বাাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন এর আইনগত ভিভি

তথ্য অভিকার আইন-২০০৯
তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগথ্ের তযে অধধকার ধনশ্চিতকরথ্ের ধনধিত্ত ধবধান কধরবার
লথ্যে প্রেীত আইন হল তযে অধধকার আইন-২০০৯।
তযে অধধকার আইন-২০০৯ এর ধিতীয় অধোয় এর ধারা ৪ এ তথ্য অভিকার ধারা ৫ এ
‘তযে সংরযে’ এবং ধারা ৬ এ ‘তযে প্রকাশ’ ধনথ্য় বলা আথ্ে।
িারা ৫ - তথ্য সাংরক্ষণ
(২) প্রথ্তেক কততপ
ৃ য যেই সকল তযে কম্পিউটাথ্র সংরযথ্ের উপেুক্ত বধলয়া িথ্ন কধরথ্ব
যসই সকল তযে, েুশ্চক্তসংগত সিয়সীিার িথ্ধে, কম্পিউটাথ্র সংরযে কধরথ্ব এবং তযে
লাথ্ের সুধবধাথ্য ৃ সিগ্র যেথ্শ যনটওয়াথ্কৃর িাধেথ্ি উহার সংথ্োগ স্থাপন কধরথ্ব৷
িারা ৬ – তথ্য প্রকাশ
(১) প্রথ্তেক কততপ
ৃ য উহার গতহীত ধসদ্ধান্ত, কােক্রি
ৃ
ধকংবা সিাধেত বা প্রস্তাধবত কিকাথ্ের
ৃ
সকল তযে নাগধরকগথ্ের ধনকট সহজলেে হয়, এইরূথ্প সূধিবদ্ধ কধরয়া প্রকাশ ও প্রিার
কধরথ্ব।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তযে প্রকাশ ও প্রিাথ্রর যযথ্ে যকান কততপ
ৃ য যকান তযে
যগাপন কধরথ্ত বা উহার সহজলেেতাথ্ক সঙ্কুধিত কধরথ্ত পাধরথ্ব না।
(৩) প্রথ্তেক কততপ
ৃ য প্রধতবের একটট প্রধতথ্বেন প্রকাশ কধরথ্ব োহাথ্ত ধনম্নধলধিত তযেসিূহ
অন্তেভক্ত
ৃ যাধকথ্ব, েযা :(ক) কততপ
ৃ থ্যর সাংগঠধনক কাঠাথ্িার ধববরে, কােক্রি,
ৃ
কিকতৃ
ৃ া-কিিারীগথ্ের
ৃ
োধয়ত্ব এবং
ধসদ্ধান্ত গ্রহে প্রশ্চক্রয়ার ধববরে বা পদ্ধধত;
(ি) কততপ
ৃ থ্যর সকল ধনয়ি-কানুন, আইন, অধোথ্েশ, ধবধধিালা, প্রধবধানিালা, প্রজ্ঞাপন,
ধনথ্েৃশনা, িোনুয়োল, ইতোধের তাধলকাসহ উহার ধনকট রধযত তযেসিূথ্হর যেেী- ধবনোস;
(গ) কততপ
ৃ থ্যর ধনকট হইথ্ত যকান বেশ্চক্ত যে সকল শথ্তৃ লাইথ্সন্স, পারধিট, অনুোন, বরাদ্দ,
সম্মধত, অনুথ্িােন বা অনে যকান প্রকার সুধবধা গ্রহে কধরথ্ত পাধরথ্বন উহার ধববরে এবং
উক্তরূপ শথ্তৃর কারথ্ে তাহার সধহত যকান প্রকার যলনথ্েন বা িভশ্চক্ত সিােথ্নর প্রথ্য়াজন
হইথ্ল যসই সকল শথ্তৃর ধববরে;

(ঘ) নাগধরকথ্ের তযে অধধকার ধনশ্চিত কধরবার জনে প্রেত্ত সুধবধাধের ধববরে এবং
োধয়ত্বপ্রাপ্ত কিকতৃ
ৃ ার নাি, পেবী, টঠকানা এবং, প্রথ্োজে যযথ্ে, ফ্োক্স নম্বর ও ই-যিইল
টঠকানা।
(৪) কততপ
ৃ য গুরুত্বপূে ৃ যকান নীধত প্রেয়ন বা ধসদ্ধান্ত গ্রহে কধরথ্ল ঐ সকল নীধত ও
ধসদ্ধান্ত প্রকাশ কধরথ্ব এবং, প্রথ্য়াজথ্ন, ঐ সকল নীধত ও ধসদ্ধান্ত গ্রহথ্ের সিযথ্ন
ৃ েুশ্চক্ত ও
কারে বোিো কধরথ্ব।
(৫) এই ধারার অধীন কততপ
ৃ য কততক
ৃ প্রেীত প্রধতথ্বেন ধবনািূথ্লে সবসাধারথ্ের
ৃ
পধরেশথ্নর
ৃ
জনে সহজলেে কধরথ্ত হইথ্ব এবং উহার কধপ নািিাে িূথ্লে ধবক্রথ্য়র জনে িজুে রাধিথ্ত
হইথ্ব।
(৬) কততপ
ৃ য কততক
ৃ প্রকাধশত সকল প্রকাশনা জনগথ্ের ধনকট উপেুক্ত িূথ্লে সহজলেে
কধরথ্ত হইথ্ব।
(৭) কততপ
ৃ য জনগুরুত্বপূে ৃ ধবষয়াধে যপ্রস ধবজ্ঞধপ্তর িাধেথ্ি অযবা অনে যকান পন্থায় প্রিার
বা প্রকাশ কধরথ্ব।
(৮) তযে কধিশন, প্রধবধান িারা, কততপ
ৃ য কততক
ৃ
তযে প্রকাশ, প্রিার ও প্রাধপ্তর জনে
অনুসরেীয় ধনথ্েৃশনা প্রোন কধরথ্ব এবং সকল কততপ
ৃ য উহা অনুসরে কধরথ্ব।

তথ্য সাংরক্ষণ ও বযবস্থাপনা প্রভবিানমালা – ২০১০
তযে অধধকার (তযে সংরযে ও বেবস্থাপনা) প্রধবধানিালা, ২০১০ এর িতভ য ৃ অধোথ্য়র
প্রধবধান (১৭) এ ওথ্য়বসাইথ্টর বেবহার সিথ্কৃ প্রধবধান যেয়া হথ্য়থ্ে –
(১) প্রধতটট কততপ
ৃ থ্যর ধনজস্ব ওথ্য়বসাইট যাধকথ্ত হইথ্ব।
(২) তযে উপস্থাপন এবং অনোনে েপ্তর-সংস্থা ও জনগথ্ের সধহত যোগসূযের িাধেি
ধহথ্সথ্ব এ ওথ্য়বসাইট ধবথ্বধিত হইথ্ব।

(৩) ওথ্য়বসাইথ্ট প্রধতটট শািা/েপ্তযরর হাল-নাগাে তযে, ফ্রিস, ধরথ্পাটৃ স, যটোর ধবজ্ঞধপ্ত,
অয ৃ বরাদ্দ ও বেবহার সংক্রান্ত প্রথ্য়াজনীয় আইন-কানুন ইতোধে একই ধরথ্নর সফ্টওয়োর
বেবহার কধরয়া ধনয়ধিতোথ্ব উপস্থাপন কধরথ্ত হইথ্ব ।
(৪) কততপ
ৃ থ্যর ওথ্য়বসাইটসিূহ তযে প্রাধপ্তর স্বীকতত উৎস ধহসাথ্বও ধবথ্বধিত হইথ্ব।
(৫) প্রধতটট শািাথ্ক ওথ্য়বসাইথ্ট উপস্থাধপত স্বীয় শািা সংক্রান্ত তথ্যের েযাযতা
ৃ ধনশ্চিত
কধরথ্ত হইথ্ব ।
(৬) তযে প্রোথ্নর পাশাপাধশ কততপ
ৃ থ্যর প্রধতটট শািা/েপ্তর ধনজস্ব সাধেৃসসিূহ
ওথ্য়বসাইথ্টর িাধেথ্ি বেবহারকারীর ধনকট যপ ৌঁোবার ধবষয়টট ধনশ্চিত কধরথ্ব।
(৭)

কথ্িন্ট/ধফ্ডবোক

বেবস্থার

িাধেথ্ি কততপ
ৃ থ্যর শািা/েপ্তরসিূহ

ওথ্য়বসাইট

বেবহারকারীগথ্ের সধহত যোগসূে রযা কধরথ্ব।
(৮)প্রধতটট ওথ্য়বসাইথ্টর কনথ্টন্ট িোথ্নজথ্িথ্ন্টর জনে একজন উপেুক্ত কি্কতৃ
ৃ াথ্ক োধয়ত্ব
প্রোন কধরথ্ব ।

তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রভবিানাবভল ২০১০
তযে অধধকার (তযে প্রকাশ ও প্রিার) প্রধবধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩(১) এ তথ্য প্রকাশ
ও প্রচার এ তফবিল-১ এিং তফবিল-২ এর কলাম (২) এ উল্লেবিত বনধাবরত
ধ
মময়াদ ও
পদ্ধবত অনুযায়ী ওল্লয়িিাইট-এ তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করার জনয প্রবিধান মদয়া হল্লয়ল্লে।
তথ্মাথ্ধে, তফ্ধসল-১ এ ১২ টট প্রধবধান এর সবকটটথ্তই ওল্লয়িিাইট-এ তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
করার ধনথ্েৃশনা যেয়া রথ্য়থ্ে :
ক্রবমক
নং
১

তল্লথ্যর বিিরণ

তথ্য প্রকাল্লশর মাধযম

কততপ
ৃ থ্যর সাংগঠধনক কাঠাথ্িা ও কােক্রথ্ির
ৃ
ধববরে, কােপ্রোলী
ৃ
এবং োধয়ত্বসিূহ

যনাটটশ যবাডৃ, প্রথ্তেক অধফ্স
/ তযে প্রোন ইউধনথ্ট িুধিত
অনুধলধপ, ওথ্য়বসাইট

২

সংধিষ্ট কততপ
ৃ থ্যর কিকতৃ
ৃ া ও কিিারীথ্ের
ৃ
যিতা
ও োধয়ত্ব

প্রথ্তেক অধফ্স / তযে প্রোন
ইউধনথ্ট িুধিত অনুধলধপ,
ওথ্য়বসাইট

৩

ধসদ্ধান্ত গ্রহথ্ের পদ্ধত্্ জবাবধেধহতা এবং
তত্ত্বাবধা্থ্নর িাধেি

প্রথ্তেক অধফ্স / তযে প্রোন
ইউধনথ্ট িুধিত অনুধলধপ,
ওথ্য়বসাইট

৪

কততপ
ৃ থ্যর কিকতৃ
ৃ া ও কিিারীর
ৃ
ধডথ্রক্টধর

প্রথ্তেক অধফ্স / তযে প্রোন
ইউধনথ্ট িুধিত অনুধলধপ,
ওথ্য়বসাইট

৫

৬

৭

কােসিােথ্নর
ৃ
জনে সংধিষ্ট কততপ
ৃ থ্যর ধনয়ন্ত্রথ্ে
রধযত ও বেবহৃত আইন, ধবধধ-ধবধান, ধনথ্েৃ শনা,

প্রথ্তেক অধফ্স / তযে প্রোন

িোনুয়াল, ডকুথ্িন্ট এবং যরকডৃ

ওথ্য়বসাইট

পধরকল্পনা প্রেয়ন ও ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে
যকান ধরথ্নর পরািশ/প্রধতধনধধত্ব,
ৃ
োহা কততপ
ৃ য
কততক
ৃ গতহীত এর ধববরে

প্রথ্তেক অধফ্স / তযে প্রোন

যকান যবাডৃ, কাউশ্চন্সল কধিটট বা অনে যকান বধড
োহা কততপ
ৃ থ্যর অংশ ধহথ্সথ্ব উপথ্েশ ও পরািশ ৃ
প্রোথ্নর জনে প্রধতটিত হথ্য়থ্ে যসই সকল যবাডৃ,

প্রথ্তেক অধফ্স / তযে প্রোন

কততপথ্যর
ৃ
বাথ্জট এবং কততপ
ৃ থ্যর আওতাধীন,

প্রথ্তেক অধফ্স / তযে প্রোন

েপ্তরসিূথ্হর বাথ্জট/সকল পধরকল্পনার ধরে

ইউধনথ্ট িুধিত অনুধলধপ,

ধিধিতকরে, প্রস্তাধবত িরি এবং প্রকতত বেথ্য়র

স্থানীয় এলাকার বাথ্জট সংধিষ্ট
যনাটটশ যবাডৃ, ওথ্য়বসাইট

কাউশ্চন্স্ কধিটট এবং অনে সকল সংস্থার সো ও
সোর ধসদ্ধান্ত
৮

উপর ধরথ্পাটৃ ততধর

৯

তযে অধধকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার ধবধান
সাথ্পথ্য সািাশ্চজক ধনরাপত্তা, োধরি ধবথ্িািন,
স্বাস্থে যসবা প্রেত ধত কিসূৃ ধি বাস্তবায়থ্নর পদ্ধধত এবং
এই কিসূৃ ধির সুধবধাথ্োগী ও বরাদ্দকতত অয ৃ বা
সিথ্ের পধরিাথ্ের ধববরে

১০

সংধিষ্ট কততপ
ৃ য কততক
ৃ িঞ্জুরকতত / গোরাথ্ন্টড
কনথ্সশন, অনুোন, পারধিট / লাইথ্সন্স অযবা

ইউধনথ্ট িুধিত অনুধলধপ,

ইউধনথ্ট িুধিত অনুধলধপ,
ওথ্য়বসাইট

ইউধনথ্ট িুধিত অনুধলধপ,
ওথ্য়বসাইট, যপ্রস ধবজ্ঞধপ্ত

সরকাধর কততপয কততক
পধরিাধলত েতভ ধৃ ক কিসূৃ ধির
অংশ ধহথ্সথ্ব প্রথ্তেক অধফ্স
/ তযে প্রোন ইউধনথ্ট িুধিত
অনুধলধপ, ওথ্য়বসাইট

সরকাধর কততপয কততক
পধরিাধলত েতভ ধৃ ক কিসূৃ ধির
অংশ ধহথ্সথ্ব প্রথ্তেক অধফ্স

১১

যিতাপ্রাপ্ত গ্রহীতাথ্ের ধববরে (প্রথ্য়াজনীয় শতৃাধের

/ তযে প্রোন ইউধনথ্ট িুধিত

ধববরেসহ)

অনুধলধপ, ওথ্য়বসাইট

সংধিষ্ট কততপ
ৃ য হইথ্ত সহজলেে এবং উহার
ধনকট রধযত তযোধের সংধযপ্ত Electronic Form

ওথ্য়বসাইট/ধবনা িূথ্লে
সরবরাহ

/ ধরে (প্রথ্োজে যযথ্ে)
১২

নাগধরকথ্ের তযে সংগ্রথ্হর জনে ধবরাজিান সুথ্োগ- যনাটটশ যবাডৃ,
সুধবধা সংক্রান্ত ধববরে, জনসাধারথ্ের জনে

ওথ্য়বসাইট/গেিাধেি ইতোধে।

সংরধযত লাইথ্েধর/পড়ার কথ্যর কাে ৃ ঘন্টা ইতোধে
(প্রথ্োজে যযথ্ে)

স্বপ্রদণাভেত তথ্য প্রকাশ ভনদেেভশকা
তযে অধধকার আইন, ২০০৯ এবং তযে অধধকার (তযে প্রকাশ ও প্রিার) প্রধবধানিালা,
২০১০ এর আথ্লাথ্ক প্রেীত স্বপ্রথ্োধেত তযে প্রকাশ ধনথ্েৃধশকা এর ১৯ টট ধনথ্েৃশিালায়
প্রায় সবকটটথ্তই ওথ্য়বসাইট এবং এথ্ত প্রকাশথ্োগে তথ্যের স্বরূপ সিধকৃত োধয়ত্বপ্রাপ্ত
কিকতৃ
ৃ াথ্ের জনে ধনথ্েৃধশকা যেয়া হথ্য়থ্ে –
০১। তযে অধধকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারা এবং তযে অধধকার (তযে প্রকাশ ও প্রিার)
প্রধবধানিালা, ২০১০ এর সাথ্য সংগধত যরথ্ি প্রথ্তেক কততপয স্বপ্রথ্োধেত হথ্য় তযে প্রকাশ
ও প্রিার ধনথ্েৃধশকা প্রেয়নপূবক
ৃ তযে প্রকাশ ও প্রিার করথ্ব।
০২। তযে অধধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এবং তযে অধধকার (তযে প্রকাশ ও প্রিার)
প্রধবধানিালা ২০১০ অনুসাথ্র যে সকল তযে সরবরাহ করা বাধেতািূলক নয়, যস যযথ্ে
আইন ও ধবধধ অনুসরেপূবক
ৃ তাধলকা প্রস্তুত কথ্র ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাশ করথ্ত হথ্ব।
০৩। প্রথ্তেক কততপয স্বপ্রথ্োধেতোথ্ব প্রকাশ ও প্রিার ধনথ্েৃধশকা ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাশ
করথ্ব।
০৪। ওথ্য়বসাইট প্রধতবন্ধীসহ সংধিষ্ট সকল বেবহারকারীগথ্ের উপথ্োগী কথ্র ততধর করথ্ত
হথ্ব।

০৫। ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাধশত তযোবধল অবশেই ইউধনথ্কাড স্ট্োোডৃ বেবহার কথ্র বাংলায়
প্রকাশ

করথ্ত

হথ্ব।

ওথ্য়বসাইথ্টর

কাধরগধর

ধেকসিূহ

সরকার

অনুথ্িাধেত

ইন্টারঅপাথ্রধবধলটট গাইডলাইথ্নর আথ্লাথ্ক প্রস্তুত করথ্ত হথ্ব।
০৬।

নাগধরকগথ্ের জনে প্রথ্েয় সকল যসবার ধববরে ও যসবাপ্রাধপ্তর পদ্ধধতসিূহ

ওথ্য়বসাইথ্টর িাধেথ্ি প্রকাশ করথ্ত হথ্ব।
০৭। তযে অধধকার আইন, ২০০৯ এর সাথ্য সংগধত যরথ্ি ইথ্লকট্রধনক পদ্ধধতথ্ত যসবা
প্রোন করথ্ত হথ্ব।
০৮। কততপয বেথ্র অন্তত একবার তযে ও যসবা সিধকৃত নাগধরক সো করথ্ব এবং সো
সিধকৃত সকল তযে ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাশ করথ্ব।
০৯। অধধকার (তযে প্রকাশ ও প্রিার) প্রধবধানিালা, ২০১০ এর তফ্ধসল ১ এবং ২ এর কলাি
২ এ বধেতৃ সকল তযে ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাশ করথ্ত হথ্ব।
১০। নতভ ন যকাথ্না আইন, ধবধধ-ধবধান, ধনথ্েৃশনা, িোনুয়াল, ডকুথ্িন্ট, যরকডৃ এবং প্রাসধিক
ধবষয়াধে অনুথ্িাধেত হবার সাথ্য সাথ্য ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাশ করথ্ত হথ্ব।
১১। ওথ্য়বসাইট ধনয়ধিত হালনাগােকরে এবং ওথ্য়বসাইথ্টর প্রধতটট পাতার উপথ্রর ধেথ্কর
ডানপাথ্শ বাধেতািূলকোথ্ব তযে হালনাগাে এর সবথ্শষ
ৃ
তাধরি ধলিথ্ত হথ্ব।
১২। তযে অধধকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগধরকগথ্ের তযে প্রাধপ্তর আথ্বেন ও
ধনষ্পধত্ত সংক্রান্ত হালনাগাে তযে ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাশ করথ্ত হথ্ব।
১৩। কততপয স্ব-প্রথ্োধেত তযে প্রকাথ্শর ধনথ্েৃধশকার আথ্লাথ্ক কতটভকু তযে ওথ্য়বসাইটসহ
অনোনে িাধেথ্ি প্রকাশ কথ্রথ্ে তা সংধিষ্ট উধতন
ৃ
কততপয কততক প্রধতবের ধনরীযা করথ্ত
হথ্ব। কততপয অধডট ধরথ্পাটৃ টট প্রধতবের তযে কধিশথ্ন যপ্ররে করথ্ব। তযে কধিশন অধডট
ধরথ্পাথ্টৃ র আথ্লাথ্ক কততপযথ্ক প্রথ্য়াজনীয় পরািশ/ধেকধনথ্েৃ
ৃ
শনা প্রোন করথ্ব।
১৪। তযে কধিশন প্রধতবের তেবিয়থ্নর (Random) ধেধত্তথ্ত কততপথ্যর স্ব-প্রথ্োধেত তযে
প্রকাথ্শর ধনথ্েৃধশকা বেবহাথ্রর অগ্রগধত ধবষয়ক ধনরীযা কােক্রি
ৃ
পধরিালনা করথ্ব।
১৫। স্ব-প্রথ্োধেত তযে প্রকাথ্শর ধনরীযা কােক্রি
ৃ
পধরিালনার সম্ভাবে বেয় কততপয কততক
বাথ্জথ্ট অন্তেভক্ত
ৃ করথ্ত হথ্ব।

১৬। িাধসক সিন্বয় সোয় ধনয়ধিতোথ্ব স্ব-প্রথ্োধেত তযে প্রকাশ ও প্রিাথ্রর ধবষয়
আথ্লািেসূধিথ্ত অন্তেভক্ত
ৃ করথ্ত হথ্ব।
১৭। তযে অধধকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারার সাথ্য সংগধত যরথ্ি কততপয বাধষক
ৃ
প্রধতথ্বেন ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাশ করথ্ব।
১৮। তযে প্রোনকারী কিকতৃ
ৃ া এবং আপীল কিকতৃ
ৃ ার নাি, পেবী, ই-যিইল ও যফ্ান নম্বর
(েধে যাথ্ক) কততপয কততক ওথ্য়বসাইথ্ট প্রকাশ করথ্ব এবং তযে কধিশনথ্ক অবধহত
করথ্ব।
১৯। ধবধেন্ন পোথ্য়
ৃ গটঠত ইথ্নাথ্েশন টটি স্ব-প্রথ্োধেত তযে প্রকাথ্শর ধনথ্েৃধশকা বাস্তবায়থ্নর
ধবষয় তত্ত্বাবধান করথ্ব।

সভচবালদয়র ভনদেেশমালা ২০১৪
সধিবালয় ধনথ্েৃশিালা ২০১৪ এর তততীয় অধোয় অধফ্স পদ্ধধত এর তযে ও যোগাথ্োগ
প্রেুশ্চক্তর বেবহার অংথ্শর ধনথ্েৃশিালা ১৫ এর ধনথ্েৃশ ৫ এ ওথ্য়বসাইথ্টর বেবহার সিথ্কৃ
ধনথ্েৃশ যেয়া হথ্য়থ্ে –

➢

প্রধতটট িন্ত্রোলয়/ধবোগ এবং এর আওতাধীন প্রধতটট প্রধতিান/সংস্থার বাংলা ও
ইংথ্রশ্চজথ্ত ধনজস্ব ওথ্য়বসাইট গঠন এবং ওথ্য়বসাইথ্ট তযে অধধকার আইন, ২০০৯
এবং সংধিষ্ট প্রধবধান যিাতাথ্বক তযেসিূহ সংথ্োজন (upload) করার জনে ধনথ্েৃশ
রথ্য়থ্ে।

➢

তযেসিূহ আোন প্রোথ্নর সুধবধাথ্য ৃ িন্ত্রোলয় হইথ্ত অধস্তন েপ্তরসিূহ পেন্ত
ৃ
সািঞ্জসেপূে ৃ প্লাটফ্থ্ি ৃ ওথ্য়বসাইট গঠনথ্ক অগ্রাধধকার যেওয়ার জনে ধনথ্েৃশ
রথ্য়থ্ে। এই সকল ওথ্য়বসাইট হথ্ত হথ্ব তযে উপস্থাপন এবং অনোনে েপ্তর, সংস্থা
ও জনগথ্ের সধহত যোগসূযের িাধেি। যসজনে, ওথ্য়বসাইথ্ট প্রধতটট শািা/েপ্তযরর
হাল-নাগাে তযে, ফ্রি, ধরথ্পাটৃ , যটোর ধবজ্ঞধপ্ত, অয ৃ বরাদ্দ ও বেবহার সংক্রান্ত
প্রথ্য়াজনীয় আইন-কানুন ইতোধে ধনয়ধিতোথ্ব হালনাগাে রািার জনে ধনথ্েৃশ যেয়া
হথ্য়থ্ে।

➢

সরকাধর ওথ্য়বসাইটসিূহথ্ক তযে প্রাধপ্তর স্বীকতত উৎস ধহসাথ্বও ধবথ্বিনা করা হথ্ব।
এই লথ্যে প্রধতটট শািা ওথ্য়বসাইট- এ সংথ্োশ্চজত স্বীয় শািা সংক্রান্ত তথ্যের েযাযতা
ৃ

ধনশ্চিত করার জনে ধনথ্েৃশ রথ্য়থ্ে। তযে প্রোথ্নর পাশাপাধশ িন্ত্রোলয়/ধবোথ্গর প্রধতটট
শািা, েপ্তর/পধরেপ্তর ও সংস্থা ধনজস্ব সাধেৃসসিূহ ওথ্য়বসাইথ্টর িাধেথ্ি বেবহারকারীর
ধনকট যপ ৌঁোবার ধবষয়টট ধনশ্চিত করার জনে এবং িন্তবে(কথ্িন্ট)/িতািত(ধফ্ডবোক)
বেবস্থার িাধেথ্ি ওথ্য়বসাইট বেবহারকারীগথ্ের সথ্ি যোগসূে রযা করার জনে ধনথ্েৃশ
যেয়া হথ্য়থ্ে।

জাতীয় তথ্য বাতায়দনর আওতায় ওদয়বসাইট বযবহার সাংক্রান্ত ভচঠি
১। িধন্ত্রপধরষে ধবোগ ৯ যসথ্েম্বর,২০১৫ ইং তাধরথ্ি ০৪.০০.০০০০.৮৩২.৩৮.০১২.১৫.১২৮ নং

স্মারক িূথ্ল জাতীয় তযে বাতায়থ্নর আওতায় ওথ্য়বসাইট প্রস্তুতকরে ধবষথ্য় ধনথ্েৃশনা জাধর
কথ্রথ্ে।
২। িধন্ত্রপধরষে ধবোগ ০৪ জানুয়াধর,২০১৮ ইং তাধরথ্ি স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.১
িূথ্ল ‘ধডশ্চজটাল বাংলাথ্েশ’ ধবধনিাথ্ের
ৃ
ধনধিত্ত . ও.বাংলা (ডট বাংলা) যডাথ্িইন ধনবন্ধন বাধেতািূলক
এবং ডাইনাধিক ওথ্য়বসাইট ততধরকরে সংক্রান্ত পথ্ের ধবষথ্য় অধধকতর স্পষ্টকরে ধবষথ্য় পে জাধর
কথ্রথ্ে।
৩। পধরকল্পনা িন্ত্রোলয় ১০ জুলাই, ২০১৭ ইং তাধরথ্ি সূে: প্রধানিন্ত্রীর কাোলথ্য়র
ৃ
পে নং০৩.০৮.০০০০.৮০৫.১১.০০৩.১৭.১৫৮৫; এর আথ্লাথ্ক স্মারক নং- ২১.০০.০০০০.৩৭০.৯৯.৮৭০.১৭২৬৩ িূথ্ল ‘জাতীয় তযে বাতায়থ্ন সকল িন্ত্রোলয়/ধবোগ এবং আওতাধীন েপ্তরসিূথ্হর যটোর
ধবজ্ঞধপ্ত প্রকাশ প্রসংথ্গ, পে জাধর কথ্রথ্ে।
৪।

জনপ্রশাসন

িন্ত্রোলয়

২১

০৫.০০.০০০০.১১০.০০.০৫৯.০৮০.১৩.-১০০৬

জুন,২০১৭
িূথ্ল

ইং

তাধরথ্ি

স্মারক

০৩.০৮.০০০০.৮০৫.১১.০০৩.১৭.১৫৮৪

নংএর

আথ্লাথ্ক জাতীয় তযে বাতায়থ্ন সকল িন্ত্রোলয়/ধবোগ এবং আওতাধীন েপ্তর সিূথ্হর িাকধরর
ধনথ্য়াগ ধবজ্ঞধপ্ত প্রকাশ সংক্রান্ত পে জাধর কথ্রথ্ে।

পপাটে াদলর পভলভস সাদপাটে -

১। যজলা েোশ্চেং যক শলপে-

িধন্ত্রপধরষে ধবোগ

কততক
ৃ

২০১৭

সাথ্লর

যসথ্েম্বর

িাথ্স

জাধরকতত

যজলা েোশ্চেং

যক শলপথ্ের ৪.৩ ক্রধিথ্কর প্রিারনা অংথ্শ তযে বাতায়থ্ন যজলা েোশ্চেং-এর তযে যজলা
তযে বাতায়থ্ন যাকথ্ত হথ্ব িথ্ি ৃ উথ্েি করা আথ্ে।
২।

বাধষক
ৃ কিসিােন
ৃ
িভশ্চক্ত প্রেয়ন, পধরবীযে ও িুলোয়ন ধনথ্েৃধশকা ২০২০-২১-এর

আবধশেক যকাউশলগত উথ্দ্দশেসিূহ ২০২০-২১-এ যকাউশলগত উথ্দ্দথ্শে কলাথ্ির ১ নম্বর
ক্রধিথ্ক োপ্তধরক কিকাথ্ে
ৃ
স্বচ্ছতা বতশ্চদ্ধ ও জবাবধেধহ ধনশ্চিতকরে অংথ্শর কােক্রি
ৃ
কলাথ্ি উথ্েি আথ্ে “তযে বাতায়ন হালনাগাে সংক্রান্ত তেিাধসক প্রধতথ্বেন ঊধতন
ৃ
কততপ
ৃ থ্যর ধনকট যপ্ররে” এবং যেিাথ্ন সুিথ্কর িান ধরা আথ্ে ২

৩। িধন্ত্রপধরষে ধবোথ্গর ই-গেনোন্স-২
ৃ
অধধশািা হথ্ত ০৪ জানুয়াধর ২০২১ তাধরথ্ির
০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৪.০০২.২০.১১৫

নম্বর

স্মারথ্ক

জাধরকতত

প্রজ্ঞাপথ্ন

সকল

িন্ত্রোলয়/ধবোগ কততক
ৃ উদ্ভাবন, যসবা সহশ্চজকরে এবং ধডশ্চজটাইথ্জশন সংক্রান্ত কােক্রথ্ির
ৃ
সিন্বয় সাধন ও পধরবীযথ্ের লথ্যে িধনটধরং কধিটট গঠন করা হয়। উক্ত কধিটটর
কােপধরধধর
ৃ
৭ নম্বর ক্রধিথ্ক “প্রধতবের যসবা সহশ্চজকরে, অনুসরেীয় েতষ্টান্ত ও উদ্ভাবনসংক্রান্ত তযেসিুহ ওথ্য়বসাইথ্ট হালনাগােকরে” ধবষয়াধে উথ্েি আথ্ে।

