
 

 

 

 

 

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা ২০২২ 
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বাাং ার্দি নিল্প কানরগনর সহায়তা ককন্দ্র (নবটাক) 

কতজগাঁও নিল্প এ াকা 

ঢাকা-১২০৮। 



মুখবন্ধ 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ার্দর্ির সাংনবিার্ি নিন্তা, নবর্বক ও বাক-স্বািীিতা িাগনরকরদর্র অন্যতম কমৌন ক 

অনিকার নহর্সর্ব স্বীকৃত এবাং তথ্য প্রানির অনিকার্রর এর অনবর্েদ্য অাংি। নবটাক তর্থ্যর অবাি প্রবার্হ নবশ্বাসী। 

এ  র্যে নবটাক কর্তেক “তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯” এর আর্ ার্ক ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা-২০২২’ প্রণয়ি 

করা হর্য়র্ে।  

তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯-এর আওতায় িাগনরকর্দর নবটাক সম্পনকেত কম েকার্ের তথ্য জািা ও প্রানির আইিগত 

নিনি ততনর হর্য়র্ে। এ তথ্য প্রদার্ির জন্য নবটাক দানয়ত্ব প্রাি কম েকতো ও নবকল্প কম েকতো নির্য়াগ কর্রর্ে। 

 বাাং ার্দর্ির কপ্রযাপর্ট নবটার্কর কার্ েক্রম অতেন্ত নবস্তৃত। কদর্ির নিল্প খাতর্ক প্রর্য়াজিীয় সহর্র্ানগতা 

নদর্ত নবনিন্ন মাত্রায়, নবনিন্নিার্ব কাজ করর্ে নবটাক। নবটার্কর রূপকল্প হর্ া, নিল্পখাতর্ক কানরগনর সহায়তা 

প্রদার্ির  র্যে নবটাকর্ক একটি নবশ্বমার্ির ককর্ন্দ্র রূপান্তর। নবটার্কর প্রিাি কাজগুর্ ার মর্ে রর্য়র্ে- কানরগনর 

প্রনিযর্ণর মাের্ম নিল্প প্রনতষ্ঠাি এবাং নিল্প কারখািার জন্য দয জিব  ততনর; কানরগনর প্রনিযর্ণর মাের্ম 

সরকানর এবাং কবসরকানর নির্ল্প নির্য়ানজত অথবা নিল্পসাংনিষ্ট ব্যনক্তববর্গ ের দযতার মার্িান্নয়ি। 

এ োড়া প্রর্কৌি  ও প্রযুনক্ত নবশ্বনবদ্যা র্য়র স্নাতক বা স্নাতর্কাির পর্ োর্য়র োত্র-োত্রীর্দর নিল্প প্রনতষ্ঠাি 

উপর্র্াগী কর্র গর্ড় কতা ার জন্য প্রর্য়াজিীয় প্রনিযণ ও সহর্র্ানগতা প্রদাি; কদনি ও নবর্দনি প্রর্কৌি  ও প্রযুনক্ত 

নবশ্বনবদ্যা র্য়র সার্থ কানরগনর সহর্র্ানগতার আওতায় উর্দ্যার্ক্তা ততনর এবাং কদিীয় প্রযুনক্ত উদ্ভাবর্ির জন্য 

ইিনকউর্বিি কসন্টার স্থাপি; প্রনিযণ, পরামি ে, প্রযুনক্ত হস্তান্তর, র্ন্ত্র অথবা র্ন্ত্রাাংর্ির কটনটাং ফ্োনসন টি ইতোনদ 

কার্ েক্রর্মর সাহার্ে সরকানর ও কবসরকানর নিল্প প্রনতষ্ঠাির্ক সানব েক সহায়তা প্রদাি।  

কদর্ির নিল্প খাতর্ক এনগর্য় নির্ত নবটাক নির সিার্ব কাজ কর্র র্ার্ে। নবটাক কদর্ির নবদ্যেৎ উৎপাদি 

ও সরবররাহকারী প্রনতষ্ঠাি, সুগার নম , সার কারখািাসহ সিস্ত্র বানহিীর প্রর্য়াজি অনুর্ায়ী র্ন্ত্র ও র্ন্ত্রাাংি উৎপাদি 

কর্র র্ার্ে। এসব প্রর্য়াজিীয় র্ন্ত্রাাংি কদর্ির বাইর্র কথর্ক আমদানি করর্ত হয়। নকন্তু নবটাক এসব উৎপাদর্ির 

মাের্ম কদর্ির নিল্প কারখািাগুর্ ার্ক সি  রাখর্ত প্রতেযিার্ব ভূনমকা রাখর্ে। একই সার্থ আমদানি ব্যয় হ্রাস 

কর্র তবর্দনিক মুদ্রার সাশ্রয় করর্ে। 

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু কিখ মুনজবুর রহমার্ির সুর্র্াগ্য উিরসূনর মািিীয় প্রিািমন্ত্রী কিখ হানসিা ২০৪১ 

সার্ র মর্ে বতেমাি বাাং ার্দির্ক স্মাট ে বাাং ার্দর্ি রূপান্তর্র বদ্ধ পনরকর। কদর্ির সানব েক উন্নয়র্ি নবটার্কর 

কার্ েক্রম সম্পনকেত তথ্য জিগর্ণর কার্ে কপৌৌঁর্ে নদর্ত ‘তথ্য অমুক্তকরণ নির্দ েনিকা-২০২২’ গুরুত্বপূণ ে ভূনমকা পা ি 

করর্ব বর্  নবশ্বাস কনর। এ নির্দ েনিকা তর্থ্যর অবাি প্রবাহর্ক উৎসানহত করর্ব বর্  আনম আিা কনর।  

  

 

আর্িায়ার কহার্সি কিৌধুরী 

মহাপনরিা ক (অনতনরক্ত সনিব) 

নবটাক 

  



অোয় সূিীপত্র পৃষ্ঠা 

প্রথম অোয়  নির্দ েনিকার সািারণ নবষয় ৩ 

নিতীয় অোয়  পটভূনম ৪ 

 ক. নবটার্কর সার্থ তথ্য অনিকার্রর সম্পকে ৪ 

 খ. তথ্য অবমুক্তকরণ িীনত ৪ 

 গ. সাংঙ্গা ৪ 

র্ততীয় অোয়  িীনতমা া ৬ 

  তর্থ্যর কশ্রণীনবন্যাস ৬ 

 ০১ স্বপ্রর্ণানদত তথ্য ৬ 

 ০২ িানহবামাত্র প্রদার্ি বাে তথ্য ৬ 

 ০৩ িানহবামাত্র আাংনিক প্রদার্ি বাে তথ্য ৬ 

 ০৪ কনতপয় তথ্য প্রকাি বা প্রদাি বােতামূ ক িয় ৬ 

  নিয়নমত নিনফ্াং এ তথ্য অবমুক্তকরণ ৭ 

  তর্থ্যর িাষা ৭ 

  দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর দানয়ত্ব এবাং কম েপনরনি ৭ 

  আর্বদি প্রনক্রয়া ৭ 

  আর্বদর্ি উর্েখ্য নবষয়সমূহ ৮ 

  তথ্য প্রদার্ির সময়সীমা ৮ 

  তর্থ্যর মূল্য তান কা ৮ 

  তথ্য প্রদার্ি অপারগতা ৮ 

  আনপ  প্রনক্রয়া ও সময়সীমা ৮ 

  িানস্ত ৮ 

িতুথ ে অোয়  পনরনিষ্ট ৯ 

পঞ্চম অোয় ফ্রম ফ্রম ১০ 

 

 

  



প্রথম অোয় 

িীনতমা ার সািারণ নবিয় 

 

• কর্ কর্তেপয নির্দ েনিকা প্রণয়ি কর্রর্ে: নবটাক 

• নির্দ েনিকা জানরর তানরখ:  ২২-১২-২০২২ 

• কর্ িার্ম নির্দ েনিকা কার্ েকর হর্ব: তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা, ২০২২ 

 

  



িীনতয় অোয় 

পটভূনম 

 

১৯৬২ সালে ২৬ মে ‘পাকিস্থান ইন্ড্রানিয়া  কটকনিকো  এোনসর্টন্স কসন্টার’ (নপটাক) প্রকিকিি হয়। স্বািীিতার্িার 

সাংস্থাটির িামকরণ করা হয় ‘বাাং ার্দি নিল্প কানরগনর সহায়তা ককন্দ্র’ (নবটাক)। জন্মেগ্ন মেলিই কিটাি কিল্প 

মেলে দে জনিে তিকিসহ গলিষণাি োধ্যলে আেদাকন কিিল্প যন্ত্রপাকি/যন্ত্রাাংি উৎপাদলনি োধ্যলে মূল্যিান 

তিলদকিি মুদ্রা সাশ্রয় িলি আসলে। নবটার্কর প্রিাি কার্ ো য় ঢাকায় অবনস্থত। বতেমার্ি প্রিাি কার্ ো য়সহ ঢাকা, 

িট্টগ্রাম, িাঁদপুর, খু িা ও বগুড়ায় নবটার্কর পাঁিটি ককন্দ্র রর্য়র্ে।  

 

কিটাি কিকিন্ন িায যক্রে পকিচােনাি োধ্যলে দাকিদ্রয কিলোচন, িে যসাংস্থান সৃকি ও অে যননকিি প্রবৃকি অজযলন গুরুত্বপূণ য 

ভূকেিা পােন িলিলে। ১৯৬২ সালে প্রনতনষ্ঠত সাংস্থাটি এতনদি বাই ‘জ িারা পনরিান ত হনে । সম্প্রনত োননীয় 

প্রধানেন্ত্রী মিখ হাকসনাি কির্তত্বািীি সরকার কর্তেক কানরগনর প্রনিযর্ণর মাের্ম দয জিব  ততনর, গর্বষণার িারা 

নিল্প কযর্ত্র উদ্ভাবি, র্ন্ত্রাাংি উৎপাদি ও কমরামত পূব েক নির্ল্পাৎপাদি বৃনদ্ধ এবাং এতদ সাংক্রান্ত নবনিন্ন নবষর্য় পরামি ে 

প্রদার্ির  র্যে ‘বাাং ার্দি নিল্প কানরগনর সহায়তা ককন্দ্র (নবটাক) আইি, ২০০৯’ (২০১৯ সর্ির ১৯ িম্বর আইি) 

মহাি জাতীয় সাংসর্দ পাি হর্য়র্ে। ৩০ জানুয়ানর ২০২২ তানরর্খ নবটাক কম েিারী িাকনর প্রনবিািমা া, ২০২২ 

প্রজ্ঞাপি প্রকানিত হর্য়র্ে। 

 

নবটার্কর সার্থ তথ্য অনিকার্রর সম্পকে: 

সরকারী কম েিারীর্দর জবাবনদনহতা নিনিতকরর্ণর  র্যে তর্থ্যর অবাি প্রবাহ এবাং জিগর্ণর তথ্য জািার অনিকার 

নিনিত করর্ণর নিনমি সরকার তথ্য অনিকার আইি-২০০৯ জানর কর্রর্েি। এ আইি অনুসার্র নবটার্কর কার্ েক্রম 

এবাং অনুসন্ধাি ও তদন্ত সম্পনকেত কনতপয় তথ্য র্া প্রকাি করর্  নবটার্কর উপর অনপ েত দানয়ত্ব পা ির্ক যনতগ্রস্থ 

করর্ব িা কসগুর্ া জািার অনিকার জিগর্ণর আর্ে।  

 

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা: 

নবটার্কর মূ িীনত হর্ া প্রনিযর্ণর মাের্ম দয জিব  গর্ড় কতা া, কদর্ির নিল্প কারখািার উৎপাদি কার্ েক্রম 

সি  রাখার জন্য প্রর্য়াজিীয় র্ন্ত্রাাংি ততনর ও কমরামত করা। এসব কার্জর স্বেতা ও জবাবনদনহতা নিনিত করার 

কযর্ত্র প্রর্র্াজে তর্থ্যর অবাি প্রবাহ নবর্িষ ভূনমকা পা ি করর্ত পার্র। এতদ্যর্েশ্য পূরণকর্ল্প নবটাক জিগর্ণর 

তর্থ্যর অনিকারর্ক নিনিত করার িীনতর্ত নবশ্বাসী।  

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকাটি তথ্য অনিকার আইি-২০০৯ এর আর্ ার্ক প্রণয়ি করা হর্য়র্ে।  

 



সাংঙ্গা: 

ক) তথ্য: তথ্য অর্থ ে নবটাক কর্তেপর্যর গঠি, কাঠার্মা ও দািনরক কম েকাে সাংক্রান্ত কর্ ককাি স্মারক, বই, িকিা, 

মািনিত্র, চুনক্ত, তথ্য উপাি,  গ বই, আর্দি, নবজ্ঞনি, দন  , িমুিা, পত্র, প্রনতর্বদি, নহসাব নববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, 

আর্ াকনিত্র, অনিও, নিনিও, অনিতনিত্র, নফ্ল্ম, র্ানন্ত্রকিার্ব পাঠর্র্াগ্য দন  ানদ এবাং কিৌত গঠি ও তবনিষ্টে 

নিনব ের্ির্ষ অন্য কর্ ককাি তথ্যবহ বস্তু বা তার্দর প্রনতন নপও এর অন্তর্ভ েক্ত হর্ব। তর্ব িতে থার্ক কর্, দািনরক কিাটিীট 

বা কিাটিীর্টর প্রনতন নপ এর অন্তর্ভ েক্ত হর্ব িা।  

 

খ) দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযা: িথ্য অিমুক্তিিণ নীকি িাস্তিায়ন এিাং িথ্য অকধিাি আইন অনুযায়ী িথ্য সিিিালহি 

জন্য কিটাি প্রধান িায যােয় ও আঞ্চকেি িায যােলয় দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযালদি নাে ও ঠিিানা: 

 

কিটাি, ঢািা ও সদি দপ্তি 

ক্রকেি নাং িে যিিযাদলি নাে পদিী মটকেল ান/লোিাইে নাম্বি 

০১. কমাহাম্মদ সাইফুোহ সহকারী পনরিা ক (প্রিাসি) ০১৫২১৫৮৫৮১৯ 

কিটাি, চট্টগ্রাে 

০২. কমাোঃ করজাউ  কনরম সহকারী পনরিা ক (প্রিাসি) ০১৭১৭৮৪৪৮৭৬ 

কিটাি, চাঁদপুি 

০৩. কমাোঃ সাইফু  ইস াম সহকারী প্রর্কৌি ী ০১৮১৮১৯৩৬৮৩ 

কিটাি, খুেনা 

০৪. কমাোঃ মনিরুজ্জামাি খাি নসকদার প্রিাসনিক কম েকতো ০১৭১১৪৫৫২০৪ 

কিটাি, িগুড়া 

০৫. কমাহাম্মদ মঈনুেীি সহকারী পনরিা ক (প্রিাসি) ০১৮১৬৩৫১৪০৮ 

 

গ) আকপে ির্তযপে:  

১। কিটালিি প্রধান িায যােলয়ি জন্য কিল্প েন্ত্রণােলয়ি সকচি েলহাদয় আপীে ির্তযপে কনযুক্ত হলিন। 

  ২। কিটালিি প্রধান িায যােয় ব্যকিি অন্য সিে মিলেি মেলে েহাপকিচােি কিটাি, আপীে ির্তযপে 

কনযুক্ত হলিন। 

ঘ) িথ্য প্রধানিািী ইউকনট: কিটালিি প্রধান িায যােয় এিাং অধীনস্থ ৫টি আঞ্চকেি িায যােয় এি এিটি িথ্য 

প্রধানিািী ইউকনট কহলসলি গণ্য হলি।  

ঙ) সাংস্থা: কিটাি। 

চ) িথ্য িকেিন: িথ্য অকধিাি আইলনি অধীলন প্রকিকিি িকেিন।  

  



র্তিীয় অধ্যায় 

 নীকিোো 

িলথ্যি মশ্রণীকিন্যাস: 

িথ্য অকধিাি মআইন অনুযায়ী প্রলিযি নাগকিলিি িথ্য পাওয়াি অকধিাি এিাং জনগলনি চাকহদা অনুযায়ী এসি 

িথ্য কদলি কিটাি িাধ্য োকিলি। কিটালিি িালে মযসি িথ্য িলয়লে িালি ৪টি মশ্রণীলি িাগ িিা হলয়লে: 

• স্বপ্রলণাকদি িথ্য 

• চাকহিাোে প্রদালন িাধ্য িথ্য 

• চাকহিাোে আাংকিি প্রদালন িাধ্য িথ্য 

• িকিপয় িথ্য প্রিাি িা প্রদান িাধ্যিামূেি নয় 

০১। স্বপ্রলণাকদি িথ্য: 

এই মশ্রণীি আওিাভূক্ত িথ্যগুলো পকিকিি ১ এ উলেখ িিা আলে যা িথ্য অকধিাি আইন অনুযায়ী 

স্বপ্রলণাকদিিালি কিটাি ওলয়ি সাইলট www.bitac.gov.bd  প্রিাকিি োিলি। যকদ চাকহদা অনুযায়ী মিান 

িথ্য ওলয়ি সাইলট পাওয়া না যায় িাহলে িথ্য চাকহদািািী কনকদ যি আলিদন  িে পূিলণি োধ্যলে কিটালিি সাংকিি 

মিলে আলিদন িিলি পািলিন।  

০২। চাকহিাোে প্রদালন িাধ্য িথ্য: 

 এই মশ্রণীি আওিাভুক্ত িথ্যগুলো পকিকিি ২ এ উলেখ িিা আলে। এ জািীয় চাকহদাকৃি িথ্য কিটাি 

ির্তযপলেি অনুলোদন ব্যাকিলিলি দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযা চাকহদািািীলি প্রদান িিলি পািলিন।  

০৩। চাকহিাোে আাংকিি প্রদালন িাধ্য িথ্য: 

এই মশ্রণীে আওিাভুক্ত িথ্যগুলো পকিকিি ৩ অনুযায়ী আাংকিি প্রদান িিা হলি। িাকেিাটি কিটাি কনধ যািন 

িিলি। এই িাকেিাটি কিটাি ির্তযি কনকদ যি সেয় পি পি পয যালোচনা িলি প্রলয়াজলন সাংলযাজন/কিলয়াজন িিা 

হলি। এই িাকেিাটি ওলয়ি সাইলট আোদািালি প্রিাি িিা হলি এিাং নীকিোোি অাংি কহলসলি কিলিকচি হলি।  

০৪। িকিপয় িথ্য প্রিাি িা প্রদান িাধ্যিামূেি নয়: 

 িকিপয় িথ্য যা কিটাি মিান নাগকিিলি প্রদান িিলি িাধ্য োিলি না। এই িাকেিাটিও কিটাি ির্তযি 

কনধ যাকিি হলি। এই িাকেিাটি কিটাি ির্তযি কনকদ যি সেয় পি পি পয যালোচনা িলি প্রলয়াজলন সাংলযাজন/কিলয়াজন 

িিা হলি।  

কনম্ন িকণ যি িথ্যসমূহ কিটাি মিান নাগকিিলি প্রদান িিলি িাধ্য োিলি না যো: 

(ি) মিান িথ্য প্রিালিি  লে র্তিীয় পলেি বুকিবৃকিি সম্পলদি অকধিাি েকিগ্রস্থ হলি পালি এইরুপ িাকণকজযি 

িা ব্যিসাকয়ি অন্তকন যকহি মগাপনীয়িা কিষয়ি িথ্য, িকপিাইট িা বুকিবৃকিি সম্পদ (Intellectual Property 

Right) সম্পকিযি িথ্য; 

(খ) মিৌিেগি ও িাকণকজযি িািলণ মগাপন িাখা িাঞ্চনীয় এইরুপ িাকিগকি িা তিজ্ঞাকনি গলিষণােব্ধ মিান িথ্য; 



(গ) মিান িথ্য প্রিালিি  লে জনগলণি কনিাপিা কিকিি হলি পালি িা কিচািধীন োেোি সুি ুকিচাি িায য ব্যাহি 

হলি পালি এরুপ িথ্য; 

(ঘ) মিান িথ্য প্রিালিি  লে মিান ব্যকক্তি ব্যকক্তগি জীিলনি মগাপনীয়িা ক্ষুন্ন হলি পালি এরুপ িথ্য; 

(ঙ) মিান িথ্য প্রিালিি  লে মিান ব্যকক্তি জীিন িা িাকিকিি কনিাপিা কিপদাপন্ন হলি পালি এরুপ িথ্য; 

(চ) আদােলি কিটািাধীন মিান কিষয় এিাং যা প্রিালি আদােি িা ট্রাইবুনালেি কনষাধাজ্ঞা িলয়লে অেিা যাি প্রিাি 

আদােি অিোননাি িাকেে এরুপ িথ্য; 

(ে) অনুসন্ধানাধীন িা িদন্তাধকন মিান কিষয় যাি প্রিাি অনুসন্ধান িা দিন্ত িালজ কিি ঘটালি পালি এরুপ িথ্য; 

(জ) মিান ক্রয় িায যক্রলেি কিষলয় কসিান্ত গ্রহলণি পূলি য সাংকিি ক্রয় িা উহাি িায যক্রে সাংক্রান্ত মিান িথ্য; 

(ঝ) মিান িথ্য প্রিালিি  লে কিলিষ ব্যকক্ত িা সাংস্থালি োিিান িা েকিগ্রস্থ িিলি পালি এরুপ িথ্য; 

(ঞ) মিান ব্যকক্তি আইন দ্বািা সাংিকেি মগাপনীয় িথ্য; 

কনয়কেি কিক াং এ িথ্য অিমুক্তিিণ: 

সাংস্থাি কসিান্ত মোিালিি প্রধান িায যােলয় প্রলয়াজন মিালধ মপ্রস কিক াং এি োধ্যলে িথ্য অিমুক্ত িিা হলি। সাংস্থাি 

পলে এিজন মুখপাে মপ্রস কিক াং িিলিন। 

িলথ্যি িাষা: 

ি) এই নীকিোোয় ময সি িলথ্যি িো উলেখ আলে মসগুলো সাধািনি িাাংো িাষায় পাওয়া যালি। িলি এটি 

কনিযি িিলি অক কসয়াকে িা িায যলেলে ময িাষাি ডকুলেন্ট তিকি হলয়লে িাি উপি। 

খ) কিটাি ির্তযি িথ্যটি মযিালি প্রিাি, োপা িা সাংিেণ িিা হলয়লে মসিালিই কদলি; 

গ) কিটাি িথ্যটিলি এি িাষা মেলি অন্য িাষায় অনুিাদ িা রুপান্তি িলি মদিাি দাকয়ত্ব কনলি না। 

দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযাি িে যপকিকধ: 

িলথ্যি আলিদনপে িাোই, িথ্য চাকহদািািীি সালে মযাগালযাগ ও িথ্য অিমুক্তিিণ সম্পলিয প্রকিলিদন তিকি। 

িাকিকিি প্রকিিকন্ধ ব্যকক্ত িথ্য চাকহদািািী হলে িাি উপযুক্ত িলি িথ্য প্রিালি ব্যিস্থা িিলি হলি। প্রলয়াজলন 

দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযা এ কিষলয় দে িা পািদকি য সাংস্থাি অন্য মিান িে যিিযাি সহলযাকগিা কনলি পালিন।  

আলিদন প্রকক্রয়া: 

িথ্য চাকহদািািী সাদা িাগলজ অেিা িথ্য অকধিাি আইন কিকধোো  িে ‘ি’ (সাংযুক্ত) ব্যিহাি িলি িলথ্যি 

জন্য সিাসকি িা ই-লেইলেি োধ্যলে আলিদন িিলিন। এই  িে কিটালিি অক কসয়াে ওলয়ি সাইলট পাওয়া যালি।  

আলিদলন উলেখ্য কিষয়সমূহ: 

অ) অনুলিাধিািীি নাে, ঠিিানা, প্রলযাজয মেলে  যাক্স নম্বি এিাং ই-লেইে ঠিিানা; 

আ) ময িলথ্যি জন্য অনুলিাধ িিা হলয়লে িাি কনভু যে এিাং স্পি িণ যনা; 



ই) অনুলিাধকৃি িলথ্যি অিস্থান কনণ যলয়ি সুকিধালে য অন্যান্য প্রলয়াজনীয় প্রাসকিি িথ্যািেী; 

ঈ) মিান পিকিলি িথ্য মপলি আগ্রহী িাি িণ যনা অে যাৎ অনুকেকপ মনওয়া মনাট িা অন্য মিান অনুলোকদি পিকি। 

িথ্য প্রদালনি সেয়সীো: 

দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযা অনুলিাধ প্রাকপ্তি িাকিখ হলি অনকধি ২০ (কদন) িে য কদিলসি েলধ্য অনুলিাধকৃি িথ্য সিিিাহ 

িিলিন।  

িলথ্যি মূল্য িাকেিা: 

োপালনা িলথ্যি জন্য মযখালন মূল্য কনধ যাকিি িলয়লে মস প্রকিলিদন িা িকপি জন্য উক্ত মূল্য পকিলিাধ িিলি হলি। 

অন্যান্য সিিিাহলযাগ্য িলথ্যি মূল্য িথ্য অকধিাি (িথ্য প্রাকপ্ত সাংক্রান্ত) কিকধোো ২০০৯ এি ি কসে ‘ঘ’  িে 

(সাংযুক্ত) অনুযায়ী কনধ যাকিি হলি। 

িথ্য প্রদালন অপািগিা: 

দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযা মিান িািলণ িথ্য প্রদালন অপািগ হলে অপািগিাি িািণ উলেখিপূি যি আলিদন পাওয়াি ১০ 

(দি) িে য কদিলসি েলধ্য কিকন িা অনুলিাধিািীলি অিকহি িিলিন। 

নীকিোেঅি ৪নাং ক্রকেলি উলেকখি িকিপয় িথ্য প্রিাি িা প্রদান িাধ্যিামূেি নয় এি আওিায় মিান িথ্য 

প্রদালনি অপািগিাি যোযে িািণ অনুলিাধিািীলি  িে ‘খ’ (সাংযুক্ত) এি োলধ্যলে জানালি হলি। অন্যোয় কিনা 

িািলণ দাকয়ত্ব প্রাপ্ত িে যিিযাি িথ্য চাকহদািািীলি মিান অিস্থালিই অপািগিা জানালি পািলিন না। 

আপীে প্রকক্রয়া ও সেয়সীো: 

যকদ মিান ব্যকক্ত কনকদ যি সেয় সীোি েলধ্য িথ্য না পান কিাংিা দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযাি মিান কসদ্দান্ত সাংক্ষুি হন 

িাহলে কিকন উক্ত সেয়সীো অকিক্রান্ত হওয়াি পি িা কসিান্ত পাওয়াি পিিিী ৩০ (কেি) কদলনি েলধ্য আপীে 

ির্তযপলেি কনিট আপীে িিলি পািলিন। 

আপীে আলিদলন আপীলেি িািণ উলেখ পূি যি সাদা িাগলজ িা িথ্য অকধিাি  িে “গ” (সাংযুক্ত) অনুযায়ী িিা 

যালি। কিটালিি সাংকিি আপীে ির্তযপে পিিিী ১৫ (পলনি) িে য কদিলসি েলধ্য আপীে কনস্পকি িিলিন। িথ্য 

প্রাকপ্তি আপীেসমূহ িথ্য অকধিাি মআইন, ২০০৯ এি ধািা ২৪ এিাং ২৮ অনুযায়ী কিলিচনা িিা হলি। আপীলে প্রদি 

আলদলি মিান ব্যকক্ত সাংক্ষুি হলে িথ্য চাকহদািািী িথ্য িকেিলন অকিলযাগ দাকখে িিলি পািলিন। 

িাকস্ত: 

যোযে িািণ ব্যিীি িথ্য প্রদালন অপািগিা প্রিাি এিটি অসদাচিণ িলে কিলিকচি হলি এিাং কিটাি (িে যচািী) 

চাকুিী কিকধোো অনুযায়ী উক্ত িথ্য প্রদানিািী দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযাি ব্যাপালি ব্যিস্থা গ্রহণ িিা হলি।  

 

 

 



চতুথ ে অধ্যায় 

 

পকিকিি িাকেিা 

• পকিকিি-১ স্বপ্রলনাকদি িলথ্যি িাকেিা: 

• পকিকিি-২ চাকহিাোে প্রদালন িাধ্য িলথ্যি িাকেিা 

• পকিকিি-২ চাকহিাোে প্রদালন িাধ্য িলথ্যি িাকেিা: 

পকিকিি-১ স্বপ্রলনাকদি িলথ্যি িাকেিা: 

• কিটালিি সাাংগঠকনি িাঠলোি কিিিণ 

• কিটালিি িায যক্রে 

• িাকষ যি প্রকিলিদন 

• সিে প্রিাকিি প্রিলিদন 

• িথ্য প্রদালনি জন্য দাকয়ত্বপ্রাপ্ত িে যিিযা ও আপীে ির্তযপলেি নাে, পদিী ও ঠিিানা 

• সিে কিজ্ঞকপ্ত/লটন্ডাি কিজ্ঞকপ্ত 

পকিকিি-২ চাকহিাোে প্রদালন িাধ্য িলথ্যি িাকেিা: 

• িে যিিযা িে যচািীলদি িায যিন্টন 

• কিটাি িে যিিযালদি নাে, পদিী ও দাকয়ত্ব এিাং প্রলযাজয মেলে  যাক্স নম্বি ও ই-লেইে 

• কিটালিি কিদ্যোন আইন, কিকধোো, প্রকিধানোো, নীকিোো, প্রজ্ঞাপনও কনলদ যিনা 

• কিটালিি িে যিিযালদি প্রিাকসনি ও আকে যি েেিা অপ যন সাংক্রান্ত িথ্য 

• কিটালিি সিা সাংক্রান্ত িথ্য 

• তিলদকিি প্রকিেণ/কিলদি ভ্রেন সাংক্রান্ত িথ্য 

পকিকিি-৩ চাকহিাোে অাংকিি প্রদালন িাধ্য িলথ্যি িাকেিা: 

• কিটালিি উৎপাদন সম্পকিযি িথ্য 

• কিটালিি প্রকিেণ সাংক্রান্ত িথ্য 

• কিটালিি ক্রয় সাংক্রান্ত িথ্য 

• কিটালিি অকডট আপকি ও কনষ্পকি সাংক্রান্ত িথ্য 

• কিটালিি সদি দপ্তি এিাং এি আওিাধীন মিে সমূলহি িালজট ও িালজলটি প্রলেপন 

• িাস্তিাকয়ি ও চেোন উন্নয়ন প্রিলল্পি িাকেিা, প্রস্তাকিি খিচ, প্রকৃি ব্যলয়ি সাংকেপ্ত কিিিণী 

 

 



 পঞ্চে অধ্যায় 

 িলেি িাকেিা: 

•  িে “ি” িথ্য প্রাকপ্তি আলিদন পে 

•  িে “খ” িথ্য সিিিালহ অপিগিাি মনাটিি 

•  িে “গ” আপীে আলিদন 

•  িে “ঘ” িলথ্যি মূল্য িাকেিা 

•  িে “ঙ” অকিলযাগ দালয়লিি  িে 

  



ফ্রম ‘ক’ 

 

তথ্য প্রানির আর্বদিপত্র 

তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানির সাংক্রান্ত) নবনিমা ার নবনি-৩ দ্রষ্টব্য 

 

বরাবর 

…………………………….. 

…………………………….. (িাম ও পদবী) 

ও  

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো, 

……………………………. (দির্রর িাম ও ঠিকািা) 

 

০১ আর্বদিকারীর িাম : …………………………….. 

 নপতার িাম : …………………………….. 

 মাতার িাম : …………………………….. 

 বতেমাি ঠিকািা : …………………………….. 

 স্থায়ী ঠিকািা : …………………………….. 

 ফ্োক্স, ই-কমই , কটন র্ফ্াি ও কমাবাই  কফ্াি 

িম্বর (র্নদ থার্ক) 

: …………………………….. 

 কপিা : …………………………….. 

০২ নক িরর্ির তথ্য (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ 

ব্যবহার করুি) 

: …………………………….. 

০৩ ককাি পদ্ধনতর্ত তথ্য কপর্ত আগ্রহী 

(োপার্িা/ফ্র্টাকনপ/ন নখত/ই-কমই /ফ্োক্স/ নসনি 

অথবা অন্য ককাি পদ্ধনত) 

: …………………………….. 

০৪ তথ্য গ্রহণকারীর িাম ও ঠিকািা : …………………………….. 

০৫  প্রর্র্াজে কযর্ত্র সহায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  : …………………………….. 

 

 

 

আর্বদর্ির তানরখ………………….  আর্বদিকারীর স্বাযর 

    

 

*তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানির সাংক্রান্ত) নবনিমা া-২০০৯ এর ৮ িারা অনুর্ায়ী তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাির্র্াগ্য। 

  



ফ্রম ‘খ’ 

 

তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানির সাংক্রান্ত) নবনিমা ার নবনি-৫ দ্রষ্টব্য 

তথ্য সরবরার্হ অপারগতার কিাটিি 

 

 

আর্বদিপর্ত্রর সূত্র িম্বর: তানরখ: …………... 

 

প্রনত 

আর্বদিকারীর িাম: …………………………….. 

ঠিকািা: …………………………………….. 

 

নবষয়: তথ্য সরবরার্হ অপারগত সম্পর্কে অবনহতকরণ। 

 

নপ্রয় মর্হাদয়, 

আপিার ………………………………….. তানরর্খর আর্বদর্িনর নিনির্ত প্রানথ ের তথ্য 

নির্নাক্ত কারর্ণ সরবরাহ করা সম্ভব হর্ া িা। র্থা- 

 

০১ …………………………………………………………………

……………………………………………………………; 

০২ …………………………………………………………………

……………………………………………………………; 

০৩ …………………………………………………………………

……………………………………………………………; 

 

 

 

 

(…………………) 

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো িাম: 

পদবী: 

দািনরক সী  

 

  



ফ্রম ‘গ’ 

 

তথ্য প্রানির আর্বদিপত্র 

তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানির সাংক্রান্ত) নবনিমা ার নবনি-৬ দ্রষ্টব্য 

 

বরাবর 

…………………………….. 

…………………………….. (িাম ও পদবী) 

ও  

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো, 

……………………………. (দির্রর িাম ও ঠিকািা) 

 

০১ আর্বদিকারীর িাম ও ঠিকািা কর্াগার্র্ার্গর সহজ 

মােমসহ 

: …………………………….. 

০২ আপীর্ র তানরখ : …………………………….. 

০৩ কর্ আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপী  করা হইয়ার্ে উহার 

কনপ (র্নদ থার্ক) 

: …………………………….. 

০৪ র্াহার আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপী  করা হইয়ার্ে 

তাহার িামসহ আর্দর্ির নববরণ (র্নদ থার্ক) 

: …………………………….. 

০৫ আপীর্ র সাংনযি নববরণ : …………………………….. 

০৬ আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ সাংক্ষুদ্ধ হইবার কারণ (সাংনযি 

নববরণ) 

: …………………………….. 

০৭ প্রানথ ের প্রনতকার্রর যুনক্ত/নিনি : …………………………….. 

০৮ আপী কারী কর্তেক প্রতেয়ি : …………………………….. 

০৯ অন্য ককাি তথ্য র্াহা আপী  কর্তেপর্যর সম্মুর্খ 

উপস্থাপর্ির জন্য আপী কারী ইো কপাষণ কর্রি 

: …………………………….. 

 

 

 

আর্বদর্ির তানরখ………………….  আর্বদিকারীর স্বাযর 

    

 



ফ্রম ‘ঘ’ 

 

তর্থ্যর মূল্য তান কা 

তথ্য প্রানির অনুর্রাি নফ্ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিি োরণ নফ্ 

তথ্য সরবরার্হর কযর্ত্র নির্ম্মাক্ত কটনবর্ র ক াম (২) উর্েনখত তর্থ্যর জন্য উহার নবপরীর্ত ক াম (৩) এ 

উর্েনখত হার্র কযত্রমত তথ্য প্রানির অনুর্রাি নফ্ এবাং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাি কর্াগ্য হইর্ব র্থা: 

 

ক্রনমক িাং তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রানির অনুর্রাি নফ্ 

১ ২ ৩ 

১ ন নখত ককাি িকুর্মর্ন্টর কনপ সরবরার্হর 

জন্য (ম্যাপ, িকিা, েনব, কনম্পউটার 

নপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মার্পর কাগর্জর কযর্ত্র প্রনত পৃষ্টা 

২ (দ্যই) টাকা হার্র এবাং তদৃর্ধ্ে মার্পর কাগর্জর 

কযর্ত্র প্রকৃত মূল্য 

২ নিস্ক, নসনি ইতোনদর্ত তথ্য সরবরার্হর 

কযর্ত্র 

(১) আর্বদিকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি ইতোনদ 

সরবরার্হর কযর্ত্র নবিামূল্য 

(২) তথ্য সরবারাহকারী নিস্ক, নিনস ইতোনদ 

সরবরার্হর কযর্ত্র উহার প্রকৃত মূল্য 

৩ ককাি আইি বা সরকারী নবিাি বা নির্দ েিিা 

অনুর্ায়ী কাউর্ক সরবরাহকৃত তর্থ্যর কযর্ত্র 

নবিামূল্য 

৪ মূর্ল্যর নবনিমর্য় নবক্রয়র্র্াগ্য প্রকািিার 

কযর্ত্র 

প্রকািিায় নিি োনরত 

 

 

 

          কনমির্ির আর্দিক্রর্ম 

  



ফ্রম ‘ক’ 

 

অনির্র্াগ দার্য়র্রর ফ্রম 

তথ্য অনিকার (অনির্র্াগ দার্য়র ও নিষ্পনি সাংক্রান্ত) প্রনবিািমা ার নবনি-৩(১) দ্রষ্টব্য 

 

বরাবর 

প্রিাি তথ্য কনমিিার 

তথ্য কনমিি 

এফ্-৪/এ আগারগাঁও প্রিাসনিক এ াকা 

কির্রবাাং া িগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

অনির্র্াগ িাং: …………………………………………………………… 

 

১। অনির্র্াগকারীর িাম ও ঠিকািা 

(কর্াগার্র্ার্গর সহজ মােমসহ) 

: …………………………….. 

২। অনির্র্াগ দানখর্ র তানরখ : …………………………….. 

৩। র্াহার নবরুর্দ্ধ অনির্র্াগ দান খ করা হর্য়র্ে তার 

িাম ও ঠিকািা 

: …………………………….. 

৪। অনির্র্ার্গর সাংনযি নববরণ 

(প্রর্য়াজর্ি আ াদা কাগজ সনন্নর্বি করা র্ার্ব) 

: …………………………….. 

৫। সাংক্ষুদ্ধতার কারণ (র্নদ ককাি আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ 

অনির্র্াগ আিয়ি করা হয় কসই কযর্ত্র উহার কনপ 

সাংযুক্ত করর্ত হর্ব) 

: …………………………….. 

৬। প্রানথ ের প্রনতকার ও উহার কর্ৌনক্তকতা : …………………………….. 

৭। অনির্র্ার্গ উর্েনখত বক্তর্ব্যর সমথ ের্ি প্রর্য়াজিীয় 

কাগজ পর্ত্রর বণ েিা (কনপ সাংযুক্ত করর্ত হর্ব) 

: …………………………….. 

 

 

সতেপাঠ, 

আনম/আমরা এই মর্ম ে হ ফ্পূব েক কঘাষণা কনরর্তনে কর্, এই অনির্র্ার্গ বনণ েত অনির্র্াগসমূহ আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাসমর্ত সতে। 

 


