বাাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিমত, মেনাজপুর।
সাংমবধান সাংদশাধন সাব-কমিটি ও কার্ যমনব যাহী কমিটি সভা কর্তযক সাংদশামধত বতযিান সাংমবধাদনর প্রধান প্রধান পমরবতযন/ সাংদশাধন
প্রস্তাব সমুহ মনদে সাংদেদপ উদেখ করা হদলা।
ক্রমিক নাং
১

২

৩

৪
৫

৬

৭

বতযিাদন সাংমবধাদন যর্ভাদব আদে
আদট যদকল-১:
'BANGLADESH
JATIYA ANDHA KALLYAN
SAMITY'
২) আদট যদকল-১ এর যশষ অাংদশ মিটিাং
বা সভার প্রকারদভে মবষদয় একটি
উপধারা সাংদর্াজন করা হদয়দে। যর্িন-

সাংদশাধনী প্রস্তাব
আদট যদকল-১: 'BANGLADESH JATIYA ANDHA KALLYAN SAMITY'
শব্দগুদলার সাদে BNSB (Bangladesh National Society for the
Blind) যুক্ত হদব।
- Meeting: Means Annual General Meeting (AGM),
Executive Committee Meeting, Emergent meeting of
Executive Committee, Sub-Committee Meeting, Staff
Meeting.
য
আটিদকল-৫,৬ যিম্বারশীপ এর ধরণ যর্িনপৃেকভাদব উদেখ কদর সাংদশাধন করা
i)
Patron Member
হদয়দে।
ii)
Life Member
iii)
General Member.
প্যাট্রন যিম্বারশদপর জন্য ২,০০,০০০/- টাকা মি মনধ যারণ করা হদয়দে।
য
আটিদকল-৮:
যিম্বারশীদপর অদর্াগ্যতায় ড্রাগ এমিকদটি একটি উপধারা সাংদর্াজন করা হদয়দে।
য
আটিদকল-১৩:
উদেখদর্াগ্য
সাংদশাধনীগুদলা:
১। পমরবদতয বেদর যর্দকান সিয় একবার করার সুপামরশ করা হদয়দে।
১। Annual General Meeting
(AGM) প্রমত বেদরর যি িাদস হয়
২। সাংদশাধনী হদয়দে সাধারণ বমির সেস্যদের ২০% উপমিমত যকারাি হদব
২। এমজএি এর যকারি সেস্য সাংখ্যা
কার্ যমনব যাহী কমিটির সেস্য সহ ২৫ জন ৩। কার্ যমনব যাহী কমিটির সভার যকারাি সেস্য সাংখ্যা সাংদশাধনী করা হদয়দে
উপমিত হদত হদব।
৫০% এর ওপর কার্ যমনব যাহী কমিটির সেস্যদের উপমিমত োকদত হদব।
৩। বতযিাদন কার্ যমনব যাহী কমিটির সভার
যকারাি সেস্য সাংখ্যা ০৫।
য
১। অটিদকল-১৬,
১৭: কার্ যমনব যাহী ১। সাংদশাধনীদত ১৪ জনই আদে। তদব যপৌরসভার যিয়রদক পোমধকার সেস্য
কমিটির গঠন সেস্য সাংখ্যা মেল ১৪।
যেদক বাে যেয়ার সুপামরশ করা হদয়দে এবাং তার িদল একজন সেস্য অর্ন্যভুমক্ত
২। Assistant General সহ যিাট ১৪ জদনর কার্ যমনব যাহী কমিটির সুপামরশ করা হদয়দে।
Secretary পদের নাি পমরবতযন ২। Assistant General Secretary পেদক Joint
করা হদয়দে।
Secretary করা হদয়দে।
৩। আদট যদকল-১৮ যত অমতমরক্ত ৩। আদট যদকল-১৮ এর অমতমরক্ত সাংদশাধনী “Any member who is a
সাংদশাধনী করা হদয়দে।
Doctor/Ophthalmologist and have private Chamber or Clinic or

য
১। আটিদকল-২২:
মনমদযষ্ট সিদয়র িদে
কার্ যমনব যাহী কমিটির মনব যাচন অনুমিত না
হদল যচয়ারম্যান প্রেদি ১২০ মেন, পদর
৯০ মেন যিয়াে বৃমি এবাং এর িদেও
মনব যাচন না হদল যচয়ারম্যান এিহক
কমিটি গঠন করদবন।

Hospital etc. and if there is possibility to have contrary of
interest of the Samity by the said Doctor/Ophthalmologist he is
not eligible to be a candidate of the Executive Committee.”.

১। মনমদযষ্ট সিদয়র িদে কার্ যমনব যাহী কমিটির মনব যাচন অনুমিত না হদল যচয়ারম্যান
বতযিান কমিটির যিয়াে ১৮০ মেন বৃমি করদবন িদিয সুপামরশ করা হদয়দে।
২। কার্ যমনব যাহী কমিটির মনব যাচন অনুিাদনর সাত মেদনর িদে নতুন কমিটির ওপর
য সাংযুক্ত করা হদয়দে। আটিদকল-২১।
য
োময়ত্ব হস্তার্ন্র মবষয়ক একটি আটিদকল

৮

৯

১০

১১
১২

১৩

১৪

য
অটিদকল-২৪
এর ২:
১। বতযিাদন আদে ”যচয়ারম্যান অব মে
ইদলকশন কমিশন”।
য
আটিদকল-৩৩:
বতযিান ব্যবিায়
মনব যাচদন ব্যালট যপপাদরর মবষদয় পৃেক
যকান কো উদেখ নাই
য
আটিদকল-৪১:
ii যকাষােদের োময়ত্ব
মবষদয় সাংদশাধনী সাংযুক্ত করা হদয়দে।

১। প্রস্তামবত করা হদয়দে- যচয়ারম্যান এর পমরবদতয “ইদলকশন কমিশনার” করা
হদয়দে।
সাংদশাধনী হদয়দে যর্িন- There shall be separate arrangement
in the Ballot Paper for panel and individual candidates.

The Treasurer shall check all accounts and finance
related documents like Cash book, ledger book, registers,
bill-vouchers, Bank cheque book etc. and to be signed duly.
য
আটিদকল-৪২, উপধারা-iii ব্যাাংদকর
পমরবতযন কদর যচয়ারম্যান তো যজলা প্রশাসক যক প্রধান স্বােরকারী এবাং
যচক স্বােরকারী সাংদশাধন/ পমরবতযন
সাধারণ সম্পােক ও যকাষােেদক যকা-স্বােরকারী করা হদয়দে। প্রধান
হদয়দে। বতযিাদন সাধারণ সম্পােক ও
স্বােরকারী অবশ্যই এবাং যকা-সােরকারী ২ জদনর যর্ যকান এক জদনর স্বােদর
যকাষাধে এর স্বােদর ব্যাাংক যলনদেন
ব্যাাংক যলন যেন হদব। যর্িন-The Chairman will be the Principal
হদতা।
Signatory and General Secretary & Treasurer will be the
Co-Signatories. For any banking transaction Chairman/
Principal’s signature is must and any of one signature’s
from General Secretary or Treasurer is needed.
য
আটিদকল-৪২, উপধারা-xiii হাদত নগে সাংদশামধত টাকার পমরিান ২০,০০০/- টাকা িাত্র।
টাকা রাখার পমরিান আদে ২,০০০/টাকা
য
আটিদকল-৪২,
উপধারা-xiv সাংদশামধত সাংদশাধন করা হদয়দে যর্িন- যরমজষ্টািয মনরীো যকাম্পানীর পাশাপামশ
ও সাংদর্ামজত করা হয়। বতযিাদন হাসপাতাদলর কার্ যমনব যাহী কমিটির সেস্যদের িে যেদক একটি অভযর্ন্রীন মনরীো
যরমজষ্টািয মনরীো যকাম্পানী দ্বারা কমিটি গঠণ কদর মনয়মিতভাদব মনরীো কাজ করা হদব।
মনরীো করার মবধান রদয়দে
য
আটিদকল-৪২,
উপধারা-xv সাংদশামধত যর্িন- র্মে বামষ যক অনুদিামেত বাদজট বরাদদর অমতমরক্ত অে য খরদচর প্রদয়াজন
ও সাংদর্ামজত হয়।
হয় তদব একটি পমরপুরক/সামিদিন্টারী বাদজট অনুদিােন মনদয় খরচ করদত হদব।
If any excess amount to be needed over yearly budget
then a supplementary budget to be prepared and passed
for spend.
য
আটিদকল-৪৪
ভমবষ্যদত এই সাংমবধান যর্িন- Any amendment needs for this constitution proposed
সাংদশাধদনর প্রদয়াজন হদল মকভাদব by any person(s) shall be amended by a sub committee
সাংদশাধন করা হদব যস সাংক্রার্ন্ প্রমক্রয়ার formed by the Executive Committee. Amendment copy
মবষয় উদেখ মেলনা র্া করা হদয়দেshall be finalized by the Executive committee then to be
presented to the Annual General Meeting (AGM) for
approval.

