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�িচপ� 

১.০ ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ �িশকার পট�িম ও �েয়াজনীয়তা 
 

১.১ MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡b wPšÍv, we‡eK I evK-¯v̂axbZv bvMwiKM‡Yi Ab¨Zg †gŠwjK AwaKvi 
wnmv‡e ¯^xK…Z Ges Z_¨ cÖvwßi AwaKvi wPšÍv, we‡eK I evK-¯^vaxbZvi GKwU Awe‡”Q`¨ Ask Ges RbMY 
cÖRvZ‡š¿i mKj ÿgZvi gvwjK I RbM‡Yi ÿgZvq‡bi Rb¨ Z_¨ AwaKvi wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb| d‡j 
miKvwi, ¯̂vqËkvwmZ I mswewae× ms ’̄v Ges miKvwi I we‡`kx A_©vq‡b m„ó ev cwiPvwjZ †emiKvix ms¯’vi 
¯̂”QZv wbwðZ, Revew`wnZv e„w×, `ybx©wZ n«vm I mykvmb cÖwZwôZ Kivi j‡ÿ¨ miKvi Z_¨ AwaKvi AvBb, 
2009 cÖYqb K‡i| GB AvBb AbymiY Ki‡Z weAvBGg e× cwiKi| বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেমে�র 
�সবা �হীতা ত�্ অিধকার আইন ২০০৯ অ�যায়ী িনধ �ািরত ফরেম �য �কান তে�র আেবদন করেত পােরন। 
��েনািদত ত�্ �কািশত হেল উ� আেবদেনর সং�া �াস পােব। †m Kvi‡Y weAvBGg wbR¯^ Kg©Kv‡Ûi 
��েনািদত Z_¨ cÖKvk Ki‡Z GB bxwZgvjv cÖYqb Kij|  

 
১.২ ms ’̄vi cUf~wg: evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae g¨v‡bR‡g›U (weAvBGg) wkígš¿Yvj‡qi GKwU L¨vZbvgv 

cÖwkÿY cÖwZóvb| wkígš¿Yvjqvaxb mKj wkí cÖwZôv‡bi e¨e ’̄vcKxq ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`imn wewfbœ miKvwi 

†emiKvwi cÖwZóv‡bi e¨e ’̄vcKxq Ges I cvikbvj ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i `ÿZv e„w×‡Z mnvqK ¯^í‡gqv`x I 

w`N©‡gqv`x cÖwkÿY cÖ`vb K‡i _v‡K| cÖwkÿ‡Yi cvkvcvwk weAvBGg 1 eQi †gqv`x I 6 gvm †gqv`x †cv÷-

MÖvRy‡qU wW‡cøvgv wWwMÖ cÖ`vb K‡i| wkÿv I wkíLv‡Z ¯^ícwim‡i M‡elYv Kiv Ges wewfbœ cÖwZôv‡bi 

�ােনজেম� সং�া� পরামশ � �সবা ও Rbej wb‡qvM msµvšÍ civgk© ‡mev cÖ`v‡bi KvRI weAvBGg K‡i _v‡K|  

 

১.৩ বাংলােদশ ইনি��উেটর  �ধান কায �াবলী; 

 

ক. সরকারী-�বসরকারী িবিভ� �েরর বািনিজ�ক ও সামািজক �িত�ােনর িনব �াহী ক�ক�ত�ােদর �াব�াপনার িবিভ� 

িবষেয় ��্ �ময়াদী ও দীঘ � �ময়াদী �িশ�ণ �দান করা। 

খ. উ� �িত�ানস�েহর সম�া ও সমাধােনর জ�্ গেবষণা পিরচালনা কের �ািত�ািনক উ�য়েন সহায়তা �দান 

করা। পাশাপািশ �াব�াপনার উ�য়�ন একােডিমক গেবষণা ও �কাশনা কা���ম পিরচালনা করা। 

গ. উ� �িত�ান স�েহর চািহদা অ�যায়ী �াব�াপনার িবিভ� িবষেয় পরামশ � �সবা �দান করা। 

 

১.৪ ��েণািদত ত� ্�কাশ িনেদ �িশকা �ণয়েনর �যৗি�কতা/উে�� ্

ক. গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার জনগেণর জানার অিধকার �িত�ার মা�েম সরকাির ও �বসরকাির সংগঠেনর 

��তা ও জবাবিদিহতা �ি�, �ণ�িত �াস ও �শাসন �িত�া; জনগেণর িচ�া, িবেবক ও বাক�াধীনতার 

সংিবধািনক অিধকার �িত�া স�ব �াপির জনগেণর �মতায়েনর লে�� ত�্ অিধকার িনি�ত করেত গত ২৯ �শ 

মা�� ২০০৯ তিরেখ ত�্ অিধকার িআইন, ২০০৯ পাস কেরেছ। উ� আইেনর ক�ক�র বা�বায়েনর জ� ইিতমে� 

ত� ্ অিধকার (�াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ এবং ত�্ অিধকার সং�া� িতন� �িবধানমালাও �ণীত 

হেয়েছ। 

খ. ত�্ অিধকার গণতাি�ক বাব�ােক আেরা �-সংগত করার অ�তম শত�। �তরাং বাংলােদশ ইনি��উট অব 

�ােনজেমে�র ত� ্তার �াই� অগ �ানাইেজন ও �াি�গত �সবা �হীতােদর িনকট উ�ু� হেল অ� �িত�ােনর 

ক�ক�াে�র উপর সে�হ ও অিব�াস �র হেব। 

গ. জনগেণর জ�্ অবাধ ত�্ �বাহ িনি�ত করার �য নীিত সরকার �হণ কেরেছ, তার সে� সংগিত�ণ � সরকােরর  

সং�া িহেসেব অবাধ ত�্ �বােহর চচ �া িনি�ত করেত ব�্ পিরকর। 
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ঘ. সরকারী সং�া িহেসেব অ� �িত�ােনর অধীন� সকল িবভাগীয় অিফস এবং তার ইউিনটস�হ হেত �সবা �ত�াশী 

�াি�, �িত�ান এবং সংি��্ কমকত�ােদর মােঝ �কান ি�ধা-দে�র �ি� না হয়, �সজ�্ বাংলােদশ ইনি��উট 

অব �ােনজেম� �-�েনািদত ত� ্�কাশ িনেদ �িশকা �ণয়ন করা হেলা। 

১.৫  িনেদ �িশকার িশেরানাম  

      এই িনেদ �িশকা “বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম�-এর ��েণািদত ত� ্ �কাশ িনেদ �িশকা, ২০২১ নােম 

অবিহত হেব। 

      ২.০  িনেদ �িশকার িভি�  

ক. �ণয়নকারী ক�প�্ : বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম�, িশ�্ ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার। 

খ. অ�েমাদনকারী ক�প�্ : মহাপিরচালক, বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম�, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

গ. অ�েমাদেনর তািরখ: জা�য়ারী -----------------, ২০২১ 

ঘ. বা�বায়েনর তািরখ : এই িনেদ �িশকা ..................২০২১ হেত বা�বায়ন হেব। 

ঙ. িনেদ �িশকা� বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� ও তার অধীন� সকল উপেক� এবং সংি��্ ইউিনট�িলর জ�্ 

�েযাজ�্। 

 

 ৩. সং�া 

২৩.১ ”ত�্” : weAvBGg-Gi `vßwiK †bvU wmU ev †bvU wm‡Ui cÖwZwjwc cÖKvk e¨ZxZ ÒZ_¨Ó A‡_© weAvBGg-
Gi MVb, KvVv‡gv I `vßwiK Kg©KvÛ msµvšÍ †h †Kvb ¯§viK, eB, bKkv, gvbwPÎ, Pzw³, Z_¨-
DcvË, jM ewn, Av‡`k, weÁwß, `wjj, bgybv, cÎ, cÖwZ‡e`b, wnmve weeiYx, cÖKí cÖ Í̄ve, 
Av‡jvKwPÎ, AwWI, wfwWI, AswKZwPÎ, wdj¥, B‡jKUªwbK cÖwµqvq cȪ ‘ZK…Z †h †Kvb 
Bb÷ªy‡g›U, hvwš¿Kfv‡e cvV‡hvM¨ `wjjvw` Ges †fŠwZK MVb I ˆewkó¨ wbwe©‡k‡l Ab¨ †h †Kvb 
Z_¨en e ‘̄ ev Dnv‡`i cÖwZwjwc|  

 
3.2 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v: Ò`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vÓ A_© ZAAv, 2009 Gi aviv 10-Gi Aaxb wbhy³ 

Kg©KZ©v; 

   3.3 weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v : 

        `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi Abycw ’̄wZ‡Z সংি��্ `vwqZ¡ cvj‡bi Rb¨ wbhy³ Kg©KZ©v;  

            3.4 Z_¨ cÖ`vb BDwbU: 
                 ÒZ_¨ cÖ`vb BDwbUÓ A_© weAvBGg Gi cÖavb Kvh©vjq Ges Gi Aaxb¯’ wefvMxq Kvh©vjq | 
            3.5  Avwcj KZ©„cÿ:  
                   bxwZgvjvi 12.1 Aby‡”Q‡` ewb©Z KZ…©cÿ 

    3.6   Z…Zxq c¶: A_© Z_¨ cÖvwßi Rb¨ Aby‡ivaKvix ev Z_¨ cÖ`vbKvix KZ…©c¶ e¨ZxZ Aby‡ivaK…Z             
            Z‡_¨i m‡½ RwoZ Ab¨ †Kvb c¶| 

     3.7  Z_¨ Kwgkb :A_© ZAAv, 2009-Gi aviv 11-Gi Aaxb cÖwZwôZ Z_¨ Kwgkb| 
     3.8 ÒZAAv, 2009Ó ej‡Z ÒZ_¨ AwaKvi AvBb, 2009Ó †evSv‡e| 
     3.9 ÒZAwe, 2009Ó ej‡Z ÒZ_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjv, 2009Ó †evSv‡e| 
     3.10 ÒKg©KZ©vÓ A‡_© Kg©PvixI AšÍfz©³ n‡e| 
     3.11 ÒZ_¨ AwaKviÓ A_© †Kv‡bv KZ…©c‡¶i wbKU nB‡Z Z_¨ cÖvwßi AwaKvi| 
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     3.12 ÒAv‡e`b digÓ A_© ZAwe, 2009-Gi Zdwm‡j wba©vwiZ Av‡e`‡bi di‡gUÑ dig ÔKÕ  
†evSv‡e| 

     3.13 ÒAvcxj digÓ A_© ZAwe, 2009-Gi Zdwm‡j wba©vwiZ Avwcj Av‡e`‡bi di‡gU- dig ÔMÕ 
†evSv‡e|     

  
   4. Z‡_¨i †kÖwYweY¨vm Ges Z_¨ cÖ`vb c×wZ: .  

weAvBGg Ges Gi AvIZvaxb I Aaxb ’̄ BDwbUmg~‡ni mgy`q Z_¨ wb‡¤œv³ 3wU †kÖYx‡Z fvM Kiv n‡e 

Ges wba©vwiZ weavb Abymv‡i cÖ̀ vb, cÖPvi ev cÖKvk Kiv n‡e : 

      K. ¯^cÖ‡Yvw`Zfv‡e cÖKvk‡hvM¨ Z_¨ : 

1) GB ai‡bi Z_¨ weAvBGg Ges Gi Aaxb ’̄ BDwbUmg~n ¯^cÖ‡Yvw`Z n‡q †bvwUk‡evW©, I‡qemvBU, 

eªwkIi, gyw`ªZ eB ev cÖwZ‡e`b, wej‡evW©, mvBb †evW©, w÷Kvi, †cv÷vi, eyK‡jU, wjd‡jU, 

wbDR †jUvi, cÖwÎKvq weÁwßi g¨va‡g cÖPviYvmn Ab¨vb¨ MÖnY‡hvM¨ gva¨‡g cÖKvk I cÖPvi 

Ki‡e| 

2) GB ai‡bi Z_¨ †P‡q †Kvb bvMwiK Av‡e`b Ki‡j ZLb Zv Pvwn`vi wfwË‡Z cÖ`vb‡hvM¨ Z_¨ 

wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e Ges `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wba©vwiZ cš’vq Av‡e`bKvix‡K Zv cÖ`vb Ki‡eb| 

৩) বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� �িত বছর এক� বািষ �ক �িতেবদন �কাশ করেব। বািষ �ক �িতেবদেন 

২০০৯ এর ধারা ৬(৩)- উে�িখত ত�্ সংেযাজন করেব। 

৪) weAvBGg ¯̂cÖ‡Yvw`Zfv‡e cÖKvk‡hvM¨ Z‡_¨i GKwU ZvwjKv cȪ ‘Z Ki‡e Ges Ges GB 

bxwZgvjvi cwiwk‡ó I weAvBGg I‡qemvB‡U cÖKvk I cÖPvi Ki‡e| 

৫) cÖwZ wZb gvm AšÍi GB ZvwjKv nvjbvMv` Kiv n‡e| 

     L. Pvwn`vi wfwË‡Z cÖ̀ vb‡hvM¨ Z_¨ : 

1) GB ai‡bi Z_¨ †Kv‡bv bvMwi‡Ki Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z GB bxwZgvjvi 10 I 11 Aby‡”Q‡` ewY©Z 

c×wZ AbymiY K‡i cÖ̀ vb Ki‡Z n‡e| 

2) weAvBGg Pvwn`vi wfwË‡Z cÖ̀ vb‡hvM¨ Z‡_¨i GKwU ZvwjKv cÖ ‘̄Z Ki‡e Ges GB bxwZgvjvi 

cwiwk‡ó I weAvBGg I‡qemvB‡U cÖKvk I cÖPvi Ki‡e| 

4) cÖwZ wZb gvm AšÍi GB ZvwjKv nvjbvMv` Kiv n‡e| 

      M. cÖ̀ vb I cÖKvk eva¨Zvg~jK bq, Ggb Z_¨ : 

1) GB bxwZgvjvi Ab¨vb¨ Aby‡”Q‡` hv wKQzB _vKzKbv †Kb weAvBGg Ges Gi AvIZvaxb I Aaxb ’̄ 

BDwbUmg~n wb‡¤œv³ Z_¨mg~n cÖ̀ vb ev cÖKvk ev cÖPvi Ki‡Z eva¨ _vK‡e bv : 

 (K) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j †Kvb Z…Zxq c‡¶i eyw×e„wËK m¤ú‡`i AwaKvi ¶wZMÖ¯Í n‡Z cv‡i 

Giƒc evwYwR¨K ev e¨emvwqK AšÍwb©wnZ †MvcbxqZv welqK, KwcivBU ev eyw×e„wËK m¤ú` 

(Intellectual Property Right) m¤úwK©Z Z_¨; 
 

 (L) weAvBGg K…Z ev weAvBGg Gi weiæ‡× Pjgvb †Kvb gvgjv msµvšÍ Z_¨ hv gvgjvi wePvi 

KvR‡K e¨vnZ Ki‡Z cv‡i| 
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 (M) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j †Kvb e¨w³i e¨w³MZ Rxe‡bi †MvcbxqZv ¶zYœ n‡Z cv‡i Giƒc 

Z_¨; 

 (N) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j †Kvb e¨w³i Rxeb ev kvixwiK wbivcËv wec`vcbœ n‡Z cv‡i Giƒc 

Z_¨; 

 (O) AvBb cÖ‡qvMKvix ms¯’vi mnvqZvi Rb¨ †Kvb e¨w³ KZ…©K †Mvc‡b cÖ`Ë †Kvb Z_¨; 

 (P) Av`vj‡Z wePvivaxb †Kvb welq Ges hv cÖKv‡k Av`vjZ ev UªvBey¨bv‡ji wb‡lavÁv i‡q‡Q 

A_ev hvi cÖKvk Av`vjZ Aegvbbvi kvwgj Giƒc Z_¨; 

 (Q) Z`šÍvaxb †Kvb welq hvi cÖKvk Z`šÍ Kv‡R weNœ NUv‡Z cv‡i Giƒc Z_¨; 

 (R) †Kvb Aciv‡ai Z`šÍ cÖwµqv Ges Acivaxi †MÖdZvi I kvw¯Í‡K cÖfvweZ Ki‡Z cv‡i Giƒc 

Z_¨; 

(S) †Kvb µq Kvh©µg m¤ú~Y© nIqvi c~‡e© ev G wel‡q wm×všÍ MÖn‡Yi c~‡e© সংি��্ µq ev Gi 

Kvh©µg msµvšÍ †Kvb Z_¨; 

(T) †Kvb e¨w³i AvBb Øviv msiw¶Z †Mvcbxq Z_¨; 

(U) cix¶vi cÖkœcÎ ev cix¶vq cÖ`Ë b¤^i m¤úwK©Z AvMvg Z_¨; 

 
      5.   Z_¨ msMÖn, msi¶Y I e¨e ’̄vcbv : 
 

K) Z_¨ msi¶Y : weAvBGg Ges Gi AvIZvaxb I Aaxb ’̄ mKj BDwbU Z_¨ msi¶‡Yi Rb¨ wb‡¤œv³ 

c×wZ AbymiY Ki‡e : 

(1) bvMwi‡Ki Z_¨ AwaKvi wbwðZ Kivi j‡¶¨ weAvBGg Zvi hveZxq Z‡_¨i K¨vUvjM Ges Bb‡W· 

cÖ ‘̄Z K‡i h_vh_fv‡e msi¶Y Ki‡e| 

(2) cÖ‡Z¨K KZ…©c¶ †h-mKj Z_¨ Kw¤úDUv‡i msi¶‡Yi Dchy³ e‡j g‡b Ki‡e †m-mKj Z_¨ 

hyw³msMZ mgqmxgvi g‡a¨ Kw¤úDUv‡i msi¶Y Ki‡e Ges Z_¨ jv‡fi myweav‡_© mgMÖ †`‡k 

†bUIqv‡K©i gva¨‡g Zvi ms‡hvM ’̄vcb Ki‡e| 

(3) Z_¨ msi¶Y I e¨e ’̄vcbvi Rb¨ Z_¨ AwaKvi (Z_¨ msi¶Y I e¨e¯’vcbv) cÖweavbgvjv, 2010 

AbymiY Ki‡e|  

L) Z_¨ msMÖn I e¨e¯’vcbv : weAvBGg Ges Gi AvIZvaxb I Aaxb ’̄ mKj BDwbU Z_¨ msMÖn I 

e¨e¯’vcbvi Rb¨ Z_¨ AwaKvi (Z_¨ msi¶Y I e¨e¯’vcbv) cÖweavbgvjv, 2010 AbymiY Ki‡e|  

M) Z‡_¨i fvlv : (1) Z‡_¨i g~j fvlv n‡e evsjv| Z_¨ hw` Ab¨ †Kvb fvlvq Drcbœ n‡q _v‡K Zvn‡j 

†mwU †mB fvlvq msiw¶Z n‡e| `vßwiK cÖ‡qv‡Rb Z_¨ Abyev` Kiv n‡Z cv‡i| 

(2) Z_¨ †h fvlvq msiw¶Z _vK‡e †mB fvlv‡ZB Av‡e`bKvix‡K mieivn Kiv n‡e| Av‡e`bKvixi 

Pvwn`vi †cÖw¶‡Z †Kvb Z_¨ Abyev` Kivi `vwqZ¡ KZ…©c¶ enb Ki‡e bv| 

N) Z‡_¨i nvjbv`KiY : weAvBGg Ges Gi AvIZvaxb I Aaxb ’̄ mKj BDwbU cÖwZgv‡m Z_¨ nvjbvMv` 
Ki‡e| 
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 6. `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qvM:  

1) ZAAv 2009-Gi aviv 10(1) Abymv‡i weAvBGg Ges Gi AvÂwjK Kvh©vjq mn cÖ‡Z¨K Z_¨ cÖ̀ vb 

BDwb‡U GKRb K‡i `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qvM Ki‡Z n‡e| 

2) cieZ©x‡Z weAvBGg Gi Aax‡b †Kvb Kvh©vjq/BDwbU cÖwZwôZ n‡j ZAAv 2009-Gi aviv 10(3) 

Abymv‡i D³iƒc BDwbU/BDwbUmg~‡n cÖwZwôZ nIqvi 60 w`‡bi g‡a¨ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qvM 

Ki‡Z n‡e| 

3) cÖwZwU BDwb‡Ui cÖkvmwbK cÖavb, `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qvM †`‡eb Ges wb‡qvMK…Z cÖ‡Z¨K `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©vi bvg, c`ex, wVKvbv Ges, cÖ‡hvR¨ †¶‡Î, d¨v· b¤^i I B-†gBj wVKvbv wb‡qvM cÖ̀ v‡bi 

cieZ©x 15 (c‡bi) w`‡bi g‡a¨ wba©vwiZ di‡g‡U (Z_¨ Kwgkb KZ…©K wba©vwiZ di‡gU) wjwLZfv‡e 

Z_¨ Kwgk‡b †cÖiY Ki‡e Ges gš¿Yvjq I D³ BDwb‡Ui Avwcj KZ…©c‡¶i Kv‡Q Abywjwc †cÖiY 

Ki‡e| 

4) ZAAv 2009-Gi Aaxb `vwqZ¡ cvj‡bi cÖ‡qvR‡b †Kvb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Ab¨ †h †Kvb Kg©KZ©vi 

mnvqZv PvB‡Z cvi‡eb Ges †Kvb Kg©KZ©vi KvQ †_‡K Giƒc mnvqZv PvIqv n‡j wZwb D³ `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v‡K cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ̀ vb Ki‡Z eva¨ _vK‡eb| 

5) †Kvb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v `vwqZ¡ cvj‡bi cÖ‡qvR‡b Ab¨ †Kvb Kg©KZ©vi mnvqZv PvB‡j Ges Giƒc 

mnvqZv cÖ`v‡b e¨_©Zvi Rb¨ ZAAv 2009-Gi †Kvb weavb jswNZ n‡j GB AvB‡bi Aaxb `vq-`vwqZ¡ 

wba©vi‡Yi †¶‡Î D³ Ab¨ Kg©KZ©vI `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v e‡j MY¨ n‡eb| 

6) cÖwZwU BDwbU Zvi `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg, c`ex, wVKvbv Ges, cÖ‡hvR¨ †¶‡Î, d¨v· b¤^i I B-

†gBj wVKvbv Zvi Kvh©vj‡qi cÖKvk¨ ’̄v‡b mn‡R `„wó‡MvPi nq Ggbfv‡e cÖ̀ k©‡bi e¨e ’̄v Ki‡e Ges 

I‡qemvB‡U cÖKvk Ki‡e| 

Z_¨ Aegy³KiY bxwZgvjvi cwiwk‡ó GB bxwZgvjv cÖ‡hvR¨ Ggb mKj BDwb‡Ui `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©vi bvg, c`ex, wVKvbv Ges, cÖ‡hvR¨ †¶‡Î, d¨v· b¤^i I B-†gBj wVKvbvmn ZvwjKv cÖKvk 

Kiv n‡e| †Kvb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v cwieZ©b n‡j bZzb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qv‡Mi 5 w`‡bi g‡a¨ 

ZvwjKv nvjbvMv` Kiv n‡e| ZvwjKv KZ…©c‡¶i I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv n‡e| 

     
7. `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi `vwqZ¡ I Kg©c×wZ: 
 

K) Z‡_¨i Rb¨ Kv‡iv Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v : 

A) Av‡e`b MÖnY I ZAwe 2009 wewa-3 Abymv‡i Av‡e`bcÎ MÖn‡Yi cÖvwß ¯^xKvi Ki‡eb; 

Av) Aby‡ivaK…Z Z_¨ ZAAv 2009, aviv-9 I ZAwe 2009 wewa-4 Abymv‡i h_vh_fv‡e mieivn 

Ki‡eb; 

B) Z_¨ cÖ`v‡b AcviMZvi †¶‡Î ZAAv 2009, aviv-9(3) I ZAwe 2009 wewa-5 Abymv‡i h_vh_fv‡e 

AcviMZv cÖKvk Ki‡eb| AcviMZvi KviY ZAAv 2009-Gi mv‡_ mvgÄm¨c~Y© n‡Z n‡e; 
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C) †Kvb Aby‡ivaK…Z Z_¨ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi wbKU mieiv‡ni Rb¨ gRy` _vK‡j wZwb ZAAv, 

2009, aviv-9(6)(7) I ZAwe, 2009 wewa-8 Abymv‡i D³ Z‡_¨i hyw³msMZ g~j¨ wba©viY 

Ki‡eb Ges D³ g~j¨ AbwaK 5 (cvuP) Kvh© w`e‡mi g‡a¨ cwi‡kva Kivi Rb¨ Aby‡ivaKvix‡K 

AewnZ Ki‡eb; 

D) †Kvb Aby‡ivaK…Z Z‡_¨i mv‡_ Z…Zxq c‡ÿi mswkøóZv _vK‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v ZAAv, 2009, 

aviv-9(8) Abymv‡i e¨e ’̄v MÖnY Ki‡eb; 

L) ZAAv, 2009-Gi Zdwm‡j wba©vwiZ Av‡e`‡bi di‡gU/dig ÔKÕ msi¶Y I †Kvb bvMwi‡Ki Pvwn`vi 

†cÖw¶‡Z mieivn; 

M) Av‡e`b dig c~i‡Y m¶g bq, Ggb Av‡e`bKvix‡K Av‡e`b dig c~i‡Y mnvqZv; 

N) †Kvb bvMwi‡Ki Pvwn`vi †cÖw¶‡Z Zv‡K Avwcj KZ…©c¶ wba©vi‡Y mnvqZv; 

O) mwVK KZ…©c¶ wba©vi‡Y fyj K‡i‡Q, Ggb Av‡e`bKvix‡K mwVK KZ…©c¶ wba©vi‡Y mnvqZv; 

P) †Kvb kvixwiK cÖwZeÜx e¨w³i Z_¨ cÖvwß wbwðZ Ki‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Zv‡K Dchy³ c×wZ‡Z Z_¨ 

†c‡Z mnvqZv Ki‡eb| G‡¶‡Î `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Dchy³ Ab¨ †Kvb e¨w³i mnvqZv MÖnY Ki‡Z cvi‡eb;  

Q) Z_¨ msi¶Y, e¨e¯’vcbv I ¯̂cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk ZAAv 2009-Gi mv‡_ mvgÄm¨c~Y©fv‡e n‡”Q wK bv 

Zv wba©vi‡Y KZ…©c¶‡K mnvqZv cÖ̀ vb; 

R) ZAAv 2009-Gi mv‡_ mvgÄm¨c~Y©fv‡e evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKv‡k mnvqZv Kiv; 

S) Z‡_¨i Rb¨ cÖvß Av‡e`bcÎmn G-msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ msi¶Y, Av‡e`bKvixi †hvMv‡hv‡Mi 
we Í̄vwiZ Z_¨ msi¶Y, Z_¨ Aegy³KiY msµvšÍ cÖwZ‡e`b msKwjZ Kiv, Z_¨ g~j¨ Av`vq, wnmve i¶Y I 
miKvwi †KvlvMv‡i RgvKiY Ges KZ…©c¶ ev Z_¨ Kwgk‡bi Pvwn`vi †cÖw¶‡Z G msµvšÍ Z_¨ mieivn 
Kiv; BZ¨vw`| 

 

৮.০ িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ 

1) বদলী বা অ� �কান কারেণ দািয়��া� কম �কত�ার অ�পি�িতেত দািয়�পালেনর জ� বাংলােদশ ইনি��উট অব 

�ােনজেম� 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। 

4) বদলী বা অ� �কান কারেণ এই পদ �� হেল, অিবলে� ন�ন িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ করেত হেব। 
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৯.০ ি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 সমেয় নীিত ৭-এ বিণ �ত ‘দািয়��া� কম �কত�ার দািয়� ও কম �পিরিধ’ 

তার জ� �েযাজ� হেব। 

 

১০.০ তে�র জ� আেবদন, ত� �দােনর প�িত ও সময়সীমা 

(১)   �কান �ি� ত� অিধকার আইন, 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� ত� অিধকার িবিধমালা, ২০০৯-এর 

তফিসেল উি�িখত ফরম-‘খ’ অ�যায়ী এতি�ষেয় আেবদনকারীেক অবিহত করেবন। 

 (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। 
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(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। 

 

১১.০ তে�র �� এবং �� পিরেশাধ : 

(১) �কান অ�েরাধ�ত ত� দািয়��া� কম �কত�ার িনকট সরবরােহর জ� ম�দ থাকেল িতিন ত� অিধকার িবিধমালা, 

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। 

 

১২.০ আিপল দােয়র ও িন�ি� 

১২.১ আিপল ক��প� : 

   বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম�-এর আিপল ক��প� হেবন অ� �িত�ােনর মহাপিরচালক। 

১২.২ আিপল প�িত :  

ক) �কান �ি� এই িনেদ �িশকার অ�ে�দ 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� ত� অিধকার িবিধমালা, ২০০৯-এর 

তফিসেল িনধ �ািরত ফরম-‘গ’ এর মা�েম আিপল 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 আিপেলর িবষেয় িস�া� �দােনর �েব � িনে�া� পদে�প �হণ করেবন, যথা :- 

(ক) দািয়��া� কম �কত�া এবং এতদসংি�� 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 আিপল আেবদন� খািরজ করেত পারেবন। 
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(৩)  আিপল ক��পে�র িনেদ �শ অ�যায়ী দািয়��া� কম �কত�া যথাস�ব �ততার সােথ �ািথ �ত ত� সরবরাহ করেবন তেব 

এই সময় ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ িনেদ �িশত সমেয়র অিধক হেব না অথবা ���মত িতিন ত� 

সরবরাহ �থেক িবরত থাকেবন। 

 

১৩.০ ত� �দােন অবেহলায় শাি�র িবধান : 

১) ত� অিধকার আইন, ২০০৯ ও এই িনেদ �িশকার ি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�াি�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। 

২) এই িনেদ �িশকা যথাযথভােব অ�সরেণ গািফলিতর কারেণ ত� অিধকার আইন, 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। 

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। 

 

১৪.০ ত�ািদ পিরদশ �ন এবং �কািশত �িতেবদন িব�েয়র �েযাগ : বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� ও 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। 

১৫.০ জন����ণ � িবষেয় ��স িব�ি� : 

বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� এবং এর অধীন� সকল ইউিনট জন����ণ � িবষয়ািদ ��স িব�ি�র মা�েম 

অথবা অ� �কান প�ায় �চার বা �কাশ করেব। 

১৬.০ িনেদ �িশকার বা�বায়ন ও মিনটিরং 

১) এই িনেদ �িশকা অ�সরেণর জ� বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� অিফস আেদশসহ অধীন� সকল ইউিনেট 

��রণ করেব। 

২) এই িনেদ �িশকা বা�বায়ন তদারিকর জ� বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� িতন সদ� িবিশ� এক� কিম� 

থাকেব। ম�ণালেয়র জাতীয় ��াচার �কৗশল এর �ফাকাল পেয়� কম �কত�া এবং দািয়��া� কম �কত�া এর আবি�ক সদ� 

হেবন। 

৩) পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভাগ এবং এর সােথ সং�� ও এর অধীন� সকল দ�র/সং�া �িত িতনমাস অ�র 

ত� অিধকার আইেন আেবদন, আেবদেনর ��ি�েত �হীত �ব�া, ��েণািদত ত� �কাশসহ এই িনেদ �িশকা বা�বায়ন 

িবষেয় �িতেবদন ��ত করেব এবং উপ� �� কিম�র িনকট ��রণ করেব। ম�ণালয় এই �িতেবদেনর ফরেমট িনধ �ারণ 

কের িদেত পারেব। 
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১৭.০ িনেদ �িশকার সংেশাধন : এই িনেদ �িশকা সংেশাধেনর �েয়াজন হেল বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� ৩-৫ 

সদ� িবিশ� এক� কিম� গঠন করেব। কিম� িনেদ �িশকা অ�েমাদনকারী ক��প��র কােছ সংেশাধেনর ��াব করেব। 

অ�েমাদনকারী ক��প��র অ�েমাদেন িনেদ �িশকা সংেশাধন কায �কর হেব। 

 

১৮.০ িনেদ �িশকার ��া : এই িনেদ �িশকার �কান িবষেয় অ��তা �দখা িদেল িনেদ �িশকা �ণয়নকারী ক��প� তার ��া 

�দান করেব। 

 

পিরিশ� : 

cwiwkó-1 : `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v‡`i ZvwjKv 

cÖavb Kvh©vjq 

µg BDwb‡Ui bvg 
`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg 

I c`ex 
†dvb, †gvevBj, d¨v·,  B-†gBj †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv 

1          XvKv W.DËg Kzgvi `Ë 
D×©Zb e¨e¯’vcbv 
Dc‡`óv 

01715782054 

Ukdatta1969@gmail.com 

4, †mvenvbevM, wgicyi 
†ivW, XvKv-1207 

 

AvÂwjK Kvh©vjq 

µg BDwb‡Ui bvg 
`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg I 

c`ex 
†dvb, †gvevBj, d¨v·, B-†gBj †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv 

1 PÆMÖvg Rbve আখ� শাম�ল 
আলম,   �ব�াপনা উপেদ�া 

01715511354 
akhundalam@gmail.com 

Pv`MvI AvevwmK 
GjvKv, PÆMÖvg 

2 Lyjbv Rbve আিম�ল ইসলাম 

D×©Zb e¨e ’̄vcbv 
Dc‡`óv 

01718427947 

aminulmcbim@gmail.com 

More Info 

 

eqiv, Lyjbv-9000 

* KZ©„cÿ Zvi mKj AvÂwjK Kvh©vj‡qi `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi cÖ‡qvRbxq Z_¨mn bv‡gi ZvwjKv cÖ`vb Ki‡e 
 

  

cwiwkó-2 : weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v‡`i ZvwjKv 

cÖavb Kvh©vjq 

µg BDwb‡Ui bvg 
weKí `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©vi bvg I c`ex 
†dvb, †gvevBj, d¨v·,  B-

†gBj 
†hvMv‡hv‡Mi wVKvbv 

1 XvKv 1.dviLy›`v Wwib, 
e¨e ’̄vcbv Dc‡`óv | 
2.AvKwjgv Rvgvb, 
M‡elYv Kg©KZ©v 

01711221226 
rumjhum_r@yahoo.com 
 
01816591884 
zamanaklima 
@gmail.com 

4, †mvenvbevM, wgicyi 
†ivW, XvKv-1207 
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cwiwkó-3 : Avwcj KZ…©c‡¶i ZvwjKv 

cÖavb Kvh©vjq 

µg BDwb‡Ui bvg 
Avwcj KZ…©c‡¶i bvg I 

c`ex 
†dvb, †gvevBj, d¨v·,  B-

†gBj 
†hvMv‡hv‡Mi wVKvbv 

1 XvKv Rbve তাহিমনা আখতার, 
gnvcwiPvjK 

02 - 9110627 
02 - 9124604 
takhter2003@yahoo.com 
dg@bim.gov.bd 
 

4, †mvenvbevM, wgicyi 
†ivW, XvKv-1207 

2  PUªMÖvg H H H 

3 Lyjbv H H H 

 

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

১ সাংগঠিনক কাঠােমা। ওেয়বসাইট। 

২ 

বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেমে� কম �রত (ে�ডিভি�ক) 
কম �কত�া/অ�ষদ সদ�েদর নাম, পদিব, িবভাগ, জীবন ��া�, িশ�াগত 
�যা�তা ও অিভ�তা, দা�িরক ও আবািসক �টিলেফান ন�র, �মাবাইল ন�র, 
ফ�া� ন�র, ই-�মইল।  

ওেয়বসাইট। 

৩ পিরচালক ও িবভােগ কম �রত অ�ষদ সদ� ও কম �কত�াগেণর কম �ব�ন। ওেয়বসাইট। 

৪ 
িবিভ� কিম� গঠন/�নগ �ঠন সং�া� ��াপন, কিম�র সভা এবং সভার 
িস�া�। 

ওেয়বসাইট, সরকাির �গেজট অথবা 
পে�র মা�েম (�েযাজ� ��ে�)। 

৫ সকল �ফাকাল পেয়� কম �কত�া। ওেয়বসাইট। 

৬ �টকসই উ�য়ন অিভল�(SDG) এর ডাটা সরবরাহ।  পে�র মা�েম (�েযাজ� ��ে�) 

৭ বািষ �ক কম � পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন সং�া� ত�ািদ।  ওেয়বসাইট। 

৮ বােজট ও �য়-পিরক�না। ওেয়বসাইট। 

৯ 
অথ �-বছেরর বািষ �ক �িতেবদন।  ওেয়বসাইট এবং পে�র মা�েম 

�িতেবদন ��রণ। 

১০ িস�েজনস চাট �ার। ওেয়বসাইট। 

১১ Grievance Redress System (GRS) ওেয়বসাইট। 

১২ জাতীয় ��াচার �কৗশল। ওেয়বসাইট। 

১৩ ত� অিধকার আইন-২০০৯। ওেয়বসাইট। 

১৪ িবআইএম আইন-২০১৩। ওেয়বসাইট। 

১৫ উ�াবনী কায ��ম। ওেয়বসাইট। 

১৬ Open Govt. Data (OGD) ওেয়বসাইট। 

১৭ �ক�/কম ��িচ। ওেয়বসাইট। 

১৮ এিডিপ/আরএিডিপ বা�বায়ন অ�গিত। ওেয়বসাইট। 
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১৯ �সবা সহজীকরণ। ওেয়বসাইট। 

২০ িবভােগর ওেয়বেমইেলর িলংক। ওেয়বসাইট। 

২১ অধীন� অিধদ�র/সং�ার ওেয়বসাইেটর িলংক।  ওেয়বসাইট। 

২২ 
আইন/িবিধমালা/নীিতমালা/পিরপ�। ওেয়বসাইট এবং সরকাির 

�গেজট/�ি�ত অ�িলিপ ��রণ (�েযাজ� 
��ে�)। 

২৩ িবিবধ আেদশ/ অনাপি� প�/িব�ি�/িবেদশ �মেনর িজ.ই.ও. । ওেয়বসাইট এবং �ি�ত অ�িলিপ। 

২৪ 
�না� �শ �বাড � (সভার �না� �শ, সভার কায �িববরণী, ই-�ট�ােরর িব�ি�, 
অিতজ�রী আেদশ/িনেদ �শনা)। 

ওেয়বসাইট। 

২৫ 
জাতীয় ও আ�জ�ািতক িদবসস�হ উদযাপন সং�া� িনেদ �শনা/অিফস �ারক। ওেয়বসাইেট �কাশ, সংি�� অিফেস 

অ�িলিপ ��রণ। 

২৬ 
িবিভ� সভা, �সিমনার, ওয়াক�শপ ও িবিভ� �ক� পিরদশ �নকালীন সমেয়র 
ি�রিচ�। 

ওেয়বসাইট। 

২৭ অভ��রীণ ও �ক�ীয় ই-�সবা। ওেয়বসাইট। 

২৮ সামািজক �যাগােযাগ (েফইস�ক)। ওেয়বসাইট। 

২৯ �যাগােযােগর জ� �ফান, ফ�া�, �কানা, �গল �াপ। ওেয়বসাইট। 

৩০ ����ণ � খবর। ওেয়বসাইট। 

৩১ অিডও ও িভিডও �ালারী। ওেয়বসাইট। 

৩২ 
সংি�� ক��প� �থেক সহজলভ� এবং এর িনকট রি�ত ত�ািদর সংি�� 

ELECTRONIC FORM/ধরণ (�েযাজ� ��ে�)। 

ওেয়বসাইট/িবনা�ে� সরবরাহ। 

৩৩ 
নাগিরকেদর ত� সং�েহর জ� িবরাজমান �েযাগ-�িবধা সং�া� িববরণ। �না�শ �বাড �, ওেয়বসাইট/গণমা�ম 

ইত�ািদ 

৩৪ 
��েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র তািলকা এই িনেদ �িশকার পিরিশ�, ক��পে�র/ 

ত� �দান ইউিনেটর ওেয়বসাইট, 
অিফেস হাড � ও সফ� কিপ। 

৩৫ 
নাম, পদবী, �কানা, �ফান ন�র এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র ও ই-�মইল 
�কানাসহ ত� �দানকারী দািয়��া� কম �কত�ার নাম। 

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

৩৬ 
নাম, পদবী, �কানা, �ফান ন�র এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র ও ই-�মইল 
�কানাসহ ত� �দানকারী িবক� দািয়��া� কম �কত�ার িববরণ। 

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

৩৭ 
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 

৩৮ 
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 

৩৯ 

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�েরাধ প�� �হীত হেয়েছ তার নাম 

(খ) িক তে�র জ� অ�েরাধ করা হেয়েছ 

�হীত আেবদন পে�র এক� কিপ 
ক��পে�র/ত� �দান ইউিনেটর, 
ই�ারেনেট, পিরদশ �েনর জ� অিফেস 
রি�ত থাকেব। 
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(গ) অ�েরােধর তািরখ 

৪০ 

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

�য এলাকায় এবং �যসব �ােন এলাকার 
জনগেণর কােছ সহেজ �ি�েগাচর হয় 
�যমন, গণ��াগার, িশ�া �িত�ান, 
ধম�য় বা সামািজক �িত�ান এবং এই 
ধরেনর অ� �ান। 

৪১ 
ত� �াি�র আেবদন, আিপল ও অিভেযােগর ফরম। এই িনেদ �িশকার পিরিশ�, ক��পে�র/ 

ত� �দান ইউিনেটর ওেয়বসাইট, 
অিফেস হাড � ও সফ� কিপ। 

৪২ 
বাংলােদশ জাতীয় সংসেদ �ে�া�র ��রণ।  প�, ই-�মইল ও ই-ফাইিলং এর মা�েম 

(�েযাজ� ��ে�)। 

৪৩ 
মি�পিরষদ িবভাগক��ক চািহত িবিভ� ম�ণালেয়র �িতেবদন ��রণ।  প�, ই-�মইল ও ই-ফাইিলং এর মা�েম 

(�েযাজ� ��ে�)। 

৪৪ 
পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভাগ এবং এর আওতাধীন বাংলােদশ 
পিরসং�ান ��েরার �কােট �র িবিবধ মামলা সং�া� ত�।  

পে�র মা�েম (�েযাজ� ��ে�)। 

৪৫ অিডট আপি� িন�ি� স�িক�ত ত�।  পে�র মা�েম (�েযাজ� ��ে�)। 

 

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

১ 
চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র তািলকা ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ �িশকার 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 ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ �িশকার 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 ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ �িশকার 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 ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ �িশকার পিরিশ�, ক��পে�র/ ত� 

�দান ইউিনেটর ওেয়বসাইট, অিফেস হাড � ও সফ� কিপ। 

 

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) 
 �য় কায ��ম সং�া� ত� (িস�া� �হেণর পর) 
 উপকারেভাগীর তািলকা 
 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�। 
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পিরিশ�-৬ : �দান বা�তা�লক নয়, এমন তে�র তািলকা (িনেদ �িশকা �ণয়নকারী ক��প� িনজ �িত�ােনর 

কায �াবিল িবেবচনা কের তািলকা� �ণয়ন করেবন।) 

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

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

 িবচারাধীন মামলার ত� যা ওই মামলার ��ু িবচার কায �ে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 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 ধরেণর 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�। 
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 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 : আিপল আেবদন ফরম (ফরম ‘গ’) 
 
 

ফরম ‘গ’ 
আিপল আেবদন 

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

বরাবর 

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

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

ও 

আিপল ক��প�, 

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

  

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

 (েযাগােযােগর সহজ মা�মসহ) 

২। আিপেলর তািরখ  : .................................................................................. 

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

  কিপ (যিদ থােক)   

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

 তাহার নামসহ আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)   

৫। আিপেলর সংি�� িববরণ  : .................................................................................. 

 

 

 

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

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

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

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

 উপ�াপেনর জ� আিপলকারী 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 উি�িখত তে�র জ� উহার িবপরীেত কলাম (৩) এ উি�িখত 
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 উি�িখত 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)  

 


