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১. তথ্য ফমুক্তকযণ আ-টভআরঃ চনশদ িচকিা টভূচভ এফং প্রশয়িাজনীয়তিা 

১.১. ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ, এয টভূচভ :  

ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ অআটি/অআটিআএ চল্প স্থিান ও চফকিাশয ভিাধ্যশভ টদশ অদৄচনক প্রযুচক্তয প্রিায 

‘চডচজটিার ফিাংরিাশদ’ গড়িায রশক্ষয টদশয চফচবন্ন স্থিাশন িাআ-টটক িাকি সৃচষ্ট, সুষ্ঠু ব্যফস্থিানিা, চযচিারনিা ও িাচফ িক উন্নয়শনয জন্য 

১৮ ভিাচ ি  ২০১০ চিস্টিাব্দ তিাচযশখ ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ অআন ২০১০ প্রণীত য়। এ অআশনয ক্ষভতিাফশর যকিায ২৮ 

জুন ২০১০ চিস্টিাব্দ তিাচযশখ টগশজট চফজ্ঞচপ্তয ভিাধ্যশভ ‘ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ’ প্রচতচষ্ঠত কশয। িাংগঠচনক কিাঠিাশভিা 

নুমিায়ী ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ মূরত চিাযটি বিাশগ চফবক্ত, মথিা চযকল্পনিা, িাশযন এফং টভআশেশনন্প, ংগ্র ও  

চফচনশয়িাগ এফং থ ি ও প্রিান িাখিা। ফতিভিাশন ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিশক্ষ ১ভ টেণীয ২০টি, ২য় টেণীয ০৫টি, ৩য় টেণীয  

২৫টি এফং ৪থ ি টেণীয ২৬টি টভিাট  ৭৬টি দ চফদ্যভিান অশছ। ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয দিাচয়ত্বিাফচর চনশে টদওয়িা 

শরিাঃ 

১. ফিাংরিাশদশ নতুন িাআ-টটক িাকি চনভ িিাশণ চযকল্পনিা গ্রণ, চডজিাআন এফং ফিাস্তফিায়ন। 
২. িাআ-টটক চল্প স্থিান ও চফকিাশয জন্য টদশয চফচবন্ন স্থিাশন যকিায কর্তিক থফিা টফযকিাযী উশদ্যিাশগ িাকি স্থিান । 
৩. িাশকিয সুষ্ঠু ব্যফস্থিানিা, চযচিারনিা, উন্নয়ন এফং ন্যিান্য অনুলচেক চফলয়িাচদ র্ম্িশক কিাম ©কয দশক্ষ গ্রণ। 
৪.  িাআ-টটক িাশকি চফশ্বভিাশনয চফচনশয়িাগফিান্ধফ চযশফ চনচিত কযিা। 
৫.  চফশদী চফচনশয়িাগকিাযীশদয িাআ-টটক িাশকি চফচনশয়িাশগ অকৃষ্টকযণ। 
৬.  িাআ-টটক িাকি ফিাস্তফিায়শন টফ িিাড ফ গবিশনন্প এফং চনফ িিাী কচভটিয চনশদ িনিা িারন।  
৭. ফিাংরিাশদশ িাআ-টটক িাকি স্থিাশন প্রিাপ্ত র্ম্শদয সুষ্ঠু ব্যফস্থিানিা। 

১  .২ তথ্য ফমুক্তকযণ চনশদ িচকিা প্রণয়শনয টমৌচক্তকতিা /উশেশ্য  

গণপ্রজিাতন্ত্রী ফিাংরিাশদ যকিায জনগশণয জিানিায চধকিায প্রচতষ্ঠিায ভিাধ্যশভ যকিাচয ও টফযকিাচয ংগঠশনয স্বচ্ছতিা ও 

জফিাফচদচতিা বৃচদ্ধ, দুনীচত হ্রিা ও সুিান প্রচতষ্ঠিা; জনগশণয চচন্তিা, চফশফক ও ফিাকস্বিাধীনতিায িাংচফধিাচনক চধকিায প্রচতষ্ঠিা 

শফ িিাচয জনগশণয ক্ষভতিায়শনয রশক্ষয তথ্য-চধকিায চনচিত কযশত গত ২৯ ভিাচ ি ২০০৯ তিাচযশখ ’তথ্য চধকিায অআন, 

২০০৯‘ িা কশযশছ। অআশনয কিাম িকয ফিাস্তফিায়শনয জন্য আচতভশধ্য ’তথ্য চধকিায (তথ্য প্রিাচপ্ত ংক্রিান্ত) চফচধভিারিা, ২০০৯‘ 

এফং তথ্য চধকিায ংক্রিান্ত চতনটি প্রচফধিানভিারিাও প্রণীত শয়শছ।  

তথ্য চধকিায গণতিাচন্ত্রক ব্যফস্থিাশক অশযিা সুংত কযিায ন্যতভ তি। ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ  এয তথ্য 

জনগশণয কিাশছ উনু্ক্ত শর কর্তিশক্ষয কিাম িক্রভ র্ম্শকি জনগশণয শন্ন ও চফশ্বিা দূয শফ। এশত প্রচতষ্ঠিাশনয স্বচ্ছতিা এফং 

জনগশণয কিাশছ কর কিাশজয জফিাফচদচতিা প্রচতচষ্ঠত শফ। 

জনগশণয জন্য ফিাধ তথ্যপ্রফিা চনচিত কযিায টম নীচত যকিায গ্রণ কশযশছ, তিায শে ংগচতপূণ িবিাশফ যকিাশযয গুরুত্বপূ িণ ি 

ংস্থিা চশশফ ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ, ফিাধ তথ্যপ্রফিাশয চচ িিা চনচিত কযশত ফদ্ধচযকয। 

ংস্থিায ফিাধ তথ্যপ্রফিাশয চচ িিায টক্ষশত্র টমন টকিাশনিা চিধিািশন্দয সৃচষ্ট নিা য়, টজন্য একটি ’তথ্য ফমুক্তকযণ চনশদ িচকিা‘ প্রণয়ন 

অফশ্যক ফশর ভশন কযশছ ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ । সুতযিাং তথ্য চধকিায অআন, ২০০৯, তথ্য চধকিায (তথ্য প্রিাচপ্ত 



4 

 

ংক্রিান্ত) চফচধভিারিা ২০০৯ ও এতদংচিষ্ট প্রচফধিানভিারিামূশয অশরিাশক ও িাযুজযতিা িাশশক্ষ এআ ’তথ্য ফমুক্তকযণ 

চনশদ িচকিা‘ প্রণয়ন কযিা শরিা।  

১ .৩ চনশদ িচকিায চশযিানিাভ  

এআ চনশদ িচকিা ’’তথ্য ফমুক্তকযণ চনশদ িচকিা, ২০১৫‘‘ নিাশভ চবচত শফ।  

২। চনশদ িচকিায চবচি 
২ .১ .প্রণয়নকিাযী কর্তিক্ষ :  ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ, তথ্য ও টমিাগিাশমিাগ প্রযুচক্ত চফবিাগ, গণপ্রজিাতন্ত্রী ফিাংরিাশদ 

যকিায। 
২ .২ .নুশভিাদনকিাযী কর্তিক্ষ :  ব্যফস্থিানিা চযচিারক, ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ, গণপ্রজিাতন্ত্রী ফিাংরিাশদ যকিায। 

২ .৩ .নুশভিাদশনয তিাচযখ :  ২৫ শটিাফয‘ ২০১৫। 
২ .৪ . ফিাস্তফিায়শনয তিাচযখ : নুশভিাদশনয তিাচযখ টথশক ফিাস্তফিায়ন কযিা শফ। 

২ .৫ .চনশদ িচকিায প্রশমিাজযতিা :  চনশদ িচকিাটি ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয জন্য প্রশমিাজয শফ। 

৩  .ংজ্ঞিা –  চফলয় ফিা প্রশেয চযন্থী নিা আশর, এআ অআশন - 

 

৩ .১ ‘‘তথ্য’’   শথ ি ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ   এয গঠন, কিাঠিাশভিা ও দিাপ্তচযক কভ িকিান্ড ংক্রিান্ত টম টকিান স্মিাযক, 

ফআ, নকিা, ভিানচচত্র, চুচক্ত, তথ্য-উিাি, রগ ফআ, অশদ, চফজ্ঞচপ্ত, দচরর, নমুনিা, ত্র, প্রচতশফদন, চিাফ চফফযণী, প্রকল্প 

প্রস্তিাফ, অশরিাকচচত্র, চডও, চবচডও, চিত চচত্র, চপল্ম, আশরক্ট্র্রচনক প্রচক্রয়িায় প্রস্তুতকৃত টম টকিান আনস্ট্রুশভে, মিাচন্ত্রকবিাশফ 

িাঠশমিাগ্য দচররিাচদ এফং টবৌচতক গঠন ও বফচষ্টয-চনচফ িশশল ন্য টম টকিান তথ্যফ ফস্তু ফিা এশদয প্রচতচরচও এয ন্তভূ িক্ত 

শফ : 

                    তশফ তি থিাশক টম, দিাপ্তচযক টনিাটচট ফিা টনিাটচশটয প্রচতচরচ এয ন্তভূ িক্ত শফ নিা।  

৩ .২ ‘‘দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা’’   থ ি তঅ, ২০০৯ এয ধিাযিা ১০ এয ধীন চনযুক্ত কভ িকতিিা;  

৩ .৩ ‘‘ চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা’’  থ ি দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায নুচস্থচতশত ংচিষ্ট দিাচয়ত্ব িারশনয জন্য চনযুক্ত কভ িকতিিা;  

৩ .৪‘‘ অীর কর্তিক্ষ’’   থ ি তথ্য ও টমিাগিাশমিাগ প্রযুচক্ত চফবিাশগয চচফ।  

 

৩ .৫‘‘ র্ততীয় ক্ষ’’   থ ি তথ্য প্রিাচপ্তয জন্য নুশযিাধকিাযী ফিা তথ্য প্রদিানকিাযী কর্তিক্ষ ব্যতীত নুশযিাধকৃত তশথ্যয শে 

জচড়ত ন্য টকিান ক্ষ। 

৩ .৬‘‘ তথ্য কচভন’’   থ ি তঅ, ২০০৯-এয ধিাযিা ১১-এয ধীন প্রচতচষ্ঠত তথ্য কচভন।  

৩ .৭‘‘ তঅ ,২০০৯’’   ফরশত ’’তথ্য চধকিায অআন, ২০০৯‘‘ বুঝিাশফ। 

৩ .৮‘‘ তচফ ,২০০৯’’   ফরশত ’’তথ্য চধকিায (তথ্য প্রিাচপ্ত ংক্রিান্ত) চফচধভিারিা, ২০০৯‘‘ বুঝিাশফ।  

৩.৯ ‘‘ কভ িকতিিা ’’  শথ ি কভ িচিাযীও ন্তভূ িক্ত শফ। 
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৩ .১ ০ ‘‘ তথ্য চধকিায’’   থ ি টকিাশনিা কর্তিশক্ষয চনকট আশত তথ্য প্রিাচপ্তয চধকিায।  

৩ .১ ১ ‘‘ অশফদন পযভ’’   থ ি তচফ, ২০০৯-এয তপচশর চনধ িিাচযত অশফদশনয পযশভট- পযভ ’ক‘ বুঝিাশফ।  

৩ .১ ২ ‘‘ অীর পযভ’’   থ ি তচফ, ২০০৯-এয তপচশর চনধ িিাচযত অচর অশফদশনয পযশভট- পযভ ’গ‘ বুঝিাশফ।  

          ৩ .১ ৩ চযচষ্ট’’  থ ি এআ চনশদ িচকিায শে ংযুক্ত চযচষ্ট। 

৪  .তশথ্যয ধযন এফং ধযন নুিাশয তথ্য প্রকিা ও প্রদিান দ্ধচত :  

ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ  এয িাখিামূশয মুদয় তথ্য চনশেিাক্ত ৩টি টেণীশত বিাগ কযিা শফ এফং চনধ িিাচযত চফধিান 

নুিাশয প্রদিান, প্রচিায ফিা প্রকিা কযিা শফ : 

ক  .স্বপ্রশণিাচদতবিাশফ প্রকিাশমিাগ্য তথ্য :  

১) এআ ধযশনয তথ্য ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ  এয িাখিামূ স্বপ্রশণিাচদত শয় টনিাটিশফিাড ি, ওশয়ফিাআট, 

ব্রচওয, মুচিত ফআ ফিা প্রচতশফদন, চফরশফিাড ি, িাআন টফিাড ি, চস্টকিায, টিাস্টিায, বুকশরট, চরপশরট, চনউজ টরটিায, 

প্রচত্রকিায় চফজ্ঞচপ্তয ম্যিাধশভ প্রচিাযণিা ন্যিান্য গ্রণশমিাগ্য ভিাধ্যশভ প্রকিা ও প্রচিায কযশফ।  

২) এআ ধযশনয তথ্য টচশয় টকিান নিাগচযক অশফদন কযশর তখন তিা চিাচদিায চবচিশত প্রদিানশমিাগ্য তথ্য চশশফ 

চফশফচচত শফ এফং দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চনধ িিাচযত ন্থিায় অশফদনকিাযীশক তিা প্রদিান কযশফন।  

৩) ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ  প্রচত ফছয একটি ফিাচল িক প্রচতশফদন প্রকিা কযশফ। ফিাচল িক প্রচতশফদশন তঅ, 

২০০৯ এয ধিাযিা ৬(৩)-এ উচিচখত তথ্যমূ ংশমিাজন কযশফ।  

৪) ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ  স্বপ্রশণিাচদতবিাশফ প্রকিাশমিাগ্য তশথ্যয একটি তিাচরকিা প্রস্তুত কযশফ এফং এআ 

চনশদ িচকিায চযচশষ্ট ও ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয ওশয়ফিাআশট প্রকিা ও প্রচিায কযশফ। 

৫) প্রচত চতন ভিা ন্তয এআ তিাচরকিা িারনিাগিাদ কযিা শফ।  

খ  .চিাচদিায চবচিশত প্রদিানশমিাগ্য তথ্য : 

১) এআ ধযশনয তথ্য টকিাশনিা নিাগচযশকয অশফদশনয টপ্রচক্ষশত এআ চনশদ িচকিায ১০ ও ১১ নুশচ্ছশদ ফচণ িত দ্ধচত 

নুযণ কশয প্রদিান কযশত শফ। 

২) ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ  চিাচদিায চবচিশত প্রদিানশমিাগ্য তশথ্যয একটি তিাচরকিা প্রস্তুত কযশফ এফং এফং 

এআ চনশদ িচকিায চযচশষ্ট ও ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয ওশয়ফিাআশট প্রকিা ও প্রচিায কযশফ। 

৩) প্রচত চতন ভিা ন্তয এআ তিাচরকিা িারনিাগিাদ কযিা শফ।  

গ  .প্রদিান ও প্রকিা ফিাধ্যতিামূরক নয় ,এভন তথ্য :  

১) এআ চনশদ িচকিায ন্যিান্য নুশচ্ছশদ মিা চকছুআ থিাকুক নিা টকন ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ  এয িাখিামূ 

চনশেিাক্ত তথ্যমূ প্রদিান ফিা প্রকিা ফিা প্রচিায কযশত ফিাধ্য থিাকশফ নিা : 

 টকিান তথ্য প্রকিাশয পশর ফিাংরিাশদশয চনযিািিা, খন্ডতিা ও িাফ িশবৌভশত্বয প্রচত হুভচক শত িাশয এরূ তথ্য; 
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 টকিান তথ্য প্রকিাশয পশর জনগশণয চনযিািিা চফচিত শত িাশয ফিা চফচিাযিাধীন ভিাভরিায সুষ্ঠু চফচিায কিাজ ব্যিাত 

শত িাশয এরূ তথ্য; 

  টকিান তথ্য প্রকিাশয পশর টকিান ব্যচক্তয ব্যচক্তগত জীফশনয টগিানীয়তিা ক্ষুণ্ণ শত িাশয এরূ তথ্য; 

 অদিারশত চফচিাযিাধীন টকিান চফলয় এফং মিা প্রকিাশ অদিারত ফিা ট্রিাআবুযনিাশরয চনশলধিাজ্ঞিা যশয়শছ থফিা মিায 

প্রকিা অদিারত ফভিাননিায িাচভর এরূ তথ্য; 

 তদন্তিাধীন টকিান চফলয় মিায প্রকিা তদন্ত কিাশজ চফি ঘটিাশত িাশয এরূ তথ্য;  

  টকিান ক্রয় কিাম িক্রভ ম্পূণ ি ওয়িায পূশফ ি ফিা এ চফলশয় চদ্ধিান্ত গ্রশণয পূশফ ি ংচিষ্ট ক্রয় ফিা এয কিাম িক্রভ ংক্রিান্ত 

টকিান তথ্য; 

 টকিান ব্যচক্তয অআন িিাযিা ংযচক্ষত টগিানীয় তথ্য; এফং 

 চনশয়িাগ যীক্ষিায প্রশ্নত্র ফিা যীক্ষিায় প্রদি নম্বয র্ম্চকিত অগিাভ তথ্য। 

৫  .তথ্য ংগ্র ,ংযক্ষণ ও ব্যফস্থিানিা :  

ক  )তথ্য ংযক্ষণ :  ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ  এয ধীনস্থ কর িাখিা তথ্য ংয ক্ষটণয জন্য চনশেিাক্ত দ্ধচত 

নুযণ কযশফ : 

(১) নিাগচযশকয তথ্য চধকিায চনচিত কযিায রশক্ষয ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ   তিায মিাফতীয় তশথ্যয কযিাটিারগ 

এফং আনশডক্স প্রস্ত্িত কশয মথিামথবিাশফ ংযক্ষণ কযশফ। 

(২) ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ  টম-কর তথ্য কচর্ম্উটিাশয ংযক্ষশণয উযুক্ত ফশর ভশন কযশফ ট-কর তথ্য 

যুচক্তংগত ভয়ীভিায ভশধ্য কচর্ম্উটিাশয ংযক্ষণ কযশফ। 
(৩) ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থিানিায জন্য তথ্য চধকিায (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থিানিা) 

প্রচফধিানভিারিা, ২০১০ নুযণ কযশফ।  

খ  )তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থিানিা :  ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ  এয কর িাখিা তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থিানিায জন্য তথ্য 

চধকিায (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থিানিা) প্রচফধিানভিারিা, ২০১০ নুযণ কযশফ।  

গ  )তশথ্যয বিালিা :  (১) তশথ্যয মূর বিালিা শফ ফিাংরিা। তথ্য মচদ ন্য টকিান বিালিায় উৎন্ন শয় থিাশক তিাশর টটি টআ বিালিায় 

 ংযচক্ষত শফ। দিাপ্তচযক প্রশয়িাশজন তথ্য নুফিাদ কযিা শত িাশয। 

      (২) তথ্য টম বিালিায় ংযচক্ষত থিাকশফ টআ বিালিাশতআ অশফদনকিাযীশক যফযিা কযিা শফ।  অশফদনকিাযীয     

            চিাচদিায টপ্রচক্ষটত টকিান তথ্য নুফিাদ কযিায দিাচয়ত্ব ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ ফন কযশফ নিা। 

ঘ  )তশথ্যয িারনিাগিাদকযণ :  ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ  এয ধীনস্থ কর িাখিা ভশয় ভশয় তথ্য িারনিাগিাদ 

কযশফ। 

৬  .দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চনশয়িাগ  

1) তঅ ২০০৯-এয ধিাযিা ১০(১) নুিাশয ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ একজন  দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চনশয়িাগ কযশফ। 
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2) তঅ ২০০৯-এয ধীন দিাচয়ত্ব িারশনয প্রশয়িাজশন দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা ন্য টম টকিান কভ িকতিিায িায়তিা চিাআশত 

িাযশফন এফং টকিান কভ িকতিিায কিাছ টথশক এরূ িায়তিা চিাওয়িা শর চতচন উক্ত দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিাশক প্রশয়িাজনীয় 

িায়তিা প্রদিান কযশত ফিাধ্য থিাকশফন। 

3) দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা দিাচয়ত্ব িারশনয প্রশয়িাজশন ন্য টকিান কভ িকতিিায িায়তিা চিাআশর এফং এরূ িায়তিা প্রদিাশন 

ব্যথ িতিায জন্য তঅ ২০০৯-এয টকিান চফধিান রংচঘত শর এআ অআশনয ধীন দিায়-দিাচয়ত্ব চনধ িিাযশণয টক্ষশত্র উক্ত ন্য 

কভ িকতিিাও দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা ফশর গণ্য শফন। 

4) ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায নিাভ, দফী, ঠিকিানিা এফং প্রশমিাজয টক্ষশত্র পযিাক্স নম্বয ও আ-

টভআর ঠিকিানিা তিায কিাম িিারশয়য প্রকিাশ্য স্থিাশন শজ দৃচষ্টশগিাচয য় এভনবিাশফ প্রদ িশনয ব্যফস্থিা কযশফ এফং ওশয়ফিাআশট 

প্রকিা কযশফ। 

৭  .দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায দিাচয়ত ্ ফ ও কভ িচযচধ 

ক) তশথ্যয জন্য কিাশযিা অশফদশনয টপ্রচক্ষশত দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা:  

(১) অশফদন গ্রণ ও তচফ ২০০৯ এয চফচধ-৩ নুিাশয অশফদনত্র গ্রশণয প্রিাচপ্ত স্বীকিায কযশফন; 

(২) নুশযিাধকৃত তথ্য তঅ ২০০৯, ধিাযিা-৯ ও তচফ ২০০৯ চফচধ-৪ নুিাশয মথিামথবিাশফ যফযিা কযশফন;  

(৩) তথ্য প্রদিাশন িাযগতিায টক্ষটত্র তঅ ২০০৯, ধিাযিা-৯(৩) ও তচফ ২০০৯ চফচধ-৫ নুিাশয মথিামথবিাশফ িাযগতিা 

প্রকিা কযশফন। িাযগতিায কিাযণ তঅ ২০০৯-এয িাশথ িাভঞ্জস্যপূণ ি শত শফ; 

(৪) টকিান নুশযিাধকৃত তথ্য দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায চনকট যফযিাশয জন্য ভজুদ থিাকশর চতচন তঅ, ২০০৯, ধিাযিা-

৯(৬)(৭) ও তচফ, ২০০৯ চফচধ-৮ নুিাশয উক্ত তশথ্যয যুচক্তংগত মূল্য চনধ িিাযণ কযশফন এফং উক্ত মূল্য নচধক 

৫ (াঁচ) কিাম ি চদফশয ভশধ্য চযশিাধ কযিায জন্য নুশযিাধকিাযীশক ফচত কযশফন;  

(৫) টকিান নুশযিাধকৃত তশথ্যয িাশথ র্ততীয় শক্ষয ংচিষ্টতিা থিাকশর দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা তঅ, ২০০৯, ধিাযিা-৯(৮) 

নুিাশয ব্যফস্থিা গ্রণ কযশফন; 

খ) তঅ, ২০০৯-এয তপচশর চনধ িিাচযত অশফদশনয পযশভট/পযভ ’ক‘ ংযক্ষণ ও টকিান নিাগচযশকয চিাচদিায টপ্রচক্ষশত 

যফযিা; 

গ) অশফদন পযভ পূযশণ ক্ষভ নয়, এভন অশফদনকিাযীশক অশফদন পযভ পূযশণ িায়তিা;  

ঘ) টকিান নিাগচযশকয চিাচদিায টপ্রচক্ষশত তিাশক অচর কর্তিক্ষ চনধ িিাযশণ িায়তিা;  

ঙ) ঠিক কর্তিক্ষ চনধ িিাযশণ ভুর কশযশছ, এভন অশফদনকিাযীশক ঠিক কর্তিক্ষ চনধ িিাযশণ িায়তিা;  

চ) টকিান িাযীচযক প্রচতফন্ধী ব্যচক্তয তথ্য প্রিাচপ্ত চনচিত কযশত দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা তিাশক উযুক্ত দ্ধচতশত তথ্য টশত 

িায়তিা কযশফন। এশক্ষশত্র দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা উযুক্ত ন্য টকিান ব্যচক্তয িায়তিা গ্রণ কযশত িাযশফন;  

ছ) তথ্য ংযক্ষণ, ব্যফস্থিানিা ও স্বপ্রশণিাচদত তথ্য প্রকিা তঅ ২০০৯-এয িাশথ িাভঞ্জস্যপূণ িবিাশফ শচ্ছ চক নিা তিা চনধ িিাযশণ 

কর্তিক্ষশক িায়তিা প্রদিান; 
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জ) তঅ ২০০৯-এয িাশথ িাভঞ্জস্যপূণ িবিাশফ ফিাচল িক প্রচতশফদন প্রকিাশ িায়তিা কযিা;  এফং 

ঝ) তশথ্যয জন্য প্রিাপ্ত অশফদনত্র এ-ংক্রিান্ত প্রশয়িাজনীয় তথ্য ংযক্ষণ, অশফদনকিাযীয টমিাগিাশমিাশগয চফ স্তিাচযত তথ্য 

ংযক্ষণ, তথ্য ফমুক্তকযণ ংক্রিান্ত প্রচতশফদন ংকচরত কযিা, তথ্য মূল্য অদিায়, চিাফ যক্ষণ ও যকিাচয টকিালিাগিাশয 

জভিাকযণ এফং কর্তিক্ষ ফিা তথ্য কচভশনয চিাচদিায টপ্রচক্ষশত এ ংক্রিান্ত তথ্য যফযিা কযিা; আতযিাচদ।  

৮  .চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চনশয়িাগ  

ফদচর ফিা ন্য টকিান কিাযশণ দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায নুচস্থচতশত দিাচয়ত্বিারশনয জন্য ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ 

একজন চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চনশয়িাগ কযশফ। দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায নুচস্থচতশত দিাচয়ত্বিারনকিারীন অআন 

নুিাশয চতচন দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চশশফ চফশফচচত শফন। 

ফদচর ফিা ন্য টকিান কিাযশণ এআ দ শূন্য শর, চফরশম্ব নতুন চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চনশয়িাগ কযশত শফ।  

৯  .চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায দিাচয়ত্ব ও কভ িচযচধ  

ক) দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায নুচস্থতকিারীন ভশয় ’চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা‘ ’দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা‘ চশশফ দিাচয়ত্ব িারন 

কযশফন। 
খ) দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চশশফ দিাচয়ত্ব িারনকিারীন ভশয় এআ চনশদ িচকিায ধিাযিা-৭ এ ফচণ িত ’দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায দিাচয়ত্ব 

ও কভ িচযচধ‘ তিায জন্য প্রশমিাজয শফ। 

১০  .তশথ্যয জন্য অশফদন ,তথ্য প্রদিাশনয দ্ধচত ও ভয়ীভিা 

(১) টকিান ব্যচক্ত তঅ, ২০০৯-এয ধীন তথ্য প্রিাচপ্তয জন্য ংচিষ্ট দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায কিাশছ চনধ িিাচযত পযভ ’ক‘ এয 

ভিাধ্যশভ তথ্য টচশয় চরচখতবিাশফ ফিা আশরক্ট্র্চনক ভিাধ্যভ ফিা আ-টভআশর নুশযিাধ কযশত িাযশফন।  

(২) চনধ িিাচযত পযভ জরবয নিা শর নুশযিাধকিাযীয নিাভ, ঠিকিানিা, প্রশমিাজয টক্ষশত্র পযিাক্স নম্বয এফং আ-টভআর ঠিকিানিা; 

নুশযিাধকৃত তশথ্যয চনভু ির এফং স্পষ্ট ফণ িনিা এফং টকিান্ দ্ধচতশত তথ্য টশত অগ্রী তিায ফণ িনিা উশিখ কশয িাদিা কিাগশজ ফিা 

টক্ষত্রভত, আশরক্ট্র্চনক চভচডয়িা ফিা আ-টভআশরও তথ্য প্রিাচপ্তয জন্য নুশযিাধ কযিা মিাশফ। 

(৩) দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা তশথ্যয জন্য টকিান নুশযিাধ প্রিাচপ্তয তিাচযখ শত নচধক ২০ (চফ) কিাম ি চদফশয ভশধ্য নুশযিাধকৃত 

তথ্য যফযিা কযশফন। 

(৪) উচিচখত উ-নুশচ্ছদ (৩) এ মিািা চকছুআ থিাকুক নিা টকন, নুশযিাধকৃত তশথ্যয িাশথ একিাচধক তথ্য প্রদিান িাখিায ংচিষ্টতিা 

থিাকশর নচধক ৩০ (চত্র) কিাম ি চদফশয ভশধ্য টআ নুশযিাধকৃত তথ্য যফযিা কযশত শফ।  

 (৫) দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা চরচখতবিাশফ থফিা টক্ষত্রভত, আশরক্ট্র্চনক ভিাধ্যভ ফিা আ-টভআর এয ভিাধ্যশভ অশফদন ত্র গ্রশণয প্রিাচপ্ত 

স্বীকিায কযশফন এফং প্রিাচপ্ত স্বীকিাযশত্র অশফদশনয টযপিাশযন্প নম্বয, অশফদনত্র গ্রণকিাযীয নিাভ, দভম িিাদিা এফং অশফদন 

গ্রশণয তিাচযখ উশিখ কশয স্বিাক্ষয কযশফন। 
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(৬) আশরক্ট্র্চনক ফিা আ-টভআর এয ভিাধ্যশভ অশফদন গ্রশণয টক্ষশত্র কর্তিশক্ষয ফযিাফয অশফদন টপ্রযশণয তিাচযখআ (প্রিাচপ্ত িাশশক্ষ) 

অশফদন গ্রশণয তিাচযখ চশশফ গণ্য শফ। 

(৭) অশফদন িাওয়িায য দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা তথ্য প্রদিাশনয তিাচযখ এফং ভয় উশিখপূফ িক অশফদনকিাযীশক ট র্ম্শকি 

ফচত কযশফন এফং নুশযিাধকৃত তশথ্যয িাশথ একিাচধক তথ্য প্রদিান িাখিায ংচিষ্টতিা থিাকশর দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা টআ 

িাখিাশক এ র্ম্শকি চরচখত টনিাটি প্রদিান কযশফন। 

(৮) দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা টকিান কিাযশণ নুশযিাধকৃত তথ্য প্রদিাশন িাযগ থফিা অংচক তথ্য যফযিাশ িাযগ শর 

িাযগতিায কিাযণ উশিখ কশয অশফদন প্রিাচপ্তয ১০ (দ) কিাম ি চদফশয ভশধ্য তচফ, ২০০৯-এয তপচশর উচিচখত পযভ-

’খ‘ নুমিায়ী এতচিলশয় অশফদনকিাযীশক ফচত কযশফন। 

 (৯) উ-নুশচ্ছদ (৩)  ফিা (৪) এ উচিচখত ভয়ীভিায ভশধ্য তথ্য যফযিা কযশত টকিান দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা ব্যথ ি শর ংচিষ্ট 

তথ্য প্রিাচপ্তয নুশযিাধ প্রতযিাখ্যিান কযিা শয়শছ ফশর গণ্য শফ।  

(১০) নুশযিাধকৃত তথ্য প্রদিান কযিা দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায  চনকট মথিামথ চফশফচচত শর এফং টমশক্ষশত্র টআ তথ্য র্ততীয় ক্ষ 

কর্তিক যফযিা কযিা শয়শছ চকংফিা টআ তশথ্য র্ততীয় শক্ষয স্বিাথ ি জচড়ত যশয়শছ এফং র্ততীয় ক্ষ তিা টগিানীয় তথ্য 

চশশফ গণ্য কশযশছ ট টক্ষশত্র দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা এরূ নুশযিাধ প্রিাচপ্তয ৫ (াঁচ) কিাম ি চদফশয ভশধ্য র্ততীয় ক্ষশক তিায 

চরচখত ফিা টভৌচখক ভতিাভত টচশয় টনিাটি প্রদিান কযশফন এফং র্ততীয় ক্ষ এরূ টনিাটিশয টপ্রচক্ষশত টকিান ভতিাভত প্রদিান 

কযশর তিা চফশফচনিায় চনশয় দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা নুশযিাধকিাযীশক তথ্য প্রদিাশনয চফলশয় চদ্ধিান্ত গ্রণ কযশফন।  

(১১) টকিান আচন্ধয় প্রচতফন্ধী ব্যচক্তশক টকিান টযকড ি ফিা তিায ংচফশল জিানিাশনিায প্রশয়িাজন শর ংচিষ্ট দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা 

টআ প্রচতফন্ধী ব্যচক্তশক তথ্য রিাশব িায়তিা প্রদিান কযশফন এফং চযদ িশনয জন্য টম ধযশনয শমিাচগতিা প্রশয়িাজন তিা 

প্রদিান কযিাও এআ িায়তিায ন্তভূ িক্ত ফশর গণ্য শফ।  

(১২) অআশনয ধীন প্রদি তশথ্যয প্রচত পৃষ্ঠিায় ’’তথ্য চধকিায অআন, ২০০৯ এয ধীশন এআ তথ্য যফযিা কযিা শয়শছ‘‘ ভশভ ি 

প্রতযয়ন কযশত শফ এফং তিাশত প্রতযয়নকিাযী কভ িকতিিায নিাভ, দফী, স্বিাক্ষয ও দিাপ্তচযক ীর থিাকশফ।  

১১  .তশথ্যয মূল্য এফং মূল্য চযশিাধ :  

(১) টকিান নুশযিাধকৃত তথ্য দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায চনকট যফযিাশয জন্য ভজুদ থিাকশর চতচন  তচফ, ২০০৯-এয তপচশর 

উচিচখত পযভ-’ঘ‘ নুিাশয টআ তশথ্যয মূল্য চনধ িিাযণ কযশফন এফং নচধক ৫ (াঁচ) কিাম িচদফশয ভশধ্য টআ থ ি চিারিান 

টকিাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভিা  কশয টট্রজিাযী চিারিাশনয কচ তিায কিাশছ জভিা টদয়িায জন্য নুশযিাধকিাযীশক 

চরচখতবিাশফ ফচত কযশফন; থফিা 

(২) দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা নুশযিাধকিাযী কর্তিক চযশিাচধত তশথ্যয মূল্য যচশদয ভিাধ্যশভ গ্রণ কযশফন এফং প্রিাপ্ত থ ি চিারিান 

টকিাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ টট্রজিাযী চিারিাশনয ভিাধ্যশভ জভিা টদশফন। 
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১২  .অচর দিাশয়য ও চনষ্পচি  

১২ .১ .অীর কর্তিক্ষ  :  

ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয অচর কর্তিক্ষ শফন  তথ্য ও টমিাগিাশমিাগ প্রযুচক্ত চফবিাশগয চচফ। 

১২ .২ .অচর দ্ধচত  :  

ক) টকিান ব্যচক্ত এআ চনশদ িচকিায নীচত ১০-এয (৩), (৪) ফিা (৫)-এ চনধ িিাচযত ভয়ীভিায ভশধ্য তথ্য রিাশব ব্যথ ি শর চকংফিা 

দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায টকিান চদ্ধিাশন্ত ংক্ষুব্ধ শর চকংফিা চতচযক্ত মূল্য ধিাম ি ফিা গ্রণ কযশর উক্ত ভয়ীভিা চতক্রিান্ত 

ফিায, ফিা টক্ষত্রভত, চদ্ধিান্ত রিাশবয যফতী ৩০ (চত্র) চদশনয ভশধ্য তচফ, ২০০৯-এয তপচশর চনধ িিাচযত পযভ-’গ‘ এয 

ভিাধ্যশভ অীর কর্তিশক্ষয কিাশছ অচর কযশত িাযশফন। 

খ) অচর কর্তিক্ষ মচদ এআ ভশভ ি ন্তুষ্ট ন টম, অচরকিাযী যুচক্তংগত কিাযশণ চনচদ িষ্ট ভয়ীভিায ভশধ্য অচর দিাশয়য কযশত 

িাশযনচন, তিাশর চতচন উক্ত ভয়ীভিা চতফিাচত ওয়িায যও অচর অশফদন গ্রণ কযশত িাযশফন।  

১২ .৩ অচর চনষ্পচি  :  

(1) অচর কর্তিক্ষ টকিান অচরয চফলশয় চদ্ধিান্ত প্রদিাশনয পূশফ ি চনশেিাক্ত দশক্ষ গ্রণ কযশফন, মথিা :-  

(ক) দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা এফং এতদংচিষ্ট ন্যিান্য কভ িকতিিায শুনিানী গ্রণ ;  

(খ) অচর অশফদশন উচিচখত ংক্ষুব্ধতিায কিাযণ ও প্রিাচথ িত প্রচতকিাশযয যুচক্তমূ চফশফচনিা ;  

(গ) প্রিাচথ িত তথ্য প্রদিাশনয িাশথ একিাচধক তথ্য প্রদিানকিাযী িাখিা যুক্ত থিাকশর ংচিষ্ট িাখিামূশয শুনিানী গ্রণ।  

(২)  অচর অশফদন প্রিাচপ্তয ১৫ (শনয) চদশনয ভশধ্য অচর কর্তিক্ষ-  

(ক) উ-নুশচ্ছদ (১) এ উচিচখত দশক্ষমূ গ্রণপূফ িক তথ্য যফযিা কযিায জন্য ংচিষ্ট দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিাশক 

চনশদ ি টদশফন; থফিা 

(খ) তাঁয চফশফচনিায় গ্রণশমিাগ্য নিা শর অীর অশফদনটি খিাচযজ কযশত িাযশফন।  

(৩)  অচর কর্তিশক্ষয চনশদ ি নুমিায়ী দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা মথিাম্ভফ দ্রুততিায িাশথ প্রিাচথ িত তথ্য যফযিা কযশফন তশফ এআ 

ভয় তঅ, ২০০৯ এয ধিাযিা ২৪(৪) এ চনশদ িচত  ভশয়য চধক শফ নিা থফিা টক্ষত্রভত চতচন তথ্য যফযিা টথশক চফযত 

থিাকশফন। 

১৩  .তথ্য প্রদিাশন ফশরিায় িাচস্তয চফধিান : 

১৩.১ তঅ, ২০০৯ ও এআ চনশদ িচকিায চফচধ-চফধিান িাশশক্ষ টকিান দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা মচদ টকিাশনিা অশফদনকিাযীশক তথ্য 

ফিা এ ংক্রিান্ত চদ্ধিান্ত প্রদিাশন ব্যথ ি য় ফিা তথ্যপ্রিাচপ্তয টকিাশনিা নুশযিাধ গ্রণ কযশত স্বীকিায কশয ফিা চদ্ধিান্ত প্রদিাশন ব্যথ ি 

য় ফিা ভুর, ম্পূণ ি, চফভ্রিাচন্তকয, চফকৃত তথ্য প্রদিান কশয ফিা টকিান তথ্য প্রিাচপ্তয শথ প্রচতফন্ধকতিা সৃচষ্ট কশয ফিা তথ্য 

চধকিায চযন্থী টকিান কিাজ কশয তিাশর দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায এশন কিাজশক দিাচযণ চশশফ চফশফচনিা কযিা শফ 

এফং ংচিষ্ট চিাকুযী চফচধচফধিান নুিাশয তিায চফরুশদ্ধ ব্যফস্থিা গ্রণ কযিা শফ।  
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১৩.২ এআ চনশদ িচকিা মথিামথবিাশফ নুযশণ গিাচপরচতয কিাযশণ তঅ, ২০০৯ এয ব্যতযয় ঘটশর এফং এয কিাযশণ টকিান 

কভ িকতিিা তথ্য কচভন কর্তিক িাচস্ত টশর তিা তিায ব্যিাচক্তগত দিায় চশশফ গণ্য শফ এফং কর্তিক্ষ তিায টকিান দিায় ফন 

কযশফ নিা। 

১৩.৩ তথ্য কচভশনয কিাছ টথশক টকিান কতিকতিিায চফরুশদ্ধ চফবিাগীয় ব্যফস্থিা গ্রশণয নুশযিাধ টশর কর্তিক্ষ ংচিষ্ট চফচধ-

চফধিান নুিাশয মথিামথ ব্যফস্থিা গ্রণ কযশফ এফং গৃীত ব্যফস্থিায চফলশয় তথ্য কচভনশক ফচত কযশফ।  

১৪  .জনগুরুত্বপূণ ি চফলশয় টপ্র চফজ্ঞচপ্ত :  

ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ জনগুরুত্বপূণ ি চফলয়িাচদ টপ্র চফজ্ঞচপ্তয ভিাধ্যশভ থফিা ন্য টকিান ন্থিায় প্রচিায ফিা প্রকিা কযশফ। 

১৫  .চনশদ িচকিায ংশিাধন  :  

এআ চনশদ িচকিা ংশিাধশনয প্রশয়িাজন শর ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ ৩-৫ দস্য চফচষ্ট একটি কচভটি গঠন কযশফ। কচভটি 
চনশদ িচকিা নুশভিাদনকিাযী কর্তিটক্ষয কিাশছ ংশিাধশনয প্রস্তিাফ কযশফ। নুশভিাদনকিাযী কর্তিটক্ষয নুশভিাদশন চনশদ িচকিা ংশিাধন 

কিাম িকয শফ। 

১৬ .চনশদ িচকিায ব্যিাখ্যিা : 

এআ চনশদ িচকিায টকিাশনিা চফলশয় স্পষ্টতিা টদখিা চদশর ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ তিায ব্যিাখ্যিা প্রদিান কযশফ। 
চযচষ্ট : 

চযচষ্ট -১  :দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিাশদয তিাচরকিা  

ক্রভ দপ্তশযয নিাভ 
দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায নিাভ ও 

দচফ 
টপিান, টভিাফিাআর, পযিাক্স,  আ-টভআর  টমিাগিাশমিাশগয ঠিকিানিা 

১ ফিাংরিাশদ িাআ-

টটক িাকি 

কর্তিক্ষ 

জনিাফ টভিাঃ িািানুর আরিাভ 

চযচিারক (কিাচযগচয) 

ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি 

কর্তিক্ষ 

টপিানঃ+৮৮-০২-৮১৮১৭০৪ 

টভিাফিাআরঃ+৮৮- ০১৫৩৪৮৯০৮৫৬ 

পযিাক্স:+৮৮-০২-৮১৮১৬৯৪  

আ-টভআরঃ 

hasanulislam91@gmail.com 

ফিাংরিাশদ িাআ-টটক 

িাকি কর্তিক্ষ, 

চফচচ বফন, 

অগিাযগাঁও, ঢিাকিা-

১২০৭ 

চযচষ্ট -২  :চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিাশদয তিাচরকিা  

ক্রভ দপ্তশযয নিাভ 
চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায 

নিাভ ও দচফ 
টপিান, টভিাফিাআর, পযিাক্স,  আ-টভআর  টমিাগিাশমিাশগয ঠিকিানিা 

১ ফিাংরিাশদ িাআ-

টটক িাকি  

কর্তিক্ষ 

জনিাফ টভিাঃ িাগীয অরভ 

উ-চযচিারক (থ ি ও 

প্রিান) 

ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি 

কর্তিক্ষ 

টপিানঃ+৮৮-০২-৮১৮১২৯৯ 

টভিাফিাআরঃ+৮৮- ০১৭১৬৫২০২৯৪ 

পযিাক্স:+৮৮-০২-৮১৮১৬৯৪  

আ-টভআরঃ 

shahgiralam@yahoo.com 

ফিাংরিাশদ িাআ-টটক 

িাকি কর্তিক্ষ, 

চফচচ বফন, 

অগিাযগাঁও, ঢিাকিা-

১২০৭ 
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চযচষ্ট -৩  :অচর কর্তিশক্ষয তিাচরকিা  

ক্রভ দপ্তশযয নিাভ 
অচর কর্তিশক্ষয নিাভ ও 

দচফ 
টপিান, টভিাফিাআর, পযিাক্স,  আ-টভআর  

টমিাগিাশমিাশগয 

ঠিকিানিা 

১ তথ্য ও টমিাগিাশমিাগ 

প্রযুচক্ত চফবিাগ 

জনিাফ শ্যিাভ সুন্নয চকদিায 

চচফ 

তথ্য ও টমিাগিাশমিাগ প্রযুচক্ত 

চফবিাগ 

টপিান +৮৮-০২-৮১৮১৫৪৭ 

টভিাফিাআর+৮৮-০১৭১৮৩৩৪৬৪০ 

পযিাক্স ৮৮-০২-৮১৮১৫৬৫ 

আ-টভআরঃ 

secretary@ictd.gov.bd 

তথ্য ও টমিাগিাশমিাগ 

প্রযুচক্ত চফবিাগ, 

চফচচ বফন, 

অগিাযগাঁও, ঢিাকিা-

১২০৭ 

চযচষ্ট -৪  :স্বপ্রশণিাচদতবিাশফ প্রকিাশমিাগ্য তশথ্যয তিাচরকিা ও প্রকিাশয ভিাধ্যভ  

(চনশদ িচকিা প্রণয়নকিাযী কর্তিক্ষ চনজ চনজ প্রচতষ্ঠিান নুিাশয তিাচরকিাটি প্রণয়ন কযশফন) 

ক্রভ তশথ্যয চফফযণ তথ্য প্রকিাশয ভিাধ্যভ 

১ 
ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয িাংগঠচনক কিাঠিাশভিা 

ও কিাম িক্রশভয চফফযণ, কিাম িপ্রণিারী এফং দিাচয়ত্বমূ 

 টনিাটি টফিাড ি, প্রশতযক চপ/তথ্য প্রদিান 

আউচনশট মুচিত নুচরচ, ওশয়ফিাআট।  

২ 
ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ এয কভ িকতিিা ও 

কভ িচিাযীশদয ক্ষভতিা ও দিাচয়ত্ব 

প্রশতযক চপ/তথ্য প্রদিান আউচনশট মুচিত 

নুচরচ, ওশয়ফিাআট। 

৩ 
কর্তিক্ষ এয চদ্ধিান্ত গ্রশণয দ্ধচত, জফিাফচদচতিা এফং 

তত্ত্বিাফধিাশনয ভিাধ্যভ 

প্রশতযক চপ/তথ্য প্রদিান আউচনশট মুচিত 

নুচরচ, ওশয়ফিাআট। 

৪ 
কর্তিশক্ষয কভ িকতিিা ও কভ িচিাযীয চডশযটযী প্রশতযক চপ/তথ্য প্রদিান আউচনশট মুচিত 

নুচরচ, ওশয়ফিাআট। 

৫ 

ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয কিাম ির্ম্িাদশনয জন্য 

ংচিষ্ট কর্তিশক্ষয চনয়ন্ত্রশণ যচক্ষত ও ব্যফহৃত অআন, চফচধ-

চফধিান, চনশদ িনিা, ম্যিানুশয়র, ডকুশভে এফং টযকড ি।  

প্রশতযক চপ/তথ্য প্রদিান আউচনশট মুচিত 

নুচরচ, ওশয়ফিাআট। 

৬ 

চযকল্পনিা প্রণয়ন ও চদ্ধিান্ত ফিাস্তফিায়ন ংক্রিান্ত টম টকিান 

ধযশনয যিাভ ি/প্রচতচনচধত্ব, মিািা ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি 

কর্তিক্ষ কর্তিক গৃীত এয চফফযণ। 

প্রশতযক চপ/তথ্য প্রদিান আউচনশট মুচিত 

নুচরচ, ওশয়ফিাআট। 

৭ 

টকিান টফিাড ি, কিাউচন্পর, কচভটি ফিা ন্য টকিান ফচড মিািা 

ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ এয  ং চিাশফ 

উশদ ও যিাভ ি প্রদিাশনয জন্য প্রচতচষ্ঠত আয়িাশছ টআ 

কর টফিাড ি, কিাউচন্পর, কচভটি এফং ন্য কর ংস্থিায বিা 

ও বিায চদ্ধিান্ত। 

প্রশতযক চপ/তথ্য প্রদিান আউচনশট মুচিত 

নুচরচ, ওশয়ফিাআট, টপ্র চফজ্ঞচপ্ত। 

৮ 

ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি কর্তিক্ষ এয  ফিাশজট এফং 

কর্তিশক্ষয অওতিাধীন, দপ্তযমূশয ফিাশজট/কর 

চযকল্পনিায ধযন চচচিতকযণ, প্রস্তিাচফত খযচ এফং প্রকৃত 

ব্যশয়য উয বতচয চযশিাট ি। 

প্রশতযক চপ/তথ্য প্রদিান আউচনশট মুচিত 

নুচরচ, স্থিানীয় এরিাকিায ফিাশজট ংচিষ্ট 

টনিাটি টফিাড ি, ওশয়ফিাআট। 
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৯ 

নিাগচযকশদয তথ্য ংগ্রশয জন্য চফযিাজভিান সুশমিাগ-সুচফধিা 

ংক্রিান্ত চফফযণ, জনিাধিাযশণয জন্য ংযচক্ষত 

রিাআশব্রচয/ড়িায কশক্ষয কিাম ি ঘণ্টিা আতযিাচদ (প্রশমিাজয টক্ষশত্র)  

টনিাটি টফিাড ি, ওশয়ফিাআট/গণভিাধ্যভ আতযিাচদ 

১০ 

নিাভ, দফী, ঠিকিানিা, টপিান নম্বয এফং প্রশমিাজয টক্ষশত্র পযিাক্স 

নম্বয ও আ-টভআর ঠিকিানিা ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি 

কর্তিক্ষ এয দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায নিাভ। 

ংচিষ্ট তথ্য প্রদিান আউচনশটয টনিাটি টফিাড ি ও 

ওশয়ফিাআট 

১১ 

নিাভ, দফী, ঠিকিানিা, টপিান নম্বয এফং প্রশমিাজয টক্ষশত্র পযিাক্স 

নম্বয ও আ-টভআর ঠিকিানিা ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি 

কর্তিক্ষ এয চফকল্প দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায তিাচরকিা। 

প্রশতযক কর্তিশক্ষয টনিাটি টফিাড ি, ওশয়ফিাআট/ 

গণভিাধ্যভ আতযিাচদ 

১২ 

নিাভ, দফী, ঠিকিানিা, টপিান নম্বয এফং প্রশমিাজয টক্ষশত্র পযিাক্স 

নম্বয ও আ-টভআর ঠিকিানিা ফিাংরিাশদ িাআ -টটক িাকি 

কর্তিক্ষ এয অচর কর্তিশক্ষয তিাচরকিা। 

প্রশতযক কর্তিশক্ষয টনিাটি টফিাড ি, 

ওশয়ফিাআট/গণভিাধ্যভ আতযিাচদ 

১৩ 

তশথ্যয জন্য নিাগচযশকয কিাছ টথশক প্রিাপ্ত কর অশফদন 

শত্রয নুচরচ, মিায ভশধ্য চনশেিাক্ত তথ্যমূ ন্তভু িক্ত 

থিাকশফ : 

(ক) টম কর্তিক্ষ কর্তিক নুশযিাধত্রটি গৃীত শয়শছ তিায 

নিাভ 

(খ) চক তশথ্যয জন্য নুশযিাধ কযিা শয়শছ 

(গ) নুশযিাশধয তিাচযখ 

গৃীত অশফদন শত্রয একটি কচ প্রশতযক 

কর্তিশক্ষয/তথ্য প্রদিান আউচনশটয, আেিাযশনশট, 

চযদ িশনয জন্য চপশ যচক্ষত থিাকশফ। 

চযচষ্ট -৫  :চিাচদিায চবচিশত প্রদিানশমিাগ্য তশথ্যয তিাচরকিা  

(চনশদ িচকিা প্রণয়নকিাযী কর্তিক্ষ চনজ প্রচতষ্ঠিান নুিাশয তিাচরকিাটি প্রণয়ন কযশফন।) 

চনেচরচখত তথ্যমূ জনগশণয চিাচদিায চবচিশত প্রদিান কযিা শফ-  

 স্বপ্রশণিাচদতবিাশফ প্রকিাচত কর তথ্য 

 ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয চফচবন্ন নীচত 

 ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয ফিাশজট 

 কর্তিক্ষ এয  অচথ িক তথ্য, টমভন- অয়/ব্যয় ংক্রিান্ত চিাফ চফফযণী  

 ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয  চডট চযশিাট ি (জফিাফ) 

 ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয  চফচবন্ন প্রকশল্পয তথ্য 

 ক্রয় কিাম িক্রভ ংক্রিান্ত তথ্য (চদ্ধিান্ত গ্রশণয য) 

 চফচবন্ন প্রিাচনক টযচজস্টিায খিাতিা 

 কর্তিক্ষ এয  চফচবন্ন চডও-চবজুয়িার ডকুশভে 

 কভ িকতিিা/কভ িচিাযীশদয চনশয়িাগ/ফদচরয অশদ 

 টদশ ফিা চফশদ ভ্রভণংক্রিান্ত তথ্যিাচদ 

 প্রদিান ফিাধ্যতিামূরক নয়, এভন তথ্য (চযচষ্ট-৬) ব্যতীত ন্য কর তথ্য।  
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চযচষ্ট -৬  :প্রদিান ফিাধ্যতিামূরক নয় ,এভন তশথ্যয তিাচরকিা  

(চনশদ িচকিা প্রণয়নকিাযী কর্তিক্ষ চনজ প্রচতষ্ঠিাশনয কিাম িিাফচর চফশফচনিা কশয তিাচরকিাটি প্রণয়ন কযশফন।)   

চনেচরচখত তথ্যমূ প্রদিান ও প্রকিা কযশত কর্তিক্ষ ফিাধ্য থিাকশফ নিা-  

 ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয কভ িকতিিা/কভ িচিাযীশদয  ব্যচক্তগত জীফশনয টগিানীয়তিা ক্ষুণ্ণ  য়, এরূ তথ্য। 

 চফচিাযিাধীন চফবিাগীয় ভিাভরিা তথ্য মিা ওআ ভিাভরিায সুষ্ঠু চফচিাযকিাম িশক ব্যিাত কযশত িাশয, এরূ তথ্য।  

 ফিাংরিাশদ িাআ-টটক িাকি কর্তিক্ষ এয তদন্তিাধীন চফলয় ংচিষ্ট টকিাশনিা তথ্য, মিায প্রকিা তদন্ত কিাশজ চফি ঘটিাশত িাশয। 

 টকিাশনিা ক্রয় কিাম িক্রশভয চফলশয় চদ্ধিান্ত টনয়িায অশগ ংচিষ্ট ক্রয় ফিা এয কিাম িক্রভ ংক্রিান্ত টকিাশনিা তথ্য।  

 গশফলণিায সূত্র ফিা টকৌর ফিা কিাশযিা বুচদ্ধবৃচিক র্ম্শদয চধকিায ক্ষচতগ্রস্থ   শত িাশয, এরূ তথ্য। 

 চনশয়িাগ ও শদিান্নচত যীক্ষিা কর িাফচরক যীক্ষিায প্রশ্নত্র ও যীক্ষিায পরিাপর ংক্রিান্ত অগিাভ তথ্য, আতযিাচদ।  
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চযচষ্ট -৭  :তথ্য প্রিাচপ্তয অশফদন পযভ (পযভ ‘ক)’  

পযভ ’ক‘ 

তথ্য প্রিাচপ্তয অশফদনত্র 

[ তথ্য চধকিায (তথ্য প্রিাচপ্ত ংক্রিান্ত) চফচধভিারিায চফচধ-৩ িষ্টব্য ]  

ফযিাফয 

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

................................................................ (নিাভ ও দফী) 

ও 

দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিা, 

........................................... (দপ্তশযয নিাভ ও ঠিকিানিা) 

 

১।  অশফদনকিাযীয নিাভ  : ............................................................................  

 চতিায নিাভ  : ............................................................................ ভিাতিায 

নিাভ  : ............................................................................  

 ফতিভিান ঠিকিানিা  : ............................................................................ স্থিায়ী 

ঠিকিানিা  : ............................................................................  

 পযিাক্স, আ-টভআর, টটচরশপিান ও টভিাফিাআর টপিান নম্বয (মচদ থিাশক) : 

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

২।  চক ধযশনয তথ্য* (প্রশয়িাজশন চতচযক্ত কিাগজ ব্যফিায করুন) : 

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

 

৩।  টকিান দ্ধচতশত তথ্য িাআশত অগ্রী (ছিািাশনিা/ পশটিাকচ/  : 

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

  চরচখত/ আ-টভআর/ পযিাক্স/চচড থফিা ন্য টকিান দ্ধচত)   

৪। তথ্য গ্রণকিাযীয নিাভ ও ঠিকিানিা  : ............................................................................  

৫।  প্রশমিাজয টক্ষশত্র িায়তিাকিাযীয নিাভ ও ঠিকিানিা  : ............................................................................  

 

অশফদশনয তিাচযখ : ..................................................                                            অশফদনকিাযীয স্বিাক্ষয  

 

 

*তথ্য চধকিায (তথ্য প্রিাচপ্ত ংক্রিান্ত) চফচধভিারিা, ২০০৯-এয ৮ ধিাযিা নুমিায়ী তশথ্যয মূল্য চযশিাধশমিাগ্য।  
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চযচষ্ট -৮  :তথ্য যফযিাশ িাযগতিায টনিাটি (পযভ ‘খ)’  

 

পযভ ’খ‘ 

 [ তথ্য চধকিায (তথ্য প্রিাচপ্ত ংক্রিান্ত) চফচধভিারিা, ২০০৯ চফচধ-৫ িষ্টব্য ]  

তথ্য যফযিাশ িাযগতিায টনিাটি 

 

 

অশফদন শত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তিাচযখ : .........................................  

 

প্রচত 

অশফদনকিাযীয নিাভ   : ..............................................................  

ঠিকিানিা    : ..............................................................  

 

চফলয় : তথ্য যফযিাশ িাযগতিা র্ম্শকি ফচতকযণ। 

 

চপ্রয় ভশিাদয়, 

অনিায ........................................................তিাচযশখয অশফদশনয চবচিশত প্রিাচথ িত তথ্য চনশেিাক্ত কিাযশণ যফযিা কযিা 

ম্ভফ আর নিা, মথিা :- 

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

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

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

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

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

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

                     দিাচয়ত্বপ্রিাপ্ত কভ িকতিিায নিাভ : 

                      দফী : 

দিাপ্তচযক ীর : 
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চযচষ্ট -৯  :অীর অশফদন পযভ (পযভ ‘গ)’  

 

পযভ ’গ‘ 

অীর অশফদন 

[ তথ্য চধকিায (তথ্য প্রিাচপ্ত ংক্রিান্ত) চফচধভিারিায চফচধ-৬ িষ্টব্য ]  

 

ফযিাফয 

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

..................................................................(নিাভ ও দফী) 

ও 

অীর কর্তিক্ষ, 

...........................................(দপ্তশযয নিাভ ও ঠিকিানিা) 

  

১। অীরকিাযীয নিাভ ও ঠিকিানিা  : ..................................................................................  

 (টমিাগিাশমিাশগয জ ভিাধ্যভ)  

২। অীশরয তিাচযখ : ..................................................................................  

৩। টম অশদশয চফরুশদ্ধ অীর কযিা আয়িাশছ উিায : ................................................................................. 

  কচ (মচদ থিাশক)   

৪। মিািায অশদশয চফরুশদ্ধ অীর কযিা আয়িাশছ   : ..................................................................................  

 তিািায নিাভ অশদশয চফফযণ (মচদ থিাশক)   

৫। অীশরয ংচক্ষপ্ত চফফযণ  : ..................................................................................  

৬। অশদশয চফরুশদ্ধ ংক্ষুব্ধ আফিায কিাযণ (ংচক্ষপ্ত চফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রিাচথ িত প্রচতকিাশযয যুচক্ত/চবচি  : ..................................................................................  

৮।  অীরকিাযী কর্তিক প্রতযয়ন   : ..................................................................................  

৯।  ন্য টকিান তথ্য মিািা অীর কর্তিশক্ষয ম্মুশখ : ..................................................................................  

 উস্থিাশনয জন্য অীরকিাযী আচ্ছিা টিালণ কশযন  

                                 

 

অশফদশনয তিাচযখ : ..................................................                                        অশফদনকিাযীয স্বিাক্ষয 
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চযচষ্ট -১০  :তথ্য প্রিাচপ্তয নুশযিাধ চপ এফং তশথ্যয মূল্য চনধ িিাযণ চপ (পযভ ‘ঘ)’  

 

পযভ ’ঘ‘ 

[ চফচধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রিাচপ্তয নুশযিাধ চপ এফং তশথ্যয মূল্য চনধ িিাযণ চপ 

 তথ্য যফযিাশয টক্ষশত্র চনে টটচফশরয করিাভ (২) এ উচিচখত তশথ্যয জন্য উিায চফযীশত করিাভ (৩) এ উচিচখত িাশয 

টক্ষত্রভত তথ্য প্রিাচপ্তয নুশযিাধ চপ এফং তশথ্যয মূল্য চযশিাধশমিাগ্য আশফ, মথিা :-  

 

 

টটচফর 

 

ক্রচভক 

নং 

তশথ্যয চফফযণ তথ্য প্রিাচপ্তয নুশযিাধ চপ/তশথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

চরচখত টকিান ডকুশভশেয কচ 

যফযিাশয জন্য (ম্যিা, নকিা, ছচফ, 

কচর্ম্উটিায চপ্রে)  

এ-৪ ও এ-৩ ভিাশয কিাগশজয টক্ষশত্র 

প্রচত পৃষ্ঠিা ২ (দুআ) টিাকিা িাশয এফং 

তদূর্ধ্ি িাআশজয কিাগশজয টক্ষশত্র প্রকৃত 

মূল্য। 

২। 

চডস্ক, চচড আতযিাচদশত তথ্য 

যফযিাশয টক্ষশত্র 

 

(১) অশফদনকিাযী কর্তিক চডস্ক, চচড 

আতযিাচদ যফযিাশয টক্ষশত্র চফনিা মূশল্য; 

(২) তথ্য যফযিাকিাযী কর্তিক চডস্ক, 

চচড আতযিাচদ যফযিাশয টক্ষশত্র উিায 

প্রকৃত মূল্য। 

৩। 

টকিান অআন ফিা যকিাচয চফধিান ফিা 

চনশদ িনিা নুমিায়ী কিাউশক 

যফযিাকৃত তশথ্যয টক্ষশত্র 

চফনিামূশল্য। 

৪। 
মূশল্যয চফচনভশয় চফক্রয়শমিাগ্য 

প্রকিানিায টক্ষশত্র 

প্রকিানিায় চনধ িিাচযত মূল্য। 
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চযচষ্ট -১১  :তথ্য কচভশন চবশমিাগ দিাশয়শযয চনধ িিাযণ পযভ (পযভ ‘ক)’  

 

পযভ ’ক‘ 

চবশমিাগ দিাশয়শযয পযভ 

[তথ্য চধকিায (চবশমিাগ দিাশয়য ও চনষ্পচি ংক্রিান্ত) প্রচফধিানভিারিায প্রচফধিান-৩ (১) িষ্টব্য]  

 

 

ফযিাফয 

প্রধিান তথ্য কচভনিায 

তথ্য কচভন 

এপ-৪/এ, অগিাযগাঁও প্রিাচনক এরিাকিা 

টশযফিাংরিা নগয, ঢিাকিা-১২০৭।  

 

              চবশমিাগ নং ...............................................................................................................।  
 

১। চবশমিাগকিাযীয নিাভ ও ঠিকিানিা                          : .........................................................................  

    (টমিাগিাশমিাশগয জ ভিাধ্যভ) 

 

২। চবশমিাগ দিাচখশরয তিাচযখ                               : ..........................................................................  

 

৩। মিািায চফরুশদ্ধ চবশমিাগ কযিা আয়িাশছ                : ......................................................................... 

     তিািায নিাভ ও ঠিকিানিা   

 

৪। চবশমিাশগয ংচক্ষপ্ত চফফযণ                             : .........................................................................  

    (প্রশয়িাজশন অরিাদিা কিাগজ চন্নশফ কযিা মিাআশফ) 

 

 

৫। ংক্ষুব্ধতিায কিাযণ (মচদ টকিান অশদশয চফরুশদ্ধ      : .......................................................................  

    চবশমিাগ অনয়ন কযিা য় টআ টক্ষশত্র উিায কচ  

    ংযুক্ত কচযশত আশফ) 

 

৬। প্রিাচথ িত প্রচতকিায ও উিায টমৌচক্তকতিা                     : ....................................................................... 

 

৭। চবশমিাগ উচিচখত ফক্তশব্যয ভথ িশন প্রশয়িাজনীয়      : ......................................................................... 

     কিাগজ শত্রয ফণ িনিা (কচ ংযুক্ত কচযশত আশফ)  

 

তযিাঠ 

অচভ/অভযিা এআ ভশভ ি রপপূফ িক টঘিালণিা কচযশতচছ টম, এআ চবশমিাশগ ফচণ িত চবশমিাগমূ অভিায জ্ঞিান ও চফশ্বিা ভশত তয।  

 

 

 

   (তযিাঠকিাযীয স্বিাক্ষয)  


