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 যদর্ি িনী-গরীি চনচি ের্ির্ষ সকর্লর জন্য িানসম্মত চিক্ষার সুর্ াগ সৃচষ্ট, চিক্ষার্থীর্দর ঝর্র পড়া হ্রাস, 

একচিংি িতাব্দীর উপর্ াগী কাচরগচর ও উচ্চ চিক্ষার চিক্ষার প্রসার, িাদ্রসা চিক্ষার আধুচনকায়ন তর্থা 

চিক্ষার গুনগত িার্নান্নয়র্নর লর্ক্ষয চিক্ষা িন্ত্রণালয় কাজ করর্ে। স্বচ্ছ তথ্য প্রিাহ সুচনচিত করার 

িাধ্যর্ি চিক্ষার সাচি েক ব্যিস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জিািচদচহতা চনচিত করর্ত এিং গচতিীলতা আনার 

লর্ক্ষয চিক্ষা িন্ত্রণালয় এ তথ্য অিমুক্তকরণ চনর্দ েচিকা, ২০১৫ প্রণয়ন করর্ে।  

 

চিন্তা, চির্িক ও িাক স্বািীনতা িাংলার্দর্ির জনগর্ণর সাংচিিাচনক যিৌচলক অচিকার। এ 

অচিকারর্ক িক্ত চির্তর উপর প্রচতষ্ঠা এিং দৃশ্যিান করর্ত িতেিান সরকার্রর চিগত যিয়ার্দ ২০০৯ 

সার্ল ৯ি জাতীয় সংসর্দর প্রর্থি অচির্িির্নই তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯ পাি হয়। উচিচখত 

আইর্নর ১০িারায় তথ্য সরিরার্হর লর্ক্ষয প্রর্তযক কর্তেপক্ষর্ক তথ্য প্রদান ইউচনট-এর জন্য একজন 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনযুক্ত করার চনর্দ েিনা প্রদান করা হর্য়র্ে। 

 

আিা কচর, এ চনর্দ েচিকা চিক্ষা িন্ত্রণালয় সংচিষ্ট তথ্য প্রদান কা েক্রি সহজ করর্ি এিং এর িাধ্যর্ি 

িন্ত্রণালর্য়র কার্জর স্বচ্ছতা ও জিািচদচহতা বৃচদ্ধ পার্ি।     

 

যিা. নজরুল ইসলাি খান 

সচিি 

চিক্ষা িন্ত্রণালয়। 

১ 



১। তথ্য অিমুক্তকরণ চনর্দ েচিকার পটভূচি ও প্রর্য়াজনীয়তা : 

 

১. চিক্ষা িন্ত্রণালয় সরকার্রর অন্যতি গুরুত্বপূণ ে িন্ত্রণালয়। এ িন্ত্রণালর্য়র ০৭টি অনুচিিাগ 

এিং অচতচরক্ত সচির্ির দপ্তর োড়াও এর অিীন ২৬টি দপ্তর-সংস্থা রর্য়র্ে। অনুচিিাগ এিং অচতচরক্ত 

সচির্ির দপ্তর্রর আওতায় িাখা ও অচিিাখা রর্য়র্ে। যিাট জনিল ২৯১ জন (প্রর্থি যেচণ ৮৭ জন, 

চিতীয় যেচণ ৭৩ জন, র্ততীয় যেচণ ৬৭ জন, িতুর্থ ে যেচণ ৬৪ জন) । সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার িাধ্যর্ি যদর্ি 

চিক্ষার অিাি সুর্ াগ চনচিত করর্ত িাধ্যচিক ও উচ্চ চিক্ষা সংক্রান্ত চিচিন্ন আইন, চিচি, নীচতিালা, 

চনর্দ েচিকা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন, চিচিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিায়ন, অিকাঠার্িাগত উন্নয়ন, চিক্ষা 

িন্ত্রণালর্য়র টিওএন্ডই-যত  ানিাহনসহ অন্যান্য  ন্ত্রপাচত ও িালািাল অন্তর্ভ েক্তকরণ, চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র 

কি েিারীর্দর পর্দান্নচত, পদায়ন ইতযাচদ কাজ কর্র র্থার্ক।  

 

১.১ তথ্য অিমুক্তকরণ চনর্দ েচিকা প্রণয়র্নর য ৌচক্তকতা/উর্েশ্য : 

 সরকাচর ও যিসরকাচর সংগঠর্নর স্বচ্ছতা ও জিািচদচহতা বৃচদ্ধ, দুনীচত হ্রাস ও সুিাসন 

প্রচতষ্ঠা, জনগর্ণর চিন্তা, চির্িক ও িাকস্বািীনতার সাংচিিাচনক অচিকার প্রচতষ্ঠা, সর্ি োপচর জনগর্ণর 

ক্ষিতায়র্নর লর্ক্ষয তথ্য-অচিকার চনচিতকর্ল্প সরকার তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন কর্রর্ে। 

ইর্তাির্ধ্য উক্ত আইর্নর আওতায় তথ্য অচিকার (তথ্য প্রাচপ্ত সংক্রান্ত) চিচিিালা, ২০০৯’ এিং তথ্য 

অচিকার সংক্রান্ত চতনটি প্রচিিানিালা প্রণীত হর্য়র্ে।  

   

 তথ্য অচিকার চনচিত করা গণতাচন্ত্রক ব্যিস্থা সুসংহত করার অন্যতি প্রিান িতে। চিক্ষা 

িন্ত্রণালয় সংচিষ্ট তথ্য জনগর্ণর কার্ে প্রকাচিত হর্ল এ িন্ত্রণালর্য়র কা েক্রি সম্পর্কে জনগর্ণর আস্থা 

বৃচদ্ধ পার্ি এিং জনগর্ণর কার্ে সকল কার্জর জিািচদচহতা প্রচতচষ্ঠত হর্ি।  

 

 জনগর্ণর জন্য স্বচ্ছ ও অিাি তথ্যপ্রিাহ চনচিতকর্ল্প সরকার কর্তেক গৃহীত নীচতর অনুসরর্ণ 

সরকার্রর অন্যতি গুরুত্বপূণ ে িন্ত্রণালয় চহর্সর্ি চিক্ষা িন্ত্রণালয় অিাি তথ্যপ্রিার্হর িি ো চনচিত 

করর্ত িদ্ধপচরকর।  

 

 িন্ত্রণালর্য়র তর্থ্যর স্বচ্ছ ও অিাি প্রিার্হর িি োর যক্ষর্ত্র যকার্না অস্পষ্টতা ও চিিাির্ের 

সৃচষ্ট না হয়, যস জন্য একটি তথ্য অিমুক্তকরণ চনর্দ েচিকা প্রণয়ন প্রর্য়াজন ির্ল চিক্ষা িন্ত্রণালয় ির্ন 

কর্র। অতএি, তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯’ তথ্য অচিকার (তথ্য প্রাচপ্ত সংক্রান্ত) চিচিিালা, ২০০৯’ 

এতদ্ সংক্রান্ত প্রচিিানিালার আর্লার্ক এই তথ্য অিমুক্তকরণ চনর্দ েচিকা প্রণয়ন করা হর্লা।   

 

 

 

১.২ চনর্দ েচিকার চির্রানাি :  

এ চনর্দ েচিকা চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র তথ্য অিমুক্তকরণ চনর্দ েচিকা-২০১৫ নার্ি অচিচহত হর্ি।  

২। চনর্দ েচিকার চিচি : 

২.১ প্রণয়নকারী কর্তেপক্ষ :চিক্ষা িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলার্দি সরকার।  

২.২ অনুর্িাদনকারী কর্তেপক্ষ : চিক্ষা িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলার্দি সরকার। 

২.৩ অনুর্িাদর্নর তাচরখ : ১০ নর্িম্বর, ২০১৫। 

২.৪ চনর্দ েচিকা িাস্তিায়র্নর তাচরখ : অনুর্িাদর্নর তাচরখ যর্থর্ক।  

২.৫ চনর্দ েচিকার প্রর্য়াজনীয়তা : চনর্দ েচিকাটি চিক্ষা িন্ত্রণালয় ও এর অিীন অচিদপ্তর-সংস্থা- 

            দপ্তরসমূর্হর জন্য  প্রর্ াজয হর্ি।  

৩।  সংজ্ঞাসমূহ :  চিষয় িা প্রসর্ের পচরপচি যকার্না চকছু না র্থাকর্ল এ চনর্দ েচিকায় 

৩.১ ‘তথ্য’ অর্থ ে চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র গঠন, চিচি, দাপ্তচরক ও প্রচিক্ষণ কা েক্রি সংচিষ্ট য  যকার্না 

স্মারক, চহসািচিিরণী, প্রচতর্িদন, পত্র, নমুনা, দচলল, চিজ্ঞচপ্ত, আর্দি, লগ-িতো, উপাি-

তথ্য, চু্চক্ত, িানচিত্র, নকসা, িই, ইচলক্ট্রচনক প্রচক্রয়ার প্রস্তুতকৃত য  যকার্না দচলল, চফল্ম, 

অচিত চিত্র, চিচিও, অচিও, আর্লাকচিত্র, প্রকল্প-প্রস্তাি,  াচন্ত্রকিার্ি পাঠর্ াগ্য দচলল এিং 

যিৌত পঠন ও বিচিষ্টয চনচি ের্ির্ষ অন্য য  যকার্না তথ্য িহুল িস্তুর অনুচলচপ িা প্রচতচলচপও 

এর অন্তর্ভ েক্ত হর্ি। তর্ি িতে র্থার্ক য , দাপ্তচরক যনাটচিট িা যনাটচির্টর প্রচতচলচপ এর 

অন্তর্ভ েক্ত হর্ি না।  

৩.২      'দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো' অর্থ ে তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯-এর িারা ১০'র অিীন কর্তেপক্ষ কর্তেক 

চনযুক্ত কি েকতো।  

৩.৩ ‘চিকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো’ অর্থ ে দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর অনুপচস্থচতর্ত সংচিষ্ট দাচয়ত্ব 

পালর্নর জন্য চনযুক্ত কি েকতো।  

৩.৪ ‘আচপল কর্তেপক্ষ’ অর্থ ে চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র সচিি।  

৩.৫ ‘র্ততীয় পক্ষ’ অর্থ ে তথ্যপ্রাচপ্তর জন্য অনুর্রািকারী িা তথ্য প্রদানকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত 

অনুর্রািকৃত তর্থ্যর সর্ে জচড়ত অন্য যকার্না পক্ষ।  

৩.৬ ‘তথ্য কচিিন’ অর্থ ে ত.অ.আ., ২০০৯-এর িারা ১১-এর অিীন প্রচতচষ্ঠত তথ্য কচিিন।  

৩.৭ ‘ত.অ.আ., ২০০৯’ অর্থ ে ‘তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯’।  

৩.৮ ‘ত.অ.চি., ২০০৯’ অর্থ ে ‘তথ্য অচিকার (তথ্য প্রাচপ্ত সংক্রান্ত) চিচিিালা, ২০০৯’।  

৩.৯ ‘কি েকতো’ অর্র্থ ে কি েিারীও অন্তর্ভ েক্ত হর্ি।  

৩.১০ ‘তথ্য অচিকার’ অর্থ ে যকান কর্তেপর্ক্ষর চনকট হর্ত তথ্য প্রাচপ্তর অচিকার।  

৩.১১ ‘আর্িদন ফরি, অর্থ ে ত.অ.চি., ২০০৯-এর তফচির্ল চনি োচরত আর্িদর্নর ফরর্িট ফরি-

‘ক’।  
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৩.১২ ‘আচপল ফরি’ অর্থ ে ত.অ.চি., ২০০৯-এর তফচির্ল চনি োচরত আচপল আর্িদর্নর ফরর্িট 

ফরি ‘গ’।  

৩.১৩ ‘পচরচিষ্ট’ অর্থ ে এ চনর্দ েচিকার সর্ের পচরচিষ্ট।  

 

৪। তর্থ্যর িরন এিং িরন অনুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদান পদ্ধচত :  

 চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র সমুদয় তথ্য চনর্নাক্ত ৩ যেচণর্ত িাগ করা হর্ি এিং চনি োচরত চিিান 

অনুসার্র তা প্রদান ও প্রকাি করা হর্ি।  

ক.  স্বপ্রর্ণাচদতিার্ি প্রকাির্ াগ্য তথ্য :  

 (১) এ িরর্নর তথ্য চিক্ষা িন্ত্রণালয় স্বপ্রর্ণাচদত হর্য় যনাটিির্িার্ি ে, ওর্য়িসাইর্ট, মুচদ্রত িই 

িা প্রচতর্িদন আকার্র, পচত্রকায় চিজ্ঞচপ্তর িাধ্যর্ি এিং প্রিারণাসহ অন্যান্য গ্রহণর্ াগ্য 

িাধ্যর্ি প্রকাি ও প্রিার করর্ি ; 

 (২) এ িরর্নর তথ্য যির্য় যকার্না নাগচরক আর্িদন করর্ল তখন তা িাচহদার চিচির্ত 

প্রদানর্ াগ্য তথ্য চহর্সর্ি চির্িচিত হর্ি এিং দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনি োচরত পিায় 

আর্িদনকারীর্ক তা প্রদান করর্িন ;  

 (৩) চিক্ষা িন্ত্রণালয় প্রচতিের একটি িাচষ েক প্রচতর্িদন প্রকাি করর্ি এিং িাচষ েক 

প্রচতর্িদর্ন ত.অ.আ., ২০০৯ এিং তথ্য অচিকার (তথ্য প্রকাি ও প্রিার) প্রচিিানিালা, 

২০১০ এ উর্িচখত তথ্যসমূহ সংর্ াজন করর্ি ; 

 (৪) চিক্ষা িন্ত্রণালয় স্বপ্রর্ণাচদতিার্ি প্রকাির্ াগ্য তর্থ্যর একটি তাচলকা প্রস্তুত করর্ি এিং 

এ  চনর্দ েচিকার পচরচির্ষ্ট ও চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র ওর্য়িসাইর্ট তা প্রকাি ও প্রিার করর্ি ;  

 (৫)  প্রচত চতন িাস অন্তর এ তাচলকা হালনাগাদ করা হর্ি।  

খ. িাচহদার চিচির্ত প্রদানর্ াগ্য তথ্য : 

 (১) এ িরর্নর তথ্য যকার্না নাগচরর্কর আর্িদর্নর পচরর্প্রচক্ষর্ত এ চনর্দ েচিকার ১০ ও ১১ 

অনুর্চ্ছর্দ িচণ েত পদ্ধচত অনুসরণ কর্র প্রদান করর্ত হর্ি ;  

(২) চিক্ষা িন্ত্রণালয় িাচহদার চিচির্ত প্রদানর্ াগ্য তর্থ্যর একটি তাচলকা প্রস্তুত করর্ি এিং 

এ চনর্দ েচিকার পচরচির্ষ্ট ও চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র ওর্য়িসাইর্ট তা প্রকাি ও প্রিার করর্ি ;  

(৩) প্রচত চতন িাস অন্তর এ তাচলকা হালনাগাদ করা হর্ি।  

গ. প্রদান ও প্রকাি িাধ্যতামূলক নয়, এিন তথ্য :  

(১) এ  চনর্দ েচিকার অন্যান্য অনুর্চ্ছর্দ  া চকছু র্থাকুক না যকন, ত.অ.আ. ২০০৯'র িারা ৭ 

অনুসার্র প্রদান িাধ্যতামূলক নয়, এিন তথ্যাচদসহ চিক্ষা িন্ত্রণালয় চনর্নাক্ত তথ্যসমূহ প্রদান 

িা প্রকাি িা প্রিার করর্ত িাধ্য র্থাকর্ি না;  

(ক) তথ্য প্রকাচিত হর্ল যকার্না ব্যচক্তর ব্যচক্তগত জীির্নর যগাপনীয়তা ক্ষুণ্ন হর্ত পার্র 

এরুপ তথ্য; 

(খ)  আদালর্ত চিিারািীন যকার্না চিষয় অর্থিা  া প্রকার্ি আদালত িা ট্রাইব্যযনার্লর 

চনর্ষিাজ্ঞা রর্য়র্ে অর্থিা  ার প্রকাি আদালত অিিাননার িাচিল এরুপ তথ্য; 

(গ) তদন্তািীন যকার্না চিষয়  ার প্রকাি তদন্ত কার্জ চিঘ্ন ঘটার্ত পার্র এরুপ তথ্য; 

(ঘ) যকার্না ক্রয় কা েক্রি সম্পূণ ে হওয়ার পূর্ি ে িা এ চিষর্য় চসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পূর্ি ে সংচিষ্ট ক্রয় 

িা এর কা েক্রি সংক্রান্ত যকার্না তথ্য;  

(ঙ) আইন িারা সংরচক্ষত যকার্না ব্যচক্তর যগাপনীয় তথ্য;  

(ি) চিচিন্ন পািচলক পরীক্ষা এিং অিযন্তরীণ চনর্য়াগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র িা পরীক্ষায় প্রদি 

নম্বর সম্পচকেত আগাি তথ্য। 

 

৫। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা : 

(ক) তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধচত :  

 চিক্ষা িন্ত্রণালয় তথ্য সংরক্ষর্ণর জন্য চনর্নাক্ত পদ্ধচত অনুসরণ করর্ি : 

(১) নাগচরর্কর তথ্য অচিকার চনচিত করার লর্ক্ষয চিক্ষা িন্ত্রণালয় তার  ািতীয় তর্থ্যর 

কযাটালগ এিং ইনর্িক্স প্রস্তুত কর্র যসগুর্লা  র্থা র্থিার্ি সংরক্ষণ করর্ি;   

(২) প্রর্তযক কর্তেপক্ষ য  সকল তথ্য কচম্পউটার্র সংরক্ষর্ণর উপযুক্ত ির্ল ির্ন করর্ি যস 

সকল তথ্য যুচক্তসংগত সিয়সীিার ির্ধ্য কচম্পউটার্র সংরক্ষণ করর্ি এিং তথ্য লার্ির 

সুচিিা সিগ্র যদর্ি যনটওয়ার্কের িাধ্যর্ি তার সংর্ াগ স্থাপন করর্ি;  

(৩) তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনার জন্য তথ্য অচিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা ) 

প্রচিিানিালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ি।  

(খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যিস্থাপনা : 

চিক্ষা িন্ত্রণালয় তথ্য সংগ্রহ ও ব্যিস্থাপনার জন্য তথ্য অচিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও 

ব্যিস্থাপনা ) প্রচিিানিালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ি।  

(গ) তর্থ্যর িাষা :  

(১) তর্থ্যর মূল িাষা হর্ি িাংলা। যকার্না তথ্য  চদ অন্য যকার্না িাষায় উৎপন্ন হর্য় র্থার্ক 

তাহর্ল তা যস িাষায় সংরচক্ষত হর্ি। দাপ্তচরক প্রর্য়াজর্ন তথ্য অনুিাদ করা হর্ত পার্র।  

(২) তথ্য য  িাষায় সংরচক্ষত র্থাকর্ি যস িাষার্তই আর্িদনকারীর্ক সরিরাহ করা হর্ি। 

আর্িদনকারীর িাচহদার পচরর্প্রচক্ষর্ত যকার্না তথ্য অনুিাদ করার দাচয়ত্ব কর্তেপক্ষ িহন 

করর্ি না।  

(ঘ) তর্থ্যর হালনাগাদকরণ :  

 চিক্ষা িন্ত্রণালয়-এর অনুচিিাগসমূহ প্রচত িার্স তথ্য হালনাগাদ করর্ি। 
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৬। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়াগ :  

(১) ত.অ.আ., ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসার্র চিক্ষা িন্ত্রণালর্য় কি েরত কি েকতোর্দর িধ্য 

হর্ত একজন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়াগ করর্ত হর্ি ; 

 

(২) পরিতীকার্ল চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র অিীর্ন যকার্না কা োলয়/ইউচনট প্রচতচষ্ঠত হর্ল 

ত.অ.আ., ২০০৯-এর িারা ১০ (৩) অনুসার্র উক্তরুপ ইউচনট/ইউচনটসমূহ প্রচতচষ্ঠত হওয়ার 

৬০ চদর্নর ির্ধ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়াগ করর্ত হর্ি ; 

 

(৩) সচিি, চিক্ষা িন্ত্রণালয় দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়াগ যদর্িন এিং চনর্য়াগকৃত 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নাি, পদচি, ঠিকানা এিং প্রর্ াজয যক্ষর্ত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যিইল 

ঠিকানা চনর্য়াগ প্রদার্নর পরিতী ১৫ (পর্নর্রা) কা েচদির্সর ির্ধ্য চনি োচরত ফরম্যার্ট (তথ্য 

কচিিন কর্তেক চনি োচরত ফরর্ি) চলচখতিার্ি তথ্য কচিির্ন যপ্ররণ করর্িন এিং 

িন্ত্রণালর্য়র আচপল কর্তেপর্ক্ষর কার্ে তার অনুচলচপ যপ্ররণ করর্িন ;  

 

(৪) ত.অ.আ., ২০০৯ এর অিীর্ন দাচয়ত্ব পালর্নর প্রর্য়াজর্ন যকার্না দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো 

অন্য য  যকার্না কি েকতোর সহায়তা িাইর্ত পারর্িন এিং যকার্না কি েকতোর কাে যর্থর্ক 

এরূপ সহায়তা িাওয়া হর্ল চতচন উক্ত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর্ক প্রর্য়াজনীয় সহায়তা প্রদান 

করর্ত িাধ্য র্থাকর্িন ;  

 

(৫) যকার্না দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো দাচয়ত্ব পালর্নর প্রর্য়াজর্ন অন্য যকার্না কি েকতোর সহায়তা 

িার্ইল এিং এরূপ সহায়তা প্রদার্ন ব্যর্থ েতার জন্য তঅআ, ২০০৯-এর যকার্না চিিান লচঘ্নত 

হর্ল এই আইর্নর অিীর্ন দায়-দাচয়ত্ব চনি োরর্ণর যক্ষর্ত্র উক্ত অন্য কি েকতোও দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি েকতো ির্ল গণ্য হর্িন ; 

 

(৬)  চিক্ষা িন্ত্রণালয় দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নাি, পদচি, ঠিকানা এিং প্রর্ াজয যক্ষর্ত্র ফযাক্স 

নম্বর ও ই-যিইল ঠিকানা তার কা োলর্য়র প্রকাশ্য স্থার্ন সহর্জ দৃচষ্টর্গাির হয় এিনিার্ি 

প্রদি ের্নর ব্যিস্থা করর্ি এিং ওর্য়িসাইর্ট প্রকাি করর্ি ;    

(৭)  তথ্য অিমুক্তকরণ চনর্দ েচিকার পচরচির্ষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নাি, পদচি, ঠিকানা 

এিং প্রর্ াজয যক্ষর্ত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যিইল ঠিকানা প্রকাশ্য করর্ি। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর 

পচরিতেন হর্ল নতুন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়ার্গর ০৫(পাঁি) কা েচদির্সর ির্ধ্য তথ্য 

হালনাগাদ করা হর্ি।  ওর্য়িসাইর্টও তা প্রকাি করা হর্ি।    

 

 

 

 

৭। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর দাচয়ত্ব ও কি েপচরচি :  

 

(ক) তর্থ্যর জন্য কারও আর্িদর্নর পচরর্প্রচক্ষর্ত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো- 

 

(অ) আর্িদন গ্রহণ ও ত.অ.চি., ২০০৯, চিচি-৩ অনুসার্র আর্িদনপত্র গ্রহর্ণর প্রাচপ্ত স্বীকার 

করর্িন;  

 

(আ) অনুর্রািকৃত তথ্য ত.অ.আ., ২০০৯, িারা ৯ ও ত.অ.চি., ২০০৯, চিচি-৪ অনুসার্র 

 র্থা র্থিার্ি সরিরাহ করর্িন;  

 

(ই) তথ্য প্রদার্ন অপারগতায় যক্ষর্ত্র ত.অ.আ., ২০০৯, িারা ৯(৩) ও ত.অ.চি., ২০০৯, 

চিচি-৫ অনুসার্র  র্থা র্থিার্ি অপারগতা প্রকাি করর্িন। অপারগতার কারণ ত.অ.আ., 

২০০৯-এর সর্ে সািঞ্জস্যপূণ ে হর্ত হর্ি; 

 

(ঈ) যকার্না অনুর্রািকৃত তথ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর চনকট সরিরার্হর জন্য িজুদ র্থাকর্ল 

চতচন ত.অ.আ., ২০০৯, িারা ৯(৬)(৭) ও ত.অ.চি., ২০০৯, চিচি-৮ অনুসার্র উক্ত তর্থ্যর 

যুচক্তসংগত মূল্য চনি োরণ করর্িন এিং উক্ত মূল্য অনচিক ৫ (পাঁি) কা েচদির্সর ির্ধ্য 

পচরর্িাি করার জন্য অনুর্রািকারীর্ক অিচহত করর্িন; 

 

(উ) যকার্না অনুর্রািকৃত তর্থ্যর সর্ে র্ততীয় পর্ক্ষর সংচিষ্টতা র্থাকর্ল দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি েকতো ত.অ.আ., ২০০৯, িারা ৯ (৮) অরুসার্র ব্যিস্থা গ্রহণ করর্িন; 

 

(খ) ত.অ.আ., ২০০৯- এর তফচির্ল চনি োচরত আর্িদর্নর ফরম্যাট/ফরি ‘ক’ সংরক্ষণ ও যকার্না 

নাগচরর্কর িাচহদার পচরর্প্রচক্ষর্ত সরিরাহ; 

 

(গ) আর্িদন ফরি পূরর্ণ সক্ষি নয়, এিন আর্িদনকারীর্ক আর্িদন ফরি পূরর্ণ সহায়তা;  

 

(ঘ) যকার্না নাগচরর্কর িাচহদার পচরর্প্রচক্ষর্ত তার্ক আচপল কর্তেপক্ষ চনি োরর্ণ সহায়তা; 

 

(ঙ) সঠিক কর্তেপক্ষ চনি োরর্ণ র্ভল কর্রর্ে, এিন আর্িদনকারীর্ক সঠিক কর্তেপক্ষ চনি োরর্ণ সহায়তা;  

 

(ি) যকার্না িারীচরক প্রচতিন্ধী ব্যচক্তর তথ্যপ্রাচপ্ত চনচিত করর্ত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তার্ক উপযুক্ত 

পদ্ধচতর্ত তথ্য যপর্ত সহায়তা করর্িন। এর্ক্ষর্ত্র দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো উপযুক্ত অন্য যকার্না ব্যচক্তর 

সহায়তা গ্রহণ করর্ত পারর্িন;  

৬ ৭ 



 (ে) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যিস্থাপনা ও স্বপ্রর্ণাচদত তথ্য প্রকাি ত.অ.আ., ২০০৯-এর সর্ে 

সািঞ্জস্যপূণ েিার্ি হর্চ্ছ চক ন তা চনি োরর্ণ কর্তেপক্ষর্ক সহায়তা প্রদান; 

 

(জ)  ত.অ.আ., ২০০৯-এর সর্ে সািঞ্জস্যপূণ েিার্ি িাচষ েক প্রচতর্িদন প্রকার্ি সহায়তা করা ; এিং  

 

(ঝ) তর্থ্যর জন্য প্রাপ্ত আর্িদনপত্রসহ এ সংক্রান্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্য সংরক্ষণ আর্িদনকারীর 

য াগার্ ার্গর চিস্তাচরত তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য অিমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রচতর্িদন সংকলন, তর্থ্যর মূল্য 

আদায়, চহসািরক্ষণ ও যিসরকাচর যকাষাগার্র জিাকরণ এিং কর্তেপক্ষ িা তথ্য কচিির্নর িাচহদার 

পচরর্প্রচক্ষর্ত এ সংক্রান্ত তথ্য সরিরাহ করা ইতযাচদ।  

 

৮। চিকল্প  দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়াগ :  

(১) িদচল িা অন্য যকার্না কারর্ণ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর অনুপচস্থচতর্ত দাচয়ত্ব পালর্নর 

জন্য চিক্ষা িন্ত্রণালয় একজন চিকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়াগ করর্ি। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি েকতোর অনুপচস্থচতর্ত দাচয়ত্ব পালনকাচলন আইন অনুসার্র চতচন  দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো  

চহর্সর্ি চির্িচিত হর্িন।    

  

(২) নতুন প্রচতচষ্ঠত ইউচনটসমূহ প্রচতচষ্ঠত হওয়ার ৬০ চদর্নর ির্ধ্য  দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর  

পািাপাচি চিকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়াগ করর্ত হর্ি। 

 

(৩) সচিি চিক্ষা িন্ত্রণালয় চিকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চনর্য়াগ যদর্িন এিং চনর্য়াগকৃত 

প্রর্তযর্কর নাি, পদচি, ঠিকানা এিং প্রর্ াজয যক্ষর্ত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যিইল ঠিকানা চনর্য়াগ 

প্রদার্নর পরিতী ১৫ (পর্নর্রা) কা েচদির্সর ির্ধ্য চনি োচরত ফরম্যার্ট (তথ্য কচিিন কর্তেক 

চনি োচরত ফরর্ি) চলচখতিার্ি তথ্য কচিির্ন যপ্ররণ করর্িন এিং িন্ত্রণালর্য়র আচপল 

কর্তেপর্ক্ষর কার্ে তার অনুচলচপ যপ্ররণ করর্িন।  

(৪) িদচল িা অন্য যকার্না কারর্ণ পদ শূন্য হর্ল, অচিলর্ম্ব নতুন চিকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো 

চনর্য়াগ করর্ত হর্ি।  

 

৯। চিকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর দাচয়ত্ব ও কি েপচরচি : 

  

 (ক) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর অনুপচস্থচতকার্ল চিকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি েকতো চহর্সর্ি দাচয়ত্ব পালন করর্িন।  

(খ) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চহর্সর্ি দাচয়ত্ব পালনকার্ল অনুর্চ্ছদ ৭-এ িচণ েত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি েকতোর দাচয়ত্ব ও কি েপচরচি  তাঁর জন্য প্রর্ াজয হর্ি। 

 

১০।  তর্থ্যর জন্য প্রাপ্ত আর্িদন, তথ্য প্রদার্নর পদ্ধচত ও সিয়সীিা :  

 

(১) যকার্না ব্যচক্ত ত.অ.আ., ২০০৯- এর অিীন তথ্যপ্রাচপ্তর জন্য সংচিষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি েকতোর কার্ে চনি োচরত ফরি ‘ক’-এর িাধ্যর্ি চলচখতিার্ি িা ইর্লক্ট্রচনক িাধ্যর্ি িা ই-

যিইর্ল অনুর্রাি করর্ত পারর্িন ; 

 

(২) চনি োচরত ফরি সহজলিয না হর্ল অনুর্রািকারীর নাি, পদচি, ঠিকানা এিং প্রর্ াজয 

যক্ষর্ত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যিইল ঠিকানা, অনুর্রািকৃত তর্থ্যর চনর্ভ েল এিং স্পষ্ট িণ েনা অর্থিা 

যকান পদ্ধচতর্ত তথ্য যপর্ত আগ্রহী তার িণ েনা উর্িখ কর্র সাদা কাগর্জ িা যক্ষত্রির্ত, 

ইর্লক্ট্রচনক চিচিয়া িা ই-যিইর্লও তথ্যপ্রাচপ্তর জন্য অনুর্রাি করা  ার্ি ;  

 

(৩) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো যকার্না তর্থ্যর জন্য অনুর্রাি প্রাচপ্তর তাচরখ হর্ত অনচিক ২০ 

(চিি) কা েচদির্সর ির্ধ্য অনুর্রািকৃত তথ্য সরিরাহ করর্িন ;  

     

(৪) উচিচখত উপানুর্চ্ছদ (৩)-এ  া চকছুই র্থাকুক না যকন, অনুর্রািকৃত তর্থ্যর সর্ে 

একাচিক উইং-এর সংচিষ্টতা র্থাকর্ল অনচিক ৩০ (চত্রি) কা েচদির্সর ির্ধ্য অনুর্রািকৃত 

তথ্য সরিরাহ করর্িন ; 

 

(৫) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো চলচখতিার্ি অর্থিা যক্ষত্রির্ত, ইর্লক্ট্রচনক িাধ্যর্ি িা ই-যিইল-এর 

িাধ্যর্ি আর্িদনপত্র গ্রহর্ণর প্রাচপ্তস্বীকার করর্িন। প্রাচপ্তস্বীকারপর্ত্র আর্িদর্নর যরফার্রন্স 

নম্বর, আর্িদনপত্র গ্রহণকারীর নাি, পদি োদা এিং আর্িদন গ্রহর্ণর তাচরখ উর্িখ কর্র 

স্বাক্ষর করর্িন ; 

 

(৬) ইর্লক্ট্রচনক িাধ্যর্ি িা ই-যিইর্ল-এর িাধ্যর্ি আর্িদন গ্রহর্ণর যক্ষর্ত্র কর্তেপর্ক্ষর 

িরাির্র আর্িদন যপ্ররর্ণর তাচরখই (প্রাচপ্ত সার্পর্ক্ষ) আর্িদন গ্রহর্ণর তাচরখ চহর্সর্ি গণ্য 

হর্ি ;  

(৭) আর্িদন পাওয়ার পর দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তথ্য প্রদার্নর তাচরখ এিং সিয় উর্িখপূি েক 

আর্িদনকারীর্ক যস সম্পর্কে অিচহত করর্িন এিং অনুর্রািকৃত তর্থ্যর সর্ে একাচিক 

উইং সংচিষ্টতা র্থাকর্ল দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো যসই উইং-এ চলচখত যনাটিি প্রদান করর্িন ;  

 

(৮) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো যকার্না কারর্ণ অনুর্রািকৃত তথ্য প্রদার্ন অপারগ  অর্থিা আংচিক 

তথ্য সরিরার্হর অপারগ হর্ল অপারগতার কারণ উর্িখ কর্র আর্িদন প্রাচপ্তর ১০ (দি) 

৮ ৯ 



কা েচদির্সর ির্ধ্য ত.অ.চি., ২০০৯-এর তফচির্ল উর্িচখত ফরি ‘খ’ অনু ায়ী এতদ্ চিষর্য় 

আর্িদনকারীর্ক অিচহত করর্িন ; 

 

(৯) উপার্নুর্চ্ছদ (৩), (৪) িা (৫) এ উর্িচখত সিয়সীিার ির্ধ্য তথ্য সরিরাহ করর্ত 

যকার্না দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো ব্যর্থ ে হর্ল সংচিষ্ট তথ্যপ্রাচপ্তর অনুর্রাি প্রতযাখ্যান করা হর্য়র্ে 

ির্ল গণ্য হর্ি;  

 

(১০) অনুর্রািকৃত তথ্য প্রদান করা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর চনকট  র্থা র্থ চির্িচিত হর্ল এিং 

য  যক্ষর্ত্র যস তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তেক সরিরাহ করা হর্ র্ে চকংিা যস তর্থ্য র্ততীয় পর্ক্ষর 

স্বার্থ ে জচড়ত রর্য়র্ে এিং র্ততীয় পক্ষ তা যগাপনীয় তথ্য চহর্সর্ি গণ্য কর্রর্ে যসর্ক্ষর্ত্র 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো এরূপ অনুর্রাি প্রাচপ্তর ৫(পাঁি)কা েচদির্সর ির্ধ্য র্ততীয় পক্ষর্ক তাঁর 

চলচখত িা যিৌচখক িতািত যির্য় যনাটিি প্রদান করর্িন এিং র্ততীয় পক্ষ এরূপ যনাটির্ির 

পচরর্প্রচক্ষর্ত যকার্না িতািত প্রদান করর্ল তা চির্িিনায় চনর্য় দাচ ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো 

অনুর্রািকারীর্ক তথ্য প্রদার্নর চিষর্য় চসদ্ধান্ত গ্রহণ করর্িন ; 

 

(১১) যকার্না ইচিয় প্রচতিন্ধী ব্যচক্তর্ক যকার্না যরকি ে িা তার অংিচির্িষ জানার্নার 

প্রর্য়াজন হর্ল সংচিষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো যস প্রচতিন্ধী ব্যচক্তর্ক তথ্য লার্ি সহায়তা 

করর্িন এিং পচরদি ের্নর জন্য য  িরর্নর সহর্ াচঘতা প্রর্য়াজন তা প্রদান করাও এ 

সহায়তার অন্তর্ভ েক্ত ির্ল গণ্য হর্ি ; 

 

(১২) আইর্নর অিীর্ন প্রদি তর্থ্যর প্রচত পৃষ্ঠায় তথ্য অচিকার আইন, ২০০৯-এর অিীর্ন 

এই তথ্য সরিরাহ করা হর্য়র্ে ির্ি ে প্রতযয়ন করর্ত হর্ি এিং তার্ত প্রতযয়নকারী 

কি েকতোর নাি, পদচি, স্বাক্ষর ও দাপ্তচরক চসল র্থাকর্ি।  

 

১১। তর্থ্যর মূল্য ও মূল্য পচরর্িাি:  

 

(১) যকার্না অনুর্রািকৃত তথ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর চনকট সরিরার্হর জন্য িজুদ র্থাকর্ল 

চতচন ত.অ.চি., ২০০৯-এর তফচির্ল উর্িচখত ফরি ‘ঘ’ অনুসার্র যসই তর্থ্যর মূল্য 

চনি োরণ করর্িন এিং অনচিক ৫ (পাঁি) কা েচদির্সর ির্ধ্য যসই অর্থ ে িালান যকাি নং-১-

৩৩০১-০০০১-১৮০৭-এ জিা কর্র যট্রজাচর িালার্নর কচপ তাঁর কার্ে জিা যদয়ার জন্য 

অনুর্রািকারীর্ক চলচখতিার্ি অিচহত করর্িন; অর্থিা  

 

(২) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তর্থ্যর অনুর্রািকারী কর্তেক পচরর্িাচিত শূল্য রচির্দর িাধ্যর্ি 

গ্রহণ করর্িন এিং প্রাপ্ত অর্থ ে িালান যকাি নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭-এ যট্রজাচর িালার্নার 

িাধ্যর্ি জিা যদর্িন।  

 

১২। আচপল দার্য়র ও চনষ্পচি :  

 

১২.১ আচপল কর্তেপক্ষ :  

 চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র তথ্য অচিকার চিষয়ক আচপল কর্তেপক্ষ হর্িন চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র সচিি।  

 

১২.২ আচপল পদ্ধচত : 

(ক) যকার্না ব্যচক্ত এই নীচতিালার নীচত ১০-এর (৩), (৪) িা (৫)-এ চনি োচরত সিয়সীিার 

ির্ধ্য তথ্য লার্ি ব্যর্থ ে হর্ল চকংিা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর যকার্না চসদ্ধার্ন্ত সংক্ষুব্ধ হর্ল 

চকংিা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো অচতচরক্ত মূল্য িা ে িা গ্রহণ করর্ল উক্ত সিয়সীিার অচতক্রান্ত 

হিার, িা যক্ষত্রির্ত, চসদ্ধান্ত লার্ির পরিতী ৩০ (চত্রি) কা েচদির্সর ির্ধ্য ত.অ.চি., 

২০০৯-এর তফচির্ল উর্িচখত ফরি ‘গ’ এর িাধ্যর্ি আচপল কর্তেপর্ক্ষর কার্ে আচপল 

করর্ত পারর্িন;  

 

(খ) আচপল কর্তেপক্ষ  চদ এ ির্ি ে সন্তুষ্ট হন য , আচপলকারী যুচক্তসংগত কারর্ণ চনচদ েষ্ট 

সিয়সীিার ির্ধ্য আচপল দার্য়র করর্ত পার্রনচন, তাহর্ল চতচন উক্ত সিয়সীিা অচতিাচহত 

হওয়ার পরও আচপল আর্িদন গ্রহণ করর্ত পারর্িন।  

 

১২.৩ আচপল চনষ্পচি :  

(১) আচপল কর্তেপক্ষ যকার্না আচপর্লর চিষর্য় চসদ্ধান্ত প্রদার্নর পূর্ি ে চনর্নাক্ত পদর্ক্ষপ গ্রহণ 

করর্িন- 

(ক) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো এিং এতদ্ সংচিষ্ট অন্যান্য কি েকতোর নানাচন গ্রহণ; 

(খ) আচপল আর্িদর্ন উর্িচখত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রাচর্থ েত প্রচতকার্রর যুচক্তসমূহ 

চির্িিনা; এিং 

 

(গ) প্রাচর্থ েত তথ্য প্রদার্নর সর্ে একাচিক তথ্য প্রদানকারী উইং যুক্ত র্থাকর্ল সংচিষ্ট 

উইংসমূর্হর নানাচন গ্রহণ।   

 

 

 

১০ ১১ 



(২) আচপল আর্িদন প্রাচপ্তর ১৫ (পর্নর) কা েচদির্সর ির্ধ্য আচপল কর্তেপক্ষ- 

 

(ক) উপানুর্চ্ছদ (১)-এ উর্িচখত পদর্ক্ষপসমূহ গ্রহণপূি েক তথ্য সরিরাহ করার জন্য সংচিষ্ট 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর্ক চনর্দ েি যদর্িন ; অর্থিা 

 

(খ) তাঁর চির্িিনায় গ্রহণর্ াগ্য না হর্ল আচপল আর্িদনটি খাচরজ করর্ত পারর্িন। 

  

(৩) আচপল কর্তেপর্ক্ষর চনর্দ েি অনু ায়ী দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো- 

 

(ক)  ত দ্রুত সম্ভি প্রাচর্থ েত তথ্য সরিরাহ করর্িন, তর্ি এ সিয় ত.অ.আ., ২০০৯- এর িারা 

২৪(৪)-এ চনর্দ েচিত সির্য়র অচিক হর্ি না; অর্থিা  

 

(খ) আপীল খাচরজ করা হর্ল চতচন তথ্য সরিরাহ যর্থর্ক চিরত র্থাকর্িন। 

  

১৩। তথ্য প্রদার্নর অির্হলায় িাচস্তর চিিান:  

 

১৩.১ ত.অ.আ., ২০০৯ ও এ চনর্দ েচিকার চিচি-চিিান সার্পর্ক্ষ যকার্না দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো 

 চদ যকার্না আর্িদনকারীর্ক তথ্য িা এ সংক্রান্ত চসদ্ধান্ত প্রদার্ন ব্যর্থ ে হন িা তথ্য প্রাচপ্তর 

যকার্না অনুর্রাি গ্রহণ করর্ত অস্বীকার কর্রন িা চসদ্ধান্ত প্রদার্ন ব্যর্থ ে হন িা র্ভল, অসষ্পূণ ে, 

চিভ্রাচন্তকর, চিকৃত তথ্য প্রদান কর্রন িা যকার্না তথ্য প্রাচপ্তর পর্র্থ প্রচতিন্ধকতা সৃচষ্ট কর্রন 

িা তথ্য অচিকার পচরপচি যকার্না কাজ কর্রন তাহর্ল দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর এর্হন কাজর্ক 

অসদািরণ চহর্সর্ি চির্িিনা করা হর্ি এিং সংচিষ্ট িাকুচর চিচিচিিান অনুসার্র তাঁর 

চিরুর্দ্ধ ব্যিস্থা গ্রহণ করা হর্ি; 

  

১৩.২ এ চনর্দ েচিকা  র্থা র্থিার্ি অনুসরর্ণ গাচফলচতর কারর্ণ ত.অ.আ., ২০০৯-এর ব্যতযয় 

ঘটর্ল এিং এর কারর্ণ যকার্না কি েকতো তথ্য কচিিন কর্তেক িাচস্ত যপর্ল তা তাঁর ব্যচক্তগত 

দায় চহর্সর্ি গণ্য হর্ি এিং কর্তেপক্ষ তাঁর যকার্না দায় িহন করর্ি না;  

১৩.৩ তথ্য কচিির্নর কাে যর্থর্ক যকার্না কি েকতোর চিরুর্দ্ধ চিিাগীয় ব্যিস্থা গ্রহর্ণর 

অনুর্রাি যপর্ল কর্তেপক্ষ সংচিষ্ট চিচি-চিিান অনুর্রাি  র্থা র্থ ব্যিস্থা গ্রহণ করর্ি এিং 

গৃহীত ব্যিস্থার চিষর্য় তথ্য কচিিনর্ক অিচহত করর্ি। 

  

 

 

 

১৪। জনগুরুত্বপূণ ে চিষর্য় যপ্রস চিজ্ঞচপ্ত :  

চিক্ষা িন্ত্রণালয় জনগুরুত্বপূণ ে চিষয়াচদ যপ্রস চিজ্ঞচপ্তর িাধ্যর্ি অর্থিা অন্য যকার্না পিায় 

প্রিার িা প্রকাি করর্ি।  

 

১৫। চনর্দ েচিকার সংর্িািন :  

 

এ চনর্দ েচিকা সংর্িাির্নর প্রর্য়াজন হর্ল চিক্ষা িন্ত্রণালয় ৩-৫ সদস্য চিচিষ্ট একটি কচিটি 

গঠন করর্ি। কচিটি চনর্দ েচিকা অনুর্িাদনকারী কর্তেপর্ক্ষর কার্ে সংর্িাির্নর প্রস্তাি 

করর্ি। অনুর্িাদনকারী কর্তেপর্ক্ষর অনুর্িাদন চনর্দ েচিকা সংর্িািন কা েকর হর্ি। 

   

১৬। চনর্দ েচিকার ব্যাখ্যা :  

 

 এ চনর্দ েচিকার যকার্না চিষর্য় অস্পষ্টতা যদখা চদর্ল চনর্দ েচিকা প্রণয়নকারী কর্তেপক্ষ তার 

ব্যাখ্যা প্রদান করর্ি।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ ১৩ 



১৭. পচরচিষ্ট: 

পচরচিষ্ট-১ : স্বর্প্রর্ণাচদতিার্ি প্রকাির্ াগ্য তর্থ্যর তাচলকা ও প্রকার্ির িাধ্যি 

ক্রি তর্থ্যর চিিরণ তথ্য প্রকার্ির িাধ্যি 

১. চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র সাংগঠচনক কাঠার্িা ও 

কা েক্রর্ির চিিরণ, কা েপ্রণাচল এিং দাচয়ত্বসমূহ 

যনাটিি যিাি ে, তথ্য পদ্রান ইউচনর্ট 

মুচদ্রত অনুচলচপ, ওর্য়িসাইট 

২. চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র কি েকতো ও কি েিারীর্দর 

ক্ষিতা ও দাচয়ত্ব 

প্রর্তযক অচফস/তথ্য প্রদান ইউচনর্ট 

মুচদ্রত অনুচলচপ, ওর্য়িসাইট 

৩. চসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পদ্ধচত, জিািচদচহতা এিং 

তত্ত্বািিার্নর িাধ্যি 

প্রর্তযক অচফস/তথ্য প্রদান ইউচনর্ট 

মুচদ্রত অনুচলচপ, ওর্য়িসাইট 

৪. চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র কি েকতো ও কি েিারীর তথ্য প্রর্তযক অচফস/তথ্য প্রদান ইউচনর্ট 

মুচদ্রত অনুচলচপ, ওর্য়িসাইট 

৫. কা েসম্পাদর্নর জন্য চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র চনয়ন্ত্রর্ণ 

রচক্ষত ও ব্যিহৃত আইন, চিচি-চিিান, চনর্দ েিনা, 

ম্যানুর্য়ল, িকুর্িন্ট এিং যরকি ে 

প্রর্তযক অচফস/তথ্য প্রদান ইউচনর্ট 

মুচদ্রত অনুচলচপ, ওর্য়িসাইট 

৬. পচরকল্পনা প্রণয়ণ ও চসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত য  

যকার্না পরািি ে/প্রচতচনচিত্ব,  া চিক্ষা িন্ত্রণালয় 

কর্তেক গৃহীত এর চিিরণ 

প্রর্তযক অচফস/তথ্য প্রদান ইউচনর্ট 

মুচদ্রত অনুচলচপ, ওর্য়িসাইট 

৭. চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র িার্জট/সকল পচরকল্পনার িরণ 

চিচিতকরণ, প্রস্তাচিত খরি এিং প্রকৃত ব্যর্য়র 

উপর বতচর প্রচতর্িদন 

যনাটিি যিাি ে, ওর্য়িসাইট 

৮. নাগচরকর্দর তথ্য সংগ্রর্হর জন্য চিরাজিান 

সুর্ াগ-সুচিিাসংক্রান্ত চিিরণ, 

কি েকতো/কি েিারীর্দর জন্য সংরচক্ষত 

লাইর্েচর/পড়ার কর্ক্ষর কা েঘন্টা ইতযাচদ 

(প্রর্ াজয যক্ষর্ত্র)  

যনাটিি যিাি ে, ওর্য়িসাইট ইতযাচদ 

৯. নাি, পদচি, ঠিকানা, যফান নম্বর এিং প্রর্ াজয 

যক্ষর্ত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যিইল ঠিকানাসহ 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নাি 

সংচিষ্ট তথ্য প্রদান ইউচনর্টর 

যনাটিি যিাি ে ও ওর্য়িসাইট 

১০. নাি, পদচি, ঠিকানা, যফান নম্বর এিং প্রর্ াজয 

যক্ষর্ত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যিইল ঠিকানাসহ আচপল 

কতেপর্ক্ষর তাচলকা 

 

 

প্রর্তযক কর্তেপর্ক্ষর যনাটিি যিাি ে, 

ওর্য়িসাইট/গণিাধ্যি ইতযাচদ 

১১. চনর্য়াগ িদলীর আর্দি, যদর্ি চির্দর্ি ভ্রিণ 

সংক্রান্ত তথ্যাচদ 

যনাটিি যিাি ে, ইন্টারর্নট ইতযাচদ 

১২. তথ্য কচিিন এিং কচিিনারর্দর নাি, পদিী ও 

ঠিকানার চিস্তাচরত চিিরণ 

যনাটিি যিাি ে, ইন্টারর্নট ইতযাচদ 

১৩. তর্থ্যর জন্য নাগচরর্কর কাে যর্থর্ক প্রাপ্ত সকল 

আর্িদনপর্ত্রর অনুচলচপ,  ার ির্ধ্য চনর্নাক্ত 

তথ্যসমূহ অন্তর্ভ েক্ত র্থাকর্ি: 

(ক) য  কর্তেপক্ষ কর্তেক অনুর্রািপত্রটি গৃহীত 

হর্য়র্ে তার নাি; 

(খ) চক তর্থ্যর জন্য অনুর্রাি করা হর্য়র্ে; এিং 

(গ) অনুর্রার্ির তাচরখ 

ইন্টারর্নট, অচফস (পচরদি ের্নর 

জন্য রচক্ষত র্থাকর্ি)। 

১৪. চিক্ষা িন্ত্রণালয় কর্তেক সম্পাচদত-  

(ক) সকল উন্নয়ন/প্রকল্পসংক্রান্ত চচক্ত; এিং 

(খ) প্রর্তযক চচক্তর সংচক্ষপ্ত চিিরণ, প্রাক্কচলত 

ব্যয়/চচক্তর যিয়াদকাল ইতযাচদ 

য  এলাকায় পূতে কাজ সম্পাচদত 

হর্ি যস এলাকার এিন সি স্থার্ন, 

 া যস এলাকার জনগর্ণর কার্ে 

সহর্জ দৃচষ্টর্গাির হয় য িন, 

গণগ্রিাগার, চিক্ষা প্রচতষ্ঠান, িিীয় 

িা সািাচজক প্রচতষ্ঠান এিং ঐ 

িরর্ণর অন্য স্থান, যনাটিি যিাি ে, 

ওর্য়িসাইট ইতযাচদ 

 

১৪ ১৫ 



পচরচিষ্ট-২ : িাচহদার চিচির্ত প্রদানর্ াগ্য তর্থ্যর তাচলকা চননচলচখত তথ্যসমূহ জনগর্ণর  

               িাচহদার চিচির্ত প্রদান করা হর্ি- 

 স্বপ্রর্ণাচদতিার্ি প্রকাচিত সকল তথ্য; 

 চিচিন্ন নীচত; 

 চিক্ষা িন্ত্রণালর্য়র িার্জট; 

 আচর্থ েক তথ্য, য িন-আয়/ব্যয় সংক্রান্ত চহসািচিিরণী; 

 অচিট চরর্পাট ে (জিািসহ); 

 প্রকর্ল্পর ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য; 

 ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (চসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পর); 

 উপকারর্িাগীর তাচলকা; এিং      

 প্রদান িাধ্যতামূলক নয়, এিন তথ্য (পচরচিষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য। 

 

পচরচিষ্ট-৩ : ত.অ.আ. ২০০৯'র িারা ৭ অনুসার্র প্রদান িাধ্যতামূলক নয়, এিন তথ্যাচদসহ 

চননচলচখত তথ্যসমূহ প্রদান ও প্রকাি করর্ত কর্তেপক্ষ িাধ্য র্থাকর্ি না- 

 কিী ও উপকারর্িাগীর ব্যচক্তগত জীির্নর যগাপনীয়তা ক্ষুন্ন হয়, এরূপ তথ্য; 

 চিিারািীন চিিাগীয় িািলার তথ্য  া ঐ িািলার সুষ্ঠু চিিারকা ের্ক ব্যাহত করর্ত  পার্র; 

 তদন্তািীন চিষয় সংচিষ্ট যকার্না তথ্য,  ার প্রকাি তদন্তকার্জ চিঘ্ন ঘটার্ত পার্র; 

 যকার্না ক্রয় কা েক্রর্ির চিষর্য় চসদ্ধান্ত যনওয়ার আর্গ সংচিষ্ট ক্রয় িা এর ক্রয়সংক্রান্ত 

যকার্না তথ্য; এিং 

 চিচিন্ন পািচলক পরীক্ষা ও অিযন্তরীণ চনর্য়াগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, পরীক্ষায় প্রদি নম্বর  ও 

ফলাফল সম্পচকেত আগাি তথ্য ইতযাচদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পচরচিষ্ট-৪ : দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর চিিরণ :  

 

  কি েকতোর নাি : যিাোঃ আখতারউজ-জািান 

 পদচি  : চসচনয়র সহকারী সচিি  

 যফান  : ০২-৯৫৭৭০৯৭ 

 ই-যিইল  : moe_s4@yahoo.com 

 ঠিকানা  : িিন নং-৬, কক্ষ নং ১৭০২ 

    চিক্ষা িন্ত্রণালয়, িাংলার্দি সচিিালয়, ঢাকা-১০০০। 
 

*দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো পচরিতেন হর্ত পার্র। 

 

পচরচিষ্ট-৫ : আচপল কর্তেপক্ষ  : 

 

 কি েকতোর নাি : যিাোঃ যসাহরাি যহাসাইন 

    (দাচয়ত্ব পচরিতের্নর চিষর্য় সরকার কর্তেক জাচরকৃত 

    আর্দর্ির আর্লার্ক সির্য় সির্য় সংর্িািন হর্ি) 

 পদচি  : সচিি 

 যফান  : ০২-৯৫৭৬৬৭৯ 

 ই-যিইল  : secretary@moedu.gov.bd 

 ঠিকানা  : িিন নং-৬, কক্ষ নং ১৮০৯ 

     চিক্ষা িন্ত্রণালয়, িাংলার্দি সচিিালয়, ঢাকা-১০০০। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৬ ১৭ 



পচরচিষ্ট-৬ : তথ্য প্রাচপ্তর আর্িদন ফরি (ফরি-'ক') 

 

ফরি-'ক' 

তথ্য প্রাচপ্তর আর্িদনপত্র 

[তথ্য অচিকার (তথ্য প্রাচপ্ত সংক্রান্ত) চিচিিালার চিচি-৩ দ্রষ্টব্য] 

 

িরাির 

......................................, 

...................................(নাি ও পদচি) 

ও  

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো, 

....................................(দপ্তর্রর নাি ও ঠিকানা) 

 

১. আর্িদনকারীর নাি  : .............................................................. 

    চপতার নাি   :............................................................... 

    িাতার নাি   :............................................................... 

    িতেিান ঠিকানা   :............................................................... 

    স্থায়ী ঠিকানা    :............................................................... 

    ফযাক্স, ই-যিইল, যটচলর্ফান ও :............................................................... 

    যিািাইল নম্বর ( চদ র্থার্ক) 

২. যকান িরর্নর তথ্য* (প্রর্য়াজর্ন :............................................................... 

    অচতচরক্ত কাগজ ব্যিহার করুন) 

৩. যকান পদ্ধচতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রহী  :............................................................... 

   (োপার্না/ফর্টাকচপ/চলচখত/ই-যিইল/ফযাক্স                                                                                                        

    /চস.চি. অর্থিা অন্য যকার্না পদ্ধচত) 

৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাি ও ঠিকানা :............................................................... 

৫. প্রর্ াজয যক্ষর্ত্র সহায়তাকারীর নাি :............................................................... 

   ও ঠিকানা 

 

আর্িদর্নর তাচরখ :..................... স্বাক্ষর :................................ 

 

* তথ্য অচিকার (তথ্য প্রাচপ্তর সংক্রান্ত) চিচিিালা, ২০০৯-এর ৮ িারা অনু ায়ী তর্থ্যর মূল্য 

পচরর্িাির্ াগ্য।  

 

পচরচিষ্ট-৭ : তথ্য সরিরার্হ অপারগতার যনাটিি (ফরি-'খ') 

 

ফরি-'খ' 

 

[তথ্য অচিকার (তথ্য প্রাচপ্তর সংক্রান্ত) চিচিিালা, ২০০৯ চিচি-৫ দ্রষ্টব্য] 

তথ্য সরিরার্হ অপারগতার যনাটিি 

 

আর্িদন পর্ত্রর সূত্র নম্বর :.............................তাচরখ:........................................... 

 

প্রচত 

আর্িদনকারীর নাি  :...................................................................................... 

ঠিকানা  :....................................................................................... 

 

চিষয় : তথ্য সরিরার্হ অপরাগতা সম্পর্কে অিচহতকরণ।  

 

চপ্রয় ির্হাদয়,  

আপনার.........................................তাচরর্খর আর্িদর্নর চিচির্ত প্রাচর্থ েত তথ্য চনর্নাক্ত কারর্ণ 

সরিরাহ করা সম্ভি হইল না,  র্থা- 

 

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

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

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

 

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

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নাি : 

পদচি : 

দাপ্তচরক সীল : 

 

 

 

 

১৮ ১৯ 



পচরচিষ্ট-৮ : আচপল আর্িদন ফরি (ফরি-'গ') 

 

ফরি-'গ' 

 

[তথ্য অচিকার (তথ্য প্রাচপ্তর সংক্রান্ত) চিচিিালা, ২০০৯ চিচি-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

িরাির 

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

.................................... (নাি ও পদচি) 

ও 

আচপল কর্তেপক্ষ, 

.....................................(দপ্তর্রর নাি ও ঠিকানা) 

 

১. আচপলকারীর নাি ও ঠিকানা  :................................................... 

   (য াগার্ ার্গর সহজ িাধ্যিসহ) 

২. আচপর্লর তাচরখ    :................................................... 

৩. য  আর্দর্ির চিরুর্দ্ধ আচপল করা হইয়ার্ে উহার  :...................................................  

    কচপ ( চদ র্থার্ক) 

৪.  াহার আর্দর্ির চিরুর্দ্ধ আচপল করা তাহার নািসহ :................................................... 

   আর্দর্ির চিিরণ ( চদ র্থার্ক) 

৫. আচপর্লর সংচক্ষপ্ত চিিরণ   :................................................... 

৬. আর্দর্ির চিরুর্দ্ধ সংক্ষুদ্ধ হইিার কারণ  : 

     (সংচক্ষপ্ত চিিরণ) 

৭. প্রাচর্থ েত প্রচতকার্রর যুচক্ত/চিচি   :................................................... 

৮. আচপলকারী কর্তেক প্রতযয়ন   :................................................... 

৯. অন্য যকার্না তথ্য  া আচপল কর্তেপর্ক্ষর সমু্মর্খ :................................................... 

    উপস্থাপর্নর জন্য আচপলকারী ইচ্ছা যপাষণ কর্রন 

 

তাচরখ:...................................   স্বাক্ষর:...................................... 

 

 

 

পচরচিষ্ট-৯: ত                                         (  ম-'ঘ') 

 

  ম-'ঘ' 

 

(     ৮    ) 
 

                                           

 

                                ম (২)                                 ম (৩)-

                 ম                                                 ,    :- 

       

 

ক্রচিক 

নং 
তর্থ্যর চিিরণ 

তর্থ্যর চিিরণ তথ্য প্রাচপ্তর অনুর্রাি 

চফ/তর্থ্যর মূল্য 

১ ২ ৩ 

১. চলচখত যকার্না িকুর্ির্ন্টর কচপ 

সরিরার্হর জন্য (ম্যাপ, নকিা, েচি, 

কচম্পউটার চপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ িার্পর কাগর্জর যক্ষর্ত্র প্রচত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হার্র এিং তদূর্ধ্ে 

সাইর্জর যক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য। 

 

২. 

চিি, চসচি ইতযাচদর্ত তথ্য 

সরিরার্হর যক্ষর্ত্র 

(১) আর্িদনকারী কর্তেক চিি, চসচি, 

ইতযাচদ সরিরার্হর যক্ষর্ত্র চিনা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য সরিরাহকারী কর্তেক চিি, চসচি 

ইতযাচদ সরিরার্হর যক্ষর্ত্র তার প্রকৃত 

মূল্য।  

৩. যকার্না আইন িা সরকাচর চিিান িা 

চনর্দ েিনা অনু ায়ী কাউর্ক 

সরিরাহকৃত তর্থ্যর যক্ষর্ত্র 

চিনামূর্ল্য। 

৪. মূর্ল্যর চিচনির্য় চিক্রয়র্ াগ্য 

প্রকািনার যক্ষর্ত্র 

প্রকািনায় চনি োচরত মূল্য। 

 

 

 

 

 

২০ ২১ 



 

পচরচিষ্ট-১০ : তথ্য কচিির্ন অচির্ াগ দার্য়র্রর চনি োচরত ফরি (ফরি -'ক') 

 

ফরি-'ক' 

 

[তথ্য অচিকার (অচির্ াগ দার্য়র ও চনষ্পচি) প্রচিিানিারার প্রচিিান-৩(১) দ্রষ্টব্য] 

 

িরাির 

প্রিান তথ্য কচিিনার 

তথ্য কচিিন 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসচনক এলাকা 

যির্র িাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

 অচির্ াগ নং.....................................। 

 

১. আর্িদনকারীর নাি ও ঠিকানা  :................................................... 

   (য াগার্ ার্গর সহজ িাধ্যিসহ) 

২. অচির্ াগ দাচখর্লর তাচরখ   :................................................... 

৩.  াহার চিরুর্দ্ধ অচির্ াগ করা তাঁর নাি ও ঠিকানা  :................................................... 

৪. অচির্ ার্গর সংচক্ষপ্ত চিিরণ  :................................................... 

৫. সংক্ষুদ্ধতার কারণ ( চদ যকার্না আর্দর্ির  :.................................................. 

  চিরুদ্ধ অচির্ াগ আনয়ন করা হয় যসর্ক্ষর্ত্র 

   উহার কচপ সংযুক্ত কচরর্ত হইর্ি) 

৬. প্রাচর্থ েত প্রচতকার ও উহার য ৌচক্তকতা  :................................................... 

৭. অচির্ ার্গ উচিচখত িক্তর্ব্যর সির্থ ের্ন প্রর্য়াজনীয় 

   কাজগপর্ত্রর িণ েনা (কচপ সংযুক্ত কচরর্ত হইর্ি) :.................................................. 

 

সতযপাঠ 

আচি/আিরা এই ির্ি ে হলফপূি েক যঘাষণা কচরর্তচে য , এই অচির্ ার্গ িচণ েত অচির্ াগসমূহ আিার 

জ্ঞান ও চিশ্বাস ির্ত সতয।  
 

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

 (সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর) 

 

 

২২  


