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১.  তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকায টভূনভ ও প্রদয়াজনীয়তা 

১.১.  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকটেয টভূনভ 

টদদ াই-টটক নল্প তথা তথ্যপ্রমৄনক্ত ননবকয নদল্পয নফকা ও উন্নয়দনয ভাধ্যদভ নফননদয়াগফান্ধফ নযদফ ততনয ও 

কভ কাংস্থান সৃনষ্ট কযায রদেে ‘ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে আইন-২০১০’ এয আওতায় ফাাংরাদদ াই-টটক 

াকক কর্তকে প্রনতষ্ঠা কযা দয়দছ। প্রনতষ্ঠারগ্ন দত ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে টদদয নফনবন্ন স্থাদন াই-টটক 

াকক/পটওয়োয টটকদনারনজ াকক/ আইটি টেননাং এন্ড ইননকউদফন টন্টায স্থাদনয ভাধ্যদভ টদদয নফপুর 

মৄফনক্তয কভ কাংস্থান নননিত কযা ও দে ভানফম্পদ সৃনষ্ট কদয আথ ক াভানজক উন্নয়দন কাজ কদয মাদে। 
প্রাননক কাঠাদভা অনুমায়ী ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয ব্যফস্থানা নযচারক প্রধান ননফ কাী কভ ককতকা। 
প্রনতষ্ঠানটিয কাম কক্রভ তদাযনক ও নদক ননদদ কনা প্রদাদনয জন্য তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রমৄনক্ত নফবাদগয ভন্ত্রী/প্রনতভন্ত্রীয 

বানতদত্ব ননফ কাী কনভটি এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বানতদত্ব টফাড ক অফ গবন কয (নফওনজ) যদয়দছ। ফাাংরাদদ 

াই-টটক াকক কর্তকে াযাদদদ ৩৯ (ঊনচনি) টি াই-টটক াকক (এইচটিন)/পটওয়োয টটকদনারনজ 

াকক(এটিন)/আইটি টেননাং এন্ড ইননকউদফন টন্টায ননভ কান কযদছ। ইদতাভদধ্য ৫ (াঁচ) টি াদককয ননভ কাণ কাজ 

টল দয়দছ ও ব্যফানয়ক কাম কক্রভ চরদছ। ফাকী াককগুদরায ননভ কাণ কাজ চরভান যদয়দছ।  
 

 

 

 



 
রযরষ্ট পৃষ্ঠা 4 

১.২।  রূকল্প (Vision):   

ফাাংরাদদদ আইটি/াই-টটক নদল্পয টটকই উন্নয়ন ও নফকা। 
 

১.৩। অনবরেে (Mission):  

তথ্য-প্রমৄনক্ত নদল্পয জন্য আন্তজকানতক ভাদনয অফকাঠদভা/স্থানা প্রনতষ্ঠায ভাধ্যদভ নফননদয়াদগয অনুকূর ও টটকই 

নযদফ এফাং তথ্য-প্রমৄনক্ত ননবকয নদল্পয ইদকানদেভ ততনয।  

 

১.৪। ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয প্রধান কাম কাফনর 

আইটি /আইটিইএ টক্টদয নফননদয়াগ এফাং কভ কাংস্থান বৃনদ্ধয জন্য উমৄক্ত নফননদয়াগ অফকাঠাদভা এফাং দে ভানফ 

ম্পদ উন্নয়দনয ভাধ্যদভ টদদয অথ কনননতক মৃনদ্ধ আনয়ন ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয মূর দানয়ত্ব। 
ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয গুরুত্বপূণ ক কাম কাফরী ননম্নরূ:  

 

 ফাাংরাদদদ াই-টটক াকক ননভ কাদণয নযকল্পনা গ্রণ এফাং তা ফািফায়ন; 

 ফাাংরাদদদ াই-টটক াকক কর্তকে কর্তকক প্রনতনষ্ঠত াদককয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা ও নযচারনা; 

 াই-টটক াদকক নফশ্বভাদনয নফননদয়াগ ফান্ধফ নযদফ নননিতকযণ; 

 াই-টটক াদকক নফদদী  নফননদয়াগ আকৃষ্টকযণ; 

 াই-টটক/আইটি খাদতয জন্য প্রদয়াজনীয় দে ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

 টফযকানয ম কাদয় াই-টটক াকক/ পটওয়ায টটকদনারনজ াকক স্থান উৎানতকযণ; 

 াই-টটক নদল্পয জন্য নফননদয়াগ ফন্ধফ নরন, গাইডরাইন ও আইন প্রণয়ন; 

 াই-টটক/আইটি নদল্পয োট ক আদদয ইননকউদফন সুনফধা প্রদান টদদ উদ্ভাফনী াংস্কৃনত গদে 

টতারা; 

১.২ তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকা প্রণয়দনয টমৌনক্তকতা/উদেশ্য  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায জনগদণয জানায অনধকায প্রনতষ্ঠায ভাধ্যদভ যকানয ও টফযকানয াংগঠদনয স্বেতা 

ও জফাফনদনতা বৃনদ্ধ, দুনীনত হ্রা ও সুান প্রনতষ্ঠা; জনগদণয নচন্তা, নফদফক ও ফাকস্বাধীনতায াাংনফধাননক অনধকায 

প্রনতষ্ঠা দফ কানয জনগদণয েভতায়দনয রদেে তথ্য-অনধকায নননিত কযদত গত ২৯ ভাচ ক ২০০৯ তানযদখ ‘তথ্য 

অনধকায আইন, ২০০৯’ া কদযদছ। আইদনয কাম ককয ফািফায়দনয জন্য ইনতভদধ্য ‘তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত 

াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’ এফাং তথ্য অনধকায াংক্রান্ত নতনটি প্রনফধানভারাও প্রণীত দয়দছ।  

তথ্য অনধকায গণতানন্ত্রক ব্যফস্থাদক আদযা সুাংত কযায অন্যতভ তক। ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয তথ্য 

জনগদণয কাদছ উনু্ক্ত দর ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয কাম কক্রভ ম্পদকক জনগদণয দন্ন ও অনফশ্বা দূয 

দফ। এদত প্রনতষ্ঠাদনয স্বেতা এফাং জনগদণয কাদছ কর কাদজয জফাফনদন প্রনতনষ্ঠত দফ।  

জনগদণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা নননিত কযায টম নীনত যকায গ্রণ কদযদছ, তায দে াংগনতপূণ কবাদফ যকাদযয 

গুরুত্বপূ কণ ক ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/কাম কারয়/দপ্তয/াংস্থা নদদফ ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয অফাধ তথ্যপ্রফাদয চচ কা 

নননিত কযদত ফদ্ধনযকয। 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/কাম কারয়/দপ্তয/াংস্থা এফাং অধীনস্থ অন্যান্য ইউননদট অফাধ তথ্যপ্রফাদয চচ কায টেদে টমন টকাদনা 

নিধািদন্দয সৃনষ্ট না য়, টজন্য একটি ‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকা’ প্রণয়ন আফশ্যক ফদর ভদন কযদছ  ফাাংরাদদ 

াই-টটক াকক কর্তকে সুতযাাং তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা ২০০৯ ও 

এতৎ াংনিষ্ট প্রনফধানভারামূদয আদরাদক এই ‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকা’ প্রণয়ন কযা দরা। 
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১.৩ নীনতয নদযানাভ  

এই ননদদ কনকা ‘ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকা, ২০২১’নাদভ অনবনত দফ। 

২. ননদদ কনকায নবনি   

২.১.  প্রণয়নকাযী কর্তকে:ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে, তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রমৄনক্ত নফবাগ।  
২.২.  অনুদভাদনকাযী কর্তকে:  ব্যফস্থানা নযচারক , ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে, তথ্য ও 

টমাগাদমাগ প্রমৄনক্ত নফবাগ।  
২.৩.  অনুদভাদদনয তানযখ: ২ জুরাই ২০২১; 

২.৪.  ফািফায়দনয তানযখ:  এই ননদদ কনকা ০৩ জুরাই ২০২১ টথদক ফািফায়ন কযা দফ; 

২.৫.  ননদদ কনকায প্রদমাজেতা: ননদদ কনকাটি ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয জন্য প্রদমাজে দফ। 

 

৩. নীনতদত ব্যফহৃত দেয াংজ্ঞা  

৩.১  তথ্য- ‘‘তথ্য’’ অদথ ক ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে ও এয অধীনস্থ কাম কারয়মূদয গঠন, কাঠাদভা ও 

দাপ্তনযক কভ ককা ন্ড- াংক্রান্ত টম টকান স্মাযক, ফই, নকা, ভাননচে, চুনক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, আদদ, 

নফজ্ঞনপ্ত, দনরর, নমুনা, ে, প্রনতদফদন, নাফ নফফযণী, প্রকল্প প্রিাফ, আদরাকনচে, অনডও, নবনডও, অনিত 

নচে, নপল্ম, ইদরক্ট্রননক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত টম টকান ইনস্ট্রুদভন্ট, মানন্ত্রকবাদফ াঠদমাগ্য দনররানদ এফাং 

টবৌনতক গঠন ও তফনষ্টে-নননফ কদদল অন্য টম টকান তথ্যফ ফস্তু ফা এদদয প্রনতনরনও এয অন্তর্ভ কক্ত দফ:  

 তদফ তক থাদক টম, দাপ্তনযক টনাটনট ফা টনাটনদটয প্রনতনরন এয অন্তর্ভ কক্ত দফ না।  

৩.২  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা- ‘‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা’’ অথ ক তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন 

ননমৄক্ত কভ ককতকা; 

৩.৩  নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা- দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায অনুনস্থনতদত াংনিষ্ট দানয়ত্ব ারদনয জন্য ননমৄক্ত 

কভ ককতকা; 

৩.৪  ‘‘তথ্য প্রদান ইউননট’’ - ‘তথ্য প্রদান ইউননট’ অথ ক ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে । 
৩.৫  ‘‘আীর কর্তকে’’  অথ ক- (অ) টকান তথ্য প্রদান ইউননদটয টেদে উক্ত ইউননদটয অব্যফনত ঊর্ধ্কতন 

কাম কারদয়য প্রাননক প্রধান; অথফা  (আ)ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয টেদে টকাদনা তথ্য প্রদান 

ইউননদটয ঊর্ধ্কতন কাম কারয় না থাকদর, উক্ত তথ্য প্রদান ইউননদটয প্রাননক প্রধান  অথ কাৎ ব্যফস্থানা 

নযচারক।  
৩.৬  ‘‘র্ততীয় ে’’  অথ ক তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তকে ব্যতীত অনুদযাধকৃত তদথ্যয 

দে জনেত অন্য টকান ে। 

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

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

৩.৯  ‘‘তঅনফ, ২০০৯’’  ফরদত ‘‘তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’’ বুঝাদফ।  

৩.১০  ‘‘কভ ককতকা’’  অদথ ক কভ কচাযীও অন্তর্ভ কক্ত দফ। 

৩.১১  ‘‘তথ্য অনধকায’’ অথ ক টকাদনা কর্তকদেয ননকট ইদত তথ্য প্রানপ্তয অনধকায।  
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৩.১২  ‘‘আদফদন পযভ’’ অথ ক তঅনফ, ২০০৯-এয তপনদর ননধ কানযত আদফদদনয পযদভট- পযভ ‘ক’ বুঝাদফ।  

৩.১৩  ‘‘আীর পযভ’’ অথ ক তঅনফ, ২০০৯-এয তপনদর ননধ কানযত আনর আদফদদনয পযদভট- পযভ ‘গ’ বুঝাদফ।  

৩.১৪  নযনষ্ট’’ অথ ক এই ননদদ কনকায দে াংমৄক্ত নযনষ্ট। 

 

৪.  তদথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাদয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধনত 

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয মুদয় তথ্য ননদম্নাক্ত ৩টি টেণীদত বাগ কযা দফ এফাং ননধ কানযত নফধান অনুাদয 

প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা দফ: 

ক.  স্বপ্রদণানদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তথ্য 

১)  এই ধযদনয তথ্য ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয স্বপ্রদণানদত দয় টনাটিদফাড ক, ওদয়ফাইট, 

ব্রনওয, মুনিত ফই ফা প্রনতদফদন, নফরদফাড ক, াইন টফাড ক, নেকায, টাোয, বুকদরট, নরপদরট, ননউজ 

টরটায, প্রনেকায় নফজ্ঞনপ্তয ম্যাধদভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণদমাগ্য ভাধ্যদভ প্রকা ও প্রচায কযদফ।  

২)  এই ধযদনয তথ্য টচদয় টকান নাগনযক আদফদন কযদর তখন তা চানদায নবনিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য 

নদদফ নফদফনচত দফ এফাং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননধ কানযত ন্থায় আদফদনকাযীদক তা প্রদান কযদফন।  

৩)  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে প্রনত ফছয একটি ফানল কক প্রনতদফদন প্রকা কযদফ। ফানল কক প্রনতদফদদন 

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

৪)  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে স্বপ্রদণানদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কযদফ এফাং 

এফাং এই ননদদ কনকায নযনদষ্ট ও  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকটেয ওদয়ফাইদট প্রকা ও প্রচায 

কযদফ। 

৫)  প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাগাদ কযা দফ।  

খ.  চানদায নবনিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য : 

১)  এই ধযদনয তথ্য টকাদনা নাগনযদকয আদফদদনয টপ্রনেদত এই ননদদ কনকায ১০ ও ১১ অনুদেদদ ফনণ কত 

দ্ধনত অনুযণ কদয প্রদান কযদত দফ। 

২)  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয চানদায নবনিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কযদফ 

এফাং এই ননদদ কনকায নযনদষ্ট ও ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয ওদয়ফাইদট প্রকা ও প্রচায 

কযদফ। 

৩)  প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাগাদ কযা দফ।  

গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য : 

১)  এই ননদদ কনকায অন্যান্য অনুদেদদ মা নকছুই থাকুক না টকন ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে ননদম্নাক্ত 

তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযদত ফাধ্য থাকদফ না: 

(ক) টকান তথ্য প্রকাদয পদর ফাাংরাদদদয ননযািা, অখন্ডতা ও াফ কদবৌভদত্বয প্রনত হুভনক দত াদয 

এরূ তথ্য; 

(খ)  যযাষ্ট্রনীনতয টকান নফলয় মায িাযা নফদদী যাদষ্ট্রয অথফা আন্তজকানতক টকান াংস্থা ফা টকান টজাট 

ফা াংগঠদনয াদথ নফদ্যভান ম্পকক ক্ষুণ্ণ দত াদয এরূ তথ্য; 
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(গ)  টকান নফদদী যকাদযয ননকট টথদক প্রাপ্ত টকান টগানীয় তথ্য;  

(ঘ)  টকান তথ্য প্রকাদয পদর টকান র্ততীয় দেয বুনদ্ধবৃনিক ম্পদদয অনধকায েনতগ্রি দত াদয 

এরূ ফানণনজেক ফা ব্যফানয়ক অন্তনন কনত টগানীয়তা নফলয়ক, কনযাইট ফা বুনদ্ধবৃনিক ম্পদ 

(Intellectual Property Right) ম্পনককত তথ্য; 

(ঙ) টকান তথ্য প্রকাদয পদর টকান নফদল ব্যনক্ত ফা াংস্থাদক রাবফান ফা েনতগ্রি কযদত াদয এরূ 

ননদম্নাক্ত তথ্য, মথা :- 

(অ)  আয়কয, শুল্ক, বোট ও আফগাযী আইন, ফাদজট ফা কযায নযফতকন াংক্রান্ত টকান আগাভ 

তথ্য; 

(আ)  মুিায নফননভয় ও সুদদয ায নযফতকনজননত টকান আগাভ তথ্য;  

(ই)  ব্যাাংক আনথ কক প্রনতষ্ঠানমূদয নযচারনা ও তদাযনক াংক্রান্ত টকান আগাভ তথ্য;  

(চ)  টকান তথ্য প্রকাদয পদর প্রচনরত আইদনয প্রদয়াগ ফাধাগ্রি দত াদয ফা অযাধ বৃনদ্ধ টদত াদয 

এরূ তথ্য; 

(ছ)  টকান তথ্য প্রকাদয পদর জনগদণয ননযািা নফনিত দত াদয ফা নফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু নফচায 

কাজ ব্যাত দত াদয এরূ তথ্য; 

(জ) টকান তথ্য প্রকাদয পদর টকান ব্যনক্তয ব্যনক্তগত জীফদনয টগানীয়তা ক্ষুণ্ণ দত াদয এরূ তথ্য;  

(ঝ) টকান তথ্য প্রকাদয পদর টকান ব্যনক্তয জীফন ফা াযীনযক ননযািা নফদান্ন দত াদয এরূ 

তথ্য; 

(ঞ)  আইন প্রদয়াগকাযী াংস্থায ায়তায জন্য টকান ব্যনক্ত কর্তকক টগাদন প্রদি টকান তথ্য;  

(ট)  আদারদত নফচাযাধীন টকান নফলয় এফাং মা প্রকাদ আদারত ফা োইবুেনাদরয ননদলধাজ্ঞা যদয়দছ 

অথফা মায প্রকা আদারত অফভাননায ানভর এরূ তথ্য;  

(ঠ)  তদ ন্তাধীন টকান নফলয় মায প্রকা তদন্ত কাদজ নফি ঘটাদত াদয এরূ তথ্য;  

(ড)  টকান অযাদধয তদন্ত প্রনক্রয়া এফাং অযাধীয টগ্রপতায ও ানিদক প্রবানফত কযদত াদয এরূ 

তথ্য; 

(ঢ)  আইন অনুাদয টকফর একটি নননদ কষ্ট ভদয়য জন্য প্রকাদয ফাধ্যফাধকতা যদয়দছ এরূ তথ্য;  

(ণ)  টকৌরগত ও ফানণনজেক কাযদণ টগান যাখা ফাঞ্ছনীয় এরূ কানযগযী ফা তফজ্ঞাননক গদফলণারব্ধ 

টকান তথ্য; 

(ত)  টকান ক্রয় কাম কক্রভ ম্পূণ ক ওয়ায পূদফ ক ফা এ নফলদয় নদ্ধান্ত গ্রদণয পূদফ ক াংনিষ্ট ক্রয় ফা এয 

কাম কক্রভ াংক্রান্ত টকান তথ্য; 

(থ)  জাতীয় াংদদয নফদল অনধকাযাননয কাযণ দত াদয, এরূ তথ্য;  

(দ)  টকান ব্যনক্তয আইন িাযা াংযনেত টগানীয় তথ্য; 

(ধ) যীক্ষায প্রশ্নে ফা যীোয় প্রদি নম্বয ম্পনককত আগাভ তথ্য; 

(ন) ভরিরযলদ ফা, ক্ষক্ষত্রভত, উদদষ্টা রযলদদয বফঠদে উস্থানীয় ায-ংদক্ষ আনুলরিে  

দনররানদ এফাং উক্তরূ তফঠদকয আদরাচনা ও নদ্ধান্ত াংক্রান্ত টকান তথ্য ; 

  তদফ তক থাদক টম, ভনন্ত্রনযলদ ফা, টেেভত, উদদষ্টা নযলদ কর্তকক টকান নদ্ধান্ত গৃীত ওয়ায য 

অনুরূ নদ্ধাদন্তয কাযণ এফাং টমকর নফলদয়য উয নবনি কদয নদ্ধান্তটি গৃীত দয়দছ তা প্রকা 

কযা মাদফ; 
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  আদযা তক থাদক টম, এই ধাযায অধীন তথ্য প্রদান স্থনগত যাখায টেদে াংনিষ্ট কর্তকেদক তথ্য 

কনভদনয পূফ কানুদভাদন গ্রণ কযদত দফ। 

 নফ. ি. : এই উ-অনুদেদদ ধাযা ৭-এউদিনখত প্রায় কর নফলয় তুদর ধযা দয়দছ।  

৫. তথ্য াংগ্র, াংযেণ ও ব্যফস্থানা 

ক) তথ্য াংযেণ: ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয তথ্য াংযেদণয জন্য ননদম্নাক্ত দ্ধনত অনুযণ কযদফ :  

(১)  নাগনযদকয তথ্য অনধকায নননিত কযায রদেে ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে তায মাফতীয় তদথ্যয 

কোটারগ এফাং ইনদডক্স প্রস্তুত কদয মথামথবাদফ াংযেণ কযদফ।  

(২)  প্রদতেক কর্তকে টম-কর তথ্য কনম্পউটাদয াংযেদণয উমৄক্ত ফদর ভদন কযদফ ট-কর তথ্য 

মৄনক্তাংগত ভয়ীভায ভদধ্য কনম্পউটাদয াংযেণ কযদফ। 
(৩)  তথ্য াংযেণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য াংযেণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ 

অনুযণ কযদফ। 

খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা :  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায 

(তথ্য াংযেণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযদফ।  

গ) তদথ্যয বালা : 

(১)  তদথ্যয মূর বালা দফ ফাাংরা। তথ্য মনদ অন্য টকান বালায় উৎন্ন দয় থাদক তাদর টটি টই বালায় 

াংযনেত দফ। দাপ্তনযক প্রদয়াজদন তথ্য অনুফাদ কযা দত াদয।  

(২)  তথ্য টম বালায় াংযনেত থাকদফ টই বালাদতই আদফদনকাযীদক যফযা কযা দফ। আদফদনকাযীয 

চানদায টপ্রনেদত টকান তথ্য অনুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্তকে ফন কযদফ না।  

ঘ)তদথ্যয ারনাগাদকযণ: ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে প্রনতভাদ তথ্য ারনাগাদ কযদফ। 

 

৬. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননদয়াগ 

1) তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাদয ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয একজন কদয দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ককতকা ননদয়াগ কযদত দফ। 

2) যফতীদত ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয অধীদন টকান কাম কারয়/ইউননট প্রনতনষ্ঠত দর তঅআ 

২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুাদয উক্তরূ কাম কারয়/ইউননট প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদদনয ভদধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ককতকা ননদয়াগ কযদত দফ। 

3) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয ব্যস্থানা নযচারক , দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননদয়াগ টদদফন এফাং 

ননদয়াগকৃত প্রদতেক দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে টেদে পোক্স নম্বয ও ই-

টভইর ঠিকানা ননদয়াগ প্রদাদনয যফতী ১৫ (দনয) নদদনয ভদধ্য ননধ কানযত পযদভদট (তথ্য কনভন কর্তকক 

ননধ কানযত পযদভট) নরনখতবাদফ তথ্য কনভদন টপ্রযণ কযদফন এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউননদটয আনর 

কর্তকদেয কাদছ অনুনরন টপ্রযণ কযদফন। 
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4) তঅআ ২০০৯-এয অধীন দানয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন টকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা অন্য টম টকান কভ ককতকায 

ায়তা চাইদত াযদফন এফাং টকান কভ ককতকায কাছ টথদক এরূ ায়তা চাওয়া দর নতনন উক্ত 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকাদক প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযদত ফাধ্য থাকদফন।  

5) টকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা দানয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন অন্য টকান কভ ককতকায ায়তা চাইদর এফাং এরূ 

ায়তা প্রদাদন ব্যথ কতায জন্য তঅআ ২০০৯-এয টকান নফধান রাংনঘত দর এই আইদনয অধীন দায়-

দানয়ত্ব ননধ কাযদণয টেদে উক্ত অন্য কভ ককতকাও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ফদর গণ্য দফন।  

6) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয তায দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে টেদে 

পোক্স নম্বয ও ই-টভইর ঠিকানা তায কাম কারদয়য প্রকাশ্য স্থাদন দজ দৃনষ্টদগাচয য় এভনবাদফ প্রদ কদনয 

ব্যফস্থা কযদফ এফাং ওদয়ফাইদট প্রকা কযদফ।  

তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকায নযনদষ্ট ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদেয দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায নাভ, দফী, 

ঠিকানা এফাং প্রদমাজে টেদে পোক্স নম্বয ও ই-টভইর ঠিকানা তানরকা প্রকা কযা দফ। টকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ককতকা নযফতকন দর নতুন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননদয়াদগয ৫ নদদনয ভদধ্য তানরকা ারনাগাদ কয টত দফ। 

তানরকা কর্তকদেয ওদয়ফাইদট প্রকা কযটত দফ। 

 

৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায দানয়ত্ব ও কভ কনযনধ 

ক)  তদথ্যয জন্য কাদযা আদফদদনয টপ্রনেদত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা : 

অ)  আদফদন গ্রণ ও তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৩ অনুাদয আদফদনে গ্রদণয প্রানপ্ত স্বীকায কযদফন;  

আ)  অনুদযাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯ ও তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৪ অনুাদয মথামথবাদফ যফযা 

কযদফন; 

ই)  তথ্য প্রদাদন অাযগতায টেদে তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৫ অনুাদয 

মথামথবাদফ অাযগতা প্রকা কযদফন। অাযগতায কাযণ তঅআ ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ক 

দত দফ; 

ঈ)  টকান অনুদযাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায ননকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর নতনন তঅআ, 

২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) ও তঅনফ, ২০০৯ নফনধ-৮ অনুাদয উক্ত তদথ্যয মৄনক্তাংগত মূল্য ননধ কাযণ 

কযদফন এফাং উক্ত মূল্য অননধক ৫ (াঁচ) কাম ক নদফদয ভদধ্য নযদাধ কযায জন্য 

অনুদযাধকাযীদক অফনত কযদফন; 

উ)  টকান অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ র্ততীয় দেয াংনিষ্টতা থাকদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা তঅআ, 

২০০৯, ধাযা-৯(৮) অনুাদয ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন; 

খ)  তঅআ, ২০০৯-এয তপনদর ননধ কানযত আদফদদনয পযদভট/পযভ ‘ক’ াংযেণ ও টকান নাগনযদকয 

চানদায টপ্রনেদত যফযা; 

গ)  আদফদন পযভ পূযদণ েভ নয়, এভন আদফদনকাযীদক আদফদন পযভ পূযদণ ায়তা;  

ঘ)  টকান নাগনযদকয চানদায টপ্রনেদত তাদক আনর কর্তকে ননধ কাযদণ ায়তা;  

ঙ)  ঠিক কর্তকে ননধ কাযদণ র্ভর কদযদছ, এভন আদফদনকাযীদক ঠিক কর্তকে ননধ কাযদণ ায়তা;  

চ)  টকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানপ্ত নননিত কযদত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা তাদক উমৄক্ত দ্ধনতদত 

তথ্য টদত ায়তা কযদফন। এদেদে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা উমৄক্ত অন্য টকান ব্যনক্তয ায়তা গ্রণ 

কযদত াযদফন;  
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ছ)  তথ্য াংযেণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ কবাদফ দে নক 

না তা ননধ কাযদণ কর্তকেদক ায়তা প্রদান; 

জ)  তঅআ ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ কবাদফ ফানল কক প্রনতদফদন প্রকাদ ায়তা কযা;  

ঝ)  তদথ্যয জন্য প্রাপ্ত আদফদনে এ-াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য াংযেণ, আদফদনকাযীয টমাগাদমাদগয 

নফিানযত তথ্য াংযেণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংক্রান্ত প্রনতদফদন াংকনরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়, নাফ 

যেণ ও যকানয টকালাগাদয জভাকযণ এফাং কর্তকে ফা তথ্য কনভদনয চানদায টপ্রনেদত এ াংক্রান্ত 

তথ্য যফযা কযা; ইতোনদ। 

 

 

৮. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননদয়াগ 

1) ফদরী ফা অন্য টকান কাযদণ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায অনুনস্থনতদত দানয়ত্বারদনয জন্য ফাাংরাদদ াই-টটক 

াকক কর্তকদেয একজন কদয নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননদয়াগ কযদত দফ। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায 

অনুনস্থনতদত দানয়ত্বারনকারীন আইন অনুাদয নতনন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা নদদফ নফদফনচত দফন।  

2) নতুন প্রনতনষ্ঠত  কাম কারয়/  ইউননট প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদদনয ভদধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায াাান 

নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননদয়াগ কযদত দফ। 

3) প্রনতটি কাম কারয়/ ইউননদটয প্রাননক প্রধান নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননদয়াগ টদদফন এফাং ননদয়াগকৃত 

প্রদতেদকয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং, প্রদমাজে টেদে, পোক্স নম্বয ও ই-টভইর ঠিকানা ননদয়াগ প্রদাদনয ১৫ 

(দনয) নদদনয ভদধ্য ননধ কানযত পযদভদট (তথ্য কনভন কর্তকক ননধ কানযত পযদভট) নরনখতবাদফ তথ্য 

কনভদন টপ্রযণ কযদফন এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউননদটয আনর কর্তকদেয কাদছ অনুনরন টপ্রযণ কযদফ।  

ফদরী ফা অন্য টকান কাযদণ এই দ শূন্য দর, অনফরদম্ব নতুন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা ননদয়াগ কযদত দফ।  

৯. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায দানয়ত্ব ও কভ কনযনধ 

ক)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায অনুনস্থতকারীন ভদয় ‘নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা’ ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা’ নদদফ 

দানয়ত্ব ারন কযদফন; 

খ)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা নদদফ দানয়ত্ব ারনকারীন নীনত ৭-এ ফনণ কত ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায দানয়ত্ব ও 

কভ কনযনধ’ তায জন্য প্রদমাজে দফ। 

১০. তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধনত ও ভয়ীভা 

(১)  টকান ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রানপ্তয জন্য াংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায কাদছ ননধ কানযত 

পযভ ‘ক’ এয ভাধ্যদভ তথ্য টচদয় নরনখতবাদফ ফা ইদরক্ট্রননক ভাধ্যভ ফা ই-টভইদর অনুদযাধ কযদত 

াযদফন। 

(২)  ননধ কানযত পযভ জরবে না দর অনুদযাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রদমাজে টেদে পোক্স নম্বয এফাং ই-টভইর 

ঠিকানা; অনুদযাধকৃত তদথ্যয ননর্ভ কর এফাং স্পষ্ট ফণ কনা এফাং টকান্ দ্ধনতদত তথ্য টদত আগ্রী তায 

ফণ কনাউদিখ কদয াদা কাগদজ ফা টেেভত, ইদরক্ট্রননক নভনডয়া ফা ই-টভইদরও তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুদযাধ 

কযা মাদফ। 

(৩)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা তদথ্যয জন্য টকান অনুদযাধ প্রানপ্তয তানযখ দত অননধক ২০ (নফ) কাম ক নদফদয 

ভদধ্য অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদফন। 
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(৪)  পূদফ ক উনিনখত উ-অনুদেদ (৩) এ মাা নকছুই থাকুক না টকন, অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ একানধক  াখা 

ফা তথ্য প্রদান ইউননট ফা কর্তকদেয াংনিষ্টতা থাকদর অননধক ৩০ (নে) কাম ক নদফদয ভদধ্য টই 

অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদত দফ। 

(৫)  অনুদযাধকৃত তথ্য টকান ব্যনক্তয জীফন-মৃতুে, টগ্রপতায এফাং কাযাগায দত মুনক্ত ম্পনককত দর দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ককতকা অনুদযাধ প্রানপ্তয অননধক ২৪ (চনফফ) ঘণ্টায ভদধ্য উক্ত নফলদয় প্রাথনভক তথ্য যফযা কযদফন।  

(৬)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা নরনখতবাদফ অথফা টেেভত, ইদরক্ট্রননক ভাধ্যভ ফা ই-টভইর এয ভাধ্যদভ আদফদন 

ে গ্রদণয প্রানপ্ত স্বীকায কযদফন এফাং প্রানপ্ত স্বীকাযদে আদফদদনয টযপাদযন্প নম্বয, আদফদনে 

গ্রণকাযীয নাভ, দভম কাদা এফাং আদফদন গ্রদণয তানযখ উদিখ কদয স্বােয কযদফন।  

(৭)  ইদরক্ট্রননক ফা ই-টভইর এয ভাধ্যদভ আদফদন গ্রদণয টেদে কর্তকদেয ফযাফয আদফদন টপ্রযদণয তানযখই 

(প্রানপ্ত াদদে) আদফদন গ্রদণয তানযখ নদদফ গণ্য দফ।  

(৮)  আদফদন াওয়ায য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা তথ্য প্রদাদনয তানযখ এফাং ভয় উদিখপূফ কক আদফদনকাযীদক 

ট ম্পদকক অফনত কযদফন এফাং অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ একানধক  াখা,  তথ্য প্রদান ইউননট ফা 

কর্তকদেয াংনিষ্টতা থাকদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা টই ইউননট ফা কর্তকেদক এ ম্পদকক নরনখত টনাটি 

প্রদান কযদফন। 

(৯)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা টকান কাযদণ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদাদন অাযগ অথফা আাংনক তথ্য যফযাদ 

অাযগ দর অাযগতায কাযণ উদিখ কদয আদফদন প্রানপ্তয ১০ (দ) কাম ক নদফদয ভদধ্য তঅনফ, ২০০৯-

এয তপনদর উনিনখত পযভ-‘খ’ অনুমায়ী এতনিলদয় আদফদনকাযীদক অফনত কযদফন।  

 (১০)  উ-অনুদেদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উনিনখত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য যফযা কযদত টকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ককতকা ব্যথ ক দর াংনিষ্ট তথ্য প্রানপ্তয অনুদযাধ প্রতোখ্যান কযা দয়দছ ফদর গণ্য দফ।  

(১১)  অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায ননকট মথামথ নফদফনচত দর এফাং টমদেদে টই তথ্য 

র্ততীয় ে কর্তকক যফযা কযা দয়দছ নকাংফা টই তদথ্য র্ততীয় দেয স্বাথ ক জনেত যদয়দছ এফাং র্ততীয় 

ে তা টগানীয় তথ্য নদদফ গণ্য কদযদছ ট টেদে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা এরূ অনুদযাধ প্রানপ্তয ৫ (াঁচ) 

কাম ক নদফদয ভদধ্য র্ততীয় েদক তায নরনখত ফা টভৌনখক ভতাভত টচদয় টনাটি প্রদান কযদফন এফাং 

র্ততীয় ে এরূ টনাটিদয টপ্রনেদত টকান ভতাভত প্রদান কযদর তা নফদফচনায় ননদয় দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা 

অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয নফলদয় নদ্ধান্ত গ্রণ কযদফন। 

(১২)  টকান ইনন্ধয় প্রনতফন্ধী ব্যনক্তদক টকান টযকড ক ফা তায অাং  নফদল জানাদনায প্রদয়াজন দর াংনিষ্ট 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা টই প্রনতফন্ধী ব্যনক্তদক তথ্য রাদব ায়তা প্রদান কযদফন এফাং নযদ কদনয জন্য টম 

ধযদনয দমানগতা প্রদয়াজন তা প্রদান কযাও এই ায়তায অন্তর্ভ কক্ত ফদর গণ্য দফ।  

(১৩)  আইদনয অধীন প্রদি তদথ্যয প্রনত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয অধীদন এই তথ্য যফযা কযা 

দয়দছ’’ ভদভ ক প্রতেয়ন কযদত দফ এফাং তাদত প্রতেয়নকাযী কভ ককতকায নাভ, দফী, স্বােয ও দাপ্তনযক 

ীর থাকদফ। 

১১. তদথ্যয মূল্য এফাং মূল্য নযদাধ : 

(১)  টকান অনুদযাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায ননকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর নতনন তঅনফ, ২০০৯-

এয তপনদর উনিনখত পযভ-‘ঘ’ অনুাদয টই তদথ্যয মূল্য ননধ কাযণ কযদফন এফাং অননধক ৫ (াঁচ) কাম ক 

নদফদয ভদধ্য টই অথ ক চারান টকাড নাং- ১-২৮০১-০০০২-২০৩৭ এ জভা কদয টেজাযী চারাদনয কন 

তায কাদছ জভা টদয়ায জন্য অনুদযাধকাযীদক নরনখতবাদফ অফনত কযদফন; অথফা  

(২)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা অনুদযাধকাযী কর্তকক নযদানধত তদথ্যয মূল্য যনদদয ভাধ্যদভ গ্রণ কযদফন এফাং 

প্রাপ্ত অথ ক চারান টকাড নাং- ১-২৮০১-০০০২-২০৩৭এদেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা টদদফন। 
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১২. আনর দাদয়য ও ননষ্পনি 

আনর কর্তকে এফাং আনর দ্ধনত [ধাযা-২ (ক); ধাযা ২৪ এফাং নফনধ-৬] 

১২.১. আীর কর্তকে:  

ক)  উদজরা ননফ কাী কভ ককতকায কাম কারয় তথ্য প্রদান ইউননট দর তায আনর কর্তকে দফন টজরা প্রাক। 

একইবাদফ টজরা প্রাদকয কাম কারদয়য আনর কর্তকে দফন নফবাগীয় কনভনায এফাং নফবাগীয় 

কনভনাদযয কাম কারদয়য আনর কর্তকে দফন ভনন্ত্রনযলদ নচফ।  

খ)  ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ তথ্য প্রদান ইউননট দর তায আনর কর্তকেও দফন ভনন্ত্রনযলদ নচফ।  

১২.২. আনর দ্ধনত 

ক)  টকান ব্যনক্ত এই ননদদ কনকায নীনত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ ননধ কানযত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য রাদব ব্যথ ক 

দর নকাংফা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায টকান নদ্ধাদন্ত াংক্ষুব্ধ দর নকাংফা অনতনযক্ত মূল্য ধাম ক ফা গ্রণ কযদর 

উক্ত ভয়ীভা অনতক্রান্ত ফায, ফা টেেভত, নদ্ধান্ত রাদবয যফতী ৩০ (নে) নদদনয ভদধ্য তঅনফ, 

২০০৯-এয তপনদর ননধ কানযত পযভ-‘গ’ এয ভাধ্যদভ আীর কর্তকদেয কাদছ আনর কযদত াযদফন।  

খ)  আনর কর্তকে মনদ এই ভদভ ক ন্তুষ্ট ন টম, আনরকাযী মৄনক্তাংগত কাযদণ নননদ কষ্ট ভয়ীভায ভদধ্য 

আনর দাদয়য কযদত াদযননন, তাদর নতনন উক্ত ভয়ীভা অনতফানত ওয়ায যও আনর আদফদন 

গ্রণ কযদত াযদফন। 

১২.৩ আরর রনষ্পরি  

(1) আনর কর্তকে টকান আনরয নফলদয় নদ্ধান্ত প্রদাদনয পূদফ ক ননদম্নাক্ত দদে গ্রণ কযদফন, মথা :-  

(ক)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা এফাং এতদ্াংনিষ্ট অন্যান্য কভ ককতকায শুনানী গ্রণ ; 

(খ)  আনর আদফদদন উনিনখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রানথ কত প্রনতকাদযয মৄনক্তমূ নফদফচনা ;  

(গ)  প্রানথ কত তথ্য প্রদাদনয াদথ একানধক তথ্য প্রদানকাযী ইউননট মৄক্ত থাকদর াংনিষ্ট ইউননটমূদয 

শুনানী গ্রণ। 

(২)   আনর আদফদন প্রানপ্তয ১৫ (দনয) নদদনয ভদধ্য আনর কর্তকে-  

(ক)  উ-অনুদেদ (১) এ উনিনখত দদেমূ গ্রণপূফ কক তথ্য যফযা কযায জন্য াংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ককতকাদক ননদদ ক টদদফন; অথফা 

(খ)  তাঁয নফদফচনায় গ্রণদমাগ্য না দর আীর আদফদনটি খানযজ কযদত াযদফন।  

(৩)  আনর কর্তকদেয ননদদ ক অনুমায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা মথাম্ভফ দ্রুততায াদথ প্রানথ কত তথ্য যফযা 

কযদফন তদফ এই ভয় তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ ননদদ কনত ভদয়য অনধক দফ না অথফা 

টেেভত নতনন তথ্য যফযা টথদক নফযত থাকদফন। 

১৩. তথ্য প্রদাদন অফদরায় ানিয নফধান 

১৩.১  তঅআ, ২০০৯ ও এই ননদদ কনকায নফনধ-নফধান াদদে টকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা মনদ টকাদনা 

আদফদনকাযীদক তথ্য ফা এ াংক্রান্ত নদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ ক য় ফা তথ্যপ্রানপ্তয টকাদনা অনুদযাধ গ্রণ কযদত 

অস্বীকায কদয ফা নদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ ক য় ফা র্ভর, অম্পূণ ক, নফভ্রানভত্মকয, নফকৃত তথ্য প্রদান কদয ফা টকান 

তথ্য প্রানপ্তয দথ প্রনতফন্ধকতা সৃনষ্ট কদয ফা তথ্য অনধকায নযন্থী টকান কাজ কদয তাদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত 
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কভ ককতকায এদন কাজদক অদাচযণ নদদফ নফদফচনা কযা দফ এফাং াংনিষ্ট চাকযী নফনধনফধান অনুাদয 

তায নফরুদদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। 

১৩.২ এই ননদদ কনকা মথামথবাদফ অনুযদণ গানপরনতয কাযদণ তঅআ, ২০০৯ এয ব্যতেয় ঘটদর এফাং এয 

কাযদণ টকান কভ ককতকা তথ্য কনভন কর্তকক ানি টদর তা তায ব্যানক্তগত দায় নদদফ গণ্য দফ এফাং 

কর্তকে তায টকান দায় ফন কযদফ না। 

১৩.৩ তথ্য কনভদনয কাছ টথদক টকান কতককতকায নফরুদদ্ধ নফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ টদর কর্তকে 

াংনিষ্ট নফনধ-নফধান অনুাদয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায নফলদয় তথ্য কনভনদক 

অফনত কযদফ। 

 

১৪. তথ্যানদ নযদ কন এফাং প্রকানত প্রনতদফদন নফক্রদয়য সুদমাগ 

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে তায প্রণীত প্রনতদফদন নফনামূদল্য ফ কাধাযদণয নযদ কদনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদফ এফাং নাভভাে মূদল্য নফক্রদয়য জন্য ভজুদ যাখদফ।  

১৫. জনগুরুত্বপূণ ক নফলদয় টপ্র নফজ্ঞনপ্ত 

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে জনগুরুত্বপূণ ক নফলয়ানদ টপ্র নফজ্ঞনপ্তয ভাধ্যদভ অথফা অন্য টকান ন্থায় প্রচায ফা 

প্রকা কযদফ। 

১৬. ননদদ কনকায াংদাধন 

এই ননদদ কনকা াংদাধদনয প্রদয়াজন দর ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে ৩-৫ দস্য নফনষ্ট একটি কনভটি গঠন 

কযদফ। কনভটি ননদদ কনকা অনুদভাদনকাযী কর্তকদেয কাদছ াংদাধদনয প্রিাফ কযদফ। অনুদভাদনকাযী কর্তকদেয 

অনুদভাদদন ননদদ কনকা াংদাধন কাম ককয দফ। 

১৭. ননদদ কনকায ব্যখ্যা 

এই ননদদ কনকায টকান নফলদয় অস্পষ্টতা টদখা নদদর ননদদ কনকা প্রণয়নকাযী কর্তকে তায ব্যখ্যা প্রদান কযদফ।  
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নযনষ্ট 

নযনষ্ট-১ : দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকাদদয তানরকা 

 

ক্রভ 
ইউননদটয 

নাভ 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায নাভ 

ও দনফ 
টপান, টভাফাইর, পোক্স,  ই-টভইর  টমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ ফাাংরাদদ 

াই-টটক 

াকক 

কর্তকে 

এ. এভ.আর-ভামুন, 

যক্ষণাদফক্ষণ প্রদেৌরী  

টপান: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৯৫০ (অরপ) 

টভাফাইর:০১৮৩৯-৬৭৯০৯০(ব্যরিগত)  

ই-টভইর:  

mamun@bhtpa.gov.bd 

ict.engr.mamun@gmail.com 

আইনটি টাওয়ায  

(১০ভ তরা) 

আগাযগাঁও, ঢাকা-

১২০৭। 
www.bhtpa.gov.bd 

 

 

 

 

নযনষ্ট-২ : নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকাদদয তানরকা 

ক্রভ 
ইউননদটয 

নাভ 
নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায 

নাভ ও দনফ 
টপান, টভাফাইর, পোক্স,  ই-টভইর টমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ ফাাংরাদদ 

াই-টটক 

াকক 

কর্তকে 

নজফানূয নফনদত জনয 

ও 

কাযী প্রদকৌরী (ই/এভ)  

টপান: +৮৮০২ ৫৫০০৬৯৭৫ (অরপ) 

টভাফাইর: ০১৯১২-৪৬৩৪৪৮ 

(ব্যরিগত) 

ই-টভইর: gibanur@bhtpa.gov.bd 

hemehtpa@gmail.com  

 

আইনটি টাওয়ায  

(১০ভ তরা) আগাযগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 
www.bhtpa.gov.bd 

 

 

নযনষ্ট-৩ : আনর কর্তকদেয তানরকা 

 

ক্রভ ইউননদটয নাভ 
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায নাভ 

ও দনফ 
টপান, টভাফাইর, পোক্স,  ই-টভইর টমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ ফাাংরাদদ াই-

টটক াকক 

কর্তকে 

জনাফ নফকণ ক কুভায টঘাল 

ব্যফস্থানা নযচারক 

টপান: +৮৮০২ ৫৫০০৬৯৫২ 

(অরপ) 

টভাফাইর: ০১৭১৬-০৫৪৩১৭ 

(ব্যরিগত) 

ই-টভইর: md@bhtpa.gov.bd 

আইনটি টাওয়ায  

(১০ভ তরা) আগাযগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 
www.bhtpa.gov.bd 

 

 

 

mailto:mamun@bhtpa.gov.bd
http://www.bhtpa.gov.bd/
mailto:gibanur@bhtpa.gov.bd
mailto:hemehtpa@gmail.com
http://www.bhtpa.gov.bd/
http://www.bhtpa.gov.bd/
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নযনষ্ট-৪ : ারনাগাদকৃত স্বপ্রদণানদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয তানরকা  

 
ক্রভ তদথ্যয নফফযণ তথ্য প্রকাদয ভাধ্যভ 

1  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকটেয াাংগঠননক 

কাঠাদভা ও কাম কক্রদভয নফফযণ।  
টনাটি টফাড ক, প্রদতেক অনপ/তথ্য প্রদান 

ইউননদট মুনিত অনুনরন, ওদয়ফাইট। 

2  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকটেয কভ ককতকা ও 

কভ কচাযীদদয েভতা ও দানয়ত্ব।  
প্রদতেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত 

অনুনরন, ওদয়ফাইট। 

3  নদ্ধান্ত গ্রদণয দ্ধনত, জফাফনদনতা এফাং তত্ত্বাফধাদনয 

ভাধ্যভ।  
প্রদতেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত 

অনুনরন, ওদয়ফাইট। 

4  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকটেয কভ ককতকা ও 

কভ কচাযীয নডদযক্টযী  

প্রদতেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত 

অনুনরন, ওদয়ফাইট। 

5  কাম কম্পাদদনয জন্য  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকটেয ননয়ন্ত্রদণ যনেত ও ব্যফহৃত আইন, নফনধ-

নফধান, ননদদ কনা, ম্যানুদয়র, ডকুদভন্ট এফাং টযকড ক।  

প্রদতেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত 

অনুনরন, ওদয়ফাইট। 

6  নযকল্পনা প্রণয়ন ও নদ্ধান্ত ফািফায়ন াংক্রান্ত টম 

টকান ধযদনয যাভ ক/প্রনতনননধত্ব, মাা কর্তকে 

কর্তকক গৃীত এয নফফযণ। 

প্রদতেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত 

অনুনরন, ওদয়ফাইট। 

7  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকটেয ফাদজট/কর 

নযকল্পনায ধযন নচনিতকযণ, প্রিানফত খযচ এফাং 

প্রকৃত ব্যদয়য উয ততনয নযদাট ক। 

প্রদতেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত 

অনুনরন, স্থানীয় এরাকায ফাদজট াংনিষ্ট 

টনাটি টফাড ক, ওদয়ফাইট। 

8  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকটেয আওতাধীন 

কর প্রকদল্পয তানরকা, দানয়ত্ব প্রাপ্ত কভ ককতকাদদয 

তানরকা, প্রকদল্পয প্রদয়াজনীয় তথ্য ও নযদাট ক।  

ওদয়ফাইট। 

9  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকটেয আওতাধীন 

কর াই টটক াকক/ টটকদনাদরানজ াকক মূদয 

অধীদন কর নফননদয়াগকাযীদদয তথ্য  

ওদয়ফাইট। 

10  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকে কর্তকক ননদয়াগ প্রাপ্ত 

কনারদটন্ট এয নাদভয তানরকা 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

11  নফনবন্ন নফলদয়য কনভটি ও টপাকার দয়ন্ট 

কভ ককতকাদদয নাভ, ঠিকানা ও টপান নম্বয 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

12  
টফায নফলয় ম্পনককত নটিদজন্প চাট কায 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

13  
নফনবন্ন প্রনতদফদন/প্রকানা  

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

14  
ইদনাদবন াংক্রান্ত নফলয়ানদ 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

15  
শুদ্ধাচায টকৌর ফািফায়ন ম্পনককত তথ্যানদ 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

16  
তথ্য অনধকায াংক্রান্ত তথ্যাফরী 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

17  
ফানল কক কভ কম্পাদন চুনক্ত াংক্রান্ত তথ্য 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 
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ক্রভ তদথ্যয নফফযণ তথ্য প্রকাদয ভাধ্যভ 

18  
ক্রয় কাম কক্রভ াংক্রান্ত তথ্য 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

19  
ফানল কক ক্রয় নযকল্পনা 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

20  
টটন্ডায/টকাদটন নফজ্ঞনপ্ত 

তথ্য প্রদান ইউননদট মুনিত অনুনরন, 

ওদয়ফাইট। 

21  নাভ, দফী, ঠিকানা, টপান নম্বয এফাং প্রদমাজে টেদে 

পোক্স নম্বয ও ই-টভইর ঠিকানা দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ককতকায নাভ 

াংনিষ্ট তথ্য প্রদান ইউননদটয টনাটি টফাড ক ও 

ওদয়ফাইট 

22  নাভ, দফী, ঠিকানা, টপান নম্বয এফাং প্রদমাজে টেটে 

পোক্স নম্বয ও ই-টভইর ঠিকানা নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ককতকায তানরকা 

প্রদতেক কর্তকদেয টনাটি টফাড ক, 

ওদয়ফাইট/ গণভাধ্যভ ইতোনদ 

23  নাভ, দফী, ঠিকানা, টপান নম্বয এফাং প্রদমাজে টেদে 

পোক্স নম্বয ও ই-টভইর ঠিকানা আনর কর্তকদেয 

তানরকা 

প্রদতেক কর্তকদেয টনাটি টফাড ক, 

ওদয়ফাইট/গণভাধ্যভ ইতোনদ 

 
 

কর্তকে আদযা টম কর তথ্য স্বপ্রদণানদতবাদফ প্রকা কযদফ 

 

ক্রভ তদথ্যয নফফযণ তথ্য প্রকাদয ভাধ্যভ 

১ চানদায নবনিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয তানরকা তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকায নযনষ্ট, াংনিষ্ট 

তথ্য প্রদান ইউননদটয টনাটি টফাড ক, 

কর্তকদেয/তথ্য প্রদান ইউননদটয ওদয়ফাইট, 

নযদ কদনয জন্য অনপদ যনেত থাকদফ। 

২ প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তদথ্যয তানরকা তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকায নযনষ্ট, াংনিষ্ট 

তথ্য প্রদান ইউননদটয টনাটি টফাড ক, 

কর্তকদেয/তথ্য প্রদান ইউননদটয ওদয়ফাইট, 

অনপদ নযদ কদনয জন্য যনেত থাকদফ। 

৩ স্বপ্রদণানদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয তানরকা তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকায নযনষ্ট, াংনিষ্ট 

তথ্য প্রদান ইউননদটয টনাটি টফাড ক, 

কর্তকদেয/তথ্য প্রদান ইউননদটয ওদয়ফাইট, 

অনপদ নযদ কদনয জন্য যনেত থাকদফ। 

৪ আদফদন, আনর ও অনবদমাদগয পযভ তথ্য অফমুক্তকযণ ননদদ কনকায নযনষ্ট, 

কর্তকদেয/ তথ্য প্রদান ইউননদটয ওদয়ফাইট, 

অনপদ াড ক ও পট্ কন। 

 

 

 

রযরষ্ট-৫ : চারদায রবরিদত প্রদানদমাগ্য তদেয তাররো 

ননম্ননরনখত তথ্যমূ জনগদণয চানদায নবনিদত প্রদান কযা দফ- 
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 স্বপ্রদণানদতবাদফ প্রকানত কর তথ্য 

 নফনবন্ন নীনত 

 াংস্থায ফাদজট 

 আনথ কক তথ্য, টমভন- আয়/ব্যয় াংক্রান্ত নাফ নফফযণী  

 অনডট নযদাট ক (জফাফ) 

 প্রকদল্পয ব্যাাংক-াংক্রান্ত তথ্য 

 ক্রয় কাম কক্রভাংক্রান্ত তথ্য (নদ্ধান্ত গ্রদণয য) 

 উকাযদবাগীয তানরকা 

 নফনবন্ন প্রাননক টযনজোয খাতা 

 অনডও-নবজুয়ার ডকুদভন্ট 

 ননদয়াগ/ফদনরয আদদ 

 টদদ ফা নফদদ ভ্রভণাংক্রান্ত তথ্যানদ 

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

 

নযনষ্ট-৬ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তদথ্যয তানরকা 

ননম্ননরনখত তথ্যমূ প্রদান ও প্রকা কযদত কর্তকে ফাধ্য থাকদফ না-  

 কভী ও উকাযদবাগীয ব্যনক্তগত জীফদনয টগানীয়তা ক্ষুণ্ণ য়, এরূ তথ্য;  

 নফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ওই ভাভরায সুষ্ঠু নফচাযকাম কদক ব্যাত কযদত াদয, এরূ তথ্য;  

 তদন্তাধীন নফলয় াংনিষ্ট টকাদনা তথ্য, মায প্রকা তদন্তকাদজ নফি ঘটাদত াদয;  

 টকাদনা ক্রয় কাম কক্রদভয নফলদয় নদ্ধান্ত টনয়ায আদগ াংনিষ্ট ক্রয় ফা এয কাম কক্রভ াংক্রান্ত টকাদনা 

তথ্য; 

 গদফলণায সূে ফা টকৌর ফা কাদযা বুনদ্ধবৃনিক ম্পদদয অনধকায েনতগ্রি দত াদয, এরূ তথ্য;  

 ননদয়াগ ও দদান্ননত যীো কর াফনরক যীোয প্রশ্নে ও যীোয  পরাপর াংক্রান্ত আগাভ 

তথ্য ইতোনদ; 

 অনপদয টকান ননথ অাং ফা টনাটীট ফা তায অাং।  
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নযনষ্ট-৭ : তথ্য প্রানপ্তয আদফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রানপ্তয আদফদনে 

[ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৩ িষ্টব্য ]  

 

ফযাফয 

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

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

ও 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা, 

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

 

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

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

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

 ফতকভান ঠিকানা  : ............................................................................

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

 পোক্স, ই-টভইর, টটনরদপান ও টভাফাইর টপান নম্বয (মনদ থাদক): ............................................................................ 

২।  নক ধযদনয তথ্য* (প্রদয়াজদন অনতনযক্ত কাগজ ব্যফায করুন) : ............................................................................ 

 

৩।  টকান দ্ধনতদত তথ্য াইদত আগ্রী (ছাাদনা/ পদটাকন/  : ............................................................................ 

 নরনখত/ ই-টভইর/ পোক্স/ননড অথফা অন্য টকান দ্ধনত)   

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

৫।  প্রদমাজে টেদে ায়তাকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ............................................................................  

 

আদফদদনয তানযখ : ..................................................                                            আদফদনকাযীয স্বােয  

 

*তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমায়ী তদথ্যয মূল্য নযদাধদমাগ্য।  
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নযনষ্ট-৮ : তথ্য যফযাদ অাযগতায টনাটি (পযভ ‘খ’) 
 

 

পযভ ‘খ’ 

 [ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯ নফনধ-৫ িষ্টব্য ]  

তথ্য যফযাদ অাযগতায টনাটি 

 

 

আদফদন দেয সূে নম্বয :                                                         তানযখ : .........................................  

 

প্রনত 

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

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

 

নফলয় : তথ্য যফযাদ অাযগতা ম্পদকক অফনতকযণ। 

 

নপ্রয় ভদাদয়, 

আনায ........................................................তানযদখয আদফদদনয নবনিদত প্রানথ কত তথ্য ননদম্নাক্ত কাযদণ যফযা 

কযা ম্ভফ ইর না, মথা :- 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

              দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায নাভ :  

             দফী :  

           দাপ্তনযক ীর :  
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নযনষ্ট-৯ : আীর আদফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

 

 
পযভ ‘গ’ 

আীর আদফদন 

[ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৬ িষ্টব্য ]  

 

ফযাফয 

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

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

ও 

আীর কর্তকে, 

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

  

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

 (টমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ)  

২। আীদরয তানযখ : ..................................................................................  

৩। টম আদদদয নফরুদদ্ধ আীর কযা ইয়াদছ উায : ................................................................................. 

  কন (মনদ থাদক)   

৪। মাায আদদদয নফরুদদ্ধ আীর কযা ইয়াদছ   : ..................................................................................  

 তাায নাভ আদদদয নফফযণ (মনদ থাদক)   

৫। আীদরয াংনেপ্ত নফফযণ  : ..................................................................................  

 

৬। আদদদয নফরুদদ্ধ াংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (াংনেপ্ত নফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রানথ কত প্রনতকাদযয মৄনক্ত/নবনি  : ..................................................................................  

৮।  আীরকাযী কর্তকক প্রতেয়ন   : ..................................................................................  

৯।  অন্য টকান তথ্য মাা আীর কর্তকদেয মু্মদখ : ..................................................................................  

 উস্থাদনয জন্য আীরকাযী ইো টালণ কদযন  

 

 

আদফদদনয তানযখ : ..................................................                                              আদফদনকাযীয স্বােয 
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নযনষ্ট-১০ : তথ্য প্রানপ্তয অনুদযাধ নপ এফাং তদথ্যয মূল্য ননধ কাযণ নপ (পযভ ‘ঘ’) 

 

পযভ ‘ঘ’ 

[ নফনধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রানপ্তয অনুদযাধ নপ এফাং তদথ্যয মূল্য ননধ কাযণ নপ 

 তথ্য যফযাদয টেদে ননম্ন টটনফদরয করাভ (২) এ উ টিনখত তদথ্যয জন্য উায নফযীদত  করাভ (৩) এ 

উটিনখতাদয টেেভত তথ্য প্রানপ্তয অনুদযাধ নপ এফাং তদথ্যয মূল্য নযদাধদমাগ্য ইদফ, মথা :-  

 

 
টটনফর 

 

ক্রনভক 

নাং 
তদথ্যয নফফযণ তথ্য প্রানপ্তয অনুদযাধ নপ/তদথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

নরনখত টকান ডকুদভদন্টয কন 

যফযাদয জন্য (ম্যা, নক্া, ছনফ, 

কনম্পউটায নপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভাদয কাগদজয টেদে প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা াদয এফাং তদূর্ধ্ক 

াইদজয কাগদজয টেদে প্রকৃত মূল্য। 

২। 

নডস্ক, ননড ইতোনদদত তথ্য যফযাদয 

টেদে 

 

(১) আদফদনকাযী কর্তকক নডস্ক, ননড 

ইতোনদ যফযাদয টেদে নফনা মূদল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তকক নডস্ক, ননড 

ইতোনদ যফযাদয টেদে উায প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

টকান আইন ফা যকানয নফধান ফা 

ননদদ কনা অনুমায়ী কাউদক যফযাকৃত 

তদথ্যয টেদে 

নফনামূদল্য। 

৪। 

মূদল্যয নফননভদয় নফক্রয়দমাগ্য 

প্রকানায 

টেদে 

প্রকানায় ননধ কানযত মূল্য। 
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নযনষ্ট-১১ : তথ্য কনভদন অনবদমাগ দাদয়দযয ননধ কাযণ পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

অনবদমাগ দাদয়দযয পযভ 
[তথ্য অনধকায (অনবদমাগ দাদয়য ও ননষ্পনি াংক্রান্ত) প্রনফধানভারায প্রনফধান-৩ (১) িষ্টব্য] 

 

 
ফযাফয 

প্রধান তথ্য কনভনায 

তথ্য কনভন 

এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাননক এরাকা 

টদযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

 
              অনবদমাগ নাং ...............................................................................................................।  
 
১। অনবদমাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (টমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ) 

 
২। অনবদমাগ দানখদরয তানযখ                               : .......................................................................... 

 
৩। মাায নফরুদদ্ধ অনবদমাগ কযা ইয়াদছ                : ......................................................................... 

     তাায নাভ ও ঠিকানা   

 
৪। অনবদমাদগয াংনেপ্ত নফফযণ                             : ......................................................................... 

    (প্রদয়াজদন আরাদা কাগজ নন্নদফ কযা মাইদফ) 

 

 
৫। াংক্ষুব্ধতায কাযণ (মনদ টকান আদদদয নফরুদদ্ধ      : .......................................................................  

    অনবদমাগ আনয়ন কযা য় টই টেদে উায কন  

াংমৄক্ত কনযদত ইদফ) 

 
৬। প্রানথ কত প্রনতকায ও উায টমৌনক্তকতা                     : ....................................................................... 

 

৭। অনবদমাগ উনরনখত ফক্তদব্যয ভথ কদন প্রদয়াজনীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ দেয ফণ কনা (কন াংমৄক্ত কনযদত ইদফ) 

 

তোঠ 
আনভ/আভযা এই ভদভ ক রপপূফ কক টঘালণা কনযদতনছ টম, এই অনবদমাদগ ফনণ কত অনবদমাগমূ আভায জ্ঞান ও নফশ্বা ভদত তে।  

 

 

 

 
(তোঠকাযীয স্বােয) 
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নযনষ্ট-১২ : তথ্য অনধকায আইন ২০০৯ এয আওতায় তথ্য প্রদানকাযী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা 

ননদয়াদগয জন্য ননধ কানযত ছক  

 

১। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায নাভ :  

 দনফ   

অনপদয ঠিকানা (আইনড নাং/টকাড নম্বয মনদ থাদক)    

টপান   

টভাফাইর টপান   

পোক্স   

ইদভইর   

ওদয়ফাইট (মনদ থাদক)    

২। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায আনর কর্তকে (অব্যফনত ঊর্ধ্কতন 

কাম কারদয়য প্রাননক প্রধান-)এয নাভ  

:  

 দনফ   

অনপদয ঠিকানা   

টপান   

টভাফাইর টপান   

পোক্স   

ইদভইর   

ওদয়ফাইট (মনদ থাদক)    

৩। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায ননয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারয় /নফবাদগয নাভ  :  

৪। প্রাননক নফবাগ 

(ঢাকা/চট্টগ্রাভ/যাজাী/খুরনা/নদরট/ফনযার/যাংপুয)  

:  

৫। আঞ্চনরক দপ্তদযয নাভ ও নযচয় (মনদ থাদক)    

 দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকায স্বােয   

 (অনপনয়ার নরদভায তানযখ)    

 স্থানীয় আনর কর্তকদেয প্রতেয়ন ও স্বােয   

 (অনপনয়ার নরদভায তানযখ)    

 

নফ  .ি : .এই ছদকয ফাইদয টকাদনা তথ্য নরনফদ্ধ কযায থাকদর তা ক্রনভক নাং ৫- এয য ফণ কনা কযা মাদফ। এই ছদক ফনণ কত 

তদথ্যয এক কন তথ্য ভন্ত্রণারদয় এফাং অন্য কন যানয তথ্য কনভদন াঠাদত দফ।  

 

 

 

 

 


