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মাননীয়
েকন্দৰ্ীয় সিমিতর পদািধকারী/
পদািধকারী/ শাখা সম্পাদকগণ
সম্পাদকগণ
মহাশয়/
মহাশয়/মহাশয়া,
মহাশয়া,
আপনারা অবগত আেছন েয আগামী ২৮েশ
২৮েশ জুলাই ২০১৯
২০১৯ (রিববার) সকাল ৯টায় ভাগলপুর শাখা দব্ারা,
দব্ারা,
ের (স্থান পের জানােনা হেব) িবহার বাঙািল সিমিতর ৫২ তম িদব্ভাগলপুের
িদব্-বািষর্ক সেম্মলন ও ২০১৯
২০১৯-২১ বেষর্র িনবর্াচন
অনু িষ্ঠত হেব;
গত িনবর্াচেন িকছু শাখার বা
বািষর্
িষর্ক সভা ও ২০১৭২০১৭-১৯ বেষর্র শাখার
শাখার কাযর্কারী সিমিত েকন্দৰ্ীয় সিমিত দব্ারা
অনু েমািদত পেদর বাইের বা েবশী পেদ মেনানয়ন বা িনবর্াচন করা হেয়েছ; েকন্দৰ্ীয় পযর্েবক্ষকগণরা এ িবষেয়
সেচতন নন মেন হেচ্ছ; েকবল মাতৰ্ িনম্নিলিখত পেদর ও সম সংখCায় মেনানীত সদসCেদরই মানCতা েদওয়া হেব;
সভাপিত
সভাপিত – ১ , সহসহ-সভাপিত
সভাপিত – ৪, সাধারণ সম্পাদক/
সম্পাদক/সম্পাদক – ১, যু গ্ম-সম্পাদক – ৪, সহসহ-সম্পাদক – ৪,
েকাষাধCক্ষ – ১, েকন্দৰ্ীয় সাধারণ পিরষেদর সদসC – ১০, শাখার কাযর্কারী সিমিতর সদসC – ১০;
১০;
শাখার ও েকন্দৰ্ীয় সিমিতর পদ – ১৫ ও শাখার কাযর্কারী সিমিতর সদসC – ১০;
১০; েমাট ২৫ জেনর মেধC মিহলােদর
জনC (৩০%) ৭ িট পদ সংরিক্ষত রাখেত হেব;
শাখার সভাপিত, সম্পাদক ও েকাষাধCক্ষ েকন্দৰ্ীয় কাযর্কারী সিমিতর সদসC থাকেবন; এই িতনজন সহ
েকন্দৰ্ীয় সাধারণ পিরষেদর আরও ৭ জন েমাট ১০ জেনর মেধC মিহলােদর জনC (৩০%) ৩িট
৩িট সংরিক্ষত রাখেত হেব;
েকবল মাতৰ্ আজীবন সদসC ও সিঞ্চতার পৃ ষ্ঠেপাষকরাই শাখার ও েকন্দৰ্ীয় সিমিতর পদপৰ্াথর্ী হেত পারেবন
তােদরও
ও মেনানীত/
(েদখা েগেছ বহু শাখা েযসব সদসC সিঞ্চতার পৃ ষ্ঠেপাষক নন তােদর
মেনানীত/িনবর্ািচত করেছন); এটািট সিমিতর
সংিবধােনর অবেহলনা নয়; সিঞ্চতা সিমিতর মুখপতৰ্, যােত সিমিতর িবিভন্ন খবরাখবর থােক, তাছাড়া পদকতর্ারাই
যিদ এর পৃ ষ্ঠেপাষক না হন, তাহেল তারা সদসCেদর েকমন ভােব বলেবন, এর পৃ ষ্ঠেপাষক বা গৰ্াহক হেত; সিমিতর
সংিবধান অনু সাের এক বCিক্ত এক পদ ও মিহলােদর জনC (৩০%) পদ সংরক্ষণ করার িনয়ম পালন করা হেব;
শাখার ও েকন্দৰ্ীয় সিমিতর জনC িনম্নিলিখত
িনম্নিলিখত পেদ মেনানয়ন পতৰ্ ভরােত ও মেনানয়ন পেতৰ্ উিল্লিখত শুল্ক ও েলভী
েনওয়া সু িনিশ্চত করেত হেব।
হেব আশাকির সকেল সিমিতর সংিবধানেক পালন কের রক্ষা করেত সহেযািগতা করেবন;
েকন্দৰ্ীয় সহ সভাপিতেদর পুনরায়
নরায় অনু েরাধ জানেনা হেচ্ছ েয তােদর েজােনর সমস্ত শাখার বািষর্ক সভা ও
িনবর্াচন ১৪ জুলাই’
াই’১৯র
১৯র মেধC কিরেয় শাখার িনবর্াচন সংকৰ্ান্ত সমস্ত যাবতীয় কাগজ ও পযর্েবক্ষক পৰ্িতেবদন সহ ৬ই
অগস্ট ২০১৭র
২০১৭র মেধC েকন্দৰ্ীয় কাযর্ালেয় পািঠেয় েদওয়া সু িনিশ্চত করেবন;
শাখা সম্পাদকেকর
সম্পাদকেকর দািয়তব্,
দািয়তব্, শাখার িনবর্াচন পৰ্িকৰ্য়া েশষ হেয় যাওয়ার ৩ িদেনর মেধC ২০১৯
২০১৯-২১ বেষর্র
কাযর্কারী সিমিত ও েকন্দৰ্ীয় সাধারণ পিরষেদর সদসC সূ চী িঠকানা সহ,
সহ, মেনানয়ন পেতৰ্র পৰ্িতিলিপ েরেখ মূ ল
মেনানয়ন পতৰ্,
পতৰ্, সম্পাদেকর পৰ্িতেবদন ও আয়আয়-বCেয়র িববরণী (২০১৭
(২০১৭ – ১৯) েকন্দৰ্ীয় কাযর্ালেয় পাঠােনা সু িনিশ্চত
করেবন যা সেম্মলেনর পের সিমিতর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেব; সিমিতর ওেয়বসাইট (babihar.org
(babihar.org)
babihar.org) এর
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জনC শাখার পক্ষ েথেক ৫০০ টাকা অনু দান Bengalee Association, Bihar একাউেন্ট জমা করেত হেব;
সদসCেদর মেনানয়ন শুল্ক েথেক এই অনু দান েদয় হেব;
শাখার িনবর্াচন পৰ্িকৰ্য়া সম্পূ ণর্ হেয় যাওয়ার পর, শাখা সম্পাদেকর ও পযর্েবক্ষেকর পৰ্িতেবদন
পৰ্িতেবদন ও িনবর্াচন
সংকৰ্ান্ত সমস্ত কাগজ পতৰ্ েদখার পর িনবর্াচন কিমিট শাখার িনবর্াচন সমব্েন্ধ
সমব্েন্ধ শংসাপতৰ্ িনগর্ত করেব।
করেব
েয সব েকন্দৰ্ীয় পদকতর্া এখনও পযর্ন্ত তােদর বেকয়া েলভী (২০১৭
(২০১৭-১৯) েদনিন, আগামী িনবর্াচেন অংশ
গৰ্হণ করার জনC তােদর বেকয়া সহ আগামী (২০১৯(২০১৯-২১)র
২১)র েলভী এক সেঙ্গ জমা করেত হেব, তেবই তারা মেনানয়ন
পতৰ্ জমা েদবার সু েযাগ পােবন;
সমস্ত শাখার শাখা সম্পাদকেদর জানােনা হেচ্ছ েয তােদর শাখার পদকতর্ােদর েদয় েলভী (২০১৯(২০১৯-২১ বেষর্র)
ও সিঞ্চতা পৃ ষ্ঠেপাষক অনু দান রািশ ১০০০
১০০০টাকার
০০টাকার েচক শাখার িনবর্াচেনর ৩ িদেনর মেধC পািঠেয় িদেত হেব, তা না
হেল তােদর িনবর্াচন/
চন/মেনানয়ন স্থিগত কের রাখা হেব;
পৰ্েতCক েজােনর সভাপিতেদর ও েকন্দৰ্ীয় সিমিতর পৰ্েতCক পদকতর্ােদর অনু েরাধ জানােনা হেচ্ছ েয িনেজর
ও েজােনর িলিখত পৰ্িতেবদন ৩১েশ
৩১েশ েম ২০১৯র
২০১৯র মেধC পাঠােনা সু িনিশ্চত কের সহেযািগতা করেত;
িশক্ষক সিমিতর পৰ্েতCক সদসCেদর এই ৈবঠেক িনেজেদর েযাগদান সু িনিশ্চত করেত অনু েরাধ জানােনা
হেচ্ছ।
হেচ্ছ
পৰ্েতCক শাখার সম্পাদক অিত অবশCই িনেজর শাখার ‘েকন্দৰ্ীয় সিমিত সদসC (Central Council
Member) শুল্ক’
শুল্ক’ (১০০ টাকা) ও শাখার সভাপিত, সম্পাদক ও েকাষাধCেক্ষর েথেক ‘িবদCাসাগর স্মৃ িতরক্ষা সিমিত’
সিমিত’র
সাধারণ ষবার সদসCতা শুল্ক (১০০ টাকা) ও পৰ্িতিনিধ শুল্ক – ২০০টাকা
২০০টাকা সদসC সংগৰ্হ কের সিমিতর বCাঙ্ক একাউেন্ট
Bengalee Association, Bihar A/c No. 011049771147, IFSC Code - SBIN0000152,
SBIN0000152, SBI,
Patna Main Branch
Bengalee Association, Bihar A/c Sanchita A/c No. 11049771396,
11049771396, IFSC Code SBIN0000152, SBI, Patna Main Branch
২০ জুলাই ২০১৯ এর মেধC জমা কের েদেবন;
আপনার অঞ্চেল নগরপািলকা ও গৰ্াম পঞ্চােয়েত নব িনবর্ািচত িবিভন্ন পৰ্িতিনিধেদর নাম, একিট কের ফেটা,
েটিলেফান নং, ওয়াট্সআপ নং ও ইই-েমল সংগৰ্হ কের তাড়াতািড় সিমিতর ইই-েমেল পাঠােবন ও তােদর আগামী সভায়
েযাগদান করার জনC শাখার তরফ েথেক আমন্তৰ্ণ জানােবন; আমন্তৰ্ণ পেতৰ্র পৰ্িতিলিপ েকন্দৰ্ীয় সিমিতেক পািঠেয়
েদেবন;
িবহার রাজC বাঙলা সািহতC সভােক সাফলCমিন্ডত করার জনC অঞ্চেলর
অঞ্চেলর সািহিতCক, কিব ও েলখকেদর নাম,
তােদর একিট কের ফেটা, েটিলেফান নং, ওয়াট্সআপ নং ও ইই-েমল সংগৰ্হ কের তাড়াতািড় সিমিতর ইই-েমেল
পাঠােবন ও তােদর ২৭েশ
২৭েশ জুলাই সন্ধCা ৬টায় ‘সািহতC সভা’
সভা’ ও ২৮েশ
২৮েশ জুলাই ২০১৯ ভাগলপুের অনু িষ্ঠত িবহার রাজC
সেম্মলেন েযাগদান করার জনC শাখার তরফ েথেক আমন্তৰ্ণ জানােবন।
জানােবন আমন্তৰ্ণ পেতৰ্র পৰ্িতিলিপ েকন্দৰ্ীয়
েকন্দৰ্ীয় সিমিতেক
পািঠেয় েদেবন;
আপনার অঞ্চেলর িবিভন্ন সংগঠন, ক্লাব, লাইেবৰ্িরর
লাইেবৰ্িরর নাম ও তােদর সম্পাদকেদর নাম, েটিলেফান নং,
ওয়াট্সআপ নং ও ইই-েমল সংগৰ্হ কের তাড়াতািড় সিমিতর ইই-েমেল পাঠােবন; আগামী ২৮েশ
২৮েশ জুলাই ২০১৯
ভাগলপুের অনু িষ্ঠত সভায় েযাগদান করার আমন্তৰ্ণ জানােবন; েকন্দৰ্ীয়
েকন্দৰ্ীয় সিমিতর পক্ষ েথেক পের আমন্তৰ্ণ পতৰ্ পাঠােনা
হেব; শাখার আমন্তৰ্ণ পেতৰ্র পৰ্িতিলিপ েকন্দৰ্ীয় সিমিতেক পািঠেয় েদেবন;
পৰ্েতCক শাখার Letter Head একই ধরেণর হওয়া বাঞ্ছনীয়;
বাঞ্ছনীয়; বাংলােত - িবহার বাঙািল
বাঙািল সিমিত ও
ইংরাজীেত - BENGALEE ASSOCIATION, BIHAR েলখা হেব;
িবনীত
িবনীত
(সু িনমর্ল দাশ
দাশ))
সাধারণ সম্পাদক
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