
 

 

মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় কর্ততক প্রণীত “তথ্য অবমুক্তকরণ বেদে তবেকা, ২০১৫” 

 

১। মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালদয়র পটভূবম 

১৯৭২ সাদল একটি পৃেক মন্ত্রণালয় বিদসদব বন্দর, জািাজ িলািল ও অেেন্তরীণ মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় প্রবতষ্ঠা করা িয় । ১৯৮৮ 

সাদলর জানুয়ারী মাদস বন্দর, জািাজ িলািল ও অেেন্তরীণ মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয়দক “মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় ” বিদসদব োমকরণ 

করা িয় । মেৌ-পবরবিে মন্ত্রোলয় অবধেস্থ ১২টি েপ্তর ও সাংস্থার মাধ্যদম মেৌপদের মর্াগাদর্াগ , বেয়ন্ত্রে ও বেরাপত্তা ব্যবস্থা 

মজারোরকরণ , োব্যতা বৃবি , মেৌ-বন্দরসমূদির ব্যবস্থাপো ও উন্নয়ে , সমবিত মেবজাং কার্ তক্রম , স্থল বন্দর  ব্যবস্থাপো ও উন্নয়ে, 

অেেন্তরীণ ও আন্তজতাবতক পবরমন্ডদল েয োববক ততরী , সমুদ্র বন্দরসমূদির ব্যবস্থাপো ও উন্নয়ে এবাং সমূদ্র পদে আন্তজতাবতক 

বাবেজে সম্প্রসারদের  োবয়দত্ব বেদয়াবজত রদয়দে ।       

 

 

২। প্রধাে কার্ তাববল 

বমেে ও বেেে বাস্তবায়দের জন্য মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় ও এর প্রোসোধীে সাংস্থাসমূি বেম্নববণ তত কার্ তক্রম পবরিালো করদে; 

 ১. েেী বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও স্থল বন্দরসমূদির ব্যবস্থাপো, উন্নয়ে ও সাংরযণ ; 

 ২. উপকূলীয় মেৌ-পদে বাবতঘর ও বয়া-বাবত ব্যবস্থাপো, সাংরযণ, উন্নয়ে ও অেেন্তরীণ মেৌ-পদে বয়া ও 

বপবস মপাট ত স্থাপে ; 

 ৩. মেৌ-বাবণজে সম্প্রসারদণ  সিদর্াবগতা প্রোে ; 

 ৪. অেেন্তরীণ ও আন্তজতাবতক পর্ তাদয় বেরাপে মেৌ-িলািল বেবিতকরণ; 

 ৫. অেেন্তরীণ মেৌ-পদের োব্যতা উন্নয়ে ও সাংরযণ ; 

 ৬. র্াবন্ত্রক মেৌ-র্াে ব্যবস্থাপো ও বেয়ন্ত্রণ , মেৌ-র্াে সাদে ত ও মরবজদেেে কার্ তক্রম; 

 ৭. োববকদের প্রদয়াজেীয় বেযা ও প্রবেযণ , সেে/লাইদসন্স প্রোে ; 

 ৮. অেেন্তরীণ মেৌ-পদে ও সমুদ্রপদে জলর্াে সৃষ্ট পবরদবে দুষণ মরাধ করা ; 

 ৯. আন্তজতাবতক সাংস্থাসমূদির সাদে মর্াগাদর্াগ ; 

 ১০. এ মন্ত্রণালদয়র আওতায় বববেন্ন মেে ও ববশ্ব সাংস্থার সাদে চুবক্ত ও সমদ াতা স্মারক  সাযর ; 

 ১১. মেৌ-পবরবিে মসক্টদরর জন্য স্বল্পদময়াবে, মধ্যদময়াবে ও েীঘ তদময়াবে পবরকল্পো প্রণয়ে ; 

 

৩ । তথ্য অবমুক্তকরণ বেদে তবেকার পটভূবম ও প্রদয়াজেীয়তা 
৩.১ তথ্য অবমুক্তকরণ বেদে তবেকা প্রণয়দের মর্ৌবক্তকতা/উদেশ্য 

জেগদণর জাোর অবধকার প্রবতষ্ঠার মাধ্যদম সরকাবর ও মবসরকাবর সাংগঠদের স্বচ্ছতা ও জবাববেবিতা বৃবি, দুেীবত হ্রাস ও সুোসে 

প্রবতষ্ঠা; জেগদণর বিন্তা, ববদবক ও বাকস্বাধীেতার সাাংববধাবেক অবধকার প্রবতষ্ঠা সদব তাপবর জেগদণর যমতায়দের লদযে তথ্য-

অবধকার বেবিত করদত গত ২৯ মাি ত ২০০৯ তাবরদখ ‘তথ্য অবধকার আইে, ২০০৯’ পাস করা িদয়দে। আইদের কার্ তকর 

বাস্তবায়দের জন্য ইদতামদধ্য ‘তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধমালা, ২০০৯’ এবাং তথ্য অবধকার সাংক্রান্ত বতেটি 

প্রববধােমালাও প্রণীত িদয়দে। তথ্য অবধকার গণতাবন্ত্রক ব্যবস্থাদক আদরা সুসাংিত করার অন্যতম েতত। মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালদয়র 

তথ্য জেগদণর কাদে উন্মুক্ত িদল মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালদয়র কার্ তক্রম সম্পদকত জেগণ জােদত পারদব। এদত প্রবতষ্ঠাদের স্বচ্ছতা এবাং 

জেগদণর কাদে জবাববেবিতা প্রবতবষ্ঠত িদব। জেগদণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাি বেবিত করার মর্ েীবত সরকার গ্রিণ কদরদে, তার 

সদে সাংগবত মরদখ সরকাদরর গুরুত্বপূণ ত মন্ত্রণালয় বিদসদব মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় অবাধ তথ্যপ্রবাদির িি তা বেবিত করদত 

বিপবরকর। মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর অধীেস্থ অন্যান্য সাংস্থাসমূদি অবাধ তথ্যপ্রবাদির িি তার মযদত্র মর্ে মকাদো বিধািদের 

সৃবষ্ট ো িয়, মসজন্য একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ বেদে তবেকা’ প্রণয়ে আবশ্যক বদল মদে করদে মেৌ-পবরবিে  মন্ত্রণালয়। সুতরাাং তথ্য 

অবধকার আইে, ২০০৯, তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধমালা ২০০৯ ও এতেসাংবিষ্ট প্রববধােমালাসমূদির আদলাদক ও 

সাযুজেতা সাদপদয এ ‘তথ্য অবমুক্তকরণ বেদে তবেকা’ প্রণয়ে করা িদলা। 

 



 

 

                                                                  

                                                                         

 

৩.২. বেদে তবেকার বেদরাোম 

এ বেদে তবেকা ‘‘তথ্য অবমুক্তকরণ বেদে তবেকা, ২০১৫’’ োদম অবেবিত িদব। 

৪। বেদে তবেকার বেবত্ত  

৪.১. প্রণয়েকারী কর্ততপয : মেৌ-পবরবিে  মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেে সরকার 

৪.২. অনুদমােেকারী কর্ততপয : মােেীয় মন্ত্রী  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেে সরকার 

৪.৩. অনুদমােদের তাবরখ : ২৮ অদক্টাবর ২০১৫ ।   

৪.৪. বাস্তবায়দের তাবরখ : এ বেদে তবেকা আগামী ২৯ অদক্টাবর ২০১৫  মেদক বাস্তবায়ে করা িদব । 

৪.৫. বেদে তবেকা প্রদর্াজেতা : বেদে তবেকাটি মেৌ-পবরবিে   মন্ত্রণালয় ও এর অধীেস্থ সকল সাংস্থার জন্য প্রদর্াজে িদব। 

৫. সাংজ্ঞা 

৫.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অদে ত  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় ও এর অধীেস্থ সাংস্থাসমূদির গঠে, কাঠাদমা ও োপ্তবরক কম তকাণ্ড সাংক্রান্ত মর্ মকাে স্মারক, 

বই, েকো, মােবিত্র, চুবক্ত, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেে, ববজ্ঞবপ্ত, েবলল, েমুো, পত্র, প্রবতদবেে, বিসাব বববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, 

আদলাকবিত্র, অবিও, বেবিও, অবিত বিত্র, বিল্ম, ইদলক্ট্রবেক প্রবক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত মর্ মকাে ইেস্ট্রুদমন্ট, র্াবন্ত্রকোদব পাঠদর্াগ্য 

েবললাবে এবাং মেৌবতক গঠে ও তববেষ্টে-বেবব তদেদষ অন্য মর্ মকাে তথ্যবি বস্তু বা এদের প্রবতবলবপও এর অন্তর্ভ তক্ত িদব: 

তদব েতত োদক মর্, োপ্তবরক মোটবেট বা মোটবেদটর প্রবতবলবপ এর অন্তর্ভ তক্ত িদব ো। 

৫.২ োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

‘‘োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা’’ অে ত তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১০-এর অধীে বেযুক্ত কম তকততা। 

৫.৩ ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার অনুপবস্থবতদত সাংবিষ্ট োবয়ত্ব পালদের জন্য বেযুক্ত কম তকততা। 

৫.৪ ‘‘তথ্য প্রোে ইউবেট’’  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর অধীেস্থ মকাদো সাংস্থার ববোগীয় কার্ তালয়, ও আঞ্চবলক কার্ তালয় । 

৫.৫ ‘‘আপীল কর্ততপয’’ অে ত- 

(অ) মকাে তথ্য প্রোে ইউবেদটর/সাংস্থার মযদত্র উক্ত ইউবেদটর/সাংস্থার অব্যববিত ঊর্ধ্ততে কার্ তালদয়র প্রোসবেক প্রধাে; অেবা 

(আ)  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালদয়র মযদত্র মকাদো তথ্য প্রোে ইউবেদটর/সাংস্থার ঊর্ধ্ততে কার্ তালয় ো োকদল, উক্ত তথ্য প্রোে 

ইউবেদটর/সাংস্থার প্রোসবেক প্রধাে। 

৫.৬ ‘‘র্ততীয় পয’’ অে ত তথ্য প্রাবপ্তর জন্য অনুদরাধকারী বা তথ্য প্রোেকারী কর্ততপয ব্যতীত অনুদরাধকৃত তদথ্যর সদে জবিত অন্য 

মকাে পয। 

 ৫.৭ ‘‘তথ্য কবমেে’’ অে ত তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীে প্রবতবষ্ঠত তথ্য কবমেে। 

 ৫.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বলদত ‘‘তথ্য অবধকার আইে, ২০০৯’’ বু াদব। 

 ৫.৯ ‘‘তঅবব, ২০০৯’’ বলদত ‘‘তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধমালা, ২০০৯’’ বু াদব। 

 ৫.১০ ‘‘কম তকততা’’ অদে ত কম তিাবরও অন্তর্ভ তক্ত িদব। 

 ৫.১১ ‘‘তথ্য অবধকার’’ অে ত মকাদো কর্ততপদযর বেকট িদত তথ্য প্রাবপ্তর অবধকার। 

 ৫.১২ ‘‘আদবেে িরম’’ অে ত তঅবব, ২০০৯-এর তিবসদল বেধ তাবরত আদবেদের িরদমট- িরম ‘ক’ বু াদব   ।                                                                               



 

 

                                                                               

 

 ৫.১৩ ‘‘আপীল িরম’’ অে ত তঅবব, ২০০৯-এর তিবসদল বেধ তাবরত আবপল আদবেদের িরদমট- িরম ‘গ’ বু াদব; 

৫.১৪ “অবেদর্াগ িরম” অে ত তঅবব, ২০০৯-এর তিবসদল বেধ তাবরত আবপল আদবেদের িরদমট- িরম ‘ক’ বু াদব। 

 ৫.১৫  পবরবেষ্ট’’ অে ত এ বেদে তবেকার সদে সাংযুক্ত পবরবেষ্ট। 

 

 ৬. তদথ্যর ধরে এবাং ধরে অনুসাদর তথ্য প্রকাে ও প্রোে পিবত : 

  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীে ও অধীেস্থ সাংস্থাসমূদির সমুেয় তথ্য বেদন্মাক্ত ৩টি মশ্রবণদত োগ করা িদব এবাং 

 বেধ তাবরত ববধাে অনুসাদর প্রোে, প্রিার বা প্রকাে করা িদব : 

 ৬.১. স্বপ্রদণাবেতোদব প্রকােদর্াগ্য তথ্য : 

১) এ ধরদের তথ্য মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীে ও অধীেস্থ সাংস্থাসমূি স্বপ্রদণাবেত িদয় মোটিেদবাি ত, ওদয়বসাইট, 

ব্রবেওর, মুবদ্রত বই বা বাবষ তক প্রবতদবেে, ববলদবাি ত, সাইে মবাি ত, বিকার, মপািার, বুকদলট, বলিদলট, বেউজ মলটার, প্রবত্রকায় 

ববজ্ঞবপ্তর মাধ্যদম প্রিারণাসি অন্যান্য গ্রিণদর্াগ্য মাধ্যদম প্রকাে ও প্রিার করদব; 

২) এ ধরদের তথ্য মিদয় মকাে োগবরক আদবেে করদল তখে তা িাবিোর বেবত্তদত প্রোেদর্াগ্য তথ্য বিদসদব ববদববিত িদব এবাং 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেধ তাবরত পন্থায় আদবেেকারীদক তা প্রোে করদবে; 

৩)  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় প্রবত বের একটি বাবষ তক প্রবতদবেে প্রকাে করদব। বাবষ তক প্রবতদবেদে তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ৬(৩)-এ 

উদেবখত তথ্যসমূি সাংদর্াজে করদব; 

৪)  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় স্বপ্রদণাবেতোদব প্রকােদর্াগ্য তদথ্যর একটি তাবলকা প্রস্তুত করদব এবাং এবাং এ েীবতমালার পবরবেদষ্ট ও 

মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় ওদয়বসাইদট প্রকাে ও প্রিার করদব; 

৫) প্রবত বতে মাস অন্তর এ তাবলকা িালোগাে করা িদব। 

৬.২. িাবিোর বেবত্তদত প্রোেদর্াগ্য তথ্য : 

১) এ ধরদের তথ্য মকাদো োগবরদকর আদবেদের মপ্রবযদত এ বেদে তবেকার ১০ ও ১১ অনুদচ্ছদে ববণ তত পিবত অনুসরণ কদর প্রোে 

করদত িদব; 

২) মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় িাবিোর বেবত্তদত প্রোেদর্াগ্য তদথ্যর একটি তাবলকা প্রস্তুত করদব এবাং এ বেদে তবেকার পবরবেদষ্ট ও মেৌ-

পবরবিে মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট প্রকাে ও প্রিার করদব; 

৩) প্রবত বতে মাস অন্তর এ তাবলকা িালোগাে করা িদব। 

৬.৩. প্রোে ও প্রকাে বাধ্যতামূলক েয়, এমে তথ্য : 

১) এ বেদে তবেকার অন্যান্য অনুদচ্ছদে র্া বকছুই োকুক ো মকে মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীে ও অধীেস্থ সাংস্থাসমূি 

বেদম্নাক্ত তথ্যসমূি প্রোে বা প্রকাে বা প্রিার করদত বাধ্য োকদব ো : 

(ক) মকাে তথ্য প্রকাদের িদল বাাংলাদেদের বেরাপত্তা, অখণ্ডতা, সাব তদেৌমত্ব ও জাতীয় স্বাদে তর প্রবত হুমবক িদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(খ) পররাষ্ট্রেীবতর মকাে ববষয় র্ার িারা ববদেেী রাদষ্ট্রর অেবা আন্তজতাবতক মকাে সাংস্থা বা মকাে মজাট বা সাংগঠদের সাদে ববযমাে 

সম্পকত ক্ষুণ্ণ িদত পাদর এরূপ তথ্য; 

 (গ) মকাে ববদেেী সরকাদরর বেকট মেদক প্রাপ্ত মকাে মগাপেীয় তথ্য; 

 (ঘ) মকাে তথ্য প্রকাদের িদল মকাে ব্যবক্তর ব্যবক্তগত জীবদের মগাপেীয়তা ক্ষুণ্ণ িদত পাদর এরূপ তথ্য; 

 (ঙ) মকাে তথ্য প্রকাদের িদল মকাে ব্যবক্তর জীবে বা োরীবরক বেরাপত্তা ববপোপন্ন িদত পাদর এরূপ তথ্য; 

 (ি) আোলদত ববিারাধীে মকাে ববষয় এবাং র্া প্রকাদে আোলত বা ট্রাইবুেোদলর বেদষধাজ্ঞা রদয়দে অেবা র্ার প্রকাে আোলত 

অবমােোর সাবমল এরূপ তথ্য; 

 (ে) তেন্তাধীে মকাে ববষয় র্ার প্রকাে তেন্ত কাদজ ববঘ্ন ঘটাদত পাদর এরূপ তথ্য; 

                                                                                



 

 

  

      (জ) মকাে ক্রয় কার্ তক্রম সম্পূণ ত িওয়ার পূদব ত বা এ ববষদয় বসিান্ত গ্রিদণর পূদব ত সাংবেষ্ট ক্রয় বা এর কার্ তক্রম সাংক্রান্ত মকাে তথ্য; 

 ( ) মকাে ব্যবক্তর আইে িারা সাংরবযত মগাপেীয় তথ্য; 

 (ঞ) পরীযার প্রশ্নপত্র বা পরীযায় প্রেত্ত েম্বর সম্পবকতত আগাম তথ্য; 

 (ট) মবন্ত্রপবরষে বা মযত্রমত, উপদেষ্টা পবরষদের তবঠদক উপস্থাপেীয় সার-সাংদযপসি আনুষবেক েবললাবে এবাং উক্তরূপ তবঠদকর 

আদলািো ও বসিান্ত সাংক্রান্ত মকাে তথ্য; 

 তদব েতত োদক মর্, মবন্ত্রপবরষে বা, মযত্রমত, উপদেষ্টা পবরষে কর্ততক মকাে বসিান্ত গৃিীত িওয়ার পর অনুরূপ বসিাদন্তর কারণ এবাং 

মর্সকল ববষদয়র উপর বেবত্ত কদর বসিান্তটি গৃিীত িদয়দে তা প্রকাে করা র্াদব। 

 (ঠ) মন্ত্রণালদয়র KPI র্ভক্ত স্থাপোর বেরাপত্তা সাংক্রান্ত তথ্য। 

৭. তথ্য সাংগ্রি, সাংরযণ ও ব্যবস্থাপো : 

৭.১. তথ্য সাংরযণ পিবত :  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীে ও অধীেস্থ সকল সাংস্থা তথ্য সাংরযমণর জন্য বেদম্নাক্ত 

পিবত অনুসরণ করদব : 

(১) োগবরদকর তথ্য অবধকার বেবিত করার লদযে  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় তার র্াবতীয় তদথ্যর কোটালগ এবাং ইেদিক্স প্রস্তুত কদর 

র্োর্েোদব সাংরযণ করদব; 

(২) প্রদতেক কর্ততপয মর্-সকল তথ্য কবম্পউটাদর সাংরযদণর উপযুক্ত বদল মদে করদব মস-সকল তথ্য যুবক্তসাংগত সময়সীমার মদধ্য 

কবম্পউটাদর সাংরযণ করদব এবাং তথ্য লাদের সুববধাদে ত সমগ্র মেদে মেটওয়াদকতর মাধ্যদম তার সাংদর্াগ স্থাপে করদব; 

(৩) তথ্য সাংরযণ ও ব্যবস্থাপোর জন্য তথ্য অবধকার (তথ্য সাংরযণ ও ব্যবস্থাপো) প্রববধােমালা, ২০১০ অনুসরণ করদব। (তথ্য 

সাংরযদণর জন্য কর্ততপমযর র্বে স্বতন্ত্র মকাে আইে, বববধ, প্রববধাে, েীবতমালা বা বেদে তেো োদক এখাদে মসটির োম, উদেখ করদব) 

৭.২. তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপো :  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীে ও অধীেস্থ সকল ইউবেট/সাংস্থা তথ্য সাংগ্রি ও 

ব্যবস্থাপোর জন্য তথ্য অবধকার (তথ্য সাংরযণ ও ব্যবস্থাপো) প্রববধােমালা, ২০১০ অনুসরণ করদব। (তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপোর 

জন্য কর্ততপমযর র্বে স্বতন্ত্র মকাে আইে, বববধ, প্রববধাে, েীবতমালা বা বেদে তেো োদক এখাদে মসটির োম  উদেখ করদব) 

৭.৩. তদথ্যর োষা :  

(১) তদথ্যর মূল োষা িদব বাাংলা। তথ্য র্বে অন্য মকাে োষায় উৎপন্ন িদয় োদক তািদল মসটি মসই োষায় সাংরবযত িদব। োপ্তবরক 

প্রদয়াদজে তথ্য অনুবাে করা িদত পাদর; 

(২) তথ্য মর্ োষায় সাংরবযত োকদব মসই োষাদতই আদবেেকারীদক সরবরাি করা িদব। আদবেেকারীর িাবিোর মপ্রবযমত মকাে 

তথ্য অনুবাে করার োবয়ত্ব কর্ততপয বিে করদব ো; 

৭.৪. তদথ্যর িালোগােকরণ :  মেৌ-পবরবিেমন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীে ও অধীেস্থ সকল সাংস্থা প্রবতমাদস তথ্য িালোগাে করদব। 

 

৮. োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াগ 

(১) তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসাদর মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর অধীেস্থ প্রদতেক তথ্য প্রোে সাংস্থায়/ইউবেদট একজে 

কদর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াগ করদত িদব; 

(২) পরবতীদত  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালদয়র অধীদে মকাে সাংস্থা প্রবতবষ্ঠত িদল তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুসাদর উক্তরূপ 

সাংস্থাসমূদি প্রবতবষ্ঠত িওয়ার ৬০ বেদের মদধ্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াগ করদত িদব; 

(৩) প্রবতটি সাংস্থার প্রোসবেক প্রধাে, োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াগ মেদবে এবাং বেদয়াগকৃত প্রদতেক োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার োম, 

পেবী, ঠিকাো এবাং প্রদর্াজে মযদত্র িোক্স েম্বর ও ই-মমইল ঠিকাো বেদয়াগ প্রোদের পরবতী ১৫ (পদের) বেদের মদধ্য বেধ তাবরত 

িরদমদট (তথ্য কবমেে কর্ততক বেধ তাবরত িরদমট) বলবখতোদব তথ্য কবমেদে মপ্ররণ করদবে এবাং মন্ত্রণালয় ও উক্ত সাংস্থার আবপল 

কর্ততপদযর কাদে অনুবলবপ মপ্ররণ করদবে; 

                                                                          

                                                                             



 

 

 

(৪) তঅআ ২০০৯-এর অধীে োবয়ত্ব পালদের প্রদয়াজদে মকাে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা অন্য মর্ মকাে কম তকততার সিায়তা িাইদত 

পারদবে এবাং মকাে কম তকততার কাে মেদক এরূপ সিায়তা িাওয়া িদল বতবে উক্ত োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততাদক প্রদয়াজেীয় সিায়তা প্রোে 

করদত বাধ্য োকদবে; 

(৫) মকাে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা োবয়ত্ব পালদের প্রদয়াজদে অন্য মকাে কম তকততার সিায়তা িাইদল এবাং এরূপ সিায়তা প্রোদে 

ব্যে ততার জন্য তঅআ ২০০৯-এর মকাে ববধাে লাংবঘত িদল এই আইদের অধীে োয়-োবয়ত্ব বেধ তারদণর মযদত্র উক্ত অন্য কম তকততাও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বদল গণ্য িদবে; 

(৬) প্রবতটি ইউবেট/সাংস্থা তার োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার োম, পেবী, ঠিকাো এবাং প্রদর্াজে মযদত্র িোক্স েম্বর ও ই-মমইল ঠিকাো তার 

কার্ তালদয়র প্রকাশ্য স্থাদে সিদজ দৃবষ্টদগাির িয় এমেোদব প্রেে তদের ব্যবস্থা করদব এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাে করদব; 

(৭) তথ্য অবমুক্তকরণ েীবতমালার পবরবেদষ্ট এ েীবতমালা প্রদর্াজে এমে সকল সাংস্থার/ইউবেদটর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার োম, পেবী, 

ঠিকাো এবাং প্রদর্াজে মযদত্র িোক্স েম্বর ও ই-মমইল ঠিকাোসি তাবলকা প্রকাে করা িদব। মকাে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা পবরবততে িদল 

েতুে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াদগর ১৫ বেদের মদধ্য তাবলকা িালোগাে করা িদব। তাবলকা কর্ততপদযর ওদয়বসাইদট প্রকাে করা 

িদব। 

৯. োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার োবয়ত্ব ও কম তপবরবধ 

  ক) তদথ্যর জন্য কাদরা আদবেদের মপ্রবযদত োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা : 

অ) আদবেে গ্রিণ ও তঅবব ২০০৯ বববধ-৩ অনুসাদর আদবেেপত্র গ্রিদণর প্রাবপ্ত স্বীকার করদবে; 

আ) অনুদরাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও তঅবব ২০০৯ বববধ-৪ অনুসাদর র্োর্েোদব সরবরাি করদবে; 

ই) তথ্য প্রোদে অপারগতার মযমত্র তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তঅবব ২০০৯ বববধ-৫ অনুসাদর র্োর্েোদব অপারগতা 

প্রকাে করদবে। অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-এর সাদে সামঞ্জস্যপূণ ত িদত িদব; 

ঈ) মকাে অনুদরাধকৃত তথ্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার বেকট সরবরাদির জন্য মজুে োকদল বতবে তঅআ, ২০০৯, ধারা-

৯(৬)(৭) ও তঅবব, ২০০৯ বববধ-৮ অনুসাদর উক্ত তদথ্যর যুবক্তসাংগত মূল্য বেধ তারণ করদবে এবাং উক্ত মূল্য অেবধক ৫ 

(পাঁি) কার্ ত বেবদসর মদধ্য পবরদোধ করার জন্য অনুদরাধকারীদক অববিত করদবে; 

উ) মকাে অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদে র্ততীয় পদযর সাংবিষ্টতা োকদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮) 

অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রিণ করদবে; 

খ) তঅআ, ২০০৯-এর তিবসদল বেধ তাবরত আদবেদের িরদমট/িরম ‘ক’ সাংরযণ ও মকাে োগবরদকর িাবিোর মপ্রবযদত সরবরাি; 

গ) আদবেে িরম পূরদণ সযম েয়, এমে আদবেেকারীদক আদবেে িরম পূরদণ সিায়তা; 

ঘ) মকাে োগবরদকর িাবিোর মপ্রবযদত তাদক আবপল কর্ততপয বেধ তারদণ সিায়তা; 

ঙ) সঠিক কর্ততপয বেধ তারদণ র্ভল কদরদে, এমে আদবেেকারীদক সঠিক কর্ততপয বেধ তারদণ সিায়তা; 

ি) মকাে োরীবরক প্রবতবন্ধী ব্যবক্তর তথ্য প্রাবপ্ত বেবিত করদত োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা তাদক উপযুক্ত পিবতদত তথ্য মপদত সিায়তা 

করদবে। এদযদত্র োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা উপযুক্ত অন্য মকাে ব্যবক্তর সিায়তা গ্রিণ করদত পারদবে;  

ে) তথ্য সাংরযণ, ব্যবস্থাপো ও স্বপ্রদণাবেত তথ্য প্রকাে তঅআ ২০০৯-এর সাদে সামঞ্জস্যপূণ তোদব িদচ্ছ বক ো তা বেধ তারদণ 

কর্ততপযদক সিায়তা প্রোে; 

জ) তঅআ ২০০৯-এর সাদে সামঞ্জস্যপূণ তোদব বাবষ তক প্রবতদবেে প্রকাদে সিায়তা করা; 

 ) তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবেেপত্রসি এ-সাংক্রান্ত প্রদয়াজেীয় তথ্য সাংরযণ, আদবেেকারীর মর্াগাদর্াদগর ববস্তাবরত তথ্য সাংরযণ, 

তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রবতদবেে সাংকবলত করা, তথ্য মূল্য আোয়, বিসাব রযণ ও সরকাবর মকাষাগাদর জমাকরণ এবাং 

কর্ততপয বা তথ্য কবমেদের িাবিোর মপ্রবযদত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাি করা; ইতোবে। 

 

 



 

 

 

 

১০. ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াগ 

(১) বেলী বা অন্য মকাে কারদণ োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার অনুপবস্থবতদত োবয়ত্বপালদের জন্য মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং 

এর অধীেস্থ প্রদতেক ইউবেদট/সাংস্থায় একজে কদর ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াগ করদত িদব। োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম তকততার অনুপবস্থবতদত োবয়ত্বপালেকালীে আইে অনুসাদর বতবে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বিদসদব ববদববিত িদবে; 

(২) েতুে প্রবতবষ্ঠত সাংস্থাসমূদি প্রবতবষ্ঠত িওয়ার ৬০ বেদের মদধ্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার পাোপাবে ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম তকততা বেদয়াগ করদত িদব; 

(৩) সবিব , মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালদয় ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াগ মেদবে এবাং বেদয়াগকৃত প্রদতেদকর োম, পেবী, 

ঠিকাো এবাং, প্রদর্াজে মযদত্র, িোক্স েম্বর ও ই-মমইল ঠিকাো বেদয়াগ প্রোদের ১৫ (পদের) বেদের মদধ্য বেধ তাবরত 

িরদমদট (তথ্য কবমেে কর্ততক বেধ তাবরত িরদমট) বলবখতোদব তথ্য কবমেদে মপ্ররণ করদবে এবাং মন্ত্রণালয় ও উক্ত 

সাংস্থার আবপল কর্ততপদযর কাদে অনুবলবপ মপ্ররণ করদব; বেলী বা অন্য মকাে কারদণ এ পে শূন্য িদল, অববলদম্ব েতুে 

ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বেদয়াগ করদত িদব। 

 

১১. ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার োবয়ত্ব ও কম তপবরবধ 

ক) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার অনুপবস্থতকালীে সমদয় ‘ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা’ ‘োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা’ বিদসদব োবয়ত্ব 

পালে করদবে; 

খ) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বিদসদব োবয়ত্ব পালেকালীে সমদয় েীবত ৭-এ ববণ তত ‘োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার োবয়ত্ব ও কম তপবরবধ’ 

তার জন্য প্রদর্াজে িদব। 

 

১২. তদথ্যর জন্য আদবেে, তথ্য প্রোদের পিবত ও সময়সীমা 

(১) মকাে ব্যবক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীে তথ্য প্রাবপ্তর জন্য সাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার কাদে বেধ তাবরত িরম ‘ক’ এর 

মাধ্যদম তথ্য মিদয় বলবখতোদব বা ইদলক্ট্রবেক মাধ্যম বা ই-মমইদল অনুদরাধ করদত পারদবে; 

 (২) বেধ তাবরত িরম সিজলেে ো িদল অনুদরাধকারীর োম, ঠিকাো, প্রদর্াজে মযদত্র িোক্স েম্বর এবাং ই-মমইল ঠিকাো; 

অনুদরাধকৃত তদথ্যর বের্ভ তল এবাং স্পষ্ট বণ তো এবাং মকান্ পিবতদত তথ্য মপদত আগ্রিী তার বণ তো উদেখ কদর সাো কাগদজ 

বা মযত্রমত, ইদলক্ট্রবেক বমবিয়া বা ই-মমইদলও তথ্য প্রাবপ্তর জন্য অনুদরাধ করা র্াদব; 

(৩) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা তদথ্যর জন্য মকাে অনুদরাধ প্রাবপ্তর তাবরখ িদত অেবধক ২০ (ববে) কার্ ত বেবদসর মদধ্য 

অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাি করদবে; 

(৪) পূদব ত উদেবখত উপ-অনুদচ্ছে (৩) এ  বকছুই োকুক ো মকে, অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদে একাবধক তথ্য প্রোে 

ইউবেট/সাংস্থা বা কর্ততপদযর সাংবিষ্টতা োকদল অেবধক ৩০ (বত্রে) কার্ ত বেবদসর মদধ্য মসই অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাি 

করদত িদব; 

(৫) অনুদরাধকৃত তথ্য মকাে ব্যবক্তর জীবে সম্পবকতত িদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা অনুদরাধ প্রাবপ্তর অেবধক ২৪ (িবববে) 

ঘণ্টার মদধ্য উক্ত ববষদয় প্রােবমক তথ্য সরবরাি করদবে; 

(৬) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা বলবখতোদব অেবা মযত্রমত, ইদলক্ট্রবেক মাধ্যম বা ই-মমইল এর মাধ্যদম আদবেে পত্র গ্রিদণর 

প্রাবপ্ত স্বীকার করদবে এবাং প্রাবপ্ত স্বীকারপদত্র আদবেদের মরিাদরন্স েম্বর, আদবেেপত্র গ্রিণকারীর োম, পেমর্ তাো এবাং 

আদবেে গ্রিদণর তাবরখ উদেখ কদর স্বাযর করদবে; 

(৭) ইদলক্ট্রবেক বা ই-মমইল-এর মাধ্যদম আদবেে গ্রিদণর মযদত্র কর্ততপদযর বরাবর আদবেে মপ্ররদণর তাবরখই (প্রাবপ্ত 

সাদপদয) আদবেে গ্রিদণর তাবরখ বিদসদব গণ্য িদব; 



 

 

(৮) আদবেে পাওয়ার পর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা তথ্য প্রোদের তাবরখ এবাং সময় উদেখপূব তক আদবেেকারীদক মস সম্পদকত 

অববিত করদবে এবাং অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদে একাবধক তথ্য প্রোে সাংস্থা বা কর্ততপদযর সাংবিষ্টতা োকদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম তকততা মসই সাংস্থা বা কর্ততপযদক এ সম্পদকত বলবখত মোটিে প্রোে করদবে; 

(৯) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা মকাে কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদে অপারগ অেবা আাংবেক তথ্য সরবরাদি অপারগ িদল 

অপারগতার কারণ উদেখ কদর আদবেে প্রাবপ্তর ১০ (েে) কার্ ত বেবদসর মদধ্য তঅবব, ২০০৯-এর তিবসদল উদেবখত িরম-

‘খ’ অনুর্ায়ী এতবিষদয় আদবেেকারীদক অববিত করদবে; 

(১০) উপ-অনুদচ্ছে (৩), (৪) বা (৫) এ উদেবখত সময়সীমার মদধ্য তথ্য সরবরাি করদত মকাে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা ব্যে ত 

িদল সাংবিষ্ট তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ প্রতোখ্যাে করা িদয়দে বদল গণ্য িদব; 

(১১) অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোে করা োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার বেকট র্োর্ে ববদববিত িদল এবাং মর্দযদত্র মসই তথ্য র্ততীয় 

পয কর্ততক সরবরাি করা িদয়দে বকাংবা মসই তদথ্য র্ততীয় পদযর স্বাে ত জবিত রদয়দে এবাং র্ততীয় পয তা মগাপেীয় তথ্য 

বিদসদব গণ্য কদরদে মস মযদত্র োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা এরূপ অনুদরাধ প্রাবপ্তর ৫ (পাঁি) কার্ ত বেবদসর মদধ্য র্ততীয় পযদক তার 

বলবখত বা মমৌবখক মতামত মিদয় মোটিে প্রোে করদবে এবাং র্ততীয় পয এরূপ মোটিদের মপ্রবযদত মকাে মতামত প্রোে 

করদল তা ববদবিোয় বেদয় োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা অনুদরাধকারীদক তথ্য প্রোদের ববষদয় বসিান্ত গ্রিণ করদবে; 

(১২) মকাে ইবিয় প্রবতবন্ধী ব্যবক্তদক মকাে মরকি ত বা তার অাংেববদেষ জাোদোর প্রদয়াজে িদল সাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম তকততা মসই প্রবতবন্ধী ব্যবক্তদক তথ্য লাদে সিায়তা প্রোে করদবে এবাং পবরেে তদের জন্য মর্ ধরদের সিদর্াবগতা 

প্রদয়াজে তা প্রোে করাও এ সিায়তার অন্তর্ভ তক্ত বদল গণ্য িদব; 

(১৩) আইদের অধীে প্রেত্ত তদথ্যর প্রবত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অবধকার আইে, ২০০৯-এর অধীদে এ তথ্য সরবরাি করা িদয়দে’’ 

মদম ত প্রতেয়ে করদত িদব এবাং তাদত প্রতেয়েকারী কম তকততার োম, পেবী, স্বাযর ও োপ্তবরক সীল োকদব। 

১৩. তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পবরদোধ : 

(১) মকাে অনুদরাধকৃত তথ্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার বেকট সরবরাদির জন্য মজুে োকদল বতবে তঅবব, ২০০৯-এর তিবসদল 

উবেবখত িরম-‘ঘ’ অনুসাদর মসই তদথ্যর মূল্য বেধ তারণ করদবে এবাং অেবধক ৫ (পাঁি) কার্ ত বেবদসর মদধ্য মস অে ত িালাে 

মকাি োং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা কদর মট্রজাবর িালাদের কবপ তার কাদে জমা মেয়ার জন্য অনুদরাধকারীদক 

বলবখতোদব অববিত করদবে; অেবা 

(২) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা অনুদরাধকারী কর্ততক পবরদোবধত তদথ্যর মূল্য রবেদের মাধ্যদম গ্রিণ করদবে এবাং প্রাপ্ত অে ত 

িালাে মকাি োং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ মট্রজাবর িালাদের মাধ্যদম জমা মেদবে। 

১ ৪ . আ প ীল  
১৪.১. আপীল কর্ততপয :  

ক) সাংস্থার অধীেস্থ কার্ তালদয় তথ্য প্রোে ইউবেট িদল আপীল কর্ততপয িদবে সাংবিষ্ট সাংস্থা প্রধাে; 

খ)  মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালদয়র আপীল কর্ততপয িদবে সবিব মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় । 

১৪.২. আবপল পিবত :  

ক) মকাে ব্যবক্ত এ বেদে তবেকার েীবত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ বেধ তাবরত সময়সীমার মদধ্য তথ্য লাদে ব্যে ত িদল বকাংবা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার মকাে বসিাদন্ত সাংক্ষুব্ধ িদল বকাংবা অবতবরক্ত মূল্য ধার্ ত বা গ্রিণ করদল উক্ত সময়সীমা অবতক্রান্ত 

িবার, বা মযত্রমত, বসিান্ত লাদের পরবতী ৩০ (বত্রে) বেদের মদধ্য তঅবব, ২০০৯-এর তিবসদল বেধ তাবরত িরম-‘গ’ এর 

মাধ্যদম আপীল কর্ততপদযর কাদে আবপল করদত পারদবে; 

খ) আবপল কর্ততপয র্বে এ মদম ত সন্তুষ্ট িে মর্, আবপলকারী যুবক্তসাংগত কারদণ বেবে তষ্ট সময়সীমার মদধ্য আবপল োদয়র 

করদত পাদরেবে, তািদল বতবে উক্ত সময়সীমা অবতবাবিত িওয়ার পরও আবপল আদবেে গ্রিণ করদত পারদবে। 

 

 



 

 

১৪.৩ আবপল বেষ্পবত্ত  

(১) আবপল কর্ততপয মকাে আবপদলর ববষদয় বসিান্ত প্রোদের পূদব ত বেদম্নাক্ত পেদযপ গ্রিণ করদবে, র্ো : 

(ক) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা এবাং এতেসাংবিষ্ট অন্যান্য কম তকততার শুোেী গ্রিণ ; 

(খ) আবপল আদবেদে উদেবখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রাবে তত প্রবতকাদরর যুবক্তসমূি ববদবিো ; 

(গ) প্রাবে তত তথ্য প্রোদের সাদে একাবধক তথ্য প্রোেকারী সাংস্থা যুক্ত োকদল সাংবিষ্ট সাংস্থাসমূদির শুোেী গ্রিণ। 

(২)       আবপল আদবেে প্রাবপ্তর ১৫ (পদের) বেদের মদধ্য আবপল কর্ততপয- 

(ক) উপ-অনুদচ্ছে (১) এ উদেবখত পেদযপসমূি গ্রিণপূব তক তথ্য সরবরাি করার জন্য সাংবিষ্ট োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততাদক বেদে তে 

মেদবে; অেবা 

(খ) তাঁর ববদবিোয় গ্রিণদর্াগ্য ো িদল আপীল আদবেেটি খাবরজ করদত পারদবে। 

(৩)   আবপল কর্ততপদযর বেদে তে অনুর্ায়ী োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা র্োসম্ভব দ্রুততার সাদে প্রাবে তত তথ্য সরবরাি করদবে তদব এই                

সময় তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ২৪(৪) এ বেদে তবেত সমদয়র অবধক িদব ো অেবা মযত্রমত বতবে তথ্য সরবরাি মেদক ববরত  

োকদবে। 

১৫. তথ্য প্রোদে অবদিলায় োবস্তর ববধাে : 

১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এ বেদে তবেকার বববধ-ববধাে সাদপদয মকাে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা র্বে মকাদো আদবেেকারীদক তথ্য 

বা এ সাংক্রান্ত বসিান্ত প্রোদে ব্যে ত িয় বা তথ্যপ্রাবপ্তর মকাদো অনুদরাধ গ্রিণ করদত অস্বীকার কদর বা বসিান্ত প্রোদে ব্যে ত 

িয় বা র্ভল, অসম্পূণ ত, ববভ্রাবন্তকর, ববকৃত তথ্য প্রোে কদর বা মকাে তথ্য প্রাবপ্তর পদে প্রবতবন্ধকতা সৃবষ্ট কদর বা তথ্য 

অবধকার পবরপন্থী মকাে কাজ কদর তািদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার এদিে কাজদক অসোিরণ বিদসদব ববদবিো করা িদব 

এবাং সাংবিষ্ট িাকবর বববধববধাে অনুসাদর তার ববরুদি ব্যবস্থা গ্রিণ করা িদব; 

১৩.২ এ বেদে তবেকা র্োর্েোদব অনুসরদণ গাবিলবতর কারদণ তঅআ, ২০০৯-এর ব্যতেয় ঘটদল এবাং এর কারদণ মকাে 

কম তকততা তথ্য কবমেে কর্ততক োবস্ত মপদল তা তার ব্যাবক্তগত োয় বিদসদব গণ্য িদব এবাং কর্ততপয তার মকাে োয় বিে 

করদব ো; 

১৩.৩ তথ্য কবমেদের কাে মেদক মকাে কম তকততার ববরুদি ববোগীয় ব্যবস্থা গ্রিদণর অনুদরাধ মপদল কর্ততপয সাংবিষ্ট বববধ-

ববধাে অনুসাদর র্োর্ে ব্যবস্থা গ্রিণ করদব এবাং গৃিীত ব্যবস্থার ববষদয় তথ্য কবমেেদক অববিত করদব। 

 

১৬. তথ্যাবে পবরেে তে এবাং প্রকাবেত প্রবতদবেে ববক্রদয়র সুদর্াগ : 

 মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় ও এর অধীেস্থ সকল সাংস্থা কর্ততক প্রণীত প্রবতদবেে ববোমূদল্য সব তসাধারদণর পবরেে তদের জন্য 

ব্যবস্থা গ্রিণ করদব এবাং োমমাত্র মূদল্য ববক্রদয়র জন্য মজুে রাখদব। 

১৭. জেগুরুত্বপূণ ত ববষদয় মপ্রস ববজ্ঞবপ্ত : 

মেৌ-পবরবিে মন্ত্রণালয় এবাং এর অধীেস্থ সকল সাংস্থা জেগুরুত্বপূণ ত ববষয়াবে মপ্রস ববজ্ঞবপ্তর মাধ্যদম অেবা অন্য মকাে পন্থায় প্রিার বা 

প্রকাে করদব। 

১৮. বেদে তবেকার সাংদোধে :  

এ বেদে তবেকা সাংদোধদের প্রদয়াজে িদল  মেৌ-পবরবিে ৩-৫ সেস্য বববেষ্ট একটি কবমটি গঠে করদব। কবমটি েীবতমালা 

অনুদমােেকারী কর্ততপমযর কাদে সাংদোধদের প্রস্তাব করদব। অনুদমােেকারী কর্ততপমযর অনুদমােদে েীবতমালা সাংদোধে কার্ তকর িদব। 

১৯. বেদে তবেকার ব্যখ্যা :  

এ বেদে তবেকার মকাে ববষদয় অস্পষ্টতা মেখা বেদল বেদে তবেকা  প্রণয়েকারী কর্ততপয তার ব্যখ্যা প্রোে করদব। 

  

 

 



qRfiE-) a qlfuell's Ff+gfrT.f, E.tFl-s.f

qTr{TFftqr

@8 4( {(-EK{N nfi-qElssrs-sr{qN €
ql-ft

6qp, s1a1Q-4, TI-9, t-r{t{ rqlrf r6{]-c5r{IJ-$rdT

). c{.{rr+qq rqqlq-{ s-{KnTa qr{{{f{Tk-{
frfir-{cEsTftctr{
(e{q-{)

(TI{- bc)ccc)
ffi<t{- o:q)q-8bqgo
:p-rfg- SG5GGlb
sasad@mos.gov.bd

FsFR-bo\9
s$]{(-g
TRqffi-{ {B<rEr,
trFFI-)ooo I

ft E'B- EtRq"qts$Sssl tffiqrs "tm r

qRFrts-q g R-+.s' qfRqetts Ff<e1cq.{ EtFmr
qq{ +.6ffis

43{( JT(*qK {fT qlkrqEts r{os-f< ffi
efift

(Tr{., c{l{tt{, TiIq, t-r{t{ ({tsikq',Icrk rJ-sFil

). d."rf<-<-qr r-q.ilE{ q-{K q{ q{,Ir<
qtfr-{<<qqm{ft{
B'mtr{ (<tmt)

mT{- bc8vqv)
6rFE-f- o:q)l-ebqb\9)
re=fl-g- bc)GGlb
hakrmzoh(d.smail.com

srF T(-k)8
sfi{(-g
<Rqlcq-.t {F{E-{,
trFFf-)ooo I

ft E's- qffu"ffs <::ffif 'tffi qco "[cr r

iRFtE-re 8 qtPtn n,f'rct{ vrfr$t

E{t{+.6-{T

"tRFt?-a c qetrl'tfrtsEl({ er$H1qt5B' EC?B-?[ Elfr$t

@8{( c(-EK4N n[a-rr{I$ of+6KqN
s qEft

m[a, 6t{lt{, Trrq, t-rat{ 5qHlfi]-CrKUalqf

). cfr"lkiTqq {-q.fiET sT{K cTrqlqq c!-q-{R
Beq 6b1{ft

{tr{
rfr{frEq{ Tq"lrqr

(TF- bG1991o

c{Rta-o:qgo-Sooeuc
TlTq- bc)cc\b
s e cr etarv @.mos. sov. b d

TcF T(-b)o
s$t'{(-g
<t(ql-fi-"[nF<r{'{,
trfg'f-)ooo I

4I{FF{( scaBTt+ildrt E{i erstr"r{{f{f{
)t cfr"n-<-<qqrqqfq'ff{ slSkTt s otr[Erq{F[<3[G[,

n.6E"irfr' qaq nfi\-q{q 1

c{tItr"i c<ts, \5eiT fil-{ tgt-drD{Es
w1ffi, {qqH-cr{ s6qffi

a. I r{"tkTqd r-qqF-cr-?T s:i-sg]' e +:iuriirq-{ wgI s nHq Er€l-s qlT{f\9eB' qqr{ qgfd1G

TEE qXfrft, mt.tl6[ci]3[ sm<q]iE
9l frnrs qer ffie, s-{<frfuT q<( Eqrcqlrd-{ rHFr qr\5rc ffiqfe-qT qql{ {Eti6

{CE qTfrPf, {q6Uatc;l3r q6ffi
8t r{q]-{-<-q{ Tq6|IE-6I_?T <r:i-<i\9.I s s:iElit&-{ sTi E[src qlTrTlo"R' qTl{ qgr{CD

{CE qTfrft, :rq6fln.c{;r rsrn<qE!

cr re.Ffu-{rqr+{ q-{i cil"rk<qr n-d6[E-6il-{ fiT-qc.t <ftu e <ry-s
qtt+, ffi-Rrn Frc(-rfi, rrr$lE, s-*-Nn e<( c{"s-6 I

efrcro qlirqFcrr qq|{ qEf{(6

{eE qXfrPf, rElttlarsrl s6s<fl?F
gt etKsmT {"Hq s lffis<l--s<H{ 4q6lg m c$Ft

'rflT"rqfrfrRq, {r ffi.{R-Eq{:q-qqfqT s-fs :rA. er fr<"{"t I

erc\51-<F qlTlTFqT qqr{ tgl{(6
{GE qTfrpf, {qqrqcl3l srr{qfiF



 

 

৭। ন ৌ-পরিবহ  মন্ত্রণালসয়ি বাসজে/েকল পরিকল্প াি ধি  

রিরির্কিণ,প্রস্তারবর্ খিি এবং প্রকৃর্ ব্যসয়ি উপি তর্রি প্ররর্সবে  

ন াটিশ নবার্ ম , ওসয়বোইে 

৮।  াগরিকসেি র্ে েংগ্রসহি জন্য রবিাজমা  সুসর্াগ-সুরবধা েংক্রান্ত 

রববিণ, কম মকর্মা ও কম মিািীসেি জন্য েংিরক্ষর্ লাইসেরি/পড়াি 

কসক্ষি কার্ মঘন্টা ইর্োরে 

ন াটিশ নবার্ ম , ওসয়বোইে 

৯।  াম,পেরব,ঠিকা া,নিা   ম্বি,এবং প্রসর্াজে নক্ষসে িোক্স  ম্বি ও ই-

নমইল ঠিকা ােহ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকর্মাি  াম  

েংরিষ্ট র্ে প্রো  ইউর সেি ন াটিশ নবার্ ম 

, ওসয়বোইে 

১০।  াম,পেরব,ঠিকা া,নিা   ম্বি,এবং প্রসর্াজে নক্ষসে িোক্স  ম্বি ও ই-

নমইল ঠিকা ােহ আরপল কর্তমপসক্ষি র্ারলকা ।  

প্রসর্েক কর্তমপসক্ষি ন াটিশ নবার্ ম , 

ওসয়বোইে/গ মাধ্যম ইর্োরে ; 

১১। র্সেি জন্য  াগরিসকি কাছ নেসক প্রাপ্ত েকল আসবে পসেি 

অনুরলরপ , র্াি মসধ্য র সনাক্ত র্ে েমূহ অন্তর্ভ মক্ত োকসব : 

ক) নর্ কর্তমপসক্ষি কর্তমক অনুসিাধপেটি গৃরহর্ হসয়সছ র্াি  াম; 

খ) রক র্সেি জন্য অনুসিাধ কিা হসয়সছ ; এবং 

গ)অনুসিাসধি র্ারিখ 

গৃরহর্ আসবে  পসেি একটি করপ প্রসর্েক 

কর্তমপসক্ষি/র্ে প্রো  ইউর সেি 

ন াটিশসবাসর্ ম, ইন্টািস সে পরিেশ মস ি জন্য 

অরিসে িরক্ষর্ োকসব । 

১২। েিকাি,কর্তমপক্ষ কর্তমক েম্পারের্ ; 

ক) েকল উন্নয় /প্রকল্প েংক্রান্ত চুরক্ত ; এবং 

খ)প্রসর্েক চুরক্তি েংরক্ষপ্ত রববিণ, প্রাক্করলর্ ব্যয়/চুরক্তি নময়ােকাল 

ইর্োরে। 

ন াটিশ নবার্ ম , ওসয়বোইে 

  

 

 

 

 

 

পবরবেষ্ট-৫ : িাবিোর বেবত্তদত প্রোেদর্াগ্য তদথ্যর তাবলকা: 

বেম্নবলবখত তথ্যসমূি জেগদণর িাবিোর বেবত্তদত প্রোে করা িদব- 

• স্বপ্রদণাবেতোদব প্রকাবেত সকল তথ্য 

• বববেন্ন েীবত 

• সাংস্থার বাদজট 

• আবে তক তথ্য, মর্মে- আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত বিসাব বববরণী  

• অবিট বরদপাট ত (জবাবসি) 

• ক্রয় কার্ তক্রম সাংক্রান্ত তথ্য (বসিান্ত গ্রিদণর পর) 

• অবিও-বেজুয়াল িকুদমন্ট 

• বেদয়াগ/বেবলর আদেে 

• মেদে বা ববদেে ভ্রমণসাংক্রান্ত তথ্যাবে 

• প্রোে বাধ্যতামূলক েয়, এমে তথ্য (পবরবেষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য। 

 

 

 

 



 

 

পবরবেষ্ট-৬ : প্রোে বাধ্যতামূলক েয়, এমে তদথ্যর তাবলকা:  

বেম্নবলবখত তথ্যসমূি প্রোে ও প্রকাে করদত কর্ততপয বাধ্য োকদব ো-  

• তথ্য অবধকার আইে ২০০৯ এর ৭ ধারায় উদেবখত তথ্য; 

• মন্ত্রণালয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রপবরষদের মগাপেীয় বসিান্ত/বেদে তেো/অনুোসে; 

• মন্ত্রণালয় সাংক্রান্ত প্রধােমন্ত্রীর মগাপেীয় বসিান্ত/বেদে তেো/অনুোসে; 

• রাষ্ট্রপবত প্রেত্ত মগাপেীয় বসিান্ত/বেদে তেো/অনুোসে; 

•  মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/সবিব কর্ততক প্রেত্ত মগাপেীয় ববষয় সাংক্রান্ত তথ্য; 

• রাষ্ট্রীয় বেরাপত্তা ও মগাদয়ন্দা কাদর্ ত বেদয়াবজত সাংস্থা বা প্রবতষ্ঠাে কর্ততক প্রেত্ত প্রবতদবেে; 

• সরকাবরোদব মগাপেীয় বিদসদব মঘাবষত/স্বীকৃত তথ্য; 

• মন্ত্রণালয়/সাংস্থার মকবপআইভূক্ত স্থাপোসমূদির বেরাপত্তা সাংক্রান্ত তথ্য;   

• কমী ও উপকারদোগীর ব্যবক্তগত জীবদের মগাপেীয়তা ক্ষু্ন িয়, এরূপ তথ্য; 

• ববিারাধীে মামলার তথ্য র্া ঐ মামলার সুষ্ঠু ববিারকার্ তদক ব্যািত করদত পাদর, এরূপ তথ্য; 

• তেন্তাধীে ববষয় সাংবিষ্ট মকাদো তথ্য, র্ার প্রকাে তেন্তকাদজ ববঘ্ন ঘটাদত পাদর; 

• মকাদো ক্রয় কার্ তক্রদমর ববষদয় বসিান্ত মেয়ার আদগ সাংবিষ্ট ক্রয় বা এর কার্ তক্রম সাংক্রান্ত মকাদো তথ্য; 

• গদবষণার সূত্র বা মকৌেল বা কাদরা বুবিবৃবত্তক সম্পদের অবধকার যবতগ্রস্ত িদত পাদর, এরূপ তথ্য। 

• মন্ত্রণালদয়র KPI ভূক্ত স্থাপোর বেরাপত্তা সাংক্রান্ত তথ্য । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

পবরবেষ্ট-৭ : তথ্য প্রাবপ্তর আদবেে িরম (িরম ‘ক’) 

িরম ‘ক’ 

তথ্য প্রাবপ্তর আদবেেপত্র 

[ তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধমালার বববধ-৩ দ্রষ্টব্য ] 

বরাবর 

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

................................................................ (োম ও পেবী) 

ও 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা, 

........................................... (েপ্তদরর োম ও ঠিকাো) 

 

১।  আদবেেকারীর োম  : ............................................................................ 

 বপতার োম  : ............................................................................

 মাতার োম  : ............................................................................ 

 বততমাে ঠিকাো  : ............................................................................

 স্থায়ী ঠিকাো  : ............................................................................ 

 িোক্স, ই-মমইল, মটবলদিাে ও মমাবাইল মিাে েম্বর (র্বে োদক) : 

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

২।  বক ধরদের তথ্য* (প্রদয়াজদে অবতবরক্ত কাগজ ব্যবিার করুে) : ............................................................................ 

৩।  মকাে পিবতদত তথ্য পাইদত আগ্রিী (োপাদো/ িদটাকবপ/  : ............................................................................ 

  বলবখত/ ই-মমইল/ িোক্স/বসবি অেবা অন্য মকাে পিবত)  

৪। তথ্য গ্রিণকারীর োম ও ঠিকাো  : ............................................................................ 

৫।  প্রদর্াজে মযদত্র সিায়তাকারীর োম ও ঠিকাো  : ............................................................................ 

 

আদবেদের তাবরখ : ..................................................                                            আদবেেকারীর স্বাযর 

 

*তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুর্ায়ী তদথ্যর মূল্য পবরদোধদর্াগ্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

পবরবেষ্ট-৮ : তথ্য সরবরাদি অপারগতার মোটিে (িরম ‘খ’) 

 

িরম ‘খ’ 

 [ তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধমালা, ২০০৯ বববধ-৫ দ্রষ্টব্য ] 

তথ্য সরবরাদি অপারগতার মোটিে 

আদবেে পদত্রর সূত্র েম্বর :                                                         তাবরখ : ......................................... 

প্রবত 

আদবেেকারীর োম   : .............................................................. 

ঠিকাো    : .............................................................. 

 

ববষয় : তথ্য সরবরাদি অপারগতা সম্পদকত অববিতকরণ 

 

বপ্রয় মদিােয়, 

আপোর ........................................................তাবরদখর আদবেদের বেবত্তদত প্রাবে তত তথ্য বেদম্নাক্ত কারদণ সরবরাি করা 

সম্ভব িইল ো, র্ো :- 

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

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

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

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

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

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

                                     

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

                   োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততার োম : 

                 পেবী : 

               োপ্তবরক সীল : 



 

 

 

 

 

পবরবেষ্ট-৯ : আপীল আদবেে িরম (িরম ‘গ’) 

 

িরম ‘গ’ 

আপীল আদবেে 

[ তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববধমালার বববধ-৬ দ্রষ্টব্য ] 

বরাবর 

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

..................................................................(োম ও পেবী) 

ও 

আপীল কর্ততপয, 

...........................................(েপ্তদরর োম ও ঠিকাো) 

  

১। আপীলকারীর োম ও ঠিকাো  : .................................................................................. 

 (দর্াগাদর্াদগর সিজ মাধ্যমসি) 

২। আপীদলর তাবরখ   : .................................................................................. 

৩। মর্ আদেদের ববরুদি আপীল করা িইয়াদে উিার : ................................................................................. 

  কবপ (র্বে োদক)   

৪। র্ািার আদেদের ববরুদি আপীল করা িইয়াদে   : .................................................................................. 

 তািার োমসি আদেদের বববরণ (র্বে োদক)   

৫। আপীদলর সাংবযপ্ত বববরণ  : .................................................................................. 

৬। আদেদের ববরুদি সাংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সাংবযপ্ত বববরণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রাবে তত প্রবতকাদরর যুবক্ত/বেবত্ত  : .................................................................................. 

৮।  আপীলকারী কর্ততক প্রতেয়ে   : .................................................................................. 

৯।  অন্য মকাে তথ্য র্ািা আপীল কর্ততপদযর সমু্মদখ : .................................................................................. 

 উপস্থাপদের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা মপাষণ কদরে 

                                 

 

আদবেদের তাবরখ : ..................................................                                              আদবেেকারীর স্বাযর 

 



 

 

 

পবরবেষ্ট-১০ : তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ বি এবাং তদথ্যর মূল্য বেধ তারণ বি (িরম ‘ঘ’) 

িরম ‘ঘ’ 

[ বববধ ৮ দ্রষ্টব্য ] 

তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ বি এবাং তদথ্যর মূল্য বেধ তারণ বি 

 তথ্য সরবরাদির মযদত্র বেম্ন মটববদলর কলাম (২) এ উবলবখত তদথ্যর জন্য উিার ববপরীদত কলাম (৩) এ উবলবখত িাদর 

মযত্রমত তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ বি এবাং তদথ্যর মূল্য পবরদোধদর্াগ্য িইদব, র্ো :- 

মটববল 

ক্রবমক 

োং 
তদথ্যর বববরণ তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাধ বি/তদথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

বলবখত মকাে িকুদমদন্টর কবপ 

সরবরাদির জন্য (ম্যাপ, েক্ো, েবব, 

কবম্পউটার বপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর মযদত্র প্রবত পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা িাদর এবাং তদূর্ধ্ত 

সাইদজর কাগদজর মযদত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

বিস্ক, বসবি ইতোবেদত তথ্য সরবরাদির 

মযদত্র 

 

(১) আদবেেকারী কর্ততক বিস্ক, বসবি ইতোবে সরবরাদির মযদত্র ববো মূদল্য; 

(২) তথ্য সরবরািকারী কর্ততক বিস্ক, বসবি ইতোবে সরবরাদির মযদত্র উিার প্রকৃত মূল্য। 

৩। 
মকাে আইে বা সরকাবর ববধাে বা বেদে তেো 

অনুর্ায়ী কাউদক সরবরািকৃত তদথ্যর মযদত্র 

ববোমূদল্য। 

৪। 
মূদল্যর বববেমদয় ববক্রয়দর্াগ্য প্রকােোর 

মযদত্র 

প্রকােোয় বেধ তাবরত মূল্য। 

 

পবরবেষ্ট-১১ : তথ্য কবমেদে অবেদর্াগ োদয়দরর বেধ তারণ িরম (িরম ‘ক’) 

িরম ‘ক’ 

অবেদর্াগ োদয়দরর িরম 

[তথ্য অবধকার (অবেদর্াগ োদয়র ও বেষ্পবত্ত সাংক্রান্ত) প্রববধােমালার প্রববধাে-৩ (১) দ্রষ্টব্য] 

বরাবর 

প্রধাে তথ্য কবমেোর 

তথ্য কবমেে 

এি-৪/এ, আগারগাঁও প্রোসবেক এলাকা 

মেদরবাাংলা েগর, ঢাকা-১২০৭।  

              অবেদর্াগ োং ...............................................................................................................।  

১। অবেদর্াগকারীর োম ও ঠিকাো                          : ......................................................................... 

    (দর্াগাদর্াদগর সিজ মাধ্যমসি) 

২। অবেদর্াগ োবখদলর তাবরখ                                : .......................................................................... 

৩। র্ািার ববরুদি অবেদর্াগ করা িইয়াদে                  : ......................................................................... 

     তািার োম ও ঠিকাো   

৪। অবেদর্াদগর সাংবযপ্ত বববরণ                              : ......................................................................... 

    (প্রদয়াজদে আলাো কাগজ সবন্নদবে করা র্াইদব) 

৫। সাংক্ষুব্ধতার কারণ (র্বে মকাে আদেদের ববরুদি       : .......................................................................  

    অবেদর্াগ আেয়ে করা িয় মসই মযদত্র উিার কবপ  

    সাংযুক্ত কবরদত িইদব) 

৬। প্রাবে তত প্রবতকার ও উিার মর্ৌবক্তকতা                    : ....................................................................... 

৭। অবেদর্াগ উবলবখত বক্তদব্যর সমে তদে প্রদয়াজেীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ পদত্রর বণ তো (কবপ সাংযুক্ত কবরদত িইদব) 

সতেপাঠ 

আবম/আমরা এই মদম ত িলিপূব তক মঘাষণা কবরদতবে মর্, এই অবেদর্াদগ ববণ তত অবেদর্াগসমূি আমার জ্ঞাে ও ববশ্বাস মদত সতে।  
 

(সতেপাঠকারীর স্বাযর) 




