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 ১.  স্বপ্রণণোদদত তথ্য অফমুক্তকযণ দনণদ েনো টভূদভ, প্রণয়োজনীয়তো  ও দণযোনোভ    

    ১.১  দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য টভূদভ  

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোণদ যকোণযয একটি দফণলোদয়ত 

ভন্ত্রণোরয়। The Water Pollution Control Ordinance 1973 জোদযয ভোধ্যণভ জনস্বোস্থ্য প্রণকৌর 

অদধদপ্তয কর্তেক প্রকল্প গ্রণ কণয স্বোধীন ফোাংরোণদণ দযণফ াংক্রোন্ত কোম েক্রভ প্রথভ শুরু য়। অতঃয ১৯৮৭ 

োণরয ১৫ সণন্ফম্বয কৃদল ভন্ত্রণোরণয়য অধীণন কৃদল দফবোগ এফাং ফন দফবোগ নোণভ দুটি দফবোগ সৃদি কযো য়। 
যফতীণত ৩ আগস্ট ১৯৮৯ োণর তৎকোরীন স্থ্োনীয় যকোয দফবোণগয আওতোধীন দযণফ দূলণ দনয়ন্ত্রণ অদধদপ্তযণক 

দযণফ অদধদপ্তয নোভকযণ কণয ফন অদধদপ্তয ও দযণফ অদধদপ্তসযয ভন্বণয় দযসফ ও ফন ভন্ত্রণোরয় সৃদি কযো 

য়। দযণফ াংযক্ষণণ ফদ্ধদযকয ফতেভোন গণতোদন্ত্রক যকোয যোষ্ট্র দযচোরনোয মূরনীদত দোণফ াংদফধোণনয ১৮(ক) 

অনুণেদ াংণমোজণনয ভোধ্যণভ দযণফ ও জীফবফদচত্র াংযক্ষণ এফাং উন্নয়নণক োাংদফধোদনক অদধকোয দোণফ প্রদতষ্ঠো 

কণযণছ। উক্ত অনুণেদ সভোতোণফক যোষ্ট্র ফতেভোন ও বদফষ্যত নোগদযকণদয জন্য দযণফ াংযক্ষণ ও উন্নয়ন কযণফ এফাং 

প্রোকৃদতক ম্পদ, জীফবফদচত্র, জরোভূদভ, ফন ও ফণ্যপ্রোদণয াংযক্ষণ  ও দনযোত্তো দফধোন কযণফ। বফদিক জরফোয়ু 

দযফতেণনয প্রবোফ সভোকোণফরোণক গুরুত্ব দদণয়  ২০১৮ োণর এ ভন্ত্রণোরণয়য নোভকযণ কযো য় দযণফ, ফন ও জরফোয়ু 

দযফতেন ভন্ত্রণোরয়।   
সদণয ক্রভফধ েভোন জনাংখ্যোয সভৌদরক চোদদো পূযণ কযণত প্রদতদনয়ত চো ড়ণছ প্রোকৃদতক ম্পণদয 

উয। পণর ক্ষদতগ্রস্ত ণে দযণফণয দফদবন্ন উোদোন এফাং াংকটোন্ন ণে প্রদতণফগত বোযোম্য। ফোাংরোণদ 

বফদিক জরফোয়ু দযফতেণনয কোযণণ ফণচণয় ঝুঁদকপূণ ে সদ সমূহের ভণধ্য অন্যতভ। শুদৄ তোই নয়, যকোণযয দনফ েোচনী 

ইসতোণয ফোয়ু দূলণ, োদন দূলণ, ব্দ দূলণ ও জরফোয়ু দযফতেসনয প্রবোফ সভোকোণফরো  সযোণধ কোম েকয ভূদভকো যোখোয 

অঙ্গীকোয ব্যক্ত কযো ণয়ণছ। এ ভন্ত্রণোরয় যোণষ্ট্রয োাংদফধোদনক অঙ্গীকোয ফোস্তফোয়ণন  “সটকই দযণফ এফাং ফণনয 

আেোদন”সক দবন দোণফ োভণন সযণখ দফজ্ঞোনদবদত্তক ও রোগই প্রমৄদক্ত ব্যফোণযয ভোধ্যণভ ফতেভোন ও বদফষ্যৎ 

প্রজণন্য ফফো উণমোগী দযণফ দনদিতকণল্প সভোট  ফনভূদভয দযভোন ম্প্রোযণ, ফন ও ফনজ ম্পণদয উন্নয়ন, 

জীফবফদচত্র াংযক্ষণ ও নোক্তকযণ, দোদয দ্র্য  দফণভোচন, দযণফ দূলণণযোধ, জরফোয়ু দযফতেণনয প্রবোফ সভোকোণফরো 

এফাং সটকই দযণফ উন্নয়ণন কোজ কযণছ।           

   ১.২     স্বপ্রণণোদদত তথ্য অফমুক্তকযণ নীদতভোরো প্রণয়ণনয সমৌদক্তকতো/উণেশ্য    

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোণদ যকোয জনগণণয জোনোয অদধকোয প্রদতষ্ঠোয ভোধ্যণভ যকোদয ও সফযকোদয াংগঠণনয স্বেতো 

ও জফোফদদদতো বৃদদ্ধ, দুনীদত হ্রো ও সুোন প্রদতষ্ঠো; জনগণণয দচন্তো, দফণফক ও ফোকস্বোধীনতোয োাংদফধোদনক 

অদধকোয প্রদতষ্ঠো জনগণণয ক্ষভতোয়ণনয রণক্ষয তথ্য অদধকোয দনদিত কযণত ২৯ ভোচ ে, ২০০৯ তোদযণখ ‘তথ্য 

অদধকোয আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন কণযণছ। আইণনয কোম েকয ফোস্তফোয়ণনয জন্য ইণতোভণধ্য ‘তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত 

াংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯’ এফাং তথ্য অদধকোয াংক্রোন্ত দতনটি প্রদফধোনভোরো প্রণীত ণয়ণছ। তথ্য অদধকোয গণতোদন্ত্রক 

ব্যফস্থ্োণক আণযো সুাংত কযোয অন্যতভ তে। দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য তথ্য জনগণণয কোণছ 

উন্ুক্ত ণর এ ভন্ত্রণোরণয়য কোম েক্রভ ম্পণকে জনগণ স্বে ধোযণো রোব কযণফ, জনগণণয কোণছ কোণজয জফোফদদদতো 

প্রদতদষ্ঠত ণফ এফাং এ ভন্ত্রণোরণয়য কোণজয োণথ জনগণণয অাংীদোদয ত্ব ফোড়ণফ।  জনগণণয জন্য অফোধ তথ্যপ্রফো 

দনদিত কযোয সম নীদত যকোয গ্রণ কণযণছ, তোয ণঙ্গ াংগদতপূণ েবোণফ যকোণযয গুরুত্বপূণ ে ভন্ত্রণোরয় দণণফ 

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় অফোধ তথ্যপ্রফোণয চচ েো দনদিত কযণত ফদ্ধদযকয। ভন্ত্রণোরয়/দপ্তয/ 

াংস্থ্ো এফাং অধীনস্থ্ অন্যোন্য ইউদনণট অফোধ তথ্য প্রফো চচ েোয সক্ষণত্র সমন সকোণনো দিধোিণন্দয সৃদি নো য়, সজন্য 

একটি “স্বপ্রণণোদদত তথ্য অফমুক্তকযণ দনণদ েদকো” প্রণয়ন আফশ্যক ফণর ভণন কযণছ দযণফ, ফন ও জরফোয়ু 

দযফতেন ভন্ত্রণোরয়। ফদণ েত অফস্থ্োয দযসপ্রদক্ষণত তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯, তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত) 

সখ োদনোয দনণদ ে 

জরফোয়ু দষ্ণু ফোাংরোণদ 
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দফদধভোরো ২০০৯ ও এতদাংদিি প্রদফধোনভোরোমূণয আণরোণক “দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য 

স্বপ্রণণোদদত তথ্য অফমুক্তকযণ দনণদ েদকো ২০২০” প্রণয়ন কযো ণরো।   
১.৩ দনণদ েদকো দণযোনোভ: এ দনণদ েদকো “দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য স্বপ্রণণোদদত তথ্য অফমুক্তকযণ 

দনণদ েদকো ২০২০” নোণভ অদবদত ণফ।    
২.   দনণদ েদকোয দবদত্ত   

    ২.১  প্রণয়নকোযী কর্তেক্ষ: দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয়, গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোণদ যকোয।  
    ২.২  অনুণভোদনকোযী কর্তেক্ষ: দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয়, গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোণদ যকোয।  
    ২.৩  অনুণভোদণনয তোদযখ: ১৬/০২/২০২০ দি:   

    ২.৪  দনণদ েদকো  ফোস্তফোয়ণনয তোদযখ: অনুণভোদণনয তোদযখ ণত।  
    ২.৫ দনণদ েদকোয প্রণমোজযতো:  

(ক) এই দনণদ েদকোটি দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয়  এফাং এয আওতোধীন অন্যোন্য দপ্তয/ াংস্থ্োয জন্য 

প্রণমোজয ণফ। 
(খ) এই ভন্ত্রণোরণয়য আওতোধীন অন্যোন্য দপ্তয/ াংস্থ্ো  তোয প্রধোন কোম েোরয় ও অধীনস্থ্ ইউদনটমূণয জন্য প্রণমোজয 

কণয একটি পৃথক দনণদ েদকো প্রণয়ন কযণফ।  
(গ) এরু পৃথক দনণদ েদকো প্রণয়ণনয পূফ ে ম েন্ত াংদিি প্রদতষ্ঠোন ও এয অধীনস্থ্ ইউদনটমূ এই দনণদ েদকো অনুযণ 

কযণফ। 
৩.   াংজ্ঞোমূে: দফলয় ও প্রণঙ্গয দযন্থী সকোণনো দকছু নো থোকণর এই দনণদ েদকোয়-   

    ৩.০১  “তথ্য” অণথ ে দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয়  ও এয আওতোধীন দপ্তয/ াংস্থ্োসমূহের গঠন, কোঠোণভো ও 

দোপ্তদযক কভ েকোন্ড াংক্রোন্ত সম সকোন স্মোযক, ফই, নকো, ভোনদচত্র, চুদক্ত, তথ্য-উোত্ত, রগ ফই, আণদ, দফজ্ঞদপ্ত, দদরর, 

নমুনো, ত্র, প্রদতণফদন, দোফ দফফযণী, প্রকল্প প্রস্তোফ, আণরোকদচত্র, অদডও, দবদডও, অদিত দচত্র, দপল্ম, ইণরক্ট্রদনক 

প্রদক্রয়োয় প্রস্তুতকৃত সম সকোন ইনস্ট্রুণভন্ট, মোদন্ত্রকবোণফ োঠণমোগ্য দদররোদদ এফাং অন্য সম সকোন তথ্যফহুর ফস্তু ফো এণদয 

প্রদতদরদও এয অন্তভূ েক্ত ণফ:    

তণফ তে থোণক সম, দোপ্তদযক সনোটদট ফো সনোটদণটয প্রদতদরদ এয অন্তভূ েক্ত ণফ নো। 
    ৩.০২ “দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো” অথ ে তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয ধোযো ১০ এয অধীন দনমৄক্ত কভ েকতেো; 

    ৩.০৩ “দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো” অথ ে দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয অনুদস্থ্দতণত াংদিি দোদয়ত্ব োরণনয জন্য দনমৄক্ত 

কভ েকতেো; 

    ৩.০৪ “তথ্য প্রদোন ইউদনট” অথ ে দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য প্রধোন কোম েোরয়;  

    ৩.০৫ “আদর কর্তেক্ষ” অথ ে দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য  সক্ষণত্র দচফ, দযণফ, ফন ও জরফোয়ু 

দযফতেন ভন্ত্রণোরয়।  

    ৩.০৬ “র্ততীয় ক্ষ” অথ ে তথ্য প্রোদপ্তয জন্য অনুণযোধকোযী ফো তথ্য প্রদোনকোযী কর্তেক্ষ ব্যতীত অনুণযোধকৃত তণথ্যয ণঙ্গ 

জদড়ত অন্য সকোন ক্ষ।  
    ৩.০৭  “তথ্য কদভন” অথ ে তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয ধোযো ১১ এয অধীন প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদভন।  
    ৩.০৮ “কভ েকতেো” অণথ ে কভ েচোযীও অনুভূ েক্ত ণফ।   
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    ৩.০৯  “তথ্য অদধকোয” অথ ে সকোণনো কর্তেণক্ষয দনকট ইণত তথ্য প্রোদপ্তয অদধকোয।   
    ৩.১০  “আণফদন পযভ” অথ ে তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রাপ্তি াংক্রোন্ত), দফদধভোরো  ২০০৯ এয তপদণর দনধ েোদযত আদর 

আণফদসনয পযণভট-পযভ ‘ক’ বুঝোণফ।   
    ৩.১১  “আদর পযভ” অথ ে তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রাপ্তি াংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত আদর আণফদণনয 

পযণভট-পযভ ‘গ’ বুঝোণফ।  
    ৩.১২  “দযদি” অথ ে এই দনণদ েদকোয ণঙ্গ াংমৄক্ত দযদি।   
৪.    তণথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুোণয তথ্য প্রকো ও প্রদোন দ্ধদত   

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয আওতোধীন দপ্তয/াংস্থ্োমূণয মুদয় তথ্য দনণনোক্ত ৩টি 

সেদণণত বোগ কযো ণফ এফাং দনধ েোদযত দফধোন অনুোণয প্রদোন, প্রচোয ফো প্রকো কযো ণফ: 

    ৪.১   স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তথ্য:   

(ক) এই ধযসনয তথ্য দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয আওতোধীন দপ্তয/াংস্থ্োমূ স্বপ্রণণোদদত 

ণয় সনোটিণফোড ে, ওণয়ফোইণট, ব্রুদওয, মুদদ্র্ত ফই ফো প্রদতণফদন, দফরণফোড ে, োইন সফোড ে, দস্টকোয, সোস্টোয, বুকণরট, 

দরপণরট, দনউজ সরটোয, দত্রকোয় দফজ্ঞদপ্তয ভোধ্যণভ প্রচোযণো অন্যোন্য গ্রণণমোগ্য ভোধ্যণভ প্রকো ও প্রচোয কযণফ। 
(খ) এই ধযণনয তথ্য সচণয় সকোন নোগদযক আণফদন কযণর তখন তো চোদদোয দবদত্তণত প্রদোনণমোগ্য তথ্য দণণফ 

দফণফদচত ণফ এফাং দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনধ েোদযত ন্থোয় আণফদনকোযীণক প্রদোন কযণফন। 
(গ) দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় প্রদত ফছয একটি ফোদল েক প্রদতণফদন প্রকো কযণফ। ফোদল েক 

প্রদতণফদণন তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয ধোযো ৬(৩)-এ উদিদখত তথ্যমূ াংণমোজন কযণফ।  
(ঘ) দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয়  স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয একটি তোদরকো প্রস্তুত কযণফ 

এফাং এই দনণদ েদকোয দযদণি ও দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য ওণয়ফোইণট প্রকো ও প্রচোয 

কযণফ।  
(ঙ) প্রদত দতন ভো অন্তয এই তোদরকো োরনোগোদ কযো ণফ।  

    ৪.২  দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয় চোদদোয দবদত্তণত প্রদোনণমোগ্য তথ্য : 

(ক) এই ধযসনয তথ্য সকোণনো নোগদযণকয আণফদণনয সপ্রদক্ষণত এই দনণদ েদকোয ১০ ও ১১ অনুণেণদ ফদণ েত দ্ধদত 

অনুযণ কণয প্রদোন কযণত ণফ। 
(খ) দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় চোদদোয দবদত্তণত প্রদোনণমোগ্য তণথ্যয একটি তোদরকো প্রস্তুত কযণফ 

এফাং এই দনণদ েদকোয দযদণি ও দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য ওণয়ফোইণট প্রকো ও প্রচোয 

কযণফ। 
    ৪.৩ প্রদোন ও প্রকো ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তথ্য : 

এই দনণদ েদকোয অন্যোন্য অনুণেণদ মো দকছুই থোকুক নো সকন দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয 

আওতোধীন দপ্তয/াংস্থ্োমূ দনণনোক্ত তথ্যমূ প্রদোন ফো প্রকো ফো প্রচোয কযণত ফোধ্য থোকণফ নো:   

ক) সকোন তথ্য প্রকোণয পণর ফোাংরোণদণয দনযোত্তো, অখন্ডতো ও োফ েণবৌভণত্বয প্রদত হুভদক ণত োণয, এরু তথ্য: 

খ) সকোন দফণদী যকোণযয দনকট সথণক প্রোপ্ত সকোন সগোনীয় তথ্য: 
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(গ) সকোন তথ্য প্রকোণয পণর সকোন র্ততীয় ণক্ষয বুদদ্ধবৃদত্তক ম্পণদয অদধকোয ক্ষদতগ্রস্থ্ ণত োণয এরু ফোদণদজযক 

ফো ব্যফোদয়ক অন্তদন েদত সগোনীয়তো দফলয়ক, কদযোইট ফো বুদদ্ধবৃদত্তক ম্পদ (Intellectual Property Right) 

ম্পদকেত তথ্য; 

(ঘ) সকোন তথ্য প্রকোণয পণর প্রচদরত আইণনয প্রণয়োগ ফোধোগ্রস্থ্ ণত োণয ফো অযোধ বৃদদ্ধ সণত োণয, এরু তথ্য; 

(ঙ) সকোন তথ্য প্রকোণয পণর জনদনযোত্তো দফদিত ণত োণয ফো দফচোযোধীন ভোভরোয সুষ্ঠ ুদফচোয কোজ ব্যোত ণত 

োণয, এরু তথ্য; 

(চ)  সকোন তথ্য প্রকোণয পণর সকোন ব্যদক্তয ব্যদক্তগত জীফণনয সগোনীয়তো ক্ষুণ্ন ণত োণয, এরু তথ্য; 

(ছ) আইন প্রণয়োগকোযী াংস্থ্োয োয়তোয জন্য সকোন ব্যদক্ত কর্তেক সগোণন প্রদত্ত সকোন তথ্য; 

(জ) আদোরণত দফচোযোধীন সকোন দফলয় এফাং মো প্রকোণ আদোরত ফো ট্রোইবুযনোণরয দনণলধোজ্ঞো যণয়ণছ অথফো মোয প্রকো 

আদোরত অফভোননোয োদভর, এরু তথ্য;  

(ঝ) তদন্তোধীন সকোন দফলয় মোয প্রকো তদন্ত কোণজ দফি ঘটোণত োণয, এরু তথ্য;  

(ঞ) সকোন অযোণধয তদন্ত প্রদক্রয়ো এফাং অযোধীয সগ্রপতোয ও োদস্তণক প্রবোদফত কযণত োণয, এরু তথ্য;  

(ট) আইন অনুোণয সকফর একটি দনদদ েি ভণয়য জন্য প্রকোণয ফোধ্যফোধকতো যণয়ণছ, এরু তথ্য;  

(ঠ) সকৌরগত ও ফোদণদজযক কোযণণ সগোন যোখো ফোঞ্চনীয় এরু কোদযগযী ফো বফজ্ঞোদনক গণফলণোরব্ধ সকোন তথ্য; 

(ড) সকোন ক্রয় কোম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়োয পূণফ ে ফো এ দফলণয় দদ্ধোন্ত গ্রণণয পূণফ ে াংদিি ক্রয় ফো এয কোম েক্রভ াংক্রোন্ত 

সকোন তথ্য; 

(ঢ) জোতীয় াংণদয দফণল অদধকোয োদনয কোযণ ণত োণয, এরু তথ্য; 

(ণ) সকোন ব্যদক্তয আইন িোযো াংযদক্ষত সগোনীয় তথ্য এফাং 

(ত) যীক্ষোয প্রশ্নত্র ফো যীক্ষোয় প্রদত্ত নম্বয ম্পদকেত আগোভ তথ্য।  
৫.  তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থ্োনো   

    ৫.১  তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থ্োনো :  

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয আওতোধীন দপ্তয/াংস্থ্োমূ তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থ্োনোয জন্য 

তথ্য অদধকোয (তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থ্োনো) প্রদফধোনভোরো, ২০১০ অনুযণ কযণফ।  
    ৫.২  তথ্য াংযক্ষণ :  

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয আওতোধীন দপ্তয/াংস্থ্োমূ তথ্য াংযক্ষণণয জন্য দনণনোক্ত 

দ্ধদত অনুযণ কযণফ।  
(ক) নোগদযণকয তথ্য অদধকোয দনদিত কযোয রণক্ষয দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় তোয মোফতীয় 

তণথ্যয কযোটোরগ এফাং ইনণডক্স প্রস্তুত কণয মথোমথবোণফ াংযক্ষণ কযণফ।  
(খ) সম কর তথ্য কদম্পউটোণয াংযক্ষণণয উমৄক্ত স কর তথ্য মৄদক্তাংগত ভয়ীভোয ভণধ্য কদম্পউটোণয 

াংযক্ষণ কযণফ এফাং তথ্য রোণবয সুদফধোণথ ে ভগ্র সদণ সনটওয়োণকেয ভোধ্যণভ তোয াংণমোগ স্থ্োন কযণফ।    
(গ) তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থ্োনোয জন্য তথ্য অদধকোয (তথ্য াংক্ষণ ও ব্যফস্থ্োনো) প্রদফধোনভোরো, ২০১০ অনুযণ 

কযণফ।  



Page | 5  
 

    ৫.৩  তণথ্যয বোলো : 

(ক) তণথ্যয মূর বোলো ণফ ফোাংরো। তথ্য উৎ মদদ অন্য সকোন বোলোয় ণয় থোণক তোণর সটি সই বোলোয় াংযদক্ষত 

ণফ।  
(খ) তথ্য সম বোলোয় াংযদক্ষত থোকণফ সই বোলোণতই আণফদনকোযীণক যফযো কযো ণফ। আণফদনকোযীয চোদদোয 

সপ্রদক্ষণত সকোন তথ্য অনুফোদ কযোয দোদয়ত্ব কর্তেক্ষ ফন কযণফ নো।  
    ৫.৪ তণথ্যয োরনোগোদকযণ :   

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয আওতোধীন দপ্তয/াংস্থ্োমূ প্রদতদনয়ত তথ্য োরনোগোদ কযণফ।   
৬.   দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ 

    ৬.১ তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয ধোযো ১০(১) অনুোণয দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয 

আওতোধীন দপ্তয/াংস্থ্োমূ একজন কণয দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ কযণফ।    
    ৬.২  যফতীণত দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য অধীণন সকোন কোম েোরয়/ইউদনট প্রদতদষ্ঠত ণর তথ্য অদধকোয 

আইন, ২০০৯ এয ধোযো ১০(৩) অনুোণয উক্তরু ইউদনট/ইউদনটমূ প্রদতদষ্ঠত ওয়োয ৬০ (লোট) দদণনয ভণধ্য 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ কযণফ।    
    ৬.৩  প্রদতটি ইউদনণটয প্রোদনক প্রধোন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ সদণফন এফাং দনণয়োগকৃত প্রণতযক দোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ েকতেোয নোভ, দফী, ঠিকোনো এফাং প্রণমোজয সক্ষণত্র পযোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকোনো দনণয়োগ প্রদোণনয যফতী ১৫ 

(ণনয) দদণনয ভণধ্য দনধ েোদযত পযণভসট (তথ্য কদভন কর্তেক দনধ েোদযত পযণভট) দরদখতবোণফ তথ্য কদভণন সপ্রযণ 

কযণফন এফাং ভন্ত্রণোরয় ও উক্ত ইউদনণটয আদর কর্তেণক্ষয কোসছ অনুদরদ সপ্রযণ কযণফন।  
    ৬.৪ তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয অধীন দোদয়ত্ব োরণনয প্রণয়োজণন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দযণফ, ফন ও জরফোয়ু 

দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য অন্য সম সকোন কভ েকতেোয োয়তো চোইণত োযণফন এফাং সকোন কভ েকতেোয কোছ সথণক এরু 

োয়তো চোওয়ো ণর দতদন উক্ত দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোণক প্রণয়োজনীয় োয়তো প্রদোন কযণত ফোধ্য থোকণফন।  
    ৬.৫ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দোদয়ত্ব োরণনয প্রণয়োজণন অন্য সকোন কভ েকতেোয োয়তো চোইণর এফাং এরু োয়তো প্রদোণন 

ব্যথ েতোয জন্য তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয সকোন দফধোন রাংদঘত ণর এই আইণনয অধীন দোয়-দোদয়ত্ব দনধ েোযণণয 

সক্ষণত্র উক্ত অন্য কভ েকতেোও দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো ফণর গণ্য ণফন।  
    ৬.৬ প্রদতটি ইউদনট তোয দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ, দফী, ঠিকোনো এফাং প্রণমোজয সক্ষণত্র পযোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকোনো 

তোয কোম েোরণয়য প্রকোশ্য স্থ্োণন ণজ দৃদিণগোচয য় এভনবোণফ প্রদ েণনয ব্যফস্থ্ো কযসফ এফাং ওণয়ফোইণট প্রকো 

কযণফ। 
    ৬.৭ এ দনণদ েদকোয দযদণি দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ, দফী, ঠিকোনো এফাং প্রণমোজয সক্ষণত্র পযোক্স নম্বয ও ই-সভইর 

ঠিকোনো প্রকো কযণফ। সকোন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দযফতেন ণর নতুন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োণগয ৫ দদণনয 

ভণধ্য তোদরকো োরনোগোদ কযো ণফ। তোদরকো কর্তেণক্ষয ওণয়ফোইণট প্রকো কযো ণফ।  
৭.  দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দোদয়ত্ব ও কভ েদযদধ 

    ৭.১  তণথ্যয জন্য কোণযো আণফদণনয দযসপ্রদক্ষণত দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো : 

(ক) আণফদন গ্রণ ও তথ্য অদধকোয আইন (তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯ দফদধ-৩(২) অনুোণয আণফদনত্র 

গ্রণণয প্রোদপ্ত স্বীকোয কযণফন; 
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(খ) চোদত তথ্য তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯, ধোযো-৯ ও তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত) দফদধভোরো ২০০৯ দফদধ-৪ 

অনুোণয মথোমথবোণফ যফযো কযণফন; 

(গ) তথ্য প্রদোণনয অোযগতোয সক্ষণত্র তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯, ধোযো-৯(৩) ও তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত) 

দফদধভোরো ২০০৯ দফদধ-৫ অনুোণয মথোমথবোণফ অোযগতো প্রকো; 

(ঘ) সকোন অনুণযোধকৃত তথ্য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দনকট যফযোণয জন্য ভজুদ থোকণর দতদন তথ্য অদধকোয আইন, 

২০০৯, ধোয-৯(৬) ও তথ্য অদধকোয (তথ্য প্ররোদপ্ত াংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯ দফদধ-৮ অনুোণয উক্ত তণথ্যয মৄদক্তাংগত 

মূল্য দনধ েোযণ কযণফন এফাং উক্ত মূল্য অনদধক ৫(াঁচ) কোম ে দদফণয ভণধ্য দযণোধ কযোয জন্য আণফদনকোযীণক 

অফদত কযণফন; 

(ঙ) সকোন অনুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ র্ততীয় ণক্ষয াংদিিতো থোকণর দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো তথ্য অদধকোয আইন, 

২০০৯, ধোযো-৯(৮) অনুোণয ব্যফস্থ্ো গ্রণ কযণফন; 

    ৭.২ তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯- এয তপদর দনধ েোদযত আণফদণনয পযণভট/ পযভ ‘ক’ াংযক্ষণ ও সকোন নোগদযণকয 

চোদদোয দযসপ্রদক্ষণত যফযো কযণফন; 

    ৭.৩ আণফদণনয পযভ পূযণণ ক্ষভ নয়, এভন আণফদনকোযীণক আণফদন পযভ পূযসণ োয়তো কযণফন;   

    ৭.৪ সকোন নোগদযণকয চোদদোয দযসপ্রদক্ষণত তোণক আদর কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ োয়তো কযণফন;  

    ৭.৫ ঠিক কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ ভুর কণযণছ, এভন আণফদনকোযীণক ঠিক কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ োয়তো কযণফন;  

    ৭.৬ সমণকোন  োযীদযক প্রদতফন্ধী ব্যদক্তয তথ্য প্রোদপ্ত দনদিত কযণত দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো তোণক উমৄক্ত দ্ধদতণত তথ্য 

সণত োয়তো কযণফন। এণক্ষণত্র দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো উমৄক্ত অন্য সকোন ব্যদক্তয োয়তো গ্রণ কযণত োযণফন; 

    ৭.৭ তথ্য াংযক্ষণ, ব্যফস্থ্োনো ও স্বপ্রণনোদদত তথ্য প্রকো তথ্য অদধকোয আইন ২০০৯ এয োণথ োভঞ্জ্যপূণ েবোণফ ণে দক 

নো তো দনধ েোযণণ কর্তেক্ষণক োয়তো প্রদোন কযণফন;   

    ৭.৮ তথ্য অদধকোয আইন ২০০৯ এয োণথ োভঞ্জ্যপূণ েবোণফ ফোদল েক প্রদতণফদন প্রকোণয োয়তো কযণফন; এফাং   

    ৭.৯ তণথ্যয জন্য প্রোপ্ত আণফদনত্র এ াংক্রোন্ত প্রণয়োজনীয় তথ্য াংযক্ষণ, আণফদনকোযীয োণথ সমোণগোণমোণগয দফস্তোদযত 

তথ্য াংযক্ষণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংক্রোন্ত প্রদতণফদন াংকরনকযণ, তথ্য মূল্য আদোয়, দোফ যক্ষণ ও যকোদয 

সকোলোগোণয জভোকযণ এফাং কর্তেক্ষ ফো তথ্য কদভণনয চোদদোয সপ্রদক্ষণত এ াংক্রোন্ত তথ্য যফযো কযণফন; ইতযোদদ।        
৮. দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ 

    ৮.১ ফদরী ফো অন্য সকোন কোযণণ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয অনুদস্থ্দতণত দোদয়ত্বোরণনয জন্য দযণফ, ফন ও জরফোয়ু 

দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয অধীনস্থ্ প্রণতযক ইউদনণট একজন কণয দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ কযণফ।  
দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয অনুদস্থ্দতণত আইন অনুোণয দতদন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দণণফ দফণফদচত ণফন।  

    ৮.২ নতুন প্রদতদষ্ঠত ইউদনটমূ প্রদতদষ্ঠত ওয়োয ৬০ দদণনয ভণধ্য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয োোোদ দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ েকতেো দনণয়োগ কযণফ। 
    ৮.৩ প্রদতটি ইউদনণটয প্রোদনক প্রধোন দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ সদণফন এফাং দনণয়োগকৃত প্রণতযণকয  নোভ, 

দফী, ঠিকোনো এফাং, প্রণমোজয সক্ষণত্র, পযোক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকোনো দনণয়োগ প্রদোণনয ১৫ (ণনয) দদণনয ভণধ্য 

দনধ েোদযত পযণভণট দরদখতবোণফ তথ্য কদভণন সপ্রযণ কযণফ এফাং ভন্ত্রণোরয় ও উক্ত ইউদনণটয আদর কর্তেণক্ষয 

কোণছ অনুদরদ সপ্রযণ কযণফ।   

    ৮.৪ ফদরী ফো অন্য সকোন কোযণণ এই দ শূন্য ণর, অদফরণম্ব নতুন দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োগ কযো ণফ।   
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৯. দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দোদয়ত্ব ও কভ েদযদধ 

    ৯.১ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয অনুদস্থ্তকোরীন ভণয় ‘দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো’ ‘দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো’ দণণফ দোদয়ত্ব 

োরন কযণফন; 

    ৯.২ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দণণফ দোদয়ত্ব োরনকোরীন ভণয় অনুণেদ ৭-এ ফদণ েত ‘দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দোদয়ত্ব ও 

কভ েদযদধ’ তোয জন্য প্রণমোজয ণফ।    

১০. তণথ্যয জন্য আণফদন, তথ্য প্রদোণনয দ্ধদত ও ভয়ীভো 

    ১০.১ সকোন ব্যদক্ত তথ্য অদধকোয আইন , ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রোদপ্তয জন্য াংদিি দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয কোণছ দনধ েোদযত 

পযভ ‘ক’ এয ভোধ্যণভ তথ্য সচণয় দরদখতবোণফ ফো ইণরক্ট্রদনক ভোধ্যভ ফো ই-সভইণর অনুণযোধ কযণত োযণফন।    

    ১০.২ দনধ েোদযত পযভ জরবয নো ণর অনুণযোধকোযীয নোভ, ঠিকোনো, প্রণমোজয সক্ষণত্র পযোক্স নম্বয এফাং ই-সভইর ঠিকোনো; 

অনুণযোধকৃত তণথ্যয দনভু ের এফাং স্পি ফণ েনো এফাং সকোন্ দ্ধদতণত তথ্য সণত আগ্রী তোয ফণ েনো উণিখ কণয োদো 

কোগণজ ফো সক্ষত্রভত, ইণরক্ট্রদনক দভদডয়ো ফো ই-সভইণরও তথ্য প্রোদপ্তয জন্য অনুণযোধ কযো মোণফ।  

 ১০.৩ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো তণথ্যয জন্য সকোন অনুণযোধ প্রোদপ্তয তোদযখ ণত অনদধক ২০ (দফ) কোম ে দদফণয ভণধ্য 

অনুণযোধকৃত তথ্য যফযো কযণফন।  

 ১০.৪ পূণফ ে উদিদখত উ-অনুণেদ (৩) এ মোো দকছুই থোকুক নো সকন, অনুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোন 

ইউদনট ফো কর্তেণক্ষয াংদিিতো থোকণর অনদধক ৩০ (দত্র) কোম ে দদফণয ভণধ্য সই অনুণযোধকৃত তথ্য যফযো কযো 

ণফ। 
 ১০.৫ অনুণযোধকৃত তথ্য সকোন ব্যদক্তয জীফন-মৃতুয, সগ্রপতোয এফাং কোযোগোয ণত মুদক্ত ম্পদকেত ণর দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো 

অনুণযোধ প্রোদপ্তয অনদধক ২৪ (চদফফ) ঘণ্টোয ভণধ্য উক্ত দফলণয় প্রোথদভক তথ্য যফযো কযণফন।  

 ১০.৬ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো দরদখতবোণফ অথফো সক্ষত্রভত, ইণরক্ট্রদনক ভোধ্যভ ফো ই-সভইর এয ভোধ্যণভ আণফদন ত্র গ্রণণয 

প্রোদপ্ত স্বীকোয কযণফন এফাং প্রোদপ্ত স্বীকোযণত্র আণফদণনয সযপোণযন্প নম্বয, আণফদনত্র গ্রণকোযীয নোভ, দভম েোদো 

এফাং আণফদন গ্রণণয তোদযখ উণিখ কণয স্বোক্ষয কযণফন। 

 ১০.৭ ইণরক্ট্রদনক ফো ই-সভইর এয ভোধ্যণভ আণফদন গ্রণণয সক্ষণত্র কর্তেক্ষ ফযোফয আণফদন সপ্রযণণয তোদযখই (প্রোদপ্ত 

োণণক্ষ) আণফদন গ্রণণয তোদযখ দণণফ গণ্য ণফ। 

 ১০.৮ আণফদন োওয়োয য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো তথ্য প্রদোণনয তোদযখ এফাং ভয় উণিখপূফ েক আণফদনকোযীণক স ম্পণকে 

অফদত কযণফন এফাং অনুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোন ইউদনট ফো কর্তেণক্ষয াংদিিতো থোকণর 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো সই ইউদনট ফো কর্তেক্ষণক এ ম্পণকে দরদখত সনোটি প্রদোন কযণফন।  

 ১০.৯ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো সকোন কোযণণ অনুণযোধকৃত তথ্য প্রদোণন অোযগ অথফো আাংদক তথ্য যফযোণ অোযগ ণর 

অোযগতোয কোযণ উণিখ কণয আণফদন প্রোদপ্তয ১০ (দ) কোম ে দদফণয  ভণধ্য তথ্য অদধকোয দফদধভোরো , ২০০৯-এয 

তপদণর উদিদখত পযভ-‘খ’ অনুমোয়ী এতদিলণয় আণফদনকোযীণক অফদত কযণফন।  

 ১০.১০ উ-অনুণেদ (৩), (৪) ফো (৫) এ উদিদখত ভয়ীভোয ভণধ্য তথ্য যফযো কযণত সকোন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো ব্যথ ে 

ণর াংদিি তথ্য প্রোদপ্তয অনুণযোধ প্রতযোখ্যোন কযো ণয়ণছ ফণর গণ্য ণফ।  

 ১০.১১ অনুণযোধকৃত তথ্য প্রদোন কযো দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দনকট মথোমথ দফণফদচত ণর এফাং সমণক্ষণত্র সই তথ্য র্ততীয় ক্ষ 

কর্তেক যফযো কযো ণয়ণছ দকাংফো সই তণথ্য র্ততীয় ণক্ষয স্বোথ ে জদড়ত যণয়ণছ এফাং র্ততীয় ক্ষ তো সগোনীয় তথ্য 

দণণফ গণ্য কণযণছ স সক্ষণত্র দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো এরূ অনুণযোধ প্রোদপ্তয ৫ (াঁচ) কোম ে দদফণয ভণধ্য র্ততীয় ক্ষণক 

তোয দরদখত ফো সভৌদখক ভতোভত সচণয় সনোটি প্রদোন কযণফন এফাং র্ততীয় ক্ষ এরূ সনোটিণয সপ্রদক্ষণত সকোন 
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ভতোভত প্রদোন কযণর তো দফণফচনোয় দনণয় দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো অনুণযোধকোযীণক তথ্য প্রদোণনয দফলণয় দদ্ধো ন্ত গ্রণ 

কযণফন। 

 ১০.১২ সকোন ইদন্ধয় প্রদতফন্ধী ব্যদক্তণক সকোন সযকড ে ফো তোয অাংদফণল জোনোণনোয প্রণয়োজন ণর াংদিি দোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কভ েকতেো সই প্রদতফন্ধী ব্যদক্তণক তথ্য রোণব োয়তো প্রদোন কযণফন এফাং দযদ েণনয জন্য সম ধযণনয ণমোদগতো 

প্রণয়োজন তো প্রদোন কযোও এই োয়তোয অন্তভু েক্ত ফণর গণ্য ণফ। 

 ১০.১৩ আইণনয অধীন প্রদত্ত তণথ্যয প্রদত পৃষ্ঠোয় ‘‘তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয অধীণন এই তথ্য যফযো কযো ণয়ণছ’’ 

ভণভ ে প্রতযয়ন কযো ণফ এফাং তোণত প্রতযয়নকোযী কভ েকতেোয নোভ, দফী, স্বোক্ষয ও দোপ্তদযক ীর থোকণফ।    

১১. তণথ্যয মূল্য এফাং মূল্য দযণোধ  

   ১১.১ সকোন অনুণযোধকৃত তথ্য দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দনকট যফযোণয জন্য ভজুদ থোকণর দতদন  তথ্য অদধকোয দফদধভোরো , 

২০০৯-এয তপদণর উদিদখত পযভ-‘ঘ’ অনুোণয সই তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ কযণফন এফাং অনদধক ৫ (াঁচ) কোম ে 

দদফণয ভণধ্য সই অথ ে চোরোন সকোড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভো কণয সট্রজোযী চোরোণনয কদ তোয কোণছ জভো 

সদয়োয জন্য অনুণযোধকোযীণক দরদখতবোণফ অফদত কযণফন; অথফো 

   ১১.২ দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো অনুণযোধকোযী কর্তেক দযণোদধত তণথ্যয মূল্য যদণদয ভোধ্যণভ গ্রণ কযণফন এফাং প্রোপ্ত অথ ে চোরোন 

সকোড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ সট্রজোযী চোরোণনয ভোধ্যণভ জভো সদণফন। 

১২.  আদর দোণয়য ও দ্ধদত  

   ১২.১ আদর কর্তেক্ষ :    

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য সক্ষণত্র আদর কর্তেক্ষ ণফন ভন্ত্রণোরণয়য “দচফ”।   
   ১২.২  আদর দ্ধদত :  

(ক) সকোন ব্যদক্ত এই দনণদ েদকোয অনুণেদ ১০-এয (৩), (৪) ফো (৫)-এ দনধ েোদযত ভয়ীভোয ভণধ্য তথ্য রোণব ব্যথ ে 

ণর দকাংফো দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয সকোন দদ্ধো সন্ত াংক্ষুব্ধ ণর দকাংফো অদতদযক্ত মূল্য ধোম ে ফো গ্রণ কযণর উক্ত 

ভয়ীভো অদতক্রোন্ত ফোয, ফো সক্ষত্রভত, দদ্ধো ন্ত রোণবয যফতী ৩০ (দত্র) দদণনয ভণধ্য তথ্য অদধকোয দফদধভোরো , 

২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত পযভ-‘গ’ এয ভোধ্যণভ আদর কর্তেণক্ষয কোণছ আদর কযণত োযণফন। 

(খ) আদর কর্তেক্ষ মদদ এই ভণভ ে ন্তুি ন সম, আদরকোযী মৄদক্তাংগত কোযণণ দনদদ েি ভয়ীভোয ভণধ্য আদর 

দোণয়য কযণত োণযনদন, তোণর দতদন উক্ত ভয়ীভো অদতফোদত ওয়োয যও আদর আণফদন গ্রণ কযণত োযণফন। 

১২.৩  আদর দনষ্পদত্ত :  

  (ক) আদর কর্তেক্ষ সকোন আদণরয দফলণয় দদ্ধোন্ত প্রদোণনয পূণফ ে দনণনোক্ত দণক্ষ গ্রণ কযণফন, মথো:- 

       (অ) দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো এফাং এতদাংদিি অন্যোন্য কভ েকতেোয শুনোনী গ্রণ; 

       (আ) আদর আণফদণন উদিদখত াংক্ষুব্ধতোয কোযণ ও প্রোদথ েত প্রদতকোণযয মৄদক্তমূ দফণফচনো;  

(ই) প্রোদথ েত তথ্য প্রদোণনয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোনকোযী ইউদনট মৄক্ত থোকণর াংদিি ইউদনটমূণয 

শুনোনী গ্রণ। 

(খ) আদর আণফদন প্রোদপ্তয ১৫ (ণনয) দদণনয ভণধ্য আদর কর্তেক্ষ- 

(অ) উ-অনুণেদ (১) এ উদিদখত দণক্ষমূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযো কযোয জন্য াংদিি দোদয়ত্বপ্রোপ্ত  

কভ েকতেোণক  দনণদ ে সদণফন; অথফো 
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      (আ) তাঁয দফণফচনোয় গ্রণণমোগ্য নো ণর আদর আণফদনটি খোদযজ কযণফন। 
(গ) আদর কর্তেণক্ষয দনণদ ে অনুমোয়ী দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো মথোম্ভফ দ্রুততোয োণথ প্রোদথ েত তথ্য যফযো কযণফন 

তণফ এই ভয় তথ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয ধোযো ২৪(৪) এ দনণদ েদত ভণয়য অদধক ণফ নো। 
(ঘ) সক্ষত্রভত দতদন তথ্য যফযো সথণক দফযত থোকণফন।  

১৩. তথ্য প্রদোণন অফণরোয় োদস্তয দফধোন 

    ১৩.১  তথ্য অদধকোয আইন,  ২০০৯ ও এই নীদতভোরোয দফদধ-দফধোন োণণক্ষ সকোন দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো মদদ সকোণনো 

আণফদনকোযীণক তথ্য ফো এ াংক্রো ন্ত দদ্ধোন্ত প্রদোণন ব্যথ ে য় ফো তথ্যপ্রোদপ্তয সকোণনো অনুণযোধ গ্রণ কযণত অস্বীকোয 

কণয ফো দদ্ধো ন্ত প্রদোণন ব্যথ ে য় ফো ভুর, অম্পূণ ে, দফভ্রো দন্তকয, দফকৃত তথ্য প্রদোন কণয ফো সকোন তথ্য প্রোদপ্তয ণথ 

প্রদতফন্ধকতো সৃদি কণয ফো তথ্য অদধকোয দযন্থী সকোন কোজ কণয তোণর দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয এণন কোজণক 

অদোচযণ দণণফ দফণফচনো কযো ণফ এফাং াংদিি চোকযী দফদধদফধোন অনুোণয তোয দফরুণদ্ধ ব্যফস্থ্ো গ্রণ কযো ণফ।  

    ১৩.২  এই নীদতভোরো মথোমথবোণফ অনুযণণ গোদপরদতয কোযণণ ত থ্য অদধকোয আইন, ২০০৯ এয ব্যতযয় ঘটণর এফাং এয 

কোযণণ সকোন কভ েকতেো তথ্য কদভন কর্তেক ো দস্ত সণর তো তোয ব্যোদক্তগত দোয় দণণফ গণ্য ণফ এফাং কর্তেক্ষ তোয 

সকোন দোয় ফন কযণফ নো। 

    ১৩.৩  তথ্য কদভণনয কোছ সথণক সকোন কতেকতেোয দফরুণদ্ধ দফবোগীয় ব্যফস্থ্ো গ্রণণয অনুণযোধ সণর কর্তেক্ষ াংদিি দফদধ-

দফধোন অনুোণয মথোমথ ব্যফস্থ্ো গ্রণ কযণফ এফাং গৃীত ব্যফস্থ্োয দফলণয় তথ্য কদভনণক অফদত কযণফন।  

১৪.  তথ্যোদদ দযদ েন এফাং প্রকোদত প্রদতণফদন দফক্রণয়য সুণমোগ  

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয অধীনস্ত দপ্তয/ াংস্থ্োমু প্রণীত প্রদতণফদন দফনোমূণল্য 

ফ েোধোযণণয দযদ েণনয জন্য ব্যফস্থ্ো গ্রণ কযণফ এফাং নোভভোত্র মূণল্য দফক্রণয়য জন্য ভজুদ যোখণফ।  

১৫.  জনগুরুত্বপূণ ে দফলণয় সপ্র দফজ্ঞদপ্ত  

দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় এফাং এয অধীনস্ত দপ্তয/ াংস্থ্োমু জনগুরুত্বপূণ ে দফলয়োদদ সপ্র দফজ্ঞদপ্তয 

ভোধ্যণভ অথফো অন্য সকোন ন্থোয় প্রচোয ফো প্রকো কযণফ।   

১৬. দনণদ েদকোয  াংণোধন  

এই দনণদ েদকো াংণোধণনয প্রণয়োজন দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় ৩-৫ দস্য দফদি একটি কদভটি 

গঠন কযণফ। কদভটি দনণদ েদকো অনুণভোদনকোযী কর্তেসক্ষয কোণছ াংণোধণনয প্রস্তোফ কযণফ। অনুণভোদনকোযী কর্তেসক্ষয 

অনুণভোদণন দনণদ েদকো াংণোধন কোম েকয ণফ।   

১৭.  নীদতভোরোয ব্যখ্যো   

এই দনণদ েদকোয সকোন দফলণয় অস্পিতো সদখো দদণর দনণদ েদকো প্রণয়নকোযী কর্তেক্ষ তোয ব্যখ্যো প্রদোন কযণফ।     

 

 

 

 

 

 

 



Page | 10  
 

দযদি ১: স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো ও প্রকোণয ভোধ্যভ। 
 

ক্রদভক  তণথ্যয দফফযণ সফো প্রদোন দ্ধদত 

(১) (২) (৩) 

১ 
ভোননীয় ভন্ত্রী,  উভন্ত্রীয তোদরকো    ওণয়ফোইট 

২ দচফগণণয তোদরকো  ওণয়ফোইট 

৩ দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয় কভ েযত কভ েকতেোগণণয নোভ , দদফ, োখো/ অদধোখো/ 

অনুদফবোগ, দোপ্তদযক ও আফোদক সটদরণপোন নম্বয, সভোফোইর নম্বয, পযোক্স নম্বয, ই-সভইর 

ওণয়ফোইট 

৪ ভন্ত্রণোরয় ও দফবোগমূণয অথ েফছণযয কোম েোফদর ম্পদকেত ফোদল েক প্রদতণফদন 
ওণয়ফোইট,  

প্রকোদত প্রদতণফদন  

৫ দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য অথ ে-ফছণযয কোম েোফদর ম্পদকেত ফোদল েক প্রদতণফদন 
ওণয়ফোইট,  

প্রকোদত প্রদতণফদন 

৬ দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য ফোণজট ওণয়ফোইট 

৮ দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য ক্রয়- দযকল্পনো ওণয়ফোইট 

৯ বৃক্ষণযোণন পুযস্কোয প্রোপ্ত এফাং দযণফ দক প্রোপ্তণদয তোদরকো ওণয়ফোইট 

১০ সটকই উন্নয়ন অদবরক্ষয (SDG)-এয দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয়  াংদিি 

চুড়োন্ত কভ েদযকল্পনোমূ  

 

১১ দফদবন্ন ধযণনয প্রজ্ঞোন, দযত্র, দনণদ েদকো 
ওণয়ফোইট 

১২ দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয় দটিণজন চোট েোয ফোস্তফোয়ন াংক্রোন্ত তথ্য 
ওণয়ফোইট 

১৩ Grievance Redress System (GRS) ফোস্তফোয়ন াংক্রোন্ত তথ্য  
ওণয়ফোইট 

১৪ জোতীয় শুদ্ধোচোয সকৌর ফোস্তফোমন াংক্রোন্ত তথ্য 
ওণয়ফোইট 

১৫ তথ্য অদধকোয আইন ফোস্তফোয়ন াংক্রোন্ত তথ্য।  
ওণয়ফোইট 

১৬ দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য ফোদল েক কভ েম্পোদন চুদক্ত ফোস্তফোয়ন  াংক্রোন্ত তথ্য 
ওণয়ফোইট 

১৭ এদডদ/আযএদডদ ফোস্তফোয়ন অগ্রগদত  
ওণয়ফোইট  

 

 

 

দযদি-২: চোদদোয দবদত্তণত প্রদোনণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো  

(১)  দফদবন্ন নীদত।  
(২)  দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরণয়য ফোণজট ফোস্তফোয়ন াংক্রোন্ত তথ্য।  

(৩)  আদথ েক তথ্য, সমভন: আয়/ব্যয় াংক্রোন্ত দোফদফফযণী।   
(৪)  ক্রয়  াংক্রোন্ত  তথ্য।  

(৫)  সদ ফো দফণদস প্রদক্ষণ/বো/ সদভনোয/ দণম্পোদজয়োণভ অাংগ্রণ াংক্রোন্ত তথ্য।  
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দযদি-৩: প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তণথ্যয তোদরকো  

 

(১)  ভদন্ত্রদযলদ বফঠণক উস্থ্োনণমোগ্য োযাংণক্ষ, আণরোচনো ও দদ্ধোন্ত।   
(২)  ফোাংরোণদণয দনযোত্তো, অখণ্ডতো ও োফ েণবৌভণত্বয প্রদত হুভদক ণত োণয এভন তথ্য।   

(৩)  প্রচদরত আইণনয প্রণয়োগ ফোধোগ্রস্ত ণত োণয এভন তথ্য।  

(৪)  জনগণণয দনযোত্তো দফদিত, দফচোয ফোধোগ্রস্ত ণত োণয, ব্যদক্তগত জীফণনয সগোনীয়তো ক্ষুন্ন ণত োণয এভন তথ্য। 

(৫)  আইন প্রণয়োগকোযী াংস্থ্োণক প্রদত্ত সগোন তথ্য।  

(৬)  আদোরত ফো ট্রোইবুযনোণরয দনণলধোজ্ঞো যণয়ণছ, এভন তথ্য।  
(৭)  তদন্তোধীন দফলয় মোয প্রকো তদন্তকোণজ দফি ঘটোণত োণয । তদন্ত প্রদক্রয়ো অযোধীয সগ্রপতোয ও োদস্তণক প্রবোদফত  কযণত োণয 

অথফো আইন অনুোণয সকফর একটি দনদদ েি ভণয়য জন্য প্রকোণয ফোধ্যফোধকতো যণয়ণছ, এভন তথ্য।  
 

 

দযদি-৪: দোদমত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দফফযণ:  

 

কভ েকতেোয নোভ : জনোফ সভো: আ: যোজ্জোক যকোয 

দদফ  : উদচফ (প্রোন-২) 

কোম েোরয়  :  দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় 

সপোন  : ৯৫৫১৫১২ 

সভোফোইর  : ০১৭১২৮০৩৯৩৪ 

ই-সভইর  : razzaquesarker@yahoo.com 

ওণয়ফোইট :  www.moef.gov.bd 

 

 

 

দযদি-৫: দফকল্প দোদমত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দফফযণ  

 

কভ েকতেোয নোভ : জনোফ দীক কুভোয চক্রফতী 

দদফ  : উদচফ (ফন োখো-২) 

কোম েোরয়  : দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় 

সপোন  : ৯৫৫৪০৩৭ 

সভোফোইর  : ০১৭১৫০০১৬২৭ 

ই-সভইর  : forest2@moef.gov.bd 

ওসয়ফোইট :  www.moef.gov.bd 

 

 

দযদি-৬: আদর কভ েকতেোয দফফযণ:  

 

কভ েকতেোয নোভ : জনোফ দজয়োউর োোন এনদডদ 

দদফ  : দচফ  

কোম েোরয়   :  দযণফ, ফন ও জরফোয়ু দযফতেন ভন্ত্রণোরয় 

সপোন  : ৯৫৪০৪৮১ 

সভোফোইর  : ০১৭২৯২৩৪৯৯৬  

ই-সভইর  : secretary@moef.gov.bd 

ওসয়ফোইট :  www.moef.gov.bd 
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দযদি-৭ : তথ্য প্রোদপ্তয আণফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রোদপ্তয আণফদনত্র 
[ তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত) দফদধভোরোয দফদধ-৩ দ্র্িব্য ]  

 

ফযোফয 

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

................................................................ (নোভ ও দফী) 

ও 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো, 

........................................... (দপ্তণযয নোভ ও ঠিকোনো) 

 

১।  আণফদনকোযীয নোভ  : ............................................................................  

 দতোয নোভ  : ............................................................................

 ভোতোয নোভ  : ............................................................................  

 ফতেভোন ঠিকোনো  : ............................................................................  

স্থ্োয়ী ঠিকোনো  : ............................................................................  

 পযোক্স, ই-সভইর, সটদরণপোন ও সভোফোইর সপোন নম্বয (মদদ থোণক) : .....................................................................   

২।  দক ধযণনয তথ্য* (প্রণয়োজণন অদতদযক্ত কোগজ ব্যফোয করুন) : ............................................................................ 

৩।  সকোন দ্ধদতণত তথ্য োইণত আগ্রী (ছোোণনো/ পণটোকদ/  : ............................................................................ 

  দরদখত/ ই-সভইর/ পযোক্স/দদড অথফো অন্য সকোন দ্ধদত)   

৪। তথ্য গ্রণকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ............................................................................  

৫।  প্রণমোজয সক্ষণত্র োয়তোকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ............................................................................  

 

 

 

আণফদণনয তোদযখ : ..................................................                                            আণফদনকোযীয স্বোক্ষয 

 

*তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয ৮ ধোযো অনুমোয়ী তণথ্যয মূল্য দযণোধণমোগ্য। 
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দযদি-৮: তথ্য যফযোণ অোযগতোয সনোটি (পযভ ‘খ’)   

পযভ ‘খ’ 

 [ তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯ দফদধ-৫ দ্র্িব্য ]  

তথ্য যফযোণ অোযগতোয সনোটি 

 

আণফদন ণত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তোদযখ : .........................................  

প্রদত 

আণফদনকোযীয নোভ   : ..............................................................  

ঠিকোনো    : ..............................................................  

 

দফলয় : তথ্য যফযোণ অোযগতো ম্পণকে অফদতকযণ। 

দপ্রয় ভণোদয়, 

আনোয ........................................................তোদযণখয আণফদণনয দবদত্তণত প্রোদথ েত তথ্য দনণনোক্ত কোযণণ যফযো কযো ম্ভফ 

ইর নো, মথো :- 

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

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

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

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

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

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

                                      

 

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

                   দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ :  

                 দফী :  

               দোপ্তদযক ীর :  
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দযদি ৯ : আদর আণফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 
পযভ ‘গ’ 

আদর আণফদন 
[ তথ্য অদধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত) দফদধভোরোয দফদধ-৬ দ্র্িব্য ] 

 

ফযোফয 

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

..................................................................(নোভ ও দফী) 

ও 

আদর কর্তেক্ষ, 

...........................................(দপ্তণযয নোভ ও ঠিকোনো) 

  

১। আদরকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ..................................................................................  

 (সমোগোণমোণগয জ ভোধ্যভ)  

২। আদসরয তোদযখ : ..................................................................................  

৩। সম আণদণয দফরুণদ্ধ আীর কযো ইয়োণছ উোয : ................................................................................. 

  কদ (মদদ থোণক)   

৪। মোোয আণদণয দফরুণদ্ধ আীর কযো ইয়োণছ   : ..................................................................................  

 তোোয নোভ আণদণয দফফযণ (মদদ থোণক)   

৫। আদসরয াংদক্ষপ্ত দফফযণ  : ..................................................................................  

৬। আণদণয দফরুণদ্ধ াংক্ষুব্ধ ইফোয কোযণ (াংদক্ষপ্ত দফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রোদথ েত প্রদতকোণযয মৄদক্ত/দবদত্ত  : ..................................................................................  

৮।  আ দরকোযী কর্তেক প্রতযয়ন   : ..................................................................................  

৯।  অন্য সকোন তথ্য মোো আ দর কর্তেণক্ষয ম্মুণখ : ..................................................................................  

 উস্থ্োণনয জন্য আ দরকোযী ইেো সোলণ কণযন 

                                 

 

আণফদণনয তোদযখ : ..................................................                                            

                                                                                                                               আণফদনকোযীয স্বোক্ষয 
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দযদি ১০ : তথ্য প্রোদপ্তয অনুণযোধ দপ এফাং তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ দপ (পযভ ‘ঘ’)  

পযভ ‘ঘ’ 
[ দফদধ ৮ দ্র্িব্য ] 

 
তথ্য প্রোদপ্তয অনুণযোধ দপ এফাং তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ দপ 

তথ্য যফযোণয সক্ষণত্র দনন সটদফণরয করোভ (২) এ উদিদখত তণথ্যয জন্য উোয দফযীণত করোভ (৩) এ উদিদখত োণয সক্ষত্রভত তথ্য 

প্রোদপ্তয অনুণযোধ দপ এফাং তণথ্যয মূল্য দযণোধণমোগ্য ইণফ, মথো :- 

 

সটদফর 

ক্রদভক নাং তণথ্যয দফফযণ তথ্য প্রোদপ্তয অনুণযোধ দপ/তণথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 
দরদখত সকোন ডকুণভণন্টয কদ যফযোণয জন্য (ম্যো, 

নক্ো, ছদফ, কদম্পউটোয দপ্রন্ট) 
এ-৪ ও এ-৩ ভোণয কোগণজয সক্ষণত্র প্রদত পৃষ্ঠো ২ (দুই) 

টোকো োণয এফাং তদূর্ধ্ে োইণজয কোগণজয সক্ষণত্র প্রকৃত 

মূল্য। 

২। 

দডস্ক, দদড ইতযোদদণত তথ্য যফযোণয সক্ষণত্র 

 
(১) আণফদনকোযী কর্তেক দডস্ক, দদড ইতযোদদ যফযোণয 

সক্ষণত্র দফনো মূণল্য; 

(২) তথ্য যফযোকোযী কর্তেক দডস্ক, দদড ইতযোদদ 

যফযোণয সক্ষণত্র উোয প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 
সকোন আইন ফো যকোদয দফধোন ফো দনণদ েনো অনুমোয়ী 

কোউণক যফযোকৃত তণথ্যয সক্ষণত্র 
দফনোমূণল্য।  

৪। মূণল্যয দফদনভণয় দফক্রয়ণমোগ্য প্রকোনোয সক্ষণত্র প্রকোনোয় দনধ েোদযত মূল্য।  
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দযদি ১১ : তথ্য কদভণন অদবণমোগ দোণয়ণযয দনধ েোযণ পযভ (পযভ ‘ক’)   
পযভ ‘ক’ 

অদবণমোগ দোণয়ণযয পযভ 
[তথ্য অদধকোয (অদবণমোগ দোণয়য ও দনষ্পদত্ত াংক্রোভত্ম) প্রদফধোনভোরোয প্রদফধোন-৩ (১) দ্র্িব্য] 

ফযোফয 

প্রধোন তথ্য কদভনোয 

তথ্য কদভন 

এপ-৪/এ, আগোযগাঁও প্রোদনক এরোকো, সণযফোাংরো নগয, ঢোকো-১২০৭।  

  অদবণমোগ নাং ...............................................................................................................।  
 

১। অদবণমোগকোযীয নোভ ও ঠিকোনো                          : ......................................................................... 

    (সমোগোণমোণগয জ ভোধ্যভ) 

২। অদবণমোগ দোদখণরয তোদযখ                               : .......................................................................... 

৩। মোোয দফরুণদ্ধ অদবণমোগ কযো ইয়োণছ                : ......................................................................... 

     তোোয নোভ ও ঠিকোনো   

৪। অদবণমোণগয াংদক্ষপ্ত দফফযণ                             : ......................................................................... 

    (প্রণয়োজণন আরোদো কোগজ দন্নণফ কযো মোইণফ) 

৫। াংক্ষুব্ধতোয কোযণ (মদদ সকোন আণদণয দফরুণদ্ধ      : .......................................................................  

    অদবণমোগ আনয়ন কযো য় সই সক্ষণত্র উোয কদ  

    াংমৄক্ত কদযণত ইণফ) 

৬। প্রোদথ েত প্রদতকোয ও উোয সমৌদক্তকতো                     : ....................................................................... 

৭। অদবণমোগ উদিদখত ফক্তণব্যয ভথ েণন প্রণয়োজনীয়      : ......................................................................... 

     কোগজ ণত্রয ফণ েনো (কদ াংমৄক্ত কদযণত ইণফ) 

 

তযোঠ 

আদভ/আভযো এই ভণভ ে রপপূফ েক সঘোলণো কদযণতদছ সম, এই অদবণমোণগ ফদণ েত অদবণমোগমূ আভোয জ্ঞোন ও দফিো ভণত তয।  

 

 

 

(তযোঠকোযীয স্বোক্ষয)  

 

 

 

 

 

 


