
 

 

 

                                              গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ-এর স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদে েরশকা, ২০১৯ 

 

 

 

 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

ঢাকা 

 

 

 

 

 



 

সূচিপত্র 

 

উপক্রমচিকা পৃষ্ঠা নম্বর 

১। স্বপ্রণিাচিত তথ্য প্রকাশ চনণি েচশকা প্রিয়ণনর য ৌচিকতা/উণেশ্য ৩ 

১.১ চনণি েচশকার চশণরানাম ৩ 

২। চনণি েচশকার চিচি ৩ 

৩। সংজ্ঞাসমূহ ৩ 

৪। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষি ও ব্যবস্থপনা ৪ 

৫। িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো চনণয়াগ ৪ 

৬। িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাচয়ত্ব ও কম েপচরচি ৫ 

৭। চবকল্প িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো চনণয়াগ ৫ 

৮।চবকল্প িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো িাচয়ত্ব ও কম েপচরচি ৬ 

৯। তণথ্যর জন্য আণবিন, তথ্য প্রিাণনর পদ্ধচত ও সময়সীমা ৬ 

১০। তণথ্যর  মূল্য ও মূল্য পচরণশাি ৭ 

১১। আচপল িাণয়র ও চনষ্পচি ৭ 

১২। তথ্য প্রিাণন অবণহলায় শাচির চবিান 

 

৮ 

১৩। চনণি েচশকার ব্যাখ্যা ৮ 

পচরচশষ্ট ১: কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা  চবিাগ-এর স্বপ্রণিাচিতিাণব প্রকাণশণ াগ্য তথ্যর 

তাচলকা ও প্রকাশশর মাধ্যম 

৯ 

পচরচশষ্ট ২:  িাচহিার চিচিণত প্রিানণ াগ্য তণথ্যর তাচলকা ১২ 

পচরচশষ্ট ৩:  প্রিান বাধ্যতামূলক নয়; এমন তণথ্যর তাচলকা ১২ 

পচরচশষ্ট ৪:  িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর চববরি ১২ 

পচরচশষ্ট ৫: চবকল্প িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর চববরি ১২ 

পচরচশষ্ট ৬: আচপল কম েকতোর চববরি ১৩ 

পচরচশষ্ট ৭: তথ্যপ্রাচপ্তর আণবিন ফরম ( ফরম ‘ক’) ১৪ 

পচরচশষ্ট ৮: তথ্য সরবরাণহর অপারগতার যনাটিশ ( ফরম ‘খ’) ১৫ 

পচরচশষ্ট ৯:  আচপল আণবিন ফরম ( ফরম ‘গ’) ১৬ 

পচরচশষ্ট ১০:  তথ্য প্রাচপ্তর অনুণরাি চফ ও তণথ্যর মূল্য চফ ১৭ 

 

 

 

 

 



 

 

১। স্বপ্রণিাচিত তথ্য প্রকাশ চনণি েচশকা প্রিয়ণির য ৌচিকতা/উণেশ্য:  

গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাণিশ সরকার মন্ত্রিালয়/চবিাগ ও এর আওতািীন িপ্তর/সংস্থা এবং যবসরকাচর 

সকল প্রচতষ্ঠাণন স্বচ্ছতা, জবাবচিচহতা ও সুশাসন প্রচতষ্ঠার লণক্ষে ‘তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯’ পাস কণরণে। 

এত জনগণির  যমৌচলক অচিকার চিন্তা, চবণবক ও বাক স্বািীনতা  সাংবািাচনক অচিকার প্রচতচষ্ঠত হণয়ণে।  

 কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা চবিাগ মচন্ত্রপচরষি চবিাণগর চনণি েশনায় জাতীয় শুদ্ধািার যকৌশল ২০১৯-

২০২০ কম েপচরকল্পনা প্রিয়ন কণরণে। এ কম েপচরকল্পনায় স্বপ্রণিাচিত তথ্য প্রকাশ চনণি েচশকা হালনাগাি করার 

জন্য কা েক্রম রণয়ণে। যস পচরপ্রচক্ষণত তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অচিকার (তথ্য প্রকাশ ও 

প্রিার)  প্রচবিানমালা, ২০১০ এর আণলাণক কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা  চবিাগ, এই স্বপ্রণিাচিত তথ্য প্রকাশ 

চনণি েচশকা প্রিয়ন কণরণে: 

১.১ চনণি েচশকার চশণরানাম: 

 এই চনণি েচশকা কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা  চবিাণগর স্বপ্রণিাচিত তথ্য প্রকাশ চনণি েচশকা-২০১৯ নাণম 

অচিচহত হণব।  

 

২। চনণি েচশকার চিচি: 

২.১  প্রিয়নকারী কর্তেপক্ষ: 

 কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা  চবিাগ, চশক্ষা মন্ত্রিালয়,গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাণিশ সরকার । 

২.২ অনুণমািনকারী কর্তপক্ষ: 

 কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা  চবিাগ, চশক্ষা মন্ত্রিালয়,গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাণিশ সরকার । 

২.৩ অনুণমািণনর তাচরখ: -------- 

২.৪ চনণি েচশকার কা েকণরর তাচরখ ----------- ( অনুণমািণনর তাচরখ যেণক)  

২.৫ চনণি েচশকার প্রণ াজেতা: 

 চনণি েচশকাটি কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা   চবিাণগর জন্য প্রণ াজে হণব। 

 

 



 

 

৩। সংজ্ঞাসমূহ : চবষয় বা প্রসংঙ্গর পচরপন্থী যকান চকছু না োকণল এ চনণি েচশকায়- 

৩.১ ‘তথ্য অে ে তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯-এর িারা ২(ি)- যত উচিচখত তথ্যাচি বুঝাণব। 

৩.২ ‘িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ অে ে তথ্য অচিকার আইন ২০০৯- এর ধারা ১০ এর অিীন কর্তেপক্ষ কর্তেক 

চনযুি কম েকতো।  

৩.৩ ‘চবকল্প িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ অে ে িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপচস্থতণত সংচশষ্ট িাচয়ত্ব পালণনর জন্য 

চনযুি কম েকতো। 

৩.৪ ‘আচপল কর্তেপক্ষ’ অে ে তথ্য অচিকার আইন ২০০৯- এর িারা ২ক ( আ) অনু ায়ী সচিব, কাচরগচর ও 

মাদ্রাসা চশক্ষা   চবিাগ, গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাণিশ সরকার । 

৩.৫ ‘র্ততীয় পক্ষ’ অে ে তথ্যপ্রাচপ্তর জন্য অনুণরািকারী বা তথ্য প্রিানকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুণরািকৃত 

তণথ্যর সণঙ্গ জচিত অন্য যকান পক্ষ। 

৩.৬ ‘তথ্য কচমশন’ অে ে তথ্য অচিকার আইন.২০০৯  এর িারা ১১-এর অিীণন প্রচতচষ্ঠত তথ্য কচমশন। 

৩.৭ ‘তথ্য অচিকার চবচিমালা, ২০০৯’ অে ে তথ্য অচিকার (তথ্যা প্রাচপ্ত সংক্রান্ত) চবচিমালা, ২০০৯। 

৩.৮ ‘কম েকতো’ অণে ে কম েিারীও অন্তভু্ি হণব।  

৩.৯ ‘তথ্য অচিকার’ অে ে যকাণনা কর্তেপণক্ষর চনকট হণত তথ্যপ্রাচপ্তর অচিকার। 

৩.১০ ‘আণবিন ফরম’ অে ে তথ্য অচিকার (তথ্যপ্রাচপ্ত সংক্রান্ত) চবচিমালা, ২০০৯- এর তফচসণল চনি োচরত 

আণবিণনর ফরণমট –ফরম ‘ক’। 

 

৩.১১ ‘আচপল ফরম’  অে ে তথ্য অচিকার (তথ্যপ্রাচপ্ত সংক্রান্ত) চবচিমাল, ২০০৯-এর তফচসণল চনি োচরত 

আচপল আণবিণনর ফরণমট-ফরম ‘গ’। 

৩.১২ ‘পচরচশষ্ট অে ে ‘ এই চনণি েচশকার সণঙ্গ সংযুু্ি পচরচশষ্ট 

৪। তথ্য সংগ্রহ,  সংরক্ষি ও ব্যবস্থাপনা:  

৪.১ তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থপনা: 

কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা চবিাগ তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অচিকার ( তথ্য সংরক্ষি ও 

ব্যবস্থপনা) প্রচবিানমালা. ২০১০ অনুসরি করণব। 

 

 



 

৪.২ তথ্য সংরক্ষি :  

কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা চবিাগ তথ্য সংরক্ষণির জন্য চনণনাি পদ্ধচত অনুসরি করণব: 

৪.২.১   নাগচরণকর তথ্য অচিকার চনচিত  করার লণক্ষে চবিাগ- সংচশষ্ট  াবতীয় তণথ্যর কোটালগ 

এবং ইনণেক্স  ো েিাণব প্রস্তুত ও সংরক্ষন করণব। 

৪.২.২   কচিউটাণর সংরক্ষণির উপযুি তথ্য যুচিসংগত সময়সীমার মণধ্য কচিউটাণরর সংরক্ষি 

োকণব। 

৪.২.৩   তথ্য সংরক্ষি ও ব্যবস্থপনার জন্য তথ্য অচিকার (তথ্য সংরক্ষি ও ব্যবস্থপনা) প্রচবিানমালা, 

২০১০ অনুসরি করণব। 

৪.৩ তণথ্যর িাষা:  

৪.৩.১   তণথ্যর মূল িাষা হণব বাংলা। যকাণনা তথ্য  চি অন্য যকাণনা িাষায় ততরী হণয় োণক 

তাহণল তা যসই িাষায় সংরচক্ষত হণব। 

৪.৩.২   তথ্য য  িাষায় সংরচক্ষত োকণব যসই িাষাণতই আণবিনকারীণক সরবরাহ করা হণব। 

আবণিনকারীর িাচহিার পচরপ্রচক্ষণত যকানা তথ্য অনুবাি করার িাচয়ত্ব কর্তেপক্ষ বহি করণব 

না । 

৪.৪ তণথ্যর হালনাগািকরি: 

 কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা চবিাণগর অনুচবিাগসমূহ প্রচত মাণস তথ্য হালনাগাি করশব 

 

৫।  িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর চনণয়াগ: 

৫.১ তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯-এর িারা ১০ (১) অনুসাণর কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা চবিাগ 

একজন িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো চনণ াগ করণব। 

৫.২ চনণয়াগকৃত ‘িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর, িাম, পিচব , ঠিকানা এবং প্রণ াজে যক্ষণত্র ফোক্স নম্বর ও ই-

যমইল ঠিকানা চনণয়াগ প্রিাণনর পরবতী ১৫ চিণনর মণধ্য চনি োচরত ফরম্যাণট (তথ্য কচমশন কর্তেক 

চনি োচরত ফরণম) চলচখতভাদব  তথ্য কচমশণন যপ্ররি করণব; প্রকাশ্য স্থাণন সহণজ দৃচষ্টণগাির হয় 

এমনিাণব প্রিশ েশির ব্যবস্থা করণব এবং ওণয়বসাইশে প্রকাশ করণব। 

৫.৩ তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯  - এর অিীণন িাচয়ত্ব পালণনর প্রণয়াজণন িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

কাচরগচর ও মাদ্রাসা চশক্ষা চবিাণগর অন্য য  যকান কম েকতোর সহায়তা িাইণত পারণবন এবং যকাণনা 

কম েকতোর কাণে এরুপ সহায়তা িাওয়া হণল চতচন িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোণক প্রণয়াজনীয় সহায়তা প্রিান 

করণত বাধ্য োকণবন। 

৫.৪ িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো িাচয়ত্ব পালণনর প্রণয়াজণন অন্য যকাণনা কম েকতোর সহায়তা িাইণল এবং 

এরুপ সহায়তা প্রিাণন ব্যে েতার জন্য তথ্য অচিকার আইন. ২০০৯- এর যকাণনা চবিান লচঙ্গত হণল 

এই আইণনর অচিণন িায় িাচয়ত্ব চনি োরণির যক্ষণত্র অন্য কম েকতোও িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বণল গন্য 

হণবন। 



 

৫.৫ এ চনণি েচশকার পচরচশণষ্ট িাচ ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নাম, পিচব,ঠিকানা এবং প্রণ াজে যক্ষণত্র ফোক্স 

নম্বর ও ইণমইল ঠিকানা প্রকাশ করণব। িাচয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো পচরবতেন হণল নতুন িাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো চনণয়াণগর ৫ চিণনর মণধ্য উি তথ্য হালনাগাি করা হণব এবং ওণয়বসাইণট প্রকাশ করা 

হণব। 

 

৬। দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত কম োকতোর দ্বারয়ত্ব ও কম েপরররধিঃ 

৬.১ তথ্যর জন্য কাদরা আদবেদির পররদপ্ররক্ষদত দ্বরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

 (অ) আদবেি গ্রহণ ও তথ্য অরধকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরেমালা, ২০০৯-এর রবরধ-৩ (২) অনুসাদর 

আদবেি পত্র গ্রহদণর প্রারপ্ত স্বীকার করদবি;  

(আ) চারহত তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯, ধারা ৯ ও তথ্য অরধকার (তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত)রবরধমালা, ২০০৯-

এর রবরধ-৪ অনুসাদর যথাযথভাদব সরবরাহ করদবি; 

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

(তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর রবরধ-৫ অনুসাদর যথাযথভাদব অপারগতা প্রকাশ করদবি; 

(ঈ) শকাি  অনুদরাধকৃত তথ্য দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রিকে সরবরাদহর জন্য মজুে থাকদল রতরি তথ্য 

অরধকার আইি , ২০০৯, ধারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অরধকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরধমালা ২০০৯-এর 

রবরধ ৮ অনুসাদর  উক্ত তদথ্যর যুরক্ত সাংগত মুল্য রিধ োরণ করদব এবাং উক্ত মুল্য অিরধক ৫ (পাঁচ) 

কম েরেবদসর শমধ্য পররদশাধ করার জন্য আদবেিকারীদক অবরহত করদবি; 

(উ) চারহত তদথ্যর সদে তৃতীয় পদক্ষর সাংরিষ্টতা থাকদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য অরধকার আইি, 

২০০৯, ধারা ৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করদবি; 

৬.২ তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯-এর তফরসদল রিধ োররত আদবেদির ফরমাে/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও শকাি 

িাগররদকর চারহোর পররদপ্ররক্ষদত সরবরাহ; 

৬.৩ আদবেি ফরম পুরদি সক্ষম িয়, এমি  আদবেিকাররদক আদবেি ফরম পুরদি সহায়তা; 

৬.৪ সঠিক কতৃেপক্ষ রিব োচদি ভূল কদরদে এমি আদবেিকাররদক সঠিক কতৃেপক্ষ রিব োচদি সহায়তা; 

৬.৫ শকাি িাগররদকর চারহোর পররপ্ররক্ষদত তাঁদক আরপল কতৃেপক্ষ রিণ েদয়র সহায়তা; 

৬.৬ শকাি শাররররক প্ররতবন্ধী ব্যরক্ত তথ্য প্রারপ্ত রিরিতকরদত যথাযথ সহায়তা (এদক্ষদত্র দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো উপযুক্ত অন্যদকাি  ব্যরক্তর সহায়তা গ্রহণ করত পারদবি); 

৬.৭ তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা এবাং স্বপ্রদিারেত তথ্য প্রকাশ রিদে েরশকা তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ 

এর সাংদগ সামম্ঞ্জস্যপূণভাদব হদে রক িা তা রিধ োরদি কতৃেপক্ষদক সহায়তা; 



 

৬.৮ তথ্য অরধকার আইি ২০০৯ এর সাংদগ সামজস্যপূণ েভাদব বারষ েক প্ররতদবেি প্রকাদশ সহায়তা; এবাং  

৬.৯ তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবেিপত্রসহ এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় তথ্য সাংরক্ষণ, আদবেিকাররর সাংদগ 

শযাগাদযাদগর রবস্তাররত তথ্য সাংরক্ষণ, স্বপ্রদণারেত  তথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত প্ররতদবেি সাংকলি, তদথ্য 

মুল্য আোয়,রহসাব রক্ষণ ও সরকারর শকাষাগাদর জমাকরণ এবাং কতৃেপক্ষ বা তথ্য করমশদি চারহোর 

পররদপ্ররক্ষদত এসাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা ইতযারে । 

 

৭। রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রিদয়াগ: 

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

মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ একজি রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রিদয়াগ করদব। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতার 

অনুপরস্থরতদত োরয়ত্ব পালিকাদল আইি অনুসাদর রতরি োরয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো রহদসদব রবদবরচত 

হদবি। 

৭.২ রিদযাগকৃত রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম. পেরব. ঠিকািা এবাং প্রদযাজয শক্ষদত্র ফযাক্স িম্বর  ও ই-

শমইল ঠিকািা রিদয়াগ প্রোদির ১৫ রেদির মদধ্য রিধ োররত ফরম্যাদে রলরিত ভাদব তথ্য করমশদি 

শপ্ররণ করদব। 

৭.৩ বেরল বা অন্য শকাদিা  কারদণ রবকল্প কম েকতোর পে শূন্য হদল. অরবলদম্ব িতুি রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো রিদয়াগ কদরব। 

 

৮। রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োরয়ত্ব ও কম েপরররধ: 

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 িম্বার অনুদেদে বরণ েত োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর োরয়ত্ব ও কম েপরররধ তার জন্য প্রদযাজয হদব। 

 

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

৯.১  শকাদিা ব্যরক্ত তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯-এর অধীদি তথ্য প্রারপ্তর জন্য কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা 

রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর কাদে রিধ োররত ফরম ‘ক’ –এর মাধ্যদম রলরিতভাদব বা ইদলক্ট্ররিক 

মাধ্যদম বা ই-শমইদল অনুদরাধ করদত পারদবি।  

 



 

৯.২  রিধ োররত ফরম সহজলভয িা হদল অনুদরাধকারীর িাম, ঠিকািা, প্রদযাজয শক্ষদত্র ফযাক্স অথবা শকাি 

পদ্ধরতদত তথ্য শপদত আগ্রহী তার বণ েিা উদেি কদর সাো কাগদজ বা শক্ষত্রমদত, ইক্ট্ররিক রমরিয়া বা 

ই-শমইদল তথ্যপ্রারপ্তর অনুদরাধ করদত পারদবি।  

৯.৩  োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তদথ্যর জন্য শকাি অনুদরাধপ্রারপ্তর তাররি হদত অিরধক ২০ (রবশ) কায েরেবদসর 

মদধ্য অনুরশ াধকৃত তথ্য সরবরাহ করদবি। 

৯.৪  উপানুদেে (৩)-এ যা রকছুই উদেখ্য থাকুক িা শকি, অনুদরাধকৃত তদথ্যর সদে একারধক 

অি  রবভাদগর সাংরিষ্ট থাকদল অিরধক ৩০ (রত্রশ) কায েরেবদসর মদধ্য শসই অনুদরাধকৃত তথ্য 

সরবরাহ করদব। 

৯.৫  োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রলরিতভাদব  আথবা শক্ষত্রমদত, ইদলক্ট্ররিক মাধ্যদম বা ই-শমইল এর মাধ্যদম 

আদবেিপত্র গ্রহদণর প্রারপ্তস্বীকার করদবি। প্রারপ্তস্বীকার পদত্র আদরবেদির পূব েসূত্র (শরফাদরন্স িম্বর), 

আদবেিপত্র গ্রহণকারীর িাম, পেময োো এবাং আদবেি গ্রহদণর তাররি উদেি কদর স্বাক্ষর করদবি। 

৯.৬  ইদলক্ট্ররিক মাধ্যদম বা ই-শমইল এর মাধ্যদম আদবেি গ্রহদণর শক্ষদত্র কতৃেপক্ষ বরাবর আদবেি 

প্ররদণর তাররিই (প্রারপ্তসাদপদক্ষ) আদবেি গ্রহদণর তাররক রহসাদব গণ্য হদব। 

৯.৭ আদবেি পাওয়ার পর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য প্রোদির তাররি এবাং সময় উদেিপূব েক 

আদবেিকারীদক অবরহত করদবি এবাং অনুদরাধকৃত তদথ্যর সদে এক বা একারধক অনুরবভাগ এর 

সাংরিষ্টতা থাকদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো শসই অনুরবভাগ/ অনুরবভাগসমূদহ রলরিত শিাটিশ প্রোি 

করদবি। 

৯.৮  োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো শকাদিা কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদির অপারগ অথবা আাংরশক তথ্য 

সরবরাদহ অপারগ হদল অপারগতার কারণ উদেি কদর আদবেিপ্রারপ্তর ১০ (েশ) কায েরেবদসর মদধ্য 

তথ্য অরধকার রবরধমাল, ২০০৯ এর তরফরসদল উদেরিত ফরম ‘ি’ অনুযায়ী এতেরবষদয় 

আদবেিকারীদক অবরহত করদবি। 

৯.৯  উপানুদেে (৩) বা (৪) এ উরেরিত সময়সীমার মদধ্য তথ্য সরবরাহ করদত শকাদিা োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো ব্যথ ে হদল সাংরিষ্ট তথ্যপ্রারপ্তর অনুদরাধ প্রতযািাি করা হদয়দে বদল গণ্য হদব। 

৯.১০  অি  শরাধকৃত তথ্য প্রোি করা োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রিকে যথাযথ রবদবরচত হদল এবাং শযদক্ষদত্র 

শসই তথ্য তৃত্বীয় পক্ষ কতৃেক সরবরাহ করা হদয়দে রকাংবা শসই তদথ্য তৃতীয় পদক্ষর স্বাথ ে জরিত 

রদয়দে এবাং তৃতীয় পক্ষ তা শগাপিীয় তথ্য রহসাদব গণ্য কদরদে শসদক্ষদত্র  োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এরূপ 

অি  শরাধপ্রারপ্তর ৫ (পাচঁ) কায েরেবদসর মদধ্য তৃতীয় পক্ষদক তাঁর রলরিত বা শমৌরিক মতামত শচদয় 

শিাটিশ প্রোি করদবি এবাং তৃতীয় পক্ষ এরূপ শিাটিদশর পররদপ্ররষষদত শকাদিা মতামত প্রোি করদল 

তা রবদবচিায় রিদয় োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অি  শরাধকারীদক তথ্য প্রোদির রবষদয় রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

করদবি 



 

।  

৯.১১  শকাদিা ইরিয় প্ররতবন্ধী ব্যরক্তদক শকাদিা শরকি ে বা তার অাংশরবদশষ জািাদিার প্রদয়াজি হদল 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো শসই প্ররতবন্ধী ব্যরক্তদক তথ্য লাদভ সহায়তা প্রোি করদবি এবাং পররেশ েদির  

জন্য শয ধরদির সহদযারগতা প্রদয়াজি তা প্রোি করা ও এই সহায়তার অন্তভূ েক্ত বদল গণ্য হদব। 

৯.১২  আইদির অধীদি প্রেত্ত তদথ্যর প্ররত পৃষ্ঠায় ‘তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ –এর অধীদি এই তথ্য 

সরবরাহ করা হদয়দে’ মদম ে প্রতযয়ি করদত হদব এবাং যাদত প্রতযয়িকারী কম েকতোর িাম, পেরব, 

স্বাক্ষর ও োপ্তররক রসল থাকদব। 

১০। তদথ্যর মূল্য ও মূল্য পররদশাধ: 

১০.১  শকাদিা অনুদরাধকৃত তথ্য োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রিকে সরবরাদহর জন্য মজুে থাকদল রতরি তথ্য 

অরধকার (তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর তফরসদল উদেরিত ফরম ‘ঘ’ অনুসাদর শসই 

তদথ্যর মূল্য রিধ োররত করদবি এবাং অিরধক ৫(পাঁচ) কায েরেবদসর মদধ্য শসই অথ ে শেজারর চালাদির 

মদধ্যদম (শকাি িম্বর:------------------) জমা কদর চালাদিার করপ তাঁর কাদে জমা শেওয়ার জন্য 

অনুদরাধকারীদক রলরিতভাদব অবরহত করদবি; অথবা 

১০.২  অনুদরাধকারী কতৃেক িগদে পররদশারধত তদথ্যর মূল্য ররশদের মাধ্যদম োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো গ্রহণ 

করদবি এবাং প্রাপ্ত অথ ে শেজারর চালাদির মদধ্যদম (শকাি িম্বর:----------------) জমা কদর চালাি 

করপ সাংরক্ষণ করদবি। 

১১। আরপল োদয়র ও রিষ্পরত্ত: 

১১.১  আরপল কতৃেপক্ষ: 

 কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর আরপল কতৃেপক্ষ হদবি সরচব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ। 

১১.২  আরপল পদ্ধরত: 

(ক) শকাদিা ব্যরক্ত এই রিদে েরশকার অনুদেে ১০-এর (৩) বা (৪)-এ রিধ োররত সময়সীমার মদধ্য 

তথ্য লাদভ ব্যথ ে হদল রকাংবা োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর শকাদিা রসদ্ধাদন্ত সাংক্ষুব্ধ হদল রকাংবা োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো অরতররক্ত মূল্য ধায ে করদল উক্ত সময়সীমা অরতক্রান্ত হবার, বা শক্ষত্রমদত, রসদ্ধান্ত লাদভর 

পরবতী ৩০ (রত্রশ) কায েরেবদসর মদধ্য তথ্য অরধকার (তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর 

তফরসদল রিধ োররত ফরম ‘গ’ এর মাধ্যদম আরপল কতৃেপদক্ষর কাদে আরপল করদত পারদবি। 

(ি) আরপল কতৃেপক্ষ যরে এই মদম ে সন্তুষ্ট হি শয, আরপলকারী যুরক্তসাংগত কারদণ রিরে েষ্ট 

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

পরও আরপল  আদবেি গ্রহণ করদত পারদবি। 

১১.৩ আরপল রিষ্পরত্ত: 

১১.৩.১ আরপল কতৃপক্ষ শকাদিা আরপদলর রবষশয় রসদ্ধান্ত প্রোদির পূদব ে রিদনাক্ত পেদক্ষপ গ্রহণ 

 করদবি 



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

 

 

(ি)  আরপল আদবেদি উদেরিত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রারথ েত প্ররতকাদরর যুরক্তসমূহ 

রবদবচিা এবাং 

(গ)  প্রারথ েত তথ্য প্রোদির সদে একারধক তথ্য প্রোিকারী অনুরবভাগ যুক্ত থাকদল 

সাংরিষ্ট অনুরবভাগসমূদহর শুিারি গ্রহণ। 

 

১১.৩.২ আরপল আদবেি প্রারপ্তর ১৫ (পদির) কায েরেবদসর মদধ্য আরপল কতৃেপক্ষ- 

(ক)  উপানুদেে (১)-এ উদেরিত পেদক্ষপসমূহ গ্রহণপূব েক তথ্য সরবরাহ করার জন্য 

সাংরিষ্ট োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক রিদে েশ শেদবি; অথবা 

(ি) তাঁর রবদবচিায় গ্রহণদযাগ্য িা হদল আরপল আদবেিটি িাররজ করদত পারদবি। 

১১.৩.৩ আরপল আদবেদির রিদে েশ অনুযায়ী োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো- 

(ক)  যত দ্রুত সম্ভব প্রারথ েত তথ্য সরবরাহ করবি, তদব এই সময় তথ্য অরধকার আইি, 

২০০৯-এর ধারা ২৪(৪)-এ রিদে েরশত সমদয়র অরধক হদব িা; অথবা 

(ি)  শক্ষত্রমদত রতরি তথ্য সরবরাহ শথদক রবরত থাকদবি। 

১২। তথ্য প্রোদি অবদহলায় শারস্তর রবধাি: 

১২.১  তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯ ও এ রিদে েরশকার সাংরিষ্ট অনুদেে অনুসাদর োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো যরে শকাদিা আদবেিকারীদক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত রসদ্ধান্ত প্রোদি ব্যথ ে হি বা 

তথ্যপ্রারপ্তর শকাদিা অনুদরাধ গ্রহণ করদত অস্বীকার কদরি বা রসদ্ধান্ত প্রোদি ব্যথ ে হি বা ভুল, 

অসম্পূণ ে, রবভ্রারন্তকর, রবকৃত তথ্য প্রোি কদরি বা শকাদিা তথ্য প্রারপ্তর পদথ প্ররতবন্ধকতার 

সৃরষ্ট কদরি বা তথ্য অরধকার পররপন্থী শকাদিা কাজ কদরি তাহদল তাঁর এদহি কাজদক 

অসোচরণ রহসাদব রবদবচিা করা হদব এবাং সাংরিষ্ট চাকরররবরধ অনুসাদর তাঁর রবরুদদ্ধ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হদব। 

১২.২  এ রিদে েরশকা যথাযথভাদব অনুসরদণ গারফলরতর কারদণ তথ্য অরধকার আইি, ২০০৯-এর 

ব্যতযয় ঘেদল এবাং এর কারদণ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য করমশি কতৃেক শারস্তপ্রাপ্ত হদল তা 

তাঁর ব্যরক্তগত োয় রহদসদব গণ্য হদব এবাং কতৃেপক্ষ তাঁর শকাদিা োয় গ্রহণ করদব িা। 

১২.৩  তথ্য করমশদির কাে শথদক োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রবরুদদ্ধ রবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর অনুদরাধ 

শপদল কতৃেপক্ষ সাংরিষ্ট চাকরররবরধ অনুসাদর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করদব এবাং গৃহীত ব্যবস্থা 

রবষদয় তথ্য করমশিদক অবরহত করদব। 

১৩। রিদে েরশকার ব্যাখ্যা: 



এই রিদে েরশকার শকাদিা রবষদয় অস্পষ্টতা শেিা রেদল কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ তার ব্যাখ্যা 

প্রোি করদব। 

 

পরররশষ্ট-১: কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ-এর স্বপ্রদণারেতভাদব প্রকাশদযাগ্য তদথ্যর  তারলকা ও প্রকাদশর  

     মাধ্যম। 

 

ক্ররমক তদথ্যর রববরণ শসবা প্রোি পদ্ধরত 

০১. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর কম েচারীগদণর 

রিদয়াগ/পদোন্নরত, শৃঙ্খলা ও শপিশিসহ প্রশাসরিক 

রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইে 

০২. জাতীয় রশক্ষা সপ্তাহ উদ যাপিসহ রবরভন্ন অনুষ্ঠাি আদয়াজি মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

০৩. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ ও অধীি েপ্তরসমুদহর 

বারষ েক কম েসাংস্থাি চুরক্ত প্রণয়ি ও পয োদলাচিা, বাস্তবায়ি, 

পরীরবক্ষণ ও মুল্যায়ি; 

ওদয়বসাইে 

০৪. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ ও অধীি েপ্তরসমুদহর 

জাতীয় শুদ্ধাচার শকৌশল  বাস্তবায়ি এবাং এ সাংক্রান্ত রবষদয় 

প্ররশক্ষণ/ সভা অনুষ্ঠাি  

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

০৫. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ ও অধীি েপ্তরসমুদহর 

অরভদযাগ প্ররতকার বাস্তবায়ি ও রসটিদজি চাে োর প্রণয়ি/ 

হালিাগেকরণ এবাং এ সাংক্রান্ত রবষদয় প্ররশক্ষণ / সভা 

অনুষ্ঠাি। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

০৬. তথ্য অরধকার আইি ও স্বপ্রদিারেত তথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত 

কায োবলী। 

ওদয়বসাইে 

০৭. শসবা পদ্ধরত সহজীকরণ ও উদ্ভাবি সাংক্রান্ত কাজ এবাং এ 

রবষদয় প্ররশক্ষণ  ও প্রেশ েিী অনুষ্ঠাি / অাংশগ্রগণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

০৮. রবদেদশ অনুরষ্ঠতব্য সভা, শসরমিার, রশক্ষা সফর, সফর 

রবরিময় কম েসূচী, কম েশালা ইতযারেদত শযাগোদির রিরমত্ত 

মদিািয়ি োি ও সরকারর আদেশ জাররকরণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

০৯. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ-এর কম েচারীদের ইি-

হাউজ প্ররশক্ষি আদয়াজি। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

১০. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর কম েচারীদের করিউোর 

প্ররশক্ষণ শকাদস ের আদয়াজি। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

১১. সরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর রশক্ষক 

রিদয়াগ, পে সৃজি, পদোন্নরত, ছুটি, এতেসাংক্রান্ত রবরধ 

প্রণদয়ি ও প্রশাসরিক রবষয়ারে। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

১২. শবসরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা সরকাররকরণ  সাংক্রান্ত 

কায োবলী 

ওদয়ব সাইে 

১৩. কাররগরর/মাদ্রাসা রশক্ষা অরধেপ্তরাধীি আঞ্চরলক কাঠাদমা ও 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির  পে সৃজি, রিদয়াগ রবরধ প্রণদয়াি ও 

প্রশাসরিক রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইে 



১৪. শজএসরস/শজরিরস পরীক্ষা সাংক্রান্ত যাবতীয় কায েক্রম  ওদয়বসাইে 

১৫. সরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষকদের শৃঙ্খলা ও রবভাগীয় 

মামলা, অবসর গ্রহণ ও সকল ধরদির শপিশি সাংক্রান্ত 

রবষয়ারে। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

১৬. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবষয়ক িীরত সাংক্রান্ত রবষয়ারে ওদয়বসাইে 

১৭. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা সাংস্কার ও মাদিান্নয়ি সাংক্রান্ত 

কায োবলী। 

ওদয়বসাইে 

১৮. সৃজিশীল শমধা অদেষণ সাংক্রান্ত যাবতীয় কায োবলী মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

১৯. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষার ম্যাদিরজাং করমটি/গভরণাং বরি 

গঠি সাংক্রান্ত িীরতমালা প্রণয়ি। 

এয়বসাইে 

২০. শবসরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠািসমুদহর 

ব্যবস্থাপিার জন্য িীরত/পদ্ধরত রিধ োরণ ও আদেশজারর 

সাংক্রান্ত রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইে 

২১. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির অনুমরত ও স্বীকৃরত 

সাংক্রান্ত যাবতীয় কায োবলী 

 ওদয়বসাইে 

২২. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি অরতররক্ত শেরণ শািা, 

রবষয় শিালা, রবজ্ঞাি রবষয় শিালা সাংক্রান্ত যাবতীয় কায োরে। 

ওদয়বসাইে 

২৩. কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির ম্যাদিরজাং করমটি/ 

গভরণাং শবারি গঠি সাংক্রান্ত রবষয়ারে। 

ওদয়বসাইে 

২৪. ৮টি অঞ্চদলর শবসরকারর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি (কাররগরর ও 

মাদ্রাসা) এর এমরপও ভূরক্তর যাবতীয় কায োবলী। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

২৫. শবসরকারর কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি সরকারর 

কতৃেক মঞ্জুরীকৃত শবতি-ভাতারে/ অনুোদির সুষ্ঠ  ব্যবহার 

রিরিতকরণ এবাং এতদ রবষদয় উথ্থারপত অরভদযাগ 

রিষ্পরত্তকরণ ও রিরে েষ্ট অরভদযাদগর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

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

প্রদয়াজিীয় পররবতেি / পররবধ েি  ও সাংদযাজি সাংক্রান্ত 

কায োবলী। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

২৭. রবরসএস (কাররগরর রশক্ষা) কযািাদর িব রিদয়াগ প্রাপ্তদের 

পোয়ি, চাকুরর স্থায়ীকরণ, পদোন্নরত, বেরল ও পোয়ি। 

ওদয়বসাইে 

২৮ প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক ও সহদযাগী অধ্যাপক পয োদয়র 

কম েকতোদের চুরক্তরভরত্তক রিদয়াগ সাংক্রন্ত কায োরে 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

২৯ প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক ও সহদযাগী অধ্যাপক পয োদয়র 

কম েকতোদের বাধ্যতামুলক অদপক্ষাকাল মঞ্জুর  

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৩০  প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক ও সহদযাগী অধ্যাপক পয োদয়র 

কম েকতোদের শজযষ্ঠতা রিধ োরণ ও শগ্রদিশি তারলকা প্রস্তুত ও 

সাংরক্ষণ  

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৩১ সহদযাগী অধ্যাপক ও তদুদ্ধে পদে কম েরত উচ্চতর শস্কল/দগ্রি 

প্রোি ও শবতি রিধ োরি  

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৩২ সহদযাগী অধ্যাপক ও তদুদ্ধে পদে কম েরত কম েকতোদের 

চুরক্তরভরত্তক  রিদয়াগ সাংক্রান্ত কায োরে  

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৩৩ ১০% শকাোয়া সরাসরর রিদয়াগ ও পোয়ি সাংক্রান্ত কায োরে মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 



৩৪. অধ্যাক্ষ / উপধ্যাক্ষ পদে পোয়ি মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৩৫ রব.রস.এস.(কাররগরর রশক্ষা) কযািার কম েকতোদের  কাররগরর 

ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর আওতাধীি রবরভন্ন 

েপ্তর/অরধেপ্তর/সাংস্থায় পোয়ি /দপ্রষদণ পোয়ি/ ন্যাস্তকরণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৩৬ রব.রস.এস.  (কাররগরর রশক্ষা)  কযািার সিরকেত রবরধরবধাি 

প্রণয়ি ও সাংদশাধি 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৩৭. রব.রস.এস.(কাররগরর রশক্ষা) কযািার কম েকতোদের  শস্বে 

অবসর, পেতযাগ, চাকুরী শথদক অব্যহরত, চকররর 

ধারাবারহকতা ও শবতি সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত রবষয়। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৩৮ রব.রস.এস.(কাররগরর রশক্ষা) কযািার কম েকতোদের  

পররবাররক শপিশি ও গ্রাচুইটি মঞ্জুর 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

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

পরীক্ষায় অাংশগ্রহদির অনুমরত প্রোি এবাং অন্যত্র চাকররর 

আদবেি করার অনুমরত প্রোি 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

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

উচ্চ রশক্ষাদথ ে শপ্রষি মঞ্জুর 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

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

প্রকার ছুটি (অরজেত ছুটি, রবিা শবতি অসাধারি ছুটি, বরহিঃ 

বাাংলাদেশ ছুটি, োরন্ত রবদিােি ছুটি ও রশক্ষা ছুটি, 

অবকাশকালীি ছুটি) মঞ্জুর / বারতল। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

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

রপএইচরি সহ উচ্চ রশক্ষা লাভ এবাং অন্যত্র চাকুরীর অনুমরত 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৪৩. এম.রফল. রপএইচরি গদবষণার রশদরািাম পররবতেি, রিগ্রী 

ব্যবহার রথরসস জমাোদির অনুমরত 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৪৪. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির জন্য প্রদযাজয বারষ েক ছুটির পরজকা প্রণয়ি 

ও অনুসরি 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৪৫. সরকারর পরলদেকরিক / টিএসরসর িতুি শকাস ে শিালা, আসি 

বৃরদ্ধ ইতযারে সাংক্রান্ত কায োরে 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৪৬. আত্নীকরণ রবরধমালা প্রণয়ি/সাংদশাধি মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৪৭ সরকারর/দবসরকারর পরলদেকরিক / টিএসরসর িতু পে সৃজি, 

এিহক রিদয়াগ, সাংরক্ষণ ও রিয়রমতকরণ। 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৪৮. সরকারর কদলদজর পরলদেকরিক / টিএসরসর িতুি রবষয় ও 

শকাস ে প্রবতেদির অনুমরত 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৪৯. সরকারর পরলদেকরিক / টিএসরসর রশক্ষকদের চাকরর 

রিয়রমতকরি 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৫০. রবরসএস (কাররগরর রশক্ষা) কযািাদরর কম েকতোদের পুব ে 

চাকররর ধারাবারহকতা ও শবতি সমতা 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

৫১. শবসরকারর রবশ্বরবোলদয়র প্রদয়াজিীয় শক্ষদত্র প্রশাসি রিরুপি 

রিদয়াগ ও শবাি ে 

মুরদ্রত অনুরলরপ, ওদয়বসাইে 

 

 



 

 

পরররশষ্ট-২: চারহোর রভরত্তদত প্রোিশযাগ্য তদথ্যর তারলকা 

• রবরভন্ন িীরত 

• কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর বাদজে 

• আরথ েক তথ্য, শযমি: আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত রহসাবরববরণী 

• রসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য 

• শেশ বা রবদেশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত তথ্য 

 

পরররশষ্ট-৩: প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তদথ্যর তারলকা 

• বাাংলাদেদশর রিরাপত্তা, অিন্ডতা ও সাব েদভৌমদত্বর প্ররত হুমরক 

• প্রচরলত আইদির প্রদয়াগ বাধাগ্রস্থ, অপরাধ বৃরদ্ধ হদত পাদর 

• জিগদণর রিরাপত্তা রবরিত, রবচার বাধাগ্রস্ত হদত পাদর 

• ব্যরক্তগত জীবদির শগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন হদত পাদর 

• ব্যরক্তর জীবি বা শারীররক রিরাপত্তা রবপোপন্ন হদত পাদর 

• আইি প্রদয়াগকারী সাংস্থাদক প্রেত্ত শগাপি তথ্য 

• আোলত বা োইব্যযিাদলর রিদষধাজ্ঞা রদয়দে 

• তেন্তাধীি রবষয় যার প্রকাশ তেন্তকাদজ রবি ঘেদত পাদর 

• তেন্ত প্ররক্রয়া, অপরাধীর শগ্রফতার ও শারস্তদক প্রভারবত করদত পাদর 

• আইি অনুসাদর শকবল একটি রিরে েষ্ট সমদয়র জন্য প্রকাদশর বাধ্যবাধকতা রদয়দে 

• শকাি ব্যরক্তর আইি দ্বারা সাংররক্ষত শগাপিীয় তথ্য। 

 

পরররশষ্ট-৪: োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রববরণ 

 

কম েকতোর িাম  :  

পেরব   :  

কায োলয়   :  সাংসে শািা, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, 

 বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

শফাি   :   

শমাবাইল শফাি িম্বর :  

ই-শমইল   :  

ওদয়বসাইে  :  www.tmed.gov.bd 

 

পরররশষ্ট-৫: রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রববরণ 

কম েকতোর িাম  : 

পেরব   : 

কায োলয়   : 

শফাি   : 

শমাবাইল শফাি িম্বর : 

http://www.tmed.gov.bd/


ই-শমইল   : 

ওদয়বসাইে  :  www.tmed.gov.bd 

 

পরররশষ্ট-৬: আরপল কম েকতোর রববরণ 

 

কম েকতোর িাম  :  

পেরব   :  

কায োলয়   :  কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

শফাি   :  

ই-শমইল   :  

ওদয়বসাইে  :  www.tmed.gov.bd 

 

 

পরররশষ্ট-৭: তথ্যপ্রারপ্তর আদবেি ফরম (ফরম ‘ক’) 

 

ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রারপ্তর আদবেিপত্র 

 

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

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

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

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

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

ফযাক্স/ই-শমইল/দেরলদফাি ও শমাবাইল (যরে থাদক)  :  ................... 

শপশা       :  .................... 

২।  রক ধরদণর তথ্য (প্রদয়াজি অরতররক্ত কাগজ ব্যবহার করুি)  :  ................... 

৩।  শকাি পদ্ধরতদত তথ্য পাইদত আগ্রহী (োপাদিা/ফদোকরপ 

/রলরিত/ই-শমইল/ফযাক্স/রসরি অথবা অন্য শকাি পদ্ধরত) :  ................... 

 

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

৫।  প্রদযাজয শক্ষদত্র সহায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  :  .................. 

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

৭। আদবেদির তাররি     :  .................. 

 

http://www.tmed.gov.bd/
http://www.tmed.gov.bd/


 

আদবেিকারীর স্বাক্ষর 



পরররশষ্ট-৮: তথ্য সরবরাদহ অপারগতার শিাটিশ (ফরম ‘ি’) 

ফরম ‘ি’ 

তথ্য সরবরাদহ অপারগতার শিাটিশ 

 

আদবেিপদত্রর সূত্র িম্বর:        তাররি: 

প্ররত 

আদবেিকারীর িাম :  ........................................................ 

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

 

রবষয়   :  তথ্য সরবরাদহর অপারগতা সিদকে অবরহতকরণ। 

রপ্রয় মদহােয় 

আপিার ............................................................... তাররদির আদবেদির রভরত্তদত প্রারথ েত তথ্য 

রিদনাক্ত কারদণ সরবরাহ করা সম্ভব হইল িা, যথা- 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম 

পেরব 

োপ্তররক রসল 

 

 

 

 



 

 

পরররশষ্ট-৯: আরপল আদবেি ফরম (ফরম-‘গ’) 

 

ফরম ‘গ’ 

আরপল আদবেি 

 

১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা (দযাগাদযাদগর সহজ মাধ্যমসহ)  : --------- 

২। আপীদলর তাররি       : -------- 

৩। শয আদেদশর রবরুদদ্ধ আপীল করা হইয়াদে উহার কারপ (যরে থাদক) : -------- 

৪। যাহার আদেদশর রবরুদদ্ধ আপীল করা হইয়াদে তাঁহার িামসহ 

 আদেদশর রববরণ (যরে থাদক)     : ------- 

 

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

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

৭। প্রারথ েত প্ররতকাদরর যুরক্ত/রভরত্ত     : ------- 

৮। আপীলকারী কতৃেক প্রতযয়ি     : ------- 

৯। অন্য শকাি যাহা আপীল কতৃেপদক্ষর সম্ম দি উপস্থাপদির জন্য 

 আপীলকারীর ইো শপাষি  কদরণ     : ------- 

 

 

 আপীলকারীর স্বাক্ষর 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

পরররশষ্ট-১০: তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাধ রফ ও তদথ্যর মূল্য রফ 

তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাধ রফ ও তদথ্যর মূল্য রিধ োরণ রফ 

 

িাং তদথ্যর রববরণ তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাধ রফ/ তদথ্যর মুল্য 

১ রলরিত শকাি িকুদমদের করপ সরবরাদহর জন্য (ম্যাপ, 

িকশা, েরব, করিউোর রপ্রেসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর শক্ষদত্র প্ররত 

পৃষ্ঠা-২ (দুই) োকা হাদর এবাং তদুদ্ধে মাদপর 

কাগদজর শক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য 

২ রিস্ক,রসরি ইতযারেদত তথ্য সরবরাদহর শক্ষদত্র  (১) আদবেিকারী কতৃেক রিস্ক, রসরি ইতযারে 

সরবরাদহর শক্ষদত্র রবিা মূদল্য  

(২) তথ্য সরবরাহকারীর রিস্ক, রসরি ইতযারে 

সরবরাদহর শক্ষদত্র উহার প্রকৃত মূল্য 

৩ শকাি আইি ব সরকারর রবধাি বা রিদে েশিা অনুযায়ী 

কাউদক সরবরাহকৃত তদথ্যর শক্ষত্র  

রবিামূদল্য 

৪। মূদল্যর রবরিমদয় রবক্রয়দযাগ্য প্রকাশিার শক্ষদত্র  প্রকাশিায় রিধ োররত মূল্য 

 

 

 

 


