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অবিরর্ণকা।- 

সর্ বকালের সর্ বলেষ্ঠ র্াঙালে জালির লিিা র্ঙ্গর্ন্ধু শেখ মুলজবুর রহমালের হালি গড়া লসলিলির শগাড়ািত্তে হয় ১৯৭০ 

সালের ভয়ার্হ ঘূলণ বঝলড়র শেক্ষািলে। িদােীন্তে সরকালরর অর্লহো ও অদক্ষিার কারলণ শস ঘূলণ বঝলড় ১০ েলক্ষরও 

অলিক মানুলের োণহােীসহ সম্পলদর ব্যািক ক্ষলি হয়। র্াঙালের মুলির জন্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ব লের্ বাচেী কালজ ব্যস্ত 

র্ঙ্গর্ন্ধু শসই মুহূলিব কােলর্েম্ব ো কলর সীলমি সম্পদ ও অগাি ভাের্াসা লেলয় দুগ বি মানুলের িালে এলস দাঁড়াে। শস 

সমলয় র্াাংোর জেগণলক দুল্ বাগ সম্পলকব েস্তুি করার জন্য একটি িলরকলিি কম বসূলচর েলয়াজেীয়িা লিলে গভীরভালর্ 

অনুভর্ কলরলিলেে। 

শস সময় েীগ অর্ শরড ক্রস এন্ড শরড লক্রলসন্ট শসাসাইটির উলযালগ ঘূলণ বঝড় েস্তুলি কম বসূলচর োথলমক কাঠালমা তিলর 

হয়। বঙ্গবন্ধু স্বিখ মুর্িবুর রহর্াি ১৯৭৩ িাসে এ কার্ িক্রসর্র িক্ষর্িা বৃর্ির িন্য িরকার্র স্বকাষাগার স্বেসক স্থায়ী 

অে িায়ি র্ির্িি কসর িরকার্র কর্ িসূর্ি র্হসিসব র্ির্ির্িসক একটি দৃঢ় প্রার্িষ্ঠার্িক কাঠাসর্াসি রূি স্বদি। 

র্বদ্যর্াি র্ির্ির্ি স্বেচ্ছাসিবক উির্বর্ি ১৯৯৭ িাসে অনুসর্ার্দি হয়, র্া ১ জুোই ১৯৯৮ িাে স্বেসক কার্ িকর। বিির্াসি 

স্বেচ্ছাসিবক িংখ্যা, কর্ ি এোকা ও কর্ িির্রর্ি বৃর্ি এবং স্বেচ্ছাসিবক কাঠাসর্া ির্রবিিসির কারসণ র্বদ্যর্াি র্ির্ির্ি 

স্বেচ্ছাসিবক উির্বর্ি ির্সয়ািসর্াগী করার প্রসয়ািিীয়িা স্বদখা র্দসয়সে।  

দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিা আইি ২০১২, দুসর্ িাগ র্বষয়ক স্থায়ী আসদিাবর্ে, দুসর্ িাগ র্বষয়ক অন্যান্য িীর্ির্াো ও র্িসদ ির্িকা 

এবং বাংোসদি স্বরড র্ক্রসিন্ট স্বিািাইটির আদি ি ও মূেিীর্ির আসোসক ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ি (র্ির্ির্ি) স্বেচ্ছাসিবক 

র্িসদ ির্িকা প্রণীি হসো। এই র্িসদ ির্িকাটি চূড়ান্তভাসব অনুসর্াদসির ির র্বদ্যর্াি উির্বর্িটি বার্িে বসে গণ্য হসব। 

১। র্িসরািার্ ও প্রবিিি।- (১) এ র্িসদ ির্িকাটি ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ি (র্ির্ির্ি) স্বেচ্ছাসিবক র্িসদ ির্িকা ২০২১ িাসর্ 

অর্ভর্হি  হসব। 

(২) এটি অর্বেসে কার্ িকর হসব। 

২। িংজ্ঞা।- র্বষয় বা প্রিসঙ্গর ির্রিন্থী স্বকাসিা র্কছু িা োকসে, এ র্িসদ ির্িকায়- 

(১) ‘অনুসচ্ছদ’ বেসি এ স্বেচ্ছাসিবক র্িসদ ির্িকার অনুসচ্ছদসক স্ববাঝাসব; 

(২) ‘ইউর্িট টির্ র্েডার’ বেসি র্ির্ির্ির কর্ ি এোকাভুক্ত উিসিোয় র্িব িার্িি ইউর্িট িদস্যসদর দ্বারা 

র্িব িার্িি টির্ র্েডারসক স্ববাঝাসব; 

(৩) ‘ইউর্িয়ি টির্ র্েডার’ বেসি র্ির্ির্ির কর্ ি এোকাভুক্ত উিসিোয় ইউর্িয়ির্ভর্িক র্িব িার্িি টির্ 

র্েডারসক স্ববাঝাসব; 

(৪) ‘উি-অনুসচ্ছদ’ বেসি এ স্বেচ্ছাসিবক র্িসদ ির্িকার অনুসচ্ছসদর অন্তগ িি উি-অনুসচ্ছদসক স্ববাঝাসব; 

(৫) ‘উিসিো টির্ র্েডার’ বেসি র্ির্ির্ির কর্ ি এোকাভুক্ত উিসিোয় র্িব িার্িি টির্ র্েডারসক স্ববাঝাসব; 

(৬) ‘স্বেচ্ছাসিবক’ বেসি র্ির্ির্ি স্বেচ্ছাসিবকসক স্ববাঝাসব; 

(৭) ‘কর্র্টি’ বেসি স্বেচ্ছাসিবকসদর দ্বারা র্িব িার্িি ইউর্িট, স্বিৌর/ইউর্িয়ি, র্িটি/িহর, উিসিো র্ভর্িক 

িাংগঠর্িক কর্র্টিসক স্ববাঝাসব; 

(৮) ‘র্িব িািি’ বেসি র্িসদ ির্িকায় বর্ণ িি র্বর্ভন্ন কাঠাসর্ার র্ির্ির্ি টির্ র্েডারসদর স্বিতৃত্ব র্িব িািিসক 

স্ববাঝাসব; 

(৯) ‘র্িসদ ির্িকা’ বেসি ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ি (র্ির্ির্ি) এর স্বেচ্ছাসিবক র্িসদ ির্িকাসক স্ববাঝাসব; 

(১০) ‘িীর্ির্াো’ বেসি গণপ্রিািন্ত্রী বাংোসদি িরকাসরর দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিা র্বষয়ক িীর্ির্াোসক 

স্ববাঝাসব; 

(১১) ‘স্বর্য়াদ’ বেসি র্িসদ ির্িকাসি উর্ির্খি ির্য়িীর্াসক স্ববাঝাসব; 

(১২) ‘িিে’ বেসি স্বেচ্ছাসিবসকর িিেসক স্ববাঝাসব; 
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(১৩) ‘স্বর্াগ্যিা’ বেসি স্বেচ্ছাসিবসকর অন্তভু ির্ক্তর স্বর্াগ্যিাসক স্ববাঝাসব; 

(১৪) ‘িভা’ বেসি স্বেচ্ছাসিবক কাঠাসর্ার র্বর্ভন্ন স্তসর অনুর্ষ্ঠি িভাসক  স্ববাঝাসব; 

(১৫) ‘িংগঠি’ বেসি ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ি (র্ির্ির্ি) স্বক স্ববাঝাসব; 

(১৬) ‘িাংগঠর্িক কাঠাসর্া’ বেসি ঘূর্ণ িঝড় প্রস্ত্ির্ি কর্ িসূর্ির স্বেচ্ছাসিবক দ্বারা গঠিি ইউর্িট, 

স্বিৌর/ইউর্িয়ি, র্িটি/িহর ও উিসিোর্ভর্িক স্বেচ্ছাসিবক িাংগঠর্িক কাঠাসর্াসক স্ববাঝাসব; 

(১৭) ‘র্ির্ির্ি (CPP-Cyclone Preparedness Programme)’ বেসি ‘ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ি’ 

স্বক স্ববাঝাসব; 

(১৮) ‘SOD (Standing Orders on Disaster)’ বেসি গণপ্রিািন্ত্রী বাংোসদি িরকাসরর দুসর্ িাগ 

র্বষয়ক স্থায়ী আসদিাবর্ে স্ববাঝাসব। 

৩। স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু ির্ক্তকরণ: শ্াগ্যিা ও উিযুিিা।- 

ক) িম্পূণ ি র্বিা িার্রশ্রর্র্সক স্বেচ্ছায় দুসর্ িাগ ির্রর্স্থর্িসি কাি করার র্াির্িকিা োকসি হসব; 

খ) স্বকাসিা ব্যর্ক্তসক স্বেচ্ছাসিবক হসি হসে অবশ্যই ে-ে ইউর্িট এোকার স্থায়ী বার্িন্দা হসি হসব; 

গ) স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব অন্তভু ির্ক্তকাসে বয়ি িীর্া ১৮ (আঠাসরা) হসি ৩৫ (িয়ঁর্িি) বৎিসরর র্সে হসি 

হসব। বয়সির প্রর্াণিি র্হসিসব িািীয় ির্রিয়িি/িন্ম র্িবন্ধি িিদিি দার্খে করসি হসব;  

ঘ) ন্যূিির্ ৮র্ স্বশ্রণী/ির্র্াসির র্িক্ষাগি স্বর্াগ্যিা োকসি হসব; 

ঙ) অন্তভু ির্ক্তকােীি বাোই িরীক্ষায় উিীণ ি হসি হসব। িরীক্ষার ফোফে অনুর্ায়ী অগ্রার্িকার র্ভর্িসি 

প্রসয়ািিীয় িংখ্যক স্বেচ্ছাসিবক অন্তিভুক্ত করা হসব; 

ি) িবে, সুস্থ, োস্থূবাি ও কর্ িঠ হসি হসব; 

ে) স্বিবামূেক কাসি আগ্রহী হসি হসব; 

ি) র্িি কিিসব্যর প্রর্ি অনুগি ও দার্য়ত্বিীে হসি হসব; 

ঝ) স্বেচ্ছায় স্বিবামূেক কাি করার িন্য ির্ িাপ্ত ির্য়, সুসর্াগ ও র্াির্িকিা োকসি হসব; 

ঞ) িার্ার্িক অিরাি ও স্বফৌিদার্র র্ার্োয় অর্ভসর্াগমুক্ত হসি হসব; 

ট)  র্াদকািক্ত হওয়া র্াসব িা; 

ঠ) স্থািীয় িিিািারসণর র্িকট গ্রহণসর্াগ্যিা োকসি হসব; 

ড) িরকার্র, স্ববিরকার্র অেবা স্বকাসিা প্রর্িষ্ঠাসির ঘি ঘি বদেীসর্াগ্য িাকুর্রিীবী হসি িারসবি িা; 

ঢ) বর্েষ্ঠ ও স্পষ্ট কন্ঠেসরর অর্িকারী হসি হসব; 

ণ) দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিা আইি ২০১২, দুসর্ িাগ র্বষয়ক স্থায়ী আসদিাবর্ে, দুল্ বাগ ব্যর্স্থািো লর্েয়ক অন্যান্য 

েীলিমাো ও লেলদ বলেকা এবং বাংোসদি স্বরড র্ক্রসিন্ট স্বিািাইটির ৭টি মূেিীর্ি- র্ািবিা, 

িক্ষিািহীিিা, র্িরসিক্ষিা, োিীিিা, স্বেচ্ছামূেক স্বিবা, একিা ও িাব িিিীিিা এর প্রর্ি আস্থাভািি 

ও শ্রিািীে হসি হসব; 

ি) স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব অন্তভু ির্ক্ত র্ফ বাবদ ১০০/-(একিি) টাকা বা ির্সয় ির্সয় র্িি িার্রি র্ফ এককােীি 

প্রদাি করসি হসব। উি অথ ব লসলিলি উন্নয়ে িহলর্লের সাংলিষ্ট ব্যাাংক লহসালর্ জমা করা থাকলর্; 

ে) স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব প্রাের্র্ক র্িসয়াসগর ির উিযুক্তিা র্ািাইসয়র িন্য ৩ (র্িি) র্াি র্িক্ষাির্বি 

োকসি হসব এবং উক্ত ির্সয় িার িম্পার্দি কার্ িক্রসর্র র্ভর্িসি উিযুক্তিা কতৃিিক্ষ কতৃিক র্বসবর্িি 

হসে িাসক স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব র্িয়র্র্ি করা হসব। 
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৪। স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু িক্তকরণ িির্ি।- 

ক) র্ির্ির্ির আওিাভুক্ত িতুি উিসিো/িতুি িরাঞ্চসের স্বক্ষসি স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু ির্ক্তকরসণ র্ির্ির্ির 

আঞ্চর্েক কর্ িকিিার স্বিতৃসত্ব দার্য়ত্বপ্রাপ্ত উিসিো কর্ িকিিা এবং ির্রিােক (প্রিািি) কতৃিক র্সিািীি 

একিি কর্ িকিিার ির্ন্বসয় ৩ (র্িি) িদস্য র্বর্িষ্ট বাোই কর্র্টি গঠিি হসব। 

খ)       লসলিলির আওিাভুক্ত িতুি উিসিো/িতুি িরাঞ্চসের স্বক্ষসি স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু ির্ক্তকরসণর িন্য র্বজ্ঞর্প্ত 

িার্র ও প্রিার প্রিারণাপূব িক স্থািীয় কর্ িকিিা িিিািারসণর র্ে হসি দরখাস্ত আহ্বাি করসবি। বাোই 

কর্র্টি প্রাপ্ত দরখাস্ত বাোই কসর প্রর্ি ইউর্িসট ১০ (দি) িি পুরুষ ও ১০ (দি) িি িারীিহ স্বর্াট ২০ 

(র্বি) িি স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু িক্ত করসব। প্রসয়ািিসবাসি বাোই কর্র্টি র্বর্ভন্ন ইউর্িয়ি/ওয়াড ি দুসর্ িাগ 

ব্যবস্থািিা কর্র্টির িদস্য এবং স্থািীয় গণ্যর্ান্য ব্যর্ক্তবসগ ির িহসর্ার্গিা গ্রহণ করসি িারসব। 

গ)       িতুি উিসিো/িতুি িরাঞ্চসে স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু ির্ক্তর স্বক্ষসি স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু ির্ক্তর ির বাোই কর্র্টি 

প্রসয়ািিীয় ইউর্িট, স্বিৌর/ইউর্িয়ি, লসটি/েহর ও উিসিো কর্র্টি গঠি করসব এবং র্ির্ির্ির প্রিাি 

কার্ িােসয়র অনুসর্াদি গ্রহণ করসব।  

ঘ)     লসলিলির র্বদ্যর্াি এোকায় ইউর্িট কর্র্টি পুিগ িঠি করসি হসে পুরািি ইউর্িসটর শূন্য িসদ 

স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু ির্ক্তর িন্য কর্ িকিিার উির্স্থর্িসি িতুি িদস্য অন্তভু িক্ত করসি হসব। উক্ত অন্তভু ির্ক্তর 

র্বষয়টি ইউর্িয়ি ও উিসিো কর্র্টির িভায় অনুসর্ার্দি হসি হসব। ইউর্িসট িতুি িদস্য অন্তভু ির্ক্তর 

র্বষয়টি আঞ্চর্েক এবং প্রিাি কার্ িােয়সক অবর্হি করসি হসব। ইউর্িয়ি কর্র্টি পুিগ িঠসির স্বক্ষসি 

উিসিো কার্ িােসয়র প্রস্তাব স্বর্ািাসবক িংর্িষ্ট আঞ্চর্েক কার্ িােয় অনুসর্াদি করসব এবং প্রিাি 

কার্ িােয়সক অবর্হি করসব। িসব উিসিো কর্র্টি পুিগ িঠসির স্বক্ষসি উিসিো কর্ িকিিার প্রস্তাব িংর্িষ্ট 

আঞ্চর্েক কর্ িকিিার সুিার্রিিহ প্রিাি কার্ িােসয় অনুসর্াদসির িন্য স্বপ্ররণ করসি হসব। প্রিাি 

কার্ িােসয়র অনুসর্াদি িাসিসক্ষ উিসিো কর্র্টি পুিগ িঠি করসি হসব এবং উিসিো কর্র্টি 

পুিগ িঠি/র্িব িািসির ির্য় প্রিাি কার্ িােসয়র মলোেীি প্রর্ির্ির্ির উির্স্থর্ি র্ির্িি করসি হসব এবং 

পুিগ িঠিি উিসিো কর্র্টিসক প্রিাি কার্ িােয় স্বেসক চূড়ান্ত অনুসর্াদি স্বদয়া হসব।   

ঙ) এোকা ও িিিংখ্যার র্ভর্িসি ইউর্িট এোকার প্রর্ি গ্রার্ হসি র্োিম্ভব ির্হাসর স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু িক্ত 

করসি হসব। 

ি) একই ির্রবার হসি একার্িক ব্যর্ক্ত স্বেচ্ছাসিবক হসি িারসবি িা।  

৫। িংগঠি।- 

ক) ইউর্িট ির্ িায়: ইউর্িসটর আয়িি ১.৫ (স্বদড়)) স্বেসক ২.৫ (আড়াই) বগ ি র্কসোর্র্টার হসি হসব। িিিংখ্যা 

কর্িসক্ষ ২ হািার হসি ৪ হািাসরর র্সে হসি হসব। িসব িতুি বির্িপূণ ি িরাঞ্চসে এটি র্ির্েেসর্াগ্য। প্রর্ি 

ইউর্িসটর িন্য ১০ (দি) িি পুরুষ ও ১০ (দি) িি িারী স্বেচ্ছাসিবক োকসব। বাোই কর্র্টি িসরির্র্ি 

ির্রসির র্ভর্িসি ইউর্িট ম্যাি প্রণয়ি করিঃ ইউর্িট িীর্ািা ও স্বিৌহর্ি র্িি িারণ করসব।  

িািারণ স্বেচ্ছাসিবকসদর ির্ে িসি/সভাসট একিি ইউর্িট টির্ র্েডার ও দুইিি স্বডপুটি ইউর্িট টির্ র্েডার 

র্িব িার্িি হসবি। দুইিি স্বডপুটি ইউর্িট টির্ র্েডাসরর র্সে একিি হসবি িারী স্বেচ্ছাসিবক। র্িব িার্িি ইউর্িট 

টির্ র্েডার ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্িমূেক কর্ িকান্ড বাস্তবায়ি করসবি এবং র্ির্ি ইউর্িট ির্ িাসয় এূাকিি প্ল্ূাি অনুর্ায়ী 

দায়-দার্য়ত্ব িােি করসবি। র্ির্ি স্বেচ্ছাসিবকসদর কাসির িদারর্ক করসবি। ইউর্িট টির্ র্েডার পুরুষ হসে 

িার অবিির্াসি িারী স্বডপুটি টির্ র্েডার ইউর্িসটর স্বিতৃসত্ব োকসবি, ইউর্িট টির্ র্েডার িারী হসে িার 

অবিির্াসি স্বিূষ্ঠ স্বডপুটি টির্ র্েডার স্বিতৃত্ব গ্রহণ করসবি।  

স্বেচ্ছাসিবক বাোই কর্র্টি স্বর্াগ্যিার র্ভর্িসি স্বেচ্ছাসিবকসদর িদ বন্টি করসবি। প্রর্িটি টিসর্র ২০ িি 

স্বেচ্ছাসিবকসক ৫ (িাঁি) টি ভাসগ র্বভক্ত কসর ৪ (িার) িদস্য র্বর্িষ্ট ১ (এক) টি কসর গ্রুি গঠি করা হসব র্ো- 

িংসকি, আশ্রয়, উিার, প্রাের্র্ক র্ির্কৎিা ও র্াির্বক িহায়িা গ্রুি। প্রর্িটি গ্রুসি ২ (দুই) িি পুরুষ ও ২ (দুই) 

িি িারী স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু িক্ত হসবি। 
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খ) ইউর্িয়ি ির্ িায়: লসলিলির আওিাভুক্ত এোকায় িরকার্রভাসব েীকৃি ইউর্িয়িিমূহ কর্ িসূর্ির ইউর্িয়ি 

র্হসিসব গণ্য হসব। একটি ইউর্িয়সি কর্িসক্ষ ৩ (র্িি) টি ইউর্িট িা হসে ইউর্িয়ি কর্র্টি গঠি করা হসব িা। 

র্বর্চ্ছন্ন িরাঞ্চেসক িাংগঠর্িক প্রসয়ািসি ইউর্িয়সির র্র্ িাদা প্রদাি করসি হসে কর্ িসূর্ির উিসিো কর্র্টির 

র্িিান্ত, আঞ্চর্েক কর্ িকিিার সুিার্রিিহ প্রিাি কার্ িােসয় অনুসর্াদসির িন্য স্বপ্ররণ করসি হসব। অনুসর্ার্দি িা 

হওয়া ির্ িন্ত িার্শ্িবিী ইউর্িয়সির িাসে িংযুক্ত োকসব। 

ইউর্িয়ি ির্ িাসয় ১ (এক) িি ইউর্িয়ি টির্ র্েডার ও ২ (দুই) িি স্বডপুটি ইউর্িয়ি টির্ র্েডার োকসবি। 

দুইিি স্বডপুটি টির্ র্েডাসরর র্সে একিি িারী স্বেচ্ছাসিবক োকসবি। ইউর্িট টির্ র্েডারসদর র্ে হসি 

ইউর্িয়সির িকে ইউর্িট টির্ র্েডারসদর ির্ে িসি/সভাসট একিি ইউর্িয়ি টির্ র্েডার র্িব িার্িি হসবি। িকে 

স্বডপুটি ইউর্িট টির্ র্েডারগসণর র্ে হসি একইভাসব দুইিি স্বডপুটি ইউর্িয়ি টির্ র্েডার র্িব িার্িি হসবি। 

ইউর্িয়ি টির্ র্েডার পুরুষ হসে িার অবিির্াসি িারী স্বডপুটি টির্ র্েডার ইউর্িয়সির স্বিতৃসত্ব োকসবি,  ইউর্িয়ি 

টির্ র্েডার িারী হসে িার অবিির্াসি স্বিূষ্ঠ স্বডপুটি টির্ র্েডার স্বিতৃত্ব গ্রহণ করসবি। ইউর্িয়সির আওিািীি 

িকে ইউর্িসটর কার্ িক্রর্ ইউর্িয়ি টির্ র্েডার িদারর্ক করসবি। ইউলেয়লের অন্তগ বি সকে লভএইচএফ 

অিালরেরগণ ঐ ইউলেয়ে কলমটির সভায় ি্ বলর্ক্ষণকারী িদস্য লহলসলর্ উিলস্থি থাকলর্ে।  

গ) স্বিৌরিভা ির্ িায়:  স্বিৌরিভা ির্ িাসয় ১ (এক) িি স্বিৌর টির্ র্েডার এবং ২ (দুই) িি স্বডপুটি স্বিৌর টির্ র্েডার 

োকসবি। দুইিি স্বডপুটি স্বিৌর টির্ র্েডাসরর র্সে একিি হসবি িারী স্বেচ্ছাসিবক। স্বিৌর ইউর্িট টির্ 

র্েডারসদর র্ে হসি  িকে ইউর্িট টির্ র্েডারসদর ির্ে িসি/সভাসট একিি স্বিৌর টির্ র্েডার র্িব িার্িি হসবি। 

িকে স্বডপুটি ইউর্িট টির্ র্েডারগসণর র্ে হসি একইভাসব দুইিি স্বডপুটি স্বিৌর টির্ র্েডার র্িব িার্িি হসবি। 

স্বিৌর টির্ র্েডার ইউর্িয়ি টির্ র্েডাসরর র্ি উিসিো কর্র্টির িদস্য র্হসিসব র্বসবর্িি হসবি। স্বিৌরিভায় 

ন্যূিির্ ৩ (র্িি) টি স্বিৌর ইউর্িট িা োকসে স্বিৌর টির্ র্েডার র্িব িািসির প্রসয়ািি স্বিই। স্বিৌর ইউর্িসটর 

স্বেচ্ছাসিবকগণ উিসিো কর্ িকিিার িসঙ্গ িার্ব িক স্বর্াগাসর্াগ স্বরসখ কর্ িসূর্ির স্বিৌর ইউর্িসটর কার্ িক্রর্ 

বাস্তবায়সি িার্ব িক িহসর্ার্গিা করসবি। স্বিৌর টির্ র্েডার পুরুষ হসে িার অবিির্াসি িারী স্বডপুটি টির্ র্েডার 

স্বিৌরিভার স্বিতৃসত্ব োকসবি, স্বিৌর টির্ র্েডার িারী হসে িার অবিির্াসি স্বিূষ্ঠ স্বডপুটি টির্ র্েডার স্বিতৃত্ব গ্রহণ 

করসবি।  

ঘ) উিসিো ির্ িায়:  উিসিো ির্ িাসয় একটি উিসিো কর্র্টি োকসব। উিসিোর আওিািীি িকে ইউর্িয়ি 

টির্ র্েডার ও স্বিৌর টির্ র্েডার (র্র্দ োসক) ির্ন্বসয় কর্ িসূর্ির উিসিো ির্ িাসয়র কার্ িক্রর্ ির্রিার্েি হসব। 

উিসিো ির্ িাসয় ১ (এক) িি উিসিো টির্ র্েডার ও ২ (দুই) িি স্বডপুটি উিসিো টির্ র্েডার োকসবি। 

দুইিি স্বডপুটি টির্ র্েডাসরর র্সে একিি িারী স্বেচ্ছাসিবক োকসবি। উিসিোর আওিািীি িকে ইউর্িয়ি 

টির্ র্েডার ও স্বিৌর টির্ র্েডার উিসিো টির্ র্েডার ও স্বডপুটি উিসিো টির্ র্েডারদ্বয়সক িহসর্ার্গিা করসবি।  

ইউর্িয়ি টির্ র্েডার ও স্বিৌর টির্ র্েডারগণ উিসিো টির্ র্েডার িসদ র্িব িািি করসি িারসবি। ইউর্িয়ি 

স্বডপুটি টির্ র্েডার ও স্বিৌর স্বডপুটি টির্ র্েডারগণ স্বডপুটি উিসিো টির্ র্েডার িসদ র্িব িািি করসি িারসবি। 

উিসিো ির্ িাসয়র িকে ইউর্িট টির্ র্েডারসদর স্বভাসট  উিসিো টির্ র্েডার র্িব িার্িি হসবি ও স্বডপুটি ইউর্িট 

টির্ র্েডারসদর স্বভাসট স্বডপুটি উিসিো টির্ র্েডারদ্বয় র্িব িার্িি হসবি। উিসিো টির্ র্েডার পুরুষ হসে িার 

অবিির্াসি িারী স্বডপুটি টির্ র্েডার উিসিোর স্বিতৃসত্ব োকসবি, উিসিো টির্ র্েডার িারী হসে িার অবিির্াসি 

স্বিূষ্ঠ স্বডপুটি টির্ র্েডার স্বিতৃত্ব গ্রহণ করসবি।  

ঙ) লসটি কলি বালরেে/শজো েহর ির্ িায়: লসটি কলি বালরেে/শজো েহর ির্ িাসয় গঠিি লসটি কলি বালরেে/শজো 

েহর ইউর্িসটর ির্ে িসি/স্বভাসট একিি লসটি কলি বালরেে/শজো েহর টির্ র্েডার এবং ২ িি স্বডপুটি টির্ র্েডার 

র্িব িার্িি হসবি। দুইিি স্বডপুটি টির্ র্েডাসরর র্সে একিি িারী স্বেচ্ছাসিবক োকসবি। লসটি কলি বালরেে/শজো 

েহর টির্ র্েডার আঞ্চর্েক কার্ িােসয়র িসঙ্গ িরাির্র িম্পৃক্ত স্বেসক কর্ িসূর্ির কার্ িক্রর্ বাস্তবায়ি করসবি। 

কর্িসক্ষ ৩ (র্িি) টি লসটি কলি বালরেে/শজো েহর ইউর্িট িা োকসে লসটি কলি বালরেে/শজো েহর টির্ র্েডার 

র্িব িািসির প্রসয়ািি স্বিই। লসটি কলি বালরেে/শজো েহর ইউর্িসটর স্বেচ্ছাসিবকগণ আঞ্চর্েক কর্ িকিিা/উিসিো 

কর্ িকিিার িসঙ্গ িার্ব িক স্বর্াগাসর্াগ স্বরসখ কর্ িসূর্ির লসটি কলি বালরেে/শজো েহর ইউর্িসটর কার্ িক্রর্ বাস্তবায়সি 

িার্ব িক িহসর্ার্গিা করসবি। লসটি কলি বালরেে/শজো েহর টির্ র্েডার পুরুষ হসে িার অবিির্াসি িারী স্বডপুটি 
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টির্ র্েডার িংর্িষ্ট লসটি কলি বালরেে/শজো েহলরর স্বিতৃসত্ব োকসবি, লসটি কলি বালরেে/শজো েহর টির্ র্েডার 

িারী হসে িার অবিির্াসি স্বিূষ্ঠ স্বডপুটি টির্ র্েডার স্বিতৃত্ব গ্রহণ করসবি। লসটি কলি বালরেে/শজো েহলরর 

আওিািীি িকে ইউর্িসটর কার্ িক্রর্ লসটি কলি বালরেে/শজো েহর টির্ র্েডার িদারর্ক করসবি। র্িটি/সিো 

িহর িংর্িষ্ট আঞ্চর্েক কার্ িােয় অেবা প্রিাি কার্ িােসয়র অিীি িরাির্র ির্রিার্েি হসব। িাসদর গঠি, র্িব িািি 

প্রর্ক্রয়া, দার্য়ত্ব ও কিিব্য উিসিো কর্র্টির ন্যায় হসব। 

ি) অন্যান্য িগর/র্হািগর স্বেচ্ছাসিবক: ঘূর্ণ িঝসড়র িািািার্ি অন্যান্য দুসর্ িাসগ কাি করার িন্য দুসর্ িাগ 

ব্যবস্থািিা ও িাণ র্ন্ত্রণােসয়র অনুসর্াদি িাসিসক্ষ অর্িভুক্ত এোকা োড়াও অন্যান্য িগর/র্হািগসর স্বিবা 

প্রদাসির েসক্ষূ র্ির্ির্ির অিীসি িগর স্বেচ্ছাসিবক দে গঠি করা র্াসব। িাসদর গঠি, র্িব িািি প্রর্ক্রয়া, 

দার্য়ত্ব/কিিব্য উিসিো কর্র্টির ন্যায় হসব। 

ে) িাংস্কৃর্িক ইউর্িট: িাোগাি, িার্রগাি, িাটক ইিূার্দর র্ােসর্ দুসর্ িাগ ও দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিার িথ্য  

িিগসণর কাসে স্ববািগম্যভাসব প্রিার ও িসিিিিা সৃর্ষ্টর িন্য এোকার্ভর্িক িাংস্কৃর্িক ইউর্িট গঠি করা 

র্াসব। এই ইউর্িটিমূসহর িন্য পৃেক গঠি ও ির্রিােিা িির্ি র্িরূিণ করা র্াসব। 

ি) র্বসিষ িক্ষর্িািম্পন্ন ইউর্িট: এোড়া প্রসয়ািসি ির্সয় ির্সয় র্বসিষ িক্ষর্িািম্পন্ন ইউর্িট গঠি করা 

র্াসব। এই ইউর্িটিমূসহর িন্য পৃেক গঠি ও ির্রিােিা িির্ি র্িরূিণ করা র্াসব। 

ঝ) িারীর ক্ষর্িায়ি: দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিায় িারীর ক্ষর্িায়সির অংি র্হসিসব িকে ির্ িাসয় িারী স্বিতৃত্ব উৎিার্হি 

করসি হসব। 

৬। কর্র্টি।- 

ক) ইউর্িট কর্র্টি: ইউর্িট (গ্রার্) ির্ িাসয় একটি ইউর্িট কর্র্টি োকসব, িকে স্বেচ্ছাসিবক কর্র্টির িদস্য 

হসবি। িদার্িকার বসে ইউর্িট টির্ র্েডার উক্ত কর্র্টির িভাির্ি োকসবি। 

খ) শিৌর/ইউর্িয়ি কর্র্টি:  শিৌর/ইউর্িয়ি ির্ িাসয় একটি কর্র্টি োকসব।  শিৌর/ইউর্িয়সির িকে ইউর্িট টির্ 

র্েডার শিৌর/ইউর্িয়ে কর্র্টির িদস্য হসবি। িদার্িকার বসে শিৌর/ইউর্িয়ে টির্ র্েডার কর্র্টির িভাির্ি 

হসবি। িারা শিৌর/ইউর্িয়সির িার্ব িক প্রস্ত্ির্িমূেক কর্ িকাণ্ড বাস্তবায়সির িন্য দায়বি োকসবি। 

গ)  উিসিো কর্র্টি: উিসিো ির্ িাসয় একটি উিসিো কর্র্টি োকসব। উিসিোর িকে ইউর্িয়ি টির্ র্েডার 

ও স্বিৌর টির্ র্েডার এবং উিসিো কর্ িকিিা ির্ন্বসয় উিসিো কর্র্টি গঠিি হসব। র্ির্ির্ির উিসিো কর্ িকিিা 

উিসিো কর্র্টির িভাির্ি হসবি। উিসিো কর্র্টির িদস্যবৃন্দ র্াবিীয় দুল্ বাগ ব্যর্স্থািো লর্েয়ক েস্তুর্িমূেক 

কর্ িকাণ্ড বাস্তবায়সির দার্য়সত্ব োকসবি। 

ঘ) লসটি কলি বালরেে/শজো েহর : র্ির্ির্ির আওিািীি লসটি কলি বালরেে/শজো েহলরর অন্তবগি ইউলেে টির্ 

র্েডারসদর র্িসয় লসটি কলি বালরেে/শজো েহর  কর্র্টি গঠিি হসব। আঞ্চর্েক কর্ িকিিা/উিিলরচােক (েোসে) 

গঠিি কর্র্টির িভাির্ি র্হসিসব দার্য়ত্ব িােি করসবি। িদার্িকার বসে লসটি কলি বালরেে/শজো েহর  

র্েডারগণ উক্ত কর্র্টির িদস্য র্হসিসব অন্তভু িক্ত হসবি। িারা লসটি কলি বালরেে/শজো েহলরর িার্ব িক প্রস্তুর্িমূেক 

কর্ িকান্ড বাস্তবায়সির িন্য আঞ্চর্েক/েিাে কা্ বােয়লক িার্ব িক িহসর্ার্গিা করসবি। 

ঙ) আঞ্চর্েক কর্র্টি: র্ির্ির্ির আঞ্চর্েক ির্ িাসয় একটি আঞ্চর্েক কর্র্টি োকসব। আঞ্চর্েক কার্ িােসয়র অিীি 

িকে উিসিো কর্ িকিিা, উিসিো টির্ র্েডার এবং র্িটি/সিো িহর টির্ র্েডার (র্র্দ োসক) িাসদর ির্ন্বসয় 

এ কর্র্টি গঠিি হসব। আঞ্চর্েক কর্ িকিিা উক্ত কর্র্টির িভাির্ি হসবি। 

৭। িভা আহ্বাি ও স্বকারার্।- 

ক) র্িয়র্র্ি িভা: ইউর্িট, স্বিৌর/ইউর্িয়ি, উিসিো, র্িটি/সিো িহর ির্ িাসয় িংর্িষ্ট কর্র্টির িদস্যসদর র্িসয় 

িাংগঠর্িক, প্রিাির্িক ও প্রস্তুর্িমূেক র্বষসয় প্রর্ি ৩ (র্িি) র্াি অন্তর র্িয়র্র্ি িভা অনুর্ষ্ঠি হসব। ইউর্িট, 

স্বিৌর/ইউর্িয়ি, র্িটি/সিো কর্র্টির িভা কর্িসক্ষ ৩ (র্িি) র্দি পূসব ি  এবং উিসিো কর্র্টির িভা কর্িসক্ষ 
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৫ (িাঁি) র্দি পূসব ি র্ের্খি স্বিাটিি/সর্াবাইে ম্যাসিসির র্ােসর্ আহ্বাি করসি হসব। িংখ্যাগর্রষ্ঠ িদসস্যর 

উির্স্থর্িসি র্িয়র্র্ি িভা ির্রিােিা করা র্াসব। 

র্িয়র্র্ি িভায় ইউর্িট, স্বিৌর/ইউর্িয়সির স্বক্ষসি র্োক্রসর্ ইউর্িট টির্ র্েডার, স্বিৌর/ইউর্িয়ি টির্ র্েডার; 

উিসিোর স্বক্ষসি উিসিো কর্ িকিিা; র্িটি/সিো িহসরর স্বক্ষসি িংর্িষ্ট আঞ্চর্েক কর্ িকিিা/উিির্রিােক 

(প্রিািি) এবং আঞ্চর্েক কর্র্টির স্বক্ষসি িংর্িষ্ট আঞ্চর্েক কর্ িকিিা িভাির্িত্ব করসবি। 

খ) র্বসিষ ও িরুর্র িভা: িংগঠসির প্রসয়ািসি স্বর্ স্বকাসিা ির্সয় উর্ির্খি িকে কর্র্টির র্বসিষ ও িরুর্র 

িভা আহ্বাি করা র্াসব। এ িরসণর িভা স্বর্ স্বকাসিা ির্সয় স্বর্ৌর্খক, স্বর্াবাইে ম্যাসিি অেবা র্ের্খি স্বিাটিি 

প্রদাসির র্ােসর্ আহ্বাি করা র্াসব। ন্যূিির্ এক তৃিীয়াংি িদসস্যর উির্স্থর্িসি র্বসিষ ও িরুর্র িভা 

ির্রিােিা করা র্াসব। 

গ) বার্ষ িক িািারণ িভা: উিসিো বার্ষ িক িািারণ িভা প্রর্ি বের অনুর্ষ্ঠি হসব। বাৎির্রক কর্ িকান্ড, িাি-

িরঞ্জাসর্র অবস্থা ির্ িসবক্ষণ, প্রস্তুর্িমূেক কার্ িক্রসর্র ির্ িাসোিিা, সুিার্রির্াো, র্িব িািি (প্রসর্ািূ স্বক্ষসি) 

ইিূার্দর আসোসক প্রর্ি বের উিসিোর িকে ইউর্িট টির্ র্েডারসদর ির্ন্বসয় বার্ষ িক িািারণ িভা অনুর্ষ্ঠি 

হসব। উিসিো টির্ র্েডার িভায় িভাির্িত্ব করসবি। িভা অনুষ্ঠাসির কর্িসক্ষ ১৫ (িসিসরা) র্দি পূসব ি এই 

িভার র্ের্খি স্বিাটিি িার্র করসি হসব। 

ঘ) র্িব িািিী িভা: সাংগঠলের লর্লভন্ন স্তলর শেচ্ছালসর্ক শেতৃলত্বর র্িব িািি অনুষ্ঠাসির স্বক্ষসি কর্িসক্ষ ১৫ 

(িসিসরা) র্দি পূসব ি িংর্িষ্ট স্বেচ্ছাসিবকসদর র্বজ্ঞর্প্ত/সিাটিি প্রদাসির র্ােসর্ অবর্হি করসি হসব। 

র্বজ্ঞর্প্ত/সিাটিি র্ির্ির্ির র্বর্ভন্ন স্তসরর অর্ফসির স্বিাটিি স্ববাসড ি প্রিাসরর ব্যবস্থা করসি হসব। এ স্বক্ষসি ই-স্বর্ইে, 

স্বর্াবাইে ম্যাসিি ও ম্যাসিঞ্জার গ্রুসির িহসর্ার্গিা গ্রহণ করা স্বর্সি িাসর। ন্যূিির্ দুই-তৃিীয়াংি িদসস্যর 

উির্স্থর্িসি র্িব িািিী িভা ির্রিােিা করা র্াসব। 

৮। স্বেচ্ছাসিবক স্বিতৃত্ব র্িব িািি।- 

ক) র্িব িািসি স্বভাটার : লসলিলির ইউলেে ি্ বালয়র লের্ বাচলে সািারণ শেচ্ছালসর্কগলণর প্রিূক্ষ শভালে ইউলেে ১ 

(এক) জে টিম লেডার এর্াং ২ (দুই) জে শডপুটি ইউলেে টিম লেডার (১ জে পুরুে ও ১ জে োরী) লের্ বালচি 

হলর্ে। লসলিলির ইউলেয়ে ি্ বালয় সকে ইউলেে টিম লেডার ও শডপুটি ইউলেে টিম লেডারলদর প্রিূক্ষ শভালে 

্থাক্রলম ইউলেয়ে টিম লেডার ও শডপুটি ইউলেয়ে টিম লেডার (১ জে পুরুে ও ১ জে োরী) লের্ বালচি হলর্ে। 

সকে ইউলেে টিম লেডার ও শডপুটি ইউলেে টিম লেডারলদর প্রিূক্ষ শভালে ্থাক্রলম উিলজো টিম লেডার ও 

শডপুটি উিলজো টিম লেডার (১ জে পুরুে ও ১ জে োরী) লের্ বালচি হলর্ে।  

খ) র্িব িািসি প্রােী:  

১) শিৌর/ইউলেয়ে টিম লেডার িলদ লের্ বাচলে সাংলিষ্ট সকে ইউলেে টিম লেডারগণ এর্াং শডপুটি শিৌর/ 

ইউলেয়ে টিম লেডার িলদ লের্ বাচলে সাংলিষ্ট সকে শডপুটি ইউলেে টিম লেডারগণ োথী হলি িারলর্ে। 

২) উিলজো টিম লেডার িলদ লের্ বাচলে সকে শিৌর/ইউলেয়ে টিম লেডার এর্াং শডপুটি উিলজো টিম 

লেডার িলদ লের্ বাচলে সকে শিৌর/ইউলেয়ে শডপুটি টিম লেডার োথী হলি িারলর্ে। 

৩) লসটি/েহর টিম লেডার িলদ লের্ বাচলে সাংলিষ্ট সকে ইউলেে টিম লেডারগণ এর্াং শডপুটি লসটি/েহর 

টিম লেডার িলদ লের্ বাচলে সাংলিষ্ট সকে শডপুটি ইউলেে টিম লেডারগণ োথী হলি িারলর্ে। 

গ) উিসিো টিম লেডার ও শডপুটি উিলজো টিম লেডার র্িব িািি ির্রিােিা:  

১) আঞ্চর্েক কর্ িকিিা, উিসিো কর্ িকিিা এবং র্ির্ির্ি প্রিাি কার্ িােসয়র একিি প্রর্ির্ির্ির ির্ন্বসয় 

র্িব িািি ির্রিােিা কর্র্টি গঠিি হসব। 

২) লের্ বাচে িলরচােো কলমটি স্বভাটার িার্েকা প্রণয়ি, প্রকাি ও র্িব িািিী িফর্িে স্বঘাষণািহ র্িব িািি 

কার্ িক্রর্ বাস্তবায়ি করসব। 
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৩) র্িব িািসি প্রাপ্তসভাট ির্াি হসে েটার্রর র্ােসর্ র্িব িািিী ফোফে র্ীর্াংিা করা হসব (িকে 

র্িব িািসির স্বক্ষসি এ র্বিাি প্রসর্ািূ হসব)। 

৯। কর্র্টিিমূসহর দার্য়ত্ব ও কিিব্য।- 

ক) র্ির্ির্ির র্াবিীয় প্রস্তুর্িমূেক কার্ িক্রর্ বাস্তবায়সির িন্য ইউর্িট ির্ িাসয় ইউর্িট কর্র্টি, 

স্বিৌর/ইউর্িয়ি ির্ িাসয় স্বিৌর/ইউর্িয়ি কর্র্টি, র্িটি/িহর ির্ িাসয় র্িটি/িহর কর্র্টি ও উিসিো ির্ িাসয় 

উিসিো কর্র্টি দার্য়ত্ব িােি করসব এবং িংর্িষ্ট র্বষসয় িার্ব িকভাসব দায়ী োকসব। 

খ) িকে কার্ িাবেীর সুষু্ঠ িম্পাদি, উন্নয়িমূেক ির্রকল্পিা বাস্তবায়ি, স্বর্ স্বকাসিা প্রকার িটিেিা র্িরিি 

ইিূার্দ ব্যািাসর ইউর্িট, স্বিৌর/ইউর্িয়ি, র্িটি/িহর ও উিসিো ির্ িাসয় কর্র্টির িভা আহ্বাি করসি 

হসব। প্রসিূক কর্র্টির িভাির্ি প্রসয়ািি অনুর্ায়ী িভা আহ্বাি করসবি এবং কার্ ির্ববরণী িংর্িষ্ট 

দপ্তরিমূসহ স্বপ্ররণ করসবি ও স্বরর্িস্টাসর িংরক্ষণ করসবি। 

গ) ইউর্িট টির্ র্েডাসরর অনুির্স্থর্িসি িংসকি র্বভাসগর দার্য়সত্ব র্িসয়ার্িি স্বেচ্ছাসিবক প্রিার ও 

িংর্িষ্ট দার্য়ত্ব িােি করসবি। 

ঘ) ইউর্িট কর্র্টির র্িিান্ত ইউর্িয়ি কর্র্টির িভায় এবং স্বিৌর/ইউর্িয়ি কর্র্টির র্িিান্ত উিসিো 

কর্র্টির িভায় আসোর্িি হসব। র্িটি/িহর কর্র্টির িভার র্িিান্ত আঞ্চর্েক কার্ িােসয়র কর্ িকিিার 

িভাির্িসত্ব অনুর্ষ্ঠি িভায় আসোর্িি হসব। 

ঙ) স্বর্ িকে র্বষসয় উিসিো কর্র্টি র্িিান্ত গ্রহসণ অির্ে ি হসব, চূড়ান্ত র্িিাসন্তর িন্য স্বি িকে র্বষয়ার্দ 

কর্র্টির র্িার্ি/সুিার্রিিহ িংর্িষ্ট আঞ্চর্েক কর্ িকিিার দপ্তসর স্বপ্ররণ করসি হসব এবং আঞ্চর্েক 

কর্ িকিিার সুিার্রিিহ উক্ত কার্ ির্ববরণী র্ির্ির্ি প্রিাি কার্ িােসয় স্বপ্ররণ করসি হসব। 

ি)  িকে কর্র্টি দুসর্ িাগ র্বষয়ক স্থায়ী আসদিাবর্েসি বর্ণ িি প্রসর্ািূ স্তসর দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিা কর্র্টি ও 

িাড়াদাি ির্ন্বয় গ্রুিিমূসহর িাসে ির্ন্বয় কসর কাি করসব। 

১০। স্বেচ্ছাসিবকসদর দার্য়ত্ব ও কিিব্য।- 

ক) দুসর্ িাগকাসে মূে দার্য়ত্ব র্হসিসব আগার্ িিকিবািিা প্রিার, র্ানুষসক আশ্রয়সকসে র্িসয় আিা, িন্ধাি ও 

উিার, দুসর্ িাগকাসে আহি িিগণসক প্রাের্র্ক র্ির্কৎিা প্রদাি এবং র্াির্বক িহায়িা কাসি 

িহসর্ার্গিা প্রদাি করা; 

খ) দুসর্ িাসগর অব্যবর্হি িসর ধ্বংিাবসিষ অিিারণ, িড়ক স্বর্াগাসর্াগ পুিঃস্থািি এবং ক্ষয়ক্ষর্ির িার্েকা 

প্রণয়সি িহায়িা করা; 

গ) োভার্বক ির্সয় দুসর্ িাগ প্রস্তুর্ি র্হড়া, অনুিীেি, র ূার্ে ও অন্যান্য িসিিিিামূেক কার্ িক্রসর্ 

অংিগ্রহণ; 

ঘ) ির্সয় ির্সয় আসয়ার্িি র্বর্ভন্ন প্রর্িক্ষণ ও দক্ষিা উন্নয়িমূেক কার্ িক্রসর্ অংিগ্রহণ; 

ঙ) দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিা আইি ২০১২, দুসর্ িাগ র্বষয়ক স্থায়ী আসদিাবর্ে (SOD), দুল্ বাগ ব্যর্স্থািো 

লর্েয়ক লর্লভন্ন েীলিমাো ও লেলদ বলেকা, র্াির্বক মূল্যসবাি এবং বাংোসদি স্বরড র্ক্রসিন্ট স্বিািাইটির 

মূেিীর্িিমূহ র্োর্েভাসব স্বর্সি িো; 

ি) কর্ িসূর্ির প্রিাি কার্ িােয়, আঞ্চর্েক কার্ িােয় ও উিসিো কার্ িােয় হসি প্রদি র্িসদ িিাবর্ে অনুিরণ 

করা; 

ে) ‘র্ির্ির্ি স্বেচ্ছাসিবক র্িসদ ির্িকা’য় বর্ণ িি র্িি িার্রি কার্ িক্রর্ ে-ে এোকায় বাস্তবায়ি করা এবং 

িিিািারণসক অবর্হি করা; 

ি) র্িি িার্রি দার্য়ত্ব ও কিিব্যসক বৃহির িিকল্যাসণ রাষ্ট্রীয় এবং িাগর্রক দার্য়ত্ব বসে গণ্য করা; 
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ঝ) দুসর্ িাগকাসে দার্য়ত্ব িােসির ির্সয় ব্যর্ক্তগি র্িরািিা উিকরণ র্োর্েভাসব ব্যবহার করা এবং 

র্িসির িীবসির র্িরািিা র্ির্িি কসর দার্য়ত্ব িােি করা; 

ঞ) দুসর্ িাসগ প্রের্ িাড়াদািকারী র্হসিসব কাি করার েসক্ষূ িকে ির্সয় র্াির্িকভাসব প্রস্তুি োকা; 

ট)  র্বিদগ্রস্ত এোকায় স্বিৌৌঁোসিার স্বক্ষসি ‘িবসিসয় দ্রুি, িবার আসগ’ িীর্ি অনুিরণ করা; 

ঠ) িম্পসদর আসগ িীবি রক্ষা- এই িীর্ি িােি করা; 

ড) কর্ িসূর্ি কতৃিক প্রদি িকে প্রকার র্ন্ত্রিার্ি ও র্াোর্াে র্সের িাসে ব্যবহার ও িংরক্ষণ করা; 

ঢ) কর্ িসূর্ি হসি অব্যাহর্ি গ্রহসণর ির িার র্িকট রর্ক্ষি িকে িাংসকর্িক র্ন্ত্রিার্ি ও স্বেচ্ছাসিবক 

র্গয়ার, র্টর িাইসকে, বাই িাইসকে ইিূার্দ ে- ে উিসিো/সিো কার্ িােসয়র িংর্িষ্ট কর্ িকিিার 

র্িকট ির্াদাি করা;  

ণ) স্বেচ্ছাসিবকসদর র্িকট রর্ক্ষি িাংসকর্িক র্ন্ত্রিার্ি, র্টর িাইসকে, বাই িাইসকে ইিূার্দ চুর্র, 

হারাসিা বা ক্ষর্িগ্রস্ত হসে অর্ি দ্রুি স্থািীয় োিায় একটি িািারণ ডাইর্র করিঃ আঞ্চর্েক ও উিসিো 

কার্ িােয়সক অবর্হি করা। 

১১। স্বেচ্ছাসিবসকর কার্ িকাে।- 

 র্ির্ির্ির স্বেচ্ছাসিবকগণ অন্যধ্বি ৬৫ (পঁয়ষর্ি) বৎির বয়ি ির্ িন্ত স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব দার্য়ত্ব িােি করসি 

িারসবি। বয়ি র্িি িারসণর স্বক্ষসি স্বেচ্ছাসিবকগণসক বয়সির প্রর্াণেরূি স্কুে িাটি ির্ফসকট/িািীয় ির্রিয়িি/ 

িন্ম র্িবন্ধি িিদ দার্খে করসি হসব। িাঁর িারীর্রক ও র্াির্িকভাসব স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব কাি করার িার্থ্যি 

োকসি হসব। 

১২। স্বেচ্ছাসিবক কর্র্টি ও স্বিতৃসত্বর স্বর্য়াদকাে।- 

 ক) ইউর্িট, স্বিৌর/ইউর্িয়ি, উিসিো, র্িটি/িহর টির্ র্েডার ও স্বডপুটি টির্ র্েডারগসণর কার্ িকাসের স্বর্য়াদ ৩ 

(র্িি) বৎির হসব। উিসিো টির্ র্েডার ও স্বডপুটি উিসিো টির্ র্েডার িসদ ির ির ২ (দুই) স্বর্য়াসদর স্ববিী 

দার্য়ত্ব িােি করা র্াসব িা। 

খ) ৩ (র্িি) বৎির কাসর্ ির স্বর্য়াদ স্বিষ হওয়ার ৯০ (িব্বই) র্দসির র্সে ইউর্িট, স্বিৌর/ইউর্িয়ি, র্িটি/িহর ও 

উিসিো কর্র্টি পুিগ িঠি/পুির্বন্যাি কার্ িক্রসর্র র্ােসর্ প্রর্িটি িসদ িবায়ি/র্িব িািি প্রর্ক্রয়া িম্পন্ন করসি 

হসব। র্িব িািি প্রর্ক্রয়া িম্পন্ন িা হওয়া ির্ িন্ত িকে কর্র্টি ে- ে দার্য়ত্ব িােি অব্যাহি রাখসবি। 

 গ) র্ির্ির্ির ির্রিােক (প্রিািি) স্বর্ স্বকাসিা ির্য় ইউর্িট, স্বিৌর/ইউর্িয়ি, র্িটি/সিো ও উিসিো কর্র্টি 

স্বর্ৌর্ক্তক কারসণ স্বভসঙ্গ স্বদওয়া বা বার্িে করার ক্ষর্িা িংরক্ষণ কসরি। র্ির্ি বার্িেকৃি ইউর্িট অন্যি 

স্থািান্তর করিঃ পুিগ িঠি করসি িারসবি। 

১৩।   প্রসণাদিা।- স্বেচ্ছাসিবকবৃসন্দর কাসি আগ্রহ বৃর্ি ও গর্িিীেিা আিয়সির েসক্ষূ িাঁসদরসক ির্সয় ির্সয় কৃলিত্বপূণ ব 

কাসির মূল্যায়ি ও েীকৃর্িেরূি আর্ে িক প্রসণাদিা ও পুরস্কার প্রদাি করা হসব। দুসর্ িাগকাসে দার্য়ত্বরি অবস্থায় স্বকাসিা 

স্বেচ্ছাসিবক আহি/মৃতুূবরণ করসে িাঁসক/িাঁর ির্রবারসক আর্ে িক িহায়িা স্বদওয়া স্বর্সি িাসর। 

১৪। শেচ্ছালসর্ক হলি অব্যাহর্ি ও অিিারণ।- 

র্িম্নবর্ণ িি স্বর্ স্বকাসিা কারসণ িদন্তিাসিসক্ষ স্বেচ্ছাসিবকসক অব্যাহলি েদাে/অিিারণ করা র্াসব: 

ক) র্র্দ স্বেচ্ছায় িদিূাগ কসরি ও িদিূাগিি উিসিো কর্ িকিিা কতৃিক গৃহীি হয়; 

খ) স্বিাটিি িাওয়া িসেও ির ির ৩ (র্িি) টি র্িয়র্র্ি িভায় অনুির্স্থি োসকি; 

গ) দুসর্ িাগ িোকােীি স্বকাসিা অবসহো অেবা দার্য়ত্ব িােসি গার্ফের্ি প্রর্ার্ণি হয়; 

ঘ) ির ির ৩ (র্িি) টি মূল্যায়সি অকৃিকার্ ি হি অেবা ির ির র্িিটি মূল্যায়সি অংিগ্রহসণ অিীহা প্রকাি  

কসরি অেবা অনুির্স্থি োসকি; 



10 

 

ঙ) কতৃিিসক্ষর র্বিানুর্র্িসি স্বকাসিা স্বেচ্ছাসিবক একািাসর ৯০ (িব্বই) র্দসির অর্িক র্িি এোকায় অনুির্স্থি 

োসকি; 

ি) কর্ িসূর্ির ির্রিন্থী ও ভাবমূর্িি ক্ষুণ্ণ হয় এর্ি কাি কসরি; 

ে) স্বফৌিদার্র র্ার্োয় িািাপ্রাপ্ত হসয় কারাদন্ড স্বভাগ কসরি; 

ি) র্াদকািক্ত বসে প্রর্ার্ণি হি; 

ঝ) একই স্বেচ্ছাসিবক একই র্বষসয় স্বকাসিা দরখাসস্তর িসক্ষ র্বিসক্ষ োক্ষর প্রদাি কসরি; 

ঞ) িংখ্যাগর্রষ্ঠ িদস্য র্র্দ স্বকাসিা স্বেচ্ছাসিবসকর র্বরুসি উিযুক্ত কারণ উসিখপূব িক অিাস্থা প্রদাি কসরি 

এবং িা প্রর্ার্ণি হয়;  

ট) স্বেচ্ছাসিবক অন্তভু ির্ক্তর িিিাবর্ে স্বকাসিা কারসণ ভঙ্গ কসরি।  

১৫।  এই র্িসদ ির্িকার উিযু িক্ত অনুসচ্ছদ ও উি-অনুসচ্ছদিমূসহর ির্রবিিি, ির্রবি িি, িংসর্ািি, িংসিািি ও আংর্িক 

র্কংবা িম্পূণ ি বার্িে করার কতৃিত্ব ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ি (র্ির্ির্ি) বাস্তবায়ি স্ববাড ি িংরক্ষণ কসর। 

ির্রর্িষ্ট।- স্বেচ্ছাসিবসকর িিে গ্রহণ: 

ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ি (র্ির্ির্ি) স্বি স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব অন্তভু িক্ত হবার ির: 

(১) িকে স্বেচ্ছাসিবকসক িিে িাঠপূব িক র্িি োক্ষর প্রদাি করসি হসব। 

(২) িিসের প্রর্িটি িব্দ, বাকূ ও র্র্ িাসে ির প্রর্ি অকুণ্ঠ শ্রিা ও প্রর্িিােসির অঙ্গীকার করসি হসব। 

(৩) িিে বাকূ: 

আর্র্ .............................. র্িিা/োর্ী: ....................... র্ািা: ........................ গ্রার্: ................... 

ওয়াড ি:............ ইউর্িয়ি:................ উিসিো:................. স্বিো:............ ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ির (র্ির্ির্ি) 

একিি স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব র্সিািীি হসয় এ র্সর্ ি িিে করর্ে স্বর্, আর্ার উির অর্ি িি িকে দার্য়ত্ব এবং কিিব্য 

র্োর্েভাসব িােি করসবা। 

আর্র্ ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ির (র্ির্ির্ি) স্বেচ্ছাসিবক র্হসিসব দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিা আইি ২০১২, দুসর্ িাগ র্বষয়ক স্থায়ী 

আসদিাবর্ে, দুসর্ িাগ ব্যবস্থািিা িংক্রান্ত র্বর্ভন্ন িীর্ির্াো ও র্িসদ ির্িকা, বাংোসদি স্বরড র্ক্রসিন্ট স্বিািাইটির ৭ টি 

মূেিীর্ি- র্ািবিা, িক্ষিািহীিিা, র্িরসিক্ষিা, োিীিিা, স্বেচ্ছামূেক স্বিবা, একিা ও িাব িিিীিিা ইিূার্দ প্রর্িিােি 

করসবা।  

‘র্ির্ির্ি স্বেচ্ছাসিবক র্িসদ ির্িকা’ আর্ার কসর্ ির র্িসদ ির্িকা র্হিাসব গণ্য হসব এবং আর্র্ এর প্রর্িটি অনুসচ্ছদ ও উি-

অনুসচ্ছসদর র্িসদ িিিা অনুিাসর র্িি দার্য়ত্ব ও কিিব্য িােি করসবা। 

আর্র্, কখসিা ভয় বা র্বরাসগর বিবিী হসয় এর্ি স্বকাসিা কাি বা আিরণ করসবা িা র্াসি ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কর্ িসূর্ির 

র্র্ িাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ব্যর্ক্ত ও িিিািারসণর ক্ষর্ি িার্িি হয়। 

প্রাে িিা কর্র, আর্র্ স্বর্ি আর্ার প্রর্িজ্ঞাসক িমুন্নি রাখসি িার্র। র্হাি সৃর্ষ্টকিিা আর্াসক স্বি িার্থ্যি প্রদাি করুি। 

 

োক্ষর  :---------------------------  

িার্রখ: -----------------------      িার্ :-----------------------------  

ইউর্িট  :-----------------------------  

িদবী  :---------------------------  

ইউর্িয়ি :------------------------  

উিসিো :------------------------  

স্বিো :---------------------------  


