( সেনর নং আইন )

যু
ব সংগঠনসমূ
েহর কায েম

অিধকতর কাযকর কিরবার লে

তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর মাধ েম উহােদরেক

যু
ব সংগঠনসমূ
েহর িনব ন এবং পিরচালনার জন িবধান
ণয়নকে

যেহত যুব সংগঠনসমূেহর কায েম

কাযকর কিরবার লে
সেহত এত
সংি

িশেরানাম ও
বতন

ারা িন

ণীত আইন

তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর মাধ েম উহােদরেক অিধকতর

যুব সংগঠনসমূেহর িনব ন এবং পিরচালনার জন িবধান করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
প আইন করা হইল :-

১। (১) এই আইন যুব সংগঠন (িনব ন এবং পিরচালনা) আইন, ২০১৫ নােম অিভিহত
হইেব।

(২) সরকার, সরকাির গেজেট
এই আইন কাযকর হইেব।

সং া

[১ এি ল, ২০১৫]

াপন ারা, যই তািরখ িনধারণ কিরেব সই তািরেখ

২। িবষয় বা সে র পিরপ ী কােনা িকছ না থািকেল, এই আইেন―
(১) “জাতীয় যুব কাউি ল” অথ ধারা ১৩ এর অধীন গিঠত জাতীয় যুব কাউি ল;
(২) “িনব ন কতৃপ ” অথ যুব উ য়ন অিধদ েরর মহাপিরচালক িকংবা তদকতৃক
মতা া

কান কমকতা;

(৩) “িনব ন সনদ” অথ িনব ন কতৃপ

কতৃক দ সনদ;

(৪) “িনবাহী পিরষদ” অথ যুব সংগঠেনর গঠনত অনুযায়ী গিঠত িনবাহী পিরষদ;
(৫) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
(৬) “যুব” অথ জাতীয় যুবনীিত অনুযায়ী যুব িহসােব িনধািরত বয়সসীমার বাংলােদেশর
য কােনা নাগিরক;

(৭) “যুব কায ম” অথ যুব সংগঠন কতৃক পিরচািলত িন -বিণত কায ম, যথা :(ক) যুবেদর শারীিরক, মানিসক ও নিতক িবকাশ, আথ-সামািজক ও সাং িতক
অব ার উ য়ন এবং তাহােদর মেধ দেশর কল াণেবাধ, কিতে ম ও মানবিহৈতষণা
সৃ করণ;

(খ) কমসং ােনর লে

যুবেদরেক ম লকামী ও দ

(গ) দহ, মন ও নিতকতা িব ংসী কমকা
যুবেদর সুর া ও পুনবাসন;

মানবস

েদ পিরণতকরণ;

এবং সকল কার সামািজক ব ািধ হইেত

(ঘ) দশ, সমাজ, পিরেবশ ও মানবকল ােণ

াধমী কায ম হণ; এবং

(ঙ) জীবনমােনর আধুিনকায়েন যুবেদর অংশ হেণ উৎসািহতকরণ ও তাহােদর মেধ
নত

েণর িবকাশসাধন;

(৮) “যুব সংগঠন” অথ যুব কায ম পিরচালনা কিরবার উে েশ যুবেদর ারা িতি ত
এমন সংগঠন যাহা অলাভজনক ও অরাজৈনিতক; এবং
(৯) “সদস ” অথ যুব সংগঠেনর সাধারণ সদস ।

আইেনর

েযাজ তা

৩।(১) আপাততঃ কাযকর অন কােনা আইেন যাহা িকছই থাকক না কন, এই আইন
কাযকর হইবার পর, উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে

এতদসংি

আইেনর অধীন যুব সংগঠেনর িনব ন ও পিরচালনা করা যাইেব না।
(২) উপ-ধারা (১) এর

াসি কতােক

ন না কিরয়া অন

অন

কােনা

কােনা আইেনর অধীন

িনবি ত কান সংগঠন বা সং া যুব কায ম পিরচালনা কিরেত ই ক হইেল এই

আইন কাযকর হইবার তািরখ হইেত ৬ (ছয়) মােসর মেধ িবিধ ারা িনধািরত প িত ও
ফরেম িনব ন কতৃপে র িনকট হইেত ীকিতপ
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ীকিতপ

হণ কিরেব।

াি র পর সংি

এই আইেনর িবধানাবিল অনুসরণ েম পিরচািলত হইেব।

যু
ব সংগঠন
িনব ন

সংগঠন বা সং ার কায ম

৪। (১) যুব সংগঠন িনব েনর উে েশ িবিধ ারা িনধািরত ফরম, প িত ও িফ দান
সােপে

িনব ন কতৃপে র িনকট আেবদন কিরেত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন
আেবদন

াি র পর িনব ন কতৃপ

স

হইেল,

াি র ৬০ (ষাট) কাযিদবেসর মেধ উহা ম র করতঃ িবিধ ারা িনধািরত

প িত ও ফরেম িনব ন সনদ দান কিরেব অথবা নাম েরর কারণ উে খপূবক উ
িস া অিবলে আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত কিরেব:
তেব শত থােক

য, বিণত সময়সীমার মেধ

আেবদনকারীেক িস া
বিলয়া গণ হইেব।

অবিহত করা না হইেল, সংি

িনব ন সনদ

দান অথবা

যুব সংগঠন িনবি ত হইয়ােছ

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কান আেবদন নাম র করা হইেল আেবদনকারী উহা
অবিহত হইবার তািরখ হইেত ৩০ (ি শ) কাযিদবেসর মেধ সরকার বরাবর আিপল
দােয়র কিরেত পািরেব।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসাের দােয়রকত আিপল সরকার ৩০ (ি শ) কাযিদবেসর মেধ
িন ি কিরেব এবং উহার িস া

আেবদনকারী এবং িনব ন কতৃপে র িনকট

কিরেব।

রণ

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সরকার কতৃক দ িস া চড়া বিলয়া গণ হইেব।

যু
ব সংগঠেনর
কায ম

পিরচালনা,
ইত ািদ

৫। (১) িনব ন সনদ, বা

মত,

কায ম পিরচালনা করা যাইেব না :

ীকিতপ

ব িতেরেক কােনা যুব সংগঠেনর

তেব শত থােক য, কােনা যুব সংগঠেনর িনব েনর আেবদন নাম র হইেল উ
আেবদন নাম র হওয়ার তািরখ হইেত ৯০ (ন ই) কমিদবস বা,

মত, ধারা ৪ এর

উপ-ধারা (৩) এর অধীন কােনা আিপল দােয়র করা হইেল উহা িন ি না হওয়া পয
সংি

সংগঠন উহার কায ম পিরচালনা কিরেত পািরেব।

(২) Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(j) ত
সং ািয়ত য কান Scheduled Bank এ যুবসংগঠেনর নােম, গঠনত
পিরচালনার জন , এক
হইেব।

িনব েনর

শতাবিল, ইত ািদ

একাউ

অনুযায়ী

থািকেত হইেব যাহােত উহার সমুদয় অথ জমা

৬। (১) যুব সংগঠন িহসােব িনবি ত হইেত হইেল সংগঠেনর িন বিণত শতাবিল পূরণ
কিরেত হইেব, যথা :

(ক) সদস গণেক যুব হইেত হইেব;
(খ) যুব কায েমর সিহত সংি
(গ) নােমর সােথ ‘যুব’ শ

তা থািকেত হইেব;

সংযু

থািকেত হইেব;

(ঘ) িবিধ ারা িনধািরত এক গঠনত এবং উ
পিরষদ থািকেত হইেব এবং,
পািরেব।

গঠনত অনুযায়ী গিঠত এক িনবাহী

েয়াজেন, উহার এক

উপেদ া পিরষদও থািকেত

(২) যুব সংগঠেনর সদস সংখ া অনূ ন ২০ (িবশ) জন হইেত হইেব এবং িনবাহী

পিরষেদর িনবািচত বা মেনানীত সদস সংখ া অনূ ন ৭(সাত) এবং অনিধক ১১(এগার)
জন হইেব।

যু
ব সংগঠেনর
গঠনত

সংেশাধন

৭। (১) িনব ন কতৃপে র অনুেমাদন হণপূবক যুব সংগঠেনর গঠনত সংেশাধন করা
যাইেব।

(২) িনব ন কতৃপ , এই আইন বা তদধীন

ণীত িবিধর সােথ সাম স পূণ হওয়া

সােপে , গঠনতে আনীত সংেশাধন অনুেমাদন কিরেব।
(৩) িনব ন কতৃপ

অনুেমািদত সংেশাধনীর এক

হইেত ১৫ (পেনর) কমিদবেসর মেধ সংি

যু
ব সংগঠেনর

িনব ন বািতল

৮। িমথ া তেথ র উপর িভি

বািতলকরণ

যুব সংগঠনেক দান কিরেব।

কিরয়া অথবা তথ

গাপন কিরয়া কােনা যুব সংগঠন

িনবি ত হইয়ােছ বিলয়া িনব ন কতৃপে র িনকট তীয়মান হইেল িনব ন কতৃপ ,
িবিধ ারা িনধািরত প িতেত, আ প
বািতল কিরেত পািরেব।

িনবাহী পিরষদ

অনুিলিপ অনুেমাদেনর তািরখ

সমথেনর সুেযাগ দান কিরয়া, উহার িনব ন

৯। (১) িনব ন কতৃপ , িলিখত আেদশ ারা, িন বিণত
পিরষদ বািতল কিরেত পািরেব, যথা:(ক) িনব ন সনদ বা,
হইেল; অথবা

ে যুব সংগঠেনর িনবাহী

মত, ীকিতপে র শত ভ করা হইয়ােছ বিলয়া মািণত

(খ) যুব সংগঠেনর জন আিথকভােব

িতকর কােনা কায বা আিথক অিনয়ম মািণত

হইেল;

(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান অনুসাের িনবাহী পিরষদ বািতল করা হইেল, িনব ন
কতৃপ

বািতলকরণ আেদশ জািরর ৩০ (ি শ) কমিদবেসর মেধ যুব সংগঠেনর

অন ান সদস েদর মধ হইেত অনিধক ৫(পঁাচ) সদস িবিশ এক
কিম

গঠন কিরেব এবং কিম

কিরেব।

অ বতীকালীন

গঠনতে উি িখত িনবাহী পিরষেদর দািয়

পালন

(৩) উপ-ধারা (১) অনুসাের বািতলকরণ আেদশ াি র ৩০(ি শ) কায িদবেসর মেধ
উহার িব ে

বািতলকত িনবাহী পিরষেদর কােনা সদস সরকার বরাবর আিপল

কিরেত পািরেবন।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসাের দােয়রকত আিপল সরকার ৬০ (ষাট) কাযিদবেসর মেধ
িন ি

হইেব।

কিরেব এবং আিপল িন ি র

ে

সরকােরর িস া

চড়া

বিলয়া গণ

(৫) উপ-ধারা (৪) অনুসাের সরকার আিপল িন ি কােল িনবাহী পিরষদ বািতল
সং া

িনব ন কতৃপে র িস া

বহাল রািখেল উ

িস া

াি র অনিধক ৪

(চার) মােসর মেধ উপ-ধারা (২) এর অধীন গিঠত অ বতীকালীন কিম েক িবিধ ারা
িনধািরত প িতেত সংি

যুব সংগঠেনর িনবাহী পিরষেদর িনবাচন স

তেব শত থােক য, উ

প সময়সীমার মেধ িনবাচন স

হইেব :

অ বতীকালীন

কিম ,

যুি স ত

কারণ

সােপে ,

কিরেত

কিরেত ব থ হইেল

িনব ন

অনুেমাদন েম পরবতী ২ ( ই) মােসর মেধ িনবাহী পিরষেদর িনবাচন স

কতৃপে র

পািরেব।

যু
ব সংগঠেনর
িবলু
ি

কিরেত

১০। (১) যিদ িনব ন কতৃপে র এই প িব াস কিরবার যুি স ত কারণ থােক য,
কান যুব সংগঠন-

(ক) এই আইন বা িবিধর পিরপ ী কায ম পিরচালনা কিরেতেছ; বা
(খ) উহার গঠনত , রা বা জন ােথর পিরপ ী কায ম পিরচালনা কিরেতেছ;

তাহা হইেল িনব ন কতৃপ , িবিধ ারা িনধািরত প িতেত, সংি
আ প

সমথেনর সুেযাগ দান করতঃ ত কতৃক দ

হইেল, সামি ক িবষেয়র উপর িভি
কিরেব।

(২) সরকার, উপ-ধারা (১) এর অধীন
সংি

াি র পর, যুি যু

যুব সংগঠন িবলুি র আেদশ দান কিরেত পািরেব এবং উ

তািরখ হইেত যুব সংগঠন িবলু

া অবসায়ন

ব ব বা তেথ স

কিরয়া সরকােরর িনকট এক

িতেবদন

যুব সংগঠনেক,

হইেব।

না

িতেবদন পশ

মেন কিরেল,

আেদশ দােনর

১১। (১) যুব সংগঠেনর িবেশষ সাধারণ সভায় উপি ত সদস েদর িতন- চতথাংশ
সদেস র িস া

অনুসাের, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত, িনব ন কতৃপে র িনকট

া অবসায়েনর জন আেবদন করা যাইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত আেবদেনর সত তা যাচাই কিরয়া িনব ন কতৃপ
স ্
ত হইেল যুব সংগঠন র অবসায়েনর আেদশ দান কিরেব।

অবসায়ক

১২। (১) কান যুব সংগঠেনর

পিরষদ

যুব সংগঠেনর অবসায়ক িনেয়াগ কিরেবন এবং উ

ইত ািদ

অবসায়েকর িনকট হইেত অ বতী িরেপাট চািহেত পািরেবন।

িনেয়াগ, িনবাহী
অকাযকর করা,

ে ধারা ১০ এর অধীন িবলুি

া অবসায়েনর আেদশ দান করা হইেল, িনব ন কতৃপ

েল অন

বা ধারা ১১ এর অধীন
কান ব ি েক সংি

ব ি েক অপসারণ কিরেত, তাহার

কান ব ি েক িনেয়াগ কিরেত এবং অবসায়ন কায ম চলাকােল

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অবসায়ক িনেয়াগ করা হইেল সংি
পিরষদ য়ংি য়ভােব বািতল হইেব।

যুব সংগঠেনর িনবাহী

(৩) অবসায়ক উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার িনেয়ােগর তািরখ হইেত সংগঠেনর সম
স

দ, য কান সাম ী, রকডপ , ইত ািদ অিবলে

তাহার অিধকার ও দখেল

আিনেব এবং সংগঠেনর িব ে উ ািপত িলিখত দাবী হণ কিরেব।

(৪) অবসায়ক, িবিধ সােপে , িনব ন কতৃপে র সিহত পরামশ েম, িন বিণত য
কান কায কিরেত এবং েয়াজনীয় আেদশ বা িনেদশ িদেত পািরেবন, যথা :―

(ক) সংগঠেনর পে
ব ব া হণ করা;

বা িবপে , মামলা দােয়র ও পিরচালনা ও অন ান আইনানুগ

(খ) অন কান ব ি
করা;

বা সংগঠেনর সিহত িবদ মান িবেরাধ আেপাষ বা মীমাংসার ব ব া

(গ) অবসায়েনর ব য় িনধারণ করা এবং যুব সংগঠেনর পিরস

দ পযা

ব য় িনবােহর উে েশ সদস েদর দায়-দািয় িনধারণ করা; এবং
(ঘ) যুব সংগঠেনর িব ে
ব নস

উ ািপত দািব তদ

করা, উহার স

েক িবেবচনামত েয়াজনীয় িনেদশ দান করা।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর সামি কতােক

না হইেল উ

দ আদায়, সং হ ও

ন না কিরয়া িনব ন কতৃপ , এই ধারার

উে শ পূরণকে , িন বিণত আেদশ দান কিরেত পািরেব, যথা:―
(ক) য তফিসিল ব াংক বা,
আমানত বা অন ান স
ব িতেরেক, উ

না কিরবার; এবং

ি

মত, ব ি র িনকট সংি

যুব সংগঠেনর তহিবল,

রিহয়ােছ, সই ব াংক বা ব ি েক, সরকােরর পূবানুমিত

তহিবল হইেত অথ উে ালন, আমানত বা স

ি

অন

(খ) যুব সংগঠেনর দনা পিরেশাধ কিরবার পর কান অথ, আমানত ও স

ানা র

দ অবিশ

থািকেল উহা সরকােরর অনুেমাদন েম, এই আইেনর অধীন িনব নকত বা ীকিতপ

া অন এক বা একািধক যুব সংগঠেনর মেধ ব ন বা অন ভােব িন ি কিরবার।

জাতীয় যু
ব

কাউি ল গঠন

১৩। জাতীয় পযােয় যুব সংগঠনসমূেহর উ য়েন পৃ েপাষকতা দান এবং উহােদর
কায ম সম য় কিরবার জন সরকার জাতীয় যুব কাউি ল নােম এক কাউি ল গঠন

কিরেব এবং উহার কাঠােমা, কাযপ িত ও ব ব াপনাসহ আনুষি ক িবষয়ািদ িবিধ ারা
িনধািরত হইেব।

িনব ন সনদ বা

১৪।যিদ কান ব ি

ব িতেরেক

অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদ

ীকিতপ

যু
বসংগঠন

পিরচালনার দ

িমথ া তথ

ীকিতপ

ধারা ৫ (১) এর িবধান ল

ন কিরয়া, িনব ন সনদ, বা

মত,

ব িতেরেক কােনা যুব কায ম পিরচালনা কেরন, তাহা হইেল িতিন

উভয়দে দি ত হইেবন।

১৫। যুব সংগঠেনর কান সদস -

অথবা অনিধক ৫০ (প াশ) হাজার টাকা অথদ

বা

দান, ব ি

গত

বা রাজৈনিতক
দলীয় ােথ
সংগঠেনর

ব বহার, ইত ািদর
দ

(ক) িনব ন কতৃপে র িনকট পশকত কান
অবগিতর জন

িতেবদেন অথবা সবসাধারেণর

কািশত তেথ উে শ েণািদতভােব বা

আ য় হণ কিরয়া থািকেল;
(খ) ব ি
স

বা রাজৈনিতক দলীয়

দ ব বহার কিরেল; বা

(গ) িনব ন কতৃপ

তদকতৃক যািচত তথ

াতসাের িমথ া বা তারণার

ােথ যুব সংগঠন অথবা উহার অথ বা অন

কতৃক গৃহীত কান পদে েপ হ ে প বা বাধার সৃ
দান কিরেত অ ীকার কিরেল

উহা অপরাধ িহসােব গণ হইেব এবং ত

কান

কিরেল বা

ন িতিন অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদ

অথবা অনিধক ৫০ (প াশ) হাজার টাকা অথদ বা উভয়দে দি ত হইেবন।

অপরাধ

িবচারােথ হণ

িবচার, ইত ািদ

১৬। কােনা আদালত, িনব ন কতৃপ

বা তদকতৃক

কিরেব না।

১৭। Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা িকছই
থাকক না কন, এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ থম

িনরী

াও

িতেবদন

িণর জিডিশয়াল ম ািজে ট

মত, মে াপিলটন ম ািজে ট কতৃক িবচায হইেব এবং দাষী সাব

এই আইেন অনুেমািদত য কান দ আেরাপ করা যাইেব।

ণ,

কােনা কমকতার

িলিখত অিভেযাগ ব তীত, এই আইেনর অধীন সংঘ ত কােনা অপরাধ িবচারােথ হণ

বা,

িহসাবর

মতা া

১৮। (১)

ব ি েক

েত ক যুব সংগঠন যথাযথভােব উহার িহসাবর ণ কিরেব এবং িহসােবর

বািষক িববরণী

ত কিরেব।

(২) িবিধ ারা িনধািরত প িতেত িত বৎসর সংগঠেনর িহসাব িনরী া কিরেত হইেব
এবং িনরী া
হইেব।

িতেবদেনর এক

(৩) িনব ন কতৃপ
অন ান স

অনুিলিপ িনব ন কতৃপে র িনকট পশ কিরেত

য কান সমেয় যুব সংগঠেনর িহসাব ও নিথপ , নগদ অথ,

ি এবং তদসং া সকল দিলল পরী া-িনরী া কিরেত পািরেব।

িবিধ

ণয়েনর

১৯। এই আইেনর উে শ পূরণকে সরকার, সরকাির গেজেট

াপন ারা, িবিধ

অ

তা

২০। এই আইেনর কান িবধান কাযকর কিরবার

তা দখা িদেল

মতা

দরীকরণ

ইংেরিজেত

অনূ
িদত পাঠ
কাশ

ণয়ন কিরেত পািরেব।

সরকার, িলিখত আেদশ
সােপে , উ

পঅ

ে

কান অ

ারা, এই আইেনর িবধানাবিলর সিহত স িতপূণ হওয়া

তা দর কিরেত পািরেব।

২১। এই আইন কাযকর হইবার পর সরকার, সরকাির গেজেট

াপন

আইেনর ইংেরিজেত অনূিদত এক িনভরেযাগ পাঠ কাশ কিরেত পািরেব।
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