বিবিবিটি তথ্য অিমুক্তকরণ নির্দ েনিকা-২০১৮

িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট
পনির্েি, েি ও জলিায়ু পবরিততন মন্ত্রণালয়
োাংলার্দি সনিোলয়, ঢাকা ।
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ভূবিকা : গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর িাংবিধান অনুযায়ী জনগণ প্রজাতদন্ত্রর িকল ক্ষিতার িাবলক। সাংনেধার্ি বিন্তা, বিদিক ও
িাক-স্বাধীনতা নাগবরকদের অন্যতি মিৌবলক অবধকার বিিাদি স্বীকৃত। তথ্য প্রাবির অবধকার বিন্তা, বিদিক ও িাক-স্বাধীনতার
অবিদেদ্য অাংশ। জনগদণর তথ্য অবধকার বনবিত করদণর বনবিত্ত িরকার এবপ্রল ৬, ২০০৯ তাবরদে তথ্য অবধকার আইন,
২০০৯ প্রণয়ন কদরদে। তথ্য অবধকার আইন জনগদণর এই মিৌবলক অবধকাদরর স্বীকৃবত বেদয় তথ্য অবধকার িাস্তিায়দনর িাধ্যদি
জনগদণর ক্ষিতায়দণর পথ সুগি কদরদে। তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ এর প্রেত্ত ক্ষিতা িদল িরকার ইদতািদধ্য তথ্য অবধকার
(তথ্য প্রাবি িাংক্রান্ত) বিবধিালা, ২০০৯ প্রণয়ন কদরদে। এোড়াও তথ্য অবধকার িাংক্রান্ত প্রবিধানিালাও প্রণীত িদয়দে। তথ্য
অবধকার আইদনর আদলাদক তথ্য প্রোন, প্রকাশ, িাংরক্ষণ, ব্যিস্থাপনা, িাংবিষ্ট কিতকততাদের োবয়ত্ব কততব্য ও অনুিরনীয় পদ্ধবত
সুবন তবেষ্টকরণ বনবিত্ত তথ্য অিমুক্তকরণ বনদে তবশকা, ২০১৮ প্রণয়দনর উদদ্যাগ মনয়া িদয়দে। এই বনদে তবশকা পবরদিশ, িন ও
জলিায়ু পবরিততন িন্ত্রণালদয়র অধীদন িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্টর তথ্য প্রোন কায তক্রি িিজ কদর ট্রাদস্টর কাদজর
স্বেতা ও জিািবেবিতা বৃবদ্ধ করদি।
১. বিবিবিটি তথ্য অিমুক্তকরণ বনদে তবশকার পটভূবি এিাং প্রদয়াজনীয়তা
১.১. িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্টর পটভূবি : মেদশ ক্রিিধ তিান জনিাংখ্যার মিৌবলক িাবিোিি বিলাি িািগ্রীর িাবিো
পূরণ করদত প্রবতবনয়ত িাপ িাড়দে প্রাকৃবতক িম্পদের উপর। ফদল ক্ষবতগ্রস্থ িদে পবরদিদশর বিবিন্ন উপোন এিাং
িাংকটাপন্ন িদে পবরদিশগত িারিাম্য। িাাংলাদেশ বিবিক জলিায়ু পবরিততদনর কারদণ িিদিদয় ঝবুঁ কপূণ ত মেশিমূদির
িদধ্য অন্যতি। িততিান গণতাবন্ত্রক িরকার পবরদিশ িাংরক্ষদণ িদ্ধপবরকর। িরকার িাংবিধাদন প্রদয়াজনীয় িাংদশাধনীর
িাধ্যদি পবরদিশ ও জীিবিবিত্র্য িাংরক্ষণ ও উন্নয়নদক িাাংবিধাবনক অবধকার বিদিদি প্রবতষ্ঠা কদর। রাষ্ট্র পবরিালনার
মূলনীবত বিদিদি িাংবিধাদন ১৮ (ক) অনুদেদের বিষয়টি িাংদযাজন করা িদয়দে। উক্ত অনুদেে মিাতাদিক রাষ্ট্র িততিান ও
িবিষ্যৎ নাগবরকদের জন্য পবরদিশ িাংরক্ষণ ও উন্নয়ন করদি।
মিৌগবলক অিস্থানগত কারদণ িাাংলাদেশ পৃবথিীর অন্যতি একটি দুদয তাগপ্রিণ মেশ। বিবিক উিতা বৃবদ্ধর ফদল িাাংলাদেশ
আদরা ঝবুঁ কপূণ ত িদয় উঠদি িদল বিদশষজ্ঞরা িতািত ব্যক্ত কদরদেন। আগািী িেরগুদলাদত প্রাকৃবতক দুদয তাদগর প্রিণতা
ক্রিান্বদয় বৃবদ্ধ পাদি। অদনদকই িদন কদরন ময, এ ধরদনর িবিষ্যৎ পবরিততদনর লক্ষণ এেনই পবরলবক্ষত িদে। এিি
পবরিততদনর ফদল িরকাদরর বিগত িিদয়র অবজতত িাফল্য হুিবকর িম্মুেীন িদি এিাং জাবতিাংঘ কতৃকত বনধ তাবরত মটকিই
উন্নয়ন লক্ষযিাত্র্া অজতন িাধাগ্রস্থ িদি। তাই জলিায়ু পবরিততদনর িাদথ অবিদযাজন এিাং মেদশর জনগদণর িবিষ্যত
কল্যাদণর কথা বিন্তা কদর গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ িরকার জলিায়ু পবরিততদনর বিষয়টিদক মেদশর উন্নয়ন পবরকল্পনার
মক্ষদত্র্ অন্যতি গুরুত্বপূণ ত বিষয় বিিাদি বিবিত কদরদে। এর ধারািাবিতকায় জলিায়ু পবরিততনজবনত প্রিাি মিাকাদিলায়
প্রণয়ন করা িদয়দে জাতীয় অবিদযাজন কিতপবরকল্পনা (নাপা) এিাং জলিায়ু পবরিততন মকৌশল ও কিতপবরকল্পনা ২০০৯
(বিবিএিএবপ-২০০৯)। বিবিবিএিবপ ২০০৯ এ িবণ তত কিতসূিী িাস্তিায়দনর জন্য ২০০৯-১০ অথ ত িেদর িরকাদরর বনজস্ব
অথ তায়দন জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা িয়। ট্রাস্ট ফান্ড পবরিালনার জন্য জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট আইন-২০১০
প্রণয়ন করা িদয়দে। উক্ত আইদনর ধরা (৩) মিাতাদিক িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট গঠন করা িদয়দে। প্রবতষ্ঠানটি
জলিায়ু িবিষ্ণু িাাংলাদেশ গড়ার প্রতযদয় বনরলি কাজ কদর যাদে।
পবরদিশ, িন ও জলিায়ু পবরিততন িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ
িরকাদরর একটি িাংবিবধিদ্ধ িাংস্থা। এটি পুরাতন িন িিন, ৬ষ্ট ও ৭ি তলা, ১০১ িিাোলী, ঢাকায় অিবস্থত। িাাংলাদেশ
জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্টর িাবি তক কায তক্রি পবরিালনার জন্য ৩টি অবধশাো রদয়দে।
-

প্রশািন ও অথ ত অবধশাো;
পবরকল্পনা ,উন্নয়ন ও মনদগাবিদয়শন অবধশাো;
পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন অবধশাো;
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জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট আইদন ট্রাদস্টর উদেশ্য:

(ক) িরকাদরর উন্নয়ন িা অনুন্নয়ন িাদজদটর িাবিদর বিদশষ মক্ষত্র্ বিিাদি জলিায়ু পবরিততনজবনত ঝবুঁ ক মিাকাদিলায় এই
ট্রাদস্টর তিবিল ব্যিিার করা;
(ে) জলিায়ু পবরিততন িম্পবকতত বিদশষ কিতসূিী িাস্তিায়ন ও মটকিই উন্নয়ন বনবিত কবরিার লদক্ষয উপযুক্ত কিত পবরকল্পনা
গ্রিণ ও িাস্তিায়ন করা;
(গ) জলিায়ু পবরিততন মিাকাদিলায় তৃণমূল পয তাদয় স্থানীয় জনদগাষ্ঠীর প্রাবতষ্ঠাবনক, িািাবজক িক্ষিতা বৃবদ্ধ ও িানি িম্পে
উন্নয়ন িাংক্রান্ত প্রকল্প িা কিতসূিী গ্রিণ করা;
(ঘ) জলিায়ু পবরিততন মিাকাদিলায় অবিদযাজন (Adaptation), প্রশিন (Mitigation), প্রযুক্ত িস্তান্তর (Technology
Transfer) এিাং অথ ত ও বিবনদয়াগ (Finance and Investment) এর মক্ষদত্র্ প্রদয়াজনীয় ব্যিিাবরক গদিষণা (Action
Research) করা এিাং গদিষণালব্ধ ফলাফদলর আদলাদক উপযুক্ত বিস্তার (dissemination) িি িা পাইলট কিতসূিী গ্রিণ ও
িাস্তিায়ন করা;
(ঙ) জলিায়ু পবরিততদনর িাদথ োপ োওয়াদনা এিাং ক্ষবতগ্রস্ততা মিাকাদিলার জন্য প্রদয়াজনীয় বিবিন্ন মিয়ােী পবরকল্পনা
প্রণয়ন এিাং এর বিবত্তদত কিতসূিী িা প্রকল্প গ্রিণ ও িাস্তিায়ন করা;
(ি) পবরদিশ, িন ও জলিায়ু পবরিততন িন্ত্রণালদয় স্থাবপত জলিায়ু পবরিততন ইউবনট (Climate Change Unit) িি বিবিন্ন
িন্ত্রণালদয় এিাং পবরদিশ অবধেিদর গঠিত জলিায়ু পবরিততন িাংক্রান্ত জলিায়ু পবরিততন মিল (Climate Change Cell) িা
মফাকাল পদয়ন্ট
(Focal Point)-মক কায তকর ভূবিকা রাবেদত িিায়তা করা;
(ে) জলিায়ু পবরিততদনর ফদল সৃষ্ট িম্ভাব্য পবরদিশ বিপয তয় িম্পদকত জনিদিতনতা সৃবষ্ট ও বিপয তয় মিাকাদিলার জন্য
প্রাবতষ্ঠাবনক, িািাবজক িা স্থানীয় জনদগাষ্ঠীর িক্ষিতা বৃবদ্ধর িাধ্যদি োবরদ্র্য বিদিািদনর লদক্ষয উপযুক্ত কিতসূিী গ্রিণ ও
িাস্তিায়দন িিায়তা করা;
(জ) জলিায়ু পবরিততদনর ফদল সৃষ্ট ময মকান প্রাকৃবতক দুদয তাগ পরিতী জরুরী কায তক্রদি িিায়তা করা।


উপবরউক্ত উদেশ্যিমূি যথাযথিাদি িাস্তিায়দনর িাধ্যদি জলিায়ু িবিষ্ণু িাাংলাদেশ গড়ার প্রতযদয় ট্রাস্ট িদ্ধপবরকর,
তথ্য অিমুক্তকরদণর িাধ্যদি ট্রাস্ট এর স্বেতা ও জিািবেবিতা বনবিত করদত অবিকারিদ্ধ।

১. ২ বিবিবিটি তথ্য অিমুক্তকরণ বনদে তবশকা প্রণয়দনর মযৌবক্তকতা/উদেশ্য
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ িরকার জনগদণর জানার অবধকার প্রবতষ্ঠার িাধ্যদি িরকাবর ও মিিরকাবর িাংগঠদনর স্বেতা ও
জিািবেবিতা বৃবদ্ধ, দুনীবত হ্রাি ও সুশািন প্রবতষ্ঠা; জনগদণর বিন্তা, বিদিক ও িাকস্বাধীনতার িাাংবিধাবনক অবধকার প্রবতষ্ঠা
িদি তাপবর জনগদণর ক্ষিতায়দনর লদক্ষয তথ্য-অবধকার বনবিত করদত গত ২৯ িাি ত ২০০৯ তাবরদে ‘তথ্য অবধকার আইন,
২০০৯’ পাি কদরদে। আইদনর কায তকর িাস্তিায়দনর জন্য ইবতিদধ্য ‘তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবি িাংক্রান্ত) বিবধিালা, ২০০৯’
এিাং তথ্য অবধকার িাংক্রান্ত বতনটি প্রবিধানিালাও প্রণীত িদয়দে।
তথ্য অবধকার গণতাবন্ত্রক ব্যিস্থাদক আদরা সুিাংিত করার অন্যতি শতত। িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্টর তথ্য
জনগদণর কাদে উন্মুক্ত িদল এ প্রবতষ্ঠান িম্পদকত জনগদণর িদেি ও অবিিাি দূর িদি। এদত প্রবতষ্ঠাদনর স্বেতা এিাং
জনগদণর কাদে িকল কাদজর জিািবেবিতা প্রবতবষ্ঠত িদি।
জনগদণর জন্য অিাধ তথ্যপ্রিাি বনবিত করার ময নীবত িরকার গ্রিণ কদরদে, তার িদি িাংগবতপূণ তিাদি িরকাদরর
িাংস্থা বিদিদি িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট অিাধ তথ্যপ্রিাদির িি তা বনবিত করদত িদ্ধপবরকর।
অিাধ তথ্যপ্রিাদির িি তার মক্ষদত্র্ মযন মকাদনা বিধািদের সৃবষ্ট না িয়, মিজন্য একটি ‘তথ্য অিমুক্তকরণ বনদে তবশকা’ প্রণয়ন
আিশ্যক িদল িদন করদে িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট । সুতরাাং তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯, তথ্য অবধকার (তথ্য
প্রাবি িাংক্রান্ত) বিবধিালা ২০০৯ ও এতেিাংবিষ্ট প্রবিধানিালািমূদির আদলাদক ও িাযুজযতা িাদপদক্ষ এই ‘তথ্য
অিমুক্তকরণ বনদে তবশকা’ প্রণয়ন করা িদলা।
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১.৩ বনদে তবশকার বশদরানাি
এই বনদে তবশকা িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট ‘‘তথ্য অিমুক্তকরণ বনদে তবশকা, ২০১৮ নাদি অবিবিত িদি।
নমুনা :
২। বনদে তবশকার বিবত্ত
২.১. প্রণয়নকারী কতৃতপক্ষ : িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট, পবরদিশ, িন ও জলিায়ু পবরিততন িন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ িরকার।
২.২. অনুদিােনকারী কতৃতপক্ষ : ব্যিস্থাপনা পবরিালক, িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট, পবরদিশ, িন ও জলিায়ু
পবরিততন িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ িরকার।
২.৩. অনুদিােদনর তাবরে : ২৩/০৯/২০১৮
২.৪. বনদে তবশকা িাস্তিায়দনর তাবরে : অনুদিােদনর তাবরে মথদক।
২.৫. বনদে তবশকার প্রদযাজযতা : পবরদিশ, িন ও জলিায়ু পবরিততন িন্ত্রণালয় অধীনস্থ িাংস্থা, িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন
ট্রাস্ট এর জন্য প্রদযাজয িদি।
৩. িাংজ্ঞা
৩.১ তথ্য
‘‘তথ্য’’ অদথ ত পবরদিশ, িন ও জলিায়ু পবরিততন িন্ত্রণালদয়র আওতাধীন িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্টর গঠন,
কাঠাদিা ও োিবরক কিতকান্ড িাংক্রান্ত ময মকান স্মারক, িই, নকশা, িানবিত্র্, চুবক্ত, তথ্য-উপাত্ত, লগ িই, আদেশ, বিজ্ঞবি,
েবলল, নমুনা, পত্র্, প্রবতদিেন, বিিাি বিিরণী, প্রকল্প প্রস্তাি, আদলাকবিত্র্, অবিও, বিবিও, অবিত বিত্র্, বফল্ম, ইদলক্ট্র্রবনক
প্রবক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত ময মকান ইনস্ট্রুদিন্ট, যাবন্ত্রকিাদি পাঠদযাগ্য েবললাবে এিাং মিৌবতক গঠন ও বিবশষ্টয-বনবি তদশদষ অন্য
ময মকান তথ্যিি িস্তু িা এদের প্রবতবলবপও এর অন্তর্ভতক্ত িদি :
তদি শতত থাদক ময, োিবরক মনাটবশট িা মনাটবশদটর প্রবতবলবপ এর অন্তর্ভতক্ত িদি না।
৩.২ োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা
‘‘োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা’’ অথ ত তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন বনযুক্ত কিতকততা;
৩.৩ বিকল্প োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা
োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার অনুপবস্থবতদত িাংবিষ্ট োবয়ত্ব পালদনর জন্য বনযুক্ত কিতকততা;
৩.৪ ‘‘তথ্য প্রোন ইউবনট’’ অথ ত িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট, পবরদিশ, িন ও জলিায়ু পবরিততন িন্ত্রণালয়।
৩.৫ ‘‘আপীল কতৃতপক্ষ’’ অথ তব্যিস্থাপনা পবরিালক, িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট, পবরদিশ, িন ও জলিায়ু পবরিততন িন্ত্রণালয়।
৩.৬ ‘‘তৃতীয় পক্ষ’’ অথ ত তথ্য প্রাবির জন্য অনুদরাধকারী িা তথ্য প্রোনকারী কতৃতপক্ষ ব্যতীত অনুদরাধকৃত তদথ্যর িদি
জবড়ত অন্য মকান পক্ষ।
৩.৭ ‘‘তথ্য কবিশন’’ অথ ত তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীদন প্রবতবষ্ঠত তথ্য কবিশন।
৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ িলদত ‘‘তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯’’ বুঝাদি।
৩.৯ ‘‘তঅবি, ২০০৯’’ িলদত ‘‘তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবি িাংক্রান্ত) বিবধিালা, ২০০৯’’ বুঝাদি।
৩.১০ ‘‘কিতকততা’’ অদথ ত কিতিারীও অন্তর্ভতক্ত িদি।
৩.১১ ‘‘তথ্য অবধকার’’ অথ ত মকাদনা কতৃতপদক্ষর বনকট িইদত তথ্য প্রাবির অবধকার।
৩.১২ ‘‘আদিেন ফরি’’ অথ ত তঅবি, ২০০৯-এর তফবিদল বনধ তাবরত আদিেদনর ফরদিট- ফরি ‘ক’ বুঝাদি।
4

৩.১৩ ‘‘আবপল ফরি’’ অথ ত তঅবি, ২০০৯-এর তফবিদল বনধ তাবরত আবপল আদিেদনর ফরদিট- ফরি ‘গ’ বুঝাদি।
৩.১৪ পবরবশষ্ট’’ অথ ত এই বনদে তবশকার িদি িাংযুক্ত পবরবশষ্ট।
৪. তদথ্যর ধরন এিাং ধরন অনুিাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোন পদ্ধবত :
িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট িমুেয় তথ্য বনদনাক্ত ৩টি মেণীদত িাগ করা িদি এিাং বনধ তাবরত বিধান অনুিাদর প্রোন,
প্রিার িা প্রকাশ করা িদি :
ক. স্বপ্রদণাবেতিাদি প্রকাশদযাগ্য তথ্য :
১) এই ধরদনর তথ্য িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট স্বপ্রদণাবেত িদয় মনাটিশদিাি ত, ওদয়িিাইট, ব্রবশওর, মুবদ্র্ত
িই িা প্রবতদিেন, বিলদিাি ত, িাইন মিাি ত, বস্টকার, মপাস্টার, বুকদলট, বলফদলট, বনউজ মলটার, প্রবত্র্কায়
বিজ্ঞবির ম্যাধদি প্রিারণািি অন্যান্য গ্রিণদযাগ্য িাধ্যদি প্রকাশ ও প্রিার করদি।
২) এই ধরদনর তথ্য মিদয় মকান নাগবরক আদিেন করদল তেন তা িাবিোর বিবত্তদত প্রোনদযাগ্য তথ্য বিদিদি
বিদিবিত িদি এিাং োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনধ তাবরত পন্থায় আদিেনকারীদক তা প্রোন করদিন।
৩) িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট প্রবত িের একটি িাবষ তক প্রবতদিেন প্রকাশ করদি। িাবষ তক প্রবতদিেদন
তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩)-এ উবিবেত তথ্যিমূি িাংদযাজন করদি।
৪) িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট স্বপ্রদণাবেতিাদি প্রকাশদযাগ্য তদথ্যর একটি তাবলকা প্রস্ত্ত্তত করদি এিাং এই
বনদে তবশকার পবরবশদষ্ট ও িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট ওদয়িিাইদট প্রকাশ ও প্রিার করদি।
৫) প্রবত বতন িাি অন্তর এই তাবলকা িালনাগাে করা িদি।
ে. িাবিোর বিবত্তদত প্রোনদযাগ্য তথ্য :
১) এই ধরদনর তথ্য মকাদনা নাগবরদকর আদিেদনর মপ্রবক্ষদত এই বনদে তবশকার ১০ ও ১১ অনুদেদে িবণ তত পদ্ধবত
অনুিরণ কদর প্রোন করদত িদি।
২) িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট িাবিোর বিবত্তদত প্রোনদযাগ্য তদথ্যর একটি তাবলকা প্রস্ত্ত্তত করদি এিাং এই
বনদে তবশকার পবরবশদষ্ট ও িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট ওদয়িিাইদট প্রকাশ ও প্রিার করদি।
৩) প্রবত বতন িাি অন্তর এই তাবলকা িালনাগাে করা িদি।
গ. প্রোন ও প্রকাশ িাধ্যতামূলক নয়, এিন তথ্য :
১) এই বনদে তবশকার অন্যান্য অনুদেদে যা বকছুই থাকুক না মকন িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট বনদনাক্ত
তথ্যিমূি প্রোন িা প্রকাশ িা প্রিার করদত িাধ্য থাকদি না :
(ক) মকান তথ্য প্রকাদশর ফদল িাাংলাদেদশর বনরাপত্তা, অেন্ডতা ও িাি তদিৌিদত্বর প্রবত হুিবক িদত পাদর এরূপ
তথ্য;
(ে) পররাষ্ট্রনীবতর মকান বিষয় যার িারা বিদেশী রাদষ্ট্রর অথিা আন্তজতাবতক মকান িাংস্থা িা মকান মজাট িা
িাংগঠদনর িাদথ বিদ্যিান িম্পকত ক্ষুণ্ণ িদত পাদর এরূপ তথ্য;
(গ) মকান বিদেশী িরকাদরর বনকট মথদক প্রাি মকান মগাপনীয় তথ্য;
(ঘ) মকান তথ্য প্রকাদশর ফদল মকান তৃতীয় পদক্ষর বুবদ্ধবৃবত্তক িম্পদের অবধকার ক্ষবতগ্রস্ত িদত পাদর এরূপ
িাবণবজযক িা ব্যিিাবয়ক অন্তবন তবিত মগাপনীয়তা বিষয়ক, কবপরাইট িা বুবদ্ধবৃবত্তক িম্পে (Intellectual
Property Right) িম্পবকতত তথ্য;
(ঙ) মকান তথ্য প্রকাদশর ফদল মকান বিদশষ ব্যবক্ত িা িাংস্থাদক লািিান িা ক্ষবতগ্রস্ত করদত পাদর এরূপ
বনদনাক্ত তথ্য, যথা :(অ) আয়কর, শুল্ক, িযাট ও আিগারী আইন, িাদজট িা করিার পবরিততন িাংক্রান্ত মকান আগাি তথ্য;
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(আ) মুদ্র্ার বিবনিয় ও সুদের িার পবরিততনজবনত মকান আগাি তথ্য;
(ই) ব্যাাংকিি আবথ তক প্রবতষ্ঠানিমূদির পবরিালনা ও তোরবক িাংক্রান্ত মকান আগাি তথ্য;
(ি) মকান তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রিবলত আইদনর প্রদয়াগ িাধাগ্রস্ত িদত পাদর িা অপরাধ বৃবদ্ধ মপদত পাদর এরূপ
তথ্য;
(ে) মকান তথ্য প্রকাদশর ফদল জনগদণর বনরাপত্তা বিবিত িদত পাদর িা বিিারাধীন িািলার সুষ্ঠু বিিার কাজ
ব্যািত িদত পাদর এরূপ তথ্য;
(জ) মকান তথ্য প্রকাদশর ফদল মকান ব্যবক্তর ব্যবক্তগত জীিদনর মগাপনীয়তা ক্ষুণ্ণ িদত পাদর এরূপ তথ্য;
(ঝ) মকান তথ্য প্রকাদশর ফদল মকান ব্যবক্তর জীিন িা শারীবরক বনরাপত্তা বিপোপন্ন িদত পাদর এরূপ তথ্য;
(ঞ) আইন প্রদয়াগকারী িাংস্থার িিায়তার জন্য মকান ব্যবক্ত কতৃতক মগাপদন প্রেত্ত মকান তথ্য;
(ট) আোলদত বিিারাধীন মকান বিষয় এিাং যা প্রকাদশ আোলত িা ট্রাইবুযনাদলর বনদষধাজ্ঞা রদয়দে অথিা যার
প্রকাশ আোলত অিিাননার িাবিল এরূপ তথ্য;
(ঠ) তেন্তনাধীন মকান বিষয় যার প্রকাশ তেন্ত কাদজ বিি ঘটাদত পাদর এরূপ তথ্য;
(ি) মকান অপরাদধর তেন্ত প্রবক্রয়া এিাং অপরাধীর মগ্রফতার ও শাবস্তদক প্রিাবিত করদত পাদর এরূপ তথ্য;
(ঢ) আইন অনুিাদর মকিল একটি বনবে তষ্ট িিদয়র জন্য প্রকাদশর িাধ্যিাধকতা রদয়দে এরূপ তথ্য;
(ণ) মকৌশলগত ও িাবণবজযক কারদণ মগাপন রাো িাঞ্ছনীয় এরূপ কাবরগরী িা বিজ্ঞাবনক গদিষণালব্ধ মকান তথ্য;
(ত) মকান ক্রয় কায তক্রি িম্পূণ ত িওয়ার পূদি ত িা এ বিষদয় বিদ্ধান্ত গ্রিদণর পূদি ত িাংবিষ্ট ক্রয় িা এর কায তক্রি
িাংক্রান্ত মকান তথ্য;
(থ) জাতীয় িাংিদের বিদশষ অবধকার িাবনর কারণ িদত পাদর, এরূপ তথ্য;
(ে) মকান ব্যবক্তর আইন িারা িাংরবক্ষত মগাপনীয় তথ্য;

(a) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র্ িা পরীক্ষায় প্রেত্ত নম্বর িম্পবকতত আগাি তথ্য;
(b) িবন্ত্রপবরষে িা, মক্ষত্র্িত, উপদেষ্টা পবরষদের বিঠদক উপস্থাপনীয় িার-িাংদক্ষপিি আনুষবিক েবললাবে
এিাং উক্তরূপ বিঠদকর আদলািনা ও বিদ্ধান্ত িাংক্রান্ত মকান তথ্য :
তদি শতত থাদক ময, িবন্ত্রপবরষে িা, মক্ষত্র্িত, উপদেষ্টা পবরষে কতৃতক মকান বিদ্ধান্ত গৃিীত িওয়ার পর অনুরূপ
বিদ্ধাদন্তর কারণ এিাং মযিকল বিষদয়র উপর বিবত্ত কদর বিদ্ধান্তটি গৃিীত িদয়দে তা প্রকাশ করা যাদি :
আদরা শতত থাদক ময, এই ধারার অধীদন তথ্য প্রোন স্থবগত রাোর মক্ষদত্র্ িাংবিষ্ট কতৃতপক্ষদক তথ্য কবিশদনর
পূি তানুদিােন গ্রিণ করদত িদি।
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৫. তথ্য িাংগ্রি, িাংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা :
ক) তথ্য িাংরক্ষণ পদ্ধবত: িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট তথ্য িাংরক্ষমণর জন্য বনদনাক্ত পদ্ধবত অনুিরণ করদি :
(১) নাগবরদকর তথ্য অবধকার বনবিত করার লদক্ষয িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট তার যািতীয় তদথ্যর
কযাটালগ এিাং ইনদিক্স প্রস্তুত কদর যথাযথিাদি িাংরক্ষণ করদি।
(২) প্রদতযক কতৃতপক্ষ ময-িকল তথ্য কবম্পউটাদর িাংরক্ষদণর উপযুক্ত িদল িদন করদি মি-িকল তথ্য যুবক্তিাংগত
িিয়িীিার িদধ্য কবম্পউটাদর িাংরক্ষণ করদি এিাং তথ্য লাদির সুবিধাদথ ত িিগ্র মেদশ মনটওয়াদকতর িাধ্যদি
তার িাংদযাগ স্থাপন করদি।
(৩) তথ্য িাংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনার জন্য তথ্য অবধকার (তথ্য িাংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা) প্রবিধানিালা, ২০১০ অনুিরণ
করদি। (তথ্য িাংরক্ষদণর জন্য কতৃতপমক্ষর যবে স্বতন্ত্র মকান আইন, বিবধ, প্রবিধান, বনদে তবশকা িা বনদে তশনা থাদক
এোদন মিটির নাি, উদিে করদি।)
ে) তথ্য িাংগ্রি ও ব্যিস্থাপনা : িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট তথ্য িাংগ্রি ও ব্যিস্থাপনার জন্য তথ্য অবধকার (তথ্য
িাংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা) প্রবিধানিালা, ২০১০ অনুিরণ করদি। (তথ্য িাংগ্রি ও ব্যিস্থাপনার জন্য কতৃতপমক্ষর যবে
স্বতন্ত্র মকান আইন, বিবধ, প্রবিধান, বনদে তবশকা িা বনদে তশনা থাদক এোদন মিটির নাি, উদিে করদি।)
গ) তদথ্যর িাষা : (১) তদথ্যর মূল িাষা িদি িাাংলা। তথ্য যবে অন্য মকান িাষায় উৎপন্ন িদয় থাদক তািদল মিটি মিই
িাষায় িাংরবক্ষত িদি। োিবরক প্রদয়াদজন তথ্য অনুিাে করা িদত পাদর।
(২) তথ্য ময িাষায় িাংরবক্ষত থাকদি মিই িাষাদতই আদিেনকারীদক িরিরাি করা িদি। আদিেনকারীর িাবিোর
মপ্রবক্ষমত মকান তথ্য অনুিাে করার োবয়ত্ব কতৃতপক্ষ িিন করদি না।
ঘ) তদথ্যর িালনাগােকরণ : িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট প্রবতিাদি তথ্য িালনাগাে করদি।
৬. োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াগ
1) তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুিাদর িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্ট একজন োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াগ
করদত িদি।
2) পরিতীদত িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্টর অধীদন মকান কায তালয়/ইউবনট প্রবতবষ্ঠত িদল তঅআ, ২০০৯-এর
ধারা ১০(৩) অনুিাদর উক্তরূপ ইউবনট/ইউবনটিমূদি প্রবতবষ্ঠত িওয়ার ৬০ বেদনর িদধ্য োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াগ
করদত িদি।
3) প্রবতটি ইউবনদটর প্রশািবনক প্রধান, োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াগ মেদিন এিাং বনদয়াগকৃত প্রদতযক োবয়ত্বপ্রাি
কিতকততার নাি, পেিী, ঠিকানা এিাং প্রদযাজয মক্ষদত্র্ ফযাক্স নম্বর ও ই-মিইল ঠিকানা বনদয়াগ প্রোদনর পরিতী ১৫
(পদনর) বেদনর িদধ্য বনধ তাবরত ফরদিদট (তথ্য কবিশন কতৃতক বনধ তাবরত ফরদিট) বলবেতিাদি তথ্য কবিশদন মপ্ররণ
করদিন এিাং িন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউবনদটর আবপল কতৃতপদক্ষর কাদে অনুবলবপ মপ্ররণ করদিন।
4) তঅআ, ২০০৯-এর অধীদন োবয়ত্ব পালদনর প্রদয়াজদন মকান োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা অন্য ময মকান কিতকততার িিায়তা
িাইদত পারদিন এিাং মকান কিতকততার কাে মথদক এরূপ িিায়তা িাওয়া িদল বতবন উক্ত োবয়ত্বপ্রাি কিতকততাদক
প্রদয়াজনীয় িিায়তা প্রোন করদত িাধ্য থাকদিন।
5) মকান োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা োবয়ত্ব পালদনর প্রদয়াজদন অন্য মকান কিতকততার িিায়তা িাইদল এিাং এরূপ িিায়তা
প্রোদন ব্যথ ততার জন্য তঅআ, ২০০৯-এর মকান বিধান লাংবঘত িদল এই আইদনর অধীদন োয়-োবয়ত্ব বনধ তারদণর মক্ষদত্র্
উক্ত অন্য কিতকততাও োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা িদল গয হ িদিন।
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6) প্রবতটি ইউবনট তার োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার নাি, পেিী, ঠিকানা এিাং প্রদযাজয মক্ষদত্র্ ফযাক্স নম্বর ও ই-মিইল ঠিকানা
তার কায তালদয়র প্রকাশ্য স্থাদন িিদজ দৃবষ্টদগাির িয় এিনিাদি প্রেশতদনর ব্যিস্থা করদি এিাং ওদয়িিাইদট প্রকাশ
করদি।
7) তথ্য অিমুক্তকরণ বনদে তবশকার পবরবশদষ্ট এই বনদে তবশকা প্রদযাজয এিন িকল ইউবনদটর োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার নাি,
পেিী, ঠিকানা এিাং প্রদযাজয মক্ষদত্র্ ফযাক্স নম্বর ও ই-মিইল ঠিকানািি তাবলকা প্রকাশ করা িদি। মকান োবয়ত্বপ্রাি
কিতকততা পবরিততন িদল নতুন োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াদগর ৫ বেদনর িদধ্য তাবলকা িালনাগাে করা িদি। তাবলকা
কতৃতপদক্ষর ওদয়িিাইদট প্রকাশ করা িদি।
৭. োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার োবয়ত্ব ও কিতপবরবধ
ক) তদথ্যর জন্য কাদরা আদিেদনর মপ্রবক্ষদত োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা :
অ) আদিেন গ্রিণ ও তঅবি, ২০০৯ বিবধ-৩ অনুিাদর আদিেনপত্র্ গ্রিদণর প্রাবি স্বীকার করদিন;
আ) অনুদরাধকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯ ধারা-৯ ও তঅবি, ২০০৯ বিবধ-৪ অনুিাদর যথাযথিাদি িরিরাি করদিন;
ই) তথ্য প্রোদন অপারগতার মক্ষমত্র্ তঅআ, ২০০৯ ধারা-৯(৩) ও তঅবি, ২০০৯ বিবধ-৫ অনুিাদর যথাযথিাদি অপারগতা
প্রকাশ করদিন। অপারগতার কারণ তঅআ, ২০০৯-এর িাদথ িািঞ্জস্যপূণ ত িদত িদি;
ঈ) মকান অনুদরাধকৃত তথ্য োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার বনকট িরিরাদির জন্য িজুে থাকদল বতবন তঅআ, ২০০৯, ধারা৯(৬)(৭) ও তঅবি, ২০০৯ বিবধ-৮ অনুিাদর উক্ত তদথ্যর যুবক্তিাংগত মূল্য বনধ তারণ করদিন এিাং উক্ত মূল্য
অনবধক ৫ (পাঁি) কায ত বেিদির িদধ্য পবরদশাধ করার জন্য অনুদরাধকারীদক অিবিত করদিন;
উ) মকান অনুদরাধকৃত তদথ্যর িাদথ তৃতীয় পদক্ষর িাংবিষ্টতা থাকদল োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮)
অনুিাদর ব্যিস্থা গ্রিণ করদিন;
ে) তঅআ, ২০০৯-এর তফবিদল বনধ তাবরত আদিেদনর ফরদিট/ফরি ‘ক’ িাংরক্ষণ ও মকান নাগবরদকর িাবিোর মপ্রবক্ষদত
িরিরাি;
গ) আদিেন ফরি পূরদণ িক্ষি নয়, এিন আদিেনকারীদক আদিেন ফরি পূরদণ িিায়তা;
ঘ) মকান নাগবরদকর িাবিোর মপ্রবক্ষদত তাদক আবপল কতৃতপক্ষ বনধ তারদণ িিায়তা;
ঙ) িঠিক কতৃতপক্ষ বনধ তারদণ র্ভল কদরদে, এিন আদিেনকারীদক িঠিক কতৃতপক্ষ বনধ তারদণ িিায়তা;
ি) মকান শারীবরক প্রবতিন্ধী ব্যবক্তর তথ্য প্রাবি বনবিত করদত োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা তাদক উপযুক্ত পদ্ধবতদত তথ্য মপদত
িিায়তা করদিন। এদক্ষদত্র্ োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা উপযুক্ত অন্য মকান ব্যবক্তর িিায়তা গ্রিণ করদত পারদিন;
ে) তথ্য িাংরক্ষণ, ব্যিস্থাপনা ও স্বপ্রদণাবেত তথ্য প্রকাশ তঅআ, ২০০৯-এর িাদথ িািঞ্জস্যপূণ তিাদি িদে বক না তা
বনধ তারদণ কতৃতপক্ষদক িিায়তা প্রোন;
জ) তঅআ, ২০০৯-এর িাদথ িািঞ্জস্যপূণ তিাদি িাবষ তক প্রবতদিেন প্রকাদশ িিায়তা করা;
ঝ) তদথ্যর জন্য প্রাি আদিেনপত্র্িি এ-িাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য িাংরক্ষণ, আদিেনকারীর মযাগাদযাদগর বিস্তাবরত তথ্য
িাংরক্ষণ, তথ্য অিমুক্তকরণ িাংক্রান্ত প্রবতদিেন িাংকবলত করা, তথ্য মূল্য আোয়, বিিাি রক্ষণ ও িরকাবর মকাষাগাদর
জিাকরণ এিাং কতৃতপক্ষ িা তথ্য কবিশদনর িাবিোর মপ্রবক্ষদত এ িাংক্রান্ত তথ্য িরিরাি করা; ইতযাবে।
নমুনা :
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৮. বিকল্প োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াগ
1) িেলী িা অন্য মকান কারদণ োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার অনুপবস্থবতদত োবয়ত্বপালদনর জন্য িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন
ট্রাদস্ট বিকল্প োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াগ করদত িদি। োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার অনুপবস্থবতদত োবয়ত্বপালনকালীন আইন
অনুিাদর বতবন োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বিদিদি বিদিবিত িদিন।
2) নতুন প্রবতবষ্ঠত ইউবনটিমূদি প্রবতবষ্ঠত িওয়ার ৬০ বেদনর িদধ্য োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার পাশাপাবশ বিকল্প োবয়ত্বপ্রাি
কিতকততা বনদয়াগ করদত িদি।
3) প্রবতটি ইউবনদটর প্রশািবনক প্রধান বিকল্প োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াগ মেদিন এিাং বনদয়াগকৃত প্রদতযদকর নাি,
পেিী, ঠিকানা এিাং, প্রদযাজয মক্ষদত্র্, ফযাক্স নম্বর ও ই-মিইল ঠিকানা বনদয়াগ প্রোদনর ১৫ (পদনর) বেদনর িদধ্য
বনধ তাবরত ফরদিদট (তথ্য কবিশন কতৃতক বনধ তাবরত ফরদিট) বলবেতিাদি তথ্য কবিশদন মপ্ররণ করদিন এিাং িন্ত্রণালয়
ও উক্ত ইউবনদটর আবপল কতৃতপদক্ষর কাদে অনুবলবপ মপ্ররণ করদি।
4) িেলী িা অন্য মকান কারদণ এই পে শূন্য িদল, অবিলদম্ব নতুন বিকল্প োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বনদয়াগ করদত িদি।
৯. বিকল্প োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার োবয়ত্ব ও কিতপবরবধ
ক) োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার অনুপবস্থতকালীন িিদয় ‘বিকল্প োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা’ ‘োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা’ বিদিদি োবয়ত্ব
পালন করদিন;
ে) োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বিদিদি োবয়ত্ব পালনকালীন িিদয় নীবত ৭-এ িবণ তত ‘োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার োবয়ত্ব ও কিতপবরবধ’
তার জন্য প্রদযাজয িদি।
১০. তদথ্যর জন্য আদিেন, তথ্য প্রোদনর পদ্ধবত ও িিয়িীিা
(১) মকান ব্যবক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীন তথ্য প্রাবির জন্য িাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার কাদে বনধ তাবরত ফরি ‘ক’ এর
িাধ্যদি তথ্য মিদয় বলবেতিাদি িা ইদলক্ট্র্বনক িাধ্যি িা ই-মিইদল অনুদরাধ করদত পারদিন।
(২) বনধ তাবরত ফরি িিজলিয না িদল অনুদরাধকারীর নাি, ঠিকানা, প্রদযাজয মক্ষদত্র্ ফযাক্স নম্বর এিাং ই-মিইল ঠিকানা;
অনুদরাধকৃত তদথ্যর বনর্ভতল এিাং স্পষ্ট িণ তনা এিাং মকান্ পদ্ধবতদত তথ্য মপদত আগ্রিী তার িণ তনা উদিে কদর িাো কাগদজ িা
মক্ষত্র্িত, ইদলক্ট্র্বনক বিবিয়া িা ই-মিইদলও তথ্য প্রাবির জন্য অনুদরাধ করা যাদি।
(৩) োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা তদথ্যর জন্য মকান অনুদরাধ প্রাবির তাবরে িদত অনবধক ২০ (বিশ) কায ত বেিদির িদধ্য
অনুদরাধকৃত তথ্য িরিরাি করদিন।
(৪) পূদি ত উবিবেত উপ-অনুদেে (৩) এ যািা বকছুই থাকুক না মকন, অনুদরাধকৃত তদথ্যর িাদথ একাবধক তথ্য প্রোন ইউবনট
িা কতৃতপদক্ষর িাংবিষ্টতা থাকদল অনবধক ৩০ (বত্র্শ) কায ত বেিদির িদধ্য মিই অনুদরাধকৃত তথ্য িরিরাি করদত িদি।
(৫) অনুদরাধকৃত তথ্য মকান ব্যবক্তর জীিন-মৃতুয, মগ্রফতার এিাং কারাগার িদত মুবক্ত িম্পবকতত িদল োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা
অনুদরাধ প্রাবির অনবধক ২৪ (িবিিশ) ঘণ্টার িদধ্য উক্ত বিষদয় প্রাথবিক তথ্য িরিরাি করদিন।
(৬) োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা বলবেতিাদি অথিা মক্ষত্র্িত, ইদলক্ট্র্বনক িাধ্যি িা ই-মিইল এর িাধ্যদি আদিেন পত্র্ গ্রিদণর
প্রাবি স্বীকার করদিন এিাং প্রাবি স্বীকারপদত্র্ আদিেদনর মরফাদরন্স নম্বর, আদিেনপত্র্ গ্রিণকারীর নাি, পেিয তাো এিাং
আদিেন গ্রিদণর তাবরে উদিে কদর স্বাক্ষর করদিন।
(৭) ইদলক্ট্র্বনক িা ই-মিইল এর িাধ্যদি আদিেন গ্রিদণর মক্ষদত্র্ কতৃতপদক্ষর িরাির আদিেন মপ্ররদণর তাবরেই (প্রাবি
িাদপদক্ষ) আদিেন গ্রিদণর তাবরে বিদিদি গয হ িদি।
(৮) আদিেন পাওয়ার পর োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা তথ্য প্রোদনর তাবরে এিাং িিয় উদিেপূি তক আদিেনকারীদক মি িম্পদকত
অিবিত করদিন এিাং অনুদরাধকৃত তদথ্যর িাদথ একাবধক তথ্য প্রোন ইউবনট িা কতৃতপদক্ষর িাংবিষ্টতা থাকদল োবয়ত্বপ্রাি
কিতকততা মিই ইউবনট িা কতৃতপক্ষদক এ িম্পদকত বলবেত মনাটিশ প্রোন করদিন।
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(৯) োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা মকান কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদন অপারগ অথিা আাংবশক তথ্য িরিরাদি অপারগ িদল
অপারগতার কারণ উদিে কদর আদিেন প্রাবির ১০ (েশ) কায ত বেিদির িদধ্য তঅবি, ২০০৯-এর তফবিদল উবিবেত ফরি‘ে’ অনুযায়ী এতেবিষদয় আদিেনকারীদক অিবিত করদিন।
(১০) উপ-অনুদেে (৩), (৪) িা (৫) এ উবিবেত িিয়িীিার িদধ্য তথ্য িরিরাি করদত মকান োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা ব্যথ ত
িদল িাংবিষ্ট তথ্য প্রাবির অনুদরাধ প্রতযাখ্যান করা িদয়দে িদল গয হ িদি।
(১১) অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোন করা োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার বনকট যথাযথ বিদিবিত িদল এিাং মযদক্ষদত্র্ মিই তথ্য তৃতীয় পক্ষ
কতৃতক িরিরাি করা িদয়দে বকাংিা মিই তদথ্য তৃতীয় পদক্ষর স্বাথ ত জবড়ত রদয়দে এিাং তৃতীয় পক্ষ তা মগাপনীয় তথ্য
বিদিদি গয হ কদরদে মি মক্ষদত্র্ োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা এরূপ অনুদরাধ প্রাবির ৫ (পাঁি) কায ত বেিদির িদধ্য তৃতীয় পক্ষদক তার
বলবেত িা মিৌবেক িতািত মিদয় মনাটিশ প্রোন করদিন এিাং তৃতীয় পক্ষ এরূপ মনাটিদশর মপ্রবক্ষদত মকান িতািত প্রোন
করদল তা বিদিিনায় বনদয় োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা অনুদরাধকারীদক তথ্য প্রোদনর বিষদয় বিদ্ধান্ত গ্রিণ করদিন।
(১২) মকান ইবিয় প্রবতিন্ধী ব্যবক্তদক মকান মরকি ত িা তার অাংশবিদশষ জানাদনার প্রদয়াজন িদল িাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাি
কিতকততা মিই প্রবতিন্ধী ব্যবক্তদক তথ্য লাদি িিায়তা প্রোন করদিন এিাং পবরেশতদনর জন্য ময ধরদনর িিদযাবগতা
প্রদয়াজন তা প্রোন করাও এই িিায়তার অন্তর্ভতক্ত িদল গয হ িদি।
(১৩) আইদনর অধীন প্রেত্ত তদথ্যর প্রবত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ এর অধীদন এই তথ্য িরিরাি করা িদয়দে’’
িদিত প্রতযয়ন করদত িদি এিাং তাদত প্রতযয়নকারী কিতকততার নাি, পেিী, স্বাক্ষর ও োিবরক িীল থাকদি।
১১. তদথ্যর মূল্য এিাং মূল্য পবরদশাধ :
(১) মকান অনুদরাধকৃত তথ্য োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার বনকট িরিরাদির জন্য িজুে থাকদল বতবন তঅবি, ২০০৯-এর তফবিদল
উবিবেত ফরি-‘ঘ’ অনুিাদর মিই তদথ্যর মূল্য বনধ তারণ করদিন এিাং অনবধক ৫ (পাঁি) কায ত বেিদির িদধ্য মিই অথ ত িালান
মকাি নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জিা কদর মট্রজারী িালাদনর কবপ তার কাদে জিা মেয়ার জন্য অনুদরাধকারীদক
বলবেতিাদি অিবিত করদিন; অথিা
(২) োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা অনুদরাধকারী কতৃতক পবরদশাবধত তদথ্যর মূল্য রবশদের িাধ্যদি গ্রিণ করদিন এিাং প্রাি অথ ত িালান
মকাি নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ মট্রজারী িালাদনর িাধ্যদি জিা মেদিন।
১২. আবপল োদয়র ও বনষ্পবত্ত
আবপল কতৃতপক্ষ এিাং আবপল পদ্ধবত [ধারা-২ (ক); ধারা ২৪ এিাং বিবধ-৬]
১২.১. আবপল কতৃতপক্ষ :
িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্টর োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার কাদে আদিেন করা িদল তার আবপল কতৃতপক্ষ িদি ট্রাদস্টর
ব্যিস্থাপনা পবরিালক।
১২.২. আবপল পদ্ধবত :
ক) মকান ব্যবক্ত এই বনদে তবশকার নীবত ১০-এর (৩), (৪) িা (৫)-এ বনধ তাবরত িিয়িীিার িদধ্য তথ্য লাদি ব্যথ ত িদল বকাংিা
োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার মকান বিদ্ধাদন্ত িাংক্ষুব্ধ িদল বকাংিা অবতবরক্ত মূল্য ধায ত িা গ্রিণ করদল উক্ত িিয়িীিা অবতক্রান্ত িিার, িা
মক্ষত্র্িত, বিদ্ধান্ত লাদির পরিতী ৩০ (বত্র্শ) বেদনর িদধ্য তঅবি, ২০০৯-এর তফবিদল বনধ তাবরত ফরি-‘গ’ এর িাধ্যদি আপীল
কতৃতপদক্ষর কাদে আবপল করদত পারদিন।
ে) আবপল কতৃতপক্ষ যবে এই িদিত িন্তুষ্ট িন ময, আবপলকারী যুবক্তিাংগত কারদণ বনবে তষ্ট িিয়িীিার িদধ্য আবপল োদয়র করদত
পাদরনবন, তািদল বতবন উক্ত িিয়িীিা অবতিাবিত িওয়ার পরও আবপল আদিেন গ্রিণ করদত পারদিন।
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১২.৩ আবপল বনষ্পবত্ত :
(1) আবপল কতৃতপক্ষ মকান আবপদলর বিষদয় বিদ্ধান্ত প্রোদনর পূদি ত বনদনাক্ত পেদক্ষপ গ্রিণ করদিন, যথা:(ক) োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা এিাং এতদ্িাংবিষ্ট অন্যান্য কিতকততার শুনানী গ্রিণ;
(ে) আবপল আদিেদন উবিবেত িাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রাবথ তত প্রবতকাদরর যুবক্তিমূি বিদিিনা ;
(গ) প্রাবথ তত তথ্য প্রোদনর িাদথ একাবধক তথ্য প্রোনকারী ইউবনট যুক্ত থাকদল িাংবিষ্ট ইউবনটিমূদির শুনানী গ্রিণ।
(২) আবপল আদিেন প্রাবির ১৫ (পদনর) বেদনর িদধ্য আবপল কতৃতপক্ষ(ক) উপ-অনুদেে (১) এ উবিবেত পেদক্ষপিমূি গ্রিণপূি তক তথ্য িরিরাি করার জন্য িাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাি কিতকততাদক
বনদে তশ মেদিন; অথিা
(ে) তাঁর বিদিিনায় গ্রিণদযাগ্য না িদল আপীল আদিেনটি োবরজ করদত পারদিন।
(৩) আবপল কতৃতপদক্ষর বনদে তশ অনুযায়ী োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা যথািম্ভি দ্রুততার িাদথ প্রাবথ তত তথ্য িরিরাি করদিন তদি
এই িিয় তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ বনদে তবশত িিদয়র অবধক িদি না অথিা মক্ষত্র্িত বতবন তথ্য িরিরাি মথদক
বিরত থাকদিন।
১৩. তথ্য প্রোদন অিদিলায় শাবস্তর বিধান :
১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই বনদে তবশকার বিবধ-বিধান িাদপদক্ষ মকান োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা যবে মকাদনা আদিেনকারীদক
তথ্য িা এ িাংক্রান্ত বিদ্ধান্ত প্রোদন ব্যথ ত িয় িা তথ্যপ্রাবির মকাদনা অনুদরাধ গ্রিণ করদত অস্বীকার কদর িা বিদ্ধান্ত
প্রোদন ব্যথ ত িয় িা র্ভল, অিম্পূণ ত, বিভ্রাবন্তকর, বিকৃত তথ্য প্রোন কদর িা মকান তথ্য প্রাবির পদথ প্রবতিন্ধকতা সৃবষ্ট
কদর িা তথ্য অবধকার পবরপন্থী মকান কাজ কদর তািদল োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার এদিন কাজদক অিোিরণ বিদিদি
বিদিিনা করা িদি এিাং িাংবিষ্ট িাকরী বিবধবিধান অনুিাদর তার বিরুদদ্ধ ব্যিস্থা গ্রিণ করা িদি।
১৩.২ এই বনদে তবশকা যথাযথিাদি অনুিরদণ গাবফলবতর কারদণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতযয় ঘটদল এিাং এর কারদণ মকান
কিতকততা তথ্য কবিশন কতৃতক শাবস্ত মপদল তা তার ব্যাবক্তগত োয় বিদিদি গয হ িদি এিাং কতৃতপক্ষ তার মকান োয়
িিন করদি না।
১৩.৩ তথ্য কবিশদনর কাে মথদক মকান কততকততার বিরুদদ্ধ বিিাগীয় ব্যিস্থা গ্রিদণর অনুদরাধ মপদল কতৃতপক্ষ িাংবিষ্ট বিবধ-বিধান
অনুিাদর যথাযথ ব্যিস্থা গ্রিণ করদি এিাং গৃিীত ব্যিস্থার বিষদয় তথ্য কবিশনদক অিবিত করদি।
১৪. তথ্যাবে পবরেশতন এিাং প্রকাবশত প্রবতদিেন বিক্রদয়র সুদযাগ :
িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট কতৃতক প্রণীত প্রবতদিেন বিনামূদল্য িি তিাধারদণর পবরেশতদনর জন্য ব্যিস্থা গ্রিণ করদি এিাং
নািিাত্র্ মূদল্য বিক্রদয়র জন্য িজুে রােদি।
১৫. জনগুরুত্বপূণ ত বিষদয় মপ্রি বিজ্ঞবি
িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট জনগুরুত্বপূণ ত বিষয়াবে মপ্রি বিজ্ঞবির িাধ্যদি অথিা অন্য মকান পন্থায় প্রিার িা প্রকাশ করদি।
১৬. বনদে তবশকার িাংদশাধন :
এই বনদে তবশকা িাংদশাধদনর প্রদয়াজন িদল িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট ৩-৫ িেস্য বিবশষ্ট একটি কবিটি গঠন করদি।
কবিটি বনদে তবশকা অনুদিােনকারী কতৃতপমক্ষর কাদে িাংদশাধদনর প্রস্তাি করদি। অনুদিােনকারী কতৃতপমক্ষর অনুদিােদন বনদে তবশকা
িাংদশাধন কায তকর িদি।
১৭. বনদে তবশকার ব্যাখ্যা :
এই বনদে তবশকার মকান বিষদয় অস্পষ্টতা মেো বেদল বনদে তবশকা প্রণয়নকারী কতৃতপক্ষ তার ব্যখ্যা প্রোন করদি।
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পবরবশষ্ট-১ : োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার বিিরণ:
কর্মকর্মার নার্

: জনাব মর্া: জানন আলর্

পদবব

: সহকারী পবরচালক (প্রন াকল ও পাববলক বরনলশন)

ম ান

: ০২- ৯৮৮৯৮৯৪

মর্াবাইল

: ০১৮১৯- ৩৩৫৬৮৪

ই- মর্ইল

: jon84alam@gmail.com

ওনেব সাই

: www.bcct.gov.bd

ম াগান ানগর বিকানা
১২১২।

: বাাংলানদশ জলবােু পবরবর্মন ট্রাস্ট, পুরার্ন বন ভবন ১০১, র্হাখালী, ঢাকা-

দাবেত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্মা পবরবর্মন হনর্ পানর।

পবরবশস্ট- ২: ববকল্প দাবেত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্মার বববরণ:
কর্মকর্মার নার্

: জনাব আহম্মদ শাহ

পদবব

: সহকারী পবরচালক (প্রশাসন ও অর্ম)

ম ান

: ০২- ৯৮৯০৮৯০

মর্াবাইল

: ০১৮১৪- ৯২৬০৬৬

ই- মর্ইল

: shah.ccu@gmail.com

ওনেব সাই

: www.bcct.gov.bd

ম াগান ানগর বিকানা
১২১২।

: বাাংলানদশ জলবােু পবরবর্মন ট্রাস্ট, পুরার্ন বন ভবন ১০১, র্হাখালী, ঢাকা-

পবরবশস্ট- ৩: আবপল কর্তপ
ম ক্ষ:
কর্মকর্মার নার্

: দীপক কাবি পাল

পদবব

: বযব্াপনা পবরচালক (অবর্বর্ত  সবচব)

ম ান

: ০২- ৯৮৯০৯৫৯

মর্াবাইল

: ০১৭৭৫- ২১৮৯৫৬

ই- মর্ইল

: md@bcct.gov.bd
:dipakpaul85@yahoo.com

ওনেব সাই

: www.bcct.gov.bd

ম াগান ানগর বিকানা
১২১২।

: বাাংলানদশ জলবােু পবরবর্মন ট্রাস্ট, পুরার্ন বন ভবন ১০১, র্হাখালী, ঢাকা-
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পবরবশষ্ট-৪ : স্বপ্রদণাবেতিাদি প্রকাশদযাগ্য তদথ্যর তাবলকা ও প্রকাদশর িাধ্যি:
িাাংলাদেশ জলিায়ু পবরিততন ট্রাদস্টর স্বপ্রদনাবেতিাদি প্রকাশদযাগ্য তদথ্যর তাবলকা ও প্রকাদশর িাধ্যি:
ক্র.নাং
তদথ্যর বিিরণ
মকান শাো
১
বিবিবিটির িাাংগঠবনক কাঠাদিা ও কায তক্রদির বিিরণ
প্রশািন ও অথ ত
২
বিটিদজন িাট তার অনুযায়ী বিবিবিটির কিতকততা/কিতিারীদের
”
োবয়ত্ব ও কিতিন্টদনর তাবলকা
৩
িিন্বয় িিার কায তবিিরণী
”
৪
িাবষ তক কিতিম্পােন চুবক্ত
”
৫
শুদ্ধািার মকৌশল/ইদনাদিশন কিতপবরকল্পনা
”
৭
ব্যিস্থাপনা পবরিালদকর তথ্য
”
ত
৮
অগাদনাগ্রাি
”
৯
বিবিবিটি এর ক্রয় পবরকল্পনা
”
১০
জলিায়ু পবরিততন ট্রাস্ট ফাদন্ড অথ ত িরাে
”
১১
অনুদিাবেত প্রকদল্পর অথ তোদড়র বজও
”
১২
বিবিন্ন প্রকার অবফি আদেশ (দজনাদরল অবফি আদেশ, প্রবশক্ষণ
”
আদেশ, িেলী, প্রদিাশন)
১৩
বিবিন্ন প্রকার িিার মনাটিশ
”
১৪
বিবিন্ন প্রকার বিজ্ঞবি (দটন্ডার, মকাদটশন, বনদয়াগ, িাংিাে
”
বিজ্ঞবি)
১৫
আইন ও বিবধিালা, পবরপত্র্, প্রজ্ঞাপন
”
তক
১৬
বিবিন্ন প্রকার প্রকাশনা (িাবষ প্রবতদিেন, বলফদলট, বুকদলট)
”
১৭
তথ্য অবধকার ও অবিদযাগ প্রবতকার ব্যিস্থা
”
১৮
গ্যালারী (েবি)
”
১৯
নতুন প্রকল্প োবেদলর ফরদিট ও বিদ্যিান বিধানিমূি
পবরকল্পনা
২০
প্রকল্প প্রণয়দনর অন্যান্য িাংবিষ্ট তথ্যাবে
”
২১
বিবিটিএফ ব্যিিার নীবতিালা
”
২২
উদ্ভািনী কায তক্রি
”
২৩
জলিায়ু পবরিততন িম্পবকতত চুবক্ত
”
তর
২৪
কাবরগবর কবিটি ও ট্রাবস্ট মিাদি কবিটির িেস্যদের নাদির
”
তাবলকা
২৫
িাবতল প্রকদল্পর তাবলকা
”
২৬
গদিষনা প্রকল্প
”
২৭
কাবরগবর কবিটির ও ট্রাবস্ট মিাদি তর মিয়ারম্যান ও িেদস্যর নাি
”
পেিী, োবয়ত্বপ্রাি িিয়কাল এর তাবলকা
২৮
”
প্রকদল্পর মিকবলস্ট, বিলফরি, Authorization Letter
২৯
জলিায়ু পবরিততন ট্রাবস্ট মিাি ত কতৃতক অনুদিাবেত প্রকদল্পর তাবলকা
”
(িের বিবত্তক)
৩০
অনুদিাবেত প্রকদল্পর প্রশািবনক আদেশ ও প্রকল্প পবরিালক
”
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তথ্য প্রকাদশর িাধ্যি
ওদয়ি িাইট/দনাটিশ মিাি ত
ওদয়ি িাইট/দনাটিশ মিাি ত
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট

৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫

বনদয়াগ আদেশ ও তাবলকা
অনুদিাবেত প্রকদল্পর বথদিটিক এবরয়া ও িন্ত্রণালয়বিবত্তক তাবলকা
বপআইবি গঠদনর ফরদিট
প্রকল্প িিাবির প্রতযয়ন

প্রকল্প পবরিালক িিার কায তবিিরণী
প্রকদল্পর পবরেশতন প্রবতদিেন (যবে প্রদয়াজন িয়)/পবরেশতদনর েবি
প্রকাশ
পবরেশতন প্রবতদিেদনর নমুনা (বিবিবিটি িদত)
প্রশািবনক িন্ত্রণালয় িদত পবরেশতন প্রবতদিেদনর নমুনা
প্রকল্প পবরিালকদের অগ্রগবত প্রবতদিেদনর নমুনা
বিবিবিটি কতৃতক িাস্তিায়নকারী প্রকদল্পর তথ্য ও এর অগ্রগবত
(কদম্পান্যান্ট বিবত্তক)/বিবিবিটি কতৃতক িাস্তিায়নাধীন
িিািকৃত প্রকদল্পর তাবলকা
প্রকল্প পবরিালকদের তাবলকা
িবনটবরাং িাংক্রান্ত পবরপত্র্
সুষ্ঠু িাস্তিায়ন িাংক্রান্ত পবরপত্র্
বিবিবিটি কতৃতক প্রণীত স্থায়ী িাইনদিাদি তর নমুনা
িাবিক অগ্রগবত প্রবতদিেদনর ফরদিট
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”
”
”
পবরেশতন
”

ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট

”
”
”
”

ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট

”
”
”
”
”
”

ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট
ওদয়ি িাইট

পবরবশষ্ট-৫ : িাবিোর বিবত্তদত প্রোনদযাগ্য তদথ্যর তাবলকা
বননবলবেত তথ্যিমূি জনগদণর িাবিোর বিবত্তদত প্রোন করা িদি-













স্বপ্রদণাবেতিাদি প্রকাবশত িকল তথ্য
বিবিন্ন নীবত
তথ্য িন্ত্রণালদয়র িাদজট
আবথ তক তথ্য, মযিন- আয়/ব্যয়িাংক্রান্ত বিিাি বিিরণী
অবিট বরদপাট ত (জিািিি)
প্রকদল্পর ব্যয় িাংক্রান্ত তথ্য
ক্রয়িাংক্রান্ত তথ্য (বিদ্ধান্ত গ্রিদণর পর)
উপকারদিাগীর তাবলকা
বনদয়াগ িেবলর আদেশ
মেদশ িা বিদেশ ভ্রিণিাংক্রান্ত তথ্যাবে
প্রোন িাধ্যতামূলক নয়, এিন তথ্য (পবরবশষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য িকল তথ্য।

পবরবশষ্ট- ৬: প্রদান বাধ্যর্ার্ূলক নে, এর্ন র্নর্যর র্াবলকা
বনম্নবলবখর্ র্র্য সর্ূহ প্রদান ও প্রকাশ করনর্ কর্তপ
ম ক্ষ বাধ্য র্াকনব না

র্র্য প্রকাবশর্ হনল মকান বযব্ত র বযব্ত গর্ জীবননর মগাপনীের্া ক্ষুন্ন হনর্ পানর এরুপ র্র্য;



আদালনর্ ববচারাধ্ীন মকান ববষে অর্বা া প্রকানশ আদালর্ বা ট্রাইবুযনানলর বননষধ্াজ্ঞা রনেনে
অর্বা ার প্রকাশ আদালর্ অবর্াননার শাবর্ল এরুপ র্র্য;



র্দিাধ্ীন মকাননা ববষে ার প্রকাশ র্দি কানজ ববঘ্ন ঘ ানর্ পানর এরুপ র্র্য;



মকাননা ক্রে কা মক্রর্ সম্পূণম হওোর পূনবম বা এ ববষনে বসদ্ধাি গ্রহনণর পূনবম সাংবিষ্ট ক্রে বা এর
কা মক্রর্ সাংক্রাি মকাননা র্র্য;



আইন দ্বারা সাংরবক্ষর্ মকাননা বযব্ত র মগাপনীে র্র্য;



বননোগ পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র বা পরীক্ষাে প্রদত্ত নম্বর সম্পবকমর্ আগার্ র্র্য;



মকাননা র্র্য প্রকানশর

নল মকান র্তর্ীে পনক্ষর বুবদ্ধবতবত্তক সম্পনদর অবধ্কার ক্ষবর্গ্রস্ত হনর্ পানর

এরুপ বাবণবজযক বা বযবসাবেক অিবনমবহর্ মগাপনীে ববষেক,

কবপরাই বা বুবদ্ধবুবত্তক সম্পদ

(Intellectual Property Right) সম্পবকমর্ র্র্য;


মকাননা র্র্য প্রকানশর

নল প্রচবলর্ আইননর প্রনোগ বাধ্াগ্রস্ত হনর্ পানর বা অপরাধ্ বতবদ্ধ মপনর্

পানর এরুপ র্র্য;
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মকাননা র্র্য প্রকানশর

নল জনগননর বনরাপত্তা বববঘ্নর্ হনর্ পানর বা ববচারাধ্ীন র্ার্লার সুষ্ঠ ববচার

কা ম বযাহর্ হনর্ পানর এরুপ র্র্য;


মকাননা র্র্য প্রকানশর

নল মকাননা বযব্ত র বযব্ত গর্ জীবননর মগাপনীের্া ক্ষুন্ন হনর্ পানর এরুপ

র্র্য;


মকাননা র্র্য প্রকানশর

নল মকাননা বযব্ত র জীবন বা শারীবরক বনরাপত্তা ববপদাপন্ন হনর্ পানর

এরুপ র্র্য;


আইন অনুসানর মকবল একব বনবদমষ্ট সর্নের জন্য প্রকানশর বাধ্যবাধ্কর্া রনেনে এরুপ র্র্য;
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পবরবশষ্ট-৭ : তথ্য প্রাবির আদিেন ফরি (ফরি ‘ক’)

ফরি ‘ক’

তথ্য প্রাবির আদিেনপত্র্
[ তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবি িাংক্রান্ত) বিবধিালার বিবধ-৩ দ্র্ষ্টব্য ]
িরাির
................................
................................(নাি ও পেবি)
ও
োবয়ত্বপ্রাি কিতকততা,
.................................(েিদরর নাি ও ঠিকানা)
১.

আদিেনকারীর নাি

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

বপতার নাি

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

িাতার নাি

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

িততিান ঠিকানা

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

স্থায়ী ঠিকানা

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

ফযাক্স, ই-মিইল, মটবলদফান ও মিািাইল নম্বর (যবে থাদক)

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

২.

বক ধরদনর তথ্য* (প্রদয়াজদন অবতবরক্ত কাগজ ব্যিিার করুন)

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

৩.

মকান পদ্ধবতদত তথ্য পাইদত আগ্রিী (োপাদনা/ ফদটাকবপ/

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

বলবেত/ ই-মিইল/ ফযাক্স/বিবি অথিা অন্য মকান পদ্ধবত)
৪.

তথ্য গ্রিণকারীর নাি ও ঠিকানা

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

৫.

প্রদযাজয মক্ষদত্র্ িিায়তাকারীর নাি ও ঠিকানা

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

আদিেদনর তাবরে : ................................

আদিেনকারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবি িাংক্রান্ত) বিবধিালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযায়ী তদথ্যর মূল্য পবরদশাধদযাগ্য।
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পবরবশষ্ট-৮ : তথ্য িরিরাদি অপারগতার মনাটিশ (ফরি ‘ে’)

ফরি ‘ে’
[ তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবি িাংক্রান্ত) বিবধিালা, ২০০৯ বিবধ-৫ দ্র্ষ্টব্য ]

তথ্য িরিরাদি অপারগতার মনাটিশ

আদিেন পদত্র্র সূত্র্ নম্বর

:

তাবরে : .........................................

প্রবত
আদিেনকারীর নাি

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

ঠিকানা

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

বিষয় : তথ্য িরিরাদি অপারগতা িম্পদকত অিবিতকরণ।
বপ্রয় িদিােয়,
আপনার ......................................................তাবরদের আদিেদনর বিবত্তদত প্রাথীত তথ্য বনদনাক্ত কারদণ িরিরাি করা
িম্ভি িইল না, যথা :১.

................................................।

২.

................................................।

৩.

................................................।

(...............স্বাক্ষর.............)
োবয়ত্বপ্রাি কিতকততার নাি
পেবি
োিবরক িীল
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পবরবশষ্ট-৯ : আপীল আদিেন ফরি (ফরি ‘গ’)

পবরবশষ্ট-৯ : আবপল আদিেন ফরি (ফরি-‘গ’)

ফরি-‘গ’

আবপল আদিেন
[তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবি িাংক্রান্ত) বিবধিালার বিবধ-৬ দ্র্ষ্টব্য]
িরাির
........................
........................(নাি ও পেবি)
ও
আবপল কতৃতপক্ষ
...........................(েিদরর নাি ও ঠিকানা)

১.

আবপলকারীর নাি ও ঠিকানা (দযাগাদযাদগর িিজ িাধ্যিিি )

:

..................................
২.

ময আদেদশর বিরুদদ্ধ আবপল করা িদয়দে তার কবপ (যবে থাদক)

:

..................................
৩.

ময আদেদশর বিরুদদ্ধ তা নািিি আদেদশর বিিরণ (যবে থাদক)

:

..................................
৪.

আবপদলর িাংবক্ষি বিিরণ

:

..................................
৫.

আদেদশর বিরুদদ্ধ িাংক্ষুদ্ধ িওয়ার কারণ (িাংবক্ষি বিিরণ)

:

.................................
৬.

প্রাবথ তত প্রবতকাদরর যুবক্ত/বিবত্ত

:

............................................
৭.

আবপলকারী কতৃতক প্রতযয়ন

:

.................................
৯.

অন্য মকান তথ্য আবপল কতৃতপদক্ষর িম্মুদে উপস্থাপদনর জন্য

:

..................................
আবপলকারী ইো মপাষণ কদরন)

আদিেদনর তাবরে :

আদিেনকারীর স্বাক্ষর
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পবরবশষ্ট-১০ : তথ্য প্রাবির অনুদরাধ বফ এিাং তদথ্যর মূল্য বনধ তারণ বফ (ফরি ‘ঘ’)
ফরি ‘ঘ’
{বিবধ ৮ দ্র্ষ্টব্য}
তথ্য প্রাবির অনুদরাধ বফ এিাং তদথ্যর মূল্য বনধ তারণ বফ
তথ্য িরিরাদির মক্ষদত্র্ বনন মটবিদলর কলাি (২) এ উবিবেত তদথ্যর জন্য তার বিপরীদত কলাি (৩) এ
উবিবেত িাদর মক্ষত্র্িত তথ্য প্রাবির অনুদরাধ বফ এিাং তদথ্যর মূল্য পবরদশাধদযাগ্য িদি, যথা :০১
ক্রবিক

০২
তদথ্যর বিিরণ

০৩
তদথ্যর বিিরণ তথ্য প্রাবি অনুদরাধ

নাং
১।

বলবেত মকান িকুদিদন্টর কবপ িরিরাদির জন্য
(ম্যাপ, নকশা, েবি, কবম্পউটার বপ্রন্টারিি)

বফ/তদথ্যর মূল্য
এ-৪ ও এ-৩ িাদপর কাগদজর মক্ষদত্র্ প্রবত
পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা িাদর এিাং তদূর্ধ্ত
িাইদজর কাগদজর মক্ষদত্র্ প্রকৃত মূল্য।

২।

বিস্ক, বিবি ইতযাবেদত তথ্য িরিরাদির মক্ষদত্র্

(১) আদিেনকারী কতৃক
ত বিস্ক, বিবি ইতযাবে
িরিরাদির মক্ষদত্র্ বিনা মূদল্য;
(২) তথ্য িরিরািকারী কতৃক
ত বিস্ক, বিবি
ইতযাবে িরিরাদির মক্ষদত্র্ তার প্রকৃত
মূল্য।

৩।

মকান আইন িা িরকাবর বিধান িা বনদে তশনা অনুযায়ী
কাউদক িরিরািকৃত তদথ্যর মক্ষদত্র্

প্রকাশনায় বনধ তাবরত মূল্য।

৪।

মূদল্যর বিবনিদয় বিক্রয়দযাগ্য প্রকাশনার মক্ষদত্র্

বিনামূদল্য।

বি: দ্র্: িরকার/কতৃপত ক্ষ প্রদয়াজদন িিয় িিয় বফ পুন:বনধ তারণ করদত পারদি।
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পবরবশষ্ট-১১ : তথ্য কবিশদন অবিদযাগ োদয়দরর বনধ তাবরত ফরি (ফরি-‘ঙ’)
ফরি-‘ঙ’
অবিদযাগ োদয়র ফরি
[তথ্য অবধকার (অবিদযাগ োদয়র ও বনষ্পবত্ত িাংক্রান্ত) প্রবিধানিালার ৩ (১) দ্র্ষ্টব্য]
িরাির
প্রধান তথ্য কবিশনার
তথ্য কবিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশািবনক এলাকা
মশদর িাাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
অবিদযাগ নাং.................................................।
১.

আদিেনকারীর নাি ও ঠিকানা
(দযাগাদযাদগর িিজ িাধ্যিিি)

:

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

২.

অবিদযাগ োবেদলর তাবরে

:

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

৩.

যার বিরুদদ্ধ অবিদযাগ করা িদয়দে তাঁর নাি ও ঠিকানা

:

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

৪.

অবিদযাদগর িাংবক্ষি বিিরণ
(প্রদয়াজদন আলাো কাগজ িাংদযাজন করা যাদি)

:

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

৫.

িাংক্ষুব্ধতার কারণ (যবে মকান আদেদশর বিরুদদ্ধ
অবিদযাগ আনয়ন করা িয় মি মক্ষদত্র্ তার কবপ
িাংযুক্ত করদত িদি)

:

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

৬.

প্রাবথ তত প্রবতকার ও তার মযৌবক্তকতা

:

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

৭.

অবিদযাদগ উবিবেত িক্তদব্যর িিথ তদন প্রদয়াজনীয়
কাগজপদত্র্র িণ তনা (কবপ িাংযুক্ত করদত িদি)

:

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

িতযপাঠ
আবি/আিরা এই িদিত িলফপূি তক মঘাষণা করবে ময, এই অবিদযাদগ িবণ তত অবিদযাগিমূি আিার জ্ঞান ও
বিিাি িদত িতয।

...........................
িতযপাঠকারীর স্বাক্ষর
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