তথ্য প্রকাশ

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশ ২০১৯

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র
গণপ্রজশতন্ত্রী বশাংলশ্দে সরকাশর
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মুখবন্ধ

বশাংলশ্দে্ আইর প্রণয়্রর ই্তহশ্স তথ্য অ্িকাশর আইর ২০০৯ প্রণয়র একাটি অরন্য ঘটরশ। বশাংলশ্দে্ বতশমশ্র সহস্রশ্িকা আইর
কাশ্ শকার আ্ে। ্শর ম্ে অন্য সকাল আইর প্রণীত হ্য়্ে জরগ্ণর পর প্র্য়শগ কারশর জন্য। তথ্য অ্িকাশর আইর হ্লশ একামশত্র
আইর, য্টি জরগ্ণর ক্ষমতশয়র ্র্িত কার্ত এবাং কার্তশপ্ক্ষর পর প্র্য়শগ কারশর অ্িকাশর ্র্িত কা্র্ে। এ কাশর্ণ তথ্য
অ্িকাশর আইর ২০০৯ প্রণয়র বশাংলশ্দে্ র একাটি একাকা

অ্িতীয় ঘটরশ। আমশ্দের মহশর সাং্বিশ্রর আ্লশ্কা রশ্ের উপর

জরগ্ণর মশ্লকাশরশ প্র্তষ্ঠশই এ আই্রর অন্যতম লক্ষয।
আমশ্দের যদে্ তথ্য অ্িকাশর আইর প্রণীত হ্য়্ে জরগ্ণর জন্য। ্কান্তু এখর প্ শন্ত জরগণ এ আইর সম্প্কাশ স্েতর হ্য় ্ে্র।
পশ শপশ্ ্াঁরশ তথ্য প্রদেশর কার্বর যস কার্তশপ্ক্ষর স্েতরতশ

প্রস্ত্ত্ত কাশ্িত মশত্রশ অজশর কার্ত সক্ষম হয়্র, ্শ তথ্য

অ্িকাশর আইর বশস্তবশয়্রর জন্য একাটি েযশ্লঞ্জ।
অ্রকা যক্ষ্ত্র আমরশ লক্ষ কার্ে, তথ্য যে্য় যকাশ্রশ রশগ্রকা আ্বদের কার্ল দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ তথ্য প্রদেশর কার্ত অরশগ্রহ প্রকাশ
কার্ের বশ তথ্য ্দে্ত ভয় পশ্ের। আবশর যকাশর তথ্য প্রদেশর কার্বর, যকাশর তথ্য প্রদেশর কার্ত ্ত্র বশে রর, কাী পন্থশয় তথ্য প্রদেশর
কার্বর এসব ্বষ্য় দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর কাশ্ে যকাশ্রশ সু্র্দে শষ্ট ্র্দে শ রশ যরই। তশই তাঁরশ ্সদ্ধশন্তহীরতশয় ভুগ্ের। এ েশড়শ ‘‘তথ্য
্দে্য় আবশর যকাশর ্বপ্দে প্ড়’’ এমর ভী্ত কাশজ কার্ে মশে প্ শশ্য়র অ্রকা কামশকাতশশর ম্ে।
তথ্য প্রদেশ্রর যক্ষ্ত্র প্রে্লত মশর্সকাতশর প্রবতশর এবাং তথ্য প্রদেশ্রর ভী্ত

্সদ্ধশন্তহীরতশ দূর কা্র তথ্য প্রদেশর

প্রকাশ্ র

সাংস্কৃ্ত েশলু কার্ত সকাল সরকাশ্র দেতি ্র ঊর্ধ্শতর কার্তশপ্ক্ষর কাশে যে্কা ্েশ্ে ্দেকা্র্দে শ রশ েশকাশ প্র্য়শজর। এ উপল্ি যে্কা
তথ্য কা্ম র মন্ত্রণশলয় এবাং তশ্দের আ তশিীর দেতি র/সাংস্থশসমূ্হর তথ্য অবমুক্তকারণ রী্তমশলশ প্রণয়্রর যটম্েট প্রণয়র কা্র্ে
্শর আ্লশ্কা দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র ‘‘তথ্য প্রকাশ

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশ, ২০১৯’’ প্রণয়র কা্র্ে।

আ শ কা্র এ ্র্দে শ্ কাশ দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র তথ্য প্রদেশর কাশ্ শক্রম সহজ কার্ব এবাং এর মশে্ম অ্িদেতি ্রর কাশ্জর
স্বেতশ

জবশব্দে্হতশ বৃ্দ্ধ পশ্ব।

যমশ: যমশহসীর
মহশপ্রেশলকা
দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র

2

সূ্েপত্র
্বষয়সূ্ে
মুখবন্ধ
১

০২
তথ্য প্রকাশ

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশর পটভু্ম

১.১ তথ্য প্রকাশ

প্র্য়শজরীয়তশ

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশ প্রণয়্রর য্ৌ্ক্তকাতশ/উ্েশ্য

১.২ ্র্দে শ্ কাশর ্ ্রশরশম
২

০৬
০৭
০৮

্র্দে শ্ কাশর ্ভ্ত
২.১ প্রণয়রকাশরী কার্তশপক্ষ
২.২ অনু্মশদেরকাশরী কার্তশপক্ষ
২.৩ অনু্মশদে্রর তশ্রখ
২.৪ ্র্দে শ্ কাশ বশস্তবশয়্রর তশ্রখ
২.৫ ্র্দে শ্ কাশর প্র্্শজযতশ

৩

পৃষ্ঠশ

সাংজ্ঞশসমূহ
৩.১ তথ্য
৩.২ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
৩.৩ ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
৩.৪ আ্পল কার্তশপক্ষ
৩.৫ র্ততীয় পক্ষ
৩.৬ তথ্য কা্ম র

3

৩.৭ তঅআ ২০০৯
৩.৮ তঅ্ব.২০০৯
৩.৯ কামশকাতশশ
৩.১০ তথ্য অ্িকাশর
৩.১১ আ্বদের ফরম
৩.১২ আ্পল ফরম
৩.১৩ প্র্ ষ্ট
৪

ত্থ্যর িরর এবাং িরর অনুসশ্র তথ্য প্রকাশ

প্রদেশর পদ্ধ্ত

কা. স্বপ্র্ণশ্দেতভশ্ব প্রকাশ ্্শগ্য তথ্য
খ. েশ্হদেশর ্ভ্ত্ত প্রদেশর্্শগ্য তথ্য
গ. প্রদেশর
৫

প্রকাশ বশেতশমূলকা রয় এমর তথ্য

তথ্য সাংগ্রহ সাংরক্ষণ

ব্যবস্থশপরশ

কা.তথ্য সাংরক্ষণ পদ্ধ্ত
খ.তথ্য সাংগ্রহ

ব্যবস্থশপরশ

গ. ত্থ্যর ভশষশ
ঘ. ত্থ্যর হশলরশগশদেকারণ
৬

দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ

৭

দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর দেশ্য়ত্ব

৮

্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ

কামশপ্র্ি

4

৯

্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর দেশ্য়ত্ব

কামশপ্র্ি

১০

ত্থ্যর জন্য আ্বদের তথ্য প্রদেশ্রর পদ্ধ্ত

১১

ত্থ্যর মুল্য

১২

আ্পল দেশ্য়র

সময়সীমশ

মূল্য প্র্ শি
্রষ্প্ত

১২.১ আ্পল কার্তশপক্ষ
১২.২ আ্পল পদ্ধ্ত
১২.৩ আ্পল ্রষ্প্ত
১৩

তথ্য প্রদেশ্র অব্হলশয় শ্স্তর ্বিশর

১৪

জরগুরুত্বপূণ শ ্বষ্য় যপ্রস ্বজ্ঞ্তি 

১৫

্র্দে শ্ কাশর সাং্ শির

১৬

্র্দে শ্ কাশর ব্যশখ্যশ

১৭

প্র্ ষ্টসমূহ
প্র্ ষ্ট-১ : স্বপ্র্ণশ্দেতভশ্ব প্রকাশ ্্শগ্য ত্থ্যর তশ্লকাশ

প্রকাশ্ র মশেম

প্র্ ষ্ট-২ : েশ্হদেশর ্ভ্ত্ত প্রদেশর্্শগ্য ত্থ্যর তশ্লকাশ
প্র্ ষ্ট-৩ : প্রদেশর বশেতশমূলকা রয় এমর ত্থ্যর তশ্লকাশ
প্র্ ষ্ট-৪ : তথ্য প্রশ্তি র আ্বদের ফরম (ফরম ‘কা’)
প্র্ ষ্ট-৫ : তথ্য সরবরশ্হ অপশরগতশর যরশটি (ফরম ‘খ’)
প্র্ ষ্ট-৬ : আ্পল আ্বদের ফরম (ফরম ‘গ’)
প্র্ ষ্ট-৭ : তথ্য প্রশ্তি র অনু্রশি ্ফ এবাং ত্থ্যর মূল্য ্রি শশরণ ্ফ (ফরম ‘ঘ’)
প্র্ ষ্ট-৮ : তথ্য কা্ম ্র অ্ভ্্শগ দেশ্য়্রর ্রি শশ্রত ফরম (ফরম ‘কা’)
সাংযু্ক্ত তথ্য প্রদেশরকাশরী দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
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প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশ, ২০১৯

তথ্য প্রকাশ

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র
১. তথ্য প্রকাশ

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশর পটভু্ম

প্র্য়শজরীয়তশ

১.১. দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর পটভূ্ম:
বশাংলশ্দে্ র স্বশিীরতশর পরব্তশ সম্য় ১৯৭২ সশ্ল ত্রশণ
১৯৮৩ সশ্র এ মন্ত্রণশল্য়র অিীর “ত্রশণ

পুরব শশসর মন্ত্রণশলয় রশ্ম একাটি পৃেকা মন্ত্রণশলয় গের কারশ হয়। অতপর

পুরব শশসর অ্িদেতি র‘‘ রশ্ম একাটি দেতি র প্র্তষ্ঠশ কারশ হয়। ১৯৮৮ সশ্লর ভয়শবহ বন্যশ এবাং

১৯৯১ সশ্লর প্রলয়াংকাশরী ঘূ্ণ শঝ্ড়র পর দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশয় প্রে্লত িশরশর প্রবতশর আরয়্রর ল্ক্ষয দু্্ শশগ ঝু্কাহ্রশস কাশ্ শক্রম
বশস্তবশয়্র ১৯৯২ সশ্ল সৃ্ষ্ট হয় “দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ ব্যয্রশ“। ২০১২ সশ্ল দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ আইর প্ররয়্রর মশে্ম “ত্রশণ
পুরব শশসর অ্িদেতি র‘‘

“দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ ব্যয্রশ“ ্বলুতি 

পুর শগঠিত হ্য় “দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র’’ সৃ্ষ্ট হয়।

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর ্ভ র: প্রশকৃ্তকা, জলবশয়ু জ্রত
রশ্ম্য় আরশ; ত্ব এ কাশ্জ গরীব

মনুষ্যসৃষ্ট দু্্ শশ্গর ক্ষ্তকার প্রভশব জর্গশষ্ঠীর সহণীয় প্ শশ্য়

দুুঃস্থ্দের্কা অগ্রশ্িকাশর ্দে্ত হ্ব।

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর ্ম র: পূ্ব শর ্েরশে্রত দু্্ শশগকাশলীর সশড়শদেশর

ত্রশণ কাশ্ শক্রম যে্কা দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশয় সশ্ব শকা

ঝু্ুঁ কাহ্রশস কাশ্ শক্রম রূপশন্তর কারশ ্শ্ত জশর-মশ্লর ক্ষয়ক্ষ্ত জর্গশষ্ঠীর সহণীয় প্ শশ্য় েশ্কা।
্ব শল জর্গশষ্ঠীর এ বশাংলশ্দে্ খশদ্য্ররশপতশ কামশসাংস্থশর দেশ্রদ্র্য ্ব্মশের

অে শনর্তকা প্রবৃ্দ্ধ অজশ্র দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ

ত্রশণ

মন্ত্রণশল্য়র অিীর রবগঠিত দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর গুরুত্ব অপ্রসীম। জলবশয়ু প্রবতশরজ্রত ্বরূপ প্র্ত্ক্রয়শর েযশ্লঞ্জ
যমশকাশ্বলশ কা্র দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ
ব্যবস্থশপরশ

ত্রশণ মন্ত্রণশলয় এবাং দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র ্ররলসভশ্ব কাশজ কা্র ্শ্ে। দু্্ শশগ

ত্রশণ মন্ত্রণশল্য়র প্রতযক্ষ তত্ত্বশবিশ্র দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র মশে প্ শশ্য় কাশ্ শক্রম বশস্তবশয়র কার্ে।

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি রটি দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ

ত্রশণ মন্ত্রণশলয় তেশ গণপ্রজশতন্ত্রী বশাংলশ্দে সরকাশ্রর একাটি গুরুত্বপূণ শ দেতি র। এটি

৯২-৯৩ মহশখশলীস্থ ভব্র অব্স্থত। দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র আটটি অনু্বভশ্গর সমন্ব্য় গঠিত ্শ রী্ত ্রি শশরণ প্রকাল্পরশ
প্রণয়্র সহ্্শগীতশ প্রদেশর মশর্বকা সহশয়তশ কামশসূ্ে বশস্তবশয়র দু্্ শশগ সাংক্রশন্ত তথ্য সাংরক্ষণ প্র্ ক্ষণ
কাশ্ শক্রম বশস্তবশয়র তদেশর্কা

গরস্েতরতশমূলকা

প্র শস্রকা ব্যবস্থশপরশর দেশ্য়ত্বসমূহ সম্পশদের কা্র েশ্কা। একাজর মহশপ্রেশলকাসহ অন্যশন্য কামশকাতশশ

কামশেশরীগণ অিীদে্তি র সকাল কা্ শক্রম বশস্তবশয়্র কামশরত আ্ের।
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অ্িদেতি ্রর প্রিশর প্রিশর দেশ্য়ত্বশব্ল
১. দু্্ শশগ ঝু্ুঁ কাহ্রশস, জরু্র সশড়শ প্রদেশর এবাং দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ সাংক্রশন্ত আইর, রী্ত

কামশপ্রকাল্পরশ প্রণয়্র সহশয়তশ প্রদেশর

বশস্তবশয়র;
২. জরু্র মশর্বকা সহশয়তশ
কামশসূ্ের ডশটশ্বজ প্রস্তুত

পুরব শশসর সাংক্রশন্ত রী্ত

প্রকাল্পরশ প্রণয়র সহশয়তশ প্রদেশর এবাং সকাল সশমশ্জকা ্ররশপতশ

সাংরক্ষণ কারশ;

৩. দু্্শগ শ ঝু্ুঁ কাহ্রশস প্রকাল্পরশ প্রণয়র, প্র্ ক্ষণ

গ্বষণশ কাশ্ শক্রম গ্রহণ এবাং এর স্ে সম্পৃক্ত স্থশরীয়, আঞ্চ্লকা

আন্তশজশ্তকা ্ব্ভন্ন উন্নয়র সহ্্শগী্দের ম্ে সমন্বয় সশির, প্ শ্বক্ষণ

মূল্যশয়র;

৪. কাশ্জর ্ব্রম্য় খশদ্য (গ্রশমীণ অবকাশেশ্মশ সাংস্কশর) কামশসূ্ে গ্রশমীণ অবকাশেশ্মশ রক্ষণশ্বক্ষণ কামশসূ্ে (্টস্ট ্র্লফ)
্ভ.্জ.এফ ্জ. আর এবাং এ ির্রর অন্যশন্য কামশসূ্ে প্রণয়র

বশস্তবশয়্রর মশে্ম খশদ্য ্ররশপতশ ্র্িত কারশর ল্ক্ষয

মশর্বকা সহশয়তশ প্রদেশর;
৫. গৃহহীর্দের জন্য দু্্ শশগ সহরীয় গৃহ্রমশশণ প্রকাল্প বশস্তবশয়র;
৬. অ্ত দে্রদ্র্্দের ঝু্ুঁ কাহ্রশস কা্ল্প বে্রর ্ব্ভন্ন সম্য় কামশশভশবকাশ্ল (Lean Period) কামশসাংস্থশর ্র্িত কারশ;
৭. বব্দে্ কা সূত্র হ্ত প্রশতি  খশদ্য

অন্যশন্য জরু্র মশর্বকা সহশয়তশ ব্যবহশর

্বতরণ সাংক্রশন্ত ্বষ্য় ব্যবস্থশ গ্রহণ;

৮. দু্্ শশগ ঝু্ুঁ কা হ্রশসকা্ল্প ক্ষুদ্র্ ্িজ/ কাশলভশট শ এবাং বহুমুখী ঘূ্ণ শঝড়/বন্যশ আশ্রয়্কান্দ্র ্রমশশণ

যমরশমত; এবাং

৯. জলবশয়ু প্রবতশ্রর প্রভশ্বর কাশর্ণ দু্্ শশগ সম্পৃক্ত সকাল কামশসূ্ে/প্রকাল্প বশস্তবশয়র।
১. ২ তথ্য প্রকাশ

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশ প্রণয়্রর য্ৌ্ক্তকাতশ/উ্েশ্য

গণপ্রজশতন্ত্রী বশাংলশ্দে সরকাশর জরগ্ণর জশরশর অ্িকাশর প্র্তষ্ঠশর মশে্ম সরকাশ্র
জবশব্দে্হতশ বৃ্দ্ধ দুরী্তহ্রশস

সু শসর প্র্তষ্ঠশ; জরগ্ণর ্েন্তশ ্ব্বকা

যবসরকাশ্র সাংগে্রর স্বেতশ

বশকাস্বশিীরতশর সশাং্বিশ্রকা অ্িকাশর প্র্তষ্ঠশ

স্ব শশপ্র জরগ্ণর ক্ষমতশয়্রর ল্ক্ষয তথ্য-অ্িকাশর ্র্িত কার্ত গত ২৯ মশে শ ২০০৯ তশ্র্খ ‘তথ্য অ্িকাশর আইর
২০০৯’ পশস কা্র্ে। আই্রর কাশ্ শকার বশস্তবশয়্রর জন্য ই্তম্ে ‘তথ্য অ্িকাশর (তথ্য প্রশ্তি  সাংক্রশন্ত) ্ব্িমশলশ ২০০৯’
এবাং তথ্য অ্িকাশর সাংক্রশন্ত ্তরটি প্র্বিশরমশলশ প্রণীত হ্য়্ে। তথ্য অ্িকাশর গণতশ্ন্ত্রকা ব্যবস্থশ্কা আ্রশ সুসাংহত কারশর
অন্যতম তশ। দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর তথ্য জরগ্ণর কাশ্ে উন্মুক্ত হ্ল দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর কাশ্ শক্রম সম্প্কাশ
জরগ্রর স্েহ

অ্বশ্বশস দূর হ্ব। এ্ত প্র্তষ্ঠশ্রর স্বেতশ এবাং জরগ্ণর কাশ্ে সকাল কাশ্জর জবশব্দে্হতশ প্র্ত্ষ্ঠত

হ্ব।
জরগ্ণর জন্য অবশি তথ্যপ্রবশহ ্র্িত কারশর য্ রী্ত সরকাশর গ্রহণ কা্র্ে তশর স্ে সাংগ্তপূণ শভশ্ব সরকাশ্রর গুরুত্বপূশণ
দেতি র ্হ্স্ব দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র অবশি তথ্যপ্রবশ্হর েে শশ ্র্িত কার্ত বদ্ধপ্রকার।
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অ্িদেতি র এবাং অিীরস্থ অন্যশন্য ইউ্র্ট অবশি তথ্যপ্রবশ্হর েে শশর যক্ষ্ত্র য্র যকাশ্রশ ্িিশি্ের সৃ্ষ্ট রশ হয় যসজন্য
প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশ’ প্রণয়র আবশ্যকা ব্ল ম্র কার্ে দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র।

একাটি‘তথ্য প্রকাশ

সুতরশাং তথ্য অ্িকাশর আইর ২০০৯ তথ্য অ্িকাশর (তথ্য প্রশ্তি  সাংক্রশন্ত) ্ব্িমশলশ ২০০৯
প্র্বিশরমশলশসমূ্হর আ্লশ্কা

প্র্্শজযতশ সশ্প্ক্ষ এ ‘তথ্য প্রকাশ

এতদেসাং্িষ্ট

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশ’ প্রণয়র কারশ হ্লশ।

১.৩ ্র্দে শ্ কাশর ্ ্রশরশম
এ ্র্দে শ্ কাশ ‘‘তথ্য প্রকাশ

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশ ২০১৯’’ রশ্ম অ্ভ্হত হ্ব।

২ ্র্দে শ্ কাশর ্ভ্ত
২.১. প্রণয়রকাশরী কার্তশপক্ষ : দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র, গণপ্রজশতন্ত্রী বশাংলশ্দে সরকাশর
২.২. অনু্মশদেরকাশরী কার্তশপক্ষ: মহশপ্রেশলকা, দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র, গণপ্রজশতন্ত্রী বশাংলশ্দে সরকাশর
২.৩. ্র্দে শ্ কাশ প্র্্শজযতশ : ্র্দে শ্ কাশটি দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর সকাল অনু্বভশ্গর জন্য প্র্্শজয হ্ব।
৩. সাংজ্ঞশ
৩.১ তথ্য
‘তথ্য’ অ্ে শ দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর সাংগের কাশেশ্মশ

দেশতি ্রকা কামশকাশন্ড সাংক্রশন্ত য্ যকাশন ো স্মশরকা বই রকা শ

মশর্েত্র চু্ক্ত তথ্য-উপশত লগ বই আ্দে ্বজ্ঞ্তি  দে্লল রমুরশ পত্র প্র্ত্বদের ্হসশব ্ববরণী প্রকাল্প প্রস্তশব আ্লশকা্েত্র
অ্ড

্ভ্ড

অ্িত ্েত্র ্ফল্ম ই্লক্ট্র্র্রকা প্র্ক্রয়শয় প্রস্তুতকৃত য্ যকাশন ো ইরস্ট্রু্মন্ট ্শ্ন্ত্রকাভশ্ব পশে্্শগ্য দে্ললশ্দে

এবাং যভৌ্তকা গের

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

ত্ব তশ েশ্কা য্ দেশতি ্রকা যরশট্ ট বশ যরশট্ ্টর প্র্ত্ল্প এর অন্তভুশক্ত হ্ব রশ।
৩.২ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
‘‘দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ’’ অে শ তঅআ ২০০৯ এর িশরশ ১০ এর অিীর ্রযুক্ত কামশকাতশশ;
৩.৩ ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর অনুপ্স্থ্ত্ত সাং্িষ্ট দেশ্য়ত্ব পশল্রর জন্য ্রযুক্ত কামশকাতশশ;
৩.৪ আ্পল কার্তশপক্ষ অে শ দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর প্রেশলকা (প্র শসর)।
৩.৫ ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অে শ তথ্য প্রশ্তি র জন্য অনু্রশিকাশরী বশ তথ্য প্রদেশরকাশরী কার্তশপক্ষ ব্যতীত অনু্রশিকৃত ত্থ্যর স্ে জ্ড়ত
অন্য যকাশন ো পক্ষ।
৩.৬ ‘‘তথ্য কা্ম র’’ অে শ তঅআ ২০০৯-এর িশরশ ১১-এর অিীর প্র্ত্ষ্ঠত তথ্য কা্ম র।
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৩.৭ ‘‘তঅআ ২০০৯’’ বল্ত ‘‘তথ্য অ্িকাশর আইর ২০০৯’’ ব্যঝশ্ব।
৩.৮ ‘‘তঅ্ব ২০০৯’’ বল্ত ‘‘তথ্য অ্িকাশর (তথ্য প্রশ্তি  সাংক্রশন্ত ্ব্িমশলশ ২০০৯’’ ব্যঝশ্ব।
৩.৯ ‘‘কামশকাতশশ’’ অ্ে শ কামশেশরী অন্তভুশক্ত হ্ব।
৩.১০ ‘‘তথ্য অ্িকাশর’’ অে শ যকাশ্রশ কার্তশপ্ক্ষর ্রকাট হ্ত তথ্য প্রশ্তি র অ্িকাশর।
৩.১১ ‘‘আ্বদের ফরম’’ অে শ তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল ্রি শশ্রত আ্বদে্রর ফর্মট- ফরম ‘কা’ ব্যঝশ্ব।
৩.১২ ‘‘আপীল ফরম’’ অে শ তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল ্রি শশ্রত আ্পল আ্বদে্রর ফর্মট- ফরম ‘গ’ ব্যঝশ্ব।
৩.১৩ প্র্ ষ্ট’’ অে শ এ ্র্দে শ্ কাশর স্ে সাংযুক্ত প্র্ ষ্ট।
৪. ত্থ্যর িরর এবাং িরর অনুসশ্র তথ্য প্রকাশ

প্রদেশর পদ্ধ্ত :

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর সমুদেয় তথ্য ্র্নশক্ত ৩টি যশ্রণী্ত ভশগ কারশ হ্ব এবাং ্রি শশ্রত ্বিশর অনুসশ্র প্রদেশর প্রেশর বশ
প্রকাশ কারশ হ্ব :
কা. স্বপ্র্ণশ্দেতভশ্ব প্রকাশ ্্শগ্য তথ্য :
১) এ ির্রর তথ্য দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র স্বপ্র্ণশ্দেত হ্য় যরশটি ্বশড,শ ্য়বসশইট, ি্ র, মু্দ্র্ত বই বশ
প্র্ত্বদের, ্বল্বশড,শ সশইর যবশড শ, ্স্টকাশর, যপশস্টশর, ব্যকা্লট, ্লফ্লট, ্রউজ যলটশর, প্ত্রকাশয় ্বজ্ঞ্তি র মশি্ম
প্রেশরণশসহ অন্যশন্য গ্রহণ্্শগ্য মশে্ম প্রকাশ

প্রেশর কার্ব।

২) এ ির্রর তথ্য যে্য় যকাশন ো রশগ্রকা আ্বদের কার্ল তখর তশ েশ্হদেশর ্ভ্ত্ত প্রদেশর্্শগ্য তথ্য ্হ্স্ব ্ব্ব্েত
হ্ব এবাং দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্রি শশ্রত পন্থশয় আ্বদেরকাশরী্কা তশ প্রদেশর কার্বর।
৩) দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র প্র্ত বের একাটি বশ্ষ শকা প্র্ত্বদের প্রকাশ কার্ব। বশ্ষ শকা প্র্ত্বদে্র তঅআ, ২০০৯
এর িশরশ ৬(৩)-এ উ্ি্খত তথ্যসমূহ সাং্্শজর কার্ব।
৪) দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র স্বপ্র্ণশ্দেতভশ্ব প্রকাশ ্্শগ্য ত্থ্যর একাটি তশ্লকাশ প্রস্তুত কার্ব এবাং এবাং এ
্র্দে শ্ কাশর প্র্ ্ষ্ট দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর ্য়বসশই্ট প্রকাশ
প্রেশর কার্ব।
৫) প্র্ত ্তর মশস অন্তর এ তশ্লকাশ হশলরশগশদে কারশ হ্ব।

খ. েশ্হদেশর ্ভ্ত্ত প্রদেশর্্শগ্য তথ্য :
্রনব্ণ শত ্বষ্য় আ্বদে্রর যপ্র্ক্ষ্ত তথ্য প্রদেশর কারশ ্শ্বুঃ
১) অ্িদেতি র কার্তশকা বশস্তবশ্য়ত সশমশ্জকা ্ররশপতশ, দেশ্রদ্র্ ্ব্মশের কামশসূ্ে বশস্তবশয়র পদ্ধ্ত (্র্দে শ্ কাশ) এবাং
সু্বিশ্ভশগী বরশেকৃত অে শ/সম্প্দের প্রমশণ সম্প্কাশত তথ্য।
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২) প্রকাল্প বশস্তবশয়্র বত্রমশ্সকা

বশৎস্রকা হশর কাত যস তথ্য প্রদেশর কারশ হ্ব।

৩) অ্িদেতি র বশ এর অ্িরস্থ প্রকাল্পসমূ্হর বশ্জট/্হসশ্বর তথ্য।
৪) অ্িদেতি ্রর যমশট অ্ডট আপ্তর সাংখ্যশ।
৫) অ্িদেতি ্রর সশাংগে্রকা কাশেশ্মশ।
৬) অ্িদেতি ্রর কামশকাতশশ/কামশেশরীগ্ণর কামশবন্টর/দেশ্য়ত্ব

কাতশব্য সাংক্রশন্ত তথ্য

৭) অ্িদেতি ্রর সকাল প্রকাশর আইর, রী্তমশলশ, ্ব্িমশলশ, ্ব্ি্বিশর ্র্দে শ রশ, ম্যশনু্য়ল, ডকু্মন্ট

যরকাড শ

৮) অ্িদেতি র কার্তশকা বশস্তবশয়রশিীর প্রকাল্প/কামশসূ্ে সাংক্রশন্ত তথ্য।
৯) অ্িদেতি র কার্তশকা গঠিত যকাশ্রশ কাশউ্িল বশ কা্মটি কার্তশকা গৃহীত ্সদ্ধশ্ন্তর কা্প।

গ. প্রদেশর

প্রকাশ বশেতশমূলকা রয় এমর তথ্য :

এ ্র্দে শ্ কাশর অন্যশন্য অনু্ে্দে ্শ ্কাছুই েশকুকা রশ যকার দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র ্র্নশক্ত তথ্যসমূহ প্রদেশর বশ
প্রকাশ বশ প্রেশর কার্ত বশে েশকা্ব রশ :
(১) যকাশ্রশ তথ্য প্রকাশ্ র ফ্ল বশাংলশ্দে্ র ্ররশপতশ অখন্ডতশ

সশব শ্ভৌম্ত্বর প্র্ত হুম্কা হ্ত পশ্র এরূপ তথ্য;

(২) পররশেরী্তর যকাশ্রশ ্বষয় ্শর িশরশ ্ব্দে ী রশ্ের অেবশ আন্তজশশ্তকা যকাশ্রশ সাংস্থশ বশ যকাশ্রশ যজশট বশ
সাংগে্রর সশ্ে ্বদ্যমশর সম্পকাশ ক্ষুণ্ণ হ্ত পশ্র এরূপ তথ্য;
(৩) যকাশ্রশ ্ব্দে ী সরকাশ্রর ্রকাট যে্কা প্রশতি  যকাশ্রশ যগশপরীয় তথ্য;
(৪) যকাশ্রশ তথ্য প্রকাশ্ র ফ্ল যকাশ্রশ র্ততীয় প্ক্ষর ব্য্দ্ধবৃ্তকা সম্প্দের অ্িকাশর ক্ষ্তগ্রস্ত হ্ত পশ্র এরূপ
বশ্ণ্জযকা বশ ব্যবসশ্য়কা অন্ত্র শ্হত যগশপরীয়তশ ্বষয়কা কা্পরশইট বশ ব্য্দ্ধবৃ্তকা সম্পদে (Intellectual
Property Right) সম্প্কাশত তথ্য;
(৫) যকাশ্রশ তথ্য প্রকাশ্ র ফ্ল যকাশ্রশ ্ব্ ষ ব্য্ক্ত বশ সাংস্থশ্কা লশভবশর বশ ক্ষ্তগ্রস্ত কার্ত পশ্র এরূপ তথ্য
(৬) যকাশন ো তথ্য প্রকাশ্ র ফ্ল প্রে্লত আই্রর প্র্য়শগ বশিশগ্রস্ত হ্ত পশ্র বশ অপরশি বৃ্দ্ধ যপ্ত পশ্র এরূপ
তথ্য;
(৭) যকাশন ো তথ্য প্রকাশ্ র ফ্ল জরগ্ণর ্ররশপতশ ্ব্িত হ্ত পশ্র বশ ্বেশরশিীর মশমলশর সুষ্ঠু ্বেশর কাশজ
ব্যশহত হ্ত পশ্র এরূপ তথ্য;
(৮) যকাশন ো তথ্য প্রকাশ্ র ফ্ল যকাশন ো ব্য্ক্তর ব্য্ক্তগত জীব্রর যগশপরীয়তশ ক্ষুণ্ণ হ্ত পশ্র এরূপ তথ্য;
(৯) যকাশন ো তথ্য প্রকাশ্ র ফ্ল যকাশন ো ব্য্ক্তর জীবর বশ শরী্রকা ্ররশপতশ ্বপদেশপন্ন হ্ত পশ্র এরূপ তথ্য;
(১০) আইর প্র্য়শগকাশরী সাংস্থশর সহশয়তশর জন্য যকাশন ো ব্য্ক্ত কার্তশকা যগশপ্র প্রদেত যকাশন ো তথ্য;
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(১১) আদেশল্ত ্বেশরশিীর যকাশন ো ্বষয় এবাং ্শ প্রকাশ্ আদেশলত বশ ট্রশইব্যযরশ্লর ্র্ষিশজ্ঞশ র্য়্ে অেবশ ্শর
প্রকাশ আদেশলত অবমশররশর সশ্মল এরূপ তথ্য;
(১২) তদেন্তিীর যকাশ্রশ ্বষয় ্শর প্রকাশ তদেন্ত কাশ্জ ্বি ঘটশ্ত পশ্র এরূপ তথ্য;
(১৩) যকাশ্রশ অপরশ্ির তদেন্ত প্র্ক্রয়শ এবাং অপরশিীর যগ্রফতশর

শ্স্ত্কা প্রভশ্বত কার্ত পশ্র এরূপ তথ্য;

(১৪) আইর অনুসশ্র যকাবল একাটি ্র্দে শষ্ট সম্য়র জন্য প্রকাশ্ র বশেবশিকাতশ র্য়্ে এরূপ তথ্য;
(১৫) যকাৌ লগত

বশ্ণ্জযকা কাশর্ণ যগশপর রশখশ বশঞ্ছরীয় এরূপ কাশ্রগরী বশ ববজ্ঞশ্রকা গ্বষণশলি যকাশ্রশ তথ্য;

(১৬) যকাশ্রশ ক্রয় কাশ্ শক্রম সম্পূণ শ হ য়শর পূ্ব শ বশ এ ্বষ্য় ্সদ্ধশন্ত গ্রহ্ণর পূ্ব শ সাং্িষ্ট ক্রয় বশ এর কাশ্ শক্রম
সাংক্রশন্ত যকাশ্রশ তথ্য;
(১৭) জশতীয় সাংস্দের ্ব্ ষ অ্িকাশর হশ্রর কাশরণ হ্ত পশ্র এরূপ তথ্য;
(১৮) যকাশ্রশ ব্য্ক্তর আইর িশরশ সাংর্ক্ষত যগশপরীয় তথ্য;
(১৯) পরীক্ষশর প্রশ্নপত্র বশ পরীক্ষশয় প্রদেত রম্বর সম্প্কাশত আগশম তথ্য;
(২০) ম্ন্ত্রপ্রষদে বশ যক্ষত্রমত উপ্দেষ্টশ প্রষ্দের ববে্কা উপস্থশপরীয় সশর-সাং্ক্ষপসহ আনুষ্েকা দে্ললশ্দে এবাং
উক্তরূপ ববে্কার আ্লশেরশ

্সদ্ধশন্ত সাংক্রশন্ত যকাশ্রশ তথ্য :

ত্ব তশ েশ্কা য্ ম্ন্ত্রপ্রষদে বশ যক্ষত্রমত উপ্দেষ্টশ প্রষদে কার্তশকা যকাশ্রশ ্সদ্ধশন্ত গৃহীত হ য়শর পর অনুরূপ ্সদ্ধশ্ন্তর কাশরণ এবাং
য্ সকাল ্বষ্য়র পর ্ভ্ত কা্র ্সদ্ধশন্তটি গৃহীত হ্য়্ে তশ প্রকাশ কারশ ্শ্ব :
আ্রশ তশ েশ্কা য্ এ িশরশর অিীর তথ্য প্রদেশর স্থ্গত রশখশর যক্ষ্ত্র সাং্িষ্ট কার্তশপক্ষ্কা তথ্য কা্ম ্রর পূব শশনু্মশদের গ্রহণ কার্ত
হ্ব।
৫. তথ্য সাংগ্রহ সাংরক্ষণ

ব্যবস্থশপরশ :

কা) তথ্য সাংরক্ষণ: দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র এবাং এর আ তশিীর

অিীরস্থ সকাল ইউ্রট তথ্য সাংরক্ষযণর জন্য ্র্নশক্ত

পদ্ধ্ত অনুসরণ কার্ব :
(১) রশগ্র্কার তথ্য অ্িকাশর ্র্িত কারশর ল্ক্ষয দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র তশর ্শবতীয় ত্থ্যর কাযশটশলগ এবাং
ইর্ডক্স প্রস্তুত কা্র ্েশ্েভশ্ব সাংরক্ষণ কার্ব।
(২) প্র্তযকা কার্তশপক্ষ য্-সকাল তথ্য কা্ম্পউটশ্র সাংরক্ষ্ণর উপযুক্ত ব্ল ম্র কার্ব যস-সকাল তথ্য যু্ক্তসাংগত
সময়সীমশর ম্ে কা্ম্পউটশ্র সাংরক্ষণ কার্ব এবাং তথ্য লশ্ভর সু্বিশ্ে শ সমগ্র যদে্ যরট য়শ্কাশর মশে্ম তশর
সাং্্শগ স্থশপর কার্ব।
(৩) তথ্য সাংরক্ষণ

ব্যবস্থশপরশর জন্য তথ্য অ্িকাশর (তথ্য সাংরক্ষণ

কার্ব।
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ব্যবস্থশপরশ) প্র্বিশরমশলশ ২০১০ অনুসরণ

খ) তথ্য সাংগ্রহ

ব্যবস্থশপরশ : দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র তথ্য সাংগ্রহ

ব্যবস্থশপরশর জন্য তথ্য অ্িকাশর (তথ্য সাংরক্ষণ

ব্যবস্থশপরশ) প্র্বিশরমশলশ ২০১০ অনুসরণ কার্ব।
গ) ত্থ্যর ভশষশ : (১) ত্থ্যর মূল ভশষশ হ্ব বশাংলশ। তথ্য ্্দে অন্য যকাশ্রশ ভশষশয় উৎপন্ন হ্য় েশ্কা তশহ্ল যসটি যস ভশষশয়
সাংর্ক্ষত হ্ব। দেশতি ্রকা প্র্য়শজ্র তথ্য অনুবশদে কারশ হ্ত পশ্র।
(২) তথ্য য্ ভশষশয় সাংর্ক্ষত েশকা্ব যস ভশষশ্তই আ্বদেরকাশরী্কা সরবরশহ কারশ হ্ব। আ্বদেরকাশরীর েশ্হদেশর যপ্র্ক্ষযত
যকাশ্রশ তথ্য অনুবশদে কারশর দেশ্য়ত্ব কার্তশপক্ষ বহর কার্ব রশ।
ঘ) ত্থ্যর হশলরশগশদেকারণ : দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র প্র্ত মশ্স তথ্য হশলরশগশদে কার্ব।
৬. দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ
1) তঅআ ২০০৯-এর িশরশ ১০(১) অনুসশ্র : দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র একাজর দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ কার্ত হ্ব।
2) প্র্তটি ইউ্র্টর প্র শস্রকা প্রিশর, দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ যদে্বর এবাং ্র্য়শগকৃত প্র্তযকা দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর
রশম, পদেবী, ঠিকাশরশ এবাং প্র্্শজয যক্ষ্ত্র ফযশক্স রম্বর ই-যমইল ঠিকাশরশ ্র্য়শগ প্রদেশ্রর পরবতী ১৫ (প্রর) ্দে্রর
ম্ে ্রি শশ্রত ফর্ম্ট (তথ্য কা্ম র কার্তশকা ্রি শশ্রত ফর্মট) ্ল্খতভশ্ব তথ্য কা্ম ্র যপ্ররণ কার্বর এবাং
মন্ত্রণশলয়

উক্ত ইউ্র্টর আ্পল কার্তশপ্ক্ষর কাশ্ে অনু্ল্প যপ্ররণ কার্বর।

3) তঅআ ২০০৯-এর অিীর দেশ্য়ত্ব পশল্রর প্র্য়শজ্র যকাশন ো দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ অন্য য্ যকাশ্রশ কামশকাতশশর সহশয়তশ
েশই্ত পশর্বর এবাং যকাশ্রশ কামশকাতশশর কাশে যে্কা এরূপ সহশয়তশ েশ য়শ হ্ল ্ত্র উক্ত দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ্কা
প্র্য়শজরীয় সহশয়তশ প্রদেশর কার্ত বশে েশকা্বর।
4) যকাশ্রশ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ দেশ্য়ত্ব পশল্রর প্র্য়শজ্র অন্য যকাশ্রশ কামশকাতশশর সহশয়তশ েশই্ল এবাং এরূপ সহশয়তশ প্রদেশ্র
ব্যে শতশর জন্য তঅআ ২০০৯-এর যকাশ্রশ ্বিশর লাং্ঘত হ্ল এই আই্রর অিীর দেশয়-দেশ্য়ত্ব ্রি শশর্ণর যক্ষ্ত্র উক্ত অন্য
কামশকাতশশ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ব্ল গণ্য হ্বর।
5) দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর রশম, পদেবী, ঠিকাশরশ এবাং প্র্্শজয যক্ষ্ত্র ফযশক্স রম্বর ই-যমইল
ঠিকাশরশ তশর কাশ্ শশল্য়র প্রকাশশ্য স্থশ্র সহ্জ দৃ্ষ্ট্গশের হয় এমরভশ্ব প্রদে শ্রর ব্যবস্থশ কার্ব এবাং ্য়বসশই্ট প্রকাশ
কার্ব।
তথ্য প্রকাশ

প্রশ্তি  ্র্দে শ্ কাশর প্র্ ্ষ্ট এই ্র্দে শ্ কাশর প্র্্শজয এমর সকাল ইউ্র্টর দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর রশম,

পদেবী, ঠিকাশরশ এবাং প্র্্শজয যক্ষ্ত্র ফযশক্স রম্বর

ই-যমইল ঠিকাশরশসহ তশ্লকাশ প্রকাশ কারশ হ্ব। যকাশ্রশ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ

প্রবতশর হ্ল রতুর দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শ্গর ৫ ্দে্রর ম্ে তশ্লকাশ হশলরশগশদে কারশ হ্ব। তশ্লকাশ কার্তশপ্ক্ষর
্য়বসশই্ট প্রকাশ কারশ হ্ব।
৭. দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর দেশ্য়ত্ব

কামশপ্র্ি

কা) ত্থ্যর জন্য কাশ্রশ আ্বদে্রর যপ্র্ক্ষ্ত দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ :
অ) আ্বদের গ্রহণ

তঅ্ব ২০০৯ ্ব্ি-৩ অনুসশ্র আ্বদেরপত্র গ্রহ্ণর প্রশ্তি  স্বীকাশর কার্বর;
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আ) অনু্রশিকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯ িশরশ-৯

তঅ্ব ২০০৯ ্ব্ি-৪ অনুসশ্র ্েশ্েভশ্ব সরবরশহ কার্বর;

ই) তথ্য প্রদেশ্র অপশরগতশর যক্ষযত্র তঅআ ২০০৯ িশরশ-৯(৩) তঅ্ব ২০০৯ ্ব্ি-৫ অনুসশ্র ্েশ্েভশ্ব অপশরগতশ
প্রকাশ কার্বর। অপশরগতশর কাশরণ তঅআ ২০০৯-এর সশ্ে সশমঞ্জস্যপূণ শ হ্ত হ্ব;
ঈ) যকাশ্রশ অনু্রশিকৃত তথ্য দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর ্রকাট সরবরশ্হর জন্য মজুদে েশকা্ল ্ত্র তঅআ ২০০৯ িশরশ৯(৬)(৭)

তঅ্ব ২০০৯ ্ব্ি-৮ অনুসশ্র উক্ত ত্থ্যর যু্ক্তসাংগত মূল্য ্রি শশরণ কার্বর এবাং উক্ত মূল্য অর্িকা

৫ (পাঁে) কাশ্ শ ্দেব্সর ম্ে প্র্ শি কারশর জন্য অনু্রশিকাশরী্কা অব্হত কার্বর;
উ) যকাশ্রশ অনু্রশিকৃত ত্থ্যর সশ্ে র্ততীয় প্ক্ষর সাং্িষ্টতশ েশকা্ল দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ তঅআ ২০০৯ িশরশ-৯(৮)
অনুসশ্র ব্যবস্থশ গ্রহণ কার্বর;
খ) তঅআ ২০০৯-এর তফ্স্ল ্রি শশ্রত আ্বদে্রর ফর্মট/ফরম ‘কা’ সাংরক্ষণ

যকাশর রশগ্র্কার েশ্হদেশর যপ্র্ক্ষ্ত

সরবরশহ;
গ) আ্বদের ফরম পূর্ণ সক্ষম রয় এমর আ্বদেরকাশরী্কা আ্বদের ফরম পূর্ণ সহশয়তশ;
ঘ) যকাশ্রশ রশগ্র্কার েশ্হদেশর যপ্র্ক্ষ্ত তশ্কা আ্পল কার্তশপক্ষ ্রি শশর্ণ সহশয়তশ;
ঙ) সঠিকা কার্তশপক্ষ ্রি শশর্ণ ভুল কা্র্ে এমর আ্বদেরকাশরী্কা সঠিকা কার্তশপক্ষ ্রি শশর্ণ সহশয়তশ;
ে) যকাশ্রশ শরী্রকা প্র্তবন্ধী ব্য্ক্তর তথ্য প্রশ্তি  ্র্িত কার্ত দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ তশ্কা উপযুক্ত পদ্ধ্ত্ত তথ্য যপ্ত
সহশয়তশ কার্বর। এ্ক্ষ্ত্র দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ উপযুক্ত অন্য যকাশ্রশ ব্য্ক্তর সহশয়তশ গ্রহণ কার্ত পশর্বর;

৮. ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ
1) বদেলী বশ অন্য যকাশ্রশ কাশর্ণ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর অনুপ্স্থ্ত্ত দেশ্য়ত্ব পশল্রর জন্য দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর
একাজর কা্র ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ কার্ত হ্ব। দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর অনুপ্স্থ্ত্ত দেশ্য়ত্বপশলরকাশলীর
আইর অনুসশ্র ্ত্র দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্হ্স্ব ্ব্ব্েত হ্বর।
2) রতুর প্র্ত্ষ্ঠত ইউ্রটসমূ্হ প্র্ত্ষ্ঠত হ য়শর ৬০ ্দে্রর ম্ে দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর পশ শপশ্ ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
্র্য়শগ কার্ত হ্ব।
3) প্র্তটি ইউ্র্টর প্র শস্রকা প্রিশর ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ যদে্বর এবাং ্র্য়শগকৃত প্র্তয্কার রশম পদেবী
ঠিকাশরশ এবাং প্র্্শজয যক্ষ্ত্র ফযশক্স রম্বর

ই-যমইল ঠিকাশরশ ্র্য়শগ প্রদেশ্রর ১৫ (প্রর) ্দে্রর ম্ে ্রি শশ্রত ফর্ম্ট

(তথ্য কা্ম র কার্তশকা ্রি শশ্রত ফর্মট) ্ল্খতভশ্ব তথ্য কা্ম ্র যপ্ররণ কার্বর এবাং মন্ত্রণশলয়

উক্ত ইউ্র্টর

আ্পল দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর কাশ্ে অনু্ল্প যপ্ররণ কার্ব।
৪) বদেলী বশ অন্য যকাশ্রশ কাশর্ণ এ পদে শূন্য হ্ল অ্বল্ম্ব রতুর ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্র্য়শগ কার্ত হ্ব।
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৯. ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর দেশ্য়ত্ব

কামশপ্র্ি

কা) দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর অনুপ্স্থতকাশলীর সম্য় ‘্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ’ ‘দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ’ ্হ্স্ব দেশ্য়ত্ব পশলর
কার্বর;
খ) দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্হ্স্ব দেশ্য়ত্ব পশলরকাশলীর সম্য় অনু্েদে ৭-এ ব্ণ শত ‘দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর দেশ্য়ত্ব

কামশপ্র্ি’

তশর জন্য প্র্্শজয হ্ব।
১০. ত্থ্যর জন্য আ্বদের তথ্য প্রদেশ্রর পদ্ধ্ত

সময়সীমশ

(১) যকাশ্রশ ব্য্ক্ত তঅআ ২০০৯-এর অিীর তথ্য প্রশ্তি র জন্য সাং্িষ্ট দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর কাশ্ে ্রি শশ্রত ফরম ‘কা’ এর
মশে্ম তথ্য যে্য় ্ল্খতভশ্ব বশ ই্লক্ট্র্্রকা মশেম বশ ই-যমই্ল অনু্রশি কার্ত পশর্বর।
(২) ্রি শশ্রত ফরম সহজলভয রশ হ্ল অনু্রশিকাশরীর রশম ঠিকাশরশ প্র্্শজয যক্ষ্ত্র ফযশক্স রম্বর এবাং ই-যমইল ঠিকাশরশ; অনু্রশিকৃত
ত্থ্যর ্রভুশল এবাং স্পষ্ট বণ শরশ এবাং যকাশর পদ্ধ্ত্ত তথ্য যপ্ত আগ্রহী তশর বণ শরশ উ্িখ কা্র সশদেশ কাশগ্জ বশ যক্ষত্রমত
ই্লক্ট্র্্রকা ্ম্ডয়শ বশ ই-যমই্ল তথ্য প্রশ্তি র জন্য অনু্রশি কারশ ্শ্ব।
(৩) দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ত্থ্যর জন্য যকাশ্রশ অনু্রশি প্রশ্তি র তশ্রখ হ্ত অর্িকা ২০ (্ব ) কাশ্ শ ্দেব্সর ম্ে অনু্রশিকৃত
তথ্য সরবরশহ কার্বর।
(৪) পূ্ব শ উ্ি্খত উপ-অনু্েদে (৩) এ ্শহশ ্কাছুই েশকুকা রশ যকার অনু্রশিকৃত ত্থ্যর সশ্ে একাশ্িকা অনু্বভশগ বশ কার্তশপ্ক্ষর
সাং্িষ্টতশ েশকা্ল অর্িকা ৩০ (্ত্র ) কাশ্ শ ্দেব্সর ম্ে যস অনু্রশিকৃত তথ্য সরবরশহ কার্ত হ্ব।
(৫) অনু্রশিকৃত তথ্য যকাশন ো ব্য্ক্তর জীবর-মৃতুয যগ্রফতশর এবাং কাশরশগশর হ্ত মু্ক্ত সম্প্কাশত হ্ল দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
অনু্রশি প্রশ্তি র অর্িকা ২৪ (ে্বব ) ঘণ্টশর ম্ে উক্ত ্বষ্য় প্রশে্মকা তথ্য সরবরশহ কার্বর।
(৬) দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্ল্খতভশ্ব অেবশ যক্ষত্রমত ই্লক্ট্র্্রকা মশেম বশ ই-যমইল এর মশে্ম আ্বদের পত্র গ্রহ্ণর প্রশ্তি 
স্বীকাশর কার্বর এবাং প্রশ্তি  স্বীকাশরপ্ত্র আ্বদে্রর যরফশ্রি রম্বর আ্বদেরপত্র গ্রহণকাশরীর রশম পদেম্ শশদেশ এবাং আ্বদের গ্রহ্ণর
তশ্রখ উ্িখ কা্র স্বশক্ষর কার্বর।
(৭) ই্লক্ট্র্্রকা বশ ই-যমইল এর মশে্ম আ্বদের গ্রহ্ণর যক্ষ্ত্র কার্তশপ্ক্ষর বরশবর আ্বদের যপ্রর্ণর তশ্রখই (প্রশ্তি  সশ্প্ক্ষ)
আ্বদের গ্রহ্ণর তশ্রখ ্হ্স্ব গণ্য হ্ব।
(৮) আ্বদের পশ য়শর পর দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ তথ্য প্রদেশ্রর তশ্রখ এবাং সময় উ্িখপূব শকা আ্বদেরকাশরী্কা যস সম্প্কাশ অব্হত
কার্বর এবাং অনু্রশিকৃত ত্থ্যর সশ্ে একাশ্িকা অনু্বভশগ বশ কার্তশপ্ক্ষর সাং্িষ্টতশ েশকা্ল দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ যস
অনু্বভশগ বশ কার্তশপক্ষ্কা এ সম্প্কাশ ্ল্খত যরশটি প্রদেশর কার্বর।
(৯) দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ যকাশ্রশ কাশর্ণ অনু্রশিকৃত তথ্য প্রদেশ্র অপশরগ অেবশ আাং্ কা তথ্য সরবরশ্হ অপশরগ হ্ল
অপশরগতশর কাশরণ উ্িখ কা্র আ্বদের প্রশ্তি র ১০ (দে ) কাশ্ শ ্দেব্সর ম্ে তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল উ্ি্খত ফরম‘খ’ অনু্শয়ী এত্িষ্য় আ্বদেরকাশরী্কা অব্হত কার্বর।
14

(১০) উপ-অনু্েদে (৩) (৪) বশ (৫) এ উ্ি্খত সময়সীমশর ম্ে তথ্য সরবরশহ কার্ত যকাশ্রশ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ব্যে শ হ্ল
সাং্িষ্ট তথ্য প্রশ্তি র অনু্রশি প্রতযশখ্যশর কারশ হ্য়্ে ব্ল গণ্য হ্ব।
(১১) অনু্রশিকৃত তথ্য প্রদেশর কারশ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর ্রকাট ্েশ্ে ্ব্ব্েত হ্ল এবাং য্্ক্ষ্ত্র যস তথ্য র্ততীয় পক্ষ কার্তশকা
সরবরশহ কারশ হ্য়্ে ্কাাংবশ যস ত্থ্য র্ততীয় প্ক্ষর স্বশে শ জ্ড়ত র্য়্ে এবাং র্ততীয় পক্ষ তশ যগশপরীয় তথ্য ্হ্স্ব গণ্য
কা্র্ে যস যক্ষ্ত্র দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ এরূপ অনু্রশি প্রশ্তি র ৫ (পাঁে) কাশ্ শ ্দেব্সর ম্ে র্ততীয় পক্ষ্কা তশর ্ল্খত বশ
যমৌ্খকা মতশমত যে্য় যরশটি প্রদেশর কার্বর এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ যরশটি্ র যপ্র্ক্ষ্ত যকাশ্রশ মতশমত প্রদেশর কার্ল তশ
্ব্বেরশয় ্র্য় দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ অনু্রশিকাশরী্কা তথ্য প্রদেশ্রর ্বষ্য় ্সদ্ধশন্ত গ্রহণ কার্বর।
(১২) যকাশ্রশ ই্ন্দ্রয় প্র্তবন্ধী ব্য্ক্ত্কা যকাশ্রশ যরকাড শ বশ তশর অাং ্ব্ ষ জশরশ্রশর প্র্য়শজর হ্ল সাং্িষ্ট দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
যস প্র্তবন্ধী ব্য্ক্ত্কা তথ্য লশ্ভ সহশয়তশ প্রদেশর কার্বর এবাং প্রদে ্শ রর জন্য য্ ির্রর সহ্্শ্গতশ প্র্য়শজর তশ প্রদেশর
কারশ এ সহশয়তশর অন্তভুশক্ত ব্ল গণ্য হ্ব।
(১৩) আই্রর অিীর প্রদেত ত্থ্যর প্র্ত পৃষ্ঠশয় ‘‘তথ্য অ্িকাশর আইর ২০০৯ এর অিী্র এ তথ্য সরবরশহ কারশ হ্য়্ে’’ ম্মশ
প্রতযয়র কার্ত হ্ব এবাং তশ্ত প্রতযয়রকাশরী কামশকাতশশর রশম পদেবী স্বশক্ষর

দেশতি ্রকা সীল েশকা্ব।

১১. ত্থ্যর মূল্য এবাং মূল্য প্র্ শি :
(১) যকাশ্রশ অনু্রশিকৃত তথ্য দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর ্রকাট সরবরশ্হর জন্য মজুদে েশকা্ল ্ত্র তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল
উ্ি্খত ফরম-‘ঘ’ অনুসশ্র যস ত্থ্যর মূল্য ্রি শশরণ কার্বর এবাং অর্িকা ৫ (পাঁে) কাশ্ শ ্দেব্সর ম্ে যস অে শ েশলশর
যকাশড রাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমশ কা্র যট্রজশরী েশলশ্রর কা্প তশর কাশ্ে জমশ যদেয়শর জন্য অনু্রশিকাশরী্কা
্ল্খতভশ্ব অব্হত কার্বর; অেবশ
(২) দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ অনু্রশিকাশরী কার্তশকা প্র্ শ্িত ত্থ্যর মূল্য র্ ্দের মশে্ম গ্রহণ কার্বর এবাং প্রশতি  অে শ েশলশর
যকাশড রাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ যট্রজশরী েশলশ্রর মশে্ম জমশ যদে্বর।
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১২.১. আপীল কার্তশপক্ষ :
কা) উপ্জলশ ্রব শশহী কামশকাতশশর কাশ্ শশলয় তথ্য প্রদেশর ইউ্রট হ্ল তশর আ্পল কার্তশপক্ষ হ্বর যজলশ প্র শসকা। একাইভশ্ব যজলশ
প্র শস্কার কাশ্ শশল্য়র আ্পল কার্তশপক্ষ হ্বর ্বভশগীয় কা্ম রশর এবাং ্বভশগীয় কা্ম রশ্রর কাশ্ শশল্য়র আ্পল
কার্তশপক্ষ হ্বর ম্ন্ত্রপ্রষদে স্েব।
খ) মন্ত্রীপরিষদ রিভোগ তথ্য প্রদেশর ইউর ট হলে তোি আরপে কার্তশপক্ষও হলি মন্ত্রীপরিষদ সরিি।
১২.২. আ্পল পদ্ধ্ত :
কা) যকাশ্রশ ব্য্ক্ত এ ্র্দে শ্ কাশর ্র্দে শ ১০-এর (৩) (৪) বশ (৫)-এ ্রি শশ্রত সময়সীমশর ম্ে তথ্য লশ্ভ ব্যে শ হ্ল ্কাাংবশ
দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর যকাশ্রশ ্সদ্ধশ্ন্ত সাংক্ষুি হ্ল ্কাাংবশ অ্ত্রক্ত মূল্য িশ্ শ বশ গ্রহণ কার্ল উক্ত সময়সীমশ অ্তক্রশন্ত
হবশর বশ যক্ষত্রমত ্সদ্ধশন্ত লশ্ভর পরবতী ৩০ (্ত্র ) ্দে্রর ম্ে তঅ্ব ২০০৯-এর তফ্স্ল ্রি শশ্রত ফরম-‘গ’ এর
মশে্ম আপীল কার্তশপ্ক্ষর কাশ্ে আ্পল কার্ত পশর্বর।
খ) আ্পল কার্তশপক্ষ ্্দে এ ম্মশ সন্তুষ্ট হর য্ আ্পলকাশরী যু্ক্তসাংগত কাশর্ণ ্র্দে শষ্ট সময়সীমশর ম্ে আ্পল দেশ্য়র
কার্ত পশ্রর্র তশহ্ল ্ত্র উক্ত সময়সীমশ অ্তবশ্হত হ য়শর পর আ্পল আ্বদের গ্রহণ কার্ত পশর্বর।
১২.৩ আ্পল ্রষ্প্ত :
(1) আ্পল কার্তশপক্ষ যকাশ্রশ আ্প্লর ্বষ্য় ্সদ্ধশন্ত প্রদেশ্রর পূ্ব শ ্র্নশক্ত পদে্ক্ষপ গ্রহণ কার্বর ্েশ :(কা) দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ এবাং এতদেসং্িষ্ট অন্যশন্য কামশকাতশশর শুরশরী গ্রহণ ;
(খ) আ্পল আ্বদে্র উ্ি্খত সাংক্ষুিতশর কাশরণ

প্রশ্ে শত প্র্তকাশ্রর যু্ক্তসমূহ ্ব্বেরশ ;

(গ) প্রশ্ে শত তথ্য প্রদেশ্রর সশ্ে একাশ্িকা তথ্য প্রদেশরকাশরী ইউ্রট যুক্ত েশকা্ল সাং্িষ্ট ইউ্রটসমূ্হর শুরশরী গ্রহণ।
(২) আ্পল আ্বদের প্রশ্তি র ১৫ (প্রর) ্দে্রর ম্ে আ্পল কার্তশপক্ষ(কা) উপ-অনু্েদে (১) এ উ্ি্খত পদে্ক্ষপসমূহ গ্রহণপূব শকা তথ্য সরবরশহ কারশর জন্য সাং্িষ্ট দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ্কা
্র্দে শ যদে্বর; অেবশ
(খ) তাঁর ্ব্বেরশয় গ্রহণ্্শগ্য রশ হ্ল আপীল আ্বদেরটি খশ্রজ কার্ত পশর্বর।
(৩) আ্পল কার্তশপ্ক্ষর ্র্দে শ অনু্শয়ী দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্েশসম্ভব দ্রুততশর সশ্ে প্রশ্ে শত তথ্য সরবরশহ কার্বর ত্ব এ
সময় তঅআ ২০০৯ এর িশরশ ২৪(৪) এ ্র্দে শ্ ত সম্য়র অ্িকা হ্ব রশ অেবশ যক্ষত্রমত ্ত্র তথ্য সরবরশহ যে্কা ্বরত
েশকা্বর।
১৩. তথ্য প্রদেশ্র অব্হলশয় শ্স্তর ্বিশর :
১৩.১ তঅআ ২০০৯

এ ্র্দে শ্ কাশর ্ব্ি-্বিশর সশ্প্ক্ষ যকাশ্রশ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ ্্দে যকাশ্রশ আ্বদেরকাশরী্কা তথ্য বশ

এ সাংক্রশন্ত ্সদ্ধশন্ত প্রদেশ্র ব্যে শ হয় বশ তথ্যপ্রশ্তি র যকাশ্রশ অনু্রশি গ্রহণ কার্ত অস্বীকাশর কা্র বশ ্সদ্ধশন্ত প্রদেশ্র ব্যে শ হয়
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বশ ভুল অসম্পূণ শ ্বভ্রশ্ন্তকার ্বকৃত তথ্য প্রদেশর কা্র বশ যকাশন ো তথ্য প্রশ্তি র প্ে প্র্তবন্ধকাতশ সৃ্ষ্ট কা্র বশ তথ্য
অ্িকাশর প্রপন্থী যকাশ্রশ কাশজ কা্র তশহ্ল দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর এ্হর কাশজ্কা অসদেশেরণ ্হ্স্ব ্ব্বেরশ কারশ
হ্ব এবাং সাং্িষ্ট েশকুরী ্ব্ি্বিশর অনুসশ্র তশর ্বরু্দ্ধ ব্যবস্থশ গ্রহণ কারশ হ্ব।
১৩.২ এ ্র্দে শ্ কাশ ্েশ্েভশ্ব অনুসর্ণ গশ্ফল্তর কাশর্ণ তঅআ ২০০৯ এর ব্যতযয় ঘট্ল এবাং এর কাশর্ণ যকাশ্রশ
কামশকাতশশ তথ্য কা্ম র কার্তশকা শ্স্ত যপ্ল তশ তশর ব্য্ক্তগত দেশয় ্হ্স্ব গণ্য হ্ব এবাং কার্তশপক্ষ তশর যকাশ্রশ দেশয় বহর
কার্ব রশ।
১৩.৩ তথ্য কা্ম ্রর কাশে যে্কা যকাশ্রশ কাতশকাতশশর ্বরু্দ্ধ ্বভশগীয় ব্যবস্থশ গ্রহ্ণর অনু্রশি যপ্ল কার্তশপক্ষ সাং্িষ্ট ্ব্ি্বিশর অনুসশ্র ্েশ্ে ব্যবস্থশ গ্রহণ কার্ব এবাং গৃহীত ব্যবস্থশর ্বষ্য় তথ্য কা্ম র্কা অব্হত কার্ব।
১৪. তথ্যশ্দে প্রদে শর এবাং প্রকাশ্ ত প্র্ত্বদের ্বক্র্য়র সু্্শগ :
দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র কার্তশকা প্রণীত প্র্ত্বদের ্বরশমূ্ল্য সব শসশিশর্ণর প্রদে ্শ রর জন্য ব্যবস্থশ গ্রহণ কার্ব এবাং প্র্য়শজ্র
রশমমশত্র মূ্ল্য ্বক্র্য়র জন্য মজুদে রশখ্ব।
১৫. জরগুরুত্বপূণ শ ্বষ্য় যপ্রস ্বজ্ঞ্তি  :
দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র জরগুরুত্বপূণ শ ্বষয়শ্দে যপ্রস ্বজ্ঞ্তি র মশে্ম অেবশ অন্য যকাশ্রশ পন্থশয় প্রেশর বশ প্রকাশ কার্ব।
১৬. ্র্দে শ্ কাশর সাং্ শির : এ ্র্দে শ্ কাশ সাং্ শি্রর প্র্য়শজর হ্ল দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র ৩-৫ সদেস্য ্ব্ ষ্ট একাটি কা্মটি
গের কার্ব। কা্মটি ্র্দে শ্ কাশ অনু্মশদেরকাশরী কার্তশপ্ক্ষর কাশ্ে সাং্ শি্রর প্রস্তশব কার্ব। অনু্মশদেরকাশরী কার্তশপ্ক্ষর অনু্মশদে্র
্র্দে শ্ কাশ সাং্ শির কাশ্ শকার হ্ব। এ্ক্ষ্ত্র অনু্মশদেরকাশরী কার্তশপক্ষ হ্বর- মহশপ্রেশলকা দু্্ শশগ ব্যশবস্থশপরশ অ্িদেতি র।
১৭. ্র্দে শ্ কাশর ব্যশখ্যশ : এ ্র্দে শ্ কাশর যকাশ্রশ ্বষ্য় অস্পষ্টতশ যদেখশ ্দে্ল ্র্দে শ্ কাশ প্রণয়রকাশরী কার্তশপক্ষ তশর ব্যখ্যশ প্রদেশর
কার্ব।
রমু
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প্র্ ষ্ট-১ : স্বপ্র্ণশ্দেতভশ্ব প্রকাশ ্্শগ্য ত্থ্যর তশ্লকাশ
ক্রম
১

২

৩

৪

প্রকাশ্ র মশেম

ত্থ্যর ্ববরণ

তথ্য প্রকাশ্ র মশেম

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র সশাংগে্রকা কাশেশ্মশ

যরশটি যবশড শ প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট

কাশ্ শক্র্মর ্ববরণ কাশ্ শপ্রণশলী এবাং দেশ্য়ত্বসমূহ

মু্দ্র্ত অনু্ল্প

সাং্িষ্ট দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র কামশকাতশশ
ক্ষমতশ

্য়বসশইট।

কামশেশরী্দের প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প

দেশ্য়ত্ব

্য়বসশইট।

্সদ্ধশন্ত গ্রহ্ণর পদ্ধ্ত জবশব্দে্হতশ এবাং তত্ত্বশবিশ্রর প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
মশেম

্য়বসশইট।

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র কামশকাতশশ

কামশেশরীর ্ড্রক্টরী

প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
্য়বসশইট।

কাশ্ শসম্পশদে্রর জন্য সাং্ -ষ্ট দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
৫

ব্যবহৃত আইর ্ব্ি-্বিশর ্র্দে শ রশ

্রয়ন্ত্র্ণ র্ক্ষত

্য়বসশইট।

ম্যশনু্য়ল ডকু্মন্ট এবাং যরকাড শ।
প্রকাল্পরশ প্রণয়র
৬

্সদ্ধশন্ত বশস্তবশয়র সাংক্রশন্ত য্ যকাশ্রশ প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প

ির্রর পরশম /শ প্র্ত্র্িত্ব ্শহশ কার্তশপক্ষ কার্তশকা গৃহীত এর

্য়বসশইট।

্ববরণ।
ন োল ো কাশউ্িল কা্মটি বশ অন্য যকাশর ব্ড ্শহশ দু্্ শশগ প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
৭

ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্রর অাং ্হসশ্ব উপ্দে

পরশম শ

্য়বসশইট যপ্রস ্বজ্ঞ্তি ।

প্রদেশ্রর জন্য প্র্ত্ষ্ঠত হ্য়্ে যস সকাল কাশউ্িল কা্মটি
এবাং অন্য সকাল সাংস্থশর সভশ

সভশর ্সদ্ধশন্ত

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি ্র বশ্জট এবাং দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট মু্দ্র্ত অনু্ল্প
৮

অ্িদেতি ্রর

আ তশিীর

যজলশ/উপ্জলশ

প্ শশ্য়র স্থশরীয় এলশকাশর বশ্জট সাং্িষ্ট যরশটি যবশড শ

দেতি রসমূ্হর বশ্জট/সকাল প্রকাল্পরশর িরর ্ে্িতকারণ

্য়বসশইট।

প্রস্তশ্বত খরে এবাং প্রকৃত ব্য্য়র উপর বত্র ্র্পশট শ।
৯

সশমশ্জকা ্ররশপতশ দেশ্রদ্র্য ্ব্মশের স্বশস্থয যসবশ প্রভৃ্ত সরকাশ্র কার্তশপক্ষ কার্তশকা প্রেশ্লত ভতু্শ কা কামশসূ্ের
কামশসূ্ের সু্বিশ্ভশগী

বরশেকৃত অে শ বশ সম্প্দের অাং ্হসশ্ব প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট
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১০

প্রমশ্ণর ্ববরণ।

মু্দ্র্ত অনু্ল্প

সাং্িষ্ট কার্তশপক্ষ কার্তশকা মঞ্জুরকৃত/গ্যশরশ্ন্টড কার্স র

সরকাশ্র কার্তশপক্ষ কার্তশকা প্রেশ্লত ভতু্শ কা কামশসূ্ের

অনুদেশর

পশর্মট/লশই্সি

বরশে অেবশ ক্ষমতশপ্রশতি  অাং ্হসশ্ব প্র্তযকা অ্ফস/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্ট

গ্রহীতশ্দের ্ববরণ (প্র্য়শজরীয় তশশ্দের ্ববরণসহ)

মু্দ্র্ত অনু্ল্প

সাং্িষ্ট কার্তশপক্ষ হ্ত সহজলভয এবাং এর ্রকাট র্ক্ষত
১১

্য়বসশইট।

্য়বসশইট।

্য়বসশইট/্বরশমূ্ল্য সরবরশহ।

তথ্যশ্দের সাং্ক্ষতি  ELECTRONIC FORM/িরর
(প্র্্শজয যক্ষ্ত্র)
রশগ্রকা্দের তথ্য সাংগ্র্হর জন্য ্বরশজমশর সু্্শগ-সু্বিশ যরশটি যবশড শ ্য়বসশইট/গণমশেম ইতযশ্দে

১২

সাংক্রশন্ত ্ববরণ জরসশিশর্ণর জন্য সাংর্ক্ষত লশই্ি্র
/পড়শর কা্ক্ষর কাশ্ শ ঘণ্টশ ইতযশ্দে (প্র্্শজয যক্ষ্ত্র)

১৩

রশম পদেবী ঠিকাশরশ যফশর রম্বর এবাং প্র্্শজয যক্ষ্ত্র ফযশক্স সাং্িষ্ট তথ্য প্রদেশর ইউ্র্টর যরশটি যবশড শ
রম্বর

ই-যমইল ঠিকাশরশসহ দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর রশম

্য়বসশইট

রশম পদেবী ঠিকাশরশ যফশর রম্বর এবাং প্র্্শজয যক্ষ্ত্র ফযশক্স প্র্তযকা দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ
১৪

ত্রশণ মন্ত্রণশল্য় যরশটি

ই-যমইল ঠিকাশরশসহ ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর যবশড শ ্য়বসশইট/ গণমশেম ইতযশ্দে

রম্বর
তশ্লকাশ

১৫

১৬

১৭

রশম পদেবী ঠিকাশরশ যফশর রম্বর এবাং প্র্্শজয যক্ষ্ত্র ফযশক্স প্র্তযকা কার্তশপ্ক্ষর যরশটি যবশড শ
রম্বর

ই-যমইল ঠিকাশরশসহ আ্পল কার্তশপ্ক্ষর তশ্লকাশ

তথ্য কা্ম র

কা্ম রশর্দের রশম পদেবী

্য়বসশইট/গণমশেম ইতযশ্দে

ঠিকাশরশর প্র্তযকা কার্তশপ্ক্ষর সকাল তথ্য প্রদেশর ইউ্র্টর

্বস্তশ্রত ্ববরণ

যরশটি যবশড শ ্য়বসশইট/গণমশেম ইতযশ্দে

ত্থ্যর জন্য রশগ্র্কার কাশে যে্কা প্রশতি  সকাল আ্বদের

গৃহীত আ্বদের প্ত্রর একাটি কা্প প্র্তযকা

প্ত্রর অনু্ল্প ্শর ম্ে ্র্নশক্ত তথ্যসমূহ অন্তভুশক্ত

কার্তশপ্ক্ষর কার্তশকা/তথ্য প্রদেশর ইউ্র্টর ইন্টশর্র্ট

েশকা্ব :

প্রদে ্শ রর জন্য অ্ফ্স র্ক্ষত েশকা্ব।

(কা) য্ কার্তশপক্ষ কার্তশকা অনু্রশিপত্রটি গৃহীত হ্য়্ে তশর
রশম
(খ) ্কা ত্থ্যর জন্য অনু্রশি কারশ হ্য়্ে
(গ) অনু্রশ্ির তশ্রখ
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১৮

সরকাশর কার্তশপক্ষ কার্তশকা সম্পশ্দেত-

য্ এলশকাশয় পূতশ কাশজ সম্পশ্দেত হ্ব যস এলশকাশর

(কা) সকাল উন্নয়র/পূতশকাশজ/ প্রকাল্প সাংক্রশন্ত চু্ক্ত

এমর সব স্থশ্র ্শ যস এলশকাশর জরগ্ণর কাশ্ে

(খ) প্র্তযকা চু্ক্তর সাং্ক্ষতি  ্ববরণ প্রশক্ক্লত ব্যয়/চু্ক্তর সহ্জ দৃ্ষ্ট্গশের হয় য্মর গণগ্রন্থশকাশর ্ ক্ষশ
যময়শদেকাশল ইতযশ্দে।

প্র্তষ্ঠশর িমীয় বশ সশমশ্জকা প্র্তষ্ঠশর এবাং এ
ির্রর অন্য স্থশর সমূ্হ প্রদে রশ ।

কার্তশপক্ষ আ্রশ য্ সকাল তথ্য স্বপ্র্ণশ্দেতভশ্ব প্রকাশ কার্ব
তথ্য অবমুক্তকারণ ্র্দে শ্ কাশর প্র্ ষ্ট সাং্িষ্ট তথ্য

েশ্হদেশর ্ভ্ত্ত প্রদেশর্্শগ্য ত্থ্যর তশ্লকাশ

প্রদেশর ইউ্র্টর যরশটি যবশড শ কার্তশপ্ক্ষর /তথ্য

১

প্রদেশর ইউ্র্টর ্য়বসশইট প্রদে ্শ রর জন্য
অ্ফ্স র্ক্ষত েশকা্ব।
তথ্য অবমুক্তকারণ ্র্দে শ্ কাশর প্র্ ষ্ট সাং্িষ্ট তথ্য

প্রদেশর বশেতশমূলকা রয় এমর ত্থ্যর তশ্লকাশ

প্রদেশর ইউ্র্টর যরশটি যবশড শ কার্তশপ্ক্ষর /তথ্য প্রদেশর

২

ইউ্র্টর ্য়বসশইট অ্ফ্স প্রদে ্শ রর জন্য
র্ক্ষত েশকা্ব।
তথ্য অবমুক্তকারণ ্র্দে শ্ কাশর প্র্ ষ্ট সাং্িষ্ট তথ্য

স্বপ্র্ণশ্দেতভশ্ব প্রকাশ ্্শগ্য ত্থ্যর তশ্লকাশ

প্রদেশর ইউ্র্টর যরশটি যবশড শ কার্তশপ্ক্ষর /তথ্য

৩

প্রদেশর ইউ্র্টর ্য়বসশইট অ্ফ্স প্রদে ্শ রর
জন্য র্ক্ষত েশকা্ব।
আ্বদের আ্পল

তথ্য অবমুক্তকারণ ্র্দে শ্ কাশর প্র্ ষ্ট কার্তশপ্ক্ষর /

অ্ভ্্শ্গর ফরম

তথ্য প্রদেশর ইউ্র্টর ্য়বসশইট অ্ফ্স হশড শ

৪

সফট্ কা্প।
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প্র্ ষ্ট-২ : েশ্হদেশর ্ভ্ত্ত প্রদেশর্্শগ্য ত্থ্যর তশ্লকাশ
্রন্ল্খত তথ্যসমূহ জরগ্ণর েশ্হদেশর ্ভ্ত্ত প্রদেশর কারশ হ্বস্বপ্র্ণশ্দেতভশ্ব প্রকাশ্ ত সকাল তথ্য
্ব্ভন্ন রী্ত
সাংস্থশর বশ্জট
আ্ে শকা তথ্য য্মর- আয়/ব্যয় সাংক্রশন্ত ্হসশব ্ববরণী
অ্ডট ্র্পশট শ (জবশবসহ)
প্রকা্ল্পর ব্যশাংকা-সাংক্রশন্ত তথ্য
ক্রয় কাশ্ শক্রম সাংক্রশন্ত তথ্য (্সদ্ধশন্ত গ্রহ্ণর পর)
উপকাশর্ভশগীর তশ্লকাশ
মশস্টশর্রশল
্ব্ভন্ন প্র শস্রকা যর্জস্টশর খশতশ
অ্ড -্ভজুয়শল ডকু্মন্ট
্র্য়শগ/বদে্লর আ্দে
যদে্ বশ ্ব্দে ভ্রমণ সাংক্রশন্ত তথ্যশ্দে
প্রদেশর বশেতশমূলকা রয় এমর তথ্য
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প্র্ ষ্ট-৩ : প্রদেশর বশেতশমূলকা রয় এমর ত্থ্যর তশ্লকাশ
্রন্ল্খত তথ্যসমূহ প্রদেশর
কামী

প্রকাশ কার্ত কার্তশপক্ষ বশে েশকা্ব রশ-

উপকাশর্ভশগীর ব্য্ক্তগত জীব্রর যগশপরীয়তশ ক্ষুর্ণ্শ হয় এরূপ তথ্য।

্বেশরশিীর মশমলশর তথ্য ্শ ই মশমলশর সুষ্ঠু ্বেশরকাশ্ শ্কা ব্যশহত কার্ত পশ্র এরূপ তথ্য।
তদেন্তিীর ্বষয় সাং্িষ্ট যকাশ্রশ তথ্য ্শর প্রকাশ তদেন্তকাশ্জ ্বি ঘটশ্ত পশ্র।
যকাশ্রশ ক্রয় কাশ্ শক্র্মর ্বষ্য় ্সদ্ধশন্ত যরয়শর আ্গ সাং্িষ্ট ক্রয় বশ এর কাশ্ শক্রম সাংক্রশন্ত যকাশ্রশ তথ্য।
গ্বষণশর সূত্র বশ যকাৌ ল বশ কাশ্রশ ব্য্দ্ধবৃ্তকা সম্প্দের অ্িকাশর ক্ষ্তগ্রস্ত হ্ত পশ্র এরূপ তথ্য।
্র্য়শগ

প্দেশন্ন্ত পরীক্ষশসহ সকাল পশব্লকা পরীক্ষশর প্রশ্নপত্র
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পরীক্ষশর ফলশফল সাংক্রশন্ত আগশম তথ্য ইতযশ্দে।

প্র্ ষ্ট- ৪: তথ্য প্রশ্তি র আ্বদের ফরম (ফরম ‘কা’)
ফরম ‘কা’
তথ্য প্রশ্তি র আ্বদেরপত্র
[ তথ্য অ্িকাশর (তথ্য প্রশ্তি  সাংক্রশন্ত ্ব্িমশলশর ্ব্ি-৩ দ্র্ষ্টব্য ]
বরশবর
................................................................
................................................................ (রশম

পদেবী)

দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
........................................... (দেতি ্রর রশম

ঠিকাশরশ)

১। আ্বদেরকাশরীর রশম

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

্পতশর রশম

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

মশতশর রশম

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

বতশমশর ঠিকাশরশ

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

স্থশয়ী ঠিকাশরশ

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

ফযশক্স ই-যমইল যট্ল্ফশর যমশবশইল যফশর রম্বর (্্দে েশ্কা) : ............................................................................
২। ্কা ির্রর তথ্য* (প্র্য়শজ্র অ্ত্রক্ত কাশগজ ব্যবহশর কারুর) : ............................................................................
৩। যকাশর পদ্ধ্ত্ত তথ্য পশই্ত আগ্রহী (েশপশ্রশ/ ফ্টশকা্প/ : ............................................................................
্ল্খত/ ই-যমইল/ ফযশক্স/্স্ড অেবশ অন্য যকাশ্রশ পদ্ধ্ত)
৪। তথ্য গ্রহণকাশরীর রশম

ঠিকাশরশ

৫। প্র্্শজয যক্ষ্ত্র সহশয়তশকাশরীর রশম

: ............................................................................
ঠিকাশরশ

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

আ্বদে্রর তশ্রখ : ..................................................

আ্বদেরকাশরীর স্বশক্ষর

*তথ্য অ্িকাশর (তথ্য প্রশ্তি  সাংক্রশন্ত ্ব্িমশলশ ২০০৯-এর ৮ িশরশ অনু্শয়ী ত্থ্যর মূল্য প্র্ শি্্শগ্য।
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প্র্ ষ্ট-৫ : তথ্য সরবরশ্হ অপশরগতশর যরশটি (ফরম ‘খ’)
ফরম ‘খ’
[ তথ্য অ্িকাশর (তথ্য প্রশ্তি  সাংক্রশন্ত ্ব্িমশলশ ২০০৯ ্ব্ি-৫ দ্র্ষ্টব্য ]
তথ্য সরবরশ্হ অপশরগতশর যরশটি

আ্বদের প্ত্রর সূত্র রম্বর

:

তশ্রখ : .........................................

প্র্ত
আ্বদেরকাশরীর রশম

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

ঠিকাশরশ

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

্বষয় : তথ্য সরবরশ্হ অপশরগতশ সম্প্কাশ অব্হতকারণ।
্প্রয় ম্হশদেয়
আপরশর ........................................................তশ্র্খর আ্বদে্রর ্ভ্ত্ত প্রশ্ে শত তথ্য ্র্নশক্ত কাশর্ণ সরবরশহ কারশ
সম্ভব হইল রশ ্েশ :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর রশম :
পদেবী :
দেশতি ্রকা সীল :
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প্র্ ষ্ট-৬ : আপীল আ্বদের ফরম (ফরম ‘গ’)
ফরম ‘গ’
আপীল আ্বদের
[ তথ্য অ্িকাশর (তথ্য প্রশ্তি  সাংক্রশন্ত ্ব্িমশলশর ্ব্ি-৬ দ্র্ষ্টব্য ]
বরশবর
..................................................................(রশম

পদেবী)

আপীল কার্তশপক্ষ
...........................................(দেতি ্রর রশম
১। আপীলকাশরীর রশম

ঠিকাশরশ)

ঠিকাশরশ

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

(্্শগশ্্শ্গর সহজ মশেমসহ)
২। আপী্লর তশ্রখ

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

৩। য্ আ্দে্ র ্বরু্দ্ধ আপীল কারশ হইয়শ্ে উহশর : .................................................................................
কা্প (্্দে েশ্কা)
৪। ্শহশর আ্দে্ র ্বরু্দ্ধ আপীল কারশ হইয়শ্ে

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

তশহশর রশমসহ আ্দে্ র ্ববরণ (্্দে েশ্কা)
৫। আপী্লর সাং্ক্ষতি  ্ববরণ

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

৬। আ্দে্ র ্বরু্দ্ধ সাংক্ষুি হইবশর কাশরণ (সাং্ক্ষতি  ্ববরণ) : ...............................................................................
৭। প্রশ্ে শত প্র্তকাশ্রর যু্ক্ত/্ভ্ত

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

৮। আপীলকাশরী কার্তশকা প্রতযয়র

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

৯। অন্য যকাশর তথ্য ্শহশ আপীল কার্তশপ্ক্ষর সম্মু্খ

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

উপস্থশপ্রর জন্য আপীলকাশরী ইেশ যপশষণ কা্রর

আ্বদে্রর তশ্রখ : ..................................................

আ্বদেরকাশরীর স্বশক্ষর
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প্র্ ষ্ট-৭ : তথ্য প্রশ্তি র অনু্রশি ্ফ এবাং ত্থ্যর মূল্য ্রি শশরণ ্ফ (ফরম ‘ঘ’)
ফরম ‘ঘ’
[ ্ব্ি ৮ দ্র্ষ্টব্য ]
তথ্য প্রশ্তি র অনু্রশি ্ফ এবাং ত্থ্যর মূল্য ্রি শশরণ ্ফ
তথ্য সরবরশ্হর যক্ষ্ত্র ্রন যট্ব্লর কালশম (২) এ উ্ি্খত ত্থ্যর জন্য উহশর ্বপরী্ত কালশম (৩) এ উ্ি্খত হশ্র
যক্ষত্রমত তথ্য প্রশ্তি র অনু্রশি ্ফ এবাং ত্থ্যর মূল্য প্র্ শি্্শগ্য হই্ব ্েশ :যট্বল
ক্র্মকা
ত্থ্যর ্ববরণ

তথ্য প্রশ্তি র অনু্রশি ্ফ/ত্থ্যর মূল্য

(২)

(৩)

রাং
(১)

্ল্খত যকাশর ডকু্ম্ন্টর কা্প
১।

সরবরশ্হর জন্য (ম্যশপ রক্ শ ে্ব

এ-৪

এ-৩ মশ্পর কাশগ্জর যক্ষ্ত্র প্র্ত পৃষ্ঠশ ২ (দুই) টশকাশ

হশ্র এবাং তদূর্ধ্শ সশই্জর কাশগ্জর যক্ষ্ত্র প্রকৃত মূল্য।

কা্ম্পউটশর ্প্রন্টসহ)
্ডস্ক ্স্ড ইতযশ্দে্ত তথ্য

(১) আ্বদেরকাশরী কার্তশকা ্ডস্ক ্স্ড ইতযশ্দে সরবরশ্হর যক্ষ্ত্র

সরবরশ্হর যক্ষ্ত্র

্বরশ মূ্ল্য;

২।
(২) তথ্য সরবরশহকাশরী কার্তশকা ্ডস্ক ্স্ড ইতযশ্দে সরবরশ্হর
যক্ষ্ত্র উহশর প্রকৃত মূল্য।
যকাশর আইর বশ সরকাশ্র ্বিশর বশ

্বরশমূ্ল্য।

্র্দে শ রশ অনু্শয়ী কাশউ্কা
৩।

সরবরশহকৃত
ত্থ্যর যক্ষ্ত্র

৪।

মূ্ল্যর ্ব্রম্য় ্বক্রয়্্শগ্য

প্রকাশ রশয় ্রি শশ্রত মূল্য।

প্রকাশ রশর যক্ষ্ত্র
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প্র্ ষ্ট-৮ : তথ্য কা্ম ্র অ্ভ্্শগ দেশ্য়্রর ্রি শশরণ ফরম (ফরম ‘কা’)
ফরম ‘কা’
অ্ভ্্শগ দেশ্য়্রর ফরম
[তথ্য অ্িকাশর (অ্ভ্্শগ দেশ্য়র

্রষ্প্ত সাংক্রশন্ত প্র্বিশরমশলশর প্র্বিশর-৩ (১) দ্র্ষ্টব্য]

বরশবর
প্রিশর তথ্য কা্ম রশর
তথ্য কা্ম র
এফ-৪/এ আগশরগাঁ প্র শস্রকা এলশকাশ
য ্রবশাংলশ রগর ঢশকাশ-১২০৭।
অ্ভ্্শগ রাং ...............................................................................................................।
১। অ্ভ্্শগকাশরীর রশম

ঠিকাশরশ

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

(্্শগশ্্শ্গর সহজ মশেমসহ)
২। অ্ভ্্শগ দেশ্খ্লর তশ্রখ
৩। ্শহশর ্বরু্দ্ধ অ্ভ্্শগ কারশ হইয়শ্ে
তশহশর রশম

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

ঠিকাশরশ

৪। অ্ভ্্শ্গর সাং্ক্ষতি  ্ববরণ

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

(প্র্য়শজ্র আলশদেশ কাশগজ স্ন্ন্ব কারশ ্শই্ব)
৫। সাংক্ষুিতশর কাশরণ (্্দে যকাশর আ্দে্ র ্বরু্দ্ধ

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

অ্ভ্্শগ আরয়র কারশ হয় যস যক্ষ্ত্র উহশর কা্প
সাংযুক্ত কা্র্ত হই্ব)
৬। প্রশ্ে শত প্র্তকাশর

উহশর য্ৌ্ক্তকাতশ

৭। অ্ভ্্শগ উ্ি্খত বক্ত্ব্যর সমে শ্র প্র্য়শজরীয়

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

কাশগজ প্ত্রর বণ শরশ (কা্প সাংযুক্ত কা্র্ত হই্ব)
সতযপশে
আ্ম/আমরশ এ ম্মশ হলফপূব শকা যঘশষণশ কা্র্ত্ে য্ এ অ্ভ্্শ্গ ব্ণ শত অ্ভ্্শগসমূহ আমশর জ্ঞশর

্বশ্বশস ম্ত সতয।
(সতযপশেকাশরীর স্বশক্ষর)
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েতুে শ অেশয়
সাংযু্ক্ত
তথ্য অ্িকাশর আইর ২০০৯-এর আ তশয় তথ্য প্রদেশরকাশরী দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
১।

দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর রশম

: জরশব যমশুঃ হশরুর অর র্ দে যমশিশ, প্রেশলকা (প্র শসর) অ: দেশ:

পদে্ব

: যুু্গ্মস্েব (প্র শসর)

অ্ফ্সর ঠিকাশরশ (আই্ড রাং/্কাশড রম্বর

: দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র

্্দে েশ্কা)
যফশর

: +৮৮ ০২ ৯৮৫৯৬৩৭

যমশবশইল যফশর

: +৮৮ ০১৭১১ -৯৬৬০১৯

ফযশক্স

: +৮৮ ০২ ৯৮৬০১৩০

ই্মইল

: harun.17965@yahoo.com

্য়বসশইট (্্দে েশ্কা)
২।

: www.ddm.gov.bd

দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর আ্পল কার্তশপক্ষ

: জরশব যমশুঃ যমশহসীর

পদে্ব

: অ্ত্রক্ত স্েব (প্র শসর) মহশপ্রেশলকা

অ্ফ্সর ঠিকাশরশ
যফশর

: দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র
৯২-৯৩ মহশখশলী বশ/এ ঢশকাশ-১২১২
: (+৮৮) ০২ ৮৮৩৫৪৯৫

যমশবশইল যফশর

: (+৮৮) ০১৭১৩-১৯১১৪৪

ফযশক্স

: (+৮৮) ০২ ৯৮৬০১৩০

ই্মইল

: dg@ddm.gov.bd

্য়বসশইট (্্দে েশ্কা)
৩।

৯২-৯৩ মহশখশলী বশ/এ ঢশকাশ-১২১২

দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর ্রয়ন্ত্রণকাশরী দেতি র

: www.ddm.gov.bd
: দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র
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তথ্য অ্িকাশর আইর ২০০৯-এর আ তশয় ্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশ
১।

্বকাল্প দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর রশম

:

জ োি লুৎফু

পদে্ব

:

উপ পরিিোে (প্র শসর-১)

অ্ফ্সর ঠিকাশরশ (আই্ড রাং/্কাশড রম্বর ্্দে

:

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র

েশ্কা)

৯২-৯৩ মহশখশলী বশ/এ ঢশকাশ-১২১২

যফশর

:

৯৮৬১৩৬০

যমশবশইল যফশর

:

০১৭১১৩৪১৪৮১

ফযশক্স

:

ই্মইল

:

lutfunnahar15051@gmail.com

:

www.ddm.gov.bd

দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর ্বকাল্প আ্পল কার্তশপক্ষ

:

মহোপরিিোে

পদে্ব

:

অ্ত্রক্ত-স্েব

অ্ফ্সর ঠিকাশরশ

:

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র

্য়বসশইট (্্দে েশ্কা)
২।

োহোি

৯২-৯৩ মহশখশলী বশ/এ ঢশকাশ-১২১২
যফশর

:

০২-৮৮৩৫৪৯৫

যমশবশইল যফশর

:

০১৭১৩১৯১১৪৪

ফযশক্স

:

ই্মইল

:

dg@ddm.gov.bd

:

www.ddm.gov.bd

:

দু্্ শশগ ব্যবস্থশপরশ অ্িদেতি র

্য়বসশইট (্্দে েশ্কা)
৩।

দেশ্য়ত্বপ্রশতি  কামশকাতশশর ্রয়ন্ত্রণকাশরী কার্তশপক্ষ
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