িবহার বাঙািল সিমিত
েকন্দৰ্ীয় কাযর্ালয় : রামেমাহন রায় েসিমনারী,
েসিমনারী, ডা০
ডা০ িবধান চন্দৰ্ রায় পথ, পাটনা – ৮০০ ০০৪

িবজ্ঞিপ্ত
িদব্িদব্-বািষর্ক সাধারণ সভা ২০১৭
২০১৭১৭-১৯ ও ২০১৯
২০১৯-২১ বেষর্র িনবর্াচন:

.২০১৯
.২০১৯

রিববার

সকাল/
সকাল/িবেকল

টায়

ৈবঠেকর স্থান:
গণ,,
বন্ধুগণ
িবহার বাঙািল সিমিত,
সকাল/
সকাল/িবেকল

শাখার িদব্িদব্-বািষর্ক সাধারণ সভা আগামী

টায়

(রিববার)

এ আেয়ািজত করা হেয়েছ= শাখার পৰ্েত?ক বািষর্ক ও আজীবন

সদস?েদর উক্ত ৈবঠেক েযাগদােনর সাদর আমন্তৰ্ণ জানাই=
েযসব সদস? শাখার
শাখার আগামী ২০১৯
২০১৯১৯-২১ বেযর্র জন? পদকতর্া িহসােব িনবর্ািচত/
িচত/মেনানীত হেত আগৰ্হী, তােদর েকন্দৰ্ীয়
সিমিত দব্ারা পাঠােনা মেনানয়ন পতৰ্ সহ িনধর্ািরত শুল্ক/
শুল্ক/েলভীর েচক ______________ তাং এর মেধ? জমা করেত হেব= তেবই
মেনানয়ন পতৰ্ সব্ীকার করা হেব=
উক্ত সভায় েকন্দৰ্ীয় সিমিতর পক্ষ েথেক শৰ্ী

পযর্েবক্ষক সহ িনবর্াচন আিধকািরক

িহসােব উপিস্থত থাকেবন।
থাকেবন
েয েকান পেদ িনবর্াচন হেল, তা গুপ্ত ভােব ব?ালট েপপার দব্ারা করা 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 সমেন্ধ শংসাপতৰ্ িনগর্ত করেব=
আেলাচ? িবষয় :
(১) শাখা সভাপিতর সব্াগত অিভভাষণ= (২) িবগত িদব্িদব্-বািষর্ক সভার কাযর্িববরণী পাঠ ও অনু েমাদন = (৩) শাখা সম্পাদেকর
িলিখত পৰ্িতেবদন (যা সদস?েদর সভায় িবতরণ করা হেব) = (৪) আয়আয়-ব?েয়র িহসাব/
িহসাব/িববরণী= (৫) সভাপিতর অনু েমাদেন
অন?ান? িবষয়= (৬) ২০১৯
২০১৯-২১ বেষর্র িনবর্াচন=
িবনীত
শাখা সম্পাদক
েনাট :

েমাবাইল নং –

(১) মেনানয়ন পতৰ্ অনু সাের িবিভন্ন েলভী জমা করেত হেব=
েনাট ::- শাখা সম্পাদেকর পৰ্িতেবদেনর িভিত্তেত ও কিমিটর সু পািরশ অনু সাের শাখােদর পুরস্কৃত করা হেব=

িবহার বাঙািল সিমিত
রামেমাহন রায় েসিমনারী, ডা০
ডা০ িবধান চন্দৰ্ রায় পথ, পাটনা - ৮০০ ০০৪

শাখা সম্পাদেকর পৰ্িতেবদন (২০১৭(২০১৭-১৯)
১৯)
(১) শাখার নাম :

(২) েজান : ________________ (১
(১/২/৩/৪)

(৩) সম্পাদেকর নাম :
(৪) সম্পাদেকর েমাবাইল নং :

ই-েমল :

(৫) ২০১৭২০১৭-১৯ বেষর্র শাখার পদকতর্ােদর নাম, িঠকানা, েমাবাইল নং,
নং, ইই-েমল সহ সূ চী
বষর্

২০১৭
২০১৭-১৮

২০১৮২০১৮-১৯

(৬) শাখােত সমস্ত সদস?েদর সদস?তা ফমর্ ভরা আেছ িক? (হ?াঁ / না)
না)
যিদ 'হ?াঁ
'হ?াঁ' তেব কতজন
(৭) েকেন্দৰ্র অনু রূপ শাখার েলটার
েলটার--েহড আেছ িক?
(৮) েকন্দৰ্ীয় সিমিত েথেক েনওয়া রিসদ বই নং ও রিসদ সংখ?া
(৯) শাখার ব?াঙ্ক/
ব?াঙ্ক/েপাষ্ট অিফেস অ?াকাউন্ট আেছ ? হ?াঁ / না
(১০)
১০) (ক) ব?ােঙ্ক কত টাকা আেছ

ব?াঙ্ক/
ব?াঙ্ক/েপাষ্ট অিফেসর
অিফেসর নাম

(খ) আমানত েকােষ কত টাকা আেছ

(১১) আয়আয়-ব?য় িববরণী সংলগ্ন করা হল

হ?াঁ / না

(১২) আয়আয়-ব?েয়র
ব?েয়র অিডট করােনা
করােনা হেয়েছ
হেয়েছ িকনা (শাখােদর দব্ারা আন্তিরক অিডট গৰ্াহ? হেব)?
হেব)?

হ?াঁ / না

(১৩) কতজন সিঞ্চতার গৰ্াহক?
(১৪) শাখার কতজন পদকতর্া সিঞ্চতার পৃ ষ্ঠেপাষক হেয়েছন

কতজন এখনও হনিন?

(১৫
(১৫) বছের একক ভােব অথবা সিম্মিলত ভােব িক িক অনু ষ্ঠান করা ও কত খরচ হেয়েছ?
হেয়েছ?
(১৬
(১৬) বছের কয়িট কাযর্কারী সিমিতর ৈবঠক করা হেয়েছ? তাং সহ
(১৭
(১৭) েকন্দৰ্ীয় সিমিতর আহবােন েকন্দৰ্ীয় সিমিতর অনু ষ্ঠােন শাখা দব্ারা অনু দান েদওয়া হেয়েছ িকনা?

হ?াঁ / না

(েদওয়া হেয় থাকেল কত টাকা)
টাকা)
(১৮
(১৮) িবদ?াসাগর স্মৃ িতরক্ষা কিমিটেত কত অনু দান েদওয়া হেয়েছ?
(১৯) সেম্মলেনর সময় ‘সব্রিণকা’
সব্রিণকা’ পৰ্কােশর জন? Sanchita A/c এ ১০০০
১০০০ টাকা জমা কেরিছ=
Ch. No.

Date:

Bank Name:

(২০) শাখায় েকান েকান পেদ িনবর্াচন বা মেনানয়ন হেয়েছ?
(২১
(২১) এ ছাড়া শাখার বা শাখা সম্পাদেকর মন্তব?

শাখা সভাপিত সব্াক্ষর

শাখা সম্পাদক সব্াক্ষর

েনাট ::- েকন্দৰ্ীয় সিমিতর
সিমিতর সদস?েদর
সদস?েদর ও শাখা সম্পাদকেদর িদব্িদব্-বািষর্ক পৰ্িতেবদন ১লা জুলাই ২০১৯র
২০১৯র মেধ? জমা িদেত হেব=
শাখা সম্পাদেকর পৰ্িতেবদেনর িভিত্তেত ও কিমিটর সু পািরশ অনু সাের শাখােদর পু রস্কৃ ত করা হেব=

িবহার বাঙািল সিমিত
রামেমাহন রায় েসিমনারী, ডা০
ডা০ িবধান চন্দৰ্ রায় পথ, পাটনা - ৮০০ ০০৪
েকন্দৰ্ীয় পদকতর্া পৰ্িতেবদন
(১) নাম :

(২) েমাবাইল নং :

(৩) পদ :

(৪) ই-েমল :

(৫) েজান : ________________

(১/
(১/২/৩/৪)

(৬)

বষর্ :

২০১৭২০১৭-১৮

২০১৮২০১৮-১৯

(ক) ৈবঠেকর তাং
(খ) কাযর্কারী সিমিতর ৈবঠেক েযাগদােনর সংখ?া
(গ) পদকতর্া ৈবঠেক েযাগদােনর সংখ?া
(৭) েকন্দৰ্ীয় েলভী েদয় আেছ না েনই : হ?াঁ/না যিদ হ?াঁ কত টাকা
(৮) িবদ?াসাগর স্মৃ িতরক্ষা কিমিট েলভী েদয় আেছ /বা েনই যিদ হ?াঁ কত টাকা
(৯) সিঞ্চতার পৃ ষ্ঠেপাষক হেয়েছন / বা হনিন
(১০) েজােনর েকান েকান শাখা পিরদশর্ন করা হেয়েছ?
(১১) েজােনর কয়িট ৈবঠক হেয়েছ ও তােত েযাগদান কেরেছন িকনা?
(১২
(১২) সংগঠন সমেন্ধ মতামত সব্াক্ষর
নাম:

েকন্দৰ্ীয় সিমিতর
সিমিতর সদস?েদর
সদস?েদর ও শাখা সম্পাদকেদর িদব্িদব্-বািষর্ক পৰ্িতেবদন ১লা জুলাই ২০১৯র
২০১৯র মেধ? জমা িদেত হেব=
শাখা সম্পাদেকর পৰ্িতেবদেনর িভিত্তেত ও কিমিটর সু পািরশ অনু সাের শাখােদর পুরস্কৃত করা হেব=
েনাট ::-

শাখা সম্পাদেকর পৰ্িতেবদেনর িভিত্তেত ও কিমিটর সু পািরশ অনু সাের শাখােদর পু রস্কৃ ত করা হেব=

িবহার বাঙািল সিমিত
রামেমাহন রায় েসিমনারী, ডা০
ডা০ িবধান চন্দৰ্ রায় পথ, পাটনা - ৮০০ ০০৪
েকন্দৰ্ীয় পযর্েবক্ষক পৰ্িতেবদন ২০১৯
(১) নাম :

(২) পদ :

(৩) েমাবাইল নং :

(৪) ই-েমল :

(৫) েজান : ________________

(১/
(১/২/৩/৪)

(৬) েকন্দৰ্ীয় পযর্েবক্ষক িহসােব িনম্নিলিখত দািয়তব্ পালন করিছ
করিছ :(ক) েকন্দৰ্ীয় কাযর্ালয় েথেক পাঠােনা পতৰ্ এই তাং
(খ) শাখা সম্পাদেকর সেঙ্গ েমাবাইেল এই তাং
(গ) পযর্েবক্ষক পৰ্িতেবদন ফমর্ ভের এই তাং

েপেয়িছ=
েযাগােযাগ কেরিছ।
কেরিছ
েকন্দৰ্ীয় কাযর্ালেয় পািঠেয় িদলাম।
িদলাম

(ঘ) শাখা সম্পাদক দব্ারা িদব্িদব্-বািষর্ক সভার িবঞ্জিপ্ত সদস?েদর পাঠােনা হেয়েছ/
হেয়েছ/হয়িন।
হয়িন
(ঙ) িদব্িদব্-বািষর্ক সভার িবঞ্জিপ্ত েকন্দৰ্ীয় কাযর্ালেয় ও পযর্েবক্ষকেক পাঠােনা হেয়েছ/
হেয়েছ/হয়িন।
হয়িন
(চ) আজীবন ও বািষর্ক সদস? সূ চী সভায় পৰ্স্তুত করা হেয়েছ/
হেয়েছ/হয়িন।
হয়িন
(ছ) সম্পাদেকর পৰ্িতেবদন ও আয়আয়-ব?েয়র িববরণী সভায় িবতরণ করা হেয়েছ/
হেয়েছ/হয়িন।
হয়িন
(জ) সভার আেগ িনবর্াচন কিমিটর েকান সদস?েক েমাবাইেল জািনেয় িছেলন তার নাম:নাম:(ঝ) ২০১৭
২০১৭-১৯ বেষর্র কাযর্কারী সিমিত ও েকন্দৰ্ীয় সাধারণ পিরষেদর সদস? সূ চী, এই
তাং

েকন্দৰ্ীয় কাযর্ালেয় পািঠেয় িদলাম।
িদলাম

(ঞ) শাখার েকান েকান পেদ িনবর্াচন হেয়েছ?
(ট) শাখার িনবর্াচন/
চন/মেনানয়ন সমেন্ধ মতামত (ঠ) শাখার সংগঠন সমেন্ধ মতামত -

পযর্েবক্ষক
বক্ষক সব্াক্ষর
েনাট ::- েকন্দৰ্ীয় সিমিতর
সিমিতর সদস?েদর
সদস?েদর ও শাখা সম্পাদকেদর িদব্িদব্-বািষর্ক পৰ্িতেবদন ১লা জুলাই ২০১৯র
২০১৯র মেধ? জমা িদেত হেব=
শাখা সম্পাদেকর পৰ্িতেবদেনর িভিত্তেত ও কিমিটর সু পািরশ অনু সাের শাখােদর পুরস্কৃত করা হেব=

