
 

 

 

 

  

শখ াসনায সনর্দ ে 

জরফায়ু সষ্ণু ফাাংরার্দ 

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায 

 

 

 

স্বপ্রর্ণাসদত তথ্য প্রকা সনর্দ েসকা ২০১৯ 

 



2 

 

ক্রভ নাং সফলয়ফস্তু পৃষ্ঠা নাং 

১ তথ্য অফমুক্তকযণ সনর্দ েসকা প্রণয়র্নয টভূসভ ও প্রর্য়াজনীয়তা ও সর্যানাভ  ২ 

২ সনর্দ েসকায সবসি ৪ 

৩ াংজ্ঞামূ  ৪ 

৪ তর্থ্যয ধযণ এফাং ধযণ অনুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধসত ৫  

৫ তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা ৬ 

৬ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ  ৭ 

৭ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাসয়ত্ব ও কভ েসযসধ ৭ 

৮ সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত সনর্য়াগ  ৮  

৯ সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাসয়ত্ব ও কভ েসযসধ ৯ 

১০ তর্থ্যয জন্য আর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয দ্ধসত ও ভয়ীভা ৯ 

১১ তর্থ্যয মূল্য এফাং মূল্য সযর্াধ ১০ 

১২ আীর দার্য়য ও সনষ্পসি  ১০ 

১৩ তথ্য প্রদার্ন অফর্রায় াসিয সফধান ১১ 

১৪ তথ্যাসদ সযদ েন এফাং প্রকাসত প্রসতর্ফদন সফক্রর্য়য সুর্মাগ   

 

১১ 

১৫ জনগুরুত্বপূণ ে সফলর্য় শপ্র সফজ্ঞসপ্ত ১১ 

১৬ সনর্দ েসকা াংর্াধন ১১ 

১৭ সনর্দ েসকায ব্যাখ্যা ১১ 

১৮ সযসষ্ট ১২ 

 সযসষ্ট-১ : দাসয়তফপ্রাপ্ত কভ েকতোগর্নয তাসরকা   

 সযসষ্ট-২ : সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোর্দয তাসরকা  

 সযসষ্ট-৩ : আসর কর্তের্ক্ষয তাসরকা 

সযসষ্ট-৪ : স্বপ্রর্ণাসদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয তাসরকা ও প্রকার্য ভাধ্যভ 

 

 সযসষ্ট-৫ : চাসদায সবসির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয তাসরকা   

 সযসষ্ট-৬ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তর্থ্যয তাসরকা   

 সযসষ্ট-৭ : তথ্য প্রাসপ্তয আর্ফন পযভ (পযভ ‘ক’)  

 সযসষ্ট-৮ : তথ্য যফযা অাযগতায শনাটি (পযভ ‘খ’)  

 সযসষ্ট-৯ : আীর আর্ফদন পযভ (পযভ ‘গ’)   

 সযসষ্ট-১০ : তথ্য প্রাসপ্তয অনুর্যাধ সপ এফাং তর্থ্যয মূল্য সনধ োযণ সপ (পযভ ‘ঘ’)   

 সযসষ্ট-১১ : তথ্য কসভর্ন অসবর্মাগ দার্য়র্যয সনধ োসযত পযভ (পযভ ‘ক’)    
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১.  স্বপ্রর্ণাসদত তথ্য অফমুক্তকযণ সনর্দ েনা টভূসভ ও প্রর্য়াজনীয়তা      

    ১.১  সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য টভূসভ  

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকার্যয একটি সফর্লাসয়ত 

ভন্ত্রণারয়। The Water Pollution Control Ordinance 1973 জাসযয ভাধ্যর্ভ জনস্বাস্থয প্রর্কৌর 

অসধদপ্তয কর্তেক প্রকল্প গ্রণ কর্য স্বাধীন ফাাংরার্দর্ প্রথভ সযর্ফ াংক্রান্ত কাম েক্রভ প্রথভ শুরু য়। অতঃয ১৯৮৭ 

ার্রয ১৫ শর্েম্বয কৃসল ভন্ত্রণারর্য়য অধীর্ন কৃসল সফবাগ এফাং ফন সফবাগ নার্ভ দুটি বিভাগ সৃসষ্ট করা য়। 
যফতীর্ত ৩ আগস্ট ১৯৮৯ ার্র তৎকারীন স্থানীয় যকায সফবার্গয আওতাধীন সযর্ফ দূলণ সনয়ন্ত্রণ অসধদপ্তযর্ক 

সযর্ফ অসধদপ্তয নাভকযণ কর্য ফন অসধদপ্তয ও সযর্ফ অসধদপ্তয ভন্বর্য় সযফ ও ফন ভন্ত্রণারয় সৃসষ্ট করা য়। 
সযর্ফ াংযক্ষর্ণ ফদ্ধসযকয ফতেভান গণতাসন্ত্রক যকায যাষ্ট্র সযচারনায মূরনীসত সার্ফ াংসফধার্নয ১৮(ক) 

অনুচ্ছেদ াংর্মাজর্নয ভাধ্যর্ভ সযর্ফ ও জীফবফসচত্র াংযক্ষণ এফাং উন্নয়নর্ক াাংসফধাসনক অসধকায সার্ফ প্রসতষ্ঠা 

কর্যর্ছ। উক্ত অনুর্েদ শভাতার্ফক যাষ্ট্র ফতেভান ও বসফষ্যত নাগসযকর্দয জন্য সযর্ফ াংযক্ষণ ও উন্নয়ন কযর্ফ এফাং 

প্রাকৃসতক ম্পদ, জীফবফসচত্র, জরাভূসভ, ফন ও ফণ্যপ্রাসণয াংযক্ষণ  ও সনযািা সফধান কযর্ফ। বফসিক জরফায়ু 

সযফতের্নয প্রবাফ শভাকার্ফরার্ক গুরুত্ব সদর্য়  ২০১৭ ার্র এ ভন্ত্রণারর্য়য নাভকযন কযা য় সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু 

সযফতেন ভন্ত্রণারয়।   
শদর্য ক্রভফধ েভান জনাংখ্যায শভৌসরক চাসদা পূযণ কযর্ত প্রসতসনয়ত চা ড়র্ছ প্রাকৃসতক ম্পর্দয 

উয। পর্র ক্ষসতগ্রি র্ে সযর্ফর্য সফসবন্ন উাদান এফাং াংকটান্ন র্ে প্রসতর্ফগত বাযাম্য। ফাাংরার্দ 

বফসিক জরফায়ু সযফতের্ণয কাযর্ণ ফর্চর্য় ঝুঁসকপূণ ে শদমুর্য ভর্ধ্য অন্যতভ। শুদৄ তাই  নয়, যকার্যয সনফ োচনী 

ইতাার্য ফায়ু দূলণ, াসন দূলণ, ব্দ দূলণ ও জরফায়ু সযফতেশনয প্রবাফ শভাকার্ফরা  শযার্ধ কাম েকয ভূসভকা যাখায 

অঙ্গীকায ব্যক্ত কর্যর্ছ। এ ভন্ত্রণারয় যার্ষ্ট্রয াাংসফধাসনক অঙ্গীকায ফািফায়র্ন  “শটকই সযর্ফ এফাং ফর্নয 

আোদন”শক সবন সার্ফ াভর্ন শযর্খ সফজ্ঞানসবসিক ও রাগই প্রমৄসক্ত ব্যফার্যয ভাধ্যর্ভ ফতেভান ও বসফষ্যৎ 

প্রজর্েয ফফা উর্মাগী সযর্ফ সনসিতকর্ল্প শভাট  ফনভূসভয সযভান ম্প্রাযণ, ফন ও ফনজ ম্পর্দয উন্নয়ন, 

জীফবফসচত্র াংযক্ষণ ও নাক্তকযণ, দাসয দ্র্য  সফর্ভাচন, সযর্ফ দূলণর্যাধ, জরফায়ু সযফতের্নয প্রবাফ শভাকার্ফরা 

এফাং শটকই সযর্ফ উন্নয়র্ন কাজ কযর্ছ।           

   ১.২     স্বপ্রর্ণাসদত তথ্য অফমুক্তকযণ নীসতভারা প্রণয়র্নয শমৌসক্তকতা/উর্েশ্য    

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায জনগর্ণয জানায অসধকায প্রসতষ্ঠায ভাধ্যর্ভ যকাসয ও শফযকাসয াংগঠর্নয স্বেতা 

ও জফাফসদসতা বৃসদ্ধ, দুনীসত হ্রা ও সুান প্রসতষ্ঠা; জনগর্ণয সচন্তা, সফর্ফক ও ফাকস্বাধীনতায াাংফাধাসনক 

অসধকায প্রসতষ্ঠা জনগর্ণয ক্ষভতায়র্নয রর্ক্ষয তথ্য অসধকায সনসিত কযর্ত ২৯ ভাচ ে, ২০০৯ তাসযর্খ ‘তথ্য 

অসধকায আইন, ২০০৯’ প্রনয়ন কর্যর্ছ। আইর্নয কাম েকয ফািফায়র্নয জন্য ইর্তাভর্ধ্য ‘তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত 

াংক্রান্ত) সফসধভারা, ২০০৯’ এফাং তথ্য অসধকায াংক্রান্ত সতনটি প্রসফধানভারাও প্রণীত র্য়র্ছ। তথ্য অসধকায 

গণতাসন্ত্রক ব্যফস্থার্ক আর্যা সুাংত কযায অন্যতভ তে। সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য তথ্য 

জনগর্ণয কার্ছ উেুক্ত র্র এ ভন্ত্রণারর্য়য কাম েক্রভ ম্পর্কে জনগণ স্বে ধাযণা রাব কযর্ফ, জনগর্ণয কার্ছ কার্জয 

ফজফাফসদসতা প্রসতসষ্ঠত র্ফ এফাং এ ভন্ত্রণারর্য়য কার্জয ার্থ জনগর্ণয অাংীদাসয ত্ব ফাড়র্ফ। জনগর্ণয জন্য অফাধ 

তথ্যপ্রফা সনসিত কযায শম নীসত যকায গ্রণ কর্যর্ছ, তায র্ঙ্গ াংগসতপূণ েবার্ফ যকার্যয গুরুত্বপূণ ে ভন্ত্রণারয় 

সর্র্ফ সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় অফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ ো সনসিত কযর্ত ফদ্ধসযকয। 
ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ াংস্থা এফাং অধীনস্থ অন্যান্য ইউসনর্ট অফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ োয শক্ষর্ত্র শমন শকার্না সিধািফর্েয সৃসষ্ট 

না য়, শজন্য একটি “স্বপ্রর্ণাসদত তথ্য অফমুক্তকযণ নীসতভারা” প্রণয়ন আফশ্যক ফর্র ভর্ন কযর্ছ সযর্ফ, ফন ও 

জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য । ফসণ েত অফস্থায শপ্রসক্ষর্ত তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অসধকায  (তথ্য প্রাসপ্ত 
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াংক্রান্ত) সফসধভারা ২০০৯ ও এতদাংসিষ্ট প্রসফধানভারামূর্য আর্রার্ক “স্বপ্রর্ণাসদত তথ্য অফমুক্তকযণ সনর্দ েনা ’ 

২০১৯ প্রণয়ন কযা র্রা।   
 

    ১.৩ সনর্দ েসকা সর্যানাভ: এই সনর্দ েসকা “স্বপ্রর্ণাসদত তথ্য অফমুক্তকযণ সনর্দ েসকা ২০১৯” নার্ভ অসবসত র্ফ।   
২.   সনর্দ েনা/নীসতভারায সবসি  

    ২.১  প্রণয়নকাযী কতেক্ষ: সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায।  
    ২.২  অনুর্ভাদনকাযী কর্তেক্ষ: সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায।  
    ২.৩  অনুর্ভাদর্নয তাসযখ: ৩০/১২/২০১৯ সি:  

    ২.৪  সনর্দ েসকা  ফািফায়র্নয তাসযখ: অনুর্ভাদর্নয তাসযখ র্ত।  
    ২.৫ সনর্দ েসকায প্রর্মাজযতা:  

(ক) এই সনর্দ েসকাটি সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয়  এফাং আওতাধীন অন্যান্য দপ্তয/ াংস্থায জন্য 

প্রর্মাজয র্ফ। 
(খ) এই ভন্ত্রণারর্য়য আওতাধীন অন্যান্য দপ্তয/ াংস্থা  তায প্রধান কাম োরয় ও অধীনস্থ ইউসনটমূর্য জন্য প্রর্মাজয 

কর্য একটি পৃথক সনর্দ েসকা প্রণয়ন কযর্ফ।  
(গ) এরু পৃথক সনর্দ েসকা প্রণয়র্নয পূফ ে ম েন্ত াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান ও এয অধীনস্থ ইউসনটমূ এই সনর্দ েসকা অনুযণ 

কর্যর্ফ। 
৩.   াংজ্ঞামু: সফলয় ও প্রর্ঙ্গয সযন্থী শকার্না সকছু না থাকর্র এই সনর্দ েসকায়-   

    ৩.০১  “তথ্য” অর্থ ে সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয়  ও এয আওতাধীন দপ্তয/ াংস্থামুর্য  গঠন, কাঠার্ভা ও 

দাপ্তসযক কভ েকান্ড াংক্রান্ত শম শকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানসচত্র, চুসক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, আর্দ, সফজ্ঞসপ্ত, দসরর, 

নমুনা, ত্র, প্রসতর্ফদন, সাফ সফফযণী, প্রকল্প প্রিাফ, আর্রাকসচত্র, অসডও, সবসডও, অসিত সচত্র, সপল্ম, ইর্রক্ট্রসনক 

প্রসক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত শম শকান ইনস্ট্রুর্ভন্ট, মাসন্ত্রকবার্ফ াঠর্মাগ্য দসররাসদ এফাং অন্য শম শকান তথ্যফহুর ফস্তু ফা এর্দয 

প্রসতসরসও এয অন্তভূ েক্ত র্ফ:    

তর্ফ তে থার্ক শম, দাপ্তসযক শনাটসট ফা শনাটসর্টয প্রসতসরস এয অন্তভূ েক্ত র্ফ না। 
    ৩.০২ “দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো” অথ ে তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন সনমৄক্ত কভ েকতো; 

    ৩.০৩ “সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো” অথ ে দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুসস্থসতর্ত াংসিষ্ট দাসয়ত্ব ারর্নয জন্য সনমৄক্ত 

কভ েকতো; 

    ৩.০৪ “তথ্য প্রদান ইউসনট” অথ ে সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য প্রধান কাম োরয়;  

    ৩.০৫ “আীর কর্তেক্ষ” অথ ে সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য  শক্ষর্ত্র সচফ, সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু 

সযফতেন ভন্ত্রণারয়।  

    ৩.০৬ “র্ততীয় ক্ষ” অথ ে তথ্য প্রাসপ্তয জন্য অনুর্যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেক্ষ ব্যতীত অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ঙ্গ 

জসড়ত অন্য শকান ক্ষ।  
    ৩.০৭  “তথ্য কসভন” অথ ে তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১১ এয অধীন প্রসতসষ্ঠত তথ্য কসভন।  
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    ৩.০৮ “কভ েকতো” অর্থ ে কভ েচাযীও অনুভূ েক্ত র্ফ।   
    ৩.০৯  “তথ্য অসধকায” অথ ে শকার্না কর্তের্ক্ষয সনকট ইর্ত তথ্য প্রাসপ্তয অসধকায।   
    ৩.১০  “আর্ফদন পযভ” অথ ে তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাপ্ত াংক্রান্ত), সফসধভারা  ২০০৯ এয তপসর্র সনধ োসযত আীর 

আর্ফদশনয পযর্ভট-পযভ ‘ক’ বুঝার্ফ।   
    ৩.১১  “আীর পযভ” অথ ে তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাপ্ত াংক্রান্ত) সফসধভারা, ২০০৯-এয তপসর্র সনধ োসযত আীর আর্ফদর্নয 

পযর্ভট-পযভ ‘গ’ বুঝার্ফ।  
    ৩.১২  “সযসষ্ট” অথ ে এই সনর্দ েসকা র্ঙ্গ াংমৄক্ত সযসষ্ট।  
৪.    তর্থ্যয ধযণ এফাং ধযণ অনুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধসত  

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূর্য মুদয় তথ্য সনর্নাক্ত ৩টি 

শেসণর্ত বাগ কযা র্ফ এফাং সনধ োসযত সফধান অনুার্য প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা র্ফ: 

    ৪.১   স্বপ্রর্ণাসদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য:   

(ক) এই ধযর্ণয তথ্য সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূ স্বপ্রর্ণাসদত 

র্য় শনাটির্ফাড ে, ওর্য়ফাইর্ট, ব্রুসওয, মুসদ্র্ত ফই ফা প্রসতর্ফদন, সফরর্ফাড ে, াইন শফাড ে, সস্টকায, শাস্টায, বুকর্রট, 

সরপর্রট, সনউজ শরটায, সত্রকায় সফজ্ঞসপ্তয ভাধ্যর্ভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণর্মাগ্য ভাধ্যর্ভ প্রকা ও প্রচায কযর্ফ। 
(খ) এই ধযর্ণয তথ্য শচর্য় শকান নাগসযক আর্ফদন কযর্র তখন তা চাসদায সবসির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য সর্র্ফ 

সফর্ফসচত র্ফ এফাং দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনধ োসযত ন্থায় আর্ফদনকাযীর্ক প্রদান কযর্ফন। 
(গ) সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় প্রসত ফছয একটি ফাসল েক প্রসতর্ফদন প্রকা কযর্ফ। ফাসল েক 

প্রসতর্ফদর্ন তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উসিসখত তথ্যমূ াংর্মাজন কযর্ফ।  
(ঘ) সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয়  স্বপ্রর্ণাসদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয একটি তাসরকা প্রস্তুত কযর্ফ 

এফাং এই সনর্দ েসকা সযসর্ষ্ট ও সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য ওর্য়ফাইর্ট প্রকা ও প্রচায কযর্ফ।  
(ঙ) প্রসত সতন ভা অন্তয এই তাসরকা ারনাগাদ কযা র্ফ।  

    ৪.২  সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য় চাসদায সবসির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য : 

(ক) এই ধযর্ণয তথ্য শকার্না নাগসযর্কয আর্ফদর্নয শপ্রসক্ষর্ত এই সনর্দ েসকা ১০ ও ১১ অনুর্ের্দ ফসণ েত দ্ধসত 

অনুযণ কর্য প্রদান কযর্ত র্ফ। 
(খ) সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় চাসদায সবসির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয একটি তাসরকা প্রস্তুত কযর্ফ 

এফাং এই সনর্দ েসকা সযসর্ষ্ট ও সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য ওর্য়ফাইর্ট প্রকা ও প্রচায কযর্ফ। 
    ৪.৩ প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য : 

এই সনর্দ েসকায অন্যান্য অনুর্ের্দ মা সকছুই থাকুক না শকন সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয 

আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূ সনর্নাক্ত তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফ না:   

ক) শকান তথ্য প্রকার্য পর্র ফাাংরার্দর্য সনযািা, অখন্ডতা ও াফ ের্বৌভর্ত্বয প্রসত হুভসক র্ত ার্য এরু তথ্য: 

খ) শকান সফর্দী যকার্যয সনকট শথর্ক প্রাপ্ত শকান শগানীয় তথ্য: 
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(গ) শকান তথ্য প্রকার্য পর্র শকান র্ততীয় র্ক্ষয বুসদ্ধবৃসিক ম্পর্দয অসধকায ক্ষসতগ্রস্থ র্ত ার্য এরু ফাসণসজযক 

ফা ব্যফাসয়কক অন্তসন েসত শগানীয়তা সফলয়ক, কসযাইট ফা বুসদ্ধবৃসিক ম্পদ (Intellectual Property 

Right) ম্পসকেত তথ্য; 

(ঘ) শকান তথ্য প্রকার্য পর্র প্রচসরত আইর্নয প্রর্য়াগ ফাধাগ্রস্থ র্ত ার্য ফা অযাধ বৃসদ্ধ শর্ত ার্য এরু তথ্য; 

(ঙ) শকান তথ্য প্রকার্য পর্র জনসনযািা সফসিত র্ত ার্য ফা সফচাযীধীন ভাভরায সুষ্ঠ ুসফচায কাজ ব্যাত র্ত 

ার্য এরু তথ্য; 

(চ)  শকান তথ্য প্রকার্য পর্র শকান ব্যসক্তয ব্যসক্তগত জীফর্নয শগানীয়তা ক্ষুণ্ন র্তার্য এরু তথ্য; 

(ছ) আইন প্রর্য়াগকাযী াংস্থায ায়তায কন্য শকান ব্যসক্ত কর্তেক শগার্ন প্রদি শকান তথ্য; 

(জ) আদারর্ত সফচাযাধীন শকান সফলয় এফাং মা প্রকার্ আদারত ফা ট্রাইবুযনার্রয সনর্লধাজ্ঞা যর্য়র্ছ অথফা মায প্রকা 

আদারত অফভাননায াসভর এরু; 

(ঝ) তদন্তাধীন শকান সফলয় মায প্রকা তদন্ত কার্জ সফি ঘটার্ত ার্য এরু তথ্য; 

(ঞ) শকান অযার্ধয তদন্ত প্রসক্রয়া এফাং অযাধীয শগ্রপতায ও াসির্ক প্রবাসফত কযর্ত ার্য এরু তথ্য; 

(ট) আইন অনুার্য শকফর একটি সনসদ েষ্ট ভর্য়য জন্য প্রকার্য ফাধ্যফাধকতা যর্য়র্ছ এরু তথ্য; 

(ঠ) শকৌরগত ও ফাসণসজযক কাযর্ণ শগান যাখা ফাঞ্চনীয় এরু কাসযগযী ফা বফজ্ঞাসন গর্ফলণারব্ধ শকান তথ্য; 

(ড) শকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়ায পূর্ফ ে ফা এ সফলর্য় সদ্ধান্ত গ্রর্ণয পূর্ফ ে াংসিষ্ট ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ াংক্রান্ত 

শকান তথ্য; 

(ঢ) জাতীয় াংর্দয সফর্ল অসধকায াসনয কাযণ র্ত ার্য, এরু তথ্য; 

(ণ) শকান ব্যসক্তয আইন িাযা াংযসক্ষত শগানীয় তথ্য এফাং 

(ত) যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষায় প্রদি নম্বয ম্পসকেত আগাভ তথ্য।  
৫.  তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা   

    ৫.১  তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা :  

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূ তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য 

তথ্য অসধকায (তথ্য াংযকক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রসফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযর্ফ।  
    ৫.২  তথ্য াংযক্ষণ :  

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূ তথ্য াংযক্ষর্ণয জন্য সনর্নাক্ত 

দ্ধসত অনুযণ কযর্ফ।  
(ক) নাগসযর্কয তথ্য অসধকায সনসিত কযায রর্ক্ষয সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় তায মাফতীয় 

তর্থ্যয কযাটারগ এফাং ইনর্ডক্স প্রস্তুত কর্য মথামথবার্ফ াংযক্ষণ কযর্ফ।  
(খ) শম কর তথ্য কসম্পউটার্য াংযক্ষর্ণয উমৄক্ত শ কর তথ্য মৄসক্তাংগত ভয়ীভায ভর্ধ্য কসম্পউটার্য 

াংযক্ষণ কযর্ফ এফাং তথ্য রার্বয সুসফধার্থ ে ভগ্র শদর্ শনটওয়ার্কেয ভাধ্যর্ভ তায াংর্মাগ স্থান কযর্ফ।    
(গ) তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অসধকায (তথ্য াংক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রসফধানভারা, ২০১০ অনুযণ 

কযর্ফ।  
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    ৫.৩  তর্থ্যয বালা : 

(ক) তর্থ্যয মূর বালা র্ফ ফাাংরা। তথ্য মসদ অন্য শকান বালায় উৎন্ন র্য় থার্ক তার্র শটি শই বালায় াংযসক্ষত 

র্ফ।  
(খ) তথ্য শম বালায় াংযসক্ষত থাকর্ফ শই বালার্তই আর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ। আর্ফদনকাযীয চাসদায 

শপ্রসক্ষর্ত শকান তথ্য অনুফাদ কযায দাসয়ত্ব কর্তেক্ষ ফন কযর্ফ না।  
 

    ৫.৪ তর্থ্যয ারনাগাদকযণ :   

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূ প্রসতভার্ তথ্য ারনাগাদ 

কযর্ফ।   
৬.   দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ 

    ৬.১ তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০(১) অনুার্য সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয 

আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূ একজন কর্য দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ কযর্ফ।    
    ৬.২  যফতীর্ত সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য অধীর্ন শকান কাম োরয়/ইউসনট প্রসতসষ্ঠত র্র তথ্য অসধকায 

আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০(৩) অনুার্য উক্তরু ইউসনট/ইউসনটমূ প্রসতসষ্ঠত ওয়ায ৬০ (লাট) সদর্নয ভর্ধ্য 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ কযর্ফ।    
    ৬.৩  প্রসতটি ইউসনর্টয প্রাসনক প্রধান, দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ শদর্ফন এফাং সনর্য়াগকৃত প্রর্তযক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজয শক্ষর্ত্র পযাক্স নম্বয ও ই-শভফইর ঠিকানা সনর্য়াগ প্রদার্নয যফতী ১৫ 

(র্নয) সদর্নয ভর্ধ্য সনধ োসযত পযর্ভট (তথ্য কসভন কর্তেক সনধ োসযত পযর্ভট) সরসখতবার্ফ তথ্য কসভর্ন শপ্রযণ 

কযর্ফন এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউসনর্টয আীর কর্তের্ক্ষয কাশছ অনুসরস শপ্রযণ কযর্ফন।  
    ৬.৪ তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয অধীন দাসয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু 

সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য অন্য শম শকান কভ েকতোয ায়তা চাইর্ত াযর্ফন এফাং শকান কভ েকতোয কাছ শথর্ক এরু 

ায়তা চাওয়া র্র সতসন উক্ত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোর্ক প্রর্য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফন।  
    ৬.৫ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো দাসয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন অন্য শকান কভ েকতোয ায়তা চাইর্র এফাং এরু ায়তা প্রদার্ন 

ব্যথ েতায জন্য তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয শকান সফধান রাংসঘত র্র এই আইর্নয অধীন দায়-দাসয়ত্ব সনধ োযর্ণয 

শক্ষর্ত্র উক্ত অন্য কভ েকতোও দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ফর্র গণ্য র্ফন।  
    ৬.৬ প্রসতটি ইউসনট তায দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজয শক্ষর্ত্র পযাক্স নম্বয ও ই-শভইর ঠিকানা 

তায কাম োরর্য়য প্রকাশ্য স্থার্ন র্জ দৃসষ্টর্গাচয য় এভনবার্ফ প্রদ ের্নয ব্যফস্থা কযশফ এফাং ওর্য়ফাইর্ট প্রকা 

কযর্ফ। 
    ৬.৭ এ সনর্দ েসকায সযসর্ষ্ট দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজয শক্ষর্ত্র পযাক্স নম্বয ও ই-শভইর 

ঠিকানা প্রকা কযর্ফ। শকান দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সযফতেন র্র নতুন দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়ার্গয ৫ সদর্নয 

ভর্ধ্য তাসরকা ারনাগাদ কযা র্ফ। তাসরকা কর্তের্ক্ষয ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযা র্ফ।  
৭.  দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো দাসয়ত্ব ও কভ েসযসধ 

    ৭.১  তর্থ্যয জন্য কার্যা আর্ফদর্নয শপ্রসক্ষর্ত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো : 
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(ক) আর্ফদন গ্রণ ও তথ্য অসধকায আইন, (তথ্য প্রাসপ্ত াংক্রান্ত) সফসধভারা ২০০৯ সফসধ-৩(২) অনুার্য আর্ফদনত্র 

গ্রর্ণয প্রাসপ্ত স্বীকায কযর্ফন; 

(খ) চাসত তথ্য তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯, ধাযা-৯ ও তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত াংক্রান্ত) সফসধভারা ২০০৯ সফসধ-৪ 

অনুার্য মথামথবার্ফ যফযা কযর্ফন; 

(গ) তথ্য প্রদার্নয অাযগতায শক্ষর্ত্র তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত াংক্রান্ত) 

সফসধভারা ২০০৯ সফসধ-৫ অনুার্য মথামথবার্ফ অাযগতা প্রকা; 

(ঘ) শকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয সনকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র সতসন তথ্য অসধকায আইন, 

২০০৯, ধায-৯(৬) ও তথ্য অসধকায (তথ্য প্ররাসপ্ত াংক্রান্ত) সফসধভারা, ২০০৯ সফসধ-৮ অনুার্য উক্ত তর্থ্যয মৄসক্তাংগত 

মূল্য সনধ োযণ কযর্ফন এফাং উক্ত মূল্য অনসধক ৫(াঁচ) কাম ে সদফর্য ভর্ধ্য সযর্াধ কযায জন্য আর্ফদনকাযীর্ক 

অফসত কযর্ফন; 

(ঙ) শকান অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ র্ততীয় র্ক্ষয াংসিষ্টতা থাকর্র দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য অসধকায আইন, 

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

    ৭.২ তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯- এয তপসর সনধ োসযত আর্ফদর্নয পযর্ভট/ পযভ ‘ক’ াংযক্ষণ ও শকান নাগসযর্কয 

চাসদায শপ্রসক্ষর্ত যফযা কযর্ফন; 

    ৭.৩ আর্ফদর্নয পযভ পূযর্ণ ক্ষভ নয়, এভন আর্ফদনকাযীর্ক আর্ফদন পযভ পূযণ ায়তা কযর্ফন; 

    ৭.৪ শকান নাগসযর্কয চাসদায শপ্রসক্ষর্ত তার্ক আীর কর্তেক্ষ সনধ োযর্ণ ায়তা কযর্ফন; 

    ৭.৫ ঠিক কর্তেক্ষ সনধ োযর্ণয ভূর কর্যর্ছ, এভন আর্ফদনকাযীর্ক ঠিক কর্তেক্ষ সনধ োযর্ণ ায়তা কযর্ফন; 

    ৭.৬ শমর্কান  াযীসযক প্রসতফেী ব্যসক্তয তথ্য প্রাসপ্ত সনসিত কযর্ত দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তার্ক উমৄক্ত দ্ধসতর্ত তথ্য 

শর্ত ায়তা কযর্ফন। এর্ক্ষর্ত্র দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো উমৄক্ত অন্য শকান ব্যসক্তয ায়তা গ্রণ কযর্ত াযর্ফন; 

    ৭.৭ তথ্য াংযক্ষণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রর্নাসদত তথ্য প্রকা তথ্য অসধকায আইন ২০০৯ এয ার্থ াভঞ্জ্যপূণ েবার্ফ র্ে সক 

না তা সনধ োযর্ণ কর্তেক্ষর্ক ায়তা প্রদান কযর্ফন; 

    ৭.৮ তথ্য অসধকায আইন ২০০৯ এয ার্থ াভঞ্জ্যপূণ েবার্ফ ফাসল েক প্রসতর্ফদন প্রকার্য ায়তা কযর্ফন; এফাং  

    ৭.৯ তর্থ্যয জন্য প্রাপ্ত আর্ফদনত্র এ াংক্রান্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্য াংযক্ষণ, আর্ফদনকাযীয শমার্গার্মার্গয সফিাসযত তথ্য 

াংযক্ষণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংক্রান্ত প্রসতর্ফদন াংকসরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়, সাফ যক্ষণ ও যকাসয 

শকালাগার্য জভাকযণ এফাং কর্তেক্ষ ফা তথ্য কসভর্নয চাসদায শপ্রসক্ষর্ত এ াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযর্ফন; ইতযাসদ।   
৮. সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ 

    ৮.১ ফদরী ফা অন্য শকান কাযর্ণ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুসস্থসতর্ত দাসয়ত্বারর্নয জন্য সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু 

সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীনস্থ প্রর্তযক ইউসনর্ট একজন কর্য সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ কযা র্ফ। 
দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুসস্থসতর্ত দাসয়ত্বারনকারীন আইন অনুার্য সতসন দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সর্র্ফ সফর্ফসচত 

র্ফন।  

    ৮.২ নতুন প্রসতসষ্ঠত ইউসনটমূ প্রসতসষ্ঠত ওয়ায ৬০ সদর্নয ভর্ধ্য দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয াাাস সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো সনর্য়াগ কযা র্ফ। 
    ৮.৩ প্রসতটি ইউসনর্টয প্রাসনক প্রধান সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ শদর্ফন এফাং সনর্য়াগকৃত প্রর্তযর্কয  নাভ, 

দফী, ঠিকানা এফাং, প্রর্মাজয শক্ষর্ত্র, পযাক্স নম্বয ও ই-শভইর ঠিকানা সনর্য়াগ প্রদার্নয ১৫ (র্নয) সদর্নয ভর্ধ্য 



9 

 

সনধ োসযত পযর্ভর্ট সরসখতবার্ফ তথ্য কসভর্ন শপ্রযণ কযর্ফ এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউসনর্টয আসর কর্তের্ক্ষয 

কার্ছ অনুসরস শপ্রযণ কযর্ফ।   

    ৮.৪ ফদরী ফা অন্য শকান কাযর্ণ এই দ শূন্য র্র, অসফরর্ম্ব নতুন সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সনর্য়াগ কযা র্ফ।   
৯. সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাসয়ত্ব ও কভ েসযসধ 

    ৯.১ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুসস্থতকারীন ভর্য় ‘সফকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ ‘দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ সর্র্ফ দাসয়ত্ব 

ারন কযর্ফন; 

    ৯.২ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সর্র্ফ দাসয়ত্ব ারনকারীন ভর্য় নীসত ৭-এ ফসণ েত ‘দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাসয়ত্ব ও 

কভ েসযসধ’ তায জন্য প্রর্মাজয র্ফ।    

১০. তর্থ্যয জন্য আর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয দ্ধসত ও ভয়ীভা 

    ১০.১ শকান ব্যসক্ত তথ্য অসধকায আইন , ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাসপ্তয জন্য াংসিষ্ট দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয কার্ছ সনধ োসযত 

পযভ ‘ক’ এয ভাধ্যর্ভ তথ্য শচর্য় সরসখতবার্ফ ফা ইর্রক্ট্রসনক ভাধ্যভ ফা ই-শভইর্র অনুর্যাধ কযর্ত াযর্ফন।    

    ১০.২ সনধ োসযত পযভ জরবয না র্র অনুর্যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজয শক্ষর্ত্র পযাক্স নম্বয এফাং ই-শভইর ঠিকানা; 

অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয সনর্ভ ের এফাং স্পষ্ট ফণ েনা এফাং শকান্ দ্ধসতর্ত তথ্য শর্ত আগ্রী তায ফণ েনা উর্িখ কর্য াদা 

কাগর্জ ফা শক্ষত্রভত, ইর্রক্ট্রসনক সভসডয়া ফা ই-শভইর্রও তথ্য প্রাসপ্তয জন্য অনুর্যাধ কযা মার্ফ।  

 ১০.৩ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তর্থ্যয জন্য শকান অনুর্যাধ প্রাসপ্তয তাসযখ র্ত অনসধক ২০ (সফ) কাম ে সদফর্য ভর্ধ্য 

অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযর্ফন।  

 ১০.৪ পূর্ফ ে উসিসখত উ-অনুর্েদ (৩) এ মাা সকছুই থাকুক না শকন, অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ একাসধক তথ্য প্রদান 

ইউসনট ফা কর্তের্ক্ষয াংসিষ্টতা থাকর্র অনসধক ৩০ (সত্র) কাম ে সদফর্য ভর্ধ্য শই অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযা 

র্ফ। 
 ১০.৫ অনুর্যাধকৃত তথ্য শকান ব্যসক্তয জীফন-মৃতুয, শগ্রপতায এফাং কাযাগায র্ত মুসক্ত ম্পসকেত র্র দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

অনুর্যাধ প্রাসপ্তয অনসধক ২৪ (চসফফ) ঘণ্টায ভর্ধ্য উক্ত সফলর্য় প্রাথসভক তথ্য যফযা কযর্ফন।  

 ১০.৬ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সরসখতবার্ফ অথফা শক্ষত্রভত, ইর্রক্ট্রসনক ভাধ্যভ ফা ই-শভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন ত্র গ্রর্ণয 

প্রাসপ্ত স্বীকায কযর্ফন এফাং প্রাসপ্ত স্বীকাযর্ত্র আর্ফদর্নয শযপার্যন্স নম্বয, আর্ফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভম োদা 

এফাং আর্ফদন গ্রর্ণয তাসযখ উর্িখ কর্য স্বাক্ষয কযর্ফন। 

 ১০.৭ ইর্রক্ট্রসনক ফা ই-শভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন গ্রর্ণয শক্ষর্ত্র কর্তের্ক্ষয ফযাফয আর্ফদন শপ্রযর্ণয তাসযখই (প্রাসপ্ত 

ার্র্ক্ষ) আর্ফদন গ্রর্ণয তাসযখ সর্র্ফ গণ্য র্ফ। 

 ১০.৮ আর্ফদন াওয়ায য দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য প্রদার্নয তাসযখ এফাং ভয় উর্িখপূফ েক আর্ফদনকাযীর্ক শ ম্পর্কে 

অফসত কযর্ফন এফাং অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ একাসধক তথ্য প্রদান ইউসনট ফা কর্তের্ক্ষয াংসিষ্টতা থাকর্র 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো শই ইউসনট ফা কর্তেক্ষর্ক এ ম্পর্কে সরসখত শনাটি প্রদান কযর্ফন।  

 ১০.৯ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো শকান কাযর্ণ অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদার্ন অাযগ অথফা আাংসক তথ্য যফযার্ অাযগ র্র 

অাযগতায কাযণ উর্িখ কর্য আর্ফদন প্রাসপ্তয ১০ (দ) কাম ে সদফর্য  ভর্ধ্য তথ্য অসধকায সফসধভারা , ২০০৯-এয 

তপসর্র উসিসখত পযভ-‘খ’ অনুমায়ী এতসিলর্য় আর্ফদনকাযীর্ক অফসত কযর্ফন।  

 ১০.১০ উ-অনুর্েদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উসিসখত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য যফযা কযর্ত শকান দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ব্যথ ে 

র্র াংসিষ্ট তথ্য প্রাসপ্তয অনুর্যাধ প্রতযাখ্যান কযা র্য়র্ছ ফর্র গণ্য র্ফ।  
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 ১০.১১ অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয সনকট মথামথ সফর্ফসচত র্র এফাং শমর্ক্ষর্ত্র শই তথ্য র্ততীয় ক্ষ 

কর্তেক যফযা কযা র্য়র্ছ সকাংফা শই তর্থ্য র্ততীয় র্ক্ষয স্বাথ ে জসড়ত যর্য়র্ছ এফাং র্ততীয় ক্ষ তা শগানীয় তথ্য 

সর্র্ফ গণ্য কর্যর্ছ শ শক্ষর্ত্র দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এরূ অনুর্যাধ প্রাসপ্তয ৫ (াঁচ) কাম ে সদফর্য ভর্ধ্য র্ততীয় ক্ষর্ক 

তায সরসখত ফা শভৌসখক ভতাভত শচর্য় শনাটি প্রদান কযর্ফন এফাং র্ততীয় ক্ষ এরূ শনাটির্য শপ্রসক্ষর্ত শকান 

ভতাভত প্রদান কযর্র তা সফর্ফচনায় সনর্য় দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুর্যাধকাযীর্ক তথ্য প্রদার্নয সফলর্য় সদ্ধা ন্ত গ্রণ 

কযর্ফন। 

 ১০.১২ শকান ইসিয় প্রসতফেী ব্যসক্তর্ক শকান শযকড ে ফা তায অাংসফর্ল জানার্নায প্রর্য়াজন র্র াংসিষ্ট দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো শই প্রসতফেী ব্যসক্তর্ক তথ্য রার্ব ায়তা প্রদান কযর্ফন এফাং সযদ ের্নয জন্য শম ধযর্নয র্মাসগতা 

প্রর্য়াজন তা প্রদান কযাও এই ায়তায অভত্মর্ভ েক্ত ফর্র গণ্য র্ফ।  

 ১০.১৩ আইর্নয অধীন প্রদি তর্থ্যয প্রসত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয অধীর্ন এই তথ্য যফযা কযা র্য়র্ছ’’ 

ভর্ভ ে প্রতযয়ন কযা র্ফ এফাং তার্ত প্রতযয়নকাযী কভ েকতোয নাভ, দফী, স্বাক্ষয ও দাপ্তসযক ীর থাকর্ফ।    

১১. তর্থ্যয মূল্য এফাং মূল্য সযর্াধ  

   ১১.১ শকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয সনকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র সতসন  তথ্য অসধকায সফসধভারা , 

২০০৯-এয তপসর্র উসিসখত পযভ-‘ঘ’ অনুার্য শই তর্থ্যয মূল্য সনধ োযণ কযর্ফন এফাং অনসধক ৫ (াঁচ) কাম ে 

সদফর্য ভর্ধ্য শই অথ ে চারান শকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা কর্য শট্রজাযী চারার্নয কস তায কার্ছ জভা 

শদয়ায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক সরসখতবার্ফ অফসত কযর্ফন; অথফা 

   ১১.২ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুর্যাধকাযী কর্তেক সযর্াসধত তর্থ্যয মূল্য যসর্দয ভাধ্যর্ভ গ্রণ কযর্ফন এফাং প্রাপ্ত অথ ে চারান 

শকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ শট্রজাযী চারার্নয ভাধ্যর্ভ জভা শদর্ফন। 

১২.  আীর দার্য়য ও দ্ধসত  

   ১২.১ আীর কর্তেক্ষ :   

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারর্য়য শক্ষর্ত্র আসর কর্তেক্ষ র্ফন ভন্ত্রণারর্য়য “সচফ”।   
   ১২.২  আসর দ্ধসত :  

(ক) শকান ব্যসক্ত এই সনর্দ েসকায অনুর্েদ ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ সনধ োসযত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য রার্ব ব্যথ ে 

র্র সকাংফা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয শকান সদ্ধা শন্ত াংক্ষুব্ধ র্র সকাংফা অসতসযক্ত মূল্য ধাম ে ফা গ্রণ কযর্র উক্ত 

ভয়ীভা অসতক্রান্ত ফায, ফা শক্ষত্রভত, সদ্ধা ন্ত রার্বয যফতী ৩০ (সত্র) সদর্নয ভর্ধ্য তথ্য অসধকায সফসধভারা , 

২০০৯-এয তপসর্র সনধ োসযত পযভ-‘গ’ এয ভাধ্যর্ভ আীর কর্তের্ক্ষয কার্ছ আসর কযর্ত াযর্ফন।  

(খ) আসর কর্তেক্ষ মসদ এই ভর্ভ ে ন্তুষ্ট ন শম, আসরকাযী মৄসক্তাংগত কাযর্ণ সনসদ েষ্ট ভয়ীভায ভর্ধ্য আসর 

দার্য়য কযর্ত ার্যনসন, তার্র সতসন উক্ত ভয়ীভা অসতফাসত ওয়ায যও আসর আর্ফদন গ্রণ কযর্ত াযর্ফন। 

১২.৩  আসর সনষ্পসি :  

  (ক) আসর কর্তেক্ষ শকান আসর্রয সফলর্য় সদ্ধান্ত প্রদার্নয পূর্ফ ে সনর্নাক্ত দর্ক্ষ গ্রণ কযর্ফন, মথা:- 

       (অ) দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এফাং এতদ্াংসিষ্ট অন্যান্য কভ েকতোয শুনানী গ্রণ;  

       (আ) আসর আর্ফদর্ন উসিসখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রাসথ েত প্রসতকার্যয মৄসক্তমূ সফর্ফচনা;  

(ই) প্রাসথ েত তথ্য প্রদার্নয ার্থ একাসধক তথ্য প্রদানকাযী ইউসনট মৄক্ত থাকর্র াংসিষ্ট ইউসনটমূর্য 

শুনানী গ্রণ। 
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(খ) আসর আর্ফদন প্রাসপ্তয ১৫ (র্নয) সদর্নয ভর্ধ্য আসর কর্তেক্ষ- 

(অ) উ-অনুর্েদ (১) এ উসিসখত দর্ক্ষমূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযা কযায জন্য াংসিষ্ট দাসয়ত্বপ্রাপ্ত  

কভ েকতোর্ক  সনর্দ ে শদর্ফন; অথফা 

      (আ) তাঁয সফর্ফচনায় গ্রণর্মাগ্য না র্র আীর আর্ফদনটি খাসযজ কযর্ফন। 
(গ) আসর কর্তের্ক্ষয সনর্দ ে অনুমায়ী দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মথাম্ভফ দ্রুততায ার্থ প্রাসথ েত তথ্য যফযা কযর্ফন 

তর্ফ এই ভয় তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ সনর্দ েসত ভর্য়য অসধক র্ফ না। 
(ঘ) শক্ষত্রভত সতসন তথ্য যফযা শথর্ক সফযত থাকর্ফন।  

১৩. তথ্য প্রদার্ন অফর্রায় াসিয সফধান 

    ১৩.১  তথ্য অসধকায আইন,  ২০০৯ ও এই নীসতভারায সফসধ-সফধান ার্র্ক্ষ শকান দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মসদ শকার্না 

আর্ফদনকাযীর্ক তথ্য ফা এ াংক্রা ন্ত সদ্ধান্ত প্রদার্ন ব্যথ ে য় ফা তথ্যপ্রাসপ্তয শকার্না অনুর্যাধ গ্রণ কযর্ত অস্বীকায 

কর্য ফা সদ্ধা ন্ত প্রদার্ন ব্যথ ে য় ফা র্ভর, অম্পূণ ে, সফভ্রা সন্তকয, সফকৃত তথ্য প্রদান কর্য ফা শকান তথ্য প্রাসপ্তয র্থ 

প্রসতফেকতা সৃসষ্ট কর্য ফা তথ্য অসধকায সযন্থী শকান কাজ কর্য তার্র দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয এর্ন কাজর্ক 

অদাচযণ সর্র্ফ সফর্ফচনা কযা র্ফ এফাং াংসিষ্ট চাকযী সফসধসফধান অনুার্য তায সফরুর্দ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ।  

    ১৩.২  এই নীসতভারা মথামথবার্ফ অনুযর্ণ গাসপরসতয কাযর্ণ ত থ্য অসধকায আইন, ২০০৯ এয ব্যতযয় ঘটর্র এফাং এয 

কাযর্ণ শকান কভ েকতো তথ্য কসভন কর্তেক া সি শর্র তা তায ব্যাসক্তগত দায় সর্র্ফ গণ্য র্ফ এফাং কর্তেক্ষ তায 

শকান দায় ফন কযর্ফ না। 

    ১৩.৩  তথ্য কসভর্নয কাছ শথর্ক শকান কতেকতোয সফরুর্দ্ধ সফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রর্ণয অনুর্যাধ শর্র কর্তেক্ষ াংসিষ্ট সফসধ-

সফধান অনুার্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায সফলর্য় তথ্য কসভনর্ক অফসত কযর্ফন।  

১৪.  তথ্যাসদ সযদ েন এফাং প্রকাসত প্রসতর্ফদন সফক্রর্য়য সুর্মাগ  

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীনি দপ্তয/ াংস্থামু প্রণীত প্রসতর্ফদন সফনামূর্ল্য 

ফ োধাযর্ণয সযদ ের্নয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফাং নাভভাত্র মূর্ল্য সফক্রর্য়য জন্য ভজুদ যাখর্ফ।  

১৫.  জনগুরুত্বপূণ ে সফলর্য় শপ্র সফজ্ঞসপ্ত  

সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীনি দপ্তয/ াংস্থামু জনগুরুত্বপূণ ে সফলয়াসদ শপ্র সফজ্ঞসপ্তয 

ভাধ্যর্ভ অথফা অন্য শকান ন্থায় প্রচায ফা প্রকা কযর্ফ।   

১৬. নীসতভারায াংর্াধন  

এই নীসতভারা/সনর্দ েসকা াংর্াধর্নয প্রর্য়াজন সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় ৩-৫ দস্য সফসষ্ট একটি 

কসভটি গঠন কযর্ফ। কসভটি নীসতভারা /সনর্দ েসকা অনুর্ভাদনকাযী কর্তে শক্ষয কার্ছ াংর্াধর্নয প্র িাফ কযর্ফ। 

অনুর্ভাদনকাযী কর্তেশক্ষয অনুর্ভাদর্ন নীসতভারা/সনর্দ েসকা াংর্াধন কাম েকয র্ফ।   

১৭.  নীসতভারায ব্যখ্যা   

এই নীসতভারা/সনর্দ েসকায শকান সফলর্য় অস্পষ্টতা শদখা সদর্র নীসতভারা/সনর্দ েসকা প্রণয়নকাযী কর্তেক্ষ তায ব্যখ্যা 

প্রদান কযর্ফ।     
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সযসষ্ট-১ : তথ্য প্রাসপ্তয আর্ফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

পযভ ‘ক’ 
তথ্য প্রাসপ্তয আর্ফদনত্র 

[ তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত াংক্রান্ত) সফসধভারায সফসধ-৩ দ্র্ষ্টব্য ]  

 

ফযাফয 

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

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

ও 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো, 

........................................... (দপ্তর্যয নাভ ও ঠিকানা) 

 

১।  আর্ফদনকাযীয নাভ  : ............................................................................  

 সতায নাভ  : ............................................................................

 ভাতায নাভ  : ............................................................................  

 ফতেভান ঠিকানা  : ............................................................................

 স্থায়ী ঠিকানা  : ............................................................................  

 পযাক্স, ই-শভইর, শটসরর্পান ও শভাফাইর শপান নম্বয (মসদ থার্ক) : .....................................................................   

২।  সক ধযর্নয তথ্য* (প্রর্য়াজর্ন অসতসযক্ত কাগজ ব্যফায করুন) : ............................................................................ 

৩।  শকান দ্ধসতর্ত তথ্য াইর্ত আগ্রী (ছাার্না/ পর্টাকস/  : ............................................................................ 

  সরসখত/ ই-শভইর/ পযাক্স/সসড অথফা অন্য শকান দ্ধসত)   

৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ............................................................................  

৫।  প্রর্মাজয শক্ষর্ত্র ায়তাকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ............................................................................  

 

 

আর্ফদর্নয তাসযখ : ..................................................                                              আর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয 

 

*তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত াংক্রাভত্ম) সফসধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমায়ী তর্থ্যয মূল্য সযর্াধর্মাগ্য।  
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সযসষ্ট-খ : তথ্য যফযার্ অাযগতায শনাটি (পযভ ‘খ’)  

পযভ ‘খ’ 

 [ তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত াংক্রাভত্ম) সফসধভারা, ২০০৯ সফসধ-৫ দ্র্ষ্টব্য ]  

তথ্য যফযার্ অাযগতায শনাটি 

 

আর্ফদন র্ত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তাসযখ : .........................................  

প্রসত 

আর্ফদনকাযীয নাভ   : ..............................................................  

ঠিকানা    : ..............................................................  

 

সফলয় : তথ্য যফযার্ অাযগতা ম্পর্কে অফসতকযণ। 

সপ্রয় ভর্াদয়, 

আনায ........................................................তাসযর্খয আর্ফদর্নয সবসির্ত প্রাসথ েত তথ্য সনর্নাক্ত কাযর্ণ যফযা 

কযা ম্ভফ ইর না, মথা :- 

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

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

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

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

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

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

                                      

 

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

                     দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ : 

                 দফী :  

               দাপ্তসযক ীর :  
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সযসষ্ট-৯ : আীর আর্ফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 
পযভ ‘গ’ 

আীর আর্ফদন 
[ তথ্য অসধকায (তথ্য প্রাসপ্ত াংক্রাভত্ম) সফসধভারায সফসধ-৬ দ্র্ষ্টব্য ]  

 

ফযাফয 

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

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

ও 

আীর কর্তেক্ষ, 

...........................................(দপ্তর্যয নাভ ও ঠিকানা) 

  

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

 (শমাগার্মার্গয জ ভাধ্যভ)  

২। আীর্রয তাসযখ : ..................................................................................  

৩। শম আর্দর্য সফরুর্দ্ধ আীর কযা ইয়ার্ছ উায : ................................................................................. 

  কস (মসদ থার্ক)   

৪। মাায আর্দর্য সফরুর্দ্ধ আীর কযা ইয়ার্ছ   : ..................................................................................  

 তাায নাভ আর্দর্য সফফযণ (মসদ থার্ক)   

৫। আীর্রয াংসক্ষপ্ত সফফযণ  : ..................................................................................  

৬। আর্দর্য সফরুর্দ্ধ াংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (াংসক্ষপ্ত সফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রাসথ েত প্রসতকার্যয মৄসক্ত/সবসি  : ..................................................................................  

৮।  আীরকাযী কর্তেক প্রতযয়ন   : ..................................................................................  

৯।  অন্য শকান তথ্য মাা আীর কর্তের্ক্ষয মু্মর্খ : ..................................................................................  

 উস্থার্নয জন্য আীরকাযী ইো শালণ কর্যন  

                                 

 

আর্ফদর্নয তাসযখ : ..................................................                                            

                                                                                                                               আর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয 
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সযসষ্ট-গ : তথ্য প্রাসপ্তয অনুর্যাধ সপ এফাং তর্থ্যয মূল্য সনধ োযণ সপ (পযভ ‘ঘ’) 

পযভ ‘ঘ’ 
[ সফসধ ৮ দ্র্ষ্টব্য ] 

 
তথ্য প্রাসপ্তয অনুর্যাধ সপ এফাং তর্থ্যয মূল্য সনধ োযণ সপ 

তথ্য যফযার্য শক্ষর্ত্র সনন শটসফর্রয করাভ (২) এ উসিসখত তর্থ্যয জন্য উায সফযীর্ত  করাভ (৩) এ উসিসখত ার্য 

শক্ষত্রভত তথ্য প্রাসপ্তয অনুর্যাধ সপ এফাং তর্থ্যয মূল্য সযর্াধর্মাগ্য ইর্ফ, মথা :-  

 

শটসফর 

ক্রসভক নাং তর্থ্যয সফফযণ তথ্য প্রাসপ্তয অনুর্যাধ সপ/তর্থ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 
সরসখত শকান ডকুর্ভর্ন্টয কস যফযার্য জন্য 

(ম্যা, নক্া, ছসফ, কসম্পউটায সপ্রন্ট) 
এ-৪ ও এ-৩ ভার্য কাগর্জয শক্ষর্ত্র প্রসত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা ার্য এফাং তদূর্ধ্ে াইর্জয কাগর্জয শক্ষর্ত্র 

প্রকৃত মূল্য। 

২। 

সডস্ক, সসড ইতযাসদর্ত তথ্য যফযার্য শক্ষর্ত্র 

 

(১) আর্ফদনকাযী কর্তেক সডস্ক, সসড ইতযাসদ 

যফযার্য শক্ষর্ত্র সফনা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তেক সডস্ক, সসড ইতযাসদ 

যফযার্য শক্ষর্ত্র উায প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। শকান আইন ফা যকাসয সফধান ফা সনর্দ েনা অনুমায়ী 

কাউর্ক যফযাকৃত তর্থ্যয শক্ষর্ত্র 
সফনামূর্ল্য।  

৪। মূর্ল্যয সফসনভর্য় সফক্রয়র্মাগ্য প্রকানায শক্ষর্ত্র প্রকানায় সনধ োসযত মূল্য।  
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সযসষ্ট-ঘ : তথ্য কসভর্ন অসবর্মাগ দার্য়র্যয সনধ োযণ পযভ (পযভ ‘ক’)  
পযভ ‘ক’ 

অসবর্মাগ দার্য়র্যয পযভ 
[তথ্য অসধকায (অসবর্মাগ দার্য়য ও সনষ্পসি াংক্রাভত্ম) প্রসফধানভারায প্রসফধান-৩ (১) দ্র্ষ্টব্য]  

ফযাফয 

প্রধান তথ্য কসভনায 

তথ্য কসভন 

এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাসনক এরাকা, শর্যফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

  অসবর্মাগ নাং ...............................................................................................................।  

 

১। অসবর্মাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (শমাগার্মার্গয জ ভাধ্যভ) 

২। অসবর্মাগ দাসখর্রয তাসযখ                               : .......................................................................... 

৩। মাায সফরুর্দ্ধ অসবর্মাগ কযা ইয়ার্ছ                : ......................................................................... 

     তাায নাভ ও ঠিকানা   

৪। অসবর্মার্গয াংসক্ষপ্ত সফফযণ                             : ......................................................................... 

    (প্রর্য়াজর্ন আরাদা কাগজ সন্নর্ফ কযা মাইর্ফ) 

৫। াংক্ষুব্ধতায কাযণ (মসদ শকান আর্দর্য সফরুর্দ্ধ      : .......................................................................  

    অসবর্মাগ আনয়ন কযা য় শই শক্ষর্ত্র উায কস  

    াংমৄক্ত কসযর্ত ইর্ফ) 

৬। প্রাসথ েত প্রসতকায ও উায শমৌসক্তকতা                     : ....................................................................... 

৭। অসবর্মাগ উসিসখত ফক্তর্ব্যয ভথ ের্ন প্রর্য়াজনীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ র্ত্রয ফণ েনা (কস াংমৄক্ত কসযর্ত ইর্ফ)  

 

তযাঠ 

আসভ/আভযা এই ভর্ভ ে রপপূফ েক শঘালণা কসযর্তসছ শম, এই অসবর্মার্গ ফসণ েত অসবর্মাগমূ আভায জ্ঞান ও সফিা ভর্ত তয।  

 

 

 

(তয াঠকাযীয স্বাক্ষয)  
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সযর্ফ, ফন ও জরফায়ু সযফতেন ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায 

 

 

 


