তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা, ২০১৫
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িন্ত্রণালর্ের পটভূনি : পানি সম্পদ িন্ত্রণালে দদর্ির সানব েক পানি সম্পদ উন্নেি ও ব্যবস্থাপিার দানেত্বপ্রাপ্ত। এ
িন্ত্রণালে পানি সম্পদ উন্নেি ও ব্যবস্থাপিাসহ এর আওতাধীি দপ্তরসমূর্হর পনরচালিা ও নিযন্ত্রর্ণর জন্য সকল প্রকার িীনত,
পনরকল্পিা, কিের্কৌিল, নির্দ েিিালা এবং আইি, নবনধ-নবধাি, দরগুর্লিি ইতযানদ প্রণেি কর্র থার্ক। এ িন্ত্রণালে বন্যা নিযন্ত্রণ,
দসচ ও নিস্কািি, িদীতীর ভাঙ্গি প্রনতর্রাধ, ব-দ্বীপ উন্নযি, ভূনি পুিরুদ্ধার ইতযানদ নবষর্ে উন্নেি প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবাের্ির
িাধ্যর্ি ব্যার্রজ, দরগুর্লটর, স্লুইস, খাল, দবনিবাধ, রাবার ড্যাি,বন্যা নিেন্ত্রি বাধ, উপকূলীে বাধ নিিোণ ও খাল খিি-পূিঃখিি
কর্র দসচ, জলাবদ্ধতা নিরসি, বন্যা প্রনতর্রাধ, িদীর তীর ভাঙ্গি প্রনতর্রাধ, ভূনি পুিরুদ্ধার ইতযানদ দসবাসমুহ প্রদাি কর্র থার্ক।
পানি সম্পদ িন্ত্রণালর্ের প্রিাসনিক, উন্নেিমুলক এ
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পানি িন্ত্রণালর্ের দানেত্বাবনল
এ এ
;
১. নদী এবং নদ অববহিকার উন্নয়ন ও হনয়ন্ত্রণ;
২. সেচ, বন্যা হনয়ন্ত্রণ, জলবদ্ধতা দূরীকরণ, হনষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন সেত্রে োধারণ নীহত প্রণয়ন ও কাহরগহর েিায়তা
প্রদান;
৩. সেচ, বন্যা পূব বাভাে এবং েতকীকরণ, বন্যা হনয়ন্ত্রণ স্থাপনা ,বন্যার কারণ এবং বন্যার কারত্রণ সৃষ্ট েয়-েহত েম্পহকবত
েকল হবষয়াবলী;
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা হনয়ন্ত্রণ স্থাপনা হবষত্রয় স ৌহলক, প্রধান এবং ফহলত গত্রবষণা পহরচালনা;
৫. বন্যা হনয়ন্ত্রণ এবং পাহন েম্পদ উন্নয়ত্রনর সেত্রে আন্তজবাহতক েিত্র াহগতা;
৬. সেচ, বন্যা হনয়ন্ত্রণ এবং পাহন েম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তজবাহতক কহ শন এবং কনফাত্ররন্স;
৭. বাংলাত্রদশ পাহন উন্নয়ন সবাত্রডরব প্রকত্রল্পর আওতায় নদী সেহজং, খাল খনন এবং রেণাত্রবেণ; খাল খনন ক সূব হচর
আওতায় খাত্রলর উপর পাহন হনয়ন্ত্রণ অবকাঠাত্র া হন াব ণ এবং রেণাত্রবেণ;
৮. ভূহ েংরেণ, হনষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা হবষয়ক কা বাবলী;
৯. পাহন েংরেণ জলাধার হন াব ণ, বাঁধ এবং ব্যাত্ররজ হন াব ণ হবষয়ক কা বাবলী;
১০. ভূহ পুনরুদ্ধার, স ািনা হনয়ন্ত্রণ হবষয়ক কা বাবলী;
১১. লবণাক্ততা এবং রুকরণ সরাত্রধ প্রত্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ;
১২. িাইেলহজকাল জহরপ এবং উপাত্ত েংগ্রি;
১৩. স ৌথ নদী কহ শন, স ৌথ কহ টি, স্থায়ী কহ টি ইতযাহদ এবং েী ান্ত নদী েম্পহকবত েকল কা বাবলী;
১৪. হবহভন্ন সেচ প্রকত্রল্পর াধ্যত্র ফেল উৎপাদন ও খাদ্য হনরাপত্তা হনহিতকরণ
১৫. “িাওর াস্টার প্লান” অনু ায়ী িাওর-বাওর অঞ্চত্রলর আথ ব ো াহজক উন্নয়ন
১৬. আহথ বক হবষয়াবলীেি ন্ত্রণালত্রয়র প্রশােহনক েহচবালয়;
১৭. ন্ত্রণালত্রয়র অধীন েংস্থােমূত্রির প্রশােন এবং হনয়ন্ত্রণ;
১৮. ন্ত্রণালত্রয়র ক -ব পহরহধর আওতায় বহণ বত হবষয়াবলীত্রত আন্তজবাহতক েংস্থােমূি এবং হবত্র র অন্যান্য সদশ এবং হব
েংস্থােমূত্রির েহিত েম্পাহদত চুহক্ত হবষত্রয় হলয়াত্রজাঁ;
১৯. ন্ত্রণালয় েম্পহকবত েকল হবষত্রয়র আইন কানুন;
২০. আদালত্রত গৃিীত হফ ছাড়া ন্ত্রণালয়ত্রক বহিত হবষয়েমূত্রির উপর প্রত্র াজয হফ আদায়
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জাতীয় পাহন নীহত ১৯৯৯ অনুোত্রর ন্ত্রণালত্রয়র দাহয়ত্ব িত্রলা পাহন েম্পদ খাত্রতর কা বক্রত্র র প্রাহতষ্ঠাহনক েংস্কাত্ররর জন্য
সেই ওয়াকব প্রণয়ন এবং সে অনুোত্রর হনম্নহলহখত কা বাহদ েম্পাদনঃ


পাহনর দুস্প্রাপ্র হচহ ত এলাকায় জরুহর ে ত্রয় প্রাহধকার হভহত্তত্রত পাহন বিত্রনর ে তা প্রত্রয়াগ;



জনোধারণত্রক অবহিত সরত্রখ পাহন দুষ্প্রাপ্য হচহ ত এলাকার ভূ-গভবস্থ পাহনর অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন সরত্রখ ভূ-গভবস্থ পাহন
উত্রত্তালন ব্যবস্থা হনয়ন্ত্রণ;



স েব এলাকায় প্রহত বৎের পাহনর স্বল্পতা সদখা সদয় সে েব এলাকার খরা স াকাত্রবলার জন্য সুহনহদষ্ট পহরবীেণ ও
জরুহর পহরকল্পনা প্রস্তুত করা;



চর খরাকালীন ে ত্রয় স্থানীয় েরকার বা স সকান েংস্থাত্রক খরা কবহলত এলাকায় পাহন েরবরাত্রির হনত্রদ বশ প্রদান
করা এবং পাহনর উৎে হনয়ন্ত্রণেি প্রত্রয়াজত্রন আইন প্রত্রয়াগ করা;



হনরাপদ ও হনভবরত্র াগ্য ভূ-উপহরস্থ ও ভূ-গভবস্থ পাহন প্রদাত্রনর জন্য সবেরকাহর ও সগাষ্ঠীহভহত্তক েংস্থাত্রক পাহনর
অহধকার প্রদান করা;

নদী/চযাত্রনত্রলর প্রবাি অক্ষুণ্ন রাখত্রত প্রত্রয়াজনীয় েব বহনম্ন পাহন প্রবাি হনহিত করা

১. ২ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা প্রণের্ির দযৌনক্তকতা/উর্েশ্য


গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাত্রদশ েরকার জনগত্রণর জানার অহধকার প্রহতষ্ঠার াধ্যত্র েরকাহর ও সবেরকাহর েংগঠত্রনর স্বচ্ছতা
ও জবাবহদহিতা বৃহদ্ধ, দুণীহত হ্রাে ও সুশােন প্রহতষ্ঠা; জনগত্রণর হচন্তা, হবত্রবক ও বাগস্বাধীনতা োংহবধাহনক অহধকার
প্রহতষ্ঠা েত্রব বাপহর জনগত্রণর ে তায়ত্রনর লত্রেয তথ্য-অহধকার হনহিত করত্রত গত ২৯ াচৃ ২০০৯ তাহরত্রখ তথ্য
অহধকার আইন, ২০০৯ পাে কত্ররত্রছ আইত্রনর কা বকর বাস্তবায়ত্রনর জন্য ইহত ত্রধ্য তথ্য-অহধকার (তথ্য প্রাহি
েংক্রান্ত) হবহধ ালা, ২০০৯ এবং তথ্য অহধকার েংক্রান্ত হতনটি প্রহবধান ালাও প্রণীত িত্রয়ত্রছ

তথ্য অহধকার

গণতাহন্ত্রক ব্যবস্থাত্রক আত্ররা সুেংিত করার অন্যত শতব পাহন েম্পদ ন্ত্রণালয় এর তথ্য জনগত্রণর কাত্রছ উন্মুক্ত িত্রল
পাহন েম্পদ ন্ত্রণালত্রয়র কা বক্র েম্পত্রকব জনগত্রণর েত্রেি ও অহব াে দূর িত্রব এত প্রহতষ্ঠাত্রনর স্বচ্ছতা এবং
জনগত্রণর কাত্রছ েকল কাত্রজর জবাবহদহি প্রহতহষ্ঠত িত্রব


জনগত্রণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাি হনহিত করার স নীহত েরকার গ্রিণ কত্ররত্রছ, তার েত্রঙ্গ েংগহতপূণ বভাত্রব েরকাত্ররর
গুরুত্বপূণ ব ন্ত্রণালয় হিত্রেত্রব পাহন েম্পদ ন্ত্রণালয় অবাধ তথ্যপ্রবাত্রির চচ বা হনহিত করত্রত বদ্ধপহরকর



ন্ত্রণালয় এবং এর েংযুক্ত ও অধীনস্থ অন্যান্য ইউহনত্রে অবাধ তথ্যপ্রবাত্রির চচ বার সেত্রে স ন সকান হিধিত্রের সৃহষ্ট না
িয়, সে জন্য একটি তথ্য অবমুক্তকরণ হনত্রদ বহশকা প্রণয়ন আবশ্যক বত্রল ত্রন কত্ররত্রছ পাহন েম্পদ ন্ত্রণালয় সুতারং
তথ্য অহধকার আইন, ২০০৯ তথ্য অহধকার (তথ্য প্রাহি েংক্রান্ত) হবহধ ালা ২০০৯ ও এতদেংহিষ্ট
প্রহবধান ালােমূত্রির আত্রলাত্রক ও োযুজযতা োত্রপত্রে এই তথ্য অবমুক্তকরণ হনত্রদ বহশকা প্রণয়ন করা িত্রলা

১. নির্দ েনিকার নির্রািাি
এই নির্দ েনিকা ‘‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা, ২০১৫’’ িার্ি অনভনহত হর্ব।
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২। নির্দ েনিকার নভনি
২.১. প্রণেিকারী কর্তেপক্ষ : পানি সম্পদ িন্ত্রণালে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দি সরকার
২.২. অনুর্িাদিকারী কর্তেপক্ষ : সনচব, পানি সম্পদ িন্ত্রণালে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দি সরকার
২.৩. অনুর্িাদর্ির তানরখ : ২৯দি অর্টাবর, ২০১৫
২.৪. বাস্তবাের্ির তানরখ : এই নির্দ েনিকা আগািী ৩০ দি অর্টাবর, ২০১৫ দথর্ক বাস্তবােি করা হর্ব।
২.৫. নির্দ েনিকার প্রর্যাজযতা : নির্দ েনিকাটি পানি সম্পদ িন্ত্রণালে এবং এর সংযুক্ত ও অধীিস্থ সকল ইউনির্টর জন্য
প্রর্যাজয হর্ব।

৩. সংজ্ঞা
৩.১ তথ্য
‘‘তথ্য’’ অর্থ ে পানি সম্পদ িন্ত্রণালে ও এর সার্থ সংযুক্ত বা এর অধীিস্থ ইউনিটসমূর্হর গঠি, কাঠার্িা ও দাপ্তনরক
কিেকান্ড সংক্রান্ত দয দকাি স্মারক, বই, িকিা, িািনচত্র, চুনক্ত, তথ্য-উপাি, লগ বই, আর্দি, নবজ্ঞনপ্ত, দনলল, িমুিা, পত্র,
প্রনতর্বদি, নহসাব নববরণী, প্রকল্প প্রসত্মাব, আর্লাকনচত্র, অনড্ও, নভনড্ও, অনিত নচত্র, নিল্ম, ইর্লক্ট্র্রনিক প্রনক্রোে
প্রস্ত্িতকৃত দয দকাি ইিস্ট্রুর্িন্ট, যানন্ত্রকভার্ব পাঠর্যাগ্য দনললানদ এবং দভৌনতক গঠি ও ববনিষ্ট্য-নিনব ের্ির্ষ অন্য দয দকাি
তথ্যবহ বস্ত্ি বা এর্দর প্রনতনলনপও এর অন্তর্ভেক্ত হর্ব :
তর্ব িতে থার্ক দয, দাপ্তনরক দিাটনিট বা দিাটনির্টর প্রনতনলনপ এর অন্তর্ভেক্ত হর্ব িা।
৩.২ দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো
‘‘দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো’’ অথ ে তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীি নিযুক্ত কিেকতো;
৩.৩ নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো
দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর অনুপনস্থনতর্ত সংনিষ্ট্ দানেত্ব পালর্ির জন্য নিযুক্ত কিেকতো;
৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদাি ইউনিট’’ পানি সম্পদ িন্ত্রণালে ও এর সার্থ সংযুক্ত বা এর অধীিস্থ সকল কায োলে এবং তার্দর
অধীিস্থ দজাি, সার্কেল, নবভাগ এবং উপনবভাগীে কায োলেসমূহ।
৩.৫ ‘‘আপীল কর্তেপক্ষ’’ অথ ে(অ) দকাি তথ্য প্রদাি ইউনির্টর দক্ষর্ত্র উক্ত ইউনির্টর অব্যবনহত ঊর্ধ্েতি কায োলর্ের প্রিাসনিক প্রধাি; অথবা
(আ) দকার্িা তথ্য প্রদাি ইউনির্টর ঊর্ধ্েতি কায োলে িা থাকর্ল, উক্ত তথ্য প্রদাি ইউনির্টর প্রিাসনিক প্রধাি।

৩.৬ ‘‘র্ততীে পক্ষ’’ অথ ে তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুর্রাধকারী বা তথ্য প্রদািকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সর্ঙ্গ
জনিত অন্য দকাি পক্ষ।
৩.৭ ‘‘তথ্য কনিিি’’ অথ ে তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীি প্রনতনিত তথ্য কনিিি।

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বলর্ত ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’’ বুঝার্ব।
৩.৯ ‘‘তঅনব, ২০০৯’’ বলর্ত ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনধিালা, ২০০৯’’ বুঝার্ব।
৩.১০ ‘‘কিেকতো’’ অর্থ ে কিেচারীও অন্তর্ভেক্ত হর্ব।
৩.১১ ‘‘তথ্য অনধকার’’ অথ ে দকার্িা কর্তপে র্ক্ষর নিকট হইর্ত তথ্য প্রানপ্তর অনধকার।
৩.১২ ‘‘আর্বদি িরি’’ অথ ে তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির িরর্িট- িরি ‘ক’ বুঝার্ব।
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৩.১৩ ‘‘আপীল িরি’’ অথ ে তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল নিধ োনরত আনপল আর্বদর্ির িরর্িট- িরি ‘গ’
বুঝার্ব।
৩.১৪ পনরনিষ্ট্’’ অথ ে এই নির্দ েনিকার সর্ঙ্গ সংযুক্ত পনরনিষ্ট্।

৪. তর্থ্যর ধরি এবং ধরি অনুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদাি পদ্ধনত :
পানি সম্পদ িন্ত্রণালে এবং এর সার্থ সংযুক্ত ও এর অধীিস্থ ইউনিটসমূর্হর সমুদে তথ্য নির্িণাক্ত ৩টি দেণীর্ত ভাগ করা
হর্ব এবং নিধ োনরত নবধাি অনুসার্র প্রদাি, প্রচার বা প্রকাি করা হর্ব :
ক. স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তথ্য :
১) এই ধরর্ির তথ্য পানি সম্পদ িন্ত্রণালে এবং এর সার্থ সংযুক্ত ও এর অধীিস্থ ইউনিটসমূহ স্বপ্রর্ণানদত হর্ে
দিাটিির্বাড্ ে, ওর্েবসাইট, ব্রনিওর, মুনিত বই বা প্রনতর্বদি, নবলর্বাড্ ে, সাইি দবাড্ ে, নিকার, দপািার, বুকর্লট,
নলির্লট, নিউজ দলটার, প্রনত্রকাে নবজ্ঞনপ্তর ম্যাধর্ি প্রচারণাসহ অন্যান্য গ্রহণর্যাগ্য িাধ্যর্ি প্রকাি ও প্রচার
করর্ব।
২) এই ধরর্ির তথ্য দচর্ে দকাি িাগনরক আর্বদি করর্ল তখি তা চানহদার নভনির্ত প্রদাির্যাগ্য তথ্য নহর্সর্ব
নবর্বনচত হর্ব এবং দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নিধ োনরত পন্থাে আর্বদিকারীর্ক তা প্রদাি করর্বি।
৩) পানি সম্পদ িন্ত্রণালে প্রনত বছর একটি বানষ েক প্রনতর্বদি প্রকাি করর্ব। বানষ েক প্রনতর্বদর্ি তঅআ, ২০০৯ এর
ধারা ৬(৩)-এ উনিনখত তথ্যসমূহ সংর্যাজি করর্ব।
৪) পানি সম্পদ িন্ত্রণালে স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্ত্িত করর্ব এবং এবং এই
নির্দ েনিকার পনরনির্ষ্ট্ ও পানি সম্পদ িন্ত্রণালয়ের ওর্েবসাইর্ট প্রকাি ও প্রচার করর্ব।
৫) প্রনত নতি িাস

এই তানলকা হালিাগাদ করা হর্ব।

খ. চানহদার নভনির্ত প্রদাির্যাগ্য তথ্য :
১) এই ধরর্ির তথ্য দকার্িা িাগনরর্কর আর্বদর্ির দপ্রনক্ষদত এই নির্দ েনিকার ১০ ও ১১ অনুর্ের্দ বনণ েত পদ্ধনত
অনুসরণ কর্র প্রদাি করর্ত হর্ব।
২) পানি সম্পদ িন্ত্রণালে চানহদার নভনির্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্ত্িত করর্ব এবং এবং এই
নির্দ েনিকার পনরনির্ষ্ট্ ও পানি সম্পদ িন্ত্রণালয়ের ওর্েবসাইর্ট প্রকাি ও প্রচার করর্ব।
৩) প্রনত নতি িাস অন্তর এই তানলকা হালিাগাদ করা হর্ব।

গ. প্রদাি ও প্রকাি বাধ্যতামূলক িে, এিি তথ্য :
১) এই হনত্রদ বহশকার অন্যান্য অনুত্রচ্ছত্রদ া হকছুই থাকুক না সকন পাহন েম্পদ ন্ত্রণালয় এবং এর
ইউহনেেমূি হনত্রম্নাক্ত তথ্যেমূি প্রদান বা প্রকাশ বা প্রচার করত্রত বাধ্য থাকত্রব না :
(ক)

-

এ
ও
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(খ) সকান তথ্য প্রকাত্রশর ফত্রল সকান তৃতীয় পত্রের বুহদ্ধবৃহত্তক েম্পত্রদর অহধকার েহতগ্রস্থ িত্রত পাত্রর এরূপ
বাহণহজযক বা ব্যবোহয়ক অন্তহন বহিত সগাপনীয়তা হবষয়ক, কহপরাইে বা বুহদ্ধবৃহত্তক েম্পদ
(Intellectual Property Right) েম্পহকবত তথ্য;
( )দকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল দকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির দগাপিীেতা ক্ষুণ্ণ হর্ত পার্র এরূপ তথ্য;
(ঘ) তদন্তাধীি দকাি নবষে যার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবঘ্ন ঘটার্ত পার্র এরূপ তথ্য;
(ঙ) দকাি ক্রে কায েক্রি সম্পূণ ে হওোর পূর্ব ে বা এ নবষর্ে নসদ্ধা গ্রহর্ণর পূর্ব ে সংনিষ্ট্ ক্রে বা এর কায েক্রি
সংক্রান্ত দকাি তথ্য;

(a) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষাে প্রদি িম্বর সম্পনকেত আগাি তথ্য;
(b) িনন্ত্রপনরষদ বা, দক্ষত্রিত, উপর্দষ্ট্া পনরষর্দর ববঠর্ক উপস্থাপিীে সার-সংর্ক্ষপসহ আনুষনঙ্গক দনললানদ
এবং উক্তরূপ ববঠর্কর আর্লাচিা ও নসদ্ধা সংক্রা দকাি তথ্য :
তর্ব িতে থার্ক দয, িনন্ত্রপনরষদ বা, দক্ষত্রিত, উপর্দষ্ট্া পনরষদ কর্তেক দকাি নসদ্ধান্ত গৃহীত হওোর পর অনুরূপ নসদ্ধা কারণ
এবং দযসকল নবষর্ের উপর নভনি কর্র নসদ্ধান্তটি গৃহীত হর্ের্ছ তা প্রকাি করা যার্ব :
আর্রা িতে থার্ক দয, এই ধারার অধীি তথ্য প্রদাি স্থনগত রাখার দক্ষর্ত্র সংনিষ্ট্ কর্তেপক্ষর্ক তথ্য কনিির্ির পূব োনুর্িাদি গ্রহণ
করর্ত হর্ব।

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা :
ক) তথ্য সংরক্ষণ : পানি সম্পদ িন্ত্রণালে এবং এর সংযুক্ত ও অধীিস্থ সকল ইউনিট তথ্য সংরক্ষদণর জন্য নির্িণাক্ত
পদ্ধনত অনুসরণ করর্ব :
(১) িাগনরর্কর তথ্য অনধকার নিনিত করার লর্ক্ষয যাবতীে তর্থ্যর কযাটালগ এবং ইির্ড্ক্স প্রস্তুত কর্র যথাযথভার্ব
সংরক্ষণ করর্ব।
(২)দয-সকল তথ্য কনম্পউটার্র সংরক্ষর্ণর উপযুক্ত বর্ল ির্ি করর্ব দস-সকল তথ্য যুনক্তসংগত সিেসীিার ির্ধ্য
কনম্পউটার্র সংরক্ষণ করর্ব এবং তথ্য লার্ভর সুনবধার্থ ে সিগ্র দদর্ি দিটওোর্কের িাধ্যর্ি তার সংর্যাগ স্থাপি
করর্ব।
(৩) তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রনবধািিালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ব।

খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিা : পানি সম্পদ িন্ত্রণালে এবং এর েংযুক্ত ও অধীিস্থ সকল ইউনিট তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিার
জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রনবধািিালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ব।

গ) তর্থ্যর ভাষা : (১) তর্থ্যর মূল ভাষা হর্ব বাংলা। তথ্য যনদ অন্য দকাি ভাষাে উৎপন্ন হর্ে থার্ক তাহর্ল দসটি দসই ভাষাে
সংরনক্ষত হর্ব। দাপ্তনরক প্রর্োর্জি তথ্য অনুবাদ করা হর্ত পার্র।
(২) তথ্য দয ভাষাে সংরনক্ষত থাকর্ব দসই ভাষার্তই আর্বদিকারীর্ক সরবরাহ করা হর্ব। আর্বদিকারীর চানহদার
দপ্রনক্ষদত দকাি তথ্য অনুবাদ করার দানেত্ব কর্তেপক্ষ বহি করর্ব িা।

ঘ) তর্থ্যর হালিাগাদকরণ : পানি সম্পদ িন্ত্রণালে এবং এর েংযুক্ত ও অধীিস্থ সকল ইউনিট প্রনতিার্স তথ্য হালিাগাদ করর্ব।
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৬. দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নির্োগ
১) তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুোত্রর পাহন েম্পদ ন্ত্রণালয় এবং এর

ও অধীনস্থ প্রত্রতযক তথ্য প্রদান ইউহনত্রে

একজন কত্রর দাহয়ত্বপ্রাি ক বকতবা হনত্রয়াগ করত্রব
২) পরবতীত্রত ন্ত্রণালত্রয়র অধীত্রন সকান কা বালয়/ইউহনে প্রহতহষ্ঠত িত্রল তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুোত্রর উক্তরূপ
ইউহনে/ইউহনেেমূত্রি প্রহতহষ্ঠত িওয়ার ৬০ হদত্রনর ত্রধ্য দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবা হনত্রয়াগ করত্রব
৩) প্রহতটি ইউহনত্রের প্রশােহনক প্রধান, দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবা হনত্রয়াগ সদত্রবন এবং হনত্রয়াগকৃত প্রত্রতযক দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবার
না , পদবী, ঠিকানা এবং প্রত্র াজয সেত্রে ফযাক্স নম্বর ও ই-স ইল ঠিকানা হনত্রয়াগ প্রদাত্রনর পরবতী ১৫ (পত্রনর) হদত্রনর
ত্রধ্য হনধ বাহরত ফরত্র ত্রে (তথ্য কহ শন কতৃবক হনধ বাহরত ফরত্র ে) হলহখতভাত্রব তথ্য কহ শত্রন সপ্ররণ করত্রবন এবং ন্ত্রণালয়
ও উক্ত ইউহনত্রের আহপল কতৃবপত্রের কাত্রছ অনুহলহপ সপ্ররণ করত্রবন
ব তবা অন্য স সকান ক কব তবার েিায়তা
৪) তঅআ ২০০৯-এর অধীন দাহয়ত্ব পালত্রনর প্রত্রয়াজত্রন সকান দাহয়ত্বপ্রাি ক ক
চাইত্রত পারত্রবন এবং সকান ক বকতবার কাছ সথত্রক এরূপ েিায়তা চাওয়া িত্রল হতহন উক্ত দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবাত্রক প্রত্রয়াজনীয়
েিায়তা প্রদান করত্রত বাধ্য থাকত্রবন
৫) সকান দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবা দাহয়ত্ব পালত্রনর প্রত্রয়াজত্রন অন্য সকান ক কব তবার েিায়তা চাইত্রল এবং এরূপ েিায়তা প্রদাত্রন
ব্যথ বতার জন্য তঅআ ২০০৯-এর সকান হবধান লংহিত িত্রল এই আইত্রনর অধীন দায়-দাহয়ত্ব হনধ বারত্রণর সেত্রে উক্ত অন্য
ক বকতবাও দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবা বত্রল গ্য  িত্রবন
৬) প্রহতটি ইউহনে তার দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবার না , পদবী, ঠিকানা এবং প্রত্র াজয সেত্রে ফযাক্স নম্বর ও ই-স ইল ঠিকানা
তার কা বালত্রয়র প্রকাশ্য স্থাত্রন েিত্রজ দৃহষ্টত্রগাচর িয় এ নভাত্রব প্রদশবত্রনর ব্যবস্থা করত্রব এবং ওত্রয়বোইত্রে প্রকাশ করত্রব
তথ্য অবমুক্তকরণ হনত্রদ বহশকার পহরহশত্রষ্ট এই হনত্রদ বহশকা প্রত্র াজয এ ন েকল ইউহনত্রের দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবার না , পদবী,
ব তবা
ঠিকানা এবং প্রত্র াজয সেত্রে ফযাক্স নম্বর ও ই-স ইল ঠিকানােি তাহলকা প্রকাশ করত্রত িত্রব সকান দাহয়ত্বপ্রাি ক ক
পহরবতবন িত্রল নতুন দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবা হনত্রয়াত্রগর ৫ হদত্রনর ত্রধ্য তাহলকা িালনাগাদ করা িত্রব তাহলকা কতৃবপত্রের
ওত্রয়বোইত্রে প্রকাশ করা িত্রব
৭. দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবার দাহয়ত্ব ও ক পব হরহধ
ক) তত্রথ্যর জন্য কাত্ররা আত্রবদত্রনর সপ্রহেত্রত দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবা :
অ) আত্রবদন গ্রিণ ও তঅহব ২০০৯ হবহধ-৩ অনুোত্রর আত্রবদনপে গ্রিত্রণর প্রাহি স্বীকার করত্রবন;
আ) অনুত্ররাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও তঅহব ২০০৯ হবহধ-৪ অনুোত্রর থা থভাত্রব েরবরাি করত্রবন;
ই) তথ্য প্রদাত্রন অপারগতার সেসে তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তঅহব ২০০৯ হবহধ-৫ অনুোত্রর থা থভাত্রব অপারগতা
প্রকাশ করত্রবন অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-এর োত্রথ ো ঞ্জস্যপূণ ব িত্রত িত্রব;
ঈ) সকান অনুত্ররাধকৃত তথ্য দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবার হনকে েরবরাত্রির জন্য জুদ থাকত্রল হতহন তঅআ, ২০০৯, ধারা৯(৬)(৭) ও তঅহব, ২০০৯ হবহধ-৮ অনুোত্রর উক্ত তত্রথ্যর যুহক্তেংগত মূল্য হনধ বারণ করত্রবন এবং উক্ত মূল্য
অনহধক ৫ (পাঁচ) কা ব হদবত্রের ত্রধ্য পহরত্রশাধ করার জন্য অনুত্ররাধকারীত্রক অবহিত করত্রবন;
উ) সকান অনুত্ররাধকৃত তত্রথ্যর োত্রথ তৃতীয় পত্রের েংহিষ্টতা থাকত্রল দাহয়ত্বপ্রাি ক কব তবা তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮)
অনুোত্রর ব্যবস্থা গ্রিণ করত্রবন;
খ) তঅআ, ২০০৯-এর তিনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির িরর্িট/িরি ‘ক’ সংরক্ষণ ও দকাি িাগনরর্কর চানহদার দপ্রনক্ষর্ত
সরবরাহ;
গ) আর্বদি িরি পূরর্ণ সক্ষি িে, এিি আর্বদিকারীর্ক আর্বদি িরি পূরর্ণ সহােতা;
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ঘ) দকাি িাগনরর্কর চানহদার দপ্রনক্ষর্ত তার্ক আনপল কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ সহােতা;
ঙ) সঠিক কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ র্ভল কর্রর্ছ, এিি আর্বদিকারীর্ক সঠিক কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ সহােতা;

চ) দকাি িারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর তথ্য প্রানপ্ত নিনিত করর্ত দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো তার্ক উপযুক্ত পদ্ধনতর্ত তথ্য দপর্ত
সহােতা করর্বি। এর্ক্ষর্ত্র দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো উপযুক্ত অন্য দকাি ব্যনক্তর সহােতা গ্রহণ করর্ত পারর্বি;
ছ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকাি তঅআ ২০০৯-এর সার্থ সািঞ্জস্যপূণ েভার্ব হর্ে নক িা তা
নিধ োরর্ণ কর্তেপক্ষর্ক সহােতা প্রদাি;
জ) তঅআ ২০০৯-এর সার্থ সািঞ্জস্যপূণ েভার্ব বানষ েক প্রনতর্বদি প্রকার্ি সহােতা করা;
ঝ) তর্থ্যর জন্য প্রাপ্ত আর্বদিপত্রসহ এ-সংক্রান্ত প্রর্োজিীে তথ্য সংরক্ষণ, আর্বদিকারীর দযাগার্যার্গর নবসত্মানরত তথ্য
সংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রনতর্বদি সংকনলত করা, তথ্য মূল্য আদাে, নহসাব রক্ষণ ও সরকানর দকাষাগার্র
জিাকরণ এবং কর্তেপক্ষ বা তথ্য কনিির্ির চানহদার দপ্রনক্ষর্ত এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা; ইতযানদ।

৮. নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নির্োগ
১) বদলী বা অন্য দকাি কারর্ণ দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর অনুপনস্থনতর্ত দানেত্বপালর্ির জন্য পানি সম্পদ িন্ত্রণালে এবং
এর অধীিস্থ প্রর্তযক ইউনির্ট একজি কর্র নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নির্োগ করর্ত হর্ব। দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর
অনুপনস্থনতর্ত দানেত্বপালিকালীি আইি অনুসার্র নতনি দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নহর্সর্ব নবর্বনচত হর্বি।
২) িতুি প্রনতনিত ইউনিটসমূর্হ প্রনতনিত হওোর ৬০ নদর্ির ির্ধ্য দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর পািাপানি নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত
কিেকতো নির্োগ করর্ত হর্ব।
৩) প্রনতটি ইউনির্টর প্রিাসনিক প্রধাি নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নির্োগ দদর্বি এবং নির্োগকৃত প্রর্তযর্কর িাি,
পদবী, ঠিকািা এবং, প্রর্যাজয দক্ষর্ত্র, িযাক্স িম্বর ও ই-দিইল ঠিকািা নির্োগ প্রদার্ির ১৫ (পর্ির) নদর্ির ির্ধ্য নিধ োনরত
িরর্ির্ট (তথ্য কনিিি কর্তেক নিধ োনরত িরর্িট) নলনখতভার্ব তথ্য কনিির্ি দপ্ররণ করর্বি এবং িন্ত্রণালে ও উক্ত
ইউনির্টর আনপল কর্তেপর্ক্ষর কার্ছ অনুনলনপ দপ্ররণ করর্ব।
৪) বদলী বা অন্য দকাি কারর্ণ এই পদ শূন্য হর্ল, অনবলর্ম্ব িতুি নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নির্োগ করর্ত হর্ব।
৯. নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর দানেত্ব ও কিেপনরনধ
ক) দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর অনুপনস্থতকালীি সির্ে ‘নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো’ ‘দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো’ নহর্সর্ব দানেত্ব
পালি করর্বি;
খ) দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নহর্সর্ব দানেত্ব পালিকালীি সির্ে িীনত ৭-এ বনণ েত ‘দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর দানেত্ব ও কিেপনরনধ’
তার জন্য প্রর্যাজয হর্ব।

১০. তর্থ্যর জন্য আর্বদি, তথ্য প্রদার্ির পদ্ধনত ও সিেসীিা
(১) দকাি ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রানপ্তর জন্য সংনিষ্ট্ দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর কার্ছ নিধ োনরত িরি ‘ক’ এর
িাধ্যর্ি তথ্য দচর্ে নলনখতভার্ব বা ইর্লক্ট্র্নিক িাধ্যি বা ই-দিইর্ল অনুর্রাধ করর্ত পারর্বি।
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(২) নিধ োনরত িরি সহজলভয িা হর্ল অনুর্রাধকারীর িাি, ঠিকািা, প্রর্যাজয দক্ষর্ত্র িযাক্স িম্বর এবং ই-দিইল ঠিকািা;
অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর নির্ভেল এবং স্পষ্ট্ বণ েিা এবং দকান্ পদ্ধনতর্ত তথ্য দপর্ত আগ্রহী তার বণ েিা উর্িখ কর্র সাদা
কাগর্জ বা দক্ষত্রিত, ইর্লক্ট্র্নিক নিনড্ো বা ই-দিইর্লও তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুর্রাধ করা যার্ব।
(৩) দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো তর্থ্যর জন্য দকাি অনুর্রাধ প্রানপ্তর তানরখ হর্ত অিনধক ২০ (নবি) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য অনুর্রাধকৃত
তথ্য সরবরাহ করর্বি।
(৪) পূর্ব ে উনিনখত উপ-অনুর্েদ (৩) এ যাহা নকছুই থাকুক িা দকি, অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ একানধক তথ্য প্রদাি ইউনিট
বা কর্তেপর্ক্ষর সংনিষ্ট্তা থাকর্ল অিনধক ৩০ (নত্রি) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য দসই অনুর্রাধকৃত তথ্য সরবরাহ করর্ত হর্ব।
(৫) অনুর্রাধকৃত তথ্য দকাি ব্যনক্তর জীবি-মৃতুয, দগ্রিতার এবং কারাগার হর্ত মুনক্ত সম্পনকেত হর্ল দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো
অনুর্রাধ প্রানপ্তর অিনধক ২৪ (চনববি) ঘণ্টার ির্ধ্য উক্ত নবষর্ে প্রাথনিক তথ্য সরবরাহ করর্বি।
(৬) দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো নলনখতভার্ব অথবা দক্ষত্রিত, ইর্লক্ট্র্নিক িাধ্যি বা ই-দিইল এর িাধ্যর্ি আর্বদি পত্র গ্রহর্ণর প্রানপ্ত
স্বীকার করর্বি এবং প্রানপ্ত স্বীকারপর্ত্র আর্বদর্ির দরিার্রন্স িম্বর, আর্বদিপত্র গ্রহণকারীর িাি, পদিয োদা এবং
আর্বদি গ্রহর্ণর তানরখ উর্িখ কর্র স্বাক্ষর করর্বি।
(৭) ইর্লক্ট্র্নিক বা ই-দিইল এর িাধ্যর্ি আর্বদি গ্রহর্ণর দক্ষর্ত্র কর্তেপর্ক্ষর বরাবর আর্বদি দপ্ররর্ণর তানরখই (প্রানপ্ত
সার্পর্ক্ষ) আর্বদি গ্রহর্ণর তানরখ নহর্সর্ব গণ্য হর্ব।
(৮) আর্বদি পাওোর পর দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো তথ্য প্রদার্ির তানরখ এবং সিে উর্িখপূব েক আর্বদিকারীর্ক দস সম্পর্কে
অবনহত করর্বি এবং অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ একানধক তথ্য প্রদাি ইউনিট বা কর্তেপর্ক্ষর সংনিষ্ট্তা থাকর্ল
দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো দসই ইউনিট বা কর্তেপক্ষর্ক এ সম্পর্কে নলনখত দিাটিি প্রদাি করর্বি।
(৯) দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো দকাি কারর্ণ অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদার্ি অপারগ অথবা আংনিক তথ্য সরবরার্হ অপারগ হর্ল
অপারগতার কারণ উর্িখ কর্র আর্বদি প্রানপ্তর ১০ (দি) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল উনিনখত
িরি-‘খ’ অনুযােী এতনদ্বষর্ে আর্বদিকারীর্ক অবনহত করর্বি।
(১০) উপ-অনুর্েদ (৩), (৪) বা (৫) এ উনিনখত সিেসীিার ির্ধ্য তথ্য সরবরাহ করর্ত দকাি দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো ব্যথ ে হর্ল
সংনিষ্ট্ তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ প্রতযাখ্যাি করা হর্ের্ছ বর্ল গণ্য হর্ব।
(১১) অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদাি করা দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর নিকট যথাযথ নবর্বনচত হর্ল এবং দযর্ক্ষর্ত্র দসই তথ্য র্ততীে পক্ষ
কর্তেক সরবরাহ করা হর্ের্ছ নকংবা দসই তর্থ্য র্ততীে পর্ক্ষর স্বাথ ে জনিত রর্ের্ছ এবং র্ততীে পক্ষ তা দগাপিীে তথ্য
নহর্সর্ব গণ্য কর্রর্ছ দস দক্ষর্ত্র দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো এরূপ অনুর্রাধ প্রানপ্তর ৫ (পাঁচ) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য র্ততীে পক্ষর্ক
তার নলনখত বা দিৌনখক িতািত দচর্ে দিাটিি প্রদাি করর্বি এবং র্ততীে পক্ষ এরূপ দিাটির্ির দপ্রনক্ষর্ত দকাি িতািত
প্রদাি করর্ল তা নবর্বচিাে নির্ে দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো অনুর্রাধকারীর্ক তথ্য প্রদার্ির নবষর্ে নসদ্ধান্ত গ্রহণ করর্বি।
(১২) দকাি ইনিে প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক দকাি দরকড্ ে বা তার অংিনবর্িষ জািার্িার প্রর্োজি হর্ল সংনিষ্ট্ দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো
দসই প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য লার্ভ সহােতা প্রদাি করর্বি এবং পনরদিের্ির জন্য দয ধরর্ির সহর্যানগতা প্রর্োজি তা
প্রদাি করাও এই সহােতার অন্তর্ভেক্ত বর্ল গণ্য হর্ব।
(১৩) আইর্ির অধীি প্রদি তর্থ্যর প্রনত পৃিাে ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর অধীর্ি এই তথ্য সরবরাহ করা হর্ের্ছ’’
ির্িে প্রতযেি করর্ত হর্ব এবং তার্ত প্রতযেিকারী কিেকতোর িাি, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্তনরক সীল থাকর্ব।

১১. তর্থ্যর মূল্য এবং মূল্য পনরর্িাধ :
(১) দকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর নিকট সরবরার্হর জন্য িজুদ থাকর্ল নতনি তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল
উনিনখত িরি-‘ঘ’ অনুসার্র দসই তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ করর্বি এবং অিনধক ৫ (পাঁচ) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য দসই অথ ে
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চালাি দকাড্ িং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জিা কর্র দেজারী চালার্ির কনপ তার কার্ছ জিা দদোর জন্য
অনুর্রাধকারীর্ক নলনখতভার্ব অবনহত করর্বি; অথবা
(২) দাহয়ত্বপ্রাি ক বকতবা অনুত্ররাধকারী কতৃবক পহরত্রশাহধত তত্রথ্যর মূল্য রহশত্রদর াধ্যত্র গ্রিণ করত্রবন এবং প্রাি অথ ব চালান
সকাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ সেজারী চালাত্রনর াধ্যত্র জ া সদত্রবন

১২. আপীল

ও

:

১২.২. আনপল পদ্ধনত :
ক) দকাি ব্যনক্ত এই নির্দ েনিকার িীনত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ নিধ োনরত সিেসীিার ির্ধ্য তথ্য লার্ভ ব্যথ ে হর্ল
নকংবা দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর দকাি নসদ্ধার্ন্ত সংক্ষুব্ধ হর্ল নকংবা অনতনরক্ত মূল্য ধায ে বা গ্রহণ করর্ল উক্ত সিেসীিা
অনতক্রান্ত হবার, বা দক্ষত্রিত, নসদ্ধান্ত লার্ভর পরবতী ৩০ (নত্রি) নদর্ির ির্ধ্য তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল নিধ োনরত
িরি-‘গ’ এর িাধ্যর্ি আপীল কর্তেপর্ক্ষর কার্ছ আনপল করর্ত পারর্বি।
খ) আনপল কর্তেপক্ষ যনদ এই ির্িে সন্তুষ্ট্ হি দয, আনপলকারী যুনক্তসংগত কারর্ণ নিনদ েষ্ট্ সিেসীিার ির্ধ্য আনপল দার্ের
করর্ত পার্রিনি, তাহর্ল নতনি উক্ত সিেসীিা অনতবানহত হওোর পরও আনপল আর্বদি গ্রহণ করর্ত পারর্বি।

১২.৩ আনপল নিষ্পনি :
(১) আনপল কর্তেপক্ষ দকাি আনপলর নবষর্ে নসদ্ধান্ত প্রদার্ির পূর্ব ে নির্নাক্ত পদর্ক্ষপ গ্রহণ করর্বি, যথা :(ক) দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো এবং এতদ্সংনিষ্ট্ অন্যান্য কিেকতোর শুিািী গ্রহণ ;
(খ) আনপল আর্বদর্ি উনিনখত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্তসমূহ নবর্বচিা ;
(গ) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্ির সার্থ একানধক তথ্য প্রদািকারী ইউনিট যুক্ত থাকর্ল সংনিষ্ট্ ইউনিটসমূর্হর শুিািী গ্রহণ।
(২) আনপল আর্বদি প্রানপ্তর ১৫ (পর্ির) নদর্ির ির্ধ্য আনপল কর্তেপক্ষ(ক) উপ-অনুর্েদ (১) এ উনিনখত পদর্ক্ষপসমূহ গ্রহণপূব েক তথ্য সরবরাহ করার জন্য সংনিষ্ট্ দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর্ক
নির্দ েি দদর্বি; অথবা
(খ) তাঁর নবর্বচিাে গ্রহণর্যাগ্য িা হর্ল আপীল আর্বদিটি খানরজ করর্ত পারর্বি।
(৩) আনপল কর্তেপর্ক্ষর নির্দ েি অনুযােী দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো যথাসম্ভব দ্রুততার সার্থ প্রানথ েত তথ্য সরবরাহ করর্বি তর্ব
এই সিে তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ নির্দ েনিত সির্ের অনধক হর্ব িা অথবা দক্ষত্রিত নতনি তথ্য সরবরাহ
দথর্ক নবরত থাকর্বি।

১৩. তথ্য প্রদার্ি অবর্হলাে িা

নবধাি :

১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই নির্দ েনিকার নবনধ-নবধাি সার্পদক্ষ দকাি দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো যনদ দকার্িা আর্বদিকারীর্ক
তথ্য বা এ সংক্রান্ত নসদ্ধান্ত প্রদার্ি ব্যথ ে হে বা তথ্যপ্রানপ্তর দকার্িা অনুর্রাধ গ্রহণ করর্ত অস্বীকার কর্র বা নসদ্ধান্ত
প্রদার্ি ব্যথ ে হে বা র্ভল, অসম্পূণ ে, নবভ্রানিত্মকর, নবকৃত তথ্য প্রদাি কর্র বা দকাি তথ্য প্রানপ্তর পর্থ প্রনতবন্ধকতা
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সৃনষ্ট্ কর্র বা তথ্য অনধকার পনরপন্থী দকাি কাজ কর্র তাহর্ল দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর এর্হি কাজর্ক অসদাচরণ
নহর্সর্ব নবর্বচিা করা হর্ব এবং সংনিষ্ট্ চাকরী নবনধনবধাি অনুসার্র তার নবরুর্দ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হর্ব।
১৩.২ এই নির্দ েনিকা যথাযথভার্ব অনুসরর্ণ গানিলনতর কারর্ণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতযে ঘটর্ল এবং এর কারর্ণ দকাি
কিেকতো তথ্য কনিিি কর্তেক িানস্ত দপর্ল তা তার ব্যানক্তগত দাে নহর্সর্ব গণ্য হর্ব এবং কর্তেপক্ষ তার দকাি দাে
বহি করর্ব িা।
১৩.৩ তথ্য কনিির্ির কাছ দথর্ক দকাি কতেকতোর নবরুর্দ্ধ নবভাগীে ব্যবস্থা গ্রহর্ণর অনুর্রাধ দপর্ল কর্তেপক্ষ সংনিষ্ট্
নবনধ-নবধাি অনুসার্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ব এবং গৃহীত ব্যবস্থার নবষর্ে তথ্য কনিিির্ক অবনহত করর্ব।

১৪. তথ্যানদ পনরদিেি এবং প্রকানিত প্রনতর্বদি নবক্রর্ের সুর্যাগ :
ও অধীিস্থ সকল ইউনিট কর্তেক প্রণীত প্রনতর্বদি নবিামূর্ল্য সব েসাধারর্ণর

এবং এ

পনরদিের্ির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ব এবং িািিাত্র মূর্ল্য নবক্রর্ের জন্য িজুদ রাখর্ব।
১৫. জিগুরুত্বপূণ ে নবষর্ে দপ্রস নবজ্ঞনপ্ত :
এবং এর আওতাধীি ও অধীিস্থ সকল ইউনিট জিগুরুত্বপূণ ে নবষোনদ দপ্রস নবজ্ঞনপ্তর িাধ্যর্ি
অথবা অন্য দকাি পন্থাে প্রচার বা প্রকাি করর্ব।
১৬

ও
১ এই

ফ আ

এ

পানি সম্পদ

এ আও

ও

ই

।

২ এই

পানি সম্পদ
এ

এ

ফ

এ

।
এ আ

।
৩ পানি সম্পদ
আই

এ আও
আ

ও

ই

আ

, ¯^
এ

ফ

ই
এই
।

এই

।

৪ এই

পানি সম্পদ

এই

এ
।
১৭. নির্দ েনিকার সংর্িাধি : এই নির্দ েনিকা সংর্িাধর্ির প্রর্োজি হর্ল
৩-৫ সদস্য নবনিষ্ট্ একটি
কনিটি গঠি করর্ব। কনিটি নির্দ েনিকা অনুর্িাদিকারী কর্তেপদক্ষর কার্ছ সংর্িাধর্ির প্রসত্মাব করর্ব। অনুর্িাদিকারী
কর্তেপদক্ষর অনুর্িাদর্ি নির্দ েনিকা সংর্িাধি কায েকর হর্ব।
১৮. নির্দ েনিকার ব্যখ্যা : এই নির্দ েনিকার দকাি নবষর্ে অস্পষ্ট্তা দদখা নদর্ল নির্দ েনিকা প্রণেিকারী কর্তেপক্ষ তার ব্যখ্যা
প্রদাি করর্ব।
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পনরনিষ্ট্ :
িমুিা :
পনরনিষ্ট্-১ : দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর্দর তানলকা
ক্রি

দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর িাি
ও পদনব
ফ ই

ইউনির্টর িাি

১

আও

ক্রি

:

ইউনির্টর িাি

দযাগার্যার্গর ঠিকািা

)

দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর িাি
ও পদনব

১
/এ

দিাি, দিাবাইল, িযাক্স, ইদিইল
ফ ৯৫৪৫১৩২
০১৫৫৩৪৭৫৮৩৫
ফ ৯৫৪০৪০০

এ

12

দিাি, দিাবাইল, িযাক্স, ইদিইল
ফ ৯৫১১৫১৮
০১৭২৯২৪২৯৪৬
ফ ৯৫৬৪৭৬৩

দযাগার্যার্গর ঠিকািা
এ

পনরনিষ্ট্-২ : নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর্দর তানলকা

ক্রি

নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর
িাি ও পদনব
,

ইউনির্টর িাি

১

দিাি, দিাবাইল, িযাক্স, ইদিইল
ফ ৯৫১২২২১
০১৭৩১০১৫২৫৭
ফ ৯৫৪০৪০০

দযাগার্যার্গর ঠিকািা
।

)

ক্রি

ইউনির্টর িাি

১
)

নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর
িাি ও পদনব

দিাি, দিাবাইল, িযাক্স, ইদিইল
ফ ৭১২১৫৩৩
)
০১৭৬৮৭০৭৮৬২
ফ
৯৫৬০৯৫৭

13

দযাগার্যার্গর ঠিকািা
এ

পনরনিষ্ট্-৩ : আনপল কর্তেপর্ক্ষর তানলকা
ক্রি

আনপল কর্তেপর্ক্ষর িাি ও
পদনব
ফ আ

ইউনির্টর িাি

১

(
ক্রি

ইউনির্টর িাি

দিাি, দিাবাইল, িযাক্স, ইদিইল
ফ ৯৫৭৬৭৭৩
০১৭১৩০৩৩৭৫২
ফ
৯৫৪০৪০০

দযাগার্যার্গর ঠিকািা
।

)
আনপল কর্তেপর্ক্ষর িাি ও
পদনব

১

দিাি, দিাবাইল, িযাক্স, ইদিইল
ফ ৯৫৫২১৯৪
০১৭১৪৪২৪৬৪০
ফ
৯৫৬৪৭৬৩

দযাগার্যার্গর ঠিকািা
এ

পনরনিষ্ট্-৪ : স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা ও প্রকার্ির িাধ্যি

ক্রি

তর্থ্যর নববরণ

তথ্য প্রকার্ির িাধ্যি

১

কর্তপে র্ক্ষর সাংগঠনিক কাঠার্িা ও কায েক্রর্ির নববরণ, দিাটিি দবাড্ ে, প্রর্তযক অনিস/তথ্য প্রদাি
কায েপ্রণালী এবং দানেত্বসমূহ
ইউনির্ট মুনিত অনুনলনপ, ওর্েবসাইট।

২

সংনিষ্ট্ কর্তপে র্ক্ষর কিেকতো ও কিেচারীর্দর ক্ষিতা ও প্রর্তযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত
দানেত্ব
অনুনলনপ, ওর্েবসাইট।

৩

নসদ্ধা গ্রহর্ণর পদ্ধনত, জবাবনদনহতা এবং তত্ত্বাবধার্ির প্রর্তযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত
িাধ্যি
অনুনলনপ, ওর্েবসাইট।

৪

কর্তপে র্ক্ষর কিেকতো ও কিেচারীর নড্র্রটরী

প্রর্তযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত
অনুনলনপ, ওর্েবসাইট।

৫

কায েসম্পাদর্ির জন্য সংনি-ষ্ট্ কর্তপে র্ক্ষর নিেন্ত্রর্ণ প্রর্তযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত
রনক্ষত ও ব্যবহৃত আইি, নবনধ-নবধাি, নির্দ েিিা, অনুনলনপ, ওর্েবসাইট।
ম্যানুর্েল, ড্কুর্িন্ট এবং দরকড্।ে

৬

পনরকল্পিা প্রণেি ও নসদ্ধান্ত বাস্তবােি সংক্রা দয দকাি প্রর্তযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত
ধরর্ির পরািিে/প্রনতনিনধত্ব, যাহা কর্তপে ক্ষ কর্তক
ে গৃহীত অনুনলনপ, ওর্েবসাইট।
এর নববরণ।

৭

দকাি দবাড্,ে কাউনন্সল, কনিটি বা অন্য দকাি বনড্ যাহা প্রর্তযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত
কর্তপে র্ক্ষর অংি নহসার্ব উপর্দি ও পরািিে প্রদার্ির অনুনলনপ, ওর্েবসাইট, দপ্রস নবজ্ঞনপ্ত।
জন্য প্রনতনিত হইোর্ছ দসই সকল দবাড্,ে কাউনন্সল,
কনিটি এবং অন্য সকল সংস্থার সভা ও সভার নসদ্ধান্ত

৮

কর্তপে র্ক্ষর বার্জট এবং কর্তপে র্ক্ষর আওতাধীি, প্রর্তযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত
দপ্তরসমূর্হর বার্জট/সকল পনরকল্পিার ধরি অনুনলনপ, স্থািীে এলাকার বার্জট সংনিষ্ট্
নচনিতকরণ, প্রস্তানবত খরচ এবং প্রকৃত ব্যর্ের উপর দিাটিি দবাড্,ে ওর্েবসাইট।
বতনর নরর্পাট ে।

৯

সািানজক নিরাপিা, দানরিয নবর্িাচি, স্বাস্থয দসবা সরকানর কর্তপে ক্ষ কর্তক
ে পনরচানলত ভতুনে ক
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প্রভৃনত কিেসূনচর সুনবধার্ভাগী ও বরােকৃত অথ ে বা কিেসূনচর অংি নহসার্ব প্রর্তযক অনিস/তথ্য
সম্পর্দর পনরিার্ণর নববরণ।
প্রদাি ইউনির্ট মুনিত অনুনলনপ, ওর্েবসাইট।
১০

সংনিষ্ট্ কর্তপে ক্ষ কর্তক
ে িঞ্জুরকৃত/গ্যারার্ন্টড্ কির্সিি, সরকানর কর্তপে ক্ষ কর্তক
ে পনরচানলত ভতুনে ক
অনুদাি, পারনিট/লাইর্সন্স, বরাে অথবা ক্ষিতাপ্রাপ্ত কিেসূনচর অংি নহসার্ব প্রর্তযক অনিস/তথ্য
গ্রহীতার্দর নববরণ (প্রর্োজিীে িতোনদর নববরণসহ)
প্রদাি ইউনির্ট মুনিত অনুনলনপ, ওর্েবসাইট।

১১

সংনিষ্ট্ কর্তপে ক্ষ হর্ত সহজলভয এবং এর নিকট রনক্ষত ওর্েবসাইট/নবিামূর্ল্য সরবরাহ।
তথ্যানদর সংনক্ষপ্ত ELECTRONIC FORM/ধরি
(প্রর্যাজয দক্ষর্ত্র)

১২

িাগনরকর্দর তথ্য সংগ্রর্হর জন্য নবরাজিাি সুর্যাগ- দিাটিি দবাড্,ে ওর্েবসাইট/গণিাধ্যি ইতযানদ
সুনবধাসংক্রান্ত নববরণ, জিসাধারর্ণর জন্য সংরনক্ষত
লাইর্ব্রনর/পিার কর্ক্ষর কায ে ঘণ্টা ইতযানদ (প্রর্যাজয
দক্ষর্ত্র)

িাি, পদবী, ঠিকািা, দিাি িম্বর এবং প্রর্যাজয দক্ষর্ত্র সংনিষ্ট্ তথ্য প্রদাি ইউনির্টর দিাটিি দবাড্ ে ও
১৩ িযাক্স িম্বর ও ই-দিইল ঠিকািাসহ দানেত্বপ্রাপ্ত ওর্েবসাইট
কিেকতোর িাি

১৪

িাি, পদবী, ঠিকািা, দিাি িম্বর এবং প্রর্যাজয দক্ষর্ত্র প্রর্তযক কর্তপে র্ক্ষর দিাটিি দবাড্,ে ওর্েবসাইট/
িযাক্স িম্বর ও ই-দিইল ঠিকািাসহ নবকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত গণিাধ্যি ইতযানদ
কিেকতোর তানলকা

িাি, পদবী, ঠিকািা, দিাি িম্বর এবং প্রর্যাজয দক্ষর্ত্র প্রর্তযক কর্তপে র্ক্ষর দিাটিি দবাড্,ে
১৫ িযাক্স িম্বর ও ই-দিইল ঠিকািাসহ আনপল কর্তপে র্ক্ষর ওর্েবসাইট/গণিাধ্যি ইতযানদ
তানলকা
১৬

তথ্য কনিিি ও কনিিিারর্দর িাি, পদবী ও ঠিকািার প্রর্তযক কর্তপে র্ক্ষর সকল তথ্য প্রদাি ইউনির্টর
নবসত্মানরত নববরণ
দিাটিি দবাড্,ে ওর্েবসাইট/গণিাধ্যি ইতযানদ

১৭

তর্থ্যর জন্য িাগনরর্কর কাছ দথর্ক প্রাপ্ত সকল আর্বদি
পর্ত্রর অনুনলনপ, যার ির্ধ্য নির্নাক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভেক্ত
থাকর্ব :
(ক) দয কর্তেপক্ষ কর্তেক অনুর্রাধপত্রটি গৃহীত হর্ের্ছ তার
িাি
(খ) নক তর্থ্যর জন্য অনুর্রাধ করা হর্ের্ছ
(গ) অনুর্রার্ধর তানরখ

১৮

সরকার, কর্তেপক্ষ কর্তেক সম্পানদতদয এলাকাে পূতে কাজ সম্পানদত হর্ব দস এলাকার
এিি সব স্থার্ি, যা দসই এলাকার জিগর্ণর কার্ছ
(ক) সকল উন্নেি/পূতেকাজ/ প্রকল্প সংক্রান্ত চুনক্ত
(খ) প্রর্তযক চুনক্তর সংনক্ষপ্ত নববরণ, প্রাক্কনলত ব্যে/চুনক্তর সহর্জ দৃনষ্ট্র্গাচর হে দযিি, গণগ্রন্থাকার, নিক্ষা
প্রনতিাি, ধিীে বা সািানজক প্রনতিাি এবং এই
দিোদকাল ইতযানদ।
ধরর্ির অন্য স্থাি।

গৃহীত আর্বদি পর্ত্রর একটি কনপ প্রর্তযক
কর্তেপর্ক্ষর/তথ্য প্রদাি ইউনির্টর, ইন্টারর্ির্ট,
পনরদিের্ির জন্য অনির্স রনক্ষত থাকর্ব।

কর্তেপক্ষ আর্রা দয সকল তথ্য স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাি করর্ব
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকার পনরনিষ্ট্, সংনিষ্ট্

চানহদার নভনির্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা

তথ্য প্রদাি ইউনির্টর দিাটিি দবাড্,ে

১

কর্তেপর্ক্ষর/তথ্য প্রদাি ইউনির্টর ওর্েবসাইট,
পনরদিের্ির জন্য অনির্স রনক্ষত থাকর্ব।
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তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকার পনরনিষ্ট্, সংনিষ্ট্

প্রদাি বাধ্যতামূলক িে, এিি তর্থ্যর তানলকা

তথ্য প্রদাি ইউনির্টর দিাটিি দবাড্,ে

২

কর্তেপর্ক্ষর/তথ্য প্রদাি ইউনির্টর ওর্েবসাইট,
অনির্স পনরদিের্ির জন্য রনক্ষত থাকর্ব।
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকার পনরনিষ্ট্, সংনিষ্ট্

স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা

তথ্য প্রদাি ইউনির্টর দিাটিি দবাড্,ে

৩

৪

কর্তেপর্ক্ষর/তথ্য প্রদাি ইউনির্টর ওর্েবসাইট,
অনির্স পনরদিের্ির জন্য রনক্ষত থাকর্ব।
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকার পনরনিষ্ট্, কর্তেপর্ক্ষর/
তথ্য প্রদাি ইউনির্টর ওর্েবসাইট, অনির্স হাড্ ে ও
সিট্ কনপ।

আর্বদি, আনপল ও অনভর্যার্গর িরি
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পনরনিষ্ট্-৫ : চানহদার নভনির্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা
নিননলনখত তথ্যসমূহ জিগর্ণর চানহদার নভনির্ত প্রদাি করা হর্বস্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকানিত সকল তথ্য
নবনভন্ন িীনত
িন্ত্রণালর্ের বার্জট
আনথ েক তথ্য, দযিি- আে/ব্যে সংক্রান্ত নহসাব নববরণী
অনড্ট নরর্পাট ে (জবাবসহ)
ক্রে কায েক্রিসংক্রান্ত তথ্য (নসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পর)
নবনভন্ন প্রিাসনিক দরনজিার খাতা
অনড্ও-নভজুোল ড্কুর্িন্ট
নির্োগ/বদনলর আর্দি
দদর্ি বা নবর্দি ভ্রিণসংক্রান্ত তথ্যানদ
প্রদাি বাধ্যতামূলক িে, এিি তথ্য (পনরনিষ্ট্-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।

১৯৯৯
২০১৩

ও
এ

(

ও

খ

এ

)
পনরনিষ্ট্-৬ : প্রদাি বাধ্যতামূলক িে, এিি তর্থ্যর তানলকা
নিননলনখত তথ্যসমূহ প্রদাি ও প্রকাি করর্ত কর্তেপক্ষ বাধ্য থাকর্ব িাদকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল বাংলার্দর্ির নিরাপিা, অখন্ডতা ও সাব ের্ভৌির্ত্বর প্রনত হুিনক হর্ত পার্র এরূপ তথ্য;

-

এ

কিী ও উপকারর্ভাগীর ব্যনক্তগত জীবর্ির দগাপিীেতা ক্ষুণ্ণণ হে, এরূপ তথ্য।

নবচারাধীি িািলার তথ্য যা ওই িািলার সুিু নবচারকায ের্ক ব্যাহত করর্ত পার্র, এরূপ তথ্য।
তদিত্মাধীি নবষে সংনিষ্ট্ দকার্িা তথ্য, যার প্রকাি তদন্তকার্জ নবঘ্ন ঘটার্ত পার্র।
দকার্িা ক্রে কায েক্রর্ির নবষর্ে নসদ্ধান্ত দিোর আর্গ সংনিষ্ট্ ক্রে বা এর কায েক্রি সংক্রান্ত দকার্িা তথ্য।
গর্বষণার সূত্র বা দকৌিল বা কার্রা বুনদ্ধবৃনিক সম্পর্দর অনধকার ক্ষনতগ্র হর্ত পার্র, এরূপ তথ্য।
নির্োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার িলািল সংক্রা আগাি তথ্য, ইতযানদ।
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পনরনিষ্ট্-৭ : তথ্য প্রানপ্তর আর্বদি িরি (িরি ‘ক’)

িরি ‘ক’

তথ্য প্রানপ্তর আর্বদিপত্র
[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনধিালার নবনধ-৩ িষ্ট্ব্য ]
বরাবর
................................................................,
................................................................ (িাি ও পদবী)
ও
দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতো,
........................................... (দপ্তর্রর িাি ও ঠিকািা)
১। আর্বদিকারীর িাি
নপতার িাি
িাতার িাি
বতেিাি ঠিকািা
স্থােী ঠিকািা

: ............................................................................
: ............................................................................
: ............................................................................
: ............................................................................
: ............................................................................
িযাক্স, ই-দিইল, দটনলর্িাি ও দিাবাইল দিাি িম্বর (যনদ থার্ক) : ................................................................

২। নক ধরর্ির তথ্য* (প্রর্োজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবহার করুি): ..............................................................

৩। দকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রহী (ছাপার্িা/ ির্টাকনপ/ : ................................................................
নলনখত/ ই-দিইল/ িযাক্স/নসনড্ অথবা অন্য দকাি পদ্ধনত)
৪। তথ্য গ্রহণকারীর িাি ও ঠিকািা

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

৫। প্রর্যাজয দক্ষর্ত্র সহােতাকারীর িাি ও ঠিকািা

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

আর্বদর্ির তানরখ : ..................................................

আর্বদিকারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনধিালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযােী তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্যাগ্য।
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পনরনিষ্ট্-৮ : তথ্য সরবরার্হ অপারগতার দিাটিি (িরি ‘খ’)

িরি ‘খ’
[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনধিালা, ২০০৯ নবনধ-৫ িষ্ট্ব্য ]

তথ্য সরবরার্হ অপারগতার দিাটিি
আর্বদি পর্ত্রর সূত্র িম্বর

:

তানরখ : .........................................

প্রনত
আর্বদিকারীর িাি : ..............................................................
ঠিকািা

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

নবষে : তথ্য সরবরার্হ অপারগতা সম্পর্কে অবনহতকরণ।
নপ্রে ির্হাদে,
আপিার ........................................................তানরর্খর আর্বদর্ির নভনির্ত প্রানথ েত তথ্য নির্নাক্ত কারর্ণ সরবরাহ
করা সম্ভব হইল িা, যথা :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
দানেত্বপ্রাপ্ত কিেকতোর িাি :
পদবী :
দাপ্তনরক সীল :
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পনরনিষ্ট্-৯ : আপীল আর্বদি িরি (িরি ‘গ’)

িরি ‘গ’

আপীল আর্বদি
[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনধিালার নবনধ-৬ িষ্ট্ব্য ]
বরাবর
..................................................................,
..................................................................(িাি ও পদবী)
ও
আপীল কর্তেপক্ষ,
...........................................(দপ্তর্রর িাি ও ঠিকািা)

১। আপীলকারীর িাি ও ঠিকািা
(দযাগার্যার্গর সহজ িাধ্যিসহ)
২। আপীর্লর তানরখ

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

৩। দয আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা হইোর্ছ উহার : ..........................................................................
কনপ (যনদ থার্ক)
৪। যাহার আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা হইোর্ছ : ............................................................................
তাহার িািসহ আর্দর্ির নববরণ (যনদ থার্ক)
৫। আপীর্লর সংনক্ষপ্ত নববরণ

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

৬। আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংনক্ষপ্ত নববরণ) : ...................................................................
৭। প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নভনি

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

৮। আপীলকারী কর্তেক প্রতযেি

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

৯। অন্য দকাি তথ্য যাহা আপীল কর্তেপর্ক্ষর সম্মুর্খ : ............................................................................
উপস্থাপর্ির জন্য আপীলকারী ইো দপাষণ কর্রি

আর্বদর্ির তানরখ : ..................................................
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আর্বদিকারীর স্বাক্ষর

পনরনিষ্ট্-১০ : তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নি এবং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নি (িরি ‘ঘ’)

িরি ‘ঘ’
[ নবনধ ৮ িষ্ট্ব্য ]
তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নি এবং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নি
তথ্য সরবরার্হর দক্ষর্ত্র নিন দটনবর্লর কলাি (২) এ উনিনখত তর্থ্যর জন্য উহার নবপরীর্ত কলাি (৩) এ উনিনখত
হার্র দক্ষত্রিত তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নি এবং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্যাগ্য হইর্ব, যথা :দটনবল
ক্রনিক
িং

তর্থ্যর নববরণ

তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নি/তর্থ্যর মূল্য

(২)

(৩)

(১)

নলনখত দকাি ড্কুর্ির্ন্টর কনপ
১।

এ-৪ ও এ-৩ িার্পর কাগর্জর দক্ষর্ত্র প্রনত
পৃিা ২ (দুই) টাকা হার্র এবং তদূর্ধ্ে
সাইর্জর কাগর্জর দক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য।

সরবরার্হর জন্য (ম্যাপ, িক্িা, ছনব,
কনম্পউটার নপ্রন্টসহ)
নড্স্ক, নসনড্ ইতযানদর্ত তথ্য সরবরার্হর
দক্ষর্ত্র

২।

(১) আর্বদিকারী কর্তেক নড্স্ক, নসনড্
ইতযানদ সরবরার্হর দক্ষর্ত্র নবিা মূর্ল্য;
(২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তেক নড্স্ক, নসনড্
ইতযানদ সরবরার্হর দক্ষর্ত্র উহার প্রকৃত
মূল্য।

৩।

দকাি আইি বা সরকানর নবধাি বা
নির্দ েিিা অনুযােী কাউর্ক সরবরাহকৃত

নবিামূর্ল্য।

তর্থ্যর দক্ষর্ত্র
৪।

প্রকািিাে নিধ োনরত মূল্য।

মূর্ল্যর নবনিির্ে নবক্রের্যাগ্য
প্রকািিার
দক্ষর্ত্র
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পনরনিষ্ট্-১১ : তথ্য কনিির্ি অনভর্যাগ দার্ের্রর নিধ োরণ িরি (িরি ‘ক’)

িরি ‘ক’

অনভর্যাগ দার্ের্রর িরি
[তথ্য অনধকার (অনভর্যাগ দার্ের ও নিষ্পনি সংক্রান্ত) প্রনবধািিালার প্রনবধাি-৩ (১) িষ্ট্ব্য]
বরাবর
প্রধাি তথ্য কনিিিার
তথ্য কনিিি
এি-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসনিক এলাকা
দির্রবাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭।
অনভর্যাগ িং ...............................................................................................................।
১। অনভর্যাগকারীর িাি ও ঠিকািা
(দযাগার্যার্গর সহজ িাধ্যিসহ)

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

২। অনভর্যাগ দানখর্লর তানরখ

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

৩। যাহার নবরুর্দ্ধ অনভর্যাগ করা হইোর্ছ
তাহার িাি ও ঠিকািা
৪। অনভর্যার্গর সংনক্ষপ্ত নববরণ
(প্রর্োজর্ি আলাদা কাগজ সনন্নর্বি করা যাইর্ব)

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

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যনদ দকাি আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ : ......................................................................
অনভর্যাগ আিেি করা হে দসই দক্ষর্ত্র উহার কনপ
সংযুক্ত কনরর্ত হইর্ব)
৬। প্রানথ েত প্রনতকার ও উহার দযৌনক্তকতা
৭। অনভর্যাগ উনিনখত বক্তর্ব্যর সিথ ের্ি প্রর্োজিীে
কাগজ পর্ত্রর বণ েিা (কনপ সংযুক্ত কনরর্ত হইর্ব)

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

সতযপাঠ
আনি/আিরা এই ির্িে হলিপূব েক দঘাষণা কনরর্তনছ দয, এই অনভর্যার্গ বনণ েত অনভর্যাগসমূহ আিার জ্ঞাি ও নবশ্বাস ির্ত সতয।
(সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর)
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