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১.০ স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকোয টভূদভ ও প্রণয়োজনীয়তো 

১.১ দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোণগয টভূদভ : 

গদণয ঈন্নয়ণনয জন্য ন্যতভ প্রধোন তে ণরো ঠিক দযকল্পনো গ্রণ কযো। ঠিক দযকল্পনোয জন্য প্রণমোজন 

ভণমোণমোগী ঠিক দযংখ্যোন। দযংখ্যোন মত দনর্ভ ের ণফ নীদত দনধ েোযকণদয জন্য দযকল্পনো প্রণয়ন এফং দদ্ধোন্ত গ্রণ 

তত জতয ণফ। ফোংরোণদণ দযংখ্যোণনয গুরুত্ব ঈরদি কণয জোদতয দতো ফঙ্গফন্ধু গখ মুদজবুয যভোন দযংখ্যোন 

কোম েক্রণভ দনণয়োদজত কণয়কটি পৃথক প্রদতষ্ঠোনণক একীভূত ও সুভদিত কণয ১৯৭৪ োণর দফদফএ প্রদতষ্ঠো কণযন। 

তৎযফতীণত দযংখ্যোন ব্যফস্থোণক অযও দিোরী কযোয রণক্ষয ১৯৭৫ োণর দযকল্পনো ভন্ত্রণোরণয়য ধীণন দযংখ্যোন 

দফবোগ (Statistics Division) প্রদতষ্ঠো কযো য় মো যফতীণত ম্প্রোদযত কণয ২০১২ োণর দযংখ্যোন ও তথ্য 

ব্যফস্থোনো দফবোগ (Statistics and Informatics Division (SID)) প্রদতষ্ঠো কযো য়। 

দফগত দফএনদ জোভোত গজোট যকোণযয অভণর ২০০২ োণর দযংখ্যোন দফবোগণক ফলুপ্ত কণয দযকল্পনো দফবোণগয ধীন 

নুদফবোগ গঠন কযো য়। সুষ্ঠু দযকল্পনো গ্রণ ও নীদত দনধ েোযণণয সুদফধোণথ ে ঠিক দযংখ্যোন দনদিত কযোয রণক্ষয ২০১০ 

োণর দফগত অওয়োভী রীগ যকোণযয অভণর দযকল্পনো ভন্ত্রণোরণময ধীন দযংখ্যোন দফবোগ পুনযোয় প্রদতদষ্ঠত য় এফং 

যকোণযয দনফ েোচনী আগতোণয গঘোদলত দডদজটোর ফোংরোণদ প্রদতষ্ঠোয স্বপ্ন এফং অদৄদনক তথ্য প্রমৄদি ব্যফোণয ব্যোক 

োপণল্যয ধোযোফোদকতোয় ২০১২ োণর এ দফবোণগয নতুন নোভকযণ কযো ণমণছ দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ। 

ঈণেখ্য, একটি অন্তজেোদতক ভোনম্মত কভ েদযণফ দনদিত কযোয রণক্ষয যকোণযয অণগয গভমোণদ (১৯৯৬-২০০১) একটি দৃদষ্ট 

নন্নন সুদযয অদৄদনক বফন দনদভ েত য় এফং ২৫ ণটোফয, ১৯৯৯ োণর ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী গখ োদনো ঈি বফন ঈণবোধন 

কণযন। 

গদণয ঈন্নয়নমূরক দযকল্পনো প্রণয়ন এফং প্রোদনক কভ েকোণেয জন্য দনব েযণমোগ্য ও োম্প্রদতক তথ্য যফযো কযো 

দযংখ্যোন বুযণযোয দোদমত্ব। এছোডো জোতীয় এফং স্থোনীয় দযকল্পনো প্রণয়ণন দনণমোদজত দযকল্পনোদফদ, যকোদয ও গফযকোদয 

গণফলণো প্রদতষ্ঠোন, দফদবন্ন অন্তজেোদতক ংস্থো এফং জনোধোযণণয ব্যফোণযয জন্য দফদবন্ন তথ্য ংগ্র, ংকরন ও প্রকোণয 

দোদমত্ব ফোংরোণদ দযংখ্যোন বুযণযো দনয়দভতবোণফ োরন কণয অণছ। ন্যদদণক দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ 

জোতীয় দযংখ্যোন দফলয়ক কর নীদত দনধ েোযণ কণয এফং ফোংরোণদ দযংখ্যোন বুযণযো দনণদ েদকো ফোস্তফোয়ণনয দনদভি 

প্রণমোজনীয় কোম েক্রভ গ্রণ কণয থোণক।  

  

দফবোণগয দোদয়ত্বোফদর   

১. দযংখ্যোন অআন, ২০১৩ এয অওতোয় দফদধ ও দনণদ েদকো প্রণয়ন এফং গ নুমোয়ী কোম েোফদর ম্পোদন; 

২. জনংখ্যো, কৃদল, ভৎস্য ও প্রোদণম্পদ এফং থ েননদতক শুভোদয ছোড়োও অথ ে-োভোদজক, জনদভদত এফং দযণফ ন্যোন্য 

দফলণয় জদয দযচোরনো; 

৩. জোতীয় দোফ এফং দফদবন্ন সূচক দনরূণণয োোোদ গদীয় ও অন্তজেোদতক ফোদণজয দফলয়ক তথ্য ংগ্র, প্রদক্রয়োকযণ, 

দফণেলণ ও প্রকো; 

৪. দফদবন্ন যকোদয ও গফযকোদয প্রদতষ্ঠোণনয োণথ ভিয়, ণমোদগতো ও দদক দনণদ েনো প্রদোণনয ভোধ্যণভ প্রদভত দযংখ্যোন 

দ্ধদত প্রদতষ্ঠো ও এয ক্রণভোন্নদত; 

৫. অন্তজেোদতক ভোণন গদণয দযংখ্যোণনয ভণয়োদচত চোদদো দনরূণ, অদৄদনক প্রমৄদি ব্যফোয কণয তথ্য ংগ্র, 

প্রদক্রয়োকযণ, জোতীয় দযংখ্যোন তথ্য বোেোয ( National Statistical Databank) প্রদতষ্ঠো ও ংযক্ষণ এফং ংদেষ্ট 

ব্যফোযকোযীণদয চোদদো নুোণয দযংখ্যোন যফযো;  

৬. জোতীয় জনংখ্যো গযদজস্টোয  (National Population Register) প্রস্তুত, ংযক্ষণ ও োরনোগোদকযণ এফং দযংখ্যোন 

গনটওয়োদকেং স্থোন ও দিোরীকযণ এফং এ কোণজয জন্য দডদজটোর অকেোআব প্রদতষ্ঠো ও তোয ব্যফোয; 

৭. জোতীয় ও অন্তজেোদতক প্রদতষ্ঠোণনয োণথ দযংখ্যোন দফলয়ক দক্ষণ, প্রদক্ষণ, গণফলণো, গোদোদযত্ব ও ঈৎকল ে োধণনয 

রণক্ষয ণমোদগতোমূরক কভ েসূদচ গ্রণ ও ম্প্রোযণ; 

৮. দবন্ন দজও গকোড প্রণয়ন এফং একটি Geographic Information System (GIS) Platform স্থোন ও 

দযচোরনো। 
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১.২ স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো প্রণয়ণনয গমৌদিকতো/ঈণেশ্য 

 গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোণদ যকোয জনগণণয জোনোয দধকোয প্রদতষ্ঠোয ভোধ্যণভ যকোদয ও গফযকোদয ংগঠণনয স্বচ্ছতো ও 

জফোফদদদতো বৃদদ্ধ, দুনীদত হ্রো ও সুোন প্রদতষ্ঠো; জনগণণয দচন্তো, দফণফক ও ফোকস্বোধীনতোয োংদফধোদনক দধকোয প্রদতষ্ঠো 

ণফ েোদয জনগণণয ক্ষভতোয়ণনয রণক্ষয তথ্য-দধকোয দনদিত কযণত গত ২৯ ভোচ ে ২০০৯ তোদযণখ ‘তথ্য দধকোয অআন, 

২০০৯’ ো কণযণছ। অআণনয কোম েকয ফোস্তফোয়ণনয জন্য আদতভণধ্য ‘তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯’ 

এফং তথ্য দধকোয ংক্রোন্ত দতনটি প্রদফধোনভোরোও প্রণীত ণয়ণছ।  

তথ্য দধকোয গণতোদন্ত্রক ব্যফস্থোণক অণযো সুংত কযোয ন্যতভ তে। দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  ও এয দধনস্ত 

আঈদনটমূণয তথ্য জনগণণয কোণছ ঈন্ুি ণর দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবো গগয কোম েক্রভ ম্পণকে জনগণণয ণন্ন ও 

দফশ্বো দূয ণফ। এণত প্রদতষ্ঠোণনয স্বচ্ছতো এফং জনগণণয কোণছ কর কোণজয জফোফদদদতো প্রদতদষ্ঠত ণফ। 

জনগণণয জন্য ফোধ তথ্যপ্রফো দনদিত কযোয গম নীদত যকোয গ্রণ কণযণছ, তোয ণঙ্গ ংগদতপূণ েবোণফ যকোণযয গুরুত্বপূ েণ ে 

প্রদতষ্ঠোন দণণফ দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ ফোধ তথ্যপ্রফোণয চচ েো দনদিত কযণত ফদ্ধদযকয।  

দফবোগ এফং ধীনস্থ ন্যোন্য আঈদনণট ফোধ তথ্যপ্রফোণয চচ েোয গক্ষণত্র গমন গকোণনো দবধোবণন্দয সৃদষ্ট নো য়, গজন্য একটি 

‘স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো’ প্রণয়ন অফশ্যক ফণর ভণন কযণছ দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ । সুতযোং তথ্য 

দধকোয অআন, ২০০৯, তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো ২০০৯ ও এতৎংদেষ্ট প্রদফধোনভোরোমূণয অণরোণক ও 

োমৄজযতো োণণক্ষ এআ ‘স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো’ প্রণয়ন কযো ণরো। 
 

১.৩ দনণদ েদকোয দণযোনোভ 

এআ দনণদ েদকো ‘‘স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো- ২০১৮’’ নোণভ দবদত ণফ। 

 

২.০ দনণদ েদকোয দবদি 

২.১. প্রণয়নকোযী কর্তেক্ষ : দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ , দযকল্পনো ভন্ত্রণোরয়, গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোণদ যকোয। 
২.২. নুণভোদনকোযী কর্তেক্ষ : দচফ, দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ। 
২.৩. নুণভোদণনয তোদযখ : ৩ দডণম্বয ২০১৮ দি.। 
২.৪. ফোস্তফোয়ণনয তোদযখ : এআ দনণদ েদকো নুণভোদণনয ভয় গথণক ফোস্তফোদয়ত ণফ। 

২.৫. দনণদ েদকোয প্রণমোজযতো : দনণদ েদকোটি দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ এফং এয োণথ ংমৄি ও এয ধীনস্থ 

কর আঈদনণটয জন্য প্রণমোজয ণফ। 

৩.০ ংজ্ঞোমূ 

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ থ ে দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  ও এয ধীনস্থ আঈদনটমূণয  গঠন, কোঠোণভো ও দোপ্তদযক 

কভ েকোে ংক্রোন্ত গম গকোন স্মোযক, ফআ, নকো, ভোনদচত্র, চুদি, তথ্য-ঈোি, রগ ফআ, অণদ, দফজ্ঞদপ্ত, দদরর, নমুনো, 

ত্র, প্রদতণফদন, দোফ দফফযণী, প্রকল্প প্রস্তোফ, অণরোকদচত্র, দডও, দবদডও, দিত দচত্র, দপল্ম, আণরক্ট্র্রদনক 

প্রদক্রয়োয় প্রস্তুতকৃত গম গকোন আনস্ট্রুণভন্ট, মোদন্ত্রকবোণফ োঠণমোগ্য দদররোদদ এফং গবৌদতক গঠন ও বফদষ্টয-দনদফ েণণল 

ন্য গম গকোন তথ্যফ ফস্ত্ি ফো এণদয প্রদতদরদও এয ন্তর্ভ েি ণফ :  

      তণফ তে থোণক গম, দোপ্তদযক গনোটদট ফো গনোটদণটয প্রদতদরদ এয ন্তর্ভ েি ণফ নো।  
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৩.২ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো  

‘‘দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো’’ থ ে তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ধোযো ১০ এয ধীন দনমৄি কভ েকতেো;  

৩.৩ দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো  

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নুদস্থদতণত ংদেষ্ট দোদয়ত্ব োরণনয জন্য দনমৄি কভ েকতেো;  

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদোন আঈদনট’’ থ ে দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ এফং এয োণথ ংমৄি ও এয ধীনস্থ 

দপ্তয/ংস্থোমূণয  প্রধোন কোম েোরয় এফং এয ধীনস্থ গকোণনো দফবোগীয় কোম েোরয়, অঞ্চদরক কোম েোরয়, গজরো কোম েোরয় 

ও ঈণজরো কোম েোরয়মূ। 

৩.৫ ‘‘অদর কর্তেক্ষ’’ থ ে- 

() গকোন তথ্য প্রদোন আঈদনণটয গক্ষণত্র ঈি আঈদনণটয ব্যফদত উর্ধ্েতন কোম েোরণয়য প্রোদনক প্রধোন; থফো  

(অ) দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগগয গক্ষণত্র দচফ, দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ। 
৩.৬ ‘‘র্ততীয় ক্ষ’’ থ ে তথ্য প্রোদপ্তয জন্য নুণযোধকোযী ফো তথ্য প্রদোনকোযী কর্তেক্ষ ব্যতীত নুণযোধকৃত তণথ্যয ণঙ্গ 

জদড়ত ন্য গকোন ক্ষ। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কদভন’’ থ ে তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯-এয ধোযো ১১-এয ধীন প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদভন। 

৩.৮ ‘‘তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯’’ ফরণত ‘‘তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯’’ বুঝোণফ। 

৩.৯ ‘‘তথ্য দধকোয দফদধভোরো, ২০০৯’’ ফরণত ‘‘তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯’’ বুঝোণফ। 

৩.১০ ‘‘কভ েকতেো’’ ণথ ে কভ েচোযীও ন্তর্ভ েি ণফ। 

৩.১১ ‘‘তথ্য দধকোয’’ থ ে গকোণনো কর্তেণক্ষয দনকট আণত তথ্য প্রোদপ্তয দধকোয। 

৩.১২ ‘‘অণফদন পযভ’’ থ ে তথ্য দধকোয দফদধভোরো, ২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত অণফদণনয পযণভট- পযভ ‘ক’        

বুঝোণফ। 

৩.১৩ ‘‘অদর পযভ’’ থ ে তথ্য দধকোয দফদধভোরো, ২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত অদর অণফদণনয পযণভট- পযভ 

‘গ’ বুঝোণফ। 

৩.১৪  “দযদষ্ট’’ থ ে এআ দনণদ েদকোয ণঙ্গ ংমৄি দযদষ্ট। 

  

৪.০ তণথ্যয ধযণ এফং ধযণ নুোণয তথ্য প্রকো ও প্রদোন দ্ধদত : 

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ এফং এয ধীনস্থ আঈদনটমূণয মুদয় তথ্য দনণম্মোি ৩টি গেণীণত বোগ কযো ণফ এফং 

দনধ েোদযত দফধোন নুোণয প্রদোন, প্রচোয ফো প্রকো কযো ণফ :  

৪.১ স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তথ্য : 

১) এআ ধযণনয তথ্য দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  এফং এয ধীনস্থ আঈদনটমূ স্বপ্রণণোদদত ণয় 

গনোটিণফোড ে, ওণয়ফোআট, ব্রদওয, মুদিত ফআ ফো প্রদতণফদন, দফরণফোড ে, োআন গফোড ে, দস্টকোয, গোস্টোয, বুকণরট, 

দরপণরট, দনঈজ গরটোয, দত্রকোয় দফজ্ঞদপ্তয ভোধ্যণভগভ প্রচোযণো ন্যোন্য গ্রণণমোগ্য ভোধ্যণভ প্রকো ও প্রচোয 

কযণফ। 

২) এআ ধযণনয তথ্য গচণয় গকোন নোগদযক অণফদন কযণর তখন তো চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তথ্য দণণফ 

দফণফদচত ণফ এফং দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনধ েোদযত ন্থোয় অণফদনকোযীণক তো প্রদোন কযণফন।  
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৩) দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ এফং এয োণথ ংমৄি ও এয ধীনস্থ দপ্তয/ংস্থোমূ প্রদত ফছয একটি 

ফোদল েক প্রদতণফদন প্রকো কযণফ। ফোদল েক প্রদতণফদণন তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ধোযো ৬(৩)-এ ঈদেদখত 

তথ্যমূ ংণমোজন কযণফ। 

৪) দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয একটি তোদরকো প্রস্ত্িত কযণফ এফং 

এফং এআ দনণদ েদকোয দযদণষ্ট ও কর্তেণক্ষয ওণয়ফোআণট প্রকো ও প্রচোয কযণফ।  

৫) প্রদত দতন ভো ন্তয এআ তোদরকো োরনোগোদ কযো ণফ। 

 

৪.২ চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তথ্য : 

১) এআ ধ যণণয তথ্য গকোণনো নোগদযণকয অণফদণনয গপ্রদক্ষণত এআ দনণদ েদকোয ১০ ও ১১ নুণচ্ছণদ ফদণ েত দ্ধদত 

নুযণ কণয প্রদোন কযণত ণফ। 

২) দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তণথ্যয একটি তোদরকো প্রস্ত্িত কযণফ এফং 

এফং এআ দনণদ েদকোয দযদণষ্ট ও দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবো গগয ওণয়ফোআণট প্রকো ও প্রচোয 

কযণফ। 

৩) প্রদত দতন ভো ন্তয এআ তোদরকো োরনোগোদ কযো ণফ। 

 

৪.৩ প্রদোন ও প্রকো ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তথ্য : 

১) এআ দনণদ েদকোয ন্যোন্য নুণচ্ছণদ মো দকছুআ থোকুক নো গকন দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  এফং এয 

সাদথ সাংযুক্ত ও এয ধীনস্থ আঈদনটমূ দনণম্মোি তথ্যমূ তথ্য দধকোয অআন-২০০৯ এয ৭ ধোযোয় ফদণ েত 

ন্যোন্য তথ্যমূ প্রদোন ফো প্রকো ফো প্রচোয কযণত ফোধ্য থোকণফ নো : 

(ক) গকোন তথ্য প্রকোণয পণর গকোন র্ততীয় ণক্ষয বুদদ্ধবৃদিক ম্পণদয দধকোয ক্ষদতগ্র স্থ ণত োণয এরূ 

ফোদণদজযক ফো ব্যফোদয়ক ন্তদন েদত গগোনীয়তো দফলয়ক, কদযোআট ফো বুদদ্ধবৃদিক ম্পদ ( Intellectual 

Property Right) ম্পদকেত তথ্য; 

(খ) গকোন তথ্য প্রকোণয পণর গকোন ব্যদিয ব্যদিগত জীফণনয গগোনীয়তো ক্ষুণ্ণ ণত োণয এরূ তথ্য; 

(গ)  তদন্তাধীন গকোন দফলয় মোয প্রকো তদন্ত কোণজ দফঘ্ন ঘটোণত োণয এরূ তথ্য; 

(ঘ) গকৌরগত ও ফোদণদজযক কোযণণ গগোন যোখো ফোঞ্ছনীয় এরূ কোদযগযী ফো বফজ্ঞোদনক গণফলণোরি গকোন তথ্য;  

(ঙ) গকোন ক্রয় কোম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়োয পূণফ ে ফো এ দফলণয় দদ্ধোন্ত গ্রণণয পূণফ ে ংদেষ্ট ক্রয় ফো এয কোম েক্রভ 

ংক্রোন্ত গকোন তথ্য; 

 (চ) যীক্ষোয প্রশ্নত্র ফো যীক্ষোয় প্রদি নম্বয ম্পদকেত অগোভ তথ্য;  
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৫.০ তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনো : 

৫.১ তথ্য ংযক্ষণ : দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  এফং এয ধীনস্থ কর আঈদনট তথ্য ংয ক্ষগণয জন্য দনম্নাি 

দ্ধদত নুযণ কযণফ : 

(১) নোগদযণকয তথ্য দধকোয দনদিত কযোয রণক্ষয মোফতীয় তণথ্যয কযোটোরগ এফং আনণডক্স প্রস্ত্িত কণয মথোমথবোণফ 

ংযক্ষণ কযণফ। 

(২) প্রণতযক কর্তেক্ষ গম-কর তথ্য কদম্পঈটোণয ংযক্ষণণয ঈমৄি ফণর ভণন কযণফ গ-কর তথ্য মৄদিংগত 

ভয়ীভোয ভণধ্য কদম্পঈটোণয ংযক্ষণ কযণফ এফং তথ্য রোণবয সুদফধোণথ ে ভগ্র গদণ গনটওয়োণকেয ভোধ্যণভ তোয ংণমোগ 

স্থোন কযণফ। 

(৩) তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনোয জন্য তথ্য দধকোয (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনো) প্রদফধোনভোরো, ২০১০ নুযণ 

কযণফ। 

৫.২ তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থোনো :  দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  এফং ধীনস্থ কর আঈদনট তথ্য ংগ্র ও 

ব্যফস্থোনোয জন্য তথ্য দধকোয (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনো) প্রদফধোনভোরো, ২০১০ নুযণ কযণফ। 

৫.৩ তণথ্যয বোলো :  

(১) তণথ্যয মূর বোলো ণফ ফোংরো। তথ্য মদদ ন্য গকোন বোলোয় ঈৎন্ন ণয় থোণক তোণর গটি গআ বোলোয় ংয দক্ষত 

ণফ। দোপ্তদযক প্রণয়োণজন তথ্য নুফোদ কযো ণত োণয। 

(২) তথ্য গম বোলোয় ংযদক্ষত থোকণফ গআ বোলোণতআ অণফদনকোযীণক যফযো কযো ণফ।  অণফদনকোযীয চোদদোয 

গপ্রদক্ষগত গকোন তথ্য নুফোদ কযোয দোদয়ত্ব কর্তেক্ষ ফন কযণফ নো। 

৫.৪  তণথ্যয োরনোগোদকযণ : দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  এফং ধীনস্থ কর আঈদনট প্রদতভোণ তথ্য োরনোগোদ 

কযণফ। 

৬.০ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ 

1) তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয ধোযো ১০(১) নুোণয দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  দনণজয  এফং এয 

ধীনস্থ প্রণতযক তথ্য প্রদোন আঈদনণট একজন কণয দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ কযণফ।  

2) যফতীণত দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবো গগয ধীণন গকোন কোম েোরয়/আঈদনট প্রদতদষ্ঠত ণর তথ্য দধকোয 

অআন ২০০৯-এয ধোযো ১০(৩) নুোণয ঈিরূ আঈদনট/আঈদনটমূণ প্রদতদষ্ঠত ওয়োয ৬০ দদণনয ভণধ্য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ েকতেো দনণয়োগ কযণত ণফ। 

3) প্রদতটি আঈদনণটয প্রোদনক প্রধোন, দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ গদণফন এফং দনণয়োগকৃত প্রণতযক দোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ েকতেোয নোভ, দফী, ঠিকোনো এফং প্রণমোজয গক্ষণত্র পযোক্স নম্বয ও আ-গভআর ঠিকোনো দনণয়োগ প্রদোণনয যফতী ১৫ 

(ণনয) দদণনয ভণধ্য দনধ েোদযত পযণভণট (তথ্য কদভন কর্তেক দনধ েোদযত পযণভট) দরদখতবোণফ তথ্য কদভণন গপ্রযণ 

কযণফন এফং ভন্ত্রণোরয় ও ঈি আঈদনণটয অদর কর্তেণক্ষয কোণছ নুদরদ গপ্রযণ কযণফন।  

4) তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয ধীন দোদয়ত্ব োরণনয প্রণয়োজণন গকোন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো ন্য গম গকোন কভ েকতেোয 

োয়তো চোআণত োযণফন এফং গকোন কভ েকতেোয কোছ গথণক এরূ োয়তো চোওয়ো ণর দতদন ঈি দোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ েকতেোণক প্রণয়োজনীয় োয়তো প্রদোন কযণত ফোধ্য থোকণফন। 

5) গকোন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দোদয়ত্ব োরণনয প্রণয়োজণন ন্য গকোন কভ েকতেোয োয়তো চোআণর এফং এরূ োয়তো 

প্রদোণন ব্যথ েতোয জন্য তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয গকোন দফধোন রংদঘত ণর এআ অআণনয ধীন দোয়-দোদয়ত্ব 

দনধ েোযণণয গক্ষণত্র ঈি ন্য কভ েকতেোও দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো ফণর গণ্য ণফন।  
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6) প্রদতটি আঈদনট তোয দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ, দফী, ঠিকোনো এফং প্রণমোজয গক্ষণত্র পযোক্স নম্বয ও আ-গভআর ঠিকোনো 

তোয কোম েোরণয়য প্রকোশ্য স্থোণন ণজ দৃদষ্টণগোচয য় এভনবোণফ প্রদ েণনয ব্যফস্থো কযণফ এফং ওণয়ফোআণট প্রকো 

কযণফ। 

7) স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকোয দযদণষ্ট এআ দনণদ েদকো প্রণমোজয এভন কর আঈদনণটয দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয 

নোভ, দফী, ঠিকোনো এফং প্রণমোজয গক্ষণত্র পযোক্স নম্বয ও আ-গভআর ঠিকোনো তোদরকো প্রকো কযো ণফ। গকোন 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দযফতেন ণর নতুন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োণগয ৫ দদণনয ভণধ্য তোদরকো োরনোগোদ কযো 

ণফ। তোদরকো কর্তেণক্ষয ওণয়ফোআণট প্রকো কযো ণফ। 

৭.০ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দোদয়ত্ব ও কভ েদযদধ 

ক) তণথ্যয জন্য কোণযো অণফদণনয গপ্রদক্ষণত দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো :  

) অণফদন গ্রণ ও তথ্য দধকোয দফদধভোরো ২০০৯ দফদধ-৩ নুোণয অণফদনত্র গ্রণণয প্রোদপ্ত স্বীকোয কযণফন;  

অ) নুণযোধকৃত তথ্য তথ্য দধকোয অআন ২০০৯, ধোযো-৯ ও তথ্য দধকোয দফদধভোরো ২০০৯ দফদধ-৪ নুোণয 

মথোমথবোণফ যফযো কযণফন; 

আ) তথ্য প্রদোণন োযগতোয গক্ষগত্র তথ্য দধকোয অআন ২০০৯, ধোযো-৯(৩) ও তথ্য দধকোয দফদধভোরো ২০০৯ দফদধ-৫ 

নুোণয মথোমথবোণফ োযগতো প্রকো কযণফন। োযগতোয কোযণ তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয োণথ 

োভঞ্জস্যপূণ ে ণত ণফ; 

ই) গকোন নুণযোধকৃত তথ্য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দনকট যফযোণয জন্য ভজুদ থোকণর দতদন তথ্য দধকোয অআন, 

২০০৯, ধোযো-৯(৬)(৭) ও তথ্য দধকোয দফদধভোরো, ২০০৯ দফদধ-৮ নুোণয ঈি তণথ্যয মৄদিংগত মূল্য দনধ েোযণ 

কযণফন এফং ঈি মূল্য নদধক ৫ (াঁচ) কোম ে দদফণয ভণধ্য দযণোধ কযোয জন্য নুণযোধকোযীণক ফদত 

কযণফন; 

ঈ) গকোন নুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ র্ততীয় ণক্ষয ংদেষ্টতো থোকণর দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯, 

ধোযো-৯(৮) নুোণয ব্যফস্থো গ্রণ কযণফন; 

খ) তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত অণফদণনয পযণভট/পযভ ‘ক’ ংযক্ষণ ও গকোন নোগদযণকয 

চোদদোয গপ্রদক্ষণত যফযো; 

গ) অণফদন পযভ পূযণণ ক্ষভ নয়, এভন অণফদনকোযীণক অণফদন পযভ পূযণণ োয়তো; 

ঘ) গকোন নোগদযণকয চোদদোয গপ্রদক্ষণত তোণক অদর কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ োয়তো;  

ঙ) ঠিক কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ র্ভর কণযণছ, এভন অণফদনকোযীণক ঠিক কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ োয়তো; 

চ) গকোন োযীদযক প্রদতফন্ধী ব্যদিয তথ্য প্রোদপ্ত দনদিত কযণত দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো তোণক ঈমৄি দ্ধদতণত তথ্য গণত 

োয়তো কযণফন। এণক্ষণত্র দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো ঈমৄি ন্য গকোন ব্যদিয োয়তো গ্রণ কযণত োযণফন;  

ছ) তথ্য ংযক্ষণ, ব্যফস্থোনো ও স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয োণথ োভঞ্জস্যপূণ েবোণফ ণচ্ছ দক 

নো তো দনধ েোযণণ কর্তেক্ষণক োয়তো প্রদোন; 

জ) তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয োণথ োভঞ্জস্যপূণ েবোণফ ফোদল েক প্রদতণফদন প্রকোণ োয়তো কযো;  

ঝ) তণথ্যয জন্য প্রোপ্ত অণফদনত্র এ-ংক্রোন্ত প্রণয়োজনীয় তথ্য ংযক্ষণ, অণফদনকোযীয গমোগোণমোণগয দফস্তোদযত তথ্য 

ংযক্ষণ, স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো ংক্রোন্ত প্রদতণফদন ংকদরত কযো, তথ্য মূল্য অদোয়, দোফ যক্ষণ ও যকোদয 

গকোলোগোণয জভোকযণ এফং কর্তেক্ষ ফো তথ্য কদভণনয চোদদোয গপ্রদক্ষণত এ ংক্রোন্ত তথ্য যফযো কযো; আতযোদদ।  
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৮.০ দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ 

1) ফদরী ফো ন্য গকোন কোযণণ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নুদস্থদতণত দোদয়ত্বোরণনয জন্য দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো 

দফবোগ এফং এয ধীনস্থ প্রণতযক আঈদনণট একজন কণয দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ কযণত ণফ। দোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ েকতেোয নুদস্থদতণত দোদয়ত্বোরনকোরীন অআন নুোণয দতদন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দণণফ দফণফদচত ণফন।  

2) নতুন প্রদতদষ্ঠত আঈদনটমূণ প্রদতদষ্ঠত ওয়োয ৬০ দদণনয ভণধ্য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয োোোদ দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ েকতেো দনণয়োগ কযণত ণফ। 

3) প্রদতটি আঈদনণটয প্রোদনক প্রধোন দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ গদণফন এফং দনণয়োগকৃত প্রণতযণকয নোভ, 

দফী, ঠিকোনো এফং, প্রণমোজয গক্ষণত্র, পযোক্স নম্বয ও আ-গভআর ঠিকোনো দনণয়োগ প্রদোণনয ১৫ (ণনয) দদণনয ভণধ্য 

দনধ েোদযত পযণভণট (তথ্য কদভন কর্তেক দনধ েোদযত পযণভট) দরদখতবোণফ তথ্য কদভণন গপ্রযণ কযণফন এফং ভন্ত্রণোরয় 

ও ঈি আঈদনণটয অদর কর্তেণক্ষয কোণছ নুদরদ গপ্রযণ কযণফ। 

4) ফদরী ফো ন্য গকোন কোযণণ এআ দ শূন্য ণর, দফরণম্ব নতুন দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ কযণত ণফ।  

৯.০ দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দোদয়ত্ব ও কভ েদযদধ 

ক) দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নুদস্থতকোরীন ভণয় ‘দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো’ ‘দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো’ দণণফ দোদয়ত্ব 

োরন কযণফন; 

খ) দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দণণফ দোদয়ত্ব োরনকোরীন ভণয় নীদত ৭-এ ফদণ েত ‘দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দোদয়ত্ব ও কভ েদযদধ’ 

তোয জন্য প্রণমোজয ণফ। 

১০.০ তণথ্যয জন্য অণফদন, তথ্য প্রদোণনয দ্ধদত ও ভয়ীভো 

(১)   গকোন ব্যদি তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯-এয ধীন তথ্য প্রোদপ্তয জন্য ংদেষ্ট দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয কোণছ দনধ েোদযত 

পযভ ‘ক’ এয ভোধ্যণভ তথ্য গচণয় দরদখতবোণফ ফো আণরক্ট্র্দনক ভোধ্যভ ফো আ-গভআণর নুণযোধ কযণত োযণফন।  

(২)   দনধ েোদযত পযভ জরবয নো ণর নুণযোধকোযীয নোভ, ঠিকোনো, প্রণমোজয গক্ষণত্র পযোক্স নম্বয এফং আ-গভআর ঠিকোনো; 

নুণযোধকৃত তণথ্যয দনর্ভ ের এফং স্পষ্ট ফণ েনো এফং গকোন্ দ্ধদতণত তথ্য গণত অগ্রী তোয ফণ েনো ঈণেখ কণয োদো 

কোগণজ ফো গক্ষত্রভত, আণরক্ট্র্দনক দভদডয়ো ফো আ-গভআণরও তথ্য প্রোদপ্তয জন্য নুণযোধ কযো মোণফ। 

(৩)  দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো তণথ্যয জন্য গকোন নুণযোধ প্রোদপ্তয তোদযখ ণত নদধক ২০ (দফ) কোম ে দদফণয ভণধ্য 

নুণযোধকৃত তথ্য যফযো কযণফন। 

(৪)   পূণফ ে ঈদেদখত ঈ-নুণচ্ছদ (৩) এ মোো দকছুআ থোকুক নো গকন, নুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোন আঈদনট 

ফো কর্তেণক্ষয ংদেষ্টতো থোকণর নদধক ৩০ (দত্র) কোম ে দদফণয ভণধ্য গআ নুণযোধকৃত তথ্য যফযো কযণত ণফ।  

(৫)   নুণযোধকৃত তথ্য গকোন ব্যদিয জীফন-মৃতুয, গগ্রপতোয এফং কোযোগোয ণত মুদি ম্পদকেত ণর দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো 

নুণযোধ প্রোদপ্তয নদধক ২৪ (চদফফ) ঘণ্টোয ভণধ্য ঈি দফলণয় প্রোথদভক তথ্য যফযো কযণফন।  

(৬)  দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দরদখতবোণফ থফো গক্ষত্রভত, আণরক্ট্র্দনক ভোধ্যভ ফো আ-গভআর এয ভোধ্যণভ অণফদন ত্র গ্রণণয 

প্রোদপ্ত স্বীকোয কযণফন এফং প্রোদপ্ত স্বীকোযণত্র অণফদণনয গযপোণযন্প নম্বয, অণফদনত্র গ্রণকোযীয নোভ, দভম েোদো এফং 

অণফদন গ্রণণয তোদযখ ঈণেখ কণয স্বোক্ষয কযণফন। 

 
(৭)  আণরক্ট্র্দনক ফো আ-গভআর এয ভোধ্যণভ অণফদন গ্রণণয গক্ষণত্র কর্তেণক্ষয ফযোফয অণফদন গপ্রযণণয তোদযখআ (প্রোদপ্ত 

োণণক্ষ) অণফদন গ্রণণয তোদযখ দণণফ গণ্য ণফ। 

(৮)  অণফদন োওয়োয য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো তথ্য প্রদোণনয তোদযখ এফং ভয় ঈণেখপূফ েক অণফদনকোযীণক গ ম্পণকে 

ফদত কযণফন এফং নুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোন আঈদনট ফো কর্তেণক্ষয ংদেষ্টতো থোকণর 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো গআ আঈদনট ফো কর্তেক্ষণক এ ম্পণকে দরদখত গনোটি প্রদোন কযণফন।  
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(৯)  দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো গকোন কোযণণ নুণযোধকৃত তথ্য প্রদোণন োযগ থফো অংদক তথ্য যফযোণ োযগ ণর 

োযগতোয কোযণ ঈণেখ কণয অণফদন প্রোদপ্তয ১০ (দ) কোম ে দদফণয  ভণধ্য তথ্য দধকোয দফদধভোরো, ২০০৯-এয 

তপদণর ঈদেদখত পযভ-‘খ’ নুমোয়ী এতদবলণয় অণফদনকোযীণক ফদত কযণফন। 

 (১০) ঈ-নুণচ্ছদ (৩), (৪) ফো (৫) এ ঈদেদখত ভয়ীভোয ভণধ্য তথ্য যফযো কযণত গকোন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো ব্যথ ে ণর 

ংদেষ্ট তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ প্রতযোখ্যোন কযো ণয়ণছ ফণর গণ্য ণফ।  

(১১) নুণযোধকৃত তথ্য প্রদোন কযো দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয  দনকট মথোমথ দফণফদচত ণর এফং গমণক্ষণত্র গআ তথ্য র্ততীয় ক্ষ 

কর্তেক যফযো কযো ণয়ণছ দকংফো গআ তণথ্য র্ততীয় ণক্ষয স্বোথ ে জদড়ত যণয়ণছ এফং র্ততীয় ক্ষ তো গগোনীয় তথ্য 

দণণফ গণ্য কণযণছ গ গক্ষণত্র দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো এরূ নুণযোধ প্রোদপ্তয ৫ (াঁচ) কোম ে দদফণয ভণধ্য র্ততীয় ক্ষণক 

তোয দরদখত ফো গভৌদখক ভতোভত গচণয় গনোটি প্রদোন কযণফন এফং র্ততীয় ক্ষ এরূ গনোটিণয গপ্রদক্ষণত গকোন ভতোভত 

প্রদোন কযণর তো দফণফচনোয় দনণয় দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো নুণযোধকোযীণক তথ্য প্রদোণনয দফলণয় দদ্ধোন্ত গ্রণ কযণফন।  

(১২) গকোন আদন্ধয় প্রদতফন্ধী ব্যদিণক গকোন গযকড ে ফো তোয ংদফণল জোনোণনোয প্রণয়োজন ণর ংদেষ্ট দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো 

গআ প্রদতফন্ধী ব্যদিণক তথ্য রোণব োয়তো প্রদোন কযণফন এফং দযদ েণনয জন্য গম ধযণনয ণমোদগতো প্রণয়োজন তো 

প্রদোন কযোও এআ োয়তোয ন্তর্ভ েি ফণর গণ্য ণফ। 

(১৩) অআণনয ধীন প্রদি তণথ্যয প্রদত পৃষ্ঠোয় ‘‘তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ধীণন এআ তথ্য যফযো কযো ণয়ণছ’’ 

ভণভ ে প্রতযয়ন কযণত ণফ এফং তোণত প্রতযয়নকোযী কভ েকতেোয নোভ, দফী, স্বোক্ষয ও দোপ্তদযক ীর থোকণফ।  

 

১১.০ তণথ্যয মূল্য এফং মূল্য দযণোধ : 

(১) গকোন নুণযোধকৃত তথ্য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দনকট যফযোণয জন্য ভজুদ থোকণর দতদন  তথ্য দধকোয দফদধভোরো, 

২০০৯-এয তপদণর ঈদেদখত পযভ-‘ঘ’ নুোণয গআ তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ কযণফন এফং নদধক ৫ (াঁচ) কোম ে 

দদফণয ভণধ্য গআ থ ে চোরোন গকোড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভো কণয গেজোযী চোরোণনয কদ তোয কোণছ জভো 

গদয়োয জন্য নুণযোধকোযীণক দরদখতবোণফ ফদত কযণফন; থফো 

(২) দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো নুণযোধকোযী কর্তেক দযণোদধত তণথ্যয মূল্য যদণদয ভোধ্যণভ গ্রণ কযণফন এফং প্রোপ্ত থ ে চোরোন 

গকোড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ গেজোযী চোরোণনয ভোধ্যণভ জভো গদণফন। 

১২.০ অদর দোণয়য ও দনষ্পদি 

১২.১ অদর কর্তেক্ষ : 

   দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোণগয অদর কর্তেক্ষ ণফন এ দফবোণগয দচফ। 

১২.২ অদর দ্ধদত :  

ক) গকোন ব্যদি এআ দনণদ েদকোয অনুদেদ ১০-এয (৩), (৪) ফো (৫)-এ দনধ েোদযত ভয়ীভোয ভণধ্য তথ্য রোণব ব্যথ ে ণর 

দকংফো দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয গকোন দদ্ধোণন্ত ংক্ষুি ণর দকংফো দতদযি মূল্য ধোম ে ফো গ্রণ কযণর ঈি ভয়ীভো 

দতক্রোন্ত ফোয, ফো গক্ষত্রভত, দদ্ধোন্ত রোণবয যফতী ৩০ (দত্র) দদণনয ভণধ্য তথ্য দধকোয দফদধভোরো, ২০০৯-এয 

তপদণর দনধ েোদযত পযভ-‘গ’ এয ভোধ্যণভ অদর কর্তেণক্ষয কোণছ অদর কযণত োযণফন।  

খ) অদর কর্তেক্ষ মদদ এআ ভণভ ে ন্তুষ্ট ন গম, অদরকোযী মৄদিংগত কোযণণ দনদদ েষ্ট ভয়ীভোয ভণধ্য অদর দোণয়য 

কযণত োণযনদন, তোণর দতদন ঈি ভয়ীভো দতফোদত ওয়োয যও অদর অণফদন গ্রণ কযণত োযণফন। 

১২.৩ অদর দনষ্পদি :  

(1) অদর কর্তেক্ষ গকোন অদণরয দফলণয় দদ্ধোন্ত প্রদোণনয পূণফ ে দনণনোি দণক্ষ গ্রণ কযণফন, মথো :-  

(ক) দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো এফং এতদংদেষ্ট ন্যোন্য কভ েকতেোয শুনোনী গ্রণ ;  
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(খ) অদর অণফদণন ঈদেদখত ংক্ষুিতোয কোযণ ও প্রোদথ েত প্রদতকোণযয মৄদিমূ দফণফচনো ;  

(গ) প্রোদথ েত তথ্য প্রদোণনয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোনকোযী আঈদনট মৄি থোকণর ংদেষ্ট আঈদনটমূণয শুনোনী গ্রণ।  

(২)  অদর অণফদন প্রোদপ্তয ১৫ (ণনয) দদণনয ভণধ্য অদর কর্তেক্ষ- 

(ক) ঈ-নুণচ্ছদ (১) এ ঈদেদখত দণক্ষমূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযো কযোয জন্য ংদেষ্ট দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোণক 

দনণদ ে গদণফন; থফো 

(খ) তাঁয দফণফচনোয় গ্রণণমোগ্য নো ণর অদর অণফদনটি খোদযজ কযণত োযণফন।  

(৩)  অদর কর্তেণক্ষয দনণদ ে নুমোয়ী দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো মথোম্ভফ দ্রুততোয োণথ প্রোদথ েত তথ্য যফযো কযণফন তণফ 

এআ ভয় তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ধোযো ২৪(৪) এ দনণদ েদত ভণয়য দধক ণফ নো থফো গক্ষত্রভত দতদন 

তথ্য যফযো গথণক দফযত থোকণফন। 

১৩.০ তথ্য প্রদোণন ফণরোয় োদস্তয দফধোন : 

১) তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ ও এআ দনণদ েদকোয দফদধ-দফধোন োণণক্ষ গকোন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো মদদ গকোণনো 

অণফদনকোযীণক তথ্য ফো এ ংক্রোন্ত দদ্ধোন্ত প্রদোণন ব্যথ ে য় ফো তথ্যপ্রোদপ্তয গকোণনো নুণযোধ গ্রণ কযণত স্বীকোয 

কণয ফো দদ্ধোন্ত প্রদোণন ব্যথ ে য় ফো র্ভর, ম্পূণ ে, দফভ্রোদন্তকয, দফকৃত তথ্য প্রদোন কণয ফো গকোন তথ্য প্রোদপ্তয ণথ 

প্রদতফন্ধকতো সৃদষ্ট কণয ফো তথ্য দধকোয দযন্থী গকোন কোজ কণয তোণর দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয এণন কোজণক 

দোচযণ দণণফ দফণফচনো কযো ণফ এফং ংদেষ্ট চোকযী দফদধদফধোন নুোণয তোয দফরুণদ্ধ ব্যফস্থো গ্রণ কযো 

ণফ। 

২) এআ দনণদ েদকো মথোমথবোণফ নুযণণ গোদপরদতয কোযণণ তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ব্যতযয় ঘটণর এফং এয 

কোযণণ গকোন কভ েকতেো তথ্য কদভন কর্তেক োদস্ত গণর তো তোয ব্যোদিগত দোয় দণণফ গণ্য ণফ এফং কর্তেক্ষ 

তোয গকোন দোয় ফন কযণফ নো। 

৩) তথ্য কদভণনয কোছ গথণক গকোন কতেকতেোয দফরুণদ্ধ দফবোগীয় ব্যফস্থো গ্রণণয নুণযোধ গণর কর্তেক্ষ ংদেষ্ট দফদধ-

দফধোন নুোণয মথোমথ ব্যফস্থো গ্রণ কযণফ এফং গৃীত ব্যফস্থোয দফলণয় তথ্য কদভনণক ফদত কযণফ।  

১৪.০ তথ্যোদদ দযদ েন এফং প্রকোদত প্রদতণফদন দফক্রণয়য সুণমোগ : 

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ ও এয ধীনস্থ কর আঈদনট কর্তেক প্রণীত প্রদতণফদন দফনোমূণল্য ফ েোধোযণণয দযদ েণনয 

জন্য ব্যফস্থো গ্রণ কযণফ এফং নোভভোত্র মূণল্য দফক্রণয়য জন্য ভজুদ যোখণফ। 

১৫.০ জনগুরুত্বপূণ ে দফলণয় গপ্র দফজ্ঞদপ্ত : 

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  এফং এয ধীনস্থ কর আঈদনট জনগুরুত্বপূণ ে দফলয়োদদ গপ্র দফজ্ঞদপ্তয ভোধ্যণভ থফো ন্য 

গকোন ন্থোয় প্রচোয ফো প্রকো কযণফ। 

১৬.০ ননদদ েনশকার ফাস্তফায়ন ও মননটনরাং 

১) এই দনণদ েদকো অনুসরদণর জন্য দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  অনপস আদদশসহ অধীনস্থ সকল ইউননদট ম্প্ররণ 

করদফ। 

২) এই দনণদ েদকো ফাস্তফায়ন তদারনকর জন্য দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবো গগ নতন সদস্য নফনশষ্ট একটি কনমটি 

থাকদফ। মন্ত্রণালদয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ম্কৌশল এর ম্পাকাল দয়ন্ট কম েকতো এফাং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এর আফনিক সদস্য 

হদফন। 

৩) দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  এফং এয োণথ ংমৄি ও  এর অধীনস্থ সকল দপ্তর/সাংস্থা প্রনত নতনমাস অন্তর 

তথ্য অনধকার আইদন আদফদন, আদফদদনর ম্প্রনিদত গৃহীত ব্যফস্থা, স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকাশসহ এই দনণদ েদকো ফাস্তফায়ন 
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নফষদয় প্রনতদফদন প্রস্তুত করদফ এফাং উযু েক্ত কনমটির ননকট ম্প্ররণ করদফ। মন্ত্রণালয় এই প্রনতদফদদনর পরদমট ননধ োরণ 

কদর নদদত ারদফ। 

 

১৭.০ দনণদ েদকোয ংণোধন : এআ দনণদ েদকো ংণোধণনয প্রণয়োজন ণর দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ  ৩-৫ দস্য 

দফদষ্ট একটি কদভটি গঠন কযণফ। কদভটি দনণদ েদকো নুণভোদনকোযী কর্তেগক্ষয কোণছ ংণোধণনয প্রস্তোফ কযণফ। নুণভোদনকোযী 

কর্তেগক্ষয নুণভোদণন দনণদ েদকো ংণোধন কোম েকয ণফ। 

 

১৮.০ দনণদ েদকোয ব্যখ্যো : এআ দনণদ েদকোয গকোন দফলণয় স্পষ্টতো গদখো দদণর দনণদ েদকো প্রণয়নকোযী কর্তেক্ষ তোয ব্যখ্যো প্রদোন 

কযণফ। 
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দযদষ্ট : 

দযদষ্ট-১ : দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোণদয তোদরকো 

প্রধোন কোম েোরয় 

ক্রভ 
আঈদনণটয 

নোভ 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ ও 

দদফ 
গপোন, গভোফোআর, পযোক্স,  আ-গভআর গমোগোণমোণগয ঠিকোনো 

১  ম্মাোঃ রনপকুল ইসলাম 

ঈদচফ (প্রোন-১ দধোখো) 

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ 

 

গপোনঃ+৮৮-০২-৫৫০০৭০৭৭ 

গভোফোআরঃ +৮৮-০১৭১৮৭৭৬৯৫৬ 

আ-গভআরঃ admin1@sid.gov.bd or 
rafiqul6657@gmail.com  

ওণয়ফোআটঃ  www.sid.gov.bd 

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো 

দফবোগ 

আ-২৭/এ, দযংখ্যোন বফন, 

অগোযগাঁও, ঢোকো-১২০৭  

 

দযদষ্ট-২ : দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোণদয তোদরকো 

প্রধোন কোম েোরয় 

ক্রভ 
আঈদনণটয 

নোভ 

দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ 

ও দদফ 
গপোন, গভোফোআর, পযোক্স,  আ-গভআর গমোগোণমোণগয ঠিকোনো 

১  নূরজাহান  

ঈদচফ (ঈন্নয়ন-১ দধোখো) 

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ 

 

গপোনঃ   +৮৮-০২-৫৫০০৭০৮৭ 

গভোফোআরঃ  +৮৮-০১৭৩১৪৮৮৩৪৭ 

আণভআরঃ  dev1@sid.gov.bd or 
nurjahan94@gmail.com  

ওণয়ফোআটঃ  www.sid.gov.bd 

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো 

দফবোগ 

আ-২৭/এ, দযংখ্যোন বফন, 

অগোযগাঁও, ঢোকো-১২০৭  

 

দযদষ্ট-৩ : অদর কর্তেণক্ষয তোদরকো 

প্রধোন কোম েোরয় 

ক্রভ 
আঈদনণটয 

নোভ 
অদর কর্তেণক্ষয নোভ ও দদফ গপোন, গভোফোআর, পযোক্স,  আ-গভআর গমোগোণমোণগয ঠিকোনো 

১  গৌণযন্ধ নোথ চক্রফিী 

দচফ  

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ 

 

গপোনঃ  +৮৮-০২-৫৫০০৭৩৭৩ 

গভোফোআরঃ +৮৮-০১৭১১১৭১৯৩৫ 

পযাক্সোঃ  +৮৮-০২-৫৫০০৭৩৭৫ 

আণভআরঃ  secy@sid.gov.bd or 
sauren.chak@gmail.com 

ওণয়ফোআটঃ  www.sid.gov.bd

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো 

দফবোগ 

আ-২৭/এ, দযংখ্যোন বফন, 

অগোযগাঁও, ঢোকো-১২০৭  

 

দযদষ্ট-৪ : স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো ও প্রকোণয ভোধ্যভ 

ক্রদভক তণথ্যয দফফযণ তথ্য প্রকোণয ভোধ্যভ 

১ 

ভোননীয় ভন্ত্রী, ভোননীয় প্রদতভন্ত্রী  ( দযকল্পনো ভন্ত্রণোরয় ) এফং  দচফ  

(দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ ) ভণোদণয়য ছদফ জীফন 

বৃিোন্ত। 

ওণয়ফোআট। 

২ 
োণফক ভোননীয় ভন্ত্রী,  ভোননীয়  প্রদতভন্ত্রী ও দচফ ভণোদয় গণণয 

তোদরকো।  
ওণয়ফোআট। 

৩ ভন্ত্রণোরয় ম্পদকেত ংদীয় স্থোয়ী কদভটিয তোদরকো।  ওণয়ফোআট। 

৪ োংগঠদনক কোঠোণভো। ওণয়ফোআট। 

৫ 

দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোণগ কভ েযত (গগ্রডদবদিক) 

কভ েকতেো/কভ েচোযীগণণয নোভ, দদফ, োখো/দধোখো/নুদফবোগ, 

দোপ্তদযক ও অফোদক গটদরণপোন নম্বয, গভোফোআর নম্বয, পযোক্স নম্বয, 

আ-গভআর।  

ওণয়ফোআট। 

mailto:admin1@sid.gov.bd
mailto:rafiqul6657@gmail.com
http://www.sid.gov.bd/
mailto:dev1@sid.gov.bd
mailto:nurjahan94@gmail.com
http://www.sid.gov.bd/
mailto:secy@sid.gov.bd
mailto:sauren.chak@gmail.com
http://www.sid.gov.bd/
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৬ 
দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোণগ কভ েযত কভ েকতেোগণণয  

কভ েফন্টন। 
ওণয়ফোআট। 

৭ 
দফদবন্ন কদভটি গঠন/পুনগ েঠন ংক্রোন্ত প্রজ্ঞোন , কদভটিয বো এফং 

বোয দদ্ধোন্ত। 

ওণয়ফোআট, যকোদয গগণজট থফো ণত্রয 

ভোধ্যণভ (প্রণমোজয গক্ষণত্র)। 

৮ কর গপোকোর ণয়ন্ট কভ েকতেো। ওণয়ফোআট। 

৯ গটকআ ঈন্নয়ন দবরক্ষ(SDG) এয ডোটো যফযো।  ণত্রয ভোধ্যণভ (প্রণমোজয গক্ষণত্র) 

১০ ফোদল েক কভ ে দযকল্পনো প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন ংক্রোন্ত তথ্যোদদ।  ওণয়ফোআট। 
১১ ফোণজট ও ক্রয়-দযকল্পনো। ওণয়ফোআট। 

১২ 
থ ে-ফছণযয ফোদল েক প্রদতণফদন।  ওণয়ফোআট এফং ণত্রয ভোধ্যণভ প্রদতণফদন 

গপ্রযণ। 
১৩ দটিণজন চোট েোয। ওণয়ফোআট। 
১৪ Grievance Redress System (GRS) ওণয়ফোআট। 
১৫ জোতীয় শুদ্ধোচোয গকৌর। ওণয়ফোআট। 
১৬ তথ্য দধকোয অআন-২০০৯। ওণয়ফোআট। 
১৭ দযংখ্যোন অআন-২০১৩। ওণয়ফোআট। 
১৮ ঈদ্ভোফনী কোম েক্রভ। ওণয়ফোআট। 
১৯ Open Govt. Data (OGD) ওণয়ফোআট। 
২০ প্রকল্প/কভ েসূদচ। ওণয়ফোআট। 
২১ এদডদ/অযএদডদ ফোস্তফোয়ন গ্রগদত। ওণয়ফোআট। 
২২ গফো জীকযণ। ওণয়ফোআট। 
২৩ দফবোণগয ওণয়ফণভআণরয দরংক। ওণয়ফোআট। 
২৪ ধীনস্থ দধদপ্তয/ংস্থোয ওণয়ফোআণটয দরংক।  ওণয়ফোআট। 

২৫ 
অআন/দফদধভোরো/নীদতভোরো/দযত্র। ওণয়ফোআট এফং যকোদয গগণজট/মুদিত 

নুদরদ গপ্রযণ (প্রণমোজয গক্ষণত্র)। 

২৬ দফদফধ অণদ/ নোদি ত্র/দফজ্ঞদপ্ত/দফণদ ভ্রভণনয দজ.আ.ও. । ওণয়ফোআট এফং মুদিত নুদরদ। 

২৭ 
গনোটি ে গফোড ে (বোয গনোটি ে, বোয কোম েদফফযণী, আ-গটেোণযয দফজ্ঞদপ্ত, 

দতজরুযী অণদ/দনণদ েনো)। 
ওণয়ফোআট। 

২৮ 
জোতীয় ও অন্তজেোদতক দদফমূ ঈদমোন ংক্রোন্ত দনণদ েনো/দপ 

স্মোযক। 
ওণয়ফোআণট প্রকো, ংদেষ্ট দপণ নুদরদ 

গপ্রযণ। 

২৯ 
দফদবন্ন বো, গদভনোয, ওয়োকে ও দফদবন্ন প্রকল্প দযদ েনকোরীন 

ভণয়য দস্থযদচত্র। 
ওণয়ফোআট। 

৩০ বযন্তযীণ ও গকন্ধীয় আ-গফো। ওণয়ফোআট। 
৩১ োভোদজক গমোগোণমোগ (গপআবুক)। ওণয়ফোআট। 
৩২ গমোগোণমোণগয জন্য গপোন, পযোক্স, ঠিকোনো, গুগর ম্যো। ওণয়ফোআট। 



15 

 

৩৩ গূরুত্বপূণ ে খফয। ওণয়ফোআট। 
৩৪ দডও ও দবদডও গ্যোরোযী। ওণয়ফোআট। 

৩৫ 
ংদেষ্ট কর্তেক্ষ গথণক জরবয এফং এয দনকট যদক্ষত তথ্যোদদয 

ংদক্ষপ্ত ELECTRONIC FORM/ধযণ (প্রণমোজয গক্ষণত্র)। 
ওণয়ফোআট/দফনোমূণল্য যফযো। 

৩৬ 
নোগদযকণদয তথ্য ংগ্রণয জন্য দফযোজভোন সুণমোগ-সুদফধো  ংক্রোন্ত 

দফফযণ। 
গনোটি গফোড ে, ওণয়ফোআট/গণভোধ্যভ আতযোদদ 

৩৭ 

স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো এআ দনণদ েদকোয দযদষ্ট, কর্তেণক্ষয/ তথ্য 

প্রদোন আঈদনণটয ওণয়ফোআট, দপণ োড ে ও 

পট্ কদ। 

৩৮ 
নোভ, দফী, ঠিকোনো, গপোন নম্বয এফং প্রণমোজয  গক্ষণত্র  পযোক্স নম্বয ও 

আ-গভআর ঠিকোনো তথ্য প্রদোনকোযী দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ। 
ংদেষ্ট তথ্য প্রদোন আঈদনণটয গনোটি গফোড ে ও 

ওণয়ফোআট 

৩৯ 
নোভ, দফী, ঠিকোনো, গপোন নম্বয এফং প্রণমোজয গক্ষণত্র পযোক্স নম্বয ও 

আ-গভআর ঠিকোনো  তথ্য প্রদোনকোযী দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয 

দফফযণ। 

প্রণতযক কর্তেণক্ষয গনোটি গফোড ে, ওণয়ফোআট/ 

গণভোধ্যভ আতযোদদ 

৪০ 
নোভ, দফী, ঠিকোনো, গপোন নম্বয এফং প্রণমোজয গক্ষণত্র পযোক্স নম্বয ও 

আ-গভআর ঠিকোনো অদর কর্তেণক্ষয তোদরকো।  
প্রণতযক কর্তেণক্ষয গনোটি গফোড ে, 

ওণয়ফোআট/গণভোধ্যভ আতযোদদ 

৪১ 
তথ্য কদভন ও কদভনোযণদয নোভ, দফী ও ঠিকোনোয দফস্তোদযত 

দফফযণ।  
প্রণতযক কর্তেণক্ষয কর তথ্য প্রদোন 

আঈদনণটয গনোটি গফোড ে, ওণয়ফোআট/গণভোধ্যভ 

আতযোদদ 

৪২ 

তণথ্যয জন্য নোগদযণকয কোছ গথণক প্রোপ্ত কর অণফদন ণত্রয 

নুদরদ, মোয ভণধ্য দনণনোি তথ্যমূ ন্তর্ভ েি থোকণফ : 

(ক) গম কর্তেক্ষ কর্তেক নুণযোধ ত্রটি গৃীত ণয়ণছ তোয নোভ 

(খ) দক তণথ্যয জন্য নুণযোধ কযো ণয়ণছ 

(গ) নুণযোণধয তোদযখ 

গৃীত অণফদন ণত্রয একটি কদ 

কর্তেণক্ষয/তথ্য প্রদোন আঈদনণটয, আন্টোযণনণট, 

দযদ েণনয জন্য দপণ যদক্ষত থোকণফ। 

৪৩ 

যকোয/কর্তেক্ষ কর্তেক ম্পোদদত- 

(ক)ঈন্নয়ন প্রকল্প ংক্রোন্ত চুদি 

(খ)প্রণতযক চুদিয ংদক্ষপ্ত দফফযণ, প্রোক্কদরত ব্যয়/চুদিয গভয়োদকোর 

আতযোদদ। 

গম এরোকোয় এফং গমফ স্থোণন এরোকোয 

জনগণণয কোণছ ণজ দৃদষ্টণগোচয য় গমভন, 

গণগ্রন্থোগোয, দক্ষো প্রদতষ্ঠোন, ধভীয় ফো 

োভোদজক প্রদতষ্ঠোন এফং এআ ধযণনয ন্য 

স্থোন। 

৪৪ 

তথ্য প্রোদপ্তয অণফদন, অদর ও দবণমোণগয পযভ। এআ দনণদ েদকোয দযদষ্ট, কর্তেণক্ষয/ তথ্য 

প্রদোন আঈদনণটয ওণয়ফোআট, দপণ োড ে ও 

পট্ কদ। 

৪৫ 
ফোংরোণদ জোতীয় ংণদ প্রণশ্নোিয গপ্রযণ।  ত্র, আ-গভআর ও আ-পোআদরং এয ভোধ্যণভ 

(প্রণমোজয গক্ষণত্র)। 

৪৬ 
ভদন্ত্রদযলদ দফবোগকর্তেক চোদত দফদবন্ন ভন্ত্রণোরণয়য প্রদতণফদন গপ্রযণ।  ত্র, আ-গভআর ও আ-পোআদরং এয ভোধ্যণভ 

(প্রণমোজয গক্ষণত্র)। 

৪৭ 
দযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো দফবোগ এফং এয অওতোধীন 

ফোংরোণদ দযংখ্যোন বুযণযোয গকোণট েয দফদফধ ভোভরো ংক্রোন্ত তথ্য।  

ণত্রয ভোধ্যণভ (প্রণমোজয গক্ষণত্র)। 

৪৮ দডট অদি দনষ্পদি ম্পদকেত তথ্য।  ণত্রয ভোধ্যণভ (প্রণমোজয গক্ষণত্র)। 
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কর্তেক্ষ অণযো গম কর তথ্য স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকো কযণফ 

১ 

চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকোয দযদষ্ট, 

ংদেষ্ট তথ্য প্রদোন আঈদনণটয গনোটি গফোড ে, 

কর্তেণক্ষয/তথ্য প্রদোন আঈদনণটয ওণয়ফোআট, 

দযদ েণনয জন্য দপণ যদক্ষত থোকণফ। 

২ 

প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তণথ্যয তোদরকো স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকোয দযদষ্ট, 

ংদেষ্ট তথ্য প্রদোন আঈদনণটয গনোটি গফোড ে, 

কর্তেণক্ষয/তথ্য প্রদোন আঈদনণটয ওণয়ফোআট, 

দপণ দযদ েণনয জন্য যদক্ষত থোকণফ। 

৩ 

স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকোয দযদষ্ট, 

ংদেষ্ট তথ্য প্রদোন আঈদনণটয গনোটি গফোড ে, 

কর্তেণক্ষয/তথ্য প্রদোন আঈদনণটয ওণয়ফোআট, 

দপণ দযদ েণনয জন্য যদক্ষত থোকণফ। 

৪ 

অণফদন, অদর ও দবণমোণগয পযভ স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকোয দযদষ্ট, 

কর্তেণক্ষয/ তথ্য প্রদোন আঈদনণটয ওণয়ফোআট, 

দপণ োড ে ও পট্ কদ। 

 

 

 

দযদষ্ট-৫ : চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো  

দননদরদখত তথ্যমূ জনগণণয চোদদোয দবদিণত প্রদোন কযো ণফ- 

 স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোদত কর তথ্য 

 দফদবন্ন নীদত 

 ংস্থোয ফোণজট 

 অদথ েক তথ্য, গমভন- অয়/ব্যয় ংক্রোন্ত দোফ দফফযণী  

 দডট দযণোট ে (জফোফ) 

 ক্রয় কোম েক্রভ ংক্রোন্ত তথ্য (দদ্ধোন্ত গ্রণণয য) 

 ঈকোযণবোগীয তোদরকো 

 দডও-দবজুয়োর ডকুণভন্ট 

 দনণয়োগ/ফদদরয অণদ 

 গদণ ফো দফণদ ভ্রভণংক্রোন্ত তথ্যোদদ 

 প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তথ্য (দযদষ্ট-৬) ব্যতীত ন্য কর তথ্য।  

 
 

দযদষ্ট-৬ : প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তণথ্যয তোদরকো (দনণদ েদকো প্রণয়নকোযী কর্তেক্ষ দনজ প্রদতষ্ঠোণনয কোম েোফদর 

দফণফচনো কণয তোদরকোটি প্রণয়ন কযণফন।) 

দননদরদখত তথ্যমূ প্রদোন ও প্রকো কযণত কর্তেক্ষ ফোধ্য থোকণফ নো-   

 কভী ও ঈকোযণবোগীয ব্যদিগত জীফণনয গগোনীয়তো ক্ষুণ্ন য়, এরূ তথ্য। 

 দফচোযোধীন ভোভরোয তথ্য মো ওআ ভোভরোয সুষ্ঠু দফচোয  কোম েণক ব্যোত কযণত োণয, এরূ তথ্য। 

 তদন্তোধীন দফলয় ংদেষ্ট গকোণনো তথ্য, মোয প্রকো  তদন্ত কোণজ দফঘ্ন ঘটোণত োণয। 

 গকোণনো ক্রয় কোম েক্রণভয দফলণয় দদ্ধোন্ত গনয়োয অণগ ংদেষ্ট ক্রয় ফো এয কোম েক্রভ ংক্রোন্ত গকোণনো তথ্য।  

 গণফলণোয সূত্র ফো গকৌর ফো কোণযো বুদদ্ধবৃদিক ম্পণদয দধকোয ক্ষদতগ্রস্থ ণত োণয, এরূ তথ্য। 

 দনণয়োগ ও ণদোন্নদত যীক্ষো কর যীক্ষোয প্রশ্নত্র ও যীক্ষোয পরোপর ংক্রোন্ত অগোভ তথ্য, আতযোদদ।  
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 দযদষ্ট-৭ : তথ্য প্রোদপ্তয অণফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রোদপ্তয অণফদনত্র 

[ তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরোয দফদধ-৩ িষ্টব্য ] 

 

ফযোফয 

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

................................................................ (নোভ ও দফী) 

ও 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো, 

........................................... (দপ্তণযয নোভ ও ঠিকোনো) 

 

১।  অণফদনকোযীয নোভ  : ............................................................................  

 দতোয নোভ  : ............................................................................

 ভোতোয নোভ  : ............................................................................  

 ফতেভোন ঠিকোনো  : ............................................................................

 স্থোয়ী ঠিকোনো  : ............................................................................  

 পযোক্স, আ-গভআর, গটদরণপোন ও গভোফোআর গপোন নম্বয (মদদ থোণক) : ...................................................................... 

২।  দক ধযণণয তথ্য* (প্রণয়োজণন দতদযি কোগজ ব্যফোয করুন) : ............................................................................ 

 

 

 

 

 

৩।  গকোন দ্ধদতণত তথ্য োআণত অগ্রী (ছোোণনো/ পণটোকদ/  : ............................................................................ 

  দরদখত/ আ-গভআর/ পযোক্স/দদড থফো ন্য গকোন দ্ধদত)   

৪। তথ্য গ্রণকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ............................................................................  

৫।  প্রণমোজয গক্ষণত্র োয়তোকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ............................................................................  

 

 

 

অণফদণনয তোদযখ : ..................................................                                            অণফদনকোযীয স্বোক্ষয  

 

*তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয ৮ ধোযো নুমোয়ী তণথ্যয মূল্য দযণোধণমোগ্য।  
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 দযদষ্ট-৮ : তথ্য যফযোণ োযগতোয গনোটি (পযভ ‘খ’) 

 

 

 

পযভ ‘খ’ 

 [ তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯ দফদধ-৫ িষ্টব্য ]  

তথ্য যফযোণ োযগতোয গনোটি 

 

 

অণফদন ণত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তোদযখ : .........................................  

 

প্রদত 

অণফদনকোযীয নোভ   : ..............................................................  

ঠিকোনো    : ..............................................................  

 

দফলয় : তথ্য যফযোণ োযগতো ম্পণকে ফদতকযণ। 

 

দপ্রয় ভণোদয়, 

অনোয ........................................................তোদযণখয অণফদণনয দবদিণত প্রোদথ েত তথ্য দনণনোি কোযণণ যফযো 

কযো ম্ভফ আর নো, মথো :- 

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

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

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

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

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

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

 

                                      

 

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

                   দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ :  

                 দফী :  

               দোপ্তদযক ীর :  
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দযদষ্ট-৯ : অদর অণফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

 

 
পযভ ‘গ’ 

অদর অণফদন 

[ তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরোয দফদধ-৬ িষ্টব্য ]  

 

ফযোফয 

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

..................................................................(নোভ ও দফী) 

ও 

অদর কর্তেক্ষ, 

...........................................(দপ্তণযয নোভ ও ঠিকোনো) 

  

১। অদরকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ..................................................................................  

 (গমোগোণমোণগয জ ভোধ্যভ)  

২। অদগরয তোদযখ  : .................................................................................. 

৩। গম অণদণয দফরুণদ্ধ অদর কযো আয়োণছ ঈোয  : ................................................................................. 

  কদ (মদদ থোণক)   

৪। মোোয অণদণয দফরুণদ্ধ অদর কযো আয়োণছ   : ..................................................................................  

 তোোয নোভ অণদণয দফফযণ (মদদ থোণক)   

৫। অদগরয ংদক্ষপ্ত দফফযণ  : ..................................................................................  

 

 

 

৬। অণদণয দফরুণদ্ধ ংক্ষুি আফোয কোযণ (ংদক্ষপ্ত দফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রোদথ েত প্রদতকোণযয মৄদি/দবদি  : ..................................................................................  

৮।  অদরকোযী কর্তেক প্রতযয়ন   : ..................................................................................  

৯।  ন্য গকোন তথ্য মোো অদর কর্তেণক্ষয মু্মণখ : ..................................................................................  

 ঈস্থোণনয জন্য অদরকোযী আচ্ছো গোলণ কণযন  

                                 

 

অণফদণনয তোদযখ : ..................................................                                              অণফদনকোযীয স্বোক্ষয 
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দযদষ্ট-১০ : তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ দপ এফং তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ দপ (পযভ ‘ঘ’) 

 

 

পযভ ‘ঘ’ 

[ দফদধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ দপ এফং তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ দপ 

 তথ্য যফযোণয গক্ষণত্র দনন গটদফণরয করোভ (২) এ ঈদেদখত তণথ্যয জন্য ঈোয দফযীণত  করোভ (৩) এ ঈদেদখত 

োণয গক্ষত্রভত তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ দপ এফং তণথ্যয মূল্য দযণোধণমোগ্য আণফ, মথো :-  

 

 
গটদফর 

 
ক্রদভক 

নং 
তণথ্যয দফফযণ তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ দপ/তণথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

দরদখত গকোন ডকুণভণন্টয কদ 

যফযোণয জন্য (ম্যো, নক্ো, ছদফ, 

কদম্পঈটোয দপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভোণয কোগণজয গক্ষণত্র প্রদত 

পৃষ্ঠো ২ (দুআ) টোকো োণয এফং তদূর্ধ্ে 

োআণজয কোগণজয গক্ষণত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

দডস্ক, দদড আতযোদদণত তথ্য যফযোণয 

গক্ষণত্র 

 

(১) অণফদনকোযী কর্তেক দডস্ক, দদড 

আতযোদদ যফযোণয গক্ষণত্র দফনো মূণল্য; 

(২) তথ্য যফযোকোযী কর্তেক দডস্ক, দদড 

আতযোদদ যফযোণয গক্ষণত্র ঈোয প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

গকোন অআন ফো যকোদয দফধোন ফো 

দনণদ েনো নুমোয়ী কোঈণক যফযোকৃত 

তণথ্যয গক্ষণত্র 

দফনোমূণল্য। 

৪। 

মূণল্যয দফদনভণয় দফক্রয়ণমোগ্য 

প্রকোনোয 

গক্ষণত্র 

প্রকোনোয় দনধ েোদযত মূল্য। 

 

 

 

 



21 

 

দযদষ্ট-১১ : তথ্য কদভণন দবণমোগ দোণয়ণযয দনধ েোযণ পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

দবণমোগ দোণয়ণযয পযভ 

[তথ্য দধকোয (দবণমোগ দোণয়য ও দনষ্পদি ংক্রোন্ত) প্রদফধোনভোরোয প্রদফধোন-৩ (১) িষ্টব্য] 

 

 
ফযোফয 

প্রধোন তথ্য কদভনোয 

তথ্য কদভন 

এপ-৪/এ, অগোযগাঁও প্রোদনক এরোকো 

গণযফোংরো নগয, ঢোকো-১২০৭।  

 
              দবণমোগ নং ...............................................................................................................।  

 
১। দবণমোগকোযীয নোভ ও ঠিকোনো                       : ......................................................................... 

    (গমোগোণমোণগয জ ভোধ্যভ) 

 
২। দবণমোগ দোদখণরয তোদযখ                             : .......................................................................... 

 
৩। মোোয দফরুণদ্ধ দবণমোগ কযো আয়োণছ                : ......................................................................... 

     তোোয নোভ ও ঠিকোনো   

 
৪। দবণমোণগয ংদক্ষপ্ত দফফযণ                             : ......................................................................... 

    (প্রণয়োজণন অরোদো কোগজ দন্নণফ কযো মোআণফ) 

 

 

 

 

 

 

 
৫। ংক্ষুিতোয কোযণ (মদদ গকোন অণদণয দফরুণদ্ধ      : .......................................................................  

    দবণমোগ অনয়ন কযো য় গআ গক্ষণত্র ঈোয কদ  

    ংমৄি কদযণত আণফ) 

 
৬। প্রোদথ েত প্রদতকোয ও ঈোয গমৌদিকতো                   : ....................................................................... 

 
৭। দবণমোগ ঈদেদখত ফিণব্যয ভথ েণন প্রণয়োজনীয়      : ......................................................................... 

     কোগজ ণত্রয ফণ েনো (কদ ংমৄি কদযণত আণফ) 

 
তযোঠ 

অদভ/অভযো এআ ভণভ ে রপপূফ েক গঘোলণো কদযণতদছ গম, এআ দবণমোণগ ফদণ েত দবণমোগমূ অভোয জ্ঞোন ও দফশ্বো ভণত তয।  

 

 

 

 
(তযোঠকোযীয স্বোক্ষয)  

 


