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তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তিভোগ 

ডোক, যেক্তিয োগোয োগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণোিয় 

গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর 
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ভূক্তমকো : গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিণশর সাংদবিোণি দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোিীিতো িোগদরকণির অন্যতম মমৌদলক অদিকোর ক্তিযেযি 

স্বীকৃত। এরই িোরোবোদিকতোয় মোিিীয় প্রোিোিমন্ত্রীর উণযোণগ বতেমোি সরকোর এদপ্রল ৬, ২০০৯ তোদরখ তথ্য অদিকোর আইি, 

২০০৯ প্র য়ি কণরণে । প্র ীত এই আইণির ৪ িোরোয় প্রণতেক িোগদরণকর তথ্য লোণের অদিকোরণক স্বীকৃদত প্রিোি করো িণয়ণে । 

তণথ্যর অবোি প্রবোি এবাং জনগযণর তথ্য অদিকোর দিদিত করোর জন্য তথ্য কদমশি গঠি করো িণয়ণে । বদ েত আইণির ১০ 

িোরোয় তথ্য সরবরোণির লণে প্রণতেক কর্তেপেণক তথ্য প্রিোি ইউদিট –এর জন্য একজি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিযুক্ত করোর 

দিণি েশিো প্রিোি করো িণয়ণে । 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তণরর পটভূদম : গণপ্রজোতন্ত্রী িোাংিোযেশ েরকোযরর িততমোন মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী য োক্তিত রূপকল্প 

২০২১ িোস্তিোয়যনর ক্তনক্তমত্ত ক্তডক্তজেোি িোাংিোযেশ ক্তিক্তনম তোযণর িযযে েরকোর এ খোতযক ক্তিযশি গুরুত্বোযরোপ কযর যজিো, উপযজিো 

ও ইউক্তনয়ন প তোযয় তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তির েি তব্যোপী প্রযয়োগ ও ব্যিিোযর কোক্তরগক্তর েিোয়তো ক্তনক্তিতকরণ; তথ্য ও য োগোয োগ 

প্রযুক্তির সুক্তিধো েমূি প্রোক্তিক প তোযয় যপ ৌঁছোযনো, অিকোঠোযমো ক্তনরোপত্তো ক্তিধোন; রযণোযিযণ; িোস্তিোয়ন; েম্প্রেোরণ মোন ক্তনয়ন্ত্রণ 

ও কক্তিউেোর যপশোজীিীযের েযতো বৃক্তির মোধ্যযম  যেযশর প্রতেি অঞ্চযি ই-েোক্তভ তে প্রেোন ক্তনক্তিত করোর িযযে ৩১ জুিোই, 

২০১৩ তোক্তরযখ ‘তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অক্তধেপ্তর’গঠন করো িয়। 

 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তণরর প্রধোন কো তোিিী 

গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোণরর রুিে অব দবজণিস এর এণলোণকশি অব দবজণিস অনুযোয়ী তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি 

অদিিপ্তণরর কো তোিিী দিম্নরূপ: 

1) েরকোযরর েকি প তোযয় আইক্তেটি’র ব্যিিোর ও প্রযয়োগ ক্তনক্তিতকরণ ও েমন্বয় েোধন। 

2) মোঠ প তোয় প তি েকি েপ্তযর আইক্তেটি’র উপযুি অিকোঠোযমো সৃক্তিযত েিোয়তো প্রেোন, রযণোযিযণ এিাং 

েোযপোে ত  প্রেোন। 

3) েকি প তোযয়র েরকোক্তর েপ্তযর যপশোগত েযতোেিন্ন যিোকিি ক্তনযয়োগ, পযেোন্নক্তত, পেোয়ন এিাং িেিীকরযণ 

কোক্তরগক্তর েিোয়তো। 

4) েকি প তোযয় তথ্য প্রযুক্তির কোক্তরগরী ও ক্তিযশিোক্তয়ত জ্ঞোন িস্তোির। 

5) েরকোক্তর প্রক্ততষ্ঠোন ও জনিযির েমতো উন্নয়যন নীক্ততমোিো প্রণয়ন ও িোস্তিোয়ন। 

6) তথ্য প্রযুক্তি োংক্তিি জনিযির েমতো উন্নয়যন নীক্ততমোিো প্রণয়ন ও িোস্তিোয়ন 

7) তৃণমূি প তোয় প তি জনগণযক ইযিকট্রক্তনক পিক্ততযত যেিো প্রেোযন উযযোগ গ্রিণ এিাং এ োংক্রোি তথ্য 

োংগ্রি, ক্তিতরণ ও গযিিণো কো তক্রম পক্তরচোিনো। 

8)  ন্ত্রপোক্তত ইতেোক্তের চোক্তিেো, মোন ও ইন্টোরঅপোযরটিক্তিক্তিটি ক্তনক্তিতকরণ। 

9) েকি প তোযয় আধুক্তনক প্রযুক্তি আত্মীকরযণ গযিিণো, উন্নয়ন ও েিোয়তো প্রেোন। 

10) অক্তধেপ্তযরর কম তকততো/কম তচোরীযের যমধো, অক্তভজ্ঞতো, য োগ্যতোর  থো থ মূল্যোয়যনর মোধ্যযম েয আইক্তেটি 

মোনিেিে ক্তিযেযি গযে যতোিো। 

 

 

১. ২ স্বপ্রযণোক্তেত তথ্য প্রকোশ ক্তনযে তক্তশকো প্রণয়যনর য  ক্তিকতো/উযেশ্য 

 গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর জিগণ র জোিোর অদিকোর প্রদতষ্ঠোর মোধ্যণম সরকোদর ও মবসরকোদর সাংগঠণির স্বচ্ছতো 

ও জবোবদিদিতো বৃদি, দু ীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো; জিগণ র দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোিীিতোর সোাংদবিোদিক 

অদিকোর প্রদতষ্ঠো সণব েোপদর জিগণ র েমতোয়ণির লণেে তথ্য-অদিকোর দিদিত করণত গত ২৯ মোি ে ২০০৯ তোদরণখ 

তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ পোস কণরণে। আইণির কোয েকর বোস্তবোয়ণির জন্য ইদতমণধ্য তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত 

সাংক্রোন্ত) দবদিমোলো, ২০০৯ এবাং তথ্য অদিকোর সাংক্রোন্ত দতিটি প্রদবিোিমোলোও প্র ীত িণয়ণে। 

 তথ্য অদিকোর গ তোদন্ত্রক ব্যবস্থোণক আণরো সুসঙ্ঘত করোর অন্যতম শতে। তথ্য ও মযোগোণযোগ প্রযুদক্ত অদিিপ্তণরর তথ্য 

জিগণ র কোণে উন্মুক্ত িণল তথ্য ও মযোগোণযোগ প্রযুদক্ত অদিিপ্তণরর কোয েক্রম সম্পণকে জিগণ র সণেি ও অদবশ্বোস দূর 

িণব। এণত প্রদতষ্ঠোণির স্বচ্ছতো এবাং জিগণ র কোণে সকল কোণজর জবোবদিদি প্রদতদষ্ঠত িণব। 

 জিগণির জন্য অবোি তথ্যপ্রবোি দিদিত করোর ময িীদত সরকোর গ্রি  কণরণে, তোর সণে সাংগদতপূ েেোণব সরকোণরর 

গুরুত্বপূ ে িপ্তর দিযেমব তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর অবোি তথ্যপ্রবোণির িি েো দিদিত করণত বিপদরকর। 
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 এই অদিিপ্তর এবাং এর অধীনস্থ েকি মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূণি অবোি তথ্যপ্রবোণির িি েোর মেণে মযি মকোণিো 

দিিোিণের সৃদি িো িয়, মসজন্য একটি তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকো প্র য়ি আবশ্যক বণল মণি করণে তথ্য ও 

য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর। সুতরোাং তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯, তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিমোলো 

২০০৯ ও এ সাংদিি প্রদবিোিমোলো সমূণির আণলোণক ও সোযুজেতো সোণপণে এই স্বপ্রযণোক্তেত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো 

প্র য়ি করো িণলো। 

১. ক্তনযে তক্তশকোর ক্তশযরোনোম 

এই ক্তনযে তক্তশকো ‘‘ তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তণরর স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ ক্তনযে তক্তশকো, ২০২১’’ নোযম অক্তভক্তিত িযি। 

 

২। ক্তনযে তক্তশকোর ক্তভক্তত্ত 

২.১. প্রণয়নকোরী কতৃতপয : তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর, গণপ্রজোতন্ত্রী িোাংিোযেশ েরকোর 

২.২. অনুযমোেনকোরী কতৃতপয : মিোপদরিোলক, তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর, গণপ্রজোতন্ত্রী িোাংিোযেশ েরকোর 

২.৩. অনুযমোেযনর তোক্তরখ :  জোনুয়োদর ০১, ২০২১ 

২.৪. িোস্তিোয়যনর তোক্তরখ : এই ক্তনযে তক্তশকো জোনুয়োদর ০১, ২০২১ যথযক িোস্তিোয়ন িযি। 

২.৫. ক্তনযে তক্তশকোর প্রয োজেতো : ক্তনযে তক্তশকোটি তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ েকি মজলো/উপণজলো 

কোয েোলণয়র জন্য প্রয োজে িযি। 

 

 

 

 

 

৩. োংজ্ঞো 

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অযথ ত তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর ও এর অধীনস্থ েকি মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি গঠন, কোঠোযমো ও 

েোপ্তক্তরক কম তকোন্ড োংক্রোি য  যকোন স্মোরক, িই, নকশো, মোনক্তচত্র, চুক্তি, তথ্য-উপোত্ত, িগ িই, আযেশ, ক্তিজ্ঞক্তপ্ত, েক্তিি, 

নমুনো, পত্র, প্রক্ততযিেন, ক্তিেোি ক্তিিরণী, প্রকল্প প্রেত্মোি, আযিোকক্তচত্র, অক্তডও, ক্তভক্তডও, অক্তিত ক্তচত্র, ক্তিল্ম, ইযিক্ট্র্রক্তনক 

প্রক্তক্রয়োয় প্রস্ত্ত্ততকৃত য  যকোন ইনস্ট্রুযমন্ট,  োক্তন্ত্রকভোযি পোঠয োগ্য েক্তিিোক্তে এিাং যভ ক্ততক গঠন ও বিক্তশিে-ক্তনক্তি তযশযি অন্য 

য  যকোন তথ্যিি িস্ত্ত্ত িো এযের প্রক্ততক্তিক্তপও এর অির্ভ তি িযি : 

 তযি শতত থোযক য , েোপ্তক্তরক যনোেক্তশে িো যনোেক্তশযের প্রক্ততক্তিক্তপ এর অির্ভ তি িযি নো। 

৩.২ েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো  

‘‘েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো’’ অথ ত তথ্য অক্তধকোর আইন, ২০০৯ এর ধোরো ১০ এর অধীন ক্তনযুি কম তকততো; 

৩.৩ ক্তিকল্প েোক্তয়ত্ব প্রোপ্ত কম তকততো  

েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর অনুপক্তস্থক্ততযত োংক্তিি েোক্তয়ত্ব পোিযনর জন্য ক্তনযুি কম তকততো; 

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রেোন ইউক্তনে’’ তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর ও এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি। 

৩.৫ ‘‘আপীি কতৃতপয’’ অথ ত- 

 (অ) যকোন তথ্য প্রেোন ইউক্তনযের যযযত্র উি ইউক্তনযের অব্যিক্তিত ঊর্ধ্ততন কো তোিযয়র প্রশোেক্তনক প্রধোন; অথিো 

(আ) যকোযনো তথ্য প্রেোন ইউক্তনযের ঊর্ধ্ততন কো তোিয় নো থোকযি, উি তথ্য প্রেোন ইউক্তনযের প্রশোেক্তনক প্রধোন। 
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৩.৬ ‘‘তৃতীয় পয’’ অথ ত তথ্য প্রোক্তপ্তর জন্য অনুযরোধকোরী িো তথ্য প্রেোনকোরী কতৃতপয ব্যতীত অনুযরোধকৃত তযথ্যর েযে 

জক্তেত অন্য যকোন পয। 

 ৩.৭ ‘‘তথ্য কক্তমশন’’ অথ ত তঅআ, ২০০৯-এর ধোরো ১১-এর অধীন প্রক্ততক্তষ্ঠত তথ্য কক্তমশন। 

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ িিযত ‘‘তথ্য অক্তধকোর আইন, ২০০৯’’ বুঝোযি। 

৩.৯ ‘‘তঅক্তি, ২০০৯’’ িিযত ‘‘তথ্য অক্তধকোর (তথ্য প্রোক্তপ্ত োংক্রোি) ক্তিক্তধমোিো, ২০০৯’’ বুঝোযি। 

৩.১০ ‘‘কম তকততো’’ অযথ ত কম তচোরীও অির্ভ তি িযি। 

৩.১১ ‘‘তথ্য অক্তধকোর’’ অথ ত যকোযনো কতৃতপযযর ক্তনকে িইযত তথ্য প্রোক্তপ্তর অক্তধকোর। 

৩.১২ ‘‘আযিেন িরম’’ অথ ত তঅক্তি, ২০০৯-এর তিক্তেযি ক্তনধ তোক্তরত আযিেযনর িরযমে- িরম ‘ক’ বুঝোযি। 

৩.১৩ ‘‘আপীি িরম’’ অথ ত তঅক্তি, ২০০৯-এর তিক্তেযি ক্তনধ তোক্তরত আক্তপি আযিেযনর িরযমে- িরম ‘গ’ বুঝোযি। 

৩.১৪ পক্তরক্তশি’’ অথ ত এই ক্তনযে তক্তশকোর েযে োংযুি পক্তরক্তশি। 

 

৪. তযথ্যর ধরন এিাং ধরন অনুেোযর তথ্য প্রকোশ ও প্রেোন পিক্তত : 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলণয়র েমুেয় তথ্য দিণম্নোক্ত ৩টি যেণীযত ভোগ করো 

িযি এিাং ক্তনধ তোক্তরত ক্তিধোন অনুেোযর প্রেোন, প্রচোর িো প্রকোশ করো িযি : 

ক. স্বপ্রযণোক্তেতভোযি প্রকোশয োগ্য তথ্য : 

১) এই ধরযনর তথ্য তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি 

স্বপ্রযণোক্তেত িযয় যনোটিশযিোড ত, ওযয়িেোইে, ব্রক্তশওর, মুক্তিত িই িো প্রক্ততযিেন, ক্তিিযিোড ত, েোইন যিোড ত, ক্তিকোর, 

যপোিোর, বুকযিে, ক্তিিযিে, ক্তনউজ যিেোর, প্রক্তত্রকোয় ক্তিজ্ঞক্তপ্তর ম্যোধযম প্রচোরণোেি অন্যোন্য গ্রিণয োগ্য মোধ্যযম 

প্রকোশ ও প্রচোর করযি। 

২) এই ধরযনর তথ্য যচযয় যকোন নোগক্তরক আযিেন করযি তখন তো চোক্তিেোর ক্তভক্তত্তযত প্রেোনয োগ্য তথ্য ক্তিযেযি 

ক্তিযিক্তচত িযি এিাং েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনধ তোক্তরত পন্থোয় আযিেনকোরীযক তো প্রেোন করযিন। 

৩) তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর প্রক্তত িছর একটি িোক্তি তক প্রক্ততযিেন প্রকোশ করযি। িোক্তি তক প্রক্ততযিেযন 

তঅআ, ২০০৯ এর ধোরো ৬(৩)-এ উক্তিক্তখত তথ্যেমূি োংয োজন করযি। 

৪) তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর স্বপ্রযণোক্তেতভোযি প্রকোশয োগ্য তযথ্যর একটি তোক্তিকো প্রস্ত্ত্তত করযি এিাং 

এিাং এই ক্তনযে তক্তশকোর পক্তরক্তশযি ও তথ্য ও মযোগোণযোগ প্রযুদক্ত অদিিপ্তণরর ওযয়িেোইযে প্রকোশ ও প্রচোর করযি। 

৫) প্রক্তত ক্ততন মোে অন্তর এই তোক্তিকো িোিনোগোে করো িযি। 

 

খ. চোক্তিেোর ক্তভক্তত্তযত প্রেোনয োগ্য তথ্য : 

১) এই ধরযনর তথ্য যকোযনো নোগক্তরযকর আযিেযনর যপ্রক্তযযত এই ক্তনযে তক্তশকোর ১০ ও ১১ অনুযেযে িক্তণ তত পিক্তত 

অনুেরণ কযর প্রেোন করযত িযি। 

২) তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর চোক্তিেোর ক্তভক্তত্তযত প্রেোনয োগ্য তযথ্যর একটি তোক্তিকো প্রস্ত্ত্তত করযি এিাং 

এিাং এই ক্তনযে তক্তশকোর পক্তরক্তশযি ও তথ্য ও মযোগোণযোগ প্রযুদক্ত অদিিপ্তণরর ওযয়িেোইযে প্রকোশ ও প্রচোর করযি। 

৩) প্রক্তত ক্ততন মোে অির এই তোক্তিকো িোিনোগোে করো িযি। 
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গ. প্রেোন ও প্রকোশ িোধ্যতোমূিক নয়, এমন তথ্য : 

১) এই ক্তনযে তক্তশকোর অন্যোন্য অনুযেযে  ো ক্তকছুই থোকুক নো যকন তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর 

অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি দিণম্নোক্ত তথ্যেমূি প্রেোন িো প্রকোশ িো প্রচোর করযত িোধ্য থোকযি নো : 

(ক) যকোন তথ্য প্রকোযশর িযি যকোন তৃতীয় পযযর বুক্তিবৃক্তত্তক েিযের অক্তধকোর যক্ততগ্রস্থ িযত পোযর এরূপ 

িোক্তণক্তজেক িো ব্যিেোক্তয়ক অিক্তন তক্তিত যগোপনীয়তো ক্তিিয়ক, কক্তপরোইে িো বুক্তিবৃক্তত্তক েিে 

(Intellectual Property Right) েিক্তকতত তথ্য; 

 (খ) যকোন তথ্য প্রকোযশর িযি যকোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীিযনর যগোপনীয়তো ক্ষুণ্ণ িযত পোযর এরূপ তথ্য; 

 (গ) তেিোধীন যকোন ক্তিিয়  োর প্রকোশ তেি কোযজ ক্তিঘ্ন  েোযত পোযর এরূপ তথ্য; 

 ( ) যকোন ক্রয় কো তক্রম েম্পূণ ত িওয়োর পূযি ত িো এ ক্তিিযয় ক্তেিোন্ত গ্রিযণর পূযি ত োংক্তিি ক্রয় িো এর কো তক্রম 

োংক্রোি যকোন তথ্য; 

                     (ঙ) পরীযোর প্রশ্নপত্র িো পরীযোয় প্রেত্ত নম্বর েিক্তকতত আগোম তথ্য; 

                     (চ) মক্তন্ত্রপক্তরিে িো, যযত্রমত, উপযেিো পক্তরিযের বিঠযক উপস্থোপনীয় েোর-োংযযপেি আনুিক্তেক েক্তিিোক্তে   

                          এিাং উিরূপ বিঠযকর আযিোচনো ও ক্তেিোন্ত োংক্রোন্ত যকোন তথ্য : 

তযি শতত থোযক য , মক্তন্ত্রপক্তরিে িো, যযত্রমত, উপযেিো পক্তরিে কতৃতক যকোন ক্তেিোি গৃিীত িওয়োর পর অনুরূপ ক্তেিোন্ত কোরণ 

এিাং য েকি ক্তিিযয়র উপর ক্তভক্তত্ত কযর ক্তেিোিটি গৃিীত িযয়যছ তো প্রকোশ করো  োযি : 

আযরো শতত থোযক য , এই ধোরোর অধীন তথ্য প্রেোন স্থক্তগত রোখোর যযযত্র োংক্তিি কতৃতপযযক তথ্য কক্তমশযনর পূি তোনুযমোেন গ্রিণ 

করযত িযি। 

 

৫. তথ্য োংগ্রি, োংরযণ ও ব্যিস্থোপনো : 

ক) তথ্য োংরযণ : তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর োংযুি ও অধীনস্থ েকি ইউক্তনে তথ্য োংরযযণর জন্য 

ক্তনযমণোি পিক্তত অনুেরণ করযি : 

(১) নোগক্তরযকর তথ্য অক্তধকোর ক্তনক্তিত করোর িযযে  োিতীয় তযথ্যর কেোেোিগ এিাং ইনযডক্স প্রস্তুত কযর  থো থভোযি 

োংরযণ করযি। 

(২) য -েকি তথ্য কক্তিউেোযর োংরযযণর উপযুি িযি মযন করযি যে-েকি তথ্য যুক্তিোংগত েময়েীমোর মযধ্য 

কক্তিউেোযর োংরযণ করযি এিাং তথ্য িোযভর সুক্তিধোযথ ত েমগ্র যেযশ যনেওয়োযকতর মোধ্যযম তোর োংয োগ স্থোপন 

করযি। 

(৩)  তথ্য োংরযণ ও ব্যিস্থোপনোর জন্য তথ্য অক্তধকোর (তথ্য োংরযণ ও ব্যিস্থোপনো) প্রক্তিধোনমোিো, ২০১০ অনুেরণ 

করযি। 

খ) তথ্য োংগ্রি ও ব্যিস্থোপনো : তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি তথ্য োংগ্রি 

ও ব্যিস্থোপনোর জন্য তথ্য অক্তধকোর (তথ্য োংরযণ ও ব্যিস্থোপনো) প্রক্তিধোনমোিো, ২০১০ অনুেরণ করযি। 

গ) তযথ্যর ভোিো :  

(১) তযথ্যর মূি ভোিো িযি িোাংিো। তথ্য  ক্তে অন্য যকোন ভোিোয় উৎপন্ন িযয় থোযক তোিযি যেটি যেই ভোিোয় োংরক্তযত িযি। 

েোপ্তক্তরক প্রযয়োযজন তথ্য অনুিোে করো িযত পোযর। 

(২) তথ্য য  ভোিোয় োংরক্তযত থোকযি যেই ভোিোযতই আযিেনকোরীযক েরিরোি করো িযি। আযিেনকোরীর চোক্তিেোর 

যপ্রক্তযযত যকোন তথ্য অনুিোে করোর েোক্তয়ত্ব কতৃতপয িিন করযি নো। 
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 ) তযথ্যর িোিনোগোেকরণ : তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি প্রক্ততমোযে তথ্য 

িোিনোগোে করযি। 

৬. েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োগ 

১) তথ্য অক্তধকোর আইন ২০০৯-এর ধোরো ১০(১) অনুেোযর তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ 

মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূণি একজন কযর েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োগ করযি। 

২) পরিতীযত অদিিপ্তণরর অধীযন যকোন কো তোিয়/ইউক্তনে প্রক্ততক্তষ্ঠত িযি তঅআ ২০০৯-এর ধোরো ১০(৩) অনুেোযর উিরূপ 

ইউক্তনে/ইউক্তনেেমূযি প্রক্ততক্তষ্ঠত িওয়োর ৬০ ক্তেযনর মযধ্য েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োগ করযি। 

৩) প্রক্ততটি ইউক্তনযের প্রশোেক্তনক প্রধোন, েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োগ যেযিন এিাং ক্তনযয়োগকৃত প্রযতেক েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর 

নোম, পেিী, ঠিকোনো এিাং প্রয োজে যযযত্র িেোক্স নম্বর ও ই-যমইি ঠিকোনো ক্তনযয়োগ প্রেোযনর পরিতী ১৫ (পযনর) ক্তেযনর 

মযধ্য ক্তনধ তোক্তরত িরযমযে (তথ্য কক্তমশন কতৃতক ক্তনধ তোক্তরত িরযমে) ক্তিক্তখতভোযি তথ্য কক্তমশযন যপ্ররণ করযিন এিাং িপ্তণরর 

আক্তপি কতৃতপযযর কোযছ অনুক্তিক্তপ যপ্ররণ করযিন। 

৪) তথ্য অক্তধকোর আইন ২০০৯-এর অধীন েোক্তয়ত্ব পোিযনর প্রযয়োজযন যকোন েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো অন্য য  যকোন কম তকততোর 

েিোয়তো চোইযত পোরযিন এিাং যকোন কম তকততোর কোছ যথযক এরূপ েিোয়তো চোওয়ো িযি ক্ততক্তন উি েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোযক 

প্রযয়োজনীয় েিোয়তো প্রেোন করযত িোধ্য থোকযিন। 

৫) যকোন েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো েোক্তয়ত্ব পোিযনর প্রযয়োজযন অন্য যকোন কম তকততোর েিোয়তো চোইযি এিাং এরূপ েিোয়তো প্রেোযন 

ব্যথ ততোর জন্য তঅআ ২০০৯-এর যকোন ক্তিধোন িাংক্ত ত িযি এই আইযনর অধীন েোয়-েোক্তয়ত্ব ক্তনধ তোরযণর যযযত্র উি অন্য 

কম তকততোও েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো িযি গণ্য িযিন। 

৬) প্রক্ততটি ইউক্তনে তোর েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর নোম, পেিী, ঠিকোনো এিাং প্রয োজে যযযত্র িেোক্স নম্বর ও ই-যমইি ঠিকোনো 

তোর কো তোিযয়র প্রকোশ্য স্থোযন েিযজ দৃক্তিযগোচর িয় এমনভোযি প্রেশ তযনর ব্যিস্থো করযি এিাং ওযয়িেোইযে প্রকোশ করযি। 

তথ্য অিমুিকরণ ক্তনযে তক্তশকোর পক্তরক্তশযি এই ক্তনযে তক্তশকো প্রয োজে এমন েকি ইউক্তনযের েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর নোম, পেিী, 

ঠিকোনো এিাং প্রয োজে যযযত্র িেোক্স নম্বর ও ই-যমইি ঠিকোনোেি তোক্তিকো প্রকোশ করযত িযি। যকোন েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো 

পক্তরিততন িযি নতুন েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োযগর ৫ ক্তেযনর মযধ্য তোক্তিকো িোিনোগোে করো িযি। তোক্তিকো কতৃতপযযর 

ওযয়িেোইযে প্রকোশ করো িযি। 

৭. েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর েোক্তয়ত্ব ও কম তপক্তরক্তধ 

ক) তযথ্যর জন্য কোযরো আযিেযনর যপ্রক্তযযত েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো : 

অ) আযিেন গ্রিণ ও তঅক্তি ২০০৯ ক্তিক্তধ-৩ অনুেোযর আযিেনপত্র গ্রিযণর প্রোক্তপ্ত স্বীকোর করযিন; 

আ) অনুযরোধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধোরো-৯ ও তঅক্তি ২০০৯ ক্তিক্তধ-৪ অনুেোযর  থো থভোযি েরিরোি করযিন; 

ই) তথ্য প্রেোযন অপোরগতোর যযযত্র তঅআ ২০০৯, ধোরো-৯(৩) ও তঅক্তি ২০০৯ ক্তিক্তধ-৫ অনুেোযর  থো থভোযি অপোরগতো 

প্রকোশ করযিন। অপোরগতোর কোরণ তঅআ ২০০৯-এর েোযথ েোমঞ্জস্যপূণ ত িযত িযি; 

ঈ) যকোন অনুযরোধকৃত তথ্য েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর ক্তনকে েরিরোযির জন্য মজুে থোকযি ক্ততক্তন তঅআ, ২০০৯, ধোরো-

৯(৬)(৭) ও তঅক্তি, ২০০৯ ক্তিক্তধ-৮ অনুেোযর উি তযথ্যর যুক্তিোংগত মূল্য ক্তনধ তোরণ করযিন এিাং উি মূল্য 

অনক্তধক ৫ (পাঁচ) কো ত ক্তেিযের মযধ্য পক্তরযশোধ করোর জন্য অনুযরোধকোরীযক অিক্তিত করযিন; 

উ) যকোন অনুযরোধকৃত তযথ্যর েোযথ তৃতীয় পযযর োংক্তিিতো থোকযি েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো তঅআ, ২০০৯, ধোরো-৯(৮) 

অনুেোযর ব্যিস্থো গ্রিণ করযিন; 
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খ) তঅআ, ২০০৯-এর তিক্তেযি ক্তনধ তোক্তরত আযিেযনর িরযমে/িরম ‘ক’ োংরযণ ও যকোন নোগক্তরযকর চোক্তিেোর যপ্রক্তযযত 

েরিরোি; 

গ) আযিেন িরম পূরযণ েযম নয়, এমন আযিেনকোরীযক আযিেন িরম পূরযণ েিোয়তো; 

 ) যকোন নোগক্তরযকর চোক্তিেোর যপ্রক্তযযত তোযক আক্তপি কতৃতপয ক্তনধ তোরযণ েিোয়তো; 

ঙ) েঠিক কতৃতপয ক্তনধ তোরযণ র্ভি কযরযছ, এমন আযিেনকোরীযক েঠিক কতৃতপয ক্তনধ তোরযণ েিোয়তো; 

চ) যকোন শোরীক্তরক প্রক্ততিন্ধী ব্যক্তির তথ্য প্রোক্তপ্ত ক্তনক্তিত করযত েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো তোযক উপযুি পিক্ততযত তথ্য যপযত 

েিোয়তো করযিন। এযযযত্র েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো উপযুি অন্য যকোন ব্যক্তির েিোয়তো গ্রিণ করযত পোরযিন;  

ছ) তথ্য োংরযণ, ব্যিস্থোপনো ও স্বপ্রযণোক্তেত তথ্য প্রকোশ তঅআ ২০০৯-এর েোযথ েোমঞ্জস্যপূণ তভোযি িযে ক্তক নো তো 

ক্তনধ তোরযণ কতৃতপযযক েিোয়তো প্রেোন; 

জ) তঅআ ২০০৯-এর েোযথ েোমঞ্জস্যপূণ তভোযি িোক্তি তক প্রক্ততযিেন প্রকোযশ েিোয়তো করো; 

ঝ) তযথ্যর জন্য প্রোপ্ত আযিেনপত্রেি এ-োংক্রোি প্রযয়োজনীয় তথ্য োংরযণ, আযিেনকোরীর য োগোয োযগর ক্তিেত্মোক্তরত তথ্য 

োংরযণ, তথ্য অিমুিকরণ োংক্রোি প্রক্ততযিেন োংকক্তিত করো, তথ্য মূল্য আেোয়, ক্তিেোি রযণ ও েরকোক্তর যকোিোগোযর 

জমোকরণ এিাং কতৃতপয িো তথ্য কক্তমশযনর চোক্তিেোর যপ্রক্তযযত এ োংক্রোি তথ্য েরিরোি করো; ইতেোক্তে। 

 

 

 

 

৮. ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োগ 

১) িেিী িো অন্য যকোন কোরযণ েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর অনুপক্তস্থক্ততযত েোক্তয়ত্বপোিযনর জন্য তথ্য ও মযোগোণযোগ প্রযুদক্ত  

অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূণি একজন কযর ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োগ করযত িযি। 

েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর অনুপক্তস্থক্ততযত েোক্তয়ত্বপোিনকোিীন আইন অনুেোযর ক্ততক্তন েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তিযেযি ক্তিযিক্তচত 

িযিন। 

২) নতুন প্রক্ততক্তষ্ঠত ইউক্তনেেমূযি প্রক্ততক্তষ্ঠত িওয়োর ৬০ ক্তেযনর মযধ্য েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর পোশোপোক্তশ ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম তকততো ক্তনযয়োগ করযত িযি। 

৩) প্রক্ততটি ইউক্তনযের প্রশোেক্তনক প্রধোন ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োগ যেযিন এিাং ক্তনযয়োগকৃত প্রযতেযকর নোম, পেিী, 

ঠিকোনো এিাং, প্রয োজে যযযত্র, িেোক্স নম্বর ও ই-যমইি ঠিকোনো ক্তনযয়োগ প্রেোযনর ১৫ (পযনর) ক্তেযনর মযধ্য ক্তনধ তোক্তরত িরযমযে 

(তথ্য কক্তমশন কতৃতক ক্তনধ তোক্তরত িরযমে) ক্তিক্তখতভোযি তথ্য কক্তমশযন যপ্ররণ করযিন এিাং িপ্তণরর আক্তপি কতৃতপযযর কোযছ 

অনুক্তিক্তপ যপ্ররণ করযি। 

৪) িেিী িো অন্য যকোন কোরযণ এই পে শূন্য িযি, অক্তিিযম্ব নতুন ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তনযয়োগ করযত িযি। 

৯. ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর েোক্তয়ত্ব ও কম তপক্তরক্তধ 

ক) েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর অনুপক্তস্থতকোিীন েমযয় ‘ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো’ ‘েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো’ ক্তিযেযি েোক্তয়ত্ব 

পোিন করযিন; 

খ) েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততো ক্তিযেযি েোক্তয়ত্ব পোিনকোিীন েমযয় নীক্তত ৭-এ িক্তণ তত ‘েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর েোক্তয়ত্ব ও কম তপক্তরক্তধ’ 

তোর জন্য প্রয োজে িযি। 
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১০. তথ্যোক্তে পক্তরেশ তন এিাং প্রকোক্তশত প্রক্ততযিেন ক্তিক্রযয়র সুয োগ : 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি কতৃতক প্রণীত প্রক্ততযিেন ক্তিনোমূযল্য 

েি তেোধোরযণর পক্তরেশ তযনর জন্য ব্যিস্থো গ্রিণ করযি এিাং নোমমোত্র মূযল্য ক্তিক্রযয়র জন্য মজুে রোখযি। 

১১. জনগুরুত্বপূণ ত ক্তিিযয় যপ্রে ক্তিজ্ঞক্তপ্ত : 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এিাং এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি জনগুরুত্বপূণ ত ক্তিিয়োক্তে যপ্রে 

ক্তিজ্ঞক্তপ্তর মোধ্যযম অথিো অন্য যকোন পন্থোয় প্রচোর িো প্রকোশ করযি। 

১২. িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি ও মদিটদরাং 

১) এই িীদতমোলো অনুসরণ র জন্য অদিস আণিশসি তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো 

কোয েোলয়সমূণি এটি মপ্রর  করণব। 

২) এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য তথ্য ও মযোগোণযোগ প্রযুদক্ত অদিিপ্তণর দতি সিস্য দবদশি একটি কদমটি 

থোকণব। অদিিপ্তণর জোতীয় শুিোিোর মকৌশল এর মিোকোল পণয়ন্ট কম েকতেো এবাং িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো এর আবদশ্যক 

সিস্য িণবি। 

৩) তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর এর অধীনস্থ মজলো/উপণজলো কোয েোলয়সমূি প্রদত দতিমোস অন্তর অদিিপ্তণর 

তথ্য অদিকোর আইণি আণবিি, আণবিণির মপ্রদেণত গৃিীত ব্যবস্থো, স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশসি এই িীদতমোলোর 

বোস্তবোয়ি দবষণয় প্রদতণবিি প্রস্তুত করণব এবাং উপযু েক্ত কদমটির দিকট মপ্রর  করণব। অদিিপ্তর এই প্রদতণবিণির 

িরণমট দিি েোর  কণর দিণত পোরণব। 

৪) এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য তথ্য ও মযোগোণযোগ প্রযুদক্ত অদিিপ্তর গঠিত কদমটি প্রদত দতিমোস অন্তর 

এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি দবষণয় প্রদতণবিি প্রস্তুত করণব এবাং উক্ত প্রদতণবিি মিোপদরিোলক মণিোিণয়র দিকট 

িোদখল করণব। 

১৩. ক্তনযে তক্তশকোর োংযশোধন : এই ক্তনযে তক্তশকো োংযশোধযনর প্রযয়োজন িযি তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর ৩-৫ েেস্য 

ক্তিক্তশি একটি কক্তমটি গঠন করযি। কক্তমটি ক্তনযে তক্তশকো অনুযমোেনকোরী কতৃতপযযর কোযছ োংযশোধযনর প্রস্তোব করযি। 

অনুযমোেনকোরী কতৃতপযযর অনুযমোেযন ক্তনযে তক্তশকো োংযশোধন কো তকর িযি। 

১৪. ক্তনযে তক্তশকোর ব্যখ্যো : এই ক্তনযে তক্তশকোর যকোন ক্তিিযয় অস্পিতো যেখো ক্তেযি ক্তনযে তক্তশকো প্রণয়নকোরী কতৃতপয তোর ব্যখ্যো 

প্রেোন করযি। 

 

পক্তরক্তশি : : 

পক্তরক্তশি-১ : েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোযের তোক্তিকো 

ক্রম 
েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর নোম ও 

পেক্তি 
যিোন, যমোিোইি, িেোক্স, ই-যমইি য োগোয োযগর ঠিকোনো 

১। 

জনোি মমোোঃ দিণরোজ সরকোর 

উপ-পদরিোলক, প্রশোসি 

(িোদয়ণত্ব) 

মিোি (অদিস): +৮৮০ ২৪১ ০২৪০৭০ 

মমোবোইল: +৮৮০ ১৭১১ ১৯৭০৮৮ 

ইণমইল:  ddadmin@doict.gov.bd 

ওণয়বসোইট: www.d o ict.gov.bd 

 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর 

আইক্তেটি েোওয়োর আগোরগাঁও, ঢোকো। 
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পক্তরক্তশি-২ : ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোযের তোক্তিকো 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর- 

 

ক্রম 
ক্তিকল্প েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কম তকততোর 

নোম ও পেক্তি 
যিোন, যমোিোইি, িেোক্স,  ই-যমইি য োগোয োযগর ঠিকোনো 

১। 
জিোব তোনভীর আিযমে 

সিকোরী মপ্রোগ্রোমোর 

মমোবোইল: +৮৮০ ১৬৮৫ ৫৭৩৬৪৩ 

ইণমইলোঃtanvir.ahmed@doict.gov.bd 

ওণয়বসোইট: www.doict.gov.bd 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি 

অদিিপ্তর 

আইক্তেটি েোওয়োর আগোরগাঁও, 

ঢোকো। 

 

পক্তরক্তশি-৩ : আক্তপি কতৃতপযযর তোক্তিকো 

ক্রম অদিিপ্তণরর নোম আক্তপি কতৃতপযযর নোম ও পেক্তি যিোন, যমোিোইি, িেোক্স,  ই-যমইি য োগোয োযগর ঠিকোনো 

১। তথ্য ও য োগোয োগ 

প্রযুক্তি অদিিপ্তর 

জিোব মমোোঃ মরজোউল মোকছুি 

জোণিিী 

মিোপদরিোলক (যুগ্ম সদিব) 

(িোদয়ণত্ব) 

 

মিোি(অদিস):+৮৮০ ২৪১ ০২৪০৭২ 

িেোক্সোঃ  +৮৮০ ২৫৫ ০০৬৮৮২ 

ই-মমইলোঃ dg@doict.gov.bd 

ওণয়বসোইট: www.doict.gov.bd 

তথ্য ও য োগোয োগ 

প্রযুক্তি অদিিপ্তর 

আইক্তেটি েোওয়োর 

আগোরগাঁও, ঢোকো। 

 

পক্তরক্তশি-৪ : স্বপ্রযণোক্তেতভোযি প্রকোশয োগ্য তযথ্যর তোক্তিকো ও প্রকোযশর মোধ্যম  

ক্রদমক তণথ্যর তোদলকো  তথ্য প্রকোযশর মোধ্যম 

১ দিণয়োগ/বিলী/পিোয়ি/ণপ্রষ /পিন্নদত সাংক্রোন্ত আণিশ  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

২ দবদেন্ন গুরুত্বপূ ে প্রশোসদিক আণিশ, দবজ্ঞদপ্ত ও প্রজ্ঞোপি  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

৩ দবণিশ ভ্রম  সাংক্রোন্ত তথ্য  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

৪ 
অদজেত এবাং দবশ্রোম ও শ্রোদন্ত দবণিোিি ছুটিসি অন্যোন্য 

ছুটি 
 তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

৫ গুরুত্বপূ ে সেোর দসিোন্তোবলী  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

৬ কম েকতেো ও কম েিোরীণির িোম, পিবী ও মিোি িম্বর  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

৭ সোাংগঠদিক কোঠোণমো ও কোয েক্রণমর দববর   তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

৮ 
দবদেন্ন দবষণয়র কদমটি ও মিোকোল পণয়ন্ট কম েকতেোণির 

িোম, ঠিকোিো ও মিোি িম্বর 
 তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

৯ মসবোর দবষয় সম্পদকেত দসটিণজন্স িোট েোর  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১০ দবদেন্ন প্রদতণবিি/প্রকোশিো   তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১১ ইণিোণেশি সাংক্রোন্ত দবষয়োদি  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১২ শুিোিোর মকৌশল বোস্তবোয়ি সম্পদকেত তথ্যোদি  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 
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১৩ তথ্য অদিকোর সাংক্রোন্ত তথ্যোবলী  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১৪ বোদষ েক কম েসম্পোিি চুদক্ত সাংক্রোন্ত তথ্য  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১৫ ক্রয় কোয েক্রম সাংক্রোন্ত তথ্য  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১৬ বোদষ েক ক্রয় পদরকল্পিো  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১৭ মটন্ডোর/ণকোণটশি দবজ্ঞদপ্ত  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১৮ প্রিোিমন্ত্রীর প্রদতশ্রুত প্রকল্পসমূণির তোদলকো  তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

১৯ 
িলমোি বোদষ েক উন্নয়ি প্রকল্প এবাং কম েসূদিসমূি (উন্নয়ি 

ও অনুন্নয়িখোতভূক্ত এবাং ববণিদশক সোিোয্যপুি) 
 তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

২০ 
তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তর কর্তেক প্র ীত আইি, 

িীদতমোলো, দবদিমোলো, প্রদবিোিমোলো ইতেোদি 
 তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

২১ 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি অদিিপ্তণরর িোযজে এিাং 

আওতোধীন েপ্তরেমূযির িোযজে/েকি পক্তরকল্পনোর ধরন 

ক্তচক্তিতকরণ, প্রস্তোক্তিত খরচ এিাং প্রকৃত ব্যযয়র উপর 

বতক্তর ক্তরযপোে ত। 

 তথ্য প্রেোন ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তিক্তপ, ওযয়িেোইে। 

 

কতৃতপয আযরো য  েকি তথ্য স্বপ্রযণোক্তেতভোযি প্রকোশ করযি 

১ 
চোক্তিেোর ক্তভক্তত্তযত প্রেোনয োগ্য তযথ্যর তোক্তিকো 

তথ্য অিমুিকরণ ক্তনযে তক্তশকোর পক্তরক্তশি, োংক্তিি তথ্য প্রেোন 

ইউক্তনযের যনোটিশ যিোড ত, কতৃতপযযর/তথ্য প্রেোন ইউক্তনযের 

ওযয়িেোইে, পক্তরেশ তযনর জন্য অক্তিযে রক্তযত থোকযি। 

২ প্রেোন িোধ্যতোমূিক নয়, এমন তযথ্যর তোক্তিকো 

তথ্য অিমুিকরণ ক্তনযে তক্তশকোর পক্তরক্তশি, োংক্তিি তথ্য প্রেোন 

ইউক্তনযের যনোটিশ যিোড ত, কতৃতপযযর/তথ্য প্রেোন ইউক্তনযের 

ওযয়িেোইে, অক্তিযে পক্তরেশ তযনর জন্য রক্তযত থোকযি। 

৩ স্বপ্রযণোক্তেতভোযি প্রকোশয োগ্য তযথ্যর তোক্তিকো 

তথ্য অিমুিকরণ ক্তনযে তক্তশকোর পক্তরক্তশি, োংক্তিি তথ্য প্রেোন 

ইউক্তনযের যনোটিশ যিোড ত, কতৃতপযযর/তথ্য প্রেোন ইউক্তনযের 

ওযয়িেোইে, অক্তিযে পক্তরেশ তযনর জন্য রক্তযত থোকযি। 

৪ আযিেন, আক্তপি ও অক্তভয োযগর িরম 
তথ্য অিমুিকরণ ক্তনযে তক্তশকোর পক্তরক্তশি, কতৃতপযযর/ তথ্য প্রেোন 

ইউক্তনযের ওযয়িেোইে, অক্তিযে িোড ত ও েিট্ কক্তপ। 

 

 

পক্তরক্তশি-৫ : প্রেোন িোধ্যতোমূিক নয়, এমন তযথ্যর তোক্তিকো 

ক্তনম্নক্তিক্তখত তথ্যেমূি প্রেোন ও প্রকোশ করযত কতৃতপয িোধ্য থোকযি নো-  

 যকোন তথ্য প্রকোযশর িযি িোাংিোযেযশর ক্তনরোপত্তো, অখন্ডতো ও েোি তযভ মযত্বর প্রক্তত হুমক্তক িযত পোযর এরূপ তথ্য; 

 কমী ও উপকোরযভোগীর ব্যক্তিগত জীিযনর যগোপনীয়তো ক্ষুণ্ণণ িয়, এরূপ তথ্য। 

 ক্তিচোরোধীন মোমিোর তথ্য  ো ওই মোমিোর সুষ্ঠু ক্তিচোরকো তযক ব্যোিত করযত পোযর, এরূপ তথ্য। 

 তেমত্মোধীন ক্তিিয় োংক্তিি যকোযনো তথ্য,  োর প্রকোশ তেিকোযজ ক্তিঘ্ন  েোযত পোযর। 

 যকোযনো ক্রয় কো তক্রযমর ক্তিিযয় ক্তেিোি যনয়োর আযগ োংক্তিি ক্রয় িো এর কো তক্রম োংক্রোি যকোযনো তথ্য।  

 গযিিণোর সূত্র িো যক শি িো কোযরো বুক্তিবৃক্তত্তক েিযের অক্তধকোর যক্ততগ্রস্থ িযত পোযর, এরূপ তথ্য। 

 ক্তনযয়োগ পরীযোর প্রশ্নপত্র ও পরীযোর িিোিি োংক্রোন্ত আগোম তথ্য, ইতেোক্তে। 


