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উপক্রমদ কো
‘উন্নয়ননর গণতন্ত্র, শেখ হাবসনার মূলমন্ত্র’ এই দেশননক সামনন শরনখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনা শ াবিত
‘রূপকল্প ২০২১’ ও ‘রূপকল্প ২০৪১’ িাস্তিায়ননর জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রনকৌেল
অবধদপ্তর, জনস্বাস্থয প্রনকৌেল অবধদপ্তর, পাবন সরিরাহ কর্তপ
শ ক্ষসমূহ, বসটি কনপশানরেন ও শপৌরসভাসমূহ, শজলা পবরিদ,
উপনজলা পবরিদ, ইউবনয়ন পবরিদ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনবিটিউট, জন্ম ও মৃত্যয বনিন্ধন কার্ শালয়সহ সকল স্থানীয়
সরকার প্রবতষ্ঠান বনরলস কাজ কনর র্ানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ াবিত ‘আমার গ্রাম, আমার েহর’ ধারণানক িাস্তিায়ননর
লনক্ষয এ বিভাগ স্থানীয় সরকার ব্যিস্থা েবিোলীকরনণর মাধ্যনম র্তণমূল পর্ শানয় আর্ শ-সামাবজক ও অিকাঠানমাগত
উন্নয়ন কার্ শক্রম িাস্তিায়ন ও জনগনণর জীিনর্াত্রার মান উন্নয়নন কাজ করনে।
গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিণশর সাংদবধোণির অনুনেদ নং ৩৯ অনুর্ায়ী দিন্তো ও দবণবণকর স্বোধীিতো এিং িাক্স্বাধীনতা িোগদরণকর অন্যতম মমৌদলক অদধকোর দিণসণব স্বীকৃত, র্ার অদবণেদ্য অাংশ হনলা তথ্য প্রোদির অদধকোর।
জিগণ র দিন্তো, দবণবক ও বোক স্বোধীিতোর অদধকোর প্রদতষ্ঠো, প্রজাতনন্ত্রর সকল ক্ষমতার মাবলক জিগণ র ক্ষমতোয়ণি
স্বেতো ও জবোবদিদি প্রদতষ্ঠো, দুিীদতর বিরুনে ‘বজনরা টলানরন্স’ নীবত িাস্তিায়ন, সণব েোপদর সুশোসি প্রদতষ্ঠোর লনক্ষয ‘তথ্য
অদধকোর আইি, ২০০৯’ প্র য়ি করো িণয়ণে। এ আইনটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ শ এিং এর ফলাফল অননক সুদূরপ্রসারী, র্া
িাস্তিায়নন স্থানীয় সরকার বিভাগ দৃঢ় প্রবতজ্ঞ।
সমানজর সি শস্তনর সুোসন বনবিতকরনণ স্বেতা ও জিািবদবহ বনবিত করা প্রনয়াজন। আর স্বেতা ও
জিািবদবহ বনবিতকরনণ তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ িাস্তিায়ন গুরুত্বপূণ শ ভূবমকা পালন করনি িনল আবম মনন কবর।
তনথ্যর অিাধ প্রিাহ ও জনগনণর তনথ্যর অবধকার বনবিতকরনণ এ আইননর ধোরো ১০ এর অধীণি এ বিভানগ ইনতামনধ্য
দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কমশকতশা ও বিকল্প দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কমশকতশা বননয়াগ করা হনয়নে। স্বপ্রনণাবদত তথ্য প্রকাে নাগবরনকর তথ্য
অবধকার প্রবতষ্ঠার অন্যতম কার্ শকর পন্থা বহনসনি বিনিচনায় বননয় স্থানীয় সরকার বিভাগ ‘স্বপ্রনণাবদত তথ্য প্রকাে
বননদ শবেকা, ২০১৯’ প্রণয়ন কনরনে। এ বননদ শবেকা সকল নাগবরক ও তথ্য ব্যিহারকারীর বনকট তথ্য প্রদাননর শক্ষত্র বিস্তৃত
করনি এিং স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূনহর সাবি শক কার্ শক্রনম স্বেতা ও জিািবদবহ বৃবেনত
সহায়ক ভূবমকা পালন করনি িনল দৃঢ়ভানি বিশ্বাস কবর।
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১. স্বপ্রনণাবদত তথ্য প্রকাে বননদ শবেকার পটভূবম এিং প্রনয়াজনীয়তা
১.১. স্থানীয় সরকার দবভোণগর পটভূদম
সরকার প্রোসন ও উন্নয়ন কমশকানে বনি শাবচত প্রবতবনবধনদর সবক্রয় অংেগ্রহনণর মাধ্যনম বিবভন্ন পর্ শানয় েবিোলী
স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠান প্রবতষ্ঠার জন্য প্রবতশ্রুবতিে। স্থানীয় সরকার বিভাগ দাবরদ্র বিনমাচননর জন্য এিং গ্রামীণ
জনগনণর জীিননক আরও মানসম্মত, সুসংগঠিত ও অর্ শপূণ শ করার জন্য র্তণমূল পর্ শায় পর্ শন্ত বিবভন্ন উন্নয়ন ও শসিাবভবিক কার্ শক্রম িাস্তিায়ন করনে। এই বিভানগর আওতাধীন ইউবনয়ন পবরিদ, উপনজলা পবরিদ, শজলা পবরিদ,
শপৌরসভা ও বসটি কনপশানরেনসমূহ স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠান বহনসনি এিং স্থানীয় সরকার প্রনকৌেল অবধদপ্তর
(এলবজইবি), জনস্বাস্থয প্রনকৌেল অবধদপ্তর (বিবপএইচই), সকল ওয়াসা এিং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনবিটিউট
(এনআইএলবজ) এ লনক্ষয কাজ কনর র্ানে। এ সকল দপ্তর/সংস্থাসমূনহর মাধ্যনম সম্পদ সুসংহতকরণ, গ্রামীণ ও নগর
অিকাঠানমা উন্নয়ন (রাস্তা- াট, িক্স কালভাট শ বনমশাণ, শসত্য, িাজার সুবিধা সম্প্রসারণ), বনরাপদ ও সুনপয় পানীয় জল
সরিরাহ, িজশয ব্যিস্থাপনা ও সারা শদনে স্বাস্থযসম্মত স্যাবননটেন বনবিত করনে। এ বিভাগ স্থানীয় পর্ শানয় উন্নয়ন প্রকনল্পর
পবরকল্পনা ও িাস্তিায়ন, স্থানীয় সরকার বিিনয় জবরপ/গনিিণা পবরচালনা এিং বনি শাবচত প্রবতবনবধনদর জ্ঞান ও দক্ষতা
বৃবের লনক্ষয প্রবেক্ষণ কমশসূবচ পবরচালনা করনে। এোড়া দাবরদ্রয বিনমাচন, মানি সম্পদ উন্নয়ন ও কমশসংস্থান সৃবির
মাধ্যনম আর্ শ-সামাবজক উন্নয়নন সরাসবর ও পনরাক্ষভানি জাতীয় পর্ শানয় অিদান রাখনে।
স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানগুবলর মনধ্য তানদর দক্ষতা, জিািবদবহ ও স্বেতা বৃবের জন্য একটি কমশক্ষমতা মূল্যায়ন
ব্যিস্থা চালু করা হনয়নে। কমশক্ষমতা মূল্যায়ন ফলাফনলর উপর বভবি কনর স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠাননর জন্য অবতবরি
িরাদ্দ এিং পুরস্কার প্রদাননর উনযাগ গ্রহণ করা হনয়নে। সামাবজক-অর্ শননবতক অিস্থার উন্নয়নন এিং দাবরদ্রয বনরসননর
জন্য সরকাবর কমশসূবচর একটি অংে বহনসনি স্থানীয় সরকার প্রনকৌেল অবধদপ্তর (এলবজইবি) গ্রামাঞ্চনল এিং েহনর
উভয় এলাকায় অিকাঠানমা উন্নয়ননর জন্য বিবভন্ন প্রকল্প িাস্তিায়ন করনে। এোড়া, বনরাপদ পাবন সরিরাহ ও িজশয
ব্যিস্থাপনা বনবিতকরনণ ওয়াসাসমূহ, েতভাগ স্যাবননটেন বনবিতকরনণর জন্য জনস্বাস্থয প্রনকৌেল অবধদপ্তর
(বিবপএইচই), নগর ও শপৌর এলাকার সাবি শক উন্নয়নন বসটি কনপশানরেন ও শপৌরসভাসমূহ ব্যাপক উন্নয়ন কার্ শক্রম
িাস্তিায়ন করনে। এোড়া স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহ (নজলা পবরিদ, উপনজলা পবরিদ ও ইউবনয়ন পবরিদ) স্ব-স্ব
এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন করনে। জনপ্রবতবনবধ ও কমশকতশা-কমশচারীনদর দক্ষতা বৃবের জন্য জাতীয় স্থানীয়
সরকার ইনবিটিউট (এনআইএলবজ) গুরুত্বপূণ শ ভূবমকা পালন করনে।
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১. ২ ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০১৯’ প্র য়ণির ম ৌদিকতো/উণেশ্য
গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর জিগণ র জোিোর অদধকোর প্রদতষ্ঠোর মোধ্যণম সরকোদর ও মবসরকোদর সাংগঠণির
স্বেতো ও জবোবদিদি বৃদদ্ধ, দুিীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো, জিগণ র দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোধীিতোর সোাংদবধোদিক
অদধকোর প্রদতষ্ঠো, সণব েোপদর জিগণ র ক্ষমতোয়ণির লণক্ষে তথ্য-অদধকোর দিদিত করণত গত ২৯ মোি ে ২০০৯ তোদরণখ
‘তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯’ পোস কণরণে। আইণির কো েকর বোিবোয়ণির জন্য ইণতোমণধ্য ‘তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি
সাংক্রোন্ত) দবদধমোলো, ২০০৯’ এবাং তথ্য অদধকোর সাংক্রোন্ত দতিটি প্রদবধোিমোলোও প্র ীত িণয়ণে।
তথ্য অদধকোর গ তোদন্ত্রক ব্যবস্থোণক আণরো সুসাংিত করোর অন্যতম শতে। স্থোিীয় সরকোর দবভোগ ও এর আওতোধীি
িির/সাংস্থোর তথ্য জিগণ র কোণে উন্মুি িণল এ দবভোণগর কো েক্রম সম্পণকে স্বে ধোর ো ততদর িণব এবাং দবদভন্ন
উন্নয়িমূলক প্রকল্প ও কমেসূদি সম্পণকে জিগণ র সণেি ও অদবশ্বোস দূর িণব। এণত এ দবভোণগর কার্ শক্রনমর স্বেতো এবাং
জিগণ র কোণে সকল কোণজর জবোবদিদি প্রদতদষ্ঠত িণব।
অবোধ তথ্য প্রবোণির মোধ্যণম বোাংলোণিণশর সোদব েক উন্নয়ি কার্ শক্রম আজ বিশ্বিাসীর কানে এক শরালমনিল বহনসনি
আত্মপ্রকাে কনরনে। জিগণ র জন্য অবোধ তথ্যপ্রবোি দিদিত করোর ম িীদত সরকোর গ্রি কণরণে, তোর সণে
সাংগদতপূ েভোণব সরকোণরর গুরুত্বপূ ে দবভোগ দিণসণব স্থোিীয় সরকোর দবভোগ অবোধ তথ্যপ্রবোণির িি েো দিদিত করণত
বদ্ধপদরকর। এ দবভোগ এবাং অধীিি/আওতোধীি িির/সাংস্থোয় অবোধ তথ্যপ্রবোণির িি েোর মক্ষণে ম ি মকোণিো প্রদতবন্ধকতো
সৃদষ্ট িো িয়, মসজন্য একটি ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০১৯’ প্র য়ি আবশ্যক বণল মণি করণে স্থোিীয় সরকোর
দবভোগ। মস লণক্ষে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯, তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধমোলো ২০০৯ ও তথ্য অদধকোর
সাংক্রোন্ত প্রদবধোিমোলোসমূণির আণলোণক এই ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০১৯’ প্র য়ি করো িণয়ণে।

১.৩ দিণি েদশকোর দশণরোিোম
এই দিণি েদশকো স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০১৯’ িোণম অদভদিত িণব।

২. দিণি েদশকোর দভদি
২.১. প্র য়িকোরী কর্তপে ক্ষ : স্থোিীয় সরকোর দবভোগ, গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর।
২.২. অনুণমোিিকোরী কর্তপে ক্ষ : দসদিয়র সদিব/সদিব, স্থোিীয় সরকোর দবভোগ।
২.৩. অনুণমোিণির তোদরখ : ...... মসণেম্বর, ২০১৯।
২.৪. দিণি েদশকো কো েকণরর তোদরখ : ..... মসণেম্বর, ২০১৯ (অনুণমোিণির তোদরখ মেণক)
২.৫. িীদতমোলোর প্রণ োজেতো : দিণি েদশকোটি স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এর অধীিি/আওতোধীি সকল িির/সাংস্থোর
জন্য প্রণ োজে িণব।

৩. সাংজ্ঞোসমূি : দবষয় বো প্রসণের পদরপন্থী মকোণিো দকছু িো েোকণল এ দিণি েদশকোয়:৩.১ তথ্য : ‘‘তথ্য’’ অে ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ২(ি) মত উদিদখত তথ্যোদি বুঝোণব।
৩.২ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো : ‘‘িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো’’ অে ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ১০ এর অধীি দিযুি
কমেকতেো।
৩.৩ দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো : িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর অনুপদস্থদতণত সাংদিষ্ট িোদয়ত্ব পোলণির জন্য দিযুি কমেকতেো;
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৩.৪ ‘‘তথ্য প্রিোি ইউদিট’’ অে ে স্থোিীয় সরকোর প্রণকৌশল অদধিির, জিস্বোস্থে প্রণকৌশল অদধিির, সকল ওয়োসো, সকল
দসটি কণপেোণরশি, সকল মজলো পদরষি, সকল মপৌরসভো, সকল উপণজলো পদরষি, সকল ইউদিয়ি পদরষি এবাং স্থোিীয়
সরকোর দবভোণগর আওতোধীি িির/সাংস্থোসমূণির দবভোগীয়, মজলো ও উপণজলো কো েোলয়সমূি।
৩.৫ ‘‘আপীল কর্তপে ক্ষ’’: তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ২(ক) অনু োয়ী স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর দসদিয়র
সদিব/সদিব।
৩.৬ ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অে ে তথ্য প্রোদির জন্য অনুণরোধকোরী বো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তপে ক্ষ ব্যতীত অনুণরোধকৃত তণথ্যর সণে
জদিত অন্য মকোি পক্ষ।
৩.৭ ‘‘তথ্য কদমশি’’ অে ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ১১-এর অধীি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদমশি।
৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বলণত ‘‘তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯’’ বুঝোণব।
৩.৯ ‘‘তঅদব, ২০০৯’’ বলণত ‘‘তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোমত্ম) দবদধমোলো, ২০০৯’’ বুঝোণব।
৩.১০ ‘‘কমেকতেো’’ অণে ে কমেিোরীও অন্তভূশি িণব।
৩.১১ ‘‘তথ্য অদধকোর’’ অে ে মকোণিো কর্তপে ণক্ষর দিকট িইণত তথ্য প্রোদির অদধকোর।
৩.১২ ‘‘আণবিি ফরম’’ অে ে তঅদব, ২০০৯-এর তফদসণল দিধ েোদরত আণবিণির ফরণমট- ফরম ‘ক’ বুঝোণব।
৩.১৩ ‘‘আপীল ফরম’’ অে ে তঅদব, ২০০৯-এর তফদসণল দিধ েোদরত আদপল আণবিণির ফরণমট- ফরম ‘গ’ বুঝোণব।
৩.১৪ পদরদশষ্ট’’ অে ে এই দিণি েদশকোর সণে সাংযুি পদরদশষ্ট।

৪. তণথ্যর ধরি এবাং ধরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পদ্ধদত
স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এর আওতোধীি ও অধীিস্থ ইউদিটসমূণির সমুিয় তথ্য দিম্নবদ েত ০৩ (বতন)টি
মেদ ণত ভোগ করো িণব এবাং দিধ েোদরত দবধোি অনুসোণর তো প্রকোশ ও প্রিোি করো িণব।
ক. স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণ োগ্য তথ্য
খ. িোদিিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তথ্য
গ. প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূলক িয় এমি তথ্য

৪.১ স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণ োগ্য তথ্য
৪.১.১ এই ধরণির তথ্য স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এর আওতোধীি িির/সাংস্থোসমূি স্বপ্রণ োদিত িণয় মিোটিশণবোর্,ে
ওণয়বসোইট, ব্রদশওর, মুদিত বই বো প্রদতণবিি, দবলণবোর্ ে, সোইি মবোর্ ে, দিকোর, মপোিোর, বুকণলট, দলফণলট, দিউজ
মলটোর, পদেকোয় দবজ্ঞদির মোধ্যণম প্রিোর োসি অন্যোন্য গ্রি ণ োগ্য মোধ্যণম প্রকোশ ও প্রিোর করণব।
৪.১.২ এই ধরণির তথ্য মিণয় মকোি িোগদরক আণবিি করণল তখি তো িোদিিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তথ্য দিণসণব
দবণবদিত িণব এবাং িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিধ েোদরত পন্থোয় আণবিিকোরীণক তো প্রিোি করণবি।
৪.১.৩ স্থোিীয় সরকোর দবভোগ প্রদত বের একটি বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোশ করণব। বোদষ েক প্রদতণবিণি তথ্য অদধকোর
আইি, ২০০৯ এর ধোরো ৬(৩) এ উদিদখত তথ্যসমূি সাংণ োজি করণব।
৪.১.৪ স্থোিীয় সরকোর দবভোগ স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণ োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণব এবাং এই দিণি েদশকোর
পদরদশণষ্ট ও স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর ওণয়বসোইট (www.lgd.gov.bd)-এ প্রকোশ ও প্রিোর করণব।
৪.১.৫ প্রদত ০৪ (চার) মোস অন্তর দকাংবো প্রণয়োজণির দিদরণখ এই তোদলকো িোলিোগোি করো িণব।

৪.২. িোদিিোর দভদিণত প্রকোশণ োগ্য তথ্য
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৪.২.১ এই ধরণির তথ্য মকোি িোগদরণকর আণবিণির মপ্রদক্ষণত এই দিণি েদশকোর ১০ ও ১১ অনুশেনদ বদ েত পদ্ধদত অনুসর
কণর প্রিোি করণত িণব।
৪.২.২ স্থোিীয় সরকোর দবভোগ িোদিিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণব এবাং এই দিণি েদশকোর
পদরদশণষ্ট (পবরবেি-২) ও স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রিোর করণব।
৪.২.৩ প্রদত ০৪ (চার) মোস অন্তর এ তোদলকো িোলিোগোি করো িণব।

৪.৩. প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য
এই দিণি েদশকোর অন্যোন্য অনুণেণি ো দকছুই েোকুক িো মকি স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এর আওতোধীি ও অধীিস্থ
ইউদিটসমূি দিণম্নোি তথ্যসমূি প্রিোি বো প্রকোশ বো প্রিোর করণত বোধ্য েোকণব িো (তঅআ, ২০০৯ এর ৭ ধারায় িবণ শত
তথ্যসমূহ):
(ক) শকান তথ্য প্রকানের ফনল িাংলানদনের বনরাপিা, অখেতা ও সাি শনভৌমনত্বর প্রবত হুমবক হনত পানর এরূপ তথ্য;
(খ) পররাষ্ট্রনীবতর শকান বিিয় র্ার দ্বারা বিনদেী রানষ্ট্রর অর্িা আন্তজশাবতক শকান সংস্থা িা আঞ্চবলক শকান শজাট িা
সংগঠননর সানর্ বিযমান সম্পকশ ক্ষুন্ন হনত পানর এরূপ তথ্য;
(গ) শকান বিনদেী সরকানরর বনকট হনত প্রাপ্ত শকান শগাপনীয় তথ্য;
( ) শকান তথ্য প্রকানের ফনল শকান র্ততীয় পনক্ষর বুবেবৃবিক সম্পনদর অবধকার ক্ষবতগ্রস্ত হনত পানর এরূপ িাবণবজযক
িা ব্যিসাবয়ক অন্তবন শবহত শগাপনীয়তা বিিয়ক, কবপরাইট িা বুবেবৃবিক সম্পদ সম্পবকশত তথ্য;
(ঙ) শকান তথ্য প্রকানের ফনল শকান বিনেি ব্যবি িা সংস্থানক লাভিান িা ক্ষবতগ্রস্ত করনত পানর এরূপ বনননাি তথ্য;
(অ) আয়কর, শুল্ক, ভযাট ও আিগারী আইন, িানজট িা করহার পবরিতশন সংক্রান্ত শকান আগাম তথ্য;
(আ) মুদ্রার বিবনময় ও সুনদর হার পবরিতশনজবনত শকান আগাম তথ্য;
(ই) ব্যাংকসহ আবর্ শক প্রবতষ্ঠানসমূনহর পবরচালনা ও তদারবক সংক্রান্ত শকান আগাম তথ্য;
(চ) শকান তথ্য প্রকানের ফনল প্রচবলত আইননর প্রনয়াগ িাধাগ্রস্ত হনত পানর িা অপরাধ বৃবে শপনত পানর এরূপ তথ্য;
(ে) শকান তথ্য প্রকানের ফনল জনগনণর বনরাপিা বিবিত হনত পানর িা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্র্ ব্যাহত
হনত পানর এরূপ তথ্য;
(জ) শকান তথ্য প্রকানের ফনল মকোি ব্যদির ব্যদিগত জীবণির মগোপিীয়তো ক্ষুণ্ণ িণত পোণর এরূপ তথ্য;
(ঝ) শকান তথ্য প্রকানের ফনল শকান ব্যবির জীিন িা োরীবরক বনরাপিা বিপদাপন্ন হনত পানর এরূপ তথ্য;
(ঞ) আইন প্রনয়াগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য শকান ব্যবি কর্তক
শ শগাপনন প্রদি শকান তথ্য;
(ট) আদালনত বিচারাধীন শকান বিিয় এিং র্া প্রকানে আদালত িা ট্রাইবুযনানলর বননিধাজ্ঞা রনয়নে অর্িা র্ার প্রকাে
আদালত অিমাননার োবমল এরূপ তথ্য;
(ঠ) তিন্তোধীি মকোি দবষয় োর প্রকোশ তিন্ত কোণজ দবঘ্ন ঘটোণত পোণর এরূপ তথ্য;
(ি) মকোি অপরানধর তদন্ত প্রবক্রয়া এিং অপরাধীর শগ্রফতার ও োবস্তনক প্রভাবিত করনত পানর এরূপ তথ্য;
(ঢ) আইন অনুসানর শকিল একটি বনবদ শি সমনয়র জন্য প্রকানের িাধ্যিাধকতা রনয়নে এরূপ তথ্য;
(ণ) শকৌেলগত ও িাবণবজযক কারনণ শগাপন রাখা িাঞ্ছনীয় এরূপ কাবরগরী িা বিজ্ঞাবনক গনিিণালব্ধ শকান তথ্য;
(ত) শকান ক্রয় কো েক্রম সম্পূ ে িওয়োর পূণব ে বো এ দবষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রিণ র পূণব ে সাংদিষ্ট ক্রয় বো এর কো েক্রম সাংক্রোন্ত
মকোি তথ্য;
(র্) জোতীয় সাংসণির দবণশষ অদধকোর িোদির কোর িণত পোণর এরূপ তথ্য;
(দ) মকোি ব্যদির আইি দ্বোরো সাংরদক্ষত মগোপিীয় তথ্য;
(ধ) পরীক্ষোর প্রশ্নপে বো পরীক্ষোয় প্রিি িম্বর সম্পদকেত আগোম তথ্য;
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(ন) মবন্ত্রপবরিদ িা, শক্ষত্রমত, উপনদিা পবরিনদর বিঠনক উপস্থাপনীয় সার-সংনক্ষপসহ আনুিবিক দবললাবদ এিং
এরূপ বিঠনকর আনলাচনা ও বসোন্ত সংক্রান্ত শকান তথ্য।

৫. তথ্য সাংগ্রি, সাংরক্ষ ও ব্যবস্থোপিো :
৫.১ তথ্য সাংগ্রি : স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এর আওতোধীি সকল িির/সাংস্থোসমূি তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থোপিোর জন্য
তথ্য অদধকোর (তথ্য সাংরক্ষ ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবধোিমোলো, ২০১০ অনুসর করণব।
৫.২ তথ্য সাংরক্ষ ও ব্যবস্থোপিো : স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এর আওতোধীি সকল িির/সাংস্থোসমূি তথ্য সাংরক্ষম র
জন্য দিণম্নোি পদ্ধদত অনুসর করণব :
(১) িোগদরণকর তথ্য অদধকোর দিদিত করোর লণক্ষে স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এর োবতীয় তণথ্যর কেোটোলগ
এবাং ইিণর্ক্স প্রস্ত্িত কণর েো েভোণব সাংরক্ষ করণব।
(২) প্রণতেক কর্তপ
ে ক্ষ ম সকল তথ্য কদম্পউটোণর সাংরক্ষণ র উপযুি বণল মণি করণব মসসকল তথ্য
যুদিসাংগত সময়সীমোর মণধ্য কদম্পউটোণর সাংরক্ষ করণব এবাং তথ্য লোণভর সুদবধোণে ে সমগ্র মিণশ
মিটওয়োণকের মোধ্যণম তোর সাংণ োগ স্থোপি করণব।
(৩) তথ্য সাংরক্ষ ও ব্যবস্থোপিোর জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সাংরক্ষ ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবধোিমোলো, ২০১০
অনুসর করণব।

৫.৩ তণথ্যর ভোষো :
৫.৩.১ তণথ্যর মূল ভোষো িণব বোাংলো। তথ্য দি অন্য মকোি ভোষোয় উৎপন্ন িণয় েোণক তোিণল মসটি মসই ভোষোয় সাংরদক্ষত
িণব। িোিদরক প্রণয়োণজি তথ্য অনুবোি করো িণত পোণর।
৫.৩.২ তথ্য ম ভোষোয় সাংরদক্ষত েোকণব মসই ভোষোণতই আণবিিকোরীণক সরবরোি করো িণব। আণবিিকোরীর িোদিিোর
মপ্রদক্ষমত মকোি তথ্য অনুবোি করোর িোদয়ত্ব কর্তপ
ে ক্ষ বিি করণব িো।
৫.৪ তণথ্যর িোলিোগোিকর : স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এর আওতোধীি সকল িির/সাংস্থোসমূি প্রদতমোণস তথ্য
িোলিোগোি করণব।
৬. িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ
৬.১ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ১০(১) অনুসোণর স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এর অধীিস্থ প্রণতেক তথ্য প্রিোি
ইউদিণট একজি কণর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ করণব।
৬.২ পরবতীণত স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এর অধীণি মকোি কো েোলয়/ইউদিট প্রদতদষ্ঠত িণল তথ্য অবধকার আইন ২০০৯এর ধোরো ১০(৩) অনুসোণর উিরূপ ইউদিট/ইউদিটসমূণি প্রদতদষ্ঠত িওয়োর ৬০ (িাট) দিণির মণধ্য িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো
দিণয়োগ করণত িণব।
৬.৩ প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি, িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ মিণবি এবাং দিণয়োগকৃত প্রণতেক িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেোর িোম, পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে মক্ষণে ফেোক্স িম্বর ও ই-ণমইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির পরবতী ১৫ (পণির)
দিণির মণধ্য দিধ েোদরত ফরণমণট (তথ্য কদমশি কর্তক
ে দিধ েোদরত ফরণমট) দলদখতভোণব তথ্য কদমশণি মপ্রর করণবি
এবাং মন্ত্র োলয় ও উি ইউদিণটর আদপল কর্তপ
ে ণক্ষর কোণে অনুদলদপ মপ্রর করণবি।
৬.৪ তঅআ ২০০৯-এর অধীি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি মকোি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো অন্য ম মকোি কমেকতেোর সিোয়তো
িোইণত পোরণবি এবাং মকোি কমেকতেোর কোে মেণক এরূপ সিোয়তো িোওয়ো িণল দতদি উি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোণক
প্রণয়োজিীয় সিোয়তো প্রিোি করণত বোধ্য েোকণবি।
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৬.৫ মকোি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি অন্য মকোি কমেকতেোর সিোয়তো িোইণল এবাং এরূপ সিোয়তো
প্রিোণি ব্যে েতোর জন্য তঅআ ২০০৯-এর মকোি দবধোি লাংদঘত িণল এই আইণির অধীি িোয়-িোদয়ত্ব দিধ েোরণ র মক্ষণে
উি অন্য কমেকতেোও িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো বণল গণ্য িণবি।
৬.৬ স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম, পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে মক্ষণে ফেোক্স িম্বর ও ই-ণমইল
ঠিকোিো তোর কো েোলণয়র প্রকোশ্য স্থোণি সিণজ দৃদষ্টণগোির িয় এমিভোণব প্রিশেণির ব্যবস্থো করণব এবাং ওণয়বসোইণট প্রকোশ
করণব।
৬.৭ তথ্য অবমুিকর িীদতমোলোর পদরদশণষ্ট এই িীদতমোলো প্রণ োজে এমি সকল ইউদিণটর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম,
পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে মক্ষণে ফেোক্স িম্বর ও ই-ণমইল ঠিকোিোসি তোদলকো প্রকোশ করো িণব। মকোি িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেো পদরবতেি িণল িতুি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োণগর ৫ (পাঁচ) দিণির মণধ্য তোদলকো িোলিোগোি করো িণব।
তোদলকো কর্তপে ণক্ষর ওণয়বসোইণট প্রকোশ করো িণব।

৭. িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোদয়ত্ব ও কমেপদরদধ
৭.১ তণথ্যর জন্য কোণরো আণবিণির মপ্রদক্ষণত িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো :
অ) আণবিি গ্রি ও তথ্য অবধকার বিবধমালা, ২০০৯ দবদধ-৩ অনুসোণর আণবিিপে গ্রিণ র প্রোদি স্বীকোর
করণবি;
আ) অনুণরোধকৃত তথ্য তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯, ধোরো-৯ ও তঅদব ২০০৯ দবদধ-৪ অনুসোণর েো েভোণব
সরবরোি করণবি;
ই) তথ্য প্রিোণি অপোরগতোর শক্ষনত্র তঅআ ২০০৯, ধোরো-৯(৩) ও তঅদব ২০০৯ দবদধ-৫ অনুসোণর েো েভোণব
অপোরগতো প্রকোশ করণবি। অপোরগতোর কোর তঅআ ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ ে িণত িণব;
ঈ) মকোি অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর দিকট সরবরোণির জন্য মজুি েোকণল দতদি তঅআ, ২০০৯,
ধোরো-৯(৬)(৭) ও তঅদব, ২০০৯ দবদধ-৮ অনুসোণর উি তণথ্যর যুদিসাংগত মূল্য দিধ েোর করণবি এবাং
উি মূল্য অিদধক ৫ (পাঁি) কো ে দিবণসর মণধ্য পদরণশোধ করোর জন্য অনুণরোধকোরীণক অবদিত করণবি;
উ) মকোি অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণে র্ততীয় পণক্ষর সাংদিষ্টতো েোকণল িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো তঅআ, ২০০৯,
ধোরো-৯(৮) অনুসোণর ব্যবস্থো গ্রি করণবি;
৭.২ তঅআ, ২০০৯-এর তফদসণল দিধ েোদরত আণবিণির ফরণমট/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষ ও মকোি িোগদরণকর িোদিিোর
মপ্রদক্ষণত সরবরোি;
৭.৩ আণবিি ফরম পূরণ সক্ষম িয়, এমি আণবিিকোরীণক আণবিি ফরম পূরণ সিোয়তো;
৭.৪ মকোি িোগদরণকর িোদিিোর মপ্রদক্ষণত তোণক আদপল কর্তপে ক্ষ দিধ েোরণ সিোয়তো;
৭.৫ সঠিক কর্তপে ক্ষ দিধ েোরণ ভুল কণরণে, এমি আণবিিকোরীণক সঠিক কর্তপে ক্ষ দিধ েোরণ সিোয়তো;
৭.৬ মকোি শোরীদরক প্রদতবন্ধী ব্যদির তথ্য প্রোদি দিদিত করণত িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো তোণক উপযুি পদ্ধদতণত তথ্য
মপণত সিোয়তো করণবি। এণক্ষণে িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো উপযুি অন্য মকোি ব্যদির সিোয়তো গ্রি করণত পোরণবি;
৭.৭ তথ্য সাংরক্ষ , ব্যবস্থোপিো ও স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ তঅআ ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ েভোণব িণে দক িো তো
দিধ েোরণ কর্তপে ক্ষণক সিোয়তো প্রিোি;
৭.৮ তঅআ, ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ েভোণব বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোণশ সিোয়তো করো;
৭.৯ তণথ্যর জন্য প্রোি আণবিিপেসি এ-সাংক্রোমত্ম প্রণয়োজিীয় তথ্য সাংরক্ষ , আণবিিকোরীর ম োগোণ োণগর দবসত্মোদরত
তথ্য সাংরক্ষ , তথ্য অবমুিকর সাংক্রোমত্ম প্রদতণবিি সাংকদলত করো, তথ্য মূল্য আিোয়, দিসোব রক্ষ ও সরকোদর
মকোষোগোণর জমোকর এবাং কর্তপ
ে ক্ষ বো তথ্য কদমশণির িোদিিোর মপ্রদক্ষণত এ সাংক্রোমত্ম তথ্য সরবরোি করো; ইতেোদি।
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৮. দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ
৮.১ বিলী বো অন্য মকোি কোরণ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলণির জন্য স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং
এর অধীিস্থ সকল িির/ সাংস্থোয় একজি কণর দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ করণত িণব। িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর
অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলিকোলীি আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণসণব দবণবদিত িণবি।
৮.২ িতুি প্রদতদষ্ঠত ইউদিটসমূণি প্রদতদষ্ঠত িওয়োর ৬০ দিণির মণধ্য িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর পোশোপোদশ দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেো দিণয়োগ করণত িণব।
৮.৩ প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ মিণবি এবাং দিণয়োগকৃত প্রণতেণকর িোম,
পিবী, ঠিকোিো এবাং, প্রণ োজে মক্ষণে, ফেোক্স িম্বর ও ই-ণমইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ (পণির) দিণির মণধ্য দিধ েোদরত
ফরণমণট (তথ্য কদমশি কর্তক
ে দিধ েোদরত ফরণমট) দলদখতভোণব তথ্য কদমশণি মপ্রর করণবি এবাং মন্ত্র োলণয়র আদপল
কর্তপে ণক্ষর কোণে তোর অনুদলদপ মপ্রর করণব।
৮.৪ বিলী বো অন্য মকোি কোরণ এই পি শূন্য িণল, অদবলণম্ব িতুি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ করণত িণব।

৯. দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোদয়ত্ব ও কমেপদরদধ
ক) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর অনুপদস্থতকোলীি সমণয় ‘দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো’ ‘িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো’ দিণসণব
িোদয়ত্ব পোলি করণবি;
খ) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণসণব িোদয়ত্ব পোলিকোলীি সমণয় এ দিণি েদশকোর ৭ িম্বর অনুণেি-এ বদ েত ‘িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেোর িোদয়ত্ব ও কমেপদরদধ’ তাঁর জন্য প্রণ োজে িণব।

১০. তণথ্যর জন্য আণবিি, তথ্য প্রিোণির পদ্ধদত ও সময়সীমো
১০.১ মকোি ব্যদি তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রোদির জন্য সাংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর কোণে দিধ েোদরত ফরম ‘ক’
এর মোধ্যণম তথ্য মিণয় দলদখতভোণব বো ইণলক্ট্রদিক মোধ্যম বো ই-ণমইণল অনুণরোধ করণত পোরণবি।
১০.২ দিধ েোদরত ফরম সিজলভে িো িণল অনুণরোধকোরীর িোম, ঠিকোিো, প্রণ োজে মক্ষণে ফেোক্স িম্বর এবাং ই-ণমইল ঠিকোিো;
অনুণরোধকৃত তণথ্যর দিভুেল এবাং স্পষ্ট ব েিো এবাং মকোন্ পদ্ধদতণত তথ্য মপণত আগ্রিী তোর ব েিো উণিখ কণর সোিো
কোগণজ বো মক্ষেমত, ইণলক্ট্রদিক দমদর্য়ো বো ই-ণমইণলও তথ্য প্রোদির জন্য অনুণরোধ করো োণব।
১০.৩ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো তণথ্যর জন্য মকোি অনুণরোধ প্রোদির তোদরখ িণত অিদধক ২০ (দবশ) কো ে দিবণসর মণধ্য
অনুণরোধকৃত তথ্য সরবরোি করণবি।
১০.৪ উদিদখত উপ-অনুণেি (৩) এ োিো দকছুই েোকুক িো মকি, অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণে একোদধক তথ্য প্রিোি ইউদিট
বো কর্তপে ণক্ষর সাংদিষ্টতো েোকণল অিদধক ৩০ (দেশ) কো ে দিবণসর মণধ্য মসই অনুণরোধকৃত তথ্য সরবরোি করণত
িণব।
১০.৫ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দলদখতভোণব অেবো মক্ষেমত, ইণলক্ট্রদিক মোধ্যম বো ই-ণমইল এর মোধ্যণম আণবিি পে গ্রিণ র
প্রোদি স্বীকোর করণবি এবাং প্রোদি স্বীকোরপণে আণবিণির মরফোণরন্স িম্বর, আণবিিপে গ্রি কোরীর িোম, পিম েোিো
এবাং আণবিি গ্রিণ র তোদরখ উণিখ কণর স্বোক্ষর করণবি।
১০.৬ ইণলক্ট্রদিক বো ই-ণমইল এর মোধ্যণম আণবিি গ্রিণ র মক্ষণে কর্তপে ণক্ষর বরোবর আণবিি মপ্ররণ র তোদরখই (প্রোদি
সোণপণক্ষ) আণবিি গ্রিণ র তোদরখ দিণসণব গণ্য িণব।
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১০.৭ আণবিি পোওয়োর পর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো তথ্য প্রিোণির তোদরখ এবাং সময় উণিখপূব েক আণবিিকোরীণক মস
সম্পণকে অবদিত করণবি এবাং অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণে একোদধক তথ্য প্রিোি ইউদিট বো কর্তপে ণক্ষর সাংদিষ্টতো
েোকণল িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো মসই ইউদিট বো কর্তপে ক্ষণক এ সম্পণকে দলদখত মিোটিশ প্রিোি করণবি।
১০.৮ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো মকোি কোরণ অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোণি অপোরগ অেবো আাংদশক তথ্য সরবরোণি অপোরগ িণল
অপোরগতোর কোর উণিখ কণর আণবিি প্রোদির ১০ (িশ) কো ে দিবণসর মণধ্য তঅদব, ২০০৯-এর তফদসণল উদিদখত
ফরম-‘খ’ অনু োয়ী এতদদ্বষণয় আণবিিকোরীণক অবদিত করণবি।
১০.৯ উপ-অনুণেি (৩), (৪) বো (৫) এ উদিদখত সময়সীমোর মণধ্য তথ্য সরবরোি করণত মকোি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো ব্যে ে
িণল সাংদিষ্ট তথ্য প্রোদির অনুণরোধ প্রতেোখ্যোি করো িণয়ণে বণল গণ্য িণব।
১০.১০ অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোি করো িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর দিকট েো ে দবণবদিত িণল এবাং ম ণক্ষণে মসই তথ্য র্ততীয়
পক্ষ কর্তক
ে সরবরোি করো িণয়ণে দকাংবো মসই তণথ্য র্ততীয় পণক্ষর স্বোে ে জদিত রণয়ণে এবাং র্ততীয় পক্ষ তো
মগোপিীয় তথ্য দিণসণব গণ্য কণরণে মস মক্ষণে িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো এরূপ অনুণরোধ প্রোদির ৫ (পাঁি) কো ে দিবণসর
মণধ্য র্ততীয় পক্ষণক তোর দলদখত বো মমৌদখক মতোমত মিণয় মিোটিশ প্রিোি করণবি এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ মিোটিণশর
মপ্রদক্ষণত মকোি মতোমত প্রিোি করণল তো দবণবিিোয় দিণয় িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো অনুণরোধকোরীণক তথ্য প্রিোণির
দবষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রি করণবি।
১০.১১ মকোি ইদিয় প্রদতবন্ধী ব্যদিণক মকোি মরকর্ ে বো তোর অাংশদবণশষ জোিোণিোর প্রণয়োজি িণল সাংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেো মসই প্রদতবন্ধী ব্যদিণক তথ্য লোণভ সিোয়তো প্রিোি করণবি এবাং পদরিশেণির জন্য ম ধরণির সিণ োদগতো
প্রণয়োজি তো প্রিোি করোও এই সিোয়তোর অন্তভুেি বণল গণ্য িণব।
১০.১২ আইণির অধীি প্রিি তণথ্যর প্রদত পৃষ্ঠোয় ‘‘তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর অধীণি এই তথ্য সরবরোি করো
িণয়ণে’’ মণমে প্রতেয়ি করণত িণব এবাং তোণত প্রতেয়িকোরী কমেকতেোর িোম, পিবী, স্বোক্ষর ও িোিদরক সীল
েোকণব।
১১. তণথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পদরণশোধ :
১১.১ মকোি অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর দিকট সরবরোণির জন্য মজুি েোকণল দতদি তঅদব, ২০০৯-এর
তফদসণল উদিদখত ফরম-‘ঘ’ অনুসোণর মসই তণথ্যর মূল্য দিধ েোর করণবি এবাং অিদধক ৫ (পাঁি) কো ে দিবণসর
মণধ্য মসই অে ে িোলোি মকোর্ িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমো কণর মেজোরী িোলোণির কদপ তোর কোণে জমো
মিয়োর জন্য অনুণরোধকোরীণক দলদখতভোণব অবদিত করণবি; অেবো
১১.২ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো অনুণরোধকোরী কর্তক
ে পদরণশোদধত তণথ্যর মূল্য রদশণির মোধ্যণম গ্রি করণবি এবাং প্রোি অে ে
িোলোি মকোর্ িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ মেজোরী িোলোণির মোধ্যণম জমো মিণবি।
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১২. আদপল িোণয়র ও দিষ্পদি
১২.১. আপীল কর্তপে ক্ষ :
ক) িির/সাংস্থোর উপণজলো কমেকতেোর কো েোলয় তথ্য প্রিোিকোরী ইউদিট িণল তোর আদপল কর্তপে ক্ষ িণবি সাংদিষ্ট
িির/ সাংস্থোর মজলো কো েোলয়। একইভোণব মজলো কমেকতেোর কো েোলণয়র আদপল কর্তপ
ে ক্ষ িণবি সাংদিষ্ট িির/
সাংস্থোর দবভোগীয় কো েোলয় এবাং দবভোগীয় কমেকতেোর কো েোলণয়র আদপল কর্তপে ক্ষ;
খ) স্থোিীয় সরকোর দবভোগ তথ্য প্রিোি ইউদিট িণল তোর আদপল কর্তপে ক্ষও িণবি স্থোিীয় সরকোর দবভোগ সদিব।
১২.২. আদপল পদ্ধদত :
ক) মকোি ব্যদি এই িীদতমোলোর িীদত ১০-এর (৩), (৪) বো (৫)-এ দিধ েোদরত সময়সীমোর মণধ্য তথ্য লোণভ ব্যে ে িণল
দকাংবো িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর মকোি দসোনন্ত সাংক্ষুব্ধ িণল দকাংবো অদতদরি মূল্য ধো ে বো গ্রি করণল উি
সময়সীমো অদতক্রোন্ত িবোর, বো মক্ষেমত, দসদ্ধোন্ত লোণভর পরবতী ৩০ (দেশ) দিণির মণধ্য তঅদব, ২০০৯-এর
তফদসণল দিধ েোদরত ফরম-‘গ’ এর মোধ্যণম আপীল কর্তপে ণক্ষর কোণে আদপল করণত পোরণবি।
খ) আদপল কর্তপে ক্ষ দি এই মণমে সন্তুষ্ট িি ম , আদপলকোরী যুদিসাংগত কোরণ দিদি েষ্ট সময়সীমোর মণধ্য আদপল
িোণয়র করণত পোণরিদি, তোিণল দতদি উি সময়সীমো অদতবোদিত িওয়োর পরও আদপল আণবিি গ্রি করণত
পোরণবি।
১২.৩ আদপল দিষ্পদি :
(1) আদপল কর্তপে ক্ষ মকোি আদপশলর দবষণয় দসদ্ধোন্ত প্রিোণির পূণব ে দিণম্নোি পিণক্ষপ গ্রি করণবি, েো :(ক) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো এবাং এতদসংদিষ্ট অন্যোন্য কমেকতেোর শুিোিী গ্রি ;
(খ) আদপল আণবিণি উদিদখত সাংক্ষুব্ধতোর কোর ও প্রোদে েত প্রদতকোণরর যুদিসমূি দবণবিিো ;
(গ) প্রোদে েত তথ্য প্রিোণির সোণে একোদধক তথ্য প্রিোিকোরী ইউদিট যুি েোকণল সাংদিষ্ট ইউদিটসমূণির শুিোিী
গ্রি ।
(২) আদপল আণবিি প্রোদির ১৫ (পণির) দিণির মণধ্য আদপল কর্তপে ক্ষ(ক) উপ-অনুণেি (১) এ উদিদখত পিণক্ষপসমূি গ্রি পূব েক তথ্য সরবরোি করোর জন্য সাংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেোণক দিণি েশ মিণবি; অেবো
(খ) তাঁর দবণবিিোয় গ্রি ণ োগ্য িো িণল আপীল আণবিিটি খোদরজ করণত পোরণবি।
(৩) আদপল কর্তপে ণক্ষর দিণি েশ অনু োয়ী িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো েোসম্ভব দ্রুততোর সোণে প্রোদে েত তথ্য সরবরোি করণবি
তণব এই সময় তঅআ, ২০০৯ এর ধোরো ২৪(৪) এ দিণি েদশত সমণয়র অদধক িণব িো অেবো মক্ষেমত দতদি তথ্য
সরবরোি মেণক দবরত েোকণবি।

১৩. তথ্য প্রিোণি অবণিলোয় শোবস্তর দবধোি :
১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এ দিণি েদশকোর সাংদিষ্ট অনুণেি অনুসোণর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দি মকোণিো আণবিিকোরীণক
তথ্য বো এ সাংক্রোন্ত দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যে ে িি বো তথ্যপ্রোদির মকোণিো অনুণরোধ গ্রি করণত অস্বীকোর কণরি বো দসদ্ধোন্ত প্রিোণি
ব্যে ে িি বো ভুল, অসম্পূ ে, দবভ্রোদন্তকর, দবকৃত তথ্য প্রিোি কণর বো মকোি তথ্য প্রোদির পণে প্রদতবন্ধকতো সৃদষ্ট কণর বো
তথ্য অদধকোর পদরপন্থী মকোি কোজ কণরি তোিণল িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর এণিি কোজণক অসিোির দিণসণব দবণবিিো
করো িণব এবাং সাংদিষ্ট িোকরী দবদধদবধোি অনুসোণর তোর দবরুণদ্ধ ব্যবস্থো গ্রি করো িণব।
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১৩.২ এই দিণি েদশকো েো েভোণব অনুসরণ গোদফলদতর কোরণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতেয় ঘটণল এবাং এর কোরণ মকোি
কমেকতেো তথ্য কদমশি কর্তক
ে শোদি মপণল তো তোর ব্যদিগত িোয় দিণসণব গণ্য িণব এবাং কর্তপ
ে ক্ষ তোর মকোি িোয় বিি
করণব িো।
১৩.৩ তথ্য কদমশণির কোে মেণক মকোি কতেকতেোর দবরুণদ্ধ দবভোগীয় ব্যবস্থো গ্রিণ র অনুণরোধ মপণল কর্তপে ক্ষ সাংদিষ্ট
দবদধ-দবধোি অনুসোণর েো ে ব্যবস্থো গ্রি করণব এবাং গৃিীত ব্যবস্থোর দবষণয় তথ্য কদমশিণক অবদিত করণব।

১৪. জিগুরুত্বপূ ে দবষণয় মপ্রস দবজ্ঞদি
স্থোিীয় সরকোর দবভোগ এবাং এ দবভোণগর আওতোধীি িির/সাংস্থোসমূি জিগুরুত্বপূ ে দবষয়োদি মপ্রস দবজ্ঞদির মোধ্যণম
অেবো অন্য মকোণিো পন্থোয় প্রিোর বো প্রকোশ করণব।

১৫. দিণি েদশকোর সাংণশোধি
এই দিণি েদশকো সাংণশোধণির প্রণয়োজি িণল স্থোিীয় সরকোর দবভোগ ৩-৫ সিস্য দবদশষ্ট একটি কদমটি গঠি করণব। কদমটি
এই দিণি েদশকোর অনুণমোিিকোরী কর্তপে মক্ষর কোণে সাংণশোধণির প্রিোব করণব। অনুণমোিিকোরী কর্তপে মক্ষর অনুণমোিণি
সোণপণক্ষ তো কো েকর িণব।

১৬. দিণি েদশকোর ব্যোখ্যো
এই দিণি েদশকোর মকোি দবষণয় অস্পষ্টতো মিখো দিণল স্থোিীয় সরকোর দবভোগ তোর ব্যখ্যো প্রিোি করণব।

পদরদশষ্ট-১ : িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর দববর
কমেকতেোর িোম: অনুপম বড়ুয়ো
পিবী: উপসদিব (মদিটদরাং-১)
মফোি িম্বর: +৮৮-০২-৯৫১৪৬১১
মমোবোইল: ০১৭১২৭৭৩৩৫২
ই-ণমইল: mon1@lgd.gov.bd, baruaanupam70@gmail.com

পদরদশষ্ট-২ : দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর দববর
কমেকতেোর িোম: মমোিোম্মি শোমছুল িক
পিবী: উপসদিব (উপণজলো-২)
মফোি িম্বর: +৮৮-০২-৯৫৭৭২৩০
মমোবোইল: ০১৭১২২৯৫২১৫
ই-ণমইল: parabola.ellipse1@gmail.com

পদরদশষ্ট-৩ : আদপল কর্তপে ণক্ষর দববর
কমেকতেোর িোম: জিোব মিলোলুেীি আিমি
পিবী: দসদিয়র সদিব
মফোি িম্বর: +৮৮-০২-৯৫১৪৪৭৮
ই-ণমইল: lgsecretary@lgd.gov.bd
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পদরদশষ্ট-৪ : স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণশর মোধ্যম
ক্রম
১
২
৩
৪

৫

তণথ্যর দববর

তথ্য প্রকোণশর মোধ্যম

স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর সোাংগঠদিক কোঠোণমো ও কো েক্রণমর দববর , মিোটিশ মবোর্,ে তথ্য প্রিোি ইউদিণট
কো েপ্র োলী এবাং িোদয়ত্বসমূি
মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট
স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর কমেকতেো ও কমেিোরীণির ক্ষমতো ও িোদয়ত্ব

প্রণতেক অদফস/তথ্য প্রিোি ইউদিণট
মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট

দসদ্ধোন্ত গ্রিণ র পদ্ধদত, জবোবদিদিতো এবাং তত্ত্বোবধোণির মোধ্যম

প্রণতেক অদফস/তথ্য প্রিোি ইউদিণট
মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট।

স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর কমেকতেো ও কমেিোরীর দর্ণরক্টরী

প্রণতেক অদফস/তথ্য প্রিোি ইউদিণট
মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট।

কো েসম্পোিণির জন্য স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর দিয়ন্ত্রণ রদক্ষত ও প্রণতেক অদফস/তথ্য প্রিোি ইউদিণট
ব্যবহৃত আইি, দবদধ-দবধোি, দিণি েশিো, ম্যোনুণয়ল, র্কুণমন্ট এবাং মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট।
মরকর্ ে
পদরকল্পিো প্র য়ি ও দসদ্ধোন্ত বোিবোয়ি সাংক্রোন্ত ম মকোি ধরণির প্রণতেক অদফস/তথ্য প্রিোি ইউদিণট

৬

পরোমশে/প্রদতদিদধত্ব, োিো স্থোিীয় সরকোর দবভোগ কর্তক
ে গৃিীত এর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট।
দববর
স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর বোণজট এবাং স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর মিোটিশ মবোর্,ে ওণয়বসোইট।

৭

আওতোধীি, িিরসমূণির বোণজট/সকল পদরকল্পিোর ধরি দিদিতকর ,
প্রিোদবত খরি এবাং প্রকৃত ব্যণয়র উপর ততদর দরণপোট ে
িোগদরকণির তথ্য সাংগ্রণির জন্য দবরোজমোি সুণ োগ-সুদবধোসাংক্রোন্ত মিোটিশ মবোর্,ে ওণয়বসোইট ইতেোদি

৮

দববর , জিসোধোরণ র জন্য সাংরদক্ষত লোইণব্রদর/পিোর কণক্ষর কো ে
ঘণ্টো ইতেোদি (প্রণ োজে মক্ষণে)

৯
১০

িোম, পিবী, ঠিকোিো, মফোি িম্বর এবাং প্রণ োজে মক্ষণে ফেোক্স িম্বর ও সাংদিষ্ট তথ্য প্রিোি ইউদিণটর
ই-ণমইল ঠিকোিোসি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম

মিোটিশ মবোর্ ে ও ওণয়বসোইট

িোম, পিবী, ঠিকোিো, মফোি িম্বর এবাং প্রণ োজে মক্ষণে ফেোক্স িম্বর ও প্রণতেক কর্তপে ণক্ষর মিোটিশ মবোর্ ে,
ই-ণমইল ঠিকোিোসি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর তোদলকো

ওণয়বসোইট/ গ মোধ্যম ইতেোদি

তণথ্যর জন্য িোগদরণকর কোে মেণক প্রোি সকল আণবিি পণের গৃিীত আণবিি পণের একটি কদপ
১১

অনুদলদপ, োর মণধ্য দিণম্নোি তথ্যসমূি অন্তভুেি েোকণব :

প্রণতেক

কর্তপে ণক্ষর/তথ্য

প্রিোি

(ক) ম কর্তপে ক্ষ কর্তক
ে অনুণরোধপেটি গৃিীত িণয়ণে তোর িোম

ইউদিণটর, ইন্টোরণিণট, পদরিশেণির

(খ) দক তণথ্যর জন্য অনুণরোধ করো িণয়ণে

জন্য অদফণস রদক্ষত েোকণব।

(গ) অনুণরোণধর তোদরখ
মিোটিশ মবোর্,ে ওণয়বসোইট ইতেোদি

সরকোর, কর্তপে ক্ষ কর্তক
ে সম্পোদিত১২

(ক) সকল উন্নয়ি/পূতেকোজ/ প্রকল্প সাংক্রোন্ত চুদি
(খ) প্রণতেক চুদির সাংদক্ষি দববর , প্রোক্কদলত ব্যয়/চুদির মময়োিকোল
ইতেোদি।
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১৩ ই-গভনন শন্স সংক্রান্ত বিবভন্ন ধরনণর প্রজ্ঞাপন, পবরপত্র, বননদ শবেকা
১৪
১৫

সরকাবর দপ্তনর বসটিনজনস চাট শার িাস্তিায়ন সংক্রান্ত তথ্য

১৮

ওনয়িসাইট

বিবভন্ন স্তনরর সরকাবর দপ্তনর Grievance Redress ওনয়িসাইট
System (GRS) িাস্তিায়ন সংক্রান্ত তথ্য

১৬ জাতীয় শুোচার শকৌেল িাস্তিায়ন সংক্রান্ত তথ্য
১৭

ওনয়িসাইট, মুবদ্রত কবপ

তথ্য অবধকার আইন িাস্তিায়ন সংক্রান্ত তথ্য

ওনয়িসাইট
ওনয়িসাইট

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠপ্রোসননর িাবি শক কমশসম্পাদন চুবি ওনয়িসাইট
িাস্তিায়ন সংক্রান্ত তথ্য

শ িাস্তিাবয়ত প্রকল্প/কমশসূবচর তাবলকা
১৯ মবন্ত্রপবরিদ বিভাগ কর্তক

ওনয়িসাইট

২০ প্রকল্প/কমশসূবচর িানজট িরানদ্দর তাবলকা

ওনয়িসাইট

প্রকল্প/কমশসূবচ পবরচালকগনণর তথ্য

ওনয়িসাইট

২১

২২ এবিবপ/আরএবিবপ িাস্তিায়ন অগ্রগবত

ওনয়িসাইট

পদরদশষ্ট-৫ : িোদিিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো (িীদতমোলো প্র য়িকোরী কর্তপে ক্ষ দিজ প্রদতষ্ঠোি অনুসোণর
তোদলকোটি প্র য়ি করণবি)।
দিম্নদলদখত তথ্যসমূি জিগণ র িোদিিোর দভদিণত প্রিোি করো িণবস্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোদশত সকল তথ্য
 দবদভন্ন িীদত
 স্থোিীয় সরকোর দবভোণগর বোণজট
 আদে েক তথ্য, ম মি- আয়/ব্যয় সাংক্রোন্ত দিসোব দববর ী
 অদর্ট দরণপোট ে (জবোবসি)
 প্রকণল্পর ব্যোাংক-সাংক্রোন্ত তথ্য
 ক্রয় কো েক্রম সাংক্রোন্ত তথ্য (দসদ্ধোন্ত গ্রিণ র পর)
 উপকোরণভোগীর তোদলকো
 দিণয়োগ/বিদলর আণিশ
 মিণশ বো দবণিশ ভ্রম সাংক্রোন্ত তথ্যোদি
 প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য (পদরদশষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।
পদরদশষ্ট-৬ : প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এমি তণথ্যর তোদলকো
দিম্নদলদখত তথ্যসমূি প্রিোি ও প্রকোশ করণত কর্তপে ক্ষ বোধ্য েোকণব িো কমী ও উপকোরণভোগীর ব্যদিগত জীবণির মগোপিীয়তো ক্ষুণ্ণ িয়, এরূপ তথ্য।
 দবিোরোধীি মোমলোর তথ্য ো ওই মোমলোর সুষ্ঠু দবিোরকো েণক ব্যোিত করণত পোণর, এরূপ তথ্য।
 তিন্তোধীি দবষয় সাংদিষ্ট মকোণিো তথ্য, োর প্রকোশ তিন্তকোণজ দবঘ্ন ঘটোণত পোণর।
 মকোণিো ক্রয় কো েক্রণমর দবষণয় দসদ্ধোন্ত মিয়োর আণগ সাংদিষ্ট ক্রয় বো এর কো েক্রম সাংক্রোন্ত মকোণিো তথ্য।
 দিণয়োগ ও পণিোন্নদত পরীক্ষোর ফলোফল সাংক্রোন্ত আগোম তথ্য, ইতেোদি।
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পদরদশষ্ট-৭ : তথ্য প্রোদির আণবিি ফরম (ফরম ‘ক’)
ফরম ‘ক’
তথ্য প্রোদির আণবিিপে
[ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধমোলোর দবদধ-৩ িষ্টব্য ]
বরোবর
................................................................,
................................................................ (িোম ও পিবী)
ও
িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো,
........................................... (িিণরর িোম ও ঠিকোিো)
১। আণবিিকোরীর িোম

:

............................................................................
দপতোর িোম

:

............................................................................ মোতোর িোম

:

............................................................................
বতেমোি ঠিকোিো

:

............................................................................ স্থোয়ী ঠিকোিো

:

............................................................................
ফেোক্স, ই-ণমইল, মটদলণফোি ও মমোবোইল মফোি িম্বর ( দি েোণক) :
............................................................................
২। দক ধরণির তথ্য* (প্রণয়োজণি অদতদরি কোগজ ব্যবিোর করুি)

:

............................................................................
৩। মকোি পদ্ধদতণত তথ্য পোইণত আগ্রিী (েোপোণিো/ ফণটোকদপ/

:

............................................................................
দলদখত/ ই-ণমইল/ ফেোক্স/দসদর্ অেবো অন্য মকোি পদ্ধদত)
৪। তথ্য গ্রি কোরীর িোম ও ঠিকোিো

:

............................................................................
৫। প্রণ োজে মক্ষণে সিোয়তোকোরীর িোম ও ঠিকোিো

:

............................................................................

আণবিণির তোদরখ : ..................................................

আণবিিকোরীর স্বোক্ষর

*তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোমত্ম) দবদধমোলো, ২০০৯-এর ৮ ধোরো অনু োয়ী তণথ্যর মূল্য পদরণশোধণ োগ্য।
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পদরদশষ্ট-৮ : তথ্য সরবরোণি অপোরগতোর মিোটিশ (ফরম ‘খ’)
ফরম ‘খ’
[ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধমোলো, ২০০৯ দবদধ-৫ িষ্টব্য ]
তথ্য সরবরোণি অপোরগতোর মিোটিশ

আণবিি পণের সূে িম্বর

:

তোদরখ : .........................................

প্রদত
আণবিিকোরীর িোম

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

ঠিকোিো

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

দবষয় : তথ্য সরবরোণি অপোরগতো সম্পণকে অবদিতকর ।
দপ্রয় মণিোিয়,
আপিোর ........................................................তোদরণখর আণবিণির দভদিণত প্রোদে েত তথ্য দিণম্নোি কোরণ
সরবরোি করো সম্ভব িইল িো, েো :১।
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........।
২।
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........।
৩। .........................................................................................................................।
(------------------------------)
িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম :
পিবী :
িোিদরক সীল :
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পদরদশষ্ট-৯ : আপীল আণবিি ফরম (ফরম ‘গ’)
ফরম ‘গ’
আপীল আণবিি
[ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধমোলোর দবদধ-৬ িষ্টব্য ]
বরোবর
..................................................................,
..................................................................(িোম ও পিবী)
ও
আপীল কর্তপ
ে ক্ষ,
...........................................(িিণরর িোম ও ঠিকোিো)
১। আপীলকোরীর িোম ও ঠিকোিো

:

..................................................................................
(ণ োগোণ োণগর সিজ মোধ্যমসি)
২। আপীণলর তোদরখ

:

..................................................................................
৩। ম আণিণশর দবরুণদ্ধ আপীল করো িইয়োণে উিোর :
.................................................................................
কদপ ( দি েোণক)
৪। োিোর আণিণশর দবরুণদ্ধ আপীল করো িইয়োণে :
..................................................................................
তোিোর িোমসি আণিণশর দববর ( দি েোণক)
৫। আপীণলর সাংদক্ষি দববর

:

..................................................................................
৬। আণিণশর দবরুণদ্ধ সাংক্ষুব্ধ িইবোর কোর (সাংদক্ষি দববর ) :
...............................................................................
৭। প্রোদে েত প্রদতকোণরর যুদি/দভদি
:
..................................................................................
৮। আপীলকোরী কর্তক
ে প্রতেয়ি

:

..................................................................................
৯। অন্য মকোি তথ্য োিো আপীল কর্তপে ণক্ষর সম্মুণখ

:

..................................................................................
উপস্থোপণির জন্য আপীলকোরী ইেো মপোষ কণরি
আণবিণির তোদরখ : ..................................................
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আণবিিকোরীর স্বোক্ষর

পদরদশষ্ট-১০ : তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ এবাং তণথ্যর মূল্য দিধ েোর দফ (ফরম ‘ঘ’)
ফরম ‘ঘ’
[ দবদধ ৮ িষ্টব্য ]
তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ এবাং তণথ্যর মূল্য দিধ েোর দফ
তথ্য সরবরোণির মক্ষণে দিম্ন মটদবণলর কলোম (২) এ উদিদখত তণথ্যর জন্য উিোর দবপরীণত কলোম (৩) এ উদিদখত
িোণর মক্ষেমত তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ এবাং তণথ্যর মূল্য পদরণশোধণ োগ্য িইণব, েো :মটদবল
ক্রদমক
িাং
(১)
১।

তণথ্যর দববর

তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ/তণথ্যর মূল্য

(২)

(৩)

দলদখত মকোি র্কুণমণন্টর কদপ

এ-৪ ও এ-৩ মোণপর কোগণজর মক্ষণে প্রদত পৃষ্ঠো ২

সরবরোণির জন্য (ম্যোপ, িক্শো, েদব,

(দুই) টোকো িোণর এবাং তদূর্ধ্ে সোইণজর কোগণজর

কদম্পউটোর দপ্রন্টসি)

মক্ষণে প্রকৃত মূল্য।

দর্স্ক, দসদর্ ইতেোদিণত তথ্য সরবরোণির

(১) আণবিিকোরী কর্তক
ে দর্স্ক, দসদর্ ইতেোদি

মক্ষণে

সরবরোণির মক্ষণে দবিো মূণল্য;

২।

(২) তথ্য সরবরোিকোরী কর্তক
ে দর্স্ক, দসদর্ ইতেোদি
সরবরোণির মক্ষণে উিোর প্রকৃত
মূল্য।
মকোি আইি বো সরকোদর দবধোি বো

৩।

দবিোমূণল্য।

দিণি েশিো অনু োয়ী কোউণক সরবরোিকৃত
তণথ্যর মক্ষণে

৪।

মূণল্যর দবদিমণয় দবক্রয়ণ োগ্য প্রকোশিোর
মক্ষণে
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প্রকোশিোয় দিধ েোদরত মূল্য।

পদরদশষ্ট-১১ : তথ্য কদমশণি অদভণ োগ িোণয়ণরর দিধ েোর ফরম (ফরম ‘ক’)
ফরম ‘ক’
অদভণ োগ িোণয়ণরর ফরম
[তথ্য অদধকোর (অদভণ োগ িোণয়র ও দিষ্পদি সাংক্রোন্ত) প্রদবধোিমোলোর প্রদবধোি-৩ (১) িষ্টব্য]
বরোবর
প্রধোি তথ্য কদমশিোর
তথ্য কদমশি
এফ-৪/এ, আগোরগাঁও প্রশোসদিক এলোকো
মশণরবোাংলো িগর, ঢোকো-১২০৭।
অদভণ োগ িাং
...............................................................................................................।
১। অদভণ োগকোরীর িোম ও ঠিকোিো
:
.........................................................................
(ণ োগোণ োণগর সিজ মোধ্যমসি)
২। অদভণ োগ িোদখণলর তোদরখ
:
..........................................................................
৩। োিোর দবরুণদ্ধ অদভণ োগ করো িইয়োণে
তোিোর িোম ও ঠিকোিো

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

৪। অদভণ োণগর সাংদক্ষি দববর
:
.........................................................................
(প্রণয়োজণি আলোিো কোগজ সদন্নণবশ করো োইণব)
৫। সাংক্ষুব্ধতোর কোর ( দি মকোি আণিণশর দবরুণদ্ধ

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

অদভণ োগ আিয়ি করো িয় মসই মক্ষণে উিোর কদপ
সাংযুি কদরণত িইণব)
৬। প্রোদে েত প্রদতকোর ও উিোর ম ৌদিকতো
:
.......................................................................
৭। অদভণ োগ উদিদখত বিণব্যর সমে েণি প্রণয়োজিীয় :
.........................................................................
কোগজ পণের ব েিো (কদপ সাংযুি কদরণত িইণব)
সতেপোঠ
আদম/আমরো এই মণমে িলফপূব েক মঘোষ ো কদরণতদে ম , এই অদভণ োণগ বদ েত অদভণ োগসমূি আমোর জ্ঞোি ও দবশ্বোস
মণত সতে।
(সতেপোঠকোরীর স্বোক্ষর)
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