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�িমকা 

বাংলােদেশ আইন �ণয়েনর ইিতহােস ত� অিধকার আইন �ণয়ন এক� অন� ঘটনা। বাংলােদশ জাতীয় 

সংসেদ ২৯ মাচ � ২০০৯ তািরেখ ত� অিধকার আইন পাস হয়। মহামা� রা�পিত ৫ এি�ল এ�েত �া�র কেরন 

এবং ৬ এি�ল ২০০৯ তািরেখ আইন�র �গেজট �কািশত হয়। ১ �লাই ২০০৯ �থেক আইন� সারা �দেশ 

�েরা�িরভােব কায �কর হয়। এই আইন িক� িনধ �ািরত ত� �তীত ক��পে�র সকল তে� জনগেণর 

�েবশািধকার িনি�ত কেরেছ। এই আইেন �কােনা নাগিরক ত� চাইেল �সই ত� �দােন ক��পে�র ওপর 

বা�বাধকতা আেরাপ করা হেয়েছ। বাংলােদেশ ত� অিধকার আইন জনগেণর ত� পাওয়ার অিধকারেক 

আইনগত �ী�িত িদেয়েছ। ত� অিধকার আইেন বাংলােদেশর �যেকােনা নাগিরেকর আেবদেনর পিরে�ি�েত 

সকল সরকাির, �ায়�শািসত, সংিবিধব� ও সংিবধান অ�যায়ী গ�ত সং�াসহ িবেদিশ ও সরকাির অ�দান�া� 

�বসরকাির সং�াস�েহর ওপর ত� �দােনর বা�বাধকতা আেরাপ করা হেয়েছ। পাশাপািশ এই আইনেক ত� 

�দােন বাধাসং�া� অ� সব আইেনর ঊে�� অব�ান �দয়া এবং আইেনর ��াবনায় এই আইন �ণয়েনর উে�� 

��ভােব �েল ধরা হেয়েছ।  

 

িচ�া, িবেবক ও বা�-�াধীনতা মা�েষর অ�তম �মৗিলক অিধকার। ‘ত� অিধকার’ �িত�ার মা�েম এই 

অিধকারস�হ ��িতি�ত হয়। এ কারেণই িনধ �ািরত িবিধিনেষধ �তীত �দেশর �িত� কম �কাে�র ত� চািহদার 

পিরে�ি�েত বা �-�েণািদতভােব জনগণেক জানােনার বা�বাধকতা �ি� করা হেয়েছ। এক� ��ত ক�াণ রা� 

�িত�ার জ� জনগেণর �মতায়ন আব�ক। জনগেণর �মতায়ন িনি�ত করেত রাে� জনগেণর মািলকানা 

�িত�া করেত হেব। তে� নাগিরেকর �েবশািধকার িনি�ত হেল রাে� জনগেণর মািলকানা ��িতি�ত হয়, 

জনগেণর �মতায়ন �িনি�ত হয়। গণ�খী, �� ও জবাবিদিহ�লক �শাসিনক �ব�া �িতি�ত করেত সরকাির 

কােজর সে� জনগেণর স�ৃ�তা িনিবড় করেত হেব। �সবা �দানকারী ও �সবা �হীতার মে� িনিবড় স�ক� 

�তির হেল ��ত উ�য়ন উপেযাগী পিরেবশ �ি� হেব। 

 

অ�িদেক ত� �দানকারী ক��প� ত� �দােনর মা�েম তার �িত�ান স�েক� মা�েষর �ল ধারণা ও অিব�াস 

�র কের জনগেণর িব�াস ও আ�া অজ�েন স�ম হেব। এভােব �সবা দাতা ও �হীতার মে� �স�ব� �ি� হেব, যা 

গণতে�র অ�যা�ার জ� �বই ����ণ �। উ�ততর শাসন�ব�া অজ�ন করেত হেল �শাসেন ��তা ও 

জবাবিদিহতা �ি� করা অত�াব�ক। ‘জনগেণর ত� অিধকার িনি�ত করা হেল ক��পে�র ��তা ও 

জবাবিদিহতা �ি� পােব।’  

 

ত� অিধকার আইেনর কায �কর �েয়ােগর মা�েম এর কাি�ত �ফল �াি�র কাজ�েক �রাি�ত করেত এই 

পিরক�না �ণয়েনর উে�াগ �নয়া হেয়েছ। ত� অিধকার আইন যথাযথভােব �িতপালেন এই পিরক�না কায �কর 

অবদান রাখেব। 
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পিরক�না �ণয়েনর উে�� 

 

পিরক�না �ণয়েনর �ধান উে�� হ’ল ত� অিধকার আইন যথাযথভােব �িতপালেনর মা�েম তে� নাগিরেকর 
�েবশািধকার িনি�ত করা এবং অ� �িত�ােনর উপর অিপ �ত দািয়� ও এতদসং�া� যাবতীয় কম �কাে�র ��তা 
ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা। এছাড়া অ�া� দািয়��েলা িন��প: 
 
১. নাগিরেকর চািহদা �মাতােবক ত� সরবরােহর জ� তে�র ইউিনট�েলােত সংি�� ত� সং�হ ও সিচবালয় 

ও ত� কিমশেনর িনেদ �িশকা অ�যায়ী যথাযথ উপােয় সংর�ণ করা। 
২. িবতরণেযা� ত� ও িবতরেণ বা� নয় এমন ত��েলােক �ইভােগ ভাগ করা যােত তা চািহদা �মাতােবক 

সরবরাহ করা যায়। 
৩. নাগিরেকর চািহত ত� �ততম সমেয় সরবরাহ করা। 
৪. চািহত ও িবতরণেযা� তে�র আেবদন সংর�ণ ও িবতরণ�ত ও অিবতরন�ত তে�র �রকড � রাখা। 
৫. ��েনািদত ত� িচি�ত করা ও তার �কাশ িনি�ত করা। 
৬. ত� কিমশেনর চািহদা �মাতােবক ত� অিধকার আইন বা�বায়ন সং�া� ত� ��ত রাখা। 
 
পিরক�না  

 

করণীয় কােজর তািলকা �তির 

আইন অ�সরেণর িবিভ� পয �ােয় দািয়��া� কম �কত�া, িবক� দািয়��া� কম �কত�া, অিফস �ধান ও অ�া� 

কম �কত�া-কম �চারীেদর করণীয় কােজর এক� তািলকা ত� অিধকার আইন এবং সংি�� িবিধিবধােনর আেলােক 

�ণয়ন করা হেব। ত� অিধকার আইেনর কায �কর �েয়াগ িনি�ত করেত সবাই তা �মেন চলেব। 

 

দািয়��া� কম �কত�া ও িবক� দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ ও �নিনেয়াগ 

 ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ অ�সাের দািয়��া� কম �কত�া ও িবক� দািয়��া� কম �কত�া 

িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ এবং তােদর নামসহ িব�ািরত ত� ত� কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 

 বদিল, অবসর, বরখা� বা অ� �কােনা কারেণ দািয়��া� কম �কত�ার পদ �� হেল পদ ��তার ১৫ 

িদেনর মে� ন�ন দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ িদেয় তার নাম পদিবসহ অ�া� ত�ািদ ত� কিমশন 

বাংলােদশ এ পাঠােনা হেব। 

 �েয়াজেন দািয়��া� কম �কত�া বা ���মেতা িবক� দািয়��া� কম �কত�া পিরবত�ন করা যােব, তেব এ�প 

পিরবত�েনর ১৫ িদেনর মে� ত�র/ত�েদর নামসহ িব�ািরত ত� ত� কিমশন বাংলােদশ এ পাঠােনা 

হেব। 
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দািয়��া� কম �কত�া, িবক� দািয়��া� কম �কত�া ও আপীল ক��পে�র নাম, পদিব, ইত�ািদ �দশ �ন 

 

 দািয়��া� কম �কত�া ও িবক� দািয়��া� কম �কত�ার নাম পদবী এবং অ�া� ত�ািদ কায �ালেয়র এমন 

এক� �ােন �দশ �েনর �ব�া করা হেব, যােত সহেজ জনসাধারেণর �ি�েগাচর হয়। 

 একইভােব সহেজ জনসাধারেণর �ি�েগাচর হয়, এমন এক� �ােন আপীল ক��পে�র নাম, পদিব ও 

�কানার িব�ািরত িববরণ �দশ �েনর �ব�া করা হেব। 

 

দািয়��া� কম �কত�ার দািয়� ও কত�� 

 

ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এবং এতদসংি�� িবিধমালা ও �িবধানমালাস�েহর আেলােক ম�ণালয় ক��ক 

�ণীত ত� অব��করণ িনেদ �িশকা/নীিতমালায় উি�িখত সকল দািয়� পালেনর পাশাপািশ দািয়��া� কম �কত�া 

িনেচর কাজ�েলা করেবন- 

 

 ত� �াি�র আেবদন, আপীল এবং অিভেযােগর কাগজপ� ও িস�া� সং�া� ত� যথাযথভােব সংর�ণ 

 ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা এবং �-�েণািদত ত� �কাশ ও �চার সং�া� িনধ �ািরত দািয়� পালন 

 ত� অব��করণ সং�া� �িতেবদন সংকিলত করা 

 ত� অিধকার িবষয়ক ড�েমে�শন ও িরেপা� �ং 

 আইন, িবিধমালা, �িবধানমালা, ত� অব��করণ নীিতমালা/িনেদ �িশকা ইত�ািদ সংর�ণ 

 ত� �াি�র আেবদন, আপীল ও অিভেযাগ সং�া� ফরমস�হ সংর�ণ ও �কােনা নাগিরেকর চািহদার 

পিরে�ি�েত সরবরাহ 

 আেবদন ফরম �রেণ স�ম নয়, এমন আেবদনকারীেক আেবদন ফরম �রেণ সহায়তা 

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

 �কােনা নাগিরেকর চািহদার পিরে�ি�েত তােক আিপল ক��প� িনধ �ারেণ সহায়তা 

 শারীিরক �িতব�ী �ি�েক উপ�� প�িতেত ত� �পেত সহায়তা 

 ত� অিধকার আইেনর সে� সাম���ণ �ভােব বািষ �ক �িতেবদন �কােশ ক��প�েক সহায়তা 

 আপীল িন�ি�র ��ে� আপীল ক��প�েক �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান 

 অিভেযাগ িন�ি�র ��ে� ত� কিমশনেক �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান 

 ঊ��তন ক��পে�র চািহদা অ�সাের ত� সরবরাহ 

 ত� কিমশেনর িনেদ �শনা/চািহদা অ�সাের ত� সরবরাহ 
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িবক� দািয়��া� কম �কত�ার দািয়� ও কত�� 

দািয়��া� কম �কত�ার অ�পি�িতেত, দািয়��া� কম �কত�ার জ� িনধ �ািরত সকল দািয়� িবক� দািয়��া� 

কম �কত�া পালন করেবন। 

 

তে�র ��ণীকরণ 

 

 কায �ালেয় সংরি�ত সকল ত�েক �দানেযা� ত� এবং �দান করা বা�তা�লক নয়-এই �� ভােগ 

ভাগ করা হেব। ত� অিধকার আইেনর ৭ ধারায় সংি�� ত�াবিল �দান বা�তা�লক নয় মেম � উে�খ 

করা হেয়েছ। এই ধারার িবধানস�হ �মেন এই তািলকা �ণয়ন করা হেব। 

 �দান বা�তা�লক নয়-এমন তে�র তািলকা করার পর বািক সব ত� হেব �দানেযা� ত�। 

 �-�েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র এক� তািলকা �তির করা হেব এবং উপ�� মা�েম উপ�� মান 

বজায় �রেখ তা �কাশ করা হেব। 

 

ত� সংর�ণ 

ত� অিধকার (ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা) �িবধানমালা, ২০১০ এবং সিচবালয় িনেদ �শমালা অ�সরণ কের 

সংি�� সকল ত� িনধ �ািরত সময় পয �� বা �ায়ীভােব সংর�ণ করা হেব। 

 

�-�েণািদত ত� �কাশ 

 ত� অিধকার আইন ও সংি�� িবিধিবধান �মেন �-�েণািদতভােব ত� �কাশ করা হেব 

 �-�েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র এক� তািলকা �তির করা হেব এবং �সখােন �কান ত� �কান 

মা�েম �কাশ ও �চার করা হেব তার উে�খ থাকেব। তািলকা িনয়িমত হালনাগাদ করা হেব 

 �-�েণািদত ত� �কােশ ওেয়বসাইেটর সেব �া�ম �বহার িনি�ত করেত হেব 

 ওেয়বসাইেটর পাশাপািশ �চিলত �কাশ ও �চার মা�েম ত� �কাশ ও �চার করা হেব 

 ত� অিধকার আইেনর িবধান অ�সরণ কের �িতবছর এক� বািষ �ক �িতেবদন �কাশ করা হেব 

 

আইেনর �েয়াগ সং�া� ত� সংর�ণ 

ত� অিধকার আইন বা�বায়েনর িবিভ� ধােপ �িজত ত� যথাযথভােব সংর�ণ করা হেব। �কান ত� কীভােব 

সংর�ণ করা হেব তা িনেচর ছেক �েল ধরা হেলা- 

�ম ত� সংর�ণ প�িত 

১ জমা হওয়া �িত� আেবদেনর কিপ ফাইেল হাড � কিপ এবং ইেমইল বা ইেলক�িনক মা�েম 

আসা আেবদন কি�উটাের সফট কিপ। কি�উটাের 

সংরি�ত আেবদনস�েহর হাড � কিপও সংর�ণ করা হেব। 
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২ আেবদন পাওয়ার পর আেবদনকারীেক 

�য সকল প� বা জবাব �দান করা 

হেব (�াি��ীকার, �� জানােনা, ত� 

সং�হ ইত�ািদ) �সসব প� বা জবােবর 

কিপ 

ফাইেল হাড � কিপ এবং ইেমইল বা ইেলক�িনক মা�েম 

জবাব িদেয় থাকেল তার সফট কিপ কি�উটাের। হাড � 

কিপও সংর�ণ করা �যেত পাের। 

৩ ত� �দান কের থাকেল কী ত� 

�দান করা হেয়েছ, তে�র পিরমাণ, 

�ে�র পিরমাণ ইত�ািদ তে�র 

িববরণ 

ত� সংর�েণর এক� ফরেমট িনধ �ারণ কের �সই ফরেমেট, 

িহসাব সংর�েণর খাতায় এবং হাড � কিপ ফাইেল। 

৪ �� জমা �দয়ার চালােনর কিপ হাড � কিপ ফাইেল 

৫ অপারগতা জািনেয় থাকেল অপারগতা 

পে�র কিপ 

হাড � কিপ ফাইেল। ���িবেশেষ সফট কিপ কি�উটাের। 

৬ আেবদনকারীর �যাগােযােগর িব�ািরত 

ত� সংর�ণ  

হাড � কিপ ফাইেল। ���িবেশেষ সফট কিপ কি�উটাের। 

৭ িনেদ �শনা বা সহায়তা �চেয় ঊ��তন বা 

অ� �কােনা কম �কত�ার কােছ প� 

�দান কের থাকেল তার কিপ 

  

হাড � কিপ ফাইেল। ���িবেশেষ সফট কিপ কি�উটাের। 

৮ উপ� �� িনেদ �শনা বা সহায়তা চাওয়ার 

পিরে�ি�েত �কােনা জবাব �পেল তার 

কিপ  

হাড � কিপ ফাইেল। ���িবেশেষ সফট কিপ কি�উটাের। 

৯ দািয়��া� কম �কত�ার িব�ে� কত� 

আপীল ও অিভেযাগ হেয়েছ, আপীল ও 

অিভেযােগর কারণ ও ফলাফলসং�া� 

ত�  

হাড � কিপ ফাইেল। ���িবেশেষ সফট কিপ কি�উটাের। 

১০ আপীল ও অিভেযাগ-এর িস�া�-

সংি�� সকল তে�র কিপ 

হাড � কিপ ফাইেল। ���িবেশেষ সফট কিপ কি�উটাের। 

১১ আইন বা�বায়েনর জ� �হীত 

পদে�পসং�া� ত� 

হাড � কিপ ফাইেল। ���িবেশেষ সফট কিপ কি�উটাের। 

১২ আইন বা�বায়নসংি�� অ�া� িবষয় হাড � কিপ ফাইেল। ���িবেশেষ সফট কিপ কি�উটাের। 
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সাধারণ ত� সংর�েণর ছক 

 

দািয়��া� কম �কত�ার কােছ �য সকল আেবদন আসেব, তার �িত� আেবদেনর ওপর বছর অ�সাের এক� ন�র 

িদেয় �িত� আেবদন সংি�� নিথ একে� রাখা হেব এবং �িতবছেরর জ� এক� িনিদ �� �রিজ�াের বা ছেক এ 

সংি�� ত� সংর�ণ করা হেব, যা �থেক এক�ে� সারা বছেরর িচ� পাওয়া যােব। িনেচর ছেক ত� সংর�ণ 

করা হেব- 

 

ন�
র 

আেবদন
কারীর 
নাম, 
�কানা ও 
�যগােযা
�গর 
ত�ািদ 

আেবদ
�নর 
তািরখ
  

চািহত 
ত� 
(সংে�
�প) 

তে�র 
ধরন 
(ছাপােনা
, 
ফেটাক
িপ, িচ�, 
িফ�, 
সফট 
কিপ, 
অ�া�) 

তে�র 
��াসং
�া ও 
�� 

ত� 
সরব
রােহ
র 
তাির
খ 

অপারগতা 
জানােনা 
হেয় 
থাকেল 
তার তািরখ 
ও কারণ 

আপীল 
হেয় 
থাকেল 
তার 
তািরখ ও 
িস�া� 

অিভেযা
গ হেয় 
থাকেল 
তার 
তািরখ 
ও 
িস�া� 

১          

২          

৩          

৪          

 

 

মাসিভি�ক সং�াবাচক ত� সংর�েণর ছক 

িনেচর ছক� অ�সরণ কের মাসিভি�ক সং�াবাচক ত� সংর�ণ করা হেব- 

 

মােসর 

নাম 

�া� 

আেবদেনর 

�মাট 

সং�া 

কত� ত� 

�দান করা 

হেয়েছ 

কত� ত� 

�দান 

�ি�য়াধীন 

কত� 

অপারগতা 

জানােনা 

হেয়েছ 

কত� আপীল 

হেয়েছ 

কত� 

অিভেযাগ 

হেয়েছ 

অ�া� 

ত� 

জা�য়াির        

�ফ�য়াির        

মাচ �        
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এি�ল         

�ম         

�ন        

�লাই         

আগ�         

�সে��র        

অে�াবর

  

       

নেভ�র         

িডেস�র         

সারা বছর        

 

ত� অিধকার আইন �িতপালেনর বািষ �ক �িতেবদন 

 

ত� অিধকার আইন �িতপালেনর ও বা�বায়েনর সারা বছেরর ত� সংকিলত কের এক� বািষ �ক �িতেবদন 

�ণয়ন করা হেব। 

 

ত� কিমশন এবং উ��তন ক��পে�র িনেদ �শনা/চািহদার পিরে�ি�েত ত� সরবরাহ 

 

ত� কিমশন এবং ঊ��তন ক��পে�র চািহদার পিরে��ি�েত ত� অিধকার আইন �িতপালেন ও বা�বায়েন সারা 

বছেরর ত� সংকিলত কের সরবরাহ করা হেব। 


