স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০১৯

দিদ্যুৎ দিভোগ
দিদ্যুৎ, জ্বোলোদি ও খদিজ সম্পি মন্ত্র োলয়
গ প্রজোতন্ত্রী িোাংলোণিশ সরকোর
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মুখিন্ধ
অিোধ তথ্য প্রিোণের চচ েো দিদিত করণত দিদ্যুৎ দিভোগ িদ্ধ পদরকর। দিদ্যুৎ দিভোগ কর্তক
ে প্রণিয় সসিো
সাংক্রোন্ত তথ্য অিদেত এিাং জিগণ র উক্ত তথ্য প্রোদির অদধকোর দিদিত করোর লণযু "স্বপ্রণ োদিত তথ্য
প্রকোশ দিণি েদশকো ২০১৯" প্রকোশ করো েণলো।
গ প্রজোতন্ত্রী িোাংলোণিণশর সাংদিধোণি রোণের িোগদরণকর দচন্তো, দিণিক ও িোক-স্বোধীিতোণক অন্যতম
সমৌদলক অদধকোর দেণসণি স্বীকৃদত প্রিোি করো েণয়ণে। কোণজর স্বচ্ছতো ও জিোিদিদেতো দিদিত করণত
গ প্রজোতন্ত্রী িোাংলোণিশ সরকোর ২০০৯ সোণল 'তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ প্র য়ি কণরণে। তণথ্য জিগণ র
অিোধ প্রণিশোদধকোর দিদিত করণত প্রিীত এই আইণির ১০ ধোরোর দিধোি অনুসোণর দিদ্যুৎ দিভোণগর 'িোদয়ত্ব
প্রোি কমেকতেো' দিণয়োগ করো েণয়ণে।
দিদ্যুৎ উৎপোিি, সঞ্চোলি ও দিতর ব্যিস্থোর সমদিত উন্নয়ণির মোধ্যণম জিগ ণক প্রতুোদশত
দিরিদচ্ছন্ন দিদ্যুৎ সুদিধো সপৌণে সিওয়োর লযু দিণয় দিদ্যুৎ দিভোগ দিরলস কোজ কণর যোণচ্ছ। সরকোদর ও
সিসরকোদর খোত, পোিদলক প্রোইণভট পোট েিোরশীপ (দপদপদপ), দি-পোদযকও আঞ্চদলক সেণযোদগতোর মোধ্যণম
দিদ্যুৎ আমিোদিসে িতুি িতুি দিদ্যুৎ সকন্দ্র স্থোপণির পদরকল্পিো গ্রে ও িোস্তিোয়ি করো েণচ্ছ। অফদগ্রড
এলোকোয় সসোলোর সেোম দসণেম এর মোধ্যণম দিদ্যুৎ সুদিধো প্রিোণির কোজ এদগণয় চলণে।
সুশোসি প্রদতষ্ঠো ও িোগদরণকর তথ্য প্রোদির অদধকোর প্রদতষ্ঠোর লণযু দিদ্যুৎ দিভোগ "স্বপ্রণ োদিত তথ্য
প্রকোশ দিণি েদশকো ২০১৯" প্র য়ি করণে। এ দিণি েদশকো তথ্য প্রিোণির সযণে িোদয়ত্ব প্রোি কমেকতেো এিাং
আণিিিকোরীণির প্রতুোদশত তথ্য সপণত সেোয়ক ভূদমকো পোলি করণি িণল আশো করদে।

(ড. আেমি কোয়কোউস)
দসদিয়র সদচি
দিদ্যুৎ দিভোগ
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সূদচপে
ক্রম িাং
০১.

দিষয়িস্তু

পৃষ্ঠো িাং

স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো ও প্রণয়োজিীয়তো
১.১. দিদ্যুৎ দিভোণগর পটভূদম
১.২
১.২ তথ্য অিমুক্তকর দিণি েদশকো প্র য়ণির সযৌদক্তকতো/উণেশ্য
১.৩ দিণি েদশকোর দশণরোিোম

০২.

দিণি েদশকোর দভদি
২.১. প্র য়িকোরী কর্তেপয
২.২. অনুণমোিিকোরী কর্তেপয
২.৩. অনুণমোিণির তোদরখ
২.৪. দিণি েশিো িোস্তিোয়ণির তোদরখ
২.৫. দিণি েদশকো প্রণযোজুতো

০৩.

দিণি েদশকোটিণত ব্যিহৃত শণের সাংজ্ঞো
৩.১ তথ্য
৩.২ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো
৩.৩ দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো
৩.৪ তথ্য প্রিোি ইউদিট
৩.৫ আদপল কর্তেপয

৩.৬ র্ততীয় পয
৩.৭ তথ্য কদমশি

৩.৮ কমেকতেো
৩.৯ তথ্য অদধকোর
৩.১০ আণিিি ফরম
৩.১১ আদপল ফরম
৩.১২ পদরদশষ্ট

০৪.

তণথ্যর ধরি এিাং ধরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পদ্ধদত
ক. স্বপ্রণ োদিতভোণি প্রকোশণযোগ্য তথ্য
খ. চোদেিোর দভদিণত প্রিোিণযোগ্য তথ্য
গ. প্রিোি ও প্রকোশ িোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য

০৫.

তথ্য সাংগ্রে, সাংরয ও ব্যিস্থোপিো
ক) তথ্য সাংরয
খ) তথ্য সাংগ্রে ও ব্যিস্থোপিো
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গ) তণথ্যর ভোষো
ঘ) তণথ্যর েোলিোগোিকর

০৬.

িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ

০৭.

িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোদয়ত্ব ও কমেপদরদধ

০৮.

দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ

০৯.

দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোদয়ত্ব ও কমেপদরদধ

১০.

তণথ্যর জন্য আণিিি, তথ্য প্রিোণির পদ্ধদত ও সময়সীমো

১১.

তণথ্যর মূল্য এিাং মূল্য পদরণশোধ

১২.

আদপল িোণয়র ও দিষ্পদি
১২.১. আদপল কর্তপ
ে য
১২.২. আদপল িোণয়র
১২.৩. আদপল দিষ্পদি

১৩.

তথ্য প্রিোণি অিণেলোয় শোদস্তর দিধোি

১৪.

তথ্যোদি পদরিশেণির সুণযোগ

১৫.

জিগুরুত্বপূ ে দিষণয় সপ্রস দিজ্ঞদি

১৬.

দিণি েদশকো সাংণশোধি

১৭.

দিণি েদশকো ব্যোখ্যো

১৮.

পদরদশষ্ট :
পদরদশষ্ট-১ : িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোণির তোদলকো
পদরদশষ্ট-২ : দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোণির তোদলকো
পদরদশষ্ট-৩ : আদপল কর্তেপসযর তোদলকো
পদরদশষ্ট-৪ : স্বপ্রণ োদিতভোণি প্রকোশণযোগ্য তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণশর মোধ্যম
পদরদশষ্ট-৫ : চোদেিোর দভদিণত প্রিোিণযোগ্য তণথ্যর তোদলকো
পদরদশষ্ট-৬ : প্রিোি িোধ্যতোমূলক িয়, এমি তণথ্যর তোদলকো
পদরদশষ্ট-৭ : তথ্য প্রোদির আণিিি ফরম (ফরম ‘ক’)
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পদরদশষ্ট-৮ : তথ্য সরিরোণে অপোরগতোর সিোটিশ (ফরম ‘খ’)
পদরদশষ্ট-৯ : আদপল আণিিি ফরম (ফরম ‘গ’)

পদরদশষ্ট-১০ : তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ এিাং তণথ্যর মূল্য দিধ েোর দফ (ফরম ‘ঘ’)
পদরদশষ্ট-১১ : তথ্য কদমশণি অদভণযোগ িোণয়ণরর দিধ েোদরত ফরম (ফরম ‘ক’)
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১. স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো ও প্রণয়োজিীয়তো
১.১. দিদ্যুৎ দিভোণগর পটভূদম : we`y¨r Drcv`b, we`y¨r mÂvjb I weZi‡b `ÿ e¨e¯’vcbv Ges G msµvšÍ Kvh©
m¤úv`‡bi j‡ÿ we`y¨r wefv‡Mi ¸iæZ¡ A‡cwimxg| G wefv‡Mi Dci b¨¯Í `vwqZ¡vejx m¤úv`‡bi Rb¨ Dbœqb, cªkvmb,
cwiKíbv, সমিয় ও িোণজট ৫টি AbywefvM i‡q‡Q| D³ AbywefvM ৫টির অধীণি ১৬টি

AwakvLv i‡q‡Q Ges AwakvLv

mg~‡ni Aax‡b 6wU kvLv i‡q‡Q| we`y¨r wefv‡Mi †gvU Rbej ১৩২ Rb (cÖ_g †kÖwY 3৯Rb, wØZxq †kªwY ৩২Rb,
Z„Zxq †kÖwb ৩০Rb, PZz_© †kÖwb ৩১Rb)| we`y¨r wefvM we`y¨‡Zi Pvwn`v e„w×i mv‡_ mvgÄm¨c~Y© cwiKíbv cÖYqb, we`y¨r
Drcv`b, mÂvjb, weZiY e¨e¯’vi ms¯‹vi, ÿgZv ea©b, AvaywbKvqb, †emiKvwi wewb‡qvM AvK…óKib Ges we`y¨‡Zi
`ÿ I mvkÖqx e¨envi wbwðZKibmn G wefv‡Mi Kg© e›Ub Ab¨vb¨ mKj `vwqZ¡ m¤úv`b K‡i _v‡K|

১.২
২০০৯
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-
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(+) ১৬৪৭৭
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(

)

(
-

(
(
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(+) ৩,৪৯৩

)
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৩৯,৯৭৬

(+) ২৪,১০৬

--

১১৬০

(+) ১১৬০
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২

৬০

৫

৪৭
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)
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৫৪
(+) ৪৬

৪৬৪
(
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(৩০
২০১ )
৩
৩২
৩
৬৪

৩৪

১৬ ৫
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৯৩

২২০
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(

(২৯
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(২০১৭-২০১
-

)

(+) ২
২৪
(+) ১
৩০
(+) ২৩,০১
(২০০৯
৯
)
(-) ৪ ৯

১. ৩ স্বপ্রণ োদিত তথ্য দিণি েদশকো প্র য়ণির সযৌদক্তকতো/উণেশ্য
গ প্রজোতন্ত্রী িোাংলোণিশ সরকোর জিগণ র জোিোর অদধকোর প্রদতষ্ঠোর মোধ্যণম সরকোদর ও সিসরকোদর সাংগঠণির স্বচ্ছতো
ও জিোিদিদেতো বৃদদ্ধ, দ্যিীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো; জিগণ র দচন্তো, দিণিক ও িোকস্বোধীিতোর সোাংদিধোদিক অদধকোর
প্রদতষ্ঠো সণি েোপদর জিগণ র যমতোয়ণির লণযু তথ্য-অদধকোর দিদিত করণত গত ২৯ মোচ ে ২০০৯ তোদরণখ ‘তথ্য
অদধকোর আইি, ২০০৯’ পোস কণরণে। আইণির কোয েকর িোস্তিোয়ণির জন্য ইদতমণধ্য ‘তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি
সাংক্রোন্ত) দিদধমোলো, ২০০৯’ এিাং তথ্য অদধকোর সাংক্রোন্ত দতিটি প্রদিধোিমোলোও প্র ীত েণয়ণে।
তথ্য অদধকোর গ তোদন্ত্রক ব্যিস্থোণক আণরো সুসাংেত করোর অন্যতম শতে। দিদ্যুৎ দিভোগ এর তথ্য জিগণ র কোণে উন্মুক্ত
েণল এ দিভোণগর কোয েক্রম সম্পণকে জিগ স্বচ্ছ ধোরিো লোভ করণি এিাং জিগণ র কোণে কোণজর জিোি দিদেতো
প্রদতদষ্ঠত েণি।
জিগণ র জন্য অিোধ তথ্যপ্রিোে দিদিত করোর সয িীদত সরকোর গ্রে কণরণে, তোর সণে সাংগদতপূ েভোণি সরকোণরর
গুরুত্বপূে ে দিভোগ দেণসণি দিদ্যুৎ দিভোগ অিোধ তথ্যপ্রিোণের চচ েো দিদিত করণত িদ্ধপদরকর।
মন্ত্র োলয়/দিভোগ/কোয েোলয়/িির/সাংস্থো এিাং অধীিস্থ অন্যোন্য ইউদিণট অিোধ তথ্যপ্রিোণের চচ েোর সযণে সযি সকোণিো
দিধোিণের সৃদষ্ট িো েয়, সসজন্য একটি “

’ প্র য়ি আিশ্যক িণল মণি করণে দিদ্যুৎ

দিভোগ। সুতরোাং তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯, তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দিদধমোলো ২০০৯ ও এতৎসাংদিষ্ট
প্রদিধোিমোলোসমূণের আণলোণক ‘

’ ২০১৯ প্র য়ি করো েণলো।

১.৪ দিণি েদশকো দশণরোিোম
এই দিণি েদশকো‘‘

, ২০১৯’’ িোণম অদভদেত েণি।

২. দিণি েদশকোর দভদি
২.১. প্র য়িকোরী কর্তেপয : দিদ্যুৎ দিভোগ, গ প্রজোতন্ত্রী িোাংলোণিশ সরকোর।
২.২. অনুণমোিিকোরী কর্তেপয : দিদ্যুৎ দিভোগ, গ প্রজোতন্ত্রী িোাংলোণিশ সরকোর।
২.৩. অনুণমোিণির তোদরখ :
২.৪. িীদত িোস্তিোয়ণির তোদরখ : অনুণমোিণির তোদরখ েণত।
২.৫. দিণি েদশকো প্রণযোজুতো :
(ক) এই দিণি েদশকোটি দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর আওতোধীি অন্যোন্য প্রদতষ্ঠোি ও এর অদধিস্থ সকল ইউদিণটর জন্য প্রণযোজু
েণি।
(খ) এই দিভোণগর সোণে ও এর আওতোধীি অন্যোন্য প্রদতষ্ঠোি তোর প্রধোি কোয েোলয় ও অদধিস্থ ইউদিটসমূণের জন্য প্রণযোজু
কণর একটি পৃেক দিণি েদশকো প্র য়ি করণি।
(গ) এরুপ পৃেক দিণি েদশকো প্র য়ণির পূি ে পয েন্ত সাংদিষ্ট প্রদতষ্ঠোি ও এর অদধিস্ত ইউদিটসমূে এই দিণি েদশকো অনুসর
করণি।
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িমুিো ৩. সাংজ্ঞো

৩.১ তথ্য
‘‘তথ্য’’ অণে ে দিদ্যুৎ দিভোগ ও এর আওতোধীি কোয েোলয়সমূণের গঠি, কোঠোণমো ও িোিদরক কমেকোন্ড সাংক্রোন্ত সয সকোি
স্মোরক, িই, িকশো, মোিদচে, চুদক্ত, তথ্য-উপোি, লগ িই, আণিশ, দিজ্ঞদি, িদলল, িমুিো, পে, প্রদতণিিি, দেসোি
দিির ী, প্রকল্প প্রস্তোি, আণলোকদচে, অদডও, দভদডও, অদিত দচে, দফল্ম, ইণলক্ট্র্রদিক প্রদক্রয়োয় প্রস্ত্িতকৃত সয সকোি
ইিস্ট্রুণমন্ট, যোদন্ত্রকভোণি পোঠণযোগ্য িদললোদি এিাং সভৌদতক গঠি ও বিদশষ্টু-দিদি েণশণষ অন্য সয সকোি তথ্যিে িস্ত্ি িো
এণির প্রদতদলদপও এর অন্তর্ভেক্ত েণি :
তণি শতে েোণক সয, িোিদরক সিোটদশট িো সিোটদশণটর প্রদতদলদপ এর অন্তর্ভেক্ত েণি িো।
৩.২ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো
‘‘িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো’’ অে ে তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯ এর ধোরো ১০ এর অধীি দিযুক্ত কমেকতেো;
৩.৩ দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো
িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর অনুপদস্থদতণত সাংদিষ্ট িোদয়ত্ব পোলণির জন্য দিযুক্ত কমেকতেো;
৩.৪ “তথ্য প্রিোি ইউদিট” অে ে দিদ্যুৎ দিভোণগর প্রধোি কোয েোলয়;
িমু৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩
৩.৫ ‘‘আপীল কর্তেপয’’
(অ) দিদ্যুৎ দিভোণগর সযণে সদচি, দিদ্যুৎ দিভোগ

৩.৬ ‘‘র্ততীয় পয’’ অে ে তথ্য প্রোদির জন্য অনুণরোধকোরী িো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপয ব্যতীত অনুণরোধকৃত তণথ্যর
সণে জদিত অন্য সকোি পয।
৩.৭ ‘‘তথ্য কদমশি’’ অে ে তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর ধোরো ১১-এর অধীি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদমশি।

৩.৮ ‘‘তথ্য অদধকোর দিদধমোলো, ২০০৯’’ িলণত ‘‘তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দিদধমোলো, ২০০৯’’
বুঝোণি।

৩.৯ ‘‘কমেকতেো’’ অণে ে কমেচোরীও অন্তর্ভেক্ত েণি।
৩.১০ ‘‘তথ্য অদধকোর’’ অে ে সকোণিো কর্তেপণযর দিকট েইণত তথ্য প্রোদির অদধকোর।
৩.১১ ‘‘আণিিি ফরম’’ অে ে তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর তফদসণল দিধ েোদরত আণিিণির ফরণমট- ফরম
‘ক’ বুঝোণি।

৩.১২ ‘‘আপীল ফরম’’ অে ে তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর তফদসণল দিধ েোদরত আদপল আণিিণির ফরণমটফরম ‘গ’ বুঝোণি।

৩.১৩ পদরদশষ্ট’’ অে ে এই দিণি েদশকো সণে সাংযুক্ত পদরদশষ্ট।
িো :

৪. তণথ্যর ধরি এিাং ধরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পদ্ধদত :
দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর আওতোধীি ও অদধিস্থ ইউদিটসমূণের সমুিয় তথ্য দিণনোক্ত ৩টি সে ীণত ভোগ করো েণি এিাং
দিধ েোদরত দিধোি অনুসোণর প্রিোি, প্রচোর িো প্রকোশ করো েণি :
ক. স্বপ্রণ োদিতভোণি প্রকোশণযোগ্য তথ্য :
১) এই ধরণির তথ্য দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর আওতোধীি ও অধীিস্থ ইউদিটসমূে স্বপ্রণ োদিত েণয় সিোটিশণিোড ে,
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ওণয়িসোইট, ব্রদশওর, মুদিত িই িো প্রদতণিিি, দিলণিোড ে, সোইি সিোড ে, দেকোর, সপোেোর, বুকণলট, দলফণলট,
দিউজ সলটোর, প্রদেকোয় দিজ্ঞদির ম্যোধণম প্রচোর োসে অন্যোন্য গ্রে ণযোগ্য মোধ্যণম প্রকোশ ও প্রচোর করণি।
২) এই ধরণির তথ্য সচণয় সকোি িোগদরক আণিিি করণল তখি তো চোদেিোর দভদিণত প্রিোিণযোগ্য তথ্য দেণসণি
দিণিদচত েণি এিাং িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিধ েোদরত পন্থোয় আণিিিকোরীণক তো প্রিোি করণিি।
৩) দিদ্যুৎ দিভোগ প্রদত িের একটি িোদষ েক প্রদতণিিি প্রকোশ করণি। িোদষ েক প্রদতণিিণি তথ্য অদধকোর
অধ্যোণিশ, ২০০৯ এর ধোরো ৬(৩)-এ উদিদখত তথ্যসমূে সাংণযোজি করণি।
৪) দিদ্যুৎ দিভোগ স্বপ্রণ োদিতভোণি প্রকোশণযোগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্ত্িত করণি এিাং এিাং এই দিণি েদশকো
পদরদশণষ্ট ও দিদ্যুৎ দিভোণগর ওণয়িসোইণট প্রকোশ ও প্রচোর করণি।
৫) প্রদত দতি মোস অন্তর এই তোদলকো েোলিোগোি করো েণি।
খ. চোদেিোর দভদিণত প্রিোিণযোগ্য তথ্য :
১) এই ধরণির তথ্য সকোণিো িোগদরণকর আণিিণির সপ্রদযসত এই দিণি েদশকো ১০ ও ১১ অনুণচ্ছণি িদ েত পদ্ধদত
অনুসর কণর প্রিোি করণত েণি।
২) দিদ্যুৎ দিভোগ চোদেিোর দভদিণত প্রিোিণযোগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্ত্িত করণি এিাং এিাং এই দিণি েদশকো
পদরদশণষ্ট ও দিদ্যুৎ দিভোণগর ওণয়িসোইণট প্রকোশ ও প্রচোর করণি।
৩) প্রদত দতি মোস অন্তর এই তোদলকো েোলিোগোি করো েণি।
গ. প্রিোি ও প্রকোশ িোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য :
১) এই দিণি েদশকো অন্যোন্য অনুণচ্ছণি যো দকছুই েোকুক িো সকি দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর আওতোধীি ও অধীিস্থ
ইউদিটসমূে দিণন্মোক্ত তথ্যসমূে প্রিোি িো প্রকোশ িো প্রচোর করণত িোধ্য েোকণি িো :
(ক) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল িোাংলোণিণশর দিরোপিো, অখন্ডতো ও সোি েণভৌমণত্বর প্রদত হুমদক েণত পোণর
এরূপ তথ্য;
(খ) সকোি দিণিশী সরকোণরর দিকট সেণক প্রোি সকোি সগোপিীয় তথ্য;
(গ) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল সকোি র্ততীয় পণযর বুদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদধকোর যদতগ্রস্থ েণত পোণর এরূপ
িোদ দজুক িো ব্যিসোদয়ক অন্তদি েদেত সগোপিীয়তো দিষয়ক, কদপরোইট িো বুদদ্ধবৃদিক সম্পি
(Intellectual Property Right) সম্পদকেত তথ্য;
(ঘ) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল প্রচদলত আইণির প্রণয়োগ িোধোগ্রস্থ েণত পোণর িো অপরোধ বৃদদ্ধ সপণত পোণর
এরূপ তথ্য;
(ঙ) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল জিগণ র দিরোপিো দিদিত েণত পোণর িো দিচোরোধীি মোমলোর সুষ্ঠু দিচোর
কোজ ব্যোেত েণত পোণর এরূপ তথ্য;
(চ) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল সকোি ব্যদক্তর ব্যদক্তগত জীিণির সগোপিীয়তো ক্ষুণ্ণ েণত পোণর এরূপ তথ্য;
(ে) আইি প্রণয়োগকোরী সাংস্থোর সেোয়তোর জন্য সকোি ব্যদক্ত কর্তেক সগোপণি প্রিি সকোি তথ্য;
(জ) আিোলণত দিচোরোধীি সকোি দিষয় এিাং যো প্রকোণশ আিোলত িো ট্রোইবুুিোণলর দিণষধোজ্ঞো রণয়ণে অেিো
যোর প্রকোশ আিোলত অিমোিিোর সোদমল এরূপ তথ্য;
(ঝ) তিন্তোধীি সকোি দিষয় যোর প্রকোশ তিন্ত কোণজ দিি ঘটোণত পোণর এরূপ তথ্য;
(ঞ) সকোি অপরোণধর তিন্ত প্রদক্রয়ো এিাং অপরোধীর সগ্রফতোর ও শোদস্তণক প্রভোদিত করণত পোণর এরূপ তথ্য;
(ট) আইি অনুসোণর সকিল একটি দিদি েষ্ট সমণয়র জন্য প্রকোণশর িোধ্যিোধকতো রণয়ণে এরূপ তথ্য;
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(ঠ) সকৌশলগত ও িোদ দজুক কোরণ সগোপি রোখো িোঞ্ছিীয় এরূপ কোদরগরী িো বিজ্ঞোদিক গণিষ োলব্ধ সকোি
তথ্য;
(ড) সকোি ক্রয় কোয েক্রম সম্পূ ে েওয়োর পূণি ে িো এ দিষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রেণ র পূণি ে সাংদিষ্ট ক্রয় িো এর কোয েক্রম
সাংক্রোন্ত সকোি তথ্য;
(ঢ) জোতীয় সাংসণির দিণশষ অদধকোর েোদির কোর েণত পোণর, এরূপ তথ্য;
( ) সকোি ব্যদক্তর আইি িোরো সাংরদযত সগোপিীয় তথ্য;
(ত) পরীযোর প্রশ্নপে িো পরীযোয় প্রিি িম্বর সম্পদকেত আগোম তথ্য;
িমুিো :

৫. তথ্য সাংগ্রে, সাংরয ও ব্যিস্থোপিো :
ক) তথ্য সাংরয : দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর আওতোধীি ও অধীিস্থ সকল ইউদিট তথ্য সাংরযস র জন্য দিণনোক্ত
পদ্ধদত অনুসর করণি :
(১) িোগদরণকর তথ্য অদধকোর দিদিত করোর লণযু দিদ্যুৎ দিভোগ তোর যোিতীয় তণথ্যর কুোটোলগ এিাং ইিণডক্স
প্রস্ত্িত কণর যেোযেভোণি সাংরয করণি।
(২) প্রণতুক কর্তেপয সয-সকল তথ্য কদম্পউটোণর সাংরযণ র উপযুক্ত িণল মণি করণি সস-সকল তথ্য যুদক্তসাংগত
সময়সীমোর মণধ্য কদম্পউটোণর সাংরয করণি এিাং তথ্য লোণভর সুদিধোণে ে সমগ্র সিণশ সিটওয়োণকের মোধ্যণম
তোর সাংণযোগ স্থোপি করণি।
(৩) তথ্য সাংরয ও ব্যিস্থোপিোর জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সাংরয ও ব্যিস্থোপিো) প্রদিধোিমোলো, ২০১০
অনুসর করণি। (তথ্য সাংরযণ র জন্য কর্তেপসযর যদি স্বতন্ত্র সকোি আইি, দিদধ, প্রদিধোি, দিণি েদশকোিো
দিণি েশিো েোণক এখোণি সসটির িোম, উণিখ করণি।)

খ) তথ্য সাংগ্রে ও ব্যিস্থোপিো : দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর আওতোধীি ও অধীিস্থ সকল ইউদিট তথ্য সাংগ্রে ও
ব্যিস্থোপিোর জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সাংরয ও ব্যিস্থোপিো) প্রদিধোিমোলো, ২০১০ অনুসর করণি। (তথ্য সাংগ্রে
ও ব্যিস্থোপিোর জন্য কর্তেপসযর যদি স্বতন্ত্র সকোি আইি, দিদধ, প্রদিধোি, দিণি েদশকোিো দিণি েশিো েোণক এখোণি
সসটির িোম, উণিখ করণি।)

গ) তণথ্যর ভোষো : (১) তণথ্যর মূল ভোষো েণি িোাংলো। তথ্য যদি অন্য সকোি ভোষোয় উৎপন্ন েণয় েোণক তোেণল সসটি
সসই ভোষোয় সাংরদযত েণি। িোিদরক প্রণয়োজি তথ্য অনুিোি করো েণত পোণর।
(২) তথ্য সয ভোষোয় সাংরদযত েোকণি সসই ভোষোণতই আণিিিকোরীণক সরিরোে করো েণি। আণিিিকোরীর চোদেিোর
সপ্রদযসত সকোি তথ্য অনুিোি করোর িোদয়ত্ব কর্তেপয িেি করণি িো।

ঘ) তণথ্যর েোলিোগোিকর : দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর আওতোধীি ও অধীিস্থ সকল ইউদিট প্রদতমোণস তথ্য েোলিোগোি
করণি।

৬. িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ
1) তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর ধোরো ১০(১) অনুসোণর কৃদষ মন্ত্র োলয় এিাং এর অধীিস্থ প্রণতুক তথ্য প্রিোি
ইউদিণট একজি কণর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ করণত েণি।
2) পরিতীণত দিদ্যুৎ দিভোণগর অধীণি সকোি কোয েোলয়/ইউদিট প্রদতদষ্ঠত েণল তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর
ধোরো ১০(৩) অনুসোণর উক্তরূপ ইউদিট/ইউদিটসমূণে প্রদতদষ্ঠত েওয়োর ৬০ দিণির মণধ্য িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো
দিণয়োগ করণত েণি।
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3) প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি, িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ সিণিি এিাং দিণয়োগকৃত প্রণতুক িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেোর িোম, পিিী, ঠিকোিো এিাং প্রণযোজু সযণে ফুোক্স িম্বর ও ই-সমইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির পরিতী ১৫
(পণির) দিণির মণধ্য দিধ েোদরত ফরণমণট (তথ্য কদমশি কর্তেক দিধ েোদরত ফরণমট) দলদখতভোণি তথ্য কদমশণি
সপ্রর করণিি এিাং মন্ত্র োলয় ও উক্ত ইউদিণটর আদপল কর্তেপণযর কোণে অনুদলদপ সপ্রর করণিি।
4) তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর অধীি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি সকোি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো অন্য সয সকোি
কমেকতেোর সেোয়তো চোইণত পোরণিি এিাং সকোি কমেকতেোর কোে সেণক এরূপ সেোয়তো চোওয়ো েণল দতদি উক্ত
িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোণক প্রণয়োজিীয় সেোয়তো প্রিোি করণত িোধ্য েোকণিি।
5) সকোি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি অন্য সকোি কমেকতেোর সেোয়তো চোইণল এিাং এরূপ সেোয়তো
প্রিোণি ব্যে েতোর জন্য তঅআ ২০০৯-এর সকোি দিধোি লাংদঘত েণল এই আইণির অধীি িোয়-িোদয়ত্ব দিধ েোরণ র
সযণে উক্ত অন্য কমেকতেোও িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো িণল গ্য  েণিি।
6) প্রদতটি ইউদিট তোর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম, পিিী, ঠিকোিো এিাং প্রণযোজু সযণে ফুোক্স িম্বর ও ই-সমইল
ঠিকোিো তোর কোয েোলণয়র প্রকোশ্য স্থোণি সেণজ দৃদষ্টণগোচর েয় এমিভোণি প্রিশেণির ব্যিস্থো করণি এিাং ওণয়িসোইণট
প্রকোশ করণি।

7) তথ্য অিমুক্তকর দিণি েদশকো পদরদশণষ্ট এই দিণি েদশকো প্রণযোজু এমি সকল ইউদিণটর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম,
পিিী, ঠিকোিো এিাং প্রণযোজু সযণে ফুোক্স িম্বর ও ই-সমইল ঠিকোিোসে তোদলকো প্রকোশ করো েণি। সকোি
িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো পদরিতেি েণল িতুি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োণগর ৫ দিণির মণধ্য তোদলকো েোলিোগোি করো
েণি। তোদলকো কর্তেপণযর ওণয়িসোইণট প্রকোশ করো েণি।
:

৭. িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোদয়ত্ব ও কমেপদরদধ
ক) তণথ্যর জন্য কোণরো আণিিণির সপ্রদযণত িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো :
অ) আণিিি গ্রে ও তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯ দিদধ-৩ অনুসোণর আণিিিপে গ্রেণ র প্রোদি স্বীকোর
করণিি;
আ) চোদেত তথ্য তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯, ধোরো-৯ ও তঅদি ২০০৯ দিদধ-৪ অনুসোণর যেোযেভোণি
সরিরোে করণিি;
ই) তথ্য প্রিোণি অপোরগতোর সযসে তঅআ ২০০৯, ধোরো-৯(৩) ও তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯ দিদধ-৫ অনুসোণর
যেোযেভোণি অপোরগতো প্রকোশ করণিি। অপোরগতোর কোর তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর সোণে
সোমঞ্জস্যপূ ে েণত েণি;
ঈ) সকোি অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর দিকট সরিরোণের জন্য মজুি েোকণল দতদি তথ্য অদধকোর
অধ্যোণিশ, ২০০৯, ধোরো-৯(৬)(৭) ও তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯ দিদধ-৮ অনুসোণর উক্ত তণথ্যর
যুদক্তসাংগত মূল্য দিধ েোর করণিি এিাং উক্ত মূল্য অিদধক ৫ (পাঁচ) কোয ে দিিণসর মণধ্য পদরণশোধ করোর
জন্য অনুণরোধকোরীণক অিদেত করণিি;
উ) সকোি অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণে র্ততীয় পণযর সাংদিষ্টতো েোকণল িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো তথ্য অদধকোর
অধ্যোণিশ, ২০০৯, ধোরো-৯(৮) অনুসোণর ব্যিস্থো গ্রে করণিি;
খ) তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর তফদসণল দিধ েোদরত আণিিণির ফরণমট/ফরম ‘ক’ সাংরয ও সকোি
িোগদরণকর চোদেিোর সপ্রদযণত সরিরোে;
গ) আণিিি ফরম পূরণ সযম িয়, এমি আণিিিকোরীণক আণিিি ফরম পূরণ সেোয়তো;
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ঘ) সকোি িোগদরণকর চোদেিোর সপ্রদযণত তোণক আদপল কর্তেপয দিধ েোরণ সেোয়তো;
ঙ) সঠিক কর্তেপয দিধ েোরণ র্ভল কণরণে, এমি আণিিিকোরীণক সঠিক কর্তেপয দিধ েোরণ সেোয়তো;
চ) সকোি শোরীদরক প্রদতিন্ধী ব্যদক্তর তথ্য প্রোদি দিদিত করণত িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো তোণক উপযুক্ত পদ্ধদতণত তথ্য সপণত
সেোয়তো করণিি। এণযণে িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো উপযুক্ত অন্য সকোি ব্যদক্তর সেোয়তো গ্রে করণত পোরণিি;
ে) তথ্য সাংরয , ব্যিস্থোপিো ও স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ তঅআ ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ েভোণি েণচ্ছ দক িো তো
দিধ েোরণ কর্তেপযণক সেোয়তো প্রিোি;
জ) তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ েভোণি িোদষ েক প্রদতণিিি প্রকোণশ সেোয়তো করো;
ঝ) তণথ্যর জন্য প্রোি আণিিিপেসে এ-সাংক্রোন্ত প্রণয়োজিীয় তথ্য সাংরয , আণিিিকোরীর সযোগোণযোণগর দিসত্মোদরত
তথ্য সাংরয , তথ্য অিমুক্তকর সাংক্রোমত্ম প্রদতণিিি সাংকদলত করো, তথ্য মূল্য আিোয়, দেসোি রয ও সরকোদর
সকোষোগোণর জমোকর এিাং কর্তেপয িো তথ্য কদমশণির চোদেিোর সপ্রদযণত এ সাংক্রোমত্ম তথ্য সরিরোে করো; ইতুোদি।

িমু৮. দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ
1) িিলী িো অন্য সকোি কোরণ িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলণির জন্য
দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর অধীিস্থ প্রণতুক ইউদিণট একজি কণর দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেো

দিণয়োগ

করণত

েণি।

িোদয়ত্বপ্রোি

কমেকতেোর

অনুপদস্থদতণত

িোদয়ত্বপোলিকোলীি আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দেণসণি দিণিদচত
েণিি।
2) িতুি প্রদতদষ্ঠত ইউদিটসমূণে প্রদতদষ্ঠত েওয়োর ৬০ দিণির মণধ্য িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর
পোশোপোদশ দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ করণত েণি।
3) প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দিণয়োগ সিণিি এিাং
দিণয়োগকৃত প্রণতুণকর িোম, পিিী, ঠিকোিো এিাং, প্রণযোজু সযণে, ফুোক্স িম্বর ও ইসমইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ (পণির) দিণির মণধ্য দিধ েোদরত ফরণমণট (তথ্য
কদমশি কর্তেক দিধ েোদরত ফরণমট) দলদখতভোণি তথ্য কদমশণি সপ্রর করণিি এিাং
মন্ত্র োলয় ও উক্ত ইউদিণটর আদপল কর্তেপণযর কোণে অনুদলদপ সপ্রর করণি।

4) িিলী িো অন্য সকোি কোরণ এই পি শূন্য েণল, অদিলণম্ব িতুি দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেো দিণয়োগ করণত েণি।
:

৯. দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোদয়ত্ব ও কমেপদরদধ
ক) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর অনুপদস্থতকোলীি সমণয় ‘দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো’ ‘িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেো’ দেণসণি িোদয়ত্ব পোলি করণিি;
খ) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দেণসণি িোদয়ত্ব পোলিকোলীি সমণয় িীদত ৭-এ িদ েত ‘িোদয়ত্বপ্রোি
কমেকতেোর িোদয়ত্ব ও কমেপদরদধ’ তোর জন্য প্রণযোজু েণি।

:
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১০. তণথ্যর জন্য আণিিি, তথ্য প্রিোণির পদ্ধদত ও সময়সীমো
(১) সকোি ব্যদক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রোদির জন্য সাংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর কোণে
দিধ েোদরত ফরম ‘ক’ এর মোধ্যণম তথ্য সচণয় দলদখতভোণি িো ইণলক্ট্র্দিক মোধ্যম িো ই-সমইণল
অনুণরোধ করণত পোরণিি।
(২) দিধ েোদরত ফরম সেজলভু িো েণল অনুণরোধকোরীর িোম, ঠিকোিো, প্রণযোজু সযণে ফুোক্স িম্বর এিাং ইসমইল ঠিকোিো; অনুণরোধকৃত তণথ্যর দির্ভেল এিাং স্পষ্ট ি েিো এিাং সকোন্ পদ্ধদতণত তথ্য সপণত
আগ্রেী তোর ি েিো উণিখ কণর সোিো কোগণজ িো সযেমত, ইণলক্ট্র্দিক দমদডয়ো িো ই-সমইণলও তথ্য
প্রোদির জন্য অনুণরোধ করো যোণি।

(৩) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো তণথ্যর জন্য সকোি অনুণরোধ প্রোদির তোদরখ েণত অিদধক ২০ (দিশ)
কোয ে দিিণসর মণধ্য অনুণরোধকৃত তথ্য সরিরোে করণিি।
(৪) পূণি ে উদিদখত উপ-অনুণচ্ছি (৩) এ যোেো দকছুই েোকুক িো সকি, অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণে
একোদধক তথ্য প্রিোি ইউদিট িো কর্তেপণযর সাংদিষ্টতো েোকণল অিদধক ৩০ (দেশ) কোয ে
দিিণসর মণধ্য সসই অনুণরোধকৃত তথ্য সরিরোে করণত েণি।
(৫) অনুণরোধকৃত তথ্য সকোি ব্যদক্তর জীিি-মৃতুু, সগ্রফতোর এিাং কোরোগোর েণত মুদক্ত
সম্পদকেত েণল িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো অনুণরোধ প্রোদির অিদধক ২৪ (চদিিশ) ঘণ্টোর মণধ্য
উক্ত দিষণয় প্রোেদমক তথ্য সরিরোে করণিি।
(৬) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো দলদখতভোণি অেিো সযেমত, ইণলক্ট্র্দিক মোধ্যম িো ই-সমইল এর মোধ্যণম
আণিিি পে গ্রেণ র প্রোদি স্বীকোর করণিি এিাং প্রোদি স্বীকোরপণে আণিিণির সরফোণরন্স িম্বর,
আণিিিপে গ্রে কোরীর িোম, পিময েোিো এিাং আণিিি গ্রেণ র তোদরখ উণিখ কণর স্বোযর
করণিি।
(৭) ইণলক্ট্র্দিক িো ই-সমইল এর মোধ্যণম আণিিি গ্রেণ র সযণে কর্তেপণযর িরোির আণিিি সপ্ররণ র
তোদরখই (প্রোদি সোণপণয) আণিিি গ্রেণ র তোদরখ দেণসণি গ্য  েণি।

(৮) আণিিি পোওয়োর পর িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো তথ্য প্রিোণির তোদরখ এিাং সময় উণিখপূি েক
আণিিিকোরীণক সস সম্পণকে অিদেত করণিি এিাং অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণে একোদধক
তথ্য প্রিোি ইউদিট িো কর্তেপণযর সাংদিষ্টতো েোকণল িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো সসই ইউদিট
িো কর্তেপযণক এ সম্পণকে দলদখত সিোটিশ প্রিোি করণিি।
(৯) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো সকোি কোরণ অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোণি অপোরগ অেিো আাংদশক তথ্য
সরিরোণে অপোরগ েণল অপোরগতোর কোর উণিখ কণর আণিিি প্রোদির ১০ (িশ) কোয ে
দিিণসর মণধ্য তঅদি, ২০০৯-এর তফদসণল উদিদখত ফরম-‘খ’ অনুযোয়ী এতদিষণয়
আণিিিকোরীণক অিদেত করণিি।
(১০) উপ-অনুণচ্ছি (৩) িো (৪) িো (৫) এ উদিদখত সময়সীমোর মণধ্য তথ্য সরিরোে করণত
সকোি িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো ব্যে ে েণল সাংদিষ্ট তথ্য প্রোদির অনুণরোধ প্রতুোখ্যোি করো
েণয়ণে িণল গ্য  েণি।
(১১) অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোি করো িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর দিকট যেোযে দিণিদচত েণল এিাং
সযণযণে সসই তথ্য র্ততীয় পয কর্তেক সরিরোে করো েণয়ণে দকাংিো সসই তণথ্য র্ততীয়
পণযর স্বোে ে জদিত রণয়ণে এিাং র্ততীয় পয তো সগোপিীয় তথ্য দেণসণি গ্য  কণরণে সস
সযণে িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো এরূপ অনুণরোধ প্রোদির ৫ (পাঁচ) কোয ে দিিণসর মণধ্য র্ততীয়
পযণক তোর দলদখত িো সমৌদখক মতোমত সচণয় সিোটিশ প্রিোি করণিি এিাং র্ততীয় পয
এরূপ সিোটিণশর সপ্রদযণত সকোি মতোমত প্রিোি করণল তো দিণিচিোয় দিণয় িোদয়ত্বপ্রোি
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কমেকতেো অনুণরোধকোরীণক তথ্য প্রিোণির দিষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রে করণিি।
(১২) সকোি ইদন্দ্রয় প্রদতিন্ধী ব্যদক্তণক সকোি সরকড ে িো তোর অাংশদিণশষ জোিোণিোর প্রণয়োজি
েণল সাংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো সসই প্রদতিন্ধী ব্যদক্তণক তথ্য লোণভ সেোয়তো প্রিোি
করণিি এিাং পদরিশেণির জন্য সয ধরণির সেণযোদগতো প্রণয়োজি তো প্রিোি করোও এই
সেোয়তোর অমত্মর্ভেক্ত িণল গ্য  েণি।
(১৩) আইণির অধীি প্রিি তণথ্যর প্রদত পৃষ্ঠোয় ‘‘তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর অধীণি এই
তথ্য সরিরোে করো েণয়ণে’’ মণমে প্রতুয়ি করণত েণি এিাং তোণত প্রতুয়িকোরী
কমেকতেোর িোম, পিিী, স্বোযর ও িোিদরক সীল েোকণি।

:
১১. তণথ্যর মূল্য এিাং মূল্য পদরণশোধ :
(১) সকোি অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর দিকট সরিরোণের জন্য মজুি েোকণল
দতদি তঅদি, ২০০৯-এর তফদসণল উদিদখত ফরম-‘ঘ’ অনুসোণর সসই তণথ্যর মূল্য
দিধ েোর করণিি এিাং অিদধক ৫ (পাঁচ) কোয ে দিিণসর মণধ্য সসই অে ে চোলোি সকোড িাং১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমো কণর সট্রজোরী চোলোণির কদপ তোর কোণে জমো সিয়োর
জন্য অনুণরোধকোরীণক দলদখতভোণি অিদেত করণিি; অেিো
(২) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো অনুণরোধকোরী কর্তেক পদরণশোদধত তণথ্যর মূল্য রদশণির মোধ্যণম
গ্রে করণিি এিাং প্রোি অে ে চোলোি সকোড িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ সট্রজোরী
চোলোণির মোধ্যণম জমো সিণিি।

১২.১. আপীল কর্তপ
ে য:
ক) দিদ্যুৎ দিভোণগর সযণে আদপলকোরী কর্তপে য েণি দসদিয়র সদচি, দিদ্যুৎ
দিভোগ।
১২.২. আদপল পদ্ধদত :
ক) সকোি ব্যদক্ত এই দিণি েদশকো িীদত ১০-এর (৩), (৪) িো (৫)-এ দিধ েোদরত
সময়সীমোর মণধ্য তথ্য লোণভ ব্যে ে েণল দকাংিো িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর সকোি
দসদ্ধোণন্ত সাংক্ষুব্ধ েণল দকাংিো অদতদরক্ত মূল্য ধোয ে িো গ্রে করণল উক্ত সময়সীমো
অদতক্রোন্ত েিোর, িো সযেমত, দসদ্ধোন্ত লোণভর পরিতী ৩০ (দেশ) দিণির মণধ্য
তঅদি, ২০০৯-এর তফদসণল দিধ েোদরত ফরম-‘গ’ এর মোধ্যণম আপীল
কর্তপে ণযর কোণে আদপল করণত পোরণিি।
খ) আদপল কর্তপে য যদি এই মণমে সন্তুষ্ট েি সয, আদপলকোরী যুদক্তসাংগত কোরণ
দিদি েষ্ট সময়সীমোর মণধ্য আদপল িোণয়র করণত পোণরিদি, তোেণল দতদি উক্ত
সময়সীমো অদতিোদেত েওয়োর পরও আদপল আণিিি গ্রে করণত পোরণিি।

১২.৩ আদপল দিষ্পদি :
(1) আদপল কর্তপে য সকোি আদপলর দিষণয় দসদ্ধোন্ত প্রিোণির পূণি ে দিণনোক্ত
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পিণযপ গ্রে করণিি, যেো :(ক) িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো এিাং এতিসাংদিষ্ট অন্যোন্য কমেকতেোর নািোিী গ্রে
(খ) আদপল আণিিণি উদিদখত সাংক্ষুব্ধতোর কোর ও প্রোদে েত প্রদতকোণরর
যুদক্তসমূে দিণিচিো ;
(গ) প্রোদে েত তথ্য প্রিোণির সোণে একোদধক তথ্য প্রিোিকোরী ইউদিট যুক্ত
েোকণল সাংদিষ্ট ইউদিটসমূণের নািোিী গ্রে ।
(২) আদপল আণিিি প্রোদির ১৫ (পণির) দিণির মণধ্য আদপল কর্তপে য(ক) উপ-অনুণচ্ছি (১) এ উদিদখত পিণযপসমূে গ্রে পূি েক তথ্য সরিরোে
করোর জন্য সাংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোণক দিণি েশ সিণিি; অেিো
(খ) তাঁর দিণিচিোয় গ্রে ণযোগ্য িো েণল আপীল আণিিিটি খোদরজ করণত
পোরণিি।
(৩) আদপল কর্তপ
ে ণযর দিণি েশ অনুযোয়ী িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো যেোসম্ভি দ্রুততোর
সোণে প্রোদে েত তথ্য সরিরোে করণিি তণি এই সময় তঅআ, ২০০৯ এর ধোরো
২৪(৪) এ দিণি েদশত সমণয়র অদধক েণি িো অেিো সযেমত দতদি তথ্য সরিরোে
সেণক দিরত েোকণিি।
১৩. তথ্য প্রিোণি অিণেলোয় শোদস্তর দিধোি :
১৩.১ তথ্য অদধকোর অধ্যোণিশ, ২০০৯ ও এই দিণি েদশকো দিদধ-দিধোি সোণপসয সকোি
িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো যদি সকোণিো আণিিিকোরীণক তথ্য িো এ সাংক্রোন্ত দসদ্ধোন্ত
প্রিোণি ব্যে ে েয় িো তথ্যপ্রোদির সকোণিো অনুণরোধ গ্রে করণত অস্বীকোর কণর িো
দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যে ে েয় িো র্ভল, অসম্পূ ে, দিভ্রোদন্তকর, দিকৃত তথ্য প্রিোি কণর
িো সকোি তথ্য প্রোদির পণে প্রদতিন্ধকতো সৃদষ্ট কণর িো তথ্য অদধকোর

পদরপন্থী সকোি কোজ কণর তোেণল িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর এণেি কোজণক
অসিোচর দেণসণি দিণিচিো করো েণি এিাং সাংদিষ্ট চোকরী দিদধদিধোি
অনুসোণর তোর দিরুণদ্ধ ব্যিস্থো গ্রে করো েণি।
১৩.২ এই দিণি েদশকোযেোযেভোণি অনুসরণ গোদফলদতর কোরণ তথ্য অদধকোর
অধ্যোণিশ, ২০০৯ এর ব্যতুয় ঘটণল এিাং এর কোরণ সকোি কমেকতেো তথ্য
কদমশি কর্তেক শোদস্ত সপণল তো তোর ব্যোদক্তগত িোয় দেণসণি গ্য  েণি এিাং
কর্তেপয তোর সকোি িোয় িেি করণি িো।
১৩.৩ তথ্য কদমশণির কোে সেণক সকোি কতেকতেোর দিরুণদ্ধ দিভোগীয় ব্যিস্থো গ্রেণ র
অনুণরোধ সপণল কর্তেপয সাংদিষ্ট দিদধ-দিধোি অনুসোণর যেোযে ব্যিস্থো গ্রে
করণি এিাং গৃেীত ব্যিস্থোর দিষণয় তথ্য কদমশিণক অিদেত করণি।
:

১৪. জিগুরুত্বপূ ে দিষণয় সপ্রস দিজ্ঞদি :
দিদ্যুৎ দিভোগ এিাং এর আওতোধীি ও অধীিস্থ সকল ইউদিট জিগুরুত্বপূ ে দিষয়োদি সপ্রস
দিজ্ঞদির মোধ্যণম অেিো অন্য সকোি পন্থোয় প্রচোর িো প্রকোশ করণি।
িমুিো :
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১৫. দিণি েদশকো সাংণশোধি : এই দিণি েদশকোসাংণশোধণির প্রণয়োজি েণল দিদ্যুৎ দিভোগ ৩৫ সিস্য দিদশষ্ট একটি কদমটি গঠি করণি। কদমটি দিণি েদশকোঅনুণমোিিকোরী
কর্তেপসযর কোণে সাংণশোধণির প্রসত্মোি করণি। অনুণমোিিকোরী কর্তেপসযর
অনুণমোিণি দিণি েদশকোসাংণশোধি কোয েকর েণি।
মুিো :
১৬. দিণি েদশকো ব্যখ্যো : এই দিণি েদশকো সকোি দিষণয় অস্পষ্টতো সিখো দিণল দিণি েদশকো
প্র য়িকোরী কর্তেপয তোর ব্যখ্যো প্রিোি করণি।
পদরদশষ্ট :
িমুিো :
পদরদশষ্ট-১ : িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর তোদলকো
প্রধোি কোয েোলয়
ক্রম
১

ইউদিণটর িোম
সমিয়-২ শোখো

িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম ও
পিদি
আইদরি পোরভীি
উপসদচি

সফোি, সমোিোইল, ফুোক্স, ই-সমইল
সফোিঃ ০২-৪৭১২০৩০৮
সমোিোঃ ০১৭৭৮-৮৪০০৮৮
ই-সমইলঃcoord2@pd.gov.bd

সযোগোণযোণগর ঠিকোিো
দিদ্যুৎ দিভোগ, িোাংলোণিশ
সদচিোলয়, ঢোকো।

পদরদশষ্ট-২ : দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোণির তোদলকো
প্রধোি কোয েোলয়
ক্রম
১

ইউদিণটর িোম
প্রশোসি-৩ শোখো

দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম
ও পিদি
জিোি সমোঃ সখোরণশি আলম
দসদিয়র সেকোরী সদচি

সফোি, সমোিোইল, ফুোক্স, ই-সমইল

সযোগোণযোণগর ঠিকোিো

সফোিঃ০২-৯৫৭০০২৪
সমোিোঃ০১৯১১৭৩৬৯৮১
ই-সমইল:
admin3@pd.gov.bd

দিদ্যুৎ দিভোগ, িোাংলোণিশ
সদচিোলয়, ঢোকো।

সফোি, সমোিোইল, ফুোক্স, ই-সমইল
সফোিঃ০২-৯৫১১০৩০
সমোিোঃ০১৭৬০-৯৪৬৬১৪
ই-সমইলঃ secy@pd.gov.bd

সযোগোণযোণগর ঠিকোিো
দিদ্যুৎ দিভোগ, িোাংলোণিশ
সদচিোলয়, ঢোকো।

পদরদশষ্ট-৩ : আদপল কর্তেপণযর তোদলকো
প্রধোি কোয েোলয়
ক্রম
১

ইউদিণটর িোম
দিদ্যুৎ দিভোগ

আদপল কর্তেপণযর িোম ও পিদি
ড. আেমি কোয়কোউস
দসদিয়র সদচি

পদরদশষ্ট-৪ : স্বপ্রণ োদিতভোণি প্রকোশণযোগ্য তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণশর মোধ্যম
ক্রম

তণথ্যর দিির

তথ্য প্রকোণশর মোধ্যম

১

দিদ্যুৎ দিভোণগর সোাংগঠদিক কোঠোণমো ও কোয েক্রণমর দিির , সিোটিশ সিোড ে, প্রণতুক
কোয েপ্র োলী এিাং িোদয়ত্বসমূে
অদফস/তথ্য প্রিোি
ইউদিণট মুদিত
অনুদলদপ, ওণয়িসোইট।

২

দিদ্যুৎ দিভোগ সাংদিষ্ট কর্তেপণযর কমেকতেো ও কমেচোরীণির প্রণতুক অদফস/তথ্য
যমতো ও িোদয়ত্ব
প্রিোি ইউদিণট মুদিত
অনুদলদপ, ওণয়িসোইট।

৩

দসদ্ধোন্ত গ্রেণ র পদ্ধদত, জিোিদিদেতো এিাং তত্ত্বোিধোণির প্রণতুক অদফস/তথ্য
মোধ্যম
প্রিোি ইউদিণট মুদিত
অনুদলদপ, ওণয়িসোইট।
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দিদ্যুৎ দিভোণগর কমেকতেো ও কমেচোরীর দডণরক্টরী
৪

প্রণতুক অদফস/তথ্য
প্রিোি ইউদিণট মুদিত
অনুদলদপ, ওণয়িসোইট।

৫

কোয েসম্পোিণির জন্য দিদ্যুৎ দিভোণগর দিয়ন্ত্রণ রদযত ও প্রণতুক অদফস/তথ্য
ব্যিহৃত আইি, দিদধ-দিধোি, দিণি েশিো, ম্যোনুণয়ল, ডকুণমন্ট প্রিোি ইউদিণট মুদিত
এিাং সরকড।ে
অনুদলদপ, ওণয়িসোইট।

৬

পদরকল্পিো প্র য়ি ও দসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ি সাংক্রোন্ত সয সকোি প্রণতুক অদফস/তথ্য
ধরণির পরোমশে/প্রদতদিদধত্ব, যোেো কর্তেপয কর্তেক গৃেীত এর প্রিোি ইউদিণট মুদিত
দিির ।
অনুদলদপ, ওণয়িসোইট।

৭

িোম, পিিী, ঠিকোিো, সফোি িম্বর এিাং প্রণযোজু সযণে ফুোক্স সাংদিষ্ট তথ্য প্রিোি
িম্বর ও ই-সমইল ঠিকোিোসে িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম
ইউদিণটর সিোটিশ সিোড ে
ও ওণয়িসোইট

৮

িোম, পিিী, ঠিকোিো, সফোি িম্বর এিাং প্রণযোজু সযণে ফুোক্স প্রণতুক কর্তেপণযর
িম্বর ও ই-সমইল ঠিকোিোসে দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর সিোটিশ সিোড ে,
তোদলকো
ওণয়িসোইট/ গ মোধ্যম
ইতুোদি

৯

িোম, পিিী, ঠিকোিো, সফোি িম্বর এিাং প্রণযোজু সযণে ফুোক্স প্রণতুক কর্তেপণযর
িম্বর ও ই-সমইল ঠিকোিোসে আদপল কর্তেপণযর তোদলকো
সিোটিশ সিোড ে,
ওণয়িসোইট/গ মোধ্যম
ইতুোদি

১০

তথ্য কদমশি ও কদমশিোরণির িোম, পিিী ও ঠিকোিোর প্রণতুক কর্তেপণযর
দিসত্মোদরত দিির
সকল তথ্য প্রিোি
ইউদিণটর সিোটিশ সিোড ে,
ওণয়িসোইট/গ মোধ্যম
ইতুোদি

১১

তণথ্যর জন্য িোগদরণকর কোে সেণক প্রোি সকল আণিিি
পণের অনুদলদপ, যোর মণধ্য দিণনোক্ত তথ্যসমূে অন্তর্ভেক্ত
েোকণি :
(ক) সয কর্তেপয কর্তেক অনুণরোধপেটি গৃেীত েণয়ণে তোর
িোম
(খ) দক তণথ্যর জন্য অনুণরোধ করো েণয়ণে
(গ) অনুণরোণধর তোদরখ

১২

সরকোর, কর্তেপয কর্তেক সম্পোদিতসয এলোকোয় পূতে কোজ
(ক) সকল উন্নয়ি/পূতেকোজ/ প্রকল্প সাংক্রোন্ত চুদক্ত
সম্পোদিত েণি সস
(খ) প্রণতুক চুদক্তর সাংদযি দিির , প্রোক্কদলত ব্যয়/চুদক্তর এলোকোর এমি সি
সময়োিকোল ইতুোদি।
স্থোণি, যো সসই এলোকোর
জিগণ র কোণে সেণজ
দৃদষ্টণগোচর েয় সযমি,
গ গ্রন্থোকোর, দশযো
প্রদতষ্ঠোি, ধমীয় িো
সোমোদজক প্রদতষ্ঠোি
এিাং এই ধরণির অন্য
স্থোি।

পদরদশষ্ট-৫ : চোদেিোর দভদিণত প্রিোিণযোগ্য তণথ্যর তোদলকো
দিনদলদখত তথ্যসমূে জিগণ র চোদেিোর দভদিণত প্রিোি করো েণি18

গৃেীত আণিিি পণের
একটি কদপ প্রণতুক
কর্তেপণযর/তথ্য প্রিোি
ইউদিণটর, ইন্টোরণিণট,
পদরিশেণির জন্য
অদফণস রদযত েোকণি।

স্বপ্রণ োদিতভোণি প্রকোদশত সকল তথ্য
দিদভন্ন িীদত
অদডট দরণপোট ে (জিোিসে)
ক্রয় কোয েক্রমসাংক্রোন্ত তথ্য (দসদ্ধোন্ত গ্রেণ র পর)
উপকোরণভোগীর তোদলকো
মোেোরণরোল
দিদভন্ন প্রশোসদিক সরদজেোর খোতো
অদডও-দভজুয়োল ডকুণমন্ট
দিণয়োগ/িিদলর আণিশ
সিণশ িো দিণিশ ভ্রম সাংক্রোন্ত তথ্যোদি
প্রিোি িোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য (পদরদশষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।
পদরদশষ্ট-৬ : প্রিোি িোধ্যতোমূলক িয়, এমি তণথ্যর তোদলকো
দিনদলদখত তথ্যসমূে প্রিোি ও প্রকোশ করণত কর্তেপয িোধ্য েোকণি িোকমী ও উপকোরণভোগীর ব্যদক্তগত জীিণির সগোপিীয়তো ক্ষুণ্ণ েয়, এরূপ তথ্য।
দিচোরোধীি মোমলোর তথ্য যো ওই মোমলোর সুষ্ঠু দিচোরকোয েণক ব্যোেত করণত পোণর, এরূপ তথ্য।
তিন্তোধীি দিষয় সাংদিষ্ট সকোণিো তথ্য, যোর প্রকোশ তিন্তকোণজ দিি ঘটোণত পোণর।
সকোণিো ক্রয় কোয েক্রণমর দিষণয় দসদ্ধোন্ত সিয়োর আণগ সাংদিষ্ট ক্রয় িো এর কোয েক্রম সাংক্রোমত্ম সকোণিো তথ্য।
গণিষ োর সূে িো সকৌশল িো কোণরো বুদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদধকোর যদতগ্রস্থ েণত পোণর, এরূপ তথ্য।
দিণয়োগ ও পণিোন্নদত পরীযোসে সকল পোিদলক পরীযোর প্রশ্নপে ও পরীযোর ফলোফল সাংক্রোন্ত আগোম তথ্য, ইতুোদি।
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পদরদশষ্ট-৭ : তথ্য প্রোদির আণিিি ফরম (ফরম ‘ক’)

ফরম ‘ক’

তথ্য প্রোদির আণিিিপে
[ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দিদধমোলোর দিদধ-৩ িষ্টব্য ]
িরোির
................................................................,
................................................................ (িোম ও পিিী)
ও
িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেো,
........................................... (িিণরর িোম ও ঠিকোিো)
১। আণিিিকোরীর িোম : ............................................................................
দপতোর িোম : ............................................................................

মোতোর িোম :

............................................................................
িতেমোি ঠিকোিো : ............................................................................

স্থোয়ী ঠিকোিো :

............................................................................
ফুোক্স, ই-সমইল, সটদলণফোি ও সমোিোইল সফোি িম্বর (যদি েোণক) : ............................................................................

২। দক ধরণির তথ্য* (প্রণয়োজণি অদতদরক্ত কোগজ ব্যিেোর করুি) : ............................................................................
৩। সকোি পদ্ধদতণত তথ্য পোইণত আগ্রেী (েোপোণিো/ ফণটোকদপ/ : ............................................................................
দলদখত/ ই-সমইল/ ফুোক্স/দসদড অেিো অন্য সকোি পদ্ধদত)
৪। তথ্য গ্রে কোরীর িোম ও ঠিকোিো

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

৫। প্রণযোজু সযণে সেোয়তোকোরীর িোম ও ঠিকোিো

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

আণিিণির তোদরখ:..................................................

আণিিিকোরীর স্বোযর

*তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোমত্ম) দিদধমোলো, ২০০৯-এর ৮ ধোরো অনুযোয়ী তণথ্যর মূল্য পদরণশোধণযোগ্য।
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পদরদশষ্ট-৮ : তথ্য সরিরোণে অপোরগতোর সিোটিশ (ফরম ‘খ’)

ফরম ‘খ’
[ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোমত্ম) দিদধমোলো, ২০০৯ দিদধ-৫ িষ্টব্য ]

তথ্য সরিরোণে অপোরগতোর সিোটিশ

আণিিি পণের সূে িম্বর:

তোদরখ : .........................................

প্রদত
আণিিিকোরীর িোম

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

ঠিকোিো

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

দিষয় : তথ্য সরিরোণে অপোরগতো সম্পণকে অিদেতকর ।
দপ্রয় মণেোিয়,
আপিোর ........................................................তোদরণখর আণিিণির দভদিণত প্রোদে েত তথ্য দিণনোক্ত কোরণ সরিরোে
করো সম্ভি েইল িো, যেো :১। .................................................................................................................................................
২। .................................................................................................................................................
৩। .................................................................................................................................................

(------------------------------)
িোদয়ত্বপ্রোি কমেকতেোর িোম :
পিিী :
িোিদরক সীল :
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পদরদশষ্ট-৯ : আপীল আণিিি ফরম (ফরম ‘গ’)

ফরম ‘গ’

আপীল আণিিি
[ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দিদধমোলোর দিদধ-৬ িষ্টব্য ]
িরোির
..................................................................,
..................................................................(িোম ও পিিী)
ও
আপীল কর্তেপয,
...........................................(িিণরর িোম ও ঠিকোিো)

১। আপীলকোরীর িোম ও ঠিকোিো

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

(সযোগোণযোণগর সেজ মোধ্যমসে)
২। আপীণলর তোদরখ: ..................................................................................
৩। সয আণিণশর দিরুণদ্ধ আপীল করো েইয়োণে উেোর : .............................................
কদপ (যদি েোণক)
৪। যোেোর আণিণশর দিরুণদ্ধ আপীল করো েইয়োণে : ..................................................
তোেোর িোমসে আণিণশর দিির (যদি েোণক)
৫। আপীণলর সাংদযি দিির :..........................................................................

৬। আণিণশর দিরুণদ্ধ সাংক্ষুব্ধ েইিোর কোর (সাংদযি দিির ) : ...............................................................................
৭। প্রোদে েত প্রদতকোণরর যুদক্ত/দভদি: ..................................................................................
৮। আপীলকোরী কর্তেক প্রতুয়ি : ..................................................................................
৯। অন্য সকোি তথ্য যোেো আপীল কর্তেপণযর সম্মুণখ

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

উপস্থোপণির জন্য আপীলকোরী ইচ্ছো সপোষ কণরি

আণিিণির তোদরখ : ..................................................

22

আণিিিকোরীর স্বোযর

পদরদশষ্ট-১০ : তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ এিাং তণথ্যর মূল্য দিধ েোর দফ (ফরম ‘ঘ’)

ফরম ‘ঘ’
[ দিদধ ৮ িষ্টব্য ]
তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ এিাং তণথ্যর মূল্য দিধ েোর দফ
তথ্য সরিরোণের সযণে দিন সটদিণলর কলোম (২) এ উদিদখত তণথ্যর জন্য উেোর দিপরীণত কলোম (৩) এ উদিদখত
েোণর সযেমত তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ এিাং তণথ্যর মূল্য পদরণশোধণযোগ্য েইণি, যেো :সটদিল
ক্রদমক
িাং

তণথ্যর দিির

তথ্য প্রোদির অনুণরোধ দফ/তণথ্যর মূল্য

(২)

(৩)

(১)

দলদখত সকোি ডকুণমণন্টর কদপ
১।

এ-৪ ও এ-৩ মোণপর কোগণজর সযণে প্রদত
পৃষ্ঠো ২ (দ্যই) টোকো েোণর এিাং তদূর্ধ্ে
সোইণজর কোগণজর সযণে প্রকৃত মূল্য।

সরিরোণের জন্য (ম্যোপ, িক্শো, েদি,
কদম্পউটোর দপ্রন্টসে)
দডস্ক, দসদড ইতুোদিণত তথ্য সরিরোণের
সযণে

২।

(১) আণিিিকোরী কর্তেক দডস্ক, দসদড
ইতুোদি সরিরোণের সযণে দিিো মূণল্য;
(২) তথ্য সরিরোেকোরী কর্তেক দডস্ক, দসদড
ইতুোদি সরিরোণের সযণে উেোর প্রকৃত
মূল্য।

৩।

সকোি আইি িো সরকোদর দিধোি িো
দিণি েশিো অনুযোয়ী কোউণক সরিরোেকৃত

দিিোমূণল্য।

তণথ্যর সযণে
৪।

প্রকোশিোয় দিধ েোদরত মূল্য।

মূণল্যর দিদিমণয় দিক্রয়ণযোগ্য
প্রকোশিোর
সযণে
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পদরদশষ্ট-১১ : তথ্য কদমশণি অদভণযোগ িোণয়ণরর দিধ েোর ফরম (ফরম ‘ক’)

ফরম ‘ক’

অদভণযোগ িোণয়ণরর ফরম
[তথ্য অদধকোর (অদভণযোগ িোণয়র ও দিষ্পদি সাংক্রোন্ত) প্রদিধোিমোলোর প্রদিধোি-৩ (১) িষ্টব্য]
িরোির
প্রধোি তথ্য কদমশিোর
তথ্য কদমশি
এফ-৪/এ, আগোরগাঁও প্রশোসদিক এলোকো
সশণরিোাংলো িগর, ঢোকো-১২০৭।
অদভণযোগ িাং ...............................................................................................................।
১। অদভণযোগকোরীর িোম ও ঠিকোিো
(সযোগোণযোণগর সেজ মোধ্যমসে)

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

২। অদভণযোগ িোদখণলর তোদরখ

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

৩। যোেোর দিরুণদ্ধ অদভণযোগ করো েইয়োণে
তোেোর িোম ও ঠিকোিো
৪। অদভণযোণগর সাংদযি দিির
(প্রণয়োজণি আলোিো কোগজ সদন্নণিশ করো যোইণি)

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

৫। সাংক্ষুব্ধতোর কোর (যদি সকোি আণিণশর দিরুণদ্ধ : .......................................................................
অদভণযোগ আিয়ি করো েয় সসই সযণে উেোর কদপ
সাংযুক্ত কদরণত েইণি)
৬। প্রোদে েত প্রদতকোর ও উেোর সযৌদক্তকতো
৭। অদভণযোগ উদিদখত িক্তণব্যর সমে েণি প্রণয়োজিীয়
কোগজ পণের ি েিো (কদপ সাংযুক্ত কদরণত েইণি)

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

সতুপোঠ
আদম/আমরো এই মণমে েলফপূি েক সঘোষ ো কদরণতদে সয, এই অদভণযোণগ িদ েত অদভণযোগসমূে আমোর জ্ঞোি ও দিশ্বোস মণত সতু।

(সতুপোঠকোরীর স্বোযর)

24

মুখিন্ধ
অিোধ তথ্য প্রিোণের চচ েো দিদিত করণত দিদ্যুৎ দিভোগ িদ্ধ পদরকর। দিদ্যুৎ দিভোগ কর্তক
ে প্রণিয় সসিো
সাংক্রোন্ত তথ্য এিাং জিগণ র তথ্য প্রোদির অদধকোর দিদিত করোর লণযু "স্ব-প্রোণিোদিত তথ্য প্রকোশ
দিণি েদশকো ২০১৯" প্রকোশ করো েণলো।
গ প্রজোতন্ত্রী িোাংলোণিশ সরকোণরর সাংদিধোণি রোণের িোগদরণকর দচন্তো, দিণিক ও িোক-স্বোধীিতোণক
অন্যতম সমৌদলক অদধকোর দেণসণি স্বীকৃদত প্রিোি করো েণয়ণে। কোণজর স্বচ্ছতো ও জিোিদিদেতো দিদিত
করণত গ প্রজোতন্ত্রী িোাংলোণিশ সরকোর ২০০৯ সোণল 'তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ প্র য়ি কণরণে। তণথ্য
জিগণ র অিোধ প্রণিশোদধকোর দিদিত করণত প্রিীত এই আইণির ১০ ধোরোর দিধোি অনুসোণর 'িোদয়ত্ব প্রোি
কমেকতেো' দিণয়োগ করো েণয়ণে।
দিদ্যুৎ উৎপোিি, সঞ্চোলি ও দিতর ব্যিস্থোর সমদিত উন্নয়ণির মোধ্যণম জিগ ণক প্রতুোদশত
দিরিদচ্ছন্ন দিদ্যুৎ সুদিধো সপৌণে সিওয়োর লযু দিণয় দিদ্যুৎ দিভোগ দিরলস কোজ কণর যোণচ্ছ। সরকোদর ও
সিসরকোদর খোত, পোিদলক প্রোইণভট পোট েিোরশীপ (দপদপদপ), দি-পোদযকও আঞ্চদলক সেণযোদগতোর মোধ্যণম
দিদ্যুৎ আমিোদিসে িতুি িতুি দিদ্যুৎ সকন্দ্র স্থোপণির পদরকল্পিো গ্রে ও িোস্তিোয়ি করো েণচ্ছ। অফদগ্রড
এলোকোয় সসোলোর সেোম দসণেম এর মোধ্যণম দিদ্যুৎ সুদিধো প্রিোি করো েণচ্ছ।
সুশোসি প্রদতষ্ঠো ও িোগদরণকর তথ্য অদধকোর প্রদতষ্ঠোর লণযু দিদ্যুৎ দিভোগ "স্ব-প্রোণিোদিত তথ্য
প্রকোশ দিণি েদশকো ২০১৯" প্র য়ি করণে। এ দিণি েদশকো তথ্য প্রিোণির সযণে িোদয়ত্ব প্রোি কমেকতেো এিাং
আণিিিকোরীণির প্রতুোদশত তথ্য সপণত সেোয়ক ভূদমকো পোলি করণি িণল আশো করদে।

(ড. আেমি কোয়কোউস)
দসদিয়র সদচি
দিদ্যুৎ দিভোগ।
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