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তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরর রিষয়ক্ রিথ্যদ েরিক্া ২০২১ 

(তে অরিক্ার আইি-২০০৯, তে অরিক্ার (তে সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা) প্ররিিািমালা, ২০১০ 

এিং তে ক্রমিথ্যির স্ব-প্রথ্যণারদত তে প্রক্াি রিথ্যদ েরিক্া এর আথ্যলাথ্যক্ প্রণীত)  
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3 

 

প্রর্ম অধ্যায়: রিথ্যদ েরিক্ার সািারণ রিষয়ারদ 

১.১ িামক্রণ : ‘তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরর রিষয়ক্ রিথ্যদ েরিক্া- ২০২১’; 
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২.১ ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর পরররিরত 

দেশের ক্রমবর্ ধমান ববদ্যুৎ চাবিো পূরণ ও ববদ্যুৎ বিশেশমর দ া-শ াশেজ িমস্যা বনরিনকশে বিরাজগঞ্জ ১৫০ 

দমেঃওেঃ বিবকিং িাওয়ার প্লান্ট প্রকে এবিং খু না ১৫০ দমেঃওেঃ বিবকিং িাওয়ার প্লান্ট প্রকেদ্বশয় অর্ ধায়শনর জন্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী বািং াশেে িরকার ও এবিববর মশে গত ২৮.০৬.২০০৭ তাবরশে একটি ঋণ চুবি (ঋণ নিং- ২৩৩২-

ববএএন) স্বাক্ষবরত িয়। এবিববর ঋণ কার্ ধকর করার  শক্ষু গত ২৮.০৮.২০০৭ ইিং তাবরশে বািং াশেে িরকার 

প্রণীত ববদ্যুৎ োত িিংস্কার নীবতমা া এবিং দকাম্পাবন আইন ১৯৯৪ এর আওতায় নর্ ধ-ওশয়ে িাওয়ার দজনাশরেন 

দকাম্পাবন ব েঃ (বািং াশেে ববদ্যুৎ উন্নয়ন দবাশি ধর একটি প্রবতষ্ঠান) গঠিত িয়। 

 

ববদ্যুৎ দেশের অর্ ধননবতক উন্নবতর মূ  চাব কােবি। বজবিবি-এর দেকিই প্রবৃবি এবিং দেশের ক্রমবর্ ধমান 

অর্ ধনীবতশত টিশক র্াকার জন্য দেকিই, বন ধরশর্াগ্য এবিং িাশ্রয়ী ববদ্যুৎ িরবরাশির প্রশয়াজন। আবর্ ধক িীমাবিতা 

ও গ্যাি িরবরাশির অপ্রতু তা র্াকা িশেও বািং াশেে িরকার দেশের ক্রমবর্ ধমান ববদ্যুৎ চাবিো পূরশণ ববব ন্ন 

িবরকেনা গ্রিণ কশরশে। িরকার বমশ্র জ্বা াবন (গ্যাি, কয় া, তর  জ্বা াবন, িারমাণববক েবি, নবায়নশর্াগ্য 

জ্বা াবন), প্রবতশবেী দেে দর্শক ববদ্যুৎ আমোবন এবিং দ াি ম্যাশনজশমন্ট-এর মােশম ববদ্যুৎ উৎিােন তর্া 

িরবরাি বৃবির  শক্ষু স্বে, মে ও েীর্ ধশময়াবে কম ধসূবচ গ্রিণ কশরশে। িরকাশরর মাোর প্লুান অনুর্ায়ী ২০২১ 

িাশ র মশে ২৪,০০০ দমগাওয়াে, ২০৩০ িাশ র মশে ৪০,০০০ দমগাওয়াে এবিং ২০৪১ িাশ র মশে ৬০,০০০ 

দমগাওয়াে ববদ্যুৎ উৎিােশনর িবরকেনা রশয়শে। িরকাশরর এই অ ীষ্ট  ক্ষু অজধশন অিংেীজন বিশিশব নর্ ধ-

ওশয়ে িাওয়ার দজনাশরেন দকাম্পাবন ব বমশেি (এনিবিউবিবজবিএ ) বনর ি াশব বনয়ত কাজ কশর র্াশে। 

 

দকাম্পাবনর আওতায় বতধমাশন নয়টি ববদ্যুৎ দকন্দ্র চ মান রশয়শে। ববদ্যুৎ দকন্দ্রগুব  দেশের ববদ্যুৎ চাবিো পূরণিি 

আর্ ধ-িামাবজক উন্নয়শন ব্যািক ভূবমকা িা ন করশে। দকাম্পাবন িাশ্রয়ী মূশে িব র্রশণর জ্বা াবন ব্যবিাশরর 

মােশম দর্ দকান আকাশরর ববদ্যুৎ দকন্দ্র বাস্তবায়শনর িক্ষমতা অজধন কশরশে। ববদ্যুৎ োশত অিামান্য অজধশনর 

জন্য দকাম্পাবন ববব ন্ন জাতীয়, আন্তজধাবতক পুরস্কার ও স্বীকৃবত দিশয়শে। এোড়া, নর্ ধ-ওশয়ে িাওয়ার দজনাশরেন 

দকাম্পাবন ব বমশেি আইএিও ৯০০১:২০১৫, আইএিও ১৪০০১:২০১৫, আইএিও ৪৫০০১:২০১৮ িনে অজধন 

কশরশে। ‘ববদ্যুৎ ও জ্বা াবন িপ্তাি ২০১৮’-এর উশদ্বার্নী অনুষ্ঠাশন দ্রুত ববদ্যুৎ উৎিােন বৃবির স্বীকৃবত স্বরূি মাননীয় 
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প্রর্ানমন্ত্রী দেে িাবিনার িাত দর্শক পুরস্কার গ্রিণ কশরন দকাম্পাবনর প্রর্ান বনব ধািী কম ধকতধা প্রশক েঃ এ. এম. 

দোরশেদ্য  আ ম। 

 

দকাম্পাবনর বতধমান ববদ্যুৎ উৎিােন ক্ষমতা ৩০৬৩ দমেঃওেঃ। আো করা র্ায়, ২০৩০ িাশ র মশে দকাম্পাবনর 

ববদ্যুৎ উৎিােন ক্ষমতা ৯,৫০০ দমেঃওেঃ এর উশবধ িশব। এোড়া, দকাম্পাবনটি দ্রুততম িমশয় েবিো ী ব্রান্ড 

ইশমজিি দেশের দনতৃত্বেী  ববদ্যুৎ উৎিােনকারী িিংস্থায় িবরগবণত িশব। 

 

২.২ রিথ্যদ েরিক্ার উথ্যেশ্য 

তে অরিক্ার আইি-২০০৯ এর আশ াশক অবার্ ও স্বে তথ্যপ্রবাি বনবিতকরশণর  শক্ষ তশথ্যর কুাো গ ও 

কুাোগবর বনর্ ধারণ করাই িশে এ বনশে ধবেকা প্রণয়শনর মূ  উশেশ্য। তে অরিক্ার আইি-২০০৯ প্রণয়থ্যির মাধ্যথ্যম 

আইথ্যির রিিাি সাথ্যপথ্যক্ষ ক্র্তেপথ্যক্ষর রিক্ট িথ্যত প্রথ্যতযক্ িাগররথ্যক্র তে লাথ্যভর অরিক্ার জ মি রিরিত ক্রা 

িথ্য ়েথ্যছ, জতমরি সংরিষ্ট ক্র্তেপক্ষথ্যক্ জ থ্যক্াি িাগররথ্যক্র  ারিত তে সরিরাি ক্রার িাধ্যিািক্তা আথ্যরাপ ক্রা 

িথ্য ়েথ্যছ। ফথ্যল, েিগথ্যণর িাসিতারিক্ ও আইিগতভাথ্যি তে লাথ্যভর অরিক্ার রিরিত ক্রার লথ্যক্ষয ির্ ে-ওথ্যয়স্ট 

পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর েিসম্পকৃ্ত তে অিমুক্তক্রণ ও প্রিাথ্যরর লথ্যক্ষয এক্টি রিরিগত 

ক্াঠাথ্যমা প্রণয়ি এ রিথ্যদ েরিক্ার অন্যতম উথ্যেশ্য। 

  

২.৩  তে অিমুক্তক্রণ িীরত 

ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি  জক্াম্পারি রলরমথ্যটড রিদ্যযৎ উৎপাদথ্যির মাধ্যথ্যম জদিথ্যক্ স্বয়ম্ভর ও সমৃদ্ধ ক্রার 

লথ্যক্ষয রিরভন্ন প্রক্ার িীরত ও ক্ম ে-জক্ৌিল অিলম্বি ক্থ্যর র্াথ্যক্। ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি 

রলরমথ্যটড অিাি তে প্রিাি রিরিতক্থ্যল্প এতদসংক্রান্ত সক্ল ক্ম েক্ান্ড রিদ্যযৎ সংরিষ্ট অংিীেি 

(Stakeholder) এিং িাগররক্থ্যদর েন্য উনু্মক্ত রাখার িীরতথ্যত রিশ্বাস ক্থ্যর। স্বচ্ছতা, েিািরদরিতা ও সুিাসি 

রিরিতক্রথ্যণর উথ্যেথ্যশ্য অত্র জক্াম্পারি জদথ্যির িাগররক্থ্যদর তে প্রারপ্তর অরিক্ারথ্যক্ অগ্রারিক্ার প্রদাথ্যির িীরতথ্যতও 

রিশ্বাসী।  
 

২.৪ সংজ্ঞা  

ক্) তে: ‘তে’ অথ্যর্ ে ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর গঠি, ক্াঠাথ্যমা ও দাপ্তররক্ ক্ম েক্ান্ড 

সংক্রান্ত জ  জক্াি স্মারক্, িই, িক্িা, মািরিত্র, চুরক্ত, তে-উপাত্ত, লগিই, আথ্যদি, রিজ্ঞরপ্ত, দরলল, িমুিা, পত্র, 

প্ররতথ্যিদি, রিসাি রিিরণী, প্রক্ল্প প্রস্তাি, আথ্যলাক্রিত্র, অরডও, রভরডও, অংরক্তরিত্র, রফল্ম, ইথ্যলক্ট্ররিক্ প্ররক্রয়ায় 

প্রস্ততকৃত জ  জক্াি ইিস্ট্রুথ্যমন্ট,  ারিক্ভাথ্যি পাঠথ্য াগ্য দরললারদ এিং জভৌরতক্ গঠি ও বিরিষ্টয রিরি েথ্যিথ্যষ অন্য জ  

জক্াি তেিি িস্তু িা তাথ্যদর প্ররতরলরপও এর অন্তর্ভ েক্ত িথ্যি। তথ্যি িতে র্াথ্যক্ জ , দাপ্তররক্ জিাট িা জিাথ্যটর প্ররতরলরপ 

এর অন্তর্ভ েক্ত িথ্যি িা; 
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(খ) তে অরিক্ার: ‘তে অরিক্ার’ অথ্যর্ ে ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর রিক্ট িথ্যত তে 

প্রারপ্তর অরিক্ার জিাঝাথ্যি; 

(গ) দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ম েক্তো: তে অরিক্ার আইথ্যির ১০ িারা অনু ায়ী তে সরিরাথ্যির েন্য ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার 

জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর রিথ্যয়ারেত ক্ম েক্তো; 

(ঘ) তে প্রদাি ইউরিট: ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ম েক্তোর অিীথ্যি গঠিত 

তে প্রদাি ইউরিট; 

(ঙ) ক্র্তেপক্ষ: ক্র্তেপক্ষ িলথ্যত ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর ক্র্তেপক্ষথ্যক্ জিাঝাথ্যি; 

(ি) আপীল ক্র্তেপক্ষ: আপীল ক্র্তেপক্ষ িলথ্যত জক্াম্পারি সরিি, ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি 

রলরমথ্যটড-জক্ জিাঝাথ্যি; 

(ছ) তে ক্রমিি: তে অরিক্ার আইি, ২০০৯ (২০০৯ সাথ্যলর ২০ িং আইি) এর অিীথ্যি প্ররতরষ্ঠত তে ক্রমিি। 

 

র্ততীয় অধ্যায়: তথ্যের জেণীরিন্যাস 

 

৩.১ তে সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিার েন্য তথ্যের জেণীীঃ তে অরিক্ার (তে সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা) প্ররিিািমালা, 

২০১০ জমাতাথ্যিক্ তে সংরক্ষথ্যণর উথ্যেথ্যশ্য রিথ্যনাক্ত ৪ (িার) টি জেণীথ্যত রিভক্ত ক্রা িথ্যয়থ্যছ,  র্া- 

(ক্) ‘ক্’ জেণীর তে: স্থায়ী জরক্ড ে এিং স্থায়ী প্রকৃরতর মূল্যিাি িরর্সমূি ‘ক্’ জেণীর তথ্যের অন্তর্ভ েক্ত। রিথ্যনাক্ত তে 

‘ক্’ জেণীর্ভক্তীঃ 

1. িীরত, আইি, রিরি এিং প্ররিিাি সংক্রান্ত গুরু্ত্বপূণ ে রিষথ্যয়র ওপর আথ্যলািিা ও আথ্যদি সম্বরলত তে; 

2. িরাতসূথ্যত্র (Reference) রিথ্যদ েথ্যির ব্যাপাথ্যর সুদীঘ েক্াথ্যলর েন্য প্রথ্যয়ােি িথ্যত পাথ্যর, এরূপ গুরু্ত্বপূণ ে 

আথ্যদথ্যির পূি েদৃষ্টান্ত (Precedent) রিষয়ক্ তোরদ; 

3. স্থায়ীভাথ্যি সংরক্ষণ ক্রা প্রথ্যয়ােি এরূপ গুরত্বপূণ ে ব্যরক্তিগ ে সম্পরক্েত তোরদ; এিং 

4. রাষ্ট্রীয় দরললপত্র, জ মি- সরিপত্র এিং রিথ্যদথ্যির সাথ্যর্ চুরক্তপত্র। 

(খ) ‘খ’ জেণীর তে: এরূপ তে িথ্যি অি েস্থায়ী জরক্ড ে এিং এসি তে ১০ (দি) িছর িা তদ্যর্ধ্ে সমথ্যয়র েথ্যন্য সংরক্ষণ 

ক্রথ্যত িথ্যি। ক্র্তেপথ্যক্ষর আওতািীি ক্ম েিারীথ্যদর সারভেস জরক্ড ে, উন্নয়ি প্রক্ল্প, িাথ্যেট, সরক্ার ক্র্তেক্ রিরভন্ন সমথ্যয় 

গঠিত ক্রমিি/ক্রমটির গুরত্বপূণ ে প্ররতথ্যিদি এিং সরক্াথ্যরর গুরত্বপূণ ে রিি োিী আথ্যদি সংক্রান্ত তোরদ এ জেণীর 

অন্তর্ভ েক্ত। এ সক্ল তে ক্র্তেপক্ষ সূরিপত্রসি ০৩ (রতি) িছথ্যরর েন্য সংরক্ষণ ক্রথ্যি এিং এরপর এ সক্ল তে 

সংরক্ষণাগাথ্যর (Record Room) পাঠাথ্যত িথ্যি। 
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(গ) ‘গ’ জেণীর তে: এ সক্ল তে িথ্যি সািারণ িরথ্যির জরক্ড ে এিং এ সক্ল তে ৩ (রতি) িথ্যত ৫ (পাঁি) িছথ্যরর 

েন্য সংরক্ষণ ক্রথ্যত িথ্যি। জ মি- সুরিরদ েষ্ট সমথ্যয়র েন্য দপ্তথ্যর ররক্ষত িওয়ার পর রিিষ্টথ্য াগ্য ক্রয়-রিক্রয়, অস্থায়ী 

পদ সৃেি, ক্ম েক্তোথ্যদর িদরল ও প্ররিক্ষণ সংক্রান্ত তোরদ এিং এ প্রকৃরতর অন্যান্য দরলল। 

(ঘ) ‘ঘ’ জেণীর তে: ১ (এক্) িছর পথ্যর জ  সক্ল তথ্যের প্রথ্যয়ােিীয়তা র্াক্থ্যি িা জসসি ‘ঘ’ জেণীর তে। এসি তে 

িথ্যচ্ছ রটিি তে এিং এগুথ্যলা ১ (এক্) িছথ্যরর েন্য সংররক্ষত িথ্যি। এসি তথ্যের সূরি ক্রা িথ্যি িা। 

৩.২ প্রক্ািথ্য াগ্য তথ্যের জেণীীঃ তে অরিক্ার আইি অনু ায়ী প্রথ্যতযক্ িাগররথ্যক্র তে পাওয়ার অরিক্ার আথ্যছ ও 

েিগথ্যণর িারিদা অনু ায়ী এসি তে সরিরাি ক্রথ্যত ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটড িাধ্য 

র্াক্থ্যি। এ জপ্ররক্ষথ্যত, তে অরিক্ার আইি, ২০০৯ এিং তে ক্রমিথ্যির ‘স্ব-প্রথ্যণারদত তে প্রক্াি রিথ্যদ েরিক্া’ 

জমাতাথ্যিক্ ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর প্রক্ািথ্য াগ্যতা রিথ্যিিিায় তেথ্যক্ রতিটি জেণীথ্যত 

রিভক্ত ক্রা িথ্য ়েথ্যছ,  র্াীঃ 

    

1. স্ব-প্রথ্যণারদত তে [তে ক্রমিথ্যির স্ব-প্রথ্যণারদত তে প্রক্াি রিথ্যদ েরিক্া জমাতাথ্যিক্]; 

2. িারিিামাত্র প্রদাথ্যি িাধ্য তে [তে অরিক্ার আইথ্যির িারা ৯ (৪) জমাতাথ্যিক্]; 

3. ক্রতপয় তে প্রক্াি িা প্রদাি িাধ্যতামূলক্ িয় [তে অরিক্ার আইি, িারা (৭) জমাতাথ্যিক্]। 

 

৩.২.১ স্ব-প্রথ্যণারদত তে  

তে অরিক্ার আইি অনু ায়ী এ জেণীর আওতার্ভক্ত তে স্ব-প্রথ্যণারদতভাথ্যি ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি 

রলরমথ্যটথ্যডর ওথ্যয়িসাইথ্যট (www.nwpgcl.gov.bd) প্রক্ারিত র্াক্থ্যি। এ োতীয় তেথ্যক্ প্ররতষ্ঠাথ্যির 

সুরিিাথ্যর্ ে দ্যথ্যটা ভাথ্যগ ভাগ ক্রা িথ্যয়থ্যছ,  র্া- 

 

ক্. ক্াররগরর তে: ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলীঃ এর রিদ্যযৎ জক্ন্দ্র ও প্রক্ল্প সংক্রান্ত তে ক্াররগরর 

তথ্যের আওতার্ভক্ত। উদািরণস্বরূপ- রিদ্যযৎ জক্থ্যন্দ্রর পররিালিা, রিদ্যযৎ জক্থ্যন্দ্র ব্যিহৃত প্রযুরক্ত, ঠিক্াদার প্ররতষ্ঠাথ্যির 

িাম, রিরিথ্যয়াগক্ারী সংস্থা, প্রক্ল্প ব্যয়, ফুথ্যয়ল, িারণরেযক্ভাথ্যি উৎপাদি আরথ্যম্ভর তাররখ, জমাট উৎপাদি ক্ষমতা 

ইতযারদ। 

খ.  অক্াররগরর তে: ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলীঃ এর রিদ্যযৎ জক্ন্দ্র ও প্রক্ল্প সংক্রান্ত তে িাথ্যদ 

অন্যান্য সক্ল তে অ-ক্াররগরর তথ্যের আওতার্ভক্ত। উদািরণস্বরূপ- কম ধকতধা/কম ধচারীশের এনওবি, বাবষ ধক কম ধিম্পােন 

চুবি, শুিাচার দক ে , উবধতন কম ধকতধাবৃশের দর্াগাশর্াশগর ঠিকানা, বনশয়াগ িিংক্রান্ত ববজ্ঞবপ্ত, বাবষ ধক ক্রয় িবরকেনা, বিটিশজন 

চাে ধার, স্বাস্থু ও বনরািত্তা, বাবষ ধক প্রবতশবেন, বনউজ ও ইশ ন্ট, দেন্ডার দনাটিে, িশচতনতামূ ক প্রচারণা, িরকাশরর 

ববদ্যুৎোশতর িফ তার প্রচারণা ইতযারদ। 
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অত্র জক্াম্পারির তথ্যের (ক্াররগরর/অক্াররগরর) ক্যাটালগ রিনরূপীঃ 

ক্রম তশথ্যর বববরণ তথ্য প্রকাশের মােম তথ্য িা নাগাশের 

িময় 

তথ্য িা নাগাশের 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত েপ্তর 

ক্াররগরর তে 

1.  ববদ্যুৎ দকশন্দ্রর তথ্য দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর  বিএন্ডবি 

2.  প্রকেিমূশির তথ্য দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে মাবিক বিএন্ডবি 

অক্াররগরর তে 

3.  কম ধকতধা/কম ধচারীশের 

এনওবি 

দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে 

/দনাটিে দবাি ধ 

প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর এইচআর/ আইবিটি 

4.  বাবষ ধক কম ধিম্পােন চুবি দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে বাৎিবরক এইচআর 

5.  শুিাচার দক ে  দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে বাৎিবরক এইচআর 

6.  উবধতন কম ধকতধাবৃশের 

দর্াগাশর্াশগর ঠিকানা 

দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর এইচআর/ আইবিটি 

7.  বনশয়াগিিংক্রান্ত ববজ্ঞবপ্ত দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর  এইচআর 

8.  আইএমএি কার্ ধক্রম দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর  ইএইিএস  

9.  বাবষ ধক ক্রয় িবরকেনা দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে বাৎিবরক প্রবকউরশমন্ট 

10.  উদ্ভাবনী কার্ ধক্রম দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে বাৎিবরক বিএন্ডবি/ আইবিটি 

11.  বিটিশজন চাে ধার দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে ত্রৈমাবিক/ প্রথ্যয়ােি 

অনুসাথ্যর 

এইচআর 

12.  স্বাস্থু ও বনরািত্তা দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে দেবনিং প্লুান অনুর্ায়ী/ 

প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর 

এইচআর 

13.  বাবষ ধক প্রবতশবেন দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে /মুদ্রণ বাৎিবরক দকাম্পাবন 

িবচবা ায় 

14.  ইআইএ ও অন্যান্য 

িবরশবেগত প্রবতশবেন 

দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে  বাৎিবরক  ইএইিএস 

15.  বনউজ ও ইশ ন্ট দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে 

/দফিবুক দিইজ 

প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর  দকাম্পাবন 

িবচবা ায় 

16.  দেন্ডার দনাটিে দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে /মুদ্রণ প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর  প্রবকউরশমন্ট 

17.  িশচতনতামূ ক প্রচারণা দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে 

/বিবজো  বিিশপ্ল দবাি ধ 

দেবনিং প্লুান অনুর্ায়ী/ 

প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর 

এইচআর/ আইবিটি/ 

বিআর 

18.  িরকাশরর ববদ্যুৎ োশতর 

িফ তার প্রচারণা 

দকাম্পাবনর ওশয়বিাইে 

/বিবজো  বিিশপ্ল দবাি ধ 

প্রথ্যয়ােি অনুসাথ্যর বিএন্ডবি/ দকাম্পাবন 

িবচবা ায় 

জিাটীঃ উপথ্যর উরিরখত তথ্য িা নাগাশের জন্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত েপ্তর র্র্ািমশয় আইবিটি বব াশগ তথ্য প্রোন ক্রথ্যি এবিং আইবিটি 

বব াগ প্রাপ্ত তথ্য ওশয়বিাইশে িা নাগাশের প্রশয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করশব। 
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৩.২.২ িারিিামাত্র প্রদাথ্যি িাধ্য তে  

এ জেণীর আওতার্ভক্ত তে ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর অনুথ্যমাদি ব্যরতথ্যরথ্যক্ই দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ক্ম েক্তো িারিদাক্ারীথ্যক্ প্রদাি ক্রথ্যত পারথ্যি। এরূপ তে রিনরূপীঃ 

 

ক্) বিথ্যদরিক্ প্ররিক্ষণ/রিথ্যদি ভ্রমণ সংক্রান্ত তে; 

খ) জক্াম্পারি/থ্যিাথ্যড ের পররিালক্ সংক্রান্ত তে; 

গ) জক্াম্পারির উথ্যিখথ্য াগ্য ক্রয় সংক্রান্ত সািারণ তে; 

ঘ) জক্াম্পারির িারষ েক্ অরডট আপরত্ত ও রিষ্পরত্ত সংক্রান্ত তে; 

ঙ) জক্াম্পারির ক্ম েক্তোথ্যদর প্রিাসরিক্ ও আরর্ েক্ ক্ষমতা অপ েি।  

৩.২.৩ ক্রতপয় তে প্রক্াি িা প্রদাি িাধ্যতামূলক্ িয় 

তে অরিক্ার আইি-২০০৯ এর ৭ িারায় িরণ েত ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর েন্য প্রথ্য ােয 

ক্রতপয় তে  া জক্াি িাগররক্থ্যক্ প্রদাি ক্রথ্যত ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটড িাধ্য র্াক্থ্যি 

িা। উক্ত তেসমূি রিনরূপীঃ 

ক্) তে অরিক্ার আইি ২০০৯ এর ৭ িারায় উথ্যিরখত তে ; 

খ) জক্াম্পারির জগাপিীয় রসদ্ধান্ত/রিথ্যদ েিিা; 

গ) জক্াম্পারির ক্ম েক্তো-ক্ম েিারীগথ্যণর ব্যরক্তগত তে; 

ঘ) জক্াম্পারির রিদ্যযৎ জক্থ্যন্দ্রর জগাপিীয় রিষয় সংক্রান্ত তে; 

ঙ) রাষ্ট্রীয় রিরাপত্তা ও জগাথ্যয়ন্দা ক্াথ্যে রিথ্যয়ারেত সংস্থা িা প্ররতষ্ঠাি ক্র্তেক্ প্রদত্ত প্ররতথ্যিদি; 

ি) সরক্াররভাথ্যি জগাপিীয় রিথ্যসথ্যি জঘারষত/স্বীকৃত তে। 

 

৪. তথ্যের ভাষা  

(ক্) ৩ িং জসক্িথ্যি প্রথ্যদয় জ সি তথ্যের ক্র্া উথ্যিখ আথ্যছ, জসগুথ্যলা ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি 

রলরমথ্যটথ্যডর আওতািীি দপ্তরসমূথ্যি ব্যিহৃত িাংলা ভাষায় এিং জক্ষত্র রিথ্যিথ্যষ ইংথ্যররে ভাষায় পাওয়া  াথ্যি।  

(খ) ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটড  ারিত তেটি জ ভাথ্যি প্রক্াি ক্থ্যরথ্যছ, ছারপথ্যয়থ্যছ এিং 

সংরক্ষণ ক্থ্যরথ্যছ, জসভাথ্যিই উিা প্রদাি ক্রা িথ্যি।  

(গ) ির্ ে-ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটড জক্াি তে ভাষান্তর/অন্য ভাষায় অনুিাদ িা রূপান্তর ক্থ্যর 

জদয়ার দারয়ত্ব জিথ্যি িা। 

৫. দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ম েক্তোর দারয়ত্ব এিং ক্ম েপরররি  

 

ক্)  ারিত তথ্যের েন্য প্রাপ্ত আথ্যিদিপত্র িাছাই; 

খ) তে িারিদাক্ারীর সাথ্যর্ জ াগাথ্য াগ এিং রিরি জমাতাথ্যিক্ তে সরিরাি; 
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গ) তে সংরক্ষথ্যণর রিষথ্যয় ক্র্তেপক্ষথ্যক্ সিায়তা ও তে অিমুক্তক্রণ সম্পথ্যক্ে প্ররতথ্যিদি প্রণয়ি ক্রা; 

ঘ) ইন্দ্রীয় প্ররতিিী ব্যরক্ত তে িারিদাক্ারী িথ্যল উক্ত প্ররতিিী ব্যরক্তথ্যক্ তে লাথ্যভ সারি েক্ সিায়তা ক্রা; 

ঙ) প্রথ্যয়ােথ্যি তে ক্রমিথ্যির জক্াি পারদিী ক্ম েক্তোর সিথ্য ারগতা/পরামি ে গ্রিণ ক্রা। 

৬. আথ্যিদি প্ররক্রয়া  

জক্াি ব্যরক্ত তে অরিক্ার আইথ্যির অিীি তে প্রারপ্তর েন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ম েক্তোর রিক্ট তে জিথ্যয় রিি োররত 

ফরথ্যমথ্যট মুরিত ফরথ্যম (ফরম ‘ক্’) িা সাদা ক্াগথ্যে িা ই-থ্যমইথ্যল আথ্যিদি ক্রথ্যত পারথ্যিি। আথ্যিদথ্যির ফরম ির্ ে-

ওথ্যয়স্ট পাওয়ার জেিাথ্যরিি জক্াম্পারি রলরমথ্যটথ্যডর অরফরসয়াল ওথ্যয়িসাইথ্যট পাওয়া  াথ্যি। আথ্যিদথ্যি রিনরলরখত 

রিষয়সমূথ্যির উথ্যিখ র্াক্থ্যত িথ্যিীঃ 

(অ) আথ্যিদিক্ারীর িাম, ঠিক্ািা, প্রথ্য ােয জক্ষথ্যত্র জফাি ও ফযাক্স িম্বর এিং ই-থ্যমইল ঠিক্ািা; 

(আ) জ  তথ্যের েন্য অনুথ্যরাি ক্রা িথ্যয়থ্যছ তার রির্ভ েল এিং স্পষ্ট িণ েিা; 

(ই) আথ্যিদিকৃত তথ্যের অিস্থাি রিণ েথ্যয়র সুরিিাথ্যর্ ে অন্যান্য প্রথ্যয়ােিীয় প্রাসরিক্ তোিলী; 

(ঈ) জক্াি পদ্ধরতথ্যত তে জপথ্যত আগ্রিী তার িণ েিা অর্ োৎ পররদি েি, অনুরলরপ জিয়া, জিাট জিয়া িা অন্য জক্াি  

অনুথ্যমারদত পদ্ধরত; 

(উ) আথ্যিদিক্ারী প্ররতিিী িথ্যল সিায়তাক্ারীর তে।  

৭. তে প্রদাথ্যির সময়সীমা  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ম েক্তো আথ্যিদিকৃত তথ্যের সাথ্যর্ এক্ারিক্ তে প্রদাি ইউরিট িা ক্র্তেপথ্যক্ষর সংরিষ্টতা িা র্াক্থ্যল 

আথ্যিদি প্রারপ্তর তাররখ িথ্যত অিরিক্ ২০ (রিি) ক্া ে রদিথ্যসর মথ্যধ্য আথ্যিদিকৃত তে সরিরাি ক্রথ্যিি। অন্যান্য 

জক্ষথ্যত্র তে প্রদাথ্যির সময়সীমা রিনরূপীঃ 

ক্) জক্াি ব্যরক্তর েীিি, মৃত্যয, জগ্রফতার, ক্ারাগার িথ্যত মুরক্ত সংক্রান্ত েররী রিষয় িথ্যল ২৪ ঘন্টার মথ্যধ্য সািারণ 

তে প্রদাি ক্রথ্যত িথ্যি [তে অরিক্ার আইি, ২০০৯ এর িারা- ৯(৪)]; 
 

খ) অনুথ্যরািকৃত তথ্যের সাথ্যর্ এক্ারিক্ ইউরিট/ক্র্তেপক্ষ সংরিষ্ট িথ্যল অিরিক্ ৩০ ক্া েরদিথ্যসর মথ্যধ্য [তে 

অরিক্ার আইি, ২০০৯ এর িারা-৯ (২)]; 
 

গ) অনুথ্যরািকৃত তে প্রদাথ্যি অপারগ িথ্যল অিরিক্ ১০ ক্া েরদিথ্যসর মথ্যধ্য অিরিত ক্রা [তে অরিক্ার আইি, 

২০০৯ এর িারা -৯(৩)]; 
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৮. তথ্যের মূল্যতারলক্া  

ছাপাথ্যিা তথ্যের েন্য জ খাথ্যি মূল্য রিি োররত রথ্য ়েথ্যছ, জসই প্ররতথ্যিদি িা ক্রপর েন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য জক্ষথ্যত্র 

যুরক্তসংগত মূল্য পররথ্যিাি ক্রথ্যত িথ্যি। উক্ত মূল্য তে অরিক্ার (তে প্রারপ্ত সংক্রান্ত) রিরিমালা, ২০০৯ এর তফরসল 

‘ঘ’ ফরম অনু ায়ী রিি োররত িথ্যি। 

৯. তে প্রদাথ্যি অপারগতা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ম েক্তো জক্াি ক্ারথ্যণ তে প্রদাথ্যি অপারগ িথ্যল অপারগতার ক্ারণ উথ্যিখ ক্থ্যর আথ্যিদি পাওয়ার ১০ 

(দি) ক্া ে রদিথ্যসর মথ্যধ্য রতরি তা আথ্যিদিক্ারীথ্যক্ অিরিত ক্রথ্যিি।  

১০. আপীল প্ররক্রয়া ও সময়সীমা 

জক্াি ব্যরক্ত তে অরিক্ার আইথ্যির িারা-৯ (১) (২) িা (৪) এ রিরদ েষ্ট সময়সীমার মথ্যধ্য তে লাথ্যভ ব্যর্ ে িথ্যল রক্ংিা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ম েক্তোর জক্াি রসদ্ধাথ্যন্ত সংক্ষুব্ধ িথ্যল রতরি উক্ত সময়সীমা অরতক্রম িওয়ার পর িা রসদ্ধান্ত পাওয়ার 

পরিতী ৩০ (রত্রি) রদথ্যির মথ্যধ্য আপীল ক্র্তেপথ্যক্ষর রিক্ট আপীল ক্রথ্যত পারথ্যিি। আপীল আথ্যিদথ্যি আপীথ্যলর ক্ারণ 

উথ্যিখপূি েক্ তে অরিক্ার (তে প্রারপ্ত সংক্রান্ত) রিরিমালা’র ফরম ‘গ’ অনু ায়ী ক্রা  াথ্যি। আপীল ক্র্তেপক্ষ আপীল 

আথ্যিদি প্রারপ্তর পরিতী ১৫ (পথ্যির) রদথ্যির মথ্যধ্য ৬ রিরি মথ্যত শুিািী জিথ্যষ আপীল রিষ্পরত্ত ক্রথ্যিি। 
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পরররিষ্ট-১: 

তে অিমুক্তক্রথ্যণর ছক্ 

আথ্যিদি সংক্রান্ত তে: 

ক্ররমক্ 

িং 

মাথ্যসর 

িাম 

আথ্যিদিক্ারীর িাম ও ঠিক্ািা আথ্যিদথ্যির রিষয়  রসদ্ধান্ত  

তে প্রদািকৃত 

 

স্থরগত খাররে 

       

       

       

       

       

       

 

পরররিষ্ট-২: 

ফরথ্যমর তারলক্া 

(অ) ফরম ‘ক্’-তে প্রারপ্তর আথ্যিদি পত্র;  

(আ) ফরম ‘খ’ -তে সরিরাথ্যির অপারগতার জিাটিি; 

(ই) ফরম ‘গ’-আপীল আথ্যিদি; 

(ঈ) ফরম ‘ঘ’- তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি রফ ও তথ্যের মূল্য রিি োরণ রফ। 
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ফরম ‘ক্’ 

 তে প্রারপ্তর আথ্যিদিপত্র 

১। আথ্যিদিক্ারীর িাম  :  ……………………… 

 রপতার িাম  :  ……………………… 

 মাতার িাম :  ……………………… 

 িতেমাি ঠিক্ািা :  ……………………… 

 স্থায়ী ঠিক্ািা :  ……………………… 

 ফযাক্স, ই-থ্যমইল, জটরলথ্যফাি ও জমািাইল জফাি িম্বর ( রদ র্াথ্যক্) :  ……………………… 

 জপিা :  ……………………… 

২। ক্ী িরথ্যির তে (প্রথ্যয়ােথ্যি অরতররক্ত ক্াগে ব্যিিার ক্রি ) :  ……………………… 

৩। জক্াি পদ্ধরতথ্যত তে জপথ্যত আগ্রিী :  ……………………… 

 (ছাপাথ্যিা/ফথ্যটাক্রপ/রলরখত/ই-থ্যমইল/ফযাক্স/রসরড অর্িা অন্য জক্াি 

পদ্ধরত) 

:  ……………………… 

৪। তে গ্রিণক্ারীর িাম ও ঠিক্ািা :  ……………………… 

৫। প্রথ্য ােয জক্ষথ্যত্র সিায়তাক্ারীর িাম ও ঠিক্ািা :  ……………………… 

৬। তে প্রদািক্ারী ক্র্তেপথ্যক্ষর িাম ও ঠিক্ািা :  ……………………… 

৭। আথ্যিদথ্যির তাররখ :  ……………………… 

 

 

 আথ্যিদিক্ারীর স্বাক্ষর  
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 ফরম ‘খ’ 

তে সরিরাথ্যি অপারগতার জিাটিি 

 

 তাররখ : 

আথ্যিদিপথ্যত্রর সূত্র িম্বর :  

প্ররত  

আথ্যিদিক্ারীর িাম :  

ঠিক্ািা :   

   

রিষয় : তে সরিরাথ্যির অপারগতা সম্পথ্যক্ে অিরিতক্রণ ।  

   

রপ্রয় মথ্যিাদয়,  

   

আপিার …………………তাররথ্যখর আথ্যিদথ্যির রভরত্তথ্যত প্রারর্ েত তে রিথ্যনাক্ত ক্ারথ্যণ সরিরাি ক্রা 

সম্ভি িল িা,  র্া- 

 

১। ………………………………………… 

 

 ……………………………………… 

 

২। ………………………………………… 

 

 ………………………………………… 

 

৩। ………………………………………… 

 

 ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 (………………….) 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ম েক্তোর িাম 

পদিী 

দাপ্তররক্ সীল 
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ফরম ‘গ’ 

আপীল আথ্যিদি 

 

১। আপীলক্ারীর িাম ও ঠিক্ািা (জ াগাথ্য াথ্যগর সিে মাধ্যমসি) 

 

: ……………………. 

২। আপীথ্যলর তাররখ 

 

: ……………………. 

৩। জ  আথ্যদথ্যির রিরথ্যদ্ধ আপীল ক্রা িথ্যয়থ্যছ তার ক্রপ ( রদ র্াথ্যক্)  

 

 

৪।  ার আথ্যদথ্যির রিরথ্যদ্ধ আপীল ক্রা িই ়োথ্যছ তার িামসি  

আথ্যদথ্যির রিিরণ ( রদ র্াথ্যক্) 

 

 

: ……………………. 

৫। আপীথ্যলর সংরক্ষপ্ত রিিরণ 

 

: ……………………. 

৬। আথ্যদথ্যির রিরথ্যদ্ধ সংক্ষুব্ধ িওয়ার ক্ারণ (সংরক্ষপ্ত রিিরণ) 

 

: ……………………. 

৭। প্রারর্ েত প্ররতক্াথ্যরর যুরক্ত/রভরত্ত 

 

: ……………………. 

৮। আপীলক্ারী ক্র্তেক্ প্রতযয়ি 

 

 

৯। অন্য জক্াি তে  ািা আপীল ক্র্তেপথ্যক্ষর সম্মুথ্যখ উপস্থাপথ্যির েন্য 

আপীলক্ারী ইচ্ছা জপাষণ ক্থ্যরি 

: ……………………. 

 

 

 

 

 

 আপীলক্ারীর স্বাক্ষর  
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ফরম ‘ঘ’ 

তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি রফ এিং তথ্যের মূল্য রিি োরণ রফ 

 

তে সরিরাথ্যির জক্ষথ্যত্র রিথ্যনাক্ত জটরিথ্যলর ক্লাম (২) এ উরিরখত তথ্যের েন্য উিার রিপরীথ্যত ক্লাম (৩) এ 

উরিরখত িাথ্যর জক্ষত্রমত তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি রফ এিং তথ্যের মূল্য পররথ্যিািথ্য াগ্য িথ্যি,  র্া- 

 

ক্রীঃ িং তথ্যের রিিরণ তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি 

রফ/তথ্যের 

মূল্য 

১ ২ ৩ 

১ রলরখত জক্াি ডকুথ্যমথ্যন্টর ক্রপ সরিরাথ্যির েন্য (ম্যাপ, 

িক্িা, ছরি, ক্রম্পউটার রপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মাথ্যপর 

ক্াগথ্যের জক্ষথ্যত্র প্ররত পৃষ্ঠা ২ 

(দ্যই) টাক্া িাথ্যর এিং তদূর্ধ্ে 

মাথ্যপর ক্াগথ্যের জক্ষথ্যত্র 

প্রকৃত মূল্য 

২ রডস্ক, রসরড ইতযারদথ্যত তে সরিরাথ্যির জক্ষথ্যত্র ১) আথ্যিদিক্ারী ক্র্তেক্ রডস্ক, 

রসরড ইতযারদ সরিরাথ্যির 

জক্ষথ্যত্র রিিামূল্য (২)তে 

সরিরািক্ারী রডস্ক, রসরড 

ইতযারদ সরিরাথ্যির জক্ষথ্যত্র 

উিার প্রকৃত মূল্য 

৩ জক্াি আইি িা সরক্ারর রিিাি িা রিথ্যদ েিিা অনু ায়ী 

ক্াউথ্যক্ সরিরািকৃত তথ্যের জক্ষত্র মূথ্যল্যর 

রিিামূথ্যল্য 

৪ মূথ্যল্যর রিরিমথ্য ়ে রিক্রয়থ্য াগ্য প্রক্ািিার জক্ষথ্যত্র প্রক্ািিায় রিি োররত 

 


