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১। স্বপ্রণিাণিত তথ্য প্রকাশ ণনণি েণশকা প্রিয়ণির যযৌণিকতা/উণেশ্য: 

গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাণিশ সরকার মন্ত্রিালয়/ণবিাগ ও এর আওতািীন িপ্তর/সংস্থা এবং যবসরকাণর 

সকল প্রণতষ্ঠাণন স্বচ্ছতা, জবাবণিণহতা ও সুশাসন প্রণতষ্ঠার লণক্ষে ‘তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯’ পাস কণরণে। 

এত জনগণির যমৌণলক অণিকার ণচন্তা, ণবণবক ও বাক স্বািীনতা সাংবািাণনক অণিকার প্রণতণষ্ঠত হণয়ণে। 

কাণরগণর ও মাদ্রাসা ণশক্ষা ণবিাগ মণন্ত্রপণরষি ণবিাণগর ণনণি েশনায় জাতীয় শুদ্ধাচার যকৌশল ২০২০- ২০২১ 

কম েপণরকল্পনা প্রিয়ন কণরণে। এ কম েপণরকল্পনায় স্বপ্রণিাণিত তথ্য প্রকাশ ণনণি েণশকা হালনাগাি করার জন্য 

কায েক্রম রণয়ণে। যস পণরপ্রণক্ষণত তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অণিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) 

প্রণবিানমালা, ২০১০ এর আণলাণক কাণরগণর ও মাদ্রাসা ণশক্ষা ণবিাগ, এর স্বপ্রণিাণিত তথ্য প্রকাশ ণনণি েণশকা 

প্রিয়ন কণরণে:  

১.১ ণনণি েণশকার ণশণরানাম:  

এই ণনণি েণশকা বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদড ের স্বপ্রণিাণিত তথ্য প্রকাশ ণনণি েণশকা-২০২১ নাণম অণিণহত 

হণব।  

২। ণনণি েণশকার ণিণি:  

২.১ প্রিয়নকারী কর্তেপক্ষ: 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাড ে, কাণরগণর ও মাদ্রাসা ণশক্ষা ণবিাগ, ণশক্ষা মন্ত্রিালয,় গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাণিশ 

সরকার।  

২.২ অনুণমািনকারী কর্তেপক্ষ: বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাড ে, কাণরগণর ও মাদ্রাসা ণশক্ষা ণবিাগ, ণশক্ষা 

মন্ত্রিালয়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাণিশ সরকার।  

২.৩ অনুণমািণনর তাণরখ: ১৫/১২/২০০১ 

২.৪ ণনণি েণশকার কায েকণরর তাণরখ ১৫/১২/২০০১ (অনুণমািণনর তাণরখ যেণক) 

২.৫ ণনণি েণশকার প্রণযাজেতা:  

ণনণি েণশকাটি মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদড ের জন্য প্রণযাজে হণব ।   
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৩। সংজ্ঞোসমূহ: দিষয় িো প্রসংঙ্গর পদরপন্থী ককোি দকছু িো থোকণে এ দিণি েদশকোয়-  

 

৩.১ ‘তথ্য অথ ে তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯-এর িোিো ২(চ)- কত উদিদিত তথ্যোদি বুঝোণি।  

৩.২ ‘িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো’ অথ ে তথ্য অদিকোর আইি ২০০৯- এর িোরো ১০ এর অিীি কর্তেপক্ষ কর্তেক দিযুক্ত 

কর্ েকতেো ৩.৩ ‘দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো’ অথ ে িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর অনুপদিতণত সংদশষ্ট িোদয়ত্ব পোেণির 

জন্য দিযুক্ত কর্ েকতেো  

৩.৪ ‘আদপে কর্তেপক্ষ” অথ ে তথ্য অদিকোর আইি ২০০৯- এর িোরো ২ক (আ) অনুযোযী় বেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ 

মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা।  

৩.৫ ‘র্ততীয় পক্ষ’ অথ ে তথ্যপ্রোদপ্তর জন্য অনুণরোিকোরী িো তথ্য চোরী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুণরোিকৃত তণথ্যর 

সণঙ্গ জদ ়ত অন্য ককোি পক্ষ।  

৩.৬ ‘তথ্য কদর্শি’ অথ ে তথ্য অদিকোর আইি ২০০৯ এর িোরো ১১-এর অিীণি প্রদতদিত তথ্য কদর্শি।  

৩.৭ ‘তথ্য অদিকোর দিদির্োেো, ২০০৯’ অথ ে তথ্য অদিকোর (তথ্যো প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদির্োেো, ২০০৯।  

৩.৮ ‘কর্ েকতেো’ অণথ ে কর্ েচোরীও অর্ন্ডভুক্ত হণি।  

৩.৯ ‘তথ্য অদিকোর’ অথ ে ককোণিো কর্তেপণক্ষর দিকট হণত তথ্যপ্রোদপ্তর অদিকোর।  

৩.১০ ‘আণিিি ফরর্’ অথ ে তথ্য অদিকোর (তথ্যপ্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদির্োেো, ২০০৯- এর তফদসণে দিি েোদরত 

আণিিণির ফরণর্ট-ফরর্ ‘ক’  

৩.১১ ‘আদপে ফরর্’ অথ ে তথ্য অদিকোর (তথ্যপ্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদির্োেো ২০০৯- এর তফদসণে দিি েোদরত 

আদপে আণিিণির ফরণর্ট-ফরর্ ‘গ’  

৩.১২ ‘পদরদশষ্ট অথ ে’ এই দিণি েদশকোর সণঙ্গ সংযুক্ত পদরদশষ্ট  
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৪। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষি ও ব্যবস্থপনা: 

৪.১ তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থপনা: 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাড ে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অণিকার (তথ্য সংরক্ষি ও ব্যবস্থাপনা) 

প্রণবিানমালা ২০১০ অনুসরি করণব। 

৪.২ তথ্য সংরক্ষি: 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাড ে তথ্য সংরক্ষণির জন্য ণনণনাি পদ্ধণত অনুসরি করণব: 

৪.২.১ নাগণরণকর তথ্য অণিকার ণনণিত করার লণক্ষে ণবিাগ- সংণশষ্ট যাবতীয ়তণথ্যর কোটালগ এবং 

ইনণেক্স যোযেিাণব প্রস্তুত ও সংরক্ষন করণব। 

৪.২.২ কণিউটাণর সংরক্ষণির উপযুি তথ্য যুণিসংগত সময়সীমার মণধ্য কণিউটাণরর সংরক্ষি োকণব। 

৪.২.৩ তথ্য সংরক্ষি ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অণিকার (তথ্য সাংরক্ষি ও ব্যবস্থাপনা) প্রণবিানমালা, ২০১০ 

অনুসরি করণব। 

৪.৩ তণথ্যর িাষা: 

৪.৩.১ তণথ্যর মূল িাষা হণব বাংলা। যকাণনা তথ্য যণি অন্য যকাণনা িাষায় ততরী হণয় োণক তাহণল তা যসই 

িাষায় সংরণক্ষত হণব। 

৪.৩.২ তথ্য যয ষািায় সংরণক্ষত োকণব যসই িাষাণতই আণবিনকারীণক সরবরাহ করা হণব। আণবিনকারীর 

চাণহিার পণরণপ্রণক্ষণত যকাণনা তথ্য অনুবাি করার িাণয়ত্ব কর্তেপক্ষ বহন করণব না। 

৪.৪ তণথ্যর হালনাগািকরি: 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাড ে প্রণত মাণস তথ্য হালনাগাি করণব। 
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৫। িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ণনণয়াগ: 

৫.১ তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯-এর িারা ১০ (১) অনুসাণর বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাড ে একজন 

িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ণনণয়াগ করণব। 

৫.২ ণনণয়াগকৃত ‘িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর, নাম, পিণব, ঠিকানা এবং প্রণযাজে যক্ষণে ফোক্স নম্বর ও ই-যমইল 

ঠিকানা ণনণয়াগ প্রিাণনর পরবতী ১৫ ণিণনর মণধ্য ণনি োণরত ফরম্যাণট (তথ্য কণমশন কর্তেক ণনি োণরত ফরণম 

ণলণখতিাণব তথ্য কণমশণন যপ্ররি করণব; প্রকাশ্য স্থাণন সহণজ দৃণষ্টণগাচর হয় এমনিাণব প্রিশ েণনর ব্যবস্থা 

করণব এবং ওণযব়সাইণট প্রকাশ করণব। 

৫.৩ তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯- এর অিীণন িাণয়ত্ব পালণনর প্রণয়াজণন িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বাাংলাদেশ 

মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদড ের অন্য যয যকান কম েকতোর সহায়তা চাইণত পারণবন এবং যকাণনা কম েকতোর কাণে 

এরুপ সহায়তা চাওয়া হণল ণতণন িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোণক প্রণয়াজনীয় সহায়তা প্রিান করণত বাধ্য োকণবন। 

৫.৪ িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো িাণয়ত্ব পালণনর প্রণয়াজণন অন্য যকাণনা কম েকতোর সহায়তা চাইণল এবং এরুপ 

সহায়তা প্রিাণন ব্যে েতার জন্য তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯- এর যকাণনা ণবিান লণিত হণল এই আইণনর 

অণিণন িায় িাণয়ত্ব ণনি োরণির যক্ষণে অন্য কম েকতোও িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বণল গন্য হণবন। 

৫.৫ এ ণনণি েণশকার পণরণশণষ্ট িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নাম, পিণব, ঠিকানা এবং প্রণযাজে যক্ষণে ফোক্স নম্বর ও 

ইণমইল ঠিকানা প্রকাশ করণব। িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো পণরবতেন হণল নতুন িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ণনণয়াণগর ৫ 

ণিণনর মণধ্য উি তথ্য হালনাগাি করা হণব এবং ওণয়বসাইণট প্রকাশ করা হণব। 

৬। িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাণয়ত্ব ও কম েপণরণি: 

৬.১ তথ্যর জন্য কাণরা আণবিণনর পণরণপ্রণক্ষণত িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

(অ) আণবিন গ্রহি ও তথ্য অণিকার (তথ্য প্রাণপ্ত সংক্রান্ত) ণবণিমালা, ২০০৯-এর ণবণি-৩ (২) অনুসাণর 

আণবিন পে গ্রহণির প্রাণপ্ত স্বীকার করণবন। 

(আ) চাণহত তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯, িারা ৯ ও তথ্য অণিকার (তথ্যপ্রাণপ্ত সংক্রান্ত) ণবণিমালা, ২০০৯- 

এর ণবণি-৪ অনুসাণর যোযেিাণব সরবরাহ করণবন। 
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(ই) তথ্য প্রিাণন অপারগতার যক্ষণে তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯-এর িারা -৯(৩) ও তথ্য অণিকার (তথ্যপ্রাণপ্ত 

সংক্রান্ত) ণবণিমালা, ২০০৯-এর ণবণি-৫ অনুসাণর যেযেিাণব অপারগতা প্রকাশ করণবন; 

(ঈ) যকান অনুণরািকৃত তথ্য দ্বাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ণনকট সরবরাণহর জন্য মজুি োকণর ণতণন তথ্য অণিকার 

আইন, ২০০৯, িারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অণিকার (তথ্য প্রাণপ্ত সংক্রান্ত) ণবণিমালা ২০০৯-এর ণবণি ৮ অনুসাণর 

উি তণথ্যর যুণি সংগত মুল্য ণনি োরি করণব এবং উি মুল্য অনণিক ৫ (পাঁচ) কম েণিবণসর মণধ্য পণরণশাি 

করার জন্য আণবিনকারীণক অবণহত করণবন;  

(উ) চাণহত তণথ্যর সণি র্ততীয় পণক্ষর সংণিষ্টতা োকণল িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯, 

িারা ৯(৮) অনুসাণর ব্যবস্থা গ্রহি করণবন; 

৬.২ তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯-এর তফণসণল ণনি োণরত আণবিণনর ফরম্যাট/ফরম ‘ক’ সংরক্ষি ও যকান 

নাগণরণকর চাণহিার পণরণপ্রণক্ষণত সরবরাহ; 

৬.৩ আণবিন ফরম পুরণন সক্ষম নয়, এমন আণবিনকাণরণক আণবিন ফরম পুরণন সহায়তা; 

৬.৪ সঠিক কর্তেপক্ষ ণনব োচণন ভূল কণরণে এমন আণবিনকাণরণক সঠিক কর্তেপক্ষ ণনব োচণন সহায়তা; 

৬.৫ যকান নাগণরণকর চাণহিার পণরণপ্রণক্ষণত তাঁণক আণপল কর্তেপক্ষ ণনি েণয়র সহায়তা; 

৬.৬ যকান শাণরণরক প্রণতবন্ধী ব্যণি তথ্য প্রাণপ্ত ণনণিত করণত যোযে সহায়তা (এণক্ষণে দ্বাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

উপযুি অন্য যকান ব্যণির সহায়তা গ্রহি করণত পারণবন); 

৬.৭ তথ্য সংরক্ষি ও ব্যবস্থাপনা এবং স্বপ্রণনাণিত তথ্য প্রকাশ ণনণি েণশকা তথ্য অণিকার আইন, ২০০৯ এর 

সংণগ সামঞ্জস্যপূি েবাণব হণচ্ছ ণক না তা ণনি োরণি কর্তেপক্ষণক সহায়তা;  

তথ্য অণিকার আইন ২০০৯ এর সংণগ সামঞ্জস্যপূি েিাণব বাণষ েক প্রণতণবিন প্রকাণশ সহায়তা; এবং 

৬.৯ তণথ্যর জন্য প্রাপ্ত আণবিনপেসহ এ সংক্রান্ত প্রণয়াজনীয ় তথ্য সংরক্ষি, আণবিনকাণরর সংণগ 

যযাগাণযাণগর ণবিাণরত তথ্য সংরক্ষি, স্বপ্রণিাণিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রণতণবিন সংকলন, তণথ্য মূল্য 

আিায,় ণহসাব রক্ষি ও সরকাণর যকাষাগাণর জমাকরি এবং কর্তেপক্ষ বা তথ্য কণমশণন চাণহিার পণরণপ্রণক্ষণত 

এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা ইতোণি। 
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৭। দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো দিণয়োগ:  

৭.১ িিদে িো অন্য ককোণিো কোরণ  িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর অনুপদিণত িোদয়ত্ব পোেোিণরর জন্য বাাংলাদেশ 

মাদ্রাসা শশক্ষা ববাড ে একজি দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো দিণয়োগ করণি। িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর অনুপদিণত 

িোদয়ত্ব পোেিকোণে আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্ব প্রোপ্ত কর্ েকতেো দহণসণি দিণিদচত হণিি।  

৭.২ দিণয়োগকৃত দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোর্, পিদি. ঠিকোিো এিং প্রণযোজয কক্ষণে ফযোক্স িম্বর ও ই- 

কর্ইে ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ দিণির র্ণে দিি েোদরত ফরম্যোণট দেদিত ভোণি তথ্য কদর্শণি কপ্রর  

করণি।  

৭.৩ িিদে িো অন্য ককোণিো কোরণ  দিকল্প কর্ েকতেোর পি শূন্য হণে, অদিেণম্ব িতুি দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কর্ েকতেো দিণয়োগ করণি।  

৮। দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোদয়ত্ব ও কর্ েপদরদি:  

৮.১ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর অনুপদিদতণত দিকল্প ‘িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো’ দহসোণি িোদয়ত্ব 

পোেি করণিি।  

৮.২ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো দহসোণি িোদয়ত্ব পোেিকোণে এ দিণি েদশকোর ৭ িম্বর অনুণেণি িদ েত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কর্ েকতেোর িোদয়ত্ব ও কর্ েপদরদি তোর জন্য প্রণযোজয হণি।  

৯। তণথ্যর জন্য আণিিি, তথ্য প্রিোণির পদ্ধদত ও সর্য়সীর্ো:  

৯.১ ককোণিো ব্যদক্ত তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯-এর অিীণি তথ্য প্রোদপ্তর জন্য কোদরগদর ও র্োদ্রোসো দশক্ষো 

দিভোণগর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর কোণে দিি েোদরত ফরর্ ‘ক’ -এর র্োেণর্ দেদিতভোণি িো ইণেক্ট্রদিক র্োেণর্ 

িো ই-কর্ইণে অনুণরোি করণত পোরণিি।  

৯.২ দিি েোদরত ফরর্ সহজেভয িো হণে অনুণরোিকোরীর িোর্, ঠিকোিো, প্রণযোজয কক্ষণে ফযোক্স অথিো ককোি 

পদ্ধদতণত তথ্য কপণত আগ্রহী তোর ি েিো উণিি কণর সোিো কোগণজ িো কক্ষের্ণত, ইক্ট্রদিক দর্দ যো় িো ই-কর্ইণে 

তথ্যপ্রোদপ্তর অনুণরোি করণত পোরণিি। 

৯.৩ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো তণথ্যর জন্য ককোি অনুণরোিপ্রোদপ্তর তোদরি হণত অিদিক ২০ (দিশ) কোয েদিিণসর 

র্ণে অনুণরোিকৃত তথ্য সরিরোহ করণিি। 

৯.৪ উপোনুণেি (৩)-এ যো দকছুই উণিখ্য থোকুক িো ককি, অনুণরোিকৃত তণথ্যর সণঙ্গ একোদিক অনুদিভোণগর 

সংদিষ্ট থোকণে অিদিক ৩০ (দেশ) কোয েদিিণসর র্ণে কসই অনুণরোিকৃত তথ্য সরিরোহ করণি। 

৯.৫ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো দেদিতভোণি অথিো কক্ষের্ণত, ইণেক্ট্রদিক র্োেণর্ িো ই-কর্ইে এর র্োেণর্ 

আণিিিপে গ্রহণ র প্রোদপ্তস্বীকোর করণিি। প্রোদপ্তস্বীকোর পণের আণিিণির পূি েসূে (ণরফোণরন্স িম্বর), 

আণিিিপে গ্রহ কোরীর িোর্, পির্য েোিো এিং আণিিি গ্রহণ র তোদরি উণিি কণর স্বোক্ষর করণিন। 
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৯.৬ ইণেক্ট্রদিক র্োেণর্ িো ই-কর্ইে এর র্োেণর্ আণিিি গ্রহণ র কক্ষণে কর্তেপক্ষ িরোির আণিিি কপ্ররণ র 

তোদরিই (প্রোদপ্তসোণপণক্ষ) আণিিি গ্রহণ র তোদরি দহসোণি গণ্য হণি। 

৯.৭ আণিিি পোওয়োর পর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো তথ্য প্রিোণির তোদরি এিং সর্য় উণিিপূি েক আণিিিকোরীণক 

অিদহত করণিি এিং অনুণরোিকৃত তণথ্যর সণঙ্গ এক িো একোদিক অনুদিভোণগ এর সংদিষ্টতো থোকণে 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো কসই অনুদিভোগ/অনুদিভোগসমূণহ দেদিত কিোটিশ প্রিোি করণিি। 

৯.৮ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো ককোণিো কোরণ  অনুণরোিকৃত তথ্য প্রিোণির অপোরগ অথিো আংদশক তথ্য সরিরোণহ 

অপোরগ হণে অপোরগতোর কোর  উণিি কণর আণিিিপ্রোদপ্তর ১০ (িশ) কোয েদিিণসর র্ণে তথ্য অদিকোর 

দিদির্োেো, ২০০৯ এর তফদসণে উণিদিত ফরর্ ‘ি’ অনুযোয়ী এতিদিষণয ়আণিিিকোরীণক অিদহত করণিি। 

৯.৯ উপোনুণেি (৩) িো (৪) এ উদিদিত সর্য়সীর্োর র্ণে তথ্য সরিরোহ করণত ককোণিো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো 

ব্যথ ে হণে সংদিষ্ট তথ্যপ্রোদপ্তর অনুণরোি প্রতযোিোি করো হণযণ়ে িণে গণ্য হণি। 

৯.১০ অনুণরোিকৃত তথ্য প্রিোি করো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর দিকট যথোযথ দিণিদচত হণে এিং কযণক্ষণে কসই 

তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তেক সরিরোহ করো হণয়ণে দকংিো কসই তণথ্য র্ততীয় পণক্ষর স্বোথ ে জদ ত় রণয়ণে এিং 

র্ততীয় পক্ষ তো কগোপিীয় তথ্য দহসোণি গণ্য কণরণে কসণক্ষণে িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো এরূপ অনুণরোিপ্রোদপ্তর ৫ 

(পাঁচ) কোয েদিিণসর র্ণে র্ততীয় পক্ষণক তাঁর দেদিত িো কর্ৌদিক র্তোর্ত কচণয় কিোটিশ প্রিোি করণিি এিং 

র্ততীয় পক্ষ এরুপ কিোটিণশর পদরণপ্রদক্ষণত ককোণিো র্তোর্ত প্রিোি করণে তো দিণিচিোয় দিণয় িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কর্ েকতেো অনুণরোিকোরীণক তথ্য প্রিোণির দিষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রহণ  করণিি। 

৯.১১ ককোণিো ইদিয় প্রদতিন্ধী ব্যদক্তণক ককোণিো করক ে িো তোর অংশদিণশষ জোিোণিোর প্রণয়োজি হণে 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো কসই প্রদতিন্ধী ব্যদক্তণক তথ্য েোণভ সহোয়তো প্রিোি করণিি এিং প দ়রিশ েণির জন্য কয 

িরণির সহণযোদগতো প্রণয়োজি তো প্রিোি করো ও এই সহয়তোর অন্তর্ভ েক্ত িণে গণ্য হণি।  

৯.১২ আইণির অিীণি প্রিত্ত তণথ্যর প্রদত পৃিোয় ‘তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯-এর অিীণি এই তথ্য সরিরোহ 

করো হণয়ণে’ র্ণর্ ে প্রতযয়ি করণত হণি এিং যোণত প্রতযয়িকোরী কর্ েকতেোর িোর্, পিদি, স্বোকষর ও িোপ্তদরক 

দসে থোকণি।  

১০। তণথ্যর মূল্য ও মূল্য পদরণশোি:  

১০.১ ককোণিো অনুণরোিকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর দিকট সরিরোণহর জন্য র্জুি থোকণে দতদি তথ্য 

অদিকোর (তথ্যপ্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদির্োেো, ২০০৯-এরর তফদসণে উণে।েদিত ফরর্ ‘ঘ’ অনুসোণর কসই তণথ্যর 

মূল্য দিি েোদরত করণিি এিং অিদিক ৫ (পাঁচ) কোয েদিিণসর র্ণে কসই অথ ে কেজোদর চোেোণির র্োেণর্ (ককো  

িম্বর:..........) জর্ো কণর চোেোণির কদপ তোর কোণে জর্ো কিওয়োর জন্য অনুণরোিকোরীণক দেদিতভোণি 

অিদহত করণিি; অথিো  
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১০.২ অনুণরোিকোরী কর্তেক িগণি পদরণশোদিত তণথ্যর মূল্য রদশণির র্োেণর্ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো গ্রহ  

করণিি এিং প্রোপ্ত অথ ে কেজোদর চোেোণির র্োেণর্ (ণকো  িম্বর:..........) জর্ো কণর চোেি কদপ সংরক্ষ  

করণিি। আদপে িোণয়র ও দিষ্পদত্ত: আদপে কর্তেপক্ষ: বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর আদপে কর্তেপক্ষ 

হণিি বেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১।  আশিল োদয়র ও শনষ্পশি: 

১১.১  আশিল কর্তডিক্ষ: 

বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর আশিল কর্তডিক্ষ হদবন বেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা। 

১১.২ আদপে পদ্ধদত:   

(ক) ককোণিো ব্যদক্ত এই দিণি েদশকোর অনুণেি ১০-এর (৩) িো (৪)-এ দিি েোদরত সর্য়সীর্োর র্ণে তথ্য েোণভ 

ব্যথ ে হণে দকংিো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর ককোণিো দসদ্ধোণন্ত সংক্ষুব্ধ হণে দকংিো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো অদতদরক্ত 

মূল্য িোয ে করণে উক্ত সর্য়সীর্ো অদতক্রোন্ত হিোর, িো কক্ষের্ণত, দসদ্ধোন্ত েোণভর পরিতী ৩০ (দেশ) 

কোয েদিিণসর র্ণে তথ্য অদিকরোর (তথ্যপ্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদির্োেো, ২০০৯-এর তফদসণে দিি েোদরত ফরর্ ‘গ’ 

এর র্োেণর্ আদপে কর্তেপণক্ষর কোণে আদপে করণত পোরণিি।  

(ি) আদপে কর্তেপক্ষ যদি এই র্ণর্ ে সন্তুষ্ট হি কয, আদপেকোরী যুদক্তসংগত কোরণ  দিদি েষ্ট সর্য়সীর্োর 

র্ণে আদপে িোণয়র করণত পোণরিদি, তোহণে দতদি উক্ত সর্য়সীর্ো অদতিোদহত হওযো়র পরও আদপে আণিিি 

গ্রহ  করণত পোরণিি। 

১১.৩ আদপে দিষ্পদত্ত: 

১১.৩.১ আদপে কর্তেপক্ষ ককোণিো আদপণের দিষণয় দসদ্ধোন্ত প্রিোণির পূণি ে দিণনোক্ত পিণক্ষপ গ্রহ  করণিি: 

(ক) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো এিং এতিসংদিষ্ট অন্যোন্য কর্ েকতেোর শুিোদি গ্রহ ; 

(খ) আদপে আণিিণি উণিদিত সংক্ষুব্ধতোর কোর  ও প্রোদথ েত প্রদতকোণরর যুদক্তসমূহ দিণিচিো এবাং 

(গ) প্রোদথ েত তথ্য প্রিোণির সণঙ্গ একোদিক তথ্য প্রিোিকোরী অনুদিভোগ যুক্ত থোকণে সংদিষ্ট অনুদিভোগসমূণহর 

শুিোদি গ্রহ ।  

১১.৩.২ আদপে আণিিি প্রোদপ্তর ১৫ (পণির) কোয েদিিণসর র্ণে আদপে কর্তেপক্ষ- 

(ক) যত দ্রুত সম্ভি প্রোদথ েত তথ্য সরিরোহ করণিি, তণি এই সর্য় তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯-এর িোরো 

২৪(৪)-এ দিণি েদশত সর্ণয়র অদিক হণি িো; অথিো 

(ি) কক্ষের্ণত দতদি তথ্য সরিরোহ কথণক দিরত থোকণিি। 
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১২। তথ্য প্রিোণি অিণহেোয় শোদির দিিোি: 

১২.১ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ ও এ দিণি েদশকোর সংদিষ্ট অনুণেি অনুসোণর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো যদি 

ককোণিো আণিিিকোরীণক তথ্য িো এ সংক্রোন্ত দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যথ ে হি িো তথ্যপ্রোদপ্তর ককোণিো অনুণরোি গ্রহ  

করণত অস্বীকোর কণরি িো দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যথ ে হি িো ভুে, অসম্পূ ে, দিভ্রোদন্তকর, দিকৃত তথ্য প্রিোি কণরি িো 

ককোণিো তথ্য প্রোদপ্তর পণথ প্রদতিন্ধকতোর সৃদষ্ট কণরি িো তথ্য অদিকোর পদরপন্থী ককোণিো কোজ কণরি তোহণে 

তোর এণহি কোজণক অসিোচর  দহসোণি দিণিচিো করো হণি এিং সংদিষ্ট চোকদরদিদি অনুসোণর তোর দিরুণদ্ধ 

ব্যিিো গ্রহ  করো হণি। 

১২.২ এ দিণি েদশকো যথোযথভোণি অনুসরণ  গোদফেদতর কোরণ  তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯-এর ব্যতযয় ঘটণে 

এিং এর কোরণ  িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো তথ্য কদর্শি কর্তেক শোদিপ্রোপ্ত হণে তো তোর ব্যদক্তগত িোয় দহণসণি গণ্য 

হণি এিং কর্তেপক্ষ তোর ককোণিো িোয় গ্রহ  করণি িো। 

১২.৩ তথ্য কদর্শণির কোে কথণক িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর দিরুণদ্ধ দিভোগীয় ব্যিিো গ্রহণ র অনুণরোি কপণে 

কতেপক্ষ সংদিষ্ট চোকদরদিদি অনুসোণর যথোযথ ব্যিিো গ্রহ  করণি এিং গ্রহীত ব্যিিো দিষণয় তথ্য কদর্শিণক 

অিদহত করণি। 
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১৩। দিণি েদশকোর ব্যোখ্যো: 

এই দিণি েদশকোর ককোণিো দিষণয় অস্পষ্টতো কিিো দিণে কোদরগদর ও র্োদ্রোসো দশক্ষো দিভোগ তোর ব্যোখ্যো প্রিোি 

করণি। 

পদরদশষ্ট-১: বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড -এর স্বপ্রণ োদিতভোণি প্রকোশণযোগ্য তণথ্যর তোদেকো ও প্রকোণশর 

র্োেণর্। 

ক্রশমক 

নাং 

তদের শববরণ বসবা প্রোন িদ্ধশত 

1.  বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর আইন- ২০২০ ওদয়বসাইট 

2.  কিসরকোদর উণযোণগ দশক্ষো র্ন্ত্র োেণের প্রশোসদিক আওতোিীি 

দশক্ষো প্রদতিোি (স্কুে, কণেজ, র্োদ্রোসো) িোপি, চোলুকর  ও 

স্বীকৃদত প্রিোণির কক্ষণে অনুসর ীে িীদতর্োেো- ১৯৯৭। 

ওদয়বসাইট 

3.  ম্যাদনশজাংকদর্টি প্রদিিোির্োেো ২০০৯  ওদয়বসাইট 

4.  স্বতন্ত্র এিণতিোেী র্োদ্রোসো িোপি, স্বীকৃদত, পদরচোেিো, জিিে 

কোঠোণর্ো এিং  কিতি-ভোতোদি / অনুিোি সংক্রোন্ত িীদতর্োেো 

২০১৮ 

ওদয়বসাইট 

5.  বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর অশর্ ডন্যান্স-১৯৭৮ ওদয়বসাইট 

6.  বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর কম ডকতডাগদণর তাশলকা ওদয়বসাইট 

7.  বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর শসটিদজনস্ োট ডার ওদয়বসাইট 

8.  বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর জোতীয ় শুদ্ধোচোর ককৌশে 

িোিিোয়ি এিং এ সংক্রোন্ত দিষণয় প্রদশক্ষ /সভো অনুিোি ও 

প্রশতদবেন প্রকাশ।  

মুদদ্রত অনুদেদপ, ওণয়িসোইণট 

9.  বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর অদভণযোগ প্রদতকোর িোিিোয়ি 

ও দসটিণজি চোট েোর প্র য়ি/হোেিোগোিকর  এিং এ সংক্রোন্ত 

দিষণয় প্রদশক্ষ /সভো অনুিোি ও প্রশতদবেন প্রকাশ। 

মুদদ্রত অনুদেদপ, ওণয়িসোইণট 

10.  তথ্য অদিকোর আইি ও স্বপ্রণিোদিত তথ্য প্রকোশ সংক্রোন্ত 

কোয েোিেী। 

ওণয়িসোইট 

11.  কজদ দস/োশখল/আশলম পরীক্ষো সংক্রোন্ত যোিতীয় কোয েক্রর্ ওণয়িসোইট 

 

 

পদরদশষ্ট-২:  োশহোর শিশিদত প্রোনদ াগ্য তদের তাশলকা 

• দিদভন্ন িীদত 

• কোদরগদর ও র্োদ্রোসো দশক্ষো দিভোণগর িোণজট 

• আদথ েক তথ্য, কযর্ি: আয়/ব্যয় সংক্রোন্ত দহসোিদিির ী 

• দসদ্ধোন্ত গ্রহণ র পর ক্রয় সংক্রোন্ত তথ্য 

• কিশ িো দিণিশ ভ্রর্  সংক্রোন্ত তথ্য 
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পদরদশষ্ট-৩: প্রিোি িোেতোমূেক িয়, এর্ি তণথ্যর তোদেকো 

• িোংেোণিণশর দিরোপত্তো, অিন্ডতো ও সোি েণভৌর্ণত্বর প্রদত হুর্দক 

• প্রচদেত আইণির প্রণয়োগ িোিোগ্রি, অপরোি বৃদদ্ধ হণত পোণর 

• জিগণ র দিরোপত্তো দিদিত, দিচোর িোিোগ্রি হণত পোণর 

• ব্যদক্তগত জীিণির কগোপিীয়তো ক্ষুণ্ন হণত পোণর 

• ব্যদক্তর জীিি িো শোরীদরক দিরোপত্তো দিপিোপন্ন হণত পোণর 

• আইি প্রণয়োগকোরী সংিোণক প্রিত্ত কগোপি তথ্য 

• আিোেত িো েোইবুযিোণের দিণষিোজ্ঞো রণয়ণে 

• তিন্তোিীি দিষয় যোর প্রকোশ তিন্তোকোণজ দিি ঘটণত পোণর 

• তিন্ত প্রদক্রয়ো, অপরোিীর কগ্রফতোর ও র্োদিণক প্রভোদিত করণত পোণর 

• আইি অনুসোণর ককিে একটি দিদি েষ্ট সর্ণয়র জন্য প্রকোণশর িোেিোিকতো রণয়ণে 

• ককোি ব্যদক্তর আইি দ্বোরো সংরদক্ষত কগোপিীয ়তথ্য। 
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পদরদশষ্ট-৪: িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর দিির  

কর্ েকতেোর িোর্    : প্রদেসর বমাোঃ আব্দুস বসশলম 

পিদি     : িশরেশ ডক 

ঠিকোিো     : বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, বখশশবাজার, ঢাকা 

কফোি     : ৫৮৬১০২০০ 

কর্োিোইে    : ০১৭১৬৭১৫৩০০  

ই-কর্ইে     : inspector@bmeb.gov.bd 

ওণয়িসোইট    : www.bmeb.gov.bd 

 

পদরদশষ্ট-৫: দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর দিির  

কর্ েকতেোর িোর্    : জনাব বমাোঃ বহাদসন 

পিদি     : উি-িশরেশ ডক (১) 

ঠিকোিো     : বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, বখশশবাজার, ঢাকা 

কফোি     : ০২২২৩৩৬৭০১৬ 

কর্োিোইে    : ০১৯১৩১৫৪৯১৪ 

ই-কর্ইে     : dyinspector1@bmeb.gov.bd 

ওণয়িসোইট    : www.bmeb.gov.bd 

 

পদরদশষ্ট-৬: আপীে কর্ েকতেোর দিির  

কর্ েকতেোর িোর্    :  প্রদেসর কায়সার আহদমে  

পিদি     :  বেয়ারম্যান 

ঠিকোিো     :  বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, বখশশবাজার, ঢাকা 

কফোি     : ০২২২৩৩৬৮৮৭৩  

কর্োিোইে কফোি িম্বর   : ০১৭১৩০০১২৩২ 

ই-কর্ইে     : chairman@bmeb.gov.bd 

ওণয়িসোইট    : www.bmeb.gov.bd 
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পদরদশষ্ট-৭: তথ্যপ্রোদপ্তর আণিিি ফরর্ (ফরর্ ‘ক’) 

ফরর্ ‘ক’ 

তথ্য প্রোদপ্তর আণিিিপে 

 

১। আণিিিকোরীর িোর্ :  

 দপতোর িোর্ :  

 র্োতোর িোর্ :  

 িতের্োি ঠিকোিো :  

 িোয়ী ঠিকোিো :  

 ফযোক্স/ই-কর্ইে/ণটদেণফোি ও কর্োিোইে (যদি 

থোণক) 

:  

 বিশা :  

২। দক িরণ র তথ্য (প্রণযো়জি অদতদরক্ত কোগজ 

ব্যিহোর করুি) 

:  

৩। ককোি পদ্ধদতণত তথ্য পোইণত আগ্রহী 

(েোপোণিো/ফণটোকদপ/দেদিত/ই-কর্ইে/ফযোক্স/দসদ  

অথিো অন্য ককোি পদ্ধদত) 

:  

৪। তথ্য গ্রহ কোরীর িোর্ ও ঠিকোিো :  

৫। প্রণযোজয কক্ষণে সহোয়তোকোরীর িোর্ ও :  

৬। তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপণক্ষর িোর্ ও ঠিকোিো :  

৭। আণিিণির তোদরি :  

 

 

আণিিিকোরীর স্বোক্ষর 
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পদরদশষ্ট-৮: তথ্য সরিরোণহ অপোরগতোর কিোটিশ (ফরর্ ‘ি’ 

ফরর্ ‘ি’ 

তথ্য সরিরোণহ অপোরগতোর কিোটিশ 

 

আণিিিপণের সূে িম্বর:        তাশরখ: 

প্রদত 

আণিিিকোরীর িোর্  : 

ঠিকোিো   : 

দিষয়   : তথ্য সরিরোণহর অপোরগতো সম্পণকে অিদহতকোর । 

 

দপ্রয় র্ণহোিয ়

আপিোর ..................................................................... তোদরণির 

আণিিণির দভদত্তণত প্রোদথ েত তথ্য দিণনোক্ত করণ  সরিরোহ করো সম্ভি হইে িো, যথো- 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

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

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোর্ 

পিদি 

িোপ্তদরক দসে 
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পদরদশষ্ট-৯: আপীে আণিিি ফরর্ (ফরর্-‘গ’) 

 

ফরর্-‘গ’ 

 

আপীে আণিিি 

 

১। আপীেকোরীর িোর্ ও ঠিকোিো (ণযোগোণযোণগর সহজ র্োের্) : .................................. 

২। আপীণের তোদরি : .................................. 

৩। কয আণিণশর দিরুণদ্ধ আপীে করো হইয়োণে উহোর কদপ (যদি থোণক) : .................................. 

৪। যোহোর আণিণশর দিরুণদ্ধ আপীে হইয়োণে তাঁহোর িোর্সসহ আণিণশর 

দিির  (যদি থোণক) 

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

৫। আপীণের সংদক্ষপ্ত দিির  : .................................. 

৬। আণিণশর দিরুণদ্ধ সংক্ষুব্দ হইিোর কোর  (সংদক্ষপ্ত দিির ) : .................................. 

৭। প্রোদথ েত প্রদতকোণরর যুদক্ত/দভদত্ত : .................................. 

৮। আপীেকোরী কর্তেক প্রতযয়ি : .................................. 

৯। অন্য ককোি যোহো আপীে কর্তেপণক্ষর সম্মুণি উপিোপণির জন্য : .................................. 

আপীেকোরীর ইেো কপোষ  করণ  : .................................. 

 

 

আণিিণির তোদরি: ................. 

 

আপীেকোরীর স্বোক্ষর 
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পদরদশষ্ট -১০: তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ ও তণথ্যর মূল্য দফ 

 

তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ ও তণথ্যর মূল্য দিি েোর  দফ  

 

 

 

নাং তণথ্যর দিির  

 

তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ/ তণথ্যর মূল্য 

 

১ দেদিত ককোি  কুণর্ণের কদপ সরিরোণহর জন্য 

(ম্যোপ, িকশো, েদি, কদম্পউটোর দপ্রেসহ) 

 

এ-৪ ও এ-৩ র্োণপর কোগণজর কক্ষণে প্রদত পৃিো-২ 

(দুই) টোকো হোণর এিং তদুদ্ধে র্োণপর কোগণজর 

কক্ষণে প্রকৃত মূল্য 

২ দ স্ক, দসদ  ইতযোদিণত তথ্য সরিরোণহর কক্ষণে 

 

(১) আণিিিকোরী কর্তেক দ স্ক, দসদ  ইতযোদি 

সরিরোণহর কক্ষণে দিিো মূণল্য 

(২) তথ্য সরিরোহকোরীর দ স্ক, দসদ  ইতযোদি 

সরিরোণহর কক্ষণে উহোর প্রকৃত মূল্য 

 

৩ ককোি আইি িো সরকোদর দিিোি িো দিণি েশিো 

অনুযোযী় কোউণক সরিরোহকৃত তণথ্যর কক্ষে 

 

দিিোমূণল্য 

 

৪ মূণল্যর দিদির্ণয় দিক্রয়ণযোগ্য প্রকোশিোর কক্ষণে 

 

প্রকোশিোয় দিি েোদরত মূল্য 

 

 


