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সূডিপত্র:  

১. তথ্য অডিকোর আইন-২০০৯ অনুসোম্বর ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের ভূডিকো 

১.১ তম্বথ্যর ডিম্বরোনোি 

২. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষ  

৩. তথ্য প্রদোম্বনর পদ্ধডত 

৪. দোডিত্বপ্রোপ্ত কি মকতমো 

৫. আপীল কর্তমপক্ষ এবং আপীল পদ্ধডত 

৬. পডরডিষ্ট: “ক” স্ব-প্রম্বনোডদত তম্বথ্যর তোডলকো 

 

১. তথ্য অডিকোর আইন -২০০৯ অনুসোম্বর ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের ভূডিকো: 

িোননীি প্রিোনিন্ত্রী ণিখ হোডসনো বম্বলন বোংলোম্বদিম্বক জোডতর ডপতোর কোংডখত ণসোনোর বোংলোি রুপোন্তম্বরর উম্বেম্বে 

প্রোথডিক ডিক্ষো হম্বব মূল ডিডি। ণদম্বি ডিডক্ষত, দক্ষ এবং অধুডনক ধ্যোন িোর োি উপযুক্ত জনবল ততডরর জন্য 

িোনসম্মত প্রোথডিক ডিক্ষো এখন সিম্বির দোডব। ণদম্বির সিগ্র ডিক্ষো ব্যবস্হোর  মূল ডিডি ডহম্বসম্বব প্রোথডিক ডিক্ষোর 

উন্নিন এবং সুষু্ঠ ব্যবস্হোপনো অতযন্ত গুরুত্বপূ ম। এ ডবম্ববিনোি ডিক্ষোম্বক্ষম্বত্র সিোম্বজর সুডবিো বডিত দডরদ্র জনম্ব োডষ্ঠর 

জন্য দবগত ০২/০৭/১৯৮৯দরিঃ তাদরর্ে িহািান্য রাষ্ট্রপদতর আর্িশক্রর্ি পথকদল ট্রাস্ট প্রদতদিত হয় এবং পরবতীর্ত ১৯৯২ 

সার্ল দশশু কল্যাণ ট্রাস্ট িািকরণ করা হয়। িোনব সম্পদ উন্নিন সূিম্বক বোংলোম্বদি ডব ত বছরগুম্বলোি িোম্বপ িোম্বপ উন্নীত 

হওিোর অগ্রযোত্রোি প্রোথডিক ও   ডিক্ষো িন্ত্র োলম্বির আওতোিীন ডিশু কল্যো  ট্রোে ডবম্বিষ অবদোন রোখম্বছ।   

 

১.১ তম্বথ্যর ডিম্বরোনোি: স্ব-প্রম্বনোডদত তথ্য প্রকোি ডনম্বদ মডিকো-২০২০ নোম্বি অডিডহত হম্বব। 

২. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষ  পদ্ধডত:   

তথ্য অদিকার আইি-২০০৯ এর অিীি িাগদরকর্ির তথ্য প্রাদপ্তর অদিকার দিদিত করার লর্ক্ষে প্রাথদিক ও গণদশক্ষা 

িন্ত্রণালয় প্রর্য়াজিীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহপূব েক তা যথাযথভার্ব দিম্নরূপ সংরক্ষণ করর্ব; 

স্ব-প্রম্ব োডদত তথ্যসহ অন্যোন্য সকল তথ্য (যো প্রকোম্বি আইন ত বোিো নোই) ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের অম্বিব-সোইম্বে 

থোকম্বব;  

৩. তথ্য প্রিাি পদ্ধদত: 

(ক) িাডিত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মূদিত অনুদলদপ, ফর্টাকদপ, নিাট, ইর্লকট্রদিক ফরর্িট বা দপ্রন্ট-আউট পদ্ধদতর্ত তথ্য 

সরবরাহ করর্বি;  

ে) দবর্শষ চাদহিাসম্পন্ন ব্যদির্ক িাদয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তথ্য লার্ভ সহায়তা করর্বি। 



   

৪. দোডিত্বপ্রোপ্ত কি মকতমো:  

তথ্য অডিকোর আইন বোস্তবোিম্বনর জন্য ডিশু কল্যো  ট্রোে, প্রোথডিক ও   ডিক্ষো িন্ত্র োলি তথ্য অবমূক্তকর  

নীডতিোলো ২০১৯ ণিোতোম্ববক তথ্য সরবরোম্বহর লম্বক্ষয দোপ্তডরক ণেডলম্বিোন নেরসহ ঠিকোনো অডিস আম্বদম্বির 

িোধ্যম্বি ওম্বিবসোইম্বে প্রকোি করম্বব। 

৫. আপীল কর্তমপক্ষ ও আপীল পদ্ধডত: 

ণকোন ব্যডক্ত যডদ ডনডদ মষ্ট সিিসীিোর িম্বধ্য তথ্য নো পোন ডকংবো দোডিত্বপ্রোপ্ত কি মকতমোর ণকোন ডসদ্ধোম্বন্ত 

সংক্ষুবদ্ধ হন তোহম্বল ডতডন উক্ত সিি সীিো অডতক্রি হওিোর পর বো ডসদ্ধোন্ত পোওিোর পরবতী ৩০ ডদম্বনর 

িম্বধ্য আপীল কর্তমপম্বক্ষর ডনকে আপীল করম্বত পোরম্ববন।  

 

❖ আপীল আম্ববদম্বন আপীম্বলর কোর  উম্বেখপূব মক সোদো কো ম্বজ বো তথ্য অডিকোর (তথ্য সংক্রোন্ত) ডবডিিোলো 

২০০৯ এ সংযুক্ত “িরি  ” এ আম্ববদন করো যোম্বব। 

 

❖ সংডিষ্ট আপীল কর্তমপক্ষ আম্ববদন প্রোডপ্তর পরবতী ১৫ ডদম্বনর িম্বধ্য আপীল ডনষ্পডি করম্বব। 

 

 

৬. ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের স্ব-প্রম্ব োডদত তম্বথ্যর তোডলকো:  

• ডিশু কল্যো  ট্রোে  ঠম্বনর গ্যোম্বজে; 

• ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের সোং ঠডনক কোঠোম্বিো; 

• ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের িোকুডর ও ছুটি ডবডিিোলো;  

• ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের প্রডবিোনিোলো; 

• ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের কোয মোবলী; 

• ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের প্রকোডিত প্রডতম্ববদন; 

• ডিশু কল্যো  ট্রোে সংডিষ্ট িরি; 

• ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের বোডষ মক প্রডতম্ববদন; 

• ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের কি মকতমো-কি মিোডরর নোি ও ণযো োম্বযোম্ব র ঠিকোনো; 

• দোডিত্বপ্রোপ্ত কি মকতমোর নোি, পদবী, ঠিকোনো এবং প্রম্বযোজয ণক্ষম্বত্র ণিোন, িযোক্স ও ই-ম্বিইল ঠিকোনো; 

• তথ্য অডিকোর সংক্রোন্ত তথ্যোডদ; 

• ডিশু কল্যো  ট্রোম্বের ডসটিম্বজন িোে মোর। 

 

 


