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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দর্য াংনফধার্নয ২১(২) অনুর্ের্দ উর্েখ কযা র্ের্ছ, “কর ভর্ে জনগর্ণয 

সফা কনযফায সচষ্টা কযা প্রজাতর্ন্ত্রয কর্ভ ে ননযুক্ত প্রর্তেক ব্যনক্তয কতেব্য”। াংনফধার্ন ফনণ েত এই        

                                                                 ।            

                                                               । আ               

                                        ২০০৯                আই            । তর্থ্য 

জনগর্ণয অফাধ প্রর্ফানধকায নননিত কযায জন্য কর যকানয দপ্তর্য           আই , ২০০৯-এ  ১০ 

     অনুার্য                                  । তথ্য কনভর্নয উর্যা    ভনন্ত্রনযলদ নফবার্গয 

ােতাে যকার্যয কর ভন্ত্রণারে/নফবাগ, দপ্তয/াংস্থা ও কাম োরে তথ্য অনধকায আইন ও াংনিষ্ট নফনধ-

নফধার্নয আর্রার্ক স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা প্রণেন কর্য ওর্েফাইর্ে       যর্ছ।  

                      ফাাংরার্দর্য ানফ েক উন্নেন কাম েক্রভ আজ নফশ্বফাীয কার্ছ এক সযার 

ভর্ের নর্র্ফ আত্মপ্রকা কর্যর্ছ। নফগত ফছযগুর্রার্ত সম ইনতফাচক নযফতেন ানধত র্ের্ছ সগুনরয ভর্ে 

যকানয সফা প্রদান দ্ধনতর্ক গণমুখী কযা অন্যতভ। তথ্য অনধকায আইন এভন একটি আইন মায ফাস্তফােন 

অতেন্ত গুরুত্বপূণ ে ও চোর্রনজাং এফাং এয পরাপর আর্যা সফন সুদূযপ্রাযী। তথ্য অনধকায আইন-এয এই 

চোর্রজ সভাকানফরাে যকায দৃঢ় প্রনতজ্ঞ। 

ফতেভান যকায রূকল্প ২০৪১ অজের্নয রর্যে কাজ কযর্ছ। এই রযে অজের্নয জন্য ভার্জয 

ফ েস্তর্য সুান নননিত কযা অতোফযক।ক। আয সুার্নয অন্যতভ পূফ েতে র্রা স্বেতা ও জফাফনদন 

নননিত কযা। জনপ্রার্ন স্বেতা ও জফাফনদন নননিতকযর্ণয অন্যতভ ানতোয র্ত ার্য তথ্য অনধকায 

আইন ফাস্তফােন। আয নাগনযর্কয তথ্য অনধকায প্রনতষ্ঠায অন্যতভ কাম েকয ন্থা র স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য 

প্রকা। সই রর্যে ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা প্রণেন কর্যর্ছ। এ ননর্দ েনকা 

                                                        এ   ভনন্ত্রনযলদ নফবার্গয 

                                            । 

 

 

খন্দকায আর্নাোরুর ইরাভ 

 

ভনন্ত্রনযলদ নচফ 

 



 
3 

      

         
    

    

১। স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা                   ; 

৪ 

১.১ স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা                /    : 

৪ 

১.২ তানরকা          : 

৪ 

২। ননর্দ েনকায      ৪ 

৩।           ৫ 

৪।          এ                                  ৫-৬ 

৫।                          ৬ 

৬।                         ৬-৭ 

৭।                                    ৭-৮ 

৮।                              ৮ 

৯।                                         ৮ 

১০।         আ                               ৮-৯ 

১১।    য                 ৯ 

১২। আ                  ৯-১০ 

১৩।                              ১০ 

১৪।                          ১০ 

১৫। ননর্দ েনকা         ১০ 

১৬। ননর্দ েনকায      ১০ 

       ১                   স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা               ১১-১৩ 

       ২                                      ১৪ 

       ৩                    এ               ১৪ 

       ৪                           ১৪ 

       ৫  আ                   ১৪ 

       ৬           আ                 ১৫ 

       ৭                                 খ  ১৬ 

       ৮  আ    আ                  ১৭ 

       ৯                                  ১৮ 

       ১০                                ১৯ 
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১. স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকায                     

                                                               ১৯৭২               

             (Ministry of Cabinet Affairs -এ        এ                                   

        ১৯৭৫                                               এ                       

                           ১৯৮২                                   আই                    

আ             এ   ১৯৮৩                                                               

                                খ ১৯        ১৯৯১      খ এ                         

                                     Allocation of Business Among the Different Ministries 

and Divisions (Schedule 1 of the Rules of Business, 1996)-এ       ৪-এ                  

                                            এ                                                 

                                                                । এ      এ 

                                                                                       । 

                                                                  ।                       

                       Grievance Redress System (GRS)        ,                     

       ,                    ই-                                         এ                     

           ।  

এ         ০২  ই     ০৭         ,                  -এ       ৫৩    খ    ২৩  

     খ  এ   ২           ।           ৪১৭   (         ১১০    ২       ৯৬  , ৩       ১০০   

এ   ৪        ১১১  )।  

১.১ স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা                /    : 

                                                                            

                           ,                        ,            ,                     

                       ,                                 -                  ‘          

আই , ২০০৯’          । আই                        ই       ‘          (             ) 

        , ২০০৯’ এ                                              । 

                                                         ,                      

                                                                                । 

                                         এই                                             

এ                                   ।  

                এ                                                              এ   

‘স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা  ২০২২’      আ             যর্ছ।                 আই , 

২০০৯,           (             )         , ২০০৯                               আ      এই 

স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা               । 

১.২ ননর্দ েনকায         : 

 এই                            ‘ তঃ                ননর্দ েনকা, ২০২২’                । 

২। ননর্দ েনকায       

২.১               : 

               ,                        । 

২.২                   : 

               ,                        । 

২.৩               খ: ..........................  
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২.৪ ননর্দ েনকা               খ: ০১ সপব্রুোনয ২০২২     খ      

  

২.৫ ননর্দ েনকা          : 

 ননর্দ েনকা                                । 

৩।        :                                          এ ননর্দ েনকার্ত 

৩.১ ‘  ’                         ,     ,                                         ,       

      ,       ,   ,     ,     ,      , আ   ,   - ই,   -    ,    ,       ,     ,  ই, 

ই                                 ,    ,         ,      ,     , আ       ,    -

    ,                        এ                                                    

                   এ           ।                ,                                     

এ              । 

৩.২                                আই , ২০০৯-এ       ১০-এ                       

       । 

৩.৩                                  প্ত                                               

       । 

৩.৪ আ                                                 ,                        । 

৩.৫                                                                            

                     । 

৩.৬                        আই , ২০০৯-এ       ১১-এ                       । 

৩.৭                                । 

৩.৮                                                     । 

৩.৯ আর্ফদন                   (             )         , ২০০৯-এ                  আ       

          ‘ ’। 

৩.১০ আ                      (             )         , ২০০৯-এ                  আ    

আ                 ‘ ’। 

৩.১১             এই ননর্দ েনকায                । 

 

৪।        ন এ     ন                           : 

                                 ৩                    এ                            

                   । 

 .  তঃ                       : 

 (১) এই   সণ   থ্য                 তঃ                       ,       ই  ,       ই    

        আ     ,                     এ                                           

 যর্ফ।  

 (২) এই                             আ           খ                                

                   এ                                  আ                     ।  
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          (৩)                       এ                            এ                        

       আই , ২০০৯-এ       ৬(৩)-এ     খ                    । 

  ৪                  তঃ                          এ                   এ   এই 

ননর্দ েনকায                 ১                           ই                      ।  

 (৫) কর্তেয প্রর্োজর্ন এই ননর্দ েনকা              ।  

খ.                           : 

 (১) এই                          আ                 এই            ১০   ১১              

                            ।  

 (২)                                             এ                   এ   এই 

ননর্দ েনকায                 ২                           ই                      ।  

 .                       , এ     : 

 (১) এই ননেভাফনর               ই            ,                ভনন্ত্রনযলদ বফঠর্ক 

              -       আর্রাচনা ও নদ্ধান্ত           আই , ২০০৯-এ  ৭             

                                            । 

৫।        ,                :  

( )  থ্য           :  

                            ন্য                       : 

 (১)                                                                           এ   

ই                                        ।  

 (২)                                                                  

                                         এ                              

                                     ।  

 (৩)  থ্য                     তথ্য        ( থ্য                )       ভারা, ২০১০ 

          ।  

(খ)                  :  

                                                (                  ) 

          , ২০১০           ।  

( )          : 

 (১)                       ।                                                        ই 

                ।                                      ।  

 (২)                            ই       ই আ                         । আ          

                                                              ।  

(ঘ)                  :  

                  অনুনফবাগ                             ।  

৬। দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্োগ:  

 (১)           আই , ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুার্য ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ একজন দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

ননর্োগ কযর্ফ।  
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 (২) যফতীকার্র ভনন্ত্রনযলদ নফবার্গয অধীর্ন সকার্না কাম োরে/ইউননে প্রনতনষ্ঠত র্র           আই , 

২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুার্য উক্তরূ ইউননে/ইউননেমূ প্রনতনষ্ঠত ওোয ৬০ নদর্নয ভর্ে দানেত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো ননর্োগ কযর্ত র্ফ। 

 (৩) ভনন্ত্রনযলদ নচফ-ভনন্ত্রনযলদ নফবার্গ দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্োগ সদর্ফন এফাং ননর্োগকৃত দানেত্ব্প্প্রাপ্ত 

কভ েকতোয নাভ, দনফ, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে সযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা ননর্োগ প্রদার্নয যফতী 

১৫ (র্নর্যা) কাম েনদফর্য ভর্ে ননধ োনযত পযম্যার্ে (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভ) নরনখতবার্ফ 

তথ্য কনভর্ন সপ্রযণ  এফাং অে নফবার্গয আনর কর্তের্যয কার্ছ তায অনুনরন প্রদান কযা র্ফ।  

 (৪)           আই , ২০০৯ এয অধীর্ন দানেত্ব ারর্নয প্রর্োজর্ন সকার্না দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অন্য সম 

সকার্না কভ েকতোয ােতা চাইর্ত াযর্ফন এফাং সকার্না কভ েকতোয কাছ সথর্ক এরূ ােতা চাওো র্র 

নতনন উক্ত দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোর্ক প্রর্োজনীে ােতা প্রদান কযর্ত ফাে থাকর্ফন।  

 (৫) সকার্না দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো দানেত্ব ারর্নয প্রর্োজর্ন অন্য সকার্না কভ েকতোয ােতা চাইর্র এফাং 

এরূ ােতা প্রদার্ন ব্যথ েতায জন্য           আই , ২০০৯ এয সকার্না নফধান রনিত র্র এই 

আইর্নয অধীর্ন দাে-দানেত্ব ননধ োযর্ণয সযর্ে উক্ত অন্য কভ েকতোও দানেত্বপ্রাপ্ত ফর্র গণ্য র্ফন।  

 (৬) ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দনফ, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে সযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-

সভইর ঠিকানা তায কাম োরর্েয প্রকাযক। স্থার্ন র্জ দৃনষ্টর্গাচয ে এভনস্থার্ন প্রদ ের্নয ব্যফস্থা কযর্ফ এফাং 

ওর্েফাইর্ে প্রকা কযর্ফ।  

 (৭) স্বতঃপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা নযনর্ষ্ট দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দনফ, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে 

সযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা প্রকা কযর্ফ। দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নযফতেন র্র নতুন দানেত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো ননর্োর্গয ০৫ (াঁচ) কাম েনদফর্য ভর্ে তথ্য ারনাগাদ কযা র্ফ। ওর্েফাইর্েও তা প্রকা কযা 

র্ফ।  

৭। দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানেত্ব ও কভ েনযনধ : 

   (ক) তর্থ্যয জন্য কাযও আর্ফদর্নয নযর্প্রনযর্ত দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো- 

 অ. আর্ফদন গ্রণ ও           (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯-এয নফনধ-৩ অনুার্য আর্ফদনে 

গ্রর্ণয প্রানপ্ত স্বীকায কযর্ফন; 

 আ. অনুর্যাধকৃত তথ্য           আই , ২০০৯ এ  ধাযা ৯ ও           (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) 

          ২০০৯- এ  নফনধ-৪ অনুার্য মথামথবার্ফ যফযা কযর্ফন; 

 ই. তথ্য প্রদার্ন অাযগতায সযর্ে           আই , ২০০৯ এ  ধাযা-৯(৩) ও           (তথ্য প্রানপ্ত 

াংক্রান্ত)          , ২০০৯-এ  নফনধ-৫ অনুার্য মথামথবার্ফ অাযগতা প্রকা কযর্ফন। অাযগতায 

কাযণ           আই , ২০০৯-এয র্ে াভজস্যপপূণ ে র্ত র্ফ; 

 ঈ. সকার্না অনুর্যাধকৃত তথ্য দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকে যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন    

       আই , ২০০৯-এ  ধাযা ৯(৬)(৭) ও           (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত)         , ২০০৯- এ  

নফনধ-৮ অনুার্য উক্ত তর্থ্যয যুনক্তাংগত মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফাং উক্ত মূল্য অননধক ৫ (াঁচ) 

কাম েনদফর্য ভর্ে নযর্াধ কযায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক অফনত কযর্ফন; 

 উ. সকার্না অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে র্ততীে র্যয াংনিষ্টতা থাকর্র দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো           

আই , ২০০৯-এ  ধাযা ৯(৮) অনুার্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফন; 

  (খ)                                     ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযম্যাে/পযভ ‘ক’ 

াংযযণ ও সকার্না নাগনযর্কয চানদায নযর্প্রনযর্ত যফযা; 

  (গ) আর্ফদন পযভ পূযর্ণ যভ নে, এভন আর্ফদনকাযীর্ক আর্ফদন পযভ পূযর্ণ ােতা; 

  (ঘ) সকার্না নাগনযর্কয চানদায নযর্প্রনযর্ত তার্ক আনর কার্জ ােতা; 

  (ঙ) ঠিক কর্তেয ননধ োযর্ণ ভুর কর্যর্ছ, এভন আর্ফদনকাযীর্ক ঠিক কর্তেয ননধ োযর্ণ ােতা; 
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 (চ) সকার্না াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানপ্ত নননিত কযর্ত দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তার্ক উযুক্ত 

দ্ধনতর্ত তথ্য সর্ত ােতা কযর্ফন। এর্যর্ে দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো উযুক্ত অন্য সকার্না ব্যনক্তয ােতা 

গ্রণ কযর্ত াযর্ফন; 

 (ছ) তথ্য াংযযণ, ব্যফস্থানা ও স্বতঃপ্রর্ণানদতবার্ফ তথ্য প্রকা           আই , ২০০৯-এয র্ে 

াভজস্যপপূণ েবার্ফ র্ে নক না তা ননধ োযর্ণ কর্তেযর্ক ােতা প্রদান;  

 (জ)           আই , ২০০৯-এয র্ে াভজস্যপপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকার্ ােতা কযা; এফাং 

 (ঝ) তর্থ্যয জন্য প্রাপ্ত আর্ফদনে এ াংক্রান্ত প্রর্োজনীে তথ্য াংযযণ আর্ফদনকাযীয সমাগার্মার্গয 

নফস্তানযত তথ্য াংযযণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংক্রান্ত প্রনতর্ফদন াংকরন, তর্থ্যয মূল্য আদাে, নাফযযণ ও 

যকানয সকালাগার্য জভাকযণ এফাং কর্তেয ফা তথ্য কনভর্নয চানদায নযর্প্রনযর্ত এ াংক্রান্ত তথ্য 

যফযা কযা ইতোনদ।  

৮। নফকল্প দানেত্ব্পপ্্রাপ্ত কভ েকতো ননর্োগ :  

 (১) ফদনর ফা অন্য সকার্না কাযর্ণ দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত দানেত্ব ারর্নয জন্য ভনন্ত্রনযলদ 

নফবাগ একজন নফকল্প দানেত্ব্প্প্রাপ্ত কভ েকতো ননর্োগ কযর্ফ। দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত দানেত্ব 

ারনকারীন আইন অনুার্য নতনন দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফন।  

 (২) ভনন্ত্রনযলদ নচফ নফকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্োগ নদর্ফন এফাং ননর্োগকৃত প্রর্তের্কয নাভ, ঠিকানা 

এফাং প্রর্মাজে সযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা ননর্োগ প্রদার্নয ১৫ (র্নর্যা) কাম েনদফর্য ভর্ে 

ননধ োনযত পযম্যার্ে (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভ) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন সপ্রযণ কযর্ফন এফাং 

ভন্ত্রণারর্েয আনর কর্তের্যয কার্ছ তায অনুনরন সপ্রযণ কযর্ফন।  

 (৩) ফদনর ফা অন্য সকার্না কাযর্ণ দ শূন্য র্র, অনফরর্ম্ব নতুন নফকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্োগ কযর্ত 

র্ফ।  

৯। নফকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানেত্ব ও কভ েনযনধ:  

 (ক) দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থতকার্র নফকল্প দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো দানেত্ব্প্প্রাপ্ত কভ েকতো নর্র্ফ দানেত্ব 

ারন কযর্ফন।  

 (খ) দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নর্র্ফ দানেত্ব ারন কার্র নীনত ৭-এ ফনণ েত দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানেত্ব ও 

কভ েনযনধ তাঁয জন্য প্রর্মাজে র্ফ।   

১০। তর্থ্যয জন্য আর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয দ্ধনত ও ভেীভা:  

 (১) সকার্না ব্যনক্ত           আই , ২০০৯-এয অধীর্ন তথ্যপ্রানপ্তয জন্য াংনিষ্ট দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয 

কার্ছ ননধ োনযত পযভ ‘ক’ এয ভাের্ভ নরনখতবার্ফ ফা ইর্রক্ট্রননক ভাের্ভ ফা ই-সভইর্র অনুর্যাধ কযর্ত 

াযর্ফন।  

 (২) ননধ োনযত পযভ জরবে না র্র অনুর্যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজে সযর্ে পোক্স অথফা সকান 

দ্ধনতর্ত তথ্য সর্ত আগ্রী তায ফণ েনা উর্েখ কর্য াদা কাগর্জ ফা সযেভর্ত, ইর্রক্ট্রননক নভনেো ফা ই-

সভইর্র তথ্যপ্রানপ্তয জন্য অনুর্যাধ কযর্ত াযর্ফ।  

 (৩) দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয সকার্না তর্থ্যয জন্য অনুর্যাধ প্রানপ্তয তানযখ র্ত অননধক ২০ (নফ) কাম েনদফর্য 

ভর্ে অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযর্ত র্ফ।  

 (৪) উর্েনখত উানুর্েদ (৩)-এ মা নকছুই থাকুক না সকন, অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে একানধক উইাং-াংনিষ্ট 

থাকর্র অননধক ৩০ (নে) কাম েনদফর্য ভর্ে সই অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযর্ত র্ফ।  

 (৫) দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নরনখতবার্ফ অথফা সযেভর্ত, ইর্রক্ট্রননক ভােভ ফা ই-সভইর এয ভাের্ভ 

আর্ফদনে গ্রর্ণয প্রানপ্তস্বীকায কযর্ফন। প্রানপ্তস্বীকাযর্ে আর্ফদর্নয সযপার্যন্স নম্বয, আর্ফদনে 

গ্রণকাযীয নাভ, দভম োদা এফাং আর্ফদন গ্রর্ণয তানযখ উর্েখ কর্য স্বাযয কযর্ফন।  

 (৬) ইর্রক্ট্রননক ভােভ ফা ই-সভইর ভাের্ভ আর্ফদন গ্রর্ণয সযর্ে কর্তের্যয ফযাফর্য আর্ফদন সপ্রযর্ণয 

তানযখই (প্রানপ্ত ার্র্য) আর্ফদন গ্রর্ণয তানযখ নর্র্ফ গণ্য র্ফ।  
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 (৭) আর্ফদন াওোয য দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য প্রদার্নয তানযখ এফাং ভে উর্েখপূফ েক আর্ফদনকাযীর্ক 

স ম্পর্কে অফনত কযর্ফন এফাং অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে একানধক উইাং-এয াংনিষ্টতা থাকর্র 

দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সই উইাং-এ নরনখত সনাটি প্রদান কযর্ফন। 

 (৮) দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সকার্না কাযর্ণ অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদার্ন অাযগ অথফা আাংনক তথ্য যফযার্ 

অাযগ র্র অাযগতায কাযণ উর্েখ কর্য আর্ফদন প্রানপ্তয ১০ (দ) কাম েনদফর্য ভর্ে তথ্য অনধকায 

(তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯-এয তপনর্র উর্েনখত পযভ ‘খ’ অনুমােী এ নফলর্ে 

আর্ফদনকাযীর্ক অফনত কযর্ফন।  

 (৯) উানুর্েদ (৩), (৪) ফা (৮) এ উর্েনখত ভেীভায ভর্ে তথ্য যফযা কযর্ত সকার্না দানেত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো ব্যথ ে র্র াংনিষ্ট তথ্যপ্রানপ্তয অনুর্যাধ প্রতোখ্যান কযা র্ের্ছ ফর্র গণ্য র্ফ।  

 (১০) অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকে মথামথ নফর্ফনচত র্র এফাং সম সযর্ে সই 

তথ্য র্ততীে য কর্তেক যফযা কযা র্ের্ছ নকাংফা সই তর্থ্য র্ততীে র্যয স্বাথ ে জনিত যর্ের্ছ এফাং 

র্ততীে য তা সগানীে তথ্য নর্র্ফ গণ্য কর্যর্ছ সর্যর্ে দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এরূ অনুর্যাধ প্রানপ্তয ৫ 

(াঁচ) কাম েনদফর্য ভর্ে র্ততীে যর্ক তাঁয নরনখত ফা সভৌনখক ভতাভত সচর্ে সনাটি প্রদান কযর্ফন এফাং 

র্ততীে য এরূ সনাটির্য নযর্প্রনযর্ত সকার্না ভতাভত প্রদান কযর্র তা নফর্ফচনাে ননর্ে দানেত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো অনুর্যাধকাযীর্ক তথ্য প্রদার্নয নফলর্ে নদ্ধান্ত গ্রণ কযর্ফন।  

 (১১) সকার্না ইনিে প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক সকার্না সযকে ে ফা তায অাংনফর্ল জানার্নায প্রর্োজন র্র াংনিষ্ট 

দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সই প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য রার্ব ােতা প্রদান কযর্ফন এফাং নযদ ের্নয জন্য সম 

ধযর্নয র্মানগতা প্রর্োজন তা প্রদান কযাও এই ােতায অন্তভু েক্ত ফর্র গণ্য র্ফ।  

 (১২) আইর্নয অধীর্ন প্রদত্ত তর্থ্যয প্রনত পৃষ্ঠাে তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯-এয অধীর্ন এই তথ্য যফযা 

কযা র্ের্ছ ভর্ভ ে প্রতেেন কযর্ত র্ফ এফাং তার্ত প্রতেেনকাযী কভ েকতোয নাভ, দফী, স্বাযয ও দাপ্তনযক 

নর থাকর্ফ।  

১১। তর্থ্যয মূল্য ও মূল্য নযর্াধ: 

 (১) সকার্না অনুর্যাধকৃত তথ্য দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকে যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন    

                               , ২০০৯-এয তপনর্র উর্েনখত পযভ ‘ঘ’ অনুার্য সই তর্থ্যয 

মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফাং অননধক ৫ (াঁচ) কাম েনদফর্য ভর্ে সই অথ ে চারান সকাে নাং ১-৩৩০১-০০০১-

১৮০৭-এ জভা কর্য সেজানয চারার্নয কন তাঁয কার্ছ জভা সদোয জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক নরনখতবার্ফ 

অফনত কযর্ফন; অথফা  

 (২) দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তর্থ্যয অনুর্যাধকাযী কর্তেক নযর্ানধত মূল্য যনর্দয ভাের্ভ গ্রণ কযর্ফন এফাং 

প্রাপ্ত অথ ে চারান সকাে নাং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭-এ সেজানয চারার্নয ভাের্ভ জভা সদর্ফন।  

১২। আনর দার্েয ও ননষ্পনত্ত:  

১২.১ আনর কর্তেয:  

 ভনন্ত্রনযলদ নফবার্গয আনর কর্তেয র্ফন এ         নননেয নচফ/নচফ। 

১২.২ আনর দ্ধনত:  

 (ক) সকার্না ব্যনক্ত এই ননর্দ েনকায নীনত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৮)-এ ননধ োনযত ভেীভায ভর্ে তথ্য রার্ব 

ব্যথ ে র্র নকাংফা দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয সকার্না নদ্ধার্ন্ত াংক্ষুব্ধ র্র নকাংফা দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনতনযক্ত 

মূল্য ধাম ে ফা গ্রণ কযর্র উক্ত ভেীভা অনতক্রান্ত ফায, ফা সযেভর্ত, নদ্ধান্ত রার্বয যফতী ৩০ (নে) 

কাম েনদফর্য ভর্ে তথ্য অনধকায নফনধভারা, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত পযভ ‘গ’এয ভাের্ভ আনর 

কর্তের্যয কার্ছ আনর কযর্ত াযর্ফন।  

 (খ) আনর কর্তেয মনদ এই ভর্ভ ে ন্তুষ্ট ন সম, আনরকাযী যুনক্তাংগত কাযর্ণ নননদ েষ্ট ভেীভায ভর্ে 

আনর দার্েয কযর্ত ার্যননন, তার্র নতনন উক্ত ভেীভা অনতফানত ওোয যও আনর আর্ফদন 

গ্রণ কযর্ত াযর্ফন।  
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১২.৩ আনর ননষ্পনত্ত:  

 (১) আনর কর্তেয সকার্না আনর্রয নফলর্ে নদ্ধান্ত প্রদার্নয পূর্ফ ে ননর্নাক্ত দর্য গ্রণ কযর্ফন- 

 (ক) দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এফাং এ  াংনিষ্ট অন্যান্য কভ েকতোয শুনানন গ্রণ; 

 (খ) আনর আর্ফদর্ন উর্েনখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রানথ েত প্রনতকার্যয যুনক্তমূ নফর্ফচনা; এফাং  

 (গ) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্নয র্ে একানধক তথ্য প্রদানকাযী উইাং যুক্ত থাকর্র াংনিষ্ট উইাংমূর্য শুনানন 

গ্রণ।  

 (২) আনর আর্ফদন প্রানপ্তয ১৫ (র্নর্যা) কাম েনদফর্য ভর্ে আনর কর্তেয-  

 (ক) উানুর্েদ (১)-এ উর্েনখত দর্যমূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযা কযায জন্য াংনিষ্ট দানেত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোর্ক ননর্দ ে সদর্ফন; অথফা  

 (খ) তাঁয নফর্ফচনাে গ্রণর্মাগ্য না র্র আনর আর্ফদনটি খানযজ কযর্ত াযর্ফন।  

 (৩) আনর আর্ফদর্নয ননর্দ ে অনুমােী দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো- 

 (ক) মত দ্রুত ম্ভফ প্রানথ েত তথ্য যফযা কযর্ফন, তর্ফ এই ভে           আই , ২০০৯-এয ধাযা 

২৪(৪)-এ ননর্দ েনত ভর্েয অনধক র্ফ না; অথফা 

 (খ) সযেভর্ত নতনন তথ্য যফযা সথর্ক নফযত থাকর্ফন।  

১৩। তথ্য প্রদার্ন অফর্রাে ানস্তয নফধান:  

 ১৩.১           আই , ২০০৯ ও এই ননর্দ েনকায নফনধ-নফধান ার্র্য সকার্না দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

মনদ সকার্না আর্ফদনকাযীর্ক তথ্য ফা এ াংক্রান্ত নদ্ধান্ত প্রদার্ন ব্যথ ে ন ফা তথ্যপ্রানপ্তয সকার্না অনুর্যাধ গ্রণ 

কযর্ত অস্বীকায কর্যন ফা নদ্ধান্ত প্রদার্ন ব্যথ ে ন ফা ভুর, অম্পূণ ে, নফভ্রানন্তকয, নফকৃত তথ্য প্রদান কর্যন ফা 

সকার্না তথ্যপ্রানপ্তয র্থ প্রনতফন্ধকতা সৃনষ্ট কর্যন ফা তথ্য অনধকায নযনন্থ সকার্না কাজ কর্যন তার্র 

দানেত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয এর্ন কাজর্ক অদাচযণ নর্র্ফ নফর্ফচনা কযা র্ফ এফাং াংনিষ্ট চাকুনয নফনধনফধান 

অনুার্য তাঁয নফরুর্দ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ।  

 ১৩.২           আই , ২০০৯-এয ব্যতেে ঘের্র এফাং এয কাযর্ণ সকার্না কভ েকতো তথ্য কনভন কর্তেক 

ানস্ত সর্র তা তাঁয ব্যনক্তগত দাে নর্র্ফ গণ্য র্ফ এফাং কর্তেয তাঁয সকার্না দাে ফন কযর্ফ না।  

 ১৩.৩ তথ্য কনভর্নয কাছ সথর্ক সকার্না কভ েকতোয নফরুর্দ্ধ নফবাগীে ব্যফস্থা গ্রর্ণয অনুর্যাধ সর্র কর্তেয 

াংনিষ্ট নফনধ-নফধান অনুার্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায নফলর্ে তথ্য কনভনর্ক 

অফনত কযর্ফ।  

১৪। জনগুরুত্বপূণ ে নফলর্ে সপ্র নফজ্ঞনপ্ত:  

 ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ জনগুরুত্বপূণ ে নফলোনদ সপ্র নফজ্ঞনপ্তয ভাের্ভ অথফা অন্য সকার্না ন্থাে প্রচায ফা প্রকা 

কযর্ফ।  

১৫। ননর্দ েনকায াংর্াধন: 

 এই ননর্দ েনকা াংর্াধর্নয প্রর্োজন র্র ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ ৩-৫ দস্যপ নফনষ্ট একটি কনভটি গঠন কযর্ফ। 

কনভটি ননর্দ েনকায অনুর্ভাদনকাযী কর্তের্যয কার্ছ াংর্াধর্নয প্রস্তাফ কযর্ফ। অনুর্ভাদনকাযী কর্তের্যয 

অনুর্ভাদর্ন ননর্দ েনকায াংর্াধন কাম েকয র্ফ।  

১৬। ননর্দ েনকায ব্যাখ্যা:   

          এই ননর্দ েনকায সকার্না নফলর্ে অস্পষ্টতা সদখা নদর্র তানরকা প্রণেনকাযী কর্তেয তায ব্যাখ্যা প্রদান কযর্ফ।  
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       ১                    তঃ                                               

ক্রনভক তর্থ্যয নফফযণ সফা প্রদান দ্ধনত 

(১) (২) (৩) 

১. 
                                                              ই  এ   

             

২. 
                       ই  এ   

             

৩. 
                                               খ       খ           

         আ                         ই                 ই-  ই   

      ই  

৪.                                  ই  

৫.                             ই  

৬. 
                                                                   ই   

               

৭. 
                                                                ই   

               

৮.                                                       ই  

৯. 
Rules of Business                Allocation of Business              

         

      ই        

      

১০.                    গ ে                        
      ই        

      

১১.                              ই  

১২.                             ই  

১৩.                                                  ই  

১৪.                                            ই  

১৫.                                   ই  

১৬.                                    ই  

১৭. 
                                                     ই  এ   

             

১৮. 
                                                   ই  এ   

             

১৯. 
                  খ                                                   ই  এ   

             

২০. 

                            এ                              

                                                            -

                  এ                

      ই       

              

     

২১. 
The President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 

2016 
             

      ই  

২২. 
The Prime Minister’s (Remuneration and Privileges) Act, 1975 

(Amended up to  May 2016) 
             

      ই  

২৩. 

The minister’s, Ministers of State and Deputy Ministers 

(Remuneration and Privileges) Act, 1973 (Amended up to  May 

2016 

             

      ই  

২৪. 
                  আ                     আই   ২০১৬       ই          

      

২৫. Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972.              
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ক্রনভক তর্থ্যয নফফযণ সফা প্রদান দ্ধনত 

(১) (২) (৩) 

(Amended up to January, 2011)       ই  

২৬. 
People’s Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 (Revised up to 

May 2010) 
             

      ই  

২৭. 
The National Anthem Rules,1978 (Amended up to January, 2012)               

      ই  

২৮. 
Bangladesh National Emblem Rules, 1972 (Amended up to January, 

1992) 
             

      ই  

২৯. 
Rules of Business, 1996 (Revised up to December, 2014)              

      ই  

৩০. 
Allocation of Business among the different ministries and divisions 

(Schedule 1 of the Rules of Business, 1996 
             

      ই  

৩১. 
Whistle Blowers’ Protection Act, 2011              

      ই  

৩২. 
Instructions Regarding Personal Standard of the President              

      ই  

৩৩. 
Instructions Regarding Personal Standard of the Prime Minister              

      ই  

৩৪. 
Warrant of Precedence, 1986 (Revised up to December, 2003)              

      ই  

৩৫. 
Instructions Regarding Protocol of the President, Prime Minister, 

Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers 
             

      ই  

৩৬.                                      আ                     ই  

৩৭. 
                                  ই        

    

৩৮.     ই              SDG)-এ                                           ই  

৩৯.                       -এ                  ই  

৪০. 

        আ                                                 ই        

এ       

              

            

৪১. 

                                                                 

                           

              

             

       ই        

৪২. 

                               

             

       ই        

৪৩.                                 ই  

৪৪. 
                                                                        

       ই        

৪৫. 

                                                             

        

                

           ই   

     

৪৬. 
ই-                    যর্ন                                  ই        
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ক্রনভক তর্থ্যয নফফযণ সফা প্রদান দ্ধনত 

(১) (২) (৩) 

৪৭.                           ই  

৪৮.     -           -২০১৭       ই         

৪৯.     -       ই           ই         

৫০. 
                                                                  -

                                             ২০১৯-২০২০ 

      ই  

৫১.                                -              ই  

৫২.                  ই                 ই  

৫৩.                                          ই  

৫৪. 
                                                       ২০১৯ 

                  

      ই  

৫৫.                             ই          

৫৬.                                                     ই  

৫৭. 
                                                               

                 ২০১৭ 

      ই        

    

৫৮. 
                       Grievance Redress System (GRS)         

         

      ই  

৫৯. 
                                   , ২০১৫            ২০১৮        ই        

    

৬০.                                                  -এ               ই  

৬১.                     ফাস্তফােন                ই  

৬২.                 -            ,                                 ই  

৬৩.                  -                         ই  

৬৪.           আই   ফাস্তফােন                ই  

৬৫. 
            /    াংস্থা/ভাঠ প্রার্নয ফানল েক                       

          

      ই  

৬৬.                                                       ই  

৬৭.          -              ই  

৬৮.                  ই  

৬৯.                                  ই  

৭০. এ     আ এ                          ই  

৭১. 

২৫                 ১৯৭১      ১৯৯৪                

                                         ১৩৮ খ   ই আ         ই   

      আ             আ   ই                   ।  
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       ২                                       

            

                        

 আ               আ                       

                            

        নফর্দর্              
 

       ৩                    এ               

 

 ভনন্ত্রনযলদ বফঠর্ক             -       আর্রাচনা ও নদ্ধান্ত 

 ফাাংরার্দর্য ননযাত্তা, অখণ্ডতা ও াফ ের্বৌভর্ত্বয প্রনত হুভনক 

       আই          ফাঁ                          

 জনগর্ণয ননযাত্তা নফনিত        ফাঁ              

 ব্যনক্তগত জীফর্নয সগানীেতা ক্ষুণ্ন          

 ব্যনক্তয জীফন ফা াযীনযক ননযাত্তা নফদান্ন র্ত ার্য 

 আইন প্রর্োগকাযী াংস্থার্ক     সগান    

 আদারত ফা োইব্যেনার্রয ননর্লধাজ্ঞা       

                       তদন্ত কার্জ নফি ঘোর্ত ার্য 

 তদন্ত প্রনক্রো, অযাধীয সগ্রপতায ও ানস্তর্ক প্রবানফত কযর্ত ার্য 

 আইন অনুার্য সকফর একটি নননদ েষ্ট ভর্েয জন্য প্রকার্য ফােফাধকতা যর্ের্ছ 

 সকান ব্যনক্তয আইন দ্বাযা াংনযযত সগানীে   । 

 

       ৪                                                              

            / নননেয কানয নচফ 

                        খ /াখা,                                      ১০          ), 

      ০২-৪১০৫০১২৩        

ই  ই   rti_sec@cabinet.gov.bd 

      ই   www.cabinet.gov.bd 
 

       ৫                                

            / নননেয কানয নচফ 

         শুদ্ধাচায      খ ,                     (১০                             

      ০২২২৩৩৫৮৮৯৬        

ই  ই   inar_sec@cabinet.gov.bd 

      ই    www.cabinet.gov.bd 
 

       ৬: আ                    

        নননেয নচফ/                     

                                                

      ০২-৯৫১৩৪৩৩              ই   ০১৭৮৭-৬৭৪৯৯৯   

ই  ই   secy_cnr@cabinet.gov.bd 

      ই   www.cabinet.gov.bd 
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       ১১                                

পযভ ‘ক’ 

অনবর্মাগ দার্ের্যয পযভ 

[তথ্য অনধকায (অনবর্মাগ দার্েয ও ননস্পনত্ত াংক্রান্ত) প্রনফধানভারায প্রনফধান-৩(১) দ্রষ্টব্যয] 

ফযাফয 

প্রধান তথ্য কনভনায  

তথ্য কনভন  

এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাননক এরাকা 

সর্য ফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭।  

অনবর্মাগ নাং--------------------------------------------------------------------------------।  

১। অনবর্মাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা                   :------------------------------------------------------ 

     (র্মাগার্মার্গয জ ভােভ) 

২। অনবর্মাগ দানখর্রয তানযখ    :------------------------------------------------------ 

৩। মাায নফরুর্দ্ধ অনবর্মাগ কযা ইোর্ছ   :------------------------------------------------------ 

     তাায নাভ ও ঠিকানা  

৪। অনবর্মাগ াংনযপ্ত নফফযণী    :------------------------------------------------------ 

   (প্রর্োজর্ন আরাদা কাগজ নন্নর্ফ কযা মাইর্ফ) 

 

 

৫। াংক্ষুব্ধতায কাযণ (মনদ সকান আর্দর্য নফরুর্দ্ধ  :------------------------------------------------------ 

অনবর্মাগ আনেন কযা ে সইর্যর্ে উায কন 

াংযুক্ত কনযর্ত ইর্ফ) 

৬। প্রানথ েত প্রনতকায ও উায সমৌনক্তকতা   :------------------------------------------------------ 

৭। অনবর্মাগ উনেনখত ফক্তর্ব্যয ভথ ের্ন প্রর্োজনীে  :------------------------------------------------------ 

কাগজ র্েয ফণ েনা (কন াংযুক্ত কনযর্ত ইর্ফ) 

তোঠ 

আনভ/আভযা এই ভর্ভ ে রপপূফ েক সঘালণা কনযর্তনছ সম, এই অনবর্মার্গ ফনণ েত অনবর্মাগমূ আভায জ্ঞান ও নফশ্বা 

ভর্ত তে। 

(তোঠকাযীয স্বাযয) 




