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৫। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রিদয়াগ ৫ 
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১০। তদথ্যর মূল্য ও মূল্য পররদশাি ৯ 
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১। স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদে েরশকা প্রণয়দির য ৌরিকতা/উদেশ্য: 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার মন্ত্রণালয়/রবভাগ ও এর আওতািীি েপ্তর/সাংস্থা এবাং যবসরকারর 

সকল প্ররতষ্ঠাদি স্বচ্ছতা, জবাবরেরহতা ও সুশাসি প্ররতষ্ঠার লদক্ষে ‘তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯’ পাস কদরদে। 

এদত জিগদণর যমৌরলক অরিকার রিন্তা, রবদবক ও বাক স্বািীিতা সাাংবািারিক অরিকার প্ররতরষ্ঠত হদয়দে। 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ মরন্ত্রপররষে রবভাদগর রিদে েশিায় তথ্য অরিকার রবষয়ক 

কম েপররকল্পিা ২০২২-২০২৩ কম েপররকল্পিা প্রণয়ি কদরদে। এ কম েপররকল্পিায় স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ 

রিদে েরশকা হালিাগাে করার জন্য কা েক্রম রদয়দে। যস পররপ্ররক্ষদত তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯ এবাং তথ্য 

অরিকার (তথ্য প্রকাশ  ও প্রিার) প্ররবিািমালা, ২০১০ এর আদলাদক কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, এর 

স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদে েরশকা প্রণয়ি কদরদেি: 

১.১ রিদে েরশকার রশদরািাম: 

এই রিদে েরশকা কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদে েরশকা-২০২২ িাদম 

অরভরহত হদব। 

২। রিদে েরশকার রভরি: 

২.১ প্রণয়িকারী কর্তেপক্ষ: 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

২.২ অনুদমােিকারী কর্তেপক্ষ: 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

২.৩ অনুদমােদির তাররখ: ২৯/১২/২০২২ 

২.৪ রিদে েরশকার কা েকদরর তাররখ ২৯/১২/২০২২ (অনুদমােদির তাররখ যেদক) 

২.৫ রিদে েরশকার প্রদ াজেতা: 

রিদে েরশকাটি কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর জন্য প্রদ াজে হদব। 



3 

 

৩। সাংজ্ঞাসমূহ: রবষয় বা প্রসাংঙ্গর পররপন্থী যকাি রকছু িা োকদল এ রিদে েরশকায়- 

৩.১ ‘তথ্য অে ে তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর িািা ২(ি)- যত উরিরখত তথ্যারে বুঝাদব। 

৩.২ ‘োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ অে ে তথ্য অরিকার আইি ২০০৯- এর িারা ১০ এর অিীি কর্তেপক্ষ কর্তেক রিযুি 

কম েকতো। 

৩.৩ ‘রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ অে ে োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপরস্থতদত সাংরশষ্ট োরয়ত্ব পালদির জন্য 

রিযুি কম েকতো। 

৩.৪ ‘আরপল কর্তেপক্ষ’’ অে ে তথ্য অরিকার আইি ২০০৯- এর িারা ২ক (আ) অনু ায়ী সরিব, কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

৩.৫ ‘র্ততীয় পক্ষ’ অে ে তথ্য প্রারপ্তর জন্য অনুদরািকারী বা তথ্য প্রোিকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুদরািকৃত 

তদথ্যর সদঙ্গ জরিত অন্য যকাি পক্ষ। 

৩.৬ ‘তথ্য করমশি’ অে ে তথ্য অরিকার আইি ২০০৯ এর িারা ১১-এর অিীদি প্ররতরষ্ঠত তথ্য করমশি। 

৩.৭ ‘তথ্য অরিকার রবরিমালা, ২০০৯’ অে ে তথ্য অরিকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯। 

৩.৮ ‘কম েকতো’ অদে ে কম েিারীও অন্তভুি হদব। 

৩.৯ ‘তথ্য অরিকার’ অে ে যকাদিা কর্তেপদক্ষর রিকট হদত তথ্যপ্রারপ্তর অরিকার। 

৩.১০ ‘আদবেি ফরম’ অে ে তথ্য অরিকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯- এর তফরসদল রিি োররত 

আদবেদির ফরদমট-ফরম ‘ক’। 

৩.১১ ‘আরপল ফরম’ অে ে তথ্য অরিকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা ২০০৯- এর তফরসদল রিি োররত 

আরপল আদবেদির ফরদমট-ফরম ‘গ’। 

৩.১২ ‘পরররশষ্ট অে ে’ এই রিদে েরশকার সদঙ্গ সাংযুি পরররশষ্ট। 
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৪। তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থপিা: 

৪.১ তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থপিা: 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অরিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও 

ব্যবস্থাপিা) প্ররবিািমালা ২০১০ অনুসরণ করদব। 

৪.২ তথ্য সাংরক্ষণ: 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ তথ্য সাংরক্ষদণর জন্য রিদনাি পদ্ধরত অনুসরণ করদব: 

৪.২.১ িাগররদকর তথ্য অরিকার রিরিত করার লদক্ষে রবভাগ- সাংরিষ্ট  াবতীয় তদথ্যর কোটালগ এবাং 

ইিদেক্স  ো েভাদব প্রস্তুত ও সাংরক্ষি করদব। 

৪.২.২ করিউটাদর সাংরক্ষদণর উপযুি তথ্য যুরিসাংগত সময়সীমার মদধ্য করিউটাদরর সাংরক্ষণ োকদব। 

৪.২.৩ তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অরিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্ররবিািমালা, ২০১০ 

অনুসরণ করদব। 

৪.৩ তদথ্যর ভাষা: 

৪.৩.১ তদথ্যর মূল ভাষা হদব বাাংলা। যকাদিা তথ্য  রে অন্য যকাদিা ভাষায় ততরী হদয় োদক তাহদল তা যসই 

ভাষায় সাংররক্ষত হদব। 

৪.৩.২ তথ্য য  ভাষায় সাংররক্ষত োকদব যসই ভাষাদতই  আদবেিকারীদক সরবরাহ করা হদব। আদবেিকারীর 

িারহোর পররদপ্ররক্ষদত যকাদিা তথ্য অনুবাে করার োরয়ত্ব কর্তেপক্ষ বহি করদব িা। 

৪.৪ তদথ্যর হালিাগােকরণ: 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর অনুরবভাগসমূহ প্ররত মাদস তথ্য হালিাগাে করদব। 
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৫। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রিদয়াগ: 

৫.১ তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর িারা ১০ (১) অনুসাদর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ একজি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রিদয়াগ করদব। 

৫.২ রিদয়াগকৃত ‘োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর, িাম, পেরব, ঠিকািা এবাং প্রদ াজে যক্ষদত্র ফোক্স িম্বর ও ই-যমইল 

ঠিকািা রিদয়াগ প্রোদির পরবতী ১৫ রেদির মদধ্য রিি োররত ফরম্যাদট (তথ্য করমশি কর্তেক রিি োররত ফরদম) 

রলরখতভাদব তথ্য করমশদি যপ্ররণ করদব; প্রকাশ্য স্থাদি সহদজ দৃরষ্টদগাির হয় এমিভাদব প্রেশ েদির ব্যবস্থা 

করদব এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। 

৫.৩ তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯- এর অিীদি োরয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর অন্য য  যকাি কম েকতোর সহায়তা িাইদত পারদবি এবাং যকাদিা কম েকতোর কাদে 

এরুপ সহায়তা িাওয়া হদল রতরি োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক প্রদয়াজিীয় সহায়তা প্রোি করদত বাধ্য োকদবি। 

৫.৪ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো োরয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি অন্য যকাদিা কম েকতোর সহায়তা িাইদল এবাং এরুপ 

সহায়তা প্রোদি ব্যে েতার জন্য তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯- এর যকাদিা রবিাি লরঙ্গত হদল এই আইদির 

অরিদি োয় োরয়ত্ব রিি োরদণর যক্ষদত্র অন্য কম েকতোও োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বদল গন্য হদবি। 

৫.৫ এ রিদে েরশকার পরররশদষ্ট োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেরব, ঠিকািা এবাং প্রদ াজে যক্ষদত্র ফোক্স িম্বর ও 

ইদমইল ঠিকািা প্রকাশ করদব। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো পররবতেি হদল িতুি োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রিদয়াদগর ৫ 

রেদির মদধ্য উি তথ্য হালিাগাে করা হদব এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদব। 

৬। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োরয়ত্ব ও কম েপরররি: 

৬.১ তথ্যর জন্য কাদরা আদবেদির পররদপ্ররক্ষদত োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

(অ) আদবেি গ্রহণ ও তথ্য অরিকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯-এর রবরি-৩ (২) অনুসাদর 

আদবেি পত্র গ্রহদণর প্রারপ্ত স্বীকার করদবি। 

(আ) িারহত তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯, িারা ৯ ও তথ্য অরিকার (তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯- 

এর রবরি-৪ অনুসাদর  ো েভাদব সরবরাহ করদবি। 

(ই) তথ্য প্রোদি অপারগতার যক্ষদত্র তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর িারা -৯(৩) ও তথ্য অরিকার (তথ্যপ্রারপ্ত 

সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯-এর রবরি-৫ অনুসাদর  ে েভাদব অপারগতা প্রকাশ করদবি; 
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(ঈ) যকাি অনুদরািকৃত তথ্য দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রিকট সরবরাদহর জন্য মজুে োকদর রতরি তথ্য অরিকার 

আইি, ২০০৯, িারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অরিকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা ২০০৯-এর রবরি ৮ অনুসাদর 

উি তদথ্যর যুরি সাংগত মূল্য রিি োরণ করদব এবাং উি মূল্য অিরিক ৫ (পাঁি) কম েরেবদসর মদধ্য পররদশাি 

করার জন্য আদবেিকারীদক অবরহত করদবি; 

(উ) িারহত তদথ্যর সদঙ্গ র্ততীয় পদক্ষর সাংরিষ্টতা োকদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯, 

িারা ৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করদবি; 

৬.২ তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর তফরসদল রিি োররত  আদবেদির ফরম্যাট/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও যকাদিা 

িাগররদকর িারহোর পররদপ্ররক্ষদত সরবরাহ; 

৬.৩ আদবেি ফরম পুরদি সক্ষম িয়, এমি আদবেিকারীদক আদবেি ফরম পূরদণ সহায়তা; 

৬.৪ সঠিক কর্তেপক্ষ রিব োিদি ভুল কদরদে এমি আদবেিকারীদক সঠিক কর্তেপক্ষ রিব োিদি সহায়তা; 

৬.৫ যকাি িাগররদকর িারহোর পররদপ্ররক্ষদত তাঁদক আরপল কর্তেপক্ষ রিণ েদয়র সহায়তা; 

৬.৬ যকাি শারীররক প্ররতবন্ধী ব্যরি তথ্য প্রারপ্ত রিরিত করদত  ো ে সহায়তা (এদক্ষদত্র দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

উপযুি অন্য যকাি ব্যরির সহায়তা গ্রহণ করদত পারদবি); 

৬.৭ তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা এবাং স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদে েরশকা তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯ এর 

সাংদগ সামঞ্জস্যপূণ েভাদব হদচ্ছ রক িা তা রিি োরদণ কর্তেপক্ষদক সহায়তা;  

৬.৮ তথ্য অরিকার আইি ২০০৯ এর সাংদগ সামঞ্জস্যপূণ েভাদব বারষ েক প্ররতদবেি প্রকাদশ সহায়তা; এবাং  

৬.৯ তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবেিপত্রসহ এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় তথ্য সাংরক্ষণ, আদবেিকারীর সদঙ্গ 

য াগাদ াদগর রবিাররত তথ্য সাংরক্ষণ, স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত প্ররতদবেি সাংকলি, তদথ্য মূল্য 

আোয়, রহসাবরক্ষণ ও সরকারর যকাষাগাদর জমাকরণ এবাং কর্তেপক্ষ বা তথ্য করমশদি িারহোর পররদপ্ররক্ষদত 

এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা ইতোরে। 
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৭। রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রিদয়াগ: 

৭.১ বেরল বা অন্য যকাদিা কারদণ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপরস্থদত োরয়ত্ব পালািদরর জন্য কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ একজি রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রিদয়াগ করদব। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপরস্থদত 

োরয়ত্ব পালিকাদল আইি অনুসাদর রতরি োরয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো রহদসদব রবদবরিত হদবি। 

৭.২ রিদয়াগকৃত রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম. পেরব. ঠিকািা এবাং প্রদ াজে যক্ষদত্র ফোক্স িম্বর ও ই-

যমইল ঠিকািা রিদয়াগ প্রোদির ১৫ রেদির মদধ্য রিি োররত ফরম্যাদট রলরখতভাদব তথ্য করমশদি যপ্ররণ করদব। 

৭.৩ বেরল বা অন্য যকাদিা কারদণ রবকল্প কম েকতোর পে শূন্য হদল, অরবলদম্ব িতুি রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো রিদয়াগ করদব। 

 

৮। রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োরয়ত্ব ও কম েপরররি: 

৮.১ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপরস্থরতদত রবকল্প ‘োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ রহসাদব 

োরয়ত্ব পালি করদবি। 

৮.২ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রহসাদব োরয়ত্ব পালিকাদল এ রিদে েরশকার ৭ িম্বর অনুদচ্ছদে বরণ েত োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর োরয়ত্ব ও কম েপরররি তার জন্য প্রদ াজে হদব। 

 

৯। তদথ্যর জন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পদ্ধরত ও সময়সীমা: 

৯.১ যকাদিা ব্যরি তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর অিীদি তথ্য প্রারপ্তর জন্য কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর কাদে রিি োররত ফরম ‘ক’ –এর মাধ্যদম রলরখতভাদব বা ইদলক্ট্ররিক মাধ্যদম 

বা ই-যমইদল অনুদরাি করদত পারদবি। 

৯.২ রিি োররত ফরম সহজলভে িা হদল অনুদরািকারীর িাম, ঠিকািা, প্রদ াজে যক্ষদত্র ফোক্স অেবা যকাি 

পদ্ধরতদত তথ্য যপদত আগ্রহী তার বণ েিা উদিখ কদর সাো কাগদজ বা যক্ষত্রমদত, ইদলকট্ররিক রমরেয়া বা ই-

যমইদল তথ্যপ্রারপ্তর অনুদরাি করদত পারদবি। 

৯.৩ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তদথ্যর জন্য যকাি অনুদরািপ্রারপ্তর তাররখ হদত অিরিক ২০ (রবশ) কা েরেবদসর 

মদধ্য অনুদরািকৃত তথ্য সরবরাহ করদবি। 
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৯.৪ উপানুদচ্ছে (৩)-এ  া রকছুই উদিখ্য োকুক িা যকি, অনুদরািকৃত তদথ্যর সদঙ্গ একারিক 

অনুরবভাদগর সাংরিষ্ট োকদল অিরিক ৩০ (রত্রশ) কা েরেবদসর মদধ্য যসই অনুদরািকৃত তথ্য সরবরাহ করদব। 

৯.৫ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রলরখতভাদব অেবা যক্ষত্রমদত, ইদলক্ট্ররিক মাধ্যদম বা ই-যমইল এর মাধ্যদম 

আদবেিপত্র গ্রহদণর প্রারপ্তস্বীকার করদবি। প্রারপ্তস্বীকার পদত্রর আদবেদির পূব েসূত্র (দরফাদরন্স িম্বর), 

আদবেিপত্র গ্রহণকারীর িাম, পেম োো এবাং আদবেি গ্রহদণর তাররখ উদিখ কদর স্বাক্ষর করদবি। 

৯.৬ ইদলক্ট্ররিক মাধ্যদম বা ই-যমইল এর মাধ্যদম আদবেি গ্রহদণর যক্ষদত্র কর্তেপক্ষ বরাবর আদবেি 

যপ্ররদণর তাররখই (প্রারপ্তসাদপদক্ষ) আদবেি গ্রহদণর তাররখ রহসাদব গণ্য হদব। 

৯.৭ আদবেি পাওয়ার পর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য প্রোদির তাররখ এবাং সময় উদিখপূব েক 

আদবেিকারীদক অবরহত করদবি এবাং অনুদরািকৃত তদথ্যর সদঙ্গ এক বা একারিক অনুরবভাদগ এর সাংরিষ্টতা 

োকদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো যসই অনুরবভাগ/অনুরবভাগসমূদহ রলরখত যিাটিশ প্রোি করদবি। 

৯.৮ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো যকাদিা কারদণ অনুদরািকৃত তথ্য প্রোদির অপারগ অেবা আাংরশক তথ্য 

সরবরাদহ অপারগ হদল অপারগতার কারণ উদিখ কদর আদবেিপ্রারপ্তর ১০ (েশ) কা েরেবদসর মদধ্য তথ্য 

অরিকার রবরিমালা, ২০০৯ এর তফরসদল উদিরখত ফরম ‘খ’ অনু ায়ী এতেরবষদয় আদবেিকারীদক অবরহত 

করদবি। 

৯.৯ উপানুদচ্ছে (৩) বা (৪) এ উরিরখত সময়সীমার মদধ্য তথ্য সরবরাহ করদত যকাদিা োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো ব্যে ে হদল সাংরিষ্ট তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাি প্রতোখাি করা হদয়দে বদল গণ্য হদব। 

৯.১০ অনুদরািকৃত তথ্য প্রোি করা োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রিকট  ো ে রবদবরিত হদল এবাং য দক্ষদত্র যসই 

তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তেক সরবরাহ করা হদয়দে রকাংবা যসই তদথ্য র্ততীয় পদক্ষর স্বাে ে জরিত রদয়দে এবাং 

র্ততীয় পক্ষ তা যগাপিীয় তথ্য রহসাদব গণ্য কদরদে যসদক্ষদত্র োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এরূপ অনুদরাি প্রারপ্তর ৫ 

(পাঁি) কা েরেবদসর মদধ্য র্ততীয় পক্ষদক তাঁর রলরখত বা যমৌরখক মতামত যিদয় যিাটিশ প্রোি করদবি এবাং 

র্ততীয় পক্ষ এরূপ যিাটিদশর পররদপ্ররক্ষদত যকাদিা মতামত প্রোি করদল তা রবদবিিায় রিদয় োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো অনুদরািকারীদক তথ্য প্রোদির রবষদয় রসদ্ধান্ত গ্রহদণ করদবি। 

৯.১১ যকাদিা ইরিয় প্ররতবন্ধী ব্যরিদক যকাদিা যরকে ে বা তার অাংশরবদশষ জািাদিার প্রদয়াজি হদল 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো যসই প্ররতবন্ধী ব্যরিদক তথ্য লাদভ সহায়তা প্রোি করদবি এবাং পররেশ েদির জন্য য  

িরদণর সহদ ারগতা প্রদয়াজি তা প্রোি করা ও এই সহয়তার অন্তভু েি বদল গণ্য হদব। 
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৯.১২ আইদির অিীদি প্রেি তদথ্যর প্ররত পৃষ্ঠায় ‘তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর  অিীদি এই তথ্য 

সরবরাহ করা হদয়দে’ মদম ে প্রতেয়ি করদত হদব এবাং  াদত প্রতেয়িকারী কম েকতোর িাম, পেরব, স্বাক্ষর ও 

োপ্তররক রসল োকদব। 

 

১০। তদথ্যর মূল্য ও মূল্য পররদশাি: 

১০.১ যকাদিা অনুদরািকৃত তথ্য োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রিকট সরবরাদহর জন্য মজুে োকদল রতরি তথ্য 

অরিকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯-এরর তফরসদল উদল।লরখত ফরম ‘ঘ’ অনুসাদর যসই তদথ্যর 

মূল্য রিি োররত করদবি এবাং অিরিক ৫ (পাঁি) কা েরেবদসর মদধ্য যসই অে ে যট্রজারর িালাদির মাধ্যদম (দকাে 

িম্বর:.........) জমা কদর িালাদির করপ তার কাদে জমা যেওয়ার জন্য অনুদরািকারীদক রলরখতভাদব অবরহত 

করদবি; অেবা 

১০.২ অনুদরািকারী কর্তেক িগদে পররদশারিত তদথ্যর মূল্য ররশদের মাধ্যদম োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো গ্রহণ 

করদবি এবাং প্রাপ্ত অে ে যট্রজারর িালাদির মাধ্যদম (দকাে িম্বর:..........) জমা কদর িালি করপ সাংরক্ষণ 

করদবি। 

 

১১। আরপল োদয়র ও রিষ্পরি: 

১১.১ আরপল কর্তেপক্ষ: 

 কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর আরপল কর্তেপক্ষ হদবি সরিব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ। 

১১.২ আরপল পদ্ধরত: 

 (ক) যকাদিা ব্যরি এই রিদে েরশকার অনুদচ্ছে ১০-এর (৩) বা (৪)-এ রিি োররত সময়সীমার মদধ্য 

তথ্য লাদভ ব্যে ে হদল রকাংবা োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর যকাদিা রসদ্ধাদন্ত সাংক্ষুব্ধ হদল রকাংবা োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

অরতররি মূল্য িা ে করদল উি সময়সীমা অরতক্রান্ত হবার, বা যক্ষত্রমদত, রসদ্ধান্ত লাদভর পরবতী ৩০ (রত্রশ) 

কা েরেবদসর মদধ্য তথ্য অরিকরার (তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯-এর তফরসদল রিি োররত ফরম ‘গ’ 

এর মাধ্যদম আরপল কর্তেপদক্ষর কাদে আরপল করদত পারদবি। 

 (খ) আরপল কর্তেপক্ষ  রে এই মদম ে সন্তুষ্ট হি য , আরপলকারী যুরিসাংগত কারদণ রিরে েষ্ট 

সময়সীমার মদধ্য আরপল োদয়র করদত পাদরিরি, তাহদল রতরি উি সময়সীমা অরতবারহত হওয়ার পরও 

আরপল আদবেি গ্রহণ করদত পারদবি। 

১১.৩ আরপল রিষ্পরি: 



10 

 

 ১১.৩.১ আরপল কর্তেপক্ষ যকাদিা আরপদলর রবষদয় রসদ্ধান্ত প্রোদির পূদব ে রিদনাি পেদক্ষপ গ্রহণ 

করদবি: 

 (ক) োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এবাং এতেসাংরিষ্ট অন্যান্য কম েকতোর শুিারি গ্রহণ; 

 (খ) আরপল আদবেদি উদিরখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রারে েত প্ররতকাদরর যুরিসমূহ রবদবিিা 

এবাং 

 (গ) প্রারে েত তথ্য প্রোদির সদঙ্গ একারিক তথ্য প্রোিকারী অনুরবভাগ যুি োকদল সাংরিষ্ট 

অনুরবভাগসমূদহর শুিারি গ্রহণ। 

১১.৩.২ আরপল আদবেি প্রারপ্তর ১৫ (পদির) কা েরেবদসর মদধ্য আরপল কর্তেপক্ষ- 

(ক)  ত দ্রুত সম্ভব প্রারে েত তথ্য সরবরাহ করদবি, তদব এই সময় তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-

এর িারা ২৪(৪)-এ রিদে েরশত সমদয়র অরিক হদব িা; অেবা 

(খ) যক্ষত্রমদত রতরি তথ্য সরবরাহ যেদক রবরত োকদবি। 

 

১২। তথ্য প্রোদি অবদহলায় শারির রবিাি: 

১২.১ তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯ ও এ রিদে েরশকার সাংরিষ্ট অনুদচ্ছে অনুসাদর োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো  রে যকাদিা আদবেিকারীদক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত রসদ্ধান্ত প্রোদি ব্যে ে হি বা তথ্যপ্রারপ্তর যকাদিা 

অনুদরাি গ্রহণ করদত অস্বীকার কদরি বা রসদ্ধান্ত প্রোদি ব্যে ে হি বা ভুল, অসম্পূণ ে, রবভ্রারন্তকর, রবকৃত তথ্য 

প্রোি কদরি বা যকাদিা তথ্য প্রারপ্তর পদে প্ররতবন্ধকতার সৃরষ্ট কদরি বা তথ্য অরিকার পররপন্থী যকাদিা কাজ 

কদরি তাহদল তার এদহি কাজদক অসোিরণ রহসাদব রবদবিিা করা হদব এবাং সাংরিষ্ট িাকরররবরি অনুসাদর 

তার রবরুু্দদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

১২.২ এ রিদে েরশকা  ো েভাদব অনুসরদণ গারফলরতর কারদণ তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর 

ব্যতেয় ঘটদল এবাং এর কারদণ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য করমশি কর্তেক শারিপ্রাপ্ত হদল তা তার ব্যরিগত 

োয় রহদসদব গণ্য হদব এবাং কর্তেপক্ষ তার যকাদিা োয় গ্রহণ করদব িা। 

১২.৩ তথ্য করমশদির কাে যেদক োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রবরুদদ্ধ রবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর অনুদরাি 

যপদল কতেপক্ষ সাংরিষ্ট িাকরররবরি অনুসাদর  ো ে ব্যবস্থা গ্রহণ করদব এবাং গ্রহীত ব্যবস্থা রবষদয় তথ্য 

করমশিদক অবরহত করদব। 
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১৩। রিদে েরশকার ব্যাখ্যা: 

এই রিদে েরশকার যকাদিা রবষদয় অস্পষ্টতা যেখা রেদল কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ তার ব্যাখ্যা প্রোি 

করদব। 

পরররশষ্ট-১: কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ-এর স্বতঃপ্রদণারেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর তারলকা ও 

প্রকাদশর মাধ্যদম। 

ক্ররমক 

িাং 

তদথ্যর রববরণ যসবা প্রোি পদ্ধরত 

১. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর কম েিারীগদণর 

রিদয়াগ/পদোন্নরত, শৃঙ্খলা ও যপিশিসহ প্রশাসরিক রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইট 

২. জাতীয় রশক্ষা সপ্তাহ উে াপিসহ রবরভন্ন অনুষ্ঠাি আদয়াজি মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ ও অিীি েপ্তরসমূদহর 

বারষ েক কম েসাংস্থাি চুরি প্রণয়ি ও প োদলািিা, বািবায়ি, 

পরীরবক্ষণ ও মুল্যায়ি; 

ওদয়বসাইট 

৪. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ ও অিীি েপ্তরসমূদহর  

জাতীয় শুদ্ধািার যকৌশল বািবায়ি এবাং এ সাংক্রান্ত রবষদয় 

প্ররশক্ষণ/সভা অনুষ্ঠাি। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইদট 

৫. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ ও অিীি েপ্তরসমূদহর 

অরভদ াগ প্ররতকার বািবায়ি ও রসটিদজি িাট োর 

প্রণয়ি/হালিাগােকরণ এবাং এ সাংক্রান্ত রবষদয় প্ররশক্ষণ/সভা 

অনুষ্ঠাি। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইদট 

৬. তথ্য অরিকার আইি ও স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত 

কা োবলী। 

ওদয়বসাইট 

৭. যসবা পদ্ধরত সহজীকরণ ও উদ্ভাবি সাংক্রান্ত কাজ এবাং এ 

রবষদয় প্ররশক্ষণ ও প্রে েশিী অনুষ্ঠাি/অাংশগ্রহণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইদট 

৮. রবদেদশ অনুরষ্ঠতব্য সভা, যসরমিার, রশক্ষা সফর, সফর 

রবরিময় কম েসূিী, কম েশালা ইতোরেদত য াগোদির রিরমি 

মদিািয়ি োি ও সরকারর আদেশ জাররকরণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইদট 

৯. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ-এর কম েিারীদের ইি-হাউজ 

প্ররশক্ষণ আদয়াজি। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইদট 

১০. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ-এর কম েিারীদের করিউটার 

প্ররশক্ষণ যকাদস ের আদয়াজি। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইদট 

১১. সরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর রশক্ষক রিদয়াগ, 

পে সৃজি, পদোন্নরত, ছুটি, এতেসাংক্রান্ত রবরি প্রণদয়ি ও 

প্রশাসরিক রবষয়ারে। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইদট 

১২. যবসরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা সরকাররকরণ সাংক্রান্ত 

কা োবরল। 

ওদয়বসাইট 

১৩. কাররগরর/মাদ্রাসা রশক্ষা অরিেপ্তরািীি আঞ্চরলক কাঠাদমা ও 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির পে সৃজি, রিদয়াগ রবরি প্রণয়ি ও প্রশাসরিক 

রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইট 

১৪. যজএসরস/যজরেরস পরীক্ষা সাংক্রান্ত  াবতীয় কা েক্রম ওদয়বসাইট 
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ক্ররমক 

িাং 

তদথ্যর রববরণ যসবা প্রোি পদ্ধরত 

১৫. সরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষকদের শৃঙ্খলা ও রবভাগীয় 

মামলা, অবসর গ্রহণ ও সকল িরদির যপিশি সাংক্রান্ত 

রবষয়ারে। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

১৬. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবষয়ক িীরত সাংক্রান্ত রবষয়ারে। ওদয়বসাইট 

১৭. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা সাংস্কার ও মাদিান্নয়ি সাংক্রান্ত 

কা োবলী। 

ওদয়বসাইট 

১৮. সৃজিশীল যমিা অদেষণ সাংক্রান্ত  াবতীয় কা োবলী। মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

১৯. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষার ম্যাদিরজাং করমটি/গভরণ েবরে গঠি 

সাংক্রান্ত িীরতমালা প্রণয়ি। 

ওদয়বসাইট 

২০. যসসরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠািসমুদহর 

ব্যবস্থাপিার জন্য িীরত/পদ্ধরত রিি োরণ ও আদেশজারর সাংক্রান্ত 

রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইট 

২১. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির অনুমরত ও স্বীকৃরত 

সাংক্রান্ত  াবতীয় কা োবলী। 

ওদয়বসাইট 

২২. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি অরতররি যেরণ শাখা, 

রবষয় যখালা, রবজ্ঞাি গঠি সাংক্রান্ত রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইট 

২৩. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির ম্যাদিরজাং 

করমটি/গভরণাংবরে  গঠি সাংক্রান্ত রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইট 

২৪. ৮টি অঞ্চদলর যবসরকারর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি (কাররগরর ও মাদ্রাসা) 

এর এমরপও ভূরির  াবতীয় কা োবলী।  

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

২৫. যবসরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি সরকারর 

কর্তেক মঞ্জুরীকৃত যবতি-ভাতারে/অনুোদির সুষ্ঠ ু ব্যবহার 

রিরিকরণ এবাং এতেরবষদয় উত্থারপত অরভদ াগ রিষ্পরিকরণ 

ও রিরেষ্ট অরভদ াদগর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

২৬. এমরপও রিদে েরশকা সিরকেত ব্যাখ্যা/মতামত প্রোি এবাং এর 

প্রদয়াজিীয় পররবতেি/পররবি েি ও সাংদ াজি সাংক্রান্ত 

কা োবলী। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

২৭. রবরসএস (কাররগরর রশক্ষা) কোোদর িব রিদয়াগ প্রাপ্তদের 

পোয়ি, িাকুরর স্থায়ীকরণ, পদোন্নরত, বেলী ও পোয়ি। 

ওদয়বসাইট 

২৮. প্রভাষক, সরকারী অধ্যাপক ও সহদ াগী অধ্যাপক প োদয়র 

কম েকতোদের চুরিরভরিক রিদয়াগ সাংক্রান্ত কা োরে। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

২৯. প্রভাষক, সরকারী অধ্যাপক ও সহদ াগী অধ্যাপক প োদয়র 

কম েকতোদের বাধ্যতামূলক অদপক্ষাকাল মঞ্জুর। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩০. প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক ও সহদ াগী অধ্যাপক প োদয়র 

কম েকতোদের যজেষ্ঠতা রিি োরণ ও যগ্রদেশি তারলকা প্রস্তুত ও 

সাংরক্ষণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩১. সহদ াগী অধ্যাপক ও তদুদ্ধে পদে কম েরত উচ্চতর যস্কল/যগ্রে 

প্রোি ও যবতি রিি োরি। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩২. সহদ াগী অধ্যাপক ও তদুদ্ধে পদে কম েরত কম েকতোদের 

চুরিরভরিক রিদয়াগ সাংক্রান্ত কা োরে। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 
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ক্ররমক 

িাং 

তদথ্যর রববরণ যসবা প্রোি পদ্ধরত 

৩৩. ১০% যকাটায় সরাসরর রিদয়াগ ও পোয়ি কা োরে মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩৪. অধ্যাক্ষ/উপধ্যাক্ষ পদে পোয়ি মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩৫. রব.রস.এস.(কাররগরর রশক্ষা) কোোর কম েকতোদের কাররগরর ও 

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর আওতািীি রবরভন্ন 

েপ্তর/অরিেপ্তর/সাংস্থায় পোয়ি/যপ্রষদণ পোয়ি/ন্যািকরণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩৬. রব.রস.এস (কাররগরর রশক্ষা) কোোর সিরকেত রবরিরবিাি 

প্রণয়ি ও সাংদশািি 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩৭. রব.রস.এস (কাররগরর রশক্ষা) কোোর কম েকতোদের যস্বচ্ছায় 

অবসর, পেতোগ, িাকুরী যেদক অব্যহরত, িাকররর 

িারাবারহকতা ও যবতি সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত রবষয়। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩৮. রব.রস.এস (কাররগরর রশক্ষা) কোোর কম েকতোদের পাররবাররক 

যপিশি ও গ্রাচুইটি মঞ্জুর 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৩৯. রব.রস.এস (কাররগরর রশক্ষা) কোোর কম েকতোদের রবভাগীয় 

পরীক্ষায় অাংশগ্রহদির অনুমরত প্রোি এবাং অন্যত্র িাকরররর 

আদবেি করার অনুমরত প্রোি 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪০. রব.রস.এস (কাররগরর রশক্ষা) কোোর কম েকতোদের রলদয়ি ও 

উচ্চ রশক্ষাদে ে যপ্রষি মঞ্জুর 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪১. রব.রস.এস (কাররগরর রশক্ষা) কোোর কম েকতোদের সকল প্রকার 

ছুটি (অরজেত ছুটি, রবিাদবতি অসািারি ছুটি, বরহঃ বাাংলাদেশ 

ছুটি, োরন্ত রবদিােি ছুটি ও রশক্ষা ছুটি, অবকাশকালীি ছুটি) 

মঞ্জুর / বারতল 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪২. রব.রস.এস (কাররগরর রশক্ষা) কোোর কম েকতোদের এমরফল, 

রপএইিরে সহ উচ্চ রশক্ষা লাভ এবাং অন্যত্র িাকুরীর অনুমরত 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪৩. এম. রফল. রপএইিরে গদবষণার রশদরািাম পররবতেি, রেগ্রী 

ব্যবহার রেরসস জমাোদির অনুমরত 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪৪. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির জন্য প্রদ াজে বারষ েক ছুটির পরঞ্জকা প্রণয়ি ও 

অনুসরি 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 
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ক্ররমক 

িাং 

তদথ্যর রববরণ যসবা প্রোি পদ্ধরত 

৪৫. সরকারর পরলদটকরিক / টিএসরসর িতুি যকাস ে যখালা, আসি 

বৃরদ্ধ ইতোরে সাংক্রান্ত কা োরে 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪৬. আত্মীকরণ রবরিমালা প্রণয়ি/সাংদশািি মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪৭. সরকারর/যবসরকারর পরলদটকরিক / টিএসরসর িতুি পে সৃজি, 

এেহক রিদয়াগ, সাংরক্ষণ ও রিয়রমতকরণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪৮. সরকারর পরলদটকরিক / টিএসরসর িতুি রবষয় ও যকাস ে 

প্রবতেদির অনুমরত 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৪৯. সরকারর পরলদটকরিক / টিএসরসর রশক্ষকদের িাকরর মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

৫০. রবরসএস (কাররগরর রশক্ষা) কোোর কম েকতোদের পূব ে িাকররর 

িারাবারহকতা ও যবতি সমতা 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইট 

 

পরররশষ্ট-২:  িারহোর রভরিদতর প্রোিদ াগ্য তদথ্যর তারলকা  

 রবরভন্ন িীরত 

 কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর বাদজট 

 আরে েক তথ্য, য মি: আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত রহসাবরববরণী 

 রসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য 

 যেশ বা রবদেশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত তথ্য 

পরররশষ্ট-৩: প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তদথ্যর তারলকা 

 বাাংলাদেদশর রিরাপিা, অখন্ডতা ও সাব েদভৌমদত্বর প্ররত হুমরক 

 প্রিরলত আইদির প্রদয়াগ বািাগ্রস্থ, অপরাি বৃরদ্ধ হদত পাদর 

  জিগদণর রিরাপিা রবরিত, রবিার বািাগ্রি হদত পাদর 

 ব্যরিগত জীবদির যগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন হদত পাদর 

 ব্যরির জীবি বা শারীররক রিরাপিা রবপোপন্ন হদত পাদর 

 আইি প্রদয়াগকারী সাংস্থাদক প্রেি যগাপি তথ্য 

 আোলত বা ট্রাইবুেিাদলর রিদষিাজ্ঞা রদয়দে 

 তেন্তািীি রবষয়  ার প্রকাশ তেন্তাকাদজ রবি ঘটদত পাদর 

 তেন্ত প্ররক্রয়া, অপরািীর যগ্রফতার ও মারিদক প্রভারবত করদত পাদর 

 আইি অনুসাদর যকবল একটি রিরে েষ্ট সমদয়র জন্য প্রকাদশর বাধ্যবািকতা রদয়দে 

 যকাি ব্যরির আইি দ্বারা সাংররক্ষত যগাপিীয় তথ্য। 
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পরররশষ্ট-৪: োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রববরণ 

কম েকতোর িাম  : ে. যমাঃ আয়াতুল ইসলাম 

পেরব   : যুগ্মসরিব (প্রশাসি অরিশাখা-২) 

ঠিকািা   : কক্ষ িাং- ১৬১০, ভবি-৬, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

যফাি   : ৯৫৮২০৫৫ 

যমাবাইল  : ০১৭২০৩৭৪৪১৬ 

ই-যমইল   : dsadmin2@tmed.gov.bdওদয়বসাইট    : 

ওদয়বসাইট  : www.tmed.gov.bd 

 

পরররশষ্ট-৫: রবকল্প  োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রববরণ 

কম েকতোর িাম  : জিাব যমাঃ আবদুর রহমাি 

পেরব   : উপসরিব (পররকল্পিা ও উন্নয়ি-৩ শাখা) 

ঠিকািা   :১৩ তলা, পররবহি পুল ভবি, সরিবালয় রলাংক যরাে, ঢাকা। 

যফাি   :  

যমাবাইল  : ০১৮১৯১১৯০৯২ 

ই-যমইল   : dev3@tmed.gov.bd 

ওদয়বসাইট  : www.tmed.gov.bd 

 

পরররশষ্ট-৬: আপীল কম েকতোর রববরণ 

কম েকতোর িাম  : জিাব যমাঃ কামাল যহাদসি 

পেরব   : রসরিয়র সরিব 

ঠিকািা   : কক্ষ িাং- ১৬২০, ভবি-৬, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

যফাি   : ০২২২৩৩৫২৩৬১- 

যমাবাইল যফাি িম্বর :  

ই-যমইল   : secretary@tmed.gov.bd 

ওদয়বসাইট  : www.tmed.gov.bd 

 

http://www.tmed.gov.bd/
http://www.tmed.gov.bd/
http://www.tmed.gov.bd/
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পরররশষ্ট-৭: তথ্যপ্রারপ্তর আদবেি ফরম (ফরম ‘ক’) 

ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রারপ্তর আদবেিপত্র 

 

১। আদবেিকারীর িাম     :  

 রপতার িাম      : 

 মাতার িাম      : 

 বতেমাি ঠিকািা      : 

 স্থায়ী ঠিকািা      : 

 ফোক্স/ই-যমইল/যটরলদফাি ও যমাবাইল ( রে োদক)  : 

 যপশা       : 

২। রক িরদণর তথ্য (প্রদয়াজি অরতররি কাগজ ব্যবহার করুি) : 

৩। যকাি পদ্ধরতদত তথ্য পাইদত আগ্রহী (োপাদিা/ফদটাকরপ 

 /রলরখত/ই-যমইল/ফোক্স/রসরে অেবা অন্য যকাি পদ্ধরত) : 

৪। তথ্য গ্রহণকারীর িাম ও ঠিকািা    : 

৫। প্রদ াজে যক্ষদত্র সহায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  : 

৬। তথ্য প্রোিকারী কর্তেপদক্ষর িাম ও ঠিকািা   : 

৭। আদবেদির তাররখ     : 

 

 

 

 

আদবেিকারীর স্বাক্ষর 
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পরররশষ্ট-৮: তথ্য সরবরাদহ অপারগতার যিাটিশ (ফরম ‘খ’) 

ফরম ‘খ’ 

তথ্য সরবরাদহ অপারগতার যিাটিশ 

 

আদবেিপদত্রর সূত্র িম্বর:          তাররখ: 

প্ররত 

আদবেিকারীর িাম : 

ঠিকািা   : 

 

রবষয়   : তথ্য সরবরাদহর অপারগতা সিদকে অবরহতকরণ। 

রপ্রয় মদহােয় 

আপিার …………………………………………..তাররদখর আদবেদির রভরিদত 

প্রারে েত তথ্য রিদনাি কারদণ সরবরাহ করা সম্ভব হইল িা,  ো- 

 

১। …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 

২। …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 

৩। …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 

 

(………………………..) 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম 

পেরব 

োপ্তররক রসল 
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পরররশষ্ট-৯: আপীল আদবেি ফরম (ফরম-‘গ’) 

 

ফরম-‘গ’ 

আপীল আদবেি 

 

১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা (য াগাদ াদগর সহজ মাধ্যম)   : ----------- 

২। আপীদলর তাররখ       : ----------- 

৩। য  আদেদশর রবরুদদ্ধ আপীল করা হইয়াদে উহার করপ ( রে োদক)  : ----------- 

৪।  াহার আদেদশর রবরুদদ্ধ আপীল হইয়াদে তাঁহার িামসসহ আদেদশর 

রববরণ ( রে োদক)       : ----------- 

৫। আপীদলর সাংরক্ষপ্ত রববরণ      : ----------- 

৬। আদেদশর রবরুদদ্ধ সাংক্ষুব্দ হইবার কারণ (সাংরক্ষপ্ত রববরণ)   : ----------- 

৭। প্রারে েত প্ররতকাদরর যুরি/রভরি      : ----------- 

৮। আপীলকারী কর্তেক প্রতেয়ি      : ----------- 

৯। অন্য যকাি  াহা আপীল কর্তেপদক্ষর সম্মুদখ উপস্থাপদির জন্য  

আপীলকারীর ইচ্ছা যপাষণ করদণ      : ----------- 

 

আদবেদির তাররখ: ………………. 

আপীলকারীর স্বাক্ষর 
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পরররশষ্ট -১০: তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাি রফ ও তদথ্যর মূল্য রফ 

তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাি রফ ও তদথ্যর মূল্য রিি োরণ রফ 

 

 

িাং তদথ্যর রববরণ তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাি রফ/ তদথ্যর মূল্য 

১ রলরখত যকাি েকুদমদের করপ সরবরাদহর জন্য (ম্যাপ, 

িকশা, েরব, করিউটার রপ্রেসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর যক্ষদত্র প্ররত 

পৃষ্ঠা-২ (দুই) টাকা হাদর এবাং তদুদ্ধে মাদপর 

কাগদজর যক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য 

২ রেস্ক, রসরে ইতোরেদত তথ্য সরবরাদহর যক্ষদত্র (১) আদবেিকারী কর্তেক রেস্ক, রসরে ইতোরে 

সরবরাদহর যক্ষদত্র রবিা মূদল্য 

(২) তথ্য সরবরাহকারীর রেস্ক, রসরে ইতোরে 

সরবরাদহর যক্ষদত্র উহার প্রকৃত মূল্য 

৩ যকাি আইি বা সরকারর রবিাি বা রিদে েশিা অনু ায়ী 

কাউদক সরবরাহকৃত তদথ্যর যক্ষত্র 

রবিামূদল্য 

৪ মূদল্যর রবরিমদয় রবক্রয়দ াগ্য প্রকাশিার যক্ষদত্র প্রকাশিায় রিি োররত মূল্য 

 


