তথ্য অধিকার ধবষয়ক উপকধমটির সভার ধসদ্ধান্ত
জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌলরয আওতায় গঠিত তথ্য অধধকায ধফলয়ক উকধভটিয
০৬ জানুয়াধয ২০১৫/২৩ কৌল ১৪২১ তাধযলে অনুধিত প্রথভ বায কাম যধফফযণীয উদ্ধৃতাাং
---

----

---

১২। ধদ্ধান্ত:
১২.১। তথ্য অধধকায আইন, ২০০৯-এয ধফধান অনুমায়ী াংধিষ্ট কর কর্ত
য ক্ষ অধফরলে দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকতযা ধনলয়াগ
প্রদান ম্পন্ন কযলফ। াংধিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ধফবাগমূ তালদয আওতাধীন দপ্তয-াংস্থামূলয দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকতযা ধনলয়ালগয
ধফলয়টি ধনধিত কযলফ। ভন্ত্রণারয়/ধফবালগয কক্ষলে উধচফ/যুগ্মধচফ ম যালয়য কভযকতযালদয
দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকতযা
ধালফ ধনলয়াগ কযা কমলত ালয।
১২.২। কর এভধওভুক্ত ধক্ষা প্রধতিালন দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকতযা ধনলয়াগ প্রদালন য জন্য ধক্ষা ভন্ত্রণারয় প্রলয়াজনীয়
ধনলদ যনা প্রদান কযলফ। এনধজওমূলয তথ্য অধধকায াংক্রান্ত দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকতযা ধনলয়ালগয ধফ
লকয় এনধজও
অযাকপয়া য ব্যযলযা প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযলফ।
১২.৩। তথ্য কধভন ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ এফাং কজরা ম যালয়য উযুক্ত াংখ্যক কভযকতযালক তথ্য অধধকায আইলনয ওয
প্রধক্ষণ প্রদান কলয একটি প্রধক্ষক প্যালনর প্রস্তুত কযলফ । প্যালনরভুক্ত প্রধক্ষকলদয ভাধ্যলভ ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ, অধস্তন
দপ্তয এফাং কজরা ও উলজরা ম যালয়য কভযকতযা-কভযচাযীলদয জন্য প্রধক্ষণ/ওধযলয়লেন ককালযয আলয়াজন কযালফ।
১২.৪। প্রধক্ষণ প্রধতিানমূ মলথাযুক্ত কর প্রধক্ষণ ককাল য তথ্য অধধকায আইন াংক্রান্ত ধফলয় অন্তভুযক্ত কযলফ।
তথ্য কধভন অনরাইন প্রধক্ষণ ককা য প্রফতযলনয রলক্ষয প্রলয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযলফ।
১২.৫। প্রধতটি ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/াংস্থায ওলয়ফাইলে ‘তথ্য অধধকায ’ ধফলয়ক একটি কভনু সৃজন পূফ যক এলত াংধিষ্ট
আইন, ধফধধ ও ধনলদ যধকা অনুমায়ী তথ্য প্রকা কযলত লফ। ভন্ত্রণারয়/ধফবালগয স্বপ্রলণাধদত তথ্য প্রকা কাম যক্রভ
ধযফীক্ষলণয রলক্ষয ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ লত তথ্য কধভন ও ধফধবন্ন ভন্ত্রণারয়/ধফবালগয উযুক্ত প্রধতধনধধলদয ভন্বলয়
একটি ককন্দ্রীয় ধযফীক্ষণ কধভটি গঠন কযা লফ।
১২.৬। তথ্য কধভন ধফবাগ ও কজরা ম যালয় আলয়াধজত উদ্ভাফনী কভরামূল তথ্য অধধকায াংক্রান্ত স্টর স্থানকযলফ।
কজরা প্রাক, কজরা তথ্য অধপায এফাং কজরা উলদষ্টা কধভটি এ কালজ তথ্য কধভনলক ায়তা প্রদান কযলফ।
উলজরা ম যালয় জনঅফধতকযণ বা আলয়াজলনও কজরা ও উলজরা প্রান তথ্য কধভনলক প্রলয়াজনীয় লমাধগতা
প্রদান কযলফ।
১২.৭। তথ্য কধভন এতদধফলয়ক দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকতযালদয একটি ডাোলফজ প্রস্তুত কযলফ এফাং তথ্য অধধকায
ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ধফধবন্ন ধফললয় গলফলণা ম্পাদন কযলফ। ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ একালজ প্রলয়াজনীয় ায়তা প্রদান
কযলফ।
১২.৮। স্থানীয় যকায ধফবাগ তথ্য অধধকায আইলনয ব্যাক প্রচায এফাং স্বপ্রলণাধদত তথ্য প্রকালয কক্ষলে ইউধনয়ন ও
কৌয ধডধজোর কোযলক ম্পৃক্ত কযায ধফললয় প্রলয়াজনীয় ধনলদ যনা জাধয কযলফ।
---

----

---স্বাক্ষধরত/(মমাহাম্মদ মমাশাররাফ মহাসাইন ভূইঞা)
মধিপধরষদ সধিব

