ্ট ৰনয়মীয়া কৰৰ ৰখাৰ োৰয়ত্ব নযি িাৰকব ।  
জ-৫)  বছৰত / েুবছৰত অনুৰষ্ঠত সাধাৰণ সভা আৰু ৰি-বাৰষমক অৰধদৱিনত আয়-বযয়ৰ ৰহচাপ 

সমূহ ৰহচাপ পৰীক্ষকৰ িাৰা পৰীক্ষা কৰাই সভাত োৰখল কৰৰব ।  
জ-৬)  চাটমাডম একাউদণ্টণ্টৰ িাৰা ৰহচাপ পৰীক্ষা কৰাই উিৃৰত পত্ৰ (Balance Sheet) প্ৰস্তুত কৰৰ 

Income Tax ৰৰটাণম োৰখল কৰৰদল আয়কৰ ৰবভাগৰ পৰা ৰকছু সুৰবধা ল’ব পৰা িাব  ।  এই 
সিভমত সভাপৰত / প্ৰধান সম্পােকৰ লগত আদলাচনা কৰৰ বযৱস্থা িহণ কৰৰব । এই সক্ষত্ৰত  
চাটমাডম একাউদণ্টন্টৰ লগত আদলাচনা কৰৰ কামত আগবাৰ ব ।  

জ-৭)  কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ অনুদমােন সাদপদক্ষদহ ধন সংিহৰ ৰৰচে বহী ছপা কৰৰব আৰু 
ষ্টকবুকত ৰলৰপবি কৰৰব আৰু উক্ত ৰৰচে বহী সমূহ প্ৰধান সম্পােকৰ তত্বাবধানত িাৰকব ।  

জ-৮)  সবংকৰ পৰা ধন সংিহ কৰাৰ বাদব প্ৰধান  সম্পােকৰ অনুপৰস্থৰতত সভাপৰতদয় সচকবুকত 
স্বাক্ষৰ কৰৰব । সবংকৰ ৰহচাপ সখাদলাদত সভাপৰত, প্ৰধান  সম্পােক আৰু সকাষাধযক্ষৰ ৰতৰনজনৰ 
স্বাক্ষৰত ৰহচাপ সখালা হ’সলও সলনদেনৰ সবৰলকা ৰিদকাদনা েুজনৰ চহীতদহ সলনদেন কৰৰব 
পাৰৰব । ইয়াত সকাষাধযক্ষৰ স্বাক্ষৰ বাঞ্ছনীয় ।  

জ-৯)  সকাষাধযক্ষই খৰচৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ৰৰচে সিাদগ সপাৱা সমূহ ৰহচাপ ৰনজা কক্ষত ৰাৰখব।  
জ-১০)  সভাপৰত বা প্ৰধান  সম্পােকৰ অনুদমােনৰ পাচতদহ খৰচৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সিাদগ সলনদেন 

কৰৰব (প্ৰপত্ৰৰ নমুনা লগত গাাঁৰি ৰেয়া হল) 
জ-১১)  বছৰৰ সিষত ৰৰছে বহী সমূহৰ Reconciliation কৰৰব আৰু সাধাৰণ সভাত অবগত কৰৰব।   

 

অনুদেে -১৬ : পেতযাগ আৰু  অদৰ্যাগযতা 
১) সভাপৰতদয় িাৰীৰৰক অসুস্থতা, অৰনবািময কাৰণত সংঘৰ কামৰ পৰা অবযাহৰত ৰবচাৰৰদল বা বাধয হ’সল, 

কািমকৰী  সভাপৰতৰ এজনৰ ওপৰত  োৰয়ত্ব অপমণ কৰৰব আৰু পৰবত্তমী কািমৰনবমাহক সভাত অনুদমােন 
কৰাই ল’ব ।  

২) সকাদনা ৰবষয়ববীয়াই বা কািমকৰী সেসযই পেতযাগ কৰৰব ৰবচাৰৰদল সতওাঁ বা সতওাঁদলাদক প্ৰধান  
সম্পােকৰ জৰৰয়দত পেতযাগ পত্ৰ সভাপৰতলল সপ্ৰৰণ কৰৰব পাৰৰব । পেতযাগ পত্ৰ িহণ সিভমত 
ৰবষয়ববীয়াৰ সক্ষত্ৰত কািমযৰনবমাহক সভাইদহ ৰসিান্ত িহণ কৰৰব ।  

৩) সকাদনা ৰবষয়ববীয়াই বা সেসযই পেতযাগ কৰৰবলল ৰবচাৰৰদল সতওাঁৰ লগত িকা সংঘৰ িাবতীয় নৰি-
পত্ৰ আৰু ধন-ৰবত প্ৰধান সম্পােকৰ হাতত জমা ৰে, জমা ৰেয়াৰ নৰি লল সভাপৰতক অবগত কৰৰব ।  

৪) কািমযৰনবমাহক সভাত ক্ৰমাগত ভাদব ৪ (চাৰৰ) খন  সভাত অনুপৰস্থত নািাৰকদল এদন সেসয বা 
ৰবষয়ববীয়াৰ বাব খাৰৰজ হ’ব । ৰকন্তু ৰচৰকৎসা নতুবা আন সকাদনা িহণদিাগয কাৰণৰ পৰৰৰস্থৰতৰ 
সংক্ৰান্তত আগতীয়ালক প্ৰধান  সম্পােকক অবগত কৰৰদল সতওাঁৰ পে বাহাল িাৰকব আৰু এই সক্ষত্ৰত 
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সম্পােদক কািমযৰনবমাহকক অবগত কৰৰব। খাৰৰজ সহাৱা সেসয জনক ৰলৰখত ভাদব জদনাৱাৰ আৱিযক 
নাই ।  

৫) সংঘৰ স্বািমৰবদৰাধী বা পৰৰপন্থী কািমযত ৰলপ্ত িকা, সংঘৰ সভা-সৰমৰতত অদিাভনীয় বা আিালীন আচৰণ 
কৰা, সংঘৰ সংৰবধান আৰু ৰনয়মাবলী উলঙ্ঘন কৰা সেসযক / ৰবষয়ববীয়াক কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় 
তৎকালীন ভাদব কািমকৰী সহাৱালক ৰনলম্বন বা বৰহষ্কাৰ কৰৰ িাৰিমূলক বযৱস্থা িহণ কৰৰব ।  

৬) সকাদনা ৰবষয়ববীয়া বা সেসযৰ ৰবৰুদি সকাদনা ধৰণৰ অৰভদিাগ উত্থাৰপত হ’সল বা সফৌজোৰী মামলাত 
সোষী সাবযি হ’সল, সতদনদক্ষত্ৰত কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় এখন পাাঁচজনীয়া অনুিাসন সৰমৰত গিন কৰৰ 
ৰেব আৰু সতওাঁদলাদক উৰচত তেন্ত কৰৰ কািমৰনবমাহক সৰমৰতক প্ৰৰতদবেন োৰখল কৰৰব । সকাদনা 
সেসযৰ ৰবৰুদি িাৰিমূলক বযৱস্থা িহণ কৰৰব লগীয়া পৰৰৰস্থৰতৰ উদ্ভৱ হ’সল সতদনদক্ষত্ৰত অনুিাসন 
সৰমৰতলল প্ৰিাৱ সপ্ৰৰণ কৰৰব । অনুিাসন সৰমৰতত কািমৰনবমাহক সভাৰ ৰবষয়ববীয়া িাৰকব সনাৱাৰৰব ।  

৭) অনুিাসন সৰমৰতদয় তেন্তক্ৰদম চূড়ান্ত প্ৰৰতদবেন ৰেয়াৰ আগদত েুই মাহৰ ৰভতৰত প্ৰাৰৰম্ভক প্ৰৰতদবেন 
ৰেদল অৰভিুক্ত বযৰক্তক কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় প্ৰিদম ৰনলৰম্বত কৰৰব পাৰৰব । অনুিাসন সৰমৰতদয় 
চূড়ান্ত প্ৰৰতদবেন ৰেয়াৰ ৰপছত আৰু সোষী সাবযি হ’সল কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় অৰভিুক্ত বযৰক্তজনৰ 
ওপৰত বৰহষ্কাৰদক ধৰৰ ৰিদকাদনা িাৰিমূলক বযৱস্থা িহণ কৰৰব পাৰৰব । তেন্ত চৰল িকা সময়ত 
অৰভিুক্ত বযৰক্তজন কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ সেসয লহ িাৰকব সনাৱাৰৰব । 

৮) অনুিাসন সৰমৰত খনত এজন অৰভজ্ঞ আইনজ্ঞ বযৰক্ত িকা বাঞ্ছনীয় । 
 

অনুদেে – ১৭:  তেন্ত 
সংঘৰ সকাদনা সেসযই কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ বা সকাদনাবযৰক্ত ৰবদিষৰ (সংঘৰ) ওপৰত সকাদনা ধৰণৰ 
আপৰত্ত েিমাদল বা ৰবচাৰৰ বাদব সভাপৰত / প্ৰধান সম্পােকক ৰলৰখতভাদৱ জনাদল সতদন সক্ষত্ৰত 
কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় উক্ত পত্ৰ অনুিাসন সৰমৰতলল সপ্ৰৰণ কৰৰব । অনুিাসন সৰমৰতদয় চূড়ান্ত প্ৰৰতদবেন 
কািমৰনবমাহক সৰমৰতক ৰলৰখত আকাৰত জনাব । এই সিভমত আৱিযক হ’সল বা অনুিাসন সৰমৰতদয় 
ৰবচাৰৰদল মূল সৰমৰতদয় অনুিাসন সৰমৰতক আৱিযকীয় তিয-পাৰত সিাগান ধৰৰ সহায় কৰৰব ।  
 

অনুদেে -১৮ :  সংঘৰ পুঁৰজৰ উৎস, ৰহচাপ ৰনয়ন্ত্ৰণ আৰু কলনদেন 
ক)  উৎস : 

ক-১) আজীৱন সভযৰ ভৰত্তমৰ বৰঙৰণ, িাখা-সৰমৰতৰ পৰা সপাৱা বৰঙৰণ, বছদৰকীয়া বৰঙৰণ আৰু অনযানয। 
ক-২) চৰকাৰী অনুোন, সবচৰকাৰী সাহািয, ঋণ আৰু অনযানয অনুোন ।  
ক-৩) বযৰক্তগত আৰু অনুষ্ঠানৰ পৰা সপাৱা অনুোন বা োন আৰেদৰ সংঘৰ পুাঁৰজ গিন হ’ব ।  

খ) ৰহচাপ ৰনয়ন্ত্ৰণ আৰু কলনদেন: 
খ-১) সংঘৰ নামত এটা, ৰনমমাণ সৰমৰতৰ নামত এটা আৰু বাঁটা-নযাস সৰমৰতৰ নামত এটা, মুি ৰতৰনটা 

সকাদনা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত সবঙ্কৰ একাউণ্ট খুৰল ৰহচাপ সংৰক্ষণ কৰৰব পাৰৰব । 
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খ-২) সবঙ্কৰ সলনদেন সকাষাধযক্ষ আৰু প্ৰধান  সম্পােক বা সভাপৰত (ৰিদকাদনা েুজনৰ এজদন) িুটীয়া 
ভাদব স্বাক্ষৰ কৰৰ সবঙ্কৰ সলনদেন কৰৰব । সাধাৰণদত প্ৰধান সম্পােক অনুপৰস্থত িাৰকদলদহ 
সভাপৰতদয় স্বাক্ষৰ কৰৰব ।  

খ-৩) সাধাৰণ পৰৰষে সভাই বা সকন্দ্ৰীয় কািমৰনবমাহক সভাই সকন্দ্ৰীয় কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ আভযন্তৰীণ 
ৰহচাপ পৰীক্ষক মদনানীত কৰৰব। ৰহচাপ পৰীক্ষদক বছৰত কদমও এবাৰ ৰহচাপ পৰীক্ষা কৰৰব আৰু 
প্ৰৰতদবেন োৰখল কৰৰব । এই সক্ষত্ৰত সকাষাধযক্ষই সকদলা নৰি-পত্ৰ, সৰাকৰ বহী আৰে ৰহচাপ 
পৰীক্ষকক সিাগান ধৰৰব। ৰহচাপ পৰীক্ষক সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ কািমযৰনবমাহকৰ সেসয হ’ব সনাৱাৰৰব । 

অনুদেে – ১৯ : অৰধৰনয়ি প্ৰণয়নৰ ক্ষ্িতা  
ক) সকন্দ্ৰীয় কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় অনুভৱ কৰৰদল কণমধাৰ সৰমৰতক সংৰবধানৰ লগত সঙ্গৰত ৰাৰখ অৰধৰনয়ম 

/ উপ-ৰবৰধ লতয়াৰ কৰৰব পাৰৰব। প্ৰিাৰবত এদন নীৰত-ৰনয়ম কািমৰনবমাহক সৰমৰতৰ অনুদমােন ল’ব 
লাৰগব ।  

খ)  সংৰবধানৰ সকাদনা অনুদেে আৰু উপ-ৰবৰধ / অৰধৰনয়মৰ মাজত অৰমল হ’সল সংৰবধানৰ ৰবৰধদয়ই 
অিাৰধকাৰ পাব।  

 

অনুদেে – ২০ : আইন প্ৰসঙ্গ 

উত্তৰ-পূৱ ভাৰত হৰৰদেৱ সঙ্ঘৰ নযাৰয়ক পৰৰসীমা মাত্ৰ অসমৰ আোলতদত সীমাবি । এই সীমাৰ 
বাৰহৰত সকাদনা বযৰক্ত ৰবদিষ, সেসয বা অনুষ্ঠাদন সিাৱাদটা সংৰবধানৰ ৰবদৰাধী বুৰল গণয কৰা হ’ব । 
সংঘৰ সকাদনা ক্ষৰত কৰৰব পৰা  বযৰক্ত বা ৰিদকাদনা সেসয বা জনসাধাৰণ বা সকাদনা অনুষ্ঠান প্ৰৰতষ্ঠানৰ 
ৰবৰুদি বা উপৰ পক্ষই এই পৰৰসীমাৰ বাৰহৰত িাব সনাৱাৰৰব । সংঘৰ সকদলা সেসয সেিৰ আইন 
আৰু চ’ছাইৰটৰ  আইন কানুন মাৰনবলল বাধয । ১৮৬০ চনৰ সৰমৰতৰ পঞ্জীয়ন আইনৰ ৬নং ধাৰা অনুসৰৰ 
সংঘৰ সভাপৰত নাইবা প্ৰধান সম্পােকৰ নামত সংঘই কৰা বা সংঘৰ ৰবৰুদি কৰা সগাচৰ প্ৰদিাজয হ’ব।  

সংঘৰ ৰিদকাদনা আজীৱন সেসযই সকাদনা ৰবষদয় ওজৰ আপৰত্ত িাৰকদল কািমৰনবমাহক সভাৰ অৰত 
কদমও ২০ ৰেন আগদত প্ৰধান সম্পােক বা সভাপৰতক অৰভদিাগ ৰেব আৰু অৰভদিাগকাৰীদয় 
কািমৰনবমাহক সভাৰ তাৰৰখ জাৰন ল’ব ।  

 

অনুদেে -২১ : অনািা প্ৰিাৱ 

সকন্দ্ৰীয় সৰমৰতৰ ওপৰত অনাস্থা প্ৰিাৱ িৰেদহ আজীৱন সেসযৰ ২০% (ৰবি িতাংি) সেসযই সমিমন 
জনায় আৰু  সাধাৰণ পৰৰষে আহ্বান কৰা তাৰৰখৰ কদমও ১০ ৰেনৰ আগদত ৰলৰখত ভাদব প্ৰধান 
সম্পােকক োৰখল কদৰ সতদন্ত প্ৰিাব িহণ কৰৰব লাৰগব ।  
  সাধাৰণ পৰৰষেত  িিািম  আদলাচনা ক্ৰদম প্ৰিাবদটাৰ পদক্ষ / ৰবপদক্ষ সগাপন সভাটৰ 
িাৰা ৰনষ্পৰত্ত কৰৰব । এদন সক্ষত্ৰত সসই সময়লল মুি আজীৱন সেসযৰ সংখযা সাধাৰণ পৰৰষেক 
সম্পােদক জনাব লাৰগব ।  
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অনুদেে – ২২ :  পৰৰষে ভঙ্গ  
সংঘ সকৰতয়াবা িৰে ভাৰঙ িায়, সতদনহ’সল সংঘ ভাৰঙ সিাৱাৰ ৰপছত অৱৰিষ্ট িকা সা-সম্পৰত্ত, ১৮৬০ 
চনৰ সৰমৰতৰ পঞ্জীয়ন আইনৰ ১৩ আৰু ১৪ নং ধাৰা অনুিায়ী এদক উদদিযদৰ গৰিত অনুষ্ঠানলল 
হিান্তৰৰত হ’ব ।  
 

অনুদেে -২৩ : চৰোৰী পঞ্জীয়ন নিীেৰণ: 
সংঘৰ পঞ্জীয়ন সকাদনা বাধা নপৰালক সৰিক সময়ত নবীকৰণ কৰৰব লাৰগব ।  
 

অনুদেে – ২৪:  সংৰিধান সংদশাধন আৰু োৰ্য্েৰীেৰণ  
কািমৰনবমাহক সৰমৰত বা সাধাৰণ সভাই সংৰবধান সংদিাধনৰ বাদব প্ৰিাৱ ল’ব পাৰৰব আৰু কািমকৰীকৰণৰ 
বাদব সাধাৰণ সভাৰ অনুদমােন সলাৱাদটা বাঞ্ছনীয় । সংঘই আৱিযক অনুভব কৰৰদল সাধাৰণ পৰৰষে 
সভাৰ অনুদমােন সাদপদক্ষ কািমৰনবমাহক সৰমৰতদয় সংৰবধান সংদিাধন কৰৰ পুনঃ সাধাৰণ পৰৰষেৰ পৰা 
অনুদমােন কৰাই ল’ব । 
সাধাৰণ সভাত সংৰবধান সংদিাধন প্ৰিাৱ অনুদমােন সহাৱাৰ লদগ লদগ তাৎক্ষৰণক ভাদব কািমকৰী হ’ব। 
 
 
 

*************** 



 

 

পৰিৰিষ্ট - ১ 

 

 

আজীৱন সদসয ভৰতিি আৱৱদন 

অনুৱেদ অনুসৰি 

 

প্ৰতি, 

 প্ৰধান সম্পাদক,  

 উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘ, গুৱাহাটী  

মহাশয়/মহাশয়া, 

 সম্মান সহকাদৰ জনাওঁ যে তিশ্বজনীন অতধকাৰী পৰমগুৰু শ্ৰীশ্ৰী হতৰদদৱৰ প্ৰতি ভতি তনদিদন কতৰ 

আদপানাদিাকৰ দ্বাৰা পতৰচাতিি “উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘ”ৰ আজীৱন সদসয হিলি মই আগ্ৰহ কতৰদ াঁ । 

স্বীকৃতি পাদি নলৈ কৃিাৈথ হম ।  

মদহাদয়ৰ জ্ঞািাদৈথ যমাৰ িৈয সমূহ িিি তদয়া হ’ি : 

১)  আদিদনকাৰীৰ নাম :  

২)  আদিদনকাৰীৰ তপিা / স্বামীৰ নাম: 

৩) আদিদন কাৰীৰ স্থায়ী সমূ্পৰ্থ তিকনা:  

৪) আদিদনকাৰীৰ িিথমানৰ তিকনা : 

৫)  নাগতৰকত্ব:  

৬) জন্মৰ িাতৰখ: 

৭) যগাত্ৰ : 

৮)  দূৰভাষ সংখযা: 

       আদপানাৰ তিশ্বাসী 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

পৰিৰিষ্ট – ২ 

 

 

 

 

 

 

 

পঞ্জীয়ন নং ...........................................................   তদনাঙ্ক : .....................  
 

উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘৰ 

শাখা-সত্ৰ পঞ্জীয়নৰ স্বীকৃতি পত্ৰ 

 

সভাপতি/সত্ৰাতধকাৰ 

............................................................... শাখা / সত্ৰ  

তিকনা: .................................................................  
 

মহাশয়/মহাশয়া 

 আতজ উত্তৰ পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘৰ যকন্দ্ৰীয় কােথকৰী সতমতিদয় শ্ৰী শ্ৰী হতৰদদৱ গুৰুৰ প্ৰতি 

িৈা তিষু্ণ-লিষ্ণিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভতি সহ উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘৰ অংশীদাৰ সত্ৰ / শাখা তহচাদপ 

পঞ্জীয়নৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কতৰ সিাদৰা  মঙ্গি কামনা কতৰদ  ।  
 

 

 

সভাপতি           প্ৰধান সম্পাদক 

উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘ, গুৱাহাটী         উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘ, গুৱাহাটী 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

পৰিৰিষ্ট – ৩ 

 

 

 
 

 

 

 

ক্ৰতমক নং ...............................................     তদনাঙ্ক ..........................  
 

উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘৰ  

আজীৱন সদসযৰ প্ৰমাৰ্ পত্ৰ 

 

প্ৰতি, 

 ..............................................................................................  

 তিকনা.............................................................................................  
 

মহাশয়/মহাশয়া, 

 পৰম বিষ্ণৱ গুৰু যিদাচােথয, দশথনাচােথয আৰু  ভাগৱিাচােথয মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী হতৰদদৱৰ ভতি মাগথৰ 

আদশথদৰ নান্দতনক মূিযদিাদধদৰ আত্ম প্ৰকাশ কৰা উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘই আদপানাক আজীৱন 

সদসয তহচাদপ আতজ স্বীকৃতি প্ৰদান আৰু আদপানাৰ সিথাঙ্গীন উন্নতি িৈা মঙ্গি কামনা কদৰ । 

 আদপানাৰ একান্ত সহদোতগিা আমাৰ কাময । 
 

 

 

সভাপতি / কােথযকাৰী সভাপতি     প্ৰধান সম্পাদক 

উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘ, গুৱাহাটী     উত্তৰ-পূৱ ভাৰি হতৰদদৱ সংঘ, গুৱাহাটী 

 

 

 

 



 

 

পৰিৰিষ্ট – ৪ 

 

 

 

 
 

সংঘৰ প্ৰিীক 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

পৰিৰিষ্ট – ৫ 
 

To be used by Treasurer only 

 

 

 

Head office: Gandhibasti, Guwahati – 03 

 

 

 

 

Received Rs. ……………………………………… ( …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………)  

Materials ……………………………………………………………………………. 

Against Book No. / receipt No. ……………………………………………………………………. 

From ……………………………………………………….. 

Cheque No. (If any) ………………………………………………………………………. 

Material details (If any) ………………………………………………………………… 

 

          Approved by 

 Treasurer       Secretary / President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT COMMITTEE 

RECEIPT VOUCHER 
Voucher No. 

 

Acknowledgement 

Received Rs. …………………………………………………………………………………….……………… by cash / Cheque or 

Materials …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

On ……………………………………………………………………….. 

 

Date:          Treasurer 



 

 

পৰিৰিষ্ট – ৬ 

To be used by Treasurer only 

 

Head office: Gandhibasti, Guwahati – 03 

 

Amount of Rs. ……………………………………… ( ……………………………………………………………………………………)  

Paid to / Incurred by …………………………………………through cash/cheque due to …………………………… on 

dated …………………………………………as per details below : 

Date of Expenditure Full details of 
expenditure 

Enclosed Receipt No. 
A.B.C ….. 

Total Rs. 

    

    

    

    

    

    

    
N.B. : Please attach necessary Exp. Voucher & mark (A,B,C..in 3rd Column) where Exp. Voucher applicable 

This is to certify that the amount shown on this statement were incurred by me on hehalf of S.M.C. 

Date ………………         Signature 

Vide Cheque No. …………………………  Dt. ………………………………………………………………… (if any) 

 

Treasurer                  Approved by 

Secretary / President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT COMMITTEE 

EXPENDITURE CUM PAYMENT VOUCHER 

Voucher No. 

Acknowledgement 

Paid Rs. …………………………………………………………………………………….……………… through cash / Cheque  

 

Date:          Treasurer 



 

 

পৰিৰিষ্ট – ৭ 

To be used by Treasurer of construction committee only  

 

 

  
 

Head office: Gandhibasti, Guwahati – 03 

 

 

 

 

Received Rs. ……………………………………… ( …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………)  

Materials ……………………………………………………………………………. 

Against Book No. / receipt No. ……………………………………………………………………. 

From ……………………………………………………….. 

Cheque No. (If any) ………………………………………………………………………. 

Material details (If any) ………………………………………………………………… 

 

          Approved 

 Secretary         President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION COMMITTEE 

RECEIPT VOUCHER 
Voucher No. 

 

Acknowledgement 

Received Rs. …………………………………………………………………………………….……………… by cash / Cheque or 

Materials …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

On ……………………………………………………………………….. 

 

Date:            Secretary / President 



 

 

পৰিৰিষ্ট – ৮ 

To be used by Treasurer of construction committee only  

Head office: Gandhibasti, Guwahati – 03 

 

Amount of Rs. ……………………………………… ( ……………………………………………………………………………………)  

Paid to / Incurred by …………………………………………through cash/cheque due to …………………………… on 

dated …………………………………………as per details below : 

Date of Expenditure Full details of 
expenditure 

Enclosed Receipt No. 
A.B.C ….. 

Total Rs. 

    

    

    

    

    

    

    
N.B. : Please attach necessary Exp. Voucher & mark (A,B,C..in 3rd Column) where Exp. Voucher applicable 

This is to certify that the amount shown on this statement were incurred by me on hehalf of S.M.C. 

Date ………………         Signature 

Vide Cheque No. …………………………  Dt. ………………………………………………………………… (if any) 

 

Treasurer                  Approved by 

Secretary / President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION COMMITTEE 

 
EXPENDITURE CUM PAYMENT VOUCHER 

Voucher No. 

Acknowledgement 

Paid Rs. …………………………………………………………………………………….……………… through cash / Cheque  

 

Date:          Treasurer 
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