
 

ডিআরডিএ বাস্তবায়নের ডেনদেশক স্কেল 

ঘ। ডিআরডিএ এর অধীনে প্রত্যাডিত্ অডিন াগকারীনক সহায়ত্া দাে  

এই কার্োবলীর উনেশয হ'ল ডিআরডিএর অধীনে প্রত্যাডশত্ অডিনর্াগকারীনক সহায়ত্া করা, স্কর্মে- ডলগযাল এইি কযাম্প, 

৩৬ ধারার অধীনে আনবদে ও ৩৭ ধারার অধীনে ডিটিশে কনর ডিআরডিএ এর অধীনে স্বীকৃত্ অডধকারসমূহ লঙ্ঘনের 
ডবরুনে আইেী সহায়ত্া দাে করা। ডেম্নডলডিত্ স্কেল অেুর্ায়ী আিোর স্কেলায় ৩৬ ধারার অধীনে আনবদে 
প্রডিয়ারনেনে প্রনবশগমযত্ার ডবষয়টি মলূযায়ণ করুে এবং আিোর মলূযায়নের েেয ডবস্তাডরত্ বযািযা প্রদাে করুে। 

 

১ - স্কেলার স্কবডশরিাগ প্রডত্বন্ধী বযডিই ৩৬ ধারার প্রডিয়া সম্পনকে  অসনেত্ে অথবা এ ডবষয়টি সম্পনকে  োেনত্ও 
আগ্রহী েয়।  

২ - স্কেলার ডকছু প্রডত্বন্ধী বযডি ৩৬ ধারার আনবদে করার সুনর্াগ থাকার ডবষনয় অবগত্ আনছে ডকন্ত ত্ারা ডকিানব 
অডিনর্াগ ফরম িরূণ করনব স্কস ডবষনয় োনেে ো।  

৩ - স্কেলার ডকছু প্রডত্বন্ধী বযডি ৩৬ ধারার আনবদনের সুনর্াগ  থাকার ডবষনয় অবগত্ আনছে ডকন্ত ত্ারা মনে 
কনরে স্কেলা কডমটি ত্ানদর অডিনর্াগটি সঠিকিানব মূলযায়ে করনব ো অথবা কডমটি ডসোন্ত বাস্তবায়নে সেম হনব ো।  

৪ - স্কেলার ডকছু প্রডত্বন্ধী বযডি োনেে ডকিানব ৩৬ ধারার আনবদে প্রডিয়াটি ফলপ্রস ূহনব। ডকন্তু ত্ারা  অডিনর্াগ 
দানয়র করার ফনল স্কেডত্বােক িডরণাম সম্পনকে  িীত্ হে। স্কর্মে - িাডরবাডরক বা রােনেডত্ক োনির কথা স্কিনব 
ত্ারা ৩৬ ধারায় আনবদে দাডিল করনত্ িয় িাে। 

৫ - স্কেলার ডকছু প্রডত্বন্ধী বযডি োনেে ডকিানব ৩৬ ধারার আনবদে করনত্ হয় এবং আনবদে দাডিল করার 
উনদযাগও ডেনয়নছে। ডকন্তু ত্ারা মনে কনরনছে আনবদেটি সম্পন্ন করা ত্ানদর েেয কঠিে। স্কর্মেঃ ত্ারা অডধকার 
লঙ্ঘনের প্রমাে ডদনত্ িানরেো। অথবা আনবদে দাডিল করার প্রডিয়াটিনত্ সহায়ত্া প্রদানের েেয আইেেীবীর অিাব 
বা অডিজ্ঞ আইেেীবীনদও সহায়ত্ার অিাবনবাধ কনরনছে। 

৬ - স্কেলার ডকছু প্রডত্বন্ধী বযডিরা ডকিানব ৩৬ ধারার আনবদে প্রডিয়া সম্পন্ন হয় স্কস ডবষনয় োনেে এবং 
অডিনর্াগ দানয়র করনত্ োে এবং ত্ানদর সহনর্াডগনদর স্কর্মে, আইেেীবী বা ডিডিও স্কেত্ার কানছও র্াওয়ার সুনর্াগ 
রনয়নছ, ডকন্তু প্রনয়ােেীয় প্রমাণাডদ সংগ্রহ করা এবং সঠিক সময়সীমার মনধয অডিনর্াগ দানয়র করা অথবা এই প্রডিয়া 
সম্পন্ন করনত্ স্কর্ িরে (নর্মে, আইেেীবীর িরে, র্াত্ায়াত্, ইত্যাডদ) স্কসই িরে বহে করা ত্ানদর েনেয অসম্ভব হনয় 
িন়ে।   

৭ - স্কেলায় ৩৬ ধারায় কমিনে একটি আনবদে িে সমূ্পণে হনয়নছ ডকন্তু অডিনর্াগ দাডিনলর িদনেিসমূহ কডমটির 
কানছ স্পষ্ট েয় (নর্মে, সমােনসবা অডফসার ৩৬ ধারার আনবদে গ্রহণ করনত্ অসম্মডত্ োোয় বা স্থােীয় সমােনসবা 
কার্োলনয় আনবদেিে দাডিনলর সুডেডদেষ্ট স্ককাে োয়গা/দপ্তর স্কেই)।    



 
৮ - স্কেলায় ৩৬ ধারায় কমিনে একটি আনবদেিে সমূ্পণে হনয়নছ ডকন্তু স্কেলা কডমটি সঠিক প্রডিয়াটি অেসুরণ 
করনছে ো এবং ডবডিন্ন কারনণ ডসোন্ত ডদনেে ো। স্কর্মে: কডমটির সদসযরা ডেয়ডমত্ ববঠক কনরে ো, কডমটির 
সদসযরা প্রডত্বন্ধী বযডিনদর প্রডত্িনের প্রডত্ িেিাত্দুষ্ট, কডমটির সদসযরা প্রিাবশালী স¤প্রদানয়র সদসযনদরনক ডবরি 
করনত্ োে ো ইত্যাডদ। 

৯ - স্কেলায় ৩৬ ধারায় একটি বা একাডধক আনবদেিে দাডিল করা হনয়নছ। স্কেলা কডমটির সদসযরা দাডয়ত্ব সম্পনকে  
সনেত্ে এবং ত্ানদর দাডয়ত্বনক গুরুত্ব সহকানর ডেনেে, ত্নব প্রডত্বন্ধী বযডির িনে র্ুডিসঙ্গত্ সমনয়র মনধয েযায়ডবোর 
প্রদাে করনত্ িারনছে ো ডকংবা কডমটি ত্ানদর ডসোন্ত কার্েকর করনত্ সেম হনেো ডকংবা ডিআরডিএনত্ ত্াডলকািুি 
অডধকানরর অথে ডেনয় সদসযগণ ডবভ্রান্ত।  

১০ - স্কেলার অডধকাংশ প্রডত্বন্ধী বযডিরা ডিআরডিএর প্রডিয়া ডকিানব সম্পন্ন করনত্ হয়, স্কস ডবষয়টি োনেে,  ত্ারা 
স্কেলা ডিআরডিএ কডমটিনক একটি েযার্য ও প্রনবশগময স্কফারাম ডহসানব স্কদনিে স্কর্িানে ত্ানদর কথাগুনলা স্কশাো হনব এবং 
একাডধক বযডি ডিআরডিএর ৩৬ ধারার অধীনে অডিনর্াগ দানয়র করনবে এবং ডিআরডিএ এর অধীনে অডধকারগুনলা 
প্রনয়ানগর ডকছুনেনে (সম্ভবত্ সবগুনলানত্ েয়) সফলও হনবে। 

 


	ঘ। ডিআরপিএ এর অধীনে প্রত্যাশিত অভিযোগকারীকে সহায়তা দান

