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১. তথ্য অফমুক্তওযণ নীবতভারায টভূবভ এফাং প্রদয়াজনীয়তা : 
১.১. টভূবভ :  

           ফাবণজে ভন্ত্রণারয় যওাদযয গুরুত্বপূণ ত ভন্ত্রণারয়গুদরায ভদধ্য অন্যতভ। অবেন্তযীণ ব বফদদবও 

ফাবণজে জীওযণ, েভতা বৃবি ব বনতে প্রদয়াজনীয় দেয মূল্য বিবতীর যাখা ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য মূর 

ওাজ। বনতে প্রদয়াজনীয় দেয ক্ষুদ্র ব্যফায়ী মথদও ফড় ব্যফায়ী, ব আভদাবনওাযও, ব যপ্তাবনওাযও, ব 

বফবনদয়াগওাযী ব উদযাক্তাগণ ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য অাংীজন। এ ওর ব্যাবক্ত/প্রবতষ্ঠানদও বনয়বভত 

প্রদয়াজনীয় মফা প্রদান ব তাদদয চাবত তথ্য িকও ভদয় মথামথবাদফ প্রদান এ  ভন্ত্রণারদয়য বনবতও 

দাবয়ত্ব। আভদাবন ব যপ্তাবনয মেদত্র আভদাবনওাযও ব যপ্তাবনওাযও মমফ ফাধায ম্মুখীন ন তা বনযদন 

দ্রুত দদে গ্রণ ওযা এ ভন্ত্রণারদয়য গুরুত্বপূণ ত ওাজগুদরায ভদধ্য অন্যতভ। ভন্ত্রণারদয়য এফ ওাদজয বাধচ্ছতা 

ব জফাফবদবতা বনবিত ওদযত ব দ্রুততভ ভদয়  গ্রাও মফা মৌদছ বদদত ভন্ত্রণারদয়য ওভ তওততা/ওভ তচাবয 

অবেওাযাফি। ফাবণজে ভন্ত্রণারদয় অবতবযক্ত বচদফয দপ্তয ব ৫টি অনুবফবাগ যদয়দছ। এছাড়াব এ  

ভন্ত্রণারদয়য আবতাধীন ৬টি াংিা ফাবণজে ওাম তক্রভ উ্নয়য়ন ব মফা প্রদা           বযচারনা ওদয 

থাদও।     ণ                           অবতবযক্ত বচদফয দপ্তয ব ৫টি অনুবফবাদগয অধীন ০৮টি 

অবধাখা ও ২৯টি াখায় ২৫২জন (প্রথভ মে ণ ৬৬ জন, ব বিতীয় মে ণ ৬২ জন, র্ততীয় মে ণ ৬২ জন     

     মে ণ ৬২ জন) ওভ তওততা/ ওভ তচাবয ওাজ ওযদছ। 
১.২. তথ্য অফমুক্তওযণ নীবতভারা প্রণয়দনয মমৌবক্তওতা/উদেশ্য : 

          গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায জনগদণয    জানায অবধওায প্রবতষ্ঠায ভাধ্যদভ যওাবয ব 

মফযওাবয াংগঠদনয বাধচ্ছতা ব জফাফবদবতা বৃবি, ব দুনীবত হ্রা ব সুান প্রবতষ্ঠা; জনগদণয বচন্তা, ব বফদফও 

ব ফাওবাধাধীনতায াাংবফধাবনও অবধওায প্রবতষ্ঠা দফ তাবয জনগদণয েভতায়দনয রদেে তথ্য-অবধওায 

বনবিত ওযদত গত ২৯ ভাচ ত ২০০৯ তাবযদখ ‘তথ্য অবধওায আইন, ব ২০০৯’ া ওদযদছ। আইদনয ওাম তওয 

ফাস্তফায়দনয জন্য ইবতভদধ্য ‘তথ্য অবধওায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ব ২০০৯’ এফাং তথ্য অবধওায 

াংক্রান্ত বতনটি প্রবফধানভারাব প্রণীত দয়দছ। 

           তথ্য অবধওায গণতাবন্ত্রও ব্যফিাদও আদযা সুাংত ওযায অন্যতভ তত। ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য তথ্য 

জনগদণয ওাদছ উনু্মক্ত দর ভন্ত্রণারদয়য বাধচ্ছতা প্রবতবষ্ঠত দফ এফাং ওাম তক্রভ ম্পদওত জনগদণয দন্ন ব 

অবফশ্বা সৃবিয মওান অফওা থাওদফ না এওই াদথ জনগদণয ওাদছ ওর ওাদজয জফাফবদবতাব প্রবতবষ্ঠত 

দফ। 

          জনগদণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা বনবিত ওযায মম নীবত যওায গ্রণ ওদযদছ, ব তায দে াংগবত 

মযদখ যওাদযয গুরুত্ব ণ ত ভন্ত্রণারয় বদদফ ফাবণজে ভন্ত্রণারয় অফাধ তথ্যপ্রফাদয চচ তা বনবিত ওযদত 

ফিবযওয। 

           ভন্ত্রণারদয়য তথ্যপ্রফাদয চচ তায মেদত্র মমন মওাদনা বিধািদন্দয সৃবি না য় মজন্য এফাং তথ্য 

অবধওায াংবিি মম মওান বফলদয় বিান্ত গ্রণ ব ওভ তন্থা বনধ তাযদণ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা, ব বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ওভ তওততা, ব আবর ওর্ততে াংবিি অন্য মম মওান ওভ তওততা/ওভ তচাযীগণদও বদওবনদদ তনা প্রদাদনয জন্য 

এওটি ‘তথ্য অফমুক্তওযণ নীবতভারা’ প্রণয়ন আফশ্যও ফদর ফাবণজে ভন্ত্রণারয় ভদন ওযদছ। সুতযাাং তথ্য 

অবধওায আইন, ব ২০০৯, ব তথ্য অবধওায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা ২০০৯ ব এতৎাংবিি 

প্রবফধানভারামূদয আদরাদও ব াযুজে মযদখ এ ‘তথ্য অফমুক্তওযণ নীবতভারা-২০১৫’ প্রণয়ন ওযা দরা। 

১.৩. নীবতভারায বদযানাভ: এ নীবতভারা ‘‘তথ্য অফমুক্তওযণ নীবতভারা, ব ২০১৫’’ নাদভ অবববত দফ। 

২. নীবতভারায বববি   

২.১. প্রণয়নওাযী ওর্ততে : ফাবণজে ভন্ত্রণারয়, ব গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায। 
২.২. অনুদভাদনওাযী ওর্ততে : ববনয়য বচফ/বচফ, ব ফাবণজে ভন্ত্রণারয়, ব গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায। 
২.৩. অনুদভাদদনয তাবযখ : ১৪ অদটাফয ২০১৫। 
২.৪. নীবতভারা ফাস্তফায়দনয তাবযখ: নীবতভারা অনুদভাদদনয তাবযখ মথদও। 

২.৫. নীবতভারায প্রদমাজেতা: নীবতভারাটি ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য জন্য প্রদমাজে দফ। 

৩. াংোমূ: বফলয় ফা প্রদেয বযবন্থ মওান বওছু না থাওদর এ নীবতভারায়- 

৩.১. ‘তথ্য’ অথ ত ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য গঠন, ব বফবধ, ব ওাঠাদভা ব দাপ্তবযও ওভ তওান্ড াংক্রান্ত মম মওান স্মাযও, ব ফই, ব 

নওা, ব ভানবচত্র, ব চুবক্ত, ব তথ্য-উাি, ব রগ ফই, ব আদদ, ব বফজ্ঞবপ্ত, ব দবরর, ব নমুনা, ব ত্র, ব প্রবতদফদন, ব বাফ বফফযণী, ব 

প্রওল্প প্রস্তাফ, ব আদরাওবচত্র, ব অবডব, ব বববডব, ব অবিত বচত্র, ব বপল্ম, ব ইদরক্ট্রবনও প্রবক্রয়ায় প্রস্ত্িতকৃত মম মওান 

দবরর, ব মাবন্ত্রওবাদফ াঠদমাগ্য দবররাবদ এফাং মবৌবতও গঠন ব বফবিে-বনবফ তদদল অন্য মম মওান তথ্যফ 
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ফস্ত্ি ফা এদদয প্রবতবরবব এয অন্তভু তক্ত দফ। তদফ তত থাদও মম, ব দাপ্তবযও মনাটবট ফা মনাটবদটয 

প্রবতবরব এয অন্তভু তক্ত দফ না। 

৩.২. ‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা’ অথ ত তথ্য অবধওায আইন, ব ২০০৯ এয ধাযা- ১০ এয অধীন বনযুক্ত ওভ তওততা। 

৩.৩. ‘বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা’ অথ ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায অনুবিদত াংবিি দাবয়ত্ব ারদনয জন্য বনযুক্ত 

ওভ তওততা। 

৩.৪. ‘আীর ওর্ততে’ অথ ত ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য ববনয়য বচফ/বচফ। 

৩.৫. ‘র্ততীয় ে’ অথ ত তথ্য প্রাবপ্তয জন্য অনুদযাধওাযী ফা তথ্য প্রদানওাযী ওর্ততে ব্যতীত অনুদযাধকৃত তদথ্যয 

দে জবড়ত অন্য মওান ে। 

৩.৬. ‘তথ্য ওবভন’ অথ ত তঅআ, ব ২০০৯ এয ধাযা- ১১ এয অধীন প্রবতবষ্ঠত তথ্য ওবভন। 

৩.৭. ‘তঅআ, ব ২০০৯’ ফরদত ‘‘তথ্য অবধওায আইন, ব ২০০৯ বুঝাদফ। 

৩.৮. ‘তঅবফ, ব ২০০৯’ ফরদত তথ্য অবধওায  বফবধভারা, ব ২০০৯ বুঝাদফ। 

৩.৯. ‘ওভ তওততা’ অ    ওভ তচাযীব অন্তভু তক্ত দফ। 

৩.১০. ‘তথ্য অবধওায’ অথ ত মওাদনা ওর্ততদেয বনওট ইদত তথ্য প্রাবপ্তয অবধওায। 

৩.১১. ‘আদফদন পযভ’ অথ ত তঅবফ, ব ২০০৯ এয তপবদর বনধ তাবযত আদফদদনয পযম্যাট পযভ ‘ও’ বুঝাদফ। 

৩.১২. ‘আীর পযভ’ অথ ত তঅবফ, ব ২০০৯ এয তপবদর বনধ তাবযত আবর আদফদদনয পয  ট  পযভ ‘গ’ বুঝাদফ। 

৩.১৩. ‘বযবি’ অথ ত এ নীবতভারায দে াংযুক্ত বযবি। 

৪. তদথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাদয তথ্য প্রওা ব প্রদান িবত : ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য মুদয় তথ্য বনদন্মাক্ত 

৩টি মেণীদত বফবক্ত ওযা দফ এফাং বনধ তাবযত বফধান অনুাদয প্রদান ব প্রওা ওযা দফ- 

৪.১. বাধপ্রদণাবদতবাদফ প্রওাদমাগ্য তথ্য : 

ও. এ ধযদনয তথ্য ফাবণজে ভন্ত্রণারয় বাধপ্রদণাবদত দয় মনাটিদফাড ত, ব বদয়ফাইট, ব মুবদ্রত ফই ফা প্রবতদফদন 

আওাদয, ব বত্রওায় বফজ্ঞবপ্তয ভাধ্যদভ এফাং অন্যান্য গ্রণদমাগ্য প্রচাযণা ভাধ্যদভ প্রওা ব প্রচায ওযদফ; 

খ. এ ধযদনয তথ্য মচদয় মওান নাগবযও আদফদন ওযদর তখন তা চাবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য 

বদদফ বফদফবচত দফ এফাং দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বনধ তাবযত ন্থায় আদফদনওাযীদও তা প্রদান ওযদফন; 

গ. ফাবণজে ভন্ত্রণারয় প্রবত ফছয এওটি ফাবল তও প্রবতদফদন প্রওা ওযদফ। ফাবল তও প্রবতদফদদন তঅআ, ব 

২০০৯ এয ধাযা-৬(৩) এ উবল্লবখত তথ্যমূ াংদমাজন ওযদফ; 

ঘ. ফাবণজে ভন্ত্রণারয় বাধপ্রদণাবদতবাদফ প্রওাদমাগ্য তদথ্যয এওটি তাবরওা প্রস্ত্িত ওযদফ এফাং তা এ 

নীবতভারায বযবি-ও এ াংযুক্ত এফাং ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য বদয়ফাইদট প্রওা ব প্রচায ওযদফ; 

এফাং 

ঙ. প্রদয়াজন অনুমায়ী এ তাবরওা ারনাগাদ ওযা দফ। 

৪.২. চাবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য : 

ও. এ ধযদনয তথ্য মওাদনা নাগবযদওয আদফদদনয বযদপ্রবেদত এ নীবতভারায অনুদচ্ছদ ১০ ব ১১ এ 

ফবণ তত িবত অনুযণ ওদয প্রদান ওযা দফ; 

খ. ফাবণজে ভন্ত্রণারয় চাবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয এওটি তাবরওা প্রস্ত্িত ওযদফ এফাং এ 

নীবতভারায বযবি-খ এ াংযুক্ত এফাং ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য বদয়ফাইদট প্রওা ব প্রচায ওযদফ; 

এফাং 

গ. প্রদয়াজন অনুমায়ী এ তাবরওা ারনাগাদ ওযা দফ। 

৪.৩. প্রদান ব প্রওা ফাধ্যতামূরও নয়, ব এভন তথ্য : এ নীবতভারায অন্যান্য অনুদচ্ছদদ মা বওছুই থাকুও না মওন, ব 

ফাবণজে ভন্ত্রণারয় বনদন্মাক্ত তথ্যমূ প্রদান ফা প্রওা ওযদফ না। 

ও. তথ্য প্রওাবত দর মওান ব্যাবক্তয ব্যাবক্তগত জীফদনয মওান মগাণীয়তা ক্ষু্নয় দত াদয এরু তথ্য; 

খ. আইন িাযা াংযবেত মওান ব্যবক্তয মগানীয় তথ্য; 

গ. তথ্য প্রওাদয পদর র্ততীয় মওান দেয বুবিবৃবিও ম্পদদয অবধওায েবতগ্রি দত াদয এরূ 

ফাবণবজেও ফা ব্যফাবয়ও অন্তবন তবত মগানীয়তা বফলয়ও, ব ওবযাইট ফা বুবিবৃবিও ম্পদ ম্পবওতত 

তথ্য; 

ঘ. আদারদত বফচাযাধীন মওান বফলয় এফাং মা প্রওাদ আদারদতয বনদলধাজ্ঞা যদয়দছ অথফা মায প্রওা 

আদারত অফভাননায াবভর এরূ তথ্য; 

ঙ. তদন্তাধীন মওান বফলয় মায প্রওা তদন্ত ওাদজ বফঘ্ন ঘটাদত াদয এরূ তথ্য; 

চ. বনদয়াগ যীোয ফা যীোয় প্রদি নম্বয ম্পবওতত আগাভ তথ্য; 
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 ছ. মওৌরগত ব ফাবণবজেও ওাযদণ মগান যাখা ফাঞ্ছনীয় এরূ ওাবযগযী ফা গদফলণারব্ধ মওান তথ্য; এফাং 
জ. ক্রয় ওাম তক্রভ ম্পূণ ত বয়ায পূদফ ত  াংবিি ক্রয়  াংক্রান্ত মওান তথ্য। 

৫. তথ্য াংগ্র, ব াংযেণ ব ব্যফিানা 

৫.১. তথ্য াংযেণ : ফাবণজে ভন্ত্রণারয় তথ্য াংযেমণয জন্য বনদন্মাক্ত িবত অনুযণ ওযদফ- 

ও. নাগবযদওয তথ্য অবধওায বনবিত ওযায রদেে ফাবণজে ভন্ত্রণারয়  তায মাফতীয় তদথ্যয ওোটারগ এফাং 

ইনদডক্স প্রস্ত্িত ওদয মথামথবাদফ াংযেণ ওযদফ; 

খ. প্রদতেও ওর্ততে মম ওর তথ্য ওবম্পউটাদয াংযেদণয উযুক্ত ফদর ভদন ওযদফ ম ওর তথ্য 

যুবক্তাংগত ভয়ীভায ভদধ্য ওবম্পউটাদয াংযেণ ওযদফ এফাং তথ্য রাদবয সুবফধাদথ ত ভগ্র মদদ 

মনটবয়াদওতয ভাধ্যদভ তায াংদমাগ িান ওযদফ; এফাং 

গ. তথ্য াংযেণ ব ব্যফিানায জন্য তথ্য অবধওায (তথ্য াংযেণ ব ব্যফিানা) প্রবফধানভারা, ব ২০১০ 

অনুযণ ওযদফ। 

৫.২. তথ্য াংগ্র ব ব্যফিানা : ফাবণজে ভন্ত্রণারয়  তথ্য াংগ্র ব ব্যফিানায জন্য তথ্য অবধওায (তথ্য াংযেণ 

ব ব্যফিানা) প্রবফধানভারা, ব ২০১০ অনুযণ ওযদফ। 

৫.৩. তদথ্যয বালা: 

ও. তদথ্যয মূর বালা দফ ফাাংরা। তথ্য মবদ অন্য মওান বালায় উৎ্নয় দয় থাদও তাদর মটি মই বালায় 

াংযবেত দফ। দাপ্তবযও প্রদয়া    তথ্য অনুফাদ ওযা দত াদয; এফাং 

খ. তথ্য মম বালায় াংযবেত থাওদফ ম বালাদতই আদফদনওাযীদও যফযা ওযা দফ। আদফদনওাযীয 

চাবদায বযদপ্রবেমত মওান তথ্য অনুফাদ ওযায দাবয়ত্ব ওর্ততে ফন ওযদফ না। 

৫.৪. তদথ্যয ারনাগাদওযণ : ফাবণজে ভন্ত্রণারয় বনয়বভত তথ্য ারনাগাদ ওযদফ। 

৬. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বনদয়াগ: 

ও. তঅআ, ব ২০০৯ এয ধাযা-১০(১) অনুাদয ফাবণজে ভন্ত্রণারয় এওজন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বনদয়াগ 

ওযদফ; 

খ. ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য অধীদন নতুন মওান ওা   রয়/ইউবনট প্রবতবষ্ঠত দর তঅআ, ব ২০০৯ এয ধাযা-

১০(৩) অনুাদয উক্তরু ওা   রয়/ইউবনট প্রবতবষ্ঠত বয়ায ৬০ বদদনয ভদধ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা 

বনদয়াগ ওযদত দফ; 

গ. ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য ববনয়য বচফ/বচফ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বনদয়াগ প্রদান ওযদফন এফাং বনদয়াগকৃত 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায নাভ, ব দ  , ব িকওানা এফাং প্রদমাজে মেদত্র পোক্স ব ই-মভইর িকওানা বনদয়াগ 

প্রদাদনয ১৫(দনয) ওাম তবদফদয ভদধ্য বনধ তাবযত পযম্যাদট বরবখতবাদফ  তথ্য ওবভদন মপ্রযণ 

ওযদফন; 

ঘ. তঅআ, ব ২০০৯ এয অধীন দাবয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা অন্য মম মওান ওভ তওততায 

ায়তা চাইদত াযদফন এফাং মওান ওভ তওততায ওাছ মথদও এরু ায়তা চাবয়া দর বতবন উক্ত 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততাদও প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান ওযদত ফাধ্য থাওদফন; 

ঙ. মওান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা দাবয়ত্ব ারদনয জন্য মওান ওভ তওততায ায়তা চাইদর এফাং এরু ায়তা 

প্রদাদন ব্যথ ততায জন্য তঅআ, ব ২০০৯ এয মওান বফধান রবিত দর এ আইদনয অধীন দায়-দাবয়ত্ব 

বন   যদণয মেদত্র অন্য ওভ তওততাব দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা ফদর গে দফন; 

চ. ফাবণজে ভন্ত্রণারয় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায নাভ, ব দ  , ব িকওানা এফাং প্রদমাজে মেদত্র পোক্স ব ই-মভইর 

িকওানা তায ওাম তারদয়য প্রওাশ্য িাদন দজ দৃবিদগাচয য় এভনবাদফ প্রদ ত ণয ব্যফিা ওযদফ এফাং 

বদয়ফাইদট প্রওা ওযদফ; এফাং 

ছ. তথ্য অফমু ওযণ নীবতভারায বযবদি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায নাভ, ব দ  , ব িকওানা এফাং প্রদমাজে 

মেদত্র পোক্স ব ই-মভইর িকওানা প্রওা ওযদফ। দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায বযফততন দর নতুন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ওভ তওততা বনদয়াদগয ০৫ (াঁচ) ওাম তবদফদয ভদধ্য তথ্য ার নাগাদ ওযা দফ। বদয়ফাইদটব তা 

প্রওা ওযদফ। 

৭. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায দাবয়ত্ব ব ওভ তবযবধ: 

৭.১. তদথ্যয জন্য ওাদযা আদফদদনয বযদপ্রবেদত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা: 

ও. আদফদন গ্রণ ব তঅবফ ২০০৯ বফবধ-৩ অনুাদয আদফদনত্র গ্রদণয প্রাবপ্ত বাধীওায ওযদফন; 

খ. অনুদযাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ব ধাযা-৯ ব তঅবফ ২০০৯ বফবধ-৪ অনুাদয মথামথবাদফ যফযা 

ওযদফন; 
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 গ. তথ্য প্রদাদন অাযগতায মেদত্র তঅআ ২০০৯ ধাযা ৯(৩) ব তঅবফ, ব ২০০৯ বফবধ-৫ অনুাদয 

মথামথবাদফ অাযগতা প্রওা ওযদফন;  

 ঘ. মওান অনুদযাধকৃত তথ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায বনওট যফযাদয জন্য ভজুদ থাওদর বতবন তঅআ, ব 

২০০৯, ব ধাযা-৯(৬)(৭) ব তঅবফ, ব ২০০৯ বফবধ-৮ অনুাদয ফ   ঘ        উক্ত তদথ্যয যুবক্তাংগত 

মূল্য বনধ তাযণ ওযদফন এফাং উক্ত মূল্য অনবধও ৫ (াঁচ) ওাম ত বদফদয ভদধ্য বযদাধ ওযায জন্য 

অনুদযাধওাযীদও অফবত ওযদফন; এফাং 

ঙ. মওান অনুদযাধকৃত তদথ্যয দে র্ততীয় দেয াংবিিতা থাওদর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা তঅআ, ব ২০০৯, ব 

ধাযা-৯(৮) অনুাদয ব্যফিা গ্রণ ওযদফন। 

৭.২. তঅআ, ব ২০০৯-এয তপবদর বনধ তাবযত আদফদদনয পয  ট/পযভ ‘ও’ াংযেণ ব মওান নাগবযদওয চাবদায 

মপ্রবেদত যফযা; 

৭.৩. আদফদন পযভ পূযদণ েভ নয়, ব এভন আদফদনওাযীদও আদফদন পযভ পূযদণ ায়তা; 

৭.৪. মওান নাগবযদওয চাবদায বযদপ্রবেদত তাদও আীর ওর্ততে বনধ তাযদণ ায়তা; 

৭.৫. িকও ওর্ততে বনধ তাযদণ ভুর ওদযদছ, ব এভন আদফদনওাযীদও িকও ওর্ততে বনধ তাযদণ ায়তা; 

৭.৬. মওান াযীবযও প্রবতফন্ধী ব্যবক্তয তথ্য প্রাবপ্ত বনবিত ওযদত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা তাদও উযুক্ত িবতদত 

তথ্য মদত ায়তা ওযদফন। এদেদত্র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা উযুক্ত অন্য মওান ব্যবক্তয ায়তা গ্রণ ওযদত 

াযদফন; 

৭.৭. তথ্য াংযেণ, ব ব্যফিানা ব বাধপ্রদণাবদত তথ্য প্রওা তঅআ ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ তবাদফ দচ্ছ বও না 

তা বনধ তাযদণ ওর্ততেদও ায়তা প্রদান; 

৭.৮. তঅআ ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ তবাদফ ফাবল তও প্রবতদফদন প্রওাদ ায়তা ওযা; এফাং 

৭.৯. তদথ্যয জন্য প্রাপ্ত আদফদনত্র এ-াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য াংযেণ, ব আদফদনওাযীয মমাগাদমাদগয 

বফস্তাবযত তথ্য াংযেণ, ব তথ্য অফমুক্তওযণ াংক্রান্ত প্রবতদফদন াংওবরত ওযা, ব তথ্য মূল্য আদায়, ব বাফ 

যেণ ব যওাবয মওালাগাদয জভাওযণ এফাং ওর্ততে ফা তথ্য ওবভদনয চাবদায বযদপ্রবেদত এ াংক্রান্ত 

তথ্য যফযা ওযা। 

৮. বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বনদয়াগ: 

৮.১. ফদ   ফা অন্য মওান ওাযদণ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায অনুবিবতদত দাবয়ত্বারদনয জন্য ফাবণজে ভন্ত্রণারয় 

এওজন বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বনদয়াগ ওযদফ। দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায অনুবিবতদত দাবয়ত্ব ারনওারীন 

আইন অনুাদয বতবন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বদদফ বফদফবচত দফন। 

৮.২. ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য ববনয়য বচফ/বচফ বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বনদয়াগ প্রদান ওযদফন এফাং বনদয়াগকৃত 

বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায নাভ, ব দ  , ব িকওানা এফাং প্রদমাজে মেদত্র পোক্স ব ই-মভইর িকওানা বনদয়াগ 

প্রদাদনয ১৫(দনয) ওাম তবদফদয ভদধ্য বনধ তাবযত পযম্যাদট বরবখতবাদফ তথ্য ওবভদন মপ্রযণ ওযদফন। 
৮.৩. ফদবর ফা  ন্য মওান ওাযদণ দ শুে দর, ব অবফরদম্ব নতুন বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বনদয়াগ ওযদত দফ। 

৯. বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায দাবয়ত্ব ব ওভ তবযবধ: 

৯.১. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায অনুবিতওাদর বফওল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বদদফ দাবয়ত্ব ারন 

ওযদফন। 

৯.২. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বদদফ দাবয়ত্ব ারনওারীন নীবত ৭-এ ফবণ তত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায দাবয়ত্ব ব 

ওভ তবযবধ তাঁয জন্য প্রদমাজে দফ। 

১০. তদথ্যয জন্য আদফদন, ব তথ্য প্রদাদনয িবত ব ভয়ীভা: 

১০.১. মওান ব্যবক্ত তঅআ, ব ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাবপ্তয জন্য াংবিি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায ওাদছ বনধ তাবযত পযভ 

‘ও’ এয ভাধ্যদভ তথ্য মচদয় বরবখতবাদফ ফা ইদরক্ট্রবনও ভাধ্যভ ফা ই-মভইদর অনুদযাধ ওযদত াযদফন। 

১০.২. বনধ তাবযত পযভ জরবে না দর অনুদযাধওাযীয নাভ, ব িকওানা, ব প্রদমাজে মেদত্র পোক্স নম্বয এফাং ই-মভইর 

িকওানা, ব অনুদযাধকৃত তদথ্যয বনভু তর এফাং স্পি ফণ তনা এফাং মওান্ িবতদত তথ্য মদত আগ্রী তায ফণ তনা ওদয 

াদা ওাগদজ ফা মেত্রভত, ব ইদরক্ট্রবনও ভাধ্যভ ফা ই-মভইদরব তথ্য প্রাবপ্তয জন্য অনুদযাধ ওযা মাদফ। 

১০.৩. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা তদথ্যয জন্য অনুদযাধ প্রাবপ্তয তাবযখ দত অনবধও ২০ (বফ) ওাম ত বদফদয ভদধ্য 

অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা ওযদফন। 

১০.৪. উবল্লবখত উ-অনুদচ্ছদ ১০.৩ এ মাা বওছুই থাকুও না মওন, ব অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ এওাবধও উইাং এয 

াংবিিতা থাওদর অনবধও ৩০ (বত্র) ওাম ত বদফদয ভদধ্য  অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা ওযদত দফ। 

১০.৫. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা বরবখতবাদফ অথফা মেত্রভত, ব ইদরক্ট্রবনও ভাধ্যভ ফা ই-মভইর এয ভাধ্যদভ আদফদন ত্র 
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গ্রদণয প্রাবপ্ত বাধীওায ওযদফন এফাং প্রাবপ্ত বাধীওাযদত্র আদফদদনয মযপাদযন্স নম্বয, ব আদফদনত্র গ্রণওাযীয 

নাভ, ব দভম তাদা এফাং আদফদন গ্রদণয তাবযখ উদল্লখ ওদয বাধােয ওযদফন। 

১০.৬. ইদরক্ট্রবনও ফা ই-মভইর এয ভাধ্যদভ আদফদন গ্রদণয মেদত্র ওর্ততদেয ফযাফয আদফদন মপ্রযদণয তাবযখই 

(প্রাবপ্ত াদদে) আদফদন গ্রদণয তাবযখ বদদফ গে দফ। 

১০.৭. আদফদন াবয়ায য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা তথ্য প্রদাদনয তাবযখ এফাং ভয় উদল্লখপূফ তও আদফদনওাযীদও ম 

ম্পদওত অফবত ওযদফন এফাং অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ এওাবধও উইাং এয াংবিিতা থাওদর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ওভ তওততা মই উইাং এ বরবখত মনাটি প্রদান ওযদফন। 

১০.৮. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা মওান ওাযদণ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদাদন অাযগ অথফা আাংবও তথ্য যফযাদ অাযগ 

দর অাযগতায ওাযণ উদল্লখ ওদয আদফদন প্রাবপ্তয ১০ (দ) ওাম ত বদফদয ভদধ্য তঅবফ, ব ২০০৯-এয 

তপবদর উবল্লবখত পযভ-‘খ’ অনুমায়ী এতদবফলদয় আদফদনওাযীদও অফবত ওযদফন। 

১০.৯. উ-অনুদচ্ছদ ১০.৩, ব ১০.৪ ফা ১০.৫ এ উবল্লবখত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য যফযা ওযদত মওান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ওভ তওততা ব্যথ ত দর াংবিি তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ প্রতোখ্যান ওযা দয়দছ ফদর গে দফ। 

১০.১০. অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদান ওযা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায বনওট মথামথ বফদফবচত দর এফাং মমদেদত্র ম তথ্য 

র্ততীয় ে ওর্ততও যফযা ওযা দয়দছ বওাংফা ম তদথ্য র্ততীয় দেয বাধাথ ত জবড়ত যদয়দছ এফাং র্ততীয় ে 

তা মগানীয় তথ্য বদদফ গে ওদযদছ ম মেদত্র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা এরূ অনুদযাধ প্রাবপ্তয ৫ (াঁচ) ওাম ত 

বদফদয ভদধ্য র্ততীয় েদও তায বরবখত ফা মভৌবখও ভতাভত মচদয় মনাটি প্রদান ওযদফন এফাং র্ততীয় ে 

এরূ মনাটিদয বযদপ্রবেদত মওান ভতাভত প্রদান ওযদর তা বফদফচনায় বনদয় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা 

অনুদযাধওাযীদও তথ্য প্রদাদনয বফলদয় বিান্ত গ্রণ ওযদফন। 

১০.১১. মওান ইবন্ধয় প্রবতফন্ধী ব্যবক্তদও মওান মযওড ত ফা তায অাংবফদল জানাদনায প্রদয়াজন দর াংবিি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ওভ তওততা ম প্রবতফন্ধী ব্যবক্তদও তথ্য রাদব ায়তা প্রদান ওযদফন এফাং বযদ তদনয জন্য মম ধযদনয 

দমাবগতা প্রদয়াজন তা প্রদান ওযাব এ ায়তায অন্তভু তক্ত ফদর গে দফ। 

১০.১২. এ আইদনয অধীদন প্রদি তদথ্যয প্রবত ৃষষ্ঠায় ‘তথ্য অবধওায আইন, ব ২০০৯ এয অধীদন এ তথ্য যফযা ওযা 

দয়দছ’ ভদভ ত প্রতেয়ন ওযদত দফ এফাং তাদত প্রতেয়নওাযী ওভ তওততায নাভ, ব দ  , ব বাধােয ব দাপ্তবযও ীর 

থাওদফ। 

১১. তদথ্যয মূল্য এফাং মূল্য বযদাধ : 

১১.১. মওান অনুদযাধকৃত তথ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায বনওট যফযাদয জন্য ভজুদ থাওদর বতবন তঅবফ, ব ২০০৯ এয 

তপবদর উবল্লবখত পযভ-‘ঘ’ অনুাদয ম তদথ্যয মূল্য বনধ তাযণ ওযদফন এফাং অনবধও ৫ (াঁচ) ওাম ত বদফদয 

ভদধ্য ম অথ ত মেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নাং মওাদড জভা ওদয মেজাযী চারাদনয ওব 

তায ওাদছ জভা মদয়ায জন্য অনুদযাধওাযীদও বরবখতবাদফ অফবত ওযদফন; অথফা 

১১.২. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা অনুদযাধওাযী ওর্ততও বযদাবধত তদথ্যয মূল্য যবদদয ভাধ্যদভ গ্রণ ওযদফন এফাং প্রাপ্ত 

অথ ত মেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নাং মওাদড জভা মদদফন। 

১২. আবর দাদয়য ব বনস্পবি: 

১২.১. আবর ওর্ততে: ফাবণজে ভন্ত্রণারদয়য আবর ওর্ততে দফন ভন্ত্রণারদয়য ববনয়য বচফ/বচফ। 

১২.২. আবর িবত: 

ও. মওান ব্যবক্ত এ নীবতভারায অনুদচ্ছদ ১০.৩, ব ১০.৪ ফা ১০.৫ ভদত বনধ তাবযত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য 

রাদব ব্যথ ত দর বওাংফা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায মওান বিাদন্ত াংক্ষুব্ধ দর বওাংফা অবতবযক্ত মূল্য ধাম ত 

ফা গ্রণ ওযদর উক্ত ভয়ীভা অবতক্রান্ত ফায, ব ফা মেত্রভত, ব বিান্ত রাদবয যফতী ৩০ (বত্র) 

বদদনয ভদধ্য তঅবফ, ব ২০০৯ এয তপবদর বনধ তাবযত পযভ-‘গ’ এয ভাধ্যদভ আীর ওর্ততদেয ওাদছ 

আবর ওযদত াযদফন। 

খ. আবর ওর্ততে মবদ এই ভদভ ত ন্তুি ন মম, ব আবরওাযী যুবক্তাংগত ওাযদণ বনবদ তি ভয়ীভায ভদধ্য 

আবর দাদয়য ওযদত াদযনবন, ব তাদর বতবন উক্ত ভয়ীভা অবতফাবত বয়ায যব আবর আদফদন 

গ্রণ ওযদত াযদফন। 

১২.৩. আবর বনস্পবি:  

 ১. আবর ওর্ততে মওান আবদরয বফলদয় বিান্ত প্রদাদনয পূদফ ত বনদনাক্ত দদে গ্রণ ওযদফন- 

ও. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা এফাং এতদাংবিি অন্যান্য ওভ তওততায শুনানী গ্রণ; 

 খ. আবর আদফদদন উবল্লবখত াংক্ষুব্ধতায ওাযণ ব প্রাবথ তত প্রবতওাদযয যুবক্তমূ বফদফচনা ;এফাং 

গ. প্রাবথ তত তথ্য প্রদাদনয াদথ এওাবধও তথ্য প্রদানওাযী উইাং যুক্ত থাওদর াংবিি উইাংমূদয শুনানী 

গ্রণ। 
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 ২. আবর আদফদন প্রাবপ্তয ১৫ (দনয) বদদনয ভদধ্য আবর ওর্ততে- 

 ও. উ-অনুদচ্ছদ (১) এ উবল্লবখত দদেমূ গ্রণপূফ তও তথ্য যফযা ওযায জন্য াংবি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ওভ তওততাদও বনদদ ত মদদফন; অথফা 

 খ. তাঁয বফদফচনায় আবর গ্রণদমাগ্য না দর আবর আদফদনটি খাবযজ ওযদত াযদফন। 

 ৩. আবর ওর্ততদেয বনদদ ত অনুমায়ী দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা- 

 ও. মত দ্রুত ম্ভফ প্রাবথ তত তথ্য যফযা ওযদফন, ব তদফ এ ভয় তঅআ, ব ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ 

বনদদ তবত ভদয়য অবধও দফ না; অথফা  

 খ. মেত্রভদত বতবন তথ্য যফযা মথদও বফযত থাওদফন। 

১৩. তথ্য প্রদাদন অফদরায় াবস্তয বফধান: 

১৩.১. তঅআ, ব ২০০৯ ব এ নীবতভারায বফবধ-বফধান াদদে মওান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা মবদ মওাদনা 

আদফদনওাযীদও তথ্য ফা এ াংক্রান্ত বিান্ত প্রদাদন ব্যথ ত ন ফা তথ্যপ্রাবপ্তয মওাদনা অনুদযাধ গ্রণ ওযদত 

অবাধীওায ওদযন ফা বিান্ত প্রদাদন ব্যথ ত ন ফা ভুর, ব অম্পূণ ত, ব বফভ্রাবন্তওয, ব বফকৃত তথ্য প্রদান ওদযন ফা মওান 

তথ্য প্রাবপ্তয দথ প্রবতফন্ধওতা সৃবি ওদযন ফা তথ্য অবধওায বযন্থী মওান ওাজ ওদযন তাদর কৃতওদভ তয 

দায়-দাবয়ত্ব বনধ তাযণ পূফ তও াংবিি চাওবযয বফবধবফধান অনুাদয তায বফরুদি ব্যফিা গ্রণ ওযা দফ। 

১৩.২. এ নীবতভারা মথামথবাদফ অনুযদণ গাবপরবতয ওাযদণ তঅআ, ব ২০০৯ এয ব্যতেয় ঘটদর এফাং এয ওাযদণ 

মওান ওভ তওততা তথ্য ওবভন ওর্ততও াবস্ত মদর তা তায ব্যাবক্তগত দায় বদদফ গে দফ এফাং ওর্ততে তায 

মওান দায় ফন ওযদফ না। 

১৩.৩ তথ্য ওবভদনয ওাছ মথদও মওান ও  ওততায বফরুদি বফবাগীয় ব্যফিা গ্রদণয অনুদযাধ মদর ওর্ততে াংবিি 

বফবধ-বফধান অনুাদয মথামথ ব্যফিা গ্রণ ওযদফ এফাং গৃীত ব্যফিায বফলদয় তথ্য ওবভনদও অফবত ওযদফ 

১৪. জনগুরুত্বপূণ ত বফলদয় মপ্র বফজ্ঞবপ্ত: ফাবণজে ভন্ত্রণারয় জনগুরুত্বপূণ ত বফলয়াবদ মপ্র বফজ্ঞবপ্তয ভাধ্যদভ অথফা 

বদয়ফাইদট  প্রচায ফা প্রওা ওযদফ। 

১৫. নীবতভারায ফাস্তফায়ন ব ভবনটবযাং: 

ও. এ নীবতভারায ফাস্তফায়ন তদাযবওয জন্য ফাবণজে ভন্ত্রণারদয় বতন দস্য বফবি এওটি ওবভটি থাওদফ। 

ভন্ত্রণারদয়য জাতীয় শুিাচায মওৌর এয মপাওার দয়ন্ট ওভ তওততা এফাং দাবয় প্রাপ্ত ওভ তওততা এয 

আফবশ্যও দস্য দফন। 

খ. ফাবণজে ভন্ত্রণারয় প্রবত বতন ভা অন্তয তথ্য অবধওায আইদন আদফদন, ব আদফদদনয বযদপ্রবেদত গৃীত 

ব্যফিা, ব বাধপ্রদণাবদত তথ্য প্রওা এ নীবতভারায ফাস্তফায়ন বফলদয় প্রবতদফদন প্র ত ওযদফ এফাং 

অনুদচ্ছদ ১৫(ও) মত ফবণ তত ওবভটিয বনওট মপ্রযণ ওযদফ। ভন্ত্রণারয় এ প্রবতদফদদনয পয    বনধ তাযণ 

ওদয বদদত াযদফ। 

গ. এ নীবতভারায ফাস্তফায়ন তদাযবওয জন্য ফাবণজে ভন্ত্রণারদয় গিকত ওবভটি প্রবত বতন ভা অন্তয এ 

নীবতভারায ফাস্তফায়ন বফলদয় প্রবতদফদন প্র ত ওযদফ এফাং উক্ত প্রবতদফদন ভন্ত্রণারদয়য ববনয়য 

বচফ/বচফ এয বনওট দাবখর ওযদফ। 

১৬. নীবতভারায াংদাধন : এ নীবতভারা াংদাধদনয প্রদয়াজন দর ফাবণজে ভন্ত্রণারয় ৩/৫ দস্য বফবি এওটি 

ওবভটি গঠন ওযদফ। ওবভটি নীবতভারা অনুদভাদনওাযী ওর্ততমেয ওাদছ াংদাধদনয প্রস্তাফ ওযদফ। 

অনুদভাদনওাযী ওর্ততমেয অনুদভাদন াদদে নীবতভারা াংদাধন ওাম তওয দফ। 

১৭. নীবতভারায ব্যখ্যা : এ নীবতভারায মওান বফলদয় অস্পিতা মদখা বদদর নীবতভারা প্রণয়নওাযী ওর্ততে তথ্য 

তঅআ, ব ২০০৯ ব তঅবফ, ব ২০০৯ এয আদরাদও তায ব্যখ্যা প্রদান ওযদফ। 
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 বযবি : ও 

ন    ণ     ণ         ণ                  তদথ্যয তাবরওা 

 

   ণ                     

            ণ                

১.    ণ     ণ                    বদয়ফাইট/দনাটি মফাড ত 

২.    ণ     ণ             বদয়ফাইট 

৩.    ণ     ণ                         ও            ২০১৪ বদয়ফাইট/মুবদ্রত 

৪. ওভ তওততা/ওভ তচাযী       /ফদবর/        াংক্রান্ত অবপ আদদ বদয়ফাইট/বজব  

৫. বফদদবও প্রবেণ  াংক্রান্ত অবপ আদদ বদয়ফাইট/বজব  

৬.                  ভ্রভন াংক্রান্ত       ও         ভঞ্জুযী আদদ বদয়ফাইট/বজব  

৭.        /ওভ তচাযীদদয োবন্ত বফদনাদন/অবজতত ছুটি ভঞ্জুযী আদদ বদয়ফাইট/বজব  

৮. ভন্ত্রণারদয়য        /ওভ তচাযীদদয দ সৃজন/াংযেণ/িায়ীওযণ াংক্রান্ত অবপ আদদ বদয়ফাইট/বজব  

৯.        /ওভ তচাযীদদয  মনন ভঞ্জুযী আদদ বদয়ফাইট/বজব  

১০.        ফাবণবজেও বভনমূদ ওভ তওততা/ওভ তচাযী বনদয়াগ ব ফদবর আদদ বদয়ফাইট/বজব  

১১.            /প্রবফবধ বফবধভারা নীবতভারা বদয়ফাইট/মুবদ্রত 

১২. বফবাগীয় ভাভরায চূড়ান্ত আদদ বদয়ফাইট/বজব  

১৩. ফাবল তও ওভ তম্পাদন চুবক্ত বদয়ফাইট 

১৪. শুিাচায মওৌর বদয়ফাইট 

১৫. ভয় ভয় যওায ওর্ততও জাবযকৃত বযত্র বদয়ফাইট/বযত্র  

১৬.    ণ     ণ                                                বদয়ফাইট 

১৭. বফবব্নয় বফলদয় গিকত ওবভটিয প্রজ্ঞান বদয়ফাইট/ প্রজ্ঞান 

১৮. মবাক্তা অবধওায াংযেণ আইন ২০০৯ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

১৯. চা অধ্যাদদ ১৯৭৭ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

২০. উদজরা ব ইউবনয়ন মবাক্তা অবধওায াংযেণ ওবভটি গঠন প্রবফধানভারা ২০১৩ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

২১. মবাক্তা অবধওায াংযেণ (বা ব ওাম তক্রভ) বফবধভারা ২০১০ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

২২. মবাক্তা অবধওায াংযেণ তবফর (বাফ ব বনযীো) প্রবফধানভারা২০১০ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

২৩. ভতাভদতয জন্য ভন্ত্রণারয় ওর্ততও অনুদভাবদত প্রবণতব্য  আইদনয খড়া  াংদাধনী বদয়ফাইট 

২৪. ভধ্যদভয়াবদ ফাদজট ওাঠাদভায আবতায় ফাবণজে ভন্ত্রণারয় ও অধীনি দপ্তয/অবধদপ্তয 

াংিায     ২০টি ফাবণবজেও         প্রবত অথ ত  ফছদযয ফাদজট।  

বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

২৫.    ণ   ভন্ত্রণারদয়য বভন মেটদভন্ট ব প্রধান ওাম তাফরী এফাং দপ্তয/ অবধদপ্তয/াংিায 

াম্প্রবতও অজতন 

বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

২৬.    ণ   ভন্ত্রণারয় এফাং অধীনি দপ্তয/অবধদপ্তয/াংিামূদয যাজবাধ প্রাবপ্তয রেে      বদয়ফাইট 

২৭.                    ও       বদয়ফাইট/বত্রওায় বফজ্ঞবপ্ত 

২৮. Import and Export (Control) Act, 1950 (Act No xxxIx of 1950) এয Section 3(1) এ 

প্রদি  ভতাফদর প্রণীত আভদাবন নীবত আদদ-২০১২-২০১৫। 

বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

২৯. পযভাবরন আভদাবন, ব উৎাদন, ব বযফন, ব ভজুদ, ব বফক্রয় ব ব্যফায বনয়ন্ত্রণ এফাং  বতওয 

যাায়বনও দাথ ত বদদফ উায অব্যফায মযাধ ওবযফায উদেদশ্য বফধান প্রণয়নওদল্প 

প্রণীত আইন 

বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৩০. Import and Export (Control) Act, 1950 (Act No xxxIx of 1950) এয Section 3(1) এ 

প্রদি  ভতাফদর াংদাধনী এ.আয.ব নাং-১৬১-আইন/২০১৫ 

ভন্ত্রণারদয়য বদয়ফাইট 

৩১.                    ণ            ও              বদয়ফাইট 

৩২.                ও                 ফ                     বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৩৩.                          বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৩৪.                       ণ        বদয়ফাইট 

৩৫.                     বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৩৬.                                 বদয়ফাইট 

৩৭.             ণ                  বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৩৮.                  ণ                      বদয়ফাইট 

৩৯.      ও ms  ó    , wewa-weavb, wb‡ ©̀kbv, g¨vby‡qj, WKz‡g›U| বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 
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বযবি : ও 

   ণ     ণ         ণ                  তদথ্যয তাবরওা 

 

   ণ                     

            ণ                

৪০.   -        -          বদয়ফাইট 

৪১.   ফ                                 বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৪২.             ২০১৫-১৮ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৪৩.                     ণ          -২০১৫ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৪৪.                -২০১৫ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৪৫.                     -২০১৫ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৪৬. The Essential Articles (Price Control and Anti- Hoarding) Act, 1953 বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৪৭. The Control of Essential Commodities, Act, 1956                        / 
        

বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

  .  .ও ১০৮-   /৮৯ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

Gold (Procurement, Storage and Distribution) Order, 1987 বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

  .  .ও    ২৫৯-   /২০১২ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

  .  .ও    ৩৩৪-   /২০১২ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

  .  .ও    ৩৩৫-   /২০১২ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

  .  .ও    ১১২-   /২০১১ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

  .  .ও    ১১৩-   /২০১১ বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৪৮. The Essential Commodities, Control Order, 1981 বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

৪৯. The Essential Commodities, Act, 1957. বদয়ফাইট/ মুবদ্রত 

 

বযবি : খ 

 :    ণ     ণ                               তদথ্যয তাবরওা 

 

            ণ                

১. South Asian Preferential Trading Arrangement (SAPTA) আদফদদনয  বববিদত 

২. South Asian Free Trade Area (SAFTA) আদফদদনয  বববিদত 

৩. SAARC Agreement on Trade in Services (SATIS) আদফদদনয  বববিদত 

৪. Asia-pacific Trade Agreement (APTA) আদফদদনয  বববিদত 

৫. Trade Preferential System among the OIC member  Countries (TPS-OIC) আদফদদনয  বববিদত 

৬. Preferential Trade Agreement among Developing 08 (eight) member countries (D-
8) 

আদফদদনয  বববিদত 

৭. Bay of Bengal Initiatives for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation 
(BIMSTEC) 

আদফদদনয  বববিদত 

৮. Z`ন্তাaxb wel‡q Z`ন্তKvix Kg©KZ©vi Pvwn`vi wfwË‡Z Z_¨ আদফদদনয  বববিদত 

৯. wb‡qvM msµvন্ত      Z_¨ আদফদদনয  বববিদত 

১০.        gš¿x wcÖwf‡jR óvd wb‡qvM I ভাননীয় gš¿xয Hw”QK  Znwe‡ji miKv   gÄyix 

Av‡`k 

আদফদদনয  বববিদত 

১১.    ণ                                                              । আদফদদনয  বববিদত 

১২.                                           । আদফদদনয  বববিদত 

১৩.            ,         ও   :                । আদফদদনয  বববিদত 

১৪.       যফতী ০২ (দুই) ফছদযয       প্রদেণ। আদফদদনয  বববিদত 

১৫. আভদাবন াংক্রা  ছাড়ত্র। আদফদদনয  বববিদত 

১৬. Trade and Investment Forum  Agreement (TICFA) আদফদদনয  বববিদত 
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বযবি : খ 

 :    ণ     ণ                               তদথ্যয তাবরওা 

 

১৭. Trade Agreement between Bangladesh and India আদফদদনয  বববিদত 

১৮. General Trade Agreement between Bangladesh and Sri Lanka Trade আদফদদনয  বববিদত 

১৯. Trade Agreement Between the Government of the People’s Republic of 
Bangladesh and the Government of the Union of Myanmar 

আদফদদনয  বববিদত 

২০. Agreement Between the Government of the union of Myanmar and the 
Government of the people’s Republic of Bangladesh on Border Trade Between the 
Two Countries   

আদফদদনয  বববিদত 

২১. Agreement on Transit between the Government of the people’s Republic of 
Bangladesh and the Royal Government of Bhutan   

আদফদদনয  বববিদত 

২২. Agreement of Trade between The Royal Government of Bhutan and the 
Government of the people’s Republic of Bangladesh. 

আদফদদনয  বববিদত 

২৩. Protocol to the Agreement on Trade The Royal Government of Bhutan and the 

Government of the people’s Republic of Bangladesh. 

আদফদদনয  বববিদত 

২৪. Transit Agreement between the Government of the people’s Republic of 
Bangladesh and his Majesty’s Government of Nepal 

আদফদদনয  বববিদত 

২৫. Trade and Payment Agreement between the Government of the people’s Republic 
of Bangladesh and his Majesty’s Government of Nepal 

আদফদদনয  বববিদত 

২৬. Trade Agreement between Bangladesh and Pakistan  আদফদদনয  বববিদত 

২৭.      -                              । আদফদদনয  বববিদত 

 

বযবি : গ 

 :    ণ     ণ            ও                      তদথ্যয তাবরওা 

 

            ণ                

১. Pjgvb wefvMxq gvgjvi †Kvb AwMÖg Z_¨ প্রওাদমাগ্য নয় 

২. Pjgvb Kvh©µ‡gi AvMvg †Kvb Z_¨ প্রওাদমাগ্য নয় 

৩.                                 প্রওাদমাগ্য নয় 

৪.         ও                 প্রওাদমাগ্য নয় 

৫.        ও                      প্রওাদমাগ্য নয় 

৬.                       প্রওাদমাগ্য নয় 

৭.    -                ও                 প্রওাদমাগ্য নয় 

৮.               ও                     ণ                          ণ   

         ণ       

প্রওাদমাগ্য নয় 

৯.                     ও                       প্রওাদমাগ্য নয় 

১০. ক্রয় াংক্রান্ত আগাভ মওান তথ্য প্রওাদমাগ্য নয় 

১১.      ও’                                প্রওাদমাগ্য নয় 

১২.      ও               ণা                                            

                       

প্রওাদমাগ্য নয় 

 

*                                                    on-line                ফ  

                                                                         ও     ণ 

           । 

                

       



ïfvkxl emy
mwPe

ïfvkxl emy
mwPe

v̀wqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v
DcmwPe/wmwbqi mnKvix mwPe
AvBb I cÖkvmb-4

v̀wqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v
DcmwPe/wmwbqi mnKvix mwPe
AvBb kvLv
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বযবি: চ  

তথ্য প্রাবপ্তয আদফদন পযভ (পযভ ‘ও’) 

 

তথ্য প্রাবপ্তয আদফদনত্র 

[ তথ্য অবধওায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারায বফবধ-৩ দ্রিব্য ] 

 

ফযাফয 

................................................................, ব 

................................................................ (নাভ ব দ  ) 

ব 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততা, ব 

........................................... (দপ্তদযয নাভ ব িকওানা) 

 

১।  আদফদনওাযীয নাভ  : ................................................................ 

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

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

 ফততভান িকওানা  : ................................................................  

 িায়ী িকওানা  : ................................................................ 

 পোক্স, ব ই-মভইর, ব মটবরদপান ব মভাফাইর মপান নম্বয (মবদ থাদও) : .................................................... 

২।  বও ধযদনয তথ্য* (প্রদয়াজদন অবতবযক্ত ওাগজ ব্যফায ওরুন) ............................................................ 

 

 

 

 

 

৩।  মওান িবতদত তথ্য াইদত আগ্রী (ছাাদনা/ পদটাওব/  : ........................................................ 

  বরবখত/ ই-মভইর/ পোক্স/ববড অথফা অন্য মওান িবত)  

৪। তথ্য গ্রণওাযীয নাভ ব িকওানা  : .................................................................. 

৫।  প্রদমাজে মেদত্র ায়তাওাযীয নাভ ব িকওানা  : .................................................................. 

 

আদফদদনয তাবযখ : ..................................................                                             

আদফদনওাযীয বাধােয 

 

*তথ্য অবধওায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ব ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমায়ী তদথ্যয মূল্য বযদাধদমাগ্য। 
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বযবি: ছ 

 

তথ্য যফযাদ অাযগতায মনাটি (পযভ ‘খ’) 
 

[ তথ্য অবধওায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ব ২০০৯ বফবধ-৫ দ্রিব্য ] 

তথ্য যফযাদ অাযগতায মনাটি 

 

 

আদফদন দত্রয সূত্র নম্বয :----------------------------------------                    তাবযখ :-------------------------

প্রবত 

আদফদনওাযীয নাভ   : .............................................................. 

িকওানা     : .............................................................. 

 

বফলয় : তথ্য যফযাদ অাযগতা ম্পদওত অফবতওযণ। 

 

বপ্রয় ভদাদয়, ব 

আনায ........................................................তাবযদখয আদফদদনয বববিদত প্রাবথ তত তথ্য বনদনাক্ত ওাযদণ 

যফযা ওযা ম্ভফ ইর না, ব মথা :- 

১. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

 

২. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

 

৩. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------।   

 

                                      

 

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

                   দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ওভ তওততায নাভ : 

                 দ   : 

               (দাপ্তবযও ীর)  
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বযবি: জ 

আীর আদফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 
 

আীর আদফদন 

[ তথ্য অবধওায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারায বফবধ-৬ দ্রিব্য ] 

 

ফযাফয 

.................................................................., ব 

..................................................................(নাভ ব দ  ) 

 

ব 

আীর ওর্ততে, ব 

...........................................(দপ্তদযয নাভ ব িকওানা) 

  

১। আীরওাযীয নাভ ব িকওানা   :   .................................................................... 

 (মমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ মভাফাইর) 

২। আীদরয তাবযখ   :   ...................................................................... 

৩। মম আদদদয বফরুদি আীর ওযা ইয়াদছ উায  :  ................................................................... 

  ওব (মবদ থাদও)   

৪। মাায আদদদয বফরুদি আীর ওযা ইয়াদছ    :   ............................................................... 

 তাায নাভ আদদদয বফফযণ (মবদ থাদও)   

৫। আীদরয াংবেপ্ত বফফযণ   :   ..................................................................... 

 

 

 

৬। আদদদয বফরুদি াংক্ষুব্ধ ইফায ওাযণ (াংবেপ্ত বফফযণ) :    .. .............................................................. 

৭।  প্রাবথ তত প্রবতওাদযয যুবক্ত/বববি   :    ................................................................ 

৮।  আীরওাযী ওর্ততও প্রতেয়ন    :    ................................................................. 

৯।  অন্য মওান তথ্য মাা আীর ওর্ততদেয ম্মুদখ :   ...................................................................... 

 উিাদনয জন্য আীরওাযী ইচ্ছা মালণ ওদযন 

                                 

 

আদফদদনয তাবযখ : ...........................                                                               আদফদনওাযীয বাধােয 
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বযবি: ঝ 

 

তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ বপ এফাং তদথ্যয মূল্য বনধ তাযণ বপ (পযভ ‘ঘ’) 

 [ বফবধ ৮ দ্রিব্য ] 

তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ বপ এফাং তদথ্যয মূল্য বনধ তাযণ বপ 

 তথ্য যফযাদয মেদত্র বনন মটবফদরয ওরাভ (২) এ উবল্লবখত তদথ্যয জন্য উায বফযীদত ওরাভ (৩) এ 

উবল্লবখত াদয মেত্রভত তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ বপ এফাং তদথ্যয মূল্য বযদাধদমাগ্য ইদফ, ব মথা :- 

 
 

মটবফর 
 

ক্রবভও 

নাং 
তদথ্যয বফফযণ তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ বপ/তদথ্যয মূল্য 

১ ২ ৩ 

১. 

বরবখত মওান ডকুদভদন্টয ওব যফযাদয 

জন্য (ম্যা, ব নক্া, ব ছবফ, ব ওবম্পউটায 

বপ্রন্ট) 

এ-৪ ব এ-৩ ভাদয ওাগদজয মেদত্র প্রবত ৃষষ্ঠা ২ 

(দুই) টাওা াদয এফাং তদূর্ধ্ত াইদজয ওাগদজয 

মেদত্র প্রকৃত মূল্য। 

২. 

বডস্ক, ব ববড ইতোবদদত তথ্য যফযাদয 

মেদত্র 

 

১. আদফদনওাযী ওর্ততও বডস্ক, ব ববড ইতোবদ 

যফযাদয মেদত্র বফনা মূদল্য; এফাং 

২. তথ্য যফযাওাযী ওর্ততও বডস্ক, ব ববড ইতোবদ 

যফযাদয মেদত্র উায প্রকৃত মূল্য। 

৩. 

মওান আইন ফা যওাবয বফধান ফা বনদদ তনা 

অনুমায়ী ওাউদও যফযাকৃত তদথ্যয 

মেদত্র 

বফনামূদল্য। 

৪. 
মূদল্যয বফবনভদয় বফক্রয়দমাগ্য প্রওানায 

মেদত্র 

প্রওানায় বনধ তাবযত মূল্য। 
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বযবি-ঞ 

 

তথ্য ওবভদন অববদমাগ দাদয়দযয বনধ তাযণ পযভ (পযভ ‘ও’) 

অববদমাগ দাদয়দযয পযভ 
[তথ্য অবধওায (অববদমাগ দাদয়য ব বনষ্পবি াংক্রাভত্ম) প্রবফধানভারায প্রবফধান-৩ (১) দ্রিব্য] 

 

 
ফযাফয 

প্রধান তথ্য ওবভনায 

তথ্য ওবভন 

এপ-৪/এ, ব আগাযগাঁব প্রাবনও এরাওা 

মদযফাাংরা নগয, ব ঢাওা-১২০৭।  

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

 
১। অববদমাগওাযীয নাভ ব িকওানা                          : ......................................................................... 

    (দমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ) 

 
২। অববদমাগ দাবখদরয তাবযখ                               : .......................................................................... 

 
৩। মাায বফরুদি অববদমাগ ওযা ইয়াদছ                : ......................................................................... 

     তাায নাভ ব িকওানা   

 
৪। অববদমাদগয াংবেপ্ত বফফযণ                             : ......................................................................... 

    (প্রদয়াজদন আরাদা ওাগজ ব্নয়দফ ওযা মাইদফ) 

 

 

 

 

 
৫। াংক্ষুব্ধতায ওাযণ (মবদ মওান আদদদয বফরুদি      : .......................................................................

  
    অববদমাগ আনয়ন ওযা য় মই মেদত্র উায ওব  

    াংযুক্ত ওবযদত ইদফ) 

 
৬। প্রাবথ তত প্রবতওায ব উায মমৌবক্তওতা                     : ....................................................................... 

 
৭। অববদমাগ উবল্লবখত ফক্তদব্যয ভথ তদন প্রদয়াজনীয়      : ......................................................................... 

     ওাগজ দত্রয ফণ তনা (ওব াংযুক্ত ওবযদত ইদফ) 

 

তোঠ 
আবভ/আভযা এই ভদভ ত রপপূফ তও মঘালণা ওবযদতবছ মম, ব এই অববদমাদগ ফবণ তত অববদমাগমূ আভায জ্ঞান ব বফশ্বা 

ভদত তে।  

 
(তোঠওাযীয বাধােয)  

 


