
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ – ধক ও ককন (৪) 

  

তথ্যথ্যর িরন  এবং িরন  অনুসাথ্যর তথ্য  প্রকাশ  ও প্রদ ান  পদ্ধ ধত : 

ধবদ্যুৎ ধবভাগ এবং এর আওতািীন ও অিীনস্থ ইউধনটসমূথ্যের সমুদয় তথ্য ধনথ্যনাক্ত ৩টি কেণীথ্যত ভাগ করা েথ্যব এবং ধনি ধাধরত ধবিান 

অনুসাথ্যর প্রদান, প্রচার বা প্রকাশ করা েথ্যব; 

 

ক . স্বপ্রথ্যণাধদতভাথ্যব  প্রকাশথ্য াগ্য  তথ্য :  

১) এই িরথ্যনর তথ্য ধবদ্যুৎ ধবভাগ এবং এর আওতািীন ও অিীনস্থ ইউধনটসমূে স্বপ্রথ্যণাধদত েথ্যয় কনাটিশথ্যবার্ ধ, ওথ্যয়বসাইট, ব্রধশওর, 

মুধিত বই বা প্রধতথ্যবদন, ধবলথ্যবার্ ধ, সাইন কবার্ ধ, ধিকার, কপািার, বুকথ্যলট, ধলফথ্যলট, ধনউজ কলটার, পধিকায় ধবজ্ঞধির মাধ্যথ্যম 

প্রচারণাসে অন্যান্য গ্রেণথ্য াগ্য মাধ্যথ্যম প্রকাশ ও প্রচার করথ্যব। 

২) এই িরথ্যনর তথ্য কচথ্যয় ককান নাগধরক আথ্যবদন করথ্যল তখন  তা চাধেদার ধভধিথ্যত প্রদানথ্য াগ্য তথ্য ধেথ্যসথ্যব ধবথ্যবধচত েথ্যব এবং 

দাধয়ত্বপ্রাি কম ধকতধা ধনি ধাধরত পন্থায় আথ্যবদনকারীথ্যক তা প্রদান করথ্যবন। 

৩) ধবদ্যুৎ ধবভাগ এবং এর অধিনস্ত প্রধতষ্ঠানসমূে প্রধত বছর একটি বাধষ ধক প্রধতথ্যবদন প্রকাশ করথ্যব। বাধষ ধক প্রধতথ্যবদথ্যন 'তথ্য অধিকার 

আইন , ২০০৯'এর িারা ৩(৩)-এ উধিধখত তথ্যসমূে সংথ্য াজন করথ্যব। 

৪) ধবদ্যুৎ ধবভাগ স্বপ্রথ্যণাধদতভাথ্যব প্রকাশথ্য াগ্য তথ্যথ্যর একটি তাধলকা প্রস্তুত করথ্যব এবং এই ধনথ্যদ ধধশকা পধরধশথ্যে ও ধবদ্যুৎ ধবভাথ্যগর 

ওথ্যয়বসাইথ্যট প্রকাশ ও প্রচার করথ্যব। 

৫) প্রধত ধতন মাস অন্তর এই তাধলকা োলনাগাদ করা েথ্যব। 

 

খ. চাধেদ ার ধভধি থ্যত  প্রদ ান থ্য াগ্য  তথ্য :  

১) এই িরথ্যনর তথ্য ককাথ্যনা নাগধরথ্যকর আথ্যবদথ্যনর কপ্রধিথ্যত এই ধনথ্যদ ধধশকা ১০ ও ১১ অনুথ্যেথ্যদ বধণ ধত পদ্ধধত অনুসরণ কথ্যর প্রদান 

করথ্যত েথ্যব। 

২) ধবদ্যুৎ ধবভাগ চাধেদার ধভধিথ্যত প্রদানথ্য াগ্য তথ্যথ্যর একটি তাধলকা প্রস্তুত করথ্যব এবং এই ধনথ্যদ ধধশকা পধরধশথ্যে ও ধবদ্যুৎ ধবভাথ্যগর 

ওথ্যয়বসাইথ্যট প্রকাশ ও প্রচার করথ্যব। 

৩) প্রধত ধতন মাস অন্তর এই তাধলকা োলনাগাদ করা েথ্যব। 

 

গ . প্রদ ান  ও প্রকাশ  বাধ্যত ামূলক  নয় ,  এমন  তথ্য : 

এই ধনথ্যদ ধধশকা অন্যান্য অনুথ্যেদ  া ধকছুই থাকুক না ককন ধবদ্যুৎ ধবভাগ এবং এর আওতািীন ও অিীনস্থ ইউধনটসমূে ধনথ্যনাক্ত তথ্যসমূে 

প্রদান বা প্রকাশ বা প্রচার করথ্যত বাধ্য থাকথ্যব না: 

(ক) ককান তথ্য প্রকাথ্যশর ফথ্যল ককান তৃতীয় পথ্যির বুধদ্ধবৃধিক সম্পথ্যদর অধিকার িধতগ্রস্থ েথ্যত পাথ্যর এরুপ বাধণধজুক বা ব্যবসাধয়ক 

অন্তধন ধধেত কগাপনীয়তা ধবষয়ক, কধপরাইট বা বুধদ্ধবৃধিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পধকধত তথ্য; 

(খ) ককান তথ্য প্রকাথ্যশর ফথ্যল ধবচাররিীন মামলার সুষ্ঠু ধবচার কাজ ব্যােত েথ্যত পাথ্যর এরূপ তথ্য; 

(গ) ককান তথ্য প্রকাথ্যশর ফথ্যল ককান ব্যধক্তর ব্যধক্তগত জীবথ্যনর কগাপনীয়তা ক্ষুণ্ন েথ্যত পাথ্যর এরূপ তথ্য; 

(ঘ) তদন্তািীন ককান ধবষয়  ার প্রকাশ তদন্ত কাথ্যজ ধবঘ্ন ঘটাথ্যত পাথ্যর এরূপ তথ্য; 

(ঙ) ককৌশলগত ও বাধণধজুক কারথ্যণ কগাপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কাধরগরী বা ববজ্ঞাধনক গথ্যবষণালব্ধ ককান তথ্য; 

(চ) ককান ক্রয় কা ধক্রম সম্পূণ ধ েওয়ার পূথ্যব ধ বা এ ধবষথ্যয় ধসদ্ধান্ত গ্রেথ্যণর পূথ্যব ধ সংধিে ক্রয় বা এর কা ধক্রম সংক্রান্ত ককান তথ্য; 

(ছ) পরীিার প্রশ্নপি বা পরীিায় প্রদি নম্বর সম্পধকধত আগাম তথ্য; 

 


