
তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা, ২০১৫ 

১. তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকার টভূনভ এফং প্রর্য়াজনীয়তা 

১.১.    ও                অনধদপ্তর্যয টভূনভ:  
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১. ৫ তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয যমৌনক্তকতা/উর্েশ্য: 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ যকায জনগর্ণয জানায অনধকায প্রনতষ্ঠায ভাধ্যর্ভ যকানয ও যফযকানয ংগঠর্নয স্বচ্ছতা ও 

জফাফনদনতা বৃনি, দুনীনত হ্রা ও সুান প্রনতষ্ঠা; জনগর্ণয নচন্তা, নফর্ফক ও ফাকস্বাধীনতায াংনফধাননক অনধকায প্রনতষ্ঠা র্ফ োনয 

জনগর্ণয ক্ষভতায়র্নয রর্ক্ষে তথ্য-অনধকায নননিত কযর্ত গত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তানযর্ে ‘তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯’ কাম েকয 

কর্যর্ছ। আইর্নয কাম েকয ফাস্তফায়র্নয জন্য ইনতভর্ধ্য ‘তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’ এফং তথ্য অনধকায 

ংক্রান্ত নতনটি প্রনফধানভারাও প্রণীত র্য়র্ছ। 

তথ্য অনধকায গণতানন্ত্রক ব্যফস্থার্ক সুংত কযায অন্যতভ তে। তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তর্যয তথ্য জনগর্ণয কার্ছ উন্ুক্ত 

র্র তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তর্যয কাম েক্রভ ম্পর্কে জনগণ অফনত র্ফ। এর্ত প্রনতষ্ঠার্নয স্বচ্ছতা এফং জনগর্ণয কার্ছ 

কর কার্জয জফাফনদনতা এফং দায়ফিতায ংস্কৃনত প্রনতনষ্ঠত র্ফ মা সুার্নয জন্য আফশ্যকীয় পূফ েতে।  

জনগর্ণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা নননিত কযায যম নীনত যকায গ্রণ কর্যর্ছ, তায র্ে ংগনতপূণ েবার্ফ যকার্যয গুরুত্বপূণ ে 

অনধদপ্তয নর্র্ফ তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তয অফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ ো নননিত কযর্ত ফিনযকয। 

   ও                     র অফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ ো তথা জনগর্ণয ননকট তথ্য যফযার্ জটিরতা নযার্যয উর্ের্শ্য যমন 

যকার্না নিধাির্ন্দয সৃনি না য়, যজন্য একটি ‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন আফশ্যক ফর্র তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত 

     র ভর্ন কযর্ছ। সুতযাং তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা ২০০৯ ও এতিংনিি 

প্রনফধানভারামূর্য আর্রার্ক ও ামৄজেতা ার্র্ক্ষ এই ‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন কযা র্রা। 

১.৬ ননর্দ েনকায নর্যানাভ 

এ ননর্দ েনকা ‘‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা, ২০১৫’’ নার্ভ অনবনত র্ফ। 

২। ননর্দ েনকায নবনি 

২.১. প্রণয়নকাযী কর্তেক্ষ : তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত      র, তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত নফবাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ 

যকায। 

২.২. অনুর্ভাদনকাযী কর্তেক্ষ : ভানযচারক, তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত      র, তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত নফবাগ, 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ যকায। 

২.৩. অনুর্ভাদর্নয তানযে : ২৫ অর্টাফয ২০১৫ 

২.৪. ফাস্তফায়র্নয তানযে : এ ননর্দ েনকা আগাভী ২৫ অর্টাফয ২০১৫ যথর্ক ফাস্তফায়ন কযা র্ফ। 

২.৫. ননর্দ েনকায প্রর্মাজেতা : ননর্দ েনকাটি তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তর্যয জন্য প্রর্মাজে র্ফ। 

 

৩. ংজ্ঞা 

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অর্থ ে তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তর্যয গঠন, কাঠার্ভা ও দাপ্তনযক কভ েকান্ড ংক্রান্ত যম যকান স্মাযক, ফই, নকা, 

ভাননচত্র, চুনক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, আর্দ, নফজ্ঞনপ্ত, দনরর, নমুনা, ত্র, প্রনতর্ফদন, নাফ নফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, আর্রাকনচত্র, 

অনডও, নবনডও, অনিত নচত্র, নপল্ম, ইর্রক্ট্র্রননক প্রনক্রয়ায় প্রস্ত্িতকৃত যম যকান ইনস্ট্রুর্ভন্ট, মানন্ত্রকবার্ফ াঠর্মাগ্য দনররানদ এফং 

যবৌনতক গঠন ও বফনিে-নননফ ের্র্ল অন্য যম যকান তথ্যফ ফস্তু ফা এর্দয প্রনতনরনও এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ: 
তর্ফ তে থার্ক যম, দাপ্তনযক যনাটনট ফা যনাটনর্টয প্রনতনরন এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ না। 



 

৩.২ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো  

‘‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’’ অথ ে তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন ননমৄক্ত কভ েকতো; 

৩.৩ নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো  

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত ংনিি দানয়ত্ব ারর্নয জন্য ননমৄক্ত কভ েকতো; 

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদান ইউননট’’ অথ ে তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তর্যয প্রধান কাম োরয়। 

৩.৫ ‘‘আীর কর্তেক্ষ’’ অথ ে- 
 তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তর্যয যক্ষর্ত্র তথ্য প্রদান ইউননর্টয প্রাননক প্রধান অথ োৎ ভানযচারক। 

 

৩.৬ ‘‘র্ততীয় ক্ষ’’ অথ ে তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুর্যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেক্ষ ব্যতীত অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে জনিত অন্য 

যকান ক্ষ। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কনভন’’ অথ ে তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনভন। 

৩.৮ ‘‘তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯’’ ফরর্ত ‘‘তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯’’ বুঝার্ফ। 

৩.৯ ‘‘তঅনফ, ২০০৯’’ ফরর্ত ‘‘তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’’ বুঝার্ফ। 

৩.১০ ‘‘কভ েকতো’’ অর্থ ে কভ েচাযীও অ র্ভ েক্ত র্ফ। 

৩.১১ ‘‘তথ্য অনধকায’’ অথ ে যকার্না কর্তের্ক্ষয ননকট ইর্ত তথ্য প্রানপ্তয অনধকায। 

৩.১২ ‘‘আর্ফদন পযভ’’ অথ ে তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযর্ভট- পযভ ‘ক’ বুঝার্ফ। 

৩.১৩ ‘‘আীর পযভ’’ অথ ে তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আনর আর্ফদর্নয পযর্ভট- পযভ ‘গ’ বুঝার্ফ। 

৩.১২ নযনি’’ অথ ে এ          র র্ে ংমৄক্ত নযনি। 

 

৪. তর্থ্যয ধযণ এফং ধযণ অনুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান িনত : 

তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তর্যয মুদয় তথ্য        ৩টি যেণীর্ত বাগ কযা র্ফ এফং ননধ োনযত নফধান অনুার্য প্রদান, প্রচায 

ফা প্রকা কযা র্ফ : 
 

ক. স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য : 

১) এ ধযর্ণয তথ্য তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তয স্বপ্রর্ণানদত র্য় যনাটির্ফাড ে, ওর্য়ফাইট, ব্রনওয, মুনিত ফই ফা  

প্রনতর্ফদন, নফরর্ফাড ে, াইন যফাড ে, নিকায, যািায, বুকর্রট, নরপর্রট, ননউজ যরটায, প্রনত্রকায় নফজ্ঞনপ্তয ম্যাধর্ভ  

প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণর্মাগ্য ভাধ্যর্ভ প্রকা ও প্রচায কযর্ফ; 
 

২) এ ধযর্নয তথ্য যচর্য় যকান নাগনযক আর্ফদন কযর্র তেন তা চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য নর্র্ফ নফর্ফনচত  

র্ফ এফং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননধ োনযত ন্থায় আর্ফদনকাযীর্ক তা প্রদান কযর্ফন; 
 

৩) তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তয প্রনত ফছয একটি ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকা কযর্ফ। ফানল েক প্রনতর্ফদর্ন তঅআ, 

২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উনিনেত তথ্যমূ ংর্মাজন কযর্ফ; 
 

৪) তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তয স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্র ত কযর্ফ এফং এফং এ  

নীনতভারায নযনর্ি ও তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তয ওর্য়ফাইর্ট প্রকা ও প্রচায কযর্ফ; 
 

৫) প্রনত নতন ভা   র এ তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ; 

 



ে. চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য: 

১) এ ধযর্নয তথ্য যকার্না নাগনযর্কয আর্ফদর্নয যপ্রনক্ষযত এ          র ১০ ও ১১ অনুর্চ্ছর্দ ফনণ েত িনত অনুযণ কর্য 

প্রদান কযর্ত র্ফ; 

২) তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তয চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্র ত কযর্ফ এফং এফং এ 

         র নযনর্ি ও তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তর্যয ওর্য়ফাইর্ট প্রকা ও প্রচায কযর্ফ; 

৩) প্রনত নতন ভা অ য এই তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ। 
 

গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য : 

 ১) এ          র অন্যান্য অনুর্চ্ছর্দ মা নকছুই থাকুক না যকন তথ্য ও যমাগার্মাগ প্রমৄনক্ত অনধদপ্তয নন   ক্ত তথ্যমূ প্রদান  

              ফা প্রকা ফা প্রচায কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফ না : 

(ক) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র ফাংরার্দর্য ননযািা, অেন্ডতা ও াফ ের্বৌভর্ত্বয প্রনত হুভনক র্ত ার্য এরূ তথ্য; 

(ে) যযাষ্ট্রনীনতয যকান নফলয় মায িাযা নফর্দী যার্ষ্ট্রয অথফা আ জোনতক যকান ংস্থা ফা যকান যজাট ফা 

ংগঠর্নয ার্থ নফদ্যভান ম্পকে ক্ষুণ্ণ র্ত ার্য এরূ তথ্য; 

(গ) যকান নফর্দী যকার্যয ননকট যথর্ক প্রাপ্ত যকান যগানীয় তথ্য; 

(ঘ) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র যকান র্ততীয় র্ক্ষয বুনিবৃনিক ম্পর্দয অনধকায ক্ষনতগ্র  র্ত ার্য এরূ 

ফানণনজেক ফা ব্যফানয়ক অ নন েনত যগানীয়তা নফলয়ক, কনযাইট ফা বুনিবৃনিক ম্পদ (Intellectual 

Property Right) ম্পনকেত তথ্য; 

(ঙ) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র যকান নফর্ল ব্যনক্ত ফা ংস্থার্ক রাবফান ফা ক্ষনতগ্র  কযর্ত ার্য এরূ তথ্য; 

(চ) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র প্রচনরত আইর্নয প্রর্য়াগ ফাধাগ্র  র্ত ার্য ফা অযাধ বৃনি যর্ত ার্য এরূ তথ্য; 

(ছ) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র জনগর্ণয ননযািা নফনিত র্ত ার্য ফা নফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু নফচায কাজ ব্যত 

র্ত ার্য এরূ তথ্য; 

(জ) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র যকান ব্যনক্তয ব্যনক্তগত জীফর্নয যগানীয়তা ক্ষুণ্ণ র্ত ার্য এরূ তথ্য; 

(ঝ) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র যকান ব্যনক্তয জীফন ফা াযীনযক ননযািা নফদান্ন র্ত ার্য এরূ তথ্য; 

(ঞ) আদারর্ত নফচাযাধীন যকান নফলয় এফং মা প্রকার্ আদারত ফা ট্রাইবুেনার্রয ননর্লধাজ্ঞা যর্য়র্ছ অথফা মায 

প্রকা আদারত অফভাননায ানভর ফর্র গণ্য র্ত ার্য এরূ তথ্য; 

( )  ত   ধীন যকান নফলয় মায প্রকা ত   কার্জ নফি ঘটার্ত ার্য এরূ তথ্য; 

( ) যকান অযার্ধয তদ  প্রনক্রয়া এফং অযাধীয যগ্রপতায ও া     প্রবানফত কযর্ত ার্য এরূ তথ্য; 

( )  আইন অনুার্য যকফর একটি নননদ েি ভর্য়য জন্য প্রকার্য ফাধ্যফাধকতা যর্য়র্ছ এরূ তথ্য; 

(ঢ) যকৌরগত ও ফানণনজেক কাযর্ণ যগান যাো ফাঞ্ছনীয় এরূ কানযগযী ফা বফজ্ঞাননক গর্ফলণারব্ধ যকান তথ্য; 

( ) যকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়ায পূর্ফ ে ফা এ নফলর্য় নিান্ত গ্রর্ণয পূর্ফ ে ংনিি ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ ংক্রা  

যকান তথ্য; 

( ) জাতীয় ংর্দয নফর্ল অনধকায াননয কাযণ র্ত ার্য, এরূ তথ্য; 



( ) যকান ব্যনক্তয আইন িাযা ংযনক্ষত যগানীয় তথ্য; 

                  ( ) যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষায় প্রদি নম্বয ম্পনকেত আগাভ তথ্য; 

( ) ভনন্ত্রনযলদ ফা, যক্ষত্রভত, উর্দিা নযলর্দয বফঠর্ক উস্থানীয় ায-ংর্ক্ষ আনুলনেক দনররানদ এফং 

উক্তরূ বফঠর্কয আর্রাচনা ও নিা  ংক্রা  যকান তথ্য : 

তর্ফ তে থার্ক যম, ভনন্ত্রনযলদ ফা, যক্ষত্রভত, উর্দিা নযলদ কর্তেক যকান নিা  গৃীত ওয়ায য অনুরূ ন    র কাযণ এফং 

যমকর নফলর্য়য উয নবনি কর্য নিা টি গৃীত র্য়র্ছ তা প্রকা কযা মার্ফ : 

আর্যা তে থার্ক যম, এ ধাযায অধীন তথ্য প্রদান স্থনগত যাোয যক্ষর্ত্র ংনিি কর্তেক্ষর্ক তথ্য কনভর্নয পূফ োনুর্ভাদন গ্রণ কযর্ত 

র্ফ। 

৫. তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা : 

ক) তথ্য ংযক্ষণ :    ও                অনধদপ্তয তথ্য ংযক্ষযণয জন্য নন   ক্ত িনত অনুযণ কযর্ফ : 

(১) নাগনযর্কয তথ্য অনধকায নননিত কযায রর্ক্ষে    ও                অনধদপ্তয তায মাফতীয় তর্থ্যয কোটারগ 

এফং ইনর্ডক্স প্র ত কর্য মথামথবার্ফ ংযক্ষণ কযর্ফ; 

(২)       যম-কর তথ্য কনম্পউটার্য ংযক্ষর্ণয উমৄক্ত ফর্র ভর্ন কযর্ফ য-কর তথ্য মৄনক্তংগত ভয়ীভায 

ভর্ধ্য কনম্পউটার্য ংযক্ষণ কযর্ফ এফং তথ্য রার্বয সুনফধার্থ ে ভগ্র যদর্ যনটওয়ার্কেয ভাধ্যর্ভ তায ংর্মাগ স্থান 

কযর্ফ; 

(৩) তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযর্ফ 

(তথ্য ংযক্ষর্ণয জন্য কর্তেযক্ষয মনদ স্বতন্ত্র যকান আইন, নফনধ, প্রনফধান, নীনতভারা ফা ননর্দ েনা থার্ক এোর্ন 

যটিয নাভ, উর্িে কযর্ফ); 

ে) তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানা :    ও                অনধদপ্তয তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য 

ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযর্ফ;  

গ) তর্থ্যয বালা : (১) তর্থ্যয মূর বালা র্ফ ফাংরা। তথ্য মনদ অন্য যকান বালায় উৎন্ন র্য় থার্ক তার্র যটি য বালায় 

ংযনক্ষত র্ফ। দাপ্তনযক প্রর্য়ার্জন তথ্য অনুফাদ কযা র্ত ার্য। 

(২) তথ্য যম বালায় ংযনক্ষত থাকর্ফ য বালার্তই আর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ। 

               আর্ফদনকাযীয চানদায যপ্রনক্ষর্ত যকান তথ্য অনুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্তেক্ষ ফন কযর্ফ না। 

 
ঘ) তর্থ্যয ারনাগাদকযণ :    ও                অনধদপ্তয প্রনতভার্ তথ্য ারনাগাদ কযর্ফ। 

 
৬. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ 

1) তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুার্য    ও                অনধদপ্তর্য একজন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত 

র্ফ; 



2) যফতীর্ত    ও                অনধদপ্তর্যয অধীর্ন যকান কাম োরয়/ইউননট প্রনতনষ্ঠত র্র তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা 

১০(৩) অনুার্য উক্তরূ ইউননট/ইউননটমূর্ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত 

র্ফ; 

3) অনধদপ্তর্যয প্রাননক প্রধান, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ যদর্ফন এফং ননর্য়াগকৃত প্রর্তেক দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, 

দফী, ঠিকানা এফং প্রর্মাজে যক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয যফতী ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য 

ননধ োনযত পযর্ভর্ট (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভট) নরনেতবার্ফ তথ্য কনভর্ন যপ্রযণ কযর্ফন এফং অনধদপ্তর্যয 

আনর কর্তের্ক্ষয কার্ছ অনুনরন যপ্রযণ কযর্ফন; 

4) তঅআ, ২০০৯-এয অধীন দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন যকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অন্য যম যকান কভ েকতোয ায়তা চাইর্ত 

াযর্ফন এফং যকান কভ েকতোয কাছ যথর্ক এরূ ায়তা চাওয়া র্র নতনন উক্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোর্ক প্রর্য়াজনীয় 

ায়তা প্রদান কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফন; 

5) যকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন অন্য যকান কভ েকতোয ায়তা চাইর্র এফং এরূ ায়তা প্রদার্ন 

ব্যথ েতায জন্য তঅআ ২০০৯-এয যকান নফধান রংনঘত র্র এ আইর্নয অধীন দায়-দানয়ত্ব ননধ োযর্ণয যক্ষর্ত্র উক্ত অন্য 

কভ েকতোও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ফর্র গণ্য র্ফন; 

6) প্রনতটি ইউননট তায দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রর্মাজে যক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা তায 

কাম োরর্য়য প্রকাশ্য স্থার্ন র্জ দৃনির্গাচয য় এভনবার্ফ প্রদ ের্নয ব্যফস্থা কযর্ফ এফং ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযর্ফ; 

৭) তথ্য অফমুক্তকযণ          র নযনর্ি এই           প্রর্মাজে এভন কর ইউননর্টয দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দফী, 

ঠিকানা এফং প্রর্মাজে যক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা তানরকা প্রকা কযা র্ফ। যকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

নযফতেন র্র নতুন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়ার্গয ৫ নদর্নয ভর্ধ্য তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ। তানরকা কর্তের্ক্ষয 

ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযা র্ফ। 

 
৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ 

ক) তর্থ্যয জন্য কার্যা আর্ফদর্নয যপ্রনক্ষর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো : 

অ) আর্ফদন গ্রণ ও তঅনফ, ২০০৯ নফনধ-৩ অনুার্য আর্ফদনত্র গ্রর্ণয প্রানপ্ত স্বীকায কযর্ফন; 

আ) অনুর্যাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯ ও তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৪ অনুার্য মথামথবার্ফ যফযা কযর্ফন; 

ই) তথ্য প্রদার্ন অাযগতায যক্ষযত্র তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৫ অনুার্য মথামথবার্ফ অাযগতা 

প্রকা কযর্ফন। অাযগতায কাযণ তঅআ, ২০০৯-এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ ে র্ত র্ফ; 

ঈ) যকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তঅআ, ২০০৯, ধাযা-

৯(৬)(৭) ও তঅনফ, ২০০৯ নফনধ-৮ অনুার্য উক্ত তর্থ্যয মৄনক্তংগত মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফং উক্ত মূল্য অননধক 

৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য নযর্াধ কযায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক অফনত কযর্ফন; 

উ) যকান অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ র্ততীয় র্ক্ষয ংনিিতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৮) 

অনুার্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফন; 

ে) তঅআ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযর্ভট/পযভ ‘ক’ ংযক্ষণ ও যকান নাগনযর্কয চানদায যপ্রনক্ষর্ত 

যফযাকযণ; 

গ) আর্ফদন পযভ পূযর্ণ ক্ষভ নয়, এভন আর্ফদনকাযীর্ক আর্ফদন পযভ পূযর্ণ ায়তা; 



ঘ) যকান নাগনযর্কয চানদায যপ্রনক্ষর্ত তার্ক আনর কর্তেক্ষ ননধ োযর্ণ ায়তা; 

ঙ) ঠিক কর্তেক্ষ ননধ োযর্ণ র্ভর কর্যর্ছ, এভন আর্ফদনকাযীর্ক ঠিক কর্তেক্ষ ননধ োযর্ণ ায়তা; 

চ) যকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানপ্ত নননিত কযর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তার্ক উমৄক্ত িনতর্ত তথ্য যর্ত 

ায়তা কযর্ফন। এর্ক্ষর্ত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো উমৄক্ত অন্য যকান ব্যনক্তয ায়তা গ্রণ কযর্ত াযর্ফন;  

ছ) তথ্য ংযক্ষণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯-এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ র্চ্ছ নক না তা ননধ োযর্ণ 

কর্তেক্ষর্ক ায়তা প্রদান; 

জ) তঅআ ২০০৯-এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকার্ ায়তা কযা; 

ঝ) তর্থ্যয জন্য প্রাপ্ত আর্ফদনত্র এ-ংক্রা  প্রর্য়াজনীয় তথ্য ংযক্ষণ, আর্ফদনকাযীয যমাগার্মার্গয নফ  নযত তথ্য 

ংযক্ষণ, তথ্য অফমুক্তকযণ ংক্রা  প্রনতর্ফদন ংকনরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়, নাফ যক্ষণ ও যকানয যকালাগার্য 

জভাকযণ এফং কর্তেক্ষ ফা তথ্য কনভর্নয চানদায যপ্রনক্ষর্ত এ ংক্রা  তথ্য যফযা কযা ইতোনদ। 

 

৮. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ 

1) ফদরী ফা অন্য যকান কাযর্ণ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারর্নয জন্য    ও                অনধদপ্তর্য 

একজন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ; দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারনকারীন আইন 

অনুার্য নতনন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফন; 

2) নতুন প্রনতনষ্ঠত ইউননটমূর্ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয াাান নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ; 

3) প্রনতটি ইউননর্টয প্রাননক প্রধান নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ যদর্ফন এফং ননর্য়াগকৃত প্রর্তের্কয নাভ, দফী, 

ঠিকানা এফং, প্রর্মাজে যক্ষর্ত্র, পোক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য ননধ োনযত 

পযর্ভর্ট (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভট) নরনেতবার্ফ তথ্য কনভর্ন যপ্রযণ কযর্ফন এফং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত 

ইউননর্টয আনর কর্তের্ক্ষয কার্ছ অনুনরন যপ্রযণ কযর্ফ; 

     ফদরী ফা অন্য যকান কাযর্ণ এ দ ূনন্য র্র, অনফরর্ম্ব নতুন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ। 
 

৯. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ 

ক) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থতকারীন ভর্য় ‘নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ নর্র্ফ দানয়ত্ব 

ারন কযর্ফন; 

    ে) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নর্র্ফ দানয়ত্ব ারনকারীন ভর্য়          র ৭-এ ফনণ েত ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানয়ত্ব ও    

     কভ েনযনধ’ তায জন্য প্রর্মাজে র্ফ। 

 

১০. তর্থ্যয জন্য আর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয িনত ও ভয়ীভা 

(১) যকান ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রানপ্তয জন্য ংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয কার্ছ ননধ োনযত পযভ ‘ক’ এয ভাধ্যর্ভ 

তথ্য যচর্য় নরনেতবার্ফ ফা ইর্রক্ট্র্ননক ভাধ্যভ ফা ই-যভইর্র অনুর্যাধ কযর্ত াযর্ফন। 



(২) ননধ োনযত পযভ জরবে না র্র অনুর্যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজে যক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয এফং ই-যভইর ঠিকানা; অনুর্যাধকৃত 

তর্থ্যয ননর্ভ ের এফং স্পি ফণ েনা এফং যকান্ িনতর্ত তথ্য যর্ত আগ্রী তায ফণ েনা উর্িে কর্য াদা কাগর্জ ফা যক্ষত্রভত, 

ইর্রক্ট্র্ননক নভনডয়া ফা ই-যভইর্রও তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুর্যাধ কযা মার্ফ; 

(৩) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তর্থ্যয জন্য যকান অনুর্যাধ প্রানপ্তয তানযে র্ত অননধক ২০ (নফ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য 

অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযর্ফন; 

(৪) পূর্ফ ে উনিনেত উ-অনুর্চ্ছদ (৩) এ মা নকছুই থাকুক না যকন, অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ একানধক তথ্য প্রদান 

ইউননট ফা কর্তের্ক্ষয ংনিিতা থাকর্র অননধক ৩০ (নত্র) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা 

কযর্ত র্ফ। 

(৫) অনুর্যাধকৃত তথ্য যকান ব্যনক্তয জীফন-মৃতুে, যগ্রপতায এফং কাযাগায র্ত মুনক্ত ম্পনকেত র্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

অনুর্যাধ প্রানপ্তয অননধক ২৪ (চনি) ঘণ্টায ভর্ধ্য উক্ত নফলর্য় প্রাথনভক তথ্য যফযা কযর্ফন; 

(৬) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নরনেতবার্ফ অথফা যক্ষত্রভত, ইর্রক্ট্র্ননক ভাধ্যভ ফা ই-যভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন ত্র গ্রর্ণয প্রানপ্ত 

স্বীকায কযর্ফন এফং প্রানপ্ত স্বীকাযর্ত্র আর্ফদর্নয যযপার্যন্প নম্বয, আর্ফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভম োদা এফং আর্ফদন 

গ্রর্ণয তানযে উর্িে কর্য স্বাক্ষয কযর্ফন; 
 

(৭) ইর্রক্ট্র্ননক ফা ই-যভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন গ্রর্ণয যক্ষর্ত্র কর্তের্ক্ষয ফযাফয আর্ফদন যপ্রযর্ণয তানযেই (প্রানপ্ত ার্র্ক্ষ) 

আর্ফদন গ্রর্ণয তানযে নর্র্ফ গণ্য র্ফ; 

(৮) আর্ফদন াওয়ায য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য প্রদার্নয তানযে এফং ভয় উর্িেপূফ েক আর্ফদনকাযীর্ক য 

ম্পর্কে অফনত কযর্ফন এফং অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ একানধক তথ্য প্রদান ইউননট ফা কর্তের্ক্ষয ংনিিতা 

থাকর্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো যই ইউননট ফা কর্তেক্ষর্ক এ ম্পর্কে নরনেত যনাটি প্রদান কযর্ফন; 

(৯) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো যকান কাযর্ণ অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদার্ন অাযগ অথফা আংনক তথ্য যফযার্ অাযগ র্র 

অাযগতায কাযণ উর্িে কর্য আর্ফদন প্রানপ্তয ১০ (দ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র উনিনেত 

পযভ-‘ে’ অনুমায়ী নফলয়টি আর্ফদনকাযীর্ক অফনত কযর্ফন; 

 (১০) উ-অনুর্চ্ছদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উনিনেত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য যফযা কযর্ত যকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ব্যথ ে 

র্র ংনিি তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ প্রতোখ্যান কযা র্য়র্ছ ফর্র গণ্য র্ফ; 

(১১) অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকট মথামথ নফর্ফনচত র্র এফং যমর্ক্ষর্ত্র যই তথ্য র্ততীয় 

ক্ষ কর্তেক যফযা কযা র্য়র্ছ নকংফা য তর্থ্য র্ততীয় র্ক্ষয স্বাথ ে জনিত যর্য়র্ছ এফং র্ততীয় ক্ষ তা যগানীয় 

তথ্য নর্র্ফ গণ্য কর্যর্ছ য যক্ষর্ত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এরূ অনুর্যাধ প্রানপ্তয ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য র্ততীয় 

ক্ষর্ক তায নরনেত ফা যভৌনেক ভতাভত যচর্য় যনাটি প্রদান কযর্ফন এফং র্ততীয় ক্ষ এরূ যনাটির্য যপ্রনক্ষর্ত 

যকান ভতাভত প্রদান কযর্র তা নফর্ফচনায় ননর্য় দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুর্যাধকাযীর্ক তথ্য প্রদার্নয নফলর্য় 

নিা  গ্রণ কযর্ফন; 

(১২) যকান ইনন্ধয় প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক যকান যযকড ে ফা তায অংনফর্ল জানার্নায প্রর্য়াজন র্র ংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো যই প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য রার্ব ায়তা প্রদান কযর্ফন এফং নযদ ের্নয জন্য যম ধযর্নয র্মানগতা 

প্রর্য়াজন তা প্রদান কযাও এই ায়তায অ র্ভ েক্ত ফর্র গণ্য র্ফ; 



(১৩) আইর্নয অধীন প্রদি তর্থ্যয প্রনত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয অধীর্ন এই তথ্য যফযা কযা       

     র্য়র্ছ’’ ভর্ভ ে প্রতেয়ন কযর্ত র্ফ এফং তার্ত প্রতেয়নকাযী কভ েকতোয নাভ, দফী, স্বাক্ষয ও দাপ্তনযক ীর থাকর্ফ। 

 

১১. তর্থ্যয মূল্য এফং মূল্য নযর্াধ : 

(১) যকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তঅনফ, ২০০৯-এয 

তপনর্র উনিনেত পযভ-‘ঘ’ অনুার্য যই তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফং অননধক ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য 

ভর্ধ্য য অথ ে চারান যকাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা কর্য যট্রজাযী চারার্নয কন তায কার্ছ জভা 

যদয়ায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক নরনেতবার্ফ অফনত কযর্ফন; অথফা 

(২) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুর্যাধকাযী কর্তেক নযর্ানধত তর্থ্যয মূল্য যনর্দয ভাধ্যর্ভ গ্রণ কযর্ফন এফং প্রাপ্ত অথ ে       

    চারান যকাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ যট্রজাযী চারার্নয ভাধ্যর্ভ জভা যদর্ফন।  

 

১২.১. আীর কর্তেক্ষ :  

ক)     ও                অনধদপ্তর্যয তথ্য প্রদান ইউ    র আনর কর্তেক্ষ র্ফন ভানযচারক,     ও 

               অনধদপ্তর্যয । 

     

১২.২. আনর িনত :  

ক) যকান ব্যনক্ত এই          র ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ ননধ োনযত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য রার্ব ব্যথ ে র্র নকংফা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয যকান ন     ংক্ষুব্ধ র্র নকংফা অনতনযক্ত মূল্য ধাম ে ফা গ্রণ কযর্র উক্ত ভয়ীভা 

অনতক্রা  ফায, ফা যক্ষত্রভত, নিা  রার্বয যফতী ৩০ (নত্র) নদর্নয ভর্ধ্য তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র 

ননধ োনযত পযভ-‘গ’ এয ভাধ্যর্ভ আীর কর্তের্ক্ষয কার্ছ আনর কযর্ত াযর্ফন। 

ে) আনর কর্তেক্ষ মনদ এই ভর্ভ ে ন্তুি ন যম, আনরকাযী মৄনক্তংগত কাযর্ণ নননদ েি ভয়ীভায ভর্ধ্য আনর 

দার্য়য কযর্ত ার্যননন, তার্র নতনন উক্ত ভয়ীভা অনতফানত ওয়ায যও আনর আর্ফদন গ্রণ কযর্ত াযর্ফন। 

 

১২.৩ আনর ননষ্পনি :  

(1) আনর কর্তেক্ষ যকান আন  র নফলর্য় নিা  প্রদার্নয পূর্ফ ে ননর্নাক্ত দর্ক্ষ গ্রণ কযর্ফন, মথা :- 

(ক) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এফং   নিি অন্যান্য কভ েকতোয শুনানী গ্রণ ; 

(ে) আনর আর্ফদর্ন উনিনেত ংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রানথ েত প্রনতকার্যয মৄনক্তমূ নফর্ফচনা ; 

(গ) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্নয ার্থ একানধক তথ্য প্রদানকাযী ইউননট মৄক্ত থাকর্র ংনিি ইউননটমূর্য শুনানী 

গ্রণ। 

(২)  আনর আর্ফদন প্রানপ্তয ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য আনর কর্তেক্ষ- 



(ক) উ-অনুর্চ্ছদ (১) এ উনিনেত দর্ক্ষমূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযা কযায জন্য ংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোর্ক ননর্দ ে যদর্ফন; অথফা 

(ে) তাঁয নফর্ফচনায় গ্রণর্মাগ্য না র্র আীর আর্ফদনটি োনযজ কযর্ত াযর্ফন। 

    (৩)  আনর কর্তের্ক্ষয ননর্দ ে অনুমায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মথাম্ভফ দ্রুততায ার্থ প্রানথ েত তথ্য যফযা কযর্ফন   

          তর্ফ এ ভয় তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ ননর্দ েনত ভর্য়য অনধক র্ফ না অথফা যক্ষত্রভত নতনন তথ্য      

         যফযা যথর্ক নফযত থাকর্ফন। 

 

১৩. তথ্য প্রদার্ন অফর্রায় া  য নফধান : 

১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই          র নফনধ-নফধান ার্যক্ষ যকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মনদ যকার্না আর্ফদনকাযীর্ক তথ্য ফা 

এ ংক্রা  নিা  প্রদার্ন ব্যথ ে য় ফা তথ্যপ্রানপ্তয যকার্না অনুর্যাধ গ্রণ কযর্ত অস্বীকায কর্য ফা নিা  প্রদার্ন ব্যথ ে য় 

ফা র্ভর, অম্পূণ ে, নফভ্রা   র, নফকৃত তথ্য প্রদান কর্য ফা যকান তথ্য প্রানপ্তয র্থ প্রনতফন্ধকতা সৃনি কর্য ফা তথ্য 

অনধকায নযন্থী যকান কাজ কর্য তার্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয এর্ন কাজর্ক অদাচযণ নর্র্ফ নফর্ফচনা কযা 

র্ফ এফং ংনিি চাকযী নফনধনফধান অনুার্য তায নফরুর্ি ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ। 

১৩.২ এ          র মথামথবার্ফ অনুযর্ণ গানপরনতয কাযর্ণ তঅআ, ২০০৯ এয ব্যতেয় ঘটর্র এফং এয কাযর্ণ যকান 

কভ েকতো তথ্য কনভন কর্তেক া   যর্র তা তায ব্যানক্তগত দায় নর্র্ফ গণ্য র্ফ এফং কর্তেক্ষ তায যকান দায় ফন 

কযর্ফ না। 

১৩.৩ তথ্য কনভর্নয কাছ যথর্ক যকান কভ েকতোয নফরুর্ি নফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রর্ণয অনুর্যাধ যর্র কর্তেক্ষ ংনিি নফনধ-  

নফধান অনুার্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফং গৃীত ব্যফস্থায নফলর্য় তথ্য কনভনর্ক অফনত কযর্ফ। 

 

১৪. তথ্য নযদ েন এফং প্রকানত প্রনতর্ফদন নফক্রর্য়য সুর্মাগ : 

   ও                অনধদপ্তয কর্তেক প্রণীত প্রনতর্ফদন নফনামূর্ল্য ফ োধাযর্ণয নযদ ের্নয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ 

এফং নাভভাত্র মূর্ল্য নফক্রর্য়য জন্য ভজুদ যাের্ফ। 

 

১৫. জনগুরুত্বপূণ ে নফলর্য় যপ্র নফজ্ঞনপ্ত : 

   ও                অনধদপ্তয জনগুরুত্বপূণ ে নফলয়ানদ যপ্র নফজ্ঞনপ্তয ভাধ্যর্ভ অথফা অন্য যকান ন্থায় প্রচায ফা প্রকা 

কযর্ফ। 

 

১৬.          র ংর্াধন : এ           ংর্াধর্নয প্রর্য়াজন র্র     ও                অনধদপ্তয ৩-৫ দস্য 

নফনি একটি কনভটি গঠন কযর্ফ। কনভটি           অনুর্ভাদনকাযী কর্তেযক্ষয কার্ছ ংর্াধর্নয প্র  ফ কযর্ফ। 

অনুর্ভাদনকাযী কর্তেযক্ষয অনুর্ভাদর্ন           ংর্াধন কাম েকয র্ফ। 
 

 

১৭.          র ব্যখ্যা : এ          র যকান নফলর্য় অস্পিতা যদো নদর্র           প্রণয়নকাযী কর্তেক্ষ তায ব্যাখ্যা প্রদান 

কযর্ফ। 

 

নযনি : 

নযনি-১ : দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোর্দয তানরকা 



প্রধান কাম োরয় 

ক্রভ ইউননর্টয নাভ 
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয 

নাভ ও দনফ 
যপান, যভাফাইর, পোক্স,  ই-যভইর যমাগার্মার্গয ঠিকানা 

১    ও           

     অনধদপ্তয 

                 

  -  র     

(     ) 

      +৮৮০-০২-৮১৮১২৬৫ 

         ০১৭১০৮৬৪৭৪৭ 

 -      ddadmin@doict.gov.bd 

    ও                

অনধদপ্তয, ব্যান্পডক    , 

   র  ও, ঢ   -১২০৭ 

 

নযনি-২ : নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোর্দয তানরকা 

প্রধান কাম োরয় 

ক্রভ ইউননর্টয নাভ 
নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোয নাভ ও 

দনফ 
যপান, যভাফাইর, পোক্স,  ই-যভইর যমাগার্মার্গয ঠিকানা 

১ 
    ও           

     অনধদপ্তয 

     র            

  -  র     (      

ও       

     (অনপ): +৮৮-০২-৮১৮১০২১  

         +৮৮-০১৭৭৭-২৫৯৯৯১ 

 -      ddst@doict.gov.bd 

    ও                

অনধদপ্তয, ব্যান্পডক    , 

   র  ও, ঢ   -১২০৭ 

 

 

নযনি-৩ : আনর কর্তের্ক্ষয তানরকা 

প্রধান কাম োরয় 

ক্রভ ইউননর্টয নাভ 
আনর কর্তের্ক্ষয নাভ 

ও দনফ 
যপান, যভাফাইর, পোক্স,  ই-যভইর যমাগার্মার্গয ঠিকানা 

১    ও           

     অনধদপ্তয 
                

     র     (    র  

    ) 

যপান: +৮৮-০২-৮১৮১১০০ 

পোক্স: + ৮৮-০২-৮১৮১১০২ 

ই-যভইর:jashimdg@doict.gov.bd 

    ও                

অনধদপ্তয, ব্যান্পডক    ,, 

   র  ও, ঢ   -১২০৭ 
নযনি-৪ : স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা ও প্রকার্য ভাধ্যভ 

 

ক্রভ তর্থ্যয নফফযণ তথ্য প্রকার্য ভাধ্যভ 

১     ও                অনধদপ্তর্যয াংগঠননক কাঠার্ভা ও কাম েক্রর্ভয 

নফফযণ, কাম েপ্রণারী এফং দানয়ত্বমূ 

যনাটি যফাড ে, তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনিত 

অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 

২     ও                অনধদপ্তর্যয কভ েকতো ও কভ েচাযীর্দয দানয়ত্ব প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনিত 

অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 

৩ নিান্ত গ্রর্ণয িনত, জফাফনদনতা এফং তত্ত্বাফধার্নয ভাধ্যভ প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনিত 

অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 

৪     ও                অনধদপ্তর্যয কভ েকতো ও কভ েচাযীয তথ্য প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনিত 

অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 

৫ কাম েম্পাদর্নয জন্য     ও                      র ননয়ন্ত্রর্ণ যনক্ষত ও 

ব্যফহৃত আইন, নফনধ-নফধান, ননর্দ েনা, ম্যানুর্য়র, ডকুর্ভন্ট এফং যযকড ে 

প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনিত 

অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 

৬ নযকল্পনা প্রণয়ন ও নিান্ত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত যম যকান ধযর্নয 

যাভ ে/প্রনতনননধত্ব, মা     ও                      কর্তেক গৃীত এয 

নফফযণ 

প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনিত 

অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 

৭     ও                অনধদপ্তর্যয ফার্জট /কর নযকল্পনায ধযন 

নচনিতকযণ, প্রস্তানফত েযচ এফং প্রকৃত ব্যর্য়য উয বতনয নযর্াট ে 

যনাটি যফাড ে, ওর্য়ফাইট। 

৮ নাভ, দফী, ঠিকানা, যপান নম্বয এফং প্রর্মাজে যক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয ও ই-যভইর ংনিি তথ্য প্রদান ইউননর্টয যনাটি 
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ঠিকানা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ যফাড ে ও ওর্য়ফাইট। 

৯ নাভ, দফী, ঠিকানা, যপান নম্বয এফং প্রর্মাজে যক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয ও ই-যভইর 

ঠিকানা আনর কর্তের্ক্ষয তানরকা 

প্রর্তেক কর্তের্ক্ষয যনাটি যফাড ে, 

ওর্য়ফাইট/গণভাধ্যভ ইতোনদ। 

১০ তর্থ্যয জন্য নাগনযর্কয কাছ যথর্ক প্রাপ্ত কর আর্ফদন র্ত্রয অনুনরন, মায 

ভর্ধ্য ননর্নাক্ত তথ্যমূ অন্তর্ভ েক্ত থাকর্ফ: 

(ক) যম কর্তেক্ষ কর্তেক অনুর্যাধত্রটি গৃীত র্য়র্ছ তায নাভ 

(ে) নক তর্থ্যয জন্য অনুর্যাধ কযা র্য়র্ছ 

(গ) অনুর্যার্ধয তানযে 

গৃীত আর্ফদন র্ত্রয একটি কন প্রর্তেক 

কর্তের্ক্ষয/তথ্য প্রদান ইউননর্টয, 

ইন্টাযর্নর্ট, নযদ ের্নয জন্য অনপর্ 

যনক্ষত থাকর্ফ। 

১১ যকায, কর্তেক্ষ কর্তেক ম্পানদত- 

(ক) কর উন্নয়ন/প্রকল্প ংক্রান্ত চুনক্ত 

(ে) প্রর্তেক চুনক্তয ংনক্ষপ্ত নফফযণ, প্রাক্কনরত ব্যয়/চুনক্তয যভয়াদকার ইতোনদ। 

যনাটি যফাড ে, ওর্য়ফাইট ইতোনদ। 

১২ 

তথ্য কনভন ও কনভনাযর্দয নাভ, দফী ও ঠিকানায নফস্তানযত নফফযণ  প্রর্তেক কর্তের্ক্ষয কর তথ্য প্রদান 

ইউননর্টয যনাটি যফাড ে, 

ওর্য়ফাইট/গণভাধ্যভ ইতোনদ 

কর্তেক্ষ আর্যা যম কর তথ্য স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকা কযর্ফ 

১ 

চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা তথ্য অফমুক্তকযণ নীনতভারায নযনি, ংনিি তথ্য প্রদান 

ইউননর্টয যনাটি যফাড ে, কর্তের্ক্ষয/তথ্য প্রদান ইউননর্টয 

ওর্য়ফাইট, নযদ ের্নয জন্য অনপর্ যনক্ষত থাকর্ফ। 

২ 

প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তর্থ্যয তানরকা তথ্য অফমুক্তকযণ নীনতভারায নযনি, ংনিি তথ্য প্রদান 

ইউননর্টয যনাটি যফাড ে, কর্তের্ক্ষয/তথ্য প্রদান ইউননর্টয 

ওর্য়ফাইট, অনপর্ নযদ ের্নয জন্য যনক্ষত থাকর্ফ। 

৩ 

স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা তথ্য অফমুক্তকযণ নীনতভারায নযনি, ংনিি তথ্য প্রদান 

ইউননর্টয যনাটি যফাড ে, কর্তের্ক্ষয/তথ্য প্রদান ইউননর্টয 

ওর্য়ফাইট, অনপর্ নযদ ের্নয জন্য যনক্ষত থাকর্ফ। 

৪ 
আর্ফদন, আনর ও অনবর্মার্গয পযভ তথ্য অফমুক্তকযণ নীনতভারায নযনি, কর্তের্ক্ষয/ তথ্য প্রদান 

ইউননর্টয ওর্য়ফাইট, অনপর্ াড ে ও পট্ কন। 

 

 
নযনি-৫ : চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা  

ননননরনেত তথ্যমূ জনগর্ণয চানদায নবনির্ত প্রদান কযা র্ফ- 

 স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকানত কর তথ্য 

 নফনবন্ন নীনত 

 আনথ েক তথ্য, যমভন- আয়/ব্যয় ংক্রান্ত নাফ নফফযণী  

 অনডট নযর্াট ে (জফাফ) 

 ক্রয় কাম েক্রভংক্রান্ত তথ্য (নিান্ত গ্রর্ণয য) 

 উকাযর্বাগীয তানরকা 

 নফনবন্ন প্রাননক যযনজিায োতা 

 অনডও-নবজুয়ার ডকুর্ভন্ট 

 ননর্য়াগ/ফদনরয আর্দ 

 যদর্ ফা নফর্দ ভ্রভণংক্রান্ত তথ্যানদ 



 প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য (নযনি-৬) ব্যতীত অন্য কর তথ্য। 

 

 

নযনি-৬ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তর্থ্যয তানরকা  

ননননরনেত তথ্যমূ প্রদান ও প্রকা কযর্ত কর্তেক্ষ ফাধ্য থাকর্ফ না-  

 কভী ও উকাযর্বাগীয ব্যনক্তগত জীফর্নয যগানীয়তা ক্ষুণ্ণ য় এরূ তথ্য; 

 নফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ওই ভাভরায সুষ্ঠু নফচাযকাম ের্ক ব্যাত কযর্ত ার্য এরূ তথ্য; 

 তদ  ধীন নফলয় ংনিি যকার্না তথ্য, মায প্রকা ত  কার্জ নফি ঘটার্ত ার্য; 

 যকার্না ক্রয় কাম েক্রর্ভয নফলর্য় নিা  যনয়ায আর্গ ংনিি ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ ংক্রা  যকার্না তথ্য;  

 গর্ফলণায সূত্র ফা যকৌর ফা কার্যা বুনিবৃনিক ম্পর্দয অনধকায ক্ষনতগ্র  র্ত ার্য, এরূ তথ্য; 

 ননর্য়াগ ও র্দান্ননত যীক্ষা কর যীক্ষায প্রশ্নত্র ও যীক্ষায পরাপর ংক্রা  আগাভ তথ্য, ইতোনদ; 

 অনপর্য যকান ননথয অং ফা যনাটীট ফা তায অং। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



নযনি-৭ : তথ্য প্রানপ্তয আর্ফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রানপ্তয আর্ফদনত্র 

[ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রা ) নফনধভারায নফনধ-৩ িিব্য ] 

 

ফযাফয 

................................................................, 

................................................................ (নাভ ও দফী) 

ও 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো, 

........................................... (দপ্তর্যয নাভ ও ঠিকানা) 

 

১।  আর্ফদনকাযীয নাভ  : ............................................................................ 

 নতায নাভ  : ............................................................................

 ভাতায নাভ  : ............................................................................ 

 ফতেভান ঠিকানা  : ............................................................................

 স্থায়ী ঠিকানা  : ............................................................................ 

 পোক্স, ই-যভইর, যটনরর্পান ও যভাফাইর যপান নম্বয (মনদ থার্ক) : ............................................................................ 

২।  নক ধযর্নয তথ্য* (প্রর্য়াজর্ন অনতনযক্ত কাগজ ব্যফায করুন) : ............................................................................ 

 

 

 

 

 

৩।  যকান িনতর্ত তথ্য াইর্ত আগ্রী (ছাার্না/ পর্টাকন/  : ............................................................................ 

  নরনেত/ ই-যভইর/ পোক্স/ননড অথফা অন্য যকান িনত)  

৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ............................................................................ 

৫।  প্রর্মাজে যক্ষর্ত্র ায়তাকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ............................................................................ 

 

আর্ফদর্নয তানযে : ..................................................                                            আর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয 

 

*তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রা ) নফনধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমায়ী তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য। 



 নযনি-৮ : তথ্য যফযার্ অাযগতায যনাটি (পযভ ‘ে’) 

 

পযভ ‘ে’ 

 [ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রা ) নফনধভারা, ২০০৯ নফনধ-৫ িিব্য ] 

তথ্য যফযার্ অাযগতায যনাটি 

 

 

আর্ফদন র্ত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তানযে : ......................................... 

 

প্রনত 

আর্ফদনকাযীয নাভ   : .............................................................. 

ঠিকানা    : .............................................................. 

 

নফলয় : তথ্য যফযার্ অাযগতা ম্পর্কে অফনতকযণ। 

 

নপ্রয় ভর্াদয়, 

আনায ........................................................তানযর্েয আর্ফদর্নয নবনির্ত প্রানথ েত তথ্য ননর্নাক্ত কাযর্ণ যফযা কযা 

ম্ভফ ইর না, মথা :- 

১। ............................................................................................................. ....................................  

............................................................................................................................. ................। 

 

২। .................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................। 

 

৩। ........................................................................................................................... ......................  

.......................................................................................................... ...................................।   

 

                                      

                                                                               (------------------------------) 

                   দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ : 

                 দফী : 

               দাপ্তনযক ীর : 

 



নযনি-৯ : আীর আর্ফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

 
পযভ ‘গ’ 

আীর আর্ফদন 

[ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রা ) নফনধভারায নফনধ-৬ িিব্য ] 

 

ফযাফয 

.................................................................., 

..................................................................(নাভ ও দফী) 

ও 

আীর কর্তেক্ষ, 

...........................................(দপ্তর্যয নাভ ও ঠিকানা) 

  

১। আীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : .................................................................................. 

 (র্মাগার্মার্গয জ ভাধ্যভ) 

২। আীর্রয তানযে : .................................................................................. 

৩। যম আর্দর্য নফরুর্ি আীর কযা ইয়ার্ছ উায : ................................................................................. 

  কন (মনদ থার্ক)   

৪। মাায আর্দর্য নফরুর্ি আীর কযা ইয়ার্ছ   : .................................................................................. 

 তাায নাভ আর্দর্য নফফযণ (মনদ থার্ক)   

৫। আীর্রয ংনক্ষপ্ত নফফযণ  : .................................................................................. 

 

 

৬। আর্দর্য নফরুর্ি ংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (ংনক্ষপ্ত নফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রানথ েত প্রনতকার্যয মৄনক্ত/নবনি  : .................................................................................. 

৮।  আীরকাযী কর্তেক প্রতেয়ন   : .................................................................................. 

৯।  অন্য যকান তথ্য মাা আীর কর্তের্ক্ষয মু্মর্ে : .................................................................................. 

 উস্থার্নয জন্য আীরকাযী ইচ্ছা যালণ কর্যন 

                                 

আর্ফদর্নয তানযে : ..................................................                                              আর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয 

  



নযনি-১০ : তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ (পযভ ‘ঘ’) 

পযভ ‘ঘ’ 

[ নফনধ ৮ িিব্য ] 

তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ 

 তথ্য যফযার্য যক্ষর্ত্র ননন যটনফর্রয করাভ (২) এ উনিনেত তর্থ্যয জন্য উায নফযীর্ত করাভ (৩) এ উনিনেত ার্য 

যক্ষত্রভত তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য ইর্ফ, মথা :- 

 

 
যটনফর 

 

ক্রনভক 

নং 
তর্থ্যয নফফযণ তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ নপ/তর্থ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

নরনেত যকান ডকুর্ভর্ন্টয কন 

যফযার্য জন্য (ম্যা, নক্া, ছনফ, 

কনম্পউটায নপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভার্য কাগর্জয যক্ষর্ত্র প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা ার্য এফং তদূর্ধ্ে 

াইর্জয কাগর্জয যক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

নডস্ক, ননড ইতোনদর্ত তথ্য যফযার্য 

যক্ষর্ত্র 

 

(১) আর্ফদনকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড 

ইতোনদ যফযার্য যক্ষর্ত্র নফনা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড 

ইতোনদ যফযার্য যক্ষর্ত্র উায প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

যকান আইন ফা যকানয নফধান ফা 

ননর্দ েনা অনুমায়ী কাউর্ক যফযাকৃত 

তর্থ্যয যক্ষর্ত্র 

নফনামূর্ল্য। 

৪। 

মূর্ল্যয নফননভর্য় নফক্রয়র্মাগ্য 

প্রকানায 

যক্ষর্ত্র 

প্রকানায় ননধ োনযত মূল্য। 

 

 
 

 



নযনি-১১ : তথ্য কনভর্ন অনবর্মাগ দার্য়র্যয ননধ োযণ পযভ (পযভ ‘ক’) 

পযভ ‘ক’ 

অনবর্মাগ দার্য়র্যয পযভ 
[তথ্য অনধকায (অনবর্মাগ দার্য়য ও ননষ্পনি ংক্রা ) প্রনফধানভারায প্রনফধান-৩ (১) িিব্য] 

 

 
ফযাফয 

প্রধান তথ্য কনভনায 

তথ্য কনভন 

এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাননক এরাকা 

যর্যফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

 
              অনবর্মাগ নং ...............................................................................................................।  

 
১। অনবর্মাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (র্মাগার্মার্গয জ ভাধ্যভ) 

 
২। অনবর্মাগ দানের্রয তানযে                               : .......................................................................... 

 
৩। মাায নফরুর্ি অনবর্মাগ কযা ইয়ার্ছ                : ......................................................................... 

     তাায নাভ ও ঠিকানা   

 
৪। অনবর্মার্গয ংনক্ষপ্ত নফফযণ                             : ...................................................................... ... 

    (প্রর্য়াজর্ন আরাদা কাগজ নন্নর্ফ কযা মাইর্ফ) 

 

 

 

 

 
৫। ংক্ষুব্ধতায কাযণ (মনদ যকান আর্দর্য নফরুর্ি      : .......................................................................  

    অনবর্মাগ আনয়ন কযা য় যই যক্ষর্ত্র উায কন  

    ংমৄক্ত কনযর্ত ইর্ফ) 

 
৬। প্রানথ েত প্রনতকায ও উায যমৌনক্তকতা                     : ....................................................................... 

 
৭। অনবর্মাগ উনিনেত ফক্তর্ব্যয ভথ ের্ন প্রর্য়াজনীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ র্ত্রয ফণ েনা (কন ংমৄক্ত কনযর্ত ইর্ফ) 

তোঠ 
আনভ/আভযা এই ভর্ভ ে রপপূফ েক যঘালণা কনযর্তনছ যম, এই অনবর্মার্গ ফনণ েত অনবর্মাগমূ আভায জ্ঞান ও নফশ্বা ভর্ত তে।  

 

 

 
(তোঠকাযীয স্বাক্ষয)  


