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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

জহয়তা ফাউদেশন আইন, ২০১৮ (খসড়া)  
 

জহয়তা ফাউদেশদনর আইনগত হিহি অহিকতর শহিশালীকরদণর উদেদে প্রণীত আইন।  
 

যেদিতু, যেদশর নারীসমাদজর অর্ থননহতক ক্ষমতায়দনর লদক্ষে হবগত ২০১৩ সাদল হে যসাসাইটিজ যরহজদেশন     

এ্োক্ট, ১৮৬০ এ্র আওতায় জদয়ন্ট স্টক যকাম্পানীজ এ্ে ফাম থদস এ্কটি স্বশাহসত ও অলািজনক প্রহতষ্ঠান 

হিসাদব ‘জহয়তা ফাউদেশন’ হনবহিত িইয়াদে;  

যেদিতু, জহয়তা ফাউদেশদনর উদেেসমূি অজথদনর জন্য ‘জহয়তা ফাউদেশন’ কর্তথক মূল্যবান স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পে অজথন কহরদব  এ্বাং িহবষ্যদত অজথদনর সম্ভাবনা রহিয়াদে;  

যেদিতু, অহজথত ও অহজথতব্য সম্পহির সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম এ্কটি স্বায়িশাহসত ও নারী উদযািা উন্নয়দন 

সিায়তাোনকারী প্রহতষ্ঠান হিসাদব জহয়তা ফাউদেশনদক স্থাহয়ত্ব প্রোদনর আবেকতা রহিয়াদে; 

যেদিতু, যেদশর সাাংহবিাহনক অঙ্গীকার হিসাদব হলঙ্গ সমতাহিহিক সমাজ )Gender Equality based 

Society) হবহনম থাদনর চলমান প্রহিয়াদক ত্বরাহিত করার লদক্ষে যেদশর নারীসমাজদক হবহিন্নমূখী ব্যবসা 

উদযাগ তর্া আয়বি থক অর্ থননহতক কম থকাদে সমৃ্পিকরদণর জন্য ব্যবসা যক্ষদে নারীর প্রহত হবদশষ অগ্রাহিকার 

প্রোদনর অপহরিার্য্থতা হবদশষিাদব অনুভূত িইদতদে, এ্বাং যেদিতু, এ্তদ্বসাংহিষ্ট হবষদয় হবদশষ হবিান করা 

সমীচীন ও প্রদয়াজনীয়;  

যসদিতু, এ্তদ্বারা হনম্নরূপ আইন করা িইল, ের্াাঃ- 
১। সাংহক্ষপ্ত হশদরানাম ও প্রারম্ভ।-  )১( এ্ই আইন, জহয়তা ফাউদেশন আইন, ২০১৮ নাদম অহিহিত িইদব। 

)২( ইিা অহবলদে কাে থকর িইদব। 

 

২। সাংজ্ঞা।- হবষয় বা প্রসদঙ্গর পহরপন্থী  না িইদল, এ্ই আইদন- 

)ক( যচয়ারম্যান’ অর্ থ ফাউদেশদনর ‘যচয়ারম্যান’; 

)খ(‘িাইস-যচয়ারম্যান’ অর্ থ ফাউদেশদনর ‘িাইস-যচয়ারম্যান’; 

(গ) ‘হনি থাহরত’ অর্ থ হবহি দ্বারা হনি থাহরত; 

)ঘ( ‘যকাম্পাহন’ অর্ থ যকাম্পাহন আইন, ১৯৯৪ )১৯৯৪ সদনর ১৮ নাং আইন( এ্র অিীদন হনবহিত; 

)ঙ( ‘যফৌজোরী কাে থহবহি’ অর্ থ  Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898); 

)চ( ‘ব্যহি’ অর্ থ যে যকান ব্যহি এ্বাং যকান প্রহতষ্ঠান, যকাম্পাহন, অাংশীোরী কারবার, ফাম থ বা অন্য যে যকান  

      সাংস্থা; 

)ে(‘হবহি’ অর্ থ এ্ই আইদনর অিীদন প্রণীত হবহি; 
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)জ( ‘প্রহবিান’ অর্ থ এ্ই আইদনর অিীদন প্রণীত প্রহবিান; 

)ঝ( ‘ফাউদেশন’ অর্ থ িারা ৩ এ্র অিীদন প্রহতহষ্ঠত ‘জহয়তা ফাউদেশন’ (JOYEETA FOUNDATION)’; 

)ঞ( ‘ব্যবস্থাপনা পহরচালক’ অর্ থ জহয়তা ফাউদেশদনর ব্যবস্থাপনা পহরচালক; 

)ট(‘নারী উদযািা’ অর্ থ বাাংলাদেদশর নাগহরক এ্বাং কমপদক্ষ ১৮ বৎসর বয়স্ক যে নারীর বা নারী সহমহতর বা  

নারী সাংগঠদনর উৎপাহেত,প্রস্তুতকৃত, প্রহিয়াজাতকৃত ও হবপণনদোগ্য এ্ক বা এ্কাহিক পণ্য বা যসবা রহিয়াদে; 

)ঠ( ‘জহয়তা প্রতীক (Joyeeta logo)’ অর্ থ তফহসদল বহণ থত জহয়তা ফাউদেশদনর প্রতীক;  

)ড( জহয়তা যেডমাকথ- জহয়তা প্রতীকই জহয়তা পণ্য ও যসবার যেডমাকথ হিসাদব গণ্য িইদব এ্বাং োিা যেডম থাক 

আইন এ্র আওতায় ২০০৯, Registrar of Patents, Designs and Trade Marks কর্তথক হনবিন 

করা োইদব ।  

)ঢ( ‘জহয়তা ব্র্যাে’ অর্ থ ফাউদেশন কর্তথক হনহে থষ্ট মান হনহিতকৃত এ্বাং ‘জহয়তা যেডমাকথ সেহলত পণ্য বা 

যসবা;   

)ণ( ‘জহয়তা পণ্য ও যসবা’ অর্ থ জহয়তা ব্র্যাদে হবপণনদোগ্য নারী উদযািার উৎপাহেত, প্রস্তুতকৃত ও 

প্রহিয়াজাত সকল মানসম্পন্ন পণ্য ও যসবা । 

)ত( ‘দবাড থ অব গিণ থরস’ অর্ থ  িারা ৮ এ্র অিীদন গঠিত জহয়তা ফাউদেশদনর ‘দবাড থ অব গিণ থরস’; 

 

৩। ফাউদেশন প্রহতষ্ঠা।– 

)১( এ্ই আইন বলবৎ িইবার পর, েতশীঘ্র সম্ভব, সরকার সরকারী যগদজদট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এ্ই আইদনর 

লক্ষে ও উদেে পূরণকদে ‘জদয়ন্ট স্টক যকাম্পানীজ এ্ে ফাম থস’ এ্ পূদব থ হনবিনকৃত জহয়তা 

ফাউদেশদনর িারাবাহিকতায় ‘জহয়তা ফাউদেশন’ (JOYEETA FOUNDATION) নাদম নারী 

উদযািা উন্নয়দন সিায়তাোনকারী প্রহতষ্ঠান হিসাদব ‘জহয়তা ফাউদেশন’ প্রহতষ্ঠা কহরদব।  

)২(  ফাউদেশদনর হনজস্ব সীলদমাির র্াহকদব। 

)৩(  ফাউদেশদনর স্থাবর/অস্থাবর সম্পহি র্াহকদব।  

)৪(  ফাউদেশদনর হবরুদে মামলা কহরবার এ্বাং ফাউদেশন অন্য কািারও হবরুদে মামলা রুজু কহরদত 

পাহরদব। 

)৫( ফাউদেশদনর প্রিান কাে থালয় ঢাকায় র্াহকদব এ্বাং ইিা, প্রদয়াজনদবাদি, বাাংলাদেদশর যে যকান স্থাদন 

শাখা কাে থালয় স্থাপন কহরদত পাহরদব।  
৫। ফাউদেশদনর লক্ষে ও উদেে।– 

)১(  ফাউদেশদনর লক্ষে ও উদেে িইদব, নারীর অর্ থননহতক ক্ষমতায়দনর মাধ্যদম বাাংলাদেদশ হলঙ্গ সমতা 

ও ন্যায়হিহিক সমাজ হবহনম থাণ প্রহিয়া ত্বরাহিতকরণ। 
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)২(  ফাউদেশদনর লক্ষে িইদব, অর্ থননহতক ক্ষমতায়দনর জন্য ব্যবসা অঙ্গদঁন নারীর প্রহত হবদশষ অগ্রাহিকার     

প্রোনাদর্ থ – 

)ক( শুধুমাে নারী উদযািাদের উৎপাহেত, প্রহিয়াজাত পণ্য ও যসবা হবপণদনর জন্য যেশব্যাপী 

‘জহয়তা’ ব্র্যাদের আওতায় এ্কটি স্বতন্ত্র নারীবািব হবপণন যনটওয়াকথ পে থায়িদম গহড়য়া যতালা; 

)খ( নারীবািব হবপণন যনটওয়থাকদক যকন্দ্র কহরয়া গ্রাম িইদত শির অবহি, উৎপােন িইদত হবপণন 

পে থন্ত হবহিন্ন পণ্য অর্বা যসবার পে থায়িদম আলাো ‘সাপ্লাই যচইন’ )Supply Chain( গহড়য়া তুহলয়া 

নারীদের সক্ষমতা বৃহের মাধ্যদম যচইদনর হবহিন্ন পে থাদয় তাঁিাদেরদক অর্ থননহতক কম থকাদে হনদয়াহজত 

করা, 

 )গ( নারীর অর্ থননহতক ক্ষমতায়দনর যক্ষদে এ্কটি হবদশষাহয়ত ও স্বাবলেী প্রহতষ্ঠান হিসাদব জহয়তা 

ফাউদেশদনর সক্ষমতা বৃহে করা;  

)ঘ( ফাউদেশদনর আওতায় কম থরত যেদশর নারী উদযািাদের ব্যবসার প্রকৃহত হিহিক প্রাহতষ্ঠাহনক 

সক্ষমতা বৃহে করা, 

)ঙ( নারী উদযািাদের সকল প্রদয়াজনীয় সিায়তা যসবা )Support Services),ব্যবসা অনুকূল পহরদবশ 

এ্বাং অনন্য, হবশ্বাসদোগ্য ও জনহপ্রয় ব্র্যাে ইদমজসি নারীবািব যিৌত বাজার কাঠাদমা গহড়য়া যতালা ; 

এ্বাং 

)চ( বহুমুখী ব্যবসা উদযাদগ নারী উদযািা সৃহষ্টর লদক্ষে প্রদয়াজনীয় প্রহশক্ষণ ও প্রদণােনামূলক 

কাে থিম গ্রিন করা। 

৬। ফাউদেশদনর মূলনীহত।- 

)১( ফাউদেশদনর উদেে ও লক্ষেসমূি অজথদনর জন্য হনম্নবহণ থত মূলনীহত অনুসরণ করা িইদব, ের্া: 

 

)ক( প্রতেক্ষিাদব ব্যবসাহয়ক উদযাদগ অাংশগ্রিদণর মাধ্যদম জহয়তা ফাউদেশন হনদজর জন্য যকান 

মুনাফা অজথন কহরদব না তদব হনজস্ব সম্পে ও সম্পহি যর্দক আয় যেমন িাড়া,সাহি থস চাজথ, রয়ালটি 

এ্বাং সরকার প্রেি হসড কোহপটাদলর লিোাংশ বা অন্যদকান উৎস িইদত প্রাপ্ত অর্ থ/তিহবল বা অনুোন 

ইতোহে মুনাফা হিসাদব গণ্য িইদব না; 

 

)খ( ফাউদেশদনর নাদম অহজথত ও িহবষ্যদত অহজথতব্য স্থাবর সম্পহি ফাউদেশদনর উদেে, লক্ষে ও 

যকৌশলগত উদেেসমূি অজথদনর জন্য ফাউদেশদনর প্রতেক্ষ মাহলকানািীদন ও হনয়ন্ত্রদণ ব্যবহৃত িইদব। 

এ্ই আইদনর অন্যে োিাই হকছু র্াকুক না যকন, এ্ই সমস্ত স্থাবর সম্পহির স্বত্ত্ব, মাহলকানা ও েখল 

স্বত্ব যকানিদমই যকান ব্যহি/ সহমহত/সাংগঠন বা প্রহতষ্ঠাদনর অনুকূদল স্থায়ীিাদব িস্তান্তর করা োইদব 

না;  

  )গ( ফাউদেশদনর যেডমাকথ ও ব্র্যাে ইদমদজর হনরাংকুশ স্বত্বাহিকারী জহয়তা ফাউদেশন িইদব;  
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)ঘ( জহয়তা ফাউদেশন ইিার যেড মাকথ ও ব্র্যাে ইদমজ হবহি দ্বারা হনি থাহরত পেহতদত উদযািাদেরদক 

ব্যবিাদরর সুদোগ প্রোন কহরদত পাহরদব; 

)২(   ফাউদেশন এ্কটি স্বায়িশাহসত প্রহতষ্ঠান হিসাদব উপদরাি মূলনীহতসমূি হনরন্তর অনুসরণ কহরদব। 

িহবষ্যত নারী উদযািাদের স্বাদর্ থ উপদরাি মূলনীহতসমূি পহরবতথদনর অদোগ্য িইদব। যকবলমাে 

জহয়তা ফাউদেশদনর প্রাহতষ্ঠাহনক অবসায়দনর যক্ষদে মূলনীহতসমূি স্বয়াংহিয়িাদব রে ও রহিত মদম থ 

গণ্য িইদব। 

৭। ফাউদেশদনর কাে থাবলী।- ফাউদেশদনর লক্ষে ও উদেে অজথনকদে ফাউদেশদনর কাে থাবলী যবাড থ অব 

গিণ থরদসর হসোন্ত দ্বারা হনি থাহরত িইদব।  

৮।  যবাড থ গঠন, ইতোহে।- )১( হনম্নবহণ থত সেস্য সমিদয়  যবাড থ গঠিত িইদব, ের্া :- 

)ক( মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালদয়র োহয়দত্ব হনদয়াহজত মন্ত্রী/প্রহতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, হেহন উিার 

যচয়ারম্যানও িইদবন; 

)খ(  সহচব, মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, হেহন উিার িাইস-যচয়ারম্যানও িইদবন; 

)গ(  অর্ থ হবিাদগর প্রহতহনহি, )যুগ্মসহচদবর নীদচ নয়( হেহন উিার সেস্যও িইদবন; 

)ঘ(  বাহণজে মন্ত্রণালদয়র প্রহতহনহি, )যুগ্মসহচদবর নীদচ নয়( হেহন উিার সেস্যও িইদবন; 

)ঙ(  হশে মন্ত্রণালদয়র প্রহতহনহি, )যুগ্মসহচদবর নীদচ নয়( হেহন উিার সেস্যও িইদবন; 

)চ(  শ্রম ও কম থসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র প্রহতহনহি, )যুগ্মসহচদবর নীদচ নয়( হেহন উিার সেস্যও িইদবন; 

)ে( স্থানীয় সরকার হবিাদগর প্রহতহনহি, )যুগ্মসহচদবর নীদচ নয়( হেহন উিার সেস্যও িইদবন; 

)জ( যচয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সাংস্থা; হেহন উিার সেস্যও িইদবন;  

          )ঝ(  মিাপহরচালক, মহিলা হবষয়ক অহিেপ্তর; হেহন উিার সেস্যও িইদবন;  

)ঞ(  সরকার কর্তথক মদনানীত নারী উন্নয়দন অবোন রদয়দে এ্বাং জাতীয়িাদব স্বীকৃত ঐরূপ অনহিক 

২/৩ )দুই/হতন( জন নারী প্রহতহনহি োঁিারা উিার সেস্যও িইদবন; 

)ট(  ব্যবস্থাপনা পহরচালক, জহয়তা ফাউদেশন, হেহন উিার সেস্য সহচবও িইদবন। 

৯। যবাদড থর কাে থপহরহি। - যবাড থ উিার োহয়ত্ব পালন ও কাে থ-সম্পােদনর যক্ষদে এ্ই আইদনর অিীদন প্রণীত হবহি, 

প্রহবিান এ্বাং সরকার কর্তথক সময় সময় প্রেি হনদে থশনা অনুসরণ কহরদব।  

১০। যবাদড থর সিা।-)১( যবাড থ প্রহত ০৬ (েয় ) মাদস কমপদক্ষ এ্কবার সিায় হমহলত িইদব এ্বাং যচয়ারম্যান 

কর্তথক হনি থাহরত তাহরখ, সময় ও স্থাদন উি সিা অনুহষ্ঠত িইদব। 
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)২(  যবাদড থর সিার যকারাদমর জন্য শূন্য পে ব্যতীত যমাট সেস্য সাংখ্যার অন্যেন এ্ক-র্ততীয়াাংশ সেদস্যর 

উপহস্থহতর প্রদয়াজন িইদব। 

)৩(  যবাদড থর সিায় সকল হবষয় উপহস্থত সেস্যদের সাংখ্যাগহরষ্ঠ যিাদট হস্থরকৃত িইদব। যবাদড থর সিায় 

প্রদতেক সেদস্যর এ্কটি কহরয়া যিাট র্াহকদব এ্বাং যিাদটর সমতার যক্ষদে সিায় সিাপহতত্বকারী ব্যহির 

এ্কটি হদ্বতীয় বা হনণ থায়ক যিাট প্রোদনর ক্ষমতা র্াহকদব। 

তদব শতথ র্াদক যে, েহে যকান হবষদয় প্রতেক্ষ বা পদরাক্ষিাদব যকান সেদস্যর স্বাদর্ থর সাংদিষ র্াদক 

তদব হতহন কারণ ব্যাখ্যা কহরয়া যিাটোদন হবরত র্াহকদবন।   

 

)৪(   যচয়ারম্যান যবাদড থর সকল সিায় সিাপহতত্ব কহরদবন এ্বাং যচয়ারম্যাদনর অনুপহস্থহতদত িাইস- 

যচয়ারম্যান উি সিায় সিাপহতত্ব কহরদবন।  

)৫(     যবাদড থর যকান কাে থ বা কাে থিারা যকবল উি যবাদড থর যকান সেস্য পদে শূন্যতার কারদণ অনবি িইদব না।  

১১। ব্যবস্থাপনা পহরচালক হনদয়াগ, ইতোহে।- )১( ফাউদেশদনর এ্কজন ব্যবস্থাপনা পহরচালক র্াহকদবন, হেহন 

সরকার কর্তথক হনযুি িইদবন। 

)২(  ব্যবস্থাপনা পহরচালক ফাউদেশদনর প্রিান হনব থািী ও এ্কজন সাব থক্ষহণক কম থচারী িইদবন। 

)৩(  ব্যবস্থাপনা পহরচালদকর চাকহরর যময়াে, পে শূন্যতা ও শতথাবলী এ্বাং কাে থাবলী হবহি দ্বারা হনি থাহরত 

িইদব। 

১২। ফাউদেশদনর কম থচারী, পরামশ থক হনদয়াগ ইতোহে ।- )১( ফাউদেশন কর্তথক অনুদমাহেত সাাংগঠহনক 

কাঠাদমা সাদপদক্ষ ফাউদেশন উিার কাে থাবলী সুষু্ঠিাদব সম্পােদনর উদেদে প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক কম থচারী 

প্রচহলত হবহি অনুসাদর হনদয়াগ কহরদত পাহরদব এ্বাং তািাদের চাকহরর শতথাবলী প্রহবিান দ্বারা হনি থাহরত িইদব। 

)২( ফাউদেশন উিার উদেে বাস্তবায়দনর লদক্ষে সামহয়কিাদব প্রদয়াজনীয় জনবল,পরামশ থক,পরামশ থক 

প্রহতষ্ঠান হনদয়াহজত কহরদত পাহরদব অর্বা আউটদসাহস থাং কহরদত পাহরদব ।  

১৩। ঋণ গ্রিদণর ক্ষমতা।-ফাউদেশদনর কাে থাবলী সম্পােদনর জন্য যবাদড থর অনুদমােনিদম ও তদ কর্তথক 

হনি থাহরত শদতথ, ফাউদেশন ঋণ গ্রিণ কহরদত এ্বাং প্রদোজে শতথাবলীর অহিন উি ঋণ পহরদশাদির জন্য 

ফাউদেশন োয়ী র্াহকদব। 

১৪। তিহবল।-)১( ফাউদেশদনর এ্কটি তিহবল র্াহকদব এ্বাং উিাদত হনম্নবহণ থত উৎস িইদত প্রাপ্ত অর্ থ জমা 

িইদব, ের্া :- 
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)ক( সরকার, স্থানীয় কর্তথপক্ষ, সাংহবহিবে সাংস্থা, আন্তজথাহতক সাংস্থা, সরকাহর-যবসরকাহর এ্বাং যেশী  

হবদেশী সাংস্থা/প্রহতষ্ঠান বা অন্য যকান উৎস যর্দক প্রাপ্ত োন/অনুোন/ বৃহির )এ্নডাউদমন্ট( অর্ থ/ঋণ 

হিসাদব প্রাপ্ত/গৃহিত অর্ থ; 

)খ( ফাউদেশদনর সম্পহি বা সম্পে ব্যবস্থাপনা িইদত লব্ধ অর্ থ, হবহনদয়াগ িইদত প্রাপ্ত সুে বা 

লিোাংশ, রয়োলটি, সাহি থস চাজথ এ্বাং ফ্র্োনসাইজ ব্যবসার প্রাপ্ত লাইদসন্স হফ ও রয়ালটি ইতোহে; 

 )২( তিহবদলর সকল অর্ থ যবাদড থর অনুদমােনিদম তফহসহল ব্যাাংদক জমা রাহখদত িইদব; 

)৩( যবাড থ কর্তথক হনি থাহরত পেহতদত উি তিহবল পহরচালনা কহরদত িইদব; 

)৪( এ্ই আইদনর অিীন সম্পাহেত যকান কাে থ সাংিান্ত ব্যয়সি অন্যান্য সকল োয় ফাউদেশদনর তিহবল 

িইদত হনব থাি করা োইদব; এ্বাং 

)৫( আহর্ থক হনয়মনীহত ও হবহি-হবিান অনুসরণিদম তিহবদলর অর্ থ িইদত ফাউদেশদনর প্রদয়াজনীয় 

ব্যয় হনব থাি কহরদত িইদব। 

)৬( ফাউদেশদনর তিহবদলর প্রহতটি যলন-যেদনর যক্ষদে আহর্ থক স্বচ্ছতা ও জবাবহেহিতা হনহিত 

রাহখদত িইদব । 

১৫। বাদজট  প্রণয়ন।- ব্যবস্থাপনা পহরচালক, প্রহত বৎসর হনি থাহরত সমদয়র মদধ্য সম্ভাব্য আয়-ব্যদয়র হনহরদখ 

হনি থাহরত ফরদম প্রদতেক আহর্ থক বৎসদরর জন্য প্রাক্কহলত আয় ও ব্যয় উদেখ কহরয়া এ্কটি বাদজট প্রস্তুত 

কহরদবন এ্বাং প্রহতবের ৩০ )হেশ( জুদনর মদধ্য  উিা যবাদড থর অনুদমােদনর জন্য োহখল কহরদবন : তা 

সরকাদরর হনকট অনুহলহপ যপ্ররণ করা িইদব । 

 

১৬। হিসাবরক্ষণ ও হনরীক্ষা।- (১)  জহয়তা ফাউদেশন ের্াের্িাদব হনি থাহরত পেহতদত উিার হিসাবরক্ষণ এ্বাং 

বাহষ থক হিসাব হববরণী প্রস্তুত কহরদব। 

(২)  বাাংলাদেদশর মিা-হিসাব হনরীক্ষক ও হনয়ন্ত্রক, অতাঃপর এ্ই িারায় মিা-হিসাব হনরীক্ষক হিসাদব 

অহিহিত, প্রহত বৎসর ফাউদেশদনর হিসাব হনরীক্ষা কহরদবন।  

(৩)  উপ-িারা (২) এ্র অিীন উদেহখত হনরীক্ষা প্রহতদবেদনর উপর যকান আপহি উত্থাহপত িইদল উিা 

হনষ্পহির জন্য ফাউদেশন অহবলদে ের্াের্ ব্যবস্থা গ্রিণ কহরদব। 

(৪)  উপ-িারা (২) এ্ উহেহখত হনরীক্ষা োড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 

(President’s Order No.2 of 1973) এ্র Article 2.(1) (b) এ্ সাংজ্ঞাহয়ত চাট থাড থ এ্কাউনদটন্ট দ্বারা 

ফাউদেশদনর হিসাব হনরীক্ষা করা োইদত পাদর এ্বাং এ্তদুদেদে ফাউদেশন এ্ক বা এ্কাহিক চাট থাড থ 

এ্কাউনদটন্ট হনদয়াগ কহরদত পাহরদব। 

(৫)  ফাউদেশদনর হিসাব হনরীক্ষার উদেদে মিা-হিসাব হনরীক্ষক হকাংবা তািার হনকট িইদত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

যকান ব্যহি বা উপ-িারা (৪) এ্র অিীন হনদয়াগকৃত চাট থাড থ এ্কাউনদটন্ট ফাউদেশদনর সকল যরকড থ, েহললাহে, 
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বাহষ থক ব্যাদলন্স হসট, নগে বা ব্যাাংদক গহচ্ছত অর্ থ, জামানত, িাোর বা অন্যহবি সম্পহি, ইতোহে পরীক্ষা 

কহরয়া যেহখদত পাহরদবন এ্বাং যচয়ারপাস থন, সেস্য, ব্যবস্থাপনা পহরচালক বা ফাউদেশদনর যে যকান কম থচারীর 

হনকট িইদত প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রি কহরদত পাহরদবন। 

(৬)  এ্ই িারার হবিানাবলী প্রদয়াদগর যক্ষদে ফাইনাহন্সয়াল হরদপাটি থাং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সদনর ১৬ নাং 

আইন) এ্র হবিানাবলী, প্রদোজে যক্ষদে, অনুসরণ কহরদত িইদব। 

 

১৭। বাহষ থক প্রহতদবেন, ইতোহে।-)১( ফাউদেশন প্রহত অর্ থ বৎসদর উিার সম্পাহেত কাে থাবলীর হববরণ সেহলত 

এ্কটি বাহষ থক প্রহতদবেন পরবতী অর্ থ বৎসদরর ৩০ যসদেেদরর মদধ্য সরকাদরর হনকট োহখল কহরদব। 

 

)২(  প্রহত অর্ থ বৎসর সমাহপ্তর পর, েতদ্রুত সম্ভব, ফাউদেশন হনরীহক্ষত হিসাদবর এ্কটি হববরণী সরকাদরর 

হনকট োহখল কহরদব। 

 

)৩(  সরকার, সময় সময় যেইরূপ হনদে থশ প্রোন কহরদব ফাউদেশন যসইরূপ প্রহতদবেন / হরদপাট থ সরকাদরর 

হনকট োহখল কহরদত বাধ্য র্াহকদব। 

১৮। পণ্য ও যসবার যক্ষদে জহয়তা প্রতীক ব্যবিার।– হবহি দ্বারা হনি থাহরত পেহতদত জহয়তা প্রতীক (Joyeeta 

logo) ব্যবহৃত িইদব। জহয়তা প্রতীকই জহয়তার পণ্য ও যসবা হবপণদনর যক্ষদে যেডমাকথ হিসাদব গণ্য িইদব ।  

১৯। গুনগতমান ও আেশ থমাো হনহিতকরণ।- পণ্য বা যসবার গুনগত ও আেশ থমান হনহিতকরণ মানেে যবাড থ 

দ্বারা হনি থাহরত িইদব।  

 

২০। জহয়তা পণ্য ও যসবা বাজারজাতকরণ।-ফাউদেশন হবহি দ্বারা হনি থাহরত পেহতদত নারী উদযািা কর্তথক 

উৎপাহেত, প্রহিয়াজাত পণ্য ও যসবা জহয়তা যেডমাদকথ বাজারজাত কহরদব। যেড 

 

২১। অপরাি এ্বাং অপরাি হবচারার্ থ গ্রিণ ,অপরাদির আমলদোগ্যতা ,জাহমনদোগ্যতা এ্বাং েে – যেডমাকথ 

আইন, ২০০৯ এ্ উহেহখত অপরািসমূি এ্ই আইদনর অিীদন অপরাি হিদসদব গণ্য িইদব এ্বাং পহরগহনত 

অপরািসমূি হবচারাদর্ থ গ্রিণ ও হবচার িইদব । এ্োড়া পহরগহনত অপরািসমূদির আমলদোগ্যতা ও 

জাহমনদোগ্যতার হবষয়সমূিও হনি থাহরত িইদব এ্বাং েহে যকান ব্যহি এ্ই আইদন পহরগহনত যকান অপরাি 

কদরন,তািা িইদল উি ব্যহি যেডমাকথ আইন, ২০০৯ অনুসাদর েহিত িইদবন । 

 

২২। হবহিমালা প্রণয়দনর ক্ষমতা।- সরকার, সরকারী যগদজদট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এ্ই আইদনর উদেে পূরণকদে 

হবহি প্রণয়ন কহরদত পাহরদব। 

 

২৩। প্রহবিান প্রণয়দনর ক্ষমতা।- এ্ই আইদনর হবিান কাে থকর কহরবার জন্য যবাড থ, প্রদয়াজন বা সমীচীন িইদল, 

সরকাদরর পূব থানুদমােনিদম এ্ই আইন ও হবহির সহিত অসামঞ্জস্য না িয় এ্ইরুপ প্রহবিান প্রণয়ন কহরদত 

পাহরদব। 
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২৪। রহিতকরণ ও যিফাজত।-  ‘জহয়তা ফাউদেশন’ এ্র অিীন-  

(ক)  কৃত যকান কাে থ বা গৃহিত ব্যবস্থা এ্ই আইদনর অিীন কৃত বা গৃহিত িইয়াদে বহলয়া গণ্য িইদব; 

(খ)  ‘জহয়তা ফাউদেশন’ কর্তথক বা উিার হবরুদে োদয়রকৃত যকান মামলা বা গৃিীত কাে থিারা বা সূহচত যে 

যকান কাে থিম অহনষ্পন্ন র্াহকদল উিা এ্মনিাদব হনষ্পন্ন কহরদত িইদব যেন উিা এ্ই আইদনর অিীন 

োদয়রকৃত বা গৃিীত বা সূহচত িইয়াদে; 

(গ)  ‘জহয়তা ফাউদেশন’ কর্তথক সম্পাহেত যকান চুহি, েহলল বা ইনস্ট্রুদমন্ট এ্মনিাদব বিাল র্াহকদব যেন 

উিা এ্ই আইদনর অিীন সম্পাহেত িইয়াদে; 

(ঘ)  জহয়তা ফাউদেশদনর সকল ঋণ, োয় ও আইনগত বাধ্যবািকতা এ্ই আইদনর হবিান অনুোয়ী যসই 

এ্কই শদতথ ফাউদেশদনর ঋণ, োয় ও আইনগত বাধ্যবািকতা হিসাদব গণ্য িইদব; 

(ঙ)  যকান চুহি বা চাকুহরর শদতথ োিা হকছুই র্াকুক না যকন, এ্ই আইন প্রবতথদনর পূদব থ ফাউদেশদনর সকল 

কম থচারী ও যে শতথািীদন চাকুহরদত হনদয়াহজত হেদলন, তািারা এ্ই আইদনর অিীন প্রণীত হবিান 

অনুোয়ী পহরবহতথত না িওয়া পে থন্ত, যসই এ্কই শদতথ ফাউদেশদনর চাকুহরদত হনদয়াহজত এ্বাং 

যক্ষেমত, বিাল র্াহকদব; এ্বাং 

(চ)  জহয়তা ফাউদেশদনর সকল সম্পে, অহিকার, ক্ষমতা, কর্তথত্ব ও সুহবিা, তিহবল, স্থাবর ও অস্থাবর 

সকল সম্পহি, নগে অর্ থ, ব্যাাংদক জমা ও হসহকউহরটিসি তিহবল এ্বাং এ্তদ সাংহিষ্ট সকল হিসাব বই, 

যরহজষ্টার, যরকড থপেসি অন্যান্য সকল েহলল-েস্তাদবজ এ্ই আইন প্রবতথদনর সদঙ্গ সদঙ্গ ফাউদেশদন 

িস্তান্তহরত এ্বাং ফাউদেশন উিার অহিকারী িইদব। 

(২)  উি ‘জহয়তা ফাউদেশন’ রহিত িওয়া সদত্ত্বও উিার অিীন প্রণীত যকান হবহি বা প্রহবিান, জারীকৃত 

যকান প্রজ্ঞাপন, প্রেি যকান আদেশ, হনদে থশ, অনুদমােন, সুপাহরশ, প্রণীত সকল পহরকেনা বা কাে থিম 

এ্বাং অনুদমাহেত সকল বাদজট উিরুপ রহিদতর অব্যবহিত পূদব থ বলবৎ র্াহকদল, এ্ই আইদনর যকান 

হবিাদনর সহিত সামঞ্জস্যপূণ থ িওয়া সাদপদক্ষ, এ্ই আইদনর অনুরুপ হবিাদনর অিীন প্রণীত, জারীকৃত, 

প্রেি এ্বাং অনুদমাহেত বহলয়া গণ্য িইদব এ্বাং যময়াে যশষ না িওয়া পে থন্ত অর্বা এ্ই আইদনর অিীন 

রহিত বা সাংদশাহিত না িওয়া পে থন্ত, বলবৎ র্াহকদব। 
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তফহসল 

(িারা ২(ড) দ্রষ্টব্য) 
 

১। জহয়তা প্রতীক (Joyeeta logo)|- বাজারজাত জহয়তার পদণ্যর যসবার যমাড়ক, যবাতল, টিন হকাংবা প্যাদকদট 

প্রেহশ থত প্রতীক িইদব হনম্নরূপ বাাংলায় ও ইাংদরহজদত দুইটি, োিার স্থান সাংকুলান সাদপদক্ষ উিয়টি অর্বা যে 

যকান এ্কটি সাো-কাদলা হকাংবা রহঙ্গন হপ্রদন্ট োপা োইদব, ের্া- 

 

                  

 

২। জহয়তা প্রতীদকর ববহশষ্ট।- অনুদচ্ছে-১ প্রেহশ থত প্রতীকটি িইদব এ্কটি বৃদির হিতদর িালকা িলুে বদণ থর 

আদরকটি বৃি, োিাদত অঙ্কদনর মাধ্যদম কমলা রদঙ্গর জহয়তা যলখা এ্বাং জহয়তা যলখাটির মধ্যকার ‘য়’ 

অক্ষরটি এ্কাহিক নারীর মুখাবয়ব এ্বাং জ্বলজ্বদল এ্কটি যচাদখর সমেদয় অহঙ্কত িইদব। যলখাটির ‘জ’ অক্ষদরর 

উপদর যোট কদর ইাংদরহজদত ‘joyeeta’ এ্বাং ‘ত’ অক্ষদরর নীদচ যোট কদর বাাংলায় ‘বাাংলার নারী’ যলখা 

র্াহকদব। 

বাাংলা প্রতীকটির বাহিদরর যলখা বৃদির উপদরর অাংদশ অি থ বৃিাকাদর ‘জহয়তা ফাউদেশন’ যলখা র্াহকদব এ্বাং 

যলখার উিয় পাদশ্বথ নীদচ সাোবৃদির চারপাদশ লাল রদঙ্গর ঘুরন্ত চি অহঙ্কত র্াহকদব এ্বাং উি চিদ্বদয়র নীদচ 

অি থ বৃিাকাদর ‘নারীদক ব্যবসা উদযাদগ সমর্ থন ও সিায়তার জন্য’ যলখা র্াহকদব। 

 

অনুরূপিাদব, ইাংদরহজ প্রতীকটির বাহিদরর বৃদির উপদরর অাংদশ অি থ বৃিাকাদর ‘Joyeeta Foundation’ যলখা 

র্াহকদব এ্বাং যলখার উিয় পাদশ্বথ নীদচ সাোবৃদির চারপাদশ লাল রদঙ্গর ঘুরন্ত চি অহঙ্কত র্াহকদব এ্বাং উি 

চিদ্বদয়র নীদচ অি থ বৃিাকাদর ‘Support & Promote Women in Business Initiatives’ যলখা র্াহকদব। 

 

৩। জহয়তা প্রতীদকর স্বত্বাহিকার হকাংবা কহপরাইট।- জহয়তা প্রতীক (Joyeeta logo) এ্র কহপরাইদটর 

স্বত্বাহিকারী িইদব জহয়তা ফাউদেশন এ্বাং জহয়তা ফাউদেশন ইিার ব্যবিার হনয়ন্ত্রণ কহরদত পাহরদব। 
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