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ত� �াি�র অিধকার নাগিরেকর �মৗিলক অিধকােরর অিবে�� অংশ। গণ�জাত�ী বাংলােদেশর  

সংিবধােনর ৩৯ নং অ�ে�েদ নাগিরকেদর িচ�া, িবেবক ও বাক-�াধীনতা অ�তম �মৗিলক অিধকার 

িহেসেব �ী�ত। নাগিরকেদর ত� �াি�র অিধকার িনি�ত করার লে�� মাননীয় �ধানম�ীর উে�ােগ  

বত�মান সরকার ক��ক এি�ল ৬, ২০০৯ তািরখ ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর কায ��ম বা�বায়েনর জ� 

ত� কিমশন ক��ক ইেতামে� ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ এবং ত� অিধকার 

সং�া� িতন� �িবধানমালাও �ণীত হেয়েছ। তে�র অবাধ �বাহ এবং জনগেনর ত� অিধকার িনি�ত 

করার জ� ত� কিমশন গঠন করা হেয়েছ। বিণ �ত আইেনর ১০ধারায় ত� সরবরােহর লে�� �েত�ক 

ক��প�েক ত� �দান ইউিনট এর জ� একজন দািয়��া� কম �কত�া িন�� করার িনেদ �শনা �দান করা 

হেয়েছ। �স আেলােক ত� কম �কত�া, িবক� ত� কম �কত�া এবং আপীল ক��প� ইেতা�েব � মেনানীত করা 

হেয়েছ। এমনিক মাঠ পয �ােয়ও ত� কম �কত�া মেনানীত করা হেয়েছ। আইন অ�যায়ী ত� উ�ু�করেণ �রশম 

উ�য়ন �বাড � কাজ কের যাে�। ত� উ�ু�করেণ বাংলােদশ �বােড �র ওেয়ব সাইট হালনাগাদ সহ অ�া� 

কায ��ম অ�াহত রেয়েছ। 

 

এ আইন কায �কর হওয়ায় �দেশর নাগিরকগেণর সরকােরর অ�া� �িত�ােনর �ায় বাংলােদশ 

�রশম উ�য়ন �বােড �র ত�ািদও অবিহত হওয়ার অিধকার �ি� হেয়েছ। ত� অিধকার আইনেক আরও 

গণ�খী করার লে�� তে�র অবাধ �বােহর উে��েক সামেন �রেখ ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারা 

এবং ত� অিধকার (ত� �কাশ ও �চার) �িবধানমালা, ২০১০ এর সােথ সংগিত �রেখ বাংলােদশ �রশম 

উ�য়ন �বাড � ��েণািদত হেয় ত� অব��করণ িনেদ �িশকা �ণয়ন কেরেছ।  

 

আশা কির, এ নীিতমালা অ�সরণ করেল বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ত� �দান কায ��ম সহজ  

এবং গিতশীল হেব, জবাবিদিহতা �ি�, �ন�িত �াস ও �শাসন �িত�া, জনগেণর িচ�া, িবেবক এবং বাক-

�াধীনতার সাংিবধািনক অিধকার �িতি�ত হেব।  

 

 

 (�: আব�ল হািকম) 
 মহাপিরচালক 
 বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
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১। পট�িম 

ঐিতহ�বাহী �রশম িশে�র �াপক স�সারণ ও উ�য়েনর লে�� ১৯৭৭ সােলর ২৮ িডেস�র ৬২ নং অ�ােদেশর 

মা�েম বাংলােদশ �রশম �বাড � �িতি�ত হয়। �চয়ার�ান িছেলন �বােড �র �ধান িনব �াহী কম �কত�া। আ�কম �সং�ান �ি�, 

দাির� িবেমাচন ও আথ � সামািজক অব�ার উ�য়ন ঘটােনাই এ সং�ার অ�তম �ধান উে��। �িত�াল� �থেক �বাড � এ 

িশে�র উ�য়েন িনরলসভােব কাজ কের যাে�। বত�মােন �দেশ এ িশে�র সংেগ জিড়ত �লাকসং�া �ায় ৬.৫০ ল�। �বাড � 

�ি�র �েব � এ সং�া িছল মা� ৩৫ হাজার। জিড়ত জনবেলর শতকরা �ায় ৮০ ভাগই �ামীণ �ঃ� নারী। 

গত ০৭/০৩/২০১৩ ইং তািরেখ ১৩ নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম �বাড �, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ 

ইনি��উট এবং বাংলােদশ িস� ফাউে�শন এই ৩� �থক সং�া একী�ত কের বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �িত�া 

করা হয়। �নঃ �িতি�ত সং�ার �ধান িনব �াহী কম �কত�ার পদবী �চয়ার�ােনর পিরবেত� মহাপিরচালক করা হেয়েছ। 

�বােড �র সািব �ক কায ��ম পিরচালনার জ� �মাট ৪� িবভাগ রেয়েছ; যথাঃ- (১) �শাসন  িবভাগ (২) অথ � ও পিরক�না 

িবভাগ, (৩) স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ এবং (৪) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িবভাগ। এ ছাড়াও গেবষণা ও �িশ�ণ 

ইনি��উটসহ এমআইএস �সল, িনরী�া শাখা, জনসংেযাগ শাখা সরাসির মহাপিরচালেকর অধীেন �া� রেয়েছ। �নগ ��ত 

�িত�ান িহেসেব বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র  অগ �ােনা�াম �ণয়েনর িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এক� �সবা�লক �িত�ান। �রশম িশ� বাংলােদেশর এক� ঐিতহ�বাহী 

�িষিভি�ক ��র িশ�। �ােমর দির� জনেগা�ীর �াপক কম �সং�ােনর �েযাগ �ি�, দাির� িবেমাচন, �ামীণ আথ �-

সামািজক অব�হার উ�য়ন, মিহলােদর �মতায়ন ও িনরাপ�া �ব�নী �ি�সহ �বকার� �াস, �ামীণ মিহলােদরেক 

অথ �ৈনিতকভােব �াবল�ী করাসহ জাতীয় অথ �নীিতেত অবদান রাখার ��ে� এ িশে�র �িমকা অন�ীকায �। �রশম িশে�র 

হারােনা ঐিতহ�েক িফিরেয় আনেত বত�মান সরকার ব� পিরকর। সরকার �ঘািষত �পক�-২০২১ বা�বায়ন, িডিজটাল 

বাংলােদশ িবিনম �ানসহ �রশম িশে�র উ�য়েনর লে��  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � কাজ কের যাে�।  

 

িভশন :  �দেশ �রশম চাষ ও িশে�র স��সারণ ও উ�য়েনর মা�েম �ামীণ জনেগা�ীর দাির� িবেমাচন; 
 
িমশন :  লাগসই ��ি�, দ� জনবল ও উ�ত গেবষণার মা�েম �রশম খােতর স�াবনােক �ণ � কােজ লািগেয় �রশম চাষ 

ও িশে�র উ�য়ন। 
 
উে��ঃ  

১।  �রশম চাষ স�সারেণ সহ েযািগতা �জারদারকরণ। 

২।  মানব স�দ উ�য়ন। 

৩।  স�মতা �ি�। 
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২। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ধান কায �াবলী 
 

১.  �রশম চাষ ও �রশম িশে�র পিরক�না ও উ�য়ন 

২.  �রশম িবষয়ক �ব�ািনক, কািরগির ও আিথ �ক গেবষণা ও �িশ�েণর জ� উে�াগ, সহায়তা এবং উৎসাহ �দান 

৩.  গেবষণা ও �িশ�েণর মা�েম �া� ফলাফলস�হ মাঠ পয �ােয় স�সারণ ও তা বা�বায়ন িনি�তকরণ এবং   
বত�মােন সংরি�ত ও ভিব�েত সং�িহত� সকল �রশম �পাকার জাত সংর�ণ িনি�তকরণ 

৪.  �তঁ, �ভের�া ও সংি�� অ�া� উি�েদর উ�তজােতর চাষাবােদর প�িত উ�াবন 

৫.  উ�ত জােতর �� প�েপাকার িডম পালন, উ�াবন ও িবতরণ 

৬.  চরকা িরিলং ও িফেলচাের িনেয়ািজত �ি�িদগেক কািরগির পরামশ � �দান 

 
৩।  ত� অব��করণ িনেদ �িশকা �ণয়েনর �যৗি�কতা/উে��: 
 

গণত� ও �শাসন �িত�ার পাশাপািশ সরকাির কম �কাে�র জবাবিদিহতা ও ��তা িনি�ত করেত তে�র অবাধ 

�বাহ এক� ����ণ � উপাদান। ত� আদান �দােনর মা�েম সরকার ও জনগেণর মে�  �স�ব�ন �াপেন অবাধ ত� 

�বােহর চচ �ার ��ে� �কােনা ি�ধা-�ে�র �ি� না হয়, �সজ� এক� ত� অব��করণ িনেদ �িশকা �ণয়ন আব�ক বেল 

মেন করেছ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �। ত� জানা নাগিরেকর �মৗিলক ও সাংিবধািনক অিধকার। এ পিরে�ি�েত 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ত� অিধকার আইন অ�যায়ী ত� কম �কত�া িনেয়াগসহ যাবতীয় কায ��ম বা�বায়ন 

কেরেছ। পরবত�েত ব� ও পাট ম�ণালেয়র িনেদ �শনায় অিধকতর ত� অিধকার িনি�ত করেত মাঠ পয �ায়সহ সকল �ের 

�াপকভােব ত� অিধকার আইন বা�বায়েনর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ।  
 

ত� অিধকার গণতাি�ক �ব�ােক আেরা �সংহত করার অ�তম শত�।  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র 

সংি�� ত� জনগেণর কােছ উ�ু� হেল এর কায ��ম স�েক� জনগেণর আ�া �ি� পােব। এেত বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 

�বাড �  এর কায ��েম ��তা এবং জনগেণর কােছ সকল কােজর জবাবিদিহতা �িতি�ত হেব।   

৪। িনেদ �িশকার িশেরানাম : 
 

এ িনেদ �িশকা বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ‘ত� অব��করণ িনেদ �িশকা, ২০১৮’ নােম অিভিহত হেব। 
 

৫। িনেদ �িশকার িভি� : 
 

(১) �ণয়নকারী ক��প�  : বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � । 
(২) অ�েমাদনকারী ক��প�  : মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �    
(৩) অ�েমাদেনর তািরখ : �লাই/ ২০১৮  
(৪)  িনেদ �িশকা বা�বায়েনর তািরখ : অ�েমাদেনর তািরখ �থেক। 
(৫)  িনেদ �িশকার �েযাজ�তা  : িনেদ �িশকা� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র জ� �েযাজ�  

    হেব।  
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৬। সং�াস�হ : িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কােনা  িক� না থাকেল এ িনেদ �িশকায়, 

(১) ‘ত�’ অথ � বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � গঠন, িবিধ, দা�িরক কায ��ম সংি�� �য �কােনা �ারক, 

িহসাব িববরণী, �িতেবদন, প�, ন�না, দিলল, িব�ি�, আেদশ, লগ-বই, উপা�-ত�, �ি�, মানিচ�, 

নকশা, বই, ইেলক�িনক �ি�য়ায় ��ত�ত �য �কােনা দিলল, িফ�, অংিকত িচ�, িভিডও, অিডও 

আেলাকিচ�, �ক� ��াব, যাি�কভােব পাঠেযা� দিলল এবং �ভৗত গঠন ও �বিশ�� িনিব �েশেষ অ� �য 

�কােনা ত�ব�ল ব�র অ�িলিপ বা �িতিলিপও এর অ�� �� হেব। তেব শত� থােক �য, দা�িরক 

�নাটিশট বা �নাটিশেটর �িতিলিপ এর অ�� �� হেব না। 

(২) ‘দািয়��া� কম �কত�া’ অথ � ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-১০ এর অধীন ক��প� ক��ক িন�� 
কম �কত�া।  

(৩) ‘িবক� দািয়��া� কম �কত�া’ অথ � দািয়��া� কম �কত�ার অ�পি�িতেত সংি�� দািয়� পালেনর জ� 
িন�� কম �কত�া। 

(৪) ‘আিপল ক��প�’ অথ � বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর মহাপিরচালক।  

(৫) ‘�তীয় প�’ অথ � ত��াি�র জ� অ�েরাধকারী বা ত� �দানকারী ক��প� �তীত অ�েরাধ�ত 
তে�র সে� সংি�� অ� �কােনা প�। 

(৬) ‘তঅআ, ২০০৯’ অথ � ত� অিধকার আইন, ২০০৯। 

৭। ‘ত� কিমশন’ অথ � তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ১২ এর অধীেন �িতি�ত ত� কিমশন। 

(৮) ‘তঅিব, ২০০৯’ অথ � ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯। 

(৯) ‘কম �কত�া’ অথ �  �জাতে�র কম �কত�া এবং কম �চাির �বাঝােব। 

(১০) ‘ত� অিধকার’ অথ � �কােনা ক��পে�র িনকট হেত ত� �াি�র অিধকার।  

(১১) ‘আেবদন ফরম’ অথ � তঅিব, ২০০৯ এর তফিসেল িনধ �ািরত আেবদেনর ফরেমট ফরম ‘ক’ �বাঝােব। 

(১২) ‘আিপল ফরম’ অথ � তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ �ািরত আিপল আেবদেনর ফরেমট ‘গ’ �বাঝােব। 

(১৩) ‘পিরিশ�’ অথ � এ িনেদ �িশকার সে� সং�� পিরিশ�। 

(১৪) ‘বােরউেবা’ অথ � বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �বাঝােব। 

 
৮। তে�র ধরণ এবং ধরণ অ�সাের ত� �কাশ ও �দান প�িত: 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র স�দয় ত� িনে�া� ৩ ��ণীেত ভাগ করা হেব এবং িনধ �ািরত িবধান অ�সাের 
তা �দান ও �কাশ করা হেব। 

 
 (১) ��েণািদতভােব �কাশেযা� ত� : 

(ক)  এ ধরেণর ত� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ��েণািদত হেয় �না�শ �বাড � এবং 
ওেয়বসাইেট �কাশ করেব।  

(খ)  এ ধরেণর ত� �চেয় �কােনা নাগিরক আেবদন করেল তা চািহদার িভি�েত �দানেযা� ত� 
িহেসেব িবেবিচত হেব এবং দািয়��া� কম �কত�া িনধ �ািরত প�ায় আেবদনকারীেক তা �দান 
করেব। 
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(গ) বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �িত বছর এক� বািষ �ক �িতেবদন �কাশ করার উে�াগ 
�হণ করেব। 

(ঘ) বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ��েণািদতভােব �কােশেযা� তে�র এক� তািলকা ��ত 
করেব এবং এ িনেদ �িশকার পিরিশে� ও বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর ওেয়বসাইেট তা 
�কাশ ও �চার করেব। 

(ঙ) বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এ তািলকা হালনাগাদ করেব। 
 

(২)  চািহদার িভি�েত �দানেযা� ত� : 

 (ক) এ ধরেণর ত� �কােনা নাগিরেকর আেবদেনর পিরে�ি�েত এ িনেদ �িশকার ১০ ও ১১ 
অ�ে�েদ বিণ �ত প�িত অ�সরণ কের �দান করেত হেব। 

(খ) বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ক��ক চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র এক� তািলকা 
��ত করা হেব এবং এ িনেদ �িশকার পিরিশে� ও বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর 
ওেয়বসাইেট তা �কাশ ও �চার করেব। 

(গ) বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এ তািলকা হালনাগাদ করেব। 
 

 
(৩)  �দান ও �কাশ বা�তা�লক নয়, এমন ত� : 

(ক)  এ িনেদ �িশকার অ�া� অ�ে�েদ যা িক�ই থা�ক না �কন, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
িনে�া� ত�স�হ �দান বা �কাশ বা �চার করেত বা� থাকেব না: 

১.  আদালেত িবচারাধীন �কােনা িবষয় অথবা যা �কােশ আদালত বা �াই��নােলর 
িনেষধা�া রেয়েছ অথবা যার �কাশ আদালত অবমাননার শািমল এ�প ত�; 

২.  তদ�াধীন �কােনা িবষয় যার �কাশ তদ� কােজ িব� ঘটােত পাের এ�প ত�; 

৩. �কােনা �য় কায ��ম স�ণ � হওয়ার �েব � বা এ িবষেয় িস�া� �হেণর �েব � সংি�� 
�য় বা এর কায ��ম সং�া� �কােনা ত�; 

৪.  আইন �ারা সংরি�ত �কােনা �ি�র �গাপনীয় ত�; 

৫.  পরী�া সং�া� �� প� বা পরী�ায় �দ� ন�র স�িক�ত আগাম ত�; 

৬. �কােনা ত� �কােশর ফেল �কােনা �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�; 

৭. �কােনা ত� �কােশর ফেল �চিলত আইেনর �েয়াগ বাধা�� হেত পাের বা অপরাধ 
�ি� �পেত পাের এ�প ত�; 

৮. �কােনা ত� �কােশর ফেল জনগেণর িনরাপ�া িবি�ত হেত পাের বা িবচারাধীন 
মামলার ��ু িবচার কায � �াহত হেত পাের এ�প ত�; 

৯. �কােনা ত� �কােশর ফেল �কােনা �ি�র �ি�গত জীবেনর �গাপনীয়তা �� হেত 
পাের এ�প ত�; 
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১০. �কােনা ত� �কােশর ফেল �কােনা �ি�র জীবন বা শারীিরক িনরাপ�া িবপদাপ� 
হেত পাের এ�প ত�; 

১১. আইন অ�সাের �কবল এক� িনিদ �� সমেয়র জ� �কােশর বা�বাধকতা রেয়েছ 
এ�প ত�। 

 
৯। ত� সং�হ, সংর�ণ ও �ব�াপনা : 

(১)  ত� সংর�ণ প�িত : 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ত� সংর�েণর জ� িনে�া� প�িত অ�সরণ করেব : 

(ক)  নাগিরেকর ত� অিধকার িনি�ত করার লে�� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � তার যাবতীয় 
তে�র ক�াটালগ এবং ইনেড� ��ত কের �স�েলা যথাযথ�েম সংর�ণ করেব; 

(খ)  �েত�ক ক��প� �য সকল ত� কি�উটাের সংর�েণর উপ�� বেল মেন করেব �স সকল 
ত� �ি�সংগত সময় সীমার মে� কি�উটাের সংর�েণর �ব�া করেব। 

(গ)  ত� সংর�ণ ও �ব�াপনার জ� ‘ত� অিধকার (ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা) �িবিধমালা, 
২০১০’ অ�সরণ করেব। 

  

১০। ত� সং�হ ও �ব�াপনা:  

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ‘ত� সং�হ ও �ব�াপনার জ� (ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা) �িবধানমালা, 
২০১০’ অ�সরণ করেব। 

 (১)  তে�র ভাষা : 

(ক)  তে�র �ল ভাষা হেব বাংলা।  �কােনা ত� যিদ অ� �কােনা ভাষায় উৎপ� হেয় থােক 
তাহেল তা �সই ভাষায় সংরি�ত হেব। দা�িরক �েয়াজেন ত� অ�বাদ করা হেত পাের। 

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

 (২) তে�র হালনাগাদকরণ: 

  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � সংি�� শাখা ত� হালনাগাদ করেব।  
  

১১। দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ : 

(১)  তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অ�সাের বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � একজন দািয়��া� কম �কত�া 
িনেয়াগ করেত হেব। 

(২)  মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ �দেব এবং িনেয়াগ�ত 
দািয়��া� কম �কত�ার নাম, পদিব, �কানা এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানা িনেয়াগ 
�দােনর পরবত� ১৫ (পেনর) কায �িদবেসর মে� িনধ �ািরত ফরেমেট (ত� কিমশন ক��ক িনধ �ািরত 
ফরেম) িলিখতভােব ত� কিমশেন ��রণ করেব এবং ম�ণালেয়র আিপল ক��পে�র কােছ তার 
অ�িলিপ ��রণ করেব।  
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(৩)  তঅআ, ২০০৯-এর অধীেন দািয়� পালেনর �েয়াজেন �কােনা দািয়��া� কম �কত�া অ� �য �কােনা 
কম �কত�ার সহায়তা চাইেত পারেব এবং �কােনা কম �কত�ার কাছ �থেক এ�প সহায়তা চাওয়া হেল িতিন 
উ� দািয়��া� কম �কত�ােক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করেত বা� থাকেবন। 

(৪) �কােনা দািয়��া� কম �কত�া দািয়� পালেনর �েয়াজেন অ� �কােনা কম �কত�ার সহায়তা চাইেল এবং 
এ�প সহায়তা �দােন �থ �তার জ� তঅআ, ২০০৯-এর �কােনা িবধান লি�ত হেল এ আইেনর অধীেন 
দায়-দািয়� িনধ �ারেণর ��ে� উ� অ� কম �কত�াও দািয়��া� কম �কত�া বেল গ� হেবন।  

 

(৫)  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � দািয়��া� কম �কত�ার নাম, পদিব, �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। 

(৬)  ত� অব��করণ িনেদ �িশকার পিরিশে� দািয়��া� কম �কত�ার নাম, পদিব, �কানা এবং �েযাজ� 
��ে� ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানা �কাশ করেব। দািয়��া� কম �কত�ার পিরবত�ন  হেল ন�ন 
দািয়��া� কম �কত�া িনেয়ােগর ০৫(প�চ) কায �িদবেসর মে� ত� হালনাগাদ করা হেব এবং 
ওেয়বসাইেটও তা �কাশ করা হেব।  

 
 

১২।  দািয়��া� কম �কত�ার দািয়� ও কম �পিরিধ : 

 (১)  তে�র জ� কারও আেবদেনর পিরে�ি�েত দািয়��া� কম �কত�া- 

(ক)  আেবদন �হণ ও তঅিব, ২০০৯ িবিধ-৩ অ�সাের আেবদনপ� �হেণর �াি��ীকার করেব; 

(খ)  অ�েরাধ�ত ত� তঅআ, ২০০৯, ধারা ৯ ও তঅিব, ২০০৯, িবিধ-৪ অ�সাের যথাযথভােব 
সরবরাহ করেব; 

(গ)  ত� �দােন অপারগতার ��ে� তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তঅিব, ২০০৯, িবিধ-৫ অ�সাের 
যথাযথভােব অপারগতা �কাশ করেব। অপারগতার কারণ তঅআ, ২০০৯-এর সে� 
সাম���ণ � হেত হেব; 

(ঘ)  �কােনা 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 �ি�স�ত 
�� িনধ �ারণ করেবন এবং উ� �� অনিধক ০৫(প�চ) কায �িদবেসর মে� পিরেশাধ করার 
জ� অ�েরাধকারীেক অবিহত করেবন;  

(ঙ)  �কােনা অ�েরাধ�ত তে�র সে� �তীয় পে�র সংি��তা থাকেল দািয়��া� কম �কত�া 
তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮) অ�সাের �ব�া �হণ করেব; 

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

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

 (৪)  �কােনা নাগিরেকর চািহদার পিরে�ি�েত ত�েক আিপল ক��প� িনধ �ারেণ সহায়তা; 

 (৫)  স�ক ক��প� িনধ �ারেণ �ল কেরেছ, এমন  আেবদনকারীেক স�ক ক��প� িনধ �ারেণ সহায়তা; 
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(৬)  �কােনা শারীিরক �িতব�ী �ি�র ত� �াি� িনি�ত করেত দািয়��া� কম �কত�া ত�েক উপ�� 
প�িতেত ত� �পেত সহায়তা করেব। এ ��ে� দািয়��া� কম �কত�া উপ�� অ� �কােনা �ি�র 
সহায়তা �হণ করেত পারেব; 

 (৮)  তঅআ, ২০০৯-এর সে� সাম���ণ �ভােব বািষ �ক �িতেবদন �কােশ সহায়তা করা; এবং 

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

 
 

১৩। িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ : 

(১)  বদিল বা অ� �কােনা কারেণ দািয়��া� কম �কত�ার অ�পি�িতেত দািয়� পালেনর জ� বাংলােদশ 
�রশম উ�য়ন �বাড � একজন িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ করেব। দািয়��া� কম �কত�ার 
অ�পি�িতেত িতিন দািয়��া� কম �কত�া িহেসেব িবেবিচত হেবন। 

 (২)  মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ �দেব এবং 
িনেয়াগ�ত �েত�েকর নাম, পদিব, �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 ফরেম) 
িলিখতভােব ত� কিমশেন ��রণ করেব এবং ত� ম�ণালেয়র আিপল ক��পে�র কােছ অ�িলিপ 
��রণ করেব। 

 
১৪। িবক� দািয়��া� কম �কত�ার দািয়� ও কম �পিরিধ : 
 

িবক� কম �কত�া দািয়��া� কম �কত�া িহেসেব দািয়� পালনকালীন এ িনেদ �িশকার ৭ নং �িমেক বিণ �ত দািয়��া� 
কম �কত�ার দািয়� ও কম �পিরিধ তার জ� �েযাজ� হেব। 

 
১৫। তে�র জ� আেবদন, ত� �দােনর প�িত ও সময়সীমা: 

(১)  �কােনা �ি� 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 
পারেব। 

(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 �কান প�িতেত ত� �পেত আ�হী এর 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� �কােনা অ�েরাধ �াি�র তািরখ হেত অনিধক ২০ (িবশ) কায � িদবেসর 
মে� অ�েরাধ�ত ত� সরবরাহ করেব। 

(৪)  উি�িখত উপ-অ�ে�দ (৩)-এ যা িক�ই থা�ক না �কন, অ�েরাধ�ত তে�র সংেগ একািধক উইং-এর 
সংি��তা থাকেল অনিধক ৩০ (ি�শ) কায � িদবেসর মে� �সই অ�েরাধ�ত ত� সরবরাহ করেত হেব; 
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(৫)  দািয়��া� কম �কত�া িলিখতভােব অথবা ���মেত, ইেল�িনক মা�েম বা ই-�মইল এর মা�েম 
আেবদনপ� �হেণর �াি��ীকার করেব এবং �াি��ীকার পে� আেবদেনর �রফাের� ন�র, আেবদনপ� 
�হণকারীর নাম, পদময �াদা এবং আেবদন �হেণর তািরখ উে�খ কের �া�র করেব; 

(৬)  ইেল�িনক বা ই-�মইল এর মা�েম আেবদন �হেণর  ��ে� ক��প� বরাবর আেবদন ��রেণর তািরখই 
(�াি� সােপে�) আেবদন �হেণর তািরখ িহেসেব গ� হেব; 

(৭)  আেবদন পাওয়ার পর দািয়��া� কম �কত�া ত� �দােনর তািরখ এবং সময় উে�খ�ব �ক আেবদনকারীেক 
�স স�েক� অবিহত করেব এবং অ�েরাধ�ত তে�র সংেগ একািধক উইং এর সংি��তা থাকেল 
দািয়��া� কম �কত�া ঐ উইং-এ িলিখত �না�শ �দান করেব; 

(৮)  দািয়��া� কম �কত�া �কােনা 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 এতদিবষেয় আেবদনকারীেক অবিহত করেব; 

(৯)  উপ-অ�ে�দ (৩), (৪) বা (৫) এ উি�িখত সময়সীমার মে� ত� সরবরাহ করেত �কােনা দািয়��া� 
কম �কত�া �থ � হেল সংি�� ত��াি�র অ�েরাধ �ত�াখান করা হেয়েছ বেল গ� হেব; 

(১০)  অ�েরাধ�ত ত� �দান করা দািয়��া� কম �কত�ার িনকট যথাযথ িবেবিচত হেল এবং �য ��ে� �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 
০৫ (প�চ) কায � িদবেসর মে� �তীয় প�েক ত�র িলিখত বা �মৗিখক মতামত �চেয় �না�শ �দান করেব 
এবং �তীয় প� এ�প �না�েশর পিরে�ি�েত �কােনা মতামত �দান করেল তা িবেবচনায় িনেয় 
দািয়��া� কম �কত�া অ�েরাধকারীেক ত� �দােনর িবষেয় িস�া� �হণ করেব; 

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

(১২)  আইেনর অধীন �দ� তে�র �িত ��ায় ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর অধীেন এ ত� সরবরাহ করা 
হেয়েছ মেম � �ত�য়ন করেত হেব এবং এেত �ত�য়নকারী কম �কত�ার নাম, পদিব, �া�র ও দা�িরক িসল 
থাকেব। 

 
 

১৬। তে�র �� এবং �� পিরেশাধ : 
 

(১)  �কােনা 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 ০৫ 
(প�চ)      কায �িদবেসর মে� �সই অথ � চালান �কাড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭-এ জমা কের ��জাির 
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 ��জাির চালােনর মা�েম জমা �দেবন। 

১৭। আিপল দােয়র ও িন�ি� : 

(১) আিপল ক��প� : 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �  আিপল ক��প� হেব এ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর 
মহাপিরচালক। 
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(২)  আিপল প�িত : 

(ক)  �কােনা �ি� এ িনেদ �িশকার ১০ নং �িমেকর (৩), (৪) বা (৫)-এ বিণ �ত িনধ �ািরত সময়সীমার 
মে� ত� লােভ �থ � হেল িকংবা দািয়��া� কম �কত�ার �কােনা িস�াে� সং�� হেল িকংবা 
অিতির� �� ধায � বা �হণ করেল উ� সময়সীমা অিত�া� হবার, বা ���মেত, িস�া� 
লােভর পরবত� ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ �ািরত ফরম-‘গ’-এর 
মা�েম আিপল ক��পে�র কােছ আিপল করেত পারেব। 

(খ)  আিপল ক��প� যিদ এ 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। 

(৩)  আিপল িন�ি� : 

(ক)  আিপল ক��প� �কােনা আিপেলর িবষেয় িস�া� �দােনর �েব � িনে�া� পদে�প �হণ করেব: 

১.  দািয়��া� কম �কত�া এবং এতদসং�া� অ�া� কম �কত�ার �নািন �হণ; 

২.  আিপল আেবদেন উি�িখত সং��তার কারণ ও �ািথ �ত �িতকােরর �ি�স�হ 
িবেবচনা এবং  

৩.  �ািথ �ত ত� �দােনর সংেগ একািধক ত� �দানকারী উইং �� থাকেল সংি�� 
উইংস�েহর �নািন �হণ। 

 

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

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

২.  ত�র িবেবচনায় �হণেযা� না হেল আিপল আেবদন� খািরজ করেত পারেবন। 
 

(গ) আিপল ক��পে�র িনেদ �শ অ�যায়ী দািয়��া� কম �কত�া- 

১. যত �ত স�ব �ািথ �ত ত� সরবরাহ করেব তেব এ সময় তঅআ, ২০০৯-এর ধারা 
২৪(৪)-এ িনেদ �িশত সমেয়র অিধক হেব না; অথবা 

২. ���মেত িতিন ত� সরবরাহ �থেক িবরত থাকেবন। 
 
 
১৮। ত� �দােন অবেহলায় শাি�র িবধান : 
 

(১) তঅআ, ২০০৯ এবং এ িনেদ �িশকার িবিধ-িবধান সােপে� �কােনা 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 
�কােনা ত��াি�র পেথ �িতব�কতা �ি� কের বা ত� অিধকার পিরপ�ী �কােনা কাজ কের তাহেল 
দািয়��া� কম �কত�ার এেহন কাজেক অসাদচরণ িহেসেব িবেবিচত হেব  এবং সংি�� চাকির িবিধ-
িবধান অ�সাের তার িব�ে� �ব�া �হণ করা হেব। 
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(২)  এ িনেদ �িশকা যথাযথভােব অ�সরেণ গািফলিতর কারেণ তঅআ, ২০০৯-এর �ত�য় ঘটেল এবং এর 
কারেণ �কােনা কম �কত�া ত� কিমশন ক��ক শাি� �পেল তা তার �ি�গত দায় িহেসেব গ� হেব এবং 
ক��প� তার �কােনা দায় বহন করেব না। 

(৩) ত� কিমশেনর কাছ �থেক �কােনা কম �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। 

 

১৯। িনেদ �িশকার সংেশাধন : 

এ িনেদ �িশকা সংেশাধেনর �েয়াজন হেল বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �েয়াজনীয় সংেশাধন করেত পারেব। 

 

২০। িনেদ �িশকার �া�া : 

এ িনেদ �িশকার �কােনা িবষেয় অ��তা �দখা িদেল িনেদ �িশকা �ণয়নকারী ক��প� তার �া�া �দান করেব। 
 

পিরিশ�-১: দািয়��া� কম �কত�ার িববরণ : 

 

কম �কত�ার নাম    :  �মন ঠা�র 
পদিব     :  জনসংেযাগ কম �কত�া 
�ফান     :  ৭৭৫০১৩ 
�মাবাইল     : ০১৭৩১৫০৮৪৭৭ 
ফ�া�     : ৭৭৩৫৯২ 
ই-�মইল     :  pro.pub@bsb.gov.bd 
ওেয়ব সাইট    :  www.bsb.gov.bd 
�যাগােযােগর �কানা   :  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

                                        বািলয়া��র, রাজশাহী। 
 

দািয়��া� কম �কত�া পিরবত�ন হেত পাের। 
 

 

পিরিশ�-২ : িবক� দািয়��া�  কম �কত�ার িববরণ : 

কম �কত�ার নাম    :  জনাব উ�ম �মার িব�াস 
পদিব     :  গেবষণা কম �কত�া(পির) 
�ফান     :  ৭৭৫৬৮৫ 
ফ�া�     : ৭৭৩৫৯২ 
�মাবাইল     : ০১৯৯০০১৩১১১ 
ই-�মইল     :  raikiridata@gmail.com 

ওেয়ব সাইট    : www.bsb.gov.bd 
�যাগােযােগর �কানা    :  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

                                        বািলয়া��র, রাজশাহী। 

http://www.bsb.gov.bd/
mailto:raikiridata@gmail.com
http://www.bsb.gov.bd/
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পিরিশ�-৩: আিপল ক��প� : 

কম �কত�ার নাম    :  জনাব �: আব�ল হািকম 
পদিব     :  মহাপিরচালক 
�ফান     :  ৭৭৫৮১৬, ৭৭৬২৮৩ 
�মাবাইল     : ০১৭১৩২০৮১১৭ 
ফ�া�     : ৭৭৩৫৯২ 
ই-�মইল     :  bsb.raj.bd@gmail.com 
ওেয়ব সাইট    :           www.bsb.gov.bd 
�যাগােযােগর �কানা   :  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

                                        বািলয়া��র, রাজশাহী। 
 

  

http://www.bsb.gov.bd/
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পিরিশ�-৪ : �ে�েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র তািলকা ও �কােশর মা�ম 

 
�িমক তে�র িববরণ ত� �কােশর মা�ম 

১ ২ ৩ 
১. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সাংগঠিনক কাঠােমা ও 

কায ��েমর িববরণ, কায ��ণািল এবং দািয়�স�হ 
ওেয়বসাইট ও বািষ �ক �ব�াপনা �িতেবদন ইত�ািদ। 

২. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
�মতা ও দািয়� 

ওেয়বসাইট ও বািষ �ক �ব�াপনা �িতেবদন ইত�ািদ। 

৩. িস�া� �হেণর প�িত, জবাবিদিহতা এবং ত�াবধান  ওেয়বসাইট, সংি�� িবভাগ ও বািষ �ক �ব�াপনা 
�িতেবদন ইত�ািদ। 

৪. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র কম �কত�া ও কম �চািরর ত� ওেয়বসাইট ও বািষ �ক �ব�াপনা �িতেবদন ইত�ািদ। 
৫. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �িশ�ণ কায ��ম সং�া� 

ত� 
ওেয়বসাইট ও বািষ �ক �ব�াপনা �িতেবদন ইত�ািদ। 

৬. পিরক�না �ণয়ন ও িস�া� বা�বায়ন সং�া� �যেকােনা 
পরামশ �/�িতিনিধ�, যা বােরউেবা ক��ক �হীত হেয়েছ; তার 
িববরণ। 

ওেয়বসাইট ও বািষ �ক �ব�াপনা �িতেবদন ইত�ািদ। 

৭. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র বােজট/সকল পিরক�নার 
ধরণ িচি�তকরণ, ��ািবত খরচ এবং ��ত �েয়র ওপর 
�তির �িতেবদন। 

ওেয়বসাইট ও বািষ �ক �ব�াপনা �িতেবদন ইত�ািদ। 

৮. নাগিরকেদর ত� সং�েহর জ� িবরাজমান �েযাগ-
�িবধাসং�া� িববরণ, কম �কত�া/কম �চািরেদর জ� সংরি�ত 
লাইে�ির/পড়ার কে�র কায � ঘ�া ইত�ািদ (�েযাজ� ��ে�)। 

ওেয়বসাইট ও বািষ �ক �ব�াপনা �িতেবদন ইত�ািদ। 

৯. নাম, পদিব, �কানা, �ফান ন�র এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� 
ন�র ও ই-�মইল �কানাসহ দািয়��া� কম �কত�ার নাম। 

ওেয়বসাইট ইত�ািদ। 

১০. নাম, পদিব, �কানা, �ফান ন�র এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� 
ন�র ও ই-�মইল �কানাসহ আিপল ক��পে�র তািলকা 

ওেয়বসাইট ইত�ািদ। 

১১. 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 ক��পে�র 
ই�ারেনেট পিরদশ �েনর জ� অিফেস রি�ত থাকেব। 

১২.  
(ক) সকল উ�য়ন/�ক�সং�া� �ি� 
(খ) �েত�ক �ি�র সংি�� িববরণ, �া�িলত �য়/  �ি�র 

�ময়াদকাল ইত�ািদ। 

ওেয়বসাইট ও বািষ �ক �ব�াপনা �িতেবদন ইত�ািদ। 

 

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 
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 বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র বােজট 

 আিথ �ক ত�, �যমন - আয়/�য়সং�া� িহসাব িববরণী 

 অিডট িরেপাট � (জবাবসহ) 

 �কে�র �য় সং�া� ত� 

 �য়সং�া� ত� (িস�া� �হেণর পর) 

 উপকারেভাগীর তািলকা 

 ি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- 
 

 আদালেত িবচারাধীন �কােনা িবষয় অথবা যা �কােশ আদালত বা �াই��নােলর িনেষধা�া রেয়েছ অথবা যার 
�কাশ আদালত অবমাননার শািমল এ�প ত�;   

 তদ�াধীন �কােনা িবষয় যার �কাশ তদ� কােজ িব� ঘটােত পাের এ�প ত�; 

 �কােনা �য় কায ��ম স�� হওয়ার �েব � বা এ িবষেয় িস�া� �হেণর �েব � সংি�� �য় বা এর কায ��ম সং�া� 
�কােনা ত�; 

 আইন �ারা সংরি�ত �কােনা �ি�র �গাপনীয় ত�; 

 পরী�ার �� প� বা পরী�ায় �দ� ন�র স�িক�ত আগাম ত�; 

 �কােনা ত� �কােশর ফেল �কােনা �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�; 

 �কােনা ত� �কােশর ফেল �চিলত আইেনর �েয়াগ বাধা�� হেত পাের বা অপরাধ �ি� �পেত পাের এ�প ত�; 

 �কােনা ত� �কােশর ফেল জনগেণর িনরাপ�া িবি�ত হেত পাের বা িবচারাধীন মামলার ��ু িবচার কায � �াহত 
হেত পাের এ�প ত�; 

 �কােনা ত� �কােশর ফেল �কােনা �ি�র �ি�গত জীবেনর �গাপনীয়তা �� হেত পাের এ�প ত�; 

 �কােনা ত� �কােশর ফেল �কােনা �ি�র জীবন বা শারীিরক িনরাপ�া িবপদাপ� হেত পাের এ�প ত�; 
            আইন অ�সাের �কবল এক� িনিদ �� সমেয়র জ� �কােশর বা�বাধকতা রেয়েছ এরপ ত�; 
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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 পদিব) 

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 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� �কােনা প�িত) 
 

৪. ত� �দানকারীর 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 
 
 
আেবদনপে�র �� ন�র :     তািরখ : ................................................. 
 
�িত 
আেবদনকারীর নাম   : ............................... 
 
�কানা     : .............................. 
 
 
িবষয় : ত� সরবরােহ অপরাগতা স�েক� অবিহতকরণ। 
 
 
ি�য় মেহাদয়, 
 
              আপনার ..........................................তািরেখর আেবদেনর িভি�েত �াথ�ত ত� িনে�া� কারেণ 
সরবরাহ করা স�ব হল না । যথা : 
 
১. .............................। 

২. .............................। 

৩. .............................। 

 
 

( ...............�া�র..................) 
দািয়��া� কম �কত�ার নাম 

পদিব 
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 পদিব) 
ও  
আিপল ক��প� 
 
............................... (দ�েরর নাম ও �কানা) 
 
১. আিপলকারীর নাম ও �কানা (�যাগােযােগর সহজ মা�মসহ)  :
 .................................... 
২. �য আেদেশর িব�ে� আিপল করা হেয়েছ তার কিপ (যিদ থােক) :
 ..................................... 
৩. �য আেদেশর িব�ে� তা নামসহ আেদেশর িববরণ (যিদ থােক) :
 ...................................... 
৪. আিপেলর সংি�� িববরণ      :
 .................................... 
৫. আেদেশর িব�ে� সং�� হওয়ার কারণ (সংি�� িববরণ)  :
 .................................... 
৬. �াথ�ত �িতকােরর �ি�/িভি�     :
 ..................................... 
৭. আিপলকারী ক��ক �ত�ায়ন     :
 .................................. 
৮. অ� �কােনা ত� 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� তার িবপরীেত কলাম (৩) এ উি�িখত 

হাের ���মত ত� �াি�র অ�েরাধ িফ এবং তে�র �� পিরেশাধেযা� হেব, যথা: 
 
 

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

১ ২ ৩ 
১। িলিখত �কােনা ড�েমে�র কিপ সরবরােহর জ� 

(�াপ, নকশা, 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 ��ে� তার ��ত ��। 
 

৩। �কােনা আইন বা সরকাির িবধান বা িনেদ �শনা অ�যায়ী 
কাউেক সরবরাহ�ত তে�র ��ে� 
 

িনধ �ািরত ��। 
 

৪। �ে�র িবিনমেয় িবি�েযা� �কাশনার ��ে� �কাশনায় বিণ �ত িনধ �ািরত ��। 
 

 

িবঃ �ঃ সরকার/ক��প� �েয়াজেন সময় সময় িফ �ন:িনধ �ারণ করেত পারেব।  
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পিরিশ�-১১ : ত� কিমশেন অিভেযাগ দােয়েরর িনধ �ািরত ফরম (ফরম-‘ঙ’) 

ফরম-‘ঙ’ 
অিভেযাগ দােয়র ফরম 

[ত� অিধকার (অিভেযাগ দােয়র ও িন�ি� সং�া�) �িবধানমালার ৩(১) ���] 
বরাবর 

�ধান ত� কিমশনার 
ত� কিমশন 
এফ-৪/এ, আগারগ�ও �শাসিনক এলাকা 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
 

অিভেযাগ নং .........................................। 
 
১. আেবদনকারীর নাম ও �কানা   : .................................... 
 (�যাগােযােগর সহজ মা�মসহ) 
 
২. অিভেযাগ দািখেলর তািরখ    : ........................................ 
 
৩. যার িব�ে� অিভেযাগ করা হেয়েছ ত�র নাম ও �কানা : ....................................... 
 
৪. অিভেযােগর সংি�� িববরণ   : ........................................ 
 (�েয়াজেন আলাদা কাগজ সংেযাজন করা যােব) 
 
৫. সং��তার কারণ (যিদ �কােনা আেদেশর িব�ে� : ........................................ 
 অিভেযাগ আণয়ন করা হয় �স ��ে� তার কিপ 
 সং�� করেত হেব) 
 
৬. �ািথ �ত �িতকার ও তার �যৗি�কতা   : .......................................... 
 
৭. অিভেযােগ উি�িখত ব�ে�র সমথ �েন �েয়াজনীয় : ............................................ 
 কাগজপে�র বণ �না (কিপ সং�� করেত হেব)                              

 
সত� পাঠ 

 

 আিম/আমরা এ মেম � হলফ�ব �ক �ঘাষণা করিছ �য, এই অিভেযােগ বিণ �ত অিভেযাগস�হ আমার �ান ও 
িব�াসমেত সত�  | 
 

........................ 
 

সত�পাঠকারীর �া�র 
 


