বাংলােদশ

ীড়া িশ া

িত ান অধ ােদশ, ১৯৮৩

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
যুব ও ীড়া ম ণালয়
------------------------------------------------------------------

[ মূল ইংেরজী আইেনর অ িদত বাংলা পাঠ]
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান অধ ােদশ, ১৯৮৩
অধ ােদশ ন র ৫৮, ১৯৮৩
ীড়া িশ া িত ান াপনকে
একিট অধ ােদশ
যেহতু, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান াপন এবং ইহার সিহত সংি
বা াসি ক িবষয়ািদ স াদেনর জ ইহা
সমীচীন ও েয়াজন;
সেহতু, এ েণ,
ধান সামিরক আইন শাসক, ২৪ মাচ ১৯৮২ তািরেখর ঘাষণাবেল এবং এত ে ে
তাঁহার
উপর অিপত সকল মতাবেল িনে া অধ ােদশ ণয়ন এবং জারী কিরেত সদয় স ত হইেলনঃ-

১ । সংি

িশেরানাম ও

বতন।

( ১) এই অধ ােদশ বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান অধ ােদশ, ১৯৮৩ নােম অিভিহত হইেব।
( ২) সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা, য তািরখ িনধারণ কিরেব সই তািরেখ ইহা কাযকর হইেব।

২। সং া িবষয় বা

সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই অধ ােদেশ-

( ক) " বাড" বিলেত বাংলােদশ

ীড়া িশ া

িত ােনর বাড অব গভণরসেক বুঝাইেব;

( খ) " মহাপিরচালক" বিলেত ধারা ৮ এর অধীন িনেয়াগকৃত বাংলােদশ
মহাপিরচালকেক বুঝাইেব;
( গ) " িত ান" বিলেত ধারা ৩ এর অধীন

ািপত বাংলােদশ

( ঘ) " িনধািরত" বিলেত এই অধ ােদেশর অধীন িবিধ বা

িবধান

ীড়া িশ া

ীড়া িশ া

িত ােনর

িত ানেক বুঝাইেব;

ারা িনধািরত বুঝাইেব।

৩।

িত ান

াপন।

( ১) এই অধ ােদেশর উে
পূরণকে
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান নােম একিট ীড়া িশ া
িত ান থািকেব।
( ২) িত ানিট একিট সংিবিধব সং া হইেব যাহার ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ সীলেমাহর
থািকেব এবং াবর ও অ াপব উভয় কার স ি অজন কিরবার, অিধকাের রািখবার এবং
হ া েরর মতা থািকেব এবং উপিরউ নােম উহার নােম উহার পে বা িব ে মামলা
দােয়র করা যাইেব।

৪। সাধারণ িনেদশনা।
( ১) এই অধ ােদেশর অধীন ণীত িবিধ ও িবধানমালা সােপে ,
িত ােনর কাযাবলী পিরচালনা ও শাসন বাড
অব গভণরেসর উপর
থািকেব এবং িত ান য সকল মতা েয়াগ ও কায স াদন কিরেত পািরেব বাডও
সই সকল মতা েয়াগ ও কায স াদন কিরেত পািরেব।

৫।

বাড- িন বিণত সদ
( ক)
( খ)
( গ)
( ঘ)
( ঙ)
( চ)
( ছ)
( জ)
( ঝ)
( ঞ)

৬।

ীড়া ও সং ৃিত িবষয়ক ম ণালেয়র দািয়ে িনেয়ািজত ম ী, িযিন এই বােডর চয়ারম ানও
হইেবন;
সিচব, অথ িবভাগ, পদািধকারবেল;
সিচব, িশ া িবভাগ, পদািধকারবেল;
সিচব, ীড়া ও সং ৃিত িবভাগ, পদািধকারবেল;
ক ােডট কেলজসমুেহর পিরচালনা পষেদর চয়ারম ান, পদািধকারবেল;
চয়ারম ান, জাতীয় ীড়া িনয় ন বাড, পদািধকারবেল;
চয়ারম ান, আিম
াটস কে াল বাড, পদািধকারবেল;
মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, পদািধকারবেল;
মহা- সিচব, বাংলােদশ অিলি ক এেসািসেয়শন, পদািধকারবেল; এবং
িত ােনর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল িযিন বােডর সদ - সিচবও হইেবন।

িত ােনর কায ম।
( ক)

( খ)
( গ)
( ঘ)
( ঙ)
( চ)
( ছ)
( জ)

সম েয় বাড গিঠত হইেব, যথাঃ-

িত ােনর কাযাবলী হইেব-

দেশর কম বয়সী বালক- বািলকােদর মধ হইেত ীড়াে ে
িত িতশীর িতভা অে ষণ করা
এবং উ মাধ িমক
ণী পয সাধারণ িশ ার েযাগসহ িব ানিভি ক িনিবড় িশ েণর জ
েযাগ সৃি এবং পযা
েযাগ- িবধা দান;
উ তমােনর কাচ, রফারী এবং আ ায়ার তরীর উে ে
স াবনাময় কাচ, রফারী এবং
আ ায়ারগেণর িশ ণ দান;
িবদ মান কাচ, রফারী এবং আ ায়ারগেণর কলােকৗশলগত যাগ তা উ তমােনর করা;
আ জািতক িতেযািগতায় অংশ হেণর া ােল সকল জাতীয় দেলর উপযু
িশ ণ দান;
কাচ, রফারী ও আ ায়ারগেণর জ সািটিফেকট কাস পিরচালনা করা;
খলাধুলা স িকত তথ েক িহসােব কাজ করা;
বই, সামিয়কী, বুেলিটন এবং খলাধূলা স িকত হালনাগাদ তথ
কাশ করা; এবং
এই অধ ােদেশর উে
পূরণকে
িত ােনর কাযাবলী পিরচালনা কিরেত অ া যাবতীয়
কায ম হণ এবং ঐ সকল িবষয়ািদর সিহত সংি
এবং উ ুত কাযাবলী স াদন করা।

৭।

বােডর সভা।

( ১)

বােডর সভা িনধািরত ােন, সমেয় ও কাের অ ি ত হইেবঃ
তেব শত থােক য, এই প িনধািরত না হওয়া পয চয়ারম ান কতৃক িনধািরত সমেয় ও ােন এই প সভা
অ ি ত হইেব।
বােডর সভায় কারাম গঠেনর জ নূ্যনপে চারজন সদ
উপি ত থািকেত হইেব।
বােডর সকল সভায় চয়ারম ান সভাপিত কিরেবন এবং তাঁহার অ পি িতেত সভায় উপি ত সদ গেণর মধ
হইেত তাহােদর িস া অ যায়ী একজন সদ
সভাপিত কিরেবন।
বােডর কান সভায় েত ক সদে র একিট কিরয়া ভাট থািকেব, এবং ভােটর সমতার
ে
চয়ারম ােনর
একিট ি তীয় বা িনণয়ক ভাট থািকেব।
বাড গঠেনর িট বা উহােত কান শূণ তা রিহয়ােছ ধুমা এই কারেণ বােডর কান কায বা কাযধারা
বআইিন হইেব না বা তৎস েক কান
উ াপন করা যাইেব না।

( ২)
( ৩)
( ৪)
( ৫)

৮। মহাপিরচালক( ১) িত ােন একজন মহাপিরচালক থািকেবন িযিন সরকার কতৃক িনধািরত শতা যায়ী িনযু হইেবন।
( ২) মহাপিরচালক একজন পূণকালীন কমকতা হইেবন এবং িত ােনর ধান িনবাহী িহসােব দািয় পালন
কিরেবন;
( ৩) এই অধ ােদেশর িবধানাবলী সােপে , মহাপিরচালক িত ােনর সাধারণ কাজকম এবং তহিবল
পিরচালনা কিরেবন এবং িত ােনর সাধারণ পিরচালনা ও বাড কতৃক ণীত নীিতমালা বা বায়েনর
জ দায়ী থািকেবন।
( ৪) বাড কতৃক যই প দািয় অিপত হইেব বা যই প দািয় িনধািরত হইেব মহাপিরচালক তদ যায়ী
কায ম হণ কিরেবন এবং কাযািদও পালন কিরেবন।

৯। কমকতা, িনেয়াগ, ইত ািদ।
সরকার কতৃক সময় সময় দ িবেশষ বা সাধারণ আেদশ সােপে ,
িত ান ইহার
ু পিরচালনার জ
েয়াজনীয় িবেবচনা কিরেল িনধািরত শেত কমকতা এবং অ া কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

১০। কিমিট
বাড ইহার কাযাবলী পিরচালনায় সহেযািগতা কিরেত যই প কিমিট িনেয়াগ করা
কিমিট িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

েয়াজন িবেবচনা কিরেব সই প

১১ ।

মতা অপন

বাড, িলিখতভােব সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা, আেদেশ উে িখত পিরি িতেত ও শেত, যিদ থােক, ইহার
মতা িত ােনর চযারম ান বা অ
কান সদ
বা কমকতােক েয়ােগর িনেদশ িদেত পািরেব।

১২।
( ১)

িত ােনর তহিবল।
িত ােনর একিট িনজ তহিবল থািকেব যাহা
কায েমর ব য় িনবাহ কিরেত ব ব ত হইেব।

িত ান কত ◌ৃক এই অধ ােদেশর অধীন কান

( ২) িনে বিণতভােব তহিবল গিঠত হইেব( ক) সরকার কতৃক দ অ দান;
( খ) সরকােরর িনকট ও ানীয় সং া হইেত া ঋণ;
( গ) সরকােরর পূবা েমাদন সােপে ,
িত ান কত ◌ৃক
( ঘ) িত ান কতৃক গৃহীত অ া সকল অথ।

া

( ৩)

িত ােনর সকল অথ য কান তফিসলী ব াংেক রািখেত হইেব।

১৩।

িত ােনর বােজট।

বেদিশক ঋণ; এবং

িত ান িত আিথক বছর
র পূেব া িলত আয় ও ব েয়র িহসাব এবং সরকােরর িনকট হইেত
বছর াি রজ স াব অেথর পিরমাণ দশনপূবক বািষক বােজট সরকােরর িনকট অ েমাদেনর জ

১৪। িবিধ এবং

িবধান

ণয়েনর

মতা।

( ১) এই অধ ােদেশর িবধানাবলীর উে
( ২)

েত ক অথ
পশ কিরেব।

পূরণকে

সরকার িবিধমালা

ণয়ন কিরেত পািরেব।

িত ান এই অধ ােদেশর িবধানাবলী কাযকর কিরবার উে ে , য সকল
ে আব ক ও সমীচীন
সই সকল
ে , এই অধ ােদশ এবং ইহার অধীন ণীত িবিধমালার সিহত অসংগিতপূণ নয় এমন
িবধানমালা, সরকােরর পূবা েমাদন সােপে , ণয়ন কিরেত পািরেব।

( ৩) এই ধারার অধীন ণীত সকল িবিধ ও
সময় হইেত উহা কাযকর হইেব।

িবধানমালা সরকারী গেজেট

কািশত হইেব এবং

কােশর

১৫। স দ হ া র, ইত ািদ।
আপাততঃ বলবত কান আইন অথবা কান চুি
অথবা স িত অথবা কান আেদশ অথবা
িকছুই থা ক না কন এই অধ ােদশ বতন হইবার পর( ক) বাংলােদশ

াটস ইনি িটউট, অতঃপর উ

াপেন িভ তর যাহা

ইনি িটউট িহসােব উে িখত, - এর অি

িবলু

হইেব;

( খ) সকল কার স দ, অিধকার, মতা, কতৃক, েযাগ- িবধা এবং উ ইনি িটউেটর সকল াবর ও
অ াবর স ি এই িত ােনর িনকট হ া িরত বা
হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব;
( গ) উ ইনি িটউেটর সকল এবং য কান কােরর ঋণ, দায়ব তা এবং িত িত সরকার কতৃক
অ িবধ িনেদশ না দওয়া পয এই িত ােনর ঋণ, দায়ব তা এবং িত িত হইেব;
( ঘ) উ ইনি িটউেটর েত ক কমকতা ও কমচারী এই িত ােন বদলীকতৃ িহসােব গণ হইেবন এবং
এই িত ােন তাহােদর বদলীর অব বিহত পূেব তাহােদর জ
য সকর শতাবলী েযাজ িছল উহা
অব াহত থািকেব যতিদন পয না এই িত ােনর চা রীর অবসান হয় অথবা য পয না তাহােদর
চা রীর শতাবলী সরকােরর পূবা েমাদন সােপে
িত ান কতৃক পিরবিতত হয়ঃ
তেব শত থােক য, য কান কমকতা অথবা কমচারী এই িত ান কতৃক িনধািরত সমেয়র মেধ ,
এই িত ােন তাহার চা রী অব াহত না রািখবার ই া পাষণ কিরেত পািরেবন।

১৬।

য কান

ীড়া সং ার পিরক

বদলী।

( ১) বতমান চিলত কান আইন বা কান কার চুি প বা কান কার আেদশ, দিলল বা িব ি েত যাহা িকছুই
থা ক না কন, সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা, িনেদশ দান কিরেত পািরেব য, কান ীড়া সং ার কান
ীড়া িশ ণ ক , য নােমই পিরচািলত হউক না কন, এই িত ােন ানা িরত হইেব।
( ২) উপের উে িখত উপ- িবিধ ( ১) অ যায়ী বদলীকৃত য
দওয়া হয় , তাহাও এই িত ােন বদলীকৃত িহসােব গণ হইেব।

২৭ শ সে র, ১৯৮৩
শাম র রহমান
উপ- সিচব
বাঃসঃমুঃ- ২০০৪/ ০৫- ২৮১৯কম( িব) - ২০০ বই, ২০০৪।

- - - সমা - - -

কান পিরকে , সরকার কতৃক যিদ

কান অ দান

