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িদিযপদ 

পূর্বর্াাংলার শ্রমিক, গরীর্ চাষী, মিম্ন িাঝামর চাষী, মর্প্লর্ী সৈমিক র্া অিযািয মর্প্লর্ী র্যমি যারা পার্টব র 

ৈাংমর্ধাি স্বীকার কররি, পার্টব র ককাি একর্ট ৈাংগঠরি কযাগ কেি এর্াং কৈখারি ৈমিয়ভারর্ কাজ কররি, পার্টব  
শৃাংখলা কিরি চরলি, পার্টব র চাাঁো কেি, তারা ৈকরলই পূর্বর্াাংলার ৈর্বহারা পার্টব র ৈেৈয, প্রার্থী ৈেৈয হরত 

পাররি। 

 

পার্টব দত ভসতব র সনয়িার্লী 

পাঠচি, কগমরলা গ্রুপ র্া পার্টব র অধীি ককাি গণৈাংগঠরি ৈাফলযজিক কারজর পমররপ্রমিরত এর্াং পুাংখািুপাংখ 

ককডার ইমতহাৈ ৈাংগ্রহ ও পযবারলাচিার মভমিরত কজলা কমির্ট কতৃব ক প্রার্থী ৈেৈযপে প্রোি কররত হরর্। প্রার্থী 
ৈেৈয পরের আরর্েিপত্র পূরণ কররত হরর্, কিপরি একজি ৈেৈয দ্বারা ৈুপামরশকৃত হরত হরর্। 

কিপরি মতিিাৈ প্রার্থী ৈেৈয পরে যর্থাযর্থভারর্ োময়ত্ব পালরির পর ৈেৈযপে প্রোি কররত হরর্। প্রার্থী 
ৈেৈযপে ও ৈেৈযপে কজলা কমির্ট কতৃব ক প্রেি হরর্। 

প্রার্থী ৈেৈযপে র্া ৈেৈযপে যারা লাভ করররেি তারের িরধয মতি র্া পাাঁচজিরক মিরয় একর্ট ককাষ গঠিত 

হরর্। 

প্রমতর্ট ককারষর একজি কিতা গণতামিক পরািরশবর মভমিরত পমরচালরকর অিুরিােিৈহ মির্বামচত হরর্। 

িাকব ৈর্াে-কলমিির্াে-িাওরৈতুঙ মচন্তাধারা অধযয়ি ও প্ররয়াগ করা এর্াং পূর্বর্াাংলার ৈর্বহারা পার্টব রত 

কযাগোরি ইচ্ছকুরের মিরয় প্রর্থরি পাঠচি গঠি কররত হরর্। 

পাঠচরি মতি র্া পাাঁচজি ৈেৈয র্থাকরর্। তারের িাঝ কর্থরক গণতামিক পরািরশবর মভমিরত একজি কিতা 
মির্বামচত কররত হরর্। 

 

ককাষ ও পাঠচক্রিিূহ ও তাদদর িদিযদদর দাসয়ত্বিিহূ 

১। প্রমতমিয়ত িাকব ৈর্াে-কলমিির্াে-িাওরৈতুঙ মচন্তাধারা ৈৃজিশীলভারর্ অধযয়ি ও প্ররয়াগ করা। 

২। পূর্বর্াাংলা ও মর্রের মর্রাট ৈাংখযামধক কলারকর জিয ৈর্বান্তঃকররণ কাজ করা। 

৩। প্রমতমিয়ত শ্রমিক-কৃষরকর (কিতিজরু, গরীর্ ও মিম্ন িাঝামর চাষী) ৈারর্থ একীভূত হরত হরর্। 

৪। পার্টব র অভযন্তরর ও র্াইরর মর্মভন্ন আকৃমতর ৈাংরশাধির্াে, (আধুমিক ৈাংরশাধির্াে, িয়া ৈাংরশাধির্াে, 

ট্রটমি-কচর্াে ও অিযািয ৈকল মর্কৃমত ও ৈাংরশাধি) ও তার প্রকাশ এর্াং িুরে র্ুরজব ায়া িতােশব ও তার 

প্রকারশর মর্রুরে প্রমতমিয়ত ৈাংগ্রাি করা ও র্জব ি করা। 

 

 



পৃষ্ঠা ৩ 

৫। মর্মভন্ন আকৃমতর ৈাংরশাধির্াে ও িুরে র্ুরজব ায়া িতােশবপূণব র্যমিরের দ্বারা পার্টব র িিতা েখল ও িীমত 

মিধবারণ কঠকারিা। 

৬। তারের অর্শযই মর্িয়ী ও ৈতকব  হরত হরর্, অহাংকার ও অৈমহষু্ণতার প্রমত ৈজাগ র্থাকরত হরর্, 

আত্মৈিারলাচিার কপ্ররণায় উদু্ভে হরত হরর্। মিরজরের কারজর ভুলত্রুর্ট কশাধরারিার জিয ৈরচষ্ট হরত হরর্। 

অিযািয কিররডরের প্রমত যর্থাযর্থ ৈিারলাচিা চালারত ৈাহৈী হরত হরর্। 

৭। তারের অর্শযই মর্পুল ৈাংখযামধক কলারকর ৈারর্থ ঐকযর্ে হরয় একরত্র কাজ কররত ৈিি হরত হরর্। 

ককর্লিাত্র যারা তারের ৈরে একিত কপাষণ কররি, কৈই ৈর্ কলারকর ৈারর্থ ঐকযর্ে হরলই চলরর্িা র্রাং যারা 
তারের ৈারর্থ মভন্নিত কপাষণ কররি, কৈইৈর্ কলারকর ৈরে, এিিমক পূরর্ব যারা তারের মর্ররামধতা কররমেরলি 

এর্াং র্াস্তর্ কারজ ভুল প্রিামণত হরয়রেি এিিৈর্ কলারকর ৈরেও ঐকযর্ে হরত মিপুণ হরত হরর্। 

৮। তারেররক অর্শযই গণৈাংগ্রারির এর্াং মর্প্লরর্র প্রর্ল ঝড় তররে পরীমিত হরয় অমভজ্ঞ হরয় উঠরত হরর্। 

৯। তারেররক অর্শযই পার্টব র গণতামিক ককমিকতা অিুৈররণ আেশব হরত হরর্। ‘জিৈাধারণ কর্থরক আৈা 
এর্াং জিৈাধাররির মিকট যাওয়া’–এই কিতৃরত্বর পেমতরক অর্শযই আয়ত্ব কররত হরর্ এর্াং জিৈাধাররণর 

িতািত শুিরত মিপুণ হরত হরর্। গণতামিক রীমতরক আয়ত্ব কররত হরর্।  

১০। তারেররক অর্শযই ৈর্বো কশ্রণী মর্রেষণ ও কশ্রণী অিুৈন্ধারির পেমত অিুৈরণ করর কাজ কররত হরর্। 
অিুৈন্ধাি র্যমতরররক কর্থা র্লা র্ন্ধ কররত হরর্। 

১১। তারা ৈিারলাচিা, মররপাটব  করা, পমরমিমতর িূলযায়ি, মৈোন্ত গ্রহণ ও অিযািয ৈকল কারজ 

আত্মগতভার্, ভাৈাভাৈাভার্ ও একতরফার্ােরক পমরহার করর দ্বামিক র্স্তুর্ােী হরর্ি, একর াঁরয় কলখা 
পমরহার কররর্ি। 

১২। এভারর্ তারা ৈভাপমত িাও-এর ককডার চমরত্র অজব ি কররর্ি। ‘এই ককডার ও কিতারা অর্শযই 

িাকব ৈর্াে-কলমিির্াে র্ুরঝি, তারা রাজিীমতরত েরূেশী, কারজ েি, আত্মর্মলোরির কপ্ররণায় উদ্বেু, 

স্বাধীিভারর্ ৈিৈযা ৈিাধারি ৈিি; র্াধা মর্পমিরত অমর্চমলত এর্াং জামত, কশ্রণী ও পার্টব র জিয মিষ্ঠার ৈারর্থ 

কিবরত। … এই ধররণর স্বার্থবপরতা কর্থরক ও হাির্ড়াভারর্র ৈাংকীণবতার্াে কর্থরক িুি হরত হরর্, তারের 

অর্শযই মিঃস্বার্থব জাতীয় ও কশ্রণীর র্ীর হরত হরর্’। 

১৩। মতমি আররা র্রলরেি, ‘একজি কমিউমিরের িুিিি, মর্েস্ত ও ৈমিয় হরত হরর্। মর্প্লরর্র স্বার্থবরক 

মিরজর প্রারণর কচরয়ও ঊরবব িাি মেরত হরর্ এর্াং র্যমিগত স্বার্থবরক মর্প্লরর্র স্বারর্থবর র্রশ রাখরত হরর্, তারক 

ৈর্বো এর্াং ৈর্বরিরত্র ৈঠিক িীমতরত েঢ়ৃ র্থাকরত হরর্ এর্াং ৈিস্ত ভুল মচন্তাধারা ও আচররণর মর্রুরে 

অক্লান্তভারর্ ৈাংগ্রাি কররত হরর্, যারত করর পার্টব র কযৌর্থ জীর্িরক ৈুৈাংর্ে এর্াং পার্টব  ও জিৈাধাররণর 

িধযকার ৈাংরযাগরক ৈুেঢ়ৃ করা যায়; র্যামি মর্রশরষর চাইরত পার্টব র ও জিৈাধাররণর ৈম্বরন্ধ এর্াং মিরজর কচরয় 

অপররর ৈম্বরন্ধ তারক কর্মশ যত্নশীল হরত হরর্। 

১৪। তারেররক ‘মতির্ট র্ৃহৎ শৃাংখলা’, ’িরিারযাগ কের্ার আটর্ট ধারা’, ‘মতি-আট কিবপেমত’ এর্াং 
‘চার প্রর্থি’ রপ্ত কররত হরর্। 
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সতনর্ট র্ হৎ শ ৃংখলা 

১। ৈকল কাযবমিয়ায় আরেশ কিরি চলুি। 

২। জিৈাধাররির কাে কর্থরক একর্ট ৈূচ মকাংর্া ৈূরতাও কিরর্িিা। 

৩। েখলকৃত ৈিস্ত মজমিৈ জিা কেরর্ি। 

 

িদনাদ াগ্ কদর্ার আটর্ট িারা 

১। ভদ্রভারর্ কর্থা র্লুি। 

২। িযাযযিূরলয ককিারর্চা করুি। 

৩। ধার করা প্রমতর্ট মজমিৈ কফরত মেি।  

৪। ককাি মজমিৈ িষ্ট কররল তার িমতপূরণ করুি। 

৫। কলাকরক িাররর্িিা, গাল কেরর্িিা। 

৬। ফৈল িষ্ট কররর্িিা। 

৭। িারীরের ৈারর্থ অরশাভি র্যর্হার কররর্ি িা। 

৮। র্ন্দী সৈিযরের ৈরে েরু্বযর্হার কররর্িিা। 

 

সতন-আট কিবপদ্ধসত 

েঢ়ৃ, ৈঠিক রাজনিমতক লাইি অিুৈরণ, একর্ট ৈহজ জীর্িযাত্রা, করঠার কাজ করার অভযাৈ, রণিীমত ও 

ককৌশরল িিিীয়তা, ৈতকব তা, িরিারযামগতা, ৈজীর্তা।  

 

চার প্রথি 

১। িািুষ ও অরের িরধয প্রর্থি িাি মেরত হরর্ িািুষরক। 

২। রাজনিমতক কাজ ও অিযািয কারজর িরধয প্রর্থি িাি মেরত হরর্ রাজনিমতক কাজরক। 

৩। সেমিক মিধবামরত রাজনিমতক কাজ ও িতােশবগত কারজর িরধয প্রর্থি িাি মেরত হরর্ িতেশবগত কাজরক। 

৪। িতােশবগত কারজর িরধয র্ই-এর মচন্তাধারার চাইরত িািুরষর িরি কয ৈকল জীমর্ত ধারণা ররয়রে তারক 

প্রর্থি িাি মেরত হরর্। 

◦ অর্থবাত িািুষরক, রাজনিমতক কাজরক, িতােশবগত কাজরক এর্াং জীমর্ত ধারণারক প্রর্থি িাি মেরত হরর্। 
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ককাষ িদিযদদর সনম্নসলসখত শ ৃংখলা পালন করদত হদর্ 

পার্টব র ৈাাংগঠমিক িীমত হরচ্ছ গণতামিক ককিীকতা। 

পার্টব র মর্মভন্ন স্তররর কিতৃিািীয় ৈাংিাৈিূহ গণতামিক পরািরশবর মভমিরত মির্বামচত হরর্ি। 

ৈিগ্র ৈাংগঠরির অর্শযই একক শৃাংখলা িািরত হরর্; র্যমি ৈাংগঠরির অধীি, ৈাংখযাল  ুৈাংখযাগুরুর অধীি, 

মিম্নস্তর উচ্চস্তররর অধীি ও ৈিগ্র পার্টব  ককিীয় কমির্টর অধীি র্থাকরর্। 

কাংরগ্রৈ অর্থর্া পার্টব -কিীরের ৈাধারণ ৈভায় পার্টব র মর্মভন্ন স্তররর কিতৃিািীয় ৈাংিার মিরজর কাযবার্লীর 

মিয়মিত মররপাটব  কপশ কররর্। 

কিতৃিািীয় ৈাংিারক ৈর্বো পার্টব -অভযন্তররর ও র্াইররর জিৈাধাররণর িতািত কশািা ও তারের তোরমক 

কিরি মিরত হরর্। 

পার্টব র ৈাংগঠিরক ও মর্মভন্ন স্তররর কিতৃিািীয় র্যমিরেররক ৈিারলাচিা করার ও তারের মিকট প্রস্তার্ কপশ 

করার অমধকার পার্টব -ৈেৈযরের ররয়রে। 

পার্টব -ৈাংগঠরির মৈোন্ত ও মিরেবশ ৈম্পরকব  পার্টব -ৈেৈযরের যমে মভন্নিত র্থারক, তাহরল কৈটা কৈ কপাষণ কররত 

পারর এর্াং তার এিি অমধকার ররয়রে কয স্তর অমতিি করর ককিীয় কমির্ট ও তার ৈভাপমতর মিকট 

মররপাটব  কররত পাররর্। 

এিি রাজনিমতক পমররর্রশর ৈৃমষ্ট করা উমচত যার িরধয র্থাকরর্ কযিমি ককিীকতা কতিমি গণতি, কযিমি 

শৃাংখলা কতিমি স্বাধীিতা, কযিমি একক ৈাংকল্প কতিমি র্থাকরর্ র্যমির িরির প্রফুল্লতা ও ৈজীর্তা। 

জাতীয় িুমিরফৌজ এর্াং অিযািয মর্প্লর্ী গণৈাংগঠি ৈকরল অর্শযই পার্টব র কিতৃত্ব িািরর্। 

পার্টব র ৈরর্বাচ্চ কিতৃিািীয় ৈাংিা হরচ্ছ জাতীয় কাংরগ্রৈ ও তার দ্বারা মির্বামচত ককিীয় কমির্ট। িািীয় 

সৈিযর্ামহিীর ও মর্মভন্ন মর্ভাগগুরলার পার্টব র কিতৃিািীয ৈাংিা হরচ্ছ তারের ৈিস্তররর পার্টব -কাংরগ্রৈ অর্থর্া 
পার্টব -ৈেৈযরের ৈাধারণ ৈভা ও তার দ্বারা মির্বামচত পার্টব র কমির্ট। 

পার্টব র মর্মভন্ন স্তররর কাংরগ্রৈ মর্মভন্ন স্তররর পার্টব  কমির্ট কতৃব ক আহুত হয়। 

িািীয় সৈিযর্ামহিীর পার্টব র কাংরগ্রৈ আহ্বাি করাটা এর্াং মির্বামচত পার্টব -কমির্টর ৈেৈযরের অর্শযই উচ্চতর 

স্তররর ৈাংগঠরির অিুরিামেত হরত হরর্। 

একীভূত কিতৃত্ব, জিৈাধাররণর ৈরে  মিষ্ঠ ৈাংরযাগ ও প্রশাৈি র্যর্িা ৈহজতর করার িীমতর মভমিরত পার্টব র 

মর্মভন্ন স্তররর কমির্টগুরলা প্ররয়াজিীয় ৈাংিা প্রমতমষ্ঠত কররর্ র্া মিরজরের প্রমতমিমধ ৈাংিা কপ্ররণ কররর্। 
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িাৃংগ্ঠসনক শ ৃংখলা ভঙ্গ করদল সনম্নসলসখত র্যর্স্থা েহণ করদত হদর্ 

পার্টব -ৈেৈয পার্টব র শৃাংখলা লাং ি কররল পার্টব র মর্মভন্ন স্তররর ৈাংগঠরির মিরজরের িিতার আওতাধীরি, 

র্াস্তর্ অর্িা অিুৈারর পৃর্থক পৃর্থকভারর্ শামস্ত মেরত হরর্, ৈতকব  কররত হরর্, গুরুতরভারর্ ৈতকব  কররত হরর্, 

গুরুত্বপূণব োময়ত্ব কর্থরক ৈমররয় মেরত হরর্, পার্টব র িারঝ যাচাই করর কেখরত হরর্ অর্থর্া পার্টব  কর্থরক র্মহষ্কার 

কররত হরর্। 

পার্টব -ৈেৈযরক পার্টব র িারঝ কররখ যাচাই করার কাল খুর্ কর্শী হরলও েয় িারৈর কর্শী হরত পারর িা, এই ৈিয় 

তার কভাটোি, মির্বাচি করার ও মির্বামচত হওয়ার অমধকার র্থাকরর্ িা। 

পার্টব -ৈেৈযরের িরধয যারা উৎৈাহ-উদ্দীপিাহীি এর্াং মশিাোরির পররও পমরর্মতব ত হয় িা তারেররক পার্টব  
কর্থরক কর্মররয় কযরত মিরেবশ কেওয়া উমচত। 

পার্টব -ৈেৈয পার্টব  কর্থরক কর্মররয় কযরত চাইরল পার্টব শাখার অিুরিােিিরি তার িাি ককরট মেরত হরর্ এর্াং 
পরর্তী উচ্চস্তরর পার্টব -কমির্টর কারে করকডব  রাখার জিয মররপাটব  কপশ কররত হরর্। 

প্ররয়াজি হরল ইহা ৈিগ্র ৈাংগঠি ও জিৈাধাররণর মিকট জািারত হরর্। 

অকাটয প্রিারণর দ্বারা মৈে মর্োৈ াতক, গুপ্তচর, এরকর্ারর অিুরশাচিামর্হীি পুাঁমজর্ারের পর্থগািী কতৃব িািীয় 

র্যমি, অধঃপমতত র্যমি, কশ্রণীগতভারর্ সর্রী র্যমিরেররক পার্টব  কর্থরক র্মহষ্কার কররত হরর্, এর্াং এরেররক 

পাম্টব রত পুিরায় কযাগোি কররত অিুরিােি কেওয়া হরর্ িা। 

 

ককাষ ও পাঠচক্র পসরচালদকর দাসয়ত্ব 

১। মযমি পাঠচি ও ককাষ পমরচালিা কররর্ি মতমি পমরচালক িারি পমরমচত হরর্ি। 

২। পমরচালক ককাষ র্া পাঠচরির মিকট েদ্মিারি পমরমচত হরর্ি। 

৩। পমরচালক ককাষ র্া পাঠচরির মিকট মিরজর িাি, ঠিকািা, কপশা, ৈাাংগঠমিক ৈম্পকব  ও পমরচয় র্া 
ৈাংগঠরির অিয কাররা পমরচয় র্া ৈাাংগঠমিক কাযবার্লী (অপ্ররয়াজিীয়ভারর্) প্রকাশ কররর্ি িা। 

৪। পমরচালক পাঠচি ও ককারষর ৈভায় অপ্ররয়াজিীয় কাউরক মিরয় যারর্িিা। 

৫। মতমি অপ্ররযাজিীয়ভারর্ ককাষ ও পাঠচরির ৈভার ৈিয়, িাি, তামরখ অিয কাররা মিকট প্রকাশ কররর্ি 

িা। 

৬। পমরচালক অপ্ররয়াজিীয়ভারর্ ককাষ ও পাঠচরির ৈেৈযরের িাি, ঠিকািা র্া অিয ককাি পমরচয় কাররা 
মিকট প্রকাশ কররর্ি িা র্া এক ককাষ, পাঠচিরক অিয ককাষ ও পাঠচরির ৈারর্থ পমরচয় কমররয় কেরর্ি িা। 

৭। মতমি পাঠচি ও ককাষ এিিভারর্ পমরচালিা কররর্ি যারত একরকাষ র্া পাঠচি ৈেৈয অিয ককাষ র্া 
পাঠচি ৈেৈযরের মচিরত ৈিি িা হয়। 
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৮। পমরচালক পাঠচরির মিজ পমরচালিাধীি অগ্রৈর র্যমি যারা ৈাংগঠরির প্রার্থী ৈেৈয হওয়ার কযাগয 
তারের দ্বারা মিমেবষ্ট কমির্টরত ককাষ ৈেৈয পরের জিয আরর্েি করারর্ি। আরর্েিপত্র কমির্ট কতৃব ক 

অিুরিামেত হরল মতমি আরর্েিকারীরের মিরয় ককাষ গঠি কররর্ি। 

প্রার্থী ৈেৈযরের িারঝ যারা যর্থাযর্থভারর্ প্রার্থী ৈেৈযপরের োময়ত্ব পালি করররেি এর্াং কিপরি মতিিাৈ 

প্রার্থী ৈেৈয মেরলি, তারেররক ৈেৈযপে প্রোরির জিয উপরি কমির্টর মিকট ৈুপামরশ কররর্ি। 

উপরি কমির্ট কতৃব ক পূণবাে ৈেৈযপে প্রেি হরল মতমি তা মিমেবষ্ট কিীরের জামিরয় কেরর্ি। 

৯। পমরচালক তার পমরচালিাধীি ককাষ র্া পাঠচি ৈেৈযরের ৈারর্থ গণতামিক আলাপ-আরলাচিার মভমিরত 

কিতা মির্বামচত কররর্ি। 

১০। পমরচালক কিতার িাধযরি ককাষ র্া পাঠচরির ৈেৈযরের ৈভা আহ্বাি কররর্ি। 

১১। প্ররয়াজিরর্ারধ মতমি মিরজ ককাষ র্া পাঠচরির ৈভা আহ্বাি কররর্ি। 

১২। প্রমত ৈভা কশরষ পাঠচি ও ককারষর কাযবার্লীর মলমখত মররপাটব  সতরী করর তা ৈাংমেষ্ট কমির্টরত মিয়মিত 

কপশ কররর্ি। 

১৩। ককারষর কয ৈকল ৈেৈয মিরজ পাঠচি পমরচালিা কররর্ি তার কাযবার্লীর মররপাটব  মিজ ককারষর 

ৈভায় কপশ কররর্ি। 

১৪। পমরচালক ককাষ র্া পাঠচিরক ৈাংখযামভমিক িািকরণ কররর্ি। 

১৫। পমরচালক তার অধীি ককাষ, পাঠচি এর্াং ৈহািুভূমতশীলরের মিকট কর্থরক মিয়মিত মফ ও চাাঁো ৈাংগ্রহ 

কররর্ি। 

১৬। পমরচালক তার অধীি ককারষর মিকট ৈাাংগঠমিক মিরেবশার্লী অমত দ্রুত কপৌাঁরে কেরর্ি এর্াং তা ৈভায় 

পুাংখািুপুাংখভারর্ আরলাচিার জিয কপশ কররর্ি, যারত ৈর্াই এর তাৎপযব র্ুঝরত পাররি এর্াং তা র্াস্তর্ায়রির 

পন্থা মিণবয় কররত পাররি এর্াং তা র্াস্তর্ায়ি কররি। 

১৭। ককাি ককাষ ৈেরৈযর মর্রুরে শামস্তিূলক র্যর্িা গ্রহণ কররত হরল তা মিমেবষ্ট স্তররর কমির্টর িাধযরি 

কররত হরর্। 

১৮। ককাষরক পুিগবঠিত কররল তা কমির্টর অিুিমত মিরয় কররত হরর্ এর্াং পুিগবঠিত করার পর কমির্টরক 

জািারত হরর্। 

১৯। পমরচালক মিরজর অর্তব িারি মযমি ককাষ ও পাঠচিৈিূহরক পমরচালিা কররর্ি তার িাি, ঠিকািা 
ককাষ ও পাঠচরির কারে কেরর্ি এর্াং উচ্চতর কমির্টরক জািারর্ি। 

২০। পমরচালক ককাি প্ররে র্া মর্ষরয় ককাষ র্া পাঠচিরক র্ুঝারত অিি হরল উচ্চতর স্তর কর্থরক কজরি মিরয় 

র্া অধযয়ি করর র্ুঝারর্ি। মকন্তু অপ্ররয়াজিীয়ভারর্ উচ্চতর স্তররর কিীরের পাঠচরির ৈভায় মিরয় আৈরর্ি 

িা। 
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২১। পমরচালক ককাষ ৈেৈযরের এিিভারর্ মশমিত কররর্ি যারত তারা প্ররতযরক পাঠচি পমরচালিা কররত 

পাররি। 

২২। পমরচালক তার পমরচালিাধীি ককাষ ও পাঠচরির ৈিারলাচিা, আত্মৈিারলাচিা, প্রস্তার্ উচ্চস্তরর 

যর্থারীমত পাঠিরয় কেরর্ি। 

২৩। পমরচালক পাঠচি কভরে মেরত চাইরল র্া ককাি পাঠচি ৈেৈযরক র্ামতল কররত চাইরল উচ্চস্তররর 

অিুিমত লাগরর্। 

 

পমরচালক 

                          ↓                 

এক র্া একামধক পাঠচি------------------এক র্া একামধক ককাষ 

              ↓ 

ককাষ ৈেৈয/পমরচালক 

          ↓ 

  পাঠচি---------------ককাষ ■  


