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১.  তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকার পটভূনি ও প্রলয়াজিীয়তা 

১.১.  নস নসএ কার্ িােলয়র পটভূনি 

িাংোলদলির অগ্রসরিাি খাতসমূলহর িলধ্য তথ্য ও প্রর্াগালর্াগ প্রযুনক্ত খাত অন্যতি। তথ্য ও প্রর্াগালর্াগ  প্রযুনক্ত 

ব্যিহালরর িাধ্যলি রূপকল্প-২০২১ িাস্তিায়লি িাংোলদি সরকার উৎসাহ প্রদাি করলে। এই রূপকলল্প ২০২১ 

সালের িলধ্য অর্ িনিনতক উন্নয়লির িাধ্যলি প্রদিলক িধ্যি আলয়র প্রদলি উন্নীত করার েক্ষয নিধ িারণ করা হলয়লে । 

সরকার প্রনতশ্রুত নিনজটাে িাংোলদি নিনিি িালণর নিনি নহলসলি প্রদলি ই -কি িাস, ই-প্রেিলদি, ই-গিলি িন্স 

চালুকরলণর েক্ষযিাত্রা অজিলি এিং তথ্য ও প্রর্াগালর্াগ প্রযুনক্ত নিলদ িনিকা ২০১৫ এিং তথ্য ও প্রর্াগালর্াগ প্রযুনক্ত 

আইি িাস্তিায়লির েক্ষয পূরণকলল্প প্রদলি নিনজটাে স্বাক্ষর প্রিতিলির উলেলে তথ্য ও প্রর্াগালর্াগ প্রযুনক্ত 

নিিালগর অধীলি সংযুক্ত অনিস নহসালি আইনসর্ট আইি ২০০৬ (সংলিানধত ২০১৩) প্রিাতালিক ২০১২ সালে 

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট প্রদািকারী কর্তিপলক্ষর নিয়ন্ত্রক (Controller of Certifying 

Authorities)-এর কার্ িােয় প্রনতষ্ঠা করা হলয়লে। নিনজটাে স্বাক্ষর প্রিতিলির উলেলে ৫র্ট প্রিসরকারী 

প্রনতষ্ঠাি এিং ০১র্ট সরকারী প্রনতষ্ঠািলক (িাংোলদি কনিউটার কাউনন্সে) সার্ট িনিলকট প্রদািকারী কর্তিপক্ষ 

(নসএ) নহসালি োইলসন্স প্রদাি করা হলয়লে। নসএ প্রনতষ্ঠািসমূহ তথ্য নিরাপিা প্রদাি ও তথ্যচুনর িলে িতিিালি 

নিনিন্ন সরকারী-প্রিসরকারী সংস্থা ও আগ্রহী ব্যনক্তিলগ ির  নিকট নিনজটাে স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট নিতরণ ও সংনিষ্ট 

প্রসিা প্রদাি করলে। ই-র্টআইএি, ই-িনর্ এিং প্রকািািী নিিেলি নিনজটাে স্বাক্ষলরর ব্যিহার শুরু করা হলয়লে । 

এ কার্ িােলয়র প্রধাি দু’র্ট কার্ িক্রলির একর্ট হলো নসএ প্রনতষ্ঠািসমূলহর কার্ িািেী পর্ িলিক্ষণ ও তত্ত্বািধায়ি  করা 

এিং আলরকর্ট কার্ িক্রি হলো তথ্য ও প্রর্াগালর্াগ প্রযুনক্ত আইি ২০০৬ (সংলিানধত ২০১৩) অনুসালর সাইিার 

অপরাধ তদন্ত পূি িক সাইিার ট্রাইব্যযিালে তদন্ত নরলপাট ি উপস্থাপি করা। 

নস নসএ কার্ িােলয়র প্রধাি কার্ িক্রি 

(ক) িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের কার্ যাবলীর তত্ত্বাবর্াি; 

(খ) িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপে কর্তযক অনুিরণীে র্ািদন্ড সির্ যারণ; 

(গ) িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের কর্ যচারীগয়ণর যর্াগ্যতা ও অসভজ্ঞতা সির্ যারণ; 

(ঘ) িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের কার্ য পসরচালিার িতযাবলী সির্ যারণ; 

(ঙ) ইয়লক্ট্রসিক স্বাের প্রতযেয়ির সবষয়ে ব্যবহৃত হইয়ত পায়র এইরূপ সলসখত, ছাপায়িা অথবা দৃশ্যর্াি যকাি 

সবষেবস্তু বা সবজ্ঞাপয়ি অন্তর্ভ যক্ত সবষোসদ সির্ যারণ; 

(চ) ইয়লক্ট্রসিক স্বাের িাটি যসিয়কট িরর্ ও উহায়ত অন্তর্ভ যক্ত সবষোসদ সির্ যারণ; 

(ছ) িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের সহিাব িংরেয়ণর ছক ও পদ্ধসত সির্ যারণ; 

(জ) িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের সহিাব সিরীোর উয়েয়শ্য সিরীেক সিয়োয়গর িতযাবলী এবং তাহায়দর 

িম্মািী সির্ যারণ; 

(ঝ) যকাি িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপে এককভায়ব বা অন্য যকাি িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের িসহত 

যর্ৌথভায়ব ইয়লক্ট্রসিক সিয়ের্ স্থাপয়ির সুসবর্া প্রদাি এবং উক্ত সিয়ের্ পসরচালিার িীসত সির্ যারণ;  

(ঞ) কার্ য পসরচালিা সবষয়ে গ্রাহক ও িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের আচরণ সবসর্ সির্ যারণ; 

(ট) িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপে ও গ্রাহয়কর র্ধ্যকার স্বায়থ যর সবয়রার্ সিষ্পসি; 

(ঠ) িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের কতযব্য ও দাসেত্ব সির্ যারণ; 

(ড) কসিউটারজাত উপাি-ভান্ডার িংরেণ, র্াহায়ত- 

       (অ) প্রসবর্াি দ্বারা সির্ যাসরত তথ্যাবলীিহ প্রয়তযক িাটি যসিয়কট প্রদািকারী কর্তযপয়ের যরকড য অন্তর্ভ যক্ত 

থাসকয়ব; এবং 

       (আ) জিগয়ণর প্রয়বিাসর্কায়রর সিশ্চেতা থাসকয়ব; 

(ঢ) এই আইি বা তদর্ীি প্রণীত সবসর্র অর্ীি অন্য যকাি কার্ য-িিাদি৷ 
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১.২  তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকা প্রণয়লির প্রর্ৌনক্তকতা/উলেে 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোলদি সরকার জিগলণর জািার অনধকার প্রনতষ্ঠার িাধ্যলি সরকানর ও প্রিসরকানর 

সংগঠলির স্বচ্ছতা ও জিািনদনহতা বৃনদ্ধ, দুিীনত হ্রাস ও সুিাসি প্রনতষ্ঠা; জিগলণর নচন্তা, নিলিক ও 

িাকস্বাধীিতার সাংনিধানিক অনধকার প্রনতষ্ঠা সলি িাপনর জিগলণর ক্ষিতায়লির েলক্ষয তথ্য-অনধকার 

নিনিত করলত গত ২৯ িাচ ি ২০০৯ তানরলখ ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ পাস কলরলে। আইলির 

কার্ িকর িাস্তিায়লির জন্য ইনতিলধ্য ‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নিনধিাো, ২০০৯’ এিং তথ্য 

অনধকার সংক্রান্ত নতির্ট প্রনিধািিাোও প্রণীত হলয়লে। 

তথ্য অনধকার গণতানন্ত্রক ব্যিস্থালক আলরা সুসংহত করার অন্যতি িতি। নসনসএ কার্ িােয় এর তথ্য 

জিগলণর কালে উন্মুক্ত হলে নসনসএ কার্ িােয় কার্ িক্রি সিলকি জিগলণর সলেহ ও অনিশ্বাস দূর হলি। 

এলত প্রনতষ্ঠালির স্বচ্ছতা এিং জিগলণর কালে সকে কালজর জিািনদনহ প্রনতনষ্ঠত হলি।  

জিগলণর জন্য অিাধ তথ্যপ্রিাহ নিনিত করার প্রর্ িীনত সরকার গ্রহণ কলরলে, তার সলে 

সংগনতপূণ িিালি সরকালরর গুরুত্বপূিণ ি িন্ত্রণােয়/নিিাগ/কার্ িােয়/দপ্তর/সংস্থা নহলসলি নসনসএ কার্ িােয় 

অিাধ তথ্যপ্রিালহর চচ িা নিনিত করলত িদ্ধপনরকর। 

িন্ত্রণােয়/নিিাগ/কার্ িােয়/দপ্তর/সংস্থা এিং অধীিস্থ অন্যান্য ইউনিলট অিাধ তথ্যপ্রিালহর চচ িার প্রক্ষলত্র 

প্রর্ি প্রকালিা নিধািলের সৃনষ্ট িা হয়, প্রসজন্য একর্ট ‘তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকা’ প্রণয়ি আিেক িলে 

িলি করলে। সুতরাং তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯, তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নিনধিাো ২০০৯ 

ও এতৎসংনিষ্ট প্রনিধািিাোসমূলহর আলোলক ও সাযুজযতা সালপলক্ষ এই ‘তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকা’ 

প্রণয়ি করা হলো। 

১.৩ িীনতর নিলরািাি 

এই নিলদ িনিকা ‘সিসিএ কার্ যালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ সিয়দ যসিকা , ২০১৯’ িালি অনিনহত হলি। 

২. নিলদ িনিকার নিনি   

২.১.  প্রণয়িকারী কর্তিপক্ষ: নসনসএ কার্ িােয়, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোলদি সরকার; 

২.২.  অনুলিাদিকারী কর্তিপক্ষ: নসনসএ কার্ িােয়, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোলদি সরকার; 

২.৩.  অনুলিাদলির তানরখ: ৩১ িাচ ি ২০১৯; 

২.৪.  িাস্তিায়লির তানরখ: এই নিলদ িনিকা আগািী ৩০ এনপ্রে ২০১৯ প্রর্লক িাস্তিায়ি করা 

হলি; 

২.৫.  নিলদ িনিকার  প্রলর্াজযতা: নিলদ িনিকার্ট নসনসএ কার্ িােয় ও এর আওতাধীি সকে 

অংিীজলির জন্য প্রলর্াজয হলি। 
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৩. িীনতলত ব্যিহৃত িলের সংজ্ঞা  

৩.১  তথ্য- ‘‘তথ্য’’ অলর্ ি নসনসএ কার্ িােয় ও এর অধীিস্থ কার্ িােয়সমূলহর গঠি, কাঠালিা ও 

দাপ্তনরক কিিকা- সংক্রান্ত প্রর্ প্রকাি স্মারক, িই, িকিা, িািনচত্র, চুনক্ত, তথ্য-উপাি, েগ িই, 

আলদি, নিজ্ঞনপ্ত, দনেে, িমুিা, পত্র, প্রনতলিদি, নহসাি নিিরণী, প্রকল্প প্রস্তাি, আলোকনচত্র, 

অনিও, নিনিও, অনিত নচত্র, নিল্ম, ইলেক্ট্রনিক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত প্রর্ প্রকাি ইিস্ট্রুলিন্ট, 

র্ানন্ত্রকিালি পাঠলর্াগ্য দনেোনদ এিং প্রিৌনতক গঠি ও বিনিষ্টয-নিনি িলিলষ অন্য প্রর্ প্রকাি 

তথ্যিহ িস্তু িা এলদর প্রনতনেনপও এর অন্তর্ভ িক্ত হলি: 

 তলি িতি র্ালক প্রর্, দাপ্তনরক প্রিাটনিট িা প্রিাটনিলটর প্রনতনেনপ এর অন্তর্ভ িক্ত হলি িা। 

৩.২  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা - ‘‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা’’ অর্ ি তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীি 

নিযুক্ত কিিকতিা; 

৩.৩  নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা- দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার অনুপনস্থনতলত সংনিষ্ট দানয়ত্ব পােলির জন্য 

নিযুক্ত কিিকতিা; 

৩.৪  ‘‘তথ্য প্রদাি ইউনিট ’’- ‘তথ্য প্রদাি ইউনিট’ অর্ ি নসনসএ কার্ িােয় ও এর আওতাধীি সকে 

অংিীজি। 

৩.৫  ‘‘আপীে কর্তিপক্ষ’’ অর্ ি- নসনসএ কার্ িােলয়র প্রিাসনিক প্রধাি। 

৩.৬   ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অর্ ি তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুলরাধকারী িা তথ্য প্রদািকারী কর্তিপক্ষ ব্যতীত 

অনুলরাধকৃত তলথ্যর সলে জনিত অন্য প্রকাি পক্ষ। 

৩.৭  ‘‘তথ্য কনিিি’’ অর্ ি তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীি প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনিিি। 

৩.৮  ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ িেলত ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’’ ব্যঝালি। 

৩.৯  ‘‘তঅনি, ২০০৯’’ িেলত ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নিনধিাো, ২০০৯’’ ব্যঝালি। 

৩.১০  ‘‘কি িকতিা’’ অলর্ ি কি িচারীও অন্তর্ভ িক্ত হলি। 

৩.১১  ‘‘তথ্য অনধকার’’ অর্ ি প্রকালিা কর্তিপলক্ষর নিকট হইলত তথ্য প্রানপ্তর অনধকার। 

৩.১২  ‘‘আলিদি িরি’’ অর্ ি তঅনি, ২০০৯-এর তিনসলে নিধ িানরত আলিদলির িরলিট- িরি ‘ক’ 

ব্যঝালি। 

৩.১৩  ‘‘আপীে িরি’’ অর্ ি তঅনি, ২০০৯-এর তিনসলে নিধ িানরত আপীে  আলিদলির িরলিট- 

িরি ‘গ’ ব্যঝালি। 

৩.১৪  পনরনিষ্ট’’ অর্ ি এই নিলদ িনিকার সলে সংযুক্ত পনরনিষ্ট। 
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৪.  তলথ্যর ধরি এিং ধরি অনুসালর তথ্য প্রকাি ও প্রদাি পদ্ধনত 

নসনসএ কার্ িােলয়র সমুদয় তথ্য নিলনাক্ত ৩র্ট প্রেণীলত িাগ করা হলি এিং নিধ িানরত নিধাি অনুসালর 

প্রদাি, প্রচার িা প্রকাি করা হলি: 

ক.  স্বপ্রলণানদতিালি প্রকািলর্াগ্য তথ্য 

১)  এই ধরলির তথ্য নসনসএ কার্ িােয় স্বপ্রলণানদত হলয় প্রিার্টিলিাি ি, ওলয়িসাইট, ব্রনিওর, মুনিত 

িই িা প্রনতলিদি, নিেলিাি ি, সাইি প্রিাি ি, নিকার, প্রপািার, ব্যকলেট, নেিলেট, নিউজ 

প্রেটার, প্রনত্রকায় নিজ্ঞনপ্তর ম্যাধলি প্রচারণাসহ অন্যান্য গ্রহণলর্াগ্য িাধ্যলি প্রকাি ও প্রচার 

করলি। 

২)  এই ধরলির তথ্য প্রচলয় প্রকাি িাগনরক আলিদি করলে তখি তা চানহদার নিনিলত 

প্রদািলর্াগ্য তথ্য নহলসলি নিলিনচত হলি এিং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিধ িানরত পন্থায় 

আলিদিকারীলক তা প্রদাি করলিি। 

৩)  নসনসএ কার্ িােয় প্রনত িের একর্ট িানষ িক প্রনতলিদি প্রকাি করলি। িানষ িক প্রনতলিদলি 

তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩)-এ উসিনখত তথ্যসমূহ সংলর্াজি করলি। 

৪)  নসনসএ কার্ িােয় স্বপ্রলণানদতিালি প্রকািলর্াগ্য তলথ্যর একর্ট তানেকা প্রস্তুত করলি এিং 

এিং এই নিলদ িনিকার পনরনিলষ্ট ও নসনসএ কার্ িােয় ওলয়িসাইলট প্রকাি ও প্রচার করলি। 

৫)  প্রনত িের এই তানেকা হােিাগাদ করা হলি। 

খ.  চানহদার নিনিলত প্রদািলর্াগ্য তথ্য :  

১)  এই ধরলির তথ্য প্রকালিা িাগনরলকর আলিদলির প্রপ্রনক্ষলত এই নিলদ িনিকার ১০ ও ১১ 

অনুলচ্ছলদ িনণ িত পদ্ধনত অনুসরণ কলর প্রদাি করলত হলি। 

২)  নসনসএ কার্ িােয় চানহদার নিনিলত প্রদািলর্াগ্য তলথ্যর একর্ট তানেকা প্রস্তুত করলি এিং 

এিং এই নিলদ িনিকার পনরনিলষ্ট ও নসনসএ কার্ িােয় ওলয়িসাইলট প্রকাি ও প্রচার করলি। 

৩)  প্রনত িের এই তানেকা হােিাগাদ করা হলি। 

গ. প্রদাি ও প্রকাি িাধ্যতামূেক িয়, এিি তথ্য :  

১)  এই নিলদ িনিকার অন্যান্য অনুলচ্ছলদ র্া নকছুই র্াকুক িা প্রকি নসনসএ কার্ িােয় নিলনাক্ত 

তথ্যসমূহ প্রদাি িা প্রকাি িা প্রচার করলত িাধ্য র্াকলি িা: 

(ক) প্রকাি তথ্য প্রকালির িলে িাংোলদলির নিরাপিা, অখন্ডতা ও সাি িলিৌিলত্বর প্রনত 

হুিনক হলত পালর এরূপ তথ্য; 

(খ)  পররাষ্ট্রিীনতর প্রকাি নিষয় র্ার িারা নিলদিী রালষ্ট্রর অর্িা আন্তজিানতক প্রকাি সংস্থা 

িা প্রকাি প্রজাট িা সংগঠলির সালর্ নিদ্যিাি সিকি ক্ষুণ্ণ হলত পালর এরূপ তথ্য; 

(গ)  প্রকাি নিলদিী সরকালরর নিকট প্রর্লক প্রাপ্ত প্রকাি প্রগাপিীয় তথ্য; 

(ঘ)  প্রকাি তথ্য প্রকালির িলে প্রকাি র্ততীয় পলক্ষর ব্যনদ্ধবৃনিক সিলদর অনধকার 

ক্ষনতগ্রস্ত হলত পালর এরূপ িানণনজযক িা ব্যিসানয়ক অন্তনি িনহত প্রগাপিীয়তা নিষয়ক, 
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কনপরাইট িা ব্যনদ্ধবৃনিক সিদ (Intellectual Property Right) সিনকিত 

তথ্য; 

(ঙ) প্রকাি তথ্য প্রকালির িলে প্রকাি নিলিষ ব্যনক্ত িা সংস্থালক োিিাি িা ক্ষনতগ্রস্ত 

করলত পালর এরূপ নিলনাক্ত তথ্য, র্র্া :- 

(অ)  আয়কর, শুল্ক, িযাট ও আিগারী আইি, িালজট িা করহার পনরিতিি সংক্রান্ত 

প্রকাি আগাি তথ্য; 

(আ)  মুিার নিনিিয় ও সুলদর হার পনরিতিিজনিত প্রকাি আগাি তথ্য; 

(ই)  ব্যাংকসহ আনর্ িক প্রনতষ্ঠািসমূলহর পনরচােিা ও তদারনক সংক্রান্ত প্রকাি আগাি 

তথ্য; 

(চ)  প্রকাি তথ্য প্রকালির িলে প্রচনেত আইলির প্রলয়াগ িাধাগ্রস্ত হলত পালর িা অপরাধ 

বৃনদ্ধ প্রপলত পালর এরূপ তথ্য; 

(ে)  প্রকাি তথ্য প্রকালির িলে জিগলণর নিরাপিা নিনিত হলত পালর িা নিচারাধীি 

িািোর সুষ্ঠু নিচার কাজ ব্যাহত হলত পালর এরূপ তথ্য; 

(জ) প্রকাি তথ্য প্রকালির িলে প্রকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীিলির প্রগাপিীয়তা ক্ষুণ্ণ হলত 

পালর এরূপ তথ্য; 

(ঝ) প্রকাি তথ্য প্রকালির িলে প্রকাি ব্যনক্তর জীিি িা িারীনরক নিরাপিা নিপদাপন্ন হলত 

পালর এরূপ তথ্য; 

(ঞ)  আইি প্রলয়াগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য প্রকাি ব্যনক্ত কর্তিক প্রগাপলি প্রদি প্রকাি 

তথ্য; 

(ট)  আদােলত নিচারাধীি প্রকাি নিষয় এিং র্া প্রকালি আদােত িা ট্রাইব্যযিালের 

নিলষধাজ্ঞা রলয়লে অর্িা র্ার প্রকাি আদােত অিিািিার সানিে এরূপ তথ্য; 

(ঠ)  তদন্তাধীি প্রকাি নিষয় র্ার প্রকাি তদন্ত কালজ নিি ঘটালত পালর এরূপ তথ্য; 

(ি)  প্রকাি অপরালধর তদন্ত প্রনক্রয়া এিং অপরাধীর প্রগ্রিতার ও িাসিয়ক প্রিানিত করলত 

পালর এরূপ তথ্য; 

(ঢ)  আইি অনুসালর প্রকিে একর্ট নিনদ িষ্ট সিলয়র জন্য প্রকালির িাধ্যিাধকতা রলয়লে 

এরূপ তথ্য; 

(ণ)  প্রকৌিেগত ও িানণনজযক কারলণ প্রগাপি রাখা িাঞ্ছিীয় এরূপ কানরগরী িা বিজ্ঞানিক 

গলিষণােব্ধ প্রকাি তথ্য; 

(ত)  প্রকাি ক্রয় কার্ িক্রি সম্পূণ ি হওয়ার পূলি ি িা এ নিষলয় নসদ্ধান্ত গ্রহলণর পূলি ি সংনিষ্ট ক্রয় 

িা এর কার্ িক্রি সংক্রান্ত প্রকাি তথ্য; 

(র্)  জাতীয় সংসলদর নিলিষ অনধকারহানির কারণ হলত পালর, এরূপ তথ্য; 

(দ)  প্রকাি ব্যনক্তর আইি িারা সংরনক্ষত প্রগাপিীয় তথ্য; 

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র িা পরীক্ষায় প্রদি িম্বর সিনকিত আগাি তথ্য; 

(ন) মন্ত্রিপন্ত্ররষদ বা, ক্ষক্ষত্রমত, উপদদষ্টা পন্ত্ররষদদর ববঠদে উপস্থাপনীয় সার -সংদক্ষপসহ 

আনুষন্ত্রিে দনেোনদ এিং উক্তরূপ বিঠলকর আলোচিা ও নসদ্ধান্ত সংক্রান্ত প্রকাি তথ্য; 
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  তলি িতি র্ালক প্রর্, িনন্ত্রপনরষদ িা, প্রক্ষত্রিত, উপলদষ্টা পনরষদ কর্তিক প্রকাি নসদ্ধান্ত 

গৃহীত হওয়ার পর অনুরূপ নসদ্ধালন্তর কারণ এিং প্রর্সকে নিষলয়র উপর নিনি কলর 

নসদ্ধান্তর্ট গৃহীত হলয়লে তা প্রকাি করা র্ালি; 

  আলরা িতি র্ালক প্রর্, এই ধারার অধীি তথ্য প্রদাি স্থনগত রাখার প্রক্ষলত্র সংনিষ্ট 

কর্তিপক্ষলক তথ্য কনিিলির পূি িানুলিাদি গ্রহণ করলত হলি। 

       নি. ি. : এই উপ-অনুলচ্ছলদ ধারা ৭-এ উলেনখত প্রায় সকে নিষয় তুলে ধরা হলয়লে। 

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা 

ক) তথ্য সংরক্ষণ: নসনসএ কার্ িােয় এিং এর আওতাধীি সকে অংিীজি তথ্য সংরক্ষলণর জন্য 

নিলনাক্ত পদ্ধনত অনুসরণ করলি : 

(১)  িাগনরলকর তথ্য অনধকার নিনিত করার েলক্ষয নসনসএ কার্ িােয় তার র্ািতীয় তলথ্যর 

কযাটােগ এিং ইিলিক্স প্রস্তুত কলর র্র্ার্র্িালি সংরক্ষণ করলি। 

(২)  প্রলতযক কর্তিপক্ষ প্রর্-সকে তথ্য কনিউটালর সংরক্ষলণর উপযুক্ত িলে িলি করলি প্রস-সকে 

তথ্য যুনক্তসংগত সিয়সীিার িলধ্য কনিউটালর সংরক্ষণ করলি এিং তথ্য োলির সুনিধালর্ ি 

সিগ্র প্রদলি প্রিটওয়ালকির িাধ্যলি তার সংলর্াগ স্থাপি করলি। 

(৩)  তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা) 

প্রনিধািিাো, ২০১০ অনুসরণ করলি। 

খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যিস্থাপিা :  নসনসএ কার্ িােয় এিং এর আওতাধীি সকে অংিীজি তথ্য সংগ্রহ ও 

ব্যিস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা) প্রনিধািিাো, ২০১০ অনুসরণ করলি। 

গ) তলথ্যর িাষা :  

(১)  তলথ্যর মূে িাষা হলি িাংো। তথ্য র্নদ অন্য প্রকাি িাষায় উৎপন্ন হলয় র্ালক তাহলে প্রসর্ট 

প্রসই িাষায় সংরনক্ষত হলি। দাপ্তনরক প্রলয়ালজি তথ্য অনুিাদ করা হলত পালর। 

(২)  তথ্য প্রর্ িাষায় সংরনক্ষত র্াকলি প্রসই িাষালতই আলিদিকারীলক সরিরাহ করা হলি। 

আলিদিকারীর চানহদার প্রপ্রনক্ষলত প্রকাি তথ্য অনুিাদ করার দানয়ত্ব কর্তিপক্ষ িহি করলি িা। 

ঘ) তলথ্যর হােিাগাদকরণ: নসনসএ কার্ িােয় এিং এিং এর আওতাধীি সকে অংিীজি প্রনতিের তথ্য 

হােিাগাদ করলি। 

৬. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়াগ 

1) তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসালর নসনসএ কার্ িােলয় একজি কলর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

নিলয়াগ করলত হলি। 

2) পরিতীলত নসনসএ কার্ িােলয়র অধীলি প্রকাি কার্ িােয়/ইউনিট প্রনতনষ্ঠত হলে তঅআ ২০০৯-

এর ধারা ১০(৩) অনুসালর উক্তরূপ ইউনিট/ইউনিটসমূহ প্রনতনষ্ঠত হওয়ার ৬০ নদলির িলধ্য 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়াগ করলত হলি। 
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3) প্রনতর্ট ইউনিলটর প্রিাসনিক প্রধাি, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়াগ প্রদলিি এিং নিলয়াগকৃত 

প্রলতযক দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার িাি, পদিী, ঠিকািা এিং প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র িযাক্স িম্বর ও ই -

প্রিইে ঠিকািা নিলয়াগ প্রদালির পরিতী ১৫ (পলির) নদলির িলধ্য নিধ িানরত িরলিলট (তথ্য 

কনিিি কর্তিক নিধ িানরত িরলিট) নেনখতিালি তথ্য কনিিলি প্রপ্ররণ করলিি এিং 

কার্ িােলয়র আপীে কর্তিপলক্ষর কালে অনুনেনপ প্রপ্ররণ করলিি। 

4) তঅআ ২০০৯-এর অধীি দানয়ত্ব পােলির প্রলয়াজলি প্রকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা অন্য প্রর্ 

প্রকাি কি িকতিার সহায়তা চাইলত পারলিি এিং প্রকাি কি িকতিার কাে প্রর্লক এরূপ সহায়তা 

চাওয়া হলে নতনি উক্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিালক প্রলয়াজিীয় সহায়তা প্রদাি করলত িাধ্য 

র্াকলিি। 

5) প্রকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা দানয়ত্ব পােলির প্রলয়াজলি অন্য প্রকাি কি িকতিার সহায়তা চাইলে 

এিং এরূপ সহায়তা প্রদালি ব্যর্ িতার জন্য তঅআ ২০০৯-এর প্রকাি নিধাি েংনঘত হলে এই 

আইলির অধীি দায়-দানয়ত্ব নিধ িারলণর প্রক্ষলত্র উক্ত অন্য কিিকতিাও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা িলে 

গণ্য হলিি। 

6) প্রনতর্ট ইউনিট তার দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার িাি, পদিী, ঠিকািা এিং প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র িযাক্স 

িম্বর ও ই-প্রিইে ঠিকািা তার কার্ িােলয়র প্রকাে স্থালি সহলজ দৃনষ্টলগাচর হয় এিিিালি 

প্রদি িলির ব্যিস্থা করলি এিং ওলয়িসাইলট প্রকাি করলি। 

তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকার পনরনিলষ্ট এই নিলদ িনিকা প্রলর্াজয এিি সকে ইউনিলটর দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি িকতিার িাি, পদিী, ঠিকািা এিং প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র িযাক্স িম্বর ও ই-প্রিইে ঠিকািাসহ তানেকা 

প্রকাি করা হলি। প্রকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা পনরিতিি হলে িতুি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়ালগর ৫ 

নদলির িলধ্য তানেকা হােিাগাদ করা হলি। তানেকা কর্তিপলক্ষর ওলয়িসাইলট প্রকাি করা হলি। 

৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার দানয়ত্ব ও কি িপনরনধ 

ক)  তলথ্যর জন্য কালরা আলিদলির প্রপ্রনক্ষলত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা : 

অ)  আলিদি গ্রহণ ও তঅনি ২০০৯ নিনধ-৩ অনুসালর আলিদিপত্র গ্রহলণর প্রানপ্ত স্বীকার 

করলিি; 

আ)  অনুলরাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও তঅনি ২০০৯ নিনধ-৪ অনুসালর 

র্র্ার্র্িালি সরিরাহ করলিি; 

ই)  তথ্য প্রদালি অপারগতার প্রক্ষলত্র তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তঅনি ২০০৯ নিনধ-৫ 

অনুসালর র্র্ার্র্িালি অপারগতা প্রকাি করলিি। অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-

এর সালর্ সািঞ্জস্যপূণ ি হলত হলি; 

ঈ)  প্রকাি অনুলরাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার নিকট সরিরালহর জন্য িজুদ র্াকলে 

নতনি তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৬)(৭) ও তঅনি, ২০০৯ নিনধ-৮ অনুসালর উক্ত তলথ্যর 

যুনক্তসংগত মূল্য নিধ িারণ করলিি এিং উক্ত মূল্য অিনধক ৫ (পাঁচ) কার্ ি নদিলসর 

িলধ্য পনরলিাধ করার জন্য অনুলরাধকারীলক অিনহত করলিি; 

উ)  প্রকাি অনুলরাধকৃত তলথ্যর সালর্ র্ততীয় পলক্ষর সংনিষ্টতা র্াকলে দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি িকতিা তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮) অনুসালর ব্যিস্থা গ্রহণ করলিি; 

খ)  তঅআ, ২০০৯-এর তিনসলে নিধ িানরত আলিদলির িরলিট/িরি ‘ক’ সংরক্ষণ ও প্রকাি 

িাগনরলকর চানহদার প্রপ্রনক্ষলত সরিরাহ; 
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গ)  আলিদি িরি পূরলণ সক্ষি িয়, এিি আলিদিকারীলক আলিদি িরি পূরলণ সহায়তা; 

ঘ)  প্রকাি িাগনরলকর চানহদার প্রপ্রনক্ষলত তালক আপীে  কর্তিপক্ষ নিধ িারলণ সহায়তা; 

ঙ)  সঠিক কর্তিপক্ষ নিধ িারলণ র্ভে কলরলে, এিি আলিদিকারীলক সঠিক কর্তিপক্ষ নিধ িারলণ 

সহায়তা; 

চ)  প্রকাি িারীনরক প্রনতিেী ব্যনক্তর তথ্য প্রানপ্ত নিনিত করলত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা তালক 

উপযুক্ত পদ্ধনতলত তথ্য প্রপলত সহায়তা করলিি। এলক্ষলত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা উপযুক্ত অন্য 

প্রকাি ব্যনক্তর সহায়তা গ্রহণ করলত পারলিি;  

ে)  তথ্য সংরক্ষণ, ব্যিস্থাপিা ও স্বপ্রলণানদত তথ্য প্রকাি তঅআ ২০০৯-এর সালর্ 

সািঞ্জস্যপূণ িিালি হলচ্ছ নক িা তা নিধ িারলণ কর্তিপক্ষলক সহায়তা প্রদাি; 

জ)  তঅআ ২০০৯-এর সালর্ সািঞ্জস্যপূণ িিালি িানষ িক প্রনতলিদি প্রকালি সহায়তা করা; 

ঝ)  তলথ্যর জন্য প্রাপ্ত আলিদিপত্রসহ এ-সংক্রান্ত প্রলয়াজিীয় তথ্য সংরক্ষণ, আলিদিকারীর 

প্রর্াগালর্ালগর নিিানরত তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য অিমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রনতলিদি সংকনেত করা, 

তথ্য মূল্য আদায়, নহসাি রক্ষণ ও সরকানর প্রকাষাগালর জিাকরণ এিং কর্তিপক্ষ িা তথ্য 

কনিিলির চানহদার প্রপ্রনক্ষলত এ সংক্রান্ত তথ্য সরিরাহ করা; ইতযানদ। 

৮. নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়াগ 

1) িদেী িা অন্য প্রকাি কারলণ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার অনুপনস্থনতলত দানয়ত্বপােলির জন্য 

সিসিএ কার্ যালয়ে একজি নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়াগ করলত হলি। দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি িকতিার অনুপনস্থনতলত আইি অনুসালর নতনি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নহলসলি নিলিনচত 

হলিি। 

2) িতুি প্রনতনষ্ঠত ইউনিটসমূলহ প্রনতনষ্ঠত হওয়ার ৬০ নদলির িলধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার 

পািাপানি নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়াগ করলত হলি। 

3) প্রনতর্ট ইউনিলটর প্রিাসনিক প্রধাি নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়াগ প্রদলিি এিং 

নিলয়াগকৃত প্রলতযলকর িাি, পদিী, ঠিকািা এিং, প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র, িযাক্স িম্বর ও ই-প্রিইে 

ঠিকািা নিলয়াগ প্রদালির ১৫ (পলির) নদলির িলধ্য নিধ িানরত িরলিলট (তথ্য কনিিি কর্তিক 

নিধ িানরত িরলিট) নেনখতিালি তথ্য কনিিলি প্রপ্ররণ করলিি এিং কার্ িােলয়র আপীে 

কর্তিপলক্ষর কালে অনুনেনপ প্রপ্ররণ করলি। 

িদেী িা অন্য প্রকাি কারলণ এই পদ শূন্য হলে, অনিেলম্ব িতুি নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নিলয়াগ 

করলত হলি। 

৯. নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার দানয়ত্ব ও কি িপনরনধ 

ক)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার অনুপনস্থতকােীি সিলয় ‘নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা’ ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি িকতিা’ নহলসলি দানয়ত্ব পােি করলিি; 

খ)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নহলসলি দানয়ত্ব পােিকােীি িীনত ৭-এ িনণ িত ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার 

দানয়ত্ব ও কিিপনরনধ’ তার জন্য প্রলর্াজয হলি। 
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১০. তলথ্যর জন্য আলিদি, তথ্য প্রদালির পদ্ধনত ও সিয়সীিা 

(১)  প্রকাি ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রানপ্তর জন্য সংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার কালে 

নিধ িানরত িরি ‘ক’ এর িাধ্যলি তথ্য প্রচলয় নেনখতিালি িা ইলেক্ট্রনিক িাধ্যি িা ই-প্রিইলে 

অনুলরাধ করলত পারলিি। 

(২)  নিধ িানরত িরি সহজেিয িা হলে অনুলরাধকারীর িাি, ঠিকািা, প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র িযাক্স িম্বর 

এিং ই-প্রিইে ঠিকািা; অনুলরাধকৃত তলথ্যর নির্ভ িে এিং স্পষ্ট িণ িিা এিং প্রকান্ পদ্ধনতলত 

তথ্য প্রপলত আগ্রহী তার িণ িিা উলেখ কলর সাদা কাগলজ িা প্রক্ষত্রিত, ইলেক্ট্রনিক নিনিয়া িা 

ই-প্রিইলেও তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুলরাধ করা র্ালি। 

(৩)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা তলথ্যর জন্য প্রকাি অনুলরাধ প্রানপ্তর তানরখ হলত অিনধক ২০ (নিি) 

কার্ ি নদিলসর িলধ্য অনুলরাধকৃত তথ্য সরিরাহ করলিি। 

(৪)  পূলি ি উনেনখত উপ-অনুলচ্ছদ (৩) এ র্াহা নকছুই র্াকুক িা প্রকি, অনুলরাধকৃত তলথ্যর সালর্ 

একানধক তথ্য প্রদাি ইউনিট িা কর্তিপলক্ষর সংনিষ্টতা র্াকলে অিনধক ৩০ (নত্রি) কার্ ি 

নদিলসর িলধ্য প্রসই অনুলরাধকৃত তথ্য সরিরাহ করলত হলি। 

(৫)  অনুলরাধকৃত তথ্য প্রকাি ব্যনক্তর জীিি-মৃতুয, প্রগ্রিতার এিং কারাগার হলত মুনক্ত সিনকিত 

হলে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা অনুলরাধ প্রানপ্তর অিনধক ২৪ (চনিি) ঘণ্টার িলধ্য উক্ত নিষলয় 

প্রার্নিক তথ্য সরিরাহ করলিি। 

(৬)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা নেনখতিালি অর্িা প্রক্ষত্রিত, ইলেক্ট্রনিক িাধ্যি িা ই-প্রিইে এর 

িাধ্যলি আলিদি পত্র গ্রহলণর প্রানপ্ত স্বীকার করলিি এিং প্রানপ্ত স্বীকারপলত্র আলিদলির 

প্ররিালরন্স িম্বর, আলিদিপত্র গ্রহণকারীর িাি, পদির্ িাদা এিং আলিদি গ্রহলণর তানরখ 

উলেখ কলর স্বাক্ষর করলিি। 

(৭)  ইলেক্ট্রনিক িা ই-প্রিইে এর িাধ্যলি আলিদি গ্রহলণর প্রক্ষলত্র কর্তিপলক্ষর িরাির আলিদি 

প্রপ্ররলণর তানরখই (প্রানপ্ত সালপলক্ষ) আলিদি গ্রহলণর তানরখ নহলসলি গণ্য হলি। 

(৮)  আলিদি পাওয়ার পর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা তথ্য প্রদালির তানরখ এিং সিয় উলেখপূি িক 

আলিদিকারীলক প্রস সিলকি অিনহত করলিি এিং অনুলরাধকৃত তলথ্যর সালর্ একানধক তথ্য 

প্রদাি ইউনিট িা কর্তিপলক্ষর সংনিষ্টতা র্াকলে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা প্রসই ইউনিট িা 

কর্তিপক্ষলক এ সিলকি নেনখত প্রিার্টি প্রদাি করলিি। 

(৯)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা প্রকাি কারলণ অনুলরাধকৃত তথ্য প্রদালি অপারগ অর্িা আংনিক তথ্য 

সরিরালহ অপারগ হলে অপারগতার কারণ উলেখ কলর আলিদি প্রানপ্তর ১০ (দি) কার্ ি 

নদিলসর িলধ্য তঅনি, ২০০৯-এর তিনসলে উসিনখত িরি-‘খ’ অনুর্ায়ী এতনিষলয় 

আলিদিকারীলক অিনহত করলিি। 

 (১০)  উপ-অনুলচ্ছদ (৩), (৪) িা (৫) এ উনেনখত সিয়সীিার িলধ্য তথ্য সরিরাহ করলত প্রকাি 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা ব্যর্ ি হলে সংনিষ্ট তথ্য প্রানপ্তর অনুলরাধ প্রতযাখ্যাি করা হলয়লে িলে 

গণ্য হলি। 

(১১)  অনুলরাধকৃত তথ্য প্রদাি করা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার নিকট র্র্ার্র্ নিলিনচত হলে এিং 

প্রর্লক্ষলত্র প্রসই তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তিক সরিরাহ করা হলয়লে নকংিা প্রসই তলথ্য র্ততীয় পলক্ষর 

স্বার্ ি জনিত রলয়লে এিং র্ততীয় পক্ষ তা প্রগাপিীয় তথ্য নহলসলি গণ্য কলরলে প্রস প্রক্ষলত্র 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা এরূপ অনুলরাধ প্রানপ্তর ৫ (পাঁচ) কার্ ি নদিলসর িলধ্য র্ততীয় পক্ষলক তার 

নেনখত িা প্রিৌনখক িতািত প্রচলয় প্রিার্টি প্রদাি করলিি এিং র্ততীয় পক্ষ এরূপ প্রিার্টলির 
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প্রপ্রনক্ষলত প্রকাি িতািত প্রদাি করলে তা নিলিচিায় নিলয় দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা 

অনুলরাধকারীলক তথ্য প্রদালির নিষলয় নসদ্ধান্ত গ্রহণ করলিি। 

(১২)  প্রকাি ইনিয় প্রনতিেী ব্যনক্তলক প্রকাি প্ররকি ি িা তার অংিনিলিষ জািালিার প্রলয়াজি হলে 

সংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা প্রসই প্রনতিেী ব্যনক্তলক তথ্য োলি সহায়তা প্রদাি করলিি এিং 

পনরদি িলির জন্য প্রর্ ধরলির সহলর্ানগতা প্রলয়াজি তা প্রদাি করাও এই সহায়তার অন্তর্ভ িক্ত 

িলে গণ্য হলি। 

(১৩)  আইলির অধীি প্রদি তলথ্যর প্রনত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর অধীলি এই তথ্য 

সরিরাহ করা হলয়লে’’ িলি ি প্রতযয়ি করলত হলি এিং তালত প্রতযয়িকারী কি িকতিার িাি, 

পদিী, স্বাক্ষর ও দাপ্তনরক সীে র্াকলি। 

১১. তলথ্যর মূল্য এিং মূল্য পনরলিাধ : 

(১)  প্রকাি অনুলরাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার নিকট সরিরালহর জন্য িজুদ র্াকলে নতনি 

তঅনি, ২০০৯-এর তিনসলে উনেনখত িরি-‘ঘ’ অনুসালর প্রসই তলথ্যর মূল্য নিধ িারণ করলিি 

এিং অিনধক ৫ (পাঁচ) কার্ ি নদিলসর িলধ্য প্রসই অর্ ি চাোি প্রকাি িং- ১-২৮০১-০০০২-

২০৩৭ এ জিা কলর প্রট্রজারী চাোলির কনপ তার কালে জিা প্রদয়ার জন্য অনুলরাধকারীলক 

নেনখতিালি অিনহত করলিি; অর্িা 

(২)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা অনুলরাধকারী কর্তিক পনরলিানধত তলথ্যর মূল্য রনিলদর িাধ্যলি গ্রহণ 

করলিি এিং প্রাপ্ত অর্ ি চাোি প্রকাি িং- ১-২৮০১-০০০২-২০৩৭ এ প্রট্রজারী চাোলির 

িাধ্যলি জিা প্রদলিি। 

১২. আপীে দালয়র ও নিষ্পনি 

আপীে কর্তিপক্ষ এিং আপীে  পদ্ধনত [ধারা-২ (ক); ধারা ২৪ এিং নিনধ-৬] 

১২.১. আপীে কর্তিপক্ষ:  

ক)  উপলজো নিি িাহী কি িকতিার কার্ িােয় তথ্য প্রদাি ইউনিট হলে তার আপীে  কর্তিপক্ষ হলিি 

প্রজো প্রিাসক। একইিালি প্রজো প্রিাসলকর কার্ িােলয়র আপীে  কর্তিপক্ষ হলিি নিিাগীয় 

কনিিিার এিং নিিাগীয় কনিিিালরর কার্ িােলয়র আপীে  কর্তিপক্ষ হলিি িনন্ত্রপনরষদ 

সনচি। 

খ)  িনন্ত্রপনরষদ নিিাগ তথ্য প্রদাি ইউনিট হলে তার আপীে  কর্তিপক্ষও হলিি িনন্ত্রপনরষদ 

সনচি। 

১২.২. আপীে  পদ্ধনত  

ক)  প্রকাি ব্যনক্ত এই নিলদ িনিকার িীনত ১০-এর (৩), (৪) িা (৫)-এ নিধ িানরত সিয়সীিার িলধ্য 

তথ্য োলি ব্যর্ ি হলে নকংিা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার প্রকাি নসদ্ধালন্ত সংক্ষুব্ধ হলে নকংিা 

অনতনরক্ত মূল্য ধার্ ি িা গ্রহণ করলে উক্ত সিয়সীিা অনতক্রান্ত হিার, িা প্রক্ষত্রিত, নসদ্ধান্ত 

োলির পরিতী ৩০ (নত্রি) নদলির িলধ্য তঅনি, ২০০৯-এর তিনসলে নিধ িানরত িরি-‘গ’ 

এর িাধ্যলি আপীে কর্তিপলক্ষর কালে আপীে  করলত পারলিি। 
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খ)  আপীে  কর্তিপক্ষ র্নদ এই িলি ি সন্তুষ্ট হি প্রর্, আপীে কারী যুনক্তসংগত কারলণ নিনদ িষ্ট 

সিয়সীিার িলধ্য আপীে  দালয়র করলত পালরিনি, তাহলে নতনি উক্ত সিয়সীিা অনতিানহত 

হওয়ার পরও আপীে  আলিদি গ্রহণ করলত পারলিি। 

১২.৩ আপীল  ন্ত্রনষ্পন্ত্রি  

(1) আপীে  কর্তিপক্ষ প্রকাি আপীে এর নিষলয় নসদ্ধান্ত প্রদালির পূলি ি নিলনাক্ত পদলক্ষপ গ্রহণ 

করলিি, র্র্া :- 

(ক)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা এিং এতদ সংনিষ্ট অন্যান্য কিিকতিার শুিািী গ্রহণ ; 

(খ)  আপীে  আলিদলি উনেনখত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রানর্ িত প্রনতকালরর যুনক্তসমূহ 

নিলিচিা ; 

(গ)  প্রানর্ িত তথ্য প্রদালির সালর্ একানধক তথ্য প্রদািকারী ইউনিট যুক্ত র্াকলে সংনিষ্ট 

ইউনিটসমূলহর শুিািী গ্রহণ। 

(২)   আপীে  আলিদি প্রানপ্তর ১৫ (পলির) নদলির িলধ্য আপীে  কর্তিপক্ষ- 

(ক)  উপ-অনুলচ্ছদ (১) এ উনেনখত পদলক্ষপসমূহ গ্রহণপূি িক তথ্য সরিরাহ করার জন্য 

সংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিালক নিলদ িি নদলিি; অর্িা 

(খ)  তাঁর নিলিচিায় গ্রহণলর্াগ্য িা হলে আপীে আলিদির্ট খানরজ করলত পারলিি। 

(৩)  আপীে  কর্তিপলক্ষর নিলদ িি অনুর্ায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা র্র্াসম্ভি দ্রুততার সালর্ প্রানর্ িত 

তথ্য সরিরাহ করলিি তলি এই সিয় তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ নিলদ িনিত সিলয়র 

অনধক হলি িা অর্িা প্রক্ষত্রিত নতনি তথ্য সরিরাহ প্রর্লক নিরত র্াকলিি। 

১৩. তথ্য প্রদালি অিলহোয় িানস্তর নিধাি 

১৩.১  তঅআ, ২০০৯ ও এই নিলদ িনিকার নিনধ-নিধাি সালপলক্ষ প্রকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা র্নদ 

প্রকালিা আলিদিকারীলক তথ্য িা এ সংক্রান্ত নসদ্ধান্ত প্রদালি ব্যর্ ি হয় িা তথ্যপ্রানপ্তর প্রকালিা 

অনুলরাধ গ্রহণ করলত অস্বীকার কলর িা নসদ্ধান্ত প্রদালি ব্যর্ ি হয় িা র্ভে, অসম্পূণ ি, 

নিভ্রানন্তকর, নিকৃত তথ্য প্রদাি কলর িা প্রকাি তথ্য প্রানপ্তর পলর্ প্রনতিেকতা সৃনষ্ট কলর িা 

তথ্য অনধকার পনরপন্থী প্রকাি কাজ কলর তাহলে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার এলহি কাজলক 

অসদাচরণ নহলসলি নিলিচিা করা হলি এিং সংনিষ্ট চাকরী নিনধনিধাি অনুসালর তার নিরুলদ্ধ 

ব্যিস্থা গ্রহণ করা হলি। 

১৩.২ এই নিলদ িনিকা র্র্ার্র্িালি অনুসরলণ গানিেনতর কারলণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতযয় ঘটলে 

এিং এর কারলণ প্রকাি কি িকতিা তথ্য কনিিি কর্তিক িানস্ত প্রপলে তা তার ব্যনক্তগত দায় 

নহলসলি গণ্য হলি এিং কর্তিপক্ষ তার প্রকাি দায় িহি করলি িা। 

১৩.৩ তথ্য কনিিলির কাে প্রর্লক প্রকাি কি িকতিার নিরুলদ্ধ নিিাগীয় ব্যিস্থা গ্রহলণর অনুলরাধ প্রপলে 

কর্তিপক্ষ সংনিষ্ট নিনধ-নিধাি অনুসালর র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহণ করলি এিং গৃহীত ব্যিস্থার 

নিষলয় তথ্য কনিিিলক অিনহত করলি। 
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১৪. তথ্যানদ পনরদি িি এিং প্রকানিত প্রনতলিদি নিক্রলয়র সুলর্াগ 

নসনসএ কার্ িােয় কর্তিক প্রণীত প্রনতলিদি নিিামূলল্য সি িসাধারলণর পনরদি িলির জন্য ব্যিস্থা গ্রহণ করলি 

এিং িািিাত্র মূলল্য নিক্রলয়র জন্য িজুদ রাখলি। 

১৫. জিগুরুত্বপূণ ি নিষলয় প্রপ্রস নিজ্ঞনপ্ত 

নসনসএ কার্ িােয় জিগুরুত্বপূণ ি নিষয়ানদ প্রপ্রস নিজ্ঞনপ্তর িাধ্যলি অর্িা অন্য প্রকাি পন্থায় প্রচার িা প্রকাি 

করলি। 

১৬. নিলদ িনিকার সংলিাধি 

এই নিলদ িনিকা সংলিাধলির প্রলয়াজি হলে নসনসএ কার্ িােয় প্রলয়াজিীয় সংখ্যক সদস্য নিলয় একর্ট 

কনির্ট গঠি করলি। কনির্ট নিলদ িনিকা নিয়ন্ত্রলকর কালে সংলিাধলির প্রস্তাি করলি। নিয়ন্ত্রলকর 

অনুলিাদলি নিলদ িনিকা সংলিাধি কার্ িকর হলি। 

১৭. নিলদ িনিকার ব্যাখ্যা 

এই নিলদ িনিকার প্রকাি নিষলয় অস্পষ্টতা প্রদখা নদলে নিলদ িনিকা প্রণয়িকারী কর্তিপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদাি 

করলি। 
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পনরনিষ্ট-১ : দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিালদর তানেকা 

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট প্রদািকারী কর্তিপলক্ষর নিয়ন্ত্রলকর কার্ িােয় 

ক্রি ইউনিলটর িাি 
দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি িকতিার িাি ও 

পদনি 
প্রিাি, প্রিািাইে, িযাক্স,  ই-প্রিইে প্রর্াগালর্ালগর ঠিকািা 

১ সিসিএ কার্ যালে ড. নাজমা আক্তার 

ও 

সহকারী ননয়ন্ত্রক 

(আইন) 

প্রিাি: +৮৮০২ ৫৫০০৬৮১৮ (অনিস) 

প্রিািাইে: +৮৮ ০১৭১৬ ৩২৪১৯২ 

(ব্যনক্তগত) 

িযাক্স: +৮৮০২৮১৮১৭১১ 

ই-প্রিইে: nazma.akter@cca.gov.bd 

www.cca.gov.bd 
আইসিটি টাওোর (২ে তলা) 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

পনরনিষ্ট-২ : নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিালদর তানেকা 

প্রধাি কার্ িােয় 

ক্রি ইউনিলটর িাি 
নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার 

িাি ও পদনি 
প্রিাি, প্রিািাইে, িযাক্স,  ই-

প্রিইে 
প্রর্াগালর্ালগর ঠিকািা 

১ সিসিএ কার্ যালে িাজিীি আক্তার 

ও 

িহকারী প্রয়কৌিলী 

প্রিাি: +৮৮০২ 

৫৫০০৬৮৩১ (অনিস) 

প্রিািাইে: +৮৮ ০১৭১৬ 

৪০০৩০৫ (ব্যনক্তগত) 

িযাক্স: +৮৮০২৮১৮১৭১১ 

ই-প্রিইে: 

naznin.akhtar@cca.gov.bd 

www.cca.gov.bd 
আইসিটি টাওোর (২ে 

তলা) আগারগাঁও, ঢাকা-

১২০৭। 

 

 

পনরনিষ্ট-৩ : আপীে  কর্তিপলক্ষর তানেকা 

সিসিএ কার্ যালে 

ক্রি ইউনিলটর িাি 
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার িাি 

ও পদনি 
প্রিাি, প্রিািাইে, িযাক্স,  ই-প্রিইে প্রর্াগালর্ালগর ঠিকািা 

১ সিসিএ কার্ যালে আবুল র্ািসুর যর্াহাম্মদ 

িার ি উসেি 

ও 

সিেন্ত্রক 

প্রিাি: +৮৮০২ ৫৫০০৬৮১৯ 

(অনিস) 

প্রিািাইে: +৮৮ ০১৫৫০ ১৫১১২০ 

(ব্যনক্তগত) 

িযাক্স: +৮৮০২৮১৮১৭১১ 

ই-প্রিইে: 

sharfuddin@cca.gov.bd 

www.cca.gov.bd 
আইসিটি টাওোর (২ে তলা) 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
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পনরনিষ্ট-৪ : স্বপ্রলণানদতিালি প্রকািলর্াগ্য তলথ্যর তানেকা ও প্রকালির িাধ্যি 

ক্রি  তলথ্যর নিিরণ তথ্য প্রকালির িাধ্যি 

1  নসনসএ কার্ িােলয়র সাংগঠনিক কাঠালিা ও কার্ িক্রলির 

নিিরণ, কার্ িপ্রণােী এিং দানয়ত্বসমূহ  

 প্রিার্টি প্রিাি ি, প্রলতযক অনিস/তথ্য প্রদাি 

ইউনিলট মুনিত অনুনেনপ, ওলয়িসাইট। 

2  নসনসএ কার্ িােলয়র কি িকতিা ও কি িচারীলদর ক্ষিতা ও 

দানয়ত্ব 

প্রলতযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনিলট মুনিত 

অনুনেনপ, ওলয়িসাইট। 

3  নসদ্ধান্ত গ্রহলণর পদ্ধনত, জিািনদনহতা এিং তত্ত্বািধালির 

িাধ্যি 

প্রলতযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনিলট মুনিত 

অনুনেনপ, ওলয়িসাইট। 

4  নসনসএ কার্ িােলয়র কি িকতিা ও কি িচারীর নিলরক্টরী প্রলতযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনিলট মুনিত 

অনুনেনপ, ওলয়িসাইট। 

5  কার্ িসিাদলির জন্য সংনিষ্ট নসনসএ কার্ িােলয়র 

নিয়ন্ত্রলণ রনক্ষত ও ব্যিহৃত আইি, নিনধ-নিধাি, 

নিলদ িিিা, ম্যানুলয়ে, িকুলিন্ট এিং প্ররকি ি। 

প্রলতযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনিলট মুনিত 

অনুনেনপ, ওলয়িসাইট। 

6  পনরকল্পিা প্রণয়ি ও নসদ্ধান্ত িাস্তিায়ি সংক্রান্ত প্রর্ 

প্রকাি ধরলির পরািি ি/প্রনতনিনধত্ব, র্াহা কর্তিপক্ষ 

কর্তিক গৃহীত এর নিিরণ। 

প্রলতযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনিলট মুনিত 

অনুনেনপ, ওলয়িসাইট। 

7  নসনসএ কার্ িােলয়র িালজট/সকে পনরকল্পিার ধরি 

নচনিতকরণ, প্রস্তানিত খরচ এিং প্রকৃত ব্যলয়র উপর 

বতনর নরলপাট ি। 

প্রলতযক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনিলট মুনিত 

অনুনেনপ, সংনিষ্ট প্রিার্টি প্রিাি ি, ওলয়িসাইট। 

8  সিসিএ কার্ যালে কর্তযক প্রদািকৃত লাইয়িন্সপ্রাপ্ত 

িাটি যিাইং অয়থাসরটির িায়র্র তাসলকা ও ঠিকািা 

প্রিার্টি প্রিাি ি ও ওলয়িসাইট। 

9  সিসিএ কার্ যালে কর্তযক সিয়োগপ্রাপ্ত সিএ অসডটয়রর 

িায়র্র তাসলকা  

প্রিার্টি প্রিাি ি ও ওলয়িসাইট। 

10  নসনসএ কার্ িােয় কর্তিক নিনজটাে স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট 

নরলিালকিি তানেকা প্রকাি 

ওলয়িসাইট। 

11  নিনজটাে স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট নি সংক্রান্ত গণ নিজ্ঞনপ্ত  প্রিার্টি প্রিাি ি ও ওলয়িসাইট। 

12  নসএ কর্তিক নিনজটাে স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট নিতরলণর 

সংখ্যা  

ওলয়িসাইট। 

13  িাি, পদিী, ঠিকািা, প্রিাি িম্বর এিং প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র 

িযাক্স িম্বর ও ই-প্রিইে ঠিকািাসহ দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি িকতিার িাি 

সংনিষ্ট তথ্য প্রদাি ইউনিলটর প্রিার্টি প্রিাি ি ও 

ওলয়িসাইট 

14  িাি, পদিী, ঠিকািা, প্রিাি িম্বর এিং প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র 

িযাক্স িম্বর ও ই-প্রিইে ঠিকািাসহ নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি িকতিার তানেকা 

প্রলতযক কর্তিপলক্ষর প্রিার্টি প্রিাি ি, ওলয়িসাইট 

ইতযানদ 

15  িাি, পদিী, ঠিকািা, প্রিাি িম্বর এিং প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র 

িযাক্স িম্বর ও ই-প্রিইে ঠিকািাসহ আপীে  কর্তিপলক্ষর 

তানেকা 

প্রলতযক কর্তিপলক্ষর প্রিার্টি প্রিাি ি, ওলয়িসাইট 

ইতযানদ 

16  তথ্য কনিিি ও কনিিিারলদর িাি, পদিী ও 

ঠিকািার নিস্তানরত নিিরণ  

প্রলতযক কর্তিপলক্ষর সকে তথ্য প্রদাি 

ইউনিলটর প্রিার্টি প্রিাি ি, ওলয়িসাইট ইতযানদ 
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কর্তিপক্ষ আলরা প্রর্ সকে তথ্য স্বপ্রলণানদতিালি প্রকাি করলিেঃ 

ক্রি ত লথ্যর নিিরণ ত থ্য প্রকালির িাধ্যি 

১ চানহদার নিনিলত প্রদািলর্াগ্য তলথ্যর তানেকা তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকার পনরনিষ্ট, সংনিষ্ট 

তথ্য প্রদাি ইউনিলটর প্রিার্টি প্রিাি ি, 

কর্তিপলক্ষর/তথ্য প্রদাি ইউনিলটর ওলয়িসাইট, 

পনরদি িলির জন্য অনিলস রনক্ষত র্াকলি। 

২ প্রদাি িাধ্যতামূেক িয়, এিি তলথ্যর তানেকা তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকার পনরনিষ্ট, সংনিষ্ট 

তথ্য প্রদাি ইউনিলটর প্রিার্টি প্রিাি ি, 

কর্তিপলক্ষর/তথ্য প্রদাি ইউনিলটর ওলয়িসাইট, 

অনিলস পনরদি িলির জন্য রনক্ষত র্াকলি। 

৩ স্বপ্রলণানদতিালি প্রকািলর্াগ্য তলথ্যর তানেকা তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকার পনরনিষ্ট, সংনিষ্ট 

তথ্য প্রদাি ইউনিলটর প্রিার্টি প্রিাি ি, 

কর্তিপলক্ষর/তথ্য প্রদাি ইউনিলটর ওলয়িসাইট, 

অনিলস পনরদি িলির জন্য রনক্ষত র্াকলি। 

৪ আলিদি, আপীে  ও অনিলর্ালগর িরি তথ্য অিমুক্তকরণ নিলদ িনিকার পনরনিষ্ট, 

কর্তিপলক্ষর/ তথ্য প্রদাি ইউনিলটর ওলয়িসাইট, 

অনিলস হাি ি ও সিট্ কনপ। 

 

 

পন্ত্ররন্ত্রিষ্ট-৫ : চান্ত্রহদার ন্ত্রিন্ত্রিদত প্রদানদ াগ্য তদের তান্ত্রলো 

নিননেনখত তথ্যসমূহ জিগলণর চানহদার নিনিলত প্রদাি করা হলি- 

 স্বপ্রলণানদতিালি প্রকানিত সকে তথ্য 

 নিনিন্ন িীনত 

 সংস্থার িালজট 

 আনর্ িক তথ্য, প্রর্িি- আয়/ব্যয় সংক্রান্ত নহসাি নিিরণী  

 অনিট নরলপাট ি (জিািসহ) 

 প্রকলল্পর ব্যাংক-সংক্রান্ত তথ্য 

 ক্রয় কার্ িক্রিসংক্রান্ত তথ্য (নসদ্ধান্ত গ্রহলণর পর) 

 উপকারলিাগীর তানেকা 

 নিনিন্ন প্রিাসনিক প্ররনজিার খাতা 

 অনিও-নিজুয়াে িকুলিন্ট 

 নিলয়াগ/িদনের আলদি 

 প্রদলি িা নিলদি ভ্রিণসংক্রান্ত তথ্যানদ 

 প্রদাি িাধ্যতামূেক িয়, এিি তথ্য (পনরনিষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকে তথ্য। 
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পনরনিষ্ট-৬ : প্রদাি িাধ্যতামূেক িয়, এিি তলথ্যর তানেকা 

নিননেনখত তথ্যসমূহ প্রদাি ও প্রকাি করলত কর্তিপক্ষ িাধ্য র্াকলি িা-  

 কিী ও উপকারলিাগীর ব্যনক্তগত জীিলির প্রগাপিীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ তথ্য; 

 নিচারাধীি িািোর তথ্য র্া ওই িািোর সুষ্ঠু নিচারকার্ িলক ব্যাহত করলত পালর, এরূপ তথ্য; 

 তদন্তাধীি নিষয় সংনিষ্ট প্রকালিা তথ্য, র্ার প্রকাি তদন্তকালজ নিি ঘটালত পালর; 

 প্রকালিা ক্রয় কার্ িক্রলির নিষলয় নসদ্ধান্ত প্রিয়ার আলগ সংনিষ্ট ক্রয় িা এর কার্ িক্রি সংক্রান্ত প্রকালিা 

তথ্য; 

 গলিষণার সূত্র িা প্রকৌিে িা কালরা ব্যনদ্ধবৃনিক সিলদর অনধকার ক্ষনতগ্রস্ত হলত পালর, এরূপ তথ্য; 

 নিলয়াগ ও পলদান্ননত পরীক্ষাসহ সকে পািনেক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার িোিে সংক্রান্ত আগাি 

তথ্য ইতযানদ; 

 অনিলসর প্রকাি িনর্ অংি িা প্রিাটিীট িা তার অংি। 
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পনরনিষ্ট-৭ : তথ্য প্রানপ্তর আলিদি িরি (িরি ‘ক’) 

 

িরি ‘ক’ 

তথ্য প্রানপ্তর আলিদিপত্র 

[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নিনধিাোর নিনধ-৩ িষ্টব্য ] 

 

িরাির 

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

................................................................ (িাি ও পদিী) 

ও 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিা, 

........................................... (দপ্তলরর িাি ও ঠিকািা) 

 

১।  আলিদিকারীর িাি  : ............................................................................  

 নপতার িাি  : ............................................................................

 িাতার িাি  : ....................................................................... ..... 

 িতিিাি ঠিকািা  : ............................................................................

 স্থায়ী ঠিকািা  : ............................................................................  

 িযাক্স, ই-প্রিইে, প্রটনেলিাি ও প্রিািাইে প্রিাি িম্বর (র্নদ র্ালক) : ............................................................................ 

২।  নক ধরলির তথ্য* (প্রলয়াজলি অনতনরক্ত কাগজ ব্যিহার করুি) : ............................................................................ 

 

৩।  প্রকাি পদ্ধনতলত তথ্য পাইলত আগ্রহী (োপালিা/ িলটাকনপ/ : ............................................................................ 

  নেনখত/ ই-প্রিইে/ িযাক্স/নসনি অর্িা অন্য প্রকাি পদ্ধনত)  

৪। তথ্য গ্রহণকারীর িাি ও ঠিকািা  : ............................................................................  

৫।  প্রলর্াজয প্রক্ষলত্র সহায়তাকারীর িাি ও ঠিকািা  : ............................................................................  

 

আলিদলির তানরখ : ..................................................                                                    আলিদিকারীর স্বাক্ষর 

 

*তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নিনধিাো, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুর্ায়ী তলথ্যর মূল্য পনরলিাধলর্াগ্য। 



সিসিএ কার্ যালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ সিয়দ যসিকা, ২০১৯ 

 
পন্ত্ররন্ত্রিষ্ট পৃষ্ঠা 7 

পনরনিষ্ট-৮ : তথ্য সরিরালহ অপারগতার প্রিার্টি (িরি ‘খ’) 
 

 

িরি ‘খ’ 

 [ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নিনধিাো, ২০০৯ নিনধ-৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য সরিরালহ অপারগতার প্রিার্টি 

 

 

আলিদি পলত্রর সূত্র িম্বর :                                                         তানরখ : .........................................  

 

প্রনত 

আলিদিকারীর িাি  : ..............................................................  

ঠিকািা    : .............................................................. 

 

নিষয় : তথ্য সরিরালহ অপারগতা সিলকি অিনহতকরণ। 

 

নপ্রয় িলহাদয়, 

আপিার ........................................................তানরলখর আলিদলির নিনিলত প্রানর্ িত তথ্য নিলনাক্ত কারলণ সরিরাহ 

করা সম্ভি হইে িা, র্র্া :- 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

                                      

 

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

                   দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার িাি : 

                 পদিী : 

               দাপ্তনরক সীে : 
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পনরনিষ্ট-৯ : আপীে আলিদি িরি (িরি ‘গ’) 

 
 

িরি ‘গ’ 

আপীে আলিদি 

[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নিনধিাোর নিনধ-৬ িষ্টব্য ] 

 

িরাির 

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

..................................................................(িাি ও পদিী) 

ও 

আপীে কর্তিপক্ষ, 

...........................................(দপ্তলরর িাি ও ঠিকািা) 

  

১। আপীেকারীর িাি ও ঠিকািা  : ..................................................................................  

 (লর্াগালর্ালগর সহজ িাধ্যিসহ) 

২। আপীলের তানরখ : ..................................................................................  

৩। প্রর্ আলদলির নিরুলদ্ধ আপীে করা হইয়ালে উহার : .................................................................................  

  কনপ (র্নদ র্ালক)   

৪। র্াহার আলদলির নিরুলদ্ধ আপীে করা হইয়ালে   : ..................................................................................  

 তাহার িািসহ আলদলির নিিরণ (র্নদ র্ালক)   

৫। আপীলের সংনক্ষপ্ত নিিরণ  : ..................................................................................  

 

৬। আলদলির নিরুলদ্ধ সংক্ষুব্ধ হইিার কারণ (সংনক্ষপ্ত নিিরণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রানর্ িত প্রনতকালরর যুনক্ত/নিনি  : ..................................................................................  

৮।  আপীেকারী কর্তিক প্রতযয়ি   : ......................................................................... ......... 

৯।  অন্য প্রকাি তথ্য র্াহা আপীে কর্তিপলক্ষর সম্মুলখ : ..................................................................................  

 উপস্থাপলির জন্য আপীেকারী ইচ্ছা প্রপাষণ কলরি  

                                 

 

আলিদলির তানরখ : ..................................................                                              আলিদিকারীর স্বাক্ষর 
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পনরনিষ্ট-১০ : তথ্য প্রানপ্তর অনুলরাধ নি এিং তলথ্যর মূল্য নিধ িারণ নি (িরি ‘ঘ’) 

 

িরি ‘ঘ’ 

[ নিনধ ৮ িষ্টব্য ]  

ত থ্য প্রানপ্তর অনুলরাধ নি এিং তলথ্যর মূল্য নিধ িারণ নি 

 তথ্য সরিরালহর প্রক্ষলত্র নিন প্রটনিলের কোি (২) এ উনেনখত তলথ্যর জন্য উহার নিপরীলত কোি (৩) এ উ নে  নখত 

হালর প্রক্ষত্রিত তথ্য প্রানপ্তর অনুলরাধ নি এিং তলথ্যর মূল্য পনরলিাধলর্াগ্য হইলি, র্র্া :- 

 

 
প্রটনিে 

 

ক্রনিক 

িং 
তলথ্যর নিিরণ তথ্য প্রানপ্তর অনুলরাধ নি/তলথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

নেনখত প্রকাি িকুলিলন্টর কনপ 

সরিরালহর জন্য (ম্যাপ, িক্িা, েনি, 

কনিউটার নপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ িালপর কাগলজর প্রক্ষলত্র প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হালর এিং তদূর্ধ্ি 

সাইলজর কাগলজর প্রক্ষলত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

নিস্ক, নসনি ইতযানদলত তথ্য সরিরালহর 

প্রক্ষলত্র 

 

(১) আলিদিকারী কর্তিক নিস্ক, নসনি 

ইতযানদ সরিরালহর প্রক্ষলত্র নিিা মূলল্য; 

(২) তথ্য সরিরাহকারী কর্তিক নিস্ক, নসনি 

ইতযানদ সরিরালহর প্রক্ষলত্র উহার প্রকৃত  

মূল্য। 

৩। 

প্রকাি আইি িা সরকানর নিধাি িা 

নিলদ িিিা অনুর্ায়ী কাউলক সরিরাহকৃত  

তলথ্যর প্রক্ষলত্র 

নিিামূলল্য। 

৪। 

মূলল্যর নিনিিলয় নিক্রয়লর্াগ্য 

প্রকািিার 

প্রক্ষলত্র 

প্রকািিায় নিধ িানরত মূল্য। 
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পনরনিষ্ট-১১ : তথ্য কনিিলি অনিলর্াগ দালয়লরর নিধ িারণ িরি (িরি ‘ক’) 

 

িরি ‘ক’ 

অনিলর্াগ দালয়লরর িরি 
[তথ্য অনধকার (অনিলর্াগ দালয়র ও নিষ্পনি সংক্রান্ত) প্রনিধািিাোর প্রনিধাি-৩ (১) িষ্টব্য] 

 
 
িরাির 

প্রধাি তথ্য কনিিিার 
তথ্য কনিিি 

এি-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসনিক এোকা 

প্রিলরিাংো িগর, ঢাকা-১২০৭।  

 
              অনিলর্াগ িং ...............................................................................................................।  

 
১। অনিলর্াগকারীর িাি ও ঠিকািা                          : .........................................................................  

    (লর্াগালর্ালগর সহজ িাধ্যিসহ) 

 
২। অনিলর্াগ দানখলের তানরখ                               : .................................................. ........................ 

 
৩। র্াহার নিরুলদ্ধ অনিলর্াগ করা হইয়ালে                : .........................................................................  
     তাহার িাি ও ঠিকািা   

 
৪। অনিলর্ালগর সংনক্ষপ্ত নিিরণ                             : .................. ....................................................... 

    (প্রলয়াজলি আোদা কাগজ সনন্নলিি করা র্াইলি) 

 

 
৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (র্নদ প্রকাি আলদলির নিরুলদ্ধ      : .......................................................................   
    অনিলর্াগ আিয়ি করা হয় প্রসই প্রক্ষলত্র উহার কনপ  

    সংযুক্ত কনরলত হইলি) 

 
৬। প্রানর্ িত প্রনতকার ও উহার প্রর্ৌনক্তকতা                     : ................................................................. ...... 

 
৭। অনিলর্াগ উনেনখত িক্তলব্যর সির্ িলি প্রলয়াজিীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ পলত্রর িণ িিা (কনপ সংযুক্ত কনরলত হইলি) 

 

সতযপাঠ 
আনি/আিরা এই িলি ি হেিপূি িক প্রঘাষণা কনরলতনে প্রর্, এই অনিলর্ালগ িনণ িত অনিলর্াগসমূহ আিার জ্ঞাি ও নিশ্বাস িলত সতয।  

 
 

 
 

(সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর)  
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পনরনিষ্ট-১২ : তথ্য অসর্কার আইি ২০০৯ এর আওতাে তথ্য প্রদািকারী দাসেত্বপ্রাপ্ত কর্ যকতযা 

সিয়োয়গর জন্য সির্ যাসরত ছক  

 

১। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার িাি :  

 পদনি   

অনিলসর ঠিকািা (আইনি িং/লকাি িম্বর র্নদ র্ালক)   

প্রিাি   

প্রিািাইে প্রিাি   

িযাক্স   

ইলিইে   

ওলয়িসাইট (র্নদ র্ালক)   

২। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার আপীে  কর্তিপক্ষ (অব্যিনহত ঊর্ধ্িতি 

কার্ িােলয়র প্রিাসনিক প্রধাি)-এর িাি 

:  

 পদনি   

অনিলসর ঠিকািা   

প্রিাি   

প্রিািাইে প্রিাি   

িযাক্স   

ইলিইে   

ওলয়িসাইট (র্নদ র্ালক)   

৩। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার নিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণােয়/নিিালগর িাি :  

৪। প্রিাসনিক নিিাগ 

(ঢাকা/চট্টগ্রাি/রাজিাহী/খুেিা/নসলেট/িনরিাে/রংপুর) 

:  

৫। আঞ্চনেক দপ্তলরর িাি ও পনরচয় (র্নদ র্ালক)   

 দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি িকতিার স্বাক্ষর   

 (অনিনসয়াে নসেলিাহরসহ তানরখ)   

 স্থািীয় আপীে  কর্তিপলক্ষর প্রতযয়ি ও স্বাক্ষর   

 (অনিনসয়াে নসেলিাহরসহ তানরখ)   

 

নি. ি. : এই েলকর িাইলর প্রকালিা তথ্য নেনপিদ্ধ করার র্াকলে তা ক্রনিক িং ৫-এর পর িণ িিা করা র্ালি। এই েলক িনণ িত 

তলথ্যর এক কনপ তথ্য িন্ত্রণােলয় এিং অন্য কনপ সরাসনর তথ্য কনিিলি পাঠালত হলি। 
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