আইন প্রণয়ননর উনেশ্য:



তনের অবাধ প্রবাহ এবং জনগনণর তে অধধকার ধনধিতকরণ;
তেপ্রাধির অধধকার ধিন্তা, ধবনবক ও বাক-স্বাধীনতা একটি অধবনেদ্য অংশ;



জনগনণর ক্ষমতায়ননর জন্য তে অধধকার ধনধিত করা অতযাবশ্যক;



স্বেতা ও জবাবধিধহতা বৃধি, দূনীধত হ্রাস ও সুশাসন প্রধতষ্ঠা।

সংজ্ঞা :
‘তে’ অনথ ে ককান কর্তেপনক্ষর গঠন, কাঠানমা ও িািধরক কমেকান্ড সংক্রান্ত কে ককান স্মারক, বই, নকশা, মানধিত্র, চুধি, তে-উপাত্ত, লগ বধহ, আনিশ, ধবজ্ঞধি,
িধলল, নমুনা, পত্র, প্রধতনবিন, ধহসাব ধববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আনলাকধিত্র, অধিও, ধিধিও, অংধকতধিত্র, ধিল্ম, ইনলকট্রধনক প্রধক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত কে ককান
ইনস্ট্রুনমন্ট, োধিকিানব পাঠনোগ্য িধললাধি এবং কিৌধতক গঠন ও ববধশষ্ট্য ধনধব েনশনে অন্য কে ককান তেবহ বস্তু বা উহানির প্রধতধলধপও ইহার অন্তর্ভেি হইনব।
তনব শতে থানক কে, িািধরক কনাট শীট বা এর প্রধতধলধপ ইহার অন্তর্ভেি হইনব না।

তে প্রকাশ :
প্রনতযক কর্তেপক্ষ উহার গৃহীত ধসিান্ত, কাে েক্রম ধকংবা সম্পাধিত বা প্রস্তাধবত কমেকানন্ডর সকল তে নাগধরকনির ধনকট সহজলিয করার লনক্ষয প্রকাশ ও
প্রিার করনব।
উপধারা (1) এর অধীন তে প্রকাশ ও প্রিানরর কক্ষনত্র কর্তেপক্ষ ককান তে কগাপন কধরনত বা উহার সহজলিযতানক সঙ্কুধিত কধরনত পাধরনব না
প্রধত বছর একটি প্রধতনবিন প্রকাশ কধরনব োহানত(ক) কর্তেপনক্ষর সাংগঠধনক কাঠানমার ধববরণ, কাে েক্রম, কমেকতো-কমেিারীনির িাধয়ত্ব এবং ধসিান্ত গ্রহণ প্রধক্রয়ার ধববরণ বা পিধত;
(খ) কর্তেপনক্ষর সকল ধনয়ম-কানুন, আইন, অধ্যানিশ, ধবধধমালা, প্রজ্ঞাপন, ধননি েশনা, ম্যানুয়যাল, ইতযাধির তাধলকাসহ রধক্ষত তেসমূনহর কেণী-ধবন্যাস;
(গ) কর্তেপনক্ষর ধনকট হনত প্রাি কে সকল সুধবধা গ্রহণ কধরনত পাধরনবন উহার ধববরণ, কলননিন বা চুধি সম্পািননর শনতের ধববরণ;
(ঘ) তে অধধকার ধনধিত করার জন্য প্রিত্ত সুধবধাধির ধববরণ এবং িাধয়ত্বপ্রাি কমেকতোর ধবস্তাধরত তে।
(4) প্রণীত নীধত বা গৃহীত ধসিান্ত প্রকাশ এবং উহার কারণ ব্যাখ্যা কধরনত হইনব।
(5) প্রণীত প্রধতনবিন ধবনামূনে বা নামমাত্র মূনে সহজলিয করনত হনব।
(৬) প্রকাধশত সকল প্রকাশনা উপযুি মূনে জনগনণর ধনকট সহজলিয করনত হনব।
(৭) জনগুরুত্বপূণ ে ধবেয়াধি প্রিার ও প্রকাশ কধরনব।
(৮) তে প্রকাশ, প্রিার ও প্রাধির জন্য তে কধমশননর ধননি েশনা অনুসরণ করনত হনব।

কধতপয় তে প্রকাশ বা প্রিান বাধ্যতামূলক নয় :
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(ি)
(ছ)
(জ)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ি)
(ঢ)
(ণ)
(ত)
(থ)
(ি)
(ধ)
(ন)

কিনশর ধনরাপত্তা, অখন্ডতা ও সাব েনিৌমনত্বর ওপর হুমধক সৃধষ্ট্ করনত পানর;
ধবনিশী রাষ্ট্র বা সংগঠননর সানথ সম্পকে ক্ষুন্ন করনত পানর;
ধবনিশী সরকানরর ধনকট হনত প্রাি ককান কগাপনীয় তে;
বুধিবৃধত্তক সম্পনির অধধকার ক্ষধতগ্রস্থ হইনত পানর এমন ব্যবসাধয়ক অন্তধন েধহত কগাপনীয়তা সম্পধকেত তে;
কে তে প্রকানশর িনল ধবনশে ককান ব্যধি বা সংস্থানক লািবান বা ক্ষধতগ্রস্ত করনত পানর, কেমন- আয়কর, িযাট, শুল্ক, মুদ্রা ধবধনময় ও সূনির
হার, আধথ েক প্রধতষ্ঠান পধরিালনা বা তিারধক সংক্রান্ত আগাম তে;
আইন প্রনয়াগ বাধাগ্রস্থ বা অপরাধ বৃধি পাইনত পানর এমন তে;
জনগনণর ধনরাপত্তা ধবধিত হওয়া বা ধবিারকাে ে বাধাগ্রস্থ হনত পানর এমন তে
ককান ব্যধির ব্যধিগত জীবননর কগাপনীয়তা ক্ষুন্ন হইনত পানর;
ককান ব্যধির জীবন বা শারীধরক ধনরাপত্তা ধবপিাপন্ন হইনত পানর;
আইন প্রনয়াগকারী সংস্থানক সহায়তার জন্য ককান ব্যধি কর্তেক প্রিত্ত কগাপন তে;
আিালনতর ধননেধাজ্ঞা রনয়নছ বা আিালত অবমাননার শাধমল এমন তে;
তিন্তনাধীন ককান তে োহা তিনন্ত ধবি ঘটানত পানর;
অপরাধী কগ্রিতার বা শাধস্তনক প্রিাধবত করনত পানর;
ধনধি েষ্ট্ সমনয় প্রকানশর বাধ্যবাধকতা রনয়নছ এরূপ তে;
ককৌশলগত বা বাধণধজযক কারনণ কগাপন রাখা বাঞ্ছনীয় এমন কাধরগরী বা ববজ্ঞাধনক গনবেণালব্ধ তে;
ককান ক্রয় কাে েক্রম সম্পূণ ে হইবার পূনব ে বা উি ধসিান্ত গ্রহনণর পূনব ে সংধিষ্ট্ ক্রয় বা উহার কাে েক্রম সংক্রান্ত ককান তে;
জাতীয় সংসনির ধবনশে অধধকার হাধনর কারণ হইনত পানর;
আইন দ্বারা সংরধক্ষত ককান ব্যধির কগাপনীয় তে;
পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রিত্ত নম্বর;
মিীপধরেনির ববঠনক উপস্থাপনীয় সার-সংনক্ষপসহ আনুেধিক িধলল বা ধসিান্ত;

তে প্রাধির অনুনরাধ
 ধলধখতিানব, ই-কমইল বা ইনলক্ট্রধনক মাধ্যনম তনের জন্য আনবিন করনত হনব;
 আনবিনপনত্র আনবিনকারীর নাম, ঠিকানা, কিান, ই-কমইল, িযাক্স, ধনর্ভেল ও পধরষ্কারিানব আনবিনকৃত তনের ধববরণ, ককান পিধতনত তে কপনত
ইচ্ছুক তার ধববরণ;
 তে প্রাধির অনুনরাধ ধনধ োধরত িরনম হইনত হনব, তনব িরম না থাকনল সািা কাগনজ বা ই-কমইনল করনত পারনব;
 তনের জন্য মূে ধনধ োধরত থাধকনল মূে পধরনশাধ কধরনত হইনব;
 তে কধমশননর সানথ পরামশে কনর কগনজট ধবজ্ঞধির মাধ্যনম সরকার তনের মূে ধনধ োরণ কধরনত পাধরনব;
 ধবনমূনে প্রিত্ত তনের তাধলকা প্রকাশ ও প্রিার কধরনত হইনব।

তে প্রিান পিধত
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(ি)
(ছ)
(জ)
(ঝ)
(ঞ)

অনুনরাধ প্রাধির তাধরখ হইনত ২০ ধিননর মনধ্য তে প্রিান কধরনত হনব;
অনুনরাধকৃত তনের সধহত অন্য ইউধনট বা কর্তেপনক্ষর সম্পকে থাকনল ৩০ ধিননর মনধ্য তে প্রিান করনত হনব;
ককান কারনণ তে প্রিান করা না কগনল অনুনরাধপ্রাধির ১০ ধিননর মনধ্য অনুনরাধকারীনক জানানত হনব;
অনুনরাধকৃত তে ককান ব্যধির জীবন-মৃত্যয, কগ্রিতার বা কারাগার হনত মুধির সানথ সম্পধকেত হনল ২৪ ঘন্টার মনধ্য তে প্রিান করনত হনব;
ধনধ োধরত সময়সীমার মনধ্য তে প্রিান করা না হনল তে প্রাধির অনুনরাধ প্রতযাখান করা হনয়নছ বনল গণ্য হনব;
ধনধ োধরত মূে অনধধক ৫ কাে ে ধিবনসর মনধ্য পধরনশাধ করনত হনব;
তনের মুধদ্রত মূে, বা িনটাকধপর প্রকৃত ব্যনয়র অধধক মূে ধনধ োরণ করা োইনব না;
র্ততীয় পনক্ষর অনুমধত সানপনক্ষ তে প্রিান কধরনত হইনব;
তে প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এরূপ কক্ষনত্র েতটুকু অংশ প্রকাশ করা োয় ততটুকু প্রিান করনত হনব;
ইন্দ্রীয় প্রধতবন্ধীনক সহায়তা প্রিান করনত হনব।

