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29/07/2021 ত� অিধকার আইন, ২০০৯

�থম অ�ায়
�ারি�ক

ত� অিধকার আইন, ২০০৯
( ২০০৯ সেনর ২০ নং আইন )

[ এি�ল ৬, ২০০৯ ]

 
তে�র অবাধ �বাহ এবং জনগেণর ত� অিধকার িনি�তকরেণর িনিম� িবধান কিরবার লে�� �ণীত আইন।

       �যেহ� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌ িচ�া, িবেবক ও বাক-�াধীনতা নাগিরকগেণর অ�তম �মৗিলক অিধকার িহসােব
�ী�ত এবং ত� �াি�র অিধকার িচ�া, িবেবক ও বাক-�াধীনতার এক� অিবে�� অংশ; এবং
           �যেহ� জনগণ �জাতে�র সকল �মতার মািলক ও জনগেণর �মতায়েনর জ� ত� অিধকার িনি�ত করা অত�াব�ক; এবং
           �যেহ� জনগেণর ত� অিধকার িনি�ত করা হইেল সরকারী, �ায়�শািসত ও সংিবিধব� সং�া এবং সরকারী ও িবেদশী
অথ �ায়েন �� বা পিরচািলত �বসরকারী সং�ার ��তা ও জবাবিদিহতা �ি� পাইেব, �ন�িত �াস পাইেব ও �শাসন �িতি�ত হইেব; এবং
           �যেহ� সরকারী, �ায়�শািসত ও সংিবিধব� সং�া এবং সরকারী ও িবেদশী অথ �ায়েন �� বা পিরচািলত �বসরকারী সং�ার
��তা ও জবাবিদিহতা িনি�তকরেণর লে�� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
           �সেহ� এত� �ারা িন��প আইন করা হইল :-

সংি�� িশেরানাম
ও �বত�ন

১।(১) এই আইন ত� অিধকার আইন, ২০০৯ নােম অিভিহত হইেব।

  (২) এই আইেনর -

  (ক) ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ �িতত অ�া� ধারা ২০ অে�াবর, ২০০৮ তািরেখ কায �কর হইয়ােছ বিলয়া

গ� হইেব; এবং

  (খ) ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারা ১লা �লাই, ২০০৯ তািরখ হইেত কায �কর হইেব।

সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী না হইেল, এই আইেন -

  (ক) "আপীল ক��প�" অথ � -

  (অ) �কান ত� �দান ইউিনেটর ��ে� উ� ইউিনেটর অ�বিহত উ��তন কায �ালেয়র �শাসিনক �ধান;

অথবা

  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1011.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1011.html 2/21

29/07/2021 ত� অিধকার আইন, ২০০৯

(আ) �কান ত� �দান ইউিনেটর উ��তন কায �ালয় না থািকেল, উ� ত� �দান ইউিনেটর �শাসিনক

�ধান;

  (খ) "ক��প�" অথ � -

  (অ) গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান অ�যায়ী �� �কান সং�া;

  (আ) গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌র ৫৫(৬) অ�ে�েদর অধীন �ণীত কায � িবিধমালার অধীন

গ�ত সরকােরর �কান ম�ণালয়, িবভাগ বা কায �ালয়;

  (ই) �কান আইন �ারা বা উহার অধীন গ�ত �কান সংিবিধব� সং�া বা �িত�ান;

  (ঈ) সরকারী অথ �ায়েন পিরচািলত বা সরকারী তহিবল হইেত সাহা��� �কান �বসরকারী সং�া বা

�িত�ান;

  (উ) িবেদশী সাহা��� �কান �বসরকারী সং�া বা �িত�ান;

  (ঊ) সরকােরর পে� অথবা সরকার বা সরকারী �কান সং�া বা �িত�ােনর সিহত স�ািদত �ি�

�মাতােবক সরকারী কায ��ম পিরচালনার দািয়��া� �কান �বসরকারী সং�া বা �িত�ান; বা

  (ঋ) সরকার ক��ক, সময় সময়, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা িনধ �ািরত অ� �কান সং�া বা

�িত�ান;

  (গ) "কম �কত�া" অেথ � কম �চারীও অ�� �� হইেব;

  (ঘ) "ত� �দান ইউিনট" অথ � -

  (অ) সরকােরর �কান ম�ণালয়, িবভাগ বা কায �ালেয়র সিহত সং�� বা অধীন� �কান অিধদ�র,

পিরদ�র বা দ�েরর �ধান কায �ালয়, িবভাগীয় কায �ালয়, আ�িলক কায �ালয়, �জলা কায �ালয় বা

উপেজলা কায �ালয়;

  (আ) ক��পে�র �ধান কায �ালয়, িবভাগীয় কায �ালয়, আ�িলক কায �ালয়, �জলা কায �ালয় বা উপেজলা

কায �ালয়;

  (ঙ) "ত� কিমশন" অথ � ধারা ১১ এর অধীন �িতি�ত ত� কিমশন;

  (চ) "ত�" অেথ � �কান ক��পে�র গঠন, কাঠােমা ও দা�িরক কম �কা� সং�া� �য �কান �ারক, বই,

নকশা, মানিচ�, �ি�, ত�-উপা�, লগ বিহ, আেদশ, িব�ি�, দিলল, ন�না, প�, �িতেবদন, িহসাব

িববরণী, �ক� ��াব, আেলাকিচ�, অিডও, িভিডও, অংিকতিচ�, িফ�, ইেলক�ি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 উহােদর �িতিলিপও ইহার অ�� �� হইেব :
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ি�তীয় অ�ায়
ত� অিধকার, ত� সংর�ণ, �কাশ ও �াি�

  তেব শত� থােক �য, দা�িরক �নাট িসট বা �নাট িসেটর �িতিলিপ ইহার অ�� �� হইেব না;

  (ছ) "ত� অিধকার" অথ � �কান ক��পে�র িনকট হইেত ত� �াি�র অিধকার;

  (জ) "তফিসল" অথ � এই আইেনর তফিসল;

  (ঝ) "�তীয় প�" অথ � ত� �াি�র জ� অ�েরাধকারী বা ত� �দানকারী ক��প� �তীত অ�েরাধ�ত

তে�র সিহত জিড়ত অ� �কান প�;

  (ঞ) "দািয়��া� কম �কত�া" অথ � ধারা ১০ এর অধীন িন�� কম �কত�া;

  (ট) "িনধ �ািরত" অথ � িবিধ বা �িবধান �ারা িনধ �ািরত;

  (ঠ) "�িবধান" অথ � ধারা ৩৪ এর অধীন �ণীত �কান �িবধান;

  (ড) "বাছাই কিম�" অথ � ধারা ১৪ এর অধীন গ�ত বাছাই কিম�;

  (ঢ) "িবিধ" অথ � ধারা ৩৩ এর অধীন �ণীত �কান িবিধ।

আইেনর �াধা� ৩৷ �চিলত অ� �কান আইেনর -

 (ক) ত� �দান সং�া� িবধানাবলী এই আইেনর িবধানাবলী �ারা �� হইেব না; এবং

 (খ) ত� �দােন বাধা সং�া� িবধানাবলী এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাংঘিষ �ক হইেল, এই

আইেনর িবধানাবলী �াধা� পাইেব৷

ত� অিধকার ৪৷ এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, ক��পে�র িনকট হইেত �েত�ক নাগিরেকর ত� লােভর অিধকার

থািকেব এবং �কান নাগিরেকর অ�েরােধর ��ি�েত সংি�� ক��প� তাহােক ত� সরবরাহ কিরেত

বা� থািকেব৷

ত� সংর�ণ ৫৷ (১) এই আইেনর অধীন ত� অিধকার িনি�ত কিরবার লে�� �েত�ক ক��প� উহার যাবতীয়

তে�র ক�াটালগ এবং ইনেড� ��ত কিরয়া যথাযথভােব সংর�ণ কিরেব৷

 (২) �েত�ক ক��প� �যই সকল ত� কি�উটাের সংর�েণর উপ�� বিলয়া মেন কিরেব �সই সকল

ত�, �ি�সংগত সময়সীমার মে�, কি�উটাের সংর�ণ কিরেব এবং ত� লােভর �িবধােথ � সম�

�দেশ �নটওয়ােক�র মা�েম উহার সংেযাগ �াপন কিরেব৷

  



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1011.html 4/21

29/07/2021 ত� অিধকার আইন, ২০০৯

(৩) ত� কিমশন, �িবধান �ারা, ক��প� ক��ক ত� সংর�ণ ও �ব�াপনার জ� অ�সরণীয়

িনেদ �শনা �দান কিরেব এবং সকল ক��প� উহা অ�সরণ কিরেব৷

ত� �কাশ ৬। (১) �েত�ক ক��প� উহার �হীত িস�া�, কায ��ম িকংবা স�ািদত বা ��ািবত কম �কাে�র সকল

ত� নাগিরকগেণর িনকট সহজলভ� হয়, এই�েপ �িচব� কিরয়া �কাশ ও �চার কিরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ত� �কাশ ও �চােরর ��ে� �কান ক��প� �কান ত� �গাপন কিরেত বা

উহার সহজলভ�তােক স�িচত কিরেত পািরেব না।

  (৩) �েত�ক ক��প� �িতবছর এক� �িতেবদন �কাশ কিরেব যাহােত িন�িলিখত ত�স�হ অ�� ��

থািকেব, যথা :-

  (ক) ক��পে�র সাংগঠিনক কাঠােমার িববরণ, কায ��ম, কম �কত�া-কম �চারীগেণর দািয়� এবং িস�া�

�হণ �ি�য়ার িববরণ বা প�িত;

  (খ) ক��পে�র সকল িনয়ম-কা�ন, আইন, অ�ােদশ, িবিধমালা, �িবধানমালা, ��াপন, িনেদ �শনা,

�া�য়�াল, ইত�ািদর তািলকাসহ উহার িনকট রি�ত ত�স�েহর ��ণী- িব�াস;

  (গ) ক��পে�র িনকট হইেত �কান �ি� �য সকল শেত� লাইেস�, পারিমট, অ�দান, বরা�, স�িত,

অ�েমাদন বা অ� �কান �কার �িবধা �হণ কিরেত পািরেবন উহার িববরণ এবং উ��প শেত�র কারেণ

তাহার সিহত �কান �কার �লনেদন বা �ি� স�াদেনর �েয়াজন হইেল �সই সকল শেত�র িববরণ;

  (ঘ) নাগিরকেদর ত� অিধকার িনি�ত কিরবার জ� �দ� �িবধািদর িববরণ এবং দািয়��া�

কম �কত�ার নাম, পদবী, �কানা এবং, �েযাজ� ��ে�, ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানা।

  (৪) ক��প� ����ণ � �কান নীিত �ণয়ন বা িস�া� �হণ কিরেল ঐ সকল নীিত ও িস�া� �কাশ কিরেব

এবং, �েয়াজেন, ঐ সকল নীিত ও িস�া� �হেণর সমথ �েন �ি� ও কারণ �া�া কিরেব।

  (৫) এই ধারার অধীন ক��প� ক��ক �ণীত �িতেবদন িবনা�ে� সব �সাধারেণর পিরদশ �েনর জ�

সহজলভ� কিরেত হইেব এবং উহার কিপ নামমা� �ে� িব�েয়র জ� ম�দ রািখেত হইেব।

  (৬) ক��প� ক��ক �কািশত সকল �কাশনা জনগেণর িনকট উপ�� �ে� সহজলভ� কিরেত হইেব।

  (৭) ক��প� জন����ণ � িবষয়ািদ ��স িব�ি�র মা�েম অথবা অ� �কান প�ায় �চার বা �কাশ

কিরেব।

  (৮) ত� কিমশন, �িবধান �ারা, ক��প� ক��ক ত� �কাশ, �চার ও �াি�র জ� অ�সরণীয়

িনেদ �শনা �দান কিরেব এবং সকল ক��প� উহা অ�সরণ কিরেব।



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1011.html 5/21

29/07/2021 ত� অিধকার আইন, ২০০৯

কিতপয় ত�
�কাশ বা �দান
বা�তা�লক নয়

৭৷ এই আইেনর অ�া� িবধানাবলীেত যাহা িক�ই থা�ক না �কন, �কান ক��প� �কান নাগিরকেক

িন�িলিখত ত�স�হ �দান কিরেত বা� থািকেব না, যথাঃ -

  (ক) �কান ত� �কােশর ফেল বাংলােদেশর িনরাপ�া, অখ�তা ও সাব �েভৗমে�র �িত �মিক হইেত

পাের এই�প ত�;

  (খ) পররা�নীিতর �কান িবষয় যাহার �ারা িবেদশী রাে�র অথবা আ�জ�ািতক �কান সং�া বা আ�িলক

�কান �জাট বা সংগঠেনর সিহত িব�মান স�ক� �� হইেত পাের এই�প ত�;

  (গ) �কান িবেদশী সরকােরর িনকট হইেত �া� �কান �গাপনীয় ত�;

  (ঘ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �তীয় পে�র �ি��ি�ক স�েদর অিধকার �িত�� হইেত পাের

এই�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�� কিরেত পাের

এই�প িনে�া� ত�, যথাঃ-

  (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�� হইেত পাের বা অপরাধ �ি� পাইেত

পাের এই�প ত�;

  (ছ) �কান ত� �কােশর ফেল জনগেণর িনরাপ�া িবি�ত হইেত পাের বা িবচারাধীন মামলার ��ু িবচার

কায � �াহত হইেত পাের এই�প ত�;

  (জ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �ি�র �ি�গত জীবেনর �গাপনীয়তা �� হইেত পাের এই�প

ত�;

  (ঝ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �ি�র জীবন বা শারীিরক িনরাপ�া িবপদাপ� হইেত পাের এই�প

ত�;

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

  (ট) আদালেত িবচারাধীন �কান িবষয় এবং যাহা �কােশ আদালত বা �াই��নােলর িনেষধা�া রিহয়ােছ

অথবা যাহার �কাশ আদালত অবমাননার শািমল এই�প ত�;

  (ঠ) তদ�াধীন �কান িবষয় যাহার �কাশ তদ� কােজ িব� ঘটাইেত পাের এই�প ত�;
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  (ড) �কান অপরােধর তদ� �ি�য়া এবং অপরাধীর ��ফতার ও শাি�েক �ভািবত কিরেত পাের এই�প

ত�;

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

  (ণ) �কৗশলগত ও বািণিজ�ক কারেণ �গাপন রাখা বা�নীয় এই�প কািরগরী বা �ব�ািনক গেবষণাল�

�কান ত�;

  (ত) �কান �য় কায ��ম স�ণ � হইবার �েব � বা উ� িবষেয় িস�া� �হেণর �েব � সংি�� �য় বা উহার

কায ��ম সং�া� �কান ত� ;

  (থ) জাতীয় সংসেদর িবেশষ অিধকার হািনর কারণ হইেত পাের এই�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�;

  (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 হইবার পর

অ��প িস�াে�র কারণ এবং �যসকল িবষেয়র উপর িভি� কিরয়া িস�া�� �হীত হইয়ােছ উহা �কাশ

করা যাইেবঃ

  আেরা শত� থােক �য, এই ধারার অধীন ত� �দান �িগত রািখবার ��ে� সংি�� ক��প�েক ত�

কিমশেনর �ব �া�েমাদন �হণ কিরেত হইেব।

ত� �াি�র
অ�েরাধ

৮৷ (১) �কান �ি� এই আইেনর অধীন ত� �াি�র জ� সংি�� দািয়��া� কম �কত�ার িনকট ত�

চািহয়া িলিখতভােব বা ইেল�িনক মা�ম বা ই-�মইেল অ�েরাধ কিরেত পািরেবন৷

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অ�েরােধ িন�িলিখত িবষয়স�েহর উে�খ থািকেত হইেব, যথাঃ-

  (অ) অ�েরাধকারীর নাম, �কানা, �েযাজ� ��ে�, ফ�া� ন�র এবং ই-�মইল �কানা;

  (আ) �য তে�র জ� অ�েরাধ করা হইয়ােছ উহার িন� �ল এবং �� বণ �না;

  (ই) অ�েরাধ�ত তে�র অব�ান িনণ �েয়র �িবধােথ � অ�া� �েয়াজনীয় �াসি�ক ত�াবলী; এবং

  (ঈ) �কান প�িতেত ত� পাইেত আ�হী উহার বণ �না অথ �াৎ পিরদশ �ন করা, অ�িলিপ �নওয়া, �নাট �নওয়া

বা অ� �কান অ�েমািদত প�িত৷
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(৩) এই ধারার অধীন ত� �াি�র অ�েরাধ ক��প� ক��ক �ি�ত ফরেম বা, ���মত, িনধ �ািরত

ফরেমেট হইেত হইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, ফরম �ি�ত বা সহজলভ� না হইেল িকংবা ফরেমট িনধ �ািরত না হইেল, উপ-ধারা

(২) এ উি�িখত ত�াবলী সি�েবশ কিরয়া সাদা কাগেজ বা, ���মত, ইেল�িনক িমিডয়া বা ই-

�মইেলও ত� �াি�র জ� অ�েরাধ করা যাইেব৷

  (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন ত� �াি�র ��ে� অ�েরাধকারীেক সংি�� দািয়��া� কম �কত�া ক��ক

উ� তে�র জ� িনধ �ািরত �ি�সংগত �� পিরেশাধ কিরেত হইেব৷

  (৫) সরকার, ত� কিমশেনর সিহত পরামশ ��েম এবং সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, ত� �াি�র

অ�েরাধ িফস এবং, �েয়াজেন, তে�র �� িনধ �ারণ কিরয়া িদেত পািরেব এবং, ���মত, �কান �ি�

বা �ি�-��ণীেক িকংবা �য �কান ��ণীর ত�েক উ� �� �দান হইেত অ�াহিত �দান কিরেত

পািরেব৷

  (৬) �েত�ক ক��প�, ত� কিমশেনর িনেদ �শনা অ�সরেণ, িবনা�ে� �য সকল ত� সরবরাহ করা

হইেব উহার এক� তািলকা ��ত কিরয়া �কাশ ও �চার কিরেব৷

ত� �দান প�িত ৯৷ (১) দািয়��া� কম �কত�া ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অ�েরাধ �াি�র তািরখ হইেত অনিধক

২০ (িবশ) কায � িদবেসর মে� অ�েরাধ�ত ত� সরবরাহ কিরেবন৷

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, অ�েরাধ�ত তে�র সিহত একািধক ত� �দান

ইউিনট বা ক��পে�র সংি��তা থািকেল অনিধক ৩০ (ি�শ) কায � িদবেসর মে� উ� অ�েরাধ�ত ত�

সরবরাহ কিরেত হইেব৷

  (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, দািয়��া� কম �কত�া �কান কারেণ ত� �দােন

অপারগ হইেল অপারগতার কারণ উে�খ কিরয়া আেবদন �াি�র ১০ (দশ) কায � িদবেসর মে� িতিন উহা

অ�েরাধকারীেক অবিহত কিরেবন৷

  (৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন

অ�েরাধ�ত ত� �কান �ি�র জীবন-���, ��ফতার এবং কারাগার হইেত �ি� স�িক�ত হইেল

দািয়��া� কম �কত�া অ�েরাধ �াি�র ২৪ (চি�শ) ঘ�ার মে� উ� িবষেয় �াথিমক ত� সরবরাহ

কিরেবন৷

  (৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ উি�িখত সময়সীমার মে� ত� সরবরাহ কিরেত �কান দািয়��া�

কম �কত�া �থ � হইেল সংি�� ত� �াি�র অ�েরাধ �ত�া�ান করা হইয়ােছ বিলয়া গ� হইেব৷
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�তীয় অ�ায়
দািয়��া� কম �কত�া

(৬) �কান অ�েরাধ�ত ত� দািয়��া� কম �কত�ার িনকট সরবরােহর জ� ম�দ থািকেল িতিন উ�

তে�র �ি�সংগত �� িনধ �ারণ কিরেবন এবং উ� �� অনিধক ৫ (প�চ) কায � িদবেসর মে�

পিরেশাধ কিরবার জ� অ�েরাধকারীেক অবিহত কিরেবন৷

  (৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন �� িনধ �ারেণর ��ে� ত� �দােনর ��ত �য় �যমন- তে�র �ি�ত

��, ইেল�িনক ফরেমট এর �� িকংবা ফেটাকিপ বা ি�� আউট সং�া� �য �য় হইেব উহা হইেত

অিধক �� িনধ �ারণ করা যাইেব না৷

  (৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অ�েরাধ�ত ত� �দান করা দািয়��া� কম �কত�ার িনকট

যথাযথ িবেবিচত হইেল এবং �যে�ে� উ� ত� �তীয় প� ক��ক সরবরাহ করা হইয়ােছ িকংবা উ�

তে� �তীয় পে�র �াথ � জিড়ত রিহয়ােছ এবং �তীয় প� উহা �গাপনীয় ত� িহসােব গ� কিরয়ােছ

�সইে�ে� দািয়��া� কম �কত�া উ��প অ�েরাধ �াি�র ৫ (প�চ) কায � িদবেসর মে� �তীয় প�েক

উহার িলিখত বা �মৗিখক মতামত চািহয়া �না�শ �দান কিরেবন এবং �তীয় প� এই�প �না�েশর

��ি�েত �কান মতামত �দান কিরেল উহা িবেবচনায় লইয়া দািয়��া� কম �কত�া অ�েরাধকারীেক ত�

�দােনর িবষেয় িস�া� �হণ কিরেবন৷

  (৯) ধারা ৭ এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, ত� �কােশর জ� বা�তা�লক নয়, এই�প তে�র সিহত

স�ক��� হইবার কারেণ �কান অ�েরাধ স�ণ � �ত�াখান করা যাইেব না এবং অ�েরােধর যত�� অংশ

�কােশর জ� বা�তা�লক নয় এবং যত�� অংশ �যৗি�কভােব �থক করা স�ব, তত�� অংশ

অ�েরাধকারীেক সরবরাহ কিরেত হইেব৷

  (১০) �কান ই�ীয় �িতব�ী �ি�েক �কান �রকড � বা উহার অংশিবেশষ জানাইবার �েয়াজন হইেল

সংি�� দািয়��া� কম �কত�া উ� �িতব�ী �ি�েক ত� লােভ সহায়তা �দান কিরেবন এবং

পিরদশ �েনর জ� �য ধরেণর সহেযািগতা �েয়াজন তাহা �দান করাও এই সহায়তার অ�� �� বিলয়া গ�

হইেব৷

দািয়��া�
কম �কত�া

১০। (১) এই আইন কায �কর হইবার অ�বিহত �েব � িব�মান �েত�ক ক��প�, এই আইন জারীর ৬০

(ষাট) িদেনর মে�, এই আইেনর িবধান অ�যায়ী ত� সরবরােহর িনিম� উ� ক��পে�র �েত�ক ত�

�দান ইউিনেটর জ� একজন কিরয়া দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ কিরেব।

  (২) এই আইন কায �কর হইবার পর �িতি�ত �কান ক��প�, উ��প ক��প� �িতি�ত হইবার ৬০

(ষাট) িদেনর মে�, এই আইেনর িবধান অ�যায়ী ত� সরবরােহর িনিম� উ� ক��পে�র �েত�ক ত�

�দান ইউিনেটর জ� একজন কিরয়া দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ কিরেব।
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চ�থ � অ�ায়
ত� কিমশন �িত�া, ইত�ািদ

  (৩) এই আইন কায �কর হইবার পর �কান ক��প� উহার �কান কায �ালয় �ি� কিরেল, উ��প কায �ালয়

�ি�র তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদেনর মে�, এই আইেনর িবধান অ�যায়ী ত� সরবরােহর িনিম� উ�

কায �ালয় তথা নব�� ত� �দান ইউিনেটর জ� একজন দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ কিরেব।

  (৪) �েত�ক ক��প� উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন িনেয়াগ�ত �েত�ক দািয়��া� কম �কত�ার

নাম, পদবী, �কানা এবং, �েযাজ� ��ে�, ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানা উ��প িনেয়াগ �দােনর ১৫

(পেনর) িদেনর মে� ত� কিমশনেক িলিখতভােব অবিহত কিরেব।

  (৫) এই আইেনর অধীন দািয়� পালেনর �েয়াজেন �কান দািয়��া� কম �কত�া অ� �য �কান কম �কত�ার

সহায়তা চািহেত পািরেবন এবং �কান কম �কত�ার িনকট হইেত এই�প সহায়তা চাওয়া হইেল িতিন উ�

দািয়��া� কম �কত�ােক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান কিরেত বা� থািকেবন।

  (৬) �কান দািয়��া� কম �কত�া ক��ক উপ-ধারা (৫) এর অধীন অ� �কান কম �কত�ার সহায়তা চাওয়া

হইেল এবং এই�প সহায়তা �দােন �থ �তার জ� আইেনর �কান িবধান লংিঘত হইেল �সইে�ে� এই

আইেনর অধীন দায়-দািয়� িনধ �ারেণ ��ে� উ� অ� কম �কত�াও দািয়��া� কম �কত�া বিলয়া গ�

হইেবন।

ত� কিমশন
�িত�া

১১। (১) এই আইন কায �কর হইবার পর, অনিধক ৯০ (ন�ই) িদেনর মে�, এই আইেনর উে��

�রণকে� এবং উহার িবধান অ�সাের ত� কিমশন নােম এক� কিমশন �িতি�ত হইেব।

  (২) ত� কিমশন এক� সংিবিধব� �াধীন সং�া হইেব এবং ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও এক�

সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, উহার �াবর ও অ�াবর উভয়

�কার স�ি� অজ�ন কিরবার, অিধকাের রািখবার এবং হ�া�র কিরবার �মতা থািকেব এবং ইহার

নােম ইহা মামলা দােয়র কিরেত পিরেব বা ইহার িব�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব।

  (৩) ত� কিমশেনর �ধান কায �ালয় ঢাকায় থািকেব এবং কিমশন, �েয়াজেন, বাংলােদেশর �য �কান

�ােন উহার শাখা কায �ালয় �াপন কিরেত পািরেব।

ত� কিমশন গঠন ১২৷ (১) �ধান ত� কিমশনার এবং অ� ২ (�ই) জন ত� কিমশনার সম�েয় ত� কিমশন গ�ত

হইেব, যাহােদর মে� অ��ন ১ (এক) জন মিহলা হইেবন৷

  (২) �ধান ত� কিমশনার ত� কিমশেনর �ধান িনব �াহী হইেবন৷

  (৩) ত� কিমশেনর �কান পেদ ��তা বা উহা গঠেন �� থািকবার কারেণ ত� কিমশেনর �কান কায �

বা কায �ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎস�েক� �কান ��ও উ�াপন করা যাইেব না৷
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ত� কিমশেনর
�মতা ও
কায �াবলী

১৩৷ (১) �কান �ি� িন�িলিখত কারেণ �কান অিভেযাগ দােয়র কিরেল ত� কিমশন, এই আইেনর

িবধানাবলী সােপে�, উ� অিভেযাগ �হণ, উহার অ�স�ান এবং িন�ি� কিরেত পািরেব, যথাঃ-

 (ক) �কান ক��প� ক��ক দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ না করা িকংবা তে�র জ� অ�েরাধপ� �হণ না

করা ;

 (খ) �কান ত� চািহয়া �ত�া�াত হইেল;

 (গ) তে�র জ� অ�েরাধ কিরয়া, এই আইেন উি�িখত িনধ �ািরত সময়সীমার মে�, ক��পে�র িনকট

হইেত �কান জবাব বা ত� �া� না হইেল;

 (ঘ) �কান তে�র এমন অংেকর �� দাবী করা হইেল, বা �দােন বা� করা হইেল, যাহা তাহার

িবেবচনায় �যৗি�ক নয়;

 (ঙ) অ�েরােধর ��ি�েত অস�ণ � ত� �দান করা হইেল বা �য ত� �দান করা হইয়ােছ উহা �া� ও

িব�াি�কর বিলয়া মেন হইেল;

 (চ) এই আইেনর অধীন তে�র জ� অ�েরাধ �াপন বা ত� �াি� স�িক�ত অ� �য �কান িবষয়৷

 (২) ত� কিমশন �-�েণািদত হইয়া অথবা �কান অিভেযােগর িভি�েত এই আইেনর অধীন উ�ািপত

অিভেযাগ স�েক� অ�স�ান কিরেত পািরেব৷

 (৩) িন�িলিখত িবষেয় Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন

এক� �দওয়ানী আদালত �য �মতা �েয়াগ কিরেত পািরেব ত� কিমশন বা, ���মত, �ধান ত�

কিমশনার বা ত� কিমশনারও এই ধারার অধীন �সই�প �মতা �েয়াগ কিরেত পািরেবন, যথাঃ-

  (ক) �কান �ি�েক ত� কিমশেন হািজর কিরবার জ� সমন জারী করা এবং শপথ�ব �ক �মৗিখক বা

িলিখত �মাণ, দিলল বা অ� �কান িক� হািজর কিরেত বা� করা;

  (খ) ত� যাচাই ও পিরদশ �ন করা;

  (গ) হলফনামাসহ �মাণ �হণ করা;

  (ঘ) �কান অিফেসর �কান ত� আনয়ন করা;

  (ঙ) �কান সা�ী বা দিলল তলব কিরয়া সমন জারী করা; এবং

  (চ) এই আইেনর উে�� �রণকে�, িবিধ �ারা িনধ �ািরত অ� �য �কান িবষয়৷

 (৪) অ� �কান আইেন িভ��প যাহা িক�ই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন �কান অিভেযাগ

অ�স�ানকােল ত� কিমশন বা, ���মত, �ধান ত� কিমশনার বা ত� কিমশনার �কান ক��পে�র

িনকট রি�ত অিভেযাগ সংি�� �য �কান ত� সেরজিমেন পরী�া কিরেত পািরেবন৷

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-86.html
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 (৫) ত� কিমশেনর কায �াবলী হইেব িন��প, যথাঃ-

 (ক) ক��প� ক��ক ত� সংর�ণ, �ব�াপনা, �কাশ, �চার ও �াি�র িবষেয় িনেদ �শনা �দান;

 (খ) ক��পে�র িনকট হইেত ত� �াি�র লে�� অ�েরােধর প�িত িনধ �ারণ ও, ���মত, তে�র উপ��

�� িনধ �ারণ;

 (গ) নাগিরকেদর ত� অিধকার সংর�ণ ও বা�বায়েনর িবষেয় নীিতমালা এবং িনেদ �শনা �ণয়ন ও

�কাশ;

 (ঘ) ত� অিধকার সংর�েণর জ� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান

আইেনর অধীন �ী�ত �ব�ািদ পয �ােলাচনা করা এবং উহার কায �কর বা�বায়েনর জ� অ�িবধাস�হ

িচি�ত কিরয়া উহা �রীকরণােথ � সরকােরর িনকট �পািরশ �দান;

 (ঙ) নাগিরকেদর ত� অিধকার সংর�ণ ও বা�বায়েনর িবষেয় বাধাস�হ িচি�ত করা এবং যথাযথ

�িতকােরর জ� সরকােরর িনকট �পািরশ �দান;

 (চ) ত� অিধকার িবষয়ক �ি�সহ অ�া� আ�জ�ািতক দিললািদর উপর গেবষণা করা এবং উহা

বা�বায়েনর জ� সরকােরর িনকট �পািরশ �দান;

 (ছ) নাগিরকেদর ত� অিধকার সংর�ণ ও বা�বায়েনর িবষেয় ত� অিধকার স�িক�ত িবিভ�

আ�জ�ািতক দিলেলর সিহত িব�মান আইেনর সা��তা পরী�া করা এবং �বসা�� পিরলি�ত হওয়ার

��ে� উহা �রীকরণােথ � সরকার বা, ���মত, সংি�� ক��পে�র িনকট �েয়াজনীয় �পািরশ �দান;

 (জ) ত� অিধকার িবষেয় আ�জ�ািতক দিলল অ�সমথ �ন বা উহােত �া�র �দােন সরকারেক পরামশ �

�দান;

 (ঝ) ত� অিধকার সংর�ণ ও বা�বায়েনর িবষেয় গেবষণা করা এবং িশ�া ও �পশাগত �িত�ানেক

উ��প গেবষণা পিরচালনায় সহায়তা �দান;

 (ঞ) সমােজর িবিভ� ��ণীর নাগিরকেদর মে� ত� অিধকার সংর�ণ ও বা�বায়েনর িবষেয় �চার এবং

�কাশনা ও অ�া� উপােয় ত� অিধকার িবষেয় সেচতনতা �ি�করণ;

 (ট) ত� অিধকার সংর�ণ ও বা�বায়েনর লে�� �েয়াজনীয় আইন ও �শাসিনক িনেদ �শনা �ণয়েনর

�াপাের সরকারেক পরামশ � ও সহেযািগতা �দান;

 (ঠ) ত� অিধকার সংর�ণ ও বা�বায়েনর লে�� কম �রত সংগঠন বা �িত�ান এবং নাগিরক সমাজেক

�েয়াজনীয় পরামশ � ও সহায়তা �দান;

 (ড) ত� অিধকার িবষেয় গেবষণা, �সিমনার, িসে�ািজয়াম বা ওয়াক�শেপর আেয়াজন এবং অ��প

অ�িবধ �ব�ার মা�েম গণসেচতনতা �ি� করা এবং গেবষণাল� ফলাফল �চার;

 (ঢ) ত� অিধকার িনি�তকরেণর লে�� ক��প�েক কািরগরী ও অ�া� সহায়তা �দান;

 (ণ) ত� অিধকার িনি�তকরেণর লে�� বাংলােদেশর জ� এক� ওেয়ব �পাট �াল �াপন; এবং

 (ত) ত� অিধকার সংর�ণ ও বা�বায়েনর িবষেয় অ� �কান আইেন �হীত �ব�ািদ পয �ােলাচনা করা৷

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1011.html 12/21

29/07/2021 ত� অিধকার আইন, ২০০৯

বাছাই কিম� ১৪৷ (১) �ধান ত� কিমশনার ও ত� কিমশনার িনেয়ােগর জ� �পািরশ �দােনর উে�ে� িন�বিণ �ত

৫ (প�চ) জন সদ� সম�েয় এক� বাছাই কিম� গ�ত হইেব, যথাঃ -

  (ক) �ধান িবচারপিত ক��ক মেনানীত আপীল িবভােগর একজন িবচারপিত, িযিন উহার সভাপিতও

হইেবন;

  (খ) মি�পিরষদ সিচব, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার;

  (গ) সংসদ কায �কর থাকাকালীন অব�ায় ি�কার ক��ক মেনানীত সরকাির দেলর একজন এবং িবেরাধী

দেলর একজন সংসদ সদ�;

  (ঘ) স�াদেকর �যা�তাস�� সংবািদকতা �পশায় িনেয়ািজত এমন অথবা গণমা�েমর সিহত স�িক�ত

সমােজর িবিশ� নাগিরকগেণর ম� হইেত সরকার ক��ক মেনানীত একজন �িতিনিধ৷

  (২) ত� ম�ণালয় উপ-ধারা (১) এর অধীন বাছাই কিম� গঠেন এবং উ� বাছাই কিম�র কায �-

স�াদেন �েয়াজনীয় সািচিবক সহায়তা �দান কিরেব৷

  (৩) অ��ন ৩ (িতন) জন সদে�র উপি�িতেত বাছাই কিম�র �কারাম গ�ত হইেব৷

  (৪) বাছাই কিম�, �ধান ত� কিমশনার ও ত� কিমশনার িনেয়ােগর িনিম� রা�পিতর িনকট, সভায়

উপি�ত সদ�গেণর সং�াগির� িস�াে�র িভি�েত, �িত� �� পেদর িবপরীেত ২ (�ই) জন �ি�র

নাম �পািরশ কিরেব৷

  (৫) বাছাই কিম�েত �ভােটর সমতার ��ে� সভাপিতর ি�তীয় বা িনণ �ায়ক �ভাট �দােনর অিধকার

থািকেব৷

  (৬) বাছাই কিম� উহার সভার কায �প�িত িনধ �ারণ কিরেত পািরেব৷

  (৭) ��মা� �কান সদ�পেদ ��তা বা বাছাই কিম� গঠেন �� থািকবার কারেণ, উহার �কান কায � বা

কায �ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎ স�েক� �কান ��ও উ�াপন করা যাইেব না৷

�ধান ত�
কিমশনার ও ত�
কিমশনারগেণর
িনেয়াগ, �ময়াদ,
পদত�াগ, ইত�ািদ

১৫৷ (১) রা�পিত, বাছাই কিম�র �পািরশ�েম, �ধান ত� কিমশনার এবং অ�া� ত�

কিমশনারগণেক িনেয়াগ কিরেবন৷

  (২) ৬৭ (সাতষি�) বৎসর অেপ�া অিধক বয়� �কান �ি� �ধান ত� কিমশনার বা ত� কিমশনার

পেদ িনেয়াগ লােভর বা অিধি�ত থািকবার �যা� হইেবন না৷

  (৩) �ধান ত� কিমশনার ও ত� কিমশনারগণ িনেয়াগ লােভর তািরখ হইেত ৫(প�চ) বৎসর িকংবা

৬৭ (সাতষি�) বৎসর বয়স �ণ � হওয়া পয ��, �যই� আেগ ঘেট, �ীয় পেদ বহাল থািকেবন৷
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(৪) �ধান ত� কিমশনার এবং ত� কিমশনারগণ একই পেদ �নরায় িনেয়াগ লােভর �যা� হইেবন না,

তেব �কান ত� কিমশনার �ধান ত� কিমশনার পেদ িনেয়াগ লােভর অেযা� হইেবন না৷

  (৫) আইন, িবচার, সাংবািদকতা, িশ�া, িব�ান, ��ি�, ত�, সমাজকম �, �ব�াপনা বা জন�শাসেন

�াপক �ান ও অিভ�তার অিধকারী �ি�গেণর ম� হইেত �ধান ত� কিমশনার এবং ত�

কিমশনারগণ, এই ধারার িবধানাবলী সােপে�, িন�� হইেবন৷

  (৬) �ধান ত� কিমশনার বা ত� কিমশনারগণ রা�পিতর উে�ে� �া�র�� প�েযােগ �য �কােনা

সময় �ীয় পদ ত�াগ কিরেত পািরেবন৷

  (৭) �ধান ত� কিমশনােরর পদ �� হইেল িকংবা অ�পি�িত, অ��তা বা অ� �কােনা কারেণ �ধান

ত� কিমশনার তাহার দািয়� পালেন অসমথ � হইেল, নবিন�� �ধান ত� কিমশনার ত�হার পেদ

�যাগদান না করা পয �� িকংবা �ধান ত� কিমশনার �নরায় �ীয় দািয়� পালেন সমথ � না হওয়া পয ��

�জ��তম ত� কিমশনার �ধান ত� কিমশনার পেদর দািয়� পালন কিরেবন৷

�ধান ত�
কিমশনার ও ত�
কিমশনারগেণর
অপসারণ

১৬৷ (১) ��ীম �কােট �র একজন িবচারক �য�প কারণ ও প�িতেত অপসািরত হইেত পােরন, �সই�প

কারণ ও প�িত �তীত �দান ত� কিমশনার বা �কান ত� কিমশনারেক অপসারণ করা যাইেব না৷

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, রা�পিত �ধান ত� কিমশনার বা অ� �কান ত�

কিমশনারেক তাহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেবন, যিদ িতিন -

  (ক) �কান উপ�� আদালত ক��ক �দউিলয়া �ঘািষত হন; বা

  (খ) পাির�িমেকর িবিনমেয় �ীয় দািয়� বিহ� �ত অ� �কান পেদ িনেয়ািজত হন; বা

  (গ) �কান উপ�� আদালত ক��ক অ��ত� �ঘািষত হন; বা

  (ঘ) �নিতক �লনজিনত �কান অপরােধ �দাষী সা�� হন৷

ত�
কিমশনারগেণর
পদময �াদা,
পাির�িমক ও
�িবধািদ

১৭৷ �ধান ত� কিমশনার ও ত� কিমশনারগেণর পদময �াদা, পাির�িমক, ভাতা, ও অ�া� আ�ষি�ক

�িবধািদ সরকার ক��ক িনধ �ািরত হইেব৷

ত� কিমশেনর
সভা

১৮। (১) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, ত� কিমশন উহার সভার কায �প�িত িনধ �ারণ কিরেত

পািরেব।

  (২) �ধান ত� কিমশনার ত� কিমশেনর সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার অ�পি�িতেত

ত� কিমশনারগেণর মে� িযিন ত� কিমশনার িহসােব �জ��তম িতিন সভায় সভাপিত� কিরেবন।
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প�ম অ�ায়
ত� কিমশেনর আিথ �ক িবষয়ািদ

(৩) �ধান ত� কিমশনার এবং ত� কিমশনারগেণর মে� �য �কান ১ (এক) জেনর উপি�িতেত ত�

কিমশেনর সভার �কারাম গ�ত হইেব।

  (৪) ত� কিমশেনর সভায় িস�া� �হেণ �ধান ত� কিমশনার এবং অ�া� ত� কিমশনারগেণর

এক� কিরয়া �ভাট থািকেব এবং �ভােটর সমতার ��ে� সভায় সভাপিত�কারী �ি�র ি�তীয় বা

িনণ �ায়ক �ভাট �দােনর অিধকার থািকেব।

ত� কিমশন
তহিবল

১৯৷ (১) এই আইেনর উে�� �রণকে� ত� কিমশন তহিবল নােম এক� তহিবল গ�ত হইেব৷

  (২) ত� কিমশন তহিবল এর পিরচালনা ও �শাসন, এই ধারা এবং িবিধর িবধান সােপে�, ত�

কিমশেনর উপর �� থািকেব৷

  (৩) ত� কিমশন তহিবল হইেত �ধান ত� কিমশনার ও ত� কিমশনারগেণর এবং সিচব ও অ�া�

কম �কত�া-কম �চারীেদর �বতন, ভাতা ও চা�রীর শত�াবলী অ�সাের �েদয় অথ � �দান করা হইেব এবং

ত� কিমশেনর �েয়াজনীয় অ�া� �য় িনব �াহ করা হইেব৷

  (৪) ত� কিমশন তহিবেল িন�বিণ �ত অথ � জমা হইেব, যথাঃ -

  (ক) সরকার ক��ক �দ� বাৎসিরক অ�দান;

  (খ) সরকােরর স�িত�েম �কান �িত�ান ক��ক �দ� অ�দান৷

বােজট ২০৷ ত� কিমশন �িত বৎসর সরকার ক��ক িনিদ �� সমেয়র মে� পরবত� অথ �-বৎ সেরর বািষ �ক বােজট

িববরণী সরকার ক��ক এত�ে�ে� িনিদ �� ফরেম অ�েমাদেনর জ� সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং

উহােত উ� অথ �-বৎসের সরকােরর িনকট হইেত ত� কিমশেনর িক পিরমাণ অেথ �র �েয়াজন হইেব

উহার উে�খ থািকেব৷

ত� কিমশেনর
আিথ �ক �াধীনতা

২১৷ (১) সরকার �িত অথ �-বৎসের ত� কিমশেনর �েয়র জ�, উহার চািহদা িবেবচনায়, উহার

অ��েল িনিদ ���ত অথ � বরা� কিরেব এবং অ�েমািদত ও িনধ �ািরত খােত উ� বরা��ত অথ � হইেত

�য় কিরবার ��ে� সরকােরর �ব �া�েমাদন �হণ করা ত� কিমশেনর জ� আব�ক হইেব না৷

  (২) এই ধারার িবধান �ারা গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌র ১২৮ অ�ে�েদ �দ� মহািহসাব

িনরী�েকর অিধকার �� করা হইয়ােছ বিলয়া �া�া করা যাইেব না৷

িহসাব র�ণ ও
িনরী�া

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html
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ষ� অ�ায়
ত� কিমশেনর কম �কত�া ও কম �চারী

স�ম অ�ায়
আপীল, অিভেযাগ, ইত�ািদ

২২৷ (১) ত� কিমশন যথাযথভােব উহার িহসাব র�ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষ �ক িববরণী ��ত

কিরেব।

  (২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক, অতঃপর মহািহসাব িনরী�ক নােম অিভিহত, �িত

বৎসর ত� কিমশেনর িহসাব িনরী�া কিরেবন এবং িনরী�া িরেপােট �র এক� কিরয়া অ�িলিপ সরকার

ও ত� কিমশেনর িনকট �পশ কিরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (২) �মাতােবক িহসাব িনরী�ার উে�ে� মহািহসাব িনরী�ক িকংবা তাহার িনকট হইেত

এত�ে�ে� �মতা�া� �কান �ি� ত� কিমশেনর সকল �রকড �, দিলল দ�ােবজ, নগদ বা �াংেক

গি�ত অথ �, জামানত, ভা�ার এবং অ�িবধ স�ি� পরী�া কিরয়া �দিখেত পািরেবন এবং �ধান ত�

কিমশনার বা ত� কিমশনারগণ বা �য �কান কম �কত�া বা কম �চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

ত� কিমশেনর
সিচব এবং
অ�া� কম �কত�া
ও কম �চারী

২৩৷ (১) ত� কিমশেনর একজন সিচব থািকেবন৷

 (২) এই আইেনর অধীন ত� কিমশন উহার কায �াবলী ��ুভােব স�াদেনর লে�� সরকােরর

�ব �া�েমাদন�েম সাংগঠিনক কাঠােমা িনধ �ারণ�ব �ক �েয়াজনীয় সং�ক অ�া� কম �কত�া ও কম �চারী

িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

  (৩) সিচব এবং অ�া� কম �কত�া ও কম �চারীেদর �বতন, ভাতা ও চা�রীর শত�ািদ সরকার ক��ক

িনধ �ািরত হইেব৷

  (৪) সরকার, ত� কিমশেনর অ�েরাধ�েম, �জাতে�র কেম � িন�� �কােনা কম �কত�া ও কম �চারীেক

কিমশেন ��ষেণ িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷

আপীল, িন�ি�
ইত�ািদ

২৪৷ (১) �কান �ি� ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ িনধ �ািরত সময়সীমার মে� ত� লােভ

�থ � হইেল িকংবা দািয়��া� কম �কত�ার �কান িস�াে� সং�� হইেল উ� সময়সীমা অিত�া� হইবার,

বা ���মত, িস�া� লাভ কিরবার পরবত� ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� আপীল ক��পে�র িনকট আপীল

কিরেত পািরেবন৷

  (২) আপীল ক��প� যিদ এই মেম � স�� হন �য, আপীলকারী �ি�সংগত কারেণ উপ-ধারা (১) এ

িনিদ �� সময়সীমার মে� আপীল দােয়র কিরেত পােরন নাই, তাহা হইেল িতিন উ� সময়সীমা

অিতবািহত হওয়ার পরও আপীল আেবদন �হণ কিরেত পািরেবন৷
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  (৩) আপীল ক��প� উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন আপীল আেবদন �াি�র পরবত� ১৫ (পেনর)

িদেনর মে�-

  (ক) আপীল আেবদনকারীেক অ�েরাধ�ত ত� সরবরােহর জ� সংি�� দািয়��া� কম �কত�ােক িনেদ �শ

�দান কিরেবন; অথবা

  (খ) ত� িবেবচনায় �হণেযা� না হইেল আপীল আেবদন� খািরজ কিরয়া িদেবন৷

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন ত� �দােনর জ� িনেদ �িশত হইেল, দািয়��া� কম �কত�া উ��প িনেদ �শ

�াি�র তািরখ হইেত ধারা ৯ এর, ���মত, উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ িনধ �ািরত সময়সীমার মে�

আপীল আেবদনকারীেক অ�েরাধ�ত ত� সরবরাহ কিরেবন৷

অিভেযাগ দােয়র,
িন�ি� ইত�ািদ

২৫৷ (১) �কান �ি� িন�িলিখত কারেণ ত� কিমশেন অিভেযাগ দােয়র কিরেত পািরেব, যথাঃ-

  (ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উি�িখত কারেণ ত� �া� না হইেল;

  (খ) ধারা ২৪ এর এর অধীন �দ� আপীেলর িস�াে� সং�� হইেল;

  (গ) ধারা ২৪ এ উি�িখত সময়সীমার মে� ত� �াি� বা, ���মত, ত� �দান সং�া� িস�া� �া� না

হইেল৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) �ত উি�িখত িবষেয় �য �কান সময় এবং দফা (খ) ও (গ) �ত উি�িখত

িবষেয় উ��প িস�া� �দােনর তািরখ বা, ���মত, সময়সীমা অিত�া� হইবার তািরখ হইেত পরবত�

৩০ (ি�শ) িদেনর মে� ত� কিমশেন অিভেযাগ দােয়র কিরেত পািরেবন৷

  (৩) ত� কিমশন যিদ এই মেম � স�� হন �য, অিভেযাগকারী �ি�সংগত কারেণ উপ-ধারা (২) এ

িনিদ �� সময়সীমার মে� অিভেযাগ দােয়র কিরেত পােরন নাই, তাহা হইেল ত� কিমশন উ� সময়সীমা

অিতবািহত হওয়ার পরও অিভেযাগ �হণ কিরেত পািরেবন৷

  (৪) �কান অিভেযােগর িভি�েত িকংবা অ� �কানভােব ত� কিমশন যিদ এই মেম � স�� হয় �য, �কান

ক��প� বা, ���মত, �কান দািয়��া� কম �কত�া এই আইেনর িবধানাবলী অ�সরেণ করণীয় �কান কায �

কিরেত �থ � হইয়ােছন বা করণীয় নয় এমন কায � কিরয়ােছন তাহা হইেল ত� কিমশন এই ধারার অধীন

উ� ক��প� বা, ���মত, দািয়��া� কম �কত�ার িব�ে� কায ��ম �হণ কিরেত পািরেব৷

  (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন অিভেযাগ �াি�র পর িকংবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন �কান কায ��ম

�হেণর �েয়াজন হইেল �ধান ত� কিমশনার উ� অিভেযাগ� �য়ং অ�স�ান কিরেবন অথবা

অ�স�ােনর জ� অ� �কান ত� কিমশনারেক দািয়� �দান কিরেবন৷

  



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1011.html 17/21

29/07/2021 ত� অিধকার আইন, ২০০৯

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উি�িখত দািয়� �হণ বা �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� সংি�� অিভেযােগর

অ�স�ান স�� কিরয়া �ধান ত� কিমশনার বা, ���মত, ত� কিমশনার ত� কিমশেনর জ�

এক� িস�া� কায �প� ��ত কিরেবন৷

  (৭) উপ-ধারা (৬) এ উি�িখত িস�া� কায �প� ত� কিমশেনর পরবত� সভায় উপ�াপন কিরেত হইেব

এবং ত� কিমশন উহার সভায় আেলাচনা�েম এই িবষেয় িস�া� �হণ কিরেব৷

  (৮) এই ধারায় উি�িখত �কান অিভেযােগর অ�স�ানকােল �য ক��প� বা দািয়��া� কম �কত�ার

িস�াে�র িব�ে� অিভেযাগ দােয়র করা হয় �সই ক��প� বা দািয়��া� কম �কত�ােক, তাহার িস�াে�র

�পে� �ি� উপ�াপেনর �েযাগ �দান কিরেত হইেব৷

  (৯) �কান অিভেযােগর িবষয়ব�র সিহত �তীয় প� জিড়ত থািকেল ত� কিমশন উ� �তীয় প�েকও

ব�� �পশ কিরবার �েযাগ �দান কিরেব৷

  (১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন �া� অিভেযাগ ত� কিমশন সাধারণভােব ৪৫ (প�তাি�শ) িদেনর মে�

িন�ি� কিরেব, তেব, ��� িবেশেষ, �া�ীর জবানব�ী �হণ বা তদ� স�াদন ইত�ািদ কারেণ বিধ �ত

সমেয়র �েয়াজন হইেল উ� বিধ �ত সমেয়র মে� অিভেযাগ িন�� করা যাইেবঃ

  তেব শত� থােক �য, অিভেযাগ িন�ি� সময়সীমা, বিধ �ত সময়সহ, �কান�েমই সব �েমাট ৭৫ (�চা�র)

িদেনর অিধক হইেব না৷

  (১১) এই ধারার অধীন িস�া� �হেণর ��ে� ত� কিমশেনর িন��প �মতা থািকেব, যথাঃ-

  (ক) �কান ক��প� বা, ���মত, দািয়��া� কম �কত�ােক িন��প পদে�প �হেণর জ� িনেদ �শ �দান করা

যাহা এই আইেনর িবধান �মাতােবক �হণ করা �েয়াজন, যথাঃ-

  (অ) অ�েরাধ�ত ত� �িনিদ �� প�ায় �দান;

  (আ) দািয়��া� কম �কত�া িনেয়াগ;

  (ই) িবেশষ �কান ত� বা িবেশষ ধরেনর ত�াবলী �কাশ ;

  (ঈ) ত� সংর�ণ, �ব�াপনা ও �কােশর ��ে� উ� ক��পে�র পালনীয় প�িতেত �েয়াজনীয়

পিরবত�ন আনয়ন;

  (উ) ক��পে�র কম �কত�ােদর ত� অিধকার িবষয়ক উ�ত �িশ�ণ;

  (ঊ) �কান �িত বা অ� �কান �কার �েভ�ােগর জ� �িত�রণ �দান;

 (খ) এই আইেন বিণ �ত �কান জিরমানা আেরাপ করা;

 (গ) ক��পে�র িস�া� বহাল রাখা;

 (ঘ) অিভেযাগ খািরজ করা;

 (ঙ) ক��প� ক��ক �তনভােব তে�র ��ণীব�করণ;
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 (চ) তে�র ��িত, ��ণীিব�াসকরণ, সংর�ণ, �কাশ ও সরবরাহ সং�া� ইত�ািদ িবষেয় এই আইেনর

আেলােক �া�া �দান।

   (১২) এই ধারার অধীন �দ� ত� কিমশেনর িস�া� সংি�� সকল পে�র জ� বা�তা�লক হইেব৷

  (১৩) ত� কিমশন ইহার িস�া� সংি�� সকল প�েক িলিখতভােব অবিহত কিরেব৷

  (১৪) ত� কিমশন �িবধান �ারা িনধ �ািরত প�িতেত অিভেযাগ িন�ি�র অ�া� �ব�া �হণ কিরেব৷

�িতিনিধ� ২৬৷ �কান অিভেযােগর প�স�হ ত� কিমশেনর সামেন �ি�গতভােব বা আইনজীবীর মা�েম

তাহােদর ব�� উপ�াপন কিরেত পািরেবন ৷

জিরমানা, ইত�ািদ ২৭৷ (১) �কান অিভেযাগ িন�ি�র �ে� িকংবা অ� �কানভােব ত� কিমশেনর যিদ এই মেম � িব�াস

কিরবার কারণ থােক �য, �কান দািয়��া� কম �কত�া -

 (ক) �কান �ি��াহ� কারণ ছাড়াই ত� �াি�র �কান অ�েরাধ বা আপীল �হণ কিরেত অ�ীকার

কিরয়ােছন;

 (খ) এই আইন �ারা িনধ �ািরত সময়সীমার মে� অ�েরাধকারীেক ত� �দান কিরেত িকংবা এই িবষেয়

িস�া� �দান কিরেত �থ � হইয়ােছন;

 (গ) অস�ে�ে� ত� �াি�র �কান অ�েরাধ বা আপীল �ত�া�ান কিরয়ােছন;

  (ঘ) �য ত� �াি�র অ�েরাধ করা হইয়ািছল তাহা �দান না কিরয়া �ল, অস�ণ �, িব�াি�কর বা িব�ত

ত� �দান কিরয়ােছন;

  (ঙ) �কান ত� �াি�র পেথ �িতব�কতা �ি� কিরয়ােছন-

  তাহা হইেল ত� কিমশন, দািয়��া� কম �কত�ার উ��প কােয �র তািরখ হইেত ত� সরবরােহর তািরখ

পয �� �িত িদেনর জ� ৫০ (প�াশ) টাকা হাের জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেব, এবং এই�প

জিরমানা �কান�েমই ৫০০০ (প�চ হাজার) টাকার অিধক হইেব না৷

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জিরমানা আেরােপর �েব � ত� কিমশন, সংি�� দািয়��া� কম �কত�ােক

তাহার ব�� �পশ কিরবার �েযাগ �দান কিরেব৷

  (৩) ত� কিমশন যিদ এই মেম � স�� হয় �য, নাগিরেকর ত� �াি�েত উপ-ধারা (১) এ বিণ �ত কায �

কিরয়া �কান কম �কত�া িব� �ি� কিরয়ােছন, তাহা হইেল ত� কিমশন, �েযাজ� ��ে�, উপ-ধারা (২)

এ উি�িখত জিরমানা ছাড়াও সংি�� কম �কত�ার এেহন কায �েক অসদাচরণ গ� কিরয়া তাহার িব�ে�
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অ�ম অ�ায়
িবিবধ

িবভাগীয় শাি��লক কায ��ম �হণ কিরবার জ� সংি�� ক��প� বরাবের �পািরশ কিরেত পািরেব

এবং এই িবষেয় �হীত সব �েশষ �ব�া ত� কিমশনেক অবিহত কিরবার জ� উ� ক��প�েক অ�েরাধ

কিরেত পািরেব৷

  (৪) এই ধারার অধীন পিরেশাধেযা� �কান জিরমানা বা �িত�রণ পিরেশাধ না হইেল তাহা সংি��

কম �কত�ার িনকট হইেত Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913)

এর িবধান অ�যায়ী বেকয়া �িম রাজ� �য প�িতেত আদায় করা হয় �সই প�িতেত আদায়েযা� হইেব৷

Limitation
Act, 1908এর
�েয়াগ

২৮৷ এই আইেনর অধীন আপীল বা অিভেযাগ দােয়েরর ��ে� Limitation Act, 1908 (Act IX

of 1908) এর িবধানাবলী, এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, যত�র স�ব, �েযাজ� হইেব৷

মামলা দােয়েরর
��ে�
�িতব�কতা

২৯৷ এই আইেনর অধীন �ত বা �ত বিলয়া গ� �কান কায �, �হীত �কান �ব�া, �দ� �কান আেদশ বা

িনেদ �েশর �বধতা স�েক�, এই আইেন উি�িখত আপীল ক��পে�র িনকট আপীল বা, ���মত, ত�

কিমশেনর িনকট অিভেযাগ দােয়র �তীত, �কান আদালেত �কান �� উ�াপন করা যাইেব না৷

ত� কিমশেনর
বািষ �ক �িতেবদন

৩০৷ (১) �িত বৎসেরর ৩১ মাচ � এর মে� ত� কিমশন উহার �ব �বত� বৎ সেরর কায �াবলী স�েক�

এক� �িতেবদন রা�পিতর িনকট �পশ কিরেব৷

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �িতেবদেন সংি�� বৎ সেরর িন�িলিখত ত� সি�েবিশত থািকেব,

যথাঃ-

  (ক) ক��প�ওয়ারী ত� সরবরােহর জ� �া� অ�েরােধর সং�া;

  (খ) অ�েরাধকারীেক অ�েরাধ�ত ত� না �দওয়ার িস�াে�র সং�া এবং এই আইেনর �য সকল িবধােনর

আওতায় উ� িস�া��িল �হীত হইয়ােছ উহার িববরণ;

  (গ) দািয়��া� কম �কত�ার িস�াে�র িব�ে� দােয়র�ত আপীেলর সং�া এবং উ� আপীেলর ফলাফল;

  (ঘ) ক��প� ক��ক উহার কম �কত�ার িব�ে� �হীত শাি��লক �ব�ার িববরণ;

 (ঙ) ক��প� ক��ক এই আইেনর অধীন সং�হীত উপ�� �ে�র পিরমাণ;

 (চ) এই আইেনর িবধানাবলী বা�বায়েনর জ� ক��প� ক��ক �হীত িবিভ� কায ��েমর িববরণ;

  (ছ) নাগিরেকর ত� অিধকার �িত�ার সিহত স�ৃ� িবিভ� ক��পে�র িনকট হইেত �া� সং�ার ��াব;

  (জ) ত� কিমশন ক��ক �া� অিভেযােগর সং�া;

  (ঝ) ত� কিমশন ক��ক �া� অিভেযােগর িবষেয় �হীত �ব�ার িববরণ;

  (ঞ) ত� কিমশন ক��ক আেরািপত দ��া� কম �কত�ার সং�া ও উহার িববরণ;
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  (ট) ত� কিমশন ক��ক আেরািপত ও আদায়�ত জিরমানার �মাট পিরমাণ;

  (ঠ) ত� কিমশন ক��ক জারী�ত িনেদ �শনা ও �িবধানমালা;

  (ড) ত� কিমশেনর আয়-�েয়র িহসাব;

  (ঢ) ত� কিমশেনর িবেবচনায় �িতেবদেন অ�� �� করা �েয়াজন এই�প অ�া� আ�ষি�ক িবষয়;

 (ণ) এই আইেনর িবধানাবলী �িতপালেন �কান ক��পে�র অনীহা পিরলি�ত হইেল উ� ক��প� ক��ক

�েয়াজনীয় পদে�প �হেণর জ� �িনিদ �� �পািরশ৷

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �িতেবদন �াি�র পর রা�পিত উহা জাতীয় সংসেদ উপ�াপেনর �ব�া

কিরেবন৷

  (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রা�পিতর িনকট �পশ�ত �িতেবদন ত� কিমশন িবিভ� গণমা�েম ও

ওেয়বসাইেট �কাশ ও �চার কিরেব৷

  (৫) এই ধারার অধীন �িতেবদন �ণয়েনর �েয়াজেন �েত�ক ক��প� ত� কিমশনেক �েয়াজনীয়

ত�াবলী সরবরাহসহ অ�া� আ�ষি�ক সহায়তা �দান কিরেব৷

সরল িব�ােস �ত
কাজকম � র�ণ

৩১৷ এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােনর অধীন সরল িব�ােস ত� �কাশ করা হইয়ােছ বা

কিরবার উে�� িছল বিলয়া িবেবিচত, �কান কােয �র জ� �কান �ি� �িত�� হইেল িতিন ত�

কিমশন, �ধান ত� কিমশনার, ত� কিমশনারগণ বা ত� কিমশেনর �কান কম �কত�া বা কম �চারী, বা

ক��পে�র দািয়��া� কম �কত�া বা অ� �কান কম �কত�া বা কম �চারীর িব�ে� �কান �দওয়ানী বা

�ফৗজদারী মামলা বা অ� �কান আইনগত কায �ধারা �� করা যাইেব না।

কিতপয় সং�া বা
�িত�ােনর ��ে�
এই আইন �েযাজ�
নেহ

৩২। (১) এই আইেন যাহা িক�ই থা�ক না �কন, তফিসেল উি�িখত রা�ীয় িনরাপ�া ও �গােয়�া কােয �

িনেয়ািজত সং�া বা �িত�ােনর ��ে� এই আইন �েযাজ� হইেব না।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, উ� সং�া বা �িত�ােনর �কান ত� �ন�িত বা

মানবািধকার লংঘেনর ঘটনার সিহত জিড়ত থািকেল উ� ��ে� এই ধারা �েযাজ� হইেব না।

  (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত ত� �াি�র জ� �কান অ�েরাধ �া� হইেল সংি�� সং�া বা �িত�ান,

ত� কিমশেনর অ�েমাদন �হণ কিরয়া, অ�েরাধ �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� অ�েরাধকারীেক উ�

ত� �দান কিরেব।

  (৪) তফিসেল উি�িখত �িত�ানস�েহর সং�ার �াস বা �ি�র �েয়াজেন সরকার ত� কিমশেনর সিহত

পরামশ ��েম, সময় সময়, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, উ� তফিসল সংেশাধন কিরেত পািরেব।

িবিধ �ণয়ন
�মতা
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৩৩৷ এই আইেনর উে�� �রণকে� সরকার, ত� কিমশেনর সিহত পরামশ ��েম এবং সরকারী

�গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

�িবধান �ণয়ন
�মতা

৩৪৷ এই আইেনর উে�ে� �রণকে� ত� কিমশন, সরকােরর �ব �া�েমাদন�েম এবং সরকারী �গেজেট

��াপন �ারা, �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

অ��তা
�রীকরণ

৩৫৷ এই আইেনর �কান িবধান কায �কর কিরবার ��ে� �কান অ��তা �দখা িদেল সরকার, সরকারী

�গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত স�িত�ণ � হওয়া সােপে�, উ��প অ��তা

অপসারণ কিরেত পািরেব৷

�ল পাঠ এবং
ইংেরিজ পাঠ

৩৬৷ এই আইেনর �ল পাঠ বাংলােত হইেব এবং ইংেরিজেত অ�িদত উহার এক� িনভ �রেযা� পাঠ

থািকেবঃ

  তেব শত� থােক �য, বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মে� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।

রিহতকরণ ও
�হফাজত

৩৭। (১) এত� �ারা ত� অিধকার অ�ােদশ, ২০০৮ (২০০৮ সেনর ৫০ নং অ�ােদশ) রিহত করা হইল।

  (২) উ��প রিহতকরণ সে�ও রিহত�ত অ�ােদশ এর অধীন �ত �কান কায � বা �হীত �কান �ব�া

এই আইেনর অধীন �ত বা �হীত হইয়ােছ বিলয়া গ� হইেব।


