( াথিমক সমবায় সিমিতর জ উপ-আইেনর মেডল)
----------------------------------------------

------------------------------------------------................................. সমবায় সিমিত িলিমেটড
এর
উপ- আইন
(সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ অ সাের িনব ন ত)
ারি ক

............................... সমবায় সিমিত িলিমেটড
এর

১। সংি িশেরানাম।- এই উপ-আইন...............................................................সমবায়
সিমিত িলিমেটড এর উপ-আইন নােম অিভিহত হইেব।
২। সং া।- িবষয় বা সংেগর েয়াজেন িভ প না হইেল, এই উপ-আইেনঃ
(ক) ‘‘আইন’’ বিলেত সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ ও উহার পরবত সংেশাধনীস হ ঝাইেব
এবং ‘‘িবিধমালা’’ বিলেত সমবায় সিমিত িবিধমালা, ২০০৪ ও উহার পরবত
সংেশাধনীস হ ঝাইেব;
(খ) ‘‘উপ-আইন’’ বিলেত এই সিমিতর উপ আইন ঝাইেব।
(গ) ‘‘িনব ক’’ বিলেত সমবায় অিধদ েরর শীষ কমকতা এবং িনব েকর িনকট হইেত সাধারণ
বা িবেশষ আেদশ ারা মতা া ি েকও ঝাইেব।
(ঘ) ‘‘সিমিত’’ বিলেত পরবত েত এই সিমিতেক ঝাইেব।
সিমিতর নাম ও কানা
৩। সিমিতর নাম।- এই সিমিতর নামঃ--------------------------------সমবায় সিমিত িলিমেটড।
৪। সিমিতর কানা।- (১) সিমিতর িনব ন ত অিফস হইেবঃ
ামঃ ------------------------ডাকঘরঃ ------------------------উপেজলাঃ ------------------- জলাঃ......................
(২) সিমিতর কানা পিরবতন কিরেত হইেল ব াপনা কিম র িস াম েম িনব কেক
িলিখতভােব অবিহত কিরেত হইেব এবং উপ-আইন সংেশাধন কিরেত হইেব।
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সদ িনবাচনী এলাকা ও কম এলাকা
৫। সিমিতর সদ িনবাচনী এলাকা
-------------------------------------------------------------এর মে সীমাব ।
৬। সিমিতর কম এলাকা
------------------------------------------------------------ এর মে সীমাব ।
( িমক নং-৫ ও ৬ সিমিতর সাংগঠিনক সভার িস াম েম হইেব)
সিমিত গঠেনর ল

ও উে

৭। সিমিত গঠেনর ল
(ক)
উে

ও উে ।ঃ (১) সমবায় সংগঠেনর মা েম সদ েদর আথ- সামািজক অব ার
উ য়ন।
(২) সরকাির সহেযািগতায় সদ েদর জীবন যা ার মান উ য়েন সহায়তা করা।
(৩) সিমিতর িনধািরত কার ও িণর উে কে দেশর চিলত আইন অ যায়ী য কান
উে
বাস বায়ন করা।
(৪) সিমিতর কম এলাকায় ানীয় সংগঠন, কিম ও শাসেনর সহেযািগতায় সদ গেণর
জীবনমান উ য়েনর ব া করা।
(৫) দাির িবেমাচন সং াম সিমিতর উে ে র সে সংগিত ণ য কান কায ম হণ।
(সিমিতর সাংগঠিনক সভায় িমক নং ৩ অথবা েয়াজেন অিতির ২ উে
িনধারণ বক
সংেযািজত হইেব)।
(খ) উপেরাি িখত উে
সাধেনর জ
দেশর চিলত আইন িতপালন বক সিমিত
েয়াজনীয় উে াগ হণ ও বাস বায়ন কিরেব।

৮। সীলেমাহর।ব াপনা কিম সিমিত পিরচালনার জ
স াদেকর িনকট থািকেব।

এক

সিমিতর সদ পদ

৯। সিমিতর সদ পেদর যা তা ।- (১) সিমিতর ণী ও কােরর সে সংগিত ণ য সমস
র ষ ও মিহলা সিমিতর সদ িনবাচনী এলাকায় বাস কেরন এবং ১৮ বৎসর বা ত বয়
তাহারাই এই সিমিতর সদ হইেত পািরেবন।
(২) যাহারা সদ হইেবন তাহােদর েত েকইঃ(ক) ...... (..........) টাকা কিরয়া ভিত িফস িদেত হইেব;
(খ) ......(............) টাকার অ ত ০১(এক) শয়ার য়সহ শয়ার ে র সমপিরমাণ
টাকা স য় আমানত িহসােব জমা িদেত হইেব;
(গ) সদে র তািলকা বিহেত েয়াজনীয় ত িদয়া দ খত বা পসিহ িদেত হইেব;
(ঘ) সিমিতর উপ-আইনস হ মািনয়া চিলবার িলিখত িত িত িদেত হইেব।
(ঙ) ন ন সদ ভিতর ÿÿ সিমিতর ব াপনা কিম র অ েমাদন েয়াজন হইেব।
(সিমিতর সাংগঠিনক সভায় (ক) ও (খ) িনধািরত হইেব)।
১০। সদে র মেনানীত ি ।- সিমিতর েত ক সদ এমন একজন একক ি েক মেনানীত
কিরেবন, সদে র
র পর অথবা অ
কান কারেণ সদ পদ হারাইেল তাহার
অ পি েত তাহার শয়ার এবং তৎসং া যাবতীয় অিধকার ও দায় দািয় অজন কিরেবন; এই
ে উ রািধকার সং া কান আইন েযাজ হইেব না। সদ ই া কিরেল য কান সমেয়
তাহার মেনানয়ন িলিখতভােব পিরবতন বা বািতল কিরেত পািরেবন।
১১। সদ পেদর অবসান।-িন িলিখত কারেণ সদ পেদর অবসান হইেবঃ(ক) সম শয়ার বােজয়া বা হ া িরত হইেল, বা
(খ) সদ পেদর যা তা হারাইেল, বা
(গ) সদ পদ ত াহার কিরেল, বা
(ঘ)
ঘ েল, বা
(ঙ) ব াপনা কিম ক ক সদ পদ রিহত হইেল, বা
(চ) আদালত ক ক দউিলয়া বা অ ত ঘািষত হইেল।

সাধারণ সীলেমাহর রািখেব এবং উহা
১২। সদ পদ ত াহার।- কান সদ যিদ িনেজ অথবা জািমনদার িহসােব সিমিতর িনকট ঋণী না
থােকন তাহা হইেল ব াপনা কিম র িনকট ১ মােসর িলিখত না শ িদয়া সদ পদ ত াগ
কিরেত পািরেবন, িক এ প ে সদ পদত াগীেক সিমিতর কান পাওনা ঋণ বা অি ম
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থািকেল তাহা শয়ার বা আমানত হইেত কতন কিরয়া রাখা যাইেব। সদে র শয়ার আমানত
কান সদে র িনকট অথবা ন ন কান সদ বরাবর হস াম র করা যাইেব। সিমিত কান
শয়ার
য় কিরেব না।
১৩। সদ বিহ ার ও অপসারণ।(১) কান সদ
ব াপনা কিম র সভার িবেবচনায় যিদ ই া বক আইন, িবিধমালা, উপআইন বা সিমিতর ণীত অ কান িনয়ম লংঘন কেরন, তাহা হইেল ৭(সাত) িদেনর না শ
িদয়া উপ-আইেনর িবধান অ যায়ী তাহােক জিরমানা, পদ ত বা সদ পদ রিহত করা যাইেব।
(২) বািতল ত সদে র পাওনা শয়ার বা আমানত স ে ব াপনা কিম যথাযথ িস াম হণ
কিরেত পািরেব। সদ পেদর যা তা হারাইেল উ
ি েক ব াপনা কিম পরবত
সাধারণ সভায় অ েমাদন সােপÿÿ সদ পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব।
১৪। সিমিতর সদ গেণর অিধকার ও দায়ব তাঃ(ক) সদে র অিধকারঃ- সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ হইেত ৪১ পযম এবং
সমবায় সিমিত িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ৮৭ হইেত ৯১ পযম কায ম হইেব।
(খ) সদে র দায়ঃ-সিমিতর দনার জ সদ গণ - ক ক য় ত শয়ােরর হার পয
দায়ী হইেব।
(গ) িতিনিধ মেনানয়নঃ ব াপনা কিম এই সিমিতর ক ীয় বা জাতীয় সিমিতেত
সিমিতর সদ েদর ম হইেত একজন সদ েক িতিনিধ করার জ মেনানয়ন
িদেবন।
ঘ) সিমিতর সদ গণেক িতমােস ব াপনা কিম ক ক িনধািরত পিরমান স য় আমানত
বাবদ অথ সিমিতেত জমা িদেত হেব।
ঙ) েত ক সদ েক িত সমবায় বেষ কমপে ০১ (এক) শয়ার খিরদ কিরেত হইেব।
চ) পর পর ০৩ (িতন) মাস কান সদ স য় আমানত জমা দােন থ হইেল বা সমবায়
বেষর মে কমপে ০১ (এক) শয়ার খিরদ কিরেত থ হইেল উ সদে র সদ পদ
সামিয়ক ভােব রিহত করা হইেব।
ছ) সদ পদ রিহত ত াহার কিরেত হইেল সকল কার বেকয়াসহ ব াপনা কিম ক ক
িনধািরত জিরমানার অথ সিমিতেত জমা িদেত হইেব।
জ) সকল কার বেকয়াসহ জিরমানার অথ সিমিতেত জমা দান করা হইেল ব াপনা
কিম উ সদে র সদ পদ বহােলর িবষেয় িস া হণ কিরয়া সদ েক জানাইয়া
িদেব।

লধন ি , বহার এবং &ঋণ আদায়
১৫। লধন ি র উপায়।- সমবায় আইন, িবিধমালা এবং এই উপ-আইেনর িবধান মা কিরয়া
িন িলিখতভােব সিমিতর লধন সং হ করা যাইেত পােরঃ
(ক) শয়ার িব য়;
(খ) সদে র িনকট হইেত আমানত হণ;
(গ) ক ীয় সিমিত, কান াংক বা আিথক িত ান হইেত ঋণ হণ সদ
িতত কান
ি র িনকট হইেত কান আমানত বা ঋণ হণ কিরেত পািরেব না;
(ঘ) সরকাির বা অ হইেত অ দান বা ঋণ হণ;
(ঙ) স ি , বসায়, কারবার বা অ া আয় হইেত।
১৬। অ েমািদত শয়ার লধন।(ক) সিমিতর অ েমািদত শয়ার লধেনর পিরমাণ .................. (..................) টাকা হইেব
এবং িত শয়ােরর
হইেব ....... (.........) টাকা। সদ
তীত অ কউ শয়ার য়
কিরেত পািরেবন না।
(খ) কান সদ সিমিতর মাট অ েমািদত শয়ার লধেনর(১/২০) অংেশর বিশ শয়ার খিরদ
কিরেত পািরেব না।
{(ক) অ ে েদর অংক সাংগঠিনক সভার অ েমাদন মাতােবক িভ প হইেত পাের}
১৭। সদ েদর ঋণ হেণর সীমা।- শয়ার বাবদ দ টাকার ৪০ েণর অিধক কান সদ ই কজ
পাইেব না। ঋণ হেণর শতাবলী সিমিত ক ক ঋণ নীিতমালা ণয়ন বক নীিতমালা মাতােবক
লনেদন হইেব। সদ
তীত কান ি েক ঋণ দওয়া যাইেব না।
সাধারণ সভা
১৮। সাধারণ সভা।- িত বৎসর িনধািরত সমেয়র মে সকল সদ সম েয় িবিধ মাতােবক
সাধারণ সভা অ ান যথারীত হইেব। িবেশষ কারেণ সিমিত িবিধ মাতােবক িবেশষ সাধারণ
সভা
আ ান কিরেত পািরেব।
১৯। সাধারণ সভা অ ান ।- সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এর ধারা ১৬ হইেত ১৭ পযম এবং
সমবায় সিমিত িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১৩ হইেত ২১ পযম অ সরণ বক সাধারণ সভা বা
িবেশষ সাধারণ সভা বা তলবী সভা অ ান কিরেত হইেব।
সিমিতর ব াপনা
২০। ক) ব াপনা কিম ঃ (১) সিমিতর পিরচালনার যাবতীয় দািয় সমবায় সিমিত আইন,
িবিধমালা ও উপ-আইন মাতােবক ........ সদ িবিশ এক
ব াপনা কিম র উপর
থািকেব এবং সাধারণ সভায় স াদনেযা কায তীত সিমিতর সকল কায উ কিম
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স াদন কিরেব। ব াপনা কিম িবিধ ারা িনধািরত প িতেত ৩(িতন) বৎসেরর জ
িনবািচত হইেবন। িতন বৎসর িতর েব কিম গঠেনর জ িনবাচন স
কিরেত
হইেব।........... সদ িবিশ কিম র সদ গণ িন িলিখত পদধারী হইেবনঃ(১) সভাপিত -১ জন।
(৪) কাষা ÿ -১ জন।
(২) সহ-সভাপিত -১ জন।
(৫) সদ ..... জন।
(৩) স াদক-১ জন।
সিমিতর সাংগঠিনক সভায় ব াপনা কিম র মাট সদ ও পদস হ িনধািরত হইেব।
(২) িনধািরত ময়ােদর মে
ব াপনা কিম র িনবাচন স
করা না হইেল ময়াদ িতর
সােথ সােথই উ কিম িব হইেব এবং িনব ক সিমিতর সদ বা সরকাির কমকতােদর
সম েয় ৯০ িদেনর জ ১ অম বত ব াপনা কিম িনেয়াগ কিরেবন।
(৩) িনবািচত ব াপনা কিম র কান সদে র পদ কান কারেণ
হইেল ব াপনা কিম
উ পেদ িনবািচত হইবার যা সদ েক কা-অ কিরয়া পদ রণ কিরেবন।
২১। ব াপনা কিম র িনবাচন প িত।- সমবায় আইেনর ধারা ১৮(২) এবং িবিধ ২২-৩৬ এর িবধান
সােপে সিমিতর ব াপনা কিম র সদ গণ সাধারণ সভায় িনবািচত হইেবন।
২২। উপ-আইন যাহাই থা ক না কন সিমিতেত ধায ত িনরী া িফ এবং সমবায় আইেনর ৩৪ ধারা
অ যায়ী ধায ত সমবায় উ য়ন তহিবল বেকয়া থািকেল ব াপনা কিম র সদ গণেক কান
ভাতা দওয়া যাইেব না।
২৩। ব াপনা কিম র মতা।- বসহাপনা কিম িন প কাযািদ স
কিরেত পািরেবঃ(১) ন ন সদ ভিত,
(২) সাধারণ সভার অ েমাদন েম আইন ও উপ-আইেনর িবধান মেত বতমান কান সদ েক
অপসারণ, বিহ ার বা সদ পদ িগত অথবা জিরমাণা করা।
(৩) তহিবল উ ীতকরণ,
(৪) তহিবল িবিনেয়াগ,
(৫) সিমিতর ােথ মামলা দােয়র, পিরচালনা ও আেপাষ করা,
(৬) শয়ার আেবদনপ িন ি করা,
(৭) ঋেণর আেবদন িন ি এবং তাহার িবপরীেত জামানত িনধারণ করা,
(৮) িবেশষ ধরেণর কােজর জ উপ কিম গঠন করা।
(৯) িহসাবসংরÿণ ও িহসাব িববরণী
তকরণ।

২৪। সভাপিত ও সহ সভাপিতর মতা ও কত ।- আইন ও িবিধ অ যায়ী সিমিতর সভাপিত
এবং কান জ রী অব ার ি েত সভাপিতর অ পি িতেত সিমিতর সহ-সভাপিত সিমিতর
ােথ ঋণ বরা
তীত সিমিতর ব াপনা কিম র সকল কার মতা েয়াগ কিরেত
পািরেবন ।
২৫। স াদেকর মতা ও দািয় ।- (ক) সিমিতর কায ুভােব পিরচালনার ােথ েয়াজন অ যায়ী
সিমিতর ব াপনা কিম র সভা আহবান এবং আেলাচ িচ মাতােবক সভা অ ােনর
কমপে
২৪(চিববশ) ঘ া েব সদ গণেক সভার কায ম অবিহতকরণ;
(খ) সিমিতর ব াপনা কিম র িনকট অথবা ব াপনা কিম ক ক িনধািরত কান সদে র
িনকট সিমিতর আয়- েয়র িহসাব যথাযথভােব পরী া ও অ েমাদেনর জ উপ াপন;
(গ) সিমিতর দনি ন অ া কাযািদ ।
২৬। কাষা ÿÿর ÿমতা ও দািয় ।- সিমিতর সকল আয় েয়র িহসাব সংরÿণ কিরেবন।
২৭। ব াপনা কিম র সদ পেদর িব ি ও অিফসার অপসারণ।- ব াপনা কিম র কান
সদে র সদ পদ িব হইেব, যিদ(ক) উ সদ
ব াপনা কিম েত িনবািচত হইবার যা তাস হ বহাল না রােখন;
(খ) পদত াগ কেরন;
(গ)
বরণ কেরন;
[
২৮। ব াপনা কিম র সভা।- সিমিতর কায পিরচালনার জ
িত মােস কমপÿÿ একবার
ব াপনা কিম র সভা অ ান কিরেব। সভা অ ােনর ৭ িদন েব আেলাচ িচসহ না শ
রণ কিরেত হইেব এবং সভা সিমিতর কাযালেয় অ ি ত হইেব। কিম র অেধক সদ
উপি ত থািকেল সভার কারাম হইেব। কান মােস আে চ িচ না থািকেল তা িলিখতভােব
সকল সদ েক জানাইেত হইেব।
২৯। সিমিতর িবেরাধ িন ি র প িত।-সিমিতর কান িবেরাধ/িববাদ দখা গেল সিমিতর ব াপনা
কিম ক ক উহা মীমাংসা/িন ি কিরেত না পািরেল সং
ি উহা িন ি র জ
িনব ক বরাবর উপ
কাট িফ সং কিরয়া সং পÿ িডস ট দােয়র কিরেত পািরেবন।
িবেরাধ িন ি েত সমবায় সিমিত আইেনর ধারা ৫০ হইেত ৫২ এবং সমবায় িবিধমালা ১১১
হইেত ১২২ পযম অ সরণ কিরেত হইেব।
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৩০। স ি িব য়, িবিনমেয়র উপর িবিধিনেষধ।-সিমিতর ব াপনা কিম সাধারণ সভার
অ েমাদন েম িনব েকর অ মিত িতত ইহার াবর স ি এবং য পািত বা যানবাহেনর
ায় স ি যাহা সিমিতর লধেনর অংশ তাহা িব য়, িবিনময় বা ৫ (প চ) বৎসেরর
অিতির সমেয়র জ ইজারা দােনর মা েম হ া র কিরেত পািরেব না।

ঃনং

নাম

িপতা/ ামী

াÿর

৩১। সিমিত অবসায়ন।- সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইেত ৫৮ পযম এবং সমবায়
সিমিত িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১১১-১২২ পযম অ সরণ বক কান সমবায় সিমিতর
কায ম অবসায়েন স করা যাইেব।
৩২। সাধারণ।(ক) য সকল িবষয় স েক এই উপ-আইন িলেত কান িনেদশ বা িবধান নাই তাহা িব মান
সমবায় আইন ও িবিধর িনেদশ অ সাের ি রী ত হইেব এবং যিদ আইন ও িবিধেত তাহােদর
কান িবধান না থােক, তাহা হইেল এই উপ-আইন িল অমা না কিরয়া িনব েকর অ েমাদন
সােপে
ব াপনা কিম য প িবেবচনা কিরেবন সই প িবধান িদেবন;
(খ) এই উপ-আইেন যাহাই থা ক না কন, এই উপ-আইেনর কান অ ে দ বা উপ-অ ে দ
সবেশষ সংেশাধনীসহ িব মান সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এর কান ধারা িকংবা িব মান
সমবায় সিমিত িবিধমালা, ২০০৪ এর কান িবিধর সােথ অসংগিত ণ িকংবা সাংঘিষক
মািণত হইেল তাহা তাৎ িণক বািতল ও অকাযকর বিলয়া গ হইেব এবং ঐ সমস
িবষয়াবলী িব মান সমবায় আইন ও িবিধ অ যায়ী িন হইেব।

সমবায় সিমিত িনব েনর ÿÿ উপ ািপত কাগজপে র তািলকা ও করণীয়( চক িল )।
আেবদনকারীরগেণর া র বা পসিহ

১। আেবদনপ , আেবদনপে সিমিতর কারেভদ উেল−খ কিরেত হইেব।
২। িনব ন িফ এর জাির চালােনর ল কিপ।
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৩। সকল কাগজপ যথাযথ ক পÿ ক ক সত ািয়ত হইেত হইেব।
৪। সিমিতর সংগঠেকর নাম ও কানা।
৫। উপ-আইেন াÿরকারীেদর জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ অথবা ইউিপ
চয়ার ান/ওয়াড কিমশনার ক ক দ নাগিরক সনেদর কিপ।
৬। উপ-আইেন াÿরকারী সদে র ১
স তালা পাসেপাট সাইেজর ছিব ও সদ েদর
মাবাইল/ ফান ন র।
৭। িব মান সমবায় সিমিত আইন, িবিধমালা, উপ-আইন, িবিভ সমেয় জাির ত সরকােরর িনেদশনা
পালেনর অ ীকারনামা (দািয় া কমকতা ক ক)।
৮। সাংগঠিনক সভার
থেক আেবদেনর তািরখ পযম জমা খরচ িহসাব।
৯। আগামী ০২( ই) বছেরর বােজট।
১০। সমবায় সিমিত িনব ন নীিতমালা/০৮ মাতােবক একই এলাকায় এই নােম অ কান সমবায়
সিমিত নাই বা অ কান সিমিতর সােথ
সংঘাত হেব না মেম ত য়ন প থািকেত হইেব।
সিমিত কান িত ােনর অংগ িত ান বা সিমিতর কান অংগ িত ান থািকেত পািরেব না।
১১। স ািবত উপ-আইেনর ০৩ (িতন) কিপ।
১২। সাংগঠিনক সভার কাযিববরণী।
১৩। জমা-খরচ িববরণীর সােথ শয়ার ও স য় খােতর তািলকা এবং হেস ম দ সংরÿণ িবষেয়
ত য়ন থািকেত হইেব।
১৪। পশাজীবী সমবায় সিমিতর ে সংিশ−− পশার সনদ (উপ
ক পÿ ক ক দ )
দািখল
কিরেত হইেব।
১৫। সিমিত িনব েনর পর ২ মােসর মে জাতীয় সমবায় াংক িলঃ এর কান শাখায় অথবা য
কান তফিসিল াংেক সিমিতর নামীয় িহসাব খালার অ ীকার থািকেত হইেব।
১৬। সাংগঠিনক পযােয়র জমাখরচ বিহ, সদ রিজ ার, শয়ার ও স য় রিজ ােরর ফেটাকিপ
সংেযাজন কিরেত হইেব।
১৭। সংিশ− িনব ক েয়াজেন অিতির কাগজপ চািহেত পািরেবন।
১৮। কাগজপ যথাস ব একই মােপর
ত কিরেত হইেব। কাটাকা , ঘষামাজা এবং ইড
বহার বজনীয়।

--------------------------------............... সমবায় সিমিত িলিমেটড
এর
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ঝাইেব এবং ‘‘িবিধমালা’’ বিলেত সমবায় সিমিত িবিধমালা ২০০৪ ও উহার পরবত
সংেশাধনী স হ ঝাইেব;
(খ) ‘‘উপ আইন’’ বিলেত এই সিমিতর উপ আইন ঝাইেব।
(গ) ‘‘িনব ক’’ বিলেত সমবায় অিধদ েরর শীষ কমকতা এবং িনব েকর িনকট হইেত সাধারণ
বা িবেশষ আেদশ ারা মতা া ি েকও ঝাইেব।
(ঘ) ‘‘সিমিত’’ বিলেত পরবত েত এই সিমিতেক ঝাইেব।
সিমিতর নাম ও কানা
৩। সিমিতর নাম- এই সিমিতর নামঃ------------------------------------সমবায় সিমিত
িলিমেটড।
৪। সিমিতর কানা- (১) সিমিতর িনব ন ত অিফস হইেবঃাম- ------------------------ডাকঘরঃ ------------------------উপেজলাঃ ------------------- জলাঃ......................
(1) সিমিতর কানা পিরবতন কিরেত হইেল ব াপনা কিম র িস াম েম িনব কেক
িলিখতভােব অবিহত করেত হেব এবং উপ-আইন সংেশাধন কিরেত হইেব।

------------------------------------------------............................ সমবায় সিমিত িলিমেটড
এর
উপ- আইন
(সমবায় সিমিত আইন ২০০১ অ সাের িনব ন ত)
ারি ক
১। সংি িশেরানাম ◌ঃ এই উপআইন................................................................. সমবায়
সিমিত িলিমেটড এর উপআইন নােম অিভিহত হইেব।
২। সং াঃ িবষয় বা সংেগর েয়াজেন িভ প না হইেল, এই উপ-আইেনঃ
(ক) ‘‘আইন’’ বিলেত সমবায় সিমিত আইন ২০০১ ও উহার পরবত সংেশাধনীস হ

সদ িনবাচনী এলাকা ও কমএলাকা
৫। সিমিতর সদ িনবাচনী এলাকা
-------------------------------------------------------------এর মে সীমাব ।
৬। সিমিতর কম এলাকা
------------------------------------------------------------ এর মে সীমাব ।
( িমক নং-৫ ও ৬ সিমিতর সংগঠিনক সভার িস াম েম হেব)
সিমিত গঠেনর ল ও উে
৭। (১) সিমিত গঠেনর ল ও উে ।
(ক)
উে ঃ (১) সমবায় সিমিত সংগঠেনর মা েম সদ েদর আথ- সামািজক অব ার
উ য়ন।
(২) সরকারী সহেযাগীতায় সদ েদর জীবন যা ার মান উ য়েন সহায়তা করা।
(৩) সিমিতর িনধািরত কার ও ণীর উে
কে দেশর চিলত আইন অ যায়ী য কান
উে
বাস বায়ন করা।
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(৪) সিমিতর কম এলাকায় ানীয় সংগঠন, কিম ও শাসেনর সহেযািগতায় সদ গেণর
জীবনমান উ য়েনর ব া করা।
(৫) দাির িবেমাচন সং াম সিমিতর উে ে র সে সংগিত ণ য কান কায ম হণ।
(সিমিতর সংগঠিনক সভায় িমক নং ৩ অথবা েয়াজেন অিতির ২ উে
িনধারন বক
সংেযািজত হেব)।

(2) উপেরাে িখত উে
সাধেনর জ দেশর চিলত আইন িতপালন বক সিমিত
েয়াজনীয় উে াগ হণ ও বাস বায়ন কিরেব।

সিমিতর সদ পদ
৮। সিমিতর সদ পেদর যা তাঃ (১) সিমিতর ণী ও কােরর সে সংগিত ণ য সমস র ষ
ও মিহলা সিমিতর সদ িনবাচনী এলাকায় বাস কেরন এবং ১৮ বৎসর বা ত বয় তাহারাই
এই সিমিতর সদ হইেত পািরেবন।
(২) যাহারা সভ হইেবন তাহােদর েত েকইঃ(ক) ৫০/= (প াশ) টাকা কিরয়া ভিত িফস িদেত হইেব;
(খ) ৫০ টাকার অ ত ০১(এক) শয়ার য় সহ শয়ার ে ও সমপিরমাণ টাকা স য়
আমানত িহসােব জমা িদেত হইেব;
(গ) সেভ র তািলকা বিহেত েয়াজনীয় ত িদয়া দ খত বা পসিহ িদেত হইেব;
(ঘ) সিমিতর উপ-আইন স হ মািনয়া চিলবার িলিখত িত িত িদেত হইেব।
(ঙ) ন ন সদ ভিতর ÿÿ সিমিতর ব াপনা কিম অ েমাদন েয়াজন হইেব।
(সিমিতর সংগঠিনক সভায় (ক) ও (খ) িনধািরত হইেব)।
৯। সেভ র মেনানীত ি ঃ-সিমিতর েত ক সদ এমন একজন একক ি ক মেনানীত
কিরেবন। সদে র
র পর অথবা অ কান কারেণ সদ পদ হারাইেল তার অ পি েত তাহার
শয়ার এবং তৎসং া যাবতীয় অিধকার ও দায় দািয় অজন কিরেবন; এই ে উ রািধকার

সং া কান আইন েযাজ হইেব না। সদ
ই া কিরেল য কান সমেয় তাহার মেনানয়ন
িলিখতভােব পিরবতন বা বািতল কিরেত পািরেবন।
১০। সদ পেদর অবসান।-িন িলিখত কারেণ সদ পেদর অবসান হইেবঃ(ক) উপ-আইন অ সাের সম শয়ার বােজয়া বা হ া িরত হইেল, বা
(খ) সদ পেদর যা তা হারাইেল,
(গ) সদ পদ ত াহার কিরেল, বা
(ঘ)
ঘ েল, বা
(ঙ) ব াপনা কিম ক ক িবতািরত হইেল, বা
(চ) আদালত ক ক দউিলয়া ঘািষত বা মিস িব ত ঘ েল।

১১। সদ পদ ত াহার।- কান সদ যিদ িনেজ অথবা জািমনদার িহসােব সিমিতর িনকট ঋণী না
থােকন তাহইেল ব াপনা কিম র িনকট ১ মােসর িলিখত না শ িদয়া সদ পদ ত াগ কিরেত
পািরেবন। িক এ প ে সদ পদত াগীেক সিমিতর কান পাওনা ঋণ বা অি ম থািকেল
তাহা শয়ার বা আমানত হইেত কতন কিরয়া রাখা যাইেব। সদে র শয়ার আমানত কান
সদে র িনকটঅথবা ন ন কান সদ বরাবর হস াম র করা যাইেব। সিমিত কান শয়ার য়
কিরেব না।
১২। সদ বিহ ার ও অপসারণ।(১) কান সদ
ব াপনা কিম র সভার িবেবচনায় যিদ ই া বক আইন, িবিধমালা, উপআইন বা সিমিতর ণীত অ কান িনয়ম লংঘন কেরন, তাহা হইেল ৭(সাত) িদেনর না শ
িদয়া উপ-আইেনর িবধান অনযায়ী তাহােক জিরমানা, পদ ত বা িবতািরত করা যাইেব।
(২) বািতল ত সদে র পাওনা শয়ার বা আমানত স ে ব াপনা কিম যথাযথ িস াম হণ
কিরেত পািরেব। সদ পেদর যা তা হারাইেল উ
ি েক ব াপনা কিম পরবত
সাধারণ সভায় অ েমাদন সােপÿÿ সদ পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব।
১৩। সিমিতর সদ গেণর অিধকার ও দায়ব তা।(ক) সদে র অিধকারঃ- সমবায় সিমিত আইন ২০০১ এর ধারা ৩৬ হইেত ৪১ পযম এবং
সমবায় সিমিত িবিধমালা-২০০৪ এর িবিধ ৮৭ হইেত ৯১ পযম কায ম হইেব।
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(খ) সেভ য় দায়ঃ-সিমিতর দনার জ সদ গণ - ক ক খিরদ ত শয়ােরর হার পয
দায়ী হইেব।
(গ) িতিনিধ মেনানয়নঃ ব াপনা কিম এই সিমিতর ক ীয় বা জাতীয় সিমিতেত
সিমিতর সদ েদর ম হইেত একজন সদ েক িতিনিধ করার জ মেনানয়ন িদেবন।
লধন ি , বহার এবং কজ আদায়
১৪। লধন ি র উপায়।- সমবায় আইন, িবিধমালা এবং এই উপ-আইেনর িবধান মা কিরয়া
িন িলিখতভােব সিমিতর লধন সং হ করা যাইেত পাের;
(ক) শয়ার িব য়;
(খ) সদে র িনকট হইেত আমানত হণ;
(গ) ক ীয় সিমিত, কান াংক বা আিথক িত ান হইেত কজ হণ সদ
িতত কান
ি র িনকট হইেত কান আমানত বা ঋণ হণ কিরেত পািরেব না।
(ঘ) সরকারী বা অ হইেত অ দান বা ঋণ হণ;
(ঙ) স ি , বসায়, কারবার বা অ া আয় হেত;
১৫। অ েমািদত শয়ার লধন।(ক) সিমিতর অ েমািদত শয়ার লধেনর পিরমাণ ১০,০০,০০০/= (দশ লÿ) টাকা হইেব এবং
িত শয়ােরর
হইেব ৫০/= (প াশ) টাকা। সদ
িতত অ কউ শয়ার খিরদ
কিরেত পািরেব না।
(খ) কান সদ সিমিতর মাট অ েমািদত শয়ার লধেনর(১/২০) অংেশর বশী শয়ার খিরদ
কিরেত পািরেব না।
{(ক) অ ে েদর অংক সংগঠিনক সভার অ েমাদন মাতােবক িভ প হইেত পাের}
১৬। সদ েদর ঋণ হেণর সীমা।- শয়ার বাবদ দ টাকার ৪০ েণর অিধক কান সদে ই কজ
পাইেব না। ঋণ হেণর শতাবলী সিমিত ক ক ঋণ নীিতমালা ণয়ন বক নীিতমালা মাতােবক
লনেদন হইেব। সদ
িতত কান ি েক ঋণ দয়া যাইেব না।
সাধারণ সভা
১৭। সাধারণ সভা।- িত বৎসর িনধািরত সমেয়র মে সকল সদ সম েয় িবিধ মাতােবক
সাধারণ সভা অ ান করেবন। িবেশষ কারেন সিমিত িবিধ মাতােবক িবেশষ সাধারন সভা
আ ান কিরেত পািরেব।
১৮। সাধারণ সভা অ ানঃ সমবায় সিমিত আইন ২০০১ এর ধারা ১৬ হইেত ১৭ পযম এবং সমবা
িবিধমালা ২০০৪ এর িবিধ ১৩ হইেত ২১ পযম অ সরন বক সাধারণ সভা বা িবেশষ সাধারণ
সভা বা তলবী সভা অ ান কিরেত হইেব।
সিমিতর ব াপনা

১৯। ক) ব াপনা কিম ঃ (১) সিমিতর পিরচালনার যাবতীয় দািয় সমবায় সিমিত আইন,
িবিধমালা ও উপ-আইন মাতােবক ........ সদ িবিশ এক
ব াপনা কিম র উপর
থািকেব এবং সাধারণ সভায় স াদনেযা কায তীত সিমিতর সকল কায উ কিম
স াদন কিরেব। ব াপনা কিম িবিধ ারা িনধািরত প িতেত ৩(িতন) বৎসেরর জ
িনবািচত হইেবন। িতন বৎসর িতর েব কিম গঠেনর জ িনবাচন স
করেত
হেব।........... সদ িবিশ কিম র সদ গণ িন িলিখত পদধারী হইেবনঃ(১) সভাপিত........১ জন।
(৪) কাষা ÿ.....১ জন।
(২) সহ-সভাপিত ..১ জন।
(৫) সদ ...........১ জন।
(৩) স াদক........১ জন।◌ু
সিমিতর সংগঠিনক সভায় ব াপনা কিম র মাট সদ ও পদ স হ িনধািরত হইেব।
(২)িনধািরত ময়ােদর মে
ব াপনা কিম র িনবাচন স
করা না হইেল ময়াদ িতর সােথ
সােথই উ কিম িব হইেব এবং িনব ক সিমিতর সদ বা সরকারী কমকতােদর সম েয়
৯০ িদেনর জ ১ অম বত ব াপনা কিম িনেয়াগ কিরেবন।
(৩) িনবািচত ব াপনা কিম র কান সদে র পদ কান কারেন
হইেল ব াপনা কিম
উ পেদ িনবািচত হইবার যা সদ েক কা-অ কিরয়া পদ রণ কিরেবন।◌ু
২০। ব াপনা কিম র িনবাচন প িত।- সমবায় আইেনর ধারা ১৮(২) এবং িবিধ ২২-৩৬ এর িবধান
সােপে সিমিতর ব াপনা কিম র সদ গণ সাধারণ সভায় িনবািচত হইেবন।
২১। উপ-আইন যাহাই থা ক না কন সিমিতেত ধায ত িনরী া িফ এবং সমবায় আইেনর ৩৪ ধারা
অ যায়ী ধায ত সমবায় উ য়ন তহিবল বেকয়া থািকেল ব াপনা কিম র সদ গণেক কান
ভাতা দওয়া যাইেব না।
২২। ব াপনা কিম র মতা।- বসহাপনা কিম িন প কাযাদী স
কিরেত পািরেবঃ(১) ন ন সদ ভিত,
(২) সাধারণ সভার অ েমাদ েম আইন ও উপ-আইেনর িবধান মেত বতমান কান সদ েক
অপসারণ, বিহ ার বা সদ পদ িগত অথবা জিরমানা করা।
(৩) তহিবল উি ত করণ,
(৪) তহিবল িবিনেয়াগ,
(৫) সিমিতর ােথ মামলা দােয়র, পিরচালনা ও আেপাষ করা,
(৬) শয়ার আেবদনপ িন ি করা,
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(৭) ঋেণর আেবদন িন ি এবং তৎিবপরীেত জামানত িনধারণ করা,
(৮) িবেশষ ধরেণর কােজর জ উপ কিম গঠন করা।
(৯) িহসাব সংরÿন ও িহসাব িববরনী
তকরণ।
২৩। সভাপিত ও সহ সভাপিতর মতা ও কত ।- আইন ও িবিধ অ যায়ী সিমিতর সভাপিত
এবং কান জ রী অব ায় ি েত সভাপিতর অ পি েত সিমিতর সহ সভাপিত সিমিতর ােথ
ঋণ বরা তীত সিমিতর ব াপনা কিম র সকল কার মতা েয়াগ কিরেত পািরেবন ।

২৪। স াদেকর মতা ও দািয় ।-(ক) সিমিতর কায ুভােব পিরচালনার ােথ েয়াজন অ যায়ী
সিমিতর ব াপনা কিম র সভা আহবান এবং আেলাচ চী মাতােবক সভা অ ােনর কমপে
২৪(চিববশ) ঘ া েব সদ গণেক সভার কায ম অবিহতকরণ;
(খ) সিমিতর ব াপনা কিম র িনকট অথবা ব াপনা কিম ক ক িনধািরত কান সদে র
িনকট সিমিতর আয়- েয়র িহসাব যথাযথভােব পরী া ও অ েমাদেনর জ উপ াপন;
(গ) সিমিতর দনি ন অ া কাযািদ ।
২৫। কাষা ÿÿর ÿমতা ও দািয় ঃ সিমিতর সকল আয় েয়র িহসাব সংরÿন কিরেবন।
২৬। ব াপনা কিম র সদ পেদর িব ি ও অিফসার অপসারণ।- ব াপনা কিম র কান
সদে র সদ পদ িব হইেব যিদঃ(ক) উ সদ
ব াপনা কিম েত িনবািচত হইবার যা তাস হ না রােখন;
(খ) পদত াগ কেরন;
(গ)
বরন কেরন;
[
২৭। ব াপনা কিম র সভা।-সিমিতর কাযপিরচালনার জ িত মােস কমপÿÿ ১বার ব াপনা
কিম র সভা অ ান কিরেব। কান মােস আে চ চী থািকেল তা িলিখত ভােব সকল স েক
জানাইেত হইেব। সভা অ ােনর ৭ িদন েব আেলাচ চীসহ না শ রণ কিরেত হইেব এবং
সভা সিমিতর কাযালেয় অ ি ত হইেব। কিম র অেধক সদ উপি ত থািকেল সভার কারাম
হইেব।

২৮। সিমিতর িবেরাধ িন ি র প িত।সিমিতর কান িবেরাধ/িববাদ দখা গেল সিমিতর ব াপনা কিম ক ক উহা
মীমাংসা/িন ি কিরেত না পািরেল সং
ি উহা িন ি র জ িনব ক বরাবর উপ
কাটিফ সং
কিরয়া সং
পÿ িডস ট দােয়র কিরেত পািরেবন। িবেরাধ িন ি েত
সমবায় সিমিত আইেনর ধারা ৫০ হইেত ৫২ এবং সমবায় িবিধমালা ১১১ হইেত ১২২ পযম
অ সরন করেত হইেব।
২৯। স ি িব য়, িবিনমেয়র উপর িবিধিনেষধ।সিমিতর ব াপনা কিম সাধারণ সভার অ েমাদ েম িনব েকর অ মিতর পর ইহার
াবর স ি এবং য পািত বা যানবাহেনর ায় স ি যাহা সিমিতর লধেনর অংশ
তাহা িব য়, িবিনময় বা ৫ (প চ) বৎসেরর অিতির সমেয়র জ ইজারা দােনর মা েম
হ া র কিরেত পািরেব না।
৩০। সীলেমাহর।ব াপনা কিম সিমিত পিরচালনার জ এক সাধারণ সীলেমাহর রািখেব এবং উহা
স াদেকর িনকট থািকেব।
৩১। সিমিত অবসায়ন-সমবায় সিমিত আইন ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইেত ৫৮ পযম এবং সমবায়
সিমিত িবিধমালা ২০০৪ এর িবিধ ১১১-১২২ পযম অ সরন বক কান সমবায় সিমিতেত
কায ম অবসায়েন াস করা যাই।
৩২। সাধারণ।(ক) য সকল িবষয় স েক এই উপ-আইন িলেত কান িনেদশ বা িবধান নাই তাহা িব মান
সমবায় আইন ও িবিধর িনেদশ অ সাের ি ির ত হইেব এবং যিদ আইন ও িবিধেত তাহােদর
কান িবধান না থােক, তাহা হইেল এই উপ-আইন িল অমা না কিরয়া িনব েকর অ েমাদন
সােপে
ব াপনা কিম য প িবেবচনা কিরেবন সই প িবধান িদেবন;
(খ) এই উপ-আইেন যাহাই থা ক না কন, এই উপ-আইেনর কান অ ে দ বা উপ-অ ে দ
িব ামান সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এর কান ধারা িকংবা িব ামান সমবায় সিমিত
িবিধমালা, এর কান িবিধর সােথ অসংগিত ণ িকংবা সাংঘিষক মািনত হইেল তাহা
তাৎ িনক বািতল ও অকাযকর বিলয়া গ হইেব এবং ঐ সমস িবষয়াবলী সমবায় িব মান
আইন ও িবিধ অ যায়ী িন হইেব।
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