খসড়া তথ্য প্রকাা

প্রা্তি  ্র্দে শ্ কাা ২০১৯

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলা্দে সরকাার
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মুখবন্ধ

বাাংলা্দে্ আইর প্রণয়্রর ই্তহা্স তথ্য অ্িকাার আইর ২০০৯ প্রণয়র একাটি অরন্য ঘটরা। বাাংলা্দে্ বতশমা্র সহস্রা্িকা আইর
কাা্ শকার আ্ে। ্ার ম্ে অন্য সকাল আইর প্রণীত হ্য়্ে জরগ্ণর পর প্র্য়াগ কারার জন্য। তথ্য অ্িকাার আইর হ্লা একামাত্র
আইর, য্টি জরগ্ণর ক্ষমতায়র ্র্িত কার্ত এবাং কার্তশপ্ক্ষর পর প্র্য়াগ কারার অ্িকাার ্র্িত কা্র্ে। এ কাার্ণ তথ্য
অ্িকাার আইর ২০০৯ প্রণয়র বাাংলা্দে্ র একাটি একাকা

অ্িতীয় ঘটরা। আমা্দের মহার সাং্বিা্রর আ্লা্কা রা্ের উপর

জরগ্ণর মা্লকাারা প্র্তষ্ঠাই এ আই্রর অন্যতম লক্ষয।
আমা্দের যদে্ তথ্য অ্িকাার আইর প্রণীত হ্য়্ে জরগ্ণর জন্য। ্কান্তু এখর প্ শন্ত জরগণ এ আইর সম্প্কাশ স্েতর হ্য় ্ে্র।
পা াপা্ ্াঁরা তথ্য প্রদোর কার্বর যস কার্তশপ্ক্ষর স্েতরতা

প্রস্ত্ত্ত কাা্িত মাত্রা অজশর কার্ত সক্ষম হয়্র, ্া তথ্য

অ্িকাার আইর বাস্তবায়্রর জন্য একাটি েযা্লঞ্জ।
অ্রকা যক্ষ্ত্র আমরা লক্ষ কার্ে, তথ্য যে্য় যকাা্রা রাগ্রকা আ্বদের কার্ল দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা তথ্য প্রদোর কার্ত অরাগ্রহ প্রকাা
কার্ের বা তথ্য ্দে্ত ভয় পা্ের। আবার যকাার তথ্য প্রদোর কার্বর, যকাার তথ্য প্রদোর কার্ত ্ত্র বাে রর, কাী পন্থায় তথ্য প্রদোর
কার্বর এসব ্বষ্য় দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার কাা্ে যকাা্রা সু্র্দে শষ্ট ্র্দে শ রা যরই। তাই তাঁরা ্সদ্ধান্তহীরতায় ভুগ্ের। এ োড়া ‘‘তথ্য
্দে্য় আবার যকাার ্বপ্দে প্ড়’’ এমর ভী্ত কাাজ কার্ে মাে প্ শা্য়র অ্রকা কামশকাতশার ম্ে।
তথ্য প্রদো্রর যক্ষ্ত্র প্রে্লত মার্সকাতার প্রবতশর এবাং তথ্য প্রদো্রর ভী্ত

্সদ্ধান্তহীরতা দূর কা্র তথ্য প্রদোর

প্রকাা্ র

সাংস্কৃ্ত োলু কার্ত সকাল সরকাা্র দেতি ্র ঊর্ধ্শতর কার্তশপ্ক্ষর কাাে যে্কা ্ো্ে ্দেকা্র্দে শ রা োকাা প্র্য়াজর। এ উপল্ি যে্কা
তথ্য কা্ম র মন্ত্রণালয় এবাং তা্দের আ তািীর দেতি র/সাংস্থাসমূ্হর তথ্য অবমুক্তকারণ রী্তমালা প্রণয়্রর যটম্েট প্রণয়র কা্র্ে
্ার আ্লা্কা দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র ‘‘তথ্য প্রকাা

প্রা্তি  ্র্দে শ্ কাা, ২০১৯’’ প্রণয়র কা্র্ে।

আ া কা্র এ ্র্দে শ্ কাা দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র তথ্য প্রদোর কাা্ শক্রম সহজ কার্ব এবাং এর মাে্ম অ্িদেতি ্রর কাা্জর
স্বেতা

জবাব্দে্হতা বৃ্দ্ধ পা্ব।

যমা: যমাহসীর
মহাপ্রোলকা
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প্র্ ষ্ট-৩ : প্রদোর বােতামূলকা রয় এমর ত্থ্যর তা্লকাা
প্র্ ষ্ট-৪ : তথ্য প্রা্তি র আ্বদের ফরম (ফরম ‘কা’)
প্র্ ষ্ট-৫ : তথ্য সরবরা্হ অপারগতার যরাটি (ফরম ‘খ’)
প্র্ ষ্ট-৬ : আ্পল আ্বদের ফরম (ফরম ‘গ’)
প্র্ ষ্ট-৭ : তথ্য প্রা্তি র অনু্রাি ্ফ এবাং ত্থ্যর মূল্য ্রি শারণ ্ফ (ফরম ‘ঘ’)
প্র্ ষ্ট-৮ : তথ্য কা্ম ্র অ্ভ্্াগ দো্য়্রর ্রি শা্রত ফরম (ফরম ‘কা’)
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প্র্য়াজরীয়তা

১.১. দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর পটভূ্ম:
বাাংলা্দে্ র স্বািীরতার পরব্তশ সম্য় ১৯৭২ সা্ল ত্রাণ
১৯৮৩ সা্র এ মন্ত্রণাল্য়র অিীর “ত্রাণ

পুরব শাসর মন্ত্রণালয় রা্ম একাটি পৃেকা মন্ত্রণালয় গের কারা হয়। অতপর

পুরব শাসর অ্িদেতি র‘‘ রা্ম একাটি দেতি র প্র্তষ্ঠা কারা হয়। ১৯৮৮ সা্লর ভয়াবহ বন্যা এবাং

১৯৯১ সা্লর প্রলয়াংকাারী ঘূ্ণ শঝ্ড়র পর দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরায় প্রে্লত িারার প্রবতশর আরয়্রর ল্ক্ষয দু্্ শাগ ঝু্কাহ্রাস কাা্ শক্রম
বাস্তবায়্র ১৯৯২ সা্ল সৃ্ষ্ট হয় “দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা ব্যয্রা“। ২০১২ সা্ল দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা আইর প্ররয়্রর মাে্ম “ত্রাণ
পুরব শাসর অ্িদেতি র‘‘

“দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা ব্যয্রা“ ্বলুতি 

পুর শগঠিত হ্য় “দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র’’ সৃ্ষ্ট হয়।

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর ্ভ র: প্রাকৃ্তকা, জলবায়ু জ্রত
রা্ম্য় আরা; ত্ব এ কাা্জ গরীব

মনুষ্যসৃষ্ট দু্্ শা্গর ক্ষ্তকার প্রভাব জর্গাষ্ঠীর সহণীয় প্ শা্য়

দুুঃস্থ্দের্কা অগ্রা্িকাার ্দে্ত হ্ব।

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর ্ম র: পূ্ব শর ্েরাে্রত দু্্ শাগকাালীর সাড়াদোর

ত্রাণ কাা্ শক্রম যে্কা দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরায় সা্ব শকা

ঝু্ুঁ কাহ্রাস কাা্ শক্রম রূপান্তর কারা ্া্ত জার-মা্লর ক্ষয়ক্ষ্ত জর্গাষ্ঠীর সহণীয় প্ শা্য় ো্কা।
্ব াল জর্গাষ্ঠীর এ বাাংলা্দে্ খাদ্য্ররাপতা কামশসাংস্থার দো্রদ্র্য ্ব্মাের

অে শনর্তকা প্রবৃ্দ্ধ অজশ্র দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা

ত্রাণ

মন্ত্রণাল্য়র অিীর রবগঠিত দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর গুরুত্ব অপ্রসীম। জলবায়ু প্রবতশরজ্রত ্বরূপ প্র্ত্ক্রয়ার েযা্লঞ্জ
যমাকাা্বলা কা্র দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা
ব্যবস্থাপরা

ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবাং দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র ্ররলসভা্ব কাাজ কা্র ্া্ে। দু্্ শাগ

ত্রাণ মন্ত্রণাল্য়র প্রতযক্ষ তত্ত্বাবিা্র দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র মাে প্ শা্য় কাা্ শক্রম বাস্তবায়র কার্ে।

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি রটি দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা

ত্রাণ মন্ত্রণালয় তো গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলা্দে সরকাা্রর একাটি গুরুত্বপূণ শ দেতি র। এটি

৯২-৯৩ মহাখালীস্থ ভব্র অব্স্থত। দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র আটটি অনু্বভা্গর সমন্ব্য় গঠিত ্া রী্ত ্রি শারণ প্রকাল্পরা
প্রণয়্র সহ্্াগীতা প্রদোর মার্বকা সহায়তা কামশসূ্ে বাস্তবায়র দু্্ শাগ সাংক্রান্ত তথ্য সাংরক্ষণ প্র্ ক্ষণ
কাা্ শক্রম বাস্তবায়র তদোর্কা

গরস্েতরতামূলকা

প্র াস্রকা ব্যবস্থাপরার দো্য়ত্বসমূহ সম্পাদের কা্র ো্কা। একাজর মহাপ্রোলকাসহ অন্যান্য কামশকাতশা

কামশোরীগণ অিীদে্তি র সকাল কা্ শক্রম বাস্তবায়্র কামশরত আ্ের।
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অ্িদেতি ্রর প্রিার প্রিার দো্য়ত্বাব্ল
১. দু্্ শাগ ঝু্ুঁ কাহ্রাস, জরু্র সাড়া প্রদোর এবাং দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা সাংক্রান্ত আইর, রী্ত

কামশপ্রকাল্পরা প্রণয়্র সহায়তা প্রদোর

বাস্তবায়র;
২. জরু্র মার্বকা সহায়তা
কামশসূ্ের ডাটা্বজ প্রস্তুত

পুরব শাসর সাংক্রান্ত রী্ত

প্রকাল্পরা প্রণয়র সহায়তা প্রদোর এবাং সকাল সামা্জকা ্ররাপতা

সাংরক্ষণ কারা;

৩. দু্্াগ শ ঝু্ুঁ কাহ্রাস প্রকাল্পরা প্রণয়র, প্র্ ক্ষণ

গ্বষণা কাা্ শক্রম গ্রহণ এবাং এর স্ে সম্পৃক্ত স্থারীয়, আঞ্চ্লকা

আন্তশজা্তকা ্ব্ভন্ন উন্নয়র সহ্্াগী্দের ম্ে সমন্বয় সাির, প্ শ্বক্ষণ

মূল্যায়র;

৪. কাা্জর ্ব্রম্য় খাদ্য (গ্রামীণ অবকাাো্মা সাংস্কার) কামশসূ্ে গ্রামীণ অবকাাো্মা রক্ষণা্বক্ষণ কামশসূ্ে (্টস্ট ্র্লফ)
্ভ.্জ.এফ ্জ. আর এবাং এ ির্রর অন্যান্য কামশসূ্ে প্রণয়র

বাস্তবায়্রর মাে্ম খাদ্য ্ররাপতা ্র্িত কারার ল্ক্ষয

মার্বকা সহায়তা প্রদোর;
৫. গৃহহীর্দের জন্য দু্্ শাগ সহরীয় গৃহ্রমশাণ প্রকাল্প বাস্তবায়র;
৬. অ্ত দে্রদ্র্্দের ঝু্ুঁ কাহ্রাস কা্ল্প বে্রর ্ব্ভন্ন সম্য় কামশাভাবকাা্ল (Lean Period) কামশসাংস্থার ্র্িত কারা;
৭. বব্দে্ কা সূত্র হ্ত প্রাতি  খাদ্য

অন্যান্য জরু্র মার্বকা সহায়তা ব্যবহার

্বতরণ সাংক্রান্ত ্বষ্য় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮. দু্্ শাগ ঝু্ুঁ কা হ্রাসকা্ল্প ক্ষুদ্র্ ্িজ/ কাালভাট শ এবাং বহুমুখী ঘূ্ণ শঝড়/বন্যা আশ্রয়্কান্দ্র ্রমশাণ

যমরামত; এবাং

৯. জলবায়ু প্রবতশ্রর প্রভা্বর কাার্ণ দু্্ শাগ সম্পৃক্ত সকাল কামশসূ্ে/প্রকাল্প বাস্তবায়র।
১. ২ তথ্য প্রকাা

প্রা্তি  ্র্দে শ্ কাা প্রণয়্রর য্ৌ্ক্তকাতা/উ্েশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলা্দে সরকাার জরগ্ণর জারার অ্িকাার প্র্তষ্ঠার মাে্ম সরকাা্র
জবাব্দে্হতা বৃ্দ্ধ দুরী্তহ্রাস

সু াসর প্র্তষ্ঠা; জরগ্ণর ্েন্তা ্ব্বকা

যবসরকাা্র সাংগে্রর স্বেতা

বাকাস্বািীরতার সাাং্বিা্রকা অ্িকাার প্র্তষ্ঠা

স্ব শাপ্র জরগ্ণর ক্ষমতায়্রর ল্ক্ষয তথ্য-অ্িকাার ্র্িত কার্ত গত ২৯ মাে শ ২০০৯ তা্র্খ ‘তথ্য অ্িকাার আইর
২০০৯’ পাস কা্র্ে। আই্রর কাা্ শকার বাস্তবায়্রর জন্য ই্তম্ে ‘তথ্য অ্িকাার (তথ্য প্রা্তি  সাংক্রান্ত) ্ব্িমালা ২০০৯’
এবাং তথ্য অ্িকাার সাংক্রান্ত ্তরটি প্র্বিারমালা প্রণীত হ্য়্ে। তথ্য অ্িকাার গণতা্ন্ত্রকা ব্যবস্থা্কা আ্রা সুসাংহত কারার
অন্যতম তশ। দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর তথ্য জরগ্ণর কাা্ে উন্মুক্ত হ্ল দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর কাা্ শক্রম সম্প্কাশ
জরগ্রর স্েহ

অ্বশ্বাস দূর হ্ব। এ্ত প্র্তষ্ঠা্রর স্বেতা এবাং জরগ্ণর কাা্ে সকাল কাা্জর জবাব্দে্হতা প্র্ত্ষ্ঠত

হ্ব।
জরগ্ণর জন্য অবাি তথ্যপ্রবাহ ্র্িত কারার য্ রী্ত সরকাার গ্রহণ কা্র্ে তার স্ে সাংগ্তপূণ শভা্ব সরকাা্রর গুরুত্বপূশণ
দেতি র ্হ্স্ব দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র অবাি তথ্যপ্রবা্হর েে শা ্র্িত কার্ত বদ্ধপ্রকার।
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অ্িদেতি র এবাং অিীরস্থ অন্যান্য ইউ্র্ট অবাি তথ্যপ্রবা্হর েে শার যক্ষ্ত্র য্র যকাা্রা ্িিাি্ের সৃ্ষ্ট রা হয় যসজন্য
প্রা্তি  ্র্দে শ্ কাা’ প্রণয়র আবশ্যকা ব্ল ম্র কার্ে দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র।

একাটি‘তথ্য প্রকাা

সুতরাাং তথ্য অ্িকাার আইর ২০০৯ তথ্য অ্িকাার (তথ্য প্রা্তি  সাংক্রান্ত) ্ব্িমালা ২০০৯
প্র্বিারমালাসমূ্হর আ্লা্কা

প্র্্াজযতা সা্প্ক্ষ এ ‘তথ্য প্রকাা

এতদেসাং্িষ্ট

প্রা্তি  ্র্দে শ্ কাা’ প্রণয়র কারা হ্লা।

১.৩ ্র্দে শ্ কাার ্ ্রারাম
এ ্র্দে শ্ কাা ‘‘তথ্য প্রকাা

প্রা্তি  ্র্দে শ্ কাা ২০১৯’’ রা্ম অ্ভ্হত হ্ব।

২ ্র্দে শ্ কাার ্ভ্ত
২.১. প্রণয়রকাারী কার্তশপক্ষ : দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলা্দে সরকাার
২.২. অনু্মাদেরকাারী কার্তশপক্ষ: মহাপ্রোলকা, দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলা্দে সরকাার
২.৩. ্র্দে শ্ কাা প্র্্াজযতা : ্র্দে শ্ কাাটি দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর সকাল অনু্বভা্গর জন্য প্র্্াজয হ্ব।
৩. সাংজ্ঞা
৩.১ তথ্য
‘তথ্য’ অ্ে শ দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর সাংগের কাাো্মা

দোতি ্রকা কামশকাান্ড সাংক্রান্ত য্ যকাান ো স্মারকা বই রকা া

মার্েত্র চু্ক্ত তথ্য-উপাত লগ বই আ্দে ্বজ্ঞ্তি  দে্লল রমুরা পত্র প্র্ত্বদের ্হসাব ্ববরণী প্রকাল্প প্রস্তাব আ্লাকা্েত্র
অ্ড

্ভ্ড

অ্িত ্েত্র ্ফল্ম ই্লক্ট্র্র্রকা প্র্ক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত য্ যকাান ো ইরস্ট্রু্মন্ট ্া্ন্ত্রকাভা্ব পাে্্াগ্য দে্ললা্দে

এবাং যভৌ্তকা গের

বব্ ষ্টয-্র্ব শ্ ্ষ অন্য য্ যকাা্রা তথ্যবহ বস্তু বা এ্দের প্র্ত্ল্প এর অন্তভুশক্ত হ্ব:

ত্ব তশ ো্কা য্ দোতি ্রকা যরাট্ ট বা যরাট্ ্টর প্র্ত্ল্প এর অন্তভুশক্ত হ্ব রা।
৩.২ দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা
‘‘দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা’’ অে শ তঅআ ২০০৯ এর িারা ১০ এর অিীর ্রযুক্ত কামশকাতশা;
৩.৩ ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা
দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার অনুপ্স্থ্ত্ত সাং্িষ্ট দো্য়ত্ব পাল্রর জন্য ্রযুক্ত কামশকাতশা;
৩.৪ আ্পল কার্তশপক্ষ অে শ দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর প্রোলকা (প্র াসর)।
৩.৫ ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অে শ তথ্য প্রা্তি র জন্য অনু্রািকাারী বা তথ্য প্রদোরকাারী কার্তশপক্ষ ব্যতীত অনু্রািকৃত ত্থ্যর স্ে জ্ড়ত
অন্য যকাান ো পক্ষ।
৩.৬ ‘‘তথ্য কা্ম র’’ অে শ তঅআ ২০০৯-এর িারা ১১-এর অিীর প্র্ত্ষ্ঠত তথ্য কা্ম র।
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৩.৭ ‘‘তঅআ ২০০৯’’ বল্ত ‘‘তথ্য অ্িকাার আইর ২০০৯’’ ব্যঝা্ব।
৩.৮ ‘‘তঅ্ব ২০০৯’’ বল্ত ‘‘তথ্য অ্িকাার (তথ্য প্রা্তি  সাংক্রান্ত ্ব্িমালা ২০০৯’’ ব্যঝা্ব।
৩.৯ ‘‘কামশকাতশা’’ অ্ে শ কামশোরী অন্তভুশক্ত হ্ব।
৩.১০ ‘‘তথ্য অ্িকাার’’ অে শ যকাা্রা কার্তশপ্ক্ষর ্রকাট হ্ত তথ্য প্রা্তি র অ্িকাার।
৩.১১ ‘‘আ্বদের ফরম’’ অে শ তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল ্রি শা্রত আ্বদে্রর ফর্মট- ফরম ‘কা’ ব্যঝা্ব।
৩.১২ ‘‘আপীল ফরম’’ অে শ তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল ্রি শা্রত আ্পল আ্বদে্রর ফর্মট- ফরম ‘গ’ ব্যঝা্ব।
৩.১৩ প্র্ ষ্ট’’ অে শ এ ্র্দে শ্ কাার স্ে সাংযুক্ত প্র্ ষ্ট।
৪. ত্থ্যর িরর এবাং িরর অনুসা্র তথ্য প্রকাা

প্রদোর পদ্ধ্ত :

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর সমুদেয় তথ্য ্র্নাক্ত ৩টি যশ্রণী্ত ভাগ কারা হ্ব এবাং ্রি শা্রত ্বিার অনুসা্র প্রদোর প্রোর বা
প্রকাা কারা হ্ব :
কা. স্বপ্র্ণা্দেতভা্ব প্রকাা ্্াগ্য তথ্য :
১) এ ির্রর তথ্য দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র স্বপ্র্ণা্দেত হ্য় যরাটি ্বাড,শ ্য়বসাইট, ি্ র, মু্দ্র্ত বই বা
প্র্ত্বদের, ্বল্বাড,শ সাইর যবাড শ, ্স্টকাার, যপাস্টার, ব্যকা্লট, ্লফ্লট, ্রউজ যলটার, প্ত্রকাায় ্বজ্ঞ্তি র মাি্ম
প্রোরণাসহ অন্যান্য গ্রহণ্্াগ্য মাে্ম প্রকাা

প্রোর কার্ব।

২) এ ির্রর তথ্য যে্য় যকাান ো রাগ্রকা আ্বদের কার্ল তখর তা ো্হদোর ্ভ্ত্ত প্রদোর্্াগ্য তথ্য ্হ্স্ব ্ব্ব্েত
হ্ব এবাং দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্রি শা্রত পন্থায় আ্বদেরকাারী্কা তা প্রদোর কার্বর।
৩) দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র প্র্ত বের একাটি বা্ষ শকা প্র্ত্বদের প্রকাা কার্ব। বা্ষ শকা প্র্ত্বদে্র তঅআ, ২০০৯
এর িারা ৬(৩)-এ উ্ি্খত তথ্যসমূহ সাং্্াজর কার্ব।
৪) দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র স্বপ্র্ণা্দেতভা্ব প্রকাা ্্াগ্য ত্থ্যর একাটি তা্লকাা প্রস্তুত কার্ব এবাং এবাং এ
্র্দে শ্ কাার প্র্ ্ষ্ট দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর ্য়বসাই্ট প্রকাা
প্রোর কার্ব।
৫) প্র্ত ্তর মাস অন্তর এ তা্লকাা হালরাগাদে কারা হ্ব।

খ. ো্হদোর ্ভ্ত্ত প্রদোর্্াগ্য তথ্য :
্রনব্ণ শত ্বষ্য় আ্বদে্রর যপ্র্ক্ষ্ত তথ্য প্রদোর কারা ্া্বুঃ
১) অ্িদেতি র কার্তশকা বাস্তবা্য়ত সামা্জকা ্ররাপতা, দো্রদ্র্ ্ব্মাের কামশসূ্ে বাস্তবায়র পদ্ধ্ত (্র্দে শ্ কাা) এবাং
সু্বিা্ভাগী বরােকৃত অে শ/সম্প্দের প্রমাণ সম্প্কাশত তথ্য।
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২) প্রকাল্প বাস্তবায়্র বত্রমা্সকা

বাৎস্রকা হার কাত যস তথ্য প্রদোর কারা হ্ব।

৩) অ্িদেতি র বা এর অ্িরস্থ প্রকাল্পসমূ্হর বা্জট/্হসা্বর তথ্য।
৪) অ্িদেতি ্রর যমাট অ্ডট আপ্তর সাংখ্যা।
৫) অ্িদেতি ্রর সাাংগে্রকা কাাো্মা।
৬) অ্িদেতি ্রর কামশকাতশা/কামশোরীগ্ণর কামশবন্টর/দো্য়ত্ব

কাতশব্য সাংক্রান্ত তথ্য

৭) অ্িদেতি ্রর সকাল প্রকাার আইর, রী্তমালা, ্ব্িমালা, ্ব্ি্বিার ্র্দে শ রা, ম্যানু্য়ল, ডকু্মন্ট

যরকাড শ

৮) অ্িদেতি র কার্তশকা বাস্তবায়রািীর প্রকাল্প/কামশসূ্ে সাংক্রান্ত তথ্য।
৯) অ্িদেতি র কার্তশকা গঠিত যকাা্রা কাাউ্িল বা কা্মটি কার্তশকা গৃহীত ্সদ্ধা্ন্তর কা্প।

গ. প্রদোর

প্রকাা বােতামূলকা রয় এমর তথ্য :

এ ্র্দে শ্ কাার অন্যান্য অনু্ে্দে ্া ্কাছুই োকুকা রা যকার দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র ্র্নাক্ত তথ্যসমূহ প্রদোর বা
প্রকাা বা প্রোর কার্ত বাে োকা্ব রা :
(১) যকাা্রা তথ্য প্রকাা্ র ফ্ল বাাংলা্দে্ র ্ররাপতা অখন্ডতা

সাব শ্ভৌম্ত্বর প্র্ত হুম্কা হ্ত পা্র এরূপ তথ্য;

(২) পররােরী্তর যকাা্রা ্বষয় ্ার িারা ্ব্দে ী রা্ের অেবা আন্তজশা্তকা যকাা্রা সাংস্থা বা যকাা্রা যজাট বা
সাংগে্রর সা্ে ্বদ্যমার সম্পকাশ ক্ষুণ্ণ হ্ত পা্র এরূপ তথ্য;
(৩) যকাা্রা ্ব্দে ী সরকাা্রর ্রকাট যে্কা প্রাতি  যকাা্রা যগাপরীয় তথ্য;
(৪) যকাা্রা তথ্য প্রকাা্ র ফ্ল যকাা্রা র্ততীয় প্ক্ষর ব্য্দ্ধবৃ্তকা সম্প্দের অ্িকাার ক্ষ্তগ্রস্ত হ্ত পা্র এরূপ
বা্ণ্জযকা বা ব্যবসা্য়কা অন্ত্র শ্হত যগাপরীয়তা ্বষয়কা কা্পরাইট বা ব্য্দ্ধবৃ্তকা সম্পদে (Intellectual
Property Right) সম্প্কাশত তথ্য;
(৫) যকাা্রা তথ্য প্রকাা্ র ফ্ল যকাা্রা ্ব্ ষ ব্য্ক্ত বা সাংস্থা্কা লাভবার বা ক্ষ্তগ্রস্ত কার্ত পা্র এরূপ তথ্য
(৬) যকাান ো তথ্য প্রকাা্ র ফ্ল প্রে্লত আই্রর প্র্য়াগ বািাগ্রস্ত হ্ত পা্র বা অপরাি বৃ্দ্ধ যপ্ত পা্র এরূপ
তথ্য;
(৭) যকাান ো তথ্য প্রকাা্ র ফ্ল জরগ্ণর ্ররাপতা ্ব্িত হ্ত পা্র বা ্বোরািীর মামলার সুষ্ঠু ্বোর কাাজ
ব্যাহত হ্ত পা্র এরূপ তথ্য;
(৮) যকাান ো তথ্য প্রকাা্ র ফ্ল যকাান ো ব্য্ক্তর ব্য্ক্তগত জীব্রর যগাপরীয়তা ক্ষুণ্ণ হ্ত পা্র এরূপ তথ্য;
(৯) যকাান ো তথ্য প্রকাা্ র ফ্ল যকাান ো ব্য্ক্তর জীবর বা ারী্রকা ্ররাপতা ্বপদোপন্ন হ্ত পা্র এরূপ তথ্য;
(১০) আইর প্র্য়াগকাারী সাংস্থার সহায়তার জন্য যকাান ো ব্য্ক্ত কার্তশকা যগাপ্র প্রদেত যকাান ো তথ্য;
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(১১) আদোল্ত ্বোরািীর যকাান ো ্বষয় এবাং ্া প্রকাা্ আদোলত বা ট্রাইব্যযরা্লর ্র্ষিাজ্ঞা র্য়্ে অেবা ্ার
প্রকাা আদোলত অবমাররার সা্মল এরূপ তথ্য;
(১২) তদেন্তিীর যকাা্রা ্বষয় ্ার প্রকাা তদেন্ত কাা্জ ্বি ঘটা্ত পা্র এরূপ তথ্য;
(১৩) যকাা্রা অপরা্ির তদেন্ত প্র্ক্রয়া এবাং অপরািীর যগ্রফতার

া্স্ত্কা প্রভা্বত কার্ত পা্র এরূপ তথ্য;

(১৪) আইর অনুসা্র যকাবল একাটি ্র্দে শষ্ট সম্য়র জন্য প্রকাা্ র বােবািকাতা র্য়্ে এরূপ তথ্য;
(১৫) যকাৌ লগত

বা্ণ্জযকা কাার্ণ যগাপর রাখা বাঞ্ছরীয় এরূপ কাা্রগরী বা ববজ্ঞা্রকা গ্বষণালি যকাা্রা তথ্য;

(১৬) যকাা্রা ক্রয় কাা্ শক্রম সম্পূণ শ হ য়ার পূ্ব শ বা এ ্বষ্য় ্সদ্ধান্ত গ্রহ্ণর পূ্ব শ সাং্িষ্ট ক্রয় বা এর কাা্ শক্রম
সাংক্রান্ত যকাা্রা তথ্য;
(১৭) জাতীয় সাংস্দের ্ব্ ষ অ্িকাার হা্রর কাারণ হ্ত পা্র এরূপ তথ্য;
(১৮) যকাা্রা ব্য্ক্তর আইর িারা সাংর্ক্ষত যগাপরীয় তথ্য;
(১৯) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদেত রম্বর সম্প্কাশত আগাম তথ্য;
(২০) ম্ন্ত্রপ্রষদে বা যক্ষত্রমত উপ্দেষ্টা প্রষ্দের ববে্কা উপস্থাপরীয় সার-সাং্ক্ষপসহ আনুষ্েকা দে্ললা্দে এবাং
উক্তরূপ ববে্কার আ্লােরা

্সদ্ধান্ত সাংক্রান্ত যকাা্রা তথ্য :

ত্ব তশ ো্কা য্ ম্ন্ত্রপ্রষদে বা যক্ষত্রমত উপ্দেষ্টা প্রষদে কার্তশকা যকাা্রা ্সদ্ধান্ত গৃহীত হ য়ার পর অনুরূপ ্সদ্ধা্ন্তর কাারণ এবাং
য্ সকাল ্বষ্য়র পর ্ভ্ত কা্র ্সদ্ধান্তটি গৃহীত হ্য়্ে তা প্রকাা কারা ্া্ব :
আ্রা তশ ো্কা য্ এ িারার অিীর তথ্য প্রদোর স্থ্গত রাখার যক্ষ্ত্র সাং্িষ্ট কার্তশপক্ষ্কা তথ্য কা্ম ্রর পূব শানু্মাদের গ্রহণ কার্ত
হ্ব।
৫. তথ্য সাংগ্রহ সাংরক্ষণ

ব্যবস্থাপরা :

কা) তথ্য সাংরক্ষণ: দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র এবাং এর আ তািীর

অিীরস্থ সকাল ইউ্রট তথ্য সাংরক্ষযণর জন্য ্র্নাক্ত

পদ্ধ্ত অনুসরণ কার্ব :
(১) রাগ্র্কার তথ্য অ্িকাার ্র্িত কারার ল্ক্ষয দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র তার ্াবতীয় ত্থ্যর কাযাটালগ এবাং
ইর্ডক্স প্রস্তুত কা্র ্ো্েভা্ব সাংরক্ষণ কার্ব।
(২) প্র্তযকা কার্তশপক্ষ য্-সকাল তথ্য কা্ম্পউটা্র সাংরক্ষ্ণর উপযুক্ত ব্ল ম্র কার্ব যস-সকাল তথ্য যু্ক্তসাংগত
সময়সীমার ম্ে কা্ম্পউটা্র সাংরক্ষণ কার্ব এবাং তথ্য লা্ভর সু্বিা্ে শ সমগ্র যদে্ যরট য়া্কাশর মাে্ম তার
সাং্্াগ স্থাপর কার্ব।
(৩) তথ্য সাংরক্ষণ

ব্যবস্থাপরার জন্য তথ্য অ্িকাার (তথ্য সাংরক্ষণ

কার্ব।
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ব্যবস্থাপরা) প্র্বিারমালা ২০১০ অনুসরণ

খ) তথ্য সাংগ্রহ

ব্যবস্থাপরা : দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র তথ্য সাংগ্রহ

ব্যবস্থাপরার জন্য তথ্য অ্িকাার (তথ্য সাংরক্ষণ

ব্যবস্থাপরা) প্র্বিারমালা ২০১০ অনুসরণ কার্ব।
গ) ত্থ্যর ভাষা : (১) ত্থ্যর মূল ভাষা হ্ব বাাংলা। তথ্য ্্দে অন্য যকাা্রা ভাষায় উৎপন্ন হ্য় ো্কা তাহ্ল যসটি যস ভাষায়
সাংর্ক্ষত হ্ব। দোতি ্রকা প্র্য়াজ্র তথ্য অনুবাদে কারা হ্ত পা্র।
(২) তথ্য য্ ভাষায় সাংর্ক্ষত োকা্ব যস ভাষা্তই আ্বদেরকাারী্কা সরবরাহ কারা হ্ব। আ্বদেরকাারীর ো্হদোর যপ্র্ক্ষযত
যকাা্রা তথ্য অনুবাদে কারার দো্য়ত্ব কার্তশপক্ষ বহর কার্ব রা।
ঘ) ত্থ্যর হালরাগাদেকারণ : দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র প্র্ত মা্স তথ্য হালরাগাদে কার্ব।
৬. দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্র্য়াগ
1) তঅআ ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসা্র : দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র একাজর দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্র্য়াগ কার্ত হ্ব।
2) প্র্তটি ইউ্র্টর প্র াস্রকা প্রিার, দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্র্য়াগ যদে্বর এবাং ্র্য়াগকৃত প্র্তযকা দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার
রাম, পদেবী, ঠিকাারা এবাং প্র্্াজয যক্ষ্ত্র ফযাক্স রম্বর ই-যমইল ঠিকাারা ্র্য়াগ প্রদো্রর পরবতী ১৫ (প্রর) ্দে্রর
ম্ে ্রি শা্রত ফর্ম্ট (তথ্য কা্ম র কার্তশকা ্রি শা্রত ফর্মট) ্ল্খতভা্ব তথ্য কা্ম ্র যপ্ররণ কার্বর এবাং
মন্ত্রণালয়

উক্ত ইউ্র্টর আ্পল কার্তশপ্ক্ষর কাা্ে অনু্ল্প যপ্ররণ কার্বর।

3) তঅআ ২০০৯-এর অিীর দো্য়ত্ব পাল্রর প্র্য়াজ্র যকাান ো দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা অন্য য্ যকাা্রা কামশকাতশার সহায়তা
োই্ত পার্বর এবাং যকাা্রা কামশকাতশার কাাে যে্কা এরূপ সহায়তা ো য়া হ্ল ্ত্র উক্ত দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা্কা
প্র্য়াজরীয় সহায়তা প্রদোর কার্ত বাে োকা্বর।
4) যকাা্রা দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা দো্য়ত্ব পাল্রর প্র্য়াজ্র অন্য যকাা্রা কামশকাতশার সহায়তা োই্ল এবাং এরূপ সহায়তা প্রদো্র
ব্যে শতার জন্য তঅআ ২০০৯-এর যকাা্রা ্বিার লাং্ঘত হ্ল এই আই্রর অিীর দোয়-দো্য়ত্ব ্রি শার্ণর যক্ষ্ত্র উক্ত অন্য
কামশকাতশা দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ব্ল গণ্য হ্বর।
5) দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার রাম, পদেবী, ঠিকাারা এবাং প্র্্াজয যক্ষ্ত্র ফযাক্স রম্বর ই-যমইল
ঠিকাারা তার কাা্ শাল্য়র প্রকাাশ্য স্থা্র সহ্জ দৃ্ষ্ট্গাের হয় এমরভা্ব প্রদে শ্রর ব্যবস্থা কার্ব এবাং ্য়বসাই্ট প্রকাা
কার্ব।
তথ্য প্রকাা

প্রা্তি  ্র্দে শ্ কাার প্র্ ্ষ্ট এই ্র্দে শ্ কাার প্র্্াজয এমর সকাল ইউ্র্টর দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার রাম,

পদেবী, ঠিকাারা এবাং প্র্্াজয যক্ষ্ত্র ফযাক্স রম্বর

ই-যমইল ঠিকাারাসহ তা্লকাা প্রকাা কারা হ্ব। যকাা্রা দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা

প্রবতশর হ্ল রতুর দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্র্য়া্গর ৫ ্দে্রর ম্ে তা্লকাা হালরাগাদে কারা হ্ব। তা্লকাা কার্তশপ্ক্ষর
্য়বসাই্ট প্রকাা কারা হ্ব।
৭. দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার দো্য়ত্ব

কামশপ্র্ি

কা) ত্থ্যর জন্য কাা্রা আ্বদে্রর যপ্র্ক্ষ্ত দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা :
অ) আ্বদের গ্রহণ

তঅ্ব ২০০৯ ্ব্ি-৩ অনুসা্র আ্বদেরপত্র গ্রহ্ণর প্রা্তি  স্বীকাার কার্বর;
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আ) অনু্রািকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯ িারা-৯

তঅ্ব ২০০৯ ্ব্ি-৪ অনুসা্র ্ো্েভা্ব সরবরাহ কার্বর;

ই) তথ্য প্রদো্র অপারগতার যক্ষযত্র তঅআ ২০০৯ িারা-৯(৩) তঅ্ব ২০০৯ ্ব্ি-৫ অনুসা্র ্ো্েভা্ব অপারগতা
প্রকাা কার্বর। অপারগতার কাারণ তঅআ ২০০৯-এর সা্ে সামঞ্জস্যপূণ শ হ্ত হ্ব;
ঈ) যকাা্রা অনু্রািকৃত তথ্য দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার ্রকাট সরবরা্হর জন্য মজুদে োকা্ল ্ত্র তঅআ ২০০৯ িারা৯(৬)(৭)

তঅ্ব ২০০৯ ্ব্ি-৮ অনুসা্র উক্ত ত্থ্যর যু্ক্তসাংগত মূল্য ্রি শারণ কার্বর এবাং উক্ত মূল্য অর্িকা

৫ (পাঁে) কাা্ শ ্দেব্সর ম্ে প্র্ াি কারার জন্য অনু্রািকাারী্কা অব্হত কার্বর;
উ) যকাা্রা অনু্রািকৃত ত্থ্যর সা্ে র্ততীয় প্ক্ষর সাং্িষ্টতা োকা্ল দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা তঅআ ২০০৯ িারা-৯(৮)
অনুসা্র ব্যবস্থা গ্রহণ কার্বর;
খ) তঅআ ২০০৯-এর তফ্স্ল ্রি শা্রত আ্বদে্রর ফর্মট/ফরম ‘কা’ সাংরক্ষণ

যকাার রাগ্র্কার ো্হদোর যপ্র্ক্ষ্ত

সরবরাহ;
গ) আ্বদের ফরম পূর্ণ সক্ষম রয় এমর আ্বদেরকাারী্কা আ্বদের ফরম পূর্ণ সহায়তা;
ঘ) যকাা্রা রাগ্র্কার ো্হদোর যপ্র্ক্ষ্ত তা্কা আ্পল কার্তশপক্ষ ্রি শার্ণ সহায়তা;
ঙ) সঠিকা কার্তশপক্ষ ্রি শার্ণ ভুল কা্র্ে এমর আ্বদেরকাারী্কা সঠিকা কার্তশপক্ষ ্রি শার্ণ সহায়তা;
ে) যকাা্রা ারী্রকা প্র্তবন্ধী ব্য্ক্তর তথ্য প্রা্তি  ্র্িত কার্ত দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা তা্কা উপযুক্ত পদ্ধ্ত্ত তথ্য যপ্ত
সহায়তা কার্বর। এ্ক্ষ্ত্র দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা উপযুক্ত অন্য যকাা্রা ব্য্ক্তর সহায়তা গ্রহণ কার্ত পার্বর;

৮. ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্র্য়াগ
1) বদেলী বা অন্য যকাা্রা কাার্ণ দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার অনুপ্স্থ্ত্ত দো্য়ত্ব পাল্রর জন্য দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর
একাজর কা্র ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্র্য়াগ কার্ত হ্ব। দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার অনুপ্স্থ্ত্ত দো্য়ত্বপালরকাালীর
আইর অনুসা্র ্ত্র দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্হ্স্ব ্ব্ব্েত হ্বর।
2) রতুর প্র্ত্ষ্ঠত ইউ্রটসমূ্হ প্র্ত্ষ্ঠত হ য়ার ৬০ ্দে্রর ম্ে দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার পা াপা্ ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা
্র্য়াগ কার্ত হ্ব।
3) প্র্তটি ইউ্র্টর প্র াস্রকা প্রিার ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্র্য়াগ যদে্বর এবাং ্র্য়াগকৃত প্র্তয্কার রাম পদেবী
ঠিকাারা এবাং প্র্্াজয যক্ষ্ত্র ফযাক্স রম্বর

ই-যমইল ঠিকাারা ্র্য়াগ প্রদো্রর ১৫ (প্রর) ্দে্রর ম্ে ্রি শা্রত ফর্ম্ট

(তথ্য কা্ম র কার্তশকা ্রি শা্রত ফর্মট) ্ল্খতভা্ব তথ্য কা্ম ্র যপ্ররণ কার্বর এবাং মন্ত্রণালয়

উক্ত ইউ্র্টর

আ্পল দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর কাা্ে অনু্ল্প যপ্ররণ কার্ব।
৪) বদেলী বা অন্য যকাা্রা কাার্ণ এ পদে শূন্য হ্ল অ্বল্ম্ব রতুর ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্র্য়াগ কার্ত হ্ব।
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৯. ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার দো্য়ত্ব

কামশপ্র্ি

কা) দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার অনুপ্স্থতকাালীর সম্য় ‘্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা’ ‘দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা’ ্হ্স্ব দো্য়ত্ব পালর
কার্বর;
খ) দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্হ্স্ব দো্য়ত্ব পালরকাালীর সম্য় অনু্েদে ৭-এ ব্ণ শত ‘দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার দো্য়ত্ব

কামশপ্র্ি’

তার জন্য প্র্্াজয হ্ব।
১০. ত্থ্যর জন্য আ্বদের তথ্য প্রদো্রর পদ্ধ্ত

সময়সীমা

(১) যকাা্রা ব্য্ক্ত তঅআ ২০০৯-এর অিীর তথ্য প্রা্তি র জন্য সাং্িষ্ট দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার কাা্ে ্রি শা্রত ফরম ‘কা’ এর
মাে্ম তথ্য যে্য় ্ল্খতভা্ব বা ই্লক্ট্র্্রকা মােম বা ই-যমই্ল অনু্রাি কার্ত পার্বর।
(২) ্রি শা্রত ফরম সহজলভয রা হ্ল অনু্রািকাারীর রাম ঠিকাারা প্র্্াজয যক্ষ্ত্র ফযাক্স রম্বর এবাং ই-যমইল ঠিকাারা; অনু্রািকৃত
ত্থ্যর ্রভুশল এবাং স্পষ্ট বণ শরা এবাং যকাার পদ্ধ্ত্ত তথ্য যপ্ত আগ্রহী তার বণ শরা উ্িখ কা্র সাদো কাাগ্জ বা যক্ষত্রমত
ই্লক্ট্র্্রকা ্ম্ডয়া বা ই-যমই্ল তথ্য প্রা্তি র জন্য অনু্রাি কারা ্া্ব।
(৩) দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ত্থ্যর জন্য যকাা্রা অনু্রাি প্রা্তি র তা্রখ হ্ত অর্িকা ২০ (্ব ) কাা্ শ ্দেব্সর ম্ে অনু্রািকৃত
তথ্য সরবরাহ কার্বর।
(৪) পূ্ব শ উ্ি্খত উপ-অনু্েদে (৩) এ ্াহা ্কাছুই োকুকা রা যকার অনু্রািকৃত ত্থ্যর সা্ে একাা্িকা অনু্বভাগ বা কার্তশপ্ক্ষর
সাং্িষ্টতা োকা্ল অর্িকা ৩০ (্ত্র ) কাা্ শ ্দেব্সর ম্ে যস অনু্রািকৃত তথ্য সরবরাহ কার্ত হ্ব।
(৫) অনু্রািকৃত তথ্য যকাান ো ব্য্ক্তর জীবর-মৃতুয যগ্রফতার এবাং কাারাগার হ্ত মু্ক্ত সম্প্কাশত হ্ল দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা
অনু্রাি প্রা্তি র অর্িকা ২৪ (ে্বব ) ঘণ্টার ম্ে উক্ত ্বষ্য় প্রাে্মকা তথ্য সরবরাহ কার্বর।
(৬) দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্ল্খতভা্ব অেবা যক্ষত্রমত ই্লক্ট্র্্রকা মােম বা ই-যমইল এর মাে্ম আ্বদের পত্র গ্রহ্ণর প্রা্তি 
স্বীকাার কার্বর এবাং প্রা্তি  স্বীকাারপ্ত্র আ্বদে্রর যরফা্রি রম্বর আ্বদেরপত্র গ্রহণকাারীর রাম পদেম্ শাদো এবাং আ্বদের গ্রহ্ণর
তা্রখ উ্িখ কা্র স্বাক্ষর কার্বর।
(৭) ই্লক্ট্র্্রকা বা ই-যমইল এর মাে্ম আ্বদের গ্রহ্ণর যক্ষ্ত্র কার্তশপ্ক্ষর বরাবর আ্বদের যপ্রর্ণর তা্রখই (প্রা্তি  সা্প্ক্ষ)
আ্বদের গ্রহ্ণর তা্রখ ্হ্স্ব গণ্য হ্ব।
(৮) আ্বদের পা য়ার পর দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা তথ্য প্রদো্রর তা্রখ এবাং সময় উ্িখপূব শকা আ্বদেরকাারী্কা যস সম্প্কাশ অব্হত
কার্বর এবাং অনু্রািকৃত ত্থ্যর সা্ে একাা্িকা অনু্বভাগ বা কার্তশপ্ক্ষর সাং্িষ্টতা োকা্ল দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা যস
অনু্বভাগ বা কার্তশপক্ষ্কা এ সম্প্কাশ ্ল্খত যরাটি প্রদোর কার্বর।
(৯) দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা যকাা্রা কাার্ণ অনু্রািকৃত তথ্য প্রদো্র অপারগ অেবা আাং্ কা তথ্য সরবরা্হ অপারগ হ্ল
অপারগতার কাারণ উ্িখ কা্র আ্বদের প্রা্তি র ১০ (দে ) কাা্ শ ্দেব্সর ম্ে তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল উ্ি্খত ফরম‘খ’ অনু্ায়ী এত্িষ্য় আ্বদেরকাারী্কা অব্হত কার্বর।
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(১০) উপ-অনু্েদে (৩) (৪) বা (৫) এ উ্ি্খত সময়সীমার ম্ে তথ্য সরবরাহ কার্ত যকাা্রা দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ব্যে শ হ্ল
সাং্িষ্ট তথ্য প্রা্তি র অনু্রাি প্রতযাখ্যার কারা হ্য়্ে ব্ল গণ্য হ্ব।
(১১) অনু্রািকৃত তথ্য প্রদোর কারা দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার ্রকাট ্ো্ে ্ব্ব্েত হ্ল এবাং য্্ক্ষ্ত্র যস তথ্য র্ততীয় পক্ষ কার্তশকা
সরবরাহ কারা হ্য়্ে ্কাাংবা যস ত্থ্য র্ততীয় প্ক্ষর স্বাে শ জ্ড়ত র্য়্ে এবাং র্ততীয় পক্ষ তা যগাপরীয় তথ্য ্হ্স্ব গণ্য
কা্র্ে যস যক্ষ্ত্র দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা এরূপ অনু্রাি প্রা্তি র ৫ (পাঁে) কাা্ শ ্দেব্সর ম্ে র্ততীয় পক্ষ্কা তার ্ল্খত বা
যমৌ্খকা মতামত যে্য় যরাটি প্রদোর কার্বর এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ যরাটি্ র যপ্র্ক্ষ্ত যকাা্রা মতামত প্রদোর কার্ল তা
্ব্বেরায় ্র্য় দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা অনু্রািকাারী্কা তথ্য প্রদো্রর ্বষ্য় ্সদ্ধান্ত গ্রহণ কার্বর।
(১২) যকাা্রা ই্ন্দ্রয় প্র্তবন্ধী ব্য্ক্ত্কা যকাা্রা যরকাড শ বা তার অাং ্ব্ ষ জারা্রার প্র্য়াজর হ্ল সাং্িষ্ট দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা
যস প্র্তবন্ধী ব্য্ক্ত্কা তথ্য লা্ভ সহায়তা প্রদোর কার্বর এবাং প্রদে ্শ রর জন্য য্ ির্রর সহ্্া্গতা প্র্য়াজর তা প্রদোর
কারা এ সহায়তার অন্তভুশক্ত ব্ল গণ্য হ্ব।
(১৩) আই্রর অিীর প্রদেত ত্থ্যর প্র্ত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অ্িকাার আইর ২০০৯ এর অিী্র এ তথ্য সরবরাহ কারা হ্য়্ে’’ ম্মশ
প্রতযয়র কার্ত হ্ব এবাং তা্ত প্রতযয়রকাারী কামশকাতশার রাম পদেবী স্বাক্ষর

দোতি ্রকা সীল োকা্ব।

১১. ত্থ্যর মূল্য এবাং মূল্য প্র্ াি :
(১) যকাা্রা অনু্রািকৃত তথ্য দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার ্রকাট সরবরা্হর জন্য মজুদে োকা্ল ্ত্র তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল
উ্ি্খত ফরম-‘ঘ’ অনুসা্র যস ত্থ্যর মূল্য ্রি শারণ কার্বর এবাং অর্িকা ৫ (পাঁে) কাা্ শ ্দেব্সর ম্ে যস অে শ োলার
যকাাড রাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা কা্র যট্রজারী োলা্রর কা্প তার কাা্ে জমা যদেয়ার জন্য অনু্রািকাারী্কা
্ল্খতভা্ব অব্হত কার্বর; অেবা
(২) দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা অনু্রািকাারী কার্তশকা প্র্ া্িত ত্থ্যর মূল্য র্ ্দের মাে্ম গ্রহণ কার্বর এবাং প্রাতি  অে শ োলার
যকাাড রাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ যট্রজারী োলা্রর মাে্ম জমা যদে্বর।
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১২.১. আপীল কার্তশপক্ষ :
কা) উপ্জলা ্রব শাহী কামশকাতশার কাা্ শালয় তথ্য প্রদোর ইউ্রট হ্ল তার আ্পল কার্তশপক্ষ হ্বর যজলা প্র াসকা। একাইভা্ব যজলা
প্র াস্কার কাা্ শাল্য়র আ্পল কার্তশপক্ষ হ্বর ্বভাগীয় কা্ম রার এবাং ্বভাগীয় কা্ম রা্রর কাা্ শাল্য়র আ্পল
কার্তশপক্ষ হ্বর ম্ন্ত্রপ্রষদে স্েব।
খ) মন্ত্রীপরিষদ রিভোগ তথ্য প্রদোর ইউর ট হলে তোি আরপে কার্তশপক্ষও হলি মন্ত্রীপরিষদ সরিি।
১২.২. আ্পল পদ্ধ্ত :
কা) যকাা্রা ব্য্ক্ত এ ্র্দে শ্ কাার ্র্দে শ ১০-এর (৩) (৪) বা (৫)-এ ্রি শা্রত সময়সীমার ম্ে তথ্য লা্ভ ব্যে শ হ্ল ্কাাংবা
দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার যকাা্রা ্সদ্ধা্ন্ত সাংক্ষুি হ্ল ্কাাংবা অ্ত্রক্ত মূল্য িা্ শ বা গ্রহণ কার্ল উক্ত সময়সীমা অ্তক্রান্ত
হবার বা যক্ষত্রমত ্সদ্ধান্ত লা্ভর পরবতী ৩০ (্ত্র ) ্দে্রর ম্ে তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল ্রি শা্রত ফরম-‘গ’ এর
মাে্ম আপীল কার্তশপ্ক্ষর কাা্ে আ্পল কার্ত পার্বর।
খ) আ্পল কার্তশপক্ষ ্্দে এ ম্মশ সন্তুষ্ট হর য্ আ্পলকাারী যু্ক্তসাংগত কাার্ণ ্র্দে শষ্ট সময়সীমার ম্ে আ্পল দো্য়র
কার্ত পা্রর্র তাহ্ল ্ত্র উক্ত সময়সীমা অ্তবা্হত হ য়ার পর আ্পল আ্বদের গ্রহণ কার্ত পার্বর।
১২.৩ আ্পল ্রষ্প্ত :
(1) আ্পল কার্তশপক্ষ যকাা্রা আ্প্লর ্বষ্য় ্সদ্ধান্ত প্রদো্রর পূ্ব শ ্র্নাক্ত পদে্ক্ষপ গ্রহণ কার্বর ্ো :(কা) দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা এবাং এতদেসং্িষ্ট অন্যান্য কামশকাতশার শুরারী গ্রহণ ;
(খ) আ্পল আ্বদে্র উ্ি্খত সাংক্ষুিতার কাারণ

প্রা্ে শত প্র্তকাা্রর যু্ক্তসমূহ ্ব্বেরা ;

(গ) প্রা্ে শত তথ্য প্রদো্রর সা্ে একাা্িকা তথ্য প্রদোরকাারী ইউ্রট যুক্ত োকা্ল সাং্িষ্ট ইউ্রটসমূ্হর শুরারী গ্রহণ।
(২) আ্পল আ্বদের প্রা্তি র ১৫ (প্রর) ্দে্রর ম্ে আ্পল কার্তশপক্ষ(কা) উপ-অনু্েদে (১) এ উ্ি্খত পদে্ক্ষপসমূহ গ্রহণপূব শকা তথ্য সরবরাহ কারার জন্য সাং্িষ্ট দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা্কা
্র্দে শ যদে্বর; অেবা
(খ) তাঁর ্ব্বেরায় গ্রহণ্্াগ্য রা হ্ল আপীল আ্বদেরটি খা্রজ কার্ত পার্বর।
(৩) আ্পল কার্তশপ্ক্ষর ্র্দে শ অনু্ায়ী দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্োসম্ভব দ্রুততার সা্ে প্রা্ে শত তথ্য সরবরাহ কার্বর ত্ব এ
সময় তঅআ ২০০৯ এর িারা ২৪(৪) এ ্র্দে শ্ ত সম্য়র অ্িকা হ্ব রা অেবা যক্ষত্রমত ্ত্র তথ্য সরবরাহ যে্কা ্বরত
োকা্বর।
১৩. তথ্য প্রদো্র অব্হলায় া্স্তর ্বিার :
১৩.১ তঅআ ২০০৯

এ ্র্দে শ্ কাার ্ব্ি-্বিার সা্প্ক্ষ যকাা্রা দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা ্্দে যকাা্রা আ্বদেরকাারী্কা তথ্য বা

এ সাংক্রান্ত ্সদ্ধান্ত প্রদো্র ব্যে শ হয় বা তথ্যপ্রা্তি র যকাা্রা অনু্রাি গ্রহণ কার্ত অস্বীকাার কা্র বা ্সদ্ধান্ত প্রদো্র ব্যে শ হয়
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বা ভুল অসম্পূণ শ ্বভ্রা্ন্তকার ্বকৃত তথ্য প্রদোর কা্র বা যকাান ো তথ্য প্রা্তি র প্ে প্র্তবন্ধকাতা সৃ্ষ্ট কা্র বা তথ্য
অ্িকাার প্রপন্থী যকাা্রা কাাজ কা্র তাহ্ল দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার এ্হর কাাজ্কা অসদোেরণ ্হ্স্ব ্ব্বেরা কারা
হ্ব এবাং সাং্িষ্ট োকুরী ্ব্ি্বিার অনুসা্র তার ্বরু্দ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ কারা হ্ব।
১৩.২ এ ্র্দে শ্ কাা ্ো্েভা্ব অনুসর্ণ গা্ফল্তর কাার্ণ তঅআ ২০০৯ এর ব্যতযয় ঘট্ল এবাং এর কাার্ণ যকাা্রা
কামশকাতশা তথ্য কা্ম র কার্তশকা া্স্ত যপ্ল তা তার ব্য্ক্তগত দোয় ্হ্স্ব গণ্য হ্ব এবাং কার্তশপক্ষ তার যকাা্রা দোয় বহর
কার্ব রা।
১৩.৩ তথ্য কা্ম ্রর কাাে যে্কা যকাা্রা কাতশকাতশার ্বরু্দ্ধ ্বভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহ্ণর অনু্রাি যপ্ল কার্তশপক্ষ সাং্িষ্ট ্ব্ি্বিার অনুসা্র ্ো্ে ব্যবস্থা গ্রহণ কার্ব এবাং গৃহীত ব্যবস্থার ্বষ্য় তথ্য কা্ম র্কা অব্হত কার্ব।
১৪. তথ্যা্দে প্রদে শর এবাং প্রকাা্ ত প্র্ত্বদের ্বক্র্য়র সু্্াগ :
দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র কার্তশকা প্রণীত প্র্ত্বদের ্বরামূ্ল্য সব শসািার্ণর প্রদে ্শ রর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কার্ব এবাং প্র্য়াজ্র
রামমাত্র মূ্ল্য ্বক্র্য়র জন্য মজুদে রাখ্ব।
১৫. জরগুরুত্বপূণ শ ্বষ্য় যপ্রস ্বজ্ঞ্তি  :
দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র জরগুরুত্বপূণ শ ্বষয়া্দে যপ্রস ্বজ্ঞ্তি র মাে্ম অেবা অন্য যকাা্রা পন্থায় প্রোর বা প্রকাা কার্ব।
১৬. ্র্দে শ্ কাার সাং্ াির : এ ্র্দে শ্ কাা সাং্ াি্রর প্র্য়াজর হ্ল দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র ৩-৫ সদেস্য ্ব্ ষ্ট একাটি কা্মটি
গের কার্ব। কা্মটি ্র্দে শ্ কাা অনু্মাদেরকাারী কার্তশপ্ক্ষর কাা্ে সাং্ াি্রর প্রস্তাব কার্ব। অনু্মাদেরকাারী কার্তশপ্ক্ষর অনু্মাদে্র
্র্দে শ্ কাা সাং্ াির কাা্ শকার হ্ব। এ্ক্ষ্ত্র অনু্মাদেরকাারী কার্তশপক্ষ হ্বর- মহাপ্রোলকা দু্্ শাগ ব্যাবস্থাপরা অ্িদেতি র।
১৭. ্র্দে শ্ কাার ব্যাখ্যা : এ ্র্দে শ্ কাার যকাা্রা ্বষ্য় অস্পষ্টতা যদেখা ্দে্ল ্র্দে শ্ কাা প্রণয়রকাারী কার্তশপক্ষ তার ব্যখ্যা প্রদোর
কার্ব।
রমু
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প্র্ ষ্ট-১ : স্বপ্র্ণা্দেতভা্ব প্রকাা ্্াগ্য ত্থ্যর তা্লকাা
ক্রম
১

২

৩

৪

প্রকাা্ র মােম

ত্থ্যর ্ববরণ

তথ্য প্রকাা্ র মােম

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র সাাংগে্রকা কাাো্মা

যরাটি যবাড শ প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট

কাা্ শক্র্মর ্ববরণ কাা্ শপ্রণালী এবাং দো্য়ত্বসমূহ

মু্দ্র্ত অনু্ল্প

সাং্িষ্ট দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র কামশকাতশা
ক্ষমতা

্য়বসাইট।

কামশোরী্দের প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প

দো্য়ত্ব

্য়বসাইট।

্সদ্ধান্ত গ্রহ্ণর পদ্ধ্ত জবাব্দে্হতা এবাং তত্ত্বাবিা্রর প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
মােম

্য়বসাইট।

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র কামশকাতশা

কামশোরীর ্ড্রক্টরী

প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
্য়বসাইট।

কাা্ শসম্পাদে্রর জন্য সাং্ -ষ্ট দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
৫

ব্যবহৃত আইর ্ব্ি-্বিার ্র্দে শ রা

্রয়ন্ত্র্ণ র্ক্ষত

্য়বসাইট।

ম্যানু্য়ল ডকু্মন্ট এবাং যরকাড শ।
প্রকাল্পরা প্রণয়র
৬

্সদ্ধান্ত বাস্তবায়র সাংক্রান্ত য্ যকাা্রা প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প

ির্রর পরাম /শ প্র্ত্র্িত্ব ্াহা কার্তশপক্ষ কার্তশকা গৃহীত এর

্য়বসাইট।

্ববরণ।
ন োল ো কাাউ্িল কা্মটি বা অন্য যকাার ব্ড ্াহা দু্্ শাগ প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
৭

ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্রর অাং ্হসা্ব উপ্দে

পরাম শ

্য়বসাইট যপ্রস ্বজ্ঞ্তি ।

প্রদো্রর জন্য প্র্ত্ষ্ঠত হ্য়্ে যস সকাল কাাউ্িল কা্মটি
এবাং অন্য সকাল সাংস্থার সভা

সভার ্সদ্ধান্ত

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি ্র বা্জট এবাং দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
৮

অ্িদেতি ্রর

আ তািীর

যজলা/উপ্জলা

প্ শা্য়র স্থারীয় এলাকাার বা্জট সাং্িষ্ট যরাটি যবাড শ

দেতি রসমূ্হর বা্জট/সকাল প্রকাল্পরার িরর ্ে্িতকারণ

্য়বসাইট।

প্রস্তা্বত খরে এবাং প্রকৃত ব্য্য়র উপর বত্র ্র্পাট শ।
৯

সামা্জকা ্ররাপতা দো্রদ্র্য ্ব্মাের স্বাস্থয যসবা প্রভৃ্ত সরকাা্র কার্তশপক্ষ কার্তশকা প্রো্লত ভতু্শ কা কামশসূ্ের
কামশসূ্ের সু্বিা্ভাগী

বরােকৃত অে শ বা সম্প্দের অাং ্হসা্ব প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট
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১০

প্রমা্ণর ্ববরণ।

মু্দ্র্ত অনু্ল্প

সাং্িষ্ট কার্তশপক্ষ কার্তশকা মঞ্জুরকৃত/গ্যারা্ন্টড কার্স র

সরকাা্র কার্তশপক্ষ কার্তশকা প্রো্লত ভতু্শ কা কামশসূ্ের

অনুদোর

পার্মট/লাই্সি

বরাে অেবা ক্ষমতাপ্রাতি  অাং ্হসা্ব প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদোর ইউ্র্ট

গ্রহীতা্দের ্ববরণ (প্র্য়াজরীয় তশা্দের ্ববরণসহ)

মু্দ্র্ত অনু্ল্প

সাং্িষ্ট কার্তশপক্ষ হ্ত সহজলভয এবাং এর ্রকাট র্ক্ষত
১১

্য়বসাইট।

্য়বসাইট।

্য়বসাইট/্বরামূ্ল্য সরবরাহ।

তথ্যা্দের সাং্ক্ষতি  ELECTRONIC FORM/িরর
(প্র্্াজয যক্ষ্ত্র)
রাগ্রকা্দের তথ্য সাংগ্র্হর জন্য ্বরাজমার সু্্াগ-সু্বিা যরাটি যবাড শ ্য়বসাইট/গণমােম ইতযা্দে

১২

সাংক্রান্ত ্ববরণ জরসািার্ণর জন্য সাংর্ক্ষত লাই্ি্র
/পড়ার কা্ক্ষর কাা্ শ ঘণ্টা ইতযা্দে (প্র্্াজয যক্ষ্ত্র)

১৩

রাম পদেবী ঠিকাারা যফার রম্বর এবাং প্র্্াজয যক্ষ্ত্র ফযাক্স সাং্িষ্ট তথ্য প্রদোর ইউ্র্টর যরাটি যবাড শ
রম্বর

ই-যমইল ঠিকাারাসহ দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার রাম

্য়বসাইট

রাম পদেবী ঠিকাারা যফার রম্বর এবাং প্র্্াজয যক্ষ্ত্র ফযাক্স প্র্তযকা দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা
১৪

ত্রাণ মন্ত্রণাল্য় যরাটি

ই-যমইল ঠিকাারাসহ ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার যবাড শ ্য়বসাইট/ গণমােম ইতযা্দে

রম্বর
তা্লকাা

১৫

১৬

১৭

রাম পদেবী ঠিকাারা যফার রম্বর এবাং প্র্্াজয যক্ষ্ত্র ফযাক্স প্র্তযকা কার্তশপ্ক্ষর যরাটি যবাড শ
রম্বর

ই-যমইল ঠিকাারাসহ আ্পল কার্তশপ্ক্ষর তা্লকাা

তথ্য কা্ম র

কা্ম রার্দের রাম পদেবী

্য়বসাইট/গণমােম ইতযা্দে

ঠিকাারার প্র্তযকা কার্তশপ্ক্ষর সকাল তথ্য প্রদোর ইউ্র্টর

্বস্তা্রত ্ববরণ

যরাটি যবাড শ ্য়বসাইট/গণমােম ইতযা্দে

ত্থ্যর জন্য রাগ্র্কার কাাে যে্কা প্রাতি  সকাল আ্বদের

গৃহীত আ্বদের প্ত্রর একাটি কা্প প্র্তযকা

প্ত্রর অনু্ল্প ্ার ম্ে ্র্নাক্ত তথ্যসমূহ অন্তভুশক্ত

কার্তশপ্ক্ষর কার্তশকা/তথ্য প্রদোর ইউ্র্টর ইন্টার্র্ট

োকা্ব :

প্রদে ্শ রর জন্য অ্ফ্স র্ক্ষত োকা্ব।

(কা) য্ কার্তশপক্ষ কার্তশকা অনু্রািপত্রটি গৃহীত হ্য়্ে তার
রাম
(খ) ্কা ত্থ্যর জন্য অনু্রাি কারা হ্য়্ে
(গ) অনু্রা্ির তা্রখ
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১৮

সরকাার কার্তশপক্ষ কার্তশকা সম্পা্দেত-

য্ এলাকাায় পূতশ কাাজ সম্পা্দেত হ্ব যস এলাকাার

(কা) সকাল উন্নয়র/পূতশকাাজ/ প্রকাল্প সাংক্রান্ত চু্ক্ত

এমর সব স্থা্র ্া যস এলাকাার জরগ্ণর কাা্ে

(খ) প্র্তযকা চু্ক্তর সাং্ক্ষতি  ্ববরণ প্রাক্ক্লত ব্যয়/চু্ক্তর সহ্জ দৃ্ষ্ট্গাের হয় য্মর গণগ্রন্থাকাার ্ ক্ষা
যময়াদেকাাল ইতযা্দে।

প্র্তষ্ঠার িমীয় বা সামা্জকা প্র্তষ্ঠার এবাং এ
ির্রর অন্য স্থার সমূ্হ প্রদে রশ ।

কার্তশপক্ষ আ্রা য্ সকাল তথ্য স্বপ্র্ণা্দেতভা্ব প্রকাা কার্ব
তথ্য অবমুক্তকারণ ্র্দে শ্ কাার প্র্ ষ্ট সাং্িষ্ট তথ্য

ো্হদোর ্ভ্ত্ত প্রদোর্্াগ্য ত্থ্যর তা্লকাা

প্রদোর ইউ্র্টর যরাটি যবাড শ কার্তশপ্ক্ষর /তথ্য

১

প্রদোর ইউ্র্টর ্য়বসাইট প্রদে ্শ রর জন্য
অ্ফ্স র্ক্ষত োকা্ব।
তথ্য অবমুক্তকারণ ্র্দে শ্ কাার প্র্ ষ্ট সাং্িষ্ট তথ্য

প্রদোর বােতামূলকা রয় এমর ত্থ্যর তা্লকাা

প্রদোর ইউ্র্টর যরাটি যবাড শ কার্তশপ্ক্ষর /তথ্য প্রদোর

২

ইউ্র্টর ্য়বসাইট অ্ফ্স প্রদে ্শ রর জন্য
র্ক্ষত োকা্ব।
তথ্য অবমুক্তকারণ ্র্দে শ্ কাার প্র্ ষ্ট সাং্িষ্ট তথ্য

স্বপ্র্ণা্দেতভা্ব প্রকাা ্্াগ্য ত্থ্যর তা্লকাা

প্রদোর ইউ্র্টর যরাটি যবাড শ কার্তশপ্ক্ষর /তথ্য

৩

প্রদোর ইউ্র্টর ্য়বসাইট অ্ফ্স প্রদে ্শ রর
জন্য র্ক্ষত োকা্ব।
আ্বদের আ্পল

তথ্য অবমুক্তকারণ ্র্দে শ্ কাার প্র্ ষ্ট কার্তশপ্ক্ষর /

অ্ভ্্া্গর ফরম

তথ্য প্রদোর ইউ্র্টর ্য়বসাইট অ্ফ্স হাড শ

৪

সফট্ কা্প।
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প্র্ ষ্ট-২ : ো্হদোর ্ভ্ত্ত প্রদোর্্াগ্য ত্থ্যর তা্লকাা
্রন্ল্খত তথ্যসমূহ জরগ্ণর ো্হদোর ্ভ্ত্ত প্রদোর কারা হ্বস্বপ্র্ণা্দেতভা্ব প্রকাা্ ত সকাল তথ্য
্ব্ভন্ন রী্ত
সাংস্থার বা্জট
আ্ে শকা তথ্য য্মর- আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত ্হসাব ্ববরণী
অ্ডট ্র্পাট শ (জবাবসহ)
প্রকা্ল্পর ব্যাাংকা-সাংক্রান্ত তথ্য
ক্রয় কাা্ শক্রম সাংক্রান্ত তথ্য (্সদ্ধান্ত গ্রহ্ণর পর)
উপকাার্ভাগীর তা্লকাা
মাস্টার্রাল
্ব্ভন্ন প্র াস্রকা যর্জস্টার খাতা
অ্ড -্ভজুয়াল ডকু্মন্ট
্র্য়াগ/বদে্লর আ্দে
যদে্ বা ্ব্দে ভ্রমণ সাংক্রান্ত তথ্যা্দে
প্রদোর বােতামূলকা রয় এমর তথ্য

21

প্র্ ষ্ট-৩ : প্রদোর বােতামূলকা রয় এমর ত্থ্যর তা্লকাা
্রন্ল্খত তথ্যসমূহ প্রদোর
কামী

প্রকাা কার্ত কার্তশপক্ষ বাে োকা্ব রা-

উপকাার্ভাগীর ব্য্ক্তগত জীব্রর যগাপরীয়তা ক্ষুর্ণ্শ হয় এরূপ তথ্য।

্বোরািীর মামলার তথ্য ্া ই মামলার সুষ্ঠু ্বোরকাা্ শ্কা ব্যাহত কার্ত পা্র এরূপ তথ্য।
তদেন্তিীর ্বষয় সাং্িষ্ট যকাা্রা তথ্য ্ার প্রকাা তদেন্তকাা্জ ্বি ঘটা্ত পা্র।
যকাা্রা ক্রয় কাা্ শক্র্মর ্বষ্য় ্সদ্ধান্ত যরয়ার আ্গ সাং্িষ্ট ক্রয় বা এর কাা্ শক্রম সাংক্রান্ত যকাা্রা তথ্য।
গ্বষণার সূত্র বা যকাৌ ল বা কাা্রা ব্য্দ্ধবৃ্তকা সম্প্দের অ্িকাার ক্ষ্তগ্রস্ত হ্ত পা্র এরূপ তথ্য।
্র্য়াগ

প্দোন্ন্ত পরীক্ষাসহ সকাল পাব্লকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র
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পরীক্ষার ফলাফল সাংক্রান্ত আগাম তথ্য ইতযা্দে।

প্র্ ষ্ট- ৪: তথ্য প্রা্তি র আ্বদের ফরম (ফরম ‘কা’)
ফরম ‘কা’
তথ্য প্রা্তি র আ্বদেরপত্র
[ তথ্য অ্িকাার (তথ্য প্রা্তি  সাংক্রান্ত ্ব্িমালার ্ব্ি-৩ দ্র্ষ্টব্য ]
বরাবর
................................................................
................................................................ (রাম

পদেবী)

দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা
........................................... (দেতি ্রর রাম

ঠিকাারা)

১। আ্বদেরকাারীর রাম

: ............................................................................

্পতার রাম

: ............................................................................

মাতার রাম

: ............................................................................

বতশমার ঠিকাারা

: ............................................................................

স্থায়ী ঠিকাারা

: ............................................................................

ফযাক্স ই-যমইল যট্ল্ফার যমাবাইল যফার রম্বর (্্দে ো্কা) : ............................................................................
২। ্কা ির্রর তথ্য* (প্র্য়াজ্র অ্ত্রক্ত কাাগজ ব্যবহার কারুর) : ............................................................................
৩। যকাার পদ্ধ্ত্ত তথ্য পাই্ত আগ্রহী (োপা্রা/ ফ্টাকা্প/ : ............................................................................
্ল্খত/ ই-যমইল/ ফযাক্স/্স্ড অেবা অন্য যকাা্রা পদ্ধ্ত)
৪। তথ্য গ্রহণকাারীর রাম

ঠিকাারা

৫। প্র্্াজয যক্ষ্ত্র সহায়তাকাারীর রাম

: ............................................................................
ঠিকাারা

: ............................................................................

আ্বদে্রর তা্রখ : ..................................................

আ্বদেরকাারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অ্িকাার (তথ্য প্রা্তি  সাংক্রান্ত ্ব্িমালা ২০০৯-এর ৮ িারা অনু্ায়ী ত্থ্যর মূল্য প্র্ াি্্াগ্য।
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প্র্ ষ্ট-৫ : তথ্য সরবরা্হ অপারগতার যরাটি (ফরম ‘খ’)
ফরম ‘খ’
[ তথ্য অ্িকাার (তথ্য প্রা্তি  সাংক্রান্ত ্ব্িমালা ২০০৯ ্ব্ি-৫ দ্র্ষ্টব্য ]
তথ্য সরবরা্হ অপারগতার যরাটি

আ্বদের প্ত্রর সূত্র রম্বর

:

তা্রখ : .........................................

প্র্ত
আ্বদেরকাারীর রাম

: ..............................................................

ঠিকাারা

: ..............................................................

্বষয় : তথ্য সরবরা্হ অপারগতা সম্প্কাশ অব্হতকারণ।
্প্রয় ম্হাদেয়
আপরার ........................................................তা্র্খর আ্বদে্রর ্ভ্ত্ত প্রা্ে শত তথ্য ্র্নাক্ত কাার্ণ সরবরাহ কারা
সম্ভব হইল রা ্ো :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার রাম :
পদেবী :
দোতি ্রকা সীল :
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প্র্ ষ্ট-৬ : আপীল আ্বদের ফরম (ফরম ‘গ’)
ফরম ‘গ’
আপীল আ্বদের
[ তথ্য অ্িকাার (তথ্য প্রা্তি  সাংক্রান্ত ্ব্িমালার ্ব্ি-৬ দ্র্ষ্টব্য ]
বরাবর
..................................................................(রাম

পদেবী)

আপীল কার্তশপক্ষ
...........................................(দেতি ্রর রাম
১। আপীলকাারীর রাম

ঠিকাারা)

ঠিকাারা

: ..................................................................................

(্্াগা্্া্গর সহজ মােমসহ)
২। আপী্লর তা্রখ

: ..................................................................................

৩। য্ আ্দে্ র ্বরু্দ্ধ আপীল কারা হইয়া্ে উহার : .................................................................................
কা্প (্্দে ো্কা)
৪। ্াহার আ্দে্ র ্বরু্দ্ধ আপীল কারা হইয়া্ে

: ..................................................................................

তাহার রামসহ আ্দে্ র ্ববরণ (্্দে ো্কা)
৫। আপী্লর সাং্ক্ষতি  ্ববরণ

: ..................................................................................

৬। আ্দে্ র ্বরু্দ্ধ সাংক্ষুি হইবার কাারণ (সাং্ক্ষতি  ্ববরণ) : ...............................................................................
৭। প্রা্ে শত প্র্তকাা্রর যু্ক্ত/্ভ্ত

: ..................................................................................

৮। আপীলকাারী কার্তশকা প্রতযয়র

: ..................................................................................

৯। অন্য যকাার তথ্য ্াহা আপীল কার্তশপ্ক্ষর সম্মু্খ

: ..................................................................................

উপস্থাপ্রর জন্য আপীলকাারী ইো যপাষণ কা্রর

আ্বদে্রর তা্রখ : ..................................................

আ্বদেরকাারীর স্বাক্ষর
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প্র্ ষ্ট-৭ : তথ্য প্রা্তি র অনু্রাি ্ফ এবাং ত্থ্যর মূল্য ্রি শারণ ্ফ (ফরম ‘ঘ’)
ফরম ‘ঘ’
[ ্ব্ি ৮ দ্র্ষ্টব্য ]
তথ্য প্রা্তি র অনু্রাি ্ফ এবাং ত্থ্যর মূল্য ্রি শারণ ্ফ
তথ্য সরবরা্হর যক্ষ্ত্র ্রন যট্ব্লর কালাম (২) এ উ্ি্খত ত্থ্যর জন্য উহার ্বপরী্ত কালাম (৩) এ উ্ি্খত হা্র
যক্ষত্রমত তথ্য প্রা্তি র অনু্রাি ্ফ এবাং ত্থ্যর মূল্য প্র্ াি্্াগ্য হই্ব ্ো :যট্বল
ক্র্মকা
ত্থ্যর ্ববরণ

তথ্য প্রা্তি র অনু্রাি ্ফ/ত্থ্যর মূল্য

(২)

(৩)

রাং
(১)

্ল্খত যকাার ডকু্ম্ন্টর কা্প
১।

সরবরা্হর জন্য (ম্যাপ রক্ া ে্ব

এ-৪

এ-৩ মা্পর কাাগ্জর যক্ষ্ত্র প্র্ত পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকাা

হা্র এবাং তদূর্ধ্শ সাই্জর কাাগ্জর যক্ষ্ত্র প্রকৃত মূল্য।

কা্ম্পউটার ্প্রন্টসহ)
্ডস্ক ্স্ড ইতযা্দে্ত তথ্য

(১) আ্বদেরকাারী কার্তশকা ্ডস্ক ্স্ড ইতযা্দে সরবরা্হর যক্ষ্ত্র

সরবরা্হর যক্ষ্ত্র

্বরা মূ্ল্য;

২।
(২) তথ্য সরবরাহকাারী কার্তশকা ্ডস্ক ্স্ড ইতযা্দে সরবরা্হর
যক্ষ্ত্র উহার প্রকৃত মূল্য।
যকাার আইর বা সরকাা্র ্বিার বা

্বরামূ্ল্য।

্র্দে শ রা অনু্ায়ী কাাউ্কা
৩।

সরবরাহকৃত
ত্থ্যর যক্ষ্ত্র

৪।

মূ্ল্যর ্ব্রম্য় ্বক্রয়্্াগ্য

প্রকাা রায় ্রি শা্রত মূল্য।

প্রকাা রার যক্ষ্ত্র
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প্র্ ষ্ট-৮ : তথ্য কা্ম ্র অ্ভ্্াগ দো্য়্রর ্রি শারণ ফরম (ফরম ‘কা’)
ফরম ‘কা’
অ্ভ্্াগ দো্য়্রর ফরম
[তথ্য অ্িকাার (অ্ভ্্াগ দো্য়র

্রষ্প্ত সাংক্রান্ত প্র্বিারমালার প্র্বিার-৩ (১) দ্র্ষ্টব্য]

বরাবর
প্রিার তথ্য কা্ম রার
তথ্য কা্ম র
এফ-৪/এ আগারগাঁ প্র াস্রকা এলাকাা
য ্রবাাংলা রগর ঢাকাা-১২০৭।
অ্ভ্্াগ রাং ...............................................................................................................।
১। অ্ভ্্াগকাারীর রাম

ঠিকাারা

: .........................................................................

(্্াগা্্া্গর সহজ মােমসহ)
২। অ্ভ্্াগ দো্খ্লর তা্রখ
৩। ্াহার ্বরু্দ্ধ অ্ভ্্াগ কারা হইয়া্ে
তাহার রাম

: ..........................................................................
: .........................................................................

ঠিকাারা

৪। অ্ভ্্া্গর সাং্ক্ষতি  ্ববরণ

: .........................................................................

(প্র্য়াজ্র আলাদো কাাগজ স্ন্ন্ব কারা ্াই্ব)
৫। সাংক্ষুিতার কাারণ (্্দে যকাার আ্দে্ র ্বরু্দ্ধ

: .......................................................................

অ্ভ্্াগ আরয়র কারা হয় যস যক্ষ্ত্র উহার কা্প
সাংযুক্ত কা্র্ত হই্ব)
৬। প্রা্ে শত প্র্তকাার

উহার য্ৌ্ক্তকাতা

৭। অ্ভ্্াগ উ্ি্খত বক্ত্ব্যর সমে শ্র প্র্য়াজরীয়

: .......................................................................
: .........................................................................

কাাগজ প্ত্রর বণ শরা (কা্প সাংযুক্ত কা্র্ত হই্ব)
সতযপাে
আ্ম/আমরা এ ম্মশ হলফপূব শকা যঘাষণা কা্র্ত্ে য্ এ অ্ভ্্া্গ ব্ণ শত অ্ভ্্াগসমূহ আমার জ্ঞার

্বশ্বাস ম্ত সতয।
(সতযপােকাারীর স্বাক্ষর)
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েতুে শ অোয়
সাংযু্ক্ত
তথ্য অ্িকাার আইর ২০০৯-এর আ তায় তথ্য প্রদোরকাারী দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা
১।

দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার রাম

: জরাব যমাুঃ হারুর অর র্ দে যমািা, প্রোলকা (প্র াসর) অ: দো:

পদে্ব

: যুু্গ্মস্েব (প্র াসর)

অ্ফ্সর ঠিকাারা (আই্ড রাং/্কাাড রম্বর

: দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র

্্দে ো্কা)
যফার

: +৮৮ ০২ ৯৮৫৯৬৩৭

যমাবাইল যফার

: +৮৮ ০১৭১১ -৯৬৬০১৯

ফযাক্স

: +৮৮ ০২ ৯৮৬০১৩০

ই্মইল

: harun.17965@yahoo.com

্য়বসাইট (্্দে ো্কা)
২।

: www.ddm.gov.bd

দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার আ্পল কার্তশপক্ষ

: জরাব যমাুঃ যমাহসীর

পদে্ব

: অ্ত্রক্ত স্েব (প্র াসর) মহাপ্রোলকা

অ্ফ্সর ঠিকাারা
যফার

: দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ ঢাকাা-১২১২
: (+৮৮) ০২ ৮৮৩৫৪৯৫

যমাবাইল যফার

: (+৮৮) ০১৭১৩-১৯১১৪৪

ফযাক্স

: (+৮৮) ০২ ৯৮৬০১৩০

ই্মইল

: dg@ddm.gov.bd

্য়বসাইট (্্দে ো্কা)
৩।

৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ ঢাকাা-১২১২

দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার ্রয়ন্ত্রণকাারী দেতি র

: www.ddm.gov.bd
: দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র
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তথ্য অ্িকাার আইর ২০০৯-এর আ তায় ্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশা
১।

্বকাল্প দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার রাম

:

জ োি লুৎফু

পদে্ব

:

উপ পরিিোে (প্র াসর-১)

অ্ফ্সর ঠিকাারা (আই্ড রাং/্কাাড রম্বর ্্দে

:

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র

ো্কা)

৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ ঢাকাা-১২১২

যফার

:

৯৮৬১৩৬০

যমাবাইল যফার

:

০১৭১১৩৪১৪৮১

ফযাক্স

:

ই্মইল

:

lutfunnahar15051@gmail.com

:

www.ddm.gov.bd

দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার ্বকাল্প আ্পল কার্তশপক্ষ

:

মহোপরিিোে

পদে্ব

:

অ্ত্রক্ত-স্েব

অ্ফ্সর ঠিকাারা

:

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র

্য়বসাইট (্্দে ো্কা)
২।

োহোি

৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ ঢাকাা-১২১২
যফার

:

০২-৮৮৩৫৪৯৫

যমাবাইল যফার

:

০১৭১৩১৯১১৪৪

ফযাক্স

:

ই্মইল

:

dg@ddm.gov.bd

:

www.ddm.gov.bd

:

দু্্ শাগ ব্যবস্থাপরা অ্িদেতি র

্য়বসাইট (্্দে ো্কা)
৩।

দো্য়ত্বপ্রাতি  কামশকাতশার ্রয়ন্ত্রণকাারী কার্তশপক্ষ
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