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তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ 

ডোক, যেক্তরযমোগোযমোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভন্ত্রণোরয় 
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ভূক্তভকো :                                  ,       ও                                         ক্তযযফ 

    । এ ই                                                   এ    ৬, ২০০৯                 আই , 

২০০৯            ।      এই আই    ৪                                                             । 

               এ   জনগযণয                                   ঠ            ।       আই    ১০ 

                                            ই     –এ     এ                               

                        । 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি                : গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোযদ যকোযযয ফততভোন ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী যঘোক্তলত রূকল্প 

২০২১ ফোস্তফোয়যনয ক্তনক্তভত্ত ক্তডক্তজেোর ফোাংরোযদ ক্তফক্তনভ তোযণয রযযে যকোয এ খোতযক ক্তফযল গুরুত্বোযযো কযয যজরো, উযজরো 

ও ইউক্তনয়ন ম তোযয় তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তিয ফ তব্যোী প্রযয়োগ ও ব্যফোযয কোক্তযগক্তয োয়তো ক্তনক্তিতকযণ; তথ্য ও যমোগোযমোগ 

প্রযুক্তিয সুক্তফধো মূ প্রোক্তিক ম তোযয় য ৌঁছোযনো, অফকোঠোযভো ক্তনযোত্তো ক্তফধোন; যযণোযফযণ; ফোস্তফোয়ন; ম্প্রোযণ ভোন ক্তনয়ন্ত্রণ 

ও কক্তিউেোয যোজীফীযদয দযতো বৃক্তিয ভোধ্যযভ  যদযয প্রতেি অঞ্চযর ই-োক্তব ত প্রদোন ক্তনক্তিত কযোয রযযে ৩১ জুরোই, 

২০১৩ তোক্তযযখ ‘তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি অক্তধদপ্তয’গঠন কযো য়। 

 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি          প্রধোন কোম তোফরী 

                          রুর           এ  এ                         তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি 

         কোম তোফরী        

1) যকোযযয কর ম তোযয় আইক্তটি’য ব্যফোয ও প্রযয়োগ ক্তনক্তিতকযণ ও ভন্বয় োধন। 

2) ভোঠ ম তোয় ম তি কর দপ্তযয আইক্তটি’য উযুি অফকোঠোযভো সৃক্তিযত োয়তো প্রদোন, যযণোযফযণ এফাং 

োযোে ত  প্রদোন। 

3) কর ম তোযয়য যকোক্তয দপ্তযয যোগত দযতোিন্ন যরোকফর ক্তনযয়োগ, যদোন্নক্তত, দোয়ন এফাং ফদরীকযযণ 

কোক্তযগক্তয োয়তো। 

4) কর ম তোযয় তথ্য প্রযুক্তিয কোক্তযগযী ও ক্তফযলোক্তয়ত জ্ঞোন স্তোিয। 

5) যকোক্তয প্রক্ততষ্ঠোন ও জনফযরয ভতো উন্নয়যন নীক্ততভোরো প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন। 

6) তথ্য প্রযুক্তি াংক্তিি জনফযরয ভতো উন্নয়যন নীক্ততভোরো প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন 

7) তৃণমূর ম তোয় ম তি জনগণযক ইযরকট্রক্তনক িক্ততযত যফো প্রদোযন উযযোগ গ্রণ এফাং এ াংক্রোি তথ্য 

াংগ্র, ক্তফতযণ ও গযফলণো কোম তক্রভ ক্তযচোরনো। 

8) মন্ত্রোক্তত ইতেোক্তদয চোক্তদো, ভোন ও ইন্টোযঅোযযটিক্তফক্তরটি ক্তনক্তিতকযণ। 

9) কর ম তোযয় আধুক্তনক প্রযুক্তি আত্মীকযযণ গযফলণো, উন্নয়ন ও োয়তো প্রদোন। 

10) অক্তধদপ্তযযয কভ তকততো/কভ তচোযীযদয যভধো, অক্তবজ্ঞতো, যমোগ্যতোয মথোমথ মূল্যোয়যনয ভোধ্যযভ দয আইক্তটি 

ভোনফিদ ক্তযযফ গযে যতোরো। 

 

 

১. ২ স্বপ্রযণোক্তদত তথ্য প্রকো ক্তনযদ তক্তকো প্রণয়যনয যম ক্তিকতোদউয্য 

                                                                 ও             ঠ         

ও                           ও                                 ও                        

                                             -                     ২৯      ২০০৯        

          আই   ২০০৯          । আই                        ই                         

                 ২০০৯ এ                                  ও           । 

                          আ                      ।    ও                            

                        ও                                                  ও           

   । এ                 এ                                            । 

                                                                                        

             য   তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি                                             । 
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 এই        এ   এয অধীনস্থ কর     /                                                       

                         এ                             আ                 তথ্য ও 

যমোগোযমোগ প্রযুক্তি       ।                 আই   ২০০৯                                     

২০০৯ ও এ                        আ      ও                এই স্বপ্রযণোক্তদত তথ্য প্রকো           

             । 

১. ক্তনযদ তক্তকোয ক্তযযোনোভ 

এই ক্তনযদ তক্তকো ‘‘ তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি                           ক্তনযদ তক্তকো, ২০১৮’’ নোযভ অক্তবক্তত যফ। 

 

২। ক্তনযদ তক্তকোয ক্তবক্তত্ত 

২.১. প্রণয়নকোযী কতৃতয : তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি       , গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোযদ যকোয 

২.২. অনুযভোদনকোযী কতৃতয :           , তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি       , গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোযদ যকোয 

২.৩. অনুযভোদযনয তোক্তযখ :          ০১, ২০১৮ 

২.৪. ফোস্তফোয়যনয তোক্তযখ : এই ক্তনযদ তক্তকো         ০১, ২০১৮ যথযক ফোস্তফোয়ন যফ। 

২.৫. ক্তনযদ তক্তকোয প্রযমোজেতো : ক্তনযদ তক্তকোটি তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয অধীনস্থ কর     /       

          জন্য প্রযমোজে যফ। 

 

 

 

 

 

৩. াংজ্ঞো 

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অযথ ত তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        ও এয অধীনস্থ কর     /                  গঠন, কোঠোযভো ও 

দোপ্তক্তযক কভ তকোন্ড াংক্রোি যম যকোন স্মোযক, ফই, নকো, ভোনক্তচত্র, চুক্তি, তথ্য-উোত্ত, রগ ফই, আযদ, ক্তফজ্ঞক্তপ্ত, দক্তরর, 

নমুনো, ত্র, প্রক্ততযফদন, ক্তোফ ক্তফফযণী, প্রকল্প প্রত্মোফ, আযরোকক্তচত্র, অক্তডও, ক্তবক্তডও, অক্তিত ক্তচত্র, ক্তপল্ম, ইযরক্ট্র্রক্তনক 

প্রক্তক্রয়োয় প্রস্ত্ত্ততকৃত যম যকোন ইনস্ট্রুযভন্ট, মোক্তন্ত্রকবোযফ োঠযমোগ্য দক্তররোক্তদ এফাং যব ক্ততক গঠন ও বফক্তিে-ক্তনক্তফ তযযল অন্য 

যম যকোন তথ্যফ ফস্ত্ত্ত ফো এযদয প্রক্ততক্তরক্তও এয অির্ভ তি যফ : 

 তযফ তত থোযক যম, দোপ্তক্তযক যনোেক্তে ফো যনোেক্তযেয প্রক্ততক্তরক্ত এয অির্ভ তি যফ নো। 

৩.২ দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো  

‘‘দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো’’ অথ ত তথ্য অক্তধকোয আইন, ২০০৯ এয ধোযো ১০ এয অধীন ক্তনযুি কভ তকততো; 

৩.৩ ক্তফকল্প দোক্তয়ত্ব প্রোপ্ত কভ তকততো  

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয অনুক্তস্থক্ততযত াংক্তিি দোক্তয়ত্ব োরযনয জন্য ক্তনযুি কভ তকততো; 

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদোন ইউক্তনে’’ তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        ও এয অধীনস্থ     /                 । 

৩.৫ ‘‘আীর কতৃতয’’ অথ ত- 

 (অ) যকোন তথ্য প্রদোন ইউক্তনযেয যযযত্র উি ইউক্তনযেয অব্যফক্তত ঊ্ততন কোম তোরযয়য প্রোক্তনক প্রধোন; অথফো 

(আ) যকোযনো তথ্য প্রদোন ইউক্তনযেয ঊ্ততন কোম তোরয় নো থোকযর, উি তথ্য প্রদোন ইউক্তনযেয প্রোক্তনক প্রধোন। 
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৩.৬ ‘‘তৃতীয় য’’ অথ ত তথ্য প্রোক্তপ্তয জন্য অনুযযোধকোযী ফো তথ্য প্রদোনকোযী কতৃতয ব্যতীত অনুযযোধকৃত তযথ্যয যগ 

জক্তেত অন্য যকোন য। 

 ৩.৭ ‘‘তথ্য কক্তভন’’ অথ ত তঅআ, ২০০৯-এয ধোযো ১১-এয অধীন প্রক্ততক্তষ্ঠত তথ্য কক্তভন। 

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ ফরযত ‘‘তথ্য অক্তধকোয আইন, ২০০৯’’ বুঝোযফ। 

৩.৯ ‘‘তঅক্তফ, ২০০৯’’ ফরযত ‘‘তথ্য অক্তধকোয (তথ্য প্রোক্তপ্ত াংক্রোি) ক্তফক্তধভোরো, ২০০৯’’ বুঝোযফ। 

৩.১০ ‘‘কভ তকততো’’ অযথ ত কভ তচোযীও অির্ভ তি যফ। 

৩.১১ ‘‘তথ্য অক্তধকোয’’ অথ ত যকোযনো কতৃতযযয ক্তনকে ইযত তথ্য প্রোক্তপ্তয অক্তধকোয। 

৩.১২ ‘‘আযফদন পযভ’’ অথ ত তঅক্তফ, ২০০৯-এয তপক্তযর ক্তনধ তোক্তযত আযফদযনয পযযভে- পযভ ‘ক’ বুঝোযফ। 

৩.১৩ ‘‘আীর পযভ’’ অথ ত তঅক্তফ, ২০০৯-এয তপক্তযর ক্তনধ তোক্তযত আক্তর আযফদযনয পযযভে- পযভ ‘গ’ বুঝোযফ। 

৩.১৪ ক্তযক্তি’’ অথ ত এই ক্তনযদ তক্তকোয যগ াংযুি ক্তযক্তি। 

 

৪. তযথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুোযয তথ্য প্রকো ও প্রদোন িক্তত : 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয অধীনস্থ     /                 মুদয় তথ্য        ৩টি যেণীযত বোগ কযো 

যফ এফাং ক্তনধ তোক্তযত ক্তফধোন অনুোযয প্রদোন, প্রচোয ফো প্রকো কযো যফ : 

ক. স্বপ্রযণোক্তদতবোযফ প্রকোযমোগ্য তথ্য : 

১) এই ধযযনয তথ্য তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয অধীনস্থ     /                  

স্বপ্রযণোক্তদত যয় যনোটিযফোড ত, ওযয়ফোইে, ব্রক্তওয, মুক্তিত ফই ফো প্রক্ততযফদন, ক্তফরযফোড ত, োইন যফোড ত, ক্তিকোয, 

যোিোয, বুকযরে, ক্তরপযরে, ক্তনউজ যরেোয, প্রক্তত্রকোয় ক্তফজ্ঞক্তপ্তয ম্যোধযভ প্রচোযণো অন্যোন্য গ্রণযমোগ্য ভোধ্যযভ 

প্রকো ও প্রচোয কযযফ। 

২) এই ধযযনয তথ্য যচযয় যকোন নোগক্তযক আযফদন কযযর তখন তো চোক্তদোয ক্তবক্তত্তযত প্রদোনযমোগ্য তথ্য ক্তযযফ 

ক্তফযফক্তচত যফ এফাং দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনধ তোক্তযত ন্থোয় আযফদনকোযীযক তো প্রদোন কযযফন। 

৩) তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        প্রক্তত ফছয একটি ফোক্তল তক প্রক্ততযফদন প্রকো কযযফ। ফোক্তল তক প্রক্ততযফদযন 

তঅআ, ২০০৯ এয ধোযো ৬(৩)-এ উক্তিক্তখত তথ্যমূ াংযমোজন কযযফ। 

৪) তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        স্বপ্রযণোক্তদতবোযফ প্রকোযমোগ্য তযথ্যয একটি তোক্তরকো প্রস্ত্ত্তত কযযফ এফাং 

এফাং এই ক্তনযদ তক্তকোয ক্তযক্তযি ও    ও                         ওযয়ফোইযে প্রকো ও প্রচোয কযযফ। 

৫) প্রক্তত ক্ততন ভো     এই তোক্তরকো োরনোগোদ কযো যফ। 

 

খ. চোক্তদোয ক্তবক্তত্তযত প্রদোনযমোগ্য তথ্য : 

১) এই ধযযনয তথ্য যকোযনো নোগক্তযযকয আযফদযনয যপ্রক্তযযত এই ক্তনযদ তক্তকোয ১০ ও ১১ অনুযেযদ ফক্তণ তত িক্তত 

অনুযণ কযয প্রদোন কযযত যফ। 

২) তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        চোক্তদোয ক্তবক্তত্তযত প্রদোনযমোগ্য তযথ্যয একটি তোক্তরকো প্রস্ত্ত্তত কযযফ এফাং 

এফাং এই ক্তনযদ তক্তকোয ক্তযক্তযি ও    ও                         ওযয়ফোইযে প্রকো ও প্রচোয কযযফ। 

৩) প্রক্তত ক্ততন ভো অিয এই তোক্তরকো োরনোগোদ কযো যফ। 
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গ. প্রদোন ও প্রকো ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তথ্য : 

১) এই ক্তনযদ তক্তকোয অন্যোন্য অনুযেযদ মো ক্তকছুই থোকুক নো যকন তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয 

অধীনস্থ     /                         তথ্যমূ প্রদোন ফো প্রকো ফো প্রচোয কযযত ফোধ্য থোকযফ নো : 

(ক) যকোন তথ্য প্রকোযয পযর যকোন তৃতীয় যযয বুক্তিবৃক্তত্তক িযদয অক্তধকোয যক্ততগ্রস্থ যত োযয এরূ 

ফোক্তণক্তজেক ফো ব্যফোক্তয়ক অিক্তন তক্তত যগোনীয়তো ক্তফলয়ক, কক্তযোইে ফো বুক্তিবৃক্তত্তক িদ 

(Intellectual Property Right) িক্তকতত তথ্য; 

 (খ) যকোন তথ্য প্রকোযয পযর যকোন ব্যক্তিয ব্যক্তিগত জীফযনয যগোনীয়তো ক্ষুণ্ণ যত োযয এরূ তথ্য; 

 (গ) তদিোধীন যকোন ক্তফলয় মোয প্রকো তদি কোযজ ক্তফঘ্ন ঘেোযত োযয এরূ তথ্য; 

 (ঘ) যকোন ক্রয় কোম তক্রভ ম্পূণ ত ওয়োয পূযফ ত ফো এ ক্তফলযয় ক্তিো  গ্রযণয পূযফ ত াংক্তিি ক্রয় ফো এয কোম তক্রভ 

াংক্রোি যকোন তথ্য; 

                     (ঙ) যীযোয প্রনপতত্র ফো যীযোয় প্রদত্ত নবর য িক্তকতত আগোভ তথ্য; 

                     (চ) ভক্তন্ত্রক্তযলদ ফো, যযত্রভত, উযদিো ক্তযলযদয বফঠযক উস্থোনীয় োয-াংযয আনুলক্তগক দক্তররোক্তদ   

                          এফাং উিরূ বফঠযকয আযরোচনো ও ক্তিো  াংক্রো  যকোন তথ্য : 

তযফ তত থোযক যম, ভক্তন্ত্রক্তযলদ ফো, যযত্রভত, উযদিো ক্তযলদ কতৃতক যকোন ক্তিোি গৃীত ওয়োয য অনুরূ ক্তিো  কোযণ 

এফাং যমকর ক্তফলযয়য উয ক্তবক্তত্ত কযয ক্তিোিটি গৃীত যয়যছ তো প্রকো কযো মোযফ : 

আযযো তত থোযক যম, এই ধোযোয অধীন তথ্য প্রদোন স্থক্তগত যোখোয যযযত্র াংক্তিি কতৃতযযক তথ্য কক্তভযনয পূফ তোনুযভোদন গ্রণ 

কযযত যফ। 

 

৫. তথ্য াংগ্র, াংযযণ ও ব্যফস্থোনো : 

ক) তথ্য াংযযণ : তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয াংযুি ও অধীনস্থ কর ইউক্তনে তথ্য াংযযযণয জন্য 

ক্তনযভণোি িক্তত অনুযণ কযযফ : 

(১) নোগক্তযযকয তথ্য অক্তধকোয ক্তনক্তিত কযোয রযযে মোফতীয় তযথ্যয কেোেোরগ এফাং ইনযডক্স প্রস্তুত কযয মথোমথবোযফ 

াংযযণ কযযফ। 

(২) যম-কর তথ্য কক্তিউেোযয াংযযযণয উযুি ফযর ভযন কযযফ য-কর তথ্য যুক্তিাংগত ভয়ীভোয ভযধ্য 

কক্তিউেোযয াংযযণ কযযফ এফাং তথ্য রোযবয সুক্তফধোযথ ত ভগ্র যদয যনেওয়োযকতয ভোধ্যযভ তোয াংযমোগ স্থোন 

কযযফ। 

(৩)  তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থোনোয জন্য তথ্য অক্তধকোয (তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থোনো) প্রক্তফধোনভোরো, ২০১০ অনুযণ 

কযযফ। 

খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থোনো : তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয অধীনস্থ     /                  তথ্য াংগ্র 

ও ব্যফস্থোনোয জন্য তথ্য অক্তধকোয (তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থোনো) প্রক্তফধোনভোরো, ২০১০ অনুযণ কযযফ। 

গ) তযথ্যয বোলো :  

(১) তযথ্যয মূর বোলো যফ ফোাংরো। তথ্য মক্তদ অন্য যকোন বোলোয় উৎন্ন যয় থোযক তোযর যটি যই বোলোয় াংযক্তযত যফ। 

দোপ্তক্তযক প্রযয়োযজন তথ্য অনুফোদ কযো যত োযয। 

(২) তথ্য যম বোলোয় াংযক্তযত থোকযফ যই বোলোযতই আযফদনকোযীযক যফযো কযো যফ। আযফদনকোযীয চোক্তদোয 

যপ্রক্তযযত যকোন তথ্য অনুফোদ কযোয দোক্তয়ত্ব কতৃতয ফন কযযফ নো। 
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ঘ) তযথ্যয োরনোগোদকযণ : তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয অধীনস্থ     /                  প্রক্ততভোয তথ্য 

োরনোগোদ কযযফ। 

৬. দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োগ 

১) তথ্য অক্তধকোয আইন ২০০৯-এয ধোযো ১০(১) অনুোযয তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয অধীনস্থ 

    /                   একজন কযয দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োগ কযযফ। 

২) যফতীযত          অধীযন যকোন কোম তোরয়দইউক্তনে প্রক্ততক্তষ্ঠত যর তঅআ ২০০৯-এয ধোযো ১০(৩) অনুোযয উিরূ 

ইউক্তনেদইউক্তনেমূয প্রক্ততক্তষ্ঠত ওয়োয ৬০ ক্তদযনয ভযধ্য দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োগ কযযফ। 

৩) প্রক্ততটি ইউক্তনযেয প্রোক্তনক প্রধোন, দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োগ যদযফন এফাং ক্তনযয়োগকৃত প্রযতেক দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয 

নোভ, দফী, ঠিকোনো এফাং প্রযমোজে যযযত্র পেোক্স নবর য ও ই-যভইর ঠিকোনো ক্তনযয়োগ প্রদোযনয যফতী ১৫ (যনয) ক্তদযনয 

ভযধ্য ক্তনধ তোক্তযত পযযভযে (তথ্য কক্তভন কতৃতক ক্তনধ তোক্তযত পযযভে) ক্তরক্তখতবোযফ তথ্য কক্তভযন যপ্রযণ কযযফন এফাং       

আক্তর কতৃতযযয কোযছ অনুক্তরক্ত যপ্রযণ কযযফন। 

৪) তথ্য অক্তধকোয আইন ২০০৯-এয অধীন দোক্তয়ত্ব োরযনয প্রযয়োজযন যকোন দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো অন্য যম যকোন কভ তকততোয 

োয়তো চোইযত োযযফন এফাং যকোন কভ তকততোয কোছ যথযক এরূ োয়তো চোওয়ো যর ক্ততক্তন উি দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোযক 

প্রযয়োজনীয় োয়তো প্রদোন কযযত ফোধ্য থোকযফন। 

৫) যকোন দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো দোক্তয়ত্ব োরযনয প্রযয়োজযন অন্য যকোন কভ তকততোয োয়তো চোইযর এফাং এরূ োয়তো প্রদোযন 

ব্যথ ততোয জন্য তঅআ ২০০৯-এয যকোন ক্তফধোন রাংক্তঘত যর এই আইযনয অধীন দোয়-দোক্তয়ত্ব ক্তনধ তোযযণয যযযত্র উি অন্য 

কভ তকততোও দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ফযর গণ্য যফন। 

৬) প্রক্ততটি ইউক্তনে তোয দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয নোভ, দফী, ঠিকোনো এফাং প্রযমোজে যযযত্র পেোক্স নবর য ও ই-যভইর ঠিকোনো 

তোয কোম তোরযয়য প্রকোয স্থোযন যজ দৃক্তিযগোচয য় এভনবোযফ প্রদ তযনয ব্যফস্থো কযযফ এফাং ওযয়ফোইযে প্রকো কযযফ। 

তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ তক্তকোয ক্তযক্তযি এই ক্তনযদ তক্তকো প্রযমোজে এভন কর ইউক্তনযেয দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয নোভ, দফী, 

ঠিকোনো এফাং প্রযমোজে যযযত্র পেোক্স নবর য ও ই-যভইর ঠিকোনো তোক্তরকো প্রকো কযযত যফ। যকোন দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো 

ক্তযফততন যর নতুন দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োযগয ৫ ক্তদযনয ভযধ্য তোক্তরকো োরনোগোদ কযো যফ। তোক্তরকো কতৃতযযয 

ওযয়ফোইযে প্রকো কযো যফ। 

৭. দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয দোক্তয়ত্ব ও কভ তক্তযক্তধ 

ক) তযথ্যয জন্য কোযযো আযফদযনয যপ্রক্তযযত দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো : 

অ) আযফদন গ্রণ ও তঅক্তফ ২০০৯ ক্তফক্তধ-৩ অনুোযয আযফদনত্র গ্রযণয প্রোক্তপ্ত স্বীকোয কযযফন; 

আ) অনুযযোধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধোযো-৯ ও তঅক্তফ ২০০৯ ক্তফক্তধ-৪ অনুোযয মথোমথবোযফ যফযো কযযফন; 

ই) তথ্য প্রদোযন অোযগতোয যযযত্র তঅআ ২০০৯, ধোযো-৯(৩) ও তঅক্তফ ২০০৯ ক্তফক্তধ-৫ অনুোযয মথোমথবোযফ অোযগতো 

প্রকো কযযফন। অোযগতোয কোযণ তঅআ ২০০৯-এয োযথ োভঞ্জস্যপূণ ত যত যফ; 

ঈ) যকোন অনুযযোধকৃত তথ্য দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয ক্তনকে যফযোযয জন্য ভজুদ থোকযর ক্ততক্তন তঅআ, ২০০৯, ধোযো-

৯(৬)(৭) ও তঅক্তফ, ২০০৯ ক্তফক্তধ-৮ অনুোযয উি তযথ্যয যুক্তিাংগত মূল্য ক্তনধ তোযণ কযযফন এফাং উি মূল্য 

অনক্তধক ৫ (াঁচ) কোম ত ক্তদফযয ভযধ্য ক্তযযোধ কযোয জন্য অনুযযোধকোযীযক অফক্তত কযযফন; 

উ) যকোন অনুযযোধকৃত তযথ্যয োযথ তৃতীয় যযয াংক্তিিতো থোকযর দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো তঅআ, ২০০৯, ধোযো-৯(৮) 

অনুোযয ব্যফস্থো গ্রণ কযযফন; 
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খ) তঅআ, ২০০৯-এয তপক্তযর ক্তনধ তোক্তযত আযফদযনয পযযভেদপযভ ‘ক’ াংযযণ ও যকোন নোগক্তযযকয চোক্তদোয যপ্রক্তযযত 

যফযো; 

গ) আযফদন পযভ পূযযণ যভ নয়, এভন আযফদনকোযীযক আযফদন পযভ পূযযণ োয়তো; 

ঘ) যকোন নোগক্তযযকয চোক্তদোয যপ্রক্তযযত তোযক আক্তর কতৃতয ক্তনধ তোযযণ োয়তো; 

ঙ) ঠিক কতৃতয ক্তনধ তোযযণ র্ভর কযযযছ, এভন আযফদনকোযীযক ঠিক কতৃতয ক্তনধ তোযযণ োয়তো; 

চ) যকোন োযীক্তযক প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিয তথ্য প্রোক্তপ্ত ক্তনক্তিত কযযত দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো তোযক উযুি িক্ততযত তথ্য যযত 

োয়তো কযযফন। এযযযত্র দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো উযুি অন্য যকোন ব্যক্তিয োয়তো গ্রণ কযযত োযযফন;  

ছ) তথ্য াংযযণ, ব্যফস্থোনো ও স্বপ্রযণোক্তদত তথ্য প্রকো তঅআ ২০০৯-এয োযথ োভঞ্জস্যপূণ তবোযফ যে ক্তক নো তো 

ক্তনধ তোযযণ কতৃতযযক োয়তো প্রদোন; 

জ) তঅআ ২০০৯-এয োযথ োভঞ্জস্যপূণ তবোযফ ফোক্তল তক প্রক্ততযফদন প্রকোয োয়তো কযো; 

ঝ) তযথ্যয জন্য প্রোপ্ত আযফদনত্র এ-াংক্রোি প্রযয়োজনীয় তথ্য াংযযণ, আযফদনকোযীয যমোগোযমোযগয ক্তফত্মোক্তযত তথ্য 

াংযযণ, তথ্য অফমুিকযণ াংক্রোি প্রক্ততযফদন াংকক্তরত কযো, তথ্য মূল্য আদোয়, ক্তোফ যযণ ও যকোক্তয যকোলোগোযয 

জভোকযণ এফাং কতৃতয ফো তথ্য কক্তভযনয চোক্তদোয যপ্রক্তযযত এ াংক্রোি তথ্য যফযো কযো; ইতেোক্তদ। 

 

 

 

 

৮. ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োগ 

১) ফদরী ফো অন্য যকোন কোযযণ দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয অনুক্তস্থক্ততযত দোক্তয়ত্বোরযনয জন্য    ও                 

       এফাং এয অধীনস্থ     /                   একজন কযয ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োগ কযযত যফ। 

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয অনুক্তস্থক্ততযত দোক্তয়ত্বোরনকোরীন আইন অনুোযয ক্ততক্তন দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তযযফ ক্তফযফক্তচত 

যফন। 

২) নতুন প্রক্ততক্তষ্ঠত ইউক্তনেমূয প্রক্ততক্তষ্ঠত ওয়োয ৬০ ক্তদযনয ভযধ্য দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয োোোক্ত ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ তকততো ক্তনযয়োগ কযযত যফ। 

৩) প্রক্ততটি ইউক্তনযেয প্রোক্তনক প্রধোন ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োগ যদযফন এফাং ক্তনযয়োগকৃত প্রযতেযকয নোভ, দফী, 

ঠিকোনো এফাং, প্রযমোজে যযযত্র, পেোক্স নবর য ও ই-যভইর ঠিকোনো ক্তনযয়োগ প্রদোযনয ১৫ (যনয) ক্তদযনয ভযধ্য ক্তনধ তোক্তযত পযযভযে 

(তথ্য কক্তভন কতৃতক ক্তনধ তোক্তযত পযযভে) ক্তরক্তখতবোযফ তথ্য কক্তভযন যপ্রযণ কযযফন এফাং       আক্তর কতৃতযযয কোযছ 

অনুক্তরক্ত যপ্রযণ কযযফ। 

৪) ফদরী ফো অন্য যকোন কোযযণ এই দ শূন্য যর, অক্তফরযবর  নতুন ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তনযয়োগ কযযত যফ। 

৯. ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয দোক্তয়ত্ব ও কভ তক্তযক্তধ 

ক) দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয অনুক্তস্থতকোরীন ভযয় ‘ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো’ ‘দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো’ ক্তযযফ দোক্তয়ত্ব 

োরন কযযফন; 

খ) দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততো ক্তযযফ দোক্তয়ত্ব োরনকোরীন ভযয় নীক্তত ৭-এ ফক্তণ তত ‘দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয দোক্তয়ত্ব ও কভ তক্তযক্তধ’ 

তোয জন্য প্রযমোজে যফ। 
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১০. তথ্যোক্তদ ক্তযদ তন এফাং প্রকোক্তত প্রক্ততযফদন ক্তফক্রযয়য সুযমোগ : 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয অধীনস্থ     /                  কতৃতক প্রণীত প্রক্ততযফদন ক্তফনোমূযল্য 

ফ তোধোযযণয ক্তযদ তযনয জন্য ব্যফস্থো গ্রণ কযযফ এফাং নোভভোত্র মূযল্য ক্তফক্রযয়য জন্য ভজুদ যোখযফ। 

১১. জনগুরুত্বপূণ ত ক্তফলযয় যপ্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত : 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এফাং এয অধীনস্থ     /                  জনগুরুত্বপূণ ত ক্তফলয়োক্তদ যপ্র 

ক্তফজ্ঞক্তপ্তয ভোধ্যযভ অথফো অন্য যকোন ন্থোয় প্রচোয ফো প্রকো কযযফ। 

১২                    ও         

১  এই                          আ      তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি         এয অধীনস্থ 

    /                   এ           । 

২  এই                                 ও                                      এ        

     ।                            এ                      এ                    এ  আ     

        । 

৩  তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        এয অধীনস্থ     /                                         

          আই   আ      আ                                            এই           

                               এ                             ।        এই           

                            । 

৪  এই                                 ও                                               

এই                                          এ                                       

          । 

১৩. ক্তনযদ তক্তকোয াংযোধন : এই ক্তনযদ তক্তকো াংযোধযনয প্রযয়োজন যর তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        ৩-৫ দস্য 

ক্তফক্তি একটি কক্তভটি গঠন কযযফ। কক্তভটি ক্তনযদ তক্তকো অনুযভোদনকোযী কতৃতযযয কোযছ াংযোধযনয প্র    কযযফ। 

অনুযভোদনকোযী কতৃতযযয অনুযভোদযন ক্তনযদ তক্তকো াংযোধন কোম তকয যফ। 

১৪. ক্তনযদ তক্তকোয ব্যখ্যো : এই ক্তনযদ তক্তকোয যকোন ক্তফলযয় অস্পিতো যদখো ক্তদযর ক্তনযদ তক্তকো প্রণয়নকোযী কতৃতয তোয ব্যখ্যো 

প্রদোন কযযফ। 

 

ক্তযক্তি : : 

ক্তযক্তি-১ : দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোযদয তোক্তরকো 

ক্রভ 
দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয নোভ ও 

দক্তফ 
যপোন, যভোফোইর, পেোক্স, ই-যভইর যমোগোযমোযগয ঠিকোনো 

১. 
জনোফ যভোোঃ ক্তপযযোজ যকোয 

  -        

    : +88-02-৫৫ ৫৫০০৬৯২৪ 

     ই : +88 ০১৭১১-১৯৭০৮৮ 

ই  ই : sarkerfiroz@yahoo.com 

ও     ই :www.doict.gov.bd 

 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        

আইক্তটি েোওয়োয আগোযগাঁও, ঢোকো। 

 

http://www.doict.gov.bd/
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ক্তযক্তি-২ : ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোযদয তোক্তরকো 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি       - 

 

ক্রভ 
ক্তফকল্প দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কভ তকততোয 

নোভ ও দক্তফ 
যপোন, যভোফোইর, পেোক্স,  ই-যভইর যমোগোযমোযগয ঠিকোনো 

১ 

     যভোোঃ োক্তিয োোন 

মুযোদ 

               

      +৮৮-০২ ৫৫০০৬৮১১ 

     ই : +৮৮-০১৭১৯১৪৩৩৫৬ 

ই-  ই  murad.dub@gmail.com 

ও     ই :www.doict.gov.bd 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি        

আইক্তটি েোওয়োয আগোযগাঁও, ঢোকো। 

 

ক্তযক্তি-৩ : আক্তর কতৃতযযয তোক্তরকো 

ক্রভ          নোভ আক্তর কতৃতযযয নোভ ও দক্তফ যপোন, যভোফোইর, পেোক্স,  ই-যভইর যমোগোযমোযগয ঠিকোনো 

১ তথ্য ও যমোগোযমোগ 

প্রযুক্তি        

এ. ক্তফ. এভ. আযোদ যোযন 

           (           ) 

 

      +৮৮-০২ ৫৫০০৬৯২০ 

       ০২৫৫০০৬৮৮২ 

ই-  ই   dg@doict.gov.bd 

 

তথ্য ও যমোগোযমোগ 

প্রযুক্তি        

আইক্তটি েোওয়োয 

আগোযগাঁও, ঢোকো। 

 

ক্তযক্তি-৪ : স্বপ্রযণোক্তদতবোযফ প্রকোযমোগ্য তযথ্যয তোক্তরকো ও প্রকোযয ভোধ্যভ  

                  তথ্য প্রকোযয ভোধ্যভ 

১                                    আ     তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

২                      আ           ও        তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

৩                     তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

৪ 
      এ         ও                        

   
 তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

৫                        তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

৬         ও                      ও           তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

৭     ঠ      ঠ     ও                 তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

৮ 
                  ও                        

           ও          
 তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

৯                                  তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১০                        তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১১ ই                       তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১২                                    তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 
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১৩                         তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১৪                               তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১৫                     তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১৬                    তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১৭                      তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১৮                                 তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

১৯ 
                      এ                   

ও            এ                  ) 
 তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

২০ 
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি                  আই   

                               ই      
 তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

২১ 

তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি          ফোযজে এফাং 

আওতোধীন দপ্তযমূযয ফোযজেদকর ক্তযকল্পনোয ধযন 

ক্তচক্তিতকযণ, প্রস্তোক্তফত খযচ এফাং প্রকৃত ব্যযয়য উয 

বতক্তয ক্তযযোে ত। 

 তথ্য প্রদোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত, ওযয়ফোইে। 

 

কতৃতয আযযো যম কর তথ্য স্বপ্রযণোক্তদতবোযফ প্রকো কযযফ 

১ 
চোক্তদোয ক্তবক্তত্তযত প্রদোনযমোগ্য তযথ্যয তোক্তরকো 

তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ তক্তকোয ক্তযক্তি, াংক্তিি তথ্য প্রদোন 

ইউক্তনযেয যনোটি যফোড ত, কতৃতযযযদতথ্য প্রদোন ইউক্তনযেয 

ওযয়ফোইে, ক্তযদ তযনয জন্য অক্তপয যক্তযত থোকযফ। 

২ প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তযথ্যয তোক্তরকো 

তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ তক্তকোয ক্তযক্তি, াংক্তিি তথ্য প্রদোন 

ইউক্তনযেয যনোটি যফোড ত, কতৃতযযযদতথ্য প্রদোন ইউক্তনযেয 

ওযয়ফোইে, অক্তপয ক্তযদ তযনয জন্য যক্তযত থোকযফ। 

৩ স্বপ্রযণোক্তদতবোযফ প্রকোযমোগ্য তযথ্যয তোক্তরকো 

তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ তক্তকোয ক্তযক্তি, াংক্তিি তথ্য প্রদোন 

ইউক্তনযেয যনোটি যফোড ত, কতৃতযযযদতথ্য প্রদোন ইউক্তনযেয 

ওযয়ফোইে, অক্তপয ক্তযদ তযনয জন্য যক্তযত থোকযফ। 

৪ আযফদন, আক্তর ও অক্তবযমোযগয পযভ 
তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ তক্তকোয ক্তযক্তি, কতৃতযযযদ তথ্য প্রদোন 

ইউক্তনযেয ওযয়ফোইে, অক্তপয োড ত ও পট্ কক্ত। 

 

 

ক্তযক্তি-৫ : প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তযথ্যয তোক্তরকো 

ক্তনম্নক্তরক্তখত তথ্যমূ প্রদোন ও প্রকো কযযত কতৃতয ফোধ্য থোকযফ নো-  

 যকোন তথ্য প্রকোযয পযর ফোাংরোযদযয ক্তনযোত্তো, অখন্ডতো ও োফ তযব ভযত্বয প্রক্তত হুভক্তক যত োযয এরূ তথ্য; 

 কভী ও উকোযযবোগীয ব্যক্তিগত জীফযনয যগোনীয়তো ক্ষুণ্ণণ য়, এরূ তথ্য। 

 ক্তফচোযোধীন ভোভরোয তথ্য মো ওই ভোভরোয সুষ্ঠু ক্তফচোযকোম তযক ব্যোত কযযত োযয, এরূ তথ্য। 

 তদভত্মোধীন ক্তফলয় াংক্তিি যকোযনো তথ্য, মোয প্রকো তদিকোযজ ক্তফঘ্ন ঘেোযত োযয। 

 যকোযনো ক্রয় কোম তক্রযভয ক্তফলযয় ক্তিোি যনয়োয আযগ াংক্তিি ক্রয় ফো এয কোম তক্রভ াংক্রোি যকোযনো তথ্য।  

 গযফলণোয সূত্র ফো যক র ফো কোযযো বুক্তিবৃক্তত্তক িযদয অক্তধকোয যক্ততগ্র  যত োযয, এরূ তথ্য। 

 ক্তনযয়োগ যীযোয প্রনপতত্র ও যীযোয পরোপর াংক্রো   আগোভ তথ্য, ইতেোক্তদ। 


