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তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরর রিষয়ক্ রিথ্যদ েরিক্া ২০২২ 

(রিতীয় সংস্করণ)  

(তে অরিক্ার আইি-২০০৯ এর আথ্যলাথ্যক্ প্রণীত)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ 

(িাংলাথ্যদি রিদ্যযৎ উন্নয়ি ষ্টিাথ্যড ের এক্টি প্ররতষ্ঠাি) 
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সূরিপত্র 

ক্ররিক্ িং রিষয় পৃো িং 

প্রথি অধ্যায় 

1.  রিথ্যদ েরিক্া সম্পরক্েত সািারি রিষয়  ৩ 

রিতীয় অধ্যায় 

2.  প্রাথরিক্ রিষয়ারদ ৩ 

 ২.১ রিথ্যদ েরিক্ার উথ্যেশ্য ৩ 

 ২.২ তে অিমুক্তক্রণ িীরত ৩ 

 ২.৩ সংজ্ঞা ৩ 

তৃতীয় অধ্যায়  

3.  তথ্যের ষ্টেরণরিন্যাস  ৪-৯  

 ৩.১  স্ব-প্রথ্যণারদত তে ৪-৫ 

 ৩.২  িারিিািাত্র প্রদাথ্যি িাধ্য তে  ৬  

 ৩.৩  ক্রতপয় তে প্রক্াি িা প্রদাি িাধ্যতামূলক্ িয় ৬ 

 ৩.৪  ক্াররগরর তে ৬ 

 ৩.৫  অক্াররগরর তে ৬  

 ৩.৬  তথ্যের ভাষা ৬ 

 ৩.৭  দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর দারয়ত্ব এিং ক্ি েপরররি ৭ 

 ৩.৮  আথ্যিদি প্ররক্রয়া  ৭ 

 ৩.৯  তে প্রদাথ্যির সিয়সীিা   ৭ 

 ৩.১০ তথ্যের মূল্যতারলক্া  ৮ 

 ৩.১১ তে প্রদাথ্যি অপারগতা  ৮ 

 ৩.১২ আপীল প্ররক্রয়া ও সিয়সীিা ৮  

পরিরিষ্টঃ ১ তে অিমুক্তক্রণ ছক্  ৯  
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প্রথি অধ্যায়: রিথ্যদ েরিক্া সম্পরক্েত সািারি রিষয় 

১.০ রিথ্যদ েরিক্া প্রণয়ি ক্তৃপক্ষ: আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ  

১.১ রিথ্যদ েরিক্া অনুথ্যিাদি ও ১ি জাররর তাররখ: রডথ্যসম্বর, ২০২১ 

১.২ ষ্টে নামে রিথ্যদ েরিক্া ক্াে েক্র িথ্যি: তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরর রিষয়ক্ রিথ্যদ েরিক্া- ২০২২ (২য় সংস্করণ)  

 

রিতীয় অধ্যায়: প্রাথরিক্ রিষয়ারদ 

২.১ রিথ্যদ েরিক্ার উথ্যেশ্য 

তে অরিক্ার আইি-২০০৯ এর আমলামে অবাধ ও স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ নননিতেরমের লমে তমথ্যর েযাটালগ ও 

েযাটাগনর ননধ ধারে েরাই হমচ্ছ ননমদ ধনিো প্রেয়মনর মূল উমেশ্য। তে অরিক্ার আইি-২০০৯ প্রণয়থ্যির িাধ্যথ্যি 

আইথ্যির রিিাি সাথ্যপথ্যক্ষ ক্তৃেপথ্যক্ষর রিক্ট িথ্যত প্রথ্যতযক্ িাগররথ্যক্র তে লাথ্যভর অরিক্ার ষ্টেিি রিরিত ক্রা 

িথ্যে়েথ্যছ, ষ্টতিরি সংরিে ক্তৃেপক্ষথ্যক্ ষ্টেথ্যক্াি িাগররথ্যক্র অনুথ্যরাথ্যির ষ্টপ্ররক্ষথ্যত িারিত তে সরিরাি ক্রার 

িাধ্যিািক্তা আথ্যরাপ ক্রা িথ্যে়েথ্যছ। জিগথ্যণর িাসিতারিক্ ও আইিগতভাথ্যি তে লাথ্যভর অরিক্ার রিরিত 

ক্রার লথ্যক্ষয আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর জিসম্পৃক্ত তে অিমুক্তক্রণ ও প্রিাথ্যরর লথ্যক্ষয এক্টি 

রিরিগত ক্াঠাথ্যিা প্রণয়িই এ রিথ্যদ েরিক্ার অন্যতি উথ্যেশ্য। 

  

২.২ তে অিমুক্তক্রণ িীরত 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ রিল্প সমৃদ্ধ ষ্টদি গড়ার লথ্যক্ষয ব্যরক্ত উথ্যযাগথ্যক্ প্রািান্য রদথ্যয় রিরভন্ন 

প্রক্ার িীরত ও ক্ি ে ষ্টক্ৌিল প্রণে়েি ক্থ্যর থাথ্যক্। এ সক্ল ক্ি েক্ান্ড রিদ্যযৎ সংরিে ষ্টেক্থ্যিাল্ডার এিং 

িাগররক্থ্যদর জন্য উনু্মক্ত রাখার িীরতথ্যত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ রিশ্বাস ক্থ্যর। স্বচ্ছতা, 

জিািরদরিতা ও সুিাসি রিরিতক্রথ্যণ অিাি তে প্রিাি রিথ্যিষ ভূরিক্া পালি ক্থ্যর। এ উথ্যেথ্যশ্য আশুগঞ্জ পাওয়ার 

ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ ষ্টদথ্যির িাগররক্থ্যদর তে প্রারপ্তর অরিক্ারথ্যক্ অগ্রারিক্ার প্রদাথ্যির িীরতথ্যত রিশ্বাসী।  

 

২.৩  সংজ্ঞা  

ক্) তে: তে অথ্যথ ে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর গঠি, ক্াঠাথ্যিা ও দাপ্তররক্ ক্ি েক্ান্ড সংক্রান্ত ষ্টে 

ষ্টক্াি স্মারক্, িই, িক্িা, িািরিত্র, চুরক্ত, তে-উপাত্ত, লগিই, আথ্যদি, রিজ্ঞরপ্ত, দরলল, িমুিা, পত্র, প্ররতথ্যিদি, 

রিসাি রিিরণী, প্রক্ল্প প্রস্তাি, আথ্যলাক্রিত্র, অরডও, রভরডও, অংরক্তরিত্র, রিল্ম, ইথ্যলক্ট্ররিক্ প্ররক্রয়ায় প্রস্ততকৃত 

ষ্টে ষ্টক্াি ইিস্ট্রুথ্যিন্ট, োরিক্ভাথ্যি পাঠথ্যোগ্য দরললারদ এিং ষ্টভৌরতক্ গঠি ও বিরিেয রিরি েথ্যিথ্যষ অন্য ষ্টে ষ্টক্াি 

তেিি িস্তু িা তাথ্যদর প্ররতরলরপও এর অন্তর্ভ েক্ত িথ্যি; 

তথ্যি িতে থাথ্যক্ ষ্টে, দাপ্তররক্ ষ্টিাট িা ষ্টিাথ্যটর প্ররতরলরপ এর অন্তর্ভ েক্ত িথ্যি িা; 

(খ) দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তো: তে অিমুক্তক্রণ িীরত িাস্তিায়থ্যির জন্য এিং তে অরিক্ার আইথ্যির ১০ 

িারা অনুোয়ী তে সরিরাথ্যির জন্য আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর রিথ্যয়ারজত ক্ি েক্তো। 



cvZv| 

 

(গ) তে প্রদাি ইউরিট: আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর দারে়েত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর অিীথ্যি গঠিত তে 

প্রদাি  ইউরিট।  

(ঘ) ক্তৃেপক্ষ: ক্তৃেপক্ষ িলথ্যত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ বুঝাথ্যি। 

(ঙ) আপীল ক্তৃেপক্ষ: আপীল ক্তৃেপক্ষ িলথ্যত সরিি, আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ বুঝাথ্যি।  

(ি) তে ক্রিিি: তে অরিক্ার আইথ্যির অিীথ্যি প্ররতরষ্ঠত ক্রিিি। 

 

তৃতীয় অধ্যায়:  

 

৩.০ তথ্যের ষ্টেরণরিন্যাস  

তে অরিক্ার আইি অনুোয়ী আইথ্যির রিিািািরল সাথ্যপথ্যক্ষ প্রথ্যতযক্ িাগররথ্যক্র   তে পাওয়ার অরিক্ার আথ্যছ 

ও জিগথ্যণর িারিদা অনুোয়ী এসি তে সরিরাি ক্রথ্যত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ িাধ্য থাক্থ্যি।  

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ সংররক্ষত তে সমূিথ্যক্ রতিটি ষ্টেরণথ্যত ভাগ ক্রা িথ্যে়েথ্যছ-  

    

• স্ব-প্রথ্যণারদত তে 

• িারিিািাত্র প্রদাথ্যি িাধ্য তে  

• ক্রতপয় তে প্রক্াি িা প্রদাি িাধ্যতামূলক্ িয়    

 

৩.১ স্ব-প্রথ্যণারদত তে  

 

এই ষ্টেরণর আওতাভূক্ত তেগুথ্যলা তে অরিক্ার আইি অনুোয়ী স্ব-প্রথ্যণারদতভাথ্যি আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি 

ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর ওথ্যে়েিসাইথ্যট (www.apscl.gov.bd) প্রক্ারিত থাক্থ্যি। স্বপ্রথ্যণারদত তথ্যের তারলক্া 

রিম্নরূপিঃ 

 

স্বাপ্রথ্যণারদতভাথ্যি প্রক্ািথ্যোগ্য তথ্যের তারলক্া 

ক্ররিক্ 

িং 
তথ্যের রিিরণ তে প্রক্াথ্যির িাধ্যি তে িালিাগাথ্যদর সিয় 

তে িালিাগাথ্যদর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত দপ্তর 

১. এরপএসরসএল সম্পরক্েত তে ওথ্যয়িসাইট  

প্রময়াজনানুসামর 

 

ষ্টক্াম্পারি সরিিালয় 
২. রিিি ও রভিি ওথ্যয়িসাইট 

৩. ষ্টিাটিি ষ্টিাড ে ওথ্যয়িসাইট/মুদ্রণ ষ্টক্াম্পারি সরিিালয়/ 

এইি আর এি/ আইরসটি 

 পররিালিা পষ েথ্যদর তোরদ   ওথ্যয়িসাইট/ িারষ েক্ 

প্ররতথ্যিদি 

িাৎসররক্ ও 

প্রময়াজনানুসামর 

 

 

 

 

 

 

৩. পররিালিা পষ েথ্যদর ভূরিক্া ও 

দারয়ত্ব  

িারষ েক্ প্ররতথ্যিদি িাৎসররক্ ও 

প্রময়াজনানুসামর 

৪. ষ্টিথ্যিাথ্যরন্ডাি ও আটি েথ্যক্লস 

অি এযাথ্যসারসথ্যয়িি   

মুদ্রণ প্রময়াজনানুসামর 
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৫. আরথ েক্ প্ররতথ্যিদি ওথ্যয়িসাইট ত্রৈোনসে ও 

প্রময়াজনানুসামর 

 

ষ্টক্াম্পারি সরিিালয় 

 

 

 

 

 

 

৬. িারষ েক্ প্ররতথ্যিদি ওথ্যয়িসাইট/মুদ্রণ িাৎসররক্ 

৭. িন্ড সম্পরক্েত তোরদ ওথ্যয়িসাইট/ িারষ েক্ 

প্ররতথ্যিদি 

প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর/ 

িাৎসররক্ 

৮. রিরিথ্যয়াগক্ারীথ্যদর জন্য ষ্টিাটিি ওথ্যয়িসাইট/মুদ্রণ প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর 

৯. রিউজ ও ইথ্যভন্ট ওথ্যয়িসাইট/ষ্টিসবুক্ 

ষ্টপইজ 

প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর 

১০. সথ্যিতিতামূলক্ প্রিারণা ওথ্যয়িসাইট/রডরজটাল 

রডসথ্যে ষ্টিাড ে/ ষ্টিসবুক্ 

ষ্টপইজ 

প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর আইরসটি/ ষ্টক্াম্পারি 

সরিিালয় 

১১. সরক্াথ্যরর রিদ্যযৎখাথ্যতর 

সিলতার প্রিারণা 

ওথ্যয়িসাইট/রডরজটাল 

রডসথ্যে ষ্টিাড ে/ ষ্টিসবুক্ 

ষ্টপইজ 

প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর আইরসটি /ষ্টক্াম্পারি 

সরিিালয় 

১২. তে অরিক্ার ওময়বসাইট ও প্রিারপত্র ত্রৈোনসে ও 

প্রময়াজনানুসামর 

কোম্পানন সনিবালায় ও 

এইিআরএি 

১৩. রিদ্যযৎ উৎপাদি সম্পরক্েত  

তে  

ওথ্যয়িসাইট প্রথ্যয়াজি অনুসাথ্যর 
 

 

রপএন্ডরড 

 
১৪. প্রক্ল্প সমূথ্যির তে ওথ্যয়িসাইট িারসক্ 

১৫. উদ্ভািিী ক্াে েক্রি ওথ্যয়িসাইট িাৎসররক্ রপএন্ডরড/আইরসটি 

১৬. ক্ি েক্তো/ক্ি েিারীথ্যদর এিওরস ওথ্যয়িসাইট/ষ্টিাটিি ষ্টিাড ে প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর  

 

এইিআরএি 

 

১৭. িারষ েক্ ক্ি েসম্পাদি চুরক্ত ওথ্যয়িসাইট িাৎসররক্ 

১৮. শুদ্ধািার ষ্টক্ৌিল ওথ্যয়িসাইট িাৎসররক্ 

১৯. উর্ধ্েতি ক্ি েক্তোবৃথ্যের 

ষ্টোগাথ্যোথ্যগর ঠিক্ািা 

ওথ্যয়িসাইট প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর এইিআরএি /আইরসটি 

২০. রসটিথ্যজি িাট োর ওথ্যয়িসাইট বত্রিারসক্/ 

প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর 

 

 

এইিআরএি 

 
২১. রিথ্যয়াগ সংক্রান্ত রিজ্ঞরপ্ত ওথ্যয়িসাইট/পরত্রক্া প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর 

২২. িারষ েক্ ক্রয় পররক্ল্পিা ওথ্যয়িসাইট িাৎসররক্  

প্ররক্উরথ্যিন্ট 

 
২৩. দরপত্র সম্পরক্েত তোরদ  ওথ্যয়িসাইট/পরত্রক্া  প্রথ্যয়াজিানুসাথ্যর 

২৪. ইআইএ ও অন্যান্য পররথ্যিিগত 

প্ররতথ্যিদি 

ওথ্যয়িসাইট/ িারষ েক্ 

প্ররতথ্যিদি 

িাৎসররক্ ইএইিএসই 

 

ষ্টিাটিঃ উপথ্যর উরিরখত তথ্য হালনাগামদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত দপ্তর যথাসেময় আইনসটি নবভামগ তথ্য প্রদান ক্থ্যর থাথ্যক্ এবং আইনসটি 

নবভাগ প্রাপ্ত তথ্য ওময়বসাইমট হালনাগামদর প্রময়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে েমর।  

 



cvZv| 

 

৩.২ িারিিািাত্র প্রদাথ্যি িাধ্য তে  

 

এই ষ্টেরণর আওতার্ভক্ত তেগুথ্যলা আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ-এর অনুথ্যিাদি ব্যরতথ্যরথ্যক্ই দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ক্ি েক্তো িারিদাক্ারীথ্যক্ প্রদাি ক্রথ্যত পারথ্যি। উদািরণস্বরূপ- বিথ্যদরিক্ প্ররিক্ষণ/রিথ্যদি ভ্রিি সংক্রান্ত তে, 

ষ্টক্াম্পারি/থ্যিাথ্যড ের পররিালক্ সংক্রান্ত তে, ষ্টক্াম্পারির উথ্যিখথ্যোগ্য ক্রয় সংক্রান্ত সািারণ তে ইতযারদ। 
 

৩.৩ ক্রতপয় তে প্রক্াি িা প্রদাি িাধ্যতামূলক্ িয় 

তে অরিক্ার আইি-২০০৯ এর ৭ িারায় িরণ েত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ-এর জন্য প্রথ্যয়াজয ক্রতপয় 

তে ো ষ্টক্াি িাগররক্থ্যক্ প্রদাি ক্রথ্যত  আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ িাধ্য থাক্থ্যি িা। উদািরণস্বরূপ- 

তে অরিক্ার আইি ২০০৯ এর ৭ িারায় উথ্যিরখত তে, ষ্টক্াম্পারির ষ্টগাপিীয় রসদ্ধান্ত/রিথ্যদ েিিা, ষ্টক্াম্পারির 

ক্ি েক্তো-ক্ি েিারীগথ্যির ব্যরক্তগত তে, ষ্টক্াম্পারির রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যের ষ্টগাপিীয় রিষয় সংক্রান্ত তে, রাষ্ট্রীয় রিরাপত্তা 

ও ষ্টগাথ্যয়ো ক্াথ্যে ে রিথ্যয়ারজত সংস্থা িা প্ররতষ্ঠাি ক্তৃেক্ প্রদত্ত প্ররতথ্যিদি, সরক্াররভাথ্যি ষ্টগাপিীয় রিথ্যসথ্যি 

ষ্টঘারষত/স্বীকৃত তে এিং এছাড়া সিথ্যয় সিথ্যয় আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ ষ্টঘারষত তারলক্া 

ষ্টিাতাথ্যিক্  ষ্টগাপিীয় তে ইতযারদ। 

৩.৪ ক্াররগরর তে 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর রিদ্যযৎ ষ্টক্ে ও প্রক্ল্প সংক্রান্ত তে সমূি ক্াররগরর তথ্যের আওতাভূক্ত। 

উদািরণস্বরূপ- রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যের পররিালিা, রবুযৎ ষ্টক্থ্যের অংিরিথ্যিষ ষ্টেিি: টারিাইি, িয়লার, এইিআরএসরজ, 

আরএিএস, সািথ্যেিি, রিদ্যযৎ ষ্টক্ে ব্যিহৃত প্রযুরক্ত, ঠিক্াদার প্ররতষ্ঠাথ্যির িাি, রিরিথ্যয়াগক্ারী সংস্থা, প্রক্ল্প ব্যয়, 

ফুথ্যয়ল, িারণরজযক্ভাথ্যি উৎপাদি আরথ্যের তাররখ, ষ্টিাট উৎপাদি ক্ষিতা ইতযারদ। 

৩.৫ অ-ক্াররগরর তে 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর রিদ্যযৎ ষ্টক্ে ও প্রক্ল্প সংক্রান্ত তে সমূি িাথ্যদ অন্যান্য তেসমূি অ-

ক্াররগরর তথ্যের আওতাভূক্ত। উদািরণস্বরূপ- েে ধেতধা/েে ধিারীমদর এনওনস, বানষ ধে েে ধসম্পাদন চুনি, শুদ্ধািার 

কেৌিল, উর্ধ্ধতন েে ধেতধাবৃমের কযাগামযামগর ঠিোনা, ননময়াগ সংক্রান্ত নবজ্ঞনপ্ত, বানষ ধে ক্রয় পনরেল্পনা, নসটিমজন 

িাট ধার, স্বাস্থয ও ননরাপত্তা, বানষ ধে প্রনতমবদন, ননউজ ও ইমভন্ট, কটন্ডার কনাটিি, সমিতনতামূলে প্রিারো, সরোমরর 

নবদ্যযৎখামতর সফলতার প্রিারো ইতযারদ। 

৩.৬ তথ্যের ভাষা  

(ক্) ৩.০ িং ষ্টসক্িথ্যি প্রথ্যদয় ষ্টেসি তথ্যের ক্থা উথ্যিখ আথ্যছ ষ্টসগুথ্যলা আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ 

ক্াে েথ্যক্ষথ্যত্র ব্যিহৃত িাংলা ভাষায় পাওে়ো োথ্যি।  

(খ) আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ তেটি ষ্টেভাথ্যি প্রক্াি, ছাপা এিং সংরক্ষণ ক্রা িথ্যয়থ্যছ ষ্টসভাথ্যিই প্রদাি 

ক্রা িথ্যি।  

(গ) আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ ষ্টক্াি তে ভাষান্তর/ অন্য ভাষায় অনুিাদ িা রূপান্তর ক্থ্যর ষ্টদয়ার দারয়ত্ব 

রিথ্যি িা। 
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৩.৭ দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর দারয়ত্ব এিং ক্ি েপরররি  

তথ্যের জন্য প্রাপ্ত আথ্যিদিপত্র িাছাই, তে িারিদাক্ারীর সাথ্যথ ষ্টোগাথ্যোগ, রিরি ষ্টিাতাথ্যিক্ তে সরিরাি, তে 

সংরক্ষণ এ তে প্রক্াথ্যি ক্তৃেপক্ষথ্যক্ সিায়তা ও তে অিমুক্তক্রণ সম্পথ্যক্ে প্ররতথ্যিদি বতরী। ইেীয় প্ররতিন্ধী ব্যরক্ত 

তে িারিদাক্ারী িথ্যল উক্ত প্ররতিন্ধী ব্যরক্তথ্যক্ তে লাথ্যভ সারি েক্ সিায়তা ক্রা। প্রথ্যয়াজথ্যি দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তো এ 

রিষথ্যয় ক্রিিথ্যির অন্য ষ্টক্াি পারদিী ক্ি েক্তোর সিথ্যোরগতা রিথ্যত পারথ্যিি। 

 

৩.৮ আথ্যিদি প্ররক্রয়া  

ষ্টক্াি ব্যরক্ত এই আইথ্যির অিীি তে প্রারপ্তর জন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর রিক্ট তে ষ্টিথ্যয় রিি োররত িরথ্যিথ্যট 

মুরদ্রত িরথ্যি (িরি ‘ক্’) িা সাদা ক্াগথ্যজ িা ই-থ্যিইথ্যল আথ্যিদি ক্রথ্যত পারথ্যিি। আথ্যিদথ্যির িরি আশুগঞ্জ 

পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ অরিরসয়াল ওথ্যয়িসাইথ্যট পাওয়া োথ্যি। আথ্যিদথ্যি রিম্নরলরখত রিষয়সমূথ্যির উথ্যিখ 

থাক্থ্যত িথ্যি- 

(অ) আথ্যিদিক্ারীর িাি, ঠিক্ািা, প্রথ্যোজয ষ্টক্ষথ্যত্র ষ্টিাি ও িযাক্স িম্বর এিং ই-থ্যিইল ঠিক্ািা; 

(আ) ষ্টে তথ্যের জন্য অনুথ্যরাি ক্রা িথ্যয়থ্যছ তার রির্ভ েল এিং স্পে িণ েিা; 

(ই) আথ্যিদিকৃত তথ্যের অিস্থাি রিণ েথ্যয়র সুরিিাথ্যথ ে অন্যান্য প্রথ্যয়াজিীয় প্রাসরিক্ তোিলী; 

(ঈ) ষ্টক্াি পদ্ধরতথ্যত তে ষ্টপথ্যত আগ্রিী তার িণ েিা অথ োৎ পররদি েি, অনুরলরপ ষ্টিয়া, ষ্টিাট ষ্টিয়া িা অন্য ষ্টক্াি  

অনুথ্যিারদত পদ্ধরত; 

(উ) আথ্যিদিক্ারী প্ররতিন্ধী িথ্যল সিায়তাক্ারীর তে।  

 

৩.৯ তে প্রদাথ্যির সিয়সীিা  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তো আথ্যিদিকৃত তথ্যের সাথ্যথ এক্ারিক্ তে প্রদাি ইউরিট িা ক্তৃেপথ্যক্ষর সংরিেতা িা থাক্থ্যল 

আথ্যিদি প্রারপ্তর তাররখ িথ্যত অিরিক্ ২০ (রিি) ক্াে ে রদিথ্যসর িথ্যধ্য আথ্যিদিকৃত তে সরিরাি ক্রথ্যিি।  অন্যান্য 

ষ্টক্ষথ্যত্র তে প্রদাথ্যির সিয়সীিা রিম্নরূপিঃ 

ক্) ষ্টক্াি ব্যরক্তর জীিি, মৃত্যয, ষ্টগ্রিতার, ক্ারাগার িথ্যত মুরক্ত সংক্রান্ত জরুরী রিষয় িথ্যল ২৪ ঘন্টার িথ্যধ্য 

সািারণ তে প্রদাি ক্রথ্যত িথ্যি [িারা- ৯(৪)] 

 

খ) অনুথ্যরািকৃত তথ্যের সাথ্যথ এক্ারিক্ ইউরিট/ক্তৃেপক্ষ সংরিে িথ্যল  অিরিক্ ৩০ ক্াে েরদিথ্যসর িথ্যধ্য [িারা-৯ 

(২)] 

 

গ) অনুথ্যরািকৃত তে প্রদাথ্যি অপারগ িথ্যল অিরিক্ ১০ ক্াে েরদিথ্যসর িথ্যধ্য অিরিত ক্রা [িারা -৯(৩)] 
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৩.১০ তথ্যের মূল্যতারলক্া  

ছাপাথ্যিা তথ্যের জন্য ষ্টেখাথ্যি মূল্য রিি োররত রথ্যে়েথ্যছ ষ্টসই প্ররতথ্যিদি িা ক্রপর জন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য ষ্টক্ষথ্যত্র 

যুরক্তসংগত মূল্য পররথ্যিাি ক্রথ্যত িথ্যি। উক্ত মূল্য তে অরিক্ার (তে প্রারপ্ত সংক্রান্ত) রিরিিালা, ২০০৯ এর তিরসল 

‘ঘ’ িরি অনুোয়ী রিি োররত িথ্যি; 

 

৩.১১ তে প্রদাথ্যি অপারগতা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তো ষ্টক্াি ক্ারথ্যণ তে প্রদাথ্যি অপারগ িথ্যল অপারগতার ক্ারণ উথ্যিখ ক্থ্যর আথ্যিদি পাওয়ার ১০ 

(দি) ক্াে ে রদিথ্যসর িথ্যধ্য রতরি তা আথ্যিদিক্ারীথ্যক্ অিরিত ক্রথ্যিি।  

 

৩.১২ আপীল প্ররক্রে়ো ও সিয়সীিা  

ষ্টক্াি ব্যরক্ত তে অরিক্ার আইথ্যির িারা-৯ (১) (২) িা (৪) এ রিরদ েে সিয়সীিার িথ্যধ্য তে লাথ্যভ ব্যথ ে িথ্যল 

রক্ংিা দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর ষ্টক্াি রসদ্ধাথ্যন্ত সংক্ষুব্ধ িথ্যল রতরি উক্ত সিয়সীিা অরতক্রি িওয়ার পর িা রসদ্ধান্ত 

পাওয়ার পরিতী ৩০ (রত্রি) রদথ্যির িথ্যধ্য আপীল ক্তৃেপথ্যক্ষর রিক্ট আপীল ক্রথ্যত পারথ্যিি। আপীল আথ্যিদথ্যি 

আপীথ্যলর ক্ারণ উথ্যিখপূি েক্ তে অরিক্ার (তে প্রারপ্ত সংক্রান্ত) রিরিিালা’র িরি ‘গ’ অনুোয়ী ক্রা োথ্যি। 

আপীল ক্তৃেপক্ষ আপীল আথ্যিদি প্রারপ্তর পরিতী ১৫ (পথ্যির) রদথ্যির িথ্যধ্য ৬ রিরি িথ্যত শুিািী ষ্টিথ্যষ আপীল 

রিস্পরত্ত ক্রথ্যিি। 

 রিথ্যদ েিক্রথ্যি 

 

 

 

 

ষ্টিািাম্মদ আবুল িিসুর এিরসএস, এিরসএিএ 

ষ্টক্াম্পারি সরিি 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ 
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তে অিমুক্তক্রথ্যণর ছক্:  

আথ্যিদি সংক্রান্ত তে: 

ক্ররিক্ 

িং 

িাথ্যসর 

িাি 

আথ্যিদিক্ারীর িাি ও ঠিক্ািা আথ্যিদথ্যির রিষয়  রসদ্ধান্ত  

তে প্রদািকৃত 

 

স্থরগত খাররজ 

       

       

       

       

       

       

 

 

িরথ্যির তারলক্া – রিথ্যম্নাক্ত িরিসমূি স্ব-প্রথ্যণারদত তে প্রক্াি রিথ্যদ েরিক্া – ২০২২ এ সংযুক্তক্রণ ক্রা িথ্যয়থ্যছ।   

(অ) িরি ‘ক্’-তে প্রারপ্তর আথ্যিদি পত্র;  

(আ) িরি ‘খ’ -তে সরিরাথ্যির অপারগতার ষ্টিাটিি;  

(ই) িরি ‘গ’-আপীল আথ্যিদি; 

(ঈ) িরি ‘ঘ’- তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি রি ও তথ্যের মূল্য রিি োরণ রি; 

(ঊ) িরি ‘ক্’- Awf‡hvM `v‡q‡ii dig 

 

 

 


