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প্রথম অধ্যায় 

রনমদ ডরশকাি সাধাি  রবষয় 

 

১.১         রনমদ ডরশকা প্র য়ন কর্তডপক্ষ          :  বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)                

১.২         অনুম াদনকািী কর্তডপক্ষ             : মহাপররচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)  
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                                                           এর জন্য প্রত াজয  

 

 

 

রিেীয় অধ্যায় 

প্রাথরমক রিষয়ারি 

২.০  বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)এি পটভূর  
[ 

     কদমশি দরক্ষ -পরি াঞ্চমলি  ানুমষি দারিদ্র্য রবম াচন ও জ্ীবন ান উন্নয়মনি লমক্ষয পল্লী উন্নয়ন ও স বায় রবভামগি অধীমন 

১৯৯৭ সামল  াননীয় প্রধান ন্ত্রীি প্ররতশ্রুত প্রকল্প রিমসমব কগাপালগঞ্জ কজ্লাি ককাটালীপাড়া উপমজ্লায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন 

প্ররশক্ষ  ক মেক্স  াত্রা শুরু কমি। দারিদ্র্যমুক্ত কসানাি বাংলা গঠমন জ্ারতি রপতা বঙ্গবন্ধুি অবদামনি স্মিম  প্ররতষ্ঠানটিি 

না কি  কিা িয় “বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন প্ররশক্ষ  ক মেক্স”। ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের ’ 

সংমক্ষমপ ‘বাপাে ড’ নাম  পরিরচত।   ইংমিরজ্মত- Bangabandhu Academy for Poverty 

Alleviation and Rural Development  াি সংরক্ষপ্তরূপ BAPARD প্রথম  এি  াত্রা শুরু িয় ‘বঙ্গবন্ধু 

দারিদ্র্য রবম াচন প্ররশক্ষ  ক মেক্স’- শীষ ডক প্রকল্প রিসামব। কদমশি দরক্ষ -পরি াঞ্চমলি  ানুমষি দারিদ্র্য রবম াচন ও 

জ্ীবন ান উন্নয়মনি লমক্ষয পল্লী উন্নয়ন ও স বায় রবভামগি রবআিরেরব’ি আওতায় ১৯৯৭ সামল  াননীয় প্রধান ন্ত্রীি প্ররতশ্রুত 

প্রকল্প রিমসমব ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন প্ররশক্ষ  ক মেক্স’  াত্রা শুরু কমি; দারিদ্র্যমুক্ত কসানাি বাংলা গঠমন জ্ারতি রপতা 

বঙ্গবন্ধুি অবদামনি স্মিম  প্ররতষ্ঠানটিি না কি  কিা িয় ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন প্ররশক্ষ  ক মেক্স’।  াননীয় প্রধান ন্ত্রী ১৩ 

জুলাই ২০০১ তারিমখ ক মেমক্সি শুভ উমিাধন কমিন। প্ররশক্ষ  ও গমবষ াি  াধ্যম  জ্াতীয় ও আন্তজ্ডারতক পরিসমি পল্লী 

উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচমন কা ডকি ভূর কা িাখাি উমেশ্যমক সা মন কিমখ ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন প্ররশক্ষ  ক মেক্স’-টিমক 

‘একামের ’-কত উন্নীত কিা িয় এবং না কি  কিা িয় ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  

[Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development 

(BAPARD)]। ১৬ নমভম্বি ২০১১ তারিমখ  াননীয় প্রধান ন্ত্রী ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  

(বাপাে ড)’-এি রভরি প্রস্তি স্থাপন কমিন। ২০১২ সামলি ৮  াচ ড তারিমখ ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  

আইন, ২০১২’ (২০১২ সামলি ১৪ নং আইন) প্র ীত িয়।  
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১ 

রূপকল্প (Vision) 

গ্রা ী   ানুমষি জ্ীবন ান উন্নয়ন, দারিদ্র্য রবম াচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলামদশ গঠমন সিায়তা ।  

অরভলক্ষয (Mission) 

প্ররশক্ষম ি  াধ্যম  দক্ষ জ্নবল সৃরষ্ট, দারিদ্র্য রবম াচন ও আথ ড-সা ারজ্ক ববষম্য দূিীকি  এবং গমবষ াি  াধ্যম  কৃরষ, রশক্ষা ও 

ক্ষুদ্র্ রশল্প কক্ষমত্র নতুন নতুন ককৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুরক্ত উদ্ভাবন কমি গ্রা ী  আথ ড-সা ারজ্ক অবস্থাি উন্নয়ন। ক ডশালা, 

কসর নাি আময়াজ্ন কমি রচিাচরিত দৃরষ্ট ভরঙ্গি পরিবতডন, আধুরনক ধ্যান-ধাি া লামভ গ্রা ী  জ্নমগারষ্ঠমক সিায়তা কিা এবং 

উপকূলীয় কজ্ায়াি ভাটা ও জ্লবায়ুি প্রভাব রবমবচনায় কিমখ কটকসই উন্নয়মনি লমক্ষয উন্নত ও আধুরনক কৃরষ প্রযুরক্ত িস্তান্তি। 

২.১ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)এি কা ডাবলী 

১)  পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচমনি লমক্ষয জ্াতীয় ও আন্তজ্ডারতক পরিসমি গমবষ াি জ্ন্য Centre of Excellence রিসামব 
কাজ্ কিা এবং দারিদ্র্য রবম াচমন সিকামিি অন্যত  কফাকাল পময়ন্ট রিসামব কাজ্ কিা ; 

২)   পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচমনি লমক্ষয কদমশি জ্াতীয় প ডাময়ি প্ররশক্ষ  ও গমবষ া প্ররতষ্ঠান রিসামব কা ডক্র  পরিচালনা কিা ; 

৩)  পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচমন রনময়ারজ্ত রবরভন্ন সিকারি ও কবসিকারি সংস্থাি ক ডকতডা-ক ডচারিমদি প্ররশক্ষ  প্রদান,  

ক ডশালা, কসর নাি ইতযারদ পরিচালনা কিা;  

৪)  ক্ষুদ্র্ ও প্রারন্তক চাষী, রবিিীন পুরুষ ও  রিলা, কবকাি যুবক ও যুব  রিলামদি দক্ষতা অজ্ডমনি  াধ্যম  আত্ম-ক ডসংস্থামনি 

সুম াগ সৃরষ্টি লমক্ষয কৃরষ ও অকৃরষ খামতি রবরভন্ন উপাজ্ডনমূলক ক ডকামেি উপি প্ররশক্ষ  পরিচালনা কিা ; 

৫)  পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচমনি লমক্ষয কৃরষ, রশক্ষা, উপকূলীয়  ও কজ্ায়ািভাটা এলাকাি আথ ড-সা ারজ্ক রবষময় প্রাময়ারগক 

গমবষ া পরিচালনা কিা ; 

৬)  পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচমনি কক্ষমত্র উচ্চতি রশক্ষায় রনময়ারজ্ত কদশী ও রবমদশী রশক্ষাথীমদি গমবষ া কা ড পরিচালনা ও 

তত্ত্বাবধান কিা বা গমবষ া কা ড সম্পাদমনি কক্ষমত্র সিায়তা প্রদান কিা; 

৭)   পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচমন কপাস্ট গ্রাজুময়ট রেমো া ককাস ড পরিচালনা কিা; 

৮)   দারিদ্র্য রবম াচমন জ্াতীয়, আঞ্চরলক ও আন্তজ্ডারতক সিম াগী সংস্থাি সামথ ক ৌথভামব কাজ্ কিা; 

৯)    কৃরষ কামজ্ রনময়ারজ্ত রশশু ে  রনিসন রবষয়ক গমবষ া ও কৃরষ রশশু ের কমদি রশক্ষাি মূলধািায় আনয়মনি লমক্ষয গমবষ া কিা; 

১০)   গ্রা ী  দরিদ্র্ নািীমদি সা ারজ্ক রনিাপিা, নািীি সারব ডক ক্ষ তায়মনি জ্ন্য গমবষ া কিা ; 

১১)   পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচন নীরত ালা প্র য়মন সিকারি নীরত রনধ ডািকগ মক সিায়তা প্রদান কিা;  

১২)   একামের ি উমেমশ্যি সরিত সা াঞ্জস্যপূ ড অন্য ককান কাজ্ কিা। 
 

২.২  তথ্য অবমুক্তকি  রনমদ ডরশকা প্র য়মনি উমেশ্য 

       েথ্য অরিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়তনর মাধ্যতম আইতনর রিিান সাতপতে কর্তপৃতের রনকট হতে প্রতেযক নাগররতকর েথ্য 

লাতের অরিকার য মন রনরিে করা হতয়তে; যেমরন সংরিষ্ট কর্তপৃেতক য  যকান নাগররতকর অনুতরাতির যপ্ররেতে চারহে 

েথ্য সরিরাহ করার িাধ্যিািকো আতরাপ করা হতয়তে। জনগতণর শাসনোরিক ও আইনগেোতি েথ্য লাতের অরিকার 

রনরিে করার লতেয বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এর জনসম্পৃক্ত েথ্য অিমুক্তকরণ ও 

প্রচাতরর লতেয রিরিগে কাঠাতমা প্রণয়ন করাই রনতিরৃশকা প্রণয়তনর উতেশ্য। 
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২.৩  তথ্য অবমুক্তকি  নীরত 

         বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য রবম াচমনি লমক্ষয কদমশি জ্াতীয় প ডাময়ি 

প্ররশক্ষ  ও গমবষ া প্ররতষ্ঠান রিসামব কা ডক্র  পরিচালনা কমি থামক। বাপাে ড প্ররশক্ষ  ও গমবষ া সংরিষ্ট কস্টকমিাল্ডাি এবং 

নাগরিকমদি জ্ন্য সকল ধিম ি তথ্য উম্মাক্ত কিাি নীরতমত রবশ্বাস কমি স্বচ্ছতা, জ্বাবরদরিতা ও সুশাসন রনরিতকিম  

অবাধ তথ্য প্রবাি রবমশষ ভূর কা পালন কমি। এ উমেমশ্য বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) যিতশর 

নাগররকতির েথ্য প্রারির অরিকারতক অগ্রারিকার প্রিাতনর নীরেতে রিশ্বাসী।  

৩.   সংজ্ঞা 
 

       ক) তথ্যঃ  

         বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এর গঠন, কাঠাম া ও দাপ্তরিক ক ডকাে সংক্রান্ত ক  ককান 

স্মািক, বই, নকশা, মানরচত্র, তথ্য-উপাি, লগিই, আমদশ, রবজ্ঞরপ্ত, িরলল, নমুণা, পত্র, প্ররতমবদন, রহসাি রিিরণী, প্রকল্প 

প্রস্তাব, আতলাকরচত্র, অরেও, রভরেও, রফল্ম, ইমলকট্ররনক প্ররক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত ক  ককান ইনস্ট্রুম ন্ট,  ারিকোতি পাঠত াগ্য 

দরললারদ এিংতেৌরেক গঠন ও বিরশষ্ট রনরিতৃশতষ য  যকান তথ্যবি বস্তু বা তামদি প্ররতরলরপ ও তথ্য অমথ ড রবমবরচত িমব। 

তমব দাপ্তরিক কনাট রসট বা কনাট রসমটি প্ররতরলরপ এি অন্তর্ভ ডক্ত িমব না। 

         খ) দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাঃ  

         েথ্য অিমুক্তকরণ নীরে িাস্তিায়তনর জন্য এিং তথ্য অরধকাি আইমনি ১০ ধািা অনু ায়ী তথ্য সিবিামিি জ্ন্য বঙ্গবন্ধু 

দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এর রনময়ারজ্ত ক ডকতডা। 

         গ) তথ্য প্রদান ইউরনটঃ  

         বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এর দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি অরধমন গঠিত তথ্য প্রদান ইউরনট। 

         ঘ) কর্তডপক্ষঃ  

         কর্তডপক্ষ বলমত বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) কক বুঝামব। 

         (ঙ) আরপল কর্তডপক্ষঃ  

         আরপল কর্তডপক্ষ বলমত মহাপররচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) কক বুঝামব। 

         (চ) তথ্য কর শনঃ  

         তথ্য অরধকাি আইমনি অরধমন প্ররতরষ্ঠত কর শন। 

 
 

 

র্ততীয় অধ্যায়  

রনমদ ডশ ালা 

 

৪.      তমথ্যি কের রবন্যাস এবং কের রবন্যাস অনুসামি তমথ্যি প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধরত 

         েথ্য অরিকার আইন অনু ায়ী আইতনর রিিানািলীর সাতপতে আইতন প্রতেযক নাগররতকর েথ্য পাওয়ার অরিকার আতে ও 

জনগতণর চারহিা অনু ায়ী এসি েথ্য বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) প্রকাশ ও প্রিান করতি।  

 

         বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এ সংররেে েথ্যসমূহতক রেনটি যেরণতে োগ করা হতয়তে।  

         ১) স্ব-কপ্রাম ারদতভামব প্রকাশম াগ্য তথ্য; 

         ২) চারিদাি রভরিমত প্রদানম াগ্য তথ্য; 

         ৩) ক  সকল তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এ ন তথ্য। 

 

৪.১     স্ব-কপ্রাম ারদতভামব প্রকাশম াগ্য তথ্য 
 

          ১) এই কের ি আওতার্ভক্ত তথ্যগুমলা (পরিরশষ্ট-১) তথ্য অরধকাি আইন অনু ায়ী স্ব-কপ্রাম ারদতভামব বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য 

রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এর ওতয়িসাইতট (www.babard.gov.bd), কনাটিশ কবামে ড, মুরদ্র্ত বই বা 

প্ররতমবদন আকামি, রবজ্ঞরপ্ত জ্ারিি  াধ্যম  প্রকাশ ও প্রচার কিমব। 
 

         ২) এই ধিম ি তথ্য কচময় ককান নাগরিক আমবদন কিমল েখন তা চারিদাি রভরিমত প্রদানম াগ্য তথ্য রিমসমব রবমবরচত িমব 

এবং দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা রনধ ডারিত পন্থায় আতিিনকারীতক তা প্রদান কিমবন। 

http://www.babard.gov.bd/
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         ৩) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এ প্ররতবছমি একটি বারষ ডক প্ররতমবদন প্রকাশ কিমব এবং 

বারষ ডক প্ররতমবদমন তথ্য অরধকাি ২০০৯ এি ধািা ৬ (৩)-এ উমল্লরখত তথ্যসমূি সংম াজ্ন কিমব। 
 

         ৪) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) স্ব-কপ্রাম ারদতভামব প্রকাশম াগ্য তমথ্যি একটি তারলকা প্রস্তুত 

কিমব এবং এই নীরেমালার পরররশতষ্ট ও িাপাতডরৃ ওময়বসাইমট তা প্রকাশ কিমব। 
 

         ৫) প্ররত রতন  াস অন্তি এই তারলকা িালনাগাদ কিা িমব। 

 

৪.২   চারিদাি রভরিমত প্রদানম াগ্য তথ্য 
 

          এই কের ি আওতার্ভক্ত তথ্যগুমলা (পরিরশষ্ট-২) এ উমল্লখ কিা আমছ। তারলকাটি বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন 

একামের  (বাপাে ড) কর্তডক রনধ ডারিত ও অনুম ারদত িমব। এ জ্াতীয় চারিদাকৃত তথ্য বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন 

একামের  (বাপাে ড)-এর অনুম াদন ব্যরতমিমকই দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা চারিদাকািীমক প্রদান কিমত পািমব। এ তারলকাটি 

বাপাে ড কর্তডক ৬  াস পি পি প ডামলাচনা কমি প্রতয়াজতন সংম াজ্ন/রবময়াজ্ন কিা িমব। 

৪.৩   ক  সকল তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এ ন তথ্য  
 

         তথ্য অরধকাি আইন-২০০৯ এি ৭ ধািায় বর ডত বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এর জন্য 

প্রত াজয করেপয় তথ্য (পরিরশষ্ট-৩)   া ককান নাগরিকমক প্রদান কিমত বাপাে ড বাধ্য থাকমব না। এ তারলকাটি  বাপাে ড কর্তডক 

রনধ ডারিত ও অনুম ারদত িমব এবং ৬  াস পি পি প ডামলাচনা কমি প্রতয়াজতন সংম াজ্ন/রবময়াজ্ন কিা িমব। 

৫.০ তথ্য সংগ্রি, সংিক্ষ  ও ব্যবস্থাপনা      
 

৫.১   তথ্য সংিক্ষ  পদ্ধরত 
 

         বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) তথ্য সংিক্ষম ি জ্ন্য রনমনাক্ত পদ্ধরত অনুসি  কিমবঃ 
 

         ১। নাগরিমকি তথ্য অরধকাি রনরিত কিাি লমক্ষয িাপাড ৃোর  াবতীয় তমথ্যি কযাটালগ এবং ইনমেক্স প্রস্তুত কমি সংিক্ষ  

কমি কসগুমলা  থা থভামব সংিক্ষ  কিমব। বাপাে ড  াবতীয় তমথ্যি কযাটালগ ও ইনমেক্স প্রস্তুমতি কাজ্ স াপ্ত কিাি 

প্ররক্রয়ায় িময়মছ।  
 

         ২। প্রমতযক রবভাগ/শাখা ক  সকল তথ্য করম্পউটামি সংিক্ষম ি উপযুক্ত বমল  মন কিমব কস সকল তথ্য যুরক্তসংগে 

সময়সীমার মতধ্য করম্পউটামি সংিক্ষ  কিমব।   
 

         ৩। তথ্য সংিক্ষ  ও ব্যবস্থাপনাি জ্ন্য তথ্য অরধকাি (তথ্য সংিক্ষ  ও ব্যবস্থাপনা) প্ররবধান, ২০১০ অনুসি  কিমব। 

 

৫.২  তথ্য সংগ্রি  ও ব্যবস্থাপনা 

         বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) তথ্য সংগ্রি ও ব্যবস্থপনাি জ্ন্য তথ্য অরধকাি (তথ্য সংিক্ষ  ও 

ব্যবস্থাপনা) প্ররবধান ালা, ২০১০ অনুসি  কিমব।  

 

৫.৩  তমথ্যি ভাষা 

       ১) তমথ্যি মূল ভাষা িমব বাংলা। ককামনা তথ্য  রদ অন্য ভাষায় উৎপন্ন িময় থামক তমব তা কসই ভাষায় সংিরক্ষত িমব। 

দাপ্তরিক প্রময়াজ্মন তথ্য অনুবাদ কিা িমত পামি। 

       ২) তথ্য ক  ভাষায় সংিরক্ষত থাকমব কসই ভাষামতই আমবদনকািীমক সিবিাি কিা িমব। আমবদনকািীি চারিদা পরিমপ্ররক্ষমত 

ককান তথ্য অনুবাদ কিাি দারয়ত্ব কর্তডপক্ষ বিন কিমব না। 
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৬.  দারয়ত্বপ্রাপ্ত/রবকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা রনময়াগ  
 

      ৬.১   িাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা রনময়াগ রদমবন এবং 

রনময়াগকৃত দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি না , পদরব, ঠিকানা এবং প্রম াজ্য কক্ষমত্র ফযাক্স নম্বি ও ই-ক ইল ঠিকানা রনময়াগ প্রদামনি 

পিবতী ১৫ কা ডরদবমসি  মধ্য রনধ ডারিত ফিম্যামট (তথ্য কর শন কর্তডক রনধ ডারিত ফিম ) রলরখতভামব পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় 

 ন্ত্র ালময়ি  াধ্যম  তথ্য কর শমন কপ্রি  কিমবন। উমল্লখ্য পররচালক (প্রশাসন ও অথ)ৃ, বাপাে ড কক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা রনময়াগ 

কিা িময়মছ এবং রতরন তাঁি দারয়ত্ব পালন কমি  ামচ্ছন । 

        ৬.২ তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি অধীমন দারয়ত্বপালমনি প্রময়াজ্মন ককামনা দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা অন্য ককামনা ক ডকতডাি 

সিায়তা চাইমত পািমব এবং ককামনা ক ডকতডাি কাছ কথমক এরুপ সিায়তা চাওয়া িমল রতরন উক্ত দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডামক 

প্রময়াজ্নীয় সিায়তা প্রদান কিমত বাধ্য থাকমবন। 

        ৬.৩ ককামনা দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা দারয়ত্ব পালমনি প্রময়াজ্মন অন্য ককামনা ক ডকতডাি সিায়তা চাইমল এবং এরুপ সিায়তা 

প্রদামন ব্যথ ডতাি জ্ন্য তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ককামনা রবধান লরিত িমল এই আইমনি অধীমন দায়-দারয়ত্ব রনধ ডািম ি 

কক্ষমত্র উক্ত অন্য ক ডকতডাও দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা বমল গণ্য িমবন। 

         ৬.৪ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি না , পদরব, ঠিকানা এবং প্রম াজ্য 

কক্ষমত্র ফযাক্স নম্বি ও ই-ক ইল ঠিকানা তাি কা ডালময়ি প্রকাশ্য স্থামন সিমজ্ দৃরষ্টমগাচি িয় এ নভামব প্রদশ ডমনি ব্যবস্থা কিমব 

এবং ওময়বসাইমট প্রকাশ কিমব। 

        ৬.৫ তথ্য অবমুক্তকি  নীরত ালাি পরিরশমষ্ট দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি দারয়ত্বপ্রাপ্ত না , পদরব, ঠিকানা এবং প্রম াজ্য কক্ষমত্র 

ফযাক্স নম্বি ও ই-ক ইল ঠিকানা প্রকাশ কিমব। দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা পরিবতডন িমল নতুন দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা রনময়ামগি ০৫ 

(পাঁচ) কা ডরদবমসি  মধ্য তথ্য িালনাগাদ কিা িমব। ওময়বসাইমটও তা প্রকাশ কিা িমব। 

        ৬.৬ তথ্য অরধকাি কা ডক্রম ি ধািাবারিকতা িক্ষামথ ড একজ্ন রবকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা রনময়াগ কিা িমব। রবকল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি তথ্যারদও অনুরুপভামব প্রচাি কিা িমব। উমল্লখ্য উপপররচালক (প্রশাসন ও অথ)ৃ, িাপাড ৃ যক রবকল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা রিমসমব রনতয়াগ প্রিান করা হতয়তে। 

৭.    দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি দারয়ত্ব ও ক ডপরিরধ 

 

তমথ্যি জ্ন্য আমবদন প্রারপ্তি পরিমপ্ররক্ষমত দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা- 

৭.১  আমবদন গ্রি  ও তথ্য অরধকাি রবরধ, ২০০৯, রবরধ-৩ অনুসামি আমবদনপত্র গ্রিমনি প্রারপ্ত স্বীকাি কিমবন;  

৭.২  অনুমিাধকৃত তথ্য, তথ্য অরধকাি আইন , ২০০৯, ধািা ৯ ও তথ্য অরধকাি রবরধ, ২০০৯, রবরধ-৪ অনুসামি  থা থভামব 

সিবিাি  কিমবন; 

৭.৩ তথ্য প্রদামন অপািগতাি কক্ষমত্র তথ্য অরধকাি আইন ২০০৯, ধািা ৯(৩) ও তথ্য অরধকাি (তথ্য প্রাপ্ত সংক্রান্ত) 

রবরধ ালা, ২০০৯, রবরধ-৫  থা থভামব অপািগতা প্রকাশ কিমবন। অপািগতাি কাি  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি সমঙ্গ 

সা ঞ্জস্যপূ ড িমত িমব; 

        ৭.৪  ককান অনুমিাধকৃত তথ্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি রনকট  জুদ থাকমল রতরন তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯, ধািা ৯(৬)(৭) 

ও েথ্য অরিকার রিরি ২০০৯, রিরি-২০০৮ অনুসামি উক্ত তমথ্যি যুরক্তসংগত মূল্য রনধ ডাি  কিমবন এবং উক্ত মূল্য অনরধক 

০৫(পাঁচ) কা ডরদবমসি  মধ্য পরিমশাধ কিাি জ্ন্য অনুমিাধকািীমক অবরিত কিমবন; 
 

         ৭.৫ ককান অনুমিাধকৃত তমথ্যি সমঙ্গ র্ততীয় পমক্ষি সংরিষ্টতা থাকমল দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

ধািা ৯ (৮) অনুসামি ব্যবস্থা গ্রি  কিমবন;   
 

         ৭.৬  েথ্য অরিকার আইন ২০০৯-এর  তফরসমল রনধ ডারিত আমবদমনি ফিম্যাট/ফি  ‘ক’ সংিক্ষ  ও ককান নাগরিমকি    

চারিদাি পরিমপ্ররক্ষমত সিবিাি কিমবন; 
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        ৭.৭   আমবদন ফি  পূিম  সক্ষ  নন এ ন আমবদনকািীমদি আমবদন ফি  পূিম  সিায়তা প্রদান।  

        ৭.৮  ককান নাগরিমকি চারিদাি পরিমপ্ররক্ষমত তামক আরপল কর্তডপক্ষ রনধ ডািম  সিায়তা প্রদান; 

৭.৯   সঠিক কর্তডপক্ষ রনধ ডািম  র্ভল কমিমছ এ ন আমবদনকািীমক সঠিক কর্তডপক্ষ রনধ ডািম  সিায়তা প্রদান; 
 

        ৭.১০  ককান শািীরিক প্ররতবন্ধী ব্যরক্তি তথ্য প্রারপ্ত রনরিত কিমত দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা তামক উপযু ডক্ত পদ্ধরতমত তথ্য কপমত    

সিায়তা কিমবন। এ যেতত্র িারয়ত্বপ্রাি কমকৃোৃ উপযুকৃ্ত অন্য যকান ব্যরক্তর সহায়ো গ্রহণ করতে পারতিন; 
 

        ৭.১১ তথ্য  সংরেণ ব্যিস্থাপনা ও স্বপ্রতণারিে েথ্য প্রকাশ েথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি সমঙ্গ সা ঞ্জস্যপূ ডভামব হতে রক   

না ো রনিাৃরতণ কর্তপৃেতক সিায়তা প্রিান; 

       ৭.১২  তথ্য অরধকাি আইন, ৯ এি সমঙ্গ সা ঞ্জস্যভামব বারষ ডক প্ররতমবদন প্রকামশ সিায়তা কিা;  

        ৭.১৩ তমথ্যি জ্ন্য প্রাপ্ত আমবদনপত্রসি  এ সংক্রান্ত প্রময়াজ্নীয় তথ্য সংিক্ষ , আমবদনকািীি সামথ ক াগাম ামগি রবস্তারিত 

তথ্য সংিক্ষ , তথ্য অবমুক্তকি  সংক্রান্ত প্ররতমবদন সংকলন’ তমথ্যি মূল্য আদায়, রিসাবিক্ষ  ও সিকারি ককাষাগামি 

জ্ াকি  এবং কর্তডপক্ষ বা তথ্য কর শমন চারিদাি পরিমপ্ররক্ষমত এ সংক্রান্ত তথ্য সিবিাি কিা ইতযারদ; এিং 

       ৭.১৪  রবকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি অনুরূপ দারয়ত্ব পালন কিমবন। 

 

৮.  তথ্য প্রারপ্তি আমবদন প্ররক্রয়া, তথ্য প্রদান পদ্ধরত 

       ৮.১ ককান ব্যরক্ত তথ্য অরিকার আইন ২০০৯-এর অিীন েথ্য প্রারপ্তি জ্ন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি রনকট তথ্য কচময় রনধ ডারিত 

ফিম মট মুরদ্র্ত ফিম  (ফি -ক) বা সাদা কাগমজ্ বা ই-ক ইমল আমবদন কিমত পািমবন। আমবদমনি ফি  বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য 

রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড)-এর অরফরসয়াল ওময়বসাইমট পাওয়া  ামব।  

      আমবদমন রননরলরখত রবষয়সমূমিি উমল্লখ থাকমত িমব- 

     ক) আমবদনকািীি না , ঠিকানা, প্রম াজ্য কক্ষমত্র ক াবাইল, কফান, ফযাক্স নম্বি ও ই-ক ইল ঠিকানা; 

     খ) ক  তমথ্যি জ্ন্য অনুমিাধ কিা িময়মছ তাি রনর্ভ ডল এবং স্পষ্ট ব ডনা; 

     গ) আমবদনকৃত তমথ্যি অবস্থান রন ডময়ি সুরবধামথ ড অন্যান্য প্রময়াজ্ ীয় প্রাসরঙ্গক তথ্যাবলী;  

     ঘ) ককান পদ্ধরতমত তথ্য কপমত আগ্রিী তাি ব ডনা অথ ডাৎ পরিদশ ডন, অনুরলরপ কনয়া, কনাট কনয়া বা অন্য ককান অনুম ারদত পদ্ধরত; 

     ঙ) আমবদনকািী প্ররতবন্ধী িমল সিায়তাকািীি তথ্য।  

 

৮.২  তথ্য প্রদামনি স য়সী া 

       দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি তথ্য প্রারপ্তি অনুমিাধ পাওয়াি তারিখ িমত ২০ (রবশ) কা ডরদবমসি  মধ্য অনুমিাধকৃত তথ্য সিবিাি 

কিমবন। তমব আমবদনকৃত তমথ্যি সামথ একারধক তথ্য প্রদান ইউরনট বা কর্তডপমক্ষি সংরিষ্টতা থাকমল আমবদন প্রারপ্তি তারিখ 

িমত অনরধক ৩০(রত্রশ) কা ডরদবমসি  মধ্য আমবদনকৃত তথ্য সিবিাি কিমবন। 

       ৮.৩ দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা রলরখতভামব অথবা কক্ষত্র মত, ইতলকট্ররনক মাধ্যতম িা ই-ক ইমলি  াধ্যম  আমবদনপত্র গ্রিম ি প্রারপ্ত 

স্বীকাি কিমবন। প্রারপ্ত স্বীকািপমত্র আমবদমনি কিফামিন্স নম্বি, আমবদন গ্রি কািীি না , পদ  ডাদা এবং আমবদন গ্রিম ি 

তারিখ উমল্লখ কমি স্বাক্ষি কিমবন। 

      ৮.৪ ইমলকট্ররনক  াধ্যম  বা ই-ক ইল এি  াধ্যম  আমবদন গ্রিম ি কক্ষমত্র কর্তডপমক্ষি বিাবমি আমবদন কপ্রিম ি তারিখই 

আমবদন গ্রিম ি তারিখ রিমসমব গণ্য িমব। 

      ৮.৫ আমবদন পাওয়াি পি দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা তথ্য প্রদামনি তারিখ এবং স য় উমল্লখপূব ডক আমবদনকািীমক কস সম্পমকড 

অবরিত কিমবন এবং অনুমিাধকৃত তমথ্যি সমঙ্গ একারধক উইং এি সংরিষ্টতা থাকমল দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা কসই উইং এি 

রলরখত কনাটিশ প্রদান কিমবন। 

      ৮.৬ দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা ককান কািম  অনুমিাধকৃত তথ্য প্রদামন অপািগ অথবা আংরশক তথ্য সিবিামি অপািগ িমল 

অপািগতাি কাি  উমল্লখ কমি আমবদন প্রারপ্তি ১০(দশ) কা ডরদবমসি  মধ্য তথ্য অরধকাি  (েথ্য প্রারি সংক্রান্ত) রবরধ ালা, 

২০০৯-এ েফরসতল উমল্লরখত ফি -‘খ’ অনু ায়ী এেিরিষতয় আমবদনকািীমক অবরিত কিমবন। 

       ৮.৭ রনধ ডারিত ২০/৩০ রদমনি  মধ্য তথ্য সিবিাি কিমত ককান দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা ব্যথ ড িমল সংরিষ্ট তথ্য প্রারপ্তি অনুমিাধ 

প্রতযাখ্যান কিা িময়মছ বমল গণ্য িমব। 
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       ৮.৮ অনুমিাধকৃত তথ্য প্রদান কিা দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি রনকট  থা থ রবমবরচত িমল এবং ক  কক্ষমত্র  কসই তথ্য র্ততীয় পক্ষ 

কর্তডক সিবিািকৃত রকংবা র্ততীয় পক্ষ তা কগাপনীয় তথ্য রিমসমব গণ্য কমিমছ কসমক্ষমত্র দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা অনুমিাধ প্রারপ্তি 

০৫ (পাঁচ) কা ডরদবমসি  মধ্য র্ততীয় পক্ষমক রলরখত বা ক ৌরখক  তা ত কচময় কনাটিশ প্রদান কিমবন এবং র্ততীয় পক্ষ  তা ত 

প্রদান কিমল দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা তথ্য প্রদামনি রবষময় রসদ্ধান্ত গ্রি  কিমবন। 

       ৮.৯ ককান ইরিয় প্ররতবন্ধী  ব্যরক্তমক ককান কিকে ড বা তাি অংশরবমশষ জ্ানামনাি প্রময়াজ্ন িমল সংরিষ্ট দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা 

কসই প্ররতবন্ধী ব্যরক্তমক তথ্য লামভ সিায়তা কিমবন এবং পরিদশ ডমনি জ্ন্য ক  ধিম ি সিম ারগতা প্রময়াজ্ন তা প্রদান কিাও 

সিায়তাি অন্তর্ভ ডক্ত বমল গণ্য িমব। 

       ৮.১০ আইমনি অধীমন প্রদি তমথ্যি প্ররত পৃষ্ঠায় তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯-এি অধীমন এই তথ্য সিবিাি কিা িময়মছ  ম ড 

প্রতযয়ন কিমত িমব এবং তামত প্রতযয়নকািী ক ডকতডাি না , পদবী, স্বাক্ষি ও দাপ্তরিক রসল থাকমব। 

৯.   তমথ্যি মূল্য ও মূল্য পরিমশাধ পদ্ধরত 

       ছাপামনা তমথ্যি জ্ন্য ক খামন মূল্য রনধ ডারিত িময়মছ কসই প্ররতমবদন বা করপি জ্ন্য উক্ত মূল্য অন্যান্য কক্ষমত্র যুরক্তসংগত মূল্য 

পরিমশাধ কিমত িমব। উক্ত মূল্য তথ্য অরধকাি (তথ্য প্রারপ্ত সংক্রান্ত) রবরধ ালা, ২০০৯-এ েফরসল ‘ঘ’  ফরম অনু ায়ী রনধ ডারিত 

িমব এবং অনরধক ০৫ (পাঁচ) কা ডরদবমসি  মধ্য কসই অথ ড চালান ককাে নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জ্ া কমি কট্রজ্ারি 

চালামনি করপ তাি কামছ জ্ া কদয়াি জ্ন্য অনুমিাধকািীমক রলরখতভামব অবরিত কিমবন। 

১০.  আরপল প্ররক্রয়া ও স য়সী া 

        ককান ব্যরক্ত তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ ধািা-৯(১)(২) বা (৪) অনু ায়ী রনরদ ডষ্ট স য়সী াি  মধ্য তথ্য লামভ ব্যথ ড িমল রকংবা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি ককান রসদ্ধামন্ত সংক্ষুদ্ধ িমল রতরন উক্ত স য়সী া উিী ড িওয়াি পি বা রসদ্ধান্ত পাওয়াি পিবতী ৩০ 

(রত্রশ) রদমনি  মধ্য আরপল কর্তডপমক্ষি রনকট তথ্য অরধকাি (তথ্য প্রারপ্ত সংক্রান্ত) রবরধ ালা’ি ফি  ‘গ’ অনু ায়ী আরপল 

কিমত পািমবন। আরপল কর্তডপক্ষ আরপল আমবদন প্রারপ্তি পিবতী ১৫ (পমনি) রদমনি  মধ্য ৬ রবরধ  মত শুনানী কশমষ আরপল 

রনষ্পরি কিমবন। আরপল  ঞ্জুি কিা িমল দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডা  তদ্রুত সম্ভব প্রারথ ডত তথ্য সিবিাি কিমবন। 

১১.  রনমদ ডরশকা সংমশাধন 

       এই রনমদ ডরশকা সংমশাধন কিাি প্রময়াজ্ন িমল বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য রবম াচন ও পল্লী উন্নয়ন একামের  (বাপাে ড) প্রময়াজ্নীয় 

সংমশাধন কিমত পািমব। 

১২.  পরিরশষ্ট তারলকা 

ক) পরিরশষ্ট-১ স্ব-প্রম ারদত তমথ্যি তারলকা; 

খ) পরিরশষ্ট-২ চারিবা াত্র প্রদামন বাধ্য তমথ্যি তারলকা; 

গ) পরিরশষ্ট-৩ ক  স স্ত তথ্য প্রদান কিা বাধ্যতামূলক নয়; 

ঘ) পরিরশষ্ট-৪ তথ্য অবমুক্তকিম ি ছক; 

ঙ) পরিরশষ্ট-৫ দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি রববি ; 

চ) পরিরশষ্ট-৬ আরপল কর্তডপমক্ষি রববি ; 

ছ) পরিরশষ্ট-৭ রবকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক ডকতডাি রববি । 

 

১৩.   ফিম ি তারলকা 

অ) ফি  ‘ক’ তথ্য প্রারপ্তি আমবদনপত্র; 

আ) ফি  ‘খ’ তথ্য সিবিামিি অপািগতাি কনাটিশ; 

ই) ফি  ‘গ’ আরপল আমবদন; 

ঈ) ফি  ‘ঘ’ তথ্য প্রারপ্তি অনুমিাধ রফ ও তমথ্যি মূল্য রনধ ডাি  রফ। 
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পরররশষ্ট-১ 

স্ব-প্রতণারিে েতথ্যর োরলকাাঃ 
[ 

১)     িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর সাংগঠরনক কাঠাতমার রিিরণ। 

২)      িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর কা ক্রম (যডরলতগশন অি অযাডরমরনতেটিে এন্ড রফনারি াল পাওয়ার)। 

৩)     িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর কা িৃন্টন। 

৪)    িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর কমকৃোৃতির নাম,পিিী ও িারয়ত্ব এিং প্রত াজয যেতত্র   ফযাক্স 

নম্বর ও ই-যমইল ঠিকান। 

৫)      িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর রিদ্যমান আইন, রিরিমাল, প্ররিিানমাল, নীরেমাল, প্রজ্ঞাপন, রনতিশৃনা। 

৬) িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর িারষকৃ প্ররেতিিন। 

৭) িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর িাতজট ও িাতজট প্রতেপন(অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)। 

৮) নাগররক সনি। 

৯) সকল প্রকারশে প্ররেতিিন। 

১০) েথ্য অরিকার আইন অনু ায়ী রনতয়ারজে িারয়ত্ব প্রাি কমকৃোৃ, আরপল কর্তপৃে ও েথ্য করমশনারতির নাম,  পিরি ও ঠিকানা  

১১) িাস্তিারয়ে ও চলমান উন্নয়ন প্রকতের োরলকা, প্রস্তারিে খরচ, প্রকৃে ব্যতয়র রিিরণসহ সংরেি রিিরণী। 

১২) েথ্য অরিকার আইন,২০০৯ এর ৭ িারার রিিান সাতপতে সামারজক রনরাপত্তা, িাররদ্র্য রিতমাচন কমসৃূচী সংক্রান্ত েথ্য। 

১৩) সকল রিজ্ঞরি। 

১৪)  িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর সো সংক্রান্ত। 

 

পরররশষ্ট-২ 

চারহিা মাত্র প্রিাতন িাধ্য েতথ্যর োরলকাাঃ 
 

১)      বিতিরশক প্ররশেণ/রিতিশ ভ্রমণ সংক্রান্ত েথ্য। 

২)      িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর কমকৃোৃতির রিরেন্ন যকাম্পারন/যিাতডরৃ পররচালক সংক্রান্ত েথ্য। 

৩)     িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর  উতল্লখত াগ্য ক্রয় সংক্রান্ত সািারণ েথ্য। 

৪)     িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃএর কমকৃোৃতির প্রশাসরনক ও আরথকৃ েমো অপনৃ সংক্রান্ত েথ্য। 

 

পরররশষ্ট-৩ 

য  সমস্ত েথ্য প্রিান করা িাধ্যোমূলখ নয়াঃ 

১। েথ্য অরিকার আইন-২০০৯ এর ৭ িারায় উতল্লরখে েথ্য। 

২। িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃ সংক্রান্ত মরিপররষতির রসদ্ধান্ত/রনতিশৃনা/ অনুশাসন। 

৩। রােীয় রনরাপত্তা ও যগাতয়ন্দা কাত  ৃরনতয়ারজে সংস্থা িা প্ররেষ্ঠান কর্তকৃ প্রিত্ত প্ররেতিিন। 

৪। সরকারীোতি যগাপনীয় রহতসতি যঘারষে/স্বীকৃে েথ্য। 
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পরররশষ্ট-৪ 

েথ্য অিমুক্তকরতণর েকাঃ 

ক্ররমক 

নং 

মাতসর নাম আতিিনকারীর নাম ও 

ঠিকানা 

আতিিতনর 

রিষয় 

রসদ্ধান্ত 

েথ্য প্রিানকৃে স্থরগে খাররজ 

       

       

       

       

       

       

 

 

পরররশষ্ট-৫ 

িারয়ত্বপ্রাি কমকৃোৃর েথ্য 

 

নামাঃ জনাি ড. যমাাঃ আলমগীর যহাতসন 

পিরিাঃ পররচালক (প্রশাসন ও অথ)ৃ 

ঠিকানা: িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃ 

যফান: ০২৬৬৫১২৭৩ 

যমািাইল: ০১৭১২-২৫৭২১৫ 

ফযাক্স:- 02-6651212 

ই-যমইলাঃ  dralamgirds@gmail.com 

পরররশষ্ট-৬ 

আরপল কেপৃতের েথ্য 

 

নামাঃ জনাি যশখ যমাাঃ মরনরুজ্জামান 

পিরিাঃ মহাপররচালক 

ঠিকানা: িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃ 

যফান: ০২-৬৬৫১২১৩ 

যমািাইল: ০১৭১১-১৭৭০৭২ 

ফযাক্স:- 02-6651212 

ই-যমইলাঃ  dgbapard@yahoo.com 

 

 

 

পরররশষ্ট-৭ 

রিকে িারয়ত্বপ্রাি কমকৃোৃর েথ্য 

 

নামাঃ জনাি যমাাঃ আব্দুল গরণ রমনা 

পিরিাঃ উপপররচালক (প্রশাসন ও অথ)ৃ 

ঠিকানা: িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃ 

যমািাইল: ০১৭১২-২৬২৫১২ 

ফযাক্স:- 02-6651212 

ই-যমইলাঃ magani577@gmail.com 
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ফরম ‘ক’ 

েথ্য প্রারির আতিিনপত্র 

িরাির 

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- (নাম ও পিরি) 

ও 

িারয়ত্বপ্রাি কমকৃোৃ 

িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃ 

যকাটারলপাড়া, যগাপালপঞ্জ-৮১১০। 

১। আতিিনকারীর নাম : 

রপোর নাম : 

মাোর নাম : 

িেমৃান ঠিকানা : 

স্থায়ী ঠিকানা : 

ফযাক্স, ই-যমইল, যটরলতফান ওতমািাইল যফান ( রি থাতক) : 

যপশা : 

২। রক িরতনর েথ্য 

(প্রতয়াজতন অরেররক্ত কাগজ ব্যেহর করুন) 

: 

৩। যকান পদ্ধরেতে েথ্য যপতে আগ্রহী 

(োপাতনা/ফতটাকরপ/রলরখে/ই-যমইল/ 

ফযাক্স/রসরড অথিা অন্য যকান পদ্ধরে 

: 

৪। েথ্য গ্রহনকারীর নাম ও ঠিকানা : 

৫। প্রত াজয যেতত্র সহায়োকারীর নাম ও ঠিকানা : 

৬। েথ্য প্রিানকারীর কেপৃতের নাম ও ঠিকানা : 

৭। আতিিতনর োররখ : 

 

আতিিতনর োররখ------------------------------------------------ 

                                                                                                                   আতিিনকারীর স্বাের 
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ফরম ‘খ’ 

আতিিনপতত্রর সূত্র নম্বর :        োররখ: 

প্ররে 

 

আতিিনকারীর নাম  : 

ঠিকানা 

 

 

রিষয়: েথ্য সরিরাতহর অপারগো সম্পতক ৃঅিরহেকরণ। 

 

রপ্রয় মতহািয়, 

আপনার----------------------------------------------------------------োররতখর আতিিতনর রেরত্ততে প্রারথেৃ েথ্য রনতমাক্ত কারতণ 

সরিরাহ করা সম্ভি হইল না,  থা- 

 

১।     ---------------------------------------------- 

 

২।     ------------------------------------------------- 

 

৩।     ------------------------------------------------- 

    

         --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

(------------------------------------------) 

                                                                                                               িািররক কমকৃোৃর নাম 

                                                                                                            পিরি 

                                                                                                             িািররক রসল 
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ফরম ‘গ’ 

আরপতলর আতিিন 

 

 

িরাির 

-----------------------------------------------------   

 

---------------------------------------------------- (নাম ও পিরি) 

ও 

িারয়ত্বপ্রাি কমকৃে,ৃ 

িঙ্গিন্ধু িাররদ্র্য রিতমাচন ও পল্লী উন্নয়ন একাতডরম (িাপাড)ৃ 

যকাটারলপাড়া, যগাপালপঞ্জ-৮১১০। 

 

১। আতিিনকারীর নাম ঠিকানা(য াগাত াতগর সহজ মাধ্যমসহ) : 

২। আরপতলর োররখ : 

৩। য  আতিতশর রিরুতদ্ধ আরপল করা হতয়তে উহার করপ : 

৪।  াহার আতিতশর রিরুতদ্ধ আরপল করা হতয়তে  

োহার নাম সহ আতিতমর রিিরণ( রি থাতক) 

: 

৫। আরপতলর সংরেি রিিরণ : 

৬। আতিতশর রিরুতদ্ধ সংক্ষুব্ধ হিার কারণ (সংরেি রিিরণ) : 

৭। প্রারথেৃ প্ররেকাতরর যুরক্ত/রেরত্ত : 

৮। আরপলকারী কর্তকৃ প্রেযয়ন : 

৯। অন্য যকান েথ্য  া আরপল কর্তপৃতের সমু্মতখ 

উপস্থাপতনর জন্য আরপলকারী ইো যপাষণ কতরন 

: 

 

 

আতিিতনর োররখ------------------------------------------------ 

                                                                                                                   আতিিনকারীর স্বাের 
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ফরম ‘ঘ’ 

েথ্য প্রারির অনুতরাি রফ এিং েতথ্যর মূল্য রনিাৃরণ রফ 

 

েথ্য সরিরাতহর যেতত্র রনতনাক্ত যটরিতলর কলাম (২) উরল্লরখে েতথ্যর জন্য এর রিপরীতে কলম(৩) এ উরল্লরখে হাতর যেত্রমে েথ্য 

প্রারির অনুতরাি রফ এিং েতথ্যর মূল্য পররতশািত াগ্য হতি,  থা- 

১। রলরখে যকান ডকুতমতন্টর করপ সরিরাতহর জন্য 

(ম্যাপ, নকশা, েরি, করম্পউটার রপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও- ৩ মাতপর কাগতজর যেতত্র প্ররে প্রষ্ঠা ২(দুই) টাকা হাতর 

এিং েদুদ্ধ মাতপর কাগতজর যেতত্র প্রকৃে মূল্য 

২। রডস্ক, রসরড ইেযারিতে েথ্য সরিরাতহর যেতত্র (১) আতিিনকারী কর্তকৃ  রডস্ক, রসরড ইেযারি সরিরাতহর যেতত্র 

রিনামূতল্য 

(২)েথ্য সরিরাকারী  রডস্ক, রসরড ইেযারি সরিরাতহর যেতত্র উহার 

প্রকৃে মূল্য 

 

৩। যকান আইন িা সরকারী রিিান িা রনতিশৃনা 

অনু ায়ী কাউতক সরিরাহকৃে েতথ্যর যেত্র 

রিনামূতল্য 

৪। মূতল্যর রিরনমতয় রিক্রয়ত াগ্য প্রকাশনার যেত্র প্রকাশনায় রনিাৃররে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


