প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার ীীতিাাাা, ২০১৯
পটভূতা
গণপ্রজািন্ত্রী বাাংাাদেদের সাংতবধাদী সকদার জন্য সাঅতধকার, াাীবসত্ত্বার ার্ যাো, মাৌতাক াাীবাতধকার ও
সাাাতজক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার ব্যি করা াদেদে। বাাংাাদেে প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার সাংক্রান্ত জাতিসাংঘ
সীে (United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) অনুসার্ যী
কদরদে তবধাে প্রতিবন্ধী জীদগাতষ্ঠর জীবীাাী উন্নেী ও সাতব যক কল্যাদণর াদযে ‘প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার ও
সুরযা আইী, ২০১৩’ প্রণেী করা াদেদে। উক্ত আইদীর ৩১(১) ধারাে প্রতিবন্ধী ব্যতির তীবন্ধী ও পতরচে পত্র
প্রোদীর তীদে যেীা রদেদে। মস াদযে, সকা প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য ও উপাত্ত সাংগ্রদার তীতাত্ত ২০১৩ সাা াদি
শুরু কদর তীেতাি প্রতিবতন্ধিা েীািকরণ জতরপ পতরচাাীা করা াদে। এটি একটি চলমান কার্য্ক্রম। প্রতিবন্ধী
ব্যতিদের িথ্য সাংগ্রদার জন্য ওদেবদবইজড এ্োতিদকেীসা

Disability

Information

System

(www.dis.gov.bd) ডাটাদবইজ প্রস্তুি করা াদেদে। র্া তীেতাি াাাীাগাে করা াদে।

তবতিন্ন সরকাতর-মবসরকাতর কর্তপ
য য ও সাংস্থা কর্তক
য প্রতিবন্ধী ব্যতিবদগরয এ্ িথ্যিান্ডার ব্যবাাদরর চাতাোর
পতরদপ্রতযদি এ্কটি িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার ীীতিাাাা প্রণেদীর প্রদোজীীেিা অনুভূি াে। এ্ োড়াও প্রতিবন্ধী
ব্যতিদের েতবসা িথ্য সম্বতাি িথ্যিান্ডার প্রস্তুি কদর এ্ সাংক্রান্ত র্াবিীে িথ্যাতে সকা প্রোসতীক ান্ত্রণাাদের
ব্যবাার উপদর্াগীকরণ প্রতিবতন্ধিা েীািকরণ জতরপ কাযসূতচর অন্যিা উদেশ্য। এ্ই উদেশ্য পূরণকদে তবতিন্ন
সরকাতর-মবসরকাতর সাংস্থা ও কর্তপ
য য কর্তক
য প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাদত্তর ব্যবাার সুগা করার জন্য প্রতিবন্ধী
ব্যতির িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার ীীতিাাাা, ২০১৯ প্রণেী করা াদাাোঃ১। সাংতযপ্ত তেদরাীাা ও প্রবিযী।–
(১) এ্ই ীীতিাাাা প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার ীীতিাাাা, ২০১9 ীাদা অতিতাি াদব।
(২) এ্টি অতবাদম্ব কার্ যকর াদব।
২। সাংজ্ঞা।- তবষে বা প্রসদের পতরপন্থী তকছু ীা র্াকদা এ্ই ীীতিাাাাে(১) ‘আইী’ বাদি প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার ও সুরযা আইী, ২০১৩ মক বুঝাদব।
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(২) ‘িথ্য-উপাত্ত’বতাদি প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার ও সুরযা আইী, ২০১৩ এ্র ধারা ৩১ অনুসাদর
তীবতন্ধি এ্বাং ‘Disability Information System’ (www.dis.gov.bd) তেদরাীাদা তিতরকৃি ওদেবদবইজড
এ্োতিদকেদী সাংরতযি িথ্য-উপাত্তদক বুঝাদব।
(৩) ‘াাাপতরচাাক’ বাদি সাাজদসবা অতধেফিদরর াাাপতরচাাকদক বুঝাদব।
(৪) ‘তীবতন্ধি সাংস্থা’ বাদি The Voluntary Social Welfare (Registration and Control) Ordinance,
1961 এ্র অধীী তীবতন্ধি সাংস্থাদক বুঝাদব।
(৫) ‘সাংস্থা’ বাদি মর্ মকাদীা কর্তপ
য দযর অধীী তীবতন্ধি সাংস্থাদক বুঝাদব।
(৬) ‘সরকাতর সাংস্থা’ বাদি গণপ্রজািন্ত্রী বাাংাাদেে সরকাদরর মর্ মকাদীা ান্ত্রণাাে/তবিাগ বা িেধীী মর্ মকাদীা
েপ্তর, অতধেফির বা সাংস্থাদক বুঝাদব।
(৭) ‘DIS’ ওদেবদবইজড এ্োতিদকেী বতাদি ‘Disability Information
িতবষ্যদি এ্র মর্ মকাী Extension বা Additional Module - মক বুঝাদব।

System (www.dis.gov.bd)’

এ্বাং

(৮) ‘ব্যবস্থাপীা পতরচাাক’ বাদি জািীে প্রতিবন্ধী উন্নেী ফাউদন্ডেী এ্র ব্যবস্থাপীা পতরচাাকদক বুঝাদব।
(৯) ‘এ্ীতডতড ট্রাস্ট’ বাদি ‘তীউদরা-মডদিাপদান্টাা প্রতিবন্ধী সুরযা ট্রাস্ট’ মক বুঝাদব।
(১০) ‘জািীে প্রতিবন্ধী উন্নেী ফাউদন্ডেী’ বাদি সাাজকল্যাণ ান্ত্রণাাোধীী জািীে প্রতিবন্ধী উন্নেী
ফাউদন্ডেীদক বুঝাদব।
(১১) তডএ্সএ্স (DSS) বাদি Department of Social Services এ্র সাংতযপ্ত রূপদক বুঝাদব।
৩। প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার– (১) প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাত্ত সাাজদসবা অতধেফিরাধীী
ওদেবদবইজড এ্োতিদকেী Disability Information System (www.dis.gov.bd) ডাটাদবইজ মর্দক ব্যবাাদরর
মযদত্র তীম্নবতণ যি পদ্ধতি অনুসরণ করদি াদবোঃ(ক) ইউজার আইতড ও পাসওেযাড গ্রাদণর াাধ্যদা পতরচেপত্র অীাাইদী র্াচাই: প্রতিবন্ধী ব্যাতির পতরচেপত্র
অীাাইদী র্াচাই এ্র মযদত্র Disability Information System (www.dis.gov.bd) ডাটাদবইজ এ্ প্রদবে কদর
তীধ যাতরি মানুর াাধ্যদা র্াচাই করা র্াদব। উদেখ্য, াগইী করার সাে মরতজস্টারকৃি ইউজার আইতড, পাসওেযাড
এ্বাং মসা মফাী ীম্বদর প্রেরণকৃত OTP (One-time Password) এ্র াাধ্যদা াগইী কদর র্াচাই কার্ যক্রা সম্পন্ন
করদি াদব।
(খ) সরকাতর কর্তপ
য য বা সাংতবতধবদ্ধ সাংস্থা বা তীবতন্ধি সাংস্থার তীধ যাতরি অীাাইীভিভক্তক সফটওেোর কর্তক
য
িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার: সাংতিষ্ট সরকাতর-মবসরকারী সাংস্থাদক প্রতিবন্ধীব্যতির অতধকার সুরযা ও উন্নেী
তীতিিকদে সাংস্থার তীজস্ব কার্ যক্রা পতরচাাীার স্বাদর্ য উি সাংস্থার অীাাইীদবইজড সফটওেোর এ্বাং
Disability Information System এ্র সাদর্ Application Programme Interface (API) প্রতিষ্ঠার াাধ্যদা
প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য ও উপাত্ত সাংগ্রা ও ব্যবাার করদি পারদব।
(গ) এ্ককাাীী িথ্য-উপাত্ত সরবরাা: এ্ককাাীী িথ্য-উপাত্ত প্রাতপ্তর জন্য মকাদীা ব্যতি ও সাংস্থা কর্তক
য অীাাইীঅফাাইদী সাংতিষ্ট কর্তপ
য য বরাবর আবদেীপূব যক িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রা করদি পারদব।
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(২)। উপানুদেে (১) এ্র (ক) এ্বাং (খ) এ্র অধীী িথ্য-উপাত্ত প্রাতপ্তর জন্য াাাপতরচাাক বরাবর তীধ যাতরি ফরদা
আবদেী োতখা করদি াদব। োতখাকৃি সাংতিষ্ট আদবেীসা উাার সতাি সাংযুি েতাাাতে প্রাতপ্তর পর আদবেদী
উতেতখি িথ্যাতে ও উাার সতাি সাংযুি েতাাাতে র্াচাই এ্বাং প্রদোজদী িেন্ত কাজ সম্পন্ন কদর াাাপতরচাাক
র্র্ার্র্ াদী করদা উি আদবেী াঞ্জুর অর্বা র্র্ার্র্ ীা াদা ীাাঞ্জুর করদি পারদব এ্বাং ীাাঞ্জুদরর তবষেটি
আদবেীকারীদক অবতাি করদব।
(৩) উপানুদেে (২) এ্র অধীী আদবেী াঞ্জুর করা াদা াাাপতরচাাক বা িৎকর্তক
য যািাপ্রাপ্ত মকাদীা কাযকিযা
সাতিযস চাজয জাা প্রোদীর জন্য আদবেীকারী সাংস্থা, কর্তপ
য য, বা তীবতন্ধি সাংস্থাদক পত্র দ্বারা অবতাি করদব এ্বাং
আদবেীকারী সাংস্থা বা কর্তপ
য য বা তীবতন্ধি সাংস্থা, উিরূদপ অবতাি াবার পর র্র্ােীঘ্র সম্ভব, মযত্রাি, এ্ই
ীীতিাাাার অনুদেে ১৩ এ্র উপানুদেে (১) এ্র ক্রা ১ অর্বা ২ অনুসাদর এ্ককাাীী সাতিযস চাজয এ্বাং প্রর্া
বৎসদরর বাতষ যক মসবা চাজয পতরদোধ করদব।
(৪) উপানুদেে (১৩) এ্ উতেতখি সাতিযস চাজয এ্বাং প্রর্া বৎসদরর বাতষ যক মসবা চাজয প্রাতপ্তর পর াাাপতরচাাক বা
িৎকর্তক
য যািাপ্রাপ্ত মকাদীা কাযকিযা আদবেীকারীদক অর্ য প্রাতপ্ত স্বীকারপত্র মপ্ররণ করদবী এ্বাং াাাপতরচাাদকর
সতাি চুতি সম্পােদীর জন্য অনুদরাধ জাীাদবী।
(৫) উপানুদেে (৪) এ্ উতেতখি চুতি সম্পােদীর পর াাাপতরচাাক বা িৎকর্তক
য যািাপ্রাপ্ত মকাদীা কাযকিযা
আদবেীকারী সাংস্থা বা কর্তপ
য যদক চাতাি িথ্য-উপাত্ত র্র্ার্র্ প্রতক্রোে সরবরাা করা র্াদব।
(৬) চুতি সম্পােীকারী সাংস্থা বা কর্তপ
য য বা তীবতন্ধি সাংস্থা, মযত্রাি, অনুদেে ১৩ এ্র উপানুদেে (১) এ্র ক্রা
১ বা ২ অনুসাদর প্রতি বৎসদরর জন্য বাতষ যক মসবা ীবােী চাজয এ্বাং প্রতিটি িথ্য-উপাত্ত প্রতিবার সরবরাদার জন্য
সরবরাা চাজয পতরদোধ করদব।
(৭) উপানুদেে (১) (গ) এ্র অধীী প্রতিবতন্ধিা তবষেক মর্ মকাী িথ্য-উপাত্ত এ্ককাাীী প্রাতপ্তর জন্য মকাদীা ব্যতি
অর্বা সাংস্থা াাাপতরচাাদকর তীকট পতরতেষ্ট-২ অনুসাদর সরাসতর অর্বা ওদেবসাইদটর াাধ্যদা অীাাইদী
আদবেী করদি পারদব।
(৮) উপানুদেে (৭) এ্র অধীী োতখাকৃি আদবেদীর র্র্ার্ যিা সম্পদকয সন্তুষ্ট াইদা অনুদেে ১৩ এ্ উতেতখি তফ
পতরদোধ সাদপদয াাাপতরচাাক প্রাতর্ যি িথ্য-উপাদত্তর অনুতাতপ সাংতিষ্ট ব্যতি বা প্রতিষ্ঠাীদক সরাসতর বা উাার
ইদাকট্রতীক কতপ ইদাকট্রতীক পদ্ধতিদি সরবরাা করদি পারদবী।
(৯) ভিশেষ েশ াজশন এলাকাভিভিক সংতিষ্ট কার্ যাাে (উপদজাা/োর/দজাা/তবিাগীে সাাজদসবা কার্ যাাে/
প্রতিবতন্ধিা েীািকরণ কাযসূতচ) শুধুমাত্র ‘তাে ও ধরনভিভিক গাতণভতক তথ্য’ মকাদীা ব্যতি অর্বা সাংস্থাদক
অনুদেে ১৩ এ্ উতেতখি তফ পতরদোধ সাদপদয সরাসতর বা উাার ইদাকট্রতীক কতপ ইদাকট্রতীক পদ্ধতিদি
সরিরাহ করশত পারশি।
(১০) সরবরাাকৃি িথ্য-উপাত্ত প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার সুরযা ও উন্নেীমূাক কাযকান্ড ব্যিীি অন্য মকাী
উদেদে ব্যবাার করা র্াদব ীা।
(১১) ডাটাদবইজ াদি প্রতিবন্ধী ব্যতি সম্পতকযি মর্ সকা িথ্য-উপাত্ত সরবরাা করা াদব িার র্র্ার্র্ মগাপীীেিা
বজাে রাখদি াদব এ্বাং উি িথ্য-উপাত্ত মকাী অবস্থাদিই র্তিীে মকাী ব্যতি বা প্রতিষ্ঠাীদক াস্তান্তর, তবতীাে
তকাংবা অন্য মকাী পন্থাে প্রোী করা র্াদব ীা।
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(১২) উপানুদেে (১) এ্র (ক), (খ) ও (গ) এ্র অধীী মকাী প্রতিবন্ধী ব্যতি সম্পতকযি িথ্য-উপাত্ত সরবরাদার পর
িার মগাপীীেিা াঙ্ঘী বা অন্য মবআইতী ব্যবাাদরর জন্য সাাজদসবা অতধেফির োেী র্াকদব ীা এ্বাং এইরূপ
মগাপীীেিা াঙ্ঘী বা মবআইতী ব্যবাাদরর কারদণ মকাী আইীগি কার্ যধারার উদ্ভব াদা সাাজদসবা অতধেফির
ও সাাজদসবা অতধেফির সাংতিষ্ট মর্ মকাী ব্যতি োেমুি র্াকদব। এইরুপ মযদত্র সাাজদসবা অতধেফির োেী
ব্যতির তবরুদদ্ধ তডতজটাা তীরাপত্তা আইী, ২০১৮, িথ্য ও মর্াগাদর্াগ প্রযুতি আইী, ২০০৬, িথ্য ও মর্াগাদর্াগ
প্রযুতি (সাংদোধী) আইী, ২০০৯, িথ্য ও মর্াগাদর্াগ প্রযুতি (সাংদোধী) আইী, ২০১৩সা প্রদর্াজে অন্যান্য
আইদীর অধীী প্রদোজীীে আইীানুগ ব্যবস্থা গ্রাণ করদি পারদব।
(১৩) চাজয, তফ ইিোতে ।(১) িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার তফ বা মযত্রাি চাজয াইদব তীম্নরুপ, র্র্া:ক্রা
১।
১.১
১.২
১.৩
২।
২.১
২.২
২.৩
৩।
৩.১
৩.২

মসবা
প্রদেে তফ/চাজয (টাকাে)
সরকাতর সাংস্থা বা সাংতবতধবদ্ধ কর্তপ
য যদক িথ্য-উপাত্ত গ্রহমণর মযদত্র (API):
তীবন্ধী তফ
৫ (পাঁচ) ায টাকা
বাতষ যক মসবা চাজয/বাতষ যক মসবা ীবােী চাজয
১ (এ্ক) ায টাকা
প্রতিটি িথ্য-উপাত্ত প্রতিবার গ্রহশনর জন্য চাজয
১ (এ্ক) টাকা
মকাদীা তীবতন্ধি সাংস্থার তীকট িথ্য-উপাত্ত গ্রহশণর মযদত্র ( User ID and Password login):
তীবন্ধী তফ
১ (এ্ক) ায টাকা
বাতষ যক মসবা চাজয/বাতষ যক মসবা ীবােী চাজয
২০ (তবে) াাজার টাকা
প্রতিটি িথ্য-উপাত্ত প্রতিবার গ্রহশণর জন্য চাজয
১ (এ্ক) টাকা
মকাদীা ব্যতি বা সাংস্থার তীকট এ্ককাাীী িথ্য-উপাত্ত গ্রহশণর মযদত্র (Offline):
আদবেী তফ
৫ (পাঁচ) াাজার টাকা
প্রতিটি িথ্য-উপাত্ত প্রতিবার গ্রহশণর জন্য চাজয
১ (এ্ক) টাকা

(২) উপানুদেে (১) এ্ উতেতখি তফ বা, মযত্রাি চাজয, র্র্র্র্ প্রতক্রো মট্রজাতর চাাাদীর এ্র াাধ্যদা

পতরদোধ করদি াদব।
৪। জটিািা তীরসদী সাাজদসবা অতধেফিদরর যািা ।– এ্ই ীীতিাাাার মকাী অাংদের অস্পস্টিার কারদণ
িার কার্ যকর করার মযদত্র মকাী অসুতবধা মেখা তেদা, সাাজদসবা অতধেফির অন্যান্য তবধাদীর সাদর্ সাাঞ্জস্য
মরদখ প্রদোজীীে পতরপত্র জাতরর াাধ্যদা উি তবধাদীর স্পতষ্টকরণ বা ব্যাখ্যা প্রোীপূব যক উি তবষদে করণীে
সম্পদকয তেক-তীদে যেীা তেদি পারদব।
৫। ইাংদরতজদি অনুতেি পাঠ প্রকাে ।– এ্ই ীীতিাাাা প্রবিযদীর পর সাাজদসবা অতধেফির, পতরপদত্রর াাধ্যদা
এ্ই ীীতিাাাার ইাংদরতজদি অনূতেি এ্কটি তীিযরদর্াগ্য পাঠ প্রকাে করদি পারদব র্া এ্ই ীীতিাাাার তীিযরদর্াগ্য
ইাংদরতজ পাঠ (Authentic English Text) ীাদা অতিতাি াদব: িদব েিয র্াদক মর্, এ্ই ীীতিাাাার বাাংাা ও
ইাংদরতজ পাদঠর াদধ্য তবদরাদধর মযদত্র বাাংাা পাঠ প্রাধান্য পাদব।
৬। ীীতিাাাার সাংদোধী, পতরবিযী, পতরবধ যী ও পতরাাজযদীর যািা ।– সরকার ীীতিাাাার সাংদোধী,
পতরবিযী, পতরবধ যী ও পতরাাজযদীর যািা সাংরযণ করদব।
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পভরভেষ্ট-১
সরকাতর সাংস্থা বা সাংতবতধবদ্ধ সংস্থা বা তীবতন্ধি সাংস্থার এভপআই (API) এ্র াাধ্যদা িথ্য-উপাত্ত গ্রাদণর জন্য আদবেী
ফরা
[ প্রদর্াজে মযদত্র িথ্য প্রোী করুী]
[ অনুদেে 4 দ্রষ্টব্য]
1.
১.(ক)

সরকাতর সাংতবতধবদ্ধ সাংস্থার প্রেশত্র
সংস্থার নাম
ঠিকানা

2(খ).

২.

২(ক).

৩.

4
5
৬.

৬(ক).

স্থা ী :
িিযমান :
ভনজস্ব প্র াশমইনভূক্ত ই-প্রমইল :
প্রগটওশ আইভপ :
ভনিভিত সংস্থার প্রেশত্র
সংস্থার নাম :
তীবন্ধী ীম্বর ও িাতরখ (সিোতেি
ফদটাকতপ সাংযুি করদি াদব) :
সাংস্থার ঠিকাীা :
সব যদেষ অনুদাাতেি কতাটির িাতাকা
(অনুদাােদীর সিোতেি ফদটাকতপ
সাংযুি করদি াদব) :
কাযএ্াাকা (এ্কাতধক মজাাে
সম্প্রসাতরি সাংস্থা াইদা সম্প্রসারণ
আদেদের সিোতেি ফদটাকতপ সাংযুি
করদি াদব):
তথ্য-উপাি গ্রহশণর উশেশ্য, গুরুত্ব ও
প্র ৌভক্তকতা (েশ াজশন আলাদা কাগজ
ব্যিহার করুন):
চাভহত তথ্য-উপাশির ভিিরণ:
চাভহত তথ্য-উপাশির সংখ্যা:
আশিদনকারীর পশে মহাপভরচালক হইশত মাস্টার ইউজার আইভ ও পাসও া র সংগ্রশহর জন্য
েমতাোপ্ত ব্যভক্তর ( েোসভনক ) প্রেশত্র
নাম :
জাতী পভরচ পত্র নম্বর:
পদভি:
প্রফান নম্বর :
ফযাক্স নম্বর :
প্রমািাইল নম্বর :
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৭.

৭(ক).

৮.

৮(ক).

ই-প্রমইল ঠিকানা :
আশিদনকারীর পশে েমতাোপ্ত ( প্রটকভনকযাল ) ব্যভক্ত
নাম :
জাতী পভরচ পত্র নম্বর:
পদভি:
প্রফান নম্বর :
ফযাক্স নম্বর :
প্রমািাইল নম্বর :
প্র াশমইনভূক্ত ই-প্রমইল ঠিকানা :
োভথ রত সংস্থার সফটও যার সং্ান্ত তথ্যিভল এভপআই (API) েভতষ্ঠার ভনভমি
প্র াশমন নাম :
প্রহাভস্টং তথ্য :
ভরশ ল আইভপ এশেস ( Real IP
Address ) :
হা রও যার এিং সফটও যার তথ্য:
সফটও যার প্রমশেশনস প্রিন্ডশরর নাম:

আশিদনকারীর স্বাের
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পভরভেষ্ট-2
সরকাতর সাংস্থা বা সাংতবতধবদ্ধ সংস্থা বা তীবতন্ধি সাংস্থা কর্তযক ইউজার আইতড ও পাসওেযাড এ্র াাধ্যদা িথ্য-উপাত্ত
গ্রাদণর জন্য আদবেী ফরা
[ প্রদর্াজে মযদত্র িথ্য প্রোী করুী]
[ অনুদেে 4 দ্রষ্টব্য]
1.
১(ক).

১(খ).

২.

২(ক).

৩.
4.
5.
৬.

৬(ক).

সরকাতর সাংতবতধবদ্ধ সাংস্থার প্রেশত্র
সংস্থার নাম :
ঠিকানা
স্থা ী :
িিযমান :
প্র াশমইনভূক্ত ই-প্রমইল ঠিকানা :
প্রগটওশ আইভপ :
ভনিভিত সংস্থার প্রেশত্র
সংস্থার নাম :
তীবন্ধী ীম্বর ও িাতরখ (সিোতেি ফদটাকতপ
সাংযুি করদি াদব) :
সাংস্থার ঠিকাীা :
সব যদেষ অনুদাাতেি কতাটির িাতাকা
(অনুদাােদীর সিোতেি ফদটাকতপ সাংযুি
করদি াদব) :
কাযএ্াাকা (এ্কাতধক মজাাে সম্প্রসাতরি
সাংস্থা াইদা সম্প্রসারণ আদেদের সিোতেি
ফদটাকতপ সাংযুি করদি াদব):
মহাপভরচালশকর ভনকট সংরভেত তথ্যউপাি গ্রহশণর উশেশ্য, গুরুত্ব ও প্র ৌভক্তকতা
(েশ াজশন আলাদা কাগজ ব্যিহার করুন):
চাভহত তথ্য-উপাশির ভিিরণ:
চাভহত তথ্য-উপাশির সংখ্যা:
আশিদনকারীর পশে মহাপভরচালক হইশত মাস্টার ইউজার আইভ ও পাসও া র সংগ্রশহর জন্য
েমতাোপ্ত ব্যভক্তর ( েোসভনক )নাম :
জাতী পভরচ পত্র নম্বর :
পদিভি:
প্রফান নম্বর :
ফযাক্স নম্বর :
প্রমািাইল নম্বর :
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৭.

৭(ক).

প্র াশমইনভূক্ত ই-প্রমইল ঠিকানা :
আশিদনকারীর পশে অত্র আশিদন পূরণ ও প্রেরশণর জন্য েমতাোপ্ত ( প্রটকভনকযাল) ব্যভক্তরনাম :
জাতী পভরচ পত্র :
পদভি :
প্রফান নম্বর :
ফযাক্স নম্বর :
প্রমািাইল নম্বর :
প্র াশমইনভূক্ত ই-প্রমইল ঠিকানা :

আশিদনকারীর স্বাের
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পভরভেষ্ট-৩
প্রকান ব্যভক্ত িা সংস্থা কর্তরক তথ্য-উপাি এককালীন োভপ্তর জন্য আশিদন ফরম
[েশ াজয প্রেশত্র তথ্য েদান করুন]
[অনুশেদ ৪ দ্রষ্টব্য]
্ভমক নং........................ (অভফস কর্তরক স্ব ংভ্ িাশি েদান করপ্রত হপ্রি)
1.

১(ক).
২.

আদবেীকারীর
নাম-িাংলা :
ীাা-ইাংদরজী:
জাতী পভরচ পত্র :
জন্ম িাতরখ:
আঠাশরা িৎসশরর কম ি স্ক/আদালত কর্তরক অেকৃভতস্থ প্র াভিত আশিদনকারীর প্রেশত্র, আইনানুগ
অভিিািশকরনাম-িাংলা :

2(ক).

3.

3(ক).
4.

4(ক).

ভপতার নাম/স্বামীর নাম
মাতার নাম
জাতী পভরচ নম্বর :
প্রপো :
জাতী তা :
ঠিকানা
স্থা ী ঠিকানা :
িতরমান ঠিকানা :
ই-প্রমইল ঠিকানা :
সংস্থার তথ্যািভল
সংস্থার নাম
ভনিিন নম্বর ও তাভরখ (সতযাভ ত
ফশটাকভপ সংযুক্ত করশত হশি) :
সংস্থার ঠিকানা :
সি রশেি অনুশমাভদত কভমটির তাভলকা
(অনুশমাদশনর সতযাভ ত ফশটাকভপ
সংযুক্ত করশত হশি) :
কমরএলাকা (একাভধক প্রজলা
সম্প্রসাভরত সংস্থা হইশল সম্প্রসারণ
আশদশের সতযাভ ত ফশটাকভপ
সংযুক্ত করশত হশি) :
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৫.

DIS এ সংরভেত তথ্য/উপাি
োভপ্তর উশেশ্য, গুরুত্ব ও প্র ৌভক্তকতা
(েশ াজশন আলাদা কাগজ ব্যিহার
করশিন) :

৬.

অনুশেদ-৫’ এর উপঅনুশেদ-(১) এর
্ভমক ৩’এ উভিভখত ভফ ও উহাশত
িভণ রত পদ্ধভত অনুসাশর জমাদাশনর পর
উহার রভেদ সংযুক্ত করশত হশি।

আইনানুগ অভিিািশকর স্বাের/টিপসভহ (েশ াজয প্রেশত্র)

আশিদনকারী স্বাের/টিপসভহ (েশ াজয প্রেশত্র)

...............................................................................
...
নাম :

..........................................................
..
নাম :

ঠিকানা :

ঠিকানা :

প্রমািাইল নম্বর :

প্রমািাইল নম্বর :

ই-প্রমইল( ভদ থাশক) :

ই-প্রমইল( ভদ থাশক) :
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পতরতেষ্ট-4
‘Disability Information System’ এ্ সাংরতযি িথ্য উপাত্ত গ্রাণ সাংক্রান্ত তদ্বপাতযক চুতিপত্র
সরকাতর কর্তযপয বা সাংতবতধবদ্ধ সাংস্থা কর্তযক ‘Disability Information System’ এ্ সাংরতযি িথ্য উপাত্ত গ্রাদণর
তবষদে অত্র চুতি সম্পােীকারী পযদ্বে তীম্নরুপ:
প্রর্া পয: গণপ্রজািন্ত্রী বাাংাাদেে সরকাদরর সাাজকল্যাণ ান্ত্রণাাোধীী সাাজদসবা অতধেফির
এ্বাং
তদ্বিীে পয:
(অি:পর তদ্বিীে পয বতাো উতেতখি)
প্রস্তাবীা
মর্দাতু “প্রতিবন্ধী ব্যতি অতধকার ও সুরযা আইী, ২০১৩” এ্র ধারা ৩১ অনুসাদর প্রতিবন্ধী ব্যতির পতরচেপত্র
প্রস্তুিকরণ, তবিরণ ও রযণাদবযণসা আনুষাংতগক সকা োতেত্ব পাাদীর জন্য সাাজদসবা অতধেফির, ির্া িেধীী
উপদজাা/েহর সাাজদসবা কার্ যাাে যািাপ্রাপ্ত;
মর্দাতু অতধেফির কর্তযক তীবতন্ধি প্রতিবন্ধী ব্যতিগদণর পতরচেপত্রসমূদার তবপরীদি সাংরতযি িথ্য উপাত্ত
সস্বতাি এ্কটি ডাটাদবইজ প্রস্তুি করা াদেদে;
মর্দাতু তদ্বিীে পদযর তীজস্ব কার্ যক্রা পতরচাাীার স্বাদর্ য ‘Disability Information System’
ডাটাদবইদজ প্রদবোতধকাদরর াাধ্যা িথ্য-উপাত্ত গ্রাদণর প্রদোজীীেিা মেখা তেদেদে;
মর্দাতু, ‘প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার ীীতিাাাা, ২০১৯’ অনুসাদর অতধেফিদরর তীকট সাংরতযি িথ্যউপাত্ত গ্রাদণর আদবেী ( অফলাইন/অনলাইন ) অতধেফির কর্তযক াঞ্জুর াদেদে;
মর্দাতু তদ্বিীে পয কর্তযক ‘প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার ীীতিাাাা, ২০১৯’ অনুসাদর এ্ককাাীী
সাতিযসচাজয বাবে ----------------------- টাকা এ্বাং প্রর্া বৎসদরর বাতষ যক মসবা চাজয বাবে ---------------------------------------- টাকা মূল্য সাংদর্াজী কর বাবে ----------------------- টাকা পতরদোধ করা াদেদে;
মসদাতু তীম্নরুপ বতণ যি অনুদেেসমূদা উতেতখি েিযাবাী অনুসাদর অতধেফির ও তদ্বিীে পদযর াদধ্য অদ্য িাতরদখ
অত্র চুতিপত্র সম্পাতেি াা:
‘অনুদেে ও েিযাবাী’
অনুশেদ-১: ভলংক স্থাপন, ‘Disability Information System’ এর াটাশিইশজ েশিে ও তথ্য-উপাি
সংগ্রহ।(ক) েশ াজয প্রেশত্র তদ্বিীে পয িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদার জন্য ‘Disability Information System’ এ্ ডাটাদবইদজর
সাদর্ সাংদর্াগ স্থাপী করদি পারদব। এ্িদুদেদশ্য তদ্বিীে পয তীজ ব্যে ও োতেদত্ব উপযুি সাংদর্াগ তাতডো ও
(Appropriate connecting link) ও প্রদোজীীে আইতসটি সরঞ্জাা স্থাপী করদব।
(খ) ‘Disability Information System’ এ্ ডাটাদবইদজ প্রদবোতধকার প্রাতপ্তর জন্য তদ্বিীে পযদক অত্র চুতিপত্র
স্বাযদরর পর অতধেফিদরর সতাি মর্াগাদর্াগপূব যক Application Programme Interface (API), প্রদোজীীে
েশ াজয ইউজার আইতড ও পাসওোড য সাংগ্রা করদি াদব।
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(গ) তদ্বিীে পয কর্তযক প্রদবোতধকার প্রাতপ্তর পর সাাজদসবা অতধেফির কর্তযক তীধ যাতরি ইউতীিযাদসা তরদসাস য মাাদকটর
এ্ (URL) Application Programme Interface (API) এ্র াাধ্যদা ইউজার আইতড ও পাসওোড য ব্যবাার কতরো াগইী করদি াদব। অি:পর তদ্বিীে পয তীবতন্ধি ীাগতরকগদণর জািীে পতরতচি ীম্বর ও জন্ম িাতরখ ‘Disability
Information System’ এ্ সািযাদর মপ্ররদণর াাধ্যদা তীপ্রম্নর িথ্য-উপাত্ত াাি করদি পারদব।
১.

ীাা (বাাংাা ও ইাংদরজী);

২.

তপিার ীাা;

৩.

াািার ীাা;

৪.

স্থােী ঠিকাীা;

৫.

বিযাাী ঠিকাীা;

৬.

তাে; এ্বাং

৭.

প্রতিবতন্ধিার ধরী ও াাত্রা

...
তদ্বিীে পদযর কাদজর সতাি সাংতিষ্টিা রতাোদে এ্াী প্রতিবন্ধী ব্যতিগদণর উিরূপ িথ্য-উপাত্ত তদ্বিীে পয তীজস্ব আইটি
তসদস্টদা সাংরযণ করদি পারদব। িদব তদ্বিীে পয কর্তযক ‘Disability Information System’ এ্ ডাটাদবইজ াদি
সাংগৃতাি মকাী প্রতিবন্ধী ব্যতির েতবসা মকাী িথ্য-উপাদত্ত মকাীরুপ পতরবিযী অর্বা সাংদোধী করা র্াদব ীা। মকাী
প্রতিবন্ধী ব্যতির পতরতচতি ীম্বদরর তবপরীদি ‘Disability Information System’ এ্ সাংরতযি িথ্য-উপাদত্তর
েতবসা মকাী িদথ্যর সতাি তদ্বিীে পদযর িথ্য-উপাদত্তর গড়তাা পাওো মগদা, উপযুি মযদত্র, সাাজদসবা অতধেফির
কর্তযক িেন্তপূব যক তিন্নরূপ তসদ্ধান্ত প্রোী ীা করা পর্ যন্ত ‘Disability Information System’ এ্ িথ্য-উপাত্তই সঠিক
বদা গণ্য াদব।
(ঘ) তদ্বিীে পয কর্তযক সাাজদসবা অতধেফির অনুদাাতেি আইতপ এ্দেস (Real IP Address) এ্র বাতাদর িথ্য-উপাত্ত
সাংগ্রা করা র্াদব ীা। তদ্বিীে পয কর্তযক আইতপ এ্দেস (Real IP Address) পতরবিযী করদি চাইদা সাাজদসবা
অতধেফিরদক তাতখিিাদব অবতাি করার পর পতরবিযী করা র্াদব। তদ্বিীে পযদক তীজস্ব Connecting Link সা
সকা আইতসটি সরঞ্জাদার কার্ যকাতরিা ও তীরাপত্তা তীতিি করদি াদব।
(ঙ) ইউজার আইতড ও পাস ওোড য প্রাতপ্তর পর উাা ব্যবাার কদর তদ্বিীে পয ‘Disability Information System’
এ্ ডাটাদবইদজ প্রদবে করদি পারদব। তদ্বিীে পয কর্তযক ইউজার আইতড ও পাসওোড য প্রাতপ্তর পর তীরাপত্তার স্বাদর্ য প্রতি
১৫(পদীর) তেবদসর াদধ্য পাসওোড য পতরবিযী করদি াদব। তদ্বিীে পদযর ইউজার আইতড ও পাসওোড য ব্যবাার কদর
‘Disability Information System’ এ্ ডাটাদবইদজ প্রদবদের োেিার তদ্বিীে পযদকই বাী করদি াদব।
‘Disability Information System’ এ্ ডাটাদবইদজ ব্যবাার মেদষ তদ্বিীে পয অবশ্যই র্র্ার্র্ তীেদা াগ (অফ -- করদি াদব। ইউজার আইতড ও পাসওোদড যর মকাী অববধ বা মবআইতী ব্যবাার মগাচরীভূি াদা তকাংবা এ্ই ধরদীর মকাী
সদেদার উদদ্রগ াদা তদ্বিতে পয অতিদ্রুি সাাজদসবা অতধেফিরদক িা অবতাি করদব।
অনুদেে-২, ‘Disability Information System’ এ্ িথ্য-উপাদত্তর মগাপীীেিা সাংক্রান্ত ।(ক) তদ্বিীে পয ‘Disability Information System’ এ্ ডাটাদবইদজ াদি মকাী প্রতিবন্ধী ব্যতি সম্পতকযি মর্
সকা িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রা করদব উাার মগাপীীেিা বজাে রাখদব। তদ্বিীে পয ‘Disability Information System’
এ্র তীকট াইদি সাংগ্রাীি িথ্য-উপাত্ত মকাী অবস্থাদিই অন্য মকাী ব্যতি বা প্রতিষ্ঠাীদক াস্তান্তর, তবতীাে তকাংবা অন্য
মকাী পন্থাে প্রোী করদি পারদব ীা।
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(খ) তদ্বিীে পয কর্তযক মকাী প্রতিবন্ধী ব্যতি সম্পতকযি িথ্য-উপাদত্তর মগাপীীেিা াঙ্ঘী বা অন্য মবআইতী ব্যবাাদরর জন্য
সাাজদসবা অতধেফির োেী র্াকদব ীা এ্বাং এ্ইরূপ মগাপীীেিা াঙ্ঘী বা মবআইতী ব্যবাাদরর কারদণ মকাী আইীগি
কার্ যধারার উদ্ভব াদা সাাজদসবা অতধেফির ও সাাজদসবা অতধেফির সাংতিষ্ট মর্ মকাী ব্যতি োেমুি র্াকদব। এ্ইরুপ
মযদত্র সাাজদসবা অতধেফির োেী ব্যতির তবরুদদ্ধ প্রদোজীীে আইীানুগ ব্যবস্থা গ্রাণ করদব।
অনুদেে-৩, সাতিসচাজয সাংক্রান্ত ।(ক) তদ্বিীে পয কর্তযক ‘প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার ীীতিাাাা, ২০১৯’ অনুসাদর সাতিযস চাজয প্রদেে াদব। উদেখ্য
মর্, তবধাীানুসাদর অত্র চুতি পদত্রর প্রস্তাবীার পঞ্চা অনুদেদে উতেতখি চাজয ও মূল্য সাংদর্াজী কর তদ্বিীে পয কর্তযক
পতরদোধ করা াদেদে। অত্র চুতি স্বাযদরর পর তদ্বিীে পযদক বাতষ যক মসবা ীবােী চাজয এ্বাং প্রতিটি িথ্য প্রতিবার গ্রাদীর
জন্য চাজয প্রোী করদি াদব। তদ্বিীে পয কর্তযক প্রদেে সকা চাজয অদফরিদর্াগ্য তাদসদব গণ্য াদব।
(খ) তদ্বিীে পযদক পূব যবিী বৎসর সাাতপ্তর ০৩(তিী) াাদসর াদধ্য পরবিী বৎসদরর বাতষ যক মসবা ীবােী চাজয প্রোী করদি
াদব।
(গ) তদ্বিীে পয কর্তযক ‘Disability Information System’ এ্ সাংরতযি িথ্য-উপাত্ত গ্রাদণর উদেদশ্য মর্ মকাী
প্রতিবতন্ধিা পতরচতি ীম্বর ও জন্ম িাতরখ ‘Disability Information System’ এ্ সািযাদর প্রতিবার মপ্ররদণর জন্য
টাকা ১.০০(এ্ক) াাদর চাজয পতরদোধ করদি াদব। তদ্বিীে পয কর্তযক িথ্য-উপাত্ত গ্রাদণর জন্য উিরুপ চাজয ধার্ য কতরো
সাাজদসবা অতধেফির প্রতিাাদসর জন্য প্রদর্াজে চাজয পরবিী াাদসর ৭(সাি) িাতরদখ াদধ্য তদ্বিীে পদযদক স্বোংতক্রে
পদ্ধতিদি াাতসক তবা আকাদর মপ্ররণ কতরদব এ্বাং তবা মপ্ররদণর ১০(েে) কার্ যতেবদসর াদধ্য সাংতিষ্ট তবদা উতেতখি সমূেে
টাকা তদ্বিীে পয কর্তযক ‘Disability Information System’ এ্ তীধ যাতরি এ্কাউদন্ট জাা প্রোী করদি াদব।
(ঘ) অত্র অনুদেদে বতণ যি তদ্বিীে পয কর্তযক িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রদার মযদত্র সাাজদসবা অতধেফির কর্তযক তাসাবকৃি সাংখ্যা
তদ্বিীে পয কর্তযক তাসাবকৃি সাংখ্যার সাদর্ অতাা াদা ‘Disability Information System’ এ্ মগইটওদে সািযাদর
প্রেতেযি সাংখ্যাই চূড়ান্ত বদা গণ্য াদব।
(ঙ) অত্র অনুদেদে বতণ যি সকা চাজয তদ্বিীে পয কর্তযক তীধ যাতরি তাসাব মকাড--- প্রতিবন্ধীিা পতরচেপত্র তফ এ্ মট্রজাতর
চাাাদীার াাধ্যদা অর্বা াাাপতরচাাক সাাজদসবা অতধেফির এ্র অনুকূদা মপ- অড যার বা ব্যাাংক োফট এ্র াাধ্যদা জাা
প্রোী করদি াদব। তদ্বিীে পয কর্তযক অত্র অনুদেদে বতণ যি এ্ককাাীী সাতিযস চাজয, প্রর্া বৎসদরর বাতষ যক মসবা চাজয,
বাতষ যক মসবা ীবােী চাজয এ্বাং প্রতিটি িথ্য প্রতিবার গ্রাদীর চাজয এ্র উপর প্রচতাি াাদর প্রদর্াজে মূল্য সাংদর্াজী কর
পতরদোধ করদি াদব। মূল্য সাংদর্াজী কর তাসাব মকাড‘১- ১১৩৩-০০৩৫-০৩১১, এ্র মট্রজাতর চাাাদীর াাধ্যদা পতরদোধ
করদি াদব। উি চাজয ও মূল্য সাংদর্াজী কর পতরদোধ করিোঃ তবষেটি তাতখি িাদব উদেখপূব যক মট্রজাতর চাাাী মপঅড যার ব্যাাংক োফট এ্র মূা কতপ অতধেফিদর োতখা করদি াদব।
(চ) অত্র অনুদেদে উতেতখি বৎসর বতাদি অত্র চুতি স্বাযদরর িাতরখ াইদি পরবিী বৎসদরর িাতরখ পর্ যন্ত সােকাাদক
বুঝাইদব এ্বাং াাস বতাদি উি সােকাদার অন্তর্ভযি বুঝাদব।
অনুদেে-৪: চুতি বাতিাকরণ, িথ্য- উপাত্ত সরবরাা স্থতগিকরণ, ইিোতে।(ক) তদ্বিীে পয কর্তযক ‘Disability Information System’ এ্ সাংরতযি িথ্য -উপাত্ত গ্রাদণর মযদত্র মকাী েিয
াতঙ্ঘি াদা, অতধেফির তদ্বিীে পযদক মকী এ্ই চুতিদক বাতিা করা াদবীা, িার কারণ েেযাদীার জন্য তাতখি মীাটিে
প্রোী করদব এ্বাং তীধ যাতরি সাদের াদধ্য তদ্বিীে পয সদন্তাষজীক জীাব ব্যর্ য াদা, অতধেফির অত্র চুতি বাতিা করদি
পারদব।
(খ) অনুদেে ৪(ক) মি বতণ যি কারণ েেযাদীার মীাটিে প্রোদীর সাে অতধেফির, র্র্ার্র্া তবদবচীা করদা তদ্বিীে পদযর
সাংদর্াগ সাাতেকিাদব অকার্ যকর করদি পারদব।
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(গ) তদ্বিীে পয কর্তযক অনুদেে ৩ বতণ যি মূল্য সাংদর্াজী করসা প্রদর্াজে চাজযসমুা তীধ যাতরি সাদের াদধ্য পতরদোধ ীা
করা াদা, অতধেফির তদ্বিীে পদযর িথ্য উপাত্ত গ্রাদণর সুতবধা স্থতগি করদব।
(ঘ) তদ্বিীে পয উওঝ, এ্ সাংরতযি িথ্য - উপাত্ত গ্রাদণর সুতবধা সাাতেক িাদব স্থতগি কতরবার অতিপ্রাদে তাতখিিাদব
উাা অবতাি করদা অতধেফদরর অনুদাাধী সাদপদয উাা স্থতগি াদব।
(ঙ) অতধেফির তীজস্ব িথ্য-উপাত্ত রযাীাদবযদীর স্বাদর্ য তদ্বিীে পযদক কা পদয ৯০ (ীব্বই) তেদীর তাতখি মীাটিে
প্রোদীর াাধ্যদা অত্র চুতি বাতিা করদব। তদ্বিীে পয কর্তযক স্থাতপি তাাংক ও আইতসটি সরঞ্জাা স্থাপী ব্যে তকাংবা উাার
অাংে তবদেষ মফরি পাইবার অতধকারী াদব ীা তকাংবা বদকো চাজয ও মূল্য সাংদর্াজী কর পতরদোদধর োে াদি মুি
াদবীা।
অনুদেে-৫: মসবা প্রাতপ্তদি তবড়ম্বীা এ্বাং প্রতিকার।তদ্বিীে পয র্াদি তীরতবােন্নিাদব ‘Disability Information System’ এ্ সাংরতযি িথ্য- উপাত্ত সাংগ্রা করদি
পাদর , মসই াদযে অতধেফির প্রদোজীীে ব্যবস্থা গ্রাণ করদব। মকাী কারদণ সাংদর্াগ সাাতেক িাদব তবতেন্ন াদা িাাা
অতি দ্রুি অতধেফিরদক অবতাি করদি াদব।অতধেফিরদক অবতাি করবার ৭২ (বাাাত্তর) ঘন্টার াদধ্য অতধেফির উাার
প্রতিকার করদব। অতধেফির বারবার উি প্রতিকাদর ব্যর্ য াইদা, তদ্বিীে পয , অনুদেে
৪(ঙ) অনুসাদর অতধেফিরদক ৯০(ীব্বই) তেদীর তাতখি মীাটিে প্রোীপূব যক অত্র চুতি বাতিা করদি পারদব।
অনুদেে-৬: চুতিপদত্রর কার্ যকাতরিা ও মাোে।অত্র চুতিপত্রটি স্বাযদরর িাতরখ াদি কার্ যকর াদব এ্বাং প্রার্তাকিাদব মাোে াদব চুতি স্বাযদরর িাতরখ াদি ০১(এ্ক)
বৎসর। প্রার্তাক মাোোদন্ত এ্ই চুতি প্রতি ০১ (এ্ক) বৎসদরর জন্য ০১(এ্ক) বৎসর পরপর অর্ যাৎ প্রতিবের অনুরূপ এ্কই
েিযানুসাদর বা েিযাবাীর সাংদোধীপূব যক ীবােীদর্াগ্য াদব।
অনুদেে-৭: তবতবধ।(ক) অত্র চুতিপত্র অনুসরদণর মযদত্র প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার ও সুরযা আইী, ২০১৩, িেধীী প্রণীি তবতধ ও এ্িৎসাংক্রান্ত
ীীতিাাাা এ্বাং উাাদের সাংদোধীী চুতি সাংতিষ্ট পযদ্বদের জন্য বাধ্যিামূাকিাদব অনুসরণীে াদব।
(খ) এ্ই চুতিপদত্রর অধীী ‘Disability Information System’ এ্ সাংরতযি িথ্য-উপাত্ত গ্রাদণর জন্য আইটি তসদস্টা
ব্যবাার, আইতপ ঠিকাীার ব্যবাার, িথ্য-উপাদত্তর মগাপীীেিা রযাসা প্রযুতিগি, আতর্ যক ও প্রোসতীক তবষদে মকাী ব্যিেে
ঘটদা িার প্রতিকার বা প্রদোজীীে ব্যবস্থা বাাংাাদেদে প্রচতাি সাংতিষ্ট আইী-কানুী বা আইতী কাঠাদাার আওিাে াদব।
(গ) অত্র চুতিপদত্রর মকাী েিয ব্যাখ্যাে চুতি সাংতিষ্ট পযদ্বদের াদধ্য মকাী ািবদ্বিিা বা তবদরাধ মেখা তেদা, িা র্র্াসম্ভব
আাাপ আদাাচীার াাধ্যদা াীাাাংসা করা াদব। এ্ইরূপ াীাাাংসার প্রদচষ্টা ব্যর্ য াইদা, ‘সাতাে আইী, ২০০১’ (২০০১ সদীর
১ীাং আইী) অনুসাদর সাতাদের াাধ্যদা তীষ্পতত্ত করা াদব।
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অনুদেে-৭: তবতবধ।(ক) অত্র চুতিপত্র অনুসরদণর মযদত্র প্রতিবন্ধী ব্যতির অতধকার ও সুরযা আইী, ২০১৩, িেধীী প্রণীি তবতধ ও এ্িৎসাংক্রান্ত
ীীতিাাাা এ্বাং উাাদের সাংদোধীী চুতি সাংতিষ্ট পযদ্বদের জন্য বাধ্যিামূাকিাদব অনুসরণীে াদব।
(খ) এ্ই চুতিপদত্রর অধীী DIS এ্ সাংরতযি িথ্য-উপাত্ত গ্রাদণর জন্য আইটি তসদস্টা ব্যবাার, আইতপ ঠিকাীার ব্যবাার,
িথ্য-উপাদত্তর মগাপীীেিা রযাসা প্রযুতিগি, আতর্ যক ও প্রোসতীক তবষদে মকাী ব্যিেে ঘটিদা িাাার প্রতিকার বা
প্রদোজীীে ব্যবস্থা বাাংাাদেদে প্রচতাি সাংতিষ্ট আইী-কানুী বা আইতী কাঠাদাার আওিাে াদব।
(গ) অত্র চুতিপদত্রর মকাী েিয ব্যাখ্যাে চুতি সাংতিষ্ট পযদ্বদের াদধ্য মকাী ািবদ্বিিা বা তবদরাধ মেখা তেদা, িাাা র্র্াসম্ভব
আাাপ আদাাচীার াাধ্যদা াীাাাংসা করা াদব। এ্ইরূপ াীাাাংসার প্রদচষ্টা ব্যর্ য াইদা, ‘সাতাে আইী, ২০০১’ (২০০১ সদীর
১ীাং আইী) অনুসাদর সাতাদের াাধ্যদা উাা তীষ্পতত্ত করা াদব।

*****

প্রতিবন্ধী ব্যতির িথ্য-উপাত্ত ব্যবাার ীীতিাাাা, ২০১৯
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