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স্বপ্রণ োদিত তথ্য অবমুক্তকর দিণি েশিো পটভূদি, প্রণয়োজিীয়তো ও দশণরোিোি

১.

১.১ পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র পটভূদি
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় গ প্রজোতন্ত্রী

সশখ হোদসিোর দিণি েশ
জলবোয়ু সদহষ্ণু বোাংলোণিশ
বোাংলোণিশ সরকোণরর একটি দবণশষোদয়ত

িন্ত্র োলয়। The Water Pollution Control Ordinance 1973 জোদরর িোধ্যণি জিস্বোস্থ্য প্রণকৌশল
অদিিপ্তর কর্তেক প্রকল্প গ্রহ কণর স্বোিীি বোাংলোণিণশ পদরণবশ সাংক্রোন্ত কোর্ েক্রি প্রথি শুরু হয়। অতঃপর ১৯৮৭
সোণলর ১৫ সসণেম্বর কৃদষ িন্ত্র োলণয়র অিীণি কৃদষ দবভোগ এবাং বি দবভোগ িোণি দুটি দবভোগ সৃদি করো হয়।
পরবতীণত ৩ আগস্ট ১৯৮৯ সোণল তৎকোলীি স্থ্োিীয় সরকোর দবভোণগর আওতোিীি পদরণবশ দূষ দিয়ন্ত্র অদিিপ্তরণক
পদরণবশ অদিিপ্তর িোিকর কণর বি অদিিপ্তর ও পদরণবশ অদিিপ্তণরর সিন্বণয় পদরণবশ ও বি িন্ত্র োলয় সৃদি করো
হয়। পদরণবশ সাংরক্ষণ বদ্ধপদরকর বতেিোি গ তোদন্ত্রক সরকোর রোষ্ট্র পদরচোলিোর মূলিীদত দহসোণব সাংদবিোণির ১৮(ক)
অনুণেি সাংণর্োজণির িোধ্যণি পদরণবশ ও জীবববদচত্র সাংরক্ষ এবাং উন্নয়িণক সোাংদবিোদিক অদিকোর দহসোণব প্রদতষ্ঠো
কণরণে। উক্ত অনুণেি সিোতোণবক রোষ্ট্র বতেিোি ও ভদবষ্যত িোগদরকণির জন্য পদরণবশ সাংরক্ষ ও উন্নয়ি করণব এবাং
প্রোকৃদতক সম্পি, জীবববদচত্র, জলোভূদি, বি ও বণ্যপ্রোদ র সাংরক্ষ ও দিরোপত্তো দবিোি করণব। ববদিক জলবোয়ু
পদরবতেণির প্রভোব সিোকোণবলোণক গুরুত্ব দিণয় ২০১৮ সোণল এ িন্ত্র োলণয়র িোিকরণ করো হয় পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু
পদরবতেি িন্ত্র োলয়।
সিণশর ক্রিবি েিোি জিসাংখ্যোর সিৌদলক চোদহিো পূর করণত প্রদতদিয়ত চোপ পড়ণে প্রোকৃদতক সম্পণির
উপর। ফণল ক্ষদতগ্রস্ত হণে পদরণবণশর দবদভন্ন উপোিোি এবাং সাংকটোপন্ন হণে প্রদতণবশগত ভোরসোম্য। বোাংলোণিশ
ববদিক জলবোয়ু পদরবতেণির কোরণ সবণচণয় ঝদুঁ কপূ ে সিশসমূহের িণধ্য অন্যতি। শুধু তোই িয়, সরকোণরর দিব েোচিী
ইশণতহোণর বোয়ু দূষ , পোদি দূষ , শব্দ দূষ ও জলবোয়ু পদরবতেণির প্রভোব সিোকোণবলো সরোণি কোর্ েকর ভূদিকো রোখোর
অঙ্গীকোর ব্যক্ত করো হণয়ণে। এ িন্ত্র োলয় রোণষ্ট্রর সোাংদবিোদিক অঙ্গীকোর বোস্তবোয়ণি “সটকসই পদরণবশ এবাং বণির
আেোিি”সক দভশি দহসোণব সোিণি সরণখ দবজ্ঞোিদভদত্তক ও লোগসই প্রযুদক্ত ব্যবহোণরর িোধ্যণি বতেিোি ও ভদবষ্যৎ
প্রজণের বসবোস উপণর্োগী পদরণবশ দিদিতকণল্প সিোট বিভূদির পদরিোি সম্প্রসোর , বি ও বিজ সম্পণির উন্নয়ি,
জীবববদচত্র সাংরক্ষ ও সিোক্তকর , িোদরদ্র্য দবণিোচি, পদরণবশ দূষ ণরোি, জলবোয়ু পদরবতেণির প্রভোব সিোকোণবলো
এবাং সটকসই পদরণবশ উন্নয়ণি কোজ করণে।
১.২

স্বপ্রণ োদিত তথ্য অবমুক্তকর িীদতিোলো প্র য়ণির সর্ৌদক্তকতো/উণেশ্য
গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর জিগণ র জোিোর অদিকোর প্রদতষ্ঠোর িোধ্যণি সরকোদর ও সবসরকোদর সাংগঠণির স্বেতো
ও জবোবদিদহতো বৃদদ্ধ, দুিীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো; জিগণ র দচন্তো, দবণবক ও বোকস্বোিীিতোর সোাংদবিোদিক
অদিকোর প্রদতষ্ঠোসহ জিগণ র ক্ষিতোয়ণির লণক্ষয তথ্য অদিকোর দিদিত করণত ২৯ িোচ ে, ২০০৯ তোদরণখ ‘তথ্য
অদিকোর আইি, ২০০৯’ প্র য়ি কণরণে। আইণির কোর্ েকর বোস্তবোয়ণির জন্য ইণতোিণধ্য ‘তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত
সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯’ এবাং তথ্য অদিকোর সাংক্রোন্ত দতিটি প্রদবিোিিোলো প্র ীত হণয়ণে। তথ্য অদিকোর গ তোদন্ত্রক
ব্যবস্থ্োণক আণরো সুসাংহত করোর অন্যতি শতে। পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র তথ্য জিগণ র কোণে
উেুক্ত হণল এ িন্ত্র োলণয়র কোর্ েক্রি সম্পণকে জিগ স্বে িোর ো লোভ করণব, জিগণ র কোণে কোণজর জবোবদিদহতো
প্রদতদষ্ঠত হণব এবাং এ িন্ত্র োলণয়র কোণজর সোণথ জিগণ র অাংশীিোদরত্ব বোড়ণব। জিগণ র জন্য অবোি তথ্যপ্রবোহ
দিদিত করোর সর্ িীদত সরকোর গ্রহ কণরণে, তোর সণঙ্গ সাংগদতপূ েভোণব সরকোণরর গুরুত্বপূ ে িন্ত্র োলয় দহণসণব
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় অবোি তথ্যপ্রবোণহর চচ েো দিদিত করণত বদ্ধপদরকর। িন্ত্র োলয়/িপ্তর/
সাংস্থ্ো এবাং অিীিস্থ্ অন্যোন্য ইউদিণট অবোি তথ্য প্রবোহ চচ েোর সক্ষণত্র সর্ি সকোণিো দিিোিণের সৃদি িো হয়, সসজন্য
একটি “স্বপ্রণ োদিত তথ্য অবমুক্তকর দিণি েদশকো” প্র য়ি আবশ্যক বণল িণি করণে পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু
পদরবতেি িন্ত্র োলয়। বদ েত অবস্থ্োর পদরণপ্রদক্ষণত তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯, তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত)

Page | 1

দবদিিোলো ২০০৯ ও এতিসাংদিি প্রদবিোিিোলোসমূণহর আণলোণক “পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র
স্বপ্রণ োদিত তথ্য অবমুক্তকর দিণি েদশকো ২০২০” প্র য়ি করো হণলো।
১.৩ দিণি েদশকো দশণরোিোি: এ দিণি েদশকো “পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র স্বপ্রণ োদিত তথ্য অবমুক্তকর
দিণি েদশকো ২০২০” িোণি অদভদহত হণব।
২.

দিণি েদশকোর দভদত্ত
২.১ প্র য়িকোরী কর্তেপক্ষ: পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয়, গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর।
২.২ অনুণিোিিকোরী কর্তেপক্ষ: পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয়, গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর।
২.৩ অনুণিোিণির তোদরখ: ---/০২/২০২০ দি:
২.৪ দিণি েদশকো বোস্তবোয়ণির তোদরখ: অনুণিোিণির তোদরখ হণত।
২.৫ দিণি েদশকোর প্রণর্োজযতো:
(ক) এই দিণি েদশকোটি পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর আওতোিীি অন্যোন্য িপ্তর/ সাংস্থ্োর জন্য
প্রণর্োজয হণব।
(খ) এই িন্ত্র োলণয়র আওতোিীি অন্যোন্য িপ্তর/ সাংস্থ্ো তোর প্রিোি কোর্ েোলয় ও অিীিস্থ্ ইউদিটসমূণহর জন্য প্রণর্োজয
কণর একটি পৃথক দিণি েদশকো প্র য়ি করণব।
(গ) এরুপ পৃথক দিণি েদশকো প্র য়ণির পূব ে পর্ েন্ত সাংদিি প্রদতষ্ঠোি ও এর অিীিস্থ্ ইউদিটসমূহ এই দিণি েদশকো অনুসর
করণব।

৩.

সাংজ্ঞোসমূে: দবষয় ও প্রসণঙ্গর পদরপন্থী সকোণিো দকছু িো থোকণল এই দিণি েদশকোয়৩.০১ “তথ্য” অণথ ে পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় ও এর আওতোিীি িপ্তর/ সাংস্থ্োসমূহের গঠি, কোঠোণিো ও
িোপ্তদরক কিেকোন্ড সাংক্রোন্ত সর্ সকোি স্মোরক, বই, িকশো, িোিদচত্র, চুদক্ত, তথ্য-উপোত্ত, লগ বই, আণিশ, দবজ্ঞদপ্ত, িদলল,
িমুিো, পত্র, প্রদতণবিি, দহসোব দববর ী, প্রকল্প প্রস্তোব, আণলোকদচত্র, অদিও, দভদিও, অদিত দচত্র, দফল্ম, ইণলক্ট্রদিক
প্রদক্রয়োয় প্রস্তুতকৃত সর্ সকোি ইিস্ট্রুণিন্ট, র্োদন্ত্রকভোণব পোঠণর্োগ্য িদললোদি এবাং অন্য সর্ সকোি তথ্যবহুল বস্তু বো এণির
প্রদতদলদপও এর অন্তভূেক্ত হণব:
তণব শতে থোণক সর্, িোপ্তদরক সিোটদশট বো সিোটদশণটর প্রদতদলদপ এর অন্তভূেক্ত হণব িো।
৩.০২ “িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো” অথ ে তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর িোরো ১০ এর অিীি দিযুক্ত কিেকতেো;
৩.০৩ “দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো” অথ ে িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর অনুপদস্থ্দতণত সাংদিি িোদয়ত্ব পোলণির জন্য দিযুক্ত
কিেকতেো;
৩.০৪ “তথ্য প্রিোি ইউদিট” অথ ে পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র প্রিোি কোর্ েোলয়;
৩.০৫ “আদপল কর্তেপক্ষ” অথ ে পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র সক্ষণত্র সদচব, পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু
পদরবতেি িন্ত্র োলয়।
৩.০৬ “র্ততীয় পক্ষ” অথ ে তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোিকোরী বো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুণরোিকৃত তণথ্যর সণঙ্গ
জদড়ত অন্য সকোি পক্ষ।
৩.০৭ “তথ্য কদিশি” অথ ে তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর িোরো ১১ এর অিীি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদিশি।
৩.০৮ “কিেকতেো” অণথ ে কিেচোরীও অনুভূেক্ত হণব।
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৩.০৯ “তথ্য অদিকোর” অথ ে সকোণিো কর্তেপণক্ষর দিকট হইণত তথ্য প্রোদপ্তর অদিকোর।
৩.১০ “আণবিি ফরি” অথ ে তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রাপ্তি সাংক্রোন্ত), দবদিিোলো ২০০৯ এর তফদসণল দিি েোদরত আদপল
আণবিণির ফরণিট-ফরি ‘ক’ বুঝোণব।
৩.১১ “আদপল ফরি” অথ ে তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রাপ্তি সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯-এর তফদসণল দিি েোদরত আদপল আণবিণির
ফরণিট-ফরি ‘গ’ বুঝোণব।
৩.১২ “পদরদশি” অথ ে এই দিণি েদশকোর সণঙ্গ সাংযুক্ত পদরদশি।
৪.

তণথ্যর িরি এবাং িরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পদ্ধদত
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর আওতোিীি িপ্তর/সাংস্থ্োসমূণহর সমুিয় তথ্য দিণনোক্ত ৩টি
সেদ ণত ভোগ করো হণব এবাং দিি েোদরত দবিোি অনুসোণর প্রিোি, প্রচোর বো প্রকোশ করো হণব:
৪.১ স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণর্োগ্য তথ্য:
(ক) এই িরণির তথ্য পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর আওতোিীি িপ্তর/সাংস্থ্োসমূহ স্বপ্রণ োদিত
হণয় সিোটিশণবোি ে, ওণয়বসোইণট, ব্রুদশওর, মুদদ্র্ত বই বো প্রদতণবিি, দবলণবোি ে, সোইি সবোি ে, দস্টকোর, সপোস্টোর, বুকণলট,
দলফণলট, দিউজ সলটোর, পদত্রকোয় দবজ্ঞদপ্তর িোধ্যণি প্রচোর োসহ অন্যোন্য গ্রহ ণর্োগ্য িোধ্যণি প্রকোশ ও প্রচোর করণব।
(খ) এই িরণির তথ্য সচণয় সকোি িোগদরক আণবিি করণল তখি তো চোদহিোর দভদত্তণত প্রিোিণর্োগ্য তথ্য দহণসণব
দবণবদচত হণব এবাং িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিি েোদরত পন্থোয় আণবিিকোরীণক প্রিোি করণবি।
(গ) পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় প্রদত বের একটি বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোশ করণব। বোদষ েক
প্রদতণবিণি তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর িোরো ৬(৩)-এ উদিদখত তথ্যসমূহ সাংণর্োজি করণব।
(ঘ) পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণব
এবাং এই দিণি েদশকোর পদরদশণি ও পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রচোর
করণব।
(ঙ) প্রদত দতি িোস অন্তর এই তোদলকো হোলিোগোি করো হণব।
৪.২ পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয় চোদহিোর দভদত্তণত প্রিোিণর্োগ্য তথ্য :
(ক) এই িরণির তথ্য সকোণিো িোগদরণকর আণবিণির সপ্রদক্ষণত এই দিণি েদশকোর ১০ ও ১১ অনুণেণি বদ েত পদ্ধদত
অনুসর কণর প্রিোি করণত হণব।
(খ) পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় চোদহিোর দভদত্তণত প্রিোিণর্োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণব
এবাং এই দিণি েদশকোর পদরদশণি ও পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রচোর
করণব।
৪.৩ প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তথ্য :
এই দিণি েদশকোর অন্যোন্য অনুণেণি র্ো দকছুই থোকুক িো সকি পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর
আওতোিীি িপ্তর/সাংস্থ্োসমূহ দিণনোক্ত তথ্যসমূহ প্রিোি বো প্রকোশ বো প্রচোর করণত বোধ্য থোকণব িো:
ক) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল বোাংলোণিণশর দিরোপত্তো, অখন্ডতো ও সোব েণভৌিণত্বর প্রদত হুিদক হণত পোণর, এরুপ তথ্য:
খ) সকোি দবণিশী সরকোণরর দিকট সথণক প্রোপ্ত সকোি সগোপিীয় তথ্য:
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(গ) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল সকোি র্ততীয় পণক্ষর বুদদ্ধবৃদত্তক সম্পণির অদিকোর ক্ষদতগ্রস্থ্ হণত পোণর এরুপ বোদ দজযক
বো ব্যবসোদয়ক অন্তদি েদহত সগোপিীয়তো দবষয়ক, কদপরোইট বো বুদদ্ধবৃদত্তক সম্পি (Intellectual Property Right)
সম্পদকেত তথ্য;
(ঘ) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল প্রচদলত আইণির প্রণয়োগ বোিোগ্রস্থ্ হণত পোণর বো অপরোি বৃদদ্ধ সপণত পোণর, এরুপ তথ্য;
(ঙ) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল জিদিরোপত্তো দবদিত হণত পোণর বো দবচোরোিীি িোিলোর সুষ্ঠু দবচোর কোজ ব্যোহত হণত
পোণর, এরুপ তথ্য;
(চ) সকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল সকোি ব্যদক্তর ব্যদক্তগত জীবণির সগোপিীয়তো ক্ষুণ্ন হণত পোণর, এরুপ তথ্য;
(ে) আইি প্রণয়োগকোরী সাংস্থ্োর সহোয়তোর জন্য সকোি ব্যদক্ত কর্তেক সগোপণি প্রিত্ত সকোি তথ্য;
(জ) আিোলণত দবচোরোিীি সকোি দবষয় এবাং র্ো প্রকোণশ আিোলত বো ট্রোইবুযিোণলর দিণষিোজ্ঞো রণয়ণে অথবো র্োর প্রকোশ
আিোলত অবিোিিোর সোদিল, এরুপ তথ্য;
(ঝ) তিন্তোিীি সকোি দবষয় র্োর প্রকোশ তিন্ত কোণজ দবি ঘটোণত পোণর, এরুপ তথ্য;
(ঞ) সকোি অপরোণির তিন্ত প্রদক্রয়ো এবাং অপরোিীর সগ্রফতোর ও শোদস্তণক প্রভোদবত করণত পোণর, এরুপ তথ্য;
(ট) আইি অনুসোণর সকবল একটি দিদি েি সিণয়র জন্য প্রকোণশর বোধ্যবোিকতো রণয়ণে, এরুপ তথ্য;
(ঠ) সকৌশলগত ও বোদ দজযক কোরণ সগোপি রোখো বোঞ্চিীয় এরুপ কোদরগরী বো ববজ্ঞোদিক গণবষ োলব্ধ সকোি তথ্য;
(ি) সকোি ক্রয় কোর্ েক্রি সম্পূ ে হওয়োর পূণব ে বো এ দবষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রহণ র পূণব ে সাংদিি ক্রয় বো এর কোর্ েক্রি সাংক্রোন্ত
সকোি তথ্য;
(ঢ) জোতীয় সাংসণির দবণশষ অদিকোর হোদির কোর হণত পোণর, এরুপ তথ্য;
( ) সকোি ব্যদক্তর আইি িোরো সাংরদক্ষত সগোপিীয় তথ্য এবাং
(ত) পরীক্ষোর প্রশ্নপত্র বো পরীক্ষোয় প্রিত্ত িম্বর সম্পদকেত আগোি তথ্য।
৫.

তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষ ও ব্যবস্থ্োপিো
৫.১ তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থ্োপিো :
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর আওতোিীি িপ্তর/সাংস্থ্োসমূহ তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থ্োপিোর জন্য
তথ্য অদিকোর (তথ্য সাংরক্ষ ও ব্যবস্থ্োপিো) প্রদবিোিিোলো, ২০১০ অনুসর করণব।
৫.২ তথ্য সাংরক্ষ :
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর আওতোিীি িপ্তর/সাংস্থ্োসমূহ তথ্য সাংরক্ষণ র জন্য দিণনোক্ত
পদ্ধদত অনুসর করণব।
(ক) িোগদরণকর তথ্য অদিকোর দিদিত করোর লণক্ষয পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় তোর র্োবতীয়
তণথ্যর কযোটোলগ এবাং ইিণিক্স প্রস্তুত কণর র্থোর্থভোণব সাংরক্ষ করণব।
(খ) সর্ সকল তথ্য কদম্পউটোণর সাংরক্ষণ র উপযুক্ত সস সকল তথ্য যুদক্তসাংগত সিয়সীিোর িণধ্য কদম্পউটোণর
সাংরক্ষ করণব এবাং তথ্য লোণভর সুদবিোণথ ে সিগ্র সিণশ সিটওয়োণকের িোধ্যণি তোর সাংণর্োগ স্থ্োপি করণব।
(গ) তথ্য সাংরক্ষ ও ব্যবস্থ্োপিোর জন্য তথ্য অদিকোর (তথ্য সাংক্ষ ও ব্যবস্থ্োপিো) প্রদবিোিিোলো, ২০১০ অনুসর
করণব।
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৫.৩ তণথ্যর ভোষো :
(ক) তণথ্যর মূল ভোষো হণব বোাংলো। তথ্য উৎস র্দি অন্য সকোি ভোষোয় হণয় থোণক তোহণল সসটি সসই ভোষোয় সাংরদক্ষত
হণব।
(খ) তথ্য সর্ ভোষোয় সাংরদক্ষত থোকণব সসই ভোষোণতই আণবিিকোরীণক সরবরোহ করো হণব। আণবিিকোরীর চোদহিোর
সপ্রদক্ষণত সকোি তথ্য অনুবোি করোর িোদয়ত্ব কর্তেপক্ষ বহি করণব িো।
৫.৪ তণথ্যর হোলিোগোিকর :
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর আওতোিীি িপ্তর/সাংস্থ্োসমূহ প্রদতদিয়ত তথ্য হোলিোগোি করণব।
৬.

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োগ
৬.১ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর িোরো ১০(১) অনুসোণর পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর
আওতোিীি িপ্তর/সাংস্থ্োসমূহ একজি কণর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োগ করণব।
৬.২ পরবতীণত পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র অিীণি সকোি কোর্ েোলয়/ইউদিট প্রদতদষ্ঠত হণল তথ্য অদিকোর
আইি, ২০০৯ এর িোরো ১০(৩) অনুসোণর উক্তরুপ ইউদিট/ইউদিটসমূহ প্রদতদষ্ঠত হওয়োর ৬০ (ষোট) দিণির িণধ্য
িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োগ করণব।
৬.৩ প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রিোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োগ সিণবি এবাং দিণয়োগকৃত প্রণতযক িোদয়ত্বপ্রোপ্ত
কিেকতেোর িোি, পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণর্োজয সক্ষণত্র ফযোক্স িম্বর ও ই-সিইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির পরবতী ১৫
(পণির) দিণির িণধ্য দিি েোদরত ফরণিণট (তথ্য কদিশি কর্তেক দিি েোদরত ফরণিট) দলদখতভোণব তথ্য কদিশণি সপ্রর
করণবি এবাং িন্ত্র োলয় ও উক্ত ইউদিণটর আদপল কর্তেপণক্ষর কোণে অনুদলদপ সপ্রর করণবি।
৬.৪ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর অিীি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু
পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র অন্য সর্ সকোি কিেকতেোর সহোয়তো চোইণত পোরণবি এবাং সকোি কিেকতেোর কোে সথণক এরুপ
সহোয়তো চোওয়ো হণল দতদি উক্ত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোণক প্রণয়োজিীয় সহোয়তো প্রিোি করণত বোধ্য থোকণবি।
৬.৫ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি অন্য সকোি কিেকতেোর সহোয়তো চোইণল এবাং এরুপ সহোয়তো প্রিোণি
ব্যথ েতোর জন্য তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর সকোি দবিোি লাংদঘত হণল এই আইণির অিীি িোয়-িোদয়ত্ব দিি েোরণ র
সক্ষণত্র উক্ত অন্য কিেকতেোও িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো বণল গণ্য হণবি।
৬.৬ প্রদতটি ইউদিট তোর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর িোি, পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণর্োজয সক্ষণত্র ফযোক্স িম্বর ও ই-সিইল ঠিকোিো
তোর কোর্ েোলণয়র প্রকোশ্য স্থ্োণি সহণজ দৃদিণগোচর হয় এিিভোণব প্রিশেণির ব্যবস্থ্ো করণব এবাং ওণয়বসোইণট প্রকোশ
করণব।
৬.৭ এ দিণি েদশকোর পদরদশণি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর িোি, পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণর্োজয সক্ষণত্র ফযোক্স িম্বর ও ই-সিইল
ঠিকোিোসহ প্রকোশ করণব। সকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো পদরবতেি হণল িতুি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োণগর ৫ দিণির
িণধ্য তোদলকো হোলিোগোি করো হণব। তোদলকো কর্তেপণক্ষর ওণয়বসোইণট প্রকোশ করো হণব।

৭.

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো িোদয়ত্ব ও কিেপদরদি
৭.১ তণথ্যর জন্য কোণরো আণবিণির পদরণপ্রদক্ষণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো :
(ক) আণবিি গ্রহ ও তথ্য অদিকোর আইি (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯ দবদি-৩(২) অনুসোণর আণবিিপত্র
গ্রহণ র প্রোদপ্ত স্বীকোর করণবি;
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(খ) চোদহত তথ্য তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯, িোরো-৯ ও তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো ২০০৯ দবদি-৪
অনুসোণর র্থোর্থভোণব সরবরোহ করণবি;
(গ) তথ্য প্রিোণির অপোরগতোর সক্ষণত্র তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯, িোরো-৯(৩) ও তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত)
দবদিিোলো ২০০৯ দবদি-৫ অনুসোণর র্থোর্থভোণব অপোরগতো প্রকোশ;
(ঘ) সকোি অনুণরোিকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর দিকট সরবরোণহর জন্য িজুি থোকণল দতদি তথ্য অদিকোর আইি,
২০০৯, িোর-৯(৬) ও তথ্য অদিকোর (তথ্য প্ররোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯ দবদি-৮ অনুসোণর উক্ত তণথ্যর যুদক্তসাংগত
মূল্য দিি েোর করণবি এবাং উক্ত মূল্য অিদিক ৫(পাঁচ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য পদরণশোি করোর জন্য আণবিিকোরীণক
অবদহত করণবি;
(ঙ) সকোি অনুণরোিকৃত তণথ্যর সোণথ র্ততীয় পণক্ষর সাংদিিতো থোকণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো তথ্য অদিকোর আইি,
২০০৯, িোরো-৯(৮) অনুসোণর ব্যবস্থ্ো গ্রহ করণবি;
৭.২ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯- এর তফদসল দিি েোদরত আণবিণির ফরণিট/ ফরি ‘ক’ সাংরক্ষ ও সকোি িোগদরণকর
চোদহিোর পদরণপ্রদক্ষণত সরবরোহ করণবি;
৭.৩ আণবিণির ফরি পূরণ সক্ষি িয়, এিি আণবিিকোরীণক আণবিি ফরি পূরণ সহোয়তো করণবি;
৭.৪ সকোি িোগদরণকর চোদহিোর পদরণপ্রদক্ষণত তোণক আদপল কর্তেপক্ষ দিি েোরণ সহোয়তো করণবি;
৭.৫ সঠিক কর্তেপক্ষ দিি েোরণ ভুল কণরণে, এিি আণবিিকোরীণক সঠিক কর্তেপক্ষ দিি েোরণ সহোয়তো করণবি;
৭.৬ সর্ণকোি শোরীদরক প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর তথ্য প্রোদপ্ত দিদিত করণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো তোণক উপযুক্ত পদ্ধদতণত তথ্য
সপণত সহোয়তো করণবি। এণক্ষণত্র িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো উপযুক্ত অন্য সকোি ব্যদক্তর সহোয়তো গ্রহ করণত পোরণবি;
৭.৭ তথ্য সাংরক্ষ , ব্যবস্থ্োপিো ও স্বপ্রণিোদিত তথ্য প্রকোশ তথ্য অদিকোর আইি ২০০৯ এর সোণথ সোিঞ্জ্যপূ েভোণব হণে দক
িো তো দিি েোরণ কর্তেপক্ষণক সহোয়তো প্রিোি করণবি;
৭.৮ তথ্য অদিকোর আইি ২০০৯ এর সোণথ সোিঞ্জ্যপূ েভোণব বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোণশর সহোয়তো করণবি; এবাং
৭.৯ তণথ্যর জন্য প্রোপ্ত আণবিিপত্রসহ এ সাংক্রোন্ত প্রণয়োজিীয় তথ্য সাংরক্ষ , আণবিিকোরীর সোণথ সর্োণগোণর্োণগর দবস্তোদরত
তথ্য সাংরক্ষ , তথ্য অবমুক্তকর সাংক্রোন্ত প্রদতণবিি সাংকলিকর , তথ্য মূল্য আিোয়, দহসোব রক্ষ ও সরকোদর
সকোষোগোণর জিোকর এবাং কর্তেপক্ষ বো তথ্য কদিশণির চোদহিোর সপ্রদক্ষণত এ সাংক্রোন্ত তথ্য সরবরোহ করণবি; ইতযোদি।
৮.

দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োগ
৮.১ বিলী বো অন্য সকোি কোরণ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর অনুপদস্থ্দতণত িোদয়ত্বপোলণির জন্য পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু
পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর অিীিস্থ্ প্রণতযক ইউদিণট একজি কণর দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োগ করণব।
িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর অনুপদস্থ্দতণত আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দহণসণব দবণবদচত হণবি।
৮.২ িতুি প্রদতদষ্ঠত ইউদিটসমূহ প্রদতদষ্ঠত হওয়োর ৬০ দিণির িণধ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর পোশোপোদশ দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত
কিেকতেো দিণয়োগ করণব।
৮.৩ প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রিোি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োগ সিণবি এবাং দিণয়োগকৃত প্রণতযণকর িোি,
পিবী, ঠিকোিো এবাং, প্রণর্োজয সক্ষণত্র, ফযোক্স িম্বর ও ই-সিইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ (পণির) দিণির িণধ্য
দিি েোদরত ফরণিণট দলদখতভোণব তথ্য কদিশণি সপ্রর করণব এবাং িন্ত্র োলয় ও উক্ত ইউদিণটর আদপল কর্তেপণক্ষর
কোণে অনুদলদপ সপ্রর করণব।
৮.৪ বিলী বো অন্য সকোি কোরণ এই পি শূন্য হণল, অদবলণম্ব িতুি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দিণয়োগ করো হণব।
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৯.

দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর িোদয়ত্ব ও কিেপদরদি
৯.১ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর অনুপদস্থ্তকোলীি সিণয় ‘দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো’ ‘িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো’ দহণসণব িোদয়ত্ব
পোলি করণবি;
৯.২ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দহণসণব িোদয়ত্ব পোলিকোলীি সিণয় অনুণেি ৭-এ বদ েত ‘িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর িোদয়ত্ব ও
কিেপদরদি’ তোর জন্য প্রণর্োজয হণব।

১০.

তণথ্যর জন্য আণবিি, তথ্য প্রিোণির পদ্ধদত ও সিয়সীিো

১০.১ সকোি ব্যদক্ত তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯-এর অিীি তথ্য প্রোদপ্তর জন্য সাংদিি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর কোণে দিি েোদরত
ফরি ‘ক’ এর িোধ্যণি তথ্য সচণয় দলদখতভোণব বো ইণলক্ট্রদিক িোধ্যি বো ই-সিইণল অনুণরোি করণত পোরণবি।
১০.২ দিি েোদরত ফরি সহজলভয িো হণল অনুণরোিকোরীর িোি, ঠিকোিো, প্রণর্োজয সক্ষণত্র ফযোক্স িম্বর এবাং ই-সিইল ঠিকোিো;
অনুণরোিকৃত তণথ্যর দিভুেল এবাং স্পি ব েিো এবাং সকোন্ পদ্ধদতণত তথ্য সপণত আগ্রহী তোর ব েিো উণিখ কণর সোিো
কোগণজ বো সক্ষত্রিত, ইণলক্ট্রদিক দিদিয়ো বো ই-সিইণলও তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোি করো র্োণব।
১০.৩ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো তণথ্যর জন্য সকোি অনুণরোি প্রোদপ্তর তোদরখ হণত অিদিক ২০ (দবশ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য
অনুণরোিকৃত তথ্য সরবরোহ করণবি।
১০.৪ পূণব ে উদিদখত উপ-অনুণেি (৩) এ র্োহো দকছুই থোকুক িো সকি, অনুণরোিকৃত তণথ্যর সোণথ একোদিক তথ্য প্রিোি
ইউদিট বো কর্তেপণক্ষর সাংদিিতো থোকণল অিদিক ৩০ (দত্রশ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য সসই অনুণরোিকৃত তথ্য সরবরোহ করো
হণব।
১০.৫ অনুণরোিকৃত তথ্য সকোি ব্যদক্তর জীবি-মৃতুয, সগ্রফতোর এবাং কোরোগোর হণত মুদক্ত সম্পদকেত হণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো
অনুণরোি প্রোদপ্তর অিদিক ২৪ (চদববশ) ঘণ্টোর িণধ্য উক্ত দবষণয় প্রোথদিক তথ্য সরবরোহ করণবি।
১০.৬ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো দলদখতভোণব অথবো সক্ষত্রিত, ইণলক্ট্রদিক িোধ্যি বো ই-সিইল এর িোধ্যণি আণবিি পত্র গ্রহণ র
প্রোদপ্ত স্বীকোর করণবি এবাং প্রোদপ্ত স্বীকোরপণত্র আণবিণির সরফোণরন্স িম্বর, আণবিিপত্র গ্রহ কোরীর িোি, পিির্ েোিো
এবাং আণবিি গ্রহণ র তোদরখ উণিখ কণর স্বোক্ষর করণবি।
১০.৭ ইণলক্ট্রদিক বো ই-সিইল এর িোধ্যণি আণবিি গ্রহণ র সক্ষণত্র কর্তেপক্ষ বরোবর আণবিি সপ্ররণ র তোদরখই (প্রোদপ্ত
সোণপণক্ষ) আণবিি গ্রহণ র তোদরখ দহণসণব গণ্য হণব।
১০.৮ আণবিি পোওয়োর পর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো তথ্য প্রিোণির তোদরখ এবাং সিয় উণিখপূব েক আণবিিকোরীণক সস সম্পণকে
অবদহত করণবি এবাং অনুণরোিকৃত তণথ্যর সোণথ একোদিক তথ্য প্রিোি ইউদিট বো কর্তেপণক্ষর সাংদিিতো থোকণল
িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো সসই ইউদিট বো কর্তেপক্ষণক এ সম্পণকে দলদখত সিোটিশ প্রিোি করণবি।
১০.৯ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো সকোি কোরণ অনুণরোিকৃত তথ্য প্রিোণি অপোরগ অথবো আাংদশক তথ্য সরবরোণহ অপোরগ হণল
অপোরগতোর কোর উণিখ কণর আণবিি প্রোদপ্তর ১০ (িশ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য তথ্য অদিকোর দবদিিোলো, ২০০৯-এর
তফদসণল উদিদখত ফরি-‘খ’ অনুর্োয়ী এতদিষণয় আণবিিকোরীণক অবদহত করণবি।
১০.১০ উপ-অনুণেি (৩), (৪) বো (৫) এ উদিদখত সিয়সীিোর িণধ্য তথ্য সরবরোহ করণত সকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো ব্যথ ে
হণল সাংদিি তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি প্রতযোখ্যোি করো হণয়ণে বণল গণ্য হণব।
১০.১১ অনুণরোিকৃত তথ্য প্রিোি করো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর দিকট র্থোর্থ দবণবদচত হণল এবাং সর্ণক্ষণত্র সসই তথ্য র্ততীয় পক্ষ
কর্তেক সরবরোহ করো হণয়ণে দকাংবো সসই তণথ্য র্ততীয় পণক্ষর স্বোথ ে জদড়ত রণয়ণে এবাং র্ততীয় পক্ষ তো সগোপিীয় তথ্য
দহণসণব গণ্য কণরণে সস সক্ষণত্র িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো এরূপ অনুণরোি প্রোদপ্তর ৫ (পাঁচ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য র্ততীয় পক্ষণক
তোর দলদখত বো সিৌদখক িতোিত সচণয় সিোটিশ প্রিোি করণবি এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ সিোটিণশর সপ্রদক্ষণত সকোি
Page | 7

িতোিত প্রিোি করণল তো দবণবচিোয় দিণয় িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো অনুণরোিকোরীণক তথ্য প্রিোণির দবষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রহ
করণবি।
১০.১২ সকোি ইদিয় প্রদতবন্ধী ব্যদক্তণক সকোি সরকি ে বো তোর অাংশদবণশষ জোিোণিোর প্রণয়োজি হণল সাংদিি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত
কিেকতেো সসই প্রদতবন্ধী ব্যদক্তণক তথ্য লোণভ সহোয়তো প্রিোি করণবি এবাং পদরিশেণির জন্য সর্ িরণির সহণর্োদগতো
প্রণয়োজি তো প্রিোি করোও এই সহোয়তোর অন্তভুেক্ত বণল গণ্য হণব।
১০.১৩ আইণির অিীি প্রিত্ত তণথ্যর প্রদত পৃষ্ঠোয় ‘‘তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর অিীণি এই তথ্য সরবরোহ করো হণয়ণে’’
িণিে প্রতযয়ি করো হণব এবাং তোণত প্রতযয়িকোরী কিেকতেোর িোি, পিবী, স্বোক্ষর ও িোপ্তদরক সীল থোকণব।
১১.

তণথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পদরণশোি

১১.১ সকোি অনুণরোিকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর দিকট সরবরোণহর জন্য িজুি থোকণল দতদি তথ্য অদিকোর দবদিিোলো,
২০০৯-এর তফদসণল উদিদখত ফরি-‘ঘ’ অনুসোণর সসই তণথ্যর মূল্য দিি েোর করণবি এবাং অিদিক ৫ (পাঁচ) কোর্ ে
দিবণসর িণধ্য সসই অথ ে চোলোি সকোি িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জিো কণর সট্রজোরী চোলোণির কদপ তোর কোণে জিো
সিয়োর জন্য অনুণরোিকোরীণক দলদখতভোণব অবদহত করণবি; অথবো
১১.২ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো অনুণরোিকোরী কর্তেক পদরণশোদিত তণথ্যর মূল্য রদশণির িোধ্যণি গ্রহ করণবি এবাং প্রোপ্ত অথ ে চোলোি
সকোি িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ সট্রজোরী চোলোণির িোধ্যণি জিো সিণবি।
১২.

আদপল িোণয়র ও পদ্ধদত

১২.১ আদপল কর্তেপক্ষ :
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র সক্ষণত্র আদপল কর্তেপক্ষ হণবি িন্ত্র োলণয়র “সদচব”।
১২.২ আদপল পদ্ধদত :
(ক) সকোি ব্যদক্ত এই দিণি েদশকোর অনুণেি ১০-এর (৩), (৪) বো (৫)-এ দিি েোদরত সিয়সীিোর িণধ্য তথ্য লোণভ ব্যথ ে
হণল দকাংবো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর সকোি দসদ্ধোণন্ত সাংক্ষুব্ধ হণল দকাংবো অদতদরক্ত মূল্য িোর্ ে বো গ্রহ করণল উক্ত
সিয়সীিো অদতক্রোন্ত হবোর, বো সক্ষত্রিত, দসদ্ধোন্ত লোণভর পরবতী ৩০ (দত্রশ) দিণির িণধ্য তথ্য অদিকোর দবদিিোলো,
২০০৯-এর তফদসণল দিি েোদরত ফরি-‘গ’ এর িোধ্যণি আদপল কর্তেপণক্ষর কোণে আদপল করণত পোরণবি।
(খ) আদপল কর্তেপক্ষ র্দি এই িণিে সন্তুি হি সর্, আদপলকোরী যুদক্তসাংগত কোরণ দিদি েি সিয়সীিোর িণধ্য আদপল
িোণয়র করণত পোণরিদি, তোহণল দতদি উক্ত সিয়সীিো অদতবোদহত হওয়োর পরও আদপল আণবিি গ্রহ করণত পোরণবি।
১২.৩

আদপল দিষ্পদত্ত :
(ক) আদপল কর্তেপক্ষ সকোি আদপণলর দবষণয় দসদ্ধোন্ত প্রিোণির পূণব ে দিণনোক্ত পিণক্ষপ গ্রহ করণবি, র্থো:(অ) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো এবাং এতিসাংদিি অন্যোন্য কিেকতেোর শুিোিী গ্রহ ;
(আ) আদপল আণবিণি উদিদখত সাংক্ষুব্ধতোর কোর ও প্রোদথ েত প্রদতকোণরর যুদক্তসমূহ দবণবচিো;
(ই) প্রোদথ েত তথ্য প্রিোণির সোণথ একোদিক তথ্য প্রিোিকোরী ইউদিট যুক্ত থোকণল সাংদিি ইউদিটসমূণহর
শুিোিী গ্রহ ।
(খ) আদপল আণবিি প্রোদপ্তর ১৫ (পণির) দিণির িণধ্য আদপল কর্তেপক্ষ(অ) উপ-অনুণেি (১) এ উদিদখত পিণক্ষপসমূহ গ্রহ পূব েক তথ্য সরবরোহ করোর জন্য সাংদিি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত
কিেকতেোণক দিণি েশ সিণবি; অথবো
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(আ) তাঁর দবণবচিোয় গ্রহ ণর্োগ্য িো হণল আদপল আণবিিটি খোদরজ করণবি।
(গ) আদপল কর্তেপণক্ষর দিণি েশ অনুর্োয়ী িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো র্থোসম্ভব দ্রুততোর সোণথ প্রোদথ েত তথ্য সরবরোহ করণবি
তণব এই সিয় তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর িোরো ২৪(৪) এ দিণি েদশত সিণয়র অদিক হণব িো।
(ঘ) সক্ষত্রিত দতদি তথ্য সরবরোহ সথণক দবরত থোকণবি।
১৩.

তথ্য প্রিোণি অবণহলোয় শোদস্তর দবিোি

১৩.১ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ ও এই িীদতিোলোর দবদি-দবিোি সোণপণক্ষ সকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো র্দি সকোণিো
আণবিিকোরীণক তথ্য বো এ সাংক্রোন্ত দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যথ ে হয় বো তথ্যপ্রোদপ্তর সকোণিো অনুণরোি গ্রহ করণত অস্বীকোর
কণর বো দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যথ ে হয় বো ভুল, অসম্পূ ে, দবভ্রোদন্তকর, দবকৃত তথ্য প্রিোি কণর বো সকোি তথ্য প্রোদপ্তর পণথ
প্রদতবন্ধকতো সৃদি কণর বো তথ্য অদিকোর পদরপন্থী সকোি কোজ কণর তোহণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর এণহি কোজণক
অসিোচর দহণসণব দবণবচিো করো হণব এবাং সাংদিি চোকরী দবদিদবিোি অনুসোণর তোর দবরুণদ্ধ ব্যবস্থ্ো গ্রহ করো হণব।
১৩.২ এই িীদতিোলো র্থোর্থভোণব অনুসরণ গোদফলদতর কোরণ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ এর ব্যতযয় ঘটণল এবাং এর
কোরণ সকোি কিেকতেো তথ্য কদিশি কর্তেক শোদস্ত সপণল তো তোর ব্যোদক্তগত িোয় দহণসণব গণ্য হণব এবাং কর্তেপক্ষ তোর
সকোি িোয় বহি করণব িো।
১৩.৩ তথ্য কদিশণির কোে সথণক সকোি কতেকতেোর দবরুণদ্ধ দবভোগীয় ব্যবস্থ্ো গ্রহণ র অনুণরোি সপণল কর্তেপক্ষ সাংদিি দবদিদবিোি অনুসোণর র্থোর্থ ব্যবস্থ্ো গ্রহ করণব এবাং গৃহীত ব্যবস্থ্োর দবষণয় তথ্য কদিশিণক অবদহত করণবি।
১৪.

তথ্যোদি পদরিশেি এবাং প্রকোদশত প্রদতণবিি দবক্রণয়র সুণর্োগ
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর অিীিস্ত িপ্তর/ সাংস্থ্োসমুহ প্র ীত প্রদতণবিি দবিোমূণল্য
সব েসোিোরণ র পদরিশেণির জন্য ব্যবস্থ্ো গ্রহ করণব এবাং িোিিোত্র মূণল্য দবক্রণয়র জন্য িজুি রোখণব।

১৫.

জিগুরুত্বপূ ে দবষণয় সপ্রস দবজ্ঞদপ্ত
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় এবাং এর অিীিস্ত িপ্তর/ সাংস্থ্োসমুহ জিগুরুত্বপূ ে দবষয়োদি সপ্রস দবজ্ঞদপ্তর
িোধ্যণি অথবো অন্য সকোি পন্থোয় প্রচোর বো প্রকোশ করণব।

১৬.

দিণি েদশকোর সাংণশোিি
এই দিণি েদশকো সাংণশোিণির প্রণয়োজি পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় ৩-৫ সিস্য দবদশি একটি কদিটি
গঠি করণব। কদিটি দিণি েদশকো অনুণিোিিকোরী কর্তেপসক্ষর কোণে সাংণশোিণির প্রস্তোব করণব। অনুণিোিিকোরী কর্তেপসক্ষর
অনুণিোিণি দিণি েদশকো সাংণশোিি কোর্ েকর হণব।

১৭.

িীদতিোলোর ব্যখ্যো
এই দিণি েদশকোর সকোি দবষণয় অস্পিতো সিখো দিণল দিণি েদশকো প্র য়িকোরী কর্তেপক্ষ তোর ব্যখ্যো প্রিোি করণব।
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পদরদশি ১: স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণশর িোধ্যি।

ক্রদিক

তণথ্যর দববর

সসবো প্রিোি পদ্ধদত

(১)

(২)

১
২

িোিিীয় িন্ত্রী, উপিন্ত্রীর তোদলকো

(৩)
ওণয়বসোইট

সদচবগণ র তোদলকো

ওণয়বসোইট

৩

পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয় কিেরত কিেকতেোগণ র িোি, পিদব, শোখো/ অদিশোখো/
অনুদবভোগ, িোপ্তদরক ও আবোদসক সটদলণফোি িম্বর, সিোবোইল িম্বর, ফযোক্স িম্বর, ই-সিইল

ওণয়বসোইট

৪

িন্ত্র োলয় ও দবভোগসমূণহর অথ েবেণরর কোর্ েোবদল সম্পদকেত বোদষ েক প্রদতণবিি

৫

ওণয়বসোইট,
প্রকোদশত প্রদতণবিি
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র অথ ে-বেণরর কোর্ েোবদল সম্পদকেত বোদষ েক প্রদতণবিি ওণয়বসোইট,
প্রকোদশত প্রদতণবিি

৬

পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র বোণজট

ওণয়বসোইট

৮

পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র ক্রয়- পদরকল্পিো

ওণয়বসোইট

৯

বৃক্ষণরোপণি পুরস্কোর প্রোপ্ত এবাং পদরণবশ পিক প্রোপ্তণির তোদলকো

ওণয়বসোইট

১০

সটকসই উন্নয়ি অদভলক্ষয (SDG)-এর পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয় সাংদিি
চুড়োন্ত কিেপদরকল্পিোসমূহ

১১

দবদভন্ন িরণির প্রজ্ঞোপি, পদরপত্র, দিণি েদশকো

ওণয়বসোইট

১২

পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয় দসটিণজি চোট েোর বোস্তবোয়ি সাংক্রোন্ত তথ্য

ওণয়বসোইট

১৩

Grievance Redress System (GRS) বোস্তবোয়ি সাংক্রোন্ত তথ্য

ওণয়বসোইট

১৪

জোতীয় শুদ্ধোচোর সকৌশল বোস্তবোর়্ি সাংক্রোন্ত তথ্য

ওণয়বসোইট

১৫

তথ্য অদিকোর আইি বোস্তবোয়ি সাংক্রোন্ত তথ্য।

ওণয়বসোইট

১৬

পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র বোদষ েক কিেসম্পোিি চুদক্ত বোস্তবোয়ি সাংক্রোন্ত তথ্য

ওণয়বসোইট

১৭

এদিদপ/আরএদিদপ বোস্তবোয়ি অগ্রগদত

ওণয়বসোইট

পদরদশি-২: চোদহিোর দভদত্তণত প্রিোিণর্োগ্য তণথ্যর তোদলকো
(১)

দবদভন্ন িীদত।

(২)

পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলণয়র বোণজট বোস্তবোয়ি সাংক্রোন্ত তথ্য।

(৩)

আদথ েক তথ্য, সর্িি: আয়/ব্যয় সাংক্রোন্ত দহসোবদববর ী।

(৪)
(৫)

ক্রয় সাংক্রোন্ত তথ্য।
সিশ বো দবণিণশ প্রদশক্ষ /সভো/ সসদিিোর/ দসণম্পোদজয়োণি অাংশগ্রহ সাংক্রোন্ত তথ্য।
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পদরদশি-৩: প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তণথ্যর তোদলকো
(১)

িদন্ত্রপদরষি ববঠণক উপস্থ্োপিণর্োগ্য সোরসাংণক্ষপ, আণলোচিো ও দসদ্ধোন্ত।

(২)

বোাংলোণিণশর দিরোপত্তো, অখণ্ডতো ও সোব েণভৌিণত্বর প্রদত হুিদক হণত পোণর এিি তথ্য।

(৩)

প্রচদলত আইণির প্রণয়োগ বোিোগ্রস্ত হণত পোণর এিি তথ্য।

(৪)

জিগণ র দিরোপত্তো দবদিত, দবচোর বোিোগ্রস্ত হণত পোণর, ব্যদক্তগত জীবণির সগোপিীয়তো ক্ষুন্ন হণত পোণর এিি তথ্য।

(৫)

আইি প্রণয়োগকোরী সাংস্থ্োণক প্রিত্ত সগোপি তথ্য।

(৬)

আিোলত বো ট্রোইবুযিোণলর দিণষিোজ্ঞো রণয়ণে, এিি তথ্য।

(৭)

তিন্তোিীি দবষয় র্োর প্রকোশ তিন্তকোণজ দবি ঘটোণত পোণর। তিন্ত প্রদক্রয়ো অপরোিীর সগ্রফতোর ও শোদস্তণক প্রভোদবত করণত পোণর
অথবো আইি অনুসোণর সকবল একটি দিদি েি সিণয়র জন্য প্রকোণশর বোধ্যবোিকতো রণয়ণে, এিি তথ্য।

পদরদশি-৪: িোদর়্ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর দববর :
কিেকতেোর িোি
পিদব
কোর্ েোলয়
সফোি
সিোবোইল
ই-সিইল
ওণয়বসোইট

:
:
:
:
:
:
:

জিোব সিো: আ: রোজ্জোক সরকোর
উপসদচব (প্রশোসি-২)
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয়
৯৫৫১৫১২
০১৭১২৮০৩৯৩৪
razzaquesarker@yahoo.com
www.moef.gov.bd

পদরদশি-৫: দবকল্প িোদর়্ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর দববর
কিেকতেোর িোি
পিদব
কোর্ েোলয়
সফোি
সিোবোইল
ই-সিইল
ওণয়বসোইট

:
:
:
:
:
:
:

জিোব িীপক কুিোর চক্রবতী
উপসদচব (বি শোখো-২)
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয়
৯৫৫৪০৩৭
০১৭১৫০০১৬২৭
forest2@moef.gov.bd
www.moef.gov.bd

পদরদশি-৬: আদপল কিেকতেোর দববর :
কিেকতেোর িোি
পিদব
কোর্ েোলয়
সফোি
সিোবোইল
ই-সিইল
ওণয়বসোইট

:
:
:
:
:
:
:

জিোব দজয়োউল হোসোি এিদিদস
সদচব
পদরণবশ, বি ও জলবোয়ু পদরবতেি িন্ত্র োলয়
৯৫৪০৪৮১
০১৭২৯২৩৪৯৯৬
secretary@moef.gov.bd
www.moef.gov.bd
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পদরদশি-৭ : তথ্য প্রোদপ্তর আণবিি ফরি (ফরি ‘ক’)

ফরি ‘ক’

তথ্য প্রোদপ্তর আণবিিপত্র
[ তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলোর দবদি-৩ দ্র্িব্য ]
বরোবর
................................................................,
................................................................ (িোি ও পিবী)
ও
িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেো,
........................................... (িপ্তণরর িোি ও ঠিকোিো)

১। আণবিিকোরীর িোি

: ............................................................................

দপতোর িোি

: ............................................................................

িোতোর িোি

: ............................................................................

বতেিোি ঠিকোিো

: ............................................................................

স্থ্োয়ী ঠিকোিো

: ............................................................................

ফযোক্স, ই-সিইল, সটদলণফোি ও সিোবোইল সফোি িম্বর (র্দি থোণক) : .....................................................................
২। দক িরণির তথ্য* (প্রণয়োজণি অদতদরক্ত কোগজ ব্যবহোর করুি)

: ............................................................................

৩। সকোি পদ্ধদতণত তথ্য পোইণত আগ্রহী (েোপোণিো/ ফণটোকদপ/

: ............................................................................

দলদখত/ ই-সিইল/ ফযোক্স/দসদি অথবো অন্য সকোি পদ্ধদত)
৪। তথ্য গ্রহ কোরীর িোি ও ঠিকোিো

: ............................................................................

৫। প্রণর্োজয সক্ষণত্র সহোয়তোকোরীর িোি ও ঠিকোিো

: ............................................................................

আণবিণির তোদরখ : ..................................................

আণবিিকোরীর স্বোক্ষর

*তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯-এর ৮ িোরো অনুর্োয়ী তণথ্যর মূল্য পদরণশোিণর্োগ্য।
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পদরদশি-৮: তথ্য সরবরোণহ অপোরগতোর সিোটিশ (ফরি ‘খ’)

ফরি ‘খ’
[ তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯ দবদি-৫ দ্র্িব্য ]

তথ্য সরবরোণহ অপোরগতোর সিোটিশ
আণবিি পণত্রর সূত্র িম্বর

:

তোদরখ : .........................................

প্রদত
আণবিিকোরীর িোি

: ..............................................................

ঠিকোিো

: ..............................................................

দবষয় : তথ্য সরবরোণহ অপোরগতো সম্পণকে অবদহতকর ।
দপ্রয় িণহোিয়,
আপিোর ........................................................তোদরণখর আণবিণির দভদত্তণত প্রোদথ েত তথ্য দিণনোক্ত কোরণ সরবরোহ করো সম্ভব
হইল িো, র্থো :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কিেকতেোর িোি :
পিবী :
িোপ্তদরক সীল :
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পদরদশি ৯ : আদপল আণবিি ফরি (ফরি ‘গ’)

ফরি ‘গ’

আদপল আণবিি
[ তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলোর দবদি-৬ দ্র্িব্য ]
বরোবর
..................................................................,
..................................................................(িোি ও পিবী)
ও
আদপল কর্তেপক্ষ,
...........................................(িপ্তণরর িোি ও ঠিকোিো)

১। আদপলকোরীর িোি ও ঠিকোিো

: ..................................................................................

(ণর্োগোণর্োণগর সহজ িোধ্যিসহ)
২। আদপণলর তোদরখ

: ..................................................................................

৩। সর্ আণিণশর দবরুণদ্ধ আপীল করো হইয়োণে উহোর : .................................................................................
কদপ (র্দি থোণক)
৪। র্োহোর আণিণশর দবরুণদ্ধ আপীল করো হইয়োণে

: ..................................................................................

তোহোর িোিসহ আণিণশর দববর (র্দি থোণক)
৫। আদপণলর সাংদক্ষপ্ত দববর

: ..................................................................................

৬। আণিণশর দবরুণদ্ধ সাংক্ষুব্ধ হইবোর কোর (সাংদক্ষপ্ত দববর ) : ...............................................................................
৭। প্রোদথ েত প্রদতকোণরর যুদক্ত/দভদত্ত

: ..................................................................................

৮। আদপলকোরী কর্তেক প্রতযয়ি

: ..................................................................................

৯। অন্য সকোি তথ্য র্োহো আদপল কর্তেপণক্ষর সম্মুণখ

: ..................................................................................

উপস্থ্োপণির জন্য আদপলকোরী ইেো সপোষ কণরি

আণবিণির তোদরখ : ..................................................
আণবিিকোরীর স্বোক্ষর
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পদরদশি ১০ : তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ এবাং তণথ্যর মূল্য দিি েোর দফ (ফরি ‘ঘ’)
ফরি ‘ঘ’
[ দবদি ৮ দ্র্িব্য ]
তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ এবাং তণথ্যর মূল্য দিি েোর দফ
তথ্য সরবরোণহর সক্ষণত্র দিন সটদবণলর কলোি (২) এ উদিদখত তণথ্যর জন্য উহোর দবপরীণত কলোি (৩) এ উদিদখত হোণর সক্ষত্রিত তথ্য
প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ এবাং তণথ্যর মূল্য পদরণশোিণর্োগ্য হইণব, র্থো :-

সটদবল
ক্রদিক িাং

তণথ্যর দববর

তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ/তণথ্যর মূল্য

(১)

(২)

(৩)

১।

দলদখত সকোি িকুণিণন্টর কদপ সরবরোণহর জন্য (ম্যোপ,
িক্শো, েদব, কদম্পউটোর দপ্রন্টসহ)

এ-৪ ও এ-৩ িোণপর কোগণজর সক্ষণত্র প্রদত পৃষ্ঠো ২ (দুই)
টোকো হোণর এবাং তদূর্ধ্ে সোইণজর কোগণজর সক্ষণত্র প্রকৃত
মূল্য।

দিস্ক, দসদি ইতযোদিণত তথ্য সরবরোণহর সক্ষণত্র

(১) আণবিিকোরী কর্তেক দিস্ক, দসদি ইতযোদি সরবরোণহর
সক্ষণত্র দবিো মূণল্য;

২।

(২) তথ্য সরবরোহকোরী কর্তেক দিস্ক, দসদি ইতযোদি
সরবরোণহর সক্ষণত্র উহোর প্রকৃত
মূল্য।
৩।

সকোি আইি বো সরকোদর দবিোি বো দিণি েশিো অনুর্োয়ী
কোউণক সরবরোহকৃত তণথ্যর সক্ষণত্র

দবিোমূণল্য।

৪।

মূণল্যর দবদিিণয় দবক্রয়ণর্োগ্য প্রকোশিোর সক্ষণত্র

প্রকোশিোয় দিি েোদরত মূল্য।
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পদরদশি ১১ : তথ্য কদিশণি অদভণর্োগ িোণয়ণরর দিি েোর ফরি (ফরি ‘ক’)

ফরি ‘ক’

অদভণর্োগ িোণয়ণরর ফরি
[তথ্য অদিকোর (অদভণর্োগ িোণয়র ও দিষ্পদত্ত সাংক্রোিত্ম) প্রদবিোিিোলোর প্রদবিোি-৩ (১) দ্র্িব্য]
বরোবর
প্রিোি তথ্য কদিশিোর
তথ্য কদিশি
এফ-৪/এ, আগোরগাঁও প্রশোসদিক এলোকো, সশণরবোাংলো িগর, ঢোকো-১২০৭।
অদভণর্োগ িাং ...............................................................................................................।

১। অদভণর্োগকোরীর িোি ও ঠিকোিো

: .........................................................................

(ণর্োগোণর্োণগর সহজ িোধ্যিসহ)
২। অদভণর্োগ িোদখণলর তোদরখ
৩। র্োহোর দবরুণদ্ধ অদভণর্োগ করো হইয়োণে

: ..........................................................................
: .........................................................................

তোহোর িোি ও ঠিকোিো
৪। অদভণর্োণগর সাংদক্ষপ্ত দববর

: .........................................................................

(প্রণয়োজণি আলোিো কোগজ সদন্নণবশ করো র্োইণব)
৫। সাংক্ষুব্ধতোর কোর (র্দি সকোি আণিণশর দবরুণদ্ধ

: .......................................................................

অদভণর্োগ আিয়ি করো হয় সসই সক্ষণত্র উহোর কদপ
সাংযুক্ত কদরণত হইণব)
৬। প্রোদথ েত প্রদতকোর ও উহোর সর্ৌদক্তকতো
৭। অদভণর্োগ উদিদখত বক্তণব্যর সিথ েণি প্রণয়োজিীয়

: .......................................................................
: .........................................................................

কোগজ পণত্রর ব েিো (কদপ সাংযুক্ত কদরণত হইণব)

সতযপোঠ
আদি/আিরো এই িণিে হলফপূব েক সঘোষ ো কদরণতদে সর্, এই অদভণর্োণগ বদ েত অদভণর্োগসমূহ আিোর জ্ঞোি ও দবিোস িণত সতয।

(সতযপোঠকোরীর স্বোক্ষর)

Page | 16

