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মুখবন্ধ
তথ্য প্রযুফক্তি এই যুদগ তথ্য মাসাদষি অন্যতম যমৌফলক র্াফহো। প্রফতটি মাসাদষি তথ্য পাওয়াি বা
জানাি অফনকাি িদয়দে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেদশি সংফবনাদনি ৩৯নং অসাদেদে ফর্ন্তা-ফবদবক ও বাক
স্বানীনতাদক যমৌফলক অফনকাি ফহদসদব স্বীকৃফত যেয়া হদয়দে। এ লদক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সিকাি
৬ এফপ্রল ২০০৯ তথ্য অফনকাি আইন-২০০৯ যগদজদট প্রকাশ কদিদেন। া মাসাদষি তথ্য পাওয়াি
অফনকািদক সুপ্রফতফষ্ঠত কদিদে।

বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সিকাদিি
ফবজ্ঞান ও প্রযুফক্ত মন্ত্রণালদয়ি আিতানীন সমুদ্র ফবষয়ক জাতীয় গদবষণা প্রফতষ্ঠান। এই প্রফতষ্ঠান যেদশি
সমুদ্র সম্পদেি উদ্ভাবন ও উন্নয়দন গুরুত্বপূণ চ ভূফমকা িাখদত সক্ষম হদব এবং িাজস্ব আদয়ি যক্ষদত্র অগ্রণী
ভুফমকা পালন কিদব। গদবষণা ফবিাগগুদলাি প্রফতটিদত একাফনক গদবষণা ও উন্নয়ন কা চক্রম পফির্াফলত
হদব। যেদশ যটকসই প্রযুফক্ত উন্নয়দনি মা্দম োফিদ্রে ফবদমার্ন কমচসূর্ী ও জাফতসংদঘি ফবফিন্ন উন্নয়ন
লক্ষেমাত্রা অজচদনি বতচমান কমচপফিকল্পনাি সিল বািবায়ন সম্ভব হদব। সমুদ্র ফবষয়ক গদবষণা কা চক্রম
গ্রহণ, গদবষণালব্ধ িলািদলি প্রদয়াগ এবং এতেসংফিষ্ট সকল কা চক্রম পফির্ালনা, ব্যবস্থাপনা ও
ফনয়ন্ত্রদণি উদেদশ্য এই ইনফিটিউটটি কা চকিিাদব পফির্ালনা কিদত পািদল সামুফদ্রক সম্পে ব্যবহাদিি
মা্দম বাংলাদেশ পৃফিবীি বুদক একটি সমৃধ ও উন্নত যেশ ফহসাদব আফবভূচত হদব।

তথ্য অফনকাি আইন-২০০৯ এি আিতায় নাগফিকদেি জন্য বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ
ইনফিটিউট (ফবওআিআই)’ি কা চক্রম সম্পদকচ তথ্য প্রাফপ্তি আইনগত ফিফি ততিী হদয়দে। এি
পফিদপ্রফক্ষদত বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই)-এি ফবফিন্ন কা চক্রম সম্পফকচত
তথ্য জানা এবং তথ্য প্রাফপ্তি সুফবনাদি চ তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালা ২০১৮ প্রণয়দনি উদযাগ গ্রহণ কিা
হদয়দে। যেশ ও জাফতি আি চ-সামাফজক উন্নয়নসহ সাফব চক সমৃফধ অজচদনি লদক্ষে ফবওআিআই কর্তক
চ গৃহীত
ও সম্পাফেত কা চক্রদমি সঠিক তথ্য যেদশি নাগফিকদেি কাদে প্রোদনি মা্দম ফবওআিআই-এি
কা চক্রদমি স্বেতা, জবাবফেফহতা ও গফতশীলতা ফনফিত কিদত এই নীফতমালাটি গুরুত্বপূণ চ ভূফমকা পালন
কিদব বদল আমাি ফবশ্বাস।
অদশাক কুমাি ফবশ্বাস
মহাপফির্ালক
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ভূফমকা
তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালা প্রণয়ন বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনিটিউট (ফবওআিআই)
এি স্বেতা ও জবাবফেফহতা ফনফিতকিদণি একটি গুরুত্বপূণ চ পেদক্ষপ। সিকাফি, স্বায়িশাফসত ও
সংফবফনবধ সংস্থা এবং সিকাফি ও ফবদেফশ সাহায্যপুষ্ট ও ফবদেফশ অি চায়দন পফির্াফলত সংস্থাি স্বেতা,
জবাবফেফহতা বৃফধ ও সুশাসন প্রফতষ্ঠাি লদক্ষে বাংলাদেশ সিকাি ৬ এফপ্রল ২০০৯ তাফিদখ তথ্য অফনকাি
আইন, ২০০৯ যগদজদট প্রকাশ কদিদে। আইন প্রণয়দনি পি ইদতামদ্ স্বানীন তথ্য কফমশন গঠন, আইন
অসা ায়ী কর্তপচ দক্ষি োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ, আইন ফবষদয় প্রাফতষ্ঠাফনক সংস্কাি, ফবফনমালা ও
প্রফবনানমালা প্রণয়ন, তথ্য কফমশনদক কা চকি কিা, র্াফহো প্রোনকািী ও যসবাোনকািী পদক্ষি সক্ষমতা
বৃফধ, তথ্য সংিক্ষণ ব্যবস্থাি উন্নয়ন সাননসহ তথ্য অফনকাি আইদনি কা চকি বািবায়দন ফবফিন্ন পেদক্ষপ
যনয়া হদয়দে। ফবওআিআই’ি তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালা প্রণয়ন এই পেদক্ষদপি অংশ। তথ্য অফনকাি
আইদনি আদলাদক ফবওআিআই’ি তথ্য প্রকাশ ও প্রর্াি, তথ্য সংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং আদবেদনি
ফিফিদত তথ্য সিবিাহসহ এতেসংফিষ্ট অন্যান্য ফবষয়ক যকৌশল কী হদব, তা এই তথ্য অবমুক্তকিণ
নীফতমালাি আদলাদক ফনন চািণ কিা হদয়দে। তথ্য অফনকাি আইন, ২০০৯ বািবায়দনি লদক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সিকাি এি ফবজ্ঞান ও প্রযুফক্ত মন্ত্রণালদয়ি আওতানীন বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ
ইনিটিউট (ফবওআিআই) এি ফনজস্ব তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালা ফনদে প্রণীত হল:
১. তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালাি পটভূফম এবং প্রদয়াজনীয়তা
বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনিটিউট (ফবওআিআই)-এি পটভূফম
বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনিটিউট বাংলাদেদশি প্রিম ও একমাত্র সমুদ্রফবযা ফবষদয় জাতীয়
প্রফতষ্ঠান া যেদশি সমুদ্র সম্পদেি উন্নয়ন ও ব্যবহাি ফনফিত কিদত গুরুত্বপূচণ ভূফমকা িাখদত সক্ষম হদব
এবং সমুদ্রফবযা ফবষয়ক গবদষণাি যক্ষদত্র অগ্রণী ভূফমকা পালন কিদব। ১৮ মচার্ ২০১২ সাদল মায়ানমাদিি
সাদি এবং ৭ জুলাই ২০১৪ সাদল িািদতি সাদি সমুদ্রসীমা ফনন চািণ মামলায় বাংলােদশদি জয়লাদিি
চ
যপ্রফক্ষদত বাংলাদেশ ১ লাখ ১৮ হাজাি ৮১৩ বগফকদলাফমটাি
মাটিি সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিকোল মাইদলি
ফবদশষ অি চননফতক অঞ্চল এবং র্ট্টগ্রাম উপকূল যিদক ৩৫৪ নটিকোল নটিকোল মাইল পচ ন্ত মহীসাপদন
অবফস্থত সব নিযনি প্রাফণজ ও অপ্রাফণজ সম্পেদি ওপি সাব চদিৌম অফনকাি লাি কদিদে। প্রায়
বাংলাদেদশি সমান এই এলাকাি সম্পদেি সুষ্ঠু ব্যবহাি ফনফিত কিদত পািদল বাংলাদেদশি অি চনীফত দ্রুত
গফতদত এফগদয় াদব। গিীি সমুদ্র বন্দি স্থাপন, সমুদ্র উপকুল ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন, খফনজ সম্পে উদিালন
এবং সমুদ্র সম্পদেি সুষ্ঠু ব্যবহািসহ প চটন ব্যবস্থাি উন্নয়দন য অপাি সম্ভাবনা যেখা ফেদয়দে, তাদত
বাংলােদশদি সমুদ্রফিফিক অি চনীফতফি (ব্লু ইদকানফম)’ি প্রফত আন্তচজাফতক মহদলি আগ্রহ উদিািিি বৃফধ
পাদে। যেদশি নব-উদমাফর্ত এই খাতটিি সম্ভাবনা সীমাহীন। এ কািদণ সমুদ্র ফবষয়ক গদবষণা ও েক্ষ
জনবল ততফিদত বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) গুরুত্বপূচণ ভূফমকা িাখদত
সক্ষম হদব। প্রফতষ্ঠানটি সমুদ্রফবযা ফবষদয় জাতীয় ও আন্তচজাফতক প চাদয় বাংলােদশদি যিাকাল পদয়ন্ট
ফহদসদব সকল কা চক্রম পফির্ালনা কিাি জন্য কাজ কিদব। বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ
ইনিটিউট-এি ফনজস্ব গবদষণা পফির্ালনাি পাশাপাফশ অন্যান্য যেশী ফবদেশী সংস্থা, কলদজ ও
ফবশ্বফবযালয় সমূদহি গবদষণা কাদজ সহায়তা প্রোন কিদব।
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ফিশন
সমুদ্র ফবষয়ক গযবষণা কা চক্রম গ্রহণ, গবদষণালব্ধ িলািদলি প্রদয়াগ এবং এতেসংফিষ্ট সকল কচা ক্রম
পফির্ালনা, ব্যবস্থাপনা ও ফনয়ন্ত্রণ কিা।

ফমশন
 সমুদ্র সম্পদেি ব্যবহাদিি মা্দম খফনজ, কৃফষ, মৎস, পফিদবশ, ও ফশল্প যক্ষদত্রি উন্নয়ন এবং
পফিদবশবান্ধব ও যটকসই উন্নত প্রযুফক্ত উদ্ভাবন ও উৎপােন বৃফধি লদক্ষে গদবষণা কা চক্রম পফির্ালনাসহ
মানবকল্যাদণ এি সুিল প্রদয়াগ।
 সমুদ্র ফবষয়ক ফশক্ষা, গদবষণা ও প্রফশক্ষণ এবং সমুদ্র সম্পদেি অসাসন্ধান ও ব্যবহাি সম্পফকচত জ্ঞাদনি
উন্নীতকিণ এবং সমুদ্র পফিদবদশি িক্ষাি কচা ক্রম গ্রহণ।
 সমুদ্র সম্পফকচত সমস্যাফে ফর্ফিতকিণ এবং সমানাদনি ব্যবস্থা কিা।
 বাংলাদেদশি সামুফদ্রক অি চননফতক অঞ্চলদি মদ্ অবফস্থত সমি সম্পেদি উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবদষণা কিা।
 সমুদ্রদি সমি জীবসসম্পদেি অসাসন্ধান এবং স্থায়ী অি চননফতক কল্যাদণি উযেদশ্য এসব সম্পদেি
যটকসই উৎপােন ত্বিাফিত কিা।
 অিদসাি আইসল্যান্ড, উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র তলদেদশি খফনজ পোি চ, প্লদসাি ফিদপাজটি, কয়লা,
ততল ও ্য াসসহ অন্যান্য খফনজ সম্পদেি উপফস্থফত ফর্ফিতকিণ এবং গদবষণা পফির্ালনা কিা।
 হাইদরাগ্রাফিক, ফসদিফমদনদটশন, যজোফতচফবযা, আবহাওয়াফবযা, যনৌর্ালন এবং য াগাদ াগ ব্যবস্থা
সম্পফকচত জ্ঞানর্ চর্া এবং বাণফজেকিাদব য াগাদ াগ ব্যবস্থাি উন্নফতি জন্য কাজ কিা।
 সমুদ্র এবং সামুফদ্রক পফিদবশ সম্পফকচত ব্যবসা-বাফণদজেি সিকািী এবং যবসিকািী প্রফতষ্ঠানদক
ফবফনদয়াদগি উৎসাহ য াগাদনা এবং পিামশচ প্রফতষ্ঠান ফহদসদব যসবা প্রোন কিা।
 সমুদ্র আইনসহ যেদশি সমুদ্র সম্বন্ধীয় ফবফিন্ন যকৌশল ও নীফতমালা ও পফিকল্পনা গ্রহদণি প্রিাব ততফিসহ,
এ সংক্রান্ত ফবষদয় সহায়তা প্রোন কিা।
 ফবফিন্ন পফিদবশগত ইসুে (উপকূল, গিীি সমুদদ্রি সাকুচদলশন, ব-দ্বীপ গঠন, পাফন প্রবাহ ইতোফে) এবং
পফিদবশগত প্রাকৃতফক দূদ চাগ ও জলবায়ুি ইসুেসমূহ সনাক্ত কিা।
 যেদশি অন্যান্য প্রফতষ্ঠাদনি সমুদ্র গদবষক, প্রদকৌশলী, প্রযুফক্তফবে এবং সমুদ্র সম্পফকচত ফবদশষদজ্ঞি সাদি
সহদ াফগতা এবং সমুদ্রবফযা গদবষণাি সামঞ্জস্যতা আনয়দনি মা্দম আন্তচজাফতচক সম্পদকচি উন্নফত
সানন। এবং স্থানীয় ও আন্তচজাফতচক প্রফতষ্ঠাদনি সফহত সমুদ্রফবযা ফবষদয় য াগসূত্র স্থাপনপূচবক সমফিত
কা চক্রম গ্রহণ।
 সমুদ্িফবযা ফবষদয় প্রফশক্ষদণি েক্ষ জনবল ততফি।
 জাতীয় প্রফতষ্ঠান ফহদসদব সমুদ্র ফবষদয় জনসর্দতনতামূলক কা চক্রম গ্রহণ।
 সমুদ্রফবযা ফবষদয় গদবষণািত ফবশ্বফবযালয় ও অন্যান্য প্রফতষ্ঠাদনি সফহত গদবষণা কমচকাদন্ড সহদ াগফতা
প্রোন ও সমিয় সানন।
 নতুন গবদষকেদি পদটদন্ট স্বত্ব প্রাফপ্তদত সহায়তা প্রোন।
১. ২ তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালা প্রণয়দনি য ৌফক্তকতা/উদেশ্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সিকাি জনগদণি জানাি অফনকাি প্রফতষ্ঠাি মা্দম সিকাফি ও যবসিকাফি
সংগঠদনি স্বেতা ও জবাবফেফহতা বৃফধ, দুনীফত হ্রাস ও সুশাসন প্রফতষ্ঠা। জনগদণি ফর্ন্তা, ফবদবক ও বাকস্বানীনতাি
সাংফবনাফনক অফনকাি প্রফতষ্ঠা সদব চাপফি জনগদণি ক্ষমতায়দনি লদক্ষে তথ্য-অফনকাি ফনফিত কিদত ‘তথ্য
অফনকাি আইন, ২০০৯' প্রণয়ন কিা হদয়দে। আইদনি কা চকি বািবায়দনি জন্য ইদতামদ্ ‘তথ্য অফনকাি (তথ্য
প্রাফপ্ত সংক্রান্ত) ফবফনমালা, ২০০৯’ এবং তথ্য অফনকাি সংক্রান্ত ফতনটি প্রফবনানমালাও প্রণীত হদয়দে।
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তথ্য অফনকাি গণতাফন্ত্রক ব্যবস্থাদক আিও সুসংহত কিাি অন্যতম শতচ। বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ
ইনফিটিউট (ফবওআিআই)’ি তথ্য জনগদণি কাদে উমুক্ত হদল বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট-এি
কা চক্রম সম্পদকচ জনগদণি সম্যক নািনা সৃফষ্টসহ সদন্দহ ও অফবশ্বাস দূি হদব। এদত প্রফতষ্ঠাদনি স্বেতা এবং
জনগদণি কাদে সকল কাদজি জবাবফেফহতা প্রফতফষ্ঠত হদব।
জনগদণি জন্য অবান তথ্যপ্রবাহ ফনফিত কিাি য নীফত সিকাি গ্রহণ কদিদে, তাি সদঙ্গ সংগফতপূণ চিাদব
সিকাদিি গুরুত্বপূণ চ সংস্থা ফহদসদব বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট অবান তথ্য প্রবাদহি র্র্ চা ফনফিত
কিদত বধপফিকি।
অবান তথ্য প্রবাদহি র্র্ চাি যক্ষদত্র য ন যকান ফদ্বনাদ্বদেি সৃফষ্ট না হয়, যসজন্য বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ
ইনফিটিউট একটি ‘তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালা’ প্রণয়ন আবশ্যক বদল মদন কিদে। সুতিাং তথ্য অফনকাি
আইন, ২০০৯, তথ্য অফনকাি (তথ্য প্রাফপ্ত সংক্রান্ত) ফবফনমালা ২০০৯ ও এতেসংফিষ্ট প্রফবনানমালাসমূদহি আদলাদক
ও সাযুজেতা সাদপদক্ষ এই ‘ তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালা’ প্রণয়ন কিা হদলা।
১.৩ নীফতমালাি ফশদিানাম
এই নীফতমালা “বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট তথ্য অবমুক্তিণ নীতফমালা-২০১৮” নাদম অফিফহত
হদব।
২. নীফতমালাি ফিফি
২.১. প্রণয়নকািী কর্তপচ ক্ষ: বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট ।
২.২. অসাদমােনকািী কর্তপচ ক্ষ: মহাপফির্ালক, বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট ।
২.৩. অসাদমােদনি তাফিখ: আগষ্ট ২০১৮।
২.৪. নীফত বািবায়দনি তাফিখ: এই নীফতমালা আগামী ১৪ আগষ্ট ২০১৮ যিদক বািবায়ন কিা হদব।
২.৫. নীফতমালাি প্রদ াজেতা: নীফতমালাটি বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট ও এি অনীনস্থ সকল
ইউফনদটি জন্য প্রদ াজে হদব।
৩. নীফতদত ব্যবহৃত শদেি সংজ্ঞা
৩.১ তথ্য: “তথ্য” অদি চ বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট ও এি অনীনস্থ সকল ইউফনদটি গঠন,
কাঠাদমা ও োপ্তফিক কমচকা- সংক্রান্ত য যকান স্মািক, বই, নকশা, মানফর্ত্র, চুফক্ত, তথ্য-উপাি, লগ বই, আদেশ,
ফবজ্ঞফপ্ত, েফলল, নমুনা, পত্র, প্রফতদবেন, ফহসাব ফববিণী, প্রকল্প প্রিাব, আদলাকফর্ত্র, অফিও, ফিফিও, অফিত ফর্ত্র,
ফিল্ম, ইদলক্ট্র্রফনক্স প্রফক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত য যকান ইনস্ট্রুদমন্ট, াফন্ত্রকিাদব পাঠদ া্য  েফললাফে এবং যিৌফতক গঠন ও
তবফশষ্টে-ফনফব চদশদষ অন্য য যকান তথ্যবহ বস্তু বা এদেি প্রফতফলফপও এি অন্তভুচক্ত হদব:
তদব শতচ িাদক য , োপ্তফিক যনাটফশট বা যনাটফশদটি প্রফতফলফপ এি অন্তভুচক্ত হদব না।
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৩.২ োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা
“োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা” অি চ “তথ্য অফনকাি আইন, ২০০৯” এি নািা ১০ এি অনীন ফনযুক্ত কমচকতচা
৩.৩ ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি অসাপফস্থফতদত সংফিষ্ট োফয়ত্ব পালদনি জন্য ফনযুক্ত কমচকতচা
৩.৪ “তথ্য প্রোন ইউফনট” অি চ বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট ’ি মহাপফির্ালদকি কা চালয় এবং
এি অনীনস্থ যকাদনা ইউফনট/শাখা সমূহ।
৩.৫

“আপীল কর্তপ
চ ক্ষ” অি চ

বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট’ি মহাপফির্ালক।
৩.৬ “র্ততীয় পক্ষ” অি চ তথ্য প্রাফপ্তি জন্য অসাদিানকািী বা তথ্য প্রোনকািী কর্তপ
চ ক্ষ ব্যতীত অসাদিানকৃত তদথ্যি
সদঙ্গ জফিত অন্য যকান পক্ষ।
৩.৭ “তঅআ, ২০০৯” বলদত “তথ্য অফনকাি আইন, ২০০৯” বুঝাদব।
৩.৮ “তথ্য কফমশন” অি চ তঅআ, ২০০৯-এি নািা ১১-এি অনীন প্রফতফষ্ঠত তথ্য কফমশন।
৩.৯ “তঅফব, ২০০৯” বলদত “তথ্য অফনকাি (তথ্য প্রাফপ্ত সংক্রান্ত) ফবফনমালা, ২০০৯” বুঝাদব।
৩.১০ “কমচকতচা” অদি চ কমচর্ািীও অন্তভুচক্ত হদব।
৩.১১ “তথ্য অফনকাি” অি চ যকাদনা কর্তপচ দক্ষি ফনকট হইদত তথ্য প্রাফপ্তি অফনকাি।
৩.১২ “আদবেন িিম” অি চ তঅফব, ২০০৯-এি তিফসদল ফনন চাফিত আদবেদনি িিদমট িিম ‘ক’ বুঝাদব।
৩.১৩ “আপীল িিম” অি চ তঅফব, ২০০৯-এি তিফসদল ফনন চাফিত আফপল আদবেদনি িিদমট- িিম ‘গ’ বুঝাদব।
৩.১৪ “ফবওআিআই” অি চ বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) বুঝাদব।
৩.১৫ “পফিফশষ্ট” অি চ এই নীফতমালাি সদঙ্গ সংযুক্ত পফিফশষ্ট।
৪. তদথ্যি নিন এবং নিন অসাসাদি তথ্য প্রকাশ ও প্রোন পধফত
বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট’ি সমুেয় তথ্য ফনদোক্ত ৩টি যেণীদত িাগ কিা হল এবং
ফনন চাফিত ফবনান অসাসাদি তথ্যাবলী প্রোন, প্রর্াি ও প্রকাশ কিা হদব:
ক. স্বপ্রদণাফেতিাদব প্রকাশদ া্য  তথ্য
ফবওআিআই স্বতর্স্ফচত হদয় য সকল তথ্য ফনয়ফমতিাদব ফবফিন্ন মা্দম প্রর্াি ও প্রকাশ কিদব যস সকল
তথ্যই হল স্বপ্রদণাফেত িাদব প্রকাশদ া্য  তথ্য। অি চাৎ এ নিদণি তথ্য নাগফিক বা যিকদহাল্ডািদেি যকান
িকম র্াফহো োিাই ফবওআিআই স্বউদযাদগ প্রকাশ এবং প্রর্াি কিদব। এই নিদনি তথ্য বাংলাদেশ
ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট স্বপ্রদণাফেত হদয় যনাটিশ যবাি চ, ওদয়বসাইট, ব্রফশওি, মুফদ্রত বই বা
প্রফতদবেন, ফবলদবাি,চ সাইন যবাি চ, ফিকাি, যপািাি, বুকদলট, ফলিদলট, ফনউজ যলটাি, পফত্রকায় ফবজ্ঞফপ্তি
মা্দম এবং অন্যান্য সামাফজক য াগাদ াগ মা্ম য মন যিসবুকসহ অন্যান্য গ্রহণদ া্য  মা্দম প্রকাশ ও
প্রর্াি কিদব। এই নিদনি তথ্য যর্দয় যকান নাগফিক আদবেন কিদল তখন তা র্াফহোি ফিফিদত প্রোনদ া্য 
তথ্য ফহদসদব ফবদবফর্ত হদব এবং োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনন চাফিত প্ায় আদবেনকািীদক তা প্রোন কিদবন।
বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট প্রফত ৩ বেি অন্তি তাি কা চক্রদমি উপি একটি প্রফতদবেন
প্রকাশ কিদব। উক্ত প্রফতদবেদন তঅআ, ২০০৯ এি নািা ৬ (৩)-এ উফিফখত তথ্যসমূহ সংদ াজন কিদব।
বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট স্বপ্রদণাফেতিাদব প্রকাশদ া্য  তদথ্যি একটি তাফলকা প্রস্তুত
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কদিদে া এই নীফতমালাি পফিফশষ্ট-৪ এবং ফবওআিআই’ি ওদয়বসাইদট প্রকাশ কিা হদয়দে। ফবওআিআই
কর্তক
চ স্বপ্রদণাফেতিাদব প্রকাশ য া্য  তদথ্যি তাফলকা পিবতীদত প্রদয়াজন সাদপদক্ষ হালনাগাে কিা হদব।
খ. র্াফহোি ফিফিদত প্রোনদ া্য  তথ্য
১) এই নিদনি তথ্য যকাদনা নাগফিদকি আদবেদনি যপ্রফক্ষদত এই নীফতমালাি ১০ ও ১১ অসাদেদে বফণ চত
পধফত অসাসিণ কদি প্রোন কিা হদব।
২) বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট র্াফহোি ফিফিদত প্রোনদ া্য  তদথ্যি একটি তাফলকা প্রস্তুত
কদিদে এবং এই নীফতমালাি পফিফশষ্ট-৫ এবং ফবওআিআই’ি ওদয়বসাইদট তা প্রকাশ কিা হদয়দে।
৩) কর্তপ
চ ক্ষ (ফবওআিআই) কর্তক
চ প্রদয়াজন সাদপদক্ষ এ তথ্য হালনাগাে কিা হদব।
গ. প্রোন ও প্রকাশ বা্তামূলক নয় এমন তথ্য
এই নীফতমালাি অন্যান্য অসাদেদে া ফকছুই িাকুক না যকন বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট
(ফবওআিআই) ফনদোক্ত তথ্যসমূহ প্রোন বা প্রকাশ বা প্রর্াি কিদত বা্ িাকদব না:
(ক) যকান তথ্য প্রকাদশি িদল ফবওআিআই ক্ষফতগ্রি হদত পাদি বা ফবওআিআই’ি িাবমূফতচ ক্ষফতগ্রি হদত
পাদি এমন তথ্য।
(খ) যকান তথ্য প্রকাদশি িদল যকান র্ততীয় পদক্ষি বুফধবৃফিক সম্পদেি অফনকাি ক্ষফতগ্রি হদত পাদি এমন
তথ্য, কফপিাইট বা বুফধবৃফিক সম্পে (Intellectual Property Right) সম্পফকচত তথ্য।
(গ) যকান তথ্য প্রকাদশি িদল যকান ফবদশষ ব্যফক্ত বা সংস্থাদক লািবান বা ক্ষফতগ্রস্থ কিদত পাদি এরূপ তথ্য।
য মন আয়কি, শুল্ক, িোট ও আবগািী আইন, বাদজট বা কি হাি পফিবতচন সংক্রান্ত যকান আগাম তথ্য।
(ঘ) যকান তথ্য প্রকাদশি িদল ফবর্ািানীন মামলাি সুষ্ঠু ফবর্াি কাজ ব্যহত হদত পাদি এরূপ তথ্য।
(ঙ) যকান তথ্য প্রকাদশি িদল যকান ব্যফক্তি ব্যফক্তগত জীবদনি যগাপনীয়তা ক্ষুন্ন হদত পাদি এরূপ তথ্য।
(র্) যকান তথ্য প্রকাদশি িদল যকান ব্যফক্তি জীবন বা শািীফিক ফনিাপিা ফবপোপন্ন হদত পাদি এরূপ তথ্য।
(ে) আইন প্রদয়াগকািী সংস্থাি সহায়তাি জন্য যকান ব্যফক্ত কর্তক
চ যগাপদন প্রেি যকান তথ্য।
(জ) আোলদত ফবর্ািানীন যকান ফবষয় এবং া প্রকাদশ আোলত বা ট্রাইবুেনাদলি ফনদষনাজ্ঞা িদয়দে অিবা
াি প্রকাশ আোলত অবমাননাি সাফমল এরূপ তথ্য।
(ঝ) তেন্তানীন যকান ফবষয় াি প্রকাশ তেন্ত কাদজ ফবঘ্ন ঘটাদত পাদি এরূপ তথ্য।
(ঞ) যকৌশলগত ও বাফণফজেক কািদণ যগাপন িাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কাফিগিী বা তবজ্ঞাফনক গদবষণালব্ধ যকান
তথ্য।
(ট) যকান ক্রয় কা চক্রম স্পূরণ চ হওয়াি পূদব চ বা এ ফবষদয় ফসধান্ত গ্রহদণি পূদব চ সংফিষ্ট ক্রয় বা এি কা চক্রম
সংক্রান্ত যকান তথ্য।
(ঠ) যকান ব্যফক্তি আইন দ্বািা সংিফক্ষত যগাপনীয় তথ্য।
(ি) পিীক্ষাি প্রশ্নপত্র বা পিীক্ষায় প্রেি নম্বি সম্পফকচত আগাম তথ্য এবং ফনদয়াগ সংক্রান্ত যগাপনীয় তথ্য।
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৫. তথ্য সংগ্রহ, সংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা
ক) তথ্য সংিক্ষণ: বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) কর্তক
চ তথ্য সংিক্ষদণি জন্য
ফনদোক্ত পধফত অসাসিণ কিা হদব:
(১) নাগফিদকি তথ্য অফনকাি ফনফিত কিাি লদক্ষে বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট
(ফবওআিআই) কর্তক
চ াবতীয় তদথ্যি কোটালগ এবং ইনদিক্স প্রস্তুত কদি িা িিাদব সংিক্ষণ কিা হদব।
(২) প্রদতেক কর্তপচ ক্ষ য সকল তথ্য কফম্পউটাদি সংিক্ষদণি উপযুক্ত বদল মদন কিদব যসসকল তথ্য
যুফক্তসংগত সময়সীমাি মদ্ কফম্পউটাদি সংিক্ষণ কিদব এবং তথ্য লাদিি সুফবনাদি চ ওদয়বসাইদটি
মা্দম সিবিাহ কিা হদব।
(৩) তথ্য সংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাি জন্য তথ্য অফনকাি (তথ্য সংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রফবনানমালা, ২০১০
অসাসিণ কিা হদব।
খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাি জন্য তথ্য অফনকাি
(তথ্য সংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রফবনানমালা, ২০১০ অসাসিণ কিা হদব।
গ) তদথ্যি িাষা
(১) তদথ্যি মূল িাষা হদব বাংলা। গদবষণা ফনবন্ধ ও অন্য য সব েফলল ইংদিজী িাষায় প্রণীত তা ইংদিজী
িাষায় সংিফক্ষত হদব। োপ্তফিক প্রদয়াদজন তথ্য অসাবাে কিা হদত পাদি।
(২) তথ্য য িাষায় সংিফক্ষত িাকদব যসই িাষাদতই আদবেনকািীদক সিবিাহ কিা হদব। আদবেনকািীি
র্াফহোি যপ্রফক্ষদত যকান তথ্য অসাবাে কিাি োফয়ত্ব কর্তপচ ক্ষ বহন কিদব না।
ঘ) তদথ্যি হালনাগােকিণ: বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) প্রদয়াজন সাদপদক্ষ তথ্য
হালনাগাে কিদব।
৬. োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ
১) তঅআ ২০০৯-এি নািা ১০ (১) অসাসাদি বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই)
একজন োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ কিদব।
২) পিবতীদত বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) অনীদন যকান কা চালয়/ইউফনট
প্রফতফষ্ঠত হদল তঅআ ২০০৯-এি নািা ১০ (৩) অসাসাদি উক্তরূপ ইিফনট/ইউফনটসমূদহ প্রফতফষ্ঠত হওয়াি ৬০
ফেদনি মদ্ োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ কিদব।
৩) ফবওআিআই’ি মহাপফির্ালক োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ যেদবন এবং ফনদয়াগকৃত প্রদতেক োফয়ত্বপ্রাপ্ত
কমচকতচাি নাম, পেবী, ঠিকানা এবং প্রদ াজে যক্ষদত্র িোক্স নম্বি ও ই-যমইল ঠিকানা ফনদয়াগ প্রোদনি পিবতী
১৫ (পদনি) ফেদনি মদ্ ফনন চাফিত িিদমদট (তথ্য কফমশন কর্তক
চ ফনন চাফিত িিদমট) ফলফখতিাদব তথ্য
কফমশদন যপ্রিণ কিদবন এবং মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউফনদটি আপীল কর্তপচ দক্ষি কাদে অসাফলফপ যপ্রিণ কিদবন।
৪) তঅআ ২০০৯-এি অনীন োফয়ত্ব পালদনি যক্ষদত্র প্রদয়াজদন যকান োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা অন্য য যকান
কমচকতচাি সহায়তা র্াইদত পািদবন এবং যকান কমচকতচাি কাে যিদক এরূপ সহায়তা র্াওয়া হদল ফতফন উক্ত
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাদক প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন কিদত বা্ িাকদবন।
৫) যকান োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা োফয়ত্ব পালদনি প্রদয়াজদন অন্য যকান কমচকতচাি সহায়তা র্াইদল এবং এরূপ
সহায়তা প্রোদন ব্যি চতাি জন্য তঅআ ২০০৯-এি যকান ফবনান লংফঘত হদল এই আইদনি অনীন োয়-োফয়ত্ব
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ফনন চািদণি যক্ষদত্র উক্ত অন্য কমচকতচাও োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা বদল গণ্য হদবন।
৬) ইনফিটিউদটি োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি নাম,পেবী, ঠিকানা এবং প্রদ াজে যক্ষদত্র িোক্স নম্বি ও ই-যমইল
ঠিকানা তাি কা চালদয়ি প্রকাশ্য স্থাদন সহদজ দৃফষ্টদগার্ি হয় এমনিাদব প্রেশচদনি ব্যবস্থা কিদব এবং
ওদয়বসাইদট প্রকাশ কিদব।
৭) তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালাি পফিফশদষ্ট োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি নাম, পেবী, ঠিকানা এবং প্রদ াজে যক্ষদত্র
িোক্স নম্বি ও ই-যমইল ঠিকানাসহ তাফলকা প্রকাশ কিা হদব। যকান োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা পফিবতচন হদল নতুন
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াদগি ৫ ফেদনি মদ্ তাফলকা হালনাগাে কিা হদব। তাফলকা কর্তপচ দক্ষি ওদয়বসাইদট
প্রকাশ কিা হদব।
৭. োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি োফয়ত্ব ও কমচপফিফন
ক) তদথ্যি জন্য কািও আদবেদনি যপ্রফক্ষদত োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা:
অ) আদবেন গ্রহণ ও তঅফব ২০০৯ ফবফন-৩ অসাসাদি আদবেনপত্র গ্রহদণি প্রাফপ্ত স্বীকাি কিদবন।
আ) অসাদিানকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, নািা-৯ ও তঅফব ২০০৯ ফবফন-৪ অসাসাদি িা িিাদব সিবিাহ কিদবন।
ই) তথ্য প্রোদন অপািগতাি যক্ষদত্র তঅআ ২০০৯, নািা-৯ (৩) ও তঅফব ২০০৯ ফবফন-৫ অসাসাদি িা িিাদব
অপািগতা প্রকাশ কিদবন। অপািগতাি কািণ তঅআ ২০০৯-এি সাদি সামঞ্জস্যপূণ চ হদত হদব।
ঈ) যকান অসাদিানকৃত তথ্য োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি ফনকট সিবিাদহি জন্য মজুে িাকদল ফতফন তঅআ, ২০০৯,
নািা-৯ (৬) (৭) ও তঅফব, ২০০৯ ফবফন-৮ অসাসাদি উক্ত তদথ্যি যুফক্তসংগত মূল্য ফনন চািণ কিদবন এবং উক্ত
মূল্য অনফনক ৫ (পাঁর্) কা চ ফেবদসি মদ্ পফিদশান কিাি জন্য অসাদিানকািীদক অবফহত কিদবন।
উ) যকান অসাদিানকৃত তদথ্যি সাদি র্ততীয় পদক্ষি সংফিষ্টতা িাকদল োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা তঅআ, ২০০৯,
নািা-৯ (৮) অসাসাদি ব্যবস্থা গ্রহণ কিদবন।
খ) তঅআ, ২০০৯-এি তিফসদল ফনন চাফিত আদবেদনি িিদমট/িিম ‘ক’ সংিক্ষণ ও যকান নাগফিদকি
র্াফহোি যপ্রফক্ষদত সিবিাহ।
গ) আদবেন িিম পূিদণ সক্ষম নয়, এমন আদবেনকািীদক আদবেন িিম পূিদণ সহায়তা।
ঘ) যকান নাগফিদকি র্াফহোি যপ্রফক্ষদত তাদক আফপল কর্তপচ ক্ষ ফনন চািদণ সহায়তা।
ঙ) সঠিক কর্তপচ ক্ষ ফনন চািদণ ভুল কদিদে, এমন আদবেনকািীদক সঠিক কর্তপচ ক্ষ ফনন চািদণ সহায়তা।
র্) যকান শািীফিক প্রফতবন্ধী ব্যফক্তি তথ্য প্রাফপ্ত ফনফিত কিদত োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা তাদক উপযুক্ত পধফতদত
তথ্য যপদত সহায়তা কিদবন। এদক্ষদত্র োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা উপযুক্ত অন্য যকান ব্যফক্তি সহায়তা গ্রহণ কিদত
পািদবন।
ে) তথ্য সংিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রদণাফেত তথ্য প্রকাশ তঅআ ২০০৯-এি সাদি সামঞ্জস্যপূণ চিাদব হদে ফক
না তা ফনন চািদণ কর্তপচ ক্ষদক সহায়তা প্রোন।
জ) তঅআ ২০০৯-এি সাদি সামঞ্জস্যপূণ চিাদব প্রফতদবেন প্রকাদশ সহায়তা কিা।
ঝ) তদথ্যি জন্য প্রাপ্ত আদবেনপত্রসহ এ-সংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য সংিক্ষণ, আদবেনকািীি য াগাদ াদগি
ফবিাফিত তথ্য সংিক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকিণ সংক্রান্ত প্রফতদবেন সংকফলত কিা, তথ্য মূল্য আোয়, ফহসাব
িক্ষণ ও সিকাফি যকাষাগাদি জমাকিণ এবং কর্তপচ ক্ষ বা তথ্য কফমশদনি র্াফহোি যপ্রফক্ষদত এ সংক্রান্ত তথ্য
সিবিাহ কিা ইতোফে।
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৮. ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ
১) বেলী বা অন্য যকান কািদণ োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি অসাপফস্থফতদত োফয়ত্ব পালদনি জন্য বাংলাদেশ
ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) একজন ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ কিদব।
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি অসাপফস্থফতদত োফয়ত্বপালনকালীন আইন অসাসাদি ফতফন োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফহদসদব
ফবদবফর্ত হদবন।
২) নতুন প্রফতফষ্ঠত ইউফনটসমূদহ প্রফতফষ্ঠত হওয়াি ৬০ ফেদনি মদ্ োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি পাশাপাফশ ফবকল্প
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ কিা হদব।
৩) প্রশাসফনক প্রনান ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ যেদবন এবং ফনদয়াগকৃত প্রদতেদকি নাম, পেবী,
ঠিকানা এবং প্রদ াজে যক্ষদত্র, িোক্স নম্বি ও ই-যমইল ঠিকানা ফনদয়াগ প্রোদনি ১৫ (পদনি) ফেদনি মদ্
ফনন চাফিত িিদমদট (তথ্য কফমশন কর্তক
চ ফনন চাফিত িিদমট) ফলফখতিাদব তথ্য কফমশদন যপ্রিণ কিদবন এবং
মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউফনদটি আপীল কর্তপচ দক্ষি কাদে অসাফলফপ যপ্রিণ কিদব।
৪) বেলী বা অন্য যকান কািদণ এই পে শূন্য হদল, অফবলদম্ব নতুন ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফনদয়াগ কিা
হদব।
৯. ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি োফয়ত্ব ও কমচপফিফন
ক) োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি অসাপফস্থতকালীন ‘ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা’ ‘োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা’ ফহদসদব
োফয়ত্ব পালন কিদবন।
খ) োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফহদসদব োফয়ত্ব পালনকালীন নীফত ৭-এ বফণ চত ‘োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি োফয়ত্ব ও
কমচপফিফন’ তাি জন্য প্রদ াজে হদব।
১০. তদথ্যি জন্য আদবেন, তথ্য প্রোদনি পধফত ও সময়সীমা
(১) যকান ব্যফক্ত তঅআ, ২০০৯-এি অনীন তথ্য প্রাফপ্তি জন্য সংফিষ্ট োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি কাদে ফনন চাফিত
িিম ‘ক’(পফিফশষ্ট-৭) এি মা্দম তথ্য যর্দয় ফলফখতিাদব বা ইদলক্ট্র্ফনক মা্ম বা ই-যমইদল অসাদিান
কিদত পািদবন।
(২) ফনন চাফিত িিম সহজলিে না হদল অসাদিানকািীি নাম, ঠিকানা, প্রদ াজে যক্ষদত্র িোক্স নম্বি এবং ইযমইল ঠিকানা। অসাদিানকৃত তদথ্যি ফনভুচল এবং স্পষ্ট বণ চনা এবং যকান পধফতদত তথ্য যপদত আগ্রহী তাি
বণ চনা উদিখ কদি সাো কাগদজ বা যক্ষত্রমদত, ইদলক্ট্র্ফনক ফমফিয়া বা ই-যমইদলও তথ্য প্রাফপ্তি জন্য
অসাদিান কিা াদব।
(৩) োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা তদথ্যি জন্য যকান অসাদিান প্রাফপ্তি তাফিখ হদত অনফনক ২০ (ফবশ) কা চ ফেবদসি
মদ্ অসাদিানকৃত তথ্য সিবিাহ কিদবন।
(৪) পূদব চ উদিফখত উপ-অসাদেে (৩) এ াহা ফকছুই িাকুক না যকন, অসাদিানকৃত তদথ্যি সাদি একাফনক
তথ্য প্রোন ইউফনট বা কর্তপ
চ দক্ষি সংফিষ্টতা িাকদল অনফনক ৩০ (ফত্রশ) কা চ ফেবদসি মদ্ যসই
অসাদিানকৃত তথ্য সিবিাহ কিদত হদব।
(৫) অসাদিানকৃত তথ্য যকান ব্যফক্তি জীবন-মৃতুে, যগ্রিতাি এবং কািাগাি হদত মুফক্ত সম্পফকচত হদল
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা অসাদিান প্রাফপ্তি অনফনক ২৪ (র্ফিশ) ঘণ্টাি মদ্ উক্ত ফবষদয় প্রািফমক তথ্য
সিবিাহ কিদবন।
(৬) োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফলফখতিাদব অিবা যক্ষত্রমদত, ইদলক্ট্র্ফনক মা্ম বা ই-যমইল এি মা্দম
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আদবেন পত্র গ্রহদণি প্রাফপ্ত স্বীকাি কিদবন এবং প্রাফপ্ত স্বীকািপদত্র আদবেদনি যিিাদিন্স নম্বি,
আদবেনপত্র গ্রহণকািীি নাম, পেম চাো এবং আদবেন গ্রহদণি তাফিখ উদিখ কদি স্বাক্ষি কিদবন।
(৭) ইদলক্ট্র্ফনক বা ই-যমইল এি মা্দম আদবেন গ্রহদণি যক্ষদত্র কর্তপচ দক্ষি বিাবি আদবেন যপ্রিদণি
তাফিখই (প্রাফপ্ত সাদপদক্ষ) আদবেন গ্রহদণি তাফিখ ফহদসদব গণ্য হদব।
(৮) আদবেন পাওয়াি পি োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা তথ্য প্রোদনি তাফিখ এবং সময় উদিখপূব চক
আদবেনকািীদক যস সম্পদকচ অবফহত কিদবন এবং অসাদিানকৃত তদথ্যি সাদি একাফনক তথ্য প্রোন
ইউফনট বা কর্তপচ দক্ষি সংফিষ্টতা িাকদল োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা যসই ইউফনট বা কর্তপচ ক্ষদক এ সম্পদকচ
ফলফখত যনাটিশ প্রোন কিদবন।
(৯) োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা যকান কািদণ অসাদিানকৃত তথ্য প্রোদন অপািগ অিবা আংফশক তথ্য সিবিাদহ
অপািগ হদল অপািগতাি কািণ উদিখ কদি আদবেন প্রাফপ্তি ১০ (েশ) কা চ ফেবদসি মদ্ তঅফব, ২০০৯এি তিফসদল উদিফখত িিম-‘খ’ অসা ায়ী এতেফবষদয় আদবেনকািীদক অবফহত কিদবন।
(১০) উপ-অসাদেে (৩), (৪) বা (৫) এ উফিফখত সময়সীমাি মদ্ তথ্য সিবিাহ কিদত যকান োফয়ত্বপ্রাপ্ত
কমচকতচা ব্যি চ হদল সংফিষ্ট তথ্য প্রাফপ্তি অসাদিান প্রতোখ্যান কিা হদয়দে বদল গণ্য হদব।
(১১) অসাদিানকৃত তথ্য প্রোন কিা োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি ফনকট িা ি ফবদবফর্ত হদল এবং য দক্ষদত্র যসই
তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তক
চ সিবিাহ কিা হদয়দে ফকংবা যসই তদথ্য র্ততীয় পদক্ষি স্বাি চ জফিত িদয়দে এবং
র্ততীয় পক্ষ তা যগাপনীয় তথ্য ফহদসদব গণ্য কদিদে যস যক্ষদত্র োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা এরূপ অসাদিান প্রাফপ্তি ৫
(পাঁর্) কা চ ফেবদসি মদ্ র্ততীয় পক্ষদক তাি ফলফখত বা যমৌফখক মতামত যর্দয় যনাটিশ প্রোন কিদবন
এবং র্ততীয় পক্ষ এরূপ যনাটিদশি যপ্রফক্ষদত যকান মতামত প্রোন কিদল তা ফবদবর্নায় ফনদয় োফয়ত্বপ্রাপ্ত
কমচকতচা অসাদিানকািীদক তথ্য প্রোদনি ফবষদয় ফসধান্ত গ্রহণ ও অবফহত কিদবন।
(১২) যকান ইফিয় প্রফতবন্ধী ব্যফক্তদক যকান যিকি চ বা তাি অংশফবদশষ জানাদনাি প্রদয়াজন হদল সংফিষ্ট
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা যসই প্রফতবন্ধী ব্যফক্তদক তথ্য লাদি সহায়তা প্রোন কিদবন এবং পফিেশচদনি জন্য য
নিদনি সহদ াফগতা প্রদয়াজন তা প্রোন কিাও এই সহায়তাি অন্তভুচক্ত বদল গণ্য হদব।
(১৩) আইদনি অনীন প্রেি তদথ্যি প্রফত পৃষ্ঠায় “তথ্য অফনকাি আইন, ২০০৯ এি অনীদন এই তথ্য
সিবিাহ কিা হদয়দে” মদমচ প্রতেয়ন কিদত হদব এবং তাদত প্রতেয়নকািী কমচকতচাি নাম, পেবী, স্বাক্ষি
ও োপ্তফিক সীল িাকদব।
১১. তদথ্যি মূল্য এবং মূল্য পফিদশান
(১) যকান অসাদিানকৃত তথ্য োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি ফনকট সিবিাদহি জন্য মজুে িাকদল ফতফন তঅফব,
২০০৯-এি তিফসদল উফিফখত িিম-‘ঘ’ অসাসাদি যসই তদথ্যি মূল্য ফনন চািণ কিদবন এবং অনফনক ৫ (পাঁর্)
কা চ ফেবদসি মদ্ যসই অি চ বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট, িামু, কক্সবাজাি এি যসানালী
ব্যাংক, কক্সবাজাি শাখা বিাবি যপ-অি চাি/ ব্যাংক রািট এি মা্দম অিবা ফহসাব শাখা ফবওআিআই-যত
নগে জমা যেয়াি জন্য অসাদিানকািীদক ফলফখতিাদব অবফহত কিদবন। অিবা
(২) োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা অসাদিানকািী কর্তক
চ পফিদশাফনত তদথ্যি মূল্য িফশদেি মা্দম গ্রহণ কিদবন।
১২. আপীল োদয়ি ও ফনষ্পফি
আপীল কর্তপচ ক্ষ এবং আপীল পধফত [নািা-২ (ক)। নািা ২৪ এবং ফবফন-৬]
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১২.১. আপীল কর্তপ
চ ক্ষ
মহাপফির্ালক, বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) ।
১২.২. আপীল পধফত
ক) যকান ব্যফক্ত এই নীফতমালাি নীফত ১০-এি (৩), (৪) বা (৫)-এ ফনন চাফিত সময়সীমাি মদ্ তথ্য লাদি
ব্যি চ হদল ফকংবা োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি যকান ফসধাদন্ত সংক্ষুব্ধ হদল ফকংবা অফতফিক্ত মূল্য না চ বা গ্রহণ
কিদল উক্ত সময়সীমা অফতক্রান্ত হবাি, বা যক্ষত্রমত, ফসধান্ত লাদিি পিবতী ৩০ (ফত্রশ) ফেদনি মদ্ তঅফব,
২০০৯ এি তিফসদল ফনন চাফিত িিম-‘গ’ এি মা্দম আপীল কর্তপচ দক্ষি কাদে আপীল কিদত পািদবন।
খ) আপীল কর্তপচ ক্ষ ফে এই মদমচ সন্তুষ্ট হন য , আপীলকািী যুফক্তসংগত কািদণ ফনফে চষ্ট সময়সীমাি মদ্
আপীল োদয়ি কিদত পাদিনফন, তাহদল ফতফন উক্ত সময়সীমা অফতবাফহত হওয়াি পিও আপীল আদবেন
গ্রহণ কিদত পািদবন।
১২.৩. আপীল ফনষ্পফি
(১) আপীল কর্তপচ ক্ষ যকান আফপলি ফবষদয় ফসধান্ত প্রোদনি পূদব চ ফনদোক্ত পেদক্ষপ গ্রহণ কিদবন, িা :(ক) োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা এবং এতেসংফিষ্ট অন্যান্য কমচকতচাি শুনানী গ্রহণ।
(খ) আপীল আদবেদন উফিফখত সংক্ষুব্ধতাি কািণ ও প্রাফি চত প্রফতকাদিি যুফক্তসমূহ ফবদবর্না।
(গ) প্রাফি চত তথ্য প্রোদনি সাদি একাফনক তথ্য প্রোনকািী ইউফনট যুক্ত িাকদল সংফিষ্ট ইউফনটসমূদহি
শুনানী গ্রহণ।
(২) আপীল আদবেন প্রাফপ্তি ১৫ (পদনি) ফেদনি মদ্ আপীল কর্তপচ ক্ষ
(ক) উপ-অসাদেে (১) এ উফিফখত পেদক্ষপসমূহ গ্রহণপূব চক তথ্য সিবিাহ কিাি জন্য সংফিষ্ট োফয়ত্বপ্রাপ্ত
কমচকতচাদক ফনদে চশ যেদবন। অিবা
(খ) তাঁি ফবদবর্নায় গ্রহণদ া্য  না হদল আপীল আদবেনটি খাফিজ কিদত পািদবন।
(৩) আপীল কর্তপ
চ দক্ষি ফনদে চশ অসা ায়ী োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা িাসম্ভব দ্রুততাি সাদি প্রাফি চত তথ্য সিবিাহ
কিদবন তদব এই সময় তঅআ, ২০০৯ এি নািা ২৪(৪) এ ফনদে চফশত সমদয়ি অফনক হদব না অিবা যক্ষত্রমত
ফতফন তথ্য সিবিাহ যিদক ফবিত িাকদবন।
১৩. তথ্য প্রোদন অবদহলায় শাফিি ফবনান
১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই নীফতমালাি ফবফন-ফবনান সাদপদক্ষ যকান োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা ফে যকাদনা
আদবেনকািীদক তথ্য বা এ সংক্রান্ত ফসধান্ত প্রোদন ব্যি চ হয় বা তথ্যপ্রাফপ্তি যকাদনা অসাদিান গ্রহণ কিদত
অস্বীকাি কদি বা ফসধান্ত প্রোদন ব্যি চ হয় বা ভুল, অস্পূরণ চ, ফবভ্রাফন্তকি, ফবকৃত তথ্য প্রোন কদি বা যকান
তথ্য প্রাফপ্তি পদি প্রফতবন্ধকতা সৃফষ্ট কদি বা তথ্য অফনকাি পফিপ্ী যকান কাজ কদি তাহদল োফয়ত্বপ্রাপ্ত
কমচকতচাি এদহন কাজদক অসোর্িণ ফহদসদব ফবদবর্না কিা হদব এবং সংফিষ্ট র্াকুিী ফবফনফবনান অসাসাদি
তাি ফবরুদধ ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হদব।
১৩.২ এই নীফতমালা িা িিাদব অসাসিদণ গাফিলফতি কািদণ তঅআ, ২০০৯ এি ব্যতেয় ঘটদল এবং এি
কািদণ যকান কমচকতচা তথ্য কফমশন কর্তক
চ শাফি যপদল তা তাি ব্যফক্তগত োয় ফহদসদব গণ্য হদব এবং
কর্তপচ ক্ষ তাি যকান োয় বহন কিদব না।

পৃষ্ঠা নং-13

১৩.৩ তথ্য কফমশদনি কাে যিদক যকান কমচকতচাি ফবরুদধ ফবিাগীয় ব্যবস্থা গ্রহদণি অসাদিান যপদল কর্তপচ ক্ষ
সংফিষ্ট ফবফন-ফবনান অসাসাদি িা ি ব্যবস্থা গ্রহণ কিদব এবং গৃহীত ব্যবস্থাি ফবষদয় তথ্য কফমশনদক
অবফহত কিদব।
১৪. তথ্যাফে পফিেশচন এবং প্রকাফশত প্রফতদবেন ফবক্রদয়ি সুদ াগ
বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই)

কর্তক
চ প্রণীত প্রফতদবেন ফবনামূদল্য

সব চসানািদণি পফিেশচদনি জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কিদব এবং নামমাত্র মূদল্য ফবক্রদয়ি জন্য মজুে িাখদব।
১৫. জনগুরুত্বপূণ চ ফবষদয় যপ্রস ফবজ্ঞফপ্ত
বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই) জনগুরুত্বপূণ চ ফবষয়াফে যপ্রস ফবজ্ঞফপ্তি মা্দম
অিবা অন্য যকান প্ায় প্রর্াি বা প্রকাশ কিদব।
১৬. নীফতমালাি সংদশানন:
এই নীফতমালা সংদশানদনি প্রদয়াজন হদল বাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট (ফবওআিআই)
৩-৫ সেস্য ফবফশষ্ট একটি কফমটি গঠন কিদব। কফমটি নীফতমালা সংদশাননসহ অসাদমােনকািী কর্তপচ দক্ষি
কাদে সংদশানদনি প্রিাব কিদব। অসাদমােনকািী কর্তপচ দক্ষি অসাদমােদন নীফতমালা সংদশানন কা চকি
হদব।
১৭. নীফতমালাি ব্যাখ্যা:
এই নীফতমালাি যকান ফবষদয় অস্পষ্টতা যেখা ফেদল নীফতমালা প্রণয়নকািী কর্তপ
চ ক্ষ বাংলাদেশ
ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট তাি ব্যাখ্যা প্রোন কিদব।

পৃষ্ঠা নং-14

পফিফশষ্ট
পফিফশষ্ট-১: োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাগদণি তাফলকা
ক্র.ন

ইউফনদটি নাম

1

েোাংলোবেশ
ওশোব োগ্রোফিক
ফরসোর্ চ
ই ফস্টটিউট

োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি
নাম ও পেফব

যিান, যমাবাইল, ফ্রাক্স, ই-যমইল

সব ট েড়ুয়ো ইম
সহকোরী পরোগ্রোমোর

পমোেোইলঃ ০১৮১১৮৭০৫৭১
ইপমইলঃ- sonet@bori.gov.bd

য াগাদ াদগি ঠিকানা
েোাংলোবেশ
ওশোব োগ্রোফিক ফরসোর্ চ
ই ফস্টটিউট, যপাি:
িাদবতা, কক্সেোজোর

পফিফশষ্ট-২ : ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাগদণি তাফলকা
ক্র.ন ইউফনদটি নাম
১

েোাংলোবেশ
ওশোব োগ্রোফিক
ফরসোর্ চ ই ফস্টটিউট

োফয়ত্বপ্রাপ্ত
কমচকতচাি নাম ও
পেফব

যিান, যমাবাইল, ফ্রাক্স, ই-যমইল

য াগাদ াদগি ঠিকানা

আফশকুর রহমো
সহকোরী রবকৌশলী

পমোেোইলঃ০১৭২৭৬৫৮৭৭৯
ইপমইলঃ- ashikur@bori.gov.bd

েোাংলোবেশ
ওশোব োগ্রোফিক ফরসোর্ চ
ই ফস্টটিউট, যপাি:
িাদবতা, কক্সেোজোর

পফিফশষ্ট-৩ : আপীল কর্তপ
চ দক্ষি তাফলকা
ক্র.ন ইউফনদটি নাম
1

েোাংলোবেশ
ওশোব োগ্রোফিক ফরসোর্ চ
ই ফস্টটিউট

আপীল কর্তপচ দক্ষি নাম ও যিান, যমাবাইল, ফ্রাক্স, ইয াগাদ াদগি ঠিকানা
পেফব
যমইল
অবশোক কুমোর ফেশ্বোস
মহো ফরর্োলক(অফতফরক্ত
সফর্ে)

পিো ঃ +৮৮০-০৩৪১-৫২৫৪০
পমোেোইলঃ ০১৭১২২৯০৭৮৭
িোক্সঃ +৮৮০-০৩৪১৫২৫৫৩

েোাংলোবেশ
ওশোব োগ্রোফিক ফরসোর্ চ
ই ফস্টটিউট, যপাি:
িাদবতা, কক্সেোজোর

পফিফশষ্ট-৪: স্বপ্রদণাফেতিাদব প্রকাশদ া্য  তদথ্যি তাফলকা ও প্রকাদশি মা্ম
ক্রম

তদথ্যি ফববিণ

তথ্য প্রকাদশি মা্ম

1

কর্তচপদক্ষি সাংগঠফনক কাঠাদমা ও কা চক্রদমি ফববিণ, যনাটিশ যবাি চ, প্রদতেক অফিস/তথ্য প্রোন ইউফনদট মুফদ্রত
অসাফলফপ, ওদয়বসাইট।
কা চপ্রণালী এবং োফয়ত্বসমূহ

2

সংফিষ্ট কর্তচপদক্ষি কমচকতচা ও কমচর্ািীদেি ক্ষমতা ও
োফয়ত্ব

প্রদতেক অফিস/তথ্য প্রোন ইউফনদট মুফদ্রত অসাফলফপ,
ওদয়বসাইট।
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কর্তচপদক্ষি কমচকতচা ও কমচর্ািীি ফিদিক্টিী

প্রদতেক অফিস/তথ্য প্রোন ইউফনদট মুফদ্রত অসাফলফপ,
ওদয়বসাইট।

4

কা চসম্পােদনি জন্য সংফিষ্ট কর্তচপদক্ষি ফনয়ন্ত্রদণ িফক্ষত ও
ব্যবহৃত আইন, ফবফন-ফবনান, ফনদে চশনা, ম্যাসাদয়ল, িকুদমন্ট
এবং যিকি।চ

প্রদতেক অফিস/তথ্য প্রোন ইউফনদট মুফদ্রত অসাফলফপ,
ওদয়বসাইট।

5

জান চাল ক্লাব সংক্রান্ত তথ্য।

যনাটিশ যবাি চ, ওদয়বসাইট ইতোফে।

6

ফবফিন্ন জাতীয় ফেবস উে াপন সংক্রান্ত তথ্য।

সংফিষ্ট তথ্য প্রোন ইউফনদটি যনাটিশ যবাি চ ও ওদয়বসাইট।

7

ফনদয়াগ পিীক্ষায় অংশগ্রহণকািী য া্য  ও অদ া্য  প্রািীি
তাফলকা।

সংফিষ্ট তথ্য প্রোন ইউফনদটি যনাটিশ যবাি চ ও ওদয়বসাইট।

8

সকল প্রকাি যনাটিশ, ফবজ্ঞফপ্ত, যটন্ডাি ফবজ্ঞফপ্ত বা েিপত্র এবং
যপ্রসফবজ্ঞফপ্ত এবং ফসটিদজন র্াট চাি।

সংফিষ্ট তথ্য প্রোন ইউফনদটি যনাটিশ যবাি চ ও ওদয়বসাইট।

9

প্রফশক্ষণ সংক্রান্ত াবতীয় তথ্য।

যনাটিশ যবাি চ, ওদয়বসাইট ইতোফে।

10

য যকান যসবামূলক বা জনসদর্তনতামূলক তথ্য।

যনাটিশ যবাি চ, ওদয়বসাইট ইতোফে।
সংফিষ্ট তথ্য প্রোন ইউফনদটি যনাটিশ যবাি চ ও ওদয়বসাইট।

11

নাম, পেবী, ঠিকানা, যিান নম্বি এবং প্রদ াজে যক্ষদত্র িোক্স
নম্বি ও ই-যমইল ঠিকানাসহ োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি নাম

প্রদতেক কর্তচপদক্ষি যনাটিশ যবাি চ, ওদয়বসাইট ইতোফে।

12

নাম, পেবী, ঠিকানা, যিান নম্বি এবং প্রদ াজে যক্ষদত্র িোক্স
নম্বি ও ই-যমইল ঠিকানাসহ ফবকল্প োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি
তাফলকা

13

নাম, পেবী, ঠিকানা, যিান নম্বি এবং প্রদ াজে যক্ষদত্র িোক্স
নম্বি ও ই-যমইল ঠিকানাসহ আফপল কর্তচপদক্ষি তাফলকা

প্রদতেক কর্তচপদক্ষি যনাটিশ যবাি চ, ওদয়বসাইট ইতোফে।

3

14

15

তদথ্যি জন্য নাগফিদকি কাে যিদক প্রাপ্ত সকল আদবেন প্রদতেক কর্তচপদক্ষি যনাটিশ যবাি চ, ওদয়বসাইট ইতোফে।
পদত্রি অসাফলফপ, াি মদ্ ফনদোক্ত তথ্যসমূহ অন্তভুচক্ত
িাকদব :
(ক) য কর্তচপক্ষ কর্তচক অসাদিানপত্রটি গৃহীত হদয়দে তাি
নাম
(খ) ফক তদথ্যি জন্য অসাদিান কিা হদয়দে
(গ) অসাদিাদনি তাফিখ
সিকাি, কর্তচপক্ষ কর্তচক সম্পাফেত
য এলাকায় পূতচ কাজ সম্পাফেত হদব যস এলাকাি পফিফর্ত
(ক) সকল উন্নয়ন/পূতচকাজ/প্রকল্প সংক্রান্ত চুফক্ত
সব স্থাদন।
(খ) প্রদতেক চুফক্তি সংফক্ষপ্ত ফববিণ, প্রাক্কফলত ব্যয়/ চুফক্তি
যময়ােকাল ইতোফে।
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কর্তপ
চ ক্ষ আদিা য সকল তথ্য স্বপ্রদণাফেতিাদব প্রকাশ কিদব
১

র্াফহোি ফিফিদত প্রোনদ া্য  তদথ্যি তাফলকা

তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালাি পফিফশষ্ট, সংফিষ্ট তথ্য প্রোন
ইউফনদটি যনাটিশ যবাি চ, কর্তচপদক্ষি/তথ্য প্রোন ইউফনদটি
ওদয়বসাইট, পফিেশচদনি জন্য অফিদস িফক্ষত িাকদব।

২

প্রোন বা্তামূলক নয়, এমন তদথ্যি তাফলকা

তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালাি পফিফশষ্ট, সংফিষ্ট তথ্য প্রোন
ইউফনদটি যনাটিশ যবাি চ, কর্তচপদক্ষি/তথ্য প্রোন ইউফনদটি
ওদয়বসাইট, অফিদস পফিেশচদনি জন্য িফক্ষত িাকদব।

৩

স্বপ্রদণাফেতিাদব প্রকাশদ া্য  তদথ্যি তাফলকা

তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালাি পফিফশষ্ট, সংফিষ্ট তথ্য প্রোন
ইউফনদটি যনাটিশ যবাি চ, কর্তচপদক্ষি/তথ্য প্রোন ইউফনদটি
ওদয়বসাইট, অফিদস পফিেশচদনি জন্য িফক্ষত িাকদব।

৪

আদবেন, আপীল ও অফিদ াদগি িিম

তথ্য অবমুক্তকিণ নীফতমালাি পফিফশষ্ট, কর্তচপদক্ষি/ তথ্য
প্রোন ইউফনদটি ওদয়বসাইট, অফিদস হাি চ ও সিট্ কফপ।

পফিফশষ্ট-৫: র্াফহোি ফিফিদত প্রোনদ া্য  তদথ্যি তাফলকা
ফনেফলফখত তথ্যসমূহ জনগদণি র্াফহোি ফিফিদত প্রোন কিা হদব স্বপ্রদণাফেতিাদব প্রকাফশত সকল তথ্য
 ফবফিন্ন নীফত
 সংস্থাি বাদজট
 আফি চক তথ্য, য মন-আয়/ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য
 অফিট ফিদপাট চ
 ক্রয় কা চক্রমসংক্রান্ত তথ্য (ফসধান্ত গ্রহদণি পি)
 উপকািদিাগীি তাফলকা
 অফিও-ফিজুয়াল িকুদমন্ট
 ফনদয়াগ/বেফলি আদেশ
 যেদশ বা ফবদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাফে
 প্রোন বা্তামূলক নয় এমন তথ্য (পফিফশষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।
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পফিফশষ্ট-৬: প্রোন বা্তামূলক নয়, এমন তদথ্যি তাফলকা
ফনেফলফখত তথ্যসমূহ প্রোন ও প্রকাশ কিদত কর্তপচ ক্ষ বা্ িাকদব না
 তথ্য অফনকাি আইন ২০০৯ এি ৭ নািায় উদিফখত তথ্য।
 এই নীফতমালাি ৪ এি গ যত উদিফখত তথ্য।
 কমী ও উপকািদিাগীি ব্যফক্তগত জীবদনি যগাপনীয়তা ক্ষুন্ন হয়, এরূপ তথ্য।
 ফবর্ািানীন মামলাি তথ্য া ওই মামলাি সুষ্ঠু ফবর্ািকা চদক ব্যাহত কিদত পাদি, এরূপ তথ্য।
 তেন্তানীন ফবষয় সংফিষ্ট যকাদনা তথ্য, াি প্রকাশ তেন্তকাদজ ফবঘ্ন ঘটাদত পাদি।
 যকাদনা ক্রয় কা চক্রদমি ফবষদয় ফসধান্ত যনয়াি আদগ সংফিষ্ট ক্রয় বা এি কা চক্রম সংক্রান্ত যকান তথ্য।
 গদবষণাি সূত্র বা যকৌশল বা কাদিা বুফধবৃফিক সম্পদেি অফনকাি ক্ষফতগ্রি হদত পাদি, এরূপ তথ্য।
 ফনদয়াগ ও পদোন্নফত পিীক্ষাসহ সকল পাবফলক পিীক্ষাি প্রশ্নপত্র ও পিীক্ষাি িলািল সংক্রান্ত আগাম
তথ্য ইতোফে।
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পফিফশষ্ট-৭: তথ্য প্রাফপ্তি আদবেন িিম (িিম ‘ক’)
িিম ‘ক’
তথ্য প্রাফপ্তি আদবেনপত্র
[ তথ্য অফনকাি (তথ্য প্রাফপ্ত সংক্রান্ত) ফবফনমালাি ফবফন-৩ দ্রষ্টব্য ]
বিাবি
................................................................,
................................................................ (নাম ও পেবী)
ও
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচা
........................................... (েপ্তদিি নাম ও ঠিকানা)
১। আদবেনকািীি নাম : ............................................................................
ফপতাি নাম

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

মাতাি নাম

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

বতচমান ঠিকানা

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

স্থায়ী ঠিকানা

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

িোক্স, ই-যমইল, যটফলদিান ও যমাবাইল যিান নম্বি ( ফে িাদক) : ........................................
২।

ফক নিদনি তথ্য* (প্রদয়াজদন অফতফিক্ত কাগজ ব্যবহাি করুন) : ...........................................

৩।

যকান পধফতদত তথ্য পাইদত আগ্রহী (োপাদনা/ িদটাকফপ/

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

ফলফখত/ ই-যমইল/ িোক্স/ফসফি অিবা অন্য যকান পধফত)
৪।

তথ্য গ্রহণকািীি নাম ও ঠিকানা

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

৫।

প্রদ াজে যক্ষদত্র সহায়তাকািীি নাম ও ঠিকানা

আদবেদনি তাফিখ : ..................................

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

আদবেনকািীি স্বাক্ষি

*তথ্য অফনকাি (তথ্য প্রাফপ্ত সংক্রান্ত) ফবফনমালা, ২০০৯-এি ৮ নািা অসা ায়ী তদথ্যি মূল্য পফিদশানদ া্য ।
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পফিফশষ্ট-৮: তথ্য সিবিাদহ অপািগতাি যনাটিশ (িিম ‘খ’)
িিম ‘খ’
[ তথ্য অফনকাি (তথ্য প্রাফপ্ত সংক্রান্ত) ফবফনমালা, ২০০৯ ফবফন-৫ দ্রষ্টব্য ]

তথ্য সিবিাদহ অপািগতাি যনাটিশ
আদবেন পদত্রি সূত্র নম্বি

:

তাফিখ : .........................................

প্রফত
আদবেনকািীি নাম

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

ঠিকানা

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

ফবষয় : তথ্য সিবিাদহ অপািগতা সম্পদকচ অবফহতকিণ।
ফপ্রয় মদহােয়,
আপনাি ........................................................তাফিদখি আদবেদনি ফিফিদত প্রাফি চত তথ্য ফনদোক্ত কািদণ
সিবিাহ কিা সম্ভব হইল না, িা :১।

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

.............................................................................................................................................।
২। ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কমচকতচাি নাম :
পেবী :
োপ্তফিক সীল
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পফিফশষ্ট-৯: আপীল আদবেন িিম (িিম ‘গ’)
িিম ‘গ’
আপীল আদবেন
[ তথ্য অফনকাি (তথ্য প্রাফপ্ত সংক্রান্ত) ফবফনমালাি ফবফন-৬ দ্রষ্টব্য ]
বিাবি
..................................................................,
..................................................................(নাম ও পেবী)
ও
আপীল কর্তপ
চ ক্ষ,
...........................................(েপ্তদিি নাম ও ঠিকানা)
১। আপীলকািীি নাম ও ঠিকানা

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

(দ াগাদ াদগি সহজ মা্মসহ)
২। আপীদলি তাফিখ

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

৩। য আদেদশি ফবরুদধ আপীল কিা হইয়াদে উহাি :.......................................................................
কফপ ( ফে িাদক)
৪। াহাি আদেদশি ফবরুদধ আপীল কিা হইয়াদে

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

তাহাি নামসহ আদেদশি ফববিণ ( ফে িাদক)
৫। আপীদলি সংফক্ষপ্ত ফববিণ

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

৬। আদেদশি ফবরুদধ সংক্ষুব্ধ হইবাি কািণ (সংফক্ষপ্ত ফববিণ) : ........................................................
৭। প্রাফি চত প্রফতকাদিি যুফক্ত/ফিফি

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

৮। আপীলকািী কর্তক
চ প্রতেয়ন

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

৯। অন্য যকান তথ্য াহা আপীল কর্তপচ দক্ষি সম্মুদখ

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

উপস্থাপদনি জন্য আপীলকািী ইো যপাষণ কদিন

আদবেদনি তাফিখ : ..................................................

আদবেনকািীি স্বাক্ষি
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পফিফশষ্ট-১০: তথ্য প্রাফপ্তি অসাদিান ফি এবং তদথ্যি মূল্য ফনন চািণ ফি (িিম ‘ঘ’)
িিম ‘ঘ’
[ ফবফন ৮ দ্রষ্টব্য ]
তথ্য প্রাফপ্তি অসাদিান ফি এবং তদথ্যি মূল্য ফনন চািণ ফি
তথ্য সিবিাদহি যক্ষদত্র ফনে যটফবদলি কলাম (২) এ উদিফখত তদথ্যি জন্য উহাি ফবপিীদত কলাম (৩) এ উদিফখত হাদি যক্ষত্রমত তথ্য
প্রাফপ্তি অসাদিান ফি এবং তদথ্যি মূল্য পফিদশানদ া্য  হইদব, িা :যটফবল
ক্রফমক
নং

তদথ্যি ফববিণ

তথ্য প্রাফপ্তি অসাদিাফন ফি/তদথ্যি মূল্য

(১)

(২)

(৩)

ফলফখত যকান িকুদমদন্টি কফপ
1|

সিবিাদহি জন্য (ম্যাপ, নকশা েফব,

এ-৪ ও এ-৩ মাদপি কাগদজি যক্ষদত্র প্রফত পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা
হাদি এবং তদূর্ধ্চ সাইদজি কাগদজি যক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য।

কফম্পউটাি ফপ্রন্টসহ)
ফিস্ক, ফসফি ইতোফেদত তথ্য সিবিাদহি যক্ষদত্র
2|

3|

4|

(১) আদবেনকািী কর্তচক ফিস্ক, ফসফি ইতোফে সিবিাদহি
যক্ষদত্র ফবনা মূদল্য।
(২) তথ্য সিবিাহকািী কর্তচক ফিস্ক, ফসফি ইতোফে সিবিাদহি
যক্ষদত্র উহাি প্রকৃতমূল্য।

যকান আইন বা সিকাফি ফবনান বা ফনদে চশনা ফবনামূদল্য।
অসা ায়ী কাউদক সিবিাহকৃত তদথ্যি যক্ষদত্র
মূদল্যি ফবফনমদয় ফবক্রয়দ া্য  প্রকাশনাি

প্রকাশনায় ফনন চাফিত মূল্য।

যক্ষদত্র

পৃষ্ঠা নং-22

পফিফশষ্ট-১১: তথ্য কফমশদন অফিদ াগ োদয়দিি ফনন চাফিত িিম (িিম ‘ক’)
িিম ‘ক’
অফিদ াগ োদয়দিি িিম
[তথ্য অফনকাি (অফিদ াগ োদয়ি ও ফনষ্পফি সংক্রান্ত) প্রফবনানমালাি প্রফবনান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]
বিাবি
প্রনান তথ্য কফমশনাি
তথ্য কফমশন
এি-৪/এ, আগািগাঁও প্রশাসফনক এলাকা
যশদিবাংলা নগি, ঢাকা-১২০৭।
অফিদ াগ নং ...............................................................................................................।
১। অফিদ াগকািীি নাম ও ঠিকানা

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

(দ াগাদ াদগি সহজ মা্মসহ)
২। অফিদ াগ োফখদলি তাফিখ

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

৩। াহাি ফবরুদধ অফিদ াগ কিা হইয়াদে : .........................................................................
তাহাি নাম ও ঠিকানা
৪। অফিদ াদগি সংফক্ষপ্ত ফববিণ

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

(প্রদয়াজদন আলাো কাগজ সফন্নদবশ কিা াইদব)
৫। সংক্ষুব্ধতাি কািণ ( ফে যকান আদেদশি ফবরুদধ

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

অফিদ াগ আনয়ন কিা হয় যসই যক্ষদত্র উহাি কফপ
সংযুক্ত কফিদত হইদব)
৬। প্রাফি চত প্রফতকাি ও উহাি য ৌফক্তকতা

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

৭। অফিদ াগ উফিফখত বক্তদব্যি সমি চদন প্রদয়াজনীয়

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

কাগজ পদত্রি বণ চনা (কফপ সংযুক্ত কফিদত হইদব)
সতেপাঠ
আফম/আমিা এই মদমচ হলিপূব চক যঘাষণা কফিদতফে য , এই অফিদ াদগ বফণ চত অফিদ াগসমূহ আমাি জ্ঞান ও
ফবশ্বাস মদত সতে।
(সতেপাঠকািীি স্বাক্ষি)
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