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�িমকা 

 

ত� অিধকার আইন বাংলােদেশর �চিলত আইনস�েহর মে� এক� �িত�িম ও অন� আইন। 
বাংলােদেশ বত�মােন কায �কর আইনস�েহর মে� অ�সকল আইন �ণীত হেয়েছ জনগেণর ওপর �েয়াগ 
করার জ�। ত� অিধকার আইন হেলা একমা� আইন, �য� জনগণ ক��পে�র ওপর �েয়াগ কের। এ 
কারেণ ত� অিধকার আইন �ণয়ন বাংলােদেশর এক� একক ও অি�তীয় ঘটনা। আমােদর মহান 
সংিবধান জনগণেক রাে�র মািলক িহেসেব �ঘাষণা কেরেছ। রাে� জনগেণর মািলকানা �িত�াই এই 
আইেনর অ�তম ল��। িক� এখন পয �� জনগণ এই আইন স�েক� পয �া� সেচতন নয়। পাশাপািশ য�রা 
ত� �দান করেবন �সই ক��পে�র সেচতনতা ও ��িতও কাি�ত মা�া অজ�ন করেত স�ম হয়িন, যা 
ত� অিধকার আইন বা�বায়েনর জ� এক� চ�ােল�। 

ত� �দােন দািয়��া� কম �কত�া �কা� ত� �দান করেবন, �কান ত� �দান করেত িতিন বা� নন, কী 
প�ায় ত� �দান করেবন ইত�ািদ িবষেয় দািয়��া� কম �কত�ার কােছ �কােনা �িনিদ �� িনেদ �শনা থাকায় 
ত�রা অেনক ��ে� িস�া�হীনতায় �েগ থােকন। এই মানিসকতার পিরবত�ন এবং ত� �দােনর ভীিত ও 
িস�া�হীনতা �র কের ত� �দান ও �কােশর সং�িত চা� করেত সকল সরকাির দ�ের ঊ��তন 
ক��পে�র কাছ �থেক যথাযথ িদকিনেদ �শনা থাকার উপলি� �থেক ত� কিমশন এমআরিডআই-এর 
সােথ �যৗথভােব সরকােরর প�চ� ম�ণালয় এবং তােদর আওতাধীন দ�র/ সং�াস�েহর জ� 
�থমবােরর মেতা ত� অব��করণ নীিতমালা �ণয়েনর উে�াগ �হণ কের। তারই ধারাবািহকতায় 
সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ত� অব��করণ নীিতমালা �ণয়ণ করা হেয়েছ। 

ত� অব��করণ নীিতমালা �ণয়ন ও এর চচ �া জনগেণর �সবায় সংি�� �িত�ােনর সিদ�ার �মাণ 
�দয়। এ� তে� নাগিরেকর �েবশািধকার �ি�র মা�েম �িত�ােনর ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত 
করার পাশাপািশ নাগিরকগেণর আেবদেনর ��ি�েত ত� �দান বা �-�েণািদত ত� �কােশ ক��ে�র 
অভ��রীণ ��িতেক ��ঢ় কের। 

‘সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ত� অব��করণ নীিতমালা, ২০১৫’ ক��প� ক��ক �ণীত ও অ�েমািদত 
হওয়ায়, এ� দািয়��া� কম �কত�ােক িনি�� করেব এবং এ�র অ�সরণ তার জ� অেনক �ি�দায়ক 
হেব। ত� �দােনর জ� �যমন তােক কােরা অ�মিত বা অ�েমাদন িনেত হেব না, �তমিন �কােনা 
জবাবিদিহর �েখা�িখ হেত হেব না। �� দািয়��া� কম �কত�া নন, নীিতমালায় আিপল ক��প� ও 
অ�া� কম �কত�া-কম �চারীর দািয়� ও করণীয় িবষেয়ও িদকিনেদ �শনা থাকেব, যা সংি�� িবষেয় ত�েদর 
করণীয় িনধ �ারণ এবং িস�া� �হেণ ি�ধা�� �র করেব। সমাজক�াণ ম�ণালেয়র এ ত� অব��করণ 
িনেদ �িশকা সমাজক�াণ ম�ণালয় সংি�� ত� �পেত জনগেণর সহায়ক হেব এবং �দেশ জনগেণর ত� 
অিধকার িনি�ত করার মা�েম গণত� ��ঢ় িভি� পােব বেলই আমােদর িব�াস। 

 

 
(তািরক উল ইসলাম) 
সিচব 
সমাজক�াণ ম�ণালয় 
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��াপন 

ত� অিধকার আইন, ২০০৯, ত� অিধকার (ত� �কাশ ও �চার) �িবধানমালা, ২০১০ এবং ত� কিমশন হেত 
�কািশত ‘ত� অব��করণ নীিতমালা �ণয়ন সহািয়কা’ �মাতােবক ‘সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ত� 
অব��করণ নীিতমালা, ২০১৫’ এত�ারা যথাযথ ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ। অ�েমািদত নীিতমালা 
সমাজক�াণ ম�ণালয় ও সামজক�াণ ম�ণালেয়র আওতাধীন সকল দ�র/সং�াস�েহর জ� �েয়াজ� হেব। 
‘সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ত� অব��করণ নীিতমালা, ২০১৫’ অ�যায়ী সংি�� সকলেক ত� অব��করেণর 
জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। 

০২. জন�ােথ � এ আেদশ জারী করা হেলা। 

 

 
(সাইদা নাইম জাহান) 

��সিচব (বােজট ও আইিস�) 
�ফান- ৯৫৪০২৩৩ 
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০৫ নেভ�র ২০১৫ 

অ�িলিপ: �েয়াজনীয় কায �ােথ � (অ�াধীকােরর �মা�যায়ী নয়): 

1| মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, �শের বাংলা নগর, আগারগ�ও, ঢাকা 
2| অিতির� সিচব (�শাসন/ পিরক�না ও উ�য়ন), সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3| �ব�াপনা পিরচালক, জাতীয় �িতব�ী উ�য়ন ফাউে�শন, িমর�র, ঢাকা। 
4| ��সিচব (কায ��ম/�িত�ান/বােজট ও আইিস�), সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
5| িনব �াহী পিরচালক, �শখ জােয়দ িবন �লতান আল-নািহয়ান �া�, বনানী, ঢাকা। 
6| িনব �াহী সিচব, বাংলােদশ জাতীয় সমাজক�াণ পিরষদ, ই�াটন, ঢাকা। 
7| �ব�পনা পিরচালক, িনউেরা-�ডেভলপেম� �িতব�ী �র�া �া�, আগারগ�ও, ঢাকা 
8| িনব �াহী পিরচালক, শারীিরক �িতব�ী �র�া �া�, ট�ী, গাজী�র। 
9| দািয়� �া� কম �কত�া, ত� অিধকার, সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
10| উপসিচব/উপ�ধান (সকল), সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
11| মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
12| িসিনয়র সহকাির সিচব/িসিনয়র সহকাির �ধান (সকল), সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
13| সহকাির সিচব/সহকাির �ধান (সকল), সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
14| িসিনয়র ত� অিফসার ও জনসংেযাগ কম �কত�া, সমাজক�াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

অ�িলিপ: সদয় অবগিতর জ�: 

1| �ধান ত� কিমশনার, ত� কিমশন, বাংলােদশ, এফ-৪/এ, আগারগ�ও �শাসিনক এলাকা, �শের 
বাংলানগর, ঢাকা 

2| সিচব, ত� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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১.  ত� অব��করণ নীিতমালার পট�িম ও �েয়াজনীয়তা 

১.১.  ক��পে�র (ম�ণালয়/িবভাগ/কায �ালয়/দ�র/সং�া) পট�িম 

সমাজক�াণ ম�ণালয় গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর অ�তম জািতগঠন�লক ম�ণালয়। এ ম�ণালয় 
�দেশর �ঃ�, দির�, অবেহিলত, অন�সর ও �েযাগ �িবধা বি�ত ও সম�া�� প�াৎপদ জনেগা�ীেক 
�সবা �দান করেছ। ল���� এ সকল জনেগা�ীেক মানব স�েদ পিরণত কের সমাজক�াণ ম�ণালয় 
দাির��িবেমাচন, সামািজক িনরাপ�া �দােনর মা�েম �দেশর সািব �ক উ�য়েন ����ণ � �িমকা পালন 
করেছ। বাংলােদেশর সংিবধােনর অ�ে�দ ১১- গণত� ও মানবািধকার, অ�ে�দ ১৫- �মৗিলক �েয়াজেনর 
�ব�া, অ�ে�দ- ১৭ অৈবতিনক ও বা�তা�লক িশ�া, অ�ে�দ ১৮- জন�া�� ও �নিতকতা,  অ�ে�দ 
১৯- �েযােগর সমতা, অ�ে�দ- ২৯ সরকারী িনেয়াগ-লােভ �েযােগর সমতা, অ�ে�দ- ৩৮ সংগঠেনর 
�াধীনতা ইত�ািদ সাংিবধািনক অ�ীকার বা�বায়েন কাজ কের যাে�। এছাড়াও  সহ�া� উ�য়ন ল��মা�া,  
সাব �জনীন মানবািধকার সনদ ১৯৪৮, িশ� অিধকার সনদ ১৯৮৯, সবার জ� িশ�ার সাব �জনীন �ঘাষণা 
১৯৯০, জািতসংঘ �িতব�ী �ি�েদর অিধকার সনদ ২০০৬ ইত�ািদ আ�জ�ািতক সনদ ও �ঘাষণা 
বা�বায়েনও এ ম�ণালেয়র ��� অপিরসীম। সমাজক�াণ ম�ণালয় ষ� প�বািষ �কী পিরক�না, ��ি�ত 
পিরক�না- ২০২১ এবং সরকােরর িনব �াচনী �িত�িতেত �ঘািষত ‘হতদিরে�র জ� সামািজক িনরাপ�া 
�ব�নী িব�ত করা, বয়� ভাতা, �� মিহলা ভাতা �িবধােভািগেদর সং�া �ি� করা, ‘�িতব�ী �ি�র 
অিধকার ও �র�া আইন ২০১৩’  ও ‘িনউেরা-�ডেভলপেম�াল �িতব�ী �র�া �া� আইন ২০১৩’ 
বা�বািয়ত করা, �িতব�ী মা�েষর িশ�া, কম �সং�ান, চলােফরা, �যাগােযাগ সহজ, করা এবং তােদর 
সামািজক ময �াদা �িত�ার জ� িবেশষ �ব�া �নয়া, জািতসংঘ সনদ অ�যায়ী িশ� অিধকার সংর�ণ, 
‘িশ� আইন ২০১৩’ বা�বায়ন করা, পথিশ�েদর �নব �াসন ও িনরাপদ আবাসেনর �ব�া করা এবং দাির�� 
িন� �ল না হওয়া পয �� অিত দির�েদর জ� �টকসই সামািজক িনরাপ�া �ব�নী গেড় �তালা’র জ� িনরলস 
�েচ�া অ�াহত �রেখেছ।  

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ����ণ � এ ম�ণালয় বাংলােদশ সিচবালেয়র ৬ ন�র ভবেনর �তীয়, 
চ�থ � ও অ�ম তলায় অবি�ত। এ ম�ণালয় নীিত িনধ �ারণ, পিরক�না �ণয়ন, তদারিক ও �শাসিনক 
�ব�াপনার দািয়�স�হ স�াদন কের থােক। সরকােরর সমাজক�াণ-স�িক�ত িবিভ� নীিত ও পিরক�না 
বা�বায়েনর জ� অিধদ�র/দ�র/সং�া রেয়েছ। একজন ম�ী ও একজন �িতম�ীর �ন�ে� একজন সিচব, 
�জন অিতির� সিচব, িতনজন ��-সিচব, এবং কেয়কজন উপসিচব, উপ�ধান, িসিনয়র সহকারী সিচব, 
িসিনয়র সহকারী �ধান, সহকারী সিচব, সহকারী �ধান এ ম�ণালেয় কম �রত আেছন। 

ম�ণালেয়র দািয়�াবিল 

 সমাজক�াণ সং�া� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন; 

 সমােজর অন�সর জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়ন; 

 ���ােসবী সমাজক�াণ �িত�ানস�হেক িনব�ন ও সহায়তা �দান; 

 �িবধাবি�ত িশ�েদর �িতপালন, িশ�ণ, �িশ�ণ ও �নব �াসন; 

 �িতব�ী �ি�েদর িশ�ণ, �িশ�ণ ও �নব �াসন; 

 ভব�ের, আইেনর সং�েশ � আসা িশ� বা আইেনর সিহত সংঘাত জিড়ত িশ� ও সামািজক 
অপরাধ�বণ �ি�েদর উ�য়ন, অবে�ণ (�েবশন) এবং অ�া� আফটার �কয়ার সািভ �স বা�বায়ন; 

 সমাজক�াণ ম�ণালেয়র দ�র সং�ার উ�য়ন কম ��িচ ও �ক� পিরক�না ও বা�বায়েন �শাসিনক ও 
নীিতগত সহায়তা �দান এবং অথ �ায়ন ও কািরগির সহায়তার জ� উ�য়ন সহেযাগী ও দাতা সং�ার 
সে� সম�য় সাধন। 
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১.২ ত� অব��করণ নীিতমালা �ণয়েনর �যৗি�কতা/উে�� 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার জনগেণর জানার অিধকার �িত�ার মা�েম সরকাির ও �বসরকাির 
সংগঠেনর ��তা ও জবাবিদিহতা �ি�, �ন�িত �াস ও �শাসন �িত�া; জনগেণর িচ�া, িবেবক ও 
বাক�াধীনতার সাংিবধািনক অিধকার �িত�া সেব �াপির জনগেণর �মতায়েনর লে�� ত�-অিধকার 
িনি�ত করেত গত ২৯ মাচ � ২০০৯ তািরেখ ‘ত� অিধকার আইন, ২০০৯’ পাস কেরেছ। আইেনর 
কায �কর বা�বায়েনর জ� ইিতমে� ‘ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯’ এবং ত� 
অিধকার সং�া� িতন� �িবধানমালাও �ণীত হেয়েছ। 

ত� অিধকার গণতাি�ক �ব�ােক আেরা �সংহত করার অ�তম শত�। সমাজক�াণ ম�ণালয় এর 
ত� জনগেণর কােছ উ�ু� হেল সমাজক�াণ ম�ণালয় কায ��ম স�েক� জনগেণর সে�হ ও অিব�াস 
�র হেব। এেত �িত�ােনর ��তা এবং জনগেণর কােছ সকল কােজর জবাবিদিহ �িতি�ত হেব।  

জনগেণর জ� অবাধ ত��বাহ িনি�ত করার �য নীিত সরকার �হণ কেরেছ, তার সে� 
সংগিত�ণ �ভােব সরকােরর ���� �ণ � ম�ণালয়/িবভাগ/কায �ালয়/দ�র/সং�া িহেসেব সমাজক�াণ 
ম�ণালয় অবাধ ত��বােহর চচ �া িনি�ত করেত ব�পিরকর। 

ম�ণালয়/িবভাগ/কায �ালয়/দ�র/সং�া এবং অধীন� অ�া� ইউিনেট অবাধ ত��বােহর চচ �ার ��ে� 
�যন �কােনা ি�ধা�ে�র �ি� না হয়, �সজ� এক� ‘ত� অব��করণ নীিতমালা’ �ণয়ন আব�ক বেল 
মেন করেছ সমাজক�াণ ম�ণালয়। �তরাং ত� অিধকার আইন, ২০০৯, ত� অিধকার (ত� �াি� 
সং�া�) িবিধমালা ২০০৯ ও এতৎসংি�� �িবধানমালাস�েহর আেলােক ও সা�জ�তা সােপে� এই 
‘ত� অব��করণ নীিতমালা’ �ণয়ন করা হেলা। 

১.৩ নীিতর িশেরানাম 

এই নীিতমালা ‘সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ত� অব��করণ নীিতমালা ২০১৫’ নােম অিভিহত হেব। 

২. নীিতমালার িভি�   

২.১.  �ণয়নকারী ক��প�: সমাজক�াণ ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার; 

২.২.  অ�েমাদনকারী ক��প�: সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ 
সরকার; 

২.৩.  অ�েমাদেনর তািরখ: ১৫ নেভ�র ২০১৫; 

২.৪.  বা�বায়েনর তািরখ: এই নীিতমালা আগামী ৩০ নেভ�র ২০১৫ �থেক বা�বায়ন করা 
হেব; 

২.৫.  নীিতমালার �েযাজ�তা: নীিতমালা� সমাজক�াণ ম�ণালয় ও এর আওতাধীন সকল 
অিধদফতর/দ�র/সং�া/ইউিনেটর জ� �েযাজ� হেব। 
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৩. নীিতেত �ব�ত শে�র সং�া  

৩.১  ত�- ‘‘ত�’’ অেথ � সমাজক�াণ ম�ণালয় ও এর অধীন� কায �ালয়স�েহর গঠন, কাঠােমা ও 
দা�িরক কম �কা- সং�া� �য �কান �ারক, বই, নকশা, মানিচ�, �ি�, ত�-উপা�, লগ বই, 
আেদশ, িব�ি�, দিলল, ন�না, প�, �িতেবদন, িহসাব িববরণী, �ক� ��াব, আেলাকিচ�, 
অিডও, িভিডও, অি�ত িচ�, িফ�, ইেল�িনক �ি�য়ায় ��ত�ত �য �কান ইন�েম�, 
যাি�কভােব পাঠেযা� দিললািদ এবং �ভৗিতক গঠন ও �বিশ��-িনিব �েশেষ অ� �য �কান 
ত�বহ ব� বা এেদর �িতিলিপও এর অ�� �� হেব: 

 তেব শত� থােক �য, দা�িরক �নাটিশট বা �নাটিশেটর �িতিলিপ এর অ�� �� হেব না। 

৩.২  দািয়��া� কম �কত�া- ‘‘দািয়��া� কম �কত�া’’ অথ � তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন 
িন�� কম �কত�া; 

৩.৩  িবক� দািয়��া� কম �কত�া- দািয়��া� কম �কত�ার অ�পি�িতেত সংি�� দািয়� পালেনর জ� 
িন�� কম �কত�া; 

৩.৪  ‘‘ত� �দান ইউিনট’’- ‘ত� �দান ইউিনট’ অথ � সমাজক�াণ ও সমাজক�াণ ম�ণালয় 
আওতাধীন সমাজেসবা অিধদ�েরর �ধান কায �ালয় এবং এর অধীন� �কােনা �জলা কায �ালয়, 
কায �ালয়, উপেজলা কায �ালয়, িবিভ� �িত�ান এবং �জলা পয �ােয় অবি�ত িবিভ� কায �ালয় 
ইউিনটস�হ এবং সমাজক�াণ ম�ণেয়র আওতাধীন অ�া� সকল দ�র/সং�ার সদর এবং 
মাঠপয �ােয়র সকল কায �ালয়। 

৩.৫  ‘‘আপীল ক��প�’’ অথ �- (অ) �কান ত� �দান ইউিনেটর ��ে� উ� ইউিনেটর অ�বিহত 
ঊ��তন কায �ালেয়র �শাসিনক �ধান; অথবা (আ) সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ��ে� �কােনা 
ত� �দান ইউিনেটর ঊ��তন কায �ালয় না থাকেল, উ� ত� �দান ইউিনেটর �শাসিনক 
�ধান। 

৩.৬  ‘‘�তীয় প�’’ অথ � ত� �াি�র জ� অ�েরাধকারী বা ত� �দানকারী ক��প� �তীত 
অ�েরাধ�ত তে�র সে� জিড়ত অ� �কান প�। 

৩.৭  ‘‘ত� কিমশন’’ অথ � তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন �িতি�ত ত� কিমশন। 

৩.৮  ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বলেত ‘‘ত� অিধকার আইন, ২০০৯’’ �ঝােব। 

৩.৯  ‘‘তঅিব, ২০০৯’’ বলেত ‘‘ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯’’ �ঝােব। 

৩.১০  ‘‘কম �কত�া’’ অেথ � কম �চারীও অ�� �� হেব। 

৩.১১  ‘‘ত� অিধকার’’ অথ � �কােনা ক��পে�র িনকট হইেত ত� �াি�র অিধকার। 

৩.১২  ‘‘আেবদন ফরম’’ অথ � তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ �ািরত আেবদেনর ফরেমট- ফরম ‘ক’ 
�ঝােব। 

৩.১৩  ‘‘আপীল ফরম’’ অথ � তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ �ািরত আিপল আেবদেনর ফরেমট- 
ফরম ‘গ’ �ঝােব। 

৩.১৪  পিরিশ�’’ অথ � এই নীিতমালার সে� সং�� পিরিশ�। 
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৪.  তে�র ধরন এবং ধরন অ�সাের ত� �কাশ ও �দান প�িত 

সমাজক�াণ ম�ণালয়এবং এর আওতাধীন ও অধীন� ইউিনটস�েহর স�দয় ত� িনে�া� ৩� 
��ণীেত ভাগ করা হেব এবং িনধ �ািরত িবধান অ�সাের �দান, �চার বা �কাশ করা হেব: 

ক.  ��েণািদতভােব �কাশেযা� ত� 

১)  এই ধরেনর ত� সমাজক�াণ ম�ণালয়র এবং এর আওতাধীন ও অধীন� ইউিনটস�হ 
��েণািদত হেয় �না�শেবাড �, ওেয়বসাইট, �িশওর, �ি�ত বই বা �িতেবদন, িবলেবাড �, 
সাইন �বাড �, ি�কার, �পা�ার, �কেলট, িলফেলট, িনউজ �লটার, �ি�কায় িব�ি�র �াধেম 
�চারণাসহ অ�া� �হণেযা� মা�েম �কাশ ও �চার করেব। 

২)  এই ধরেনর ত� �চেয় �কান নাগিরক আেবদন করেল তখন তা চািহদার িভি�েত 
�দানেযা� ত� িহেসেব িবেবিচত হেব এবং দািয়��া� কম �কত�া িনধ �ািরত প�ায় 
আেবদনকারীেক তা �দান করেবন। 

৩)  সমাজক�াণ ম�ণালয় �িত বছর এক� বািষ �ক �িতেবদন �কাশ করেব। বািষ �ক 
�িতেবদেন তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩)-এ উি�িখত ত�স�হ সংেযাজন করেব। 

৪)  সমাজক�াণ ম�ণালয় ��েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র এক� তািলকা ��ত করেব 
এবং এবং এই নীিতমালার পিরিশে� ও সমাজক�াণ ম�ণালয় ওেয়বসাইেট �কাশ ও �চার 
করেব। 

৫)  �িত িতন মাস অ�র এই তািলকা হালনাগাদ করা হেব। 

খ.  চািহদার িভি�েত �দানেযা� ত� : 

১)  এই ধরেনর ত� �কােনা নাগিরেকর আেবদেনর ��ি�েত এই নীিতমালার ১০ ও ১১ 
অ�ে�েদ বিণ �ত প�িত অ�সরণ কের �দান করেত হেব। 

২)  সমাজক�াণ ম�ণালয় চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র এক� তািলকা ��ত করেব 
এবং এবং এই নীিতমালার পিরিশে� ও সমাজক�াণ ম�ণালয় ওেয়বসাইেট �কাশ ও �চার 
করেব। 

৩)  �িত িতন মাস অ�র এই তািলকা হালনাগাদ করা হেব। 

গ. �দান ও �কাশ বা�তা�লক নয়, এমন ত� : 

১)  এই নীিতমালার অ�া� অ�ে�েদ যা িক�ই থা�ক না �কন সমাজক�াণ ম�ণালয় এবং 
এর আওতাধীন ও অধীন� ইউিনটস�হ িনে�া� ত�স�হ �দান বা �কাশ বা �চার করেত 
বা� থাকেব না: 

(ক) �কান ত� �কােশর ফেল বাংলােদেশর িনরাপ�া, অখ�তা ও সাব �েভৗমে�র �িত 
�মিক হেত পাের এ�প ত�; 

(খ)  পররা�নীিতর �কান িবষয় যার �ারা িবেদশী রাে�র অথবা আ�জ�ািতক �কান সং�া 
বা �কান �জাট বা সংগঠেনর সােথ িব�মান স�ক� �� হেত পাের এ�প ত�; 

(গ)  �কান িবেদশী সরকােরর িনকট �থেক �া� �কান �গাপনীয় ত�; 
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(ঘ)  �কান ত� �কােশর ফেল �কান �তীয় পে�র �ি��ি�ক স�েদর অিধকার 
�িত�� হেত পাের এ�প বািণিজ�ক বা �বসািয়ক অ�িন �িহত �গাপনীয়তা িবষয়ক, 

কিপরাইট বা �ি��ি�ক স�দ (Intellectual Property Right) স�িক�ত 
ত�; 

(ঙ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান িবেশষ �ি� বা সং�ােক লাভবান বা �িত�� 
করেত পাের এ�প িনে�া� ত�, যথা :- 

(অ)  আয়কর, ��, ভ�াট ও আবগারী আইন, বােজট বা করহার পিরবত�ন সং�া� 
�কান আগাম ত�; 

(আ)  ��ার িবিনময় ও �েদর হার পিরবত�নজিনত �কান আগাম ত�; 

(ই)  �াংকসহ আিথ �ক �িত�ানস�েহর পিরচালনা ও তদারিক সং�া� �কান আগাম 
ত�; 

(চ)  �কান ত� �কােশর ফেল �চিলত আইেনর �েয়াগ বাধা�� হেত পাের বা অপরাধ 
�ি� �পেত পাের এ�প ত�; 

(ছ)  �কান ত� �কােশর ফেল জনগেণর িনরাপ�া িবি�ত হেত পাের বা িবচারাধীন 
মামলার ��ু িবচার কাজ �াহত হেত পাের এ�প ত�; 

(জ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �ি�র �ি�গত জীবেনর �গাপনীয়তা �� হেত 
পাের এ�প ত�; 

(ঝ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �ি�র জীবন বা শারীিরক িনরাপ�া িবপদাপ� হেত 
পাের এ�প ত�; 

(ঞ)  আইন �েয়াগকারী সং�ার সহায়তার জ� �কান �ি� ক��ক �গাপেন �দ� �কান 
ত�; 

(ট)  আদালেত িবচারাধীন �কান িবষয় এবং যা �কােশ আদালত বা �াই��নােলর 
িনেষধা�া রেয়েছ অথবা যার �কাশ আদালত অবমাননার সািমল এ�প ত�; 

(ঠ)  তদ�াধীন �কান িবষয় যার �কাশ তদ� কােজ িব� ঘটােত পাের এ�প ত�; 

(ড)  �কান অপরােধর তদ� �ি�য়া এবং অপরাধীর ��ফতার ও শাি�েক �ভািবত করেত 
পাের এ�প ত�; 

(ঢ)  আইন অ�সাের �কবল এক� িনিদ �� সমেয়র জ� �কােশর বা�বাধকতা রেয়েছ 
এ�প ত�; 

(ণ)  �কৗশলগত ও বািণিজ�ক কারেণ �গাপন রাখা বা�নীয় এ�প কািরগরী বা �ব�ািনক 
গেবষণাল� �কান ত�; 

(ত)  �কান �য় কায ��ম স�ণ � হওয়ার �েব � বা এ িবষেয় িস�া� �হেণর �েব � সংি�� �য় 
বা এর কায ��ম সং�া� �কান ত�; 

(থ)  জাতীয় সংসেদর িবেশষ অিধকারহািনর কারণ হেত পাের, এ�প ত�; 

(দ)  �কান �ি�র আইন �ারা সংরি�ত �গাপনীয় ত�; 

(ধ) পরী�ার ��প� বা পরী�ায় �দ� ন�র স�িক�ত আগাম ত�; 
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(ন) মি�পিরষদ বা, ���মত, উপেদ�া পিরষেদর �বঠেক উপ�াপনীয় সার-সংে�পসহ 
আ�ষি�ক দিললািদ এবং উ��প �বঠেকর আেলাচনা ও িস�া� সং�া� �কান ত�; 

  তেব শত� থােক �য, মি�পিরষদ বা, ���মত, উপেদ�া পিরষদ ক��ক �কান িস�া� 
�হীত হওয়ার পর অ��প িস�াে�র কারণ এবং �যসকল িবষেয়র উপর িভি� কের 
িস�া�� �হীত হেয়েছ তা �কাশ করা যােব; 

  আেরা শত� থােক �য, এই ধারার অধীন ত� �দান �িগত রাখার ��ে� সংি�� 
ক��প�েক ত� কিমশেনর �ব �া�েমাদন �হণ করেত হেব। 

 িব. �. : এই উপ-অ�ে�েদ ধারা ৭-এ উে�িখত �ায় সকল িবষয় �েল ধরা হেয়েছ। 

৫. ত� সং�হ, সংর�ণ ও �ব�াপনা 

ক) ত� সংর�ণ: সমাজক�াণ ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন ও অধীন� সকল ইউিনট ত� 
সংর�েণর জ� িনে�া� প�িত অ�সরণ করেব : 

(১)  নাগিরেকর ত� অিধকার িনি�ত করার লে�� সমাজক�াণ ম�ণালয় তার যাবতীয় তে�র 
ক�াটালগ এবং ইনেড� ��ত কের যথাযথভােব সংর�ণ করেব। 

(২)  �েত�ক ক��প� �য-সকল ত� কি�উটাের সংর�েণর উপ�� বেল মেন করেব �স-সকল 
ত� �ি�সংগত সময়সীমার মে� কি�উটাের সংর�ণ করেব এবং ত� লােভর �িবধােথ � 
সম� �দেশ �নটওয়ােক�র মা�েম তার সংেযাগ �াপন করেব। 

(৩)  ত� সংর�ণ ও �ব�াপনার জ� ত� অিধকার (ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা) 
�িবধানমালা, ২০১০ অ�সরণ করেব। 

খ) ত� সং�হ ও �ব�াপনা : সমাজক�াণ ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন ও অধীন� সকল ইউিনট 
ত� সং�হ ও �ব�াপনার জ� ত� অিধকার (ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা) �িবধানমালা, ২০১০ 
অ�সরণ করেব। 

গ) তে�র ভাষা :  

(১)  তে�র �ল ভাষা হেব বাংলা। ত� যিদ অ� �কান ভাষায় উৎপ� হেয় থােক তাহেল �স� 
�সই ভাষায় সংরি�ত হেব। দা�িরক �েয়ােজন ত� অ�বাদ করা হেত পাের। 

(২)  ত� �য ভাষায় সংরি�ত থাকেব �সই ভাষােতই আেবদনকারীেক সরবরাহ করা হেব। 
আেবদনকারীর চািহদার ��ি�েত �কান ত� অ�বাদ করার দািয়� ক��প� বহন করেব না। 

ঘ) তে�র হালনাগাদকরণ: সমাজক�াণ ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন ও অধীন� সকল ইউিনট 
�িতমােস ত� হালনাগাদ করেব। 
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৬. দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ 

1) তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অ�সাের সমাজক�াণ ম�ণালয় এবং এর অধীন� �েত�ক 
ত� �দান ইউিনেট একজন কের দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ করেত হেব। 

2) পরবত�েত সমাজক�াণ ম�ণালেয়র অধীেন �কান কায �ালয়/ইউিনট �িতি�ত হেল তঅআ 
২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অ�সাের উ��প ইউিনট/ইউিনটস�েহ �িতি�ত হওয়ার ৬০ িদেনর 
মে� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ করেত হেব। 

3) �িত� ইউিনেটর �শাসিনক �ধান, দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ �দেবন এবং িনেয়াগ�ত 
�েত�ক দািয়��া� কম �কত�ার নাম, পদবী, �কানা এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র ও ই-
�মইল �কানা িনেয়াগ �দােনর পরবত� ১৫ (পেনর) িদেনর মে� িনধ �ািরত ফরেমেট (ত� 
কিমশন ক��ক িনধ �ািরত ফরেমট) িলিখতভােব ত� কিমশেন ��রণ করেবন এবং ম�ণালয় 
ও উ� ইউিনেটর আিপল ক��পে�র কােছ অ�িলিপ ��রণ করেবন। 

4) তঅআ ২০০৯-এর অধীন দািয়� পালেনর �েয়াজেন �কান দািয়��া� কম �কত�া অ� �য 
�কান কম �কত�ার সহায়তা চাইেত পারেবন এবং �কান কম �কত�ার কাছ �থেক এ�প সহায়তা 
চাওয়া হেল িতিন উ� দািয়��া� কম �কত�ােক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করেত বা� 
থাকেবন। 

5) �কান দািয়��া� কম �কত�া দািয়� পালেনর �েয়াজেন অ� �কান কম �কত�ার সহায়তা চাইেল 
এবং এ�প সহায়তা �দােন �থ �তার জ� তঅআ ২০০৯-এর �কান িবধান লংিঘত হেল এই 
আইেনর অধীন দায়-দািয়� িনধ �ারেণর ��ে� উ� অ� কম �কত�াও দািয়��া� কম �কত�া বেল 
গ� হেবন। 

6) �িত� ইউিনট তার দািয়��া� কম �কত�ার নাম, পদবী, �কানা এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� 
ন�র ও ই-�মইল �কানা তার কায �ালেয়র �কা� �ােন সহেজ �ি�েগাচর হয় এমনভােব 
�দশ �েনর �ব�া করেব এবং ওেয়বসাইেট �কাশ করেব। 

ত� অব��করণ নীিতমালার পিরিশে� এই নীিতমালা �েযাজ� এমন সকল ইউিনেটর দািয়��া� 
কম �কত�ার নাম, পদবী, �কানা এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানাসহ তািলকা 
�কাশ করা হেব। �কান দািয়��া� কম �কত�া পিরবত�ন হেল ন�ন দািয়��া� কম �কত�া িনেয়ােগর ৫ 
িদেনর মে� তািলকা হালনাগাদ করা হেব। তািলকা ক��পে�র ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেব। 

৭. দািয়��া� কম �কত�ার দািয়� ও কম �পিরিধ 

ক)  তে�র জ� কােরা আেবদেনর ��ি�েত দািয়��া� কম �কত�া : 

অ)  আেবদন �হণ ও তঅিব ২০০৯ িবিধ-৩ অ�সাের আেবদনপ� �হেণর �াি� �ীকার 
করেবন; 

আ)  অ�েরাধ�ত ত� তঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও তঅিব ২০০৯ িবিধ-৪ অ�সাের 
যথাযথভােব সরবরাহ করেবন; 

ই)  ত� �দােন অপারগতার ��ে� তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তঅিব ২০০৯ িবিধ-৫ 
অ�সাের যথাযথভােব অপারগতা �কাশ করেবন। অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-
এর সােথ সাম���ণ � হেত হেব; 
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ঈ)  �কান অ�েরাধ�ত ত� দািয়��া� কম �কত�ার িনকট সরবরােহর জ� ম�দ থাকেল 
িতিন তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৬)(৭) ও তঅিব, ২০০৯ িবিধ-৮ অ�সাের উ� তে�র 
�ি�সংগত �� িনধ �ারণ করেবন এবং উ� �� অনিধক ৫ (প�চ) কায � িদবেসর 
মে� পিরেশাধ করার জ� অ�েরাধকারীেক অবিহত করেবন; 

উ)  �কান অ�েরাধ�ত তে�র সােথ �তীয় পে�র সংি��তা থাকেল দািয়��া� 
কম �কত�া তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮) অ�সাের �ব�া �হণ করেবন; 

খ)  তঅআ, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ �ািরত আেবদেনর ফরেমট/ফরম ‘ক’ সংর�ণ ও �কান 
নাগিরেকর চািহদার ��ি�েত সরবরাহ; 

গ)  আেবদন ফরম �রেণ স�ম নয়, এমন আেবদনকারীেক আেবদন ফরম �রেণ সহায়তা; 

ঘ)  �কান নাগিরেকর চািহদার ��ি�েত তােক আিপল ক��প� িনধ �ারেণ সহায়তা; 

ঙ)  স�ক ক��প� িনধ �ারেণ �ল কেরেছ, এমন আেবদনকারীেক স�ক ক��প� িনধ �ারেণ 
সহায়তা; 

চ)  �কান শারীিরক �িতব�ী �ি�র ত� �াি� িনি�ত করেত দািয়��া� কম �কত�া তােক 
উপ�� প�িতেত ত� �পেত সহায়তা করেবন। এে�ে� দািয়��া� কম �কত�া উপ�� অ� 
�কান �ি�র সহায়তা �হণ করেত পারেবন;  

ছ)  ত� সংর�ণ, �ব�াপনা ও ��েণািদত ত� �কাশ তঅআ ২০০৯-এর সােথ 
সাম���ণ �ভােব হে� িক না তা িনধ �ারেণ ক��প�েক সহায়তা �দান; 

জ)  তঅআ ২০০৯-এর সােথ সাম���ণ �ভােব বািষ �ক �িতেবদন �কােশ সহায়তা করা; 

ঝ)  তে�র জ� �া� আেবদনপ�সহ এ-সং�া� �েয়াজনীয় ত� সংর�ণ, আেবদনকারীর 
�যাগােযােগর িব�ািরত ত� সংর�ণ, ত� অব��করণ সং�া� �িতেবদন সংকিলত করা, 
ত� �� আদায়, িহসাব র�ণ ও সরকাির �কাষাগাের জমাকরণ এবং ক��প� বা ত� 
কিমশেনর চািহদার ��ি�েত এ সং�া� ত� সরবরাহ করা; ইত�ািদ। 

৮. িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ 

1) বদলী বা অ� �কান কারেণ দািয়��া� কম �কত�ার অ�পি�িতেত দািয়�পালেনর জ� 
সমাজক�াণ ম�ণালয় এবং এর অধীন� �েত�ক ইউিনেট একজন কের িবক� দািয়��া� 
কম �কত�া িনেয়াগ করেত হেব। দািয়��া� কম �কত�ার অ�পি�িতেত দািয়�পালনকালীন 
আইন অ�সাের িতিন দািয়��া� কম �কত�া িহেসেব িবেবিচত হেবন। 

2) ন�ন �িতি�ত ইউিনটস�েহ �িতি�ত হওয়ার ৬০ িদেনর মে� দািয়��া� কম �কত�ার 
পাশাপািশ িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ করেত হেব। 

3) �িত� ইউিনেটর �শাসিনক �ধান িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ �দেবন এবং 
িনেয়াগ�ত �েত�েকর নাম, পদবী, �কানা এবং, �েযাজ� ��ে�, ফ�া� ন�র ও ই-�মইল 
�কানা িনেয়াগ �দােনর ১৫ (পেনর) িদেনর মে� িনধ �ািরত ফরেমেট (ত� কিমশন ক��ক 
িনধ �ািরত ফরেমট) িলিখতভােব ত� কিমশেন ��রণ করেবন এবং ম�ণালয় ও উ� 
ইউিনেটর আিপল ক��পে�র কােছ অ�িলিপ ��রণ করেব। 

বদলী বা অ� �কান কারেণ এই পদ �� হেল, অিবলে� ন�ন িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ 
করেত হেব। 
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৯. িবক� দািয়��া� কম �কত�ার দািয়� ও কম �পিরিধ 

ক)  দািয়��া� কম �কত�ার অ�পি�তকালীন সমেয় ‘িবক� দািয়��া� কম �কত�া’ ‘দািয়��া� 
কম �কত�া’ িহেসেব দািয়� পালন করেবন; 

খ)  দািয়��া� কম �কত�া িহেসেব দািয়� পালনকালীন নীিত ৭-এ বিণ �ত ‘দািয়��া� কম �কত�ার 
দািয়� ও কম �পিরিধ’ তার জ� �েযাজ� হেব। 

১০. তে�র জ� আেবদন, ত� �দােনর প�িত ও সময়সীমা 

(১)  �কান �ি� তঅআ, ২০০৯-এর অধীন ত� �াি�র জ� সংি�� দািয়��া� কম �কত�ার কােছ 
িনধ �ািরত ফরম ‘ক’ এর মা�েম ত� �চেয় িলিখতভােব বা ইেল�িনক মা�ম বা ই-�মইেল 
অ�েরাধ করেত পারেবন। 

(২)  িনধ �ািরত ফরম সহজলভ� না হেল অ�েরাধকারীর নাম, �কানা, �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র 
এবং ই-�মইল �কানা; অ�েরাধ�ত তে�র িন� �ল এবং �� বণ �না এবং �কা� প�িতেত 
ত� �পেত আ�হী তার বণ �না �◌উে�খ কের সাদা কাগেজ বা ���মত, ইেল�িনক িমিডয়া 
বা ই-�মইেলও ত� �াি�র জ� অ�েরাধ করা যােব। 

(৩)  দািয়��া� কম �কত�া তে�র জ� �কান অ�েরাধ �াি�র তািরখ হেত অনিধক ২০ (িবশ) 
কায � িদবেসর মে� অ�েরাধ�ত ত� সরবরাহ করেবন। 

(৪)  �েব � উি�িখত উপ-অ�ে�দ (৩) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, অ�েরাধ�ত তে�র সােথ 
একািধক ত� �দান ইউিনট বা ক��পে�র সংি��তা থাকেল অনিধক ৩০ (ি�শ) কায � 
িদবেসর মে� �সই অ�েরাধ�ত ত� সরবরাহ করেত হেব। 

(৫)  অ�েরাধ�ত ত� �কান �ি�র জীবন-���, ��ফতার এবং কারাগার হেত �ি� স�িক�ত 
হেল দািয়��া� কম �কত�া অ�েরাধ �াি�র অনিধক ২৪ (চিববশ) ঘ�ার মে� উ� িবষেয় 
�াথিমক ত� সরবরাহ করেবন। 

(৬)  দািয়��া� কম �কত�া িলিখতভােব অথবা ���মত, ইেল�িনক মা�ম বা ই-�মইল এর 
মা�েম আেবদন প� �হেণর �াি� �ীকার করেবন এবং �াি� �ীকারপে� আেবদেনর 
�রফাের� ন�র, আেবদনপ� �হণকারীর নাম, পদময �াদা এবং আেবদন �হেণর তািরখ 
�◌উে�খ কের �া�র করেবন। 

(৭)  ইেল�িনক বা ই-�মইল এর মা�েম আেবদন �হেণর ��ে� ক��পে�র বরাবর আেবদন 
��রেণর তািরখই (�াি� সােপে�) আেবদন �হেণর তািরখ িহেসেব গ� হেব। 

(৮)  আেবদন পাওয়ার পর দািয়��া� কম �কত�া ত� �দােনর তািরখ এবং সময় �◌উে�খ�ব �ক 
আেবদনকারীেক �স স�েক� অবিহত করেবন এবং অ�েরাধ�ত তে�র সােথ একািধক ত� 
�দান ইউিনট বা ক��পে�র সংি��তা থাকেল দািয়��া� কম �কত�া �সই ইউিনট বা 
ক��প�েক এ স�েক� িলিখত �না�শ �দান করেবন। 

(৯)  দািয়��া� কম �কত�া �কান কারেণ অ�েরাধ�ত ত� �দােন অপারগ অথবা আংিশক ত� 
সরবরােহ অপারগ হেল অপারগতার কারণ উে�খ কের আেবদন �াি�র ১০ (দশ) কায � 
িদবেসর মে� তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল উি�িখত ফরম-‘খ’ অ�যায়ী এতি�ষেয় 
আেবদনকারীেক অবিহত করেবন। 
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 (১০)  উপ-অ�ে�দ (৩), (৪) বা (৫) এ উি�িখত সময়সীমার মে� ত� সরবরাহ করেত �কান 
দািয়��া� কম �কত�া �থ � হেল সংি�� ত� �াি�র অ�েরাধ �ত�া�ান করা হেয়েছ বেল 
গ� হেব। 

(১১)  অ�েরাধ�ত ত� �দান করা দািয়��া� কম �কত�ার িনকট যথাযথ িবেবিচত হেল এবং 
�যে�ে� �সই ত� �তীয় প� ক��ক সরবরাহ করা হেয়েছ িকংবা �সই তে� �তীয় পে�র 
�াথ � জিড়ত রেয়েছ এবং �তীয় প� তা �গাপনীয় ত� িহেসেব গ� কেরেছ �স ��ে� 
দািয়��া� কম �কত�া এ�প অ�েরাধ �াি�র ৫ (প�চ) কায � িদবেসর মে� �তীয় প�েক তার 
িলিখত বা �মৗিখক মতামত �চেয় �না�শ �দান করেবন এবং �তীয় প� এ�প �না�েশর 
��ি�েত �কান মতামত �দান করেল তা িবেবচনায় িনেয় দািয়��া� কম �কত�া 
অ�েরাধকারীেক ত� �দােনর িবষেয় িস�া� �হণ করেবন। 

(১২)  �কান ইি�য় �িতব�ী �ি�েক �কান �রকড � বা তার অংশিবেশষ জানােনার �েয়াজন হেল 
সংি�� দািয়��া� কম �কত�া �সই �িতব�ী �ি�েক ত� লােভ সহায়তা �দান করেবন এবং 
পিরদশ �েনর জ� �য ধরেনর সহেযািগতা �েয়াজন তা �দান করাও এই সহায়তার অ�� �� 
বেল গ� হেব। 

(১৩)  আইেনর অধীন �দ� তে�র �িত ��ায় ‘‘ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর অধীেন এই ত� 
সরবরাহ করা হেয়েছ’’ মেম � �ত�য়ন করেত হেব এবং তােত �ত�য়নকারী কম �কত�ার নাম, 
পদবী, �া�র ও দা�িরক সীল থাকেব। 

১১. তে�র �� এবং �� পিরেশাধ : 

(১)  �কান অ�েরাধ�ত ত� দািয়��া� কম �কত�ার িনকট সরবরােহর জ� ম�দ থাকেল িতিন 
তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল উি�িখত ফরম-‘ঘ’ অ�সাের �সই তে�র �� িনধ �ারণ করেবন 
এবং অনিধক ৫ (প�চ) কায � িদবেসর মে� �সই অথ � চালান �কাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-
১৮০৭ এ জমা কের ��জারী চালােনর কিপ তার কােছ জমা �দয়ার জ� অ�েরাধকারীেক 
িলিখতভােব অবিহত করেবন; অথবা 

(২)  দািয়��া� কম �কত�া অ�েরাধকারী ক��ক পিরেশািধত তে�র �� রিশেদর মা�েম �হণ 
করেবন এবং �া� অথ � চালান �কাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ ��জারী চালােনর 
মা�েম জমা �দেবন। 

১২. আিপল দােয়র ও িন�ি� 

আিপল ক��প� এবং আিপল প�িত [ধারা-২ (ক); ধারা ২৪ এবং িবিধ-৬] 

১২.১. আপীল ক��প�:  

ক)  উপেজলা িনব �াহী কম �কত�ার কায �ালয় ত� �দান ইউিনট হেল তার আিপল ক��প� হেবন 
�জলা �শাসক। একইভােব �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র আিপল ক��প� হেবন িবভাগীয় 
কিমশনার এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালেয়র আিপল ক��প� হেবন মি�পিরষদ 
সিচব। 

খ)  মি�পিরষদ িবভাগ ত� �দান ইউিনট হেল তার আিপল ক��প�ও হেবন মি�পিরষদ 
সিচব। 
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১২.২. আিপল প�িত  

ক)  �কান �ি� এই নীিতমালার নীিত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ িনধ �ািরত সময়সীমার মে� 
ত� লােভ �থ � হেল িকংবা দািয়��া� কম �কত�ার �কান িস�াে� সং�� হেল িকংবা 
অিতির� �� ধায � বা �হণ করেল উ� সময়সীমা অিত�া� হবার, বা ���মত, িস�া� 
লােভর পরবত� ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ �ািরত ফরম-‘গ’ 
এর মা�েম আপীল ক��পে�র কােছ আিপল করেত পারেবন। 

খ)  আিপল ক��প� যিদ এই মেম � স�� হন �য, আিপলকারী �ি�সংগত কারেণ িনিদ �� 
সময়সীমার মে� আিপল দােয়র করেত পােরনিন, তাহেল িতিন উ� সময়সীমা অিতবািহত 
হওয়ার পরও আিপল আেবদন �হণ করেত পারেবন। 

১২.৩ আিপল িন�ি�  

(1) আিপল ক��প� �কান আিপলর িবষেয় িস�া� �দােনর �েব � িনে�া� পদে�প �হণ 
করেবন, যথা :- 

(ক)  দািয়��া� কম �কত�া এবং এত�সংি�� অ�া� কম �কত�ার �নানী �হণ ; 

(খ)  আিপল আেবদেন উি�িখত সং��তার কারণ ও �ািথ �ত �িতকােরর �ি�স�হ 
িবেবচনা ; 

(গ)  �ািথ �ত ত� �দােনর সােথ একািধক ত� �দানকারী ইউিনট �� থাকেল সংি�� 
ইউিনটস�েহর �নানী �হণ। 

(২)   আিপল আেবদন �াি�র ১৫ (পেনর) িদেনর মে� আিপল ক��প�- 

(ক)  উপ-অ�ে�দ (১) এ উি�িখত পদে�পস�হ �হণ�ব �ক ত� সরবরাহ করার জ� 
সংি�� দািয়��া� কম �কত�ােক িনেদ �শ �দেবন; অথবা 

(খ)  ত�র িবেবচনায় �হণেযা� না হেল আপীল আেবদন� খািরজ করেত পারেবন। 

(৩)  আিপল ক��পে�র িনেদ �শ অ�যায়ী দািয়��া� কম �কত�া যথাস�ব �ততার সােথ �ািথ �ত 
ত� সরবরাহ করেবন তেব এই সময় তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ িনেদ �িশত সমেয়র 
অিধক হেব না অথবা ���মত িতিন ত� সরবরাহ �থেক িবরত থাকেবন। 

১৩. ত� �দােন অবেহলায় শাি�র িবধান 

১৩.১  তঅআ, ২০০৯ ও এই নীিতমালার িবিধ-িবধান সােপে� �কান দািয়��া� কম �কত�া যিদ 
�কােনা আেবদনকারীেক ত� বা এ সং�া� িস�া� �দােন �থ � হয় বা ত��াি�র �কােনা 
অ�েরাধ �হণ করেত অ�ীকার কের বা িস�া� �দােন �থ � হয় বা �ল, অস�ণ �, 
িব�ািম�কর, িব�ত ত� �দান কের বা �কান ত� �াি�র পেথ �িতব�কতা �ি� কের বা 
ত� অিধকার পিরপ�ী �কান কাজ কের তাহেল দািয়��া� কম �কত�ার এেহন কাজেক 
অসদাচরণ িহেসেব িবেবচনা করা হেব এবং সংি�� চাকরী িবিধিবধান অ�সাের তার িব�ে� 
�ব�া �হণ করা হেব। 
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১৩.২ এই নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরেণ গািফলিতর কারেণ তঅআ, ২০০৯ এর �ত�য় ঘটেল 
এবং এর কারেণ �কান কম �কত�া ত� কিমশন ক��ক শাি� �পেল তা তার �াি�গত দায় 
িহেসেব গ� হেব এবং ক��প� তার �কান দায় বহন করেব না। 

১৩.৩ ত� কিমশেনর কাছ �থেক �কান কত�কত�ার িব�ে� িবভাগীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধ �পেল 
ক��প� সংি�� িবিধ-িবধান অ�সাের যথাযথ �ব�া �হণ করেব এবং �হীত �ব�ার 
িবষেয় ত� কিমশনেক অবিহত করেব। 

১৪. ত�ািদ পিরদশ �ন এবং �কািশত �িতেবদন িব�েয়র �েযাগ 

সমাজক�াণ ম�ণালয়ও এর অধীন� সকল ইউিনট ক��ক �ণীত �িতেবদন িবনা�ে� সব �সাধারেণর 
পিরদশ �েনর জ� �ব�া �হণ করেব এবং নামমা� �ে� িব�েয়র জ� ম�দ রাখেব। 

১৫. জন����ণ � িবষেয় ��স িব�ি� 

সমাজক�াণ ম�ণালয়এবং এর আওতাধীন ও অধীন� সকল ইউিনট জন����ণ � িবষয়ািদ ��স 
িব�ি�র মা�েম অথবা অ� �কান প�ায় �চার বা �কাশ করেব। 

১৬. নীিতমালার সংেশাধন 

এই নীিতমালা সংেশাধেনর �েয়াজন হেল সমাজক�াণ ম�ণালয়৩-৫ সদ� িবিশ� এক� কিম� গঠন 
করেব। কিম� নীিতমালা অ�েমাদনকারী ক��পে�র কােছ সংেশাধেনর ��াব করেব। অ�েমাদনকারী 
ক��পে�র অ�েমাদেন নীিতমালা সংেশাধন কায �কর হেব। 

১৭. নীিতমালার ��া 

এই নীিতমালার �কান িবষেয় অ��তা �দখা িদেল নীিতমালা �ণয়নকারী ক��প� তার ��া �দান 
করেব। 
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 পিরিশ� ��া 1 

পিরিশ�-১ : দািয়��া� কম �কত�ােদর তািলকা 

সমাজক�াণ ম�ণালয় 

�ম ইউিনেটর নাম 
দািয়��া� 

কম �কত�ার নাম ও 
পদিব 

�ফান, �মাবাইল, ফ�া�,  ই-�মইল �যাগােযােগর �কানা 

১ সমাজক�াণ 
ম�ণালয়,  

সিচবালয় 

রওশন আরা �বগম 
উপসিচব (�িত�ান 
অিধশাখা) 

�ফান: +৮৮০২ ৯৫১৪১১২ (অিফস) 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৭২০ ১২০৯৮৮ 
(�ি�গত) 
ফ�া�: +৮৮০২ ৯৫১৪১১৩ 
ই-�মইল: rowsan67@gmail.com 

www.msw.gov.bd 
ভবন-৬, ক� নং- ৭০৬ , 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

আওতাধীন দ�র/সং�া/কায �ালয়স�হ 

�ম ইউিনেটর নাম 
দািয়��া� 

কম �কত�ার নাম ও 
পদিব 

�ফান, �মাবাইল, ফ�া�, ই-�মইল �যাগােযােগর �কানা 

১ সামজেসবা 
অিধদফতর 

নাজমা খা�ন 
গেবষণা ও 
�কাশনা কম �কত�া 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৯১৩৭৯৮৫ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ৫৮৮৪৬৭ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৩৭৫ 

ই-�মইল: rti@dss.gov.bd 

www.dss.gov.bd  
ই-৮/িব-১, আগারগ�ও, 
�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭, বাংলােদশ 

২ জাতীয় �িতব�ী 
উ�য়ন ফাউে�শন 

�রিশদ আলম 
�চৗ�রী (উপসিচব) 
পিরচালক (পিরঃ 
ও উ�য়ন) 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৮০৩৫০৪৭ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৫৫২ ৩৭৯৪২২ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৮০৩৫০৫৩ 
ই-�মইল: c.khurshid.a@gmail.com; 

jpufpsoskhq@gmail.com  

www.nfddp.gov.bd  
এ/২, �সকশন-১৪, িমর�র, 
ঢাকা-১২০৬, বাংলেদশ 

৩ বাংলােদশ 
জাতীয় 
সমাজক�াণ 
পিরষদ 

শরীফ �মাঃ মা�দ 
উপপিরচালক 
(�শাসন) 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৯৪৩০১৪০ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৯৭১৫৩৬৩৭৭ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯৩৩৬৭৪২ 
ই-�মইল: smashud5755@gmail.com  

www.bnswc.gov.bd/  
132, ই�াটন, ঢাকা-১০০০, 
বাংলােদশ 

৪ �শখ জােয়দ িবন 
�লতান আল 
নািহয়ান �া� 

�মাহা�দ মিজ�র 
রহমান �ঞা 
িহসাবর�ণ 
অিফসার 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৯৮২২২৬৮ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৮১১ ৮৫০২৮৭ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯৮৮৩২০২ 
ই-�মইল: edszbsantb@gmail.com  

www.szbsantb.net.bd 
বনানী ইউএই, �ম�ী কমে��, 
বাড়ী নং- ২, সড়ক নং-১৭, 
বনানী, ঢাকা 

৫ শারীিরক 
�িতব�ী �র�া 
�া� 

ইউ�স আহে�দ 
�শাসিনক কম �কত�া 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৯৮১৩২৭৯ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৯৪৯ ৩২০৪৭৫ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯৮০১১৬৭ 
ই-�মইল: rohanusha65@gmail.com 

http://spst.gov.bd/  
��শন �রাড, ট�ী, গাজী�র, 
বাংলােদশ 

৬ িনউেরা-
�ডেভলপেম�াল 
�িতব�ী �র�া 
�া� 

�মাঃ আ� �তয়ব 
খান 
সমাজেসবা 
অিফসার 

�ফান: +৮৮০ ২ ৯১১৯৭৩০ (অ�েরােধ) 

�মাবাইল: +৮৮ ০১৭১২ ২৩৬০০০ 
ফ�া�: +৮৮০ ২  ৯১৩৮৩৭৫ (অ�েরােধ) 
ই-�মইল: mtaiyob@gmail.com 

সমাজেসবা ভবন (১০ম তলা) 
ই-৮/িব-১, আগারগ�ও, 
�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭, বাংলােদশ 

* ক��প� তার সকল িবভাগীয় কায �ালেয়র দািয়��া� কম �কত�ার �েয়াজনীয় ত�সহ নােমর তািলকা �দান করেব 
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 পিরিশ� ��া 2 

পিরিশ�-২ : িবক� দািয়��া� কম �কত�ােদর তািলকা 

�ধান কায �ালয় 

�ম ইউিনেটর নাম 
িবক� দািয়��া� কম �কত�ার 

নাম ও পদিব 
�ফান, �মাবাইল, ফ�া�,  ই-

�মইল 
�যাগােযােগর �কানা 

১     
* ক��প� তার সকল িবভাগীয় কায �ালেয়র িবক� দািয়��া� কম �কত�ার �েয়াজনীয় ত�সহ নােমর তািলকা �দান করেব 

িবভাগীয় কায �ালয় 

�ম ইউিনেটর নাম 
িবক� দািয়��া� কম �কত�ার 

নাম ও পদিব 
�ফান, �মাবাইল, ফ�া�, ই-

�মইল 
�যাগােযােগর �কানা 

১     
২     
৩     
* ক��প� তার সকল িবভাগীয় কায �ালেয়র িবক� দািয়��া� কম �কত�ার �েয়াজনীয় ত�সহ নােমর তািলকা �দান করেব 

 
আ�িলক কায �ালয় 

�ম ইউিনেটর নাম 
িবক� দািয়��া� কম �কত�ার 

নাম ও পদিব 
�ফান, �মাবাইল, ফ�া�, ই-

�মইল 
�যাগােযােগর �কানা 

১     
২     
৩     
* ক��প� তার সকল আ�িলক কায �ালেয়র িবক� দািয়��া� কম �কত�ার �েয়াজনীয় ত�সহ নােমর তািলকা �দান করেব 

 

�জলা কায �ালয় 

�ম ইউিনেটর নাম 
িবক� দািয়��া� কম �কত�ার 

নাম ও পদিব 
�ফান, �মাবাইল, ফ�া�, ই-

�মইল 
�যাগােযােগর �কানা 

১     
২     
৩     
* ক��প� তার সকল �জলা কায �ালেয়র িবক� দািয়��া� কম �কত�ার �েয়াজনীয় ত�সহ নােমর তািলকা �দান করেব 

 

উপেজলা কায �ালয় 

�ম ইউিনেটর নাম 
িবক� দািয়��া� কম �কত�ার 

নাম ও পদিব 
�ফান, �মাবাইল, ফ�া�, ই-

�মইল 
�যাগােযােগর �কানা 

১     
২     
৩     
* ক��প� তার সকল উপেজলা কায �ালেয়র িবক� দািয়��া� কম �কত�ার �েয়াজনীয় ত�সহ নােমর তািলকা �দান করেব 
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 পিরিশ� ��া 3 

পিরিশ�-৩ : আিপল ক��পে�র তািলকা 

সমাজক�াণ ম�ণালয় 

�ম ইউিনেটর নাম 
দািয়��া� কম �কত�ার নাম 

ও পদিব 
�ফান, �মাবাইল, ফ�া�,  ই-�মইল �যাগােযােগর �কানা 

১ সমাজক�াণ 
ম�ণালয়,  

সিচবালয় 

�চৗ�রী �মাঃ বা�ল হাসান  
সিচব 

�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০৪৫২ 
(অিফস) 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯৫৭৬৬৮০ 
ই-�মইল: sec@msw.gov.bd 

www.msw.gov.bd 
ভবন-৬, ক� নং- 309 , 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

আওতাধীন দ�র/সং�া/কায �ালয়স�হ 

�ম ইউিনেটর নাম 
দািয়��া� কম �কত�ার নাম 

ও পদিব 
�ফান, �মাবাইল, ফ�া�, ই-�মইল �যাগােযােগর �কানা 

১ সামজেসবা 
অিধদফতর 

গাজী �মাহা�দ ��ল 
কিবর, 
মহাপিরচালক 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৯১৩১৯৬৬ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৭৭৭ ৫১৪৫১৪ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৩৭৫ 

ই-�মইল: dg@dss.gov.bd 

www.dss.gov.bd 
ই-৮/িব-১, আগারগ�ও, 
�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭, বাংলােদশ 

২ জাতীয় �িতব�ী 
উ�য়ন 
ফাউে�শন 

নাসরীন আরা �রাত 
আিমন (অিতির� সিচব) 
�াব�াপনা পিরচালক 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৮০৩৫০৫২ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৭১১৭৯০২১৮ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৮০৩৫০৫৩ 
ই-�মইল: 
nasreen.showket@gmail.com  

www.nfddp.gov.bd  
এ/২, �সকশন-১৪, িমর�র, 
ঢাকা-১২০৬, বাংলেদশ 

৩ বাংলােদশ 
জাতীয় 
সমাজক�াণ 
পিরষদ 

�চৗ�রী �মাঃ বা�ল হাসান 
সিচব 

সমাজক�াণ ম�ণালয়  

 

�ফান: +৮৮০২ ৯৫৪০৪৫২ (অিফস) 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯৫৭৬৬৮০ 
ই-�মইল: sec@msw.gov.bd 

www.msw.gov.bd 
ভবন-৬, ক� নং- 309 , 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

৪ �শখ জােয়দ 
িবন �লতান 
আল নািহয়ান 
�া�ট 

�কিবএম ওমর ফা�ক 
�চৗ�রী 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৯৮৮৩২০২ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৭১২০৬৪৮৬০ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯৮৮৩২০২ 
ই-�মইল:  
kbmofc_56@yahoo.com 
edszbsantb@gmail.com 

www.szbsantb.net.bd 
বনানী ইউএই, �ম�ী 
কমে��, বাড়ী নং- ২, 
সড়ক নং-১৭, বনানী, ঢাকা 

৫ শারীিরক 
�িতব�ী �র�া 
�া� 

�মাঃ আ��াহ আল মা�ন 
িনব �াহী পিরচালক 

�ফান: + ৮৮ ০২ ৯৮১৩২৭৯ 
�মাবাইল: +৮৮ ০১৭৪২ ৬৬৫৯৯৯ 
ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯৮০১১৬৭ 
ই-�মইল: 
maitrishilpa@yahoo.com 

http://spst.gov.bd/   
��শন �রাড, ট�ী, গাজী�র, 
বাংলােদশ 

৬ িনউেরা-
�ডেভলপেম�াল 
�িতব�ী �র�া 
�া� 

�শা� �মার �ামািনক 
(��সিচব) 
�ব�াপনা পিরচালক 

�ফান: +৮৮০ ২ ৯১১৯৭৩০ (অ�েরােধ) 
�মাবাইল: +৮৮ 01716473526 
ফ�া�: +৮৮০ ২  ৯১৩৮৩৭৫ ( অ�েরােধ) 
ই-�মইল: 
sushanta1960@gmail.com 

সমাজেসবা ভবন (১০ম 
তলা) ই-৮/িব-১, আগারগ�ও, 
�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-
১২০৭, বাংলােদশ 

* ক��প� তার সকল উপেজলা কায �ালেয়র আিপল ক��পে�র �েয়াজনীয় ত�সহ নােমর তািলকা �দান করেব 
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 পিরিশ� ��া 4 

পিরিশ�-৪ : ��েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র তািলকা ও �কােশর মা�ম 

�ম তে�র িববরণ ত� �কােশর মা�ম 

১ ক��পে�র সাংগঠিনক কাঠােমা ও কায ��েমর িববরণ, 
কায ��ণালী এবং দািয়�স�হ 

 �না�শ �বাড �, �েত�ক অিফস/ত� �দান 
ইউিনেট �ি�ত অ�িলিপ, ওেয়বসাইট। 

২ সংি�� ক��পে�র কম �কত�া ও কম �চারীেদর �মতা ও 
দািয়� 

�েত�ক অিফস/ত� �দান ইউিনেট �ি�ত 
অ�িলিপ, ওেয়বসাইট। 

৩ িস�া� �হেণর প�িত, জবাবিদিহতা এবং ত�াবধােনর 
মা�ম 

�েত�ক অিফস/ত� �দান ইউিনেট �ি�ত 
অ�িলিপ, ওেয়বসাইট। 

৪ ক��পে�র কম �কত�া ও কম �চারীর িডের�রী �েত�ক অিফস/ত� �দান ইউিনেট �ি�ত 
অ�িলিপ, ওেয়বসাইট। 

৫ কায �স�াদেনর জ� সংি�� ক��পে�র িনয়�েণ রি�ত 
ও �ব�ত আইন, িবিধ-িবধান, িনেদ �শনা, �া�েয়ল, 
ড�েম� এবং �রকড �। 

�েত�ক অিফস/ত� �দান ইউিনেট �ি�ত 
অ�িলিপ, ওেয়বসাইট। 

৬ পিরক�না �ণয়ন ও িস�া� বা�বায়ন সং�া� �য �কান 
ধরেনর পরামশ �/�িতিনিধ�, যাহা ক��প� ক��ক �হীত 
এর িববরণ। 

�েত�ক অিফস/ত� �দান ইউিনেট �ি�ত 
অ�িলিপ, ওেয়বসাইট। 

৭ �কান �বাড �, কাউি�ল, কিম� বা অ� �কান বিড যাহা 
ক��পে�র অংশ িহসােব উপেদশ ও পরামশ � �দােনর জ� 
�িতি�ত হইয়ােছ �সই সকল �বাড �, কাউি�ল, কিম� 
এবং অ� সকল সং�ার সভা ও সভার িস�া� 

�েত�ক অিফস/ত� �দান ইউিনেট �ি�ত 
অ�িলিপ, ওেয়বসাইট, ��স িব�ি�। 

৮ ক��পে�র বােজট এবং ক��পে�র আওতাধীন, 
দ�রস�েহর বােজট/সকল পিরক�নার ধরন িচি�তকরণ, 
��ািবত খরচ এবং ��ত �েয়র উপর �তির িরেপাট �। 

�েত�ক অিফস/ত� �দান ইউিনেট �ি�ত 
অ�িলিপ, �ানীয় এলাকার বােজট সংি�� 
�না�শ �বাড �, ওেয়বসাইট। 

৯ সামািজক িনরাপ�া, দাির�� িবেমাচন, �া�� �সবা ��িত 
কম ��িচর �িবধােভাগী ও বরা��ত অথ � বা স�েদর 
পিরমােণর িববরণ। 

সরকাির ক��প� ক��ক পিরচািলত ভ��িক 
কম ��িচর অংশ িহসােব �েত�ক অিফস/ত� 
�দান ইউিনেট �ি�ত অ�িলিপ, ওেয়বসাইট। 

১০ সংি�� ক��প� ক��ক ম�র�ত/�ারাে�ড কনেসশন, 
অ�দান, পারিমট/লাইেস�, বরা� অথবা �মতা�া� 
�হীতােদর িববরণ (�েয়াজনীয় শত�ািদর িববরণসহ) 

সরকাির ক��প� ক��ক পিরচািলত ভ��িক 
কম ��িচর অংশ িহসােব �েত�ক অিফস/ত� 
�দান ইউিনেট �ি�ত অ�িলিপ, ওেয়বসাইট। 

১১ সংি�� ক��প� হেত সহজলভ� এবং এর িনকট রি�ত 

ত�ািদর সংি�� ELECTRONIC FORM/ধরন 
(�েযাজ� ��ে�) 

ওেয়বসাইট/িবনা�ে� সরবরাহ। 

১২ নাগিরকেদর ত� সং�েহর জ� িবরাজমান �েযাগ-
�িবধাসং�া� িববরণ, জনসাধারেণর জ� সংরি�ত 
লাইে�ির/পড়ার কে�র কায � ঘ�া ইত�ািদ (�েযাজ� 
��ে�) 

�না�শ �বাড �, ওেয়বসাইট/গণমা�ম ইত�ািদ 

১৩ নাম, পদবী, �কানা, �ফান ন�র এবং �েযাজ� ��ে� 
ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানাসহ দািয়��া� কম �কত�ার 
নাম 

সংি�� ত� �দান ইউিনেটর �না�শ �বাড � ও 
ওেয়বসাইট 

১৪ নাম, পদবী, �কানা, �ফান ন�র এবং �েযাজ� ��ে� 
ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানাসহ িবক� দািয়��া� 
কম �কত�ার তািলকা 

�েত�ক ক��পে�র �না�শ �বাড �, ওেয়বসাইট/ 
গণমা�ম ইত�ািদ 
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�ম তে�র িববরণ ত� �কােশর মা�ম 

১৫ নাম, পদবী, �কানা, �ফান ন�র এবং �েযাজ� ��ে� 
ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানাসহ আিপল ক��পে�র 
তািলকা 

�েত�ক ক��পে�র �না�শ �বাড �, 
ওেয়বসাইট/গণমা�ম ইত�ািদ 

১৬ ত� কিমশন ও কিমশনারেদর নাম, পদবী ও �কানার 
িব�ািরত িববরণ  

�েত�ক ক��পে�র সকল ত� �দান 
ইউিনেটর �না�শ �বাড �, ওেয়বসাইট/গণমা�ম 
ইত�ািদ 

১৭ তে�র জ� নাগিরেকর কাছ �থেক �া� সকল আেবদন পে�র 
অ�িলিপ, যার মে� িনে�া� ত�স�হ অ�� �� থাকেব : 
(ক) �য ক��প� ক��ক অ�েরাধপ�� �হীত হেয়েছ তার নাম 
(খ) িক তে�র জ� অ�েরাধ করা হেয়েছ 
(গ) অ�েরােধর তািরখ 

�হীত আেবদন পে�র এক� কিপ �েত�ক 
ক��পে�র/ত� �দান ইউিনেটর, ই�ারেনেট, 
পিরদশ �েনর জ� অিফেস রি�ত থাকেব। 

১৮ সরকার, ক��প� ক��ক স�ািদত- 
(ক) সকল উ�য়ন/�ত�কাজ/ �ক� সং�া� �ি� 
(খ) �েত�ক �ি�র সংি�� িববরণ, �া�িলত �য়/�ি�র 
�ময়াদকাল ইত�ািদ। 

�য এলাকায় �ত� কাজ স�ািদত হেব �স এলাকার 
এমন সব �ােন, যা �সই এলাকার জনগেণর কােছ 
সহেজ �ি�েগাচর হয় �যমন, গণ��াকার, িশ�া 
�িত�ান, ধম�য় বা সামািজক �িত�ান এবং এই 
ধরেনর অ� �ান। 

 

ক��প� আেরা �য সকল ত� ��েণািদতভােব �কাশ করেব 

�ম তে�র িববরণ ত� �কােশর মা�ম 

১ চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র তািলকা ত� অব��করণ নীিতমালার পিরিশ�, সংি�� 
ত� �দান ইউিনেটর �না�শ �বাড �, 
ক��পে�র/ত� �দান ইউিনেটর ওেয়বসাইট, 
পিরদশ �েনর জ� অিফেস রি�ত থাকেব। 

২ �দান বা�তা�লক নয়, এমন তে�র তািলকা ত� অব��করণ নীিতমালার পিরিশ�, সংি�� 
ত� �দান ইউিনেটর �না�শ �বাড �, 
ক��পে�র/ত� �দান ইউিনেটর ওেয়বসাইট, 
অিফেস পিরদশ �েনর জ� রি�ত থাকেব। 

৩ ��েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র তািলকা ত� অব��করণ নীিতমালার পিরিশ�, সংি�� 
ত� �দান ইউিনেটর �না�শ �বাড �, 
ক��পে�র/ত� �দান ইউিনেটর ওেয়বসাইট, 
অিফেস পিরদশ �েনর জ� রি�ত থাকেব। 

৪ আেবদন, আিপল ও অিভেযােগর ফরম ত� অব��করণ নীিতমালার পিরিশ�, 
ক��পে�র/ ত� �দান ইউিনেটর ওেয়বসাইট, 
অিফেস হাড � ও সফ� কিপ। 

 

উপ� �� তািলকা অ�সাের নীিতমালা �ণয়নকারী ক��প� �েয়াজনীয় সংেযাজন-িবেয়াজন বা সংেশাধন কের �নেব। 
বত�মান ��েণািদত ত� �কাশ পয �েব�ণ কের �দখা যায়, ক��পে�র �কািশত তে�র সে� উপা� �কােশর ঘাটিত 
আেছ। �তরাং ��েণািদতভােব �কািশত তে�র সে� �েয়াজনীয় উপা� সংেযাজন করেত হেব। আয়-�েয়র 
কায �িববরণী ও অিডট িরেপাট � ��েণািদতভােব �কাশ করেত হেব। এ ছাড়া সকল �কার �ি�, দরপ� িব�ি�সহ �য় 

কায ��ম সং�া� �েয়াজনীয় ত� (ToR, BoQ, Specification সহ), নকশা, মানিচ� ইত�ািদও ��েণািদতভােব 
�কাশ করেত হেব। 
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পিরিশ�-৫ : চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র তািলকা 

িন�িলিখত ত�স�হ জনগেণর চািহদার িভি�েত �দান করা হেব- 

 ��েণািদতভােব �কািশত সকল ত� 
 িবিভ� নীিত 
 সং�ার বােজট 
 আিথ �ক ত�, �যমন- আয়/�য় সং�া� িহসাব িববরণী  
 অিডট িরেপাট � (জবাবসহ) 
 �কে�র �াংক-সং�া� ত� 
 �য় কায ��মসং�া� ত� (িস�া� �হেণর পর) 
 উপকারেভাগীর তািলকা 
 মা�ারেরাল 
 িবিভ� �শাসিনক �রিজ�ার খাতা 
 অিডও-িভ�য়াল ড�েম� 
 িনেয়াগ/বদিলর আেদশ 
 �দেশ বা িবেদশ �মণসং�া� ত�ািদ 
 �দান বা�তা�লক নয়, এমন ত� (পিরিশ�-৬) �তীত অ� সকল ত�। 

 

 

পিরিশ�-৬ : �দান বা�তা�লক নয়, এমন তে�র তািলকা 

িন�িলিখত ত�স�হ �দান ও �কাশ করেত ক��প� বা� থাকেব না-  

 কম� ও উপকারেভাগীর �ি�গত জীবেনর �গাপনীয়তা ��ণ হয়, এ�প ত�। 

 িবচারাধীন মামলার ত� যা ওই মামলার ��ু িবচারকায �েক �াহত করেত পাের, এ�প ত�। 

 তদ�াধীন িবষয় সংি�� �কােনা ত�, যার �কাশ তদ�কােজ িব� ঘটােত পাের। 

 �কােনা �য় কায ��েমর িবষেয় িস�া� �নয়ার আেগ সংি�� �য় বা এর কায ��ম সং�া� �কােনা 
ত�।  

 গেবষণার �� বা �কৗশল বা কােরা �ি��ি�ক স�েদর অিধকার �িত�� হেত পাের, এ�প ত�। 

 িনেয়াগ ও পেদা�িত পরী�াসহ সকল পাবিলক পরী�ার ��প� ও পরী�ার ফলাফল সং�া� আগাম 
ত�, ইত�ািদ। 
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পিরিশ�-৭ : ত� �াি�র আেবদন ফরম (ফরম ‘ক’) 
 

ফরম ‘ক’ 

ত� �াি�র আেবদনপ� 

[ ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালার িবিধ-৩ ��� ] 

 
বরাবর 

................................................................, 

................................................................ (নাম ও পদবী) 

ও 

দািয়��া� কম �কত�া, 

........................................... (দ�েরর নাম ও �কানা) 

 

১।  আেবদনকারীর নাম  : ............................................................................ 

 িপতার নাম  : ............................................................................

 মাতার নাম  : ............................................................................ 

 বত�মান �কানা  : ............................................................................

 �ায়ী �কানা  : ............................................................................ 

 ফ�া�, ই-�মইল, �টিলেফান ও �মাবাইল �ফান ন�র (যিদ থােক) : ............................................................................ 

২।  িক ধরেনর ত�* (�েয়াজেন অিতির� কাগজ �বহার ক�ন) : ............................................................................ 

 

৩।  �কান প�িতেত ত� পাইেত আ�হী (ছাপােনা/ ফেটাকিপ/  : ............................................................................ 

  িলিখত/ ই-�মইল/ ফ�া�/িসিড অথবা অ� �কান প�িত)  

৪। ত� �হণকারীর নাম ও �কানা  : ............................................................................ 

৫।  �েযাজ� ��ে� সহায়তাকারীর নাম ও �কানা  : ............................................................................ 

 

আেবদেনর তািরখ : ..................................................                                                    আেবদনকারীর �া�র 

 

*ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অ�যায়ী তে�র �� পিরেশাধেযা�। 



সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ত� অব��করণ নীিতমালা ২০১৫ 

 

 পিরিশ� ��া 8 

 পিরিশ�-৮ : ত� সরবরােহ অপারগতার �না�শ (ফরম ‘খ’) 
 

 

ফরম ‘খ’ 

 [ ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ িবিধ-৫ ��� ] 

ত� সরবরােহ অপারগতার �না�শ 

 

 

আেবদন পে�র �� ন�র :                                                         তািরখ : ......................................... 

 

�িত 

আেবদনকারীর নাম   : .............................................................. 

�কানা    : .............................................................. 

 

িবষয় : ত� সরবরােহ অপারগতা স�েক� অবিহতকরণ। 

 

ি�য় মেহাদয়, 

আপনার ........................................................তািরেখর আেবদেনর িভি�েত �ািথ �ত ত� িনে�া� কারেণ সরবরাহ 

করা স�ব হইল না, যথা :- 

১। .................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................। 

 

২। .................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................। 

 

৩। .................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................।   

 

                                      

 

                                                                              (------------------------------) 

                   দািয়��া� কম �কত�ার নাম : 

                 পদবী : 

               দা�িরক সীল : 
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পিরিশ�-৯ : আপীল আেবদন ফরম (ফরম ‘গ’) 
 
 

ফরম ‘গ’ 
আপীল আেবদন 

[ ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালার িবিধ-৬ ��� ] 
 

বরাবর 

.................................................................., 

..................................................................(নাম ও পদবী) 

ও 

আপীল ক��প�, 

...........................................(দ�েরর নাম ও �কানা) 

  

১। আপীলকারীর নাম ও �কানা  : .................................................................................. 

 (�যাগােযােগর সহজ মা�মসহ) 

২। আপীেলর তািরখ : .................................................................................. 

৩। �য আেদেশর িব�ে� আপীল করা হইয়ােছ উহার : ................................................................................. 

  কিপ (যিদ থােক)   

৪। যাহার আেদেশর িব�ে� আপীল করা হইয়ােছ   : .................................................................................. 

 তাহার নামসহ আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)   

৫। আপীেলর সংি�� িববরণ  : .................................................................................. 

 

৬। আেদেশর িব�ে� সং�� হইবার কারণ (সংি�� িববরণ) : ............................................................................... 

৭।  �ািথ �ত �িতকােরর �ি�/িভি�  : .................................................................................. 

৮।  আপীলকারী ক��ক �ত�য়ন   : .................................................................................. 

৯।  অ� �কান ত� যাহা আপীল ক��পে�র স�ুেখ : .................................................................................. 

 উপ�াপেনর জ� আপীলকারী ই�া �পাষণ কেরন 

                                 

 

আেবদেনর তািরখ : ..................................................                                              আেবদনকারীর �া�র 
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পিরিশ�-১০ : ত� �াি�র অ�েরাধ িফ এবং তে�র �� িনধ �ারণ িফ (ফরম ‘ঘ’) 

 

ফরম ‘ঘ’ 

[ িবিধ ৮ ��� ] 

ত� �াি�র অ�েরাধ িফ এবং তে�র �� িনধ �ারণ িফ 

 ত� সরবরােহর ��ে� িন� �টিবেলর কলাম (২) এ উিলিখত তে�র জ� উহার িবপরীেত কলাম (৩) এ উিলিখত 
হাের ���মত ত� �াি�র অ�েরাধ িফ এবং তে�র �� পিরেশাধেযা� হইেব, যথা :- 

 
 

�টিবল 
 

�িমক 

নং 
তে�র িববরণ ত� �াি�র অ�েরাধ িফ/তে�র �� 

(১) (২) (৩) 

১। 

িলিখত �কান ড�েমে�র কিপ 

সরবরােহর জ� (�াপ, ন�শা, ছিব, 

কি�উটার ি��সহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর ��ে� �িত 
��া ২ (�ই) টাকা হাের এবং ত��� 
সাইেজর কাগেজর ��ে� ��ত ��। 

২। 

িড�, িসিড ইত�ািদেত ত� সরবরােহর 
��ে� 

 

(১) আেবদনকারী ক��ক িড�, িসিড 
ইত�ািদ সরবরােহর ��ে� িবনা �ে�; 

(২) ত� সরবরাহকারী ক��ক িড�, িসিড 
ইত�ািদ সরবরােহর ��ে� উহার ��ত 

��। 

৩। 

�কান আইন বা সরকাির িবধান বা 
িনেদ �শনা অ�যায়ী কাউেক সরবরাহ�ত 

তে�র ��ে� 

িবনা�ে�। 

৪। 

�ে�র িবিনমেয় িব�য়েযা� 
�কাশনার 

��ে� 

�কাশনায় িনধ �ািরত ��। 
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পিরিশ�-১১ : ত� কিমশেন অিভেযাগ দােয়েরর িনধ �ারণ ফরম (ফরম ‘ক’) 

 

ফরম ‘ক’ 

অিভেযাগ দােয়েরর ফরম 
[ত� অিধকার (অিভেযাগ দােয়র ও িন�ি� সং�া�) �িবধানমালার �িবধান-৩ (১) ���] 

 
 
বরাবর 
�ধান ত� কিমশনার 
ত� কিমশন 
এফ-৪/এ, আগারগ�ও �শাসিনক এলাকা 
�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
 
              অিভেযাগ নং ...............................................................................................................।  
 
১। অিভেযাগকারীর নাম ও �কানা                          : ......................................................................... 
    (�যাগােযােগর সহজ মা�মসহ) 
 
২। অিভেযাগ দািখেলর তািরখ                               : .......................................................................... 
 
৩। যাহার িব�ে� অিভেযাগ করা হইয়ােছ                : ......................................................................... 
     তাহার নাম ও �কানা   
 
৪। অিভেযােগর সংি�� িববরণ                             : ......................................................................... 
    (�েয়াজেন আলাদা কাগজ সি�েবশ করা যাইেব) 
 
 
৫। সং��তার কারণ (যিদ �কান আেদেশর িব�ে�      : .......................................................................  
    অিভেযাগ আনয়ন করা হয় �সই ��ে� উহার কিপ  
    সং�� কিরেত হইেব) 
 
৬। �ািথ �ত �িতকার ও উহার �যৗি�কতা                     : ....................................................................... 
 
৭। অিভেযাগ উিলিখত ব�ে�র সমথ �েন �েয়াজনীয়      : ......................................................................... 
     কাগজ পে�র বণ �না (কিপ সং�� কিরেত হইেব) 
 

সত�পাঠ 
আিম/আমরা এই মেম � হলফ�ব �ক �ঘাষণা কিরেতিছ �য, এই অিভেযােগ বিণ �ত অিভেযাগস�হ আমার �ান ও িব�াস মেত সত�।  

 
 
 
 

(সত�পাঠকারীর �া�র)  
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পিরিশ�-১২ : ত� অিধকার আইন ২০০৯ এর আওতায় ত� �দানকারী দািয়��া� কম �কত�া 
িনেয়ােগর জ� িনধ �ািরত ছক  

 

১। দািয়��া� কম �কত�ার নাম :  

 পদিব   

অিফেসর �কানা (আইিড নং/�কাড ন�র যিদ থােক)   

�ফান   

�মাবাইল �ফান   

ফ�া�   

ইেমইল   

ওেয়বসাইট (যিদ থােক)   

২। দািয়��া� কম �কত�ার আিপল ক��প� (অ�বিহত ঊ��তন 
কায �ালেয়র �শাসিনক �ধান)-এর নাম 

:  

 পদিব   

অিফেসর �কানা   

�ফান   

�মাবাইল �ফান   

ফ�া�   

ইেমইল   

ওেয়বসাইট (যিদ থােক)   

৩। দািয়��া� কম �কত�ার িনয়�ণকারী ম�ণালয়/িবভােগর নাম :  

৪। �শাসিনক িবভাগ 
(ঢাকা/চ��াম/রাজশাহী/�লনা/িসেলট/বিরশাল/রং�র) 

:  

৫। আ�িলক দ�েরর নাম ও পিরচয় (যিদ থােক)   

 দািয়��া� কম �কত�ার �া�র   

 (অিফিসয়াল িসলেমাহরসহ তািরখ)   

 �ানীয় আিপল ক��পে�র �ত�য়ন ও �া�র   

 (অিফিসয়াল িসলেমাহরসহ তািরখ)   

 

িব. �. : এই ছেকর বাইের �কােনা ত� িলিপব� করার থাকেল তা �িমক নং ৫-এর পর বণ �না করা যােব। এই ছেক বিণ �ত 
তে�র এক কিপ ত� ম�ণালেয় এবং অ� কিপ সরাসির ত� কিমশেন পাঠােত হেব। 

 

 

 

 

 



সমাজক�াণ ম�ণালেয়র ত� অব��করণ নীিতমালা ২০১৫ 

 

 পিরিশ� ��া 13 

 


