গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকা, ২০১৯

ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড
(জাতীয় ম ডটন াংস্থা)

১ রভদটা বযাড, াফাগ, ঢাকা।
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উক্রভরণকা
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংরফধাদনয ২১(২) অনুদেদদ উদেখ কযা দয়দে, “কর ভদয় জনগদণয
বফা করযফায বেষ্টা কযা প্রজাতদন্ত্রয কদভড রনযুক্ত প্রদতুক ব্যরক্তয কতডব্য”। াংরফধাদনয ফরণ ডত এই রনদদ ড
অনুযণ কদয জনদফা প্রদান রনরিত কযা প্রজাতদন্ত্রয কভডোযীদদয অন্যতভ প্রধান কতডব্য। যকারয দপ্তয
কর্তক
ড প্রদদয় বফা াংক্রান্ত তথ্য উন্ুক্ত কযা র জনগদণয বফা াওয়ায পূফ ডতড। আয অফাধ তথ্যপ্রফা
রনরিত কযায রদযু গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায ২০০৯ াদর ‘তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন
কদযদে। তদথ্য জনগদণয অফাধ প্রদফারধকায রনরিত কযায জন্য কর যকারয দপ্তদয তথ্য করভন-এয
উদযাগ ও ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ-এয ায়তায় যকাদযয কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ, দপ্তয/াংস্থা ও কাম ডারয়মূ
তথ্য অরধকায আইন ও াংরিষ্ট রফরধ-রফধাদনয আদরাদক স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকা প্রণয়ন কদয
ওদয়ফাইদট প্রকা কদযদে।
অফাধ তথ্য প্রফাদয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয ারফ ডক উন্নয়ন কাম ডক্রভ আজ রফশ্বফাীয কাদে এক
বযারভদডর রাদফ আত্নপ্রকা কদযদে। রফগত ফেযগুররদত বম ইরতফােক রযফতডন ারধত দয়দে বগুররয
ভদধ্য যকারয বফা প্রদান দ্ধরতদক গণমুখী কযা অন্যতভ। তথ্য অরধকায আইন এভন একটি আইন মায
ফাস্তফায়ন অতুন্ত গুরুত্বপূণ ড ও েুাদররজাং এফাং এয পরাপর আযও বফর সুদূযপ্রাযী। তথ্য অরধকায আইন-এয
এই েুাদরঞ্জ বভাকারফরায় যকায দৃঢ় প্ররতজ্ঞ।
ফতডভান যকায রূকল্প ২০২১ অজডদনয রদযু কাজ কদযদে। এই রযু অজডদনয জন্য ভাদজয
ফ ডস্তদয সুান রনরিত কযা অতুাফশ্যক। আয সুাদনয অন্যতভ পূফ ডতড দরা স্বেতা ও জফাফরদর আইন
রনরিত কযা। জনপ্রাদন স্বেতা ও জফাফরদরতা রনরিতকযদণয অন্যতভ ারতয়ায দত াদয তথ্য
অরধকায আইন ফাস্তফায়ন। আয নাগরযদকয তথ্য অরধকায প্ররতষ্ঠায অন্যতভ কাম ডকয ন্থা র স্বপ্রদণারদত
তথ্য প্রকা। বই রদযু ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকা প্রণয়ন কদযদে। এ
রনদদ ডরকা কর নাগরযক ও তথ্য ব্যফাযকাযীয রনকট তথ্য প্রদাদনয বযত্র রফস্তৃত কযদফ এফাং ফাাংরাদদ
ট্যুরযজভ বফাড ড-এয স্বেতা ও জফাফরদর বৃরদ্ধদত ায়ক ভূরভকা ারন কযদফ।
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১. স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকায টভূরভ ও প্রদয়াজনীয়তা:
ফাাংরাদদ একটি বফরেত্রুপূণ ড ম ডটন ম্ভাফনাভয় বদ। ফতডভান রফদশ্ব ম ডটন রল্প একক বৃিভ
অথ ডননরতক কভডকান্ড রদদফ প্ররতষ্ঠা রাব কদযদে। াাার এই রল্পটি তায ফহুভারত্রক বফরষ্ঠুতায কাযদণ
রফরবন্ন বদদ অথ ডননরতক উন্নয়দনয াদথ াদথ ব্যাক কভডাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট কদযদে। অপৄযন্ত প্রাকৃরতক
বৌন্নম ডভরন্ডত ফাাংরাদদদ ম ডটন রল্প খুফই ম্ভাফনাভয়। পৃরথফীয বম বকান ম ডটকদক আকৃষ্ট কযায ভত
কর ম ডটন আকল ডণীয় উাদান ফাাংরাদদদ রফযভান। অায ম্ভাফনাভয় ফাাংরাদদদয ম ডটন রল্পদক
রফশ্বব্যাী প্রোদযয উদেদশ্য এফাং আভাদদয এই বানায ফাাংরাদক রফশ্ব দযফাদয একটি ‘ম ডটন গন্তব্য’ রদদফ
প্ররতষ্ঠা কযায রদযু গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ারনা’য বনর্তদত্ব ফতডভান
গণতারন্ত্রক যকায ম ডটন আইন-২০১০-এয ভাধ্যদভ ২০১০ াদরয বদন্ফম্বয ভাদ জাতীয় ম ডটন াংস্থা
রদদফ ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড (রফটিরফ) গঠন কদযদে। ম ডটন রদল্পয উন্নয়ন এফাং বদদয অথ ডনীরতদত
ম ডটন রদল্পয ক্রভফধ ডভান অফদানদক আযও রক্তারী কযণ, দফ ডারয ফর ড:রফদশ্ব বদদয বাফমুরতড উন্নয়দনয
জন্য অন্যান্য বদদয ন্যায় জাতীয় ম ডটন াংস্থা (National Tourism Organization) ফাাংরাদদ
ট্যুরযজভ বফাড ড প্ররতষ্ঠায য বথদকই ব্যাক প্রোয ও রফণদনয রদযু রনযর কাজ কদয মাদে।
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয অন্যতভ প্রধান কাজ ম ডটন বফায
ভাদনান্নয়ন ও ম ডটন তথ্য প্রোয। বফাভরযক রফভান রযফন ও ম ডটন ভন্ত্রণারদয়য তত্ত্বাফধাদন রযোররত এ
াংস্থা ভাঠ প্রাদনয রফবাগ, বজরা ও উদজরা প্রান এয ায়তায় াংরিষ্ট কাম ডক্রভ রযোরনা কদয।
রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয াদথ ট্যুয অাদযটযদদয ভদধ্য ভন্বয় াধদনয কাজটিও ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড
কদয থাদক। ম ডটন রদল্পয ারফ ডক উন্নয়দন গৃীত রযকল্পনা ফাস্তফায়দন াংরিষ্টদদয যাভড ফা রদকরনদদ ডনা
প্রদান; ম ডটন আকল ডণ রেরিতকযণ, াংযযণ, উন্নয়ন, রফকা ও গণদেতনতা বতরয; দারয়ত্বীর ম ডটন
ফাস্তফায়ন কযায রদযু যকায, ব্যরক্তখাত, স্থানীয় জনদগাষ্ঠী, স্থানীয় প্রান, এনরজও, নাযী াংগঠন ও
রভরডয়ায অাংগ্রদণয ব্যফস্থাকযণ; রফদদর ম ডটন প্ররতষ্ঠাদনয াদথ ফাাংরাদদদয ম ডটন প্ররতষ্ঠাদনয
বমাগাদমাগ স্থাদন দমারগতা প্রদান ও কাদজ ভন্বয় াধন; ফাাংরাদদদ ম ডটকদদয আগভন এফাং
অফস্থানদক জতয ও রনযাদ কযা অন্যান্য স্বাথ ড াংরিষ্ট রফলদয় যকাদযয রফরবন্ন াংস্থায াদথ ভন্বয়
াধন; ম ডটন রল্প ায়ক সুরফধামূ সৃরষ্ট এফাং ম ডটন াংরিষ্ট উন্নয়ন কাম ডক্রদভ ায়তা প্রদান ও বদদরফদদদ রফণদনয রফলদয় যকারয ও বফযকারয াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠান, যকারয রফবাগ ফা দপ্তদযয ভদধ্য
রনয়রভত বমাগাদমাগ যযা ও ভন্বয় াধন; ম ডটন আকল ডদণয ভান রনয়ন্ত্রণ এফাং ম ডটকদদয স্বাথ ড যযায়
ভানম্পন্ন ম ডটন বফা প্রদান রনরিতকযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ; প্ররতফন্ধী ম ডটকদদয অাংগ্রদণয
সুরফধারদ রনরিত কযণ; ম ডটন রদল্প নাযীয অরধকায ও অাংগ্রণ াংযযণ; ম ডটন রদল্পয উন্নয়দনয জন্য
গদফলণা, আন্তজডারতক ফাজায ম ডদফযণ ও রফদিলণপূফ ডক মদথাযুক্ত ব্যফস্থা গ্রণ; ম ডটন ম্পৃক্ত রুগ্ন রল্পদক
ায়তা প্রদান; ম ডটন ম্পরকডত মাফতীয় বভরায আদয়াজন ও প্রোয ফা প্রকানামূরক কাম ডক্রভ গ্রণ াংক্রান্ত
রফরবন্ন ধযদণয কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দন এ াংস্থা বথদক রনদদ ডনা প্রদান কযা য়।
১.১ স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকা প্রণয়দনয বমৌরক্তকতা/উদেশ্য:
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায জনগদণয জানায অরধকায প্ররতষ্ঠায ভাধ্যদভ যকারয ও বফযকারয
াংগঠদনয স্বেতা ও জফাফরদর বৃরদ্ধ দুনীরত হ্রা ও সুান প্ররতষ্ঠা, জনগদণয রেন্তা, রফদফক ও
ফাকস্বাধীনতায াাংরফধারনক অরধকায প্ররতষ্ঠা, দফ ডারয জনগদণয যভতায়দনয রদযু তথ্য-অরধকায রনরিত
কযদত ‘তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯’ এফাং তথ্য অরধকায াংক্রান্ত রতনটি প্ররফধানভারা প্রণীত দয়দে।
জনগদণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা রনরিত কযায বম নীরত যকায গ্রণ কদযদে, তায দে
াংগরতপূণ ডবাদফ যকাদযয গুরুত্বপূণ ড াংস্থা রাদফ ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড অফাধ তথ্যপ্রফাদয েে ডা রনরিত
কযদত ফদ্ধরযকয। ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয তথ্য জনগদণয কাদে উন্ুক্ত দর এ াংস্থায কাম ডক্রভ
ম্পদকড জনগণ স্বে ধাযণা রাব কযদফ এফাং জনগদণয কাদে জফাফরদর প্ররতরষ্ঠত দফ।
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ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয অফাধ তথ্যপ্রফাদয েে ডায বযদত্র বকাদনা রিধািদন্দয সৃরষ্ট বমন না য়
বজন্য একটি ‘স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকা, ২০১৯’ প্রণয়ন আফশ্যক ফদর ভদন কদযদে। সুতযাাং তথ্য
অরধকায আইন, ২০০৯ তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯ ও তথ্য অরধকায াংক্রান্ত
প্ররফধানভারায আদরাদক এই স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকা প্রণয়ন কযা দয়দে।
১.২ রনদদ ডরকায রদযানাভ:
এই রনদদ ডরকা ‘ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকা-২০১৯’ নাদভ অরবরত
দফ।
২। রনদদ ডরকায রবরি:
২.১

প্রণয়নকাযী কর্তড য:
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড।
২.২ অনুদভাদনকাযী কর্তড য:
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড।
২.৩ অনুদভাদদনয তারযখ: ১০ জুলাই ২০১৯।
২.৪ রনদদ ডরকা কাম ডকদযয তারযখ: ১০ জুলাই ২০১৯। (অনুদভাদদনয তারযখ বথদক)
২.৫ রনদদ ডরকায প্রদমাজুতা:
রনদদ ডরকাটি ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয জন্য প্রদমাজু দফ।
৩। াংোমূ: রফলয় ফা প্রদেয রযন্থী বকান রকছু না থাকদর এ রনদদ ডরকায়‘তথ্য’ অথ ড তথ্য অরধকায আইন ২০০৯-এয ধাযা ২(ে)-বত উরেরখত তথ্যারদ বুঝাদফ।
‘দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা’ অথ ড তথ্য অরধকায আইন ২০০৯-এয অধীন কর্তড য কর্তক
ড রনযুক্ত কভডকতডা।
‘রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা’ অথ ড দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায অনুরস্থরতদত াংরিষ্ট দারয়ত্ব ারদনয জন্য
রনযুক্ত কভডকতডা।
৩.৪ ‘আরর কর্তড য’ অথ ড তথ্য অরধকায আইন ২০০৯-এয ধাযা ২ক (আ) অনুমায়ী প্রধান রনফ ডাী
কভডকতডা, ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড।
৩.৫ ‘র্ততীয় য’ অথ ড তথ্যপ্রারপ্তয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তড য ব্যতীত অনুদযাধকৃত
তদথ্যয দে জরিত অন্য বকাদনা য।
৩.৬ ‘তথ্য করভন’ অথ ড তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীদন প্ররতরষ্ঠত তথ্য করভন।
৩.৭ ‘তথ্য অরধকায রফরধভারা, ২০০৯’ অথ ড তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯।
৩.৮ ‘কভডকতডা’ অদথ ড কভডোযীও অন্তর্ভডক্ত দফ।
৩.৯ ‘তথ্য অরধকায’ অথ ড বকাদনা কর্তড দযয রনকট দত তথ্যপ্রারপ্তয অরধকায।
৩.১০ ‘আদফদন পযভ’ অথ ড তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯-এয তপরর রনধ ডারযত
আদফদদনয পযদভট- পযভ ‘ক’।
৩.১১ ‘আরর পযভ’ অথ ড তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯-এয তপরর রনধ ডারযত
আদফদদনয পযদভট-পযভ ‘গ’।
৩.১২ ‘রযরষ্ট অথ ড’ এই রনদদ ডরকায দে াংযুক্ত রযরষ্ট।
৩.১
৩.২
৩.৩

৪। তদথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাদয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধরত:
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয মুদয় তথ্য রনম্নফরণ ডত রতনটি বেরণদত বাগ কযা দফ এফাং রনধ ডারযত
রফধান অনুাদয তা প্রকা ও প্রদান কযা দফ।
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৪.১ স্বপ্রদণারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তথ্য:
৪.১.১ এই ধযদণয তথ্য ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড স্বপ্রদণারদত দয় বনাটিদফাদড ড, ওদয়ফাইদট, মুরিত
ফই ফা প্ররতদফদন আকাদয, রত্রকায় রফজ্ঞরপ্তয ভাধ্যদভ এফাং অন্যান্য গ্রণদমাগ্য ভাধ্যদভ প্রকা ও
প্রোয কযদফ।
৪.১.২ এই ধযদণয তথ্য বেদয় বকান নাগরযক আদফদন কযদর তা োরদায রবরিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য
রাদফ রফদফরেত দফ এফাং দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রনধ ডারযত ন্থায় আদফদনকাযীদক তথ্য প্রদান
কযদফন।
৪.১.৩ ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড প্ররতফেয একটি ফারল ডক প্ররতদফদন প্রকা কযদফ এফাং ফারল ডক
প্ররতদফদন তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ৬(৩)-এ উরেরখত তথ্যমূ াংদমাজন কযদফ।
৪.১.৪ ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড স্বপ্রদণারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয একটি তাররকা প্রস্তুত কযদফ
এফাং এই রনদদ ডরকায রযরদষ্ট (রযরষ্ট-১) ও ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয ওদয়ফাইদট প্রকা ও
প্রোয কযদফ।
৪.১.৫ প্ররত েয় ভা অন্তয রকাংফা প্রদয়াজদনয রনদযদখ এই তাররকা ারনাগাদ কযা দফ।
৪.২ োরদায রবরিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য:
৪.২.১ এই ধযদণয তথ্য বকাদনা নাগরযদকয আদফদদনয রযদপ্ররযদত এই রনদদ ডরকায ১০ ও ১১ নম্বয
অনুদেদদ ফরণ ডত দ্ধরত অনুযণ কদয প্রদান কযদফ।
৪.২.২ ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড োরদায রবরিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয একটি তাররকা প্রস্তুত কযদফ
এফাং এই রনদদ ডরকায রযরদষ্ট (রযরষ্ট-২) ও ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয ওদয়ফাইদট প্রকা
কযদফ।
৪.৩ প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য:
এই রনদদ ডরকায অন্যান্য অনুদেদদ মা রকছুই থাকুক না বকন, ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড তথ্য
অরধকায আইন, ২০০৯-এয ৭ ধাযায় ফরণ ডত তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রোয কযদত ফাধ্য থাকদফ
না।
৫। তথ্য াংগ্র, াংযযণ ও ব্যফস্থানা:
৫.১ তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা:
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অরধকায (তথ্য াংযযণ ও
ব্যফস্থানা) প্ররফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযদফ।
৫.২ তথ্য াংযযণ:
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড তথ্য াংযযদণয জন্য রনদম্নাক্ত দ্ধরত অনুযণ কযদফ:
৫.২.১ নাগরযক তথ্য অরধকায রনরিত কযায রদযু াংস্থা-াংরিষ্ট মাফতীয় তদথ্যয কুাটারগ এফাং
ইনদডক্স মথামথবাদফ প্রস্তুত ও াংযযণ কযদফ।
৫.২.২ করম্পউটাদয াংযযদণয উযুক্ত তথ্য যুরক্তাংগত ভয়ীভায ভদধ্য করম্পউটাদয াংযযণ
কযদফ।
৫.২.৩ তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অরধকায (তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্ররফধানভারা,
২০১০ অনুযণ কযদফ।
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৫.৩ তদথ্যয বালা:
৫.৩.১ তদথ্যয মূর বালা দফ ফাাংরা। বকাদনা তথ্য মরদ অন্য বকান বালায় বতরয দয় থাদক তাদর
তা বই বালায় াংযরযত দফ।
৫.৩.২ তথ্য বম বালায় াংযরযত থাকদফ বই বালাদতই আদফদকাযীদক যফযা কযা দফ।
আদফদকাযীয োরদায রযদপ্ররযদত বকাদনা তথ্য অনুফাদ কযায দারয়ত্ব কর্তড য ফন কযদফ না।
৫.৪ তদথ্য ারনাগাদকযণ:
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয অনুরফবাগমূ প্ররত ভাদ তথ্য ারনাগাদ কযদফ।
৬। দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রনদয়াগ:
৬.১ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাদয ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড একজন
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রনদয়াগ কযদফ।
৬.২ ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড অধীদন বকাদনা কাম ডারয়/ইউরনট প্ররতরষ্ঠত দর তথ্য অরধকায আইন,
২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুাদয উক্তরূ কাম ডারয়/ইউরনট প্ররতরষ্ঠত ওয়ায ৬০(লাট) রদদনয ভদধ্য
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রনদয়াগ কযদফ।
৬.৩ রনদয়াগকৃত দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায নাভ, দরফ, ঠিকানা এফাং দমাজু বযদত্র পুাক্স নম্বয ও ইবভইর ঠিকানা রনদয়াগ প্রদাদনয যফতী ১৫ রদদনয ভদধ্য রনধ ডারযত পযম্যাদট (তথ্য করভন কর্তক
ড
রনধ ডারযত পযদভ) রনরখতবাদফ তথ্য করভদন বপ্রযণ কযদফ; প্রকাশ্য স্থাদন দজ দৃরষ্টদগােয
এভনবাদফ প্রদডদনয ব্যফস্থা কযদফ এফাং ওদয়ফাইদট প্রকা কযদফ।
৬.৪ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয অধীদন দারয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ডএয অন্য বম বকান কভডকতডায ায়তা োইদত াযদফন এফাং বকান
কভডকতডায কাদে এরূ ায়তা োওয়া দর রতরন দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডাদক প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান
কযদত ফাধ্য থাকদফন।
৬.৫ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা দারয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন অন্য বকান কভডকতডায ায়তা োইদর এফাং
এরূ ায়তা প্রদাদন ব্যথ ডতায জন্য তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয বকান রফধান ররিত দর এই
আইদনয অধীদন দায়-দারয়ত্ব রনধ ডাযদণয বযদত্র অন্য কভডকতডাও দারয়ত্বপ্রাপ্ত ফদর গণ্য দফন।
৬.৬ এ রনদদ ডরকায রযরদষ্ট দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায নাভ, দরফ, ঠিকানা এফাং প্রদয়াজু বযদত্র পুাক্স
নম্বয ও ই-বভইর ঠিকানা প্রকা কযদফ। দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রযফতডন দর নতুন দারয়ত্বপ্রাপ্ত
কভডকতডা রনদয়াদগয ৫ রদদনয ভদধ্য উক্ত তথ্য ারনাগাদ কযা দফ এফাং ওদয়ফাইদটও তা প্রকা
কযা দফ।
৭। দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায দারয়ত্ব ও কভডরযরধ:
৭.১ তদথ্যয জন্য কাযও আদফদদনয রযদপ্ররযদত দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা:
(অ) আদফদন গ্রণ ও তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯-এয রফরধ-৩(২)
অনুাদয আদফদনত্র গ্রদণয প্রারপ্ত স্বীকায কযদফন;
(আ) োরত তথ্য তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯, ধাযা ৯ ও তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত)
রফরধভারা, ২০০৯-এয রফরধ-৪ অনুাদয মথামথবাদফ যফযা কযদফন;
(ই) তথ্য প্রদাদন অাযগতায বযদত্র তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা-৯(৩) ও তথ্য
অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯-এয রফরধ-৫ অনুাদয মথামথবাদফ অাযগতা
প্রকা কযদফন।
(ঈ) বকাদনা অনুদযাধকৃত তথ্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায রনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর
রতরন তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯, ধাযা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত)
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রফরধভারা, ২০০৯-এয রফরধ-৮ অনুাদয উক্ত তদথ্যয যুরক্তাংগত মূল্য রনধ ডাযণ কযদফন এফাং
উক্ত মূল্য অনুধক ৫ (াঁে) কাম ডরদফদয ভদধ্য রযদাধ কযায জন্য আদফদনকাযীদক অফরত
কযদফন।
(উ) োরত তদথ্যয দে র্ততীয় দযয াংরিষ্টতা থাকদর দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা তথ্য অরধকায
আইন, ২০০৯, ধাযা ৯(৮) অনুাদয ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন।
৭.২ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয তপরদর রনধ ডারযত আদফদদনয পযম্যাট/পযভ ‘ক’ াংযযণ ও
বকাদনা নাগরযদকয োরদায রযদপ্ররযদত যফযা।
৭.৩ আদফদন পযভ পূযদণ যভ নয়, এভন আদফদনকাযীদক আদফদন পযভ পূযদণ ায়তা।
৭.৪ ঠিক কর্তড য রনফ ডােদন র্ভর কদযদে, এভন আদফদনকাযীদক ঠিক কর্তড য রনফ ডােদন ায়তা।
৭.৫ বকান নাগরযদকয োরদায রযদপ্ররযদত তাঁদক আরর কর্তড য রনণ ডদয় ায়তা।
৭.৬ বকান াযীরযক প্ররতফন্ধী ব্যরক্তয তথ্যপ্রারপ্ত রনরিত কযদত মথামথ ায়তা (এ বযদত্র
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা উযুক্ত অন্য বকান ব্যরক্তয ায়তা গ্রণ কযদত াযদফন।
৭.৭ তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা এফাং স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা রনদদ ডরকা তথ্য অরধকায আইন,
২০০৯-এয দে াভঞ্জস্যপূণ ডবাদফ দে রক-না তা রনধ ডাযদণ কর্তড যদক ায়তা।
৭.৮ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয দে াভঞ্জস্যপূণ ডবাদফ ফারল ডক প্ররতদফদন প্রকাদ ায়তা; এফাং
৭.৯ তদথ্যয জন্য প্রাপ্ত আদফদনত্র এ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য াংযযণ, আদফদনকাযীয দে
বমাগাদমাগদয রফস্তারযত তথ্য াংযযণ, স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা াংক্রান্ত প্ররতদফদন াংকরন, তদথ্যয
মূল্য আদায়, রাফযযণ ও যকারয বকালাগাদয জভাকযণ এফাং কর্তড য ফা তথ্য করভদনয োদায
রযদপ্ররযদত এ াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা ইতুারদ।
৮। রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রনদয়াগ:
৮.১ ফদরর ফা অন্য বকান কাযদণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায অনুরস্থরতদত দারয়ত্ব ারদনয জন্য
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড একজন রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রনদয়াগ কযদফ। দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায
অনুরস্থরতদত দারয়ত্ব ারনকাদর আইন অনুাদয রতরন দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রদদফ রফদফরেত
দফন।
৮.২ নতুন কাম ডারয়/ইউরনট প্ররতরষ্ঠত ওয়ায ৬০ (লাট) রদদনয ভদধ্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায
াাার রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রনদয়াগ কযদফ।
৮.৩ রনদয়াগকৃত রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায নাভ, দরফ, ঠিকানা এফাং প্রদমাজু বযদত্র পুাক্স নম্বয
এ ই-বভইর ঠিকানা রনদয়াগ প্রদাদনযদ ১৫ রদদনয ভদধ্য রনধ ডারযত পযম্যাদট রররখতবাদফ তথ্য
করভদন বপ্রযণ কযদফ।
৮.৪ ফরদরর ফা অন্য বকাদনা কাযদণ রফকল্প কভডকতডায দ দ শূন্য দর , অরফরদম্ব নতুন রফকল্প
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রনদয়াগ কযদফ।
৯। রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায দারয়ত্ব ও কভডরযরধ:
৯.১ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায অনুরস্থরতদত রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা ‘দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা’ রাফ
দারয়ত্ব ারন কযদফন।
৯.২ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রাদফ দারয়ত্ব ারনকাদর এ রনদদ ডরকায ৭ নম্বয অনুদেদদ ফরণ ডত
‘দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায দারয়ত্ব ও কভডরযরধ’ তাঁয জন্য প্রদমাজু দফ।
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১০। তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধরত ও ভয়ীভা:
১০.১ বকাদনা ব্যরক্ত তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয অধীদন তথ্য প্রারপ্তয জন্য ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ
বফাড ড-এয দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায কাদে রনধ ডারযত পযভ ‘ক’-এয ভাধ্যদভ রররখতবাদফ ফা ইদরক্ট্ররনক
ভাধ্যদভ ফা ই-বভইদর অনুদযাধ কযদত াযদফন।
১০.২ তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধরত ও ভয়ীভা:
রনধ ডারযত পযভ জরবু না দর অনুদযাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রদমাজু বযদত্র পুাক্স অথফা বকান
দ্ধরতদত তথ্য বদত আগ্রী তায ফণ ডনা উদেখ কদয াদা কাগদজ ফা বযত্রভদত, ইদরক্ট্ররনক, ভরডয়া
ফা ই-বভইদর তথ্যপ্রারপ্তয জন্য অনুদযাধ কযদত াদযফন।
১০.৩ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা তদথ্যয জন্য বকান অনুদযাধপ্রারপ্তয তারযখ দত অনরধক ২০ (রফ)
কাম ডরদফদয ভদধ্য অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদফন।
১০.৪ উনুদেদ (৩)-এ মা রকছুই উদেখ থাকুক না বকন, অনুদযাকৃত তদথ্যয দে একারধক
অনুরফবাদগয াংরিষ্টতা থাকদর অনরধক ৩০ (রত্র) কাম ডরদফদয ভদধ্য বই অনুদযাধকৃত তথ্য
যফযা কযদফ।
১০.৫ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা রররখতবাদফ অথফা বযত্রভদত, ইদরক্ট্ররনক ভাধ্যভ ফা ই-বভইদর-এয
ভাধ্যদভ আদফদনত্র গ্রদণয প্রারপ্তস্বীকায কযদফন। প্রারপ্তস্বীকাযদত্র আদফদদনয পূফ ডসূত্র (যপাদযন্প
নম্বয), আদফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভম ডাদা এফাং আদফদন গ্রদণয তারযখ উদেখ কদয স্বাযয
কযদফন।
১০.৬ ইদরক্ট্ররনক ভাধ্যভ ফা ই-বভইর-এয ভাধ্যদভ আদফদন গ্রদণয বযদত্র কর্তড য ফযাফয আদফদন
বপ্রযদণয তারযখই (প্রারপ্তাদদয) আদফদন গ্রদণয তারযখ রাফ গণ্য দফ।
১০.৭ আদফদন াওয়ায য দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা তথ্য প্রদাদনয তারযখ এফাং ভয় উদেখপূফ ডক
আদফদনকাযীদক অফরত কযদফন এফাং অনুদযাধকৃত তদথ্যয দে এক ফা একারধক অনুরফবাগ এয
াংরিষ্টতা থাকদর দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা বই অনুরফবাগ/অনুরফবাগমূদ রররখত বনাটি প্রদান
কযদফন।
১০.৮ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা বকাদনা কাযদণ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদাদন অাযগ অথফা আাংরক তথ্য
যফযাদ অাযগ দর অাযগতায কাযণ উদেখ কদয আদফদনপ্রারপ্তয ১০ (দ) কাম ডরদফদয ভদধ্য
তথ্য অরধকায রফরধভারা, ২০০৯-এয তপরদর উদেরখত পযভ ‘খ’ অনুমায়ী এতদরফলদয়
আদফদনকাযীদক অফরত কযদফন।
১০.৯ উানুদেদ (৩) ফা (৪)-এ উরেরখত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য যফযা কযদত বকাদনা দারয়ত্বপ্রাপ্ত
কভডকতডা ব্যথ ড দর াংরিষ্ট তথ্যপ্রারপ্তয অনুদযাধ প্রতুাখান কযা দয়দে ফদর গণ্য দফ।
১০.১০ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায রনকট মথামথ রফদফরেত দর এফাং
বমদযদত্র বই তথ্য র্ততীয় য তা বগানীয় তথ্য রাদফ গণ্য কদযদে বদযদত্র দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা
এরূ অনুদযাধপ্রারপ্তয ৫ (াঁে) কাম ডরদফদয ভদধ্য র্ততীয় যদক তাঁয রররখত ফা বভৌরখত ভতাভত
বেদয় বনাটি প্রদান কযদফন এফাং র্ততীয় য এরূ বনাটিদয রযদপ্ররযদত বকান ভতাভত প্রদান
কযদর তা রফদফেনায় রনদয় দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয রফলদয় রদ্ধান্ত গ্রণ
কযদফন।
১০.১১ বকান ইরন্ধয় প্ররতফন্ধী ব্যরক্তদক বকাদনা বযকড ড ফা তায অাংরফদল জানাদনায প্রদয়াজন দর
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা বই প্ররতফন্ধী ব্যরক্তদক তথ্য রাদব ায়তা প্রদান কযদফন এফাং রযদডদনয
জন্য বম ধযদণয দমারগতা প্রদয়াজন তা প্রদান কযাও এই য়তায অন্তর্ভডক্ত ফদর গণ্য দফ।
১০.১২ আইদনয অধীদন প্রদি তদথ্যয প্ররত পৃষ্ঠায় ‘তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয অরধদন এই তথ্য
যফযা কযা দয়দে’ ভদভড প্রতুয়ন কযদত দফ এফাং তাদত প্রতুয়নকাযী কভডকতডায নাভ, দরফ,
স্বাযয ও দাপ্তরযক রর থাকদফ।
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১১। তদথ্যয মূল্য ও মূল্য রযদাধ:
১১.১ বকাদনা অনুদযাধকৃত তথ্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায রনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর রতরন
তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রাপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯-এয তপরদর উদেরখত পযভ ‘ঘ’ অনুাদয বই
তদথ্যয মূল্য রনধ ডাযণ কযদফন এফাং অনরধক ৫ (াঁে) কাম ডরদফদয ভদধ্য বই অথ ড বেজারয োরাদনয
ভাধ্যদভ (বকাড নম্বয: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জভা কদয োরাদনয কর তায কাদে জভা বদয়ায জন্য
অনুদযাধকাযীদক রররখতবাদফ অফরত কযদফন; অথফা
১১.২ অনুদযাধকাযী কর্তক
ড নগদদ রযদারধত তদথ্যয মূল্য যরদদয ভাধ্যদভ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা
গ্রণ কযদফন এফাং প্রাপ্ত অথ ড বেজারয োরাদনয ভাধ্যদভ (বকাড নম্বয: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জভা
কদয োরাদনয কর াংযযণ কযদফন।
১২। আরর দাদয়য ও রনষ্পরি:
১২.১ আরর কর্তড য:
ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয আরর কর্তড য দফন প্রধান রনফ ডাী কভডকতডা।
১২.২ আরর দ্ধরত:
(ক) বকান ব্যরক্ত এই রনদদ ডরকায অনুদেদ ১০-এয (৩) ফা (৪)-এ রনধ ডারযত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য
রাদব ব্যথ ড দর রকাংফা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায বকাদনা রদ্ধাদন্ত াংক্ষুব্ধ দর রকাংফা দারয়ত্বপ্রাপ্ত
কভডকতডা অরতরযরক্ত মূল্য ধাম ড ফা গ্রণ কযদর উক্ত ভয়ীভা অরতক্রান্ত ফায, ফা বযত্রভদত, রদ্ধান্ত
রাদবয যফতী ৩০ (রত্র) কাম ডরদফদয ভদধ্য তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯এয তপরদর রনধ ডারযত পযভ ‘গ’ এয ভাধ্যদভ আরর কর্তড দযয কাদে আরর কযদত াযদফন।
(খ) আরর কর্তড য মরদ এই ভদভড ন্তুষ্ট ন বম, আররকাযী যুরক্তাংগত কাযদণ রনরদ ডষ্ট ভয়ীভায
ভদধ্য আরর দাদয়য কযদত াদযনরন, তাদর রতরন উক্ত ভয়ীভা অরতফারত ওয়ায যও আরর
আদফদন গ্রণ কযদত াযদফন।
১২.৩ আরর রনষ্পরি:
১২.৩.১ আরর কর্তড য বকাদনা আরদরয রফলদয় রদ্ধান্ত প্রদাদনয পূদফ ড রনদম্নাক্ত দদয গ্রণ
কযদফন(ক) দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা এফাং এতদাংরিষ্ট অন্যান্য কভডকতডায শুনারন গ্রণ।
(খ) আরর আদফদদন উদেরখত াংক্ষুদ্ধতায কাযণ ও প্রারথ ডত প্ররতকাদযয যুরক্তমূ
রফদফেনা; এফাং
(গ) প্রারথ ডত তথ্য প্রদাদনয দে একারধক তথ্য প্রদানকাযী অনুরফবাগ যুক্ত থাকদর াংরিষ্ট
অনুরফবাগমূদয শুনারন গ্রণ।
১২.৩.২ আরর আদফদন প্রারপ্তয ১৫ (দনয) কাম ডরদফদয ভদধ্য আরর কর্তড য(ক) উনুদেদ (১)-এ উদেরখত দদযমূ গ্রণপূফ ডক তথ্য যফযা কযায জন্য াংরিষ্ট
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডাদক রনদদ ড বদদফন; অথফা
(খ) তাঁয রফদফেনায় গ্রণদমাগ্য না দর আরর আদফদনটি খারযজ কযদত াযদফন।
১২.৩.৩ আরর আদফদদনয রনদদ ড অনুমায়ী দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা(ক) মত দ্রুত ম্ভফ প্রারথ ডত তথ্য যফযা কযদফন, তদফ এই ভয় তথ্য অরধকায আইন,
২০০৯-এয ধাযা ২৪(৪)-এ রনদদ ডরত ভদয়য অরধক দফ না; অথফা
(খ) বযত্রভদত রতরন তথ্য যফযা বথদক রফযত থাকদফন।
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১৩। তথ্য প্রদাদন অফদরায় ারস্তয রফধান;
১৩.১ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ ও এ রনদদ ডরকায াংরিষ্ট অণুদেদ অনুাদয দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা
মরদ বকান আদফদনকাযীদক তথ্য ফা এ াংক্রান্ত রদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ ড ন ফা তথ্যপ্রারপ্তয বকান অনুদযাধ
গ্রণ কযদত অস্বীকায কদযন ফা রদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ ড ন ফা র্ভর, অম্পূণ ড, রফভ্রারন্তকয, রফকৃত তথ্য
প্রদান কদযন ফা বকাদনা তথ্যপ্রারপ্তয দথ প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট কদযন ফা তথ্য অরধকায রযন্থী বকান
কাজ কদযন তাদর তাঁয এদন কাজদক অদােযণ রাদফ রফদফেনা কযা দফ এফাং াংরিষ্ট
োকরযরফরধ অনুাদয তাঁয রফরুদদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ।
১৩.২ এ রনদদ ডরকা মথামথবাদফ অনুযদণ গারপররতয কাযদণ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয
ব্যতুয় ঘটদর এফাং এয কাযদণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা তথ্য করভন কর্তক
ড ারস্তপ্রাপ্ত দর তা তাঁয
ব্যরক্তগত দায় রাফ গণ্য দফ এফাং কর্তড য তাঁয বকান দায় ফন কযদফ না।
১৩.৩ তথ্য করভদনয কাে বথদক দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায রফরুদদ্ধ রফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ
বদর কর্তড য াংরিষ্ট োকরযরফরধ অনুাদয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায রফলদয়
তথ্য করভনদক অফরত কযদফ।
১৪। জনগুরুত্বপূণ ডরফলদয় বপ্র রফজ্ঞরপ্ত:
ফাাংরাদদ ট্যুযরজভ বফ ডাড জনগুরুত্বপূণ ড রফলয়ারদ বপ্র রফজ্ঞরপ্তয ভাধ্যদভ অথফা অন্য বকাদনা উাদয়
প্রোয ফা প্রকা কযদফ।
১৫। রনদদ ডরকা াংদাধন:
এই রনদদ ডরকা াংদাধদনয প্রদয়াজন দর ফাাংরাদদ ট্যুযরজভ বফ ডাড ৩-৫ দস্য রফরষ্ট একটি
করভটি গঠন কযদফ। উক্ত করভটি রনদদ ডরকাটি াংদাধদনয প্রস্তাফ কযদফ এফাং কর্তড দযয অনুদভাদন
াদদয তা কাম ডকয দফ।
১৬। রনদদ ডরকায ব্যাখ্যা:
এই রনদদ ডরকায বকাদনা রফলদয় অস্পষ্টতা বদখা রদদর ফাাংরাদদ ট্যুযরজভ বফ ডাড তায ব্যাখ্যা প্রদান
কযদফ।
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রযরষ্ট-১: ফাাংরাদদ ট্যুরযজভ বফাড ড-এয স্বপ্রদণারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয তাররকা ও প্রকাদয ভাধ্যভ
ক্রমভক
তথ্যেয মফফযণ
(১)
(২)
১
কভমকতমাবৃথ্যেয তামরকা
২
ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-এ কভমযত কভমকতমাগথ্যণয নাভ, দমফ,
াখা/অমধাখা/অনুমফবাগ, দাপ্তমযক সটমরথ্যপান নম্বয, সভাফাইর
নম্বয, পুাক্স নম্বয, ই-সভইর
৩ ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-এয অথ মফছথ্যযয কাম মাফমর ম্পমকমত
ফামল মক প্রমতথ্যফদন
৪
ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-এয অথ ম-ফছথ্যযয কাম মাফমর ম্পমকমত
ফামল মক প্রমতথ্যফদন
৫
ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-এয কাম মাফমর ম্পমকমত ভামক
প্রমতথ্যফদন
৬
Rules of Business (কাম মমফমধভারা)/ Allocation of
Business (কাম মতামরকা) াংক্রান্ত তে
৭
ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-এয গঠন াংক্রান্ত তে
৮
ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-এয ফাথ্যজট
৯
ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-এয ক্রে-মযকল্পনা
১০ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রাপ্তথ্যদয তামরকা
ম াংক্রান্ত প্রজ্ঞান
১১ ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-এয পুণগঠন
(চূড়ান্তকযণ াথ্যথ্যে)
১২ ট্যুয অাথ্যযটয ও ট্যুমযস্ট গাইড ও ট্রাথ্যবর এথ্যজন্ট মনফন্ধন
নীমতভারা-২০১৯ (চূড়ান্তকযণ াথ্যথ্যে)
১৩ ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম এয াথ্যথ আন্তমজামতক ম মটন সভরাে
সফযকাময ট্যুয অাথ্যযটথ্যযয অাংগ্রণ নীমতভারা ২০১৯
(চূড়ান্তকযণ াথ্যথ্যে)
১৪ মফমবন্ন সজরায ম মটন মফলেক ব্রমউয/মডমজটার গাইড

সফা প্রদান দ্ধমত
(৩)
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট,
প্রকামত প্রমতথ্যফদন
ওথ্যেফাইট,
প্রকামত প্রমতথ্যফদন
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট এফাং যকাময
সগথ্যজট
মুমিত অনুমরম,
ওথ্যেফাইট
মুমিত অনুমরম,
ওথ্যেফাইট
মুমিত অনুমরম,
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট,
মফটিমফয অমপমোর
সপবুক সজ
ওথ্যেফাইট, অমপমোর
সপবুক সজ
ওথ্যেফাইট

১৫

ম মটন াংক্রান্ত মবমডও

১৬

ম মটন াংক্রান্ত ছমফ ও তে

১৭

মবা ম্পমকমত প্রথ্যোজনীে তে

১৮

ভ্রভণ ােক তে

ওথ্যেফাইট

১৯

সটকই উন্নেন অমবরেু (SDG)-এয ফাাংরাথ্যদ ট্যুমযজভ সফাড ম-

ওথ্যেফাইট
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ক্রমভক

তথ্যেয মফফযণ
এয াংমিষ্ট কভম-মযকল্পনামূ

২০
২১

জাতীে ও আন্তজমামতক মদফমূ উদমান াংক্রান্ত অমপ স্মাযক
অমপ আথ্যদ

২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০

াংস্থায মটিথ্যজনস্ চাট মায ফাস্তফােন াংক্রান্ত তে
াংস্থায Grievance Redress System (GRS)
জাতীে শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােন াংক্রান্ত
তে অমধকায আইন ফাস্তফােন াংক্রান্ত তে
াংস্থায ফামল মক কভমম্পাদন চুমি ফাস্তফােন াংক্রান্ত তে
াংস্থা কর্তক
ম ফাস্তফামেত প্রকল্প/কভমসূমচয তামরকা
াংস্থায াংমিষ্ট প্রকল্প/কভমসূমচয ফাথ্যজট ফযাথ্যেয তামরকা
াংস্থায াংমিষ্ট প্রকল্প/কভমসূমচ মযচরকগথ্যণয তে
াংস্থায াংমিষ্ট এমডম/আযএমডম ফাস্তফােন অগ্রগমত
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সফা প্রদান দ্ধমত
মযকল্পনা চূড়ান্তকযণ
াথ্যথ্যে
ওথ্যেফাইট
ভন্ত্রণারথ্যে অনুমরম সপ্রযণ,
ওথ্যেফাইথ্যট প্রকা
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট
ওথ্যেফাইট

রযরষ্ট-২: োরদায রবরিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয তাররকা






রফরবন্ন নীরত
ফাাংরাদদ ট্যুযরজভ বফ ডাড-এয ফাদজট
আরথ ডক তথ্য, বমভন: আয়/ব্যয় াংক্রান্ত রাফরফফযণী
রদ্ধান্ত গ্রদণয য ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য
বদ ফা রফদদ ভ্রভণ াংক্রান্ত তথ্য

রযরষ্ট-৩: প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তদথ্যয তাররকা













ফাাংরাদদ ট্যুযরজভ বফ ডাড-এয বফঠদক উস্থানদমাগ্য াযাংদয, আদরােনা ও রদ্ধান্ত
ফাাংরাদদ রনযািা, অখণ্ডতা ও াফ ডদবৌভদত্বয প্ররত হুভরক
প্রেররত আইদনয প্রদয়াগ ফাধাগ্রস্ত, অযাধ বৃরদ্ধ দত াদয
ব্যরক্তগত জীফদনয রফরিত, রফোয ফাধাগ্রস্ত দত াদয
ব্যরক্তগত জীফদনয বগানীয়তা ক্ষুণ্ন দত াদয
ব্যরক্তয জীফন ফা াযীরযক রনযািা রফদান্ন দত াদয
আইন প্রদয়াগকাযী াংস্থাদক প্রদি বগান তথ্য
আদারত ফা োইবুুনাদরয রনদলধাজ্ঞা যদয়দে
তদন্তাধীন রফলয় মায প্রকা তদন্তকাদজ রফি ঘটাদত াদয
তদন্ত প্ররক্রয়া, অযাধীয বগ্রপতায ও ারস্তদক প্রবারফত কযদত াদয
আইন অনুাদয বকফর একটি রনরদ ডষ্ট ভদয়য জন্য প্রকাদয ফাধ্যফাধকতা যদয়দে
বকান ব্যরক্তয আইন িাযা াংযরযত বগানীয় তথ্য।

রযরষ্ট-৪: দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায রফফযণ:
কভডকতডায নাভ :
দরফ :
কাম ডারয় :
বপান :
বভাফাইর :
ই-বভইর :
ওদয়ফাইট :

জনাফ ভরবুর ইরাভ,
কাযী রযোরক )রফণন(

ফাাংরাদদ ট্যুযরজভ বফ ডাড, ১ রভদটা বযাড, াফাগ, ঢাকা।
(০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫ (অরপ)
01515 201 116
ad.mkt@btb.gov.bd / limondu56@gmail.com
www.tourismboard.gov.bd

রযরষ্ট-৫: রফকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায রফফযণ:
কভডকতডায নাভ :
দরফ :
কাম ডারয় :
বপান :
বভাফাইর :
ই-বভইর :
ওদয়ফাইট :

জনাফ বভা: ভাজারুর ইরাভ
কাযী রযোরক (াধাযণ বফা)
ফাাংরাদদ ট্যুযরজভ বফ ডাড, ১ রভদটা বযাড, াফাগ, ঢাকা।
(০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫ (অরপ)
01717 04 474
ad.cgs@btb.gov.bd / rifatautumn@gmail.com
www.tourismboard.gov.bd

14

রযরষ্ট-৬: আরর কভডকতডায রফফযণ:
কভডকতডায নাভ :
দরফ :
কাম ডারয় :
বপান :
বভাফাইর : ৯৫৬৬৫৫৯
ই-বভইর :
ওদয়ফাইট :

ড. র্ভফন েন্ধ রফশ্বা
প্রধান রনফ ডাী কভডকতডা
ফাাংরাদদ ট্যুযরজভ বফ ডাড, ১ রভদটা বযাড, াফাগ, ঢাকা।
(০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫ (অরপ)
ceo@btb.gov.bd / bhubonbiswas@yahoo.com
www.tourismboard.gov.bd
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রযরষ্ট-৭: তথ্যপ্রারপ্তয আদফদন পযভ (পযভ ‘ক’)
পযভ ‘ক’
তথ্যপ্রারপ্তয আদফদন ত্র
১। আদফদনকাযীয নাভ
: ....................................................
রতায নাভ
: ....................................................
ভাতায নাভ
: ....................................................
ফাতডভান ঠিকানা
: ....................................................
স্থায়ী ঠিকানা
: ....................................................
পুাক্স/ই-বভইর/বটররদপান ও বভাফাইর বপান নম্বয (মরদ থাদক) : ....................................................
বা
: ....................................................
২। রক ধযদনয তথ্য (প্রদয়াজদন অরতরযক্ত কাগজ ব্যফায করুন) : ....................................................
৩। বকান দ্ধরতদত তথ্য াইদত আগ্রী (োাদনা/পদটাকর/রররখত/
ই-বভইর/পুাক্স/ররড অথফা অন্যদকান দ্ধরত : ....................................................
৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা : ....................................................
৫। প্রদমাজু বযদত্র ায়তাকাযীয নাভ ও ঠিকানা : ....................................................
৬। তথ্য প্রদানকাযী কর্তডদযয নাভ ও ঠিকানা : ....................................................
৭। আদফদদনয তারযখ
: ....................................................

অদফদনকাযীয স্বাযয
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রযরষ্ট-৮: তথ্য যফযাদ অাযগতায বনাটি (পযভ ‘খ’)
পযভ ‘খ’
তথ্য যফযাদ অাযগতায বনাটি
আদফদনদত্রয সূত্র নম্বয:
তারযখ:
প্ররত
আদফদনকাযীয নাভ: ..................................................
ঠিকানা: .................................................................
রফলয়: তথ্য যফযাদয অাযগতা ম্পদকড অফরতকযণ।
রপ্রয় ভদাদয়,
আনায ..................................... তারযদখ আদফদদনয রবরিদত প্রারথ ডত তথ্য রনদম্নাক্ত কাযদণ যফযা
কযা ম্ভফ ইর না, মথা১। ..................................................................
..................................................................
২। ..................................................................
..................................................................
৩। ..................................................................
..................................................................
(................................)
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডায নাভ
দরফ
দাপ্তরযক রর
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রযরষ্ট-৯: আরর আদফদন পযভ (পযভ ‘গ’)
পযভ ‘গ’
আরর আদফদন
১। আীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা (বমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ) : .............................................
২। আীদরয তারযখ

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

৩। বম আদদদয রফরুদদ্ধ আীর কযা ইয়াদে উায কর (মরদ থাদক): .............................................
৪। মাায আদদদয রফরুদদ্ধ আীর কযা ইয়াদে তাায নাভ
আদদদয রফফযণ (মরদ থাদক) : .............................................
৫। আীদরয াংরযপ্ত রফফযণ

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

৬। আদদদয রফরুদদ্ধ াংক্ষুব্দ ইফায কাযণ (াংরযপ্ত রফফযণ) : .............................................
৭। প্রারথ ডত প্ররতকাদযয যুরক্ত/রবরি
৮। আীরকাযী কর্তক
ড প্রতুয়ন

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

৯। অন্যদকান তথ্য মাা আীর কর্তড দযয ম্মুদখ উস্থাদনয জন্য
আীরকাযীয ইো বালণ কদযন : .............................................
আীরকাযীয স্বাযয
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রযরষ্ট-১০: তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ ও তদথ্যয মূল্য রপ
তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ এফাং তদথ্যয মূল্য রনধ ডাযণ রপ
তথ্য যফযাদয বযদত্র রনদম্নাক্ত বটরফদরয করাভ (২)- উরেরখত তদথ্যয জন্য উায রফযীদত করাভ (৩)-এ
উরেরখত াদয বযত্রভদত তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ ওফাং তদথ্যয মূল্য রযদাধদমাগ্য ইদফ, মথাক্রভ.

তদথ্যয রফফযণ

তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ/তদথ্যয মূল্য

১

২

৩

১

রররখত বকান ডকুদভদটয কর যফযাদয জন্য
(ম্যা, নকা, েরফ, করম্পউটায রপ্রট)

২

রডস্ক, ররড ইতুারদদত তথ্য যফযাদয বযদত্র

৩

বকান আইন ফা যকারয রফধান ফা রনদদ ডনা
অনুমায়ী কাউদক যফযাকৃত তদথ্যয বযত্র
মূদল্যয রফরনভদয় রফক্রয়দমাগ্য প্রকানায বযত্র

৪
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এ-৪ ও এ-৩ ভাদয কাগদজয বযদত্র প্ররত
পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা াদয এফাং তধূর্ধ্ড ভাদয
কাগদজয বযদত্র প্রকৃত মূল্য
(১) আদফদনকাযী কর্তক
ড রডস্ক, ররড ইতুারদ
যফযাদয বযদত্র রফনামূদল্য
রফনামূদল্য
প্রকানায় রনধ ডারযত মূল্য

রযরষ্ট-১১: তথ্য করভদন অরবদমাগ দাদয়দযয পযভ
পযভ ‘ক’
অরবদমাগ দাদয়দযয পযভ
[তথ্য অরধকায (অরবদমাগ দাদয়য ও রনষ্পরি াংক্রান্ত) প্ররফধানভারায প্ররফধান-৩ (১) িষ্টব্য]

ফযাফয
প্রধান তথ্য করভনায
তথ্য করভন এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রারনক এরাকা
বদয ফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭।
অরবদমাগ নাং --------------------------------------------------------------------------------------।
১। অরবদমাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা
:
................................................................................
(বমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ)
২। অরবদমাগ দারখদরয তারযখ
:
................................................................................
৩। মাায রফরুদদ্ধ অরবদমাগ কযা ইয়াদে
:
................................................................................
তাায নাভ ও ঠিকানা
৪। অরবদমাদগয াংরযপ্ত রফফযণ
:
................................................................................
(প্রদয়াজদন আরাদা কাগজ রন্নদফ কযা মাইদফ
৫। াংক্ষুব্ধতায কাযণ (মরদ বকান আদদদয রফরুদদ্ধ
:
................................................................................
অরবদমাগ আনয়ন কযা য় বইদযদত্র উায কর
াংযুক্ত করযদত ইদফ)
৬। প্রারথ ডত প্ররতকায ও উায বমৌরক্তকতা
:
................................................................................
৭। অরবদমাগ উরেরখত ফক্তদব্যয ভথ ডদন প্রদয়াজনীয় :
................................................................................
কাগজ দত্রয ফণ ডনা (কর াংযুক্ত করযদত ইদফ)

তুাঠ
আরভ/আভযা এই ভদভড রপপূফ ডক বঘালণা করযদতরে বম, এই অরবদমাদগ ফরণ ডত অরবদমাগমূ আভায জ্ঞান ও রফশ্বা
ভদত তু।
(তুাঠকাযীয স্বাযয)
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