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জািতর িপতা ব(ব) *শখ -িজ.র রহমােনর আিথ 5ক সাহা8 ও :;েপাষকতায় এবং িশ@াচায 5 
জয়Cল আেবিদেনর ঐকািGক HেচIায় ১২ মাচ 5, ১৯৭৫ সােল  Hিতি;ত বাংলােদশ <লাক ও 
কা>িশ? ফাউেBশন ঐিতহPবাহী <লাককা>িশে?র সংQহ, সংরRণ, 9দশ .ন, গেবষণা ও মান 
উSয়েনর মাTেম উৎকষ . সাধন ও <লাককা>িশ? অVরাগী সংDিতমনW জািত গঠেন কাজ কের 
যাে[।  
 
গণ9জাতHী বাংলােদেশর সংিবধােন িচ^া, িবেবক ও বাক_াধীনতা নাগিরকেদর অ`তম <মৗিলক 
অিধকার িহেসেব _ীbত। এরই ধারাবািহকতায় মাননীয় 9ধানমHীর উেcােগ এি9ল ৬, ২০০৯ 
তািরখ ত" অিধকার আইন, ২০০৯ 9ণয়ন করা হেয়েছ। 9ণীত এই আইেনর ৪ ধারায় 9েতPক 
নাগিরেকর ত" লােভর অিধকারেক _ীbিত 9দান করা হেয়েছ। 
 
মহান জাতীয় সংসেদ ত" অিধকার আইন, ২০০৯ পাস হওয়ার পর ত" কিমশেনর পরামেশ . ত" 
অব%&করণ নীিতমালা 9ণয়েনর উেcাগ <নওয়া হয়। তে"র অবাধ 9বােহর উেijেক সামেন 
<রেখ বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন এই ত" অব%&করণ িনেদ .িশকা, ২০১৯ 9ণয়ন 
কেরেছ।  
 
আিম lঢ়ভােব িবnাস কির, এ িনেদ .িশকা বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন এর ত" 9দান 
কায .oম আেরা সহজ করেব এবং এর মাTেম কােজর _[তা ও জবাবিদিহতা pিq পােব।  
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১. পটwিম:  

বাংলােদেশর <গৗরেবা�ল <লাক ঐিতহPেক ধারণ কের <লাককা>িশে?র িবকাশ ও উৎকষ . সাধেন বাংলােদশ 
<লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন কাজ কের যাে[। <দেশর মাVষেক সংDিতমনW উদার মানিবক <চতনায় উ�ুq ও 
}ানিভিxক সমাজ গড়ার লেRP <দশজ সংDিতর িবকােশর জ` �িনিদ� কায .oম Qহণ কেরেছ। <লাকজ 
ঐিতেহPর সংQহ, সংরRণ, গেবষণা, 9সার, 9�েণাদনা, 9দশ .নী  ইতPািদ কায .oম বা{বায়েন বাংলােদশ <লাক ও 
কা>িশ? ফাউেBশন স�ৃ& রেয়েছ।  

1.1 ত" অব%&করণ নীিতমালা 9ণয়েনর <যৗি&কতা/উেij:   

গণ9জাতHী বাংলােদশ সরকার সরকাির ও <বসরকাির সংগঠেনর _[তা, জবাবিদিহতা pিq, �ন�িত �াস ও 
�শাসন 9িত�া, সেব .াপির জনগেণর Rমতায়েনর লেRP ত"-অিধকার িনি�ত করেত গত ২৯ মাচ . ২০০৯ ত" 
অিধকার আইন পাশ কেরেছ।  
গণতািHক �ব�ােক আেরা �সংহত করার অ`তম শত. হে[ জনগেণর ত" 9াি�র অিধকার িনি�ত করা। 
বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর ত" উ�ু& হেল এ 9িত�ান�র স�ক কায .oম িবষেয় জনগেণর 
স[তা এবং জবাবিদিহতা িনি�ত হেব। 
বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেন যােত অবাধ ত" 9বােহর চচ .া অ�াহত <রেখ জনগেণর ত" চািহদা 
�রণ করেত পাের <সজ` এক� “ত" অব%&করণ িনেদ .িশকা”9ণয়ন আবjক বেল 9তীয়মান হওয়ায় 
ফাউেBশন কy.ক ত" অিধকার আইন ২০০৯, ত" অিধকার িবিধমালা (ত" 9াি� সংoা^) িবিধমালা ২০০৯ 
এবং এতদসংি�� 9িবধানমালাস~েহর আেলােক এ ত" অব%&করণ িনেদ .িশকা 9ণয়ন করা হেলা।   

১.২ নীিতমালার িশেরানাম: এই নীিতমালা বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর ‘ত" অব%&করণ 
িনেদ .িশকা ২০১৯’ নােম অিভিহত হেব।  

২. নীিতমালার িভিx 

২.১ 9ণয়নকারী কy.পR: বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন, সংDিত িবষয়ক মHণালয় । 

২.২ অVেমাদনকারী কy.পR: পিরচালক, বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন। 

২.৩ অVেমাদেনর তািরখ: 25 আগ� ২০১৯  

২.৪ নীিত বা{বায়েনর তািরখ: অVেমাদেনর তািরখ <থেক নীিতমালা� বা{বায়ন করা হেব।  

২.৫ নীিতমালার 9েযাজPতা: বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর জ` 9েযাজP হেব। 

 

 

 



৩. সং}াস~হ: িবষয় ও 9সে�র পিরপি  না হেল এই নীিতমালায় -      

৩.১ ‘ত"’ অেথ . বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর গঠন, কাঠােমা, দা�িরক কম .কাB সংoা^ <যেকান 
¡ারক, বই, নকশা, মানিচu, ¢ি&, ত"-উপাx, লগবই, আেদশ, িব}ি�, দিলল, ন~না, পu, 9িতেবদন, িহসাব 
িববরণী, 9ক? 9{াব, আেলাকিচu, অিডও, িভিডও, অি£ত িচu, িফ¤, ইেলক¥িনক 9িoয়ায় 9¦তbত <যেকান 
ইন§েম¨, যািHকভােব পাঠেযা� দিললািদ এবং <ভৗিতক গঠন ও ©বিশ�P িনিব .েশেষ অ` <যেকান ত"ািদ, ব¦ 
বা এেদও 9িতিলিপও এর অ^ª .& হেব: তেব শত. থােক <য, দা�িরক <নাটিসট বা <নাটিসেটর 9িতিলিপ এর 
অ^ª .& হেব না। 

৩.২ ‘দািয়� 9া� কম .কত.া’ অথ . ত" অিধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন িন«& কম .কত.া।  
৩.৩ ‘িবক? দািয়� 9া� কম .কত.া’ অথ . দািয়� 9া� কম .কত.ার অVপি�েত সংি�� দািয়� পালেনর জ` িন«& 
কম .কত.া।  
৩.4 ‘আপীল কy.পR’ পিরচালক, বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন। 
৩.৫ ‘yতীয় পR’ অথ . ত" 9াি�র জ` অVেরাধকারী বা ত" 9দানকারী কy.পR �িতত অVেরাধbত ত"র 
সে� জিড়ত অ` <কান পR।  
৩.৬ ‘ত" কিমশন’ অথ . ত" অিধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীন 9িতি�ত কিমশন। 
৩.৭ ‘তঅআ, ২০০৯’ অথ . “ত" অিধকার আইন, ২০০৯” ¬ঝােব। 
৩.৮ ‘তঅিব, ২০০৯’ অথ . “ত" অিধকার (ত" 9াি� সংoা^) িবিধমালা ২০০৯” ¬ঝােব। 
৩.৯ ‘কম .কত.া’ অেথ . কম .চারীও অ^ª .& হেব।  
৩.১০ ‘ত" অিধকার’ অথ . <কান কy.পেRর িনকট হইেত ত" 9াি�র অিধকার। 
৩.১১ ‘আেবদন ফরম’ অথ . তঅিব,২০০৯ এর তফিসেল িনধ .ািরত আেবদেনর ফরেমট- ফরম ‘ক’ ¬ঝােব। 
৩.১২ ‘আপীল ফরম’ অথ . তঅিব, ২০০৯ এর তফিসেল িনধ .ািরত আিপল আেবদেনর ফরেমট- ফরম ‘গ’ ¬ঝােব।  
৩.১৩ ‘পিরিশ�’ অথ . এই নীিতমালার সে� সং«& পিরিশ�।   
 
৪. তে"র <�ণী িব`াস এবং ত" 9দান পqিত:  
ত" 9দান পqিত ত" অিধকার আইেনর িবধানাবলী পিরপালন সােপেR <দেশর 9িত� নাগিরেকর ত" পাওয়ার 
অিধকার আেছ এবং নাগিরেকর চািহদা/অVেরােধর পিরে9িRেত বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন তাে® 
যািচত ত" 9দােন বাT থাকেব। বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর ¯হীত িসqা^, কায .oম িকংবা 
স�ািদত বা 9{ািবত কম .কাে°র সকল ত" নাগিরেকর িনকট সহজলভP করার 9য়ােস tিচবq আকাের 9কাশ 
ও 9চােরর �ব�া করেব। বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর স%দয় ত" িনে±া& িতন <�ণীেত ভাগ 
করা হেব এবং িনধ .ািরত িবধান অVসাের তা 9দান ও 9কাশ করা হেব।  

৪.১ _9েণািদত ত":   

ত" অিধকার আইেনর এই িবধান অVযায়ী বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর কায .oম সংoা^ 
জনগেনর ত" 9াি�র অিধকারেক অিধকতর সহজলভP করার 9য়ােস বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন 
_9েণািদত ও _ত²ত.ভােব <য সকল ত" 9কাশ ও 9চার করেব তা ফাউেBশেনর _9েণািদত ত"। _9েণািদত 



তে"র আওতায় ত"�েলা িবেশষভােব পিরিশ� ‘ক’-<ত উেsখ করা আেছ। এ সকল ত" বাংলােদশ <লাক ও 
কা>িশ? ফাউেBশেনর ওেয়বসাইেট (www.sonargaonmuseum.gov.bd) 9কািশত হেব। 9িত িতন মাস অ^র 
ত" হালনাগাদ করা হেব। বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন 9িত বছর বািষ .ক 9িতেবদন 9কাশ করেব 
এবং 9িতেবদেন ‘তঅআ’ এর ধারা ৬(৩) এ উেsিখত ত"স~হ সংেযাজন করেব।  

৪.২ চািহদার িভিxেত ত" 9কাশ/9দান:  

ত" অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার অV³েল <য সকল ত" 9কাশ ও 9দান বাTতা~লক নয় এ´প ত" 
�তীত নাগিরেকর আেবদেনর পিরে9িRেত �ণ . বা আংিশক 9দােন বাT থাকেব (পিরিশ� ‘খ’)। বাংলােদশ 
<লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন চািহদার িভিxেত ত"র তািলকা 9¦ত করেব এবং তা ওেয়বসাইেট 9কাশ করেব। 
9িত িতন মাস অ^র ত" হালনাগাদ করা হেব।      

৪.৩ 9কাশ বা 9দান বাTতা~লক নয় এমন ত":  

এই নীিতমালায় যাই থাµক না <কন বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন ত" অিধকার আইেনর ৭ ধারা 
<মাতােবক িনে±া& ত" 9কাশ, 9চার বা 9দােন বাT থাকেব না।  

(ক) <কান ত" 9কােশর ফেল বাংলােদেশর িনরাপxা, অখ°তা ও সাব .েভৗমে�র 9িত ¶মিক হইেত পাের 
এই´প ত"; 

(খ) পররা·নীিতর <কান িবষয় যাহার �ারা িবেদশী রাে·র অথবা <কান আ^জ.ািতক <কান সং�া বা আ¸িলক 
<কান <জাট বা সংগঠেনর সিহত িবcমান স�েক. ¹º হইেত পাের এই´প ত"; 

(গ) <কান িবেদশী সরকােরর িনকট হইেত 9া� <কান <গাপনীয় ত"; 
(ঘ) <কান ত" 9কােশর ফেল <কান yতীয় পেRর ¬িqpিxক স�েদর অিধকার RিতQ{ হইেত পাের 

এই´প বািণিজPক বা �বসািয়ক অ^িন .িহত <গাপনীয়তা িবষয়ক’ কিপরাইট বা ¬িqpিxক স�দ 

(Intellectual property Right) স�িক.ত ত";  
(ঙ) <কান ত" 9কােশর ফেল <কান িবেশষ �ি& বা সং�ােক লাভবান বা RিতQ{ কিরেত পাের এই´প 

ত";  
 (চ) <কান ত" 9কােশর ফেল 9চিলত আইেনর 9েয়াগ বাধাQ{ হইেত পাের বা অপরাধ pিq পাইেত পাের 

এই´প ত"; 
(ছ) <কান ত" 9কােশর ফেল জনগেণর িনরাপxা িবি½ত হইেত পাের বা িবচারাধীন মামলার �� ুিবচার কায . 

�াহত হইেত পাের এই´প ত"; 
(জ) <কান ত" 9কােশর ফেল <কান �ি&র �ি&গত জীবেনর <গাপনীয়তা ¹º হইেত পাের এই´প ত"; 
(ঝ) <কান ত" 9কােশর ফেল <কান �ি&র জীবন বা শারীিরক িনরাপxা িবপদাপS হইেত পাের এই´প 

ত"; 
(ঞ) আইন 9েয়াগকারী সং�ার সহায়তার জ` <কান �ি& কy.ক <গাপেন 9দx <কান ত"; 
(ট)  আদালেত িবচারাধীন <কান িবষয় এবং যাহা 9কােশ আদালত বা ¥াই¬Pনােলর িনেষধা}া রিহয়ােছ 

অথবা যাহার 9কাশ আদালত অবমাননার শািমল এই´প ত"; 
(ঠ) তদ^াধীন <কান িবষয় যাহার 9কাশ তদ^ কােজ িব½ ঘটাইেত পাের এই´প ত"; 



(ড) <কান অপরােধর তদ^ 9িoয়া এবং অপরাধীর <Qফতার ও শাি{েক 9ভািবত কিরেত পাের এই´প ত"; 
(ঢ) আইন অVসাের <কবল এক� িনিদ� সমেয়র জ` 9কােশর বাTবাধকতা রিহয়ােছ এই´প ত"; 
(ণ) <কৗশলগত ও বািণিজPক কারেণ <গাপন রাখা বাÀনীয় এই´প কািরগরী বা ©ব}ািনক গেবষণালq <কান 

ত"; 
(ত) <কান oয় কায .oম সÁণ . হইবার �েব . বা উ& িবষেয় িসqা^ Qহেণর �েব . সংি�� oয় বা উহার 

কায .oম সংoা^ <কান ত"; 
(থ) জাতীয় সংসেদর িবেশষ অিধকার হািনর কারণ হইেত পাের এই´প ত"; 
(দ) <কান �ি&র আইন �ারা সংরিRত <গাপনীয় ত"; 
(ধ) পরীRার 9Âপu বা পরীRার 9দx নÃর স�িক.ত আগাম ত"; 
(ন) মিHপিরষদ বা <Ruমত, উপেদ�া পিরষেদর ©বঠেক উপ�াপনীয় সার-সংেRপসহ আVষি�ক দিললািদ 

এবং উ&´প ©বঠেকর আেলাচনা ও িসqা^ সংoা^ ত";   
তেব শত. থােক <য মিHপিরষদ বা <Ruমত উপেদ�া পিরষদ কy.ক <কান িসqা^ ¯হীত হইবার পর 
অV´প িসqাে^র কারণ এবং <য সকল িবষেয়র ওপর িভিx কিরয়া িসqা^� ¯হীত হইয়ােছ উহা 9কাশ 
করা যাইেব। 
 

৫. ত" সংQহ, সংরRণ ও �ব�াপনা:   
(ক)  ত" অিধকার আইন ২০০৯ এর অধীন নাগিরেকর 9াি�র িনি�ত করার লেRP বাংলােদশ <লাক ও 

কা>িশ? ফাউেBশন 9েয়াজনীয় ত"স~হ সংQহ �ব .ক তা যথাযথভােব িনÄ´েপ সংরRণ করেব।  
 ১) যথাযথ পqিত ও মান অVসরেণ ত" সংরRণ করেব; 
 ২) কি�উটাের সংরRেনর উপ«& সকল ত" «ি&সংগত সময়সীমার মেT কি�উটাের সংরিRত 

থাকেব। 
 ৩) _9েণািদত ত"সহ অ`া` সকল ত" (যা 9কােশ আইনগত বাধা <নই) বাংলােদশ <লাক ও 

কা>িশ? ফাউেBশেনর ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব (www.sonargaonmuseum.gov.bd)।  
(খ) ত" সংQহ ও �ব�াপনা: 

বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন ত" ত" সংQহ ও �ব�াপনার <Rেu ত" অিধকার (ত" 
সংরRণ ও �ব�াপনা) 9িবধানমালা-২০১০ অVসরণ করেব।  
 

৬. দািয়�9া� কম .কত.া িনেয়াগ:   

ত" অিধকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১০-এর িবধানমেত বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন কy.ক 
দািয়�9া� কম .কত.া িনেয়াগ করা হেব।  

৭. দািয়�9া� কম .কত.ার দািয়� ও কম .পিরিধ:  

১) দািয়�9া� কম .কত.া ত" আেবদন Qহণ বাছাই এবং ত" চািহদাকারীর সােথ <যাগােযাগ করেবন; 
২) চািহদাbত/অVেরাধbত ত" অঅআ ২০০৯, ধারা ৯ ও অঅিব-২০০৯ িবিধ-৪ অVযায়ী যথাযথভােব 

সরবরাহ করেবন; 



৩) চািহদাbত তে"র «ি&সংগত ~� িনধ .ারণ এবং তা পিরেশােধর জ` আেবদনকারী/অVেরাধকারীেক 
অবিহত করেবন; 

৪) িনধ .ািরত সমেয়ের মেT ত" সরবরাহ করা সÅব না হেল এর কারণ উেsখ�ব .ক ১০ (দশ) কায .িদবেসর 
মেT ত" চািহদাকারীেক অবিহত করেবন; 

৫) <কান শারীিরক 9িতবMী �ি&র ত" 9াি�র <Rেu দািয়� 9া� কম .কত.া তােক উপ«& পqিতেত ত" 
<পেত সহায়তা করেবন। এেRেত িতিন অ` <কান �ি&র সহায়তা Qহণ করেত পারেবন; 

 
৮. ত" 9দান পqিত:  

(ক)  দািয়�9া� কম .কত.া %িÆত অVিলিপ, ফেটাকিপ, <নাট, ইেলÇিনক ফরেমট বা ি9¨-আউট পqিতেত ত" 
সরবরাহ করেবন; 

(খ) ইÈীয় 9িতবMীেক দািয়�9া� কম .কত.া ত" লােভর সহায়তা করেবন। 
 
৯. ত" 9দােনর সময়সীমা:  
(ক) দািয়�9া� কম .কত.া অVেরাধ 9াি�র তািরখ হেত অVিধক ২০ (িবশ) কায .িদবেসর মেT অVেরাধbত 

ত" সরবরাহ করেবন; 
(খ) তে"র সােথ একািধক ত" 9দান ইউিনট বা কy.পেRর সংি��তা থাকেল অনিধক ৩০ (িuশ) 

কায .িদবেসর মেT ত" সরবরাহ করেবন; 
(গ) ত" 9দােনর সােথ yতীয় পেRর সংি��তা থাকেল yতীয় পR তা <গাপনীয় ত" িহেসেব গÉ করেল, 

<স <Rেu দািয়�9া� কম .কত.া ৫ (পJচ) কায .িদবেসর মেT yতীয় পRেক িলিখত বা <মৗিখক মতামত 
<চেয় <না�শ িদেবন। মতামত পাওয়া সােপেR িনধ .ািরত সমেয়র মেT ত" 9দানকারী কম .কত.া ত" 
9দান করেবন অথবা ত" 9দােনর অপারগতার িবষেয় িসqা^ িনেবন; 

(ঘ) ত" অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার বিণ .ত ত" 9দান বাTতা~লক নয় কারণস~েহর মেT 
আেবদনকারীর চািহত ত" অ^w .& হেল যতÊµ অংশ <যৗি&কভােব Ëথক করা সÅব ততÊµ অংশ 
আেবদনকারীেক 9দান করেবন; 

(ঙ) ত" 9দােন অপারগতার <Rেu কারণ উেsখ�ব .ক আেবদন 9াি�র ১০ (দশ) কায .িদবেসর মেT 
আেবদনকারীেক অবিহত করেবন; 

(চ) উিsিখত সময়সীমাস~েহর মেT ত" 9দান করা না হেল, ত" 9াি�র অVেরাধ 9তPা�ান করা হেয়েছ 
মেম . গÉ হেব। 

 
১০. তে"র ~� এবং ~� পিরেশােধর িনয়মাবলী: 
 ক) দািয়�9া� কম .কত.া আেবদন 9াি�র অনিধক ৫ (পJচ) কায .িদবেসর মেT মÌদ তে"র ~� 

পিরেশাধ করার জ` আেবদনকারীেক জানােবন। উ& ~� ত" অিধকার (ত" 9াি�র সংoা^) 
িবিধমালা-২০০৯ এর তফিসল ‘ঘ’ ফরম (সং«&) অVযায়ী িনধ .ািরত হেব; 

 খ) যিদ ~� <লখা না থােক তেব কy.পR <য>পভােব ~� িনধ .ারণ করেবন; <সভােব ~� পিরেশাধ 
করেত হেব; 



 গ) ত" অিধকার (ত" 9াি� সংoা^) িবিধমালা-২০০৯ অVযায়ী আেবদনকারী কy.ক তে"র ~� নগদ, 
মািন অড .ার, <পা�াল অড .ার, oসড <চক অথবা �Pা� এর মাTেম 9দান করেত হেব। আদায়bত অথ . 
চালান <কাড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ <ত সরকাির <কাষাগাের জমা করেত হেব। 

 
1১. আপীল কy.পR এবং আপীল পqিত: <কান নাগিরক যিদ িনিদ� সময়সীমার মেT ত" না পান িকংবা 

দািয়�9া� কম .কত.ার <কান িসqাে^র সং¹q হন, তাহেল িতিন উ& সময়সীমা অিতoম হওয়ার পর বা 
িসqা^ পাওয়ার পরবত� ৩০ (িuশ) িদেনর মেT আপীল কy.পেRর িনকট আপীল করেত পারেবন। 

(ক) আপীল আেবদেন আপীেলর কারণ উেsখ�ব .ক সাদা কাগেজ বা ত" অিধকার (ত" 9াি� সংoা^) 
িবিধমালা-২০০৯ এর ফরম (‘গ’ সং«&) এ আেবদন করা যােব; 

(খ)  সংি�� আপীল কy.পR আপীল আেবদন 9াি�র পরবত� ১৫ (পেনর) িদেনর মেT আপীল িনÍিx করেব; 
 

১২. ত" 9দােন অবেহলায় শাি{র িবধান: 

বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর <কান দািয়�9া� কম .কত.া যথাযথ কারণ �িতত ত" 9দােন 
অপরাগতা 9কাশ করেল বা আপীল Qহণ অ_ীকার করেল িকংবা িনধ .ািরত সময় সীমার মেT ত" 9দােন �থ . 
হেল, ªল, অসÎণ ., িবÏাি^কর বা িবbত ত" 9দান করেল িকংবা ত" 9াি�েত 9িতবMকতা Ðি� করেল এবং 
কিমশেনর িনকট অিভেযাগ করা হেল কিমশন ত" অিধকার আইন-২০০৯ এর ধারা অVসাের দািয়�9া� 
কম .কত.ার িব>েq �ব�া Qহণ করেত পারেব। 

১৩. ত"ািদ পিরদশ .েনর �েযাগ: 

বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন কy.ক 9ণীত বািষ .ক 9িতেবদনসহ সকল 9কার 9কাশনাস~হ িবনা~ে� 
সব .সাধারেনর পিরদশ .েনর জ` সহজলভP করেব।  

১৪. জন�>��ণ . িবষেয় <9স িব}ি�:  

বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশন জন�>��ণ . িবষয়ািদ <9স িব}াি�র মাTেম অথবা ওেয়ব সাইেটর 
মাTেম 9কাশ করেব। 

১৫.  নীিতমালার সংেশাধন:  

এই নীিতমালা সংেশাধেনর 9েয়াজন হেল বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর ৩-৫ সদÑ িবিশ� এক� 
কিম� গঠন করেব। কিম� নীিতমালা অVেমাদনকারী কy.পেRর কােছ সংশেধােনর 9{াব করেব। 
অVেমাদনকারী কy.পেRর অVেমাদেন নীিতমালা সংেশাধন কায .কর হেব।  

১৬.  নীিতমালার �া�া:  

এই নীিতমালার <কান িবষেয় অÒ�তা <দখা িদেল নীিতমালা 9ণয়নকারী কy.পR তার �া�া 9দান করেব।    

 



১৭.  পিরিশ� ১: 

(ক) _9েণািদত তে"র তািলকা 

1) বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর সাংগঠিনক কাঠােমা; 
2) বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর িনেয়াগ িবিধমালা; 
3) বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর কায .াবলী; 
4) কম .কত.া-কম .চারীগেণর দািয়�; 
5) িবিভS ধরেনর ফরমস; 
6) বািষ .ক 9িতেবদন; 
7) সকল 9কািশত 9িতেবদন; 
8) বাংলােদশ <লাক ও কা>িশ? ফাউেBশেনর কy.ক 9ণীত আইন, চাµির 9িবধানমালা------------

,9}াপন, িনেদ .শনা, ÓাVয়াল ইতPািদ; 
9) পিরচালক ও অ`া` কম .কত.াগেণর নাম ও <যাগােযােগর �কানা; 
10) দািয়�9া� কম .কত.ার নাম, পদবী, �কানা এবং 9েযাজP <Rেu ফPাÔ নÃর, <ফান নÃর ও ই-<মইল 

�কানা; 
11) oয় কায .oম সংoা^ ত"ািদ/<টBার সংoা^ ইতPািদ; 
12) ত" অিধকার সংoা^ ইতPািদ; 
13)  অVেমািদত আইন, অTােদশ, িবিধমালা, 9িবধানমালা, িনেদ .শনা, ÓাVয়াল ইতPািদ; 
 

(খ) চািহদার িভিxেত 9দানেযা� তে"র তািলকা  

1) _9েণািদত 9কািশত সকল ত";  
2) নীিতমালা; 
3) সং�ার বােজট; 
4) আিথ .ক ত", <যমন-আয়/�য় সংoা^ িহসাব িববরণী; 
5) অিডট িরেপাট .; 
6) 9ক? সংoা^ ত"; 
7) oয় কায .oম সংoা^ ত" (িসqা^ Qহেণর পর); 
8) উপকার <ভাগীর তািলকা; 
9) িনেয়াগ/বদলীর আেদশ; 
10) <দেশ িবেদশ Ïমণ সংoা^ ত"ািদ (িসqা^ Qহেণর পর); 
11) 9দান বাTতা~লক নয়, এমন ত" (পিরিশ�-  ) �তীত অ` সকল ত";   

 

 

 

 

 



(গ) <য সম{ ত" 9দান বাTতা~লক নয় 

১. ত" অিধকার আইন ২০০৯ এর ধারায় উেsিখত ত"; 
২. মHণালয় সংoা^ মিHপিরষেদর <গাপনীয় িনেদ .শনা/িসqা^/অVশাসন; 
৩. মHণালয় সংoা^ 9ধানমHীর <গাপনীয় িসqা^/িনেদ .শনা/অVশাসন; 
৪. রা·পিত কy.ক 9দx <গাপনীয় িসqা^/িনেদ .শনা/অVশাসন; 
৫. <কান মHণালেয়র সিচব/মHী কy.ক 9দx <গাপনীয় িবষয় সংoা^ ত"; 
৬. রা·ীয় িনরাপxা ও <গােয়Õা কােজ িনেয়ািজত সং�া বা 9িত�ান কy.ক 9দx 9িতেবদন; 
৭. সরকািরভােব <গাপনীয় িহেসেব _ীbত/েঘািষত ত"; 

 

 পিরিশ� ২ :  ত" অব%&করণ ছক 

oিমক 
নং 

মােসর নাম আেবদনকারীর 
নাম ও �কানা 

আেবদেনর িবষয় িস�া^ 
ত" 

9দানbত 
�িগত খািরজ 

       
 

 পিরিশ� ৩ : দািয়OHাP কম 5কত5ার তQ 

১। দািয়OHাP কম 5কত5ার নাম : *মা: রিবউল ইসলাম 

 পদিব : উপপিরচালক 

অিফেসর Yকানা )আইিড নং/*কাড ন[র যিদ থােক(  : *সানারগ]ও,নারায়ণগ_ 

*ফান : ০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

*মাবাইল *ফান : +৮৮০১৭১২২০১৭৫৯ 

ফdাe :  

ইেমইল : dd@sonargaonmuseum.gov.bd 

ওেয়বসাইট )যিদ থােক(  : www.sonargaonmuseum.gov.bd 

 
 
 
 
 
 



 পিরিশ� ৪ : আিপল কR5পেSর তQ 
 

২। আিপল কR5পেSর নাম : ড. আহেমদ উgাহ 

 পদিব : পিরচালক 

অিফেসর Yকানা : *সানারগ]ও,নারায়ণগ_ 

*ফান : ০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

*মাবাইল *ফান : +৮৮০১৭১৮৫৫৬৮৬৪ 

ফdাe :  

ইেমইল : director@sonargaonmuseum.gov.bd 

ওেয়বসাইট )যিদ থােক(  : www.sonargaonmuseum.gov.bd 

 
 
 
 পিরিশ� ৫: িবক? দািয়OHাP কম 5কত5ার তQ 
 

১। িবক@ দািয়OHাP কম 5কত5ার নাম : এেকএম আজাদ সরকার 

 পদিব : িডসেh অিফসার 

অিফেসর Yকানা )আইিড নং/*কাড ন[র যিদ থােক(  : *সানারগ]ও,নারায়ণগ_ 

*ফান : ০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

*মাবাইল *ফান : +৮৮০১৮১৯১১২৫৬৩ 

ফdাe :  

ইেমইল : do@sonargaonmuseum.gov.bd 

ওেয়বসাইট )যিদ থােক(  : www.sonargaonmuseum.gov.bd 

 
 
 
 
 



ফরম ‘ক’ 

তQ HািPর আেবদনপj 

[ তQ অিধকার (তQ HািP সংlাG) িবিধমালার িবিধ-৩ mIn ] 

 
বরাবর 
................................................................, 
................................................................ (নাম ও পদবী) 
ও 
দািয়OHাP কম 5কত5া, 
...........................................  
বাংলােদশ *লাক ও কাpিশ@ ফাউেqশন 
 
১।  আেবদনকারীর নাম  : ............................................................................ 

 িপতার নাম  : ............................................................................  

 মাতার নাম  : ............................................................................ 

 বত5মান Yকানা  : ............................................................................  

 rায়ী Yকানা  : ............................................................................ 

 ফdাe, ই-*মইল, *টিলেফান ও *মাবাইল *ফান ন[র (যিদ থােক) : ............................................................................ 

২।  িক ধরেনর তQ* (Hেয়াজেন অিতিরs কাগজ nবহার কpন) : ............................................................................ 

 

৩।  *কান পtিতেত তQ পাইেত আuহী (ছাপােনা/ ফেটাকিপ/  : ............................................................................ 

  িলিখত/ ই-*মইল/ ফdাe/িসিড অথবা অw *কান পtিত)  

৪। তQ uহণকারীর নাম ও Yকানা  : ............................................................................ 

৫।  Hেযাজd *Sেj সহায়তাকারীর নাম ও Yকানা  : ............................................................................ 

 

 

 

আেবদেনর তািরখ : ..................................................                                                              আেবদনকারীর xাSর 

 

*তQ অিধকার (তQ HািP সংlাG) িবিধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অCযায়ী তেQর yz পিরেশাধেযা{। 
 
 
 
 



ফরম ‘খ’ 
 [ তQ অিধকার (তQ HািP সংlাG) িবিধমালা, ২০০৯ িবিধ-৫ mIn ] 

তQ সরবরােহ অপারগতার *না|শ 

 

আেবদন পেjর }j ন[র :                                                         তািরখ : ......................................... 

 

Hিত 

আেবদনকারীর নাম   : .............................................................. 

Yকানা    : .............................................................. 

 

িবষয় : তQ সরবরােহ অপারগতা স~েক5 অবিহতকরণ। 

 

িHয় মেহাদয়, 

আপনার ........................................................তািরেখর আেবদেনর িভি�েত Hািথ 5ত তQ িনে�াs কারেণ সরবরাহ করা স�ব হইল না, যথা :- 

১। .................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................। 
 

২। .................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................। 
 

৩। .................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................।   

 

                                      

 

                                                                              (------------------------------) 

                  দািয়OHাP কম 5কত5ার নাম : 

                  পদবী : 

                   দাPিরক সীল : 

 
 

 

 

 



ফরম ‘গ’ 
আপীল আেবদন 

[ তQ অিধকার (তQ HািP সংlাG) িবিধমালার িবিধ-৬ mIn ] 
 

বরাবর 
.................................................................., 
..................................................................(নাম ও পদবী) 
ও 
আপীল কR5পS, 
...........................................(দPেরর নাম ও Yকানা) 
  

১। আপীলকারীর নাম ও Yকানা                                                : .................................................................................. 

 (েযাগােযােগর সহজ মা�মসহ) 

২। আপীেলর তািরখ : .................................................................................. 

৩। *য আেদেশর িবpেt আপীল করা হইয়ােছ উহার                        : ................................................................................. 

  কিপ (যিদ থােক)   

৪। যাহার আেদেশর িবpেt আপীল করা হইয়ােছ  : .................................................................................. 

 তাহার নামসহ আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)   

৫। আপীেলর সংিSP িববরণ : .................................................................................. 

 

৬। আেদেশর িবpেt সং�� হইবার কারণ (সংিSP িববরণ)                          : ............................................................................... 

৭।  Hািথ 5ত Hিতকােরর �িs/িভি�  : .................................................................................. 

৮।  আপীলকারী কR5ক Hতdয়ন   : .................................................................................. 

৯।  অw *কান তQ যাহা আপীল কR5পেSর স�ুেখ : .................................................................................. 

 উপrাপেনর জw আপীলকারী ই�া *পাষণ কেরন 

                                 

 

আেবদেনর তািরখ : ..................................................                                                           আেবদনকারীর xাSর 

 
 
 
 
 
 

 



ফরম ‘ঘ’ 

[ িবিধ ৮ mIn ] 

তQ HািPর অCেরাধ িফ এবং তেQর yz িনধ 5ারণ িফ 

 তQ সরবরােহর *Sেj িন� *টিবেলর কলাম (২) এ উিgিখত তেQর জw উহার িবপরীেত কলাম (৩) এ উিgিখত হাের *Sjমত তQ 
HািPর অCেরাধ িফ এবং তেQর yz পিরেশাধেযা{ হইেব, যথা :- 
 

lিমক 

নং 
তেQর িববরণ তQ HািPর অCেরাধ িফ/তেQর yz 

(১) (২) (৩) 

১। 
িলিখত *কান ড�েমে�র কিপ 

সরবরােহর জw (�াপ, নকশা, ছিব, কি~উটার 
িH�সহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর *Sেj Hিত 
:;া ২ (�ই) টাকা হাের এবং ত��5 
সাইেজর কাগেজর *Sেj H�ত yz। 

২। 

িড�, িসিড ইতdািদেত তQ সরবরােহর *Sেj 

 
(১) আেবদনকারী কR5ক িড�, িসিড 
ইতdািদ সরবরােহর *Sেj িবনা yেz; 

(২) তQ সরবরাহকারী কR5ক িড�, িসিড 
ইতdািদ সরবরােহর *Sেj উহার H�ত 
yz। 

৩। *কান আইন বা সরকাির িবধান বা িনেদ 5শনা 
অCযায়ী কাউেক সরবরাহ�ত তেQর *Sেj 

িবনাyেz। 

৪। yেzর িবিনমেয় িবlয়েযা{ Hকাশনার *Sেj Hকাশনায় িনধ 5ািরত yz। 

 


