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উপকৰ্মিণকা 
 

গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ২১ (২) অনুেচ্ছেদ উেল্লখ করা হেয়েছ, “সকল সমেয় জনগেণর 
েসবা কিরবার েচষ্টা করা পৰ্জাতেন্তৰ্র কেম র্ িনযুক্ত পৰ্েতয্ক বয্িক্তর কতর্বয্”। সংিবধােনর বিণ র্ত এই িনেদ র্শ 
অনুসরণ কের জনেসবা পৰ্দান িনিশ্চত করা পৰ্জাতেন্তৰ্র কম র্চারীেদর অনয্তম পৰ্ধান কতর্বয্। সরকাির দপ্তর 
কতৃর্ক পৰ্েদয় েসবা সংকৰ্ান্ত তথয্ উন্মুক্ত করা হল, জনগেণর েসবা পাওয়ার পূব র্শতর্। আর অবাধ তথয্পৰ্বাহ 
িনিশ্চত করার লেক্ষয্ গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার ২০০৯ সােল ‘তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯’ পৰ্ণয়ন 
কেরেছ। তেথয্ জনগেণর অবাধ পৰ্েবশািধকার িনিশ্চত করার জনয্ সকল সরকাির দপ্তের তথয্ কিমশন-এর 
উেদয্াগ ও মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ-এর সহায়তায় সরকােরর সকল মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও কায র্ালয়সমূহ 
তথয্ অিধকার আইন ও সংিশ্লষ্ট িবিধ-িবধােনর আেলােক সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকা পৰ্ণয়ন কের 
ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ কেরেছ।  
 

অবাধ তথয্ পৰ্বােহর মাধয্েম বাংলােদেশর সািব র্ক উন্নয়ন কায র্কৰ্ম আজ িবশব্বাসীর কােছ এক 
েরালমেডল িহসােব আত্নপৰ্কাশ কেরেছ। িবগত বছরগুিলেত েয ইিতবাচক পিরবতর্ন সািধত হেয়েছ েসগুিলর 
মেধয্ সরকাির েসবা পৰ্দান পদ্ধিতেক গণমুখী করা অনয্তম। তথয্ অিধকার আইন এমন একিট আইন যার 
বাস্তবায়ন অতয্ন্ত গুরুতব্পূণ র্ ও চয্ােলিজং এবং এর ফলাফল আরও েবিশ সুদূরপৰ্সারী। তথয্ অিধকার আইন-এর 
এই চয্ােলঞ্জ েমাকািবলায় সরকার দৃঢ় পৰ্িতজ্ঞ।  
 

বতর্মান সরকার রূপকল্প ২০২১ অজর্েনর লেক্ষয্ কাজ করেছ। এই লক্ষয্ অজর্েনর জনয্ সমােজর 
সব র্স্তের সুশাসন িনিশ্চত করা অতয্াবশয্ক। আর সুশাসেনর অনয্তম পূব র্শতর্ হেলা সব্চ্ছ ও জবাবিদিহতামূলক 
আইন িনিশ্চত করা। জনপৰ্শাসেন সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহতা িনিশ্চতকরেণর অনয্তম হািতয়ার হেত পাের তথয্ 
অিধকার আইন বাস্তবায়ন। আর নাগিরেকর তথয্ অিধকার পৰ্িতষ্ঠার অনয্তম কায র্কর পন্থা হল সব্পৰ্েণািদত 
তথয্ পৰ্কাশ। েসই লেক্ষয্ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকা পৰ্ণয়ন কেরেছ। এ 
িনেদ র্িশকা সকল নাগিরক ও তথয্ বয্বহারকারীর িনকট তথয্ পৰ্দােনর েক্ষতৰ্ িবস্তৃত করেব এবং বাংলােদশ 
টুয্িরজম েবাড র্-এর সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ বৃিদ্ধেত সহায়ক ভূিমকা পালন করেব।  
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সূিচপতৰ্ 

কৰ্ম.     িবষয় পৃষ্ঠা নমব্র 
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৫ তথয্ সংগৰ্হ, সংরক্ষণ ও বয্বস্থাপনা  ৬ 
৬ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ  ৭ 
৭ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার দািয়তব্ ও কম র্পিরিধ  ৮ 
৮ িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ  ৮ 
৯ িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার দািয়তব্ ও কম র্পিরিধ  ৯ 
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১১ তেথয্র মূলয্ ও মূলয্ পিরেশাধ  ১০ 
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১৩ তথয্ পৰ্দােন অবেহলায় শািস্তর িবধান  ১১ 
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১. সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকার পটভূিম ও পৰ্েয়াজনীয়তা:  

 
বাংলােদশ একিট ৈবিচতৰ্য্পূণ র্ পয র্টন সম্ভাবনাময় েদশ। বতর্মান িবেশব্ পয র্টন িশল্প একক বৃহত্তম 

অথ র্ৈনিতক কম র্কান্ড িহেসেব পৰ্িতষ্ঠা লাভ কেরেছ। পাশাপািশ এ িশল্পিট তার বহুমািতৰ্ক ৈবিশেষ্ঠয্র কারেণ 
িবিভন্ন েদেশ অথ র্ৈনিতক উন্নয়েনর সােথ সােথ বয্াপক কম র্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট কেরেছ। অফুরন্ত পৰ্াকৃিতক 
েসৗন্দয র্মিন্ডত বাংলােদেশ পয র্টন িশল্প খুবই সম্ভাবনাময়। পৃিথবীর েয েকান পয র্টকেক আকৃষ্ট করার মত 
সকল পয র্টন আকষ র্ণীয় উপাদান বাংলােদেশ িবদয্মান।  অপার সম্ভাবনাময় বাংলােদেশর পয র্টন িশল্পেক 
িবশব্বয্াপী পৰ্চােরর উেদ্দেশয্ এবং আমােদর এই েসানার বাংলােক িবশব্ দরবাের একিট ‘পয র্টন গন্তবয্’ িহেসেব 
পৰ্িতষ্ঠা করার লেক্ষয্ গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনা’র েনতৃেতব্ বতর্মান 
গণতািন্তৰ্ক সরকার পয র্টন আইন-২০১০-এর মাধয্েম ২০১০ সােলর েসেপ্টমব্র মােস জাতীয় পয র্টন সংস্থা 
িহেসেব বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ (িবিটিব) গঠন কেরেছ। পয র্টন িশেল্পর উন্নয়ন এবং েদেশর অথ র্নীিতেত 
পয র্টন িশেল্পর কৰ্মবধ র্মান অবদানেক আরও শিক্তশালী করা, সেব র্াপির বিহিব র্েশব্ েদেশর ভাবমুিতর্ উন্নয়েনর 
জনয্ অনয্ানয্ েদেশর নয্ায় জাতীয় পয র্টন সংস্থা (National Tourism Organization) বাংলােদশ 
টুয্িরজম েবাড র্ পৰ্িতষ্ঠার পর েথেকই বয্াপক পৰ্চার ও িবপণেনর লেক্ষয্ িনরলস কাজ কের যােচ্ছ। 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর অনয্তম পৰ্ধান কাজ পয র্টন েসবার মােনান্নয়ন ও পয র্টন তথয্ পৰ্চার। 
েবসামিরক িবমান পিরবহন ও পয র্টন মন্তৰ্ণালেয়র তত্তব্াবধােন পিরচািলত এ সংস্থা মাঠ পৰ্শাসেনর িবভাগ, 
েজলা ও উপেজলা পৰ্শাসন এর সহায়তায় সংিশ্লষ্ট কায র্কৰ্ম পিরচালনা করেছ। িবিভন্ন মন্তৰ্ণালয়/িবভােগর সােথ 
টুয্র অপােরটরেদর মেধয্ সমনব্য় সাধেনর কাজিটও বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ কের থােক। পয র্টন িশেল্পর 
সািব র্ক উন্নয়েন গৃহীত পিরকল্পনা বাস্তবায়েন সংিশ্লষ্টেদর পরামশ র্ বা িদকিনেদ র্শনা পৰ্দান; পয র্টন আকষ র্ণ 
িচিহ্নতকরণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, িবকাশ ও গণসেচতনতা ৈতির; দািয়তব্শীল পয র্টন বাস্তবায়ন করার লেক্ষয্ 
সরকার, বয্িক্তখাত, স্থানীয় জনেগাষ্ঠী, স্থানীয় পৰ্শাসন, এনিজও, নারী সংগঠন ও িমিডয়ার অংশগৰ্হেণর 
বয্বস্থাকরণ; িবেদিশ পয র্টন পৰ্িতষ্ঠােনর সােথ বাংলােদেশর পয র্টন পৰ্িতষ্ঠােনর েযাগােযাগ স্থাপেন সহেযািগতা 
পৰ্দান ও কােজ সমনব্য় সাধন; বাংলােদেশ পয র্টকেদর আগমন এবং অবস্থানেক সহজতর ও িনরাপদ করাসহ 
অনয্ানয্ সব্াথ র্ সংিশ্লষ্ট িবষেয় সরকােরর িবিভন্ন সংস্থার সােথ সমনব্য় সাধন; পয র্টন িশল্প সহায়ক সুিবধাসমূহ 
সৃিষ্ট এবং পয র্টন সংিশ্লষ্ট উন্নয়ন কায র্কৰ্েম সহায়তা পৰ্দান ও েদেশ-িবেদেশ িবপণেনর িবষেয় সরকাির ও 
েবসরকাির সংস্থা  বা পৰ্িতষ্ঠান, সরকাির িবভাগ বা দপ্তেরর মেধয্   িনয়িমত েযাগােযাগ রক্ষা ও সমনব্য় সাধন; 
পয র্টন আকষ র্েণর মান িনয়ন্তৰ্ণ এবং পয র্টকেদর সব্াথ র্ রক্ষায় মানসম্পন্ন পয র্টন েসবা পৰ্দান িনিশ্চতকরেণর 
পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা গৰ্হণ; পৰ্িতবন্ধী পয র্টকেদর অংশগৰ্হেণর সুিবধািদ িনিশ্চত করণ; পয র্টন িশেল্প নারীর 
অিধকার ও অংশগৰ্হণ সংরক্ষণ; পয র্টন িশেল্পর উন্নয়েনর জনয্ গেবষণা, আন্তজর্ািতক বাজার পয র্েবক্ষণ ও 
িবেশ্লষণপূব র্ক যেথাপযুক্ত বয্বস্থা গৰ্হণ; পয র্টন সমৃ্পক্ত রুগ্ন িশল্পেক সহায়তা পৰ্দান এবং পয র্টন সম্পিকর্ত 
যাবতীয় েমলার আেয়াজন ও পৰ্চার বা পৰ্কাশনামূলক কায র্কৰ্ম গৰ্হণ সংকৰ্ান্ত িবিভন্ন ধরেণর কায র্কৰ্ম 
বাস্তবায়েন এ সংস্থা েথেক িনেদ র্শনা পৰ্দান করা হয়।  
 
১.১ সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকা পৰ্ণয়েনর েযৗিক্তকতা/ উেদ্দশয্: 

 
গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার জনগেণর জানার অিধকার পৰ্িতষ্ঠার মাধয্েম সরকাির ও েবসরকাির 

সংগঠেনর সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ বৃিদ্ধ  দুন�িত হৰ্াস ও সুশাসন পৰ্িতষ্ঠা, জনগেণর িচন্তা, িবেবক ও 
বাকসব্াধীনতার সাংিবধািনক অিধকার পৰ্িতষ্ঠা, সেব র্াপির জনগেণর ক্ষমতায়েনর লেক্ষয্ তথয্-অিধকার িনিশ্চত 
করেত ‘তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯’ এবং তথয্ অিধকার সংকৰ্ান্ত িতনিট পৰ্িবধানমালা পৰ্ণীত হেয়েছ।  
 

জনগেণর জনয্ অবাধ তথয্পৰ্বাহ িনিশ্চত করার েয নীিত সরকার গৰ্হণ কেরেছ, তার সেঙ্গ 
সংগিতপূণ র্ভােব সরকােরর গুরুতব্পূণ র্ সংস্থা িহসােব বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ অবাধ তথয্পৰ্বােহর চচ র্া িনিশ্চত 
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করেত বদ্ধপিরকর। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর তথয্ জনগেণর কােছ উন্মুক্ত হেল এ সংস্থার কায র্কৰ্ম 
সম্পেকর্ জনগণ সব্চ্ছ ধারণা লাভ করেব এবং জনগেণর কােছ জবাবিদিহ পৰ্িতিষ্ঠত হেব।  

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর অবাধ তথয্পৰ্বােহর চচ র্ার েক্ষেতৰ্ েকােনা িদব্ধাদব্েন্দব্র সৃিষ্ট েযন না হয় 
েসজনয্ একিট ‘সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকা, ২০২০’ পৰ্ণয়ন আবশয্ক বেল মেন কেরেছ। সুতরাং তথয্ 
অিধকার আইন, ২০০৯ তথয্ অিধকার (তথয্পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) িবিধমালা, ২০০৯ ও তথয্ অিধকার সংকৰ্ান্ত 
পৰ্িবধানমালার আেলােক এই সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকা পৰ্ণয়ন করা হেয়েছ। 

  
১.২ িনেদ র্িশকার িশেরানাম:  
 

এই িনেদ র্িশকা ‘বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকা-২০২০’ নােম 
অিভিহত হেব।  

 
২।  িনেদ র্িশকার িভিত্ত:  
 
২.১  পৰ্ণয়নকারী কতৃর্পক্ষ: 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্।  
২.২  অনুেমাদনকারী কতৃর্পক্ষ:  

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্।  
২.৩  অনুেমাদেনর তািরখ: ১০ নেভমব্র ২০২০।  
২.৪  িনেদ র্িশকা কায র্কেরর তািরখ: ১০ নেভমব্র ২০২০। (অনুেমাদেনর তািরখ েথেক)  
২.৫  িনেদ র্িশকার পৰ্েযাজয্তা:  

িনেদ র্িশকািট বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর জনয্ পৰ্েযাজয্ হেব।  
 

৩। সংঙ্গাসমূহ: িবষয় বা পৰ্সেঙ্গর পিরপন্থী েকান িকছু না থাকেল এ িনেদ র্িশকায়- 
 
৩.১  ‘তথয্’ অথ র্ তথয্ অিধকার আইন ২০০৯-এর ধারা ২(চ)-েত উিল্লিখত তথয্ািদ বুঝােব।  
৩.২  ‘দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া’ অথ র্ তথয্ অিধকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১০ এ উিল্লিখত কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক 

িনযুক্ত কম র্কতর্া। 
৩.৩  ‘িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া’ অথ র্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার অনুপিস্থিতেত সংিশ্লষ্ট দািয়তব্ পালেনর জনয্ 

িনযুক্ত কম র্কতর্া।  
৩.৪  ‘আিপল কতৃর্পক্ষ’ অথ র্ তথয্ অিধকার আইন ২০০৯-এর ধারা ২(ক) (আ) অনুযায়ী পৰ্ধান িনব র্াহী 

কম র্কতর্া, বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্। 
৩.৫  ‘তৃতীয় পক্ষ’ অথ র্ তথয্পৰ্ািপ্তর জনয্ অনুেরাধকারী বা তথয্ পৰ্দানকারী কতৃর্পক্ষ বয্তীত অনুেরাধকৃত 

তেথয্র সেঙ্গ জিড়ত অনয্ েকােনা পক্ষ। 
৩.৬  ‘তথয্ কিমশন’ অথ র্ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীেন পৰ্িতিষ্ঠত তথয্ কিমশন।  
৩.৭  ‘তথয্ অিধকার িবিধমালা, ২০০৯’ অথ র্ তথয্ অিধকার (তথয্ পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) িবিধমালা, ২০০৯।  
৩.৮  ‘কম র্কতর্া’ অেথ র্ কম র্চারীও অন্তভু র্ক্ত হেব।  
৩.৯  ‘তথয্ অিধকার’ অথ র্ েকােনা কতৃর্পেক্ষর িনকট হেত তথয্পৰ্ািপ্তর অিধকার।  
৩.১০  ‘আেবদন ফরম’ অথ র্ তথয্ অিধকার (তথয্পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসল িনধ র্ািরত 

আেবদেনর ফরেমট- ফরম ‘ক’।  
৩.১১  ‘আিপল ফরম’ অথ র্ তথয্ অিধকার (তথয্পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসল িনধ র্ািরত 

আেবদেনর ফরেমট-ফরম ‘গ’।  
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৩.১২  ‘পিরিশষ্ট অথ র্’ এই িনেদ র্িশকার সেঙ্গ সংযুক্ত পিরিশষ্ট।  
 
৪। তেথয্র ধরন এবং ধরন অনুসাের তথয্ পৰ্কাশ ও পৰ্দান পদ্ধিত:  
 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর সমুদয় তথয্ িনম্নবিণ র্ত িতনিট েশৰ্িণেত ভাগ করা হেব এবং িনধ র্ািরত 
িবধান অনুসাের তা পৰ্কাশ ও পৰ্দান করা হেব। 
 

 ৪.১ সব্পৰ্েণািদতভােব পৰ্কাশেযাগয্ তথয্:  
 

৪.১.১ এই ধরেণর তথয্ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ সব্পৰ্েণািদত হেয় েনািটশেবােড র্, ওেয়বসাইেট, মুিদৰ্ত 
বই বা পৰ্িতেবদন আকাের, পিতৰ্কায় িবজ্ঞিপ্তর মাধয্েম এবং অনয্ানয্ গৰ্হণেযাগয্ মাধয্েম পৰ্কাশ ও 
পৰ্চার করেব।  
৪.১.২ এই ধরেণর তথয্ েচেয় েকান নাগিরক আেবদন করেল তা চািহদার িভিত্তেত পৰ্দানেযাগয্ তথয্ 
িহসােব িবেবিচত হেব এবং দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনধ র্ািরত পন্থায় আেবদনকারীেক তথয্ পৰ্দান 
করেবন।  
৪.১.৩ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ পৰ্িতবছর একিট বািষ র্ক পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ করেব এবং বািষ র্ক 
পৰ্িতেবদন তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬(৩)-এ উিল্লিখত তথয্সমূহ সংেযাজন করেব।  
৪.১.৪ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ সব্পৰ্েণািদতভােব পৰ্কাশেযাগয্ তেথয্র একিট তািলকা পৰ্স্তুত করেব 
এবং এই িনেদ র্িশকার পিরিশেষ্ট (পিরিশষ্ট-১) ও বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ ও 
পৰ্চার করেব।  
৪.১.৫ পৰ্িতবছর িকংবা পৰ্েয়াজেনর িনেরেখ এই তািলকা হালনাগাদ করা হেব। 
 

৪.২ চািহদার িভিত্তেত পৰ্দানেযাগয্ তথয্: 
  

৪.২.১ এই ধরেণর তথয্ েকােনা নাগিরেকর আেবদেনর পিরেপৰ্িক্ষেত এই িনেদ র্িশকার ১০ ও ১১ নমব্র 
অনুেচ্ছেদ বিণ র্ত পদ্ধিত অনুসরণ কের পৰ্দান করেব।  
৪.২.২ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ চািহদার িভিত্তেত পৰ্দানেযাগয্ তেথয্র একিট তািলকা পৰ্স্তুত করেব 
এবং এই িনেদ র্িশকার পিরিশেষ্ট (পিরিশষ্ট-২) ও বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 
করেব।  
 

৪.৩ পৰ্দান ও পৰ্কাশ বাধয্তামূলক নয়, এমন তথয্:  
 

এই িনেদ র্িশকার অনয্ানয্ অনুেচ্ছেদ যা িকছুই থাকুক না েকন, বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ তথয্ 
অিধকার আইন, ২০০৯-এর ৭ ধারায় বিণ র্ত তথয্সমূহ পৰ্দান বা পৰ্কাশ বা পৰ্চার করেত বাধয্ থাকেব 
না।  
 

৫। তথয্ সংগৰ্হ, সংরক্ষণ ও বয্বস্থাপনা:  
 

৫.১ তথয্ সংগৰ্হ ও বয্বস্থাপনা:  
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ তথয্ সংগৰ্হ ও বয্বস্থাপনার জনয্ তথয্ অিধকার (তথয্ সংরক্ষণ ও 
বয্বস্থাপনা) পৰ্িবধানমালা, ২০১০ অনুসরণ করেব।  
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৫.২ তথয্ সংরক্ষণ:  
 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ তথয্ সংরক্ষেণর জনয্ িনেম্নাক্ত পদ্ধিত অনুসরণ করেব: 
৫.২.১ নাগিরক তথয্ অিধকার িনিশ্চত করার লেক্ষয্ সংস্থা-সংিশ্লষ্ট যাবতীয় তেথয্র কয্াটালগ এবং 
ইনেডক্স যথাযথভােব পৰ্স্তুত ও সংরক্ষণ করেব।  
৫.২.২ কিম্পউটাের সংরক্ষেণর উপযুক্ত তথয্ যুিক্তসংগত সময়সীমার মেধয্ কিম্পউটাের সংরক্ষণ 
করেব।  
৫.২.৩ তথয্ সংরক্ষণ ও বয্বস্থাপনার জনয্ তথয্ অিধকার (তথয্ সংরক্ষণ ও বয্বস্থাপনা) পৰ্িবধানমালা, 
২০১০ অনুসরণ করেব।  
 

৫.৩ তেথয্র ভাষা:  
 

৫.৩.১ তেথয্র মূল ভাষা হেব বাংলা। েকােনা তথয্ যিদ অনয্ েকান ভাষায় ৈতির হেয় থােক তাহেল 
তা েসই ভাষায় সংরিক্ষত হেব।  
৫.৩.২ তথয্ েয ভাষায় সংরিক্ষত থাকেব েসই ভাষােতই আেবদকারীেক সরবরাহ করা হেব। 
আেবদকারীর চািহদার পিরেপৰ্িক্ষেত েকােনা তথয্ অনুবাদ করার দািয়তব্ কতৃর্পক্ষ বহন করেব না।  
৫.৪ তেথয্ হালনাগাদকরণ:  
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর অনুিবভাগসমূহ পৰ্িত মােস তথয্ হালনাগাদ করেব।  

 
৬। দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ:  
 

৬.১ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসাের বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ একজন 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ করেব।  
৬.২ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ অধীেন েকােনা কায র্ালয়/ইউিনট পৰ্িতিষ্ঠত হেল তথয্ অিধকার আইন, 
২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুসাের উক্তরূপ কায র্ালয়/ইউিনট পৰ্িতিষ্ঠত হওয়ার ৬০ (ষাট) িদেনর মেধয্ 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ করেব।  
৬.৩ িনেয়াগকৃত দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার নাম, পদিব, িঠকানা এবং পেযাজয্ েক্ষেতৰ্ ফয্াক্স নমব্র ও ই-
েমইল িঠকানা িনেয়াগ পৰ্দােনর পরবত� ১৫ িদেনর মেধয্ িনধ র্ািরত ফরময্ােট (তথয্ কিমশন কতৃর্ক 
িনধ র্ািরত ফরেম) িনিখতভােব তথয্ কিমশেন েপৰ্রণ করেব; পৰ্কাশয্ স্থােন সহেজ দৃিষ্টেগাচর 
এমনভােব পৰ্দশ র্েনর বয্বস্থা করেব এবং ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ করেব।   
৬.৪ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর অধীেন দািয়তব্ পালেনর পৰ্েয়াজেন দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া 
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ এর অনয্ েয েকান কম র্কতর্ার সহায়তা চাইেত পারেবন এবং েকান 
কম র্কতর্ার কােছ এরূপ সহায়তা চাওয়া হেল িতিন দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ােক পৰ্েয়াজনীয় সহায়তা পৰ্দান 
করেত বাধয্ থাকেবন।  
৬.৫ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া দািয়তব্ পালেনর পৰ্েয়াজেন অনয্ েকান কম র্কতর্ার সহায়তা চাইেল এবং 
এরূপ সহায়তা পৰ্দােন বয্থ র্তার জনয্ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর েকান িবধান লিঙ্ঘত হেল এই 
আইেনর অধীেন দায়-দািয়তব্ িনধ র্ারেণর েক্ষেতৰ্ অনয্ কম র্কতর্াও দািয়তব্পৰ্াপ্ত বেল গণয্ হেবন।  
৬.৬ এ িনেদ র্িশকার পিরিশেষ্ট দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার নাম, পদিব, িঠকানা এবং পৰ্েয়াজয্ েক্ষেতৰ্ ফয্াক্স 
নমব্র ও ই-েমইল িঠকানা পৰ্কাশ করেব। দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া পিরবতর্ন হেল নতুন দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
কম র্কতর্া িনেয়ােগর ৫ িদেনর মেধয্ উক্ত তথয্ হালনাগাদ করা হেব এবং ওেয়বসাইেটও তা পৰ্কাশ 
করা হেব।  
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৭। দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার দািয়তব্ ও কম র্পিরিধ:  
 

৭.১ তেথয্র জনয্ কারও আেবদেনর পিরেপৰ্িক্ষেত দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া-  
(অ) আেবদন গৰ্হণ ও তথয্ অিধকার (তথয্পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৩(২) 
অনুসাের আেবদনপতৰ্ গৰ্হেণর পৰ্ািপ্ত সব্ীকার করেবন;  
(আ) চািহত তথয্ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯, ধারা ৯ ও তথয্ অিধকার (তথয্পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) 
িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৪ অনুসাের যথাযথভােব সরবরাহ করেবন;  
(ই) তথয্ পৰ্দােন অপারগতার েক্ষেতৰ্ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা-৯(৩) ও তথয্ 
অিধকার (তথয্পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৫ অনুসাের যথাযথভােব অপারগতা 
পৰ্কাশ করেবন; 
(ঈ) েকােনা অনুেরাধকৃত তথয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার িনকট সরবরােহর জনয্ মজুদ থাকেল 
িতিন তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯, ধারা ৯(৬)(৭) ও তথয্ অিধকার (তথয্পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) 
িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৮ অনুসাের উক্ত তেথয্র যুিক্তসংগত মূলয্ িনধ র্ারণ করেবন এবং 
উক্ত মূলয্ অনুধব্র্ ৫ (পাঁচ) কায র্িদবেসর মেধয্ পিরেশাধ করার জনয্ আেবদনকারীেক অবিহত 
করেবন;  
(উ) চািহত তেথয্র সেঙ্গ তৃতীয় পেক্ষর সংিশ্লষ্টতা থাকেল দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া তথয্ অিধকার 
আইন, ২০০৯, ধারা ৯(৮) অনুসাের বয্বস্থা গৰ্হণ করেবন;  

৭.২ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ র্ািরত আেবদেনর ফরময্াট/ফরম ‘ক’ সংরক্ষণ ও 
েকান নাগিরেকর চািহদার পিরেপৰ্িক্ষেত সরবরাহ করেবন;  
৭.৩ আেবদন ফরম পূরেণ সক্ষম নয়, এমন আেবদনকারীেক আেবদন ফরম পূরেণ সহায়তা করেবন।  
৭.৪ সিঠক কতৃর্পক্ষ িনব র্াচেন ভুল কেরেছ, এমন আেবদনকারীেক সিঠক কতৃর্পক্ষ িনব র্াচেন সহায়তা 

 করেবন;  
৭.৫ েকান নাগিরেকর চািহদার পিরেপৰ্িক্ষেত তাঁেক আিপল কতৃর্পক্ষ িনণ র্েয় সহায়তা করেবন;  
৭.৬ েকান শারীিরক পৰ্িতবন্ধী বয্িক্তর তথয্ পৰ্ািপ্ত িনিশ্চত করেত যথাযথ সহায়তা করেবন (এ েক্ষেতৰ্ 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া উপযুক্ত অনয্ েকান বয্িক্তর সহায়তা গৰ্হণ করেত পারেবন;  
৭.৭ তথয্ সংরক্ষণ ও বয্বস্থাপনা এবং সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ িনেদ র্িশকা তথয্ অিধকার আইন, 
২০০৯-এর সেঙ্গ সামঞ্জসয্পূণ র্ভােব হেচ্ছ িক-না তা িনধ র্ারেণ কতৃর্পক্ষেক সহায়তা করেবন; 
৭.৮ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর সেঙ্গ সামঞ্জসয্পূণ র্ভােব বািষ র্ক পৰ্িতেবদন পৰ্কােশ সহায়তা 
করেবন; এবং  
৭.৯ তেথয্র জনয্ পৰ্াপ্ত আেবদনপতৰ্সহ এ সংকৰ্ান্ত পৰ্েয়াজনীয় তথয্ সংরক্ষণ, আেবদনকারীর সেঙ্গ 
েযাগােযােগর িবস্তািরত তথয্ সংরক্ষণ, সব্পৰ্েণািদত তথয্ পৰ্কাশ সংকৰ্ান্ত পৰ্িতেবদন সংকলন, তেথয্র 
মূলয্ আদায়, িহসাবরক্ষণ ও সরকাির েকাষাগাের জমাকরণ এবং কতৃর্পক্ষ বা তথয্ কিমশেনর চাহদার 
পিরেপৰ্িক্ষেত এ সংকৰ্ান্ত তথয্ সরবরাহ করেবন ইতয্ািদ।  
 

৮। িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ:  
 
৮.১ বদিল বা অনয্ েকান কারেণ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার অনুপিস্থিতেত দািয়তব্ পালেনর জনয্ 
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ একজন িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ করেব। দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার 
অনুপিস্থিতেত দািয়তব্ পালনকােল আইন অনুসাের িতিন দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িহেসেব িবেবিচত 
হেবন।  
৮.২ নতুন কায র্ালয়/ ইউিনট পৰ্িতিষ্ঠত হওয়ার ৬০ (ষাট) িদেনর মেধয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার 
পাশাপািশ িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ করেব।  
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৮.৩ িনেয়াগকৃত িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার নাম, পদিব, িঠকানা এবং পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ ফয্াক্স নমব্র 
এ ই-েমইল িঠকানা িনেয়াগ পৰ্দােনর ১৫ িদেনর মেধয্ িনধ র্ািরত ফরময্ােট িলিখতভােব তথয্ কিমশেন 
েপৰ্রণ করেব।  
৮.৪ বদিল বা অনয্ েকােনা কারেণ িবকল্প কম র্কতর্ার পদ পদ শূনয্ হেল , অিবলেমব্ নতুন িবকল্প 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িনেয়াগ করেব।  

 
৯। িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার দািয়তব্ ও কম র্পিরিধ:  

 
৯.১ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার অনুপিস্থিতেত িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া ‘দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া’ িহসাব 
দািয়তব্ পালন করেবন। 
৯.২ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িহসােব দািয়তব্ পালনকােল এ িনেদ র্িশকার ৭ নমব্র অনুেচ্ছেদ বিণ র্ত 
‘দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার দািয়তব্ ও কম র্পিরিধ’ তাঁর জনয্ পৰ্েযাজয্ হেব।  

 
১০। তেথয্র জনয্ আেবদন, তথয্ পৰ্দােনর পদ্ধিত ও সময়সীমা:  
 

১০.১ েকােনা বয্িক্ত তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর অধীেন তথয্ পৰ্ািপ্তর জনয্ বাংলােদশ টুয্িরজম 
েবাড র্-এর দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার কােছ িনধ র্ািরত ফরম ‘ক’-এর মাধয্েম িলিখতভােব বা ইেলক্টৰ্িনক 
মাধয্েম বা ই-েমইেল অনুেরাধ করেত পারেবন।  
১০.২ তেথয্র জনয্ আেবদন, তথয্ পৰ্দােনর পদ্ধিত ও সময়সীমা:  
িনধ র্ািরত ফরম সহজলভয্ না হেল অনুেরাধকারীর নাম, িঠকানা, পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ ফয্াক্স অথবা েকান 
পদ্ধিতেত তথয্ েপেত আগৰ্হী তার বণ র্না উেল্লখ কের সাদা কাগেজ বা েক্ষতৰ্মেত, ইেলক্টৰ্িনক িমিডয়া 
বা ই-েমইেল তথয্পৰ্ািপ্তর জনয্ অনুেরাধ করেত পােরবন।  
১০.৩ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া তেথয্র জনয্ েকান অনুেরাধ পৰ্ািপ্তর তািরখ হেত অনিধক ২০ (িবশ) 
কায র্িদবেসর মেধয্ অনুেরাধকৃত তথয্ সরবরাহ করেবন।  
১০.৪ উপনুেচ্ছদ (৩)-এ যা িকছুই উেল্লখ থাকুক না েকন, অনুেরাধকৃত তেথয্র সেঙ্গ একািধক 
অনুিবভােগর সংিশ্লষ্টতা থাকেল অনিধক ৩০ (িতৰ্শ) কায র্িদবেসর মেধয্ েসই অনুেরাধকৃত তথয্ 
সরবরাহ করেব।  
১০.৫ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া িলিখতভােব অথবা েক্ষতৰ্মেত, ইেলক্টৰ্িনক মাধয্ম বা ই-েমইেল-এর 
মাধয্েম আেবদনপতৰ্ গৰ্হেণর পৰ্ািপ্ত সব্ীকার করেবন। পৰ্ািপ্ত সব্ীকার পেতৰ্ আেবদেনর পূব র্সূতৰ্ (রফােরন্স 
নমব্র), আেবদনপতৰ্ গৰ্হণকারীর নাম, পদময র্াদা এবং আেবদন গৰ্হেণর তািরখ উেল্লখ কের সব্াক্ষর 
করেবন।  
১০.৬ ইেলক্টৰ্িনক মাধয্ম বা ই-েমইল-এর মাধয্েম আেবদন গৰ্হেণর েক্ষেতৰ্ কতৃর্পক্ষ বরাবর আেবদন 
েপৰ্রেণর তািরখই (পৰ্ািপ্ত সােপেক্ষ) আেবদন গৰ্হেণর  তািরখ িহসাব গণয্ হেব।  
১০.৭ আেবদন পাওয়ার পর দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া তথয্ পৰ্দােনর তািরখ এবং সময় উেল্লখপূব র্ক 
আেবদনকারীেক অবিহত করেবন এবং অনুেরাধকৃত তেথয্র সেঙ্গ এক বা একািধক অনুিবভাগ এর 
সংিশ্লষ্টতা থাকেল দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া েসই অনুিবভাগ/অনুিবভাগসমূেহ িলিখত েনািটশ পৰ্দান 
করেবন।  
১০.৮ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া েকােনা কারেণ অনুেরাধকৃত তথয্ পৰ্দােন অপারগ অথবা আংিশক তথয্ 
সরবরােহ অপারগ হেল অপারগতার কারণ উেল্লখ কের আেবদন পৰ্ািপ্তর ১০ (দশ) কায র্িদবেসর মেধয্ 
তথয্ অিধকার িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসেল উেল্লিখত ফরম ‘খ’ অনুযায়ী এতদিবষেয় 
আেবদনকারীেক অবিহত করেবন।  
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১০.৯ উপানুেচ্ছদ (৩) বা (৪)-এ উিল্লিখত সময়সীমার মেধয্ তথয্ সরবরাহ করেত েকােনা দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
কম র্কতর্া বয্থ র্ হেল সংিশ্লষ্ট তথয্ পৰ্ািপ্তর অনুেরাধ পৰ্তয্াখান করা হেয়েছ বেল গণয্ হেব।  
১০.১০ অনুেরাধকৃত তথয্ পৰ্দান করা দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার িনকট যথাযথ িবেবিচত হেল এবং 
েযেক্ষেতৰ্ েসই তথয্ তৃতীয়পক্ষ তা েগাপনীয় তথয্ িহসােব গণয্ কেরেছ েসেক্ষেতৰ্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া 
এরূপ অনুেরাধ পৰ্ািপ্তর ৫ (পাঁচ) কায র্িদবেসর মেধয্ তৃতীয়পক্ষেক তাঁর  িলিখত বা েমৗিখত মতামত 
েচেয় েনািটশ পৰ্দান করেবন এবং তৃতীয় পক্ষ এরূপ েনািটেশর পিরেপৰ্িক্ষেত েকান মতামত পৰ্দান 
করেল তা িবেবচনায় িনেয় দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া অনুেরাধকারীেক তথয্ পৰ্দােনর িবষেয় িসদ্ধান্ত গৰ্হণ 
করেবন।  
১০.১১ েকান ইিন্দৰ্য় পৰ্িতবন্ধী বয্িক্তেক েকােনা েরকড র্  বা তার অংশিবেশষ জানােনার পৰ্েয়াজন হেল 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া েসই পৰ্িতবন্ধী বয্িক্তেক তথয্ লােভ সহায়তা পৰ্দান করেবন এবং পিরদশ র্েনর 
জনয্ েয ধরেণর সহেযািগতা পৰ্েয়াজন তা পৰ্দান করাও এই সহায়তার অন্তভু র্ক্ত বেল গণয্ হেব।  
১০.১২ আইেনর অধীেন পৰ্দত্ত তেথয্র পৰ্িত পৃষ্ঠায় ‘তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর অধীেন এই তথয্ 
সরবরাহ করা হেয়েছ’ মেম র্ পৰ্তয্য়ন করেত হেব এবং তােত পৰ্তয্য়নকারী কম র্কতর্ার নাম, পদিব, 
সব্াক্ষর ও দাপ্তিরক িসল থাকেব। 
   

১১। তেথয্র মূলয্ ও মূলয্ পিরেশাধ:  
 

১১.১ েকােনা অনুেরাধকৃত তথয্ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার িনকট সরবরােহর জনয্ মজুদ থাকেল িতিন 
তথয্ অিধকার (তথয্পৰ্াপ্ত সংকৰ্ান্ত) িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসেল উেল্লিখত ফরম ‘ঘ’  অনুসাের েসই 
তেথয্র মূলয্ িনধ র্ারণ করেবন এবং অনিধক ৫ (পাঁচ) কায র্িদবেসর মেধয্ েসই অথ র্ েটৰ্জাির চালােনর 
মাধয্েম (েকাড নমব্র: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা কের চালােনর কিপ তার কােছ জমা েদয়ার জনয্ 
অনুেরাধকারীেক িলিখতভােব অবিহত করেবন; অথবা  
১১.২ অনুেরাধকারী কতৃর্ক নগেদ পিরেশািধত তেথয্র মূলয্ রিশেদর মাধয্েম দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া 
গৰ্হণ করেবন এবং পৰ্াপ্ত অথ র্ েটৰ্জাির চালােনর মাধয্েম (েকাড নমব্র: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা 
কের চালােনর কিপ সংরক্ষণ করেবন।  
 

১২। আিপল দােয়র ও িনষ্পিত্ত:  
 
১২.১ আিপল কতৃর্পক্ষ: 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর আিপল কতৃর্পক্ষ হেবন পৰ্ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া। 
 

১২.২ আিপল পদ্ধিত: 
 

(ক) েকান বয্িক্ত এই িনেদ র্িশকার অনুেচ্ছদ ১০-এর (৩) বা (৪)-এ িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ তথয্ 
লােভ বয্থ র্ হেল িকংবা দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার েকােনা িসদ্ধােন্ত সংক্ষুব্ধ হেল িকংবা দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
কম র্কতর্া অিতিরিক্ত মূলয্ ধায র্ বা গৰ্হণ করেল উক্ত সময়সীমা অিতকৰ্ান্ত হবার, বা েক্ষতৰ্মেত, িসদ্ধান্ত 
লােভর পরবত� ৩০ (িতৰ্শ) কায র্িদবেসর মেধয্ তথয্ অিধকার (তথয্পৰ্ািপ্ত সংকৰ্ান্ত) িবিধমালা, ২০০৯-
এর তফিসেল িনধ র্ািরত ফরম ‘গ’ এর মাধয্েম আিপল কতৃর্পেক্ষর কােছ আিপল করেত পারেবন।   
(খ) আিপল কতৃর্পক্ষ যিদ এই মেম র্ সন্তুষ্ট হন েয, আিপলকারী যুিক্তসংগত কারেণ িনিদ র্ষ্ট সময়সীমার 
মেধয্ আিপল দােয়র করেত পােরনিন, তাহেল িতিন উক্ত সময়সীমা অিতবািহত হওয়ার পরও আিপল 
আেবদন গৰ্হণ করেত পারেবন।  
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১২.৩ আিপল িনষ্পিত্ত:  
 

১২.৩.১ আিপল কতৃর্পক্ষ েকােনা আিপেলর িবষেয় িসদ্ধান্ত পৰ্দােনর পূেব র্ িনেম্নাক্ত পদেক্ষপ গৰ্হণ 
করেবন- 

(ক) দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া এবং এতদসংিশ্লষ্ট অনয্ানয্ কম র্কতর্ার শুনািন গৰ্হণ।  
(খ) আিপল আেবদেন উেল্লিখত সংক্ষুদ্ধতার কারণ ও পৰ্ািথ র্ত পৰ্িতকােরর যুিক্তসমূহ 
িবেবচনা; এবং  
(গ) পৰ্ািথ র্ত তথয্ পৰ্দােনর সেঙ্গ একািধক তথয্ পৰ্দানকারী অনুিবভাগ যুক্ত থাকেল সংিশ্লষ্ট 
অনুিবভাগসমূেহর শুনািন গৰ্হণ।  
 

১২.৩.২ আিপল আেবদন পৰ্ািপ্তর ১৫ (পেনর)  কায র্িদবেসর মেধয্ আিপল কতৃর্পক্ষ- 
 

(ক) উপনুেচ্ছদ (১)-এ উেল্লিখত পদেক্ষপসমূহ গৰ্হণপূব র্ক তথয্ সরবরাহ করার জনয্ সংিশ্লষ্ট 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ােক িনেদ র্শ েদেবন; অথবা  
(খ) তাঁর িবেবচনায় গৰ্হণেযাগয্ না হেল আিপল আেবদনিট খািরজ করেত পারেবন।  
 

১২.৩.৩ আিপল আেবদেনর িনেদ র্শ অনুযায়ী দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া- 
 

(ক) যত দৰ্ুত সম্ভব পৰ্ািথ র্ত তথয্ সরবরাহ করেবন, তেব এই সময় তথয্ অিধকার আইন, 
২০০৯-এর ধারা ২৪(৪)-এ িনেদ র্িশত সমেয়র অিধক হেব না; অথবা  
(খ) েক্ষতৰ্মেত িতিন তথয্ সরবরাহ েথেক িবরত থাকেবন।  
 

১৩। তথয্ পৰ্দােন অবেহলায় শািস্তর িবধান: 
 

১৩.১ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯ ও এ িনেদ র্িশকার সংিশ্লষ্ট অণুেচ্ছদ অনুসাের দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া 
যিদ েকান আেবদনকারীেক  তথয্ বা এ সংকৰ্ান্ত িসদ্ধান্ত পৰ্দােন বয্থ র্ হন বা তথয্পৰ্ািপ্তর েকান অনুেরাধ 
গৰ্হণ করেত অসব্ীকার কেরন বা িসদ্ধান্ত পৰ্দােন বয্থ র্ হন বা ভুল, অসম্পূণ র্, িবভৰ্ািন্তকর, িবকৃত তথয্ 
পৰ্দান কেরন বা েকােনা তথয্পৰ্ািপ্তর পেথ পৰ্িতবন্ধকতা সৃিষ্ট কেরন বা তথয্ অিধকার পিরপন্থী েকান 
কাজ কেরন তাহেল তাঁর এেহন কাজেক অসদাচরণ িহসােব িবেবচনা করা হেব এবং সংিশ্লষ্ট 
চাকিরিবিধ অনুসাের তাঁর িবরুেদ্ধ বয্বস্থা গৰ্হণ করা হেব।  
১৩.২ এ িনেদ র্িশকা যথাযথভােব অনুসরেণ গািফলিতর কারেণ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর 
বয্তয্য় ঘটেল এবং এর কারেণ দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্া তথয্ কিমশন কতৃর্ক শািস্ত পৰ্াপ্ত পেল তা তাঁর 
বয্িক্তগত দায় িহসাব গণয্ হেব এবং কতৃর্পক্ষ তাঁর েকান দায় বহন করেব না।  
১৩.৩ তথয্ কিমশেনর কাছ েথেক দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার িবরুেদ্ধ িবভাগীয় বয্বস্থা গৰ্হেণর অনুেরাধ 
েপেল কতৃর্পক্ষ সংিশ্লষ্ট চাকিরিবিধ অনুসাের যথাযথ বয্বস্থা গৰ্হণ করেব এবং গৃহীত বয্বস্থার িবষেয় 
তথয্ কিমশনেক অবিহত করেব।  
 

১৪। জনগুরুতব্পূণ র্ িবষেয় েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত: 
 

বাংলাদেশ টুয্িরজম েবাড র্ জনগুরুতব্পূণ র্ িবষয়ািদ েপৰ্স িবজ্ঞিপ্তর মাধয্েম অথবা অনয্ েকােনা উপােয় 
পৰ্চার বা পৰ্কাশ করেব।  
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১৫। িনেদ র্িশকা সংেশাধন:  
 

এই িনেদ র্িশকা সংেশাধেনর পৰ্েয়াজন হেল বাংলাদেশ টুয্িরজম েবাড র্ ৩-৫ সদসয্ িবিশষ্ট একিট 
কিমিট গঠন করেব। উক্ত কিমিট িনেদ র্িশকািট সংেশাধেনর পৰ্স্তাব করেব এবং কতৃর্পেক্ষর অনুেমাদন 
সােপেক্ষ তা কায র্কর হেব।  
 

১৬। িনেদ র্িশকার বয্াখয্া:  
 

এই িনেদ র্িশকার েকােনা িবষেয় অস্পষ্টতা েদখা িদেল বাংলাদেশ টুয্িরজম েবাড র্ তার বয্াখয্া পৰ্দান 
করেব।  
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পিরিশষ্ট-১ 
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর সব্পৰ্েণািদতভােব পৰ্কাশেযাগয্ তেথয্র তািলকা ও পৰ্কােশর মাধয্ম 
 
কৰ্িমক তেথয্র িববরণ পৰ্কােশর মাধয্ম 

(১) (২) (৩) 
১ বাংলােদশ টুয্িরজম েবােড র্র রূপকল্প (Vision) অিভলক্ষয্ 

(Mission), েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ , কায র্াবিল ও গঠন 
সংকৰ্ান্ত তথয্   

ওেয়বসাইট 

২ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এ কম র্রত কম র্কতর্াগেণর নাম, পদিব, 
শাখা/অিধশাখা/অনুিবভাগ, দাপ্তিরক েটিলেফান নমব্র, েমাবাইল 
নমব্র, ফয্াক্স নমব্র, ই-েমইল ইতয্ািদ সমব্িলত  তািলকা 

ওেয়বসাইট 

৩ বাংলােদশ পয র্টন েবাড র্ আইন, ২০১০   ওেয়বসাইট 
৪ বাংলােদশ পয র্টন েবাড র্ চাকুির পৰ্িবধানমালা ২০১৪ ওেয়বসাইট 
৫ জাতীয় পয র্টন নীিতমালা ২০১০   ওেয়বসাইট 
৬ Rules of Business (কায র্িবিধমালা)/ Allocation 

of Business (কায র্তািলকা) সংকৰ্ান্ত তথয্     
ওেয়বসাইট 

 
৭ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর  পুণগ র্ঠন সংকৰ্ান্ত পৰ্জ্ঞাপন 

(চূড়ান্তকরণ সােপেক্ষ) 
ওেয়বসাইট 

 
৮ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর  বােজট মুিদৰ্ত অনুিলিপ, 

ওেয়বসাইট 
৯ সংস্থা কতৃর্ক বাস্তবািয়ত পৰ্কল্প/কম র্সূিচর তািলকা,  বােজট, 

পৰ্কল্প/কম র্সূিচ পিরচালকগেণর তথয্ ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
মুিদৰ্ত অনুিলিপ, 

ওেয়বসাইট 
১০ বাংলােদশ টুয্িরজম েবােড র্র বািষ র্ক কৰ্য় পিরকল্পনা (APP) ওেয়বসাইট 
১১ বািষ র্ক পৰ্িতেবদন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ওেয়বসাইট 
১২ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 

পিরবীক্ষণ কাঠােমা, ৈতৰ্মািসক বাস্তবায়ন অগৰ্গিত, শুদ্ধাচার েকৗশল 
েফাকাল পেয়ন্ট ও ৈনিতকতা কিমিট, শুদ্ধাচার েকৗশল িনেদ র্িশকা/ 
পিরপতৰ্/ কায র্িববরণী,  শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্াপ্তেদর তািলকা 

ওেয়বসাইট 

১৩ বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়ন কম র্পিরকল্পনা, ৈতৰ্মািসক 
বাস্তবায়ন অগৰ্গিত, সভার কায র্িববরণী, এিপএ কিমিট, িনেদ র্িশকা 

ওেয়বসাইট 

১৪ েটকসই উন্নয়ন অিভলক্ষয্ (SDG) সংকৰ্ান্ত বাংলােদশ টুয্িরজম 
েবাড র্-এর কম র্পিরকল্পনা  ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
(পিরকল্পনা চূড়ান্তকরণ সােপেক্ষ) 

ওেয়বসাইট 

১৫ ইেনােভশন কম র্পিরকল্পনার তথয্ ওেয়বসাইট 
১৬ সুনীল অথ র্নীিত সংকৰ্ান্ত বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর কম র্-

পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগৰ্গিত 
ওেয়বসাইট 

১৭ মুিজব বষ র্ ২০২০-২১ উপলেক্ষয্ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ কতৃর্ক গৃহীত 
কায র্কৰ্ম, বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বািষ র্কীর উপর বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
কতৃর্ক িনিম র্ত িভিডও িক্লপস এবং মুিজব বষ র্ ২০২০-২১ সংকৰ্ান্ত 
অনয্ানয্ তথয্ািদ 

ওেয়বসাইট 

১৮ টুয্িরজম েসক্টেরর িবিভন্ন উপখােতর জনয্ স্টয্ান্ডাড র্ অপােরিটং 
পৰ্িসিডউরস  (এস ও িপ) 

মুিদৰ্ত অনুিলিপ, 
ওেয়বসাইট 
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কৰ্িমক তেথয্র িববরণ পৰ্কােশর মাধয্ম 
১৯ টুয্র অপােরটর ও টুয্িরস্ট গাইড ও টৰ্ােভল এেজন্ট  িনবন্ধন 

নীিতমালা-২০১৯ (চূড়ান্তকরণ সােপেক্ষ) 
ওেয়বসাইট এবং সরকাির 

েগেজট 
২০ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ এর সােথ আন্তর্জািতক পয র্টন েমলায় 

েবসরকাির টুয্র অপােরটেরর অংশগৰ্হণ নীিতমালা ২০১৯ 
(চূড়ান্তকরণ সােপেক্ষ) 

মুিদৰ্ত অনুিলিপ, 
ওেয়বসাইট 

২১ িবিভন্ন েজলার পয র্টন িবষয়ক বৰ্িশউর/ িডিজটাল গাইড / ময্াপ মুিদৰ্ত অনুিলিপ, 
ওেয়বসাইট 

২২ পয র্টন সংকৰ্ান্ত িভিডও ওেয়বসাইট, িবিটিবর 
অিফিসয়াল েফসবুক েপজ 

ও অনয্ানয্ সামািজক 
েযাগােযাগ মাধয্ম 

২৩ পয র্টন সংকৰ্ান্ত ছিব ও তথয্ ওেয়বসাইট, িবিটিবর 
অিফিসয়াল েফসবুক েপজ 

ও অনয্ানয্ সামািজক 
েযাগােযাগ মাধয্ম 

২৪ 0িভসা সম্পিকর্ত পৰ্েয়াজনীয় তথয্ ওেয়বসাইট 
২৫ 1ভৰ্মণ সহায়ক তথয্ ওেয়বসাইট 
২৬ েসবা সংকৰ্ান্ত েটাল িফৰ্ নমব্রসমূহ ওেয়বসাইট 
২৭ সংস্থার িসিটেজন চাট র্ার বা েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত ওেয়বসাইট 
২৮ অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা/ Grievance Redress 

System (GRS) সংকৰ্ান্ত তথয্ 
ওেয়বসাইট 

 
২৯ অিফস আেদশ মুিদৰ্ত অনুিলিপ, 

ওেয়বসাইট 
৩০ জাতীয় ও আন্তজর্ািতক িদবসসমূহ উদযাপন সংকৰ্ান্ত অিফস স্মারক ওেয়বসাইট 
৩১ তথয্ অিধকার আইন বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত তথয্ ওেয়বসাইট 
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পিরিশষ্ট-২ 

চািহদার িভিত্তেত পৰ্দানেযাগয্ তেথয্র তািলকা 

 

• িবিভন্ন নীিত  
• বাংলাদেশ টুয্িরজম েবাড র্-এর বােজট  
• আিথ র্ক তথয্, েযমন: আয়/বয্য় সংকৰ্ান্ত িহসাবিববরণী  
• িসদ্ধান্ত গৰ্হেণর পর কৰ্য় সংকৰ্ান্ত তথয্  
• েদশ বা িবেদশ ভৰ্মণ সংকৰ্ান্ত তথয্  
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পিরিশষ্ট-৩ 

পৰ্দান বাধয্তামূলক নয়, এমন তেথয্র তািলকা 

 

• বাংলাদেশ টুয্িরজম েবাড র্-এর ৈবঠেক উপস্থাপনেযাগয্ সারসংেক্ষপ, আেলাচনা ও িসদ্ধান্ত  
• বাংলােদশ িনরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সাব র্েভৗমেতব্র পৰ্িত হুমিক 
• পৰ্চিলত আইেনর পৰ্েয়াগ বাধাগৰ্স্ত, অপরাধ বৃিদ্ধ হেত পাের  
• বয্িক্তগত জীবেনর িবিঘ্নত, িবচার বাধাগৰ্স্ত হেত পাের  
• বয্িক্তগত জীবেনর েগাপনীয়তা ক্ষুণ্ন হেত পাের  
• বয্িক্তর জীবন বা শারীিরক িনরাপত্তা িবপদাপন্ন হেত পাের  
• আইন পৰ্েয়াগকারী সংস্থােক পৰ্দত্ত েগাপন তথয্  
• আদালত বা টৰ্াইবুয্নােলর িনেষধাজ্ঞা রেয়েছ  
• তদন্তাধীন িবষয় যার পৰ্কাশ তদন্ত কােজ িবঘ্ন ঘটােত পাের  
• তদন্ত পৰ্িকৰ্য়া, অপরাধীর েগৰ্ফতার ও শািস্তেক পৰ্ভািবত করেত পাের  
• আইন অনুসাের েকবল একিট িনিদ র্ষ্ট সমেয়র জনয্ পৰ্কােশর বাধয্বাধকতা রেয়েছ  
• েকান বয্িক্তর আইন দব্ারা সংরিক্ষত েগাপনীয় তথয্।  
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পিরিশষ্ট-৪ 

দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার িববরণ 

 

কম র্কতর্ার নাম  : জনাব মিহবুল ইসলাম, 
পদিব   : সহকারী পিরচালক (িবপণন ও বৰ্ািন্ডং) 
কায র্ালয়   : বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ (জাতীয় পয র্টন সংস্থা), পয র্টন ভবন, ই-৫ িস/১,  
     পিশ্চম আগারগাঁও (পৰ্শাসিনক এলাকা), ঢাকা-১২০৭। 
েফান    : (০২) ৪৪৮২ ৬৫৪৪ (অিফস)  
েমাবাইল  : ০১৫ ১১৪০ ৩১৮১ 
ই-েমইল   : ad.mkt@btb.gov.bd 
ওেয়বসাইট   : www.tourismboard.gov.bd 
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পিরিশষ্ট-৫ 

িবকল্প দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার িববরণ 

 
 

কম র্কতর্ার নাম  : জনাব েমা: মাজহারুল ইসলাম 
পদিব   : সহকারী পিরচালক (পিরকল্পনা ও গেবষণা) 
কায র্ালয়   : বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ (জাতীয় পয র্টন সংস্থা), পয র্টন ভবন, ই-৫ িস/১,  
     পিশ্চম আগারগাঁও(পৰ্শাসিনক এলাকা), ঢাকা-১২০৭। 
েফান    : (০২) ৪৪৮২ ৬৫৪৪ (অিফস) 
েমাবাইল  : 017 1704 ০474 
ই-েমইল   : ad.cgs@btb.gov.bd / ad.planning@btb.gov.bd 
ওেয়বসাইট   : www.tourismboard.gov.bd 
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পিরিশষ্ট-৬  

আিপল কম র্কতর্ার িববরণ 

 
 

কম র্কতর্ার নাম  : জােবদ আহেমদ 
পদিব   : পৰ্ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া 
কায র্ালয়   : বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ (জাতীয় পয র্টন সংস্থা), পয র্টন ভবন, ই-৫ িস/১,  
     পিশ্চম আগারগাঁও (পৰ্শাসিনক এলাকা), ঢাকা-১২০৭। 
েফান    : (০২) ৪৪৮২ ৬৫৪৬ (অিফস) 
ই-েমইল   : ceo@btb.gov.bd  
ওেয়বসাইট   : www.tourismboard.gov.bd 
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পিরিশষ্ট-৭  
তথয্ পৰ্ািপ্তর আেবদন ফরম (ফরম ‘ক’) 

ফরম ‘ক’ 
তথয্ পৰ্ািপ্তর আেবদন পতৰ্ 

 
 

১। আেবদনকারীর নাম       : .................................................... 

িপতার নাম       : ....................................................  

মাতার নাম        : .................................................... 

বতর্মান িঠকানা        : ....................................................  

স্থায়ী িঠকানা       : ....................................................  

ফয্াক্স/ই-েমইল/েটিলেফান ও েমাবাইল েফান নমব্র (যিদ থােক)  : .................................................... 

েপশা         : .................................................... 

২। িক ধরেনর তথয্ (পৰ্েয়াজেন অিতিরক্ত কাগজ বয্বহার করুন)  : ....................................................  

৩। েকান পদ্ধিতেত তথয্ পাইেত আগৰ্হী (ছাপােনা/ফেটাকিপ/িলিখত/ 
ই-েমইল/ফয্াক্স/িসিড অথবা অনয্ েকান পদ্ধিত     : .................................................... 

৪। তথয্ গৰ্হণকারীর নাম ও িঠকানা     : ....................................................  

৫। পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ সহায়তাকারীর নাম ও িঠকানা     : .................................................... 

৬। তথয্ পৰ্দানকারী কতৃর্পেক্ষর নাম ও িঠকানা     : .................................................... 

৭। আেবদেনর তািরখ       : ....................................................  

অেবদনকারীর সব্াক্ষর 
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পিরিশষ্ট-৮  
তথয্ সরবরােহ অপারগতার েনািটশ (ফরম ‘খ’) 

ফরম ‘খ’ 
তথয্ সরবরােহ অপারগতার েনািটশ 

 
আেবদন পেতৰ্র সূতৰ্ নমব্র:        তািরখ: 
 
পৰ্িত  
আেবদনকারীর নাম: .................................................. 
িঠকানা: ................................................................. 
 
িবষয়: তথয্ সরবরােহর অপারগতা সম্পেকর্ অবিহতকরণ।  

িপৰ্য় মেহাদয়,  
 আপনার ..................................... তািরেখ আেবদেনর িভিত্তেত পৰ্ািথ র্ত তথয্ িনেম্নাক্ত কারেণ 
সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা-  
 
১।  .................................................................. 
 .................................................................. 
 

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

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

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

দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্কতর্ার নাম 
পদিব 

দাপ্তিরক িসল 
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পিরিশষ্ট-৯ 
আিপল আেবদন ফরম (ফরম ‘গ’) 

ফরম ‘গ’ 
আিপল আেবদন  

 
 

১। আপীলকারীর নাম ও িঠকানা (েযাগােযােগর সহজ মাধয্মসহ) : .............................................  

 

২। আপীেলর তািরখ       : .............................................  

 

৩। েয আেদেশর িবরুেদ্ধ আপীল করা হইয়ােছ উহার কিপ (যিদ থােক): .............................................  

 

৪। যাহার আেদেশর িবরুেদ্ধ আপীল করা হইয়ােছ তাহার নামসহ  

আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)      : ............................................. 

 

৫। আপীেলর সংিক্ষপ্ত িববরণ     : .............................................  

 

৬। আেদেশর িবরুেদ্ধ সংক্ষুব্দ হইবার কারণ (সংিক্ষপ্ত িববরণ)  : .............................................  

 

৭। পৰ্ািথ র্ত পৰ্িতকােরর যুিক্ত/িভিত্ত     : .............................................  

 

৮। আপীলকারী কতৃর্ক পৰ্তয্য়ন     : .............................................  

 

৯। অনয্েকান তথয্ যাহা আপীল কতৃর্পেক্ষর সম্মুেখ উপস্থাপেনর জনয্  

আপীলকারীর ইচ্ছা েপাষণ কেরন    : ............................................. 

 

 

আপীলকারীর সব্াক্ষর 
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পিরিশষ্ট-১০  
তথয্ পৰ্ািপ্তর অনুেরাধ িফ ও তেথয্র মূলয্ িফ 

 
তথয্ পৰ্ািপ্তর অনুেরাধ িফ এবং তেথয্র মূলয্ িনধ র্ারণ িফ 

 
তথয্ সরবরােহর েক্ষেতৰ্ িনেম্নাক্ত েটিবেলর কলাম (২)- উিল্লিখত তেথয্র জনয্ উহার িবপরীেত কলাম (৩)-এ 

উিল্লিখত হাের েক্ষতৰ্মেত তথয্ পৰ্ািপ্তর অনুেরাধ িফ ওবং তেথয্র মূলয্ পিরেশাধেযাগয্ হইেব, যথা- 
 
কৰ্ম. তেথয্র িববরণ তথয্ পৰ্ািপ্তর অনুেরাধ িফ/তেথয্র মূলয্ 

১ ২ ৩ 

১ িলিখত েকান ডকুেমেন্টর কিপ সরবরােহর জনয্ 
(ময্াপ, নকশা, ছিব, কিম্পউটার িপৰ্ন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর েক্ষেতৰ্ পৰ্িত 
পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হাের এবং তধূধব্র্ মােপর 
কাগেজর েক্ষেতৰ্ পৰ্কৃত মূলয্  

২ িডস্ক, িসিড ইতয্ািদেত তথয্ সরবরােহর েক্ষেতৰ্  আেবদনকারী কতৃর্ক িডস্ক, িসিড ইতয্ািদ 
সরবরােহর েক্ষেতৰ্ িবনামূেলয্  

৩ েকান আইন বা সরকাির িবধান বা িনেদ র্শনা 
অনুযায়ী কাউেক সরবরাহকৃত তেথয্র েক্ষতৰ্  

িবনামূেলয্  

৪ মূেলয্র িবিনমেয় িবকৰ্য়েযাগয্ পৰ্কাশনার েক্ষতৰ্  পৰ্কাশনায় িনধ র্ািরত মূলয্  
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পিরিশষ্ট-১১ 
তথয্ কিমশেন অিভেযাগ দােয়েরর ফরম  

ফরম ‘ক’  
অিভেযাগ দােয়েরর ফরম  

[তথয্ অিধকার (অিভেযাগ দােয়র ও িনষ্পিত্ত সংকৰ্ান্ত) পৰ্িবধানমালার পৰ্িবধান-৩ (১) দৰ্ষ্টবয্] 
 
বরাবর 
পৰ্ধান তথয্ কিমশনার  
তথয্ কিমশন এফ-৪/এ, আগারগাঁও পৰ্শাসিনক এলাকা  
েশের বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।  
 
অিভেযাগ নং --------------------------------------------------------------------------------------।  
 
১। অিভেযাগকারীর নাম ও িঠকানা    : 
................................................................................ 
    (েযাগােযােগর সহজ মাধয্মসহ)  
 
২। অিভেযাগ দািখেলর তািরখ    : 
................................................................................  
 
৩। যাহার িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করা হইয়ােছ   : 
................................................................................ 
     তাহার নাম ও িঠকানা  
 
৪। অিভেযােগর সংিক্ষপ্ত িববরণ    : 
................................................................................ 
    (পৰ্েয়াজেন আলাদা কাগজ সিন্নেবশ করা যাইেব  
 
৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যিদ েকান আেদেশর িবরুেদ্ধ  : 
................................................................................ 
    অিভেযাগ আনয়ন করা হয় েসইেক্ষেতৰ্ উহার কিপ  
    সংযুক্ত কিরেত হইেব)  
 
৬। পৰ্ািথ র্ত পৰ্িতকার ও উহার েযৗিক্তকতা   : 
................................................................................ 
 
৭। অিভেযাগ উিল্লিখত বক্তেবয্র সমথ র্েন পৰ্েয়াজনীয় : 
................................................................................  
কাগজ পেতৰ্র বণ র্না (কিপ সংযুক্ত কিরেত হইেব)  
 

সতয্পাঠ 
 
আিম/আমরা এই মেম র্ হলফপূব র্ক েঘাষণা কিরেতিছ েয, এই অিভেযােগ বিণ র্ত অিভেযাগসমূহ আমার জ্ঞান ও িবশব্াস 
মেত সতয্।  

(সতয্পাঠকারীর সব্াক্ষর)  


	ভিসা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য
	ভ্রমণ সহায়ক তথ্য

