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বরবশষ্ট-১১  : তথ্য কবিশদন অবভদ াগ োদয়দরর বনধ শাবরত ফরি (ফরি ‘ক’) ১১ 

পবরবশষ্ট-১২  : তথ্য প্রদানোিী দাবিত্বপ্রাপ্ত ের্ শেতশা বনকিাকেি জন্য বনধ শাবিত ছে ১২ 

১.  তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকার পটভূবি ও প্রদয়াজনীয়তা 

১.১.  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর পটভূবি  

      প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শকেি দপ্তি বিদ্যুৎ বিভাকেি অধীনস্থ এেটি সংযুক্ত দপ্তি।  বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, 

বিতিণ, সিিিাহ ও ব্যিহাকিি প্রবতটি ক্ষেকে সুষ্ঠু বনিন্ত্রণ, জীিন ও সম্পকদি বনিাপত্তা বনবিতেিকণি লকেু 

প্রণীত  ১৯১০ সাকলি ইকলেবিবসটি এুাক্ট এি ধািা ৩৬ ও ১৯৩৭ সাকলি ইকলেবিবসটি রুলস এি বিবধ ৪-১০ 

অনুসিকণ বিদ্যুবতে উপকদষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শকেি দপ্তকিি সৃবষ্ট হি। বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এি ৩১ ধািাি  

বিদ্যুবতে উপকদষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শে এি স্থকল প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শে বহকসকি সংকর্াধন েিা হকিকছ। 

১৯৩৭ সাকলি বিদ্যুৎ বিবধর্ালাি ৬২ ও ৭৯ নং বিবধ ক্ষর্াতাকিে বর্ল্প  েল-োিখানাসহ সেল উচ্চ ও র্ধ্যর্ 

চাকপি নতুন বিদ্যুবতে উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পবিদর্ শন ও পিীো-বনিীোকে বিদ্যুৎ সংক াকেি অনুকর্াদন প্রদানসহ 

৪৯(৫)  বিবধ ক্ষর্াতাকিে উচ্চ ও র্ধ্যর্ চাকপি পুিাতন বিদ্যুবতে উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ ক্ষর্িাদী পবিদর্ শন ও 

পিীো-বনিীো েিা এ দপ্তকিি অন্যতর্ োজ। অপিবদকে বিদ্যুৎ বিবধর্ালাি ৪৮(১) বিবধ ক্ষর্াতাকিে সিোি 

ের্তশে েঠিত বিদ্যুৎ লাইকসবসং ক্ষিাকড শি র্াধ্যকর্ পিীো গ্রহণ েিতঃ বিদ্যুবতে োকজ ক্ষপর্াজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত 

ঠিোদাি, প্রকেৌর্লী ও ইকলেবিবর্িানেণকে বচবিতপূি শে তাকদিকে বিদ্যুবতে ঠিোদািী লাইকসস, 

সুপািভাইজাি েবম্পকেবস সাটি শবিকেে ও োবিেবি পািবর্ে প্রদান েিা হকি থাকে। তাছাড়াও এ দপ্তি পবিদর্ শন 

ও লাইকসবসং ো শক্রর্ িািদ সিোকিি  িাজস্ব ( Non-tax Revenue) আদাি েকি থাকে ।   

 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর প্রধান কা শক্রি 

(১) সর্গ্র িাংলাকদকর্ি আিাবসে/এুাপাে শকর্ন্ট ভিন/িাবণবজুে ভিন/বর্ল্প েল োিখানাি ৫০ বেঃ ওঃ িা তদ্যর্ধ্শ  

বিদ্যুৎ ব্যিহাকিি ক্ষেকে জানর্াকলি বনিাপত্তা বনবিত েিতঃ র্ধ্যর্ ও উচ্চ চাকপি নতুন বিদ্যুবতে স্থাপনা, 

উপকেন্দ্র ও লাইন সমূহ পবিদর্ শন ও পিীো বনিীোকে উপকেন্দ্র চালুি অনুকর্াদন প্রদান; 

(২) প্রবতটি বর্ল্প েল োিখানাি বিদ্যুবতে স্থাপনাি জানর্াকলি বনিাপত্তা বিধাকনি লকেু প্রবত ২(দ্যই) িছি 

অেি অেি পবিদর্ শন েিা; 

(৩) বিদ্যুবতে দ্যর্ শেনাি বিষকি বিদ্যুৎ বিতিণোিী সংস্থাি বিকপাকে শি উপি প্রকিাজনীি ব্যিস্থা গ্রহণ েিা; 

(৪) নতুন বসকনর্া হকলি বিদ্যুৎ সংক াকেি ছাড়পে প্রদান ও প্রদর্ শনী লাইকসস জাবিি সুপাবির্ েিা; 

(৫) সিোি ের্তশে েঠিত বিদ্যুৎ লাইকসবসং ক্ষিাড শ ের্তশে বিদ্যুবতে ঠিোদাি, প্রকেৌর্লীবৃন্দ ও 

ইকলেবিবর্িানকদিকে পিীো গ্রহকণি র্াধ্যকর্  থাক্রকর্, বিদ্যুবতে ঠিোদািী লাইকসস, সুপািভাইজাি 

েবম্পকেবস  সাটি শবিকেে ও ইকলেবিবর্িানকদি োবিেবি পািবর্ে প্রদান এিং এগুকলা প্রবত িছি নিািন েিা ও 

এ সংক্রাে তথ্যাবদ সংিেণ; 

(৬) পবিদর্ শন ও লাইকসবসং ো শক্রর্ িািদ সিোকিি  িাজস্ব ( Non-tax Revenue) আদাি। 

 

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকা প্রণয়দনর প্র ৌবক্তকতাদ্দ্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার জনগদণর জানার অবধকার প্রবতষ্ঠার িাধ্যদি সরকাবর ও প্রবসরকাবর 

সাংগঠদনর স্বচ্ছতা ও জবাববেবহতা বৃবদ্ধ, দ্যনীবত হ্রাস ও সুশাসন প্রবতষ্ঠা; জনগদণর বচন্তা, ববদবক ও 

বাকস্বাধীনতার সাাংববধাবনক অবধকার প্রবতষ্ঠা সদব শাপবর জনগদণর ক্ষিতায়দনর লদক্ষু তথ্য-অবধকার 

বনবিত করদত গত ২৯ িাচ শ ২০০৯ তাবরদখ ‘তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯’ পাস কদরদে। আইদনর 

কা শকর বাস্তবায়দনর জন্য ইবতিদধ্য ‘তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধিালা, ২০০৯’ এবাং তথ্য 

অবধকার সাংক্রান্ত বতনটি প্রববধানিালাও প্রণীত হদয়দে। 
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তথ্য অবধকার গণতাবন্ত্রক ব্যবস্থাদক আদরা সুসাংহত করার অন্যতি শতশ। প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শকেি দপ্তি 

এর তথ্য জনগদণর কাদে ্নু্মক্ত হদল প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শকেি দপ্তি কা শক্রি সম্পদকশ জনগদণর সদেহ ও 

অববশ্বাস দূর হদব। এদত প্রবতষ্ঠাদনর স্বচ্ছতা এবাং জনগদণর কাদে সকল কাদজর জবাববেবহ প্রবতবষ্ঠত 

হদব।  

জনগদণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ বনবিত করার প্র  নীবত সরকার গ্রহণ কদরদে, তার সদে 

সাংগবতপূণ শভাদব সরকাদরর গুরুত্বপূ শণ শ িন্ত্রণালয়দববভাগদকা শালয়দেপ্তরদসাংস্থা বহদসদব প্রধান বিদ্যুৎ 

পবিদর্ শকেি দপ্তি অবাধ তথ্যপ্রবাদহর চচ শা বনবিত করদত বদ্ধপবরকর। 

িন্ত্রণালয়দববভাগদকা শালয়দেপ্তরদসাংস্থা এবাং অধীনস্থ অন্যান্য ই্বনদট অবাধ তথ্যপ্রবাদহর চচ শার প্রক্ষদে 

প্র ন প্রকাদনা বিধািদের সৃবষ্ট না হয়, প্রসজন্য একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকা’ প্রণয়ন আবযক বদল 

িদন করদে প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শকেি দপ্তি । সুতরাাং তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯, তথ্য অবধকার (তথ্য 

প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধিালা ২০০৯ ও এতৎসাংবিষ্ট প্রববধানিালাসমূদহর আদলাদক ও সাযুজুতা সাদপদক্ষ 

এই ‘তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকা’ প্রণয়ন করা হদলা। 

১.৩ নীবতর বশদরানাি 

এই বনদে শবশকা ‘প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর তথ্য অিমুক্তেিণ বনকদ শবর্ো, ২০২০’ নাদি অবভবহত হদব। 

২. বনদে শবশকার বভবি   

২.১.  প্রণয়নকারী কর্তশপক্ষ: প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর, ববদ্যুৎ ববভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার; 

২.২.  অনুদিােনকারী কর্তশপক্ষ: প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শক, প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর, ববদ্যুৎ 

ববভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার; 

২.৩.  অনুদিােদনর তাবরখ: ১৫ জানুয়াবর ২০২০; 

২.৪.  বাস্তবায়দনর তাবরখ: এই বনদে শবশকা আগািী ১৬ জানুয়াবর ২০২০ প্রেদক বাস্তবায়ন করা 

হদব; 

২.৫.  বনদে শবশকার প্রদ াজুতা: বনদে শবশকাটি প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর ও এর আওতাধীন 

সকল অবধেফতরদেপ্তরদসাংস্থাদই্বনদটর জন্য প্রদ াজু হদব। 

 

৩. নীবতদত ব্যবহৃত শদের সাংজ্ঞা  

৩.১  তথ্য- ‘‘তথ্য’’ অদে শ প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর ও এর অধীনস্থ কা শালয়সমূদহর গঠন, 

কাঠাদিা ও োপ্তবরক কি শকা- সাংক্রান্ত প্র  প্রকান স্মারক, বই, নকশা, িানবচে, চুবক্ত, তথ্য-

্পাি, লগ বই, আদেশ, ববজ্ঞবপ্ত, েবলল, নমুনা, পে, প্রবতদবেন, বহসাব বববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, 

আদলাকবচে, অবিও, বভবিও, অবিত বচে, বফল্ম, ইদলক্ট্রবনক প্রবক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত প্র  প্রকান 

ইনস্ট্রুদিন্ট,  াবন্ত্রকভাদব পাঠদ াগ্য েবললাবে এবাং প্রভৌবতক গঠন ও বববশষ্টু-বনবব শদশদষ অন্য প্র  

প্রকান তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রবতবলবপও এর অন্তর্ভ শক্ত হদব: 

 তদব শতশ োদক প্র , োপ্তবরক প্রনাটবশট বা প্রনাটবশদটর প্রবতবলবপ এর অন্তর্ভ শক্ত হদব না। 
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৩.২  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা- ‘‘োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা’’ অে শ তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন 

বনযুক্ত কি শকতশা; 

৩.৩  ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা- োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার অনুপবস্থবতদত সাংবিষ্ট োবয়ত্ব পালদনর জন্য 

বনযুক্ত কি শকতশা; 

৩.৪  ‘‘তথ্য প্রোন ই্বনট’’- ‘তথ্য প্রোন ই্বনট’ অে শ প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর ও আওতাধীন 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর প্রধান কা শালয় এবাং এর অধীনস্থ প্রকাদনা প্রজলা কা শালয়, 

কা শালয়, ্পদজলা কা শালয়, বববভন্ন প্রবতষ্ঠান এবাং প্রজলা প শাদয় অববস্থত বববভন্ন কা শালয় 

ই্বনটসমূহ এবাং ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীন অন্যান্য সকল েপ্তরদসাংস্থার সের এবাং 

িাঠপ শাদয়র সকল কা শালয়। 

৩.৫  ‘‘আপীল কর্তশপক্ষ’’ অে শ- (অ) প্রকান তথ্য প্রোন ই্বনদটর প্রক্ষদে ্ক্ত ই্বনদটর অব্যববহত 

ঊর্ধ্শতন কা শালদয়র প্রশাসবনক প্রধান; অেবা(আ) ববদ্যুৎ ববভাদগর প্রক্ষদে প্রকাদনা তথ্য প্রোন 

ই্বনদটর ঊর্ধ্শতন কা শালয় না োকদল, ্ক্ত তথ্য প্রোন ই্বনদটর প্রশাসবনক প্রধান। 

৩.৬  ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অে শ তথ্য প্রাবপ্তর জন্য অনুদরাধকারী বা তথ্য প্রোনকারী কর্তশপক্ষ ব্যতীত 

অনুদরাধকৃত তদথ্যর সদে জবিত অন্য প্রকান পক্ষ। 

৩.৭  ‘‘তথ্য কবিশন’’ অে শ তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন প্রবতবষ্ঠত তথ্য কবিশন। 

৩.৮  ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বলদত ‘‘তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯’’ বুঝাদব। 

৩.৯  ‘‘তঅবব, ২০০৯’’ বলদত ‘‘তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধিালা, ২০০৯’’ বুঝাদব। 

৩.১০  ‘‘কি শকতশা’’ অদে শ কি শচারীও অন্তর্ভ শক্ত হদব। 

৩.১১  ‘‘তথ্য অবধকার’’ অে শ প্রকাদনা কর্তশপদক্ষর বনকট হইদত তথ্য প্রাবপ্তর অবধকার। 

৩.১২  ‘‘আদবেন ফরি’’ অে শ তঅবব, ২০০৯-এর তফবসদল বনধ শাবরত আদবেদনর ফরদিট- ফরি ‘ক’ 

বুঝাদব। 

৩.১৩  ‘‘আপীল ফরি’’ অে শ তঅবব, ২০০৯-এর তফবসদল বনধ শাবরত আবপল আদবেদনর ফরদিট- 

ফরি ‘গ’ বুঝাদব। 

৩.১৪  পবরবশষ্ট’’ অে শ এই বনদে শবশকার সদে সাংযুক্ত পবরবশষ্ট। 

 

৪.  তদথ্যর ধরন এবাং ধরন অনুসাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোন পদ্ধবত 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর সমুেয় তথ্য বনদনাক্ত ৩টি প্রেণীদত ভাগ করা হদব এবাং বনধ শাবরত ববধান 

অনুসাদর প্রোন, প্রচার বা প্রকাশ করা হদব: 

ক.  স্বপ্রদণাবেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তথ্য 

১)  এই ধরদনর তথ্য বসবসএ কা শালয় স্বপ্রদণাবেত হদয় প্রনাটিশদবাি শ, ওদয়বসাইট, ব্রবশওর, মুবিত 

বই বা প্রবতদবেন, ববলদবাি শ, সাইন প্রবাি শ, বিকার, প্রপািার, বুকদলট, বলফদলট, বন্জ 

প্রলটার, প্রবেকায় ববজ্ঞবপ্তর ম্যাধদি প্রচারণাসহ অন্যান্য গ্রহণদ াগ্য িাধ্যদি প্রকাশ ও প্রচার 

করদব। 
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২)  এই ধরদনর তথ্য প্রচদয় প্রকান নাগবরক আদবেন করদল তখন তা চাবহোর বভবিদত 

প্রোনদ াগ্য তথ্য বহদসদব ববদববচত হদব এবাং োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনধ শাবরত পন্থায় 

আদবেনকারীদক তা প্রোন করদবন। 

৩)  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর প্রবত বের একটি বাবষ শক প্রবতদবেন প্রকাশ করদব। বাবষ শক 

প্রবতদবেদন তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩)-এ ্বিবখত তথ্যসমূহ সাংদ াজন করদব। 

৪)  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর স্বপ্রদণাবেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর একটি তাবলকা প্রস্তুত 

করদব এবাং এবাং এই বনদে শবশকার পবরবশদষ্ট ও প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ ও প্রচার করদব। 

৫)  প্রবত বতন িাস অন্তর এই তাবলকা হালনাগাে করা হদব। 

খ.  চাবহোর বভবিদত প্রোনদ াগ্য তথ্য : 

১)  এই ধরদনর তথ্য প্রকাদনা নাগবরদকর আদবেদনর প্রপ্রবক্ষদত এই বনদে শবশকার ১০ ও ১১ 

অনুদচ্ছদে ববণ শত পদ্ধবত অনুসরণ কদর প্রোন করদত হদব। 

২)  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর চাবহোর বভবিদত প্রোনদ াগ্য তদথ্যর একটি তাবলকা প্রস্তুত 

করদব এবাং এবাং এই বনদে শবশকার পবরবশদষ্ট ও প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ ও প্রচার করদব। 

৩)  প্রবত বতন িাস অন্তর এই তাবলকা হালনাগাে করা হদব। 

গ. প্রোন ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এিন তথ্য : 

১)  এই বনদে শবশকার অন্যান্য অনুদচ্ছদে  া বকছুই োকুক না প্রকন প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর 

বনদনাক্ত তথ্যসমূহ প্রোন বা প্রকাশ বা প্রচার করদত বাধ্য োকদব না: 

(ক) প্রকান তথ্য প্রকাদশর ফদল বাাংলাদেদশর বনরাপিা, অখন্ডতা ও সাব শদভৌিদত্বর প্রবত 

হুিবক হদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(খ)  পররাষ্ট্রনীবতর প্রকান ববষয়  ার িারা ববদেশী রাদষ্ট্রর অেবা আন্তজশাবতক প্রকান সাংস্থা 

বা প্রকান প্রজাট বা সাংগঠদনর সাদে ববদ্যিান সম্পকশ ক্ষুণ্ণ হদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(গ)  প্রকান ববদেশী সরকাদরর বনকট প্রেদক প্রাপ্ত প্রকান প্রগাপনীয় তথ্য; 

(ঘ)  প্রকান তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রকান র্ততীয় পদক্ষর বুবদ্ধবৃবিক সম্পদের অবধকার 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর এরূপ বাবণবজুক বা ব্যবসাবয়ক অন্তবন শবহত প্রগাপনীয়তা ববষয়ক, 

কবপরাইট বা বুবদ্ধবৃবিক সম্পে (Intellectual Property Right) 

সম্পবকশত তথ্য; 

(ঙ) প্রকান তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রকান ববদশষ ব্যবক্ত বা সাংস্থাদক লাভবান বা ক্ষবতগ্রস্ত 

করদত পাদর এরূপ বনদনাক্ত তথ্য,  ো :- 

(অ)  আয়কর, শুল্ক, ভুাট ও আবগারী আইন, বাদজট বা করহার পবরবতশন সাংক্রান্ত 

প্রকান আগাি তথ্য; 

(আ)  মুিার বববনিয় ও সুদের হার পবরবতশনজবনত প্রকান আগাি তথ্য; 
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(ই)  ব্যাাংকসহ আবে শক প্রবতষ্ঠানসমূদহর পবরচালনা ও তোরবক সাংক্রান্ত প্রকান আগাি 

তথ্য; 

(চ)  প্রকান তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রচবলত আইদনর প্রদয়াগ বাধাগ্রস্ত হদত পাদর বা অপরাধ 

বৃবদ্ধ প্রপদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(ে)  প্রকান তথ্য প্রকাদশর ফদল জনগদণর বনরাপিা বববিত হদত পাদর বা ববচারাধীন 

িািলার সুষ্ঠু ববচার কাজ ব্যাহত হদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(জ) প্রকান তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রকান ব্যবক্তর ব্যবক্তগত জীবদনর প্রগাপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হদত 

পাদর এরূপ তথ্য; 

(ঝ) প্রকান তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রকান ব্যবক্তর জীবন বা শারীবরক বনরাপিা ববপোপন্ন হদত 

পাদর এরূপ তথ্য; 

(ঞ)  আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থার সহায়তার জন্য প্রকান ব্যবক্ত কর্তশক প্রগাপদন প্রেি প্রকান 

তথ্য; 

(ট)  আোলদত ববচারাধীন প্রকান ববষয় এবাং  া প্রকাদশ আোলত বা ট্রাইবুুনাদলর 

বনদষধাজ্ঞা রদয়দে অেবা  ার প্রকাশ আোলত অবিাননার সাবিল এরূপ তথ্য; 

(ঠ)  তেোধীন প্রকান ববষয়  ার প্রকাশ তেন্ত কাদজ ববি ঘটাদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(ি)  প্রকান অপরাদধর তেন্ত প্রবক্রয়া এবাং অপরাধীর প্রগ্রফতার ওর্াবিকে প্রভাববত করদত 

পাদর এরূপ তথ্য; 

(ঢ)  আইন অনুসাদর প্রকবল একটি বনবে শষ্ট সিদয়র জন্য প্রকাদশর বাধ্যবাধকতা রদয়দে 

এরূপ তথ্য; 

(ণ)  প্রকৌশলগত ও বাবণবজুক কারদণ প্রগাপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কাবরগরী বা ববজ্ঞাবনক 

গদবষণালব্ধ প্রকান তথ্য; 

(ত)  প্রকান ক্রয় কা শক্রি সম্পূণ শ হওয়ার পূদব শ বা এ ববষদয় বসদ্ধান্ত গ্রহদণর পূদব শ সাংবিষ্ট ক্রয় 

বা এর কা শক্রি সাংক্রান্ত প্রকান তথ্য; 

(ে)  জাতীয় সাংসদের ববদশষ অবধকারহাবনর কারণ হদত পাদর, এরূপ তথ্য; 

(ে)  প্রকান ব্যবক্তর আইন িারা সাংরবক্ষত প্রগাপনীয় তথ্য; 

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপে বা পরীক্ষায় প্রেি নম্বর সম্পবকশত আগাি তথ্য; 

(ন) িবন্ত্রপবরষে বা, প্রক্ষেিত, ্পদেষ্টা পবরষদের ববঠদক ্পস্থাপনীয় সার-সাংদক্ষপসহ 

আনুষবেক েবললাবে এবাং ্ক্তরূপ ববঠদকর আদলাচনা ও বসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত প্রকান তথ্য; 

  তদব শতশ োদক প্র , িবন্ত্রপবরষে বা, প্রক্ষেিত, ্পদেষ্টা পবরষে কর্তশক প্রকান বসদ্ধান্ত 

গৃহীত হওয়ার পর অনুরূপ বসদ্ধাদন্তর কারণ এবাং প্র সকল ববষদয়র ্পর বভবি কদর 

বসদ্ধান্তটি গৃহীত হদয়দে তা প্রকাশ করা  াদব; 

  আদরা শতশ োদক প্র , এই ধারার অধীন তথ্য প্রোন স্থবগত রাখার প্রক্ষদে সাংবিষ্ট 

কর্তশপক্ষদক তথ্য কবিশদনর পূব শানুদিােন গ্রহণ করদত হদব। 

 বব. ি. : এই ্প-অনুদচ্ছদে ধারা ৭-এ্দেবখত প্রায় সকল ববষয় তুদল ধরা হদয়দে। 
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৫. তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা 

ক) তথ্য সাংরক্ষণ: প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর এবাং এর আওতাধীন ও অধীনস্থ সকল ই্বনট তথ্য 

সাংরক্ষদণর জন্য বনদনাক্ত পদ্ধবত অনুসরণ করদব : 

(১)  নাগবরদকর তথ্য অবধকার বনবিত করার লদক্ষু প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর তার  াবতীয় 

তদথ্যর কুাটালগ এবাং ইনদিক্স প্রস্তুত কদর  ো েভাদব সাংরক্ষণ করদব। 

(২)  প্রদতুক কর্তশপক্ষ প্র -সকল তথ্য কবম্প্টাদর সাংরক্ষদণর ্পযুক্ত বদল িদন করদব প্রস-সকল 

তথ্য যুবক্তসাংগত সিয়সীিার িদধ্য কবম্প্টাদর সাংরক্ষণ করদব এবাং তথ্য লাদভর সুববধাদে শ 

সিগ্র প্রেদশ প্রনটওয়াদকশর িাধ্যদি তার সাংদ াগ স্থাপন করদব। 

(৩)  তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অবধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) 

প্রববধানিালা, ২০১০ অনুসরণ করদব। 

খ) তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর এবাং এর আওতাধীন ও অধীনস্থ সকল 

ই্বনট তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অবধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রববধানিালা, 

২০১০ অনুসরণ করদব। 

গ) তদথ্যর ভাষা : 

(১)  তদথ্যর মূল ভাষা হদব বাাংলা। তথ্য  বে অন্য প্রকান ভাষায় ্ৎপন্ন হদয় োদক তাহদল প্রসটি 

প্রসই ভাষায় সাংরবক্ষত হদব। োপ্তবরক প্রদয়াদজন তথ্য অনুবাে করা হদত পাদর। 

(২)  তথ্য প্র  ভাষায় সাংরবক্ষত োকদব প্রসই ভাষাদতই আদবেনকারীদক সরবরাহ করা হদব। 

আদবেনকারীর চাবহোর প্রপ্রবক্ষদত প্রকান তথ্য অনুবাে করার োবয়ত্ব কর্তশপক্ষ বহন করদব না। 

ঘ) তদথ্যর হালনাগােকরণ: প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর এবাং এর আওতাধীন ও অধীনস্থ সকল ই্বনট 

প্রবতিাদস তথ্য হালনাগাে করদব। 

 

৬. োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াগ 

1) তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসাদর প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর এবাং এর অধীনস্থ 

প্রদতুক তথ্য প্রোন ই্বনদট একজন কদর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াগ করদত হদব। 

2) পরবতীদত প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর  অধীদন প্রকান কা শালয়দই্বনট প্রবতবষ্ঠত হদল 

তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুসাদর ্ক্তরূপ ই্বনটদই্বনটসমূদহ প্রবতবষ্ঠত হওয়ার ৬০ 

বেদনর িদধ্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াগ করদত হদব। 

3) প্রবতটি ই্বনদটর প্রশাসবনক প্রধান, োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াগ প্রেদবন এবাং বনদয়াগকৃত 

প্রদতুক োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার নাি, পেবী, ঠিকানা এবাং প্রদ াজু প্রক্ষদে ফুাক্স নম্বর ও ই-

প্রিইল ঠিকানা বনদয়াগ প্রোদনর পরবতী ১৫ (পদনর) বেদনর িদধ্য বনধ শাবরত ফরদিদট (তথ্য 

কবিশন কর্তশক বনধ শাবরত ফরদিট) বলবখতভাদব তথ্য কবিশদন প্রপ্ররণ করদবন এবাং িন্ত্রণালয় 

ও ্ক্ত ই্বনদটর আবপল কর্তশপদক্ষর কাদে অনুবলবপ প্রপ্ররণ করদবন। 
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4) তঅআ ২০০৯-এর অধীন োবয়ত্ব পালদনর প্রদয়াজদন প্রকান োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা অন্য প্র  

প্রকান কি শকতশার সহায়তা চাইদত পারদবন এবাং প্রকান কি শকতশার কাে প্রেদক এরূপ সহায়তা 

চাওয়া হদল বতবন ্ক্ত োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশাদক প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করদত বাধ্য 

োকদবন। 

5) প্রকান োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা োবয়ত্ব পালদনর প্রদয়াজদন অন্য প্রকান কি শকতশার সহায়তা চাইদল 

এবাং এরূপ সহায়তা প্রোদন ব্যে শতার জন্য তঅআ ২০০৯-এর প্রকান ববধান লাংবঘত হদল এই 

আইদনর অধীন োয়-োবয়ত্ব বনধ শারদণর প্রক্ষদে ্ক্ত অন্য কি শকতশাও োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বদল 

গণ্য হদবন। 

6) প্রবতটি ই্বনট তার োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার নাি, পেবী, ঠিকানা এবাং প্রদ াজু প্রক্ষদে ফুাক্স 

নম্বর ও ই-প্রিইল ঠিকানা তার কা শালদয়র প্রকায স্থাদন সহদজ দৃবষ্টদগাচর হয় এিনভাদব 

প্রেশ শদনর ব্যবস্থা করদব এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। 

তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকার পবরবশদষ্ট এই বনদে শবশকা প্রদ াজু এিন সকল ই্বনদটর োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশার নাি, পেবী, ঠিকানা এবাং প্রদ াজু প্রক্ষদে ফুাক্স নম্বর ও ই-প্রিইল ঠিকানাসহ তাবলকা 

প্রকাশ করা হদব। প্রকান োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা পবরবতশন হদল নতুন োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াদগর ৫ 

বেদনর িদধ্য তাবলকা হালনাগাে করা হদব। তাবলকা কর্তশপদক্ষর ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদব। 

৭. োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার োবয়ত্ব ও কি শপবরবধ 

ক)  তদথ্যর জন্য কাদরা আদবেদনর প্রপ্রবক্ষদত োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা : 

অ)  আদবেন গ্রহণ ও তঅবব ২০০৯ বববধ-৩ অনুসাদর আদবেনপে গ্রহদণর প্রাবপ্ত স্বীকার 

করদবন; 

আ)  অনুদরাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও তঅবব ২০০৯ বববধ-৪ অনুসাদর 

 ো েভাদব সরবরাহ করদবন; 

ই)  তথ্য প্রোদন অপারগতার প্রক্ষদে তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তঅবব ২০০৯ বববধ-৫ 

অনুসাদর  ো েভাদব অপারগতা প্রকাশ করদবন। অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-

এর সাদে সািঞ্জস্যপূণ শ হদত হদব; 

ঈ)  প্রকান অনুদরাধকৃত তথ্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার বনকট সরবরাদহর জন্য িজুে োকদল 

বতবন তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৬)(৭) ও তঅবব, ২০০৯ বববধ-৮ অনুসাদর ্ক্ত তদথ্যর 

যুবক্তসাংগত মূল্য বনধ শারণ করদবন এবাং ্ক্ত মূল্য অনবধক ৫ (পাঁচ) কা শ বেবদসর 

িদধ্য পবরদশাধ করার জন্য অনুদরাধকারীদক অববহত করদবন; 

্)  প্রকান অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদে র্ততীয় পদক্ষর সাংবিষ্টতা োকদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন; 

খ)  তঅআ, ২০০৯-এর তফবসদল বনধ শাবরত আদবেদনর ফরদিটদফরি ‘ক’ সাংরক্ষণ ও প্রকান 

নাগবরদকর চাবহোর প্রপ্রবক্ষদত সরবরাহ; 

গ)  আদবেন ফরি পূরদণ সক্ষি নয়, এিন আদবেনকারীদক আদবেন ফরি পূরদণ সহায়তা; 

ঘ)  প্রকান নাগবরদকর চাবহোর প্রপ্রবক্ষদত তাদক আবপল কর্তশপক্ষ বনধ শারদণ সহায়তা; 

ঙ)  সঠিক কর্তশপক্ষ বনধ শারদণ র্ভল কদরদে, এিন আদবেনকারীদক সঠিক কর্তশপক্ষ বনধ শারদণ 

সহায়তা; 
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চ)  প্রকান শারীবরক প্রবতবন্ধী ব্যবক্তর তথ্য প্রাবপ্ত বনবিত করদত োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা তাদক 

্পযুক্ত পদ্ধবতদত তথ্য প্রপদত সহায়তা করদবন। এদক্ষদে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা ্পযুক্ত অন্য 

প্রকান ব্যবক্তর সহায়তা গ্রহণ করদত পারদবন;  

ে)  তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রদণাবেত তথ্য প্রকাশ তঅআ ২০০৯-এর সাদে 

সািঞ্জস্যপূণ শভাদব হদচ্ছ বক না তা বনধ শারদণ কর্তশপক্ষদক সহায়তা প্রোন; 

জ)  তঅআ ২০০৯-এর সাদে সািঞ্জস্যপূণ শভাদব বাবষ শক প্রবতদবেন প্রকাদশ সহায়তা করা; 

ঝ)  তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবেনপেসহ এ-সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংরক্ষণ, আদবেনকারীর 

প্র াগাদ াদগর ববিাবরত তথ্য সাংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রবতদবেন সাংকবলত করা, 

তথ্য মূল্য আোয়, বহসাব রক্ষণ ও সরকাবর প্রকাষাগাদর জিাকরণ এবাং কর্তশপক্ষ বা তথ্য 

কবিশদনর চাবহোর প্রপ্রবক্ষদত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা; ইতুাবে। 

৮. ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াগ 

1) বেলী বা অন্য প্রকান কারদণ োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার অনুপবস্থবতদত োবয়ত্বপালদনর জন্য প্রধান 

ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর এবাং এর অধীনস্থ প্রদতুক ই্বনদট একজন কদর ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা বনদয়াগ করদত হদব। োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার অনুপবস্থবতদত োবয়ত্বপালনকালীন 

আইন অনুসাদর বতবন োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বহদসদব ববদববচত হদবন। 

2) নতুন প্রবতবষ্ঠত ই্বনটসমূদহ প্রবতবষ্ঠত হওয়ার ৬০ বেদনর িদধ্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার 

পাশাপাবশ ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াগ করদত হদব। 

3) প্রবতটি ই্বনদটর প্রশাসবনক প্রধান ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াগ প্রেদবন এবাং 

বনদয়াগকৃত প্রদতুদকর নাি, পেবী, ঠিকানা এবাং, প্রদ াজু প্রক্ষদে, ফুাক্স নম্বর ও ই-প্রিইল 

ঠিকানা বনদয়াগ প্রোদনর ১৫ (পদনর) বেদনর িদধ্য বনধ শাবরত ফরদিদট (তথ্য কবিশন কর্তশক 

বনধ শাবরত ফরদিট) বলবখতভাদব তথ্য কবিশদন প্রপ্ররণ করদবন এবাং িন্ত্রণালয় ও ্ক্ত 

ই্বনদটর আবপল কর্তশপদক্ষর কাদে অনুবলবপ প্রপ্ররণ করদব। 

বেলী বা অন্য প্রকান কারদণ এই পে শূন্য হদল, অববলদম্ব নতুন ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বনদয়াগ 

করদত হদব। 

৯. ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার োবয়ত্ব ও কি শপবরবধ 

ক)  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার অনুপবস্থতকালীন সিদয় ‘ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা’ ‘োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশা’ বহদসদব োবয়ত্ব পালন করদবন; 

খ)  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বহদসদব োবয়ত্ব পালনকালীন নীবত ৭-এ ববণ শত ‘োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার 

োবয়ত্ব ও কি শপবরবধ’ তার জন্য প্রদ াজু হদব। 
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১০. তদথ্যর জন্য আদবেন, তথ্য প্রোদনর পদ্ধবত ও সিয়সীিা 

(১)  প্রকান ব্যবক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীন তথ্য প্রাবপ্তর জন্য সাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার কাদে 

বনধ শাবরত ফরি ‘ক’ এর িাধ্যদি তথ্য প্রচদয় বলবখতভাদব বা ইদলক্ট্রবনক িাধ্যি বা ই-প্রিইদল 

অনুদরাধ করদত পারদবন। 

(২)  বনধ শাবরত ফরি সহজলভু না হদল অনুদরাধকারীর নাি, ঠিকানা, প্রদ াজু প্রক্ষদে ফুাক্স নম্বর 

এবাং ই-প্রিইল ঠিকানা; অনুদরাধকৃত তদথ্যর বনর্ভ শল এবাং স্পষ্ট বণ শনা এবাং প্রকান্ পদ্ধবতদত 

তথ্য প্রপদত আগ্রহী তার বণ শনা ্দেখ কদর সাো কাগদজ বা প্রক্ষেিত, ইদলক্ট্রবনক বিবিয়া বা 

ই-প্রিইদলও তথ্য প্রাবপ্তর জন্য অনুদরাধ করা  াদব। 

(৩)  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা তদথ্যর জন্য প্রকান অনুদরাধ প্রাবপ্তর তাবরখ হদত অনবধক ২০ (ববশ) 

কা শ বেবদসর িদধ্য অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাহ করদবন। 

(৪)  পূদব শ ্বেবখত ্প-অনুদচ্ছে (৩) এ  াহা বকছুই োকুক না প্রকন, অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদে 

একাবধক তথ্য প্রোন ই্বনট বা কর্তশপদক্ষর সাংবিষ্টতা োকদল অনবধক ৩০ (বেশ) কা শ 

বেবদসর িদধ্য প্রসই অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাহ করদত হদব। 

(৫)  অনুদরাধকৃত তথ্য প্রকান ব্যবক্তর জীবন-মৃতুু, প্রগ্রফতার এবাং কারাগার হদত মুবক্ত সম্পবকশত 

হদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা অনুদরাধ প্রাবপ্তর অনবধক ২৪ (চবববশ) ঘণ্টার িদধ্য ্ক্ত ববষদয় 

প্রােবিক তথ্য সরবরাহ করদবন। 

(৬)  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা বলবখতভাদব অেবা প্রক্ষেিত, ইদলক্ট্রবনক িাধ্যি বা ই-প্রিইল এর 

িাধ্যদি আদবেন পে গ্রহদণর প্রাবপ্ত স্বীকার করদবন এবাং প্রাবপ্ত স্বীকারপদে আদবেদনর 

প্ররফাদরন্স নম্বর, আদবেনপে গ্রহণকারীর নাি, পেি শাো এবাং আদবেন গ্রহদণর তাবরখ 

্দেখ কদর স্বাক্ষর করদবন। 

(৭)  ইদলক্ট্রবনক বা ই-প্রিইল এর িাধ্যদি আদবেন গ্রহদণর প্রক্ষদে কর্তশপদক্ষর বরাবর আদবেন 

প্রপ্ররদণর তাবরখই (প্রাবপ্ত সাদপদক্ষ) আদবেন গ্রহদণর তাবরখ বহদসদব গণ্য হদব। 

(৮)  আদবেন পাওয়ার পর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা তথ্য প্রোদনর তাবরখ এবাং সিয় ্দেখপূব শক 

আদবেনকারীদক প্রস সম্পদকশ অববহত করদবন এবাং অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদে একাবধক তথ্য 

প্রোন ই্বনট বা কর্তশপদক্ষর সাংবিষ্টতা োকদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা প্রসই ই্বনট বা 

কর্তশপক্ষদক এ সম্পদকশ বলবখত প্রনাটিশ প্রোন করদবন। 

(৯)  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা প্রকান কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদন অপারগ অেবা আাংবশক তথ্য 

সরবরাদহ অপারগ হদল অপারগতার কারণ ্দেখ কদর আদবেন প্রাবপ্তর ১০ (েশ) কা শ 

বেবদসর িদধ্য তঅবব, ২০০৯-এর তফবসদল ্বিবখত ফরি-‘খ’ অনু ায়ী এতবিষদয় 

আদবেনকারীদক অববহত করদবন। 

 (১০)  ্ প-অনুদচ্ছে (৩), (৪) বা (৫) এ ্বেবখত সিয়সীিার িদধ্য তথ্য সরবরাহ করদত প্রকান 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা ব্যে শ হদল সাংবিষ্ট তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ প্রতুাখ্যান করা হদয়দে বদল 

গণ্য হদব। 

(১১)  অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোন করা োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার বনকট  ো ে ববদববচত হদল এবাং 

প্র দক্ষদে প্রসই তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তশক সরবরাহ করা হদয়দে বকাংবা প্রসই তদথ্য র্ততীয় পদক্ষর 

স্বাে শ জবিত রদয়দে এবাং র্ততীয় পক্ষ তা প্রগাপনীয় তথ্য বহদসদব গণ্য কদরদে প্রস প্রক্ষদে 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা এরূপ অনুদরাধ প্রাবপ্তর ৫ (পাঁচ) কা শ বেবদসর িদধ্য র্ততীয় পক্ষদক তার 

বলবখত বা প্রিৌবখক িতািত প্রচদয় প্রনাটিশ প্রোন করদবন এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ প্রনাটিদশর 
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প্রপ্রবক্ষদত প্রকান িতািত প্রোন করদল তা ববদবচনায় বনদয় োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

অনুদরাধকারীদক তথ্য প্রোদনর ববষদয় বসদ্ধান্ত গ্রহণ করদবন। 

(১২)  প্রকান ইবিয় প্রবতবন্ধী ব্যবক্তদক প্রকান প্ররকি শ বা তার অাংশববদশষ জানাদনার প্রদয়াজন হদল 

সাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা প্রসই প্রবতবন্ধী ব্যবক্তদক তথ্য লাদভ সহায়তা প্রোন করদবন এবাং 

পবরেশ শদনর জন্য প্র  ধরদনর সহদ াবগতা প্রদয়াজন তা প্রোন করাও এই সহায়তার অন্তর্ভ শক্ত 

বদল গণ্য হদব। 

(১৩)  আইদনর অধীন প্রেি তদথ্যর প্রবত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ এর অধীদন এই তথ্য 

সরবরাহ করা হদয়দে’’ িদি শ প্রতুয়ন করদত হদব এবাং তাদত প্রতুয়নকারী কি শকতশার নাি, 

পেবী, স্বাক্ষর ও োপ্তবরক সীল োকদব। 

 

১১. তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পবরদশাধ : 

(১)  প্রকান অনুদরাধকৃত তথ্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার বনকট সরবরাদহর জন্য িজুে োকদল বতবন 

তঅবব, ২০০৯-এর তফবসদল ্বেবখত ফরি-‘ঘ’ অনুসাদর প্রসই তদথ্যর মূল্য বনধ শারণ করদবন 

এবাং অনবধক ৫ (পাঁচ) কা শ বেবদসর িদধ্য প্রসই অে শ চালান প্রকাি নাং- ১-৫৬৩১-০০০০-

২০৩৭ এ জিা কদর প্রট্রজারী চালাদনর কবপ তার কাদে জিা প্রেয়ার জন্য অনুদরাধকারীদক 

বলবখতভাদব অববহত করদবন; অেবা 

(২)  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা অনুদরাধকারী কর্তশক পবরদশাবধত তদথ্যর মূল্য রবশদের িাধ্যদি গ্রহণ 

করদবন এবাং প্রাপ্ত অে শ চালান প্রকাি নাং- ১-৫৬৩১-০০০০-২০৩৭ এ প্রট্রজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রেদবন। 

১২. আবপল োদয়র ও বনষ্পবি 

আবপল কর্তশপক্ষ এবাং আবপল পদ্ধবত [ধারা-২ (ক); ধারা ২৪ এবাং বববধ-৬] 

১২.১. আপীল কর্তশপক্ষ:  

ক)  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর আবপল কর্তশপক্ষ হদবন প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শক।  

১২.২. আবপল পদ্ধবত 

ক)  প্রকান ব্যবক্ত এই বনদে শবশকার নীবত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ বনধ শাবরত সিয়সীিার িদধ্য 

তথ্য লাদভ ব্যে শ হদল বকাংবা োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার প্রকান বসদ্ধাদন্ত সাংক্ষুব্ধ হদল বকাংবা 

অবতবরক্ত মূল্য ধা শ বা গ্রহণ করদল ্ক্ত সিয়সীিা অবতক্রান্ত হবার, বা প্রক্ষেিত, বসদ্ধান্ত 

লাদভর পরবতী ৩০ (বেশ) বেদনর িদধ্য তঅবব, ২০০৯-এর তফবসদল বনধ শাবরত ফরি-‘গ’ 

এর িাধ্যদি আপীল কর্তশপদক্ষর কাদে আবপল করদত পারদবন। 

খ)  আবপল কর্তশপক্ষ  বে এই িদি শ সন্তুষ্ট হন প্র , আবপলকারী যুবক্তসাংগত কারদণ বনবে শষ্ট 

সিয়সীিার িদধ্য আবপল োদয়র করদত পাদরনবন, তাহদল বতবন ্ক্ত সিয়সীিা অবতবাবহত 

হওয়ার পরও আবপল আদবেন গ্রহণ করদত পারদবন। 
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১২.৩ আবপল বনষ্পবি  

(1) আবপল কর্তশপক্ষ প্রকান আবপলর ববষদয় বসদ্ধান্ত প্রোদনর পূদব শ বনদনাক্ত পেদক্ষপ গ্রহণ 

করদবন,  ো :- 

(ক)  োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা এবাং এতদ্সাংবিষ্ট অন্যান্য কি শকতশার শুনানী গ্রহণ ; 

(খ)  আবপল আদবেদন ্বেবখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রাবে শত প্রবতকাদরর যুবক্তসমূহ 

ববদবচনা ; 

(গ)  প্রাবে শত তথ্য প্রোদনর সাদে একাবধক তথ্য প্রোনকারী ই্বনট যুক্ত োকদল সাংবিষ্ট 

ই্বনটসমূদহর শুনানী গ্রহণ। 

(২)   আবপল আদবেন প্রাবপ্তর ১৫ (পদনর) বেদনর িদধ্য আবপল কর্তশপক্ষ- 

(ক)  ্প-অনুদচ্ছে (১) এ ্বেবখত পেদক্ষপসমূহ গ্রহণপূব শক তথ্য সরবরাহ করার জন্য 

সাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশাদক বনদে শশ প্রেদবন; অেবা 

(খ)  তাঁর ববদবচনায় গ্রহণদ াগ্য না হদল আপীল আদবেনটি খাবরজ করদত পারদবন। 

(৩)  আবপল কর্তশপদক্ষর বনদে শশ অনু ায়ী োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা  োসম্ভব দ্রুততার সাদে প্রাবে শত 

তথ্য সরবরাহ করদবন তদব এই সিয় তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ বনদে শবশত সিদয়র 

অবধক হদব না অেবা প্রক্ষেিত বতবন তথ্য সরবরাহ প্রেদক ববরত োকদবন। 

১৩. তথ্য প্রোদন অবদহলায় শাবস্তর ববধান 

১৩.১  তঅআ, ২০০৯ ও এই বনদে শবশকার বববধ-ববধান সাদপদক্ষ প্রকান োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা  বে 

প্রকাদনা আদবেনকারীদক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত বসদ্ধান্ত প্রোদন ব্যে শ হয় বা তথ্যপ্রাবপ্তর প্রকাদনা 

অনুদরাধ গ্রহণ করদত অস্বীকার কদর বা বসদ্ধান্ত প্রোদন ব্যে শ হয় বা র্ভল, অসম্পূণ শ, 

ববভ্রাবিত্মকর, ববকৃত তথ্য প্রোন কদর বা প্রকান তথ্য প্রাবপ্তর পদে প্রবতবন্ধকতা সৃবষ্ট কদর বা 

তথ্য অবধকার পবরপন্থী প্রকান কাজ কদর তাহদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার এদহন কাজদক 

অসোচরণ বহদসদব ববদবচনা করা হদব এবাং সাংবিষ্ট চাকরী বববধববধান অনুসাদর তার ববরুদদ্ধ 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

১৩.২ এই বনদে শবশকা  ো েভাদব অনুসরদণ গাবফলবতর কারদণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতুয় ঘটদল 

এবাং এর কারদণ প্রকান কি শকতশা তথ্য কবিশন কর্তশক র্াবস্ত প্রপদল তা তার ব্যাবক্তগত োয় 

বহদসদব গণ্য হদব এবাং কর্তশপক্ষ তার প্রকান োয় বহন করদব না। 

১৩.৩ তথ্য কবিশদনর কাে প্রেদক প্রকান কতশকতশার ববরুদদ্ধ ববভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর অনুদরাধ প্রপদল 

কর্তশপক্ষ সাংবিষ্ট বববধ-ববধান অনুসাদর  ো ে ব্যবস্থা গ্রহণ করদব এবাং গৃহীত ব্যবস্থার 

ববষদয় তথ্য কবিশনদক অববহত করদব। 

 

১৪. তথ্যাবে পবরেশ শন এবাং প্রকাবশত প্রবতদবেন ববক্রদয়র সুদ াগ 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর কর্তশক প্রণীত প্রবতদবেন ববনামূদল্য সব শসাধারদণর পবরেশ শদনর জন্য ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদব এবাং নািিাে মূদল্য ববক্রদয়র জন্য িজুে রাখদব। 
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১৫. জনগুরুত্বপূণ শ ববষদয় প্রপ্রস ববজ্ঞবপ্ত 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর জনগুরুত্বপূণ শ ববষয়াবে প্রপ্রস ববজ্ঞবপ্তর িাধ্যদি অেবা অন্য প্রকান পন্থায় প্রচার 

বা প্রকাশ করদব। 

১৬. বনদে শবশকার সাংদশাধন 

এই বনদে শবশকা সাংদশাধদনর প্রদয়াজন হদল প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর ৩-৫ সেস্য বববশষ্ট একটি 

কবিটি গঠন করদব। কবিটি বনদে শবশকা অনুদিােনকারী কর্তশপদক্ষর কাদে সাংদশাধদনর প্রস্তাব করদব। 

অনুদিােনকারী কর্তশপদক্ষর অনুদিােদন বনদে শবশকা সাংদশাধন কা শকর হদব। 

১৭. বনদে শবশকার ব্যখ্যা 

এই বনদে শবশকার প্রকান ববষদয় অস্পষ্টতা প্রেখা বেদল বনদে শবশকা প্রণয়নকারী কর্তশপক্ষ তার ব্যখ্যা প্রোন 

করদব। 
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পৃষ্ঠা 1 
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পরিশিষ্ট 

পৃষ্ঠা 2 

পবরবশষ্ট-১ : োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশাদের তাবলকা 

প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শকেি দপ্তি। 

ক্রি ই্বনদটর নাি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশার নাি ও 

পেবব 

প্রফান, প্রিাবাইল, ফুাক্স,  ই-প্রিইল প্র াগাদ াদগর ঠিকানা 

১ প্রধান ববদ্যুৎ 

পবরেশ শদকর 

েপ্তর 

ক্ষর্াঃ আকতািাি 

িহর্ান ক্ষর্ািা 

প্রফান: +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪ (অবিস) 

প্রিাবাইল: ০১৯২৩৬১৯১৫১ (ব্যবক্তেত) 

ফুাক্স: +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৩ 

ই-প্রিইল: 

atowar.rahman2012@yahoo.com 

ocei.portal.gov.bd 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর, 

২৫ বনউ ইস্কােন, ঢাো 

 

 

 

পবরবশষ্ট-২ : ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশাদের তাবলকা 

প্রধান কা শালয় 

ক্রি ই্বনদটর নাি 

ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশার নাি ও 

পেবব 

প্রফান, প্রিাবাইল, ফুাক্স,  ই-প্রিইল প্র াগাদ াদগর ঠিকানা 

১ প্রধান ববদ্যুৎ 

পবরেশ শদকর েপ্তর 

ক্ষর্াঃ সাইফুল 

আলর্ সুজন 

সহোিী 

পবিচালে 

(প্রর্াসন) 

প্রফান: +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৪(অবিস) 

প্রিাবাইল: ০১৭১৭৮০৬১০১(ব্যবক্তেত) 

ফুাক্স: +৮৮ ০২ ৫৮৩১৫২১৩ 

ই-প্রিইল: sujonbau08@gmail.com 

ocei.portal.gov.bd 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর,  

    ২৫ বনউ ইস্কােন, ঢাো 

 

 

পবরবশষ্ট-৩ : আবপল কর্তশপদক্ষর তাবলকা 

ক্রি ই্বনদটর নাি 
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার নাি 

ও পেবব 
প্রফান, প্রিাবাইল, ফুাক্স,  ই-প্রিইল প্র াগাদ াদগর ঠিকানা 

১ প্রধান ববদ্যুৎ 

পবরেশ শদকর 

েপ্তর 

আবুল খাকিি ক্ষর্াঃ আক্কাস 

আলী 

প্রফান: +৮৮০২-৫৮৩১৫২১১ 

(অবিস) 

প্রিাবাইল: ০১৭১৫১৫৭২৭২ 

(ব্যবক্তেত) 

ফুাক্স: +৮৮০২-৫৮৩১৫২১৩ 

ই-প্রিইল: 

eadvisor@pd.gov.bd 

ocei.portal.gov.bd 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর, 

২৫ বনউ ইস্কােন, ঢাো 

 

 

 

 

 

পবরবশষ্ট-৪ : স্বপ্রদণাবেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর তাবলকা ও প্রকাদশর িাধ্যি 

http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
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পরিশিষ্ট 

পৃষ্ঠা 3 

ক্রি তদথ্যর বববরণ তথ্য প্রকাদশর িাধ্যি 

1  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর সাাংগঠবনক কাঠাদিা 

ও কা শক্রদির বববরণ, কা শপ্রণালী এবাং োবয়ত্বসমূহ 

প্রনাটিশ প্রবাি শ, প্রদতুক অবফসদতথ্য প্রোন 

ই্বনদট মুবিত অনুবলবপ, ওদয়বসাইট। 

2  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর কি শকতশা ও 

কি শচারীদের ক্ষিতা ও োবয়ত্ব 

প্রদতুক অবফসদতথ্য প্রোন ই্বনদট মুবিত 

অনুবলবপ, ওদয়বসাইট। 

3  বসদ্ধান্ত গ্রহদণর পদ্ধবত, জবাববেবহতা এবাং তত্ত্বাবধাদনর 

িাধ্যি 

প্রদতুক অবফসদতথ্য প্রোন ই্বনদট মুবিত 

অনুবলবপ, ওদয়বসাইট। 

4  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর কি শকতশা ও কি শচারীর 

বিদরক্টরী 

প্রদতুক অবফসদতথ্য প্রোন ই্বনদট মুবিত 

অনুবলবপ, ওদয়বসাইট। 

5  কা শসম্পােদনর জন্য সাংবিষ্ট প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর 

েপ্তদরর বনয়ন্ত্রদণ রবক্ষত ও ব্যবহৃত আইন, বববধ-ববধান, 

বনদে শশনা, ম্যানুদয়ল, িকুদিন্ট এবাং প্ররকি শ। 

প্রদতুক অবফসদতথ্য প্রোন ই্বনদট মুবিত 

অনুবলবপ, ওদয়বসাইট। 

6  পবরকল্পনা প্রণয়ন ও বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্র  

প্রকান ধরদনর পরািশ শদপ্রবতবনবধত্ব,  াহা কর্তশপক্ষ 

কর্তশক গৃহীত এর বববরণ। 

প্রদতুক অবফসদতথ্য প্রোন ই্বনদট মুবিত 

অনুবলবপ, ওদয়বসাইট। 

7  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর বাদজটদসকল 

পবরকল্পনার ধরন বচবিতকরণ, প্রস্তাববত খরচ এবাং 

প্রকৃত ব্যদয়র ্পর বতবর বরদপাট শ। 

প্রদতুক অবফসদতথ্য প্রোন ই্বনদট মুবিত 

অনুবলবপ, স্থানীয় এলাকার বাদজট সাংবিষ্ট 

প্রনাটিশ প্রবাি শ, ওদয়বসাইট। 

8  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর ের্তশে লাইকসসপ্রাপ্ত 

বিদ্যুবতে ঠিোদাি, সুপািভাইজাি ও ইকলেবিবর্িান 

নাকর্ি তাবলো ও ঠিোনা 

প্রনাটিশ প্রবাি শ ও ওদয়বসাইট। 

9  প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর ের্তশে গৃহীত পিীোি 

িলািল প্রোর্ 

প্রনাটিশ প্রবাি শ ও ওদয়বসাইট। 

10  নাি, পেবী, ঠিকানা, প্রফান নম্বর এবাং প্রদ াজু প্রক্ষদে 

ফুাক্স নম্বর ও ই-প্রিইল ঠিকানাসহ োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশার নাি 

সাংবিষ্ট তথ্য প্রোন ই্বনদটর প্রনাটিশ প্রবাি শ ও 

ওদয়বসাইট 

11  নাি, পেবী, ঠিকানা, প্রফান নম্বর এবাং প্রদ াজু প্রক্ষদে 

ফুাক্স নম্বর ও ই-প্রিইল ঠিকানাসহ ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি শকতশার তাবলকা 

প্রদতুক কর্তশপদক্ষর প্রনাটিশ প্রবাি শ, 

ওদয়বসাইটদ গণিাধ্যি ইতুাবে 

12  নাি, পেবী, ঠিকানা, প্রফান নম্বর এবাং প্রদ াজু প্রক্ষদে 

ফুাক্স নম্বর ও ই-প্রিইল ঠিকানাসহ আবপল কর্তশপদক্ষর 

তাবলকা 

প্রদতুক কর্তশপদক্ষর প্রনাটিশ প্রবাি শ, 

ওদয়বসাইটদগণিাধ্যি ইতুাবে 

13  তথ্য কবিশন ও কবিশনারদের নাি, পেবী ও 

ঠিকানার ববস্তাবরত বববরণ  

প্রদতুক কর্তশপদক্ষর সকল তথ্য প্রোন 

ই্বনদটর প্রনাটিশ প্রবাি শ, 

ওদয়বসাইটদগণিাধ্যি ইতুাবে 
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পৃষ্ঠা 4 

কর্তশপক্ষ আদরা প্র  সকল তথ্য স্বপ্রদণাবেতভাদব প্রকাশ করদব 

ক্রি তদথ্যর বববরণ তথ্য প্রকাদশর িাধ্যি 

১ চাবহোর বভবিদত প্রোনদ াগ্য তদথ্যর তাবলকা তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকার পবরবশষ্ট, সাংবিষ্ট 

তথ্য প্রোন ই্বনদটর প্রনাটিশ প্রবাি শ, 

কর্তশপদক্ষরদতথ্য প্রোন ই্বনদটর ওদয়বসাইট, 

পবরেশ শদনর জন্য অবফদস রবক্ষত োকদব। 

২ প্রোন বাধ্যতামূলক নয়, এিন তদথ্যর তাবলকা তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকার পবরবশষ্ট, সাংবিষ্ট 

তথ্য প্রোন ই্বনদটর প্রনাটিশ প্রবাি শ, 

কর্তশপদক্ষরদতথ্য প্রোন ই্বনদটর ওদয়বসাইট, 

অবফদস পবরেশ শদনর জন্য রবক্ষত োকদব। 

৩ স্বপ্রদণাবেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর তাবলকা তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকার পবরবশষ্ট, সাংবিষ্ট 

তথ্য প্রোন ই্বনদটর প্রনাটিশ প্রবাি শ, 

কর্তশপদক্ষরদতথ্য প্রোন ই্বনদটর ওদয়বসাইট, 

অবফদস পবরেশ শদনর জন্য রবক্ষত োকদব। 

৪ আদবেন, আবপল ও অবভদ াদগর ফরি তথ্য অবমুক্তকরণ বনদে শবশকার পবরবশষ্ট, 

কর্তশপদক্ষরদ তথ্য প্রোন ই্বনদটর ওদয়বসাইট, 

অবফদস হাি শ ও সফট্ কবপ। 

 

 

পবরবশষ্ট-৫ : চাবহোর বভবিদত প্রোনদ াগ্য তদথ্যর তাবলকা 

বননবলবখত তথ্যসমূহ জনগদণর চাবহোর বভবিদত প্রোন করা হদব- 

 স্বপ্রদণাবেতভাদব প্রকাবশত সকল তথ্য 

 বববভন্ন নীবত 

 সাংস্থার বাদজট 

 আবে শক তথ্য, প্র িন- আয়দব্যয় সাংক্রান্ত বহসাব বববরণী  

 অবিট বরদপাট শ (জবাবসহ) 

 প্রকদল্পর ব্যাাংক-সাংক্রান্ত তথ্য 

 ক্রয় কা শক্রিসাংক্রান্ত তথ্য (বসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর) 

 ্পকারদভাগীর তাবলকা 

 বববভন্ন প্রশাসবনক প্ররবজিার খাতা 

 অবিও-বভজুয়াল িকুদিন্ট 

 বনদয়াগদবেবলর আদেশ 

 প্রেদশ বা ববদেশ ভ্রিণসাংক্রান্ত তথ্যাবে 

 প্রোন বাধ্যতামূলক নয়, এিন তথ্য (পবরবশষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য। 
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পবরবশষ্ট-৬ : প্রোন বাধ্যতামূলক নয়, এিন তদথ্যর তাবলকা 

বননবলবখত তথ্যসমূহ প্রোন ও প্রকাশ করদত কর্তশপক্ষ বাধ্য োকদব না-  

 কিী ও ্পকারদভাগীর ব্যবক্তগত জীবদনর প্রগাপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ তথ্য; 

 ববচারাধীন িািলার তথ্য  া ওই িািলার সুষ্ঠু ববচারকা শদক ব্যাহত করদত পাদর, এরূপ তথ্য; 

 তেন্তাধীন ববষয় সাংবিষ্ট প্রকাদনা তথ্য,  ার প্রকাশ তেন্তকাদজ ববি ঘটাদত পাদর; 

 প্রকাদনা ক্রয় কা শক্রদির ববষদয় বসদ্ধান্ত প্রনয়ার আদগ সাংবিষ্ট ক্রয় বা এর কা শক্রি সাংক্রান্ত প্রকাদনা 

তথ্য; 

 গদবষণার সূে বা প্রকৌশল বা কাদরা বুবদ্ধবৃবিক সম্পদের অবধকার ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর, এরূপ তথ্য; 

 বনদয়াগ ও পদোন্নবত পরীক্ষাসহ সকল পাববলক পরীক্ষার প্রশ্নপে ও পরীক্ষার ফলাফল সাংক্রান্ত আগাি 

তথ্য ইতুাবে; 

 অবফদসর প্রকান নবে প্র অাংশ বা প্রনাটশীট বা তার অাংশ। 
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পবরবশষ্ট-৭ : তথ্য প্রাবপ্তর আদবেন ফরি (ফরি ‘ক’) 

 

ফরি ‘ক’ 

তথ্য প্রাবপ্তর আদবেনপে 

[ তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধিালার বববধ-৩ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

................................................................, 

................................................................ (নাি ও পেবী) 

ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা, 

........................................... (েপ্তদরর নাি ও ঠিকানা) 

 

১।  আদবেনকারীর নাি  : ............................................................................ 

 বপতার নাি  : ............................................................................

 িাতার নাি  : ............................................................................ 

 বতশিান ঠিকানা  : ............................................................................

 স্থায়ী ঠিকানা  : ............................................................................ 

 ফুাক্স, ই-প্রিইল, প্রটবলদফান ও প্রিাবাইল প্রফান নম্বর ( বে োদক): ............................................................................ 

২।  বক ধরদনর তথ্য* (প্রদয়াজদন অবতবরক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) : ............................................................................ 

 

৩।  প্রকান পদ্ধবতদত তথ্য পাইদত আগ্রহী (োপাদনাদ ফদটাকবপদ  : ............................................................................ 

 বলবখতদ ই-প্রিইলদ ফুাক্সদবসবি অেবা অন্য প্রকান পদ্ধবত)  

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাি ও ঠিকানা  : ............................................................................ 

৫।  প্রদ াজু প্রক্ষদে সহায়তাকারীর নাি ও ঠিকানা  : ............................................................................ 

 

আদবেদনর তাবরখ : ..................................................                                            আদবেনকারীর স্বাক্ষর 

 

*তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধিালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনু ায়ী তদথ্যর মূল্য পবরদশাধদ াগ্য। 
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পবরবশষ্ট-৮ : তথ্য সরবরাদহ অপারগতার প্রনাটিশ (ফরি ‘খ’) 

 

 

ফরি ‘খ’ 

 [ তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধিালা, ২০০৯ বববধ-৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য সরবরাদহ অপারগতার প্রনাটিশ 

 

 

আদবেন পদের সূে নম্বর :                                                         তাবরখ : ......................................... 

 

প্রবত 

আদবেনকারীর নাি   : .............................................................. 

ঠিকানা    : .............................................................. 

 

ববষয় : তথ্য সরবরাদহ অপারগতা সম্পদকশ অববহতকরণ। 

 

বপ্রয় িদহােয়, 

আপনার ........................................................তাবরদখর আদবেদনর বভবিদত প্রাবে শত তথ্য বনদনাক্ত কারদণ সরবরাহ 

করা সম্ভব হইল না,  ো :- 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

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

              োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার নাি : 

             পেবী : 

           োপ্তবরক সীল : 
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পবরবশষ্ট-৯ : আপীল আদবেন ফরি (ফরি ‘গ’) 

 

 

ফরি ‘গ’ 

আপীল আদবেন 

[ তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধিালার বববধ-৬ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

.................................................................., 

..................................................................(নাি ও পেবী) 

ও 

আপীল কর্তশপক্ষ, 

...........................................(েপ্তদরর নাি ও ঠিকানা) 

  

১। আপীলকারীর নাি ও ঠিকানা  : .................................................................................. 

 (দ াগাদ াদগর সহজ িাধ্যিসহ) 

২। আপীদলর তাবরখ : .................................................................................. 

৩। প্র  আদেদশর ববরুদদ্ধ আপীল করা হইয়াদে ্হার : ................................................................................. 

  কবপ ( বে োদক)   

৪।  াহার আদেদশর ববরুদদ্ধ আপীল করা হইয়াদে   : .................................................................................. 

 তাহার নািসহ আদেদশর বববরণ ( বে োদক)   

৫। আপীদলর সাংবক্ষপ্ত বববরণ  : .................................................................................. 

 

৬। আদেদশর ববরুদদ্ধ সাংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সাংবক্ষপ্ত বববরণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রাবে শত প্রবতকাদরর যুবক্তদবভবি  : .................................................................................. 

৮।  আপীলকারী কর্তশক প্রতুয়ন   : .................................................................................. 

৯।  অন্য প্রকান তথ্য  াহা আপীল কর্তশপদক্ষর সমু্মদখ : .................................................................................. 

 ্পস্থাপদনর জন্য আপীলকারী ইচ্ছা প্রপাষণ কদরন 

 

 

আদবেদনর তাবরখ : ..................................................                                              আদবেনকারীর স্বাক্ষর 
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পরিশিষ্ট 

পৃষ্ঠা 9 

পবরবশষ্ট-১০ : তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ বফ এবাং তদথ্যর মূল্য বনধ শারণ বফ (ফরি ‘ঘ’) 

 

ফরি ‘ঘ’ 

[ বববধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ বফ এবাং তদথ্যর মূল্য বনধ শারণ বফ 

 তথ্য সরবরাদহর প্রক্ষদে বনন প্রটববদলর কলাি (২) এ ্বলবখত তদথ্যর জন্য ্হার ববপরীদত কলাি (৩) এ ্বলবখত 

হাদর প্রক্ষেিত তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ বফ এবাং তদথ্যর মূল্য পবরদশাধদ াগ্য হইদব,  ো :- 

 

 

প্রটববল 

 

ক্রবিক 

নাং 

তদথ্যর বববরণ তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ বফদতদথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

বলবখত প্রকান িকুদিদন্টর কবপ 

সরবরাদহর জন্য (ম্যাপ, নক্শা, েবব, 

কবম্প্টার বপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ িাদপর কাগদজর প্রক্ষদে প্রবত 

পৃষ্ঠা ২ (দ্যই) টাকা হাদর এবাং তদূর্ধ্শ 

সাইদজর কাগদজর প্রক্ষদে প্রকৃত মূল্য। 

২। 

বিস্ক, বসবি ইতুাবেদত তথ্য সরবরাদহর 

প্রক্ষদে 

 

(১) আদবেনকারী কর্তশক বিস্ক, বসবি 

ইতুাবে সরবরাদহর প্রক্ষদে ববনা মূদল্য; 

(২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তশক বিস্ক, বসবি 

ইতুাবে সরবরাদহর প্রক্ষদে ্হার প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

প্রকান আইন বা সরকাবর ববধান বা 

বনদে শশনা অনু ায়ী কা্দক সরবরাহকৃত 

তদথ্যর প্রক্ষদে 

ববনামূদল্য। 

৪। 

মূদল্যর বববনিদয় ববক্রয়দ াগ্য 

প্রকাশনার 

প্রক্ষদে 

প্রকাশনায় বনধ শাবরত মূল্য। 
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পবরবশষ্ট-১১ : তথ্য কবিশদন অবভদ াগ োদয়দরর বনধ শারণ ফরি (ফরি ‘ক’) 

 

ফরি ‘ক’ 

অবভদ াগ োদয়দরর ফরি 

[তথ্য অবধকার (অবভদ াগ োদয়র ও বনষ্পবি সাংক্রান্ত) প্রববধানিালার প্রববধান-৩ (১) িষ্টব্য] 

 

 

বরাবর 

প্রধান তথ্য কবিশনার 

তথ্য কবিশন 

এফ-৪দএ, আগারগাঁও প্রশাসবনক এলাকা 

প্রশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  

 

              অবভদ াগ নাং ...............................................................................................................।  

 

১। অবভদ াগকারীর নাি ও ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (দ াগাদ াদগর সহজ িাধ্যিসহ) 

 

২। অবভদ াগ োবখদলর তাবরখ                               : .......................................................................... 

 

৩।  াহার ববরুদদ্ধ অবভদ াগ করা হইয়াদে                : ......................................................................... 

     তাহার নাি ও ঠিকানা   

 

৪। অবভদ াদগর সাংবক্ষপ্ত বববরণ                             : ......................................................................... 

    (প্রদয়াজদন আলাো কাগজ সবন্নদবশ করা  াইদব) 

 

 

৫। সাংক্ষুব্ধতার কারণ ( বে প্রকান আদেদশর ববরুদদ্ধ      : .......................................................................  

    অবভদ াগ আনয়ন করা হয় প্রসই প্রক্ষদে ্হার কবপ  

সাংযুক্ত কবরদত হইদব) 

 

৬। প্রাবে শত প্রবতকার ও ্হার প্র ৌবক্তকতা                     : ....................................................................... 

 

৭। অবভদ াগ ্বলবখত বক্তদব্যর সিে শদন প্রদয়াজনীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ পদের বণ শনা (কবপ সাংযুক্ত কবরদত হইদব) 

 

সতুপাঠ 

আবিদআিরা এই িদি শ হলফপূব শক প্রঘাষণা কবরদতবে প্র , এই অবভদ াদগ ববণ শত অবভদ াগসমূহ আিার জ্ঞান ও ববশ্বাস িদত সতু।  

 

 

 

 

(সতুপাঠকারীর স্বাক্ষর) 

 

 



প্রধান বিদ্যুৎ পবিদর্ শকেি দপ্তকিি তথ্য অিমুক্তেিণ বনকদ শবর্ো, ২০২০ 

 
পরিশিষ্ট 

পৃষ্ঠা 11 

পবরবশষ্ট-১২ : তথ্য অবধোি আইন ২০০৯ এি আওতাি তথ্য প্রদানোিী দাবিত্বপ্রাপ্ত ের্ শেতশা 

বনকিাকেি জন্য বনধ শাবিত ছে  

 

১। োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার নাি :  

 পেবব   

অবফদসর ঠিকানা (আইবি নাংদদকাি নম্বর  বে োদক)   

প্রফান   

প্রিাবাইল প্রফান   

ফুাক্স   

ইদিইল   

ওদয়বসাইট ( বে োদক)   

২। োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার আবপল কর্তশপক্ষ (অব্যববহত ঊর্ধ্শতন 

কা শালদয়র প্রশাসবনক প্রধান)-এর নাি 

:  

 পেবব   

অবফদসর ঠিকানা   

প্রফান   

প্রিাবাইল প্রফান   

ফুাক্স   

ইদিইল   

ওদয়বসাইট ( বে োদক)   

৩। োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার বনয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালয়দববভাদগর নাি :  

৪। প্রশাসবনক ববভাগ 

(ঢাকাদচট্টগ্রািদরাজশাহীদখুলনাদবসদলটদববরশালদরাংপুর) 

:  

৫। আঞ্চবলক েপ্তদরর নাি ও পবরচয় ( বে োদক)   

 োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার স্বাক্ষর   

 (অবফবসয়াল বসলদিাহরসহ তাবরখ)   

 স্থানীয় আবপল কর্তশপদক্ষর প্রতুয়ন ও স্বাক্ষর   

 (অবফবসয়াল বসলদিাহরসহ তাবরখ)   

 

বব. ি. : এই েদকর বাইদর প্রকাদনা তথ্য বলবপবদ্ধ করার োকদল তা ক্রবিক নাং ৫-এর পর বণ শনা করা  াদব। এই েদক ববণ শত 

তদথ্যর এক কবপ তথ্য িন্ত্রণালদয় এবাং অন্য কবপ সরাসবর তথ্য কবিশদন পাঠাদত হদব। 

 

 

 

 

 


