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১.  তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকায টভূসভ ও প্রয়োজনীেতা 

১.১.  সসএ কাম যারয়েয টভূসভ 

ফাংরায়দয়য অগ্রযভান খাতমূয়য ভয়ধ্য তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত খাত অন্যতভ। তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত 

ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ রূকল্প-২০২১ ফািফােয়ন ফাংরায়দ যকায উৎা প্রদান কযয়ছ। এই রূকয়ল্প ২০২১ 

ায়রয ভয়ধ্য অথ যননসতক উন্নেয়নয ভাধ্যয়ভ যদয়ক ভধ্যভ আয়েয যদয় উন্নীত কযায রক্ষয সনধ যাযণ কযা য়েয়ছ। 

যকায প্রসতশ্রুত সডসজটার ফাংরায়দ সফসনভ যায়ণয সবসি সয়য়ফ যদয় ই-কভ যা, ই-যরনয়দন, ই-গবয়ন যন্স 

চালুকযয়ণয রক্ষযভাত্রা অজযয়ন এফং তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত সনয়দ যসকা ২০১৫ এফং তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত 

আইন ফািফােয়নয রক্ষয পূযণকয়ল্প যদয় সডসজটার স্বাক্ষয প্রফতযয়নয উয়্য়ত তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত 

সফবায়গয অধীয়ন ংমৄক্ত অসপ সায়ফ তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত আইন ২০০৬ (ংয়াসধত ২০১৩) যভাতায়ফক 

২০১২ ায়র ইয়রক্ট্রসনক স্বাক্ষয ার্ট যসপয়কট প্রদানকাযী কর্তযয়ক্ষয সনেন্ত্রক (Controller of 

Certifying Authorities)-এয কাম যারে প্রসতষ্ঠা কযা য়েয়ছ। সডসজটার স্বাক্ষয প্রফতযয়নয উয়্য়ত 

৫র্ট যফযকাযী প্রসতষ্ঠান এফং ০১র্ট যকাযী প্রসতষ্ঠানয়ক (ফাংরায়দ কসিউটায কাউসন্সর) ার্ট যসপয়কট 

প্রদানকাযী কর্তযক্ষ (সএ) সায়ফ রাইয়ন্স প্রদান কযা য়েয়ছ। সএ প্রসতষ্ঠানমূ তথ্য সনযািা প্রদান ও 

তথ্যচুসয ফয়ে ফতযভায়ন সফসবন্ন যকাযী-যফযকাযী ংস্থা ও আগ্রী ব্যসক্তফয়গ যয  সনকট সডসজটার স্বাক্ষয 

ার্ট যসপয়কট সফতযণ ও ংসিষ্ট যফা প্রদান কযয়ছ। ই-র্টআইএন, ই-নসথ এফং যকািানী সনফেয়ন সডসজটার 

স্বাক্ষয়যয ব্যফায শুরু কযা য়েয়ছ। এ কাম যারয়েয প্রধান দু’র্ট কাম যক্রয়ভয একর্ট য়রা সএ প্রসতষ্ঠানমূয়য 

কাম যাফরী ম যয়ফক্ষণ ও তত্ত্বাফধােন কযা এফং আয়যকর্ট কাম যক্রভ য়রা তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত আইন ২০০৬ 

(ংয়াসধত ২০১৩) অনুায়য াইফায অযাধ তদন্ত পূফ যক াইফায ট্রাইব্যযনায়র তদন্ত সযয়াট য উস্থান কযা। 

সসএ কাম যারয়েয প্রধান কাম যক্রভ 

 ার্ট িপাইং অথতযর্ট (তএ) এয তনেন্ত্রণমূরক কাম িাফরী। 

 তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রযুতক্ত আইন ২০০৬ (ংয়াতধত ২০১৩) এফং তথ্য প্রযুতক্ত (তএ) তফতধভারা ২০১০ 

অনুায়য তএ রাইয়ন্স ইস্যু, ফাততর এফং স্থতগতকযণ। 

 Public Key Infrastructure (PKI) কাম িক্রভ তযচারনা ও যক্ষণায়ফক্ষণ। 

 PKI এয জয়ে তফতধ তফধান, অনুসৃতব্য কভ িন্থা (Guideline) প্রণেন ও ভান তনেন্ত্রণ। 

 তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রযুতক্ত আইন ২০০৬ (ংয়াতধত ২০১৩) অনুায়য াইফায অযাধ তদন্ত পূফ িক াইফায 

ট্রাইব্যুনায়র উস্থান। 

 আইর্ট অতিয়েয জে অতিে পাভ ি তনধ িাযণ। 

 তথ্য প্রযুতক্ত (তএ) তফতধভারা ২০১০ অনুায়য তিতজোর স্বাক্ষয ার্ট িতপয়কে এয মূল্য তনধ িাযণ । 

 

১.২ তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকা প্রণেয়নয যমৌসক্তকতা/উয়্ত 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায জনগয়ণয জানায অসধকায প্রসতষ্ঠায ভাধ্যয়ভ যকাসয ও যফযকাসয 

ংগঠয়নয স্বচ্ছতা ও জফাফসদসতা বৃসদ্ধ, দুনীসত হ্রা ও সুান প্রসতষ্ঠা; জনগয়ণয সচন্তা, সফয়ফক ও 

ফাকস্বাধীনতায াংসফধাসনক অসধকায প্রসতষ্ঠা য়ফ যাসয জনগয়ণয ক্ষভতােয়নয রয়ক্ষয তথ্য-অসধকায 

সনসিত কযয়ত গত ২৯ ভাচ য ২০০৯ তাসযয়খ ‘তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯’ া কয়যয়ছ। আইয়নয 

কাম যকয ফািফােয়নয জন্য ইসতভয়ধ্য ‘তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত ংক্রান্ত) সফসধভারা, ২০০৯’ এফং তথ্য 

অসধকায ংক্রান্ত সতনর্ট প্রসফধানভারাও প্রণীত য়েয়ছ। 
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তথ্য অসধকায গণতাসন্ত্রক ব্যফস্থায়ক আয়যা সুংত কযায অন্যতভ তয। সসএ কাম যারে এয তথ্য 

জনগয়ণয কায়ছ উনু্মক্ত য়র সসএ কাম যারে কাম যক্রভ িয়কয জনগয়ণয য়ন্ন ও অসফশ্বা দূয য়ফ। 

এয়ত প্রসতষ্ঠায়নয স্বচ্ছতা এফং জনগয়ণয কায়ছ কর কায়জয জফাফসদস প্রসতসষ্ঠত য়ফ।  

জনগয়ণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা সনসিত কযায যম নীসত যকায গ্রণ কয়যয়ছ, তায য়ে 

ংগসতপূণ যবায়ফ যকায়যয গুরুত্বপূ যণ য ভন্ত্রণারে/সফবাগ/কাম যারে/দপ্তয/ংস্থা সয়য়ফ সসএ কাম যারে 

অফাধ তথ্যপ্রফায়য চচ যা সনসিত কযয়ত ফদ্ধসযকয। 

ভন্ত্রণারে/সফবাগ/কাম যারে/দপ্তয/ংস্থা এফং অধীনস্থ অন্যান্য ইউসনয়ট অফাধ তথ্যপ্রফায়য চচ যায যক্ষয়ত্র 

যমন যকায়না সিধািয়ন্দয সৃসষ্ট না ে, যজন্য একর্ট ‘তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকা’ প্রণেন আফতক ফয়র 

ভয়ন কযয়ছ সসএ কাম যারে সুতযাং তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত ংক্রান্ত) 

সফসধভারা ২০০৯ ও এতৎংসিষ্ট প্রসফধানভারামূয়য আয়রায়ক এই ‘তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকা’ 

প্রণেন কযা য়রা। 

১.৩ নীসতয সয়যানাভ 

এই সনয়দ যসকা ‘সসএ কাম যারয়েয তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকা, ২০২০’ নায়ভ অসবসত য়ফ। 

২. সনয়দ যসকায সবসি   

২.১.  প্রণেনকাযী কর্তযক্ষ: সসএ কাম যারে, তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত সফবাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরায়দ যকায; 

২.২.  অনুয়ভাদনকাযী কর্তযক্ষ: সনেন্ত্রক, সসএ কাম যারে, তথ্য ও যমাগায়মাগ প্রমৄসক্ত সফবাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায; 

২.৩.  অনুয়ভাদয়নয তাসযখ: ২০ যয়েম্বয ২০২০; 

২.৪.  ফািফােয়নয তাসযখ: এই সনয়দ যসকা আগাভী ০১ অয়টাফয, ২০২০ যথয়ক ফািফােন কযা 

য়ফ; 

২.৫.  সনয়দ যসকায প্রয়মাজযতা: সনয়দ যসকার্ট সসএ কাম যারয়েয জন্য প্রয়মাজয য়ফ। 

 

৩. নীসতয়ত ব্যফহৃত য়েয ংজ্ঞা  

৩.১  তথ্য- ‘‘তথ্য’’ অয়থ য সসএ কাম যারে ও এয অধীনস্থ কাম যারেমূয়য গঠন, কাঠায়ভা ও 

দাপ্তসযক কভ যকা- ংক্রান্ত যম যকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানসচত্র, চুসক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, 

আয়দ, সফজ্ঞসপ্ত, দসরর, নমুনা, ত্র, প্রসতয়ফদন, সাফ সফফযণী, প্রকল্প প্রিাফ, আয়রাকসচত্র, 

অসডও, সবসডও, অসিত সচত্র, সপল্ম, ইয়রক্ট্রসনক প্রসক্রোে প্রস্তুতকৃত যম যকান ইনস্ট্রুয়ভন্ট, 

মাসন্ত্রকবায়ফ াঠয়মাগ্য দসররাসদ এফং যবৌসতক গঠন ও বফসষ্টয-সনসফ যয়য়ল অন্য যম যকান 

তথ্যফ ফস্তু ফা এয়দয প্রসতসরসও এয অন্তর্ভ যক্ত য়ফ: 

 তয়ফ তয থায়ক যম, দাপ্তসযক যনাটসট ফা যনাটসয়টয প্রসতসরস এয অন্তর্ভ যক্ত য়ফ না। 

৩.২  দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা- ‘‘দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’’ অথ য তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন 

সনমৄক্ত কভ যকতযা; 
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৩.৩  সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা- দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুসস্থসতয়ত ংসিষ্ট দাসেত্ব ারয়নয জন্য 

সনমৄক্ত কভ যকতযা; 

৩.৪  ‘‘তথ্য প্রদান ইউসনট’’- ‘তথ্য প্রদান ইউসনট’ অথ য সসএ কাম যারে । 

৩.৫  ‘‘আীর কর্তযক্ষ’’ অথ য- (অ) যকান তথ্য প্রদান ইউসনয়টয যক্ষয়ত্র উক্ত ইউসনয়টয অব্যফসত 

ঊর্ধ্যতন কাম যারয়েয প্রাসনক প্রধান; অথফা (আ) সসএ কাম যারয়েয যক্ষয়ত্র যকায়না তথ্য 

প্রদান ইউসনয়টয ঊর্ধ্যতন কাম যারে না থাকয়র, উক্ত তথ্য প্রদান ইউসনয়টয প্রাসনক প্রধান 

অথ যাৎ সনেন্ত্রক। 

৩.৬  ‘‘র্ততীে ক্ষ’’ অথ য তথ্য প্রাসপ্তয জন্য অনুয়যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তযক্ষ ব্যতীত 

অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয য়ে জসড়ত অন্য যকান ক্ষ। 

৩.৭  ‘‘তথ্য কসভন’’ অথ য তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রসতসষ্ঠত তথ্য কসভন। 

৩.৮  ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ ফরয়ত ‘‘তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯’’ ব্যঝায়ফ। 

৩.৯  ‘‘তঅসফ, ২০০৯’’ ফরয়ত ‘‘তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত ংক্রান্ত) সফসধভারা, ২০০৯’’ ব্যঝায়ফ। 

৩.১০  ‘‘কভ যকতযা’’ অয়থ য কভ যচাযীও অন্তর্ভ যক্ত য়ফ। 

৩.১১  ‘‘তথ্য অসধকায’’ অথ য যকায়না কর্তযয়ক্ষয সনকট ইয়ত তথ্য প্রাসপ্তয অসধকায। 

৩.১২  ‘‘আয়ফদন পযভ’’ অথ য তঅসফ, ২০০৯-এয তপসয়র সনধ যাসযত আয়ফদয়নয পযয়ভট- পযভ ‘ক’ 

ব্যঝায়ফ। 

৩.১৩  ‘‘আীর পযভ’’ অথ য তঅসফ, ২০০৯-এয তপসয়র সনধ যাসযত আসর আয়ফদয়নয পযয়ভট- 

পযভ ‘গ’ ব্যঝায়ফ। 

৩.১৪  সযসষ্ট’’ অথ য এই সনয়দ যসকায য়ে ংমৄক্ত সযসষ্ট। 

 

৪.  তয়থ্যয ধযন এফং ধযন অনুায়য তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধসত 

সসএ কাম যারয়েয মুদে তথ্য সনয়নাক্ত ৩র্ট যেণীয়ত বাগ কযা য়ফ এফং সনধ যাসযত সফধান অনুায়য 

প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা য়ফ: 

ক.  স্বপ্রয়ণাসদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য তথ্য 

১)  এই ধযয়নয তথ্য সসএ কাম যারে স্বপ্রয়ণাসদত য়ে যনার্টয়ফাড য, ওয়েফাইট, ব্রসওয, মুসিত 

ফই ফা প্রসতয়ফদন, সফরয়ফাড য, াইন যফাড য, সিকায, যািায, ব্যকয়রট, সরপয়রট, সনউজ 

যরটায, প্রসত্রকাে সফজ্ঞসপ্তয ম্যাধয়ভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণয়মাগ্য ভাধ্যয়ভ প্রকা ও প্রচায 

কযয়ফ। 

২)  এই ধযয়নয তথ্য যচয়ে যকান নাগসযক আয়ফদন কযয়র তখন তা চাসদায সবসিয়ত 

প্রদানয়মাগ্য তথ্য সয়য়ফ সফয়ফসচত য়ফ এফং দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনধ যাসযত ন্থাে 

আয়ফদনকাযীয়ক তা প্রদান কযয়ফন। 

৩)  সসএ কাম যারে প্রসত ফছয একর্ট ফাসল যক প্রসতয়ফদন প্রকা কযয়ফ। ফাসল যক প্রসতয়ফদয়ন 

তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উসিসখত তথ্যমূ ংয়মাজন কযয়ফ। 
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৪)  সসএ কাম যারে স্বপ্রয়ণাসদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য তয়থ্যয একর্ট তাসরকা প্রস্তুত কযয়ফ এফং 

এফং এই সনয়দ যসকায সযসয়ষ্ট ও সসএ কাম যারে ওয়েফাইয়ট প্রকা ও প্রচায কযয়ফ। 

৫)  প্রসত সতন ভা অন্তয এই তাসরকা ারনাগাদ কযা য়ফ। 

খ.  চাসদায সবসিয়ত প্রদানয়মাগ্য তথ্য : 

১)  এই ধযয়নয তথ্য যকায়না নাগসযয়কয আয়ফদয়নয যপ্রসক্ষয়ত এই সনয়দ যসকায ১০ ও ১১ 

অনুয়চ্ছয়দ ফসণ যত দ্ধসত অনুযণ কয়য প্রদান কযয়ত য়ফ। 

২)  সসএ কাম যারে চাসদায সবসিয়ত প্রদানয়মাগ্য তয়থ্যয একর্ট তাসরকা প্রস্তুত কযয়ফ এফং এই 

সনয়দ যসকায সযসয়ষ্ট ও সসএ কাম যারয়েয ওয়েফাইয়ট প্রকা ও প্রচায কযয়ফ। 

৩)  প্রসত সতন ভা অন্তয এই তাসরকা ারনাগাদ কযা য়ফ। 

গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নে, এভন তথ্য : 

১)  এই সনয়দ যসকায অন্যান্য অনুয়চ্ছয়দ মা সকছুই থাকুক না যকন সসএ কাম যারে সনয়নাক্ত 

তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযয়ত ফাধ্য থাকয়ফ না: 

(ক) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র ফাংরায়দয়য সনযািা, অখন্ডতা ও াফ যয়বৌভয়ত্বয প্রসত 

হুভসক য়ত ায়য এরূ তথ্য; 

(খ)  যযাষ্ট্রনীসতয যকান সফলে মায িাযা সফয়দী যায়ষ্ট্রয অথফা আন্তজযাসতক যকান ংস্থা 

ফা যকান যজাট ফা ংগঠয়নয ায়থ সফদ্যভান িকয ক্ষুণ্ণ য়ত ায়য এরূ তথ্য; 

(গ)  যকান সফয়দী যকায়যয সনকট যথয়ক প্রাপ্ত যকান যগানীে তথ্য; 

(ঘ)  যকান তথ্য প্রকায়য পয়র যকান র্ততীে য়ক্ষয ব্যসদ্ধবৃসিক িয়দয অসধকায 

ক্ষসতগ্রি য়ত ায়য এরূ ফাসণসজযক ফা ব্যফাসেক অন্তসন যসত যগানীেতা সফলেক, 

কসযাইট ফা ব্যসদ্ধবৃসিক িদ (Intellectual Property Right) িসকযত 

তথ্য; 

(ঙ) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র যকান সফয়ল ব্যসক্ত ফা ংস্থায়ক রাবফান ফা ক্ষসতগ্রি 

কযয়ত ায়য এরূ সনয়নাক্ত তথ্য, মথা :- 

(অ)  আেকয, শুল্ক, বযাট ও আফগাযী আইন, ফায়জট ফা কযায সযফতযন ংক্রান্ত 

যকান আগাভ তথ্য; 

(আ)  মুিায সফসনভে ও সুয়দয ায সযফতযনজসনত যকান আগাভ তথ্য; 

(ই)  ব্যাংক আসথ যক প্রসতষ্ঠানমূয়য সযচারনা ও তদাযসক ংক্রান্ত যকান আগাভ 

তথ্য; 

(চ)  যকান তথ্য প্রকায়য পয়র প্রচসরত আইয়নয প্রয়োগ ফাধাগ্রি য়ত ায়য ফা অযাধ 

বৃসদ্ধ যয়ত ায়য এরূ তথ্য; 

(ছ)  যকান তথ্য প্রকায়য পয়র জনগয়ণয সনযািা সফসিত য়ত ায়য ফা সফচাযাধীন 

ভাভরায সুষ্ঠু সফচায কাজ ব্যাত য়ত ায়য এরূ তথ্য; 
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(জ) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র যকান ব্যসক্তয ব্যসক্তগত জীফয়নয যগানীেতা ক্ষুণ্ণ য়ত 

ায়য এরূ তথ্য; 

(ঝ) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র যকান ব্যসক্তয জীফন ফা াযীসযক সনযািা সফদান্ন য়ত 

ায়য এরূ তথ্য; 

(ঞ)  আইন প্রয়োগকাযী ংস্থায ােতায জন্য যকান ব্যসক্ত কর্তযক যগায়ন প্রদি যকান 

তথ্য; 

(ট)  আদারয়ত সফচাযাধীন যকান সফলে এফং মা প্রকায় আদারত ফা ট্রাইব্যযনায়রয 

সনয়লধাজ্ঞা যয়েয়ছ অথফা মায প্রকা আদারত অফভাননায াসভর এরূ তথ্য; 

(ঠ)  তদন্তাধীন যকান সফলে মায প্রকা তদন্ত কায়জ সফি ঘটায়ত ায়য এরূ তথ্য; 

(ড)  যকান অযায়ধয তদন্ত প্রসক্রো এফং অযাধীয যগ্রপতায ও াসিয়ক প্রবাসফত কযয়ত 

ায়য এরূ তথ্য; 

(ঢ)  আইন অনুায়য যকফর একর্ট সনসদ যষ্ট ভয়েয জন্য প্রকায়য ফাধ্যফাধকতা যয়েয়ছ 

এরূ তথ্য; 

(ণ)  যকৌরগত ও ফাসণসজযক কাযয়ণ যগান যাখা ফাঞ্ছনীে এরূ কাসযগযী ফা বফজ্ঞাসনক 

গয়ফলণারব্ধ যকান তথ্য; 

(ত)  যকান ক্রে কাম যক্রভ ম্পূণ য ওোয পূয়ফ য ফা এ সফলয়ে সদ্ধান্ত গ্রয়ণয পূয়ফ য ংসিষ্ট ক্রে 

ফা এয কাম যক্রভ ংক্রান্ত যকান তথ্য; 

(থ)  জাতীে ংয়দয সফয়ল অসধকাযাসনয কাযণ য়ত ায়য, এরূ তথ্য; 

(দ)  যকান ব্যসক্তয আইন িাযা ংযসক্ষত যগানীে তথ্য; 

(ধ) যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষাে প্রদি নম্বয িসকযত আগাভ তথ্য; 

(ন) ভতন্ত্রতযলদ ফা, যক্ষত্রভত, উয়দষ্টা তযলয়দয বফঠয়ক উস্থানীে ায-ংয়ক্ষ 

আনুলতিক দসররাসদ এফং উক্তরূ বফঠয়কয আয়রাচনা ও সদ্ধান্ত ংক্রান্ত যকান তথ্য; 

  তয়ফ তয থায়ক যম, ভসন্ত্রসযলদ ফা, যক্ষত্রভত, উয়দষ্টা সযলদ কর্তযক যকান সদ্ধান্ত 

গৃীত ওোয য অনুরূ সদ্ধায়ন্তয কাযণ এফং যমকর সফলয়েয উয সবসি কয়য 

সদ্ধান্তর্ট গৃীত য়েয়ছ তা প্রকা কযা মায়ফ; 

  আয়যা তয থায়ক যম, এই ধাযায অধীন তথ্য প্রদান স্থসগত যাখায যক্ষয়ত্র ংসিষ্ট 

কর্তযক্ষয়ক তথ্য কসভয়নয পূফ যানুয়ভাদন গ্রণ কযয়ত য়ফ। 

 সফ. ি. : এই উ-অনুয়চ্ছয়দ ধাযা ৭-এ উয়িসখত প্রাে কর সফলে তুয়র ধযা য়েয়ছ। 

৫. তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা 

ক) তথ্য ংযক্ষণ: সসএ কাম যারে তথ্য ংযক্ষয়ণয জন্য সনয়নাক্ত দ্ধসত অনুযণ কযয়ফ : 

(১)  নাগসযয়কয তথ্য অসধকায সনসিত কযায রয়ক্ষয সসএ কাম যারে তায মাফতীে তয়থ্যয 

কযাটারগ এফং ইনয়ডক্স প্রস্তুত কয়য মথামথবায়ফ ংযক্ষণ কযয়ফ। 
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(২)  প্রয়তযক কর্তযক্ষ যম-কর তথ্য কসিউটায়য ংযক্ষয়ণয উমৄক্ত ফয়র ভয়ন কযয়ফ য-কর 

তথ্য মৄসক্তংগত ভেীভায ভয়ধ্য কসিউটায়য ংযক্ষণ কযয়ফ।  

(৩)  তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অসধকায (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) 

প্রসফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযয়ফ। 

খ) তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানা : সসএ কাম যারে তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অসধকায (তথ্য 

ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রসফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযয়ফ। 

গ) তয়থ্যয বালা :  

(১)  তয়থ্যয মূর বালা য়ফ ফাংরা। তথ্য মসদ অন্য যকান বালাে উৎন্ন য়ে থায়ক তায়র যর্ট 

যই বালাে ংযসক্ষত য়ফ। দাপ্তসযক প্রয়োজয়ন তথ্য অনুফাদ কযা য়ত ায়য। 

(২)  তথ্য যম বালাে ংযসক্ষত থাকয়ফ যই বালায়তই আয়ফদনকাযীয়ক যফযা কযা য়ফ। 

আয়ফদনকাযীয চাসদায যপ্রসক্ষয়ত যকান তথ্য অনুফাদ কযায দাসেত্ব কর্তযক্ষ ফন কযয়ফ না। 

ঘ) তয়থ্যয ারনাগাদকযণ: সসএ কাম যারে প্রসতভায় তথ্য ারনাগাদ কযয়ফ। 

 

৬. দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োগ 

1) তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুায়য সসএ কাম যারয়ে একজন কয়য দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

সনয়োগ কযয়ত য়ফ। 

2) যফতীয়ত সসএ কাম যারয়েয অধীয়ন যকান কাম যারে/ইউসনট প্রসতসষ্ঠত য়র তঅআ ২০০৯-

এয ধাযা ১০(৩) অনুায়য উক্তরূ কাম যারে/ইউসনট প্রসতসষ্ঠত ওোয ৬০ সদয়নয ভয়ধ্য 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োগ কযয়ত য়ফ। 

3) সসএ কাম যারয়েয সনেন্ত্রক, দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োগ যদয়ফন এফং সনয়োগকৃত প্রয়তযক 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর 

ঠিকানা সনয়োগ প্রদায়নয যফতী ১৫ (য়নয) সদয়নয ভয়ধ্য সনধ যাসযত পযয়ভয়ট (তথ্য কসভন 

কর্তযক সনধ যাসযত পযয়ভট) সরসখতবায়ফ তথ্য কসভয়ন যপ্রযণ কযয়ফন এফং ভন্ত্রণারে ও উক্ত 

ইউসনয়টয আসর কর্তযয়ক্ষয কায়ছ অনুসরস যপ্রযণ কযয়ফন। 

4) তঅআ ২০০৯-এয অধীন দাসেত্ব ারয়নয প্রয়োজয়ন যকান দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অন্য যম 

যকান কভ যকতযায ােতা চাইয়ত াযয়ফন এফং যকান কভ যকতযায কাছ যথয়ক এরূ ােতা 

চাওো য়র সতসন উক্ত দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায়ক প্রয়োজনীে ােতা প্রদান কযয়ত ফাধ্য 

থাকয়ফন। 

5) যকান দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা দাসেত্ব ারয়নয প্রয়োজয়ন অন্য যকান কভ যকতযায ােতা চাইয়র 

এফং এরূ ােতা প্রদায়ন ব্যথ যতায জন্য তঅআ ২০০৯-এয যকান সফধান রংসঘত য়র এই 

আইয়নয অধীন দাে-দাসেত্ব সনধ যাযয়ণয যক্ষয়ত্র উক্ত অন্য কভ যকতযাও দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ফয়র 

গণ্য য়ফন। 
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6) সসএ কাম যারে তায দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স 

নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা তায কাম যারয়েয প্রকাত স্থায়ন য়জ দৃসষ্টয়গাচয ে এভনবায়ফ 

প্রদ যয়নয ব্যফস্থা কযয়ফ এফং ওয়েফাইয়ট প্রকা কযয়ফ। 

তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকায সযসয়ষ্ট সসএ কাম যারয়েয দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ঠিকানা এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা তাসরকা প্রকা কযা য়ফ। যকান 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সযফতযন য়র নতুন দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োয়গয ৫ সদয়নয ভয়ধ্য তাসরকা 

ারনাগাদ কযয়ত য়ফ। তাসরকা কর্তযয়ক্ষয ওয়েফাইয়ট প্রকা কযয়ত য়ফ। 

৭. দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দাসেত্ব ও কভ যসযসধ 

ক)  তয়থ্যয জন্য কায়যা আয়ফদয়নয যপ্রসক্ষয়ত দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা : 

অ)  আয়ফদন গ্রণ ও তঅসফ ২০০৯ সফসধ-৩ অনুায়য আয়ফদনত্র গ্রয়ণয প্রাসপ্ত স্বীকায 

কযয়ফন; 

আ)  অনুয়যাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯ ও তঅসফ ২০০৯ সফসধ-৪ অনুায়য 

মথামথবায়ফ যফযা কযয়ফন; 

ই)  তথ্য প্রদায়ন অাযগতায যক্ষয়ত্র তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তঅসফ ২০০৯ সফসধ-৫ 

অনুায়য মথামথবায়ফ অাযগতা প্রকা কযয়ফন। অাযগতায কাযণ তঅআ ২০০৯-

এয ায়থ াভঞ্জস্যপূণ য য়ত য়ফ; 

ঈ)  যকান অনুয়যাধকৃত তথ্য দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায সনকট যফযায়য জন্য ভজুদ থাকয়র 

সতসন তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) ও তঅসফ, ২০০৯ সফসধ-৮ অনুায়য উক্ত তয়থ্যয 

মৄসক্তংগত মূল্য সনধ যাযণ কযয়ফন এফং উক্ত মূল্য অনসধক ৫ (াঁচ) কাম য সদফয়য 

ভয়ধ্য সযয়াধ কযায জন্য অনুয়যাধকাযীয়ক অফসত কযয়ফন; 

উ)  যকান অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয ায়থ র্ততীে য়ক্ষয ংসিষ্টতা থাকয়র দাসেত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৮) অনুায়য ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফন; 

খ)  তঅআ, ২০০৯-এয তপসয়র সনধ যাসযত আয়ফদয়নয পযয়ভট/পযভ ‘ক’ ংযক্ষণ ও যকান 

নাগসযয়কয চাসদায যপ্রসক্ষয়ত যফযা; 

গ)  আয়ফদন পযভ পূযয়ণ ক্ষভ নে, এভন আয়ফদনকাযীয়ক আয়ফদন পযভ পূযয়ণ ােতা; 

ঘ)  যকান নাগসযয়কয চাসদায যপ্রসক্ষয়ত তায়ক আসর কর্তযক্ষ সনধ যাযয়ণ ােতা; 

ঙ)  ঠিক কর্তযক্ষ সনধ যাযয়ণ র্ভর কয়যয়ছ, এভন আয়ফদনকাযীয়ক ঠিক কর্তযক্ষ সনধ যাযয়ণ 

ােতা; 

চ)  যকান াযীসযক প্রসতফেী ব্যসক্তয তথ্য প্রাসপ্ত সনসিত কযয়ত দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা তায়ক 

উমৄক্ত দ্ধসতয়ত তথ্য যয়ত ােতা কযয়ফন। এয়ক্ষয়ত্র দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা উমৄক্ত অন্য 

যকান ব্যসক্তয ােতা গ্রণ কযয়ত াযয়ফন;  

ছ)  তথ্য ংযক্ষণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রয়ণাসদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯-এয ায়থ 

াভঞ্জস্যপূণ যবায়ফ য়চ্ছ সক না তা সনধ যাযয়ণ কর্তযক্ষয়ক ােতা প্রদান; 

জ)  তঅআ ২০০৯-এয ায়থ াভঞ্জস্যপূণ যবায়ফ ফাসল যক প্রসতয়ফদন প্রকায় ােতা কযা; 
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ঝ)  তয়থ্যয জন্য প্রাপ্ত আয়ফদনত্র এ-ংক্রান্ত প্রয়োজনীে তথ্য ংযক্ষণ, আয়ফদনকাযীয 

যমাগায়মায়গয সফিাসযত তথ্য ংযক্ষণ, তথ্য অফমুক্তকযণ ংক্রান্ত প্রসতয়ফদন ংকসরত কযা, 

তথ্য মূল্য আদাে, সাফ যক্ষণ ও যকাসয যকালাগায়য জভাকযণ এফং কর্তযক্ষ ফা তথ্য 

কসভয়নয চাসদায যপ্রসক্ষয়ত এ ংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা; ইতযাসদ। 

৮. সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োগ 

1) ফদরী ফা অন্য যকান কাযয়ণ দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুসস্থসতয়ত দাসেত্বারয়নয জন্য 

সসএ কাম যারয়ে একজন কয়য সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োগ কযয়ত য়ফ। দাসেত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায অনুসস্থসতয়ত দাসেত্বারনকারীন আইন অনুায়য সতসন দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

সয়য়ফ সফয়ফসচত য়ফন। 

2) নতুন প্রসতসষ্ঠত কাম যারে/ ইউসনট প্রসতসষ্ঠত ওোয ৬০ সদয়নয ভয়ধ্য দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

াাাস সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োগ কযয়ত য়ফ। 

3) প্রসতর্ট কাম যারে/ ইউসনয়টয প্রাসনক প্রধান সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োগ যদয়ফন 

এফং সনয়োগকৃত প্রয়তযয়কয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং, প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র, পযাক্স নম্বয ও ই-

যভইর ঠিকানা সনয়োগ প্রদায়নয ১৫ (য়নয) সদয়নয ভয়ধ্য সনধ যাসযত পযয়ভয়ট (তথ্য কসভন 

কর্তযক সনধ যাসযত পযয়ভট) সরসখতবায়ফ তথ্য কসভয়ন যপ্রযণ কযয়ফন এফং ভন্ত্রণারে ও উক্ত 

ইউসনয়টয আসর কর্তযয়ক্ষয কায়ছ অনুসরস যপ্রযণ কযয়ফ। 

ফদরী ফা অন্য যকান কাযয়ণ এই দ শূন্য য়র, অসফরয়ম্ব নতুন সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সনয়োগ 

কযয়ত য়ফ। 

৯. সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দাসেত্ব ও কভ যসযসধ 

ক)  দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুসস্থতকারীন ভয়ে ‘সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’ ‘দাসেত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা’ সয়য়ফ দাসেত্ব ারন কযয়ফন; 

খ)  দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সয়য়ফ দাসেত্ব ারনকারীন নীসত ৭-এ ফসণ যত ‘দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দাসেত্ব ও কভ যসযসধ’ তায জন্য প্রয়মাজয য়ফ। 

১০. তয়থ্যয জন্য আয়ফদন, তথ্য প্রদায়নয দ্ধসত ও ভেীভা 

(১)  যকান ব্যসক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাসপ্তয জন্য ংসিষ্ট দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায কায়ছ 

সনধ যাসযত পযভ ‘ক’ এয ভাধ্যয়ভ তথ্য যচয়ে সরসখতবায়ফ ফা ইয়রক্ট্রসনক ভাধ্যভ ফা ই-যভইয়র 

অনুয়যাধ কযয়ত াযয়ফন। 

(২)  সনধ যাসযত পযভ জরবয না য়র অনুয়যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স নম্বয 

এফং ই-যভইর ঠিকানা; অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয সনর্ভ যর এফং স্পষ্ট ফণ যনা এফং যকান্ দ্ধসতয়ত 

তথ্য যয়ত আগ্রী তায ফণ যনা উয়িখ কয়য াদা কাগয়জ ফা যক্ষত্রভত, ইয়রক্ট্রসনক সভসডো ফা 

ই-যভইয়রও তথ্য প্রাসপ্তয জন্য অনুয়যাধ কযা মায়ফ। 

(৩)  দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা তয়থ্যয জন্য যকান অনুয়যাধ প্রাসপ্তয তাসযখ য়ত অনসধক ২০ (সফ) 

কাম য সদফয়য ভয়ধ্য অনুয়যাধকৃত তথ্য যফযা কযয়ফন। 
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(৪)  পূয়ফ য উসিসখত উ-অনুয়চ্ছদ (৩) এ মাা সকছুই থাকুক না যকন, অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয ায়থ 

একাসধক াখা ফা তথ্য প্রদান ইউসনট ফা কর্তযয়ক্ষয ংসিষ্টতা থাকয়র অনসধক ৩০ (সত্র) 

কাম য সদফয়য ভয়ধ্য যই অনুয়যাধকৃত তথ্য যফযা কযয়ত য়ফ। 

(৫)  অনুয়যাধকৃত তথ্য যকান ব্যসক্তয জীফন-মৃতুয, যগ্রপতায এফং কাযাগায য়ত মুসক্ত িসকযত 

য়র দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অনুয়যাধ প্রাসপ্তয অনসধক ২৪ (চসফফ) ঘণ্টায ভয়ধ্য উক্ত সফলয়ে 

প্রাথসভক তথ্য যফযা কযয়ফন। 

(৬)  দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা সরসখতবায়ফ অথফা যক্ষত্রভত, ইয়রক্ট্রসনক ভাধ্যভ ফা ই-যভইর এয 

ভাধ্যয়ভ আয়ফদন ত্র গ্রয়ণয প্রাসপ্ত স্বীকায কযয়ফন এফং প্রাসপ্ত স্বীকাযয়ত্র আয়ফদয়নয 

যযপায়যন্স নম্বয, আয়ফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভম যাদা এফং আয়ফদন গ্রয়ণয তাসযখ 

উয়িখ কয়য স্বাক্ষয কযয়ফন। 

(৭)  ইয়রক্ট্রসনক ফা ই-যভইর এয ভাধ্যয়ভ আয়ফদন গ্রয়ণয যক্ষয়ত্র কর্তযয়ক্ষয ফযাফয আয়ফদন 

যপ্রযয়ণয তাসযখই (প্রাসপ্ত ায়য়ক্ষ) আয়ফদন গ্রয়ণয তাসযখ সয়য়ফ গণ্য য়ফ। 

(৮)  আয়ফদন াওোয য দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা তথ্য প্রদায়নয তাসযখ এফং ভে উয়িখপূফ যক 

আয়ফদনকাযীয়ক য িয়কয অফসত কযয়ফন এফং অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয ায়থ একাসধক 

াখা, তথ্য প্রদান ইউসনট ফা কর্তযয়ক্ষয ংসিষ্টতা থাকয়র দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা যই ইউসনট 

ফা কর্তযক্ষয়ক এ িয়কয সরসখত যনার্ট প্রদান কযয়ফন। 

(৯)  দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা যকান কাযয়ণ অনুয়যাধকৃত তথ্য প্রদায়ন অাযগ অথফা আংসক তথ্য 

যফযায় অাযগ য়র অাযগতায কাযণ উয়িখ কয়য আয়ফদন প্রাসপ্তয ১০ (দ) কাম য 

সদফয়য ভয়ধ্য তঅসফ, ২০০৯-এয তপসয়র উসিসখত পযভ-‘খ’ অনুমােী এতসিলয়ে 

আয়ফদনকাযীয়ক অফসত কযয়ফন। 

 (১০)  উ-অনুয়চ্ছদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উসিসখত ভেীভায ভয়ধ্য তথ্য যফযা কযয়ত যকান 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ব্যথ য য়র ংসিষ্ট তথ্য প্রাসপ্তয অনুয়যাধ প্রতযাখ্যান কযা য়েয়ছ ফয়র 

গণ্য য়ফ। 

(১১)  অনুয়যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায সনকট মথামথ সফয়ফসচত য়র এফং 

যময়ক্ষয়ত্র যই তথ্য র্ততীে ক্ষ কর্তযক যফযা কযা য়েয়ছ সকংফা যই তয়থ্য র্ততীে য়ক্ষয 

স্বাথ য জসড়ত যয়েয়ছ এফং র্ততীে ক্ষ তা যগানীে তথ্য সয়য়ফ গণ্য কয়যয়ছ য যক্ষয়ত্র 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা এরূ অনুয়যাধ প্রাসপ্তয ৫ (াঁচ) কাম য সদফয়য ভয়ধ্য র্ততীে ক্ষয়ক তায 

সরসখত ফা যভৌসখক ভতাভত যচয়ে যনার্ট প্রদান কযয়ফন এফং র্ততীে ক্ষ এরূ যনার্টয়য 

যপ্রসক্ষয়ত যকান ভতাভত প্রদান কযয়র তা সফয়ফচনাে সনয়ে দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

অনুয়যাধকাযীয়ক তথ্য প্রদায়নয সফলয়ে সদ্ধান্ত গ্রণ কযয়ফন। 

(১২)  যকান ইসন্ধে প্রসতফেী ব্যসক্তয়ক যকান যযকড য ফা তায অংসফয়ল জানায়নায প্রয়োজন য়র 

ংসিষ্ট দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা যই প্রসতফেী ব্যসক্তয়ক তথ্য রায়ব ােতা প্রদান কযয়ফন এফং 

সযদ যয়নয জন্য যম ধযয়নয য়মাসগতা প্রয়োজন তা প্রদান কযাও এই ােতায অন্তর্ভ যক্ত 

ফয়র গণ্য য়ফ। 

(১৩)  আইয়নয অধীন প্রদি তয়থ্যয প্রসত পৃষ্ঠাে ‘‘তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয অধীয়ন এই তথ্য 

যফযা কযা য়েয়ছ’’ ভয়ভ য প্রতযেন কযয়ত য়ফ এফং তায়ত প্রতযেনকাযী কভ যকতযায নাভ, 

দফী, স্বাক্ষয ও দাপ্তসযক ীর থাকয়ফ। 
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১১. তয়থ্যয মূল্য এফং মূল্য সযয়াধ : 

(১)  যকান অনুয়যাধকৃত তথ্য দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায সনকট যফযায়য জন্য ভজুদ থাকয়র সতসন 

তঅসফ, ২০০৯-এয তপসয়র উসিসখত পযভ-‘ঘ’ অনুায়য যই তয়থ্যয মূল্য সনধ যাযণ কযয়ফন 

এফং অনসধক ৫ (াঁচ) কাম য সদফয়য ভয়ধ্য যই অথ য চারান যকাড নং- ১-২৮০১-০০০২-

২০৩৭ এ জভা কয়য যট্রজাযী চারায়নয কস তায কায়ছ জভা যদোয জন্য অনুয়যাধকাযীয়ক 

সরসখতবায়ফ অফসত কযয়ফন; অথফা 

(২)  দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অনুয়যাধকাযী কর্তযক সযয়াসধত তয়থ্যয মূল্য যসয়দয ভাধ্যয়ভ গ্রণ 

কযয়ফন এফং প্রাপ্ত অথ য চারান যকাড নং- ১-২৮০১-০০০২-২০৩৭ এ যট্রজাযী চারায়নয 

ভাধ্যয়ভ জভা যদয়ফন। 

১২. আসর দায়েয ও সনষ্পসি 

আসর কর্তযক্ষ এফং আসর দ্ধসত [ধাযা-২ (ক); ধাযা ২৪ এফং সফসধ-৬] 

১২.১. আীর কর্তযক্ষ:  

ক)  উয়জরা সনফ যাী কভ যকতযায কাম যারে তথ্য প্রদান ইউসনট য়র তায আসর কর্তযক্ষ য়ফন 

যজরা প্রাক। একইবায়ফ যজরা প্রায়কয কাম যারয়েয আসর কর্তযক্ষ য়ফন সফবাগীে 

কসভনায এফং সফবাগীে কসভনায়যয কাম যারয়েয আসর কর্তযক্ষ য়ফন ভসন্ত্রসযলদ 

সচফ। 

খ)  ভসন্ত্রসযলদ সফবাগ তথ্য প্রদান ইউসনট য়র তায আসর কর্তযক্ষও য়ফন ভসন্ত্রসযলদ 

সচফ। 

১২.২. আসর দ্ধসত  

ক)  যকান ব্যসক্ত এই সনয়দ যসকায নীসত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ সনধ যাসযত ভেীভায ভয়ধ্য 

তথ্য রায়ব ব্যথ য য়র সকংফা দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায যকান সদ্ধায়ন্ত ংক্ষুব্ধ য়র সকংফা 

অসতসযক্ত মূল্য ধাম য ফা গ্রণ কযয়র উক্ত ভেীভা অসতক্রান্ত ফায, ফা যক্ষত্রভত, সদ্ধান্ত 

রায়বয যফতী ৩০ (সত্র) সদয়নয ভয়ধ্য তঅসফ, ২০০৯-এয তপসয়র সনধ যাসযত পযভ-‘গ’ 

এয ভাধ্যয়ভ আীর কর্তযয়ক্ষয কায়ছ আসর কযয়ত াযয়ফন। 

খ)  আসর কর্তযক্ষ মসদ এই ভয়ভ য ন্তুষ্ট ন যম, আসরকাযী মৄসক্তংগত কাযয়ণ সনসদ যষ্ট 

ভেীভায ভয়ধ্য আসর দায়েয কযয়ত ায়যনসন, তায়র সতসন উক্ত ভেীভা অসতফাসত 

ওোয যও আসর আয়ফদন গ্রণ কযয়ত াযয়ফন। 

১২.৩ আতর তনষ্পতি  

(1) আসর কর্তযক্ষ যকান আসরয সফলয়ে সদ্ধান্ত প্রদায়নয পূয়ফ য সনয়নাক্ত দয়ক্ষ গ্রণ 

কযয়ফন, মথা :- 

(ক)  দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা এফং এতদ্ংসিষ্ট অন্যান্য কভ যকতযায শুনানী গ্রণ ; 
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(খ)  আসর আয়ফদয়ন উসিসখত ংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রাসথ যত প্রসতকায়যয মৄসক্তমূ 

সফয়ফচনা ; 

(গ)  প্রাসথ যত তথ্য প্রদায়নয ায়থ একাসধক তথ্য প্রদানকাযী ইউসনট মৄক্ত থাকয়র ংসিষ্ট 

ইউসনটমূয়য শুনানী গ্রণ। 

(২)   আসর আয়ফদন প্রাসপ্তয ১৫ (য়নয) সদয়নয ভয়ধ্য আসর কর্তযক্ষ- 

(ক)  উ-অনুয়চ্ছদ (১) এ উসিসখত দয়ক্ষমূ গ্রণপূফ যক তথ্য যফযা কযায জন্য 

ংসিষ্ট দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায়ক সনয়দ য যদয়ফন; অথফা 

(খ)  তাঁয সফয়ফচনাে গ্রণয়মাগ্য না য়র আীর আয়ফদনর্ট খাসযজ কযয়ত াযয়ফন। 

(৩)  আসর কর্তযয়ক্ষয সনয়দ য অনুমােী দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা মথা্ভবফ ্রুতততায ায়থ প্রাসথ যত 

তথ্য যফযা কযয়ফন তয়ফ এই ভে তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ সনয়দ যসত ভয়েয 

অসধক য়ফ না অথফা যক্ষত্রভত সতসন তথ্য যফযা যথয়ক সফযত থাকয়ফন। 

১৩. তথ্য প্রদায়ন অফয়রাে াসিয সফধান 

১৩.১  তঅআ, ২০০৯ ও এই সনয়দ যসকায সফসধ-সফধান ায়য়ক্ষ যকান দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা মসদ 

যকায়না আয়ফদনকাযীয়ক তথ্য ফা এ ংক্রান্ত সদ্ধান্ত প্রদায়ন ব্যথ য ে ফা তথ্যপ্রাসপ্তয যকায়না 

অনুয়যাধ গ্রণ কযয়ত অস্বীকায কয়য ফা সদ্ধান্ত প্রদায়ন ব্যথ য ে ফা র্ভর, অম্পূণ য, 

সফভ্রাসভত্মকয, সফকৃত তথ্য প্রদান কয়য ফা যকান তথ্য প্রাসপ্তয য়থ প্রসতফেকতা সৃসষ্ট কয়য ফা 

তথ্য অসধকায সযন্থী যকান কাজ কয়য তায়র দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায এয়ন কাজয়ক 

অদাচযণ সয়য়ফ সফয়ফচনা কযা য়ফ এফং ংসিষ্ট চাকযী সফসধসফধান অনুায়য তায সফরুয়দ্ধ 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়ফ। 

১৩.২ এই সনয়দ যসকা মথামথবায়ফ অনুযয়ণ গাসপরসতয কাযয়ণ তঅআ, ২০০৯ এয ব্যতযে ঘটয়র 

এফং এয কাযয়ণ যকান কভ যকতযা তথ্য কসভন কর্তযক াসি যয়র তা তায ব্যাসক্তগত দাে 

সয়য়ফ গণ্য য়ফ এফং কর্তযক্ষ তায যকান দাে ফন কযয়ফ না। 

১৩.৩ তথ্য কসভয়নয কাছ যথয়ক যকান কতযকতযায সফরুয়দ্ধ সফবাগীে ব্যফস্থা গ্রয়ণয অনুয়যাধ যয়র 

কর্তযক্ষ ংসিষ্ট সফসধ-সফধান অনুায়য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ এফং গৃীত ব্যফস্থায 

সফলয়ে তথ্য কসভনয়ক অফসত কযয়ফ। 

১৪. তথ্যাসদ সযদ যন এফং প্রকাসত প্রসতয়ফদন সফক্রয়েয সুয়মাগ 

সসএ কাম যারে তায প্রণীত প্রসতয়ফদন সফনামূয়ল্য ফ যাধাযয়ণয সযদ যয়নয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ 

এফং নাভভাত্র মূয়ল্য সফক্রয়েয জন্য ভজুদ যাখয়ফ। 

১৫. জনগুরুত্বপূণ য সফলয়ে যপ্র সফজ্ঞসপ্ত 

সসএ কাম যারে জনগুরুত্বপূণ য সফলোসদ যপ্র সফজ্ঞসপ্তয ভাধ্যয়ভ অথফা অন্য যকান ন্থাে প্রচায ফা প্রকা 

কযয়ফ। 
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১৬. সনয়দ যসকায ংয়াধন 

এই সনয়দ যসকা ংয়াধয়নয প্রয়োজন য়র সসএ কাম যারে ৩-৫ দস্য সফসষ্ট একর্ট কসভর্ট গঠন 

কযয়ফ। কসভর্ট সনয়দ যসকা অনুয়ভাদনকাযী কর্তযয়ক্ষয কায়ছ ংয়াধয়নয প্রিাফ কযয়ফ। অনুয়ভাদনকাযী 

কর্তযয়ক্ষয অনুয়ভাদয়ন সনয়দ যসকা ংয়াধন কাম যকয য়ফ। 

১৭. সনয়দ যসকায ব্যখ্যা 

এই সনয়দ যসকায যকান সফলয়ে অস্পষ্টতা যদখা সদয়র সনয়দ যসকা প্রণেনকাযী কর্তযক্ষ তায ব্যখ্যা প্রদান 

কযয়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয তথ্য অফমুক্তকযণ নীততভারা ২০১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

সযসষ্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সসএ কাম যারয়েয তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকা, ২০১৯ 

 
2 
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তযতষ্ট পৃষ্ঠা 1 

সযসষ্ট-১ : দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায়দয তাসরকা 

ইয়রক্ট্রসনক স্বাক্ষয ার্ট যসপয়কট প্রদানকাযী কর্তযয়ক্ষয সনেন্ত্রয়কয কাম যারে 

ক্রভ ইউসনয়টয নাভ 
দাসেত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায নাভ ও 

দসফ 
যপান, যভাফাইর, পযাক্স,  ই-যভইর যমাগায়মায়গয ঠিকানা 

১ সসএ কাম যারে ি. নাজভা আক্তায 

ও 

কাযী তনেন্ত্রক 

(আইন) 

যপান: +৮৮০২ ৫৫০০৬৮১৮ (অতপ) 

যভাফাইর: +৮৮ ০১৭১৬ ৩২৪১৯২ 

(ব্যতক্তগত) 

পযাক্স: +৮৮০২৮১৮১৭১১ 

ই-যভইর: nazma.akter@cca.gov.bd 

www.cca.gov.bd 
আইসর্ট টাওোয (২ে তরা) 

আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

সযসষ্ট-২ : সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায়দয তাসরকা 

প্রধান কাম যারে 

ক্রভ ইউসনয়টয নাভ 
সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

নাভ ও দসফ 
যপান, যভাফাইর, পযাক্স,  ই-

যভইর 
যমাগায়মায়গয ঠিকানা 

১ সসএ কাম যারে নাজনীন আক্তায 

ও 

কাযী প্রয়কৌরী 

যপান: +৮৮০২ 

৫৫০০৬৮৩১ (অতপ) 

যভাফাইর: +৮৮ ০১৭১৬ 

৪০০৩০৫ (ব্যতক্তগত) 

পযাক্স: +৮৮০২৮১৮১৭১১ 

ই-যভইর: 

naznin.akhtar@cca.gov.bd 

www.cca.gov.bd 
আইসর্ট টাওোয (২ে 

তরা) আগাযগাঁও, ঢাকা-

১২০৭। 

 

 

সযসষ্ট-৩ : আসর কর্তযয়ক্ষয তাসরকা 

 

ক্রভ ইউসনয়টয নাভ 
দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ 

ও দসফ 
যপান, যভাফাইর, পযাক্স,  ই-যভইর যমাগায়মায়গয ঠিকানা 

১ সসএ কাম যারে আব্যর ভানসুয যভাাম্মদ 

ার প উস্ন 

ও 

সনেন্ত্রক 

যপান: +৮৮০২ ৫৫০০৬৮১৯ 

(অতপ) 

যভাফাইর: +৮৮ ০১৫৫০ ১৫১১২০ 

(ব্যতক্তগত) 

পযাক্স: +৮৮০২৮১৮১৭১১ 

ই-যভইর: 

naznin.akhtar@cca.gov.bd 

www.cca.gov.bd 
আইসর্ট টাওোয (২ে তরা) 

আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 
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তযতষ্ট পৃষ্ঠা 2 

সযসষ্ট-৪ : স্বপ্রয়ণাসদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য তয়থ্যয তাসরকা ও প্রকায়য ভাধ্যভ 

ক্রভ তয়থ্যয সফফযণ তথ্য প্রকায়য ভাধ্যভ 

1  সসএ কাম যারয়েয াংগঠসনক কাঠায়ভা ও কাম যক্রয়ভয 

সফফযণ, কাম যপ্রণারী এফং দাসেত্বমূ 

 যনার্ট যফাড য, প্রয়তযক অসপ/তথ্য প্রদান 

ইউসনয়ট মুসিত অনুসরস, ওয়েফাইট। 

2  সসএ কাম যারয়েয কভ যকতযা ও কভ যচাযীয়দয ক্ষভতা ও 

দাসেত্ব 

প্রয়তযক অসপ/তথ্য প্রদান ইউসনয়ট মুসিত 

অনুসরস, ওয়েফাইট। 

3  সদ্ধান্ত গ্রয়ণয দ্ধসত, জফাফসদসতা এফং তত্ত্বাফধায়নয 

ভাধ্যভ 

প্রয়তযক অসপ/তথ্য প্রদান ইউসনয়ট মুসিত 

অনুসরস, ওয়েফাইট। 

4  সসএ কাম যারয়েয কভ যকতযা ও কভ যচাযীয সডয়যটযী প্রয়তযক অসপ/তথ্য প্রদান ইউসনয়ট মুসিত 

অনুসরস, ওয়েফাইট। 

5  কাম যিাদয়নয জন্য  সসএ কাম যারয়েয সনেন্ত্রয়ণ 

যসক্ষত ও ব্যফহৃত আইন, সফসধ-সফধান, সনয়দ যনা, 

ম্যানুয়ের, ডকুয়ভন্ট এফং যযকড য। 

প্রয়তযক অসপ/তথ্য প্রদান ইউসনয়ট মুসিত 

অনুসরস, ওয়েফাইট। 

6  সযকল্পনা প্রণেন ও সদ্ধান্ত ফািফােন ংক্রান্ত যম 

যকান ধযয়নয যাভ য/প্রসতসনসধত্ব, মাা কর্তযক্ষ 

কর্তযক গৃীত এয সফফযণ। 

প্রয়তযক অসপ/তথ্য প্রদান ইউসনয়ট মুসিত 

অনুসরস, ওয়েফাইট। 

7  সসএ কাম যারয়েয ফায়জট/কর সযকল্পনায ধযন 

সচসিতকযণ, প্রিাসফত খযচ এফং প্রকৃত ব্যয়েয উয 

বতসয সযয়াট য। 

প্রয়তযক অসপ/তথ্য প্রদান ইউসনয়ট মুসিত 

অনুসরস, স্থানীে এরাকায ফায়জট ংসিষ্ট 

যনার্ট যফাড য, ওয়েফাইট। 

8  সসএ কাম যারে কর্তযক প্রদানকৃত রাইয়ন্সপ্রাপ্ত 

ার্ট যপাইং অয়থাসযর্টমূয়য নায়ভয তাসরকা ও 

ঠিকানা 

যনার্ট যফাড য ও ওয়েফাইট। 

9  সসএ কাম যারে কর্তযক সনয়োগপ্রাপ্ত সএ অসডটয়যয 

নায়ভয তাসরকা  

যনার্ট যফাড য ও ওয়েফাইট। 

10  সসএ কাম যারে কর্তযক সডসজটার স্বাক্ষয ার্ট যসপয়কট 

সযয়বায়কন তাসরকা প্রকা 

ওয়েফাইট। 

11  সডসজটার স্বাক্ষয ার্ট যসপয়কট সপ ংক্রান্ত গণ সফজ্ঞসপ্ত  যনার্ট যফাড য ও ওয়েফাইট। 

12  সডসজটার স্বাক্ষয ার্ট যসপয়কট সফতযয়ণয ংখ্যা ওয়েফাইট। 

13  নাভ, দফী, ঠিকানা, যপান নম্বয এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র 

পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা দাসেত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায নাভ 

ংসিষ্ট তথ্য প্রদান ইউসনয়টয যনার্ট যফাড য ও 

ওয়েফাইট 

14  নাভ, দফী, ঠিকানা, যপান নম্বয এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র 

পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা সফকল্প দাসেত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায তাসরকা 

প্রয়তযক কর্তযয়ক্ষয যনার্ট যফাড য, 

ওয়েফাইট/ গণভাধ্যভ ইতযাসদ 

15  নাভ, দফী, ঠিকানা, যপান নম্বয এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র 

পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা আসর কর্তযয়ক্ষয 

তাসরকা 

প্রয়তযক কর্তযয়ক্ষয যনার্ট যফাড য, 

ওয়েফাইট/গণভাধ্যভ ইতযাসদ 

16  তথ্য কসভন ও কসভনাযয়দয নাভ, দফী ও 

ঠিকানায সফিাসযত সফফযণ  

প্রয়তযক কর্তযয়ক্ষয কর তথ্য প্রদান 

ইউসনয়টয যনার্ট যফাড য, 

ওয়েফাইট/গণভাধ্যভ ইতযাসদ 
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তযতষ্ট পৃষ্ঠা 3 

কর্তযক্ষ আয়যা যম কর তথ্য স্বপ্রয়ণাসদতবায়ফ প্রকা কযয়ফ 

ক্রভ তয়থ্যয সফফযণ তথ্য প্রকায়য ভাধ্যভ 

১ চাসদায সবসিয়ত প্রদানয়মাগ্য তয়থ্যয তাসরকা তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকায সযসষ্ট, ংসিষ্ট 

তথ্য প্রদান ইউসনয়টয যনার্ট যফাড য, 

কর্তযয়ক্ষয/তথ্য প্রদান ইউসনয়টয ওয়েফাইট, 

সযদ যয়নয জন্য অসপয় যসক্ষত থাকয়ফ। 

২ প্রদান ফাধ্যতামূরক নে, এভন তয়থ্যয তাসরকা তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকায সযসষ্ট, ংসিষ্ট 

তথ্য প্রদান ইউসনয়টয যনার্ট যফাড য, 

কর্তযয়ক্ষয/তথ্য প্রদান ইউসনয়টয ওয়েফাইট, 

অসপয় সযদ যয়নয জন্য যসক্ষত থাকয়ফ। 

৩ স্বপ্রয়ণাসদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য তয়থ্যয তাসরকা তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকায সযসষ্ট, ংসিষ্ট 

তথ্য প্রদান ইউসনয়টয যনার্ট যফাড য, 

কর্তযয়ক্ষয/তথ্য প্রদান ইউসনয়টয ওয়েফাইট, 

অসপয় সযদ যয়নয জন্য যসক্ষত থাকয়ফ। 

৪ আয়ফদন, আসর ও অসবয়মায়গয পযভ তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকায সযসষ্ট, 

কর্তযয়ক্ষয/ তথ্য প্রদান ইউসনয়টয ওয়েফাইট, 

অসপয় াড য ও পট্ কস। 

 

 

তযতষ্ট-৫ : চাতদায তবতিয়ত প্রদানয়মাগ্য তয়থ্যয তাতরকা 

সননসরসখত তথ্যমূ জনগয়ণয চাসদায সবসিয়ত প্রদান কযা য়ফ- 

 স্বপ্রয়ণাসদতবায়ফ প্রকাসত কর তথ্য 

 সফসবন্ন নীসত 

 ংস্থায ফায়জট 

 আসথ যক তথ্য, যমভন- আে/ব্যে ংক্রান্ত সাফ সফফযণী  

 অসডট সযয়াট য (জফাফ) 

 প্রকয়ল্পয ব্যাংক-ংক্রান্ত তথ্য 

 ক্রে কাম যক্রভংক্রান্ত তথ্য (সদ্ধান্ত গ্রয়ণয য) 

 উকাযয়বাগীয তাসরকা 

 সফসবন্ন প্রাসনক যযসজিায খাতা 

 অসডও-সবজুোর ডকুয়ভন্ট 

 সনয়োগ/ফদসরয আয়দ 

 যদয় ফা সফয়দ ভ্রভণংক্রান্ত তথ্যাসদ 

 প্রদান ফাধ্যতামূরক নে, এভন তথ্য (সযসষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য কর তথ্য। 

 

 

সযসষ্ট-৬ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নে, এভন তয়থ্যয তাসরকা 

সননসরসখত তথ্যমূ প্রদান ও প্রকা কযয়ত কর্তযক্ষ ফাধ্য থাকয়ফ না-  

 কভী ও উকাযয়বাগীয ব্যসক্তগত জীফয়নয যগানীেতা ক্ষুণ্ণ ে, এরূ তথ্য; 
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 সফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ওই ভাভরায সুষ্ঠু সফচাযকাম যয়ক ব্যাত কযয়ত ায়য, এরূ তথ্য; 

 তদন্তাধীন সফলে ংসিষ্ট যকায়না তথ্য, মায প্রকা তদন্তকায়জ সফি ঘটায়ত ায়য; 

 যকায়না ক্রে কাম যক্রয়ভয সফলয়ে সদ্ধান্ত যনোয আয়গ ংসিষ্ট ক্রে ফা এয কাম যক্রভ ংক্রান্ত যকায়না 

তথ্য; 

 গয়ফলণায সূত্র ফা যকৌর ফা কায়যা ব্যসদ্ধবৃসিক িয়দয অসধকায ক্ষসতগ্রি য়ত ায়য, এরূ তথ্য; 

 সনয়োগ ও য়দান্নসত যীক্ষা কর াফসরক যীক্ষায প্রশ্নত্র ও যীক্ষায পরাপর ংক্রান্ত আগাভ 

তথ্য ইতযাসদ; 

 অসপয়য যকান নসথ অং ফা যনাটীট ফা তায অং। 
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সযসষ্ট-৭ : তথ্য প্রাসপ্তয আয়ফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রাসপ্তয আয়ফদনত্র 

[ তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত ংক্রান্ত) সফসধভারায সফসধ-৩ িষ্টব্য ] 

 

ফযাফয 

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

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

ও 

দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা, 

........................................... (দপ্তয়যয নাভ ও ঠিকানা) 

 

১।  আয়ফদনকাযীয নাভ  : ............................................................................ 

 সতায নাভ  : ............................................................................

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

 ফতযভান ঠিকানা  : ............................................................................

 স্থােী ঠিকানা  : ............................................................................ 

 পযাক্স, ই-যভইর, যটসরয়পান ও যভাফাইর যপান নম্বয (মসদ থায়ক) : ............................................................................ 

২।  সক ধযয়নয তথ্য* (প্রয়োজয়ন অসতসযক্ত কাগজ ব্যফায করুন) : ............................................................................ 

 

৩।  যকান দ্ধসতয়ত তথ্য াইয়ত আগ্রী (ছাায়না/ পয়টাকস/  : ............................................................................ 

  সরসখত/ ই-যভইর/ পযাক্স/সসড অথফা অন্য যকান দ্ধসত)  

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

৫।  প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র ােতাকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ............................................................................ 

 

আয়ফদয়নয তাসযখ : ..................................................                                                    আয়ফদনকাযীয স্বাক্ষয 

 

*তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত ংক্রান্ত) সফসধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমােী তয়থ্যয মূল্য সযয়াধয়মাগ্য। 
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 সযসষ্ট-৮ : তথ্য যফযায় অাযগতায যনার্ট (পযভ ‘খ’) 
 

 

পযভ ‘খ’ 

 [ তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত ংক্রান্ত) সফসধভারা, ২০০৯ সফসধ-৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য যফযায় অাযগতায যনার্ট 

 

 

আয়ফদন য়ত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তাসযখ : ......................................... 

 

প্রসত 

আয়ফদনকাযীয নাভ   : .............................................................. 

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

 

সফলে : তথ্য যফযায় অাযগতা িয়কয অফসতকযণ। 

 

সপ্রে ভয়াদে, 

আনায ........................................................তাসযয়খয আয়ফদয়নয সবসিয়ত প্রাসথ যত তথ্য সনয়নাক্ত কাযয়ণ যফযা 

কযা ্ভবফ ইর না, মথা :- 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

                                      

 

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

                   দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ : 

                 দফী : 

               দাপ্তসযক ীর : 
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তযতষ্ট পৃষ্ঠা 7 

 

সযসষ্ট-৯ : আীর আয়ফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

 

 
পযভ ‘গ’ 

আীর আয়ফদন 

[ তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত ংক্রান্ত) সফসধভারায সফসধ-৬ িষ্টব্য ] 

 

ফযাফয 

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

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

ও 

আীর কর্তযক্ষ, 

...........................................(দপ্তয়যয নাভ ও ঠিকানা) 

  

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

 (য়মাগায়মায়গয জ ভাধ্যভ) 

২। আীয়রয তাসযখ : .................................................................................. 

৩। যম আয়দয়য সফরুয়দ্ধ আীর কযা ইোয়ছ উায : ................................................................................. 

  কস (মসদ থায়ক)   

৪। মাায আয়দয়য সফরুয়দ্ধ আীর কযা ইোয়ছ   : .................................................................................. 

 তাায নাভ আয়দয়য সফফযণ (মসদ থায়ক)   

৫। আীয়রয ংসক্ষপ্ত সফফযণ  : .................................................................................. 

 

৬। আয়দয়য সফরুয়দ্ধ ংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (ংসক্ষপ্ত সফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রাসথ যত প্রসতকায়যয মৄসক্ত/সবসি  : .................................................................................. 

৮।  আীরকাযী কর্তযক প্রতযেন   : .................................................................................. 

৯।  অন্য যকান তথ্য মাা আীর কর্তযয়ক্ষয মু্ময়খ : .................................................................................. 

 উস্থায়নয জন্য আীরকাযী ইচ্ছা যালণ কয়যন 

                                 

 

আয়ফদয়নয তাসযখ : ..................................................                                              আয়ফদনকাযীয স্বাক্ষয 
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সযসষ্ট-১০ : তথ্য প্রাসপ্তয অনুয়যাধ সপ এফং তয়থ্যয মূল্য সনধ যাযণ সপ (পযভ ‘ঘ’) 

 

পযভ ‘ঘ’ 

[ সফসধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রাসপ্তয অনুয়যাধ সপ এফং তয়থ্যয মূল্য সনধ যাযণ সপ 

 তথ্য যফযায়য যক্ষয়ত্র সনন যটসফয়রয করাভ (২) এ উয়িসখত তয়থ্যয জন্য উায সফযীয়ত করাভ (৩) এ উয়িসখত 

ায়য যক্ষত্রভত তথ্য প্রাসপ্তয অনুয়যাধ সপ এফং তয়থ্যয মূল্য সযয়াধয়মাগ্য ইয়ফ, মথা :- 

 

 
যটসফর 

 

ক্রসভক 

নং 
তয়থ্যয সফফযণ তথ্য প্রাসপ্তয অনুয়যাধ সপ/তয়থ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

সরসখত যকান ডকুয়ভয়ন্টয কস 

যফযায়য জন্য (ম্যা, নক্া, ছসফ, 

কসিউটায সপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভায়য কাগয়জয যক্ষয়ত্র প্রসত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা ায়য এফং তদূর্ধ্য 

াইয়জয কাগয়জয যক্ষয়ত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

সডস্ক, সসড ইতযাসদয়ত তথ্য যফযায়য 

যক্ষয়ত্র 

 

(১) আয়ফদনকাযী কর্তযক সডস্ক, সসড 

ইতযাসদ যফযায়য যক্ষয়ত্র সফনা মূয়ল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তযক সডস্ক, সসড 

ইতযাসদ যফযায়য যক্ষয়ত্র উায প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

যকান আইন ফা যকাসয সফধান ফা 

সনয়দ যনা অনুমােী কাউয়ক যফযাকৃত 

তয়থ্যয যক্ষয়ত্র 

সফনামূয়ল্য। 

৪। 

মূয়ল্যয সফসনভয়ে সফক্রেয়মাগ্য 

প্রকানায 

যক্ষয়ত্র 

প্রকানাে সনধ যাসযত মূল্য। 
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সযসষ্ট-১১ : তথ্য কসভয়ন অসবয়মাগ দায়েয়যয সনধ যাযণ পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

অসবয়মাগ দায়েয়যয পযভ 
[তথ্য অসধকায (অসবয়মাগ দায়েয ও সনষ্পসি ংক্রান্ত) প্রসফধানভারায প্রসফধান-৩ (১) িষ্টব্য] 

 

 
ফযাফয 

প্রধান তথ্য কসভনায 

তথ্য কসভন 

এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাসনক এরাকা 

যয়যফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

 
              অসবয়মাগ নং ...............................................................................................................।  

 
১। অসবয়মাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (য়মাগায়মায়গয জ ভাধ্যভ) 

 
২। অসবয়মাগ দাসখয়রয তাসযখ                               : .......................................................................... 

 
৩। মাায সফরুয়দ্ধ অসবয়মাগ কযা ইোয়ছ                : ......................................................................... 

     তাায নাভ ও ঠিকানা   

 
৪। অসবয়মায়গয ংসক্ষপ্ত সফফযণ                             : ...................................................................... ... 

    (প্রয়োজয়ন আরাদা কাগজ সন্নয়ফ কযা মাইয়ফ) 

 

 
৫। ংক্ষুব্ধতায কাযণ (মসদ যকান আয়দয়য সফরুয়দ্ধ      : .......................................................................  

    অসবয়মাগ আনেন কযা ে যই যক্ষয়ত্র উায কস  

    ংমৄক্ত কসযয়ত ইয়ফ) 

 
৬। প্রাসথ যত প্রসতকায ও উায যমৌসক্তকতা                     : ....................................................................... 

 

৭। অসবয়মাগ উসরসখত ফক্তয়ব্যয ভথ যয়ন প্রয়োজনীে      : ......................................................................... 

     কাগজ য়ত্রয ফণ যনা (কস ংমৄক্ত কসযয়ত ইয়ফ) 

 

তযাঠ 
আসভ/আভযা এই ভয়ভ য রপপূফ যক যঘালণা কসযয়তসছ যম, এই অসবয়মায়গ ফসণ যত অসবয়মাগমূ আভায জ্ঞান ও সফশ্বা ভয়ত তয।  

 

 

 

 
(তযাঠকাযীয স্বাক্ষয)  
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সযসষ্ট-১২ : তথ্য অসধকায আইন ২০০৯ এয আওতাে তথ্য প্রদানকাযী দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

সনয়োয়গয জন্য সনধ যাসযত ছক  

 

১। দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায নাভ :  

 দসফ   

অসপয়য ঠিকানা )আইসড নং/যকাড নম্বয মসদ থায়ক(    

যপান   

যভাফাইর যপান   

পযাক্স   

ইয়ভইর   

ওয়েফাইট )মসদ থায়ক(    

২। দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায আসর কর্তযক্ষ )অব্যফসত ঊর্ধ্যতন 

কাম যারয়েয প্রাসনক প্রধান(-এয নাভ 

:  

 দসফ   

অসপয়য ঠিকানা   

যপান   

যভাফাইর যপান   

পযাক্স   

ইয়ভইর   

ওয়েফাইট )মসদ থায়ক(    

৩। দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায সনেন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারে /সফবায়গয নাভ  :  

৪। প্রাসনক সফবাগ 

)ঢাকা/চাগ্রাভ/যাজাী/ারনা/সয়রট/ফসযার/যংংয(  

:  

৫। আঞ্চসরক দপ্তয়যয নাভ ও সযচে )মসদ থায়ক(    

 দাসেত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায স্বাক্ষয   

 )অসপসোর সরয়ভায তাসযখ(    

 স্থানীে আসর কর্তযয়ক্ষয প্রতযেন ও স্বাক্ষয   

 )অসপসোর সরয়ভায তাসযখ(    

 

সফ  .ি : .এই ছয়কয ফাইয়য যকায়না তথ্য সরসফদ্ধ কযায থাকয়র তা ক্রসভক নং ৫ -এয য ফণ যনা কযা মায়ফ। এই ছয়ক ফসণ যত 

তয়থ্যয এক কস তথ্য ভন্ত্রণারয়ে এফং অন্য কস যাসয তথ্য কসভয়ন াঠায়ত য়ফ। 

 

 

 

 

 



সসএ কাম যারয়েয তথ্য অফমুক্তকযণ সনয়দ যসকা, ২০১৯ 
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