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তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা ২০১৫ 

 

ভূমিকা : বাাংলাশদশে তথ্য অতিকার আইন-২০০৯ পাস হওয়ার ফশল যদশের জনগশণর তশথ্য 

প্রশবোতিকাশরর যক্ষশত্র নব ুশগর শুভ সূিনা হশয়শে। জনগশণর তথ্য পাওয়ার অতিকার এর 

আই্নগত স্বীকৃতত তমশলশে। এই আইশনর অিীশন তবতি প্রণীত হশয়শে এবাং সকল 

মন্ত্রণালয়/তবভাশগর তথ্য প্রকাে সাংক্রান্ত নীততমালা প্রণয়শনর তনশদবেনা প্রদান করা হশয়শে। উক্ত 

তনশদবেনার আশলাশক অথ্ ব তবভাশগর তথ্য অবমুক্তকরণ তনশদবতেকা-২০১৫ প্রকাে করা হল। 

 

তথ্য অবিুক্তকরণ নীমতিালার পটভূমি এবং প্রয়য়াজনীয়তা 

১. পটভূমি: 

অথ্ ব তবভাশগর সাতব বক কা বক্রশমর মূল লক্ষযসমূহ হল- 

(ক) Fiscal Policy প্রণয়ন এবাং যকন্দ্রীয় বযাাংক প্রণীত Monetary Policy এর সাশথ্ সমন্বশয়র 

মািযশম যদশের  সামটষ্টক অথ্ বননততক তস্থততেীলতা তনস্তিত করা; 

(খ) সম্পশদর সুষম বযবহার এবাং অপিয় যরাি করার জনয সম্পদ বন্টন ও বযবহাশর দক্ষতা, 

স্বচ্ছতা ও জবাবতদতহতা তনস্তিত  কশর আতথ্ বক েৃাংখলা প্রততষ্ঠা; 

(গ) অথ্ বননততক প্রবৃস্তদ্ধ ও দাতরদ্র তনরসশনর লশক্ষয অভযন্তরীণ ও ববশদতেক সম্পশদর সমন্বশয় 

বাশজট প্রণয়ন এবাং তা বাস্তবায়শন  তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/তবভাগসমূহশক সহায়তা প্রদান এবাং 

বাশজট বাস্তবায়ন পতরবীক্ষণ করা; 

(ঘ) যবসরকাতর তবতনশয়াগ ও রপ্তাতন খাতশক উৎসাতহত করার উশেশেয সামতগ্রকভাশব আতথ্ বক 

খাশতর উন্নয়শনর জনয প্রশয়াজনীয়  সহায়তা ও প্রশণাদনা প্রদাশনর বযবস্থা করা এবাং 

সাতব বকভাশব রাশের আতথ্ বক তনরাপিা তনস্তিত করা। 

  

অথ্ থ মবভায়ের প্রধান কার্ থাবমল: 

 সরকাশরর রাজস্ব নীতত প্রণয়ন ও প বাশলািনা এবাং সামটষ্টক অথ্ বননততক বযবস্থাপনা; 

 আতথ্ বক নীততমালার উপর গশবষণা ও তবশেষণ, এ সাংক্রান্ত তথ্য-উপাি সাংগ্রহ এবাং 

অথ্ বননততক সমীক্ষা, বাশজশটর অথ্ বননততক তবশেষণ এবাং প্রততশবদন প্রণয়ন; 

 সরকাতর ও যবসরকাতর অাংেীদাতরশত্বর জনয তবতনশয়াশগ কাতরগতর সহায়তা এবাং তহসাব ও 

তনরীক্ষা সম্পতকবত তবষয়াতদ; 

 বাশজট প্রণয়ন, অথ্ ব উপশ াজন; পুনঃউপশ াজন এবাং স্বায়ত্বোতসত প্রততষ্ঠান-

কশপ বাশরেনসমূশহর কা বাবতল পতরবীক্ষশণর মািযশম বাশজট পরীক্ষা ও অনুশমাদন; 

 যবতন যেল-যবতন তনি বারণ, েুটট, যপনেন-আনুশতাতষক, অবসর সুতবিা, ভ্রমণ ভাতা, 

সািারণ ভতবষয তহতবল ইতযাতদ এবাং এরূপ তবষশয় তবতভন্ন আতথ্ বক তবিানাবতল প্রণয়ন ও 

প্রশয়াজনীয় আশদে-তনশদবে জাতরকরণ; 

 তবশ্ববযাাংক এবাং এেীয় উন্নয়ন বযাাংকসহ তবতভন্ন বহুপাতক্ষক এবাং তি-পাতক্ষক উন্নয়ন 

সহশ াগীশদর সাশথ্ য াগাশ াগ স্থাপন এবাং আই.এম.এফ. সাংক্রান্ত তবষয়াবতল; 

 ঋণ এবাং সাহা যসহ সরকাতর ঋণ ও যেজাতর বযবস্থাপনা; 

 নতুন পদ সটৃষ্টর প্রস্তাব  ািাই ও নতুন বযশয়র পতরকল্পনাসমূহ পরীক্ষাকরণ, আতথ্ বক েঙৃ্খলা 

ও জবাবতদতহতা প্রততষ্ঠা এবাং তমতবযতয়তা অজবশনর লশক্ষয সাাংগঠতনক কাঠাশমা ও আতথ্ বক 

তবতি-পদ্ধততর উন্নয়শনর পরামে ব প্রদান এবাং বযয় তনয়ন্ত্রণ। 
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১. ২ তথ্য অবিুক্তকরণ নীমতিালা প্রণয়য়নর যর্ৌক্তক্তকতা/উয়েশ্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাশদে সরকার জনগশণর জানার অতিকার প্রততষ্ঠার মািযশম সরকাতর ও 

যবসরকাতর সাংগঠশনর স্বচ্ছতা ও জবাবতদতহতা বৃস্তদ্ধ, দুনীতত হ্রাস ও সুোসন প্রততষ্ঠা; জনগশণর 

তিন্তা, তবশবক ও বাকস্বািীনতার সাাংতবিাতনক অতিকার প্রততষ্ঠা সশব বাপতর জনগশণর 

ক্ষমতায়শনর লশক্ষয তথ্য-অতিকার তনস্তিত করশত ২০০৯ তাতরশখ ‘তথ্য অতিকার আইন, 

২০০৯’ পাস কশরশে।  

তথ্য অতিকার গণতাতন্ত্রক বযবস্থাশক আশরা সুসাংহত করার অনযতম েতব। অথ্ ব তবভাশগর  তথ্য 

জনগশণর কাশে উনু্মক্ত হশল অথ্ ব তবভাশগর  কা বক্রম সম্পশকব জনগশণর িারণা স্পষ্ট হশব। 

এশত প্রততষ্ঠাশনর স্বচ্ছতা এবাং জনগশণর কাশে সকল কাশজর জবাবতদতহতা প্রততটষ্ঠত 

হশব।জনগশণর জনয অবাি তথ্যপ্রবাহ তনস্তিত করার য  নীতত সরকার গ্রহণ কশরশে, তার 

সশে সাংগততপূণ বভাশব সরকাশরর গুরুত্বপূ বণ ব মন্ত্রণালয়/তবভাগ তহসাশব অবাি তথ্যপ্রবাশহর িিবা 

তনস্তিত করশত বদ্ধপতরকর। 

মন্ত্রণালয়/তবভাগ/কা বালয়/দপ্তর/সাংস্থা এবাং অিীনস্থ অনযানয ইউতনশট অবাি তথ্যপ্রবাশহর িিবার 

যক্ষশত্র য ন যকাশনা তিিািশের সৃটষ্ট না হয়, যসজনয একটট ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা’ প্রণয়ন 

আবেযক বশল মশন কশর অথ্ ব তবভাগ। সুতরাাং তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অতিকার (তথ্য 

প্রাতপ্ত সাংক্রান্ত) তবতিমালা ২০০৯ ও এতদসাংতেষ্ট প্রতবিানমালাসমূশহর আশলাশক ও সা ুজযতা 

সাশপশক্ষ এই ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা’ প্রণয়ন করা হশলা। 

১.৩ নীমতিালার মশ্য়রানাি 

এই নীততমালা ‘‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা, ২০১৫’’ নাশম অতভতহত হশব। 

২। নীমতিালার মভমি 

২.১. প্রণয়নকারী কতত থপক্ষ : অথ্ ব তবভাগ, অথ্ ব মন্ত্রণালয়, গণপ্রজান্ত্রী বাাংলাশদে সরকার। 

২.২. অনুয়িাদনকারী কতত থপক্ষ : তসতনয়র সতিব, অথ্ ব তবভাগ, অথ্ ব মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাশদে সরকার। 

২.৩. অনুয়িাদয়নর তামরখ : ১২ নশভম্বর,২০১৫। 

২.৪. বাস্তবায়য়নর তামরখ : এই নীততমালা ১৯ নশভম্বর,২০১৫ যথ্শক বাস্তবায়ন করা হশব। 

২.৫. নীমতিালার প্রয়র্াজযতা : নীততমালাটট অথ্ বতবভাশগর তবদযমান সকল 

অনুতবভাগ/অতিোখা/োখা  অনুসরণ করশব।  ভতবষযশত অথ্ বতবভাশগর নতুন যকান 

অনুতবভাগ/অতিোখা/োখা সটৃষ্ট হশল তার যক্ষশত্রও প্রশ াজয হশব।  

৩. সংজ্ঞা: 

 তথ্য অতিকার আইশনর িারা-২(ি)-যত প্রদি তশথ্যর সাংজ্ঞাটুকু প্রশ াজয হশব। 

৩.১ তথ্য  ‘‘তথ্য’’ অশথ্ ব অথ্ ব তবভাশগর  গঠন, কাঠাশমা ও দাপ্ততরক কম বকান্ড সাংক্রান্ত 

য  যকান স্মারক, বই, নকো, মানতিত্র, িুস্তক্ত, তথ্য-উপাি, লগ বই, আশদে, তবজ্ঞতপ্ত, দতলল, 

নমুনা, পত্র, প্রততশবদন, তহসাব তববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আশলাকতিত্র, অতিও, তভতিও, অস্তিত 

তিত্র, তফল্ম, ইশলক্ট্রতনক প্রস্তক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত য  যকান ইনস্্টরুশমন্ট,  াতন্ত্রকভাশব পাঠশ াগয 

দতললাতদ এবাং যভৌততক গঠন ও ববতেষ্টয-তনতব বশেশষ অনয য  যকান তথ্যবহ বস্তু বা এশদর 

প্রতততলতপও এর অন্তভুবক্ত হশব : 

তশব েতব থ্াশক য , দাপ্ততরক যনাটতেট বা যনাটতেশটর প্রতততলতপ এর অন্তভুবক্ত হশব না। 

৩.২ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথা: ‘‘দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা’’ অথ্ ব তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ এর 

িারা ১০ এর অিীন তন ুক্ত কম বকতবা; 
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৩.৩ মবকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথা : দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার অনুপতস্থততশত সাংতেষ্ট দাতয়ত্ব 

পালশনর জনয তন ুক্ত কম বকতবা; 

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদান ইউমনট’’ অথ্ ব তবভাশগর তবদযমান সকল অনুতবভাগ/অতিোখা/োখা। 

৩.৫ ‘‘আপীল কতত থপক্ষ’’ অথ্ ব- 

(অ)   যকান তথ্য প্রদান ইউতনশটর যক্ষশত্র উক্ত ইউতনশটর অবযবতহত ঊর্ধ্ বতন কা বালশয়র 

প্রোসতনক প্রিান;  

অথ্বা 

(আ)  যকাশনা তথ্য প্রদান ইউতনশটর ঊর্ধ্ বতন কা বালয় না থ্াকশল উক্ত তথ্য প্রদান ইউতনশটর 

প্রোসতনক প্রিান । 

৩.৬ ‘‘তততীয় পক্ষ’’ অথ্ ব তথ্য প্রাতপ্তর জনয অনুশরািকারী বা তথ্য প্রদানকারী কতৃবপক্ষ 

বযতীত অনুশরািকৃত তশথ্যর সশে জতিত অনয যকান পক্ষ। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কমিশ্ন’’ অথ্ ব তঅআ, ২০০৯-এর িারা ১১-এর অিীন প্রততটষ্ঠত তথ্য কতমেন। 

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বলশত ‘‘তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯’’ বুঝাশব। 

৩.৯ ‘‘তঅমব, ২০০৯’’ বলশত ‘‘তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতপ্ত সাংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯’’ 

বুঝাশব। 

৩.১০ ‘‘কি থকতথা’’ অশথ্ ব কম বিারীও অন্তভুবক্ত হশব। 

৩.১১ ‘‘তথ্য অমধকার’’ অথ্ ব যকাশনা কতৃবপশক্ষর তনকট হইশত তথ্য প্রাতপ্তর অতিকার। 

৩.১২ ‘‘আয়বদন ফরি’’ অথ্ ব তঅতব, ২০০৯-এর তফতসশল তনি বাতরত আশবদশনর ফরশমট- 

ফরম ‘ক’ বুঝাশব। 

৩.১৩ ‘‘আপীল ফরি’’ অথ্ ব তঅতব, ২০০৯-এর তফতসশল তনি বাতরত আতপল আশবদশনর 

ফরশমট- ফরম ‘গ’ বুঝাশব। 

      ৩.১২ পমরমশ্ষ্ট’’ অথ্ ব এই নীততমালার সশে সাং ুক্ত পতরতেষ্ট। 
 

৪. তয়থ্যর ধরন এবং ধরন অনুসায়র তথ্য প্রকাশ্ ও প্রদান পদ্ধমত 

নাগতরশকর তথ্য প্রশবোতিকার তনস্তিত করার লশক্ষয অথ্ ব তবভাশগর সকল তথ্যশক তনতদবষ্ট িরন 

অনুসাশর ততনটট ভাশগ ভাগ করা হশয়শেঃ  

ক. স্বপ্রয়ণামদতভায়ব প্রকাশ্য়র্ােয তথ্য : 

১) এই িরশনর তথ্য অথ্ ব তবভাশগর তবতভন্ন অনুতবভাগ/অতিোখা/োখা কতৃবক স্বপ্রশণাতদত 

হশয় যনাটটেশবািব, ওশয়বসাইট, ব্রতেওর, মুতদ্রত বই বা প্রততশবদন, তবলশবািব, সাইন 

যবািব, তস্টকার, যপাস্টার, বুকশলট, তলফশলট, তনউজ যলটার, প্রস্তত্রকায় তবজ্ঞতপ্তর 

মযািশম প্রিারণাসহ অনযানয গ্রহণশ াগয মািযশম প্রকাে ও প্রিার করশব। 

২) এই িরশনর তথ্য যিশয় যকান নাগতরক আশবদন করশল তখন তা িাতহদার তভতিশত 

প্রদানশ াগয তথ্য তহশসশব তবশবতিত হশব এবাং দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনি বাতরত পন্থায় 

আশবদনকারীশক তা প্রদান করশবন। 

৩) অখ ব তবভাগ প্রতত বের একটট বাতষ বক প্রততশবদন প্রকাে করশব। বাতষ বক প্রততশবদশন 

তঅআ, ২০০৯ এর িারা ৬(৩)-এ উতিতখত তথ্যসমূহ সাংশ াজন করশব। 
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৪) অথ্ ব তবভাগ স্ব-প্রশণাতদতভাশব প্রকােশ াগয তশথ্যর একটট তাতলকা  ওশয়বসাইশট প্রকাে 

ও প্রিার করশব- া এই নীততমালার পতরতেশষ্ট যদয়া আশে। 

৫) প্রতত ততন মাস অন্তর এই তাতলকা হালনাগাদ করশত হশব। 

খ. চামিদার মভমিয়ত প্রদানয়র্ােয তথ্য :  

(তথ্য অতিকার আইশনর িারা ৮ অনুসাশর তনি বাতরত ফরম ‘ক’ অনুসাশর আশবদন করশত 

হশব ) 

১) এই িরশনর তথ্য যকাশনা নাগতরশকর আশবদশনর যপ্রতক্ষশত এই নীততমালার ১০ ও ১১ 

অনুশচ্ছশদ বতণ বত পদ্ধতত অনুসরণ কশর প্রদান করা হশব। 

২) অথ্ ব তবভাগ িাতহদার তভতিশত প্রদানশ াগয তশথ্যর একটট তাতলকা প্রস্তুত কশর 

নীততমালার পতরতেশষ্ট যদয়া আশে  া-  অথ্ ব তবভাশগর ওশয়বসাইশট প্রকাে ও প্রিার করা 

হশব। 

৩) প্রতত ততন মাস অন্তর এই তাতলকা হালনাগাদ করা হশব। 

 ে. প্রদান ও প্রকাশ্ বাধযতািূলক নয়, এিন তথ্য : 

১) এই নীততমালার অনযানয অনুশচ্ছশদ  া তকেুই থ্াকুক না যকন অথ্ ব তবভাগ তনশনাক্ত 

তথ্যসমূহ প্রদান বা প্রকাে বা প্রিার করশত বািয থ্াকশব না : 

 (ক) যকান তথ্য প্রকাশের ফশল বাাংলাশদশের তনরাপিা, অখন্ডতা ও সাব বশভৌমশত্বর প্রতত 

হুমতক হশত পাশর এরূপ তথ্য; 

(খ) পররােনীততর যকান তবষয়  ার িারা তবশদেী রাশের অথ্বা আমত্মজবাততক যকান সাংস্থা 

বা যকান যজাট  বা সাংগঠশনর সাশথ্ তবদযমান সম্পকব কু্ষণ্ণ হশত পাশর এরূপ তথ্য; 

 (গ) যকান তবশদেী সরকাশরর তনকট যথ্শক প্রাপ্ত যকান যগাপনীয় তথ্য; 

 (ঘ) যকান তথ্য প্রকাশের ফশল যকান তৃতীয় পশক্ষর বুস্তদ্ধবৃতিক সম্পশদর অতিকার 

ক্ষততগ্রস্ত হশত পাশর এরূপ বাতণস্তজযক বা  বযবসাতয়ক অন্ততন বতহত যগাপনীয়তা তবষয়ক, কতপরাইট 

বা বুস্তদ্ধবৃতিক সম্পদ (Intellectual Property  Right) সম্পতকবত তথ্য; 

 (ঙ) যকান তথ্য প্রকাশের ফশল যকান তবশেষ বযস্তক্ত বা সাংস্থাশক লাভবান বা ক্ষততগ্রসত্ম করশত 

পাশর এরূপ তনশনাক্ত তথ্য,   থ্া :- 

  (অ) বাশজট পতরবতবন সাংক্রামত্ম যকান আগাম তথ্য; 

  (আ) মুদ্রার তবতনময় ও সুশদর হার পতরবতবনজতনত যকান আগাম তথ্য; 

  (ই) প্রততষ্ঠানসমূশহর পতরিালনা ও তদারতক সাংক্রামত্ম যকান আগাম তথ্য; 

 (ি) যকান তথ্য প্রকাশের ফশল প্রিতলত আইশনর প্রশয়াগ বািাগ্রসত্ম হশত পাশর বা অপরাি 

বসৃ্তদ্ধ যপশত পাশর এরূপ তথ্য; 

 (ে) যকান তথ্য প্রকাশের ফশল জনগশণর তনরাপিা তবতিত হশত পাশর বা তবিারািীন 

মামলার সুষ্ঠু তবিার কাজ বযাহত হশত পাশর এরূপ তথ্য; 

 (জ) যকান তথ্য প্রকাশের ফশল যকান বযস্তক্তর বযস্তক্তগত জীবশনর যগাপনীয়তা কু্ষণ্ণ 

হশত পাশর এরূপ তথ্য; 

 (ঝ) যকান তথ্য প্রকাশের ফশল যকান বযস্তক্তর জীবন বা োরীতরক তনরাপিা 

তবপদাপন্ন হশত পাশর এরূপ তথ্য; 

 (ঞ) আইন প্রশয়াগকারী সাংস্থার সহায়তার জনয যকান বযস্তক্ত কতৃবক যগাপশন প্রদি 

যকান তথ্য; 

 (ট)  আদালশত তবিারািীন যকান তবষয় এবাং  া প্রকাশে আদালত বা োইবুযনাশলর 

তনশষিাজ্ঞা রশয়শে অথ্বা  ার প্রকাে আদালত অবমাননার সাতমল এরূপ তথ্য; 
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(ঠ)  তদন্তািীন যকান তবষয়  ার প্রকাে তদন্ত কাশজ তবি ঘটাশত পাশর এরূপ তথ্য; 

(ি) যকান অপরাশির তদন্ত প্রস্তক্রয়া এবাং অপরািীর যগ্রফতার ও োস্তস্তশক প্রভাতবত 

করশত পাশর এরূপ তথ্য; 

(ঢ)  আইন অনুসাশর যকবল একটট তনতদবষ্ট সমশয়র জনয প্রকাশের বািযবািকতা 

রশয়শে এরূপ তথ্য; 

(ণ) যকৌেলগত ও বাতণস্তজযক কারশণ যগাপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কাতরগরী বা 

ববজ্ঞাতনক গশবষণালব্ধ যকান তথ্য; 

(ত) যকান ক্রয় কা বক্রম সম্পূণ ব হওয়ার পূশব ব বা এ তবষশয় তসদ্ধান্ত গ্রহশণর পূশব ব সাংতেষ্ট 

ক্রয় বা এর কা বক্রম সাংক্রান্ত যকান তথ্য; 

(থ্) জাতীয় সাংসশদর তবশেষ অতিকার হাতনর কারণ হশত পাশর, এরূপ তথ্য; 

(দ) যকান বযস্তক্তর আইন িারা সাংরতক্ষত যগাপনীয় তথ্য; 

(ি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদি নম্বর সম্পতকবত আগাম তথ্য; 

(ন) মতন্ত্রপতরষদ বা, যক্ষত্রমত, উপশদষ্টা পতরষশদর ববঠশক উপস্থাপনীয় সার-

সাংশক্ষপসহ আনুষতেক দতললাতদ এবাং উক্ত রূপ ববঠশকর আশলািনা ও তসদ্ধান্ত 

সাংক্রান্ত যকান তথ্য : 

তশব েতব থ্াশক য , মতন্ত্রপতরষদ বা, যক্ষত্রমত, উপশদষ্টা পতরষদ কতৃবক যকান তসদ্ধান্ত গৃহীত 

হওয়ার পর অনুরূপ তসদ্ধাশন্তর কারণ এবাং য সকল তবষশয়র উপর তভতি কশর তসদ্ধান্তটট গৃহীত 

হশয়শে তা প্রকাে করা  াশব : 

আশরা েতব থ্াশক য , এই িারার অিীন তথ্য প্রদান স্থতগত রাখার যক্ষশত্র সাংতেষ্ট কতৃবপক্ষশক তথ্য 

কতমেশনর পূব বানুশমাদন গ্রহণ করশত হশব। 

আংমশ্ক প্রকাশ্য়র্ােয তথ্য : তথ্য অতিকার আইশনর িারা-৯(৯) এ বলা হশয়শে য , 

‘‘তথ্য প্রকাশের জনয বািযতামূলক নয়, এরূপ তশথ্যর সাশথ্ সম্পকব ুক্ত হওয়ার কারশণ 

যকান অনুশরাি সম্পূণ ব প্রতযাখযান করা  াশব না এবাং অনুশরাশির  তটুকু অাংে প্রকাশের 

জনয বািযতামূলক নয় এবাং  তটুকু অাংে য ৌস্তক্তকভাশব পথৃ্ক করা সম্ভব, ততটুকু অাংে 

অনুশরািকারীশক সরবরাহ করশত হশব।’’ এ িরশনর তথ্য যক প্রিতলত ভাষায় আাংতেক 

প্রকােশ াগয তথ্য বলা হশয় থ্াশক। আাংতেক প্রকােশ াগয তথ্য হশলা যসই িরশনর তথ্য,  ার 

তকেু অাংে প্রকােশ াগয বাতক অাংে তথ্য অতিকার আইশনর িারা ৭-এর সশে সামঞ্জসযপূণ ব 

সাশপশক্ষ প্রকােশ াগয নয়।  তদ এমন যকাশনা তশথ্যর জনয যকউ আশবদন কশর, য  তশথ্যর 

তকেু অাংে প্রকােশ াগয এবাং তকেু অাংে প্রকােশ াগয নয়, যস যক্ষশত্র দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

কতটুকু প্রকােশ াগয আর কতটুকু প্রকােশ াগয নয় তা য ৌস্তক্তকভাশব পথৃ্ক কশর 

প্রকােশ াগয তথ্যটুকু আশবদনকারীশক প্রদান করশত যিষ্টা করশবন। 

৫. তথ্য সংগ্রি, সংরক্ষণ ও বযবস্থাপনা : 

ক) তথ্য সংরক্ষণ : অথ্ ব তবভাশগর সকল ইউতনট তথ্য সাংরক্ষযণর জনয তনশনাক্ত পদ্ধতত 

অনুসরণ করশব : 

(১) নাগতরশকর তথ্য অতিকার তনস্তিত করার লশক্ষয অথ্ ব তবভাগ তার  াবতীয় তথ্যাতদ 

ওশ ব সাইশট এবাং সাংতেষ্ট অতিোখায়/োখায় সাংরক্ষণ করশব। 

(২) প্রশতযক কতৃবপক্ষ য -সকল তথ্য কম্পম্পউটাশর সাংরক্ষশণর উপ ুক্ত বশল মশন করশব 

যস-সকল তথ্য  ুস্তক্তসাংগত সময়সীমার মশিয কম্পম্পউটাশর সাংরক্ষণ করশব এবাং তথ্য 

লাশভর সুতবিাশথ্ ব সমগ্র যদশে যনটওয়াশকবর মািযশম তার সাংশ াগ স্থাপন করশব। 



 9 

(৩) তথ্য সাংরক্ষণ ও বযবস্থাপনার জনয তথ্য অতিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও বযবস্থাপনা) 

প্রতবিানমালা, ২০১০ অনুসরণ করশব।  

খ) তথ্য সংগ্রি ও বযবস্থাপনা :  অথ্ ব তবভাশগর সকল অনুতবভাগ/অতিোখা/োখা তথ্য সাংগ্রহ 

ও বযবস্থাপনার জনয তথ্য অতিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও বযবস্থাপনা) প্রতবিানমালা, ২০১০ 

অনুসরণ করশব।  

ে) তয়থ্যর ভাষা :  

(১) তশথ্যর মূল ভাষা হশব বাাংলা। তথ্য  তদ অনয যকান ভাষায় উৎপন্ন হশয় থ্াশক তাহশল যসটট 

যসই ভাষায় সাংরতক্ষত হশব। দাপ্ততরক প্রশয়াশজন তথ্য অনুবাদ করা হশত পাশর। 

(২) তথ্য য  ভাষায় সাংরতক্ষত থ্াকশব যসই ভাষাশতই আশবদনকারীশক সরবরাহ করা হশব। 

আশবদনকারীর িাতহদার যপ্রতক্ষযত যকান তথ্য অনুবাদ করার দাতয়ত্ব কতৃবপক্ষ বহন করশব 

না। 

ঘ) তয়থ্যর িালনাোদকরণ : অথ্ ব তবভাশগর সকল ইউতনট প্রততমাশস তথ্য হালনাগাদ 

করশব। 

 ৬. দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথা মনয়য়াে 

1) তঅআ ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসাশর অথ্ থ মবভাে, অথ্ থ মন্ত্রণালয় একজন দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবা তনশয়াগ করশব। 

2) পরবতীশত অথ্ ব তবভাশগর অিীশন যকান কা বালয়/ইউতনট প্রততটষ্ঠত হশল তঅআ ২০০৯-এর 

িারা ১০(৩) অনুসাশর উক্তরূপ ইউতনট/ইউতনটসমূশহ প্রততটষ্ঠত হওয়ার ৬০ তদশনর মশিয 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনশয়াগ করশত হশব। 

3) প্রততটট ইউতনশটর প্রোসতনক প্রিান, দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনশয়াগ যদশবন এবাং তনশয়াগকৃত 

প্রশতযক দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার নাম, পদবী, টঠকানা এবাং প্রশ াজয যক্ষশত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-

যমইল টঠকানা তনশয়াগ প্রদাশনর পরবতী ১৫ (পশনর) তদশনর মশিয তনি বাতরত ফরশমশট (তথ্য 

কতমেন কতৃবক তনি বাতরত ফরশমট) তলতখতভাশব তথ্য কতমেশন যপ্ররণ করশবন এবাং 

মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউতনশটর আতপল কতৃবপশক্ষর কাশে অনুতলতপ যপ্ররণ করশবন। 

4) তঅআ ২০০৯-এর অিীন দাতয়ত্ব পালশনর প্রশয়াজশন যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা অনয য  

যকান কম বকতবার সহায়তা িাইশত পারশবন এবাং যকান কম বকতবার কাে যথ্শক এরূপ সহায়তা 

িাওয়া হশল তততন উক্ত দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবাশক প্রশয়াজনীয় সহায়তা প্রদান করশত বািয 

থ্াকশবন। 

5) যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা দাতয়ত্ব পালশনর প্রশয়াজশন অনয যকান কম বকতবার সহায়তা 

িাইশল এবাং এরূপ সহায়তা প্রদাশন বযথ্ বতার জনয তঅআ ২০০৯-এর যকান তবিান লাংতঘত 

হশল এই আইশনর অিীন দায়-দাতয়ত্ব তনি বারশণর যক্ষশত্র উক্ত অনয কম বকতবাও দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবা বশল গণয হশবন। 

6) প্রততটট ইউতনট তার দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার নাম, পদবী, টঠকানা এবাং প্রশ াজয যক্ষশত্র ফযাক্স 

নম্বর ও ই-যমইল টঠকানা তার কা বালশয়র প্রকােয স্থাশন সহশজ দৃটষ্টশগাির হয় এমনভাশব 

প্রদে বশনর বযবস্থা করশব এবাং ওশয়বসাইশট প্রকাে করশব। 

7) তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালার পতরতেশষ্ট এই নীততমালা প্রশ াজয এমন সকল ইউতনশটর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার নাম, পদবী, টঠকানা এবাং প্রশ াজয যক্ষশত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যমইল 

টঠকানাসহ তাতলকা প্রকাে করা হশব। যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা পতরবতবন হশল নতুন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনশয়াশগর ৫ তদশনর মশিয তাতলকা হালনাগাদ করা হশব। তাতলকা 

কতৃবপশক্ষর ওশয়বসাইশট প্রকাে করা হশব।  
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৭. দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথার দাময়ত্ব ও কি থপমরমধ 

ক) তশথ্যর জনয কাশরা আশবদশনর যপ্রতক্ষশত দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা : 

অ) আশবদন গ্রহণ ও তঅতব ২০০৯ তবতি-৩ অনুসাশর আশবদনপত্র গ্রহশণর প্রাতপ্ত স্বীকার 

করশবন; 

আ) অনুশরািকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, িারা-৯ ও তঅতব ২০০৯ তবতি-৪ অনুসাশর 

 থ্া থ্ভাশব সরবরাহ করশবন; 

ই) তথ্য প্রদাশন অপারগতার যক্ষযত্র তঅআ ২০০৯, িারা-৯(৩) ও তঅতব ২০০৯ তবতি-৫ 

অনুসাশর  থ্া থ্ভাশব অপারগতা প্রকাে করশবন। অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-

এর সাশথ্ সামঞ্জসযপূণ ব হশত হশব; 

ঈ) যকান অনুশরািকৃত তথ্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার তনকট সরবরাশহর জনয মজদু থ্াকশল 

তততন তঅআ, ২০০৯, িারা-৯(৬)(৭) ও তঅতব, ২০০৯ তবতি-৮ অনুসাশর উক্ত তশথ্যর 

 ুস্তক্তসাংগত মূলয তনি বারণ করশবন এবাং উক্ত মূলয অনতিক ৫ (পা াঁি) কা ব তদবশসর মশিয 

পতরশোি করার জনয অনুশরািকারীশক অবতহত করশবন; 

উ) যকান অনুশরািকৃত তশথ্যর সাশথ্ তৃতীয় পশক্ষর সাংতেষ্টতা থ্াকশল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

তঅআ, ২০০৯, িারা-৯(৮) অনুসাশর বযবস্থা গ্রহণ করশবন; 

খ) তঅআ, ২০০৯-এর তফতসশল তনি বাতরত আশবদশনর ফরশমট/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও যকান 

নাগতরশকর িাতহদার যপ্রতক্ষশত সরবরাহ; 

গ) আশবদন ফরম পূরশণ সক্ষম নয়, এমন আশবদনকারীশক আশবদন ফরম পূরশণ সহায়তা; 

ঘ) যকান নাগতরশকর িাতহদার যপ্রতক্ষশত তাশক আতপল কতৃবপক্ষ তনি বারশণ সহায়তা; 

ঙ) সটঠক কতৃবপক্ষ তনি বারশণ ভুল কশরশে, এমন আশবদনকারীশক সটঠক কতৃবপক্ষ তনি বারশণ 

সহায়তা; 

ি) যকান োরীতরক প্রততবন্ধী বযস্তক্তর তথ্য প্রাতপ্ত তনস্তিত করশত দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তাশক 

উপ ুক্ত পদ্ধততশত তথ্য যপশত সহায়তা করশবন। এশক্ষশত্র দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা উপ ুক্ত অনয 

যকান বযস্তক্তর সহায়তা গ্রহণ করশত পারশবন;  

ে) তথ্য সাংরক্ষণ, বযবস্থাপনা ও স্বপ্রশণাতদত তথ্য প্রকাে তঅআ ২০০৯-এর সাশথ্ 

সামঞ্জসযপূণ বভাশব হশচ্ছ তক না তা তনি বারশণ কতৃবপক্ষশক সহায়তা প্রদান; 

জ) তঅআ ২০০৯-এর সাশথ্ সামঞ্জসযপূণ বভাশব বাতষ বক প্রততশবদন প্রকাশে সহায়তা করা; 

ঝ) তশথ্যর জনয প্রাপ্ত আশবদনপত্রসহ এ-সাংক্রামত্ম প্রশয়াজনীয় তথ্য সাংরক্ষণ, আশবদনকারীর 

য াগাশ াশগর তবস্তাতরত তথ্য সাংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রততশবদন সাংকতলত করা, তথ্য 

মূলয আদায়, তহসাব রক্ষণ ও সরকাতর যকাষাগাশর জমাকরণ এবাং কতৃবপক্ষ বা তথ্য কতমেশনর 

িাতহদার যপ্রতক্ষশত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা; ইতযাতদ। 

 :৮. মবকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথা মনয়য়াে 

1) বদলী বা অনয যকান কারশণ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার অনুপতস্থততশত দাতয়ত্বপালন করার জনয 

তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনশয়াগ করা হশব। দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার অনুপতস্থততশত 

দাতয়ত্বপালনকালীন আইন অনুসাশর তততন দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তহশসশব তবশবতিত হশবন। 

2) নতুন প্রততটষ্ঠত ইউতনটসমূশহ প্রততটষ্ঠত হওয়ার ৬০ তদশনর মশিয দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার 

পাোপাতে তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনশয়াগ করা হশব। 

3) প্রততটট ইউতনশটর প্রোসতনক প্রিান তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনশয়াগ যদশবন এবাং 

তনশয়াগকৃত প্রশতযশকর নাম, পদবী, টঠকানা এবাং, প্রশ াজয যক্ষশত্র, ফযাক্স নম্বর ও ই-যমইল 

টঠকানা তনশয়াগ প্রদাশনর ১৫ (পশনর) তদশনর মশিয তনি বাতরত ফরশমশট (তথ্য কতমেন কতৃবক 
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তনি বাতরত ফরশমট) তলতখতভাশব তথ্য কতমেশন যপ্ররণ  এবাং উক্ত ইউতনশটর আতপল 

কতৃবপশক্ষর কাশে অনুতলতপ যপ্ররণ করা হশব। 

4) বদলী বা অনয যকান কারশণ এই পদ েূনয হশল, অতবলশম্ব নতুন তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

তনশয়াগ করা হশব। 

নিুনা : 

৯. মবকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথার দাময়ত্ব ও কি থপমরমধ 

ক) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার অনুপতস্থতকালীন সমশয় ‘তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা’ ‘দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবা’ তহশসশব দাতয়ত্ব পালন করশবন; 

খ) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তহশসশব দাতয়ত্ব পালনকালীন সমশয় নীতত ৭-এ বতণ বত ‘দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবার দাতয়ত্ব ও কম বপতরতি’ তার জনয প্রশ াজয হশব। 

১০. তয়থ্যর জনয আয়বদন, তথ্য প্রদায়নর পদ্ধমত ও সিয়সীিা 

(১) যকান বযস্তক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অিীন তথ্য প্রাতপ্তর জনয সাংতেষ্ট দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার 

কাশে তনি বাতরত ফরম ‘ক’ এর মািযশম তথ্য যিশয় তলতখতভাশব বা ইশলক্ট্রতনক মািযম বা ই-

যমইশল অনুশরাি করশত পারশবন। 

(২) তনি বাতরত ফরম সহজলভয না হশল অনুশরািকারীর নাম, টঠকানা, প্রশ াজয যক্ষশত্র ফযাক্স নম্বর 

এবাং ই-যমইল টঠকানা; অনুশরািকৃত তশথ্যর তনভু বল এবাং স্পষ্ট বণ বনা এবাং যকান্ পদ্ধততশত 

তথ্য যপশত আগ্রহী তার বণ বনা উশিখ কশর সাদা কাগশজ বা যক্ষত্রমত, ইশলক্ট্রতনক তমতিয়া বা 

ই-যমইশলও তথ্য প্রাতপ্তর জনয অনুশরাি করা  াশব। 

(৩) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তশথ্যর জনয যকান অনুশরাি প্রাতপ্তর তাতরখ হশত অনতিক ২০ (তবে) 

কা ব তদবশসর মশিয অনুশরািকৃত তথ্য সরবরাহ করশবন। 

(৪) পূশব ব উতিতখত উপ-অনুশচ্ছদ (৩) এ  াহা তকেুই থ্াকুক না যকন, অনুশরািকৃত তশথ্যর সাশথ্ 

একাতিক তথ্য প্রদান ইউতনট বা কতৃবপশক্ষর সাংতেষ্টতা থ্াকশল অনতিক ৩০ (স্তত্রে) কা ব 

তদবশসর মশিয যসই অনুশরািকৃত তথ্য সরবরাহ করশত হশব। 

(৫) অনুশরািকৃত তথ্য যকান বযস্তক্তর জীবন-মৃতুয, যগ্রফতার এবাং কারাগার হশত মুস্তক্ত সম্পতকবত 

হশল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা অনুশরাি প্রাতপ্তর অনতিক ২৪ (িতববে) ঘণ্টার মশিয উক্ত তবষশয় 

প্রাথ্তমক তথ্য সরবরাহ করশবন। 

(৬) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তলতখতভাশব অথ্বা যক্ষত্রমত, ইশলক্ট্রতনক মািযম বা ই-যমইল এর 

মািযশম আশবদন পত্র গ্রহশণর প্রাতপ্ত স্বীকার করশবন এবাং প্রাতপ্ত স্বীকারপশত্র আশবদশনর 

যরফাশরন্স নম্বর, আশবদনপত্র গ্রহণকারীর নাম, পদম বাদা এবাং আশবদন গ্রহশণর তাতরখ 

উশিখ কশর স্বাক্ষর করশবন। 
 

(৭) ইশলক্ট্রতনক বা ই-যমইল এর মািযশম আশবদন গ্রহশণর যক্ষশত্র কতৃবপশক্ষর বরাবর আশবদন 

যপ্ররশণর তাতরখই (প্রাতপ্ত সাশপশক্ষ) আশবদন গ্রহশণর তাতরখ তহশসশব গণয হশব। 

(৮) আশবদন পাওয়ার পর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তথ্য প্রদাশনর তাতরখ এবাং সময় উশিখপূব বক 

আশবদনকারীশক যস সম্পশকব অবতহত করশবন এবাং অনুশরািকৃত তশথ্যর সাশথ্ একাতিক 

তথ্য প্রদান ইউতনট বা কতৃবপশক্ষর সাংতেষ্টতা থ্াকশল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা যসই ইউতনট বা 

কতৃবপক্ষশক এ সম্পশকব তলতখত যনাটটে প্রদান করশবন। 

(৯) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা যকান কারশণ অনুশরািকৃত তথ্য প্রদাশন অপারগ অথ্বা আাংতেক তথ্য 

সরবরাশহ অপারগ হশল অপারগতার কারণ উশিখ কশর আশবদন প্রাতপ্তর ১০ (দে) কা ব 
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তদবশসর মশিয তঅতব, ২০০৯-এর তফতসশল উতিতখত ফরম-‘খ’ অনু ায়ী এততিষশয় 

আশবদনকারীশক অবতহত করশবন। 

 (১০) উপ-অনুশচ্ছদ (৩), (৪) বা (৫) এ উতিতখত সময়সীমার মশিয তথ্য সরবরাহ করশত যকান 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা বযথ্ ব হশল সাংতেষ্ট তথ্য প্রাতপ্তর অনুশরাি প্রতযাখযান করা হশয়শে বশল 

গণয হশব। 

(১১) অনুশরািকৃত তথ্য প্রদান করা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার তনকট  থ্া থ্ তবশবতিত হশল এবাং 

য শক্ষশত্র যসই তথ্য তৃতীয় পক্ষ কতৃবক সরবরাহ করা হশয়শে তকাংবা যসই তশথ্য তৃতীয় 

পশক্ষর স্বাথ্ ব জতিত রশয়শে এবাং তৃতীয় পক্ষ তা যগাপনীয় তথ্য তহশসশব গণয কশরশে যস 

যক্ষশত্র দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা এরূপ অনুশরাি প্রাতপ্তর ৫ (পা াঁি) কা ব তদবশসর মশিয তৃতীয় 

পক্ষশক তার তলতখত বা যমৌতখক মতামত যিশয় যনাটটে প্রদান করশবন এবাং তৃতীয় পক্ষ 

এরূপ যনাটটশের যপ্রতক্ষশত যকান মতামত প্রদান করশল তা তবশবিনায় তনশয় দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবা অনুশরািকারীশক তথ্য প্রদাশনর তবষশয় তসদ্ধান্ত গ্রহণ করশবন। 

(১২) যকান ইস্তন্দ্রয় প্রততবন্ধী বযস্তক্তশক যকান যরকিব বা তার অাংেতবশেষ জানাশনার প্রশয়াজন হশল 

সাংতেষ্ট দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা যসই প্রততবন্ধী বযস্তক্তশক তথ্য লাশভ সহায়তা প্রদান করশবন 

এবাং পতরদে বশনর জনয য  িরশনর সহশ াতগতা প্রশয়াজন তা প্রদান করাও এই সহায়তার 

অমত্মভুবক্ত বশল গণয হশব। 

(১৩) আইশনর অিীন প্রদি তশথ্যর প্রতত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ এর অিীশন এই 

তথ্য সরবরাহ করা হশয়শে’’ মশম ব প্রতযয়ন করশত হশব এবাং তাশত প্রতযয়নকারী কম বকতবার নাম, 

পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্ততরক সীল থ্াকশব। : 

 

১১. তয়থ্যর িূলয এবং িূলয পমরয়শ্াধ : 

(১) যকান অনুশরািকৃত তথ্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার তনকট সরবরাশহর জনয মজদু থ্াকশল তততন 

তঅতব, ২০০৯-এর তফতসশল উতিতখত ফরম-‘ঘ’ অনুসাশর যসই তশথ্যর মূলয তনি বারণ 

করশবন এবাং অনতিক ৫ (পা াঁি) কা ব তদবশসর মশিয যসই অথ্ ব িালান যকাি নাং- ১-৩৩০১-

০০০১-১৮০৭ এ জমা কশর যেজারী িালাশনর কতপ তার কাশে জমা যদয়ার জনয 

অনুশরািকারীশক তলতখতভাশব অবতহত করশবন; অথ্বা 

(২) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা অনুশরািকারী কতৃবক পতরশোতিত তশথ্যর মূলয রতেশদর মািযশম গ্রহণ 

করশবন এবাং প্রাপ্ত অথ্ ব িালান যকাি নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ যেজারী িালাশনর মািযশম 

জমা যদশবন। 

১২. আমপল দায়য়র ও মনষ্পমি 

আমপল কতত থপক্ষ এবং আমপল পদ্ধমত [ধারা-২ (ক); ধারা ২৪ এবং মবমধ-৬] 

১২.১. আপীল কতত থপক্ষ :  

যকান তথ্য প্রদান ইউতনশটর উি বতন কা বালয় না থ্াকশল উক্ত তথ্য প্রদান ইউতনশটর 

প্রোসতনক প্রিান আপীল কতৃবপক্ষ তহশসশব গণয হশবন। যস তহশসএ অথ্ ব তবভাশগর তসতনয়ন 

সতিব আপীল কতৃবপক্ষ।  

১২.২. আমপল পদ্ধমত :  

ক) যকান বযস্তক্ত এই নীততমালার নীতত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ তনি বাতরত সময়সীমার মশিয 

তথ্য লাশভ বযথ্ ব হশল তকাংবা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার যকান তসদ্ধাশন্ত সাংকু্ষব্ধ হশল তকাংবা 

অতততরক্ত মূলয িা ব বা গ্রহণ করশল উক্ত সময়সীমা অততক্রান্ত হবার, বা যক্ষত্রমত, তসদ্ধান্ত 
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লাশভর পরবতী ৩০ (স্তত্রে) তদশনর মশিয তঅতব, ২০০৯-এর তফতসশল তনি বাতরত ফরম-‘গ’ 

এর মািযশম আপীল কতৃবপশক্ষর কাশে আতপল করশত পারশবন। 

 খ) আতপল কতৃবপক্ষ  তদ এই মশম ব সন্তুষ্ট হন য , আতপলকারী  ুস্তক্তসাংগত কারশণ তনতদবষ্ট 

সময়সীমার মশিয আতপল দাশয়র  করশত পাশরনতন, তাহশল তততন উক্ত সময়সীমা অততবাতহত 

হওয়ার পরও আতপল আশবদন গ্রহণ  করশত পারশবন। 

১২.৩ আতপল তনষ্পতি :  

(1) আতপল কতৃবপক্ষ যকান আতপলর তবষশয় তসদ্ধামত্ম প্রদাশনর পূশব ব তনশনাক্ত পদশক্ষপ গ্রহণ 

করশবন,  থ্া :- 

(ক) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা এবাং এতদ্সাংতেষ্ট অনযানয কম বকতবার শুনানী গ্রহণ ; 

(খ) আতপল আশবদশন উতিতখত সাংকু্ষব্ধতার কারণ ও প্রাতথ্ বত প্রততকাশরর  ুস্তক্তসমূহ 

তবশবিনা ; 

(গ) প্রাতথ্ বত তথ্য প্রদাশনর সাশথ্ একাতিক তথ্য প্রদানকারী ইউতনট  ুক্ত থ্াকশল সাংতেষ্ট 

ইউতনটসমূশহর শুনানী গ্রহণ। 

(২)  আতপল আশবদন প্রাতপ্তর ১৫ (পশনর) তদশনর মশিয আতপল কতৃবপক্ষ- 

(ক) উপ-অনুশচ্ছদ (১) এ উতিতখত পদশক্ষপসমূহ গ্রহণপূব বক তথ্য সরবরাহ করার জনয 

সাংতেষ্ট দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবাশক তনশদবে যদশবন; অথ্বা 

(খ) তা াঁর তবশবিনায় গ্রহণশ াগয না হশল আপীল আশবদনটট খাতরজ করশত পারশবন। 

(৩)  আতপল কতৃবপশক্ষর তনশদবে অনু ায়ী দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা  থ্াসম্ভব দ্রুততার সাশথ্ 

প্রাতথ্ বত তথ্য সরবরাহ করশবন তশব এই সময় তঅআ, ২০০৯ এর িারা ২৪(৪) এ তনশদবতেত 

সমশয়র অতিক হশব না অথ্বা যক্ষত্রমত তততন তথ্য সরবরাহ যথ্শক তবরত থ্াকশবন। 

১৩. তথ্য প্রদায়ন অবয়িলায় শ্াক্তস্তর মবধান : 

১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই নীততমালার তবতি-তবিান সাশপশক্ষ যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা  তদ 

যকাশনা আশবদনকারীশক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত তসদ্ধান্ত প্রদাশন বযথ্ ব হয় বা তথ্যপ্রাতপ্তর 

যকাশনা অনুশরাি গ্রহণ করশত অস্বীকার কশর বা তসদ্ধান্ত প্রদাশন বযথ্ ব হয় বা ভুল, 

অসম্পূণ ব, তবভ্রাতন্তকর, তবকৃত তথ্য প্রদান কশর বা যকান তথ্য প্রাতপ্তর পশথ্ প্রততবন্ধকতা 

সটৃষ্ট কশর বা তথ্য অতিকার পতরপন্থী যকান কাজ কশর তাহশল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার 

এশহন কাজশক অসদািরণ তহশসশব তবশবিনা করা হশব এবাং সাংতেষ্ট িাকরী তবতিতবিান 

অনুসাশর তার তবরুশদ্ধ বযবস্থা গ্রহণ করা হশব। 

১৩.২ এই নীততমালা  থ্া থ্ভাশব অনুসরশণ গাতফলততর কারশণ তঅআ, ২০০৯ এর বযতযয় 

ঘটশল এবাং এর কারশণ যকান কম বকতবা তথ্য কতমেন কতৃবক োস্তস্ত যপশল তা তার 

বযাস্তক্তগত দায় তহশসশব গণয হশব এবাং কতৃবপক্ষ তার যকান দায় বহন করশব না। 

১৩.৩ তথ্য কতমেশনর কাে যথ্শক যকান কতবকতবার তবরুশদ্ধ তবভাগীয় বযবস্থা গ্রহশণর অনুশরাি 

যপশল কতৃবপক্ষ সাংতেষ্ট তবতি-তবিান অনুসাশর  থ্া থ্ বযবস্থা গ্রহণ করশব এবাং গৃহীত বযবস্থার 

তবষশয় তথ্য কতমেনশক অবতহত করশব। 
 

১৪. তথ্যামদ পমরদশ্ থন এবং প্রকামশ্ত প্রমতয়বদন মবক্রয়য়র সুয়র্াে 

তথ্য অতিকার আইশনর িারা ৬(৫)-এ কতৃবপক্ষ কতৃবক প্রণীত  অথ্ ব তবভাশগর সকল ইউতনট কতৃবক 

প্রণীত প্রততশবদন তবনামূশলয সব বসািারশণর পতরদে বশনর জনয বযবস্থা গ্রহণ করশব এবাং নামমাত্র 

মূশলয তবক্রশয়র জনয মজদু রাখশব। 
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১৫. জনগুরুত্বপূণ থ মবষয়য় যপ্রস মবজ্ঞমপ্ত 

তথ্য অতিকার আইশনর িারা ৬(৭)-এ কতৃবপশক্ষর জনগুরুত্বপূণ ব তবষয়াতদ যপ্রস তবজ্ঞতপ্তর 

মািযশম অথ্বা অনয যকাশনা পন্থায় প্রিার বা প্রকাে করা  াশব 

১৬. নীততমালার প্রািানয:  

 এই তনততমালা যকান নীতত বা উপনীতত বা বযাখযা সাাংঘতষ বক হশল যসশক্ষশত্র মূল আইন ও 

তবতিমালা প্রািানয পাশব: 

 ১৭. নীমতিালার সংয়শ্াধন : এই নীততমালা সাংশোিশনর প্রশয়াজন হশল  অথ্ ব তবভাশগ ৩-৫ সদসয 

তবতেষ্ট একটট কতমটট গঠন করশব। কতমটট নীততমালা অনুশমাদনকারী কতৃবপযক্ষর কাশে 

সাংশোিশনর প্রসত্মাব করশব। অনুশমাদনকারী কতৃবপযক্ষর অনুশমাদশন নীততমালা সাংশোিন 

কা বকর হশব। 

১৮. নীমতিালার বযখযা : এই নীততমালার যকান তবষশয় অস্পষ্টতা যদখা তদশল নীততমালা 

প্রণয়নকারী কতৃবপক্ষ তার বযখযা প্রদান করশব। 

পমরমশ্ষ্ট : 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার তাতলকা, তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার তাতলকা, আতপল কতৃবপশক্ষর 

তাতলকা, স্বপ্রশণাতদতভাশব প্রকােশ াগয তশথ্যর তাতলকা, িাতহদার তভতিশত প্রদানশ াগয তশথ্যর 

তাতলকা ইতযাতদ পতরতেশষ্ট  ুক্ত করা হশয়শে। এ োিা পতরতেশষ্ট তথ্য প্রাতপ্তর আশবদন ফরম, 

তথ্য সরবরাশহর অপারগতার যনাটটে, আতপল আশবদশনর ফরম, তশথ্যর মূলয তনি বারণ ফরম ও 

তথ্য কতমেশন অতভশ াগ দাশয়শরর ফরম  ুক্ত করা হশয়শে। 
 

পমরমশ্ষ্ট-১ : দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথায়দর তামলকা 

 

ক্রম ইউতনশটর নাম 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবার নাম ও 

পদতব 

যফান, যমাবাইল, ফযাক্স,  

ই-যমইল 

য াগাশ াশগর 

টঠকানা 

১ অথ্ ব তবভাগ, 

অথ্ ব মন্ত্রণালয় 

সুরাইয়া জাহান 

উপসতিব 

৯৫৭৬০২৩ (অতফস) 

০১৭১৬-২৭১৯২৭ 

(যমাবা:  

৯৫৭-৬০০৩ (ফযাক্স) 
suraiyaj@finance.gov.com 

প্রোসন োখা-১ 

অথ্ ব তবভাগ, অথ্ ব 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাশদে 

সতিবালয়, ঢাকা-

১০০০ 

 

 

পমরমশ্ষ্ট-২ : মবকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি থকতথায়দর তামলকা 

 

ক্রম ইউতনশটর নাম 

তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবার নাম ও 

পদতব 

যফান, যমাবাইল, ফযাক্স,  

ই-যমইল 

য াগাশ াশগর 

টঠকানা 

১ অথ্ ব তবভাগ, 

অথ্ ব মন্ত্রণালয় 

যরফাশয়ত উিাহ 

যমা: খতললুর 

রহমান, 

তসতনয়র সহকারী 

সতিব (রাোয়ত্ত্ব-

৯৫৭-৬০৪২ (অতফস) 

০১৫৫২-৩৯০৬৪১ 

(যমাবা:) 

৯৫৭-৬০০৩ (ফযাক্স) 
khalilr@finance.gov.bd 

প্রোসন োখা-১ 

অথ্ ব তবভাগ, অথ্ ব 

মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাশদে 

সতিবালয়, ঢাকা-
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৩)  ১০০০ 

 

পমরমশ্ষ্ট-৩ : আমপল কতত থপয়ক্ষর তামলকা 

ক্রম 
ইউতনশটর 

নাম 

আতপল 

কতৃবপশক্ষর 

নাম ও পদতব 

যফান, যমাবাইল, ফযাক্স,  ই-

যমইল 

য াগাশ াশগর 

টঠকানা 

১ অথ্ ব তবভাগ, 

অথ্ ব 

মন্ত্রণালয় 

আেরু রউফ 

তালুকদার 

তসতনয়র সতিব, 

অথ্ ব তবভাগ, 

অথ্ ব মন্ত্রণালয় 

৯৫১-২২০১ (অতফস) 

০১৭১৫-০৩৪৪০০(যমাবা:) 

৯৫৭-৬০০৩ (ফযাক্স)     

secretary@finance.gov.bd 

 

অথ্ ব তবভাগ, 

অথ্ ব মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাশদে 

সতিবালয়, 

ঢাকা-১০০০ 

পমরমশ্ষ্ট-৪ : স্বপ্রয়ণামদতভায়ব প্রকাশ্য়র্ােয তয়থ্যর তামলকা ও প্রকায়শ্র িাধযি তততত 

তততততত ত তততততত তততততততততততত, তততত ত ত(ত) ততততততততত: 

ক্রি তয়থ্যর মববরণ তথ্য প্রকায়শ্র িাধযি 

১ 

কতৃবপশক্ষর সাাংগঠতনক কাঠাশমা ও 

কা বক্রশমর তববরণ, কা বপ্রণালী এবাং 

দাতয়ত্বসমূহ 

 যনাটটে যবািব, প্রশতযক অতফস/তথ্য 

প্রদান ইউতনশট মুতদ্রত অনুতলতপ, 

ওশয়বসাইট। 

২ 
সাংতেষ্ট কতৃবপশক্ষর কম বকতবা ও 

কম বিারীশদর ক্ষমতা ও দাতয়ত্ব 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, ওশয়বসাইট। 

৩ 
তসদ্ধান্ত গ্রহশণর পদ্ধতত, জবাবতদতহতা 

এবাং তত্ত্বাবিাশনর মািযম 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, ওশয়বসাইট। 

৪ 
কতৃবপশক্ষর কম বকতবা ও কম বিারীর 

তিশরক্টরী 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, ওশয়বসাইট। 

৫ 

কা বসম্পাদশনর জনয সাংতেষ্ট 

কতৃবপশক্ষর তনয়ন্ত্রশণ রতক্ষত ও বযবহৃত 

আইন, তবতি-তবিান, তনশদবেনা, মযানুশয়ল, 

িকুশমন্ট এবাং যরকিব। 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, ওশয়বসাইট। 

৬ 

পতরকল্পনা প্রণয়ন ও তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত য  যকান িরশনর 

পরামে ব/প্রতততনতিত্ব,  াহা কতৃবপক্ষ 

কতৃবক গৃহীত এর তববরণ। 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, ওশয়বসাইট। 

৭ 

যকান যবািব, কাউস্তন্সল, কতমটট বা অনয 

যকান বতি  াহা কতৃবপশক্ষর অাংে 

তহসাশব উপশদে ও পরামে ব প্রদাশনর 

জনয প্রততটষ্ঠত হইয়াশে যসই সকল 

যবািব, কাউস্তন্সল, কতমটট এবাং অনয 

সকল সাংস্থার সভা ও সভার তসদ্ধান্ত 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, ওশয়বসাইট, যপ্রস 

তবজ্ঞতপ্ত। 

৮ কতৃবপশক্ষর বাশজট এবাং কতৃবপশক্ষর 

আওতািীন, দপ্তরসমূশহর বাশজট/সকল 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, স্থানীয় এলাকার 
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পতরকল্পনার িরন তিতিতকরণ, প্রস্তাতবত 

খরি এবাং প্রকৃত বযশয়র উপর বততর 

তরশপাটব। 

বাশজট সাংতেষ্ট যনাটটে যবািব, 

ওশয়বসাইট। 

৯ 

সামাস্তজক তনরাপিা, দাতরদ্রয তবশমািন, 

স্বাস্থয যসবা প্রভৃতত কম বসূতির 

সুতবিাশভাগী ও বরােকৃত অথ্ ব বা 

সম্পশদর পতরমাশণর তববরণ। 

সরকাতর কতৃবপক্ষ কতৃবক পতরিাতলত 

ভতু বতক কম বসূতির অাংে তহসাশব 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, ওশয়বসাইট। 

১০ 

সাংতেষ্ট কতৃবপক্ষ কতৃবক 

মঞ্জরুকৃত/গযারাশন্টি কনশসেন, 

অনুদান, পারতমট/লাইশসন্স, বরাে 

অথ্বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রহীতাশদর তববরণ 

(প্রশয়াজনীয় েতবাতদর তববরণসহ) 

সরকাতর কতৃবপক্ষ কতৃবক পতরিাতলত 

ভতু বতক কম বসূতির অাংে তহসাশব 

প্রশতযক অতফস/তথ্য প্রদান ইউতনশট 

মুতদ্রত অনুতলতপ, ওশয়বসাইট। 

১১ 

সাংতেষ্ট কতৃবপক্ষ হশত সহজলভয এবাং 

এর তনকট রতক্ষত তথ্যাতদর সাংতক্ষপ্ত 

ELECTRONIC FORM/িরন (প্রশ াজয 

যক্ষশত্র) 

ওশয়বসাইট/তবনামূশলয সরবরাহ। 

১২ 

নাগতরকশদর তথ্য সাংগ্রশহর জনয 

তবরাজমান সুশ াগ-সুতবিা সাংক্রান্ত তববরণ, 

জনসািারশণর জনয সাংরতক্ষত 

লাইশব্রতর/পিার কশক্ষর কা ব ঘণ্টা ইতযাতদ 

(প্রশ াজয যক্ষশত্র) 

যনাটটে যবািব, ওশয়বসাইট/গণমািযম 

ইতযাতদ 

১৩ 

নাম, পদবী, টঠকানা, যফান নম্বর এবাং 

প্রশ াজয যক্ষশত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যমইল 

টঠকানাসহ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার নাম 

সাংতেষ্ট তথ্য প্রদান ইউতনশটর যনাটটে 

যবািব ও ওশয়বসাইট 

 

১৪ 

নাম, পদবী, টঠকানা, যফান নম্বর এবাং 

প্রশ াজয যক্ষশত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যমইল 

টঠকানাসহ তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবার তাতলকা 

প্রশতযক কতৃবপশক্ষর যনাটটে যবািব, 

ওশয়বসাইট/ গণমািযম ইতযাতদ  

১৫ 

নাম, পদবী, টঠকানা, যফান নম্বর এবাং 

প্রশ াজয যক্ষশত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-যমইল 

টঠকানাসহ আতপল কতৃবপশক্ষর তাতলকা 

প্রশতযক কতৃবপশক্ষর যনাটটে যবািব, 

ওশয়বসাইট/গণমািযম ইতযাতদ 

১৬ 

তথ্য কতমেন ও কতমেনারশদর নাম, 

পদবী ও টঠকানার তবস্তাতরত তববরণ  

প্রশতযক কতৃবপশক্ষর সকল তথ্য প্রদান 

ইউতনশটর যনাটটে যবািব, 

ওশয়বসাইট/গণমািযম ইতযাতদ 

১৭ 

তশথ্যর জনয নাগতরশকর কাে যথ্শক 

প্রাপ্ত সকল আশবদন পশত্রর অনুতলতপ, 

 ার মশিয তনশনাক্ত তথ্যসমূহ অন্তভুবক্ত 

থ্াকশব : 

গৃহীত আশবদন পশত্রর একটট কতপ 

প্রশতযক কতৃবপশক্ষর/তথ্য প্রদান 

ইউতনশটর, ইন্টারশনশট, পতরদে বশনর 

জনয অতফশস রতক্ষত থ্াকশব। 
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(ক) য  কতৃবপক্ষ কতৃবক অনুশরািপত্রটট 

গৃহীত হশয়শে তার নাম 

(খ) তক তশথ্যর জনয অনুশরাি করা 

হশয়শে 

(গ) অনুশরাশির তাতরখ 

১৮ 

সরকার, কতৃবপক্ষ কতৃবক সম্পাতদত- 

(ক) সকল উন্নয়ন/পূত বকাজ/ প্রকল্প 

সাংক্রামত্ম িুস্তক্ত 

(খ) প্রশতযক িুস্তক্তর সাংতক্ষপ্ত তববরণ, 

প্রাক্কতলত বযয়/িুস্তক্তর যময়াদকাল 

ইতযাতদ। 

য  এলাকায় পূত ব কাজ সম্পাতদত হশব 

যস এলাকার এমন সব স্থাশন,  া যসই 

এলাকার জনগশণর কাশে সহশজ 

দৃটষ্টশগাির হয় য মন, গণগ্রন্থাগার, 

তেক্ষা প্রততষ্ঠান, িমীয় বা সামাস্তজক 

প্রততষ্ঠান এবাং এই িরশনর অনয স্থান। 

কতৃবপক্ষ আশরা য  সকল তথ্য স্বপ্রশণাতদতভাশব প্রকাে করশব 

১ 

িাতহদার তভতিশত প্রদানশ াগয তশথ্যর 

তাতলকা 

তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালার 

পতরতেষ্ট, সাংতেষ্ট তথ্য প্রদান ইউতনশটর 

যনাটটে যবািব, 

কতৃবপশক্ষর/তথ্য প্রদান ইউতনশটর 

ওশয়বসাইট, পতরদে বশনর জনয অতফশস 

রতক্ষত থ্াকশব। 

২ 

প্রদান বািযতামূলক নয়, এমন তশথ্যর 

তাতলকা 

তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালার 

পতরতেষ্ট, সাংতেষ্ট তথ্য প্রদান ইউতনশটর 

যনাটটে যবািব, কতৃবপশক্ষর/তথ্য প্রদান 

ইউতনশটর ওশয়বসাইট, অতফশস 

পতরদে বশনর জনয রতক্ষত থ্াকশব। 

৩ 

স্বপ্রশণাতদতভাশব প্রকােশ াগয তশথ্যর 

তাতলকা 

তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালার 

পতরতেষ্ট, সাংতেষ্ট তথ্য প্রদান ইউতনশটর 

যনাটটে যবািব, কতৃবপশক্ষর/তথ্য প্রদান 

ইউতনশটর ওশয়বসাইট, অতফশস 

পতরদে বশনর জনয রতক্ষত থ্াকশব। 

৪ 

আশবদন, আতপল ও অতভশ াশগর ফরম তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালার 

পতরতেষ্ট, কতৃবপশক্ষর/ তথ্য প্রদান 

ইউতনশটর ওশয়বসাইট, অতফশস হািব ও 

সফট্ কতপ। 

 ৪(ক) অথ্ থ মবভায়ের  অনুমবভাে মভমিক: স্বপ্রয়ণামদতভায়ব প্রকাশ্য়র্ােয তথ্য: 
 

প্রোসন ও সমন্বয় অনুতবভাগ 

 

১) অথ্ ব তবভাশগর অনুশমাতদত সাাংগঠতনক কাঠাশমা। 

২) অথ্ ব তবভাশগর কযািার/নন-কযািার ১ম যেণীর অনুশমাতদত পদ সাংখযার তববরণ। 

৩)  অথ্ ব তবভাশগর কম বকতবাশদর প্রোসতনক ও আতথ্ বক ক্ষমতা অপ বনাশদে। 

৪)  অথ্ ব তবভাশগর কা ববন্টন তাতলকা। 
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৫)  অথ্ ব তবভাশগর (তহসাব যকাষসহ) আওতািীন সকল ২য়, ৩য় ও ৪থ্ ব যেণীর 

তনশয়াস্তজত কম বকতবা-   কম বিারীশদর তাতলকা। 

৬)  অথ্ ব তবভাশগর (তহসাব যকাষসহ) আওতািীন সকল ২য়, ৩য় ও ৪থ্ ব যেণীর 

তনশয়াস্তজত কম বকতবা- কম বিারীশদর বদলী সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

৭)  অথ্ ব তবভাশগর কম বকতবা-কম বিারীশদর গৃহ তনম বাণ অতগ্রম, মটর সাইশকল অতগ্রম, 

বাইসাইশকল অতগ্রম  মঞ্জরুী সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

৮)  অথ্ ব তবভাশগর কম বকতবা-কম বিারীশদর বাশজট সম্মানী মঞ্জরুী সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

৯)  অথ্ ব তবভাশগর যকাটাভুক্ত এ.তব.তস যেণীর বাসা বরাে সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

১০)  তবশদে ভ্রমণ সাংক্রান্ত সরকাতর আশদে (স্তজ.ও)। 

১১)  অথ্ ব তবভাগ ও এর আওতািীন দপ্তরসমূশহর প্রাক্কতলত বাশজট ও সাংশোতিত 

বাশজশটর তথ্যাতদ। 

১২)  অথ্ ব তবভাশগর তবতভন্ন দ্রবয ও যসবা ক্রয়/সাংগ্রহ সাংক্রান্ত দরপত্র। 

১৩)  অথ্ ব তবভাশগর কম বকতবাশদর দাপ্ততরক ও আবাতসক যটতলশফান তনশদবতেকা সাংক্রান্ত। 
 

তপতপতপ ইউতনট 

১৪) তপতপতপ’র তভস্তজএফ (VGF-Viability Gap Financing) সাংক্রান্ত পতরপত্র, আশদে, 

তনশদবেনা, েক ও গাইি লাইন। 

১৫) কাতরগতর সহায়তা ও কাতরগতর সহায়তা তহতবল সাংক্রান্ত পতরপত্র, আশদে, তনশদবেনা, 

েক ও গাইি। 
 

বাশজট অনুতবভাগ 

১) বাশজশটর সাংতক্ষপ্তসার; 

২) বাতষ বক আতথ্ বক তববৃতত; 

৩) সম্পূরক আতথ্ বক তববৃতত; 

৪) মঞ্জতুর ও বরাে দাতবসমূহ (উন্নয়ন); 

৫) মঞ্জতুর ও বরাে দাতবসমূহ (অনুন্নয়ন); 

৬) মঞ্জতুর ও বরাে দাতবসমূহ তবস্তাতরত (অনুন্নয়ন) সকল মন্ত্রণালয়/তবভাগ একশত্র; 

৭) সাং ুক্ত তহতবল-প্রাতপ্ত; 

৮) যজন্ডার বাশজট প্রততশবদন; 

৯) তেশু বাশজট; 

১০) মিয যময়াদী বাশজট কাঠাশমা; 

১১) সামাস্তজক তনরাপিা যবষ্টনী প্রততশবদন; 

১২) উন্নয়ন প্রকল্পসমূশহর অথ্ ব অবমুস্তক্ত ও বযবহার তনশদবতেকা; 

১৩) বাশজট বাস্তবায়ন প্রততশবদন; 

যেজারী ও ঋণ বযবস্থাপনা অনুতবভাগ 

১৪) রােীয় গযারাতন্ট/কাউন্টার গযারাতন্ট প্রদান এবাং সুষ্ঠু বযবস্থাপনার লশক্ষয প্রণীত গাইি 

লাইন। 

১৫) Midium Term Debt Management Strategy [MTDS] 

সামটষ্টক অথ্ বনীতত অনুতবভাগ 

 ১৬) সামটষ্টক অথ্ বননততক নীতত-তববৃতত। 

 ১৭) Monthly Report on Fiscal Position 

১৮) Monthly Fiscal-Macro Update 

১৯) সামটষ্টক অথ্ বননততক পতরতস্থততর ওপর তবতভন্ন গশবষণা/িারণাপত্র/পতলতস যনাটস। 

২০) দাতরদ্র তবষয়ক গশবষণা পুস্তস্তকা। 
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২১) Year-End Fiscal Report 

 

বযয় বযবস্থাপনা অনুতবভাগ 

 

২২) রাজস্বখাশত পদ সৃজন/সাংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ ও তবলুপ্তকরশণ সম্মতত প্রদান। 

২৩) গািীর মূলয তনি বারণ এবাং গািী ও অতফস সরঞ্জামাতদ টটওএন্ডইশত অন্তভূবক্তকরণ। 

২৪) অনুন্নয়ন বাশজশটর আওতায় আতথ্ বক ক্ষমতা অপ বণ সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

২৫) তবশদশে ভ্রমণকালীন সমশয় সরকাতর কম বকতবা-কম বিারীশদর সুশ াগ সুতবিাবলী প্রদান 

সম্পতকবত নীততমালা প্রণয়ন/মতামত। 

২৬) অপ্রতযাতেত খাত হশত বরাে প্রদান। 

২৭) পদম বাদা/পদবী পতরবতবন, ওয়াকবিাজবি/কতন্টনশজন্ট কম বিারীশদর তনয়তমতকরণ। 
 

বাস্তবায়ন অনুতবভাগ 

২৮) সরকার কতৃবক জাতীয় যবতনশেল সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

২৯) সকল যেতণর কম বকতবা-কম বিারীশদর যবতন সাংক্রান্ত জাতরকৃত  াবতীয় সাকুবলার, 

স্মারক, প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র ইতযাতদ । 
 

প্রতবতি অনুতবভাগ 

৩০) তবতি-তবিান ও প্রজ্ঞাপনসমূহ। 

অথ্ বননততক উপশদষ্টা অনুতবভাগ 

৩১) বাাংলাশদে অথ্ বননততক সমীক্ষা,  

৩২) বাাংলাশদে ইশকাশনাতমক তরতভউ।  

৩৩) অথ্ ব তবভাশগর বাতষ বক প্রততশবদন। 
 

মতনটতরাং যসল 

৩৪) ৪৪ টট রাোয়ত্ব প্রততষ্ঠাশনর বাশজট প্রতত আতথ্ বক বেশরর প্রারশম্ভ বই আকাশর প্রকাে। 

৩৫) ৪৪ টট রাোয়ত্ব প্রততষ্ঠাশনর বাশজট সম্পাদশন বযবহৃত ইনপুট ফরমসমূহ। 

৩৬) বাাংলাশদে সরকার কতৃবক রপ্তাতন খাশত প্রদি তবকল্প নগদ সহায়তার জনয আশবদন 

ফরম। 
 

অনযানয 

৩৭) অথ্ ব তবভাগ প্রতত বের একটট বাতষ বক প্রততশবদন প্রকাে করশব। বাতষ বক প্রততশবদন তথ্য 

অতিকার, ২০০৯ এর িারা ৬(৩) এ উতিতখত তথ্যসমূহ সাংশ াজন করশব। 

৩৮) প্রতত ততন মাস অন্তর এই তাতলকা হালনাগাদ করা হশব। 
 

 

পমরমশ্ষ্ট-৫ : চামিদার মভমিয়ত প্রদানয়র্ােয তয়থ্যর তামলকা  

তননতলতখত তথ্যসমূহ তনি বাতরত পদ্ধততশত জনগশণর িাতহদার তভতিশত প্রদান করা হশব- 

 স্ব-প্রশণাতদতভাশব প্রকাতেত সকল তথ্য 

 তবতভন্ন নীতত (জারী হওয়ার পর); 

 সাংস্থার বাশজট (অনুশমাদশনর পর); 

 আতথ্ বক তথ্য, য মন- আয়/বযয় সাংক্রান্ত তহসাব তববরণী; 

 অতিট তরশপাটব (জবাবসহ); 

 প্রকশল্পর বযাাংক-সাংক্রামত্ম তথ্য; 

 ক্রয় কা বক্রমসাংক্রামত্ম তথ্য (তসদ্ধান্ত গ্রহশণর পর); 



 20 

 উপকারশভাগীর তাতলকা; 

 মাস্টারশরাল; 

 তবতভন্ন প্রোসতনক যরস্তজস্টার খাতা; 

 অতিও-তভজয়ুাল িকুশমন্ট; 

 তনশয়াগ/বদতলর আশদে; 

 যদশে বা তবশদে ভ্রমণসাংক্রান্ত তথ্যাতদ এবাং 

 প্রদান বািযতামূলক নয়, এমন তথ্য (পতরতেষ্ট-৬) বযতীত অনয সকল তথ্য। 
 

 

৫(ক)  অথ্ থ মবভায়ের অনুমবভাে মভমিক : চামিদার মভমিয়ত প্রদানয়র্ােয তথ্য: 

 

প্রোসন ও সমন্বয় অনুতবভাগ 

১) অথ্ ব তবভাশগর আওতািীন সকল ২য়, ৩য় ও ৪থ্ ব যেণীর তনশয়াস্তজত কম বকতবা-কম বিারীশদর 

পশদান্নতত সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

২) অথ্ ব তবভাশগর (তহসাব যকাষসহ) আওতািীন সকল ২য়, ৩য় ও ৪থ্ ব যেণীর তনশয়াস্তজত কম বকতবা-

কম বিারীশদর বাতষ বক যবতন বৃস্তদ্ধ/টাইম যেল/তসশলকেন যগ্রি/যবতন ববষময সমতাকরণ সাংক্রান্ত 

কা বাবলী। 

৩) অথ্ ব তবভাশগর আওতািীন সকল ২য়, ৩য় ও ৪থ্ ব যেণীর তনশয়াস্তজত কম বকতবা-কম বিারীশদর 

ভতবষয তহতবল মঞ্জরুী/অতগ্রম মঞ্জরুী সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

৪) অথ্ ব তবভাশগর (তহসাব যকাষসহ) আওতািীন সকল ২য়, ৩য় ও ৪থ্ ব যেণীর তনশয়াস্তজত কম বকতবা-

কম বিারীশদর োতন্ত তবশনাদন/েুটট মঞ্জরুী সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

৫) অথ্ ব তবভাশগর (তহসাব যকাষসহ) আওতািীন সকল ২য়, ৩য় ও ৪থ্ ব যেণীর তনশয়াস্তজত কম বকতবা-

কম বিারীশদর যপনেন সাংক্রান্ত কা বাবলী। 

৬) অথ্ ব তবভাশগর অভযন্তরীণ  াবতীয় যসবামূলক দাপ্ততরক কা বাতদ সাংক্রান্ত। 
 

তপতপতপ ইউতনট 

৭) তপতপতপ’র সাংক্রান্ত পতরপত্র, আশদে, তনশদবেনা, েক ও গাইি লাইন। 
 

সামটষ্টক অথ্ বনীতত অনুতবভাগ 

৮) বাাংলাশদশের অথ্ বননততক অগ্রগততর তুলনামূলক হালতিত্র। 

৯) বাাংলাশদশের অথ্ বননততক অগ্রগততর হালতিত্র। 

বাশজট অনুতবভাগ 

১০) তবতভন্ন মন্ত্রণালশয় অনুশমাতদত বাশজশটর যকািতভতিক অথ্ ব বরাে; 

১১) তবতভন্ন মন্ত্রণালশয় অনুশমাতদত বাশজশটর যকািতভতিক অথ্ ব বযয়; 

১২) অনুশমাতদত তবভাজন, খাততভতিক অথ্ ব োি ও অথ্ ব বযয় সাংক্রান্ত iBAS তরশপাটব; 

১৩) বাশজট সাংক্রান্ত তবতভন্ন গাইিলাইন্স, তনশদবতেকা, পতরপত্র ইতযাতদ; 

১৪) উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাশতর তবর দাতখশলর সময়সীমা সাংক্রান্ত পতরপত্র; 

১৬) পতরতেষ্ট-৬ এ বতণ বত তথ্যতদ বযততত বাশজট সাংক্রান্ত অনয য শকান তথ্য। 
 

বযয় তনয়ন্ত্রণ অনুতবভাগ 

১৭) পদ সজৃন/সাংরক্ষণ/স্থানান্তর/স্থায়ীকরণ ও তবলুপ্তকরশণ সম্মতত প্রদান। 

১৮) তবতভন্ন দপ্তশরর সাাংগঠতনক কাঠাশমা পরীক্ষা তনরীক্ষামশত মতামত প্রদান। 

১৯) আউটশসাতস বাং নীততমালা এবাং আতথ্ বক ক্ষমতা অপ বণ ও পুন:অপ বণ সম্পতকবত পতরপত্র 

সম্পশকব মতামত। 
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২০) গািীর মূলয তনি বারণ সম্পশকব মতামত। 

২১) তবশদে ভ্রমণকাশল প্রাপয ভ্রমণ ভাতা, বদতনক ভাতা সম্পতকবত নীততমালার তবষশয় মতামত। 

২২) ৭ লক্ষ টাকার উপশর স্থায়ী  অতগ্রম বা ইমশপ্রস্ট বতহভূবত অতগ্রম উশিালশন মতামত প্রদান। 
 

বাস্তবায়ন অনুতবভাগ 

২৩) বাস্তবায়ন অনুতবভাগ সাংতেষ্ট সকল সাকুবলার, স্মারক, প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র ইতযাতদ 

 

রাোয়ি প্রততষ্ঠান অনুতবভাগ 

২৪) রাোয়ি ও স্বায়ত্বোতসত প্রততষ্ঠানসমূশহর কম বকতবা ও কম বিারীশদর িাকুতরর েতবাবলী/ 

সুতবিাতদর যক্ষশত্র মতামত প্রদান। 

২৫) রাোয়ি ও স্বায়ত্বোতসত প্রততষ্ঠানসমূশহর পদ সটৃষ্ট/সাংরক্ষণ/ স্থানান্তর/স্থায়ীকরণ ও 

তবলুপ্তকরশণ মতামত প্রদান। 

২৬) রাোয়ি ও স্বায়ত্বোতসত প্রততষ্ঠানসমূশহর আতথ্ বক বযবস্থাপনায় ও সাাংগঠতনক কাঠাশমা 

পরীক্ষা তনরীক্ষাশন্ত মতামত প্রদান। 

২৭) রাোয়ি ও স্বায়ত্বোতসত প্রততষ্ঠানসমূশহর আইন/তবতিমালা পতরবি বন/সাংশোিনসহ কম বকতবা ও 

কম বিারীশদর প্রাপয ভাতাতদর যক্ষশত্র মতামত প্রদান। 

২৮) রাোয়ি ও স্বায়ত্বোতসত প্রততষ্ঠানসমূশহর কম বিারীশদর বশকয়া প্রাপযতার তবষশয় মতামত 

প্রদান। 
 

 

 

মতনটতরাং যসল 

২৯) ৪৪টট রাোয়ত্ব প্রততষ্ঠাশনর আয়-বযয়, পতরিালন বৃিান্ত, তবতনশয়াগ বযয়, জনবল, তহতবল 

প্রবাহ, তিতভশিন্ড, সরকাতর যকাষাগাশর জমা এবাং িীঘ বশময়াদী দায় সম্পতকবত তথ্যাতদ। 

৩০) বাাংলাশদে সরকার কতৃবক রপ্তাতন খাশত প্রদি তবকল্প নগদ সহায়তার জনয আশবদন ফরম। 

৩১) বাাংলাশদে সরকার কতৃবক রপ্তাতন খাশত প্রদি তবকল্প নগদ সহায়তার তবদযমান হার সাংক্রান্ত 

তথ্যাতদ। 

৩২) দপ্তশরর বাশজট বরাে এবাং প্রকৃত বযয় সাংক্রান্ত তথ্য। 
 

অনযানয 

(ক) এই িরশনর তথ্য যকান নাগতরশকর আশবদশনর যপ্রতক্ষশত এই নীততমালার ১০ ও ১১ অনুশচ্ছশদ 

বতণ বত পদ্ধতত অনুসরণ কশর প্রদান করশত হশব। 

(খ) প্রতত ততন মাস অন্তর এই তাতলকা হালনাগাদ করা হশব। 

(গ) এই িরশনর তথ্য যিশয় যকান নাগতরক আশবদন করশল তখন তা িাতহদার তভতিশত প্রদানশ াগয 

তথ্য তহশসশব তবশবতিত হশব এবাং দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনি বাতরত পন্থায় আশবদনকারীশক তা প্রদান 

করশবন। 
 

পমরমশ্ষ্ট-৬ : প্রদান বাধযতািূলক নয়, এিন তয়থ্যর তামলকা  

তননতলতখত তথ্যসমূহ প্রদান ও প্রকাে করশত কতৃবপক্ষ বািয থ্াকশব না-  

 কমী ও উপকারশভাগীর বযস্তক্তগত জীবশনর যগাপনীয়তা কু্ষণ্ণণ হয়, এরূপ তথ্য। 

 তবিারািীন মামলার তথ্য  া ওই মামলার সুষ্ঠু তবিারকা বশক বযাহত করশত পাশর, এরূপ 

তথ্য। 

 তদন্তািীন তবষয় সাংতেষ্ট যকাশনা তথ্য,  ার প্রকাে তদন্তকাশজ তবি ঘটাশত পাশর। 
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 যকাশনা ক্রয় কা বক্রশমর তবষশয় তসদ্ধান্ত যনয়ার আশগ সাংতেষ্ট ক্রয় বা এর কা বক্রম 

সাংক্রান্ত যকাশনা তথ্য।  

 গশবষণার সূত্র বা যকৌেল বা কাশরা বুস্তদ্ধবৃতিক সম্পশদর অতিকার ক্ষততগ্রস্ত হশত পাশর, 

এরূপ তথ্য। 

 তনশয়াগ ও পশদান্নতত পরীক্ষাসহ সকল পাবতলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার ফলাফল 

সাংক্রান্ত আগাম তথ্য, ইতযাতদ। 

 

৬(ক) অথ্ থ মবভায়ের অনুমবভাে মভমিক : প্রদান ও প্রকাশ্ বাধযতািূলক নয়, এিন 

তথ্য: 

তপতপতপ ইউতনট 

১) তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ন) তবিান অনুসাশর তভস্তজএফ এপ্রাইশজল কতমটটর সভার 

কা বপত্র, কা বতববরণী এবাং কতমটট সাংক্রান্ত সকল তবষয়াবলী এবাং স্বাক্ষতরত তভস্তজএফ িুস্তক্তর 

কতপ। 

বাশজট অনুতবভাগ 

১) প্রততরক্ষা মন্ত্রণালশয়র বাশজশটর তবস্তাতরত; 

২) বাশজট সাংসশদ উপস্থাপশনর পূশব ব প্রস্তাতবত বাশজট সম্পশকব য  যকান আগাম তথ্য; 

৩) মন্ত্রণালয় তভতিক বযয়সীমা তবএমআরতস কতৃবক অনুশমাতদত হওয়ার পূশব ব এ সাংক্রান্ত য  যকান 

আগাম তথ্য। 

সামটষ্টক অথ্ বনীতত অনুতবভাগ 

১) মিযশময়াতদ সামটষ্টক অথ্ বননততক কাঠাশমা (Medium Term Macroeconomic Framework-

MTMF) যকা-অতিবশনেন কাউস্তন্সশলর সভায় উপস্থাপশনর জনয প্রণীত MTMF এর Indicator Sheet 

রাোয়ি প্রততষ্ঠান অনুতবভাগ 

১) বযাাংকসহ আতথ্ বক প্রততষ্ঠানসমূশহর পতরিালনা ও তদারতক সাংক্রান্ত যকান অগ্রীম তথ্যাবলী। 

বাস্তবায়ন অনুতবভাগ 

১) তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ন) তবিান অনুসাশর মতন্ত্রপতরষদ বা, যক্ষত্রমত উপশদষ্টা 

পতরষশদর ববঠশক উপস্থাপনীয় সার-সাংশক্ষপসহ আনুষতেক দতললাতদ এবাং উক্ত ববঠশকর 

আশলািনা ও তসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত যকান তথ্য। 

২) যবতন যেল সাংক্রান্ত যগশজট িূিান্তভাশব প্রকাশের পূব ববতী কা বাবতল। 

প্রতবতি অনুতবভাগ 

১) যকান তবতি-তবিান িূিান্তভাশব প্রকাশের পূব ববতী  কা বাবতল।  
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পমরমশ্ষ্ট-৭ : তথ্য প্রামপ্তর আয়বদন ফরি (ফরি ‘ক’) 

 

 

ফরি ‘ক’ 

তথ্য প্রামপ্তর আয়বদনপত্র 

[ তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতপ্ত সাংক্রামত্ম) তবতিমালার তবতি-৩ দ্রষ্টবয ] 

 

বরাবর 

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

................................................................ (নাম ও পদবী) 

ও 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা, 

........................................... (দপ্তশরর নাম ও টঠকানা) 

 

১।  আশবদনকারীর নাম  : ............................................................................ 

 তপতার নাম  : ............................................................................ 

 মাতার নাম  : ............................................................................ 

 বতবমান টঠকানা  : ............................................................................  

স্থায়ী টঠকানা  : ............................................................................ 

 ফযাক্স, ই-যমইল, যটতলশফান ও যমাবাইল যফান নম্বর ( তদ থ্াশক) : 

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

২।  তক িরশনর তথ্য* (প্রশয়াজশন অতততরক্ত কাগজ বযবহার করুন) : 

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

 

 

৩।  যকান পদ্ধততশত তথ্য পাইশত আগ্রহী (োপাশনা/ 

ফশটাকতপ/  : ............................................................................ 

  তলতখত/ ই-যমইল/ ফযাক্স/তসতি অথ্বা অনয যকান পদ্ধতত)  

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও টঠকানা  : ............................................................................ 

৫।  প্রশ াজয যক্ষশত্র সহায়তাকারীর নাম ও টঠকানা  : 

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

 

 

 

আশবদশনর তাতরখ : ..................................................                                            আশবদনকারীর 

স্বাক্ষর 

 

*তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতপ্ত সাংক্রামত্ম) তবতিমালা, ২০০৯-এর ৮ িারা অনু ায়ী তশথ্যর মূলয 

পতরশোিশ াগয। 
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 পমরমশ্ষ্ট-৮ : তথ্য সরবরায়ি অপারেতার যনাটটশ্ (ফরি ‘খ’) 

 

 

 

ফরি ‘খ’ 

 [ তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতপ্ত সাংক্রামত্ম) তবতিমালা, ২০০৯ তবতি-৫ দ্রষ্টবয ] 

তথ্য সরবরায়ি অপারেতার যনাটটশ্ 

 

 

আশবদন পশত্রর সূত্র নম্বর :                                                         তাতরখ : 

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

 

প্রতত 

আশবদনকারীর নাম   : .............................................................. 

টঠকানা    : .............................................................. 

 

মবষয় : তথ্য সরবরায়ি অপারেতা সম্পয়কথ অবমিতকরণ। 
 

তপ্রয় মশহাদয়, 

আপনার ........................................................তাতরশখর আশবদশনর তভতিশত প্রাতথ্ বত তথ্য তনশনাক্ত 

কারশণ সরবরাহ করা সম্ভব হইল না,  থ্া :- 

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

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

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

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

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

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

                                      

 

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

                   দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার নাম : 

                 পদবী : 

               দাপ্ততরক সীল : 
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পমরমশ্ষ্ট-৯ : আপীল আয়বদন ফরি (ফরি ‘ে’) 

 

ফরি ‘ে’ 

আপীল আয়বদন 

[ তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতপ্ত সাংক্রামত্ম) তবতিমালার তবতি-৬ দ্রষ্টবয ] 

 

বরাবর 

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

..................................................................(নাম ও পদবী) 

ও 

আপীল কতৃবপক্ষ, 

...........................................(দপ্তশরর নাম ও টঠকানা) 

  

১। আপীলকারীর নাম ও টঠকানা  : .................................................................................. 

 (য াগাশ াশগর সহজ মািযমসহ) 

২। আপীশলর তাতরখ : .................................................................................. 

৩। য  আশদশের তবরুশদ্ধ আপীল করা হইয়াশে উহার : 

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

  কতপ ( তদ থ্াশক)   

৪।  াহার আশদশের তবরুশদ্ধ আপীল করা হইয়াশে   : 

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

 তাহার নামসহ আশদশের তববরণ ( তদ থ্াশক)   

৫। আপীশলর সাংতক্ষপ্ত তববরণ  : .................................................................................. 

৬। আশদশের তবরুশদ্ধ সাংকু্ষব্ধ হইবার কারণ (সাংতক্ষপ্ত তববরণ) : 

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

৭।  প্রাতথ্ বত প্রততকাশরর  ুস্তক্ত/তভতি  : .................................................................................. 

৮।  আপীলকারী কতৃবক প্রতযয়ন   : 

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

৯।  অনয যকান তথ্য  াহা আপীল কতৃবপশক্ষর সম্মুশখ : 

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

 উপস্থাপশনর জনয আপীলকারী ইচ্ছা যপাষণ কশরন 

                                 

 

আশবদশনর তাতরখ : ..................................................                                              আশবদনকারীর 

স্বাক্ষর 
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পমরমশ্ষ্ট-১০ : তথ্য প্রামপ্তর অনুয়রাধ মফ এবং তয়থ্যর িূলয মনধ থারণ মফ (ফরি ‘ঘ’) 

 

 

ফরি ‘ঘ’ 

[ মবমধ ৮ দ্রষ্টবয ] 

তথ্য প্রামপ্তর অনুয়রাধ মফ এবং তয়থ্যর িূলয মনধ থারণ মফ 

 তথ্য সরবরাশহর যক্ষশত্র তনন যটতবশলর কলাম (২) এ উতিতখত তশথ্যর জনয উহার তবপরীশত 

কলাম (৩) এ উতিতখত হাশর যক্ষত্রমত তথ্য প্রাতপ্তর অনুশরাি তফ এবাং তশথ্যর মূলয 

পতরশোিশ াগয হইশব,  থ্া :- 

 

 

যটমবল 

 

ক্রতমক 

নাং 
তশথ্যর তববরণ 

তথ্য প্রাতপ্তর অনুশরাি 

তফ/তশথ্যর মূলয 

(১) (২) (৩) 

১। 

তলতখত যকান িকুশমশন্টর 

কতপ 

সরবরাশহর জনয (মযাপ, 

নক্ো, েতব, 

কম্পম্পউটার তপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মাশপর 

কাগশজর যক্ষশত্র প্রতত পষৃ্ঠা 

২ (দুই) টাকা হাশর এবাং 

তদরূ্ধ্ ব সাইশজর কাগশজর 

যক্ষশত্র প্রকৃত মূলয। 

২। 

তিে, তসতি ইতযাতদশত তথ্য 

সরবরাশহর যক্ষশত্র 

 

(১) আশবদনকারী কতৃবক 

তিে, তসতি ইতযাতদ 

সরবরাশহর যক্ষশত্র তবনা 

মূশলয; 

(২) তথ্য সরবরাহকারী 

কতৃবক তিে, তসতি ইতযাতদ 

সরবরাশহর যক্ষশত্র উহার 

প্রকৃত 

মূলয। 

৩। 

যকান আইন বা সরকাতর 

তবিান বা তনশদবেনা 

অনু ায়ী কাউশক 

সরবরাহকৃত 

তশথ্যর যক্ষশত্র 

তবনামূশলয। 

৪। 

মূশলযর তবতনমশয় 

তবক্রয়শ াগয প্রকােনার 

যক্ষশত্র 

প্রকােনায় তনি বাতরত মূলয। 
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পমরমশ্ষ্ট-১১ : তথ্য কমিশ্য়ন অমভয়র্াে দায়য়য়রর মনধ থারণ ফরি (ফরি ‘ক’) 

 

ফরি ‘ক’ 

অমভয়র্াে দায়য়য়রর ফরি 

[তথ্য অতিকার (অতভশ াগ দাশয়র ও তনষ্পতি সাংক্রামত্ম) প্রতবিানমালার প্রতবিান-৩ (১) দ্রষ্টবয] 
 

 

বরাবর 

প্রিান তথ্য কতমেনার 

তথ্য কতমেন 

এফ-৪/এ, আগারগা াঁও প্রোসতনক এলাকা 

যেশরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  

 

              অতভশ াগ নাং ...............................................................................................................।  
 

১। অতভশ াগকারীর নাম ও টঠকানা                          : 
......................................................................... 

    (য াগাশ াশগর সহজ মািযমসহ) 

 

২। অতভশ াগ দাতখশলর তাতরখ                               : .......................................................................... 

 

৩।  াহার তবরুশদ্ধ অতভশ াগ করা হইয়াশে                : 

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

     তাহার নাম ও টঠকানা   

 

৪। অতভশ াশগর সাংতক্ষপ্ত তববরণ                             : ......................................................................... 

    (প্রশয়াজশন আলাদা কাগজ সতন্নশবে করা  াইশব) 

 

 

৫। সাংকু্ষব্ধতার কারণ ( তদ যকান আশদশের তবরুশদ্ধ      : 

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

    অতভশ াগ আনয়ন করা হয় যসই যক্ষশত্র উহার কতপ  

    সাং ুক্ত কতরশত হইশব) 

৬। প্রাতথ্ বত প্রততকার ও উহার য ৌস্তক্তকতা                     : 
....................................................................... 

 

৭। অতভশ াগ উতিতখত বক্তশবযর সমথ্ বশন প্রশয়াজনীয়      : 

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

     কাগজ পশত্রর বণ বনা (কতপ সাং ুক্ত কতরশত হইশব) 

 

সতযপাঠ 

আতম/আমরা এই মশম ব হলফপূব বক যঘাষণা কতরশততে য , এই অতভশ াশগ বতণ বত অতভশ াগসমূহ 

আমার জ্ঞান ও তবশ্বাস মশত সতয।  
 

 

(সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর)  
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উপসংিার  

তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯-এ সরকাতর প্রততষ্ঠান এবাং সরকাতর ও তবশদতে সাহা যপুষ্ট যবসরকাতর 

সাংগঠন- উভশয়ই কতৃবপক্ষ তহশসশব তবশবতিত। এ প বন্ত তথ্য অতিকার আইন বাসত্মবায়শন 

যবসরকাতর সাংগঠনসমূশহর যিশয় সরকাতর প্রততষ্ঠানসমূহই এতগশয় আশে অশনক যবতে,  া আইন 

বাসত্মবায়শন সরকাতর প্রততষ্ঠাশনর সতদচ্ছা এবাং সরকাশরর প্রততশ্রুতত পূরশণর পতরিায়ক। 

তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯-এর কা বকর বাসত্মবায়শন সকল কতৃবপশক্ষর তথ্য অবমুক্তকরণ 

নীততমালা থ্াকা আবেযক- এ কথ্া সকশলই উপলতব্ধ করশেন। নীততমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়শনর 

নানা প বাশয় রশয়শে নানা সমসযা ও প্রততবন্ধকতা, রশয়শে নানা িরশনর িযাশলঞ্জ। এই সকল 

প্রততবন্ধকতা ও িযাশলঞ্জ জয় কশরই বাাংলাশদে সামশন এতগশয়শে। আমরাও এই সকল 

প্রততবন্ধকতা ও িযাশলঞ্জ জয় কশর আমাশদর কাম্পিত বাাংলাশদে গশি তুলব- এ আমাশদর দৃঢ় 

প্রতযয়।  

 

সংরু্ক্তক্ত 

তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা তনশয়াশগর জনয 

তনি বাতরত েক 

 

তনি বাতরত েক : 

১। দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার নাম :  

 পদতব   

অতফশসর টঠকানা (আইতি নাং/যকাি নম্বর  তদ থ্াশক)   

যফান   

যমাবাইল যফান   

ফযাক্স   

ইশমইল   

ওশয়বসাইট ( তদ থ্াশক)   

২। দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার আতপল কতৃবপক্ষ (অবযবতহত 

ঊর্ধ্ বতন কা বালশয়র প্রোসতনক প্রিান)-এর নাম 

:  

 পদতব   

অতফশসর টঠকানা   

যফান   

যমাবাইল যফান   

ফযাক্স   

ইশমইল   

ওশয়বসাইট ( তদ থ্াশক)   

৩। দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার তনয়ন্ত্রণকারী 

মন্ত্রণালয়/তবভাশগর নাম 

:  

৪। প্রোসতনক তবভাগ 

(ঢাকা/িট্টগ্রাম/রাজোহী/খুলনা/তসশলট/বতরোল/রাংপুর) 

:  

৫। আঞ্চতলক দপ্তশরর নাম ও পতরিয় ( তদ থ্াশক)   

 দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার স্বাক্ষর   

 (অতফতসয়াল তসলশমাহরসহ তাতরখ)   



 30 

 স্থানীয় আতপল কতৃবপশক্ষর প্রতযয়ন ও স্বাক্ষর   

 (অতফতসয়াল তসলশমাহরসহ তাতরখ)   

 


