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নবদ্যুৎ নবভাগ 

নবদ্যুৎ, জ্বালািী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার 

 

মুখবন্ধ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সাংনবধার্ি রার্ের িাগনরর্কর নিন্তা, নবর্বক ও বাক-স্বাধীিতার্ক অন্যতম 

মমৌনলক অনধকার নির্সর্ব স্বীকৃনত প্রদাি করা ির্য়র্ে। তর্থ্যর অবাধ প্রবাি ও জিগর্ণর তথ্য 

প্রানির অনধকার নিনিত করার মাধ্যর্ম সরকানর-মবসরকানর কার্জর স্বচ্ছতা জবাবনদনিতা 

নিনিত করার লর্যু বতেমাি সরকার ২০০৯ সার্ল ‘তথ্য অনধকার আইি-২০০৯’ প্রণয়ি কর্র। 

প্রণীত এই আইর্ির ১০ ধারায় তথ্য সরবরার্ির লর্যু প্রর্তুক কর্তেপযর্ক ‘তথ্য প্রদাি 

ইউনিট’ এর জন্য একজি দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নিযুক্ত করার নির্দ েিিা প্রদাি করা ির্য়র্ে। 

 

নবদ্যুৎ নবভার্গর দানয়ত্ব ির্চ্ছ নবদ্যুৎ উৎপাদি, সঞ্চালি ও নবতরণ ব্যবস্থার সমনিত উন্নয়র্ির 

মাধ্যর্ম মদর্ির জিগর্ণর জন্য নিভ েরর্ াগ্য নবদ্যুৎ সরবরাি নিনিত করা। নবদ্যুৎ নবভাগ তর্থ্যর 

অবাধ প্রবার্ি নবশ্বাসী। উনিনখত আইর্ির অনুসরর্ণ নবদ্যুৎ নবভাগ কর্তেক প্রর্য়াজিীয় কা েক্রম 

গ্রিণ করা ির্য়র্ে এবাং জির্সবা প্রদার্ি সরকার্রর প্রনতশ্রুনত ও উর্যার্গর সর্ে একাত্ম ির্য় 

“তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা-২০১৫” প্রণয়র্ির উর্যাগ মিওয়া ির্য়র্ে। 

 

আিা কনর, এই নির্দ েনিকাটি তথ্য প্রদার্ির মযর্ে দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো ও আর্বদিকারীর্দর তথ্য 

প্রানির্ত সিায়ক ির্ব এবাং এর মাধ্যর্ম নবদ্যুৎ নবভার্গর স্বচ্ছতা, জবাবনদনিতা প্রনতষ্ঠা ও সুিাসি 

নিনিত ির্ব।  

 

(মর্িায়ার ইসলাম) 

সনিব 

নবদ্যুৎ নবভাগ 



 

 

                          সূনিপে 

 

ক্রম 

িাং 

নবষয়বস্তু পৃষ্ঠা িাং 

 তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা পটভূনম ও প্রর্য়াজিীয়তা  

 নবদ্যুৎ নবভার্গর পটভূনম ০১ 

 তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা প্রণয়র্ির ম ৌনক্তকতা/উর্েশ্য ০২ 

০১.  নির্দ েনিকার নির্রািাম 

০২. নির্দ েনিকার নভনি   

২.১. প্রণয়িকারী কর্তেপয 

২.২. অনুর্মাদিকারী কর্তেপয 

২.৩. অনুর্মাদর্ির তানরখ 

২.৪. নির্দ েিিা বাস্তবায়র্ির তানরখ  

২.৫. নির্দ েনিকা প্রর্ াজুতা 

০৩. নির্দ েনিকাটির্ত ব্যবহৃত ির্ের সাংজ্ঞা 

৩.১ তথ্য 

৩.২ দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো ০৩ 

৩.৩ নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো  

৩.৪ তথ্য প্রদাি ইউনিট 

৩.৫ আনপল কর্তেপয 

৩.৬ র্ততীয় পয 

৩.৭ তথ্য কনমিি 

৩.৮”তঅআ,২০০৯” বলর্ত‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’বুঝার্ব 

৩.৯তঅনব, ২০০৯” বলর্ত ‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’বুঝার্ব 

৩.১০ কম েকতো 

৩.১১ তথ্য অনধকার ০৪ 

৩.১২ আর্বদি ফরম 

৩.১৩ আনপল ফরম 

৩.১৪ পনরনিষ্ট 

০৪. তর্থ্যর ধরি এবাং ধরি অনুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদাি পদ্ধনত 

ক. স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্ াগ্য তথ্য ০৫ 

খ. িানিদার নভনির্ত প্রদাির্ াগ্য তথ্য 

গ. প্রদাি ও প্রকাি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য 

০৫. তথ্য সাংগ্রি, সাংরযণ ও ব্যবস্থাপিা ০৬ 

ক) তথ্য সাংরযণ 

খ) তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিা 

গ) তর্থ্যর ভাষা 

ঘ) তর্থ্যর িালিাগাদকরণ ০৭ 

০৬. দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ 

০৭. দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর দানয়ত্ব ও কম েপনরনধ ০৮ 

০৮. নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ ০৯ 

০৯. নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর দানয়ত্ব ও কম েপনরনধ ১০ 

১০.  তর্থ্যর জন্য আর্বদি, তথ্য প্রদার্ির পদ্ধনত ও সময়সীমা 

১১.  তর্থ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরর্িাধ ১১ 

১২. আনপল দার্য়র ও নিষ্পনি ১২ 

১২.১. আনপল কর্তেপয  ১৩ 

১২.২. আনপল দার্য়র  

১২.৩. আনপল নিষ্পনি  

১৩. তথ্য প্রদার্ি অবর্িলায় িানস্তর নবধাি ১৪ 

১৪.  তথ্যানদ পনরদি ের্ির সুর্ াগ ১৫ 

১৫. জিগুরুত্বপূণ ে নবষর্য় মপ্রস নবজ্ঞনি 

১৬. নির্দ েনিকার বাস্তবায়ি ও মনিটনরাং 

১৭ নির্দ েনিকা সাংর্িাধি ১৬ 

১৮. নির্দ েনিকা ব্যাখ্যা  

১৯. পনরনিষ্ট : ১৭-১৮ 

পনরনিষ্ট-১ : দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর্দর তানলকা 

পনরনিষ্ট-২ : নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর্দর তানলকা 

পনরনিষ্ট-৩ : আনপল কর্তেপর্যর তানলকা 

পনরনিষ্ট-৪ : স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্ াগ্য তর্থ্যর তানলকা ও প্রকার্ির মাধ্যম 

পনরনিষ্ট-৫ : িানিদার নভনির্ত প্রদাির্ াগ্য তর্থ্যর তানলকা ১৯ 

পনরনিষ্ট-৬ : প্রদাি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তর্থ্যর তানলকা ২০ 

পনরনিষ্ট-৭ : তথ্য প্রানির আর্বদি ফরম (ফরম ‘ক’) ২১ 

পনরনিষ্ট-৮ : তথ্য সরবরার্ি অপারগতার মিাটিি (ফরম ‘খ’) ২২ 

পনরনিষ্ট-৯ : আনপল আর্বদি ফরম (ফরম ‘গ’) ২৩ 

পনরনিষ্ট-১০ : তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ (ফরম ‘ঘ’) ২৪ 

পনরনিষ্ট-১১ : তথ্য কনমির্ি অনভর্ াগ দার্য়র্রর নিধ োনরত ফরম (ফরম ‘ক’) ২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

নবদ্যুৎ নবভার্গর পটভূনম : 

we`y¨r Drcv`b, we ỳ¨r mÂvjb I weZi‡b `ÿ e¨e¯’vcbv Ges G msµvšÍ Kvh© 

m¤úv`‡bi j‡ÿ we`y¨r wefv‡Mi ¸iæZ¡ A‡cwimxg| G wefv‡Mi Dci b¨¯Í `vwqZ¡vejx 

m¤úv`‡bi Rb¨ Dbœqb, cªkvmb I  cwiKíbv 3wU AbywefvM i‡q‡Q| D³ AbywefvM 3wUi 

Aax‡b 7wU AwakvLv i‡q‡Q Ges AwakvLv mg~‡ni  Aax‡b 16wU kvLv i‡q‡Q| we`y¨r 

wefv‡Mi †gvU Rbej 106 Rb (cÖ_g †kÖwY 31Rb, wØZxq †kªwY 26Rb, Z„Zxq †kÖwb 23Rb, 

PZz_© †kÖwb 26Rb)| we`y¨r wefvM we`y¨‡Zi Pvwn`vর mv‡_ mvgÄm¨c~Y© cwiKíbv cÖYqb, 

we`y¨r Drcv`b, mÂvjb, weZiY e¨e¯’vi ms¯‹vi, ÿgZv ea©b, AvaywbKvqb, †emiKvwi 

wewb‡qvM AvK…óKib Ges we`y¨‡Zi `ÿ I mvkÖqx e¨envi wbwðZKibmn G wefv‡Mi Kg© 

e›Ubসহ Ab¨vb¨ mKj `vwqZ¡ m¤úv`b K‡i _v‡K| 

 
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকাপ্রণয়র্ির ম ৌনক্তকতা/উর্েশ্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার জিগর্ণর জািার অনধকার প্রনতষ্ঠার মাধ্যর্ম সরকানর 

ও মবসরকানর সাংগঠর্ির স্বচ্ছতা ও জবাবনদনিতা বৃনদ্ধ, দ্যিীনত হ্রাস ও সুিাসি প্রনতষ্ঠা; জিগর্ণর 

নিন্তা, নবর্বক ও বাকস্বাধীিতার সাাংনবধানিক অনধকার প্রনতষ্ঠা সর্ব োপনর জিগর্ণর যমতায়র্ির 

লর্যু তথ্য-অনধকার নিনিত করর্ত গত ২৯ মাি ে ২০০৯ তানরর্খ ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ 

পাস কর্রর্ে। আইর্ির কা েকর বাস্তবায়র্ির জন্য ইনতমর্ধ্য ‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) 

নবনধমালা, ২০০৯’ এবাং তথ্য অনধকার সাংক্রান্ত নতিটি প্রনবধািমালাও প্রণীত ির্য়র্ে। 

তথ্য অনধকার গণতানন্ত্রক ব্যবস্থার্ক আর্রা সুসাংিত করার অন্যতম িতে। নবদ্যুৎ নবভাগ এর তথ্য 

জিগর্ণর কার্ে উন্মুক্ত ির্ল এ নবভার্গর কা েক্রম সম্পর্কে জিগর্ণর সর্েি ও অনবশ্বাস দূর ির্ব। 

এর্ত প্রনতষ্ঠার্ির স্বচ্ছতা এবাং জিগর্ণর কার্ে সকল কার্জর জবাবনদনি প্রনতনষ্ঠত ির্ব। 

জিগর্ণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাি নিনিত করার ম  িীনত সরকার গ্রিণ কর্রর্ে, তার সর্ে 

সাংগনতপূণ েভার্ব সরকার্রর গুরুত্বপূ েণ ে নবভাগ নির্সর্ব নবদ্যুৎ নবভাগ অবাধ তথ্য প্রবার্ির িি ো 

নিনিত করর্ত বদ্ধপনরকর। 

মন্ত্রণালয়/নবভাগ/কা োলয়/দির/সাংস্থা এবাং অধীিস্থ অন্যান্য ইউনির্ট অবাধ তথ্যপ্রবার্ির িি োর 

মযর্ে ম ি মকার্িা নিধাির্ের সৃনষ্ট িা িয়, মসজন্য একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা’ প্রণয়ি 

আবশ্যক বর্ল মর্ি করর্ে নবদ্যুৎ নবভাগ। সুতরাাং তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯, তথ্য অনধকার 

(তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা ২০০৯ ও এতৎসাংনিষ্ট প্রনবধািমালাসমূর্ির আর্লার্ক ও 

সাযুজুতা সার্পর্য এই ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা’ প্রণয়ি করা ির্লা। 

 

১। নির্দ েনিকা নির্রািাম 

এই নির্দ েনিকা‘‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা, ২০১৫’’ িার্ম অনভনিত ির্ব। 

২. নির্দ েনিকার নভনি   

২.১. প্রণয়িকারী কর্তেপয : নবদ্যুৎ নবভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার। 

২.২. অনুর্মাদিকারী কর্তেপয : নবদ্যুৎ নবভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার। 

২.৩. অনুর্মাদর্ির তানরখ : ২৫ অর্টাবর, ২০১৫ নরিঃ। 

২.৪. নির্দ েনিকা বাস্তবায়র্ির তানরখ : অনুর্মাদর্ির তানরখ ির্ত। 

২.৫. নির্দ েনিকার প্রর্ াজুতা : 

(ক) এই নির্দ েনিকাটি নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর সার্ে সাংযুক্ত ও এর অধীিস্থ সকল ইউনির্টর 

জন্য প্রর্ াজু ির্ব। 

(খ) এই নবভার্গর সার্ে সাংযুক্ত ও এর অধীিস্থ অন্যান্য প্রনতষ্ঠাি তার প্রধাি কা োলয় ও 

অনধিস্ত ইউনিটসমূর্ির জন্য প্রর্ াজু কর্র একটি পৃেক তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা 

প্রণয়ি করর্ব। 

(গ) এরূপ পৃেক নির্দ েনিকা প্রণয়র্ির পূব ে প েন্ত সাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাি ও এর অনধিস্ত 

ইউনিটসমূি এই নির্দ েনিকা অনুরসণ করর্ব।  

৩. সাংজ্ঞা 

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অর্ে ে নবদ্যুৎ নবভাগ ও এর অধীিস্থ ইউনিটসমূর্ির গঠি, কাঠার্মা ও দািনরক 

কম েকান্ড সাংক্রান্ত ম  মকাি স্মারক, বই, িকিা, মািনিে, চুনক্ত, তথ্য-উপাি, লগ বই, 



 

 

আর্দি, নবজ্ঞনি, দনলল, িমুিা, পে, প্রনতর্বদি, নিসাব নববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আর্লাকনিে, 

অনিও, নভনিও, অনিত নিে, নফল্ম, ইর্লক্ট্র্রনিক প্রনক্রয়ায় প্রস্ত্িতকৃত ম  মকাি ইিস্ট্রুর্মন্ট, 

 ানন্ত্রকভার্ব পাঠর্ াগ্য দনললানদ এবাং মভৌনতক গঠি ও ববনিষ্টু-নিনব ের্ির্ষ অন্য ম  মকাি 

তথ্যবি বস্ত্ি বা এর্দর প্রনতনলনপও এর অন্তর্ভ েক্ত ির্ব : 

তর্ব িতে োর্ক ম , দািনরক মিাটনিট বা মিাটনির্টর প্রনতনলনপ এর অন্তর্ভ েক্ত ির্ব িা। 

৩.২ দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো  

‘‘দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো’’ অে ে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’এর ধারা ১০ এর অধীি নিযুক্ত 

কম েকতো; 

৩.৩ নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো  

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থনতর্ত সাংনিষ্ট দানয়ত্ব পালর্ির জন্য নিযুক্ত কম েকতো; 

৩.৪ “তথ্য প্রদাি ইউনিট” অে ে নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর সার্ে সাংযুক্ত ও এর অধীিস্থ  

দির/সাংস্থা/মকাম্পািীর প্রধাি কা োলয়, আঞ্চনলক কা োলয়, িাখা কা োলয়সি অন্যান্য 

কা োলয়সমূি মক বুঝার্ব। 

৩.৫ ‘আনপল কর্তেপয’ অে ে– 

(অ) নবদ্যুৎ নবভার্গর মযর্ে সনিব, নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং 

(আ) অন্য মকাি তথ্য প্রদাি ইউনির্টর মযর্ে উক্ত ইউনির্টর অব্যবনিত ঊর্ধ্েতি কা োলর্য়র 

প্রিাসনিক প্রধাি; 

৩.৬ ‘‘র্ততীয় পয’’ অে ে তথ্য প্রানির জন্য অনুর্রাধকারী বা তথ্য প্রদািকারী কর্তেপয 

ব্যতীত অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সর্ে জনিত অন্য মকাি পয। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কনমিি’’ অে ে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর ধারা ১১-এর অধীি প্রনতনষ্ঠত 

তথ্য কনমিি। 

৩.৮ “তঅআ, ২০০৯’’ বলর্ত ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’’ বুঝার্ব। 

৩.৯ ‘‘তঅনব, ২০০৯’’ বলর্ত ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’’ 

বুঝার্ব। 

৩.১০ ‘‘কম েকতো’’ অর্ে ে কম েিারীও অন্তর্ভ েক্ত ির্ব। 

৩.১১ ‘‘তথ্য অনধকার’’ অে ে মকার্িা কর্তেপর্যর নিকট িইর্ত তথ্য প্রানির অনধকার। 

৩.১২ ‘‘আর্বদি ফরম’’ অে ে তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯-এর 

তফনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির ফরর্মট- ফরম ‘ক’ বুঝার্ব। 

৩.১৩ ‘‘আপীল ফরম’’ অে ে তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯-এর 

তফনসর্ল নিধ োনরত আনপল আর্বদর্ির ফরর্মট- ফরম ‘গ’ বুঝার্ব। 

৩.১৪ পনরনিষ্ট’’ অে ে এই নির্দ েনিকা সর্ে সাংযুক্ত পনরনিষ্ট। 

৪. তর্থ্যর ধরি এবাং ধরি অনুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদাি পদ্ধনত : 

নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর আওতাধীি ও অধীিস্থ ইউনিটসমূর্ির সমুদয় তথ্য নির্নাক্ত ৩টি মেণীর্ত 

ভাগ করা ির্ব এবাং নিধ োনরত নবধাি অনুসার্র প্রদাি, প্রিার বা প্রকাি করা ির্ব : 

ক. স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্ াগ্য তথ্য : 

১) এই ধরর্ির তথ্য নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর আওতাধীি ও অধীিস্থ ইউনিটসমূি 

স্বপ্রর্ণানদত ির্য় মিাটিির্বাি ে, ওর্য়বসাইট, ব্রনিওর, মুনিত বই বা প্রনতর্বদি, 

নবলর্বাি ে, সাইি মবাি ে, নিকার, মপািার, বুকর্লট, নলফর্লট, নিউজ মলটার, 

পনেকায় নবজ্ঞনির ম্যাধর্ম প্রিারণাসি অন্যান্য গ্রিণর্ াগ্য মাধ্যর্ম প্রকাি ও 

প্রিার করর্ব। 

২) এই ধরর্ির তথ্য মির্য় মকাি িাগনরক আর্বদি করর্ল তখি তা িানিদার নভনির্ত 

প্রদাির্ াগ্য তথ্য নির্সর্ব নবর্বনিত ির্ব এবাং দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নিধ োনরত 

পন্থায় আর্বদিকারীর্ক তা প্রদাি করর্বি। 

৩) নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর অনধিস্ত প্রনতষ্ঠািসমূি প্রনত বের একটি বানষ েক 

প্রনতর্বদি প্রকাি করর্ব। বানষ েক প্রনতর্বদর্ি ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’এর 

ধারা ৬(৩)-এ উনিনখত তথ্যসমূি সাংর্ াজি করর্ব। 

৪) নবদ্যুৎ নবভাগ স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্ াগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্ত্িত করর্ব 

এবাং এই নির্দ েনিকা পনরনির্ষ্ট ও নবদ্যুৎ নবভার্গর ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি ও প্রিার 

করর্ব। 

৫) প্রনত নতি মাস অন্তর এই তানলকা িালিাগাদ করা ির্ব। 



 

 

খ. িানিদার নভনির্ত প্রদাির্ াগ্য তথ্য : 

১) এই ধরর্ির তথ্য মকার্িা িাগনরর্কর আর্বদর্ির মপ্রনযমত এই নির্দ েনিকা ১০ ও 

১১ অনুর্চ্ছর্দ বনণ েত পদ্ধনত অনুসরণ কর্র প্রদাি করর্ত ির্ব। 

২) নবদ্যুৎ নবভাগ িানিদার নভনির্ত প্রদাির্ াগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্ত্িত 

করর্ব এবাং এবাং এই নির্দ েনিকা পনরনির্ষ্ট ও নবদ্যুৎ নবভার্গর ওর্য়বসাইর্ট 

প্রকাি ও প্রিার করর্ব। 

৩) প্রনত নতি মাস অন্তর এই তানলকা িালিাগাদ করা ির্ব। 

গ. প্রদাি ও প্রকাি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য : 

এই নির্দ েনিকা অন্যান্য অনুর্চ্ছর্দ  া নকছুই োকুক িা মকি নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর 

আওতাধীি ও অধীিস্থ ইউনিটসমূি নির্ন্মাক্ত তথ্যসমূি প্রদাি বা প্রকাি বা প্রিার 

করর্ত বাধ্য োকর্ব িা : 

 (ক)মকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল মকাি র্ততীয় পর্যর বুনদ্ধবৃনিক সম্পর্দর 

অনধকার যনতগ্রস্থ ির্ত পার্র এরূপ বানণনজুক বা ব্যবসানয়ক অন্তনি েনিত 

মগাপিীয়তা নবষয়ক, কনপরাইট বা বুনদ্ধবৃনিক সম্পদ (Intellectual 

Property Right) সম্পনকেত তথ্য; 

 (খ) মকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল নবিারাধীি মামলার সুষ্ঠু নবিার কাজ ব্যািত ির্ত 

পার্র এরূপ তথ্য; 

(গ) মকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল মকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির মগাপিীয়তা ক্ষুণ্ণ 

ির্ত পার্র এরূপ তথ্য; 

 (ঘ)  তদন্তাধীি মকাি নবষয়  ার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবঘ্ন ঘটার্ত পার্র 

এরূপ তথ্য; 

 (ঙ) মকৌিলগত ও বানণনজুক কারর্ণ মগাপি রাখা বাঞ্ছিীয় এরূপ কানরগরী বা 

ববজ্ঞানিক গর্বষণালব্ধ মকাি তথ্য; 

(ি) মকাি ক্রয় কা েক্রম সম্পূণ ে িওয়ার পূর্ব ে বা এ নবষর্য় নসদ্ধান্ত গ্রির্ণর পূর্ব ে 

সাংনিষ্ট ক্রয় বা এর কা েক্রম সাংক্রান্ত মকাি তথ্য; 

 (ে) পরীযার প্রশ্নপে বা পরীযায় প্রদি িম্বর সম্পনকেত আগাম তথ্য; 

      ৫. তথ্য সাংগ্রি, সাংরযণ ও ব্যবস্থাপিা : 

ক) তথ্য সাংরযণ : নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর আওতাধীি ও অধীিস্থ সকল ইউনিট তথ্য 

সাংরযমণর জন্য নির্নাক্ত পদ্ধনত অনুসরণ করর্ব : 

(১) িাগনরর্কর তথ্য অনধকার নিনিত করার লর্যু নবদ্যুৎ নবভাগ তার  াবতীয় 

তর্থ্যর কুাটালগ এবাং ইির্িক্স প্রস্ত্িত কর্র  ো েভার্ব সাংরযণ করর্ব। 

(২) প্রর্তুক কর্তেপয ম -সকল তথ্য কনম্পউটার্র সাংরযর্ণর উপযুক্ত বর্ল মর্ি 

করর্ব মস-সকল তথ্য যুনক্তসাংগত সময়সীমার মর্ধ্য কনম্পউটার্র সাংরযণ করর্ব 

এবাং তথ্য লার্ভর সুনবধার্ে ে সমগ্র মদর্ি মিটওয়ার্কের মাধ্যর্ম তার সাংর্ াগ স্থাপি 

করর্ব। 

(৩) তথ্য সাংরযণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সাংরযণ ও ব্যবস্থাপিা) 

প্রনবধািমালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ব। (তথ্য সাংরযর্ণর জন্য কর্তেপমযর  নদ 

স্বতন্ত্র মকাি আইি, নবনধ, প্রনবধাি, নির্দ েনিকা বা নির্দ েিিা োর্ক এখার্ি মসটির 

িাম, উর্িখ করর্ব।) 

খ) তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিা : নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর আওতাধীি ও অধীিস্থ সকল 

ইউনিট তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সাংরযণ ও ব্যবস্থাপিা) 

প্রনবধািমালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ব। (তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিার জন্য কর্তেপমযর 

 নদ স্বতন্ত্র মকাি আইি, নবনধ, প্রনবধাি, নির্দ েনিকা বা নির্দ েিিা োর্ক এখার্ি মসটির 

িাম, উর্িখ করর্ব।) 

গ) তর্থ্যর ভাষা : (১) তর্থ্যর মূল ভাষা ির্ব বাাংলা। তথ্য  নদ অন্য মকাি ভাষায় উৎপন্ন 

ির্য় োর্ক তাির্ল মসটি মসই ভাষায় সাংরনযত ির্ব। দািনরক প্রর্য়ার্জি তথ্য অনুবাদ 

করা ির্ত পার্র। 

(২) তথ্য ম  ভাষায় সাংরনযত োকর্ব মসই ভাষার্তই আর্বদিকারীর্ক সরবরাি করা 

ির্ব। আর্বদিকারীর িানিদার মপ্রনযমত মকাি তথ্য অনুবাদ করার দানয়ত্ব কর্তেপয বিি 

করর্ব িা। 



 

 

ঘ) তর্থ্যর িালিাগাদকরণ :   নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর আওতাধীি ও অধীিস্থ সকল 

ইউনিট প্রনতমার্স তথ্য িালিাগাদ করর্ব। 

 

৬. দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ 
1) ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর ধারা ১০(১) অনুসার্র নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর 

আওতাধীি ও অধীিস্থ প্রর্তুক তথ্য প্রদাি ইউনির্ট একজি কর্র দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো 

নির্য়াগ করর্ত ির্ব। 

2) পরবতীর্ত নবদ্যুৎ নবভার্গর অধীর্ি মকাি কা োলয়/ইউনিট প্রনতনষ্ঠত ির্ল ‘তথ্য 

অনধকার আইি, ২০০৯’-এর ধারা ১০(৩) অনুসার্র উক্তরূপ ইউনিট/ইউনিটসমূর্ি 

প্রনতনষ্ঠত িওয়ার ৬০ নদর্ির মর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ করর্ত ির্ব। 

3) প্রনতটি ইউনির্টর প্রিাসনিক প্রধাি, দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ মদর্বি এবাং 

নির্য়াগকৃত প্রর্তুক দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্ াজু মযর্ে 

ফুাক্স িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািা নির্য়াগ প্রদার্ির পরবতী ১৫ (পর্ির) নদর্ির মর্ধ্য 

নিধ োনরত ফরর্মর্ট (তথ্য কনমিি কর্তেক নিধ োনরত ফরর্মট) নলনখতভার্ব তথ্য 

কনমির্ি মপ্ররণ করর্বি এবাং মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনির্টর আনপল কর্তেপর্যর কার্ে 

অনুনলনপ মপ্ররণ করর্বি। 

4) ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর অধীি দানয়ত্ব পালর্ির প্রর্য়াজর্ি মকাি দানয়ত্বপ্রাি 

কম েকতো অন্য ম  মকাি কম েকতোর সিায়তা িাইর্ত পারর্বি এবাং মকাি কম েকতোর কাে 

মের্ক এরূপ সিায়তা িাওয়া ির্ল নতনি উক্ত দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর্ক প্রর্য়াজিীয় 

সিায়তা প্রদাি করর্ত বাধ্য োকর্বি। 

5) মকাি দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো দানয়ত্ব পালর্ির প্রর্য়াজর্ি অন্য মকাি কম েকতোর সিায়তা 

িাইর্ল এবাং এরূপ সিায়তা প্রদার্ি ব্যে েতার জন্য ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর 

মকাি নবধাি লাংনঘত ির্ল এই আইর্ির অধীি দায়-দানয়ত্ব নিধ োরর্ণর মযর্ে উক্ত অন্য 

কম েকতোও দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো বর্ল গণ্য ির্বি। 

6) প্রনতটি ইউনিট তার দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্ াজু মযর্ে 

ফুাক্স িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািা তার কা োলর্য়র প্রকাশ্য স্থার্ি সির্জ দৃনষ্টর্গাির িয় 

এমিভার্ব প্রদি ের্ির ব্যবস্থা করর্ব এবাং ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি করর্ব। 

7) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা পনরনির্ষ্ট এই নির্দ েনিকা প্রর্ াজু এমি সকল ইউনির্টর 

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্ াজু মযর্ে ফুাক্স িম্বর ও ই-

মমইল ঠিকািাসি তানলকা প্রকাি করা ির্ব। মকাি দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো পনরবতেি ির্ল 

িতুি দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়ার্গর ৫ নদর্ির মর্ধ্য তানলকা িালিাগাদ করা ির্ব। 

তানলকা কর্তেপর্যর ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি করা ির্ব। 

 

৭. দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর দানয়ত্ব ও কম েপনরনধ 

ক) তর্থ্যর জন্য কার্রা আর্বদর্ির মপ্রনযর্ত দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো : 

অ) আর্বদি গ্রিণ ও তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’নবনধ-৩ 

অনুসার্র আর্বদিপে গ্রির্ণর প্রানি স্বীকার করর্বি; 

আ) অনুর্রাধকৃত  ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ধারা-৯ ও তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি 

সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯নবনধ-৪ অনুসার্র  ো েভার্ব সরবরাি করর্বি; 

ই) তথ্য প্রদার্ি অপারগতার মযমে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ধারা-৯(৩) ও তথ্য 

অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯নবনধ-৫ অনুসার্র  ো েভার্ব 

অপারগতা প্রকাি করর্বি। অপারগতার কারণ ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর 

সার্ে সামঞ্জস্যপূণ ে ির্ত ির্ব; 

ঈ) মকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর নিকট সরবরার্ির জন্য মুদদ োকর্ল 

নতনি ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ধারা-৯(৬)(৭) ও তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি 

সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯নবনধ-৮ অনুসার্র উক্ত তর্থ্যর যুনক্তসাংগত মূল্য নিধ োরণ 

করর্বি এবাং উক্ত মূল্য অিনধক ৫ (পাঁি) কা ে নদবর্সর মর্ধ্য পনরর্িাধ করার জন্য 

অনুর্রাধকারীর্ক অবনিত করর্বি; 



 

 

উ) মকাি অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্ে র্ততীয় পর্যর সাংনিষ্টতা োকর্ল দানয়ত্বপ্রাি 

কম েকতো ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ ধারা-৯(৮) অনুসার্র ব্যবস্থা গ্রিণ করর্বি; 

খ) ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯-এর তফনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির ফরর্মট/ফরম ‘ক’ 

সাংরযণ ও মকাি িাগনরর্কর িানিদার মপ্রনযর্ত সরবরাি; 

গ) আর্বদি ফরম পূরর্ণ সযম িয়, এমি আর্বদিকারীর্ক আর্বদি ফরম পূরর্ণ সিায়তা; 

ঘ) মকাি িাগনরর্কর িানিদার মপ্রনযর্ত তার্ক আনপল কর্তেপয নিধ োরর্ণ সিায়তা; 

ঙ) সঠিক কর্তেপয নিধ োরর্ণ র্ভল কর্রর্ে, এমি আর্বদিকারীর্ক সঠিক কর্তেপয নিধ োরর্ণ 

সিায়তা; 

ি) মকাি িারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর তথ্য প্রানি নিনিত করর্ত দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো তার্ক 

উপযুক্ত পদ্ধনতর্ত তথ্য মপর্ত সিায়তা করর্বি। এর্যর্ে দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো উপযুক্ত অন্য 

মকাি ব্যনক্তর সিায়তা গ্রিণ করর্ত পারর্বি;  

ে) তথ্য সাংরযণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকাি ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯-এর 

সার্ে সামঞ্জস্যপূণ েভার্ব ির্চ্ছ নক িা তা নিধ োরর্ণ কর্তেপযর্ক সিায়তা প্রদাি; 

জ) “তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯”-এর সার্ে সামঞ্জস্যপূণ েভার্ব বানষ েক প্রনতর্বদি প্রকার্ি 

সিায়তা করা; 

ঝ) তর্থ্যর জন্য প্রাি আর্বদিপেসি এ-সাংক্রান্ত প্রর্য়াজিীয় তথ্য সাংরযণ, আর্বদিকারীর 

ম াগার্ ার্গর নবস্তানরত তথ্য সাংরযণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রনতর্বদি সাংকনলত করা, 

তথ্য মূল্য আদায়, নিসাব রযণ ও সরকানর মকাষাগার্র জমাকরণ এবাং কর্তেপয বা তথ্য 

কনমির্ির িানিদার মপ্রনযর্ত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাি করা; ইতুানদ। 

িমু৮. নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ 

1) বদলী বা অন্য মকাি কারর্ণ দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থনতর্ত দানয়ত্বপালর্ির জন্য 

নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর আওতাধীি ও অধীিস্থ প্রর্তুক ইউনির্ট একজি কর্র নবকল্প 

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ করর্ত ির্ব। দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থনতর্ত 

দানয়ত্বপালিকালীি আইি অনুসার্র নতনি দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্সর্ব নবর্বনিত 

ির্বি। 

2) িতুি প্রনতনষ্ঠত ইউনিটসমূর্ি প্রনতনষ্ঠত িওয়ার ৬০ নদর্ির মর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর 

পািাপানি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ করর্ত ির্ব। 

3) প্রনতটি ইউনির্টর প্রিাসনিক প্রধাি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্য়াগ মদর্বি এবাং 

নির্য়াগকৃত প্রর্তুর্কর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং, প্রর্ াজু মযর্ে, ফুাক্স িম্বর ও ই-

মমইল ঠিকািা নির্য়াগ প্রদার্ির ১৫ (পর্ির) নদর্ির মর্ধ্য নিধ োনরত ফরর্মর্ট (তথ্য 

কনমিি কর্তেক নিধ োনরত ফরর্মট) নলনখতভার্ব তথ্য কনমির্ি মপ্ররণ করর্বি এবাং 

মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনির্টর আনপল কর্তেপর্যর কার্ে অনুনলনপ মপ্ররণ করর্ব। 

বদলী বা অন্য মকাি কারর্ণ এই পদ শূন্য ির্ল, অনবলর্ম্ব িতুি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো 

নির্য়াগ করর্ত ির্ব। 

৯. নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর দানয়ত্ব ও কম েপনরনধ 

ক) দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থতকালীি সমর্য় ‘নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাি 

কম েকতো’ নির্সর্ব দানয়ত্ব পালি করর্বি; 

খ) দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নির্সর্ব দানয়ত্ব পালিকালীি সমর্য় িীনত ৭-এ বনণ েত ‘দানয়ত্বপ্রাি 

কম েকতোর দানয়ত্ব ও কম েপনরনধ’ তার জন্য প্রর্ াজু ির্ব। 

 

১০. তর্থ্যর জন্য আর্বদি, তথ্য প্রদার্ির পদ্ধনত ও সময়সীমা 

(১) মকাি ব্যনক্ত ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রানির জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি 

কম েকতোর কার্ে নিধ োনরত ফরম ‘ক’ এর মাধ্যর্ম তথ্য মির্য় নলনখতভার্ব বা ইর্লক্ট্র্নিক 

মাধ্যম বা ই-মমইর্ল অনুর্রাধ করর্ত পারর্বি। 

(২) নিধ োনরত ফরম সিজলভু িা ির্ল অনুর্রাধকারীর িাম, ঠিকািা, প্রর্ াজু মযর্ে ফুাক্স 

িম্বর এবাং ই-মমইল ঠিকািা; অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর নির্ভ েল এবাং স্পষ্ট বণ েিা এবাং মকান্ 



 

 

পদ্ধনতর্ত তথ্য মপর্ত আগ্রিী তার বণ েিা উর্িখ কর্র সাদা কাগর্জ বা মযেমত, 

ইর্লক্ট্র্নিক নমনিয়া বা ই-মমইর্লও তথ্য প্রানির জন্য অনুর্রাধ করা  ার্ব। 

(৩) দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো তর্থ্যর জন্য মকাি অনুর্রাধ প্রানির তানরখ ির্ত অিনধক ২০ (নবি) 

কা ে নদবর্সর মর্ধ্য অনুর্রাধকৃত তথ্য সরবরাি করর্বি। 

(৪) পূর্ব ে উনিনখত উপ-অনুর্চ্ছদ (৩) এ  ািা নকছুই োকুক িা মকি, অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্ে 

একানধক তথ্য প্রদাি ইউনিট বা কর্তেপর্যর সাংনিষ্টতা োকর্ল অিনধক ৩০ (নেি) কা ে 

নদবর্সর মর্ধ্য মসই অনুর্রাধকৃত তথ্য সরবরাি করর্ত ির্ব। 

(৫) অনুর্রাধকৃত তথ্য মকাি ব্যনক্তর জীবি-মৃতুু, মগ্রফতার এবাং কারাগার ির্ত মুনক্ত সম্পনকেত 

ির্ল দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো অনুর্রাধ প্রানির অিনধক ২৪ (িনববি) ঘণ্টার মর্ধ্য উক্ত 

নবষর্য় প্রােনমক তথ্য সরবরাি করর্বি। 

(৬) দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো নলনখতভার্ব অেবা মযেমত, ইর্লক্ট্র্নিক মাধ্যম বা ই-মমইল এর মাধ্যর্ম 

আর্বদি পে গ্রির্ণর প্রানি স্বীকার করর্বি এবাং প্রানি স্বীকারপর্ে আর্বদর্ির মরফার্রন্স িম্বর, 

আর্বদিপে গ্রিণকারীর িাম, পদম োদা এবাং আর্বদি গ্রির্ণর তানরখ উর্িখ কর্র স্বাযর 

করর্বি। 
 

(৭) ইর্লক্ট্র্নিক বা ই-মমইল এর মাধ্যর্ম আর্বদি গ্রির্ণর মযর্ে কর্তেপর্যর বরাবর আর্বদি মপ্ররর্ণর 

তানরখই (প্রানি সার্পর্য) আর্বদি গ্রির্ণর তানরখ নির্সর্ব গণ্য ির্ব। 

(৮) আর্বদি পাওয়ার পর দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো তথ্য প্রদার্ির তানরখ এবাং সময় উর্িখপূব েক 

আর্বদিকারীর্ক মস সম্পর্কে অবনিত করর্বি এবাং অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্ে একানধক 

তথ্য প্রদাি ইউনিট বা কর্তেপর্যর সাংনিষ্টতা োকর্ল দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো মসই ইউনিট 

বা কর্তেপযর্ক এ সম্পর্কে নলনখত মিাটিি প্রদাি করর্বি। 

(৯) দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো মকাি কারর্ণ অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদার্ি অপারগ অেবা আাংনিক তথ্য 

সরবরার্ি অপারগ ির্ল অপারগতার কারণ উর্িখ কর্র আর্বদি প্রানির ১০ (দি) কা ে 

নদবর্সর মর্ধ্য ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’’ -এর তফনসর্ল 

উনিনখত ফরম-‘খ’ অনু ায়ী এতনিষর্য় আর্বদিকারীর্ক অবনিত করর্বি। 

 (১০) উপ-অনুর্চ্ছদ (৩), (৪) বা (৫) এ উনিনখত সময়সীমার মর্ধ্য তথ্য সরবরাি করর্ত মকাি 

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো ব্যে ে ির্ল সাংনিষ্ট তথ্য প্রানির অনুর্রাধ প্রতুাখ্যাি করা ির্য়র্ে বর্ল 

গণ্য ির্ব। 

(১১) অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদাি করা দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর নিকট  ো ে নবর্বনিত ির্ল এবাং 

ম র্যর্ে মসই তথ্য র্ততীয় পয কর্তেক সরবরাি করা ির্য়র্ে নকাংবা মসই তর্থ্য র্ততীয় 

পর্যর স্বাে ে জনিত রর্য়র্ে এবাং র্ততীয় পয তা মগাপিীয় তথ্য নির্সর্ব গণ্য কর্রর্ে মস 

মযর্ে দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো এরূপ অনুর্রাধ প্রানির ৫ (পাঁি) কা ে নদবর্সর মর্ধ্য র্ততীয় 

পযর্ক তার নলনখত বা মমৌনখক মতামত মির্য় মিাটিি প্রদাি করর্বি এবাং র্ততীয় পয 

এরূপ মিাটির্ির মপ্রনযর্ত মকাি মতামত প্রদাি করর্ল তা নবর্বিিায় নির্য় দানয়ত্বপ্রাি 

কম েকতো অনুর্রাধকারীর্ক তথ্য প্রদার্ির নবষর্য় নসদ্ধান্ত গ্রিণ করর্বি। 

(১২) মকাি ইনিয় প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক মকাি মরকি ে বা তার অাংিনবর্িষ জািার্িার প্রর্য়াজি 

ির্ল সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো মসই প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য লার্ভ সিায়তা প্রদাি 

করর্বি এবাং পনরদি ের্ির জন্য ম  ধরর্ির সির্ ানগতা প্রর্য়াজি তা প্রদাি করাও এই 

সিায়তার অন্তরর্ভ েক্ত বর্ল গণ্য ির্ব। 

(১৩) আইর্ির অধীি প্রদি তর্থ্যর প্রনত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর অধীর্ি এই 

তথ্য সরবরাি করা ির্য়র্ে’’ মর্ম ে প্রতুয়ি করর্ত ির্ব এবাং তার্ত প্রতুয়িকারী কম েকতোর িাম, 

পদবী, স্বাযর ও দািনরক সীল োকর্ব। 

 

১১. তর্থ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরর্িাধ : 

(১) মকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর নিকট সরবরার্ির জন্য মুদদ োকর্ল 

নতনি ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’’ -এর তফনসর্ল 

উনিনখত ফরম-‘ঘ’ অনুসার্র মসই তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ করর্বি এবাং অিনধক ৫ (পাঁি) 

কা ে নদবর্সর মর্ধ্য মসই অে ে িালাি মকাি িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা কর্র 

মেজারী িালার্ির কনপ তার কার্ে জমা মদয়ার জন্য অনুর্রাধকারীর্ক নলনখতভার্ব 

অবনিত করর্বি; অেবা 

(২) দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো অনুর্রাধকারী কর্তেক পনরর্িানধত তর্থ্যর মূল্য রনির্দর মাধ্যর্ম গ্রিণ 

করর্বি এবাং প্রাি অে ে িালাি মকাি িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ মেজারী িালার্ির মাধ্যর্ম জমা 

মদর্বি। 



 

 

 

 

১২। আপীল দার্য়র ও নিষ্পনি :  

১২.১. আনপল পদ্ধনত :  

ক) মকাি ব্যনক্ত এই নির্দ েনিকা িীনত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ নিধ োনরত 

সময়সীমার মর্ধ্য তথ্য লার্ভ ব্যে ে ির্ল নকাংবা দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর মকাি 

নসদ্ধার্ন্ত সাংক্ষুব্ধ ির্ল নকাংবা অনতনরক্ত মূল্য ধা ে বা গ্রিণ করর্ল উক্ত সময়সীমা 

অনতক্রান্ত িবার, বা মযেমত, নসদ্ধান্ত লার্ভর পরবতী ৩০ (নেি) নদর্ির মর্ধ্য 

‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’’ -এর তফনসর্ল নিধ োনরত 

ফরম-‘গ’ এর মাধ্যর্ম আপীল কর্তেপর্যর কার্ে আনপল করর্ত পারর্বি। 

খ) আনপল কর্তেপয  নদ এই মর্ম ে সন্তুষ্ট িি ম , আনপলকারী যুনক্তসাংগত কারর্ণ 

নিনদ েষ্ট সময়সীমার মর্ধ্য আনপল দার্য়র করর্ত পার্রিনি, তাির্ল নতনি উক্ত 

সময়সীমা অনতবানিত িওয়ার পরও আনপল আর্বদি গ্রিণ করর্ত পারর্বি। 

 

১২.২. আনপল নিষ্পনি :  

(1) আনপল কর্তেপয মকাি আনপলর নবষর্য় নসদ্ধান্ত প্রদার্ির পূর্ব ে নির্নাক্ত পদর্যপ 

গ্রিণ করর্বি,  ো :- 

(ক) দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো এবাং এতদ্সাংনিষ্ট অন্যান্য কম েকতোর শুিািী গ্রিণ  

(খ) আনপল আর্বদর্ি উনিনখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রানে েত প্রনতকার্রর 

যুনক্তসমূি নবর্বিিা ; 

(গ) প্রানে েত তথ্য প্রদার্ির সার্ে একানধক তথ্য প্রদািকারী ইউনিট যুক্ত োকর্ল 

সাংনিষ্ট ইউনিটসমূর্ির শুিািী গ্রিণ। 

(২)  আনপল আর্বদি প্রানির ১৫ (পর্ির) নদর্ির মর্ধ্য আনপল কর্তেপয- 

(ক) উপ-অনুর্চ্ছদ (১) এ উনিনখত পদর্যপসমূি গ্রিণপূব েক তথ্য সরবরাি করার 

জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর্ক নির্দ েি মদর্বি; অেবা 

(খ) তাঁর নবর্বিিায় গ্রিণর্ াগ্য িা ির্ল আপীল আর্বদিটি খানরজ করর্ত 

পারর্বি। 

(৩)  আনপল কর্তেপর্যর নির্দ েি অনু ায়ী দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো  োসম্ভব দ্রুততার 

সার্ে প্রানে েত তথ্য সরবরাি করর্বি তর্ব এই সময় ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ 

এর ধারা ২৪(৪) এ নির্দ েনিত সমর্য়র অনধক ির্ব িা অেবা মযেমত নতনি তথ্য 

সরবরাি মের্ক নবরত োকর্বি। 

 

১৩. তথ্য প্রদার্ি অবর্িলায় িানস্তর নবধাি : 

১৩.১ ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ ও এই নির্দ েনিকা নবনধ-নবধাি সার্পময মকাি 

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো  নদ মকার্িা আর্বদিকারীর্ক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত নসদ্ধান্ত প্রদার্ি 

ব্যে ে িয় বা তথ্যপ্রানির মকার্িা অনুর্রাধ গ্রিণ করর্ত অস্বীকার কর্র বা নসদ্ধান্ত 

প্রদার্ি ব্যে ে িয় বা র্ভল, অসম্পূণ ে, নবভ্রানন্তকর, নবকৃত তথ্য প্রদাি কর্র বা মকাি 

তথ্য প্রানির পর্ে প্রনতবন্ধকতা সৃনষ্ট কর্র বা তথ্য অনধকার পনরপন্থী মকাি 

কাজ কর্র তাির্ল দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর এর্িি কাজর্ক অসদািরণ নির্সর্ব 

নবর্বিিা করা ির্ব এবাং সাংনিষ্ট িাকরী নবনধনবধাি অনুসার্র তার নবরুর্দ্ধ ব্যবস্থা 

গ্রিণ করা ির্ব। 

১৩.২ এই নির্দ েনিকা  ো েভার্ব অনুসরর্ণ গানফলনতর কারর্ণ ‘তথ্য অনধকার আইি, 

২০০৯ এর ব্যতুয় ঘটর্ল এবাং এর কারর্ণ মকাি কম েকতো তথ্য কনমিি কর্তেক িানস্ত 

মপর্ল তা তার ব্যানক্তগত দায় নির্সর্ব গণ্য ির্ব এবাং কর্তেপয তার মকাি দায় বিি 

করর্ব িা। 



 

 

১৩.৩ তথ্য কনমির্ির কাে মের্ক মকাি কতেকতোর নবরুর্দ্ধ নবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রির্ণর 

অনুর্রাধ মপর্ল কর্তেপয সাংনিষ্ট নবনধ-নবধাি অনুসার্র  ো ে ব্যবস্থা গ্রিণ করর্ব 

এবাং গৃিীত ব্যবস্থার নবষর্য় তথ্য কনমিির্ক অবনিত করর্ব। 

 

িম১৪. তথ্যানদ পনরদি েি এবাং প্রকানিত প্রনতর্বদি নবক্রর্য়র সুর্ াগ : 
নবদ্যুৎ নবভাগ ও এর অধীিস্থ সকল ইউনিট কর্তেক প্রণীত প্রনতর্বদি নবিামূর্ল্য সব েসাধারর্ণর 

পনরদি ের্ির জন্য ব্যবস্থা গ্রিণ করর্ব এবাং িামমাে মূর্ল্য নবক্রর্য়র জন্য মুদদ রাখর্ব। 

 

১৫. জিগুরুত্বপূণ ে নবষর্য় মপ্রস নবজ্ঞনি : 

নবদ্যুৎ নবভাগ এবাং এর আওতাধীি ও অধীিস্থ সকল ইউনিট জিগুরুত্বপূণ ে নবষয়ানদ মপ্রস নবজ্ঞনির 

মাধ্যর্ম অেবা অন্য মকাি পন্থায় প্রিার বা প্রকাি করর্ব। 

১৬. নির্দ েনিকার বাস্তবায়ি ও মনিটনরাং 

     ১) এই নির্দ েনিকা অনুসরর্ণর জন্য নবদ্যুৎ নবভাগ অনফস আর্দিসি নবভার্গর অধীিস্থ সকল      

     দির/সাংস্থা/মকাম্পািীর্ত মপ্ররণ করর্ব। 

২) এই নির্দ েনিকা বাস্তবায়ি তদারনকর জন্য নবদ্যুৎ নবভার্গ নতি সদস্য নবনিষ্ট একটি 

কনমটি োকর্ব। মন্ত্রণালয়/নবভার্গর জাতীয় শুদ্ধািার মকৌিল এর মফাকাল পর্য়ন্ট কম েকতো 

এবাং দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো এর আবনশ্যক সদস্য ির্বি। 

৩) নবদ্যুৎ নবভাগ ও এর অধীিস্থ সকল দির/সাংস্থা/মকাম্পািী প্রনত নতিমাস অন্তর সাংনিষ্ট 

ইউনির্ট তথ্য অনধকার আইর্ি আর্বদি, আর্বদর্ির মপ্রনযর্ত গৃিীত ব্যবস্থা, স্বপ্রর্ণানদত 

তথ্য প্রকািসি এই নির্দ েনিকা বাস্তবায়ি নবষর্য় প্রনতর্বদি প্রস্তুত করর্ব এবাং উপযু েক্ত 

কনমটির নিকট মপ্ররণ করর্ব। মন্ত্রণালয় এই প্রনতর্বদর্ির ফরর্মট নিধ োরণ কর্র নদর্ত 

পারর্ব। 

৪) এই নির্দ েনিকা বাস্তবায়ি তদারনকর জন্য নবদ্যুৎ নবভার্গ গঠিত কনমটি প্রনত নতিমাস 

অন্তর এই নির্দ েনিকার বাস্তবায়ি নবষর্য় প্রনতর্বদি প্রস্তুত করর্ব এবাং উক্ত প্রনতর্বদি 

নবভার্গর সনিব মর্িাদর্য়র নিকট দানখল করর্ব। 

 

১৭. নির্দ েনিকার সাংর্িাধি : 

এই নির্দ েনিকা সাংর্িাধর্ির প্রর্য়াজি ির্ল নবদ্যুৎ নবভাগ ৩/৫ সদস্য নবনিষ্ট একটি কনমটি গঠি 

করর্ব। কনমটি নির্দ েনিকা অনুর্মাদিকারী কর্তেপর্যর কার্ে সাংর্িাধর্ির প্রস্তাব করর্ব। 

অনুর্মাদিকারী কর্তেপর্যর অনুর্মাদর্ি নির্দ েনিকা সাংর্িাধি কা েকর ির্ব। 

 

১৮. নির্দ েনিকা ব্যখ্যা : 

এই নির্দ েনিকার মকাি নবষর্য় অস্পষ্টতা মদখা নদর্ল নির্দ েনিকা প্রণয়িকারী কর্তেপয তার ব্যখ্যা 

প্রদাি করর্ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

পনরনিষ্ট : 

িমুিা : 

পনরনিষ্ট-১ : দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর তানলকা 

 
ক্রম 

িাং 
ইউনির্টর িাম 

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম ও 

পদনব 
মফাি, মমাবাইল, ফুাক্স,  ই-মমইল ম াগার্ ার্গর ঠিকািা 

১ নবদ্যুৎ নবভাগ আইনরি পারভীি 

উপসনিব 

মফািিঃ ০২-৪৭১২০৩০৮ 

মমাবািঃ ০১৫৫২৩৭৭৩০৮ 

ই-মমইলিঃ coord-2@pd.gov.bd 

নবদ্যুৎ নবভাগ, বাাংলার্দি 

সনিবালয়, ঢাকা। 

 

পনরনিষ্ট-২ : নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর্দর তানলকা 

ক্রম 

িাং 
ইউনির্টর িাম 

নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম 

ও পদনব 
মফাি, মমাবাইল, ফুাক্স,  ই-মমইল ম াগার্ ার্গর ঠিকািা 

১ নবদ্যুৎ নবভাগ জিাব মমািঃ মখারর্িদ আলম 

নসনিয়র সিকারী সনিব 

মফািিঃ০২-৯৫৭০০২৪ 

মমাবািঃ০১৯১১৭৩৬৯৮১ 

ই-মমইলিঃ admin-3@pd.gov.bd 

নবদ্যুৎ নবভাগ, বাাংলার্দি 

সনিবালয়, ঢাকা। 

 

পনরনিষ্ট-৩ : আনপল কর্তেপর্যর তানলকা 

 
ক্রম 

িাং 
ইউনির্টর িাম আনপল কর্তেপর্যর িাম ও পদনব মফাি, মমাবাইল, ফুাক্স,  ই-মমইল ম াগার্ ার্গর ঠিকািা 

১ নবদ্যুৎ নবভাগ ি. আিমদ কায়কাউস 

সনিব 

মফািিঃ ০২-৯৫১১০৩০ 

ই-মমইলিঃ secy@pd.gov.bd 

নবদ্যুৎ নবভাগ, বাাংলার্দি 

সনিবালয়, ঢাকা। 

 

পনরনিষ্ট-৪ : স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্ াগ্য তর্থ্যর তানলকা ও প্রকার্ির মাধ্যম  

ক্রম তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রকার্ির মাধ্যম 

১ 

নবদ্যুৎ নবভার্গর সাাংগঠনিক কাঠার্মা ও কা েক্রর্মর নববরণ, 

কা েপ্রণালী এবাং দানয়ত্বসমূি 

 মিাটিি মবাি ে, প্রর্তুক 

অনফস/তথ্য প্রদাি 

ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

২ 
নবদ্যুৎ নবভাগ সাংনিষ্ট কর্তেপর্যর কম েকতো ও কম েিারীর্দর 

যমতা ও দানয়ত্ব 

প্রর্তুক অনফস/তথ্য 

প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৩ 

নসদ্ধান্ত গ্রির্ণর পদ্ধনত, জবাবনদনিতা এবাং তত্ত্বাবধার্ির 

মাধ্যম 

প্রর্তুক অনফস/তথ্য 

প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৪ 

নবদ্যুৎ নবভার্গর  কম েকতো ও কম েিারীর নির্রটরী প্রর্তুক অনফস/তথ্য 

প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৫ 

কা েসম্পাদর্ির জন্য নবদ্যুৎ নবভার্গর নিয়ন্ত্রর্ণ রনযত ও 

ব্যবহৃত আইি, নবনধ-নবধাি, নির্দ েিিা, ম্যানুর্য়ল, িকুর্মন্ট 

এবাং মরকি ে। 

প্রর্তুক অনফস/তথ্য 

প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৬ 

পনরকল্পিা প্রণয়ি ও নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত ম  মকাি 

ধরর্ির পরামি ে/প্রনতনিনধত্ব,  ািা কর্তেপয কর্তেক গৃিীত এর 

নববরণ। 

প্রর্তুক অনফস/তথ্য 

প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৭ 

িাম, পদবী, ঠিকািা, মফাি িম্বর এবাং প্রর্ াজু মযর্ে ফুাক্স 

িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািাসি দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম 

সাংনিষ্ট তথ্য প্রদাি 

ইউনির্টর মিাটিি মবাি ে 

ও ওর্য়বসাইট 

৮ 

িাম, পদবী, ঠিকািা, মফাি িম্বর এবাং প্রর্ াজু মযর্ে ফুাক্স 

িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািাসি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর 

তানলকা 

প্রর্তুক কর্তেপর্যর 

মিাটিি মবাি ে, 

ওর্য়বসাইট/ গণমাধ্যম 

ইতুানদ 

৯ 

িাম, পদবী, ঠিকািা, মফাি িম্বর এবাং প্রর্ াজু মযর্ে ফুাক্স 

িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািাসি আনপল কর্তেপর্যর তানলকা 

প্রর্তুক কর্তেপর্যর 

মিাটিি মবাি ে, 

ওর্য়বসাইট/গণমাধ্যম 

ইতুানদ 

১০ 

তথ্য কনমিি ও কনমিিারর্দর িাম, পদবী ও ঠিকািার 

নবস্তানরত নববরণ  

প্রর্তুক কর্তেপর্যর 

সকল তথ্য প্রদাি 

ইউনির্টর মিাটিি মবাি ে, 

ওর্য়বসাইট/গণমাধ্যম 

ইতুানদ 

১১ তর্থ্যর জন্য িাগনরর্কর কাে মের্ক প্রাি সকল আর্বদি গৃিীত আর্বদি পর্ের 



 

 

পর্ের অনুনলনপ,  ার মর্ধ্য নির্নাক্ত তথ্যসমূি অন্তর্ভ েক্ত 

োকর্ব : 

(ক) ম  কর্তেপয কর্তেক অনুর্রাধপেটি গৃিীত ির্য়র্ে তার 

িাম 

(খ) নক তর্থ্যর জন্য অনুর্রাধ করা ির্য়র্ে 

(গ) অনুর্রার্ধর তানরখ 

একটি কনপ প্রর্তুক 

কর্তেপর্যর/তথ্য প্রদাি 

ইউনির্টর, ইন্টারর্ির্ট, 

পনরদি ের্ির জন্য 

অনফর্স রনযত োকর্ব। 

১২ 

সরকার, কর্তেপয কর্তেক সম্পানদত- 

(ক) সকল উন্নয়ি/পূতেকাজ/ প্রকল্প সাংক্রান্ত চুনক্ত 

(খ) প্রর্তুক চুনক্তর সাংনযি নববরণ, প্রাক্কনলত ব্যয়/চুনক্তর 

মময়াদকাল ইতুানদ। 

ম  এলাকায় পূতে কাজ 

সম্পানদত ির্ব মস 

এলাকার এমি সব 

স্থার্ি,  া মসই এলাকার 

জিগর্ণর কার্ে সির্জ 

দৃনষ্টর্গাির িয় ম মি, 

গণগ্রন্থাকার, নিযা 

প্রনতষ্ঠাি, ধমীয় বা 

সামানজক প্রনতষ্ঠাি 

এবাং এই ধরর্ির অন্য 

স্থাি। 

 

 

 

 

পনরনিষ্ট-৫ : িানিদার নভনির্ত প্রদাির্ াগ্য তর্থ্যর তানলকা  

নিননলনখত তথ্যসমূি জিগর্ণর িানিদার নভনির্ত প্রদাি করা ির্ব- 

 স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকানিত সকল তথ্য 

 নবনভন্ন িীনত 

 অনিট নরর্পাট ে (জবাবসি) 

 ক্রয় কা েক্রমসাংক্রান্ত তথ্য (নসদ্ধান্ত গ্রির্ণর পর) 

 উপকারর্ভাগীর তানলকা 

 মািারর্রাল 

 নবনভন্ন প্রিাসনিক মরনজিার খাতা 

 অনিও-নভুদয়াল িকুর্মন্ট 

 নির্য়াগ/বদনলর আর্দি 

 মদর্ি বা নবর্দি ভ্রমণসাংক্রান্ত তথ্যানদ 

 প্রদাি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য (পনরনিষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য। 

 
 

পনরনিষ্ট-৬ : প্রদাি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তর্থ্যর তানলকা  

নিননলনখত তথ্যসমূি প্রদাি ও প্রকাি করর্ত কর্তেপয বাধ্য োকর্ব িা-  

 কমী ও উপকারর্ভাগীর ব্যনক্তগত জীবর্ির মগাপিীয়তা ক্ষুণ্ণণ িয়, এরূপ তথ্য। 

 নবিারাধীি মামলার তথ্য  া ওই মামলার সুষ্ঠু নবিারকা ের্ক ব্যািত করর্ত পার্র, এরূপ 

তথ্য। 

 তদন্তাধীি নবষয় সাংনিষ্ট মকার্িা তথ্য,  ার প্রকাি তদন্তকার্জ নবঘ্ন ঘটার্ত পার্র। 

 মকার্িা ক্রয় কা েক্রর্মর নবষর্য় নসদ্ধান্ত মিয়ার আর্গ সাংনিষ্ট ক্রয় বা এর কা েক্রম 

সাংক্রামত্ম মকার্িা তথ্য।  

 গর্বষণার সূে বা মকৌিল বা কার্রা বুনদ্ধবৃনিক সম্পর্দর অনধকার যনতগ্রস্থ ির্ত পার্র, 

এরূপ তথ্য। 

 নির্য়াগ ও পর্দান্ননত পরীযাসি সকল পাবনলক পরীযার প্রশ্নপে ও পরীযার ফলাফল 

সাংক্রান্ত আগাম তথ্য, ইতুানদ। 



 

 

 পনরনিষ্ট-৭ : তথ্য প্রানির আর্বদি ফরম (ফরম ‘ক’) 

 

 

ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রানির আর্বদিপে 

[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ-৩ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

................................................................, 

................................................................ (িাম ও পদবী) 

ও 

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো, 

........................................... (দির্রর িাম ও ঠিকািা) 

 

১।  আর্বদিকারীর িাম : ............................................................................ 

 নপতার িাম : ............................................................................ মাতার িাম : 

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

 বতেমাি ঠিকািা : ............................................................................ স্থায়ী ঠিকািা : 

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

 ফুাক্স, ই-মমইল, মটনলর্ফাি ও মমাবাইল মফাি িম্বর ( নদ োর্ক) : ............................................................................ 

২।  নক ধরর্ির তথ্য* (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবিার করুি) : ............................................................................ 

 

৩।  মকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রিী (োপার্িা/ ফর্টাকনপ/  : ............................................................................ 

  নলনখত/ ই-মমইল/ ফুাক্স/নসনি অেবা অন্য মকাি পদ্ধনত)  

৪। তথ্য গ্রিণকারীর িাম ও ঠিকািা  : ............................................................................ 

৫।  প্রর্ াজু মযর্ে সিায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  : ............................................................................ 

 

 

 

আর্বদর্ির তানরখ:..................................................                                            আর্বদিকারীর স্বাযর 

 

*তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রামত্ম) নবনধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনু ায়ী তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্ াগ্য। 



 

 

পনরনিষ্ট-৮ : তথ্য সরবরার্ি অপারগতার মিাটিি (ফরম ‘খ’) 

 

 

 

ফরম ‘খ’ 

 [ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রামত্ম) নবনধমালা, ২০০৯ নবনধ-৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য সরবরার্ি অপারগতার মিাটিি 

 

 

আর্বদি পর্ের সূে িম্বর:                                  তানরখ : ......................................... 

 

প্রনত 

আর্বদিকারীর িাম   : .............................................................. 

ঠিকািা    : .............................................................. 

 

নবষয় : তথ্য সরবরার্ি অপারগতা সম্পর্কে অবনিতকরণ। 

 

নপ্রয় মর্িাদয়, 

আপিার ........................................................তানরর্খর আর্বদর্ির নভনির্ত প্রানে েত তথ্য নির্নাক্ত কারর্ণ সরবরাি 

করা সম্ভব িইল িা,  ো :- 

১। ............................................................................................................................. ....................   

২। ..................................................................................................................................... ............   

৩। ............................................................................................................................. ....................   

 

                                      

 

                                                                                                   (------------------------------) 

                   দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম : 

                 পদবী : 

               দািনরক সীল : 

 

 

 

 

 

 



 

 

পনরনিষ্ট-৯ : আপীল আর্বদি ফরম (ফরম ‘গ’) 

 

 
ফরম ‘গ’ 

আপীল আর্বদি 

[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ-৬ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

.................................................................., 

..................................................................(িাম ও পদবী) 

ও 

আপীল কর্তেপয, 

...........................................(দির্রর িাম ও ঠিকািা) 

  

১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা  : .................................................................................. 

 (ম াগার্ ার্গর সিজ মাধ্যমসি) 

২। আপীর্লর তানরখ: .................................................................................. 

৩। ম  আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা িইয়ার্ে উিার : ............................................. 

  কনপ ( নদ োর্ক)   

৪।  ািার আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা িইয়ার্ে : .................................................. 

 তািার িামসি আর্দর্ির নববরণ ( নদ োর্ক)   

৫। আপীর্লর সাংনযি নববরণ:.......................................................................... 

 

 

 

৬। আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ সাংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সাংনযি নববরণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রানে েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নভনি: .................................................................................. 

৮।  আপীলকারী কর্তেক প্রতুয়ি : .................................................................................. 

৯।  অন্য মকাি তথ্য  ািা আপীল কর্তেপর্যর সমু্মর্খ : .................................................................................. 

 উপস্থাপর্ির জন্য আপীলকারী ইচ্ছা মপাষণ কর্রি 

                                 

 

আর্বদর্ির তানরখ : ..................................................                                              আর্বদিকারীর স্বাযর 

  



 

 

পনরনিষ্ট-১০ : তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ (ফরম ‘ঘ’) 

 

 

ফরম ‘ঘ’ 

[ নবনধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ 

 তথ্য সরবরার্ির মযর্ে নিন মটনবর্লর কলাম (২) এ উনিনখত তর্থ্যর জন্য উিার নবপরীর্ত কলাম (৩) এ উনিনখত 

িার্র মযেমত তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্ াগ্য িইর্ব,  ো :- 

 

 
মটনবল 

 

ক্রনমক 

িাং 
তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ/তর্থ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

নলনখত মকাি িকুর্মর্ন্টর কনপ 

সরবরার্ির জন্য (ম্যাপ, িক্িা, েনব, 

কনম্পউটার নপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মার্পর কাগর্জর মযর্ে প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দ্যই) টাকা িার্র এবাং তদূর্ধ্ে 

সাইর্জর কাগর্জর মযর্ে প্রকৃত মূল্য। 

২। 

নিস্ক, নসনি ইতুানদর্ত তথ্য সরবরার্ির 

মযর্ে 

 

(১) আর্বদিকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতুানদ সরবরার্ির মযর্ে নবিা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য সরবরািকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতুানদ সরবরার্ির মযর্ে উিার প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

মকাি আইি বা সরকানর নবধাি বা 

নির্দ েিিা অনু ায়ী কাউর্ক সরবরািকৃত 

তর্থ্যর মযর্ে 

নবিামূর্ল্য। 

৪। 

মূর্ল্যর নবনিমর্য় নবক্রয়র্ াগ্য 

প্রকািিার 

মযর্ে 

প্রকািিায় নিধ োনরত মূল্য। 

 

 
 

 



 

 

পনরনিষ্ট-১১ : তথ্য কনমির্ি অনভর্ াগ দার্য়র্রর নিধ োরণ ফরম (ফরম ‘ক’) 

 

ফরম ‘ক’ 

অনভর্ াগ দার্য়র্রর ফরম 
[তথ্য অনধকার (অনভর্ াগ দার্য়র ও নিষ্পনি সাংক্রান্ত) প্রনবধািমালার প্রনবধাি-৩ (১) িষ্টব্য] 

 

 
বরাবর 

প্রধাি তথ্য কনমিিার 

তথ্য কনমিি 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসনিক এলাকা 

মির্রবাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭।  

 
              অনভর্ াগ িাং ...............................................................................................................।  

 
১। অনভর্ াগকারীর িাম ও ঠিকািা                          : ......................................................................... 

    (ম াগার্ ার্গর সিজ মাধ্যমসি) 

 
২। অনভর্ াগ দানখর্লর তানরখ                               : .......................................................................... 

 
৩।  ািার নবরুর্দ্ধ অনভর্ াগ করা িইয়ার্ে                : ......................................................................... 

     তািার িাম ও ঠিকািা   

 
৪। অনভর্ ার্গর সাংনযি নববরণ                             : ......................................................................... 

    (প্রর্য়াজর্ি আলাদা কাগজ সনন্নর্বি করা  াইর্ব) 

 
৫। সাংক্ষুব্ধতার কারণ ( নদ মকাি আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ      : .......................................................................  

    অনভর্ াগ আিয়ি করা িয় মসই মযর্ে উিার কনপ  

    সাংযুক্ত কনরর্ত িইর্ব) 

 
৬। প্রানে েত প্রনতকার ও উিার ম ৌনক্তকতা                     : ....................................................................... 

 
৭। অনভর্ াগ উনিনখত বক্তর্ব্যর সমে ের্ি প্রর্য়াজিীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ পর্ের বণ েিা (কনপ সাংযুক্ত কনরর্ত িইর্ব) 

 

সতুপাঠ 
আনম/আমরা এই মর্ম ে িলফপূব েক মঘাষণা কনরর্তনে ম , এই অনভর্ ার্গ বনণ েত অনভর্ াগসমূি আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাস মর্ত সতু।  

 

 

 

 
(সতুপাঠকারীর স্বাযর)  

 

 


