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ভূনিকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দর্ির সাংনবধাি অনুযায়ী জিগণ প্রজাতর্ন্ত্রর সকল ক্ষিতার িানলক। সংলবধোটন নিন্তা, নবর্বক ও বাকস্বাধীিতা িাগনরকর্দর অন্যতি মিৌনলক অনধকার নির্সর্ব স্বীকৃত। তথ্য প্রানির অনধকার নিন্তা, নবর্বক ও বাক-স্বাধীিতার
অনবর্েদ্য অাংি। জিগর্ণর তথ্য অনধকার নিনিতকরর্ণর নিনিত্ত সরকার ‘‘তথ্য অনধকার আইি- ২০০৯’’ পাি কর্রর্ে। তথ্য
অনধকার আইি জিগর্ণর এই মিৌনলক অনধকার্রর স্বীকৃনত নদর্য় তথ্য অনধকার বাস্তবায়র্ির িাধ্যর্ি জিগর্ণর ক্ষিতায়র্ণর পথ
সুগি কর্রর্ে। তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর প্রদত্ত ক্ষিতা বর্ল সরকার ইর্তাির্ধ্য তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত)
নবনধিালা, ২০০৯ প্রণয়ি কর্রর্ে। এোড়াও তথ্য অনধকার সাংক্রান্ত প্রনবধািিালাও প্রণীত ির্য়র্ে। তথ্য অনধকার আইর্ির
আর্লার্ক তথ্য প্রদাি, প্রকাি, সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপিা, সাংনিষ্ট কিেকতোর্দর দানয়ত্ব-কতেব্য ও অনুসরণীয় পদ্ধনত সুনি েনদষ্টকরর্ণর
নিনিত্ত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা, ২০১৯ প্রণয়র্ির উর্দ্যাগ মিয়া ির্য়র্ে। এই নির্দ েনিকা হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড
এর তথ্য প্রদাি কায েক্রির্ক সিজ কর্র ল টলর কার্জর স্বেতা ও জবাবনদনিতা বৃনদ্ধ করর্ব।

১.০ ল টলর তথ্য অবমুক্তকরণ লনটদ েলশকোর পেভূলি ও প্রটয়োজনীয়তো:
১.১. হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেটডর পেভূলি :
স্বোধীনতোর পটর বোংলোটদটশ লবলিন্ন হদশ হেটক আগত অলতলেটদর সংখ্যো উটেখট োগ্য োটর বোড়টত েোটক। আগত ক্রিবধ েিোন
অলতলেটদর আবোলসক চোল দো সংকুলোটনর লনলিত্ত জোলতর লপতো বঙ্গবন্ধু হশখ মুলজবুর র িোন ঢোকোয় একটি পাঁচ তোরকো িোটনর
হ োটেল প্রলতষ্ঠোর যুগোন্তকোরী লসদ্ধোন্ত গ্র ণ কটরন। হস পলরটপ্রলিটত ১৯৭৩ সোটল বোংলোটদশ প েেন কটপেোটরশনটক একটি পাঁচ
তোরকো হ োটেল লনিেোণ প্রকল্প বোস্তবোয়টনর দোলয়ত্ব প্রদোন করো য়। তোর আটলোটক ১৯৭৭ সোটলর ২৫ জুন হ োটেলস্
ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড হকোম্পোলন নোটি হরলজস্ট্রোর অব জটয়ন্ট স্টক হকোম্পোলনটত লনবলিত য়। হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল
লললিটেড ১৯৮১ সোটলর আগস্ট িোটস “টসোনোরগাঁও হ োটেল’’ নোটি এর ব্যবসোলয়ক কো েক্রি শুরু কটর। প্রলতষ্ঠোলগ্ন হেটকই
প্রলতষ্ঠোনটি অতযন্ত দিতো এবং সুনোটির সোটে আগত অলতলেটদর আন্তলরকিোটব হসবো প্রদোন কটর আসটে। হদটশর প েেন লশটল্পর
লবকোশ এবং ইলত োস, ঐলত য ও সংস্কৃলত লবশ্ব পলরিন্ডটল পলরলচত করটত হসোনোরগাঁও হ োটেটলর অবদোন অনস্বীকো ে।

১. ২ নির্লর তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা প্রণয়র্ির উর্েশ্য/র্যৌনক্তকতা:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার জিগর্ণর জািার অনধকার প্রনতষ্ঠার িাধ্যর্ি সরকানর ও মবসরকানর সাংগঠর্ির স্বেতা ও
জবাবনদনিতা বৃনদ্ধ, দুিীনত হ্রাস ও সুিাসি প্রনতষ্ঠা; জিগর্ণর নিন্তা, নবর্বক ও বাক-স্বাধীিতার সাাংনবধানিক অনধকার প্রনতষ্ঠা
সর্ব োপনর জিগর্ণর ক্ষিতায়র্ির লর্ক্ষে তথ্য অনধকার নিনিত করর্ত গত ২৯ িাি ে ২০০৯ তানরর্ে ‘তথ্য অনধকার আইি,
২০০৯’ পাস কর্রর্ে। আইর্ির কায েকর বাস্তবায়র্ির জন্য ইর্তাির্ধ্য ‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধিালা, ২০০৯’
এবাং তথ্য অনধকার সাংক্রান্ত নতিটি প্রনবধািিালাও প্রণীত ির্য়র্ে।
গণতানন্ত্রক ব্যবস্থার্ক অনধকতর সুসাংিত করার অন্যতি িতে ির্ে তথ্য অনধকার । হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড এর তথ্য
জিগর্ণর কার্ে উন্মুক্ত ির্ল এ প্রনতষ্ঠাি সম্পর্কে জিগর্ণর সর্েি ও অনবশ্বাস দূর ির্ব। এর্ত প্রনতষ্ঠার্ির স্বেতা এবাং জিগর্ণর
কার্ে সকল কার্জর জবাবনদনিতা প্রনতনষ্ঠত ির্ব। জিগর্ণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাি নিনিত করার ময িীনত সরকার গ্রিণ কর্রর্ে,
তার সর্ে সেনতপূণ েভার্ব সরকার্রর সাংস্থা নির্সর্ব মিার্েলস ইন্টারন্যািিাল নলনির্েড অবাধ তথ্য প্রবার্ির িি ো নিনিত
করর্ত বদ্ধপনরকর। অবাধ তথ্য প্রবার্ির িি োর মক্ষর্ে যার্ত মকার্িা প্রকার নিধাির্ের সৃনষ্ট িবার সুর্যাগ িা থার্ক, মসজন্য একটি
‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা’ প্রণয়ি আবশ্যক বর্ল ির্ি করর্ে মিার্েলস ইন্টারন্যািিাল নলনির্েড। সুতরাাং তথ্য অনধকার
আইি, ২০০৯; তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধিালা ২০০৯ এবাং এতদসাংনিষ্ট প্রনবধািিালা সমূর্ির আর্লার্ক ও
সাযুজেতা সার্পর্ক্ষ এই ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা’ প্রণয়ি করা ির্লা।

১.৩ নির্দ েনিকার নির্রািাি:
এই নির্দ েনিকাটি হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড ‘‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা-২০১৯” িার্ি অনভনিত ির্ব।
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২.০ নির্দ েনিকার নভনত্ত:
২.১. প্রণয়িকারী কর্তেপক্ষ : হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড, হবসোিলরক লবিোন পলরব ন ও প েেন িন্ত্রণোলয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার।
২.২. অনুর্িাদিকারী কর্তেপক্ষ : ব্যবস্থাপিা পনরিালক, হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড, হবসোিলরক লবিোন পলরব ন ও
প েেন িন্ত্রণোলয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার।
২.৩. অনুর্িাদর্ির তানরে : ২৩-১১-২০১৯ নিস্টাব্দ।
২.৪. নির্দ েনিকা বাস্তবায়র্ির তানরে : অনুর্িাদর্ির তানরে মথর্ক।
২.৫. নির্দ েনিকার প্রর্যাজেতা: হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড এর জন্য প্রর্যাজে ির্ব।

৩.০ সাংজ্ঞা :
৩.১ তথ্য :
‘‘তথ্য’’ অর্থ ে হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড এর গঠি, কাঠার্িা ও দািনরক কিেকান্ড সাংক্রান্ত ময মকাি স্মারক, বই, িকিা,
িািনিে, চুনক্ত, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আর্দি, নবজ্ঞনি, দনলল, িমুিা, পে, প্রনতর্বদি, নিসাব নববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আর্লাকনিে,
অনডও, নভনডও, অনিত নিে, নিল্ম, ইর্লক্ট্র্রনিক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত ময মকাি ইিস্ট্রুর্িন্ট, যানন্ত্রকভার্ব পাঠর্যাগ্য দনললানদ এবাং
মভৌনতক গঠি ও ববনিষ্টে-নিনব ের্ির্ে অন্য ময মকাি তথ্যবি বস্তু বা এর্দর প্রনতনলনপও এর অন্তর্ভেক্ত ির্ব :
তর্ব িতে থার্ক ময, দািনরক মিােনিে বা মিােনির্ের প্রনতনলনপ এর অন্তর্ভেক্ত ির্ব িা।
৩.২ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো : ‘‘দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো’’ অথ ে তঅআ, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কিেকতো;
৩.৩ নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো : দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর অনুপনস্থনতর্ত সাংনিষ্ট দানয়ত্ব পালর্ির জন্য নিযুক্ত কিেকতো;
৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদাি ইউনিে’’ অথ ে: হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড।
৩.৫ ‘‘আপীল কর্তেপক্ষ’’ অথ ে: ব্যবস্থাপিা পনরিালক, হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড।
৩.৬ ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অথ ে: তথ্য প্রানির জন্য অনুর্রাধকারী বা তথ্য প্রদািকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সর্ে জনড়ত
অন্য মকাি পক্ষ।
৩.৭ ‘‘তথ্য কনিিি’’ অথ ে তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীর্ি প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনিিি।
৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বলর্ত ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’’ বুঝার্ব।
৩.৯ ‘‘তঅনব, ২০০৯’’ বলর্ত ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধিালা, ২০০৯’’ বুঝার্ব।
৩.১০ ‘‘কিেকতো’’ অর্থ ে কিেিারীও অন্তর্ভেক্ত ির্ব।
৩.১১ ‘‘তথ্য অনধকার’’ অথ ে মকার্িা কর্তেপর্ক্ষর নিকে িইর্ত তথ্য প্রানির অনধকার।
৩.১২ ‘‘আর্বদি িরি’’ অথ ে তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির িরর্িে- িরি ‘ক’ বুঝার্ব।
৩.১৩ ‘‘আনপল িরি’’ অথ ে তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল নিধ োনরত আনপল আর্বদর্ির িরর্িে- িরি ‘গ’ বুঝার্ব।
৩.১৪ পনরনিষ্ট’’ অথ ে এই নির্দ েনিকার সর্ে সাংযুক্ত পনরনিষ্ট।

৪.০ তর্থ্যর ধরি এবাং ধরি অনুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদাি পদ্ধনত :
হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড সমুদয় তথ্য নির্নাক্ত ৩টি মেনণর্ত ভাগ করা ির্ব এবাং নিধ োনরত নবধাি অনুসার্র তা
প্রদাি, প্রিার বা প্রকাি করা ির্ব:

৪.১ স্ব-প্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তথ্য :
৪.১.১ এই ধরর্ির তথ্য হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড স্ব-প্রর্ণানদত ির্য় মিাটিির্বাডে, ওর্য়বসাইে, ব্রনিওর, মুনিত বই বা
প্রনতর্বদি, নবলর্বাড ে, সাইি মবাড ে, নস্টকার, মপাস্টার, বুকর্লে, নলির্লে, নিউজ মলোর, প্রনেকায় নবজ্ঞনির ম্যাধর্ি
প্রিারণাসি
অন্যান্য গ্রিণর্যাগ্য িাধ্যর্ি প্রকাি ও প্রিার করর্ব।
৪.১.২ এই ধরর্ির তথ্য মির্য় মকাি িাগনরক আর্বদি করর্ল তেি তা িানিদার নভনত্তর্ত প্রদাির্যাগ্য তথ্য নির্সর্ব নবর্বনিত
ির্ব এবাং দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নিধ োনরত পন্থায় আর্বদিকারীর্ক তা প্রদাি করর্বি।
3

৪.১.৩ হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড প্রনত বের একটি বানে েক প্রনতর্বদি প্রকাি করর্ব। বানে েক প্রনতর্বদর্ি তঅআ, ২০০৯
এর ধারা ৬(৩)-এ উনিনেত তথ্যসমূি সাংর্যাজি করর্ব।
৪.১.৪ হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড স্ব-প্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্ত্ত্তত করর্ব এবাং এই
নির্দ েনিকার পনরনির্ষ্ট ও হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড ওর্য়বসাইর্ে প্রকাি ও প্রিার করর্ব।
৪.১.৫ প্রনত নতি িাস অন্তর এই তানলকা িালিাগাদ করা ির্ব।

৪.২ িানিদার নভনত্তর্ত প্রদাির্যাগ্য তথ্য :
৪.২.১ এই ধরর্ির তথ্য মকার্িা িাগনরর্কর আর্বদর্ির মপ্রনক্ষর্ত এই নির্দ েনিকার ১০ ও ১১ অনুর্ের্দ বনণ েত পদ্ধনত অনুসরণ
কর্র প্রদাি করর্ত ির্ব।
৪.২.২ হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড িানিদার নভনত্তর্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্ত্ত্তত করর্ব এবাং এই
নির্দ েনিকার পনরনির্ষ্ট ও হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেটডর ওর্য়বসাইর্ে প্রকাি ও প্রিার করর্ব।
৪.২.৩ প্রনত নতি িাস অন্তর এই তানলকা িালিাগাদ করা ির্ব।

৪.৩ প্রদাি ও প্রকাি বাধ্যতামূলক িয়- এিি তথ্য :
এই নির্দ েনিকার অন্যান্য অনুর্ের্দ যা নকছুই থাকুক িা মকি হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড নির্নাক্ত তথ্যসমূি প্রদাি বা
প্রকাি বা প্রিার করর্ত বাধ্য থাকর্ব িা:
৪.১ মকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল বাাংলার্দর্ির নিরাপত্তা, অেন্ডতা ও সাব ের্ভৌির্ত্বর প্রনত হুিনক ির্ত পার্র এরূপ তথ্য;
৪.২ পররাষ্ট্রিীনতর মকাি নবেয় যার িারা নবর্দিী রার্ষ্ট্রর অথবা আন্তজোনতক মকাি সাংস্থা বা মকাি মজাে বা সাংগঠর্ির সার্থ
নবদ্যিাি সম্পকে ক্ষুণ্ণ ির্ত পার্র এরূপ তথ্য;
৪.৩ মকাি নবর্দিী সরকার্রর নিকে মথর্ক প্রাি মকাি মগাপিীয় তথ্য;
৪.৪ মকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল মকাি র্ততীয় পর্ক্ষর বুনদ্ধবৃনত্তক সম্পর্দর অনধকার ক্ষনতগ্রস্ত ির্ত পার্র এরূপ বানণনজেক বা
ব্যবসানয়ক অন্তনি েনিত মগাপিীয়তা নবেয়ক, কনপরাইে বা বুনদ্ধবৃনত্তক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পনকেত
তথ্য;
৪.৫ মকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল মকাি নবর্িে ব্যনক্ত বা সাংস্থার্ক লাভবাি বা ক্ষনতগ্রস্ত করর্ত পার্র এরূপ নির্নাক্ত তথ্য, যথা :৪.৫.১ আয়কর, শুল্ক, ভোে ও আবগারী আইি, বার্জে বা করিার পনরবতেি সাংক্রান্ত মকাি আগাি তথ্য;
৪.৫.২ মুিার নবনিিয় ও সুর্দর িার পনরবতেিজনিত মকাি আগাি তথ্য;
৪.৫.৩ ব্যাাংকসি আনথ েক প্রনতষ্ঠািসমূর্ির পনরিালিা ও তদারনক সাংক্রান্ত মকাি আগাি তথ্য;
৪.৬ মকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল প্রিনলত আইর্ির প্রর্য়াগ বাধাগ্রস্থ ির্ত পার্র বা অপরাধ বৃনদ্ধ মপর্ত পার্র এরূপ তথ্য;
৪.৭ মকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল জিগর্ণর নিরাপত্তা নবনিত ির্ত পার্র বা নবিারাধীি িািলার সুষ্ঠু নবিার কাজ ব্যািত ির্ত পার্র
এরূপ তথ্য;
৪.৮ মকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল মকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির মগাপিীয়তা ক্ষুণ্ণ ির্ত পার্র এরূপ তথ্য;
৪.৯ মকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল মকাি ব্যনক্তর জীবি বা িারীনরক নিরাপত্তা নবপদাপন্ন ির্ত পার্র এরূপ তথ্য;
৪.১০ আইি প্রর্য়াগকারী সাংস্থার সিায়তার জন্য মকাি ব্যনক্ত কর্তেক মগাপর্ি প্রদত্ত মকাি তথ্য;
৪.১১ আদালর্ত নবিারাধীি মকাি নবেয় এবাং যা প্রকার্ি আদালত বা ট্রাইবুেিার্লর নির্েধাজ্ঞা রর্য়র্ে অথবা যার প্রকাি
আদালত অবিািিার সানিল এরূপ তথ্য;
৪.১২ তদন্তিাধীি মকাি নবেয় যার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবি ঘোর্ত পার্র এরূপ তথ্য;
৪.১৩ মকাি অপরার্ধর তদন্ত প্রনক্রয়া এবাং অপরাধীর মগ্রিতার ও িানস্তর্ক প্রভানবত করর্ত পার্র এরূপ তথ্য;
৪.১৪ আইি অনুসার্র মকবল একটি নিনদ েষ্ট সির্য়র জন্য প্রকার্ির বাধ্যবাধকতা রর্য়র্ে এরূপ তথ্য;
৪.১৫ মকৌিলগত ও বানণনজেক কারর্ণ মগাপি রাো বাঞ্ছিীয় এরূপ কানরগরী বা ববজ্ঞানিক গর্বেণালব্ধ মকাি তথ্য;
৪.১৬ মকাি ক্রয় কায েক্রি সম্পূণ ে িওয়ার পূর্ব ে বা এ নবের্য় নসদ্ধান্ত গ্রির্ণর পূর্ব ে সাংনিষ্ট ক্রয় বা এর কায েক্রি সাংক্রান্ত মকাি
তথ্য;
৪.১৭ জাতীয় সাংসর্দর নবর্িে অনধকারিানির কারণ ির্ত পার্র, এরূপ তথ্য;
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৪.১৮ মকাি ব্যনক্তর আইি িারা সাংরনক্ষত মগাপিীয় তথ্য;
৪.১৯ পরীক্ষার প্রশ্নপে বা পরীক্ষায় প্রদত্ত িম্বর সম্পনকেত আগাি তথ্য;
৪.২০ িনন্ত্রপনরেদ বা, মক্ষেিত, উপর্দষ্টা পনরের্দর ববঠর্ক উপস্থাপিীয় সার-সাংর্ক্ষপসি আনুেনেক দনললানদ এবাং উক্তরূপ
ববঠর্কর আর্লািিা ও নসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত মকাি তথ্য :
তর্ব িতে থার্ক ময, িনন্ত্রপনরেদ বা, মক্ষেিত, উপর্দষ্টা পনরেদ কর্তেক মকাি নসদ্ধান্ত গৃিীত িওয়ার পর অনুরূপ নসদ্ধার্ন্তর কারণ
এবাং ময সকল নবের্য়র উপর নভনত্ত কর্র নসদ্ধান্তটি গৃিীত ির্য়র্ে তা প্রকাি করা যার্ব :
আর্রা িতে থার্ক ময, এই ধারার অধীর্ি তথ্য প্রদাি স্থনগত রাোর মক্ষর্ে সাংনিষ্ট কর্তেপক্ষর্ক তথ্য কনিির্ির পূব োনুর্িাদি গ্রিণ
করর্ত ির্ব।

৫.০ তথ্য সাংগ্রি, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা :
৫.১ তথ্য সাংরক্ষণ পদ্ধনত: হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড তথ্য সাংরক্ষমণর জন্য নির্নাক্ত পদ্ধনত অনুসরণ করর্ব :
৫.১.১ িাগনরর্কর তথ্য অনধকার নিনিত করার লর্ক্ষে হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড তার যাবতীয় তর্থ্যর কোোলগ এবাং
ইির্ডক্স প্রস্তুত কর্র যথাযথভার্ব সাংরক্ষণ করর্ব।
৫.১.২ প্রর্তেক কর্তেপক্ষ ময-সকল তথ্য কনম্পউোর্র সাংরক্ষর্ণর উপযুক্ত বর্ল ির্ি করর্ব মস-সকল তথ্য যুনক্তসাংগত সিয়সীিার
ির্ধ্য কনম্পউোর্র সাংরক্ষণ করর্ব এবাং তথ্য লার্ভর সুনবধার্থ ে সিগ্র মদর্ি মিেওয়ার্কের িাধ্যর্ি তার সাংর্যাগ স্থাপি
করর্ব।
৫.১.৩ তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রনবধািিালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ব।
(তথ্য সাংরক্ষর্ণর জন্য কর্তেপমক্ষর যনদ স্বতন্ত্র মকাি আইি, নবনধ, প্রনবধাি, নির্দ েনিকা বা নির্দ েিিা থার্ক এোর্ি মসটির
িাি, উর্িে করর্ব।)

৫.২ তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিা: হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য
সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রনবধািিালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ব। (তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিার জন্য কর্তেপমক্ষর যনদ স্বতন্ত্র মকাি
আইি, নবনধ, প্রনবধাি, নির্দ েনিকা বা নির্দ েিিা থার্ক এোর্ি মসটির িাি, উর্িে করর্ব।)

৫.৩ তর্থ্যর ভাো :
৫.৩.১ তর্থ্যর মূল ভাো ির্ব বাাংলা। তথ্য যনদ অন্য মকাি ভাোয় উৎপন্ন ির্য় থার্ক তাির্ল মসটি মসই ভাোয় সাংরনক্ষত ির্ব।
দািনরক প্রর্য়ার্জি তথ্য অনুবাদ করা ির্ত পার্র।
৫.৩.২ তথ্য ময ভাোয় সাংরনক্ষত থাকর্ব মসই ভাোর্তই আর্বদিকারীর্ক সরবরাি করা ির্ব। আর্বদিকারীর িানিদার মপ্রনক্ষমত
মকাি তথ্য অনুবাদ করার দানয়ত্ব কর্তেপক্ষ বিি করর্ব িা।

৫.৪ তর্থ্যর িালিাগাদকরণ : হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড প্রনতিার্স তথ্য িালিাগাদ করর্ব।

৬.০ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়াগ:
৬.১ তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসার্র ল ল কর্তেপিটক একজি দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়াগ করর্ত ির্ব।
৬.২ পরবতীর্ত ল টলর অধীর্ি মকাি কায োলয়/ইউনিে প্রনতনষ্ঠত ির্ল তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুসার্র উক্তরূপ
ইউনিে/ইউনিেসমূর্ি প্রনতনষ্ঠত িওয়ার ৬০ নদর্ির ির্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়াগ করর্ত ির্ব।
৬.৩ প্রনতটি ইউনির্ের প্রিাসনিক প্রধাি, দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়াগ মদর্বি এবাং নির্য়াগকৃত প্রর্তেক দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর
িাি, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে মক্ষর্ে িোক্স িম্বর ও ই-মিইল ঠিকািা নির্য়াগ প্রদার্ির পরবতী ১৫ (পর্ির) নদর্ির ির্ধ্য
নিধ োনরত িরর্ির্ে (তথ্য কনিিি কর্তেক নিধ োনরত িরর্িে) নলনেতভার্ব তথ্য কনিির্ি মপ্ররণ করর্বি এবাং িন্ত্রণালয় ও
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উক্ত ইউনির্ের আনপল কর্তেপর্ক্ষর কার্ে অনুনলনপ মপ্ররণ করর্বি।
৬.৪ তঅআ, ২০০৯-এর অধীর্ি দানয়ত্ব পালর্ির প্রর্য়াজর্ি মকাি দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো অন্য ময মকাি কিেকতোর সিায়তা িাইর্ত
পারর্বি এবাং মকাি কিেকতোর কাে মথর্ক এরূপ সিায়তা িাওয়া ির্ল নতনি উক্ত দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর্ক প্রর্য়াজিীয়
সিায়তা প্রদাি করর্ত বাধ্য থাকর্বি।
৬.৫ মকাি দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো দানয়ত্ব পালর্ির প্রর্য়াজর্ি অন্য মকাি কিেকতোর সিায়তা িাইর্ল এবাং এরূপ সিায়তা প্রদার্ি
ব্যথ েতার জন্য তঅআ, ২০০৯-এর মকাি নবধাি লাংনঘত ির্ল এই আইর্ির অধীর্ি দায়-দানয়ত্ব নিধ োরর্ণর মক্ষর্ে উক্ত অন্য
কিেকতোও দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো বর্ল গণ্য ির্বি।
৬.৬ প্রনতটি ইউনিে তার দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর িাি, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে মক্ষর্ে িোক্স িম্বর ও ই-মিইল ঠিকািা তার
কায োলর্য়র প্রকাশ্য স্থার্ি সির্জ দৃনষ্টর্গাির িয় এিিভার্ব প্রদিের্ির ব্যবস্থা করর্ব এবাং ওর্য়বসাইর্ে প্রকাি করর্ব।
৬.৭ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকার পনরনির্ষ্ট এই নির্দ েনিকা প্রর্যাজে এিি সকল ইউনির্ের দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর িাি, পদবী,
ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে মক্ষর্ে িোক্স িম্বর ও ই-মিইল ঠিকািাসি তানলকা প্রকাি করা ির্ব। মকাি দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো
পনরবতেি ির্ল িতুি দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়ার্গর ৫ নদর্ির ির্ধ্য তানলকা িালিাগাদ করা ির্ব। তানলকা কর্তেপর্ক্ষর
ওর্য়বসাইর্ে প্রকাি করা ির্ব।

৭.০ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর দানয়ত্ব ও কিেপনরনধ:
৭.১ তর্থ্যর জন্য কার্রা আর্বদর্ির মপ্রনক্ষর্ত দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো :
৭.১.১ আর্বদি গ্রিণ ও তঅনব, ২০০৯ নবনধ-৩ অনুসার্র আর্বদিপে গ্রির্ণর প্রানি স্বীকার করর্বি;
৭.১.২ অনুর্রাধকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯ ধারা-৯ ও তঅনব, ২০০৯ নবনধ-৪ অনুসার্র যথাযথভার্ব সরবরাি করর্বি;
৭.১.৩ তথ্য প্রদার্ি অপারগতার মক্ষমে তঅআ, ২০০৯ ধারা-৯(৩) ও তঅনব, ২০০৯ নবনধ-৫ অনুসার্র যথাযথভার্ব অপারগতা প্রকাি
করর্বি। অপারগতার কারণ তঅআ, ২০০৯-এর সার্থ সািঞ্জস্যপূণ ে ির্ত ির্ব;
৭.১.৪ মকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর নিকে সরবরার্ির জন্য িজুদ থাকর্ল নতনি তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৬)(৭)
ও তঅনব, ২০০৯ নবনধ-৮ অনুসার্র উক্ত তর্থ্যর যুনক্তসাংগত মূল্য নিধ োরণ করর্বি এবাং উক্ত মূল্য অিনধক ৫ (পাঁি) কায ে
নদবর্সর ির্ধ্য পনরর্িাধ করার জন্য অনুর্রাধকারীর্ক অবনিত করর্বি;
৭.১.৫ মকাি অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ র্ততীয় পর্ক্ষর সাংনিষ্টতা থাকর্ল দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮)
অনুসার্র ব্যবস্থা গ্রিণ করর্বি;
৭.২ তঅআ, ২০০৯-এর তিনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির িরর্িে/িরি ‘ক’ সাংরক্ষণ ও মকাি িাগনরর্কর িানিদার মপ্রনক্ষর্ত
সরবরাি;
৭.৩ আর্বদি িরি পূরর্ণ সক্ষি িয়, এিি আর্বদিকারীর্ক আর্বদি িরি পূরর্ণ সিায়তা;
৭.৪ মকাি িাগনরর্কর িানিদার মপ্রনক্ষর্ত তার্ক আনপল কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ সিায়তা;
৭.৫ সঠিক কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ র্ভল কর্রর্ে, এিি আর্বদিকারীর্ক সঠিক কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ সিায়তা;
৭.৬ মকাি িারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর তথ্য প্রানি নিনিত করর্ত দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো তার্ক উপযুক্ত পদ্ধনতর্ত তথ্য মপর্ত
সিায়তা করর্বি। এর্ক্ষর্ে দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো উপযুক্ত অন্য মকাি ব্যনক্তর সিায়তা গ্রিণ করর্ত পারর্বি;
৭.৭ তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকাি তঅআ, ২০০৯-এর সার্থ সািঞ্জস্যপূণ েভার্ব ির্ে নক িা তা নিধ োরর্ণ
কর্তেপক্ষর্ক সিায়তা প্রদাি;
৭.৮ তঅআ, ২০০৯-এর সার্থ সািঞ্জস্যপূণ েভার্ব বানে েক প্রনতর্বদি প্রকার্ি সিায়তা করা;
৭.৯ তর্থ্যর জন্য প্রাি আর্বদিপেসি এ-সাংক্রান্ত প্রর্য়াজিীয় তথ্য সাংরক্ষণ, আর্বদিকারীর মযাগার্যার্গর নবস্তানরত তথ্য
সাংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রনতর্বদি সাংকনলত করা, তথ্য মূল্য আদায়, নিসাব রক্ষণ ও সরকানর মকাোগার্র
জিাকরণ এবাং কর্তেপক্ষ বা তথ্য কনিির্ির িানিদার মপ্রনক্ষর্ত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাি করা; ইতোনদ।
িমুিা :
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৮.০ নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়াগ:
৮.১ বদলী বা অন্য মকাি কারর্ণ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর অনুপনস্থনতর্ত দানয়ত্বপালর্ির জন্য হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড
নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়াগ করর্ব। দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর অনুপনস্থনতর্ত দানয়ত্বপালিকালীি আইি অনুসার্র নতনি
দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্সর্ব নবর্বনিত ির্বি।
৮.২ িতুি প্রনতনষ্ঠত ইউনিেসমূর্ি প্রনতনষ্ঠত িওয়ার ৬০ নদর্ির ির্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর পািাপানি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো
নির্য়াগ করর্ত ির্ব।
৮.৩ প্রনতটি ইউনির্ের প্রিাসনিক প্রধাি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়াগ মদর্বি এবাং নির্য়াগকৃত প্রর্তের্কর িাি, পদবী,
ঠিকািা এবাং, প্রর্যাজে মক্ষর্ে, িোক্স িম্বর ও ই-মিইল ঠিকািা নির্য়াগ প্রদার্ির ১৫ (পর্ির) নদর্ির ির্ধ্য নিধ োনরত িরর্ির্ে
(তথ্য কনিিি কর্তেক নিধ োনরত িরর্িে) নলনেতভার্ব তথ্য কনিির্ি মপ্ররণ করর্বি এবাং িন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনির্ের
আনপল কর্তেপর্ক্ষর কার্ে অনুনলনপ মপ্ররণ করর্ব।
৮.৪ বদলী বা অন্য মকাি কারর্ণ এই পদ শূন্য ির্ল, অনবলর্ম্ব িতুি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্য়াগ করর্ত ির্ব।

৯.০ নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর দানয়ত্ব ও কিেপনরনধ:
৯.১ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর অনুপনস্থতকালী ‘নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো’ নির্সর্ব দানয়ত্ব পালি করর্বি;
৯.২ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নির্সর্ব দানয়ত্ব পালিকালীি সির্য় িীনত ৭-এ বনণ েত ‘দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর দানয়ত্ব ও কিেপনরনধ’ তার
জন্য প্রর্যাজে ির্ব।

১০.০ তর্থ্যর জন্য আর্বদি, তথ্য প্রদার্ির পদ্ধনত ও সিয়সীিা
১০.১ মকাি ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রানির জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর কার্ে নিধ োনরত িরি ‘ক’ এর
িাধ্যর্ি তথ্য মির্য় নলনেতভার্ব বা ইর্লক্ট্র্নিক িাধ্যি বা ই-মিইর্ল অনুর্রাধ করর্ত পারর্বি।
১০.২ নিধ োনরত িরি সিজলভে িা ির্ল অনুর্রাধকারীর িাি, ঠিকািা, প্রর্যাজে মক্ষর্ে িোক্স িম্বর এবাং ই-মিইল ঠিকািা;
অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর নির্ভেল এবাং স্পষ্ট বণ েিা এবাং মকান্ পদ্ধনতর্ত তথ্য মপর্ত আগ্রিী তার বণ েিা উর্িে কর্র সাদা কাগর্জ বা
মক্ষেিত, ইর্লক্ট্র্নিক নিনডয়া বা ই-মিইর্লও তথ্য প্রানির জন্য অনুর্রাধ করা যার্ব।
১০.৩ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো তর্থ্যর জন্য মকাি অনুর্রাধ প্রানির তানরে ির্ত অিনধক ২০ (নবি) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য অনুর্রাধকৃত
তথ্য সরবরাি করর্বি।
১০.৪ পূর্ব ে উনিনেত উপ-অনুর্েদ (৩) এ যািা নকছুই থাকুক িা মকি, অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ একানধক তথ্য প্রদাি ইউনিে বা
কর্তেপর্ক্ষর সাংনিষ্টতা থাকর্ল অিনধক ৩০ (নেি) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য মসই অনুর্রাধকৃত তথ্য সরবরাি করর্ত ির্ব।
১০.৫ অনুর্রাধকৃত তথ্য মকাি ব্যনক্তর জীবি-মৃতুে, মগ্রিতার এবাং কারাগার ির্ত মুনক্ত সম্পনকেত ির্ল দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো
অনুর্রাধ প্রানির অিনধক ২৪ (িনববি) ঘণ্টার ির্ধ্য উক্ত নবের্য় প্রাথনিক তথ্য সরবরাি করর্বি।
১০.৬ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো নলনেতভার্ব অথবা মক্ষেিত, ইর্লক্ট্র্নিক িাধ্যি বা ই-মিইল এর িাধ্যর্ি আর্বদি পে গ্রির্ণর প্রানি
স্বীকার করর্বি এবাং প্রানি স্বীকারপর্ে আর্বদর্ির মরিার্রন্স িম্বর, আর্বদিপে গ্রিণকারীর িাি, পদিয োদা এবাং আর্বদি
গ্রির্ণর তানরে উর্িে কর্র স্বাক্ষর করর্বি।
১০.৭ ইর্লক্ট্র্নিক বা ই-মিইল এর িাধ্যর্ি আর্বদি গ্রির্ণর মক্ষর্ে কর্তেপর্ক্ষর বরাবর আর্বদি মপ্ররর্ণর তানরেই (প্রানি
সার্পর্ক্ষ) আর্বদি গ্রির্ণর তানরে নির্সর্ব গণ্য ির্ব।
১০.৮ আর্বদি পাওয়ার পর দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো তথ্য প্রদার্ির তানরে এবাং সিয় উর্িেপূব েক আর্বদিকারীর্ক মস সম্পর্কে
অবনিত করর্বি এবাং অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ একানধক তথ্য প্রদাি ইউনিে বা কর্তেপর্ক্ষর সাংনিষ্টতা থাকর্ল দানয়ত্বপ্রাি
কিেকতো মসই ইউনিে বা কর্তেপক্ষর্ক এ সম্পর্কে নলনেত মিাটিি প্রদাি করর্বি।
১০.৯ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো মকাি কারর্ণ অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদার্ি অপারগ অথবা আাংনিক তথ্য সরবরার্ি অপারগ ির্ল
অপারগতার কারণ উর্িে কর্র আর্বদি প্রানির ১০ (দি) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল উনিনেত িরি‘ে’ অনুযায়ী এতদনবের্য় আর্বদিকারীর্ক অবনিত করর্বি।
১০.১০ উপ-অনুর্েদ (৩), (৪) বা (৫) এ উনিনেত সিয়সীিার ির্ধ্য তথ্য সরবরাি করর্ত মকাি দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো ব্যথ ে ির্ল
সাংনিষ্ট তথ্য প্রানির অনুর্রাধ প্রতোখ্যাি করা ির্য়র্ে বর্ল গণ্য ির্ব।
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১০.১১ অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদাি করা দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর নিকে যথাযথ নবর্বনিত ির্ল এবাং মযর্ক্ষর্ে মসই তথ্য র্ততীয় পক্ষ
কর্তেক সরবরাি করা ির্য়র্ে নকাংবা মসই তর্থ্য র্ততীয় পর্ক্ষর স্বাথ ে জনড়ত রর্য়র্ে এবাং র্ততীয় পক্ষ তা মগাপিীয় তথ্য
নির্সর্ব গণ্য কর্রর্ে মস মক্ষর্ে দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো এরূপ অনুর্রাধ প্রানির ৫ (পাঁি) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য র্ততীয় পক্ষর্ক তার
নলনেত বা মিৌনেক িতািত মির্য় মিাটিি প্রদাি করর্বি এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ মিাটির্ির মপ্রনক্ষর্ত মকাি িতািত প্রদাি
করর্ল তা নবর্বিিায় নির্য় দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো অনুর্রাধকারীর্ক তথ্য প্রদার্ির নবের্য় নসদ্ধান্ত গ্রিণ করর্বি।
১০.১২ মকাি ইনিয় প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক মকাি মরকডে বা তার অাংিনবর্িে জািার্িার প্রর্য়াজি ির্ল সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো
মসই প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য লার্ভ সিায়তা প্রদাি করর্বি এবাং পনরদিের্ির জন্য ময ধরর্ির সির্যানগতা প্রর্য়াজি তা
প্রদাি করাও এই সিায়তার অন্তর্ভেক্ত বর্ল গণ্য ির্ব।
১০.১৩ আইর্ির অধীি প্রদত্ত তর্থ্যর প্রনত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর অধীর্ি এই তথ্য সরবরাি করা ির্য়র্ে’’
ির্িে প্রতেয়ি করর্ত ির্ব এবাং তার্ত প্রতেয়িকারী কিেকতোর িাি, পদবী, স্বাক্ষর ও দািনরক সীল থাকর্ব।

১১.০ তর্থ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরর্িাধ :
১১.১ মকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর নিকে সরবরার্ির জন্য িজুদ থাকর্ল নতনি তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল
উনিনেত িরি-‘ঘ’ অনুসার্র মসই তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ করর্বি এবাং অিনধক ৫ (পাঁি) কায ে নদবর্সর ির্ধ্য মসই অথ ে
িালাি মকাড িাং- ১- ৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জিা কর্র মট্রজারী িালার্ির কনপ তাঁর কার্ে জিা মদয়ার জন্য
অনুর্রাধকারীর্ক নলনেতভার্ব অবনিত করর্বি; অথবা
১১.২ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো অনুর্রাধকারী কর্তেক পনরর্িানধত তর্থ্যর মূল্য রনির্দর িাধ্যর্ি গ্রিণ করর্বি এবাং প্রাি অথ ে িালাি
মকাড িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ মট্রজারী িালার্ির িাধ্যর্ি জিা মদর্বি।

১২.০ আনপল দার্য়র ও নিষ্পনত্ত:
আনপল কর্তেপক্ষ এবাং আনপল পদ্ধনত [ধারা-২ (ক); ধারা ২৪ এবাং নবনধ-৬]

১২.১. আনপল কর্তপে ক্ষ :
হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেটডর দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর কার্ে আর্বদি করা ির্ল তার আনপল কর্তেপক্ষ ির্বি হ োটেলস
ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড এর ব্যবস্থাপিা পনরিালক।

১২.২. আনপল পদ্ধনত :
১২.২.১ মকাি ব্যনক্ত এই নির্দ েনিকার িীনত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ নিধ োনরত সিয়সীিার ির্ধ্য তথ্য লার্ভ ব্যথ ে ির্ল নকাংবা
দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর মকাি নসদ্ধার্ন্ত সাংক্ষুব্ধ ির্ল নকাংবা অনতনরক্ত মূল্য ধায ে বা গ্রিণ করর্ল উক্ত সিয়সীিা অনতক্রান্ত
িবার, বা মক্ষেিত, নসদ্ধান্ত লার্ভর পরবতী ৩০ (নেি) নদর্ির ির্ধ্য তঅনব, ২০০৯-এর তিনসর্ল নিধ োনরত িরি-‘গ’
এর িাধ্যর্ি আপীল কর্তেপর্ক্ষর কার্ে আনপল করর্ত পারর্বি।
১২.২.২ আনপল কর্তেপক্ষ যনদ এই ির্িে সন্তুষ্ট িি ময, আনপলকারী যুনক্তসাংগত কারর্ণ নিনদ েষ্ট সিয়সীিার ির্ধ্য আনপল দার্য়র
করর্ত পার্রিনি, তাির্ল নতনি উক্ত সিয়সীিা অনতবানিত িওয়ার পরও আনপল আর্বদি গ্রিণ করর্ত পারর্বি।

১২.৩ আনপল নিষ্পনত্ত :
১২.৩.১ আনপল কর্তেপক্ষ মকাি আনপর্লর নবের্য় নসদ্ধান্ত প্রদার্ির পূর্ব ে নির্নাক্ত পদর্ক্ষপ গ্রিণ করর্বি, যথা:(ক) দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো এবাং এতদসাংনিষ্ট অন্যান্য কিেকতোর শুিািী গ্রিণ;
(ে) আনপল আর্বদর্ি উনিনেত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্তসমূি নবর্বিিা ;
(গ) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্ির সার্থ একানধক তথ্য প্রদািকারী ইউনিে যুক্ত থাকর্ল সাংনিষ্ট ইউনিেসমূর্ির শুিািী গ্রিণ।
১২.৩.২ আনপল আর্বদি প্রানির ১৫ (পর্ির) নদর্ির ির্ধ্য আনপল কর্তেপক্ষ-
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(ক) উপ-অনুর্েদ (১) এ উনিনেত পদর্ক্ষপসমূি গ্রিণপূব েক তথ্য সরবরাি করার জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর্ক
নির্দ েি মদর্বি; অথবা
(ে) তাঁর নবর্বিিায় গ্রিণর্যাগ্য িা ির্ল আপীল আর্বদিটি োনরজ করর্ত পারর্বি।
১২.৩.৩ আনপল কর্তেপর্ক্ষর নির্দ েি অনুযায়ী দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো যথাসম্ভব দ্রুততার সার্থ প্রানথ েত তথ্য সরবরাি করর্বি তর্ব
এই সিয় তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ নির্দ েনিত সির্য়র অনধক ির্ব িা অথবা মক্ষেিত নতনি তথ্য সরবরাি
মথর্ক নবরত থাকর্বি।

১৩.০ তথ্য প্রদার্ি অবর্িলায় িানস্তর নবধাি :
১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই নির্দ েনিকার নবনধ-নবধাি সার্পর্ক্ষ মকাি দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো যনদ মকার্িা আর্বদিকারীর্ক তথ্য বা
এ সাংক্রান্ত নসদ্ধান্ত প্রদার্ি ব্যথ ে িয় বা তথ্যপ্রানির মকার্িা অনুর্রাধ গ্রিণ করর্ত অস্বীকার কর্র বা নসদ্ধান্ত প্রদার্ি ব্যথ ে িয়
বা র্ভল, অসম্পূণ ে, নবভ্রানন্তকর, নবকৃত তথ্য প্রদাি কর্র বা মকাি তথ্য প্রানির পর্থ প্রনতবন্ধকতা সৃনষ্ট কর্র বা তথ্য
অনধকার পনরপন্থী মকাি কাজ কর্র তাির্ল দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর এর্িি কাজর্ক অসদািরণ নির্সর্ব নবর্বিিা করা ির্ব
এবাং সাংনিষ্ট িাকরী নবনধনবধাি অনুসার্র তার নবরুর্দ্ধ ব্যবস্থা গ্রিণ করা ির্ব।
১৩.২ এই নির্দ েনিকা যথাযথভার্ব অনুসরর্ণ গানিলনতর কারর্ণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতেয় ঘের্ল এবাং এর কারর্ণ মকাি
কিেকতো তথ্য কনিিি কর্তেক িানস্ত মপর্ল তা তার ব্যানক্তগত দায় নির্সর্ব গণ্য ির্ব এবাং কর্তেপক্ষ তার মকাি দায় বিি
করর্ব িা।
১৩.৩ তথ্য কনিির্ির কাে মথর্ক মকাি কতেকতোর নবরুর্দ্ধ নবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রির্ণর অনুর্রাধ মপর্ল কর্তেপক্ষ সাংনিষ্ট নবনধ-নবধাি
অনুসার্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রিণ করর্ব এবাং গৃিীত ব্যবস্থার নবের্য় তথ্য কনিিির্ক অবনিত করর্ব।

১৪.০ তথ্যানদ পনরদিেি এবাং প্রকানিত প্রনতর্বদি নবক্রর্য়র সুর্যাগ :
হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড কর্তেক প্রণীত প্রনতর্বদি নবিামূর্ল্য সব েসাধারর্ণর পনরদিের্ির জন্য ব্যবস্থা গ্রিণ করর্ব এবাং
িািিাে মূর্ল্য নবক্রর্য়র জন্য িজুদ রাের্ব।

১৫.০ জিগুরুত্বপূণ ে নবের্য় মপ্রস নবজ্ঞনি:
হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড জিগুরুত্বপূণ ে নবেয়ানদ মপ্রস নবজ্ঞনির িাধ্যর্ি অথবা অন্য মকাি পন্থায় প্রিার বা প্রকাি করর্ব।

১৬.০ নির্দ েনিকার সাংর্িাধি :
এই নির্দ েনিকা সাংর্িাধর্ির প্রর্য়াজি ির্ল হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড ৩-৫ সদস্য নবনিষ্ট একটি কনিটি গঠি করর্ব।
কনিটি নির্দ েনিকা অনুর্িাদিকারী কর্তেপমক্ষর কার্ে সাংর্িাধর্ির প্রস্তাব করর্ব। অনুর্িাদিকারী কর্তেপমক্ষর অনুর্িাদর্ি নির্দ েনিকা
সাংর্িাধি কায েকর ির্ব।

১৭. নির্দ েনিকার ব্যাখ্যা :
এই নির্দ েনিকার মকাি নবের্য় অস্পষ্টতা মদো নদর্ল নির্দ েনিকা প্রণয়িকারী কর্তেপক্ষ তার ব্যখ্যা প্রদাি করর্ব।
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১৮.০ পলরলশষ্টসমূ :
পনরনিষ্ট-১ :
১৮.১ দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর নববরণ:
কিেকতোর িাি
পদনব
মিাি
মিাবাইল
ই-মিইল
ওর্য়ব সাইে
মযাগার্যার্গর ঠিকািা

: জিাব ইশলতয়োক আশফোক
: ব্যবস্থোপক, প্রশোসন ও সিন্বয়
: ০২-৮১৪৩৫৫৫
: ০১৯১১-৩২০৮১২
: ishtiaq73_bd@hotmail.com
: www.hil.gov.bd
: মিার্েলস ইন্টারন্যািিাল নলনির্েড, ১০৭, কাজী িজুরুল ইসলাি এনভনিউ ,
কারওয়াি বাজার, ঢাক-১২১৫।
নব: ি: দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো পনরবতেি ির্ত পার্র।

পনরনিষ্ট-২:
১৮.২ নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর নববরণ:
কিেকতোর িাি
পদনব
মিাি
মিাবাইল
ই-মিইল
ওর্য়ব সাইে
মযাগার্যার্গর ঠিকািা

: জিাব নোলজিউলিন ভুইঁয়ো
: উপ-ব্যবস্থোপক, অে ে ও ল সোব (িোরপ্রোপ্ত)
: ০২-৯১১৩০৮০
: ০১৬১৭-২১২৬১৬
: najim9b@gmail.com
: www.hil.gov.bd
: মিার্েলস ইন্টারন্যািিাল নলনির্েড, ১০৭ কাজী িজুরুল ইসলাি এনভনিউ,
কারওয়াি বাজার, ঢাক-১২১৫।

পনরনিস্ট-৩:
১৮.৩ আনপল কর্তপে ক্ষ:
কিেকতোর িাি
পদনব
মিাি
মিাবাইল
ই-মিইল
ওর্য়ব সাইে
মযাগার্যার্গর ঠিকািা

: জনোব হিোোঃ আলিগীর
: ব্যবস্থাপিা পনরিালক (অনতনরক্ত সনিব)
: ০২-৫৫০২৮০০০
: ০১৭০৭-০৭৩০১৫
: tilo2010@gmail.com
: www.hil.gov.bd
: মিার্েলস ইন্টারন্যািিাল নলনির্েড, ১০৭ কাজী িজুরুল ইসলাি এনভনিউ , কারওয়াি
বাজার, ঢাকা-১২১৫।
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পনরনিষ্ট-৪ :
১৮.৪ স্ব-প্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা ও প্রকার্ির িাধ্যি:
হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড-এর স্ব-প্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা ও প্রকার্ির িাধ্যি:
ক্র.িাং
১
২
৩
৪
৫
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪

তর্থ্যর নববরণ
সাাংগঠনিক কাঠার্িা ও কায েক্রর্ির নববরণ
কিেকতো/কিেিারীর্দর দানয়ত্ব ও কিেবন্টর্ির তানলকা
সিন্বয় সভার কায েনববরণী
বানে েক কিেসম্পাদি চুনক্ত ও সভা সাংক্রান্ত তথ্য
শুদ্ধািার মকৌিল/ইর্িার্ভিি কিেপনরকল্পিা
ব্যবস্থাপিা পনরিালর্কর তথ্য
পনরিালিা পে ের্দর মিয়ারম্যাি ও সদস্যর্দর িাি এবাং সিয়কাল
কানরগনর কনিটির আিবায়ক ও সদস্যর্দর িাি এবাং সিয়কাল
নবনভন্ন প্রকার সভার মিাটিি
নবনভন্ন প্রকার নবজ্ঞনি (র্েন্ডার, মকার্েিি, নির্য়াগ, সাংবাদ নবজ্ঞনি)
আইি ও নবনধিালা, পনরপে, প্রজ্ঞাপি
নবনভন্ন প্রকার প্রকািিা (বানে েক প্রনতর্বদি, নলির্লে, বুকর্লে)
তথ্য অনধকার ও অনভর্যাগ প্রনতকার ব্যবস্থা
গ্যালারী (েনব)
উদ্ভাবিী কায েক্রি
হপ্রস লরললজ
উন্নয়ি প্রকল্প সাংক্রান্ত তথ্য
প্রকল্প সাংনিষ্ট অন্যান্য তথ্যানদ
বানতল প্রকর্ল্পর তানলকা
বোৎসলরক বোটজে
অথ ে বরাে
ক্রয় পনরকল্পিা
মেন্ডার সাংক্রান্ত তথ্যানদ
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মকাি িাো
প্রিাসি ও সিন্বয়
”
”
”
”
”
”
,,
”
”
”
”
”
”
”
”
ইনঞ্জ: এন্ড প্রনক:
”
”
অে ে ও ল সোব
”
”
,,

প্রকার্ির িাধ্যি
ওর্য়ব সাইে/র্িাটিি মবাড ে
ওর্য়ব সাইে/র্িাটিি মবাড ে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে
ওর্য়ব সাইে

পনরনিষ্ট-৫ :
১৮.৫ িানিদার নভনত্তর্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা:
নিননলনেত তথ্যসমূি জিগর্ণর িানিদার নভনত্তর্ত প্রদাি করা ির্ব:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

স্ব-প্রর্ণানদতভার্ব প্রকানিত সকল তথ্য;
নবনভন্ন িীনত;
আনথ েক তথ্য, মযিি- আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত নিসাব নববরণী ;
অনডে নরর্পাে ে (জবাবসি);
প্রকর্ল্পর ব্যয় সাংক্রান্ত তথ্য;
ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য (নসদ্ধান্ত গ্রির্ণর পর);
নির্য়াগ-বদনলর আর্দি;
মদর্ি/নবর্দি ভ্রিণ সাংক্রান্ত তথ্যানদ;
প্রদাি বাধ্যতামূলক িয় -এিি তথ্য (পনরনিষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।

পনরনিষ্ট-৬:
১৮.৫ প্রদাি বাধ্যতামূলক িয়, এিি তর্থ্যর তানলকা
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

নিননলনেত তথ্য সমূি প্রদাি ও প্রকাি করর্ত কর্তেপক্ষ বাধ্য থাকর্ব িা:
তথ্য প্রকানিত ির্ল মকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির মগাপিীয়তা ক্ষুন্ন ির্ত পার্র এরূপ তথ্য;
আদালর্ত নবিারাধীি মকাি নবেয় অথবা যা প্রকার্ি আদালত বা ট্রাইবুেিার্লর নির্েধাজ্ঞা রর্য়র্ে অথবা যার প্রকাি
আদালত অবিািিার িানিল এরূপ তথ্য;
তদন্তাধীি মকার্িা নবেয়, যার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবি ঘোর্ত পার্র এরূপ তথ্য;
মকার্িা ক্রয় কায েক্রি সম্পূণ ে িওয়ার পূর্ব ে বা এ নবের্য় নসদ্ধান্ত গ্রির্ণর পূর্ব ে সাংনিষ্ট ক্রয় বা এর কায েক্রি সাংক্রান্ত
মকার্িা তথ্য;
আইি িারা সাংরনক্ষত মকার্িা ব্যনক্তর মগাপিীয় তথ্য;
নির্য়াগ পরীক্ষার প্রশ্নপে বা পরীক্ষায় প্রদত্ত িম্বর সম্পনকেত আগাি তথ্য;
মকার্িা তথ্য প্রকার্ির ির্ল মকাি র্ততীয় পর্ক্ষর বুনদ্ধবৃনত্তক সম্পর্দর অনধকার ক্ষনতগ্রস্ত ির্ত পার্র এরূপ বানণনজেক
বা ব্যবসানয়ক অন্তনি েনিত মগাপিীয় নবেয়ক, কনপরাইে বা বুনদ্ধবুনত্তক সম্পদ (Intellectual Property Right)
সম্পনকেত তথ্য;
মকার্িা তথ্য প্রকার্ির ির্ল প্রিনলত আইর্ির প্রর্য়াগ বাধাগ্রস্ত ির্ত পার্র বা অপরাধ বৃনদ্ধ মপর্ত পার্র এরুপ তথ্য;
মকার্িা তথ্য প্রকার্ির ির্ল জিগর্ির নিরাপত্তা নবনিত ির্ত পার্র বা নবিারাধীি িািলার সুষ্ঠু নবিার কায ে ব্যািত ির্ত
পার্র এরূপ তথ্য;
মকার্িা তথ্য প্রকার্ির ির্ল মকার্িা ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির মগাপিীয়তা ক্ষুন্ন ির্ত পার্র এরূপ তথ্য;
মকার্িা তথ্য প্রকার্ির ির্ল মকার্িা ব্যনক্তর জীবি বা িারীনরক নিরাপত্তা নবপদাপন্ন ির্ত পার্র এরূপ তথ্য;
আইি অনুসার্র মকবল একটি নিনদ েষ্ট সির্য়র জন্য প্রকার্ির বাধ্যবাধকতা রর্য়র্ে এরূপ তথ্য;
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পনরনিষ্ট-৭ :
১৮.৭ তথ্য প্রানির আর্বদি িরি (িরি ‘ক’)

িরি ‘ক’

তথ্য প্রানির আর্বদিপে
[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধিালার নবনধ-৩ িষ্টব্য ]
বরাবর
................................
................................(িাি ও পদনব)
ও
দানয়ত্বপ্রাি কিেকতো,
.................................(দির্রর িাি ও ঠিকািা)
১.

২.
৩.
৪.
৫.

আর্বদিকারীর িাি
নপতার িাি
িাতার িাি
বতেিাি ঠিকািা
স্থায়ী ঠিকািা
িোক্স, ই-মিইল, মেনলর্িাি ও মিাবাইল িম্বর (যনদ থার্ক)
নক ধরর্ির তথ্য* (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবিার করুি)
মকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রিী (োপার্িা/ ির্োকনপ/
নলনেত/ ই-মিইল/ িোক্স/নসনড অথবা অন্য মকাি পদ্ধনত)
তথ্য গ্রিণকারীর িাি ও ঠিকািা
প্রর্যাজে মক্ষর্ে সিায়তাকারীর িাি ও ঠিকািা

আর্বদর্ির তানরে : ................................

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

আর্বদিকারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধিালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযায়ী তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্যাগ্য।
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পনরনিষ্ট-৮ :
১৮.৮ তথ্য সরবরার্ি অপারগতার মিাটিি (িরি ‘ে’):

িরি ‘ে’
[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধিালা, ২০০৯ নবনধ-৫ িষ্টব্য ]

তথ্য সরবরার্ি অপারগতার মিাটিি

আর্বদি পর্ের সূে িম্বর

:

তানরে : .........................................

প্রনত
আর্বদিকারীর িাি
ঠিকািা

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

নবেয় : তথ্য সরবরার্ি অপারগতা সম্পর্কে অবনিতকরণ।
নপ্রয় ির্িাদয়,
আপিার ......................................................তানরর্ের আর্বদর্ির নভনত্তর্ত প্রাথীত তথ্য নির্নাক্ত কারর্ণ সরবরাি করা
সম্ভব িইল িা, যথা :১.
................................................।
২.

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

৩.

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

(...............স্বাক্ষর.............)
দানয়ত্বপ্রাি কিেকতোর িাি
পদনব
দািনরক সীল
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পনরনিষ্ট-৯ :
১৮.৯ আপীল আর্বদি িরি (িরি ‘গ’)

িরি-‘গ’
আনপল আর্বদি
[তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধিালার নবনধ-৬ িষ্টব্য]
বরাবর
........................
........................(িাি ও পদনব)
ও
আনপল কর্তেপক্ষ
...........................(দির্রর িাি ও ঠিকািা)
১.

আনপলকারীর িাি ও ঠিকািা (র্যাগার্যার্গর সিজ িাধ্যিসি )

:

..................................
২.

ময আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আনপল করা ির্য়র্ে তার কনপ (যনদ থার্ক)

:

..................................
৩.

ময আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ তা িািসি আর্দর্ির নববরণ (যনদ থার্ক)

:

..................................
৪.

আনপর্লর সাংনক্ষি নববরণ

:

..................................
৫.

আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ সাংক্ষুদ্ধ িওয়ার কারণ (সাংনক্ষি নববরণ)

:

.................................
৬.

প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নভনত্ত

:

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

আনপলকারী কর্তেক প্রতেয়ি
.................................

:

৯.

অন্য মকাি তথ্য আনপল কর্তেপর্ক্ষর সম্মুর্ে উপস্থাপর্ির জন্য

:

..................................
আনপলকারী ইো মপােণ কর্রি)

আর্বদর্ির তানরে :

আর্বদিকারীর স্বাক্ষর
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পনরনিষ্ট-১০ :
১৮.১০ ও তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নি (িরি ‘ঘ’)
িরি ‘ঘ’
{নবনধ ৮ িষ্টব্য}
তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নি
তথ্য সরবরার্ির মক্ষর্ে নিন মেনবর্লর কলাি (২) এ উনিনেত তর্থ্যর জন্য তার নবপরীর্ত কলাি (৩) এ
উনিনেত িার্র মক্ষেিত তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি এবাং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্যাগ্য ির্ব, যথা :-

ক্রনিক
িাং

তর্থ্যর নববরণ

১।

নলনেত মকাি ডকুর্ির্ন্টর কনপ সরবরার্ির জন্য
(ম্যাপ, িকিা, েনব, কনম্পউোর নপ্রন্টারসি)

নডস্ক, নসনড ইতোনদর্ত তথ্য সরবরার্ির মক্ষর্ে
২।

তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রানি অনুর্রাধ
নি/তর্থ্যর মূল্য
এ-৪ ও এ-৩ িার্পর কাগর্জর মক্ষর্ে প্রনত
পৃষ্ঠা ২ (দুই) োকা িার্র এবাং তদূর্ধ্ে
সাইর্জর কাগর্জর মক্ষর্ে প্রকৃত মূল্য।
(১) আর্বদিকারী কর্তেক নডস্ক, নসনড ইতোনদ
সরবরার্ির মক্ষর্ে নবিা মূর্ল্য;
(২) তথ্য সরবরািকারী কর্তেক নডস্ক, নসনড
ইতোনদ সরবরার্ির মক্ষর্ে তার প্রকৃত
মূল্য।

৩।

মকাি আইি বা সরকানর নবধাি বা নির্দ েিিা অনুযায়ী
কাউর্ক সরবরািকৃত তর্থ্যর মক্ষর্ে

প্রকািিায় নিধ োনরত মূল্য।

৪।

মূর্ল্যর নবনিির্য় নবক্রয়র্যাগ্য প্রকািিার মক্ষর্ে

নবিামূর্ল্য।

নব: ি: সরকার/কর্তেপক্ষ প্রর্য়াজর্ি সিয় সিয় নি পুি:নিধ োরণ করর্ত পারর্ব।

16

পনরনিষ্ট-১১ :
১৮.১১ তথ্য কনিির্ি অনভর্যাগ দার্য়র্রর নিধ োনরত িরি (িরি-‘ঙ’)

িরি-‘ঙ’
অনভর্যাগ দার্য়র িরি
[তথ্য অনধকার (অনভর্যাগ দার্য়র ও নিষ্পনত্ত সাংক্রান্ত) প্রনবধািিালার ৩ (১) িষ্টব্য]

বরাবর
প্রধাি তথ্য কনিিিার
তথ্য কনিিি
এি-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসনিক এলাকা
মির্র বাাংলািগর, ঢাকা-১২০৭।
অনভর্যাগ িাং.................................................।
১.

আর্বদিকারীর িাি ও ঠিকািা
(র্যাগার্যার্গর সিজ িাধ্যিসি)

:

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

২.

অনভর্যাগ দানের্লর তানরে

:

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

৩.

যার নবরুর্দ্ধ অনভর্যাগ করা ির্য়র্ে তাঁর িাি ও ঠিকািা

:

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

৪.

অনভর্যার্গর সাংনক্ষি নববরণ
(প্রর্য়াজর্ি আলাদা কাগজ সাংর্যাজি করা যার্ব)

:

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

৫.

সাংক্ষুব্ধতার কারণ (যনদ মকাি আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ
অনভর্যাগ আিয়ি করা িয় মস মক্ষর্ে তার কনপ
সাংযুক্ত করর্ত ির্ব)

:

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

৬.

প্রানথ েত প্রনতকার ও তার মযৌনক্তকতা

:

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

৭.

অনভর্যার্গ উনিনেত বক্তর্ব্যর সিথ ের্ি প্রর্য়াজিীয়
কাগজপর্ের বণ েিা (কনপ সাংযুক্ত করর্ত ির্ব)

:

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

সতেপাঠ
আনি/আিরা এই ির্িে িলিপূব েক মঘােণা করনে ময, এই অনভর্যার্গ বনণ েত অনভর্যাগসমূি আিার জ্ঞাি ও
নবশ্বাস ির্ত সতে।

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