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প্রথম অধ্যায়
১.১ ঐর্তিার্সক পটভূর্ম ও সংস্থা প্রর্তষ্ঠা
মিাি মুর্িযুদ্ধ ও স্বাধীিতা যুদ্ধ িাংলার্দর্শ িা ী সমার্জ জন্য িির্দগর্ে সূচিা কর্ । মুর্িযুর্দ্ধ িাংলা িা ী া
প্রতযক্ষ ও পর্ াক্ষভার্ি জর্িত র্ির্লি এিং ির্লষ্ঠ ভূর্মকা ব র্ের্িি। তা া সম্মুেযুর্দ্ধ অংশ র্ির্য়র্িি, মুর্ির্ াদ্ধার্দ
সির্ ার্গতা কর্ র্িি। মুর্ির্ াদ্ধার্দ বগাপর্ি আশ্রয় দাি, োদ্য স ি াি, র্চর্কৎসা বসিা প্রদাি ও পাক বসিার্দ
অিস্থাি সম্পর্কি তথ্য আদাি-প্রদাি কর্ র্িি। এিািাও যুর্দ্ধ স্বপর্ক্ষ জিমত গঠি ও উদ্বুদ্ধক ণ, বিতা ও
সাংস্কৃর্তক অনুষ্ঠার্ি মাধ্যর্ম মুর্ির্ াদ্ধা ও মুর্িকামী জিগির্ক উৎসাি জুর্গর্য় িািাভার্ি এই বদর্শ িা ী া জার্ত
সংকটকার্ল র্িভীক র্চর্ে যুর্দ্ধ অংশগ্রিণ কর্ র্ির্লি।
স্বাধীিতা যুর্দ্ধ ক্ষর্তগ্রস্থ িা ীর্দ পুিি িাসি ও ক্ষমতায়র্ি লর্ক্ষয ১৯৭২ সর্ি “িা ী পুিি িাসি বিাড’ গঠর্ি মাধ্যর্ম
শুরু িয় মর্িলার্দ উন্নয়র্ি প্রার্তষ্ঠার্িক াত্রা। ১৯৭৫ সালর্ক জার্তসংঘ কর্তক
ি ‘িা ী িষ ি’ বঘার্ষত িয় এিং
আেজিার্তক িা ী র্দিস আনুষ্ঠার্িক স্বীকৃর্ত লাভ কর্ । বমর্ির্কার্ত ১৯৭৫ সার্ল জুলাই মার্স অনুর্ষ্ঠত প্রথম র্িশ্ব িা ী
সর্ম্মলর্ি ১৯৭৬-১৯৮৫ সালর্ক ‘িা ী দশক’ র্ির্সর্ি বঘাষিা বপ্রক্ষাপর্ট আেজিার্তক পর্ মন্ডর্ল িা ী অর্ধকার্
র্িষয়গুর্ল উন্নয়র্ি বকন্দ্রর্িন্দুর্ত চর্ল আর্স। জার্ত জিক িঙ্গিন্ধু বশে মুর্জবু িমাি িা ী উন্নয়র্ি স কার্
জাতীয় ও আেজিার্তক অঙ্গীকা ক্ষার্থ ি িাংলার্দর্শ সি িস্তর্ মর্িলার্দ সার্ি িক উন্নয়ি ও তার্দ অিস্থা
পর্ িতির্ি লর্ক্ষয একটি সাংগঠর্িক কাঠার্মা তত ী ক া জন্য সমাজকল্যাণ অর্ধদপ্তর্ মিাপর্ চালকর্ক র্ির্দ িশ
প্রদাি কর্ ি। তৎর্প্রর্ক্ষর্ত একটি মর্িলা সংস্থা রূপর্ ো প্রণীত িয়, া জাতীয় মর্িলা সংস্থা িার্ম প্রর্তষ্ঠা লাভ
কর্ । প িতীর্ত সংস্থা কা িক্রমর্ক অর্ধকত ফলপ্রসু ও বজা দা ক া লর্ক্ষয ১৯৯১ সার্ল ৪ঠা বম তার্ র্থ ৯ িং
আইি ির্ল জাতীয় মর্িলা সংস্থা একটি সংর্ির্ধিদ্ধ প্রর্তষ্ঠার্ি রূপ বিয়।
জাতীয় মর্িলা সংস্থা র্ভশি
সমাজ, ার্ে, শার্ে ও উন্নয়র্ি িা ী পুরুর্ষ মর্ধ্য সমতা স্থাপি, মানুষ র্ির্সর্ি িা ী উন্নয়ি ও র্িকার্শ জন্য
প্রর্য়াজিীয় পর্ র্িশ গর্ি বতালা মাধ্যর্ম িা ী মািিার্ধকা প্রর্তষ্ঠা, ক্ষমতায়ি ও উন্নয়র্ি মূল বরাতধা ায়
সম্পৃিক ণ।
জাতীয় মর্িলা সংস্থা র্মশি
জাতীয় ও আেজিার্তক অঙ্গীকা সমূি িাস্তিায়র্ি লর্ক্ষয সংস্থা উপ অর্পিত দার্য়ত্ব থা থভার্ি িাস্তিায়ি।
মর্িলার্দ আথ ি-সামার্জক উন্নয়ি, স্বািলর্িতা অজিণ, দক্ষ জিশর্ির্ত রূপান্ত , সামার্জক, াজনির্তক আইিগত
অর্ধকা ইতযার্দ প্রর্তষ্ঠায় সর্চতিতা সৃর্ি, দক্ষতা বৃর্দ্ধ ও সমাি সুর্ াগ সুর্িধা বক্ষত্র প্রস্তুতক ণ।
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১.২ জাতীয় মর্িলা সংস্থা লক্ষয ও উর্েশ্য
জাতীয় মর্িলা সংস্থা আইি, ১৯৯১ অনু ায়ী সংস্থা লক্ষয ও উর্েশ্য র্িম্নরূপ:












জাতীয় জীির্ি সকল বক্ষর্ত্র মর্িলার্দ সর্চতিতা বৃর্দ্ধ লর্ক্ষয কাজ ক া;
মর্িলার্দ কার্ গ ী ও বৃর্েমূলক প্রর্শক্ষর্ণ ব্যিস্থা ক া;
অথ িনির্তক স্বািলর্িতা অজির্ি মর্িলার্দ সিায়তা ক া;
মর্িলার্দ আইিগত অর্ধকা ক্ষার্ সািায্য ক া;
পর্ িা কল্যাণমূলক ব্যিস্থার্দ গ্রির্ণ মর্িলার্দ উদ্বুদ্ধক া;
মর্িলার্দ কল্যার্ণ র্ির্য়ার্জত স কা ী ও বিস কা ী, বদশী র্ির্দশী প্রর্তষ্ঠার্ি সর্িত ব াগার্ াগ স্থাপি ও
সির্ ার্গতা ক া;
জাতীয় উন্নয়ি কমিকার্ন্ড মর্িলার্দ সম্পৃি ক া জন্য উর্দ্যাগ গ্রিণ ক া;
সমিায় সর্মর্ত গঠি ও কুটি র্শল্প স্থাপর্ি মর্িলার্দ অংশগ্রির্ণ সুর্ াগ সৃর্ি ক া;
ক্রীিা ও সাংস্কৃর্তক বক্ষর্ত্র মর্িলার্দ অংশগ্রির্ণ সুর্ াগ সৃর্ি ক া;
মর্িলার্দ স্বাথ ি সংর্িি র্ির্ভন্ন সর্ম্মলি, বসর্মিা ও কমিশালা ব্যিস্থা ক া;
উপর্ াি কা িািলী সম্পাদর্ি জন্য প্রর্য়াজিীয় অন্য ব বকাি পদর্ক্ষপ গ্রিণ ক া।
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র্দ্বতীয় অধ্যায়
জাতীয় মর্িলা সংস্থা কা িক্রম সুষ্ঠুভার্ি িাস্তিায়র্ি লর্ক্ষয তথ্য অর্ধকা আইি ২০০৯-এ ৬,৮,৯,২৪ ও ২৫ িং
অনুর্েদ অনু ায়ী তর্থ্য অিাধ প্রিাি এিং জিগর্ণ তথ্য অর্ধকা র্ির্িতক র্ণ র্ির্মে র্ির্ম্নাি তথ্যার্দ স্বউর্দ্যার্গ প্রকাশ ক র্ি।
র্শর্ ািাম: এ র্িদ ির্শকা তথ্য অর্ধকা আইি ২০০৯-এ ৬,৮,৯,২৪ ও ২৫ িং ধা াসমূর্ি আওতায় তথ্য প্রকাশ
সংক্রাে র্ির্দ ির্শকা, ২০১৫ িার্ম অর্ভর্িত ির্ি।
সংজ্ঞাসমূি:
তথ্য: তথ্য অর্ধকা আইর্ি প্রদে তর্থ্য সংজ্ঞা অনুসার্ জাতীয় মর্িলা সংস্থা বক্ষর্ত্র প্রর্ াজয র্িষয়সমূি।
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা: তথ্য অর্ধকা আইর্ি আওতায় র্ির্য়াগপ্রাপ্ত তথ্য প্রদািকা ী কমিকতিা। র্িকল্প দার্য়ত্বপ্রাপ্ত
কমিকতিা িা সিায়ক কমিকতিাও এ অেভূিি ির্িি।
তথ্য প্রদাি ইউর্িট: জাতীয় মর্িলা সংস্থা প্রধাি কা িালয় এিং সকল দপ্ত সমূি (৬৪ বজলা শাো ও ৫০ উপর্জলা
শাো)।
কর্তপি ক্ষ: প্রর্তটি তথ্য প্রদাি ইউর্িট এ অর্ফস প্রধাি কর্তপি ক্ষ র্ির্সর্ি র্ির্ির্চত ির্িি।
কর্মশি: তথ্য কর্মশি।
দপ্ত : জাতীয় মর্িলা সংস্থা।
মন্ত্রণালয়: মর্িলা ও র্শশু র্িষয়ক মন্ত্রণালয়।
তর্থ্য বশ্রিীর্িভাগ:
ক) বস্বোয় প্রকাশর্ াগ্য তথ্যঃ জাতীয় মর্িলা সংস্থা গঠি ও পটভূর্ম, সাংগঠর্িক কাঠার্মা, কা িপর্ র্ধ, বসিা
প্রদার্ি র্িয়মািলী, আর্থ িক ি াে ও আয়-ব্যর্য় তথ্য,র্ির্ধ-র্িধাি, িীর্ত বকৌশল ও পর্ কল্পিা, র্সদ্ধাে ও র্সদ্ধাে
গ্রিণ প্রর্ক্রয়া, র্ির্য়াগ, ক্রয় ও চুর্ি সংক্রাে তথ্য, প্রকাশিা ও তথ্য লার্ভ অর্ধকা সংক্রাে তথ্য ইতযার্দ বস্বোয়
প্রকাশর্ াগ্য তর্থ্য অেভূিি ির্ি।
জাতীয় মর্িলা সংস্থা র্িকট সং র্ক্ষত ব সকল তথ্য প্রকাশর্ াগ্য িয়, বস সকল তর্থ্য তার্লকাও জিসাধা র্ি
জ্ঞাতার্থ ি বস্বোয় প্রকাশর্ াগ্য ির্ি।
ে) প্রকাশর্ াগ্য িয় এরূপ তথ্য: কমিকতিা-কমিচা ীর্দ এর্সআ /এর্পআ ,ব্যাংক র্িসাি, আদালর্ত র্িচা াধীি ও
র্ির্ষধাজ্ঞাপ্রাপ্ত র্িষয়, তদোধীি র্িষয় এিং ব্যর্িগত তথ্য সংর্িি ব্যর্ি অনুমর্ত ব্যতীত প্রকাশ ক া ির্ি
িা।এর্ক্ষর্ত্র তথ্য অর্ধকা আইর্ি ৭ িং ধা া র্িধািািলী অনুস ণীয় ির্ি।
গ) আংর্শক প্রকাশর্ াগ্য তথ্য: এর্ক্ষর্ত্র তথ্ অর্ধকা আইি, ২০০৯ এ ৯(৯) উপধা া র্িধািািলী অনুস ণীয় ির্ি।
ঘ) এিািাও তথ্য সং ক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা প্রর্িধািমালা অনু ায়ী জাতীয় মর্িলা সংস্থা প্রধাি কা িালয় ও সকল
দপ্ত সমূি (৬৪ বজলা শাো ও ৫০ উপর্জলা শাো) সং র্ক্ষত সকল ির্থ সংর্িি দপ্ত /কা িালর্য় সং ক্ষণ ক র্ত ির্ি।
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উপযু িি অিস্থায় জাতীয় মর্িলা সংস্থা প্রধাি কা িালয় ও সকল দপ্ত সমূি (৬৪ বজলা শাো ও ৫০ উপর্জলা
শাো)কমিকার্ন্ড অর্ধকত স্বেতা র্ির্িত ক া ও জিাির্দর্িতা প্রর্তষ্ঠা লর্ক্ষয জাতীয় মর্িলা সংস্থা র্ির্ম্নাি
তথ্যার্দ উপযুি মাধ্যর্ম স্ব-উর্দ্যার্গ প্রকাশ ক র্ি১। প্রার্তষ্ঠার্িক তথ্য:
 আইিগত র্ভর্ে;
 অভযে ীণ প্রর্িধািমালা ও
 কা িািলী এিং ক্ষমতা।
২। সংস্থা সম্পর্কিত তথ্য:
 সাংগঠর্িক কাঠার্মা;
 কমিকতিা/কমিচা ীর্দ তথ্য ও
 কমিকতিার্দ িাম, বটর্লর্ফাি িি ও ই-বমইল।
৩। পর্ চালিা সংক্রাে তথ্য:









পর্ কল্পিাসমূি;
িীর্তমালা;
কা িসমূি;
কা িপ্রিালী;
কর্তত্ব
ি অপিণ;
প্রর্তর্িদি ও র্িি িী;
মর্িটর্ ং এিং মূল্যায়ি ও
দাপ্তর্ ক কার্জ ব্যিহৃত দর্ললপত্র ও উপােসমূি।

৪। র্সদ্ধাে ও আইিসমূি:
 জিগণ উপকৃত ির্ি এরূপ র্সদ্ধাে ও কমিপর্ কল্পিায় প্রর্য়াজিীয় তথ্য উপােসি র্িি ণ।
৫। প্রর্দয় বসিাসমূি:






প্রর্দয় বসিাসমূর্ি িণ িিা:
র্ির্দ িশিাসমূি;
পুর্স্তকা এিং প্রচা পত্র;
র্ির্ভন্ন ফ ম ও
র্ফ/ভািা সংক্রাে ািতীয় তথ্য এিং সি ির্শষ সময়।
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৬। আর্থ িক তথ্য:





অনুর্মার্দত প্রস্তার্িত িার্জট;
প্রকৃত আয় এিং ব্যয় সংক্রাে (বিতি ও ভাতাসি) তথ্য;
অন্যান্য অথ ি সম্পর্কিত তথ্যািলী ও
র্ি ীক্ষা প্রর্তর্িদি।

৭। উন্মুি সভা সংক্রাে তথ্য:
 সভা সংক্রাে তথ্য;
 উন্মুি সভা এিং সভায় অংশগ্রিণ পদ্ধর্ত।
৮। জিগর্ণ অংশগ্রিণ এিং র্সদ্ধাে গ্রিণ:
 র্সদ্ধাে গ্রিণ পদ্ধর্ত ও
 র্সদ্ধাে গ্রির্ণ জিগর্ণ অংশগ্রিণ এিং প ামশি গ্রিণ প্রর্ক্রয়া।
৯। ভর্তর্ি ক সংক্রাে তথ্য;





ভর্তর্ি ক এিং সুর্িধার্ভাগীর্দ িাম ঠিকািা ও প্রাপ্ত সুর্িধার্দ পর্ মািসি তথ্য;
উর্েশ্য;
পর্ মাি ও
িাস্তিায়ি।

১০। স কা ী ক্রয় প্রর্ক্রয়া সংক্রাে তথ্য:
 স কা ী ক্রয় সংক্রাে র্িস্তার্ ত কা িক্রম, তির্শিয, দ পত্র আহ্বাি এিং গৃর্িত র্সদ্ধাে;
 চুর্ি অনুর্লর্প ও
 চুর্ি সম্পাদি প্রর্তর্িদি।
১১। তার্লকা, ব র্জিা ও উপােসমূি:
 তার্লকা, ব র্জিা ও উপােসমূর্ি তথ্য ও
 জিগর্ণ এই সংক্রাে তথ্য প্রার্প্ত সিজলভয উপায় ব মি-অিলাইি সাইট পর্ দশিণ ইতযার্দ।
১২। সং র্ক্ষত তথ্যসমূর্ি তথ্যািলী:
 সং র্ক্ষত তর্থ্য সূচী অথিা ব র্জস্টা ও
 তথ্য উপার্ে সং র্ক্ষত তর্থ্য র্িি ণ (বিাটর্শট ব্যতীত)।
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১৩। প্রকাশিা সংক্রাে তথ্য:
 প্রকার্শত প্রকাশিাসমূর্ি তথ্য ও
 প্রকাশিাসমূি র্িিামূর্ল্য প্রর্দয় অথিা র্িক্রয়র্ াগ্য র্কিা।
১৪। তথ্য অর্ধকা সংক্রাে তথ্যািলী:









তথ্য জািা জন্য আর্িদি পদ্ধর্ত(আর্িদি, আর্পল এিং অর্ভর্ ার্গ ফ ম);
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা এিং আর্পল কর্তপি র্ক্ষ ব াগার্ াগ সংক্রাে তথ্য;
তর্থ্য জন্য আর্িদিকা ী ব্যর্ি িাম ও ঠিকািা:
আর্িদর্ি তার্ েসি র্িষয়িস্তু িণ িিা ও
আর্িদর্ি িতিমাি অিস্থা;
তথ্য প্রদার্ি অস্বীকৃর্ত র্িরুর্দ্ধ আর্পল;
তথ্য কর্মশর্ি দার্েলকৃত অর্ভর্ াগসমূি ও
তথ্য কর্মশর্ি চুিাে আর্দশ।

১৫। জিস্বাথ ি সংর্িি র্িষয়ার্দ:
 জিস্বাথ ি সংর্িি ব বকাি তথ্য।
১৬। জাতীয় মর্িলা সংস্থা তথ্য অর্ধকা আইি, ২০০৯ এ ৭ ধা ায় ির্ণ িত ব সি র্িষয় প্রকাশ িাধ্যতামূলক িয়
বসসি র্িষয় সম্পর্কি বকাি িাগর্ কর্ক তথ্য প্রদাি ক র্ত িাধ্য থাকর্ি িা।
জাতীয় মর্িলা সংস্থা স্ব-উর্দ্যার্গ তথ্য প্রকার্শ জন্য র্িম্নির্ণ িত উপায়গুর্লা অনুস ণ ক র্িঃ
ওর্য়িসাইট, িাৎসর্ ক প্রর্তর্িদি, র্সটির্জি চাট িা , র্লফর্লট, ব্রর্শয়া , র্িউজ বলটা , বিাটিশ বিাড, বপ্রস র্িজ্ঞর্প্ত,
সাংিার্দক সর্ম্মলি, র্ভর্ডও সর্ম্মলি, উঠাি তিঠক ও অন্যান্য মাধ্ ম।
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র্ততীয় অধ্যায়
১৭। এিািাও জাতীয় মর্িলা সংস্থা আর্ া বকাি তথ্য প্রার্প্ত জন্য ক ণীয় র্িষয়সমূিঃ
১৭.১ তর্থ্য জন্য আর্িদি:
জাতীয় মর্িলা সংস্থা ব বকাি তথ্য প্রার্প্ত জন্য র্ির্ম্নািভার্ি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদাি কমিকতিা ি াির্ আর্িদি
ক র্ত ির্ি;
১)র্িধ িার্ ত ফ র্ম তথ্য অর্ধকা (তথ্য প্রার্প্ত সংক্রাে র্ির্ধমালা,২০০৯)এ র্ির্ধ
৩ মর্ত ফ ম ‘ক’ তথ্য প্রর্প্ত আর্িদি ক র্ত ির্ি (পর্ র্শি ‘ক’ দ্রিব্য);
২) র্লর্েতভার্ি িা ইর্লর্কট্রর্িক মাধ্যর্ম িা ই-বমইর্ল মাধ্যর্ম তর্থ্য জন্য
আর্িদি ক র্ত ির্ি;
৩) র্িধ িার্ ত ফ ম পাওয়া িা বগর্ল র্িম্নির্ণ িত র্িষয়সমূি উর্েে কর্
সাদাকাগর্জ িা ইর্লকট্রর্িক র্মর্ডয়া িা ই-বমইর্ল আর্িদি ক র্ত ির্ি;
 আর্িদিকা ী িাম-ঠিকািা, বফাি িি , ফযাি িি , ই-বমইল ঠিকািা;
 ব তর্থ্য জন্য আির্দি ক া ির্য়র্ি তা র্িভূিল ও স্পি িণ িিা ও
 বকাি পদ্ধর্তর্ত তথ্য বপর্ত আগ্রিী তা িণ িিা অথ িাৎ পর্ দশিণ কর্ ,অনুর্লর্প বিয়া, বিাট বিয়া িা অন্য ব
বকাি অনুর্মার্দত পদ্ধর্ত।
১৭.২ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদাি কমিকতিা ক ণীয়:
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদাি কমিকতিা তথ্য অর্ধকা আইর্ি ৮(১) ধা া অধীর্ি অনুর্ াধ প্রার্পত প ৯ ধা া
র্িধািমর্ত ২০ কা ির্দির্স মর্ধ্য অনুর্ াধকৃত তথ্য স ি াি ক র্িি।
 একার্ধক তথ্য প্রদাি ইউর্িট িা কর্তপি র্ক্ষ সংর্িিতা থাকর্ল ৩০ র্দর্ি মর্ধ্য তথ্য স ি াি ক র্িি।
 দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা বকাি কা র্ণ তথ্য প্রদার্ি অপা গ ির্ল র্তর্ি বস অপা গতা কা ণ উর্েে কর্
র্িধ িার্ ত ফ র্ম[তথ্য অর্ধকা (তথ্য প্রার্প্ত সংক্রাে র্ির্ধমালা,২০০৯)এ র্ির্ধ ৫ মর্ত ফ ম ‘ে’] (তথ্য
স ি ার্ি অপা গতা বিাটিশ)] ১০ কা ির্দির্স মর্ধ্য অনুর্ াধকা ীর্ক অিগত ক র্িি।
 তর্থ্য জন্য আর্িদিকা ী ব্যর্ির্ক তর্থ্য জন্য র্িধ িার্ ত র্ফস/মূল্য[তথ্য অর্ধকা (তথ্য প্রার্প্ত সংক্রাে
র্ির্ধমালা,২০০৯)এ র্ির্ধ ৮ মর্ত ফ ম ‘ঘ’] (তথ্য প্রার্প্ত অনুর্ াধ র্ফ এিং তর্থ্য মূল্য র্িধ িার্ ত র্ফ)
পর্ র্শাধ ক র্ত ির্ি। পর্ র্শি ঙ দ্রিব্য।
১৭.৩ আর্পল দার্য় ; বকাি ব্যর্ি তথ্য অর্ধকা আইর্ি ৯ ধা া উপধা া
(১),(২)িা র্িধ িার্ ত সময়সীমা মর্ধ্য তথ্য লার্ভ ব্যথ ি ির্ল িা দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদাি কমিকতিা বকাি র্সদ্ধার্ে
সংক্ষুব্ধ ির্ল।
* র্সদ্ধাে প্রার্প্ত ৩০ র্দর্ি মর্ধ্য র্িধ িার্ ত ফ র্ম [ফ ম গ আর্পল আর্িদি [তথ্য অর্ধকা (তথ্য প্রার্প্ত সংক্রাে)
র্ির্ধমালা র্ির্ধ ৬ দ্রিব্য] আর্পল কর্তপি র্ক্ষ র্িকট আর্পল ক া ার্ি। পর্ র্শি ে দ্রিব্য;
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* আর্পল কর্তপি ক্ষ যুর্িসঙ্গত কা র্ণ এ সময়সীমা বৃর্দ্ধ ক র্ত পা র্িি;
* আর্পল কর্তপি ক্ষ আর্পল আর্িদি প্রার্প্ত প িতী ১৫ র্দর্ি মর্ধ্য আর্পল আর্িদিকা ীর্ক অনুর্ াধকৃত তথ্য
স ি ার্ি জন্য দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদাি কমিকতিার্ক র্ির্দ িশ প্রদাি ক র্িি অথিা আর্পল আর্িদিটি গ্রিণর্ াগ্য িা
ির্ল োর্ জ কর্ বদর্িি;
* তথ্য প্রদার্ি জন্য আর্পল কর্তপি ক্ষ কর্তক
ি র্ির্দ ির্শত ির্ল দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদািকা ী কমিকতিা ৯ ধা া
র্িধািমর্ত র্িধ িার্ ত সময়সীমা মর্ধ্য থা সম্ভি দ্রুততা সার্থ অনুর্ াধকৃত তথ্য স ি াি ক র্িি।
১৭.৪ অর্ভর্ াগ দার্য় : বকাি ব্যর্ি র্িম্নর্লর্েত কা র্ণ র্িধ িার্ ত ফ র্ম তথ্য কর্মশর্ি প্রধাি তথ্য কর্মশিা ি াির্
অর্ভর্ াগ ক র্ত পা র্িিঃ [ফ ম ক {অর্ভর্ াগ দার্য় ফ ম তথ্য অর্ধকা (অর্ভর্ াগ দার্য় ও র্িস্পর্ে
সংক্রাে)প্রর্িধািমালা } প্রর্িধাি ৩(১)] পর্ র্শি গ দ্রিব্য।





ধা া ১৩ এ উপধা া (১) উর্ের্েত কা র্ণ তথ্য প্রাপ্ত িা ির্ল;
ধা া ২৪ এ অধীি আপীর্ল র্সদ্ধার্ে সংক্ষুব্ধ ির্ল;
ধা া ২৪ এ উর্ের্েত সময়সীমা মর্ধ্য তথ্য প্রাপ্ত িা ির্ল;
তথ্য কর্মশি যুর্িসংগত কা র্ণ অর্ভর্ াগ দার্য়র্ সময়সীমা অর্তক্রাে ির্লও অর্ভর্ াগ গ্রিণ ক র্ত
পা র্িি;
 কর্মশর্ি অর্ভর্ াগ ক া ির্ল তথ্য কর্মশি ধা া ২৫ বমাতার্িক ব্যিস্থা গ্রিণ ক র্িি;
 দার্য় কৃত অর্ভর্ াগ প্রমার্িত ির্ল তথ্য কর্মশি ধা া ২৭ এ র্িধািমর্ত বমাতার্িক ব্যিস্থা গ্রিণ ক র্িি;
১৮। প িতী র্ির্দ িশ িা বদয়া প িে জাতীয় মর্িলা সংস্থা প্রধাি কা িালর্য় দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদাি কমিকতিা ও
আপীল কর্তপি র্ক্ষ র্িি ণঃ
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা

আপীল কর্তপি ক্ষ

শিীদুল ইসলাম র্িজামী
সিকা ী পর্ চালক(প্রর্শক্ষণ,প্রকাশিা ও উন্নয়ি) জাতীয়
মর্িলা সংস্থা
১৪৫, র্িউ বিইলী ব াড, ঢাকা।
বফািঃ ৯৩৪৩০০৩।
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ি অনুস ি ির্ি।

(জািািা া পা ভীি)
র্িি িািী পর্ চালক(অর্তঃ সর্চি)
জাতীয় মর্িলা সংস্থা
9

বফািঃ ৯৩৪২৩৪১।
তথ্য প্রার্প্ত সংক্রাে তথ্য
তথ্য অর্ধকা আইি, ২০০৯।
তথ্য অর্ধকা (তথ্য প্রর্প্ত সংক্রাে) র্ির্ধমালা, ২০০৯ অনু ায়ী র্ির্ম্নাি তফর্সল অনু ায়ী তথ্য প্রার্প্ত তথ্য
স ি ার্ি অপা গতা বিাটিশ, আর্পল আর্িদি ও তথ্য প্রার্প্ত অনুর্ াধ র্ফ এিং এিং তর্থ্য মূল্য র্িধ িা ণ র্ফএ িক প্রদে ির্লা।
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তফর্সল
ফ ম ‘ক’
[র্ির্ধ ৩ দ্রিব্য]
তথ্য প্রার্প্ত আর্িদিপত্র
১।

২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

আর্িদিকা ী িামঃ
র্পতা িাম
মাতা িাম
িতিমাি ঠিকািা
স্থায়ী ঠিকািা
ফযাি,ই-বমইল,বটলর্ফাি ও বমািাইল বফাি িি
( র্দ থার্ক)
র্ক ধ র্ি তথ্য প্রর্য়াজি(প্রর্য়াজর্ি অর্তর্ ি
কাগজ ব্যিিা করুি)

:
:
:
:
:
:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

:

………………………………………

বকাি পদ্ধর্তর্ত তথ্য বপর্ত আগ্রিী
(িাপার্িা/ফর্টাকর্প/র্লর্েত/ই-বমইল/
ফযাি/র্সর্ড অথিা অন্য বকাি পদ্ধর্ত)
তথ্য গ্রিণকা ী িাম ও ঠিকািা
প্রর্ াজয বক্ষর্ত্র সিায়তাকা ী িাম ও ঠিকািা
তথ্য প্রদািকা ী কর্তপি র্ক্ষ িাম ও ঠিকািা
আর্িদর্ি তার্ ে

:

………………………………………

:
:
:
:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

আর্িদিকা ী স্বাক্ষ
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তফর্সল
[র্ির্ধ ৫ দ্রিব্য]
তথ্য স ি ার্ি অপা গতা বিাটিশ

আর্িদিকা ী সূত্র িি ঃ
প্রর্ত
আর্িদিকা ী িাম:
ঠিকািা:
র্িষয়: তথ্য স ি ার্ি অপপা গতা সম্পর্কি অির্িতক ণ।
র্প্রয় মর্িাদয়,
আপিা ……………………………….. তার্ র্ে আর্িদর্ি র্ভর্ের্ত প্রার্থ িত তথ্য র্ির্ম্নাি
কা র্ণ স ি াি ক াসম্ভি ির্লা িা, থা:
১।
…………………………………………………………………………
…………………
১।…………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………….।
২।…………………………………………………………………………
……………………
……………………………………………………………।
৩।
…………………………………………………………………………
……………..
………………………………………………………….।
(………………………………………………..)
দ্বার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা িাম:
পদিী:
দাপ্তর্ ক সীল।
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ফ ম ‘গ’
[র্ির্ধ ৬ দ্রিব্য]
আর্পল আর্িদি
১। আর্পলকা ী িাম ও ঠিকািা (ব াগার্ ার্গ : …………………………………
সিজ মাধ্যমসি)
২। আর্পর্ল তার্ ে

: …………………………….

৩।ব আর্দর্শ র্িরুর্দ্ধ আর্পল ক া িইয়ার্ি : …………………………..
উিা কর্প ( র্দ থার্ক)
৪। ািা আর্দর্শ র্িরুর্দ্ধ আর্পল ক া িইয়ার্ি : …………………………..
তািা িামসি আর্দর্শ র্িি ি ( র্দ থার্ক)
৫। আর্পর্ল সংর্ক্ষপ্ত র্িি ণ

: ………………………….

৬। আর্দর্শ র্িরুর্দ্ধ সংক্ষুব্ধ িইিা কা ণ

: ………………………….

(সংর্ক্ষপ্ত র্িি ণ)
৭। প্রার্থ িত প্রর্তকার্

যুর্ি/র্ভর্ে

৮।আর্পলকা ী কর্তক
ি প্রতযয়ি

: …………………………….
:………………………………

৯। অন্য বকাি তথ্য ািা আর্পল কর্তপি র্ক্ষ সম্মুর্ে : …………………………….
উপস্থাপর্ি জন্য আর্পলকা ী ইো বপাষণ কর্ ি।

আর্পলকা ী স্বাক্ষ

13

ফ ম ‘ঘ’
[র্ির্ধ ৮ দ্রিব্য]
তথ্য প্রার্প্ত অনুর্ াধ র্ফ এিং তর্থ্য মূল্য র্িধ িা ণ র্ফ

তথ্য স ি ার্ি বক্ষর্ত্র র্িম্ন বটর্ির্ল কলাম (২) এ উর্ের্েত তর্থ্য জন্য উিা র্িপ ীর্ত কলাম (৩) এ উর্ের্েত
িার্ বক্ষত্রমত তথ্যপ্রার্প্ত অনুর্ াধ র্ফ এিং তর্থ্য মূল্য পর্ র্শাধর্ াগ্য িইর্ি, থাঃ
বটর্িল
ক্রঃিং
(১)
১।

তর্থ্য র্িি ণ
(২)
র্লর্েত বকাি ডকুর্মর্ে কর্প স ি ার্ি জন্য (ম্যাপ,
িকশা, ির্ি, কর্ম্পউটা র্প্রেসি)

২।

র্ডস্ক, র্সর্ড ইতযার্দ তথ্য স ি ার্ি বক্ষর্ত্র

৩।

বকাি আইি িা স কা ী র্িধাি িা র্ির্দ িশিা অনু ায়ী
কাউর্ক স ি ািকৃত তর্থ্য বক্ষর্ত্র
মূর্ল্য র্ির্িমর্য় র্িক্রয়র্ াগ্য প্রকাশিা বক্ষর্ত্র

৪।

তথ্য প্রার্প্ত অনুর্ াধ র্ফ/তর্থ্য মূল্য
(৩)
এ-৪ ও এ-৩ মার্প কাগর্জ বক্ষর্ত্র প্রর্ত পৃষ্ঠা
২(দুই)টাকা িার্ এিং তদূর্ধ্ি সাইর্জ কাগর্জ বক্ষর্ত্র
প্রকৃত মুল্য।
(১) আর্িদিকা ী কর্তক
ি র্ডস্ক, র্সর্ড ইতযার্দ তথ্য
স ি ার্ি বক্ষর্ত্র র্িিামূর্ল্য
র্িিামূর্ল্য।
প্রকাশিা র্িধ িার্ ত মূল্য।

ােপর্ত আর্দশক্রর্ম
ড. কামাল আিদুল িার্স বচৌধু ী
সর্চি।
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