ে
স্বপ্রণ োদদত তথ্য প্রকো দনণদদকো-২০১৯
(খড়া)

ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ
তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ
ডাক, যেক্তরযমাগাযমাগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভন্ত্রণারয়

ভূক্তভকা : যদয াই-যেক ক্তল্প তথা তথ্য উন্নয়যনয প্রযুক্তি ক্তনবভয ক্তযল্পয ক্তফকা ও ভাধ্যযভ কভভংস্থান সৃক্তি ও
ক্তফক্তনযয়াগ ফান্ধফ ক্তযযফ ততক্তয কযায রযযে ২০১০ াযর ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ য প্রক্ততষ্ঠা কযা
যয়যছ। প্রক্ততষ্ঠারগ্ন যত ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ য যদযয ক্তফক্তবন্ন স্থাযন াই-যেক াকভ/পেওয়োয
যেকযনারক্তজ াকভ/ আইটি যেক্তনং এন্ড ইনক্তকউযফন যন্টায স্থাযনয ভাধ্যযভ যদযয ক্তফপুর যুফক্তিয
কভভংস্থান ক্তনক্তিত কযা ও দয ভানফম্পদ সৃক্তি কযয আথ ভ াভাক্তজক উন্নয়যন কাজ কযয মাযে। প্রাক্তনক
কাঠাযভা অনুমায়ী ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ যযয ব্যফস্থানা ক্তযচারক প্রধান ক্তনফ ভাী কভভকতভা।
প্রক্ততষ্ঠানটিয কাম ভক্রভ তদাযক্তক ও ক্তদক ক্তনযদ ভনা প্রদাযনয জন্য তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাযগয
ভন্ত্রী/প্রক্ততভন্ত্রীয বাক্ততযে ক্তনফ ভাী কক্তভটি এফং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বাক্ততযে যফাড ভ অফ গবন ভয (ক্তফওক্তজ)
যযয়যছ। ঢাকায আগাযগাঁও, আইক্তটি োওয়াযযয ১০ভ তরায় ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ যযয প্রধান
কাম ভারয় অফক্তস্থত। ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ য াযাযদয ২৮টি াই-যেক াকভ
(এইচটিক্ত)/পেওয়োয যেকযনারক্তজ াকভ(এটিক্ত)/আইটি যেক্তনং এন্ড ইনক্তকউযফন যন্টায স্থাযনয
উয্োগ গ্রণ কযযযছ। ইযতাভযধ্য ৩টি াযকভয ক্তনভভাণ কাজ যল যয়যছ ও ব্যফাক্তয়ক কাম ভক্রভ চরযছ। ফাকী
াকভগুযরায ক্তনভভাণ কাজ চরভান যযয়যছ।
৩.১.১ রূকল্প (Vision): ফাংরাযদয আইটি/াই-যেক ক্তযল্পয যেকই উন্নয়ন ও ক্তফকা।
৩.১.২ অক্তবরযে (Mission): তথ্য-প্রযুক্তি ক্তযল্পয জন্য আন্তজভাক্ততক ভাযনয অফকাঠযভা/স্থানা প্রক্ততষ্ঠা;
তথ্য-প্রযুক্তি ব্যফাযয়য অনুকূর ও যেকই ক্তযযফ এফং তথ্য-প্রযুক্তি ক্তনবভয ক্তযল্পয ইযকাক্তযেভ ততক্তয;
তথ্য-প্রযুক্তি ক্তল্প ও ব্যফাযয়য কর যফা ওয়ান ে াক্তবযভ য ভাধ্যযভ ম্পন্ন কযা।
৩.১.৩ অগ্রাক্তধকায ও উয্শ্যমূ
ফতভভান যকায আগাভী ২০২১ এয ভযধ্য যদযক ভধ্যভ আযয়য যদ এফং ২০৪১ যনয ভযধ্য উন্নত যদয
উন্নীত কযায যঘালণা ক্তদযয়যছ। যকাযযয এ রূকল্প ফাস্তফায়যনয জন্য আইক্তটি যক্টযযক যুযগাযমাগী কযা,
যফামূযক জনগযনয যদাড় যগাড়ায় য ৌঁযছ যদয়া, তরুন জনযগাক্তষ্ঠয কভভংস্থান সৃক্তি কযা, দয ভানফ ম্পদ
ততক্তয কযা এফং যদক্ত-ক্তফযদক্ত ক্তফক্তনযয়াগকাযীযদয আকৃি কযায জন্য ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ য
নানামুখী দযয গ্রন কযযযছ।
৩.১.৪ ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ যযয প্রধান কাম ভাফক্তর







ফাংরাযদয াই-যেক াকভ ক্তনভভাযণ ক্তযকল্পনা গ্রণ এফং ফাস্তফায়ন।
াযকভয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা ও ক্তযচারনা
াই-যেক াযকভ ক্তফশ্বভাযনয ক্তফক্তনযয়াগ ফান্ধফ ক্তযযফ ক্তনক্তিতকযণ।
ক্তফযদী ক্তফক্তনযয়াগকাযীযদয াই-যেক াযকভ ক্তফক্তনযয়াযগ আকৃিকযণ।
াই-যেক াকভ ফাস্তফায়যন যফাড ভ অফ গবন ভয এফং ক্তনফ ভাী কক্তভটিয ক্তনযদ ভনা ারন।
দয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন।

১. ২ স্বপ্রযণাক্তদত তথ্য প্রকা ক্তনযদ ভক্তকা প্রণয়যনয যম ক্তিকতা/উয্শ্য
 গ প্রজোতন্ত্রী ফোাংরোণদ যকোয জনগণ য জোনোয অদধকোয প্রদতষ্ঠোয ভোধ্যণভ যকোদয ও টফযকোদয
াংগঠণনয স্বচ্ছতো ও জফোফদদদতো বৃদি , দু ীদত হ্রো ও সুোন প্রদতষ্ঠো ; জনগণ য দিন্তো, দফণফক ও
ফোকস্বোধীনতোয োাংদফধোদনক অদধকোয প্রদতষ্ঠো ণফ েোদয জনগণ য ক্ষভতোয়ণনয রণক্ষে তথ্য-অদধকোয
দনদিত কযণত গত ২৯ ভোি ে ২০০৯ তোদযণে তথ্য অদধকোয আইন , ২০০৯ ো কণযণে। আইণনয
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কোম েকয ফোস্তফোয়ণনয জন্য ইদতভণধ্য তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদি াংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯ এফাং তথ্য
অদধকোয াংক্রোন্ত দতনটি প্রদফধোনভোরোও প্র ীত ণয়ণে।
 তথ্য অদধকোয গ তোদন্ত্রক ব্যফস্থোণক আণযো সুঙ্ঘত কযোয অন্যতভ তে। ফাংরাযদ াই-যেক াকভ
কর্তভ যযয তথ্য জনগণ য কোণে উন্মুক্ত ণর ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ যযয কোম েক্রভ ম্পণকে
জনগণ য ণে ও অদফশ্বো দূয ণফ। এণত প্রদতষ্ঠোণনয স্বচ্ছতো এফাং জনগণ য কোণে কর কোণজয
জফোফদদদ প্রদতদষ্ঠত ণফ।
 জনগণনয জন্য অফোধ তথ্যপ্রফো দনদিত কযোয টম নীদত যকোয গ্র কণযণে
, তোয ণে
াংগদতপূ েবোণফ যকো টযয গুরুত্বপূ ে াংস্থো দযটফ ফোাংরোণদ োই -টেক োকে কর্তে ক্ষ অফোধ
তথ্যপ্রফোণয িি েো দনদিত কযণত ফিদযকয।
 ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ণক্ষ অফোধ তথ্যপ্রফোণয িি েোয টক্ষণে টমন টকোণনো দিধোদণেয সৃদি নো
য়, টজন্য একটি তথ্য অফমুক্তকয দনণদ েদকো প্র য়ন আফশ্যক ফণর ভণন কযণে । সুতযোাং তথ্য
অদধকোয আইন , ২০০৯, তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদি াংক্রোন্ত ) দফদধভোরো ২০০৯ ও এ াংদিি
প্রদফধোনভোরো মূণয আণরোণক ও োযুজেতো োণণক্ষ এই স্বপ্রযণাক্তদত তথ্য প্রকা দনণদ েদকো প্র য়ন
কযো ণরো।
১. ক্তনযদ ভক্তকায ক্তযযানাভ
এই ক্তনযদ ভক্তকা ‘‘ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ণক্ষয স্বপ্রণ োদদত তথ্য প্রকো ক্তনযদ ভক্তকা, ২০১৮’’ নাযভ
অক্তবক্তত যফ।
২। ক্তনযদ ভক্তকায ক্তবক্তি
২.১. প্রণয়নকাযী কর্তভ য : ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ
২.২. অনুযভাদনকাযী কর্তভ য : ব্যফস্থোনো দযিোরক (ক্তচফ), ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ
২.৩. অনুযভাদযনয তাক্তযখ : ০১ অযক্টাফয, ২০১৯
২.৪. ফাস্তফায়যনয তাক্তযখ : এই ক্তনযদ ভক্তকা আগাভী ০১ অযক্টাফয, ২০১৯ যথযক ফাস্তফায়ন কযা যফ।
২.৫. ক্তনযদ ভক্তকায প্রযমাজেতা : ক্তনযদ ভক্তকাটি ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ণক্ষয জন্য প্রযমাজে যফ।

৩. ংজ্ঞা
৩.১ তথ্য
‘‘তথ্য’’ অযথ ভ তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ

ও এয াযথ ংযুি ফা এয অধীনস্থ ইউক্তনেমূযয

গঠন, কাঠাযভা ও দাপ্তক্তযক কভভকান্ড ংক্রান্ত যম যকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানক্তচত্র, চুক্তি, তথ্য-উাি,
রগ ফই, আযদ, ক্তফজ্ঞক্তপ্ত, দক্তরর, নমুনা, ত্র, প্রক্ততযফদন, ক্তাফ ক্তফফযণী, প্রকল্প প্রত্মাফ, আযরাকক্তচত্র,
অক্তডও, ক্তবক্তডও, অক্তিত ক্তচত্র, ক্তপল্ম, ইযরক্ট্র্রক্তনক প্রক্তক্রয়ায় প্রস্ত্িতকৃত যম যকান ইনস্ট্রুযভন্ট, মাক্তন্ত্রকবাযফ
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াঠযমাগ্য দক্তররাক্তদ এফং যব ক্ততক গঠন ও তফক্তিে-ক্তনক্তফ ভযযল অন্য যম যকান তথ্যফ ফস্ত্ি ফা এযদয
প্রক্ততক্তরক্তও এয অন্তর্ভভি যফ :
তযফ তভ থাযক যম, দাপ্তক্তযক যনােক্তে ফা যনােক্তযেয প্রক্ততক্তরক্ত এয অন্তর্ভভি যফ না।
৩.২ দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা
‘‘দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা’’ অথ ভ তথ্য অক্তধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন ক্তনযুি কভভকতভা;
৩.৩ ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা
দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায অনুক্তস্থক্ততযত ংক্তিি দাক্তয়ে ারযনয জন্য ক্তনযুি কভভকতভা;
৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদান ইউক্তনে’’ তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ ও এয াযথ ংযুি ফা এয অধীনস্থ কর
কাম ভারয় এফং তাযদয অধীনস্থ যজান, াযকভর, ক্তফবাগ এফং উক্তফবাগীয় কাম ভারয়মূ।
৩.৫ ‘‘আীর কর্তভ য’’ অথ ভ(অ) যকান তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয যযযত্র উি ইউক্তনযেয অব্যফক্তত ঊর্ধ্ভতন কাম ভারযয়য প্রাক্তনক প্রধান;
অথফা
(আ) যকাযনা তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয ঊর্ধ্ভতন কাম ভারয় না থাকযর, উি তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয প্রাক্তনক
প্রধান।
৩.৬ ‘‘র্ততীয় য’’ অথ ভ তথ্য প্রাক্তপ্তয জন্য অনুযযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তভ য ব্যতীত
অনুযযাধকৃত তযথ্যয যে জক্তড়ত অন্য যকান য।
৩.৭ ‘‘তথ্য কক্তভন’’ অথ ভ তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রক্ততক্তষ্ঠত তথ্য কক্তভন।
৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ ফরযত ‘‘তথ্য অক্তধকায আইন, ২০০৯’’ বুঝাযফ।
৩.৯ ‘‘তঅক্তফ, ২০০৯’’ ফরযত ‘‘তথ্য অক্তধকায (তথ্য প্রাক্তপ্ত ংক্রান্ত) ক্তফক্তধভারা, ২০০৯’’ বুঝাযফ।
৩.১০ ‘‘কভভকতভা’’ অযথ ভ কভভচাযীও অন্তর্ভভি যফ।
৩.১১ ‘‘তথ্য অক্তধকায’’ অথ ভ যকাযনা কর্তভ যযয ক্তনকে ইযত তথ্য প্রাক্তপ্তয অক্তধকায।
৩.১২ ‘‘আযফদন পযভ’’ অথ ভ তঅক্তফ, ২০০৯-এয তপক্তযর ক্তনধ ভাক্তযত আযফদযনয পযযভে- পযভ ‘ক’
বুঝাযফ।
৩.১৩ ‘‘আীর পযভ’’ অথ ভ তঅক্তফ, ২০০৯-এয তপক্তযর ক্তনধ ভাক্তযত আক্তর আযফদযনয পযযভে- পযভ
‘গ’ বুঝাযফ।
৩.১৪ ক্তযক্তি’’ অথ ভ এই ক্তনযদ ভক্তকায যে ংযুি ক্তযক্তি।
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৪. তযথ্যয ধযন এফং ধযন অনুাযয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধক্তত :
ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এফং এয আওতোধীন কর প্রকল্পমূণয তথ্য দনণনোক্ত ৩টি যেণীযত বাগ
কযা যফ এফং ক্তনধ ভাক্তযত ক্তফধান অনুাযয প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা যফ :
ক. স্বপ্রযণাক্তদতবাযফ প্রকাযমাগ্য তথ্য :
১) এই ধযযনয তথ্য ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এয কর োেো, অদধোেো এফং এয
আওতোধীন কর প্রকল্পমূ স্বপ্রযণাক্তদত যয় যনাটিযফাড ভ, ওযয়ফাইে, ব্রক্তওয, মুক্তিত ফই ফা
প্রক্ততযফদন, ক্তফরযফাড ভ, াইন যফাড ভ, ক্তেকায, যাোয, বুকযরে, ক্তরপযরে, ক্তনউজ যরোয,
প্রক্তত্রকায় ক্তফজ্ঞক্তপ্তয ম্যাধযভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণযমাগ্য ভাধ্যযভ প্রকা ও প্রচায কযযফ।
২) এই ধযযনয তথ্য যচযয় যকান নাগক্তযক আযফদন কযযর তখন তা চাক্তদায ক্তবক্তিযত প্রদানযমাগ্য
তথ্য ক্তযযফ ক্তফযফক্তচত যফ এফং দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনধ ভাক্তযত ন্থায় আযফদনকাযীযক তা
প্রদান কযযফন।
৩) ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ য প্রক্তত ফছয একটি ফাক্তল ভক প্রক্ততযফদন প্রকা কযযফ। ফাক্তল ভক
প্রক্ততযফদযন তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উক্তিক্তখত তথ্যমূ ংযমাজন কযযফ।
৪) ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ য স্বপ্রযণাক্তদতবাযফ প্রকাযমাগ্য তযথ্যয একটি তাক্তরকা প্রস্ত্িত
কযযফ এফং এফং এই ক্তনযদ ভক্তকায ক্তযক্তযি ও
ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে যযয
ওযয়ফাইযে প্রকা ও প্রচায কযযফ।
৫) প্রক্তত ক্ততন ভা অন্তয এই তাক্তরকা ারনাগাদ কযা যফ।

খ. চাক্তদায ক্তবক্তিযত প্রদানযমাগ্য তথ্য :
১) এই ধযযনয তথ্য যকাযনা নাগক্তযযকয আযফদযনয যপ্রক্তযযত এই ক্তনযদ ভক্তকায ১০ ও ১১ অনুযেযদ
ফক্তণ ভত দ্ধক্তত অনুযণ কযয প্রদান কযযত যফ।
২) ফাংরাযদ াই-যেক াকভ কর্তভ য চাক্তদায ক্তবক্তিযত প্রদানযমাগ্য তযথ্যয একটি তাক্তরকা প্রস্ত্িত
কযযফ এফং এফং এই ক্তনযদ ভক্তকায ক্তযক্তযি ও
ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে যযয
ওযয়ফাইযে প্রকা ও প্রচায কযযফ।
৩) প্রক্তত ক্ততন ভা অন্তয এই তাক্তরকা ারনাগাদ কযা যফ।

গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য :
১) এই ক্তনযদ ভক্তকায অন্যান্য অনুযেযদ মা ক্তকছুই থাকুক না যকন ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ
এয কর োেো, অদধোেো এফং এয আওতোধীন কর প্রকল্পমূ দনণনোক্ত তথ্যমূ প্রদান ফা
প্রকা ফা প্রচায কযযত ফাধ্য থাকযফ না :
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(ক) যকান তথ্য প্রকাযয পযর যকান র্ততীয় যযয বুক্তদ্ধবৃক্তিক ম্পযদয অক্তধকায যক্ততগ্রস্থ যত
াযয এরূ ফাক্তণক্তজেক ফা ব্যফাক্তয়ক অন্তক্তন ভক্তত যগানীয়তা ক্তফলয়ক, কক্তযাইে ফা
ভ তথ্য;
বুক্তদ্ধবৃক্তিক ম্পদ (Intellectual Property Right) ম্পক্তকত
(খ) যকান তথ্য প্রকাযয পযর যকান ব্যক্তিয ব্যক্তিগত জীফযনয যগানীয়তা ক্ষুণ্ণ যত াযয
এরূ তথ্য;
(গ) তদন্তাধীন যকান ক্তফলয় মায প্রকা তদন্ত কাযজ ক্তফঘ্ন ঘোযত াযয এরূ তথ্য;
(ঘ) যকান ক্রয় কাম ভক্রভ ম্পূণ ভ ওয়ায পূযফ ভ ফা এ ক্তফলযয় ক্তদ্ধা ন্ত গ্রযণয পূযফ ভ ংক্তিি ক্রয় ফা
এয কাম ভক্রভ ংক্রান্ত যকান তথ্য;
ভ আগাভ তথ্য;
(ঙ) যীযায প্রশ্নত্র ফা যীযায় প্রদি নম্বয ম্পক্তকত
(চ) ভক্তন্ত্রক্তযলদ ফা, যযত্রভত, উযদিা ক্তযলযদয তফঠযক উস্থানীয় ায-ংযয
আনুলক্তেক দক্তররাক্তদ এফং উিরূ তফঠযকয আযরাচনা ও ক্তদ্ধান্ত ংক্রান্ত যকান তথ্য :
তযফ তভ থাযক যম, ভক্তন্ত্রক্তযলদ ফা, যযত্রভত, উযদিা ক্তযলদ কর্তক
ভ যকান ক্তদ্ধান্ত গৃীত ওয়ায য অনুরূ
ক্তদ্ধান্ত কাযণ এফং যমকর ক্তফলযয়য উয ক্তবক্তি কযয ক্তদ্ধান্তটি গৃীত যয়যছ তা প্রকা কযা মাযফ :
আযযা তভ থাযক যম, এই ধাযায অধীন তথ্য প্রদান স্থক্তগত যাখায যযযত্র ংক্তিি কর্তভ যযক তথ্য কক্তভযনয
পূফ ভানুযভাদন গ্রণ কযযত যফ।

৫. তথ্য ংগ্র, ংযযণ ও ব্যফস্থানা :
ক) তথ্য ংযযণ : ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এয কর োেো, অদধোেো এফং এয আওতোধীন কর
প্রকল্পমূ তথ্য ংযযযণয জন্য ক্তনযভণাি দ্ধক্তত অনুযণ কযযফ :
(১) নাগক্তযযকয তথ্য অক্তধকায ক্তনক্তিত কযায রযযে মাফতীয় তযথ্যয কোোরগ এফং ইনযডক্স প্রস্তুত কযয
মথামথবাযফ ংযযণ কযযফ।
(২) যম-কর তথ্য কক্তম্পউোযয ংযযযণয উযুি ফযর ভযন কযযফ য-কর তথ্য যুক্তিংগত
ভয়ীভায ভযধ্য কক্তম্পউোযয ংযযণ কযযফ এফং তথ্য রাযবয সুক্তফধাযথ ভ ভগ্র যদয যনেওয়াযকভয
ভাধ্যযভ তায ংযমাগ স্থান কযযফ।
(৩) তথ্য ংযযণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অক্তধকায (তথ্য ংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রক্তফধানভারা,
২০১০ অনুযণ কযযফ।
খ) তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানা : ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এয কর োেো, অদধোেো এফং এয
আওতোধীন কর প্রকল্পমূ তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অক্তধকায (তথ্য ংযযণ ও
ব্যফস্থানা) প্রক্তফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযযফ।
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গ) তযথ্যয বালা :
(১) তযথ্যয মূর বালা যফ ফাংরা। তথ্য মক্তদ অন্য যকান বালায় উৎন্ন যয় থাযক তাযর যটি যই বালায়
ংযক্তযত যফ। দাপ্তক্তযক প্রযয়াযজন তথ্য অনুফাদ কযা যত াযয।
(২) তথ্য যম বালায় ংযক্তযত থাকযফ যই বালাযতই আযফদনকাযীযক যফযা কযা যফ।
আযফদনকাযীয চাক্তদায যপ্রক্তযযত যকান তথ্য অনুফাদ কযায দাক্তয়ে কর্তভ য ফন কযযফ না।
ঘ) তযথ্যয ারনাগাদকযণ : ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এফং এয আওতোধীন কর প্রকল্পমূ
প্রক্ততভায তথ্য ারনাগাদ কযযফ।
৬. দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ
১) তথ্য অক্তধকায আইন ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাযয ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে যয একজন
দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ কযযফ।
২) যফতীযত ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে যযয অধীযন যকান কাম ভারয়/ইউক্তনে প্রক্ততক্তষ্ঠত যর তঅআ
২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুাযয উিরূ ইউক্তনে/ইউক্তনেমূয প্রক্ততক্তষ্ঠত ওয়ায ৬০ ক্তদযনয ভযধ্য
দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ কযযফ।
৩) প্রক্ততটি ইউক্তনযেয প্রাক্তনক প্রধান, দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ যদযফন এফং ক্তনযয়াগকৃত প্রযতেক
দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রযমাজে যযযত্র পোক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা ক্তনযয়াগ
প্রদাযনয যফতী ১৫ (যনয) ক্তদযনয ভযধ্য ক্তনধ ভাক্তযত পযযভযে (তথ্য কক্তভন কর্তক
ভ ক্তনধ ভাক্তযত পযযভে)
ক্তরক্তখতবাযফ তথ্য কক্তভযন যপ্রযণ কযযফন এফং

কাম ভারযয়য আক্তর কর্তভ যযয কাযছ অনুক্তরক্ত যপ্রযণ

কযযফন।
৪) তথ্য অক্তধকায আইন ২০০৯-এয অধীন দাক্তয়ে ারযনয প্রযয়াজযন যকান দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা অন্য যম
যকান কভভকতভায ায়তা চাইযত াযযফন এফং যকান কভভকতভায কাছ যথযক এরূ ায়তা চাওয়া যর
ক্ততক্তন উি দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভাযক প্রযয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযযত ফাধ্য থাকযফন।
৫) যকান দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা দাক্তয়ে ারযনয প্রযয়াজযন অন্য যকান কভভকতভায ায়তা চাইযর এফং
এরূ ায়তা প্রদাযন ব্যথ ভতায জন্য তঅআ ২০০৯-এয যকান ক্তফধান রংক্তঘত যর এই আইযনয অধীন
দায়-দাক্তয়ে ক্তনধ ভাযযণয যযযত্র উি অন্য কভভকতভাও দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ফযর গণ্য যফন।
৬) প্রক্ততটি ইউক্তনে তায দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রযমাজে যযযত্র পোক্স নম্বয ও ইযভইর ঠিকানা তায কাম ভারযয়য প্রকাশ্য স্থাযন যজ দৃক্তিযগাচয য় এভনবাযফ প্রদভযনয ব্যফস্থা কযযফ
এফং ওযয়ফাইযে প্রকা কযযফ।
তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ ভক্তকায ক্তযক্তযি এই ক্তনযদ ভক্তকা প্রযমাজে এভন কর ইউক্তনযেয দাক্তয়েপ্রাপ্ত
কভভকতভায নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রযমাজে যযযত্র পোক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা তাক্তরকা প্রকা
কযযত যফ। যকান দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তযফতভন যর নতুন দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াযগয ৫ ক্তদযনয
ভযধ্য তাক্তরকা ারনাগাদ কযা যফ। তাক্তরকা কর্তভ যযয ওযয়ফাইযে প্রকা কযা যফ।
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৭. দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায দাক্তয়ে ও কভভক্তযক্তধ
ক) তযথ্যয জন্য কাযযা আযফদযনয যপ্রক্তযযত দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা :
অ) আযফদন গ্রণ ও তঅক্তফ ২০০৯ ক্তফক্তধ-৩ অনুাযয আযফদনত্র গ্রযণয প্রাক্তপ্ত স্বীকায কযযফন;
আ) অনুযযাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯ ও তঅক্তফ ২০০৯ ক্তফক্তধ-৪ অনুাযয মথামথবাযফ
যফযা কযযফন;
ই) তথ্য প্রদাযন অাযগতাযযযযত্র তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তঅক্তফ ২০০৯ ক্তফক্তধ-৫ অনুাযয
মথামথবাযফ অাযগতা প্রকা কযযফন। অাযগতায কাযণ তঅআ ২০০৯-এয াযথ াভঞ্জস্যপূণ ভ
যত যফ;
ঈ) যকান অনুযযাধকৃত তথ্য দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায ক্তনকে যফযাযয জন্য ভজুদ থাকযর ক্ততক্তন
তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) ও তঅক্তফ, ২০০৯ ক্তফক্তধ-৮ অনুাযয উি তযথ্যয যুক্তিংগত মূল্য
ক্তনধ ভাযণ কযযফন এফং উি মূল্য অনক্তধক ৫ (াঁচ) কাম ভ ক্তদফযয ভযধ্য ক্তযযাধ কযায জন্য
অনুযযাধকাযীযক অফক্তত কযযফন;
উ) যকান অনুযযাধকৃত তযথ্যয াযথ র্ততীয় যযয ংক্তিিতা থাকযর দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা তঅআ,
২০০৯, ধাযা-৯(৮) অনুাযয ব্যফস্থা গ্রণ কযযফন;
খ) তঅআ, ২০০৯-এয তপক্তযর ক্তনধ ভাক্তযত আযফদযনয পযযভে/পযভ ‘ক’ ংযযণ ও যকান নাগক্তযযকয
চাক্তদায যপ্রক্তযযত যফযা;
গ) আযফদন পযভ পূযযণ যভ নয়, এভন আযফদনকাযীযক আযফদন পযভ পূযযণ ায়তা;
ঘ) যকান নাগক্তযযকয চাক্তদায যপ্রক্তযযত তাযক আক্তর কর্তভ য ক্তনধ ভাযযণ ায়তা;
ঙ) ঠিক কর্তভ য ক্তনধ ভাযযণ র্ভর কযযযছ, এভন আযফদনকাযীযক ঠিক কর্তভ য ক্তনধ ভাযযণ ায়তা;
চ) যকান াযীক্তযক প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিয তথ্য প্রাক্তপ্ত ক্তনক্তিত কযযত দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা তাযক উযুি
দ্ধক্ততযত তথ্য যযত ায়তা কযযফন। এযযযত্র দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা উযুি অন্য যকান ব্যক্তিয ায়তা
গ্রণ কযযত াযযফন;
ছ) তথ্য ংযযণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রযণাক্তদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯-এয াযথ াভঞ্জস্যপূণ ভবাযফ যে
ক্তক না তা ক্তনধ ভাযযণ কর্তভ যযক ায়তা প্রদান;
জ) তঅআ ২০০৯-এয াযথ াভঞ্জস্যপূণ ভবাযফ ফাক্তল ভক প্রক্ততযফদন প্রকায ায়তা কযা;
ঝ) তযথ্যয জন্য প্রাপ্ত আযফদনত্র এ-ংক্রান্ত প্রযয়াজনীয় তথ্য ংযযণ, আযফদনকাযীয যমাগাযমাযগয
ক্তফত্মাক্তযত তথ্য ংযযণ, তথ্য অফমুিকযণ ংক্রান্ত প্রক্ততযফদন ংকক্তরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়,
ক্তাফ যযণ ও যকাক্তয যকালাগাযয জভাকযণ এফং কর্তভ য ফা তথ্য কক্তভযনয চাক্তদায যপ্রক্তযযত এ
ংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা; ইতোক্তদ।

8

৮. ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ
১) ফদরী ফা অন্য যকান কাযযণ দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায অনুক্তস্থক্ততযত দাক্তয়োরযনয জন্য ফোাংরোণদ োইটেক োকে কর্তে ক্ষ এফং এয অধীনস্থ কর প্রকযল্প একজন কযয ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ
কযযত যফ। দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায অনুক্তস্থক্ততযত দাক্তয়োরনকারীন আইন অনুাযয ক্ততক্তন দাক্তয়েপ্রাপ্ত
কভভকতভা ক্তযযফ ক্তফযফক্তচত যফন।
২) নতুন প্রক্ততক্তষ্ঠত ইউক্তনেমূয প্রক্ততক্তষ্ঠত ওয়ায ৬০ ক্তদযনয ভযধ্য দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায াাাক্ত ক্তফকল্প
দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ কযযত যফ।
৩) প্রক্ততটি ইউক্তনযেয প্রাক্তনক প্রধান ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ যদযফন এফং ক্তনযয়াগকৃত
প্রযতেযকয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং, প্রযমাজে যযযত্র, পোক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা ক্তনযয়াগ প্রদাযনয
১৫ (যনয) ক্তদযনয ভযধ্য ক্তনধ ভাক্তযত পযযভযে (তথ্য কক্তভন কর্তক
ভ ক্তনধ ভাক্তযত পযযভে) ক্তরক্তখতবাযফ তথ্য
কক্তভযন যপ্রযণ কযযফন এফং কাম ভারযয়য আীর কর্তভ যযয কাযছ অনুক্তরক্ত যপ্রযণ কযযফ।
৪) ফদরী ফা অন্য যকান কাযযণ এই দ শূন্য যর, অক্তফরযম্ব নতুন ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তনযয়াগ
কযযত যফ।
৯. ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায দাক্তয়ে ও কভভক্তযক্তধ
ক) দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায অনুক্তস্থতকারীন ভযয় ‘ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা’ ‘দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা’
ক্তযযফ দাক্তয়ে ারন কযযফন;
খ) দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভা ক্তযযফ দাক্তয়ে ারনকারীন ভযয় নীক্তত ৭-এ ফক্তণ ভত ‘দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায
দাক্তয়ে ও কভভক্তযক্তধ’ তায জন্য প্রযমাজে যফ।

১০. তথ্যাক্তদ ক্তযদভন এফং প্রকাক্তত প্রক্ততযফদন ক্তফক্রযয়য সুযমাগ :
ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এফং অধীনস্থ কর প্রকল্প কর্তক
ভ প্রণীত প্রক্ততযফদন ক্তফনামূযল্য
ফ ভাধাযযণয ক্তযদভযনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযযফ এফং নাভভাত্র মূযল্য ক্তফক্রযয়য জন্য ভজুদ যাখযফ।
১১. জনগুরুেপূণ ভ ক্তফলযয় যপ্র ক্তফজ্ঞক্তপ্ত :
ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এফং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর প্রকল্প জনগুরুেপূণ ভ
ক্তফলয়াক্তদ যপ্র ক্তফজ্ঞক্তপ্তয ভাধ্যযভ অথফা অন্য যকান ন্থায় প্রচায ফা প্রকা কযযফ।
১২. নীদতভোরোয ফোস্তফোয়ন ও ভদনেদযাং
১) এই নীদতভোরো অনুযণ য জন্য অদপ আণদ

ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এয

আওতোধীন ও অধীনস্থ কর প্রকল্প/ইউদনণে এটি টপ্রয কযণফ।
২) এই নীদতভোরোয ফোস্তফোয়ন তদোযদকয জন্য

ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে যযয দতন দস্য

দফদি একটি কদভটি থোকণফ। ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে যযয জোতীয় শুিোিোয টকৌর এয
টপোকোর ণয়ন্ট কভেকতেো এফাং দোদয়ত্বপ্রোি কভেকতেো এয আফদশ্যক দস্য ণফন।
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৩) ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে ক্ষ এয আওতোধীন ও অধীনস্থ কর প্রকল্প/ইউদনে প্রদত দতনভো
অন্তয াংদি ি ইউদনণে তথ্য অদধকোয আইণন আণফদন

, আণফদণনয টপ্রদক্ষণত গৃীত ব্যফস্থো ,
স্বপ্রণ োদদত তথ্য প্রকো এই নীদতভোরোয ফোস্তফোয়ন দফলণয় প্রদতণফদন প্রস্তুত কযণফ এফাং উযু েক্ত
কদভটিয দনকে টপ্রয কযণফ। ভন্ত্র োরয় এই প্রদতণফদণনয পযণভে দনধ েোয কণয দদণত োযণফ।
৪) এই নীদতভোরোয ফোস্তফোয়ন তদোযদকয জন্য োদন ম্পদ ভন্ত্র োরণয় গঠিত কদভটি প্রদত দতনভো
অন্তয এই নীদতভোরোয ফোস্তফোয়ন দফলণয় প্রদতণফদন প্রস্তুত কযণফ এফাং উক্ত প্রদতণফদন দদনয়য
দিফ/দিফ ভণোদণয়য দনকে দোদের কযণফ।
১৩. ক্তনযদ ভক্তকায ংযাধন : এই ক্তনযদ ভক্তকা ংযাধযনয প্রযয়াজন যর তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ
৩-৫ দস্য ক্তফক্তি একটি কক্তভটি গঠন কযযফ। কক্তভটি ক্তনযদ ভক্তকা অনুযভাদনকাযী কর্তভ যযয কাযছ
ংযাধযনয প্রস্তোফ কযযফ। অনুযভাদনকাযী কর্তভ যযয অনুযভাদযন ক্তনযদ ভক্তকা ংযাধন কাম ভকয যফ।
১৪. ক্তনযদ ভক্তকায ব্যখ্যা : এই ক্তনযদ ভক্তকায যকান ক্তফলযয় অস্পিতা যদখা ক্তদযর ক্তনযদ ভক্তকা প্রণয়নকাযী
কর্তভ য তায ব্যখ্যা প্রদান কযযফ।
ক্তযক্তি :
নমুনা :
ক্তযক্তি-১ : দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভাযদয তাক্তরকা
ক্রভ

১.

দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভায নাভ
ও দক্তফ
জনাফ এ. এভ. আরভামুন
যযণাযফযণ প্রযক রী

যপান, যভাফাইর, পোক্স, ই-যভইর
টপোন: ৮১৮১১৬০
টভোফোইর: ০১৮৩৯৬৭৯০৯০
ইণভইর: mamun@bhtap.gov.bd
পেোক্স: ৮১৮১৬৯৪
ওণয়ফোইে: www.bhtpa.gov.bd

যমাগাযমাযগয
ঠিকানা
ফোাংরোণদ
োইটেক োকে কর্তে য,
আইক্তটি োওয়ায
আগাযগাঁও, ঢাকা।

ক্তযক্তি-২ : ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত কভভকতভাযদয তাক্তরকা
তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগক্রভ

১

ক্তফকল্প দাক্তয়েপ্রাপ্ত
কভভকতভায নাভ ও দক্তফ
ক্তজফানূয ক্তফনযত জক্তয
উ-কাযী প্রযক রী
(ই/এভ)

যপান, যভাফাইর, পোক্স, ই-যভইর
টপোনঃ +৮৮-৮১৮১১৬০
টভোফোইর: ০১৯১২৪৬৩৪৪৮
ই-টভইরঃ hemehtpa@gmail.com
পেোক্স: ৮১৮১৬৯৪
ওণয়ফোইে: www.bhtpa.gov.bd

যমাগাযমাযগয
ঠিকানা
ফোাংরোণদ
োইটেক োকে কর্তে য,
আইক্তটি োওয়ায
আগাযগাঁও, ঢাকা।
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ক্তযক্তি-৩ : আক্তর কর্তভ যযয তাক্তরকা
আক্তর
যমাগাযমাযগয
ক্রভ ইউক্তনযেয নাভ কর্তভ যযয নাভ ও যপান, যভাফাইর, পোক্স, ই-যভইর
ঠিকানা
দক্তফ
টপোনঃ ৮১৮১৬৯৩
১
ফোাংরোণদ োই- ব্যফস্থানা
ফোাংরোণদ
োইটেক োকে কর্তে য ক্তযচারক
টেক োকে কর্তে য,
পেোক্সঃ ৮১৮১৬৯৪
(দিফ)
ই-টভইরঃ md@bhtpa.gov.bd আইক্তটি োওয়ায
আগাযগাঁও, ঢাকা।

ক্তযক্তি-৪ : স্বপ্রযণাক্তদতবাযফ প্রকাযমাগ্য তযথ্যয তাক্তরকা ও প্রকাযয ভাধ্যভ
ক্রদভক

তণথ্যয তোদরকো

তথ্য প্রকাযয ভাধ্যভ

১

দনণয়োগ/ফদরী/দোয়ন/টপ্রল /দন্নদত াংক্রোন্ত
আণদ

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

২

দফদবন্ন গুরুত্বপূ ে প্রোদনক আণদ, দফজ্ঞদি ও
প্রজ্ঞোন

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

৩

দফণদ ভ্রভ াংক্রোন্ত তথ্য

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

৪

অদজেত এফাং দফশ্রোভ ও শ্রোদন্ত দফণনোদন ছুটি
অন্যোন্য ছুটি

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

৫

গুরুত্বপূ ে বোয দিোন্তোফরী

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

৬

কভেকতেো ও কভেিোযীণদয নোভ, দফী ও টপোন
নম্বয

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

৭

োাংগঠদনক কোঠোণভো ও কোম েক্রণভয দফফয

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

৮

দফদবন্ন দফলণয়য কদভটি ও টপোকোর ণয়ন্ট
কভেকতেোণদয নোভ, ঠিকোনো ও টপোন নম্বয

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

৯

টফোয দফলয় ম্পদকেত দটিণজন্স িোে েোয

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১০

দফদবন্ন প্রদতণফদন/প্রকোনো

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১১

ইণনোণবন াংক্রোন্ত দফলয়োদদ

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১২

শুিোিোয টকৌর ফোস্তফোয়ন ম্পদকেত তথ্যোদদ

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১৩

তথ্য অদধকোয াংক্রোন্ত তথ্যোফরী

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।
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১৪

ফোদল েক কভেম্পোদন চুদক্ত াংক্রোন্ত তথ্য

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১৫

ক্রয় কোম েক্রভ াংক্রোন্ত তথ্য

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১৬

ফোদল েক ক্রয় দযকল্পনো

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১৭

টেন্ডোয/টকোণেন দফজ্ঞদি

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১৮

প্রধোনভন্ত্রীয প্রদতশ্রুত প্রকল্পমূণয তোদরকো

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

িরভোন ফোদল েক উন্নয়ন প্রকল্প এফাং কভেসূদিমূ
(উন্নয়ন ও অনুন্নয়নেোতভূক্ত এফাং বফণদদক
োোয্যপুি)
ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে য কর্তক
ে প্র ীত
আইন, নীদতভোরো, দফদধভোরো, প্রদফধোনভোরো
ইতেোদদ
ফোাংরোণদ োই-টেক োকে কর্তে যযয ফাযজে
এফং আওতাধীন প্রকল্পমূযয ফাযজে/কর
ক্তযকল্পনায ধযন ক্তচক্তিতকযণ, প্রস্তাক্তফত খযচ
এফং প্রকৃত ব্যযয়য উয ততক্তয ক্তযযাে ভ।

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

১৯
২০

২১

তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।
তথ্য প্রদান ইউক্তনযে মুক্তিত অনুক্তরক্ত,
ওযয়ফাইে।

কর্তভ য আযযা যম কর তথ্য স্বপ্রযণাক্তদতবাযফ প্রকা কযযফ
১

২

৩

৪

চাক্তদায ক্তবক্তিযত প্রদানযমাগ্য তযথ্যয তাক্তরকা

তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ ভক্তকায ক্তযক্তি,
ংক্তিি তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয যনাটি যফাড ভ,
কর্তভ যযয/তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয ওযয়ফাইে,
ক্তযদভযনয জন্য অক্তপয যক্তযত থাকযফ।

প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তযথ্যয তাক্তরকা

তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ ভক্তকায ক্তযক্তি,
ংক্তিি তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয যনাটি যফাড ভ,
কর্তভ যযয/তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয ওযয়ফাইে,
অক্তপয ক্তযদভযনয জন্য যক্তযত থাকযফ।

স্বপ্রযণাক্তদতবাযফ প্রকাযমাগ্য তযথ্যয তাক্তরকা

তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ ভক্তকায ক্তযক্তি,
ংক্তিি তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয যনাটি যফাড ভ,
কর্তভ যযয/তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয ওযয়ফাইে,
অক্তপয ক্তযদভযনয জন্য যক্তযত থাকযফ।

আযফদন, আক্তর ও অক্তবযমাযগয পযভ

তথ্য অফমুিকযণ ক্তনযদ ভক্তকায ক্তযক্তি,
কর্তভ যযয/ তথ্য প্রদান ইউক্তনযেয
ওযয়ফাইে, অক্তপয াড ভ ও পট্ কক্ত।

12

ক্তযক্তি-৫ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তযথ্যয তাক্তরকা
ক্তনম্নক্তরক্তখত তথ্যমূ প্রদান ও প্রকা কযযত কর্তভ য ফাধ্য থাকযফ না যকান তথ্য প্রকাযয পযর ফাংরাযদযয ক্তনযািা, অখন্ডতা ও াফ ভযব ভযেয প্রক্তত হুভক্তক যত াযয
এরূ তথ্য;
 কভী ও উকাযযবাগীয ব্যক্তিগত জীফযনয যগানীয়তা ক্ষুণ্ণণ য়, এরূ তথ্য।
 ক্তফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ওই ভাভরায সুষ্ঠু ক্তফচাযকাম ভযক ব্যাত কযযত াযয, এরূ তথ্য।
 তদভত্মাধীন ক্তফলয় ংক্তিি যকাযনা তথ্য, মায প্রকা তদন্তকাযজ ক্তফঘ্ন ঘোযত াযয।
 যকাযনা ক্রয় কাম ভক্রযভয ক্তফলযয় ক্তদ্ধান্ত যনয়ায আযগ ংক্তিি ক্রয় ফা এয কাম ভক্রভ ংক্রান্ত যকাযনা
তথ্য।
 গযফলণায সূত্র ফা যক র ফা কাযযা বুক্তদ্ধবৃক্তিক ম্পযদয অক্তধকায যক্ততগ্রস্থ যত াযয, এরূ তথ্য।
 ক্তনযয়াগ যীযায প্রশ্নত্র ও যীযায পরাপর ংক্রান্ত আগাভ তথ্য, ইতোক্তদ।
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