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২.১ নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর পধরধিধত 

দিণশর ক্রমবর্ েমোি দবদ্যুৎ চোদিিো পূর  ও দবদ্যুৎ দিণেণমর দ ো-ণ োণেজ িমস্যো দিরিিকণে দিরোজগঞ্জ ১৫০ 

দমেঃওেঃ দিদকিং িোওয়োর প্লোন্ট প্রকে এবিং খু িো ১৫০ দমেঃওেঃ দিদকিং িোওয়োর প্লোন্ট প্রকেদ্বণয় অর্ েোয়ণির জন্য 

গ প্রজোতন্ত্রী বোিং োণিশ িরকোর ও এদিদবর মণে গত ২৮.০৬.২০০৭ তোদরণে একটি ঋ  চুদি (ঋ  িিং- ২৩৩২-

দবএএি) স্বোক্ষদরত িয়। এদিদবর ঋ  কোর্ েকর করোর  ণক্ষু গত ২৮.০৮.২০০৭ ইিং তোদরণে বোিং োণিশ িরকোর 

প্র ীত দবদ্যুৎ েোত িিংস্কোর িীদতমো ো এবিং দকোম্পোদি আইি ১৯৯৪ এর আওতোয় ির্ ে-ওণয়ে িোওয়োর দজিোণরশি 

দকোম্পোদি দ েঃ (বোিং োণিশ দবদ্যুৎ উন্নয়ি দবোণি ের একটি প্রদতষ্ঠোি) গঠিত িয়। 

 

দবদ্যুৎ দিণশর অর্ েনিদতক উন্নদতর মূ  চোদ কোশদি। দজদিদি-এর দেকিই প্রবৃদি এবিং দিণশর ক্রমবর্ েমোি 

অর্ েিীদতণত টিণক র্োকোর জন্য দেকিই, দি েরণর্োগ্য এবিং িোশ্রয়ী দবদ্যুৎ িরবরোণির প্রণয়োজি। আদর্ েক িীমোবিতো 

ও গ্যোি িরবরোণির অপ্রতু তো র্োকো িণেও বোিং োণিশ িরকোর দিণশর ক্রমবর্ েমোি দবদ্যুৎ চোদিিো পূরণ  দবদ ন্ন 

িদরকেিো গ্রি  কণরণে। িরকোর দমশ্র জ্বো োদি (গ্যোি, কয় ো, তর  জ্বো োদি, িোরমো দবক শদি, িবোয়িণর্োগ্য 

জ্বো োদি), প্রদতণবশী দিশ দর্ণক দবদ্যুৎ আমিোদি এবিং দ োি ম্যোণিজণমন্ট-এর মোেণম দবদ্যুৎ উৎিোিি তর্ো 

িরবরোি বৃদির  ণক্ষু স্বে, মে ও িীর্ েণময়োদি কম েসূদচ গ্রি  কণরণে। িরকোণরর মোেোর প্লুোি ২০৩০ িোণ র 

মণে ৪০,০০০ দমগোওয়োে এবিং ২০৪১ িোণ র মণে ৬০,০০০ দমগোওয়োে দবদ্যুৎ উৎিোিণির িদরকেিো রণয়ণে। 

িরকোণরর এই অ ীষ্ট  ক্ষু অজেণি অিংশীজি দিণিণব ির্ ে-ওণয়ে িোওয়োর দজিোণরশি দকোম্পোদি দ দমণেি 

(এিিদিউদিদজদিএ ) দির ি োণব দিয়ত কোজ কণর র্োণে। 

 

দকোম্পোদির আওতোয় বতেমোণি িয়টি দবদ্যুৎ দকন্দ্র চ মোি রণয়ণে। দবদ্যুৎ দকন্দ্রগুদ  দিণশর দবদ্যুৎ চোদিিো পূর িি 

আর্ ে-িোমোদজক উন্নয়ণি ব্যোিক ভূদমকো িো ি করণে। দকোম্পোদি িোশ্রয়ী মূণে িব র্রণ র জ্বো োদি ব্যবিোণরর 

মোেণম দর্ দকোি আকোণরর দবদ্যুৎ দকন্দ্র বোস্তবোয়ণির িক্ষমতো অজেি কণরণে। দবদ্যুৎ েোণত অিোমোন্য অজেণির 

জন্য দকোম্পোদি দবদ ন্ন জোতীয়, আন্তজেোদতক পুরস্কোর ও স্বীকৃদত দিণয়ণে। এেোড়ো, ির্ ে-ওণয়ে িোওয়োর দজিোণরশি 

দকোম্পোদি দ দমণেি আইএিও ৯০০১:২০১৫, আইএিও ১৪০০১:২০১৫, আইএিও ৪৫০০১:২০১৮ িিি অজেি 

কণরণে। ‘দবদ্যুৎ ও জ্বো োদি িপ্তোি ২০১৮’-এর উণদ্বোর্িী অনুষ্ঠোণি দ্রুত দবদ্যুৎ উৎিোিি বৃদির স্বীকৃদত স্বরূি মোিিীয় 
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প্রর্োিমন্ত্রী দশে িোদিিোর িোত দর্ণক পুরস্কোর গ্রি  কণরি দকোম্পোদির প্রর্োি দিব েোিী কম েকতেো প্রণক েঃ এ. এম. 

দেোরণশদ্য  আ ম। 

 

দকোম্পোদির বতেমোি দবদ্যুৎ উৎিোিি ক্ষমতো ৩০৬৩.১৩ দমেঃওেঃ। আশো করো র্োয়, ২০৩০ িোণ র মণে দকোম্পোদির 

দবদ্যুৎ উৎিোিি ক্ষমতো ৯,৫০০ দমেঃওেঃ এর উণবে িণব। এেোড়ো, দকোম্পোদিটি দ্রুততম িমণয় শদিশো ী ব্রোন্ড 

ইণমজিি দিণশর দিতৃত্বশী  দবদ্যুৎ উৎিোিিকোরী িিংস্থোয় িদরগদ ত িণব। 

 

২.২ ধননি েধশকার উনেশ্য 

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আণ োণক অবোর্ ও স্বে তথ্যপ্রবোি দিদিতকরণ র  ণক্ষু স্বপ্রণ োদিত তণথ্যর 

কুোেো গ ও কুোেোগদর দির্ েোর  করোই িণে এ দিণি েদশকো প্র য়ণির মূ  উণেশ্য। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ 

প্রণেননর মাধ্যনম আইননর ধবিান সানপনক্ষ কর্তেপনক্ষর ধনকে িনত প্রনতুক নাগধরনকর তথ্য লানভর অধিকার জ মন 

ধনধিত করা িন ়েনছ, জতমধন সংধিষ্ট কর্তেপক্ষনক জ নকান নাগধরনকর  াধিত তথ্য সরবরাি করার বাধ্যবািকতা 

আনরাপ করা িন ়েনছ। ফনল, েনগনণর শাসনতাধিক ও আইনগতভানব তথ্য লানভর অধিকার ধনধিত করার লনক্ষু 

নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর েনসম্পকৃ্ত তথ্য অবমুক্তকরণ ও প্রিানরর লনক্ষু একটি 

ধবধিগত কাঠানমা প্রণেন এ ধননি েধশকার অন্যতম উনেশ্য। 

  

২.৩  তথ্য অবমুক্তকরণ নীধত 

নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন  জকাম্পাধন ধলধমনেড ধবদ্যুৎ উৎপািননর মাধ্যনম জিশনক স্বেম্ভর ও সমৃদ্ধ করার 

লনক্ষু ধবধভন্ন প্রকার নীধত ও কম ে-জকৌশল অবলম্বন কনর র্ানক। নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন 

ধলধমনেড অবাি তথ্য প্রবাি ধনধিতকনল্প এতিসংক্রান্ত সকল কম েকান্ড ধবদ্যুৎ সংধিষ্ট অংশীেন 

(Stakeholder) এবং নাগধরকনির েন্য উনু্মক্ত রাখার নীধতনত ধবশ্বাস কনর। স্বচ্ছতা, েবাবধিধিতা ও সুশাসন 

ধনধিতকরনণর উনেনশ্য অত্র জকাম্পাধন জিনশর নাগধরকনির তথ্য প্রাধপ্তর অধিকারনক অগ্রাধিকার প্রিাননর নীধতনতও 

ধবশ্বাসী।  
 

২.৪ সংজ্ঞা  

ক) তথ্য: ‘তথ্য’ অনর্ ে নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর গঠন, কাঠানমা ও িাপ্তধরক কম েকান্ড 

সংক্রান্ত জ  জকান স্মারক, বই, নকশা, মানধিত্র, চুধক্ত, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আনিশ, ধবজ্ঞধপ্ত, িধলল, নমুনা, পত্র, 

প্রধতনবিন, ধিসাব ধববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আনলাকধিত্র, অধডও, ধভধডও, অংধকতধিত্র, ধফল্ম, ইনলকট্রধনক প্রধক্রোে 

প্রস্ততকৃত জ  জকান ইনস্ট্রুনমন্ট,  াধিকভানব পাঠন াগ্য িধললাধি এবং জভৌধতক গঠন ও ববধশষ্টু ধনধব েনশনষ অন্য জ  

জকান তথ্যবি বস্তু বা তানির প্রধতধলধপও এর অন্তর্ভ েক্ত িনব। তনব শতে র্ানক জ , িাপ্তধরক জনাে বা জনানের প্রধতধলধপ 

এর অন্তর্ভ েক্ত িনব না; 
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(খ) তথ্য অধিকার: ‘তথ্য অধিকার’ অনর্ ে নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর ধনকে িনত তথ্য 

প্রাধপ্তর অধিকার জবাঝানব; 

(গ) িাধেত্বপ্রাপ্ত কম েকতো: তথ্য অধিকার আইননর ১০ িারা অনু ােী তথ্য সরবরানির েন্য নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর 

জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর ধননোধেত কম েকতো; 

(ঘ) তথ্য প্রিান ইউধনে: নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর িাধেত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অিীনন গঠিত 

তথ্য প্রিান ইউধনে; 

(ঙ) কর্তেপক্ষ: কর্তেপক্ষ বলনত নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর কর্তেপক্ষনক জবাঝানব; 

(ি) আপীল কর্তেপক্ষ: আপীল কর্তেপক্ষ বলনত জকাম্পাধন সধিব, নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন 

ধলধমনেড-জক জবাঝানব; 

(ছ) তথ্য কধমশন: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সানলর ২০ নং আইন) এর অিীনন প্রধতধষ্ঠত তথ্য কধমশন। 

 

র্ততীে অধ্যাে: তনথ্যর জেণীধবন্যাস 

 

৩.১ তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার েন্য তনথ্যর জেণীীঃ তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রধবিানমালা, 

২০১০ জমাতানবক তথ্য সংরক্ষনণর উনেনশ্য ধনননাক্ত ৪ (িার) টি জেণীনত ধবভক্ত করা িনেনছ,  র্া- 

(ক) ‘ক’ জেণীর তথ্য: স্থােী জরকড ে এবং স্থােী প্রকৃধতর মূল্যবান নধর্সমূি ‘ক’ জেণীর তনথ্যর অন্তর্ভ েক্ত। ধনননাক্ত তথ্য 

‘ক’ জেণীর্ভক্তীঃ 

1. নীধত, আইন, ধবধি এবং প্রধবিান সংক্রান্ত গুরু্ত্বপূণ ে ধবষনের ওপর আনলািনা ও আনিশ সম্বধলত তথ্য; 

2. বরাতসূনত্র (Reference) ধননি েনশর ব্যাপানর সুিীঘ েকানলর েন্য প্রনোেন িনত পানর, এরূপ গুরু্ত্বপূণ ে 

আনিনশর পূব েদৃষ্টান্ত (Precedent) ধবষেক তথ্যাধি; 

3. স্থােীভানব সংরক্ষণ করা প্রনোেন এরূপ গুরত্বপূণ ে ব্যধক্তবগ ে সম্পধকেত তথ্যাধি; এবং 

4. রাষ্ট্রীে িধললপত্র, জ মন- সধিপত্র এবং ধবনিনশর সানর্ চুধক্তপত্র। 

(খ) ‘খ’ জেণীর তথ্য: এরূপ তথ্য িনব অি েস্থােী জরকড ে এবং এসব তথ্য ১০ (িশ) বছর বা তদ্যর্ধ্ে সমনের েনন্য সংরক্ষণ 

করনত িনব। কর্তেপনক্ষর আওতািীন কম েিারীনির সাধভেস জরকড ে, উন্নেন প্রকল্প, বানেে, সরকার কর্তেক ধবধভন্ন সমনে 

গঠিত কধমশন/কধমটির গুরত্বপূণ ে প্রধতনবিন এবং সরকানরর গুরত্বপূণ ে ধনব োিী আনিশ সংক্রান্ত তথ্যাধি এ জেণীর 

অন্তর্ভ েক্ত। এ সকল তথ্য কর্তেপক্ষ সূধিপত্রসি ০৩ (ধতন) বছনরর েন্য সংরক্ষণ করনব এবং এরপর এ সকল তথ্য 

সংরক্ষণাগানর (Record Room) পাঠানত িনব। 
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(গ) ‘গ’ জেণীর তথ্য: এ সকল তথ্য িনব সািারণ িরননর জরকড ে এবং এ সকল তথ্য ৩ (ধতন) িনত ৫ (পাঁি) বছনরর 

েন্য সংরক্ষণ করনত িনব। জ মন- সুধনধি েষ্ট সমনের েন্য িপ্তনর রধক্ষত িওোর পর ধবনষ্টন াগ্য ক্রে-ধবক্রে, অস্থােী 

পি সৃেন, কম েকতোনির বিধল ও প্রধশক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাধি এবং এ প্রকৃধতর অন্যান্য িধলল। 

(ঘ) ‘ঘ’ জেণীর তথ্য: ১ (এক) বছর পনর জ  সকল তনথ্যর প্রনোেনীেতা র্াকনব না জসসব ‘ঘ’ জেণীর তথ্য। এসব তথ্য 

িনচ্ছ রটিন তথ্য এবং এগুনলা ১ (এক) বছনরর েন্য সংরধক্ষত িনব। এসব তনথ্যর সূধি করা িনব না। 

৩.২ প্রকাশন াগ্য তনথ্যর জেণীীঃ তথ্য অধিকার আইন অনু ােী প্রনতুক নাগধরনকর তথ্য পাওোর অধিকার আনছ ও 

েনগনণর িাধিিা অনু ােী এসব তথ্য সরবরাি করনত নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেড বাধ্য 

র্াকনব। এ জপ্রধক্ষনত, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য কধমশননর ‘স্ব-প্রনণাধিত তথ্য প্রকাশ ধননি েধশকা’ 

জমাতানবক নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর প্রকাশন াগ্যতা ধবনবিনাে তথ্যনক ধতনটি জেণীনত 

ধবভক্ত করা িন ়েনছ,  র্াীঃ 

    

1. স্ব-প্রনণাধিত তথ্য [তথ্য কধমশননর স্ব-প্রনণাধিত তথ্য প্রকাশ ধননি েধশকা জমাতানবক]; 

2. িাধিবামাত্র প্রিানন বাধ্য তথ্য [তথ্য অধিকার আইননর িারা ৯ (৪) জমাতানবক]; 

3. কধতপে তথ্য প্রকাশ বা প্রিান বাধ্যতামূলক নে [তথ্য অধিকার আইন, িারা (৭) জমাতানবক]। 

 

৩.২.১ স্ব-প্রনণাধিত তথ্য  

তথ্য অধিকার আইন অনু ােী এ জেণীর আওতার্ভক্ত তথ্য স্ব-প্রনণাধিতভানব নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন 

ধলধমনেনডর ওনেবসাইনে (www.nwpgcl.gov.bd) প্রকাধশত র্াকনব। এ োতীে তথ্যনক প্রধতষ্ঠাননর 

সুধবিানর্ ে দ্যনো ভানগ ভাগ করা িনেনছ,  র্া- 

 

ক. কাধরগধর তথ্য: নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলীঃ এর ধবদ্যুৎ জকন্দ্র ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য কাধরগধর 

তনথ্যর আওতার্ভক্ত। উিািরণস্বরূপ- ধবদ্যুৎ জকনন্দ্রর পধরিালনা, ধবদ্যুৎ জকনন্দ্র ব্যবহৃত প্রযুধক্ত, ঠিকািার প্রধতষ্ঠাননর 

নাম, ধবধননোগকারী সংস্থা, প্রকল্প ব্যে, ফুনেল, বাধণধেুকভানব উৎপািন আরনম্ভর তাধরখ, জমাে উৎপািন ক্ষমতা 

ইতুাধি। 

খ.  অকাধরগধর তথ্য: নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলীঃ এর ধবদ্যুৎ জকন্দ্র ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বানি 

অন্যান্য সকল তথ্য অ-কাধরগধর তনথ্যর আওতার্ভক্ত। উিািরণস্বরূপ- কম েকতেো/কম েচোরীণির এিওদি, বোদষ েক কম েিম্পোিি 

চুদি, শুিোচোর দক শ , উবেতি কম েকতেোবৃণের দর্োগোণর্োণগর ঠিকোিো, দিণয়োগ িিংক্রোন্ত দবজ্ঞদপ্ত, বোদষ েক ক্রয় িদরকেিো, দিটিণজি 

চোে েোর, স্বোস্থু ও দিরোিত্তো, বোদষ েক প্রদতণবিি, দিউজ ও ইণ ন্ট, দেন্ডোর দিোটিশ, িণচতিতোমূ ক প্রচোর ো, িরকোণরর 

দবদ্যুৎেোণতর িফ তোর প্রচোর ো ইতুাধি। 
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অত্র জকাম্পাধনর স্বপ্রনণাধিত তনথ্যর (কাধরগধর/অকাধরগধর) তাধলকা ধননরূপীঃ 

 

স্বপ্রণ োদিত োণব প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যর তোদ কো 

ক্রম তণথ্যর দববর  তথ্য প্রকোণশর মোেম তথ্য িো িোগোণির 

িময় 

তথ্য িো িোগোণির িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম েকতো / িপ্তর 

কাধরগধর তথ্য 

1.  দবদ্যুৎ দকণন্দ্রর তথ্য ওণয়বিোইে প্রনোেন অনুসানর   তেোবর্োয়ক প্রণক শ ী 

(দিএন্ডদি) 

2.  প্রকেিমূণির তথ্য ওণয়বিোইে মোদিক তেোবর্োয়ক প্রণক শ ী 

(দিএন্ডদি) 

অকাধরগধর তথ্য 

3.  বধিীঃবাংলানিশ ছুটি ওনেবসাইে তাৎক্ষধণক উপমিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি), ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) 

4.  কম েকতেো/কম েচোরীণির 

এিওদি 

ওণয়বিোইে তাৎক্ষধণক মানবসম্পি / আইধসটি 

5.  বি ীর আণিশ মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

তাৎক্ষধণক উপ-মিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি)/ ব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি) 

6.  িমন্বয় ি োর দিোটিশ মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

মোদিক ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) 

7.  বোদষ েক কম েিম্পোিি চুদি মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

বোৎিদরক উপ-মিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি) / ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) 

8.  শুিোচোর দক শ  মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

বোৎিদরক উপ-মিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি) / ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) 

9.  উবেতি কম েকতেোবৃণের 

দর্োগোণর্োণগর ঠিকোিো 

ওণয়বিোইে প্রনোেন অনুসানর উপ-মিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি)/ ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন)/ ব্যবস্থাপক 

(আইদিটি) 

10.  দিণয়োগিিংক্রোন্ত দবজ্ঞদপ্ত মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

প্রনোেন অনুসানর  উপ-মিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি)/ ব্যবস্থাপক  

(মানবসম্পি) 

11.  আইএমএি কোর্ েক্রম মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

প্রনোেন অনুসানর  ব্যবস্থাপক (ইএইিএস) 

12.  বোদষ েক ক্রয় িদরকেিো মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

বোৎিদরক তেোবর্োয়ক প্রণক শ ী (ক্রয়) 

13.  উদ্ভোবিী কোর্ েক্রম মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

বোৎিদরক তেোবর্োয়ক প্রণক শ ী 

(দিএন্ডদি)/ ব্যবস্থাপক 

(আইদিটি) 
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স্বপ্রণ োদিত োণব প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যর তোদ কো 

ক্রম তণথ্যর দববর  তথ্য প্রকোণশর মোেম তথ্য িো িোগোণির 

িময় 

তথ্য িো িোগোণির িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম েকতো / িপ্তর 

14.  দিটিণজি চোে েোর মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

ত্রৈমোদিক/ 

প্রনোেন অনুসানর 

উপ-মিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি) / ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) 

15.  স্বোস্থু ও দিরোিত্তো ওণয়বিোইে দেদিিং প্লুোি 

অনুর্োয়ী/ 

প্রনোেন অনুসানর 

উপ-মিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি)/ ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন)/ জমধডনকল 

অধফসার 

16.  বোদষ েক প্রদতণবিি মুদিত কধপ ও 

ওণয়বিোইে 

বোৎিদরক দকোম্পোদি িদচব, িিকোরী 

ব্যবস্থোিক (জিিিংণর্োগ) 

17.  ইআইএ ও অন্যোন্য 

িদরণবশগত প্রদতণবিি 

ওণয়বিোইে  বোৎিদরক ব্যবস্থোিক (ইএইিএস) 

18.  দিউজ ও ইণ ন্ট ওণয়বিোইে/দফিবুক 

দিইজ 

প্রনোেন অনুসানর  িিকোরী ব্যবস্থোিক 

(জিিিংণর্োগ) 

19.  দেন্ডোর দিোটিশ মুদিত অনুদ দি ও  

ওণয়বিোইে 

প্রনোেন অনুসানর  তেোবর্োয়ক প্রণক শ ী (ক্রয়) 

20.  িণচতিতোমূ ক প্রচোর ো ওণয়বিোইে/দফিবুক 

দিইজ 

দেদিিং প্লুোি 

অনুর্োয়ী/ 

প্রনোেন অনুসানর 

উপ-মিাব্যবস্থাপক 

(মানবসম্পি) / ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) / ব্যবস্থাপক 

(আইদিটি)/উি-ব্যবস্থোিক 

(প্রদশক্ষ ) িিকোরী 

ব্যবস্থোিক (জিিিংণর্োগ) 

21.  িরকোণরর দবদ্যুৎ েোণতর 

িফ তোর প্রচোর ো 

ওণয়বিোইে/ দফিবুক 

দিইজ 

প্রনোেন অনুসানর িিকোরী ব্যবস্থোিক 

(জিিিংণর্োগ) 

 

জনােীঃ উপনর উধিধখত তথ্য িো িোগোণির জন্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত িপ্তর র্র্োিমণয় আইদিটি দব োণগ তথ্য প্রিোি করনব এবিং আইদিটি 

দব োগ প্রোপ্ত তথ্য ওণয়বিোইণে িো িোগোণির প্রণয়োজিীয় ব্যবস্থো গ্রি  করণব। 
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৩.২.২ িাধিবামাত্র প্রিানন বাধ্য তথ্য  

এ জেণীর আওতার্ভক্ত তথ্য নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর অনুনমািন ব্যধতনরনকই িাধেত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো িাধিিাকারীনক প্রিান করনত পারনব। এরূপ তথ্য ধননরূপীঃ 

 

ক) ববনিধশক প্রধশক্ষণ/ধবনিশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য; 

খ) জকাম্পাধন/নবানড ের পধরিালক সংক্রান্ত তথ্য; 

গ) জকাম্পাধনর উনিখন াগ্য ক্রে সংক্রান্ত সািারণ তথ্য; 

ঘ) জকাম্পাধনর বাধষ েক অধডে আপধত্ত ও ধনষ্পধত্ত সংক্রান্ত তথ্য; 

ঙ) জকাম্পাধনর কম েকতোনির প্রশাসধনক ও আধর্ েক ক্ষমতা অপ েন।  

৩.২.৩ কধতপে তথ্য প্রকাশ বা প্রিান বাধ্যতামূলক নে 

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ িারাে বধণ েত নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর েন্য প্রন ােু 

কধতপে তথ্য  া জকান নাগধরকনক প্রিান করনত নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেড বাধ্য র্াকনব 

না। উক্ত তথ্যসমূি ধননরূপীঃ 

ক) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৭ িারাে উনিধখত তথ্য ; 

খ) জকাম্পাধনর জগাপনীে ধসদ্ধান্ত/ধননি েশনা; 

গ) জকাম্পাধনর কম েকতো-কম েিারীগনণর ব্যধক্তগত তথ্য; 

ঘ) জকাম্পাধনর ধবদ্যুৎ জকনন্দ্রর জগাপনীে ধবষে সংক্রান্ত তথ্য; 

ঙ) রাষ্ট্রীে ধনরাপত্তা ও জগানেন্দা কানে ধননোধেত সংস্থা বা প্রধতষ্ঠান কর্তেক প্রিত্ত প্রধতনবিন; 

ি) সরকাধরভানব জগাপনীে ধিনসনব জঘাধষত/স্বীকৃত তথ্য। 

 

৪. তনথ্যর ভাষা  

(ক) ৩ নং জসকশনন প্রনিে জ সব তনথ্যর কর্া উনিখ আনছ, জসগুনলা নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন 

ধলধমনেনডর আওতািীন িপ্তরসমূনি ব্যবহৃত বাংলা ভাষাে এবং জক্ষত্র ধবনশনষ ইংনরধে ভাষাে পাওো  ানব।  

(খ) নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেড  াধিত তথ্যটি জ ভানব প্রকাশ কনরনছ, ছাধপনেনছ এবং 

সংরক্ষণ কনরনছ, জসভানবই উিা প্রিান করা িনব।  

(গ) নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেড জকান তথ্য ভাষান্তর/অন্য ভাষাে অনুবাি বা রূপান্তর কনর 

জিোর িাধেত্ব জননব না। 

৫. িাধেত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাধেত্ব এবং কম েপধরধি  

 

ক)  াধিত তনথ্যর েন্য প্রাপ্ত আনবিনপত্র বাছাই; 

খ) তথ্য িাধিিাকারীর সানর্ জ াগান াগ এবং ধবধি জমাতানবক তথ্য সরবরাি; 



10 

 

গ) তথ্য সংরক্ষনণর ধবষনে কর্তেপক্ষনক সিােতা ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পনকে প্রধতনবিন প্রণেন করা; 

ঘ) ইন্দ্রীে প্রধতবিী ব্যধক্ত তথ্য িাধিিাকারী িনল উক্ত প্রধতবিী ব্যধক্তনক তথ্য লানভ সাধব েক সিােতা করা; 

ঙ) প্রনোেনন তথ্য কধমশননর জকান পারিশী কম েকতোর সিন াধগতা/পরামশ ে গ্রিণ করা। 

৬. আনবিন প্রধক্রো  

জকান ব্যধক্ত তথ্য অধিকার আইননর অিীন তথ্য প্রাধপ্তর েন্য িাধেত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ধনকে তথ্য জিনে ধনি োধরত 

ফরনমনে মুধিত ফরনম (ফরম ‘ক’) বা সািা কাগনে বা ই-নমইনল আনবিন করনত পারনবন। আনবিননর ফরম নর্ ে-

ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলধমনেনডর অধফধসোল ওনেবসাইনে পাওো  ানব। আনবিনন ধননধলধখত 

ধবষেসমূনির উনিখ র্াকনত িনবীঃ 

(অ) আনবিনকারীর নাম, ঠিকানা, প্রন ােু জক্ষনত্র জফান ও ফুাক্স নম্বর এবং ই-নমইল ঠিকানা; 

(আ) জ  তনথ্যর েন্য অনুনরাি করা িনেনছ তার ধনর্ভ েল এবং স্পষ্ট বণ েনা; 

(ই) আনবিনকৃত তনথ্যর অবস্থান ধনণ েনের সুধবিানর্ ে অন্যান্য প্রনোেনীে প্রাসধিক তথ্যাবলী; 

(ঈ) জকান পদ্ধধতনত তথ্য জপনত আগ্রিী তার বণ েনা অর্ োৎ পধরিশ েন, অনুধলধপ জনো, জনাে জনো বা অন্য জকান  

অনুনমাধিত পদ্ধধত; 

(উ) আনবিনকারী প্রধতবিী িনল সিােতাকারীর তথ্য।  

৭. তথ্য প্রিাননর সমেসীমা  

িাধেত্বপ্রাপ্ত কম েকতো আনবিনকৃত তনথ্যর সানর্ একাধিক তথ্য প্রিান ইউধনে বা কর্তেপনক্ষর সংধিষ্টতা না র্াকনল 

আনবিন প্রাধপ্তর তাধরখ িনত অনধিক ২০ (ধবশ) কা ে ধিবনসর মনধ্য আনবিনকৃত তথ্য সরবরাি করনবন। অন্যান্য 

জক্ষনত্র তথ্য প্রিাননর সমেসীমা ধননরূপীঃ 

ক) জকান ব্যধক্তর েীবন, মৃত্যু, জগ্রফতার, কারাগার িনত মুধক্ত সংক্রান্ত েররী ধবষে িনল ২৪ ঘন্টার মনধ্য সািারণ 

তথ্য প্রিান করনত িনব [তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর িারা- ৯(৪)]; 
 

খ) অনুনরািকৃত তনথ্যর সানর্ একাধিক ইউধনে/কর্তেপক্ষ সংধিষ্ট িনল অনধিক ৩০ কা েধিবনসর মনধ্য [তথ্য 

অধিকার আইন, ২০০৯ এর িারা-৯ (২)]; 
 

গ) অনুনরািকৃত তথ্য প্রিানন অপারগ িনল অনধিক ১০ কা েধিবনসর মনধ্য অবধিত করা [তথ্য অধিকার আইন, 

২০০৯ এর িারা -৯(৩)]; 
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৮. তনথ্যর মূল্যতাধলকা  

ছাপাননা তনথ্যর েন্য জ খানন মূল্য ধনি োধরত রন ়েনছ, জসই প্রধতনবিন বা কধপর েন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য জক্ষনত্র 

যুধক্তসংগত মূল্য পধরনশাি করনত িনব। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সংক্রান্ত) ধবধিমালা, ২০০৯ এর তফধসল 

‘ঘ’ ফরম অনু ােী ধনি োধরত িনব। 

৯. তথ্য প্রিানন অপারগতা 

িাধেত্বপ্রাপ্ত কম েকতো জকান কারনণ তথ্য প্রিানন অপারগ িনল অপারগতার কারণ উনিখ কনর আনবিন পাওোর ১০ 

(িশ) কা ে ধিবনসর মনধ্য ধতধন তা আনবিনকারীনক অবধিত করনবন।  

১০. আপীল প্রধক্রো ও সমেসীমা 

জকান ব্যধক্ত তথ্য অধিকার আইননর িারা-৯ (১) (২) বা (৪) এ ধনধি েষ্ট সমেসীমার মনধ্য তথ্য লানভ ব্যর্ ে িনল ধকংবা 

িাধেত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর জকান ধসদ্ধানন্ত সংক্ষুব্ধ িনল ধতধন উক্ত সমেসীমা অধতক্রম িওোর পর বা ধসদ্ধান্ত পাওোর 

পরবতী ৩০ (ধত্রশ) ধিননর মনধ্য আপীল কর্তেপনক্ষর ধনকে আপীল করনত পারনবন। আপীল আনবিনন আপীনলর কারণ 

উনিখপূব েক তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সংক্রান্ত) ধবধিমালা’র ফরম ‘গ’ অনু ােী করা  ানব। আপীল কর্তেপক্ষ আপীল 

আনবিন প্রাধপ্তর পরবতী ১৫ (পননর) ধিননর মনধ্য ৬ ধবধি মনত শুনানী জশনষ আপীল ধনষ্পধত্ত করনবন। 

                                                                                                           

                ধননি েশক্রনম, 

 

 

                                                                                        ধবমল িন্দ্র রাে এফধসএস 

জকাম্পাধন সধিব 

  নর্ ে-ওনেস্ট পাওোর জেনানরশন জকাম্পাধন ধলীঃ 
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পধরধশষ্ট-১: 

তথ্য অবমুক্তকরনণর ছক 

আনবিন সংক্রান্ত তথ্য: 

ক্রধমক 

নং 

মানসর 

নাম 

আনবিনকারীর নাম ও ঠিকানা আনবিননর ধবষে  ধসদ্ধান্ত  

তথ্য প্রিানকৃত 

 

স্থধগত খাধরে 

       

       

       

       

       

       

 

পধরধশষ্ট-২: 

ফরনমর তাধলকা 

(অ) ফরম ‘ক’-তথ্য প্রাধপ্তর আনবিন পত্র;  

(আ) ফরম ‘খ’ -তথ্য সরবরানির অপারগতার জনাটিশ; 

(ই) ফরম ‘গ’-আপীল আনবিন; 

(ঈ) ফরম ‘ঘ’- তথ্য প্রাধপ্তর অনুনরাি ধফ ও তনথ্যর মূল্য ধনি োরণ ধফ। 
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ফরম ‘ক’ 

 তথ্য প্রাধপ্তর আনবিনপত্র 

১। আনবিনকারীর নাম  :  ……………………… 

 ধপতার নাম  :  ……………………… 

 মাতার নাম :  ……………………… 

 বতেমান ঠিকানা :  ……………………… 

 স্থােী ঠিকানা :  ……………………… 

 ফুাক্স, ই-নমইল, জেধলনফান ও জমাবাইল জফান নম্বর ( ধি র্ানক) :  ……………………… 

 জপশা :  ……………………… 

২। কী িরননর তথ্য (প্রনোেনন অধতধরক্ত কাগে ব্যবিার করন ) :  ……………………… 

৩। জকান পদ্ধধতনত তথ্য জপনত আগ্রিী :  ……………………… 

 (ছাপাননা/ফনোকধপ/ধলধখত/ই-নমইল/ফুাক্স/ধসধড অর্বা অন্য জকান 

পদ্ধধত) 

:  ……………………… 

৪। তথ্য গ্রিণকারীর নাম ও ঠিকানা :  ……………………… 

৫। প্রন ােু জক্ষনত্র সিােতাকারীর নাম ও ঠিকানা :  ……………………… 

৬। তথ্য প্রিানকারী কর্তেপনক্ষর নাম ও ঠিকানা :  ……………………… 

৭। আনবিননর তাধরখ :  ……………………… 

 

 

 আনবিনকারীর স্বাক্ষর  
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 ফরম ‘খ’ 

তথ্য সরবরানি অপারগতার জনাটিশ 

 

 তাধরখ : 

আনবিনপনত্রর সূত্র নম্বর :  

প্রধত  

আনবিনকারীর নাম :  

ঠিকানা :   

   

ধবষে : তথ্য সরবরানির অপারগতা সম্পনকে অবধিতকরণ ।  

   

ধপ্রে মনিািে,  

   

আপনার …………………তাধরনখর আনবিননর ধভধত্তনত প্রাধর্ েত তথ্য ধনননাক্ত কারনণ সরবরাি করা 

সম্ভব িল না,  র্া- 

 

১। ………………………………………… 

 

 ……………………………………… 

 

২। ………………………………………… 

 

 ………………………………………… 

 

৩। ………………………………………… 

 

 ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 (………………….) 

িাধেত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নাম 

পিবী 

িাপ্তধরক সীল 
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ফরম ‘গ’ 

আপীল আনবিন 

 

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (জ াগান ানগর সিে মাধ্যমসি) 

 

: ……………………. 

২। আপীনলর তাধরখ 

 

: ……………………. 

৩। জ  আনিনশর ধবরনদ্ধ আপীল করা িনেনছ তার কধপ ( ধি র্ানক)  

 

 

৪।  ার আনিনশর ধবরনদ্ধ আপীল করা িই ়োনছ তার নামসি  

আনিনশর ধববরণ ( ধি র্ানক) 

 

 

: ……………………. 

৫। আপীনলর সংধক্ষপ্ত ধববরণ 

 

: ……………………. 

৬। আনিনশর ধবরনদ্ধ সংক্ষুব্ধ িওোর কারণ (সংধক্ষপ্ত ধববরণ) 

 

: ……………………. 

৭। প্রাধর্ েত প্রধতকানরর যুধক্ত/ধভধত্ত 

 

: ……………………. 

৮। আপীলকারী কর্তেক প্রতুেন 

 

 

৯। অন্য জকান তথ্য  ািা আপীল কর্তেপনক্ষর সম্মুনখ উপস্থাপননর েন্য 

আপীলকারী ইচ্ছা জপাষণ কনরন 

: ……………………. 

 

 

 

 

 

 আপীলকারীর স্বাক্ষর  
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ফরম ‘ঘ’ 

তথ্য প্রাধপ্তর অনুনরাি ধফ এবং তনথ্যর মূল্য ধনি োরণ ধফ 

 

তথ্য সরবরানির জক্ষনত্র ধনননাক্ত জেধবনলর কলাম (২) এ উধিধখত তনথ্যর েন্য উিার ধবপরীনত কলাম (৩) এ 

উধিধখত িানর জক্ষত্রমত তথ্য প্রাধপ্তর অনুনরাি ধফ এবং তনথ্যর মূল্য পধরনশািন াগ্য িনব,  র্া- 

 

ক্রীঃ নং তনথ্যর ধববরণ তথ্য প্রাধপ্তর অনুনরাি 

ধফ/তনথ্যর 

মূল্য 

১ ২ ৩ 

১ ধলধখত জকান ডকুনমনন্টর কধপ সরবরানির েন্য (ম্যাপ, 

নকশা, ছধব, কধম্পউোর ধপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মানপর 

কাগনের জক্ষনত্র প্রধত পৃষ্ঠা ২ 

(দ্যই) োকা িানর এবং তদূর্ধ্ে 

মানপর কাগনের জক্ষনত্র 

প্রকৃত মূল্য 

২ ধডস্ক, ধসধড ইতুাধিনত তথ্য সরবরানির জক্ষনত্র ১) আনবিনকারী কর্তেক ধডস্ক, 

ধসধড ইতুাধি সরবরানির 

জক্ষনত্র ধবনামূল্য (২)তথ্য 

সরবরািকারী ধডস্ক, ধসধড 

ইতুাধি সরবরানির জক্ষনত্র 

উিার প্রকৃত মূল্য 

৩ জকান আইন বা সরকাধর ধবিান বা ধননি েশনা অনু ােী 

কাউনক সরবরািকৃত তনথ্যর জক্ষত্র মূনল্যর 

ধবনামূনল্য 

৪ মূনল্যর ধবধনমন ়ে ধবক্রেন াগ্য প্রকাশনার জক্ষনত্র প্রকাশনাে ধনি োধরত 

 


