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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

সূধিিত্র 
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৬ ইন্সটিটিউট এর ধশক্ষা ও প্রধশক্ষণ কার্ িক্রম ১৮ 

৭ ইন্সটিটিউট এর কম িিারী িাকুরী প্রধবিানমালা ২৪ 

৮ ইন্সটিটিউট এর গববষণা এনডাউবমন্ট তহধবল নীধতমালা ৫৭ 

৯ ইন্সটিটিউট এর ধসটিবজন িাট িার ৬৪ 

১০ তথ্য অধিকার ধবষয়ক কার্ িক্রম ৭৮ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

 

 

 

                     ইন্সটিটিউট এর িধরধিধত 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর িধরধিধত 

বাাংলাবদবশ একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রধতবর্াধগতামূলক এবাং সমৃদ্ধ প ুঁধজবাজার গঠবন প্রবয়াজনীয় পিশাগত উৎকষ িতা 

বৃধদ্ধর জন্য বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট (ধবআইধসএম) স্থাধিত হবয়বে। উধিধিত লক্ষয পূরবণ 

প ুঁধজবাজাবরর সািারণ ধবধনবয়াগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী এবাং সাংধিষ্ট সকল িবক্ষর তাধিক ও প্রাবয়াধগক 

জ্ঞান প্রসাবরর জন্য সরকারী অর্ িায়বন িধরিাধলত ধবআইধসএম কাজ করবে। ধবআইধসএম ২৪ জুলাই ২০০৮ 

তাধরবি প্রধতধষ্ঠত হবয়বে এবাং ০৯ ধডবসম্বর ২০১০ তাধরবি বাাংলাবদশ সরকাবরর তৎকালীন মাননীয় অর্ িমন্ত্রী 

জনাব আবুল মাল আব্দুল মুধহত কর্তিক ইনধিটিউবটর একাবডধমক কার্ িক্রবমর উববািন করা হবয়বে।  

 

লক্ষযঃ 

বাাংলাবদবশ একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রধতবর্াধগতামূলক এবাং সমৃদ্ধ প ুঁধজবাজার গঠবন প্রবয়াজনীয় পিশাগত উৎকষ িতা 

বৃধদ্ধর জন্য ধবদ্যমান ও প্রবয়াজনীয় জ্ঞাবনর তফাৎ পূরণ।  

 

িলমান ধশক্ষা ও প্রধশক্ষণ কার্ িক্রমঃ  

 

 প ুঁধজবাজাবরর উির গণসবিতনতা বৃধদ্ধর লবক্ষয ধবধনবয়াগকারীবদর জন্য ধবনামূবে ধদনব্যািী প ুঁধজবাজাবর 

ধবধনবয়াগ শীষ িক ধশক্ষা কম িসূধি (ইনবেির’স এডুবকশন পপ্রাগ্রাম); 

 বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রধতষ্ঠাবন কম িরত কম িকতিাবদর জন্য ধবধেন্ন প্রাবয়াধগক ধবষয়সমূবহর উির 

সাটি িধফবকট পপ্রাগ্রাম; 

 প ুঁধজবাজাবরর ধবদ্যমান ও েধবষ্যৎ পিশাজীবীবদর জন্য একবের পময়াদী পিাি গ্রযাজুবয়ট ধডবলামা ইন 

কযাধিটাল মাবকিট পপ্রাগ্রাম; 

 প ুঁধজবাজাবরর উির ধববশষাধয়ত পনাতবকাত্তর পপ্রাগ্রাম মািার অব অযালাবয়ড ধফন্যান্স অযান্ড কযাধিট্যাল 

মাবকিট (এমএএফধসএম), র্া ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালবয় অধিভুক্ত;  

 প ুঁধজবাজার ও আধর্ িক বাজার এর সম্পৃক্ত ধবষয়সমূবহর উির কািমাইজড পপ্রাগ্রাম; 

 প ুঁধজবাজার ও আধর্ িক বাজাবরর সমসামধয়ক ধবষয়াবলীর উির ওয়াকিশি ও পসধমনার; ইতযাধদ। 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউট এর িধরিালনা িষ িদ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর িধরিালনা িষ িদ 

 

ধবআইধসএম এর িধরিালনা িষ িবদ অর্ ি মন্ত্রণালবয়র আধর্ িক প্রধতষ্ঠান ধবোগ, অর্ ি ধবোগ, বাাংলাবদশ 

ধসধকউধরটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কধমশন, ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালবয়র ধফন্যান্স ধবোগ, ইনবেিবমন্ট কবি িাবরশন অব 

বাাংলাবদশ, ঢাকা িক এক্সবিঞ্জ ধলধমবটড, িট্টগ্রাম িক এক্সবিঞ্জ ধলধমবটড, পসন্ট্রাল ধডবিাধজটধর বাাংলাবদশ 

ধলধমবটড, বাাংলাবদশ এবসাধসবয়শন অব িাবধলকধল ধলবিড পকাম্পাধনজ, ইনধিটিউট অব িাট িাড ি 

অযাকাউন্টযান্টস অব বাাংলাবদশ, ইনধিটিউট অব কি অযান্ড ম্যাবনজবমন্ট অযাকাউন্টযান্টস অব বাাংলাবদশ, 

ইনধিটিউট অব িাট িাড ি পসবক্রটাধরজ অব বাাংলাবদশ- এর প্রধতধনধিত্ব রবয়বে। ইনধিটিউবটর উবেশ্য 

বাস্তবায়বনর লবক্ষয এবাং পিশাগত ধশক্ষার পক্ষবত্র ইন্সটিটিউটবক একটি অনন্য সািারণ প্রধতষ্ঠাবন উন্নীত করবত 

িধরিালনা িষ িদ কাজ কবর র্াবচ্ছ। 

 

 

 

িধরিালনা িষ িদঃ 

 

পিয়ারম্যান 

 
 

অধ্যািক ধশবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম 

পিয়ারম্যান, িধরিালনা িষ িদ 

বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট ও 

পিয়ারম্যান, বাাংলাবদশ ধসধকউধরটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কধমশন 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

িধরিালকবৃন্দ 

(বজষ্ঠতার ক্রমানুসাবর নয়) 

 

ড. পশি শামসুধেন আহবমদ 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও  

কধমশনার, বাাংলাবদশ ধসধকউধরটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ কধমশন 

 

জনাব পমাঃ ইউনুসুর রহমান 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 

পিয়ারম্যান, ঢাকা িক এক্সবিঞ্জ ধলধমবটড 

 

জনাব ধসরাজুন নূর পিৌধুরী 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 

অধতধরক্ত সধিব, অর্ ি ধবোগ, অর্ ি মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকার 

 

জনাব রুিসানা হাধসন 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 

যুগ্মসধিব, আধর্ িক প্রধতষ্ঠান ধবোগ, অর্ ি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাবদশ সরকার 

 

জনাব আধসফ ইব্রাহীম 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 

পিয়ারম্যান, িট্টগ্রাম িক এক্সবিঞ্জ ধলধমবটড 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

 

অধ্যািক ড. পমাহাম্মাদ আব্দুল মঈন 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 
ধডন (োরপ্রাপ্ত), ধবজবনস িাধডজ অনুষদ, ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালয় 

 

অধ্যািক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম পিৌধুরী 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 
পিয়ারম্যান, ধফন্যান্স ধবোগ, ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালয় 

 

জনাব পমা. শাহাদাত পহাবসন, এফধসএ 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 

†cÖwm‡W›U, BÝwUwUDU Ae PvU©vW© A¨vKvDbU¨v›Um& Ae evsjv‡`k 

 

জনাব পমাজাফফর আহবমদ, এফধসএমএ, এফধসএস 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 

†cÖwm‡W›U, BÝwUwUDU Ae PvU©vW© †m‡µUvwiR& Ae evsjv‡`k  

 

জনাব পমাঃ মামুনুর রধশদ, এফধসএমএ 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 

†cÖwm‡W›U, BÝwUwUDU Ae K÷ GÛ g¨v‡bR‡g›U 

A¨vKvDbU¨v›Um& Ae evsjv‡`k 

 

জনাব শুভ্র কাধি পিৌধুরী, এফধসএ 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও e¨e¯’vcbv cwiPvjK Ges wmBI, 

†m›Uªvj wW‡cvwRUwi evsjv‡`k wjwg‡UW  
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

 

জনাব পমাঃ আবুল পহাবসন 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও 

e¨e¯’vcbv cwiPvjK, Bb‡f÷‡g›U K‡cv©‡ikb Ae evsjv‡`k 

 

জনাব এম. আধনস উদ পদৌলা 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও †cÖwm‡W›U, 

evsjv‡`k G‡mvwm‡qkb Ae cvewjKwj wj‡÷W †Kv¤úvwbR 

 

জনাব পমাঃ সাইফুর রহমান 

িধরিালক-ধবআইধসএম ও  

ধনব িাহী িধরিালক, বাাংলাবদশ ধসধকউধরটিজ অযান্ড এক্সবিঞ্জ 

কধমশন 

 

অধ্যািক ড. মাহমুদা আক্তার 

এক্স-অধফধসও িধরিালক 

ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট 

বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট 

  

 

জনাব এ এস এম সাবয়ম, এফধসএস 

পকাম্পাধন সধিব 

বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর সাাংগঠধনক কাঠাবমা 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর সাাংগঠধনক কাঠাবমা 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর জনবল কাঠাবমা 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর জনবল কাঠাবমা 

বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট (ধবআইধসএম) এর সরকার কর্তিক অনুবমাধদত একটি জনবল 

কাঠাবমা রবয়বে। জনবল কাঠাবমার তথ্য ধনবে উবিি করা হবলাঃ 

ক্রধমক িবদর নাম িবদর সাংখ্যা 

০১ ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট ১ 

০২ িধরিালক (প্রশাসন ও অর্ ি)  ১ 

০৩ িধরিালক (িাধডজ) ১ 

০৪ সধিব ১ 

০৫ অধ্যািক ৪ 

০৬ সহবর্াগী অধ্যািক ৪ 

০৭ সহকারী অধ্যািক ৮ 

০৮ অনুবাদক ২ 

০৯ প্রোষক ৮ 

১০ িরীক্ষা ধনয়ন্ত্রক ১ 

১১ সহকারী িরীক্ষা ধনয়ন্ত্রক ১ 

১২ ধসবিম এনাধলি (আইটি) ১ 

১৩ পডপটি হাড িওয়যার ইধঞ্জধনয়ার ১ 

১৪ সহকারী হাড িওয়যার ইধঞ্জধনয়ার ১ 

১৫ এধসিযান্ট ধসবিম এযাডধমধসবেটর ১ 

১৬ লাইবব্ররীয়ান ১ 

১৭ সহকারী লাইবব্ররীয়ান ২ 

১৮ সহকারী সধিব ১ 

১৯ পডপটি পরধজোর ১ 

২০ সহকারী পরধজোর ১ 

২১ উি-িধরিালক ২ 

২২ সহকারী িধরিালক ৪ 

২৩ ধহসাবরক্ষণ কম িকতিা ২ 

২৪ পমধডবকল অধফসার ১ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

২৫ নাস ি ১ 

২৬ জনসাংবর্াগ কম িকতিা ১ 

২৭ ধিএস টু একাি সধিব ১ 

২৮ ব্যধক্তগত কম িকতিা ৪ 

২৯ অধফস সহকারী কাম কধম্পউটার অিাবরটর ৪ 

৩০ পটধলবফান অিাবরটর ১ 

৩১ ধরধসিশধনি ১ 

৩২ ইমাম ১ 

৩৩ মুয়াধিন ১ 

৩৪ ফবটাগ্রাফার ১ 

৩৫ পিার ধকিার ১ 

৩৬ ইবলধিধসয়ান ১ 

৩৭ গাধি িালক ৭ 

৩৮ এমএলএসএস/ পমবসঞ্জার ১৩ 

৩৯ ফবটাকধি পমধশন অিাবরটর ২ 

৪০ ধসধকউধরটি গাড ি ৪ 

৪১ ধিনার ১ 

৪২ সুইিার ১ 

পমাট ৯৭ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর তথ্য  
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর কম িিারীবদর তথ্য 

বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট (ধবআইধসএম) এর জনবল কাঠাবমাবত সরকার কর্তিক অনুবমাধদত 

৯৭টি িদ রবয়বে। বতিমাবনর ইন্সটিটউবট ৬০ জন কম িিারী কম িরত আবেন (৩০ জুন ২০২২)। ধনবে কম িিারীবদর 

তথ্য উবিি করা হবলাঃ 

ক্রধমক নাম িদবী 

1 ড. মাহমুদা আক্তার ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট 

2 জনাব নাজমুে সাবলহীন িধরিালক (প্রশাসন ও অর্ ি) 

3 জনাব ওয়াধজদ হাসান শাহ্ িধরিালক (িাধডজ) 

4 W. bvwQi DwÏb mn‡hvMx Aa¨vcK 

5 জনাব এ এস এম সাবয়ম পকাম্পাধন সধিব 

6 Rbve †gvt wmivRyj Bmjvg  Dc-cwiPvjK 

7 Rbve mvBdzjøvn Lv‡j` mnKvix Aa¨vcK 

8 Rbve dqmvj Avn‡g` Lvb  mnKvix Aa¨vcK 

9 Rbve †gvt nvweeyjøvn& mnKvix Aa¨vcK 

10 Rbve কাশফীয়া kviwgb  mnKvix Aa¨vcK 

11 Rbve Avwmd Bgivb †WcywU †iwR÷ªvi 

12 W. Zvgvbœv Bmjvg, mnKvix Aa¨vcK 

13 জনাব সাফাবয়দুিামান িান  সহকারী অধ্যািক 

14 Rbve myiæR Luvb উি-িধরিালক 

15 Rbve D`q ïf ingvb  পডপটি হাড িওয়যার ইধঞ্জধনয়ার 

16 Rbve Lv‡j`v †Rmwgb  জনসাংবর্াগ কম িকতিা 

17 জনাব ফিরুল ইসলাম ধহসাবরক্ষণ কম িকতিা 

18 জনাব এস. এম. কালবীন োধলমা  প্রোষক 

19 Rbve nv‡dR gvIjvbv dwi ỳj Bmjvg Bgvg 

20 Rbve kÖvebxKv PvKgv mnKvix cixÿv wbqš¿K 

21 Rbve gyiv` Avjg gwbi mnKvix cwiPvjK 

22 জনাব সাইফুল ইসলাম mnKvix cwiPvjK 

23 Rbve gwReyi ingvb mnKvix cwiPvjK 

24 জনাব মধতউর রহমান সহকারী হাড িওয়যার ইধঞ্জধনয়ার 

25 জনাব হুমায়রা আলম ধিএস টু ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট 

26 Rbve †gvt bvRgyj nK MvRx সহকারী লাইবব্ররীয়ান 

27 Rbve bvwn` Gnmvb Di †iRv e¨w³MZ Kg©KZv© 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

28 Rbve †gvnv¤§v` Avãyjøvwnj Iqvwik e¨w³MZ Kg©KZ©v 

29 Rbve †gvt gvneye nvmvb e¨w³MZ Kg©KZ©v 

৩০ Rbve byi bex (1) ‡÷vi Kxcvi 

31 Rbve †gvnv¤§` ûgvq~b Kwei 
Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

32 জনাব পমা: ধজয়াউর রহমান 
Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

33 Rbve dviRvbv †Rmwgb  পটধলবফান অিাবরটর 

34 Rbve †gvt KvDQvi Avngv` gyqvw¾b 

35 Rbve †gvt iwb Mvwo PvjK 

36 Rbve myRb †gvjøv Mvwo PvjK 

37 Rbve †gvt ‡Mvjvg imyj Mvwo PvjK 

38 Rbve †gvt dviæK †nv‡mb Mvwo PvjK 

39 Rbve kvn Kvgvj Mvwo PvjK 

40 Rbve †gvt ivRy Avn‡g` B‡jKwUªwkqvb 

41 Rbve †gvt dwi` †nv‡mb Mvwo PvjK 

42 Rbve kvwKj †gvjøv  অধফস সহায়ক 

43 Rbve Avãyj gwZb অধফস সহায়ক 

44 Rbve AvwRRyi ingvb অধফস সহায়ক 

45 জনাব পমাঃ সাজাহান অধফস সহায়ক 

46 Rbve BmivBj †nv‡mb অধফস সহায়ক 

47 Rbve †gvt ivwKeyj nvmvb অধফস সহায়ক 

48 Rbve †gvt Rvnv½xi Avjg অধফস সহায়ক 

49 Rbve `yjvj P› ª̀ ivq অধফস সহায়ক 

50 Rbve ‡gvt mygb ফবটাকধি পমধশন অিাবরটর 

51 Rbve wkDjx Av³vi mvw_ অধফস সহায়ক 

52 Rbve Rq ev‰o ফবটাকধি পমধশন অিাবরটর 

53 Rbve wef~ PvKgv অধফস সহায়ক 

54 Rbve byibex (2) অধফস সহায়ক 

৫৫ Rbve †gvt mvBdzj Bmjvg ধসধকউধরটি গাড ি 

৫৬ Rbve †gvt †gvdv¾j †nv‡mb ধসধকউধরটি গাড ি 

৫৭ Rbve evejy cvnvb ধসধকউধরটি গাড ি 

৫৮ Rbve †mv‡nj ivbv ধসধকউধরটি গাড ি 

৫৯ Rbve iv‡Rk ধিনার 

৬০ Rbve †ewU ivbx সুইিার 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

 

ইনধিটিউট এর ধশক্ষা ও প্রধশক্ষণ কার্ িক্রম 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউবটর ধশক্ষা ও প্রধশক্ষণ কার্ িক্রম 

 

ধবআইধসএম এর িলমান কার্ িক্রম এর মবধ্য ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালবয় অধিভুক্ত দুই বের পময়াদী ধববশষাধয়ত মািাস ি 

পপ্রাগ্রাম ‘মািার অব অযালাইড ধফন্যান্স অযান্ড কযাধিটাল মাবকিট (এমএএফধসএম)’ এবাং ৯ মাস পময়াদী ‘পিাি 

গ্রযাজুবয়ট ধডবলামা ইন কযাধিটাল মাবকিট (ধিধজধডধসএম)’ উবিিবর্াগ্য। উক্ত পপ্রাগ্রাম এর িাশািাধশ 

ইন্সটিটিউট ধদনব্যািী ইনবেির’স এডুবকশন পপ্রাগ্রাম, স্বল্প পময়াদী সাটি িধফবকট পকাস ি ও ধবধেন্ন ধবষবয়র উির 

সো পসধমনার আবয়াজন করবে। এোিাও ইন্সটিটিউট প ুঁধজবাজাবরর উির গববষণা কার্ িক্রম অব্যহত পরবিবে। 

ইনধিটিউট ২০২১-২২ অর্ িবেবর ৫০টি ইনবেির’স এডুবকশন পপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১,৬৮৫ জনবক, ২২টি 

সাটি িধফবকট পপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ৮৮৮ জনবক প্রধশধক্ষত কবরবে। উধিধিত সমবয় ধিধজধডধসএম পপ্রাগ্রাবমর 

অিীবন সান্ধ্যকালীন ০৩টি ব্যাবির ধশক্ষা কার্ িক্রম িলমান রবয়বে। একইসাবর্ এমএএফধসএম পপ্রাগ্রাবমর ০২টি 

ব্যাবির ধশক্ষা কার্ িক্রম অব্যাহত রবয়বে।    

 

 (ক) মািার অব অযালাইড ধফন্যান্স অযান্ড কযাধিটাল মাবকিট (এমএএফধসএম):  

ইনধিটিউট জুলাই ২০২১ হবত ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালবয়র অধিভুধক্ত প্রাপ্ত হবয় পদবশ প্রর্ম পূ ুঁধজবাজার ও 

প্রাবয়াধগক অর্ িায়বনর ওির ধববশষাধয়ত নাতবকাত্তর পপ্রাগ্রাম ‘মািার অব অযালাইড ফাইন্যান্স অযান্ড 

কযাধিটাল মাবকিট (এমএএফধসএম)’ পপ্রাগ্রাম িালু কবরবে। ২০২১-২২ অর্ িবেবর এ পপ্রাগ্রাবমর অিীবন ০২টি 

ব্যাবির ধশক্ষা কার্ িক্রম িলমান রবয়বে। জুন, ২০২২ ির্ িি এই পপ্রাগ্রাবমর ০২টি ব্যাবি েধতিকৃত ধশক্ষার্ীর 

সাংখ্যা ৮০ জন। 

 

 (ক) পিাি গ্রযাজুবয়ট ধডবলামা ইন কযাধিটাল মাবকিট (ধিধজধডধসএম) পপ্রাগ্রাম: 

ইনধিটিউট প ুঁধজবাজার সাংধিষ্ট পিকবহাল্ডারবদর জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবাং পিশাগত উৎকষ িতা বৃধদ্ধর 

লবক্ষয ০৯ মাস পময়াদী ধসগবনিার পপ্রাগ্রাম “পিাি গ্রযাজুবয়ট ধডবলামা ইন কযাধিটাল মাবকিট 

(ধিধজধডধসএম)” িধরিালনা করবে। ২০২১-২২ অর্ িবেবর এ পপ্রাগ্রাবমর অিীবন সান্ধ্যকালীন ০৩টি ব্যাবির 

ধশক্ষা কার্ িক্রম িলমান রবয়বে। জুন, ২০২২ ির্ িি এই পপ্রাগ্রাবমর ২৩টি ব্যাবি (ধিধজধডধসএম ধদবা এর ৩টি 

ব্যািসহ) েধতিকৃত ধশক্ষার্ীর সাংখ্যা ৪৭০।  

পিাি গ্রযাজুবয়ট ধডবলামা ইন কযাধিটাল মাবকিট (ধিধজধডধসএম) এর তথ্য ধনেরুিঃ 

ব্যাি ধশক্ষার্ী সাংখ্যা েধতির তাধরি 

ধিধজধডধসএম ব্যাি নাং - ১৮ ১৩ জন ০৭ পসবেম্বর ২০২১ -  ১৩ পসবেম্বর ২০২১ 

ধিধজধডধসএম ব্যাি নাং - ১৯ ২৩ জন ০৩ জানুয়াধর, ২০২২ – ১৩ জানুয়াধর, ২০২২ 

ধিধজধডধসএম ব্যাি নাং - ২০ ১৮ জন ১৬ পম ২০২২–  ২১ পম, ২০২২ 

পমাট= ৫৪ জন  
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

(ি) ইনবেির’স এডুবকশন পপ্রাগ্রামঃ 

প ুঁধজবাজাবর ধবধনবয়াগকারীবদর পিশাগত দক্ষতা বৃধদ্ধ ও অনুকূল ধবধনবয়াগ িধরববশ সৃধষ্টর লবক্ষয 

ইনবেির’স এডুবকশন পপ্রাগ্রাম আবয়াজন করা হবয় র্াবক। 

ইনধিটিউট এই পপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম প ুঁধজবাজাবর ধবধনবয়াবগ আগ্রহী ব্যধক্ত, প্রধতষ্ঠান ও েধবষ্যৎ সম্ভাব্য 

ধবধনবয়াগকারী র্ারা প ুঁধজবাজাবর ধবধনবয়াগবক ধনরািদ করবত িান তাবদরবক এবাং প ুঁধজবাজার সম্পবকি 

আগ্রহী ব্যধক্তবগ িবক প্রধশধক্ষত কবর র্াবক।  

ইনধিটিউট এর অন্যান্য কার্ িক্রবমর মবধ্য প ুঁধজবাজাবরর উির পমৌধলক জ্ঞান ধবতরবণর উবেবশ্য প্রধত 

সপ্তাবহ ধনজ পেনুযবত ধদনব্যািী ধবনামূবে “ইনবেির’স এডুবকশন পপ্রাগ্রাম” িধরিালনা করবে। 

উক্ত পপ্রাগ্রাবম সারাবদশ পর্বক আগ্রহী বতিমান ও েধবষ্যৎ ধবধনবয়াগকারীগণ অাংশগ্রহণ কবর র্াবকন। এ 

পপ্রাগ্রাবম অাংশগ্রহবণর মাধ্যবম অাংশগ্রহণকারীগণ প ুঁধজবাজার সম্পবকি প্রার্ধমক জ্ঞান লাে কবরন, র্া 

তাবদরবক প ুঁধজবাজার সম্পধকিত ধবষবয় আবরা জ্ঞানাজিন ও ধবধনবয়াবগর পক্ষবত্র তার প্রবয়াবগ আগ্রহী কবর 

পতাবল। এ োিাও ইনধিটিউট ধবোগীয় ও পজলা ির্ িাবয় এবাং উচ্চ ধশক্ষা প্রধতষ্ঠানসমূবহ ধদনব্যািী এই 

পপ্রাগ্রামটি িধরিালনা করবে। 

২০২১-২২ অর্ িবেবর ৫০টি ইনবেির’স এডুবকশন পপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ১৬৮৫ জন বতিমান ও সম্ভাব্য 

ধবধনবয়াগকারীবক প্রধশধক্ষত করা হবয়বে। এ পপ্রাগ্রাবমর গত িাঁি বেবরর একটি তুলনামূলক ধিত্র ধনবে তুবল 

িরা হবলাঃ 

পটধবল ১- ইনবেিরস এডুবকশন পপ্রাগ্রাম পেন্ড 

 

 

 

 

 

 

(গ) সাটি িধফবকট পকাবস িসঃ 

 

ইনধিটিউট প ুঁধজবাজাবরর সািারণ ধবধনবয়াগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পিশাজীবী এবাং প ুঁধজবাজার 

সাংধিষ্ট সকল পিকবহাল্ডারবদর দক্ষতা উন্নয়বন ধনয়ধমতোবব ধবধেন্ন পময়াদী প ুঁধজবাজার সাংধিষ্ট ধবষবয়র 

ওির সাটি িধফবকট পকাস ি িধরিালনা করবে। ২০২১-২২ অর্ িবেবর ইনধিটিউট ২২টি সাটি িধফবকট পেধনাং 

পপ্রাগ্রাবমর মাধ্যবম ৮৮৮ জন পিশাজীবীবক প্রধশধক্ষত কবরবে, র্ার তথ্য ধনবে উিস্থািন করা হবলাঃ 

পটধবল ২ – সাটি িধফবকট পকাবস িসঃ ২০২১-২২  

ক্রধমক প্রধশক্ষবণর নাম প্রধশক্ষবণর ব্যাধপ্ত তাধরি 
অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

১. 
ফান্ডাবমন্টালস অব 

পিাট িবফাধলও ম্যাবনজবমন্ট 
০১ ধদন (ধদনব্যািী)    ৩০ জুলাই, ২০২১ ৪০ 

২. ফান্ডাবমন্টালস অব ইকুযয়টি ০১ ধদন (ধদনব্যািী) ৩১ জুলাই, ২০২১ ৩৭ 

ধববরণ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

ইনবেির’স এডুবকশন 

পপ্রাগ্রাম (সাংখ্যা) 
৪৮ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা 
১,৬৩৫ ১,৪৩৫ ১,৫৫৩ ১,৪৭৯ ১,৬৮৫ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক প্রধশক্ষবণর নাম প্রধশক্ষবণর ব্যাধপ্ত তাধরি 
অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

েযালুবয়শন 

৩. ফান্ডাবমন্টাল এনালাইধসস ০১ ধদন (ধদনব্যািী) ২১ আগি ২০২০ ৪৫ 

৪. 

ধফন-পটক: কনবসে, 

এধলবকশন, এন্ড দ্যা 

ইবকাধসবিম 

১৪ ধদন  
২৩ আগি – ১১ 

অক্টোবর ২০২১ 
২৮ 

৫. 
পবধসক পটকধনকযাল 

এযানালাইধসস 
০১ ধদন (ধদনব্যািী) ২৮ আগি ২০২১ ৮৬ 

৬. 
ধরধডাং এন্ড আন্ডারিযাধন্ডাং 

ফাইন্যাধন্সয়াল পিটবমন্টস  
০৪ ধদন  ১০ অবটাবর ২০২০ ২৪ 

৭. 

কযাধিটাল পরইধজাং, ইসুয 

ম্যাবনজবমন্ট, এন্ড 

আন্ডাররাইটিাং 

১০ ধদন 
১৭-২৮ অবটাবর, 

২০২১ 
১৭ 

৮. 
অযোপ্লোইড ররসোস স পমথডলরি 

এন্ড ইকক্ োক্েরিক্স 
০৫ ধদন  

২৮ নবেম্বর – 

০২ধডবসম্বর , ২০২১ 
১০ 

৯. 

ইনবেিবমন্ট সুকুক: 

ধপ্রধন্সিালস এন্ড 

এযাধলবকশন্স 

০১ ধদন (ধদনব্যািী) 
১১ ধডবসম্বর ২০২০ – 

০৮ জানুয়াধর ২০২১ 
১৭ 

১০. 
আন্ডারিযাধন্ডাং দ্যা বন্ড এন্ড 

সুকুক মাবকিট 
০২ ধদন  

১১-১২ ধডবসম্বর 

২০২১ 
৪৮ 

১১. 
বন্ড ইসুযবয়ন্স, েযালুবয়শন, 

এন্ড এনালাইধসস 
০১ ধদন (ধদনব্যািী) 

২৪ এবাং ৩১ ধডবসম্বর 

২০২১ 
২৯ 

১২. ফান্ডাবমন্টাল এনালাইধসস ০১ ধদন (ধদনব্যািী) ২২ িোনুয়োরর ২০২২ ৯৬ 

১৩. 
পবধসক পটকধনকযাল 

এনালাইধসস 
০১ ধদন (ধদনব্যািী) ২৯ িোনুয়োরর ২০২২ ১২১ 

১৪. 
ফান্ডাবমন্টালস অব ইকুযয়টি 

েযালুবয়শন 
০১ ধদন (ধদনব্যািী) ১১ পফব্রুয়াধর ২০২২ ৪০ 

১৫. 
এডভোন্সড টেকর কোল 

এ োলোইরসস 
০৮ ধদনব্যািী 

১৮ পফব্রুয়াধর-১২ মাি ি, 

২০২২ 
৪৮ 

১৬. 
ফান্ডাবমন্টাল অব 

পিাট িবফাধলও ম্যাবনজবমন্ট  
০১ ধদন (ধদনব্যািী) ১৯ পফব্রুয়াধর, ২০২২ ৭২ 

১৭. 
আন্ডারিযাধন্ডাং একাউধন্টাং 

িযান্ডাড িস 
১২ ধদন  ০৬-২২ মাি ি, ২০২২ ২৪ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক প্রধশক্ষবণর নাম প্রধশক্ষবণর ব্যাধপ্ত তাধরি 
অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

(আইএএস/আইএফআরএস) 

১৮. ইসলাধমক ধফন্যান্স ০২ ধদন  ০১-০২ এধপ্রল, ২০২২ ১৯ 

১৯.  

ধফন-পটক: কনবসেস, 

এযাধলবকশন, এন্ড দ্যা 

ইবকাধসবিম 

১৬ ধদন  
০৬ মাি ি- ২১ এধপ্রল, 

২০২২ 
১২ 

২০. 
ফবরনধসক এনালাইধসস অব 

ধফন্যাধন্সয়াল পিটবমন্টস 
০৭ ধদন  

১৪ পম- ০৪ জুন, 

২০২২ 
৩৫ 

২১. 

েযালু এবডড ট্যাক্স ধসবিম 

ইন বাাংলাবদশ: ধলগ্যাল 

ইসুযস এন্ড এযাধলবকশনস 

০৫ ধদন  ১২-২১ জুন ২০২২ ২৭ 

২২. 
ধরস্ক ম্যাবনজবমন্ট ইন মাধন 

মাবকিট  
০৮ ধদন  

২১ পম- ১৬ জুলাই 

২০২২ 
১৩ 

পমাট অাংশগ্রহণকারী ৮৮৮ জন 

 

িলধত অর্ িবেরসহ গত িাঁি বেবর ইন্সটিটিউট কর্তিক িধরিাধলত সাটি িধফবকট পকাস িসমূবহর একটি 

তুলনামূলক ধিত্র ধনবে উিস্থািন করা হবলাঃ 

 

পটধবল ৩ – সাটি িধফবকট পকাবস িস পেন্ড 

ধববরণ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

সাটি িধফবকট পেধনাং 

পপ্রাগ্রাবমর সাংখ্যা 
১৬ ১৪ ১৮ ১৮ ২১ ২২ 

প্রধশক্ষণার্ীর সাংখ্যা ৩৫১ ২৯২ ৪৭৯ ৪৪৬ ৭৩৮ ৮৮৮ 

 

(ঘ) ওয়াকিশি ও পসধমনারঃ 

ইন্সটিটিউট কর্তিক িধরিাধলত ধনয়ধমত কার্ িক্রবমর িাশািাধশ প ুঁধজবাজাবরর সমসামধয়ক ধবধেন্ন ধবষয়বক 

সামবন পরবি ইন্সটিটিউট ধবধেন্ন ওয়াকিশি ও পসধমনাবরর আবয়াজন কবর র্াবক। 

২০২১-২২ অর্ িবেবর ইন্সটিটিউট আটটি পসধমনার/ওয়াকিশি আবয়াজন কবরবে র্াবত পমাট ১৯৯ জন 

অাংশগ্রহণ কবরন। ওয়াকিশি ও পসধমনার সম্পধকিত তথ্য ধনবে উিস্থািন করা হবলাঃ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

পটধবল ৪ – ওয়াকিশি/বসধমনারঃ ২০২১-২২ 

ক্রধমক ওয়াকিশি/বসধমনার এর নাম তাধরি 
অাংশগ্রহণ কারীর 

সাংখ্যা 

১. 

How to increase the depth of the 

share market in Bangladesh: The 

potential Role of MNCs 

২৭ জু  ২০২১ ২৪ 

২. 

Sukuk: A new Investment Avenue 

for Institutional Investors in 

Bangladesh 

২৪ আগি ২০২০ ১৯ 

৩. 

Financial Opennes and Income 

inequality in Emerging Economics: 

A Panel Data Approach 

২১ পসবেম্বর ২০২১ ১৭ 

৪. 

“Covid-19 & Stock Markets: Are 

Developing Economies Affected 

Differently from the Developed 

Countries?” 

১০ অবটাবর ২০২১ ১৯ 

৫. 

“Looking through an informed eye: 

Banking Directors, Information 

Frictions, and Cost of Bank Loans” 

১৬ নবেম্বর ২০২১ ১৭ 

৬. 

Access to finance for 

microenterprises in Bangladesh: can 

financial technology be the answer 

২০ ধডবসম্বর ২০২১ ৬০ 

৭. 
Synergies between Islamic Finance, 

Ethical Finance & UN SDGs 
২৮ েোর্ স ২০২২ ১৮ 

৮. 

‘Do All Institutional Shareholders 

Promote Carbon Abatement 

Investment? 

১৭ পম ২০২২ ২৫ 

পমাট অাংশগ্রহণকারী= ১৯৯ 
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বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট এর কম িিারী িাকুরী প্রধবিানমালা 

 

 

বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট এর একটি িাকুরী প্রধবিানমালা রবয়বে। ধনবে প্রধবিানমালা 

ধবধৃত হবলাঃ 

 

বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট 

ঢাকা, বাাংলাবদশ 

 

প্রজ্ঞািন 

বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট এর িধরিালনা িষ িবদর অনুমধতক্রবম ধনেবধণ িত প্রধবিানমালা 

প্রণয়ন করা হইল, র্র্াঃ- 

প্রর্ম অধ্যায় 

সূিনা 

১।  ধশবরানাম ও প্রবয়াগ।(১) এই প্রধবিানমালা বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট এর কম িিারী 

িাকুরী প্রধবিানমালা ২০২১ নাবম অধেধহত হইবব। 

(২) এই প্রধবিানমালা বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট এর সকল সাব িক্ষধণক কম িিারীর জন্য 

প্রবর্াজয হইবব, তবব সরকার বা স্থানীয় কর্তিিক্ষ হইবত পপ্রষবণ ধনবয়াধজত অর্বা চুধক্ত বা িণ্ডকালীন ধেধত্তবত 

ধনবয়াধজত কম িিারীগবণর পক্ষবত্র এই প্রধবিানমালার পকান ধকছু প্রবর্াজয বধলয়া তাহাবদর িাকুরী শবতি স্পষ্টোবব 

উটেখ না র্াধকবল, ইহা প্রবর্াজয হইবব না। 

২।   সাংজ্ঞা।ধবষয় বা প্রসবঙ্গর িধরিন্থী পকান ধকছু না র্াধকবল এই প্রধবিানমালায়, 

(ক) ‘‘অসদািরণ’’ অর্ ি িাকুরীর শাংিলা বা ধনয়বমর হাধনকর, অর্বা পকান কম িিারীর িবক্ষ পশােনীয় নয় 

এমন আিরণ এবাং ধনেবধণ িত আিরণসমূহও ইহার অিভু িক্ত হইবব, র্র্া- 

(১) ঊর্ধ্িতন কম িকতিার আইনসাংগত আবদশ অমান্যকরণ; 

(২) কতিবব্য িরম অববহলা; 

(৩) আইনসাংগত কারণ ব্যধতবরবক ধবআইধসএম এর পকান আবদশ, িধরিত্র এবাং ধনবদ িশাবধলর প্রধত 

অবজ্ঞা প্রদশ িন; এবাং    
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(৪) পর্ পকান কর্তিিবক্ষর ধনকট পকান কম িিারীর ধবরুবদ্ধ অসাংগত, ধবরধক্তকর, ধমথ্যা বা তুচ্ছ 

অধেবর্াগ সম্বধলত দরিাস্ত দাধিল। 

(ি) ‘‘উিযুক্ত কর্তিিক্ষ’’ অর্ ি সাংধিষ্ট কার্ িাধদ ধনষ্পধত্তর জন্য ইনধিটিউট কর্তিক মবনানীত কর্তিিক্ষ; 

(গ) ‘‘কর্তিিক্ষ’’ অর্ ি ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ ধকাংবা কর্তিিবক্ষর ক্ষমতা প্রবয়াগ কধরবার জন্য তৎকর্তিক 

মবনানীত পকান কম িিারী এবাং উক্ত কম িিারীর উর্ধ্িতন পকান কম িিারীও ইহার অিভু িক্ত হইবব; 

(ঘ) ‘‘কম িিারী’’ অর্ ি ইনধিটিউট এর পর্ পকান অস্থায়ী বা স্থায়ী কম িিারী; 

(ঙ)  ‘‘তফধসল’’ অর্ ি এই প্রধবিানমালার সধহত সাংবর্াধজত তফধসল; 

(ি)  ‘‘ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ’’ অর্ ি ইনধিটিউবটর সাংঘধবধিবত ধবধৃত কর্তিিক্ষ; 

(ে) ‘‘িদ’’ অর্ ি তফধসবল উধিধিত পকান িদ; 

(জ) ‘‘িলায়ন’’ অর্ ি ধবনা অনুমধতবত িাকুরী বা কতিব্যস্থল তযাগ করা, অর্বা ৬০ (ষাট) ধদন বা তদূর্ধ্ি 

সময় র্াবত কতিব্য হইবত অনুিধস্থত র্াকা, অর্বা অনুমধতসহ কতিবব্য অনুিধস্থধতর িারাবাধহকতায় 

অনুবমাধদত পময়াবদর ির ৬০ (ষাট) ধদন বা তদূর্ধ্ি সময় পনরোয় অনুমধত গ্রহণ ব্যধতবরবক অনুিধস্থত 

র্াকা, অর্বা ধবনা অনুমধতবত পদশতযাগ করা এবাং ৩০ (ধত্রশ) ধদন বা তদূর্ধ্ি সময় ধববদবশ অবস্থান 

করা, অর্বা অনুমধতসহ পদশ তযাগ কধরয়া ধবনা অনুমধতবত অনুবমাধদত সমবয়র ির ৬০ (ষাট) ধদন 

বা তদূর্ধ্ি সময় ধববদবশ অবস্থান করা; 

(ঝ) ‘‘ধবজ্ঞািন’’ অর্ ি ব্যািক প্রিাবরর উবেবশ্য িধত্রকা বা অন্যান্য গণমাধ্যবম প্রকাধশত ধবজ্ঞািন; 

(ঞ) ‘‘প্রবয়াজনীয় পর্াগ্যতা’’ অর্ ি পকান িবদ ধনবয়াবগর ধনধমত্ত উক্ত িবদর ধবিরীবত উধিধিত নূযনতম 

পর্াগ্যতা;  

(ট) ‘‘ধশক্ষানধবশ’’ অর্ ি পকান স্থায়ী শূন্য িবদর ধবিরীবত ধশক্ষানধবশ ধহসাবব ধনবয়াগপ্রাপ্ত পকান  কম িিারী; 

(ঠ) ‘‘সম্মানী’’ অর্ ি মাবঝ মাবঝ প্রবয়াজন হয় এইরূি ধববশষ বা কষ্টসাধ্য কাবজর স্বীকৃধতস্বরূি অনাবতিক 

িরট র নগদ পরষ্কার; 

(ড)  ‘‘িধরিালনা িষ িদ’’ অর্ ি ইনধিটিউবটর িধরিালনা িষ িদ যোহো সংক্েক্ে ের্ সদ  োক্ে অরভরহত হইক্ব; 

(ঢ)  ‘‘ধডধগ্র বা ধডবলামা বা স দ’’ অর্ ি পক্ষত্রমত স্বীকৃত ধবশ্বধবদ্যালয়, স্বীকৃত প্রধতষ্ঠান, স্বীকৃত ইনধিটিউট 

বা স্বীকৃত পবাড ি কর্তিক প্রদত্ত ধডধগ্র, ‘ধডবলামা’ বা ধশক্ষাগত পর্াগ্যতা ধনবদ িশক স দ এবাং এই 

প্রধবিানমালার উবেশ্য পূরণকবল্প ইনধিটিউট কর্তিক স্বীকৃত উক্ত ধডধগ্র, ধডবলামা বা স ক্দর 

সমমাবনর ধশক্ষাগত পর্াগ্যতাও ইহার অিভু িক্ত হইবব; 

(ণ) ‘‘বাোই কধমটি’’ অর্ ি প্রধবধি-৪ এর অিীন গঠিত পকান বাোই কধমটি; 
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(ত) ‘‘স্বীকৃত ইনধিটিউট’ বা ‘স্বীকৃত প্রধতষ্ঠান’ অর্ ি এই প্রধবিানমালার উবেশ্য পূরণকবল্প ইনধিটিউট 

কর্তিক স্বীকৃত পকান ইনধিটিউট বা প্রধতষ্ঠান; 

(র্) ‘‘স্বীকৃত ধবশ্বধবদ্যালয়’’ অর্ ি আিাততঃ বলবৎ পকান আইবনর বারা বা অিীন প্রধতধষ্ঠত পকান 

ধবশ্বধবদ্যালয় এবাং এই প্রধবিানমালার উবেশ্য পূরণকবল্প ইনধিটিউট কর্তিক স্বীকৃত অন্য পকান 

ধবশ্বধবদ্যালয় বা ধশক্ষা প্রধতষ্ঠানও এই সাংজ্ঞার অিভু িক্ত হইবব; 

       (দ) ‘‘স্বীকৃত পবাড ি’’ অর্ ি আিাততঃ বলবৎ পকান আইবনর বারা বা অিীন প্রধতধষ্ঠত পকান মাধ্যধমক ও উচ্চ 

মাধ্যধমক ধশক্ষা পবাড ি এবাং এই প্রধবিানমালার উবেশ্য পূরণকবল্প, িধরিালনা িষ িদ কর্তিক স্বীকৃত অন্য পকান 

ধশক্ষা পবাড ি বা প্রধতষ্ঠানও এই সাংজ্ঞার অিভু িক্ত হইবব; 

 (ি) ‘‘সািারণ ছুটি’’ অর্ ি সাপ্তাধহক ছুটি, ইনধিটিউট কর্তিক পঘাধষত ছুটি এবাং সরকাধর ধনব িাহী আবদশ ববল 

পঘাধষত পকান অধনি িাধরত ছুটি; 

( ) ‘‘রবভোগীয় প্রোথী’’ অথ স একই র ক্য়োগ রবরির আওতোয় র ক্য়োগপ্রোপ্ত বো র ক্য়োরিত কে সর্োরী; এবং 

(ে) ‘‘টেড’’ অথ স তফধসবল বরণ সত টেড। 

 

ধবতীয় অধ্যায় 

ধনবয়াগ িদ্ধধত, ইতযাধদ 

৩।  ধনবয়াগ িদ্ধধত।(১)   তফধসবল বধণ িত ধবিান সাবিবক্ষ পকান িবদ ধনবে বধণ িত িদ্ধধতবত ধনবয়াগ প্রদান, 

যথো- 

(ক) সরাসধর ধনবয়াবগর মাধ্যবম; 

(ি) িবদান্নধতর মাধ্যবম; 

(গ) পপ্রষবণ বদধলর মাধ্যবম;  

(ঘ) চুধক্তধেধত্তক;  এবং 

(ঙ) ধলবয়বনর েোধ্যক্ে। 

(২) পকান ব্যধক্তবক পকান িবদ ধনবয়াগ করা হইবব না র্ধদ তিন্য তাহার প্রবয়াজনীয় পর্াগ্যতা না 

র্াবক এবং সরাসধর ধনবয়াবগর পক্ষবত্র তাহার বয়স উক্ত িবদর জন্য তফধসবল বধণ িত বয়সসীমার মবধ্য 

না থোক্ক। 

(৩) আবশ্যক েক্ত ইনধিটিউে তদকর্তিক ধনি িাধরত শতি ও পময়াবদ, প্রবয়াজনীয় সাংখ্যক এবজন্ট, 

িরামশ িক বা উিবদষ্টা ধনবয়াগ কধরবত িাধরবব। 

৪।   বোছোই করেটি। সরাসধর বা িবদান্নধতর মাধ্যবম ধনবয়াগদাবনর উবেবশ্য ইনধিটিউট এক বা একাধিক 

বাোই কধমটি গঠন কধরবব এবাং বাোই কধমটির সুিাধরশক্রক্ে িষ িবদর চূিাি অনুবমাদন সোক্েক্ে উেযুক্ত 

ব্যধক্তবক ধনবয়াগ টদওয়ো র্াইবব।  
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৫।   সরাসধর-ধনবয়াগ।(১) পকান ব্যধক্ত পকান িবদ সরাসধর ধনবয়াগ লাবের জন্য উিযুক্ত ধবববধিত হইববন 

না, র্ধদ ধতধন 

(ক) বাাংলাবদবশর নাগধরক না হন, অর্বা বাাংলাবদবশর স্থায়ী বাধসন্দা না হন, অর্বা বাাংলাবদবশর 

ডধমসাইল না হন; 

(ি) বাাংলাবদবশর নাগধরক নবহন এইরূি পকান ব্যধক্তবক ধববাহ কধরয়া র্াবকন বা ধববাহ কধরবার 

জন্য প্রধতশ্রুধতবদ্ধ হইয়া র্াবকন; 

(২) পকান িবদই সরাসধরোবব ধনবয়াগ টদওয়ো র্াইবব না, র্ধদ 

(ক) উক্ত িবদ ধনবয়াবগর জন্য ধনব িাধিত ব্যধক্তবক ইনধিটিউবটর ধিধকৎসক বা ধনজ ধনজ পজলার 

ধসধেল সাজিন বা ঢাকা পজলার ধসধেল সাজিন বা এতদুবেবশ্য ধনযুক্ত ধিধকৎসা-িষ িদ বা ধিধকৎসা 

কম িকতিা কর্তিক তাহাবক স্বাস্থযগতোবব উিযুক্ত বধলয়া প্রতযয়ন না কবরন; 

(ি) এইরূি ধনব িাধিত ব্যধক্ত পূব ি কার্ িকলাি র্র্াবর্াগ্য এবজধন্সর মাধ্যবম প্রধতিাধদত হয় এবাং পদিা 

র্ায় পর্ ইনধিটিউট এর িাকুরীবত ধনবয়াগ লাবের জন্য ধতধন উিযুক্ত নবহন; 

(গ) উক্ত িবদর জন্য ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ কর্তিক দরিাস্ত আহবাবনর ধবজ্ঞধপ্তবত উধিধিত ধফ-সহ 

র্র্ার্র্ ফরম ও ধনধদ িষ্ট তাধরবির মবধ্য দরিাস্ত দাধিল না কবরন;  এবং 

(ঘ) সরকাধর িাকুরী ধকাংবা পকান স্থানীয় কর্তিিবক্ষর িাকুরীবত ধনবয়াধজত র্াকাকাবল র্র্ার্র্ 

কর্তিিবক্ষর মাধ্যবম দরিাস্ত দাধিল না কবরন। 

(৩) সরাসধর ধনবয়াবগর পক্ষবত্র সকল িদ উন্মুক্ত ধবজ্ঞািবনর মাধ্যবম পূরণ করা হইবব । 

(৪) পকান িবদ সরাসধর ধনবয়াবগর পক্ষবত্র, এতদুবেবশ্য িষ িদ কর্তিক গঠিত বাোই কধমটির সুিাধরবশর 

ধেধত্তবত ধনবয়াগদান করা হইবব। 

(৫) ই রিটিউক্ের জন্য প্রবর্াজয তফধসবল উধিধিত পকান িদ পূরবণর পক্ষবত্র িবদান্নধতর পকাটা 

ধবোজবন পকান েগ্াাংশ আধসবল পূণ ি সাংখ্যা ধহসাবব পকাটার সধহত যুক্ত হইবব।  

(৩) টকো  কে সর্োরী তোহোর েক্দ স্থোয়ী  ো হইক্ল রতর  েক্দোন্নরতর টযোগ্য হইক্ব   ো। 

৬।  িবদান্নধতর মাধ্যবম ধনবয়াগ।(১) এতদুবেবশ্য িষ িদ কর্তিক গঠিত সাংধিষ্ট বাোই বো ধনব িািন কধমটির 

সুিাধরবশর ধেধত্তবত পকান িবদ িবদান্নধতর মাধ্যবম ধনবয়াগ করা র্াইবব; 

(২) র্ধদ পকান ব্যধক্তর িাকুরীর বৃত্তাি সবিাষজনক না হয় এবাং ধনি িাধরত পমিা অজিন না কবরন তাহা 

হইবল ধতধন পকান িবদ িবদান্নধতর মাধ্যবম ধনবয়াবগর জন্য পর্াগ্য ধবববধিত হইববন না। 
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৭।   ধশক্ষানধবধশ।(১) স্থায়ী শূন্য িবদর ধবিরীবত পকান িবদ ধনবয়াবগর জন্য বাোইকৃত ব্যধক্তবক 

ধশক্ষানধবধশ স্তবর-  

      (ক) সরাসধর ধনবয়াবগর পক্ষবত্র, ধনবয়াবগর তাধরি হইবত দুই বৎসবরর জন্য; 

       (ি) িবদান্নধতর পক্ষবত্র, এইরূি ধনবয়াবগর তাধরি হইবত এক বৎসবরর জন্য, ধনবয়াগ করা হইবব; 

 তবব শতি র্াবক পর্, ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ কারণ ধলধিবদ্ধ কধরয়া ধশক্ষানধবধশর পময়াদ এইরূি সম্প্রসারণ 

কধরবত িাররক্ব  র্াহাবত বধি িত          পময়াদ সব িসাকুবে দুই বৎসবরর অধিক না হয়। 

(২) পর্ পক্ষবত্র পকান ধশক্ষানধববশর ধশক্ষানধবধশকোল িলাকাবল ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ মবন কবরন পর্, তাহার 

আিরণ ও কম ি সবিাষজনক নবহ, ধকাংবা তাহার কম িদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই পসইবক্ষবত্র ধনবয়াগকারী 

কর্তিিক্ষ- 

      (ক) সরাসধর ধনবয়াগ পক্ষবত্র, ধশক্ষানধববশর িাকুরীর অবসান ঘটাইবত িাধরববন; 

      (ি) িবদান্নধতর পক্ষবত্র, তাহাবক পর্ িদ হইবত িবদান্নধত পদওয়া হইয়াধেল পসই িবদ প্রতযাবতিন করাইবত 

িাধরববন। 

(৩) ধশক্ষানধবধশর পময়াদ, বধি িত হইক্ল তাহা সম্পূণ ি হওয়ার ির ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ- 

     (ক) র্ধদ এই মবম ি সন্তুষ্ট হন পর্, ধশক্ষানধবধশর পময়াদ িলাকাবল পকান ধশক্ষানধববশর আিরণ ও কম ি 

সবিাষজনক ধেল, তাহা হইবল (৪) উি-ধবধির ধবিান সাবিবক্ষ তাহাবক িাকুরীবত স্থায়ী কধরববন। স্থায়ী 

শূন্য িবদর ধবিরীবত ধনবয়াগপ্রাপ্ত ব্যধক্ত এইক্েক্ে িাকুরীবত পর্াগদাবনর তাধরি হইবত স্থায়ী হইববন; এবং  

(ি) কর্তসেে র্ধদ মবন কবরন পর্, উক্ত পময়াদ িলাকাবল ধশক্ষানধববশর আিরণ ও কম ি সবিাষজনক ধেল 

না, তাহা হইবল- 

           (অ) সরাসধর ধনবয়াবগর পক্ষবত্র, তাহার িাকুরীর অবসান ঘটাইবত িাধরববন; এবাং 

           (আ) িবদান্নধতর পক্ষবত্র তাহাবক পর্ িদ হইবত িবদান্নধত পদওয়া হইয়াধেল পসই িবদ প্রতযাবতিন 

করাইবত িাধরববন। 

(৪) পকান ধশক্ষানধবধশবক পকান ধনধদ িষ্ট িবদ স্থায়ী করা হইবব না র্তক্ষণ রতর  ইনধিটিউবটর আবদশববল সমবয় 

সমবয় পর্ িরীক্ষা ও প্রধশক্ষবণর ব্যবস্থা করা হয়, পসই িরীক্ষায় ধতধন উত্তীণ  ো হন ও প্রধশক্ষণ গ্রহণ  ো কবরন। 

(৫) অস্থায়ীোবব সৃষ্ট িবদ ধনবয়াগপ্রাপ্ত ব্যধক্ত ধশক্ষানধবরি ধহসাবব গণ্য হইববন না, তবব অস্থায়ী িদ পর্ই তাধরবি 

স্থায়ী হইবব, পসই তাধরি হইবত উক্ত ব্যধক্তর িাকুরী উক্ত িবদ স্থায়ী হইবব। টসই টেক্ে উে-প্ররবরি ৭(১)(ক) 

প্রক্যোিয হইক্ব। 
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র্ততীয় অধ্যায় 

িাকুধরর সািারণ শতিাবধল 

৮।   পর্াগদাবনর সময়।(১) অন্য িাকুরীস্থবল বদধলর পক্ষবত্র, পকান নূতন িবদ পর্াগদাবনর জন্য পকান 

কম িিারীবক ধনেরূি সময় পদওয়া হইবব, র্র্াঃ 

(ক) প্রস্তুধতর জন্য েয় ধদন; এবাং 

(ি) উিযুক্ত কর্তিিক্ষ কর্তিক অনুবমাধদত িন্থায় ভ্রমবণ প্রকৃতিবক্ষ অধতবাধহত সময়। 

তবব শতি র্াবক পর্, এই উি-প্রধবধি অনুর্ায়ী পর্াগদাবনর সময় গণনার উবেবশ্য সাপ্তাধহক ছুটির ধদন গণনা করা 

হইবব না। 

(২) পকান ধববশষ পক্ষবত্র, কর্তিিক্ষ উি-প্রধবধি (১) এর অিীবন প্রাপ্য পর্াগদাবনর সময় হ্রাস বা বৃধদ্ধ কধরবত 

িাধরবব। 

(৩) পকান কম িিারী এক িাকুরীস্থল হইবত অন্যত্র বদধল অর্বা িাকুরীস্থল িধরবতিন কধরবত হয় এমন পকান নূতন 

িবদ ধনবয়াগপ্রাপ্ত হইবল, তাহার পরাতন িাকুরীস্থল, অর্বা পর্ স্থাবন ধতধন ধনবয়াবগর বা বদধলর আবদশ 

িাইয়াবেন, এই দুইবয়র মবধ্য পর্ স্থান কম িিারীর জন্য অধিকতর সুধবিাজনক হয় পস স্থান, হইবত তাহার 

পর্াগদাবনর সময় গণনা করা হইবব। 

(৪) র্ধদ পকান কম িিারী এক িাকুরীস্থল হইবত অন্য িাকুরীস্থল, বা এক িদ হইবত অন্য িবদ, পর্াগদাবনর 

অিবতীকালীন সময় ছুটি গ্রহণ কবরন, তবব তাহার দাধয়ত্ব হস্তাির কধরবার ির হইবত পর্ সময় অধতবাধহত হয় 

তাহা, পমধডবকল সাটি িধফবকট পিশ কধরয়া ছুটি গ্রহণ না কধরবল, ছুটির অিভু িক্ত হইবব। 

(৫) এক কম িস্থল হইবত অন্য কম িস্থবল বদধলর ব্যািাবর পকান ধববশষ পক্ষবত্র এই প্রধবিানমালার ধবিান অির্ িাপ্ত 

প্রতীয়মান হইবল পসই পক্ষবত্র সরকাধর কম িিারীবদর পবলায় প্রবর্াজয ধবধি বা আবদশ, প্রবয়াজনীয় অধেবর্াজনসহ 

প্রবর্াজয হইবব। 

৯।   পবতন ও োতা। সরকোরী রবিো োবলীর আক্লোক্ক ের্ সক্দর অনুক্েোদ ক্রক্ে ই রিটিউে রবরভন্ন সেক্য় 

টযরুে র ি সোরণ কররক্ব কে সর্োরীক্দর টবত  ও ভোতো টসইরুে হইক্ব। 

 

১০।   প্রারধম্ভক পবতন।(১) পকান িবদ পকান কম িিারীবক প্রর্ম ধনবয়াবগর সমবয় উক্ত িবদর জন্য ধনি িাধরত 

পবতনক্রবমর সব িধনে পবতনই হইবব তাহার প্রারধম্ভক পবতন।  

(২) সাংধিষ্ট ব্যধক্তর ধববশষ পমিার স্বীকৃধতস্বরূি তাহাবক, উিবরাক্ত বাোই কধমটির সুিাধরবশর ধেধত্তবত 

ের্ সক্দর অনুক্েোদ  সোক্েক্ে উচ্চতর প্রারধম্ভক পবতন প্রদান করা যোইক্ত েোক্র। 
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(৩) সরকারী রবিো োবলীর আক্লোক্ক িষ িদ ইহার কম িিারীবদর পবতন সাংরক্ষবণর উবেবশ্য সময় সময় পর্ 

ধনবদ িশাবধল জাধর কধরবব তদনুসাবর ইনধিটিউট এর কম িিারীবদর পবতন সাংরক্ষণ করা র্াইবত িাবর। 

১১।   িবদান্নধতর পক্ষবত্র পবতন।পকান কম িিারীর িবদান্নধতর পক্ষবত্র পর্ িবদ তাঁহাবক িবদান্নধত প্রদান করা 

হইয়াবে সািারণত পসই িবদর জন্য ধনি িাধরত পবতনক্রবমর সব িধনেস্তবর তাহার পবতন ধনি িাধরত হইবব এবাং উক্ত 

সব িধনে পবতন অবিক্ষা তাহার পরাতন িবদ প্রাপ্ত পগ্রবডর পবতন উচ্চতর হইবল, উচ্চতর িবদর জন্য প্রাপ্য 

পবতনক্রবম তাহার পরাতন িবদর মূল পবতবনর অব্যবধহত উিবরর স্তবর তাহার পবতন ধনি িাধরত হইবব। 

১২।    পবতন বি িন।(১) পবতন বৃধদ্ধ স্থধগত রািা না হইবল, সািারণত সময়মত ধনি িাধরত বাধষ িক পবতন বি িন 

মঞ্জুর করা হইবব। 

(২) র্ধদ পবতন বৃধদ্ধ স্থধগত রািা হয়, তাহা হইবল উহা পর্ পময়াদ ির্ িি স্থধগত রািা হইবব, স্থধগতকারী 

কর্তিিক্ষ উক্ত পময়াদ উবিি কধরবব । 

(৩) পকান ধশক্ষানধবি সাফেজনকোবব ধশক্ষানধবধশকাল সমাপ্ত না কধরবল এবাং িাকুরীবত স্থায়ী না 

হইবল, ধতধন পবতন বি িবনর অধিকারী হইববন না। 

(৪) প্রশাংসনীয় বা অসািারণ কবম ির জন্য কর্তিিক্ষ পকান কম িিারীবক একসবঙ্গ অনধিক ২(দুই) টি ধববশষ পবতন 

বি িন মঞ্জুর কধরবত িাধরববন। 

১৩।   পজযষ্ঠতা।(১)  ইনধিটিউট ইহার কম িিারীবদর পজযষ্ঠতার তাধলকা বা পগ্রবডশন ধলি সাংরক্ষণ কধরবব 

এবাং সময় সময় তাহাবদর অবগধতর জন্য প্রকাশ কধরবব। 

(২) এই প্রধবিাবনর অন্যান্য ধবিানাবধল সাবিবক্ষ, পকান িবদ পকান কম িিারীর পজযষ্ঠতা পসই িবদ তাহার 

পর্াগদাবনর তাধরি হইবত গণনা করা হইবব। 

(৩) একই সময় একাধিক কম িিারী ধনবয়াগপ্রাপ্ত হইবল, তাহাবদর পমিা তাধলকা অনুসাবর সাংধিষ্ট বাোই 

কধমটি পর্ সুিাধরশ কবরন পসই সুিাধরবশর ধেধত্তবত ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ উক্ত কম িিারীবদর িারস্পধরক 

পজযষ্ঠতা ধস্থর কধরববন। 

(৪) একই বৎসবর সরাসধর ধনবয়াগপ্রাপ্ত ব্যধক্তগবণর উির িবদান্নধতপ্রাপ্ত ব্যধক্তগণ পজযষ্ঠতা িাইববন। 

(৫) পর্বক্ষবত্র একাধিক ব্যধক্তবক একই সমবয় িবদান্নধত প্রদান করা হইবব, পসইবক্ষবত্র পর্ িদ হইবত 

িবদান্নধত প্রদান করা হইয়াবে পসই িবদ পজযষ্ঠতার ধেধত্তবত িবদান্নধতপ্রাপ্ত িবদ তাহাবদর িারস্পধরক 

পজযষ্ঠতা ধস্থর করা হইবব। 

(৬) িবদর সাবর্ সম্পৃক্ত ধবষবয়র উির উচ্চ ধশক্ষা বো প্রধশক্ষবণ র্াকাকালীন িবদান্নধতর সময় হইবল ধতধন 

ধফধরয়া আধসবার ির পমিা র্ার্োইপূব িক তাহাবক িবদান্নধত প্রদান করা হইবব। এই পক্ষবত্র িবর িবদান্নধত 

িাইবলও তাহার পজযষ্ঠতা অক্ষুন্ন র্াধকবব। 
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(৭) ধবধেন্ন িবদর সমধিত পজযষ্ঠতা ধনি িারবণর পক্ষবত্র সাংধিষ্ট পগ্রবডর প্রারধম্ভক িবদ ধনয়ধমত পর্াগদাবনর 

তাধরবির ধেধত্তবত সমধিত পজযষ্ঠতা ধনি িাধরত হইবব। 

১৪।   িবদান্নধত।- 

(১) তফধসবলর ধবিানাবধল সাবিবক্ষ, পকান কম িিারীবক িরবতী উচ্চতর িবদ িবদান্নধতর জন্য ধবববিনা করা 

র্াইবত িাবর। 

(২) পকবলমাত্র পজযষ্ঠতার কারবণ পকান ব্যধক্ত অধিকার ধহসাবব তাহার িবদান্নধত দাধব কধরবত িাধরবব না।  

     (৩) উিযুক্ত প্রার্ী র্াকা সাবিবক্ষ পগ্রড-৫ ও তদূর্ধ্ি পবতনক্রবমর িদসমূবহর সমরূিতা ধবববিনায় িবদান্নধত 

পমিা ও পজযষ্ঠতার ধেধত্তবত হইবব।  

(৪) পকান কম িিারীবক, তাহার অসািারণ কৃধতত্ব, কতিব্যধনষ্ঠা এবাং িাকুরীকাবল উচ্চতর িবদর জন্য প্রবয়াজনীয় 

পিশাগত িরীক্ষায় উত্তীণ ি বো অরিকতর দেতো অিসক্ র টপ্ররেক্ত ব্যধতক্রমী পক্ষত্র ধহসাবব, িালা অধতক্রম করত 

িবদান্নধত প্রদান করা র্াইবত িাবর। 

১৫।   পপ্রষণ ও পূব িস্বত্ব।(১) উি-প্রধবধি (২) এর ধবিান সাবিবক্ষ, ইনধিটিউট র্ধদ মবন কবর পর্, উহার পকান 

কম িিারীর িারদধশ িতা তৎকর্তিক গৃহীত ধববশষ প্রধশক্ষণ অন্য পকান প্রধতষ্ঠান, অতঃির হাওলাত গ্রহণকারী 

প্রধতষ্ঠান বধলয়া উধিধিত, এর জন্য প্রবয়াজনীয়, তাহা হইবল ইনধিটিউট এবাং হাওলাত গ্রহীতা প্রধতষ্ঠাবনর মবধ্য 

িারস্পধরকোবব সম্মত পময়াবদ ও শতিািীবন হাওলাত গ্রহণকারী প্রধতষ্ঠাবনর অনুরূি বা সৃশশ িবদ কম িরত 

র্াধকবার জন্য পকান কম িিারীবক ধনবদ িশ পদওয়া র্াইবত িাবর: 

তবব শতি র্াবক পর্, পকান কম িিারীবক তাহার সম্মধত ব্যধতবরবক হাওলাত গ্রহীতা প্রধতষ্ঠাবন কম িরত র্াধকবার 

ধনবদ িশ পদওয়া হইবব না। 

    (২) পকান সরকাধর প্রধতষ্ঠান ইনধিটিউট এর পকান কম িিারীর িাকুরীর আবশ্যকতা রধহয়াবে বধলয়া পবাি 

কধরবল (অতঃির হাওলাত গ্রহণকারী প্রধতষ্ঠান বধলয়া উধিধিত) ইনধিটিউট এর ধনকট অনুরূি আবশ্যকতার 

কারণ বণ িনা কধরয়া অনুবরাি জানাইববন এবাং অনুবরাি প্রাধপ্তর ির ইনধিটিউট উক্ত কম িিারীর সম্মধত লইয়া 

হাওলাত গ্রহণকারী প্রধতষ্ঠান কর্তিক উধিধিত শতিাবধলর ধেধত্তবত তাহার পপ্রষবণর শতিাবলী ধনি িারণ কধরববন। 

(৩) উি-প্রধবধি (২)-এ র্াহা বলা হইয়াবে তাহা সবিও, পপ্রষবণর শতিাবধলবত ধনবোক্ত ধবষয়সমূহ অিভু িক্ত 

র্াধকবব, র্র্াঃ- 

(ক) পপ্রষবণর সময়কাল, ব্যধতক্রমী পক্ষত্র োিা, ৩(ধতন) বৎসবরর অধিক হইবব না; 

(ি) ইনধিটিউট এর িাকুরীবত উক্ত কম িিারীর পূব িস্বত্ব র্াধকবব এবাং পপ্রষবণর সময়কাল পশষ হইবার ির অর্বা 

তৎপূবব িই ইহার অবসান ঘটিবল ধতধন ইনধিটিউট এ প্রতযাবতিন কধরববন; এবাং 
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(গ) হাওলাত গ্রহীতা প্রধতষ্ঠাবন কম িিারীর েধবষ্য তহধবল ও পিনশন তহধবল, র্ধদ র্াবক, তবব উহাবত অর্ ি 

িধরবশাবির ধনশ্চয়তা ধবিান কধরবব।  

(৪) পকান কম িিারী পপ্রষবণ র্াকাকাবল, ধতধন ইনধিটিউট এ িবদান্নধতর জন্য ধবববিনাবর্াগ্য হইবল তাহার 

িবদান্নধতর ধবষয় অন্যান্যবদর সবঙ্গ একবত্র ধবববিনা করা হইবব এবাং িবদান্নধত কার্ িকর কধরবার জন্য তাহাবক 

ইন্সটিটিউবট প্রতযাবতিন করাইবত হইবব। 

(৫) পকান কম িিারী পপ্রষবণ র্াকাকাবল তাহার িবদান্নধত কার্ িকর কধরবার উবেবশ্য ইনধিটিউট তাহাবক পফরত 

িাধহবল, ধতধন র্ধদ র্র্াসমবয় পফরত না আবসন, তবব িবদান্নধত প্রদত্ত িবদ তাহার পজযষ্ঠতা তাহার প্রকৃত 

পর্াগদাবনর তাধরি হইবত গণনা করা হইবব।  

(৬) র্ধদ পকান কম িিারীবক হাওলাত গ্রহীতা প্রধতষ্ঠাবনর স্বাবর্ ি পপ্রষবণ র্াধকবার অনুমধত পদওয়া হয়, তাহা হইবল 

পকান আধর্ িক সুধবিা োিা Next below rule অনুর্ায়ী িবদান্নধত প্রদত্ত িবদ তাহার পজযষ্ঠতা রক্ষা করা 

হইবব।  

(৭) শঙ্খলামূলক ব্যবস্থার ব্যািাবর হাওলাত গ্রহীতা প্রধতষ্ঠান পপ্রষবণ কম িরত কম িিারীর ধবরুবদ্ধ শঙ্খলামূলক 

কার্ িক্রম সূিনা কধরবার উবেবশ্য প্রধতষ্ঠান এর ক্ষমতা প্রবয়াগ কধরবত িাধরবব: 

তবব শতি র্াবক পর্, পর্ অবস্থার িধরবপ্রধক্ষবত শঙ্খলামূলক কার্ িক্রম গ্রহণ সূিনা করা হইয়াবে, তাহা হাওলাত 

গ্রহণকারী প্রধতষ্ঠান ইনধিটিউটবক অধবলবম্ব অবধহত কধরবব। 

(৮) পপ্রষবণ কম িরত পকান কম িিারীরর ধবরুবদ্ধ সূধিত শঙ্খলামূলক কার্ িিারায় প্রাপ্ত তবথ্যর ধেধত্তবত হাওলাত 

গ্রহণকারী প্রধতষ্ঠান র্ধদ এইরূি মত পিাষণ কবর পর্, তাহার উির পকান দণ্ড আবরাি করা আবশ্যক, তাহা হইবল 

উক্ত প্রধতষ্ঠান উহার পরকড িসমূহ ইনধিটিউট এর ধনকট পপ্ররণ কধরবব এবাং অতঃির ইনধিটিউট পর্ইরূি 

প্রবয়াজন বধলয়া মবন কবর পসইরূি আবদশ প্রদান কধরবব। 

১৬।   প্রক্ণোদ ো সুরবিো।– সৃি িীল ও অসোিোরণ কোক্ির স্বীকৃরতস্বরূে টযোগ্য কে সর্োরীগণক্ক তফরসল-২ এ 

উরেরখত র য়েোবলী অনুসোক্র প্রক্ণোদ ো টদওয়ো যোইক্ত েোক্র। 

িতুর্ ি অধ্যায় 

ছুটি, ইতযাধদ 

১৭।    ধবধেন্ন প্রকাবরর ছুটি।(১) পকান কম িিারী ধনেবধণ িত পর্ পকান িরবনর ছুটি প্রাপ্য হইববন, র্র্াঃ

(ক) পূণ ি গি পবতবন ছুটি; 

(ি) অি ি গি পবতবন ছুটি; 

(গ) প্রাপ্যতাধবহীন ছুটি; 

(ঘ) অসািারণ ছুটি; 

(ঙ) ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি; 
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(ি)   সঙ্গবরাি ছুটি; 

(ে) প্রসূধত ছুটি; 

(জ)  অবসর উত্তর ছুটি; 

(ঝ)  অধ্যয়ন ছুটি; এবাং  

(ঞ) ননধমধত্তক ছুটি। 

(২) উিযুক্ত কর্তিিক্ষ পকান কম িিারীবক ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যধবি ছুটি মঞ্জুর 

কধরবত িাবরন এবাং ইহা সাপ্তাধহক ছুটি বা সরকাধর ছুটির ধদবনর সধহত সাংযুক্ত কধরয়াও প্রদান করা র্াইবত 

িাবর। 

(৩) িষ িদ এর পূব িানুবমাদন গ্রহণ কধরয়া উিযুক্ত কর্তিিক্ষ ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর 

কধরবত িাবরন। 

১৮।   পূণ ি গি পবতবন ছুটি।(১) প্রবতযক কম িিারী তৎকর্তিক দাধয়ত্ব িালবন অধতবাধহত কার্ িধদববসর ১/১১ 

হাবর পূণ ি গি পবতবন ছুটি অজিন কধরববন এবাং পূণ ি গি পবতবন প্রাপ্য এককালীন ছুটির িধরমাণ ৪(িার) মাবসর 

অধিক হইবব না। 

(২) অধজিত ছুটির িধরমাণ ৪ (িার) মাবসর অধিক হইবল, তাহা ছুটির ধহসাববর অন্য িাবত জমা পদিাবনা হইবব, 

উহা হইবত ডাক্তারী সাটি িধফবকট উিস্থািন সাবিবক্ষ অর্বা বাাংলাবদবশর বাধহবর িমীয় সফর, অধ্যয়ন বা 

অবকাশ ও ধিত্তধববনাদবনর জন্য পূণ ি গি পবতবন ছুটি মঞ্জুর করা র্াইবত িাবর। 

১৯।   অি ি গি পবতবন ছুটি।(১) প্রবতযক কম িিারী তৎকর্তিক দাধয়ত্ব িালবন অধতবাধহত কার্ ি ধদববসর ১/১২ 

হাবর অি ি গি পবতবন ছুটি অজিন কধরববন এবাং এইরূি ছুটি জমা হওয়ার পকান সীমা র্াধকবব না। 

(২) ডাক্তাধর সাটি িধফবকট দাধিল সাবিবক্ষ, অি ি গি পবতবন দুই ধদবনর ছুটির িধরববতি এক ধদবনর পূণ ি গি 

পবতবন ছুটির হাবর সবব িাচ্চ বার মাস ির্ িি পূণ ি গি পবতবনর ছুটিবত রূিাির করা র্াইবত িাবর।  

২০।   প্রাপ্যতাধবহীন ছুটি।(১) ডাক্তারী সাটি িধফবকট বারা সমধর্ িত হইবল, পকান কম িিারীবক তাহার সমগ্র 

িাকুরী জীববন সবব িাচ্চ বার মাস ির্ িি এবাং অন্য পকান কারবণ হইবল, ধতন মাস ির্ িি অি ি-গি পবতবন ছুটি মঞ্জুর 

করা র্াইবত িাবর। 

(২) র্িন পকান কম িিারী তাহার ছুটি িাওনা হওয়ার পূবব িই প্রাপ্যতাধবহীন ছুটি পোগ কধরয়া ধফধরয়া আবসন 

তিন ধতধন পূবব িই পর্ ছুটি পোগ কধরয়াবেন পসই ছুটি অধজিত না হওয়া ির্ িি নূতনোবব অি ি গি পবতবন পকান 

ছুটি িাইবার অধিকারী হইববন না। 

২১।    অসািারণ ছুটি।(১) র্িন পকান কম িিারীর অন্য পকান ছুটি িাওনা না র্াবক বা অন্য প্রকার পকান ছুটি 

িাওনা র্াবক অর্ি সাংধিষ্ট কম িিারী ধলধিতোবব অসািারণ ছুটির জন্য আববদন কবরন, তিন তাহাবক 

অসািারণ ছুটি মঞ্জুর করা র্াইবব।  
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(২) অসািারণ ছুটির পময়াদ একবাবর ধতন মাবসর অধিক হইবব না, তবব ধনে বধণ িত পক্ষবত্র উক্ত ছুটির পময়াদ 

বধি িত করা র্াইবত িাবরঃ- 

(ক) পর্ পক্ষবত্র সাংধিষ্ট কম িিারী এই শবতি ধববদবশ প্রধশক্ষণ গ্রহবণর অনুমধত প্রাপ্ত হন পর্, উক্ত প্রধশক্ষণ গ্রহবণর 

ির িাঁি বৎসবরর জন্য ধতধন ইনধিটিউট এ িাকুরী কধরববন; অর্বা 

(ি) পর্ পক্ষবত্র সাংধিষ্ট কম িিারী ধিধকৎসািীন র্াবকন; অর্বা 

(গ) পর্ পক্ষবত্র ইনধিটিউট এই মবম ি সন্তুষ্ট হয় পর্, উক্ত কম িিারী তাহার ধনয়ন্ত্রণ বধহভূত িত কারবণ কতিবব্য পর্াগদান 

কধরবত অসমর্ ি। 

(৩) ছুটি মঞ্জুরকোরী কর্তিিক্ষ পকান কম িিারীর ধবনা ছুটিবত অনুিধস্থধতর সময়বক ভূততাবিক্ষ কার্ িকরতাসহ 

অসািারণ ছুটিবত রূিাির কধরবত িাধরবব। 

(৪) অসািারণ ছুটিকাল ধবনা পবতবন ছুটি ধহবসবব গণ্য হইবব। 

২২।   ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি।(১) পকান কম িিারী তাহার র্র্ার্র্ কতিব্য িালনকাবল বা উহা িালবনর 

িধরণধতবত অর্বা তাহার িবদ অধিধষ্ঠত র্াধকবার কারবণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইবল, ইনধিটিউট তাহাবক 

ধববশষ অক্ষমতা ছুটি মঞ্জুর কধরবত িাধরবব। 

(২) পর্ অক্ষমতার কারবণ অক্ষমতাজধনত ছুটি িাওয়া হইয়াবে, পস অক্ষমতা ৩(ধতন) মাবসর মবধ্য প্রকাশ না 

িাইবল এবাং পর্ ব্যধক্ত অক্ষম হন, পসই ব্যধক্ত অনুরূি অক্ষমতার কারবণ অধবলবম্ব উিযুক্ত কর্তিিক্ষ পক অবধহত 

না কধরবল, ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি মঞ্জুর করা হইবব না। 

(৩) পর্ পময়াবদর জন্য ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি প্রবয়াজনীয় বধলয়া ধিধকৎসা িধরষদ প্রতযয়ন কধরবব পসই 

পময়াবদর জন্য ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি মঞ্জুর করা হইবব এবাং ধিধকৎসা িধরষবদর প্রতযয়ন ব্যধতবরবক তাহা 

বধি িত করা হইবব না; এবাং উক্ত ছুটি পকান ক্রবমই ২৪ মাবসর অধিক হইবব না। 

(৪) ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি অন্য পর্ পকান ছুটির সবঙ্গ সাংযুক্ত করা র্াইবব। 

(৫) র্ধদ একই িরবণর অবস্থায় িরবতীকাবল পকান সময় অক্ষমতা বৃধদ্ধ িায় বা উহার পনরাবৃধত্ত ঘবট, তাহা 

হইবল একাধিকবার ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি মঞ্জুর করা র্াইবব, তবব অনুরূি ছুটির িধরমাণ ২৪ মাবসর 

অধিক হইবব না এবাং তাহা পর্ পকান একটি অক্ষমতার কারবণ মঞ্জুর করা র্াইবব। 

(৬) শুধুমাত্র আনুবতাধষবকর এবাং পর্ পক্ষবত্র অবসর োতা প্রাপ্য হইয়াবেন, পসই পক্ষবত্র অবসর োতার ব্যািাবর 

িাকুরী ধহসাব কধরবার সমবয় ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটি কতিব্য িালবনর সময় ধহসাবব গণনা করা হইবব এবাং 

ইহা ছুটির ধহসাব হইবত ধববয়াজন করা হইবব না। 

(৭) ধববশষ অক্ষমতাজধনত ছুটিকালীন পবতন হইবব ধনেরূি র্র্াঃ- 
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(ক) উিধরউক্ত উি-প্রধবধি (৫) এর অিীবন মঞ্জুরকৃত ছুটির পময়াদসহ পর্ পকান পময়াবদর ছুটির প্রর্ম ৪(িার) 

মাবসর জন্য পূণ ি গি পবতন; এবাং  

(ি) এইরূি পকান ছুটির অবধশষ্ট পময়াবদর জন্য অি ি গি পবতন। 

(৮) এই প্রধবিাবনর অন্যান্য ধবিানসমূবহর প্রবর্াজযতা এমন কম িিারীর পক্ষবত্রও সম্প্রসাধরত করা র্াইবত িাবর 

ধর্ধন তাহার র্র্ার্র্ কতিব্য িালনকাবল বা উহা িালবনর িধরণধতবত অর্বা তাহার িবদ অধিধষ্ঠত র্াধকবার 

কারবণ, দুঘ িটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াবেন অর্বা ধর্ধন ধনধদ িষ্ট পকান কতিব্য িালনকাবল তাহার িবদর 

স্বাোধবক ঝুঁধক বধহভূত িত অসুস্থতা বা জিম বািাইয়া পতালার সম্ভাবনা র্াবক এইরূি অসুস্থতার দরুণ অক্ষম 

হইয়াবেন। 

২৩।   সঙ্গবরাি ছুটি।(১) পকান কম িিারীর িধরবাবর বা গৃবহ, স্বাস্থয ও িধরবার কোণ মন্ত্রণালয় কর্তিক সমবয় 

সমবয় জাধরকৃত আবদবশর বারা ধনি িারণকৃত সাংক্রামক ব্যাধি র্াধকবার কারবণ র্ধদ আবদশ বারা তাহাবক 

অধফবস উিধস্থত না হওয়ার জন্য ধনবদ িশ পদওয়া হয়, তবব পর্ সমবয়র জন্য উক্তরূি ধনবদ িশ কার্ িকর র্াধকবব, 

পসই সময়কাল হইবব সঙ্গবরাি ছুটি। 

(২) অধফস প্রিান পকান ধিধকৎসা কম িকতিার সাটি িধফবকবটর ধেধত্তবত অনুর্ধ্ি ২১ (একুশ) ধদন, অর্বা অস্বাোধবক 

অবস্থায় ৩০(ধত্রশ) ধদবনর জন্য সঙ্গবরাি ছুটি মঞ্জুর কধরবত িাবরন। 

(৩) সঙ্গবরাবির জন্য উি-প্রধবধি (২) এ উবিধিত পময়াবদর অধতধরক্ত ছুটি প্রবয়াজন হইবল উহা সািারণ ছুটি 

ধহসাবব গণ্য হইবব। 

(৪) এই প্রধবিানমালা অনুর্ায়ী প্রাপ্য সব িাধিক ছুটি সাবিবক্ষ, প্রবয়াজন হইবল অন্যধবি ছুটির সধহত সঙ্গবরাি 

ছুটিও মঞ্জুর করা র্াইবত িাবর। 

(৫) সঙ্গবরাি ছুটিবত র্াকাকাবল পকান কম িিারীবক তাহার দাধয়ত্ব িালবন অনুিধস্থত বধলয়া গণ্য করা হইবব না 

২৪।   প্রসূধত ছুটি।(১) পকান কম িিারীবক পূণ ি গি পবতবন সব িাধিক ৬(েয়) মাস ির্ িি প্রসূধত ছুটি মঞ্জুর করা 

র্াইবত িাবর এবাং  উহা তাহার িাওনা ছুটির ধহসাব হইবত বাদ পদওয়া র্াইবব না। 

(২) প্রসূধত ছুটি মঞ্জুরীর অনুবরাি পকান ধনবধন্ধ্ত ধিধকৎসক কর্তিক সমধর্ িত হইবল, উিযুক্ত কর্তিিবক্ষর ধবববিনা 

মবত কম িিারীর প্রাপ্য অন্য পর্ পকান ছুটির সধহত একবত্র বা সম্প্রসাধরত কধরয়া মঞ্জুর করা র্াইবত িাবর। 

(৩) ইনধিটিউট এ িাকুরী জীববন পকান কম িিারীবক ২(দুই) বাবরর অধিক প্রসূধত ছুটি মঞ্জুর করা র্াইবব না। 

২৫।   অবসর উত্তর ছুটি।(১) পকাবনা কম িিারী অধজিত ছুটি িাওনা সাবিবক্ষ ১২(বার) মাস ির্ িি পূণ ি গি 

পবতবন অবসর উত্তর ছুটি িাইববন, ধকন্তু মুধক্তবর্াদ্ধা কম িিারীবদর পক্ষবত্র ৬১ (একষধট্ট) বৎসর এবাং অন্যান্য 

কম িিারীবদর পক্ষবত্র ৬০(ষাট) বৎসবরর বয়স-সীমা অধতক্রবমর ির উহা সম্প্রসারণ করা র্াইবব না। 
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 (২) পকান কম িিারী তাহার অবসর গ্রহবণর তাধরবির কমিবক্ষ একমাস পূবব ি অবসর উত্তর ছুটির (ধিআরএল) 

জন্য আববদন না কধরবল তাহার িাওনা ছুটি অবসর গ্রহবণর তাধরবির ির তামাধদ হইয়া র্াইবব। 

(৩) পকান কম িিারী তাহার অবসর গ্রহবণর তাধরবির িরবতী ধদবন অবসর উত্তর ছুটিবত র্াইববন।  

২৬।   অধ্যয়ন ছুটি।(১) ইন্সটিটিউবট িাকুরীর জন্য সহায়ক এইরূি ধবষয়াদী অধ্যয়ন অর্বা উচ্চ ধশক্ষা অর্বা 

পকান ধববশষ প্রধশক্ষণ পকাবস ি অাংশগ্রহবণর জন্য পকান কম িিারী ধর্ধন ০২ (দুই) বের স্থায়ীিবদ িাকুরী কধরয়াবেন 

(তবব ধববশষ পর্াগ্যতাসম্পন্ন প্রার্ীবদর পক্ষবত্র ধশধর্লবর্াগ্য) তাহার অধ্যয়ন ছুটি িধরিালনা িষ িদ কর্তিক 

অনুবমাধদত হইবত হইবব। 

(২) অধ্যয়ন ছুটি ধনেবধণ িত শতি সাবিবক্ষ মঞ্জুর করা হইবব;    

(ক) ইনধিটিউবটর পকান কম িিারী ধর্ধন ধিএইিধড পপ্রাগ্রাবম অধ্যয়বনর জন্য নববদধশক বৃধত্ত/ পফবলাধশি/ 

ধবশ্বধবদ্যালবয়র বৃধত্ত িাইয়াবেন অর্বা পকান স্বীকৃত ধবশ্বধবদ্যালবয় েধতি ধনধশ্চত কধরয়াবেন তাহাবক পূণ ি গি 

পবতবন ধতন বেবরর জন্য অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা র্াইবত িাবর। উক্ত অধ্যয়ন ছুটি আববদনকারীর ধিএইিধড 

সুিারোইজর/ টিউটর ও ইনধিটিউবটর একাবডধমক কধমটির সুিাধরবশর পপ্রধক্ষবত পূণ ি গি পবতবন িতুর্ ি বের 

ির্ িি বধি িত করা র্াইবত িাবর। তবব ব্যধতক্রমী অবস্থায় ধিএইিধড ধডগ্রী সম্পবন্নর জন্য, আববদনকারীর 

ধিএইিধড সুিারোইজর/ টিউটর ও ইনধিটিউবটর একাবডধমক কধমটির সুিাধরবশর পপ্রধক্ষবত, িতুর্ ি বেবরর 

িবর ধবনা পবতবন অনধিক এক বের ির্ িি অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা র্াইবত িাবর। ধবনা পবতবন ছুটি পোগকালীন 

সমবয় বাধষ িক পবতন বৃধদ্ধ হইবব না এবাং এইরূি মঞ্জুরীকৃত ছুটি িঞ্চম বেবরর অধিক হইবব না। 

(ি) ইনধিটিউবটর পকান কম িিারী ধর্ধন মািাস ি/এমধফএল পপ্রাগ্রাবম অধ্যয়বনর জন্য নববদধশক বৃধত্ত/ পফবলাধশি/ 

ধবশ্বধবদ্যালবয়র বৃধত্ত িাইয়াবেন অর্বা পকান স্বীকৃত ধবশ্বধবদ্যালবয় েধতি ধনধশ্চত কধরয়াবেন তাহাবক পূণ ি গি 

পবতবন দুই বের ির্ িি অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা র্াইবত িাবর।  

(গ) ইনধিটিউবটর পকান কম িিারী ধর্ধন টকো  ববক্দরিক সংস্থোর আধর্ িক সহায়তায় অর্বা ইনধিটিউট কর্তিক 

পকান পকাবস ি অধ্যয়ন অর্বা প্রধশক্ষবণ অাংশগ্রহবণর জন্য ধনব িাধিত হইয়াবেন র্াহা উিবরর (ক) ও (ি) এর 

আওতায় নয়, তাহাবক পূণ ি গি পবতবন টকোক্স সর টেয়োদ অনুসোক্র অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা র্াইবত িাবর; এবাং 

(ঘ) ইনধিটিউবটর একজন কম িিারী পূবব ি পকান প্রকার অধ্যয়ন ছুটি পোগ কধরয়া র্াবকন ধকাংবা নন, পিাি 

ডটরাল ধরসাি ি সম্পবন্নর জন্য তাহার িাকুরী জীববন পূণ ি গি পবতবন অনধিক দুই বের ির্ িি অধ্যয়ন ছুটি িাইবত 

িাবরন।  

(৩) টকোক্স সর টেয়োদ অনুযোয়ী বোধ্যতোমূলক র্োকুরীর িতস র্াবক পর্, ইনধিটিউবটর একজন কম িিারী পূণ ি গি 

পবতবন র্ত সময় অধ্যয়ন ছুটি পোগ কধরববন, তার সম িধরমান সময় ইন্সটিটিউবট িাকুরী পূরণ কধরববন এবং 

এই মবম ি অধ্যয়ন ছুটিবত গমবনর পূক্ব স মুর্ক্লকো প্রদো  কধরববন।   

(৪) ববক্দরিক সরকোর বো দোতো সংস্থো কর্তসক প্রদত্ত অথবো ব্যরক্তগত উক্যোক্গ সংগৃহীত সম্পূণ স অথ সোয়  সম্পন্ন 

ববক্দরিক বৃরত্তর িন্য র ব সোরর্ত প্রোথীর রবক্দক্ি উচ্চ রিেো এবং ববক্দরিক প্ররিেক্ণর (র ি সোররত টকোক্স সর) 
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সম্পূণ স টেয়োদটি টপ্রর্ণ রহক্সক্ব গণ্য হইক্ব। তক্ব িতস থোক্ক টয এরূে টপ্রর্ণ সুরবিো েোওয়োর িন্য কে সর্োরীক্ক 

তাঁহোর র্োকুরীক্ত স্থোয়ী হইক্ত হইক্ব। একজন কম িিারী সমগ্র িাকুরী জীববন ধববদবশ উচ্চ ধশক্ষা ও পিশাদারী 

প্রধশক্ষবণর জন্য পমাট িাঁি বের এ সুবর্াগ িাইবত িাবরন। পকাবস ির প্রবয়াজন অনুর্ায়ী একাধদক্রবম সবব িাচ্চ িার 

বের এবাং িরবতীবত এক বের ির্ িি এর পময়াদ বধি িত কধরয়া এ জাতীয় পপ্রষণ মঞ্জুর করা র্াইবব। 

২৭।   ননধমধত্তক ছুটি।(১) িষ িদ সমবয় সমবয় উহার কম িিারীবদর জন্য প্রধত িধঞ্জকা বৎসবর পমাট র্তধদন 

ননধমধত্তক ছুটি ধনি িারণ কধরবব কম িিারীগণ পমাট ততধদন ননধমধত্তক ছুটি িাইববন। 

(২) সরকাধর কম িিারীবদর জন্য ননধমধত্তক ছুটি সাংক্রাি অন্যান্য ধবধি-ধবিান ইনধিটিউট এর কম িিারীবদর 

পক্ষবত্রও প্রবর্াজয হইবব। 

(৩) ননধমধত্তক ছুটি মঞ্জুর কধরবার জন্য পকান আনুষ্ঠাধনক আবদশ বা ধবজ্ঞধপ্ত জাধর কধরবার অর্বা ছুটি িাকুরীর 

বৃত্তাি বধহবত ধলধিবদ্ধ কধরবার পকান প্রবয়াজন হইবব না।  

(৪)  ব রেরত্তক ছুটি প্ররতটি েরিকো বৎসক্রর েক্ধ্যই েহণীয় হইক্ব। টকো  েরিকো বৎসক্র অব্যরয়ত ব রেরত্তক 

ছুটি ঐ বৎসক্রর ৩১ রডক্সম্বর তোররখ তোেোরদ হইয়ো যোইক্ব। 

(৫) ননধমধত্তক ছুটি সাপ্তাধহক বা সািারণ ছুটির ধদনসহ িারাবাধহকতা রক্ষা কধরয়া গ্রহণ করা র্াইবত িাবর, তবব 

ননধমধত্তক ছুটির মধ্যবতী সময় ণ ি গ সাপ্তাধহক ছুটির ধদন বা সািারণ ছুটির ধদন হইবল সমগ্র সময়টি (সাপ্তাধহক 

বা সািারণ ছুটিসহ) ননধমধত্তক ছুটি ধহবসবব গণ্য হইবব, র্ধদ উহার িধরমাণ সব িাধিক প্রাপ্য ননধমধত্তক ছুটির 

িধরমাণ অবিক্ষা পবধশ না হয় এবাং পবধশ হইবল উক্ত সম্পূণ ি সময় প্রাপ্যতা সাবিবক্ষ পূণ ি বা অি ি পবতবন অধজিত 

ছুটিবত িধরণত হইবব, আর এইরূি ছুটি িাওনা না র্াধকবল উহা ধবনা পবতবন অসািারণ ছুটিবত িধরণত হইবব।  

(৬) ননধমধত্তক ছুটি অন্য পকান ছুটির সধহত যুক্ত করা র্াইবব না। ননধমধত্তক ছুটির পময়াদ বধি িত করা হইবল র্ধদ 

সমগ্র সময়টি (প্রর্বম মঞ্জুধরকৃত ননধমধত্তক ছুটির সময়সহ) িাওনা এবাং একবাবর গ্রহণীয় ননধমধত্তক ছুটির 

িধরমাণ অবিক্ষা পবধশ হয়, তাহা হইবল উহা উি-প্রধবধি (৫) অনুসাবর অধজিত ছুটিবত িধরণত হইবব এবাং অন্য 

পকান প্রকার ছুটি িাওনা না র্াধকবল, ধবনা পবতবন অসািারণ ছুটিবত িধরণত হইবব।  

(৭) পর্াগদাবনর ধদবনর সধহত যুক্ত কধরয়া ননধমধত্তক ছুটি গ্রহণ করা র্াইবব না।  

(৮) এক দফায় গৃহীত ননধমধত্তক ছুটি এক িধঞ্জকা বৎসর হইবত িরবতী িধঞ্জকা বৎসবর সম্প্রসাধরত হইবত 

িাধরববঃ তবব শতি র্াবক পর্, উক্ত ছুটির সবব িাচ্চ িধরমাণ একবাবর গ্রহণীয় ননধমধত্তক ছুটির িধরমাণ অবিক্ষা 

পবধশ হইবব না এবাং ঐ ছুটির পর্ কয়ধদন ধডবসম্বর মাবস িধরবব পসই কয়ধদবনর ননধমধত্তক ছুটি সাংধিষ্ট বেবর 

িাওনা র্াধকবব এবাং উক্ত ছুটির বাধক অাংশ িরবতী বৎসবর ননধমধত্তক ছুটি ধহবসবব গণ্য হইবব। 

২৮।   ছুটির িদ্ধধত।(১) প্রবতযক কম িিারীর ছুটির ধহসাব ইনধিটিউট কর্তিক ধনি িাধরত ধনয়ম ও িদ্ধধতবত 

সাংরক্ষণ করা হইবব। 

(২)  ছুটির জন্য সকল আববদন ইনধিটিউট কর্তিক ধনি িাধরত ফরবম হইবত হইবব। 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

(৩) আববদনকারী কম িিারী পর্ কম িিারীর অিীবন কম িরত আবেন তাহার সুিাধরশক্রবম উিযুক্ত কর্তিিক্ষ ছুটি 

মঞ্জুর কধরবত িাবরন। 

(৪) ধববশষ িধরধস্থধতবত, পকান কম িিারী র্ধদ এই মবম ি সন্তুষ্ট হন পর্, তাহার অিীবন কম িরত পকান কম িিারীর ছুটি 

িাওনা রধহয়াবে, তবব ধতধন আনুষ্ঠাধনক মঞ্জুধর আবদশ সাবিবক্ষ, তাহাবক অনুর্ধ্ি ১৫(িবনর) ধদবনর জন্য ছুটিবত 

র্াইবার অনুমধত ধদবত িাবরন। 

(৫) স্বাস্থযগত কারবণ পকান কম িিারীবক ছুটি মঞ্জুর কধরবার বা মঞ্জুধরকৃত ছুটির পময়াদ বািাইবার পূবব ি উিযুক্ত 

কর্তিিক্ষ ইচ্ছা কধরবল প্রধতষ্ঠান কর্তিক ধনবদ িধশত পকান ধিধকৎসা কর্তিিবক্ষর প্রতযয়নিত্র সাংগ্রহ কধরবার ধনবদ িশ 

ধদবত িাধরবব।  

(৬) পকান কম িিারীর অসুস্থতার ব্যািাবর ইনধিটিউবটর ধিধকৎসা কম িকতিা অর্বা ইনধিটিউট কর্তিক ধনবদ িধশত 

ধিধকৎসা কর্তিিবক্ষর মতামত িাওয়া হইবল পমধডবকল সাটি িধফবকবটর ধেধত্তবত ছুটির আববদন বা ছুটির পময়াদ 

বৃধদ্ধর আববদন মঞ্জুর করা র্াইবত িাবর।   

(৭) ইনধিটিউবটর ধিধকৎসা কম িকতিা অর্বা ইনধিটিউট কর্তিক ধনবদ িধশত ধিধকৎসা কর্তিিবক্ষর পমধডবকল 

সাটি িধফবকট পিশ কধরয়া উহা কর্তিিবক্ষর ধনবদ িবশর অবিক্ষায় র্াধকবত হইবব; এবাং ছুটি বা 

(৮) বাাংলাবদবশর বাধহবর ছুটিবত অবস্থানকারী পকান কম িিারীর ধিধকৎসাজধনত কারবণ ছুটির পময়াদ বৃধদ্ধর 

আববদবনর সধহত সাংধিষ্ট ধিধকৎসবকর প্রতযয়ন িত্র যুক্ত কধরবত হইবব এবাং উক্ত কম িিারী ধিধকৎসবকর স্বাক্ষর 

সতযাধয়ত কধরববন। প্রতযয়নিবত্র অসুস্থতার প্রকৃধত এবাং অসুস্থ কম িিারীর শারীধরক অবস্থা সম্পবকি ধবস্তাধরত 

ধববরণ র্াধকবত হইবব।    

২৯।   ছুটিকালীন পবতন।(১) পকান কম িিারী পূণ ি গি পবতবন ছুটিবত র্াকাকাবল উক্ত ছুটি আরবম্ভর পূবব ি ধতধন 

সব িবশষ পর্ মূল পবতন িাইয়াবেন পসই পবতবনর সমান হাবর ছুটিকালীন পবতন িাইবার অধিকারী হইববন। 

(২) পকান কম িিারী অি ি গি পবতবন ছুটিবত র্াকাকাবল, উক্ত ছুটি আরবম্ভর পূবব ি ধতধন সব িবশষ পর্ মূল পবতন 

িাইয়াবেন পসই পবতবনর অি ি-হাবর ছুটিকালীন পবতন িাইবার অধিকারী হইববন; এবাং 

(৩) ছুটি পর্ পদবশই পোগ হউক, ছুটিকালীন পবতন বাাংলাবদধশ মুদ্রোয় প্রবদয় হইবব। 

৩০।   ছুটি হইবত প্রতযাবতিন।ছুটি পোগরত পকান কম িিারীবক ছুটির পময়াদ পশষ হইবার পূবব ি দাধয়ত্ব িালবনর 

জন্য তলব করা র্াইবত িাবর এবাং তাহাবক অনুরূিোবব তলব করা হইবল, ধতধন পর্ কম িস্থবল ধফধরয়া আধসবার 

জন্য ধনবদ িধশত হইয়াবেন, উহার উবেবশ্য রওয়ানা হওয়ার তাধরি হইবত তাহাবক কম িরত বধলয়া গণ্য করা 

হইবব এবাং এতদুবেবশ্য উক্ত কম িিারী ভ্রমণ োতা িাইবার অধিকারী হইববন।িা 

৩১।   ছুটির নগদায়ন।(১) পর্ কম িিারী অবসর োতা, বা েধবষ্যৎ তহধববলর সুধবিা গ্রহবণর জন্য ধসদ্ধাি গ্রহণ 

কবরন নাই, ধতধন তাহার সম্পূণ ি িাকুরীকাবলর জন্য সব িাধিক ১৮ (আঠার) মাস ির্ িি, প্রধত বৎসবর প্রতযাখ্যাত 

ছুটির ৫০% (শতকরা িঞ্চাশ োগ) নগদ টাকায় রূিািধরত করার জন্য অনুমধত িাইবত িাবরন। 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

(২) সব িবশষ মূল পবতবনর ধেধত্তবত উি-প্রধবধি (১) এ উধিধিত ছুটি নগদ টাকায় রূিািরকরা র্াইবব। 

(৩) পকান কম িিারী িাকুরীরত অবস্থায় মৃতুযবরণ কধরবল মৃতুযবরবণর তাধরবি তাহার অবসর গ্রহণ গণ্য কধরয়া 

তাহার ছুটি িাওনা সাবিবক্ষ ছুটির বদবল তাহার প্রাপ্য নগদ অর্ ি তাহার িধরবারবক প্রদান করা র্াইবব এবাং 

‘িধরবার’ বুঝাইবত িাধরবাধরক পিনশন প্রদান ধনধমত্ত পিনশন ধবধিবত প্রদত্ত সাংজ্ঞানুর্ায়ী ‘িধরবার’ বুঝাইবব। 

িঞ্চম অধ্যায় 

োতা, ইতযাধদ 

৩২।   ভ্রমণ োতা ইতযাধদ।পকান কম িিারী বাাংলাবদবশর অেযিবর তাহার দাধয়ত্ব িালনাবর্ ি ভ্রমণকাবল বা 

বদধল উিলবক্ষয ভ্রমণকাবল, সরকার কর্তিক উহার কম িিারীবদর জন্য সময় সময় ধনি িাধরত হার ও শতিাবধল 

অনুর্ায়ী ভ্রমণ োতা ও নদধনক োতা িাইবার অধিকারী হইববন। 

৩৩।  সম্মানী, ইতযাধদ।(১) ইনধিটিউট উহার পকান কম িিারীবক, সামধয়ক প্রকৃধতর পকান কম ি সম্পাদবনর 

জন্য অর্বা ধববশষ পমিার প্রবয়াজন হয় এমন নব-প্রবতিনমূলক বা গববষণা ও উন্নয়নমূলক কম ি সম্পাদবনর জন্য 

সম্মানী ধহসাবব অর্ ি বা নগদ অর্ ি বা পরস্কার প্রদাবনর পর্ৌধক্তকতা র্াধকবল উক্ত সম্মানী বা পরস্কার প্রদান 

কধরবত িাধরববন ; এবাং 

(২) উি-প্রধবধি (১) এর অিীবন পকান সম্মানী বা নগদ অর্ ি বা পরস্কার মঞ্জুর করা হইবব না, র্ধদ এতদুবেবশ্য 

গঠিত কধমটি কর্তিক তাহা সুিাধরশ করা না হয়। 

৩৪।   দাধয়ত্ব োতা।পকান কম িিারী উিযুক্ত কর্তিিবক্ষর আবদশক্রবম কমিবক্ষ ২১ (একুশ) ধদবনর জন্য 

তাহার ধনজ দাধয়বত্বর অধতধরক্ত দাধয়ত্ব ধহসাবব সমিবদ অর্বা উচ্চতর পকান িবদ দাধয়ত্ব িালন কধরবল, 

তাহাবক মূল পবতবনর শতকরা ১০ োগ হাবর দাধয়ত্ব োতা প্রদান করা হইবব এবং ইহোর সক্ব সোচ্চ সীেো সরকোর 

কর্তসক র ি সোররত হোক্রর টবরি হইক্ব  ো। ধকন্তু উক্ত দাধয়ত্ব ২(দুই) মাস এর অধিক হইবল ের্ সক্দর পূব িানুবমাদন 

গ্রহণ কধরবত হইবব। 

৩৫।   উৎসব োতা।িষ িদ সরকার কর্তিক এতদুবেবশ্য সময় সময় জারীকৃত আবদশ অনুসরবণ ইনধিটিউট 

এর কম িিারীগণবক উৎসব োতা প্রদান কধরটত েোররক্ব। 

৩৬।   শ্রাধি ও ধববনাদন োতা।িষ িদ সরকার কর্তিক এতদুবেবশ্য সময় সময় জারীকৃত আবদশ অনুসরবণ 

ইনধিটিউবটর কম িিারীগণবক শ্রাধি ধববনাদন ছুটিসহ শ্রাধি ধববনাদন োতা প্রদান কধরটত েোররক্ব। 

৩৭।  অন্যান্য সুধবিা ও োতা, ইতযাধদ।ের্ সক্দর অনুক্েোদ ক্রক্ে-  

(১) ইনধিটিউট উহার কম িিারীবদর জধম ক্রয়, গৃহ ধনম িাণ, কার ও পমাটর সাইবকল ক্রয় করার জন্য ধনি িাধরত 

সুবদ ঋণ সুধবিা প্রদান কধরবত িাধরবব। 
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(২) পকান কম িিারী িাকুধররত অবস্থায় মৃতুযবরণ বো েঙ্গুত্ববরণ কধরবল তাঁর িাধরবাধরক আধর্ িক ঝুঁধক 

ধনরসনকবল্প অনুদান প্রদান কধরবত িাধরবব। 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

িাকুধরর বৃত্তাি 

৩৮।   িাকুরীর বৃত্তাি।(১) ইনধিটিউট কর্তিক প্রণীত পৃর্ক োবব র্োকুরী বরহক্ত প্রবতযক কম িিারীর জন্য 

িাকুরীর বৃত্তাি সাংরধক্ষত র্াধকবব। 

(২) পকান কম িিারী কর্তিত্বপ্রাপ্ত কম িিারীর উিধস্থধতবত প্রধত বৎসবর একবার তাহার িাকুরী বধহ পদধিবত িাধরববন 

এবাং এইরূবি পদধিবার ির উহাবত ধলধিবদ্ধ ধবষয়াধদ সঠিক ও সম্পূণ ি বধলয়া উবিিপূব িক তাধরিসহ স্বাক্ষর 

কধরববন। 

(৩) র্ধদ পকান কম িিারী তাহার িাকুরী বধহ িধরদশ িনকাবল উহাবত পকান ভুল বা ধবলুধপ্ত পদধিবত িান, তাহা 

হইবল ধতধন উহা সাংবশািবনর জন্য ১৫ (িবনর) ধদবনর মবধ্য ধবষয়টি ধলধিতোবব কর্তিত্বপ্রাপ্ত কম িিারীর 

ৃশধষ্টবগাির কধরববন। 

৩৯।   বাধষ িক অনুববদন।(১) িষ িটদর অনুক্েোদ ক্রক্ে ইনধিটিউট কম িিারীগণ কর্তিক সম্পাধদত কার্ ি এবাং 

তাহাবদর আিরণ সম্পধকিত বাধষ িক অনুববদন িদ্ধধত প্রণয়ন কধরবব। উক্ত অনুববদন বাধষ িক পগািনীয় অনুববদন 

নাবম অধেধহত হইবব। উিযুক্ত কর্তিিক্ষ পকান কম িিারীর ধববশষ পগািনীয় অনুববদন প্রবয়াজন হইবল তাহা 

অনুক্বদন প্রদো কারীর ধনকট িাধহবত িাধরববন। 

(২) পকান কম িিারী তাহার পগািনীয় অনুববদন পদধিবত িাধরববন না ধকন্তু উহাবত পকান ধবরূি মিব্য র্াধকবল, 

উহার নকধফয়ত প্রদাবনর ধকাংবা তাহার ধনবজর সাংবশািবনর সুবর্াগ পদওয়ার জন্য তাহাবক তৎসম্পবকি অবধহত 

করা হইবব, এবাং নকধফয়ত সবিাষজনক হইবল উিযুক্ত কর্তিিক্ষ ধবরূি মিব্য ধববমািন কধরবত িাধরববন।  

সপ্তম অধ্যায় 

সািারণ আিরণ ও শঙ্খলা 

৪০।    আিরণ ও শঙ্খলা।-(১) প্রবতযক কম িিারী- 

(ক) এই প্রধবিানমালা মাধনয়া িধলবত বাধ্য র্াধকববন; 

(ি) পর্ ব্যধক্ত বা ব্যধক্তববগ ির এিধতয়ার, তিাবিান ও ধনয়ন্ত্রবণ আিাতত কবম ি ধনবয়াধজত রধহয়াবেন, তাহার বা 

তাহাবদর বারা সমবয় সমবয় প্রদত্ত সকল আবদশ ও ধনবদ িশ িালন এবাং মাধনয়া িধলববন; এবাং 

(গ) সততা ও অধ্যবসাবয়র সধহত ইনধিটিউট এর িাকুরী কধরববন। 

(২) পকান কম িিারী- 
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(ক) পকান রাজননধতক আবন্দালবন অাংশগ্রহণ কধরববন না, উহার সাহায্যাবর্ ি িাঁদা দান বা অন্য পকান উিাবয় 

উহার সহায়তা কধরববন না এবাং ইনধিটিউট এর স্বাবর্ ির িধরিন্থী পকান কার্ িকলাবি ধনবজবক জধিত কধরববন 

না; 

(ি) তাহার অব্যবধহত ঊি িতন কম িকতিার পূব িানুমধত ব্যধতবরবক দাধয়বত্ব অনুিধস্থত র্াধকববন না ধকাংবা 

িাকুরীস্থল তযাগ কধরববন না; 

(গ) ইনধিটিউট এর সধহত পলন-পদন রধহয়াবে ধকাংবা পলনবদন র্াকার সম্ভাবনা রধহয়াবে এমন ব্যধক্তবদর ধনকট 

হইবত পকান দান গ্রহণ কধরববন না; 

(ঘ) পকান বীমা পকাম্পাধনর এবজন্ট ধহসাবব কাজ কধরববন না; 

(ঙ) পকান ব্যবসাবয়র কাবজ ধনবয়াধজত হইববন না ধকাংবা ধনবজ বা অন্য পকান ব্যধক্তর প্রধতধনধি ধহসাবব পকান 

ব্যবসা িধরিালনা কধরববন না; 

(ি) উিযুক্ত কর্তিিবক্ষর পূব িানুবমাদন ব্যধতবরবক বাধহবরর পকান নবতধনক বা অনবতধনক িাকুরী গ্রহণ কধরববন 

না; এবাং   

(ে) িষ িদ  বা উিযুক্ত কর্তিিবক্ষর অনুবমাদন ব্যতীত অন্য পকান িণ্ডকালীন কাবর্ ির দাধয়ত্ব গ্রহণ কধরববন না। 

(৩) পকান কম িিারী িষ িদ এর ধনকট বা উহার পকান সদবের ধনকট পকান ব্যধক্তগত ধনববদন পিশ কধরবত 

িাধরববন না এবাং পকান ধনববদন র্াধকবল, তাহা কম িিারীর অব্যবধহত ঊর্ধ্িতন কম িকতিার মাধ্যবম পিশ কধরবত 

হইবব। 

(৪) পকান কম িিারী তাহার িাকুরী সম্পধকিত পকান দাধবর সমর্ িবন ইনধিটিউট বা তদকর্তসেক্ের উির 

রাজননধতক বা বাধহবরর পকান প্রোব ধবস্তার কধরববন না অর্বা ধবস্তাবরর পিষ্টা কধরববন না। 

(৫)  পকান কম িিারী তাহার পকান ধবষবয় হস্তবক্ষি কধরবার জন্য সরাসধর পকান মন্ত্রী বা সাংসদ সদে বা অন্য 

পকান পবসরকাধর বো সরকাধর ব্যধক্তর শরণািন্ন হইববন না। 

(৬)  পকান কম িিারী ইনধিটিউট এর ধবষয়াধদ সম্পবকি সাংবাদিত্র বা অন্য পকান গণমাধ্যবমর সধহত পকান 

পর্াগাবর্াগ স্থািন বো েতপ্রকোি কধরববন না। 

(৭)  প্রবতযক কম িিারী অেযাসগতোবব ঋণগ্রস্ততা িধরহার কধরববন। 

(৮) এই প্রধবিানমালায় বধণ িত ধবিান সাবিবক্ষ, পকান কম িিারী উিযুক্ত কর্তিিবক্ষর পূব িানুমধত ব্যধতবরবক, ধনকট 

আত্মীয় বা ব্যধক্তগত বন্ধু ব্যতীত অন্য পকান ব্যধক্তর ধনকট হইবত এমন পকান উিহার গ্রহণ কধরবত বা তাহার 

িধরবাবরর পকান সদেবক বা তাহার িবক্ষ অন্য পকান ব্যধক্তবক গ্রহবণর অনুমধত প্রদান কধরবত িাধরববন না, 

র্াহা গ্রহণ কতিব্য িালবন উিহার দাতার ধনকট তাহাবক পর্ পকান প্রকার বাধ্যবািকতায় আবদ্ধ কবর, তবব র্ধদ 
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অনুধিত মবনাকষ্ট প্রদান ব্যধতবরবক উিহাবরর প্রস্তাব প্রতযাখ্যান না করা র্ায়, তাহা হইবল উিহার গ্রহণ পূব িক 

ধনষ্পধত্তর ধসদ্ধাবির জন্য ‘‘উিযুক্ত কর্তিিবক্ষর’’ ধনকট হস্তাির কধরবত হইববঃ 

তবব শতি র্াবক পর্, িমীয় বা সামাধজক প্রর্া অনুর্ায়ী পর্ সকল ধববাহ অনুষ্ঠান, বাধষ িকী, অক্যযধষ্টধক্রয়া এবাং 

িমীয় অনুষ্ঠাবন উিহার গ্রহবণর রীধত প্রিধলত, ঐ সকল অনুষ্ঠাবন দাপ্তধরক পলনবদবনর সধহত সম্পৃক্ত নয়, এমন 

ধনকট আত্মীয় বা ব্যধক্তগত বন্ধুর ধনকট হইবত মাবঝ মবধ্য উিহার গ্রহণ করা র্াইবব তবব উিহাবরর মূে 

২৫,০০০/-(পঁধিশ হাজার) টাকার অধিক হইবল উিযুক্ত কর্তিিক্ষবক অবধহত কধরবত হইবব। 

(৯) পকান কম িিারী তাহার এিধতয়ারািীন এলাকার পকান ব্যধক্ত বা ধশল্প প্রধতষ্ঠান বা ব্যবসাধয়ক প্রধতষ্ঠান বা 

অন্য পকান সাংস্থার ঘন ঘন ও অধমতব্যয়ী দাওয়াত বা ঘন ঘন দাওয়াত িধরহার কধরববন। 

৪১।   পর্ৌতুক পদওয়া ও পনওয়া।পকান কম িিারী- 

(ক) পর্ৌতুক ধদবত বা ধনবত বা পর্ৌতুক পদওয়া বা পনওয়ায় প্রবরাধিত কধরবত িাধরববন না; অর্বা 

(ি) প্রতযক্ষ বা িবরাক্ষোবব, প্রবর্াজয পক্ষবত্র, কন্যা বা ববরর ধিতা-মাতা বা অধেোববকর ধনকট পর্ৌতুক দাধব 

কধরবত িাধরববন না। 

৪২।   মূেবান সামগ্রী ও স্থাবর সম্পধত্ত অজিন ও হস্তাির।- (১) প্রকৃত ব্যবসায়ীর সধহত সরল ধবশ্বাবস 

পলনবদবনর পক্ষত্র ব্যধতবরবক, একজন কম িিারী তাহার কম িস্থল, পজলা বা পর্ স্থানীয় এলাকার জন্য ধতধন 

ধনবয়াধজত, ঐ এলাকায় বসবাসকারী, স্থাবর সম্পধত্তর অধিকারী অর্বা ব্যবসা বাধণজযরত পকান ব্যধক্তর ধনকট 

২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ িঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক মূবের পকান স্থাবর বা অস্থাবর সম্পধত্ত ক্রয়, ধবক্রয় বা 

অন্য পকান িন্থায় হস্তাির কধরবত িাধহবল সাংধিষ্ট কম িিারী, প্রবর্াজয পক্ষবত্র, উিযুক্ত কর্তিিক্ষ এর ধনকট ধনবজর 

এই অধেপ্রায় ব্যক্ত কধরববন। সাংধিষ্ট কম িিারী ধনবজই উিযুক্ত কর্তিিক্ষ হইবল িষ িদ এর ধনকট অধেপ্রায় 

জানাইববন। উক্ত অধেপ্রাবয়র বক্তবব্য পলনবদন এর কারণ ও ধস্থরকৃত মূেসহ পলনবদন এর সম্পূণ ি ধববরণ এবাং 

ক্রয়-ধবক্রয় ব্যতীত অন্য পকান িদ্ধধতবত হস্তাির করা হইবল, উক্ত হস্তািবরর িদ্ধধত উবিিসহ পলনবদন এর 

সম্পূণ ি ধববরণ র্াধকবব। অতঃির িষ িদ কর্তিক প্রদত্ত আবদশ অনুসাবর সাংধিষ্ট কম িিারী কাজ কধরববন। 

তবব সাংধিষ্ট কম িিারী তাহার অিস্তন কম িিারীর সধহত সকল প্রকার পলনবদন এর পক্ষবত্র িরবতী ঊর্ধ্িতন 

কর্তিিক্ষবক অবধহত কধরববন। 

(২) প্রধবধি (১)-এ র্াহা ধকছুই র্াকুক না পকন, পকান কম িিারী বা তাহার িধরবাবরর পকান সদে পূব িানুবমাদন 

ব্যতীত- 

(ক) ক্রয়, ধবক্রয়, দান, উইল বা অন্যোবব বাাংলাবদবশর বাধহবর অবধস্থত পকান স্থাবর সম্পধত্ত অজিন বা হস্তাির 

কধরবত িাধরববন না। 

(ি) পকান ধববদধশ, ধববদধশ সরকার বা ধববদধশ সাংস্থার সধহত পকান প্রকার ব্যবসাধয়ক পলনবদন কধরবত 

িাধরববন না। 
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৪৩।   ইমারত, এিাট িবমন্ট বা ফ্ল্যাট ইতযাধদ ধনম িাণ অর্বা ক্রয়।- পকান কম িিারী ধনম িাণ বা ক্রবয়র প্রবয়াজনীয় 

অবর্ ির উৎবসর উবিিপূব িক উিযুক্ত কর্তিিক্ষ এর পূব িানুবমাদন গ্রহণ ব্যধতবরবক ব্যবসারয়ক বা আবাধসক উবেবশ্য 

ধনবজ বা পকান পডেলিাবরর বারা পকান ইমারত, এিাট িবমন্ট বা ফ্ল্যাট ধনম িাণ বা ক্রয় কধরবত িাধরববন না। 

৪৪। সম্পধত্ত পঘাষণা।- (১) প্রবতযক কম িিারীবক িাকুরীবত প্রবববশর সময় র্র্ার্র্ কর্তিিবক্ষর মাধ্যবম তাহার 

অর্বা তাহার িধরবাবরর সদেবদর মাধলকানািীন বা দিবল র্াকা পশয়ার, সাটি িধফবকট, ধসধকউধরটি, ধবমা 

িধলধস এবাং পমাট িঞ্চাশ হাজার টাকা বা তবতাধিক মূবের অলাংকারাধদসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পধত্ত 

সম্পবকি ইনধিটিউট এর ধনকট পঘাষণা ধদবত হইবব এবাং উক্ত পঘাষণার ধনবোক্ত ধবষয়াধদর উবিি র্াধকবব- 

(ক) পর্ পজলায় সম্পধত্ত অবধস্থত উক্ত পজলার নাম, 

(ি) িঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক মূবের প্রবতযক প্রকাবরর অলাংকারাধদ পৃর্কোবব প্রদশ িন কধরবত হইবব, এবাং  

(গ) ইনধিটিউট কর্তিক সািারণ বা ধববশষ আবদবশর মাধ্যবম আবরা পর্ই সমস্ত তথ্য িাওয়া হয়। 

(২) প্রবতযক কম িিারীবক প্রধত িাঁি বৎসর অির ধডবসম্বর মাবস উি-প্রধবধি (১) এর অিীবন, প্রবর্াজয পক্ষবত্র, প্রদত্ত 

পঘাষণায় অর্বা ধবগত িাঁি বৎসবরর ধহসাব ধববরণীবত প্রদধশ িত সম্পধত্তর হ্রাস বৃধদ্ধর ধহসাব ধববরণী র্র্ার্র্ 

কর্তিিবক্ষর মাধ্যবম উিযুক্ত কর্তিিবক্ষর ধনকট দাধিল কধরবত হইবব। 

৪৫।  রাজনীধত এবাং ধনব িািবন অাংশগ্রহণ।-(১) পকান কম িিারী পকান রাজননধতক দবলর বা রাজননধতক দবলর 

পকান অঙ্গ সাংগঠবনর সদে হইবত অর্বা অন্য পকানোবব উহার সধহত যুক্ত হইবত িাধরববন না, অর্বা 

বাাংলাবদবশ বা ধববদবশ পকান রাজননধতক কম িকাবণ্ড অাংশগ্রহণ কধরবত বা পকান প্রকাবরই সহায়তা কধরবত 

িাধরববন না। 

(২) পকান কম িিারী তাহার তিাবিাবনর অিীন, ধনয়ন্ত্রণািীন বা তাহার উির ধনে িরশীল পকান ব্যধক্তবক প্রতযক্ষ বা 

িবরাক্ষোবব বাাংলাবদবশর প্রিধলত পকান আইবন সরকাবরর ধবরুবদ্ধ নাশকতামূলক কাজ বধলয়া গণ্য হয়, এইরূি 

পকান আবন্দালবন বা কার্ িক্রবম অাংশগ্রহণ কধরবত বা পর্ পকান উিাবয় সহবর্াধগতা কধরবার অনুমধত প্রদান 

কধরবত িাধরববন না। 

(৩) পকান কম িিারী বাাংলাবদবশ জাতীয় সাংসদ ধনব িািন অর্বা অন্যত্র পকান আইনসোর ধনব িািবন অাংশগ্রহণ 

কধরবত বা ধনব িািনী প্রিারণায় অাংশগ্রহণ কধরবত অর্বা অন্য পকানোবব হস্তবক্ষি কধরবত বা তাঁহার প্রোব 

িাটাইবত িাধরববন না। 

(৪) র্ধদ পকান কম িিারী পোটারবদর উবেবশ্য পকান বক্তৃতা পদন অর্বা পকান প্রকাবর জাতীয় সাংসদ ধনব িািবন 

ধনবজবক প্রার্ী ধহসাবব বা সম্ভাব্য প্রার্ী ধহসাবব জনসমু্মবি পকান পঘাষণা কবরন বা পঘাষণা কধরবার অনুমধত 

প্রদান কবরন, তবব ধতধন উিধবধি (৩) এর মম ি মবত উক্ত জাতীয় সাংসদ ধনব িািবন অাংশগ্রহণ কধরয়াবেন বধলয়া 

ধবববধিত হইবব।  
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(৫) স্থানীয় সাংস্থা বা িধরষবদর ধনব িািবন প্রার্ী হওয়ার জন্য একজন কম িিারীর পক্ষবত্র পকান আইবনর বারা বা 

আওতায় বা সরকাবরর পকান আবদবশ অনুমধত পনওয়া সাবিবক্ষ ঐ সাংস্থা বা িধরষদ সমূবহর ধনব িািবনর পক্ষবত্র 

উি প্রধবধি (৩) ও (৫) পত উধিধিত ধবিানসমূহ র্তটুকু প্রবয়াগবর্াগ্য ততটুকু প্রবর্াজয হইবব।  

(৬) পকান আবন্দালন বা কম িকাণ্ড এই প্রধবধির আওতায় িবি ধকনা, পসই সম্পবকি পকান প্রশ্ন উত্থাধিত হইবল এই 

ব্যািাবর সরকাবরর ধসদ্ধাি চূিাি বধলয়া গণ্য হইবব। 

৪৬।   নারী সহকমীবদর প্রধত আিরণ।- পকান কম িিারী নারী সহকমীবদর প্রধত পকান প্রকাবরর এমন পকান োষা 

ব্যবহার বা আিরণ কধরবত িাধরববন না, র্াহা অনুধিত, এবাং অধফধসয়াল ধশষ্টািার ও নারী সহকমীবদর মর্ িাদার 

হাধন ঘটায়। 

৪৭।   স্বাবর্ ির দ্বন্দ্ব।- (১) র্িন পকান কম িিারী ধনজ দাধয়ত্ব িালনকাবল পদধিবত িান পর্- 

(ক) পকান পকাম্পানী বা ফাম ি বা অন্য পকান ব্যধক্তর সধহত পকান চুধক্তসম্পকীত পর্ পকান ধবষবয় তাহার 

িধরবাবরর   পকান সদে বা পকান ধনকটাত্মীবয়র স্বার্ ি রধহয়াবে এমন পকান ধবষয় তাহার ধবববিনািীন আবে; 

 (ি) উক্তরূি পকাম্পাধন, ফাম ি বা ব্যধক্তর অিীবন তাহার িধরবাবরর পকান সদে বা পকান ধনকটাত্মীয় কম িরত 

আবেন- 

তাহা হইবল উক্ত ধবষয়টি ধতধন ধনবজ ধবববিনা না কধরয়া ঊর্ধ্িতন কর্তিিবক্ষর ধনকট ধসদ্ধাবির জন্য পপ্ররণ 

কধরববন। 

৪৮।  সরকাধর ধসদ্ধাি, আবদশ ইতযাধদ ।- পকান কম িিারী সরকাবরর বা কর্তিিবক্ষর পকান ধসদ্ধাি বা আবদশ 

িালবন জনসমু্মবি আিধত্ত উত্থািন কধরবত বা পর্ পকান প্রকাবর বািা প্রদান কধরবত িাধরববন না, অর্বা অন্য 

পকান ব্যধক্তবক তাহা কধরবার জন্য উবত্তধজত বা প্রবরাধিত কধরবত িাধরববন না। 

৪৯।  ধববদধশ ধমশন ও সাহায্য সাংস্থার ধনকট তদধবর ।- পকান কম িিারী ধনবজর জন্য ধববদশ ভ্রমবণর আমন্ত্রণ 

সাংগ্রহ অর্বা ধববদবশ প্রধশক্ষবণর সুধবিা লাবের জন্য পদবশ অবধস্থত পকান ধববদধশ ধমশন বা সাহায্য সাংস্থার 

ধনকট প্রতযক্ষ বা িবরাক্ষোবব পকান তদধবর কধরবত িাধরববন না। 

৫০।   পকান অনুবরাি বা প্রস্তাব ধনয়া পকান মন্ত্রী বা সাংসদ সদে ইতযাধদ বারস্থ হওয়া।– ইনধিটিউট এর 

কম িিারী ব্যধক্ত স্বাবর্ ি পকান ধবষবয় হস্তবক্ষি কধরবার জন্য পকান অনুবরাি বা প্রস্তাব ধনয়া প্রতযক্ষ বা িবরাক্ষোবব 

পকান মন্ত্রী বা সাংসদ সদে বা অন্য পকান পবসরকাধর ব্যধক্তর বারস্থ হইবত িাধরববন না। 

৫১।   নাগধরকত্ব, ইতযাধদ।- (১) পকান কম িিারী কর্তিিবক্ষর মাধ্যবম সরকাবরর পূব িানুবমাদন ব্যতীত পকান 

ধববদধশ নাগধরকত্ব গ্রহণ কধরবত িাধরববন না। 

(২) র্ধদ পকান কম িিারীর স্বামী বা স্ত্রী ধববদধশ নাগধরকত্ব গ্রহণ কবরন, তাহা হইবল সাংধিষ্ট কম িিারী তাহা 

কর্তিিক্ষবক অবধহত কধরববন। 



  46  
 

তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

৫২।  আিরণ সাংক্রাি ধবিাবনর প্রবর্াজযতা।- পর্ পক্ষবত্র আিরণ সাংক্রাি পকান ধবিান এই প্রধবিানমালায় বধণ িত 

হয় নাই পসই পক্ষবত্র সরকাধর কম িিারীবদর জন্য প্রবর্াজয ধবধি-ধবিান প্রবর্াজয হইক্ব। 

৫৩।   দবণ্ডর ধেধত্ত। কর্তিিবক্ষর মবত র্ধদ পকান কম িিারী- 

(ক) তাহার দাধয়ত্ব িালবন অববহলার দাবয় পদাষী হন; অর্বা 

(ি) অসদািরবণর দাবয় পদাষী হন; অর্বা 

(গ) িলায়বনর দাবয় পদাষী হন; অর্বা 

(ঘ) অদক্ষ হন, অর্বা দক্ষতা হারাইয়া পফবলন; অর্বা 

(ঙ) ধনেবধণ িত কারবণ দুনীধতিরায়ণ হন বা যুধক্তসঙ্গতোবব দুনীধতিরায়ণ বধলয়া ধবববধিত হন; 

র্র্াঃ 

(অ) ধতধন বা তাহার পকান পিাষ্য বা তাহার মাধ্যবম বা তাহার িবক্ষ অন্য পকান ব্যধক্ত, তাহার 

প্রকাশ্য আবয়র উৎবসর সধহত অসঙ্গধতপূণ ি এইরূি অর্ িসম্পদ বা সম্পধত্ত দিবল রাবিন র্াহা 

অজিবনর পর্ৌধক্তকতা পদিাইবত ধতধন ব্যর্ ি হন; 

(আ) তাহার প্রকাশ্য আবয়র সবঙ্গ সঙ্গধত রক্ষা না কধরয়া জীবনর্ািন কবরন; অর্বা  

(ি) চুধর, আত্মসাৎ, তহধবল তসরূি বা প্রতারণার দাবয় পদাষী হন; অর্বা 

(ে) কর্তিিবক্ষর ধবরুবদ্ধ নাশকতামূলক কাবর্ ি ধলপ্ত হন; বা অনুরূি কাবর্ ি ধলপ্ত রধহয়াবেন বধলয়া 

সবন্দহ কধরবার যুধক্তসঙ্গত কারণ র্াবক, অর্বা এইরূি অন্যান্য ব্যধক্তবদর সধহত সাংধিষ্ট 

রধহয়াবেন বধলয়া সবন্দহ কধরবার যুধক্তসঙ্গত কারণ র্াবক পর্, উক্ত অন্যান্য ব্যধক্তগণ কর্তিিবক্ষর 

ধবরুবদ্ধ নাশকতামূলক কাবর্ ি ধলপ্ত রধহয়াবেন এবাং তাহাবক িাকুরীবত রািা জাতীয় ধনরািত্তার 

প্রধত ক্ষধতকর বধলয়া ধবববধিত হয়- 

        তাহা হইবল কর্তিিক্ষ উক্ত কম িিারীর উির এক বা একাধিক দণ্ড আবরাি কধরবত িাবরন। 

৫৪।   দণ্ডসমূহ। (১) এই প্রধবিাবনর অিীবন ধনবোক্ত দণ্ডসমূহ আবরািবর্াগ্য হইবব, র্র্াঃ 

(ক) লঘু দণ্ড 

(অ) ধতরস্কার; 

(আ) ধনধদ িষ্ট পময়াবদর জন্য িবদান্নধত বা পবতন-বি িন স্থধগত রািা; 

(ই) ৭ (সাত) ধদবনর মূল পবতবনর সমিধরমাণ টাকা কতিন। 

 (ঈ) পবতনস্তবরর ধনেস্তবর অবনধমতকরণ; 

(ি) গুরু দণ্ড 

(অ) ধনেিবদ বা ধনে পবতনস্তবর অবনধমতকরণ; 
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(আ) কম িিারী কর্তিক সাংঘটিত ইনধিটিউট এর আধর্ িক ক্ষধতর অাংশ ধববশষ বা সম্পূণ ি তাহার পবতন বা 

অন্য পকান িাবতর িাওনা হইবত আদায়করণ; 

(ই)      বাধ্যতামূলক অবসর; 

(ঈ)      িাকুরী হইবত অিসারণ; এবাং 

(উ)      িাকুরী হইবত বরিাস্ত। 

(২) িাকুরী হইবত অিসারবণর পক্ষবত্র নবহ; বরাং িাকুরী হইবত বরিাবস্তর পক্ষবত্র েধবষ্যবত ইনধিটিউট এর 

িাকুরী প্রাধপ্তর অবর্াগ্য বধলয়া প্রধতিন্ন হইবব। 

৫৫। রবশ্বস্ততো ও টগোে ীয়তোর ট োর্ণোেে।১ই রিটিউে এর র্োকুরীক্ত টযোগদোক্ র সক্ে সক্েই প্রক্তযক 

কে সর্োরী তফরসল-৪ এর রবধৃত ছক্ক রবশ্বস্ততো ও টগোে ীয়তোর একটি ট োর্ণো েক্ে একটি অনুরলরেসহ অবশ্যই 

দোরখল কররক্ব । 

 (২) এই ট োর্ণোেক্ের একটি অনুরলরে সংরিষ্ট কে সর্োরীর র্োকুরীর বৃত্তোয বরহক্ত (তফরসল-৩) এবং মূল 

ট োর্ণোেেটি ই রিটিউে কর্তসক র ি সোররত েদ্ধরতক্ত ররেত থোরকক্ব। 

৫৬। র্ধ্াংসাত্মক কার্ িকলাবির পক্ষবত্র তদবির িদ্ধধত।(১) প্রধবধি ৫৩(ে) অনুসাবর পকান কম িিারীর ধবরুবদ্ধ 

কার্ িিারা সূিনা কধরবার পক্ষবত্র, কর্তিিক্ষ 

(ক) সাংধিষ্ট কম িিারীবক ধলধিত আবদশ বারা, উক্ত আবদবশ উধিধিত তাধরি হইবত তাহাবক সামধয়ক বরিাবস্তর 

ধনবদ িশ ধদবত িাধরববন; 

(ি) ধলধিত আবদশ বারা, তাহার ব্যািাবর পর্ ব্যবস্থা গ্রহবণর প্রস্তাব কবরন, পসই ব্যবস্থা এবাং পসই ব্যবস্থা গ্রহবণর 

ধেধত্তসমূহ সম্পবকি তাহাবক অবধহত কধরববন; এবাং 

(গ) উি-প্রধবধি (২) এর অিীবন অধেবর্াগ তদবির জন্য গঠিত তদি কধমটির ধনকট প্রস্তাধবত ব্যবস্থার ধবিবক্ষ 

কারণ দশ িাইবার জন্য তাহাবক যুধক্তসঙ্গত সুবর্াগ প্রদান কধরববনঃ 

তবব শতি র্াবক পর্, পর্ পক্ষবত্র উিযুক্ত কর্তিিক্ষ এই মবম ি সন্তুষ্ট হন পর্, বাাংলাবদবশর ধনরািত্তার স্বাবর্ ি তাহাবক 

অনুরূি সুবর্াগ প্রদান সমীিীন নবহ, পসই পক্ষবত্র তাহাবক অনুরূবি সুবর্াগ প্রদান করা হইবব না। 

(২) পর্ পক্ষবত্র উি-প্রধবধি ১ (গ) অনুসাবর তদি কধমটি হয়, পসই পক্ষবত্র ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ, অধেযুক্ত 

কম িিারীর িদ-মর্ িাদার ধনবে নবহন, এমন ধতন জন কম িিারীর সমিবয়, তদি কধমটি গঠন কধরববন। 

(৩) উি-প্রধবধি (২) এর অিীবন গঠিত তদি কধমটি অধেবর্াবগর তদি কধরববন এবাং ধনবয়াগকারী কর্তিিবক্ষর 

ধনকট তদবির ফলাফল প্রধতববদন আকাবর পিশ কধরববন এবাং ধনবয়াগকারী কর্তিিক্ষ উক্ত প্রধতববদবনর উির 

পর্রূি উিযুক্ত বধলয়া মবন কধরববন পসইরূি ধনবদ িশ প্রদান কধরববন। 
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৫৭।  লঘু দবণ্ডর পক্ষবত্র তদবির িদ্ধধত।(১) এই প্রধবিানমালার অিীবন পকান কম িিারীর ধবরুবদ্ধ কার্ িিারা 

সূিনা কধরবার পক্ষবত্র কর্তিিক্ষ র্ধদ এবহন অধেমত পিাষণ কবরন পর্, তাহার ধবরুবদ্ধ অধেবর্াগ প্রমাধণত হইবল, 

তাহাবক ধতরস্কার অবিক্ষা কবঠারতর পকান দণ্ড প্রদান করা হইবব, তাহা হইবল কর্তিিক্ষ  

(ক) অধেযুক্ত ব্যধক্তর ধবরুবদ্ধ আনীত অধেবর্াগসমূহ তাহাবক ধলধিতোবব জানাইববন এবাং অধেযুক্ত ব্যধক্ত 

কর্তিক অধেবর্াগনামা প্রাধপ্তর ৭ (সাত) কার্ ি ধদববসর মবধ্য তাহার আিরবণর নকধফয়ত পদওয়ার জন্য এবাং ধতধন 

ব্যধক্তগতোবব শুনাধনর ইচ্ছা পিাষণ কবরন ধকনা তাহা জানাইবার জন্য ধনবদ িশ প্রদান কধরববন; এবাং 

(ি) ধনি িাধরত সমবয়র মবধ্য অধেযুক্ত ব্যধক্ত কর্তিক পিশকৃত নকধফয়ত, র্ধদ ধকছু র্াবক, ধবববিনা কধরববন, এবাং 

ধতধন র্ধদ ব্যধক্তগতোবব শুনানীর ইচ্ছা পিাষণ কধরয়া র্াবকন, তবব তাহাবক ব্যধক্তগতোবব শুনাধনর সুবর্াগ 

পদওয়ার ির অর্বা, ধনি িাধরত সমবয়র মবধ্য র্ধদ ধতধন নকধফয়ত পিশ না কধরয়া র্াবকন, তবব তাহাবক লঘু দণ্ড 

প্রদান কধরবত িাবরনঃ 

তবব শতি র্াবক পর্, কর্তিিক্ষ প্রবয়াজনববাবি অধেযুক্ত ব্যধক্তর িদমর্ িাদার ধনবে নবহন এমন একজন তদি 

কম িিারী ধনবয়াগ কধরবত িাধরববন; এবাং তদিকারী কম িিারী প্রধতববদন দাধিল কধরববন। 

(২)  তদিকারী কম িিারীর ধসদ্ধাি িাইবার ির কর্তিিক্ষ তৎসম্পবকি চূিাি ধসদ্ধাি গ্রহণ কধরববন অর্বা প্রবয়াজন 

মবন কধরবল, অধিকতর তদবির জন্য আবদশ ধদবত িাবরন অর্বা প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কধরবত িাবরন। 

(৩)  অধিকতর তদবির ফলাফল ও প্রধতববদন প্রাধপ্তর ির কর্তিিক্ষ চূিাি ধসদ্ধাি গ্রহণ কধরববন। 

(৪)  পর্ পক্ষবত্র প্রধবধি ৫৩ এর দফা (ক) বা (ি) এর অিীবন পকান কম িিারীর ধবরুবদ্ধ পকান কার্ িিারা সূিনা 

কধরবত হয় এবাং কর্তিিক্ষ অধেমত পিাষণ কবরন পর্, অধেবর্াগ প্রমাধণত হইবল ধতরস্কাবরর দণ্ড প্রদান করা 

হইবব, পসই পক্ষবত্র কর্তিিক্ষ ব্যধক্তগতোবব তাহার শুনানী গ্রহণ করতঃ দবণ্ডর কারণ ধলধিবদ্ধ কধরবার ির 

অধেযুক্ত ব্যধক্তর প্রধত উক্ত দণ্ড আবরাি কধরবত িাবরন; তবব র্ধদ অধেযুক্ত ব্যধক্ত উিধস্থত না হন বা উিধস্থত 

হইবত অস্বীকার কবরন, তাহা হইবল শুনাধন ব্যধতবরবকই তাহার উির উক্ত দণ্ড আবরাি করা র্াইবব, অর্বা উি-

প্রধবধি (১) ি  ও (৩) এ বধণ িত িদ্ধধত অনুসরণ কধরবার ির অধেবর্াগ প্রমাধণত হইবল ধতরস্কার অবিক্ষা গুরুতর 

দণ্ড আবরাি করা র্াইবব এবাং র্ধদ অধেযুক্ত ব্যধক্ত দাধব কবরন পর্, তাহাবক ধলধিতোবব অধেবর্াগ জানাইবত 

হইবব, তাহা হইবল উি-প্রধবধি (১) হইবত (৩) এ বধণ িত িদ্ধধত অনুসরণ কধরবত হইবব এবাং অধেবর্াগ প্রমাধণত 

হইবল ধতরস্কার অবিক্ষা গুরুতর দণ্ড আবরাি কধরবত হইবব। 

৫৮।   গুরুতর দবণ্ডর পক্ষবত্র তদবির কার্ িপ্রণালী।- (১) পর্বক্ষবত্র পকান কম িিারীর ধবরুবদ্ধ এই প্রধবিানমালার 

অিীবন পকান কার্ িিারা সূিনা কধরবত হইবব এবাং কর্তিিক্ষ অধেমত পিাষণ কবরন পর্, অধেবর্াগ প্রমাধণত হইবল 

গুরুতর দণ্ড আবরাি করা প্রবয়াজন হইবব, পসইবক্ষবত্র কর্তিিক্ষ 

(ক) অধেবর্াগনামা প্রণয়ন কধরববন এবাং প্রস্তাধবত দবণ্ডর ধবষয় উহাবত উবিি কধরববন, এবাং পর্ সকল 

অধেবর্াবগর ধেধত্তবত অধেবর্াগনামাটি প্রণীত হইয়াবে উহার ধববরণ এবাং কর্তিিক্ষ আবদশ প্রদাবনর সমবয় অন্য 

পর্ সকল ঘটনা ধবববিনা কধরবার ইচ্ছা পিাষণ কবরন তাহাও কম িিারীবক অবধহত কধরববন; 
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সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

(ি) অধেযুক্ত ব্যধক্তবক অধেবর্াগনামা অবধহত করার ির ১০ (দশ) কার্ িধদববসর মবধ্য ধতধন তাহার 

আত্মিক্ষ সমর্ িবন ধলধিত ধববৃধত পিশ কধরববন এবাং প্রস্তাধবত দণ্ড পকন তাহার উির আবরাি করা হইবব না 

তৎসম্পবকি কারণ দশ িাইবত বধলববন এবাং ধতধন ব্যধক্তগতোবব শুনাধনর ইচ্ছা পিাষণ কবরন ধক না তাহাও উবিি 

কধরববন ; 

তবব শতি র্াবক পর্, উধিধিত পময়াদ পশষ হইবার পূবব ি অধেযুক্ত ব্যধক্ত র্ধদ সময় বৃধদ্ধর জন্য আববদন কবরন, 

তাহা হইবল কর্তিিক্ষ তাহাবক তাহার ধলধিত ধববৃধত পিশ করার জন্য ১০ (দশ) কার্ িধদবস ির্ িি সময় ধদবত 

িাধরববন। 

(২)  পর্বক্ষবত্র অধেযুক্ত ব্যধক্ত উধিধিত বা বধি িত সমবয়র মবধ্য আত্মিক্ষ সমর্ িবনর জন্য ধববৃধত পিশ কবরন, 

পসইবক্ষবত্র কর্তিিক্ষ সাংধিষ্ট অধেবর্াগ সাংক্রাি অন্যান্য ধবষয়াধদর সাক্ষয প্রমাণসহ তাহার উক্ত জবাব ধবববিনা 

কধরববন এবাং অনুরূি ধবববিনার ির কর্তিিক্ষ র্ধদ অধেমত পিাষণ কবরন পর্ 

(ক) অধেযুক্ত ব্যধক্তর ধবরুবদ্ধ সূধিত কার্ িিারাটি অগ্রসর হইবার ির্ িাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইবল উক্ত 

অধেবর্াগ প্রতযাহার কধরববন এবাং তদনুসাবর উক্ত কার্ িিারা ধনষ্পধত্ত হইবব; 

(ি) অধেযুক্ত ব্যধক্তর ধবরুবদ্ধ সূধিত কার্ িিারাটি অগ্রসর হইবার ির্ িাপ্ত কারণ আবে, ধকন্তু তাহার অধেবর্াগ 

প্রমাধণত হইবল লঘু দণ্ড প্রদাবনর প্রবয়াজন হইবব, তাহা হইবল অধেযুক্ত ব্যধক্তবক ব্যধক্তগতোবব শুনাধনর 

সুবর্াগদান কধরয়া পর্ পকান লঘু দণ্ড প্রদান কধরবত িাধরববন অর্বা লঘু দণ্ড আবরাবির উবেবশ্য প্রধবধি ৫৭ এর 

অিীবন একজন তদি কম িকতিা ধনবয়াগ কধরয়া উক্ত প্রধবিাবন বধণ িত কার্ িপ্রণালী অনুসরণ কধরবত িাধরববন; এবাং 

(গ) উক্ত কার্ িিারায় অধেযুক্ত ব্যধক্তর উির গুরু দণ্ড আবরাবির জন্য ির্ িাপ্ত কারণ আবে, তাহা হইবল 

অধেবর্াগ তদবির জন্য অধেযুক্ত ব্যধক্তর িদমর্ িাদার ধনবে নবহন এমন একজন তদি কম িিারী বা একটি তদি 

পবাড ি ধনবয়াগ কধরববন। 

(৩)  পর্বক্ষবত্র অধেযুক্ত ব্যধক্ত ধনি িাধরত বা বধি িত সমবয়র মবধ্য তাহার আত্মিক্ষ সমর্ িবনর জন্য ধলধিত ধববৃধত 

পিশ না কবরন, পসইবক্ষবত্র কর্তিিক্ষ ধনি িাধরত সময়সীমা বা বধি িত সময় পশষ হওয়ার তাধরি হইবত ১০ (দশ) 

কার্ িধদববসর মবধ্য অধেবর্াগনামায় বধণ িত অধেবর্াগ তদবির জন্য অধেযুক্ত ব্যধক্তর িদমর্ িাদার ধনবে নবহন 

এমন একজন তদি কম িিারী বা ধতনজন কম িিারীর সমিবয় একটি তদি পবাড ি ধনবয়াগ কধরববন।   

(৪)  তদিকারী কম িিারী বা, পক্ষত্র ধববশবষ, তদি পবাড ি তদবির আবদশ প্রাধপ্তর তাধরি হইবত ১০ (দশ) কার্ ি 

ধদববসর মবধ্য তদবির কাজ শুরু কধরববন এবাং প্রধবধি ৫৯ এ বধণ িত িদ্ধধত অনুসাবর তদি িধরিালনা কধরববন 

এবাং তদিকারী কম িিারী বা তদি পবাড ি কর্তিিবক্ষর ধনকট  তাহার বা উহার তদি প্রধতববদন পিশ কধরববন । 

(৫)  তদিকারী কম িিারী বা তদি পবাবড ির তদি প্রধতববদন প্রাধপ্তর ির কর্তিিক্ষ প্রধতববদনটি ধবববিনা কধরববন 

এবাং উক্ত অধেবর্াবগর উির উহার ধসদ্ধাি ধলধিবদ্ধ কধরববন; এবাং অধেযুক্ত ব্যধক্তবক উক্ত প্রধতববদবনর 

কধিসহ ধসদ্ধািটি জানাইববন। 
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(৬)  কর্তিিক্ষ র্ধদ উি-প্রধবধি (৫) পমাতাববক গুরু দণ্ড আবরাবির ধসদ্ধাি গ্রহণ কবরন, তবব প্রস্তাধবত দণ্ড 

অধেযুক্ত ব্যধক্তর প্রধত পকন আবরাি করা হইবব না তৎসম্পবকি সাত কার্ িধদববসর মবধ্য তাহাবক কারণ 

দশ িাইবার ধনবদ িশ ধদববন। 

(৭)  অধেযুক্ত ব্যধক্ত উি-প্রধবধি (৬)-এ বধণ িত সময়সীমার মবধ্য পকান কারণ দশ িাইবল তাহা ধবববিনাপূব িক 

কর্তিিক্ষ উক্ত কার্ িিারার উির চূিাি ধসদ্ধাি গ্রহণ কধরববন এবাং অধেযুক্ত ব্যধক্তবক উহা অবধহত কধরববন। 

(৮)  এই প্রধবিাবনর অিীবন তদি কার্ িিারায় ির্ িাপ্ত সাক্ষয-প্রমাণ ধলধিবদ্ধ র্াধকবত হইবব, এবাং পর্বক্ষবত্র পকান 

তদি কম িিারী বা তদি পবাড ি ধনযুক্ত করা হয়; পসইবক্ষবত্র উক্ত কম িিারী বা পবাবড ির তদি প্রধতববদবন উধিধিত 

মতামবতর স্বিক্ষ র্র্ার্র্ যুধক্ত ও কারণ র্াধকবত হইবব। 

(৯)  এইরূি সকল তদি কার্ িিারা পগািনীয় বধলয়া গণ্য হইবব। 

৫৯।   তদি কম িকতিা কর্তিক অনুসরণীয় কার্ িপ্রণালী।(১) তদি কম িিারী প্রধতধদন সাংধিষ্ট ধবষবয় শুনানী 

অনুষ্ঠান কধরববন এবাং কারণ ধলধিবদ্ধ না কধরয়া উক্ত শুনানী মূলতবী রাধিববন না। 

(২)  এই প্রধবিাবনর অিীবন িধরিাধলত তদবির পক্ষবত্র, তদিকারী কম িিারী কর্তিক অনুধষ্ঠতব্য অনুরূি তদবি পসই 

সকল অধেবর্াগ সম্পবকি পমৌধিক সাবক্ষযর শুনাধনও ধলধিবদ্ধ করা হইবব এবাং অধেবর্াবগর ব্যািাবর প্রাসধঙ্গক 

বা গুরুত্বপূণ ি দাধলধলক সাক্ষয ধবববধিত হইবব। অধেযুক্ত ব্যধক্ত তাহার প্রধতিবক্ষর সাক্ষীগণবক পজরা কধরবার 

এবাং ব্যধক্তগতোবব সাক্ষয প্রদান কধরবার এবাং তাহার িক্ষ সমর্ িন কধরবার জন্য পকান সাক্ষীগণবক তলব 

কধরবার অধিকারী হইববন। অধেবর্াবগর সমর্ িবন উক্ত ধবষয় উিস্থািনকারী ব্যধক্ত ও অধেযুক্ত ব্যধক্ত এবাং 

তাহার সমর্ িনকারী সাক্ষীগণবক পজরা কধরবার অধিকারী হইববন। অধেযুক্ত ব্যধক্ত প্রাসাংধগক নধর্িবত্রর জন্য 

অনুবরাি কধরবত িধরববন; তবব তাহাবক নধর্র পটাকার অাংশ পকান প্রকাবরই পদধিবত পদওয়া হইবব না। 

অধেযুক্ত ব্যধক্তবক পর্ ধলধিত ধববৃধত প্রদাবনর ধনবদ িশ পদওয়া হইবব, ধতধন তাহা ধলধিয়া উহাবত স্বাক্ষর 

কধরববন। র্ধদ অধেযুক্ত ব্যধক্ত উহা স্বাক্ষর কধরবত অস্বীকার কবরন তাহা হইবল তদিকারী কম িিারী ঐ ধবষয়টি 

ধলধিবদ্ধ কধরয়া রাধিববন। 

(৩)  তদিকারী কম িিারী, কারণ ধলধিবদ্ধ কধরয়া পকান ধনধদ িষ্ট সাক্ষীবক বা পকান ধনধদ িষ্ট সাক্ষয তলব কধরবত বা 

গ্রহণ কধরবত অস্বীকার কধরবত িাবরন। 

(৪)  কর্তিিক্ষ অধেবর্াবগর সমর্ িবন তদিকারী কম িিারীর ধনকট ধবষয়টি উিস্থািবনর জন্য পর্ পকান ব্যধক্তবক 

মবনানীত কধরবত িাবরন। 

(৫)  তদিকারী কম িিারী র্ধদ এই মবম ি সন্তুষ্ট হন পর্, অধেযুক্ত ব্যধক্ত তদবির অগ্রগধতবত বািা প্রদান বা বািা 

প্রদাবনর পিষ্টা কধরবতবেন, তাহা হইবল অধেযুক্ত ব্যধক্তবক সতকি কধরয়া ধদববন; এবাং ইহার িরও র্ধদ পদধিবত 

িান পর্, অধেযুক্ত ব্যধক্ত তাহা অমান্য কধরয়া কাজ কধরবতবেন, তাহা হইবল ধতধন পসই মবম ি তাহার ধসদ্ধাি 

ধলধিবদ্ধ কধরববন এবাং ন্যায় ধবিাবরর জন্য ধতধন পর্ িদ্ধধত সবব িাত্তম বধলয়া মবন কবরন পসই িদ্ধধতবত উক্ত 

তদি সমাপ্ত কধরববন। 
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(৬)  তদিকারী কম িিারী র্ধদ এই মবম ি সন্তুষ্ট হন পর্, অধেযুক্ত ব্যধক্তর আিরণ তাঁহার কার্ িালবয়র জন্য 

অবমাননাকর, তাহা হইবল ধতধন তৎসম্পধকিত প্রাসধঙ্গক ঘটনাবলী ও িধরধস্থধত ধলধিবদ্ধ কধরববন এবাং ধবষয়টি 

কর্তিিক্ষবক অবধহত কধরববন। অতঃির কর্তিিক্ষ উিযুক্ত ধবববিনা কধরবল প্রধবধি ৫৩ (ি) পমাতাববক অধেযুক্ত 

ব্যধক্তর ধবরুবদ্ধ পৃর্কোবব কার্ িিারা সূিনা কধরবত িাবরন। 

(৭)  তদিকারী কম িিারী তদি সমাধপ্তর ির ১০ (দশ) কার্ িধদববসর মবধ্য তাঁহার তদবির ফলাফল প্রধতববদন 

আকাবর পিশ কধরববন। 

(৮)  অধেযুক্ত ব্যধক্ত পদাষী বা ধনবদ িাষ ধকনা তাহা উবিিপূব িক তদিকারী কম িিারী প্রধতটি অধেবর্াবগর উির 

স্বীয় ধসদ্ধাি প্রদান কধরববন, তবব শাধস্ত বা অন্য ধকছু সম্পবকি পকান সুিাধরশ কধরববন না। 

(৯)  কর্তিিক্ষ পকান ধবষবয় উিযুক্ত বধলয়া মবন কধরবল, এই প্রধবিানমালার অিীবন একজন তদিকারী কম িিারী 

ধনবয়াগ কধরবার িধরববতি একাধিক ব্যধক্তর সমিবয় একটি তদি পবাড ি ধনবয়াগ কধরবত িাধরববন, এবাং পর্ পর্ 

পক্ষবত্র অনুরূি পকান তদি পবাড ি ধনবয়াগ করা হয়, পসই পসই পক্ষবত্র এই প্রধবিাবন তদিকারী কম িিারীর িধরববতি 

তদিববাড ি উবিি রধহয়াবে বধলয়া গণ্য হইবব। 

(১০)  উি-প্রধবধি (৯) এর অিীবন ধনযুক্ত পবাবড ির পকান একজন সদবের অনুিধস্থধতর কারবণ উহার পকান 

কার্ িক্রম বা ধসদ্ধাি বাধতল প্রধতিন্ন হইবব না, ধকাংবা তৎসম্পবকি পকান প্রশ্ন উত্থািন করা র্াইবব না। 

৬০।   সামধয়ক বরিাস্ত।(১)  প্রধবধি ৫৪ এর অিীবন পকান কম িিারীর ধবরুবদ্ধ পকান অধেবর্াবগর দাবয় গুরু দণ্ড 

প্রদাবনর সম্ভাবনা র্াধকবল, কর্তিিক্ষ প্রবয়াজনীয় বা সমীিীন মবন কধরবল তাহাবক সামধয়কোবব বরিাস্ত কধরবত 

িাধরববনঃ 

তবব শতি র্াবক পর্, কর্তিিক্ষ অধিকতর সমীিীন মবন কধরবল, এইরূি কম িিারীবক সামধয়কোবব বরিাস্ত 

কধরবার িধরববতি ধলধিত আবদশ বারা, উক্ত আবদবশ উধিধিত তাধরি হইবত, তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাবিবক্ষ, 

তাহাবক ছুটিবত র্াইবার জন্য ধনবদ িশ ধদবত িাধরববন। 

(২)  পর্বক্ষবত্র পকান কম িিারীর প্রধত আবরাধিত িাকুরী হইবত বরিাস্ত বা অিসারবণর দণ্ড পকান আদালবতর 

ধসদ্ধাি বারা বা উহার ফবল বাধতল বা অকার্ িকর বধলয়া পঘাধষত হয় এবাং কর্তিিক্ষ, ধবষয়টির িধরধস্থধত 

ধবববিনার ির, মূলত পর্ অধেবর্াবগর ধেধত্তবত তাহাবক বরিাস্ত বা অিসারবণর দণ্ড পদওয়া হইয়াধেল পসই 

ব্যািাবর, তাহার ধবরুবদ্ধ আরও তদি কার্ ি িালাইবার ধসদ্ধাি গ্রহণ কবরন, পসইবক্ষবত্র উক্ত বরিাস্ত বা 

অিসারবণর দণ্ড আবরাবির মূল আবদবশর তাধরি হইবত উক্ত কম িিারী সামধয়কোবব বরিাস্ত হইয়াবেন বধলয়া 

গণ্য হইবব এবাং িরবতী আবদশ না পদওয়া ির্ িি ধতধন সামধয়কোবব বরিাস্ত র্াধকববন। 

(৪)  পকান কম িিারী সামধয়কোবব বরিাস্ত র্াধকবার সমবয় সরকারী ধবধি অনুসরক্ণ কর্তসেক্ের রসদ্ধোয অনুসোক্র 

পিারাধক োতা িাইববন। 

(৫)  ঋণ বা পফৌজদারী অিরাবির দাবয় কারাগাবর পসািদ ি (‘‘কারাগাবর পসািদ ি’’ অবর্ ি আদালবতর “পহফাজবত’’ 

রধক্ষত ব্যধক্তগণও অিভু িক্ত বধলয়া গণ্য হইববন) কম িিারীবক পগ্রফতাবরর তাধরি হইবত সামধয়কোবব বরিাস্ত 
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বধলয়া গণ্য হইবব এবাং তাহার ধবরুবদ্ধ কর্তসেে আবশ্যক েক্  কররক্ল প্রধবিানমালার অিীন েদক্েে েহণ 

কররক্ত েোররক্ব । 

৬১।  পনব িহাল।(১) র্ধদ প্রধবধি ৫৬ (১) (ক) পমাতাববক ছুটিবত পপ্রধরত পকান কম িিারীবক বরিাস্ত, অিসারণ 

বা িদাবনত করা না হইয়া র্াবক, তবব তাহাবক িাকুরীবত পনব িহাল করা হইবব, অর্বা পক্ষত্র ধববশবষ তাহাবক 

তাহার িদমর্ িাদায় আসীন বা সমিদমর্ িাদা প্রদান করা হইবব এবাং ঐ ছুটিকালীন ধতধন পূণ ি পবতবন কতিব্যরত 

ধেবলন বধলয়া গণ্য করা হইবব। 

(২)  সামধয়কোবব বরিাবস্তর ির পনব িহাবলর ধবষয় এই প্রধবিানমালা বারা ধনয়ধন্ত্রত হইবব। 

৬২।   পফৌজদাধর মামলা, ইতযাধদবত আটক কম িিারী।(১) ঋণ বো টফৌিদোরী অেরোক্ির দোক্য় টকো  কে সর্োরী 

কোরোগোক্র টসোেদ স হওয়োর কোরক্ণ কতসব্য হইক্ত অনুেরস্থত থোরকক্ল, তোহোর রবরুক্দ্ধ আ ীত উক্ত েোেলোর 

েররসেোরপ্ত  ো হওয়ো েয সয এইরূে অনুেরস্থতকোক্লর িন্য রতর  টকো  টবত , ছুটিকোলী  টবত  বো টকো  ভোতো 

(টখোরোকী ভোতো ব্যতীত) েোইক্ব   ো এবং তোহোর প্রোপ্য টবত  ও অন্যোন্য ভোতোরদ েোেলো র ষ্পরত্তর ের সেন্বয় 

সোি  করো হইক্ব। 

(২) উক্তরূে অেরোক্ির দোক্য় অেরোিী কে সর্োরী অেরোি হইক্ত খোলোস েোইক্ল অথবো ঋক্ণর দোক্য় কোরোবরক্ণর 

টেক্ে, উক্ত দোয় তোহোর র য়ন্ত্রণবরহ সভূত েরররস্থরতর কোরক্ণ উদ্ভব হইয়োক্ছ বরলয়ো প্রেোরণত হইক্ল, সোিোরণত 

তোহোর প্রোপ্য টবত  ভোতোরদর েোকো সম্পূণ সরূক্ে প্রদো  করো হইক্ব এবং তোহোর অনুেরস্থরতকোক্ল রতর  কতসব্যরত 

রছক্ল  বরলয়ো গণ্য হইক্ব।ধকন্তু আবদশদানকারী কর্তিিক্ষ তদনুর্ায়ী ধনবদ িশ প্রদান না কধরবল এইরূি গণ্য করা 

হইবব না। 

৬৩।   অন্য টকো  প্ররতষ্ঠোক্  টপ্রর্ক্ণ কে সরত কে সর্োরীর রবরুক্দ্ধ তদক্যর েদ্ধরত।(১) ইনধিটিউবটর পকান 

কম িিারী পপ্রষবণ অন্য পকান প্রধতষ্ঠাবন কম িরত র্াধকবল তাহার ধবরুবদ্ধ অধেবর্াগ দাবয়র, তাহাবক সামধয়ক 

বরিাস্ত এবাং অধেবর্াবগর ব্যািাবর তদি কধরবার ক্ষমতা উক্ত প্রধতষ্ঠাবনর র্াধকবব এবাং পপ্রষবণর শবতি ধেন্ন 

ধবিান না র্াধকবল এই ব্যািাবর উক্ত প্রধতষ্ঠাবনর পক্ষবত্রও প্রবর্াজয িদ্ধধত অনুসরণ করা র্াইবব; 

তবব শতি র্াবক পর্, পর্ িধরধস্থধতবত তাহার ধবরুবদ্ধ অধেবর্াগ দাবয়র করা হইয়াবে অর্বা তাহাবক সামধয়ক 

বরিাস্ত করা হইয়াবে তাহা উক্ত প্রধতষ্ঠান ইনধিটিউটবক অবধহত কধরবব।  

(২) উি-প্রধবধি (১) এর ধবিান মবত তাহার ধবরুবদ্ধ িধরিাধলত তদবির ফলাফবলর আবলাবক র্ধদ উক্ত প্রধতষ্ঠান 

মবন কবর পর্, এই প্রধবিানমালায় বধণ িত পকান দণ্ড তাহার উির আবরাধিত হওয়া উধিৎ, তাহা হইবল উক্ত 

প্রধতষ্ঠান অধেবর্াগ ও তদবির কার্ ি ধববরণী ইনধিটিউবটর ধনকট িাঠাইবব এবাং পসই অনুসাবর ইনধিটিউবটর 

উিযুক্ত কর্তিিক্ষ উহার ধবববিনা মবত প্রবয়াজনীয় দণ্ড আবরাি বা অন্যধবি র্র্ার্র্ আবদশ প্রদান কধরবব। 

(৩) ইনধিটিউবটর উিযুক্ত কর্তিিক্ষ এই প্রধবিাবনর অিীবন উক্ত প্রধতষ্ঠান কর্তিক পপ্রধরত তদবির পরকড িসমূবহর 

ধেধত্তবত পর্ পকান আবদশ প্রদান কধরবত িাধরবব অর্বা প্রবয়াজন মবন কধরবল পকান সুধনধদ িষ্ট ধবষবয় পূনঃতদি 

কধরবার জন্য উক্ত প্রধতষ্ঠানবক অনুবরাি কধরবত বা পকান দণ্ড আবরাি কধরবত বা অধেযুক্ত ব্যধক্তবক অধেবর্াগ 

পর্বক অব্যাহধত ধদবত িাধরবব এবাং এইরূি অনুবরাি বা আবদশ অধবলবম্ব উক্ত প্রধতষ্ঠানবক অবধহত কধরবব। 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

৬৪।   আবদবশর ধবরুবদ্ধ আিীল।(১) টকো  কে সর্োরী উেযুক্ত কর্তসেে কর্তসক সোিোরণ বো রবক্ির্ আক্দিবক্ল 

র ি সোররত কর্তসেক্ের র কে অথবো, টযক্েক্ে অনুরূে টকো  কর্তসেে র ি সোররত  োই, টসক্েক্ে টয আক্দিদো কোরী 

কর্তসেক্ের আক্দক্ির রবরুক্দ্ধ আেীক্লর প্রস্তোব করো হইক্ব, রতর  টয কর্তসেক্ের অব্যবরহত অিস্ত  তোহোর র কে, 

অথবো টযক্েক্ে র ক্য়োগকোরী কর্তসেক্ের অিস্ত  টকো  কর্তসেে আক্দিদো  কররয়োক্ছ , টসক্েক্ে র ক্য়োগকোরী 

কর্তসেক্ের র কে আেীল কররক্ত েোররক্ব । 

(২) আেীল কর্তসেে র ক্নোক্ত রবর্য়সমূহ রবক্বর্ ো কররক্ব, যথো- 

(ক) এই প্ররবিো েোলোর র ি সোররত েদ্ধরত েোল  করো হইয়োক্ছ রক  ো,  ো হইয়ো থোরকক্ল উহোর কোরক্ণ ন্যোয় 

রবর্োর হোর  হইয়োক্ছ রক  ো; 

(খ) অরভক্যোগসমূক্হর উের প্রদত্ত রসদ্ধোয সঠিক ও ন্যোয়সংগত রক  ো; 

(গ) আক্রোরেত দণ্ড েোেোরতররক্ত, েয সোপ্ত বো অেয সোপ্ত রক  ো। 

(৩) আেীল কর্তসেে টযরূে উেযুক্ত বরলয়ো রবক্বর্ ো কররক্ব টসই আক্দি প্রদো  কররক্ব ।  

৬৫।   পু রব সক্বর্ ো (Review)।(১) আক্দিদো কোরী স্বীয় উক্যোক্গ বো ইনধিটিউবটর পকান কম িিারী এই 

প্রধবিানমালার অিীট  প্রদত্ত পকান আবদশ বারা সাংক্ষুদ্ধ হইবল ধতধন এই আবদশ পু রব সক্বর্ োর িন্য সংরিষ্ে 

কে সর্োরী বো আেীল রবক্বর্ োকোরী কর্তসেক্ের র কে আক্বদ  কররক্ত েোররক্ব । 

(২) আক্বদ কোরী টযই আক্দি দ্বোরো সংক্ষুদ্ধ হইয়োক্ছ  টসই আক্দি তোহোক্ক অবরহত কররবোর তোররখ হইক্ত 

রত  েোক্সর েক্ধ্য পু রব সক্বর্ োর আববদন পিশ না কধরবল উহা গ্রহণ করা হইবব না।  

 

তবব শতি র্াবক পর্, আববদনকারী কর্তিক সময়মত আববদন পিশ কধরবত না েোররক্ল, স্বিবক্ষ র্বর্ষ্ঠ কারণ 

প্রদি স  কররক্ত সেথ স হইক্ল তোেোরদ েররেোিসক্  উধিধিত সময়সীমা উত্তীণ ি হইবার ের অ রিক ধতন মাবসর 

মবধ্য পু রব সক্বর্ োর আববদন গ্রহণ কধরবত িাধরবব । 

(৩) পু রব সক্বর্ োর আববদন িাইবার ির কর্তিিক্ষ পর্ইরূি উিযুক্ত ধবববিনা কধরবব পসইরূি আবদশ প্রদো  

কধরবত িাধরবব । 

৬৬।    আদালবত ধবিারািীন কার্ িিারা।(১) পকান কম িিারীর ধবরুবদ্ধ পকান আদালবত একই ধবষবয়র উির 

পফৌজদাধর মামলা বা আইনগত কার্ িিারা ধবিারািীন র্াধকবল, তাহার ধবরুবদ্ধ ধবোগীয় মামলা ধনষ্পধত্তর ব্যািাবর 

পকান বািা র্াধকবব না।  

(২) পকান কম িিারী এই প্ররবিো েোলোয় বধণ িত পকান অিরাি ব্যতীত অন্য পকান অিরাবির দাবয় পকান আদালত 

কর্তিক পদাষী সাব্যস্ত হইবল, এইরূবি সাজাপ্রাপ্ত উক্ত কম িিারীবক এই প্রধবিানমালার অিীবন শাধস্ত প্রদান করা 

হইবব ধক না কর্তিিক্ষ তাহা ধস্থর কধরববন। 

(৩) কর্তিিক্ষ এই প্রধবিানমালার অিীবন তাহাবক শাধস্ত প্রদাবনর ধসদ্ধাি গ্রহণ কধরবল, ধবষয়টির িধরধস্থধতবত 

পর্রূি উিযুক্ত বধলয়া ধবববিনা কবরন পসইরূি দণ্ড প্রদান কধরবত িাধরববন এবাং এইরূি দণ্ড প্রদাবনর জন্য পকান 
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সম্পধকিত  
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২০২১-২২ 

কার্ িিারা সূিনা করার প্রবয়াজন হইবব না এবাং প্রস্তাধবত দবণ্ডর ধবরুবদ্ধ কারণ দশ িাইবার জন্যও ঐ কম িিারীবক 

পকান সুবর্াগ পদওয়ার প্রবয়াজন হইবব না। 

(৪)  কর্তিিক্ষ উি-প্রধবধি (৩) এর অিীবন উক্ত কম িিারীর উির পকান দণ্ড আবরাি না কধরবার ধসদ্ধাি গ্রহণ 

কধরবল, পর্বক্ষবত্র তাঁহাবক িাকুরীবত পনব িহাল বা বহাল রািার ধসদ্ধাি হইবতবে পসইবক্ষবত্র িষ িদ এর অনুবমাদন 

গ্রহণ কধরবত হইবব। 

অষ্টম অধ্যায় 

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুধবিা 

৬৭।   েধবষ্য তহধবল।(১) ই রিটিউে উহোর কে সর্োরীগক্ণর িন্য বোংলোক্দি ই রিটিউে অব কযোরেেোল 

েোক্কসে কে সর্োরী (অংি প্রদোয়ক) ভরবষ্যৎ তহরবল  োক্ে একটি তহরবল গঠ  কররক্ব, যোহোক্ত প্রক্তযক কে সর্োরী 

ই রিটিউে কর্তসক সেয় সেয় র ি সোররত হোক্র র্াঁদো প্রদো  কররক্ব এবং এই তহরবল সংক্রোয যোবতীয় রবর্ক্য় 

সরকোর কর্তসক প্রণীত Contributory Provident Fund Rules, ১৯৭৯ প্রক্য়োি ীয় 

অরভক্যোি সহ প্রক্যোিয হইক্ব। 

(২) উে-প্ররবরি (১) এর রবিো  সক্েও, এই প্ররবিো েোলো প্রবতসক্ র অব্যবরহত পুক্ব স রবযেো  অংি প্রদোয়ক 

ভরবষ্যৎ তহরবল, অতঃের উক্ত তহরবল বরলয়ো উরেরখত, এই প্ররবিো েোলোর অিীক্  গঠিত হইয়োক্ছ বরলয়ো গণ্য 

হইক্ব এবং উক্ত তহরবক্ল উক্তরূে প্রবতসক্ র পূক্ব স র্াঁদো প্রদো  ও উহো হইক্ত গৃহীত অরেে প্রদো সহ গৃহীত 

যোবতীয় কোয সক্রে এই প্ররবিো েোলোর অিীক্  গৃহীত হইয়োক্ছ বরলয়ো গণ্য হইক্ব।  

৬৮।    আনুবতাধষক।(১) র ক্নোক্ত টযক্কো  কে সর্োরী আনুক্তোরর্ক েোইক্ব , যথোঃ- 

      (ক) রযর  ইন্সটিটিউক্ে কেেক্ে রত  বৎসর অব্যোহতভোক্ব র্োকুরী কররয়োক্ছ  এবং িোরস্ত স্বরূে র্োকুরী 

হইক্ত বরখোস্ত বো অেসোররত হ   োই বো যোহোর র্োকুরীর অবসো   েোক্ ো হয়  োই; 

      (খ) কেেক্ে রত  বৎসর র্োকুরী কররবোর ের রযর  কর্তসেক্ের অনুেরতসহ র্োকুরী হইক্ত েদতযোগ বো 

র্োকুরী তযোগ কররযোক্ছ ; 

      (গ) রত  বৎসর পূণ স হওয়োর পূক্ব স র নরূে কোরক্ণ টয কে সর্োরীর র্োকুরীর অবসো  হইয়োক্ছ; যথোঃ- 

      (অ) রতর  টয েক্দ র যুক্ত ররহয়োক্ছ  টসই েদ রবলুপ্ত হইয়োক্ছ অথবো েদসংখ্যো হ্রোক্সর কোরক্ণ  রতর  

র্োকুরী হইক্ত ছাঁেোই  হইয়োক্ছ ; 

      (আ) সম্পূণ স বো আংরিক অসেথ সতোর কোরক্ণ তোহোক্ক র্োকুরী হইক্ত বরখোস্ত বো অেসোররত করো হইয়োক্ছ; 

অথবো 

      (ই) র্োকুরীরত থোকোকোক্ল রতর  মৃত্যযবরণ কররয়োক্ছ । 
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২০২১-২২ 

(২)  টকো  কে সর্োরীক্ক তোহোর র্োকুরীর প্রক্তযক পূণ স বৎসর বো উহোর আংরিক বৎসক্রর টেক্ে একিত রবি 

কে সরদবস বো তদূর্ধ্স টকো  সেক্য়র র্োকুরীর িন্য দুই েোক্সর মূল টবতক্ র সেেররেোণ হোক্র আনুক্তোরর্ক প্রদো  

করো হইক্ব।  

(৩) সব সক্ির্ গৃহীত টবত  আনুক্তোরর্ক গণ োর মূল রভরত্ত হইক্ব। 

(৪) টকো  কে সর্োরীর মৃত্যযর কোরক্ণ আনুক্তোরর্ক প্রোপ্য হইক্ল যোহোক্ত তোহোর েক্ ো ীত ব্যরক্ত বো ব্যরক্তগণ 

উহো েোইবোর অরিকোরী হ  তজ্জন্য প্রক্তযক কে সর্োরী কর্তসেে কর্তসক র ি সোররত ফরক্ে বো র্োকুররর বৃত্তোয বরহক্ত 

এক বো একোরিক ব্যরক্তক্ক েক্ ো য়  দো  কররক্ব  যোহো কর্তসেে   সংরেণ কররক্ব । 

(৫) টকো  কে সর্োরী উে-প্ররবরি (৪) অনুযোয়ী একোরিক ব্যরক্তক্ক েক্ ো য়  দো  কররক্ল, েক্ ো য় েক্ে 

তোহোরদগক্ক প্রক্দয় অংি এইরূক্ে উক্েখ কররক্ব  টয  আনুক্তোরর্ক্কর সম্পূণ স েোকো উহোক্ত অযর্ভ সক্ত হয় এবং 

যরদ এইরূে উক্েখ করো  ো হয় তক্ব েোকোর েররেো  সেো  অংক্ি ভোগ করো হইক্ব। 

(৬) টকো  কে সর্োরী টয টকো  সেক্য় রলরখত ট োটিি দ্বোরো উক্ত েক্ ো য় েে বোরতল কররক্ত েোক্র  এবং 

এইরূে বোরতল কররক্ল, রতর  উক্ত ট োটিক্ির সরহত উে-প্ররবরি (৪) ও (৫) এর রবিো  অনুসোক্র একটি  ত্য  

েক্ ো য় েে িেো রদক্ব । 

(৭) টকো  কে সর্োরী েক্ ো য় েে িেো  ো রদক্য় মৃত্যযবরণ কররক্ল, তোহোর আনুক্তোরর্ক এর েোকো 

উত্তরোরিকোর প্রেোণেক্ের রভরত্তক্ত তোহোর ববি ওয়োররি ও ওয়োররিগণক্ক প্রদো  করো হইক্ব। 

৬৯।    অবসর গ্রহণ, ইতযাধদ।ই রিটিউক্ের কে সর্োরীক্দর অবসক্রর বয়সসীেো ৫৯ বছর।  

৭০।   িাকুরী অবসান, িাকুরী হইবত অিসারণ, ইতযাধদ।(১) উিযুক্ত কর্তিিক্ষ পকান কারণ প্রদশ িন কধরয়া 

এবাং ১ (এক) মাবসর পনাটিশ প্রদান কধরয়া অর্বা উক্ত পনাটিবশর িধরববতি ১ (এক) মাবসর পবতন প্রদান কধরয়া, 

পকান ধশক্ষানধববশর িাকুরীর অবসান ঘটাইবত িাধরববন এবাং ধশক্ষানধবশ তাহার িাকুরী অবসাবনর কারবণ 

পকান প্রকার ক্ষধতপূরণ িাইববন না। 

(২) এই প্রধবিানমালায় ধেন্নরূি র্াহা ধকছুই র্াকুক না পকন, উিযুক্ত কর্তিিক্ষ পকান কারণ দশ িাইয়া পকান 

কম িিারীবক ৯০(নববই) ধদবনর পনাটিশ দান কধরয়া অর্বা ৯০ (নববই) ধদবনর পবতন নগদ িধরবশাি কধরয়া 

তাহাবক িাকুরী হইবত অিসারণ কধরবত িাধরববন। 

৭১।   ইস্তফাদান, ইতযাধদ।(১) পকান কম িিারী উিযুক্ত কর্তিিবক্ষর ধনকট তাহার অধেপ্রায় উবিিপূব িক ৩ 

(ধতন) মাবসর ধলধিত পূব ি-পনাটিশ প্রদান না কধরয়া তাহার িাকুরী তযাগ কধরবত বা িাকুরী হইবত ধবরত র্াধকবত 

িাধরববন না, এবাং এইরূি পনাটিশ প্রদাবন ব্যর্ িতার পক্ষবত্র, ধতধন ইনধিটিউট পক তাঁহার ৩ (ধতন) মাবসর 

পবতবনর সমিধরমাণ টাকা ক্ষধতপূরণ ধহসাবব প্রদান কধরবত বাধ্য র্াধকববন। 
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(২) পকান ধশক্ষানধবশ তাহার অধেপ্রায় উবিিপূব িক ১ (এক) মাবসর ধলধিত পূব ি-পনাটিশ প্রদান না কধরয়া তাহার 

িাকুরী তযাগ কধরবত িাধরববন না, এবাং এইরূি পনাটিশ প্রদাবন ব্যর্ িতার পক্ষবত্র, ধতধন ইনধিটিউট পক তাঁহার ১ 

(এক) মাবসর পবতবনর সমিধরমাণ টাকা ক্ষধতপূরণ ধহসাবব প্রদান কধরবত বাধ্য র্াধকববন। 

(৩) পর্ কম িিারীর ধবরুবদ্ধ শঙ্খলাজধনত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াবে ধতধন ইনধিটিউট এর িাকুরী হইবত ইস্তফাদান 

কধরবত িাধরববন নাঃ 

তবব শতি র্াবক পর্, িষ িদ পর্ইরূি উিযুক্ত বধলয়া ধবববিনা কধরববন পসইরূি শবতি ইস্তফা গ্রহণ বা পকান 

কম িিারীবক ইস্তফাদাবনর অনুমধত ধদবত িাধরববন। 

৭২।   েররর্োল ো ের্ সক্দর রবক্ির্ েেতো ।- এই প্ররবিো েোলোর টকো  রবিো  প্রক্য়োক্গ বো উহোর ব্যোখ্যোর ব্যোেোক্র 

টকো  অসুরবিো টদখো রদক্ল বো কে সর্োরীক্দর র্োকরর সংক্রোয টকো  রবর্ক্য় এই প্ররবিো েোলোয় টকো  রবিো   ো 

থোরকক্ল ইহো প্রক্য়োগ, ব্যোখ্যো বো রবর্ক্য় েররর্োল ো ের্ সদ প্রক্য়োি ীয় রসদ্ধোয রদক্ত েোররক্ব এবং উক্ত রসদ্ধোয 

চূড়োয হইক্ব। 

৭৩।    রধহতকরণ ও পহফাজত।- (১) এই প্রধবিানমালা প্রবতিবনর সবঙ্গ সবঙ্গ বাাংলাবদশ ইনধিটিউট অব 

কযাধিটাল মাবকিট এর কম িিারী িাকুরী প্রধবিানমালা, ২০১১ রধহত হইবব। 

(২) উক্ত রধহতকরণ সবিও- 

(ক) রধহতকৃত প্রধবিানমালার অিীনকৃত কাজকম ি, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্ িিারাসমূহ নবিোবব কৃত বা গৃহীত 

হইয়াবে বধলয়া গণ্য হইবব; 

(ি) রধহতকৃত প্রধবিানমালার অিীন পর্ই সকল ব্যবস্থা বা কার্ িিারাসমূহ অধনষ্পন্ন রধহয়াবে পসইগুধল এই 

প্রধবিানমালার ধবিান অনুর্ায়ী ধনষ্পধত্ত হইবব। 
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২০২১-২২ 

গববষণা এনডাউবমন্ট তহধবল িধরিালনা নীধতমালা 
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গববষণা এনডাউবমন্ট তহধবল নীধতমালা (সরকাধর পগবজটভুক্ত) 

 

পদবশর প ুঁধজবাজাবরর সুষ্ঠু উন্নয়ন নীধতমালা প্রণয়বনর জন্য আধর্ িক িাবত তথ্য উিাত্ত সাংগ্রহ, ধববিষণ ও 

গববষণা কার্ িক্রম পজারদার করা এবাং ধবআইধসএম এর প ুঁধজবাজার সাংক্রাি গববষণা কার্ িক্রম িধরিালনার 

লবক্ষয সরকার কর্তিক বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট গববষণা এনডাউবমন্ট তহধবল িধরিালনা 

নীধতমালা, ২০১৭ অনুবমাদন করা হবয়বে, র্া পগবজট আকাবর প্রকাধশত হবয়বে। উক্ত নীধতমালা ধনেরূিঃ 

 

বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট গববষণা এনডাউবমন্ট তহধবল িধরিালনা 

নীধতমালা, ২০১৭ 

 

প্রস্তাবনাঃ 

পর্বহতু পদবশর প ুঁধজবাজাবরর সুষ্ঠ ুউন্নয়ন নীধতমালা প্রণয়বনর জন্য আধর্ িক িাবত তথ্য উিাত্ত সাংগ্রহ, 

ধববিষণ ও গববষণা কার্ িক্রম পজারদার করা প্রবয়াজন; 

এবাং পর্বহতু বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট (ধবআইধসএম) এর প ুঁধজবাজার সাংক্রাি 

গববষণা কার্ িক্রম িধরিালনার লবক্ষয একটি তহধবল গঠন করা প্রবয়াজন; 

 এবাং পর্বহতু উক্ত তহধবল িধরিালনার জন্য একটি নীধতমালা প্রণয়ন করা সমীিীন ও প্রবয়াজন,  

পসবহতু এতবারা ধনেরুি নীধতমালা প্রণয়ন করা হইলঃ 

১। নীধতমালার নাম ও প্রবতিনঃ 

(১) এই নীধতমালা বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট গববষণা এনডাউবমন্ট তহধবল িধরিালনা 

নীধতমালা, ২০১৭ নাবম অধেধহত হইবব। 

(২) ইহা অধবলবম্ব কার্ িকর হইবব। 

২। সাংজ্ঞাঃ 

এই নীধতমালায় অন্য পকান ব্যাখ্যা না র্াধকবল  

(১) “তহধবল” অর্ ি অনুবচ্ছদ ৪ অনুর্ায়ী গঠিত বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট গববষণা 

এনডাউবমন্ট তহধবল; 

(২) “কধমটি” অর্ ি অনুবচ্ছদ ৭(২) অনুর্ায়ী গঠিত তহধবল িধরিালনা কধমটি 

(৩) “গববষক” অর্ ি গববষণা কাবজ ধনবয়াধজত ইন্সটিটিউবটর গববষক, অনুষদ সদে এবাং অন্যান্য কম িিারী; 
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(৪) “ইন্সটিটিউট” অর্ ি বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট 

৩। তহধববলর উবেশ্য ও বাস্তবায়ন পকৌশলঃ 

(১) অন্যান্য ধবষয়াবলীর মবধ্য তহধববলর মূখ্য উবেবশ্য হইবব ধনেরূিঃ 

(ক) প ুঁধজবাজার উন্নয়ন এবাং ইহার নীধতমালা সাংক্রাি ইন্সটিটিউবটর ধনজস্ব গববষণা কার্ িক্রম িধরিালনা 

পজারদার করা; 

(ি) এ িরবনর গববষণা কার্ িক্রম িধরিালনার জন্য সরকার, উন্নয়ন সহবর্াগী, সরকাধর প্রধতষ্ঠান, 

প ুঁধজবাজার সাংধিষ্ট সাংস্থা, পবসরকাধর প্রধতষ্ঠান এবাং একক ব্যাধক্ত হবত অনুদান প্রাধপ্তর মাধ্যবম 

(ক) এ উধিধিত কাজ পবগবান করা; এবাং 

(গ) প ুঁধজবাজার উন্নয়ন নীধত প্রণয়বন সহায়তা প্রদাবনর লবক্ষয িাধহদা পমাতাববক গববষণা কার্ িক্রম 

িধরিালনা। 

(২) অন্যান্য ধবষয়াবলীর মবধ্য এই নীধতমালার অিীন গৃহীতব্য কার্ িক্রম এবাং কার্ িক্রম সমূবহর বাস্তবায়ন 

পকৌশল হইবব ধনেরূিঃ 

(ক) ধবধেন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকাধর প্রধতষ্ঠাবনর সাবর্ আবলািনার মাধ্যবম প ুঁধজবাজার উন্নয়ন ও গববষণা 

কার্ িক্রম িধরিালনা নীধত সাংক্রাি গববষণার ধবষয়বস্তু ধনি িারণ এবাং সুষ্ঠুোবব বাস্তবায়ন করা;  

(ি) বাাংলাবদশ ধসধকউধরটিজ এন্ড এক্সবিঞ্জ কধমশন (ধবএসইধস) এর সাবর্ আবলািনার মাধ্যবম 

প ুঁধজবাজার উন্নয়ন ও নীধত সাংক্রাি গববষণার ধবষয়বস্তু ধনি িারণ এবাং গববষণা কার্ িক্রম গ্রহণ করা;  

(গ) ধবএসইধস কর্তিক ধনবধন্ধ্ত িক এক্সবিঞ্জ, পডধরবেটিেস এক্সবিঞ্জ, কবমাধডটিজ এক্সবিঞ্জ, 

ধসধকউধরটিজ ধডবিাধজটধর পকাম্পাধন, পসন্ট্রাল কাউন্টার িাটি িসহ প ুঁধজবাজার সাংধিষ্ট সকল 

এক্সবিঞ্জসমূবহর সাবর্ আবলািনার মাধ্যবম প ুঁধজবাজার সাংধিষ্ট গববষণা কার্ িক্রম ধনব িািন এবাং 

িধরিালনা করা; 

(ঘ) প ুঁধজবাজার উন্নয়বন আগ্রহী অন্যান্য প্রধতষ্ঠানসমূবহর সাবর্ আবলািনা কবর তাহাবদর ইধিত গববষণা 

কার্ িক্রম  ধনব িািন এবাং িধরিালনা করা;  

(ঙ) বাাংলাবদশ ও আিিজাধতক প ুঁধজবাজার কাঠাবমা, ব্যবস্থা, িদ্ধধত, গধতপ্রকৃধত এবাং িারা সম্পবকি 

গববষণা িধরিালনা করা;  

(ি) প ুঁধজবাজাবর নতুন ধসধকউধরটিজ উদ্ভাবন এবাং উক্ত ধসধকউধরটিজ সম্পবকি ধবধনবয়াগকারী এবাং 

বাজার মধ্যস্থতাকারীগণবক অবধহত করা সম্পধকিত গববষণা িধরিালনা করা;  

(ে) প ুঁধজবাজাবর জ্ঞান এবাং প্রযুধক্ত উন্নয়ন সম্পবকি জ্ঞাত হওয়া এবাং তা প্রবয়াবগর ব্যািাবর সুিাধরশ 

করা;  
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(জ) ধবধনবয়াগকারীগবণর ধবধনবয়াগ আিরণ ির্ িববক্ষণ এবাং প্রকৃত ধবধনবয়াগকারীবত রূিািবরর জন্য 

প্রবয়াজনীয় সুিাধরশ করা;  

(ঝ) প ুঁধজবাজার সাংধিষ্ট ধবিাধক্ষক এবাং আিজিাধতক নবঠক, সমবঝাতা স্মারক বা চুধক্তবত উিনীত 

হওয়ার জন্য সরকার বা সরকাধর সাংস্থাবক তথ্য সরবরাহকবল্প তথ্য এবাং উিাত্ত সাংগ্রহ করা;  

(ঞ) প ুঁধজবাজাবর নতুন প্রডাটস িালু করার উিবর্াধগতা, র্র্ার্ িতা এবাং িদ্ধধত সম্পবকি গববষণা 

কার্ িক্রম িধরিালনা করা;  

(ট) মধ্যস্থতাকারী প্রধতষ্ঠানসমূবহর আইন ও ধবধি িধরিালবন আগ্রহ বা অনীহা সম্পবকি তথ্য সাংগ্রহ, 

কারণ উদঘাটন এবাং এ সম্পবকি প্রধতধবিানমূলক ব্যবস্থার সুিাধরশ করা;  

(ঠ) প্রাধতষ্ঠাধনক সুশাসন এর অবস্থা ধনরূিন এবাং তা উত্তরবণর জন্য গববষণা কার্ িক্রম িধরিালনা করা;  

(ড) ধশক্ষার সকল স্তবর প ুঁধজবাজার সাংধিষ্ট িাঠ্যক্রম নতরীকবল্প গববষণা কার্ িক্রম িধরিালনা করা;  

(ঢ) প ুঁধজবাজাবর মধ্যস্থতাকারী প্রধতষ্ঠাবন কম িরত সকল কম িকতিা কম িিারীগবণর প ুঁধজবাজার সম্পধকিত 

তাধিক এবাং পিশাগত জ্ঞাবনর অবস্থা সম্পবকি তথ্য সাংগ্রহ এবাং তাবদর মানবন্নায়বনর জন্য 

প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থার সুিাধরশ করা;  

(ণ) প ুঁধজবাজাবরর সূিবকর অস্বাোধবক উঠা-নামার কারণ এবাং তা প্রধতধবিানকবল্প প্রবয়াজনীয় সুিাধরশ 

প্রদান;  

(ত) পদধশ এবাং ধববদধশ ধবধনবয়াগকারীগবণর জন্য গববষণা তথ্য সরবরাহ করা;  

(র্) প ুঁধজবাজার গববষণার ফলাফল নীধত ধনি িারক ও অন্যান্য সাংধিষ্ট ব্যধক্তববগ ির কাবে পিৌুঁবে পদয়ার 

লবক্ষয পসধমনার, সো ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

(দ) প ুঁধজবাজার উন্নয়ন সাংক্রাি ইন্সটিটিউবটর ধনজস্ব গববষণা কার্ িক্রম প্রণয়ন এবাং িধরিালনা;  

(ি) সরকার এবাং জাতীয় রাজস্ব পবাড ি এর ধবববিনার জন্য পকাম্পাধনসমূবহর কর সম্পধকিত প্রস্তাবনা;  

(ন) উন্নয়ন সহবর্াগী, ধবশ্বধবদ্যালয়, জাতীয় অন্যান্য প্রধশক্ষণ ইন্সটিটিউট, আঞ্চধলক, আিজিাধতক সমরূি 

প্রধতষ্ঠাবনর সাবর্ সহবর্াধগতার মাধ্যবম পর্ৌর্ গববষণা কার্ িক্রম িধরিালনা;  

(ি) ধনয়ধমতোবব প ুঁধজবাজার সম্পধকিত গববষণা জান িাল প্রকাশ;  

(ফ) গববষণা কার্ িক্রম িধরিালনার জন্য গববষকবদর মান উন্নয়বনর ধনধমবত্ত তাঁবদর উচ্চ ধশক্ষার ব্যয় 

ধনব িাবহর জন্য সহায়তা প্রদান;  
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(ব) আিজিাধতক সবম্মলবন অাংশগ্রহণ করার জন্য বা গববষণা অধেসন্দেি বা আটি িকযাল উিস্থািবনর 

ধনধমবত্ত গববষকগবণর ব্যয় ধনব িাবহর জন্য সহায়তা প্রদান। প্রবর্াজয পক্ষবত্র সরকার বা ঢাকা 

ধবশ্বধবদ্যালবয়র ধনয়ম অনুরসণ করা হইবব;  

(ে) ইন্সটিটিউবটর ধনজস্ব আবয়র নূযনতম শতকরা ২০ (ধবশ) োগ গববষণা এনডাউবমন্ট তহধববল 

স্থানাির; এবাং 

(ম) গববষণা কার্ িক্রবম সহায়ক ধহসাবব প্রবয়াজনীয় তথ্য-উিাত্ত সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ এবাং ব্যবস্থািনার জন্য 

িরি ধনব িাহ করা। 

৪। তহধবল গঠনঃ 

(১) এই নীধতমালা কার্ িকর হইবার ির বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট গববষণা এনডাউবমন্ট 

তহধবল নাবম একটি তহধবল র্াধকবব। 

(২) ধনেবধণ িত উৎস হইবত প্রাপ্ত অর্ ি সমিবয় তহধবল গঠিত হইবব- 

(ক) সরকার কর্তিক ধববশষোবব বরােকৃত তহধবল (Endowment Fund);  

(ি) উন্নয়ন সহবর্াগী কর্তিক এই উবেবশ্য প্রদত্ত অনুদান;  

(গ) ধবএসইধস এবাং ইহা কর্তিক ধনয়ধন্ত্রত এক্সবিঞ্জসমূহ ও প ুঁধজবাজার উন্নয়বন আগ্রহী ধনবন্ধ্নকৃত ব্যধক্ত, 

মধ্যস্থতাকারী প্রধতষ্ঠানসমূহ, পবসরকাধর সাংস্থা বা প্রধতষ্ঠান কর্তিক প্রদত্ত অনুদান;  

(ঘ) ধবএসইধস বা সরকার কর্তিক অনুবমাধদত অন্য পর্ পকান উৎস হবত প্রদত্ত অনুদান;  

(ঙ) ইন্সটিটিউবটর রাজস্ব আয় হইবত স্থানািরকৃত অর্ ি; এবাং 

(ি) তহধববলর অর্ ি ধবধনবয়াগ হবত প্রাপ্ত আয়। 

৫। তহধববলর ব্যবস্থািনা হইবব ধনেরূিঃ 

(ক) এই নীধতমালার উবেশ্য বাস্তবায়নকবল্প তহধবল িধরিালনা কধমটি িধরিালনা িষ িদ কর্তিক সময় সময় 

ধনি িাধরত অঙ্ক ির্ িি অর্ ি বরাে কধরববন; 

(ি) কধমটির অনুবমাদনক্রবম তহধববলর অর্ ি িধরিালনা িষ িদ ধনি িাধরত নীধতমালা অনুর্ায়ী ব্যাাংবক পময়াদী 

বা অন্য পকান লােজনক ধহসাবব জমা রািা এবাং িধরিালনা িষ িদ কর্তিক অনুবমাধদত িাবত ধবধনবয়াগ 

করা;  

(গ) উক্ত জমার ধবিরীবত অধজিত লেযাাংশ হইবত তহধববলর আওতায় বরােপ্রাপ্ত ধবধেন্ন গববষণা কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ন করা; এবাং 
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(ঘ) তহধববলর অর্ ি পৃর্ক ব্যাাংক ধহসাবব সাংরধক্ষত র্াধকবব এবাং উক্ত তহধবল সাংক্রাি ধহসাব কধমটির 

সোিধত এবাং কধমটির সদে সধিববর পর্ৌর্ স্বাক্ষবর িধরিাধলত হইবব; 

৬। বাস্তবায়নকারী সাংস্থাঃ বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট 

৭। তহধবল িধরিালনা কধমটিঃ 

(১) এই নীধতমালার অিীন তহধবল িধরিালনার জন্য বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট গববষণা 

এনডাউবমন্ট তহধবল িধরিালনা কধমটি নাবম একটি কধমটি র্াধকবব। 

(২) তহধবল িধরিালনা কধমটি ধনেবধণ িত সদে সমিবয় গঠিত হইববঃ 

(ক) ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট, ধবআইধসএম  -সোিধত 

(ি) িধরিালক (িাধডজ), ধবআইধসএম  -সদে  

(গ) ধবআইধসএম- এর িধরিালনা িষ িদ  

কর্তিক মবনানীত ৩ (ধতন) জন সদে র্াহার  

মবধ্য নূযনতম ১ (এক) জন গববষক হইববন -সদে 

(ঘ) িধরিালক (প্রশাঃ ও অর্ ি), ধবআইধসএম  -সদে- সধিব (Non Voting) 

 

(৩) অন্যান্য ধবষয়াবলীর মবধ্য তহধবল িধরিালনা কধমটির কার্ িাবলী হইবব ধনেরূিঃ 

(ক) তহধববলর উবেশ্য ও পকৌশল সুষ্টুোবব বাস্তবায়ন; 

(ি) িধরিালনা িষ িবদর অনুবমাদনক্রবম বাধষ িক গববষণা কম িিধরকল্পনা ধনি িারণ; 

(গ) গববষণা প্রস্তাব ির্ িাবলািনা কবর উিযুক্ত প্রস্তাব ধনব িািন; 

(ঘ) তহধববলর সাধব িক িধরিালনাসহ ব্যবস্থািনা, ধহসাব সাংরক্ষণ ও ধনয়ন্ত্রণ; 

(ঙ) তহধববলর অবর্ ি গৃহীতব্য কার্ িক্রম বাস্তবায়বন নীধত ধনি িারণ, ধদক ধনবদ িশনা এবাং কার্ িক্রবমর চূিাি 

অনুবমাদন প্রদান; 

(ি) তহধববলর মাধ্যবম বাস্তবাধয়ত কার্ িক্রমসমূবহর িধরবীক্ষণ ও মূোয়ন; 

(ে) গববষণার ফলাফল নীধতধনি িারক ও অন্যান্য সাংধিষ্ট ব্যধক্তববগ ির কাবে পিৌুঁবে পদয়ার লবক্ষয 

পসধমনার, সো ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবাং 

(জ) ষাণ্মাধসক ধেধত্তবত ইন্সটিটিউট িধরিালনা িষ িবদর ধনকট প্রধতববদন উিস্থািন। 

 

(৪) তহধবল িধরিালনা কধমটির সো অনূযন প্রধত ৩ (ধতন) মাবস একবার অনুধষ্ঠত হইবব। 

 

৮। নীধতমালার সাংবশািনঃ 

ইন্সটিটিউবটর িধরিালনা িষ িবদর অনুবমাদন সাবিবক্ষ এই নীধতমালা সাংবশািন করা র্াইবব। 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

৯। নীধতমালার ব্যাখ্যাঃ 

তহধবল িধরিালনা নীধতমালার ব্যাখ্যা সাংক্রাি পকান ধবষবয়র উদ্ভব হইবল ধবষয়টি ইন্সটিটিউট িধরিালনা 

িষ িদ এর সোয় ধসদ্ধাবির জন্য উিস্থািন কধরবত হইবব। 

 

িধরিালনা িষ িবদর ধনবদ িশক্রবম 

 

 

ড. এম. িায়রুল পহাবসন 

পিয়ারম্যান, িধরিালনা িষ িদ 

বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট 



  64  
 

তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ইন্সটিটিউট এর ধসটিবজন িাট িার 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ধসটিবজন িাট িার 

 

নাগধরক পসবা সহজীকরবণর লবক্ষয বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট ধসটিবজন িাট িার প্রকাশ করা 

হবয়বে, র্া ধনেরূিঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকার 

অর্ ি মন্ত্রণালয় 

আধর্ িক প্রধতষ্ঠান ধবোগ 

বাাংলাবদশ ইন্সটিটিউট অব কযাধিটাল মাবকিট 

www.bicm.gov.bd 

ধসটিবজনস িাট িার  

(৩০ জুন ২০২২ তাধরবি হালনাগাদকৃত) 

 

১.০ ধেশন ও ধমশনঃ 

ধেশন (রূিকল্প):  স্বচ্ছ, দক্ষ, সমৃদ্ধ ও প্রধতবর্াধগতামূলক প ুঁধজবাজার গঠবন বাজার সাংধিষ্ট সকলিবক্ষর 

তাধিক ও প্রাবয়াধগক জ্ঞান প্রদান। 

ধমশন (অধেলক্ষয): আিজিাধতক িধরমণ্ডবল ব্যবহৃত সব িবশষ উদ্ভাধবত ধশিণ িদ্ধধত, তথ্য প্রযুধক্তর ব্যবহার এবাং 

ইন্সটিটিউবটর সক্ষমতা বৃধদ্ধর মাধ্যবম রূিকবল্পর বাস্তবায়ন।  

২.০ প্রধতশ্রুত পসবাসমূহ 

২.১ নাগধরক পসবাঃ 

ক্রধমক পসবার নাম 
পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১।  ধবনামূবে 

‘ইনবেিরস 

এডুবকশন 

পপ্রাগ্রাম’/ 

রবর ক্য়োগ 

রিক্ষা 

কার্ িক্রম 

 

সািারণ 

ধবধনবয়াগকারীবদর 

প ুঁধজবাজার 

সম্পধকিত বুধনয়াদী 

ধবষবয়র উির 

পশ্রণীকবক্ষ ধদনব্যািী 

ধশক্ষা প্রদান; 

 

সরাসধর/অনলাইন 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র: ধনবন্ধ্ন 

ফরম  

প্রাধপ্তস্থান: 

ধবআইধসএম দপ্তর, 

ওবয়বসাইট, ও 

তথ্য বাতায়ন 

(www.bicm.ac
.bd or 
www.bicm.go
v.bd) 

ধবনামূবে 
বেরব্যািী 

িলমান 

(প্রধত 

মাবস 

নূন্যতে 

৪টি) 

পপ্রাগ্রাবমর 

িরন: 

ধদনব্যািী  

জনাব 

সাফাবয়দুিামান িান 

সহকারী অধ্যািক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২৩৩৫৮৮৩০  

পমাবাইলঃ +৮৮-

০১৬৭৫-৫৮৩৪৪৫ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-পমইলঃ 

safaed@bicm.a

c.bd 

http://www.bicm.gov.bd/
http://www.bicm.ac.bd/
http://www.bicm.ac.bd/
mailto:safaed@bicm.ac.bd
mailto:safaed@bicm.ac.bd
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক পসবার নাম 
পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২। সাটি িধফবকট 

পকাস ি অন 

কযাধিটাল 

মাবকিট - 

আধর্ িক 

বাজার 

সাংধিষ্ট 

ধবধেন্ন 

ধবষবয়র 

ওির তাধিক 

ও প্রাবয়াধগক 

প্রধশক্ষণ 

পিশাজীবীসহ আগ্রহী 

সকল িবক্ষর জন্য 

পশ্রণীকবক্ষ/োব ও 

অন্যান্য মাধ্যম 

পক্ষত্রধববশষ হাবত 

কলবম  

 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র: 

১. ধনবন্ধ্ন ফরম ও 

১ কধি িাসবিাট ি 

সাইজ েধব 

২. পিবমন্ট 

ডকুবমন্ট (বি 

অড িার) 

প্রাধপ্তস্থান: 

ধনবন্ধ্ন ফরম 

প্রাধপ্তস্থান 

ধবআইধসএম দপ্তর, 

ওবয়বসাইট, ও 

তথ্য বাতায়ন 

(www.bicm.ac
.bd or 
www.bicm.go
v.bd) 

ধবআইধসএ

ম এর 

অনুকূবল 

ইন্সটিটিউট 

কর্তিক 

সাটি িধফবকট 

পকাবস ির  

ধনি িাধরত 

মূবে পি-

অড িার/ 

অনলাইন 

পিবমন্ট/ 

ধডমান্ড 

ড্রাফটস্ 

করবত 

হবব। 

অনলাইবনও 

ধফ জমা 

পদয়ার 

ব্যবস্থা 

রবয়বে 

(িাজি 

প্রবর্াজয) 

বেরব্যািী 

িলমান 

সািারনত 

১-৪ সপ্তাহ 

িরির 

অনুধষ্ঠত 

হয় 

এস.এম.কালবীন 

োধলমা 

প্রোষক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২৩৩৫৮৮৩০  

পমাবাইলঃ +৮৮-

০১৯৪৭৬৮২১৫১ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-পমইলঃ 

kalbin@bicm.a

c.bd  
 

৩। েোিোর অব 

অযোপ্লোইড 

রফন্যোন্স এন্ড 

কযোরেেোল 

েোক্কসে 

(এেএএফরস

এে)  

 

৫১ পক্রধডবটর 

ধববশষাধয়ত েোিোর 

পপ্রাগ্রাবম ১৬ টি 

পকাবস ি তাধিক ও 

প্রাবয়াধগক ধশক্ষার 

মাধ্যবম ধশক্ষার্ীবদর 

অন্যান্য ধবষয়াবলীর 

মবধ্য আইনগত, 

গাধণধতক, নতুন 

ইন্সেুবমন্টস সম্পিবক 

িারনা প্রদান এবাং 

প ুঁধজবাজার 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র: 

১. ধনবন্ধ্ন ফরম ও 

৩ কধি িাসবিাট ি 

সাইজ েধব 

২. পিবমন্ট 

ডকুবমন্ট (বি 

অড িার) 

প্রাধপ্তস্থান: 

ধনবন্ধ্ন ফরম 

১. 

ইন্সটিটিউট 

কর্তিক 

ধনি িাধরত 

মূবে পি 

অড িার 

করবত হবব 

এবাং েধতি 

আববদবনর 

সাবর্ পি 

অড িার টি 

জমা ধদবত 

২ বের 

(০৪ 

পসধমিার) 

 

পমাঃ হাধববুিাহ, 

এধসধসএ 

সহকারী অধ্যািক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২৩৩৫৮৮৩০ 

পমাবাইলঃ +৮৮-

০১৯১১২৮৪৫৫১ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-পমইলঃ 

habib@bicm.a

c.bd 
 

http://www.bicm.ac.bd/
http://www.bicm.ac.bd/
mailto:kalbin@bicm.ac.bd
mailto:kalbin@bicm.ac.bd
mailto:habib@bicm.ac.bd
mailto:habib@bicm.ac.bd
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক পসবার নাম 
পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

িধরিালনা সম্পধকিত 

ধশক্ষা দান 

 

প্রাধপ্তস্থান 

ধবআইধসএম দপ্তর, 

ওবয়বসাইট, ও 

তথ্য বাতায়ন 

(www.bicm.ac
.bd or 
www.bicm.go
v.bd) 

হবব 

২. েধতি 

িরীক্ষায় 

উত্তীণ 

ধশক্ষর্ীরা 

েধতি  

সম্পন্ন 

করার জন্য 

জনতা 

ব্যাংক, 

পতািিানা 

শািা পরাড, 

িলধত 

ধহসাব 

নম্বর: 

০১৩৬৩৩০

১৯১৭৮ এ 

টাকা জমা 

ধদববন  

অনলাইবনও 

ধফ জমা 

পদয়ার 

ব্যবস্থা 

রবয়বে 

(িাজি 

প্রবর্াজয) 

 

৪। পিাি 

গ্রযাজুবয়ট 

ধডবলামা ইন 

কযাধিটাল 

মাবকিট 

(ধিধজধডধসএ

ম) 

২৪ পক্রধডবটর 

ধববশষাধয়ত 

নাতবকাত্তর 

ধডবলামায় ০৮ টি 

পকাবস ি তাধিক ও 

প্রাবয়াধগক ধশক্ষার 

মাধ্যবম ধশক্ষার্ীবদর 

প ুঁধজবাজার 

িধরিালনা সম্পধকিত 

ধশক্ষা দান 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র: 

১. ইন্সটিটিউট 

কর্তিক ধনি িাধরত 

ফরবম ৩ কধি 

িাসবিাট ি সাইজ 

েধব সহ আববদন 

করবত হবব ও েধতি 

আববদন ধফ 

১. 

ইন্সটিটিউট 

কর্তিক 

ধনি িাধরত 

মূবে পি 

অড িার 

করবত হবব 

এবাং েধতি 

আববদবনর 

১ বের 

(০২ 

পসবমিার)  

জনাব কাশফীয়া 

শারধমন 

সহকারী অধ্যািক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২৩৩৫৮৮৩০ 

পমাবাইলঃ +৮৮-

০১৭১৩ ১১১৩৪১ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-পমইলঃ 

http://www.bicm.ac.bd/
http://www.bicm.ac.bd/
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক পসবার নাম 
পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 (ধবআইধসএম এর 

অনুকূবল) পি অড িার 

কবর জমা ধদবত 

হবব 

২. িধত্রকায় ও 

সোেোরিক 

টযোগোক্যোগ েোিক্ে 

প্রকাধশত ধবজ্ঞািবন 

প্রদত্ত তথ্যানুর্ায়ী 

অন্যান্য কাগজিত্র 

আববদবনর সাবর্ 

েধতির সমবয় জমা 

ধদবত হবব 

প্রাধপ্তস্থানঃ  

রবআইধসএম দপ্তর 

ও ওবয়বসাইট 

(www.bicm.ac

.bd or 
www.bicm.go
v.bd) 

সাবর্ পি 

অড িার টি 

জমা ধদবত 

হবব 

২. েধতি 

িরীক্ষায় 

উত্তীণ 

ধশক্ষর্ীরা 

েধতি  

সম্পন্ন 

করার জন্য 

জনতা 

ব্যাংক, 

পতািিানা 

শািা পরাড, 

িলধত 

ধহসাব 

নম্বর: 

০১৩৬৩৩০

১৯১৭৮ এ 

টাকা জমা 

ধদববন 

অনলাইবনও 

ধফ জমা 

পদয়ার 

ব্যবস্থা 

রবয়বে 

(িাজি 

প্রবর্াজয) 

kashfia.bicm

@gmail.com 

  

৫। ধবআইধসএম 

গ্রন্থাগার 

ব্যবহার 

১. দাপ্তধরক সমবয় 

গ্রন্থাগার ব্যবহার করা 

র্াবব 

২. সদেগণ গ্রন্থাগার 

ব্যবহার এবাং বই 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র: 

আববদন িত্র ও েধব 

প্রাধপ্তস্থানঃ  

ব্যবহারঃ 

ধফ-ধবহীন 

সদে িদঃ 

ধফ প্রদান 

এবাং 

কতিিবক্ষর 

ধশক্ষক, 

ধশক্ষার্ী, 

কম িকতিা, 

কম িিারীবদ

র পক্ষবত্র 

তাৎক্ষ

পমাঃ নাজমুল হক 

গাজী 

সহকারী লাইবব্ররীয়ান 

পফানঃ +৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬  

(এক্স-৪০৪) 

http://www.bicm.ac.bd/
http://www.bicm.ac.bd/
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক পসবার নাম 
পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

িার করবত িারববন 
আববদন িবত্রর 

প্রাধপ্তস্থান 

ধবআইধসএম 

গ্রন্থাগার 

অনুবমাদন 

সাবিবক্ষ 

ধণক 

 

 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭১৭-

৯৪২৮৮৩ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

nazmul@bicm.a

c.bd  

৬। 
প ুঁধজবাজার 

সাংক্রাি 

জাতীয় ও 

আিজিাধতক  

পসধমনার, 

কম িশালা, 

সবম্মলন 

এবং ভোব 

রবর েক্য়র 

আবয়াজন 

১. ধবআইধসএম 

সবম্মলন কক্ষ, 

পশ্রণীকক্ষ এবাং 

োিাকৃত পেনুয 

২. face to face, 

online 
conferencing, 

e-virtual class 
and online 
class                                                                                                                                                                 
 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র: 

িধত্রকা ও 

সামাধজক 

পর্াগাবর্াবগর 

মাধ্যবম প্রকাধশত 

ধবজ্ঞািবন প্রদত্ত 

তথ্যানুর্ায়ী 

কাগজিত্রাধদ 

প্রাধপ্তস্থানঃ 

ধবআইধসএম দপ্তর, 

ওবয়বসাইট, ও 

তথ্য 

বাতায়ন(www.bi

cm.ac.bd or 
www.bicm.go
v.bd) 

ধবনা ধফ-

পত/ইন্সটিটি

উট কর্তিক 

ধনি িাধরত 

মূবে 

 

বেরব্যািী 

িলমান 

 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম©কতিা 

জনাব এস এম 

কালবীন োধলমা 

প্রোষক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬ 

(এক্স-২১০) 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-টেইল: 

kalbin@bicm

.ac.bd 

  

৭। তথ্য 

অধিকার 

আইন 

পমাতাববক 

তথ্য প্রদান 

র্াধিত তথ্য প্রদান 

(ধিঠি/ওবয়বসাইট/ধপ্র

ন্ট ও ইবলকেধনক 

ধমধডয়া/সামাধজক 

পর্াগাবর্াগ মাধ্যম) 

কর ীয়: তথ্য 

প্রাধপ্তর জন্য ই-

পমইল/ফযাক্স/ 

ডাকবর্াবগ/সরাসধর 

ধনধদ িষ্ট ফরবম 

আববদন 

 

ফরে প্রাধপ্তস্থানঃ 

ধবআইধসএম দপ্তর 

ধবনামূবে 

তথ্য প্রদান 

তথ্য 

অধিকার 

আইবনর 

বাধ্যবািক

তা অনুসাবর 

২০ (ধবশ) 

কার্ িধদববস

র মবধ্য 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম©কতিা 

িাবলদা পজসধমন  

জনসাংবর্াগ কম©কতিা 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬  

(এক্স-১০৬) 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৯১২-

mailto:nazmul@bicm.ac.bd
mailto:nazmul@bicm.ac.bd
http://www.bicm.ac.bd/
http://www.bicm.ac.bd/
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক পসবার নাম 
পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সময়সীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

(নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭৭৬৪৭৪ 

ই-পমইলঃ 

pro@bicm.ac.b

d  

ধবকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম©কতিা 

মুরাদ আলম মধনর 

সহকারী িধরিালক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬  

(এক্স-৪০২) 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-

০১৭১৭৭৫৫১৮৬ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

monir.admin@

bicm.ac.bd 
 

২.২ প্রাধতষ্ঠাধনক পসবাঃ 

ক্রধমক 

নাং 

পসবার 

নাম 

পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সয়মসীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ( 

নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ধবধেন্ন 

প্রধতষ্ঠাবনর 

অনুক্রোক্ি 

আক্য়োরিত 

ধববশষাধয়

ত প্রধশক্ষণ 

১. ১৫ (িবনর) 

কম িধদবস পূবব ি 

আববদন করবত হবব 

২. জরুরী প্রধশক্ষবণর 

পক্ষবত্র ৭ (সাত) 

কম িধদবস 

১. ধনব িাহী 

পপ্রধসবডন্ট বরাবর 

প্রধতষ্ঠাবনর িক্ষ 

পর্বক আববদন 

করবত হবব 

২. প্রাধপ্তস্থানঃ 

ধবআইধসএম দপ্তর 

প্রধতষ্ঠাবনর 

সাবর্ 

আবলািনাক্র

পম 

ইন্সটিটিউট 

কর্তিক 

ধনি িাধরত 

মূবে 

িাধহদা, 

বাস্তবতা 

এবাং 

ধবষয়বস্তুর 

ধনধরবি 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম©কতিা 

ফয়সাল আহবমদ িান 

সহকারী অধ্যািক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬  

(এক্স-২০৮) 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

mailto:pro@bicm.ac.bd
mailto:pro@bicm.ac.bd
mailto:monir.admin@bicm.ac.bd
mailto:monir.admin@bicm.ac.bd
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

faysal@bicm.ac

.bd   

ধবকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম©কতিা 

পমাঃ হাধববুিাহ্ 

এধসধসএ 

সহকারী অধ্যািক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬ 

(এক্স-২০৯) 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-

০১৯১১২৮৪৫৫১ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

habib@bicm.ac.

bd  

২। কধম্পউটা

র োব, 

ধেধডও 

কনফাবর

ধন্সাং 

ফযাধসধলটি

, 

কযাবফবট

ধরয়া এবাং 

কনফাবরন্স 

কক্ষ 

ব্যবহার 

১. ১৫ (িবনর) 

কম িধদবস পূবব ি 

আববদন করবত হবব 

২. জরুরী পক্ষবত্র ৭ 

(সাত) কম িধদবস 

৩. স্থািনা এবাং 

সুধবিাধদর লেযতা 

সাবিবক্ষ 

১. ধনব িাহী 

পপ্রধসবডন্ট বরাবর 

প্রধতষ্ঠাবনর িক্ষ 

পর্বক আববদন 

করবত হবব 

 

২. প্রাধপ্তস্থানঃ 

ধবআইধসএম দপ্তর  

প্রধতষ্ঠাবনর 

সাবর্ 

আবলািনাক্র

পম 

ইন্সটিটিউট 

কর্তিক 

ধনি িাধরত 

মূবে 

িাধহদা, 

বাস্তবতা 

এবাং 

ধবষয়বস্তুর 

ধনধরবি 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম©কতিা 

নাজমুে সাবলহীন 

িধরিালক (প্রশাসন ও 

অর্ ি) 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬  

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-

০১৭১৫১৫৮৫১২ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

directoraf@bic

m.ac.bd 

ধবকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম©কতিা 

উদয় শুে রহমান 

পডপটি হযাডওয়ার 

ইধঞ্জধনয়ার 

mailto:faysal@bicm.ac.bd
mailto:faysal@bicm.ac.bd
mailto:habib@bicm.ac.bd
mailto:habib@bicm.ac.bd
mailto:directoraf@bicm.ac.bd
mailto:directoraf@bicm.ac.bd
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬  

(এক্স-৩০১) 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-

০১৬৭৫৪৩০১৬২ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

udoy.shuvo@b

icm.ac.bd 

 

  

২.৩ অেযিরীণ পসবাঃ 

ক্রধমক 

নাং 

পসবার 

নাম 

পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সয়মসীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ( 

নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। িধরবহন 

সুধবিা 

ধনি িাধরত ফরবম 

িাধহদািত্র প্রদাবনর 

মাধ্যবম 

১. ধনি িাধরত ফরম 

প্রাধপ্তস্থানঃ 

ধবআইধসএম দপ্তর 

ইন্সটিটিউট 

কর্তিক 

ধনি িাধরত 

মূবে 

জরুরী 

পক্ষবত্র 

তাৎক্ষধণক

োবব 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম©কতিা 

পমা: মুরাদ আলম 

মধনর 

সহকারী িধরিালক 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬ 

(এক্স-৪০৪) 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭১৭-

৭৫৫১৮৬ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

monir.admin@

bicm.ac.bd 
  

ধবকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম©কতিা 

মধজবুর রহমান 

সহকারী িধরিালক 

পফানঃ+৮৮-০২-

mailto:udoy.shuvo@bicm.ac.bd
mailto:udoy.shuvo@bicm.ac.bd
mailto:monir.admin@bicm.ac.bd
mailto:monir.admin@bicm.ac.bd
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক 

নাং 

পসবার 

নাম 

পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সয়মসীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ( 

নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০২২২৩৩৫৮৫০৬ 

(এক্স-১১২) 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭১৮-

৭৬৯৮১২ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

mujib.bicm@g

mail.com  
২। ছুটি সরকারী ধবধি 

অনুসাবর 

১. আববদনিত্র 

২. প্রাধপ্তস্থানঃ 

ধবআইধসএম দপ্তর 

ধবনামূবে স্বল্পতম 

সমবয় 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম©কতিা 

পমাঃ ধসরাজুল ইসলাম 

উি-িধরিালক 

পফানঃ+৮৮-০২- 
৯৫৮৮৫১০৬  

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮- 
০১৭১৭১৩৫২৬২ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২- 
৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

serajul@bicm.

ac.bd 

পমাহাম্মদ আব্দুিাধহল 

ওয়াধরশ 

ব্যধক্তগত কম িকতিা 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬, 

(এক্স-১১৪) 

পমাবাইল নম্বর: 

০১৭১৮৭৬৯৮১২ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

meraz.iu@g

mail.com 

mailto:serajul@bicm.ac.bd
mailto:serajul@bicm.ac.bd
mailto:meraz.iu@gmail.com
mailto:meraz.iu@gmail.com
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক 

নাং 

পসবার 

নাম 

পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সয়মসীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ( 

নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪। গ্রন্থাগার 

ব্যবহার 

ধবআইধসএম এর 

সকল 

কম িকতিা/কম িিারীর 

গ্রন্থাগার ব্যবহার 

এবাং বই িার গ্রহণ 

(ধবধি পমাতাববক) 

১. প্রাধপ্তস্থানঃ 

ধবআইধসএম 

গ্রন্থাগার 

ধবনামূবে   

তাৎক্ষধণক

/ 

কম িধদব

পস 

দাপ্তধরক 

সমবয় 

পমাঃ নাজমুল হক 

গাজী 

সহকারী লাইবব্ররীয়ান 

পফানঃ+৮৮-০২-

০২২২৩৩৫৮৫০৬ 

(এক্স-১১০) 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭১৭-

৯৪২৮৮৩ 

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

nazmul@bicm.a

c.bd    

 

 

৫। আধর্ িক 

ধবষয়াধদ 

সরকারী ধবধি 

অনুসাবর 

১. প্রবর্াজয পক্ষবত্র 

ধবল, োউিার, 

িযাম্প, দধলল  

ইতযাধদ 

২. প্রাধপ্তস্থানঃ 

ধহসাবশািা, 

ধবআইধসএম  

ধবধি 

অনুসাবর 

স্বল্পতম 

সমবয় 

ি োব সুরুি খাঁ , 

উে-েররর্োলক (অথ স 

ও রহসোব) 

টফো :০১৭১৫-

৫০৮৭৭৮ 

ই-

টেইল:suruj@bi

cm.ac.bd 

ও 

ি োব ফখরুল 

ইসলোে, রহসোবরেণ 

কে সকতসো 

টফো :০১৭১৭-

৩৪৫১২৫ 

ই-

টেইল:fakhrul

@bicm.ac.bd 

mailto:nazmul@bicm.ac.bd
mailto:nazmul@bicm.ac.bd
mailto:suruj@bicm.ac.bd
mailto:suruj@bicm.ac.bd
mailto:fakhrul@bicm.ac.bd
mailto:fakhrul@bicm.ac.bd
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক 

নাং 

পসবার 

নাম 

পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সয়মসীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ( 

নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬। 

 

প্রধশক্ষণ 

মবনানয়ন 

পদবশর 

অেযিবরঃ 

ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট 

  

নববদধশক 

প্রধশক্ষণ 

[ধনব িাহী 

পপ্রধসবডন্ট, 

িধরিালক 

(প্রশাসন ও 

অর্ ি), 

িধরিালক 

(িাধডজ),  

িরীক্ষা 

ধনয়ন্ত্রক ও 

ধসবিম 

এযানাধলি] 

: 

 প্রার্ধমক 

মবনানয়নকা

রীঃ 

পিয়ারম্যান 

(িধরিালনা 

িষ িদ):  

 চূিাি 

অনুবমাদনঃ 

প্রশাসধনক 

মন্ত্রণালবয়র 

মাননীয় 

মন্ত্রী  

 

নববদধশক 

প্রধশক্ষণ  [অনুষদ 

সদে কম িিারী] : 

 প্রার্ধমক 

মবনানয়নকা

অধফস আবদশ 

আমন্ত্রণ িত্র 

প্রাধপ্তস্থানঃ 

আমন্ত্রণকারী 

সাংস্থা, 

প্রশাসধনক 

কর্তিিক্ষ 

 

ধবনামূবে/ 

কর্তিিবক্ষর 

ধসদ্ধাি 

অনুর্ায়ী 

প্রধশক্ষবণর 

সময়কাল 

এর 

িরবনর 

উির 

ধনে িরশীল 

অধ্যািক ড. মাহমুদা 

আক্তার 

ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট  

পফানঃ+৮৮-০২-

৭১২৫২৫৪ 

পমাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৫৫২-

৩৯৬৫০৯  

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-

৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ 

ep@bicm.ac.bd  
 

mailto:ep@bicm.ac.bd
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

ক্রধমক 

নাং 

পসবার 

নাম 

পসবা  প্রদান 

িদ্ধধত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজিত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

পসবার মূে 

এবাং 

িধরবশাি 

িদ্ধধত 

পসবা 

প্রদাবনর 

সয়মসীমা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ( 

নাম, িদধব, পফান 

নম্বর ও ই-পমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রীঃ ধনব িাহী 

পপ্রধসবডন্ট 

 চূিাি 

অনুবমাদনঃ 

প্রশাসধনক 

মন্ত্রণালবয়র 

মাননীয় 

সধিব/মন্ত্রী 

আববদবনর 

মাধ্যবম 

কর্তিিবক্ষর 

অনুবমাদন গ্রহণ 

সুিাধরশসহ 

প্রস্তাব পপ্ররণ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

 

 ২.৪ আওতািীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সাংস্থা কর্তিক 

প্রদত্ত পসবাঃ 

আওতািীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সাংস্থাসমূবহর ধসটিবজন িাট িার ধলাংক আকাবর যুক্ত করবত হবব। (প্রবর্াজয নয়) 

৩.০ অধেবর্াগ ব্যবস্থািনা িদ্ধধত (GRS) 

ক্রধমক 

নাং 

 

কিন পর্াগাবর্াগ 

করববন 

কার সবঙ্গ 

পর্াগাবর্াগ করববন 
পর্াগাবর্াবগর ঠিকানা 

ধনষ্পধত্তর 

সময়সীমা 

১। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকতিা সমািান 

ধদবত ব্যর্ ি হবল 

অধেবর্াগ ধনষ্পধত্ত 

কম িকতিা 

(GRS পফাকাল 

িবয়ন্ট কম িকতিা) 

অধ্যািক ড. মাহমুদা আক্তার 

ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট  

পফানঃ+৮৮-০২-৭১২৫২৫৪ 

পমাবাইল নম্বরঃ +৮৮-০১৫৫২-

৩৯৬৫০৯  

ফযাক্সঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-পমইলঃ ep@bicm.ac.bd 

               

৩০ কার্ িধদবস 

২। অধেবর্াগ ধনষ্পধত্ত 

কম িকতিা ধনধদ িষ্ট 

সমবয় সমািান 

ধদবত না িারবল 

আধিল কম িকতিা ি োব আব্দুল্যোহ হোরু  েোিো 

অরতররক্ত সরর্ব  

আধর্ িক প্রধতষ্ঠান ধবোগ 

অর্ ি মন্ত্রানালয়, গণপ্রিোতন্ত্রী 

বোংলোক্দি সরকোর 

 

৩০ কার্ িধদবস 

 

৪  আিনার কাবে আমাবদর প্রতযাশা 

 

 

ক্রধমক নাং প্রধতশ্রুত/কাধঙ্খত পসবা প্রাধপ্তর লবক্ষয করণীয় 

১। ধনি িাধরত ফরবম সম্পূণ িোবব পূরণকৃত আববদন জমা দান 

২। সঠিক মাধ্যবম প্রবয়াজনীয় ধফ িধরবশাি করা 

৩। সাক্ষাবতর জন্য ধনি িাধরত সমবয়র পূবব িই উিধস্থত র্াকা 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

তথ্য অধিকার ধবষয়ক কার্ িক্রম 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাবর র্াবতীয় তবথ্যর কযাটাগধর ও 

কযাটালগ নতধর ও হালনাগাদকরণ 

 

তবথ্যর কযাটাগধর ও কযাটালগ (২০২১-২২) 

ক্রধমক তবথ্যর কযাটাগধর প্রাধপ্তস্থান 

০১ কম িিারীবদর তথ্য প্রশাসন ধবোগ 

bicm.gov.bd 

০২ িধরিালনা িষ িদ এর তথ্য পকাম্পাধন সধিব ধবোগ 

bicm.gov.bd 

০৩ ধশক্ষামূলক কম িসূধির তথ্য পরধজোর ধবোগ 

bicm.gov.bd 

০৪ আধর্ িক ধববরণী প্রশাসন ধবোগ 

bicm.gov.bd 

০৫ পপ্রস ধবজ্ঞধপ্ত জনসাংবর্াগ ধবোগ 

bicm.gov.bd 

০৬ আইটি সম্পধকিত পসবা আইটি ধবোগ 

bicm.gov.bd 

০৭ িরীক্ষার ফলাফল িরীক্ষা ধনয়ন্ত্রক ধবোগ 

bicm.gov.bd 

 

ধবধেন্ন দপ্তবর তবথ্যর হালনাগাদকৃত কযাটালগ 

প্রশাসন ধবোগ 

ক্রধমক তবথ্যর ধববরণ সময়কাল 

০১ কম িিারীবদর ধবধেন্ন ছুটি সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

০২ কম িিারীবদর ব্যধক্তগত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

০৩ কম িিারীবদর গাধি ব্যবহার সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

০৪ কম িিারীবদর প্রধশক্ষণ সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

০৫ কম িিারীবদর ধববদশ ভ্রমণ সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

০৬ ধনবয়াগ সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

০৭ িবদান্নধত সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

০৮ অবসর সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

০৯ দরিত্র সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

১০ গাধি ব্যবহার সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

১১ বাধষ িক ক্রয় িধরকল্পনা সম্পধকিত তথ্য ২০০৮-বতিমান 

 

ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট এর দপ্তর  

ক্রধমক তবথ্যর ধববরণ সময়কাল 

০১ ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট মবহাদবয়র কম িকাল  ২০০৮ হবত বতিমান  

 

জনসাংবর্াগ শািা  

ক্রধমক তবথ্যর ধববরণ সময়কাল 

০১ ধবজ্ঞািন  ২০১৫-২০২২ 

০২ প্রিার ও প্রিারণা  ২০১৫-২০২২ 

০৩ পপ্রসধরধলজ  ২০১৫-২০২২ 

০৪ ধবজ্ঞািন ধবল সাংক্রাি  ২০১৫-২০২২ 

০৫ পশাকবাতিা  ২০১৮-২০২২ 

০৬ তথ্য অধিকার  ২০১৬-২০২০  

০৭ সামাধজক পর্াগাবর্াগ মাধ্যম  ২০১৭-২০১৯ 

০৮ জাতীয় শুদ্ধািার  ২০১৫-২০২১  

০৯ ইবনাবেশন  ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০  

১০ সরকাবরর অধজিত সাফে  ২০১৬-২০২০  

১১ ধসটিবজনস্ িাট িার  ২০১৬-২০১৮  

১২ ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট এর ধনবদ িশনা (ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট এর 

দপ্তর)  

২০২০-২০২১  

১৩ অধফস আবদশ (ধনব িাহী পপ্রধসবডন্ট এর দপ্তর)  ২০২০-২০২১  

১৪ নারী উন্নয়ন নীধত বাস্তবায়ন  ২০১৮-২০২১ 

১৫ অধেবর্াগ প্রধতকার  ২০১৬-২০১৮, ২০২২ 

 

সধিব শািা  

ক্রধমক তবথ্যর ধববরণ সময়কাল 

০১ িধরিালনা িষ িদ সদেবদর তথ্য  ২০০৮- বতিমান 

০২ ধবধেন্ন সোর তথ্য  ২০০৮- বতিমান 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

পরধজোর ধবোগ  

ক্রধমক তবথ্যর ধববরণ সময়কাল 

০১ MAFCM Program Details  Indefinite  

০২ PGDCM Program Details  Indefinite  

০৩ FMVE Program Details  Indefinite  

০৪ Information about different Certificate 

Program  

When offered and as 

published in website  

০৫ Free Investor Education Program  Indefinite  

 

ধহসাব ধবোগ  

ক্রধমক তবথ্যর ধববরণ সময়কাল 

০১ আধর্ িক ধববরণী  ২০০৮-০৯ পর্বক ২০২০-২১ ির্ িি  

০২ বাৎসধরক প্রধতববদন  ২০০৮-০৯ পর্বক ২০২০-২১ ির্ িি  

০৩ ব্যাাংক ধববরণী  পর্ৌধক্তক িাধহদা পমাতাববক  

০৪ স্থায়ী সম্পবদর ধসধডউল  ২০০৮-০৯ পর্বক ২০২০-২১ ির্ িি  

০৫ কধতিত েধবষ্য তহধববলর ধস্থধত প্রধতববদন  কধতিত সময় হবত বতিমান অবস্থা  

০৬ ধবআইধসএম গববষণা তহধববলর আধর্ িক ধববরণী  ২০২০-২১  

 

 

িরীক্ষা ধনয়ন্ত্রবকর দপ্তর  

ক্রধমক তবথ্যর ধববরণ সময়কাল 

০১ ধিধজধডধসএম ধশক্ষার্ীবদর ফলাফল  ২০১৫-২০২২ 

০২ এমএএফধসএম ধশক্ষার্ীবদর ফলাফল  ২০২১-২২  

 

গ্রন্থাগার দপ্তর 

ক্রধমক তবথ্যর ধববরণ সময়কাল 

০১ পস্তক পলনবদন সাংক্রাি তথ্য  ২০১০-বতিমান  

০২ তথ্য অনুসন্ধ্ান পসবা  ২০১০-বতিমান 

০৩ ধনউজ ধিধিাং (সাংরক্ষণ) ২০১০-বতিমান 

০৪ পরফাবরন্স সাংক্রাি তথ্য ২০১০-বতিমান 

০৫ লাইবব্রধরবরর বই ও জান িাল এর তথ্য ২০১০-বতিমান 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

স্বপ্রবণাধদতোবব প্রকাশবর্াগ্য হালনাগাদ তথ্য (৩১.১২.২০২১) 

 

 

µwgK 

bs 

Z‡_¨i weeiY Z_¨ cÖKv‡ki 

gva¨g 

I‡qemvBU 

1 weAvBwmGg Gi mvsMVwbK KvVv‡gv 

I Kvh©µ‡gi weeiY, Kvh©cÖYvjx,  

`vwqZ¡mg~n Ges wm×všÍ MÖnY 

cÖwµqvi weeiY ev c×wZ 

‡bvwUk †evW© 

I I‡qemvBU 

https://bicm.portal.gov.bd/site/organogra

m/49c961f7-d2ad-48fc-8527-

976a059d70eb 

 

2 weAvBwmGg Gi Kg©KZ©v I 

Kg©Pvix‡`i Kg©eÈb 

I‡qemvBU https://bicm.portal.gov.bd/site/page/e0fb3

ae3-0976-416d-86df-69986baa6079/- 

3 weAvBwmGg Gi wmwU‡Rbm PvU©vi I‡qemvBU https://bicm.portal.gov.bd/site/office_citiz

en_charter/e7095203-1bd3-47b7-ad01-

d58c3f28c2e7 

4  weAvBwmGg Gi Kg©KZ©v I 

Kg©Pvwi‡`i wW‡i±wi 

I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/site/page/45dc1952-

fdab-41f9-b8dc-ce9cc63b8511/- 

http://bicm.gov.bd/site/page/e0fb3ae3-

0976-416d-86df-69986baa6079/- 

http://bicm.gov.bd/site/page/0eecacc1-

8578-48ab-bd0b-af98775f5ab8/- 

5 weAvBwmGg Gi Kvh©µ‡gi mv‡_ 

mswkøó AvBb, wewa, cÖwewa I bxwZ 

I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/ 

 

6 Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i 

wb‡qvM/e`wj/c‡`vbœwZ msµvšÍ 

Awdm Av‡`k 

I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/ 

 

7 Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i we‡`k 

cÖwkÿY/ågY msµvšÍ Awdm Av‡`k 

I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/ 

 

https://bicm.portal.gov.bd/site/organogram/49c961f7-d2ad-48fc-8527-976a059d70eb
https://bicm.portal.gov.bd/site/organogram/49c961f7-d2ad-48fc-8527-976a059d70eb
https://bicm.portal.gov.bd/site/organogram/49c961f7-d2ad-48fc-8527-976a059d70eb
https://bicm.portal.gov.bd/site/page/e0fb3ae3-0976-416d-86df-69986baa6079/-
https://bicm.portal.gov.bd/site/page/e0fb3ae3-0976-416d-86df-69986baa6079/-
https://bicm.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/e7095203-1bd3-47b7-ad01-d58c3f28c2e7
https://bicm.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/e7095203-1bd3-47b7-ad01-d58c3f28c2e7
https://bicm.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/e7095203-1bd3-47b7-ad01-d58c3f28c2e7
http://bicm.gov.bd/site/page/45dc1952-fdab-41f9-b8dc-ce9cc63b8511/-
http://bicm.gov.bd/site/page/45dc1952-fdab-41f9-b8dc-ce9cc63b8511/-
http://bicm.gov.bd/site/page/e0fb3ae3-0976-416d-86df-69986baa6079/-
http://bicm.gov.bd/site/page/e0fb3ae3-0976-416d-86df-69986baa6079/-
http://bicm.gov.bd/site/page/0eecacc1-8578-48ab-bd0b-af98775f5ab8/-
http://bicm.gov.bd/site/page/0eecacc1-8578-48ab-bd0b-af98775f5ab8/-
http://bicm.gov.bd/
http://bicm.gov.bd/
http://bicm.gov.bd/
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

8 weAvBwmGg Gi  ev‡RU I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/ 

9 Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i kvwšÍ 

we‡bv`b/AwR©Z QzwU msµvšÍ Awdm 

Av‡`k 

I‡qemvBU http://bicm.gov.bd 

 

12 weAvBwmGg Gi  µq msµvšÍ 

†UÛvi weÁwß 

I‡qemvBU I 

RvZxq 

cwÎKvq 

weÁwß 

http://bicm.gov.bd/ 

 

13 bvg, c`ex, wVKvbv, †dvb b¤̂i Ges 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î  d¨v· b¤^i I B-

‡gBj wVKvbvmn `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©vi ZvwjKv 

I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc1

19e-d38a-462d-83c0-

9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6

%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%

A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E

0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7

%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%

8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A

6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0

%A6%BE-%E0%A6%93-

%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%

80%E0%A6%B2-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%

8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A

6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0

%A6%B7 

14 bvg, c`ex, wVKvbv, †dvb b¤̂i Ges 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î  d¨v· b¤^i I B-

‡gBj wVKvbvmn weKí `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©vi ZvwjKv 

I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc1

19e-d38a-462d-83c0-

9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6

%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%

A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E

0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7

http://bicm.gov.bd/
http://bicm.gov.bd/
http://bicm.gov.bd/
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%

8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A

6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0

%A6%BE-%E0%A6%93-

%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%

80%E0%A6%B2-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%

8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A

6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0

%A6%B7 

15 bvg, c`ex, wVKvbv, †dvb b¤̂i Ges 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î  d¨v· b¤^i I B-

‡gBj wVKvbvmn Avcxj KZ©„c‡ÿi 

ZvwjKv 

 

I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc1

19e-d38a-462d-83c0-

9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6

%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%

A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E

0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0

%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7

%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%

8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A

6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0

%A6%BE-%E0%A6%93-

%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%

80%E0%A6%B2-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%

8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A

6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0

%A6%B7 

16 Z_¨ Kwgkb I Kwgkbvi‡`i bvg, 

c`ex I wVKvbvi we¯ÍvwiZ weeiY 

I‡qemvBU http://www.infocom.gov.bd/site/page/96f

dbcf0-d3aa-43ba-bee2-ad4126018ddc/- 

21 weAvBwmGg Gi evwl©K cÖwZ‡e`b I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/site/page/e70f737f-

7d6e-41ab-b395-13d9d3d16dc0/- 

http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
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http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bicm.gov.bd/site/info_officers/8efc119e-d38a-462d-83c0-9d996374a566/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://www.infocom.gov.bd/site/page/96fdbcf0-d3aa-43ba-bee2-ad4126018ddc/-
http://www.infocom.gov.bd/site/page/96fdbcf0-d3aa-43ba-bee2-ad4126018ddc/-
http://bicm.gov.bd/site/page/e70f737f-7d6e-41ab-b395-13d9d3d16dc0/-
http://bicm.gov.bd/site/page/e70f737f-7d6e-41ab-b395-13d9d3d16dc0/-
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

22 weAvBwmGg Gi Avw_©K cÖwZ‡e`b I‡qemvBU http://bicm.gov.bd/site/page/e70f737f-

7d6e-41ab-b395-13d9d3d16dc0/- 

23 (K) †h KZ…©cÿ KZ…©K 

Aby‡ivacÎwU M„nxZ n‡q‡Q Zvi bvg 

(L) wK Z‡_¨i Rb¨ Aby‡iva Kiv 

n‡q‡Q  

Awd‡m iwÿZ 

Kwc 

 

24 miKvi, KZ…©cÿ KZ…©K m¤úvw`Z- 

(K) mKj Dbœqb/ cÖKímsµvšÍ 

Pzw³ 

(L) cÖ‡Z¨K Pzw³i mswÿß weeiY, 

cÖv°wjZ e¨q/ Pzw³i †gqv`Kvj 

BZ¨vw`| 

‡bvwUk †evW© 

I I‡qemvBU 

http://bicm.gov.bd/ 

25 BbmwUwUD‡Ui wewfbœ †Kv‡m© fwZ© 

msµvšÍ Z_¨ Ges fwZ© cixÿv I 

Ab¨vb¨ †Kvm© cixÿvi djvdj 

‡bvwUk †evW©, 

ˆ`wbK 

cwÎKv, 

I‡qemvBU, 

mvgvwRK 

†hvMv‡hvM 

gva¨g 

http://bicm.ac.bd/master-of-applied-

finance-and-capital-market-mafcm/ 

http://bicm.gov.bd/site/page/5b18edfb-

e64d-4b38-90e6-dbf0220f2bd6 

26 ‡Kvm©mg~‡ni wm‡jevm I‡qemvBU, 

mswkøó kvLv 

https://bicm.ac.bd/certificate-course/ 

http://bicm.gov.bd/site/page/b3df8b15-

0c2a-4f9c-979e-98912b0329cd/- 

http://bicm.gov.bd/site/page/e93269d0-

c8ad-489c-a67d-2b12db660475/- 

 

 

 

http://bicm.gov.bd/site/page/e70f737f-7d6e-41ab-b395-13d9d3d16dc0/-
http://bicm.gov.bd/site/page/e70f737f-7d6e-41ab-b395-13d9d3d16dc0/-
http://bicm.gov.bd/
http://bicm.ac.bd/master-of-applied-finance-and-capital-market-mafcm/
http://bicm.ac.bd/master-of-applied-finance-and-capital-market-mafcm/
http://bicm.gov.bd/site/page/5b18edfb-e64d-4b38-90e6-dbf0220f2bd6
http://bicm.gov.bd/site/page/5b18edfb-e64d-4b38-90e6-dbf0220f2bd6
https://bicm.ac.bd/certificate-course/
http://bicm.gov.bd/site/page/b3df8b15-0c2a-4f9c-979e-98912b0329cd/-
http://bicm.gov.bd/site/page/b3df8b15-0c2a-4f9c-979e-98912b0329cd/-
http://bicm.gov.bd/site/page/e93269d0-c8ad-489c-a67d-2b12db660475/-
http://bicm.gov.bd/site/page/e93269d0-c8ad-489c-a67d-2b12db660475/-
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

প্রিার কার্ িক্রম (২০২১-২২) 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

তথ্য অধিকার ধবষয়ক প্রধশক্ষণ (২০২১-২২) 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 
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তথ্য অধিকার 

সম্পধকিত  

বাধষ িক প্রধতববদন 
২০২১-২২ 

 


