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পৃষ্ঠা ২
সভাপতি মাও তির্দে শ তদর্ের্েি সভা পতিচালিাি ক ৌশল উত্তমরূর্প আেত্ত্ব ির্ি। তির্ে সভা পতিচালিাি
উপাে ধািাবাতি ভার্ব প্রদত্ত ির্লাোঃ
১। সাাংগঠতি

এ র্ ি সম্পাদ

বা কিিাি অিুপতিতির্ি ভািপ্রাপ্ত সম্পাদ

বা কিিা বা উচ্চস্তর্িি

প্রতিতিতধ সভা আহ্বাি ির্ি পার্িি।
২। সাাংগঠতি

এ র্ ি সাংখ্যাগতিষ্ঠ সদসযগণ দাবী

ির্ল সম্পাদ

বা কিিা সভা আহ্বাি

ির্ি বাধয

থা র্বি।
৩। সভাি পূর্বে সম্পাদ বা কিিা তলতখ্ি তবজ্ঞতপ্ত কদর্বি। তলতখ্ি তবজ্ঞতপ্ত কদওো সম্ভব িা ির্ল কমৌতখ্ ভার্ব
জািার্ি ির্ব। তবজ্ঞতির্ি থা র্বোঃ
( ) সাাংগঠতি এ র্ ি িাম (খ্) িাতিখ্, সমে (গ) সভাি ক্রতম িাং (ঘ) সভাি িাি (ঙ) আর্লাচযসূচী (চ)
সভাে আমতিির্দি িাম (ে) সভা আহ্বাি ািীি পদসি স্বাক্ষি।
৪। আর্লাচযসূচীর্ি পূর্বে াি সভাে গৃিীি প্রস্তাবাবলীি পুির্িািুর্মাদর্িি তবষে থা র্ব।
৫। সভাি খ্সড়া প্রস্তাব, তির্পার্ে, প্রস্তাব ও অিযািয প্রর্োজিীে দতললপত্র সম্পাদ সি অিযািয আমতিি
বযতিগণ সভাি পূর্বেই কপশ িাি জিয তিিী ির্বি।
৬। সাাংগঠতি এ র্ ি সি-সম্পাদ
স্বাক্ষি গ্রিণ

বা সি ািী কিিা অথবা এ জি সদসয সভাে আমতিি উপতিির্দি

ির্বি। সভাে আমতিি িে এইরূপ অপ্রর্োজিীে ক উ থা র্ল িার্দির্

চর্ল কের্ি বলর্ি

ির্ব। িার্দি অপসািণ সম্ভব িা ির্ল সভা িতগি িাখ্র্ি ির্ব।
৭। সভাি ক ািাম ির্ল (সাাংগঠতি
আসি গ্রিণ

িাি জিয সম্পাদ র্

এ র্ ি এ -িৃ িীোাংশ সদসয উপতিি ির্ল) সি-সম্পাদ
অিুর্িাধ

সভাপতিি

ির্বি। সি-সম্পাদর্ ি অিুপতিতির্ি এ জি সদসয এ

দাতেত্ব পালি ির্বি।
৮। সম্পাদ বা কিিা সভাপতিি আসি গ্রিণ ির্বি এবাং সভাি উর্বাধিী কঘাষণা ির্বি।
৯। সভাপতি সভাি আর্লাচযসূচী পাঠ ির্বি এবাং সভাে অাংশগ্রিণ ািীর্দি বািা এ আর্লাচযসূচী অিুর্মাদি
িার্বি।
১০। সি-সম্পাদ বা এ জি সদসয সভাি ধািাবাতি তববিণী তলর্খ্ িাখ্র্বি।
১১। সভাে ক াি পূণোঙ্গ সদসয অিুপতিি থা র্ল তব ল্প সদসয পূণোঙ্গ সদর্সযি দাতেত্ব পালি ির্বি।
১২। এ তবঠর্ সভাি াজ কশষ িা ির্ল সভা র্ে টি তবঠর্ তবভি ির্ি ির্ব।
১৩। সভাপতি আর্লাচযসূচীি তভতত্তর্ি আর্লাচিা, তির্পার্ে, প্রস্তাব ইিযাতদ আহ্বাি ির্বি।
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১৪। সভাে সভাপতিি অিুমতি তির্ে আর্লাচিা ির্ি ির্ব বা সভা ক্ষ িযাগ ির্ি ির্ব।
১৫। সভাপতি সভা র্ক্ষি বাইর্ি কগর্ল অিয

াউর্

সভাি

ােে পতিচালিাি দাতেত্ব তদর্ে

োর্বি।
১৬।

সভাপতি

সভাে

গণিাতি

অতধ াি

তিতিি

অাংশগ্রিণ ািীর্দি মিামি প্র ার্শি স্বাধীিিা তিতিি

ির্বি।

সভাপতি

সভাে

স ল

ির্বি। তিতি সভাে অাংশগ্রিণ ািীর্দি

সতক্রে অাংশগ্রির্ণি জিয উৎসাতিি ির্বি।
১৭। ক াি সদর্সযি ক াি প্রস্তাব, সমসযা, সমার্লাচিা বা আত্মসমার্লাচিা সভাে

ির্ি ির্ব। সভাি বাইর্ি

এ জর্িি সমার্লাচিা অপর্িি ার্ে িা উতচি িে।
১৮। গুরুত্বপূণে তবষে সভাে তিি ির্ি ির্ব। সদসযর্দি মিপাথে য সভাে তিি ির্ি ির্ব।
১৯। সাংখ্যাগুরুর্

সাংখ্যালঘু কমর্ি কির্ব। েখ্ি সাংখ্যালঘুি মিামি বাতিল

িা িে িখ্ি সাংখ্যাগুরুি

গৃিীি তসদ্ধান্তর্ িার্দি অবশযই সমথেি ির্ি ির্ব। প্রর্োজি ির্ল পিবিী সভাে িা আর্লাচিাি জিয কপশ
িা কের্ি পার্ি, িাোড়া ােে লার্প ক ািি ম আপতত্ত প্র াশ িা উতচি িে।
২০। সভাে অাংশগ্রিণ ািী স লর্ ই মিামি সম্পূণে বযি িাি জিয উৎসাতিি ির্ি ির্ব। তবির্ ে ি প্রর্ে
ক াির্া ঠি , ক াির্া কবঠি িা পতিষ্কাি

র্ি তদর্ি ির্ব। কসখ্ার্ি ক াি প্র াি আর্পাষ বা কেি-কিি িা

চলর্ব িা। সুস্পষ্ট সমাধার্ি এ বার্ি েতদ কপৌৌঁের্ি পািা িা োে িাির্ল আবাি িা আর্লাচিা

ির্ি ির্ব

(অবশযই াজ বযিি িা র্ি)।
২১। সভাে থাবািে া, বিৃিা, প্রবন্ধ, প্রস্তাব সবই সাংতক্ষপ্ত ও েথােথ ির্ব।
২২। ক াি মী অববধ সভাে বা অতিধোতিি আর্লাচিা সভাে গৃিীি ক াি তসদ্ধান্ত অিুোেী াজ ির্ব িা।
২৩। সভাে প্রস্তাবাবলীি উপি কভার্ গ্রিণ

ির্ি ির্ব এবাং সাংখ্যাগতিষ্ঠ সদসয

িৃে

সমতথেি প্রস্তাব গৃিীি

বর্ল তবর্বতচি ির্ব।
২৪। ক াি প্রস্তার্বি পর্ক্ষ ও তবপর্ক্ষ সমাি কভার্ পড়র্ল সভাপতি কে পর্ক্ষ কভার্ প্রদাি
প্রস্তাব গৃিীি ির্ব।
২৫। সভাপতি সভা কশর্ষি পূর্বে ধািাবাতি তববিণীি কশর্ষ স্বাক্ষি কদর্বি।
২৬। তিতি সভাি সমাতপ্ত কঘাষণা ির্বি।

ির্বি ঐ পর্ক্ষি
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িভার সিদ্ধান্ত প্রিন্ে
১। সভাে গৃিীি তসদ্ধান্ত ক াি প্র াি অতিধোতিি আর্লাচিাে ক উ বাতিল ির্বি িা। ক াি তবর্শষ অবিাে
তসদ্ধান্ত পতিবিে ি আবশয
ােে িী

ির্ল তসদ্ধান্ত গ্রিণ ািী সাংিাি সভাে উিা বাতিল ির্ব। সম্পাদ

িা িতগি িাখ্র্ি পার্িি এবাং পিবিী সভাে িা অিুর্মাদর্িি জিয কপশ

বা কিিা উিা

ির্বি। উচ্চিি স্তি

তিেিি স্তর্িি তসদ্ধান্ত বাতিল র্ি তদর্ি পার্ি।
২। কে স ল

মীর্দি সাাংগঠতি

তসদ্ধান্ত বাস্তবাের্িি দাতেত্ব প্রদাি

িা ির্ব, িািা িা পুাংখ্ািুপুাংখ্ভার্ব

আর্লাচিা ির্বি িা বাস্তবাের্িি পদ্ধতি কবি িাি জিয। ত ন্তু িািা খ্র্িা তসদ্ধান্ত বাতিল র্ি কদর্বি
িা।
৩। তসদ্ধান্ত

ােে িী

উগ্রগণির্িি প্র াশ। ■

ির্ি ক াি প্র াি তিমিাজী মর্িাভাব থা র্ল চলর্ব িা। সাাংগঠতি

কক্ষর্ত্র ইিা

