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প�ভূ3 তমু

          ব��*লা�সেনীতিনী আইনী প্রণয়নীনীর ইততহা�নীস তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী প্রণয়নী একতি� অনীনী� ঘ�নী�।   ব��*লা�সেনীতিনী বতমু�নীসেনী সহাস্রা�তধ্যাক

  ।           ।   আইনী ক�ক5 সের আনীছ -?�র মুনীধ্যা� অনী�সকলা আইনী প্রণত হানীয়নীছ জসেনীনীণর ওপর প্রনীসেয়� কর�র জনী� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী

  হানীলা� একসেমু� আইনী,      �তি�5 জসেনীণ কত5 পনীক্ষসের ওপর প্রনীসেয়� কনীর।        এ ক�রনীণ তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী প্রণয়নী ব��*লা�সেনীতিনীর একতি�

   ।         ।  একক ও অতিততয় ঘ�নী� আমু�সেনীর মুহা�নী স�*তবধ্যা�নী জসেনীণনীক র�সেনীর মু�তলাক তহানীসনীব �ঘ�ষণ� কনীরনীছ র�সেনী জসেনীনীণর

     ।মু�তলাক�নী� প্রততষ্ঠা�ই এই আইনীনীর অনী�তমু লাক্ষযা

        আমু�সেনীর ডে�তিনী তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী প্রণত হানীয়নীছ জসেনীনীণর জনী�।       তকন্তু এখনী পসেI5 জসেনীণ এই আইনী সম্পনীক ডে-প-?�সেপ্ত

  ।             সতিনীতনী হানীয় ওসেনীতনী তিপ��প�তিত -?�Kর� তথ্য� ডেপ্র�নী করনীবনী �সই কত5 পনীক্ষসের সতিনীতনীত� ও প্রস্ত্তততও ক�তিতত ডেমু�� অসেজনী

  করনীত সক্ষমু হায়তনী,       -?� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ব�স্তব�য়নীনীর জনী� একতি� তি-যা�নীলাঞ্জ।

    অনীনীক �ক্ষসেনী আমুর� লাক্ষ করতছ,         তথ্য� তি�নীয় �ক�নীনী� ডেনী�তরক আনীসেবনী করনীলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তথ্য� ডেপ্র�নী করনীত

      অনী�গ্রহা প্রতিক� করনীছনী ব� তথ্য� ডেতনীত ডে-য় পসেনীনী।        ডেস�ঘক�সেলা ধ্যানীর ডে-�প্ততরক তথ্য� ডে��পনীনীর �র্ তিতি-�সের মুধ্যা� ডেতনীয় আমু�সেনীর

       তিপ্র�সতনীক ব�বস্থা� পততির�তলাত হানীয়নীছ ত� �নী5ক সরক�তর কমুকসেত�ডে-      । ণ তথ্য� ডে��পনীনীর মু�নীতসকত� অসেজনী কনীরনীছনী ত�ই

         ।     এখনী ত�Kর� তথ্য� ডেপ্র�নী ব� প্রতিক� করনীত আগ্রহা হাসেনীনী নী� আব�র �ক�ন্ তথ্য� ডেপ্র�নী করনীবনী,     �ক�নী তথ্য� ডেপ্র�নী করনীত তততনী

 ব�ধ্যা� নীনী,     ক পন্থা�য় তথ্য� ডেপ্র�নী করনীবনী--        এসব তবষনীয় ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ক�নীছ �ক�নীনী� স�তনীসেতসেষ্ট তনীসেতিনীসেনী� �নীই।
   ।   ‘‘      ’’    ত�ই ত�Kর� তসদ্ধা�Iহানীত�য় ডেভূ� নীছনী এ ছ�ড়া� তথ্য� ডেতনীয় আব�র �ক�নী তবপসেনী পতড়া এমুনী ডে-ততও ক�জ করনীছ ডেমু�

   ।প-?�নীয়সের অনীনীক কমুকসেত�সের মুনীধ্যা�

              তথ্য� ডে��পনী র�খ�র এই মু�নীতসকত�র পতরবতসেনী এব�* তথ্য� ডেপ্র�নীনীর ডে-তত ও তসদ্ধা�Iহানীত� দূ3র কনীর তথ্য� ডেপ্র�নী

ও     প্রক�তিনীর স�*স্কৃU তত তি-�লা� করনীত সকলা সরক�তর ডে-প্তনীর ঊ       র্ধ্5সে-তনী কত5 পনীক্ষসের ক�ছ �নী5ক র্5-�র্5 ডেতকতনীসেতিনীসেনী� -?�ক�

প্রনীয়�জনী।      এই উপলাতিত �নী5ক তথ্য� কততিমুনী এমুআরসেতআই-        এর স�নীর্ �সে-?>সে-?�নীব সরক�নীরর প�Kতি-তি� মুন্ত্রণ�লায় এব�* ত�সেনীর

আওত�ধ্যানী ডে-প্তর/        স�*স্থা�সমু3নীহার তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর উনীসেযা� গ্রহাণ কনীর।

      উপযা�সেক্ত ক�নীজর অসেতজ্ঞত� �নী5ক তথ্য� কততিমুনী এমুআরসেতআই-       এর সসেনী �সে-?>সে-?�নীব এই সহা�তয়ক� প্রণয়নীনীর উনীসেযা�

তনীনীয়নীছ।        ।      সহা�তয়ক�তি� প্রণয়নীনী সহা�য়ত� ডেপ্র�নী কনীরনীছ মু�নী�নীষর জনী�  -�উনীতিন্ডনী এই সহা�তয়ক� অনী�সরণ কনীর অতত

              সহানীজই �নী5ক�নীনী� সরক�তর কত5 পসেক্ষ ত�Kসেনীর তনীজস্ব তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী করনীত প�রনীবনী বনীলা তিআ� কর�

।   -?�য় প্রনীয়�জনীনী নীততমু�লা� প্রণয়নীনী

        সকলা প্রততষ্ঠা�নীনীক তথ্য� কততিমুনী প্রনীয়�জনীয় সহা�য়ত� ডেপ্র�নীনীর প্রততশ্রুতত ডেতসেনী।
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           তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী ও এর তিতিসে-�জসেনীনীণর �সব�য় স�*তিতষ্ট প্রততষ্ঠা�নীনীর সসেসেত�র প্রমু�ণ ডে�য়।  এতি� তনীথ্য�

         ।   ডেনী�তরনীকর প্রনীতিব�তধ্যাক�র সUতষ্টর মু�ধ্যা�নীমু প্রততষ্ঠা�নীনীর ডেস্বত� ও জব�বসেততহাত� তনীতিতত কনীর তিপ��প�তিত আনীসেবনীনীর

    �প্রতক্ষনীত তথ্য� ডেপ্র�নী ব� স্ব-        প্রনীণ�সেতত তথ্য� প্রক�তিনী কত5 নীক্ষসের ডেঅযাIরণ প্রস্ত্তততনীক স�দূUঢ় কনীর।

           আমু�সেনীর ডে�তিনী তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী প্রণত হানীয়নীছ এব�* জসেনীণ এতি�নীক ব�বহা�র করনীছনী।    ডে-ণমু3খ তিপ্র�সতনীক ব�বস্থা� ডে-নীড়া

    ।       ত� লানীত এতি� একতি� মু�ইলা লাক সবতিতক পতরতস্থাতত তবতিনীষণ করনীলা আমুর� ডে�খনীত প�ই,  �র্ ডে�তিনী ডে-ণত�তন্ত্রক তিতিসে-�ত5

 �বতিত স�দূUঢ়,      �সই ডে�তিনী তথ্য� অতধ্যাক�নীরর তিতিসে-�তত �বতিত।    আব�র তবপরসেত�নীব বলা� -?�য়,     �র্ ডে�তিনী তথ্য� অতধ্যাক�নীরর

       তিতিসে-�ত5 �বতিত �সই ডে�তিনী ডে-ণতন্ত্র তত �বতিত স�দূUঢ় হানীয়নীছ।

   আমুর�ও ততিব�স কতর �র্,           আমু�সেনীর ডে�তিনী জসেনীনীণর তথ্য� অতধ্যাক�র তনীতিতত কর�র মু�ধ্যা�নীমু ডে-ণতন্ত্র স�দূUঢ় ডেততত প�নীব।

              তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীক আনীর� ডে-ণমু�খ কর�র উসেনীসেনী এই সহা�তয়ক� প্রণয়নীসহা অনী��নী� উনীসেযা� গ্রহানীণর জনী� মু�নী�নীষর জনী�
  -�উনীতিন্ডনী ও এমুআরসেতআই-     এর সকনীলার প্রতত আIতরক ধ্যানী�সেব�।

 �মু�হা�সে/  -�রুক

  প্রধ্যা�নী তথ্য� কততিমুনী�র

  তথ্য� কততিমুনী ব��*লা�সেতিনী
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ভূ3 তমুক�

               ব��*লা�সেনীতিনী তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী প�স হাওয়�র নীলা ডে�তিনীর জসেনীনীণর তনীথ্য� প্রনীতিব�তধ্যাক�নীরর �ক্ষসেনী একতি� নীবযা�সেনীর ডে^ তিস3নী�

হানীয়নীছ।        ।     আইনীতি� জসেনীনীণর তথ্য� প�ওয়�র অতধ্যাক�রনীক আইসেনীত স্বকU তত ডেতনীয়নীছ এই আইনীনী ডেনী�তরনীকর তথ্য� জ�নী�র

              অতধ্যাক�র প্রততষ্ঠা� এব�* ডেনী�তরনীকর অনী�নীর�ধ্যাকU ত তথ্য� ডেপ্র�নীনী সকলা কত5 পনীক্ষসের ওপর তথ্য� ডেপ্র�নীনীর ব�ধ্যা�ব�ধ্যাকত� সUতষ্ট কর�

।হানীয়নীছ

         তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনী ব��*লা�সেনীতিনীর �নী5ক�নীনী� ডেনী�তরনীকর আনীসেবনীনীর পতরনীপ্রতক্ষনীত সকলা সরক�তর, স্ব�য়তিত�তসত, 

            স�*তবতধ্যাবদ্ধা ও স�*তবধ্যা�নী অনী�-?�য় ডে-তি_ত স�*স্থা�সহা তবসেনীতিত ও সরক�তর অসেনী��নীপ্র�প্ত �বসরক�তর স�*স্থা�সমু3নীহার ওপর

     তথ্য� ডেপ্র�নীনীর ব�ধ্যা�ব�ধ্যাকত� আনীর�প কর� হানীয়নীছ।          তিপ��প�তিত এই আইনীনীক তথ্য� ডেপ্র�নীনী ব�ধ্যা�স�*ক্রা�মুত্ম অনী� সব আইনীনীর ঊনীর্ধ্5সে-

            ।     অবস্থা�নী ডে�ওয়� এব�* আইনীনীর প্রসত্ম�বনী�য় এই আইনী প্রণয়নীনীর উসেসেনী স্পসেষ্ট�নীব ত� নীলা ধ্যার� হানীয়নীছ এসব তবষয় তথ্য� অতধ্যাক�র

       ।আইনীনীর মু3লা তস্পতর�নীক আমু�সেনীর স�মুনীনী পতরষ্কা�সের�নীব ত� নীলা ধ্যানীর

  জসেনীণ ডে�তিনীর মু�তলাক।      ।        ত�ই ডে�তিনীর সকলা সম্পসেনীর মু�তলাকও জসেনীণ জসেনীনীণর ���সেনীর ��ক� অব5� ডে�তিনীর নী�নীমু তনীনীয় আস�

     ‘  ’ঋণ ব� অসেনী��নীনীর ��ক�য় ডে-তি_ত হায় জসেনীনীণর তহাতবলা  (public fund),      ‘-?�নীক অনী� নী�নীমু আমুর� বতলা সরক�তর

’তহাতবলা ।     ।         ।সরক�তর তহাতবনীলার প্রতততি� ��ক� জসেনীনীণর এই তহাতবলা �নী5কই র�সেনীর সকলা ব�য় তনীব�সেহা কর� হায়

আব�র,       একতি� ডে-ণত�তন্ত্রক র�সেনীর সকলা কমুক�সেন্ড পততির�তলাত হায় জসেনীনীণর, অ-?� ডে--     র�সেনীর মু�তলানীকর সনীব�সেd কলা��ণ

 স�ধ্যানীনীর জনী�।          এই কমুক�সেন্ড সতি_সেক�নীব পততির�লানী�র জনী� জসেনীণ ত�র প্রতততনীতধ্যা তনীতিব�সেনী কনীর,    -?�র� একতি� স�*সে-তি_ত

       ডেক��নীমু�র মুনীধ্যা� �নী5ক জসেনীনীণর কলা��ণস�ধ্যানীনীর কমুসেজ্ঞ5 সসেম্প�নী কনীর।     ।   এই ডেক��নীমু�নীক আমুর� বতলা সরক�র সরক�নীরর এই

      জনীকলা��ণকর কনীমুসের জনী� রনীয়নীছ তবসেতন্ন সত্মনীরর কমুকসেসেত�-কতিমু�র       ।ডে- ত�Kসেনীর ক�জ জসেনীনীণর ডেমুলা�নীর্ ডে- ত�Kসেনীর

   ।   ‘  ’     ।তনীধ্যা�তরসেত ডে-�তয়ত্ব র্5-�র্5সে-�নীব প�লানী কর� তবতনীমুনীয় ত�Kর� জসেনীনীণর তহাতবলা �নী5ক অর্ ডে-ও অনী��নী� স�তবধ্যা�প্র�প্ত হানী

এখনী,    �নী5হাত� জসেনীণ ডে�তিনীর মু�তলাক,     ত�ই ডে�তিনীর সকলা সম্পসেনীরও মু�তলাক,      �নী5হাত� ডে�তিনীর সকলা কমুক�সেন্ড পততির�তলাত হায়

         ‘  ’   জসেনীনীণর কলা��ণ�নীর্ ডে-এব�* �নী5হাত� ডে�তিনীর সকলা কমুক�নীন্ডসের ব�য় তনীব�সেহা হায় জসেনীনীণর তহাতবলা �নী5ক �সনীহাত� জসেনীনীণর

         ক�নীছ সকনীলার সকলা কমুক�নীন্ডসের ডেস্বত� ও জব�বসেততহা তনীতিতত হানীত হানীব।     স�তর��* তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনী তনীধ্যা�তরসেত

     তবতধ্যাতনীনীষধ্যা ব�তত ডে�তিনীর প্রতততি� কমুক�নীন্ডসের তথ্য�-      তি-�তসেহা�র পতরনীপ্রতক্ষনীত ব� স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব জসেনীণনীক জ�নী�নীনী�র

   ব�ধ্যা�ব�ধ্যাকত� সUতষ্ট কর� হানীয়নীছ।        এতি� প্রজ�র প্রতত �ক�নীনী� ডে-য়� ব� ডেপ্রত স�নীসে-?� নীয়;  ‘  ’এতি� মু�তলানীকর অতধ্যাক�র । এতি�ই

    ‘ ’।তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর মু3লা তস্পতর�
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 জসেনীনীণর তিতমুত্ম�,      তবনীবক ও ব�কস্ব�ধ্যানীত�র অতধ্যাক�র প্রততষ্ঠা�;   জসেনীনীণর ক্ষমুত�য়নী;     ডেস্বত� ও জব�বসেততহাত� প্রততষ্ঠা�;

          দূ�নীতত হ্রা�স সনীব�পতসের তিস��সনী প্রততষ্ঠা�র জনী� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী প্রণত হানীয়নীছ।     আইনী ব�সত্মব�য়নীনীর প্র�য় ছয় বছনীরর

      ।      অসেতজ্ঞত� �নী5ক এর নী�নী�নী ডেতক আনীলা�তিতত হাসেনী এক�� তবষনীয় সকনীলাই প্র�য় একমুত �র্,    এই সমুনীয় আইনী ব�সত্মব�য়নীনীর

     �ক্ষসেনী আতিক��র র্5-�র্5 প্রতত লানী ঘনী�তনী।          এর নী�নী� ক�রনীণর মুনীধ্যা� প্রধ্যা�নী একতি� ক�রণ হানীলা� তথ্য� ডেপ্র�নীনী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত

 ।       ।    কমুকসেত�সের অনীহা� এই অনীহা�র ক�রণও �খ�Kজ�র তি�ষ্ট� কর� হানীয়নীছ ডেমু� প-?�নীসেয় ক�নীজর অসেতজ্ঞত�,   কমুকসেত�সেনীসের সসেনী

         আনীতিলা�নী� ও তবসেতন্ন কমুস3তিতনীসেত ত�Kসেনীর ডেপ্রত বক্তব� �নী5ক ডে�খ� ডে�নীছ- ডে-তত,  ডেতকতনীসেতিনীনী�সের ডেঅ�ব, তসদ্ধা�মুত্মহানীত�,

 ডে-�প্ততরক প্রজন্মপরম্পর�-  ব�তহাত মু�নীতসকত�,       তিততির�তরত ডে-�প্ততরক তিতিসে-�ইতযা�সেত তথ্য� ডেপ্র�নীনী অনীহা�র ক�রণ তহানীসনীব

 ক�জ করনীছ।

     আমুর�  ডে-ঘ  ডে-সমুয় একতি� ঔপতনীনীবতিতক  তি-�সনীব�বস্থা�র মুধ্যা� ডেতনীয় ডেতনীয়তছ।    ত�রও প3নীব  ডে-তছলা র�জত�তন্ত্রক

।          তি-�সনীব�বস্থা� ডেস�ঘক�নীলাসের ঔপতনীনীবতিতক তি-�সনীব�বস্থা� আমু�সেনীর তিতিসে-�ও মুনীসত্মসেনী এমুনী স্থা�য় জ�সেয়� কনীর তনীনীয়নীছ �র্,

           ডে-ণত�তন্ত্রক ব�বস্থা�য় উতরনীণর পরও আমুর� �সই তিতমুত্ম� ও তিতিসে-��নী5ক প�নীর�প�তর �বতরনীয় আসনীত প�তরতনী।  এর ছ�প

        ।      রনীয় ডে�নীছ একই সসেনী সরক�তর ডেক��নীমু� এব�* আমুজনীত�র মুনীধ্যা� জনীত� �মু5নী তনীনীজসেনীর মু�তলাক  ডে-�ব�র ক-?�

  ডে-�বনী�নীতও আনীনী নী�,       �কউ ডে-�ব�নীত তি-�ইনীলাও ডে-য় ও অততিব�নীস তি��খ বন্ধ কনীর র�নীখ,   �তমুতনী সরক�তর ডেক��নীমু�র

 অ-�*তি- -?�র�,           ত�র� ডেএ�নীব ডে�নীব ডেঅযাসত্ম নীয় ব� ডে-�বনী� মুনীনী ঢা� কনীত ডেতনীতই তি-�য় নী�।   কনীয়তিকত বছনীরর মুনীসত্ম�সেতক

উতর�তধ্যাক�র,      ত� �নী5ক সহানীজ �বতরনীয় আস� কতি_নী।        ।তথ্য� ডেপ্র�নীনীর অনীহা�র �ক্ষসেনী এতি�ও একতি� বড়া ক�রণ

       একতি� আনীসেবনী প�ওয়�র পর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তথ্য� ডে�নীবনী তক নী�,       ত� জ�নী�র জনী� ঊর্ধ্5সে-তনী কমুকসেত�সের ক�নীছ

  মুত�মুত ব� অনী�মুতত তি-�নী।         অনীনীক �ক্ষসেনী ঊর্ধ্5সে-তনী কমুকসেসেত�আব�র ত�র ঊর্ধ্5সে-তনী কমুকসেত�সের ক�নীছ ডেতকতনীসেতিনীসেনী�

।     তি-�নী ডেএ�নীব উপনীজলা� প-?�সেয় �নী5ক ততনী-        তি-�রতি� ধ্যা�প �পতরনীয় ঢা�ক�র প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয় পমু5সেত্ম মুত�মুত,   অনী�মুতত ব�

   ডেতকতনীসেতিনীসেনী� তি-�ওয়�র নীতজরও সততর হানীয়নীছ।       ^ধ্যা� তথ্য� ডে�য়� হানীব তক হানীব নী�,     �সই তসদ্ধা�মুত্ম তনীনীতই এমুনী সমুস��

 সততর হাসেনী।        ।  তথ্য�তি� হায়নীত� কU তষস�*ক্রা�মুত্ম ব� স�মু�তজক স�রক্ষ�স�*ক্রা�মুত্ম তনীরহা তথ্য�  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-তত

    । ও তসদ্ধা�মুত্মহানীত�র ক�রনীণ এমুনীতি� হাসেনী তততনী ডে-�বনীছনী, ‘      ’তথ্য� ডেতনীয় আব�র �ক�নী তবপসেনী পতড়া ।    ত� ছ�ড়া� ত�Kনীক �ত�

     ’প্রজন্মপরম্পর�য় প্রনীণ�সেতত কনীরনীছ ডে-� প্ততরক ডে��পনীয়ত� আইনী‘ -    এর তবধ্যা�নী ও এর তিতি-�   ।ডে- তততনী ত�Kর ডে-�প্ততরক

         ।  প3বপ্রজনীন্মসের ক�নীছ �পনীয়নীছনী ডে��পনীয়ত�র স�*স্কৃU তত ও তথ্য� ডেপ্র�নীজতনীত সমুস�� ও তি-�তসত্মর ডে-তত ত�ই তততনী

      ।তনীনীজনীক স�রতক্ষত করনীত এই পর্ �বনীছ তনীসেনীনী

              তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ৭ ধ্যা�র�য় তথ্য� প্রতিক� ব� ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয় মুনীমু ডে-২০তি� উপধ্যা�র� স�*নী-?�তজত হানীয়নীছ।
  �সখ�নীনী ডে�তিনীর তনীর�পত�,   অখন্ডত� ও স�বনীডে-ডে->মুত্ব;  আমুত্মসেজ�ততক সম্পসেক;   ব�তদ্ধাবUততক সম্পসেনীর অতধ্যাক�র; অপর�ধ্যা

বUতদ্ধা;   জসেনীনীণর তনীর�পত�;  স�ষ্ঠা� ততিব�রক�র্;  ডে-ব�তসেক্তত ডে��পনীয়ত�;   ডেআ�লানীতর তনীনীষধ্যা�জ্ঞ�;   ডেআ�লাত অবমু�নীনী�;

 ডেতমুত্মক�নীজ তবঘণ;    জ�তয় স�*সসেনীর তবতিনীষ অতধ্যাক�রহা�তনী;      মুতন্ত্রপতরষসেনীর তসদ্ধা�মুত্ম ইতযা�সেত তবনীতিবনী�য় কততপয় তথ্য�

    ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ব�ধ্যাকত�র ব�ইনীর র�খ� হানীয়নীছ।       ।এই উপধ্যা�র�তি� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সেনীসের তিততিধ্যা�ন্দ্বনীক আনীর� প্রলাতিতত কনীরনীছ

     আনীসেবনী প�ওয়�র পর তি-�তহাত তথ্য�তি� তক ডেপ্র�নীনী-?�গ্য�,     ‘   ’নী�তক ধ্যা�র� ৭ অনী�স�নীর ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয় -   এরূপ ধ্যারনীনীর তথ্য�

      �স তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহাণও ত�র জনী� কতি_নী হাসেনী।           ক�রণ ত�Kর হা�নীত তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী -?�কনীলাও এমুনী �ক�নীনী� তনীসেতিনীসেনী� ব�

  অনী�নীমু�সেতত পদ্ধাতত �নীই,          -?� ত�নীক আইনীনীর তবধ্যা�নীসমু3হা অনী�সরণ কনীর তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহানীণ সহা�য়ত� করনীব।

               এই �ক্ষসেনী সকলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের জনী� সহা�য়ক হানীত প�নীর ত�র র্5-�র্5 কত5 পসেক্ষ কত5 সেক প্রণত ও অনী�নীমু�সেতত তথ্য�
 অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�।
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           তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� �নী5হাত� ইউতনীনী�র তনীজস্ব ঊর্ধ্5সে-তনী কত5 পসেক্ষ কত5 সেক প্রণত ও অনী�নীমু�সেতত,  �সনীহাত� এতি�

           ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�নীসেক তনীতিতমুত্ম করনীব এব�* এতি�র অনী�সরণ ত�র জনী� অনীনীক স্বতসসেত্ম�য়ক হানীব।   তথ্য� ডেপ্র�নীনীর জনী�

        �মু5নী ত�নীক ক�নীর� অনী�মুতত ব� অনী�নীসেমু�নী তনীনীত হানীব নী�,       �তমুতনী �ক�নীনী� জব�বসেততহার মু�নীখ�মু�তখ হানীত হানীব নী�। নীলা

      ।ত�র তথ্য� ডেপ্র�নীনীর ডে-তত ও অনীহা� দূ3র হানীব

 ^ধ্যা� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�নীনী,      নীততমু�লা�য় আতপলা কত5 পসেক্ষ ও অনী��নী� কমুকসেসেত�-    কতিমু�রসের ডে-�তয়ত্ব ও করণয় তবষনীয়ও
 ডেতকতনীসেতিনীসেনী� -?�কনীব,            -?� স�*তিতষ্ট তবষনীয় ত�Kসেনীর করণয় তনীধ্যা�রসেণ এব�* তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহানীণ তিততিধ্যা�ন্দ্ব দূ3র করনীব।

      মু�নী�নীষর জনী�  -�উনীতিন্ডনীনীর সহা�য়ত�য় এব�* তথ্য� কততিমুনী ব��*লা�সেতিনী-     এর প্রতযাক্ষ সহানী-?�সেতত�য় মু��নীনীজনীমুন্ট অযা�ন্ড

   তরনীস�নীসসেস ডে�সেনীলাপনীমুন্ট ইতনীতিতনীয়তিসে� (এমুআরসেতআই)       ডে-ণপ্রজ�তন্ত্র ব��*লা�সেতিনী সরক�নীরর প�Kতি-তি� মুন্ত্রণ�লায় (জনীতিপ্র�সনী,

কU তষ,  ভূ3 তমু,      তিতল্প এব�* প্র�ত5 মুক ও  ডে-ণতিতক্ষ� মুন্ত্রণ�লায়)    এব�* মুন্ত্রণ�লানীয়র আওত�ধ্যানী  ডে-প্তর/  স�*স্থা�সমু3নীহার তথ্য�

      অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনী ক�তসেরতর সহানী-?�সেতত� ডেপ্র�নী কনীরনীছ।      এই নীততমু�লা�সমু3হা উসেনীতখত মুন্ত্রণ�লায় ও

আওত�ধ্যানী ডে-প্তর/           স�*স্থা�সমু3নীহার প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয় এব�* ত�সেনীর অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনীনী�র জনী� প্রনী-?�জযা হানীব।

     �কবলা প�Kতি-তি� মুন্ত্রণ�লায় ও ত�সেনীর আওত�ধ্যানী ডে-প্তর/       স�*স্থা�সমু3নীহার তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর

    লাক্ষযা প3রনীণর জনী� নী5ষ্ট5 নীয়।            সকলা সরক�তর প্রততষ্ঠা�নী কত5 সেক তনীজস্ব স্বতন্ত্র তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী কর� সম্ভব

          ।     হানীলা তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ব�সত্মব�য়নীনীর জনী� ত� হানীব একতি� ডেযা��মুত্মক�র ডেপনীক্ষপ ত�ই তথ্য� কততিমুনী ব��*লা�সেতিনী এব�*

            এমুআরসেতআই সরক�তর প্রততষ্ঠা�নীসমু3নীহার তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর জনী� সহা�য়ক গ্রন্থা তহানীসনীব এই সহা�তয়ক�

 প্রতিক� করনীছ,        -?�নীত এতি� অনী�সরণ কনীর অনী�সকলা মুন্ত্রণ�লায় ও  ডে-প্তর/     স�*স্থা� তনীনীজর�ই ত�সেনীর তথ্য� অবমু�ক্তকরণ

   নীততমু�লা� প্রস্ত্তত করনীত প�নীর।

    তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী প�স হানীয়নীছ,     জসেনীণ �সতি�নীক ব�বহা�র করনীছ।  আমু�সেনীর ততিব�স,     ডে-ণত�তন্ত্রক ব�বস্থা�র উন্নয়নীনীর সসেনী

     সসেনী ব��*লা�সেনীতিনী এতি� খ�বই জনীতপ্রয় হানীব।      কত5 পনীক্ষসের  ডে-�তয়ত্ব তনীনীজনীক প্রস্ত্তত কনীর �ত�লা�,   আইনীনীর ক�ক5 সের

            ব�সত্মব�য়নীনীর পনীক্ষ তনীনীজর সসেসেত�র প্রমু�ণ র�খ� এব�* অনীনী�র জনী� অনী�সরণয় ডেউ�হারণ সততর কর�।  কত5 পনীক্ষসের তথ্য�

            ।অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী এব�* ত�র র্5-�র্5 ব�সত্মব�য়নী তনীতিতত কর�র মু�ধ্যা�নীমু এতি� কর� সম্ভব

        তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ডে-ণত�তন্ত্রক ব�বস্থা� স�স�*হাত কর�র একতি� ক�ক5 সের অস্ত্র,     স্বপ্ন প3রনীণর জ�দূ�র ক�তি_।  আমু�সেনীর সকনীলার
        ।সসেসেত� ও অ-�*তি-গ্রহাণ আমু�সেনীর �সই স্বনীপ্নর বন্দনীর �সেসেপ>sনীছসেতনীত প�নীর

    সরক�নীরর প�Kতি-তি� মুন্ত্রণ�লায় ও ত�সেনীর ডে-প্তর/       স�*স্থা�সমু3নীহার তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর প্রনীয়�জনীয়ত� উপলাতিত

               ও প্রণয়নীনী সহা�য়ত� এব�* এই ক�ক্রা5নীমুসের অসেতজ্ঞত� �নী5ক সহা�তয়ক�তি� �সে-?>সে-?�নীব প্রক�তিনী স/ত হাওয়�র জনী� তথ্য� কততিমুনী

     ব��*লা�সেতিনী এর প্রধ্যা�নী তথ্য� কততিমুনী�র �মু�হা�সে/ -�রুক,    তথ্য� কততিমুনী�র �নীপ�লা তি-ন্দ্র সরক�র,   তথ্য� কততিমুনী�র অধ্যা��পক ডে-.

  খ�তিসের� �সেবমু স�সেu,             এব�* তথ্য� কততিমুনীনীর সতিতব �সেমু��v রসেহা� �হা�নীসনীসহা তথ্য� কততিমুনীনীর সকনীলার ক�নীছ আমু�সেনীর

 অমুত্মহানী কU তজ্ঞত�।

            তথ্য� কততিমুনী ব��*লা�সেতিনী এর পনীক্ষ তথ্য� কততিমুনী�র জনী�ব �নীপ�লা তি-ন্দ্র সরক�নীরর স�তবসেক ডেত�বধ্যা�নীনী এমুআরসেতআই-এর
           তসতনীয়র �প্র�গ্র�মু অত স�র হা�তমুদূ�লা ইসলা�মু তহাসেনী�লা এই গ্রনীন্থার খসড়া� প্রণয়নী কনীরনীছনী।    এজনী� ত�Kসেনীর প্রতত আমু�সেনীর

   ।অতিনীষ কU তজ্ঞত� প্রতিক� করতছ
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               মু�নী�নীষর জনী� -�উনীতিন্ডনী ও এর তনীব�সেহা পততির�লাক তি-�হানী আনী�মু এব�* ইউনীক এসেই এর প্রতত আমু�সেনীর তবতিনীষ কU তজ্ঞত�
       এই ক�জ সম্পন্ন করনীত সহা�য়ত� ও সমুসেনী5সেপ্র�নীনীর জনী�।

          -?�Kসেনীর তনীরলাস প্রতিনীষ্ট�য় এই সহা�তয়ক�তি� প্রতিক� কর� সম্ভবপর হানীয়নীছ �সই এমুআরসেতআই-     এর কমুসেনীর ধ্যানী�সেব� জ্ঞ�পনী
করতছ।

  হা�তসব�র রহামু�নী মু�ক� র

 তনীব�সেহা পততির�লাক, এমুআরসেতআই

10



 প্রমু5 অধ্যা��য়
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    তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী সহা�তয়ক�-   তবষয়ক স�ধ্যা�রণ তবষয়�বতলা

   তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� ক

      তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� হানীলা� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,      তবতধ্যামু�লা� ও প্রতবধ্যা�নীমু�লা�সমু3নীহার আনীলা�নীক প্রণত �ক�নীনী�

  কত5 পনীক্ষসের ডেঅযামুত্মরণ নীততমু�লা�,            -?� অনী�সরণ কনীর কত5 পসেক্ষ আইনীনীর সসেনী স�*সে-তত �রনীখ জসেনীনীণর ক�নীছ তথ্য�

  উন্ম�ক্ত করনীত প�নীর।    এই নীততমু�লা�য় তথ্য� ডেপ্র�নী,  প্রতিক�,  স�*রক্ষণ,  ব�বস্থা�পনী�,     স�*তিতষ্ট কমুকসেত�সসেহা অনী� কমুকসেত�সেনীসের

        ডে-�তয়ত্ব ও কতব�সসেহা এত স�*তিতষ্ট অনী��নী� তবধ্যা�নী সতন্ননীবতিতত -?�কনীব,       -?� স�*তিতষ্ট সকনীলার জনী� পত5 নীসেতিসেনী তহানীসনীব

 ক�জ করনীব।

    তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� �কনী প্রনীয়�জনী

  প্রশ্ন ডেউনীত প�নীর,      তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীই �ত� এ-    স�*ক্রামুত্ম সকলা তবতধ্যাতবধ্যা�নী রনীয়নীছ।    ত�হানীলা আব�র তথ্য�
   অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র প্রনীয়�জনী �কনী?

      আইনী ব�সত্মব�য়নীনীর অসেতজ্ঞত� �নী5ক আমুর� ডে�নীখতছ �র্,      �কউ তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী করনীলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তথ্য�

     ডেপ্র�নীনীর �ক্ষসেনী তসদ্ধা�মুত্ম তনীনীত তিততিধ্যা�নীন্দ্ব ডেভূ� নীছনী।      ।তততনী ঊর্ধ্5সে-তনী কত5 পনীক্ষসের অনী�নীসেমু�নীনীর অনীপক্ষ� করনীছনী  ডে-তত,

 ডেতকতনীসেতিনীনী�সের ডেঅ�ব, তসদ্ধা�মুত্মহানীত�,   ডে-�প্ততরক প্রজন্মপরম্পর�-  ব�তহাত মু�নীতসকত�, তিততির�তরত ডে-�প্ততরক তিতিসে-�ইতযা�সেত

  ক�রনীণ এমুনী�� ঘ�নীছ।           ।অতধ্যাক��*তি- �ক্ষসেনী তততনী ঊর্ধ্5সে-তনী কত5 পনীক্ষসের ক�ছ �নী5ক র্5-�র্5 তনীসেতিনীসেনী� �পনীত ব�র্ ডে-হাসেনীনী

        ।ক�রণ অনীনীক �ক্ষসেনী ঊর্ধ্5সে-তনী কত5 পক্ষসেও এ তবষনীয় তিততিধ্যা�নীন্দ্ব ডেভূ� নীছনী

এ            ছ�ড়া�  ডে-� প্ততরক ডে��পনী য়ত� আইনীনীর তবধ্যা�নী অনী�সরনীণ তথ্য� ডে��পনী কর�র �র্ তিতিসে-� তততনী কনীরনীছনী ত�
 �নী5ক সহানীজ

    তততনী �বতরনীয় আসনীত প�রনীছনী নী�।        এই ডে��পনীয়ত�র স�*স্কৃU তত ও তথ্য� ডেপ্র�নীজতনীত সমুস�� ও তি-�তসত্মর ডে-তত

        ।       �নী5ক তনীনীজনীক স�রতক্ষত করনীত তততনী এই পর্ �বনীছ তনীসেনীনী ক�রণ ত�Kর হা�নীত তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী আনীছ,  তকন্তু

      এমুনী �ক�নীনী� তনীসেতিনীসেনী� ব� অনী�নীমু�সেতত পদ্ধাতত �নীই,         -?� ত�Kনীক আইনীনীর তবধ্যা�নীসমু3হা অনী�সরণ কনীর তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহানীণ

 সহা�য়ত� করনীব।             এই �ক্ষসেনী সকলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের জনী� র্5-�র্5 কত5 পসেক্ষ কত5 সেক প্রণত ও অনী�নীমু�সেতত তথ্য�

     ।অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� সহা�য়ক তহানীসনীব ক�জ করনীব

             তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� ইউতনীনী�র তনীজস্ব ঊর্ধ্5সে-তনী কত5 পসেক্ষ কত5 সেক প্রণত ও অনী�নীমু�সেতত হাওয়�র ক�রনীণ এতি�

           ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�নীসেক তনীতিতমুত্ম করনীব এব�* এতি�র অনী�সরণ ত�Kর জনী� অনীনীক স্বতসসেত্ম�য়ক হানীব।   তথ্য� ডেপ্র�নীনীর জনী�

        �মু5নী ত�Kনীক ক�নীর� অনী�মুতত ব� অনী�নীসেমু�নী তনীনীত হানীব নী�,       �তমুতনী �ক�নীনী� জব�বসেততহার মু�নীখ�মু�তখ হানীত হানীব নী�। নীলা

      ।ত�Kর তথ্য� ডেপ্র�নীনীর ডে-তত ও অনীহা� দূ3র হানীব

 ^ধ্যা� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�নীনী,      নীততমু�লা�য় আতপলা কত5 পসেক্ষ ও অনী��নী� কমুকসেসেত�-    কতিমু�রসের ডে-�তয়ত্ব ও করণয় তবষনীয়ও
 ডেতকতনীসেতিনীসেনী� -?�কনীব,            -?� স�*তিতষ্ট তবষনীয় ত�Kসেনীর করণয় তনীধ্যা�রসেণ এব�* তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহানীণ তিততিধ্যা�ন্দ্ব দূ3র করনীব।
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            তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�য় কত5 পনীক্ষসের ধ্যারনী ও ক�ক্রা5নীমুসের ডেতন্নত� এব�* তথ্য�সমু3নীহার তি-তসের সবতিসেতযা তবনীতিবনী�য় তনীনীয়

     তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর আনীলা�নীক তথ্য� ডেপ্র�নী,  প্রতিক�,  স�*রক্ষণ,  ব�বস্থা�পনী�-     স�*ক্রা�মুত্ম তবধ্যা�নীসমু3হা স�তনীসেতসেষ্ট কর� হায়।
        তিপ��প�তিত তনীথ্য�র ডে�তণতসেসেব� কনীর �ক�নী তথ্য� স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক� করনীব,     �ক�নী তথ্য� আনীসেবনীনীর পতরনীপ্রতক্ষনীত ডেপ্র�নী

করনীব,   ধ্যা�র� ৭-        এর তবধ্যা�নী স�নীপনীক্ষ �ক�নী তথ্য�সমু3হা ডেপ্র�নী করনীব নী�,     ত�র ত�তলাক� স�তনীসেতসেষ্টকর� হায়।  এখ�নীনী স�*তিতষ্ট

কমুকসেত�সেনীসের  ডে-�তয়ত্ব-            কতসেব� ও অনী�সরণয় পদ্ধাতত স�তনীসেতসেষ্ট কর� হায় এব�* তবধ্যা�নী প্রততপ�লানীনী অবনীহালা� ব�

      ব�ত5 �জতনীসেত ক�রনীণ ক ব�বস্থা� গ্রহাণ কর� হানীব,    ত�ও স�তনীসেতসেষ্ট কর� হায়।

             নীততমু�লা� প্রণয়নী ও অনী�সরনীণর মু�ধ্যা�নীমু কত5 পসেক্ষ তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ব�সত্মব�য়নীনী ত�র ডেঅযামুত্মরণ প্রস্ত্তততনীক স�দূUঢ়
 করনীত প�নীর,       -?� কত5 পসেক্ষ ও ডেনী�তরক ডেউনীয়র জনী� ডেমুলাজনীক।      একতি� ক�ক5 সের তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী

ও         এর অনী�সরণ র্5-�র্5 ডেনী�তরক �সব� ডেপ্র�নীনী কত5 পনীক্ষসের সসেসেত�র পততির�য়ক।     এতি� কত5 পনীক্ষসের ডেস্বত� ও জব�বসেততহাত�
            প্রতততষ্ঠাত কনীর এব�* স�*তিতষ্ট প্রততষ্ঠা�নীনীর তনীথ্য� ডেনী�তরনীকর প্রনীতিব�তধ্যাক�র তনীতিতত কর�র উপনীসে-?� পতরনীতিব তনীতিতত

।কনীর

   নীততমু�লা� প্রণয়নীনী লাক্ষণয় তবষয়

      নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর সমুয় একতি� তবষয় অসেব অনী�সরণয়-  ত� হানীলা�,      নীততমু�লা�র �ক�নীনী� তবষয় �ক�নীসেনী��নীবই আইনীনীর সসেনী

   স��*ঘতষসেক হানীত প�রনীব নী�।         । তনীব আইনীনীর তি�নীয় অনীপক্ষ�কU ত ডেউ�র নীতত স�*যা�ক্ত কর� -?�নীব �মু5নী,  আইনীনী আনীসেবনীনীর

   ডেতনী �নী5ক ২০ ক�ত5 ডে-        বনীসর মুনীধ্যা� তথ্য� ডেপ্র�নীনীর ব�ধ্যা�ব�ধ্যাকত� আনীর�প কর� হানীয়নীছ।      �ক�নীনী� কত5 পসেক্ষ ডেত5 মুনীনী কনীর �র্

      ত�র ক�-?�লানীয়সের তথ্য� ডেপ্র�নী করনীত ২০ ক�ত5 ডে-     বস সমুয় ডেলা��র ক-?� নীয়,       ত�হানীলা তততনী তথ্য� ডেপ্র�নীনীর সমুয়সমু� ২০

ক�ত5 ডে-        বনীসর কমু �নী5ক�নীনী� �সে-?>তক্তক সমুয়সমু� তনীধ্যা�রসেণ করনীত প�রনীবনী,    তকন্তু �ক�নীসেনী��নীবই ২০ ক�ত5 ডে-  বনীসর �বতিত

    সমুয়সমু� তনীধ্যা�রসেণ করনীত প�রনীবনী নী�।

একই ডে-�নীব,       কত5 পনীক্ষসের প্রতততি� ইউতনীনী� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীয়�সেনীর তবধ্যা�নী আইনীনী রনীয়নীছ।   কত5 পসেক্ষ ডেত5 মুনীনী
কনীর,            ত�হানীলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�নীসেক সহা�য়ত�র জনী� এব�* ত�Kর অনী�পতস্থাত সমুনীয় ডে-�তয়ত্ব প�লানীনীর জনী� একজনী

     তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীয়�সেনীর তবধ্যা�নী নীততমু�লা�য় র�খনীত প�নীর।

            তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� �নী5 তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর মু3লা তস্পতরনী�র পতরপতন্থা নী� হানীয় -?�য়,    �স তবষনীয় নী5ষ্ট5 র্ত্ন5ব�নী
 হানীত হানীব।

           এই সহা�তয়ক�র মু3লা অ-�*তি-�� ক� প্রণয়নীনীর জনী� একতি� তনীসেতসেষ্ট ��মুসেনী� ব�বহা�র কর� হানীয়নীছ।    প্রতততি� প্রততষ্ঠা�নী ত�সেনীর ধ্যারনী
            অনী�-?�য় নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর জনী� তথ্য� কততিমুনীনীর তবতিনীষজ্ঞসেনীর সহা�য়ত� তনীনীয় ��মুসেনী�তি�র প্রনীয়�জনীয় পতরবতসেনী কনীর

 তনীনীত প�নীর,          -?� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর সসেনী স�মুঞ্জস�প3ণ ডে-একতি� নীততমু�লা� প্রণয়নীনী সহা�য়ক হানীব।

  তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯-           এর সকলা তবতধ্যাতবধ্যা�নী �মুনীনী সহা�তয়ক�তি� প্রণয়নী কর� হানীয়নীছ এব�* আইনীনীর ত�সেতবক

       ডেতনীকর তি�নীয় প্র�নীয়�সেতক ডেতকতি� �বতিত গুরুত্ব ডে�য়� হানীয়নীছ।       সহা�তয়ক�তি� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী অনী�-?�য় কত5 পসেক্ষ তহানীসনীব

        সরক�তর প্রততষ্ঠা�নীসমু3নীহার তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর জনী� একতি� সহাজ-    স্বতন্ত্র তনীসেনীতিতসেক� তহানীসনীব ক�জ

করনীব।
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   সহা�তয়ক�তি�নীত -?� রনীয়নীছ :

       সহা�তয়ক�র প্রমু5 অ-�*তিনী তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� ক,       এতি� �কনী প্রনীয়�জনী এব�* নীততমু�লা�র স�ধ্যা�রণ
   ডেতকসমু3হা আনীতিলা�নী� কর� হানীয়নীছ।

               তিততয় অ-�*তিনী মুসেনীলা ��মুসেনী� ও ��মুসেনী� অনী�স�নীর তনীসেনীতিতসেক� এব�* প্রতততি� অ-�*তিনীর নীমু�নী� যা�ক্ত কর�
হানীয়নীছ,           -?� একতি� প্রততষ্ঠা�নীনীর স্বতন্ত্র তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর �ক্ষসেনী ধ্যা�রণ� ডে�নীব।

   সহা�তয়ক�নীত তকছ� ব��খ��-   তবতিনীষণ ডে�য়� হানীয়নীছ,       -?�নীত কনীর �ক�নী তবষয়তি� �কনী র�খনীত হানীব-   ত� তনীজ

তনীজ
   স�*স্থা�র তবনীতিবনী�য় সহাজ হায়।

     সহা�তয়ক�র তি�সেষ�সেনী নীতত প্রণয়নী ও ব�সত্মব�য়নী-       স�*ক্রা�মুত্ম ক ধ্যারনীনীর তি-যা�নীলাঞ্জ আসনীত প�নীর উসেনীখ কর�
হানীয়নীছ,          -?� নীতত প্রণয়নীক�রনীক এ ধ্যারনীনীর  তি-যা�নীলাঞ্জ �মু�ক�তবলা�য় করণয় সম্পনীসেকপ্রস্ত্ততত তনীনীত

 সহা�য়ত� করনীব।

   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ব�সত্মব�য়নী

        �নী5ক�নীনী� আইনী প্রণয়নীনীর পর ত�র সতি_ক ব�সত্মব�য়নী একতি� বড়া তি-যা�নীলাঞ্জ।     তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ব�সত্মব�য়নীনীও তবসেতন্ন

     । তি-যা�নীলাঞ্জ �মু�ক�তবলা� করনীত হানীয়নীছ এব�* হাসেনী তবতিনীষত,        তথ্য� অতধ্যাক�র সম্পনীসেকএকই সসেনী তথ্য� ডেপ্র�নীক�র কত5 পসেক্ষ ও

          ডেনী�তরকসেনীর মুনীধ্যা� ধ্যা�রসেণ�ত অস্পষ্টত� -?�ক�য় আইনীনীর ব�সত্মব�য়নী ক�তিতত ডেমু��য় হাসেনী নী�।     এর মুনীধ্যা� ত5 ণমু3লা জনীসেনী�ষ্ঠা -?�র�

      সসেসেব� তনীথ্য�র ডেঅ�নীব অতধ্যাক�র �নী5ক বতিতত হাসেনী,     -?�র� প্রতততনীয়ত ত�সেনীর জবনী-    জতবক�র জনী� ত�সেনীর অতসত্মত্ব

    তি�তকনীয় র�খ�র জনী� স�*গ্র�মু কনীর তি-নীলানীছ,         ত�সেনীর ক�নীছ তথ্য� অতধ্যাক�র তবষয়তি� এনীকব�নীরই অতিনীনী� ও অজ�নী�। ত5 ণমু3লা

জনীসেনী�ষ্ঠা,           -?�সেনীর লাক্ষযা কনীর জ�তয় ব�নীজনী�র একতি� বড়া অ-�*তি- ব�য় কর� হায়।     ব�নীজনী� ত�সেনীর জনী� বসের�কU ত অ-�*তিনীর

        �সব� ও অর্ ডে-�ক�নীনী���ই ডেত5 ত�র� গ্রহাণ করনীত নী� প�নীর,        ত�হানীলা ত�সেনীর জবনীমু�নীনীর �ক�নীনী� উন্নয়নী ব� পতরবতসেনী

   ঘ��নীনী� সম্ভব হানীব নী�।            একই অবস্থা� তি-লানীত -?�কনীলা ডের�য় উন্নয়নী ব�নীজনী� ত5 ণমু3লা জনীসেনী�ষ্ঠার জনী� বর�সেনীর পতরমু�ণ ব�ড়ানীত

         ।        -?�কনীলাও ত� ত�সেনীর জবনীমু�নী উন্নয়নীনী �ক�নীনী� ডেপ্র�ব � লানীব নী� নীলা ত� একসেতনীক �মু5নী ডের�য় সম্পসেনীর অতিপয় বUতদ্ধা

করনীব,       �তমুতনী স�ধ্যা�রণ মু�নী�নীষর জবনী অপতরবতততসেই �নী5ক -?�নীব।

             মু�নী�নীষর অতধ্যাক�র ও ডের�য় �সব� প্র�তপ্ত তনীতিতত করনীত এব�* ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত সকনীলার ডেস্বত� ও জব�বসেততহাত� তনীতিতত

        করনীত সরক�র জসেনীনীণর হা�নীত ত� নীলা ডেতনীয়নীছ একতি� ক�ক5 সের অস্ত্র,   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী।    এই আইনীনীর ক�ক5 সের ব�সত্মব�য়নীনীর

      মু�ধ্যা�নীমু তনীথ্য� জসেনীনীণর প্রনীতিব�তধ্যাক�র তনীতিতত কর� সম্ভব,         -?� সকলা কত5 পনীক্ষসের ডেস্বত� ও জব�বসেততহাত� তনীতিততকরণ ও

         ডে�তিনী একতি� ক�ক5 সের ডে-ণত�তন্ত্রক পতরনীতিব তনীতিতত কর�র মু�ধ্যা�নীমু তিস��সনী তনীতিতত করনীব।

      আমুর� আমু�সেনীর ক�তিতত তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী �পনীয়তছ।         এখনী ক�তিতত স� লা �পনীত এর ক�ক5 সের ব�সত্মব�য়নী তনীতিতত

 ।               ।করনীত হানীব এই লাক্ষযা অসেজনীনী তথ্য� ডেপ্র�নীক�র কত5 পসেক্ষ এব�* ডে�তিনীর জসেনীণ ডেউনীয় তমুনীলা একসসেনী ক�জ করনীত হানীব

                ।ত�হানীলা তিপ্র�সনী ও জসেনীনীণর মুনীধ্যা� সহাজ ও দূUঢ় সম্পসেকসততর হানীব এব�* প�রস্পতরক সনীন্দহা ও অততিব�স দূ3র হানীব
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       তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনী কত5 পসেক্ষ তহানীসনীব সরক�তর প্রততষ্ঠা�নীসমু3নীহার স�*তিতষ্টত�

সরক�তর,              স্ব�য়তিত�তসত ও স�*তবতধ্যাবদ্ধা স�*স্থা� এব�* সরক�তর ও তবসেনীতিত স�হা�যা�প�ষ্ট ও তবসেনীতিত অ-?�য়নীসেনী পততির�তলাত

 স�*স্থা�র ডেস্বত�,              জব�বসেততহাত� বUতদ্ধা ও তিস��সনী প্রততষ্ঠা�র লানীক্ষযা ব��*লা�সেতিনী সরক�র ৬ এতপ্রলা ২০০৯ ত�তরনীখ তথ্য� অতধ্যাক�র

আইনী,     ২০০৯ ডে�নীজনী� প্রতিক� কনীরনীছ।        আইনী প্রণয়নীনীর পর ইততমুনীধ্যা� স্ব�ধ্যানী তথ্য� কততিমুনী  ডেসে-নী,   আইনী অনী�-?�য়

 কত5 পনীক্ষসের ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়�,     আইনী তবষনীয় প্র�ততষ্ঠা�তনীক স�*স্কৃ�র,     তবতধ্যামু�লা� ও প্রতবধ্যা�নীমু�লা� প্রণয়নী,

   তথ্য� কততিমুনীনীক ক�ক5 সের কর�,        তি-�তসেহা� ডেপ্র�নীক�র ও �সসেব��নীক�র পনীক্ষর সক্ষমুত� বUতদ্ধা,     তথ্য� স�*রক্ষণ ব�বস্থা�র উন্নয়নী

         স�ধ্যানীসহা তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ক�ক5 সের ব�সত্মব�য়নীনী তবসেতন্ন ডেপনীক্ষপ �নীয়� হানীয়নীছ।  এ�� পতরষ্কা�র

�র্,             তথ্য� অতধ্যাক�র প্রততষ্ঠা�র �ক্ষসেনী তথ্য� ডেপ্র�নীক�র কত5 পক্ষসমু3নীহাসের জনী� অনী�তমু বড়া তি-যা�নীলাঞ্জ হানীলা� তনীনীজনীকও
 প্রস্ত্তত কর�।

সরক�তর,              স্ব�য়তিত�তসত ও স�*তবতধ্যাবদ্ধা স�*স্থা� এব�* সরক�তর ও তবসেনীতিত অ-?�য়নীসেনী সUষ্ট ব� পততির�তলাত �বসরক�তর

        স�*স্থা�র ডেস্বত� ও জব�বসেততহাত� তনীতিতত করনীত তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,    ২০০৯ প্রণয়নী কর� হানীয়নীছ,   -?� আইনীনীর প্রসত্ম�বনী�য়

   স্পসেষ্ট�নীব ত� নীলা ধ্যার� হানীয়নীছ।    আইনীনী স�স্পসেষ্ট�নীব বলা� আনীছ, ‘‘       কত5 পনীক্ষসের তনীক� হাইনীত প্রনীতযাক ডেনী�তরনীকর তথ্য� লা�সেনীর

             অতধ্যাক�র -?�তকনীব এব�* �ক�নী ডেনী�তরনীকর অনী�নীর�নীধ্যার �প্রতক্ষনীত স�*তিতষ্ট কত5 পসেক্ষ ত�হা�নীক তথ্য� সরবর�হা কতরনীত ব�ধ্যা�

-?�তকনীব।’’ (ধ্যা�র�-৪)

  তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,    ২০০৯ অনী�-?�য় কত5 পসেক্ষ [ধ্যা�র�-  ২ (খ) ]

       ডে-ণপ্রজ�তন্ত্র ব��*লা�সেনীতিনীর স�*তবধ্যা�নী অনী�-?�য় সUষ্ট �ক�নীনী� স�*স্থা�।

  স�*তবধ্যা�নীনীর ৫৫(৬)        অনী�সেনীসেনীর অধ্যানী প্রণত ক�সে-?তবতধ্যামু�লা�র অধ্যানীনী ডে-তি_ত সরক�নীরর �ক�নীনী� মুন্ত্রণ�লায়, 
  তসেসেব� ব� ক�-?�লায়।ডে-

      আইনী তি-�র� ডে-তি_ত �ক�নীনী� স�*তবতধ্যাবদ্ধা স�*স্থা� ব� প্রততষ্ঠা�নী।

             সরক�তর অ-?�য়নীসেনী পততির�তলাত ব� সরক�তর তহাতবলা �নী5ক স�হা�যা�প�ষ্ট �ক�নীনী� �বসরক�তর স�*স্থা� ব� প্রততষ্ঠা�নী।

       তবসেনীতিত স�হা�যা�প�ষ্ট �ক�নীনী� �বসরক�তর স�*স্থা� ব� প্রততষ্ঠা�নী।

               সরক�নীরর পনীক্ষ অব5� সরক�র ব� সরক�তর �ক�নীনী� স�*স্থা� ব� প্রততষ্ঠা�নীনীর সসেনী সম্প�সেতত চু� তক্ত �মু�ত�নীবক
       সরক�তর ক�ক্রা5সেমু পততির�লানী�র ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত �ক�নীনী� �বসরক�তর স�*স্থা� ব� প্রততষ্ঠা�নী।

             সরক�র কত5 সেক সমুয় সমুয় সরক�তর ডে�নীজনী� প্রজ্ঞ�পনী তি-�র� তনীধ্যা�তরসেত অনী� �ক�নীনী� স�*স্থা� ব� প্রততষ্ঠা�নী।

  স�তর��* সকলা সরক�তর, স্ব�য়তিত�তসত,         স��*তবধ্যা�তনীসেক�নীব সUষ্ট প্রততষ্ঠা�নীসমু3হা এব�* �বসরক�তর স�*স্থা�র ক�নীছ এই আইনী

      অনী�স�নীর �নী5ক�নীনী� ডেনী�তরক তথ্য� তি-�ইনীত প�রনীবনী এব�* এ-        সকলা স�*স্থা� ব� প্রততষ্ঠা�নী �নী5ক তথ্য�  তি-�ওয়� হানীলা তথ্য�

   ডেপ্র�নীনীর জনী� ব�ধ্যা� -?�কনীব।           আইনীতি� ক�ক5 সের হাওয়�নীত �মু5নী একসেতনীক জসেনীনীণর তথ্য� তি-�ওয়�র পর্ ডেস�মু হানীয়নীছ �তমুতনী

            ।সকলা কত5 পক্ষনীসেক তথ্য� ডেপ্র�নীনী ব�ধ্যা� কনীর তথ্য� প�ওয়�র �ক্ষসেনী প্রততবন্ধকত� দূ3র কর� হানীয়নীছ
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 প্রততষ্ঠা�নীনীর প্রস্ত্ততত

            �ক�নীনী� প্রততষ্ঠা�নীনীর তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর উনীসেযা� গ্রহানীণর ^রুনীতই �র্ তবষয়তি� আনীতিলা�নী�য় আনীস, ত�

  হানীলা� ডেঅযামুত্মরণ প্রস্ত্ততত।          নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর জনী� প্রতততি� প্রততষ্ঠা�নীনীর ডেঅযামুত্মরণ তকছ� প্রস্ত্তততর প্রনীয়�জনী
।    রনীয়নীছ স�*তিতষ্ট প্রততষ্ঠা�নী র্5-�র্5 ডে-�প্ততরক তনীয়মু/           পদ্ধাতত এব�* তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ও স�*তিতষ্ট তথ্য� প্রতিক� ও তিপ্র�র

          প্রতবধ্যা�নীমু�লা� অনী�সরণ কনীর তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর জনী� তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহাণ করনীব।   তসদ্ধা�মুত্মতি� অসেবই
প্রততষ্ঠা�নী-       প্রধ্যা�নী কত5 সেক গ্যUহাত এব�* প্রনীয়�জনীনী র্5-�র্5 কত5 সেপক্ষ    কত5 সেক অনী�নীমু�সেতত হানীত হানীব।

           তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী একতি� প্রততষ্ঠা�নীনীর ডেস্বত� ও জব�বসেততহাত� তনীতিততকরনীণর একতি� গুরুত্বপ3ণ ডে-ডেপনীক্ষপ

       এব�* এই উনীসেযা�তি� প্রততষ্ঠা�নীনীর ডে�তর �নী5ক তনীনীত হানীব।      এতি� সরক�র ব� অনী� �ক�নীনী� প�ক্ষ     র তনীসেতিসেনী ব� আসেনীতিনীর ওপর

 ।   তসেনীতিরসেলা নীয় এতি� �ক�নীনী� আইনী,    তবতধ্যা ব� প্রতবধ্যা�নীও নীয়।       তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর আনীলা�নীক একতি� প্রততষ্ঠা�নীনীর তথ্য�

  প্রতিক� ও তিপ্র�র,   তথ্য� স�*রক্ষ            ণ ও ব�বস্থা�পনী� এব�* আনীসেবনীনীর ডেতততনীত তথ্য� সরবর�হাসহা এত স�*তিতষ্ট অনী��নী� তবষয়ক

  �সেতিক>লা ক হানীব,      ত� তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� তি-�র� তনীধ্যা�তরসেত হায়।      প্রততষ্ঠা�নীনীর প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয় ও ত�র আওত�ধ্যানী

ডে-প্তর/               স�*স্থা�সমু3হা এব�* অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনীনী�র জনী� উপনীসে-?� একতি� নীততমু�লা� প্রণয়নী করনীব এব�* সকলা ইউতনী� ত�

�মুনীনী তি-লানীব।

    নীততমু�লা�র খসড়া� প্রণয়নীনীর জনী� কত5 সেপক্ষ          একজনী �জযাষ্ঠা প-?�নীয়সের কমুকসেত�সের �নীত5 নীত্ব ততনী ব� প�Kতি- ডেসনীস�র একতি�
 কতমুতি�  ডেসে-নী করনীব।   একজনী অতততরক্ত/যা�গ্ম-  সতিতবনীক আহাব�য়ক/ডেস�পতত,   একজনী যা�গ্ম-সতিতব/উপসতিতব/ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত

 কমুকসেত�নীসেক ডেসস�সতিতব

    কনীর এই কতমুতি� ডেসে-নী করনীত হানীব। �র্-        সকলা কমুকসেত�সের তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী তবষনীয় ধ্যা�রণ� রনীয়নীছ,  �স-সকলা

   কমুকসেত�নীসেক কতমুতি�নীত র�খনীত হানীব।    এই কতমুতি�নীত স�*তিতষ্ট কত5 সেপ�ক্ষ    র ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�নীসেক অসেবই অমুত্মভূ� সেক্ত

 ।করনীত হানীব

       এরপর কতমুতি� নীততমু�লা�র তবষয়বস্ত্তর একতি� খসড়া� প্রণয়নী করনীব।    খসড়া� প্রণয়নীনীর জনী� কত5 সেপক্ষ   কতমুতি�নীক একতি� সমুয়

 ।        ডে�K নীধ্যা ডে�নীব তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� অসেবই তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর তবধ্যা�নী�বতলার সসেনী   স�*সে-তত �রনীখ প্রণয়নী

 ।       করনীত হানীব ত�ই তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী সম্পনীসেসেক�নীলা� ধ্যা�রণ� রনীয়নীছ,       এমুনী ডেসস�সেনীর সমুন্বনীয় নীততমু�লা� প্রণয়নী কতমুতি�

  ডেসে-নী কর� উতিতত।        অব5� কতমুতি� ডেসস�সেনীর তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী তবষনীয় প্রতিতক্ষ   ণ কর�নীনী� উতিতত,    -?�নীত কতমুতি� ডেসস�র�

            একতি� ক�ক5 সের ও তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর সসেনী স�মুঞ্জস�প3ণ ডে-তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী করনীত প�নীর।

          নীততমু�লা�র খসড়া� প্রণয়নীনীর �ক্ষসেনী কতমুতি� প্রনীয়�জনীনীব�নীধ্যা প্রততষ্ঠা�নীনীর স�*তিতষ্ট কত5 পনীক্ষসের সসেনী এক�তধ্যাকব�র
  আনীতিলা�নী�য় বসনীত প�নীর।

 এরপর কত5 সেপ�ক্ষ            র ডেঅযামুত্মনীর এই প্র�ত5 মুক খসড়া�তি� প-?�নীতিলা�সেনী� ও তনীরক্ষনীণর জনী� একতি� প-?�সেয় -?�কনীব।  এতি� অনী�
   �ক�নীনী� তসতনীয়র কমুকসেসেত�ব� কত5 সেপ�ক্ষ     ।র প্রধ্যা�নী স্বয়�* করনীত প�নীরনী

             প্রণত খসড়া�য় তকছ� ক�তসেরতর ভূ� লা �নী5ক �নী5ত প�নীর ব� এমুনী তকছ� �নী5ক �নী5ত প�নীর,    -?� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর সসেনী

    স��*ঘতষসেক ব� আইনীনীর তস্পতরনী�র পতরপতন্থা।   এমুনী একতি� প�ক্ষ      র তি-�র� এতি�র চু3 ড়া�মুত্ম তনীরক্ষণ হানীত হানীব,  -?� এতি�নীক

    পতর^দ্ধা করনীব এব�* ডে-�প্ততরক ডেততত ডে�নীব।     ।     তথ্য� কততিমুনী হানীলা� �সই প্রততষ্ঠা�নী ত�ই তথ্য� কততিমুনী কত5 সেক খসড়া�

    ।          । নীততমু�লা�তি�র চু3 ড়া�মুত্ম তনীরক্ষণ হাওয়� আসেবক নীলা নীততমু�লা�তি� তনীভূ� সেলা হানীয় ডেউনীব এব�* এর ডেতততনীক স�দূUঢ় করনীব ত�ই

              নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 পনীক্ষসের র্5-�র্5 প-?�সেয় �নী5ক তথ্য� কততিমুনী সসেনী �সে-?��নীসে-?� কনীর কততিমুনী কত5 সেক খসড়া�তি� চু3 ড়া�মুত্ম

  তনীরক্ষনীণর ব�বস্থা� করনীত

হানীব।         ।এ �ক্ষসেনী তথ্য� কততিমুনী সব�ত্মসেক সহানী-?�সেতত� ডেপ্র�নীনী আমুত্মতরসেক�নীব সতিনীষ্ট

           তথ্য� কততিমুনীনীর মু3লা��য়নীনীর পর কততিমুনীনীর ডেপ্রত স�*তিনী�ধ্যানীগুনীলা�নীক অমুত্মভূ� সেক্ত কনীর প্রততষ্ঠা�নীনীর ঊর্ধ্5সে-তনী কত5 সেপ�ক্ষর
     অনী�নীসেমু�নী স�নীপনীক্ষ নীততমু�লা�তি� চু3 ড়া�মুত্ম করনীত হানীব।
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                নীততমু�লা�তি� চু3 ড়া�মুসেত্ম�নীব গ্যUহাত হাব�র সসেনী সসেনী এর একতি� কতপ তথ্য� কততিমুনীনী ডেপ��নীত হানীব এব�* একই সসেনী প্রততষ্ঠা�নীনীর
    ওনীয়বস�ইনী�ও এতি� প্রতিক� করনীত হানীব।

          তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র ব�সত্মব�য়নীনীর �ক্ষসেনী উপযা�ক্ত পদ্ধাতত অনী�সরণ কর� �নী5ত প�নীর।   মুন্ত্রণ�লায় ত�সেনীর সতরকU ত

         নীততমু�লা�তি� একতি�  ডে-�প্ততরক তনীসেতিনীসসেহা আওত�ধ্যানী সকলা ডে-প্তর এব�* অধ্যানীস্থা ইউতনী�গুনীলা�নীক অনী�সরনীণর জনী�

।ডেপ��নীব
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    তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী ��মুসেনী�

   প্রনীতযাকতি� স�*স্থা�র তনীজস্ব সবতিতষ্টযা,  মু3লা�নীব�ধ্যা,     লাক্ষযা ও উসেসেনী রনীয়নীছ।      ।  রনীয়নীছ ক�ক্রা5সেমু ও তনীথ্য�র ডেতন্নত� সবতকছ�
           ।    তবনীতিবনী� কনীর সকনীলার জনী� একতি� স্বতন্ত্র নীততমু�লা� সততরর ��মুসেনী� স�প�ততির কর� ডেদূ��vস�ধ্যা� ত�র পরও সরক�তর

         ।   প্রততষ্ঠা�নীসমু3নীহার স�ধ্যা�রণ সবতিতষ্টযাসমু3হা তবনীতিবনী�য় তনীনীয় তনীতিনীর ��মুসেনী�তি� সততর কর� হানীয়নীছ এতি� নীততমু�লা�
      ।     প্রণয়নীক�র কত5 পনীক্ষসের জনী� মুসেনীলা তহানীসনীব ক�জ করনীব ��মুসেনী�তি� সততরর সমুয় কত5 সেপক্ষ  তনীনীজসেনীর সবতিতষ্টযা

      ।অনী�স�নীর এতি�নীক পতরবতসেনী ও পতরমু�জসেনী কনীর �নীনীব

১      তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র প�ভূ3 তমু ও প্রনীয়�জনীয়ত�

১  কত5 পনীক্ষসের (মুন্ত্রণ�লায়/তসেসেব�/ক�-?�লায়/ডে-প্তর/স�*স্থা�)  ডে-
 প�ভূ3 তমু ১.      ২ তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর

�সে-?>তক্তকত�/  উসেসেনী ১.   ৩ নীততর তিতনীর�নী�মু

  ২ নীততমু�লা�র ডেততত

২.১.  প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ

২.২.   অনী�নীসেমু�নীক�র কত5 পসেক্ষ
২.৩.   অনী�নীসেমু�নীনীর ত�তরখ
২.৪.   নীতত ব�সত্মব�য়নীনীর

 ত�তরখ ২.৫.  নীততমু�লা�র
প্রনী-?�জযাত�

৩   নীততনীত ব�বহৃত তি-ডেনীর স�*জ্ঞ�

৩.  ১ তথ্য�

৩.  ২ ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�

৩  তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
 কমুকসেসেত� ৩.    ৪ তথ্য� ডেপ্র�নী

 ইউতনী� ৩.   ৫ আতপলা কত5 পসেক্ষ
৩.৬  ত5 তয় পক্ষ ৩.   ৭ তথ্য�
কততিমুনী

৩.   ৮ কমুকসেসেত� ৩.  ৯
  তথ্য� অতধ্যাক�র ৩.১০

  আনীসেবনী রমু ৩.  ১১
  আতপলা রমু ৩.  ১২

পতরতিতষ্ট

৪          তনীথ্য�র ধ্যারনী এব�* ধ্যারনী অনী�স�নীর তথ্য� প্রতিক� ও ডেপ্র�নী পদ্ধাতত

ক  স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য�
 তথ্য� খ.   তি-�তসেহা�র ডেতততনীত

 ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তথ্য�
ডে-.     ডেপ্র�নী ও প্রতিক� ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,  এমুনী তথ্য�
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৫  তথ্য� স�*গ্রহা,   স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী�

ক)  তথ্য� স�*রক্ষণ

খ)     তথ্য� স�*গ্রহা ও ব�বস্থা�পনী�
ডে-)  তনীথ্য�র ডে-�ষ� ঘ) তনীথ্য�র
হা�লাসেসেনী��করণ

৬.   ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়�

৭    ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও

 কমুপতরতসেধ্যা ৮.  তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত

কমুকসেসেত�তনীনীসেয়�

৯.    তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতসেধ্যা

১০.   তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী,     তথ্য� ডেপ্র�নীনীর পদ্ধাতত ও সমুয়সমু�

১১.     তনীথ্য�র মু3লা� এব�* মু3লা� পতরতিনী�ধ্যা

১২.   আতপলা ডে-�নীয়র ও তনীষ্পতত

১২.১.  আতপলা কত5 পসেক্ষ

১২.২. আতপলা ডে-�নীয়র

১২.৩.  আতপলা তনীষ্পতত

১৩.    তথ্য� ডেপ্র�নীনী অবনীহালা�য় তি-�তসত্মর তবধ্যা�নী

১৪.   তথ্য��সেত পতসেতিরনীনীসের স�নীসে-?�

১৫.   জনীগুরুত্বপ3ণ ডে-তবষনীয় �প্রস তবজ্ঞতপ্ত

১৬.  নীততমু�লা�র স�*তিনী�ধ্যানী

১৭.  নীততমু�লা�র ব��খ��

 পতরতিতষ্ট :

পতরতিতষ্ট-  ১ :    ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সেনীসের ত�তলাক�

পতরতিতষ্ট-  ২ :   তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সেনীসের ত�তলাক�

পতরতিতষ্ট-  ৩ :  আতপলা কত5 সেপ�ক্ষ  র ত�তলাক�

পতরতিতষ্ট-  ৪ :       স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক� ও প্রক�তিনীর মু�ধ্যা�মু

পতরতিতষ্ট-  ৫ :      তি-�তসেহা�র ডেতততনীত ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক�

পতরতিতষ্ট-  ৬ :   ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,   এমুনী তনীথ্য�র ত�তলাক�
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পতরতিতষ্ট-  ৭ :   তথ্য� প্র�তপ্তর আনীসেবনী  রমু (  ‘ ’রমু ক )

পতরতিতষ্ট-  ৮ :     তথ্য� সরবর�নীহা অপ�সেরত�র �নী�তিতি� (  ‘ ’রমু খ )

পতরতিতষ্ট-  ৯ :  আতপলা আনীসেবনী  রমু (  ’রমুডে-‘ )

পতরতিতষ্ট-  ১০ :    তথ্য� প্র�তপ্তর অনী�নীর�ধ্যা
ত

   এব�* তনীথ্য�র মু3লা� তনীধ্যা�রসেণ
ত

(  ‘ ’রমু ঘ )

পতরতিতষ্ট-  ১১ :    তথ্য� কততিমুনীনী অসেতনীসে-?� ডে-�নীয়নীরর
তনীধ্যা�তরসেত

 রমু (  ‘ ’রমু ক )

   নীততমু�লা� প্রণয়নী �সেতিক>লা :  তববরণসহা নীমু�নী�

             একতি� তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�য় �সসব তবষয়বস্ত্ত অমুত্মভূ� সেক্ত হানীত প�নীর ত� তনীতিনী উসেনীখ কর� হানীলা�। তিপ��প�তিত
     প্রতততি� তবষয়বস্ত্তর বণসেনী� এব�* �ক�নীনী� �ক�নীনী� �ক্ষ         ডে� ডেউ�হারণ তহানীসনীব একতি� মুন্ত্রণ�লানীয়র স�*তিতষ্ট তবষয়ক তথ্য� নীমু�নী�
   ।তহানীসনীব ত� নীলা ধ্যার� হানীলা�

 ভূ3 তমুক� :       নীততমু�লা�র ^রুনীতই একতি� মু�নী�নীসই ভূ3 তমুক� -?�কনীলা ডে-�নীলা� হায়।      ভূ3 তমুক�য় সনীব�সেd তথ্য� প্রক�তিনীর ডেঅক�র ও
        ।    আইনীনীর তবধ্যা�নীনীর প্রতত ডে-তিদ্ধা�লাত�র প্রতিক� -?�কনীলা ত� অতধ্যাক গ্রহাণনী-?�গ্য� হানীব নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র প্রনীতযাক

কত5 সেপক্ষ            ।এ তবষয়গুনীলা� যা�ক্ত কনীর তনীনীজর মুনীত� একতি� ভূ3 তমুক� নীততমু�লা�র ^রুনীতই যা�ক্ত করনীব

১.      তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র প�ভূ3 তমু এব�* প্রনীয়�জনীয়ত�

১.১.  কত5 পনীক্ষসের (মুন্ত্রণ�লায়/তসেসেব�/ক�-?�লায়/ডে-প্তর/স�*স্থা�)  ডে- প�ভূ3 তমু

 কত5 পক্ষতিসে� (মুন্ত্রণ�লায়/তসেসেব�/ক�-?�লায়/ডে-প্তর/স�*স্থা�)   ডে- �ক�নী �প্রক্ষ�পনী� ডে-তি_ত,  এর গুরুত্ব,  তবতিনীষ অসেব�নী, কU ততত্ব, 

 ক�ক্রা5নীমুসের ধ্যারনী,          ডে-�তয়ত্ব ও ক�-?�বতলাসের স�*তক্ষপ্ত বণসেনী� এখ�নীনী ত� নীলা ধ্যারনীত হানীব।

          ডেউ�হারণ তহানীসনীব কU তষ মুন্ত্রণ�লানীয়র প�ভূ3 তমু তনীতিনীর বসেনী ত� নীলা ধ্যার� হানীলা� :

 নীমু�নী� :

১    কU তষ মুন্ত্রণ�লানীয়র প�ভূ3 তমু :     ততিব�লা জনীসেনী�ষ্ঠার এই ব��*লা�সেনীতিনী খ�যাতনীর�পত�, কমুস�*স্থা�নী,   ডে- ডে-�ততিরযা তবনীতিমু�নী ও

     অনী5নীততসেক প্রবUতদ্ধা অসেজনীনী কU তষর গুরুত্ব অপতরসমু।       জনীস�*খ�� বUতদ্ধার ক�রনীণ বসতব�তড়ার স�*খ�� বUতদ্ধা,

          তিতল্প�য়নী ও তবসেতন্ন উন্নয়নীমু3লাক ক�ক্রা5সেমু ব�সত্মব�য়নীনীর ক�রনীণ কU তষজতমু ক্রাতিমু হ্রা�স প�সেনী।    �সই সসেনী রনীয়নীছ জলাব�য়�

  ।         পতরবতনীজতনীসেত তবরূপ প্রতততক্রায়� এ ধ্যারনীনীর তি-যা�নীলাঞ্জ �মু�ক�তবলা� কনীর কU তষ উ ডেপ�তিনীলাত� বUতদ্ধানীত কU তষ

    মুন্ত্রণ�লায় এব�* এর আওত�ধ্যানী সকলা ডে-প্তর/     স�*স্থা� তনীরলাসেস�নীব ক�জ কনীর -?�সেনী।

       কU তষ মুন্ত্রণ�লানীয়র তনীতবড়া ডেত�বধ্যা�নীনী জ�তয় কU তষ ডে-নীবষণ� তসসেনীনীমুর আওত�ভূ� ক্ত ডে-নীবষণ�-প্রততষ্ঠা�নীগুনীলা�

   তবসেতন্ন সনীলার উd লাতিনীলা,  �সের�-�প�ক�মু�কড়া-   প্রততনীর�ধ্যা এব�* লাবণ�ক্তত�,  খর�,    ত�প ও জলামুগ্নত�-সতহাষ্ণু�

    তবসেতন্ন জ�ত উদ্ভা�বনী কনীর -?�সেনী।         তিপ��প�তিত কU তষ সম্প্রস�রণ অতসেধ্যাপ্তনীরর মু�ধ্যা�নীমু উদ্ভা�তবত প্রযা�তক্ত ও

     ।     �সেতিক>লাসমু3হা কU ষক প-?�নীসেয় ছতড়ানীয় ডে�য়� হাসেনী ব��*লা�সেতিনী কU তষ উন্নয়নী করনীপ�নীতিরনী (তবএসেততস) তবসেতন্ন তি-নীস�র

         উd লাতিনীলা ও হা�ইতিসেত জ�নীতর মু�নীসম্পন্ন বজ সরবর�হা কনীর -?�সেনী।    ব��*লা�সেতিনী কU তষ উন্নয়নী করনীপ�নীতিরনী

ও     বনীরন্দ্র বহুমু�খ উন্নয়নী কত5 পসেক্ষ ভূ3 -          উপতরস্থা প�তনীর ব�বহা�র বUতদ্ধা কনীর আনীর� কU তষজতমু �সতিনীর আওত�য় তনীনীয়
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আসনীছ।              । তবসেতন্ন স�নীরর মু3লা� কনীয়ক ডে- -� হ্রা�স কনীর স�ষমু স�র ব�বহা�নীর কU ষকসেনীর উ স�তহাত কর� হাসেনী ডেএ�নীব
     কU তষ মুন্ত্রণ�লায় ও এর আওত�ধ্যানী সকলা ডে-প্তর/        স�*স্থা� স�মুতগ্রক কU তষর উ ডেপ�তিনীলাত� বUতদ্ধানীত অসেব�নী �রনীখ

তি-নীলানীছ।

     কU তষ মুন্ত্রণ�লায় ডে-ণপ্রজ�তন্ত্র ব��*লা�সেতিনী সরক�নীরর একতি� গুরুত্বপ3ণ ডে-মুন্ত্রণ�লায়।     এতি� ব��*লা�সেতিনী সতিতব�লানীয়র ৪ তিনীর

     ।      ডে-বনীনীর তিপমু ও ষষ্ঠা তলা�য় অবতস্থাত এ মুন্ত্রণ�লায় স�ততি� উই�*নীয়র সমুন্বনীয়  ডে-তি_ত,    -?� নীতত তনীধ্যা�রণ,ডে-

 পতরকল্পনী� প্রণয়নী,        ডেত�রতক ও তিপ্র�সতনীক ব�বস্থা�পনী�র  ডে-�তয়ত্বসমু3হা সসেম্প�নী কনীর -?�নীক।   সরক�নীরর কU তষ-

       সম্পতসেকত তবসেতন্ন নীতত ও পতরকল্পনী� ব�সত্মব�য়নীনীর জনী� অতসেধ্যাপ্তর/ডে-প্তর/  স�*স্থা� রনীয়নীছ।   একজনী মুন্ত্রর

  �নীত5 নীত্ব একজনী সতিতব,    দূ�জনী অতততরক্ত সতিতব,   স�তজনী যা�গ্ম-সতিতব,   একজনী যা�গ্ম-   প্রধ্যা�নী এব�* কনীয়কজনী

উপসতিতব,  উপপ্রধ্যা�নী,    তসতনীয়র সহাক�র সতিতব,    তসতনীয়র সহাক�র প্রধ্যা�নী,   সহাক�র সতিতব,   সহাক�র প্রধ্যা�নী,  কU তষ

অনী5তততসেব,    ডে- ডে-নীবষণ� কমুকসেসেত�কমুরসেত আনীছনী (  ডেস3 :   কU তষ মুন্ত্রণ�লানীয়র ডেঅ�নীনী�গ্র�মু)।ডে-

মুন্ত্রণ�লানীয়র ডে-�তয়ত্ব�বতলা

         খ�নীযা স্বয়�*সম্প3ণসেত� অসেজনীনীর ও ��কসই কU তষ উন্নয়নীনীর জনী� কU তষনীতত প্রণয়নী,  পতরকল্পনী� গ্রহাণ, আইনী
  ও তবতধ্যামু�লা� প্রণয়নী।

               কU তষ উ ডেপ�নী বUতদ্ধা ও কU তষ তবপণনী তনীতিতত কর�র লানীক্ষযা আমুত্মসেজ�ততক স�*স্থা�র সমুন্বয় স�ধ্যানীনীর জনী�
    নীত� নী কU তষ উন্নয়নীনী সহা�য়ত� ডেপ্র�নী।

কU তষনীতত, পতরকল্পনী�,     প্রনীজক্ট ও নীততমু�লা�র ব�সত্মব�য়নী ডেত�রতক।

           কU তষ উপকরণ ও ডে-ত� তসেক তবতরণ এব�* স্থা�নীয় ও আমুত্মসেজ�ততক ব�জ�নীর কU তষপণ� তবপণনীনীর

ডেত�রতক।            কU তষ মুন্ত্রণ�লানীয়র ডে-প্তর স�*স্থা�র উন্নয়নী কমুস3তিসেত ও প্রকল্প পতরকল্পনী� ও ব�সত্মব�য়নীনী তিপ্র�সতনীক

               ও নীতসেতত সহা�য়ত� ডেপ্র�নী এব�* অ-?�য়সেনী ও ক�তসেরতর সহা�য়ত�র জনী� উন্নয়নী সহানীসে-?� ও ডে-�ত� স�*স্থা�র সসেনী

 ।সমুন্বয় স�ধ্যানী

১.      ২ তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর �সে-?>তক্তকত�/উসেসেনী

কত5 সেপক্ষ        নীতততি� �কনী প্রণয়নী কনীরনীছ ত�র �সে-?>তক্তকত� -?�ক� আসেবক।       স�*স্থা� �কনী মুনীনী করনীছ �র্ এই ধ্যারনীনীর
  নীতত প্রণয়নী প্রনীয়�জনী,    �সতি� উসেনীখ করনীত হানীব।         তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর উসেসেনী প3রনীণ এই নীততমু�লা� ডেক�নীব অসেব�নী
     ।র�খনীব এখ�নীনী ত� ত� নীলা ধ্যারনীত হানীব       উসেনীতখত �সে-?>তক্তকত� তনীমুণরূপ হানীত প�নীর :

 নীমু�নী� :

১.      ২ তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর �সে-?>তক্তকত�/উসেসেনী

           ডে-ণপ্রজ�তন্ত্র ব��*লা�সেতিনী সরক�র জসেনীনীণর জ�নী�র অতধ্যাক�র প্রততষ্ঠা�র মু�ধ্যা�নীমু সরক�তর ও �বসরক�তর স�*সেসে-নীনীর

   ডেস্বত� ও জব�বসেততহাত� বUতদ্ধা,      দূ�নীতত হ্রা�স ও তিস��সনী প্রততষ্ঠা�;   জসেনীনীণর তিতমুত্ম�,    তবনীবক ও ব�কস্ব�ধ্যানীত�র

       স��*তবধ্যা�তনীক অতধ্যাক�র প্রততষ্ঠা� সনীব�পতসের জসেনীনীণর ক্ষমুত�য়নীনীর লানীক্ষযা তথ্য�-   অতধ্যাক�র তনীতিতত করনীত ডে-ত

   ‘   ২৯ তিমু� ডে-২০০৯ ত�তরনীখ তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী, ’  ২০০৯ প�স কনীর�ছ। আইনীনীর

    ‘   ক�ক5 সের ব�সত্মব�য়নীনীর জনী� ইততমুনীধ্যা� তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�I)  তবতধ্যামু�লা�,  ’   ২০০৯ এব�* তথ্য�
     অতধ্যাক�র স�*ক্রা�মুত্ম ততনীতি� প্রতবধ্যা�নীমু�লা�ও প্রণত হানীয়নীছ।

      তথ্য� অতধ্যাক�র ডে-ণত�তন্ত্রক ব�বস্থা�নীক আনীর� স�স�*হাত কর�র অনী�তমু তি-ত।ডে-.....(  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)  এর তথ্য� 
জসেনীনীণর
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  ক�নীছ উন্ম�ক্ত হানীলা ...(  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)       ক�ক্রা5সেমু সম্পনীক  ডে-জসেনীনীণর সনীন্দহা ও অততিব�স দূ3র হানীব।  এনীত
         ।প্রততষ্ঠা�নীনীর ডেস্বত� এব�* জসেনীনীণর ক�নীছ সকলা ক�নীজর জব�বসেততহা প্রতততষ্ঠাত হানীব

          জসেনীনীণর জনী� অব�ধ্যা তথ্য�প্রব�হা তনীতিতত কর�র �র্ নীতত সরক�র গ্রহাণ কনীরনীছ,    ত�র সসেনী স�*সে-ততপ3সেণ�নীব
 সরক�নীরর গুরুত্বপ3সেসেণমুন্ত্রণ�লায়/তসেসেব�/ক�-?�লায়/ডে-প্তর/স�*সেস্থা� তহানীসনীব.....(  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)

   অব�ধ্যা তথ্য�প্রব�নীহার তিতিসে-�তনীতিতত করনীত বদ্ধাপতরকর।

মুন্ত্রণ�লায়/তসেসেব�/ক�-?�লায়/ডে-প্তর/         স�*সেস্থা� এব�* অধ্যানীস্থা অনী��নী� ইউতনীনী� অব�ধ্যা তথ্য�প্রব�নীহার  তিতি-�সের �ক্ষসেনী �নী5
    �ক�নীনী� তিততিধ্যা�নীন্দ্বর সUতষ্ট নী� হায়,   ‘   ’     �সজনী� একতি� তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী আসেবক বনীলা মুনীনী করনীছ

...(কত5 সেপ�ক্ষ  র নী�মু)।     স�তর��* তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯,    তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম)
    তবতধ্যামু�লা� ২০০৯ ও এত &        ‘স�*তিতষ্ট প্রতবধ্যা�নীমু�লা�সমু3নীহার আনীলা�নীক ও স�যা�জযাত� স�নীপনীক্ষ এই তথ্য�

 ’   অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী কর� হানীলা�।

১.   ৩ নীততমু�লা�র তিতনীর�নী�মু

 প্রতততি� আইনী, তবতধ্যামু�লা�, প্রতবধ্যা�নীমু�লা�,      নীততমু�লা� প্রভূU ততর একতি� তিতনীর�নী�মু প্রনীয়�জনী হায়।  স�তর��*
      ।এই নীততমু�লা�রও একতি� তিতনীর�নী�মু ডেপ্র�নী করনীত হানীব

 নীমু�নী� :

১.   ৩ নীততমু�লা�র তিতনীর�নী�মু

  ‘‘   এই নীততমু�লা� তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�, ’’   ২০১৫ নী�নীমু অসেততহাত হানীব।

২.  নীততমু�লা�র ডেততত

     �নী5ক�নীনী� নীততর �সে-?>তক্তক ডেততত -?�ক� আসেবক।        । নী� হানীলা �সই নীততমু�লা�র অনী�সরণ ও তিতিসে-�সবধ্যাত� প�য় নী� �মু5নী,
  এতি� র্5-�র্5 কত5 সেপক্ষ      কত5 সেক প্রণত ও অনী�নীমু�সেতত তক নী�,         ক�র জনী� প্রনী-?�জযা ত� উসেনীখ আনীছ তক নী� ইতযা�সেত। সবধ্যাত�

         ।নী� -?�কনীলা এতি� গ্রহাণনী-?�গ্য�ত� প�নীব নী� এব�* অনী�সরণয় হানীব নী�

২.১.   প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ :   নীততমু�লা�তি� �র্ কত5 সেপক্ষ      প্রণয়নী কনীরনীছ প্রণয়নীক�র তহানীসনীব �সই কত5 সেপ�ক্ষ   র নী�মু
  উসেনীখ করনীত হানীব।

২   অনী�নীসেমু�নীক�র কত5 পসেক্ষ :        �নী5হাত� নীততমু�লা�র সবধ্যাত� তনীতিতত করনীত এতি� র্5-�র্5 কত5 সেপক্ষ  কত5 সেক অনী�নীমু�সেতত

            হানীত হানীব �সনীহাত� এর ডে-তবষ� গ্রহাণনী-?�গ্য�ত� তনীতিতত করনীত অনী�নীসেমু�নীক�র কত5 পনীক্ষসের নী�মু নীততমু�লা�য় উসেনীখ

 করনীত হানীব। এ�ক্ষ              ডে� আমুর� ডেত5 ধ্যানীর তনীই �র্ নীততমু�লা�তি� কU তষ মুন্ত্রণ�লায় তনীজ এব�* ত�র অধ্যানীস্থা ইউতনী�সমু3নীহার

       জনী� প্রণয়নী কনীরনীছ ত�হানীলা ত�র র্5-�র্5 অনী�নীসেমু�নীক�র কত5 সেপক্ষ  ‘হানীবনী সতিতব,   ’কU তষ মুন্ত্রণ�লায় ।    এখনী ডেত5 কU তষ

   মুন্ত্রণ�লানীয়র আওত�ধ্যানী অনী� �ক�নীনী� ডে-প্তর/    স�*স্থা� নীততমু�লা� প্রণয়নী কনীর,     ত�হানীলা তবষয়তি� দূ�ই রকসেমু�নীব ডে-�ব� �নী5ত

প�নীর। �মু5নী,         ডেত5 কU তষ সম্প্রস�রণ অতসেধ্যাপ্তর ব� কU তষ উন্নয়নী করনীপ�নীতিরনী (      কU তষ মুন্ত্রণ�লানীয়র আওত�ধ্যানী এ রকমু ১৭তি�

ডে-প্তর/  স�*স্থা� রনীয়নীছ)         ত�র এব�* অধ্যানীস্থা ইউতনী�সমু3নীহার জনী� নীততমু�লা� প্রণয়নী কনীর,    ‘ত�হানীলা এতি� সতিতব,  কU তষ

’  মুন্ত্রণ�লায় অব5� স�*তিতষ্ট ডে-প্তর/  স�*স্থা�র প্রধ্যা�নী
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  অনী�নীসেমু�নী করনীত প�রনীব।  তনীব স�*তিতষ্ট ডে-প্তর/         স�*স্থা�র প্রধ্যা�নী অনী�নীসেমু�নী করনীলা �সতি�নীক নীততমু�লা� নী� বনীলা
‘   তনীসেনীতিতক� ডে -বলানীতহানীব’ ।           ডেএ�নীব অনী�নীমু�সেতত হানীলা নীতততি� সব�র ক�নীছ গ্রহাণনী-?�গ্য� ও সবধ্যা ডে-তলালা তহানীসনীব

 ।তবনীবতিতত হানীব

২.৩.  অনী�নীসেমু�নীনীর ত�তরখ :     �র্ ত�তরনীখ নীতততি� র্5-�র্5 কত5 সেপক্ষ        কত5 সেক অনী�নীমু�সেতত হানীব �স ত�তরখ উসেনীখ করনীত
হানীব।

২.৪.    নীতত ব�সত্মব�য়নীনীর ত�তরখ :            নীতত অনী�নীসেমু�নীনীর সসেনী সসেনী ব�সত্মব�য়নী কর� অনীনীক সমুয় সম্ভব নী�ও হানীত প�নীর। 
  তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,        ২০০৯ প�স হাওয়�র সসেনী সসেনীই ত� ব�সত্মব�তয়ত হায়তনী।       এ �ক্ষসেনী স�*স্থা� ত�র সক্ষমুত� তবনীতিবনী�

     ।         । কনীর ব�সত্মব�য়নীনীর ত�তরখ তনীধ্যা�রসেণ করনীত প�নীর তনীব ত� �ক�নীনী� অবস্থা�নীতই ৩০ ডেতনীনীর �বতিত হানীব নী�

         ব�সত্মব�য়নীনীর জনী� সমুয় �নীয়�র তবনীতিবনী�র ক�রণ নীতত প্রণয়নীনীর পর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়�/   মুনীনী�নীয়নী ও

আইনী/     নীতত সম্পনীক ডে- সমু�ক ধ্যা�রণ� ডেলা�,   নী5-?�পযা�সেক্ত�নীব তথ্য� স�*রক্ষণ,        তথ্য� ডেপ্র�নীনীর জনী� তবসেতন্ন উনীসেযা� ব� ব�বস্থা�

      তি-�লা� কর� ইতযা�সেত ক�রনীণ নীতত ব�সত্মব�য়নীনী প্র�ক-   প্রস্ত্তততর প্রনীয়�জনী আনীছ।  তনীব কত5 সেপক্ষ    ডেত5 ত�র সক্ষমুত�

 সম্পনীক ডে-তনীতিতত -?�নীক,             ত�হানীলা ১৫ ডেতনীনীর মুনীধ্যা� নীতত ব�সত্মব�য়নীনী উনীসেযা� হানীব এব�* ত�তরখ তনীধ্যা-?��রসেণ কনীর ত�

  নীততনীত উসেনীখ করনীব।           ।�সে-?>তক্তক সমুয় র�খনীত ডেতনীয় ত�র ব�সত্মব�য়নীনী অর্5-� ক�লানীক্ষপণ কর� -?�নীব নী�

২.৫.   নীততমু�লা�র প্রনী-?�জযাত� :         �ক�নীনী� নীততমু�লা� প্রণত হানীলা �সই নীততমু�লা�তি� �ক�নী �ক�নী তসেসেব�/ক�-?�লায়/ডে-
প্তর/   স�*সেস্থা� অনী�সরণ করনীব,  অ-?� ডে--          নীততমু�লা�তি� ক�সেনীর জনী� প্রনী-?�জযা হানীব ত�র উসেনীখ -?�কনীলা স�তবধ্যা� হানীব।

         এনীত স�*তিতষ্ট ইউতনী� �মু5নী ব�ঝনীব �র্ নীততমু�লা�তি� ত�নীক �মুনীনী তি-লানীত হানীব,    �তমুতনী তবতিনীষ পতরতস্থাততনীত
            �ক�নীনী� ইউতনী� অস্বক�র করনীত প�রনীব নী� �র্ এই নীততমু�লা� ত�র জনী� প্রনী-?�জযা নীয়।

        �ক�নীনী� কত5 পসেক্ষ ডেত5 ত�র প্রণত নীততমু�লা� ত�র প্রধ্যা�নী ক�-?�লায়,        ডে- অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনী� এব�* আওত�ধ্যানী সকলা
ডে-প্তর/স�*স্থা�

ও         ত�সেনীর অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনীনী�র জনী� প্রনী-?�জযা তবনীতিবনী�য় প্রণয়নী কনীর,      ত�হানীলা নীততমু�লা�য় ত� উসেনীখ করনীব।
    আব�র ডেত5 কত5 পনীক্ষসের আওত�ধ্যানী সকলা ডে-প্তর/       স�*স্থা�সমু3হা ত�সেনীর তনীজ তনীজ নীততমু�লা� প্রণয়নী কনীর,   ত�হানীলা ত�

             �কবলা প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয় ও ত�র অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনীনী�র জনী� প্রনী-?�জযা বনীলা উসেনীখ করনীত হানীব।  �ক�নীনী�

কত5 সেপ�ক্ষ       র তিততয় �ক�নীনী� ইউতনী� নী�ও -?�কনীত প�নীর,      �সনীক্ষসেনী নীততমু�লা�তি� ^ধ্যা� প্রণয়নীক�র কত5 পনীক্ষসের একসেমু�

   ক�-?�লানীয়সের জনী� প্রনী-?�জযা হানীব।    তনীব ডেত5  ডে-তবষ�নীত এই কত5 সেপ�ক্ষ     র ইউতনী� সUতষ্টর সম্ভ�বনী� -?�নীক,  ত�হানীলা

       ত�নীক অমুত্মভূ� সেক্ত কর�র স�নীসে-?� �রনীখ প্রনী-?�জযাত� তনীণসেয়কর� উতিতত।

ডেউ�হারণস্বরূপ,          কU তষ মুন্ত্রণ�লায় ত�র প্রণত নীততমু�লা� তনীজ এব�* অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনী�সমু3হা,   আওত�ধ্যানী সকলা
ডে-প্তর/স�*স্থা�

ও          ত�সেনীর অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনীনী�র জনী� প্রনী-?�জযা বনীলা �ঘ�ষণ� করনীত প�নীর।      তকন্তু �নী5হাত� কU তষ মুন্ত্রণ�লায় ও ত�র
 আওত�ধ্যানী সকলা ডে-প্তর/        স�*স্থা�সমু3নীহার তনীথ্য�র ধ্যারনীনীর ডেতন্নত� তবনীতিবনী�য় তনীনীয় মুন্ত্রণ�লায় ও ডে-প্তর/  স�*স্থা�সমু3হা আসেলা��

             আসেলা�� নীততমু�লা� প্রণয়নী কনীরনীছ এব�* প্রনীতযানীক ত�সেনীর নীততমু�লা� প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয় ও অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনীনী�র
               জনী� প্রনী-?�জযা বনীলা উসেনীখ কনীরনীছ �সনীহাত� মুন্ত্রণ�লায় প্রণত নীততমু�লা�তি� ^ধ্যা� কU তষ মুন্ত্রণ�লায় ও এর অধ্যানীস্থা সকলা

   ইউতনীনী�র জনী� প্রনী-?�জযা হানীব।

 নীমু�নী� :

২।  নীততমু�লা�র ডেততত

২.১.   প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ :  কU তষ মুন্ত্রণ�লায়,    ডে-ণপ্রজ�তন্ত্র ব��*লা�সেতিনী সরক�র

২   অনী�নীসেমু�নীক�র কত5 পসেক্ষ : সতিতব,  কU তষ মুন্ত্রণ�লায়,    ডে-ণপ্রজ�তন্ত্র ব��*লা�সেতিনী
 সরক�র ২.৩.   অনী�নীসেমু�নীনীর ত�তরখ :   ৮ জ�নী�য়�তর ২০১৫

২.৪.   ব�সত্মব�য়নীনীর ত�তরখ :          এই নীততমু�লা� ডেআ�মু ২৫ জ�নী�য়�তর ২০১৫ �নী5ক ব�সত্মব�য়নী কর� হানীব।



২.৫.   নীততমু�লা�র প্রনী-?�জযাত� :           নীততমু�লা�তি� কU তষ মুন্ত্রণ�লায় ও এর অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনীনী�র জনী� প্রনী-?�জযা হানীব।
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৩    নীততনীত ব�বহৃত তি-ডেনীর স�*জ্ঞ� :       এই অ-�*তিনী -?�কনীব নীততনীত ব�বহৃত তবতিনীষ তিসে-সমু3নীহার স�*জ্ঞ�। �র্-  সকলা তবষয়
          ব� তি-ডেনীর তবসত্ম�তরত ব��খ�� ব� স�স্পষ্ট কর� প্রনীয়�জনী �সতি� এই অ-�*তিনী -?�কনীব।     ‘ ’ডেউ�হারণস্বরূপ বলা� -?�য় �র্ তথ্য�

          ।      বলানীত স�*স্থা� ক �ব�ঝ�নীব ত� তিততিতত কনীর প্রতিক� কর�র ব�বস্থা� করনীব এ �ক্ষসেনী তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনী �র্-  সকলা তবষনীয়র
               স�*জ্ঞ� ডেপ্র�নী কর� হানীয়নীছ ত�র সবগুনীলা�র প্রনীয়�জনী নী� -?�কনীতও প�নীর আব�র নীত� নী তিসে- যা�ক্ত কর�র প্রনীয়�জনীও পড়ানীত

প�নীর।       কত5 পনীক্ষসের ধ্যারনী ও প্রনীয়�জনী অনী�স�নীর এই �-?�জনী-   তবনীয়�জনী প্রনীয়�জনী হানীব।

       স�*জ্ঞ�র �ক্ষসেনী স�*স্থা�র �প্রক্ষ�প�নীক তবনীতিবনী� কনীর তলাখনীত হানীব,   হুবহু আইনীনীর ডে-�ষ� নীয়।    তনীব আইনীনীর সসেনী
  ।স��*ঘতষসেক হাওয়� তি-লানীব নী�

৩.   ১ তথ্য� :   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র�-২(তি-)-        �ত ডেপ্রত তনীথ্য�র স�*জ্ঞ��� ক� নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 পনীক্ষসের নী�মু
   উসেনীখপ3বসেক ত� নীলা ধ্যারনীত হানীব।  তনীব ধ্যা�র�-২(তি-)-          �ত তথ্য� তহানীসনীব বতণসেত �ক�নীনী� তবষয় অতধ্যাকতর স্পষ্ট কর�র

       জনী� ডেউ�হারণ তহাস�নীব স�*জ্ঞ�য় অIভূ� সেক্ত কর� �নী5ত প�নীর।

 নীমু�নী� :

৩ স�*
 জ্ঞ� ৩.১

তথ্য�

‘‘ ’’  তথ্য� অনীর্ ডে-...(  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)  ও এর অধ্যানীস্থা ক�-?�লায়সমু3নীহাসের ডেসে-নী,    ডেক��নীমু� ও ডে-�প্ততরক কমুক�সেন্ড

   স�*ক্রা�মুত্ম �র্ �ক�নী স্মা�রক, বই, নীতিক�, মু�নীতিসেত, চু� তক্ত, তথ্য�-উপ�ত,  ডেলা বই, আসেতিনী, তবজ্ঞতপ্ত, ডে-তলালা, নীমু�নী�, ডেপ,

প্রততনীসেবনী,   তহাস�ব তববরণ,   প্রকল্প প্রসত্ম�ব,  আনীলা�কতিসেত,  অসেতও,  ডেতসেতও,   অতিতত তিসেত,   ত ল্ম,  ইনীলাক্ট্র্র?তনীক

    প্রতক্রায়�য় প্রস্ত্ততকU ত �র্ �ক�নী ইনীস্ট্রু� নীমুন্ট,      -?�তন্ত্রসেক�নীব ডেপ�নী-?�গ্য� ডে-তলালা�সেত এব�* ডেসে�>ততক ডেসে-নী ও সবতিতষ্টযা-

            তনীতবতিনীনীসেষ অনী� �র্ �ক�নী তথ্য�বহা বস্ত্ত ব� এসেনীর প্রতততলাতপও এর অমুত্মভূ� সেক্ত হানীব :

 তনীব তি-ত ডে--?�নীক �র্,          ডে-�প্ততরক �নী��তিত� ব� �নী��তিতনী�র প্রতততলাতপ এর অমুত্মভূ� সেক্ত হানীব নী�।

 ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�,    ‘‘   ’’ডে- তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�ও তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনী� -     এর স�*জ্ঞ� তনীনীমুণ�সেক্ত�নীব যা�ক্ত
হানীব।

 নীমু�নী� :

৩.  ২ ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�

‘‘  ’  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত� ডে-অর্ ডে-তঅআ’ ,        ২০০৯ এর ধ্যা�র� ১০ এর অধ্যানী তনীযা�ক্ত কমুকসেত�;ডে-

৩.   ৩ তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�

       ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের অনী�পতস্থাততনীত স�*তিতষ্ট ডে-�তয়ত্ব প�লানীনীর জনী� তনীযা�ক্ত কমুকসেত�;ডে-

৩.  ‘‘   ’’৪ তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনী�          অর্ ডে-কU তষ সম্প্রস�রণ অতসেধ্যাপ্তনীরর প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয় এব�* এর অধ্যানীস্থা
  �ক�নীনী� তসেসেব�য় ক�-?�লায়,   ডে- তিআতলাক ক�-?�লায়,      ডে- �জলা� ক�-?�লাসেয় ও উপনীজলা� ক�-?�লায়সমু3হা।ডে-
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৩.  ‘‘  ’৫ আপলা কত5 পক্ষডে-’ :   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র�-২(ক)-      �ত আতপলা কত5 পনীক্ষসের স�*জ্ঞ� নীততমু�লা�
 প্রণয়নীক�র কত5 সেপ�ক্ষ      র সসেনী স�মুঞ্জস�প3সেণ�নীসেব ত� নীলা ধ্যারনীত হানীব।

 নীমু�নী� :

৩.  ‘‘  ’৫ আপলা কত5 পক্ষডে-’  অর্-ডে-
(A)            �ক�নী তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র �ক্ষসেনী উক্ত ইউতনীনী�র অব�বতহাত ঊর্ধ্5সে-তনী ক�-?�লানীয়সের তিপ্র�সতনীক

প্রধ্যা�নী;

অব5�

(আ)           কU তষ মুন্ত্রণ�লানীয়র �ক্ষসেনী �ক�নীনী� তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র ঊর্ধ্5সে-তনী ক�-?�লাসেয় নী� -?�কনীলা,    উক্ত তথ্য� ডেপ্র�নী
  ইউতনীনী�র তিপ্র�সতনীক প্রধ্যা�নী।

     অনী��নী� স�*জ্ঞ� তনীনীমুণ�সেক্ত�নীব ত� নীলা ধ্যারনীত হানীব-

 নীমু�নী� :

৩.৬ ‘‘  ’’ত5 তয় পক্ষ           অর্ ডে-তথ্য� প্র�তপ্তর জনী� অনী�নীর�ধ্যাক�র ব� তথ্য� ডেপ্র�নীক�র কত5 পসেক্ষ ব�তত অনী�নীর�ধ্যাকU ত
     তনীথ্য�র সসেনী জতড়াত অনী� �ক�নী পক্ষ।

৩.  ‘‘  ’’৭ তথ্য� কততিমুনী  অর্ ডে-তঅআ, ২০০৯-   এর ধ্যা�র� ১১-     এর অধ্যানী প্রতততষ্ঠাত তথ্য� কততিমুনী।

৩.  ‘‘৮ তঅআ, ’’২০০৯   ‘‘বলানীত   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী, ’’ ২০০৯ ব�ঝ�নীব।

৩.  ‘‘৯ তঅতব, ’’২০০৯   ‘‘বলানীত   তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম) তবতধ্যামু�লা�, ’’ ২০০৯ ব�ঝ�নীব।

৩.  ‘‘ ’১০ কমুকসেত�ডে-’    অনীর্ ডে-কতিমু�রসেও অমুত্মভূ� সেক্ত হানীব।

৩.  ‘‘  ’’১১ তথ্য� অতধ্যাক�র        অর্ ডে-�ক�নীনী� কত5 পনীক্ষসের তনীক� হাইনীত তথ্য� প্র�তপ্তর অতধ্যাক�র।

৩.  ‘‘১২ আনীসেবনী ’’রমু  অসে-?তঅতব, ২০০৯-     এর ত তসনীলা তনীধ্যা�তরসেত আনীসেবনীনীর রনীমু�-  ‘ ’রমু ক
ব�ঝ�নীব।

৩.  ‘‘১৩ আপলা ’’রমু  অসে-?তঅতব, ২০০৯-      এর ত তসনীলা তনীধ্যা�তরসেত আতপলা আনীসেবনীনীর রনীমু�-  ’রমুডে-‘
ব�ঝ�নীব।

৩.  ’’১২ পতরতিতষ্ট      অর্ ডে-এই নীততমু�লা�র সসেনী স�*যা�ক্ত পতরতিতষ্ট।

৪.          তনীথ্য�র ধ্যারনী এব�* ধ্যারনী অনী�স�নীর তথ্য� প্রতিক� ও ডেপ্র�নী পদ্ধাতত

             ডেনী�তরনীকর তথ্য� প্রনীতিব�তধ্যাক�র তনীতিতত করনীত হানীলা কত5 পনীক্ষসের সকলা তথ্য�নীক তনীসেতসেষ্টধ্যারনী অনী�স�নীর ডেসে-� কনীর প্রতিক� ও

    ডেপ্র�নী পদ্ধাতত স�তনীসেতসেষ্ট করনীত হানীব।          তসেবত বছরগুনীলা�নীত তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ব�সত্মব�য়নীনীর অসেতজ্ঞত� �নী5ক বলা� -?�য়,

         আইনীনীর ব�সত্মব�য়নীনীক এসেতনীয় �নীয়�র জনী� এতি� অনী�তমু প্রধ্যা�নী তবনীতিবযা তবষয়। কত5 সেপক্ষ    �ক�নী ধ্যারনীনীর তথ্য� স্বপ্রনীণ�সেতত

  হানীয় প্রতিক� করনীব,      �ক�নী ধ্যারনীনীর তথ্য� আনীসেবনীনীর পতরনীপ্রতক্ষ   �ত প্রতিক� করনীব,       �ক�নী ধ্যারনীনীর তথ্য� প্রতিক� করনীত ব�ধ্যা�

        -?�কনীব নী� এব�* �ক�নী ধ্যারনীনীর তথ্য� আ�*তিতক প্রতিক� করনীব-      এই নীততমু�লা�য় ত� পতরষ্কা�র করনীত হানীব।
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            ত�হানীলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তথ্য� ডেপ্র�নীনী ত�র করণয় তবষনীয় সহানীজই তসদ্ধা�মুত্ম তনীনীত প�রনীব নী� এনীত একই সসেনী 
               ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহানীণ তিততিধ্যা�ন্দ্ব দূ3র হানীব এব�* তথ্য� �পনীত ডেনী�তরকনীক হায়র�তনীর তিতক�র হানীত হানীব নী�।

কত5 সেপক্ষ        ত�র সসেমু�য় তথ্য�নীক ধ্যারনী অনী�স�নীর ৩ ডে-�সেনী ডেসে-� করনীব :

ক  স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য�
 তথ্য� খ.   তি-�তসেহা�র ডেতততনীত

 ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তথ্য�

ডে-.       ডেপ্র�নী ও প্রতিক� ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয় এমুনী তথ্য�

ক    স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তথ্য� :

                �সেস্ব�য় ব� স্বপ্রনীণ�সেতত হানীয় তথ্য� প্রক�তিনীর অর্ ডে-হানীলা� �ক�নীনী� অনী�নীর�ধ্যা নী� কর� সসেনীও তনীজ ডেই�য় তথ্য� প্রতিক� কর�। 
স্বপ্রনীণ�সেতত

               তথ্য� প্রতিক� ডেস্বত� এব�* উন্ম�ক্তত�র মু�ধ্যা�নীমু তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ব�সত্মব�য়নীনী স�*স্থা�র সসেসেত�র প্রতিক� এব�* এতি� উপক�রসেসেনী�

 ব� ডে�কনীহা�ল্ডা�রসেনীর সসেনী       একতি� আস্থা� ও ততিবসত্মত�র সম্পক ডে-সততর কর�র �সেতিক>লা।

            নীততমু�লা�য় স�*তিতষ্ট স�*স্থা� �ক�নী তথ্য�গুনীলা� স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক� করনীব ত�র একতি� ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব।  মু3লা
নীততমু�লা�য়

               কত5 পসেক্ষ স্বপ্রনীণ�সেতত তথ্য� বলানীত ক মুনীনী করনীছ ত� উসেনীখ করনীব এব�* স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক�
সততর

     কনীর নীততমু�লা�র পতরতিতনীষ্ট ত� যা�ক্ত করনীব।         একতি� প্রততষ্ঠা�নীনীর তসেথ্য��ন্ড�নীর �নী5হাত� তনীয়তমুত নীত� নী তথ্য� যা�ক্ত হায়, �সনীহাত�

      ত�তলাক�তি� হা�লাসেনী��সেনীর তবধ্যা�নী নীততমু�লা�য় যা�ক্ত করনীত হানীব।

      ত5 �বতিত তথ্য� স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক� কর� হানীব,          কত5 পনীক্ষসের তথ্য� প্রক�তিনীর সসেসেত� তত �বতিত প্রমু�তণত হানীব এব�*
কত5 পনীক্ষসের

     ক�নীছ তথ্য� তি�নীয় আনীসেবনীনীর স�*খ�� কমুনীব।           তনীব �ক�নীনী� তথ্য� স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রক�তিনীর পরও ডেত5 �কউ ত� আনীসেবনী কনীর

�পনীত তি-�য়,      ত�হানীলা ত�নীক ত� ডেপ্র�নী করনীত হানীব। অ-?� ডে--    এই ধ্যারনীনীর তথ্য� একই সসেনী    স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তথ্য�
আব�র

   তি-�তসেহা�র ডেতততনীত প্রতিক�নী-?�গ্য� তথ্য�।      নীততমু�লা�য় এই তবষয়তি� উসেনীখ করনীত হানীব,  নীত� ব� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তসদ্ধা�মুত্ম
তনীনীত

  সমুস��য় পড়ানীত প�নীরনী।

              এই ধ্যারনীনীর তথ্য� �ক�নী প্রতক্রায়�য় প্রতিক� ব� তিপ্র�র কর� হানীব ত� এখ�নীনী উসেনীখ করনীত হানীব।    এজনী� তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্রতিক�
ও

তিপ্র�র) প্রতবধ্যা�নীমু�লা�, ২০১০-  এর প্রতবতধ্যা-      ৩ এব�* স�*যা�ক্ত তসসেতউলা ২তি�
 অনী�সরণয় হানীব। খ.      তি-�তসেহা�র ডেতততনীত প্রতিক�নী-?�গ্য� তথ্য� :

    �ক�নী তথ্য�গুনীলা� ডেনী�তরনীকর আনীসেবনীনীর পতরনীপ্রতক্ষ    �ত ডেপ্র�নী কর� হানীব,     ত� এখ�নীনী তিততিতত কর� হানীব।   এই ধ্যারনীনীর তথ্য�
          ‘ ’    । �পনীত আনীসেবনীক�রনীক তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৮ অনী�স�নীর তনীধ্যা�তরসেত রমু ক অনী�স�নীর আনীসেবনী করনীত হানীব তনীব

    এ�� মুনীনী র�খনীত হানীব �র্,        স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তথ্য�ও ডেত5 �ক�নীনী� ডেনী�তরক আনীসেবনী কনীর তি-�য়,  ত�হানীলা ত�নীক
     ত� র্5-�র্5 পন্থা�য় ডেপ্র�নী করনীত হানীব।

কত5 সেপক্ষ              এই ধ্যারনীনীর তনীথ্য�র একতি� ত�তলাক� প্রস্ত্তত করনীব এব�* নীততমু�লা�র পতরতিতষ্ট তহানীসনীব ত�তলাক�তি� যা�ক্ত করনীব।
      ।ত�তলাক�তি� হা�লাসেনী��সেনীর তবধ্যা�নীও নীততমু�লা�য় যা�ক্ত করনীত হানীব

ডে-.     ডেপ্র�নী ও প্রতিক� ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,   এমুনী তথ্য� :

              ডের�নীক জসেনীনীণর জনী� প্রকU ত কলা��ণ র�সেনী পতরণত কর�র জনী�ই তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী প্রণয়নী কর� হানীয়নীছ।  আব�র জসেনীনীণর

       ।      বUহাতর কলা��নীণর স্ব�নীসেই5তকছ� তথ্য� প্রতিক� কর� সতিমুনী নীয় আমুত্মসেজ�ততক ও স��*তবধ্যা�তনীক ব�ধ্যা�ব�ধ্যাকত� এব�* জসেনীনীণর

      ।      বUহাতর কলা��নীণর স্ব�নীর্ ডে-তকছ� তথ্য� ডে��পনী -?�ক� ব�ঞ্ছনীয় ত�ই তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৭-    এ ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়



   মুনীমু ডে-২০তি� উপধ্যা�র� যা�ক্ত রনীয়নীছ।       �খ5�নীনী ২০ ধ্যারনীনীর তনীথ্য�র উসেনীখ কনীর এ-      সকলা তথ্য� ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ব�ধ্যাকত�র ব�ইনীর র�খ�

হানীয়নীছ।
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কত5 সেপক্ষ  ত�র নীততমু�লা�য়     তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৭-         এ উসেনীতখত ২০ ধ্যারনীনীর তনীথ্য�র মুনীধ্যা� �গু5নীলা� ত�র প্রততষ্ঠা�নীনীর
     জনী� প্রনী-?�জযা হানীব �সগুনীলা� উসেনীখ করনীব।

   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র�-৯(৯)     এ বলা� হানীয়নীছ �র্,  ‘‘     তথ্য� প্রক�তিনীর জনী� ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,    এরূপ তনীথ্য�র স�নীর্

             সম্পকযা�সেক্ত হাওয়�র ক�রনীণ �ক�নী অনী�নীর�ধ্যা সম্প3ণ ডে-প্রতযা�খ��নী কর� -?�নীব নী� এব�* অনী�নীর�নীধ্যার ত5 �� ক� অ-�*তি- প্রক�তিনীর

         জনী� ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয় এব�* ত5 �� ক� অ-�*তি- �সে-?>তক্তসেক�নীব পUক5 কর� সম্ভব,     তত�� ক� অ-�*তি- অনী�নীর�ধ্যাক�রনীক সরবর�হা

 করনীত হানীব।’’      এ ধ্যারনীনীর তথ্য� �ক তিপ্রতলাত ডে-�ষ�য়   আ�*তিতক প্রতিক�নী-?�গ্য� তথ্য�   ।  বলা� হানীয় -?�নীক আ�*তিতক প্রতিক�নী-?�গ্য�

    তথ্য� হানীলা� �সই ধ্যারনীনীর তথ্য�,           -?�র তকছ� অ-�*তি- প্রতিক�নী-?�গ্য� ব�তক অ-�*তি- তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৭-এর সসেনী

স�মুঞ্জস�প3ণ ডে-স�নীপ�ক্ষ  প্রতিক�নী-?�গ্য� নীয়।        ডেত5 এমুনী �ক�নীনী� তনীথ্য�র জনী� �কউ আনীসেবনী কনীর,    �র্ তনীথ্য�র তকছ� অ-�*তি-

     প্রতিক�নী-?�গ্য� এব�* তকছ� অ-�*তি- প্রতিক�নী-?�গ্য� নীয়,  �স �ক্ষ     ডে� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�কত�� ক� প্রতিক�নী-?�গ্য� আর কত�� ক�

          প্রতিক�নী-?�গ্য� নীয় ত� �সে-?>তক্তসেক�নীব পUক5 কনীর প্রতিক�নী-?�গ্য� তথ্য��� ক� আনীসেবনীক�রনীক ডেপ্র�নী করনীবনী।   স�তর��* তবষয়তি�

সতকত�সের সসেনী    নীততমু�লা�য় যা�ক্ত করনীত হানীব,     ‘   �নী5 অনী�নীর�ধ্যাকU ত তনীথ্য� ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,     এমুনী আ�*তিতক তথ্য� যা�ক্ত

       -?�ক�র ক�রনীণ সম্প3ণ ডে-তথ্য� ডেপ্র�নী অস্বক�র কর� নী� হায়।

 নীমু�নী� :

৪          তনীথ্য�র ধ্যারনী এব�* ধ্যারনী অনী�স�নীর তথ্য� প্রতিক� ও ডেপ্র�নী পদ্ধাতত :

..... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)             এব�* এর আওত�ধ্যানী ও অধ্যানীস্থা ইউতনী�সমু3নীহার সসেমু�য় তথ্য� তনীনীমুণ�ক্ত ৩তি� ডে�ণনীত ডেসে-� কর�
হানীব

    এব�* তনীধ্যা�তরসেত তবধ্যা�নী অনী�স�নীর ডেপ্র�নী,      তিপ্র�র ব� প্রতিক� কর� হানীব :

ক.    স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তথ্য� :

১)    এই ধ্যারনীনীর তথ্য� ..... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)        এব�* এর আওত�ধ্যানী ও অধ্যানীস্থা ইউতনী�সমু3হা স্বপ্রনীণ�সেতত হানীয়

�নী�তিতি�নীসেব�,ডে-ওনীয়বস�ই�, তি-তিতওর,     মু�তিতত বই ব� প্রততনীসেবনী,  তবলানীসেব�,  ডে-স�ইনী �সেব�,ডে-ডেতক�র,
�সেপ��র,  ব�কনীলা�,   তলা নীলা�,   তনীউজ �লা��র,      প্রসেতক�য় তবজ্ঞতপ্তর মু��ধ্যানীমু তিপ্র�রণ�সহা অনী��নী�

     গ্রহাণনী-?�গ্য� মু�ধ্যা�নীমু প্রতিক� ও তিপ্র�র করনীব।

২)              এই ধ্যারনীনীর তথ্য� তি�নীয় �ক�নী ডেনী�তরক আনীসেবনী করনীলা তখনী ত� তি-�তসেহা�র ডেতততনীত ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তথ্য�
         তহানীসনীব তবনীবতিতত হানীব এব�* ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীধ্যা�তরসেত পন্থা�য় আনীসেবনীক�রনীক ত� ডেপ্র�নী

করনীবনী।

৩) ..... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)       প্রতত বছর একতি� ব�তষসেক প্রততনীসেবনী প্রতিক� করনীব।   ব�তষসেক প্রততনীসেবনীনী তঅআ, 
২০০৯

  এর ধ্যা�র� ৬(৩)-     এ উসেততখত তথ্য�সমু3হা স�*নী-?�জনী করনীব।

৪) ..... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)          স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তনীথ্য�র একতি� ত�তলাক� প্রস্ত্তত করনীব এব�* এব�* এই

   নীততমু�লা�র পতরতিতনীষ্ট ও ..... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)     ওনীয়বস�ইনী� প্রতিক� ও তিপ্র�র করনীব।

৫)         প্রতত ততনী মু�স অমুত্মর এই ত�তলাক� হা�লাসেসেনী�� কর� হানীব।

খ.      তি-�তসেহা�র ডেতততনীত ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তথ্য� :

১)       এই ধ্যারনীনীর তথ্য� �ক�নীনী� ডেনী�তরনীকর আনীসেবনীনীর �প্রতক্ষ        �ত এই নীততমু�লা�র ১০ ও ১১ অনী�সেনীসেনী
      বতণসেত পদ্ধাতত অনী�সরণ কনীর ডেপ্র�নী করনীত হানীব।

২) ..... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)           তি-�তসেহা�র ডেতততনীত ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তনীথ্য�র একতি� ত�তলাক� প্রস্ত্তত করনীব এব�* এব�*
এই

   নীততমু�লা�র পতরতিতনীষ্ট ও ..... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)     ওনীয়বস�ইনী� প্রতিক� ও তিপ্র�র করনীব।

৩)         প্রতত ততনী মু�স অমুত্মর এই ত�তলাক� হা�লাসেসেনী�� কর� হানীব।
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ডে-.     ডেপ্র�নী ও প্রতিক� ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,   এমুনী তথ্য� :

১)          এই নীততমু�লা�র অনী��নী� অনী�সেনীসেনী -?� তকছ�ই -?�ক� ক নী� �কনী ...... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)   এব�* এর আওত�ধ্যানী
ও

             অধ্যানীস্থা ইউতনী�সমু3হা তনীনীমুণ�ক্ত তথ্য�সমু3হা ডেপ্র�নী ব� প্রতিক� ব� তিপ্র�র করনীত ব�ধ্যা� -?�কনীব নী� :

(ক)   �ক�নী তথ্য� প্রক�তিনীর   নীলা ব��*লা�সেনীতিনীর তনীর�পত�,   অখন্ডত� ও স�বনীডে-    ডে->মুনীত্বর প্রতত হুমুতক হানীত
  প�নীর এরূপ তথ্য�;

(             পরসের�নীততর �ক�নী তবষয় -?�র তি-�র� তবসেতিনী র�সেনীর অব5� আমুত্মজ�ততসেক �ক�নী স�*স্থা� ব� �ক�নী
         �জ�� ব� স�*সেসে-নীনীর স�নীর্ তবযামু�নী সম্পক ডে-ক্ষ� ণ্ণ হানীত প�নীর এরূপ তথ্য�;

(ডে-)         �ক�নী তবসেতিনী সরক�নীরর তনীক� �নী5ক প্র�প্ত �ক�নী ডে��পনীয় তথ্য�;

(ঘ)   �ক�নী তথ্য� প্রক�তিনীর          নীলা �ক�নী ত5 তয় পনীক্ষর ব�তদ্ধাবUততক সম্পসেনীর অতধ্যাক�র ক্ষততগ্রসত্ম হানীত
প�নীর

      এরূপ ব�তণতজযাক ব� ব�বস�তয়ক অমুত্মতনীতহাসেত ডে��পনীয়ত� তবষয়ক,    কতপর�ই� ব� ব�তদ্ধাবUততক

 সসেম্প
(Intellectual Property Right)  সম্পতকসেত তথ্য�;

(ঙ)   �ক�নী তথ্য� প্রক�তিনীর            নীলা �ক�নী তবতিনীষ ব�তক্ত ব� স�*স্থা�নীক ডেলা�ব�নী ব� ক্ষততগ্রসত্ম করনীত প�নীর
এরূপ

 তনীনীনী�ক্ত তথ্য�,  র্5-� :-

( আয়কর, ^ল্ক,     ডে-যা�� ও আসেব�র আইনী,        ব�নীজ� ব� করহা�র পতরবতসেনী স�*ক্রা�মুত্ম �ক�নী ডেআ�মু
তথ্য�;

(আ)         তিমু��র তবতনীমুয় ও স�সেনীর হা�র পতরবতনীজতনীসেত �ক�নী ডেআ�মু তথ্য�;

(ই)          ব���*কসহা আতসেক5 প্রততষ্ঠা�নীসমু3নীহার পততির�লানী� ও ডেত�রতক স�*ক্রা�মুত্ম �ক�নী ডেআ�মু তথ্য�;

(তি-)   �ক�নী তথ্য� প্রক�তিনীর            নীলা তিপ্রতলাত আইনীনীর প্রনীসেয়� ব�ধ্যা�গ্রসত্ম হানীত প�নীর ব� অপর�ধ্যা বUতদ্ধা �পনীত
প�নীর

 এরূপ তথ্য�;

(ছ)   �ক�নী তথ্য� প্রক�তিনীর            নীলা জসেনীনীণর তনীর�পত� তবতিতত হানীত প�নীর ব� ততিব�র�ধ্যানী মু�মুলা�র স�ষ্ঠা� ততিব�র
ক�জ

    ব��হাত হানীত প�নীর এরূপ তথ্য�;

(জ)              �ক�নী তথ্য� প্রক�তিনীর নীলা �ক�নী ব�তক্তর ব�তসেক্তত জবনীনীর ডে��পনীয়ত� ক্ষ� ণ্ণ হানীত প�নীর এরূপ

তথ্য�; (ঝ)            �ক�নী তথ্য� প্রক�তিনীর নীলা �ক�নী ব�তক্তর জবনী ব� তি-�রতরক তনীর�পত� তবসেপ�পন্ন হানীত প�নীর

 এরূপ তথ্য�; (ঞ)            আইনী প্রনীসেয়�ক�র স�*স্থা�র সহা�য়ত�র জনী� �ক�নী ব�তক্ত কত5 সেক ডে��পনীনী ডেপ্রত �ক�নী

তথ্য�;

(             ডেআ�লানীত ততিব�র�ধ্যানী �ক�নী তবষয় এব�* -?� প্রক�তিনী ডেআ�লাত ব� ট্রা�ইব�যানী�নীলার তনীনীষধ্যা�জ্ঞ� রনীয়নীছ
       অব5� -?�র প্রতিক� ডেআ�লাত অবমু�নীনী�র স�তমুলা এরূপ তথ্য�;

(            ডেতমুত্ম�ধ্যানী �ক�নী তবষয় -?�র প্রতিক� ডেতমুত্ম ক�নীজ ততিব ঘ��নীত প�নীর এরূপ তথ্য�;

(             �ক�নী অপর�নীধ্যার ডেতমুত্ম প্রতক্রায়� এব�* অপর�ধ্যার �গ্র ত�র ও তি-�তসত্মনীক ডেপ্র�তবত করনীত প�নীর
 এরূপ তথ্য�;

(ঢা)           আইনী অনী�স�নীর �কবলা একতি� তনীসেতসেষ্টসমুনীয়র জনী� প্রক�তিনীর ব�ধ্যা�ব�ধ্যাকত� রনীয়নীছ এরূপ তথ্য�;

(            �সেতিক>সেলাত ও ব�তণতজযাক ক�রনীণ ডে��পনী র�খ� ব�ঞ্ছনীয় এরূপ ক�তসেরর ব� সবজ্ঞ�তনীক ডে-নীবষণ�তিলা
 �ক�নী তথ্য�;

(            �ক�নী ক্রায় ক�ক্রা5সেমু সম্প3ণ ডে-হাওয়�র প3নীব ডে-ব� এ তবষনীয় তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহানীণর প3নীব ডে-স�*তিতষ্ট ক্রায়
     ব� এর ক�ক্রা5সেমু স�*ক্রা�মুত্ম �ক�নী তথ্য�;



(র্)        জ�তয় স�*সসেনীর তবতিনীষ অতধ্যাক�র হা�তনীর ক�রণ হানীত প�নীর,  এরূপ
তথ্য�; (ডে-)      �ক�নী ব�তক্তর আইনী তি-�র� স�*রতক্ষত ডে��পনীয় তথ্য�;
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(a)         পরক্ষ�র প্রশ্নসেপ ব� পরক্ষ�য় ডেপ্রত তিনীর সম্পতকসেত ডেআ�মু তথ্য�;

(b)  মুতন্ত্রপতরসেষ ব�, �সেক্ষমুত,     উপসেনীষ্ট� পতরষসেনীর সসেবনীক উপস্থা�পনীয় স�র-   স�*নীক্ষপসহা আনী�ষসেতক
          ডে-তলালা�সেত এব�* উক্তরূপ সসেবনীকর আনীতিলা�নী� ও তসদ্ধা�মুত্ম স�*ক্রা�মুত্ম �ক�নী তথ্য� :

 তনীব তি-ত ডে--?�নীক �র্,  মুতন্ত্রপতরসেষ ব�, �সেক্ষমুত,          উপসেনীষ্ট� পতরসেষ কত5 সেক �ক�নী তসদ্ধা�মুত্ম গ্যUহাত হাওয়�র পর অনী�রূপ
               তসদ্ধা�নীমুত্মর ক�রণ এব�* �স5কলা তবষনীয়র উপর ডেততত কনীর তসদ্ধা�মুত্মতি� গ্যUহাত হানীয়নীছ ত� প্রতিক� কর� -?�নীব :

 আনীর� তি-ত ডে--?�নীক �র্,             এই ধ্যা�র�র অধ্যানী তথ্য� ডেপ্র�নী স্থাসেতত র�খ�র �ক্ষসেনী স�*তিতষ্ট কত5 পক্ষনীসেক তথ্য� কততিমুনীনীর
প3ব�নী�নীসেমু�সেনী

  গ্রহাণ করনীত হানীব।

তব. তি-. :   এই উপ-   অনী�সেনীসেনী ধ্যা�র� ৭-        এ উসেনীতখত প্র�য় সকলা তবষয় ত� নীলা ধ্যার� হানীয়নীছ।    ক�রণ এই সহা�তয়ক� সকলা
 সরক�তর কত5 সেপ�ক্ষ     ।  র জনী� প্রস্ত্তত কর� হানীয়নীছ তনীধ্যা�তরসেত কত5 সেপক্ষ       এখ�নী �নী5ক ত�র নীততমু�লা�য় ^ধ্যা� ত�র জনী�
   ।প্রনী-?�জযা অ-�*তি-�� ক� উসেনীখ করনীব

৫.  তথ্য� স�*গ্রহা,   স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী�

কত5 সেপ�ক্ষ   র তথ্য� স�*গ্রহা,  স�*রক্ষ         ণ ও ব�বস্থা�পনী� পদ্ধাতত ক হানীব অব5� �ক�নী আইনী,  তবতধ্যা,  প্রতবধ্যা�নী,   নীততমু�লা� ব�

       তনীসেতিনীসেনী� অনী�স�নীর হানীব ত� নীততমু�লা�য় উসেনীখ করনীত হানীব।     তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৫-    এ তথ্য� স�*রক্ষণ তবষয়ক

  তনীসেতিনীসেনী� ডে�য়� আনীছ,      -?� সকনীলার জনী� অনী�সরণ আসেবক।      এ ছ�ড়া� তথ্য� অতধ্যাক�র (  তথ্য� স�*রক্ষ   ণ ও ব�বস্থা�পনী�)

প্রতবধ্যা�নীমু�লা�,  ২০১০-   এ তথ্য� স�*গ্রহা,        স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী� তবষনীয় তবসত্ম�তরত তনীসেতিনীসেনী� রনীয়নীছ।   তনীব এই

    প্রতবধ্যা�নীমু�লা�তি� ^ধ্যা� ত�সেনীর জনী� প্রনী-?�জযা, �র্-  সকলা কত5 সেপ�ক্ষ     র জনী� স্বতন্ত্র �ক�নীনী� আইনী, তবতধ্যা, প্রতবধ্যা�নী, নীততমু�লা�

  ব� তনীসেতিনীসেনী� �নীই।

 ত�ই কত5 সেপ�ক্ষ   র তথ্য� স�*গ্রহা,     স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী�র �ক�নী আইনী, তবতধ্যা, প্রতবধ্যা�নী,    নীততমু�লা� ব� তনীসেতিনীসেনী� অনী�স�নীর
     হানীব ত� নীততমু�লা�য় উসেনীখ করনীত হানীব।            ।�ক�নী ডে-�ষ�য় তথ্য� স�*রক্ষণ ও ডেপ্র�নী কর� হানীব ত�ও এখ�নীনী উসেনীখ করনীত হানীব
         ।    তথ্য� অবমু�ক্তকরনীণর �ক্ষসেনী আনীর� একতি� গুরুত্বপ3ণ ডে-তবষয় হাসেনী তনীথ্য�র তনীয়তমুত হা�লাসেসেনী��করণ তথ্য� তনীয়তমুত ও

         ।তনীসেতসেষ্ট সমুয় অমুত্মর অমুত্মর হা�লাসেসেনী��করনীণর ব��প�নীর নীততমু�লা�য় তনীসেতিনীসেনী� -?�কনীত হানীব

 নীমু�নী� :

৫.  তথ্য� স�*গ্রহা,    স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী� :

ক)  তথ্য� স�*রক্ষণ : ...... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)         এব�* এর আওত�ধ্যানী ও অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনী� তথ্য� স�*রক্ষ�ণর

     জনী� তনীনীমুণ�ক্ত পদ্ধাতত অনী�সরণ করনীব :

(       ডেনী�তরনীকর তথ্য� অতধ্যাক�র তনীতিতত কর�র লানীক্ষযা ....... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)    ত�র -?�বতয় তনীথ্য�র
       কযা���সেলা এব�* ইনীসেসেনী প্রস্ত্তত কনীর র্5-�র্5সে-�নীব স�*রক্ষণ করনীব।

(   প্রনীতযাক কত5 পসেক্ষ �র্-         সকলা তথ্য� কতম্পউ��নীর স�*রক্ষনীণর উপযা�ক্ত বনীলা মুনীনী করনীব �স-  সকলা তথ্য�
          যা�তক্তস�*সে-ত সমুয়সমু�র মুনীধ্যা� কতম্পউ��নীর স�*রক্ষণ করনীব এব�* তথ্য� লা�সেনীর স�তবধ্যা�নীসে-?সমুগ্র ডে�তিনী

    �নী�ওয়�নীসেকরমু�ধ্যা�নীমু ত�র স�*নীসে-?� স্থা�পনী করনীব।

(        তথ্য� স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী�র জনী� তথ্য� অতধ্যাক�র (    তথ্য� স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী�)  প্রতবধ্যা�নীমু�লা�,  ২০১০
 অনী�সরণ করনীব।  (        তথ্য� স�*রক্ষনীণর জনী� কত5 প�ক্ষসের ডেত5 স্বতন্ত্র �ক�নী আইনী,  তবতধ্যা,  প্রতবধ্যা�নী,

      নীততমু�লা� ব� তনীসেতিনীসেনী� -?�নীক এখ�নীনী �সতি�র নী�মু,  উসেনীখ করনীব।)

খ)     তথ্য� স�*গ্রহা ও ব�বস্থা�পনী� : ...... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)        এব�* এর আওত�ধ্যানী ও অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনী� তথ্য�
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      স�*গ্রহা ও ব�বস্থা�পনী�র জনী� তথ্য� অতধ্যাক�র (    তথ্য� স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী�)  প্রতবধ্যা�নীমু�লা�,   ২০১০ অনী�সরণ
করনীব। (          তথ্য� স�*গ্রহা ও ব�বস্থা�পনী�র জনী� কত5 প�ক্ষসের ডেত5 স্বতন্ত্র �ক�নী আইনী, তবতধ্যা, প্রতবধ্যা�নী, নীততমু�লা�

     ব� তনীসেতিনীসেনী� -?�নীক এখ�নীনী �সতি�র নী�মু,  উসেনীখ করনীব।)

ডে-)  তনীথ্য�র ডে-�ষ� : (১)    তনীথ্য�র মু3লা ডে-�ষ� হানীব ব��*লা�।          তথ্য� ডেত5 অনী� �ক�নী ডে-�ষ�য় উ পন্ন হানীয় -?�নীক ত�হানীলা
   ।       ।�সতি� �সই ডে-�ষ�য় স�*রতক্ষত হানীব  ডে-�প্ততরক প্রনীয়�নীজনী তথ্য� অনী�সেব� কর� হানীত প�নীর

(         তথ্য� �র্ ডে-�ষ�য় স�*রতক্ষত -?�কনীব �সই ডে-�ষ�নীতই আনীসেবনীক�রনীক সরবর�হা কর� হানীব।  আনীসেবনীক�রর
         ।তি-�তসেহা�র �প্রতক্ষ�ত �ক�নী তথ্য� অনী�সেব� কর�র ডে-�তয়ত্ব কত5 পসেক্ষ বহানী করনীব নী�

ঘ)   তনীথ্য�র হা�লাসেসেনী��করণ : ...... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)       এব�* এর আওত�ধ্যানী ও অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনী� প্রততমু�নীস
  তথ্য� হা�লাসেসেনী�� করনীব।

৬   ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� :   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯-   এর ধ্যা�র� ১০-     এ কত5 পনীক্ষসের সকলা ইউতনীনী�র জনী�

     একজনী কনীর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীয়�সেনীর তবধ্যা�নী র�খ� হানীয়নীছ।   উক্ত ধ্যা�র� ১০-    এর আনীলা�নীক নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র

        কত5 পসেক্ষ ডেক�নীব ত�র  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� করনীব নীততমু�লা�য় ত�র উসেনীখ -?�কনীব।    তিপ��প�তিত প্রতততি� তথ্য�

 ডেপ্র�নীক�র ইউতনী�-       প্রধ্যা�নী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� করনীবনী মুনীমু ডে-এখ�নীনী অমুত্মভূ� সেক্ত করনীত হানীব।

          ‘ ’   ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের নী�নীমুর ত�তলাক� মু3লা নীততমু�লা�য় যা�ক্ত নী� কনীর নীততমু�লা�র পতরতিতষ্ট তহানীসনীব যা�ক্ত করনীত

হানীব।       ।    ক�রণ নী�নী� ক�রনীণই  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�পতরবতসেনী হানীত প�নীর  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের নী�নীমুর ত�তলাক�

          পতরতিতনীষ্ট অমুত্মভূ� সেক্ত করনীলা এব�* পতরতিতষ্ট হা�লাসেনী��সেনীর তবধ্যা�নী নীততমু�লা�য় যা�ক্ত করনীলা  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের

        ।�নী5ক�নীনী� পতরবতনীনীসের �ক্ষসেনী পতরতিতনীষ্ট অমুত্মভূ� সেক্ত ত�তলাক� হা�লাসেসেনী�� কর� -?�নীব

 নীমু�নী� :

৬  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়�

1)  তঅআ ২০০৯-   এর ধ্যা�র� ১০(১)     অনী�স�নীর কU তষ মুন্ত্রণ�লায় এব�* এর অধ্যানী      স্থা প্রনীতযাক তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী�
    একজনী কনীর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� করনীত হানীব।

2)      পরবতনীত কU তষ মুন্ত্রণ�লানীয়র অধ্যানীনী �ক�নী ক�-?�লায়/     ইউতনীসে� প্রতততষ্ঠাত হানীলা তঅআ ২০০৯-  এর ধ্যা�র�
১০(৩)    অনী�স�নীর উক্তরূপ ইউতনী�/      ইউতনী�সমু3নীহা প্রতততষ্ঠাত হাওয়�র ৬০ ডেতনীনীর মুনীধ্যা�  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত

  কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� করনীত হানীব।

3)    প্রতততি� ইউতনীনী�র তিপ্র�সতনীক প্রধ্যা�নী,        ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত� তনীনীসেয়� ডে�নীবনী এব�* তনীনীসেয়�কU ত প্রনীতযাক

  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের নী�মু,  ডেপব,         তি_ক�নী� এব�* প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী ডেযা� তিনীর ও ই-   �মুইলা তি_ক�নী� তনীনীসেয়�

   ডেপ্র�নীনীর পরবত ১৫ (পনীনীর)      ডেতনীনীর মুনীধ্যা� তনীধ্যা�তরসেত রনীমুনী� (     তথ্য� কততিমুনী কত5 সেক তনীধ্যা�তরসেত রনীমু�)

            তলাতখসেত�নীব তথ্য� কততিমুনীনী �প্ররণ করনীবনী এব�* মুন্ত্রণ�লায় ও উক্ত ইউতনীনী�র আতপলা কত5 পনীক্ষসের ক�নীছ

  অনী�তলাতপ �প্ররণ করনীবনী।

4)  তঅআ ২০০৯-         এর অধ্যানী ডে-�তয়ত্ব প�লানীনীর প্রনীয়�জনীনী �ক�নী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�অনী� �র্ �ক�নী
কমুকসেত�সের
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            সহা�য়ত� তি-�ইনীত প�রনীবনী এব�* �ক�নী কমুকসেত�সের ক�ছ �নী5ক এরূপ সহা�য়ত� তি-�ওয়� হানীলা তততনী উক্ত
       ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�নীসেক প্রনীয়�জনীয় সহা�য়ত� ডেপ্র�নী করনীত ব�ধ্যা� -?�কনীবনী।

5)          �ক�নী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেসেত��তয়ত্ব প�লানীনীর প্রনীয়�জনীনী অনী� �ক�নী কমুকসেত�সের সহা�য়ত� তি-�ইনীলা এব�* এরূপ
     সহা�য়ত� ডেপ্র�নীনী ব�ত5 �সের জনী� তঅআ ২০০৯-        এর �ক�নী তবধ্যা�নী লা�*তঘত হানীলা এই আইনীনীর অধ্যানী ডে-�য়-

       ডে-�তয়ত্ব তনীধ্যা�রনীণসের �ক্ষসেনী উক্ত অনী� কমুকসেত�সেও ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�বনীলা ডে-ণ� হানীবনী।

6)     প্রতততি� ইউতনী� ত�র ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের নী�মু, ডেপব,    তি_ক�নী� এব�* প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী    ডেযা� তিনীর ও ই-

            �মুইলা তি_ক�নী� ত�র ক�-?�লানীয়সের প্রসেক� স্থা�নীনী সহানীজ দূUতষ্টসেতিনী�র হায় এমুসেনী�নীব ডেতিপ্রনীনীসের ব�বস্থা� করনীব

   এব�* ওনীয়বস�ইনী� প্রতিক� করনীব।

7)          তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র পতরতিতনীষ্ট এই নীততমু�লা� প্রনী-?�জযা এমুনী সকলা ইউতনীনী�র ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত

 কমুকসেত�সের নী�মু,  ডেপব,         তি_ক�নী� এব�* প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী ডেযা� তিনীর ও ই-     �মুইলা তি_ক�নী�সহা ত�তলাক� প্রতিক� কর�
হানীব।        �ক�নী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�পতরবতসেনী হানীলা নীত� নী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীয়�সেনীর ৫ ডেতনীনীর মুনীধ্যা�

   ।      ।ত�তলাক� হা�লাসেসেনী�� কর� হানীব ত�তলাক� কত5 পনীক্ষসের ওনীয়বস�ইনী� প্রতিক� কর� হানীব

৭     ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতসেধ্যা :  তঅআ ২০০৯-  এর ধ্যা�র�-      ৮ ও ৯ এব�* তঅতব ২০০৯-  এর তবতধ্যা-৩,

৪, ৫,          ৭ ও ৮ এ ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতধ্যাসের তববরণ ডে�য়� আনীছ। এ-     সকলা ধ্যা�র� ও তবতধ্যা অনী�স�নীর

         কত5 পসেক্ষ ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতসেধ্যা স�তনীসেতসেষ্ট করনীব এব�* নীততমু�লা�য় সম্পUক্ত করনীব। নীততমু�লা�

              প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ ডেত5 মুনীনী কনীর �র্ কত5 পনীক্ষসের তনীথ্য� ডেনী�তরনীকর প্রনীতিব�তধ্যাক�র তনীতিতত করনীত উপযা�সেক্ত ক�জ ও

          ডে-�তয়নীত্বর তিপ��প�তিত  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ওপর আনীর� তকছ� ক�জ ও ডে-�তয়ত্ব আনীর�প কর� উতিতত,  কত5 পসেক্ষ

   নীততমু�লা�য় ত� যা�ক্ত করনীব।

 নীমু�নী� :

৭.     ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতসেধ্যা

ক)      তনীথ্য�র জনী� ক�নীর� আনীসেবনীনীর �প্রতক্ষনীত ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�:

অ)      আনীসেবনী গ্রহাণ ও তঅতব ২০০৯ তবতধ্যা-       ৩ অনী�স�নীর আনীসেবনীসেপ গ্রহানীণর প্র�তপ্ত স্বক�র করনীবনী;

আ)    অনী�নীর�ধ্যাকU ত তথ্য� তঅআ ২০০৯, ধ্যা�র�-     ৯ ও তঅতব ২০০৯ তবতধ্যা-    ৪ অনী�স�নীর র্5-�র্5সে-�নীব
 সরবর�হা করনীবনী;

ই)      তথ্য� ডেপ্র�নীনী অপ�সেরত�র �ক্ষসে� তঅআ ২০০৯, ধ্যা�র�-৯(৩)    ও তঅতব ২০০৯ তবতধ্যা-   ৫ অনী�স�নীর
   র্5-�র্5সে-�নীব অপ�সেরত� প্রতিক� করনীবনী।    অপ�সেরত�র ক�রণ তঅআ ২০০৯-    এর স�নীর্ স�মুঞ্জস�প3ণ ডে-হানীত

হানীব;

u)           �ক�নী অনী�নীর�ধ্যাকU ত তথ্য� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তনীক� সরবর�নীহার জনী� মুসেজ� -?�কনীলা তততনী তঅআ,

২০০৯, ধ্যা�র�-৯(৬)(৭)  ও তঅতব,  ২০০৯ তবতধ্যা-       ৮ অনী�স�নীর উক্ত তনীথ্য�র যা�তক্তস�*সে-ত মু3লা�

       তনীধ্যা�রসেণ করনীবনী এব�* উক্ত মু3লা� অনীতধ্যাক ৫ (প�Kতি-)      ক�র্ ডে-ডেতবনীসর মুনীধ্যা� পতরতিনী�ধ্যা কর�র জনী�

  অনী�নীর�ধ্যাক�রনীক অবতহাত করনীবনী;
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উ)         �ক�নী অনী�নীর�ধ্যাকU ত তনীথ্য�র স�নীর্ ত5 তয় পনীক্ষর স�*তিতষ্টত� -?�কনীলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
কমুকসেসেত�তঅআ, ২০০৯, ধ্যা�র�-৯(৮)    অনী�স�নীর ব�বস্থা� গ্রহাণ করনীবনী;

খ) তঅআ, ২০০৯-      এর ত তসনীলা তনীধ্যা�তরসেত আনীসেবনীনীর রনীমু�/  ‘ ’     রমু ক স�*রক্ষণ ও �ক�নী ডেনী�তরনীকর
  তি-�তসেহা�র �প্রতক্ষনীত সরবর�হা;

ডে-) আনীসেবনী    রমু প3রনীণ সক্ষমু নীয়,       এমুনী আনীসেবনীক�রনীক আনীসেবনী রমু প3রনীণ সহা�য়ত�;

ঘ)        �ক�নী ডেনী�তরনীকর তি-�তসেহা�র �প্রতক্ষনীত ত�নীক আতপলা কত5 পসেক্ষ তনীধ্যা�রনীসেণ সহা�য়ত�;

ঙ)     সতি_ক কত5 পসেক্ষ তনীধ্যা�রনীসেণ ভূ� লা কনীরনীছ,      এমুনী আনীসেবনীক�রনীক সতি_ক কত5 পসেক্ষ তনীধ্যা�রনীসেণ সহা�য়ত�;

তি-)          �ক�নী তি-�রতরক প্রততবন্ধ ব�তক্তর তথ্য� প্র�তপ্ত তনীতিতত করনীত ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�ত�নীক উপযা�ক্ত
    পদ্ধাততনীত তথ্য� �পনীত সহা�য়ত� করনীবনী।      এনীক্ষসেনী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�উপযা�ক্ত অনী� �ক�নী ব�তক্তর সহা�য়ত�

  গ্রহাণ করনীত প�রনীবনী;

ছ)  তথ্য� স�*রক্ষণ,       ব�বস্থা�পনী� ও স্বপ্রনীণ�সেতত তথ্য� প্রতিক� তঅআ ২০০৯-       এর স�নীর্ স�মুঞ্জস�প3সেণ�নীব হাসেনী তক নী�
    ত� তনীধ্যা�রনীসেণ কত5 পক্ষনীসেক সহা�য়ত� ডেপ্র�নী;

জ)  তঅআ ২০০৯-        এর স�নীর্ স�মুঞ্জস�প3সেণ�নীব ব�তষসেক প্রততনীসেবনী প্রক�তিনী সহা�য়ত� কর�;

ঝ)     তনীথ্য�র জনী� প্র�প্ত আনীসেবনীসেপসহা এ-    স�*ক্রা�মুত্ম প্রনীয়�জনীয় তথ্য� স�*রক্ষণ,   আনীসেবনীক�রর �সে-?��নী-?�সেনীর

  তবসত্ম�তরত তথ্য� স�*রক্ষণ,      তথ্য� অবমু�ক্তকরণ স�*ক্রা�মুত্ম প্রততনীসেবনী স�*কতলাত কর�,   তথ্য� মু3লা� ডেআ�য়,  তহাস�ব

             রক্ষণ ও সরক�তর �ক�সেষ��নীর জমু�করণ এব�* কত5 পসেক্ষ ব� তথ্য� কততিমুনীনীর তি-�তসেহা�র �প্রতক্ষনীত এ স�*ক্রা�মুত্ম তথ্য�

 সরবর�হা কর�; ইতযা�সেত।

৮   তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� :   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯-  ‘   এ তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত� ডে-বনীলা’
      �ক�নীনী� পসেনীর উসেনীখ নী� -?�কনীলাও ডে-� তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�ডে-‘ ’ -     এর অনী�পতস্থাততনীত স�*তিতষ্ট ডে-�তয়ত্ব প�লানীনীর জনী�

   ‘       তথ্য� কততিমুনী একজনী তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত� ডে - ত নী নীসেয়�ডে�ওয়�রতনীসেতিনীসেনী�জ�তরকনীরনীছ’ ।  এতি� কত5 সেপ�ক্ষর

       ।তথ্য� ডেপ্র�নী এব�* এত স�*তিতষ্ট ক�ক্রা5মুসমু3হানীসেক সহাজতর কনীর     নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ তবকল্প  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত

    ।কমুকসেসেত�তনীনীয়�সেনীর পদ্ধাতত নীততমু�লা�য় উসেনীখ করনীব

     ‘ ’    তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের নী�নীমুর ত�তলাক�ও নীততমু�লা�র পতরতিতষ্ট �ত যা�ক্ত করনীত হানীব।

 নীমু�নী� :

৮  তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়�

1)           ডেবলা ব� অনী� �ক�নী ক�রনীণ ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের অনী�পতস্থাততনীত ডে-�তয়ত্বপ�লানীনীর জনী� কU তষ মুন্ত্রণ�লায়

 এব�* এর অধ্যানীস্থা        প্রনীতযাক ইউতনীনী� একজনী কনীর তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� করনীত হানীব। 
      ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের অনী�পতস্থাততনীত ডে-�তয়ত্বপ�লানীক�লানী আইনী অনী�স�নীর তততনী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�

  ।তহানীসনীব তবনীবতিতত হানীবনী

2)           নীত� নী প্রতততষ্ঠাত ইউতনী�সমু3নীহা প্রতততষ্ঠাত হাওয়�র ৬০ ডেতনীনীর মুনীধ্যা� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তিপ��প�তিত
   তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� করনীত হানীব।

3)          প্রতততি� ইউতনীনী�র তিপ্র�সতনীক প্রধ্যা�নী তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� ডে�নীবনী এব�* তনীনীসেয়�কU ত
প্রনীতযানীকর
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নী�মু, ডেপব,  তি_ক�নী� এব�*,  প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী,    ডেযা� তিনীর ও ই-      �মুইলা তি_ক�নী� তনীনীসেয়� ডেপ্র�নীনীর ১৫ (পনীনীর)

  ডেতনীনীর মুনীধ্যা� তনীধ্যা�তরসেত  রনীমুনী� (    তথ্য� কততিমুনী কত5 সেক তনীধ্যা�তরসেত রনীমু�)   তলাতখসেত�নীব তথ্য� কততিমুনীনী

            �প্ররণ করনীবনী এব�* মুন্ত্রণ�লায় ও উক্ত ইউতনীনী�র আতপলা কত5 পনীক্ষসের ক�নীছ অনী�তলাতপ �প্ররণ করনীব।

4)         ডেবলা ব� অনী� �ক�নী ক�রনীণ এই ডেপ শূ3নী� হানীলা,      অতবলাতিনী নীত� নী তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� করনীত
হানীব।

৯     তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতসেধ্যা :    আসেনীই বলা� হানীয়নীছ �র্,   তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের
     ডেপতি� আইনী তি-�র� তনীধ্যা�তরসেত �ক�নীনী� ডেপ নীয়।         তথ্য� কততিমুনীনীর পর�মুতিনী ডে-এব�* ক�নীজর স�তবধ্যা�র জনী� কত5 পসেক্ষ এতি�

  ।         তনীনীসেয়� ডেতনীয় -?�নীক স�তর��* তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতসেধ্যা এই নীততমু�লা� তি-�র� কত5 পসেক্ষ
 ।তনীধ্যা�রসেণ করনীব

 নীমু�নী� :

৯.    তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতসেধ্যা

ক)     ‘     ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের অনী�পতস্থাতক�লানী সমুনীয় তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত� ডে- ডে-� তয়ত্বপ্র�প্ত’ ‘
   কমুকসেত� ডে - তহানীসনীব ডে-�তয়ত্বপ�লানীকরনীবনী’ ;

খ)       ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তহানীসনীব ডে-�তয়ত্ব প�লানীক�লানী সমুনীয় নীতত ৭-     এ বতণসেত ডে-� তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের‘
      ডে-�তয়ত্ব ও কমুপতরতধ্যা ডে - ত �রজনী�প্রনী-?�জযাহানীব’ ।

১০.   তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী,     তথ্য� ডেপ্র�নীনীর পদ্ধাতত ও সমুয়সমু�

              মু3লাত তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী ও আনীসেবনীনীর পতরনীপ্রতক্ষনীত তথ্য� ডেপ্র�নীনীর পদ্ধাতত এই অ-�*তিনী ত� নীলা ধ্যারনীত হানীব। �ক�নীনী�

            ডেনী�তরক তথ্য� তি�নীয় আনীসেবনী করনীত �ক�নী পদ্ধাতত অনী�সরণ করনীব ত� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯-  এর ধ্যা�র�-   ৮ ও তথ্য�

 অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম)  তবতধ্যামু�লা�,  ২০০৯-   এর তবতধ্যা ৩-        এ বণসেনী� কর� হানীয়নীছ এব�* আনীসেবনী �পনীলা তথ্য�

        ডেপ্র�নী ব� অপ�সেরত� প্রক�তিনী �ক�নী পদ্ধাতত অনী�সরণ করনীত হানীব,     ত� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯-  এর ধ্যা�র�-   ৯ ও তথ্য�

 অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম) তবতধ্যামু�লা�, ২০০৯-         এর তবতধ্যা ৪ ও ৫ এ বণসেনী� কর� হানীয়নীছ।   উপযা�সেক্ত তবষয়সমু3হা তথ্য�

         ।    অতধ্যাক�র আইনী ও তবতধ্যামু�লা� অনী�স�নীর এই অ-�*তিনী উসেনীখ করনীত হানীব এখ�নীনী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তবসেতন্ন ধ্যা�নীপ

    ।          ক�নীজর সমুয় ডে�K নীধ্যা ডে�য়� আনীছ কত5 পসেক্ষ তি-�ইনীলা আইনী ও তবতধ্যামু�লা�য় উসেনীতখত সমুনীয়র তি�নীয় নীততমু�লা�য় কমু সমুয়

  তনীধ্যা�রসেণ করনীত প�নীর,          তনীব উসেনীতখত সমুনীয়র তি�নীয় �বতিত সমুয় তনীধ্যা�রসেণ কর� -?�নীব নী�।

 নীমু�নী� :

১০.   তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী,     তথ্য� ডেপ্র�নীনীর পদ্ধাতত ও সমুয়সমু�

(১)   �ক�নী ব�তক্ত তঅআ, ২০০৯-         এর অধ্যানী তথ্য� প্র�তপ্তর জনী� স�*তিতষ্ট ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ক�নীছ তনীধ্যা�তরসেত 
 ‘ ’          রমু ক এর মু�ধ্যা�নীমু তথ্য� তি�নীয় তলাতখসেত�নীব ব� ইনীলাক্ট্র্তনীক মু�ধ্যা�মু ব� ই-    �মুইনীলা অনী�নীর�ধ্যা করনীত প�রনীবনী।

(২)        তনীধ্যা�তরসেত রমু সহাজসেলাযা নী� হানীলা অনী�নীর�ধ্যাক�রর নী�মু, তি_ক�নী�,       প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী ডেযা� তিনীর এব�* ই-  �মুইলা তি_ক�নী�;
               অনী�নীর�ধ্যাকU ত তনীথ্য�র তনীভূ� সেলা এব�* স্পষ্ট বণসেনী� এব�* �ক�ন্ পদ্ধাততনীত তথ্য� �পনীত আগ্রহা ত�র বণসেনী� উসেনীখ কনীর

ডেস��
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  ডেক�নীজ ব� �সেক্ষমুত,    ইনীলাক্ট্র্তনীক তমুসেতয়� ব� ই-       �মুইনীলাও তথ্য� প্র�তপ্তর জনী� অনী�নীর�ধ্যা কর� -?�নীব।

(           ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীথ্য�র জনী� �ক�নী অনী�নীর�ধ্যা প্র�তপ্তর ত�তরখ হানীত অনীতধ্যাক ২০ (ততিব)  ক�র্ ডে-ডেতবনীসর
    মুনীধ্যা� অনী�নীর�ধ্যাকU ত তথ্য� সরবর�হা করনীবনী।

(  প3নীব ডে-উসেততখত উপ-  অনী�সেসেনী (৩)      এ -?�হা� তকছ�ই -?�ক� ক নী� �কনী,     অনী�নীর�ধ্যাকU ত তনীথ্য�র স�নীর্ এক�তধ্যাক তথ্য�
        ডেপ্র�নী ইউতনী� ব� কত5 পনীক্ষসের স�*তিতষ্টত� -?�কনীলা অনীতধ্যাক ৩০ (ডেতিত)    ক�র্ ডে-ডেতবনীসর মুনীধ্যা� �সই অনী�নীর�ধ্যাকU ত
   তথ্য� সরবর�হা করনীত হানীব।

(     অনী�নীর�ধ্যাকU ত তথ্য� �ক�নী ব�তক্তর জবনী-মুUত� যা,        �গ্র ত�র এব�* ক�সের��র হানীত মু�তক্ত সম্পতসেকত হানীলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
    কমুকসেসেত�অনী�নীর�ধ্যা প্র�তপ্তর অনীতধ্যাক ২৪ (তি-তবতিব)        ঘণ্টা�র মুনীধ্যা� উক্ত তবষনীয় প্র�ত5 মুক তথ্য� সরবর�হা করনীবনী।

(    ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তলাতখসেত�নীব অব5� �সেক্ষমুত,    ইনীলাক্ট্র্তনীক মু�ধ্যা�মু ব� ই-      �মুইলা এর মু�ধ্যা�নীমু আনীসেবনী ডেপ
         গ্রহানীণর প্র�তপ্ত স্বক�র করনীবনী এব�* প্র�তপ্ত স্বক�রপসেনী আনীসেবনীনীর �র -�নীরন্স তিনীর,   আনীসেবনীসেপ গ্রহাণক�রর নী�মু, 

ডেপমু-?�ডে-         -� এব�* আনীসেবনী গ্রহানীণর ত�তরখ উসেনীখ কনীর স্ব�ক্ষর করনীবনী।

(   ইনীলাক্ট্র্তনীক ব� ই-            �মুইলা এর মু�ধ্যা�নীমু আনীসেবনী গ্রহানীণর �ক্ষসেনী কত5 পনীক্ষসের বর�বর আনীসেবনী �প্ররনীণর ত�তরখই
(  প্র�তপ্ত স�নীপনীক্ষ)     আনীসেবনী গ্রহানীণর ত�তরখ তহানীসনীব ডে-ণ� হানীব।

(            আনীসেবনী প�ওয়�র পর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তথ্য� ডেপ্র�নীনীর ত�তরখ এব�* সমুয় উসেনীখপ3বসেক আনীসেবনীক�রনীক �স

            সম্পনীসেকঅবতহাত করনীবনী এব�* অনী�নীর�ধ্যাকU ত তনীথ্য�র স�নীর্ এক�তধ্যাক তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনী� ব� কত5 পনীক্ষসের

          স�*তিতষ্টত� -?�কনীলা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত��সই ইউতনী� ব� কত5 পক্ষনীসেক এ সম্পনীসেকতলাতখত �নী�তিতি� ডেপ্র�নী

করনীবনী।

(৯)              ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত��ক�নী ক�রনীণ অনী�নীর�ধ্যাকU ত তথ্য� ডেপ্র�নীনী অপ�সের অব5� আ�*তিতক তথ্য� সরবর�নীহা অপ�সের হানীলা
       অপ�সেরত�র ক�রণ উসেনীখ কনীর আনীসেবনী প্র�তপ্তর ১০ (ডেতি-)   ক�র্ ডে-ডেতবনীসর মুনীধ্যা� তঅতব, ২০০৯-   এর ত তসনীলা
 উসেততখত রমু-‘ ’     খ অনী�-?�য় এততিতষনীয় আনীসেবনীক�রনীক অবতহাত করনীবনী।

(১০) উপ-  অনী�সেসেনী (৩), (৪)  ব� (৫)         এ উসেততখত সমুয়সমু�র মুনীধ্যা� তথ্য� সরবর�হা করনীত �ক�নী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
         কমুকসেসেত�ব�র্ ডে-হানীলা স�*তিতষ্ট তথ্য� প্র�তপ্তর অনী�নীর�ধ্যা প্রতযা�খ��নী কর� হানীয়নীছ বনীলা ডে-ণ� হানীব।

(              অনী�নীর�ধ্যাকU ত তথ্য� ডেপ্র�নী কর� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তনীক� র্5-�র্5 তবনীবতিতত হানীলা এব�* �নী5ক্ষসেনী �সই তথ্য�

               ত5 তয় পক্ষ কত5 সেক সরবর�হা কর� হানীয়নীছ তক�*ব� �সই তনীথ্য� ত5 তয় পনীক্ষর স্ব�সে-?জতড়াত রনীয়নীছ এব�* ত5 তয়

            পক্ষ ত� ডে��পনীয় তথ্য� তহানীসনীব ডে-ণ� কনীরনীছ �স �ক্ষসেনী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�এরূপ অনী�নীর�ধ্যা প্র�তপ্তর ৫

(প�Kতি-)              ক�র্ ডে-ডেতবনীসর মুনীধ্যা� ত5 তয় পক্ষনীক ত�র তলাতখত ব� �সেমু>তখক মুত�মুত তি�নীয় �নী�তিতি� ডেপ্র�নী করনীবনী

             এব�* ত5 তয় পক্ষ এরূপ �নী�তি�তিনীর �প্রতক্ষনীত �ক�নী মুত�মুত ডেপ্র�নী করনীলা ত� তবনীতিবনী�য় তনীনীয় ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত

       কমুকসেসেত� অনী�নীর�ধ্যাক�রনীক তথ্য� ডেপ্র�নীনীর তবষনীয় তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহাণ করনীবনী।

(১২)             �ক�নী ইতন্দ্রয় প্রততবন্ধ ব�তক্তনীক �ক�নী �রসেক ডে-ব� ত�র অ-�*তি-তবতিনীষ জ�নী�নীনী�র প্রনীয়�জনী হানীলা স�*তিতষ্ট
            ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত��সই প্রততবন্ধ ব�তক্তনীক তথ্য� লা�সেনী সহা�য়ত� ডেপ্র�নী করনীবনী এব�* পতসেতিরনীনীসের জনী� �র্

          ধ্যারনীনীর সহানী-?�সেতত� প্রনীয়�জনী ত� ডেপ্র�নী কর�ও এই সহা�য়ত�র অমুত্মভূ� সেক্ত বনীলা ডে-ণ� হানীব।

(১৩)       ‘‘   আইনীনীর অধ্যানী ডেপ্রত তনীথ্য�র প্রতত পUষ্ঠা�য় তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,        ২০০৯ এর অধ্যানীনী এই তথ্য� সরবর�হা কর�
’’        হানীয়নীছ মুনীসেমুপ্রতযায়নী করনীত হানীব এব�* ত�নীত প্রতযায়নীক�র কমুকসেত�সের নী�মু, ডেপব,   স্ব�ক্ষর ও ডে-�প্ততরক

 সলা -?�কনীব।
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১      তনীথ্য�র মু3লা� এব�* মু3লা� পতরতিনী�ধ্যা :   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯-     এ আনীসেবনীনীর পতরনীপ্রতক্ষনীত তথ্য� প্র�তপ্তর
        �ক্ষসেনী তনীথ্য�র প্রকU ত ও �সে-?>তক্তক মু3লা� ডেপ্র�নীনীর তবধ্যা�নী রনীয়নীছ।   আইনীনীর ধ্যা�র� ৮-   এর উপধ্যা�র� (৪)  ও তবতধ্যামু�লা�র
 তবতধ্যা ৮-এ

           ‘ ’তথ্য� মু3লা� ডেপ্র�নীস�*ক্রা�মুত্ম তবধ্যা�নী সতন্ননীবতিতত হানীয়নীছ এব�* তবতধ্যামু�লা�র ত তসনীলা রমু ঘ -     এর মু�ধ্যা�নীমু মু3লা� তনীধ্যা�রসেণ

  কনীর ডে�য়� হানীয়নীছ। এ-           সকলা তবধ্যা�নীনীর আনীলা�নীক কত5 পসেক্ষ ত�র নীততমু�লা�য় তনীথ্য�র মু3লা� তনীধ্যা�রসেণ ও পতরতিনী�ধ্যা-

   স�*ক্রা�মুত্ম নীতত তনীধ্যা�রসেণ করনীবনী।           তনীথ্য�র মু3লা� তহানীসনীব ডেআ�য়কU ত অনীসের5 র্5-�র্5 তহাস�ব স�*রক্ষণ করনীবনী এব�*

        ।ডেআ�য়কU ত ডেসেনী অসে-?সরক�তর �ক�সেষ��নীর তনীধ্যা�তরসেত �ক�সেনী জমু� ডেপ্র�নী করনীবনী

 নীমু�নী� :

১১.      তনীথ্য�র মু3লা� এব�* মু3লা� পতরতিনী�ধ্যা :

(১)            �ক�নী অনী�নীর�ধ্যাকU ত তথ্য�  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তনীক� সরবর�নীহার জনী� মুসেজ� -?�কনীলা তততনী তঅতব,

২০০৯-     এর ত তসনীলা উসেততখত রমু-‘ ’          ঘ অনী�স�নীর �সই তনীথ্য�র মু3লা� তনীধ্যা�রসেণ করনীবনী এব�* অনীতধ্যাক ৫

(প�Kতি-)        ক�সে-? ডেতবনীসর মুনীধ্যা� �সই অর্ ডেতি-�লা�নী �সেক� নী�*- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭    এ জমু� কনীর �ট্রাজ�র

          তি-�লা�নীনীর কতপ ত�র ক�নীছ জমু� ডে�য়�র জনী� অনী�নীর�ধ্যাক�রনীক তলাতখসেত�নীব অবতহাত করনীবনী; অব5�

(            ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�অনী�নীর�ধ্যাক�র কত5 সেক পতরতিনী�তধ্যাত তনীথ্য�র মু3লা� রতিতসেনীর মু�ধ্যা�নীমু গ্রহাণ করনীবনী এব�*
   প্র�প্ত অর্ ডেতি-�লা�নী �সেক� নী�*- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭     এ �ট্রাজ�র তি-�লা�নীনীর মু�ধ্যা�নীমু জমু� ডে�নীবনী।

১২.   আতপলা ডে-�নীয়র ও তনীষ্পতত

     আতপলা কত5 পসেক্ষ এব�* আতপলা পদ্ধাতত [ধ্যা�র�-  ২ (ক);    ধ্যা�র� ২৪ এব�* তবতধ্যা-৬]

১২.১.    আতপলা কত5 পসেক্ষ :         তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী অনী�স�নীর আতপলা কত5 পসেক্ষ হানীলানী �সই ব�তক্ত,    তথ্য� নী� �পনীলা

     আনীসেবনীক�র ডেনী�তরক -?�র ক�নীছ প্রমু5 প্রততক�র তি-�ইনীবনী। অ-?� ডে--        �ক�নীনী� ডেনী�তরক ডেত5 তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী কনীর তথ্য�

   অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৯-          এ তনীধ্যা�তরসেত সমুয়সমু�র মুনীধ্যা� তথ্য� লা�সেনী ব�র্ ডে-হানী তক�*ব� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের �ক�নীনী�

  তসদ্ধা�নীমুত্ম স�*তিক্ষ� হানী,         ত�হানীলা তততনী এই আতপলা কত5 পনীক্ষসের ক�নীছ আতপলা করনীত প�রনীবনী।

      এখনী প্রশ্ন হানীলা� আতপলা কত5 পসেক্ষ �ক হানীবনী?    তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র�-২(ক)(অ) অনী�স�নীর,  �র্ ক�-?�লানীসেয়  তনীথ্য�র

              জনী� আনীসেবনী কর� হানীব ত�র অব�বতহাত ঊর্ধ্5সে-তনী ক�-?�লানীয়সের তিপ্র�সতনীক প্রধ্যা�নী প্রমু5 ক�-?�লায়তি�সের আতপলা কত5 পসেক্ষ হানীবনী।
অ-?� ডে--             �ক�নীনী� তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র �ক্ষসেনী উক্ত ইউতনীনী�র অব�বতহাত ঊর্ধ্5সে-তনী ক�-?�লানীয়সের তিপ্র�সতনীক প্রধ্যা�নী হানীবনী

   ওই ইউতনীনী�র আতপলা কত5 পক্ষ।ডে-

       একতি� ডেউ�হারণ ডেতনীয় বলানীলা তবষয়তি� ব�ঝনীত সহাজ হানীব।     উপনীজলা� তনীব�সেহা কমুকসেত�সের ক�-?�লানীসেয় ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�

�র্-    ই �হা�নী নী� �কনী,        ত�Kর আতপলা কত5 পসেক্ষ সসেসেব� �জলা� তিপ্র�সক হানীবনী।  অ-?�  ডে--    ডেত5 �কউ উপনীজলা� তনীব�সেহা

             কমুকসেত�সের ক�-?�লানীসেয় তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী কনীর তনীধ্যা�তরসেত সমুয়সমু�র মুনীধ্যা� তথ্য� নী� প�নী ব� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের

   �ক�নীনী� তসদ্ধা�নীমুত্ম স�*তিক্ষ� হানী,        ত�হানীলা তততনী �জলা� তিপ্র�সনীকর ক�নীছ আতপলা করনীবনী।   একসেই�নীব �জলা� তিপ্র�সনীকর

            ক�-?�লানীয়সের আতপলা কত5 পসেক্ষ হানীবনী তসেসেব�য় কততিমুনী�র এব�* তসেসেব�য় কততিমুনী�নীরর ক�-?�লানীয়সের আতপলা কত5 পসেক্ষ হানীবনী

 ।মুতন্ত্রপতরসেষ সতিতব
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       তনীব ডেত5 �ক�নীনী� ক�-?�লানীয়সের ঊর্ধ্5সে-তনী ক�-?�লাসেয় নী� -?�নীক,       ত�হানীলা ওই ক�-?�লানীয়সের তিপ্র�সতনীক প্রধ্যা�নী হানীবনী আতপলা

কত5 পক্ষ  ।ডে- �মু5নী-        �কউ ডেত5 �ক�নীনী� সতিতব�লানীয়র ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ক�নীছ আনীসেবনী কনীরনী,   ত�হানীলা তততনী
আতপলা

  করনীবনী ওই মুন্ত্রণ�লায়/  তসেব�সেনীর সতিতব/   তসতনীয়র সতিতনীবর ক�নীছ।      একই ডে-�নীব ইউতনীয়নী পতরসেষ সতিতনীবর ক�নীছ �কউ

         আনীসেবনী করনীলা আতপলা করনীত হানীব স�*তিতষ্ট ইউতনীয়নী পতরষসেনীর তি�য়�রমু��নীনীর ক�নীছ।

              �র্ কত5 পসেক্ষ এই নীততমু�লা� প্রণয়নী করনীব �স ত�র তনীজস্ব তিপ্র�সতনীক সত্মর অনী�স�নীর নীততমু�লা�য় আতপলা কত5 পসেক্ষ

  স�তনীসেতসেষ্ট কনীর ডে�নীব।

              এখ�নীনী মুতন্ত্রপতরসেষ তসেসেব�নীক নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ ধ্যানীর তনীনীয় আতপলা কত5 পনীক্ষসের একতি� নীমু�নী� এখ�নীনী ত� নীলা
  ধ্যার� হানীলা� :

 নীমু�নী� :

১২.১.   আপলা কত5 পসেক্ষ :

ক)             উপনীজলা� তনীব�সেহা কমুকসেত�সের ক�-?�লাসেয় তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনী� হানীলা ত�র আতপলা কত5 পসেক্ষ হানীবনী
 �জলা� তিপ্র�সক।         একসেই�নীব �জলা� তিপ্র�সনীকর ক�-?�লানীয়সের আতপলা কত5 পসেক্ষ হানীবনী তসেসেব�য় কততিমুনী�র

        ।এব�* তসেসেব�য় কততিমুনী�নীরর ক�-?�লানীয়সের আতপলা কত5 পসেক্ষ হানীবনী মুতন্ত্রপতরসেষ সতিতব

খ)            মুতন্ত্রপতরসেষ তসেসেব� তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনী� হানীলা ত�র আতপলা কত5 পক্ষসেও হানীবনী মুতন্ত্রপতরসেষ সতিতব।

১২.২.    আতপলা পদ্ধাতত :           �ক�নীনী� ডেনী�তরক তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী কনীর তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৯-  এ তনীধ্যা�তরসেত

          সমুয়সমু�র মুনীধ্যা� তথ্য� লা�সেনী ব�র্ ডে-হানীলা তক�*ব� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের �ক�নীনী� তসদ্ধা�নীমুত্ম স�*তিক্ষ� হানীলা,  সমুয়সমু�

      অততক্রা�মুত্ম হাব�র ব� স�*তিক্ষ� ত�র পরবত ৩০ (ডেতিত)         ডেতনীনীর মুনীধ্যা� তততনী স�*তিতষ্ট আতপলা কত5 পনীক্ষসের ক�নীছ আতপলা

 করনীত প�রনীবনী।         ।অতততরক্ত মু3লা� ধ্যা�সে-?ব� গ্রহাণ করনীলাও আনীসেবনীক�র আতপলা করনীত প�রনীবনী

  তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম)  তবতধ্যামু�লা�,  ২০০৯-   এর তবতধ্যা ৬(১)     অনী�-?�য় তবতধ্যামু�লা�র ত তসনীলা
 তনীধ্যা�তরসেত রমু- ’ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে- -       এর মু�ধ্যা�নীমু আতপলা কর�র ক-?� বলা� হানীয়নীছ।

 নীমু�নী� :

১২.২.   আতপলা পদ্ধাতত :

ক)      �ক�নী ব�তক্ত এই নীততমু�লা�র নীতত ১০-  এর (৩), (৪)  ব� (৫)-        এ তনীধ্যা�তরসেত সমুয়সমু�র মুনীধ্যা� তথ্য� লা�সেনী ব�র্

            ডে- হানীলা তক�*ব� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের �ক�নী তসদ্ধা�নীমুত্ম স�*তিক্ষ� হানীলা তক�*ব� অতততরক্ত মু3লা� ধ্যা�র্ ডে-ব�

     গ্রহাণ করনীলা উক্ত সমুয়সমু� অততক্রা�মুত্ম হাব�র,  ব� �সেক্ষমুত,     তসদ্ধা�মুত্ম লা�সেনীর পরবত ৩০ (ডেতিত)   ডেতনীনীর মুনীধ্যা�

তঅতব, ২০০৯-     এর ত তসনীলা তনীধ্যা�তরসেত রমু- ’        ডে - এ র মু �ধ্যা� নীমুআপলা কত5 পনীক্ষসের ক�নীছআতপলাডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-ডে-

 করনীত প�রনীবনী।

খ)       আতপলা কত5 পসেক্ষ ডেত5 এই মুনীমু ডে-সন্তুষ্ট হানী �র্,     আতপলাক�র যা�তক্তস�*সে-ত ক�রনীণ তনীসেতসেষ্টসমুয়সমু�র মুনীধ্যা�
  আতপলা ডে-�নীয়র করনীত প�নীরনীতনী,         ত�হানীলা তততনী উক্ত সমুয়সমু� অততব�তহাত হাওয়�র পরও আতপলা

   আনীসেবনী গ্রহাণ করনীত প�রনীবনী।

১২.৩.   আতপলা তনীষ্পতত :            �ক�নীনী� ডেনী�তরক তনীথ্য�র জনী� আনীসেবনী কনীর তনীধ্যা�তরসেত সমুয়সমু�র মুনীধ্যা� তথ্য� লা�সেনী
          ব�র্ ডে-হানীয় তক�*ব� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের �ক�নীনী� তসদ্ধা�নীমুত্ম স�*তিক্ষ� হানীয় আতপলা ডে-�নীয়র করনীলা তথ্য�

অতধ্যাক�র
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         আইনীনীর ধ্যা�র� ২৪ ও তবতধ্যামু�লা�র তবতধ্যা ৬ অনী�স�নীর ১৫ (পনীনীনীর�)      ডেতনীনীর মুনীধ্যা� আতপলা কত5 পসেক্ষ আতপলা
 তনীষ্পতত করনীবনী।            স�তর��* স�*তিতষ্ট ধ্যা�র� ও তবতধ্যা অনী�স�নীর আতপলা তনীষ্পততর তবধ্যা�নী নীততমু�লা�য় উসেনীখ

 ।করনীত হানীব

১২.৩   আতপলা তনীষ্পতত :

(1)           আতপলা কত5 পসেক্ষ �ক�নী আতপলার তবষনীয় তসদ্ধা�মুত্ম ডেপ্র�নীনীর প3নীব ডে-তনীনীনী�ক্ত ডেপনীক্ষপ গ্রহাণ করনীবনী,  র্5-� :-

(        ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�এব�* এতদ্স�*তিতষ্ট অনী��নী� কমুকসেত�সের ^নী�নী গ্রহাণ ;

(খ)           আতপলা আনীসেবনীনী উসেততখত স�*তিক্ষ� ত�র ক�রণ ও প্র�তসেত5 প্রততক�নীরর যা�তক্তসমু3হা তবনীতিবনী� ;

(             প্র�তসেত5 তথ্য� ডেপ্র�নীনীর স�নীর্ এক�তধ্যাক তথ্য� ডেপ্র�নীক�র ইউতনী� যা�ক্ত -?�কনীলা স�*তিতষ্ট ইউতনী�সমু3নীহার
 ^নী�নী গ্রহাণ।

(     আতপলা আনীসেবনী প্র�তপ্তর ১৫ (পনীনীর)    ডেতনীনীর মুনীধ্যা� আতপলা কত5 পসেক্ষ-

( উপ-  অনী�সেসেনী (১)          এ উসেততখত ডেপনীক্ষপসমু3হা গ্রহাণপ3বসেক তথ্য� সরবর�হা কর�র জনী� স�*তিতষ্ট ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
  কমুকসেত�নীসেক তনীসেতিসেনী ডে�নীবনী; অব5�

(খ)          ত�Kর তবনীতিবনী�য় গ্রহাণনী-?�গ্য� নী� হানীলা আপলা আনীসেবনীতি� খ�তরজ করনীত প�রনীবনী।

(         আতপলা কত5 পনীক্ষসের তনীসেতিসেনী অনী�-?�য়  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�র্5-�সম্ভব দ্রুতত�র স�নীর্ প্র�তসেত5 তথ্য�
     সরবর�হা করনীবনী তনীব এই সমুয় তঅআ,     ২০০৯ এর ধ্যা�র� ২৪(৪)        এ তনীসেনীতিতসেত সমুনীয়র অতধ্যাক হানীব নী� অব5�

�সেক্ষমুত

     তততনী তথ্য� সরবর�হা �নী5ক তবরত -?�কনীবনী।

১৩.    তথ্য� ডেপ্র�নীনী অবনীহালা�য় তি-�তসত্মর তবধ্যা�নী

    তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ২৭-        এ তথ্য� ডেপ্র�নীনী অবনীহালা�র জনী� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তবরুনীদ্ধা তি-�তসত্মর তবধ্যা�নী

 স�*নী-?�তজত হানীয়নীছ।          তথ্য� কততিমুনীনী �ক�নীনী� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তবরুনীদ্ধা অসেতনীসে-?� ডে-�নীয়র হানীলা তথ্য� কততিমুনী
তনীধ্যা�তরসেত

       পন্থা� অনী�সরণ কনীর স�*তিতষ্ট ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�নীসেক তি-�তসত্ম ডেপ্র�নী করনীত প�নীরনী।

 ধ্যা�র� ২৭-   এ বলা� হানীয়নীছ, ‘‘             �ক�নীনী� অসেতনীসে-?� তনীষ্পততর স3সেনী তক�*ব� অনী� �ক�সেনী�নীব তথ্য� কততিমুনীনীর ডেত5 এই মুনীমু
ডে-ততিব�স

কর�র   ক�রণ -?�নীক �র্,  �ক�নীনী� ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�-

(ক)            �ক�নী যা�তক্তগ্র�হাযা ক�রণ ছ�ড়া�ই তথ্য� প্র�তপ্তর �ক�নী অনী�নীর�ধ্যা গ্রহাণ করনীত অস্বক�র কনীরনীছনী;

(             আইনী তি-�র� তনীধ্যা�তরসেত সমুয়সমু�র মুনীধ্যা� অনী�নীর�ধ্যাক�রনীক তথ্য� ডেপ্র�নী করনীত তক�*ব� এই তবষনীয় তসদ্ধা�মুত্ম
 ডেতনীত ব�র্ ডে-হানীয়নীছনী;

(ডে-)         অসদূ�সেনীসেনী তথ্য� প্র�তপ্তর �ক�নীনী� অনী�নীর�ধ্যা ব� আতপলা প্রতযা�খ��নী কনীরনীছনী;

(           �র্ তথ্য� প্র�তপ্তর অনী�নীর�ধ্যা কর� হানীয়তছলা ত� ডেপ্র�নী নী� কনীর ভূ� লা, অসম্প3ণ,     ডে-তবভ্রা�তমুত্মকর ব� তবকU ত তথ্য�
 ডেপ্র�নী কনীরনীছনী; ব�

(ঙ)       �ক�নীনী� তথ্য� প্র�তপ্তর পনীর্ প্রততবন্ধকত� সUতষ্ট কনীরনীছনী-
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  ত�হানীলা তথ্য� কততিমুনী,            ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের উক্তরূপ ক�নীজর ত�তরখ হানীত তথ্য� সরবর�নীহার ত�তরখ পমু5সেত্ম প্রতত
   ডেতনীনীর জনী� ৫০ (তিতিপ�)      ��ক� হা�নীর জতরমু�নী� আনীর�প করনীত প�রনীব,      তনীব এইরূপ জতরমু�নী� �ক�নীনী�ক্রানীমুই ৫০০০ (প�Kতি-

হা�জ�র)    ��ক�র অতধ্যাক হানীব নী�।’’

   জতরমু�নী� আনীর�নীপর প3নীব ডে-তথ্য� কততিমুনী,         স�*তিতষ্ট ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�নীসেক ত�র বক্তব� �তিপ করব�র স�নীসে-?� ডেপ্র�নী
করনীব।

              ^ধ্যা� জতরমু�নী�ই নীয় তথ্য� কততিমুনী ডেত5 মুনীনী কনীর �র্ উপযা�সেক্ত ক�জ কনীর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�সেনী�তরনীকর তথ্য� প্র�তপ্তনীত

   �ক�নীনী� কমুকসেসেত�ততিব সUতষ্ট কনীরনীছনী,    ত�হানীলা তথ্য� কততিমুনী,   প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী,     উপযা�সেক্ত জতরমু�নী� ছ�ড়া�ও স�*তিতষ্ট

            কমুকসেত�সের এই ক�জনীক অসেতিস�রণ ডে-ণ� কনীর ত�র তবরুনীদ্ধা তসেসেব�য়  তি-�তসত্মমু3লাক ক�ক্রা5সেমু গ্রহাণ কর�র জনী� স�*তিতষ্ট

               কত5 পসেক্ষ বর�বনীর স�প�ততির করনীত প�রনীব এব�* এই তবষনীয় গ্যUহাত সবতিনীসেষ ব�বস্থা� তথ্য� কততিমুনীনীক অবতহাত কর�র জনী�

   কত5 পক্ষনীসেক অনী�নীর�ধ্যা করনীত প�রনীব।

      তকন্তু এই নীততমু�লা� �নী5হাত� কত5 পনীক্ষসের ডেঅযামুত্মরণ নীততমু�লা�,       �সনীহাত� কত5 পসেক্ষ ত�র এখততয়�র ও তনীয়মুনীতত

      অনী�সরণ কনীর তি-�তসত্মর তবধ্যা�নী এই নীততমু�লা�য় যা�ক্ত করনীব।    তি-�তসত্মর তবষয়তি� কত5 সেপ�ক্ষ  র তি-�কতরতবতধ্যা অনী�-?�য়

  শূUঙ্খসেলা�সেনীর ক�রনীণ অপর�ধ্যাজতনীত তি-�তসত্মর সসেনী ।স�*সে-ততপ3ণ ডে-হাওয়� ডে-রক�র  উসেনীখ�,    তথ্য� ডেপ্র�নীনী অস্বকU তত ব�

   অসহানী-?�সেতত�নীক অসেতিস�রণ তহানীসনীব ডে-ণ� হানীব।

 নীমু�নী� :

১৩.     তথ্য� ডেপ্র�নীনী অবনীহালা�য় তি-�তসত্মর তবধ্যা�নী :

১৩.  ১ তঅআ,     ২০০৯ ও এই নীততমু�লা�র তবতধ্যা-  তবধ্যা�নী স�নীপ�ক্ষ    �ক�নী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�সেত5 �ক�নীনী�

             আনীসেবনীক�রনীক তথ্য� ব� এ স�*ক্রা�মুত্ম তসদ্ধা�মুত্ম ডেপ্র�নীনী ব�র্ ডে-হায় ব� তথ্য�প্র�তপ্তর �ক�নীনী� অনী�নীর�ধ্যা গ্রহাণ

        করনীত অস্বক�র কনীর ব� তসদ্ধা�মুত্ম ডেপ্র�নীনী ব�র্ ডে-হায় ব� ভূ� লা, অসম্প3ণ,ডে-তবভ্রা�তমুত্মকর,   তবকU ত তথ্য�

  ডেপ্র�নী কনীর ব�              �ক�নী তথ্য� প্র�তপ্তর পনীর্ প্রততবন্ধকত� সUতষ্ট কনীর ব� তথ্য� অতধ্যাক�র পতরপন্থা �ক�নী ক�জ

 কনীর ত�হানীলা    ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের এনীহানী        ক�জনীক অসেতিস�রণ তহানীসনীব তবনীতিবনী� কর� হানীব এব�*

        স�*তিতষ্ট তি-�কর তবতধ্যাতবধ্যা�নী অনী�স�নীর ত�র তবরুনীদ্ধা ব�বস্থা� গ্রহাণ কর� হানীব।

১৩.        ২ এই নীততমু�লা� র্5-�র্5সে-�নীব অনী�সরনীণ ডে-�ত লাততর ক�রনীণ তঅআ,       ২০০৯ এর ব�তযায় ঘ�নীলা এব�* এর
          ক�রনীণ �ক�নী কমুকসেসেত�তথ্য� কততিমুনী কত5 সেক তি-�তসত্ম �পনীলা ত� ত�র ব��তসেক্তত ডে-�য় তহানীসনীব ডে-ণ�

  হানীব এব�* কত5 সেপক্ষ     ত�র �ক�নী ডে-�য় বহানী করনীব নী�।

১৩.              ৩ তথ্য� কততিমুনীনীর ক�ছ �নী5ক �ক�নী কতকসেত�সের তবরুনীদ্ধা তসেসেব�য় ব�বস্থা� গ্রহানীণর অনী�নীর�ধ্যা �পনীলা কত5 সেপক্ষ 
 স�*তিতষ্ট তবতধ্যা-             তবধ্যা�নী অনী�স�নীর র্5-�র্5 ব�বস্থা� গ্রহাণ করনীব এব�* গ্যUহাত ব�বস্থা�র তবষনীয় তথ্য� কততিমুনীনীক
 অবতহাত করনীব।

১৪.       তথ্য��সেত পতসেতিরসেনী এব�* প্রক�তিতত প্রততনীসেবনী তবক্রানীয়র স�নীসে-?�

    তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৬(৫)-           এ কত5 পসেক্ষ কত5 সেক প্রণত প্রততনীসেবনী তবনী� মু3নীলা� সবস�ধ্যা�রনীণসের পতসেতিরনীনীসের জনী�
     সহাজসেলাযা কর�র ও তবক্রানীয়র তবধ্যা�নী রনীয়নীছ,     -?� নীততমু�লা�নীতও যা�ক্ত কর� আসেবক।
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 নীমু�নী� :

১৪.        তথ্য��সেত পতসেতিরসেনী এব�* প্রক�তিতত প্রততনীসেবনী তবক্রানীয়র স�নীসে-?� :

...... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)  ও এর অধ্যানীস্থা       সকলা ইউতনী� কত5 সেক প্রণত প্রততনীসেবনী তবনী�মু3নীলা� সবস�ধ্যা�রনীণসের
           পতসেতিরনীনীসের জনী� ব�বস্থা� গ্রহাণ করনীব এব�* নী�মুসেমু� মু3নীলা� তবক্রানীয়র জনী� মুসেজ� র�খনীব।

১৫.   জনীগুরুত্বপ3ণ ডে-তবষনীয় �প্রস তবজ্ঞতপ্ত

    তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ধ্যা�র� ৬(৭)-         এ কত5 পনীক্ষসের জনীগুরুত্বপ3ণ ডে-তবষয়�সেত �প্রস তবজ্ঞতপ্তর মু�ধ্যা�নীমু অব5� অনী�
       �ক�নীনী� পন্থা�য় তিপ্র�র ব� প্রতিক� কর�র তবধ্যা�নী রনীয়নীছ,      -?� এই নীততমু�লা�য় যা�ক্ত করনীত হানীব।

 নীমু�নী� :

১৫.    জনীগুরুত্বপ3ণ ডে-তবষনীয় �প্রস তবজ্ঞতপ্ত :

...... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু)    এব�* এর আওত�ধ্যানী ও অধ্যানীস্থা     সকলা ইউতনী� জনীগুরুত্বপ3ণ ডে-তবষয়�সেত �প্রস তবজ্ঞতপ্তর
        মু�ধ্যা�নীমু অব5� অনী� �ক�নী পন্থা�য় তিপ্র�র ব� প্রতিক� করনীব।

১৬.   নীততমু�লা�র স�*তিনী�ধ্যানী :

        �নী5ক�নীনী� ব�সত্মব ক�রনীণ নীততমু�লা� স�*তিনী�ধ্যানী কর�র প্রনীয়�জনী হানীত প�নীর।       ত�ই নীততমু�লা� স�*তিনী�ধ্যানীনীর পদ্ধাতত ক হানীব
    ।       ।ত� নীততমু�লা�য় উসেনীখ করনীত হানীব অনী�-?�য় ডে-?সেত স�*তিনী�ধ্যানীনী নীততমু�লা� ত�র ক�ক5 �তরসেত� হা�র�নীব

 নীমু�নী� :

১৬.   নীততমু�লা�র স�*তিনী�ধ্যানী :      এই নীততমু�লা� স�*তিনী�ধ্যানীনীর প্রনীয়�জনী হানীলা ...... (  কত5 পনীক্ষসের নী�মু) ৩-   ৫ ডেসস� তবতিতষ্ট

  একতি� কতমুতি� ডেসে-নী করনীব।        ।কতমুতি� নীততমু�লা� অনী�নীসেমু�নীক�র কত5 প�ক্ষসের ক�নীছ স�*তিনী�ধ্যানীনীর প্রসত্ম�ব করনীব
      ।অনী�নীসেমু�নীক�র কত5 প�ক্ষসের অনী�নীসেমু�নীনী নীততমু�লা� স�*তিনী�ধ্যানী ক�ক5 সের হানীব

১৭.   নীততমু�লা�র ব��খ�� :         এই নীততমু�লা�র �ক�নীনী� তবষনীয় অস্পষ্টত� ডে�খ� ডেতনীলা �ক�নী পক্ষ     ত�র ব��খ�� ডেপ্র�নী করনীব �স
  তবষয়তি� নীততমু�লা�য় উডে�   খ -?�কনীত হানীব।

 নীমু�নী� :

১৭.   নীততমু�লা�র ব�খ�� :       এই নীততমু�লা�র �ক�নী তবষনীয় অস্পষ্টত� ডে�খ� ডেতনীলা    নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ ত�র

  ব�খ�� ডেপ্র�নী করনীব।

 পতরতিতষ্ট :

      নীততমু�লা�র তি�নীষ একতি� পতরতিতষ্ট যা�ক্ত করনীত হানীব।    নীততমু�লা�র ডেততনীর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ত�তলাক�, তবকল্প
  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ত�তলাক�,  আতপলা কত5 সেপ�ক্ষ  র ত�তলাক�,    স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক�, 

           তি-�তসেহা�র ডেতততনীত ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক� ইতযা�সেত পতরতিতনীষ্ট যা�ক্ত কর�র ক-?� বলা� হানীয়নীছ।   এ ছ�ড়া�
   পতরতিতনীষ্ট তথ্য� প্র�তপ্তর আনীসেবনী

রমু,    তথ্য� সরবর�নীহার অপ�সেরত�র �নী�তিতি�,   আতপলা আনীসেবনীনীর রমু,       তনীথ্য�র মু3লা� তনীধ্যা�রসেণ রমু ও তথ্য�
       কততিমুনীনী অসেতনীসে-?� ডে-�নীয়নীরর রমু যা�ক্ত করনীলা নীততমু�লা�তি� প3সেণ� হানীব।
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            স�তর��* এখ�নীনী পতরতিতষ্ট অসেবই -?�কনীত হানীব এব�* পতরতিতনীষ্ট উসেনীতখত তবষয়সমু3হা যা�ক্ত করনীত হানীব।

পতরতিতষ্ট-  ১ :    ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সেনীসের ত�তলাক�

 প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
কমুকসেত

-�
ডের

নী�মু � -�নী,
�মু�ব�ইলা,

ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

 ও ডেপতব �মুইলা
১

 তসেসেব�য় ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
কমুকসেত

-�
ডের

নী�মু �-�নী, �মু�ব�ইলা, ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�
 ও ডেপতব �মুইলা

১
২
৩
*            কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা তসেসেব�য় ক�-?�লানীয়সের ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 তিআতলাক ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত -�
ডের

নী�মু � -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

 ও ডেপতব �মুইলা
১
২
৩
*            কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা তিআতলাক ক�-?�লানীয়সের ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 �জলা� ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
কমুকসেত

-�
ডের

নী�মু � -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

 ও ডেপতব �মুইলা
১
২
৩
*            কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা �জলা� ক�-?�লানীয়সের ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 উপনীজলা� ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
কমুকসেত

-�
ডের

নী�মু � -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

 ও ডেপতব �মুইলা
১
২
৩

*            কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা উপনীজলা� ক�-?�লানীয়সের ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব
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পতরতিতষ্ট-  ২ :   তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সেনীসের ত�তলাক�

 প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
কমুকসেত

-�
ডের

� -�নী,
�মু�ব�ইলা,

ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

  নী�মু ও ডেপতব �মুইলা
১

 তসেসেব�য় ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
কমুকসেত

-�
ডের

�-�নী, �মু�ব�ইলা, ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�
  নী�মু ও ডেপতব �মুইলা

১
২
৩
*             কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা তসেসেব�য় ক�-?�লানীয়সের তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 তিআতলাক ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত -�
ডের

� -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

  নী�মু ও ডেপতব �মুইলা
১
২
৩
*             কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা তিআতলাক ক�-?�লানীয়সের তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 �জলা� ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত -�
ডের

� -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

  নী�মু ও ডেপতব �মুইলা
১
২
৩
*             কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা �জলা� ক�-?�লানীয়সের তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 উপনীজলা� ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত
কমুকসেত

-�
ডের

� -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

  নী�মু ও ডেপতব �মুইলা
১
২
৩
*             কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা উপনীজলা� ক�-?�লানীয়সের তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব



পতরতিতষ্ট-  ৩ :   আতপলা কত5 পনীক্ষসের ত�তলাক�
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 প্রধ্যা�নী ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  আতপলা কত5 পনীক্ষসের  নী�মু ও � -�নী,
�মু�ব�ইলা,

ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�

ডেপতব �মুইলা
১

 তসেসেব�য় ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  আতপলা
কত5 পনীক্ষসের

 নী�মু ও � -�নী,
�মু�ব�ইলা,

ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�
ডেপতব �মুইলা

১
২
৩
*             কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা তসেসেব�য় ক�-?�লানীয়সের আতপলা কত5 পনীক্ষসের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 তিআতলাক ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  আতপলা কত5 পনীক্ষসের  নী�মু ও � -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�
ডেপব �মুইলা

১
২
৩
*             কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা তিআতলাক ক�-?�লানীয়সের আতপলা কত5 পনীক্ষসের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 �জলা� ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  আতপলা কত5 পনীক্ষসের  নী�মু ও � -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�
ডেপব �মুইলা

১
২
৩
*             কত5 পসেক্ষ ত�র সকলা �জলা� ক�-?�লানীয়সের আতপলা কত5 পনীক্ষসের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

 উপনীজলা� ক�-?�লাসেয়

ক্রামু  ইউতনীনী�র নী�মু  আতপলা কত5 পনীক্ষসের  নী�মু ও � -�নী, �মু�ব�ইলা,  ডেযা�, ই-  �সে-?��নী-?�সেনীর তি_ক�নী�
ডেপব �মুইলা

১
২
৩
*             ককত5 পসেক্ষ ত�র সকলা উপনীজলা� ক�-?�লানীয়সের আতপলা কত5 পনীক্ষসের প্রনীয়�জনীয় তথ্য�সহা নী�নীমুর ত�তলাক� ডেপ্র�নী করনীব

পতরতিতষ্ট-  ৪ :       স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক� ও প্রক�তিনীর মু�ধ্যা�মু (     নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ তনীজ
     তনীজ প্রততষ্ঠা�নী অনী�স�নীর ত�তলাক�তি� প্রণয়নী করনীবনী)

ক্রামু  তনীথ্য�র তববরণ   তথ্য� প্রক�তিনীর মু�ধ্যা�মু

১ কত5 পনীক্ষসের    স��*সেসে-তনীক ডেক��নীমু� ও ক�ক্রা5নীমুসের তববরণ,  �নী�তিতি� �সেব�,   ডে-প্রনীতযাক অত স/  তথ্য� ডেপ্র�নী
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ক�প্র5ণ�সেলা এব�* ডে-�তয়ত্বসমু3হা   ইউতনীনী� মু�তিতত অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�।

২  স�*তিতষ্ট কত5 পনীক্ষসের  কমুকসেসেত�ও কতিমু�রসেনীসের  ক্ষমুত� ও   প্রনীতযাক অত স/    তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত
ডে-�তয়ত্ব অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�।

৩ তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহানীণর পদ্ধাতত
,

জব�বসেততহাত� এব�*   প্রনীতযাক অত স/    তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত

 ডেত�বধ্যা�নীনীর মু�ধ্যা�মু অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�।

৪ কত5 পনীক্ষসের  কমুকসেসেত�ও কতিমু�রসেরডেতনীরক্টর   প্রনীতযাক অত স/    তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত
অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�।

ক�স5সেম্প�নীনীসের জনী� স�*তিত-ষ্ট কত5 পনীক্ষসের তনীয়ন্ত্রনীণ   প্রনীতযাক অত স/    তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত
৫ রতক্ষত ও  ব�বহৃত আইনী, তবতধ্যা-তবধ্যা�নী, তনীসেতিনীনী�,ডে- অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�।

মু��নী�নীয়লা,    ডে-ক� নীমুন্ট এব�* �রসেক।ডে-

      পতরকল্পনী� প্রণয়নী ও তসদ্ধা�মুত্ম ব�সত্মব�য়নী স�*ক্রা�মুত্ম �র্   প্রনীতযাক অত স/    তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত
৬   �ক�নী ধ্যারনীনীর পর�তিমু/প্রতততনীতধ্যাত্ব,    ডে- -?�হা� কত5 পসেক্ষ কত5 সেক অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�।

  গ্যUহাত এর তববরণ।

 �ক�নী �সেব�,ডে-ক�উতন্সলা,      কতমুতি� ব� অনী� �ক�নী বসেত -?�হা�   প্রনীতযাক অত স/    তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত
৭ কত5 পনীক্ষসের অ-�*

তি-
   তহাস�নীব উপসেতিনী ও পর�তিমু ডে-ডেপ্র�নীনীর অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�,  �প্রস তবজ্ঞতপ্ত।

     জনী� প্রতততষ্ঠাত হাইয়�নীছ �সই সকলা �সেব�,ডে-ক�উতন্সলা,
        কতমুতি� এব�* অনী� সকলা স�*স্থা�র ডেস� ও ডেস�র তসদ্ধা�মুত্ম

কত5 পনীক্ষসের ব�নীজ� এব�* কত5 পনীক্ষসের আওত�ধ্যানী,   প্রনীতযাক অত স/    তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত
৮ ডে-প্তরসমু3নীহার ব�নীজ�/সকলা পতরকল্পনী�র ধ্যারনী অনী�তলাতপ,    স্থা�নীয় এলা�ক�র ব�নীজ� স�*তিতষ্ট

তিততিততকরণ,      প্রসত্ম�তবত খতির এব�* প্রকU ত ব�নীয়র উপর  �নী�তিতি� �সেব�,ডে-ওনীয়বস�ই�।
 সততর তরনীপ��।ডে-

স�মু�তজক তনীর�পত�, ডে-�ততির
যা

তবনীতিমু�নী, স্ব�স্থাযা �সব�    সরক�তর কত5 পসেক্ষ কত5 সেক পততির�তলাত ডে-ত� তসেক

৯ প্রভূU তত কমুস3তিতসের   স�তবধ্যা�সেসেনী� ও বসের�কU ত অসে-?ব�      কমুস3তিতসের অ-�*তি- তহাস�নীব প্রনীতযাক অত স/তথ্য�
  সম্পসেনীর পতরমু�নীণর তববরণ।    ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�।

   স�*তিতষ্ট কত5 পসেক্ষ কত5 সেক মুঞ্জ�রকU ত/  গ্য��র�নীসেন্ট কনীনীতিসনী,    সরক�তর কত5 পসেক্ষ কত5 সেক পততির�তলাত ডে-ত� তসেক
১০ অসেনী��নী, প�রতমু�/লা�ইনীসন্স,  বসের� অব5� ক্ষমুত�প্র�প্ত      কমুস3তিতসের অ-�*তি- তহাস�নীব প্রনীতযাক অত স/তথ্য�

  গ্রহাত�সেনীর তববরণ (  প্রনীয়�জনীয় তি-ত�সেতসের তববরণসহা)    ডেপ্র�নী ইউতনীনী� মু�তিতত অনী�তলাতপ, ওনীয়বস�ই�।

       স�*তিতষ্ট কত5 পসেক্ষ হানীত সহাজসেলাযা এব�* এর তনীক� রতক্ষত ওনীয়বস�ই�/  তবনী�মু3নীলা� সরবর�হা।
১১  তথ্য��সেতর স�*তক্ষপ্ত ELECTRONIC  FORM/ধ্যারনী

(  প্রনী-?�জযা
�ক্ষসেনী)

     ডেনী�তরকসেনীর তথ্য� স�*গ্রনীহার জনী� তবর�জমু�নী স�নীসে-?�-  �নী�তিতি� �সেব�,ডে-ওনীয়বস�ই�/  ডে-ণমু�ধ্যা�মু ইতযা�সেত
১২  স�তবধ্যা�স�*ক্রা�মুত্ম তববরণ,   জনীস�ধ্যা�রনীণর জনী� স�*রতক্ষত

লা�ইতিনীতর/পড়া�র কনীক্ষর  ক�র্ ডে-ঘণ্টা� ইতযা�সেত (প্রনী-?�জযা
�ক্ষসেনী)

নী�মু, ডেপব, তি_ক�নী�, �  -�নী তিনীর  এব�*
প্রনী-?�জযা

�ক্ষসেনী      স�*তিতষ্ট তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র �নী�তিতি� �সেব� ডে-ও

১৩ ডেযা� তিনীর ও ই-�মুইলা তি_ক�নী�সহা ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত ওনীয়বস�ই�
 কমুকসেত�সের নী�মু

১৪ নী�মু, ডেপব, তি_ক�নী�,      � -�নী তিনীর এব�* প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী ডেযা�
  তিনীর ও ই-   �মুইলা তি_ক�নী�সহা তবকল্প ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত



   প্রনীতযাক কত5 পনীক্ষসের �নী�তিতি� �সেব�,ডে-ওনীয়বস�ই�/
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 কমুকসেত�সের ত�তলাক�  ডে-ণমু�ধ্যা�মু ইতযা�সেত

নী�মু, ডেপব, তি_ক�নী�,     � -�নী তিনীর এব�* প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী  প্রনীতযাক কত5 পনীক্ষসের  �নী�তিতি� �সেব�,ডে-
১৫    ডেযা� তিনীর ও ই-    �মুইলা তি_ক�নী�সহা আতপলা কত5 পনীক্ষসের ওনীয়বস�ই�/  ডে-ণমু�ধ্যা�মু ইতযা�সেত

ত�তলাক�

১৬     তথ্য� কততিমুনী ও কততিমুনী�রসেনীর নী�মু,   ডেপব ও তি_ক�নী�র  প্রনীতযাক কত5 পনীক্ষসের    সকলা তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র
 তবসত্ম�তরত তববরণ  �নী�তিতি� �সেব�,ডে-ওনীয়বস�ই�/  ডে-ণমু�ধ্যা�মু ইতযা�সেত

       তনীথ্য�র জনী� ডেনী�তরনীকর ক�ছ �নী5ক প্র�প্ত সকলা আনীসেবনী      গ্যUহাত আনীসেবনী পসেনীর একতি� কতপ প্রনীতযাক
 পসেনীর অনী�তলাতপ,     -?�র মুনীধ্যা� তনীনীনী�ক্ত তথ্য�সমু3হা অIভূ� সেক্ত কত5 পনীক্ষর/   তসেথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র, ইন্ট�রনীনীনী�,

 -?�কনীব :   পতসেতিরনীনীসের জনী� অত   নীস রতক্ষত -?�কনীব।
১৭ (ক)       �র্ কত5 পসেক্ষ কত5 সেক অনী�নীর�ধ্যাসেপতি� গ্যUহাত হানীয়নীছ ত�র

নী�মু
(খ)      তক তনীথ্য�র জনী� অনী�নীর�ধ্যা কর� হানীয়নীছ
(ডে-)  অনী�নীর�নীধ্যার ত�তরখ

সরক�র,   কত5 পসেক্ষ কত5 সেক সম্প�সেতত-       �র্ এলা�ক�য় প3ত ডে-ক�জ সম্প�সেতত হানীব �স
এলা�ক�র

(ক)  সকলা উন্নয়নী/প3তক�জ/    ডে- প্রকল্প স�*ক্রা�মুত্ম চু� তক্ত   এমুনী সব স্থা�নীনী,     -?� �সই এলা�ক�র জসেনীনীণর ক�নীছ
১৮ (খ)    প্রনীতযাক চু� তক্তর স�*তক্ষপ্ত তববরণ,  প্র�ক্কতলাত ব�য়/চু� তক্তর    সহানীজ দূUতষ্টসেতিনী�র হায় �মু5নী, ডে-ণগ্রন্থা�ক�র, তিতক্ষ�

 �মুসেয়�ক�লা ইতযা�সেত। প্রততষ্ঠা�নী,      ধ্যামুয় ব� স�মু�তজক প্রততষ্ঠা�নী এব�* এই
  ধ্যারনীনীর অনী� স্থা�নী।

       কত5 পসেক্ষ আনীর� �র্ সকলা তথ্য� স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক� করনীব

    তি-�তসেহা�র ডেতততনীত ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক�    তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র পতরতিতষ্ট, স�*তিতষ্ট 
তথ্য�

১    ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র �নী�তিতি� �সেব�,ডে-কত5 পনীক্ষর/তসেথ্য�
  ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র ওনীয়বস�ই�,  পতসেতিরনীনীসের জনী�
   অত নীস রতক্ষত -?�কনীব।

  ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,   এমুনী তনীথ্য�র ত�তলাক�    তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র পতরতিতষ্ট, স�*তিতষ্ট 
তথ্য�

২    ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র �নী�তিতি� �সেব�,ডে-কত5 পনীক্ষর/তসেথ্য�
  ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র ওনীয়বস�ই�,   অত নীস পতসেতিরনীনীসের

  জনী� রতক্ষত -?�কনীব।

   স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক�নী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক�    তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র পতরতিতষ্ট, স�*তিতষ্ট 
তথ্য�

৩    ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র �নী�তিতি� �সেব�,ডে-কত5 পনীক্ষর/তসেথ্য�
  ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র ওনীয়বস�ই�,   অত নীস পতসেতিরনীনীসের

  জনী� রতক্ষত -?�কনীব।

আনীসেবনী, আতপলা    ও অসেতনী-?�সেনীর রমু    তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র পতরতিতষ্ট, 
কত5 পনীক্ষর/ডে-

৪    তথ্য� ডেপ্র�নী ইউতনীনী�র ওনীয়বস�ই�,   অত নীস ডেসেহা�ও
  স ট্ কতপ।

     উপযা�সেক্ত ত�তলাক� অনী�স�নীর নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 সেপক্ষ  প্রনীয়�জনীয় স�*নী-?�জনী-     তবনীয়�জনী ব� স�*তিনী�ধ্যানী কনীর �নীনীব। 
    বতমু�সেনী স্বপ্রনীণ�সেতত তথ্য� প্রতিক� পনী5সেবক্ষ    ণ কনীর ডে�খ� -?�য়, কত5 সেপ�ক্ষ   র প্রক�তিতত তনীথ্য�র সসেনী    উপ�ত প্রক�তিনীর ঘ��তত আনীছ।
   স�তর��* স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রক�তিতত তনীথ্য�র সসেনী     । প্রনীয়�জনীয় উপ�ত স�*নী-?�জনী করনীত হানীব আয়-    ব�নীয়র ক�ত5 ববরসেণ ও অসেত�

    তরনীপ�� ডে- স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক� করনীত হানীব।     এ ছ�ড়া� সকলা প্রক�র চু� তক্ত,       ডে-রসেপ তবজ্ঞতপ্তসহা ক্রায় ক�ক্রা5সেমু স�*ক্রা�মুত্ম

  প্রনীয়�জনীয় তথ্য� (ToR, BoQ, Specification সহা), নীতিক�,      মু�নীতিসেত ইতযা�সেতও স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রতিক� করনীত হানীব।
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পতরতিতষ্ট-  ৫ :      তি-�তসেহা�র ডেতততনীত ডেপ্র�নীনী-?�গ্য� তনীথ্য�র ত�তলাক� (   নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 সেপক্ষ   তনীজ প্রততষ্ঠা�নী
   অনী�স�নীর ত�তলাক�তি� প্রণয়নী করনীবনী।)

      তনীনীতলাতখত তথ্য�সমু3হা জসেনীনীণর তি-�তসেহা�র ডেতততনীত ডেপ্র�নী কর� হানীব-
   স্বপ্রনীণ�সেতসেত�নীব প্রক�তিতত সকলা তথ্য�

 তবসেতন্ন নীতত
 স�*স্থা�র ব�নীজ�

 আতসেক5 তথ্য�, �মু5নী- আয়/    ব�য় স�*ক্রা�I তহাস�ব
  তববরণ অসেত� তরনীপ�� ডে-(জব�বসহা)
 প্রকনীল্পর ব���*ক-  স�*ক্রা�মুত্ম তথ্য�

   ক্রায় ক�ক্রা5মুস�*ক্রা�মুসেত্ম তথ্য� (   তসদ্ধা�I গ্রহানীণর পর)
 উপক�রসেসেনী�র ত�তলাক�

ডেমু��রনীর�লা
   তবসেতন্ন তিপ্র�সতনীক �রতসেজ�র খ�ত�

অসেতও-ডেতজ�য়�লা ডে-ক� নীমুন্ট
তনীনীসেয়�/  ডেবতলার আসেতিনী

    ডে�তিনী ব� তবসেতিনী ভ্রামুণস�*ক্রা�I তথ্য��সেত
  ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,   এমুনী তথ্য� (পতরতিতষ্ট-৬)    ব�তত অনী� সকলা তথ্য�।

পতরতিতষ্ট-  ৬ :   ডেপ্র�নী ব�ধ্যা�ত�মু3লাক নীয়,   এমুনী তনীথ্য�র ত�তলাক� (      নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ তনীজ প্রততষ্ঠা�নীনীর
     ক�-?�বতসেলা তবনীতিবনী� কনীর ত�তলাক�তি� প্রণয়নী করনীবনী।)

         তনীনীতলাতখত তথ্য�সমু3হা ডেপ্র�নী ও প্রতিক� করনীত কত5 পসেক্ষ ব�ধ্যা� -?�কনীব নী�-
       কমু ও উপক�রসেসেনী�র ব�তসেক্তত জবনীনীর ডে��পনীয়ত� ক্ষ� ণ্ণণ হায়,  এরূপ তথ্য�।

          ততিব�র�ধ্যানী মু�মুলা�র তথ্য� -?� ওই মু�মুলা�র স�ষ্ঠা� ততিব�রক�নী5সেক ব��হাত করনীত প�নীর,  এরূপ তথ্য�।
     ডেতমুত্ম�ধ্যানী তবষয় স�*তিতষ্ট �ক�নীনী� তথ্য�,      -?�র প্রতিক� ডেতমুত্মক�নীজ ততিব ঘ��নীত প�নীর।
               �ক�নীনী� ক্রায় ক�ক্রা5নীমুসের তবষনীয় তসদ্ধা�মুত্ম �নীয়�র আসেনী স�*তিতষ্ট ক্রায় ব� এর ক�ক্রা5সেমু স�*ক্রা�মুত্ম �ক�নীনী� তথ্য�।
            ডে-নীবষণ�র ডেস3 ব� �সেতিক>লা ব� ক�নীর� ব�তদ্ধাবUততক সম্পসেনীর অতধ্যাক�র ক্ষততগ্রসত্ম হানীত প�নীর,  এরূপ তথ্য�।
          তনীনীসেয়� ও পসেনী�ন্নতত পরক্ষ�সহা সকলা প�বতলাক পরক্ষ�র প্রশ্নসেপ ও পরক্ষ�র     লা� লা স�*ক্রা�মুত্ম ডেআ�মু তথ্য�, 
ইতযা�সেত।
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 পতরতিতষ্ট-  ৭ :   তথ্য� প্র�তপ্তর আনীসেবনী  রমু (  ‘ ’রমু ক )

 ‘ ’রমু ক

  তথ্য� প্র�তপ্তর আনীসেবনীসেপ

[   তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম)  তবতধ্যামু�লা�র তবতধ্যা-  ৩ তি-ষ্টব� ]

বর�বর

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

................................................................ (   নী�মু ও ডেপব)

ও

 ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�,

........................................... (    ডে-প্তনীরর নী�মু ও তি_ক�নী�)

১।   আনীসেবনীক�রর নী�মু : ............................................................................

 তপত�র নী�মু : ............................................................................

 মু�ত�র নী�মু : ............................................................................

 বতমু�সেনী তি_ক�নী� : ............................................................................

 স্থা�য় তি_ক�নী� : ............................................................................

ডেযা�, ই-�মুইলা,      ��তলানী -�নী ও �মু�ব�ইলা � -�নী তিনীর (  ডেত5
-?�নীক) : ............................................................................

২।   তকধ্যারনীনীর তথ্য�* (   প্রনীয়�জনীনী অতততরক্ত ডেক�জব�বহা�রকরুনী): ............................................................................

৩।     �ক�নী পদ্ধাততনীত তথ্য� প�ইনীত আগ্রহা (ছ�প�নীনী�/  নী��কতপ/ : ............................................................................

তলাতখত/ ই-�মুইলা/  ডেযা�/     তসসেত অব5� অনী� �ক�নী পদ্ধাতত)

৪।     তথ্য� গ্রহাণক�রর নী�মু ও তি_ক�নী� : ............................................................................

৫।      প্রনী-?�জযা �ক্ষসেনী সহা�য়ত�ক�রর নী�মু ও তি_ক�নী� : ............................................................................

 আনীসেবনীনীর ত�তরখ : ..................................................  আনীসেবনীক�রর স্ব�ক্ষর

*  তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম) তবতধ্যামু�লা�, ২০০৯-       এর ৮ ধ্যা�র� অনী�-?�য় তনীথ্য�র মু3লা� পতরতিনী�ধ্যানী-?�গ্য�।
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পতরতিতষ্ট-  ৮ :     তথ্য� সরবর�নীহা অপ�সেরত�র �নী�তিতি� (  ‘ ’রমু খ )

 ‘ ’রমু খ

[   তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম) তবতধ্যামু�লা�,  ২০০৯ তবতধ্যা-  ৫ তি-ষ্টব� ]

   তথ্য� সরবর�নীহা অপ�সেরত�র �নী�তিতি�

   আনীসেবনী পসেনীর ডেস3 তিনীর : ত�তর
খ

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

প্রতত

 আনীসেবনীক�রর নী�মু

তি_ক�নী�

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

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

 তবষয় :    তথ্য� সরবর�নীহা অপ�সেরত� সম্পনীসেকঅবতহাতকরণ।

 তপ্রয় মুনীসেহা�য়,

আপনী�র ........................................................        ত�তরনীখর আনীসেবনীনীর ডেতততনীত প্র�তসেত5 তথ্য� তনীনীনী�ক্ত ক�রনীণ সরবর�হা

   কর� সম্ভব হাইলা নী�, র্5-� :-

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

.............................................................................................................................................।

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

৩
।

................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ।

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

  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের নী�মু :

ডেপব :

 ডে-�প্ততরক সলা :
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পতরতিতষ্ট-  ৯ :  আপলা আনীসেবনী  রমু (  ’রমুডে-‘ )

 ’রমুডে-‘
 আপলা আনীসেবনী

[   তথ্য� অতধ্যাক�র (   তথ্য� প্র�তপ্ত স�*ক্রা�মুত্ম)  তবতধ্যামু�লা�র তবতধ্যা-  ৬ তি-ষ্টব� ]

বর�বর

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

..................................................................(   নী�মু ও ডেপব)

ও

 আপলা কত5 পসেক্ষ,
...........................................(    ডে-প্তনীরর নী�মু ও তি_ক�নী�)

১।    আপলাক�রর নী�মু ও তি_ক�নী� : ..................................................................................

(   নীসে-?��নী-?�সেনীর সহাজ মু�ধ্যা�মুসহা)

২।  আপনীলার ত�তরখ : ..................................................................................

৩।       �র্ আসেনীতিনীর তবরুনীদ্ধা আপলা কর� হাইয়�নীছ উহা�র : .................................................................................

কতপ (  ডেত5 -?�নীক)

৪।      -?�হা�র আসেনীতিনীর তবরুনীদ্ধা আপলা কর� হাইয়�নীছ : ..................................................................................

   ত�হা�র নী�মুসহা আসেনীতিনীর তববরণ (  ডেত5 -?�নীক)

৫।   আপনীলার স�*তক্ষপ্ত তববরণ : ..................................................................................

৬।     আসেনীতিনীর তবরুনীদ্ধা স�*তিক্ষ� হাইব�র ক�রণ (  স�*তক্ষপ্ত তববরণ) : ...............................................................................

৭।   প্র�তসেত5 প্রততক�নীরর যা�তক্ত/ডেততত : ..................................................................................

৮।   আপলাক�র কত5 সেক প্রতযায়নী : ..................................................................................

৯।       অনী� �ক�নী তথ্য� -?�হা� আপলা কত5 পনীক্ষসের স/�নীখ : ..................................................................................

     উপস্থা�পনীনীর জনী� আপলাক�র ডেই� �প�ষণ কনীরনী

 আনীসেবনীনীর ত�তরখ : ..................................................  আনীসেবনীক�রর স্ব�ক্ষর
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পতরতিতষ্ট-  ১০ :    তথ্য� প্র�তপ্তর অনী�নীর�ধ্যা ত     এব�* তনীথ্য�র মু3লা� তনীধ্যা�রসেণ ত (  ‘ ’রমু ঘ )

 ‘ ’রমু ঘ

[   তবতধ্যা ৮ তি-ষ্টব� ]

   তথ্য� প্র�তপ্তর অনী�নীর�ধ্যা ত     এব�* তনীথ্য�র মু3লা� তনীধ্যা�রসেণ ত

      তথ্য� সরবর�নীহার �ক্ষসেনী তনীনী ��তবনীলার কলা�মু (২)        এ উসেততখত তনীথ্য�র জনী� উহা�র তবপরনীত কলা�মু (৩)  এ
           উসেততখত হা�নীর �সেক্ষমুত তথ্য� প্র�তপ্তর অনী�নীর�ধ্যা ত এব�* তনীথ্য�র মু3লা� পতরতিনী�ধ্যানী-?�গ্য� হাইনীব,  র্5-� :-

��তবলা

ক্রাতমুক
 তনীথ্য�র তববরণ     তথ্য� প্র�তপ্তর অনী�নীর�ধ্যা ত /  তনীথ্য�র মু3লা�

নী�*

(১) (২) (৩)

  তলাতখত �ক�নী ডে-ক� নীমুনীন্টর কতপ এ-   ৪ ও এ-     ৩ মু�নীপর ডেক�নীজর �ক্ষসেনী প্রতত
১।   সরবর�নীহার জনী� (মু��প, নীক্তি-�, ছতব,   পUষ্ঠা� ২ (দূ�ই)    ��ক� হা�নীর এব�* তদূ3র্ধ্5সে-

    স�ইনীজর ডেক�নীজর �ক্ষসেনী প্রকU ত মু3লা�।
 কতম্পউ��র তপ্রন্টসহা)

ডেতস্কৃ,    তসসেত ইতযা�সেতনীত তথ্য�
সরবর�নীহার

(১)      আনীসেবনীক�র কত5 সেক ডেতস্কৃ,  তসসেত

�ক্ষসেনী     ইতযা�সেত সরবর�নীহার �ক্ষসেনী তবনী� মু3নীলা�;
২। (২)    তথ্য� সরবর�হাক�র কত5 সেক ডেতস্কৃ, তসসেত

    ইতযা�সেত সরবর�নীহার �ক্ষসেনী উহা�র প্রকU ত
মু3লা�।

     �ক�নী আইনী ব� সরক�তর তবধ্যা�নী ব� তবনী�মু3নীলা�।
৩।    তনীসেতিনীসেনী� অনী�-?�য় ক�উনীক সরবর�হাকU ত

 তনীথ্য�র �ক্ষসেনী

  মু3নীলা�র তবতনীমুনীয় তবক্রায়নী-?�গ্য�   প্রতিক�নী�য় তনীধ্যা�তরসেত মু3লা�।
৪। প্রতিক�নী�র

�ক্ষসেনী

51



পতরতিতষ্ট-  ১১ :    তথ্য� কততিমুনীনী অসেতনীসে-?� ডে-�নীয়নীরর তনীধ্যা�রসেণ  রমু (  ‘ ’রমু ক )

 ‘ ’রমু ক

অসেতনীসে-?� ডে-�নীয়নীরর রমু

[   তথ্য� অতধ্যাক�র (    অসেতনীসে-?� ডে-�নীয়র ও তনীষ্পতত স�*ক্রা�মুত্ম)  প্রতবধ্যা�নীমু�লা�র প্রতবধ্যা�নী-  ৩ (১) তি-ষ্টব�]

বর�বর
  প্রধ্যা�নী তথ্য� কততিমুনী�র

 তথ্য� কততিমুনী
এ -৪/এ,   ডেআ�সের�Kও তিপ্র�সতনীক এলা�ক�

 তি�নীরব��*লা� ডেনীর, ঢা�ক�-১২০৭।

 অসেতনীসে-?� নী�*
............................................................................................................... ।

১।    অসেতনীসে-?�ক�রর নী�মু ও তি_ক�নী� : .........................................................................
(   নীসে-?��নী-?�সেনীর সহাজ মু�ধ্যা�মুসহা)

২।  অসেতনীসে-?� ডে-�তখনীলার ত�তরখ : ..........................................................................

৩।     -?�হা�র তবরুনীদ্ধা অসেতনীসে-?� কর� হাইয়�নীছ : .........................................................................
   ত�হা�র নী�মু ও তি_ক�নী�

৪।   অসেতনী-?�সেনীর স�*তক্ষপ্ত তববরণ : .........................................................................
(      প্রনীয়�জনীনী আসেলা�� ডেক�জ সতন্ননীতিব কর� -?�ইনীব)

৫।   স�*তিক্ষ� ত�র ক�রণ (    ডেত5 �ক�নী আসেনীতিনীর তবরুনীদ্ধা : .......................................................................
       অসেতনীসে-?� আনীয়নী কর� হায় �সই �ক্ষসেনী উহা�র কতপ

  স�*যা�ক্ত কতরনীত হাইনীব)

৬।    প্র�তসেত5 প্রততক�র ও উহা�র �সে-?>তক্তকত� : .......................................................................

৭।     অসেতনীসে-?� উসেততখত বক্তনীব�র সমুনী5সেনী প্রনীয়�জনীয় : .........................................................................
   ডেক�জ পসেনীর বণসেনী� (    কতপ স�*যা�ক্ত কতরনীত হাইনীব)

সতযাসেপ�

আতমু/      আমুর� এই মুনীসেমুহালা প3বসেক�ঘ�ষণ� কতরনীততছ �র্,        এই অসেতনী-?�সেনী বতণসেতঅসেতনীসে-?�সমু3হা আমু�র জ্ঞ�নী ও ততিব�স
 মুনীত সতযা।

(  সতযাসেপ�ক�রর স্ব�ক্ষর)
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তি-যা�নীলাঞ্জ

  তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,       ২০০৯ ব�স্তব�য়নীনী তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা�র প্রনীয়�জনীয়ত� অনীস্বক�র্।ডে-   সরক�নীরর সকলা
মুন্ত্রণ�লায়

ও ডে-প্তর/   স�*স্থা�র ক�নীজর ধ্যারনী,  সক্ষমুত�,  স্বকয়ত�,         ক�ক্রা5নীসেমু ডেতন্নত� এব�* তনীথ্য�র সবতিসেতযা তবনীতিবনী�য় অসেতন্ন উনীযা�সেনী

          সকনীলার তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর জনী� একতি� অসেতন্ন সহা�তয়ক� প্রণয়নীনীর ক�জতি� তি-যা�নীলাতঞ্জ�*।  আমুর� মুনীনী

কতর,     সরক�তর প্রততষ্ঠা�নীসমু3নীহার জনী� নীততমু�লা� প্রণয়নী-         প্রতক্রায়�নীক সহাজতর করনীত একতি� সহা�তয়ক� প্রণয়নী কর� হানীলা ত�

            অনী�সরণ কনীর �নী5ক�নীনী� সরক�তর প্রততষ্ঠা�নী সহানীজই ত�সেনীর তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী করনীত প�রনীব।

সরক�তর-            �বসরক�তর সকলা কত5 পসেক্ষ ডেত5 তনীজ তনীজ প্রততষ্ঠা�নীনীর তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নী কনীর,  ত�হানীলা ত�
      তথ্য� অতধ্যাক�র আইনীনীর ব�সত্মব�য়নীনীক অনীনীকখ�তনী এসেতনীয় �নীনীব।      �ক�নীনী� স�*সেসে-নী খ5নী নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর তসদ্ধা�মুত্ম
              গ্রহাণ করনীব তখনী ত�নীক প্রনী5মুই এই ক�ক্রা5নীমুসের তি-যা�নীলাঞ্জসমু3হা তিততিতত করনীত হানীব এব�* ত� �মু�ক�তবলা�র �সেতিক>লা তনীধ্যা�রসেণ

 ।করনীত হানীব  এই

       সহা�তয়ক�তি�নীত নীততমু�লা�র প্রতততি� অধ্যা��নীয়র তবষয়বস্ত্ত সম্পনীসেকধ্যা�রণ� ডে�য়� হানীয়নীছ,    তিপ��প�তিত নীতত প্রণয়নীক�র
        প্রততষ্ঠা�নীতি� এতি� প্রণয়নী করনীত ক ধ্যারনীনীর তি-যা�নীলানীঞ্জর মু�নীখ�মু�তখ হানীত প�নীর,     �স সম্পনীসেকধ্যা�রণ� ডেপ্র�নীনীর তিপ��প�তিত

     সম্ভ�ব� সমু�ধ্যা�নী অনীন্বষনীণর তি�ষ্ট� কর� হানীয়নীছ।

                নীততমু�লা� প্রণয়নী ও এর ব�স্তব�য়নী এই দূ�ই প-?�নীয়সেই একতি� কত5 পসেক্ষ সম্ভ�ব� ক ক তি-যা�নীলানীঞ্জর মু�নীখ�মু�তখ হানীত প�নীর এব�*
           ত�র সম্ভ�ব� সমু�ধ্যা�নী ক হানীত প�নীর তনীতিনী ত� ত� নীলা ধ্যার� হানীয়নীছ :

১.    নীতত প্রণয়নী প-?�নীসেয় তি-যা�নীলাঞ্জ :

            �ক�নীনী� প্রততষ্ঠা�নীনীর তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর প্রমু5 তি-যা�নীলাঞ্জতি�ই হানীলা� এতি� প্রণয়নীনীর তবষনীয় তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহাণ।
এর

      তিপ��প�তিত এতি� প্রণয়নী প-?�নীয়সের আনীর� তকছ�  তি-যা�নীলাঞ্জ রনীয়নীছ।      এই তি-যা�নীলাঞ্জসমু3হা তবনীতিবনী�য় �রনীখ নীততমু�লা� প্রণয়নী
 ^রু করনীলা

    তি-যা�নীলাঞ্জসমু3হা �মু�ক�তবলা� কর� সহাজতর হানীব।         এ তবষনীয় প3বধ্যা�রসেণ� -?�কনীলা ত� �মু�ক�তবলা�র মু�নীতসক প্রস্ত্তততসহা
প্রনীয়�জনীয়

    অনী��নী� প্রস্ত্ততত গ্রহাণ কর� -?�নীব।

     তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,    তবতধ্যামু�লা� ও প্রতবধ্যা�নীমু�লা�র সসেনী   স�মুঞ্জস�প3সেণ�নীসেব প্রণয়নী কর�

আসেবক। একই সসেনী   প্রততষ্ঠা�নীনীর ক�নীজর প্রকU তত,  �সেক্ষ,  তনীথ্য�র ধ্যারনী,      ডেঅযামুত্মরণ অনী��নী� নীতত ইতযা�সেত তবষনীয়র সসেনী

   স�মুঞ্জস� রক্ষ� কর�ও ব�ঞ্ছনীয়।            ডেউয় ডেতক সমুন্বয় কনীর প্রততষ্ঠা�নীনীর জনী� একতি� ক�ক5 সের নীততমু�লা� প্রণয়নী কর� প্রততষ্ঠা�নীনীর

  ।         জনী� একতি� বড়া তি-যা�নীলাঞ্জ তিপ��প�তিত নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কমুকসেত�সেনীসের র্5-�র্5 সতিনীতনীত�ও নীততমু�লা� প্রণয়নী প-?�নীয়সের

  ।জনী� একতি� অনী�তমু তি-যা�নীলাঞ্জ

    নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহাণ :         একতি� প্রততষ্ঠা�নীনীর জনী� অনী�সরণয় �নী5ক�নীনী� নীততমু�লা� প্রণয়নী করনীত ডে�নীলা

             এতি� প্রততষ্ঠা�নীনীর সনীব�সেd প-?�সেয় �নী5ক তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহাণ করনীত হায় �তি�5 খ�ব সহাজ ক�জ নীয়।  প্রততষ্ঠা�নীনীর সনীব�সেd

            ।প-?�নীসেয় আইনী তবষনীয় প�নীর�প�তর জ্ঞ�ত নী� -?�ক�র ক�রনীণ এই সমুস��র সUতষ্ট হানীত প�নীর  ডে-ঘতডে-নীনীর ডে-�প্ততরক

     ।         তিতি-�সেও এই সমুস��র ক�রণ হানীত প�নীর স�তর��* তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনী �ক�নীনী� প্রততষ্ঠা�নীনীর প্রমু5

     ।           তি-যা�নীলাঞ্জ হানীলা� এতি� প্রণয়নীনীর তসদ্ধা�মুত্ম গ্রহাণ তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ও আইনীনীর উসেসেনী ত� নীলা ধ্যার�র তিপ��প�তিত এ তবষনীয়

          ।সরক�নীরর ইতততিব�ক মুনীসেনী��ব ত� নীলা ধ্যারনীলা এ �ক্ষসেনী স� লা প�ওয়� -?�নীব



   স্বতন্ত্র নীততমু�লা� প্রণয়নী :  অনীনীক মুন্ত্রণ�লায়,         ডে-প্তর ব� স�*স্থা�র তবসেতন্ন প-?�নীসেয় অনীনীক ইউতনী� রনীয়নীছ।  অনীনীক �ক্ষসেনী
     ।  ইউতনীনী�র ধ্যারনী ও ক�ক্রা5নীমুসের ডেতন্নত� রনীয়নীছ �মু5নী,       অনীনীক প্রততষ্ঠা�নীনীর অধ্যানীস্থা ইউতনী� তহানীসনীব প্রতিতক্ষণ

প্রততষ্ঠা�নী, ডে-নীবষণ�-
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প্রততষ্ঠা�নী,    ডেমু� প-?�নীয়সের �সসেব��নীক�র প্রততষ্ঠা�নী,      এরূপ ডেতন্ন ডেতন্ন ধ্যারনীনীর ইউতনী� রনীয়নীছ।    এ ধ্যারনীনীর �ক্ষসেনী বহুমু�সেতক
               ক�নীজর মুনীধ্যা� স�মুঞ্জস� �রনীখ সকনীলার জনী� গ্রহাণনী-?�গ্য� একতি� স্বতন্ত্র নীততমু�লা� প্রণয়নী প্রততষ্ঠা�নীনীর জনী� একতি� বড়া

।তি-যা�নীলাঞ্জ

এ           �ক্ষসেনী নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর সমুয় প্রণয়নীক�র প্রততষ্ঠা�নীনীক সতক ডে--?�কনীত হানীব এব�* সকনীলার ধ্যারনী,   ক�জ ও
       তনীথ্য�র তবতিসেতত� তবনীতিবনী�য় তনীনীয় নীততমু�লা� প্রণয়নী করনীত হানীব।

ধ্যারনী অনী�স�নীর  তথ্য� তনীধ্যা�রসেণ :           ধ্যারনী অনী�স�নীর তথ্য� তনীধ্যা�রসেণ এব�* ডেতনী�-?�য় তথ্য� প্রতিক� ও ডেপ্র�নী পদ্ধাতত  তনীধ্যা�রসেণ তথ্য�

     অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর জনী� একতি� গুরুত্বপ3ণ ডে-তবষয়।   �ক�নী তথ্য�গুনীলা� স্ব-   উনীযা�সেনী প্রতিক� করনীব, �ক�নীগুনীলা�

          অনী�নীর�নীধ্যার পতরনীপ্রতক্ষনীত ডেপ্র�নী করনীব এব�* �ক�নী তথ্য�গুনীলা� ডেপ্র�নী করনীত ব�ধ্যা� নীয়-    �সগুনীলা� তিততিতত কর� নীততমু�লা�
প্রণয়নী

  প-?�নীয়সের অনী�তমু ক�জ।        এই তথ্য� তিততিতত কর�র ক�জতি� তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,   তবতধ্যামু�লা� ও প্রতবধ্যা�নীমু�লা�র সসেনী

 স�মুঞ্জস�প3ণ ডে-হানীত হানীব।

         নীততমু�লা� প্রণয়নীক�র কত5 পসেক্ষ ও ত�র অধ্যানীস্থা সকলা ইউতনীনী�র সকলা তথ্য�  ধ্যারনী অনী�স�নীর   তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,

  তবতধ্যামু�লা� ও প্রতবধ্যা�নীমু�লা�র সসেনী          স�মুঞ্জস�প3সেণ�নীসেব আসেলা�� কর�র ক�জতি� নীততমু�লা� প্রণয়নী প-?�নীয়সের একতি� গুরুত্বপ3ণ
ডে-

   তি-যা�নীলাঞ্জ তহানীসনীব ধ্যার� হায়।

      অসেতজ্ঞ ব�তক্তনীক এই ক�নীজর ডে-�তয়ত্ব ডে�য়� এব�* সতসেকত�র সসেনী      ক�জতি� করনীলা এই তি-যা�নীলাঞ্জ �নী5ক উতরণ সম্ভব।

তিততির�তরত ডে-�প্ততরক তিতিসে-�:       এ তবষয় তনীনীয় আসেনীই আনীতিলা�নী� কর� হানীয়নীছ।  সরক�তর কমুকসেত�সেনীসের ডে-ঘতডে-নীনীর 
প্রনীসেণ�নী�

   ’হানীলা� ডে-� প্ততরক ডে��পনীয়ত� আইনী‘ ।        সরক�তর  ডে-প্তরসমু3হা ডেস�ঘক�সেলা এই আইনীনীর তবধ্যা�নী ও ত�  তিতি-�সেয়
।           ডেঅযাসত্ম তততনী ত�Kর ডে-�প্ততরক প3বপ্রজনীন্মসের ক�নীছ �পনীয়নীছনী ডে��পনীয়ত�র স�*স্কৃU তত ও তথ্য� ডেপ্র�নীজতনীত সমুস��

।  ও তি-�তসত্মর ডে-তত  ডে-�প্ততরক প্রজন্মপরম্পর�-  ব�তহাত মু�নীতসকত�,   তিততির�তরত ডে-�প্ততরক তিতিসে-�ইতযা�সেত ক�রনীণ
  তথ্য� অতধ্যাক�নীরর প্রতত

     অনীনীনীকই ইতততিব�ক মু�নীতসকত� �প�ষণ কনীরনী নী�।    ত� ছ�ড়া� তথ্য� অতধ্যাক�র,  তথ্য� প্রতিক�-  এ তবষয়গুনীলা�র তিতিসে-�এখনী
       পমু5সেত্ম আমু�সেনীর ডে�তিনীর �প্রক্ষ�পনী� �সেস�নীব জনীতপ্রয় হানীয় ওসেনীতনী।

   সতিনীতনী জনীবনীলার ডেঅ�ব :        প্রততষ্ঠা�নীনীর তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� -?�Kর� প্রণয়নী করনীবনী ত�Kসেনীর  তথ্য� অতধ্যাক�র
আইনী,        তবতধ্যামু�লা� ও প্রতবধ্যা�নীমু�লা� সম্পনীক ডে-প-?�সেপ্ত ধ্যা�রণ� -?�কনীত হানীব।    ব�সত্মবত� হানীলা� এখনীনী� অতধ্যাক��*তি-

     ।প্রততষ্ঠা�নীনীর কমুকসেত�সেনীসের মুনীধ্যা� এর অপ-?�প্তসেত� রনীয়নীছ

       কমুকসেত�সেনীসের প্রতিতক্ষনীণর মু�ধ্যা�নীমু এই সমু�বদ্ধাত�র উতরণ ঘ��নীনী� সম্ভব।

  নীতত ব�সত্মব�য়নীনীর �ক্ষসেনী তি-যা�নীলাঞ্জসমু3হা

             নীততমু�লা� প্রণয়নীনীর পর এতি�র র্5-�র্5 ব�সত্মব�য়নীনীর উনীসেযা� �নীয়� আসেবক নীত� ব� এতি� প্রণয়নীনীর �ক�নীনী� অর্ ডে-�নীই। 
        ।নীততমু�লা� ব�সত্মব�য়নীনীর �ক্ষসেনী তনীতিনীর তি-যা�নীলাঞ্জগুনীলা�র মু�নীখ�মু�তখ হানীত প�নীর স�*তিতষ্ট প্রততষ্ঠা�নী

  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� :       আইনীনীর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীয়�সেনীর তবধ্যা�নী অনী�স�নীর সকলা কত5 পক্ষনীসেক ত�র
           সকলা ইউতনীনী�র জনী� একজনী কনীর ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� ডেতনীয় র্5-�র্5 পদ্ধাততনীত তথ্য� কততিমুনীনীক অবতহাত
 করনীত হানীব।         ।  এর তিপ��প�তিত তবকল্প  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীয়�সেনীর তবষয়ও তবনীতিবনী�য় র�খনীত হানীব অনীনীক

   কত5 পনীক্ষসের ডেতি�ব��প ইউতনীনী�র  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�/     তবকসেল্প  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীসেয়� শূ3নী� হানীলা প�নী
  তনীনীসেসেয়� এব�* এ-     তবষয়ক ডেত�রতক একতি� বড়া ক�জ।  এ �ক্ষসেনী      এক ব� এক�তধ্যাক কমুকসেত�নীসেক এ তবষনীয়

   ।স�তনীসেতসেসেষ্ট�তয়ত্ব ডে�য়� �নী5ত প�নীর



     অনীনীক �ক্ষসেনী এমুনী অনীনীক ইউতনী� আনীছ,    �খ5�নীনী একজনীসেমু� কমুকসেত�,    ডে- �স �ক্ষসেনী ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�
    তহানীসনীব কতিমু�রনীকসেও তনীনীসেয়� ডে�য়� -?�নীব।
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     ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকতসেনীসের� সতিনীতনীত� ও মু�নীতসকত� :    অতধ্যাক��*তি- ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী
  সম্পনীক  ডে-নী5ষ্ট5 সতিনীতনী নীনী।           ত� ছ�ড়া� ত�সেনীর সনী�তনী মু�নীতসকত�ও নীততমু�লা�র ব�সত্মব�য়নীনীর জনী� একতি� বড়া

।          তি-যা�নীলাঞ্জ প্রতিতক্ষনীণর মু�ধ্যা�নীমু ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সেনীসের সতিনীতনী করনীলা এব�* প্রণত নীততমু�লা� র্5-�র্5সে-�নীব �মুনীনী
      ।তি-লা�র তনীসেতিনীসেনী� ডেপ্র�নী করনীলা এই তি-যা�নীলাঞ্জ �মু�ক�তবলা� সম্ভব

    তথ্য� স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী� :          র্5-�র্5সে-�নীব তথ্য� স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী� ডেনী�তরনীকর তথ্য� অতধ্যাক�র তনীতিতত কর�র
প3তিবসেত           ।     ।ডে- র্5-�র্5সে-�নীব তথ্য� স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী� ব�তত তথ্য� সরবর�হা ব��হাত হায় ত�ই র্5-�র্5 ও আধ্যা�তনীক পদ্ধাততনীত

     ।  স�*রক্ষণ ও ব�বস্থা�পনী� অতযামুত্ম জরুতর তবষয় ত�ই আইনী/তনীয়মু/     নীতত �মুনীনী র্5-�র্5সে-�নীব ব�বস্থা�পনী� আসেবক,  -?�
         ডেনী�তরনীকর তথ্য� প্র�তপ্ত তনীতিতত করনীব এব�* ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের ক�জনীক সহাজতর করনীব।

   তথ্য� হা�লাসেসেনী�� কর� :        কত5 পনীক্ষসের সকলা ইউতনীনী�র তথ্য� তনীয়তমুত হা�লাসেসেনী�� কর� আসেবক।  নীততমু�লা�নীতও �সরকমুতি�
 ।             বলা� -?�নীকনীব তকন্তু বতমু�নীসেনী তথ্য� হা�লাসেসেনী��করনীণর জনী� আধ্যা�তনীক পদ্ধাতত ব� ডেততজ��লা পদ্ধাতত অনী�সরণ কর� হায়

।              ।   নী� তথ্য� তনীয়তমুত হা�লাসেসেনী�� নী� করনীলা নীততমু�লা� অনী�সরণ কনীর তথ্য� ডেপ্র�নী সম্ভব হানীব নী� ত�ই তথ্য� তনীয়তমুত
     ।হা�লাসেনী��সেনীর ব�বস্থা� এব�* এর মুতনী�তর�* -?�ক� ডে-রক�র

  তনীথ্য�র মু3লা� :             আইনী ও তবতধ্যামু�লা� অনী�স�নীর তনীথ্য�র জনী� তনীধ্যা�তরসেত মু3লা� ডেআ�য় কনীর তি-�লা�নী �ক�সেনী জমু� ডেতনীত
হানীব।        ।          স�তর��* এই অতিসে�5 জমু� পড়ানীব সরক�তর �ক�সেষ��নীর ত�ই তথ্য� প্রস্ত্তত করনীত �র্ ব�য় হানীব ত� স�*তিতষ্ট

   ।              ইউতনী�নীকই বহানী করনীত হানীব প-?�সেপ্ত পতরমু�ণ আনীসেবনী হানীলা অত স খতির ব�সেব তনীয়তমুত বসের� �নী5ক এই ব�য় তনীব�সেহা
   ।       ।     কর� কতি_নী হানীত প�নীর এতি�নীক আইনী ব�স্তব�য়নীনীর একতি� তি-যা�নীলাঞ্জ তহানীসনীব ধ্যার� হাসেনী ত�ই এই ব�য় তনীব�নীহাসের জনী�

       ।সরক�তর ইউতনী�সমু3নীহা সরক�নীরর পক্ষ �নী5ক অসে-?বসের� কর� আসেবক

উপস�*হা�র

  তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯-          এ সরক�তর প্রততষ্ঠা�নী এব�* সরক�তর ও তবসেনীতিত স�হা�যা�প�ষ্ট �বসরক�তর স�*সেসে-নী- ডেউনীয়ই
  কত5 পসেক্ষ তহানীসনীব তবনীবতিতত।         এ পসেI5তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী ব�সত্মব�য়নীনী �বসরক�তর স�*সেসে-নীসমু3নীহার তি�নীয় সরক�তর

    প্রততষ্ঠা�নীসমু3হাই এসেতনীয় আনীছ অনীনীক �বতিত,         -?� আইনী ব�সত্মব�য়নীনী সরক�তর প্রততষ্ঠা�নীনীর সসেসেত� এব�* সরক�নীরর
  প্রততশ্রুতত প3রনীণর পততির�য়ক।

  তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী,  ২০০৯-          এর ক�ক5 সের ব�সত্মব�য়নীনী সকলা কত5 পনীক্ষসের তথ্য� অবমু�ক্তকরণ নীততমু�লা� -?�ক� আসেবক- এ
   ক-?� সকনীলাই উপলাতিত করনীছনী।           নীততমু�লা� প্রণয়নী ও ব�সত্মব�য়নীনীর নী�নী� প-?�নীসেয় রনীয়নীছ নী�নী� সমুস�� ও প্রততবন্ধকত�,

  রনীয়নীছ নী�নী� ধ্যারনীনীর তি-যা�নীলাঞ্জ।         । এই সকলা প্রততবন্ধকত� ও তি-যা�নীলাঞ্জ জয় কনীরই ব��*লা�সেতিনী স�মুনীনী এসেতনীয়নীছ আমুর�ও
         এই সকলা প্রততবন্ধকত� ও তি-যা�নীলাঞ্জ জয় কনীর আমু�সেনীর ক�তিতত ব��*লা�সেতিনী ডে-নীড়া ত� লাব-    এ আমু�সেনীর দূUঢ় প্রতযায়।
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স�*যা�তক্ত

  তথ্য� অতধ্যাক�র আইনী, ২০০৯-        এর আওত�য় তথ্য� ডেপ্র�নীক�র ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেসেত�তনীনীয়�সেনীর জনী� তনীধ্যা�তরসেত ছক

  তনীধ্যা�তরসেত ছক :
১।   ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের

নী�মু
:

ডেপতব
অ
ত

  নীসর তি_ক�নী� (  আইসেত নী�*/    নীসেক� তিনীর ডেত5 -?�নীক)

� -�
নী

 �মু�ব�ইলা � -�নী
ডেযা�

ইনীমুইলা
 ওনীয়বস�ই� (  ডেত5 -?�নীক)

২।     ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের আতপলা কত5 পসেক্ষ (  অব�বতহাত
ঊর্ধ্5সে-তনী

:

  ক�-?�লানীয়সের তিপ্র�সতনীক প্রধ্যা�নী)-  এর নী�মু
ডেপতব
অ
ত

 নীসর তি_ক�নী�

� -�
নী

 �মু�ব�ইলা � -�নী
ডেযা�

ইনীমুইলা
 ওনীয়বস�ই� (  ডেত5 -?�নীক)

৩।    ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের তনীয়ন্ত্রণক�র মুন্ত্রণ�লায়/  তসেব�সেনীর নী�মু :

৪।  তিপ্র�সতনীক তসেসেব� :

(ঢা�ক�/তি-ট্টগ্র�মু/র�তিজ�হা/খ�লানী�/তসনীলা�/বততির�লা/র�*প�র)
৫।     তিআতলাক ডে-প্তনীরর নী�মু ও পততিরয় (  ডেত5 -?�নীক)

  ডে-�তয়ত্বপ্র�প্ত কমুকসেত�সের স্ব�ক্ষর
(    অত তসয়�লা তসলানীমু�হারসহা ত�তরখ)

  স্থা�নীয় আতপলা
কত5 পনীক্ষসের

  প্রতযায়নী ও স্ব�ক্ষর

(    অত তসয়�লা তসলানীমু�হারসহা ত�তরখ)

তব. তি-. :            এই ছনীকর ব�ইনীর �ক�নীনী� তথ্য� তলাতপবদ্ধা কর�র -?�কনীলা ত� ক্রাতমুক নী�* ৫-     এর পর বণসেনী� কর� -?�নীব।  এই
              ।ছনীক বতণসেত তনীথ্য� র এক কতপ তথ্য� মুন্ত্রণ�লানীয় এব�* অনী� কতপ সর�সতর তথ্য� কততিমুনীনী ডেপ��নীত হানীব
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