স্ব-প্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ নির্দ েনিকা, ২০১৯-২০২০

পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়াির্পা)
পোদি সম্পি মন্ত্র োলয়

১. ভূদমকো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দর্িি সংনবধার্ি নিন্তা, নবর্বক ও বাক স্বাধীিতা িাগনিকর্দি অন্যতম মমৌনলক অনধকাি নিসার্ব স্বীকৃত ।
এিই ধািাবানিকতায় মািিীয় প্রাধািমন্ত্রীি উর্যার্গ বতেমাি সিকাি এনপ্রল ৬, ২০০৯ তানিখ তথ্য অনধকাি আইি, ২০০৯
প্রণয়ি কর্ির্ে। প্রণীত এই আইর্িি ধািা ৪ এ প্রর্তেক িাগনির্কি তথ্য লার্েি অনধকাির্ক স্বীকৃনত প্রদাি কিা ির্য়র্ে । তর্থ্যি
অবাধ প্রবাি এবং জিগর্িি তথ্য অনধকাি নিনিত কিাি জন্য তথ্য কনমিি গঠি কিা ির্য়র্ে । বনণ েত আইর্িি ধািা ১০ এ
তথ্য সিবিার্িি লর্যে প্রর্তেক কর্তেপযর্ক তথ্য প্রদাি ইউনিট এি জন্য একজি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নিযুক্ত কিাি নির্দ েিিা
প্রদাি কিা ির্য়র্ে ।

১. ১ পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থাি পটভূনম
পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়াির্পা) পানি সম্পদ মন্ত্রণালর্য়ি আওতাধীি মদর্িি পানি সম্পর্দি সামনিক পনিকল্পিা
প্রণয়র্ি একমাত্র সংনবনধবদ্ধ সিকানি প্রনতষ্ঠাি। মদর্িি সমনিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিা , উন্নয়ি ও এি সুষম ব্যবিাি
নিনির্তি লর্যে পানি সম্পদ পনিকল্পিা আইি ১৯৯২ এ প্রদত্ত যমতাবর্ল ১৯৯২ সর্ি মগর্জট নবনিনপ্তি মাধ্যর্ম ওয়াির্পা
সৃনি িয়। প্রনতষ্ঠািটি ১৯৮৩ ির্ত ১৯৯১ সার্ল জাতীয় পানি পনিকল্পিা প্রণয়র্িি লর্যে গঠিত ‘‘মাস্টাি প্লাি অিগািাইর্জিি’’
বা এমনপও এি উত্তিসূিী। পিবতীর্ত ১৯৮৯ ির্ত ১৯৯৬ সার্ল ফ্লাড এোকিি প্লাি (ফ্োপ) কার্ েক্রম সমির্য়ি জন্য স্থানপত
ফ্লোড প্লাি মকা-অনড ের্িিি অিগািাইর্জিি বা এফ্নপনসও মক ১৯৯৬ সার্ল ওয়াির্পাি সার্ে একীভূত কিা িয়। দিদিন্ন
মপিাদার্িি সমির্য় ওয়াির্পা একটি বহুমানত্রক প্রনতষ্ঠাি।
পানি সম্পদ পনিকল্পিা আইি ১৯৯২, জাতীয় পানি িীনত ১৯৯৯, বাংলার্দি পানি আইি, ২০১৩ এবং বাংলার্দি পানি
নবনধমালা, ২০১৮ এি মাধ্যর্ম সিকাি ওয়াির্পার্ক নবনেন্ন নিধ োনিত এবং গুরুত্বপূ ণ িোদয়ত্ব অপেণ কর্ির্ে।

পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থাি িোদয়ত্বোিলী:
পানি সম্পদ পনিকল্পিা আইি ১৯৯২ অনুর্ায়ী
1.
2.
3.
4.

পানি সম্পর্দি উন্নয়িকর্ল্প পনির্বিগতোর্ব োিসাম্যপূরণ ে মিাপনিকল্পিা প্রণয়ি কিা
পানি সম্পর্দি নবিািনেনত্তক ব্যবিাি ও সংিযণ সম্পনকেত জাতীয় মকৌিল ও িীনত নিধ োিণ কিা
পানি সম্পদ উন্নয়ি, ব্যবিাি ও সংিযর্ণি মযর্ত্র সংনিি অন্যান্য সংস্থার্ক পিামিে প্রদাি কিা
পানি সম্পদ উন্নয়ি, ব্যবিাি ও সংিযর্ণ নির্য়ানজত মর্ মকাি প্রনতষ্ঠার্িি সমীযা পনিিালিায় সির্র্ানগতা প্রদাি
এবং প্রর্য়াজর্ি সংনিি মর্ মকাি নবষর্য় নবর্িষ সমীযা পনিিালিা কিা

5. পানি সম্পদ উন্নয়ি, ব্যবিাি ও সংিযর্ণ নির্য়ানজত মকাি প্রনতষ্ঠাি কর্তেক গৃিীত ব্যবস্থা ির্ত উদ্ভূত নবষর্য়ি মূল্যায়ি
ও পর্ োর্লািিা কিা এবং উক্ত নবষর্য় পিামিে প্রদাি কিা

6. পানি সম্পর্দি ব্যবিাি সংক্রান্ত নিযা, প্রনিযণ ও মপিাগত মাি উন্নত কিা
7. পানি সম্পর্দি ব্যবিাি সম্পনকেত তথ্য সংগ্রি ও পর্ োর্লািিা কিা এবং প্রিার্িি ব্যবস্থা কিা
8. পানি সম্পদ নবষয়ক জাতীয় এবং সিকার্িি পূরব োনুর্মাদিক্রর্ম আন্তজোনতক মসনমিাি, সর্েলি ও কমেিালাি
আর্য়াজি ও পনিিালিা কিা

9. সিকাি কর্তেক প্রদত্ত পানি সম্পদ নবষয়ক অন্যান্য দানয়ত্ব পালি কিা।
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জাতীয় পানি িীনত ১৯৯৯ অনুর্ায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পনিষর্দি নিব োিী কনমটিি (ইনসএিডনিউআিনস) এি
সনিবালয় নিসার্ব ওয়াির্পাি নিন্মবনণ েত প্রধাি প্রধাি দানয়ত্বসমূি
1. জাতীয় পানি সম্পদ পনিষর্দি নিব োিী কনমটি (ইনসএিডনিউআিনস) মক প্রিাসনিক, কানিগনি ও আইিগত
সিায়তা প্রদাি

2. পানি সম্পদ ও সংদিষ্ট ভূনম ও পনির্বিগত ব্যবস্থাপিা িীনত, পনিকল্পিা ও নিয়ন্ত্রণমূলক নবষর্য়
ইনসএিডনিউআিনস মক পিামিে প্রদাি

3. জাতীয় পানি সম্পদ পনিষদ (এিডনিউআিনস) এি অনুর্মাদর্িি জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনিকল্পিা
(এিডনিউএমনপ) প্রস্তুতকিণ এবং নিনদ েি সময়ার্ন্ত তা িালিাগাদকিণ

4. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটার্বইস (এিডদিউআিনড) ও তথ্য ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত স্থাপি ও িালিাগাদকিণ
5. নবনেন্ন সংস্থা কর্তেক নিনিত পানি সম্পদ খার্তি অন্তর্ভেক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়র্িি জন্য নিয়ানিং িাউজ
নিসার্ব দানয়ত্ব পালি এবং নবর্বিে প্রকল্প এিডনিউএমনপ এি সার্ে সঙ্গনতপূরণ ে নকিা এ নবষর্য়
ইনসএিডনিউআিনস এি নিকট প্রনতর্বদি মপি কিা

6. জাতীয় পানি িীনত এবং বাংলার্দি পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপিা মকৌির্ল বনণ েত উর্েশ্য ও ও কমেসূনি পূরির্ণি জন্য
ইনসএিডনিউআিনস এি িানিদা অনুসার্ি মকাি নবর্িষ সমীযা পনিিালিা

7. সিকাি কর্তেক অনপেত অন্য মকাি কার্ েক্রম পনিিালিা কিা।
বাংলার্দি পানি আইি, ২০১৩ এিং বাংলার্দি পোদি দিদিমোলো, ২০১৮ অনুর্ায়ী ওয়াির্পাি দানয়ত্বসমূি
পানি সম্পর্দি সমনিত উন্নয়ি, ব্যবস্থাপিা, আিিণ, নবতিণ, ব্যবিাি, সুিযা ও সংিযর্ণি লর্যে নবধাি প্রণয়র্ণি উর্ের্শ্য ও ০২
মম, ২০১৩ তানির্খ বাংলার্দি পানি আইি জাতীয় সংসর্দ পাি িয় (২০১৩ সার্লি ১৪ িং আইি) । পানি সম্পদ পনিকল্পিা
সংস্থা (ওয়াির্পা) এ আইি ততনিি দানয়ত্ব পালি কর্ি। বাংলার্দি পানি আইি, ২০১৩ বাস্তবায়র্ি ওয়াির্পাি দানয়ত্বসমূিঃ

1. জাতীয় পানি সম্পদ পনিষর্দি নিব োিী কনমটিি কার্ োবলী সুষ্ঠুোর্ব সম্পাদর্িি লর্যে সকল প্রকাি প্রিাসনিক ও
সানিনবক সিায়তা প্রদাি

2. পনিষদ ও নিব োিী কনমটি কর্তেক গৃিীত িীনত ও কমেপন্থা বাস্তবায়র্ি ও প্রর্য়াগ
3. পনিষদ ও নিব োিী কনমটিি নির্দ েিিাি আর্লার্ক সোয় উপস্থাপর্িি নিনমর্ত্ত সকল প্রকাি প্রস্তাব প্রস্তুত কিা
4. নবনেন্ন সংস্থা কর্তেক নিনিত পানি সম্পদ খার্তি অন্তর্ভেক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়র্িি জন্য নিয়ানিং িাউজ নিসার্ব
দানয়ত্ব পালি এবং নবর্বিে প্রকল্প এিডনিউএমনপ এি সার্ে সঙ্গনতপূরণ ে নকিা এ নবষর্য় ইনসএিডনিউআিনস এি নিকট
প্রনতর্বদি মপি কিা

5. সময় সময় সংনিি স্থাি বা প্রকল্প এলাকা পনিদিেি কিা
6. এ আইি সম্পনকেত নবষর্য় জিসর্িতিতা সৃনিি লর্যে প্রর্য়াজিীয় পদর্যপ গ্রিণ
7. পনিষদ ও নিব োিী কনমটি কর্তেক, সময় সময়, অনপেত অন্যান্য দানয়ত্ব পালি।
১. ২ স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি ণদশকো প্র য়ণির য ৌদিকতো/উণেশ্য


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দি সিকাি জিগর্ণি জািাি অনধকাি প্রনতষ্ঠাি মাধ্যর্ম সিকানি ও মবসিকানি সংগঠর্িি স্বচ্ছতা
ও জবাবনদনিতা বৃনদ্ধ, দুণীনত হ্রাস ও সুিাসি প্রনতষ্ঠা; জিগর্ণি নিন্তা, নবর্বক ও বাকস্বাধীিতাি সাংনবধানিক
অনধকাি প্রনতষ্ঠা সর্ব োপনি জিগর্ণি যমতায়র্িি লর্যে তথ্য-অনধকাি নিনিত কির্ত গত ৬ এনপ্রল, ২০০৯ তানির্খ
তথ্য অনধকাি আইি, ২০০৯ প্র য়ি কর্ির্ে। আইর্িি কার্ েকি বাস্তবায়র্িি জন্য ইনতমর্ধ্য তথ্য অনধকাি (তথ্য প্রানপ্ত
সংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯ এবং তথ্য অনধকাি সংক্রান্ত নতিটি প্রনবধািমালাও প্রণীত ির্য়র্ে।
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তথ্য অনধকাি গণতানন্ত্রক ব্যবস্থার্ক আর্িা সুসঙ্ঘত কিাি অন্যতম িতে। পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এর
তথ্য জিগর্ণি কার্ে উন্মুক্ত ির্ল পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থাি (ওয়াির্পা) কার্ েক্রম সম্পর্কে জিগণ স্বচ্ছ ধািণা
পার্ব। এর্ত প্রনতষ্ঠার্িি োবমূনতে উন্নত ির্ব এবং জিগর্ণি কার্ে সকল কার্জি জবাবনদনিতা প্রনতনষ্ঠত ির্ব।
জিগর্িি জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাি নিনিত কিাি মর্ িীনত সিকাি গ্রিণ কর্ির্ে, তাি সর্ঙ্গ সংগনতপূরণ েোর্ব সিকার্িি
গুরুত্বপূরণ ে সংস্থা নিসার্ব পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এি অবাধ তথ্যপ্রবার্িি িি ো নিনিত কির্ত
বদ্ধপনিকি।
পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এি অবাধ তথ্যপ্রবার্িি িি োি মযর্ত্র মর্ি মকার্িা নিধাদর্েি সৃনি িা িয়
যসজন্য তথ্য অনধকাি আইি, ২০০৯, তথ্য অনধকাি (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনধমালা ২০০৯ ও এ সংনিি প্রনবধািমালা
সমূর্িি আর্লার্ক ও সাযুজেতা সার্পর্য এই স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ নির্দ েনিকা প্রণয়ি কিা ির্লা।

১.৩ দিণি ণদশকোর দশণরোিোম
এই দিণি ণদশকো “স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি ণদশকো, ২০১৯-২০২০” িোণম অদিদিত িণি।

২. দিণি ণদশকোর দিদি
২.১. প্র য়িকোরী ক্ণপ্ষ  : পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো)
২.২. অনুণমোিিকোরী ক্ণপ্ষ  : মিোপদরচোলক, পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো)
২.৩. অনুণমোিণির তোদরখ : ০৭ আগষ্ট, ২০১9
২.৪. িোস্তিোয়ণির তোদরখ : এই দিণি ণদশকো 0৮ আগষ্ট, ২০১9 যেণক িোস্তিোয়ি করো িণি।
২.৫. দিণি ণদশকোর প্রণ োজযতো : দিণি ণদশকোটি পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এিং এর অিীিস্থ সকল শোখোর
জন্য প্রণ োজয িণি।

৩. সংজ্ঞো
৩.১ তথ্য
‘‘তথ্য’’ অণে ণ পোদি সম্পি মন্ত্র োলয় ও এর সোণে সংযুি িো এর অিীিস্থ ইউদিটসমূণির গঠি, কোঠোণমো ও িোপ্তদরক
কমণকোন্ড সংক্রোন্ত য যকোি স্মোরক, িই, িকশো, মোিদচত্র, চুদি, তথ্য-উপোি, লগ িই, আণিশ, দিজ্ঞদপ্ত, িদলল, িমুিো, পত্র,
প্রদতণিিি, দিসোি দিির ী, প্রকল্প প্রস্তোি, আণলোকদচত্র, অদিও, দিদিও, অদিত দচত্র, দিল্ম, ইণলক্ট্র্রদিক প্রদক্রয়োয়
প্রস্তুতকৃত য যকোি ইিস্ট্রুণমন্ট, োদন্ত্রকিোণি পোঠণ ো্য  িদললোদি এিং যিৌদতক গঠি ও বিদশষ্টয দিদি ণণশণঅ অন্য য যকোি
তথ্যিি িস্তু িো এণির প্রদতদলদপও এর অন্তর্ভণি িণি।
তণি শতণ েোণক য , িোপ্তদরক যিোটদশট িো যিোটদশণটর প্রদতদলদপ এর অন্তর্ভণি িণি িো।

৩.২ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো
‘‘িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো’’ অে ণ তঅআ, ২০০৯ এর িোরো ১০ এর অিীি দিযুি কমণকতণো।

৩.৩ দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো
িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর অনুপদস্থদতণত সংদিষ্ট িোদয়ত্ব পোলণির জন্য দিযুি কমণকতণো।
৩.৪ ‘‘তথ্য প্রিোি ইউদিট’’ পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এিং এর অিীিস্থ সকল শোখো ।
৩.৫ ‘‘আপীল ক্ণপ্ষ ’’ অে ণ সদচি, পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো)
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৩.৬ ‘‘্তীয় প্ষ ’’ অে ণ তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোিকোরী িো তথ্য প্রিোিকোরী ক্ণপ্ষ  ব্যতীত অনুণরোিকৃত তণথ্যর সণে
জদিত অন্য যকোি প্ষ ।
৩.৭ ‘‘তথ্য কদমশি’’ অে ণ তঅআ, ২০০৯-এর িোরো ১১ এর অিীি প্রদতদিত তথ্য কদমশি।
৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ িলণত ‘‘তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯’’ বুঝোণি।
৩.৯ ‘‘তঅদি, ২০০৯’’ িলণত ‘‘তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদিমোলো, ২০০৯’’ বুঝোণি।
৩.১০ ‘‘কমণকতণো’’ অণে ণ কমণচোরীও অন্তর্ভণি িণি।
৩.১১ ‘‘তথ্য অদিকোর’’ অে ণ যকোণিো ক্ণপণ্ষ র দিকট িইণত তথ্য প্রোদপ্তর অদিকোর।
৩.১২ ‘‘আণিিি িরম’’ অে ণ তঅদি, ২০০৯-এর তিদসণল দিি ণোদরত আণিিণির িরণমট িরম ‘ক’ বুঝোণি।
৩.১৩ ‘‘আপীল িরম’’ অে ণ তঅদি, ২০০৯-এর তিদসণল দিি ণোদরত আদপল আণিিণির িরণমট িরম ‘গ’ বুঝোণি।
৩.১৪ “পদরদশষ্ট’’ অে ণ এই দিণি ণদশকোর সণে সংযুি পদরদশষ্ট।

৪. তণথ্যর িরি এিং িরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পদ্ধদত
পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) দিি ণোদরত দিিোি অনুসোণর তথ্য প্রিোি, প্রচোর িো প্রকোশ করো িণি

ক. স্বপ্রণ োদিতিোণি প্রকোশণ ো্য  তথ্য
১) এই িরণির তথ্য পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এিং এর অিীিস্থ শোখা সমূি স্বপ্রণ োদিত িণয়
যিোটিশণিোি ণ, ওণয়িসোইট, ব্রদশওর, মুদিত িই িো প্রদতণিিি, দিলণিোি ণ, সোইি যিোি ণ, দিকোর, যপোিোর, বুকণলট,
দলিণলট, দিউজ যলটোর, প্রদত্রকোয় দিজ্ঞদপ্তর ম্যোিণম প্রচোর োসি অন্যোন্য গ্রি ণ ো্য  মোধ্যণম প্রকোশ ও প্রচোর
করণি।
২) এই িরণির তথ্য যচণয় যকোি িোগদরক আণিিি করণল তখি তো চোদিিোর দিদিণত প্রিোিণ ো্য  তথ্য দিণসণি
দিণিদচত িণি এিং িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো দিি ণোদরত পন্থোয় আণিিিকোরীণক তো প্রিোি করণিি।
৩) পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) প্রদত িছর একটি িোদঅ ণক প্রদতণিিি প্রকোশ করণি। িোদঅ ণক প্রদতণিিণি
তঅআ, ২০০৯ এর িোরো ৬ (৩)-এ উদিদখত তথ্যসমূি সংণ োজি করণি।
৪) পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা স্বপ্রণ োদিতিোণি প্রকোশণ ো্য  তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণি এিং এিং এই
দিণি ণদশকোর পদরদশণষ্ট ও পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এি ওণয়িসোইণট প্রকোশ ও প্রচোর করণি।
৫) প্রদত দতি মোস অন্তি এই তোদলকো িোলিোগোি করো িণি।

খ. চোদিিোর দিদিণত প্রিোিণ ো্য  তথ্য
১) এই িরণির তথ্য যকোণিো িোগদরণকর আণিিণির যপ্রদ্ষ ণত এই দিণি ণদশকোর ১০ ও ১১ অনুণেণি িদ ণত পদ্ধদত
অনুসর কণর প্রিোি করণত িণি।
২) পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এর চোদিিোর দিদিণত প্রিোিণ ো্য  তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণি
এিং এিং এই দিণি ণদশকোর পদরদশণষ্ট ও পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এর ওণয়িসোইণট প্রকোশ ও
প্রচোর করণি।
৩) প্রদত দতি মোস অন্তর এই তোদলকো িোলিোগোি করো িণি।
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গ. প্রিোি ও প্রকোশ িোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য
১) এই দিণি ণদশকোর অন্যোন্য অনুণেণি ো দকছুই েোকুক িো যকি পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এিং এর
অিীিস্থ িাখাসমূি দিণমোি তথ্যসমূি প্রিোি িো প্রকোশ িো প্রচোর করণত িোধ্য েোকণি িো
ক) গণিঅ োর সূত্র িো যকৌশল িো যকোি তথ্য প্রকোণশর িণল যকোি ্তীয় পণ্ষ র বুদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদিকোর
্ষ দতগ্রস্থ িণত পোণর এরূপ িোদ দজযক িো ব্যিসোদয়ক অন্তদি ণদিত যগোপিীয়তো দিঅয়ক, কদপরোইট িো
বুদদ্ধবৃদিক সম্পি (Intellectual Property Right) সম্পদকণত তথ্য।
খ) যকোি তথ্য প্রকোণশর িণল যকোি কমী িো উপকোর যিোগীর /ব্যদির ব্যদিগত জীিণির যগোপিীয়তো ক্ষুণ্ণ িণত
পোণর এরূপ তথ্য।
গ) তিন্তোিীি যকোি দিঅয় োর প্রকোশ তিন্ত কোণজ দিঘ্ন ঘটোণত পোণর এরূপ তথ্য।
ঘ) যকোি ক্রয় কো ণক্রম সম্পূ ণ িওয়োর পূণি ণ িো এ দিঅণয় দসদ্ধোন্ত গ্রিণ র পূণি ণ সংদিষ্ট ক্রয় িো এর কো ণক্রম
সংক্রোন্ত যকোি তথ্য।
ঙ) সংস্থাি নির্য়াগ পরী্ষ োর প্রশ্নপত্র িো পরী্ষ োয় প্রিি িম্বর ও পণিোন্নদত সম্পদকণত আগোম তথ্য।
চ) আন্তজণোদতক িিী সংক্রোন্ত গণিঅ ো, সমী্ষ ো প্রদতণিিি ও অন্যোন্য তথ্য-উপোি প্রকোশ করণল জোতীয় স্বোে ণ
দিিষ্ট িণত পোণর।
(ছ) যকৌশলগত কোরণি যগোপিীয় রোখো িোঞ্ছিীয় এরুপ কোদরগরী িো বিজ্ঞোদিক গণিঅ োলব্ধ যকোি তথ্য।
আণরো শতণ েোণক য , এই িোরোর অিীি তথ্য প্রিোি স্থদগত রোখোর য্ষ ণত্র সংদিষ্ট ক্ণপ্ষ ণক তথ্য কদমশণির পূি ণোনুণমোিি গ্রি
করণত িণি।

৫. তথ্য সংগ্রি, সংর্ষ  ও ব্যিস্থোপিো
ক) তথ্য সংর্ষ  : পোদি সম্পি পনিকল্পিা সংস্থা তথ্য সংর্ষ য র জন্য দিণমোি পদ্ধদত অনুসর করণি
(১) িোগদরণকর তথ্য অদিকোর দিদিত করোর লণ্ষ য োিতীয় তণথ্যর কযোটোলগ এিং ইিণিক্স প্রস্তুত কণর েো েিোণি
সংর্ষ  করণি।
(২) য -সকল তথ্য কদম্পউটোণর সংর্ষ ণ র উপযুি িণল মণি করণি যস-সকল তথ্য যুদিসংগত সময়সীমোর মণধ্য
কদম্পউটোণর সংর্ষ  করণি।
(৩) তথ্য সংর্ষ  ও ব্যিস্থোপিোর জন্য তথ্য অদিকোর (তথ্য সংর্ষ  ও ব্যিস্থোপিো) প্রদিিোিমোলো, ২০১০ অনুসর করণি।
খ) তথ্য সংগ্রি ও ব্যিস্থোপিো : পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা এিং এর অিীিস্থ সকল িাখা তথ্য সংগ্রি ও ব্যিস্থোপিোর জন্য
তথ্য অদিকোর (তথ্য সংর্ষ  ও ব্যিস্থোপিো) প্রদিিোিমোলো, ২০১০ অনুসর করণি।
গ) তণথ্যর িোঅো :
(১) তণথ্যর মূল িোঅো িণি িোংলো। তথ্য দি অন্য যকোি িোঅোয় উৎপন্ন িণয় েোণক তোিণল যসটি যসই িোঅোয় সংরদ্ষ ত িণি।
িোপ্তদরক প্রণয়োণজি তথ্য অনুিোি করো িণত পোণর।
(২) তথ্য য িোঅোয় সংরদ্ষ ত েোকণি যসই িোঅোণতই আণিিিকোরীণক সরিরোি করো িণি। আণিিিকোরীর চোদিিোর
যপ্রদ্ষ যত যকোি তথ্য অনুিোি করোর িোদয়ত্ব ক্ণপ্ষ  িিি করণি িো।
ঘ) তণথ্যর িোলিোগোিকর : পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) প্রদত মোণস তথ্য িোলিোগোি করণি।

6

৬. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো দিণয়োগ
১) তঅআ, ২০০৯ এর িোরো ১০ (১) অনুসোণর পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) একজি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো
দিণয়োগ করণি।
২) পরিতীণত সংস্থোর অিীি মোঠ প ণোণয় অদিস প্রদতদিত িণল তঅআ, ২০০৯ এর িোরো ১০ (৩) অনুসোণর উি অদিসসমূি
প্রদতদিত িওয়োর ৬০ দিণির মণধ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো দিণয়োগ করণি।
৩) দিণয়োগকৃত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর িোম, পিিী, ঠিকোিো এিং প্রণ োজয য্ষ ণত্র িযোক্স িম্বর ও ই-যমইল ঠিকোিো দিণয়োগ
প্রিোণির পরিতী ১৫ (পণির) দিণির মণধ্য দিি ণোদরত িরণমণট (তথ্য কদমশি ক্ণক দিি ণোদরত িরণমট) দলদখতিোণি তথ্য
কদমশণি যপ্রর করণিি এিং মন্ত্র োলয় ও উি ইউদিণটর আদপল ক্ণপণ্ষ র কোণছ অনুদলদপ যপ্রর করণিি।
৪) তঅআ, ২০০৯ এর অিীি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি যকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো অন্য য যকোি কমণকতণোর সিোয়তো
চোইণত পোরণিি এিং যকোি কমণকতণোর কোছ যেণক এরূপ সিোয়তো চোওয়ো িণল দতদি উি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোণক প্রণয়োজিীয়
সিোয়তো প্রিোি করণত িোধ্য েোকণিি।
৫) যকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি অন্য যকোি কমণকতণোর সিোয়তো চোইণল এিং এরূপ সিোয়তো প্রিোণি
ব্যে ণতোর জন্য তঅআ, ২০০৯ এর যকোি দিিোি লংদঘত িণল এই আইণির অিীি িোয়-িোদয়ত্ব দিি ণোরণ র য্ষ ণত্র উি অন্য
কমণকতণোও িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো িণল গ্য  িণিি।
৬) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর িোম, পিিী, ঠিকোিো এিং প্রণ োজয য্ষ ণত্র িযোক্স িম্বর ও ই-যমইল ঠিকোিো তোর কো ণোলণয়র
প্রকোশ্য স্থোণি সিণজ দৃদষ্টণগোচর িয় এমিিোণি প্রিশণণির ব্যিস্থো করণি এিং ওণয়িসোইণট প্রকোশ করণি।
৭) যকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো পদরিতণি িণল িুনি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো দিণয়োণগর ৫ দিণির মণধ্য তোদলকো িোলিোগোি করো
িণি এিং তোদলকো ক্ণপণ্ষ র ওণয়িসোইণট প্রকোশ করো িণি।

৭. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর িোদয়ত্ব ও কমণপদরদি
ক) তণথ্যর জন্য কোণরো আণিিণির যপ্রদ্ষ ণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো
অ) আণিিি গ্রি ও তঅদি, ২০০৯ দিদি ৩ অনুসোণর আণিিিপত্র গ্রিণ র প্রোদপ্ত স্বীকোর করণিি।
আ) অনুণরোিকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯ িোরো ৯ ও তঅদি, ২০০৯ দিদি ৪ অনুসোণর েো েিোণি সরিরোি করণিি।
ই) তথ্য প্রিোণি অপোরগতোর য্ষ যত্র তঅআ, ২০০৯ িোরো ৯(৩) ও তঅদি, ২০০৯ দিদি ৫ অনুসোণর েো েিোণি অপোরগতো
প্রকোশ করণিি। অপোরগতোর কোর তঅআ ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ ণ িণত িণি।
ঈ) যকোি অনুণরোিকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর দিকট সরিরোণির জন্য মজুি েোকণল দতদি তঅআ, ২০০৯, িোরো
৯(৬)(৭) ও তঅদি, ২০০৯ দিদি ৮ অনুসোণর উি তণথ্যর যুদিসংগত মূল্য দিি ণোর করণিি এিং উি মূল্য
অিদিক ৫ (পাঁচ) কো ণ দিিণসর মণধ্য পদরণশোি করোর জন্য অনুণরোিকোরীণক অিদিত করণিি।
উ) যকোি অনুণরোিকৃত তণথ্যর সোণে ্তীয় পণ্ষ র সংদিষ্টতো েোকণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো তঅআ, ২০০৯, িোরো ৯(৮)
অনুসোণর ব্যিস্থো গ্রি করণিি।
খ) তঅআ, ২০০৯ এর তিদসণল দিি ণোদরত আণিিণির িরণমট/িরম ‘ক’ সংর্ষ  ও যকোি িোগদরণকর চোদিিোর যপ্রদ্ষ ণত
সরিরোি।
গ) আণিিি িরম পূরণ স্ষ ম িয়, এমি আণিিিকোরীণক আণিিি িরম পূরণ সিোয়তো।
ঘ) যকোি িোগদরণকর চোদিিোর যপ্রদ্ষ ণত তোণক আদপল ক্ণপ্ষ  দিি ণোরণ সিোয়তো।
ঙ) সঠিক ক্ণপ্ষ  দিি ণোরণ র্ভল কণরণছ, এমি আণিিিকোরীণক সঠিক ক্ণপ্ষ  দিি ণোরণ সিোয়তো।
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চ) যকোি শোরীদরক প্রদতিন্ধী ব্যদির তথ্য প্রোদপ্ত দিদিত করণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো তোণক উপযুি পদ্ধদতণত তথ্য যপণত
সিোয়তো করণিি। এণ্ষ ণত্র িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো উপযুি অন্য যকোি ব্যদির সিোয়তো গ্রি করণত পোরণিি।
ছ) তথ্য সংর্ষ  , ব্যিস্থোপিো ও স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ তঅআ ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ ণিোণি িণে দক িো তো
দিি ণোরণ ক্ণপ্ষ ণক সিোয়তো প্রিোি।
জ) তঅআ, ২০০৯ এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ ণ িোণি িোদঅ ণক প্রদতণিিি প্রকোণশ সিোয়তো করো।
ঝ) তণথ্যর জন্য প্রোপ্ত আণিিিপত্রসি এ সংক্রোন্ত প্রণয়োজিীয় তথ্য সংর্ষ  , আণিিিকোরীর য োগোণ োণগর দিস্তোদরত তথ্য
সংর্ষ  , তথ্য মূল্য আিোয়, দিসোি র্ষ  ও সরকোদর যকোঅোগোণর জমোকর এিং ক্ণপ্ষ  িো তথ্য কদমশণির চোদিিোর
যপ্রদ্ষ ণত এ সংক্রোন্ত তথ্য সরিরোি ইতযোদি।

৮. দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো দিণয়োগ
১) িিলী িো অন্য যকোি কোরণ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলণির জন্য একজি দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত
কমণকতণো দিণয়োগ করণত িণি। িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলিকোলীি আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত
কমণকতণো দিণসণি দিণিদচত িণিি।
২) মোঠ প ণোণয় িুনি অদিস প্রদতদিত িওয়োর ৬০ দিণির মণধ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর পোশোপোদশ দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো
দিণয়োগ করণত িণি।
৩) দিণয়োগকৃত দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোি িোম, পিিী, ঠিকোিো এিং, প্রণ োজয য্ষ ণত্র, িযোক্স িম্বর ও ই-যমইল ঠিকোিো
দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ (পণির) দিণির মণধ্য দিি ণোদরত িরণমণট (তথ্য কদমশি ক্ণক দিি ণোদরত িরণমট) দলদখতিোণি তথ্য
কদমশণি যপ্রর করণিি এিং মন্ত্র োলয় ও উি ইউদিণটর আদপল ক্ণপণ্ষ র কোণছ অনুদলদপ যপ্রর করণি।
৪) িিলী িো অন্য যকোি কোরণ এই পি শূন্য িণল, অদিলণম্ব িুনি দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো দিণয়োগ করণত িণি।

৯. দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর িোদয়ত্ব ও কমণপদরদি
ক) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর অনুপদস্থতকোলীি সমণয় ‘দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো’ ‘িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো’ দিণসণি িোদয়ত্ব
পোলি করণিি।
খ) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো দিণসণি িোদয়ত্ব পোলিকোলীি সমণয় িীদত ৭ এ িদ ণত ‘িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর িোদয়ত্ব ও কমণপদরদি’
তোর জন্য প্রণ োজয িণি।

১০. তথ্যোদি পদরিশণি এিং প্রকোদশত প্রদতণিিি দিক্রণয়র সুণ োগ
পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) ক্ণক প্র ীত প্রদতণিিি দিিোমূণল্য সি ণসোিোরণ র পদরিশণণির জন্য ব্যিস্থো গ্রি
করণি এিং িোমমোত্র মূণল্য দিক্রণয়র জন্য মজুি রোখণি।

১১. জিগুরুত্বপূ ণ দিঅণয় যপ্রস দিজ্ঞদপ্ত
পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এিং এর অিীিস্থ সকল মোঠ অদিস জিগুরুত্বপূ ণ দিঅয়োদি যপ্রস দিজ্ঞদপ্তর মোধ্যণম
অেিো অন্য যকোি পন্থোয় প্রচোর িো প্রকোশ করণি।

১২. িীনতমালাি বাস্তবায়ি ও মনিটনিং
১) এই িীনতমালা অনুসির্ণি জন্য অনফ্স আর্দিসি পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এিং এর অিীিস্থ
সকল শোখোয় এটি মপ্রিণ কির্ব।
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২) এই িীনতমালাি বাস্তবায়ি তদািনকি জন্য পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থায় নতি সদস্য নবনিি একটি কনমটি
োকর্ব। সংস্থোয় জাতীয় শুদ্ধািাি মকৌিল এি মফ্াকাল পর্য়ন্ট কমেকতো এবং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো এি আবনশ্য ওক সদস্য
ির্বি।
৩) পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) প্রনত নতি মাস অন্তি তথ্য অনধকাি আইর্ি আর্বদি, আর্বদর্িি
মপ্রনযর্ত গৃিীত ব্যবস্থা, স্ব-প্রর্ণানদত তথ্য প্রকািসি এই িীনতমালাি বাস্তবায়ি নবষর্য় প্রনতর্বদি প্রস্তুত কির্ব এবং
উপযু েক্ত কনমটিি নিকট মপ্রিণ কির্ব। পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়োরণপো) এই প্রনতর্বদর্িি ফ্ির্মট নিধ োিণ
কর্ি নদর্ত পাির্ব।
৪) এই িীনতমালাি বাস্তবায়ি তদািনকি জন্য পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থায় গঠিত কনমটি প্রনত নতি মাস অন্তি এই
িীনতমালাি বাস্তবায়ি নবষর্য় প্রনতর্বদি প্রস্তুত কির্ব এবং উক্ত প্রনতর্বদি মিোপদরচোলক মর্িাদর্য়ি নিকট দানখল
কির্ব।

১৩. দিণি ণদশকোর সংণশোিি
এই দিণি ণদশকো সংণশোিণির প্রণয়োজি িণল পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা ৩-৫ সিস্য দিদশষ্ট একটি কদমটি গঠি করণি।
কদমটি দিণি ণদশকো অনুণমোিিকোরী ক্ণপয্ষ র কোণছ সংণশোিণির প্রস্তাব করণি। অনুণমোিিকোরী ক্ণপয্ষ র অনুণমোিণি
দিণি ণদশকো সংণশোিি কো ণকর িণি।

১৪. দিণি ণদশকোর ব্যখ্যো
এই দিণি ণদশকোর যকোি দিঅণয় অস্পষ্টতো যিখো দিণল দিণি ণদশকো প্র য়িকোরী ক্ণপ্ষ  তোর ব্যখ্যো প্রিোি করণি।
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পদরদশষ্ট
িমুিো
পদরদশষ্ট ১ : িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোণির তোদলকো
ক্রম
১

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর িোম
ও পিদি
মবগম িাজমুি িািাি মিৌধুিী

িাখার িোম
প্রশোসি িাখা, পানি
সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা

যিোি, যমোিোইল, িযোক্স, ইযমইল
মফ্ািঃ ০২ ৪৪৮১৯০২৬,
মমাবাঃ ০১৭১৬০৫১৪৭০,
ই-মমইলঃ
lib@warpo.gov.bd

গ্রন্থোগোরীক ও তথ্য
প্রদািকািী দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কমেকতো

য োগোণ োণগর ঠিকোিো
পানি সম্পদ পনিকল্পিা
সংস্থা (ওয়োরণপো), ৭২
গ্রীির্িাড, ঢাকা

পদরদশষ্ট ২ : দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোণির তোদলকো
ক্রম
১

দিকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত
কমণকতণোর িোম ও পিদি
কৃদঅতত্ত্ব িাখা, পানি মোয়মুিো কোজী
সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা বিজ্ঞোদিক কমণকতণো ও
দিকল্প তথ্য প্রদািকািী
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
িাখার িোম

যিোি, যমোিোইল, িযোক্স, ইয োগোণ োণগর ঠিকোিো
যমইল
মফ্ািঃ ৪৪৮১৯০৩২
পানি সম্পদ পনিকল্পিা
মমাবাঃ ০১৯২৫৯৫৩২৬০
সংস্থা (ওয়োরণপো), ৭২
ফ্োক্সঃ
গ্রীির্িাড, ঢাকা
ই-মমইলঃ
sco_soil@warpo.gov.bd

পদরদশষ্ট ৩ : আদপল ক্ণপণ্ষ র তোদলকো
ক্রম
১

ইউদিণটর িোম
পানি সম্পদ
পনিকল্পিা সংস্থা

আদপল ক্ণপণ্ষ র িোম
যিোি, যমোিোইল, িযোক্স, ই-যমইল
ও পিদি
মিাপনিিালক, ওয়োরণপো মফ্ািঃ ৪৪৮১৯০০৪
ফ্োক্সঃ
ই-মমইলঃ sec@warpo.gov.bd

য োগোণ োণগর ঠিকোিো
পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা
(ওয়োরণপো) ৭২ গ্রীির্িাড,
ঢাকা

পদরদশষ্ট ৪ : স্বপ্রণ োদিতিোণি প্রকোশণ ো্য  তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণশর মোধ্যম
ক্রনমক
িং

তর্থ্যি তানলকা

তথ্য প্রকোণশর মোধ্যম

১

নির্য়াগ/বদলী/পদায়ি/র্প্রষণ/পযিোন্নদত সংক্রান্ত আর্দি

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

২

নবনেন্ন গুরুত্বপূরণ ে প্রিাসনিক আর্দি, নবিনপ্ত ও প্রিাপি

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, যিোটিশ যিোি ণ, ওণয়িসোইট

৩

নবর্দি ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

৪

অনজেত এবং নবশ্রাম ও শ্রানন্ত নবর্িাদি ছুটিসি অন্যান্য ছুটি

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

৫

কমেকতো ও কমেিািীর্দি িাম, পদবী ও মফ্াি িম্বি

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

৬

সাংগঠনিক কাঠার্মা ও কার্ েক্রর্মি নববিণ

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট
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৭

নবনেন্ন নবষর্য়ি কনমটি ও মফ্াকাল পর্য়ন্ট কমেকতোর্দি
িাম, ঠিকািা ও মফ্াি িম্বি

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

৮

মসবাি নবষয় সম্পনকেত নসটির্জন্স িাট োি

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

৯

নবনেন্ন প্রনতর্বদি/প্রকািিা

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১০

ইর্িার্েিি সংক্রান্ত নবষয়ানদ

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১১

শুদ্ধািাি মকৌিল বাস্তবায়ি সম্পনকেত তথ্যানদ

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১২

তথ্য অনধকাি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১৩

বানষ েক কমেসম্পাদি চুনক্ত সংক্রান্ত তথ্য

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১৪

ক্রয় কার্ েক্রম সংক্রান্ত তথ্য

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১৫

বানষ েক ক্রয় পনিকল্পিা

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১৬

মটন্ডাি/র্কার্টিি নবিনপ্ত

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১৭

প্রধািমন্ত্রীি প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূর্িি তানলকা

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, যিোটিশ যিোি ণ ও ওণয়িসোইট

১৮

িলমাি বানষ েক উন্নয়ি প্রকল্প এবং কমেসূনিসমূি (উন্নয়ি ও
অনুন্নয়িখাতভূক্ত এবং তবর্দনিক সািায্যপুি )

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

১৯

পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা কর্তেক প্রণীত আইি,
িীনতমালা, নবনধমালা, প্রনবধািমালা ইতোনদ

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

২০

ওয়োরণপো’র লোইণব্ররীণত সংরদ্ষ ত িই, জো ণোল,
দরণপোট ণসমূি

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

২১

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত োন্ডাি (এিডনিউআিনড) এর
উপোি সংগ্রণির পদ্ধদত, কযোটোলগ, িোটোর আণিিি পত্র

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট

২২

চলমোি ও িোস্তিোদয়ত সমী্ষ ো ও গণিঅ ো প্রকল্পসমূণির
তথ্য

ওণয়িসোইট

২৩

পোদি সম্পি প্রকণল্পর ছোিপণত্রর আণিিি িরম

ওণয়িসোইট

২৪

অদিও, দিজুযয়োল িকুণমন্টস

ওণয়িসোইট

২৫

বাংলার্দি পানি আইি, বাংলার্দি পানি দিদিমোলো
প্রচোরিো এর জন্য প্রস্তুতকৃত প্রণয়োজিীয় দিদিও, অদিও
এিং যপোষ্টোর

িপ্তণর মুদিত অনুদলদপ, ওণয়িসোইট।

২৬

ওয়োরণপো’র লোইণব্ররী িণত িই, জো ণোল প্রভৃদত সংগ্রণির
পদ্ধদত

ওণয়িসোইট

২৭

ওয়োরণপো’র অিলোইি লোইণব্ররী কযোটলগ।

ওণয়িসোইট
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পদরদশষ্ট ৫ : চোদিিোর দিদিণত প্রিোিণ ো্য  তণথ্যর তোদলকো
দিম্নদলদখত তথ্যসমূি জিগণ র চোদিিোর দিদিণত প্রিোি করো িণি

1. স্বপ্রণ োদিতিোণি প্রকোদশত সকল তথ্য
2. দিদিন্ন িীদত, আইি, দিদি ও দিণি ণদশকো
3. অদিট দরণপোট ণ (জিোিসি)
4. ক্রয় কো ণক্রমসংক্রোন্ত তথ্য (দসদ্ধোন্ত গ্রিণ র পর)
5. দিণয়োগ/িিদলর আণিশ
6. দিদিন্ন প্রশোসদিক যরদজস্ট্রোর খোতো
7. অদিও দিজুয়োল িকুণমন্ট
8. যিণশ িো দিণিশ ভ্রম সংক্রোন্ত তথ্যোদি
9. প্রিোি িোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য (পদরদশষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য
10. পোদি সম্পি পদরকল্পিো সংস্থো (ওয়োরণপো) এর িোদঅ ণক প্রদতণিিি
11. ওয়োরণপোর লোইণব্ররীণত সংরদ্ষ ত িই, জি ণোল, প্রদতণিিি ও গণিঅ োপত্র সমূি
12. পোদি সম্পি খোণত প্রস্তোদিত প্রকণল্পর ছোিপত্র প্রিোি সংক্রোন্ত তথ্যসমূি
13. জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত োন্ডাি (এিডনিউআিনড) ও সম্বনন্নত উপকূলীয় সম্পি উপোি িোন্ডোর (আইদসআরদি)
সংক্রোন্ত তথ্য-উপোি সমূি (“িোটো দিণসদমণিশি পদলদস অি ওয়োরণপো” অনুসর ক্রণম)।
পদরদশষ্ট ৬ : প্রিোি িোধ্যতোমূলক িয়, এমি তণথ্যর তোদলকো
দিম্নদলদখত তথ্যসমূি প্রিোি ও প্রকোশ করণত ক্ণপ্ষ  িোধ্য েোকণি িো

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

যকোি তথ্য প্রকোণশর িণল িোংলোণিণশর দিরোপিো, অখন্ডতো ও সোি ণণিৌমণত্বর প্রদত হুমদক িণত পোণর এরূপ তথ্য
কমী ও উপকোরণিোগীর ব্যদিগত জীিণির যগোপিীয়তো ক্ষুন্ন িয় এরূপ তথ্য
দিচোরোিীি মোমলোর তথ্য ো ওই মোমলোর সুিু দিচোরকো ণণক ব্যোিত করণত পোণর এরূপ তথ্য
তিন্তিোিীি দিঅয় সংদিষ্ট যকোণিো তথ্য োর প্রকোশ তিন্তকোণজ দিঘ্ন ঘটোণত পোণর এইরূপ তথ্য
যকোণিো ক্রয় কো ণক্রণমর দিঅণয় দসদ্ধোন্ত যিয়োর আণগ সংদিষ্ট ক্রয় িো এর কো ণক্রম সংক্রোন্ত যকোণিো তথ্য
গণিঅ োর সূত্র িো যকৌশল িো কোণরো বুদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদিকোর ্ষ দতগ্রস্থ িণত পোণর এরূপ তথ্য
সংস্থোর দিণয়োগ পরী্ষ োর প্রশ্নপত্র ও পরী্ষ োর িলোিল ও পণিোন্নদত সংক্রোন্ত আগোম তথ্য
আন্তজণোদতক িিী সংক্রোন্ত গণিঅ ো, সমী্ষ ো প্রদতণিিি ও অন্যোন্য তথ্য-উপোি প্রকোশ করণল জোতীয় স্বোে ণ দিিষ্ট িণত
পোণর এইরূপ তথ্য

9. যকৌশলগত কোরণি যগোপিীয় রোখো িোঞ্ছিীয় এরুপ কোদরগরী িো বিজ্ঞোদিক গণিঅ োলব্ধ যকোি তথ্য
10. যকোি তথ্য প্রকোণশর িণল প্রচদলত আইণির প্রণয়োগ িোিোগ্রস্থ িণত পোণর িো অপরোি বৃদদ্ধ যপণত পোণর এইরূপ তথ্য
11. যকোি তথ্য প্রকোণশর িণল যকোি ব্যদির জীিি িো শোরীদরক দিরোপিো দিপিোপন্ন িণত পোণর এইরূপ তথ্য
12. আইি প্রণয়োগকোরী সংস্থোর সিোয়তোর জন্য যকোি ব্যদি ক্ণক যগোপণি প্রিি যকোি তথ্য
13. আইি অনুসোণর যকিল একটি দিদি ণষ্ট সমণয়র জন্য প্রকোণশর িোধ্যিোিকতো রণয়ণছ এইরূপ তথ্য
14. যকোি ব্যদির আইি দ্বোরো সংরদ্ষ ত যগোপিীয় তথ্য
15. যকোি অপরোণির তিন্ত প্রদক্রয়ো এিং অপরোধীর যগ্রিতোর ও শোদস্তণক প্রিোদিত করণত পোণর এইরূপ তথ্য
16. চুদির পত্র, সমণঝোতো স্মোরক, দদ্বপোদ্ষ ক/িহুপোদ্ষ ক সিোর কো ণপত্র ইতযোদি।
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পদরদশষ্ট ৭ : তথ্য প্রোদপ্তর আণিিি িরম (িরম ‘ক’)
িরম ‘ক’
তথ্য প্রোদপ্তর আণিিিপত্র
[ তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদিমোলোর দিদি ৩ িষ্টব্য ]

িরোির
................................................................,
................................................................ (িোম ও পিিী)
ও
িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণো,
........................................... (িপ্তণরর িোম ও ঠিকোিো)
১। আণিিিকোরীর িোম
: ............................................................................
দপতোর িোম
: ............................................................................
মোতোর িোম
: ............................................................................
িতণমোি ঠিকোিো
: ............................................................................
স্থোয়ী ঠিকোিো
: ............................................................................
িযোক্স, ই-যমইল, যটদলণিোি ও যমোিোইল যিোি িম্বর ( দি েোণক) : ................................................................
২। দক িরণির তথ্য* (প্রণয়োজণি অদতদরি কোগজ ব্যিিোর করুি): ..............................................................

৩। যকোি পদ্ধদতণত তথ্য পোইণত আগ্রিী (ছোপোণিো/ িণটোকদপ/ : ................................................................
দলদখত/ ই-যমইল/ িযোক্স/দসদি অেিো অন্য যকোি পদ্ধদত)
৪। তথ্য গ্রি কোরীর িোম ও ঠিকোিো

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

৫। প্রণ োজয য্ষ ণত্র সিোয়তোকোরীর িোম ও ঠিকোিো

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

আণিিণির তোদরখ : ..................................................

আণিিিকোরীর স্বো্ষ র

*তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদিমোলো, ২০০৯-এর ৮ িোরো অনু োয়ী তণথ্যর মূল্য পদরণশোিণ ো্য ।
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পদরদশষ্ট ৮ : তথ্য সরিরোণি অপোরগতোর যিোটিশ (িরম ‘খ’)
িরম ‘খ’
[ তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদিমোলো, ২০০৯ দিদি-৫ িষ্টব্য ]
তথ্য সরিরোণি অপোরগতোর যিোটিশ

আণিিি পণত্রর সূত্র িম্বর

:

তোদরখ : ........................

প্রদত
আণিিিকোরীর িোম

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

ঠিকোিো

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

দিঅয় : তথ্য সরিরোণি অপোরগতো সম্পণকণ অিদিতকর ।
দপ্রয় মণিোিয়,
আপিোর ........................................................তোদরণখর আণিিণির দিদিণত প্রোদে ণত তথ্য দিণম্নোি কোরণ সরিরোি
করো সম্ভি িইল িো, েো :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমণকতণোর িোম :
পিিী :
িোপ্তদরক সীল :
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পদরদশষ্ট-৯ : আপীল আণিিি িরম (িরম ‘গ’)
িরম ‘গ’
আপীল আণিিি
[ তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দিদিমোলোর দিদি-৬ িষ্টব্য ]

িরোির
..................................................................,
..................................................................(িোম ও পিিী)
ও
আপীল ক্ণপ্ষ ,
...........................................(িপ্তণরর িোম ও ঠিকোিো)

১। আপীলকোরীর িোম ও ঠিকোিো
(ণ োগোণ োণগর সিজ মোধ্যমসি)
২। আপীণলর তোদরখ

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

৩। য আণিণশর দিরুণদ্ধ আপীল করো িইয়োণছ উিোর : ..........................................................................
কদপ ( দি েোণক)
৪। োিোর আণিণশর দিরুণদ্ধ আপীল করো িইয়োণছ : ............................................................................
তোিোর িোমসি আণিণশর দিির ( দি েোণক)
৫। আপীণলর সংদ্ষ প্ত দিির

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

৬। আণিণশর দিরুণদ্ধ সংক্ষুব্ধ িইিোর কোর (সংদ্ষ প্ত দিির ) : ...................................................................
৭। প্রোদে ণত প্রদতকোণরর যুদি/দিদি

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

৮। আপীলকোরী ক্ণক প্রতযয়ি

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

৯। অন্য যকোি তথ্য োিো আপীল ক্ণপণ্ষ র সম্মুণখ : ............................................................................
উপস্থোপণির জন্য আপীলকোরী ইেো যপোঅ কণরি

আণিিণির তোদরখ : ..................................................

আণিিিকোরীর স্বো্ষ র
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পদরদশষ্ট ১০ : তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দি এিং তণথ্যর মূল্য দিি ণোর দি (িরম ‘ঘ’)
িরম ‘ঘ’
[ দিদি ৮ িষ্টব্য ]
তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দি এিং তণথ্যর মূল্য দিি ণোর দি
তথ্য সরিরোণির য্ষ ণত্র দিম্ন যটদিণলর কলোম (২) এ উদিদখত তণথ্যর জন্য উিোর দিপরীণত কলোম (৩) এ উদিদখত
িোণর য্ষ ত্রমত তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দি এিং তণথ্যর মূল্য পদরণশোিণ ো্য  িইণি, েো
যটদিল
ক্রদমক
িং
(১)
১।

তণথ্যর দিির

তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দি/তণথ্যর মূল্য

(২)

(৩)

দলদখত যকোি িকুণমণন্টর কদপ সরিরোণির জন্য
(ম্যোপ, িকশো, ছদি, কদম্পউটোর দপ্রন্টসি)

এ ৪ ও এ ৩ মোণপর কোগণজর য্ষ ণত্র প্রদত পৃিো ২ (দুই) টোকো
িোণর এিং তদূর্ধ্ণ সোইণজর কোগণজর য্ষ ণত্র প্রকৃত মূল্য।
(১) আণিিিকোরী ক্ণক দিস্ক, দসদি ইতযোদি সরিরোণির
য্ষ ণত্র দিিো মূণল্য;

২।

দিস্ক, দসদি ইতযোদিণত তথ্য সরিরোণির য্ষ ণত্র

৩।

যকোি আইি িো সরকোদর দিিোি িো দিণি ণশিো অনু োয়ী
কোউণক সরিরোিকৃত তণথ্যর য্ষ ণত্র

দিিোমূণল্য।

৪।

মূণল্যর দিদিমণয় দিক্রয়ণ ো্য  প্রকোশিোর য্ষ ণত্র

প্রকোশিোয় দিি ণোদরত মূল্য।

(২) তথ্য সরিরোিকোরী ক্ণক দিস্ক, দসদি ইতযোদি সরিরোণির
য্ষ ণত্র উিোর প্রকৃত মূল্য।
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পদরদশষ্ট ১১ : তথ্য কদমশণি অদিণ োগ িোণয়ণরর দিি ণোর িরম (িরম ‘ক’)
িরম ‘ক’
অদিণ োগ িোণয়ণরর িরম
[তথ্য অদিকোর (অদিণ োগ িোণয়র ও দিষ্পদি সংক্রোন্ত) প্রদিিোিমোলোর প্রদিিোি ৩ (১) িষ্টব্য]
িরোির
প্রিোি তথ্য কদমশিোর
তথ্য কদমশি
এি-৪/এ, আগোরগাঁও প্রশোসদিক এলোকো
যশণরিোংলো িগর, ঢোকো-১২০৭।
অদিণ োগ িং ...............................................................................................................।
১। অদিণ োগকোরীর িোম ও ঠিকোিো
(ণ োগোণ োণগর সিজ মোধ্যমসি)

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

২। অদিণ োগ িোদখণলর তোদরখ

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

৩। োিোর দিরুণদ্ধ অদিণ োগ করো িইয়োণছ
তোিোর িোম ও ঠিকোিো

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

৪। অদিণ োণগর সংদ্ষ প্ত দিির
(প্রণয়োজণি আলোিো কোগজ সদন্নণিশ করো োইণি)

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

৫। সংক্ষুব্ধতোর কোর ( দি যকোি আণিণশর দিরুণদ্ধ : ......................................................................
অদিণ োগ আিয়ি করো িয় যসই য্ষ ণত্র উিোর কদপ
সংযুি কদরণত িইণি)
৬। প্রোদে ণত প্রদতকোর ও উিোর য ৌদিকতো

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

৭। অদিণ োগ উদিদখত িিণব্যর সমে ণণি প্রণয়োজিীয়
কোগজ পণত্রর ি ণিো (কদপ সংযুি কদরণত িইণি)

: .....................................................................
সতযপোঠ

আদম/আমরো এই মণমণ িলিপূি ণক যঘোঅ ো কদরণতদছ য , এই অদিণ োণগ িদ ণত অদিণ োগসমূি আমোর জ্ঞোি ও দিশ্বোস মণত সতয।

(সতযপোঠকোরীর স্বো্ষ র)
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