তথ্য অধিকার (Right to Information) সংক্রান্ত বাধষ িক প্রধতববদন

২০১৫-১৬

বাংলাবদশ রপ্তানী প্রধক্রয়াকরণ এলাকা কর্তপি ক্ষ (ববপজা)
ববপজা কমবেক্স, বাধি # ১৯/ধি, বরাি # ৬, িানমধি, ঢাকা-১২০৫

সূচনা
ধশল্পায়বনর মাধ্যবম ধবধনবয়াগ আনয়ন, রপ্তানী বৃধি, কমিসংস্থান সৃধির দ্বারা দাধরদ্র্য হ্রাস প্রভৃধতর মাধ্যবম বদবশর
অর্ িননধতক সমৃধি অজিবনর জন্য সরকার দৃঢ় প্রধতজ্ঞ। এই উবেশ্যসমূহবক সামবন বরবে বাংলাবদশ রপ্তানী
প্রধক্রয়াকরণ এলাকা কর্তপি ক্ষ (ববপজা)-এর যাত্রা শুরু। জন্মলগ্ন বর্বক বদধশ-ধববদধশ ধবধনবয়াগ বৃধি, পবের
বহুমূেীকরবণর মাধ্যবম রপ্তানী বৃধি, কমিসংস্থান সৃধির মাধ্যবম দাধরদ্র্য ধববমাচন, নারীর ক্ষমতায়ন সবব িাপধর আর্ িসামাধজক উন্নয়বন ববপজা অসামান্য অবদান বরবে আসবে।
ববপজা মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সুদক্ষ বনর্তবে পধরচাধলত একটি সংস্থা। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর দূরদশী ধসিান্ত এবং
ধবচক্ষণ বনর্তবে ববপজা বদধশ-ধববদধশ ধবধনবয়াগ আকষ িণ, রপ্তানী বৃধি ও পবের বহুমুেীকরণ, কমিসংস্থান সৃধি
প্রভৃধত বক্ষবত্র প্রধতবের পূব িবতী বেবরর অজিনবক োধিবয় যাবে। মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ২০২১ সাবলর মবধ্য
বাংলাবদশবক একটি মধ্যম আবয়র বদশ এবং ২০৪১ সাবলর মবধ্য উন্নত বদবশ পধরণত করার বয রূপকল্প ধনি িারণ
কবরবেন ববপজা তা বাস্তবায়বন গধব িত অংশীদার ধহবসবব অবদান রােবে। একক সংস্থা ধহবসবব ধবধিন্ন অজিবনর
বক্ষবত্র ববপজা অনন্য নধজর স্থাপন কবরবে। বতিমাবন ববপজা বদধশ-ধববদধশ ধবধনবয়াগকারীগবণর কাবে
ধবধনবয়াবগর সুবণ ি ভূধম ধহবসবব পধরধচত।

তথ্য অধিকার আইন ও ববপজা
তবথ্যর অবাি প্রবাহ এবং জনগবণর তথ্য জানার অধিকার ধনধিতকরবণর লবক্ষয গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাবদশ সরকার
২০০৯ সাবল ‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯’ পাস কবর। এই আইন প্রণয়বনর অন্যতম উবেশ্য হবলা তথ্য অধিকার
ধনধিতকরবণর মাধ্যবম সরকাধর, ববসরকাধর, স্বায়ত্তশাধসত সংস্থায় স্বেতা ও জবাবধদধহতা বৃধি, দুনীধত হ্রাস,
সুশাসন প্রধতষ্ঠা এবং জনগবণর ধচন্তা, ধবববক ও সাংধবিাধনক অধিকার প্রধতষ্ঠা সবব িাপধর জনগবণর ক্ষমতায়ন।
বাংলাবদশ রপ্তানী প্রধক্রয়াকরণ এলাকা কর্তপি ক্ষ (ববপজা) বদবশ ধবধনবয়াগ আনয়ন, রপ্তানী বৃধি, কমিসংস্থান সৃধি
প্রভৃধত বক্ষবত্র অগ্রণী ভূধমকা পালন করবে। ববপজার তথ্য উন্মুক্ত হবল তা ধবধনবয়াগকারীগবণর জন্য সহায়ক হবব
এবং জনগণও এই সংস্থার কায িক্রম সম্পবকি আবরা ব্যাপকিাবব অবধহত হবব। তবথ্যর অবাি প্রবাহ
ধনধিতকরবণর মাধ্যবম ববপজার স্বেতা ও জবাবধদধহতা বৃধি পাবব।
জনগবণর অবাি তথ্য প্রবাহ ধনধিত করবণর লবক্ষয সরকার কর্তক
ি প্রণীত আইবনর সাবর্ সংগধত বরবে ববপজা
তথ্য প্রবাবহর িারা বজায় রােবত বি পধরকর। সািারণ জনগণ ধকংবা গণমাধ্যমকমী কর্তক
ি চাধহত তথ্য
সরবরাবহর লবক্ষয ববপজা ধনব িাহী দপ্তবরর মহাব্যস্থাপক (জনসংবযাগ)-দাধয়েপ্রাপ্ত কমিকতিা এবং ববপজার মুেপাত্র
ধহবসবব দাধয়ে পালন করবেন। নামসহ বযাগাবযাবগর ঠিকানা ধনবে উপস্থাপন করা হবলা:
নাজমা ধবন্বত আলমগীর
মহাব্যবস্থাপক (জনসংবযাগ)
ববপজা কমবেক্স, বাধি # ১৯/ধি, বরাি # ৬, িানমধি ঢাকা
ব ান: ০২-৯৬১৪৩৩২, বমাবাইল: ০১৭১৩০১৬৪১৮
ই-বমইল: gmpr_bepza@yahoo.com

এোিা ববপজািীন ৮টি ইধপবজি এবককটি তথ্য প্রদান ইউধনট ধহবসবব কাজ করবে। প্রধতটি তথ্য প্রদান ইউধনবট
একজন দাধয়েপ্রাপ্ত কমিকতিা রবয়বেন যারা ধনব িাহী দপ্তবরর দাধয়েপ্রাপ্ত কমিকতিার সাবর্ বযাগাবযাগ বরবে তথ্য
প্রবাহ ধনধিত কবর। ধলধেত ধকংবা আববদবনর ধিধত্তবত চাধহত তথ্য সরবরাবহর বক্ষবত্র ‘তথ্য অধিকার আইন’-এ
বধণ িত সকল ধবধি-ধবিান অনুসরণ পূব িক তথ্য প্রবাহ ধনধিত করা হয়।

স্বপ্রবণাধদত তথ্য প্রকাশ
ববপজা স্বপ্রবণাধদত হবয় ২০১৫-১৬ অর্ ি বেবর ববশধকছু তথ্য প্রকাশ কবরবে যা ধবধনবয়াগকারী োিাও সািারণ
জনগবণর তথ্য চাধহদা পূরবণ সহায়ক ভূধমকা রােবত সক্ষম হবয়বে। এগুবলার মবধ্য উবেেবযাগ্য হবলা:
 ববপজা ধনয়ধমতিাবব ধবধিন্ন ঘটনাবলী, ধবধনবয়াগকারীবদর সাবর্ চুধক্ত স্বাক্ষর, ধবধশি ব্যধক্তবগ ি কর্তক
ি
ববপজা ধনব িাহী দপ্তর এবং ইধপবজিসমূবহ স র, ধবধনবয়াগ বসধমনার, শ্রধমক কল্যাণ সধমধতর ধনব িাচন
প্রভৃধত ধবষবয় ধনয়ধমতিাবব বপ্রস ধরধলজ প্রদান কবর যা ধবধিন্ন গণমাধ্যবম প্রকাবশর মাধ্যবম জনগন
ববপজার ধবধিন্ন কায িাবলীর তথ্যসমূহ জানবত পাবর।
 ববপজার উবেেবযাগ্য অজিবনর তথ্যসমূহ (বযমন: ধবধনবয়াগ, রপ্তানী,
কমিসংস্থাবনর প্রবৃধি প্রভৃধত) বপ্রস ধরধলবজর মাধ্যবম প্রচাবরর ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হবয়বে।

 ববপজা কর্তক
ি ২০১৫-১৬ অর্ ি বেবর ইংবরধজ িাষায় ত্রত্রমাধসক ববপজা
বুবলটিবনর বমাট চারটি ইসুয প্রকাধশত হবয়বে। বদবশ-ধববদবশ ধবধিন্ন দূতাবাস,
বচম্বারসহ গুরুেপূণ ি প্রধতষ্ঠান ও বসধমনারসমূবহ ববপজা বুবলটিন পাঠাবনা
হবয়বে যা তথ্যপ্রাধপ্তবত সহায়ক ভূধমকা রােবে।



বদধশ ধববদধশ ধবধনবয়াগকারী এবং জনগবণর ববপজা সম্ববে সহবজ তথ্য প্রাধপ্তর
লবক্ষয ইংবরধজ িাষায় বরাধশউর প্রস্তুত করা হবয়বে। অন্যান্য িাষায়ও তথ্য প্রাধপ্তর
লবক্ষয এই বরাধশউর চীনা, জাপাধন এবং বকাধরয়ান িাষায় রূপান্তর করা হবয়বে।

 ধবলববাবি ির মাধ্যবম ধবধিন্ন ইধপবজবির বগইবট ববপজার উবেেবযাগ্য তথ্য তুবল িরা হবয়বে।
 আটটি ইধপবজি ও ববপজার উপর বমাট ৯টি পৃর্ক ধিধিও িকুবমন্টাধর ত্রতধর করা হবয়বে। উক্ত ধিধিও
িকুবমন্টাধরসমূহ বদধশ-ধববদধশ ধবধনবয়াগকারী, ধববদবশ অবধস্থত বাংলাবদশ ধমশবন ধবতরণসহ ধবধিন্ন
সিা ও বসধমনাবর প্রদশিন করা হবয়বে। এোিা ববপজার ধিধিও িকুবমন্টাধর ইংবরধজ োিাও চীনা,
জাপাধন ও বকাধরয়ান িাষায় রুপান্তর করা হবয়বে।
 মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সুদক্ষ বনর্তবে পধরচাধলত ববপজার অিীবন ৮টি ইধপবজবির মাধ্যবম বদবশর আর্ িসামাধজক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়বন ববপজার অবদাবনর উপর বাংলা িাষায় প্রামােধচত্র ত্রতধর কবর
ধবধিন্ন সমবয় বাংলাবদশ বটধলধিশবন সম্প্রচাধরত হবয়বে। ববপজার ধবধনবয়াগ উন্নয়নমূলক প্রামােধচত্র
ধনয়ধমতিাবব ধবটিধিবত প্রচাধরত হবে। এোিাও জনগবণর জন্য তথ্য প্রাধপ্ত সহজকরবণ ববপজার
ধবধনবয়াগ, রপ্তানী, কমিসংস্থাবনর উিিগধত ও ইধপবজবির ত্রবধচত্রময় পে এবং সুবযাগ সুধবিা সম্বধলত
সংবাদ প্রায়শই ধপ্রন্ট ও ইবলকট্রধনক ধমধিয়াসহ অন্যান্য সামাধজক গণমাধ্যবম প্রকাধশত ও প্রচাধরত
হবয়বে।
 ববপজার প্রধত অর্ ি বেবরর সাধব িক কমিকাি এবং আধর্ িক ধববরণীর উপর ধিধত্ত কবর ধনয়ধমতিাবব
বাধষ িক প্রধতববদন প্রকাধশত হয়।
 সবব িাপধর ববপজার ওবয়বসাইবটর মাধ্যবম উধেধেত প্রচার সামগ্রীসহ বপ্রস ধরধলজ, সাম্প্রধতক ঘটনাবলী
এবং ববপজা সম্পধকিত তথ্যাবলী, উিিতন কমিকতিাবদর নাম, ইধপবজি সম্পধকিত তথ্যাবলী প্রভৃধত
ওবয়বসাইবট প্রকাশ করা হবয়বে এবং ধনয়ধমতিাবব তা আপবিট করা হয়। এোিা ধবধনবয়াগকারীবদর
সুধবিাবর্ ি ধবধিন্ন রম ওবয়বসাইবট আপবলাি করা হবয়বে।
স্বপ্রবনাধদত হবয় তথ্য প্রকাশ করার কারবণ ববপজার ধবধনবয়াগকারীগণ এবং সািারণ জনগণ ববপজা সম্ববে
সহবজই জানবত পারবে যা এই সংস্থার স্বেতা ও জবাবধদধহতা ধনধিত কবরবে। ২০১৫-১৬ অর্ ি বেবর তথ্য
অধিকার আইবনর ধনধদ িি রবমবট ববপজার কাবে বকান ব্যধক্ত বা প্রধতষ্ঠান তথ্য বচবয় আববদন কবরধন। ধকন্তু
দাধয়েপ্রাপ্ত কমিকতিার ই-বমইবল বা ব াবন গণমাধ্যম কমীগণ ধবধিন্ন ধবষবয় জানবত বচবয়বেন যা তাৎক্ষধণক
প্রদান করা হবয়বে।
ধবধনবয়াগকারীগণ এবং সািারণ জনগণবক ববপজা সম্ববে ধবধিন্ন ধবষবয় অবধহত করা হবয়বে। স্বপ্রবণাধদত
তথ্য প্রকাশ ববপজার পধরধচধত, স্বেতা এবং কায িক্রম জবাবধদধহতা ধনধিত কবরবে যা ববপজার ইধতবাচক
ইবমজ ত্রতধরবত ভূধমকা বরবেবে।

