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উপক্রময়ণকা 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ান্ডিন্ডশর সাংয়বিাে এর ২১(২) অনুন্ডেন্ডি উন্ডেখ করা িন্ডিন্ডে, “সক  সমন্ডি জেগন্ডণর সসবা কয়রবার সচষ্টা করা 

প্রজাতন্ডন্ত্রর কন্ডম ে য়েযুক্ত প্রন্ডতেক ব্যয়ক্তর কতেব্য”। সাংয়বিান্ডে বয়ে েত এই য়েন্ডি েশ অনুসরে কন্ডর জেন্ডসবা করা প্রজাতন্ডন্ত্রর 

কম েচারীন্ডির অন্যতম প্রিাে কতেব্য। সরকায়র িপ্তর কর্তেক প্রন্ডিি সসবা সাংক্রাি তথ্য উন্মুক্ত করাই িন্ড া জেগন্ডের সসবা পাওিার 

পূব েশতে। আর অবাি তথ্য প্রবাি য়েয়িত করার  ন্ডযে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ান্ডিশ সরকার ‘তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯’ প্রণিে 

কন্ডরন্ডে। তন্ডথ্য জেগন্ডের অবাি প্রন্ডবশায়িকার য়েয়িত করার জন্য সক  সরকায়র িপ্তন্ডর ‘তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯’এর ১০ 

িারার য়বিাোনুসান্ডর িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েন্ডিাগ করা িন্ডিন্ডে। জয়িতা ফাউন্ডেশে তথ্য অয়িকার আইে ও সাংয়িষ্ট য়বয়িয়বিান্ডের 

আন্ড ান্ডক স্বপ্রন্ডণায়িত তথ্য প্রকাশ য়েন্ডি েয়শকা প্রণিে কন্ডর ওন্ডিবসাইন্ডে প্রকাশ করন্ডে।  

জাতীি উন্নিন্ডের পূব েশতে অর্ েেীয়তর মূ  সরাতিারাি োরীর অাংশগ্রিণ য়েয়িত করা। জায়তর য়পতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুয়জবুর রিমাে 

সাংয়বিান্ডে োরী-পুরুন্ডষর সমঅয়িকান্ডরর য়েিিতা প্রিাে কন্ডরন্ডেে। োরীর অর্ েনেয়তক, সামায়জক ও রাজনেয়তক যমতািন্ডের 

 ন্ডযে বতেমাে সরকান্ডরর মােেীি প্রিােমন্ত্রী সশখ িায়সো বয় ষ্ঠ ও সমন্ডিাপন্ড াগী পিন্ডযপ গ্রিণ কন্ডরন্ডেে। ফন্ড  োরীর যমতািন্ডে 

বাাং ান্ডিশ য়বন্ডে সরা  মন্ডে  সৃয়ষ্ট কন্ডরন্ডে। 

য়বয়িন্ন িরন্ডের ব্যবসা উন্ডযান্ডগ সম্পৃক্ততার মাধ্যন্ডম সিন্ডশর োরী সমাজন্ডক অর্ েনেয়তক যমতািন্ডে উদ্বুদ্ধকারী প্রয়তষ্ঠাে ‘জয়িতা 

ফাউন্ডেশে’। “জয়িতা ফাউন্ডেশে” োরী সমান্ডজর অর্ েনেয়তক যমতািন্ডে সুদূরপ্রসারী ভূয়মকা পা ে করন্ডে। মােেীি প্রিােমন্ত্রী 

সশখ িায়সোর স্বপ্ন সমগ্র সিন্ডশর প্রতেি অঞ্চন্ড  জয়িতার পয়রচ োি ক্রমবি েেশী  োরী উন্ডযাক্তান্ডির গন্ডে সতা া। তান্ডির উৎপায়িত 

ও প্রয়ক্রিাজাত গুণগত ও োন্দয়েক মােসম্পন্ন পণ্য ও সসবা জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের তত্ত্বাবিান্ডে োরীবান্ধব য়বপণে সেেওিান্ডকের 

মাধ্যন্ডম একটি জেয়প্রি ও য়বেস্ত ব্র্যান্ডে সিন্ডশর অিেিন্ডর ও য়বন্ডিন্ডশর বাজান্ডর য়বপণে কন্ডর আিবি েক কম েকান্ডে োরীর অাংশগ্রিণ 

য়েয়িত ও সম্প্রসারণসি োরীন্ডির সম্মােজেক স্বকম েসাংস্থান্ডের ব্যবস্থা করা।    

বতেমাে সরকার রূপকল্প ২০৪১ অজেন্ডের  ন্ডযে কাজ করন্ডে। এই  যে অজেন্ডের জন্য সমান্ডজর সব েস্তন্ডর সুশাসে য়েয়িত করা 

অতোবশ্যক। আর সুশাসন্ডের অন্যতম পূব েশতে িন্ড া স্বেতা ও জবাবয়িয়িতা য়েয়িত করা। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের জবাবয়িয়িতা 

য়েয়িতকরন্ডণর অন্যতম কা েকর পন্থা ি  স্বপ্রন্ডণায়িত তথ্য প্রকাশ করা। সসই  ন্ডযে জয়িতা ফাউন্ডেশে স্বপ্রন্ডণায়িত তথ্য প্রকাশ 

য়েন্ডি েয়শকা প্রণিে কন্ডরন্ডে। এ য়েন্ডি েয়শকা সক  োগয়রক ও তথ্য ব্যবিারকারীর য়েকে তথ্য প্রিান্ডের সযত্র য়বস্তৃত করন্ডব এবাং 

ময়ন্ত্রপয়রষি য়বিাগ কর্তেক স্বেতা ও জবাবয়িয়িতা য়েয়িতকরন্ডণ সিািক ভূয়মকা পা ে করন্ডব।     
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 ৬. িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েন্ডিাগ                                                                                    ০৬                                                                                                     
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প্রধম অধ্যায় 

 

১.১    জভয়তা ফাউদ্দেশদ্দনর পটভূভম: 

জাতীি উন্নিন্ডের মূ  সরাতিারাি োরীন্ডক সম্পৃক্তকরণ ও োরীর সায়ব েক যমতািে য়েয়িত করা সুষম উন্নিন্ডের একটি অপয়রিা ে 

পূব েশতে। এ উপ য়ি সর্ন্ডক জায়তর য়পতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুয়জবুর রিমাে বাাং ান্ডিন্ডশর সাংয়বিান্ডে োরী ও পুরুন্ডষর সমঅয়িকার 

য়েয়িত কন্ডরে।োরীর যমতািন্ডে য়বোসী মােেীি প্রিােমন্ত্রী সশখ িায়সোর য়বয়িন্ন োরী বান্ধব পিন্ডযন্ডপ বাাং ান্ডিশ সারা য়বন্ডে 

সরা  মন্ডে  য়িন্ডসন্ডব স্বীকৃয়ত সপন্ডিন্ডে। 

২০১১ সান্ড  বতেমাে সরকান্ডরর উন্ডযান্ডগ ময়ি া ও য়শশু য়বষিক মন্ত্রণা ন্ডির তত্ত্বাবিান্ডে ময়ি া য়বষিক অয়িিপ্তর ৩ বের সমিায়ি 

‘োরী উন্ডযাক্তা উন্নিে প্রিাস’ কম েসূচী চালু কন্ডর। র্তণমূন্ড র োরী উন্ডযাক্তান্ডির পণ্য প্রিশ েে ও য়বপণন্ডের জন্য িােময়ের রাপা 

প্লাজার ২ টি সলান্ডর জয়িতা য়বপণে সকন্দ্র চালু করা িি। এই প্লোেফন্ডম ে ময়ি া য়বষিক অয়িিপ্তন্ডর সরয়জয়িকৃত ১৮০টি সয়ময়তর 

োরী উন্ডযাক্তাগণ ১৩৯টি স্টন্ড  পণ্য য়বপণন্ডের সুন্ড াগ পাে। 

১৬-১১-২০১১ তায়রখ মােেীি প্রিােমন্ত্রী সশখ িায়সো ‘জয়িতা’র উন্ডদ্বািে কন্ডরে। ক্রমবি েমাে য়শয়যত োরী জেন্ডগাষ্ঠীর 

সম্মােজেক য়বকল্প কম েসাংস্থাে ও জীয়বকা অজেন্ডের সুন্ড াগন্ডক অবায়রত করার  ন্ডযে প্রিােমন্ত্রী স্বতঃস্ফুতেিান্ডব স াষণা কন্ডরে-

“…স  জয়িতা আজন্ডক আমরা ঢাকাি চালু কর াম, প োিক্রয়মকিান্ডব  সজ া-উপন্ডজ া এবাং য়েয়িশো  সিেন্ডকািাে োন্ডরও 

আমরা করন্ডত  ায়ে……”। মােেীি প্রিােমন্ত্রীর প্রয়তশ্রুয়ত বাস্তবািন্ডে ময়ি া ও য়শশু য়বষিক মন্ত্রণা ন্ডির আওতাি ২০১৩ 

সান্ড  জয়িতা ফাউন্ডেশে ১৮৬০ সান্ড র সসাসাইটিজ সরয়জন্ডেশে এোন্ডের আওতাি “জন্ডিন্ট স্টক সকাম্পােীজ এে  ফাম েস’ এ 

য়েবন্ধেকৃত একটি অ ািজেক ও স্ব-শায়সত প্রয়তষ্ঠাে য়িন্ডসন্ডব  াত্রা শুরু কন্ডর। 

 

১.২    য়িশে: 

          োরীর অর্ েনেয়তক যমতািন্ডের মাধ্যন্ডম য় ঙ্গ সমতায়িয়িক সমাজ য়বয়েমাণ প্রয়ক্রিা ত্বরায়িতকরণ। 

১.৩    য়মশে:  

          োরীর প্রয়ত য়বন্ডশষ অগ্রায়িকার য়বন্ডবচো প্রিান্ডের মাধ্যন্ডম োরীর অর্ েনেয়তক যমতািে য়েয়িতকরণান্ডর্ ে-  

         ক) োরী উন্ডযাক্তান্ডির জন্য সিশব্যাপী একটি আ ািা োরীবান্ধব য়বপণে সেেওিাকে গন্ডে সতা া; 

         খ) োরীবান্ধব য়বপণে সেেওিাকে সকয়ন্দ্রক গ্রাম সর্ন্ডক শির অবয়ি, উৎপািে সর্ন্ডক য়বপণে প েি আ ািা সাপ্লাই সচইে   

            গন্ডে তুন্ড  োরীন্ডির সযমতা বৃয়দ্ধর মাধ্যন্ডম সচইন্ডের য়বয়িন্ন প োন্ডি তাঁন্ডিরন্ডক অর্ েনেয়তকিান্ডব য়েন্ডিায়জত করা। 

 

১.৪   ক ৌশলগত উদ্দেশ্য :  

 ) নারীর অর্ যননভত  ক্ষমতায়দ্দন এ টি ভবদ্দশষাভয়ত প্রভতষ্ঠান ভিদ্দেদ্দব জভয়তা ফাউদ্দেশদ্দনর েক্ষমতা বৃভি  রা; 

খ) জভয়তা ফাউদ্দেশদ্দনর আওতায়  ম যরত তৃণমূল পর্ যাদ্দয়র নারী উদ্দযাক্তা েভমভতেমূদ্দির ব্যবো অনুকূল প্রাভতষ্ঠাভন   

   েক্ষমতা বৃভি  রা; 

গ) ে ল প্রদ্দয়াজনীয় েিায়তা কেবা প্রদান ও ব্যবো অনুকূল পভরদ্দবশ সৃজনেি নারীবান্ধব কিৌত বাজার  াঠাদ্দমা গদ্দে   

  কতালা; 

ঘ) বহুমুখী ব্যবো উদ্দযাদ্দগর জন্য নারীদ্দদরদ্দ  েক্ষমতা ও দক্ষতা িাে  রা।    

 

 

(১) 

 



১.৫    ফাউদ্দেশদ্দনর  ার্ যাবভল : 

           ফাউদ্দেশদ্দনর  ার্ যাবভল িদ্দব ভনম্নরূপ:- 

( ) ভবভিন্ন প্রকৃভতর ব্যবো উদ্দযাদ্দগ েম্পৃক্ততার মাধ্যদ্দম নারীেমাদ্দজর অর্ যননভত  ক্ষমতায়দ্দনর ফলশ্রুভতদ্দত বাাংলাদ্দদদ্দশ 

ভলঙ্গ েমতা ও ন্যায়ভিভি  েমাজ ভবভনম যাণ প্রভিয়া ত্বরাভিত রদ্দণর জন্য ক ৌশলগত নীভতমালা প্রণয়ন ও তৎভিভিদ্দত 

অাংশীজনদ্দদর োদ্দর্ আদ্দলাচনািদ্দম  ম যপভর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

(খ) শুধু নারী উদ্দযাক্তাদ্দদর উৎপাভদত, প্রভিয়াজাত পণ্য ও কেবা ভবপণদ্দনর জন্য ‘জভয়তা’ ব্র্যাদ্দের আওতায় এ টি স্বতন্ত্র 

(Dedicated) নারীবান্ধব ভবপণন কনটওয়া য পর্ যায়িদ্দম কদশব্যাপী েম্প্রোরণ; 

(গ) নারীবান্ধব ভবপণন কনটওয়া যদ্দ  ক ন্দ্র  দ্দর গ্রাম িদ্দত শির অবভধ, উৎপাদন িদ্দত ভবপণন পর্ যন্ত ভবভিন্ন পণ্য অর্বা 

কেবার ‘োপ্লাই কচইন’ (Supply Chain) গদ্দে তুদ্দল নারীদ্দদর েক্ষমতা বৃভির মাধ্যদ্দম কচইদ্দনর ভবভিন্ন পর্ যাদ্দয় তাদ্দদরদ্দ  

অর্ননভত   ম য াদ্দে ভনদ্দয়াভজত  রার  ম যপভর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

(ঘ) বহুমুখী ব্যবো উদ্দযাদ্দগ েম্পৃভক্তর মাধ্যদ্দম নারীর অর্ যননভত  ক্ষমতায়দ্দনর কক্ষদ্দে এ টি ভবদ্দশষাভয়ত ও স্বাবলম্বী 

প্রভতষ্ঠান ভিদ্দেদ্দব জভয়তা ফাউদ্দেশদ্দনর েক্ষমতা বৃভির জন্য  ম যপভর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;  

(ঙ) ফাউদ্দেশদ্দনর আওতায়  ম যরত কদদ্দশর নারী উদ্দযাক্তাদ্দদর ব্যবোর প্রকৃভতভিভি  প্রাভতষ্ঠাভন  েক্ষমতা বৃভির 

প্রদ্দয়াজনীয় পদদ্দক্ষপ গ্রিন; ` 

(চ)  নারী উদ্দযাক্তাদ্দদর ে ল প্রদ্দয়াজনীয় েিায়তা কেবা (Support Service), ব্যবো অনুকূল পভরদ্দবশ এবাং অনন্য, 

ভবশ্বােদ্দর্াগ্য ও জনভপ্রয় ব্র্যাে ইদ্দমজেি নারীবান্ধব কিৌত বাজার  াঠাদ্দমা সৃজন; 

(ছ)  বহুমুখী ব্যবো উদ্দযাদ্দগ নারী উদ্দযাক্তা সৃভির লদ্দক্ষে প্রদ্দয়াজনীয় প্রভশক্ষণ ও প্রদ্দনাদনামূল   ার্ যিম গ্রিন; 

(জ) জভয়তা ব্র্যাদ্দের পণ্য ও কেবা প্রার্ভম িাদ্দব কদদ্দশর বাজাদ্দর এবাং অদূর িভবষ্যদ্দত ভবদ্দদদ্দশর বাজাদ্দর ভবপণদ্দনর উদ্দযাগ 

গ্রিণ; 

(ঝ) ফাউদ্দেশদ্দনর লক্ষে ও উদ্দেশ্য অজযদ্দনর জন্য স্বনামধন্য ও ভবদ্দশষাভয়ত কদশীয় ও আন্তজযাভত  প্রভতষ্ঠাদ্দনর োদ্দর্ 

পারস্পভর  সুফলদায়  পাট যনারশীদ্দপর উদ্দযাগ গ্রিণ;  

(ঞ) ফাউদ্দেশদ্দনর তিভবল, স্থাবর ও অস্থাবর েম্পভির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যদ্দম প্রভতষ্ঠাদ্দনর আভর্ য  স্বাবলভম্বতা 

সুভনভিত রণ;  

(ট) ফাউদ্দেশদ্দনর  ম যচারীদ্দদর  ম যদক্ষতা উন্নয়ন ও  ম যস্পৃিা বৃভি েিায়  মানব েম্পদ ব্যবস্থাপনা উদ্দযাগ গ্রিন; 

(ঠ) ফাউদ্দেশদ্দনর লক্ষে ও উদ্দেশ্যেমূি অজযদ্দনর জন্য প্রণীত উপভরউক্ত ক ৌশল ও  ম যপভর ল্পনােমূি ভবযমান বাজার 

বাস্তবতার আদ্দলাদ্দ  েমদ্দয় েমদ্দয় িালনাগাদ রণ ও বাস্তবায়ন; 

(ড) ভবভিন্ন প্রকৃভতর ব্যবোয় েম্পৃভক্তর মাধ্যদ্দম কদদ্দশর নারীেমাদ্দজর অর্ যননভত  ক্ষমতায়দ্দন েমদ্দয় েমদ্দয় ের ার ও 

পভরচালনা পষ যদ  তৃয  প্রদি ভদ -ভনদ্দদ যশনা বাস্তবায়ন; এবাং 

(ঢ)  ফাউদ্দেশদ্দনর উদ্দেশ্য পূরণ দ্দল্প অন্যান্য  ার্ যাবভল েম্পাদন। 

১.৬    ফাউন্ডেশন্ডের সাংগঠে কাঠান্ডমাঃ 

           জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের কা েক্রম পয়রচা োর জন্য প্রার্য়মকিান্ডব একটি য়বন্ডশষায়িত সাংগঠে কাঠান্ডমা (কমে ষ্টাফ 

ব্যয়তন্ডরন্ডক সন্ডব োচ্চ য়তে-স্তর য়বয়শষ্ট) প্রণিে করা িন্ডিন্ডে। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের কা েক্রম সম্প্রসারণ এবাং আয়র্ েক সযমতা সান্ডপন্ডয 

ক্রমািন্ডি অগ্রায়িকার য়িয়িন্ডত সাংগঠে কাঠান্ডমাভুক্ত য়েিয়মত শূন্য পন্ডি য়েন্ডিাগ প্রিাে করা  ান্ডব। সকােক্রন্ডমই 

আউেন্ডসায়স োং/চুয়ক্তয়িয়িন্ডকর জন্য সাংরয়যত পন্ডি য়েিয়মত য়েন্ডিাগ প্রিাে করা  ান্ডব ো। এ সাংগঠে কাঠান্ডমা অনু ািী পয়রচা ক 

য়বিান্ডগর িায়িন্ডত্ব য়েন্ডিায়জত র্াকন্ডবে। শাখাি সিকারী ম্যান্ডেজার/ম্যান্ডেজার/সিকারী সজোন্ডর  ম্যান্ডেজার/সেপুটি সজোন্ডর  

ম্যান্ডেজার/সজোন্ডর  ম্যান্ডেজার গণ য়েন্ডিায়জত র্াকন্ডবে। 

 

(২) 



য়দ্বতীি অধ্যাি 

২      য়েন্ডি েয়শকার সািারণ য়বষি: 

 

২.১  য়েন্ডি েয়শকার য়শন্ডরাোম   : এই য়েন্ডি েয়শকা জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের স্বপ্রন্ডণায়িত তথ্য অবমুক্তকরণ য়েন্ডি েয়শকা,    

                                                   ২০২১ োন্ডম অয়িয়িত িন্ডব। 

২.২  য়েন্ডি েয়শকা প্রণিেকারী কর্তেপয: জয়িতা ফাউন্ডেশে, ময়ি া ও য়শশু য়বষিক মন্ত্রণা ি 

২.৩  অনুন্ডমািেকারী কর্তেপয  : ব্যবস্থাপো পয়রচা ক, জয়িতা ফাউন্ডেশে 

২.৪  অনুন্ডমািন্ডের তায়রখ   : ২০/১২/২০২১  

২.৫  বাস্তবািন্ডের তায়রখ   : অনুন্ডমািন্ডের তায়রখ িন্ডত।   

২.৬  য়েন্ডি েয়শকার প্রন্ড াজেতা   : য়েন্ডি েয়শকাটি জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের জন্য প্রন্ড াজে িন্ডব।  

 

২.৭ তথ্য অবমুক্তকরণ য়েন্ডি েয়শকা প্রণিন্ডের উন্ডেশ্য : 

 

তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯ প্রণিন্ডের মাধ্যন্ডম আইন্ডের য়বিাে সান্ডপন্ডয কর্তেপন্ডযর য়েকে িন্ডত প্রন্ডতেক োগয়রন্ডকর তথ্য  ান্ডির 

অয়িকার স মে য়েয়িত করা িন্ডিন্ডে, সতময়ে সাংয়িষ্ট কর্তেপয স ন্ডকাে োগয়রন্ডকর অনুন্ডরান্ডির সপ্রয়যন্ডত চায়িত তথ্য সরবরাি 

করার বাধ্যবািকতা আন্ডরাপ করা িন্ডিন্ডে। জেগন্ডের শাসেতায়ন্ত্রক ও আইেগতিান্ডব তথ্য  ান্ডির অয়িকার য়েয়িত করার জন্য 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের তথ্য অবমুক্তকরণ ও প্রচান্ডরর  ন্ডযে য়বয়িগত কাঠান্ডমা প্রেিে করাই এ য়েন্ডি েয়শকার উন্ডিশ্য। 

 

২.৮ তথ্য অবমুক্তকরণ েীয়ত : 

 

জয়িতা ফাউন্ডেশে “োরী উন্ডযাক্তা উন্নিে ও পণ্য য়বপণে” অয়িকার প্রয়তষ্ঠা  এবাং যমতািেসি উন্নিন্ডের মূ িারাি োরীন্ডির 

সম্পৃক্তকরন্ডণর মাধ্যন্ডম সজোর সমতায়িয়িক সমাজ প্রয়তষ্ঠান্ডক প্রািান্য য়িন্ডি য়বয়িন্ন প্রকার েীয়ত ও কম েন্ডকৌশ  প্রণিে কন্ডর 

র্ান্ডক। এ সক  কম েকাে োগয়রকন্ডির জন্য উন্মুক্ত রাখার েীয়তন্ডত জয়িতা ফাউন্ডেশে য়বোস কন্ডর। স্বেতা, জবাবয়িয়িতা ও 

সুশাসে য়েয়িতকরন্ডণ অবাি তথ্য প্রবাি য়বন্ডশষ ভূয়মকা পা ে কন্ডর। এ উন্ডেন্ডশ্য ময়ি া ও য়শশু য়বষিক মন্ত্রণা ন্ডির আওতািীে 

জয়িতা ফাউন্ডেশে সিন্ডশর োগয়রকন্ডির তথ্য প্রায়প্তর অয়িকারন্ডক অগ্রায়িকার প্রিান্ডের েীয়তন্ডত য়বোসী। 

  

৩.      সাংজ্ঞা : 

 

      (ক) তথ্যঃ “তথ্য” অর্ ে জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের গঠে, কাঠান্ডমা ও িাপ্তয়রক কম েকাে সাংক্রাি স ন্ডকাে স্মারক, বই, েকশা,   

মােয়চত্র, চুয়ক্ত, তথ্য-উপাি,  গবই, আন্ডিশ, য়বজ্ঞয়প্ত, িয়  , েমুো, পত্র, প্রয়তন্ডবিে, য়িসাব য়ববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, 

আন্ড াকয়চত্র, অয়েও, য়িয়েও, অাংয়কতয়চত্র, য়ফল্ম, ইন্ড কট্রয়েক প্রয়ক্রিাি প্রস্তুতকৃত স ন্ডকাে ইেস্ট্রুন্ডমন্ট,  ায়ন্ত্রকিান্ডব 

পাঠন্ড াগ্য িয়  ায়ি এবাং সিৌয়তক গঠে ও ববয়শষ্টে য়েয়ব েন্ডশন্ডষ অন্য স ন্ডকাে তথ্যবি বস্তু বা তান্ডির প্রয়তয় য়পও এর অিভু েক্ত 

িন্ডব। তন্ডব শতে র্ান্ডক স , িাপ্তয়রক সোে য়সে বা সোে য়সন্ডের প্রয়তয় য়প এর অিভু েক্ত িন্ডব ো; 

 

      (খ) িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোঃ “িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো” অর্ ে তথ্য অবমুক্তকরণ েীয়ত বাস্তবািন্ডের জন্য এবাং তথ্য অয়িকার আইন্ডের 

১০ িারা অনু ািী তথ্য সরবরান্ডির জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশে কর্তেক য়েযুক্ত কম েকতো। 

 

      (গ) য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোঃ “য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো” অর্ ে িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপয়স্থয়তন্ডত সাংয়িষ্ট িায়িত্ব 

পা ন্ডের জন্য য়েযুক্ত কম েকতো। 

 

      ( ) তথ্য প্রিাে ইউয়েেঃ “তথ্য প্রিাে ইউয়েে” অর্ ে জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অিীন্ডে গঠিত তথ্য প্রিাে  

           ইউয়েে। 

 

      (ঙ) কর্তেপযঃ “কর্তেপয” অর্ ে ময়ি া ও য়শশু য়বষিক মন্ত্রণা ন্ডির আওতািীে জয়িতা ফাউন্ডেশে। 

(৩) 



 

     (চ) আয়প  কর্তেপযঃ “আয়প  কর্তেপয” অর্ ে সয়চব, ময়ি া ও য়শশু য়বষিক মন্ত্রণা ি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ান্ডিশ সরকার। 

 

     (ে) তথ্য কয়মশেঃ “তথ্য কয়মশে” অর্ ে তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯ এর িারার অিীে প্রয়তয়ষ্ঠত তথ্য কয়মশে। 

 

     (জ) তথ্য অয়িকারঃ “তথ্য অয়িকার” অর্ ে সকাে কর্তেপন্ডযর য়েকে িইন্ডত তথ্য প্রায়প্তর অয়িকার। 

 

     (ঝ) র্ততীি পযঃ “র্ততীি পয” অর্ ে তথ্য প্রায়প্তর জন্য অনুন্ডরািকারী বা তথ্য প্রিােকারী কর্তেপয ব্যতীত অনুন্ডরািকৃত তন্ডথ্যর   

          সন্ডঙ্গ জয়েত অন্য সকাে পয। 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৪) 



 

র্ততীি অধ্যাি 

 

৪.     তন্ডথ্যর সেয়ণয়বন্যাস এবাং সেয়ণয়বন্যাস অনুসান্ডর তথ্য প্রকাশ ও প্রিাে পদ্ধয়ত : 

 

তথ্য অয়িকার আইে অনু ািী আইন্ডের য়বিােবয়  সান্ডপন্ডয প্রন্ডতেক োগয়রন্ডকর তথ্য পাওিার অয়িকার আন্ডে এবাং জেগন্ডণর 

চায়িিা অনু ািী এসব তথ্য জয়িতা ফাউন্ডেশে প্রকাশ ও প্রিাে করন্ডব।  

 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের সমুিি তথ্যন্ডক য়েন্ডনাক্ত য়তেটি সেয়ণন্ডত িাগ করা িন্ডবঃ 

        ১) স্বপ্রন্ডণায়িতিান্ডব প্রকাশন্ড াগ্য তথ্য  

        ২) চায়িিার য়িয়িন্ডত প্রিােন্ড াগ্য তথ্য    

        ৩) প্রিাে ও প্রকাশ বাধ্যতামূ ক েি, এমে তথ্য    

  

৪.১ স্ব-প্রন্ডণায়িতিান্ডব প্রকাশন্ড াগ্য তথ্য :  

৪.১.১ এই িরন্ডের তথ্য (পয়রয়শষ্ট-১) তথ্য অয়িকার আইে অনু ািী স্বপ্রন্ডণায়িতিান্ডব জয়িতা ফাউন্ডেশে ওন্ডিবসাইে, 

(www.joyeeta.bd), সরায়শিার, সোটিশ সবাে ে, মুয়িত বই বা প্রয়তন্ডবিে, য়ব ন্ডবাে ে, সাইেন্ডবাে ে, য়স্টকার, সপাস্টার, 

বুকন্ড ে, য় ফন্ড ে, য়েউজ স োর, পয়ত্রকাি য়বজ্ঞয়প্ত জায়রর মাধ্যন্ডম প্রচারোসি অন্যান্য গ্রিণন্ড াগ্য মাধ্যন্ডম প্রকাশ ও 

প্রচার করন্ডব।   

৪.১.২  এই িরন্ডের তথ্য সচন্ডি সকাে োগয়রক  র্া র্প্রয়ক্রিা অনুসরণ কন্ডর আন্ডবিে করন্ড  তখে তা চায়িিার য়িয়িন্ডত 

প্রিােন্ড াগ্য তথ্য য়িন্ডসন্ডব য়বন্ডবয়চত িন্ডব এবাং িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েি োয়রত পন্থাি আন্ডবিেকারীন্ডক তা প্রিাে করন্ডবে।  

৪.১.৩  জয়িতা ফাউন্ডেশে প্রয়ত বের একটি বায়ষ েক প্রয়তন্ডবিে প্রকাশ করন্ডব এবাং বায়ষ েক প্রয়তন্ডবিন্ডে তথ্য অয়িকার আইে, 

২০০৯-এর িারা ৬(৩)-এ উয়েয়খত তথ্যসমূি সাংন্ড াজে করন্ডব।  

৪.১.৪ জয়িতা ফাউন্ডেশে স্বপ্রন্ডণায়িতিান্ডব প্রকাশন্ড াগ্য তন্ডথ্যর একটি তায় কা প্রস্তুত করন্ডব এবাং এই য়েন্ডি েয়শকার পয়রয়শন্ডষ্ট 

ও জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের ওন্ডিবসাইন্ডে তা প্রকাশ ও প্রচার করন্ডব।   

৪.১.৫ প্রয়ত ৬ মাস অির এই তায় কা িা োগাি করা িন্ডব।  

 

৪.২ চায়িিার য়িয়িন্ডত প্রিােন্ড াগ্য তথ্য :   

৪.২.১ এই িরন্ডের তথ্য সকান্ডো োগয়রন্ডকর আন্ডবিন্ডের পয়রন্ডপ্রয়যন্ডত এই য়েন্ডি েয়শকার ১০ ও ১১ অনুন্ডেন্ডি বয়ণ েত পদ্ধয়ত অনুসরণ 

কন্ডর প্রিাে করন্ডত িন্ডব; এবাং 

৪.২.২ জয়িতা ফাউন্ডেশে চায়িিার য়িয়িন্ডত প্রিােন্ড াগ্য তন্ডথ্যর একটি তায় কা প্রস্তুত করন্ডব এবাং এই য়েন্ডি েয়শকা ও পয়রয়শষ্ট 

জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের ওন্ডিবসাইন্ডে প্রকাশ ও প্রচার করন্ডব।    

 

৪.৩ প্রিাে ও প্রকাশ বাধ্যতামূ ক েি, এমে তথ্য : 

৪.৩.১ এই য়েন্ডি েয়শকার অন্যান্য অনুন্ডেন্ডি  া য়কছুই র্াকুক ো সকে, জয়িতা ফাউন্ডেশে তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর ৭ 

িারাি বয়ণ েত তথ্যসমূি প্রিাে বা প্রকাশ বা প্রচার করন্ডত বাধ্য র্াকন্ডব ো।  

(৫) 

 

 



৫. তথ্য সাংগ্রি, সাংরযণ ও ব্যবস্থাপো :  

৫.১ তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপো : জয়িতা ফাউন্ডেশে তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপোর জন্য তথ্য অয়িকার (তথ্য সাংরযণ ও 

ব্যবস্থাপো) প্রয়বিােমা া, ২০১০ অনুসরণ করন্ডব; 

৫.২ তথ্য সাংরযণ : জয়িতা ফাউন্ডেশে তথ্য সাংরযন্ডণর য়েন্ডনাক্ত পদ্ধয়ত অনুসরণ করন্ডবঃ 

৫.২.১ োগয়রন্ডকর তথ্য অয়িকার য়েয়িত করার  ন্ডযে জয়িতা ফাউন্ডেশে তার  াবতীি তন্ডথ্য কোো গ এবাং ইেন্ডেক্স প্রস্তুত 

কন্ডর  র্া র্িান্ডব সাংরযণ করন্ডব; 

৫.২.২ প্রন্ডতেক কর্তেপয স  সক  তথ্য কয়ম্পউোন্ডর সাংরযন্ডণর উপযুক্ত বন্ড  মন্ডে করন্ডব সস সক  তথ্য যুয়ক্তসাংগত সমিসীমার 

মন্ডধ্য কয়ম্পউোন্ডর সাংরযণ করন্ডব এবাং তথ্য  ান্ডির সুয়বিান্ডর্ ে সমগ্র সিন্ডশ সেেওিান্ডকের মাধ্যন্ডম তার সাংন্ড াগ করন্ডব; 

এবাং  

৫.২.৩ তথ্য সাংরযণ ও ব্যবস্থাপোর জন্য তথ্য অয়িকার (তথ্য সাংরযণ ও ব্যবস্থাপো) প্রয়বিােমা া, ২০১০ অনুসরণ করন্ডব।   

৫.৩ তন্ডথ্যর িাষা : 

৫.৩.১ তন্ডথ্যর মূ  িাষা িন্ডব বাাং া। সকাে তথ্য  য়ি অন্য িাষাি বতয়র িন্ডি র্ান্ডক, তািন্ড  তা সসই িাষাি সাংরয়যত িন্ডব। 

িাপ্তয়রক প্রন্ডিাজন্ডে তথ্য অনুবাি করা িন্ডত পান্ডর।  

৫.৩.২ তথ্য স  িাষাি সাংরয়যত র্াকন্ডব সসই িাষান্ডতই আন্ডবিেকারীন্ডক সরবরাি করা িন্ডব। আন্ডবিেকারীর চায়িিার 

পয়রন্ডপ্রয়যন্ডত সকান্ডো তথ্য অনুবাি করার িায়িত্ব কর্তেপয বিে করন্ডব ো।  

 

৬. িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েন্ডিাগ :  

৬.১ তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসান্ডর জয়িতা ফাউন্ডেশে একজে িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েন্ডিাগ করন্ডব; 

৬.২ পরবতীকান্ড  জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের অিীন্ডে সকান্ডো কা ো ি/ইউয়েে প্রয়তয়ষ্ঠত িন্ড  তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর 

িারা ১০(৩) অনুসান্ডর উক্তরূপ ইউয়েে/ইউয়েেসমূন্ডি প্রয়তয়ষ্ঠত িওিার ৬০ (ষাে) য়িন্ডের মন্ডধ্য িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

য়েন্ডিাগ করন্ডব; 

৬.৩     য়েন্ডিাগকৃত প্রন্ডতেক িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োম, পিয়ব, ঠিকাো এবাং প্রন্ড াজে সযন্ডত্র ফোক্স েম্বর ও ই-সমই  ঠিকাো 

য়েন্ডিাগ প্রিান্ডের পরবতী ১৫ (পন্ডেন্ডরা) য়িন্ডের মন্ডধ্য য়েি োয়রত ফরন্ডমন্ডে (তথ্য কয়মশে কর্তেক য়েি োয়রত ফরন্ডমন্ডে) 

য় য়খতিান্ডব তথ্য কয়মশন্ডে সপ্ররণ করন্ডব এবাং প্রকাশ্য স্থান্ডে দৃয়ষ্টন্ডগাচর িি এমেিান্ডব প্রিশ েন্ডের ব্যবস্থা করন্ডব এবাং 

ওন্ডিবসাইন্ডে প্রকান্ডশর ব্যবস্থা করন্ডব; 

৬.৪ তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর অিীে িায়িত্ব পা ন্ডের প্রন্ডিাজন্ডে িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের অন্য স -

সকান্ডো কম েকতোর সিািতা চাইন্ডত পারন্ডবে এবাং সকান্ডো কম েকতোর কাে সর্ন্ডক এরূপ সিািতা চাওিা িন্ড  য়তয়ে উক্ত 

িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোন্ডক প্রন্ডিাজেীি সিািতা প্রিাে করন্ডত বাধ্য র্াকন্ডবে; 

৬.৫ িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো িায়িত্ব পা ন্ডের প্রন্ডিাজন্ডে অন্য সকাে কম েকতোর সিািতা চাইন্ড  এবাং এরূপ সিািতা প্রিান্ডের 

ব্যর্ েতার জন্য তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর সকান্ডো য়বিাে  য়িত িন্ড  এই আইন্ডের অিীে িাি-িায়িত্ব য়েি োরন্ডণর 

সযন্ডত্র উক্ত অন্য কম েকতোও িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বন্ড  গণ্য িন্ডবে; এবাং 

৬.৬ এই য়েন্ডি েয়শকার পয়রয়শন্ডষ্ট িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োম, পিয়ব, ঠিকাো এবাং প্রন্ড াজে সযন্ডত্র ফোক্স েম্বর ও ই-সমই  

ঠিকাো প্রকাশ করা িন্ডব । সকান্ডো িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো পয়রবতেে িন্ড  েতুে িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েন্ডিান্ডগর ০৫ (পাঁচ) 

য়িন্ডের মন্ডধ্য তায় কা িা োগাি করা িন্ডব। তায় কা কর্তেপন্ডযর ওন্ডিবসাইন্ডে প্রকাশ করা িন্ডব।  

 

(৬) 

 



 

৭. িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িায়িত্ব ও কম েপয়রয়ি :     

৭.১ তন্ডথ্যর জন্য কারও আন্ডবিন্ডের পয়রন্ডপ্রয়যন্ডত িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো: 

            (অ) তথ্য অয়িকার (তথ্য প্রায়প্ত সাংক্রাি) য়বয়িমা া, ২০০৯ য়বয়ি-৩(২) অনুসান্ডর আন্ডবিেপত্র গ্রিন্ডণর প্রায়প্ত স্বীকার   

                করন্ডবে; 

 

            (আ) চায়িত তথ্য তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯, িারা-৯ ও তথ্য অয়িকার (তথ্য প্রায়প্ত সাংক্রাি) য়বয়িমা া, ২০০৯ য়বয়ি-  

                 ৪ অনুসান্ডর  র্া র্িান্ডব সরবরাি করন্ডবে;   

 

            (ই) তথ্য প্রিান্ডে অপারগতার সযন্ডত্র তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯, িারা-৯(৩) ও তথ্য অয়িকার (তথ্য প্রায়প্ত সাংক্রাি)  

                 য়বয়িমা া, ২০০৯ য়বয়ি-৫ অনুসান্ডর  র্া র্িান্ডব অপারগতা প্রকাশ করন্ডবে; 

 

            (ঈ) সকান্ডো অনুন্ডরািকৃত তথ্য িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর য়েকে সরবরান্ডির জন্য মজুত র্াকন্ড  য়তয়ে তথ্য অয়িকার আইে,  

                  ২০০৯, িারা-৯(৬) (৭) ও তথ্য অয়িকার (তথ্য প্রায়প্ত সাংক্রাি) য়বয়িমা া, ২০০৯ য়বয়ি-৮ অনুসান্ডর উক্ত তন্ডথ্যর    

                 যুয়ক্তসাংগত মূল্য য়েি োরণ করন্ডবে এবাং উক্ত মূল্য অেয়িক ৫ (পাঁচ) কা ে য়িবন্ডসর মন্ডধ্য পয়রন্ডশাি করার জন্য  

                 আন্ডবিেকারীন্ডক অবয়িত করন্ডবে; এবাং 

 

             (উ) সকান্ডো অনুন্ডরািকৃত তন্ডথ্যর সন্ডঙ্গ র্ততীি পন্ডযর সাংয়িষ্টতা র্াকন্ড  িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য অয়িকার আইে,  

                  ২০০৯, িারা-৯(৮) অনুসান্ডর ব্যবস্থা গ্রিণ করন্ডবে। 

 

৭.২ তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর তপয়শন্ড  য়েি োয়রত আন্ডবিন্ডের ফরন্ডমে/ফম ে ‘ক’ সাংরযণ ও সকান্ডো োগয়রন্ডকর 

চায়িিার পয়রন্ডপ্রয়যন্ডত সরবরাি করা; 

৭.৩  আন্ডবিে ফম ে পূরন্ডণ সযম েি, এমে আন্ডবিেকারীন্ডক আন্ডবিে ফম ে পূরন্ডণ সিািতা প্রিাে করা; 

৭.৪  সকান্ডো োগয়রন্ডকর চায়িিার পয়রন্ডপ্রয়যন্ডত তান্ডক আয়প  কর্তেপয য়েি োরন্ডণ সিািতা প্রিাে করা; 

৭.৫ সঠিক কর্তেপয য়েি োরন্ডণ ভু  কন্ডরন্ডে, এমে আন্ডবিেকারীন্ডক সঠিক কর্তেপয য়েি োরন্ডণ সিািতা প্রিাে করা; 

৭.৬ সকাে শারীয়রক প্রয়তবন্ধী ব্যয়ক্তর তথ্য প্রায়প্ত য়েয়িত করন্ডত িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তান্ডক উপযুক্ত পদ্ধয়তন্ডত তথ্য সপন্ডত 

সিািতা করন্ডবে। এন্ডযন্ডত্র িায়িত্বপ্রাপ্ত কমকেতো উপযুক্ত অন্য সকান্ডো ব্যয়ক্তর সিািতা গ্রিণ করন্ডত পারন্ডবে;  

৭.৭  তথ্য সাংরযণ, ব্যবস্থাপো ও স্বপ্রন্ডণায়িত তথ্য প্রকাশ তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর সন্ডঙ্গ সামঞ্জস্যপূণ েিান্ডব িন্ডে য়ক 

ো তা য়েি োরন্ডণ কর্তেপযন্ডক সিািতা প্রিাে করা;   

৭.৮  তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর সন্ডঙ্গ সামঞ্জস্যপূণ েিান্ডব বায়ষ েক প্রয়তন্ডবিে প্রকান্ডশ সিািতা প্রিাে করা; এবাং  

৭.৯  তন্ডথ্যর জন্য প্রাপ্ত আন্ডবিেপত্রসি এ-সাংক্রাি প্রন্ডিাজেীি তথ্য সাংরযণ, আন্ডবিেকারীর স াগান্ড ান্ডগর য়বস্তায়রত তথ্য 

সাংরযণ, তথ্য অবমুক্তকরণসাংক্রাি প্রয়তন্ডবিে সাংকয় ত করা, তন্ডথ্যর মূল্য আিাি, য়িসাবরযণ ও সরকায়র সকাষাগান্ডর 

জমাকরণ এবাং কর্তেপয বা তথ্য কয়মশন্ডের চায়িিার পয়রন্ডপ্রয়যন্ডত এ-সাংক্রাি তথ্য সরবরাি করা ইতোয়ি। 

 

 

 

 

 

(৭) 



৮. য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েন্ডিাগ :  

৮.১ বিয়  বা অন্য সকান্ডো কারন্ডণ িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপয়স্থয়তন্ডত িায়িত্ব পা ন্ডের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশে একজে 

য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েন্ডিাগ করন্ডব। িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপয়স্থয়তন্ডত িায়িত্ব পা েকা ীে আইে অনুসান্ডর 

য়তয়ে িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়িন্ডসন্ডব য়বন্ডবয়চত িন্ডবে; 

৮.২ েতুে কা ো ি/ইউয়েে প্রয়তয়ষ্ঠত িওিার ৬০ (ষাে) য়িন্ডের মন্ডধ্য িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর পাশাপায়শ য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো য়েন্ডিাগ করন্ডত িন্ডব; 

৮.৩ য়েন্ডিাগকৃত য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োম, পিয়ব, ঠিকাো এবাং প্রন্ড াজে সযন্ডত্র ফোক্স েম্বর ও ই-সমই  ঠিকাো 

য়েন্ডিাগ প্রিান্ডের ১৫ (পন্ডেন্ডরা) য়িন্ডের মন্ডধ্য য়েি োয়রত ফরন্ডমন্ডে (তথ্য কয়মশে কর্তেক য়েিায়রত ফরন্ডমে) য় য়খতিান্ডব 

তথ্য কয়মশন্ডে সপ্ররণ করন্ডত িন্ডব; এবাং 

৮.৪ বিয়  বা অন্য সকান্ডো কারন্ডণ এই পি শূন্য িন্ড , অয়ব ন্ডম্ব েতুে য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়েন্ডিাগ করন্ডত িন্ডব। 

 

৯.        য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িায়িত্ব ও কম েপয়রয়ি : 

৯.১ িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপয়স্থতকান্ড  ‘য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ ‘িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ য়িন্ডসন্ডব িায়িত্ব পা ে  

            করন্ডবে; এবাং 

 

৯.২ িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য়িন্ডসন্ডব িায়িত্ব পা ে কান্ড  এ য়েন্ডি েয়শকার ৭-এ অনুন্ডেন্ডি বয়ণ েত ‘িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িায়িত্ব ও 

কম েপয়রয়ি’ তার জন্য প্রন্ড াজে িন্ডব। 

 

১০. তন্ডথ্যর জন্য আন্ডবিে, তথ্য প্রিান্ডের পদ্ধয়ত ও সমিসীমা : 

১০.১ সকান্ডো ব্যয়ক্ত তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর অিীে তথ্য প্রায়প্তর জন্য সাংয়িষ্ট িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর কান্ডে য়েি োয়রত 

ফম ‘ক’-এর মাধ্যন্ডম তথ্য সচন্ডি য় য়খতিান্ডব বা ইন্ড কট্রয়েক মাধ্যন্ডম বা ই-সমইন্ড  অনুন্ডরাি করন্ডত পারন্ডবে; 

১০.২ য়েি োয়রত ফম ে সিজ িে ো িন্ড  অনুন্ডরািকারীর োম, ঠিকাো, প্রন্ড াজে সযন্ডত্র ফোক্স েম্বর এবাং ই-সমই  ঠিকাো; 

অনুন্ডরািকৃত তন্ডথ্যর য়েভু ে  এবাং স্পষ্ট বণ েো এবাং সকাে পদ্ধয়তন্ডত তথ্য সপন্ডত আগ্রিী তার বণ েো উন্ডেখ কন্ডর সািা 

কাগন্ডজ বা সযত্রমত, ইন্ড কট্রয়েক য়ময়েিা বা ই- সমইন্ড  তথ্য প্রায়প্তর জন্য অনুন্ডরাি করন্ডত পারন্ডবে; 

১০.৩ িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তন্ডথ্যর জন্য সকান্ডো অনুন্ডরাি প্রায়প্তর তায়রখ িন্ডত অেয়িক ২০ (য়বশ) কা ে য়িবন্ডসর মন্ডধ্য 

অনুন্ডরািকৃত তথ্য সরবরাি করন্ডবে;  

১০.৪ উয়েয়খত উপ-অনুন্ডেি (৩)-এ  ািা য়কছুই র্াকুক ো সকে, অনুন্ডরািকৃত তন্ডথ্যর সন্ডঙ্গ একায়িক তথ্য প্রিাে ইউয়েে বা 

কর্তেপন্ডযর সাংয়িষ্টতা র্াকন্ড  অেয়িক ৩০ (য়ত্রশ) কা ে য়িবন্ডসর মন্ডধ্য অনুন্ডরািকৃত তথ্য সরবরাি করন্ডত িন্ডব; 

১০.৫ অনুন্ডরািকৃত তথ্য সকান্ডো ব্যয়ক্তর জীবে-মৃতুে, সগ্রফতার এবাং কারাগার িন্ডত মুয়ক্তসম্পয়কেত িন্ড  িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

অনুন্ডরাি প্রায়প্তর অেয়িক ২৪ (চয়িশ)  ন্টার মন্ডধ্য উক্ত য়বষন্ডি প্রার্য়মক তথ্য সরবরাি করন্ডবে; 

১০.৬ িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো য় য়খতিান্ডব অর্বা সযত্রমত, ইন্ড কট্রয়েক মাধ্যন্ডম বা ই-সমই  এর মাধ্যন্ডম আন্ডবিেপত্র গ্রিন্ডণর 

প্রায়প্ত স্বীকার করন্ডবে এবাং প্রায়প্ত স্বীকারপন্ডত্র আন্ডবিন্ডের সরন্ডফন্ডরন্স েম্বর, আন্ডবিেপত্র গ্রিণকারীর োম, পিম োিা এবাং 

আন্ডবিে গ্রিন্ডণর তায়রখ উন্ডেখ কন্ডর স্বাযর করন্ডবে; 

 

(৮) 

 



১০.৭ ইন্ড কট্রয়েক বা ই-সমই -এর মাধ্যন্ডম আন্ডবিে গ্রিন্ডণর সযন্ডত্র কর্তেপন্ডযর বরাবর আন্ডবিে সপ্ররন্ডণর তায়রখই 

(প্রায়প্তসান্ডপন্ডয) আন্ডবিে প্রিন্ডণর তায়রখ য়িন্ডসন্ডব গণ্য িন্ডব; 

১০.৮ আন্ডবিে পাওিার পর িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য প্রিান্ডের তায়রখ এবাং সমি উন্ডেখপূব েক আন্ডবিেকারীন্ডক সস সম্পন্ডকে 

অবয়িত   করন্ডবে এবাং অনুন্ডরািকৃত তন্ডথ্যর সন্ডঙ্গ একায়িক তথ্য প্রিাে ইউয়েে বা কর্তেপন্ডযর সাংয়িষ্টতা র্াকন্ড  

িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো সসই ইউয়েে বা কর্তেপযন্ডক এ সম্পন্ডকে য় য়খত সোটিশ প্রিাে করন্ডবে;  

১০.৯ িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো সকান্ডো কারন্ডণ অনুন্ডরািকৃত তথ্য প্রিান্ডে অপারগ অর্বা আাংয়শক তথ্য সরবরান্ডি অপারগ িন্ড  

অপারগতার কারণ উন্ডেখ কন্ডর আন্ডবিে প্রায়প্তর ১০ (িশ) কা ে য়িবন্ডসর মন্ডধ্য তথ্য অয়িকার য়বয়িমা া, ২০০৯-এর 

তপয়শন্ড  উয়েয়খত ফম ে-‘খ’ অনু ািী এতিয়বষন্ডি আন্ডবিেকারীন্ডক অবয়িত করন্ডবে; 

১০.১০  উপ-অনুন্ডেি (৩) বা (৪) বা (৫)-এ উয়েয়খত সমিসীমার মন্ডধ্য তথ্য সরবরাি করন্ডত সকান্ডো িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ব্যর্ ে 

িন্ড  সাংয়িষ্ট তথ্য প্রায়প্তর অনুন্ডরাি প্রতোখ্যাে করা িন্ডিন্ডে বন্ড  গণ্য িন্ডব;  

১০.১১ অনুন্ডরািকৃত তথ্য প্রিাে করা িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর য়েকে  র্া র্ য়বন্ডবয়চত িন্ড  এবাং স ন্ডযন্ডত্র সসই তথ্য র্ততীি পয 

কর্তেক সরবরাি করা িন্ডিন্ডে য়কাংবা সসই তন্ডথ্য র্ততীি পন্ডযর স্বার্ ে জয়েত রন্ডিন্ডে এবাং র্ততীি পয তা সগাপেীি তথ্য 

য়িন্ডসন্ডব গণ্য কন্ডরন্ডে সসন্ডযন্ডত্র িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এরূপ অনুন্ডরাি প্রায়প্তর ৫ (পাঁচ) কা ে য়িবন্ডসর মন্ডধ্য র্ততীি পযন্ডক 

তার য় য়খত বা সমৌয়খক মতামত সচন্ডি সোটিশ প্রিাে করন্ডবে এবাং র্ততীি পয এরূপ সোটিন্ডশর পয়রন্ডপ্রয়যন্ডত সকান্ডো 

মতামত প্রিাে করন্ড  তা য়বন্ডবচোি য়েন্ডি িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুন্ডরািকারীন্ডক তথ্য প্রিান্ডের য়বষন্ডি য়সদ্ধাি গ্রিণ 

করন্ডবে; 

১০.১২ সকান্ডো ইয়ন্দ্রি প্রয়তবন্ধী ব্যয়ক্তন্ডক সকান্ডো সরকে ে বা তার অাংশয়বন্ডশষ জাোন্ডোর প্রন্ডিাজে িন্ড  সাংয়িষ্ট িায়িত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো সসই প্রয়তবন্ধী ব্যয়ক্তন্ডক তথ্য  ান্ডি সিািতা প্রিাে করন্ডবে এবাং পয়রিশ েন্ডের জন্য স  িরন্ডের সিন্ড ায়গতা 

প্রন্ডিাজে তা প্রিাে করাও এই সিািতার অিভু েক্ত বন্ড  গণ্য িন্ডব; এবাং 

১০.১৩ আইন্ডের অিীে প্রিি তন্ডথ্যর প্রয়তপৃষ্ঠাি ‘তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর অিীন্ডে এই তথ্য সরবরাি করা িন্ডিন্ডে’ মন্ডম ে 

প্রতেিে করন্ডত িন্ডব এবাং তান্ডত প্রতেিেকারী কম েকতোর োম, পিবী, স্বাযর ও িাপ্তয়রক য়স  র্াকন্ডব।   

 

১১. তন্ডথ্যর মূল্য এবাং মূূ্ল্য পয়রন্ডশাি : 

১১.১ সকান্ডো অনুন্ডরািকৃত তথ্য িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর য়েকে সরবরান্ডির জন্য মজুত র্াকন্ড  য়তয়ে তথ্য অয়িকার (তথ্য প্রায়প্ত 

সাংক্রাি) য়বয়িমা া, ২০০৯-এর তপয়শন্ড  উয়েয়খত ফম ে-‘ ’ অনুসান্ডর সসই তন্ডথ্যর মূল্য য়েি োরণ করন্ডবে এবাং অেয়িক 

৫ (পাঁচ) কা ে য়িবন্ডসর মন্ডধ্য সসই অর্ ে চা াে (সকাে োং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা কন্ডর সট্রজায়র চা ান্ডের কয়প তার 

কান্ডে জমা সিওিার জন্য অনুন্ডরািকারীন্ডক য় য়খতিান্ডব অবয়িত করন্ডবে; অর্বা 

১১.২ িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুন্ডরািকারী কর্তেক পয়রন্ডশায়িত তন্ডথ্যর মূল্য রয়শন্ডির মাধ্যন্ডম গ্রিণ করন্ডবে এবাং প্রাপ্ত অর্ ে সট্রজায়র 

চা ান্ডের মাধ্যন্ডম (সকাে োং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা কন্ডর চা ান্ডের কয়প সাংরযণ করন্ডবে । 

 

১২. আয়প  িান্ডির ও য়েষ্পয়ও  

১২.১ আয়প  কর্তেপয: 

         জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের আয়প  কর্তেপয িন্ডবে সয়চব, ময়ি া ও য়শশু য়বষিক মন্ত্রণা ি 

 

(৯) 

 



১২.২  আয়প  পদ্ধয়ত:  

            (ক) সকান্ডো ব্যয়ক্ত এই য়েন্ডি েয়শকার অনুন্ডেি ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ য়েি োয়রত সমিসীমার মন্ডধ্য তথ্য  ান্ডি ব্যর্ ে  

                 িন্ড  য়কাংবা িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর সকান্ডো য়সদ্ধান্ডি সাংক্ষুি িন্ড  য়কাংবা অয়তয়রক্ত মূল্য িা ে বা গ্রিণ করন্ড  উক্ত  

                 সমিসীমা অয়তক্রাি িবার বা সযত্রমত, য়সদ্ধাি  ান্ডির পরবতী ৩০ (য়ত্রশ) য়িন্ডের মন্ডধ্য তথ্য অয়িকার (তথ্য প্রায়প্ত  

                 সাংক্রাি য়বয়িমা া), ২০০৯-এর তপয়শন্ড  য়েি োয়রত ফম ে-‘গ’ এর মাধ্যন্ডম আয়প  কর্তেপন্ডযর কান্ডে আয়প  করন্ডত  

                 পারন্ডবে; এবাং 

 

            (খ) আয়প  কর্তেপয  য়ি এই মন্ডম ে সন্তুষ্ট িে স , আয়প কারী যুয়ক্তসাংগত কারন্ডণ য়েয়ি েষ্ট সমিসীমার মন্ডধ্য আয়প   

                  িান্ডির করন্ডত পান্ডরেয়ে, তা িন্ড  য়তয়ে উক্ত সমিসীমা অয়তবায়িত িওিার পরও আয়প  আন্ডবিে গ্রিণ করন্ডত   

                  পারন্ডবে। 

 

১২.৩  আয়প  য়েষ্পয়ও: 

১২.৩.১  আয়প  কর্তেপয সকান্ডো আয়পন্ড র য়বষন্ডি য়সদ্ধাি প্রিান্ডের পূন্ডব ে য়েন্ডনাক্ত পিন্ডযপ গ্রিে করন্ডবে,  র্া: 

(ক) িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এবাং এতৎসাংয়িষ্ট অন্যান্য কম েকতোর শুোয়ে গ্রিণ; 

(খ) আয়প  আন্ডবিন্ডে উয়েয়খত সাংক্ষুিতার কারণ ও প্রায়র্ েত প্রয়তকান্ডরর যুয়ক্তসমূি য়বন্ডবচো; এবাং 

(গ) প্রায়র্ েত তথ্য প্রিান্ডের সন্ডঙ্গ একায়িক তথ্য প্রিােকারী ইউয়েে যুক্ত র্াকন্ড  সাংয়িষ্ট ইউয়েেসমূন্ডির শুোয়ে গ্রিণ। 

১২.৩.২ আয়প  আন্ডবিে প্রায়প্তর ১৫ (পন্ডেন্ডরা) য়িন্ডের মন্ডধ্য আয়প  কর্তেপয – 

(ক) উপ-অনুন্ডেি (১)-এ উয়েয়খত পিন্ডযপসমূি গ্রিণপূব েক তথ্য সরবরাি করার জন্য সাংয়িষ্ট িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোন্ডক 

য়েন্ডি েশ সিন্ডবে; অর্বা 

(খ) তাঁর য়বন্ডবচোি গ্রিণন্ড াগ্য ো িন্ড  আয়প  আন্ডবিেটি খায়রজ করন্ডত পারন্ডবে।  

১২.৩.৩ আয়প  কর্তেপন্ডযর য়েন্ডি েশ অনু ািী িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো– 

(ক)  র্াসম্ভব দ্রুততার সন্ডঙ্গ প্রায়র্ েত তথ্য সরবরাি করন্ডবে, তন্ডব এই সমি তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর িারা 

২৪(৪)-এ য়েন্ডি েয়শত সমন্ডির অয়িক িন্ডব ো; অর্বা  

(খ) সযত্রমত য়তয়ে তথ্য সরবরাি সর্ন্ডক য়বরত র্াকন্ডবে।    

১৩. তথ্য প্রিান্ডে অবন্ডি াি শায়স্তর য়বিাে : 

১৩.১ তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯ ও এই য়েন্ডি েয়শকার য়বয়ি-য়বিাে সান্ডপন্ডয সকান্ডো িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতো  য়ি সকান্ডো 

আন্ডবিেকারীন্ডক তথ্য বা এ সাংক্রাি য়সদ্ধাি প্রিান্ডে ব্যর্ ে িি বা তথ্যপ্রায়প্তর সকান্ডো অনুন্ডরাি গ্রিণ করন্ডত অস্বীকার কন্ডর 

বা য়সদ্ধাি প্রিান্ডে ব্যর্ ে িি বা ভু , অসম্পূণ ে, য়বভ্রায়িকর, য়বকৃত তথ্য প্রিাে কন্ডর বা সকান্ডো তথ্য প্রায়প্তর পন্ডর্ প্রয়তবন্ধকতা 

সৃয়ষ্ট কন্ডর বা তথ্য অয়িকার পয়রপয়ন্থ সকান্ডো কাজ কন্ডর, তািন্ড  িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর এন্ডিে কাজন্ডক অসিাচরণ য়িন্ডসন্ডব 

য়বন্ডবচো করা িন্ডব এবাং সাংয়িষ্ট চাকয়র য়বয়িয়বিাে অনুসান্ডর তার য়বরুন্ডদ্ধ ব্যবস্থা গ্রিণ করা িন্ডব; 

১৩.২  এই য়েন্ডি েয়শকা  র্া র্িান্ডব অনুসরন্ডণ গায়ফ য়তর কারন্ডণ তথ্য অয়িকার আইে, ২০০৯-এর ব্যতেি  েন্ড  এবাং এর 

কারন্ডণ সকান্ডো কম েকতো তথ্য কয়মশে কর্তেক শায়স্ত প্রাপ্ত িন্ড  তা তার ব্যয়ক্তগত িাি য়িন্ডসন্ডব গণ্য িন্ডব এবাং কর্তেপয 

তার সকান্ডো িাি বিে করন্ডব ো; এবাং  

১৩.৩  তথ্য কয়মশন্ডের কাে সর্ন্ডক সকান্ডো কম েকতোর য়বরুন্ডদ্ধ য়বিাগীি ব্যবস্থা গ্রিন্ডণর অনুন্ডরাি সপন্ড  কর্তেপয সাংয়িষ্ট য়বয়ি-

য়বিাে অনুসান্ডর  র্া র্ ব্যবস্থা গ্রিণ করন্ডব এবাং গৃিীত ব্যবস্থার য়বষন্ডি তথ্য কয়মশেন্ডক অবয়িত করন্ডব। 

 

(১০) 



 

১৪. য়েন্ডি েয়শকা সাংন্ডশািে :  

  এই য়েন্ডি েয়শকা সাংন্ডশািন্ডের প্রন্ডিাজে িন্ড  জয়িতা ফাউন্ডেশে ৩-৫ সিস্যয়বয়শষ্ট একটি কয়মটি গঠে করন্ডব। কয়মটি 

য়েন্ডি েয়শকা অনুন্ডমািেকারী কর্তেপন্ডযর কান্ডে সাংন্ডশািন্ডের প্রস্তাব করন্ডব। কর্তেপন্ডযর অনুন্ডমািেসান্ডপন্ডয য়েন্ডি েয়শকা সাংন্ডশািে 

কা েকর িন্ডব।   

১৫. য়েন্ডি েয়শকার ব্যাখ্যা : 

এই য়েন্ডি েয়শকার সকান্ডো য়বষন্ডি অস্পষ্টতা সিখা য়িন্ড  জয়িতা ফাউন্ডেশে তার ব্যাখ্যা প্রিাে করন্ডব। 

 

পয়রয়শষ্ট-১:  জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের স্বপ্রন্ডণায়িতিান্ডব প্রকাশন্ড াগ্য তন্ডথ্যর তায় কা ও প্রকান্ডশর মাধ্যম :  

১। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের সাাংগঠয়েক কাঠান্ডমার য়ববরণ। 

২। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের কা েক্রম (এন্ড ান্ডকশে অব য়বজন্ডেস) 

৩। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের কা েবন্টে। 

৪। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের কম েকতোন্ডির োম, পিবী ও িায়িত্ব এবাং প্রন্ড াজে সযন্ডত্র ফোক্স েম্বর ও ই-সমই  ঠিকাো।  

৫। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের মােবসম্পি ব্যবস্থাপো েীয়তমা া-২০১৭ ও আর্ ে ব্যবস্থাপো েীয়তমা া-২০১৭ 

৬। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের বায়ষ েক প্রয়তন্ডবিে। 

৭। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের বান্ডজে ও বান্ডজে প্রন্ডযপণ (অনুন্নিে ও উন্নিে)  

৮। োগয়রক সেি। 

৯। তথ্য অয়িকার আইে অনু ািী য়েন্ডিায়জত িায়িত্ব প্রাপ্ত কম েকতো এবাং আয়প  কর্তেপন্ডযর োম, পিবী ও ঠিকাো । 

           ১০। সক  য়বজ্ঞয়প্ত।  

 

পয়রয়শষ্ট-২:   চায়িিার য়িয়িন্ডত প্রিােন্ড াগ্য তন্ডথ্যর তায় কা : 

১। স্বপ্রন্ডণায়িতিান্ডব প্রকায়শত সক  তথ্য। 

২। ববন্ডিয়শক প্রয়শযণ/য়বন্ডিশ ভ্রমে সাংক্রাি তথ্য। 

৩। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের উন্ডেখন্ড াগ্য ক্রি সাংক্রাি সািারে তথ্য। 

৪। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের বায়ষ েক অয়েে আপয়ি ও য়েষ্পয়ি সাংক্রাি তথ্য।  

৫। জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের কম েকতোন্ডির প্রশাসয়েক ও আয়র্ েক যমতা অপ েে সাংক্রাি তথ্য।    

 

 

 

 

 

(১১) 

 

 



 

 

পয়রয়শষ্ট-৩:    প্রিাে বাধ্যতামূ ক েি, এমে তন্ডথ্যর তায় কা 

১) তথ্য অয়িকার আইে-২০০৯ এর ৭ িারাি উয়েয়খত তথ্য।  

২) মন্ত্রণা ি সাংক্রাি জয়িতা ফাউন্ডেশন্ডের সগাপেীি য়সদ্ধাি/য়েন্ডি েশো/অনুশাসে।  

৩) জয়িতা ফাউন্ডেশে সাংক্রাি প্রিােমন্ত্রীর সগাপেীি য়সদ্ধাি/য়েন্ডি েশো/অনুশাসে।   

৪) রােপয়ত প্রিি সগাপেীি য়সদ্ধাি/য়েন্ডি েশো/অনুশাসে।  

৫) সকাে মন্ত্রণা ন্ডির সয়চব/মন্ত্রী কর্তেক প্রিি সগাপেীি য়বষি সাংক্রাি তথ্য।  

৬) রােীি য়েরাপিা ও সগান্ডিন্দা কান্ড ে য়েন্ডিায়জত সাংস্থা বা প্রয়তষ্ঠাে কর্তেক প্রিি প্রয়তন্ডবিে।  

৭) সরকায়রিান্ডব সগাপেীি য়িন্ডসন্ডব স ায়ষত/স্বীকৃত তথ্য।  

 

  

পয়রয়শষ্ট-৪:     তথ্য অবমুক্তকরন্ডণর েকঃ 

ক্রয়মক 

োং 

মান্ডসর োম আন্ডবিেকারীর োম ও ঠিকাো আন্ডবিন্ডের য়বষি                      য়সদ্ধাি 

তথ্য প্রিােকৃত স্থয়গত খায়রজ  

       

       

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১২) 

 

 



 

 

পয়রয়শষ্ট-৫:  আপী  কর্তেপন্ডযর তথ্য: 

 

োমঃ সমাঃ সান্ডিদু  ইস াম 

পিয়বঃ সয়চব 

অয়ফসঃ ময়ি া ও য়শশু য়বষিক মন্ত্রণা ি 

সফাে: ০২-৯৫৪৫০১২ (অয়ফস) 

সমাবাই : ০১৭১৪০৭১০৭৬ 

ফোক্স: ৯৫৪০৮৯২ 

ই-সমই ঃ secretary@mowca.gov.bd 

     

     

পয়রয়শষ্ট-৬: িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর তথ্য 

 

োমঃ মািমুিা মান্না 

পিবীঃ উপন্ডজ া ময়ি া য়বষিক কম েকতো,  

সাংযুক্ত: জয়িতা ফাউন্ডেশে (ক্রি ও িাোর ব্যবস্থাপো শাখা) 

ঠিকাোঃ জয়িতা ফাউন্ডেশে 

সমাবাই ঃ ০১৯২৯৫১৩৯৫৩ 

সফােঃ +৮৮০২-৫৮১৫২৪৭৮ 

ই-মেইলঃ mahmudamanna79@gmail.com 

 

 

 

পয়রয়শষ্ট-৭: য়বকল্প িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর তথ্য 

 

োমঃ অনুিা য়বোস 

পিবীঃ উপন্ডজ া ময়ি া য়বষিক কম েকতো,  

সাংযুক্ত: জয়িতা ফাউন্ডেশে (আইে শাখা) 

ঠিকাোঃ জয়িতা ফাউন্ডেশে 

সমাবাই ঃ ০১৭১৬৮৮৮৮৪০ 

সফােঃ +৮৮০২-৫৮১৫২৪৭৮ 

ই-মেইলঃ anuvabiswasdwa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

(১৩) 
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পয়রয়শষ্ট-৮:    তথ্য প্রায়প্তর আন্ডবিে ফম ে (ফম ে ক) 

 

ফরম ‘ক’ 

[ য়বয়ি ৩ িষ্টব্য ] 

 

তথ্য প্রায়প্তর আন্ডবিেপত্র 

১।   আন্ডবিেকারীর োম :  …………………. ……………….……………………….…… 

 

      য়পতার োম :  …………………. ……………….…………………………………. 

 

      মাতার োম :  …………………. ……………….……………………….………… 

  

      বতেমাে ঠিকাো :  …………………. ……………….……………………………… 

 

      স্থািী ঠিকাো :  …………………. ……………….…………………………............. 

 

       ফোক্স, ই-সমই , সেয় ন্ডফাে ও সমাবাই  সফাে েম্বর ( য়ি র্ান্ডক) ……………………………………. 

 

       সপশা : …………………………………………………………………………. 

 

 ২।  য়ক িরন্ডের তথ্য (প্রন্ডিাজন্ডে অয়তয়রক্ত কাগজ ব্যবিার করুে) :  …………………………………........ 

  

 ৩।  সকাে পদ্ধয়তন্ডত তথ্য সপন্ডত আগ্রিী (োপান্ডো/ফন্ডোকয়প/য় য়খত/ই-সমই /ফোক্স/য়সয়ে অর্বা অন্য সকাে পদ্ধয়ত)………. 

………………………………………………………………………………….. 

  

 ৪।  তথ্য গ্রিণকারীর োম ও ঠিকাো :  …………………………. …………………………. ..   

 

 ৫। প্রন্ড াজে সযন্ডত্র সিািতাকারীর োম ও ঠিকাো :  ……         ………………………………… . …….  

 

 ৬। তথ্য প্রিােকারী কর্তেপন্ডযর োম ও ঠিকাো :  ………   …………………… ……………………. 

 

 ৭। আন্ডবিন্ডের তায়রখ  :  …………………………………………………………….. 

 

 

       

                                                                                                                               আন্ডবিেকারীর স্বাযর 

(১৪) 

 



 

পয়রয়শষ্ট ৯:      তথ্য সরবরান্ডি অপারগতার সোটিশ (ফরম খ) 

 

ফরম ‘খ’  

[ য়বয়ি ৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য সরবরান্ডি অপারগতার সোটিশ 

 

আন্ডবিেপন্ডত্রর সূত্র েম্বর  :              তায়রখ  : 

প্রয়ত 

আন্ডবিেকারীর োম   : 

ঠিকাো    : 

 

য়বষি    : তথ্য সরবরান্ডি অপারগতা সম্পন্ডকে অবয়িতকরণ। 

 

য়প্রি মন্ডিািি,  

আপোর ................................. তায়রন্ডখর আন্ডবিন্ডের য়িয়িন্ডত প্রায়র্ েত তথ্য য়েন্ডনাক্ত কারন্ডণ সরবরাি করা সম্ভব িই  ো, 

 র্া-   

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

  

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

  

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

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

  

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

িায়িত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োম  

পিবী 

িাপ্তয়রক সী  

 

 

 

 

 

(১৫) 

 

 



 

 

 

পয়রয়শষ্ট ১০:    আপী  আন্ডবিে ফরম (ফরম গ) 

 

ফরম ‘গ’ 

 [য়বয়ি ৬ িষ্টব্য ] 

. 

আয়প  আন্ডবিে 

 

১। আয়প কারীর োম ও ঠিকাো (স াগান্ড ান্ডগর সিজ মাধ্যমসি) …………………. …………. ………..     

২। আয়পন্ড র তায়রখ  ……………………………………………………… …………..                                                                                           

৩। স  আন্ডিন্ডশর য়বরুন্ডদ্ধ আয়প  করা িইিান্ডে উিার কয়প ( য়ি র্ান্ডক)   …………………………………                                

৪।  ািার আন্ডিন্ডশর য়বরুন্ডদ্ধ আয়প  করা িইিান্ডে তািার োমসি আন্ডিন্ডশর য়ববরণ ( য়ি র্ান্ডক) ………………….   

৫। আয়পন্ড র সাংয়যপ্ত য়ববরণ    ……………………………………………………….. ….                                                                               

৬। আন্ডিন্ডশর য়বরুন্ডদ্ধ সাংক্ষুদ্ধ িইবার কারণ (সাংয়যপ্ত য়ববরণ)   ………………………………….. …..                                         

৭। প্রায়র্ েত প্রয়তকান্ডরর যুয়ক্ত/য়িয়ি  ……………………………………………………. …..                                                                          

৮। আয়প কারী কর্তকে প্রতেিে ……………………………………………………………

             

৯। অন্য সকাে তথ্য  ািা আয়প  কর্তেপন্ডযর সন্মুন্ডখ উপস্থাপন্ডের জন্য আয়প কারীর ইো সপাষণ কন্ডরে  …………… 

    ……………………………………………………………………………..                                                                     

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                           আপী কারীর স্বাযর 

 

(১৬) 

 

 



 

পয়রয়শষ্ট ১১:      তথ্য প্রায়প্তর অনুন্ডরাি য়ফ ও তন্ডথ্যর মূল্য য়ফ:  

 

ফরম ‘ ’ 

 [য়বয়ি ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রায়প্তর অনুন্ডরাি য়ফ এবাং তন্ডথ্যর মূল্য য়েি োরণ য়ফ 

তথ্য সরবরান্ডির সযন্ডত্র য়েন্ডনাক্ত সেয়বন্ড র ক াম (২)-এ উয়েয়খত তন্ডথ্যর জন্য উিার য়বপরীন্ডত ক াম (৩)-এ উয়েয়খত িান্ডর 

সযত্রমত তথ্য প্রায়প্তর অনুন্ডরাি য়ফ এবাং তন্ডথ্যর মূল্য পয়রন্ডশািন্ড াগ্য িইন্ডব,  র্া-  

ক্রঃ 

োং 

তন্ডথ্যর য়ববরণ তথ্য প্রায়প্তর অনুন্ডরাি য়ফ/তন্ডথ্যর মূল্য  

 

০১ ০২ ০৩ 

১। য় য়খত সকাে েকুন্ডমন্ডন্টর কয়প সরবরান্ডির জন্য (ম্যাপ, েকশা, 

েয়ব, কয়ম্পউোর য়প্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মান্ডপর কাগন্ডজর সযন্ডত্র প্রয়ত পৃষ্ঠা ২ (দুই) োকা 

িান্ডর এবাং তদুর্ধ্ে সাইন্ডজর কাগন্ডজর সযন্ডত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। য়েস্ক, য়সয়ে ইতোয়িন্ডত তথ্য সরবরান্ডির সযন্ডত্র (১) আন্ডবিেকারী কর্তেক য়েস্ক, য়সয়ে ইতোয়ি সরবরান্ডির সযন্ডত্র 

য়বো মূন্ডল্য ; 

(২) তথ্য সরবরািকারী কর্তেক য়েস্ক, য়সয়ে ইতোয়ি সরবরান্ডির 

সযন্ডত্র উিার প্রকৃত মূল্য । 

৩। সকাে আইে বা সরকায়র য়বিাে বা য়েন্ডি েশো অনু ািী কাউন্ডক 

সরবরািকৃত তন্ডথ্যর সযন্ডত্র 

য়বো মূন্ডল্য । 

 

৪। মূন্ডল্যর য়বয়েমন্ডি য়বক্রিন্ড াগ্য প্রকাশোর সযন্ডত্র প্রকাশোি য়েি োয়রত মূল্য। 

 

 

 

 

 

রােপয়তর আন্ডিশক্রন্ডম 

ে: কামা  আব্দু  োন্ডসর সচৌধুরী 

সয়চব 

 

 

(১৭) 

 

 

 

 

 

 



 

পয়রয়শষ্ট-১২:     অথ্য কয়মশন্ডে অয়িন্ড াগ িান্ডিন্ডরর য়েি োয়রত ফম ে (ফম ে ‘ক’) 

ফম ে ‘ক’ 

অয়িন্ড াগ িান্ডিন্ডরর ফম ে 

[তথ্য অয়িকার (অয়িন্ড াগ িান্ডির ও য়েষ্পয়িসাংক্রাি) প্রয়বিােমা ার প্রয়বিাে-৩(১) িষ্টব্য] 

 

বরাবর 

প্রিাে তথ্য কয়মশোর 

তথ্য কয়মশে 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসয়েক এ াকা 

সশন্ডরবাাং া েগর, ঢাকা-১২০৭  

 

অয়িন্ড াগ োং ……………………………………………………………………. 

 

১। অয়িন্ড াগকারীর োম ও ঠিকাো……………………………………………………… 

(স াগান্ড ান্ডগর সিজ মাধ্যমসি) 

২। অয়িন্ড াগ িায়খন্ড র তায়রখ  ……………………………………………………….. 

৩।  ািার য়বরুন্ডদ্ধ অয়িন্ড াগ করা িইিান্ডে তািার োম ও ঠিকাো…………………………………. 

    

৪। অয়িন্ড ান্ডগর সাংয়যপ্ত য়ববরণ (প্রন্ডিাজন্ডে আ ািা কাগজ সয়ন্নন্ডবশ করা  াইন্ডব) ……………………… 

 

৫। সাংক্ষুদ্ধতার কারণ ( য়ি সকান্ডো আন্ডিন্ডশর য়বরুন্ডদ্ধ অয়িন্ড াগ আেিে করা িি সসইন্ডযন্ডত্র উিার কয়প সাংযুক্ত কয়রন্ডত িইন্ডব)  

……………………………………………………………………………. 

৬। প্রায়র্ েত প্রয়তকার ও উিার স ৌয়ক্তকতা …………………………………………………... 

৭। অয়িন্ড াগ উয়েয়খত বক্তন্ডব্যর সমর্ েন্ডে প্রন্ডিাজেীি কাগজপন্ডত্রর বণ েো (কয়প সাংযুক্ত কয়রন্ডত িইন্ডব)…………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

সতেপাঠ 

আয়ম/আমরা এই মন্ডম ে ি ফপূব েক স াষণা কয়রন্ডতয়ে স , এই অয়িন্ড ান্ডগ বয়ণ েত অয়িন্ড াগসমূি আমার জ্ঞাে ও য়বোস মন্ডত সতে। 

 

 

 

 

(সতেপাঠকারীর স্বাযর) 

 

 

(১৮) 


