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টভূতভ
ফাাংরানদন আইন প্রণননয ইততান তথ্য অতধকায আইন প্রণন একটি অনন্য ঘটনা। ফাাংরানদন ফতেভানন
স্রাতধক আইন কাম েকয আনছ। মায ভনধ্য অন্যকর আইন প্রণীত ননছ জনগনণয ওয প্রনাগ কযায
জন্য। তথ্য অতধকায আইন নরা একভাে আইন, ডমটি জনগণ কর্তে নক্ষয ওয প্রনাগ কনয। এ কাযনণ তথ্য
অতধকায আইন প্রণন ফাাংরানদনয একটি একক ও অতিতী ঘটনা। আভানদয ভান াংতফধান জনগণনক
যানেয ভাতরক তননফ ডঘালণা কনযনছ। যানে জনগনণয ভাতরকানা প্রততষ্ঠাই এই আইননয অন্যতভ রক্ষয।
আভানদয ডদন তথ্য অতধকায আইন প্রণীত ননছ জনগনণয জন্য। তকন্তু এখন ম েন্ত জনগণ এই আইন
ম্পনকে ম োপ্ত নচতন ন ওনঠতন। াাাত মাঁযা তথ্য প্রদান কযনফন ডই কর্তে নক্ষয নচতনতা ও
প্রস্ত্তততও কাতিত ভাো অজেন কযনত ক্ষভ তন, মা তথ্য অতধকায আইন ফাস্তফাননয জন্য একটি
চযানরঞ্জ।
অননক ডক্ষনে আভযা রক্ষ কযতছ, তথ্য ডচন ডকাননা নাগতযক আনফদন কযনর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য প্রদান
কযনত অনাগ্র প্রকা কযনছন ফা তথ্য তদনত ব নেন। সুদীঘ েকার ধনয দাপ্ততযক তথ্য ডগাননয ডম চচ োয
ভধ্য তদন আভানদয প্রাতনক ব্যফস্থা তযচাতরত ননছ তা ডথনক যকাতয কভেকতোগণ তথ্য ডগাননয
ভানতকতা অজেন কনযনছন। তাই এখন তাঁযা তথ্য প্রদান ফা প্রকা কযনত আগ্রী নেন না। আফায ডকান্
তথ্য প্রদান কযনফন, ডকান তথ্য প্রদান কযনত তততন ফাধ্য নন, কী ন্থা তথ্য প্রদান কযনফন-- এফ তফলন
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয কানছ ডকাননা সুতনতদ েষ্ট তননদ েনা ডনই। তাই তাঁযা তদ্ধান্তীনতা ভুগনছন। এ ছাড়া
‘‘তথ্য তদন আফায ডকান তফনদ তড়’’ এভন বীততও কাজ কযনছ ভাঠ ম োনয অননক কভেকতোয ভনধ্য।
তথ্য ডগান যাখায এই ভানতকতায তযফতেন এফাং তথ্য প্রদাননয বীতত ও তদ্ধান্তীনতা দূয কনয তথ্য প্রদান
ও প্রকানয াংস্কৃতত চালু কযনত কর যকাতয দপ্তনয ঊর্ধ্েতন কর্তে নক্ষয কাছ ডথনক মথামথ তদকতননদ েনা
থাকা প্রনাজন। এই উরতি ডথনক তথ্য কতভন এভআযতডআই-এয ানথ ডমৌথবানফ যকানযয াঁচটি
ভন্ত্রণার এফাং তানদয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থাভনয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয উনযাগ গ্রণ
কনয।
উভে েক্ত কানজয অতবজ্ঞতা ডথনক তথ্য কতভন এভআযতডআই-এয নে ডমৌথবানফ এই াতকা প্রণননয
উনযাগ তনননছ। াতকাটি প্রণনন াতা প্রদান কনযনছ ভানুনলয জন্য পাউনন্ডন। এই াতকা অনুযণ
কনয অতত নজই ডমনকাননা যকাতয কর্তে ক্ষ তাঁনদয তনজস্ব তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন কযনত
াযনফন ফনর আা কযা মা। প্রনাজনন নীততভারা প্রণনন
কর প্রততষ্ঠাননক তথ্য কতভন প্রনাজনী াতা প্রদাননয প্রততশ্রুতত তদনে।
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তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন ও এয চচ ো জনগনণয ডফা াংতিষ্ট প্রততষ্ঠাননয তদোয প্রভাণ ডদ।
এটি তনথ্য নাগতযনকয প্রনফাতধকায সৃতষ্টয ভাধ্যনভ প্রততষ্ঠাননয স্বেতা ও জফাফতদততা তনতিত কনয।
াাাত আনফদননয ডপ্রতক্ষনত তথ্য প্রদান ফা স্ব-প্রনণাতদত তথ্য প্রকান কর্তনে ক্ষয অবযন্তযীণ প্রস্ত্তততনক সুদৃঢ়
কনয।
আভানদয ডদন তথ্য অতধকায আইন প্রণীত ননছ এফাং জনগণ এটিনক ব্যফায কযনছন। গণভখী প্রাতনক
ব্যফস্থা গনড় তুরনত এটি একটি ভাইরপরক। সফতিক তযতস্থতত তফনিলণ কযনর আভযা ডদখনত াই, ডম ডদন
গণতাতন্ত্রক চচ ো মত ডফত সুদৃঢ়, ডই ডদন তথ্য অতধকানযয চচ ো তত ডফত। আফায তফযীতবানফ ফরা মা,
ডম ডদন তথ্য অতধকানযয চচ ো মত ডফত ডই ডদন গণতন্ত্র তত ডফত সুদৃঢ় ননছ।
আভযাও তফিা কতয ডম, আভানদয ডদন জনগনণয তথ্য অতধকায তনতিত কযায ভাধ্যনভ গণতন্ত্র সুদৃঢ় তবতত
ানফ।
তথ্য অতধকায আইননক আনযা গণভৄখী কযায উনেনে এই াতকা প্রণন অন্যান্য উনযাগ গ্রনণয জন্য
ভানুনলয জন্য পাউনন্ডন ও এভআযতডআই-এয কনরয প্রতত আন্ততযক ধন্যফাদ।

ডভাাম্মদ পারুক
প্রধান তথ্য কতভনায
তথ্য কতভন ফাাংরানদ
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ভূতভকা
ফাাংরানদন তথ্য অতধকায আইন া ওায পনর ডদনয জনগনণয তনথ্য প্রনফাতধকানযয ডক্ষনে একটি নফভেনগয
শুব সূচনা ননছ। আইনটি জনগনণয তথ্য াওায অতধকাযনক আইনগত স্বীকৃতত তদননছ। এই আইনন নাগতযনকয
তথ্য জানায অতধকায প্রততষ্ঠা এফাং নাগতযনকয অনুনযাধকৃত তথ্য প্রদানন কর কর্ত
ে নক্ষয ওয তথ্য প্রদাননয
ফাধ্যফাধকতা সৃতষ্ট কযা ননছ।
তথ্য অতধকায আইনন ফাাংরানদনয ডমনকাননা নাগতযনকয আনফদননয তযনপ্রতক্ষনত কর যকাতয, স্বাতাতত,
াংতফতধফদ্ধ ও াংতফধান অনুমাী গঠিত াংস্থা তফনদত ও যকাতয অনুদানপ্রাপ্ত ডফযকাতয াংস্থাভনয ওয তথ্য
প্রদাননয ফাধ্যফাধকতা আনযা কযা ননছ। াাাত এই আইননক তথ্য প্রদানন ফাধাাংক্রাভত্ম অন্য ফ আইননয
ঊনর্ধ্ে অফস্থান ডদওা এফাং আইননয প্রত্মাফনা এই আইন প্রণননয উনেে স্পষ্টবানফ তুনর ধযা ননছ। এফ তফল
তথ্য অতধকায আইননয ভর তস্পতযটনক আভানদয াভনন তযষ্কাযবানফ তুনর ধনয।
জনগণ ডদনয ভাতরক। তাই ডদনয কর ম্পনদয ভাতরকও জনগণ। জনগনণয ট্যানেয টাকা অথফা ডদনয নানভ
তনন আা ঋণ ফা অনুদাননয টাকা গঠিত  ‘জনগনণয ততফর’ (public fund), মানক অন্য নানভ আভযা ফতর
‘যকাতয ততফর’। যকাতয ততফনরয প্রততটি টাকা জনগনণয। এই ততফর ডথনকই যানেয কর ব্য তনফ ো কযা
।
আফায, একটি গণতাতন্ত্রক যানেয কর কভেকান্ড তযচাতরত  জনগনণয, অথ োৎ- যানেয ভাতরনকয নফ োচ্চ কল্যাণ
াধননয জন্য। এই কভেকান্ড ঠিকবানফ তযচারনায জন্য জনগণ তায প্রতততনতধ তনফ োচন কনয, মাযা একটি াংগঠিত
কাঠানভায ভনধ্য ডথনক জনগনণয কল্যাণাধননয কভেমজ্ঞ ম্পাদন কনয। এই কাঠানভানক আভযা ফতর যকায।
যকানযয এই জনকল্যাণকয কনভেয জন্য যননছ তফতবন্ন ত্মনযয কভেকতো-কভেচাযী। তাঁনদয কাজ জনগনণয ভেরানথ ে
তাঁনদয তনধ োতযত দাতত্ব মথামথবানফ ারন কযা। তফতনভন তাঁযা ‘জনগনণয ততফর’ ডথনক অথ ে ও অন্যান্য সুতফধাপ্রাপ্ত
ন।
এখন, ডমনতু জনগণ ডদনয ভাতরক, তাই ডদনয কর ম্পনদযও ভাতরক, ডমনতু ডদনয কর কভেকান্ড
তযচাতরত  জনগনণয কল্যাণানথ ে এফাং ডমনতু ডদনয কর কভেকানন্ডয ব্য তনফ ো  ‘জনগনণয ততফর’ ডথনক
ডনতু জনগনণয কানছ কনরয কর কভেকানন্ডয স্বেতা ও জফাফতদত তনতিত নত নফ। সুতযাাং তথ্য অতধকায
আইনন তনধ োতযত তফতধতননলধ ব্যতীত ডদনয প্রততটি কভেকানন্ডয তথ্য-চাতদায তযনপ্রতক্ষনত ফা স্বপ্রনণাতদতবানফ
জনগণনক জানাননায ফাধ্যফাধকতা সৃতষ্ট কযা ননছ। এটি প্রজায প্রতত ডকাননা দা ফা প্রদত সুনমাগ ন; এটি
‘ভাতরনকয অতধকায’। এটিই তথ্য অতধকায আইননয ভর ‘তস্পতযট’।
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জনগনণয তচভত্মা, তফনফক ও ফাকস্বাধীনতায অতধকায প্রততষ্ঠা; জনগনণয ক্ষভতান; স্বেতা ও জফাফতদততা প্রততষ্ঠা;
দুনীতত হ্রা নফ োতয সুান প্রততষ্ঠায জন্য তথ্য অতধকায আইন প্রণীত ননছ। আইন ফাত্মফাননয প্রা ছ ফছনযয
অতবজ্ঞতা ডথনক এয নানান তদক আনরাতচত নে। একটা তফলন কনরই প্রা একভত ডম, এই ভন আইন
ফাত্মফাননয ডক্ষনে আকািায মথামথ প্রততপরন ঘনটতন। এয নানা কাযনণয ভনধ্য প্রধান একটি কাযণ নরা তথ্য
প্রদানন দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনীা। এই অনীায কাযণও ডখাঁজায ডচষ্টা কযা ননছ। ভাঠ ম োন কানজয অতবজ্ঞতা,
কভেকতোনদয নে আনরাচনা ও তফতবন্ন কভেসূতচনত তাঁনদয প্রদত ফক্তব্য ডথনক ডদখা ডগনছ- বীতত, তদকতননদ েনায
অবাফ, তদ্ধাভত্মীনতা, দাপ্ততযক প্রজন্যম্পযা-ফাতত ভানতকতা, তচযাচতযত দাপ্ততযক চচ ো ইতযাতদ তথ্য প্রদানন
অনীায কাযণ তননফ কাজ কযনছ।
আভযা দীঘ ে ভ একটি ঔতননফতক ানব্যফস্থায ভধ্য তদন তগনতছ। তাযও পূনফ ে তছর যাজতাতন্ত্রক ানব্যফস্থা।
সুদীঘ েকানরয ঔতননফতক ানব্যফস্থা আভানদয চচ ো ও ভনত্মনে এভন স্থাী জাগা কনয তনননছ ডম, গণতাতন্ত্রক
ব্যফস্থা উতযনণয যও আভযা ডই তচভত্মা ও চচ ো ডথনক পুনযাপুতয ডফতযন আনত াতযতন। এয ছা যন ডগনছ
একই নে যকাতয কাঠানভা এফাং আভজনতায ভনধ্য। জনতা ডমভন তননজনদয ভাতরক বাফায কথা বাফনানতও আনন
না, ডকউ বাফানত চাইনরও ব ও অতফিান ডচাখ ফন্ধ কনয যানখ, ডতভতন যকাতয কাঠানভায অাং মাযা, তাযা এবানফ
ডবনফ অবযত্ম ন ফা বাফনা ভনন ঢুকনত তদনতই চা না। কনকত ফছনযয ভনত্মাতেক উতযাতধকায, তা ডথনক
নজ ডফতযন আা কঠিন। তথ্য প্রদাননয অনীায ডক্ষনে এটিও একটি ফড় কাযণ।
একটি আনফদন াওায য দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য ডদনফন তক না, তা জানায জন্য ঊর্ধ্েতন কভেকতোয কানছ
ভতাভত ফা অনুভতত চান। অননক ডক্ষনে ঊর্ধ্েতন কভেকতো আফায তায ঊর্ধ্েতন কভেকতোয কানছ তদকতননদ েনা চান।
এবানফ উনজরা ম ো ডথনক ততন-চাযটি ধা ডতযন ঢাকায প্রধান কাম োর ম েভত্ম ভতাভত, অনুভতত ফা
তদকতননদ েনা চাওায নতজযও সততয ননছ। শুদৄ তথ্য ডদা নফ তক নফ না, ডই তদ্ধাভত্ম তননতই এভন ভস্যা
সততয নে। তথ্যটি নতা কৃতলাংক্রাভত্ম ফা াভাতজক সুযক্ষাাংক্রাভত্ম তনযী তথ্য। দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয বীতত ও
তদ্ধাভত্মীনতায কাযনণ এভনটি নে। তততন বাফনছন, ‘তথ্য তদন আফায ডকান তফনদ তড়’। তা ছাড়া তাঁনক ডতা
প্রজন্যম্পযা প্রনণাতদত কনযনছ ‘দাপ্ততযক ডগানীতা আইন’-এয তফধান ও এয চচ ো। তততন তাঁয দাপ্ততযক
পূফ েপ্রজনন্য কানছ ডননছন ডগানীতায াংস্কৃতত ও তথ্য প্রদানজতনত ভস্যা ও াতত্ময বীতত। তাই তততন তননজনক
সুযতক্ষত কযনত এই থ ডফনছ তননেন।
তথ্য অতধকায আইননয ৭ ধাযা তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতাভরক ন ভনভে ২০টি উধাযা াংনমাতজত ননছ।
ডখানন ডদনয তনযাতা, অখন্ডতা ও াফ েনবৌভত্ব; আভত্মজোততক ম্পকে; বুতদ্ধবৃততক ম্পনদয অতধকায; অযাধ
বৃতদ্ধ; জনগনণয তনযাতা; সুষ্ঠু তফচাযকাম ে; ব্যতক্তগত ডগানীতা; আদারনতয তননলধাজ্ঞা; আদারত অফভাননা;
তদভত্মকানজ তফঘণ; জাতী াংনদয তফনল অতধকাযাতন; ভতন্ত্রতযলনদয তদ্ধাভত্ম ইতযাতদ তফনফচনা কতত তথ্য
প্রদান ফাধ্যফাধকতায ফাইনয যাখা ননছ। এই উধাযাটি দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনদয তিধািন্দনক আনযা প্ররতিত কনযনছ।
আনফদন াওায য চাতত তথ্যটি তক প্রদাননমাগ্য, নাতক ধাযা ৭ অনুানয ‘প্রদান ফাধ্যতাভরক ন’- এরূ ধযননয
তথ্য ড তদ্ধাভত্ম গ্রণও তায জন্য কঠিন নে। কাযণ তাঁয ানত তথ্য অতধকায আইন থাকনরও এভন ডকাননা
তননদ েনা ফা অনুনভাতদত দ্ধতত ডনই, মা তানক আইননয তফধানভ অনুযণ কনয তদ্ধাভত্ম গ্রনণ াতা কযনফ।
এই ডক্ষনে কর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয জন্য াক নত ানয তায মথামথ কর্তে ক্ষ কর্তক
ে প্রণীত ও অনুনভাতদত
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা।
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তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা ডমনতু ইউতননটয তনজস্ব ঊর্ধ্েতন কর্তে ক্ষ কর্তক
ে প্রণীত ও অনুনভাতদত, ডনতু এটি
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনক তনতিভত্ম কযনফ এফাং এটিয অনুযণ তায জন্য অননক স্বতত্মদাক নফ। তথ্য প্রদাননয জন্য
ডমভন তানক কানযা অনুভতত ফা অনুনভাদন তননত নফ না, ডতভতন ডকাননা জফাফতদতয ভৄনখাভৄতখ নত নফ না। পনর
তায তথ্য প্রদাননয বীতত ও অনীা দূয নফ।
শুদৄ দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নন, নীততভারা আতর কর্তে ক্ষ ও অন্যান্য কভেকতো-কভেচাযীয দাতত্ব ও কযণী তফলনও
তদকতননদ েনা থাকনফ, মা াংতিষ্ট তফলন তাঁনদয কযণী তনধ োযণ এফাং তদ্ধাভত্ম গ্রনণ তিধািন্দ দূয কযনফ।
ভানুনলয জন্য পাউনন্ডননয াতা এফাং তথ্য কতভন ফাাংরানদ-এয প্রতযক্ষ নমাতগতা ম্যাননজনভন্ট অযান্ড
তযনান ে ডডনবরনভন্ট ইতনতনটিব (এভআযতডআই) গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরানদ যকানযয াঁচটি ভন্ত্রণার
(জনপ্রান, কৃতল, ভূতভ, তল্প এফাং প্রাথতভক ও গণতক্ষা ভন্ত্রণার) এফাং ভন্ত্রণারনয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থাভনয
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণনন কাতযগতয নমাতগতা প্রদান কনযনছ। এই নীততভারাভ উনেতখত ভন্ত্রণার ও
আওতাধীন দপ্তয/াংস্থাভনয প্রধান কাম োর এফাং তানদয অধীনস্থ কর ইউতননটয জন্য প্রনমাজয নফ।
ডকফর াঁচটি ভন্ত্রণার ও তানদয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থাভনয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা তথ্য অতধকায আইননয
রক্ষয পূযনণয জন্য মনথষ্ট ন। কর যকাতয প্রততষ্ঠান কর্তক
ে তনজস্ব স্বতন্ত্র তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন কযা
ম্ভফ নর তথ্য অতধকায আইন ফাত্মফাননয জন্য তা নফ একটি ভেগাভত্মকাযী দনক্ষ। তাই তথ্য কতভন
ফাাংরানদ এফাং এভআযতডআই যকাতয প্রততষ্ঠানভনয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয জন্য াক গ্রন্থ
তননফ এই াতকা প্রকা কযনছ, মানত এটি অনুযণ কনয অন্যকর ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থা তননজযাই তানদয
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রস্ত্তত কযনত ানয।
তথ্য অতধকায আইন া ননছ, জনগণ ডটিনক ব্যফায কযনছ। আভানদয তফিা, গণতাতন্ত্রক ব্যফস্থায উন্নননয
নে নে ফাাংরানদন এটি খুফই জনতপ্র নফ। কর্তে নক্ষয দাতত্ব তননজনক প্রস্ত্তত কনয ডতারা, আইননয কাম েকয
ফাত্মফাননয নক্ষ তননজয তদোয প্রভাণ যাখা এফাং অনন্যয জন্য অনুযণী উদাযণ সততয কযা। কর্তে নক্ষয তথ্য
অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন এফাং তায মথামথ ফাত্মফান তনতিত কযায ভাধ্যনভ এটি কযা ম্ভফ।
তথ্য অতধকায আইন গণতাতন্ত্রক ব্যফস্থা সুাংত কযায একটি কাম েকয অস্ত্র, স্বপ্ন পূযনণয জাদুয কাঠি। আভানদয
কনরয তদো ও অাংগ্রণ আভানদয ডই স্বনপ্নয ফন্ননয ডৌৌঁনছ তদনত ানয।
যকানযয াঁচটি ভন্ত্রণার ও তানদয দপ্তয/াংস্থাভনয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয প্রনাজনীতা উরতি
ও প্রণনন াতা এফাং এই কাম েক্রনভয অতবজ্ঞতা ডথনক াতকাটি ডমৌথবানফ প্রকান ম্মত ওায জন্য তথ্য
কতভন ফাাংরানদ এয প্রধান তথ্য কতভনায ডভাাম্মদ পারুক, তথ্য কতভনায ডনার চন্ধ যকায, তথ্য কতভনায
অধ্যাক ড. খুযীদা ডফগভ াঈদ, এফাং তথ্য কতভননয তচফ ডভাোঃ পযাদ ডানন তথ্য কতভননয কনরয
কানছ আভানদয অভত্মীন কৃতজ্ঞতা।
তথ্য কতভন ফাাংরানদ এয নক্ষ তথ্য কতভনায জনাফ ডনার চন্ধ যকানযয াতফ েক তোফধানন এভআযতডআইএয ততনয ডপ্রাগ্রাভ অতপায াতভদুর ইরাভ তনোর এই গ্রনন্থয খড়া প্রণন কনযনছন। এজন্য তাঁনদয প্রতত
আভানদয অনল কৃতজ্ঞতা প্রকা কযতছ।
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ভানুনলয জন্য পাউনন্ডন ও এয তনফ োী তযচারক াীন আনাভ এফাং ইউনক এইড এয প্রতত আভানদয তফনল
কৃতজ্ঞতা এই কাজ ম্পন্ন কযনত াতা ও ভথ েন প্রদাননয জন্য।
মাঁনদয তনযর প্রনচষ্টা এই াতকাটি প্রকা কযা ম্ভফয ননছ ডই এভআযতডআই-এয কভীনদয ধন্যফাদ জ্ঞান
কযতছ।

াতবুয যভান ভৄকুয
তনফ োী তযচারক, এভআযতডআই
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প্রথভ অধ্যা
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তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন াতকা-তফলক াধাযণ তফলাফতর

তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা কী
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা নরা তথ্য অতধকায আইন, তফতধভারা ও প্রতফধানভারাভনয আনরানক প্রণীত ডকাননা
কর্তে নক্ষয অবযভত্মযীণ নীততভারা, মা অনুযণ কনয কর্তে ক্ষ আইননয নে াংগতত ডযনখ জনগনণয কানছ তথ্য
উন্ুক্ত কযনত ানয। এই নীততভারা তথ্য প্রদান, প্রকা, াংযক্ষণ, ব্যফস্থানা, াংতিষ্ট কভেকতো অন্য কভেকতোনদয
দাতত্ব ও কতেব্য এতৎাংতিষ্ট অন্যান্য তফধান তন্ননফতত থাকনফ, মা াংতিষ্ট কনরয জন্য থতননদ ে তননফ
কাজ কযনফ।

তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা ডকন প্রনাজন
প্রশ্ন উঠনত ানয, তথ্য অতধকায আইননই ডতা এ-াংক্রভত্ম কর তফতধতফধান যননছ। তানর আফায তথ্য অফভৄক্তকযণ
নীততভারায প্রনাজন ডকন?
আইন ফাত্মফাননয অতবজ্ঞতা ডথনক আভযা ডদনখতছ ডম, ডকউ তনথ্যয জন্য আনফদন কযনর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য
প্রদাননয ডক্ষনে তদ্ধাভত্ম তননত তিধািনন্দ ভুগনছন। তততন ঊর্ধ্েতন কর্তে নক্ষয অনুনভাদননয অনক্ষা কযনছন। বীতত,
তদকতননদ েনায অবাফ, তদ্ধাভত্মীনতা, দাপ্ততযক প্রজন্যম্পযা-ফাতত ভানতকতা, তচযাচতযত দাপ্ততযক চচ ো ইতযাতদ
কাযনণ এভনটা ঘটনছ। অতধকাাং ডক্ষনে তততন ঊর্ধ্েতন কর্তে নক্ষয কাছ ডথনক মথামথ তননদ েনা ডনত ব্যথ ে নেন।
কাযণ অননক ডক্ষনে ঊর্ধ্েতন কর্তে ক্ষও এ তফলন তিধািনন্দ ভুগনছন।
এ ছাড়া দাপ্ততযক ডগানীতা আইননয তফধান অনুযনণ তথ্য ডগান কযায ডম চচ ো তততন কনযনছন তা ডথনক নজ
তততন ডফতযন আনত াযনছন না। এই ডগানীতায াংস্কৃতত ও তথ্য প্রদানজতনত ভস্যা ও াতত্ময বীতত ডথনক
তননজনক সুযতক্ষত কযনত তততন এই থ ডফনছ তননেন। কাযণ তাঁয ানত তথ্য অতধকায আইন আনছ, তকন্তু এভন ডকাননা
তননদ েনা ফা অনুনভাতদত দ্ধতত ডনই, মা তাঁনক আইননয তফধানভ অনুযণ কনয তদ্ধাভত্ম গ্রনণ াতা কযনফ।
এই ডক্ষনে কর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয জন্য মথামথ কর্ত
ে ক্ষ কর্তক
ে প্রণীত ও অনুনভাতদত তথ্য অফভৄক্তকযণ
নীততভারা াক তননফ কাজ কযনফ।
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা ইউতননটয তনজস্ব ঊর্ধ্েতন কর্ত
ে ক্ষ কর্তক
ে প্রণীত ও অনুনভাতদত ওায কাযনণ এটি
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনক তনতিভত্ম কযনফ এফাং এটিয অনুযণ তাঁয জন্য অননক স্বতত্মদাক নফ। তথ্য প্রদাননয জন্য
ডমভন তাঁনক কানযা অনুভতত ফা অনুনভাদন তননত নফ না, ডতভতন ডকাননা জফাফতদতয ভৄনখাভৄতখ নত নফ না। পনর
তাঁয তথ্য প্রদাননয বীতত ও অনীা দূয নফ।
শুদৄ দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নন, নীততভারা আতর কর্তে ক্ষ ও অন্যান্য কভেকতো-কভেচাযীয দাতত্ব ও কযণী তফলনও
তদকতননদ েনা থাকনফ, মা াংতিষ্ট তফলন তাঁনদয কযণী তনধ োযণ এফাং তদ্ধাভত্ম গ্রনণ তিধািন্দ দূয কযনফ।
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা কর্তে নক্ষয ধযন ও কাম েক্রনভয তবন্নতা এফাং তথ্যভনয চতযে সফতচেয তফনফচনা তনন
তথ্য অতধকায আইননয আনরানক তথ্য প্রদান, প্রকা, াংযক্ষণ, ব্যফস্থানা-াংক্রাভত্ম তফধানভ সুতনতদ েষ্ট কযা ।
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াাাত তনথ্যয ডেতণতফবাগ কনয ডকান তথ্য স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকা কযনফ, ডকান তথ্য আনফদননয তযনপ্রতক্ষনত
প্রদান কযনফ, ধাযা ৭-এয তফধান াননক্ষ ডকান তথ্যভ প্রদান কযনফ না, তায তাতরকা সুতনতদ েষ্ট কযা । এখানন
াংতিষ্ট কভেকতোনদয দাতত্ব-কতেব্য ও অনুযণী দ্ধতত সুতনতদ েষ্ট কযা  এফাং তফধান প্রততারনন অফনরা ফা
ব্যথ েতাজতনত কাযনণ কী ব্যফস্থা গ্রণ কযা নফ, তাও সুতনতদ েষ্ট কযা ।
নীততভারা প্রণন ও অনুযনণয ভাধ্যনভ কর্তে ক্ষ তথ্য অতধকায আইন ফাত্মফানন তায অবযভত্মযীণ প্রস্ত্তততনক সুদৃঢ়
কযনত ানয, মা কর্তে ক্ষ ও নাগতযক উবনয জন্য ভেরজনক। একটি কাম েকয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন
ও এয অনুযণ মথামথ নাগতযক ডফা প্রদানন কর্ত
ে নক্ষয তদোয তযচাক। এটি কর্তে নক্ষয স্বেতা ও জফাফতদততা
প্রতততষ্ঠত কনয এফাং াংতিষ্ট প্রততষ্ঠাননয তনথ্য নাগতযনকয প্রনফাতধকায তনতিত কযায উনমাগী তযনফ তনতিত
কনয।

নীততভারা প্রণনন রক্ষণী তফল
নীততভারা প্রণননয ভ একটি তফল অফে অনুযণী- তা নরা, নীততভারায ডকাননা তফল ডকাননাবানফই আইননয
নে াাংঘতল েক নত াযনফ না। তনফ আইননয ডচন অনক্ষাকৃত উদায নীতত াংভেক্ত কযা মানফ। ডমভন, আইনন
আনফদননয তদন ডথনক ২০ কাম েতদফনয ভনধ্য তথ্য প্রদাননয ফাধ্যফাধকতা আনযা কযা ননছ। ডকাননা কর্ত
ে ক্ষ মতদ
ভনন কনয ডম তায কাম োরনয তথ্য প্রদান কযনত ২০ কাম েতদফ ভ রাগায কথা ন, তানর তততন তথ্য প্রদাননয
ভীভা ২০ কাম েতদফনয কভ ডমনকাননা ডমৌতক্তক ভীভা তনধ োযণ কযনত াযনফন, তকন্তু ডকাননাবানফই ২০
কাম েতদফনয ডফত ভীভা তনধ োযণ কযনত াযনফন না।
একই বানফ, কর্তে নক্ষয প্রততটি ইউতননট দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননানগয তফধান আইনন যননছ। কর্তে ক্ষ মতদ ভনন
কনয, তানর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনক াতায জন্য এফাং তাঁয অনুতস্থত ভন দাতত্ব ারননয জন্য একজন তফকল্প
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননানগয তফধান নীততভারা যাখনত ানয।
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা ডমন তথ্য অতধকায আইননয ভর তস্পতযনটয তযতন্থ না ন মা, ড তফলন মনথষ্ট
মত্নফান নত নফ।
এই াতকায ভর অাংটুকু প্রণননয জন্য একটি তনতদ েষ্ট ডটভনেট ব্যফায কযা ননছ। প্রততটি প্রততষ্ঠান তানদয ধযন
অনুমাী নীততভারা প্রণননয জন্য তথ্য কতভননয তফনলজ্ঞনদয াতা তনন ডটভনেটটিয প্রনাজনী তযফতেন
কনয তননত ানয, মা তথ্য অতধকায আইননয নে াভঞ্জস্যপূণ ে একটি নীততভারা প্রণনন াক নফ।
তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এয কর তফতধতফধান ডভনন াতকাটি প্রণন কযা ননছ এফাং আইননয তাতেফক
তদনকয ডচন প্রানাতগক তদকটি ডফত গুরুত্ব ডদা ননছ। াতকাটি তথ্য অতধকায আইন অনুমাী কর্তে ক্ষ তননফ
যকাতয প্রততষ্ঠানভনয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয জন্য একটি জ-স্বতন্ত্র তননদ েতকা তননফ কাজ
কযনফ।

াতকাটিনত মা যননছ :
াতকায প্রথভ অাংন তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা কী, এটি ডকন প্রনাজন এফাং নীততভারায াধাযণ
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তদকভ আনরাচনা কযা ননছ।
তিতী অাংন ভনডর ডটভনেট ও ডটভনেট অনুানয তননদ েতকা এফাং প্রততটি অাংনয নভৄনা ভেক্ত কযা
ননছ, মা একটি প্রততষ্ঠাননয স্বতন্ত্র তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয ডক্ষনে ধাযণা ডদনফ।
াতকানত তকছু ব্যাখ্যা-তফনিলণ ডদা ননছ, মানত কনয ডকান তফলটি ডকন যাখনত নফ- তা তনজ তনজ
াংস্থায তফনফচনা জ ।
াতকায ডলবানগ নীতত প্রণন ও ফাত্মফান-াংক্রাভত্ম কী ধযননয চযানরঞ্জ আনত ানয উনেখ কযা
ননছ, মা নীতত প্রণনকাযীনক এ ধযননয চযানরঞ্জ ডভাকাতফরা কযণী ম্পনকে প্রস্ত্ততত তননত াতা
কযনফ।

তথ্য অতধকায আইন ফাত্মফান
ডমনকাননা আইন প্রণননয য তায ঠিক ফাত্মফান একটি ফড় চযানরঞ্জ। তথ্য অতধকায আইননয ফাত্মফাননও
তফতবন্ন চযানরঞ্জ ডভাকাতফরা কযনত ননছ এফাং নে। তফনলত, তথ্য অতধকায ম্পনকে একই নে তথ্য প্রদানকাযী
কর্তে ক্ষ ও নাগতযকনদয ভনধ্য ধাযণাগত অস্পষ্টতা থাকা আইননয ফাত্মফান কাতিত ভাো নে না। এয ভনধ্য
র্তণভর জননগাষ্ঠী মাযা ফ েদা তনথ্যয অবানফ অতধকায ডথনক ফতিত নে, মাযা প্রতততনত তানদয জীফন-জীতফকায
জন্য তানদয অতত্মত্ব টিতকন যাখায জন্য াংগ্রাভ কনয চনরনছ, তানদয কানছ তথ্য অতধকায তফলটি এনকফানযই
অনচনা ও অজানা। র্তণভর জননগাষ্ঠী, মানদয রক্ষয কনয জাতী ফানজনটয একটি ফড় অাং ব্য কযা । ফানজনট
তানদয জন্য ফযােকৃত অাংনয ডফা ও অথ ে ডকাননাটাই মতদ তাযা গ্রণ কযনত না ানয, তানর তানদয জীফনভাননয
ডকাননা উন্নন ফা তযফতেন ঘটাননা ম্ভফ নফ না। একই অফস্থা চরনত থাকনর যােী উন্নন ফানজনট র্তণভর
জননগাষ্ঠীয জন্য ফযানেয তযভাণ ফাড়নত থাকনরও তা তানদয জীফনভান উন্ননন ডকাননা প্রবাফ ডপরনফ না। পনর তা
একতদনক ডমভন যােী ম্পনদয অচ বৃতদ্ধ কযনফ, ডতভতন াধাযণ ভানুনলয জীফন অতযফততেতই ডথনক মানফ।
ভানুনলয অতধকায ও যােী ডফা প্রাতপ্ত তনতিত কযনত এফাং দাতত্বপ্রাপ্ত কনরয স্বেতা ও জফাফতদততা তনতিত
কযনত যকায জনগনণয ানত তুনর তদননছ একটি কাম েকয অস্ত্র, তথ্য অতধকায আইন। এই আইননয কাম েকয
ফাত্মফাননয ভাধ্যনভ তনথ্য জনগনণয প্রনফাতধকায তনতিত কযা ম্ভফ, মা কর কর্তে নক্ষয স্বেতা ও জফাফতদততা
তনতিতকযণ ও ডদন একটি কাম েকয গণতাতন্ত্রক তযনফ তনতিত কযায ভাধ্যনভ সুান তনতিত কযনফ।
আভযা আভানদয কাতিত তথ্য অতধকায আইন ডনতছ। এখন কাতিত সুপর ডনত এয কাম েকয ফাত্মফান
তনতিত কযনত নফ। এই রক্ষয অজেনন তথ্য প্রদানকাযী কর্তে ক্ষ এফাং ডদনয জনগণ উবন তভনর একনে কাজ
কযনত নফ। তানর প্রান ও জনগনণয ভনধ্য জ ও দৃঢ় ম্পকে সততয নফ এফাং াযস্পতযক নন্ন ও অতফিা
দূয নফ।

তথ্য অতধকায আইনন কর্তে ক্ষ তননফ যকাতয প্রততষ্ঠানভনয াংতিষ্টতা
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যকাতয, স্বাতাতত ও াংতফতধফদ্ধ াংস্থা এফাং যকাতয ও তফনদত াায্যপুষ্ট ও তফনদত অথ োনন তযচাতরত
াংস্থায স্বেতা, জফাফতদততা বৃতদ্ধ ও সুান প্রততষ্ঠায রনক্ষয ফাাংরানদ যকায ৬ এতপ্রর ২০০৯ তাতযনখ তথ্য
অতধকায আইন, ২০০৯ ডগনজনট প্রকা কনযনছ। আইন প্রণননয য ইততভনধ্য স্বাধীন তথ্য কতভন গঠন, আইন
অনুমাী কর্তে নক্ষয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ, আইন তফলন প্রাততষ্ঠাতনক াংস্কায, তফতধভারা ও প্রতফধানভারা
প্রণন, তথ্য কতভননক কাম েকয কযা, চাতদা প্রদানকাযী ও ডফাদানকাযী নক্ষয ক্ষভতা বৃতদ্ধ, তথ্য াংযক্ষণ
ব্যফস্থায উন্নন াধন তথ্য অতধকায আইননয কাম েকয ফাত্মফানন তফতবন্ন দনক্ষ ডনা ননছ। এটা তযষ্কায
ডম, তথ্য অতধকায প্রততষ্ঠায ডক্ষনে তথ্য প্রদানকাযী কর্ত
ে ক্ষভনয জন্য অন্যতভ ফড় চযানরঞ্জ নরা তননজনকও প্রস্ত্তত
কযা।
যকাতয, স্বাতাতত ও াংতফতধফদ্ধ াংস্থা এফাং যকাতয ও তফনদত অথ োনন সৃষ্ট ফা তযচাতরত ডফযকাতয াংস্থায
স্বেতা ও জফাফতদততা তনতিত কযনত তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ প্রণন কযা ননছ, মা আইননয প্রত্মাফনা
স্পষ্টবানফ তুনর ধযা ননছ। আইনন সুস্পষ্টবানফ ফরা আনছ, ‘‘কর্তে নক্ষয তনকট ইনত প্রনতযক নাগতযনকয তথ্য
রানবয অতধকায থাতকনফ এফাং ডকান নাগতযনকয অনুনযানধয ডপ্রতক্ষনত াংতিষ্ট কর্তে ক্ষ তাানক তথ্য যফযা কতযনত
ফাধ্য থাতকনফ।’’ (ধাযা-৪)
তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ অনুমাী কর্ত
ে ক্ষ [ধাযা-২ (খ) ]
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরানদনয াংতফধান অনুমাী সৃষ্ট ডকাননা াংস্থা।
াংতফধাননয ৫৫(৬) অনুনেনদয অধীন প্রণীত কাম ে তফতধভারায অধীনন গঠিত যকানযয ডকাননা ভন্ত্রণার,
তফবাগ ফা কাম োর।
আইন িাযা গঠিত ডকাননা াংতফতধফদ্ধ াংস্থা ফা প্রততষ্ঠান।
যকাতয অথ োনন তযচাতরত ফা যকাতয ততফর ডথনক াায্যপুষ্ট ডকাননা ডফযকাতয াংস্থা ফা প্রততষ্ঠান।
তফনদত াায্যপুষ্ট ডকাননা ডফযকাতয াংস্থা ফা প্রততষ্ঠান।
যকানযয নক্ষ অথফা যকায ফা যকাতয ডকাননা াংস্থা ফা প্রততষ্ঠাননয নে ম্পাতদত চুতক্ত ডভাতানফক
যকাতয কাম েক্রভ তযচারনায দাতত্বপ্রাপ্ত ডকাননা ডফযকাতয াংস্থা ফা প্রততষ্ঠান।
যকায কর্তক
ে ভ ভ যকাতয ডগনজনট প্রজ্ঞান িাযা তনধ োতযত অন্য ডকাননা াংস্থা ফা প্রততষ্ঠান।
সুতযাাং কর যকাতয, স্বাতাতত, াাংতফধাতনকবানফ সৃষ্ট প্রততষ্ঠানভ এফাং ডফযকাতয াংস্থায কানছ এই আইন
অনুানয ডমনকাননা নাগতযক তথ্য চাইনত াযনফন এফাং এ-কর াংস্থা ফা প্রততষ্ঠান ডথনক তথ্য চাওা নর তথ্য
প্রদাননয জন্য ফাধ্য থাকনফ। আইনটি কাম েকয ওানত ডমভন একতদনক জনগনণয তথ্য চাওায থ সুগভ ননছ
ডতভতন কর কর্তে ক্ষনক তথ্য প্রদানন ফাধ্য কনয তথ্য াওায ডক্ষনে প্রততফন্ধকতা দূয কযা ননছ।
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প্রততষ্ঠাননয প্রস্ত্ততত
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ডকাননা প্রততষ্ঠাননয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয উনযাগ গ্রনণয শুরুনতই ডম তফলটি আনরাচনা আন, তা নরা
অবযভত্মযীণ প্রস্ত্ততত। নীততভারা প্রণননয জন্য প্রততটি প্রততষ্ঠাননয অবযভত্মযীণ তকছু প্রস্ত্তততয প্রনাজন যননছ। াংতিষ্ট
প্রততষ্ঠান মথামথ দাপ্ততযক তনভ/দ্ধতত এফাং তথ্য অতধকায আইন ও াংতিষ্ট তথ্য প্রকা ও প্রচায প্রতফধানভারা অনুযণ কনয
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয জন্য তদ্ধাভত্ম গ্রণ কযনফ। তদ্ধাভত্মটি অফেই প্রততষ্ঠান-প্রধান কর্তেক গৃীত এফাং
প্রনাজনন মথামথ কর্তেক্ষ কর্তেক অনুনভাতদত নত নফ।
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন একটি প্রততষ্ঠাননয স্বেতা ও জফাফতদততা তনতিতকযনণয একটি গুরুত্বপূণ ে দনক্ষ এফাং
এই উনযাগটি প্রততষ্ঠাননয ডবতয ডথনক তননত নফ। এটি যকায ফা অন্য ডকাননা ডক্ষয তননদ ে ফা আনদনয ওয তনবেযীর
ন। এটি ডকাননা আইন, তফতধ ফা প্রতফধানও ন। তথ্য অতধকায আইননয আনরানক একটি প্রততষ্ঠাননয তথ্য প্রকা ও প্রচায, তথ্য
াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা এফাং আনফদননয তবততনত তথ্য যফযা এতৎাংতিষ্ট অন্যান্য তফলক ডকৌর কী নফ, তা তথ্য
অফভৄক্তকযণ নীততভারা িাযা তনধ োতযত । প্রততষ্ঠাননয প্রধান কাম োর ও তায আওতাধীন দপ্তয/াংস্থাভ এফাং অধীনস্থ কর
ইউতননটয জন্য উনমাগী একটি নীততভারা প্রণন কযনফ এফাং কর ইউতনট তা ডভনন চরনফ।
নীততভারায খড়া প্রণননয জন্য কর্তেক্ষ একজন ডজযষ্ঠ ম োনয কভেকতোয ডনর্তনত্ব ততন ফা াঁচ দনস্যয একটি কতভটি গঠন
কযনফ। একজন অতততযক্ত/ভেগ্ম-তচফনক আফাক/বাতত, একজন ভেগ্ম-তচফ/উতচফ/দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনক দস্যতচফ
কনয এই কতভটি গঠন কযনত নফ। ডম-কর কভেকতোয তথ্য অতধকায আইন তফলন ধাযণা যননছ, ড-কর

কভেকতোনক কতভটিনত যাখনত নফ। এই কতভটিনত াংতিষ্ট কর্তে ডক্ষয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনক অফেই
অভত্মভুেক্ত কযনত নফ।
এযয কতভটি নীততভারায তফলফস্ত্তয একটি খড়া প্রণন কযনফ। খড়া প্রণননয জন্য কর্তেক্ষ কতভটিনক একটি
ভ ডেঁনধ ডদনফ। তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা অফেই তথ্য অতধকায আইননয তফধানাফতরয নে াংগতত ডযনখ প্রণন কযনত
নফ। তাই তথ্য অতধকায আইন ম্পনকে বানরা ধাযণা যননছ, এভন দস্যনদয ভন্বন নীততভারা প্রণন কতভটি গঠন কযা
উতচত। অথফা কতভটি দস্যনদয তথ্য অতধকায আইন তফলন প্রতক্ষণ কযাননা উতচত, মানত কতভটি দস্যযা একটি কাম েকয ও
তথ্য অতধকায আইননয নে াভঞ্জস্যপূণ ে তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন কযনত ানয।

নীততভারায খড়া প্রণননয ডক্ষনে কতভটি প্রনাজননফানধ প্রততষ্ঠাননয াংতিষ্ট কর্তে নক্ষয নে একাতধকফায
আনরাচনা ফনত ানয।
এযয কর্তেডক্ষয অবযভত্মনয এই প্রাথতভক খড়াটি ম োনরাচনা ও তনযীক্ষনণয জন্য একটি ম ো থাকনফ। এটি অন্য ডকাননা
ততনয কভেকতো ফা কর্তেডক্ষয প্রধান স্বাং কযনত ানযন।
প্রণীত খড়া তকছু কাতযগতয ভুর ডথনক ডমনত ানয ফা এভন তকছু ডথনক ডমনত ানয, মা তথ্য অতধকায আইননয নে
াাংঘতল েক ফা আইননয তস্পতযনটয তযতন্থ। এভন একটি ডক্ষয িাযা এটিয চূড়াভত্ম তনযীক্ষণ নত নফ, মা এটিনক তযশুদ্ধ
কযনফ এফাং দাপ্ততযক তবতত ডদনফ। তথ্য কতভন নরা ডই প্রততষ্ঠান। তাই তথ্য কতভন কর্তেক খড়া নীততভারাটিয চূড়াভত্ম
তনযীক্ষণ ওা আফেক। পনর নীততভারাটি তনভুের ন উঠনফ এফাং এয তবততনক সুদৃঢ় কযনফ। তাই নীততভারা প্রণনকাযী
কর্তেনক্ষয মথামথ ম ো ডথনক তথ্য কতভন নে ডমাগানমাগ কনয কতভন কর্তেক খড়াটি চূড়াভত্ম তনযীক্ষনণয ব্যফস্থা কযনত
নফ। এ ডক্ষনে তথ্য কতভন ফ োত্মক নমাতগতা প্রদানন আভত্মতযকবানফ নচষ্ট।

তথ্য কতভননয ভল্যাননয য কতভননয প্রদত াংনাধনীগুনরানক অভত্মভুেক্ত কনয প্রততষ্ঠাননয ঊর্ধ্েতন
কর্তে ডক্ষয অনুনভাদন াননক্ষ নীততভারাটি চূড়াভত্ম কযনত নফ।
নীততভারাটি চূড়াভত্মবানফ গৃীত ফায নে নে এয একটি কত তথ্য কতভনন াঠানত নফ এফাং একই
নে প্রততষ্ঠাননয ওনফাইনটও এটি প্রকা কযনত নফ।
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তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায ফাত্মফাননয ডক্ষনে উভেক্ত দ্ধতত অনুযণ কযা ডমনত ানয। ভন্ত্রণার
তানদয সতযীকৃত নীততভারাটি একটি দাপ্ততযক তননদ ে আওতাধীন কর দপ্তয এফাং অধীনস্থ ইউতনটগুনরানক
অনুযনণয জন্য াঠানফ।
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র্ততী অধ্যা

19

তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন ডটভনেট
প্রনতযকটি াংস্থায তনজস্ব সফতষ্টয, ভল্যনফাধ, রক্ষয ও উনেে যননছ। যননছ কাম েক্রভ ও তনথ্যয তবন্নতা। ফতকছু তফনফচনা
কনয কনরয জন্য একটি স্বতন্ত্র নীততভারা সততযয ডটভনেট সুাতয কযা দুোঃাধ্য। তায যও যকাতয প্রততষ্ঠানভনয াধাযণ
সফতষ্টযভ তফনফচনা তনন তননচয ডটভনেটটি সততয কযা ননছ। এটি নীততভারা প্রণনকাযী কর্তেনক্ষয জন্য ভনডর তননফ
কাজ কযনফ। ডটভনেটটি সততযয ভ কর্তেক্ষ তননজনদয সফতষ্টয অনুানয এটিনক তযফতেন ও তযভাজেন কনয ডননফ।

১. তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায টভূতভ ও প্রনাজনীতা
১.১. কর্তে নক্ষয (ভন্ত্রণার/তফবাগ/কাম োর/দপ্তয/াংস্থা) টভূতভ
১.২ তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয ডমৌতক্তকতা/উনেে
১.৩ নীততয তনযানাভ

২ নীততভারায তবতত
২.১. প্রণনকাযী কর্তেক্ষ
২.২. অনুনভাদনকাযী কর্তেক্ষ
২.৩. অনুনভাদননয তাতযখ
২.৪. নীতত ফাত্মফাননয তাতযখ
২.৫. নীততভারায প্রনমাজযতা

৩. নীততনত ব্যফহৃত নেয াংজ্ঞা
৩.১ তথ্য
৩.২ দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
৩.৩ তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
৩.৪ তথ্য প্রদান ইউতনট
৩.৫ আতর কর্তেক্ষ
৩.৬ র্ততী ক্ষ
৩.৭ তথ্য কতভন

৩.৮ কভেকতো
৩.৯ তথ্য অতধকায
৩.১০ আনফদন পযভ
৩.১১ আতর পযভ
৩.১২ তযতষ্ট

৪. তনথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুানয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধতত
ক. স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তথ্য
খ. চাতদায তবততনত প্রদাননমাগ্য তথ্য
গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতাভরক ন, এভন তথ্য
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৫. তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা
ক) তথ্য াংযক্ষণ
খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা
গ) তনথ্যয বালা
ঘ) তনথ্যয ারনাগাদকযণ

৬. দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ
৭. দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধ
৮. তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ
৯. তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধ
১০. তনথ্যয জন্য আনফদন, তথ্য প্রদাননয দ্ধতত ও ভীভা
১১. তনথ্যয ভল্য এফাং ভল্য তযনাধ
১২. আতর দানয ও তনষ্পতত
১২.১. আতর কর্ত
ে ক্ষ
১২.২. আতর দানয
১২.৩. আতর তনষ্পতত

১৩. তথ্য প্রদানন অফনরা াতত্ময তফধান
১৪. তথ্যাতদ তযদেননয সুনমাগ
১৫. জনগুরুত্বপূণ ে তফলন ডপ্র তফজ্ঞতপ্ত
১৬. নীততভারায াংনাধন
১৭. নীততভারায ব্যাখ্যা
তযতষ্ট :
তযতষ্ট-১ : দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনদয তাতরকা
তযতষ্ট-২ : তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনদয তাতরকা
তযতষ্ট-৩ : আতর কর্তেডক্ষয তাতরকা
তযতষ্ট-৪ : স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তনথ্যয তাতরকা ও প্রকানয ভাধ্যভ
তযতষ্ট-৫ : চাতদায তবততনত প্রদাননমাগ্য তনথ্যয তাতরকা
তযতষ্ট-৬ : প্রদান ফাধ্যতাভরক ন, এভন তনথ্যয তাতরকা
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তযতষ্ট-৭ : তথ্য প্রাতপ্তয আনফদন পযভ (পযভ ‘ক’)
তযতষ্ট-৮ : তথ্য যফযান অাযগতায ডনাটি (পযভ ‘খ’)
তযতষ্ট-৯ : আতর আনফদন পযভ (পযভ ‘গ’)

তযতষ্ট-১০ : তথ্য প্রাতপ্তয অনুনযাধ তপ এফাং তনথ্যয ভল্য তনধ োযণ তপ (পযভ ‘ঘ’)
তযতষ্ট-১১ : তথ্য কতভনন অতবনমাগ দাননযয তনধ োতযত পযভ (পযভ ‘ক’)

নীততভারা প্রণন ডকৌর : তফফযণ নভৄনা
একটি তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা ডফ তফলফস্ত্ত অভত্মভুেক্ত নত ানয তা তননচ উনেখ কযা নরা। াাাত প্রততটি
তফলফস্ত্তয ফণ েনা এফাং ডকাননা ডকাননা ডক্ষডে উদাযণ তননফ একটি ভন্ত্রণারনয াংতিষ্ট তফলক তথ্য নভৄনা তননফ তুনর
ধযা নরা।
ভূতভকা : নীততভারায শুরুনতই একটি ভানানই ভূতভকা থাকনর বানরা । ভূতভকা নফ োচ্চ তথ্য প্রকানয অেীকায ও
আইননয তফধাননয প্রতত েদ্ধাীরতায প্রকা থাকনর তা অতধক গ্রণনমাগ্য নফ। নীততভারা প্রণনকাযী প্রনতযক কর্তেক্ষ এ
তফলগুনরা ভেক্ত কনয তননজয ভনতা একটি ভূতভকা নীততভারায শুরুনতই ভেক্ত কযনফ।

১. তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায টভূতভ এফাং প্রনাজনীতা
১.১. কর্তে নক্ষয (ভন্ত্রণার/তফবাগ/কাম োর/দপ্তয/াংস্থা) টভূতভ
কর্তে ক্ষটি (ভন্ত্রণার/তফবাগ/কাম োর/দপ্তয/াংস্থা) ডকান ডপ্রক্ষানট গঠিত, এয গুরুত্ব, তফনল অফদান, কৃততত্ব,
কাম েক্রনভয ধযন, দাতত্ব ও কাম োফতরয াংতক্ষপ্ত ফণ েনা এখানন তুনর ধযনত নফ।
উদাযণ তননফ কৃতল ভন্ত্রণারনয টভূতভ তননচয ফনে তুনর ধযা নরা :
নভৄনা :

১.১. কৃতল ভন্ত্রণারনয টভূতভ : তফার জননগাষ্ঠীয এই ফাাংরানদন খাযতনযাতা, কভোংস্থান, দাতযিয তফনভাচন ও
অথ েননততক প্রবৃতদ্ধ অজেনন কৃতলয গুরুত্ব অতযীভ। জনাংখ্যা বৃতদ্ধয কাযনণ ফতফাতড়য াংখ্যা বৃতদ্ধ, তল্পান
ও তফতবন্ন উন্ননভরক কাম েক্রভ ফাত্মফাননয কাযনণ কৃতলজতভ ক্রভ হ্রা ানে। ডই নে যননছ জরফায়ু
তযফতেনজতনত তফরূ প্রতততক্রা। এ ধযননয চযানরঞ্জ ডভাকাতফরা কনয কৃতল উৎাদনীরতা বৃতদ্ধনত কৃতল
ভন্ত্রণার এফাং এয আওতাধীন কর দপ্তয/াংস্থা তনযরবানফ কাজ কনয মানে।
কৃতল ভন্ত্রণারনয তনতফড় তোফধানন জাতী কৃতল গনফলণা তনেনভয আওতাভুক্ত গনফলণা-প্রততষ্ঠানগুনরা
তফতবন্ন পনরয উচ্চ পরনীর, ডযাগ-ডাকাভাকড়-প্রততনযাধী এফাং রফণাক্ততা, খযা, তা ও জরভগ্নতা-তষ্ণু
তফতবন্ন জাত উদ্ভাফন কনয মানে। াাাত কৃতল ম্প্রাযণ অতধদপ্তনযয ভাধ্যনভ উদ্ভাতফত প্রভেতক্ত ও
ডকৌরভ কৃলক ম োন ছতড়ন ডদা নে। ফাাংরানদ কৃতল উন্নন কযনানযন (তফএতডত) তফতবন্ন নস্যয
উচ্চ পরনীর ও াইতিড জানতয ভানম্পন্ন ফীজ যফযা কনয মানে। ফাাংরানদ কৃতল উন্নন কযনানযন
ও ফনযন্ধ ফহুভৄখী উন্নন কর্ত
ে ক্ষ ভূ-উতযস্থ াতনয ব্যফায বৃতদ্ধ কনয আনযা কৃতলজতভ ডনচয আওতা তনন
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আনছ। তফতবন্ন ানযয ভল্য কনক দপা হ্রা কনয সুলভ ায ব্যফানয কৃলকনদয উৎাতত কযা নে। এবানফ
কৃতল ভন্ত্রণার ও এয আওতাধীন কর দপ্তয/াংস্থা াভতগ্রক কৃতলয উৎাদনীরতা বৃতদ্ধনত অফদান ডযনখ
চনরনছ।
কৃতল ভন্ত্রণার গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরানদ যকানযয একটি গুরুত্বপূণ ে ভন্ত্রণার। এটি ফাাংরানদ তচফারনয ৪
নিয বফননয িভ ও লষ্ঠ তরা অফতস্থত। এ ভন্ত্রণার াতটি উইাংনয ভন্বন গঠিত, মা নীতত তনধ োযণ,
তযকল্পনা প্রণন, তদাযতক ও প্রাতনক ব্যফস্থানায দাতত্বভ ম্পাদন কনয থানক। যকানযয কৃতলম্পতকেত তফতবন্ন নীতত ও তযকল্পনা ফাত্মফাননয জন্য অতধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা যননছ। একজন ভন্ত্রীয ডনর্তনত্ব
একজন তচফ, দুজন অতততযক্ত তচফ, াতজন ভেগ্ম-তচফ, একজন ভেগ্ম-প্রধান এফাং কনকজন উতচফ,
উপ্রধান, ততনয কাযী তচফ, ততনয কাযী প্রধান, কাযী তচফ, কাযী প্রধান, কৃতল অথ েনীতততফদ,
ে
গনফলণা কভেকতো কভেযত আনছন (সূে : কৃতল ভন্ত্রণারনয অগাননাগ্রাভ)।
ভন্ত্রণারনয দাতত্বাফতর
খানয স্বাংম্পূণ েতা অজেননয ও ডটকই কৃতল উন্নননয জন্য কৃতলনীতত প্রণন, তযকল্পনা গ্রণ, আইন
ও তফতধভারা প্রণন।
কৃতল উৎাদন বৃতদ্ধ ও কৃতল তফণন তনতিত কযায রনক্ষয আভত্মজোততক াংস্থায ভন্ব াধননয জন্য
নতুন কৃতল উন্ননন াতা প্রদান।
কৃতলনীতত, তযকল্পনা, প্রনজক্ট ও নীততভারায ফাত্মফান তদাযতক।
কৃতল উকযণ ও বতুতে ক তফতযণ এফাং স্থানী ও আভত্মজোততক ফাজানয কৃতলণ্য তফণননয তদাযতক।
কৃতল ভন্ত্রণারনয দপ্তয াংস্থায উন্নন কভেসূতচ ও প্রকল্প তযকল্পনা ও ফাত্মফানন প্রাতনক ও
নীততগত াতা প্রদান এফাং অথ োন ও কাতযগতয াতায জন্য উন্নন নমাগী ও দাতা াংস্থায
নে ভন্ব াধন।
১.২ তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয ডমৌতক্তকতা/উনেে
কর্তেক্ষ নীততটি ডকন প্রণন কনযনছ তায ডমৌতক্তকতা থাকা আফেক। াংস্থা ডকন ভনন কযনছ ডম এই ধযননয নীতত প্রণন
প্রনাজন, ডটি উনেখ কযনত নফ। তথ্য অতধকায আইননয উনেে পূযনণ এই নীততভারা কীবানফ অফদান যাখনফ এখানন
তা তুনর ধযনত নফ। উনেতখত ডমৌতক্তকতা তনভণরূ নত ানয :
নভৄনা :

১. ২ তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয ডমৌতক্তকতা/উনেে

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরানদ যকায জনগনণয জানায অতধকায প্রততষ্ঠায ভাধ্যনভ যকাতয ও ডফযকাতয
াংগঠননয স্বেতা ও জফাফতদততা বৃতদ্ধ, দুনীতত হ্রা ও সুান প্রততষ্ঠা; জনগনণয তচভত্মা, তফনফক ও
ফাকস্বাধীনতায াাংতফধাতনক অতধকায প্রততষ্ঠা নফ োতয জনগনণয ক্ষভতাননয রনক্ষয তথ্য-অতধকায
তনতিত কযনত গত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তাতযনখ ‘তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯’ া কনযডছ। আইননয
কাম েকয ফাত্মফাননয জন্য ইততভনধ্য ‘তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রান্ত) তফতধভারা, ২০০৯’ এফাং তথ্য অতধকায
াংক্রাভত্ম ততনটি প্রতফধানভারাও প্রণীত ননছ।
তথ্য অতধকায গণতাতন্ত্রক ব্যফস্থানক আনযা সুাংত কযায অন্যতভ তে। .....(কর্ত
ে নক্ষয নাভ) এয তথ্য জনগনণয
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কানছ উন্ুক্ত নর .....(কর্ত
ে নক্ষয নাভ) কাম েক্রভ ম্পনকে জনগনণয নন্ন ও অতফিা দূয নফ। এনত প্রততষ্ঠাননয
স্বেতা এফাং জনগনণয কানছ কর কানজয জফাফতদত প্রতততষ্ঠত নফ।

জনগনণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা তনতিত কযায ডম নীতত যকায গ্রণ কনযনছ, তায নে
াংগততপূণ েবানফ যকানযয গুরুত্বপূেণ ে ভন্ত্রণার/তফবাগ/কাম োর/দপ্তয/াংস্থা তননফ.....(কর্তে নক্ষয নাভ)
অফাধ তথ্যপ্রফানয চচ ো তনতিত কযনত ফদ্ধতযকয।
ভন্ত্রণার/তফবাগ/কাম োর/দপ্তয/াংস্থা এফাং অধীনস্থ অন্যান্য ইউতননট অফাধ তথ্যপ্রফানয চচ োয ডক্ষনে ডমন
ডকাননা তিধািনন্দয সৃতষ্ট না , ডজন্য একটি ‘তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা’ প্রণন আফেক ফনর ভনন কযনছ
...(কর্ত
ে ডক্ষয নাভ)। সুতযাাং তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারা
২০০৯ ও এতৎ&াংতিষ্ট প্রতফধানভারাভনয আনরানক ও াভেজযতা াননক্ষ এই ‘তথ্য অফভৄক্তকযণ
নীততভারা’ প্রণন কযা নরা।

১.৩ নীততভারায তনযানাভ
প্রততটি আইন, তফতধভারা, প্রতফধানভারা, নীততভারা প্রভৃততয একটি তনযানাভ প্রনাজন । সুতযাাং এই
নীততভারাযও একটি তনযানাভ প্রদান কযনত নফ।

নভৄনা :

১.৩ নীততভারায তনযানাভ
এই নীততভারা ‘‘তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা, ২০১৫’’ নানভ অতবতত নফ।

২. নীততভারায তবতত
ডমনকাননা নীততয ডমৌতক্তক তবতত থাকা আফেক। না নর ডই নীততভারায অনুযণ ও চচ ো সফধতা া না। ডমভন, এটি মথামথ
কর্তেক্ষ কর্তেক প্রণীত ও অনুনভাতদত তক না, কায জন্য প্রনমাজয তা উনেখ আনছ তক না ইতযাতদ। সফধতা না থাকনর এটি
গ্রণনমাগ্যতা ানফ না এফাং অনুযণী নফ না।
২.১. প্রণনকাযী কর্তেক্ষ : নীততভারাটি ডম কর্তেক্ষ প্রণন কনযনছ প্রণনকাযী তননফ ডই কর্তেডক্ষয নাভ উনেখ
কযনত নফ।
২.২. অনুনভাদনকাযী কর্তেক্ষ : ডমনতু নীততভারায সফধতা তনতিত কযনত এটি মথামথ কর্তেক্ষ কর্তেক অনুনভাতদত নত
নফ ডনতু এয বতফষ্যৎ গ্রণনমাগ্যতা তনতিত কযনত অনুনভাদনকাযী কর্তেনক্ষয নাভ নীততভারা উনেখ কযনত নফ।
এডক্ষডে আভযা মতদ ধনয তনই ডম নীততভারাটি কৃতল ভন্ত্রণার তনজ এফাং তায অধীনস্থ ইউতনটভনয জন্য প্রণন কনযনছ
তানর তায মথামথ অনুনভাদনকাযী কর্তেক্ষ নফন ‘তচফ, কৃতল ভন্ত্রণার’। এখন মতদ কৃতল ভন্ত্রণারনয আওতাধীন অন্য
ডকাননা দপ্তয/াংস্থা নীততভারা প্রণন কনয, তানর তফলটি দুই যকভবানফ বাফা ডমনত ানয। ডমভন, মতদ কৃতল ম্প্রাযণ
অতধদপ্তয ফা কৃতল উন্নন কযনানযন (কৃতল ভন্ত্রণারনয আওতাধীন এ যকভ ১৭টি দপ্তয/াংস্থা যননছ) তায এফাং অধীনস্থ
ইউতনটভনয জন্য নীততভারা প্রণন কনয, তানর এটি ‘তচফ, কৃতল ভন্ত্রণার’ অথফা াংতিষ্ট দপ্তয/াংস্থায প্রধান
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অনুনভাদন কযনত াযনফ। তনফ াংতিষ্ট দপ্তয/াংস্থায প্রধান অনুনভাদন কযনর ডটিনক নীততভারা না ফনর ‘তননদ েতকা’
ফরনত নফ। এবানফ অনুনভাতদত নর নীততটি ফায কানছ গ্রণনমাগ্য ও সফধ দতরর তননফ তফনফতচত নফ।
২.৩. অনুনভাদননয তাতযখ : ডম তাতযনখ নীততটি মথামথ কর্তেক্ষ কর্তেক অনুনভাতদত নফ ড তাতযখ উনেখ কযনত নফ।
২.৪. নীতত ফাত্মফাননয তাতযখ : নীতত অনুনভাদননয নে নে ফাত্মফান কযা অননক ভ ম্ভফ নাও নত ানয।
তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ া ওায নে নেই তা ফাত্মফাতত তন। এ ডক্ষনে াংস্থা তায ক্ষভতা তফনফচনা
কনয ফাত্মফাননয তাতযখ তনধ োযণ কযনত ানয। তনফ তা ডকাননা অফস্থানতই ৩০ তদননয ডফত নফ না। ফাত্মফাননয
জন্য ভ ডনায তফনফচনায কাযণ নীতত প্রণননয য দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ/ভননানন ও আইন/নীতত ম্পনকে
ম্যক ধাযণা রাব, মনথাভেক্তবানফ তথ্য াংযক্ষণ, তথ্য প্রদাননয জন্য তফতবন্ন উনযাগ ফা ব্যফস্থা চালু কযা ইতযাতদ কাযনণ
নীতত ফাত্মফানন প্রাক-প্রস্ত্তততয প্রনাজন আনছ। তনফ কর্তেক্ষ মতদ তায ক্ষভতা ম্পনকে তনতিত থানক, তানর ১৫
তদননয ভনধ্য নীতত ফাত্মফানন উনযাগী নফ এফাং তাতযখ তনধ ের্াাযণ কনয তা নীততনত উনেখ কযনফ। ডমৌতক্তক ভ
যাখনত তগন তায ফাত্মফানন অমথা কারনক্ষণ কযা মানফ না।
২.৫. নীততভারায প্রনমাজযতা : ডকাননা নীততভারা প্রণীত নর ডই নীততভারাটি ডকান ডকান তফবাগ/কাম োর/দপ্তয/াংস্থা
অনুযণ কযনফ, অথ োৎ- নীততভারাটি কানদয জন্য প্রনমাজয নফ তায উনেখ থাকনর সুতফধা নফ। এনত াংতিষ্ট ইউতনট
ডমভন বুঝনফ ডম নীততভারাটি তানক ডভনন চরনত নফ, ডতভতন তফনল তযতস্থততনত ডকাননা ইউতনট অস্বীকায কযনত াযনফ
না ডম এই নীততভারা তায জন্য প্রনমাজয ন।
ডকাননা কর্তেক্ষ মতদ তায প্রণীত নীততভারা তায প্রধান কাম োর, অধীনস্থ কর ইউতনট এফাং আওতাধীন কর দপ্তয/াংস্থা
ও তানদয অধীনস্থ কর ইউতননটয জন্য প্রনমাজয তফনফচনা প্রণন কনয, তানর নীততভারা তা উনেখ কযনফ। আফায
মতদ কর্তেনক্ষয আওতাধীন কর দপ্তয/াংস্থাভ তানদয তনজ তনজ নীততভারা প্রণন কনয, তানর তা ডকফর প্রধান
কাম োর ও তায অধীনস্থ কর ইউতননটয জন্য প্রনমাজয ফনর উনেখ কযনত নফ। ডকাননা কর্তেডক্ষয তিতী ডকাননা ইউতনট
নাও থাকনত ানয, ডনক্ষনে নীততভারাটি শুদৄ প্রণনকাযী কর্তেনক্ষয একভাে কাম োরনয জন্য প্রনমাজয নফ। তনফ মতদ
বতফষ্যনত এই কর্তেডক্ষয ইউতনট সৃতষ্টয ম্ভাফনা থানক, তানর তানক অভত্মভুেক্ত কযায সুনমাগ ডযনখ প্রনমাজযতা তনণ ে কযা
উতচত।
উদাযণস্বরূ, কৃতল ভন্ত্রণার তায প্রণীত নীততভারা তনজ এফাং অধীনস্থ কর ইউতনটভ, আওতাধীন কর দপ্তয/াংস্থা
ও তানদয অধীনস্থ কর ইউতননটয জন্য প্রনমাজয ফনর ডঘালণা কযনত ানয। তকন্তু ডমনতু কৃতল ভন্ত্রণার ও তায
আওতাধীন কর দপ্তয/াংস্থাভনয তনথ্যয ধযননয তবন্নতা তফনফচনা তনন ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থাভ আরাদা আরাদা
নীততভারা প্রণন কনযনছ এফাং প্রনতযনক তানদয নীততভারা প্রধান কাম োর ও অধীনস্থ কর ইউতননটয জন্য প্রনমাজয ফনর
উনেখ কনযনছ ডনতু ভন্ত্রণার প্রণীত নীততভারাটি শুদৄ কৃতল ভন্ত্রণার ও এয অধীনস্থ কর ইউতননটয জন্য প্রনমাজয নফ।

নভৄনা :
২। নীততভারায তবতত
২.১. প্রণনকাযী কর্তেক্ষ : কৃতল ভন্ত্রণার, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরানদ যকায
২.২. অনুনভাদনকাযী কর্তেক্ষ : তচফ, কৃতল ভন্ত্রণার, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরানদ যকায
২.৩. অনুনভাদননয তাতযখ : ৮ জানুাতয ২০১৫
২.৪. ফাত্মফাননয তাতযখ : এই নীততভারা আগাভী ২৫ জানুাতয ২০১৫ ডথনক ফাত্মফান কযা নফ।
২.৫. নীততভারায প্রনমাজযতা : নীততভারাটি কৃতল ভন্ত্রণার ও এয অধীনস্থ কর ইউতননটয জন্য প্রনমাজয নফ।
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৩. নীততনত ব্যফহৃত নেয াংজ্ঞা : এই অাংন থাকনফ নীততনত ব্যফহৃত তফনল েভনয াংজ্ঞা। ডম-কর তফল ফা নেয
তফত্মাতযত ব্যাখ্যা ফা সুস্পষ্ট কযা প্রনাজন ডটি এই অাংন থাকনফ। উদাযণস্বরূ ফরা মা ডম ‘তথ্য’ ফরনত াংস্থা কী
ডফাঝানফ তা তচতিত কনয প্রকা কযায ব্যফস্থা কযনফ। এ ডক্ষনে তথ্য অতধকায আইনন ডম-কর তফলনয াংজ্ঞা প্রদান কযা
ননছ তায ফগুনরায প্রনাজন না থাকনতও ানয আফায নতুন ে ভেক্ত কযায প্রনাজনও ড়নত ানয। কর্তেনক্ষয ধযন ও
প্রনাজন অনুানয এই ডমাজন-তফনাজন প্রনাজন নফ।
াংজ্ঞায ডক্ষনে াংস্থায ডপ্রক্ষাটনক তফনফচনা কনয তরখনত নফ, হুফহু আইননয বালা ন। তনফ আইননয নে াাংঘতল েক ওা
চরনফ না।

৩.১ তথ্য : তথ্য অতধকায আইননয ধাযা-২(চ)-ডত প্রদত তনথ্যয াংজ্ঞাটুকু নীততভারা প্রণনকাযী কর্তেনক্ষয নাভ
উনেখপূফ েক তুনর ধযনত নফ। তনফ ধাযা-২(চ)-ডত তথ্য তননফ ফতণ েত ডকাননা তফল অতধকতয স্পষ্ট কযায জন্য উদাযণ
তানফ াংজ্ঞা অন্তভুেক্ত কযা ডমনত ানয।
নভৄনা :

৩. াংজ্ঞা
৩.১ তথ্য
‘‘তথ্য’’ অনথ ে ...(কর্তেনক্ষয নাভ) ও এয অধীনস্থ কাম োরভনয গঠন, কাঠানভা ও দাপ্ততযক কভেকান্ড াংক্রাভত্ম ডম
ডকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানতচে, চুতক্ত, তথ্য-উাত, রগ ফই, আনদ, তফজ্ঞতপ্ত, দতরর, নভৄনা, ে, প্রততনফদন, তাফ
তফফযণী, প্রকল্প প্রত্মাফ, আনরাকতচে, অতডও, তবতডও, অতিত তচে, তপল্ম, ইনরক্ট্র্রতনক প্রতক্রা প্রস্ত্ততকৃত ডম ডকান
ইনস্ট্রুনভন্ট, মাতন্ত্রকবানফ াঠনমাগ্য দতররাতদ এফাং ডবৌততক গঠন ও সফতষ্টয-তনতফ েননল অন্য ডম ডকান তথ্যফ ফস্ত্ত ফা
এনদয প্রতততরতও এয অভত্মভুেক্ত নফ :
তনফ তে থানক ডম, দাপ্ততযক ডনাটতট ফা ডনাটতনটয প্রতততরত এয অভত্মভুেক্ত নফ না।

দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো, তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ও ‘‘তথ্য প্রদান ইউতনট’’-এয াংজ্ঞা তননভণাক্তবানফ ভেক্ত নফ।
নভৄনা :
৩.২ দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
‘‘দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’’ অথ ে তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন তনভেক্ত কভেকতো;
৩.৩ তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনুতস্থততনত াংতিষ্ট দাতত্ব ারননয জন্য তনভেক্ত কভেকতো;
৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদান ইউতনট’’ অথ ে কৃতল ম্প্রাযণ অতধদপ্তনযয প্রধান কাম োর এফাং এয অধীনস্থ ডকাননা তফবাগী
কাম োর, আিতরক কাম োর, ডজরা কাম োর ও উনজরা কাম োরভ।
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৩.৫ ‘‘আীর কর্তেক্ষ’’: তথ্য অতধকায আইননয ধাযা-২(ক)-ডত আতর কর্তেনক্ষয াংজ্ঞা নীততভারা প্রণনকাযী
কর্তেডক্ষয নে াভঞ্জস্যপূণ েবানফ তুনর ধযনত নফ।
নভৄনা :
৩.৫ ‘‘আীর কর্তেক্ষ’’ অথ ে(A)
ডকান তথ্য প্রদান ইউতননটয ডক্ষনে উক্ত ইউতননটয অব্যফতত ঊর্ধ্েতন কাম োরনয প্রাতনক প্রধান;
অথফা
(আ) কৃতল ভন্ত্রণারনয ডক্ষনে ডকাননা তথ্য প্রদান ইউতননটয ঊর্ধ্েতন কাম োর না থাকনর, উক্ত তথ্য প্রদান ইউতননটয
প্রাতনক প্রধান।

অন্যান্য াংজ্ঞা তননভণাক্তবানফ তুনর ধযনত নফনভৄনা :

৩.৬ ‘‘র্ততী ক্ষ’’ অথ ে তথ্য প্রাতপ্তয জন্য অনুনযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেক্ষ ব্যতীত অনুনযাধকৃত তনথ্যয
নে জতড়ত অন্য ডকান ক্ষ।
৩.৭ ‘‘তথ্য কতভন’’ অথ ে তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রতততষ্ঠত তথ্য কতভন।

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ ফরনত ‘‘তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯’’ বুঝানফ।
৩.৯ ‘‘তঅতফ, ২০০৯’’ ফরনত ‘‘তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারা, ২০০৯’’ বুঝানফ।
৩.১০ ‘‘কভেকতো’’ অনথ ে কভেচাযীও অভত্মভুেক্ত নফ।
৩.১১ ‘‘তথ্য অতধকায’’ অথ ে ডকাননা কর্তে নক্ষয তনকট ইনত তথ্য প্রাতপ্তয অতধকায।
৩.১২ ‘‘আনফদন পযভ’’ অথ ে তঅতফ, ২০০৯-এয তপতনর তনধ োতযত আনফদননয পযনভট- পযভ ‘ক’
বুঝানফ।
৩.১৩ ‘‘আীর পযভ’’ অথ ে তঅতফ, ২০০৯-এয তপতনর তনধ োতযত আতর আনফদননয পযনভট- পযভ ‘গ’
বুঝানফ।
৩.১২ তযতষ্ট’’ অথ ে এই নীততভারায নে াংভেক্ত তযতষ্ট।

৪. তনথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুানয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধতত
নাগতযনকয তথ্য প্রনফাতধকায তনতিত কযনত নর কর্তেনক্ষয কর তথ্যনক তনতদ েষ্ট ধযন অনুানয বাগ কনয প্রকা ও প্রদান
দ্ধতত
সুতনতদ েষ্ট
কযনত
নফ।
তফগত
ফছযগুনরানত
তথ্য
অতধকায
আইন
ফাত্মফাননয
অতবজ্ঞতা ডথনক ফরা মা, আইননয ফাত্মফাননক এতগন ডনায জন্য এটি অন্যতভ প্রধান তফনফচয তফল। কর্তেক্ষ ডকান
ধযননয তথ্য স্বপ্রনণাতদত ন প্রকা কযনফ, ডকান ধযননয তথ্য আনফদননয তযনপ্রতক্ষডত প্রকা কযনফ, ডকান ধযননয তথ্য
প্রকা কযনত ফাধ্য থাকনফ না এফাং ডকান ধযননয তথ্য আাংতক প্রকা কযনফ- এই নীততভারা তা তযষ্কায কযনত নফ।
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তানর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য প্রদানন তায কযণী তফলন নজই তদ্ধাভত্ম তননত াযনফ না এনত একই নে দাতত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোয তদ্ধাভত্ম গ্রনণ তিধািন্দ দূয নফ এফাং তথ্য ডনত নাগতযকনক যাতনয তকায নত নফ না।
কর্তেক্ষ তায ভৄদ তথ্যনক ধযন অনুানয ৩ বানগ বাগ কযনফ :
ক. স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তথ্য
খ. চাতদায তবততনত প্রদাননমাগ্য তথ্য
গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতাভরক ন এভন তথ্য
ক. স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তথ্য :
ডস্বো ফা স্বপ্রনণাতদত ন তথ্য প্রকানয অথ ে নরা ডকাননা অনুনযাধ না কযা নেও তনজ ইো তথ্য প্রকা কযা। স্বপ্রনণাতদত
তথ্য প্রকা স্বেতা এফাং উন্ুক্ততায ভাধ্যনভ তথ্য অতধকায আইন ফাত্মফানন াংস্থায তদোয প্রকা এফাং এটি উকাযনবাগী
ফা ডেকনাল্ডাযনদয নে একটি আস্থা ও তফিত্মতায ম্পকে সততয কযায ডকৌর।
নীততভারা াংতিষ্ট াংস্থা ডকান তথ্যগুনরা স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকা কযনফ তায একটি তাতরকা প্রদান কযনফ। ভর নীততভারা
কর্তেক্ষ স্বপ্রনণাতদত তথ্য ফরনত কী ভনন কযনছ তা উনেখ কযনফ এফাং স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তনথ্যয তাতরকা সততয
কনয নীততভারায তযতনষ্ট তা ভেক্ত কযনফ। একটি প্রততষ্ঠাননয তথ্যবান্ডানয ডমনতু তনতভত নতুন তথ্য ভেক্ত , ডনতু
তাতরকাটি ারনাগানদয তফধান নীততভারা ভেক্ত কযনত নফ।
মত ডফত তথ্য স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকা কযা নফ, কর্তেনক্ষয তথ্য প্রকানয তদো তত ডফত প্রভাতণত নফ এফাং কর্তেনক্ষয
কানছ তথ্য ডচন আনফদননয াংখ্যা কভনফ। তনফ ডকাননা তথ্য স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানয যও মতদ ডকউ তা আনফদন কনয
ডনত চা, তানর তানক তা প্রদান কযনত নফ। অথ োৎ- এই ধযননয তথ্য একই নে স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তথ্য আফায
চাতদায তবততনত প্রকানমাগ্য তথ্য। নীততভারা এই তফলটি উনেখ কযনত নফ, নতুফা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তদ্ধাভত্ম তননত
ভস্যা ড়নত ানযন।
এই ধযননয তথ্য ডকান প্রতক্রা প্রকা ফা প্রচায কযা নফ তা এখানন উনেখ কযনত নফ। এজন্য তথ্য অতধকায (তথ্য প্রকা ও
প্রচায) প্রতফধানভারা, ২০১০-এয প্রতফতধ-৩ এফাং াংভেক্ত ততডউর ২টি অনুযণী নফ।
খ. চাতদায তবততনত প্রকানমাগ্য তথ্য :
ডকান তথ্যগুনরা নাগতযনকয আনফদননয তযনপ্রতক্ষডত প্রদান কযা নফ, তা এখানন তচতিত কযা নফ। এই ধযননয তথ্য ডনত
আনফদনকাযীনক তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৮ অনুানয তনধ োতযত পযভ ‘ক’ অনুানয আনফদন কযনত নফ। তনফ এটা ভনন
যাখনত নফ ডম, স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তথ্যও মতদ ডকাননা নাগতযক আনফদন কনয চা, তানর তানক তা মথামথ ন্থা
প্রদান কযনত নফ।
কর্তেক্ষ এই ধযননয তনথ্যয একটি তাতরকা প্রস্ত্তত কযনফ এফাং নীততভারায তযতষ্ট তননফ তাতরকাটি ভেক্ত কযনফ। তাতরকাটি
ারনাগানদয তফধানও নীততভারা ভেক্ত কযনত নফ।
গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতাভরক ন, এভন তথ্য :

যােনক জনগনণয জন্য প্রকৃত কল্যাণ যানে তযণত কযায জন্যই তথ্য অতধকায আইন প্রণন কযা ননছ। আফায
জনগনণয বৃতয কল্যানণয স্বানথ েই তকছু তথ্য প্রকা কযা ভীচীন ন। আভত্মজোততক ও াাংতফধাতনক ফাধ্যফাধকতা
এফাং জনগনণয বৃতয কল্যানণয স্বানথ ে তকছু তথ্য ডগান থাকা ফাঞ্ছনী। তাই তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৭-এ প্রদান
ফাধ্যতাভরক ন ভনভে ২০টি উধাযা ভেক্ত যননছ। ডমখানন ২০ ধযননয তনথ্যয উনেখ কনয এ-কর তথ্য প্রদান
ফাধ্যফাধকতায ফাইনয যাখা ননছ।
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কর্তেক্ষ তায নীততভারা তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৭-এ উনেতখত ২০ ধযননয তনথ্যয ভনধ্য ডমগুনরা তায প্রততষ্ঠাননয

জন্য প্রনমাজয নফ ডগুনরা উনেখ কযনফ।
তথ্য অতধকায আইননয ধাযা-৯(৯) এ ফরা ননছ ডম, ‘‘তথ্য প্রকানয জন্য ফাধ্যতাভরক ন, এরূ তনথ্যয ানথ ম্পকেভেক্ত
ওায কাযনণ ডকান অনুনযাধ ম্পূণ ে প্রতযাখ্যান কযা মানফ না এফাং অনুনযানধয মতটুকু অাং প্রকানয জন্য ফাধ্যতাভরক ন
এফাং মতটুকু অাং ডমৌতক্তকবানফ পৃথক কযা ম্ভফ, ততটুকু অাং অনুনযাধকাযীনক যফযা কযনত নফ।’’ এ ধযননয তথ্য ডক
প্রচতরত বালা আাংতক প্রকানমাগ্য তথ্য ফরা ন থানক। আাংতক প্রকানমাগ্য তথ্য নরা ডই ধযননয তথ্য, মায তকছু অাং
প্রকানমাগ্য ফাতক অাং তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৭-এয নে াভঞ্জস্যপূণ ে ানডক্ষ প্রকানমাগ্য ন। মতদ এভন ডকাননা
তনথ্যয জন্য ডকউ আনফদন কনয, ডম তনথ্যয তকছু অাং প্রকানমাগ্য এফাং তকছু অাং প্রকানমাগ্য ন, ড ডক্ষডে দাতত্বপ্রাপ্ত
কভেকতো কতটুকু প্রকানমাগ্য আয কতটুকু প্রকানমাগ্য ন তা ডমৌতক্তকবানফ পৃথক কনয প্রকানমাগ্য তথ্যটুকু আনফদনকাযীনক
প্রদান কযনফন। সুতযাাং তফলটি তকেতায নে নীততভারা ভেক্ত কযনত নফ, ডমন অনুনযাধকৃত তনথ্য ‘প্রদান ফাধ্যতাভরক ন,
এভন আাংতক তথ্য ভেক্ত থাকায কাযনণ ম্পূণ ে তথ্য প্রদান অস্বীকায কযা না ।

নভৄনা :
৪. তনথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুানয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধতত :
..... (কর্তেনক্ষয নাভ) এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ ইউতনটভনয ভৄদ তথ্য তননভণাক্ত ৩টি ডেণীনত বাগ কযা নফ
এফাং তনধ োতযত তফধান অনুানয প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা নফ :
ক. স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তথ্য :
১) এই ধযননয তথ্য ..... (কর্তেনক্ষয নাভ) এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ ইউতনটভ স্বপ্রনণাতদত ন
ডনাটিনফাড ে, ওনফাইট, িতওয, ভৄতিত ফই ফা প্রততনফদন, তফরনফাড ে, াইন ডফাড ে, তেকায, ডাোয,
বুকনরট, তরপনরট, তনউজ ডরটায, প্রতেকা তফজ্ঞতপ্তয ম্যাধনভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণনমাগ্য ভাধ্যনভ প্রকা
ও প্রচায কযনফ।
২) এই ধযননয তথ্য ডচন ডকান নাগতযক আনফদন কযনর তখন তা চাতদায তবততনত প্রদাননমাগ্য তথ্য তননফ
তফনফতচত নফ এফাং দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তনধ োতযত ন্থা আনফদনকাযীনক তা প্রদান কযনফন।
৩) ..... (কর্তেনক্ষয নাভ) প্রতত ফছয একটি ফাতল েক প্রততনফদন প্রকা কযনফ। ফাতল েক প্রততনফদনন তঅআ, ২০০৯
এয ধাযা ৬(৩)-এ উতেতখত তথ্যভ াংনমাজন কযনফ।
৪) ..... (কর্তেনক্ষয নাভ) স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তনথ্যয একটি তাতরকা প্রস্ত্তত কযনফ এফাং এফাং এই
নীততভারায তযতনষ্ট ও ..... (কর্তেনক্ষয নাভ) ওনফাইনট প্রকা ও প্রচায কযনফ।
৫) প্রতত ততন ভা অভত্ময এই তাতরকা ারনাগাদ কযা নফ।
খ. চাতদায তবততনত প্রদাননমাগ্য তথ্য :
১) এই ধযননয তথ্য ডকাননা নাগতযনকয আনফদননয ডপ্রতক্ষডত এই নীততভারায ১০ ও ১১ অনুনেনদ ফতণ েত দ্ধতত
অনুযণ কনয প্রদান কযনত নফ।
২) ..... (কর্তেনক্ষয নাভ) চাতদায তবততনত প্রদাননমাগ্য তনথ্যয একটি তাতরকা প্রস্ত্তত কযনফ এফাং এফাং এই
নীততভারায তযতনষ্ট ও ..... (কর্তেনক্ষয নাভ) ওনফাইনট প্রকা ও প্রচায কযনফ।
৩) প্রতত ততন ভা অভত্ময এই তাতরকা ারনাগাদ কযা নফ।
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গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতাভরক ন, এভন তথ্য :
১) এই নীততভারায অন্যান্য অনুনেনদ মা তকছুই থাকুক না ডকন ...... (কর্তেনক্ষয নাভ) এফাং এয আওতাধীন ও
অধীনস্থ ইউতনটভ তননভণাক্ত তথ্যভ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযনত ফাধ্য থাকনফ না :
(ক) ডকান তথ্য প্রকানয পনর ফাাংরানদনয তনযাতা, অখন্ডতা ও াফ েনবৌভনত্বয প্রতত হুভতক নত ানয
এরূ তথ্য;
(খ) যযােনীততয ডকান তফল মায িাযা তফনদী যানেয অথফা আভত্মজোততক ডকান াংস্থা ফা ডকান ডজাট ফা
াংগঠননয ানথ তফযভান ম্পকে ক্ষুণ্ণ নত ানয এরূ তথ্য;
(গ) ডকান তফনদী যকানযয তনকট ডথনক প্রাপ্ত ডকান ডগানী তথ্য;
(ঘ) ডকান তথ্য প্রকানয পনর ডকান র্ততী নক্ষয বুতদ্ধবৃততক ম্পনদয অতধকায ক্ষততগ্রত্ম নত ানয
এরূ ফাতণতজযক ফা ব্যফাতক অভত্মতন েতত ডগানীতা তফলক, কতযাইট ফা বুতদ্ধবৃততক ম্পদ
(Intellectual Property Right) ম্পতকেত তথ্য;
(ঙ) ডকান তথ্য প্রকানয পনর ডকান তফনল ব্যতক্ত ফা াংস্থানক রাবফান ফা ক্ষততগ্রত্ম কযনত ানয এরূ
তনননাক্ত তথ্য, মথা :(অ) আকয, শুল্ক, বযাট ও আফগাযী আইন, ফানজট ফা কযায তযফতেন াংক্রাভত্ম ডকান আগাভ তথ্য;
(আ) ভৄিায তফতনভ ও সুনদয ায তযফতেনজতনত ডকান আগাভ তথ্য;
(ই) ব্যাাংক আতথ েক প্রততষ্ঠানভনয তযচারনা ও তদাযতক াংক্রাভত্ম ডকান আগাভ তথ্য;
(চ) ডকান তথ্য প্রকানয পনর প্রচতরত আইননয প্রনাগ ফাধাগ্রত্ম নত ানয ফা অযাধ বৃতদ্ধ ডনত ানয
এরূ তথ্য;
(ছ) ডকান তথ্য প্রকানয পনর জনগনণয তনযাতা তফতিত নত ানয ফা তফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু তফচায কাজ
ব্যাত নত ানয এরূ তথ্য;
(জ) ডকান তথ্য প্রকানয পনর ডকান ব্যতক্তয ব্যতক্তগত জীফননয ডগানীতা ক্ষুণ্ণ নত ানয এরূ তথ্য;
(ঝ) ডকান তথ্য প্রকানয পনর ডকান ব্যতক্তয জীফন ফা াযীতযক তনযাতা তফদান্ন নত ানয এরূ তথ্য;
(ঞ) আইন প্রনাগকাযী াংস্থায াতায জন্য ডকান ব্যতক্ত কর্তেক ডগানন প্রদত ডকান তথ্য;
(ট) আদারনত তফচাযাধীন ডকান তফল এফাং মা প্রকান আদারত ফা ট্রাইবুযনানরয তননলধাজ্ঞা যননছ অথফা
মায প্রকা আদারত অফভাননায াতভর এরূ তথ্য;
(ঠ) তদভত্মাধীন ডকান তফল মায প্রকা তদভত্ম কানজ তফি ঘটানত ানয এরূ তথ্য;
(ড) ডকান অযানধয তদভত্ম প্রতক্রা এফাং অযাধীয ডগ্রপতায ও াতত্মনক প্রবাতফত কযনত ানয এরূ
তথ্য;
(ঢ) আইন অনুানয ডকফর একটি তনতদ েষ্ট ভনয জন্য প্রকানয ফাধ্যফাধকতা যননছ এরূ তথ্য;
(ণ) ডকৌরগত ও ফাতণতজযক কাযনণ ডগান যাখা ফাঞ্ছনী এরূ কাতযগযী ফা সফজ্ঞাতনক গনফলণারি ডকান
তথ্য;
(ত) ডকান ক্র কাম েক্রভ ম্পূণ ে ওায পূনফ ে ফা এ তফলন তদ্ধাভত্ম গ্রনণয পূনফ ে াংতিষ্ট ক্র ফা এয
কাম েক্রভ াংক্রাভত্ম ডকান তথ্য;
(থ) জাতী াংনদয তফনল অতধকায াতনয কাযণ নত ানয, এরূ তথ্য;
(দ) ডকান ব্যতক্তয আইন িাযা াংযতক্ষত ডগানী তথ্য;
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(a) যীক্ষায প্রশ্নে ফা যীক্ষা প্রদত নিয ম্পতকেত আগাভ তথ্য;
(b) ভতন্ত্রতযলদ ফা, ডক্ষেভত, উনদষ্টা তযলনদয সফঠনক উস্থানী ায-াংনক্ষ আনুলতেক
দতররাতদ এফাং উক্তরূ সফঠনকয আনরাচনা ও তদ্ধাভত্ম াংক্রাভত্ম ডকান তথ্য :
তনফ তে থানক ডম, ভতন্ত্রতযলদ ফা, ডক্ষেভত, উনদষ্টা তযলদ কর্তেক ডকান তদ্ধাভত্ম গৃীত ওায য অনুরূ তদ্ধানভত্ময
কাযণ এফাং ডমকর তফলনয উয তবতত কনয তদ্ধাভত্মটি গৃীত ননছ তা প্রকা কযা মানফ :
আনযা তে থানক ডম, এই ধাযায অধীন তথ্য প্রদান স্থতগত যাখায ডক্ষনে াংতিষ্ট কর্তেক্ষনক তথ্য কতভননয পূফ োনুনভাদন
গ্রণ কযনত নফ।
তফ. ি. : এই উ-অনুনেনদ ধাযা ৭-এ উনেতখত প্রা কর তফল তুনর ধযা ননছ। কাযণ এই াতকা কর যকাতয
কর্তেডক্ষয জন্য প্রস্ত্তত কযা ননছ। তনধ োতযত কর্তেক্ষ এখান ডথনক তায নীততভারা শুদৄ তায জন্য প্রনমাজয অাংটুকু
উনেখ কযনফ।
৫. তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা
কর্তেডক্ষয তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা দ্ধতত কী নফ অথফা ডকান আইন, তফতধ, প্রতফধান, নীততভারা ফা তননদ েনা
অনুানয নফ তা নীততভারা উনেখ কযনত নফ। তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৫-এ তথ্য াংযক্ষণ তফলক তননদ েনা ডদা
আনছ, মা কনরয জন্য অনুযণ আফেক। এ ছাড়া তথ্য অতধকায (তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রতফধানভারা, ২০১০-এ তথ্য
াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা তফলন তফত্মাতযত তননদ েনা যননছ। তনফ এই প্রতফধানভারাটি শুদৄ তানদয জন্য প্রনমাজয, ডমকর কর্তেডক্ষয জন্য স্বতন্ত্র ডকাননা আইন, তফতধ, প্রতফধান, নীততভারা ফা তননদ েনা ডনই।
তাই কর্তেডক্ষয তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানায ডকান আইন, তফতধ, প্রতফধান, নীততভারা ফা তননদ েনা অনুানয নফ তা
নীততভারা উনেখ কযনত নফ। ডকান বালা তথ্য াংযক্ষণ ও প্রদান কযা নফ তাও এখানন উনেখ কযনত নফ। তথ্য
অফভৄক্তকযনণয ডক্ষনে আনযা একটি গুরুত্বপূণ ে তফল নে তনথ্যয তনতভত ারনাগাদকযণ। তথ্য তনতভত ও তনতদ েষ্ট ভ
অভত্ময অভত্ময ারনাগাদকযনণয ব্যাানয নীততভারা তননদ েনা থাকনত নফ।
নভৄনা :

৫. তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা :
ক) তথ্য াংযক্ষণ : ...... (কর্তে নক্ষয নাভ) এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর ইউতনট তথ্য াংযক্ষডণয
জন্য তননভণাক্ত দ্ধতত অনুযণ কযনফ :
(১) নাগতযনকয তথ্য অতধকায তনতিত কযায রনক্ষয ....... (কর্তে নক্ষয নাভ) তায মাফতী তনথ্যয
কযাটারগ এফাং ইননডে প্রস্ত্তত কনয মথামথবানফ াংযক্ষণ কযনফ।
(২) প্রনতযক কর্ত
ে ক্ষ ডম-কর তথ্য কতম্পউটানয াংযক্ষনণয উভেক্ত ফনর ভনন কযনফ ড-কর তথ্য
ভেতক্তাংগত ভীভায ভনধ্য কতম্পউটানয াংযক্ষণ কযনফ এফাং তথ্য রানবয সুতফধানথ ে ভগ্র ডদন
ডনটওানকেয ভাধ্যনভ তায াংনমাগ স্থান কযনফ।
(৩) তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অতধকায (তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রতফধানভারা,
২০১০ অনুযণ কযনফ। (তথ্য াংযক্ষনণয জন্য কর্ত
ে ডক্ষয মতদ স্বতন্ত্র ডকান আইন, তফতধ, প্রতফধান,
নীততভারা ফা তননদ েনা থানক এখানন ডটিয নাভ, উনেখ কযনফ।)
খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা : ...... (কর্তে নক্ষয নাভ) এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর ইউতনট তথ্য
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াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অতধকায (তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রতফধানভারা, ২০১০ অনুযণ
কযনফ। (তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য কর্তে ডক্ষয মতদ স্বতন্ত্র ডকান আইন, তফতধ, প্রতফধান, নীততভারা
ফা তননদ েনা থানক এখানন ডটিয নাভ, উনেখ কযনফ।)
গ) তনথ্যয বালা : (১) তনথ্যয ভর বালা নফ ফাাংরা। তথ্য মতদ অন্য ডকান বালা উৎন্ন ন থানক তানর
ডটি ডই বালা াংযতক্ষত নফ। দাপ্ততযক প্রনানজন তথ্য অনুফাদ কযা নত ানয।
(২) তথ্য ডম বালা াংযতক্ষত থাকনফ ডই বালানতই আনফদনকাযীনক যফযা কযা নফ। আনফদনকাযীয
চাতদায ডপ্রতক্ষডত ডকান তথ্য অনুফাদ কযায দাতত্ব কর্তে ক্ষ ফন কযনফ না।
ঘ) তনথ্যয ারনাগাদকযণ : ...... (কর্ত
ে নক্ষয নাভ) এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর ইউতনট প্রততভান
তথ্য ারনাগাদ কযনফ।

৬. দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ : তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০-এ কর্তে নক্ষয কর ইউতননটয জন্য
একজন কনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননানগয তফধান যাখা ননছ। উক্ত ধাযা ১০-এয আনরানক নীততভারা প্রণনকাযী
কর্তে ক্ষ কীবানফ তায দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ কযনফ নীততভারা তায উনেখ থাকনফ। াাাত প্রততটি তথ্য
প্রদানকাযী ইউতনট-প্রধান দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ কযনফন ভনভে এখানন অভত্মভুেক্ত কযনত নফ।
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নানভয তাতরকা ভর নীততভারা ভেক্ত না কনয নীততভারায ‘তযতষ্ট’ তননফ ভেক্ত কযনত নফ।
কাযণ নানা কাযনণই দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তযফতেন নত ানয। দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নানভয তাতরকা তযতনষ্ট
অভত্মভুেক্ত কযনর এফাং তযতষ্ট ারনাগানদয তফধান নীততভারা ভেক্ত কযনর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ডমনকাননা
তযফতেননয ডক্ষনে তযতনষ্ট অভত্মভুেক্ত তাতরকা ারনাগাদ কযা মানফ।
নভৄনা :

৬. দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ
1) তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুানয কৃতল ভন্ত্রণার এফাং এয অধীনস্থ প্রনতযক তথ্য প্রদান ইউতননট
একজন কনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ কযনত নফ।
2) যফতীনত কৃতল ভন্ত্রণারনয অধীনন ডকান কাম োর/ইউতনট প্রতততষ্ঠত নর তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(৩)
অনুানয উক্তরূ ইউতনট/ইউতনটভন প্রতততষ্ঠত ওায ৬০ তদননয ভনধ্য দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ
কযনত নফ।
3) প্রততটি ইউতননটয প্রাতনক প্রধান, দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ ডদনফন এফাং তননাগকৃত প্রনতযক
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রনমাজয ডক্ষনে পযাে নিয ও ই-ডভইর ঠিকানা তননাগ
প্রদাননয যফতী ১৫ (ননয) তদননয ভনধ্য তনধ োতযত পযনভনট (তথ্য কতভন কর্তক
ে তনধ োতযত পযনভট)
তরতখতবানফ তথ্য কতভনন ডপ্রযণ কযনফন এফাং ভন্ত্রণার ও উক্ত ইউতননটয আতর কর্তে নক্ষয কানছ
অনুতরত ডপ্রযণ কযনফন।
4) তঅআ ২০০৯-এয অধীন দাতত্ব ারননয প্রনাজনন ডকান দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো অন্য ডম ডকান কভেকতোয
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াতা চাইনত াযনফন এফাং ডকান কভেকতোয কাছ ডথনক এরূ াতা চাওা নর তততন উক্ত
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনক প্রনাজনী াতা প্রদান কযনত ফাধ্য থাকনফন।
5) ডকান দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো দাতত্ব ারননয প্রনাজনন অন্য ডকান কভেকতোয াতা চাইনর এফাং এরূ
াতা প্রদানন ব্যথ েতায জন্য তঅআ ২০০৯-এয ডকান তফধান রাংতঘত নর এই আইননয অধীন দাদাতত্ব তনধ োযনণয ডক্ষনে উক্ত অন্য কভেকতোও দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ফনর গণ্য নফন।
6) প্রততটি ইউতনট তায দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রনমাজয ডক্ষনে পযাে নিয ও ইডভইর ঠিকানা তায কাম োরনয প্রকাে স্থানন নজ দৃতষ্টনগাচয  এভনবানফ প্রদেননয ব্যফস্থা কযনফ
এফাং ওনফাইনট প্রকা কযনফ।
7) তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায তযতনষ্ট এই নীততভারা প্রনমাজয এভন কর ইউতননটয দাতত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রনমাজয ডক্ষনে পযাে নিয ও ই-ডভইর ঠিকানা তাতরকা প্রকা
কযা নফ। ডকান দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তযফতেন নর নতুন দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননানগয ৫ তদননয ভনধ্য
তাতরকা ারনাগাদ কযা নফ। তাতরকা কর্তে নক্ষয ওনফাইনট প্রকা কযা নফ।

৭. দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধ : তঅআ ২০০৯-এয ধাযা-৮ ও ৯ এফাং তঅতফ ২০০৯-এয তফতধ-৩, ৪,
৫, ৭ ও ৮ এ দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধয তফফযণ ডদা আনছ। এ-কর ধাযা ও তফতধ অনুানয
কর্তে ক্ষ দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধ সুতনতদ েষ্ট কযনফ এফাং নীততভারা ম্পৃক্ত কযনফ। নীততভারা
প্রণনকাযী কর্তে ক্ষ মতদ ভনন কনয ডম কর্তে নক্ষয তনথ্য নাগতযনকয প্রনফাতধকায তনতিত কযনত উভে েক্ত কাজ ও
দাতনত্বয াাাত দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ওয আনযা তকছু কাজ ও দাতত্ব আনযা কযা উতচত, কর্তে ক্ষ নীততভারা
তা ভেক্ত কযনফ।

নভৄনা :

৭. দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধ
ক) তনথ্যয জন্য কানযা আনফদননয ডপ্রতক্ষনত দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো :
অ) আনফদন গ্রণ ও তঅতফ ২০০৯ তফতধ-৩ অনুানয আনফদনে গ্রনণয প্রাতপ্ত স্বীকায কযনফন;
আ) অনুনযাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯ ও তঅতফ ২০০৯ তফতধ-৪ অনুানয মথামথবানফ যফযা
কযনফন;
ই) তথ্য প্রদানন অাযগতায ডক্ষডে তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তঅতফ ২০০৯ তফতধ-৫ অনুানয
মথামথবানফ অাযগতা প্রকা কযনফন। অাযগতায কাযণ তঅআ ২০০৯-এয ানথ াভঞ্জস্যপূণ ে নত
নফ;
ঈ) ডকান অনুনযাধকৃত তথ্য দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তনকট যফযানয জন্য ভজুদ থাকনর তততন তঅআ,
২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) ও তঅতফ, ২০০৯ তফতধ-৮ অনুানয উক্ত তনথ্যয ভেতক্তাংগত ভল্য তনধ োযণ
কযনফন এফাং উক্ত ভল্য অনতধক ৫ (াঁচ) কাম ে তদফনয ভনধ্য তযনাধ কযায জন্য অনুনযাধকাযীনক
অফতত কযনফন;
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উ) ডকান অনুনযাধকৃত তনথ্যয ানথ র্ততী নক্ষয াংতিষ্টতা থাকনর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তঅআ,
২০০৯, ধাযা-৯(৮) অনুানয ব্যফস্থা গ্রণ কযনফন;
খ) তঅআ, ২০০৯-এয তপতনর তনধ োতযত আনফদননয পযনভট/পযভ ‘ক’ াংযক্ষণ ও ডকান নাগতযনকয
চাতদায ডপ্রতক্ষনত যফযা;
গ) আনফদন পযভ পূযনণ ক্ষভ ন, এভন আনফদনকাযীনক আনফদন পযভ পূযনণ াতা;
ঘ) ডকান নাগতযনকয চাতদায ডপ্রতক্ষনত তানক আতর কর্তে ক্ষ তনধ োযনণ াতা;
ঙ) ঠিক কর্তে ক্ষ তনধ োযনণ ভুর কনযনছ, এভন আনফদনকাযীনক ঠিক কর্তে ক্ষ তনধ োযনণ াতা;
চ) ডকান াযীতযক প্রততফন্ধী ব্যতক্তয তথ্য প্রাতপ্ত তনতিত কযনত দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তানক উভেক্ত দ্ধততনত
তথ্য ডনত াতা কযনফন। এনক্ষনে দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো উভেক্ত অন্য ডকান ব্যতক্তয াতা গ্রণ কযনত
াযনফন;
ছ) তথ্য াংযক্ষণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রনণাতদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯-এয ানথ াভঞ্জস্যপূণ েবানফ নে তক
না তা তনধ োযনণ কর্তে ক্ষনক াতা প্রদান;
জ) তঅআ ২০০৯-এয ানথ াভঞ্জস্যপূণ েবানফ ফাতল েক প্রততনফদন প্রকান াতা কযা;
ঝ) তনথ্যয জন্য প্রাপ্ত আনফদনে এ-াংক্রাভত্ম প্রনাজনী তথ্য াংযক্ষণ, আনফদনকাযীয ডমাগানমানগয
তফত্মাতযত তথ্য াংযক্ষণ, তথ্য অফভৄক্তকযণ াংক্রাভত্ম প্রততনফদন াংকতরত কযা, তথ্য ভল্য আদা, তাফ
যক্ষণ ও যকাতয ডকালাগানয জভাকযণ এফাং কর্ত
ে ক্ষ ফা তথ্য কতভননয চাতদায ডপ্রতক্ষনত এ াংক্রাভত্ম তথ্য
যফযা কযা; ইতযাতদ।

৮. তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ : তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এ ‘তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’ ফনর ডকাননা নদয
উনেখ না থাকনরও ‘দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’-এয অনুতস্থততনত াংতিষ্ট দাতত্ব ারননয জন্য তথ্য কতভন একজন ‘তফকল্প
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’ তননাগ ডদওায তননদ েনা জাতয কনযনছ। এটি কর্তেডক্ষয তথ্য প্রদান এফাং এতৎাংতিষ্ট কাম েক্রভভনক
জতয কনয। নীততভারা প্রণনকাযী কর্ত
ে ক্ষ তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননানগয দ্ধতত নীততভারা উনেখ কযনফ।

তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নানভয তাতরকাও নীততভারায ‘তযতষ্ট’ডত ভেক্ত কযনত নফ।
নভৄনা :

৮. তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ
1) ফদরী ফা অন্য ডকান কাযনণ দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনুতস্থততনত দাতত্বারননয জন্য কৃতল ভন্ত্রণার
এফাং এয অধীনস্থ প্রনতযক ইউতননট একজন কনয তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ কযনত নফ।
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনুতস্থততনত দাতত্বারনকারীন আইন অনুানয তততন দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
তননফ তফনফতচত নফন।
2) নতুন প্রতততষ্ঠত ইউতনটভন প্রতততষ্ঠত ওায ৬০ তদননয ভনধ্য দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয াাাত তফকল্প
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ কযনত নফ।
3) প্রততটি ইউতননটয প্রাতনক প্রধান তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ ডদনফন এফাং তননাগকৃত প্রনতযনকয
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নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং, প্রনমাজয ডক্ষনে, পযাে নিয ও ই-ডভইর ঠিকানা তননাগ প্রদাননয ১৫ (ননয)
তদননয ভনধ্য তনধ োতযত পযনভনট (তথ্য কতভন কর্তক
ে তনধ োতযত পযনভট) তরতখতবানফ তথ্য কতভনন
ডপ্রযণ কযনফন এফাং ভন্ত্রণার ও উক্ত ইউতননটয আতর কর্তে নক্ষয কানছ অনুতরত ডপ্রযণ কযনফ।
4) ফদরী ফা অন্য ডকান কাযনণ এই দ শূন্য নর, অতফরনি নতুন তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ কযনত
নফ।

৯. তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধ : আনগই ফরা ননছ ডম, তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দটি
আইন িাযা তনধ োতযত ডকাননা দ ন। তথ্য কতভননয যাভনে এফাং কানজয সুতফধায জন্য কর্তে ক্ষ এটি তননাগ তদন
থানক। সুতযাাং তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধ এই নীততভারা িাযা কর্তে ক্ষ তনধ োযণ কযনফ।

নভৄনা :

৯. তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও কভেতযতধ
ক) দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনুতস্থতকারীন ভন ‘তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’ ‘দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’ তননফ
দাতত্ব ারন কযনফন;
খ) দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননফ দাতত্ব ারনকারীন ভন নীতত ৭-এ ফতণ েত ‘দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাতত্ব ও
কভেতযতধ’ তায জন্য প্রনমাজয নফ।

১০. তনথ্যয জন্য আনফদন, তথ্য প্রদাননয দ্ধতত ও ভীভা
ভরত তনথ্যয জন্য আনফদন ও আনফদননয তযনপ্রতক্ষনত তথ্য প্রদাননয দ্ধতত এই অাংন তুনর ধযনত নফ। ডকাননা
নাগতযক তথ্য ডচন আনফদন কযনত ডকান দ্ধতত অনুযণ কযনফ তা তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা-৮ ও তথ্য
অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারা, ২০০৯-এয তফতধ ৩-এ ফণ েনা কযা ননছ এফাং আনফদন ডনর তথ্য প্রদান ফা
অাযগতা প্রকান ডকান দ্ধতত অনুযণ কযনত নফ, তা তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা-৯ ও তথ্য অতধকায
(তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারা, ২০০৯-এয তফতধ ৪ ও ৫ এ ফণ েনা কযা ননছ। উভে েক্ত তফলভ তথ্য অতধকায
আইন ও তফতধভারা অনুানয এই অাংন উনেখ কযনত নফ। এখানন দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তফতবন্ন ধান কানজয ভ
ডেঁনধ ডদা আনছ। কর্ত
ে ক্ষ চাইনর আইন ও তফতধভারা উনেতখত ভনয ডচন নীততভারা কভ ভ তনধ োযণ কযনত
ানয, তনফ উনেতখত ভনয ডচন ডফত ভ তনধ োযণ কযা মানফ না।
নভৄনা :

১০. তনথ্যয জন্য আনফদন, তথ্য প্রদাননয দ্ধতত ও ভীভা
(১) ডকান ব্যতক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাতপ্তয জন্য াংতিষ্ট দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয কানছ তনধ োতযত পযভ ‘ক’ এয
ভাধ্যনভ তথ্য ডচন তরতখতবানফ ফা ইনরক্ট্র্তনক ভাধ্যভ ফা ই-ডভইনর অনুনযাধ কযনত াযনফন।
(২) তনধ োতযত পযভ জরবয না নর অনুনযাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রনমাজয ডক্ষনে পযাে নিয এফাং ই-ডভইর ঠিকানা;
অনুনযাধকৃত তনথ্যয তনভুের এফাং স্পষ্ট ফণ েনা এফাং ডকান্ দ্ধততনত তথ্য ডনত আগ্রী তায ফণ েনা উনেখ কনয াদা
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কাগনজ ফা ডক্ষেভত, ইনরক্ট্র্তনক তভতডা ফা ই-ডভইনরও তথ্য প্রাতপ্তয জন্য অনুনযাধ কযা মানফ।

(৩) দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তনথ্যয জন্য ডকান অনুনযাধ প্রাতপ্তয তাতযখ নত অনতধক ২০ (তফ) কাম ে তদফনয ভনধ্য
অনুনযাধকৃত তথ্য যফযা কযনফন।
(৪) পূনফ ে উতেতখত উ-অনুনেদ (৩) এ মাা তকছুই থাকুক না ডকন, অনুনযাধকৃত তনথ্যয ানথ একাতধক তথ্য
প্রদান ইউতনট ফা কর্তে নক্ষয াংতিষ্টতা থাকনর অনতধক ৩০ (তে) কাম ে তদফনয ভনধ্য ডই অনুনযাধকৃত
তথ্য যফযা কযনত নফ।
(৫) অনুনযাধকৃত তথ্য ডকান ব্যতক্তয জীফন-ভতুয, ডগ্রপতায এফাং কাযাগায নত ভৄতক্ত ম্পতকেত নর দাতত্বপ্রাপ্ত
কভেকতো অনুনযাধ প্রাতপ্তয অনতধক ২৪ (চতফফ) ঘণ্টায ভনধ্য উক্ত তফলন প্রাথতভক তথ্য যফযা কযনফন।
(৬) দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তরতখতবানফ অথফা ডক্ষেভত, ইনরক্ট্র্তনক ভাধ্যভ ফা ই-ডভইর এয ভাধ্যনভ আনফদন ে গ্রনণয
প্রাতপ্ত স্বীকায কযনফন এফাং প্রাতপ্ত স্বীকাযনে আনফদননয ডযপানযন্প নিয, আনফদনে গ্রণকাযীয নাভ, দভম োদা
এফাং আনফদন গ্রনণয তাতযখ উনেখ কনয স্বাক্ষয কযনফন।
(৭) ইনরক্ট্র্তনক ফা ই-ডভইর এয ভাধ্যনভ আনফদন গ্রনণয ডক্ষনে কর্তেনক্ষয ফযাফয আনফদন ডপ্রযনণয তাতযখই (প্রাতপ্ত
াননক্ষ) আনফদন গ্রনণয তাতযখ তননফ গণ্য নফ।

(৮) আনফদন াওায য দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য প্রদাননয তাতযখ এফাং ভ উনেখপূফ েক আনফদনকাযীনক ড
ম্পনকে অফতত কযনফন এফাং অনুনযাধকৃত তনথ্যয ানথ একাতধক তথ্য প্রদান ইউতনট ফা কর্তে নক্ষয
াংতিষ্টতা থাকনর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ডই ইউতনট ফা কর্ত
ে ক্ষনক এ ম্পনকে তরতখত ডনাটি প্রদান
কযনফন।
(৯) দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ডকান কাযনণ অনুনযাধকৃত তথ্য প্রদানন অাযগ অথফা আাংতক তথ্য যফযান অাযগ
নর অাযগতায কাযণ উনেখ কনয আনফদন প্রাতপ্তয ১০ (দ) কাম ে তদফনয ভনধ্য তঅতফ, ২০০৯-এয
তপতনর উতেতখত পযভ-‘খ’ অনুমাী এততিলন আনফদনকাযীনক অফতত কযনফন।
(১০) উ-অনুনেদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উতেতখত ভীভায ভনধ্য তথ্য যফযা কযনত ডকান দাতত্বপ্রাপ্ত
কভেকতো ব্যথ ে নর াংতিষ্ট তথ্য প্রাতপ্তয অনুনযাধ প্রতযাখ্যান কযা ননছ ফনর গণ্য নফ।
(১১) অনুনযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তনকট মথামথ তফনফতচত নর এফাং ডমনক্ষনে ডই তথ্য
র্ততী ক্ষ কর্তক
ে যফযা কযা ননছ তকাংফা ডই তনথ্য র্ততী নক্ষয স্বাথ ে জতড়ত যননছ এফাং র্ততী
ক্ষ তা ডগানী তথ্য তননফ গণ্য কনযনছ ড ডক্ষনে দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো এরূ অনুনযাধ প্রাতপ্তয ৫ (াঁচ)
কাম ে তদফনয ভনধ্য র্ততী ক্ষনক তায তরতখত ফা ডভৌতখক ভতাভত ডচন ডনাটি প্রদান কযনফন এফাং
র্ততী ক্ষ এরূ ডনাটিনয ডপ্রতক্ষনত ডকান ভতাভত প্রদান কযনর তা তফনফচনা তনন দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
অনুনযাধকাযীনক তথ্য প্রদাননয তফলন তদ্ধাভত্ম গ্রণ কযনফন।
(১২) ডকান ইতন্ধ প্রততফন্ধী ব্যতক্তনক ডকান ডযকড ে ফা তায অাংতফনল জানাননায প্রনাজন নর াংতিষ্ট
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ডই প্রততফন্ধী ব্যতক্তনক তথ্য রানব াতা প্রদান কযনফন এফাং তযদেননয জন্য ডম
ধযননয নমাতগতা প্রনাজন তা প্রদান কযাও এই াতায অভত্মভুেক্ত ফনর গণ্য নফ।
(১৩) আইননয অধীন প্রদত তনথ্যয প্রতত পৃষ্ঠা ‘‘তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ এয অধীনন এই তথ্য যফযা কযা
ননছ’’ ভনভে প্রতযন কযনত নফ এফাং তানত প্রতযনকাযী কভেকতোয নাভ, দফী, স্বাক্ষয ও দাপ্ততযক
ীর থাকনফ।
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১১. তনথ্যয ভল্য এফাং ভল্য তযনাধ : তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এ আনফদননয তযনপ্রতক্ষনত তথ্য প্রাতপ্তয ডক্ষনে
তনথ্যয প্রকৃত ও ডমৌতক্তক ভল্য প্রদাননয তফধান যননছ। আইননয ধাযা ৮-এয উধাযা (৪) ও তফতধভারায তফতধ ৮-এ
তথ্য ভল্য প্রদানাংক্রাভত্ম তফধান তন্ননফতত ননছ এফাং তফতধভারায তপতনর পযভ ‘ঘ’-এয ভাধ্যনভ ভল্য তনধ োযণ
কনয ডদা ননছ। এ-কর তফধাননয আনরানক কর্তে ক্ষ তায নীততভারা তনথ্যয ভল্য তনধ োযণ ও তযনাধ-াংক্রাভত্ম
নীতত তনধ োযণ কযনফন। তনথ্যয ভল্য তননফ আদাকৃত অনথ েয মথামথ তাফ াংযক্ষণ কযনফন এফাং আদাকৃত নগদ
অথ ে যকাতয ডকালাগানয তনধ োতযত ডকানড জভা প্রদান কযনফন।
নভৄনা :
১১. তনথ্যয ভল্য এফাং ভল্য তযনাধ :
(১) ডকান অনুনযাধকৃত তথ্য দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তনকট যফযানয জন্য ভজুদ থাকনর তততন তঅতফ, ২০০৯এয তপতনর উতেতখত পযভ-‘ঘ’ অনুানয ডই তনথ্যয ভল্য তনধ োযণ কযনফন এফাং অনতধক ৫ (াঁচ) কাম ে
তদফনয ভনধ্য ডই অথ ে চারান ডকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা কনয ডট্রজাযী চারাননয কত
তায কানছ জভা ডদায জন্য অনুনযাধকাযীনক তরতখতবানফ অফতত কযনফন; অথফা
(২) দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো অনুনযাধকাযী কর্তক
ে তযনাতধত তনথ্যয ভল্য যতনদয ভাধ্যনভ গ্রণ কযনফন এফাং
প্রাপ্ত অথ ে চারান ডকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ ডট্রজাযী চারাননয ভাধ্যনভ জভা ডদনফন।

১২. আতর দানয ও তনষ্পতত
আতর কর্ত
ে ক্ষ এফাং আতর দ্ধতত [ধাযা-২ (ক); ধাযা ২৪ এফাং তফতধ-৬]

১২.১. আতর কর্তে ক্ষ : তথ্য অতধকায আইন অনুানয আতর কর্ত
ে ক্ষ নরন ডই ব্যতক্ত, তথ্য না ডনর
আনফদনকাযী নাগতযক মায কানছ প্রথভ প্রততকায চাইনফন। অথ োৎ- ডকাননা নাগতযক মতদ তনথ্যয জন্য আনফদন কনয
তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৯-এ তনধ োতযত ভীভায ভনধ্য তথ্য রানব ব্যথ ে ন তকাংফা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
ডকাননা তদ্ধানভত্ম াংক্ষুি ন, তানর তততন এই আতর কর্তে নক্ষয কানছ আতর কযনত াযনফন।
এখন প্রশ্ন নরা আতর কর্ত
ে ক্ষ ডক নফন? তথ্য অতধকায আইননয ধাযা-২(ক)(অ) অনুানয, ডম কাম োরন তনথ্যয
জন্য আনফদন কযা নফ তায অব্যফতত ঊর্ধ্েতন কাম োরনয প্রাতনক প্রধান প্রথভ কাম োরটিয আতর কর্ত
ে ক্ষ
নফন। অথ োৎ- ডকাননা তথ্য প্রদান ইউতননটয ডক্ষনে উক্ত ইউতননটয অব্যফতত ঊর্ধ্েতন কাম োরনয প্রাতনক প্রধান
নফন ওই ইউতননটয আতর কর্তে ক্ষ।
একটি উদাযণ তদন ফরনর তফলটি বুঝনত জ নফ। উনজরা তনফ োী কভেকতোয কাম োরন দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
ডম-ই ডান না ডকন, তাঁয আতর কর্তে ক্ষ ফ েদা ডজরা প্রাক নফন। অথ োৎ- মতদ ডকউ উনজরা তনফ োী কভেকতোয
কাম োরন তনথ্যয জন্য আনফদন কনয তনধ োতযত ভীভায ভনধ্য তথ্য না ান ফা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ডকাননা
তদ্ধানভত্ম াংক্ষুি ন, তানর তততন ডজরা প্রানকয কানছ আতর কযনফন। একইবানফ ডজরা প্রানকয কাম োরনয
আতর কর্তে ক্ষ নফন তফবাগী কতভনায এফাং তফবাগী কতভনানযয কাম োরনয আতর কর্তে ক্ষ নফন ভতন্ত্রতযলদ
তচফ।
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তনফ মতদ ডকাননা কাম োরনয ঊর্ধ্েতন কাম োর না থানক, তানর ওই কাম োরনয প্রাতনক প্রধান নফন আতর
কর্তে ক্ষ। ডমভন- ডকউ মতদ ডকাননা তচফারনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয কানছ আনফদন কনযন, তানর তততন আতর
কযনফন ওই ভন্ত্রণার/তফবানগয তচফ/ততনয তচনফয কানছ। একই বানফ ইউতনন তযলদ তচনফয কানছ ডকউ
আনফদন কযনর আতর কযনত নফ াংতিষ্ট ইউতনন তযলনদয ডচাযম্যাননয কানছ।
ডম কর্ত
ে ক্ষ এই নীততভারা প্রণন কযনফ ড তায তনজস্ব প্রাতনক ত্ময অনুানয নীততভারা আতর কর্তে ক্ষ
সুতনতদ েষ্ট কনয ডদনফ।
এখানন ভতন্ত্রতযলদ তফবাগনক নীততভারা প্রণনকাযী কর্তে ক্ষ ধনয তনন আতর কর্তে নক্ষয একটি নভৄনা এখানন তুনর
ধযা নরা :
নভৄনা :

১২.১. আীর কর্ত
ে ক্ষ :
ক) উনজরা তনফ োী কভেকতোয কাম োর তথ্য প্রদান ইউতনট নর তায আতর কর্তে ক্ষ নফন ডজরা
প্রাক। একইবানফ ডজরা প্রানকয কাম োরনয আতর কর্ত
ে ক্ষ নফন তফবাগী কতভনায এফাং
তফবাগী কতভনানযয কাম োরনয আতর কর্তে ক্ষ নফন ভতন্ত্রতযলদ তচফ।
খ) ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ তথ্য প্রদান ইউতনট নর তায আতর কর্তে ক্ষও নফন ভতন্ত্রতযলদ তচফ।
১২.২. আতর দ্ধতত : ডকাননা নাগতযক তনথ্যয জন্য আনফদন কনয তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৯-এ তনধ োতযত
ভীভায ভনধ্য তথ্য রানব ব্যথ ে নর তকাংফা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ডকাননা তদ্ধানভত্ম াংক্ষুি নর, ভীভা
অততক্রাভত্ম ফায ফা াংক্ষুিতায যফতী ৩০ (তে) তদননয ভনধ্য তততন াংতিষ্ট আতর কর্তে নক্ষয কানছ আতর
কযনত াযনফন। অতততযক্ত ভল্য ধাম ে ফা গ্রণ কযনরও আনফদনকাযী আতর কযনত াযনফন।
তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারা, ২০০৯-এয তফতধ ৬(১) অনুমাী তফতধভারায তপতনর তনধ োতযত
পযভ-‘গ’-এয ভাধ্যনভ আতর কযায কথা ফরা ননছ।
নভৄনা :

১২.২. আতর দ্ধতত :
ক) ডকান ব্যতক্ত এই নীততভারায নীতত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ তনধ োতযত ভীভায ভনধ্য তথ্য রানব ব্যথ ে
নর তকাংফা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ডকান তদ্ধানভত্ম াংক্ষুি নর তকাংফা অতততযক্ত ভল্য ধাম ে ফা গ্রণ
কযনর উক্ত ভীভা অততক্রাভত্ম ফায, ফা ডক্ষেভত, তদ্ধাভত্ম রানবয যফতী ৩০ (তে) তদননয ভনধ্য
তঅতফ, ২০০৯-এয তপতনর তনধ োতযত পযভ-‘গ’ এয ভাধ্যনভ আীর কর্ত
ে নক্ষয কানছ আতর কযনত
াযনফন।
খ) আতর কর্তে ক্ষ মতদ এই ভনভে ন্তুষ্ট ন ডম, আতরকাযী ভেতক্তাংগত কাযনণ তনতদ েষ্ট ভীভায ভনধ্য
আতর দানয কযনত ানযনতন, তানর তততন উক্ত ভীভা অততফাতত ওায যও আতর আনফদন
গ্রণ কযনত াযনফন।
১২.৩. আতর তনষ্পতত : ডকাননা নাগতযক তনথ্যয জন্য আনফদন কনয তনধ োতযত ভীভায ভনধ্য তথ্য রানব
ব্যথ ে ন তকাংফা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ডকাননা তদ্ধানভত্ম াংক্ষুি ন আতর দানয কযনর তথ্য অতধকায
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আইননয ধাযা ২৪ ও তফতধভারায তফতধ ৬ অনুানয ১৫ (নননযা) তদননয ভনধ্য আতর কর্তে ক্ষ আতর তনষ্পতত
কযনফন। সুতযাাং াংতিষ্ট ধাযা ও তফতধ অনুানয আতর তনষ্পততয তফধান নীততভারা উনেখ কযনত নফ।

১২.৩ আতর তনষ্পতত :
(1) আতর কর্তে ক্ষ ডকান আতরয তফলন তদ্ধাভত্ম প্রদাননয পূনফ ে তনননাক্ত দনক্ষ গ্রণ কযনফন, মথা :(ক) দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো এফাং এতদ্াংতিষ্ট অন্যান্য কভেকতোয শুনানী গ্রণ ;
(খ) আতর আনফদনন উতেতখত াংক্ষুিতায কাযণ ও প্রাতথ েত প্রততকানযয ভেতক্তভ তফনফচনা ;
(গ) প্রাতথ েত তথ্য প্রদাননয ানথ একাতধক তথ্য প্রদানকাযী ইউতনট ভেক্ত থাকনর াংতিষ্ট ইউতনটভনয
শুনানী গ্রণ।
(২) আতর আনফদন প্রাতপ্তয ১৫ (ননয) তদননয ভনধ্য আতর কর্তে ক্ষ(ক) উ-অনুনেদ (১) এ উতেতখত দনক্ষভ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযা কযায জন্য াংতিষ্ট দাতত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোনক তননদ ে ডদনফন; অথফা
(খ) তাঁয তফনফচনা গ্রণনমাগ্য না নর আীর আনফদনটি খাতযজ কযনত াযনফন।
(৩) আতর কর্ত
ে নক্ষয তননদ ে অনুমাী দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো মথাম্ভফ দ্রুততায ানথ প্রাতথ েত তথ্য যফযা
কযনফন তনফ এই ভ তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ তননদ েতত ভনয অতধক নফ না অথফা ডক্ষেভত
তততন তথ্য যফযা ডথনক তফযত থাকনফন।

১৩. তথ্য প্রদানন অফনরা াতত্ময তফধান
তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ২৭-এ তথ্য প্রদানন অফনরায জন্য দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তফরুনদ্ধ াতত্ময তফধান
াংনমাতজত ননছ। তথ্য কতভনন ডকাননা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তফরুনদ্ধ অতবনমাগ দানয নর তথ্য কতভন তনধ োতযত
ন্থা অনুযণ কনয াংতিষ্ট দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনক াতত্ম প্রদান কযনত ানযন।
ধাযা ২৭-এ ফরা ননছ, ‘‘ডকাননা অতবনমাগ তনষ্পততয সূনে তকাংফা অন্য ডকানবানফ তথ্য কতভননয মতদ এই ভনভে তফিা
কযায কাযণ থানক ডম, ডকাননা দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো-

(ক) ডকান ভেতক্তগ্রায কাযণ ছাড়াই তথ্য প্রাতপ্তয ডকান অনুনযাধ গ্রণ কযনত অস্বীকায কনযনছন;
(খ) আইন িাযা তনধ োতযত ভীভায ভনধ্য অনুনযাধকাযীনক তথ্য প্রদান কযনত তকাংফা এই তফলন তদ্ধাভত্ম তদনত
ব্যথ ে ননছন;
(গ) অদুনেনে তথ্য প্রাতপ্তয ডকাননা অনুনযাধ ফা আতর প্রতযাখ্যান কনযনছন;
(ঘ) ডম তথ্য প্রাতপ্তয অনুনযাধ কযা নতছর তা প্রদান না কনয ভুর, অম্পূণ ে, তফভ্রাতভত্মকয ফা তফকৃত তথ্য প্রদান
কনযনছন; ফা
(ঙ) ডকাননা তথ্য প্রাতপ্তয নথ প্রততফন্ধকতা সৃতষ্ট কনযনছন-
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তানর তথ্য কতভন, দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয উক্তরূ কানজয তাতযখ নত তথ্য যফযানয তাতযখ ম েভত্ম প্রতত তদননয
জন্য ৫০ (িা) টাকা ানয জতযভানা আনযা কযনত াযনফ, তনফ এইরূ জতযভানা ডকাননাক্রনভই ৫০০০ (াঁচ
াজায) টাকায অতধক নফ না।’’
জতযভানা আনযানয পূনফ ে তথ্য কতভন, াংতিষ্ট দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনক তায ফক্তব্য ড কযফায সুনমাগ প্রদান
কযনফ।
শুদৄ জতযভানাই ন তথ্য কতভন মতদ ভনন কনয ডম উভে েক্ত কাজ কনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নাগতযনকয তথ্য প্রাতপ্তনত
ডকাননা কভেকতো তফি সৃতষ্ট কনযনছন, তানর তথ্য কতভন, প্রনমাজয ডক্ষনে, উভে েক্ত জতযভানা ছাড়াও াংতিষ্ট
কভেকতোয এই কাজনক অদাচযণ গণ্য কনয তায তফরুনদ্ধ তফবাগী াতত্মভরক কাম েক্রভ গ্রণ কযায জন্য াংতিষ্ট
কর্তে ক্ষ ফযাফনয সুাতয কযনত াযনফ এফাং এই তফলন গৃীত ফ েনল ব্যফস্থা তথ্য কতভননক অফতত কযায জন্য
কর্তে ক্ষনক অনুনযাধ কযনত াযনফ।
তকন্তু এই নীততভারা ডমনতু কর্তে নক্ষয অবযভত্মযীণ নীততভারা, ডনতু কর্তে ক্ষ তায এখততায ও তনভনীতত
অনুযণ কনয াতত্ময তফধান এই নীততভারা ভেক্ত কযনফ। াতত্ময তফলটি কর্তেডক্ষয চাকতযতফতধ অনুমাী
শৃঙ্খরাবনেয কাযনণ অযাধজতনত াতত্ময নে াংগততপূণ ে ওা দযকায। উনেখ্য, তথ্য প্রদানন অস্বীকৃতত ফা
অনমাতগতানক অদাচযণ তননফ গণ্য নফ।

নভৄনা :
১৩. তথ্য প্রদানন অফনরা াতত্ময তফধান :
১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই নীততভারায তফতধ-তফধান ানডক্ষ ডকান দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো মতদ ডকাননা আনফদনকাযীনক
তথ্য ফা এ াংক্রাভত্ম তদ্ধাভত্ম প্রদানন ব্যথ ে  ফা তথ্যপ্রাতপ্তয ডকাননা অনুনযাধ গ্রণ কযনত অস্বীকায কনয ফা
তদ্ধাভত্ম প্রদানন ব্যথ ে  ফা ভুর, অম্পূণ ে, তফভ্রাতভত্মকয, তফকৃত তথ্য প্রদান কনয ফা ডকান তথ্য প্রাতপ্তয নথ

প্রততফন্ধকতা সৃতষ্ট কনয ফা তথ্য অতধকায তযন্থী ডকান কাজ কনয তানর দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয এনন
কাজনক অদাচযণ তননফ তফনফচনা কযা নফ এফাং াংতিষ্ট চাকযী তফতধতফধান অনুানয তায তফরুনদ্ধ ব্যফস্থা
গ্রণ কযা নফ।
১৩.২ এই নীততভারা মথামথবানফ অনুযনণ গাতপরততয কাযনণ তঅআ, ২০০৯ এয ব্যতয ঘটনর এফাং এয কাযনণ
ডকান কভেকতো তথ্য কতভন কর্তেক াতত্ম ডনর তা তায ব্যাতক্তগত দা তননফ গণ্য নফ এফাং কর্তেক্ষ তায
ডকান দা ফন কযনফ না।
১৩.৩ তথ্য কতভননয কাছ ডথনক ডকান কতেকতোয তফরুনদ্ধ তফবাগী ব্যফস্থা গ্রনণয অনুনযাধ ডনর কর্তেক্ষ াংতিষ্ট
তফতধ-তফধান অনুানয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযনফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায তফলন তথ্য কতভননক অফতত কযনফ।

১৪. তথ্যাতদ তযদেন এফাং প্রকাতত প্রততনফদন তফক্রনয সুনমাগ
তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৬(৫)-এ কর্তে ক্ষ কর্তক
ে প্রণীত প্রততনফদন তফনা ভনল্য ফ োধাযনণয তযদেননয জন্য
জরবয কযায ও তফক্রনয তফধান যননছ, মা নীততভারানতও ভেক্ত কযা আফেক।
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নভৄনা :

১৪. তথ্যাতদ তযদেন এফাং প্রকাতত প্রততনফদন তফক্রনয সুনমাগ :
...... (কর্তে নক্ষয নাভ) ও এয অধীনস্থ কর ইউতনট কর্তক
ে প্রণীত প্রততনফদন তফনাভনল্য ফ োধাযনণয
তযদেননয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযনফ এফাং নাভভাে ভনল্য তফক্রনয জন্য ভজুদ যাখনফ।

১৫. জনগুরুত্বপূণ ে তফলন ডপ্র তফজ্ঞতপ্ত
তথ্য অতধকায আইননয ধাযা ৬(৭)-এ কর্তে নক্ষয জনগুরুত্বপূণ ে তফলাতদ ডপ্র তফজ্ঞতপ্তয ভাধ্যনভ অথফা অন্য ডকাননা
ন্থা প্রচায ফা প্রকা কযায তফধান যননছ, মা এই নীততভারা ভেক্ত কযনত নফ।
নভৄনা :

১৫. জনগুরুত্বপূণ ে তফলন ডপ্র তফজ্ঞতপ্ত :
...... (কর্তে নক্ষয নাভ) এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর ইউতনট জনগুরুত্বপূণ ে তফলাতদ ডপ্র তফজ্ঞতপ্তয
ভাধ্যনভ অথফা অন্য ডকান ন্থা প্রচায ফা প্রকা কযনফ।

১৬. নীততভারায াংনাধন :
ডমনকাননা ফাত্মফ কাযনণ নীততভারা াংনাধন কযায প্রনাজন নত ানয। তাই নীততভারা াংনাধননয দ্ধতত কী নফ তা
নীততভারা উনেখ কযনত নফ। অন্যথা মেতে াংনাধনন নীততভারা তায কাম েকাতযতা াযানফ।
নভৄনা :
১৬. নীততভারায াংনাধন : এই নীততভারা াংনাধননয প্রনাজন নর ...... (কর্ত
ে নক্ষয নাভ) ৩-৫ দস্য তফতষ্ট

একটি কতভটি গঠন কযনফ। কতভটি নীততভারা অনুনভাদনকাযী কর্তে ডক্ষয কানছ াংনাধননয প্রত্মাফ
কযনফ। অনুনভাদনকাযী কর্ত
ে ডক্ষয অনুনভাদনন নীততভারা াংনাধন কাম েকয নফ।
১৭. নীততভারায ব্যাখ্যা : এই নীততভারায ডকাননা তফলন অস্পষ্টতা ডদখা তদনর ডকান ক্ষ তায ব্যাখ্যা প্রদান কযনফ ড তফলটি
নীততভারা উডেখ থাকনত নফ।
নভৄনা :
১৭. নীততভারায ব্যখ্যা : এই নীততভারায ডকান তফলন অস্পষ্টতা ডদখা তদনর নীততভারা প্রণনকাযী কর্ত
ে ক্ষ তায

ব্যখ্যা প্রদান কযনফ।

তযতষ্ট :
নীততভারায ডনল একটি তযতষ্ট ভেক্ত কযনত নফ। নীততভারায তবতনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তাতরকা, তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোয তাতরকা, আতর কর্তেডক্ষয তাতরকা, স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তনথ্যয তাতরকা, চাতদায তবততনত
প্রদাননমাগ্য তনথ্যয তাতরকা ইতযাতদ তযতনষ্ট ভেক্ত কযায কথা ফরা ননছ। এ ছাড়া তযতনষ্ট তথ্য প্রাতপ্তয আনফদন

পযভ, তথ্য যফযানয অাযগতায ডনাটি, আতর আনফদননয পযভ, তনথ্যয ভল্য তনধ োযণ পযভ ও তথ্য
কতভনন অতবনমাগ দাননযয পযভ ভেক্ত কযনর নীততভারাটি পূণ োে নফ।
41

সুতযাাং এখানন তযতষ্ট অফেই থাকনত নফ এফাং তযতনষ্ট উনেতখত তফলভ ভেক্ত কযনত নফ।

নভৄনা :
তযতষ্ট-১ : দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনদয তাতরকা
প্রধান কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১

তফবাগী কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর তফবাগী কাম োরনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ
আিতরক কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর আিতরক কাম োরনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ

ডজরা কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর ডজরা কাম োরনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ
উনজরা কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর উনজরা কাম োরনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ
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তযতষ্ট-২ : তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনদয তাতরকা
প্রধান কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
নাভ ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
নাভ ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১

তফবাগী কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর তফবাগী কাম োরনয তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ
আিতরক কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
নাভ ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর আিতরক কাম োরনয তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ

ডজরা কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
নাভ ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর ডজরা কাম োরনয তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ
উনজরা কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
নাভ ও দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর উনজরা কাম োরনয তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ

তযতষ্ট-৩ : আতর কর্তেনক্ষয তাতরকা
43

প্রধান কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

আতর কর্তেনক্ষয নাভ ও
দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

আতর কর্তেনক্ষয নাভ ও
দতফ

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১

তফবাগী কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর তফবাগী কাম োরনয আতর কর্তেনক্ষয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ
আিতরক কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

আতর কর্তেনক্ষয নাভ ও
দফী

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর আিতরক কাম োরনয আতর কর্তেনক্ষয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ

ডজরা কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

আতর কর্তেনক্ষয নাভ ও
দফী

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* কর্তেক্ষ তায কর ডজরা কাম োরনয আতর কর্তেনক্ষয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ
উনজরা কাম োর
ক্রভ

ইউতননটয নাভ

আতর কর্তেনক্ষয নাভ ও
দফী

ডপান, ডভাফাইর, পযাে, ইডভইর

ডমাগানমানগয ঠিকানা

১
২
৩
* ককর্তেক্ষ তায কর উনজরা কাম োরনয আতর কর্তেনক্ষয প্রনাজনী তথ্য নানভয তাতরকা প্রদান কযনফ

তযতষ্ট-৪ : স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তনথ্যয তাতরকা ও প্রকানয ভাধ্যভ (নীততভারা প্রণনকাযী কর্তেক্ষ তনজ তনজ
প্রততষ্ঠান অনুানয তাতরকাটি প্রণন কযনফন)

ক্রভ

তনথ্যয তফফযণ

তথ্য প্রকানয ভাধ্যভ

১

কর্তে নক্ষয াাংগঠতনক কাঠানভা ও কাম েক্রনভয তফফযণ,
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ডনাটি ডফাড ে, প্রনতযক অতপ/তথ্য প্রদান

কাম েপ্রণারী এফাং দাতত্বভ

ইউতননট ভৄতিত অনুতরত, ওনফাইট।

২

াংতিষ্ট কর্তে নক্ষয কভেকতো ও কভেচাযীনদয ক্ষভতা ও প্রনতযক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতননট ভৄতিত
দাতত্ব
অনুতরত, ওনফাইট।

৩

তদ্ধাভত্ম গ্রনণয
তোফধাননয ভাধ্যভ

৪

দ্ধতত,

জফাফতদততা

এফাং প্রনতযক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতননট ভৄতিত
অনুতরত, ওনফাইট।

কর্তে নক্ষয কভেকতো ও কভেচাযীয তডনযক্টযী

প্রনতযক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতননট ভৄতিত
অনুতরত, ওনফাইট।

৫

কাম েম্পাদননয জন্য াংত-ষ্ট কর্তে নক্ষয তনন্ত্রনণ প্রনতযক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতননট ভৄতিত
যতক্ষত ও ব্যফহৃত আইন, তফতধ-তফধান, তননদ েনা, অনুতরত, ওনফাইট।
ম্যানুনর, ডকুনভন্ট এফাং ডযকড।ে

৬

তযকল্পনা প্রণন ও তদ্ধাভত্ম ফাত্মফান াংক্রাভত্ম ডম প্রনতযক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতননট ভৄতিত
ডকান ধযননয যাভে/প্রতততনতধত্ব, মাা কর্ত
ে ক্ষ কর্তক
ে অনুতরত, ওনফাইট।
গৃীত এয তফফযণ।

৭

ডকান ডফাড,ে কাউতন্পর, কতভটি ফা অন্য ডকান ফতড মাা প্রনতযক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতননট ভৄতিত
কর্তে নক্ষয অাং তানফ উনদ ও যাভে প্রদাননয অনুতরত, ওনফাইট, ডপ্র তফজ্ঞতপ্ত।
জন্য প্রতততষ্ঠত ইানছ ডই কর ডফাড,ে কাউতন্পর,
কতভটি এফাং অন্য কর াংস্থায বা ও বায তদ্ধাভত্ম

৮

কর্তে নক্ষয ফানজট এফাং কর্তে নক্ষয আওতাধীন, প্রনতযক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতননট ভৄতিত
দপ্তযভনয ফানজট/কর তযকল্পনায ধযন অনুতরত, স্থানী এরাকায ফানজট াংতিষ্ট
তচতিতকযণ, প্রত্মাতফত খযচ এফাং প্রকৃত ব্যনয উয ডনাটি ডফাড,ে ওনফাইট।
সততয তযনাট ে।

৯

াভাতজক তনযাতা, দাতযিয তফনভাচন, স্বাস্থয ডফা যকাতয কর্তে ক্ষ কর্তক
ে তযচাতরত বতুতে ক
প্রভৃতত কভেসূতচয সুতফধানবাগী ও ফযােকৃত অথ ে ফা কভেসূতচয অাং তানফ প্রনতযক অতপ/তথ্য
ম্পনদয তযভানণয তফফযণ।
প্রদান ইউতননট ভৄতিত অনুতরত, ওনফাইট।

১০

াংতিষ্ট কর্তে ক্ষ কর্তক
ে ভঞ্জুযকৃত/গ্যাযানন্টড কননন, যকাতয কর্তে ক্ষ কর্তক
ে তযচাতরত বতুতে ক
অনুদান, াযতভট/রাইনন্প, ফযাে অথফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভেসূতচয অাং তানফ প্রনতযক অতপ/তথ্য
গ্রীতানদয তফফযণ (প্রনাজনী তোতদয তফফযণ)
প্রদান ইউতননট ভৄতিত অনুতরত, ওনফাইট।

১১

াংতিষ্ট কর্তে ক্ষ নত জরবয এফাং এয তনকট যতক্ষত ওনফাইট/তফনাভনল্য যফযা।
তথ্যাতদয াংতক্ষপ্ত ELECTRONIC FORM/ধযন
(প্রনমাজয ডক্ষনে)

১২

নাগতযকনদয তথ্য াংগ্রনয জন্য তফযাজভান সুনমাগ- ডনাটি ডফাড,ে ওনফাইট/গণভাধ্যভ ইতযাতদ
সুতফধাাংক্রাভত্ম তফফযণ, জনাধাযনণয জন্য াংযতক্ষত
রাইনিতয/ড়ায কনক্ষয কাম ে ঘণ্টা ইতযাতদ (প্রনমাজয
ডক্ষনে)

নাভ, দফী, ঠিকানা, ডপান নিয এফাং প্রনমাজয ডক্ষনে াংতিষ্ট তথ্য প্রদান ইউতননটয ডনাটি ডফাড ে ও
১৩ পযাে নিয ও ই-ডভইর ঠিকানা দাতত্বপ্রাপ্ত ওনফাইট
কভেকতোয নাভ

১৪

নাভ, দফী, ঠিকানা, ডপান নিয এফাং প্রনমাজয ডক্ষনে প্রনতযক কর্তে নক্ষয ডনাটি ডফাড ে, ওনফাইট/
পযাে নিয ও ই-ডভইর ঠিকানা তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত
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কভেকতোয তাতরকা

গণভাধ্যভ ইতযাতদ

নাভ, দফী, ঠিকানা, ডপান নিয এফাং প্রনমাজয ডক্ষনে প্রনতযক কর্তে নক্ষয ডনাটি ডফাড ে,
১৫ পযাে নিয ও ই-ডভইর ঠিকানা আতর কর্তে নক্ষয ওনফাইট/গণভাধ্যভ ইতযাতদ
তাতরকা
১৬

তথ্য কতভন ও কতভনাযনদয নাভ, দফী ও ঠিকানায প্রনতযক কর্তে নক্ষয কর তথ্য প্রদান ইউতননটয
তফত্মাতযত তফফযণ
ডনাটি ডফাড,ে ওনফাইট/গণভাধ্যভ ইতযাতদ
গৃীত আনফদন নেয একটি কত প্রনতযক
কর্তেনক্ষয/তথ্য প্রদান ইউতননটয, ইন্টাযনননট,
তযদেননয জন্য অতপন যতক্ষত থাকনফ।

১৭

তনথ্যয জন্য নাগতযনকয কাছ ডথনক প্রাপ্ত কর আনফদন
নেয অনুতরত, মায ভনধ্য তনননাক্ত তথ্যভ অন্তভুেক্ত
থাকনফ :
(ক) ডম কর্তেক্ষ কর্তেক অনুনযাধেটি গৃীত ননছ তায
নাভ
(খ) তক তনথ্যয জন্য অনুনযাধ কযা ননছ
(গ) অনুনযানধয তাতযখ
যকায, কর্তেক্ষ কর্তেক ম্পাতদত(ক) কর উন্নন/পূতেকাজ/ প্রকল্প াংক্রাভত্ম চুতক্ত
(খ) প্রনতযক চুতক্তয াংতক্ষপ্ত তফফযণ, প্রাক্কতরত ব্য/চুতক্তয
ডভাদকার ইতযাতদ।

ডম এরাকা পূতে কাজ ম্পাতদত নফ ড এরাকায
এভন ফ স্থানন, মা ডই এরাকায জনগনণয কানছ
নজ দৃতষ্টনগাচয  ডমভন, গণগ্রন্থাকায, তক্ষা
প্রততষ্ঠান, ধভী ফা াভাতজক প্রততষ্ঠান এফাং এই
ধযননয অন্য স্থান।

১৮

কর্তেক্ষ আনযা ডম কর তথ্য স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকা কযনফ
চাতদায তবততনত প্রদাননমাগ্য তনথ্যয তাতরকা

তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায তযতষ্ট, াংতিষ্ট তথ্য
প্রদান ইউতননটয ডনাটি ডফাড ে, কর্তেনক্ষয/তথ্য
প্রদান ইউতননটয ওনফাইট, তযদেননয জন্য
অতপন যতক্ষত থাকনফ।

প্রদান ফাধ্যতাভরক ন, এভন তনথ্যয তাতরকা

তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায তযতষ্ট, াংতিষ্ট তথ্য
প্রদান ইউতননটয ডনাটি ডফাড ে, কর্তেনক্ষয/তথ্য
প্রদান ইউতননটয ওনফাইট, অতপন তযদেননয
জন্য যতক্ষত থাকনফ।

স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকানমাগ্য তনথ্যয তাতরকা

তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায তযতষ্ট, াংতিষ্ট তথ্য
প্রদান ইউতননটয ডনাটি ডফাড ে, কর্তেনক্ষয/তথ্য
প্রদান ইউতননটয ওনফাইট, অতপন তযদেননয
জন্য যতক্ষত থাকনফ।

আনফদন, আতর ও অতবনমানগয পযভ

তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায তযতষ্ট, কর্তেনক্ষয/
তথ্য প্রদান ইউতননটয ওনফাইট, অতপন াড ে ও
পট্ কত।

১

২

৩

৪

উভে েক্ত তাতরকা অনুানয নীততভারা প্রণনকাযী কর্তেক্ষ প্রনাজনী াংনমাজন-তফনাজন ফা াংনাধন কনয ডননফ। ফতেভান
স্বপ্রনণাতদত তথ্য প্রকা ম েনফক্ষণ কনয ডদখা মা, কর্তেডক্ষয প্রকাতত তনথ্যয নে উাত প্রকানয ঘাটতত আনছ। সুতযাাং
স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকাতত তনথ্যয নে প্রনাজনী উাত াংনমাজন কযনত নফ। আ-ব্যনয কাম েতফফযণী ও অতডট তযনাট ে
স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকা কযনত নফ। এ ছাড়া কর প্রকায চুতক্ত, দযে তফজ্ঞতপ্ত ক্র কাম েক্রভ াংক্রাভত্ম প্রনাজনী তথ্য
(ToR, BoQ, Specification ), নকা, ভানতচে ইতযাতদও স্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকা কযনত নফ।
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তযতষ্ট-৫ : চাতদায তবততনত প্রদাননমাগ্য তনথ্যয তাতরকা (নীততভারা প্রণনকাযী কর্তেক্ষ তনজ প্রততষ্ঠান অনুানয তাতরকাটি
প্রণন কযনফন।)
তননতরতখত তথ্যভ জনগনণয চাতদায তবততনত প্রদান কযা নফস্বপ্রনণাতদতবানফ প্রকাতত কর তথ্য
তফতবন্ন নীতত
াংস্থায ফানজট
আতথ েক তথ্য, ডমভন- আ/ব্য াংক্রান্ত তাফ তফফযণী
অতডট তযনাট ে (জফাফ)
প্রকনল্পয ব্যাাংক-াংক্রাভত্ম তথ্য
ক্র কাম েক্রভাংক্রাভত্ম তথ্য (তদ্ধান্ত গ্রনণয য)
উকাযনবাগীয তাতরকা
ভাোযনযার
তফতবন্ন প্রাতনক ডযতজোয খাতা
অতডও-তবজুার ডকুনভন্ট
তননাগ/ফদতরয আনদ
ডদন ফা তফনদ ভ্রভণাংক্রান্ত তথ্যাতদ
প্রদান ফাধ্যতাভরক ন, এভন তথ্য (তযতষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য কর তথ্য।
তযতষ্ট-৬ : প্রদান ফাধ্যতাভরক ন, এভন তনথ্যয তাতরকা (নীততভারা প্রণনকাযী কর্তেক্ষ তনজ প্রততষ্ঠাননয কাম োফতর
তফনফচনা কনয তাতরকাটি প্রণন কযনফন।)
তননতরতখত তথ্যভ প্রদান ও প্রকা কযনত কর্তেক্ষ ফাধ্য থাকনফ নাকভী ও উকাযনবাগীয ব্যতক্তগত জীফননয ডগানীতা ক্ষুণ্ণণ , এরূ তথ্য।

তফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ওই ভাভরায সুষ্ঠু তফচাযকাম েনক ব্যাত কযনত ানয, এরূ তথ্য।
তদভত্মাধীন তফল াংতিষ্ট ডকাননা তথ্য, মায প্রকা তদভত্মকানজ তফি ঘটানত ানয।
ডকাননা ক্র কাম েক্রনভয তফলন তদ্ধাভত্ম ডনায আনগ াংতিষ্ট ক্র ফা এয কাম েক্রভ াংক্রাভত্ম ডকাননা তথ্য।
গনফলণায সূে ফা ডকৌর ফা কানযা বুতদ্ধবৃততক ম্পনদয অতধকায ক্ষততগ্রত্ম নত ানয, এরূ তথ্য।
তননাগ ও নদান্নতত যীক্ষা কর াফতরক যীক্ষায প্রশ্নে ও যীক্ষায পরাপর াংক্রাভত্ম আগাভ তথ্য,
ইতযাতদ।
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তযতষ্ট-৭ : তথ্য প্রাতপ্তয আনফদন পযভ (পযভ ‘ক’)

পযভ ‘ক’

তথ্য প্রাতপ্তয আনফদনে
[ তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারায তফতধ-৩ িষ্টব্য ]
ফযাফয
................................................................,
................................................................ (নাভ ও দফী)
ও
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো,
........................................... (দপ্তনযয নাভ ও ঠিকানা)
১। আনফদনকাযীয নাভ

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

ততায নাভ

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

ভাতায নাভ

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

ফতেভান ঠিকানা

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

স্থাী ঠিকানা

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

পযাে, ই-ডভইর, ডটতরনপান ও ডভাফাইর ডপান নিয (মতদ থানক) : ............................................................................

২। তক ধযননয তথ্য* (প্রনাজনন অতততযক্ত কাগজ ব্যফায করুন) : ............................................................................

৩। ডকান দ্ধততনত তথ্য াইনত আগ্রী (ছাাননা/ পনটাকত/ : ............................................................................
তরতখত/ ই-ডভইর/ পযাে/ততড অথফা অন্য ডকান দ্ধতত)
৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা

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

৫। প্রনমাজয ডক্ষনে াতাকাযীয নাভ ও ঠিকানা

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

আনফদননয তাতযখ : ..................................................

আনফদনকাযীয স্বাক্ষয

*তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমাী তনথ্যয ভল্য তযনাধনমাগ্য।
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তযতষ্ট-৮ : তথ্য যফযান অাযগতায ডনাটি (পযভ ‘খ’)

পযভ ‘খ’
[ তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারা, ২০০৯ তফতধ-৫ িষ্টব্য ]

তথ্য যফযান অাযগতায ডনাটি

আনফদন নেয সূে নিয

:

তাতযখ : .........................................

প্রতত
আনফদনকাযীয নাভ

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

ঠিকানা

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

তফল : তথ্য যফযান অাযগতা ম্পনকে অফততকযণ।
তপ্র ভনাদ,
আনায ........................................................তাতযনখয আনফদননয তবততনত প্রাতথ েত তথ্য তনননাক্ত কাযনণ যফযা
কযা ম্ভফ ইর না, মথা :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ :
দফী :
দাপ্ততযক ীর :
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তযতষ্ট-৯ : আীর আনফদন পযভ (পযভ ‘গ’)

পযভ ‘গ’

আীর আনফদন
[ তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতপ্ত াংক্রাভত্ম) তফতধভারায তফতধ-৬ িষ্টব্য ]
ফযাফয
..................................................................,
..................................................................(নাভ ও দফী)
ও
আীর কর্তেক্ষ,
...........................................(দপ্তনযয নাভ ও ঠিকানা)

১। আীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা

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

(নমাগানমানগয জ ভাধ্যভ)
২। আীনরয তাতযখ

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

৩। ডম আনদনয তফরুনদ্ধ আীর কযা ইানছ উায : .................................................................................
কত (মতদ থানক)
৪। মাায আনদনয তফরুনদ্ধ আীর কযা ইানছ

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

তাায নাভ আনদনয তফফযণ (মতদ থানক)
৫। আীনরয াংতক্ষপ্ত তফফযণ

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

৬। আনদনয তফরুনদ্ধ াংক্ষুি ইফায কাযণ (াংতক্ষপ্ত তফফযণ) : ...............................................................................
৭। প্রাতথ েত প্রততকানযয ভেতক্ত/তবতত

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

৮। আীরকাযী কর্তেক প্রতযন

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

৯। অন্য ডকান তথ্য মাা আীর কর্তেনক্ষয ম্মুনখ

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

উস্থাননয জন্য আীরকাযী ইো ডালণ কনযন

আনফদননয তাতযখ : ..................................................
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তযতষ্ট-১০ : তথ্য প্রাতপ্তয অনুনযাধ তপ এফাং তনথ্যয ভল্য তনধ োযণ তপ (পযভ ‘ঘ’)

পযভ ‘ঘ’
[ তফতধ ৮ িষ্টব্য ]
তথ্য প্রাতপ্তয অনুনযাধ তপ এফাং তনথ্যয ভল্য তনধ োযণ তপ
তথ্য যফযানয ডক্ষনে তনন ডটতফনরয করাভ (২) এ উতেতখত তনথ্যয জন্য উায তফযীনত করাভ (৩) এ উতেতখত
ানয ডক্ষেভত তথ্য প্রাতপ্তয অনুনযাধ তপ এফাং তনথ্যয ভল্য তযনাধনমাগ্য ইনফ, মথা :ডটতফর
ক্রতভক
নাং

তনথ্যয তফফযণ

তথ্য প্রাতপ্তয অনুনযাধ তপ/তনথ্যয ভল্য

(২)

(৩)

(১)

তরতখত ডকান ডকুনভনন্টয কত
১।

এ-৪ ও এ-৩ ভানয কাগনজয ডক্ষনে প্রতত
পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা ানয এফাং তদূর্ধ্ে
াইনজয কাগনজয ডক্ষনে প্রকৃত ভল্য।

যফযানয জন্য (ম্যা, নক্া, ছতফ,
কতম্পউটায তপ্রন্ট)
তডস্ক, ততড ইতযাতদনত তথ্য যফযানয
ডক্ষনে

২।

(১) আনফদনকাযী কর্তেক তডস্ক, ততড
ইতযাতদ যফযানয ডক্ষনে তফনা ভনল্য;
(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তেক তডস্ক, ততড
ইতযাতদ যফযানয ডক্ষনে উায প্রকৃত
ভল্য।

৩।

ডকান আইন ফা যকাতয তফধান ফা
তননদ েনা অনুমাী কাউনক যফযাকৃত

তফনাভনল্য।

তনথ্যয ডক্ষনে
৪।

প্রকানা তনধ োতযত ভল্য।

ভনল্যয তফতনভন তফক্রনমাগ্য
প্রকানায
ডক্ষনে
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তযতষ্ট-১১ : তথ্য কতভনন অতবনমাগ দাননযয তনধ োযণ পযভ (পযভ ‘ক’)

পযভ ‘ক’

অতবনমাগ দাননযয পযভ
[তথ্য অতধকায (অতবনমাগ দানয ও তনষ্পতত াংক্রাভত্ম) প্রতফধানভারায প্রতফধান-৩ (১) িষ্টব্য]
ফযাফয
প্রধান তথ্য কতভনায
তথ্য কতভন
এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাতনক এরাকা
ডনযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।
অতবনমাগ নাং ...............................................................................................................।
১। অতবনমাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা
(নমাগানমানগয জ ভাধ্যভ)

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

২। অতবনমাগ দাতখনরয তাতযখ

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

৩। মাায তফরুনদ্ধ অতবনমাগ কযা ইানছ
তাায নাভ ও ঠিকানা
৪। অতবনমানগয াংতক্ষপ্ত তফফযণ
(প্রনাজনন আরাদা কাগজ তন্ননফ কযা মাইনফ)

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

৫। াংক্ষুিতায কাযণ (মতদ ডকান আনদনয তফরুনদ্ধ : .......................................................................
অতবনমাগ আনন কযা  ডই ডক্ষনে উায কত
াংভেক্ত কতযনত ইনফ)
৬। প্রাতথ েত প্রততকায ও উায ডমৌতক্তকতা
৭। অতবনমাগ উতেতখত ফক্তনব্যয ভথ েনন প্রনাজনী
কাগজ নেয ফণ েনা (কত াংভেক্ত কতযনত ইনফ)

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

তযাঠ
আতভ/আভযা এই ভনভে রপপূফ েক ডঘালণা কতযনততছ ডম, এই অতবনমানগ ফতণ েত অতবনমাগভ আভায জ্ঞান ও তফিা ভনত তয।

(তযাঠকাযীয স্বাক্ষয)
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চযানরঞ্জ
তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ ফাস্তফানন তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারায প্রনাজনীতা অনস্বীকাম ে। যকানযয কর ভন্ত্রণার

ও দপ্তয/াংস্থায কানজয ধযন, ক্ষভতা, স্বকীতা, কাম েক্রনভ তবন্নতা এফাং তনথ্যয সফতচেয তফনফচনা অতবন্ন উনযানগ
কনরয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয জন্য একটি অতবন্ন াতকা প্রণননয কাজটি চযানরতঞ্জাং। আভযা ভনন
কতয, যকাতয প্রততষ্ঠানভনয জন্য নীততভারা প্রণন-প্রতক্রানক জতয কযনত একটি াতকা প্রণন কযা নর
তা অনুযণ কনয ডমনকাননা যকাতয প্রততষ্ঠান নজই তানদয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন কযনত াযনফ।
যকাতয-ডফযকাতয কর কর্তেক্ষ মতদ তনজ তনজ প্রততষ্ঠাননয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণন কনয, তানর তা তথ্য
অতধকায আইননয ফাত্মফাননক অননকখাতন এতগন ডননফ। ডকাননা াংগঠন মখন নীততভারা প্রণননয তদ্ধাভত্ম গ্রণ কযনফ
তখন তানক প্রথনভই এই কাম েক্রনভয চযানরঞ্জভ তচতিত কযনত নফ এফাং তা ডভাকাতফরায ডকৌর তনধ োযণ কযনত নফ। এই

াতকাটিনত নীততভারায প্রততটি অধ্যানয তফলফস্ত্ত ম্পনকে ধাযণা ডদা ননছ, াাাত নীতত প্রণনকাযী
প্রততষ্ঠানটি এটি প্রণন কযনত কী ধযননয চযানরনঞ্জয ভৄনখাভৄতখ নত ানয, ড ম্পনকে ধাযণা প্রদাননয াাাত
ম্ভাব্য ভাধান অনন্বলনণয ডচষ্টা কযা ননছ।
নীততভারা প্রণন ও এয ফাস্তফান এই দুই ম োনই একটি কর্তেক্ষ ম্ভাব্য কী কী চযানরনঞ্জয ভৄনখাভৄতখ নত ানয এফাং তায
ম্ভাব্য ভাধান কী নত ানয তননচ তা তুনর ধযা ননছ :

১. নীতত প্রণন ম োন চযানরঞ্জ :
ডকাননা প্রততষ্ঠাননয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয প্রথভ চযানরঞ্জটিই নরা এটি প্রণননয তফলন তদ্ধাভত্ম গ্রণ। এয
াাাত এটি প্রণন ম োনয আনযা তকছু চযানরঞ্জ যননছ। এই চযানরঞ্জভ তফনফচনা ডযনখ নীততভারা প্রণন শুরু কযনর
চযানরঞ্জভ ডভাকাতফরা কযা জতয নফ। এ তফলন পূফ েধাযণা থাকনর তা ডভাকাতফরায ভানতক প্রস্ত্ততত প্রনাজনী
অন্যান্য প্রস্ত্ততত গ্রণ কযা মানফ।
তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা তথ্য অতধকায আইন, তফতধভারা ও প্রতফধানভারায নে াভঞ্জস্যপূণ েবানফ প্রণন কযা আফেক।
একই নে প্রততষ্ঠাননয কানজয প্রকৃতত, ডক্ষে, তনথ্যয ধযন, অবযভত্মযীণ অন্যান্য নীতত ইতযাতদ তফলনয নে াভঞ্জস্য যক্ষা
কযাও ফাঞ্ছনী। উব তদক ভন্ব কনয প্রততষ্ঠাননয জন্য একটি কাম েকয নীততভারা প্রণন কযা প্রততষ্ঠাননয জন্য একটি ফড়
চযানরঞ্জ। াাাত নীততভারা প্রণনকাযী কভেকতোনদয মথামথ নচতনতাও নীততভারা প্রণন ম োনয জন্য একটি অন্যতভ
চযানরঞ্জ।
নীততভারা প্রণননয তদ্ধাভত্ম গ্রণ : একটি প্রততষ্ঠাননয জন্য অনুযণী ডমনকাননা নীততভারা প্রণন কযনত ডগনর এটি
প্রততষ্ঠাননয নফ োচ্চ ম ো ডথনক তদ্ধাভত্ম গ্রণ কযনত  ডমটি খুফ জ কাজ ন। প্রততষ্ঠাননয নফ োচ্চ ম োন আইন
তফলন পুনযাপুতয জ্ঞাত না থাকায কাযনণ এই ভস্যায সৃতষ্ট নত ানয। দীঘ েতদননয দাপ্ততযক চচ োও এই ভস্যায কাযণ নত
ানয। সুতযাাং তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণনন ডকাননা প্রততষ্ঠাননয প্রথভ চযানরঞ্জ নরা এটি প্রণননয তদ্ধাভত্ম গ্রণ।
তথ্য অতধকায আইন ও আইননয উনেে তুনর ধযায াাাত এ তফলন যকানযয ইততফাচক ভননাবাফ তুনর ধযনর এ
ডক্ষনে সুপর াওা মানফ।
স্বতন্ত্র নীততভারা প্রণন : অননক ভন্ত্রণার, দপ্তয ফা াংস্থায তফতবন্ন ম োন অননক ইউতনট যননছ। অননক ডক্ষনে ইউতননটয
ধযন ও কাম েক্রনভয তবন্নতা যননছ। ডমভন, অননক প্রততষ্ঠাননয অধীনস্থ ইউতনট তননফ প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান, গনফলণা54

প্রততষ্ঠান, ভাঠ ম োনয ডফাদানকাযী প্রততষ্ঠান, এরূ তবন্ন তবন্ন ধযননয ইউতনট যননছ। এ ধযননয ডক্ষনে ফহুভাতেক
কানজয ভনধ্য াভঞ্জস্য ডযনখ কনরয জন্য গ্রণনমাগ্য একটি স্বতন্ত্র নীততভারা প্রণন প্রততষ্ঠাননয জন্য একটি ফড় চযানরঞ্জ।
এ ডক্ষনে নীততভারা প্রণননয ভ প্রণনকাযী প্রততষ্ঠাননক তকে থাকনত নফ এফাং কনরয ধযন, কাজ ও তনথ্যয
তফতচেতা তফনফচনা তনন নীততভারা প্রণন কযনত নফ।

ধযন অনুানয তথ্য তনধ োযণ : ধযন অনুানয তথ্য তনধ োযণ এফাং তদনুমাী তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধতত তনধ োযণ তথ্য
অফভৄক্তকযণ নীততভারা প্রণননয জন্য একটি গুরুত্বপূণ ে তফল। ডকান তথ্যগুনরা স্ব-উনযানগ প্রকা কযনফ, ডকানগুনরা
অনুনযানধয তযনপ্রতক্ষনত প্রদান কযনফ এফাং ডকান তথ্যগুনরা প্রদান কযনত ফাধ্য ন- ডগুনরা তচতিত কযা নীততভারা প্রণন
ম োনয অন্যতভ কাজ। এই তথ্য তচতিত কযায কাজটি তথ্য অতধকায আইন, তফতধভারা ও প্রতফধানভারায নে
াভঞ্জস্যপূণ ে নত নফ।
নীততভারা প্রণনকাযী কর্তেক্ষ ও তায অধীনস্থ কর ইউতননটয কর তথ্য ধযন অনুানয তথ্য অতধকায আইন,
তফতধভারা ও প্রতফধানভারায নে াভঞ্জস্যপূণ েবানফ আরাদা কযায কাজটি নীততভারা প্রণন ম োনয একটি গুরুত্বপূণ ে
চযানরঞ্জ তননফ ধযা ।
অতবজ্ঞ ব্যতক্তনক এই কানজয দাতত্ব ডদা এফাং তকেতায নে কাজটি কযনর এই চযানরঞ্জ ডথনক উতযণ ম্ভফ।

তচযাচতযত দাপ্ততযক চচ ো : এ তফল তনন আনগই আনরাচনা কযা ননছ। যকাতয কভেকতোনদয দীঘ েতদননয প্রনণাদনা
নরা ‘দাপ্ততযক ডগানীতা আইন’। যকাতয দপ্তযভ সুদীঘ েকার এই আইননয তফধান ও তা চচ ো অবযত্ম।
তততন তাঁয দাপ্ততযক পূফ েপ্রজনন্য কানছ ডননছন ডগানীতায াংস্কৃতত ও তথ্য প্রদানজতনত ভস্যা ও াতত্ময
বীতত। দাপ্ততযক প্রজন্যম্পযা-ফাতত ভানতকতা, তচযাচতযত দাপ্ততযক চচ ো ইতযাতদ কাযনণ তথ্য অতধকানযয প্রতত
অনননকই ইততফাচক ভানতকতা ডালণ কনযন না। তা ছাড়া তথ্য অতধকায, তথ্য প্রকা- এ তফলগুনরায চচ ো এখন
ম েভত্ম আভানদয ডদনয ডপ্রক্ষানট ডবানফ জনতপ্র ন ওনঠতন।

নচতন জনফনরয অবাফ : প্রততষ্ঠাননয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা মাঁযা প্রণন কযনফন তাঁনদয তথ্য অতধকায
আইন, তফতধভারা ও প্রতফধানভারা ম্পনকে ম োপ্ত ধাযণা থাকনত নফ। ফাত্মফতা নরা এখননা অতধকাাং প্রততষ্ঠাননয
কভেকতোনদয ভনধ্য এয অম োপ্ততা যননছ।

কভেকতোনদয প্রতক্ষনণয ভাধ্যনভ এই ীভাফদ্ধতায উতযণ ঘটাননা ম্ভফ।

নীতত ফাত্মফাননয ডক্ষনে চযানরঞ্জভ
নীততভারা প্রণননয য এটিয মথামথ ফাত্মফাননয উনযাগ ডনা আফেক নতুফা এটি প্রণননয ডকাননা অথ ে ডনই। নীততভারা
ফাত্মফাননয ডক্ষনে তননচয চযানরঞ্জগুনরায ভৄনখাভৄতখ নত ানয াংতিষ্ট প্রততষ্ঠান।
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ : আইননয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননানগয তফধান অনুানয কর কর্তেক্ষনক তায কর
ইউতননটয জন্য একজন কনয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ তদন মথামথ দ্ধততনত তথ্য কতভননক অফতত কযনত নফ।
এয াাাত তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননানগয তফলও তফনফচনা যাখনত নফ। অননক কর্তেনক্ষয ডদব্যাী
ইউতননটয দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো/তফকল্প দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননাগ শূন্য নর পুন তন েনাগ এফাং এ-তফলক তদাযতক একটি
ফড় কাজ। এ ডক্ষনে এক ফা একাতধক কভেকতোনক এ তফলন সুতনতদ েষ্ট দাতত্ব ডদা ডমনত ানয।
অননক ডক্ষনে এভন অননক ইউতনট আনছ, ডমখানন একজনভাে কভেকতো, ড ডক্ষনে দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননফ
কভেচাযীনকও তননাগ ডদা মানফ।
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দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনদয নচতনতা ও ভানতকতা : অতধকাাং দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য অতধকায আইন ম্পনকে মনথষ্ট
নচতন নন। তা ছাড়া তানদয নাতন ভানতকতাও নীততভারায ফাত্মফাননয জন্য একটি ফড় চযানরঞ্জ। প্রতক্ষনণয
ভাধ্যনভ দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোনদয নচতন কযনর এফাং প্রণীত নীততভারা মথামথবানফ ডভনন চরায তননদ েনা প্রদান কযনর
এই চযানরঞ্জ ডভাকাতফরা ম্ভফ।
তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা : মথামথবানফ তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা নাগতযনকয তথ্য অতধকায তনতিত কযায পূফ েতে।
মথামথবানফ তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা ব্যতীত তথ্য যফযা ব্যাত । তাই মথামথ ও আদৄতনক দ্ধততনত াংযক্ষণ ও
ব্যফস্থানা অতযভত্ম জরুতয তফল। তাই আইন/তনভ/নীতত ডভনন মথামথবানফ ব্যফস্থানা আফেক, মা নাগতযনকয তথ্য
প্রাতপ্ত তনতিত কযনফ এফাং দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয কাজনক জতয কযনফ।
তথ্য ারনাগাদ কযা : কর্তেনক্ষয কর ইউতননটয তথ্য তনতভত ারনাগাদ কযা আফেক। নীততভারানতও ডযকভটি ফরা
থানকনফ। তকন্তু ফতেভানন তথ্য ারনাগাদকযনণয জন্য আদৄতনক দ্ধতত ফা তডতজটার দ্ধতত অনুযণ কযা  না। তথ্য
তনতভত ারনাগাদ না কযনর নীততভারা অনুযণ কনয তথ্য প্রদান ম্ভফ নফ না। তাই তথ্য তনতভত ারনাগানদয ব্যফস্থা
এফাং এয ভতনটতযাং থাকা দযকায।
তনথ্যয ভল্য : আইন ও তফতধভারা অনুানয তনথ্যয জন্য তনধ োতযত ভল্য আদা কনয চারান ডকানড জভা তদনত নফ। সুতযাাং
এই অথ েটি জভা ড়নফ যকাতয ডকালাগানয। তাই তথ্য প্রস্ত্তত কযনত ডম ব্য নফ তা াংতিষ্ট ইউতনটনকই ফন কযনত
নফ। ম োপ্ত তযভাণ আনফদন নর অতপ খযচ ফাফদ তনতভত ফযাে ডথনক এই ব্য তনফ ো কযা কঠিন নত ানয। এটিনক
আইন ফাস্তফাননয একটি চযানরঞ্জ তননফ ধযা নে। তাই এই ব্য তনফ োনয জন্য যকাতয ইউতনটভন যকানযয ক্ষ
ডথনক অথ ে ফযাে কযা আফেক।

উাংায
তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এ যকাতয প্রততষ্ঠান এফাং যকাতয ও তফনদত াায্যপুষ্ট ডফযকাতয াংগঠন- উবনই কর্তেক্ষ
তননফ তফনফতচত। এ ম েন্ত তথ্য অতধকায আইন ফাত্মফানন ডফযকাতয াংগঠনভনয ডচন যকাতয প্রততষ্ঠানভই এতগন
আনছ অননক ডফত, মা আইন ফাত্মফানন যকাতয প্রততষ্ঠাননয তদো এফাং যকানযয প্রততশ্রুতত পূযনণয তযচাক।
তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এয কাম েকয ফাত্মফানন কর কর্তেনক্ষয তথ্য অফভৄক্তকযণ নীততভারা থাকা আফেক- এ কথা
কনরই উরতি কযনছন। নীততভারা প্রণন ও ফাত্মফাননয নানা ম োন যননছ নানা ভস্যা ও প্রততফন্ধকতা, যননছ নানা
ধযননয চযানরঞ্জ। এই কর প্রততফন্ধকতা ও চযানরঞ্জ জ কনযই ফাাংরানদ াভনন এতগননছ। আভযাও এই কর প্রততফন্ধকতা
ও চযানরঞ্জ জ কনয আভানদয কাতিত ফাাংরানদ গনড় তুরফ- এ আভানদয দৃঢ় প্রতয।
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াংভেতক্ত
তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯-এয আওতা তথ্য প্রদানকাযী দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তননানগয জন্য তনধ োতযত ছক
তনধ োতযত ছক :
১। দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
দতফ
অতপনয ঠিকানা (আইতড নাং/নকাড নিয মতদ থানক)

:

ডপান
ডভাফাইর ডপান
পযাে

২।

৩।
৪।
৫।

ইনভইর
ওনফাইট (মতদ থানক)
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয আতর কর্তেক্ষ (অব্যফতত ঊর্ধ্েতন
কাম োরনয প্রাতনক প্রধান)-এয নাভ
দতফ
অতপনয ঠিকানা
ডপান
ডভাফাইর ডপান
পযাে
ইনভইর
ওনফাইট (মতদ থানক)
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/তফবানগয নাভ
প্রাতনক তফবাগ
(ঢাকা/চট্টগ্রাভ/যাজাী/খুরনা/তনরট/ফতযার/যাংপুয)
আিতরক দপ্তনযয নাভ ও তযচ (মতদ থানক)
দাতত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয স্বাক্ষয
(অতপতার তরনভায তাতযখ)
স্থানী আতর কর্তেনক্ষয প্রতযন ও স্বাক্ষয
(অতপতার তরনভায তাতযখ)

:

:
:

তফ. ি. : এই ছনকয ফাইনয ডকাননা তথ্য তরতফদ্ধ কযায থাকনর তা ক্রতভক নাং ৫-এয য ফণ েনা কযা মানফ। এই ছনক ফতণ েত
তনথ্যয এক কত তথ্য ভন্ত্রণারন এফাং অন্য কত যাতয তথ্য কতভনন াঠানত নফ।
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