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                                                                                                    খড়া 

 

১। তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারায টভূচভ এফং প্রয়য়াজনীয়তা: 

১.১ ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন এয টভূচভিঃ যদীয় চয়ল্পয স্বাথ ৃংযক্ষয়ণয রয়ক্ষয Protective Duties 

Act, 1950 ( Act No. LXI of 1950) যভাতায়ফক ১৯৭৩ ায়র ট্যাচযপ কচভন ফাচণজয ভন্ত্রণারয়য়য একটি 

দপ্তয চয়য়ফ কাজ শুরু কয়য। ১৯৯২ (১৯৯২ ায়রয ৪৩ নং আইন)ায়র ট্যাচযপ কচভনয়ক চফলুপ্ত কয়য একটি চফচধফদ্ধ 

ংস্থা রূয় ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন প্রচতষ্ঠা কযা য়। যদীয় চল্প  উৎাদন ব্যফস্থায স্বাথ ৃংযক্ষয়ণয যভৌচরক 

দাচয়ত্ব চনয়য় মাত্রা শুরু কযয়র যফতীয়ত কচভন আন্তজৃাচতক, চি-াচক্ষক, আঞ্চচরক  ফহুাচক্ষক ফাচণজয চুচক্ত  শুল্ক 

মৃ্পক্ত চফলয়াফরীয উয যকাযয়ক প্রয়য়াজনীয় যাভ ৃচদয়য় আয়ছ। এছাড়া, ফচচৃফয়ে ফাংরায়দী ণ্য  যফায 

শুল্কমুক্ত সুচফধা আদায়  অফায়ধ ভানফ ম্পদ প্রয়ফাচধকায়যয রয়ক্ষয কভৃন্থা প্রণয়য়ন কচভন যকাযয়ক অব্যাত 

ায়তা চদয়য় মায়ে। এ কচভন এয অধীন ৩ টি চফবাগ (আন্তজৃাচতক য়মাচগত/ফাচণজয নীচত/ফাচণজয প্রচতচফধান)  

প্রান াখা যয়য়য়ছ। কচভয়নয যভাট জনফর ১১৫ জন (প্রথভ যেণী-৩৯, র্ততীয় যেণী-৪৩ চতুথ ৃযেণী- ৩৩)।  

কচভন এয কামাৃফরী: 

  যদীয় চয়ল্পয স্বাথ ৃযক্ষা; 

  চল্প ম্পদ উৎাদয়ন প্রচতয়মাচগতায উৎা; 

  চল্প ম্পয়দয সুষ্ঠু ব্যফায চনচিতকযন; 

  যদীয় ণ্য যপ্তানীয উন্নয়ণ; 

  চিাচক্ষক  ফহুাচক্ষক চুচক্তয ভাধ্যয়ভ যদয় এফং চফয়দয় যদীয় চল্প ম্পদ ব্যফায়যয উন্নয়ন; 

  ডাচম্পং  চফয়দী য়ণ্যয আভদাচন  চফক্রয়য়য ব্যাায়য অাদৄ ন্থা প্রচতয়যাধকয়ল্প দয়ক্ষ গ্রন; 

অতযাফশ্যকীয় ণ্য চফণন ভচনটচযং যর। 

১. ২ তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারা প্রণয়য়নয যমৌচক্তকতা/উয়েশ্য: 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায জনগয়ণয জানায অচধকায প্রচতষ্ঠায ভাধ্যয়ভ যকাচয  যফযকাচয ংগঠয়নয স্বেতা 

 জফাফচদচতা বৃচদ্ধ, দুনীচত হ্রা  সুান প্রচতষ্ঠা; জনগয়ণয চচন্তা, চফয়ফক  ফাকস্বাধীনতায াংচফধাচনক 

অচধকায প্রচতষ্ঠা য়ফাৃচয জনগয়ণয ক্ষভতায়য়নয রয়ক্ষয তথ্য-অচধকায চনচিত কযয়ত গত ২৯ ভাচ ৃ২০০৯ তাচযয়খ 



 

 

‘তথ্য অচধকায আইন, ২০০৯ ’ া কয়যয়ছ । আইয়নয কামকৃয ফাস্তফায়য়নয জন্য ইচতভয়ধ্য ‘তথ্য অচধকায (তথ্য 

প্রাচপ্ত ংক্রান্ত) চফচধভারা, ২০০৯’ এফং তথ্য অচধকায ংক্রান্ত চতনটি প্রচফধানভারা প্রণীত য়য়য়ছ। 
তথ্য অচধকায গণতাচন্ত্রক ব্যফস্থায়ক আয়যা সুংত কযায অন্যতভ তৃ । ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন এয তথ্য 

জনগয়ণয কায়ছ উনু্ক্ত য়র ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন কামকৃ্রভ ম্পয়কৃ জনগয়ণয য়ন্ন  অচফো দূয য়ফ । এয়ত 

প্রচতষ্ঠায়নয স্বেতা এফং জনগয়ণয কায়ছ কর কায়জয জফাফচদচ প্রচতচষ্ঠত য়ফ। 
জনগয়ণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা চনচিত কযায যম নীচত যকায গ্রণ কয়যয়ছ, তায য়ে ংগচতপূণবৃায়ফ যকায়যয 

গুরুত্বপূণৃ ৃংস্থা চয়য়ফ ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন অফাধ তথ্যপ্রফায়য চচাৃ চনচিত কযয়ত ফদ্ধচযকয। 
 কচভন অফাধ তথ্যপ্রফায়য চচাৃয যক্ষয়ত্র যমন যকায়না চিধািয়ন্দয সৃচষ্ট না য়, যজন্য একটি ‘তথ্য অফমুক্তকযণ 

নীচতভারা’ প্রণয়ন আফশ্যক ফয়র ভয়ন কযয়ছ ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন। সুতযাং তথ্য অচধকায আইন, ২০০৯, তথ্য 

অচধকায (তথ্য প্রাচপ্ত ংক্রাম্ত) চফচধভারা ২০০৯  এতৎংচিষ্ট প্রচফধানভারামূয়য আয়রায়ক  াজুয্য ায়য়ক্ষ 

এই ‘তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারা’ প্রণয়ন কযা য়রা।  

১.৩ নীচতভারায চয়যানাভ: 

এই নীচতভারা “ ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারা, ২০১৫’’ নায়ভ অচবচত য়ফ।  

২) নীচতভারায চবচি: 

২.১) প্রণয়নকাযী কর্তৃক্ষ; 

 ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন,গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায। 

২.২) অনুয়ভাদনকাযী কর্তৃক্ষ; 

চচনয়য চচফ, ফাচণজয ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায। 

২.৩) অনুয়ভাদয়নয তাচযখ:  অয়টাফয,...... ২০১৫। 

২.৪) নীচতভারা ফাস্তফায়য়নয তাচযখ; অনুয়ভাদয়নয তাচযখ যথয়ক  অনচধক ৩০ (চত্র) চদয়নয ভয়ধ্য। 

২.৫) নীচতভারায প্রয়মাজযতা: নীচতভারাটি  ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়নয জন্য প্রয়মাজয য়ফ।  

৩) ংজ্ঞামূ: চফলয় ফা প্রয়েয চযচন্থ যকায়না চকছু না থাকয়র এ নীচতভারায়-  

৩.১)‘তথ্য’ অথ ৃফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন এয গঠন, চফচধ, দাপ্তচযক  প্রচক্ষণ কামকৃ্রভ ংচিষ্ট যম যকায়না স্মাযক, 

চাফচফফযণী, প্রচতয়ফদন, ত্র, নমুনা, দচরর, চফজ্ঞচপ্ত, আয়দ, রগ-ফই, উাি-তথ্য, চুচক্ত, ভানচচত্র, নকা, ফই, 

ইয়রক্ট্রচনক প্রচক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত যম যকায়না দচরর, চপল্ম, অচিত চচত্র, চবচড, অচড, আয়রাকচচত্র, প্রকল্প-প্রস্তাফ, 

প্রকানা,গয়ফলনাত্র, মাচন্ত্রকবায়ফ াঠয়মাগ্য দচরর এফং যবৌত গঠন  বফচষ্টয চনচফয়ৃয়ল অন্য যম যকায়না তথ্যফহুর ফস্তুয 



 

 

অনুচরচ ফা প্রচতচরচ এয অন্তর্ভকৃ্ত য়ফ। তয়ফ ত ৃথায়ক যম, দাপ্তচযক যনাটচট ফা যনাটচয়টয প্রচতচরচ এয অন্তর্ভকৃ্ত 

য়ফ না।  

৩.২) ‘দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ’ অথ ৃতথ্য অচধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০-অধীন কর্তৃক্ষ কর্তকৃ চনমৄক্ত কভকৃতাৃ। 

৩.৩)‘চফকল্প দাচয়ত্ব প্রাপ্ত কভকৃতাৃ’অথ ৃদাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয অনুচস্থচতয়ত ংচিষ্ট দাচয়ত্ব ারয়নয জন্য চনমৄক্ত 

কভকৃতাৃ। 

৩.৪) ‘তথ্য প্রদান ইউচনট’ ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন এয কামাৃরয়। 

৩.৫) ‘আচর কর্তৃক্ষ (অথ)ৃ যচয়াযম্যান ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন। 

৩.৬) ‘র্ততীয় ক্ষ’ অথ ৃতথ্যপ্রাচপ্তয জন্য অনুয়যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তৃক্ষ ব্যতীত অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয য়ে 

জচড়ত অন্য যকায়না ক্ষ। 

৩.৭) ‘তথ্য কচভন’ অথ ৃতঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীয়ন প্রচতচষ্ঠত তথ্য কচভন। 

৩.৮) ‘তঅআ, ২০০৯’ অথ ৃতথ্য অচধকায আইন, ২০০৯’ বুঝায়ফ। 

৩.৯) ‘তঅচফ, ২০০৯’ অথ ৃতথ্য অচধকায (তথ্য প্রাচপ্ত ংক্রান্ত) চফচধভারা, ২০০৯ ’ বুঝায়ফ। 

৩.১০) ‘কভকৃতাৃ ‘ অয়থ ৃকভচৃাযী অন্তর্ভকৃ্ত য়ফ। 

৩.১১) ‘তথ্য অচধকায’ অথ ৃযকায়না কর্তৃয়ক্ষয চনকট ইয়ত তথ্য প্রাচপ্তয অচধকায। 

৩.১২)  ‘আয়ফদন পযভ’ অথ ৃতঅচফ, ২০০৯-এয তপচয়র চনধাৃচযত আয়ফদয়নয পযয়ভট-পযভ ‘ক’ বুঝায়ফ। 

৩.১৩) ‘আচর পযভ’ অথ ৃতঅচফ, ২০০৯- এয তপচয়র চনধাৃচযত আচর আয়ফদয়নয পযয়ভট- পযভ ‘গ’ বুঝায়ফ। 

৩.১৪) “চযচষ্ট’’ অথ ৃএই নীচতভারায য়ে ংমৄক্ত চযচষ্ট।  

৩.১৫) ‘নীচতভারা‘ অথ ৃফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন তথ্য অফমুক্তকযন নীচতভারা ২০১৫ বুঝায়ফ।  

৪. তয়থ্যয ধযন এফং ধযন অনুায়য তথ্য প্রকা  প্রদান দ্ধচত: 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন এয  মুদয় তথ্য চনয়নাক্ত ৩(চতন) যেণীয়ত বাগ কযা য়ফ এফং চনধাৃচযত চফধান অনুায়য তা 

প্রদান  প্রকা কযা য়ফ। 

ক. স্বপ্রয়ণাচদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য তথ্য:  

(১) এই ধযয়নয তথ্য ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন স্বপ্রয়ণাচদত য়য় যনাটিয়ফায়ড,ৃ য়য়ফাইয়ট, মুচিত ফই ফা প্রচতয়ফদন 

আকায়য, চত্রকায় চফজ্ঞচপ্তয ভাধ্যয়ভ এফং প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণয়মাগ্য ভাধ্যয়ভ প্রকা  প্রচায কযয়ফ । 



 

 

(২) এই ধযয়নয তথ্য যচয়য় যকায়না নাগচযক আয়ফদন কযয়র তখন তা চাচদায চবচিয়ত প্রদানয়মাগ্য তথ্য চয়য়ফ চফয়ফচচত 

য়ফ এফং দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনধাৃচযত ন্থায় আয়ফদনকাযীয়ক তা প্রদান কযয়ফন। 

(৩) ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন প্রচতফছয একটি ফাচলকৃ প্রচতয়ফদন প্রকা কযয়ফ এফং ফাচলকৃ প্রচতয়ফদয়ন তঅআ, ২০০৯- 

এয ধাযা ৬(৩)-এ উয়েচখত তথ্যমূ ংয়মাজন কযয়ফ। 

(৪) ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন স্বপ্রয়ণাচদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য তয়থ্যয একটি তাচরকা প্রস্তুত কযয়ফ এফং এই নীচতভারায 

চযচয়ষ্ট  ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়নয য়য়ফাইয়ট তা প্রকা  প্রচায কযয়ফ। 

( ৫) প্রচত চতন ভা অন্তয এই তাচরকা ারনগাদ কযা য়ফ। 

 

খ. চাচদায চবচিয়ত প্রদানয়মাগ্য তথ্য: 

(১) এই ধযয়নয তথ্য যকায়না নাগচযয়কয আয়ফদয়নয চযয়প্রচক্ষয়ত এই নীচতভারায ১০  ১১ অনুয়েয়দ ফচণতৃ দ্ধচত 

অনুযণ কয়য প্রদান কযয়ত য়ফ।  

(২) ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন চাচদায চবচিয়ত প্রদানয়মাগ্য তয়থ্যয একটি তাচরকা প্রস্তুত কযয়ফ এফং এই নীচতভারায 

চযচয়ষ্ট  ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়নয য়য়ফাইয়ট তা প্রকা  প্রচায কযয়ফ। 

(৩) প্রচত চতন ভা অন্তয এই তাচরকা ারনগাদ কযা য়ফ। 

গ. প্রদান  প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য: 

(১) এই নীচতভারায অন্যান্য অনুয়েয়দ মা চকছুই থাকুক না যকন, ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন চনয়নাক্ত তথ্যমূ প্রদান ফা 

প্রকা ফা প্রচায কযয়ত ফাধ্য থাকয়ফ না: 

(ক) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র ফাংরায়দয়য চনযািা, াফয়ৃবৌভয়ত্বয প্রচত হুভচক য়ত ায়য এরূ তথ্য; 

(খ) তথ্য প্রকাচত য়র যকায়না ব্যচক্তয ব্যচক্তগত জীফয়নয যগানীয়তা ক্ষুণ্ন য়ত ায়য এরূ তথ্য; 

 (গ) যযাষ্ট্রনীচতয যকান চফলয় মায িাযা চফয়দী যায়ষ্ট্রয অথফা আন্তজৃাচতক যকান ংস্থা ফা যকান যজাট ফা ংগঠয়নয 

ায়থ চফদ্যভান ম্পকৃ ক্ষুণ্ন য়ত ায়য এরূ তথ্য; 

(ঘ) যকান চফয়দী যকায়যয চনকট যথয়ক প্রাপ্ত যকান যগানীয় তথ্য; 

(ঙ) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র যকান র্ততীয় য়ক্ষয বুচদ্ধবৃচিক ম্পয়দয অচধকায ক্ষচতগ্রস্ত য়ত ায়য এরূ ফাচণচজযক ফা 

ব্যফাচয়ক অন্তচনচৃত যগানীয়তা চফলয়ক, কচযাইট ফা বুচদ্ধবৃচিক ম্পদ (Intellectual Property 

Right) ম্পচকৃত তথ্য; 

(চ) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র প্রচচরত আইয়নয প্রয়য়াগ ফাধাগ্রস্ত য়ত ায়য ফা অযাধ বৃচদ্ধ যয়ত ায়য এরূ তথ্য; 



 

 

(ছ) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র জনগয়ণয চনযািা চফচিত য়ত ায়য ফা চফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু চফচায কাজ ব্যাত য়ত 

ায়য এরূ তথ্য; 

(জ) যকান তথ্য প্রকায়য পয়র যকান ব্যচক্তয জীফন ফা াযীচযক চনযািা চফদান্ন য়ত ায়য এরূ তথ্য;  

(ঝ) আদারয়ত চফচাযাধীন যকায়না চফলয় অথফা মা প্রকায় আদারত ফা ট্রাইবুযনায়রয চনয়লধাজ্ঞা যয়য়য়ছ অথফা মায প্রকা 

আদারত অফভাননায াচভর এরূ তথ্য; 

(ঞ) তদন্তাধীন যকায়না চফলয় মায় প্রকা তদন্ত কায়জ চফি ঘটায়ত ায়য এরূ তথ্য;  

(ট) যকায়না ক্রয় কামকৃ্রভ ম্পূণ ৃয়ায পূয়ফ ৃফা এ চফলয়য় চদ্ধান্ত গ্রয়ণয পূয়ফ ৃংচিষ্ট ক্রয় ফা এয কামকৃ্রভঙক্রান্ত 

যকায়না তথ্য; 

(ঠ) আইন অনুায়য যকফর একটি চনচদষৃ্ট ভয়য়য জন্য প্রকায়য ফাধ্যফাধকতা যয়য়য়ছ এরূ তথ্য; 

(ড) জাতীয় ংয়দয চফয়ল অচধকায াচনয কাযণ য়ত ায়য, এরূ তথ্য; 

(ঢ) আইন িাযা ংযচক্ষত যকায়না ব্যচক্তয যগানীয় তথ্য; 

(ণ) চনয়য়াগ যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষায় প্রদি নম্বয ম্পচকৃত আগাভ তথ্য। 

৫। তথ্য ংগ্র, ংযক্ষন  ব্যফস্থানা: 

(ক) তথ্য ংযক্ষণ দ্ধচত: 

 ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন তথ্য ংযক্ষয়ণয জন্য চনয়নাক্ত দ্ধচত অনুযণ কযয়ফ  

(১) নাগচযয়কয তথ্য অচধকায চনচিত কযায রয়ক্ষয ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন তায মাফতীয় তয়থ্যয কযাটারগ 

এফং ইনয়ডক্স প্রস্তত কয়য যগুয়রা মথামথবায়ফ ংযক্ষণ কযয়ফ। 
(২) কচভন যম কর তথ্য কচম্পউটায়য ংযক্ষয়ণয উমৄক্ত ফয়র ভয়ন কযয়ফ যকর তথ্য মৄচক্তংগত 

ভয়ীভায ভয়ধ্য কচম্পউটায়য ংযক্ষণ কযয়ফ এফং তথ্য রায়বয সুচফধায়থ ৃভগ্র যদয় যনটয়ায়কৃয ভাধ্যয়ভ তায ংয়মাগ 

স্থান কযয়ফ। 
(৩) কচভন তথ্য ংযক্ষণ  ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অচধকায (তথ্য ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা) প্রচফধানভারা, 

২০১০ অনুযণ কযয়ফ। 
 

(খ)  তথ্য ংগ্র  ব্যফস্থানা: 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন তথ্য ংগ্র  ব্যফস্থানায জন্য তথ্য আচধকায  (তথ্য ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা) প্রচফধানভারা, 

২০১০ অনুযণ কযয়ফ। 
 

(গ) তয়থ্যয বালা: 

 (১) তয়থ্যয মূর বালা য়ফ ফাংরা । যকায়না তথ্য মচদ অন্য যকায়না বালায় উৎন্ন য়য় থায়ক তায়র তা যই 

বালায় ংযচক্ষত য়ফ। দাপ্তচযক প্রয়য়াজয়ন তথ্য অনুফাদ কযা য়ত ায়য। 



 

 

 

(২) তথ্য যম বালায় ংযচক্ষত থাকয়ফ যই বালায়তই আয়ফদনকাযীয়ক যফযা কযা য়ফ। আয়ফদনকাযীয চাচদায 

চযয়প্রচক্ষয়ত যকায়না তথ্য অনুফাদ কযায দাচয়ত্ব কর্তৃক্ষ ফন কযয়ফ না। 

(ঘ) তয়থ্যয ারনাগাদকযণ: 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন-এয চফবাগুমূ প্রচত ভায় তথ্য ারনাগাদ কযয়ফ। 

৬. দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়াগ 

1) তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুায়য ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়ন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়াগ কযা য়ফ । 
2) যফতীয়ত ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন এয  অধীয়ন যকান কামাৃরয়/ইউচনট প্রচতচষ্ঠত য়র তঅআ ২০০৯-এয ধাযা 

১০(৩) অনুায়য উক্তরূ ইউচনট/ইউচনটমূয় প্রচতচষ্ঠত য়ায ৬০ চদয়নয ভয়ধ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়াগ 

কযা য়ফ। 
3) যচয়াযম্যান, ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়াগ যদয়ফন এফং চনয়য়াগকৃত প্রয়তযক দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভকৃতাৃয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স নম্বয  ই-যভইর ঠিকানা চনয়য়াগ প্রদায়নয যফতী ১৫ 

(য়নয) চদয়নয ভয়ধ্য চনধাৃচযত পযয়ভয়ট (তথ্য কচভন কর্তকৃ চনধাৃচযত পযয়ভট) চরচখতবায়ফ তথ্য কচভয়ন 

যপ্রযণ কযয়ফন এফং ভন্ত্রণারয়  আচর কর্তৃয়ক্ষয কায়ছ অনুচরচ যপ্রযণ কযয়ফন। 
4) তঅআ ২০০৯-এয অধীন দাচয়ত্ব ারয়নয প্রয়য়াজয়ন কচভয়নয যকান দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ অন্য যম যকান 

কভকৃতাৃয ায়তা চাইয়ত াযয়ফন এফং যকান কভকৃতাৃয কাছ যথয়ক এরূ ায়তা চায়া য়র চতচন উক্ত 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয়ক প্রয়য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযয়ত ফাধ্য থাকয়ফন। 
5) কচভয়নয দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ দাচয়ত্ব ারয়নয প্রয়য়াজয়ন অন্য যকান কভকৃতাৃয ায়তা চাইয়র এফং এরূ 

ায়তা প্রদায়ন ব্যথতৃায জন্য তঅআ ২০০৯-এয যকান চফধান রংচঘত য়র এই আইয়নয অধীন দায়-দাচয়ত্ব 

চনধাৃযয়ণয যক্ষয়ত্র উক্ত অন্য কভকৃতাৃ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ ফয়র গণ্য য়ফন। 
6) ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স নম্বয  ই-যভইর 

ঠিকানা কচভযনয কামাৃরয়য়য প্রকাশ্য স্থায়ন য়জ দৃচষ্টয়গাচয য় এভনবায়ফ প্রদয়ৃনয ব্যফস্থা কযয়ফ এফং 

য়য়ফাইয়ট প্রকা কযয়ফ। 
৭) তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারায চযচয়ষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয নাভ, দফী, ঠিকানা, পযাক্স নম্বয  ই-যভইর 

ঠিকানা তাচরকা প্রকা কযা য়ফ। যকান দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চযফতনৃ য়র নতুন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়ায়গয 

৫ (াঁচ) কামচৃদফয়য ভয়ধ্য তাচরকা ারনাগাদ কযা য়ফ। তাচরকা কর্তৃয়ক্ষয য়য়ফাইয়ট প্রকা কযা য়ফ। 

৭। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয দাচয়ত্ব  কভৃচযচধ: 

 (ক) তয়থ্যয জন্য কায আয়ফদয়নয চযয়প্রচক্ষয়ত কচভয়নয দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ- 

(অ) আয়ফদন গ্রণ  তঅচফ, ২০০৯, চফচধ-৩অনুায়য আয়ফদনত্র গ্রয়ণয প্রাচপ্ত স্বীকায কযয়ফন;  



 

 

(আ) অনুয়যাধকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯, ধাযা ৯  তঅচফ, ২০০৯ চফচধ-৪ অনুায়য মথামথবায়ফ যফযা কযয়ফন;  

(ই) তথ্য প্রদায়ন অাযগতায যক্ষয়ত্র তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৩)  তঅচফ ২০০৯,চফচধ-৫ অনুায়য মথামথবায়ফ অাযগতা 

প্রকা কযয়ফন। অাযগতায কাযণ তঅআ, ২০০৯-এয য়ে াভঞ্জস্যপূণ ৃয়ত য়ফ;  

(ঈ) যকায়না অনুয়যাধকৃত তথ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয চনকট যফযায়য জন্য ভজুদ থাকয়র চতচন তঅআ, ২০০৯ ধাযা ৯ 

(৬)(৭)  তঅচফ, ২০০৯ চফচধ-৮ অনুায়য উক্ত তয়থ্যয মৄচক্তংগত মূল্য চনধাৃযণ কযয়ফন এফং উক্ত মূল্য অনচধক ৫ (াঁচ) 

কামচদফয়য ভয়ধ্য চযয়াধ কযায জন্য অনুয়যাধকাযীয়ক অফচত কযয়ফন;  

(উ) যকায়না অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয য়ে র্ততীয় য়ক্ষয ংচিষ্টতা থাকয়র দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ তঅআ, ২০০৯, ধাযা ৯(৮) 

অনুায়য ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফন; 

(খ)  তঅআ, ২০০৯-এয তপচয়র চনধাৃচযত আয়ফদয়নয পযম্যাট/পযভ ‘ক’ ংযক্ষণ  যকায়না নাগচযয়কয চাচদায 

চযয়প্রচক্ষয়ত যফযা; 

(গ) আয়ফদন পযভ পূযয়ণ ক্ষভ নয়, এভন আয়ফদনকাযীয়ক আয়ফদন পযভ পূযয়ণ ায়তা; 

(ঘ) যকায়না  নাগচযয়কয চাচদায চযয়প্রচক্ষয়ত তায়ক আচর কর্তৃক্ষ চনধাৃযয়ণ ায়তা ;  

(ঙ) ঠিক কর্তৃক্ষ চনধাৃযয়ণ র্ভর কয়যয়ছ, এভন আয়ফদনকাযীয়ক ঠিক কর্তৃক্ষ চনধাৃযয়ণ ায়তা ;   

(চ) যকায়না াযীচযক প্রতফন্ধী ব্যচক্তয তথ্যপ্রাচপ্ত কতকৃতাৃ তায়ক উমৄক্ত দ্ধচতয়ত তথ্য যয়ত ায়তা কযয়ফন । এ যক্ষয়ত্র 

দাচয়ত্ব প্রাপ্ত কভকৃতাৃ উমৄক্ত অন্য যকায়না ব্যচক্তয ায়তা গ্রণ কযয়ত াযয়ফন ;  

(ছ) তথ্য ংযক্ষণ, ব্যফস্থাণা  স্বপ্রয়ণাচদত তথ্য প্রকা তঅআ, ২০০৯ এয য়ে াভঞ্জস্যপূণবৃায়ফ য়ে চক না তা 

চনধাৃযয়ণ কর্তৃক্ষয়ক ায়তা প্রদান ;  

(জ) তঅআ, ২০০৯ – এয য়ে াভঞ্জস্যপূণবৃায়ফ ফাচলকৃ প্রচতয়ফদন প্রকায় ায়তা কযা ; এফং  

(ঝ) তয়থ্যয জন্য প্রাপ্ত আয়ফদনত্র এ ংক্রান্ত প্রয়য়াজনীয় তথ্য ংযক্ষণ আয়ফদনকাযীয যমাগায়মায়গয চফস্তাচযত তথ্য 

ংযক্ষণ, তথ্য অফমুক্তকযণ ংক্রান্ত প্রচতয়ফদন ংকরণ, তয়থ্যয  মূল্য আদায় চাফযক্ষণ  যকাচয যকালাগায়য  

জভাকযণ এফং কর্তৃক্ষ ফা তথ্য কচভয়নয চাচদায চযয়প্রচক্ষয়ত এ ংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা ইতযাচদ :  

৮। চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়াগ :  

(১) ফদচর ফা অন্য যকায়না  কাযয়ণ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয  অনুচস্থচতয়ত দাচয়ত্ব ারয়নয জন্য ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন 

একজন চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়াগ কযয়ফ। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয অনুচস্থচতয়ত দাচয়ত্ব ারনকাচরন আইন 

অনুায়য চতচন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চয়য়ফ চফয়ফচচত য়ফন।  



 

 

 (২) যচয়াযম্যান, ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়াগ চদয়ফন এফং চনয়য়াগকৃত কভকৃতাৃয নাভ, 

দচফ, ঠিকানা এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স নম্বয  ই-যভইর ঠিকানা চনয়য়াগ প্রদায়নয ১৫ (য়নয়যা) কামচৃদফয়য  ভয়ধ্য 

চনধাৃচযত পযম্যায়ট (তথ্য কচভন কর্তকৃ চনধাৃচযত পযয়ভট) চরচখতবায়ফ তথ্য কচভয়ন  যপ্রযণ কযয়ফন এফং ফাংরায়দ 

ট্যাচযপ কচভন এয আচর কর্তৃয়ক্ষয কায়ছ তায অনুচরচ যপ্রযণ কযয়ফন।   

(৪) ফদচর ফা অন্য যকায়না কাযয়ণ দ শূণ্য য়র, অচফরয়ম্ব নতুন চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চনয়য়াগ কযয়ত য়ফ ।  

৯। চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয দাচয়ত্ব  কভৃচযচধ :  

(ক) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয অনুচস্থচতকায়র চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চয়য়ফ দাচয়ত্ব ারন 

কযয়ফন।  

(খ) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চয়য়ফ দাচয়ত্ব ারনকায়র নীচত ৭- এ ফচণতৃ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয দাচয়ত্ব  কভৃচযচধ তাঁয 

জন্য প্রয়য়াজয য়ফ।  

১০।  তয়থ্যয জন্য আয়ফদন, তথ্য প্রদায়নয দ্ধচত  ভয়ীভা :  

(১) যকায়না ব্যচক্ত তঅআ, ২০০৯ এয অধীয়ন তথ্যপ্রাচপ্তয জন্য কচভয়নয দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয কায়ছ চনধচৃযত পযভ ‘ক’ 

এয ভাধ্যয়ভ চরচখতবায়ফ ফা ইয়রক্ট্রচনক ভাধ্যয়ভ ফা ই-যভইয়র অনুয়যাধ কযয়ত াযয়ফন ।  

(২) চনধাৃচযত পযভ জরবয না য়র অনুয়যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স নম্বয এফং ই-যভইর ঠিকানা নাভ 

অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয চনর্ভরৃ এফং স্পষ্ট ফণনৃা অথফা যকান দ্ধচতয়ত তথ্য যয়ত আগ্রী তায ফণনৃা উয়েখ কয়য াদা কাগয়জ 

ফা যক্ষত্রভয়ত, ইয়রক্ট্রচনক চভচডয়া ফা ই-যভইয়র তথ্য প্রাচপ্তয জন্য অনুয়যাধ কযা মায়ফ ।  

(৩) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ যকায়না তয়থ্যয জন্য অনুয়যাধ প্রাচপ্তয তাচযখ য়ত অনচধক ২০ (চফ) কামচৃদফয়য ভয়ধ্য 

অনুয়যাধকৃত তথ্য যফযা কযয়ফন।  

(৪)উানুয়েদ (৩) এ মা চকছুই থাকুক না যকন অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয য়ে একাচধক চফবায়গয এয ংচিষ্ঠতা থাকয়র 

অনচধক ৩০ (চত্র) কামচৃদফয়য ভয়ধ্য যই অনুয়যাধকৃত তথ্য যফযা কযয়ত য়ফ।  

(৫) অনুয়যাধকৃত তথ্য যকান ব্যচক্তয জীফন-মৃতুয, যগ্রপতায এফং কাযাগায য়ত মুচক্ত ম্পচকৃত য়র দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ 

অনুয়যাধ প্রাচপ্তয অনচধক ২৪ (চচি) ঘন্টায ভয়ধ্য উক্ত চফলয়য় প্রাথচভক তথ্য যফযা কযয়ফন । 



 

 

(৬) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ চরচখতবায়ফ অথফা যক্ষত্রভয়ত, ইয়রক্ট্রচনক ভাধ্যয়ভ ফা ই-যভইর এয ভাধ্যয়ভ আফয়ফদনত্র গ্রয়ণয 

প্রাচপ্তস্বীকায কযয়ফন। প্রাচপ্তস্বীকাযয়ত্র আয়ফদয়নয  যযপায়যন্প নম্বয, আয়ফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভমাৃদা এফং আয়ফদন 

গ্রয়ণয তাচযখ উয়েখ কয়য স্বাক্ষয কযয়ফন।  

 (৭) ইয়রক্ট্রচনক ভাধ্যয়ভ ফা ই-যভইর এয ভাধ্যয়ভ আয়ফদন গ্রয়ণয যক্ষয়ত্র কর্তৃয়ক্ষয ফযাফয়য আয়ফদন যপ্রযয়ণয তাচযখই 

(প্রাচপ্ত ায়য়ক্ষ) আয়ফদন গ্রয়ণয তাচযখ চয়য়ফ গণ্য য়ফ।  

(৮) আয়ফদন ায়ায য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ তথ্য প্রদায়নয তাচযখ এফং ভয় উয়েখপূফকৃ আয়ফদনকাযীয়ক য ম্পয়কৃ 

অফচত কযয়ফন এফং অনুয়যাধকৃত তয়থ্যয য়ে একাচধক উইং  এয ংচিষ্টতা থাকয়র দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ যই চফবাগ-এ 

চরচখত যনাটি প্রদান কযয়ফন।  

(৯) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ যকায়না কাযয়ণ অনয়যাধকৃত তথ্য প্রদায়ন অাযগ অথফা আংচক তথ্য যফযায় অাযগ য়র 

অাযগতায কাযণ উয়েখ কয়য আয়ফদন প্রাচপ্তয ১০ (দ) কামচৃদফয়য ভয়ধ্য তঅচফ, ২০০৯ –এয তপচয়র উয়েচখত পযভ 

‘খ’ অনুমায়ী এতদচফলয়য় আয়ফদনকাযীয়ক অফচত কযয়ফন।  

(১০) উানুয়েদ (৩) , (৪) ফা (৫) এ উয়েচখত ভয়ীভায ভয়ধ্য তথ্য যফযা কযয়ত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ ব্যথ ৃয়র 

ংচিষ্ট তথ্যপ্রাচপ্তয অনুয়যাধ প্রতযাখ্যান কযা য়য়য়ছ ফয়র গণ্য য়ফ;  

(১১) অনুয়যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয চনকট মথামথ চফয়ফচচত য়র এফং যময়ক্ষয়ত্র যই তথ্য র্ততীয় 

ক্ষ কর্তকৃ যফযা কযা য়য়য়ছ চকংফা যই তথ্য র্ততীয় য়ক্ষয স্বাথ ৃজচড়ত য়য়য়ছ এফং র্ততীয় ক্ষ তা যগানীয় তথ্য 

চয়য়ফ গণ্য কয়য যয়ক্ষয়ত্র দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ এরূ অনুয়যাধ প্রাচপ্তয ৫ (াঁচ) কামচৃদফয়য ভয়ধ্য র্ততীয় ক্ষয়ক তাঁয 

চরচখত ফা যভৌচখক  ভতাভত যচয়য় যনাটি প্রদান কযয়ফন এফং র্ততীয় ক্ষ এরূ যনাটিয়য চযয়প্রচক্ষয়ত যকায়না ভতাভত 

প্রদান কযয়র তা চফয়ফচনায় চনয়য় দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ অনুয়যাধকাযীয়ক তথ্য প্রদায়নয চফলয়য় চদ্ধান্ত গ্রণ কযয়ফন ।  

(১২) যকায়না ইচন্ধয় প্রচতফন্ধী ব্যচক্তয়ক যকায়না যযকড ৃফা তায অংচফয়ল জানায়নায প্রয়য়াজন য়র ংচিষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভকৃতাৃ যই প্রচতফন্ধী ব্যচক্তয়ক তথ্য রায়ব ায়তা প্রদান কযয়ফন এফং চযদয়ৃনয জন্য যম ধযয়নয য়মাচগতা 

প্রয়য়াজন তা প্রদান কযা এই ায়তায অন্তর্ভকৃ্ত ফয়র গণ্য য়ফ।  

(১৩) আইয়নয অধীয়ন প্রদি তয়থ্যয প্রচত পৃষ্ঠায় তথ্য অচধকায আইন, ২০০৯ এয অধীয়ন এই তথ্য যফযা কযা য়য়য়ছ 

ভয়ভ ৃপ্রতযয়ন কযয়ত য়ফ এফং তায়ত প্রতযয়ণকাযী কভকৃতাৃয নাভ, দফী, স্বাক্ষয  দাপ্তচযক চর থাকয়ফ ।  

 



 

 

১১। তয়থ্যয মূল্য  মূল্য চযয়াধ :  

(১) যকায়না অনুয়যাধকৃত তথ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয চনকট যফযাযয জন্য ভজুদ থাকয়র চতচন তঅচফ, ২০০৯ এয 

তপচয়র উয়েচখত পযভ ‘ঘ’  অনুায়য যই তয়থ্য মূল্য চনধাৃযণ কযয়ফন এফং অনচধক ৫ (াঁচ) কামচৃদফয়য ভয়ধ্য য অথ ৃ

চারান যকাড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭-এ জভা কয়য যট্রজাচয চারায়নয কচ তাঁয কায়ছ জভা যদয়ায জন্য অনূয়যাধকাযীয়ক 

চরচখতবায়ফ অফচত কযয়ফন; অথফা  

(২) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ তয়থ্যয অনুয়যাধকাযী কর্তকৃ চযয়াচধত মূল্য যচদফই ছাায়ত য়ফ এফং প্রাপ্ত অথ ৃচারান যকাড 

নং ১- ৩৩০১-০০০১-১৮০৭- এ যট্রজাচয চারায়নয ভাধ্যয়ভ জভা যদয়ফন ।  

১২। আচর দায়য়য  চনষ্পচি :  

১২.১ আচর কর্তৃক্ষ :  

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন এয আচর কর্তৃক্ষ য়ফন যচয়াযম্যান।  

১২.২ আচর দ্ধচত : 

(ক) যকায়না ব্যচক্ত এই নীচতভারায নীচত ১০ এয (৩) , (৪) ফা (৫)  এ চনধাৃচযত ভয়ীভায ভয়ধ্য তথ্য রায়ব ব্যথ ৃয়র 

চকংফা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয যকায়না চদ্ধায়ন্ত  ংক্ষুব্ধ য়র চকংফা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ অচতচযক্ত মূল্য ধাম ৃফা গ্রণ কযয়র 

উক্ত ভয়ীভায অচতক্রান্ত ফায, ফা যক্ষত্রভয়ত, চদ্ধান্ত রায়বয যফতী ৩০ (চত্র) কামচৃদফয়য ভয়ধ্য তঅচফ, ২০০৯ এয 

তপচয়র চনধাৃচযত পযভ ‘গ’ এয ভাধ্যয়ভ আচর আয়ফদন গ্রণ কযয়ত াযয়ফন।   

(খ) আচর কর্তৃক্ষ মচদ এই ভয়ভ ৃন্তুষ্ট ন যম, আচরকাযী মৄচক্তংগত কাযয়ণ চনচদ ষ্ট ৃভয়ীভায ভয়ধ্য আচর দায়য়য 

কযয়ত ায়যনচন, তায়র চতচন উক্ত ভয়ীভা অচতফাচত য়ায য়য আচর আয়ফদন গ্রণ কযয়ত াযয়ফন । 

১২.৩ আচর চনষ্পচি: 

(১) আচর কর্তৃক্ষ যকায়না আচয়রয চফলয়য় চদ্ধান্ত প্রদায়নয পূয়ফ ৃচনয়নাক্ত দয়ক্ষ গ্রণ কযয়ফন- 

(ক) দাচয়ত্ব প্রাপ্ত কভকৃতাৃ এফং এতৎংচিষ্ট অন্যান্য কভকৃতাৃয শুনাচন গ্রণ;  

(খ)  আচর আয়ফদয়ন উচেচখত ংক্ষুব্ধতায কাযণ  প্রাচথতৃ প্রচতকায়যয মৄচক্তমূ চফয়ফচনা; এফং  

(গ) প্রাচথতৃ তথ্য প্রদায়নয য়ে একাচধক তথ্য প্রদানকাযী চফবাগ মৄক্ত থাকয়র ংচিষ্ট চফবাগ মূয়য শুনাচন 

গ্রণ; 



 

 

(২) আচর আয়ফদন প্রাচপ্তয ১৫ (য়নয) কামচৃদফয়য ভয়ধ্য আচর কর্তৃক্ষ-  

(ক) উানুয়েদ (১)- এ উচেচখত দয়ক্ষমূ গ্রণপূফকৃ তথ্য যফযা কযায জন্য ংচিষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভকৃতাৃয়ক চনয়দৃ যদয়ফন; অথফা 

(খ) তাঁয চফয়ফচনায় গ্রণয়মাগ্য না য়র আচর আয়ফদনটি খাচযজ কযয়ত াযয়ফন। 

(৩) আচর কর্তৃয়ক্ষয চনয়দৃ অনুমায়ী দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ-  

(ক) মত দ্রুত ম্ভফ প্রাচথতৃ তথ্য যফযা কযয়ফন, তয়ফ এই ভয় তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ২৪ (৪)-এ চনয়দচৃত 

ভয়য়য অচধক য়ফ না; অথফা 

(খ) যক্ষত্রভয়ত চতচন তথ্য যফযা যথয়ক চফযত থাকয়ফন। 

১৩। তথ্য প্রদায়ন অফয়রায় াচস্তয চফধান: 

১৩.১ তঅআ, ২০০৯  এই নীচতভারায চফচধ-চফধান ায়য়ক্ষ কচভয়নয যকায়না দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ মচদ 

যকায়না আয়ফদনকাযীয়ক তথ্য ফা এ ংক্রান্ত চদ্ধান্ত প্রদায়ন ব্যথ ৃন ফা তথ্যপ্রাচপ্তয যকায়না অনুয়যাধ গ্রণ কযয়ত 

অস্বীকায কয়যন ফা চদ্ধান্ত প্রদায়ন ব্যথ ৃন ফা র্ভর, অম্পূণ,ৃ চফভ্রাচন্তকয, চফকৃত তথ্য প্রদান কয়যন ফা যকায়না 

তথ্যপ্রাচপ্তয য়থ প্রচতফন্ধকতা সৃচষ্ট কয়যন ফা তথ্য অচধকায চযন্থী  যকায়না কাজ কয়যন তায়র দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভকৃতাৃয এয়ন কাজয়ক অদাচযণ চয়য়ফ চফয়ফচনা কযা য়ফ এফং ংচিষ্ট চাকুচয চফচধচফধান অনুায়য তাঁয 

চফরুয়দ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়ফ। 

১৩.২ এই নীচতভারা মথামথবায়ফ অনুযয়ণ গাচপরচতয কাযয়ণ তঅআ,২০০৯-এয ব্যতযয় ঘটয়র এফং এয কাযয়ণ 

যকায়না কভকৃতাৃ তথ্য কচভন কর্তকৃ াচস্ত যয়র তা তাঁয ব্যচক্তগত দায় চয়য়ফ গণ্য য়ফ এফং কর্তৃক্ষ তাঁয 

যকায়না দায় ফন কযয়ফ না। 

১৩.৩ তথ্য কচভয়নয কাছ যথয়ক যকায়না কভকৃতাৃয চফরুয়দ্ধ চফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রয়ণয অনুয়যাধ যয়র কর্তৃক্ষ 

ংচিষ্ট চফচধ-চফধান অনুায়য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ এফং গৃীত ব্যফস্থায চফলয়য় তথ্য কচভনয়ক অফচত 

কযয়ফ। 

 

 



 

 

১৪। তথ্যাচদ চযদনৃ এফং প্রকাচত প্রচতয়ফদন চফক্রয়য়য সুয়মাগ: 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন কর্তকৃ প্রণীত প্রচতয়ফদন চফনামূয়ল্য ফৃাধাযয়ণয চযদয়ৃনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ 

কযয়ফ এফং নাভভাত্র মূয়ল্য চফক্রয়য়য জন্য ভজুদ যাখয়ফ। 
১৫। জনগুরুত্বপূণ ৃচফলয়য় যপ্র চফজ্ঞচপ্ত: 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন জনগুরুত্বপূণ ৃচফলয়াচদ যপ্র চফজ্ঞচপ্তয ভাধ্যয়ভ অথফা অন্য যকায়না ন্থায় প্রচায ফা 

প্রকা কযয়ফ। 
১৬। নীচতভারায ংয়াধন:  

এই নীচতভারায ংয়াধয়নয প্রয়য়াজন য়র ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন ৩-৫ দস্য চফচষ্ট একটি কচভটি গঠন 

কযয়ফ। কচভটি নীচতভারা অনুয়ভাদনকাযী কর্তৃয়ক্ষয কায়ছ ংয়াধয়নয প্রস্তাফ কযয়ফ। অনুয়ভাদনকাযী 

কর্তৃয়ক্ষয অনুয়ভাদয়নয যপ্রচক্ষয়ত নীচতভারা ংয়াধন কামকৃয য়ফ।  
১৭। নীচতভারায ব্যাখ্যা: 

এই নীচতভারায যকায়না চফলয়য় অস্পষ্টতা যদখা চদয়র নীচতভারা প্রণয়নকাযী কর্তৃক্ষ তায ব্যাখ্যা প্রদান কযয়ফ । 

১৮। চযচষ্ট: 

চযচষ্ট-১ : দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয তাচরকা 

ক্রচভক 

নং 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয নাভ  

দচফ 
যপান, যভাফাইর, পযাক্স,  ই-যভইর  যমাগায়মায়গয ঠিকানা 

১ এইচ.এভ.চযপৄর ইরাভ 

াফচরক চযয়রন এন্ড 

াফচরয়কন অচপায। 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন, 

ঢাকা। 

৮৮০২- ৯৩৩৫৯৩৩ 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

৮৮-০২-৯৩৪০২৪৫ 

Sharif_tutul80@yahoo.com       

এইচ.এভ.চযপৄর ইরাভ 

াফচরক চযয়রন এন্ড 

াফচরয়কন অচপায। 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন, ঢাকা। 

 

চযচষ্ট-২ : চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয তাচরকা 

ক্রচভক 

নং 

চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভকৃতাৃয নাভ  দচফ 
যপান, যভাফাইর, পযাক্স,  ই-যভইর  যমাগায়মায়গয ঠিকানা 

১ যয়পৌচজয়া খান,উ প্রধান 

কাযী চচফ(অ:দা} 

০১৭৭৮৪১৫৬৭২,৮৮-০২-৯৩৪০২৪৫ 

Iqbalfouzia34@yahoo.com 

যয়পৌচজয়া খান,উ প্রধান 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন। 



 

 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন। 

 

 

 

চযচষ্ট-৩ : আচর কর্তৃয়ক্ষয তাচরকা 

ক্রচভক 

নং 
আচর কর্তৃয়ক্ষয নাভ  দচফ যপান, যভাফাইর, পযাক্স,  ই-যভইর  যমাগায়মায়গয ঠিকানা 

১ এটিএভ মুতজৃা যযজা যচৌদৄযী এনচডচ 

(বাযপ্রাপ্ত চচফ) যচয়াযম্যান 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন, ঢাকা। 

৮৮০২-৯৩৪০২০৯ 

০১৭৩০-৩৫৯৬৫৬ 

৮৮০২-৯৩৪০২৪৫ 

chairman.btc1973@gmail.com 

www.btc.gov.bd 

এটিএভ মুতজৃা যযজা যচৌদৄযী 

এনচডচ 

(বাযপ্রাপ্ত চচফ) যচয়াযম্যান 

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন, 

ঢাকা। 

 

চযচষ্ট-৪: স্বয়প্রয়ণাচদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য তয়থ্যয তাচরকা  প্রকায়য ভাধ্যভ  

ক্রচভ

ক নং 

তয়থ্যয চফফযণ তথ্য প্রকায়য ভাধ্যভ 

১। ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়নয াংগঠচনক কাঠায়ভা  

কামকৃ্রয়ভয চফফযণ, কামপৃ্রণাচর এফং দাচয়ত্বমূ 

যনাটি যফাড ৃ, তথ্য প্রদান ইউচনয়ট মুচিত 

অনুচরচ, য়য়ফাইট 

২। ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়নয কভকৃতাৃ  কভচৃাযীয়দয 

ক্ষভতা  দাচয়ত্ব 

প্রয়তযক অচপ/তথ্য প্রদান ইউচনয়ট 

মুচিত অনুচরচ, য়য়ফাইট 

৩। চদ্ধান্ত গ্রয়ণয দ্ধচত, জফাফচদচতা এফং তত্ত্বাফধায়নয 

ভাধ্যভ 

প্রয়তযক অচপ/তথ্য প্রদান ইউচনয়ট 

মুচিত অনুচরচ, য়য়ফাইট 

৪। ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়নয কভকৃতাৃ  কভচৃাযীয তথ্য  তথ্য প্রদান ইউচনয়ট মুচিত অনুচরচ, 

য়য়ফাইট 

৫। কামৃম্পাদয়নয জন্য ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়নয চনয়ন্ত্রয়ণ 

যচক্ষত  ব্যফহৃত আইন, চফচধ-চফধান, চনয়দৃনা, ম্যানুয়য়র, 

ডকুয়ভন্ট এফং যযকড ৃ

তথ্য প্রদান ইউচনয়ট মুচিত অনুচরচ, 

য়য়ফাইট 

mailto:chairman.btc1973@gmail.com
http://www.btc.gov.bd/


 

 

৬। চযকল্পনা প্রণয়ন  চদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত যম যকায়না 

যাভ/ৃপ্রচতচনচধত্ব, মা ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন কর্তকৃ 

গৃীত, এয চফফযণ  

তথ্য প্রদান ইউচনয়ট মুচিত অনুচরচ, 

য়য়ফাইট 

৭। নাগচযকয়দয তথ্য ংগ্রয়য জন্য চফযাজভান সুয়মাগ-

সুচফধাংক্রান্ত চফফযণ, জনাধাযয়নয জন্য ংযচক্ষত 

রাইয়েচয/ড়ায কয়ক্ষয কামঘৃন্টা ইতযাচদ  

যনাটি যফাড,ৃ য়য়ফাইট ইতযাচদ 

৮। ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন এয ফায়জট/কর চযকল্পনায 

ধযন চচচিতকযণ, প্রস্তাচফত খযচ এফং প্রকৃত ব্যয়য়য উয 

বতচয প্রচতয়ফদন 

যপ্র চফজ্ঞচপ্ত মুচিত অনুচরচ, যনাটি 

যফাড ৃয়য়ফাইট 

৯। নাভ, দফী, ঠিকানা, যপান নম্বয এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র পযাক্স 

নম্বয  ই-যভইর ঠিকানা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয নাভ 

যনাটি যফাড ৃ য়য়ফাইট 

১০। নাভ, দফী, ঠিকানা, যপান নম্বয এফং প্রয়মাজয যক্ষয়ত্র ফ্র্যাক্স 

নম্বয  ই-যভইর ঠিকানা আচর কর্তৃয়ক্ষয তাচরকা  

যনাটি যফাড,ৃ য়য়ফাইট ইতযাচদ 

১১। তয়থ্যয জন্য নাগচযয়কয কাছ যথয়ক প্রাপ্ত কর 

আয়ফদনয়ত্রয অনুচরচ, মায ভয়ধ্য চনয়নাক্ত তথ্যমূ 

অন্তভূকৃ্ত থাকয়ফ: 

(ক) যম কর্তৃক্ষ কর্তকৃ অনুয়যাধত্রটি গৃীত য়য়য়ছ তায 

নাভ; 

(খ) চক তয়থ্যয জন্য অনুয়যাধ কযা য়য়য়ছ;এফং 

(গ) অনুয়যায়ধয তাচযখ 

গৃীত আফদনয়ত্রযএকটি কচ  

ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভয়নয যনাটি 

যফায়ড,ৃ ইন্টাযয়নয়ট, চযদয়ৃনয জন্য 

অচপয় যচক্ষত থাকয়ফ। 

১২। ফাংরায়দ ট্যাচযপ কচভন কর্তকৃ ম্পাচদত: 

(ক) কর উন্নয়ন/প্রকল্প ংক্রান্ত চুচক্ত; এফং 

(খ) প্রয়তযক চুচক্তয ংচক্ষপ্ত চফফযণ প্রাক্কচরত ব্যয়/ চুচক্তয 

যভয়াদ কার ইতযাচদ 

যনাটি যফাড,ৃ য়য়ফাইট ইতযাচদ 

 

চযচষ্ট-৫ : চাচদায চবচিয়ত প্রদানয়মাগ্য তয়থ্যয তাচরকা  

চননচরচখত তথ্যমূ জনগয়ণয চাচদায চবচিয়ত প্রদান কযা য়ফ-  



 

 

 স্বপ্রয়ণাচদতবায়ফ প্রকাচত কর তথ্য 

 চফচবন্ন নীচত 

 ংস্থায ফায়জট 

 আচথকৃ তথ্য, যমভন- আয়/ব্যয় ংক্রান্ত চাফ চফফযণী  

 অচডট চযয়াট ৃ(জফাফ) 

 ক্রয় কামকৃ্রভ ংক্রান্ত তথ্য (চদ্ধান্ত গ্রয়ণয য) 

 উকাযয়বাগীয তাচরকা 

 ভাস্টাযয়যার 

 অচড-চবজুয়ার ডকুয়ভন্ট 

 চনয়য়াগ/ফদচরয আয়দ 

 যদয় ফা চফয়দ ভ্রভণ ংক্রান্ত তথ্যাচদ 

 প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য (চযচষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য কর তথ্য। 
 

চযচষ্ট-৬ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তয়থ্যয তাচরকা  

চননচরচখত তথ্যমূ প্রদান  প্রকা কযয়ত কর্তৃক্ষ ফাধ্য থাকয়ফ না-  

 কভী  উকাযয়বাগীয ব্যচক্তগত জীফয়নয যগানীয়তা ক্ষুণ্ণ য়, এরূ তথ্য। 
 চফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ঐ ভাভরায সুষ্ঠু চফচাযকাময়ৃক ব্যাত কযয়ত ায়য, এরূ তথ্য । 
 তদন্তাধীন চফলয় ংচিষ্ট যকায়না তথ্য, মায প্রকা তদন্ত কায়জ চফি ঘটায়ত ায়য। 
 যকায়না ক্রয় কামকৃ্রয়ভয চফলয়য় চদ্ধান্ত যনয়ায আয়গ ংচিষ্ট ক্রয় ফা এয কামকৃ্রভ ংক্রা ন্ত যকায়না তথ্য।  
 গয়ফলণায সূত্র ফা যকৌর ফা কায়যা বুচদ্ধবৃচিক ম্পয়দয অচধকায ক্ষচতগ্রস্ত য়ত ায়য, এরূ তথ্য। 
 চনয়য়াগ  য়দান্নচত যীক্ষা কর াফচরক যীক্ষায প্রশ্নত্র  যীক্ষায পরাপর ংক্রা ন্ত আগাভ তথ্য,  

 অন্য ভাধ্যভ য়ত প্রাপ্ত তথ্য মা কচভয়নয নয়,ইতযাচদ। 
 

 



 

 

cwiwkó-7 :  
Z_¨ cÖvwßi Av‡e`b dig (dig ÔKÕ) 

dig ÔKÕ 

Z_¨ cÖvwßi Av‡e`bcÎ 

[ Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjvi wewa-3 `ªóe¨ ] 

eivei 

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

................................................................ (bvg I c`ex) 

I 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v, 

........................................... (`ß‡ii bvg I wVKvbv) 

1|  Av‡e`bKvixi bvg  : ............................................................................ 

 wcZvi bvg  : ............................................................................

 gvZvi bvg  : ............................................................................ 

 eZ©gvb wVKvbv  : ............................................................................

 ¯’vqx wVKvbv  : ............................................................................ 

 d¨v·, B-†gBj, †Uwj‡dvb I †gvevBj †dvb b¤̂i (hẁ  _v‡K) : 

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

2|  wK ai‡bi Z_¨* (cÖ‡qvR‡b AwZwi³ KvMR e¨envi Ki“b) : .......................................................................... 

3|  †Kvb c×wZ‡Z Z_¨ cvB‡Z AvMÖnx (Qvcv‡bv/ d‡UvKwc/  : ............................................................................ 

  wjwLZ/ B-†gBj/ d¨v·/wmwW A_ev Ab¨ †Kvb c×wZ)  

4| Z_¨ MÖnYKvixi bvg I wVKvbv  : ............................................................................ 

5|  cÖ‡hvR¨ †¶‡Î mnvqZvKvixi bvg I wVKvbv  : ............................................................................ 

 

Av‡e`‡bi ZvwiL : ..................................................                                            Av‡e`bKvixi ¯̂v¶i 

*Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjv, 2009-Gi 8 aviv Abyhvqx Z‡_¨i g~j¨ cwi‡kva‡hvM¨| 



 

 

 cwiwkó-8 : Z_¨ mieiv‡n AcviMZvi †bvwUk (dig ÔLÕ) 

dig ÔLÕ 

 [ Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwß msµvšÍ) wewagvjv, 2009 wewa-5 `ªóe¨ ] 

Z_¨ mieiv‡n AcviMZvi †bvwUk 

Av‡e`b c‡Îi m~Î b¤î :                                                  ZvwiL : ......................................... 

cÖwZ 

Av‡e`bKvixi bvg   : .............................................................. 

wVKvbv    : .............................................................. 

welq : Z_¨ mieiv‡n AcviMZv m¤ú‡K© AewnZKiY| 

wcÖq g‡nv`q, 

Avcbvi ........................................................Zvwi‡Li Av‡e`‡bi wfwË‡Z cÖvw_©Z Z_¨ wb‡gœv³ Kvi‡Y 

mieivn Kiv m¤¢e nBj bv, h_v :- 

1|.......................................................................................................................................| 

2|........................................................................................................................................। 

3| 

.........................................................................................................................................|                                     

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

                   `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg : 

                 c`ex : 

               `vßwiK mxj : 

 

 



 

 

চযচষ্ট-৯ : আীর আয়ফদন পযভ (পযভ ‘গ’)পযভ ‘গ’ 

আীর আয়ফদন 

[ তথ্য অচধকায (তথ্য প্রাচপ্ত ংক্রান্ত) চফচধভারায চফচধ-৬ িষ্টব্য ]  

ফযাফয 

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

..................................................................(নাভ  দফী) 

 

আীর কর্তৃক্ষ, 

...........................................(দপ্তয়যয নাভ  ঠিকানা) 

১। আীরকাযীয নাভ  ঠিকানা  : ..................................................................................  

 (যমাগায়মায়গয জ ভাধ্যভ)  

২। আীয়রয তাচযখ : ..................................................................................  

৩। যম আয়দয়য চফরুয়দ্ধ আীর কযা ইয়ায়ছ উায : ................................................................................. 

  কচ (মচদ থায়ক)   

৪। মাায আয়দয়য চফরুয়দ্ধ আীর কযা ইয়ায়ছ   : ..................................................................................  

 তাায নাভ আয়দয়য চফফযণ (মচদ থায়ক)   

৫। আীয়রয ংচক্ষপ্ত চফফযণ  : ..................................................................................  

৬। আয়দয়য চফরুয়দ্ধ ংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (ংচক্ষপ্ত চফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রাচথতৃ প্রচতকায়যয মৄচক্ত/চবচি  : ..................................................................................  

৮।  আীরকাযী কর্তকৃ প্রতযয়ন   : ..................................................................................  

৯।  অন্য যকান তথ্য মাা আীর কর্তৃয়ক্ষয মু্ময়খ : ..................................................................................  

 উস্থায়নয জন্য আীরকাযী ইো যালণ কয়যন                               

 

আয়ফদয়নয তাচযখ : ..................................................                                              আয়ফদনকাযীয স্বাক্ষয 



 

 

চযচষ্ট-১০ : তথ্য প্রাচপ্তয অনুয়যাধ চপ এফং তয়থ্যয মূল্য চনধাৃযণ চপ (পযভ ‘ঘ’) 

পযভ ‘ঘ’ 

[ চফচধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রাচপ্তয অনুয়যাধ চপ এফং তয়থ্যয মূল্য চনধাৃযণ চপ 

 তথ্য যফযায়য যক্ষয়ত্র চনন যটচফয়রয করাভ (২) এ উচেচখত তয়থ্যয জন্য উায চফযীয়ত  করাভ (৩) এ 

উচেচখত ায়য যক্ষত্রভত তথ্য প্রাচপ্তয অনুয়যাধ চপ এফং তয়থ্যয মূল্য চযয়াধয়মাগ্য ইয়ফ, মথা :-  

যটচফর 

ক্রচভক 

নং 
তয়থ্যয চফফযণ তথ্য প্রাচপ্তয অনুয়যাধ চপ/তয়থ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 
চরচখত যকান ডকুয়ভয়ন্টয কচ 

যফযায়য জন্য (ম্যা, নকা, ছচফ, 

কচম্পউটায চপ্রন্ট) 

এ-৪  এ-৩ ভায়য কাগয়জয যক্ষয়ত্র 

প্রচত পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা ায়য এফং 

তদূর্ধ্ৃ াইয়জয কাগয়জয যক্ষয়ত্র প্রকৃত 

মূল্য। 

২। 

চডস্ক, চচড ইতযাচদয়ত তথ্য 

যফযায়য যক্ষয়ত্র 

 

(১) আয়ফদনকাযী কর্তকৃ চডস্ক, চচড 

ইতযাচদ যফযায়য যক্ষয়ত্র চফনা মূয়ল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তকৃ চডস্ক, 

চচড ইতযাচদ যফযায়য যক্ষয়ত্র উায 

প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 
যকান আইন ফা যকাচয চফধান ফা 

চনয়দৃনা অনুমায়ী কাউয়ক 

যফযাকৃত 

তয়থ্যয যক্ষয়ত্র 

চফনামূয়ল্য। 

৪। 
মূয়ল্যয চফচনভয়য় চফক্রয়য়মাগ্য 

প্রকানায 

যক্ষয়ত্র 

প্রকানায় চনধাৃচযত মূল্য। 

 

 


