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উক্রভবণকা 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংবফধাদনয ২১(২) অনুদেদদ উদেখ ক কযা দদ , “কর ভদ জনগদণয 

সফা কবযফায সেষ্টা কযা প্রজাতদন্ত্রয কদভ য বনমৄক্ত প্রদতেক ব্যবক্তয কতযব্য”। াংবফধাদন ফবণ যত এই বনদদ য 

অনুযণ কদয জনদফা প্রদান বনবিত কযা প্রজাতদন্ত্রয কভ যোযীদদয অন্যতভ প্রধান কতযব্য। যকাবয দপ্তয 

কর্তযক প্রদদ সফা াংক্রান্ত তথ্য উন্ুক্ত কযা র জনগদণয সফা াওায পূফ যতয। আয অফাধ তথ্যপ্রফা 

বনবিত কযায রদযে গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায ২০০৯ াদর “তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯” প্রণন 

কদযদ । তদথ্য জনগদণয অফাধ প্রদফাবধকায বনবিত কযায জন্য কর যকাবয দপ্তদয তথ্য অবধকায আইন, 

২০০৯ এয ১০ ধাযায বফধানানুাদয দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ কযা দদ । তথ্য কবভন-এয উদযাদগ 

যকাদযয কর ভন্ত্রণার/বফবাগ, দপ্তয/াংস্থা ও কাম যারমূ তথ্য অবধকায আইন ও াংবিষ্ট বফবধ বফধাদনয 

আদরাদক স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা বনদদ যবকা প্রণন কদয ওদফাইদট প্রকা কদযদ । 

অফাধ তথ্য প্রফাদয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয াবফ যক উন্নন কাম যক্রভ আজ বফশ্বফাীয কাদ  এক 

সযারভদডর বদদফ আত্মপ্রকা কদযদ । বফগত ফ যগুবরদত সম ইবতফােক বযফতযন াবধত দদ  সগুবরয 

ভদধ্য যকাবয সফা প্রদান দ্ধবতদক গণমুখ কী কযা অন্যতভ। তথ্য অবধকায আইন এভন একটি আইন মায 

ফাস্তফান অতেন্ত গুরুত্বপূণ য ও েোদরবঞ্জাং এফাং এয পরাপর আযও সফব সুদুযপ্রাযী। তথ্য অবধকায আইন এয 

এই েোদরঞ্জ সভাকাবফরা যকায দৃঢ় প্রবতজ্ঞ। 

ফতযভান যকায রূকল্প ২০২১ অজযদনয রদযে কাজ কযদ । এই রযে অজযদনয জন্য ভাদজয 

ফ যস্তদয সুান বনবিত কযা অতোফশ্যক। আয সুানদনয অন্যতভ পূফ যতয দরা স্বেতা ও জফাফবদবতা 

বনবিত কযা। জনপ্রাদন স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিতকযদণয অন্যতভ কাম যকয ন্থা র স্বপ্রদণাবদত 

তথ্য প্রকা। সই রদযে বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা বনদদ যবকা 

প্রণন কদযদ । এ বনদদ যবকা কর নাগবযক ও তথ্য ব্যফাযীয বনকট তথ্য প্রদাদনয সযত্র বফস্তৃত কযদফ এফাং 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ এয স্বেতা ও জফাফবদবতা বৃবদ্ধদত াক ভূবভকা ারন কযদফ। 
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ভূবভকা : গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংবফধান অনুমাী জনগণ প্রজাতদন্ত্রয কর যভতায ভাবরক।          বেন্তা, বফদফক ও ফাক-

স্বাধীনতা নাগবযকদদয অন্যতভ সভৌবরক অবধকায বাদফ স্বীকৃত। তথ্য প্রাবপ্তয অবধকায বেন্তা, বফদফক ও ফাক-স্বাধীনতায অবফদেয অাং। 

জনগদণয তথ্য অবধকায বনবিত কযদণয বনবভি যকায এবপ্রর ৬, ২০০৯ তাবযদখ ক তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ প্রণন কদযদ । তথ্য 

অবধকায আইন জনগদণয এই সভৌবরক অবধকাদযয স্বীকৃবত বদদ তথ্য অবধকায ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ জনগদণয যভতাদণয থ সুগভ 

কদযদ । তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয প্রদি যভতা ফদর যকায ইদতাভদধ্য তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯ 

প্রণন কদযদ । এ াড়াও তথ্য অবধকায াংক্রান্ত প্রবফধানভারাও প্রণীত দদ । তথ্য অবধকায আইদনয আদরাদক তথ্য প্রদান, প্রকা, 

াংযযণ, ব্যফস্থানা, াংবিষ্ট কভ যকতযাদদয দাবত্ব কতযব্য ও অনুযনী দ্ধবত সুবন যবদষ্টকযণ বনবভি তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ যবকা, ২০১৯ 

প্রণদনয উদযাগ সনা দদ । এই বনদদ যবকা                                   হ-এ    তথ্য প্রদান কাম যক্রভ জ কদয এ 

         কাদজয স্বেতা ও জফাফবদবতা বৃবদ্ধ কযদফ। 

 

১.                                   হ-এ  তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ যবকায টভূবভ এফাং প্রদাজনীতা  

১.১.                                   হ-এ        :   

  

ভভনবাং ফাাংরাদদদয অষ্টভ প্রাবনক বফবাগ । জাভারপুয, সযপুয, ভভনবাং  ও সনত্রদকানা সজরা বনদ ভভনবাং বফবাগ 

গঠিত।  হ           হ                             হ         হ                                      

        হ       হ             হ             এ                                           হ  -         হ   

        হ                                               1829 াসর ঢাকা বফবাগ প্রবতষ্ঠায ভ সথদক 201৫ াদরয 

13 অদটাফয ম যন্ত এই বৃিয ভভনবাং অঞ্চর ঢাকা বফবাদগয অাং ব র। 2015 াদরয 12 জানুাবয প্রধানভন্ত্রী সখ ক াবনা 

ভবন্ত্রবায এক বফঠদক ঢাকা বফবাগ সবদে নতুন ভভনবাং বফবাগ গঠদনয স ালণা সদন। শুরুদত ঢাকা বফবাদগয উিয অাং সথদক 

প্রবতদফী 8টি সজরা বনদ এ           6টি সজরা বনদ ভবভনবাং বফবাগ গঠদনয বযকল্পনা কযা ।              2015 

াদরয 13 অদটাফয 4টি সজরা বনদ ভভনবাং বফবাগ গঠিত । এ বফবাদগয এয আতন 10,485 ফগ যবকদরাবভটায ও জনাংখ্যা 

1,13,70,000 জন।  

       

      ভভনবাং বফবাদগয প্রথভ বফবাগী কবভনায জনাফ বজ এভ াদর উবেন এয  সমাগদাদন  ভধ্য বদদ বফগত 03         

      বডদম্বয,  2015 বি.                                          হ এ          হ     

 

 

১. ২                                   হ-এ  তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ যবকা প্রণদনয সমৌবক্তকতা/উদেশ্য  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায জনগদণয জানায অবধকায প্রবতষ্ঠায ভাধ্যদভ যকাবয ও সফযকাবয াংগঠদনয স্বেতা ও জফাফবদবতা 

বৃবদ্ধ, দুনীবত হ্রা ও সুান প্রবতষ্ঠা; জনগদণয বেন্তা, বফদফক ও ফাকস্বাধীনতায াাংবফধাবনক অবধকায প্রবতষ্ঠা দফ যাবয জনগদণয 

যভতাদনয রদযে তথ্য-অবধকায বনবিত কযদত গত ২৯ ভাে য ২০০৯ তাবযদখ ক ‘তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯’ া কদযদ । আইদনয 

কাম যকয ফাস্তফাদনয জন্য ইবতভদধ্য ‘তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯’ এফাং তথ্য অবধকায াংক্রান্ত বতনটি 

প্রবফধানভারাও প্রণীত দদ । 

তথ্য অবধকায গণতাবন্ত্রক ব্যফস্থাদক আদযা সুাংত কযায অন্যতভ তয। সম সকান প্রবতষ্ঠাদনয তথ্য জনগদণয কাদ  উনু্ক্ত দর এ 

প্রবতষ্ঠান ম্পদকয জনগদণয দন্ন ও অবফশ্বা দূয দফ। এদত প্রবতষ্ঠাদনয স্বেতা এফাং জনগদণয কাদ  কর কাদজয জফাফবদবতা 

প্রবতবষ্ঠত দফ।  

জনগদণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা বনবিত কযায সম নীবত যকায গ্রণ কদযদ , তায দে াংগবতপূণ যবাদফ বফবাগী ম যাদ যকাদযয 

প্রবতবনবধত্বকাযী কাম যার বদদফ                                   হ অফাধ তথ্যপ্রফাদয েে যা বনবিত কযদত ফদ্ধবযকয। 

অফাধ তথ্যপ্রফাদয েে যায সযদত্র সমন সকাদনা বিধািদন্দয সৃবষ্ট না , সজন্য একটি ‘তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ যবকা’ প্রণন আফশ্যক 

ফদর ভদন কদয                                   হ । সুতযাাং তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত 

াংক্রান্ত) বফবধভারা ২০০৯ ও এতদাংবিষ্ট প্রবফধানভারামূদয আদরাদক ও ামৄজেতা াদদয এই ‘তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ যবকা’ 

প্রণন কযা দরা।  

১.৩ বনদদ যবকায বদযানাভ 

এই বনদদ যবকা                                   হ-এয ‘‘তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ যবকা, ২০২১ নাদভ অবববত দফ। 
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২। বনদদ যবকায বববি 

২.১. প্রণনকাযী কর্তযয :                                   হ।   

২.২. অনুদভাদনকাযী কর্তযয :                         হ।  

২.৩. অনুদভাদদনয তাবযখ ক :         /১০/২০২১  

২.৪. বনদদ যবকা ফাস্তফাদনয তাবযখ ক : অনুদভাদদনয তাবযখ ক সথদক।  

২.৫. বনদদ যবকায প্রদমাজেতা :                                   হ- এয জন্য প্রদমাজে দফ।  

৩. াংজ্ঞা  

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অদথ য                                   হ-এ  গঠন, কাঠাদভা ও দাপ্তবযক কভ যকান্ড াংক্রান্ত সম সকান স্মাযক, ফই, 

নকা, ভানবেত্র, চুবক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, আদদ, বফজ্ঞবপ্ত, দবরর, নমুনা, ত্র, প্রবতদফদন, বাফ বফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, 

আদরাকবেত্র, অবডও, বববডও, অবিত বেত্র, বপল্ম, ইদরক্ট্র্রবনক প্রবক্রা প্রস্তুতকৃত সম সকান ইনস্ট্রুদভন্ট, মাবন্ত্রকবাদফ াঠদমাগ্য 

দবররাবদ এফাং সবৌবতক গঠন ও বফবষ্টে-বনবফ যদদল অন্য সম সকান তথ্যফ ফস্তু ফা এদদয প্রবতবরবও এয অন্তর্ভ যক্ত দফ : 

তদফ তয থাদক সম, দাপ্তবযক সনাটবট ফা সনাটবদটয প্রবতবরব এয অন্তর্ভ যক্ত দফ না। 

৩.২ দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা  

‘‘দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’’ অথ য তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন বনমৄক্ত কভ যকতযা; 

৩.৩ বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা  

দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুবস্থবতদত াংবিষ্ট দাবত্ব ারদনয জন্য বনমৄক্ত কভ যকতযা; 

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদান ইউবনট’’ অথ য                                                   হ।  

৩.৫ ‘‘আীর কর্তযয’’ অথ য - ভন্ত্রীবযলদ বেফ, ভন্ত্রীবযলদ বফবাগ, ফাাংরাদদ বেফার, ঢাকা।  

       ৩.৬ ‘‘র্ততী য’’ অথ য তথ্য প্রাবপ্তয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তযয ব্যতীত অনুদযাধকৃত তদথ্যয দে জবড়ত অন্য 

সকান য। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কবভন’’ অথ য তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীদন প্রবতবষ্ঠত তথ্য কবভন। 

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ ফরদত ‘‘তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯’’ বুঝাদফ। 

৩.৯ ‘‘তঅবফ, ২০০৯’’ ফরদত ‘‘তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯’’ বুঝাদফ। 

৩.১০ ‘‘কভ যকতযা’’ অদথ য কভ যোযীও অন্তর্ভ যক্ত দফ। 

৩.১১ ‘‘তথ্য অবধকায’’ অথ য সকাদনা কর্তযদযয বনকট ইদত তথ্য প্রাবপ্তয অবধকায। 

৩.১২ ‘‘আদফদন পযভ’’ অথ য তঅবফ, ২০০৯-এয তপবদর বনধ যাবযত আদফদদনয পযদভট- পযভ ‘ক’ বুঝাদফ। 

৩.১৩ ‘‘আবর পযভ’’ অথ য তঅবফ, ২০০৯-এয তপবদর বনধ যাবযত আবর আদফদদনয পযদভট- পযভ ‘গ’ বুঝাদফ। 

    ৩.১৪ বযবষ্ট’’ অথ য এই বনদদ যবকায দে াংমৄক্ত বযবষ্ট। 

 

৪. তদথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাদয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধবত : 

                                  হ-এয মুদ তথ্য বনদনাক্ত ৩টি সেণীদত বাগ কযা দফ এফাং বনধ যাবযত বফধান অনুাদয 

প্রদান, প্রোয ফা প্রকা কযা দফ : 

 

ক. স্বপ্রদণাবদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তথ্য : 
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১) এই ধযদনয তথ্য                                   হ স্বপ্রদণাবদত দ সনাটিদফাড য, ওদফাইট, ব্রবওয, মুবরিতত 

ফই ফা প্রবতদফদন, বফরদফাড য, াইন সফাড য, বিকায, সািায, বুকদরট, বরপদরট, বনউজ সরটায, প্রবত্রকা বফজ্ঞবপ্তয ম্যাধদভ 

প্রোযণা অন্যান্য গ্রণদমাগ্য ভাধ্যদভ প্রকা ও প্রোয কযদফ।  

২) এই ধযদনয তথ্য সেদ সকান নাগবযক আদফদন কযদর তখ কন তা োবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য বদদফ বফদফবেত দফ 

এফাং দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনধ যাবযত ন্থা আদফদনকাযীদক তা প্রদান কযদফন। 

৩)                                   হ প্রবত ফ য একটি ফাবল যক প্রবতদফদন প্রকা কযদফ। ফাবল যক প্রবতদফদদন 

তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উবেবখ কত তথ্যমূ াংদমাজন কযদফ। 

৪)                                   হ স্বপ্রদণাবদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয একটি তাবরকা প্রস্ত্িত কযদফ এফাং এই 

বনদদ যবকায বযবদষ্ট ও                                   হ ওদফাইদট প্রকা ও প্রোয কযদফ। 

৫) প্রবত বতন ভা অন্তয এই তাবরকা ারনাগাদ কযা দফ।  

খ ক. োবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য : 

১) এই ধযদনয তথ্য সকাদনা নাগবযদকয আদফদদনয সপ্রবযদত এই বনদদ যবকায ১০ ও ১১ অনুদেদদ ফবণ যত দ্ধবত অনুযণ কদয 

প্রদান কযদত দফ। 

২)                                   হ োবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয একটি তাবরকা প্রস্ত্িত কযদফ এফাং এই 

বনদদ যবকায বযবদষ্ট ও                                   হ- এয ওদফাইদট প্রকা ও প্রোয কযদফ। 

৩) প্রবত বতন ভা অন্তয এই তাবরকা ারনাগাদ কযা দফ। 

গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক ন, এভন তথ্য : 

১) এই বনদদ যবকায অন্যান্য অনুদেদদ মা বকছুই থাকুক না সকন                                   হ বনদনাক্ত 

তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রোয কযদত ফাধ্য থাকদফ না : 

(ক) সকান তথ্য প্রকাদয পদর ফাাংরাদদদয বনযািা, অখ কন্ডতা ও াফ যদবৌভদত্বয প্রবত হুভবক দত াদয এরূ তথ্য; 

(খ ক) যযাষ্ট্রনীবতয সকান বফল মায িাযা বফদদী যাদষ্ট্রয অথফা আন্তজযাবতক সকান াংস্থা ফা সকান সজাট ফা াংগঠদনয 

াদথ বফযভান ম্পকয ক্ষুণ্ণ দত াদয এরূ তথ্য; 

(গ) সকান বফদদী যকাদযয বনকট সথদক প্রাপ্ত সকান সগানী তথ্য; 

( ) সকান তথ্য প্রকাদয পদর সকান র্ততী দযয বুবদ্ধবৃবিক ম্পদদয অবধকায যবতগ্রস্ত দত াদয এরূ ফাবণবজেক ফা 

ব্যফাবক অন্তবন যবত সগানীতা বফলক, কবযাইট ফা বুবদ্ধবৃবিক ম্পদ (Intellectual Property 

Right) ম্পবকযত তথ্য; 

(ঙ) সকান তথ্য প্রকাদয পদর সকান বফদল ব্যবক্ত ফা াংস্থাদক রাবফান ফা যবতগ্রস্ত কযদত াদয এরূ বনদনাক্ত তথ্য, 

মথা :- 

(অ) আকয, শুল্ক, বোট ও আফগাযী আইন, ফাদজট ফা কযায বযফতযন াংক্রান্ত সকান আগাভ তথ্য; 

(আ) মুরিতায বফবনভ ও সুদদয ায বযফতযনজবনত সকান আগাভ তথ্য; 

(ই) ব্যাাংক আবথ যক প্রবতষ্ঠানমূদয বযোরনা ও তদাযবক াংক্রান্ত সকান আগাভ তথ্য; 

 

(ে) সকান তথ্য প্রকাদয পদর প্রেবরত আইদনয প্রদাগ ফাধাগ্রস্ত দত াদয ফা অযাধ বৃবদ্ধ সদত াদয এরূ তথ্য; 

( ) সকান তথ্য প্রকাদয পদর জনগদণয বনযািা বফবিত দত াদয ফা বফোযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু বফোয কাজ ব্যাত দত 

াদয এরূ তথ্য; 

(জ) সকান তথ্য প্রকাদয পদর সকান ব্যবক্তয ব্যবক্তগত জীফদনয সগানীতা ক্ষুণ্ণ দত াদয এরূ তথ্য; 

(ঝ) সকান তথ্য প্রকাদয পদর সকান ব্যবক্তয জীফন ফা াযীবযক বনযািা বফদান্ন দত াদয এরূ তথ্য; 

(ঞ) আইন প্রদাগকাযী াংস্থায াতায জন্য সকান ব্যবক্ত কর্তযক সগাদন প্রদি সকান তথ্য; 
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(ট)  আদারদত বফোযাধীন সকান বফল এফাং মা প্রকাদ আদারত ফা ট্রাইবুেনাদরয বনদলধাজ্ঞা যদদ  অথফা মায প্রকা 

আদারত অফভাননায াবভর এরূ তথ্য; 

(ঠ)  তদন্তনাধীন সকান বফল মায প্রকা তদন্ত কাদজ বফি  টাদত াদয এরূ তথ্য; 

(ড) সকান অযাদধয তদন্ত প্রবক্রা এফাং অযাধীয সগ্রপতায ও াবস্তদক প্রবাবফত কযদত াদয এরূ তথ্য; 

(ঢ)  আইন অনুাদয সকফর একটি বনবদ যষ্ট ভদয জন্য প্রকাদয ফাধ্যফাধকতা যদদ  এরূ তথ্য; 

(ণ) সকৌরগত ও ফাবণবজেক কাযদণ সগান যাখ কা ফাঞ্ছনী এরূ কাবযগযী ফা বফজ্ঞাবনক গদফলণারব্ধ সকান তথ্য; 

(ত) সকান ক্র কাম যক্রভ ম্পূণ য ওায পূদফ য ফা এ বফলদ বদ্ধান্ত গ্রদণয পূদফ য াংবিষ্ট ক্র ফা এয কাম যক্রভ াংক্রান্ত সকান 

তথ্য; 

(থ) জাতী াংদদয বফদল অবধকায াবনয কাযণ দত াদয, এরূ তথ্য; 

(দ) সকান ব্যবক্তয আইন িাযা াংযবযত সগানী তথ্য; 

(a) যীযায প্রশ্নত্র ফা যীযা প্রদি নম্বয ম্পবকযত আগাভ তথ্য; 

(b) ভবন্ত্রবযলদ ফা, সযত্রভত, উদদষ্টা বযলদদয বফঠদক উস্থানী ায-াংদয আনুলবেক দবররাবদ এফাং 

উক্তরূ বফঠদকয আদরােনা ও বদ্ধান্ত াংক্রান্ত সকান তথ্য : 

তদফ তয থাদক সম, ভবন্ত্রবযলদ ফা, সযত্রভত, উদদষ্টা বযলদ কর্তযক সকান বদ্ধান্ত গৃীত ওায য অনুরূ বদ্ধাদন্তয কাযণ এফাং সমকর 

বফলদয উয বববি কদয বদ্ধান্তটি গৃীত দদ  তা প্রকা কযা মাদফ : 

আদযা তয থাদক সম, এই ধাযায অধীদন তথ্য প্রদান স্থবগত যাখ কায সযদত্র াংবিষ্ট কর্তযযদক তথ্য কবভদনয পূফ যানুদভাদন গ্রণ কযদত দফ। 

৫. তথ্য াংগ্র, াংযযণ ও ব্যফস্থানা : 

ক) তথ্য াংযযণ দ্ধবত: বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং তথ্য াংযযসণয জন্য বনদনাক্ত দ্ধবত অনুযণ কযদফ : 

(১) নাগবযদকয তথ্য অবধকায বনবিত কযায রদযে বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং তায মাফতী তদথ্যয 

কোটারগ এফাং ইনদডক্স প্রস্তুত কদয মথামথবাদফ াংযযণ কযদফ। 

(২) প্রদতেক কর্তযয সম-কর তথ্য কবম্পউটাদয াংযযদণয উমৄক্ত ফদর ভদন কযদফ স-কর তথ্য মৄবক্তাংগত ভীভায 

ভদধ্য কবম্পউটাদয াংযযণ কযদফ এফাং তথ্য রাদবয সুবফধাদথ য ভগ্র সদদ সনটওাদকযয ভাধ্যদভ তায াংদমাগ স্থান 

কযদফ। 

(৩) তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অবধকায (তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রবফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযদফ। 

(তথ্য াংযযদণয জন্য কর্তযসযয মবদ স্বতন্ত্র সকান আইন, বফবধ, প্রবফধান, বনদদ যবকা ফা বনদদ যনা থাদক এখ কাদন সটিয 

নাভ, উদেখ ক কযদফ।) 

খ ক) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা : বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অবধকায 

(তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রবফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযদফ। (তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য কর্তযসযয মবদ স্বতন্ত্র 

সকান আইন, বফবধ, প্রবফধান, বনদদ যবকা ফা বনদদ যনা থাদক এখ কাদন সটিয নাভ, উদেখ ক কযদফ।) 

গ) তদথ্যয বালা : (১) তদথ্যয মূর বালা দফ ফাাংরা। তথ্য মবদ অন্য সকান বালা উৎন্ন দ থাদক তাদর সটি সই বালা 

াংযবযত দফ। দাপ্তবযক প্রদাদজন তথ্য অনুফাদ কযা দত াদয। 

(২) তথ্য সম বালা াংযবযত থাকদফ সই বালাদতই আদফদনকাযীদক যফযা কযা দফ। আদফদনকাযীয োবদায সপ্রবযসত সকান 

তথ্য অনুফাদ কযায দাবত্ব কর্তযয ফন কযদফ না। 

 ) তদথ্যয ারনাগাদকযণ : বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং প্রবতভাদ তথ্য ারনাগাদ কযদফ। 

 

৬. দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ 

1) তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাদয বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং একজন দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ 

কযদফ। 
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2) যফতীদত বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং-এ  অধীদন সকান কাম যার/ইউবনট প্রবতবষ্ঠত দর তঅআ, ২০০৯-এয 

ধাযা ১০(৩) অনুাদয উক্তরূ ইউবনট/ইউবনটমূদ প্রবতবষ্ঠত ওায ৬০ বদদনয ভদধ্য দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ কযদত দফ। 

3) প্রবতটি ইউবনদটয প্রাবনক প্রধান, দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ সদদফন এফাং বনদাগকৃত প্রদতেক দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ, 

দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে সযদত্র পোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা বনদাগ প্রদাদনয যফতী ১৫ (দনয) বদদনয ভদধ্য 

বনধ যাবযত পযদভদট (তথ্য কবভন কর্তযক বনধ যাবযত পযদভট) বরবখ কতবাদফ তথ্য কবভদন সপ্রযণ কযদফন এফাং ভন্ত্রণার ও উক্ত 

ইউবনদটয আবর কর্তযদযয কাদ  অনুবরব সপ্রযণ কযদফন। 

4) তঅআ, ২০০৯-এয অধীদন দাবত্ব ারদনয প্রদাজদন সকান দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অন্য সম সকান কভ যকতযায াতা োইদত 

াযদফন এফাং সকান কভ যকতযায কা  সথদক এরূ াতা োওা দর বতবন উক্ত দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযাদক প্রদাজনী াতা 

প্রদান কযদত ফাধ্য থাকদফন। 

5) সকান দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা দাবত্ব ারদনয প্রদাজদন অন্য সকান কভ যকতযায াতা োইদর এফাং এরূ াতা প্রদাদন ব্যথ যতায 

জন্য তঅআ, ২০০৯-এয সকান বফধান রাংব ত দর এই আইদনয অধীদন দা-দাবত্ব বনধ যাযদণয সযদত্র উক্ত অন্য কভ যকতযাও 

দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ফদর গণ্য দফন। 

6) প্রবতটি ইউবনট তায দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে সযদত্র পোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা তায 

কাম যারদয প্রকাশ্য স্থাদন দজ দৃবষ্টদগােয  এভনবাদফ প্রদ যদনয ব্যফস্থা কযদফ এফাং ওদফাইদট প্রকা কযদফ। 

7) তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ যবকায বযবদষ্ট এই বনদদ যবকা প্রদমাজে এভন কর ইউবনদটয দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ঠিকানা এফাং প্রদমাজে সযদত্র পোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা তাবরকা প্রকা কযা দফ। সকান দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বযফতযন 

দর নতুন দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাদগয ৫ বদদনয ভদধ্য তাবরকা ারনাগাদ কযা দফ। তাবরকা কর্তযদযয ওদফাইদট প্রকা 

কযা দফ। 

 

৭. দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দাবত্ব ও কভ যবযবধ 

ক) তদথ্যয জন্য কাদযা আদফদদনয সপ্রবযদত দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা : 

অ) আদফদন গ্রণ ও তঅবফ, ২০০৯ বফবধ-৩ অনুাদয আদফদনত্র গ্রদণয প্রাবপ্ত স্বীকায কযদফন; 

আ) অনুদযাধকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯ ধাযা-৯ ও তঅবফ, ২০০৯ বফবধ-৪ অনুাদয মথামথবাদফ যফযা কযদফন; 

ই) তথ্য প্রদাদন অাযগতায সযসত্র তঅআ, ২০০৯ ধাযা-৯(৩) ও তঅবফ, ২০০৯ বফবধ-৫ অনুাদয মথামথবাদফ অাযগতা প্রকা 

কযদফন। অাযগতায কাযণ তঅআ, ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ য দত দফ; 

ঈ) সকান অনুদযাধকৃত তথ্য দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর বতবন , ২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) ও 

তঅবফ, ২০০৯ বফবধ-৮ অনুাদয উক্ত তদথ্যয মৄবক্তাংগত মূল্য বনধ যাযণ কযদফন এফাং উক্ত মূল্য অনবধক ৫ (াঁে) কাম য 

বদফদয ভদধ্য বযদাধ কযায জন্য অনুদযাধকাযীদক অফবত কযদফন; 

উ) সকান অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ র্ততী দযয াংবিষ্টতা থাকদর দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৮) অনুাদয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন; 

খ ক) তঅআ, ২০০৯-এয তপবদর বনধ যাবযত আদফদদনয পযদভট/পযভ ‘ক’ াংযযণ ও সকান নাগবযদকয োবদায সপ্রবযদত যফযা; 

গ) আদফদন পযভ পূযদণ যভ ন, এভন আদফদনকাযীদক আদফদন পযভ পূযদণ াতা; 

 ) সকান নাগবযদকয োবদায সপ্রবযদত তাদক আবর কর্তযয বনধ যাযদণ াতা; 

ঙ) ঠিক কর্তযয বনধ যাযদণ র্ভর কদযদ , এভন আদফদনকাযীদক ঠিক কর্তযয বনধ যাযদণ াতা; 

ে) সকান াযীবযক প্রবতফন্ধী ব্যবক্তয তথ্য প্রাবপ্ত বনবিত কযদত দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা তাদক উমৄক্ত দ্ধবতদত তথ্য সদত াতা 

কযদফন। এদযদত্র দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা উমৄক্ত অন্য সকান ব্যবক্তয াতা গ্রণ কযদত াযদফন;  

 ) তথ্য াংযযণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা তঅআ, ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ যবাদফ দে বক না তা বনধ যাযদণ 

কর্তযযদক াতা প্রদান; 
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জ) তঅআ, ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ যবাদফ ফাবল যক প্রবতদফদন প্রকাদ াতা কযা; 

ঝ) তদথ্যয জন্য প্রাপ্ত আদফদনত্র এ-াংক্রান্ত প্রদাজনী তথ্য াংযযণ, আদফদনকাযীয সমাগাদমাদগয বফস্তাবযত তথ্য াংযযণ, তথ্য 

অফমুক্তকযণ াংক্রান্ত প্রবতদফদন াংকবরত কযা, তথ্য মূল্য আদা, বাফ যযণ ও যকাবয সকালাগাদয জভাকযণ এফাং কর্তযয ফা 

তথ্য কবভদনয োবদায সপ্রবযদত এ াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা; ইতোবদ।  

ন৮. বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ 

1) ফদরী ফা অন্য সকান কাযদণ দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুবস্থবতদত দাবত্বারদনয জন্য বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, 

ভভনবাং বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ কযদত দফ। দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুবস্থবতদত দাবত্বারনকারীন আইন 

অনুাদয বতবন দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বদদফ বফদফবেত দফন।  

2) নতুন প্রবতবষ্ঠত ইউবনটমূদ প্রবতবষ্ঠত ওায ৬০ বদদনয ভদধ্য দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায াাাব বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ 

কযদত দফ। 

3) প্রবতটি ইউবনদটয প্রাবনক প্রধান বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ সদদফন এফাং বনদাগকৃত প্রদতেদকয নাভ, দফী, ঠিকানা 

এফাং, প্রদমাজে সযদত্র, পোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা বনদাগ প্রদাদনয ১৫ (দনয) বদদনয ভদধ্য বনধ যাবযত পযদভদট (তথ্য 

কবভন কর্তযক বনধ যাবযত পযদভট) বরবখ কতবাদফ তথ্য কবভদন সপ্রযণ কযদফন এফাং ভন্ত্রণার ও উক্ত ইউবনদটয আবর 

কর্তযদযয কাদ  অনুবরব সপ্রযণ কযদফ। 

4) ফদরী ফা অন্য সকান কাযদণ এই দ ূনন্য দর, অবফরদম্ব নতুন বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদাগ কযদত দফ। 

৯. বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দাবত্ব ও কভ যবযবধ 

ক) দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুবস্থতকারীন ভদ ‘বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’ ‘দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’ বদদফ দাবত্ব ারন কযদফন; 

খ ক) দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বদদফ দাবত্ব ারনকারীন ভদ নীবত ৭-এ ফবণ যত ‘দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দাবত্ব ও কভ যবযবধ’ তায জন্য 

প্রদমাজে দফ। 

১০. তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধবত ও ভীভা 

(১) সকান ব্যবক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাবপ্তয জন্য াংবিষ্ট দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায কাদ  বনধ যাবযত পযভ ‘ক’ এয ভাধ্যদভ তথ্য 

সেদ বরবখ কতবাদফ ফা ইদরক্ট্র্বনক ভাধ্যভ ফা ই-সভইদর অনুদযাধ কযদত াযদফন। 

(২) বনধ যাবযত পযভ জরবে না দর অনুদযাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রদমাজে সযদত্র পোক্স নম্বয এফাং ই-সভইর ঠিকানা; অনুদযাধকৃত 

তদথ্যয বনর্ভ যর এফাং স্পষ্ট ফণ যনা এফাং সকান্ দ্ধবতদত তথ্য সদত আগ্রী তায ফণ যনা উদেখ ক কদয াদা কাগদজ ফা সযত্রভত, ইদরক্ট্র্বনক 

বভবডা ফা ই-সভইদরও তথ্য প্রাবপ্তয জন্য অনুদযাধ কযা মাদফ। 

(৩) দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা তদথ্যয জন্য সকান অনুদযাধ প্রাবপ্তয তাবযখ ক দত অনবধক ২০ (বফ) কাম য বদফদয ভদধ্য অনুদযাধকৃত তথ্য 

যফযা কযদফন। 

(৪) পূদফ য উবেবখ কত উ-অনুদেদ (৩) এ মাা বকছুই থাকুক না সকন, অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ একাবধক তথ্য প্রদান ইউবনট ফা 

কর্তযদযয াংবিষ্টতা থাকদর অনবধক ৩০ (বত্র) কাম য বদফদয ভদধ্য সই অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদত দফ। 

(৫) অনুদযাধকৃত তথ্য সকান ব্যবক্তয জীফন-মৃতুে, সগ্রপতায এফাং কাযাগায দত মুবক্ত ম্পবকযত দর দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অনুদযাধ 

প্রাবপ্তয অনবধক ২৪ (েবফফ)  ণ্টায ভদধ্য উক্ত বফলদ প্রাথবভক তথ্য যফযা কযদফন। 

(৬) দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বরবখ কতবাদফ অথফা সযত্রভত, ইদরক্ট্র্বনক ভাধ্যভ ফা ই-সভইর এয ভাধ্যদভ আদফদন ত্র গ্রদণয প্রাবপ্ত স্বীকায 

কযদফন এফাং প্রাবপ্ত স্বীকাযদত্র আদফদদনয সযপাদযন্প নম্বয, আদফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভম যাদা এফাং আদফদন গ্রদণয তাবযখ ক 

উদেখ ক কদয স্বাযয কযদফন। 

 

(৭) ইদরক্ট্র্বনক ফা ই-সভইর এয ভাধ্যদভ আদফদন গ্রদণয সযদত্র কর্তযদযয ফযাফয আদফদন সপ্রযদণয তাবযখ কই (প্রাবপ্ত াদদয) 

আদফদন গ্রদণয তাবযখ ক বদদফ গণ্য দফ। 
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(৮) আদফদন াওায য দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা তথ্য প্রদাদনয তাবযখ ক এফাং ভ উদেখ কপূফ যক আদফদনকাযীদক স ম্পদকয অফবত 

কযদফন এফাং অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ একাবধক তথ্য প্রদান ইউবনট ফা কর্তযদযয াংবিষ্টতা থাকদর দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সই 

ইউবনট ফা কর্তযযদক এ ম্পদকয বরবখ কত সনাটি প্রদান কযদফন। 

(৯) দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সকান কাযদণ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদাদন অাযগ অথফা আাংবক তথ্য যফযাদ অাযগ দর অাযগতায 

কাযণ উদেখ ক কদয আদফদন প্রাবপ্তয ১০ (দ) কাম য বদফদয ভদধ্য তঅবফ, ২০০৯-এয তপবদর উবেবখ কত পযভ-‘খ ক’ অনুমাী এতদবফলদ 

আদফদনকাযীদক অফবত কযদফন। 

 (১০) উ-অনুদেদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উবেবখ কত ভীভায ভদধ্য তথ্য যফযা কযদত সকান দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ব্যথ য দর াংবিষ্ট 

তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ প্রতোখ্যান কযা দদ  ফদর গণ্য দফ। 

(১১) অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বনকট মথামথ বফদফবেত দর এফাং সমদযদত্র সই তথ্য র্ততী য কর্তযক 

যফযা কযা দদ  বকাংফা সই তদথ্য র্ততী দযয স্বাথ য জবড়ত যদদ  এফাং র্ততী য তা সগানী তথ্য বদদফ গণ্য কদযদ  স 

সযদত্র দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা এরূ অনুদযাধ প্রাবপ্তয ৫ (াঁে) কাম য বদফদয ভদধ্য র্ততী যদক তায বরবখ কত ফা সভৌবখ কক ভতাভত সেদ 

সনাটি প্রদান কযদফন এফাং র্ততী য এরূ সনাটিদয সপ্রবযদত সকান ভতাভত প্রদান কযদর তা বফদফেনা বনদ দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয বফলদ বদ্ধান্ত গ্রণ কযদফন। 

(১২) সকান ইবন্ধ প্রবতফন্ধী ব্যবক্তদক সকান সযকড য ফা তায অাংবফদল জানাদনায প্রদাজন দর াংবিষ্ট দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সই 

প্রবতফন্ধী ব্যবক্তদক তথ্য রাদব াতা প্রদান কযদফন এফাং বযদ যদনয জন্য সম ধযদনয দমাবগতা প্রদাজন তা প্রদান কযাও এই 

াতায অন্তর্ভ যক্ত ফদর গণ্য দফ। 

(১৩) আইদনয অধীন প্রদি তদথ্যয প্রবত পৃষ্ঠা ‘‘তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয অধীদন এই তথ্য যফযা কযা দদ ’’ ভদভ য 

প্রতেন কযদত দফ এফাং তাদত প্রতেনকাযী কভ যকতযায নাভ, দফী, স্বাযয ও দাপ্তবযক ীর থাকদফ। 

১১. তদথ্যয মূল্য এফাং মূল্য বযদাধ : (১) সকান অনুদযাধকৃত তথ্য দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর বতবন 

তঅবফ, ২০০৯-এয তপবদর উবেবখ কত পযভ-‘ ’ অনুাদয সই তদথ্যয মূল্য বনধ যাযণ কযদফন এফাং অনবধক ৫ (াঁে) কাম য বদফদয ভদধ্য 

সই অথ য োরান সকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা কদয সট্রজাযী োরাদনয কব তায কাদ  জভা সদায জন্য অনুদযাধকাযীদক 

বরবখ কতবাদফ অফবত কযদফন; অথফা 

(২) দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অনুদযাধকাযী কর্তযক বযদাবধত তদথ্যয মূল্য যবদদয ভাধ্যদভ গ্রণ কযদফন এফাং প্রাপ্ত অথ য োরান সকাড নাং- ১-

৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ সট্রজাযী োরাদনয ভাধ্যদভ জভা সদদফন। 

১২. আবর দাদয ও বনষ্পবি 

আবর কর্তযয এফাং আবর দ্ধবত ধধাযা-২ (ক); ধাযা ২৪ এফাং বফবধ-৬] 

১২.১. আবর কর্তযয :  

বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং-এয দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায কাদ  আদফদন কযা দর  তায আবর কর্তযয দফ ভন্ত্রীবযলদ 

বেফ, ভন্ত্রীবযলদ বফবাগ, ফাাংরাদদ বেফার, ঢাকা ।   

১২.২. আবর দ্ধবত :  

ক) সকান ব্যবক্ত এই বনদদ যবকায নীবত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ বনধ যাবযত ভীভায ভদধ্য তথ্য রাদব ব্যথ য দর বকাংফা দাবত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায সকান বদ্ধাদন্ত াংক্ষুব্ধ দর বকাংফা অবতবযক্ত মূল্য ধাম য ফা গ্রণ কযদর উক্ত ভীভা অবতক্রান্ত ফায, ফা সযত্রভত, বদ্ধান্ত 

রাদবয যফতী ৩০ (বত্র) বদদনয ভদধ্য তঅবফ, ২০০৯-এয তপবদর বনধ যাবযত পযভ-‘গ’ এয ভাধ্যদভ আীর কর্তযদযয কাদ  আবর 

কযদত াযদফন। 

খ ক) আবর কর্তযয মবদ এই ভদভ য ন্তুষ্ট ন সম, আবরকাযী মৄবক্তাংগত কাযদণ বনবদ যষ্ট ভীভায ভদধ্য আবর দাদয কযদত াদযনবন, 

তাদর বতবন উক্ত ভীভা অবতফাবত ওায যও আবর আদফদন গ্রণ কযদত াযদফন। 

১২.৩ আবর বনষ্পবি :  

(1) আবর কর্তযয সকান আবদরয বফলদ বদ্ধান্ত প্রদাদনয পূদফ য বনদনাক্ত দদয গ্রণ কযদফন, মথা:- 
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(ক) দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা এফাং এতদ্াংবিষ্ট অন্যান্য কভ যকতযায শুনানী গ্রণ; 

(খ ক) আবর আদফদদন উবেবখ কত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রাবথ যত প্রবতকাদযয মৄবক্তমূ বফদফেনা ; 

(গ) প্রাবথ যত তথ্য প্রদাদনয াদথ একাবধক তথ্য প্রদানকাযী ইউবনট মৄক্ত থাকদর াংবিষ্ট ইউবনটমূদয শুনানী গ্রণ। 

(২)  আবর আদফদন প্রাবপ্তয ১৫ (দনয) বদদনয ভদধ্য আবর কর্তযয- 

(ক) উ-অনুদেদ (১) এ উবেবখ কত দদযমূ গ্রণপূফ যক তথ্য যফযা কযায জন্য াংবিষ্ট দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযাদক বনদদ য 

সদদফন; অথফা 

(খ ক) তাঁয বফদফেনা গ্রণদমাগ্য না দর আীর আদফদনটি খ কাবযজ কযদত াযদফন। 

(৩)  আবর কর্তযদযয বনদদ য অনুমাী দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা মথাভব ফ রুততততায াদথ প্রাবথ যত তথ্য যফযা কযদফন তদফ এই ভ 

তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ বনদদ যবত ভদয অবধক দফ না অথফা সযত্রভত বতবন তথ্য যফযা সথদক বফযত থাকদফন। 

 

১৩. তথ্য প্রদাদন অফদরা াবস্তয বফধান : 

১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই বনদদ যবকায বফবধ-বফধান াদদয সকান দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা মবদ সকাদনা আদফদনকাযীদক তথ্য ফা এ 

াংক্রান্ত বদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ য  ফা তথ্যপ্রাবপ্তয সকাদনা অনুদযাধ গ্রণ কযদত অস্বীকায কদয ফা বদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ য  ফা র্ভর, 

অম্পূণ য, বফভ্রাবন্তকয, বফকৃত তথ্য প্রদান কদয ফা সকান তথ্য প্রাবপ্তয দথ প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট কদয ফা তথ্য অবধকায বযন্থী 

সকান কাজ কদয তাদর দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায এদন কাজদক অদােযণ বদদফ বফদফেনা কযা দফ এফাং াংবিষ্ট োকযী 

বফবধবফধান অনুাদয তায বফরুদদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। 

১৩.২ এই বনদদ যবকা মথামথবাদফ অনুযদণ গাবপরবতয কাযদণ তঅআ, ২০০৯ এয ব্যতে  টদর এফাং এয কাযদণ সকান কভ যকতযা 

তথ্য কবভন কর্তযক াবস্ত সদর তা তায ব্যাবক্তগত দা বদদফ গণ্য দফ এফাং কর্তযয তায সকান দা ফন কযদফ না। 

১৩.৩ তথ্য কবভদনয কা  সথদক সকান কতযকতযায বফরুদদ্ধ বফবাগী ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ সদর কর্তযয াংবিষ্ট বফবধ-বফধান অনুাদয 

মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায বফলদ তথ্য কবভনদক অফবত কযদফ। 

১৪. তথ্যাবদ বযদ যন এফাং প্রকাবত প্রবতদফদন বফক্রদয সুদমাগ : 

বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং কর্তযক প্রণীত প্রবতদফদন বফনামূদল্য ফ যাধাযদণয বযদ যদনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ এফাং 

নাভভাত্র মূদল্য বফক্রদয জন্য ভজুদ যাখ কদফ। 

১৫. জনগুরুত্বপূণ য বফলদ সপ্র বফজ্ঞবপ্ত 

বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং জনগুরুত্বপূণ য বফলাবদ সপ্র বফজ্ঞবপ্তয ভাধ্যদভ অথফা অন্য সকান ন্থা প্রোয ফা প্রকা কযদফ। 

 

১৬. বনদদ যবকায াংদাধন : 

এই বনদদ যবকা াংদাধদনয প্রদাজন দর বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং ৩-৫ দস্য বফবষ্ট একটি কবভটি গঠন কযদফ। 

কবভটি বনদদ যবকা অনুদভাদনকাযী কর্তযসযয কাদ  াংদাধদনয প্রস্তাফ কযদফ। অনুদভাদনকাযী কর্তযসযয অনুদভাদদন বনদদ যবকা াংদাধন 

কাম যকয দফ। 

 

১৭. বনদদ যবকায ব্যাখ্যা :  

এই বনদদ যবকায সকান বফলদ অস্পষ্টতা সদখ কা বদদর বনদদ যবকা প্রণনকাযী কর্তযয তায ব্যখ্যা প্রদান কযদফ। 

বযবষ্ট-১ : দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বফফযণ: 

কভ যকতযায নাভ   : কাদফযী জারার 

দবফ   : কাযী কবভনায 

সপান   : ০৯১-৫৪০৩৫ 

সভাফাইর   : ০১৭৭৩-২৯৬০০৮ 

ই-সভইর   : kaberis34@gmail.com 

ওদফ াইট  : www.mymensinghdiv.gov.bd 

সমাগাদমাদগয ঠিকানা : বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং। 
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                                       [দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বযফতযন দত াদয।]  

 

বযবি-২: বফকল্প দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বফফযণ:  

 

কভ যকতযায নাভ   : সভাোঃ আবফদুয যভান 

দবফ   : ববনয কাযী কবভনায 

সপান   : 091-61440 

সভাফাইর   : ০১৭৩৯-২৮৮০৫০ 

ই-সভইর   : abed.apece@gmail.com 

ওদফ াইট  : www.mymensinghdiv.gov.bd 

সমাগাদমাদগয ঠিকানা : বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং। 

 

বযবি-৩: আবর কর্তযয:  

ভবন্ত্রবযলদ বেফ 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

ফাাংরাদদ বেফার, ঢাকা। 

  

বযবষ্ট-৪ : স্বপ্রদণাবদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয তাবরকা ও প্রকাদয ভাধ্যভ: 

ভভনবাং বফবাদগয স্বপ্রদণাবদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয তাবরকা ও প্রকাদয ভাধ্যভ 

 

ক্রবভক তদথ্যয বফফযণ সফা প্রদান দ্ধবত 

1.  বফবাগী কবভনাদযয তথ্য ওদফাইট 

2.  বফবাগী কবভনাদযয কাম যারদ কভ যযত কভ যকতযাগদণয নাভ, দবফ, াখ কা, 

দাপ্তবযক ও আফাবক সটবরদপান নম্বয, সভাফাইর নম্বয, পোক্স নম্বয ও ই-

সভইর 

ওদফাইট 

3.  বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং- এয অগ যাদনাগ্রাভ  ওদফাইট  

4.  জাবতয বতা ফেফন্ধু সখ ক মুবজবুয যভাদনয  জন্তফাবল যকী উদ মান 

উরদযে গৃীত কভ যসূবে ফাস্তফান াংক্রান্ত তথ্য 
ওদফাইট    

5.  ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয াদথ ম্পাবদত ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবক্ত ফাস্তফান 

বযফীযণ াংক্রান্ত তথ্য 

ওদফাইট 

6.  সজরা প্রাদকয কাম যারদয াদথ ম্পাবদত ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবক্ত 

ফাস্তফান বযফীযণ াংক্রান্ত তথ্য 

ওদফাইট 

7.  বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং- এয ক্র বযকল্পনা  ওদফাইট 

8.  বফবাগী কবভনাদযয কাম যার, ভভনবাং- এয ফাদজট ওদফাইট 

9.  ফাদজট ফাস্তফান বযকল্পনা ওদফাইট 

10.  সকাাট যাযবববিক ফাদজট ফাস্তফান অগ্রগবত প্রবতদফদন ওদফাইট 

11.  যকাবয বযদ যন/পযসূবে ওদফাইট 

12.  বফববন্ন প্রকায বায সনাটি   কাম যবফফযণী ওদফাইট 

13.  সজরা প্রাক দেরদনয কভ যসূবে  ওদফাইট 

14.  বফববন্ন প্রকায বফজ্ঞবপ্ত (দটন্ডায, সকাদটন, বনদাগ, াংফাদ বফজ্ঞবপ্ত)  ওদফাইট 

15.  বফববন্ন আইন, বফবধভারা, বযত্র, প্রজ্ঞান  ওদফাইট 

16.  সজরা প্রাকগদণয তাবরকা ওদফাইট 

17.  উদজরা বনফ যাী অবপায ও কাযী কবভনায (ভূবভ) গদণয তাবরকা ওদফাইট 

18.  উদজরা বনফ যাী অবপাযগণ/কাযী কবভনায (ভূবভ) গদণয 

ফদবর/দান াংক্রান্ত তথ্য 
ওদফাইট 

19.                                 তথ্য ওদফাইট 

20.      এ                     -                                 

   যণ াংক্রান্ত তথ্য 

ওদফাইট 

 

21.       হ                  এ                  াংক্রান্ত তথ্য  

22.      এ                                                       

            াংক্রান্ত তথ্য  
 

23.                                             াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 



13 

24.          হ              হ                               

        থ্য 

ওদফাইট 

25.        সকট আদারত বযোরনায           াংক্রান্ত তথ্য   

26.    -                                     াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

27.  অত্র কাম যারদ কভ যযত কভ যকতযা/কভ যোযীদদয ভার্তত্বকারীন ছুটি ভঞ্জুয 

াংক্রান্ত তথ্য 

ওদফাইট 

28.  কভ যকতযা/কভ যোবযগদণয োবন্ত বফদনাদন ছুটি, অবজযত ছুটি, ফবোঃফাাংরাদদ 

ছুটি ভঞ্জুয াংক্রান্ত তথ্য  

 

29.  অত্র কাম যারদ কভ যযত কভ যকতযা/কভ যোযীদদয াদাট য কযায অনাবিত্র 

াংক্রান্ত তথ্য 

ওদফাইট 

30.      হ          হ                   াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

31.  হ                            াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

32.                       হ                   াংক্রান্ত তথ্য     

এ           

ওদফাইট 

33.  হ                           াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

34.                                      াংক্রান্ত তথ্য 

    হ                 

ওদফাইট 

35.                                    াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

36.  সফযকাবয কাযা বযদ যক বনদাগ াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

37.  নতুন সজরা,         থানা, পুবর সিন ও পুবর পাঁড়ী স্থান াংক্রান্ত 

তথ্য 
ওদফাইট 

38.  ভাঠ ম যাদ সজরা/উদজরায ফাবল যক উদ্ভাফন কভ য-বযকল্পনা প্রণন ও 

ফাস্তফান অগ্রগবত মূল্যান বনদদ যবকা (২০২১-২২)  
ওদফাইট 

39.  ভভনবাং বফবাদগয ফাবল যক উদ্ভাফন কভ য-বযকল্পনা ওদফাইট 

40.  ভভনবাং বফবাদগয ইদনাদবন টিভ   ওদফাইট 

41.  ভভনবাং বফবাদগয উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ ওদফাইট 

42.  সফা বজকযণ ম্যানুার   

43.  বজকৃত সফায তাবরকা   

44.  সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বটিদজন্  োট যায) প্রণন াংক্রান্ত বনদদ যবকা, ২০১৭ ওদফাইট, মুবরিতত কব  

45.  বটিদজন্  োট যায ফাস্তফান াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

46.  তথ্য অবধকায আইন ফাস্তফান াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

47.  বফববন্ন স্তদযয যকাবয দপ্তদয অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থানা  (GRS) 

ফাস্তফান াংক্রান্ত তথ্য 
ওদফাইট 

48.  অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত বনদদ যবকা-২০১৫ (বযভাবজযত ২০১৮) ওদফাইট, মুবরিতত কব  

49.  অববদমাগ বনষ্পবি কভ যকতযা (অবনক) ও আীর কর্তযদযয তথ্য  ওদফাইট 

50.  জাতী শুদ্ধাোয পুযস্কায প্রদান-নীবতভারা াংক্রান্ত তথ্য ওদফাইট 

51.  শুদ্ধাোয পুযস্কায প্রাপ্তদদয নাদভয তাবরকা  ওদফাইট  

52.  বফববন্ন প্রকায প্রকানা (ফাবল যক প্রবতদফদন, বরপদরট, বুকদরট)    ওদফাইট 

53.  ভভনবাং  বফবাদগয ২০২০-২১ অথ য-ফ দযয কাম যাফবর ম্পবকযত ফাবল যক 

প্রবতদফদন  
ওদফাইট, প্রকাবত প্রবতদফদন 

54.  জাতী াভাবজক সুযযা সকৌরমূ  জাতী াভাবজক সুযযা 

সকৌরমূ  

55.  সটকই উন্নন অববরযে (SDG) এয ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ াংবিষ্ট 

কভ যবযকল্পনামূ  

সটকই উন্নন অববরযে 

(SDG) এয ভবন্ত্রবযলদ 

বফবাগ াংবিষ্ট 

কভ যবযকল্পনামূ  

56.  যকাবয প্রবতষ্ঠাদন াভাবজক সমাগাদমাগ ভাধ্যভ ব্যফায বনদদ যবকা, ২০১৯ 

(বযভাবজযত াংস্কযণ) 
ওদফাইট  

57.  সজরা ব্র্যাবন্ডাং সকৌর-২০১৭  ওদফাইট  

58.  সজরা ব্র্যান্ডবুকমূ  মুবরিতত 

59.        জাতী ও আন্তজযাবতক     /    /                 

                   /       াংক্রান্ত তথ্য 

ওদফ াইদট প্রকা এফাং এ 

বফবাদগয সজরা প্রাদকয 

কাম যারগুদরাদত অনুবরব 

সপ্রযণ। 
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বযবষ্ট-৫ : োবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয তাবরকা  

 

বননবরবখ কত তথ্যমূ জনগদণয োবদায বববিদত প্রদান কযা দফ- 

 

 স্বপ্রদণাবদতবাদফ প্রকাবত কর তথ্য 

 বফববন্ন নীবত 

  ভন্ত্রণারদয ফাদজট 

 আবথ যক তথ্য, সমভন- আ/ব্যাংক্রান্ত বাফ বফফযণী  

 অবডট বযদাট য (জফাফ) 

 প্রকদল্পয ব্য াংক্রান্ত তথ্য 

 ক্রাংক্রান্ত তথ্য (বদ্ধান্ত গ্রদণয য) 

 উকাযদবাগীয তাবরকা 

 বনদাগ ফদবরয আদদ 

 সদদ ফা বফদদ ভ্রভণাংক্রান্ত তথ্যাবদ 

 প্রদান ফাধ্যতামূরক ন, এভন তথ্য (বযবষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য কর তথ্য। 

 

     বযবষ্ট-৬: প্রদান ফাধ্যতামূরক ন, এভন তদথ্যয তাবরকা 

 

     বননবরবখ কত তথ্য মূ প্রদান ও প্রকা কযদত কর্তযয ফাধ্য থাকদফ না- 

 

 তথ্য প্রকাবত দর সকান ব্যবক্তয ব্যবক্তগত জীফদনয সগানীতা ক্ষুন্ন দত াদয এরু তথ্য; 

 আদারদত বফোযাধীন সকান বফল অথফা মা প্রকাদ আদারত ফা ট্রাইবুেনাদরয বনদলধাজ্ঞা যদদ  অথফা মায প্রকা আদারত 

অফভাননায াবভর এরু তথ্য; 

 তদন্তাধীন সকাদনা বফল মায প্রকা তদন্ত কাদজ বফি  টাদত াদয এরু তথ্য; 

 সকাদনা ক্র কাম যক্রভ ম্পূণ য ওায পূদফ য ফা এ বফলদ বদ্ধান্ত গ্রদণয পূদফ য াংবিষ্ট ক্র ফা এয কাম যক্রভ াংক্রান্ত সকাদনা তথ্য; 

 আইন িাযা াংযবযত সকাদনা ব্যবক্তয সগানী তথ্য; 

 বনদাগ যীযায প্রশ্ন ত্র ফা যীযা প্রদি নম্বয ম্পবকযত আগাভ তথ্য; 

 সকাদনা তথ্য প্রকাদয পদর সকান র্ততী দযয বুবদ্ধবৃবিক ম্পদদয অবধকায যবতগ্রস্ত দত াদয এরু ফাবণবজেক ফা 

ব্যফাবক অন্তবন যবত সগানী বফলক, কবযাইট ফা বুবদ্ধবুবিক ম্পদ (Intellectual Property Right) 

ম্পবকযত তথ্য; 

 সকাদনা তথ্য প্রকাদয পদর প্রেবরত আইদনয প্রদাগ ফাধাগ্রস্ত দত াদয ফা অযাধ বৃবদ্ধ সদত াদয এরু তথ্য; 

 সকাদনা তথ্য প্রকাদয পদর জনগদনয বনযািা বফবিত দত াদয ফা বফোযাধীন ভাভরায সুষ্ঠ বফোয কাম য ব্যাত দত াদয 

এরু তথ্য; 

 সকাদনা তথ্য প্রকাদয পদর সকাদনা ব্যবক্তয ব্যবক্তগত জীফদনয সগানীতা ক্ষুন্ন দত াদয এরু তথ্য; 

 সকাদনা তথ্য প্রকাদয পদর সকাদনা ব্যবক্তয জীফন ফা াযীবযক বনযািা বফদান্ন দত াদয এরু তথ্য; 

 আইন অনুাদয সকফর একটি বনবদ যষ্ট ভদয জন্য প্রকাদয  ফাধ্যফাধকতা যদদ  এরু তথ্য; 
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বযবষ্ট-৭ : তথ্য প্রাবপ্তয আদফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রাবপ্তয আদফদনত্র 

ধ তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারায বফবধ-৩ রিতষ্টব্য ] 

 

ফযাফয 

................................ 

................................(নাভ ও দবফ) 

ও 

দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা, 

.................................(দপ্তদযয নাভ ও ঠিকানা) 

 

১.  আদফদনকাযীয নাভ   : .................................... 

  বতায নাভ   : ....................................  

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

  ফতযভান ঠিকানা   : ....................................   

  স্থাী ঠিকানা   : .................................... 

  পোক্স, ই-সভইর, সটবরদপান ও সভাফাইর নম্বয  (মবদ থাদক)  : .................................... 

২.  বক ধযদনয তথ্য* (প্রদাজদন অবতবযক্ত কাগজ ব্যফায করুন) : .................................... 

৩.  সকান দ্ধবতদত তথ্য াইদত আগ্রী ( াাদনা/ পদটাকব/  : .................................... 

   বরবখ কত/ ই-সভইর/ পোক্স/ববড অথফা অন্য সকান দ্ধবত)  

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

৫.  প্রদমাজে সযদত্র াতাকাযীয নাভ ও ঠিকানা   : .......................................... 

 

 

 

আদফদদনয তাবযখ ক : ................................                                            আদফদনকাযীয স্বাযয 

 

     *তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমাী তদথ্যয মূল্য বযদাধদমাগ্য। 
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বযবষ্ট-৮ : তথ্য যফযাদ অাযগতায সনাটি (পযভ ‘খ ক’) 

 

পযভ ‘খ ক’ 

 ধ তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯ বফবধ-৫ রিতষ্টব্য ] 

তথ্য যফযাদ অাযগতায সনাটি 

 

 

আদফদন দত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তাবযখ ক : ......................................... 

 

প্রবত 

আদফদনকাযীয নাভ   : .............................................................. 

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

 

বফল : তথ্য যফযাদ অাযগতা ম্পদকয অফবতকযণ। 

 

বপ্র ভদাদ, 

আনায ......................................................তাবযদখ কয আদফদদনয বববিদত প্রাথীত তথ্য বনদনাক্ত কাযদণ যফযা কযা 

ভব ফ ইর না, মথা :- 

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

 

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

 

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

 

                                      

 

                                                                                       (...............স্বাযয.............) 

                                                                                         দাবত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ  

                                                                                        দবফ  

                                                                                        দাপ্তবযক ীর  
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বযবষ্ট-৯ : আীর আদফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

 

বযবষ্ট-৯ : আবর আদফদন পযভ (পযভ-‘গ’) 

 

পযভ-‘গ’ 

আবর আদফদন 

ধতথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারায বফবধ-৬ রিতষ্টব্য] 

 

ফযাফয 

........................ 

........................(নাভ ও দবফ) 

ও 

আবর কর্তযয 

...........................(দপ্তদযয নাভ ও ঠিকানা) 

  

১.  আবরকাযীয নাভ ও ঠিকানা (দমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ ) :  

  .................................. 

২.  সম আদদদয বফরুদদ্ধ আবর কযা দদ  তায  কব (মবদ থাদক) : 

  ..................................  

৩.  সম আদদদয বফরুদদ্ধ তা নাভ আদদদয বফফযণ (মবদ থাদক) :  

   ..................................    

৪.  আবদরয াংবযপ্ত বফফযণ     :  

  ..................................   

৫.  আদদদয বফরুদদ্ধ াংক্ষুদ্ধ ওায কাযণ (াংবযপ্ত বফফযণ)  :  

  ................................. 

৬.  প্রাবথ যত প্রবতকাদযয মৄবক্ত/বববি    : 

  ............................................ 

৭.  আবরকাযী কর্তযক প্রতেন     :      

  .................................   

৯.  অন্য সকান তথ্য আবর কর্তযদযয েুদখ ক উস্থাদনয জন্য   : 

  .................................. 

  আবরকাযী ইো সালণ কদযন) 

                                 

 

  আদফদদনয তাবযখ ক :                                            আদফদনকাযীয স্বাযয 
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বযবষ্ট-১০ : তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ বপ এফাং তদথ্যয মূল্য বনধ যাযণ বপ (পযভ ‘ ’) 

 

পযভ ‘ ’ 

{বফবধ ৮ রিতষ্টব্য} 

তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ বপ এফাং তদথ্যয মূল্য বনধ যাযণ বপ 

 তথ্য যফযাদয সযদত্র বনন সটবফদরয করাভ (২) এ উবেবখ কত তদথ্যয জন্য তায বফযীদত করাভ (৩) এ 

উবেবখ কত াদয সযত্রভত তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ বপ এফাং তদথ্যয মূল্য বযদাধদমাগ্য দফ, মথা :- 

 

 

০১ ০২ ০৩ 

ক্রবভক 

নাং 

 

তদথ্যয বফফযণ তদথ্যয বফফযণ তথ্য প্রাবপ্ত অনুদযাধ 

বপ/তদথ্যয মূল্য 

১। বরবখ কত সকান ডকুদভদন্টয কব যফযাদয জন্য (ম্যা, 

নকা,  বফ, কবম্পউটায বপ্রন্টায) 

এ-৪ ও এ-৩ ভাদয কাগদজয সযদত্র প্রবত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা াদয এফাং তদূর্ধ্য 

াইদজয কাগদজয সযদত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। বডস্ক, ববড ইতোবদদত তথ্য যফযাদয সযদত্র 

 

(১) আদফদনকাযী কর্তযক বডস্ক, ববড ইতোবদ 

যফযাদয সযদত্র বফনা মূদল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তযক বডস্ক, ববড 

ইতোবদ যফযাদয সযদত্র তায প্রকৃত মূল্য। 

৩। সকান আইন ফা যকাবয বফধান ফা বনদদ যনা অনুমাী 

কাউদক যফযাকৃত তদথ্যয সযদত্র 

প্রকানা বনধ যাবযত মূল্য। 

৪। মূদল্যয বফবনভদ বফক্রদমাগ্য প্রকানায সযদত্র বফনামূদল্য। 

 

 

    বফ: রিত: যকায/কর্তযয প্রদাজদন ভ ভ বপ পুন:বনধ যাযণ কযদত াযদফ।  
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বযবষ্ট-১১ : তথ্য কবভদন অববদমাগ দাদদযয বনধ যাবযত পযভ (পযভ-‘ঙ’) 

 

পযভ-‘ঙ’ 

অববদমাগ দাদয পযভ 

ধতথ্য অবধকায (অববদমাগ দাদয ও বনষ্পবি াংক্রান্ত) প্রবফধানভারায ৩ (১) রিতষ্টব্য] 

 

 

ফযাফয 

প্রধান তথ্য কবভনায 

তথ্য কবভন 

এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাবনক এরাকা 

সদয ফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭।  

 

                অববদমাগ নাং.................................................।  

 

১. আদফদনকাযীয নাভ ও ঠিকানা                           :  .................................................. 

     (দমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ) 

 

২. অববদমাগ দাবখ কদরয তাবযখ ক                                : ...................................................... 

 

৩. মায বফরুদদ্ধ অববদমাগ কযা দদ  তাঁয নাভ ও ঠিকানা  : ......................................................  

 

৪. অববদমাদগয াংবযপ্ত বফফযণ                              :  ...................................................... 

     (প্রদাজদন আরাদা কাগজ াংদমাজন কযা মাদফ) 

 

৫. াংক্ষুব্ধতায কাযণ (মবদ সকান আদদদয বফরুদদ্ধ     :    ......................................................  

     অববদমাগ আনন কযা  স সযদত্র তায কব  

     াংমৄক্ত কযদত দফ) 

 

৬. প্রাবথ যত প্রবতকায ও তায সমৌবক্তকতা          :        .........................................................        

 

৭. অববদমাদগ উবেবখ কত ফক্তদব্যয ভথ যদন প্রদাজনী   :  ...........................................................   

      কাগজদত্রয ফণ যনা (কব াংমৄক্ত কযদত দফ) 

 

তোঠ 

 

        আবভ/আভযা এই ভদভ য রপপূফ যক স ালণা কযব  সম, এই অববদমাদগ ফবণ যত অববদমাগমূ আভায জ্ঞান ও 

বফশ্বা ভদত তে।  

 

 

                                                              ........................... 

 

                                                                                                      তোঠকাযীয স্বাযয 
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