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ভূরমকা 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংরবধাদি রিন্তা,রবদবক ও বাক-স্বাধীিতা িাগররকগদণর অন্যতম বমৌরলক অরধকার 

রিসাদব স্বীকৃত এবাং তথ্য প্রারির অরধকার এরই একটি অরবদেদ্য অাংশ। জিগণ প্রজাতদন্ত্রর সকল ক্ষমতার 

মারলক ও জিগদণর ক্ষমতায়দির জন্য তথ্য অরধকার রিরিত করা অতযাবশ্যক। জিগদণর ক্ষমতায়ি, 

সরকারর ও ববসরকারর সাংস্থার স্বেতা ও জবাবরেরিতা বৃরি, দুিীরত হ্রাস ও সুশাসি প্ররতষ্ঠায় তদথ্যর অবাধ 

প্রবাি এবাং জিগদণর তথ্য প্রারি রিরিত করদত জাতীয় সাংসদে “তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯” পাস করা 

িয়।  

এই আইদির সঠিক প্রদয়াদগর ফদল সরকার ও জিগদণর মাদে বসতুবন্ধি ররিত িদয়দে। জিগণ এবাং 

সরকাদরর বমলবন্ধি সৃরি িওয়ায় সরকারর বকাি কমকৃান্ড সম্পদক ৃকাদরা বকাি রবভ্রারন্তর সৃরি িদব িা। তদথ্য 

জিগদণর অবাধ প্রদবশারধকার রিরিত করার জন্য সকল সরকারর েিদর তথ্য অরধকার আইি-২০০৯ এর 

ধারার রবধাি অনুসাদর োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিযুক্ত করা িদয়দে।  

তথ্য অরধকার আইদি বাাংলাদেদশর বেদকাি িাগররদকর আদবেদির পররদপ্ররক্ষদত সকল সরকারর, 

স্বারয়ত্তশারসত ও সাংরবরধবি সাংস্থা এবাং সরকারর ও রবদেরশ অর্াৃয়দি সৃি বা পররিারলত ববসরকারর সাংস্থা 

সমূদির ওপর তথ্য প্রোদির বাধ্যবাধকতা আদরাপ করা িদয়দে। 

বতমৃাি সরকার রূপকল্প ২০৪১ অজৃদির লদক্ষয কাজ করদে। এই লক্ষয অজৃদির জন্য সমাদজর সবসৃ্তদর 

সুশাসি রিরিত করা অতযাবশ্যক। আর সুশাসদির অন্যতম পূবশৃত ৃ িদলা স্বেতা ও জবাবরেরিতা রিরিত 

করা। জি প্রশাসদি স্বেতা ও জবাবরেরিতা রিরিত করদণর অন্যতম িারতয়ার িদত পাদর তথ্য অরধকার 

বাস্তবায়ি করা। আর িাগররদকর তথ্য অরধকার প্ররতষ্ঠার কােকৃর পন্থা িদলা স্বতঃপ্রদিারেত তথ্য প্রকাশ। বসই 

লদক্ষয ববসরকারর রশক্ষক রিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদেরৃশকা ২০২১ প্রকাশ 

কদরদে। এ রিদেরৃশকা সকল িাগররক ও তথ্য ব্যবিারকারীর রিকট তথ্য প্রোদির বক্ষত্র রবস্তৃত করদব এবাং এ 

কর্তপৃদক্ষর স্বেতা ও জবাবরেরিতা বৃরিদত সিায়ক ভূরমকা পালি করদব।  

 

 

 

 

(দমাঃ এিামুল কাদের খাি) 

বিয়ারম্যাি (অরতররক্ত সরিব) 

এিটিআররসএ, ঢাকা। 
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১.  স্বতঃপ্রদণারেত তথ্যপ্রকাশ রিদেরৃশকা প্রিয়দির পটভূরম ও প্রদয়াজিীয়তাঃ  

রশক্ষার সারবকৃ মাি উন্নয়দির জন্য ববসরকারর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি সমূদি বোগ্য ও েক্ষ রশক্ষক রিদয়াগ 

োদির লদক্ষয ২০০৫ সাদল ববসরকারর রশক্ষক রিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ আইি ২০০৫ সাদলর ৩ ধারা বদল 

এ কর্তপৃক্ষ গঠিত ও পররিারলত িয়।ইাংদরজীদত এদক Non-Government Teachers’ 

Registration & Certification Authority (NTRCA) িাদম পরররিত। 

এিটিআররসএ সারা বাাংলাদেদশর ববসরকারর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি সমূদির শূণ্য পদে রশক্ষক রিদয়াদগর 

লদক্ষয বোগ্য ও বমধাবী রশক্ষকদের তারলকা প্রণয়ি, রিবন্ধি ও প্রতযয়ি এবাং রিদয়াদগর সুপাররশ কদর। সম্পূণ ৃ

অদটাদমশি পিরতদত অিলাইদি আদবেি গ্রিি কদর রিবন্ধি ও প্রতযয়ি এবাং রিদয়াগ সুপাররদশর কােকৃ্রমটি 

পররিালিা করা িয়।  

উক্ত কােকৃ্রম সুষু্ঠভাদব পররিালিার জন্য রবরভন্ন প্রকার কমসৃুিী িাদত বিয়া িয়। সাংরিি আইি, 

রবরধ-রবধাি ও পররপদত্রর আদলাদক সম্পারেত কােকৃ্রমগুদলা সম্পদক ৃ রবরভন্ন অাংশীজদির আগ্রদির কমরত 

বিই। তদথ্যর অবাধ প্রবাি রিরিত করার জন্য এিটিআররসএ জন্মলগ্ন বর্দকই কাজ কদর োদে। তাোড়া তথ্য 

অরধকার আইি ২০০৯ রিদেশৃিার আদলাদক এবাং বারষকৃ কমসৃম্পােি চুরক্ত (APA) বাস্তবায়দির জন্য 

এিটিআররসএ রবরভন্ন প্রকার তথ্য জিসাধারদির জন্য উন্মকু্ত করদত বি পররকর। বস কারদিই স্বতঃপ্রদিারেত 

তথ্যপ্রকাশ রিদেরৃশকা প্রিয়দির প্রয়জিীয়তা বেখা বেয়।  
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১.১  স্বতঃপ্রদণারেত তথ্যপ্রকাশ রিদেরৃশকা প্রিয়দিরদেৌরক্তকতা/ উদেশ্যঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার জিগদণর জািার অরধকার প্ররতষ্ঠার মাধ্যদম সরকারর ও ববসরকারর 

সাংগঠদির স্বেতা ও জবাবরেরিতা বৃরি, দুণীরত হ্রাস ও সুশাসি প্ররতষ্ঠা, জিগদির রিন্তা,রবদবক ও 

বাকস্বাধীিতার সাাংরবধারিক অরধকার প্ররতষ্ঠা, সদবাৃপরর জিগদির ক্ষমতায়দির লদক্ষয তথ্য- অরধকার 

রিরিত করদত ‘তথ্য অরধকার আইি-২০০৯’ পাস িদয়দে।আইদির কােকৃর বাস্তবায়দির জন্য ইদতামদধ্য 

‘তথ্য অরধকার (তথ্য প্রারি সাংক্রান্ত) রবরধমালা,২০০৯’ এবাং তথ্য অরধকার সাংক্রান্ত রতিটি প্ররবরধমালাও 

প্রণীত িদয়দে।  

জিগদণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাি রিরিত করার বে িীরত সরকার গ্রিণ কদরদে, তার সাংদগ 

সাংগরতপূণভৃাদব সরকাদরর একটি গুরুত্ত্বপূণ ৃপ্ররতষ্ঠাি রিদসদব এিটিআররসএ অবাধ তথ্য প্রবাদির িিাৃ রিরিত 

করদত বিপররকর। এ কর্তপৃদক্ষর তথ্য জিগদির কাদে উন্মুক্ত িদল এিটিআররসএ’র কােকৃ্রম সম্পদক ৃজিগণ 

স্বে ধারণা লাভ করদব এবাং জিগদণর কাদে জবাবরেরি রিরিত িদব।  

এিটিআররসএ’র অবাধ তথ্যপ্রবাদির িিাৃর বক্ষদত্র বেি বকাি রিধািদের সৃরি িা িয় বস জন্য একটি 

স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদেরৃশকা, ২০২২’ প্রিয়ি আবশ্যক বদল মদি কদরদে। তথ্য অরধকার আইি-

১০০৯, তথ্য অরধকার (তথ্য প্রারি সাংক্রান্ত) রবরধমালা-২০০৯ এবাং তথ্য অরধকার সাংক্রান্ত প্ররবধািমালার 

আদলাদক এই ‘স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদেরৃশকা, ২০২২’ প্রিয়ি করা িদয়দে।   

১.২  তারলকার রশদরািামঃ  

এই রিদেরৃশকা এিটিআররসএ’র “স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ তারলকা, ২০২২”িাদম অরভরিত িদব।  

২।  তারলকার রভরত্তঃ  

২.১  প্রিয়ি ও অনুদমােিকারী কর্তপৃক্ষঃ 

ববসরকারর রশক্ষক রিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (এিটিআররসএ) 

২.২  রিদেরৃশকা বাস্তবায়দির তাররখঃ ০১ জানুয়ারী ২০২২ বর্দক 

২.৩  রিদেরৃশকার প্রদোজযতাঃ 

রিদেরৃশকাটি এিটিআররসএ’র জন্য প্রদোজয িদব। 

 

৩।  সাংজ্ঞা সমূিঃ রবষয় বা প্রসাংদগর পররপরন্থ বকাি রকছু িা র্াকদল এ রিয়মাবলীদত- 

৩.১  তথ্য অর্ ৃএিটি আররসএ’র গঠি, রবরধ, কাঠাদমা, োিররক প্ররশক্ষি কমকৃান্ড সাংক্রান্ত বে 

বকাি স্মারক, রিসাব রববরণী, রবরভন্ন প্রকার পত্র, িমুিা, েরলল, বই, িকশা, মািরিত্র, চুরক্ত, 

তথ্য-উপাত্ত, লগ বরি, আদেশ, রবজ্ঞরি, প্ররতদবেি, আদলাকরিত্র, অরডও, রভরডও, অাংরকত 

রিত্র, রফল্ম, ইদলক্ট্ররিক প্ররক্রয়ায় প্রস্ততকৃত বে বকাি ইন্সট্রুদমন্ট, োরন্ত্রকভাদব পাঠদোগ্য 

েরললারে এবাং বভৌত গঠি ও ববরশিয রিরবদৃশদষ অন্য বে বকাি তথ্যবি বস্তু বা উিাদের 

প্ররতরলরপও এর অন্তভূকৃ্ত িদবঃ  

তদব শত ৃর্াদক বে, োিররক বিাট রসট বা বিাট রসদটর প্ররতরলরপ এর অন্তভূকৃ্ত িদব িা;  
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৩.২  োরয়ত্ব প্রাি কমকৃতাৃ অর্ ৃতথ্য অরধকার আইদির ২০০৯ এর ১০ ধারা বমাতাদবক রিযুক্ত 

কমকৃতাৃ;  

৩.৩  রবকল্প োরয়ত্ব প্রাি কমকৃতাৃ অর্ ৃ োরয়ত্ব প্রাি কমকৃতাৃর অনুপরস্থরতদত সাংরিি োরয়ত্ব 

পালদির জন্য রিযুক্ত কমকৃতাৃ;  

৩.৪  আপীল কর্তপৃক্ষ অর্ ৃসরিব, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়।  

৪। তদথ্যর ধরি এবাং ধরি অনুসাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোি পিরত 

এিটিআররসএ সমুেয় তথ্য রিদনাক্ত ও বেরণদত ভাগ করা িদব এবাং রিধাৃররত রবধাি অনুসাদর তা 

প্রোি ও প্রকাশ করা িদব। 

ক. স্বত:প্রদণারেতভাদব প্রকাশদোগ্য তথ্য  

(১) এই ধরদণর তথ্য এিটিআররসএ স্বত:প্রদণারেত িদয় বিাটিশদবাদড,ৃ ওদয়বসাইদট, মুরিত বই 

বা প্ররতদবেি আকাদর, পরত্রকায় রবজ্ঞরির মাধ্যদম এবাং প্রিারণাসি অন্যান্য গ্রিণদোগ্য 

মাধ্যদম প্রকাশ ও প্রিার করদব। 

(২)  এই ধরদির তথ্য বিদয় বকাদিা িাগররক আদবেি করদল তখি তা িারিোর রভরত্তদত 

প্রোিদোগ্য তথ্য রিদসদব রবদবরিত িদব এবাং োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিধাৃররত পন্থায় 

আদবেিকারীদক প্রোি করদবি।  

(৩)  এিটিআররসএ প্ররতবের একটি বারষকৃ প্ররতদবেি প্রকাশ করদব এবাং বারষকৃ প্ররতদবেদি 

তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯-এর ধারা ৬(৩)-এ উদেরখত তথ্যসমূি সাংদোজি করদব। 

(৪)  এিটিআররসএ স্বত:প্রদণারেতভাদব প্রকাশদোগ্য তদথ্য একটি তারলকা প্রস্তুত করদব এবাং এই 

রিদেরৃশকার পরররশদি (পরররশি ১) ও এিটিআররসএ’র ওদয়বসাইদট তা প্রকাশ ও প্রিার 

করদব। 

 (৫)  কর্তপৃক্ষ প্রদয়াজদি এই তারলকা িালিাগাে করদব। 

খ. িারিোর রভরত্তদত প্রোিদোগ্য তথ্য  

(১)  এই ধরদির তথ্য বকাদিা িাগররদকর আদবেদির পররদপ্ররক্ষদত এই রিদেরৃশকার ১০ ও ১১ 

অনুদেদে বরণতৃ পিরত অনুসরণ কদর প্রোি করদত িদব। 

(২)  এিটিআররসএ িারিোর রভরত্তদত প্রোিোগ্য তদথ্যর একটি তারলকা প্রস্তুত করদব এবাং এই 

রিদেরৃশকার পরররশদি (পরররশি ২) ও এিটিআররসএ’র ওদয়বসাইদট তা প্রকাশ ও প্রিার 

করদব। 
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গ. প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য  

(১)  এরই রিয়মাবরলর অনুদেদে ো রকছুই র্াকুক িা বকি, এিটিআররসএ ববঠদক উপস্থাপিদোগ্য 

সার-সাংদক্ষপ, আদলািিা ও রসিান্তসি তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর ৭ ধারার বরণতৃ 

তথ্যসমূি প্রোি বা প্রকাশ বা প্রিার করদত বাধ্য র্াকদব িা। 

৫. তথ্য সাংগ্রি, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা 

(ক)  তথ্য সাংরক্ষণ পিরত  

 এিটিআররসএ তথ্য সাংরক্ষদণর জন্য রিদনাক্ত পিরত অনুসরণ করদব 

(১)  িাগররদকর তথ্য অরধকার রিরিত করার লদক্ষয এিটিআররসএ তার োবতীয় তদথ্যর 

কযাটালগ এবাং ইিদডক্স প্রস্তুত কদর বসগুদলা ের্াের্ভাদব সাংরক্ষণ করদব। 

(২)  প্রদতযক কর্তপৃক্ষ বে সব তথ্য করম্পউটাদর সাংরক্ষদণর উপযুক্ত বদল মদি করদব বসসকল 

তথ্য যুরক্তসঙ্গত সময়সীমার মদধ্য করম্পউটাদর সাংরক্ষণ করদব এবাং তথ্য লাদভর সুরবধাদর্ ৃ

সমগ্র বেদশ বিটওয়াদকরৃ মাধ্যদম তার সাংদোগ স্থাপি করদব। 

(৩)  তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অরধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) 

প্ররবধািমালা, ২০১০ অসুসরণ করদব। 

(খ) তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিা  

এিটিআররসএ তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অরধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) 

প্ররবধািমালা, ২০১০ অসুসরণ করদব। 

(গ) তদথ্যর ভাষা  

(১)  তদথ্যর মূল ভাষা িদব বাাংলা। বকাদিা তথ্য েরে অন্য বকাদিা ভাষায় উৎপন্ন িদয় র্াদক 

তািদল তা বসই ভাষায় সাংররক্ষত িদব। োিররক প্রদয়াজদি তথ্য অনুবাে করা বেদত পাদর।  

(২)  তথ্য বে ভাষায় সাংররক্ষত র্াকদব বসই ভাষাদতই আদবেিকারীদক সরবরাি করা িদব। 

আদবেিকারীর িারিোর পররদপ্ররক্ষদত বকাদিা তথ্য অনুবাে করার োরয়ত্ব কর্তপৃক্ষ বিি 

করদব িা। 

(ঘ) তদথ্যর িালিাগােকরণ 

 এিটিআররসএ’র অনুরবভাগ সমূি  প্ররতমাদস তথ্য িালিাগাে করদব। 

৬. োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিদয়াগ  

(১) তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ১০(১) অনুসাদর ইদতামদধ্য এিটিআররসএ একজি 

োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিদয়াগ কদরদেি।  

(২)  তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর অধীদি োরয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি বকাদিা োরয়ত্বপ্রাি 

কমকৃতাৃ অন্য বে বকাদিা কমকৃতাৃর সিায়তা িাইদত পারদবি এবাং বকাদিা কমকৃতাৃর কাে 

বর্দক এরূপ সিায়তা িাওয়া িদল রতরি উক্ত োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃদক প্রদয়াজিীয় সিায়তা 

প্রোি করদত বাধ্য র্াকদবি। 



8 

 

(৩)  বকাদিা োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ োরয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি অন্য বকাদিা কমকৃতাৃর সিায়তা 

িাইদল এবাং এরুপ সিায়তা প্রোি ব্যর্তৃার জন্য তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর বকাদিা 

রবধাি লরিত িদল এই আইদির অধীদি োয়-োরয়ত্ব রিধাৃরদণর বক্ষদত্র উক্ত অন্য কমকৃতাৃও 

োরয়ত্বপ্রাি বদল গণ্য িদবি। 

(৪)  স্বত:প্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদেরৃশকা পরররশদি োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর পেরব, ঠিকািা এবাং 

প্রদোজয বক্ষদত্র ফযাক্স িম্বর ও ই-বমইল ঠিকািা প্রকাশ করদব। োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ পররবতিৃ 

িদল িতুি োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিদয়াদগর ০৫ (পাঁি) কােরৃেবদসর মদধ্য তথ্য িালিাগাে করা 

িদব। ওদয়বসাইদটও তা প্রকাশ করা িদব। 

৭. োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর োরয়ত্ব ও কমপৃরররধ  

 (ক) তদথ্যর জন্য কারও আদবেদির পররদপ্ররক্ষদত োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ- 

অ. আদবেি গ্রিণও তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ৯ ও তথ্য অরধকার (তথ্য 

প্রারি সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর রবরধ-৪ অনুসাদর ের্াের্ভাদব সরবরাি 

করদবি 

আ. অনুদরাধকৃত তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা৯ ও তথ্য অরধকার (তথ্য প্রারি 

সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯ এর রবরধ-৪ অনুসাদর ের্াের্ভাদব সরবরাি করদবি 

ই. তথ্য প্রোদি অপারগতার বক্ষদত্র তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা-৯(৩)ও তথ্য 

অরধকার (তথ্য প্রারি সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর রবরধ-৫ অনুসাদর ের্াের্ভাদব 

অপারগতা প্রকাশ করদবি। অপারগতার কারণ তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯-এর 

সদঙ্গ সামঞ্জস্যপূণ ৃিদত িদব 

ঈ. বকাদিা অনুদরাধকৃত তথ্য োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর রিকট সরবরাদির জন্য মজুে 

র্াকদল রতরি তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯-এর ধারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অরধকার 

(তথ্য প্রারি সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর রবরধ-৮ অনুসাদর উক্ত তদথ্য যুক্তসঙ্গত 

মূল্য রিধাৃরণ করদবি এবাং উক্ত মূল্য অিরধক ৫ (পাঁি) কােরৃেবদসর মদধ্য পররদশাধ 

করার জন্য অনুদরাধকারীদক অবরিত করদবি 

উ. বকাদিা অনুদরাধকৃত তদথ্যর সদঙ্গ র্ততীয় পদক্ষর সাংরিিতা র্াকদল োরয়ত্বপ্রাি 

কমকৃতাৃ তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯-এর ধারা ৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রিণ করদবি 

(খ) তথ্য অরধকার (তথ্য প্রারি সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯ এর তফরসদল রিধাৃররত আদবেদির 

ফরম্যাট ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও বকাদিা িাগররদকর িারিোর পররদপ্ররক্ষদত সরবরাি 

(গ) আদবেি ফরম পুরদণ সক্ষম িয়, এমি আদবেিকারীদক আদবেি ফরম পূরদণ সিায়তা 

(ঘ) বকাদিা িাগররদকর িারিোর পররদপ্ররক্ষদত তাদক আরপল কর্তপৃক্ষ রিধাৃরদণ সিায়তা 
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(ঙ) সঠিক কর্তপৃক্ষ রিধাৃরদণ ভুল কদরদে, এমি আদবেিকারীদক সঠিক কর্তপৃক্ষ রিধাৃরদণ 

 সিায়তা 

(ি) বকাদিা শারীররক প্ররতবন্ধী ব্যরক্তর তথ্য প্রারির রিরিত করদত োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ তাদক 

উপযুক্ত পিরতদত তথ্য বপদত সিায়তা করদবি। এদক্ষদত্র োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ উপযুক্ত অন্য 

বকাি ব্যরক্তর সিায়তা গ্রিণ করদত পারদবি 

(ে) তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থা ও স্বতপ্রদণারেতভাদব তথ্য প্রকাশ তথ্য অরধকার আইি,২০০৯-এর 

সদঙ্গ সামঞ্জস্যপূণভৃাদব িদে রকিা তা রিধাৃরদণ কর্তপৃক্ষদক সিায়তা প্রোি 

(জ) তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯-এর সদঙ্গ সামঞ্জস্যপূণভৃাদব বারষকৃ প্ররতদবেি প্রকাদশ সিায়তা 

 করা এবাং  

(ে) তদথ্যর জন্য প্রাি আদবেিপত্রসি এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় তথ্য সাংরক্ষণ আদবেিকারীর 

বোগাদোদগর রবস্তাররত তথ্য সাংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্ররতদবেি সাংকলি, 

তদথ্যর মূল্য আোয়, রিসাবরক্ষণ ও সরকারর বকাষাগাদর জমাকরণ এবাং কর্তপৃক্ষ বা তথ্য 

করমশদির িারিোর পররদপ্ররক্ষদত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাি করা ইতযারে। 

৮. রবকল্প োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিদয়াগ 

(১) বেরল বা অন্য বকাদিা কারদণ োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর অনুপরস্থরতদত োরয়ত্ব পালদির জন্য 

এিটিআররসএ একজি রবকল্প োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিদয়াগ করদব। োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

অনুপরস্থরতদত োরয়ত্ব পালিকালীি আইি অনুসাদর রতরি োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিদসদব 

রবদবরিত িদবি। 

(২) এিটিআররসএ’র কর্তপৃক্ষ রবকল্প োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিদয়াগ রেদবি এবাং রিদয়াগকৃত 

প্রদতযদকর িাম, ঠিকািা এবাং প্রদোজয বক্ষদত্র ফযাক্স িম্বর ও ই-বমইল ঠিকািা রিদয়াগ 

প্রোদির ১৫ (পদির) কােরৃেবদসর মদধ্য রিধাৃররত ফরম্যাদট (তথ্য করমশি কর্তকৃ রিধাৃররত 

ফরদম) রলরখতভাদব তথ্য করমশদি বপ্ররণ করদবি এবাং মন্ত্রণালদয়র আরপল কর্তপৃদক্ষর 

কাদে তার অনুরলরপ বপ্ররণ করদবি। 

(৩) বেরল বা অন্য বকাদিা কারদণ পে শূন্য িদল, অরবলদম্ব িতুি রবকল্প োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ 

রিদয়াগ করদত িদব।  

৯. রবকল্প োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর োরয়ত্ব ও কমপৃরররধ  

(ক) োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর অনুপরস্থরতকাদল রবকল্প োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ 

রিদসদব োরয়ত্ব পালি করদবি। 

(খ) োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রিদসদব োরয়ত্ব পালিকাদল িীরত ৭-এ বরণতৃ োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

োরয়ত্ব ও কমপৃরররধ তাঁর জন্য প্রদোজয িদব। 
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১০. তদথ্যর জন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পিরত ও সময়সীমা  

(১) বকাদিা ব্যরক্ত তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর অধীদি তথ্যপ্রারির জন্য সাংরিি োরয়ত্বপ্রাি 

কমকৃতাৃর কাদে রিধাৃররত ফরম ‘ক’ এর মাধ্যদম রলরখতভাদব বা ইদলকট্ররিক্স মাধ্যদম বা 

ই-বমইদল অনুদরাধ করদত পারদবি।  

(২) রিধাৃররত ফরম সিজলভয িা িদল অনুদরাধকারীর িাম, ঠিকািা, প্রদোজয বক্ষদত্র ফযাক্স অর্বা 

বকাি পিরতদত তথ্য বপদত আগ্রিী তার বণিৃা উদেখ কদর সাো কাগদজ বা বক্ষত্রমদত, 

ইদলকট্ররিক রমরডয়া বা ই-বমইদল তথ্যপ্রারির জন্য অনুদরাধ করদত পারদব। 

(৩) োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর বকাদিা তদথ্যর জন্য অনুদরাধ প্রারির তাররখ িদত অিরধক ২০ (রবশ) 

কােরৃেবদসর মদধ্য অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাি করদত িদব। 

(৪) উরেরখত উপানুদেে (৩)-এ ো রকছুই র্াকুক িা বকি, অনুদরাধকৃত তদথ্যর সদঙ্গ একারধক 

উইাং-সাংরিি র্াকদল অিরধক ৩০ (রত্রশ) কােরৃেবদসর মদধ্য বসই অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাি 

করদত িদব। 

(৫) োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ রলরখতভাদব অর্বা বক্ষত্রমদত, ইদলকট্ররিক মাধ্যম বা ই-বমইল এর 

মাধ্যদম আদবেি গ্রিদণর প্রারি স্বীকার করদবি। প্রারি স্বীকারপদত্র আদবেদির বরফাদরন্স 

িম্বর, আদবেিপত্র গ্রিণকারীর িাম, পেমোৃো এবাং আদবেি গ্রিদণর তাররখ উদেখ কদর 

স্বাক্ষর করদবি। 

(৬) ইদলকট্ররিক মাধ্যম বা ই-বমইল মাধ্যদম আদবেি গ্রিদণর বক্ষদত্র কর্তপৃদক্ষর বরাবদর 

আদবেি বপ্ররদণর তাররখই (প্রারি সাদপদক্ষ) আদবেি গ্রিদণর তাররখ রিদসদব গণ্য িদব। 

(৭) আদবেি পাওয়ার পর োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ তথ্য প্রোদির তাররখ এবাং সময় উদেখপূবকৃ 

আদবেিকারীদক বস সম্পদক ৃঅবরিত করদবি এবাং অনুদরাধকৃত তদথ্য সদঙ্গ একারধক উইাং-

এর সাংরিিতা র্াকদল োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ বসই উইাং-এ রলরখত বিাটিশ প্রোি করদবি।  

(৮) োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ বকাদিা কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদির অপারগ অর্বা আাংরশক তথ্য 

সরবরাদি অপারগ িদল অপারগতার কারণ উদেখ কদর আদবেি প্রারির ১০ (েশ) 

কােরৃেবদসর মদধ্য তথ্য অরধকার (তথ্য প্রারি সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর তফরশদল 

উদেরখত ফরম ‘খ’ অনুোয়ী এ রবষদয় আদবেিকারীদক অবরিত করদবি। 

(৯) উপানুদেে (৩), (৪) বা (৮) এ উদেরখত সময়সীমার মদধ্য তথ্য সরবরাি করদত বকাদিা 

োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ ব্যর্ ৃিদল সাংরিি তথ্যপ্রারির অনুদরাধ প্রতযাখ্যাি করা িদয়দে বদল গণ্য 

িদব।  
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১১. তদথ্যর মূল্য ও মূল্য পররদশাধ  

(১) বকাদিা অনুদরাধকৃত তথ্য োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর রিকট সরবরাদির জন্য মজুে র্াকদল রতরি 

তথ্য অরধকার (তথ্য প্রারি সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর তফরসদল উদেরখত ফরম ‘ঘ’ 

অনুসাদর বসই তদথ্যর মূল্য রিধাৃরি করদবি এবাং অিরধক ৫ (পাঁি) কােরৃেবদসর মদধ্য বসই 

অর্ ৃিালাি বকাড িাং-১-৬৬০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা কদর বট্রজারর িালাদির করপ তাঁর কাদে 

জমা বেয়ার জন্য অনুদরাধকারীদক রলরখতভাদব অবরিত করদবি অর্বা  

(২) োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ তদথ্যর অনুদরাধকারী কর্তকৃ পররদশারধত মূল্য ররশদের মাধ্যদম গ্রিণ 

করদবি এবাং প্রাি অর্ ৃ িালাি বকাড িাং-১-৬৬০১-০০০১-১৮০৭-এ বট্রজারর িালাদির 

মাধ্যদম জমা বেদবি।  

১২. আরপল োদয়র ও রিস্পরত্ত 

১২.১ আরপল কর্তপৃক্ষ  

এিটিআররসএ’র আরপল কর্তপৃক্ষ িদবি রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাদগর রসরিয়র 

সরিব/সরিব। 

১২.৩ আরপল রিস্পরত্ত  

(১) আরপল কর্তপৃক্ষ বকাদিা আরপদলর রবষদয় রসিান্ত প্রোদির পূদব ৃ রিদনাক্ত পেদক্ষপ গ্রিণ 

করদবি- 

 (ক) োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ এবাং এতেসাংরিি অন্যান্য কমকৃতাৃর শুিারি গ্রিণ 

 (খ) আরপল আদবেদি উদেরখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রারর্তৃ প্ররতকাদরর যুরক্তসমূি রবদবিিা 

  এবাং 

(গ) প্রারর্তৃ তথ্য প্রোদির সদঙ্গ একারধক তথ্য প্রোিকারী উইাং যুক্ত র্াকদল সাংরিি উইাংসমূদির 

শুিারি গ্রিণ। 

(২) আরপল আদবেি প্রারির ১৫ (পদির) কােরৃেবদসর মদধ্য আরপল কর্তপৃক্ষ- 

(ক) উপানুদেে (১)-এ উদেরখত পেদক্ষপসমূি গ্রিণপূবকৃ তথ্য সরবরাি করার জন্য সাংরিি 

োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃদক রিদেশৃ বেদবি অর্বা  

(খ) তাঁর রবদবিিায় গ্রিণদোগ্য িা িদল আরপল আদবেিটি খাররজ করদত পারদবি। 

(৩) আরপল আদবেদির রিদেশৃ অনুোয়ী োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ - 

(ক) েত দ্রুত সম্ভব প্রারর্তৃ তথ্য সরবরাি করদবি, তদব এই সময় তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ 

এর ধারা ২৪(৪)-এ রিদেরৃশত সমদয়র অরধক িদব িা অর্বা  

(খ) বক্ষত্রমদত রতরি তথ্য সরবরাি বর্দক রবরত র্াকদবি। 
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১৩. তথ্য প্রোদি অবদিলায় শারস্তর রবধাি  

১৩.১ তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ ও এই রিদেরৃশকার রবরধ-রবধাি সাদপদক্ষ বকাদিা োরয়ত্বপ্রাি 

কমকৃতাৃ েরে বকাদিা আদবেিকারীদক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত রসিান্ত প্রোদির ব্যর্ ৃিি বা তথ্য 

প্রারির বকাদিা অনুদরাধ গ্রিণ করদত অস্বীকার কদরি বা রসিান্ত প্রোদির ব্যর্ ৃিি বা ভুল, 

অসম্পূণ,ৃ রবভ্রারন্তকর, রবকৃত তথ্য প্রোি কদরি বা বকাদিা তথ্যপ্রারির পদর্ প্ররতবিকতা 

সৃরি কদরি বা তথ্য অরধকার পররপরন্থ বকাদিা কাজ কদরি তািদল োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

এদিি কাজদক অসোিরণ রিদসদব রবদবিিা করা িদব এবাং সাংরিি িাকুরর রবরধরবধাি 

অনুসাদর তাঁর রবরুদি ব্যবস্থা গ্রিণ করা িদব। 

১৩.২ এই রিদেরৃশকার ের্াের্ভাদব অনুসরদণ গারফলরতর কারদণ তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ এর 

ব্যতযয় ঘটদল এবাং এর কারদণ বকাদিা কমকৃতাৃ তথ্য করমশি কর্তকৃ শারস্ত বপদল তা তার 

ব্যরক্তগত োয় রিদসদব গণ্য িদব এবাং কর্তপৃক্ষ তাঁর বকাদিা োয় বিি করদব িা। 

১৩.৩ তথ্য করমশদির কাে বর্দক বকাি কমকৃতাৃর রবরুদি রবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রিদণর অনুদরাধ বপদল 

কর্তপৃক্ষ সাংরিি রবরধ-রবধাি “অনুসাদর ের্াের্ ব্যবস্থা গ্রিণ করদব এবাং গৃিীত ব্যবস্থা 

রবষদয় তথ্য করমশিদক অবিরত করদব। 

১৪. জিগুরুত্বপূণ ৃরবষদয় বপ্রস রবজ্ঞরি 

এিটিআররসএ জিগুরুত্বপূণ ৃ রবষয়ারে বপ্রস রবজ্ঞরির মাধ্যদম অর্বা অন্য বকাদিা পন্থায় প্রিার বা 

প্রকাশ করদব।  

১৫. রিদেরৃশকার ব্যাখ্যা  

এই রিদেরৃশকার বকাদিা রবষদয় অস্পিতা বেখা রেদল তারলকা প্রণয়িকারী কর্তপৃক্ষ তার ব্যাখ্যা 

প্রোি করদব।  

 

 

  



13 

 

পরররশি -১ এিটিআররসএ’র স্বতঃপ্রদণারেতভাদব প্রকাশদোগ্য তদথ্যর তারলকা ও প্রকাদশর মাধ্যম 

  

ক্ররমক িাং তদথ্যর রববরণ বসবা প্রোি পিরত 

১ ২ ৩ 

১  এিটিআররসএদত কমরৃত কমকৃতাৃগদণর িাম, পেরব, 

অনুরবভাগ,োিররক বটরলদফাি িম্বর, বমাবাইল িম্বর, ফযাক্স িম্বর, 

ইদমইল  

ওদয়বসাইট 

২ এিটিআররসএ’র রবগত অর্বৃেদরর কাোৃবরল সম্পরকতৃ বারষকৃ 

প্ররতদবেি  

ওদয়ব সাইট, প্রকারশত 

প্ররতদবেি 

৩ এিটিআররসএ’র বাদজট ওদয়বসাইট 

৪  বাদজট বাস্তবায়ি পররকল্পিা  ওদয়বসাইট 

৫  বকায়াটাৃর রভরত্তক বাদজট বাস্তবায়ি অগ্রগরত প্ররতদবেি  ওদয়বসাইট 

৬  বারষকৃ ক্রয় পররকল্পিা  ওদয়বসাইট 

৭ ই-গভদিনৃ্সসাংক্রান্ত রবরভন্ন ধরদির প্রজ্ঞাপি, পররপত্র, রিদেরৃশকা  ওদয়বসাইট 

৮  বারষকৃ উদ্ভাবি কমপৃররকল্পিা  ওদয়বসাইট 

৯  এিটি আররসএ’র ইদিাদভশি টিম  ওদয়বসাইট 

১০  এিটি আররসএ’র বসবাপ্রোি প্ররতশ্রুরত (রসটিদজি িাটাৃর) এবাং 

বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত তথ্য   

ওদয়বসাইট 

১১  এিটিআররসএ’র অরভদোগ প্ররতকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবায়ি 

সাংক্রান্ত তথ্য  

ওদয়বসাইট 

১২  অরভদোগ প্ররতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত রিদেরৃশকা, ২০১৫ 

(পররমারজৃত ২০১৮)  

ওদয়বসাইট ও মুরিত করপ 

১৩  অরভদোগ রিষ্পরত্ত কমকৃতাৃ (অরিক)  ও রবকল্প অরভদোগ 

রিষ্পরত্ত কমকৃতাৃর তারলকা, পেরব,দটরলদফাি িম্বর।  

ওদয়বসাইট 

১৪  অরভদোগ রিষ্পরত্ত সাংক্রান্ত আরপল কমকৃতাৃর রবরভন্ন তথ্য  ওদয়বসাইট 

১৫  জাতীয় শুিািার বকৌশল বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত তথ্য  ওদয়বসাইট 

১৬  তথ্য অরধকার আইি -২০০৯ বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত তথ্য  ওদয়বসাইট 

১৭  এিটিআররসএ’র বারষকৃ কমসৃম্পােি চুরক্ত বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত 

তথ্য  

ওদয়বসাইট 

১৮  এিটিআররসএ’র ব্যবহৃত আইি, রবরধরবধাি,রিদেশৃিা ওদয়বসাইট 

১৯  ববসরকারর রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষা সাংক্রান্ত রবরভন্ন তথ্য  ওদয়বসাইট 

২০  রবষয় রভরত্তক জাতীয় বমধা তারলকা  ওদয়বসাইট 

২১  তথ্য অরধকার সাংক্রান্ত োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ , রবকল্প োরয়ত্বপ্রাি  

কমকৃতাৃ ও আরপল কমকৃতাৃর রবস্তাররত তথ্য  

ওদয়বসাইট 

২২   এিটিআররসএ’র কােকৃ্রম সাংক্রান্ত রবরভন্ন প্রকার ফরম   ওদয়বসাইট  
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পরররশি-২ িারিোর রভরত্তদত প্রোিদোগ্য তদথ্যর তারলকা 

রিনরলরখত তথ্যসমূি জিগদণর িারিোর রভরত্তদত প্রোি করা িদব-  

ক)  স্বতঃপ্রদিারেতভাদব প্রকারশত সকল তথ্য 

খ)  রবরভন্ন িীরত 

গ)  কর্তপৃদক্ষর বাদজট  

ঘ)  আরর্কৃ তথ্য, বেমি-আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত রিসাব রববরণী 

ঙ)  অরডট ররদপাট ৃ(জবাবসি) 

ি)  ক্রয় কােকৃ্রম সাংক্রান্ত তথ্য (রসিান্ত গ্রিদির পর) 

ে)  উপকারদভাগীর তারলকা 

জ)  মাস্টার বরাল 

ে)  রবরভন্ন প্রশাসরিক বররজস্টার খাতা 

ঞ)  অরডও-রভজুয়াল ডকুদমন্ট 

ট) রিদয়াগ/বেরলর আদেশ 

ঠ)  বেদশ বা রবদেদশ ভ্রমণসাংক্রান্ত তথ্যারে  

 

পরররশি-৩ প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তদথ্যর তারলকা   

 এই আইদির অন্যান্য রবধািাবলীদত োিা রকছুই র্াকুক িা বকি, বকাি কর্তপৃক্ষ বকাি িাগররকদক 

রিনরলরখত তথ্যসমূি প্রোি করদত বাধ্য র্াকদব িা, ের্াঃ  

(ক)  বকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল বাাংলাদেদশর রিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সাবদৃভৌমদত্বর প্ররত হুমরক িদত পাদর 

এরুপ তথ্য; 

(খ)  বকাি রবদেশী সরকাদরর রিকট িদত প্রাি বকাি বগাপিীয় তথ্য; 

(গ)  বকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল  প্রিরলত আইদির প্রদয়াগ বাধাগ্রস্থ িদত পাদর বা অপরাধ বৃরি বপদত পাদর 

এরুপ তথ্য; 

(ঘ)  বকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল জিগদণর রিরাপত্তা রবরিত িদত পাদর বা রবিারাধীি মামলার সুষ্ঠ ুরবিার 

কাে ৃব্যািত িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

(ঙ)  বকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল বকাি ব্যরক্তর ব্যরক্তগত জীবদির বগাপিীয়তা ক্ষুন্ন িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

(ি)  আোলদত রবিারাধীি বকাি রবষয় এবাং োিা প্রকাদশ আোলত বা ট্রাইবুন্যাদলর রিদষধাজ্ঞা রদয়দে 

অর্বা োর প্রকাশ আোলত অবমািিার শারমল এরুপ তথ্য; 

(ে)  তেন্তাধীি বকাি রবষয় োর প্রকাশ তেন্ত কাদজ রবি ঘটাদত পাদর এরুপ তথ্য; 

(জ)  বকাি ক্রয় কােকৃ্রম সম্পূণ ৃ িবার পূদব ৃ বা উক্ত রবষদয় রসিান্ত গ্রিদির পূদব ৃ সাংরিি ক্রয় বা উিার 

কােকৃ্রম সাংক্রান্ত বকাি তথ্য; 

(ে) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রেত্ত িম্বর সম্পরকতৃ আগাম তথ্য।  
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পরররশি - ৪ োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর রববরণঃ  

পেরবঃ সরিব (উপসরিব) 

কাোৃলয়ঃ ববসরকারর রশক্ষক রিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (এিটিআররসএ) 

বফািঃ ০২-৪১০৩০১২০ (অরফস), বমাবাইলঃ ০১৭১১০১৮৯১২ 

ইদমইলঃ secretary_ntrca@ntrca.gov.bd 

ওদয়বসাইটঃ www.ntrca.gov.bd 

 

পরররশি -৫ রবকল্প োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর রববরণঃ  

পেরবঃ পররিালক (রশক্ষাতত্ত্ব ও রশক্ষামাি)   

কাোৃলয়ঃ ববসরকারর রশক্ষক রিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (এিটিআররসএ) 

বফািঃ ০২-৪১০৩০১২১ (অরফস), বমাবাইলঃ ০১৭১২৫৭৬৯২০ 

ইদমইলঃ director_pedagogy@ntrca.gov.bd 

ওদয়বসাইটঃ www.ntrca.gov.bd 

 

পরররশি -৬ আরপল কমকৃতাৃর রববরণঃ   

পেরবঃ রসরিয়র সরিব/সরিব, মাধ্যরমক ও উচ্চরশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়।  

কাোৃলয়ঃ বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

বফািঃ ০২-২২৩৩৫৬৬৭৯ (অরফস)  

ইদমইলঃ secretary@moedu.gov.bd 

ওদয়বসাইটঃ www.moedu.gov.bd 

  

mailto:secretary_ntrca@ntrca.gov.bd
http://www.ntrca.gov.bd/
mailto:director_pedagogy@ntrca.gov.bd
http://www.ntrca.gov.bd/
mailto:secretary@moedu.gov.bd
http://www.moedu.gov.bd/
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পরররশি -৭ তথ্য প্রারির আদবেি ফরম (ফরম ক) 

ফরম ‘ক’ 

[রবরধ ৩ িিব্য] 

তথ্য প্রারির আদবেিপত্র 

 

১। আদবেিকারীর িাম    : ............................................... 

 রপতার িাম     :  ............................................... 

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

 বতমৃাি ঠিকািা     : ............................................... 

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

ফযাক্স, ই-বমইল, বটরলদফাি ও বমাবাইল িম্বর (েরে র্াদক): ............................................... 

 বপশা      : ............................................... 

২। রক ধরদির তথ্য (প্রদয়াজদি অরতররক্ত কাগজ ব্যিার করুি): ...............................................

  

৩। বকাি পিরতদত তথ্য পাইদত আগ্রিী (োপাদিা/ফদটাকরপ/ 

 রলরখত/ই-বমইল/ফযাক্স/রসরড অর্বা অন্য বকাি পিরত : ............................................... 

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

৫। প্রদোজয বক্ষদত্র সিায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা : ............................................... 

৬। তথ্য প্রোিকারী কর্তপৃদক্ষর িাম ও ঠিকািা  : ............................................... 

৭। আদবেদির তাররখ     : ............................................... 

 

 

 

আদবেিকারীর স্বাক্ষর 
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পরররশি -৮ তথ্য সরবরাদি অপারগতার বিাটিশ (ফরম খ) 

ফরম ‘খ’ 

[রবরধ ৫ িিব্য] 

তথ্য সরবরাদির অপারগতার বিাটিশ 

 

আদবেিপদত্রর সূত্র িম্বর :       তাররখ : .......................... 

 

প্ররত 

আদবেিকারীর িাম :  

ঠিকািা :  

 

রবষয় : তথ্য সরবরাদি অপারগতা সম্পদক ৃঅবরিতকরণ।  

 

রপ্রয় মদিােয়,  

 

আপিার .................................................. তাররদখর আদবেদির রভরত্তদত প্রারর্তৃ তথ্য রিদনাক্ত 

কারদণ সরবরাি করা সম্ভব িইল িা,ম ের্া : - 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

(...........................................) 

োরয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর িাম : 

পেরব : 

োিররক সীল 
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পরররশি -৯ আরপল আদবেি ফরম (ফরম গ) 

ফরম ‘গ’ 

[রবরধ ৬ িিব্য] 

আপীল আদবেি 

 

 

১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা (দোগাদোদগর সিজ মাধ্যমসি): ............................................... 

২। আপীদলর তাররখ     :  ............................................... 

৩। বে আদেদশর রবরুদি আপীল করা িইয়াদে উিার  

করপ (েরে র্াদক)     : ............................................... 

৪। োিার আদেদশর রবরুদি আপীল করা িইয়াদে তািার 

 িামসি আদেদশর রববরণ (েরে র্াদক)  : ............................................... 

৫। আপীদলর সাংরক্ষি রববরণ    : ............................................... 

৬। আদেদশর রবরুদি সাংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সাংরক্ষি রববরণ) : ............................................... 

৭। প্রারর্তৃ প্ররতকাদরর যুরক্ত/রভরত্ত   : ............................................... 

৮। আপীলকারী কর্তকৃ প্রতযয়ি    : ............................................... 

৯। অন্য বকাি তথ্য োিা আপীল কর্তপৃদক্ষর সমু্মদখ  

উপস্থাপদির জন্য আপীলকারী ইো বপাষণ কদরি : ............................................... 

 

 

 

আপীলকারীর স্বাক্ষর 
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পরররশি -১০ তথ্য প্রারির অনুদরাধ রফ ও তদথ্যর মূল্য রফঃ 

 

তথ্য প্রারির অনুদরাধ রফ ও তদথ্যর মূল্য রফ 

তথ্য সরবরাদির বক্ষদত্র রিদনাক্ত বটরবদলর কলাম (২) এ উরেরখত তদথ্যর জন্য উিার রবপরীদত কলাম (৩) এ 

উরেরখত িাদর বক্ষত্রমদত তথ্য প্রারির অনুদরাধ রফ এবাং তদথ্যর মূল্য পররদশাধদোগ্য িদব, ের্া-  

ক্ররমক িাং তদথ্যর রববরণ তথ্য প্রারির অনুদরাধ রফ/ তদথ্যর মূল্য 

১ ২ ৩ 

১ রলরখত বকাি ডকুদমদন্টর করপ সরবরাদির 

জন্য (ম্যাপ, িকশা, েরব, করম্পউটার 

রপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও ১-৩ মাদপর কাগদজর বক্ষদত্র প্ররত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা িাদর এবাং তদূধ ৃ মাদপর কাগদজর 

বক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য  

২ রডস্ক, রসরড ইতযারেদত তথ্য সরবরাদির 

বক্ষদত্র  

(১) আদবেিকারী কর্তকৃ রডস্ক, রসরড ইতযারে 

সরবরাদির বক্ষদত্র রবিা মূদল্য 

(২) তথ্য সরবরািকারীর রডস্ক, রসরড ইতযারে 

সরবরাদির বক্ষদত্র এর প্রকৃত মূল্য  

৩ বকাি আইি বা সরকারর রবধাি বা 

রিদেশৃিা অনুোয়ী কাউদক সরবরািকৃত 

তদথ্যর বক্ষদত্র  

রবিামূদল্য  

৪ মূদল্যর রবরিমদয় রবক্রয়দোগ্য প্রকাশিার 

বক্ষদত্র  

প্রকাশিায় রিধাৃররত মূল্য  
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পরররশি -১১ তথ্য করমশদি অরভদোগ োদয়দরর ফরম 

ফরম ‘ক’  

অরভদোগ োদয়দরর ফরম  

 

[ তথ্য অরধকার (অরভদোগ োদয়র ও রিষ্পরত্ত সাংক্রান্ত) প্ররবধািমালার প্ররবধাি-৩(১) িিব্য ]  

 

বরাবর 

প্রধাি তথ্য করমশিার  

তথ্য করমশি 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসরিক এলাকা  

বশদরবাাংলা িগর,ঢাকা-১২০৭।  

 

অরভদোগ িাং ------------------------------------------------------------------------------------  

 

১।  অরভদোগকারীর িাম ও ঠিকািা   : ---------------------------------------------- 

 (দোগাদোদগ সিজ মাধ্যমসি)  

২।  অরভদোগ োরখদলর তাররখ                 : ---------------------------------------------- 

৩।   োিার রবরুদি অরভদোগ করা িদয়দে    : ---------------------------------------------- 

 তার িাম ও ঠিকািা  

৪।  অরভদোদগর সাংরক্ষি রববরণ (প্রদয়াজদি প্রদয়াজদি : ---------------------------------------------- 

 আলাো কাগজ সরন্নদবশ করা োদব) 

৫। সাংক্ষুব্ধতার কারণ (েরে বকাি আদেদশর রবরুদি      : ---------------------------------------------- 

অরভদোগ আিয়ি করা িয়; বসদক্ষদত্র আদেদশর  

করপ যুক্ত করদত িদব)  

৬।  প্রারর্তৃ প্ররতকার ও উিার বেৌরক্তকতা             : ---------------------------------------------- 

৭।  অরভদোদগ উরেরখত বক্তদব্যর সমর্দৃি প্রদয়াজিীয়  : ---------------------------------------------- 

 কাগজপদত্রর বণিৃা (করপ সাংযুক্ত করদত িদব) 

 

সতয পাঠ 

 

আরম/আমরা িলফপূবকৃ বঘাষণা কররে বে, এই অরভদোদগ বরিতৃ অরভদোগসমূি আমার জ্ঞাি ও 

রবশ্বাস মদত সতয   

 

 

 (সতয পাঠকারীর স্বাক্ষর)  


