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পাতিন
ােসৱী
েটা এসময়ত চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আিছল আৰু
তগিতৰ পিৰেৱশত
লহপহৈক বািঢ় গেছ, এিতয়া ই দীন হীন অৱ াত আেছ, ইয়াৰ িত দখা িদেছ
ভাবুিক আৰু ই এিতয়া িনমাত হ আেছ! যাৱা কই বছৰ ধিৰ এই
েটা িবিভ
কাৰণত বৰ দুি াত আেছ। যেন নাগিৰক পিৰসৰ সং িচত হ যাৱা, আওপুৰিণ
আইন, কেঠাৰ িনয়মৰ গাঁথিন আ
সংবাদ মাধ মত ইয়াৰ িবৰুে
নিতবাচক
ভাৱমূিতৰ
চাৰ। এইেবাৰ দুদশাৰ লগেত আগেৰপৰা আন িকছু মান
ত া ান
আগেৰপৰা আেছ, িযেবাৰৰ কাৰেণ অিত ত
অ নৰ মানুহৈল সুিবধা কিঢ়য়াই ল
যাওঁেত অনবৰেত সং াম চলাই ল যাবলগীয়া হেছ। লগেত আেছ ধন, মানৱ স দ
আৰু কািৰগৰী সমলৰ সংকট।
গাটই ভাৰতৰ
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ শীষ সংগঠন VANI এই সমস ােবাৰৰ কথা
আগেতই কাশ কিৰ আিহেছ, কৱল সয়াই নহয়, অত াৱশ কীয় েয়াজনসমূহ পূৰণৰ
বােব সমেয় সমেয় িনেজ হ ে প কিৰ সমাধােনা আগবঢ়াইেছ। এই
েটা িক িক
সমস াত ভু িগ আেছ আ
লগেত ইয়াৰ িক িক নতু ন নীিত আেছ, সইেবাৰ স ে
অৱগত কেৰাৱাৰ কাৰেণ VANI- য় চৰকাৰ আৰু নীিত িনধাৰকসকলৰ লগত
আেলাচনাও চলাই আিহেছ। আনহােত ই
ােসৱা সগঠনসমূহৰ স মতা বৃি ৰ
কামেতা যু
হ আেছ। ইয়াৰ কাৰেণ িসহঁ েত
ােসৱী সংগঠনসমূহক এই িবষয়ত
অৱগত কেৰাৱাই আিহেছ য, সমসামিয়ক কালত িক িক নতু ন আইন বলব
হেছ,
লগেত ধন সং হৰ িবক পথ িবচািৰ উিলওৱাৰ কাৰেণ
ােসৱা সংগঠনসমূহক
উ মানৰ দায়ব তা আৰু
তা অবল ন কৰাৰ কাৰেণ উ সািহত কিৰেছ।
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ িবিধব
েয়াজনীয়তাৰ িদশেটাত যাৱা দুই বছেৰ ৰু পূণ
পিৰৱতন দিখবৈল পাৱা গেছ। 2016 চনত থম
ােসৱী সংগঠনসমূেহ স ূণ
অনলাইন িডিজেটল মাধ মৰ জিৰয়েত তওঁেলাকৰ FCRA পুননৱীকৰণৰ কাৰেণ আেৱদন
কিৰবলগীয়া হিছল। িক
এই
খন আৰু চৰকাৰৰ
াৰা গ ত িডিজেটল
আ ঃগাঁথিন স ূণ ৰূপত
ত হ উঠা নািছল কাৰেণ সম
ি য়ােটাত চৰম িব াি
দিখবৈল পাৱা গেছ, লগেত দিখবৈল পাৱা গেছ কািৰগৰী সমস া, সংকটজনক আৰু
লু ুল পিৰেৱশ। ইয়াৰ ফলত সই বছৰৰ শষৰ ফােল কাৰণ দশাই/কাৰণ নদশাই
ায় 20,000 অ-চৰকাৰী সংগঠন (NGO)-ৰ FCRA পঞীকৰণ বািতল কৰা হেছ।
2017 চনৰ অ ’বৰত চৰকােৰ আন এটা জাননী জাৰী কিৰ এই িনেদশ িদিছল য,
িবেদশী পুঁিজ াপক আটাইেবাৰ NGO–ক 31 অ ’বৰৰ িভতৰত নীিত আেয়াগৰ পােটল
দপণৰ জিৰয়েত প ীকৰণ কৰাব লািগব। িসহঁ তক অিভ পিৰচয় সংখ া দান কৰা
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হ’ব, িযেটা ভিৱষ তত তওঁেলােক FCRA িৰটাণ কৰাৰ সময়ত েয়াজন হ’ব। সই
সময়েতা প ীকৰণৰ বােব অিত কম সময় পাৱাৰ বােব, পলমৈক এই জাননী স ে
আৱগত হাৱাৰ বােব, কািৰগৰী সমস াৰ বােব,
’/নন ৰচপি ভ/চাভাৰ এৰৰ
(েডটা অ’ভাৰ”ড অত িধক হাৱাৰ বােব) হাৱাৰ কাৰেণ এই
খন িব া আৰু
উি
হ পিৰিছল।
2017 চনত চৰকােৰ পণ আৰু সৱা কৰ (GST)-ৰ ৱতন কিৰেল, িক
খনৰ উপৰত এয়া কেনৈক েয়াগ হ’ব বা যু হ’ব, সই স ে
কােনা
নাই।

এই
তা

বতমান পিৰি িতেটাক বুিজ ল িবিভ সমস াৰ সমাধান উিলয়াবৈল এই
খনৰ
িবিভ সমস াক ল আেলাচনা কৰাৰ উে শ েৰ এই
েটাৰ লগত জিড়ত িবিভ
অংশীদাৰসকলৰ সেত এলািন আলাপ-আেলাচনাৰ আেয়াজন কিৰেছ VANI- য়।
এই
খন িযেবাৰ সমস াৰ কথা িবেশষৈক উে খ কিৰিছল, সইেবাৰ কথাই এই
সমী াত দািঙ ধৰা হেছ, আৰু সইেবাৰৰ কইটামান স াৱ সমাধানৰ বােব কেনৈক
কাম আৰ কিৰব পৰা যায়, সই স ে ও আেলাচনা কৰা হেছ। আেপানােলাকৰ িত
মাৰ এয়াই অনুেৰাধ য, আেপানােলােক অলপ সময় ব য় কিৰ এই সমী া
িচেৱদনখন পঢ়ক আৰু কেনৈক আিম এেকলেগ কাম কিৰ এই
খনক অিধক
শি শালী কিৰ তু িলব পৰাৈক আৰু সমাজৰ বােব অিধক আৱদান আগবঢ়াব পৰাৈক
কেনৈক অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তু িলব পােৰাঁ সই স ে িনজৰ িনজৰ মতামত আমাক
জনাওঁক।
ভাৰতত নাগিৰক সমাজৰ বােব এটা স ম পিৰসৰ গিঢ় তালাৰ বােব VANI- য় িয
কাম কিৰ আেছ, সই কামত িচিভক এংেগজেম
এলােয়ে
িনৰৱি ভােৱ সহায়তা
আগবঢ়াই আেছ কাৰেণ মই তওঁেলাকৰ িত আ িৰক কৃ ত তা কাশ কিৰেছা।
VANI-ৰ েম তথ সং হ, সূচনাৰ িবে ষণ আৰু এই িতেৱদন
ত কৰাৰ কাৰেণ
িয িয কাম কিৰেছ, তাৰ বােব তওঁেলাকেকা মই ধন বাদ জনাওঁ।
হষ জটলী
মুখ কাযকৰী অিধকতা
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কাযকৰী সাৰাংশ
ায় িতিন দশক পূেব

ৰু পূণ এটা ধাৰণাৰ ৰূপত জ

কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ়

লিছল

ােসৱী সংগঠনৰ

তালাৰ িবষয়েটা। চৰকাৰ এটাই নাগিৰক সমাজক

িকমান সহজভােৱ আৰু সুচাৰুভােৱ চিলবৈল িদেয়, তােৰ উপৰত িনভৰ কেৰ
চৰকােৰ নাগিৰক সমাজৰ কাৰেণ

য,

কেন ৱা অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় িদব পািৰেছ। মু

পিৰেৱশত িবিভ জনৰ অংশীদািৰ ৰ সাহায ত িবিভ সমল সং হ কিৰ িবধািয়নী
আৰু নীিতৰ জিৰয়েত
ােসৱী
খন গিঢ় উেঠ আৰু িনজৰ কমকা ৰ পিৰচালনা
কেৰ।
ভাৰতৰ দেৰ িবশাল দশত
ােসৱী সংগঠনসমূহ িনজৰ িনজৰ আকাৰ, পিৰমাণ,
আ িলক উপি িত, ৰূপ, সংৰচনা, পিৰচালন গাঁথিন, সমলৰ উপল তা, স মতা
ইত ািদৰ উপৰত িনভৰ কিৰ বেলগ বেলগ ধৰণৰ হয়। সুদীঘ সময় ধিৰ
সংগঠনসমূহৰ কাম কৰাৰ ধৰণ পিৰৱিতত হ আিহেছ। যেন দশ

ােসৱী

াধীন হাৱাৰ পূেব

এই সংগঠনসমূেহ সমাজ সং াৰৰ উপৰত অিধক ৰু
দান কিৰিছল, দশ াধীনতা
লাভ কৰাৰ িপেছ িপেছ িবিভ
সৱামূলক কামত আ িনেয়াগ কিৰিছল আৰু লােহ
লােহ িসহঁ ত মানৱািধকাৰৰ সপ ত যুঁজ িদয়াৰ কামত আগবািঢ়েছ। এই

খনৰ কাম

কৰাৰ ৱণতা পিৰৱিতত হাৱাৰ লেগ লেগ চৰকাৰেৰা এই
েটাৰ িত মেনাভাৱৰ
পিৰৱতন দিখবৈল পাৱা গেছ, চৰকােৰ এিতয়া এই
খনৰ কাৰেণ িনয়ম কানুন
ইমােনই কেঠাৰ কিৰ িদেছ

য, ইয়াৰ নাগিৰক পিৰসৰ সং িচত

হ পিৰেছ। মূল

পিৰচালন প ীকৰণৰ
ত এিতয়াও আওপুৰিণ তথা অ চিলত িনয়মসমূহ বলব
থািকেলও এই সংগঠনসমূহৰ আয়, বেদিশক পুঁিজ সং হ আ
িজএচ আিদ স
তু লনামূলকভােৱ নতু ন নতু ন িনয়মসমূহৰ বােব সংঘষৰ সৃি

হয়।

হ
ীয়

তদুপিৰ এই

আইনসমূহ আৰু এইেবাৰৰ ৰূপয়াণৰ
খন ইমােনই অ
আৰু িব াি মূলক য,
এইেবাৰৰ
বেলগ
বেলগ ব াখ া
দিখবৈল
পাৱা যায়, যাৰ ফলত আইন
ৰূপায়ণকাৰীসকলৰ ই া-অিন াৰ উপৰত িনভৰ কৰাৰ দেৰ সমস াৰ মুখত
পিৰবলগীয়া হেছ
িতিদেনই এই
পিৰবলগীয়া

ােসৱী

খনক।

খনক পূব েৰপৰা

হ আেছ। এই স ে

চিলত আৰু নতু ন নতু ন

ত া ানৰ মুখত

কইটামান উদাহৰণ দািঙ ধৰা হ’ল— এই

দশত

সাধাৰণ আৰু িডিজেটল আ ঃগাঁথিনৰ ( যেন িবজুলী আৰু ই াৰেনট উপল তা)
অভাৱ আেছ, িযেবাৰৰ কাৰেণ ব েতা বাধাৰ সৃি
সংগঠেন, িবেশষৈক

ত

হয়। তাৰ উপৰত আেকৗ িকছু

অ লসমূহত কাম-কাজ কৰা মজলীয়া আৰু

ু

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

সমী াৰ

িতেৱদন

সংগঠনসমূহৰ মাজত িকছু সেচতনতাৰ অভাৱ আেছ, যেন, িসহঁ ত পিৰচালন স

ীয়

িকছু মান আইন আৰু িনয়ম আিদ নাজােন। উ ত ব ৱ াৰ জিৰয়েত কাম কাজ চলাই
ল

যাৱাৰ কাৰেণ দ

কম , কািৰগৰী আৰু িব ীয় সমলৰ অভাৱ আেছ ব

ােসৱা সংগঠনৰ। উ ত ব ৱ া মােন হ’ল িডিজেটল ৰকড, ৱবচাইট, মেনজেম
ইনফেম ন িচে ম (MIS), িৰপ’ ং ফৰেমট,
পিৰচালন কৰা। লগেত ব

কইটা সু িতি ত

ড েবাড ইত ািদ

ত কৰা আৰু

িত ানসমূহত দায়ব তা আৰু

তা

অবল ন কৰাৰ ৱণতা দিখবৈল পাৱা নাযায়। এইেবাৰৰ লগেত আেকৗ সংবাদ
মাধ মত
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ নিতবাচক ভাৱমূিতৰ চাৰ কৰা হয়।
এইেবাৰ
ত া ানৰ ফলত নাগিৰক সমাজ
চৰকাৰ, দাতা, ৰাইজ)-ৰ মাজত ব বধান
িব াসেযাগ তাক ল
উ ািপত হেছ,
িত ানসমূহৰ ধন সং হ আৰু জীয়াই থকাৰ
গিতেক এই

আৰু ইয়াৰ িবিভ
অংশীদাৰ (েযেন
বৃি পাইেছ, এেনৈক এই িত ানসমূহৰ
যাৰ এটা
ৰুতৰ
ভাৱ পিৰেছ এই
িদশেটাৰ উপৰত।

খনক ল সাধাৰণেত এইেবাৰ ‘

’ উ ািপত হয়:

1) িত ানৰ প ীকৰণত সম ক তথা অিভ আইন পিৰচািলত হেছ ন নাই।
2) এনিজঅ’ আৰু চৰকাৰৰ মাজত িনয়মীয়াৈক সংেযাগৰ জিৰয়েত অংশীদািৰ ক
সাৰ কৰাৰ কাম কৰা হেছ ন নাই।
3) িনয়ম অনুসৰণ কিৰ এই
খনৰ মতা বৃি কৰা হেছ ন নাই।
4) দায়ব তা,
তা, িডিজেটল যুি ইত ািদৰ িভি ত স মতা গিঢ় তালা হেছ
ন নাই।
5) অিভেযাগ দূৰীকৰণৰ শি শালী ব ৱ া আেছ ন নাই।
6) সংবাদ মাধ ম, সবসাধাৰণ ৰাইজ, কেপােৰট আৰু দাতাসকলৰ দেৰ িবিবধ
অংশীদাৰসকলৰ লগত িনয়মীয়াৈক সংেযাগ ৰ া কৰা হেছ ন নাই।
2007 চনত ভাৰত চৰকােৰ হণ কিৰিছল
ােসৱী সংগঠন স ীয় ৰা ীয় নীিত,
সইেটা হ’ল এটা আদশ নিথ। এই নীিত সঁচাৈক ৰূপািয়ত হ’ ল
ােসৱী গঠনসমূহৰ
কাম কাজ কৰাৰ
খনত এটা অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় উ ব আৰু যাৰ ফলত লাভ
হ’ব সমাজৰ, লগেত িবকাশ আৰু সমতাৰ ল
ৰূপায়ণৰ িদশেতা সহায়ক হ উ ব।

ভাৰতত

ােসৱী

সমী াৰ

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

সমী াৰ

িতেৱদন

কাৰ

সমী াৰ অৱকাশ আৰু ল

:

ভাৰতত িচইঅ’-সকেল সাধাৰণেত প ীকৰণ, আয় আৰু বেদিশক পুঁিজ সং হ স

ীয়

আইনৰ িনয়মৰ অধীনত থািক পিৰচািলত হয়। চৰকাৰ আৰু িভঅ’-সকলৰ মাজত
স কেটা ওেলািম থােক সম য় (পাৰ িৰক বুজাবুিজৰ জিৰয়েত সমস াৰ সমাধানৰ
লগেত গঠনমূলক তকােলাচনাৰ বােব পিৰসৰৰ িভি ত গিঢ় উঠা অংশীদািৰ ) আৰু
িবেৰাধ (কেঠানৰ আইনী ৰূপেৰখা আৰু মেনাভাৱৰ জিৰয়েত িনয় ণ)-ৰ মাজত।
VANI (যাৰ অথ ক ), হ’ল নাগিৰক সমাজ সংগঠনসমূহৰ এটা শীষ সংগঠন।
ইয়াৰ

ত

সদস 500 আৰু পেৰা

সদস 10,000। এই সংগঠেন িনয়ম সং াৰৰ

সপ ত মাত মািত আিহেছ। সমাজ, ৰাজনীিত, অথনীিত, িব ীয়
াপটখন
তগিতত পিৰৱিতত হাৱাৰ ফলত
ােসৱী
খনেতা
তগিতত আধুিনকীকৰণ
পিৰলি ত হেছ, িক
ইয়াক পিৰচালনা কৰাৰ আইনেবাৰ এিতয়া অ চিলত,
অনুপযু , বাধা সৃি কাৰী আৰু সুকীয়া।
িবেদশী পুঁিজ সং হৰ িদশেটা এিতয়া ায় ব ই হ গেছ, সই কাৰেণ
ােসৱী
খন এিতয়া ন ায়সংগত এখন সমাজ গিঢ় তালাৰ িদশেটাত দশীয় সাহায -অথা
চৰকাৰী, ব ি গত খ
বা ব ি িবেশষৰপৰা আিথক সাহায —লাভৰ পথ
িবচািৰ আেছ। এই
তখন এটা িদশ িচনা
কিৰ উিলয়াইেছ য, ইয়াক িনজৰ
ি য়াত
তা আৰু দায়ব তাৰ জিৰয়েত িব াসেযাগতা আৰু আ া জগাই তালাৰ
েয়াজন আেছ, অৱেশ এই
খন যােত িনজৰ
মতাক অিধক শি শালী কিৰ
তু িলব পােৰ আৰু িনজৰ স াৱনাক স ূণ ৰূপত কামত লগাব পােৰ, তাৰ বােব
েয়াজন সুিবধাজনক পিৰেৱশ আৰু এই
খনৰ অনু ল হ’ব পৰাৈক িনয়ম সং ােৰা
কিৰব লািগব।

উে শ :
এই উে শ সমূহ আগত ৰািখ এই সমী াৰ কাম হাতত লাৱা হিছল:




এই
খনক ভািৱত কিৰব পৰা ভাৰতৰ িবিভ আইনত শহতীয়া িক িক পিৰৱতন
হেছ, সইেবাৰ িবে ষণ কৰা।
এই আইনসমূহ ৰূপায়ণ কেৰাঁেত এই
েটা িক িক ত ানৰ মুখত পিৰব পােৰ সয়া
অনুধাৱন কৰা।
স ুখৈল আগবািঢ় যাৱাৰ পৰামশ দান।

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

সমী াৰ

িতেৱদন

কমপ িত
ড গেৱষণাােসৱী
ৰ সংগঠনসমূহক ল বতমান চিলত প ীকৰণ আৰু
িব ীয় ৰূপেৰখাক পযােলাচনা কৰাৰ কাৰেণ আইন, নীিত, কািশত আৰু অ কািশত
িতেৱদন, জােণল, ৱ , থীম পপাৰ, িডিজেটল তথ ৰ সম ক ড গেৱষণাৰ কাম
হাতত লাৱা হিছল।
িবধািয়নীেয় পযােলাচনা কিৰেছ:
 চ’চাই
ৰিজে ন এ , 1860
 ভাৰতীয় ন াস আইন, 1882
 আয়কৰ আইন, 1961

ােসৱী
ৰ বােব ৰা ীয় নীিত, 2007
 ভাৰতীয় কা ানী আইন, 2013 (ধাৰা 8)
 বেদিশক অৱদান (িনয়ামক) আইন, 2010
 লাকপাল আৰু লাকায়ু আইন, 2013
 পণ আৰু সৱা কৰ আইন, 2017
াথিমক গেৱষণা- VANI ভাৰতৰ
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ শীষ সংগঠন হাৱা
হতু েক এই সেচতনতা সাৰৰ
ত ৰু পূণ ভূ িমকা পালন কিৰেছ য, কেনৈক এই
খনক ভািৱত কিৰব পৰাৈক িবিভ আইন আৰু িনয়ম পিৰৱিতত/িকি ৱিধত
হেছ, আৰু এই
খনৰ স ীয় িবিভ িবষয় আৰু সমস াক নীিত িনধাৰকসকলৰ
স ুখেতা উপ ািপত কিৰেছ। এই উে শ ক পূৰণ কৰাৰ বােব এই
খনৰ লগত
জিড়ত িবিভ ব ি ক ল তলত উি িখত বঠকৰ আেয়াজন কিৰেছ VANI- য়, এই
বঠকত আেলাচনা কৰা হেছ য এই
খন িক িক ত ানৰ মুখত পিৰ আেছ,
এইেবাৰক নওঁিচ কেনৈক আগবািঢ় যাব পৰা যায় সই স ে
সকেলাৰপৰা
সবজনস ত এটা মত হণ কৰা হেছ। তলত উি খত আেলাচনা সভাসমূহ আৰু তাত
গৃহীত িস া সমূহক াথিমক গেৱষণাৰ অ ভু
কৰা হেছ:




নতু ন িদ ীত 1 আৰু 2 চে ৰ 2016 তািৰেখ আেয়ািজত “আন- চইন দ ভলা ৰী
চ ৰ: নীড ফৰ এনােবিলং ৰ েলটৰী িৰফমচ” শীষক ৰা ীয় পৰামশ সভা।
লাকপাল আৰু লাকায়ু আইনত িভঅ’-সমূহক অ ভু
কৰাৰ কাৰেণ 14 জুলাই 2016
তািৰেখ িভঅ’-িজঅ’ ই াৰেফচ।
10 মা 2017 তািৰেখ নতু ন িদ ীত
ােসৱী
ৰ িনয়ম সং াৰ স ীয় ঘুৰণীয়া
মজ মল।



27 জুলাই 2017 তািৰেখ নতু ন িদ ীত অনু ল পিৰেৱশ গিঢ়
পৰামশ সভা।
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অ ’বৰ

2017

তািৰেখ

িবষয়ববীয়াসকলৰ আেলাচনা।

নতু ন

িদ ীত

িজএচ -ক

তালা স

ল

মুখ

ীয় ৰা ীয়

িব ীয়

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

থম িবভাগ:

সমী াৰ

িতেৱদন

াপট:

ভাৰতত 1857 চনত
ােসৱী সংগঠন গিঢ় তালাৰ তথ পাৱা পাৱা যায়, িযেটা
বছৰ ভাৰতত পান থমবাৰ াধীনতা আে ালন সংঘ ত হিছল। সই সময়েত গিঢ়
উ িছল
-ইন-নীড চ’চাই
(1858), াথনা সমাজ (1864), সত শাধন
সমাজ (1873), আয সমাজ (1875), ন েনল কাউি ল ফৰ উইেমন ইন ইি য়া
(1875) আৰু ইি য়ান ন েনল কনফােৰ
(1887)-ৰ দেৰ সংগঠনসমূহ ািপত
হিছল। ভাৰতৰ থম ভাইচৰয় লড কিনঙৰ নতৃ ত ি ছ চৰকােৰ থম চ’চাই
ৰিজে ন এ , 1860 ৱতন কিৰিছল। এই আইন ৱতন কৰাৰ আঁৰত আিছল
দুটা উে শ — এক. এেন সংগঠনসমূহক বধ
ীকৃ িত
দান আৰু দুই. এই
সংগঠনসমূহৰ কমকা ৰ উপৰত যােত ি ছ চৰকােৰ চ ৰািখব পােৰ।
াধীনতাৰ িপছত ভাৰত চৰকােৰ বুিজবৈল আৰ কিৰেল য, সমাজ কল াণ তথা
দশৰ উ য়নৰ কামত এই
খন িক স াৱনাপূণভােৱ আগবািঢ় আিহব পােৰ।
1850-70 সময়েছাৱাত চৰকােৰ উ য়নমূলক কমকা ৰ িবেক ীকৰণ কিৰিছল আৰু
ভাৰতত ািপত হিছল অ েফম-ৰ দেৰ আ ঃৰা ীয় এনিজঅ’-সমূহ। িপছৈল এেন ৱা
আন ব
কইটা এনিজঅ’
ায়ীভােৱ ভাৰতেতই িনজৰ
ানীয় কাযালয়
াপন
কিৰিছল। এইেটা সময়েতই ভাৰতত দশীয় এনিজঅ’-সমূহৈল বেদিশক পুঁিজৰ সাহায
আিহবৈল আৰ কিৰিছল।
প ম প বষ য় পিৰক না (1974-78)-ৰ সময়ত চৰকােৰ ‘নূ নতম
েয়াজন
কমসূচী’-ৰ জিৰয়েত ভাল সুেযাগ-সুিবধা নােপাৱা জনসাধাৰণৰ সামািজক আৰু
আিথক উ য়নৰ কাম হাতত লিছল। এই কমসূচীত ৰু আেৰাপ কৰা হিছল ামীণ
া , পুি , িশ া, পানী সৰবৰাহ, বদু িতকীকৰণ ইত ািদৰ উপৰত। সামািজক
ৰ
ক সমূহৰ লগত সবসাধাৰণ ৰাইেজ সি য়ভােৱ যু
হ পৰাৰ কাৰেণ এনিজঅ’সমূহক উ য়নৰ কামত অংশীদাৰ িহচােপ িচনা কৰা হিছল। সই সময়েতই অিধকাৰ
অজন িভি ক গণ আে ালন আৰু ইয়াৰ সপ ত মাত মতা আৰ হিছল।
1990 চনত ভাৰতীয় অথনীিতৰ দুৱাৰ উ ু
হাৱাৰ িপছেৰপৰা ি পাি ক আৰু
আ ঃৰা ীয় দাতাসকেল চৰকাৰ, এনিজঅ’ নটৱাক, বৃহ কেপােৰট এনিজঅ’-সমূহৰ
জিৰয়েত ত ভােৱ পুঁিজ প য়াবৈল আৰ কিৰিছল, যাৰ ফলত ানীয় নতৃ চিল
থকা সংগঠনসমূহ িপছ পিৰ গিছল। 2015 চনত কািশত এটা বাতিৰত কাৱা
হিছল য, িচিবআই-ৰ াৰা সংঘ ত মিপং এ াৰচাইজ অনুসিৰ ভাৰতত কাম কিৰ
থকা প ীয়নভু
এনিজঅ’-ৰ সংখ া 30 লাখ 10 হজাৰেৰা অিধক।

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

ভাৰতত এনিজঅ’-সমূহ প ীকৰণ, কৰ (আয়কৰ আৰু
আৰু সৱা কৰ), বেদিশক পুঁিজ ইত ািদ স ীয় আইনৰ

সমী াৰ

িতেৱদন

শহতীয়াভােৱ ৱিতত পণ
াৰা পিৰচািলত।

ভাৰতৰ প ীকৰণ আইেন সংগঠনসমূহক িতিনটা
ণীত িবভ
কিৰেছ— সামািজক
সংগঠন, দাতব ন াস আৰু 8 ধাৰাৰ কা ানী। এনিজঅ’ এটা ন াস, সামািজক
সংগঠন বা কা ানী িয নামেতই প ীয়নভু
নহওক িকয়, সয়া হ’ব লািগব
আয়কৰ আইন 1961 অনুসিৰ। বেদিশক পুঁিজৰ সাহায লাভ কৰা সংগঠনসমূহ 2010
চনৰ ফেৰইন কি িবউ ন এ মািন চিলব লািগব।
আয়কৰ আইন 1961-ৰ অধীনত
ােসৱী সংগঠনসমূহক িতিনটা মূল ৰূপত আয়কৰ
ৰহাই িদেয় চৰকােৰ। ধাৰা 80G: িনিদ
ত কাম কৰা
ােসৱী সংগঠনসমূেহ
দাতব সং া িহচােপ আয়কৰ কতৃ প ৰ ওচৰত প ীয়নভু
হ’ব লািগব। ইয়াৰ ফলত
দাতাসকেল (ব ি
আৰু কা ানী) িযমান ধন দান কিৰব তােৰ 50 পিৰমাণ
ধনৈলেক আয়কৰ ৰহাই পাব। ইয়াৰ আগেত ধাৰা 35AC অনুসিৰ (িবেশষ ক ৰ
থ েযাজ ) দাতাসকেল 100 শতাংশ আয়কৰ ৰহাই পাইিছল। ধাৰা 2(15)
অনুসিৰ িযেবাৰ সংগঠন ব ৱসািয়ক কমকা
পিৰচালনা কেৰ, িসহঁ তৰ বেলগৈক
িহচাপৰ বহী থািকেল িসহঁ তক ‘অলাভজনক সং াৰ কােনা কামত হঠােত’ কােনা লাভ
হ গ’ ল সই লাভৰ কাৰেণ আয়কৰ দান কৰাৰ কােনা েয়াজন নািছল।
ম 2007-ত ভাৰত চৰকােৰ
ােসৱী সংগঠন স ীয় ৰা ীয় নীিত ল আিহিছল।
এই নীিতৰ জিৰয়েত চৰকােৰ বিচ পূণ ৰূপ আৰু কমকা থকা ত , সৃি শীল আৰু
কাযকৰী
ােসৱী সংগঠনসমূহক উ সাহ দান,
মতা দান আৰু সবল কিৰ
তালাৰ ল
লিছল, যােত এই সংগঠনসমূেহ ভাৰতৰ মানুহৰ সামািজক, সাং ৃ িতক
আৰু অথৈনিতক অ সৰতাৰ িদশত বৰঙিণ আগবঢ়াব পােৰ। সজাগতা বৃি , সামািজক
কমকা , সৱা দান, িশ ণ, গেৱষণা, যুি
দশন ইত ািদৰ জিৰয়েত দািৰ ,
ব না, বষম , অৱেহলা আিদ দূৰীকৰণৰ িদশত
ােসৱী
খন িয উ াৱনীমূল ক
সমাধান িবচািৰ উিলয়াইেছ, সইেটাক শলাগ জেনাৱা হেছ আেলাচ নীিতত।
এই নীিতেয় চািৰটা উে শ ক িচনা কিৰেছ:
1.
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ কাৰেণ এেন ৱা এখন পিৰেৱশ গিঢ় তালা, য’ত িসহঁ ত
িনজৰ উেদ াগ আৰু কাযকািৰতাক অিধক শি শালী কিৰ তু িলব পািৰব আৰু
িনজৰ শাসনক সুৰি ত ৰািখব পািৰব।

ভাৰতত

2.

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

ােসৱী সংগঠনসমূেহ যােত বধভােৱ দশী-িবেদশী অথ
অনুসিৰ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ, সই ব ৱ া গিঢ় তালা।

সমী াৰ

সাহায ক

িতেৱদন

েয়াজন

3. এেন ৱা এটা ণালী িচনা কৰা যাৰ জিৰয়েত চৰকােৰ পাৰ িৰক িব াস,
আৰু দািয় শীলতাৰ জিৰয়েত
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ লগত কাম কিৰব পােৰ।
4. সংগঠন পিৰচালন আৰু ব ৱ াপনাৰ
ত
তা আৰু দায়ব তাৰ নীিত
কৰাৰ বােব
ােসৱী সংগঠনসমূহক উ সািহত কৰা।

া
হণ

ৰাজ চৰকাৰসমূহক তলত উি খত িদশসমূহত ক ীয় চৰকােৰ যােত উ সািহত কেৰ,
সই কথা নীিতত উে খ কৰা হেছ:

ােসৱী সংগঠনসমূহৰ প ীয়নৰ
ত নীিত-িনয়মসমূহক সৰল, উদাৰ আৰু
যুি পূণ কিৰ তু িলব লািগব।


িবক িহচােপ সৰল আৰু উদাৰ ক ীয় আইন বলব
কিৰব লািগব।



এই
েটাৰ কাৰেণ এটা
উ সাহ দান।



ােসৱী সংগঠনসমূহৰ কাৰেণ কৰ ৰহাই আৰু
িবেবচনা কিৰব লািগব।



ফেৰইন কি িবউ ন (েৰ েলটৰী) এ -ক সহজ কিৰ তালাৰ ব ৱ া কৰা।



এই
েটাৰ
কমচাৰীসকলক



কৰাৰ সাধ তাক পৰী া

ত , আ -িনয়ামক সং া তয়াৰ কৰাৰ িদশত
য়াৰ- ক হ া ৰৰ িদশেটা

লগত গঠনমূলক স ক গিঢ়
তালাৰ কাৰেণ
িশ ণ িদব পৰা প িত তয়াৰ কিৰব লািগব।

যৗথ আেলাচক গা ী গিঢ় তু িলব লািগব, য’ত চৰকাৰ আৰু
িতিনিধসকেল থািকব।

চৰকাৰী

ােসৱী সংগঠনৰ



ৰা ীয় সম য় কমসূচীক িচনা

কিৰব লািগব।



উপযু
ােসৱী সংগঠনসমূহৈল
িত ানসমূহক সাহায কিৰব লািগব।

আগবেঢ়াৱা

সৱামূলক



ােসৱী সংগঠনসমূহৰ পিৰচালন ব ৱ াৰ উ কষৰ কথা জনসম ত
িসহঁ তৰ কামক ীকৃ িত িদব লািগব।

চাৰ কিৰ

িব ীয়

সহায়তা

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

ি তীয় িবভাগ: িবধািয়নী আৰু

সমী াৰ

িতেৱদন

ােসৱী

ােসৱী
েটাৰ কাৰেণ ৱিতত িবিভ িবধািয়নী আৰু এই
খনৰ উপৰত
ভাৱ পলাব পৰা শহতীয়া কােনা পিৰৱতনৰ িবষেয় কালানু িমক এটা তািলকা
দািঙ ধৰা হেছ এই িবভাগত। এই
খনক পিৰচালনা কৰা আইনসমূহ হ’ল: প ীয়ন
স ীয় চ’চাই জ ৰিজে ন এ
1860, ভাৰতীয় ন াস আইন 1882, চক ন 8
অৱ দ ইি য়ান কা ানীজ এ
2013, আয়কৰ স ীয় আয়কৰ আইন 1961,
বিদিশক বৰঙিণ স ীয় ফেৰইন কি িবউ ন (েৰ েল ন) এ
2010, লাকপাল
আৰু লাকায়ু আইন 2013 আৰু শহতীয়াভােৱ ৱিতত পণ আৰু সৱা কৰ আইন,
2017। প ীয়ন স

ীয় আইনসমূেহ িকছু নমনীয়তা

দান কিৰেলও এেকটা আইনৰ

অধীনত িবিভ
কাৰৰ সংগঠনক এেক ধৰণৰ বুিল ধিৰ লাৱাৰ কাৰেণ িব াি ৰ
সৃি হয়। আয়কৰৰ চত আৰু এই স ীয় আইনৰ িবিভ সংেশাধনৰ ফলত এয়া
ৈক বুিজ পাৱা নাযায় য, দাতব
িত ানত দান কিৰেল দাতাই িকমান
টকাৈলেক আয়কৰ ৰহাইৰ সুিবধা লাভ কিৰব পািৰব। কৰ ৰহাইৰ সীমা বাি
িদয়াৰ কাৰেণ আৰু এই আইন কেঠাৰভােৱ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰেণ
ােসৱী
খনক
আিথকভােৱ সবল হ জীয়াই থকােটা এটা সমস া হ পিৰেছ। ইয়াৰ পিৰণিতত
ােসৱী
খনক আগৰ তু লনাত অিধক মা াত বািহৰা সাহায ৰ উপৰত িনভৰ
কিৰবলগীয়া হেছ। যেন এিতয়া িসহঁ তক চৰকাৰী বা কেপােৰট সাহায ৰ উপৰত
িনভৰ কিৰবলগীয়া হ আেছ। এইেটা িনি তভােৱ
ােসৱী
খনৰ কামকাজৰ
ধৰণ আৰু আথ-সামািজক ত া ান মাকািবলাৰ কাৰেণ িসহঁ েত িয িয কাম কেৰ,
সইেবাৰৰ উপৰত বয়া
ভাৱ পলাইেছ। ফেৰইন কি িবউ ন ৰ েল ন এ ৰ
কাৰেণ
ােসৱী
খনৰ উপৰত আেমালাতাি ক গাঁথিনৰ িনয় ণ বৃি
পাইেছ।
িডিজটাইজ কৰাৰ পদে প লাৱা হ’ লও হাৰাশাি ৰ সময়ত িবধািয়নী ব ৱহাৰ কৰাৰ
মূল সমস ােটাৰ এিতয়াও
কােনা সমাধান হাৱা নাই।
ভাৰত চৰকােৰ
ােসৱী
স ীয় ৰা ীয় নীিত
2007
হণ
কিৰিছেল,
যােত এই
খনৰ কাৰেণ
এটা অনু ল পিৰেৱশ গিঢ়
তু িলব পৰা যায়, এইেটা
এটা আশাৰ ৰঙিণ আিছল,
িক
ইয়াৰ
নীিতসমূহক
আিজৈল হণ কৰা নহ’ল।
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1860:

াধীনতা-পূব যুগত এইেটােৱ আিছল
থম আইন, িযেটা তয়াৰ কৰা হিছল
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ প ীয়নৰ বােব। এইেটা ৱতনৰ দুটা উে শ আিছল। এটা
হ’ল এই সংগঠনসমূহক বধতা দান কৰা আৰু আন এটা হ’ল িসহঁ তৰ কমকা ৰ
উপৰত সজাগ দৃি ৰখা।
এই আইনৰ ব ত ডাঙৰ কােনা পিৰৱতন হাৱা নাই, কৱল াধীনতাৰ িপছত
1948/50 িনেদশ হণ কৰাৰ পিৰণিতত এই আইন িবিধব
হ থািক গ’ লও,
‘চ’চাইটসমূহ’ ৰা ৰ তািলকাৰ অ ভু
হ যাৱাৰ কাৰেণ এয়া ৰাজ চৰকাৰসমূহৰ
িবধািয়নী অহতাৰ অধীনত আিহ গ’ল।
এই আইনৰ অধীনত এই

খনৰ কাৰেণ অ ভু

িবেশষ কইটামান ব ৱ া:

এই আইনৰ ধাৰা 20-ত অ ভু
হেছ িবিভ
কাৰ চ’চাই বা সামািজক সংগঠন,
িযেবাৰ এই আইনৰ অধীনত প ীয়নভু
দাতব
িত ান। যেন িব ান, সািহত ,
সু মাৰ কলা স ীয় সামািজক সংগঠন,
াগাৰ পিৰচালনৰ বােব গিঢ় উঠা
সামািজক সংগঠন আৰু ৰাজ ৱা সং হালয় তথা কলািবথীকা পিৰচালনৰ বােব গিঢ়
উঠা সামািজক সংগঠন। িয কােনা ব ি
বা িত ান এেন সংগঠনৰ সদস হ’ব
পােৰ।
চ’চাই
িহচােপ প ীয়নভু
হ’বৈল হ’ ল
ােসৱী সংগঠনৰ মেনিজং কিম ত
নূ নতম সাতজন সদস থািকবই লািগব। চ’চাই
পিৰচালনৰ বােব মূল েয়াজনীয়
ব েবাৰ হ’ল সংগঠনৰ াৰক আৰু নীিত-িনয়ম, য’ত
ৈক উে খ থািকব লািগব
(চ’চাই ৰ) ল , উে শ আৰু পিৰচালন প িতৰ কথা, এই িবষয়েবাৰৰ
ব াখ া থািকব লািগব।
চ’চাই
ভংগ কিৰ িদব পৰা যাব। চ’চাই
ভংগ কৰাৰ িপছত আৰু সকেলা ঋণ
আৰু দায়ব তাৰ িন ি ৰ িপছত চ’চাই ৰ পুঁিজ আৰু স ি আন এটা চ’চাই ক
দান কিৰব লািগব বা িসহঁ তক হ া ৰ কিৰব লািগব। ভংগ হ যাৱা চ’চাই িয
উে শ ত কাম-কাজ চলাইিছল, সই এেক উে শ ত কাম-কাজ চলাই ল যাৱা
চ’চাই ৰেহ এই পুঁিজ আৰু স ি পাৱাৰ অ ািধকাৰ থািকব।
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ভাৰতীয় ন াস আইন 1882:
ভাৰতত

ৱিতত

হাৱা ন াস স

ম ণালয়ৰ আয়কৰ িবভাগৰ অধীন

ীয় এইেটা

থম আইন। বতমান এইেটা িব

আৰু এইেটা গঠন কৰা

হেছ ব ি গত ন াস

পিৰচালনৰ বােব।
ন াস হ’ল সংগঠনৰ এটা িবেশষ ৰূপ, যাৰ উ পি

হয় ই াপ ৰ জিৰয়েত। ই াপ ৰ

গৰাকীজেন আছু তীয়াৈক িবেশষ উে শ ত স ি ৰ মািলকানা হ া ৰ কিৰব পােৰ, যিদ
এই উে শ িবেশষ কােনা ব ি ৰ উপকাৰত আেহ, তিতয়া হ’ ল হ’ব ব ি গত ন াস
আৰু যিদ সয়া সবসাধাৰণ ৰাইজ বা সম জনগণৰ উপকাৰত আেহ, তিতয়া হ’ ল
সইেটাক ক’ব লািগব ৰাজ ৱা ন াস।
এই আইনৰ ধাৰা 20-ত আেছ ন াসৰ িবিনেয়াগ স
িব ম ণালয়ৰ অথনীিত িবষয়ক িবভােগ।

ীয় কথা, এইেটা পিৰচালনা কেৰ

িযেটা ন াস স ি ত ধন আেছ, সই ধন লেগ লেগ বা অিত সাণকােল ন াসৰ
উে শ ত ব ৱহাৰ কিৰব পৰা নাযাব, ন াসৰ েক সই ধন আন কােনা িতভূ িতত
িবিনেয়াগ কিৰবৈল বাধ (এয়া ন াসৰ মাধ মৰ কােনা িনেদিশকাৰ অধীন) এই
িবিনেয়াগ কৰাৰ কথােটা ন াসৰ মাধ মৰ (বা ক ীয় চৰকাৰৰ) াৰা ীকৃ ত হ’ব
লািগব, আৰু এইেটা কথাৰ জাননী কাশ কিৰব লািগব চৰকাৰী গেজটত।
2009 চনৰ আগ মাহত িব ম ণালেয় ভাৰত ন াস (সংেশাধন) িবল 2009
িহচােপ এই ধাৰা সংেশাধনৰ কাৰেণ লাকসভাত উ াপন কিৰিছল। ন াসৰ ধন
িবিনেয়াগ কৰাৰ কাৰেণ চৰকােৰ যােত িতভূ িতৰ
ণী িনধাৰণ কিৰব পােৰ, আৰু
নতু ন কােনা িতভূ িতৰ ৱতন কিৰবৈল যাওঁেত চৰকােৰ যােত এটাৰ িপছত এটা
কছ চািল জািৰ চাবলগীয়া নহয়, সই কাৰেণ চৰকাৰক
মতা দান কেৰ এই
সংেশাধেন। এই আইনৰ অধীনত প ীয়নভু
হাৱা ব ি গত ন াসসমূহক আইনী
উে শ ত এেনৈক সীমাব

কিৰ ৰািখেছ ভাৰতীয় ন াস িবল 2009। ইয়াৰ অধীনত

ৰাজ ৱা ন াস, ৰাজ ৱা বা ব ি গত ধম য় বা দাতব পুঁিজক অ ভু
নাই।

কৰা

হাৱা
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ন াসৰ প ীকৰণৰ কাৰেণ
েয়াজন হয়— ন াস স ি ৰ বধ মািলক, তেৱঁই
ন াসৰ ক আৰু তওঁৰ নামেতই ন াস স ি ন া থািকব। িহতািধকাৰীসকলৰ ভালৰ
কাৰেণ ন াসৰ স ি ক ধিৰ ৰােখ ন াসৰ েক। ভাৰতৰ বেলগ বেলগ ৰাজ ত বেলগ
বেলগ িবধািয়নী ন াস আইন আেছ। জ ু কা ীৰ আৰু আ ামান িনেকাবৰ ীপপু ৰ
বািহেৰ আন িযেবাৰ ৰাজ ত ৰািজ ক ন াস আইন নাই, সই ৰাজ সমূহত ভাৰতীয়
ন াস আইন, 1882-ৰ সাধাৰণ িনয়মসমূহ েযাজ হ’ব।
ভাৰতীয় ন াস আইন অপিৰৱতনীয়। ন াসৰ কৰ অবেহলাৰ কাৰেণ যিদ কােনা ন াস
িনি য় বা অ েয়াজনীয় হ ৰয়, তিতয়া সই ন াসৰ কমকা ক পুনৰ সজীৱ কিৰ
তালাৰ কাৰেণ পদে প ল’ব পৰা মতা আেছ দাতব কিমছনাৰৰ। তদুপিৰ ন াসৰ
উে শ সমূহ আগবঢ়াই ল যাৱােটা অিধক জ ল হ উ েল ন াসৰ উে শ সমূহক
পিৰৱতন কৰাৰ কাৰেণ িযমান দূৰ স ৱ পিৰৱতন কৰাৰ নীিত
েয়াগ কিৰব
লািগব। এেনৈক দাতাই এই কথাত িনি ত হ থািকব পািৰব য, ন াসৰ কৃ ত আৰু
িবেশষ উে শ পূৰণ কৰা নহ’ লও ইয়াৰ দাতব ৰূপক অ ু ৰখা হ’ব।

আয়কৰ আইন 1961:
1 এি ল 1962 তািৰখৰপৰা কাযকৰ হিছল আয়কৰ আইন 1961। ইয়াৰ ব ৱ া আৰু
গাঁথিনত পিৰৱতন ল অহাৰ কাৰেণ সমেয় সমেয় ব বছৰ ধিৰ এই আইনৰ
সংেশাধন কৰা হেছ। এেন ৱা কইটামান ৰু পূণ সংেশাধন হ’ল:
 কৰােৰাপণ নীিত সংেশাধন আইন 1984

ত
কৰ সংেশাধন আইন 1987
 1988 আৰু 1989–ৰ ত
কৰ নীিত (সংেশাধন) আইন
 কৰােৰাপণ নীিত (সংেশাধন) আইন 1991
এই আইনৰ 2 (15) ধাৰাত ‘দাতব উে শ ’-ৰ সং া িনধাৰণ কৰাৰ সময়ত এই
িবষয়সমূহক অ ভু
কৰা হেছ:
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

দুখীয়াসকলক াণ
িশ া
িচিক সা সাহায
িমনাৰ আৰু ঐিতহািসক তথা শি ক ৰু থকা ঠাই বা ব ৰ সংৰ ণ
সাধাৰণ ৰাজ ৱা সুিবধা স ীয় ব ৰ উ িতসাধন
যাগ
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কৰ আদায়ৰ বােব স ি আৰু উপাজনৰ পিৰমাণ িনধাৰণৰ বষ 2009-10-ৰ
আগত দাতব ন াস বা িত ানৰ ব ৱসািয়ক আয় কৰ ৰহাইৰ আওতাত পিৰব,
অৱেশ এইেটা চাব লািগব য, সই ব ৱসায়ৰপৰা আয় হেছ িত ানৰ উে শ পূৰণ
কিৰবৈল যাওঁেত, আৰু তেন ব ৱসায়ৰ বেলগ এটা িহচাপৰ বহী থািকব লািগব।
01.04.2009-ৰপৰা কাযকৰ হাৱা (অথা কৰ আদায়ৰ বােব স ি আৰু উপাজনৰ
পিৰমাণ িনধাৰণৰ বষ 2009-10-ৰপৰা) আইন অনুসিৰ ‘সাধাৰণ ৰাজ ৱা সুিবধা
স ীয় ব ৰ উ িতসাধন’ অৱেশ ‘দাতব উে শ ’ বুিল যাগ তা অজন কিৰব
নাৱােৰ, যিদ তাৰ কমকা ৰ ৰূপ বপাৰ, বািণজ বা ব ৱসায়ৰ দেৰ হয় বা বা
কােনা বপাৰ, বািণজ বা ব ৱসায়ৰ উে শ ল সৱা আগবঢ়াই থােক। এেন ৱা
কমকা ৰপৰা হাৱা আয়ৰ
ৰূপ আৰু ব ৱহাৰ যেন ৱাই নহওক িকয়, সকেলা
েতই এই িবিধিনেষধ কাযকৰ হ’ব। অৱেশ এই সংেশাধনৰ কেঠাৰ িনয়মক সামান
াস কৰা হেছ িব ীয় আইন 2010-ৰ াৰা ল অহা পৰৱত সংেশাধনৰ জিৰয়েত
(এয়াও 01.04.2009-ৰপৰাই কাযকৰ হ’ব বুিল কাৱা হেছ)। এই সংেশাধনত
কাৱা হেছ য দ িব ীয় বষত এেন ৱা কমকা ৰপৰা যিদ ভাৰতীয় মু াত গড়
িহচাপত 10 লাখ টকাৰ অিধক উপাজন নহয়, তিতয়া হ’ ল ‘সাধাৰণ ৰাজ ৱা
সুিবধা স ীয় ব ৰ উ িতসাধন’-এও ‘দাতব উে শ ’ বুিল যাগ তা অজন কিৰব
পািৰব। 2011 চনৰ সংেশাধনত উে খ কৰা হেছ য, সাধাৰণ ৰাজ ৱা সুিবধা িবলৰ
কােনা উে শ দাতব উে শ বুিল িবেবিচত হ’ব নাৱািৰব, যিদ িসহঁ তৰ কমকা ৰ
ৰূপ হয় বপাৰ, বািণজ আৰু ব ৱসায়ৰ দেৰ, যিদ িসহঁ ত কােনা মাছু ল বা চছ ল
কােনা সৱা দান কেৰ কােনা বপাৰ, বািণজ আৰু ব ৱসায়ৰ উে শ ল, আৰু
িসহঁ ত যিদ দাতব উে শ ৰ িত ান িহচােপ িবেবিচত হ’ব িবচােৰ, তিতয়া হ’ ল এই
িনয়মেবাৰৰ লগেত এইেটাও িসহঁ ত মািন চিলব লািগব য, িসহঁ তৰ উপাজন যােত
কােনা িব ীয় বষেতই ভাৰতীয় মু াত 25 লাখৰ অিধক নহয়। 2010 চনৈলেক
সীমােৰখা আিছল 10 লাখ টকাৈলেক আৰু িব ীয় আইন 2011-ত এয়া বৃি কিৰ কৰা
হেছ 25 লাখ। অৱেশ িব ীয় িবল 2015-ত যাগক ‘দাতব উে শ ’-ৰ সং াৰ
অধীনত িবেশষ
ণীৰ কমকা
িহচােপ অ ভু
কৰাৰ কাৰেণ সংেশাধনৰ
াৱ
আগবেঢ়াৱা হেছ। ইয়াত সই সকল
কৃ ত দাতব সংগঠনসমূহৰ ব ৱসািয়ক
কমকা েকা ৰহাই িদয়াৰ কথা কাৱা হেছ, িযেবাৰৰ এেন কমকা ৰপৰা হাৱা গড়
আয় মুঠ আয়তৈক 20 শতাংশ কম।
আয়কৰ নীিত 1962-ৰ িনয়ম 17A আৰু ফম 10A-ৰ সংেশাধনৰ কাৰেণ 17
অ ’বৰ 2017 তািৰেখ এটা খচৰা অিধসূচনা জাৰী কিৰিছল ত
কৰ স ীয়
ক ীয় পষদ (িচিবিড )।
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ব িব ীয় আইন 2017 হ’ল উপধাৰাত সি িৱ
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নতু ন এটা ধাৰা (ab)।

1. 01.04.2018 তািৰখৰপৰা কাযকৰ হাৱা আয়কৰ আইন, 1961 (আইন)-ৰ ধাৰা
12A-ত কাৱা হেছ য, িযেবাৰ ন াস বা িত ানক ধাৰা 12A আৰু 12AA
অনুসিৰ প ীয়নভু
কৰা হেছ, সই ন াস বা িত ানসমূেহ যিদ প ীয়নভু
হাৱাৰ িপছত এেন ৱা কােনা উে শ
হণ কেৰ বা আগৰ উে শ ৰ িকি ধন
কেৰ, যাৰ কথা প ীয়নত উি িখত চতৰ লগত িনিমেল, তিতয়া হ’ ল তেন
নতু ন উে শ
হণ বা আগৰ উে শ ৰ িকি ধনৰ তািৰখৰপৰা ি ছ িদনৰ
িভতৰত আেকৗ নতু নৈক প ীয়নভু ি ৰ বােব আেৱদন জনাব লািগব তেন ন াস
বা িত ােন।
2. 2017 চনত িব ীয় িবলৰ সেত সংসদত উ ািপত
িতিনিধমূলক িবধািয়নী
স ীয় াৰকিলিপ অনুসিৰ কােনা ন াস বা িত ােন িনজৰ উে শ ৰ িকি ধন
কৰাৰ িপছেতই মুখ নতু নৈক প ীকৰণৰ কাৰেণ কিমছনাৰ বা কিমছনাৰৰ ওচৰত
12 (1) (ab) উ াপন কিৰব লািগব আৰু িযেটা প আৰু উপায়ত প ীয়ন
কিৰব লািগব, তাৰ িবধান িদব লািগব।
2.1

এই আইনৰ 12A ধাৰা অনুসিৰ কােনা দাতব বা ধম য় ন াসৰ প ীয়নৰ
বােব আেৱদন জেনাৱাৰ িনয়মসমূহ উে খ কৰা হেছ আয়কৰ নীিত 1962
(নীিত)-ৰ নীিত 17A-ত। িনয়ম অনুসিৰ এই আইনৰ 12A ধাৰা
অনুসিৰ কােনা দাতব বা ধম য় িত ানৰ প ীয়নৰ বােব ফম 10A-ত
আেৱদন জনাব লািগব।

3. এই আইনৰ উি িখত সংেশাধনৰ িপছেতই নীিত 17A আৰু ফম 10A-ৰ
সংেশাধনৰ
ােৱা উ াপন কৰা হেছ। এই সংগত এটা খচৰা অিধসূচনা
ত
কৰা হেছ, সইেটা তলত উে খ কৰা হ’ল:
বতমান নীিত 17A-ৰ কাৰেণ আয়কৰ নীিত 1962-ত (এিতয়াৰপৰা নীিত িহচােপ
উে খ কৰা হ’ব), অংশ IV-ত িন িলিখত িনয়মেবাৰ সলিন কৰা হ’ব। যেন:
দাতব বা ধম য় ন াস ইত ািদৰ প ীয়নৰ বােব আেৱদন।
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নীিত 17A
1. 12A ধাৰাৰ উপধাৰা (1)-ৰ দফা (aa) আৰু দফা (ab) অনুসিৰ দাতব বা
ধম য় ন াস বা িত ানৰ প ীয়নৰ বােব ফম 10A-ত আেৱদন কিৰব লািগব।
ইয়ােৰ লগত তলত উি িখত নিথপ সমূহ িদব লািগব:
(ক)

কােনা এটা মাধ মৰ অধীনত যিতয়া কােনা ন াস গঠন কৰা হয় বা
কােনা িত ান ািপত হয়, তিতয়া সই ন াস গঠন কৰা বা িত ান
াপন কৰা মাধ মৰ আ - ত িয়ত কিপ।

(খ) এই মাধ মৰ বািহেৰ আন কােনা উপায়ত কােনা এটা ন াস গ ত হ’ ল
বা িত ান ািপত হ’ ল, সই ন াস গ ত হাৱাৰ বা িত ান ািপত
হাৱাৰ মাণ থকাৰ নিথৰ আ ত িয়ত কিপ।
(গ)

ৰিজ াৰ অৱ কা ানী বা ৰিজ াৰ অৱ ফাম এ
চ’চাই জ বা
ৰিজ াৰ অৱ পাবিলক া ৰ মাজত েযাজ িয কােনা এটাত প ীয়ন
কৰা থািকেল তাৰ আ - ত িয়ত কিপ।

(ঘ) যিদ কােনা উে শ
হণ কৰা হয় বা কােনা উে শ ৰ িকি ধন কৰা
হয়, তিতয়া হ’ ল তাৰ মাণ থকা নিথৰ আ - ত িয়ত কিপ।
(ঙ) যিদ কােনা ন াস বা িত ান কােনা এটা িব ীয় বষত প ীয়নৰ বােব
আেৱদন জেনাৱাৰ আগেৰ পৰা কইটামান বছৰ বা এবছৰ ধিৰ চিল থােক,
তিতয়া হ’ ল সই বছৰ কইটাত (প ীয়নৰ বােব উ আেৱদন জেনাৱাৰ
আগৰ এই বছৰ কইটা িতিন বছৰৰ অিধক হ’ব নাৱািৰব) সই ন াস
বা িত ানৰ িয িয িহচাপ-িকতাপ কৰা হিছল, সইসমূহৰ আ - ত িয়ত
কিপ।
(চ) ন াস বা

িত ানৰ ি য়াকলাপৰ টাকা।

(ছ) ধাৰা 12 (A) বা ধাৰা 12 (AA)-ৰ মাজত িযেটা
প ীয়ন কৰাৰ বােব অনুেমািদত বতমান আেদশৰ আ

েযাজ তাৰ অধীনত
ত িয়ত কিপ আৰু

(জ) প ীয়নৰ আেৱদন বািতল কৰাৰ আেদশৰ আ - ত িয়ত কিপ।
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2. ফম 10A ইেলক িনক প িতত পূৰণ কিৰব লািগব।
i) িডিজেটল
লািগব।

া ৰৰ

সেত আয়কৰ জমা িদয়া হ’ ল িডিজেটল

ii) িযেটা িবষয় উপধাৰা (i)-ৰ অধীন
ভিৰিফেক ন কাডৰ েয়াজন হ’ব।

নহয়,

া ৰ িদব

সইেটাৰ কাৰেণ ইেলক িনক

3. কৰদাতাৰ
ত েযাজ আয়কৰ আইনৰ ধাৰা 140-ৰ অধীনত িযজন ব ি
আয়কৰ জমা িদয়াৰ িদশেটাৰ সত াসত িনণয় বা ভিৰিফেক ন কেৰ, তেৱঁই
উপনীিত (1)-ত উি িখত ফম 10A-ৰ সত াসত িনণয় কিৰব।
4. ি ি পাল িডেৰ ৰ জনােৰল অৱ ইনকাম ট (িচে ম) বা িডেৰ ৰ জনােৰল
অৱ ইনকাম ট (িচে ম), এওঁেলাকৰ মাজত যাৰ আেদশ েযাজ , তেৱঁই ডটা
াক াৰ, ফম 10A পূৰণ কৰা আৰু তাৰ সত াসত িনণয় কৰাৰ মানদ আৰু
প িত িনধাৰণ কিৰ িদব, আৰু উ ফম পূৰণ কৰা স ীয় সুৰ া, আকাইেভল
আৰু িৰি েভল পিলিচও িনধাৰণ তথা ৰূপায়ণৰ দািয় তওঁেৰ।

ফেৰন কি িবউ ন (েৰ েল ন) এ

2010:

িনিদ
কােনা ব ি
বা সং া বা কা ানীেয় কেনৈক িবেদশী বৰঙিণ বা িবেদশী
সাহায হণ বা ব ৱহাৰ কিৰব সইেটাক িনয় ণ কৰাৰ কাৰেণ আৰু সই বৰঙিণ বা
সাহায ল তওঁেলােক যােত ৰা ৰ াথত আঘাত কৰাৈক কােনা কাম কিৰব নাৱােৰ
বা তওঁেলাকৰ কামৰ াৰা যােত ৰা ৰ াথত কােনা আঘাত আিহ নপেৰ, সই
কাৰেণই এই আইন গঠন কৰা হিছল। িযেবাৰ
ােসৱী সংগঠন িবেদশী অথ সাহায
হণ কেৰ, িসহঁ তৰ কাৰেণ এফিচআৰএ-ৰ েয়াজন আেছ।
এই আইন আচলেত 1976 চনত ৱিতত হিছল। ফেৰন কি িবউ ন (েৰ েল ন)
এ 2010 হ’ল সই আইনৰ িকি িধত ৰূপ। এই আইনত কাৱা হেছ য, িবেদশী
অথ সাহায
হণ আৰু ব ৱহাৰৰ বােব দান কৰা চা িফেকটখনৰ ম াদ পাচ বছৰ,
আৰু সই ম াদ উকিল যাৱাৰ ছয় মাহ আগেতই সইেটাৰ পুননৱীকৰণ কিৰব
লািগব।
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এই আইনৰ অধীনত িয উে শ ত আৰু িয পিৰমাণ িবেদশী অথ সাহায
হণ আৰু
ব ৱহাৰৰ সীমা বাি িদয়া হেছ, তাতৈক আন কােনা উে শ ত আৰু অিধক পিৰমাণ
িবেদশ অথ সাহায
হণ আৰু ব ৱহাৰৰ বােব আগতীয়াৈক অনুেমাদেনা ল’ব পৰা
যাব।
2016 চনৰপৰা এফিচআৰএ-ৰ অধীনৰ কমকা স ূণ িডিজেটল মাধ মত চিল আেছ।
এইেটা পাচ বছৰৰ মূেৰ মূেৰ পুননৱীকৰণ কিৰব লােগ।
থম 2016 চনত
পুননৱীকৰণৰ আেৱদন জেনাৱা হিছল।
4 অ ’বৰ 2017 তািৰেখ গৃহ ম ণালয়ৰ এফিচআৰএ শাখাই ৰাজ ৱা জাননী জাৰী
কিৰ কিছল, এফিচআৰএ প ীয়নভু
সংগঠনসমূেহ আৰু িযেবাৰ সংগঠেন প ীয়নৰ
বােব বা আগতীয়া অনুেমাদনৰ বােব আেৱদন জনাব িবচােৰ বা িবেদশী অথ সাহায
হণ কেৰ, সই সংগঠনসমূেহ িনজৰ িনজৰ নাম নীিত আেয়াগৰ অনলাইন পােটল
দপণ-ৰ জিৰয়েত প ীয়নভু
কৰাব লািগব। প ীয়ন কৰাৰ কাৰেণ সংগঠনৰ পান
ন ৰ, ইেমইল, মবাইল ন ৰ, ইউিনক আইেডি িফেক ন ন ৰ উিলওৱাৰ কাৰেণ এজন
চীফ ফাং েনৰীৰ নাম সহ সকেলা তথ
দান কিৰব লািগব, িপছৈল যিদ
প ীয়ন/আগতীয়া অনুেমাদন/পুননৱীকৰণ/তথ পিৰৱতন/বািষক আয়কৰ জমা িদয়াৰ
তথ আপেলাড কিৰবলগীয়া হয়, তিতয়া দ তথ সমূহৰ েয়াজন হ’ব।

ইি য়ান কা
কা

ানী এ

ানীজ এ

2013 (ধাৰা 8)

1956-ৰ ৰূপ হ’ল ইি য়ান কা

8-ৰ অধীনত কা

ানীজ এ

2013। এই আইনৰ ধাৰা

ানীসমূেহ অলাভজনক সং াৰ মযাদা লাভ কিৰব পােৰ।

ইি য়ান কা ানীজ এ
2013-ৰ ধাৰা 8 (1) (a) অনুসিৰ বািণজ , িশ ,
িব ান, িশ া, গেৱষণা, সমাজ কল াণ, ধম, পিৰেৱশ সুৰ া ইত ািদৰ সাৰৰ কাৰেণ
ধাৰা 8 কা ানী াপন কিৰব পৰা যাব। এই আইনত িশ া, গেৱষণা, সমাজ
কল াণ, পিৰেৱশ সুৰ াৰ সাৰক অ ভু
কৰা হেছ কাৰেণ ধাৰা 8 কা ানীসমূহৰ
কাম কৰাৰ
খন বৃি পাইেছ, আগৰ আইনেটাত এইেবাৰৰ উে খ নািছল। ইয়াৰ
াৰাই সামািজক উ য়নৰ সাৰৰ
ত চৰকাৰৰ মেনাভাৱৰ পিৰচয় পাৱা যায়।
ধাৰা 8 কা ানীৰ যিদ কােনা আিথক লাভ হয় বা িকবা আয় হয়, সই লাভ বা
আয়ৰ অথ উি িখত কামৰ
সাৰৰ কামত ব ৱহাৰ কিৰব লািগব, সই অথ
কা ানীৰ সদস সমূহৰ মাজত ভগাই ল’ব পৰা নাযাব।

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

সমী াৰ

িতেৱদন

কা ানীৰ নামৰ িপছত ‘িলিমেটড’ বা ‘ াইেভট িলিমেটড’ শ
যু
নকৰাৈক
কা ানী আইনৰ ধাৰা 8-ৰ অধীনত লাইেচ
ল’বৈল হ’ ল আেৱদনকাৰী সং াই
তলত উি িখত নিথসমূহ জমা কিৰব লািগব।


সং াৰ
াৰকিলিপ আৰু অনুে দসমূহৰ সেত স ি ৰ িবৱৰণ আৰু সংগঠনৰ
উে শ ৰ চমু িবৱৰণ সহ অন ান আৰু ব কইটা নিথপ ।



িযেবাৰ কা ানী, সং া বা অন ান
িত ানত তেন মটাৰসকেল িডেৰ ৰ হ
আেছ বা আন কােনা পদত আেছ, সই কা ানী, সং া বা অন ান
িত ানৰ
তািলকা আৰু তওঁেলােক িক িক পদত অিধি ত হ আেছ, তােৰা িবৱৰণ িদব
লািগব।



ভিৱষ তত বািষক আয় আৰু ব য় িকমান হ’ব তাৰ এটা আনুমািনক িহচাপ িদব
লািগব, লগেত আয়ৰ উ স আৰু ব য়ৰ কাৰণ উে খ কিৰব লািগব।



কামৰ চমু িবৱৰণ থকা এটা িববৃিত।



িকহৰ িভি ত আেৱদন জেনাৱা
লািগব।



য’ ন য’ ন আেৱদন জনাব, তওঁেলােক েতেকই এইেটা কথা ঘাষণা কিৰব লািগব
য, তওঁ মানিসকভােৱ স ূণ সু , তওঁ আগেত কােনা অপৰাধৰ বােব
আদালতৰ াৰা দাষী সাব
হাৱা নাই আৰু িডেৰ ৰ বা স ালক িহচােপ িনযু
হাৱাৰ যাগ ।

হেছ,

সয়া উে খ কিৰ এটা িববৃিত জমা িদব

ধাৰা 8 কা ানীত নূ নতম সদস সংখা হ’ব লািগব দুইজন। ইয়াৰ অিধক সদস
থািকব নাৱািৰব। ধাৰা 8 কা ানীৰ পিৰচালন সিমিতৰ গাঁথিন চ’চাই ৰ দেৰই
হ’ব। এইেটা পিৰচািলত হ’ব, িডেৰ ৰ বা মেনিজং কিম বা ইয়াৰ সদস সকলৰ
াৰা িনবািচত মেনিজং কাউি লৰ াৰা। এই আইত এই িনয়েমা ৱিতত হেছ
য, এই আইনৰ অধীনত গ ত িয কােনা কা ানী পৰ ৰৰ সেত স িলত
হ’ব পািৰব, িক িসহঁ তৰ উে শ এেক হ’ব লািগব।
ধাৰা 8 কা ানীক ভংগ কিৰব পৰা যাব, অৱেশ তােৰ আগেত কা ানীৰ
সকেলা ঋণ আৰু দায়ব তাৰ িন ি কিৰ িদব লািগব আৰু ভংগ হ যাৱা
কা ানীৰ স ি আৰু পুঁিজ আন এটা কা ানীক দান বা হ া ৰ কিৰব
লািগব, অৱেশ ভংগ হ যাৱা কা ানীৰ িয িয উে শ আিছল, সই
উে শ সমূহ স ি লাভ কৰা কা ানীেৰা হ’ব লািগব। কা ানীৰ সদস সমূহৰ
মাজেতই পুঁিজ ভেগাৱাই লাৱােটা অৈবধ।

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

সমী াৰ

িতেৱদন

এই আইনৰ ধাৰা 8 (11) অনুসিৰ কা ানীেয় যিদ কােনা িনয়ম পালন কিৰবৈল
ব থ হয়, তিতয়া হ’ ল তাৰ শাি
ৰূপ ভাৰতীয় মু াত 1 লাখ টকাৰপৰা 10 লাখ
টকাৈলেক জিৰমণা হ’ব। িনয়ম ভংগ কৰা কা ানীৰ িডেপ ৰ আৰু
িতজন
অিফচাৰৰ িতিন বছৰৈলেক কাৰাদ হ’ব বা সবিন 25,000 টকাৰপৰা সবািধক 25
লাখ টকাৈলেক জিৰমণা ভিৰব লািগব, বা কাৰাদ আৰু জিৰমণা এই দুেয়াটা শাি ই
এেকলেগ ভু িগব লািগব। 1956-ৰ আইনেটা িনয়মভংগকাৰীসকলৰ কাৰেণ অলপ িশিথল
আিছল।

লাকপাল আৰু লাকায়ু
চৰকাৰী কােনা কাযালয়ৰ িবৰুে

আইন 2013
কােনা অিভেয়াগ উ ািপত হ’ ল বা িসহঁ তৰ কােনা

কামৰ ফলত দুন িত সংঘ ত

হাৱাৰ অিভেযাগ উ ািপত হ’ ল

সই অিভেযাগৰ

সত াসত

ক ত

লাকায়ু

িনণয় কৰাৰ কাৰেণ

লাকপাল আৰু ৰাজ সমূহত

গঠন

যােত কিৰব পৰা যায়, তাৰ বােবই এই আইন।
এই আইনৰ অন ান নীিতৰ অধীন ধাৰা 14 অনুসিৰ লাকপােল যাৰ যাৰ িবৰুে
উ ািপত অিভেযাগৰ িভি ত দুন িতৰ লগত জিড়ত, দুন িতৰপৰা উ ূ ত, দুন িতৰ

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

সমী াৰ

িতেৱদন

লগত যু িয কােনা িবষয়ৰ অনুস ান চলাব পােৰ বা অনুস ান আেদশ িদব পােৰ,
সইসকেল হ’ল: (ছ) িয কােনা ব ি
বা ন াসৰ সমাজ বা সং াৰ ( চিলত বা
অ চিলত িয কােনা আইন অনুসিৰ প ীয়নভু
নহওক িকয়) বা িয নােমেৰই সং া
নাথাকক িকয়, সই সং াৰ এেন ৱা কােনা ব ি , িযজনাই উ
সং াৰ িডেৰ ৰ,
মেনজাৰ বা চে টাৰী পদত অিধি ত বা উ পদত ব িদন ধিৰ আেছ বা আন িয
কােনা অিফচাৰ, সই সং া আংিশকভােৱ বা স ূণভােৱ চৰকাৰী সাহায ত চিল থকা
হ’ব পােৰ, বা িয সং াৰ আয় ক ীয় চৰকােৰ িনধাৰণ কিৰ িদয়া আয়ৰ
পিৰমাণতৈক অিধক, (জ)িয কােনা ব ি বা ন াসৰ সমাজ বা সং াৰ ( চিলত বা
অ চিলত িয কােনা আইন অনুসিৰ প ীয়নভু
নহওক িকয়) বা িয নােমেৰই সং া
নাথাকক িকয়, সই সং াৰ এেন ৱা কােনা ব ি , িযজনাই উ
সং াৰ িডেৰ ৰ,
মেনজাৰ বা চে টাৰী পদত অিধি ত বা উ পদত ব িদন ধিৰ আেছ বা আন িয
কােনা অিফচাৰ, আৰু সই সং াই ফেৰইন কি িবউ ন (েৰ েল ন) এ
2010
অনুসিৰ িবেদশী অথ সাহায
হণ কেৰ িক
সই সাহায
হণ কৰাৰ মা া ক ীয়
চৰকােৰ িনধাৰণ কিৰ িদয়া মা াতৈক অিধক হ গেছ। ব াখ া— উপধাৰা (চ) আৰু
(ছ)-ৰ কাৰেণ ইয়াৰ াৰা
কৰা হ’ল য, িয কােনা সং া বা িত ান, সয়া
িয নােমেৰই জনাজাত নাথাকক িকয়, যেন কেপােৰট, চচাই , ন াস, ব ি সকলক ল
গিঢ় উঠা সং া, অংশীদাৰী, একক মািলকানা, িলিমেটড লায়ািবিল
পাটনাৰি প
( চিলত বা অ চিলত িয কােনা আইন অনুসিৰ প ীয়নভু
নহওক িকয়), সই
সং া বা িত ান এই উপাধাৰাসমূহেৰই অ ভু ।

ধাৰা 44
(1)

এই আইনৰ িনয়ম অনুসিৰ িতজন চৰকাৰী কমচাৰীক িনজৰ িনজৰ স
আৰু দায়ব তাক কাশ কিৰব লািগব।

ি

(2)

এজন চৰকাৰী কমচাৰীেয় কাযালয়ত যাগদান কৰাৰ িদনৰপৰা বা কাযালয়ত
পদত অিধি ত হাৱাৰ শপথ হণৰপৰা ি ছ িদনৰ িভতৰত উপযু কতৃ প ৰ
স ুখত এই তথ সমূহ জমা িদব লািগব: (ক) তওঁৰ নামত বা তওঁৰ পিত
বা প ীৰ নামত বা তওঁৰ উপৰত িনভৰশীলত স ানৰ নামত িকমান স ি
আেছ বা তওঁেলােক ত েকই সই স ি ৰ যৗথ মািলক ন ত মািলক
সয়াও জনাব লািগব আৰু তওঁেলাকৰ মাজত কান উ স ি ৰ িহতািধকাৰী
সয়াও জনাব লািগব। (খ) তওঁৰ আৰু তওঁৰ পিত বা প ীৰ বা তওঁৰ
স ানৰ নামত দায়ব তা িকমান আেছ সয়াও জনাব লািগব।

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

সমী াৰ

িতেৱদন

27 জুলাই 2016 তািৰেখ সংসদত গৃহীত সংেশাধন অনুসিৰ আয়কৰ জমা িদয়াৰ শষ
তািৰখ িহচােপ 31 িডেচ ৰ 2016-ক বািতল কৰা হেছ। িপছত ক ীয় চৰকােৰ
নতু ন তািৰখ ঘাষণা কিৰব। লাকপাল আৰু লাকায়ু
আইনৰ সংেশাধন লাকসভা
আ
ৰাজ সভােতা গৃহীত হেছ। তলত কইটামান ৰু পূণ সংেশাধনৰ কথা উে খ
কৰা হ’ল: (ক) চৰকাৰী কমকতাসকলৰ পিত বা প ীেয় আৰু তওঁেলাকৰ
স ানসকেল িনজৰ স ি আৰু দায়ব তাৰ কথা ঘাষণা নকিৰেলও হ’ব। (খ)
কমকতাসকেল 31 িডেচ ৰ 2016-ৰ িভতৰত য স ি আৰু দায়ব তাৰ কথা
ঘাষণা কৰাৰ িনয়ম আিছল, সই তািৰখেটা বািতল কৰা হেছ। (গ) আটাইেবাৰ
চৰকাৰী কমকতাসকেল িযেটা ফমত ি়নজৰ িনজৰ স ি আৰু দায়ব তাৰ কথা
ঘাষণা কিৰব, সই স ে চৰকাৰী অিধসূচনা জাৰী কৰা হ’ব।
1 িডেচ ৰ 2016 তািৰেখ পাৰচেনল, পাবিলক ীেভে
ইিনং িবভােগ এখন চা লাৰ জাৰী কিৰিছল, তাত
লাকায়ু
(সংেশাধন) আইন 2016 গৃহীত হাৱাৰ
দান আৰু স ি তথা দায়ব তাৰ কাৰেণ আয়কৰ
িদয়াৰ সময়ত িক পিৰমাণ স ি ত আয়কৰ ৰহাই
ইয়াৰ আটাইেবাৰ সংেশািধত নীিত বািতল কৰা হ’ল।

স এ
প ন, পাৰচেনল এ
কাৱা হেছ য, লাকপাল আৰু
ফলত চৰকাৰী কমচাৰী (তথ
জমা কৰা আৰু আয়তকৰ জমা
পাৱা যাব) নীিত 2014 আৰু

সই কাৰেণ চৰকাৰী কমচাৰী (তথ
দান আৰু স ি তথা দায়ব তাৰ কাৰেণ
আয়কৰ জমা কৰা আৰু আয়তকৰ জমা িদয়াৰ সময়ত িক পিৰমাণ স ি ত আয়কৰ
ৰহাই পাৱা যাব) নীিত 2014 অনুসিৰ চৰকাৰী কমচাৰীসকেল এিতয়া িনজৰ স ি
আৰু দায়ব তাৰ কথা ঘাষণা কিৰব নালােগ। এই স ে নতু ন িনয়ম তয়াৰ কৰাৰ
কামত ব
আেছ চৰকাৰ। সংেশািধত আইন অনুসিৰ চৰকাৰী কমচাৰীসকেল িনজৰ
িনজৰ স ি
আৰু দায়ব তাৰ
কথা িক ফমত,
কেনৈক আৰু
িকমান সময়ৰ িভতৰত জমা কিৰব
লািগব,
সই স ে
যথাসময়ত
চৰকােৰ অিধসূচনা জাৰী কিৰব।
তিতয়া সকেলা চৰকাৰী কমচাৰীেয়
িনজৰ
িনজৰ
স ি
আ
দায়ব তাৰ কথা ঘাষণা কিৰবই
লািগব আৰু সয়া নতু ন িনয়ম
অনুসিৰেয় কিৰব লািগব।
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ােসৱী
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ক ীয় পণ আৰু সৱা কৰ (িজএচ ) আইন 2017
পণ বা সৱা বা এই দু েয়াটােৰই এেকলেগ আ ঃৰাজ সৰবৰাহৰ কাৰেণ ক ীয়
চৰকােৰ যােত কৰ আেৰাপ আ
হণ কিৰব পােৰ, তাৰ বােবই আইন আৰু ন ায়
ম ণালয়ৰ অধীনত এই আইন তয়াৰ কৰা হেছ।
অৱেশ এই আইন অনুসিৰ আৰডি উএ বা প ীয়নভু
অলাভজনক সং াই যিদ িনজৰ
সদস সকেলাৈল সৱাৰ যাগান ধেৰ, তিতয়া হ’ ল সয়া িজএচ
কৰৰ আওতাত
নপিৰব। িত মাহত সদস
িত এই ৰহাই পাৱা যাব ভাৰতীয় মু াত 5000
টকাৈলেক। িত মাহত সদস
িত মাচু ল 5000 টকাৰ অিধক হ’ লও সয়া ৰহাই
হ’ব, যিদ কােনা আৰডি উএ-ৰ কােনা এটা িব ীয় বষত গড় বািষক আয় থােক
ভাৰতীয় মু াত 20 লাখ টকাৈলেক।

িজএচ -ৰ আওতাত নথকা সৱাসমূহ
যিদ কােনা সংগঠেন িনজৰ দ
সৱাৰ কাৰেণ মাচু ল হণ কেৰ, তিতয়া হ’ ল
িজএচ -ৰ আওতাত নপৰাৰ স াৱনা িসহঁ তৰ কাৰেণ থািকব পােৰ। 28 জুন 2017
তািৰেখ এখন অিধসূচনা (িচিজএচ -ৰ অধীনত) জাৰী কিৰ 81 সৱাক (তলত
কইটামানৰ তািলকা িদয়া হেছ) িজএচ -ৰপৰা ৰহাই িদেছ।

12AA থকা সংগঠনসমূহ
এই তািলকাৰ অ ভু
এেকবােৰ
সৱা
দান কৰা
সইেবাৰ
সং া, িযসকেল আয়কৰ আইন
1961
(1961-ৰ
43)-ৰ
12AA
ধাৰাৰ
অধীনত
প ীয়নভু ।
অৱেশ এই তািলকাত দাতব
ি য়াকলাপৰ িয সং া িদয়া
হেছ, সয়া অিত সংকীণ।

থম

সৱােটা হ’ল: দাতব

ি য়াকলাপৰ জিৰয়েত
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দাতব ি য়াকলাপ মােন হ’ল
i) ৰাজ ৱা

া ৰ

(ক) যতন আৰু পৰামশ
i) জ ল শাৰীিৰক
ব ি সকেলাৈল।

বা

ii) এই আইিভ বা এইডচ

মানিসক
াৰা আ া

ব ািধ

থকা

চ

অসু

পিৰক না

আৰু

ব ি সকেলাৈল।

(খ) সু
থকাৰ কাৰেণ
িতেৰাধমূলক ব ৱ া
হণ, পিৰয়াল
এই আইিভ সং মণ দূৰ কৰাৰ কাৰেণ জন সজাগতাৰ সাৰ
সাৰ

iii. িশ ামূলক কমসূচী বা দ তা িবকাশ স
(ক) পিৰত

বা

ব ি সকেলাৈল।

iii) মাদক বা ৰািগয়াল ব ৰ িনচাত আ া

ii. ধম, আধ াি কতা বা যাগৰ

বি

ীয় কমসূচীৰ

সাৰ

, অনাথ বা গৃহহীন িশ

(খ) শাৰীিৰক বা মানিসকভােৱ অত াচািৰত বা আতংক

বি

(গ) কাৰাব ী বা
(ঘ) গাঁওত বসবাস কৰা 65 বছৰৰ ঊ

ৰ ব ি সকল

(iv) জলিবভািজকা, অৰণ আৰু বন াণী সহ পিৰেৱশ সংৰ ণ।
এই সং া অনুসিৰ সৰহ ভাগ ধম য় সংগঠনক বািহৰত ৰখা হেছ, অৱেশ এেন ৱা
কােনা সংগঠন যিদ আন কােনা িনয়মৰ অধীনত পেৰ, তিতয়া হ’ ল বেলগ কথা।
অৱেশ ব
কইটা দাত ব
িত ানক িজএচ -ৰ িনয়মৰ অধীনত ৰখা হেছ,
িযেবােৰ িনজৰ দ সৱাৰ িবিনময়ত মাচু ল আদায় কেৰ।
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ধম য় ঠাইৰ
কােনা ব ি
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াংগণ ভাড়া

যিদ-

(ক) ধম য় অনু ানৰ আেয়াজন কিৰ কােনা সৱা আগবঢ়ায়
(খ) সবসাধাৰণৰ ধম য় ানৰ াংগণ ভাড়া িদ িকবা সৱা আগবঢ়ায়, সই ধম য়
ান এেন ৱা এটা িত ানৰ মািলকানাধীন হ’ব লািগব আৰু তওঁেলাকৰ াৰা
পিৰচািলত হ’ব লািগব, িয িত ান ধাৰা 12AA-ৰ অধীনত দাতব বা ধম য়
ন াস িহচােপ প ীয়নভু
হ আেছ। অৱেশ এই ৰহাই েযাজ নহ’ব, যিদ:




কাঠালীৰ ভাড়া এিদনত 1000 টকা বা তাৰ অিধক হয়।
চ’ৰা/হল খালা ঠাইৰ ভাড়া এিদনত 10,000 টকা বা তাৰ অিধক হয়।
ব ৱসায় বা বািণজ ৰ কাৰেণ দাকান বা অন ান ঠাইৰ ভাড়া 10,000
টকা বা তাৰ অিধক হয়।

শি ক

িত ান

এটা িশ া
আগবঢ়ায়:
(খ) সই

িত ােন িনজৰ পঢ়ুৈৱ, িশ ক-িশি কা আৰু কমচাৰীসকেলাৈল িয সৱা

িত ােন আগবেঢ়াৱা সৱা:

(i) পঢ়ুৈৱ, িশ ক-িশি কা আৰু কমচাৰীসকলক অনা-িনয়া কৰা
(ii) ক ীয় চৰকাৰ, ৰাজ চৰকাৰ বা ক শািসত অ লৰ পৃ েপাষকতাত
চলা িমড ড মীল ক সহ খাদ পিৰেৱশন।
(iii) এেন ৱা শি ক িত ানত সুৰ ামূলক বা পিৰ াৰ পিৰ ামূলক িয
সৱা আগবেঢ়াৱা হয়
(iv) উ তৰ মাধ িমকৈলেক ভিত সং া বা পৰী াৰ আেয়াজন সং া
কােনা সৱা আগবেঢ়াৱা হয় িয িত ানত।
অিধসূচনাত উি িখত সৱাৰ সং া হ’ল:
শি ক

িত ান মােন হ’ল সই

িত ান িয সৱা আগবঢ়ায়
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(i)

ােসৱী
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াক-িবদ ালয় িশ াৰ
সমতু ল ৈলেক।
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ত আৰু উ তৰ মাধ িমক িবদ ালয় বা তাৰ

(ii) িকছু সময়ৰ বােব বলব
কােনা আইনৰ
পাঠ মৰ অংগ িহচােপ িশ া দান।
(iii) অনুেমািদত বৃি মূলক িশ া পাঠ

াৰা

ম িহচােপ িশ া

ীকৃ ত যাগ তা অজনৰ বােব
দান।

া েসৱা
অনুৰূপভােৱ
(ক) কােনা িচিক সা িত ান, কােনা ীকৃ িত া
মিডেকল
ক নাৰ বা পৰা
মিডকৰ াৰা দ
া েসৱা, (খ) উপৰৰ (ক) অংশত উি খত ব ি বা
িত ানৰ বািহেৰ আন কােনাবাই ৰাগীক এ ুেলে েৰ অনা-িনয়া কিৰ সৱা
দান কিৰেল
ভাৰতত িচিক সাৰ
ত অনুেমািদত িয কােনা প িতত কােনা অসু তা,
আঘাত, শাৰীিৰক িবকৃ িত, অ াভািৱকতা, গভাৱ াৰ িনৰূপণ, িচিক সা আৰু যতন
স ীয় িয কােনা সৱাক ‘ া েসৱা’-ৰ সং া
দান কৰা হেছ। িচিক সা
িত ানত অনা-িনয়া কিৰবৈল এ ুেল
সৱা দান কৰােটােকা এই সং াৰ অধীনত
ৰখা হেছ। অৱেশ , চু িল িত াপন, কচেম ক বা াি ক চাজাৰীক ইয়াৰ অ ভু
কৰা হাৱা নাই, িক
যিদ শৰীৰৰ পুনৰু ান বা পুনিনমাণ বা জ গত
,
অ াভািৱক শাৰীিৰক িবকাশ, আঘাত বা মাৰ িচিক সাৰ কাৰেণ এইেবাৰ কৰা
হ’ ল বেলগ কথা।
উে খ , দান বৰঙিণ পােল সয়া িজএচ -ৰ আওতাভু
নহয়। লগেত কােনাবাৰ
ব ি গত আয়ও িজএচ -ৰ আওতাত নপিৰব, আেপানাৰ ব য় িজএচ -ৰ
আওতাভু
হাৱাৰ ব েতা স াৱনা আেছ।
িজএচ পিৰষেদ 6 অ ’বৰ, 2017 তািৰেখ এটা বঠকৰ আেয়াজন কিৰিছল, তােত
িভঅ’সকেল আগেত উ াপন কৰা কইটামান
ৰ উ ৰ িদয়া হিছল। যেন:
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িচিজএচ
এ
2017-ৰ
ধাৰা 9-ৰ উপধাৰা (4)
আৰু
আইিজএচ
এ
2017-ৰ
ধাৰা
5-ৰ
উপধাৰা (4)-ৰ অধীন
িৰভাছ
চ
মকািনজম
(যাৰ অধীনত িভঅ’সকেল
এডভ’ কট চািভচ
হণ
কিৰব পােৰ) বৰখা
হ
থািকব
31.03.2018ৈলেক
আৰু
এইেটা
পযােলাচনা
কিৰব িবেশষ সকলৰ কিম েয়। এইেটা ু ব ৱসায়ীসকলৰ কাৰেণ লাভদায়ক হ’ব
আৰু ই ব পিৰমােণ কম ােয় ব য় কমাই িদব।
বাণী (িভএএনআই)- য় িভঅ’সকলৰ মুখ িব ীয় িবষয়াসকলক ল এখন ঘূৰণীয়া
মজ মলৰ আেয়াজন কিৰিছল 13 অ ’বৰ 2017 তািৰেখ। সই বঠকত
কইটামান ৰু পূণ িদশক ল আেলাচনা হিছল, সইেবাৰ তলত উে খ কৰা হ’ল:


সংযু
কােনা পিৰি িতত দান বৰঙিণক ৰহাই িদয়া হ’ব, অৱেশ তাত যিদ
কােনা িনয়ম থােক তিতয়া হ’ ল সয়া িজএচ -ৰ অধীনত কৰভু
হ’ব।



‘সবসাধাৰণ ৰাইজৰ’ িহতৰ উে েশ দান বৰঙিণ আগবেঢ়াৱা হ’ ল সয়া
ৰহাই পাব। িক
যিদ সই দান বৰঙিণ দাতাৰ কােনা কমকা ৰ অংশ
তিতয়া হ’ ল সয়া কৰভু
হ’ব।



চু ি প ৰ খচৰা
ত কৰাৰ সময়ত িবেশষৈক কপ’ ৰট গা ীৰ লগত এয়া
ত কৰাৰ সময়ত িযেবাৰ পিৰভাষা ব ৱহাৰ কৰা হ’ব, সই িবষেয়
িভঅ’সকেল অত
সতক থািকব লািগব। এনিজঅ’সকলৰ
াৰা চেলাৱা
কমকা ক কপ’ ৰট গা ীেবােৰ িচএচআৰ-ৰ অধীন
বুিল ভািব হয়েতা
িডএচ কা ল’ব পােৰ। লগেত কােনা দান বৰঙিণত টাম অ’ভাৰেহড ফীৰ কথা উে খ থািকেল তাৰ ভু ল ব াখ া হ’ব পােৰ, যাৰ িবৰূপ ভাৱ পিৰব
পােৰ এনিজঅ’ৰ উপৰত।
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ত া ানসমূহ :

এই অধ ায়ত স ােসৱীখ ৰ সংি
কামকাজ স ক য় আৰু মুখামুিখ হাৱা িবিভ
ত া ানসমূহৰ িবষেয় আেলাচনা কৰা হেছ। ঘাই ঘাই ত া ানেবাৰ আিহেছ সং া
িনৰূপণত অ
তা আৰু
ােসৱী খ ৰ সং াসমূহৰ প ীকৰণৰ
ত। িবিভ
আইনৰ কতেবাৰ ব ৱ া অ
,
িবেৰাধী বা নীৰব। ি তীয়েত আইনসমূহৰ
অ ব ৰ পিৰবেত আখেৰ আখেৰ ৰূপায়েণ িবেশষভােব দূৰৱত আৰু আওহতীয়া
এেলকােবাৰত এই
েবাৰৰ কামকাজ ব হত কেৰ। ই-গৱেণছৰ জিৰয়েত
তা
আিনবৈল চৰকােৰ চেলাৱা েচ ােয়া তৃ ণমূল পযায়ত কমৰত স দায়িভি ক সংগঠন
িবলাকৰ কামকাজৰ এেলকা আৰু পিৰসৰত সীিমত ভাবেহ পলায়। নূ নতম নহেলও
সবেশষ পিৰবতনশীল পিৰেবেশ পছাদািৰ , ধনৰ নাটিন আৰু িনয় ণৰ েয়াজনীয়তা
আিদৰ দেৰ িবষয়েবাৰৰ
ত ত া ানৰ সৃি কিৰেছ।

ােসৱী সৱা সংগঠনসমূহৰ বােব ত া ান :
প ীকৰণ আইন সহ ইছু েবাৰ :
ােসৱী খ এিতয়াও প ীকৰণ আইনসমূহৰ াৰা
পিৰচািলত হ আেছ। ইয়ােৰ কতেবাৰ আইন 157 বছৰ পুৰিণ। ৰাজৈনিতক,
অথৈনিতক আৰু িব ীয় দৃশ পটৰ িবপুল পিৰবতন ঘ েছ। এেকদেৰ
ােসৱী
সংগঠনিবলাকৰ আকাৰ, গঠনৈশলী, শাসনৰ গাঁথিন, কাযস াদন গাঁথিনসমূহেৰা
পিৰবতন ঘ েছ। ডৰ শিতকা পূেব
ণয়ন কৰা আইনত কাযিবিধৰ জিৰয়েত
দায়ৱ তা,
তা আিদেবাৰ িনি ত কৰাৰ কােনা ব ৱ া নাই। আটাইতৈক ৰু পূণ
কথা হেছ, ‘জনেসবা’ৰ সংগঠনসমূহ আৰু ‘জনিহত’-ৰ সংগঠন িবলাকৰ মাজত
পাথক িনৰূপণত আইনেবাৰ ব থ হেছ। তদুপিৰ ৰাজ চৰকাৰৰ অধীনত প ীভু
সংগঠন িবলাকৰ কামকাজৰ াধীনতা প ীকৰণৰ ৰাজ ৰ বািহৰত সীিমত। মহাৰা
আৰু
জৰাটত দাতব আয়ু
কাযালয়ৰ াৰা কৰা ৰািজ ক পযায়ৰ প ীকৰণত
নিথপ ৰ
তৰ কামকাজ লেহম আৰু সময়সােপ
ি য়া।
এফিচআৰএ-ৰ লগত ইছু েবাৰ : 2016 বষ আিছল মাণপ েবাৰ নবীকৰণৰ থম
বছৰ। ৰূপায়ণৰ
ি য়া আিছল স ূণভােৱ িডিজেটল। অৱেশ িভতৰুৱা এেলকা
িবলাকত আিছল িবচু িত (ই াৰেনট নথকা বা িবৰিতৰ মূেৰ মূেৰ ই াৰেনট),
নিথেবাৰ আপেলাড কৰাত অ মতা, িযেবােৰ এই খ ৰ অসুিবধা বঢ়াই িদেছ।
ইিতমেধ ই এই খ ই িবেৰাধী ব াখ াৰ সময়ত িবিবধ আইনেবাৰ বুিজবৈল টান পাই
অসুিবধােতও ভু িগ আেছ।
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2017 চনৰ 10 মাচত VANI-এ VO-Go বঠকৰ আেয়াজন কেৰ। বঠকৰ সময়ত
VANI-ৰ সদস সকেল িনে া
কতেবাৰ কামকাজ স ক য় অসুিবধা ভাগ কেৰ।
সময়ৰ নাটিন : VO- য় অনুভৱ কেৰ য অনলাইন আেবদনৰ বােব তঁ ওেলাকক কম
সময় িদয়া হেছ।
িব াি কৰ িনেদশ : িবেমাৰত পেলাৱা িনেদশাবলী, তথ ৰ
উে গৰ সৃি কিৰেছ। ফলত ব সংখ ক VO- য় নবীকৰণৰ
কেৰ। তঁ ওেলােক থম অৱ াতত মূল কিপেবাৰ
ৰণ কেৰ,
িবচৰা নাই আৰু আনিক খুিলও চাৱা নাই। তদুপিৰ এটাৰ
িনেদশ VO-িবলাকক িদয়াত পুনৰ িব াি বঢ়াই তােল।

অভােৱ VO-ৰ মাজত
বােব দুবাৰৈক আেবদন
িযেবাৰ FCRA িবভােগ
িপছত এটাৈক কবাটাও

তথ ৰ অভাৱ : চৰকাৰৰ ডটােবছ-ৰ আপে েডচন নােহাৱাৰ ফলত তথ েবাৰৰ পৰা
বি ত হ এই খ ই উে গ কাশ কিৰেছ। এেন অৱ াই তথ ৰ পৰা স ূণ বি ত
কিৰেছ অথবা VO িবলােক ৰু পূণ িনেদশ/অিধসূচনা/চা লাৰ আিদ পলমৈক লাভ
কিৰেছ। যাৰ ফলত িনেদশেবাৰ অনুসৰণ কৰাত পলম হেছ।
সামথ িনমাণ উেদ াগৰ অভাৱ : িভতৰুৱা এেলকািবলাকত অিধকাংশ
ত তৃ ণমূল
পযায়ৰ সংগঠন িবলাকৰ অনলাইন নবীকৰণ ি য়া অনুসৰণ কৰাৰ দ তা নাই।
ব াপক পিৰসৰত VO িবলাক সামথ গিঢ় তালাৰ বােব সংি
িবভাগৰ পৰাও কােনা
েচ া নাই।
ই াৰেনট সংেযাগ : িযেকােনা অনলাইন উেদ াগৰ বােব আটাইতৈক মৗিলক আৰু
ৰু পূণ পূব চত হেছ ই াৰেনট সংেযাগ। িক
দশৰ ব অ লত তৃ ণমূল পযায়ত
ই াৰেনট সংেযাগ হেছ এক ধান সমস া। িকছু িকছু এেলকাত কবল 2G নটৱকেহ
আেছ। ধীৰ সংেযাগৰ কাৰেণ সময়মেত নিথেবাৰ আপেলাড কৰা হাৱা নাই বা
এফিচআৰএ-ৰ িনজৰ ৱবছাইটেতা সামাব পৰা নাই।
মাছু লৰ অনলাইন আদায় : ায় সকেলা VO- য় দুবাৰৈক মাছু ল আদায় িদেছ, মূল
কিপৰ লগত আদায় িদয়া মাছু ল ঘূৰাই িদয়া হাৱা নাই বা অনলাইনত পিৰেশাধ কৰা
নাই। ব সংগঠনৰ ব
ফাৰৰ সুিবধাও নাই। সংগঠনৰ িনিধৰ সুৰ াৰ বােব
তঁ ওেলােক ই াকৃ তভােবই এই সুিবধা পিৰহাৰ কিৰেছ।
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VO-ৰ ৱবছাইটত
মািসক িৰটাণৰ বােব অনলাইন আপেলাড : ব
VO-ৰ
ৱবছাইট নাই। শাচনীয় ই াৰেনট সংেযাগৰ কাৰেণ িবক িহচােপ এফিচআৰএ-ৰ
ৱবছাইটত আপেলাড কৰাও এক সমস া।
অিভেযাগ িন ি কৰণৰ দুবল ব ৱ া : অিভেযাগ িন ি কৰণৰ নামত একমা ব ৱ া
আিছল 2016 চনৰ 4 জুলাইত িবভােগ ইছু কৰা চা লাৰ। যাৰ জিৰয়েত VO
িবলাকৰ সেত তওঁেলাকৰ অিভেযাগেবাৰ িন ি ৰ বােব স ালকৰ (এফিচআৰএ)
মািহিল বঠকৰ ব ৱ া কৰা হিছল। িক িবভাগত এক সা াতৰ ব ৱ া হেছ িবৰল
ঘটনা। হ লাইেনা আেছ িক
সয়াও সহায়ক নহয়। কাযত এিতয়াৈলেকও এফিচআৰএ
িবভাগত অিভেযাগ িন ি কৰণৰ কােনা কাযব ৱ াই নাই। এফিচআৰএ িবভাগৰ পৰা
কােনা ধৰণৰ কাযকৰী সহায়ক অভাৱত তৃ ণমূল সংগঠনিবলাক
ােয়ই নবীকৰণ
ি য়াৰ
ত যাগসূ হীন হ পেৰ। একমা ডাঙৰ ডাঙৰ মহানগৰৰ সইেবাৰ
সংগঠন, িবেশষৈক িদ ীত VANI আৰু FMSF-ৰ দেৰ
সামথ িনমাণৰ
ত
স ুখীন হাৱা নাই।
আয়কৰ আইনত খচৰা সংেশাধনী স ক য় ইছু েবাৰ : এই সংেশাধনীৰ িবষেয় আৰু
2017 চনৰ অে াবৰত সংেশাধনীৰ স েক VANI-ৰ সদস সকলৰ ধাৰণােবাৰ তলত
উে খ কৰা হ’ল।
30 িদনৰ িভতৰত সংগঠনিবলাকৰ উে শ সমূহৰ নবীকৰণ স েক প ীকৰণ লাভ :
VANI সদস সকেল ভােব য আেবদন দািখলৰ বােব আৱশ কীয় নিথপ
ত আৰু
তথ সং হৰ পিৰে ি তত নতু নৈক প ীকৰণৰ বােব 30 িদনৰ সময় কম মািণত
হ’ব।
লখক/ িত াতাৰ িবশদ তথ : আধাৰ ন ৰ দশন : লখক/ িত াতা সকলৰ বােব
আধাৰ-ৰ িবতং দশন কৰােটা বাধ তামূলক। িযেহতু আইন মেত আধাৰ সং হ
কৰােটা বাধ তামূলক নহয়, গিতেক সদস সকেল ইয়াক বাধ তামূলক পূব চত কৰাৰ
যৗি কতাক ল
তু িলেছ।
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িজএছ
আইন, 2017 স ক য় ইছু েবাৰ : 2017 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা বলবৎ
হাৱাৰ িপছেৰ পৰা ইয়াৰ ব াখ াৰ অ
তাক ল ব িব াি িবৰাজ কিৰ আেছ,
যাৰ কাৰেণ িজএছ
পিৰষদৰ পৰা
ীকৰণ িবচৰা হেছ। আনিক চৰকােৰও
িনিবড়ভােৱ ইয়াৰ ৰূপায়ণ পযেব ণ কিৰ আেছ এই িবষয়ত অিধসূচনা আৰু
ীকৰণ জািৰ কিৰ আেছ। সবেশষ ঘাষণা জািৰ কৰা হেছ 2017-ৰ 6
অে াবৰত, য’ত িজএছ
পিৰষেদ 27 িবধ পণ ৰ কৰ হাৰ াস কিৰেছ আৰু
2018-ৰ 31 মাচ পয িৰভাছ ট িবলু কিৰেছ।
িজএছ
ৰহাইৰ তািলকাৰ অধীনত 12 এ-ত সংগঠন িবলাকক অ ভু
িবষয়েটা লও অ
তা আেছ।

কৰাৰ

অনুদান, বৰঙিণ আৰু ৰাজহৰ সং া আৰ পাথক েৰা কােনা
ীকৰণ নাই। অথচ
ব অলাভজনক সংগঠন দাতব কামকাজ আৰু উপাজন বৃি ৰ কাযত জিড়ত।
িজএছ
আৰু আয়কৰ সং াৰ সমতাৰ দৰকাৰ। িযেহতু িসএসআৰ-ৰ অংশ িহচােপ
িকছু সংখ ক কপেৰেট এনিজও িবলাকক ধন আদায় িদেয়, সেয় তওঁেলােক এনিজও
িবলাকক সৱা
দানকাৰী িহচােপ গণ কেৰ আৰু িজএছ
প ীকৰণ পিৰচয়প
িবচােৰ।
সৱাসমূহৰ আংিশকভােৱ সামিৰ লাৱা কাযই কােনা সৱা িজএছ -ৰ তািলকাভু
হ’ব ন নহয় তাকৈল সে হৰ সৃি
হেছ। উদাহৰণ িহচােপ ক’ব পািৰ - হা তালৰ
কথা। া ক িজএছ -ৰ পৰা বাদ িদয়া হেছ, িক হা তালৰ িভতৰত চলাই থকা
আৰু হা তালৰ িভতৰত ৰাগীক ঔষধ যাগান ধৰা ফামাচীক িজএছ -ৰ বািহৰত
ৰখা হেছ যিদও বািহৰৰ ৰাগীক ঔষধ িব ীক িজএছ -ৰ অ ভু
কৰা হেছ।
এেকদেৰ াভািৱক দ িচিকৎসা সৱােকা া
খ ৰ পিৰে ি তত দাতব বুিল গণ
কিৰব পািৰ যিদও, িক ইয়াক আলংকািৰক সংেযাজনৰ
ত িজএছ -ৰ অ ভু
কৰা হেছ।
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িনয় ণ িবিধ অ ধান :
ােসৱী খ ক দায়ব
কৰা এখন ৰা ীয় িবিধ নাই।
বতমান চৰকাৰী িকছু িবিধ আেছ যাৰ জিৰয়েত এই খ ৰ অ ধান হাৱা কামৰ
ণগত িদশৰ আইনী আৰু িব ীয় িদশেবাৰ অনুসৰণ হাৱাৰ িবষয় চাৱািচতা কৰা
হয়। িবেদশী বৰঙিণ (িনয় ণ) আইন আৰু আয়কৰ আইনসমূহ সমি ত উপােয়েৰ
ৰূপািয়ত হাৱা নাই। িবিভ ম ালেয় িবিভ সূ
পাথক ৰ উপলি আৰু কায ণালী
িবিভ আইন চাৱািচতা কেৰ। আইন ৰূপায়ণ পৰী া কিৰবৈল কােনা একক ব ৱ া
নাই। এসময়ত চৰকাৰৰ িবষয়ববীয়া সকল িনেজ আইনসমূহৰ ব ৱ াবলীৰ িবষেয়
অবিহত বা
নািছল। সুশাসন দানৰ নতৃ
চৰকােৰ হণ নকিৰ বৰং এই
দািয় এই খ ৈল ঠিল িদিছল। গিতেক এই খ ৰ াৰা িনয় ণ আৰু সামািজক
দায়ব তাৰ মান আৰু কতৃ কাৰী সংগঠন িহচােপ চ া চেলাৱা হিছল।
ৰাজৈনিতক সিদ া আৰু আবশ কীয় ৰাজ ৱা/খ
হচাৰ অভাৱ : 2007 চনত
ােসৱী খ িবষয়ক ৰা ীয় নীিত গৃহীত হাৱাৰ এটা দশক পাৰ হাৱাৰ িপছেতা
আিম এিতয়াও সমথ পিৰেৱশ অজন কিৰব পৰা নাই। বৰং ৰা ীয় নীিত গৃহীত
হাৱাৰ িপছত ভাৰত চৰকােৰ এটাৰ িপছত এটাৈক সংেশাধনী সহ িবেদশী বৰঙণী
(িনয় ণ) আইন, সালসলিন কিৰেছ িযেটা অ
, িব াি কৰ আৰু জ ল (অিধক
ত া ান তলত উে খ কৰা হ’ল)। ইয়াৰ িপছেত ভাৰত চৰকােৰ 20,000 টােৰা
অিধক NGO-ৰ অনু াপ 2016 চনৰ িডেচ ৰত এই আইন অনুসিৰ ‘িবিধ উল া’ৰ
অিভেযাগত বািতল কিৰেছ।
আনুমািনক চািহদাৰ িবসংগিতৰ কাৰেণ ধনৰ নাটিন : ধনৰ িবেদশী উৎস কিম
যাৱাত এনিজও িবলােক চৰকাৰ আৰু কপেৰটৰ দেৰ অভ ৰীণ উৎসৰ পৰা ধন
সং হৰ বােব তৎপৰ হেছ। িক
চৰকাৰ আৰু কপেৰট উভয় খ েৰ িনজা িনজা
এেজ া আৰু সামািজক উ য়নৰ বােব অ লগত অ ািধকাৰৰ ধাৰণা আেছ। এেন
ধাৰণাৰ সেত ানীয়
ােসৱী খ ৰ সংঘটন িবলাকৰ চািহদাৰ ধাৰণাৰ কােনা িমল
নাই।
ােসৱী খ ৰ পছাদািৰ : মবধমান সংখ াত পছাদাৰসকেল এই খ ত যাগ িদ
আেছ িযেটা অহতা আৰু সৱাৰ মান উ ত কৰাৰ বােব আৱশ ক। িক
িযেহতু
ােসৱী খ ৰ সংগঠনেবাৰ পযা আিথক িতপূৰণ িদয়াত অ ম, গিতেক মধাক
ধিৰ ৰখােটা ক ন। শাসনীয় ব য় সীিমত কিৰবৈল বৰঙিণদাতা আৰু চৰকাৰৰ
তৰফৰ পৰা অহা বিধত হঁ চাৰ ফলত লাক সং হ আৰু উ মানৰ মানৱস দ ধিৰ
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ৰখােটা এই খ ৰ বােব ধান বাধা হ পিৰেছ। স ি ৰ ঘাষণা আৱিশ ক কৰা
লাকপাল আৰু লাকায়ু ৰ দেৰ িবিধ সহ অসামিৰক
ৰ সংেকাচনৰ বতমান
ছিবখনৰ পিৰে ি তত অিধক পছাদাৰী , দায়ৱ তা আৰু
তা ল অহাৰ বােব
মধাবী পছাদাৰ লাকক এই খ ৈল আকিষত কৰােটা এক
ৰুতৰ ত া ান হ
পিৰেছ।

ােসৱী খ ৰ অভ ৰীণ ত া ানসমূহ :
আইন অনুসৰণ নকৰা - VO িবলােক ঘাইৈক ভু লৈক অথবা স ূণ অ তাৰ কাৰেণ
আৰু/অথবা িবৰল
ত সুিবধাৰ বােব ই াকৃ তভােৱ আইন উল া কেৰ। উদাহৰণ
যেন এফিচআৰএ-ৰ পৰা ধন এফিচআৰএ-ৰ বািহৰৰ একাউ ৈল ানা ৰ, অথবা
পলম কৰা, ট
িৰটাণ ভু লভােৱ দািখল কৰা বা দািখল নকৰা, অথবা
ইউ লাইেজচন ব একাউ
মুকিল নকৰা। এেন ধৰণৰ ঘটনা যিতয়া পাহৰৈল
আেহ তিতয়া তওঁেলাকৰ হণেযাগ তা িত
হয়।
িবসংগিতপূৰণ িহচাপ ব ৱ া : ব সময়ত VO িবলােক
শাসিনক ব য়ৰ
পৃথকীকৰণ স েক ভু ল কেৰ, িযেটা মুঠ াি ৰ প াশ শতাংশৰ অিধক হ’ব নালােগ।
এেন কাযই িব াি ৰ সৃি কেৰ আৰু িব ীয় ব ব াপনাক খিলেমিল কেৰ।
পযেব ণ আৰু মূল ায়নৰ অভাৱ : অিধকাংশ ডাঙৰ এনিজও-ৰ কমসূচী পযেব ণ
আৰু মূল ায়নৰ বােব যেথাপযু
MIS গঠন কিৰবৈল যেথাপযু
িব ীয় আৰু মানব
স দ আেছ। িক
অিধকাংশ সৰু এনিজও- য় পযা স দ নথকা আৰু/অথবা
যেথাপযু
ানৰ অভাৱৰ কাৰেণ এই ি িতমাপ অজন কিৰব পৰা নাই।
অপযা /নিথকৰণ আৰু িৰপ’ ং নােহাৱা : এই অৱ াই সৰু আৰ মজলীয়া
ােসৱী
সংগঠন িবলাকত অিধকভােৱ িবৰাজ কিৰেছ। আনহােত তওঁেলাকৰ সৰহভােগই তৃ ণমূল
পযায়ত মানুহৰ অব া উ ত কৰাৰ বােব উে খেযাগ কামৰ দািয়
হণ কেৰ যিদও
যেথাপযু
নিথকৰণ আৰু িৰপ’ ং ব ৱ া নথকাৰ কাৰেণ তওঁেলােক িনজেক দািঙ
ধিৰবৈল সুেযাগ হৰুৱায় আৰু অন ান এেলকাত তওঁেলাকৰ ভাৱ নপেৰৈগ।
অনুপযু
শাসন : ডাঙৰ VO িবলাক সুশাসনৰ চতাবলীৰ স েক
াত আৰু
সইিবলাক মািন চেল যিদও সৰু িবলাক শাসনৰ এই অৱ া আৰু ইয়াৰ গাঁথিন,
ি য়া আৰু নিথৰ
ত িপচ পিৰ আেছ। অিধকাংশ সময়ত তওঁেলাক সময়মেত
বাডৰ সভা অনুি ত কৰা আৰু/সভাৰ িবৱৰণ িলিপব কৰাত ব থ হয়।
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অধ ায় ৪ : অ বত পথ :
ােসৱী খ ই দৃঢ়তােৰ ৰাগ, িনৰ ৰতা, সামািজক অন ায়, অপুি , দািৰ , স দ
আহৰণৰ সুেযাগ নােপাৱা আৰু দশৰ এই ধৰণৰ িনয় ণহীন সামািজক আৰু সমস াৰ
িবৰুে
যুঁিজেছ। তওঁেলােক িনজৰ অি
আৰু কল াণৰ িত অহা ত া ানেবাৰক
ওলাই কিৰব নাৱােৰ। সেয় এই খ ই এইেবাৰ ইছু স েক িবেবচনা কৰা আৰু ায়ী
সমাধান উিলওৱােটা অপিৰহায। ায়ী সমাধানৰ িকছু তলত উে খ কৰা হ’ল :
খ শাসনৰ বােব ঐক ব িবশদ আইন : এই খ বতমান পুৰিণ আৰু অনুপযু ,
িব াি কৰ আৰু একসময়েত িবেৰাধী ব িবধ িবিধৰ ফলত িকংকতব িবমূঢ় অৱ াত
ৰ আেছ। সমসামিয়ক সকেলা উে গ দূৰ কৰা, ভিবষ ৎ উ য়নৰ ল
িনৰূপণ কৰা
আৰু অংশ হণৰ বােব স ম হাৱা আৰু ি িতশীল িবকাশৰ বােব বতমান এই খ ৰ
কাৰেণ দৰকাৰ এখন
আৰু সংহত আইন।
সমূহীয়া যুি
দশন : এক সংকটৰ সময়ত এটা খ ই ঐক ব
হাৱা পিৰলি ত
হেছ। িক
সংকট পাৰ হ যাৱাৰ িপছেতই ঐক ভািঙ গেছ। চৰকাৰৰ ারা
এফিচআৰএ-ৰ অধীনত ব াপক হাৰত অনু াপ বািতল, পুৰিণ প ীকৰণ আইন
আিদৰ বতমান অৱ াত এই খ ই ঐক ব
হাৱা আৰু ইয়াৰ ি িতশীলতাৰ বােব
সমূহীয়াভােব যুি
দশন আৰু দািয় শীল সামািজক উ য়নৰ িদেশ কাম কিৰবৈল
এনিজও িবলকাকক উৎসািহত কৰা পিৰেবশ অজনৰ লে েৰ এই খ
ঐক ব
হাৱােটা এক জৰুৰী েয়াজন।
িবিবধ অংশীদাৰীৰ যাগদান : এইেটা অনুভৱ কিৰব পৰা গেছ য যিদ সকেল
যাগদান কিৰব পৰা যায় তেনহেল আইন ৰূপায়ণৰ
ত এলািন িবপদ িতেৰাধ
কিৰব পািৰ। সেয় চৰকাৰােসৱী সংগঠনৰ পাৰি ৰক স কই হওক অথবা
ােসৱী সংগঠন-কপেৰটৰ পাৰ িৰক স কই হওক, অথাৎ
ােসৱী
সংগঠনসমূহ-চৰকাৰ-কপেৰট এই িতিনটাৰ অংশ হণ সহ ম ই হওক, ব িবধ
অংশীদাৰীৰ ম গিড় তালােটা দৰকাৰ। তদুপিৰ িনৰ ৰ স দায় আৰু িমিডয়াৰ
সেত সংেযাগ থািকব লািগব। আটাইেবাৰ প ৰ পিৰেবশৰ বােব চৰম অপিৰহায। এই
পিৰেৱশই িপছত ি িতশীল িবকাশৈল ল যায়।
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পূব িনধািৰত সুশাসন ি িতমাপ :
ােসৱী খ ৰ বােব সুশাসনৰ চৰকাৰৰ াৰা
িনধািৰত মান থািকব লািগব। মানসমূহৰ িত আনুগত সংগঠন-িবলাকৰ িনজাৈক
সততাৰ মাণ হব আৰু লগেত এই িবষয়েটা তওঁেলাকৰ ৱৱছাইেটােতা ঘাষণা কিৰব
পােৰ।
িনয় ণৰ সবজনীন ীকৃ িত : সুশাসন আৰু দায়ব তাৰ ি িতমাপ (য’ত সাংগঠিনক
আৰু শাসনেকা সামিৰ লাৱা হেছ) িচি ত আৰু সং ািয়ত কৰা হেছ। তওঁেলােক
চৰকাৰ, স দায়, বৰঙিণ দাতা আিদেক ধিৰ সকেলা অংশীদাৰৰ পৰা তওঁেলােক
ীকৃ িত পাব লািগব।
অিভেযাগ িন ি কৰণ ব ৱ া শি শালী কৰা : এই খ ই মুখামুিখ হাৱা আন এক
ধান সমস া হেছ অিভেযাগ িন ি কৰণ ব ৱ া নােহাৱা হ পৰা। এই খ ই
চৰকাৰৰ অিভেযাগ/ইছু সমূহ চাৱািচতাৰ বােব এজন নােডল িবষয়া সহ শি শালী
অিভেযাগ িন ি কৰণ ব ৱ া গিঢ় তু িলবৈল অনুেৰাধ জনাইেছ। ইয়াৰ বােব
যথাযথভােব িনৰূপণ কৰা িন ি কৰণৰ সময় িনধািৰত থািকব লািগব আৰু ইয়াৰ
অন থা হেল গিতশীল প িতৰ বােব এক ব ব াও থািকব লািগব।
ক আৰু সংি
ৰাজ সৰকাৰৰ পযায়াৰ নােডল এেজি গঠন : এই খ ৰ সেত
সংি
ইছু েবাৰ িন ি ৰ বােব এক নােডল এেজি
গিঢ় তু িলবৈল চৰকাৰসমূহৰ
ওচৰত সমূহীয়াভােৱ আেবদন কিৰব লািগব। জনসাধাৰেণ সহেজ পাব পৰাৈক এই খ ই
বািষক কামকাজৰ এক িতেবদন তয়াৰ কিৰব লািগব।
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ সামথ িনমাণ : এই খ ক
িত
কৰা িবিধসমূহ
সইেবাৰৰ ৰূপায়ণৰ
ত বা ৱ উে গিবলাক স েক বতমান কােনা উপলি
কািৰকৰী/িডিজেটল দ তাৰ অভাৱত সমস ািবলাক ব ণ বািঢ় গেছ।
তওঁেলাকক
িত
কৰা িবিভ আইনৰ িবষেয় উপলি িনয়িমত িভি ত
কিৰবৈল আৰু লগেত তওঁেলাকৰ কািৰকৰী সামথ শি শালী কিৰবৈল এই
সামথ িনমাণ কৰােটা দৰকাৰ।
ােসৱী সংগঠনসমূহৰ কামকাজৰ ণালীব উ তকৰণ : এই খ ৰ
শি শালী কিৰবৈল অিধক দায়ব তা আৰু
তা অজন
ণালীব ভােৱ উ তকৰণৰ জিৰয়েত এই খ ৰ িডএনএ-ৰ িভতৰত
িবয়পাই িদেয়ই এয়া কৰােটা স ৱ।
ােসৱী সংগঠন িবলাকৰ
দায়ৱ তা আৰু
তাৰ িত দখােপাৱাৈক আনুগত থািকব লািগব।

আৰু
নাই।
সেয়
উ ত
খ ৰ

িব াসেযাগ তাক
কিৰব লািগব।
িনয় ণৰ ধাৰণা
উ
মানস
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ইয়াৰ লগেত শি শালী সাংগঠিনক আৰু শাসন ি তমাপ অজনৰ জিৰয়েত এটা খ ই
তওঁেলাকৰ িব ীয় আৰু কমসূচীগত ব ৱ াপনাত কেঠাৰ পযেব ণ আৰু মূল ায়ন
প িত তী

কিৰ তালা দৰকাৰ। শি শালী নিথকৰণ আৰু সময়মেত

িতেবদন দািখল

সহ এেন কায এই খ ৰ বােব পিৰপূৰক হ’ব।
খ ৰ িব ীয় ি িতশীলতা : িযেহতু চৰকােৰ িবেদশী বৰঙিণ সংেকাচন কিৰেছ,
বৰঙিণ সহায়ক কৰ ব ৱ াৰ জিৰয়েত কপেৰট আৰু ব ি

আিদৰ দেৰ অভ ৰীণ

উৎসৰ পৰা এই খ ক ধন সং হত উদগিন িদব লািগব।

কটামান বহল ি িতমাপ – এক সমথ পিৰেবশৰ িদেছ
ইছু

ত া ান

সমাধান

স মতা

দানকাৰী বিহঃপিৰেৱশ
পুৰিণ, অ চিলত
আৰু/অথবা িবেৰাধী
নীিত

আইনসমূহ ৰূপায়ণত
কামকাজ স ক য় ইছু
ভাৱমূিত উ ত কৰাৰ
েয়াজন

দায়ৱ তা আৰু
তাৰ
মানৰ িনিদ মান িনধাৰণ

এটা িবিধৰ বােব
চৰকাৰক সমূহীয়া যুি
দশন
GO-NGO পৰ ৰমুখী
তৃ ণমূল NGO/আওহতীয়া
এেলকাৰ NGO িবলাকৰ
সামথ িনমাণ
চৰকাৰ, স দায়,
িমিডয়া, বৰঙিণদাতা
NGO/CSO/VO-ৰ
সেত িবিবধ অংশীদাৰীৰ
যাগদান
ােসৱী সংগঠন
িবলাকৰ াৰা িনয় ণৰ
ীকৃিতৰ বােব চৰকাৰৰ
ওচৰত ওকালিত

সেয়

চৰকাৰ, VANI
VO–ৰ াৰা
সমিথত
চৰকাৰ
VANI

VO, চৰকাৰ,
বৰঙিণ দাতা,
কপেৰট, স দায়

চৰকাৰ

ভাৰতত

ােসৱী

েটাৰ কাৰেণ অনু ল পিৰেৱশ গিঢ় তালাৰ িদশত - এ

সমী াৰ

কটামান বহল ি িতমাপ – এক সমথ পিৰেবশৰ িদেছ
ইছু

ত া ান

সমাধান

স মতা

অভ ৰীণ পিৰেৱশ
অভ ৰীণ ব ৱ া
শি শালীকৰণ

সংগঠনৰ ব ৱ াপনা,
শাসন, িব ীয় স দ
ব ব াপনা, কমসূচী
ব ৱ াপনা আৰু
যাগােযাগৰ বােব :
উ মানৰ িত
আনুগত ৰ জিৰয়েত
দায়ৱ তা আৰু
তা
শি শালীকৰণত
NGO/CSO/VO
িবলাকৰ সামথ িনমাণ

স
িবেদশী উৎসৰ পৰা ধন
সংেকাচন

VANI

দ আহৰণৰ সুেযাগ
কপেৰট, ব ি গত
বৰঙিণদাতাৰ দেৰ ানীয়
উৎসৈল ধনৰ বােব
যাৱা
িবক উৎসৰ পৰা ধন
সং হৰ উপায় উিলয়াবৈল
VO িবলাকৰ সামথ গিঢ়
তালা
ব ি গতভােৱ ধন সং হ
কিৰবৈল উৎসািহত
কৰাৰ বােব চৰকাৰৰ
ওচৰত ওকালিত

VANI, কপেৰট

িতেৱদন
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সূ সমূহ :
1. Voluntarism and Government Policy, Programme and Assistance, edited by
Manoranjan Mohanty, Anil K. Singh
2. A Million Missions - The Non-Profit Sector in India, Mathew Cherian
3. VANI India Publication - Income Tax Act for The Voluntary Sector - A study
Report
4. Model Policy on Registration - A Study Report, VANI India Publication
5. IRMA TTl Policy Paper - Voluntary Sector in India: Challenges Opportunities
and Voices from the Field, Mathew Cherian (Chief Executive, HelpAge India)
Anupama Datta (Director, Policy Research & Development, HelpAge India)
Pratik Modi (Institute of Rural Management Anand)
Internet Sources
6. http://indianexpress.com/article/india/india-others/india-has-31-lakh-ngos-twicethe-number-of-schools-almost-twice-number-of-policemen
7. http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/Societies_Registration_Act_186O.p
df
8. http://www.incometaxindia.gov.in/Budgets20and20Bills/2015/Bill_2_2015.pdf
9. fi le:/ I IC :/Users/va niIDownloads/CBDT- Draft - Notification -Charitable-Trusts.
pdf
10. https://fcraonline.nic.in/home/PDF _Doc/fc_notice_061 02017 .pdf
11. http://www.cbec.gov.in/resourcesllhtdocscbec/gstlGST20RATE20APPROVED20BY20GST20Council206.10.2017.
pdf;jsessionid = 9099918DB7 3D7C2908C7B7C7DCDF 662D
12. http://document.ccis. nic. in/WriteReadData/CircularPortaI/D2/D02csd/lokpal-.
pdf
13. Notification No. 12/2017- Central Tax (Rate) New Delhi, the 28th June, 2017
14. www.indiacode.nic.in/acts2014/120of202014.pdf
15. www.ngosindia.com/resources/ngo_registration
16. www.livemint.com/politics/1 xq1 rJaqruWeVbf2MWmbII/Too-many-NGOs-ortoo-littleclassification.html

VANI পাবিলেকচনৰ তািলকা
































Civil Society Accountability Principles and Practice (India Toolkit) (English)
Enabling environment for Voluntary Organisations A Global Campaign (English)
Model Policies for International Good Governance in Voluntary Organizations
The Hand Book in Good Governance for the Voluntary Sector
Status of the Voluntary Sector in India A Report
Status of the Voluntary Sector in India (Primer) English & Hindi))
Civil Society Engagement in Aid Effectiveness Discourse
Changing Dynamics Between VOs and Private Sector
Involving Voluntary Organizations in Governments Plans and Projects
India's Global Footprints
India's Development Assistance: Trends, Challenges and Implications for CSOs
India's Role in the G20: A Civil Society Approach
Contribution and Challenges of Voluntary Organizations Working on Religious Minority A
Primer of the Study Report (English & Hindi)
Contribution and Challenges of Voluntary Organisations Working with Women A Primer of
the Study Report (English & Hindi)
Role and Contribution of Voluntary Organisations in Health & Nutrition A Primer of the Study
Report (English & Hindi)
Challenges of the Grassroots Voluntary Organisations A Primer of the Study Report (English
& Hindi)
Role and Contribution of Voluntary Organisations on Water & Sanitation A Primer of the
Study Report (English & Hindi)
Contribution and Challenges of Voluntary Organizations Working with Dalits A Primer of the
Study Report (English & Hindi)
Contribution of CSR on Thematic Issues of Education, Health and Nutrition, and Water and
Sanitation A Primer of the Study Report (English & Hindi)
Revisiting the National Policy on Voluntary Sector and Need for a National Policy on
Volunteering (English & Hindi)
Policy Brief of Revisiting the National Policy on Voluntary Sector and Need for A National
Policy on Volunteering (English & Hindi)
Enabling Environment of the Voluntary Sector in India A Study Report (English & Hindi)
Critical Review of Financial Inclusion - In G20 Countries with Focus on India (English & Hindi)
Bringing People in from the Cold - Ensuring Inclusive Growth in India (English & Hindi)
Corruption and Governance in India - Current Status and Way Forward (English & Hindi)
Sustainable Development in India - Review and Way Forward (English & Hindi)
India-Africa Partnership: A Civil Society Perspective (English)
Development Finance and Cooperation in SSC with Special focus on India (English & Hindi)
Status of Voluntary Organizations in Disturbed States - A Study Report (English & Hindi)
Model Policy on Registration - A Study Report (English)
Declaration for Responsible Governance & Management of VOs (Hindi & Hindi)

নাগিৰক িনেৱশ জাট স

েক (CEA)

নাগিৰক িনেৱশ জাট (CEA) : CEA হেছ নদাৰেল ছৰ বেদিশক পিৰ মা ম ালয়ৰ
(MOFA) াৰা সমিথত কৗশলগত অংশীদাৰী কমসূচী। অংশীদাৰীেয় িনধাৰণ কৰা ল
হেছ এই অংশীদাৰীৰ জিৰয়েত িচিভল ছাচাই
অেগনাইেজনচছ (CSO) আৰু
সাধাৰণভােৱ িচিভল ছাচাই েয় ‘ ােবল ছাউথ’ আৰু সামি ক
ােবল পিৰে ি ত উভয়
ত যােত ন ায়সংগত অথৈনিতক আৰু সামািজক উ য়নৰ বােব সমাজত অসাম আৰু
অন ায় াসৰ
ত বৰঙিণ আগবঢ়াব পােৰ। এই অংশীদাৰীৰ ক
হেছ তওঁেলাকৰ
স দায়ত পিৰচালক িহচােপ মিহলাক (উৎপাদনশীল) লগেত ত াবধায়ক আৰু িনিদ
চািহদা থকা উপেভা াসকল। CEA কমসূচীৰ অধীনত এটা ৰু পূণ উপায় হেছ িচিভল
ছাচাই সংগঠনিবলাকৰ কাৰেণ পিৰসৰ সৃি ত সহায় কৰা ।

ভলা ািৰ একচন নটৱক ইি য়া (VANI) স

েক

ভলা ািৰ একচন নটৱক ইি য়া হেছ
ােসৱী সংগঠনসমূহ ৰ সেবা সং া।

ােসৱী খ ৰ ম’টাৰ/ৰ ক আপু সমূহীয়া ক ৰ হ কাম কৰাৰ বােব 1988
চনত িত া কৰা হেছ।

ভাৰতৰ 25 খন ৰাজ ত 10,000 বচৰকাৰী সংগঠনৰ ভ
সািৰত হেছ।

ােসৱী খ ৰ সেত সংি
আৰু এই িবষয়ত কাশনা, গেৱষণা কায, িনব ,
ৰু পূণ নিথ আৰু তথ ৰ বােব সূ ক (িৰেছাচ চ াৰ)।
উে শ সমূহ :

টফম িহচােপ,
ােসিৱতাক উদগিন আৰু
ামূলক কাযৰ বােব পিৰসৰ সৃি ।

নটৱক িহচােপ, ভাৰতত সঁচাৈক
ামূলক কামকাজৰ ৰা ীয় এেজ া িনমাণৰ
বােব উৈমহতীয়া িবভাগীয় ইছু আৰু উে গসমূহ এক স ৃ কৰণৰ িবষেয় েচ া
চেলাৱা । তদুপিৰ ভাৰতীয়
ােসৱী খ ৰ িবিভ
েচ া আৰু উেদ াগসমূহ ৰ
সংেযাগক সহজ কৰা, িযেটা এক ঐক ব আৰু পিৰবতনৰ ি িতশীল আে ালনক
শি শালী কৰাত স ম হেছ।

এক সং া িহচােপ মূল িভি ক
ােসৱী কায আৰু িবেশষভােৱ আমাৰ সদস সকলৰ
মাজত দীঘম াদী ি িতশীলতা উ িতিবধানৰ লে
ােসৱী খ ত সুশাসনৰ

েৰ কাম কৰা। কামৰ এেলকা

েয়াগ উ ত কৰা।

নটৱক শি শালী কৰা।



এই খ ৰ

াধীন ক ক

ােসৱী খ ক

িত

কিৰ তালা।
কৰা নীিতসমূহ আৰু আইনৰ স

দশন।

ভলা ািৰ একচন নটৱক ইি য়া (VANI)
VANI হাউছ, 7 PSP পেকট
ছ ৰ – 8, াকা, নতু ন িদ ী 110 077
ফান : 011-40391661, 40391663
টিলেফ : 011-49148610
ইেমল : info@vaniindia.org Website: www.vaniindia.org

েক গেৱষণা আৰু যুি

