২০১৫

”তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দে নিকা-২০১৫”
(খসড়া)

জাতীয় ক্রীড়া পনরষদ
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

০

২০১৫

”মুখবন্ধ”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সাংববধাদের ৩৯ োং অেুদেদে বিন্তা, ববদবক ও বাকস্বাধীেতা োগবরকদের
অেযতম মমৌবলক অবধকার বিদসদব স্বীকৃবত লাভ কদরদে। স্বেতা, জবাববেবিতার মাধযদম সুশাসে বেবিত
করদত জেগদণর তদযযর অবধকার খুবই গুরুত্বপূণ।ণ মস লদযয বতণ মাে সরকাদরর উদেযাদগ তযয কবমশে তযয
অবধকার আইে, ২০০৯ প্রণয়ে কদরদে। উক্ত আইে কার্ণক্রম বাস্তবায়দের জেয তযয কবমশে কতৃণ ক
ইদতামদধয তযয অবধকার (তযয প্রাবি সাংক্রান্ত) বববধমালা, ২০০৯ এবাং তযয অবধকার সাংক্রান্ত বতেটি
প্রববধােমালাও প্রেীত িদয়দে।
১৯৭৪ সদের ৫৭-োং আইে বদল গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পবরষে একটি স্ব-শাবসত বববধবদ্ধ প্রবতষ্ঠাে। মেদশর
ক্রীড়া প্রশাসদের সুববস্তৃ ত কাঠাদমাদত এই পবরষে সরকার ও মস্বোধমী মবসরকাবর পর্ণাদয়র বববভন্ন ক্রীড়া
মেডাদরশে ও আঞ্চবলক সাংস্থাগুদলার মদধয সাংদর্াগ রযাকারী প্রবতষ্ঠাে। ক্রীড়ার সাদয তদযযর অবাধ প্রবাদির
সর্ম্ণক অবত বেববড়। তাই জাতীয় ক্রীড়া পবরষে তদযযর অবধকার তযা তযয অবমুক্তকরদণ ববশ্বাসী। এই
উদেশযদক সামদে মরদখ তযয অবধকার আইে, ২০০৯ এবাং তযয অবধকার (তযয প্রকাশ ও প্রিার)
প্রববধােমালা, ২০১০ এর সাদয সঙ্গবত মরদখ জাতীয় ক্রীড়া পবরষে “তযয অবমুক্তকরণ বেদেণ বশকা-২০১৫”
প্রেয়ে কদরদে।
এই বেদেণ বশকা জাতীয় ক্রীড়া পবরষদের তযয প্রোে কার্ণক্রম সিজ করদব এবাং সরকাবর মবসরকাবর বববভন্ন
সাংগঠদের স্বেতা ও জবাববেবিতা বৃবদ্ধ, েুেীবত হ্রাদসর মাধযদম সুশাসে ও উন্নয়ে বেবিত িদব বদল আমার
বস্থর ববশ্বাস।

অর্িাক কুমার নবশ্বাস
সবিব (র্ুগ্ম-সবিব)
জাতীয় ক্রীড়া পবরষে
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বিষয়সূবি
মুখিন্ধ
১. তথ্য অিমুক্তকরণ বির্দে বিকার পটভূবম ও প্রর্য়াজিীয়তা
১.১. কর্তৃ পক্ষের (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্ৃালয়/দপ্তর/সংস্থা) পটভূ বম
১.২ র্থ্য অিমুক্তকরণ বিক্ষদৃবিকা প্রণয়ক্ষির যর্ৌবক্তকর্া/উক্ষেিয
১.৩ বিক্ষদৃবিকার বিক্ষরািাম

২. বির্দে বিকার বভবি
২.১. প্রণয়িকারী কর্তৃ পে
২.২. অিুক্ষমাদিকারী কর্তৃ পে
২.৩. অিুক্ষমাদক্ষির র্াবরখ
২.৪. বিক্ষদৃবিকার িাস্তিায়ক্ষির র্াবরখ
২.৫. বিক্ষদৃবিকার প্রক্ষর্াজ্যর্া

৩. বির্দে বিকায় িযিহৃত ির্ের সংজ্ঞা
৩.১ র্থ্য
৩.২ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া
৩.৩ বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া
৩.৪ র্থ্য প্রদাি ইউবিট
৩.৫ আবপল কর্তৃ পে
৩.৬ র্ত র্ীয় পে
৩.৭ র্থ্য কবমিি
৩.৮ কমৃকর্ৃ া
৩.৯ র্থ্য অবিকার
৩.১০ আক্ষিদি ফরম
৩.১১ আবপল ফরম
৩.১২ পবরবিষ্ট

৪. তর্থ্যর ধরি এিং ধরি অিুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদাি পদ্ধবত
ক. স্বপ্রক্ষণাবদর্ভাক্ষি প্রকািক্ষর্াগয র্থ্য
খ. চাবিদার বভবিক্ষর্ প্রদািক্ষর্াগয র্থ্য
গ. প্রদাি ও প্রকাি িািযর্ামূলক িয়, এমি র্থ্য
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৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও িযিস্থাপিা
ক) র্থ্য সংরেণ
খ) র্থ্য সংগ্রি ও িযিস্থাপিা
গ) র্ক্ষথ্যর ভাষা
ঘ) র্ক্ষথ্যর িালিাগাদকরণ

৬. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতো বির্য়াগ
৭. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতোর দাবয়ত্ব ও কমে পবরবধ
৮. বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতো বির্য়াগ
৯. বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতোর দাবয়ত্ব ও কমে পবরবধ
১০. তর্থ্যর জিয আর্িদি, তথ্য প্রদার্ির পদ্ধবত ও সময়সীমা
১১. তর্থ্যর মূল্য এিং মূল্য পবরর্িাধ
১২. আবপল্ দার্য়র ও বিষ্পবি
১২.১. আবপল কর্তৃ পে
১২.২. আবপল দাক্ষয়র
১২.৩. আবপল বিষ্পবি

১৩. তথ্য প্রদার্ি অির্হল্ায় িাবির বিধাি
১৪. তথ্যাবদ পবরদিে র্ির সুর্ াগ
১৫. জিগুরুত্বপূণে বিষর্য় প্রপ্রস বিজ্ঞবপ্ত
১৬. বির্দে বিকার সংর্িাধি
১৭. বির্দে বিকার িযাখযা
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পবরবিষ্ট :
পবরবিষ্ট-১ : দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ াক্ষদর র্াবলকা
পবরবিষ্ট-২ : বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ াক্ষদর র্াবলকা
পবরবিষ্ট-৩ : আবপল কর্তৃ পক্ষের র্াবলকা
পবরবিষ্ট-৪ : স্বপ্রক্ষণাবদর্ভাক্ষি প্রকািক্ষর্াগয র্ক্ষথ্যর র্াবলকা ও প্রকাক্ষির মািযম
পবরবিষ্ট-৫ : চাবিদার বভবিক্ষর্ প্রদািক্ষর্াগয র্ক্ষথ্যর র্াবলকা
পবরবিষ্ট-৬ : প্রদাি িািযর্ামূলক িয়, এমি র্ক্ষথ্যর র্াবলকা
পবরবিষ্ট-৭ : র্থ্য প্রাবপ্তর আক্ষিদি ফরম (ফরম ‘ক’)
পবরবিষ্ট-৮ : র্থ্য সরিরাক্ষি অপারগর্ার যিাটিি (ফরম ‘খ’)
পবরবিষ্ট-৯ : আবপল আক্ষিদি ফরম (ফরম ‘গ’)
পবরবিষ্ট-১০ : র্থ্য প্রাবপ্তর অিুক্ষরাি বফ এিং র্ক্ষথ্যর মূলয বিিৃারণ বফ (ফরম ‘ঘ’)
পবরবিষ্ট-১১ : র্থ্য কবমিক্ষি অবভক্ষর্াগ দাক্ষয়ক্ষরর বিিৃাবরর্ ফরম (ফরম ‘ক’)
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জাতীয় ক্রীড়া পনরষর্দর পটভূনম :
স্বাধীেতার পূদবণ বাাংলাদেশ তোেীন্তে পূবণ পাবকস্তাদের মখলাধুলা পবরিালো িদতা ইবপএসএে (ইস্ট পাবকস্তাে মপার্ণস
মেডাদরশে), বডএসবস (ঢাকা মস্টবডয়াম কবমটি) এবাং এেএসটিবসবস (েযাশোল মপার্ণস মেবোং এড ক মকাবিাং মসটারার)
এই বতে সাংস্থার মাধযদম। স্বাধীেতার পর ১৯৭২ সাদলর ০৭ মেব্রুয়াবর বশযা ও সাংস্কৃ বত মন্ত্রণালয় এক সার্কণলার জারীর
মাধযদম গঠে কদর ববদকএেএস (বাাংলাদেশ ক্রীড়া বেয়ন্ত্রণ সাংস্থা)। তৎকালীে বশযা ও সাংস্কৃ বত মন্ত্রীদক মিয়ারমযাে কদর
১৬ সেদসযর একটি কবমটি এই ববদকএেএস পবরিালো কদর। ক কবমটি পদর এেএসটিবসবস, ইবপএসএে ও বডএসসবস-এই
বতেটি প্রবতষ্ঠাে একবিতকরদণর লদযয একটি এডিক কবমটি গঠে কদর। র্ুদ্ধববধ্বস্ত বাাংলাদেদশর মখলাধুলায় প্রাণ বেবরদয়
আো, বববভন্ন বডবসবিদে মেডাদরশে গঠে, আন্তজণ াবতক স্বীকৃ বত আোয়সি মখলাধুলার সুদর্াগ সৃবিই বেল বতেটি
প্রবতষ্ঠােদক একবিতকরদণর উদেশয।
৩০ জুলাই, ১৯৭৪ সাদল বতে প্রবতষ্ঠাে একবিতকরণ ববল জাতীয় সাংসদে পাস িয়, র্ার োম বাাংলাদেশ মপার্ণস
কাউবিল অযাক্ট ১৯৭৪ এবাং গঠে করা িয় ববএসবস (বাাংলাদেশ মপার্ণস কাউবিল) অযণাৎ ববদকএেএস-এর পবরববতণ ত
োম ববএসবস। ১৮টি ক্রীড়া মেডাদরশে, মজলা ও ববভাগীয় ক্রীড়া সাংস্থা, সাবভণ দসস েলগুদলা বেদয় গঠিত িয়
কাউবিল। ১৯৭৬ সাদল বাাংলাদেশ ক্রীড়া পবরষে অযাক্ট সাংদশাধে কদর গঠে করা িয় এেএসবসবব (েযাশোল মপার্ণস
কদরাল মবাডণ)। ১৯৮৯ সাদল পুেরায় অযাক্ট সাংদশাধেীর জেয জাতীয় সাংসদে ববল উত্থাপে করা িয়। ১৯৯১ সাদল
মগদজদর্র মাধযদম সরকার এেএসবসবব োম পবরবতণ ে কদর এেএসবস (েযাশোল মপার্ণস কাউবিল) কদর। জ্ার্ীয় ক্রীড়া
পবরষক্ষদর দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ি কমৃসূবচ, প্রকল্প পবরকল্পিা ও িাস্তিায়ক্ষি প্রিাসবিক ও িীবর্গর্ সিায়র্া প্রদাি এিং
অথ্ৃায়ি ও কাবরগবর সিায়র্ার জ্িয উন্নয়ি সিক্ষর্াগী ও দার্া সংস্থার সক্ষে সমন্বয় সািক্ষি
বিবিড়ভাক্ষি সম্পতক্ত বিিায় র্থ্য অিমুক্তকরণ বিক্ষদৃবিকা প্রক্ষয়াজ্িীয়র্া রক্ষয়ক্ষে।

র্ক্ষথ্যর অিাি প্রিাি

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দে নিকা প্রণয়র্ির যযৌনতকতা/উর্েিয :
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার জেগদণর তযয জাোর অবধকার প্রবতষ্ঠার মাধযদম সরকাবর ও মবসরকাবর সাংগঠদের
স্বেতা ও জবাববেবিতা বৃবদ্ধ, েুেীবত হ্রাস ও সুশাসে প্রবতষ্ঠা; জেগদণর বিন্তা, ববদবক ও বাকস্বাধীেতার সাাংববধাবেক
অবধকার প্রবতষ্ঠা সদবণাপবর জেগদণর যমতায়দের লদযয তযয-অবধকার বেবিত করদত গত ২৯ মািণ ২০০৯ তাবরদখ
‘তযয অবধকার আইে, ২০০৯’ পাস কদরদে। আইদের কার্ণকর বাস্তবায়দের জেয ইবতমদধয ‘তযয অবধকার (তযয প্রাবি
সাংক্রান্ত) বববধমালা, ২০০৯’ এবাং তযয অবধকার সাংক্রান্ত বতেটি প্রববধােমালাও প্রণীত িদয়দে।
তযয অবধকার গণতাবন্ত্রক বযবস্থাদক আদরা সুসাংিত করার অেযতম শতণ । জাতীর্ ক্রীড়া পবরষে এর তযয জেগদণর
কাদে উন্মুক্ত িদল জাতীর্ ক্রীড়া পবরষদের কার্ণক্রম সর্ম্ণদক জেগদণর সদেি ও অববশ্বাস েূর িদব। এদত প্রবতষ্ঠাদের
স্বেতা এবাং জেগদণর কাদে সকল কাদজর জবাববেবিতা প্রবতবষ্ঠত িদব।
জেগদণর জেয অবাধ তযযপ্রবাি বেবিত করার মর্ েীবত সরকার গ্রিে কদরদে, তার সদঙ্গ সাংগবতপূণণভাদব সরকাদরর
গুরুত্বপূণণ প্রবতষ্ঠাে বিদসদব জাতীয় ক্রীড়া পবরষে অবাধ তযযপ্রবাদির িিণা বেবিত করদত বদ্ধপবরকর।
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১. বির্দে বিকার বির্রািাম:
এই বিক্ষদৃবিকা ‘‘র্থ্য অিমুক্তকরণ বিক্ষদৃবিকা, ২০১৫’’ িাক্ষম অবভবির্ িক্ষি।

২. বির্দে বিকার বভবি :
২.১. প্রণয়িকারী কততেপক্ষ : জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ, গণপ্রজ্ার্ন্ত্রী িাংলাক্ষদি সরকার।
২.২. অিুর্মাদিকারী কততেপক্ষ : সবচি, জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ, গণপ্রজ্ার্ন্ত্রী িাংলাক্ষদি সরকার।
২.৩. অিুর্মাদর্ির তাবরখ : ২৮ অক্ষটাির ২০১৫।
২.৪. বির্দে বিকা িািিায়র্ির তাবরখ : অিুক্ষমাদক্ষির র্াবরখ যথ্ক্ষক।
২.৫. বির্দে বিকার প্রর্ াজযতা : বিক্ষদৃবিকাটি জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ এিং এর সাক্ষথ্ সংর্ুক্ত ও এর অিীিস্ত
সকল ইউবিক্ষটর জ্িয প্রক্ষর্াজ্য িক্ষি।

৩. বির্দে বিকায় িযিহৃত ির্ের সংজ্ঞা :
৩.১ তথ্য : ‘‘র্থ্য’’ অক্ষথ্ৃ জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ এিং এর সাক্ষথ্ সংর্ুক্ত ও এর অিীিস্ত সকল ইউবিটসমূক্ষির
গঠি, কাঠাক্ষমা ও দাপ্তবরক কমৃকান্ড সংক্রান্ত যর্ যকাি স্মারক, িই, িকিা, মািবচত্র, চু বক্ত, র্থ্য-উপাি, লগ
িই, আক্ষদি, বিজ্ঞবপ্ত, দবলল, িমুিা, পত্র, প্রবর্ক্ষিদি, বিসাি বিিরণী, প্রকল্প প্রস্তাি, আক্ষলাকবচত্র, অবিও, বভবিও,
অবির্ বচত্র, বফল্ম, ইক্ষলক্ট্র্রবিক প্রবক্রয়ায় প্রস্ত্ির্কত র্ যর্ যকাি ইিস্ট্রুক্ষমন্ট, র্াবন্ত্রকভাক্ষি পাঠক্ষর্াগয দবললাবদ এিং
যভৌবর্ক গঠি ও বিবিষ্টয-বিবিৃক্ষিক্ষষ অিয যর্ যকাি র্থ্যিি িস্ত্ি িা এক্ষদর প্রবর্বলবপও এর অন্তভুৃ ক্ত িক্ষি :
র্ক্ষি ির্ৃ থ্াক্ষক যর্, দাপ্তবরক যিাটবিট িা যিাটবিক্ষটর প্রবর্বলবপ এর অন্তভুৃ ক্ত িক্ষি িা।

৩.২ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতো : ‘‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া’’ অথ্ৃ র্থ্য অবিকার আইি, ২০০৯ এর িারা ১০ এর অিীি
বির্ুক্ত কমৃকর্ৃ া;

৩.৩ বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতো : দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার অিুপবস্থবর্ক্ষর্ সংবিষ্ট দাবয়ত্ব পালক্ষির জ্িয বির্ুক্ত
কমৃকর্ৃ া;

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদাি ইউবিট’’ অথ্ৃ জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ এিং এর সাক্ষথ্ সংর্ুক্ত ও এর অিীিস্ত সকল
দপ্তর/সংস্থার প্রিাি কার্ৃালয় এিং এক্ষদর অিীিস্থ যকাি বিভাগীয় কার্ৃালয়, আঞ্চবলক কার্ৃালয়, যজ্লা
কার্ৃালয় ও উপক্ষজ্লা কার্ৃালয়সমূি।

৩.৫ ‘‘আপীল্ কততেপক্ষ’’ অথ্ৃ-

(অ) যকাি র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর যেক্ষত্র উক্ত ইউবিক্ষটর অিযিবির্ ঊর্ধ্ৃর্ি কার্ৃালক্ষয়র প্রিাসবিক প্রিাি;
অথ্িা

(আ) র্ুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালক্ষয়র যেক্ষত্র সবচি, র্ুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালক্ষয়র ।

৩.৬ ‘‘তততীয় পক্ষ’’ অথ্ৃ র্থ্য প্রাবপ্তর জ্িয অিুক্ষরািকারী িা র্থ্য প্রদািকারী কর্তৃ পে িযর্ীর্ অিুক্ষরািকত র্
র্ক্ষথ্যর সক্ষে জ্বড়র্ অিয যকাি পে।

৩.৭ ‘‘তথ্য কবমিি’’ অথ্ৃ র্থ্য অবিকার আইি, ২০০৯-এর িারা ১১-এর অিীি প্রবর্বির্ র্থ্য কবমিি।
৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ িলক্ষর্ ‘‘র্থ্য অবিকার আইি, ২০০৯’’ িুঝাক্ষি।
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৩.৯ ‘‘তঅবি, ২০০৯’’ িলক্ষর্ ‘‘র্থ্য অবিকার (র্থ্য প্রাবপ্ত সংক্রান্ত) বিবিমালা, ২০০৯’’ িুঝাক্ষি।
৩.১০ ‘‘কমে কতো’’ অক্ষথ্ৃ কমৃচারীও অন্তভুৃ ক্ত িক্ষি।
৩.১১ ‘‘তথ্য অবধকার’’ অথ্ৃ যকাক্ষিা কর্তৃ পক্ষের বিকট িইক্ষর্ র্থ্য প্রাবপ্তর অবিকার।
৩.১২ ‘‘আর্িদি ফরম’’ অথ্ৃ র্অবি, ২০০৯-এর র্ফবসক্ষল বিিৃাবরর্ আক্ষিদক্ষির ফরক্ষমট- ফরম ‘ক’ িুঝাক্ষি।
৩.১৩ ‘‘আপীল্ ফরম’’ অথ্ৃ র্অবি, ২০০৯-এর র্ফবসক্ষল বিিৃাবরর্ আবপল আক্ষিদক্ষির ফরক্ষমট- ফরম ‘গ’
িুঝাক্ষি।

৩.১৪ পবরবিষ্ট’’ অথ্ৃ এই বিক্ষদৃবিকার সক্ষে সংর্ুক্ত পবরবিষ্ট।
৪. তর্থ্যর ধরি এিং ধরি অিুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদাি পদ্ধবত : জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ এিং এর আওর্ািীি
ও অিীিস্থ ইউবের্সমূক্ষির সমুদয় র্থ্য বিক্ষনাক্ত ৩টি যেণীক্ষর্ ভাগ করা িক্ষি এিং বিিৃাবরর্ বিিাি অিুসাক্ষর র্থ্য
প্রদাি, প্রচার িা প্রকাি করা িক্ষি :

ক. স্বপ্রর্ণাবদতভার্ি প্রকাির্ াগয তথ্য :
১) এই িরক্ষির র্থ্য জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ এিং এর আওর্ািীি ও অিীিস্থ ইউবিটসমূি স্বপ্রক্ষণাবদর্ িক্ষয়
যিাটিিক্ষিািৃ, ওক্ষয়িসাইট, ব্রবিওর, মুবির্ িই িা প্রবর্ক্ষিদি, বিলক্ষিািৃ, সাইি যিািৃ, বিকার, যপািার,
িুকক্ষলট, বলফক্ষলট, বিউজ্ যলটার, পবত্রকায় বিজ্ঞবপ্তর মযািক্ষম প্রচারণাসি অিযািয গ্রিণক্ষর্াগয মািযক্ষম
প্রকাি ও প্রচার করক্ষি।
২) এই িরক্ষির র্থ্য যচক্ষয় যকাি িাগবরক আক্ষিদি করক্ষল র্খি র্া চাবিদার বভবিক্ষর্ প্রদািক্ষর্াগয র্থ্য
বিক্ষসক্ষি বিক্ষিবচর্ িক্ষি এিং দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিিৃাবরর্ পন্থায় আক্ষিদিকারীক্ষক র্া প্রদাি করক্ষিি।
৩) জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ প্রবর্ িের একটি িাবষৃক প্রবর্ক্ষিদি প্রকাি করক্ষি। িাবষৃক প্রবর্ক্ষিদক্ষি র্অআ,
২০০৯ এর িারা ৬(৩)-এ উবিবখর্ র্থ্যসমূি সংক্ষর্াজ্ি করক্ষি।
৪) জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ স্বপ্রক্ষণাবদর্ভাক্ষি প্রকািক্ষর্াগয র্ক্ষথ্যর একটি র্াবলকা প্রস্তুর্ করক্ষি এিং এই
বিক্ষদৃবিকার পবরবিক্ষষ্ট ও জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ ওক্ষয়িসাইক্ষট প্রকাি ও প্রচার করক্ষি।
৫) প্রবর্ বর্ি মাস অন্তর এই র্াবলকা িালিাগাদ করা িক্ষি।

খ. িাবহদার বভবির্ত প্রদাির্ াগয তথ্য :
১) এই িরক্ষির র্থ্য যকাক্ষিা িাগবরক্ষকর আক্ষিদক্ষির যপ্রবেক্ষর্ এই বিক্ষদৃবিকার ১০ ও ১১ অিুক্ষেক্ষদ িবণৃর্
পদ্ধবর্ অিুসরণ কক্ষর প্রদাি করক্ষর্ িক্ষি।
২) জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ চাবিদার বভবিক্ষর্ প্রদািক্ষর্াগয র্ক্ষথ্যর একটি র্াবলকা প্রস্ত্ির্ করক্ষি এিং এই
বিক্ষদৃবিকার পবরবিক্ষষ্ট ও জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ ওক্ষয়িসাইক্ষট প্রকাি ও প্রচার করক্ষি।
৩) প্রবর্ বর্ি মাস অন্তর এই র্াবলকা িালিাগাদ করা িক্ষি।

গ. প্রদাি ও প্রকাি িাধযতামূল্ক িয়, এমি তথ্য :
১) এই বিক্ষদৃবিকার অিযািয অিুক্ষেক্ষদ র্া বকেু ই থ্াকুক িা যকি জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষদ এিং এর
আওর্ািীি ও অিীিস্থ ইউবিটসমূি বিক্ষনাক্ত র্থ্যসমূি প্রদাি িা প্রকাি িা প্রচার করক্ষর্ িািয থ্াকক্ষি িা
:
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(ক) যকাি র্থ্য প্রকাক্ষির ফক্ষল যকাি র্ত র্ীয় পক্ষের িুবদ্ধিতবিক সম্পক্ষদর অবিকার েবর্গ্রস্ত িক্ষর্ পাক্ষর
এরূপ িাবণবজ্যক িা িযিসাবয়ক অন্তবিৃবির্ যগাপিীয়র্া বিষয়ক, কবপরাইট িা িুবদ্ধিতবিক সম্পদ
(Intellectual Property Right) সম্পবকৃ র্ র্থ্য;
(খ) যকাি র্থ্য প্রকাক্ষির ফক্ষল যকাি িযবক্তর িযবক্তগর্ জ্ীিক্ষির যগাপিীয়র্া েু ণ্ণ িক্ষর্ পাক্ষর এরূপ
র্থ্য;
(গ) র্দন্তািীি যকাি বিষয় র্ার প্রকাি র্দন্ত কাক্ষজ্ বিঘ্ন ঘটাক্ষর্ পাক্ষর এরূপ র্থ্য;
(ঘ) যকৌিলগর্ ও িাবণবজ্যক কারক্ষণ যগাপি রাখা িাঞ্ছিীয় এরূপ কাবরগরী িা বিজ্ঞাবিক গক্ষিষণালব্ধ
যকাি র্থ্য;
(ঙ) যকাি ক্রয় কার্ৃক্রম সম্পূণৃ িওয়ার পূক্ষিৃ িা এ বিষক্ষয় বসদ্ধান্ত গ্রিক্ষণর পূক্ষিৃ সংবিষ্ট ক্রয় িা এর
কার্ৃক্রম সংক্রান্ত যকাি র্থ্য;
(চ) পরীোর প্রশ্নপত্র িা পরীোয় প্রদি িম্বর সম্পবকৃ র্ আগাম র্থ্য;
(ে) মবন্ত্রপবরষদ িা, যেত্রমর্, উপক্ষদষ্টা পবরষক্ষদর বিঠক্ষক উপস্থাপিীয় সার-সংক্ষেপসি আিুষবেক
দবললাবদ এিং উক্তরূপ বিঠক্ষকর আক্ষলাচিা ও বসদ্ধান্ত সংক্রান্ত যকাি র্থ্য :
র্ক্ষি ির্ৃ থ্াক্ষক যর্, মবন্ত্রপবরষদ িা, যেত্রমর্, উপক্ষদষ্টা পবরষদ কর্তৃ ক যকাি বসদ্ধান্ত গতিীর্ িওয়ার পর অিুরূপ
বসদ্ধাক্ষন্তর কারণ এিং যর্সকল বিষক্ষয়র উপর বভবি কক্ষর বসদ্ধান্তটি গতিীর্ িক্ষয়ক্ষে র্া প্রকাি করা র্াক্ষি :
আক্ষরা ির্ৃ থ্াক্ষক যর্, এই িারার অিীি র্থ্য প্রদাি স্থবগর্ রাখার যেক্ষত্র সংবিষ্ট কর্তৃ পেক্ষক র্থ্য কবমিক্ষির
পূিৃািুক্ষমাদি গ্রিণ করক্ষর্ িক্ষি।

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও িযিস্থাপিা :
(ক) র্থ্য সংরেণ পদ্ধবর্:
জাতীয় ক্রীড়া পবরষে র্থ্য সংরেক্ষণর জ্িয বিক্ষনাক্ত পদ্ধবর্ অিুসরণ করক্ষি
(১)
িাগবরক্ষকর র্থ্য অবিকার বিবির্ করার লক্ষেয র্ুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় র্ার র্াির্ীয়
র্ক্ষথ্যর কযাটালগ এিং ইিক্ষিক্স প্রস্তুর্ কক্ষর যসগুক্ষলা র্থ্ার্থ্ভাক্ষি সংরেণ করক্ষি।
(২) প্রক্ষর্যক কর্তৃ পে যর্সকল র্থ্য কবম্পউটাক্ষর সংরেক্ষণর উপর্ুক্ত িক্ষল মক্ষি করক্ষি যসসকল র্থ্য
র্ুবক্তসংগর্ সময়সীমার মক্ষিয কবম্পউটাক্ষর সংরেণ করক্ষি এিং র্থ্য লাক্ষভর সুবিিাক্ষথ্ৃ সমগ্র যদক্ষি
যিটওয়াক্ষকৃর মািযক্ষম র্ার সংক্ষর্াগ স্থাপি করক্ষি।
(৩) র্থ্য সংরেণ ও িযিস্থাপিার জ্িয র্থ্য অবিকার (র্থ্য সংরেণ ও িযিস্থাপিা)
প্রবিিািমালা, ২০১০ অিুসরণ করক্ষি।
(খ)

র্থ্য সংগ্রি ও িযিস্থাপিা:
জাতীয় ক্রীড়া পবরষে র্থ্য সংগ্রি ও িযিস্থাপিার জ্িয র্থ্য অবিকার (র্থ্য সংরেণ ও িযিস্থাপিা)
প্রবিিািমালা, ২০১০ অিুসরণ করক্ষি।

(গ) র্ক্ষথ্যর ভাষা:
(১) র্ক্ষথ্যর মূল ভাষা িক্ষি িাংলা। যকাক্ষিা র্থ্য র্বদ অিয যকাক্ষিা ভাষায় উৎপন্ন িক্ষয় থ্াক্ষক
র্ািক্ষল র্া যসই ভাষায় সংরবের্ িক্ষি। দাপ্তবরক প্রক্ষয়াজ্ক্ষি র্থ্য অিুিাদ করা িক্ষর্ পাক্ষর।
(২)

র্থ্য যর্ ভাষায় সংরবের্ থ্াকক্ষি যসই ভাষাক্ষর্ই আক্ষিদিকারীক্ষক সরিরাি করা িক্ষি।
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আক্ষিদিকারীর চাবিদার পবরক্ষপ্রবেক্ষর্ যকাক্ষিা র্থ্য অিুিাদ করার দাবয়ত্ব কর্তৃ পে িিি করক্ষি িা।
(ঘ) র্ক্ষথ্যর িালিাগাদকরণ:
জাতীয় ক্রীড়া পবরষে এর উইংসমূি প্রবর্ মাক্ষস র্থ্য িালিাগাদ করক্ষি।

৬. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতো বির্য়াগ
১) র্অআ ২০০৯-এর িারা ১০(১) অিুসাক্ষর জাতীয় ক্রীড়া পবরষে এিং এর অিীিস্থ প্রক্ষর্যক র্থ্য প্রদাি
ইউবিক্ষট একজ্ি কক্ষর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াগ করক্ষর্ িক্ষি।
২) পরির্ীক্ষর্ জাতীয় ক্রীড়া পবরষে অিীক্ষি যকাি কার্ৃালয়/ইউবিট প্রবর্বির্ িক্ষল র্অআ ২০০৯-এর িারা
১০(৩) অিুসাক্ষর উক্তরূপ ইউবিট/ইউবিটসমূক্ষি প্রবর্বির্ িওয়ার ৬০ বদক্ষির মক্ষিয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াগ করক্ষর্
িক্ষি।
৩) প্রবর্টি ইউবিক্ষটর প্রিাসবিক প্রিাি, দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াগ যদক্ষিি এিং বিক্ষয়াগকত র্ প্রক্ষর্যক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমৃকর্ৃ ার িাম, পদিী, ঠিকািা এিং প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র ফযাক্স িম্বর ও ই-যমইল ঠিকািা বিক্ষয়াগ প্রদাক্ষির পরির্ী ১৫
(পক্ষির) বদক্ষির মক্ষিয বিিৃাবরর্ ফরক্ষমক্ষট (র্থ্য কবমিি কর্তৃ ক বিিৃাবরর্ ফরক্ষমট) বলবখর্ভাক্ষি র্থ্য কবমিক্ষি যপ্ররণ
করক্ষিি এিং মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউবিক্ষটর আবপল কর্তৃ পক্ষের কাক্ষে অিুবলবপ যপ্ররণ করক্ষিি।
৪) র্অআ ২০০৯-এর অিীি দাবয়ত্ব পালক্ষির প্রক্ষয়াজ্ক্ষি যকাি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া অিয যর্ যকাি কমৃকর্ৃ ার সিায়র্া
চাইক্ষর্ পারক্ষিি এিং যকাি কমৃকর্ৃ ার কাে যথ্ক্ষক এরূপ সিায়র্া চাওয়া িক্ষল বর্বি উক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ াক্ষক
প্রক্ষয়াজ্িীয় সিায়র্া প্রদাি করক্ষর্ িািয থ্াকক্ষিি।
৫) যকাি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া দাবয়ত্ব পালক্ষির প্রক্ষয়াজ্ক্ষি অিয যকাি কমৃকর্ৃ ার সিায়র্া চাইক্ষল এিং এরূপ সিায়র্া
প্রদাক্ষি িযথ্ৃর্ার জ্িয র্অআ ২০০৯-এর যকাি বিিাি লংবঘর্ িক্ষল এই আইক্ষির অিীি দায়-দাবয়ত্ব বিিৃারক্ষণর যেক্ষত্র
উক্ত অিয কমৃকর্ৃ াও দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া িক্ষল গণয িক্ষিি।
৬) প্রবর্টি ইউবিট র্ার দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার িাম, পদিী, ঠিকািা এিং প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র ফযাক্স িম্বর ও ই-যমইল
ঠিকািা র্ার কার্ৃালক্ষয়র প্রকািয স্থাক্ষি সিক্ষজ্ দতবষ্টক্ষগাচর িয় এমিভাক্ষি প্রদিৃক্ষির িযিস্থা করক্ষি এিং ওক্ষয়িসাইক্ষট প্রকাি
করক্ষি।
৭) র্থ্য অিমুক্তকরণ বিক্ষদৃবিকার পবরবিক্ষষ্ট এই বিক্ষদৃবিকা প্রক্ষর্াজ্য এমি সকল ইউবিক্ষটর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার িাম,
পদিী, ঠিকািা এিং প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র ফযাক্স িম্বর ও ই-যমইল ঠিকািাসি র্াবলকা প্রকাি করা িক্ষি। যকাি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমৃকর্ৃ া পবরির্ৃ ি িক্ষল ির্ু ি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াক্ষগর ৫ বদক্ষির মক্ষিয র্াবলকা িালিাগাদ করা িক্ষি। র্াবলকা
কর্তৃ পক্ষের ওক্ষয়িসাইক্ষট প্রকাি করা িক্ষি।

৭. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতোর দাবয়ত্ব ও কমে পবরবধ
ক)

র্ক্ষথ্যর জ্িয কাক্ষরা আক্ষিদক্ষির যপ্রবেক্ষর্ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া :
অ) আক্ষিদি গ্রিণ ও র্অবি ২০০৯ বিবি-৩ অিুসাক্ষর আক্ষিদিপত্র গ্রিক্ষণর প্রাবপ্ত স্বীকার করক্ষিি;
আ) অিুক্ষরািকত র্ র্থ্য র্অআ ২০০৯, িারা-৯ ও র্অবি ২০০৯ বিবি-৪ অিুসাক্ষর র্থ্ার্থ্ভাক্ষি সরিরাি
করক্ষিি;
ই) র্থ্য প্রদাক্ষি অপারগর্ার যেযত্র র্অআ ২০০৯, িারা-৯(৩) ও র্অবি ২০০৯ বিবি-৫ অিুসাক্ষর
র্থ্ার্থ্ভাক্ষি অপারগর্া প্রকাি করক্ষিি। অপারগর্ার কারণ র্অআ ২০০৯-এর সাক্ষথ্ সামঞ্জসযপূণৃ িক্ষর্ িক্ষি;
ঈ) যকাি অিুক্ষরািকত র্ র্থ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার বিকট সরিরাক্ষির জ্িয মজ্ুদ থ্াকক্ষল বর্বি র্অআ,
২০০৯, িারা-৯(৬)(৭) ও র্অবি, ২০০৯ বিবি-৮ অিুসাক্ষর উক্ত র্ক্ষথ্যর র্ুবক্তসংগর্ মূলয বিিৃারণ
করক্ষিি এিং উক্ত মূলয অিবিক ৫ (পাাঁচ) কার্ৃ বদিক্ষসর মক্ষিয পবরক্ষিাি করার জ্িয অিুক্ষরািকারীক্ষক
অিবির্ করক্ষিি;
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উ) যকাি অিুক্ষরািকত র্ র্ক্ষথ্যর সাক্ষথ্ র্ত র্ীয় পক্ষের সংবিষ্টর্া থ্াকক্ষল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া র্অআ, ২০০৯,
িারা-৯(৮) অিুসাক্ষর িযিস্থা গ্রিণ করক্ষিি;
খ) র্অআ, ২০০৯-এর র্ফবসক্ষল বিিৃাবরর্ আক্ষিদক্ষির ফরক্ষমট/ফরম ‘ক’ সংরেণ ও যকাি িাগবরক্ষকর চাবিদার
যপ্রবেক্ষর্ সরিরাি;
গ) আক্ষিদি ফরম পূরক্ষণ সেম িয়, এমি আক্ষিদিকারীক্ষক আক্ষিদি ফরম পূরক্ষণ সিায়র্া;
ঘ) যকাি িাগবরক্ষকর চাবিদার যপ্রবেক্ষর্ র্াক্ষক আবপল কর্তৃ পে বিিৃারক্ষণ সিায়র্া;
ঙ) সঠিক কর্তৃ পে বিিৃারক্ষণ ভু ল কক্ষরক্ষে, এমি আক্ষিদিকারীক্ষক সঠিক কর্তৃ পে বিিৃারক্ষণ সিায়র্া;
চ) যকাি িারীবরক প্রবর্িন্ধী িযবক্তর র্থ্য প্রাবপ্ত বিবির্ করক্ষর্ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া র্াক্ষক উপর্ুক্ত পদ্ধবর্ক্ষর্ র্থ্য
যপক্ষর্ সিায়র্া করক্ষিি। এক্ষেক্ষত্র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া উপর্ুক্ত অিয যকাি িযবক্তর সিায়র্া গ্রিণ করক্ষর্ পারক্ষিি;
ে) র্থ্য সংরেণ, িযিস্থাপিা ও স্বপ্রক্ষণাবদর্ র্থ্য প্রকাি র্অআ ২০০৯-এর সাক্ষথ্ সামঞ্জসযপূণভ
ৃ াক্ষি িক্ষে বক িা
র্া বিিৃারক্ষণ কর্তৃ পেক্ষক সিায়র্া প্রদাি;
জ্) র্অআ ২০০৯-এর সাক্ষথ্ সামঞ্জসযপূণভ
ৃ াক্ষি িাবষৃক প্রবর্ক্ষিদি প্রকাক্ষি সিায়র্া করা;
ঝ) র্ক্ষথ্যর জ্িয প্রাপ্ত আক্ষিদিপত্রসি এ-সংক্রান্ত প্রক্ষয়াজ্িীয় র্থ্য সংরেণ, আক্ষিদিকারীর যর্াগাক্ষর্াক্ষগর
বিস্তাবরর্ র্থ্য সংরেণ, র্থ্য অিমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রবর্ক্ষিদি সংকবলর্ করা, র্থ্য মূলয আদায়, বিসাি রেণ
ও সরকাবর যকাষাগাক্ষর জ্মাকরণ এিং কর্তৃ পে িা র্থ্য কবমিক্ষির চাবিদার যপ্রবেক্ষর্ এ সংক্রান্ত র্থ্য সরিরাি
করা; ইর্যাবদ।

৮. বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতো বির্য়াগ
১) িদলী িা অিয যকাি কারক্ষণ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার অিুপবস্থবর্ক্ষর্ দাবয়ত্বপালক্ষির জ্িয র্ুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এিং এর অিীিস্থ প্রক্ষর্যক ইউবিক্ষট একজ্ি কক্ষর বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াগ করক্ষর্ িক্ষি। দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার
অিুপবস্থবর্ক্ষর্ দাবয়ত্বপালিকালীি আইি অিুসাক্ষর বর্বি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষসক্ষি বিক্ষিবচর্ িক্ষিি।
২) ির্ু ি প্রবর্বির্ ইউবিটসমূক্ষি প্রবর্বির্ িওয়ার ৬০ বদক্ষির মক্ষিয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার পািাপাবি বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াগ করক্ষর্ িক্ষি।
৩) প্রবর্টি ইউবিক্ষটর প্রিাসবিক প্রিাি বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াগ যদক্ষিি এিং বিক্ষয়াগকত র্ প্রক্ষর্যক্ষকর িাম,
পদিী, ঠিকািা এিং, প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র, ফযাক্স িম্বর ও ই-যমইল ঠিকািা বিক্ষয়াগ প্রদাক্ষির ১৫ (পক্ষির) বদক্ষির মক্ষিয
বিিৃাবরর্ ফরক্ষমক্ষট (র্থ্য কবমিি কর্তৃ ক বিিৃাবরর্ ফরক্ষমট) বলবখর্ভাক্ষি র্থ্য কবমিক্ষি যপ্ররণ করক্ষিি এিং মন্ত্রণালয়
ও উক্ত ইউবিক্ষটর আবপল কর্তৃ পক্ষের কাক্ষে অিুবলবপ যপ্ররণ করক্ষি।
৪) িদলী িা অিয যকাি কারক্ষণ এই পদ িূিয িক্ষল, অবিলক্ষম্ব ির্ু ি বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াগ করক্ষর্
িক্ষি।

৯. বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতোর দাবয়ত্ব ও কমে পবরবধ
ক) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার অিুপবস্থর্কালীি সমক্ষয় ‘বিকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া’ ‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া’ বিক্ষসক্ষি দাবয়ত্ব
পালি করক্ষিি;
খ) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষসক্ষি দাবয়ত্ব পালিকালীি সমক্ষয় িীবর্ ৭-এ িবণৃর্ ‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার দাবয়ত্ব ও
কমৃপবরবি’ র্ার জ্িয প্রক্ষর্াজ্য িক্ষি।
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১০. তর্থ্যর জিয আর্িদি, তথ্য প্রদার্ির পদ্ধবত ও সময়সীমা
(১) যকাি িযবক্ত র্অআ, ২০০৯-এর অিীি র্থ্য প্রাবপ্তর জ্িয সংবিষ্ট দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার কাক্ষে বিিৃাবরর্ ফরম
‘ক’ এর মািযক্ষম র্থ্য যচক্ষয় বলবখর্ভাক্ষি িা ইক্ষলক্ট্র্বিক মািযম িা ই-যমইক্ষল অিুক্ষরাি করক্ষর্ পারক্ষিি।
(২) বিিৃাবরর্ ফরম সিজ্লভয িা িক্ষল অিুক্ষরািকারীর িাম, ঠিকািা, প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র ফযাক্স িম্বর এিং ই-যমইল
ঠিকািা; অিুক্ষরািকত র্ র্ক্ষথ্যর বিভুৃ ল এিং স্পষ্ট িণৃিা এিং যকান্ পদ্ধবর্ক্ষর্ র্থ্য যপক্ষর্ আগ্রিী র্ার িণৃিা উক্ষিখ
কক্ষর সাদা কাগক্ষজ্ িা যেত্রমর্, ইক্ষলক্ট্র্বিক বমবিয়া িা ই-যমইক্ষলও র্থ্য প্রাবপ্তর জ্িয অিুক্ষরাি করা র্াক্ষি।
(৩) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া র্ক্ষথ্যর জ্িয যকাি অিুক্ষরাি প্রাবপ্তর র্াবরখ িক্ষর্ অিবিক ২০ (বিি) কার্ৃ বদিক্ষসর মক্ষিয
অিুক্ষরািকত র্ র্থ্য সরিরাি করক্ষিি।
(৪) পূক্ষিৃ উবিবখর্ উপ-অিুক্ষেদ (৩) এ র্ািা বকেু ই থ্াকুক িা যকি, অিুক্ষরািকত র্ র্ক্ষথ্যর সাক্ষথ্ একাবিক র্থ্য
প্রদাি ইউবিট িা কর্তৃ পক্ষের সংবিষ্টর্া থ্াকক্ষল অিবিক ৩০ (বত্রি) কার্ৃ বদিক্ষসর মক্ষিয যসই অিুক্ষরািকত র্ র্থ্য
সরিরাি করক্ষর্ িক্ষি।
(৫) অিুক্ষরািকত র্ র্থ্য যকাি িযবক্তর জ্ীিি-মতর্ুয, যগ্রফর্ার এিং কারাগার িক্ষর্ মুবক্ত সম্পবকৃ র্ িক্ষল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমৃকর্ৃ া অিুক্ষরাি প্রাবপ্তর অিবিক ২৪ (চবিিি) ঘণ্টার মক্ষিয উক্ত বিষক্ষয় প্রাথ্বমক র্থ্য সরিরাি করক্ষিি।
(৬) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বলবখর্ভাক্ষি অথ্িা যেত্রমর্, ইক্ষলক্ট্র্বিক মািযম িা ই-যমইল এর মািযক্ষম আক্ষিদি পত্র
গ্রিক্ষণর প্রাবপ্ত স্বীকার করক্ষিি এিং প্রাবপ্ত স্বীকারপক্ষত্র আক্ষিদক্ষির যরফাক্ষরন্স িম্বর, আক্ষিদিপত্র গ্রিণকারীর িাম,
পদমর্ৃাদা এিং আক্ষিদি গ্রিক্ষণর র্াবরখ উক্ষিখ কক্ষর স্বাের করক্ষিি।
(৭) ইক্ষলক্ট্র্বিক িা ই-যমইল এর মািযক্ষম আক্ষিদি গ্রিক্ষণর যেক্ষত্র কর্তৃ পক্ষের িরাির আক্ষিদি যপ্ররক্ষণর র্াবরখই
(প্রাবপ্ত সাক্ষপক্ষে) আক্ষিদি গ্রিক্ষণর র্াবরখ বিক্ষসক্ষি গণয িক্ষি।
(৮) আক্ষিদি পাওয়ার পর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া র্থ্য প্রদাক্ষির র্াবরখ এিং সময় উক্ষিখপূিক
ৃ আক্ষিদিকারীক্ষক যস
সম্পক্ষকৃ অিবির্ করক্ষিি এিং অিুক্ষরািকত র্ র্ক্ষথ্যর সাক্ষথ্ একাবিক র্থ্য প্রদাি ইউবিট িা কর্তৃ পক্ষের সংবিষ্টর্া
থ্াকক্ষল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া যসই ইউবিট িা কর্তৃ পেক্ষক এ সম্পক্ষকৃ বলবখর্ যিাটিি প্রদাি করক্ষিি।
(৯) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া যকাি কারক্ষণ অিুক্ষরািকত র্ র্থ্য প্রদাক্ষি অপারগ অথ্িা আংবিক র্থ্য সরিরাক্ষি অপারগ
িক্ষল অপারগর্ার কারণ উক্ষিখ কক্ষর আক্ষিদি প্রাবপ্তর ১০ (দি) কার্ৃ বদিক্ষসর মক্ষিয র্অবি, ২০০৯-এর
র্ফবসক্ষল উবিবখর্ ফরম-‘খ’ অিুর্ায়ী এর্বিষক্ষয় আক্ষিদিকারীক্ষক অিবির্ করক্ষিি।
(১০) উপ-অিুক্ষেদ (৩), (৪) িা (৫) এ উবিবখর্ সময়সীমার মক্ষিয র্থ্য সরিরাি করক্ষর্ যকাি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমৃকর্ৃ া িযথ্ৃ িক্ষল সংবিষ্ট র্থ্য প্রাবপ্তর অিুক্ষরাি প্রর্যাখযাি করা িক্ষয়ক্ষে িক্ষল গণয িক্ষি।
(১১) অিুক্ষরািকত র্ র্থ্য প্রদাি করা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার বিকট র্থ্ার্থ্ বিক্ষিবচর্ িক্ষল এিং যর্ক্ষেক্ষত্র যসই র্থ্য
র্ত র্ীয় পে কর্তৃ ক সরিরাি করা িক্ষয়ক্ষে বকংিা যসই র্ক্ষথ্য র্ত র্ীয় পক্ষের স্বাথ্ৃ জ্বড়র্ রক্ষয়ক্ষে এিং র্ত র্ীয় পে
র্া যগাপিীয় র্থ্য বিক্ষসক্ষি গণয কক্ষরক্ষে যস যেক্ষত্র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া এরূপ অিুক্ষরাি প্রাবপ্তর ৫ (পাাঁচ) কার্ৃ
বদিক্ষসর মক্ষিয র্ত র্ীয় পেক্ষক র্ার বলবখর্ িা যমৌবখক মর্ামর্ যচক্ষয় যিাটিি প্রদাি করক্ষিি এিং র্ত র্ীয় পে
এরূপ যিাটিক্ষির যপ্রবেক্ষর্ যকাি মর্ামর্ প্রদাি করক্ষল র্া বিক্ষিচিায় বিক্ষয় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া অিুক্ষরািকারীক্ষক
র্থ্য প্রদাক্ষির বিষক্ষয় বসদ্ধান্ত গ্রিণ করক্ষিি।
(১২) যকাি ইবিয় প্রবর্িন্ধী িযবক্তক্ষক যকাি যরকিৃ িা র্ার অংিবিক্ষিষ জ্ািাক্ষিার প্রক্ষয়াজ্ি িক্ষল সংবিষ্ট দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমৃকর্ৃ া যসই প্রবর্িন্ধী িযবক্তক্ষক র্থ্য লাক্ষভ সিায়র্া প্রদাি করক্ষিি এিং পবরদিৃক্ষির জ্িয যর্ িরক্ষির
সিক্ষর্াবগর্া প্রক্ষয়াজ্ি র্া প্রদাি করাও এই সিায়র্ার অন্তভুৃ ক্ত িক্ষল গণয িক্ষি।
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(১৩) আইক্ষির অিীি প্রদি র্ক্ষথ্যর প্রবর্ পতিায় ‘‘র্থ্য অবিকার আইি, ২০০৯ এর অিীক্ষি এই র্থ্য সরিরাি
করা িক্ষয়ক্ষে’’ মক্ষমৃ প্রর্যয়ি করক্ষর্ িক্ষি এিং র্াক্ষর্ প্রর্যয়িকারী কমৃকর্ৃ ার িাম, পদিী, স্বাের ও দাপ্তবরক
সীল থ্াকক্ষি।

১১. তর্থ্যর মূল্য এিং মূল্য পবরর্িাধ :
(১) যকাি অিুক্ষরািকত র্ র্থ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার বিকট সরিরাক্ষির জ্িয মজ্ুদ থ্াকক্ষল বর্বি র্অবি, ২০০৯এর র্ফবসক্ষল উবিবখর্ ফরম-‘ঘ’ অিুসাক্ষর যসই র্ক্ষথ্যর মূলয বিিৃারণ করক্ষিি এিং অিবিক ৫ (পাাঁচ) কার্ৃ
বদিক্ষসর মক্ষিয যসই অথ্ৃ চালাি যকাি িং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জ্মা কক্ষর যেজ্ারী চালাক্ষির কবপ
র্ার কাক্ষে জ্মা যদয়ার জ্িয অিুক্ষরািকারীক্ষক বলবখর্ভাক্ষি অিবির্ করক্ষিি; অথ্িা
(২) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া অিুক্ষরািকারী কর্তৃ ক পবরক্ষিাবির্ র্ক্ষথ্যর মূলয রবিক্ষদর মািযক্ষম গ্রিণ করক্ষিি এিং প্রাপ্ত
অথ্ৃ চালাি যকাি িং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ যেজ্ারী চালাক্ষির মািযক্ষম জ্মা যদক্ষিি।

১২. আবপল্ দার্য়র ও বিষ্পবি:
১২.১. আবপল্ পদ্ধবত :
ক) যকাি িযবক্ত এই বিক্ষদৃবিকার িীবর্ ১০-এর (৩), (৪) িা (৫)-এ বিিৃাবরর্ সময়সীমার মক্ষিয র্থ্য লাক্ষভ
িযথ্ৃ িক্ষল বকংিা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার যকাি বসদ্ধাক্ষন্ত সংেু ব্ধ িক্ষল বকংিা অবর্বরক্ত মূলয িার্ৃ িা গ্রিণ করক্ষল
উক্ত সময়সীমা অবর্ক্রান্ত িিার, িা যেত্রমর্, বসদ্ধান্ত লাক্ষভর পরির্ী ৩০ (বত্রি) বদক্ষির মক্ষিয র্অবি,
২০০৯-এর র্ফবসক্ষল বিিৃাবরর্ ফরম-‘গ’ এর মািযক্ষম আপীল কর্তৃ পক্ষের কাক্ষে আবপল করক্ষর্ পারক্ষিি।
খ) আবপল কর্তৃ পে র্বদ এই মক্ষমৃ সন্তুষ্ট িি যর্, আবপলকারী র্ুবক্তসংগর্ কারক্ষণ বিবদৃ ষ্ট সময়সীমার মক্ষিয আবপল
দাক্ষয়র করক্ষর্ পাক্ষরিবি, র্ািক্ষল বর্বি উক্ত সময়সীমা অবর্িাবির্ িওয়ার পরও আবপল আক্ষিদি গ্রিণ করক্ষর্
পারক্ষিি।

১২.২. আবপল্ বিষ্পবি :
(১) আবপল কর্তৃ পে যকাি আবপলর বিষক্ষয় বসদ্ধান্ত প্রদাক্ষির পূক্ষিৃ বিক্ষনাক্ত পদক্ষেপ গ্রিণ করক্ষিি, র্থ্া:(ক) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া এিং এর্্সংবিষ্ট অিযািয কমৃকর্ৃ ার ুনিািী গ্রিণ ;
(খ) আবপল আক্ষিদক্ষি উবিবখর্ সংেু ব্ধর্ার কারণ ও প্রাবথ্ৃর্ প্রবর্কাক্ষরর র্ুবক্তসমূি বিক্ষিচিা ;
(গ) প্রাবথ্ৃর্ র্থ্য প্রদাক্ষির সাক্ষথ্ একাবিক র্থ্য প্রদািকারী ইউবিট র্ুক্ত থ্াকক্ষল সংবিষ্ট ইউবিটসমূক্ষির ুনিািী
গ্রিণ।
(২)

আবপল আক্ষিদি প্রাবপ্তর ১৫ (পক্ষির) বদক্ষির মক্ষিয আবপল কর্তৃ পে-

(ক) উপ-অিুক্ষেদ (১) এ উবিবখর্ পদক্ষেপসমূি গ্রিণপূিক
ৃ র্থ্য সরিরাি করার জ্িয সংবিষ্ট দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
কমৃকর্ৃ াক্ষক বিক্ষদৃি যদক্ষিি; অথ্িা
(খ) র্াাঁর বিক্ষিচিায় গ্রিণক্ষর্াগয িা িক্ষল আপীল আক্ষিদিটি খাবরজ্ করক্ষর্ পারক্ষিি।
(৩) আবপল কর্তৃ পক্ষের বিক্ষদৃি অিুর্ায়ী দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া র্থ্াসম্ভি দ্রুর্র্ার সাক্ষথ্ প্রাবথ্ৃর্ র্থ্য সরিরাি
করক্ষিি র্ক্ষি এই সময় র্অআ, ২০০৯ এর িারা ২৪(৪) এ বিক্ষদৃবির্ সমক্ষয়র অবিক িক্ষি িা অথ্িা
যেত্রমর্ বর্বি র্থ্য সরিরাি যথ্ক্ষক বিরর্ থ্াকক্ষিি।

১৩. তথ্য প্রদার্ি অির্হল্ায় িাবির বিধাি :
১৩.১

র্অআ,

২০০৯

ও

এই

বিক্ষদৃবিকার

বিবি-বিিাি

সাক্ষপক্ষে

যকাি

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত

কমৃকর্ৃ া

র্বদ

যকাক্ষিা
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আক্ষিদিকারীক্ষক র্থ্য িা এ সংক্রান্ত বসদ্ধান্ত প্রদাক্ষি িযথ্ৃ িয় িা র্থ্যপ্রাবপ্তর যকাক্ষিা অিুক্ষরাি গ্রিণ করক্ষর্
অস্বীকার কক্ষর িা বসদ্ধান্ত প্রদাক্ষি িযথ্ৃ িয় িা ভু ল, অসম্পূণৃ, বিভ্রাবন্তকর, বিকত র্ র্থ্য প্রদাি কক্ষর িা
যকাি র্থ্য প্রাবপ্তর পক্ষথ্ প্রবর্িন্ধকর্া সতবষ্ট কক্ষর িা র্থ্য অবিকার পবরপন্থী যকাি কাজ্ কক্ষর র্ািক্ষল
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার এক্ষিি কাজ্ক্ষক অসদাচরণ বিক্ষসক্ষি বিক্ষিচিা করা িক্ষি এিং সংবিষ্ট চাকরী বিবিবিিাি
অিুসাক্ষর র্ার বিরুক্ষদ্ধ িযিস্থা গ্রিণ করা িক্ষি।
১৩.২

এই বিক্ষদৃবিকা র্থ্ার্থ্ভাক্ষি অিুসরক্ষণ গাবফলবর্র কারক্ষণ র্অআ, ২০০৯ এর িযর্যয় ঘটক্ষল এিং এর
কারক্ষণ যকাি কমৃকর্ৃ া র্থ্য কবমিি কর্তৃ ক িাবস্ত যপক্ষল র্া র্ার িযাবক্তগর্ দায় বিক্ষসক্ষি গণয িক্ষি এিং
কর্তৃ পে র্ার যকাি দায় িিি করক্ষি িা।

১৩.৩

র্থ্য কবমিক্ষির কাে যথ্ক্ষক যকাি কর্ৃ কর্ৃ ার বিরুক্ষদ্ধ বিভাগীয় িযিস্থা গ্রিক্ষণর অিুক্ষরাি যপক্ষল কর্তৃ পে
সংবিষ্ট বিবি-বিিাি অিুসাক্ষর র্থ্ার্থ্ িযিস্থা গ্রিণ করক্ষি এিং গতিীর্ িযিস্থার বিষক্ষয় র্থ্য কবমিিক্ষক
অিবির্ করক্ষি।

১৪. তথ্যাবদ পবরদিে ি এিং প্রকাবিত প্রবতর্িদি বিক্রর্য়র সুর্ াগ :
জাতীয় ক্রীড়া পবরষে ও এর অিীিস্থ সকল ইউবিট কর্তৃ ক প্রণীর্ প্রবর্ক্ষিদি বিিামূক্ষলয সিৃসািারক্ষণর পবরদিৃক্ষির
জ্িয িযিস্থা গ্রিণ করক্ষি এিং িামমাত্র মূক্ষলয বিক্রক্ষয়র জ্িয মজ্ুদ রাখক্ষি।

১৫. জিগুরুত্বপূণে বিষর্য় প্রপ্রস বিজ্ঞবপ্ত :
জাতীয় ক্রীড়া পবরষে এিং এর আওর্ািীি ও অিীিস্থ সকল ইউবিট জ্িগুরুত্বপূণৃ বিষয়াবদ যপ্রস বিজ্ঞবপ্তর মািযক্ষম
অথ্িা অিয যকাি পন্থায় প্রচার িা প্রকাি করক্ষি।

১৬. িীনতমালার বাস্তবায়ি ও মনিটনরিং
১) এই বিক্ষদৃবিকা অেুসরদণর জেয জাতীয় ক্রীড়া পবরষে অবেস আদেশসি অধীেস্থ সকল ইউবেদর্ মপ্ররণ করদব।
২) এই বিক্ষদৃবিকা বাস্তবায়ে তোরবকর জেয পনরষর্দ পাাঁচ (০৫) সদসয নবনিষ্ট একটি কনমটি যাকদব। পবরষদের
জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল এর মোকাল পদয়টার কমণকতণ া এবাং োবয়ত্বপ্রাি কমণকতণ া এর আববশযক সেসয িদবে।
৩) জাতীয় ক্রীড়া পবরষে এর অধীেস্থ সকল েির/সাংস্থা প্রবত বতেমাস অন্তর সাংবিি েির/সাংস্থা তযয অবধকার
আইদে আদবেে, আদবেদের মপ্রবযদত গৃিীত বযবস্থা, স্বপ্রদণাবেত তযয প্রকাশসি এই বিক্ষদৃবিকা বাস্তবায়ে ববষদয়
প্রবতদবেে প্রস্তুত করদব এবাং উপর্ুণক্ত কবমটির বেকর্ মপ্ররণ করদব। মন্ত্রণালয় এই প্রবতদবেদের েরদমর্ বেধণারণ
কদর বেদত পারদব।
১৭. বিক্ষদৃবিকার সংক্ষিািি : এই বিক্ষদৃবিকা সংক্ষিািক্ষির প্রক্ষয়াজ্ি িক্ষল পনরষদ পাাঁচ (০৫) সদসয বিবিষ্ট কবমটি গঠি
করক্ষি। কবমটি বিক্ষদৃবিকা অিুক্ষমাদিকারী কর্তৃ পক্ষের কাক্ষে সংক্ষিািক্ষির প্রস্তাি করক্ষি। অিুক্ষমাদিকারী কর্তৃ পক্ষের
অিুক্ষমাদক্ষি বিক্ষদৃবিকা সংক্ষিািি কার্ৃকর িক্ষি।

১৭. বির্দে বিকার িযাখযা : এই বিক্ষদৃবিকার যকাি বিষক্ষয় অস্পষ্টর্া যদখা বদক্ষল বিক্ষদৃবিকা প্রণয়িকারী কর্তৃ পে
র্ার িযাখযা প্রদাি করক্ষি।
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পনরনিষ্ট-১ : দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতোর নববরণ: (খসড়া)
কমণকতণ ার োম

:

পেবব

:

মোে

:

মমাবাইল

:

ই-মমইল

:

ওদয়ব সাইর্

:

www.nsc.gov.bd

মর্াগাদর্াদগর ঠিকাো

:

জাতীয় ক্রীড়া পবরষে, ঢাকা।

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতো পনরবতেি হর্ত পার্র।

পনরনিষ্ট-২ : নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমে কতোর নববরণ: (খসড়া)
কমণকতণ ার োম

:

জোব মমাোঃ

পেবব

:

মোে

:

মমাবাইল

:

ই-মমইল

:

ওদয়ব সাইর্

:

www.nsc.gov.bd

মর্াগাদর্াদগর ঠিকাো

:

জাতীয় ক্রীড়া পবরষে, ঢাকা।

পনরনিষ্ট-৩ : আনপল কততে পক্ষ: (খসড়া)
কমণকতণ ার োম

:

অদশাক র্কমার ববশ্বাস

পেবব

:

সবিব

মোে

:

মমাবাইল

:

ই-মমইল

:

info@nsc.gov.bd

ওদয়ব সাইর্

:

www.nsc.gov.bd
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মর্াগাদর্াদগর ঠিকাো

:

জাতীয় ক্রীড়া পবরষে, ঢাকা।

পবরবিষ্ট-৪ : স্বপ্রর্ণাবদতভার্ি প্রকাির্ াগয তর্থ্যর তাবল্কা ও প্রকার্ির মাধযম
ক্রম

তর্থ্যর বিিরণ

১

জাতীয় ক্রীড়া পবরষদের সাংগঠবিক কাঠাক্ষমা ও কার্ৃক্রক্ষমর
বিিরণ, কার্ৃপ্রণালী এিং দাবয়ত্বসমূি

যিাটিি যিািৃ, প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য প্রদাি
ইউবিক্ষট মুবির্ অিুবলবপ, ওক্ষয়িসাইট।

২

জাতীয় ক্রীড়া পবরষদের কমৃকর্ৃ া ও কমৃচারীক্ষদর েমর্া ও
দাবয়ত্ব

প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষট মুবির্
অিুবলবপ, ওক্ষয়িসাইট।

৩

বসদ্ধান্ত
মািযম

প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষট মুবির্
অিুবলবপ, ওক্ষয়িসাইট।

গ্রিক্ষণর

পদ্ধবর্,

জ্িািবদবির্া

তথ্য প্রকার্ির মাধযম

এিং

র্ত্ত্বািিাক্ষির

র্ুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালক্ষয়র কমৃকর্ৃ া ও কমৃচারীর বিক্ষরটরী

প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষট মুবির্
অিুবলবপ, ওক্ষয়িসাইট।

৫

কার্ৃসম্পাদক্ষির জ্িয জাতীয় ক্রীড়া পবরষদের বিয়ন্ত্রক্ষণ
রবের্ ও িযিহৃর্ আইি, বিবি-বিিাি, বিক্ষদৃিিা,
মযািুক্ষয়ল, িকুক্ষমন্ট এিং যরকিৃ।

প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষট মুবির্
অিুবলবপ, ওক্ষয়িসাইট।

৬

পবরকল্পিা প্রণয়ি ও বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ি সংক্রান্ত যর্ যকাি
িরক্ষির পরামিৃ/প্রবর্বিবিত্ব, র্ািা র্ুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
কর্তৃ ক গতিীর্ এর বিিরণ।

প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষট মুবির্
অিুবলবপ, ওক্ষয়িসাইট।

৭

যকাি যিািৃ, কবমটি িা অিয যকাি িবি র্ািা জাতীয়
ক্রীড়া পবরষদের অংি বিসাক্ষি উপক্ষদি ও পরামিৃ প্রদাক্ষির
জ্িয প্রবর্বির্ িইয়াক্ষে যসই সকল যিািৃ, কবমটি এিং অিয
সকল সংস্থার সভা ও সভার বসদ্ধান্ত

প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষট মুবির্
অিুবলবপ, ওক্ষয়িসাইট, যপ্রস বিজ্ঞবপ্ত।

৮

কর্তৃ পক্ষের িাক্ষজ্ট এিং কর্তৃ পক্ষের আওর্ািীি, দপ্তরসমূক্ষির
িাক্ষজ্ট/সকল পবরকল্পিার িরি বচবির্করণ, প্রস্তাবির্ খরচ
এিং প্রকত র্ িযক্ষয়র উপর বর্বর বরক্ষপাটৃ।

প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষট মুবির্
অিুবলবপ, স্থািীয় এলাকার িাক্ষজ্ট সংবিষ্ট
যিাটিি যিািৃ, ওক্ষয়িসাইট।

৯

সামাবজ্ক বিরাপিা, দাবরিয বিক্ষমাচি, স্বাস্থয যসিা প্রভত বর্
কমৃসূবচর সুবিিাক্ষভাগী ও িরােকত র্ অথ্ৃ িা সম্পক্ষদর
পবরমাক্ষণর বিিরণ।

সরকাবর কর্তৃ পে কর্তৃ ক পবরচাবলর্ ভর্ুৃ বক
কমৃসূবচর অংি বিসাক্ষি প্রক্ষর্যক অবফস/র্থ্য
প্রদাি ইউবিক্ষট মুবির্ অিুবলবপ, ওক্ষয়িসাইট।

িাগবরকক্ষদর র্থ্য সংগ্রক্ষির জ্িয বিরাজ্মাি সুক্ষর্াগসুবিিাসংক্রান্ত বিিরণ, জ্িসািারক্ষণর জ্িয সংরবের্
লাইক্ষব্রবর/পড়ার কক্ষের কার্ৃ ঘণ্টা ইর্যাবদ (প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র)

যিাটিি যিািৃ, ওক্ষয়িসাইট/গণমািযম ইর্যাবদ

১০

১১

িাম, পদিী, ঠিকািা, যফাি িম্বর এিং প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র
ফযাক্স িম্বর ও ই-যমইল ঠিকািাসি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার
িাম

সংবিষ্ট র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর যিাটিি যিািৃ ও
ওক্ষয়িসাইট

১২

িাম, পদিী, ঠিকািা, যফাি িম্বর এিং প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র

প্রক্ষর্যক কর্তৃ পক্ষের যিাটিি যিািৃ, ওক্ষয়িসাইট/

৪
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ফযাক্স িম্বর ও ই-যমইল
কমৃকর্ৃ ার র্াবলকা

ঠিকািাসি

বিকল্প

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত

গণমািযম ইর্যাবদ

১৩

িাম, পদিী, ঠিকািা, যফাি িম্বর এিং প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র
ফযাক্স িম্বর ও ই-যমইল ঠিকািাসি আবপল কর্তৃ পক্ষের
র্াবলকা

প্রক্ষর্যক কর্তৃ পক্ষের যিাটিি যিািৃ,
ওক্ষয়িসাইট/গণমািযম ইর্যাবদ

১৪

র্ক্ষথ্যর জ্িয িাগবরক্ষকর কাে যথ্ক্ষক প্রাপ্ত সকল আক্ষিদি
পক্ষত্রর অিুবলবপ, র্ার মক্ষিয বিক্ষনাক্ত র্থ্যসমূি অন্তভুৃ ক্ত
থ্াকক্ষি :
(ক) যর্ কর্তৃ পে কর্তৃ ক অিুক্ষরািপত্রটি গতিীর্ িক্ষয়ক্ষে র্ার
িাম
(খ) বক র্ক্ষথ্যর জ্িয অিুক্ষরাি করা িক্ষয়ক্ষে
(গ) অিুক্ষরাক্ষির র্াবরখ

গতিীর্ আক্ষিদি পক্ষত্রর একটি কবপ প্রক্ষর্যক
কর্তৃ পক্ষের/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর, ইন্টারক্ষিক্ষট,
পবরদিৃক্ষির জ্িয অবফক্ষস রবের্ থ্াকক্ষি।

কর্তৃ পে আক্ষরা যর্ সকল র্থ্য স্বপ্রক্ষণাবদর্ভাক্ষি প্রকাি করক্ষি
১

চাবিদার বভবিক্ষর্ প্রদািক্ষর্াগয র্ক্ষথ্যর র্াবলকা

র্থ্য অিমুক্তকরণ বিক্ষদৃবিকার পবরবিষ্ট, সংবিষ্ট
র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর যিাটিি যিািৃ,
কর্তৃ পক্ষের/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর ওক্ষয়িসাইট,
পবরদিৃক্ষির জ্িয অবফক্ষস রবের্ থ্াকক্ষি।

২

প্রদাি িািযর্ামূলক িয়, এমি র্ক্ষথ্যর র্াবলকা

র্থ্য অিমুক্তকরণ বিক্ষদৃবিকার পবরবিষ্ট, সংবিষ্ট
র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর যিাটিি যিািৃ,
কর্তৃ পক্ষের/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর ওক্ষয়িসাইট,
অবফক্ষস পবরদিৃক্ষির জ্িয রবের্ থ্াকক্ষি।

৩

স্বপ্রক্ষণাবদর্ভাক্ষি প্রকািক্ষর্াগয র্ক্ষথ্যর র্াবলকা

র্থ্য অিমুক্তকরণ বিক্ষদৃবিকার পবরবিষ্ট, সংবিষ্ট
র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর যিাটিি যিািৃ,
কর্তৃ পক্ষের/র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর ওক্ষয়িসাইট,
অবফক্ষস পবরদিৃক্ষির জ্িয রবের্ থ্াকক্ষি।

৪

আক্ষিদি, আবপল ও অবভক্ষর্াক্ষগর ফরম

র্থ্য অিমুক্তকরণ বিক্ষদৃবিকার পবরবিষ্ট, কর্তৃ পক্ষের/
র্থ্য প্রদাি ইউবিক্ষটর ওক্ষয়িসাইট, অবফক্ষস িািৃ ও
সফট্ কবপ।

পবরবিষ্ট-৫ : িাবহদার বভবির্ত প্রদাির্ াগয তর্থ্যর তাবল্কা (খসড়া)
বিনবলবখর্ র্থ্যসমূি জ্িগক্ষণর চাবিদার বভবিক্ষর্ প্রদাি করা িক্ষি




স্বপ্রক্ষণাবদর্ভাক্ষি প্রকাবির্ সকল র্থ্য
বিবভন্ন িীবর্
জ্ার্ীয় ক্রীড়া পবরষক্ষদর িাক্ষজ্ট
আবথ্ৃক র্থ্য, যর্মি- আয়/িযয় সংক্রান্ত বিসাি বিিরণী
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অবিট বরক্ষপাটৃ (জ্িািসি)
প্রকক্ষল্পর িযাংক-সংক্রান্ত র্থ্য
ক্রয় কার্ৃক্রমসংক্রান্ত র্থ্য (বসদ্ধান্ত গ্রিক্ষণর পর)
উপকারক্ষভাগীর র্াবলকা
মািারক্ষরাল
বিবভন্ন প্রিাসবিক যরবজ্িার খার্া
অবিও-বভজ্ুয়াল িকুক্ষমন্ট
বিক্ষয়াগ/িদবলর আক্ষদি
যদক্ষি িা বিক্ষদি ভ্রমণসংক্রান্ত র্থ্যাবদ
প্রদাি িািযর্ামূলক িয়, এমি র্থ্য (পবরবিষ্ট-৬) িযর্ীর্ অিয সকল র্থ্য।

পবরবিষ্ট-৬ : প্রদাি িাধযতামূল্ক িয়, এমি তর্থ্যর তাবল্কা (খসড়া)
বিনবলবখর্ র্থ্যসমূি প্রদাি ও প্রকাি করক্ষর্ কর্তৃ পে িািয থ্াকক্ষি িা








কমী ও উপকারক্ষভাগীর িযবক্তগর্ জ্ীিক্ষির যগাপিীয়র্া েু ণ্ণ িয়, এরূপ র্থ্য।
বিচারািীি মামলার র্থ্য র্া ওই মামলার সুিু বিচারকার্ৃক্ষক িযাির্ করক্ষর্ পাক্ষর, এরূপ র্থ্য।
র্দন্তািীি বিষয় সংবিষ্ট যকাক্ষিা র্থ্য, র্ার প্রকাি র্দন্তকাক্ষজ্ বিঘ্ন ঘটাক্ষর্ পাক্ষর।
যকাক্ষিা ক্রয় কার্ৃক্রক্ষমর বিষক্ষয় বসদ্ধান্ত যিয়ার আক্ষগ সংবিষ্ট ক্রয় িা এর কার্ৃক্রম সংক্রান্ত যকাক্ষিা
র্থ্য।
গক্ষিষণার সূত্র িা যকৌিল িা কাক্ষরা িুবদ্ধিতবিক সম্পক্ষদর অবিকার েবর্গ্রস্ত িক্ষর্ পাক্ষর, এরূপ র্থ্য।
বিক্ষয়াগ ও পক্ষদান্নবর্ পরীোসি সকল পািবলক পরীোর প্রশ্নপত্র ও পরীোর ফলাফল সংক্রান্ত আগাম
র্থ্য, ইর্যাবদ।
যকাি র্থ্য প্রকাক্ষির ফক্ষল বিচারািীি মামলার সুিু বিচার কার্ৃ িযাির্ িইক্ষর্ পাক্ষর এইরূপ র্থ্য।
যকাি র্থ্য প্রকাক্ষির ফক্ষল যকাি িযবক্তর িযবক্তগর্ জ্ীিক্ষির যগাপিীয়র্া েু ণ্ণ িইক্ষর্ পাক্ষর এইরূপ
র্থ্য।
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২০১৫

পবরবিষ্ট-৭ : তথ্য প্রাবপ্তর আর্িদি ফরম (ফরম ‘ক’)

ফরম ‘ক’
তথ্য প্রাবপ্তর আর্িদিপত্র
[ র্থ্য অবিকার (র্থ্য প্রাবপ্ত সংক্রান্ত) বিবিমালার বিবি-৩ িষ্টিয ]
িরাির
................................................................,
................................................................ (িাম ও পদিী)
ও
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া,
........................................... (দপ্তক্ষরর িাম ও ঠিকািা)
১। আক্ষিদিকারীর িাম : ............................................................................................
বপর্ার িাম

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

মার্ার িাম

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

ির্ৃ মাি ঠিকািা

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

স্থায়ী ঠিকািা

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

ফযাক্স, ই-যমইল, যটবলক্ষফাি ও যমািাইল যফাি িম্বর (র্বদ থ্াক্ষক) : .........................................
২। বক িরক্ষির র্থ্য* (প্রক্ষয়াজ্ক্ষি অবর্বরক্ত কাগজ্ িযিিার করুি) : ...............................................
...........................................................................................................................
৩। যকাি পদ্ধবর্ক্ষর্ র্থ্য পাইক্ষর্ আগ্রিী (োপাক্ষিা/ ফক্ষটাকবপ/) : ................................................
(বলবখর্/ ই-যমইল/ ফযাক্স/বসবি অথ্িা অিয যকাি পদ্ধবর্)
......................................................................................................................................
৪। র্থ্য গ্রিণকারীর িাম ও ঠিকািা : .............................................................................
৫। প্রক্ষর্াজ্য যেক্ষত্র সিায়র্াকারীর িাম ও ঠিকািা : ..............................................................

আদবেদের তাবরখ : .........................
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২০১৫

*র্থ্য অবিকার (র্থ্য প্রাবপ্ত সংক্রান্ত) বিবিমালা, ২০০৯-এর ৮ িারা অিুর্ায়ী র্ক্ষথ্যর মূলয পবরক্ষিািক্ষর্াগয।

পবরবিষ্ট-৮ : তথ্য সরিরার্হ অপারগতার প্রিাটিি (ফরম ‘খ’)
ফরম ‘খ’
[ র্থ্য অবিকার (র্থ্য প্রাবপ্ত সংক্রান্ত) বিবিমালা, ২০০৯ বিবি-৫ িষ্টিয ]
তথ্য সরিরার্হ অপারগতার প্রিাটিি
আক্ষিদি পক্ষত্রর সূত্র িম্বর :
র্াবরখ : .........................................
প্রবর্
আক্ষিদিকারীর িাম
: ..............................................................
ঠিকািা
: ..............................................................
বিষয় : তথ্য সরিরার্হ অপারগতা সম্পর্কে অিবহতকরণ।
বপ্রয় মক্ষিাদয়,
আপিার ........................................................র্াবরক্ষখর আক্ষিদক্ষির বভবিক্ষর্ প্রাবথ্ৃর্ র্থ্য বিক্ষনাক্ত
কারক্ষণ সরিরাি করা সম্ভি িইল িা, র্থ্া :
১।
.........................................................................................................................
........................
.........................................................................................................................
....................।
২।
.........................................................................................................................
........................
.........................................................................................................................
....................।
৩।
.........................................................................................................................
........................
.........................................................................................................................
....................।

(------------------------)
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার িাম
পদিী
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২০১৫
দাপ্তবরক সীল
পবরবিষ্ট-৯ : আপীল্ আর্িদি ফরম (ফরম ‘গ’)
ফরম ‘গ’
আপীল্ আর্িদি
[ র্থ্য অবিকার (র্থ্য প্রাবপ্ত সংক্রান্ত) বিবিমালার বিবি-৬ িষ্টিয ]
িরাির
..................................................................,
..................................................................(িাম ও পদিী)
ও
আপীল কর্তৃ পে,
...........................................(দপ্তক্ষরর িাম ও ঠিকািা)
১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা : ..................................................................................
(ক্ষর্াগাক্ষর্াক্ষগর সিজ্ মািযমসি)
২। আপীক্ষলর র্াবরখ : .................................................................................................
৩। যর্ আক্ষদক্ষির বিরুক্ষদ্ধ আপীল করা িইয়াক্ষে উিার : ...........................................................
কবপ (র্বদ থ্াক্ষক)
৪। র্ািার আক্ষদক্ষির বিরুক্ষদ্ধ আপীল করা িইয়াক্ষে :
............................................................................................................................
র্ািার িামসি আক্ষদক্ষির বিিরণ (র্বদ থ্াক্ষক)
৫। আপীক্ষলর সংবেপ্ত বিিরণ : ......................................................................................
...........................................................................................................................
৬। আক্ষদক্ষির বিরুক্ষদ্ধ সংেু ব্ধ িইিার কারণ (সংবেপ্ত বিিরণ) :
...........................................................................................................................
৭। প্রাবথ্ৃর্ প্রবর্কাক্ষরর র্ুবক্ত/বভবি :
...........................................................................................................................
৮। আপীলকারী কর্তৃ ক প্রর্যয়ি : ...................................................................................
৯। অিয যকাি র্থ্য র্ািা আপীল কর্তৃ পক্ষের স্ুক্ষখ :
...........................................................................................................................
উপস্থাপক্ষির জ্িয আপীলকারী ইো যপাষণ কক্ষরি
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২০১৫
আক্ষিদক্ষির র্াবরখ : ..................................................
আক্ষিদিকারীর স্বাের

পবরবিষ্ট-১০ : তথ্য প্রাবপ্তর অিুর্রাধ বফ এিং তর্থ্যর মূল্য বিধে ারণ বফ (ফরম ‘ঘ’)

ফরম ‘ঘ’
[ বিবধ ৮ দ্রষ্টিয ]

তথ্য প্রাবপ্তর অিুর্রাধ বফ এিং তর্থ্যর মূল্য বিধে ারণ বফ
র্থ্য সরিরাক্ষির যেক্ষত্র বিন যটবিক্ষলর কলাম (২) এ উবিবখর্ র্ক্ষথ্যর জ্িয উিার বিপরীক্ষর্ কলাম (৩) এ
উবিবখর্ িাক্ষর যেত্রমর্ র্থ্য প্রাবপ্তর অিুক্ষরাি বফ এিং র্ক্ষথ্যর মূলয পবরক্ষিািক্ষর্াগয িইক্ষি, র্থ্া :প্রটবিল্
ক্রবমক
িং
(১)
১।

র্ক্ষথ্যর বিিরণ

র্থ্য প্রাবপ্তর অিুক্ষরাি বফ/র্ক্ষথ্যর মূলয

(২)
বলবখর্ যকাি িকুক্ষমক্ষন্টর কবপ
সরিরাক্ষির জ্িয (মযাপ, িক্িা,
েবি,
কবম্পউটার বপ্রন্টসি)

(৩)
এ-৪ ও এ-৩ মাক্ষপর কাগক্ষজ্র যেক্ষত্র প্রবর্
পতিা ২ (দুই) টাকা িাক্ষর এিং র্দূর্ধ্ৃ
সাইক্ষজ্র কাগক্ষজ্র যেক্ষত্র প্রকত র্ মূলয।

২।

বিস্ক, বসবি ইর্যাবদক্ষর্ র্থ্য
সরিরাক্ষির যেক্ষত্র

(১) আক্ষিদিকারী কর্তৃ ক বিস্ক, বসবি ইর্যাবদ
সরিরাক্ষির যেক্ষত্র বিিা মূক্ষলয;
(২) র্থ্য সরিরািকারী কর্তৃ ক বিস্ক, বসবি
ইর্যাবদ সরিরাক্ষির যেক্ষত্র উিার প্রকত র্
মূলয।

৩।

যকাি আইি িা সরকাবর বিিাি িা
বিক্ষদৃিিা অিুর্ায়ী কাউক্ষক
সরিরািকত র্
র্ক্ষথ্যর যেক্ষত্র

বিিামূক্ষলয।

৪।

মূক্ষলযর বিবিমক্ষয় বিক্রয়ক্ষর্াগয
প্রকািিার
যেক্ষত্র

প্রকািিায় বিিৃাবরর্ মূলয।
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২০১৫

পবরবিষ্ট-১১ : তথ্য কবমির্ি অবভর্ াগ দার্য়র্রর বিধে ারণ ফরম (ফরম ‘ক’)
ফরম ‘ক’
অবভর্ াগ দার্য়র্রর ফরম
[র্থ্য অবিকার (অবভক্ষর্াগ দাক্ষয়র ও বিষ্পবি সংক্রান্ত) প্রবিিািমালার প্রবিিাি-৩ (১) িষ্টিয]

িরাির
প্রিাি র্থ্য কবমিিার
র্থ্য কবমিি
এফ-৪/এ, আগারগাাঁও প্রিাসবিক এলাকা
যিক্ষরিাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭।
অবভক্ষর্াগ িং ...............................................................................................................।
১। অবভক্ষর্াগকারীর িাম ও ঠিকািা : ...................................................................................
(ক্ষর্াগাক্ষর্াক্ষগর সিজ্ মািযমসি)
২। অবভক্ষর্াগ দাবখক্ষলর র্াবরখ : .........................................................................................
৩। র্ািার বিরুক্ষদ্ধ অবভক্ষর্াগ করা িইয়াক্ষে : ..........................................................................
র্ািার িাম ও ঠিকািা
৪। অবভক্ষর্াক্ষগর সংবেপ্ত বিিরণ : .........................................................................
(প্রক্ষয়াজ্ক্ষি আলাদা কাগজ্ সবন্নক্ষিি করা র্াইক্ষি)
৫। সংেু ব্ধর্ার কারণ (র্বদ যকাি আক্ষদক্ষির বিরুক্ষদ্ধ

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

অবভক্ষর্াগ আিয়ি করা িয় যসই যেক্ষত্র উিার কবপ সংর্ুক্ত কবরক্ষর্ িইক্ষি)
৬। প্রাবথ্ৃর্ প্রবর্কার ও উিার যর্ৌবক্তকর্া : ....................................................................................
৭। অবভক্ষর্াগ উবিবখর্ িক্তক্ষিযর সমথ্ৃক্ষি প্রক্ষয়াজ্িীয় : ..........................................................................
কাগজ্ পক্ষত্রর িণৃিা (কবপ সংর্ুক্ত কবরক্ষর্ িইক্ষি)
সর্যপাঠ
আবম/আমরা এই মক্ষমৃ িলফপূিক
ৃ যঘাষণা কবরক্ষর্বে যর্, এই অবভক্ষর্াক্ষগ িবণৃর্ অবভক্ষর্াগসমূি আমার জ্ঞাি ও বিশ্বাস
মক্ষর্ সর্য।
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২০১৫
(সর্যপাঠকারীর স্বাের)

সং ুবক্ত
র্থ্য অবিকার আইি, ২০০৯-এর আওর্ায় র্থ্য প্রদািকারী দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ া বিক্ষয়াক্ষগর জ্িয বিিৃাবরর্ েক
বিিৃাবরর্ েক :
১।

২।

৩।
৪।
৫।

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার িাম
পদবি
অবফক্ষসর ঠিকািা (আইবি িং/ক্ষকাি িম্বর র্বদ
থ্াক্ষক)
যফাি
যমািাইল যফাি
ফযাক্স
ইক্ষমইল
ওক্ষয়িসাইট (র্বদ থ্াক্ষক)
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার আবপল কর্তৃ পে (অিযিবির্
ঊর্ধ্ৃর্ি কার্ৃালক্ষয়র প্রিাসবিক প্রিাি)-এর িাম
পদবি
অবফক্ষসর ঠিকািা
যফাি
যমািাইল যফাি
ফযাক্স
ইক্ষমইল
ওক্ষয়িসাইট (র্বদ থ্াক্ষক)
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার বিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাক্ষগর
িাম
প্রিাসবিক বিভাগ
(ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজ্িািী/খুলিা/বসক্ষলট/িবরিাল/রংপুর)
আঞ্চবলক দপ্তক্ষরর িাম ও পবরচয় (র্বদ থ্াক্ষক)
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কমৃকর্ৃ ার স্বাের
(অবফবসয়াল বসলক্ষমািরসি র্াবরখ)
স্থািীয় আবপল কর্তৃ পক্ষের প্রর্যয়ি ও স্বাের
(অবফবসয়াল বসলক্ষমািরসি র্াবরখ)

:

:

:
:

বি. ি. : এই েক্ষকর িাইক্ষর যকাক্ষিা র্থ্য বলবপিদ্ধ করার থ্াকক্ষল র্া ক্রবমক িং ৫-এর পর িণৃিা করা
র্াক্ষি। এই েক্ষক িবণৃর্ র্ক্ষথ্যর এক কবপ র্থ্য মন্ত্রণালক্ষয় এিং অিয কবপ সরাসবর র্থ্য কবমিক্ষি পাঠাক্ষর্ িক্ষি।
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