টেলিেক এর তথ্য প্রকাশ নীলতমািা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংিাদেশ সরকাদরর প্রণীত তথ্য অলিকার আইন ২০০৯ এর
• ২(ঘ) অনুযায়ী ‘তথ্য প্রোন ইউলনে’ অর্ থ (অ) সরকাদরর টকান মন্ত্রণািয়, লবভাগ বা কায থািদয়র সলিত সাংযুক্ত বা অিস্থন টকান অলিেপ্তর, পলরেপ্তর
বা েপ্তদরর প্রিান
(আ) কর্তপথ দের প্রিান কায থািয়, লবভাগীয় কায থািয়, আঞ্চলিক কায থািয়, টজিা কায থািয় বা উপদজিা
কায থািয়
• ২(চ) অনুযায়ী ‘তথ্য’ অদর্ থ “টকান কর্তপথ দের গঠন, কাঠাদমা ও োপ্তলরক কমথকান্ড সাংক্রান্ত টয টকান
স্মারক, বই, নকশা, মানলচত্র, চুলক্ত, তথ্য-উপাত্ত, িগবলি, আদেশ, লবজ্ঞলপ্ত, েলিি, নমুনা, পত্র, প্রলতদবেন,
লিসাব লববরণী ,প্রকল্প প্রস্তাব, আদিাকলচত্র, অলিও, লভলিও, অাংকনলচত্র, লিল্ম, ইদিক্ট্রলনক প্রলক্রয়ায়
প্রস্তুতকৃত টয টকান ইনস্ট্রুদমন্ট, যালন্ত্রকভাদব পাঠদযাগ্য েলিিালে এবাং টভৌলতক গঠন ও ববলশদযে লনলব থদশদে
অন্য টয টকান তথ্যবি বস্তু বা উিাদের প্রলতলিলপও ইিার অন্তুর্ভথক্ত িইদবেঃ তদব শতথ র্াদক টয , োপ্তলরক
টনােলসে বা টনােলসদের ইিার অন্তুর্ভথক্ত িইদব না;”
• ২(ছ) অনুযায়ী ‘তথ্য অলিকার’ অর্ থ টকান কর্তপথ দের লনকে িইদত তথ্য প্রলপ্তর অলিকার;
১।

তথ্য প্রকাশ নীলতমািার উদেশ্যেঃ
তথ্য অলিকার আইন ২০০৯ এবাং তথ্য কলমশদনর লনদে থশনা অনুযায়ী টেলিেক বাাংিাদেশ লিলমদেি এর
তথ্য প্রকাশ নীলতমািা িদব সািারন জনগদনর জানার/ আগ্রদির লবেদয় লবলভন্ন তথ্য যর্াসম্ভব
সুসাংগঠিতভাদব উপস্থাপন করা।

২।

তথ্য প্রকাদশর টকৌশিেঃতথ্য যাদত টয টকান আগ্রিী ব্যলক্ত সিদজ টপদত পাদরন টসজন্য লতনটি পয থাদয় তথ্য প্রোদনর সুদযাগ রাখা
িদয়দছ। টযমনক. ওদয়ব সাইদে টবশ লকছু তথ্য স্বপ্রদণালেত িদয় প্রকাশ ও সাংরলেত কদর রাখা যাদব যাদত টয টকান
ব্যলক্ত এ সকি তথ্য আগ্রি র্াকদিই ওদয়ব সাইে টর্দক টেখদত পাদর।
খ. পলত্রকায়/গণমাধ্যদম টপ্রস লরলিজ ও লবজ্ঞাপন প্রকাদশর মাধ্যদম সালভথস সম্পলকথত ও ক্রয় সম্পলকথত
তথ্য প্রকাশ করা িদব।
গ. ‘ক’ ও ‘খ’ টত উদেখ টনই এমন তথ্য প্রদয়াজন িদি টেদশর টয টকান নাগলরক ‘তথ্য অলিকার আইন
২০০৯’ অনুযায়ী লনি থালরত ছদক আদবেন করদি টেলিেদকর কায থািদয়র োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা সাংলিয তথ্য

সাংগ্রি কদর লবলি টমাতাদবক আদবেনকারীদক সরবরাি করদব। এ িদেে টেলিেদকর োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা
এবাং লবকল্প োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা লনদয়াগ করা আদছ যার তালিকা টেলিেদকর ওদয়ব সাইদে সাংযুক্ত করা
আদছ।
৩। তথ্য প্রকাশ ও প্রচার (এস,আর,ও নাং-৪১২ আইন/২০১০, জুিাই৪,২০১১ গ্যাদজে এর লবলিমািা
অনুযায়ী প্রণীত )
(১) কর্তপথ ে তিলসি-১ এবাং তিলসি-২ এ উলেলখত তথ্যালে এর লবপরীত কিাদম উলেলখত লনি থালরত
টময়াে ও পদ্ধলত অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করদব।
(২) কর্তপথ ে পলিকা বছর শুরুর প্রর্ম মাদস তার োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা এবাং আপীি কর্তপথ দের নাম, পেবী
ও ঠিকানা সাংবলিত টেলিদিান লনদে থলশকা প্রকাশ করদব।
(৩) কর্তপথ ে প্রলত ০৩ (লতন) মাস অন্তর জনসািারণ কর্তক
থ তার লনকে িদত লক িরদনর তথ্য চাওয়া
িদয়দছ তার তথ্য প্রকাশ করদব।
তিলশি- ১
{প্রলবিান ৩(১) দ্রযব্য}
ক্র;
নাং

তদথ্যর লববরণ

১।

কর্তপথ দের সাাংগঠলনক কাঠাদমা ও কায থক্রদমর লববরন,
কায থপ্রণািী এবাং োলয়ত্বসমূি।

২।

সাংলিয কর্তপথ দের কমথকতথা ও কমথচারীদের েমতা ও
োলয়ত্ব।

৩।

লসদ্ধান্ত গ্রিদনর পদ্ধলত , জবাবলেলিতা, এবাং তত্ত্বাবিাদনর
মাধ্যম।

৪।

কর্তপথ দের কমথকতথা ও কমথচারীর লিদরক্টলর।

৫।

কায থসম্পােদনর জন্য সাংলিয কর্তপথ দের লনয়ন্ত্রদণ রলেত
ও ব্যবহৃত আইন , লবলি লবিান, লনদে থশনা, ম্যানুয়াি,
িকুদমন্ট, এবাং টরকি থ।
পলরকল্পনা প্রনয়ন ও লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত টয টকান
িরদনর পরামশথ কর্তপথ ে কর্তক
থ গৃিীত লসদ্ধাদন্তর লববরণ।

৬।

তথ্য
তথ্য প্রকাদশর মাধ্যম
প্রকাদশর
সদব থাচ্চ সময়
৩ মাস
টনাটিস টবাি থ, প্রদতেক
অলিস/ তথ্য প্রোন
ইউলনদে মুলদ্রত অনুলিলপ,
ওদয়বসাইে।
৩ মাস
প্রদতেক অলিস/ তথ্য
প্রোন ইউলনদে মুলদ্রত
অনুলিলপ, ওদয়বসাইে।
৩ মাস
প্রদতেক অলিস/ তথ্য
প্রোন ইউলনদে মুলদ্রত
অনুলিলপ, ওদয়বসাইে।
২মাস
প্রদতেক অলিস/ তথ্য
প্রোন ইউলনদে মুলদ্রত
অনুলিলপ, ওদয়বসাইে।
৩ মাস
প্রদতেক অলিস/ তথ্য
প্রোন ইউলনদে মুলদ্রত
অনুলিলপ, ওদয়বসাইে।
৩ মাস
প্রদতেক অলিস/ তথ্য
প্রোন ইউলনদে মুলদ্রত

৭।

টকান টবাি থ , কলমটি, বা অন্য টকান বলি যা কর্তপথ দের
অাংশ সভার লসদ্ধান্ত।

৬ মাস

৮।

কর্তপথ দের বাদজে এবাং কর্তপথ দের আয়ত্তািীন
েপ্তরসমূদির বাদজে/সকি পলরকল্পনার িরন লচলিতকরন,
প্রস্তালবত খরচ এবাং প্রকৃত ব্যদয়র উপর লরদপাে থ বতলর।
সাংলিয কর্তপথ ে িদত সিজিভে এবাং তার লনকে রলেত
তথ্যালের সাংলেপ্ত ELECTRONIC
FORM/িরন (প্রদযাজে টেদত্র)

৩ মাস

৯।

৬ মাস

অনুলিলপ, ওদয়বসাইে।
প্রদতেক অলিস/ তথ্য
প্রোন ইউলনদে মুলদ্রত
অনুলিলপ, ওদয়বসাইে,
টপ্রস লবজ্ঞলপ্ত।
প্রদতেক অলিস/ তথ্য
প্রোন ইউলনদে মুলদ্রত
অনুলিলপ।
ওদয়বসাইে/লবনা মূদে
সরবরাি।

তিলশি - ২
{প্রলবিান ৩(১) দ্রযব্য}
ক্র;
নাং
১।
২।

তদথ্যর লববরণ
তথ্য প্রোন ইউলনদের োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথার নাম, পেলব
এবাং অন্যান্য তথ্যালে।
আলপি কর্তপথ দের নাম, পেলব ও ঠিকানার লবস্তালরত
লববরন।

তথ্য
প্রকাদশর
সদব থাচ্চ সময়
২ মাস
২ মাস

৩।

তথ্য কলমশন এবাং কলমশনারদের নাম, পেলব ও ঠিকানার
লবস্তালরত লববরন।

১ মাস

৪।

কর্তপথ ে কর্তক
থ গৃিীত সকি আদবেন পদত্রর একটি
অনুলিলপ যার মদধ্য লনদনাক্ত তথ্যালে অন্তর্ভথক্ত র্াকদব, যর্া
ঃেঃ- (ক) টয কর্তপথ ে কর্তক
থ অদনুারিপত্রটি গৃিীত িদয়দছ
তার নাম। (খ) িকুদমদন্টর অনুদরাি। (গ) অনুদরাদির
তালরখ।

আদবেন
প্রালপ্তর ২
সপ্তাদির
মদধ্য

৫।

কর্তপথ ে কর্তক
থ সম্পালেত(ক) সকি উন্নয়ন/প্রকল্প সাংক্রান্ত চুলক্ত।
(খ) প্রদতেক চুলক্তর সাংলেপ্ত লববরন, প্রাক্কলিত ব্যয়/চুলক্তর
টময়ােকাি ইতোলে।

চুলক্ত
সম্পােন/
কায থাদেশ
প্রোদনর পর

তথ্য প্রকাদশর মাধ্যম
টনাটিস টবাি থ,
ইন্টারদনে/গণমাধ্যম।
প্রদতেক কর্তপথ দের/তথ্য
প্রোন ইন্টারদনে টনাটিস
টবাি থ এবাং ইন্টারদনে
প্রদতেক কর্তপথ দের/তথ্য
প্রোন ইন্টারদনে টনাটিস
টবাি থ এবাং ইন্টারদনে
গৃিীত আদবেন পদত্রর একটি
কলপ প্রদতেক
কর্তপথ দের/তথ্য প্রোন
ইউলনে, ইন্টারদনে টনাটিস
টবাি থ, ইন্টারদনে অলিদস
পলরেশথদনর জন্য রলেত
র্াকদব।
টনাটিস টবাি থ,
ইন্টারদনে/গণমাধ্যম।

৪। োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথার লনদয়াগেঃটেিেদকর প্রিান কায থািয়/ েপ্তর টর্দক একজন োলয়ত্ব প্রাপ্ত কমথকতথা ও একজন লবকল্প কমথকতথা লনদয়াগ
টেয়া িদব। লবভাগীয় েপ্তদরর নীদচ আর টকান ইউলনেদক তথ্য প্রোদনর জন্য মদনানীত করা িদব না। তদব
অিীনস্থ অলিস শুধু অলভদযাগ গ্রিন করদব। োলয়ত্ব প্রাপ্ত ও লবকল্প োলয়ত্ব প্রাপ্ত কমথকতথা পদে পলরবতথন
িদি তা টেলিেক এর ওদয়বসাইদের পাশাপালশ তথ্য কলমশদন জানাদত িদব।
৫। োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথার োলয়ত্বেঃতথ্য অলিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী লনি থালরত ছদক টকউ আদবেন করদিেঃ
(ক) োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা লনজ োলয়দত্ব লনজ সালভথস সাংক্রান্ত িদি তার উর্ধ্থতন কমথকতথা বা সাংলিয লজ
এম টক অবলিত কদর তার মতামদতর লভলত্তদত লনি থালরত সমদয়র মদধ্য আদবেনকারীদক সাংলিয তথ্য
প্রোন করদবন। োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা শুধু তথ্য প্রোন করদবন , টকান প্রকার মতামত/মন্তব্য করদত পারদবন
না।
(খ) োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা কর্তক
থ টকান তথ্য প্রোন সম্ভব না িদি বা তথ্য প্রোদন অপারগ িদি
আদবেনকারীদক লনি থালরত সমদয়র মদধ্য তা লবলি টমাতাদবক জালনদয় লেদত িদব। না লেদত পারার কারণ
তার উর্ধ্থতন/ লনয়ন্ত্রনকারী কমথকতথা বা প্রিান কমথাধ্যদের সাদর্ অবশ্যই আদিাচনা কদর লসদ্ধান্ত লনদবন।
(গ) োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা ইন্টারদনদে টেলিেক এর ওয়দয়বসাইদের তথ্য এবাং প্রাপ্ত তথ্য এর মদধ্য
অসাংগলত টেখদি বা র্াকদি টেলিেক এর ওদয়ব সাইে পলরচািনাকারীর সাদর্ টযাগাদযাগ কদর
অনলতিদে অসাংগলত দূর করার জন্য প্রদয়াজনীয় পেদেপ লনদবন।
(ঘ) োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথাগন ‘তথ্য অলিকার আইন’ অনুযায়ী তথ্য আদবেদনর ছক, তথ্য প্রোদন অপারগতা
ছক, আলপদির লনজ েপ্তদর সাংরেণ করদবন এবাং আদবেনকারীদক প্রদয়াজদন সরবরাি করদবন।
৬। তদথ্যর মূে আোয়েঃ- তদথ্যর িরন অনুযায়ী ব্যয় লবেয়ক টয আইন আদছ তার সাদর্ সঙ্গলত টরদখ
উর্ধ্থতন/লনয়ন্ত্রনকারী কমথকতথা বা প্রিান কমথাধ্যদের সাদর্ পরামশথ কদর োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথাগণ
যুলক্তসাংগত মূে আোয় করদবন। টেত্র টভদে প্রলত পাতা তদথ্যর জন্য সব থলনন ২ োকা টর্দক সদব থাচ্চ ৫০
োকা িাদর আোয় করদবন। তদব িেে রাখদত িদব টয এ মূে টযন তথ্য প্রোদন অদিতুক বািার কারণ না
িদয় োঁড়ায়। প্রদয়াজন িদি CD টত তথ্য সরবরাি করা িদব এবাং CD টত তথ্য প্রোদনর জন্য
আনুসাাংলগক ব্যয় যুলক্তসাংগত িাদর আোয়দযাগ্য িদব।
৭। প্রলতষ্ঠাদনর এর ওদয়ব সাইদে প্রচালরত তথ্য ও এর উদেশ্যেঃ(১)

টেলিেদকর সব থদশে তথ্য - জনগদনর অবগলতর জন্য প্রচার করা।

(২)
সালভথস গ্রিদণর লনয়ম সম্পথদক প্রচার টকার্ায় টকান সালভথদসর জন্য টযাগাদযাগ করদত িদব তার
লনদে থশনা।
(৩)
লবলভন্ন রকম সালভথদসর জন্য আদবেন ও অন্যান্য িরম িাউনদিাি কদর তা ব্যবিাদরর সুদযাগ
টেয়া।
(৪)
টকান সালভথদসর জন্য মূে পলরদশাি করদত িদব টস তথ্য জালনদয় টেয়া।
(৫)
সামালজক টযাগাদযাগ মাধ্যদম প্রলতলেন গ্রািকদের টকান তথ্য আোন ও প্রোন ,অলভদযাগ গ্রিন,
সম্ভাব্য সমস্যার লবেদয় অগ্রীম তথ্য প্রোন এবাং সম্মালনত গ্রািক টযন তাদের আকাাংখার লবেদয় মতামত
প্রোন করদত পাদরন।
(৬)
লবগত বছর সমূদির বালে থক প্রলতদবেন - যাদত টকান গদবেক বা আগ্রিী বা টকৌতুিিীর তদথ্যর
টখারাক িদত পাদর।
(৭)
অলিস অি থার /পদোন্নলত বেিীর অি থার /টশাকবানী/প্রজ্ঞাপন সু-খবর জানাদনা এদত টেলিেদকর
অভেন্তদর কমথকতথাদের লবেদয় প্রচার িদি তারাও এদত উপকৃত িদবন।
(৮)
টনাটিশ প্রচার করা যার মাধ্যদম গ্রািক, সাাংবালেক বা টেলিেদকর কমথকতথারাও তাৎেলণকভাদব
তা জানদত পারদব।
(৯) জনবি ও পেলভলত্তক সাাংগঠলনক কাঠাদমা সম্পদকথ বণ থনা র্াকদব যাদত টয টকউ চাইদি টেলিেক
সম্পদকথ জানদত পারদব।
(১০) কমথকতথাদের েমতা ও োলয়ত্ব প্রাপ্ত লবেদয় লসটিদজন চাে থাদরর প্রচার র্াকদব।
(১১) োলয়ত্ব প্রাপ্ত ও লবকল্প োলয়ত্ব প্রাপ্ত কমথকতথাদের সাদর্ টযাগাদযাদগর প্রদয়াজনীয় তথ্য।
(১২) পলত্রকার পাশাপালশ প্রলতষ্ঠাদনর টনাটিশ/ েরপত্র লবজ্ঞলপ্ত ইতোলে।
(১৩) প্রলতষ্ঠাদনর সেমতা, অেমতা, সম্ভাবনা, ইতোলে সালভথস সাংক্রান্ত তথ্য capacity,
connection, pending application statistics – year wise area
wise data.
(১৪) প্রলতষ্ঠাদনর আয় ব্যদয়র সাংলেপ্ত বণ থনা।

(৮) টয তথ্য প্রোন করা যাদব নােঃ
(১) প্রলতষ্ঠাদনর কমথকতথা বা কমথচারীর ব্যালক্তগত টকান তথ্য;
(২)তেন্তািীন টকান লবেয়;
(৩) টনােশীদের তথ্য;

(৪) টয তথ্য প্রকালশত িদি বাজার প্রলতদযালগতা টর্দক প্রলতষ্ঠাদনর েলতর সম্ভাবনা র্াদক;
(৫) প্রলতষ্ঠাদনর টকান লবেয় যা টকান আোিদত লবচারািীন আদছ তার তথ্য প্রোন করা যাদব না ;
(৬) সম্মালনত গ্রািক লবব্রত টবাি করদত পাদরন বা সম্মানিালন িদত পাদর এ সম্পলকথত এমন টকান তথ্য
প্রোন করা যাদব না।
(৭) োলয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথার কমথপলরলির সাদর্ সম্পলকথত নয় এমন তথ্য প্রোন করা যাদব না।
(৮) প্রলতষ্ঠাদনর এমন টকান নীলতগত বা আলর্ থক সম্পকথযুক্ত লবেয় যা লনি থালরত সমদয়র আদগ প্রচার
করদি প্রলতষ্ঠান েলতগ্রস্ত িদত পাদর বা অন্যায়ভাদব টেয়া িদি অপর টকান পদের েলতগ্রস্ত িওয়া বা
টিাকসাদনর সম্ভাবনা র্াদক - এমন তথ্য প্রোন করা যাদব না।
(৯) কর্তপথ ে টয লসদ্ধান্ত এখনও গ্রিণ কদরলন টস সম্পদকথ পূব থাভাস িদত পাদর এমন তথ্য টেয়া যাদব না।
(১০) তদথ্যর সঠিকতা সম্পদকথ লনলিত না িদয় তথ্য প্রোন করা যাদব না।
(১১) strategic কারদন টয তথ্য প্রোন করা উলচত িদব না এমন টকান তথ্য টেয়া যাদব না;
(১২) েরপদত্রর নীলতমািা অনুযায়ী টয তদথ্যর জন্য (specification বা অন্য টকান তথ্য) মূে
পলরদশাদির লবিান আদছ এবাং লযলন stakeholder নন তাদক টস লবেদয়র তথ্য টেয়া যাদব না।

