
 
 

 
 

স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ 

দিণি েদশকো, ২০১৯  

(২৫.০৩.২০২০ দি. তোদিণে হোলিোগোিকৃত) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বেসোমদিক দেমোি পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলয় 

গ প্রজোতন্ত্রী েোাংলোণিশ সিকোি 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকাশ নির্দ েনশকা, ২০১৯ 

প্রণয়ি কনিটি 

১) 
জিাব মিাোঃ আনতকুল হক 

অনতনিক্ত সনিব (প্রশা:, পর্ ে: ও পনি:) 
- আহ্বোয়ক 

২) 
জিোে মুস্তোকীম দেল্লোহ ফোরুকী 

যুগ্মসদিে (প্রশোসি) 
- সিস্য 

৩) 
জিোে অনুপ কুমোি তোলুকিোি 

উপসদিে (দসএ-১) 
- সিস্য 

৪) 
জিোে বমোোঃ মোহবুবুি িহমোি 

উপসদিে (প্রশোসি-১) 
- সিস্য 

৫) 
 জিোে র্তি মোম েো 

দসদিয়ি সহকোিী সদিে (প্রশোসি-২)/দে: িোোঃ 
- সিস্য 

 

  



 
 

 
 

সূদিপত্র 

ক্র. িাং   দেষয়েস্তু পৃষ্ঠো িাং 

০১. ভূদমকো ৭ 

 (ক) রূপকল্প (Vision) ৭ 

(ে) অদিলক্ষ্য (Mission) ৭ 

০২. লক্ষ্য ও উণেশ্য ৭ 

০৩. তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণিি উণেশ্য ৭ 

০৪. আেদশ্যক বকৌশলগত উণেশ্য ৭ 

০৫. কোর্ েোেদল ৭ 

০৬. মন্ত্র োলণয়ি প্রশোসদিক কোঠোণমো ৮ 

০৭. মন্ত্র োলণয়ি জিেল ৮ 

০৮. স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণিি বর্ৌদিকতো/উণেণশ্য ৮ 

(ক) স্বপ্রণ োদিত তথ্যপ্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণিি বর্ৌদিকতো/উণেণশ্য ৮ 

(ে) দিণি েদশকো দশণিোিোম ৯ 

(গ) দিণি েদশকোি দিদি ৯ 

(গ.১) প্র য় কোিী কর্তেপক্ষ্ ৯ 

(গ.২) অনুণমোিিকোিী কর্তেপক্ষ্ ৯ 

(গ.৩) অনুণমোিণিি তোদিে ৯ 

(গ.৪) িীদত েোস্তেোয়ণিি তোদিে ৯ 

(ঘ) দিণি েদশকো প্রণর্োজযতো ৯ 

(ঙ) সাংজ্ঞো ১০ 

(ঙ.১) তথ্য ১০ 

(ঙ.২) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো ১০ 

(ঙ.৩) দেকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো ১০ 

(ঙ.৪) তথ্য প্রিোি ইউদিট ১০ 

(ঙ.৫) আপীল কর্তেপক্ষ্ ১০ 

(ঙ.৬) র্ততীয় পক্ষ্ ১০ 

(ঙ.৭) তথ্য কদমশি ১০ 

(ঙ.৮) তথ্য অদিকোি দেদিমোলো, ২০০৯ ১০ 

(ঙ.৯) কম েকতেো ১১ 

(ঙ.১০) তথ্য অদিকোি ১১ 

(ঙ.১১) আণেিি ফিম ১১ 

(ঙ.১২) আদপল ফিম ১১ 

(ঙ.১৩) পদিদশষ্ট ১১ 

০৯. তণথ্যি িি  এোং িি  অনুসোণি তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পদ্ধদত ১১ 

 (ক) স্বপ্রণ োদিতিোণে প্রকোশণর্োগ্য তথ্য ১১ 

(ে) িোদহিোি দিদিণত প্রিোিণর্োগ্য তথ্য ১২ 



 
 

 
 

গ. প্রিোি ও প্রকোশ েোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য ১২ 

১০. তথ্য সাংগ্রহ, সাংিক্ষ্  ও ব্যেস্থোপিো ১৩ 

 (ক) তথ্য সাংিক্ষ্  ১৩ 

(ে) তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যেস্থপিো ১৩ 

(গ) তণথ্যি িোষো ১৪ 

(ঘ) তণথ্য হোলিোগোিকি  ১৪ 

১১. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ ১৪ 

১২. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোি িোদয়ত্ব ও কম েপদিদি ১৫ 

১৩. দেকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ  ১৬ 

১৪. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোি িোদয়ত্ব ও কম েপদিদি ১৬ 

১৫. তণথ্যি জন্য আণেিি, তথ্য প্রিোণিি পদ্ধদত ও সময়সীমো ১৭ 

১৬. তণথ্যি মূল্য এোং মূল্য পদিণশোি ১৮ 

১৭. আদপল িোণয়ি ও দিষ্পদি ১৯ 

 (১৭.১)আদপল কর্তেপক্ষ্ ১৯ 

(১৭.২) আদপল পদ্ধদত ১৯ 

(১৭.৩) আদপল দিষ্পদি  ১৯ 

১৮. তণথ্য প্রিোি অেণহলোয় শোদস্তি দেিোি ২০ 

১৯. গুরুত্বপূ ে দেষণয় বপ্রস দেজ্ঞদপ্ত ২০ 

২০. দিণি েদশকোি সাংণশোিি   ২০ 

২১. দিণি েদশকোি ব্যোখ্যো ২০ 

২২. পদিদশষ্ট জি  ২১ 

(ক) পদিদশষ্ট-১ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোি তোদলকো ২১ 

(ে) পদিদশষ্ট-২ দেকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোণিি তোদলকো ২১ 

(গ) পদিদশষ্ট-৩ আদপল কর্তেপণক্ষ্ি তোদলকো ২১ 

(ঘ) পদিদশষ্ট-৪ স্বপ্রণ োদিতিোণে প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যি তোদলকো ও প্রকোণশি 

মোধ্যম  

২২ 

(ঙ) পদিদশষ্ট-৫ িোদহিোি দিদিণত প্রিোিণর্োগ্য তণথ্যি তোদলকো ২৩ 

(ি) পদিদশষ্ট-৬  প্রিোি েোধ্যতোমূলক িয়, এমি তণথ্যি তোদলকো ২৬     

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

স্ব প্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০১৯ 

 

 

বেসোমদিক দেমোি পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলয়  



 
 

 
 

ভুদমকো: 

 েোাংলোণিশ স্বোিীি হওয়োি পি, েোদ জয মন্ত্র োলণয়ি অিীণি বর্োগোণর্োগ ও পর্ েটি সাংক্রোন্ত দেষয়গুণলো 

পদিিোদলত হত। ১৯৭২ সোণলি বসণেম্বি মোণস জোহোজ িলোিল, অিযন্তিী  বিৌ পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলণয়ি 

অিীি প্রথম স্বতন্ত্র মন্ত্র োলয় দহণসণে ‘দেমোি পদিেহি মন্ত্র োলয়’ আত্মপ্রকোশ কণি। ১৯৭৬ সোণলি জোনুয়োদিণত এ 

মন্ত্র োলণয়ণক বর্োগোণর্োগ মন্ত্র োলণয়ি মন্ত্র োলয় দহণসণে রূপোন্তি কিো হয়। পিেতীণত ১৯৭৭ সোণলি দিণসম্বি মোণস 

বেসোমদিক দেমোি পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলয় িোণম আলোিো মন্ত্র োলয় প্রদতষ্ঠো কিো হয়। এ মন্ত্র োলয় ১৯৮২ 

সোণলি ২৪ মোি ে প্রদতিক্ষ্ো মন্ত্র োলণয়ি একটি দেিোণগ পদি ত হয়। ১৯৮৬ সোণল পূ ে মন্ত্র োলয় দহণসণে ‘বেসোমদিক 

দেমোি পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলয়’ িোণম পুিিোয় প্রদতষ্ঠো লোি কণি। 

 

ক. রূপকল্প (Vision): েোাংলোণিশণক অন্যতম প্রিোি এদিণয়শি হোে এোং আকষ ে ীয় পর্ েটি গন্তব্য দহণসণে 

উন্নীতকি । 

 

ে. অদিলক্ষ্য (Mission): দেশ্বমোণিি বেসোমদিক দেমোি পদিেহি অেকোঠোণমো ততদিি মোধ্যণম দিিোপি, িক্ষ্ ও 

দিিেিণর্োগ্য র্োত্রী ও পণ্য পদিেহি সুদেিোদি প্রিোি এোং বিণশি পর্ েটি আকষ ে সমূণহি েহুমোদত্রকীকি  ও উন্নত 

বসেো প্রিোণিি মোধ্যণম বিশী-দেণিশী পর্ েটকণিি আকৃষ্টকি । 

 

২. লক্ষ্য উণেশ্য: দিিোয়ত েোাংলোি অদিন্দ্য-রূপ বসৌন্দ্র্ েণক দিদি কণি পর্ েটি দশণল্পি দেকোণশি মোধ্যণম 

অথ েনিদতকিোণে বিশণক সমৃদ্ধ কিো এোং দেমোি পদিেহি সাংস্থোণক আধুদিকোয়ি কিো ও গ্রোহক বসেো প্রিোি ব্যেস্থো 

আন্তজেোদতক মোণি উন্নীত কিো বেসোমদিক দেমোি পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলণয়ি মূল লক্ষ্য ও উণেশ্য। 

 

৩. তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণিি উণেশ্য: তথ্য অদিকোি আইি, ২০০৯ প্র য়ণিি মোধ্যণম আইণিি দেিোি 

সোণপণক্ষ্ কর্তেপণক্ষ্ি দিকট হণত প্রণতযক িোগদিণকি তথ্য লোণিি অদিকোি বর্মি দিদিত কিো হণয়ণে, বতমদি 

সাংদিষ্ট কর্তেপক্ষ্ণক বর্ বকোি িোগদিণকি অনুণিোণিি বপ্রদক্ষ্ণত িোদহত তথ্য সিেিোহ কিোি েোধ্যেোিকতো আণিোপ 

কিো হণয়ণে। জিগণ ি শোসিতোদন্ত্রক ও আইিগতিোণে তথ্য লোণিি অদিকোি দিদিত কিোি লণক্ষ্য বেসোমদিক 

দেমোি পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলণয়ি জিসম্পৃি তথ্য প্রকোশ ও প্রিোণিি লণক্ষ্য দেদিগত কোঠোণমো প্র য়িই এ 

দিণি েদশকো প্রকোণশি মূল উণেশ্য। 

 

৪. আেদশ্যক বকৌশলগত উণেশ্য: (১) পদ্ধদত, কম েপদিণেশ ও বসেো মোণিোন্নয়ি; (২) িক্ষ্তোি সোণথ েোদষ েক 

কম েসম্পোিি চুদি েোস্তেোয়ি দিদিত কিো; (৩) অথ ে ও সম্পি ব্যেস্থোপিোি উন্নয়ি; (৪) িক্ষ্তো ও তিদতকতোি 

উন্নয়ি; (৫) তথ্য অদিকোি ও স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ েোস্তেোয়ি দিদিত কিো। 

 

৫. কোর্ েোেদল: সিকোদি কোর্ েেন্টি দিণি েশমোলো, ২০১৪ অনুসোণি বেসোমদিক দেমোি পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলণয়ি 

কোর্ েোেলী দিম্নরূপ: 

 

ক. েোাংলোণিণশ আকোশসীমো ও দেমোিেন্দ্িসমূণহ দিিোপি দেমোি িলোিল ও অেতণ ি লণক্ষ্য দি এয়োি ট্রোদফক 

কণরোল সোদিেস, বিদিণগশিোল এইি ও দসদকউদিটি সম্পদকেত কোর্ েোেলী সম্পোিি কিোসহ বেসোমদিক দেমোি 

িলোিল সাংক্রোন্ত সকল দেষয়োদি তিোিদক কিো; 

ে. বিণশ-দেণিণশ দেমোি সোদিেস পদিিোলিোি জন্য আন্তজেোদতক সাংস্থো ও এয়োিলোইন্সসমূণহি সোণথ চুদি সম্পোিি, 

বেসোমদিক দেমোি িলোিল সাংক্রোন্ত আইি-দেদি প্র য়ি ও দেমোিেন্দ্িসমূণহি উন্নয়ি; 

গ. দেমোি েোাংলোণিশ এয়োিলোইন্স দলদমণটি সাংক্রোন্ত দেষয়োদি; 

ঘ.বিণশ পর্ েটি দশণল্পি উন্নয়ি, পর্ েটি সুদেিোদি সম্প্রসোি  এোং এ সম্পদকেত আইি-দেদি প্র য়ি, আন্তজেোদতক 

সাংস্থোসমূণহি সণে বর্োগোণর্োগসহ পর্ েটি সাংক্রোন্ত দেষয়োদি সম্পোিি; 



 
 

 
 

ঙ. ট্রোণিল এণজদন্সসমূণহি দিেন্ধি ও দিয়ন্ত্র , এ সাংক্রোন্ত আইি প্র য়ি ও পদিসাংখ্যোি ততদিকি ; 

ি. বিণশি সকল বহোণটল ও বিস্টুণিন্টসমূণহি দিেন্ধি ও দিয়ন্ত্র  কোর্ েক্রম পদিিোলিো কিো; 

ে. এ মন্ত্র োলণয়ি উপি অদপ েত িোদয়ণত্বি সোণথ সম্পিৃ, আন্তজেোদতক সাংস্থো ও দেদিন্ন বিণশি সোণথ বর্োগোণর্োগ ও 

চুদি সম্পদকেত দেষয়োদি অনুসন্ধোি এোং পদিেতেি; 

জ. মন্ত্র োলণয়ি উপি অদপ েত িোদয়ত্ব সাংদিষ্ট সকল আইি-কোনুি প্রস্তুতকি , সমণয়োপণর্োদগকি , সমন্বয় সোিি ও 

গণেষ ো; 

ঝ. বহোণটলস ইন্টোিন্যোশিোল দলদমণটি সাংক্রোন্ত দেষয়োদি; 

ঞ. েোাংলোণিশ সোদিেণসস দলদমণটি সাংক্রোন্ত দেষয়োদি; 

ট. মন্ত্র োলণয়ি আওতোিীি সকল সাংস্থো/মন্ত্র োলয়সমূণহি প্রশোসদিক পদিেীক্ষ্  ও দিয়ন্ত্র ; 

ঠ. প্রশোসদিক ও আদথ েক দেষয়োদিসহ সকল প্রকোি দিয়ন্ত্র ; 

ি. এ মন্ত্র োলণয়ি কোর্ েপদিদি সাংক্রোন্ত সমন্বয় এোং গণেষ ো। 

 

৬. মন্ত্র োলণয়ি প্রশোসদিক কোঠোণমো: মন্ত্র োলণয়ি মোিিীয় মন্ত্রী/প্রদতমন্ত্রীি বির্তণত্ব িীদত দিি েোি ী ও প্রশোসদিক 

কোর্ েোেদল পদিিোদলত হণয় থোণক। রূলস অে দেজণিস, ১৯৯৬ অনুসোণি সিকোণিি সদিে মন্ত্র োলণয়ি প্রশোসদিক 

প্রিোি ও প্রিোি দহসোেিোিকোিী কম েকতেো (Principal Accounting officer) দহণসণে িোদয়ত্ব পোলি কণিি। 

মন্ত্র োলণয়ি প্রশোসদিক কোর্ েক্রম ০৩ টি অনুদেিোণগি মোধ্যণম পদিিোদলত হয়। সিকোণিি অদতদিি সদিে, 

যুগ্মসদিে, উপসদিে, দসদিয়ি সহকোিী সদিে ও সহকোিী সদিে পর্ েোণয়ি কম েকতেোগ  সদিেণক প্রশোসদিক িোদয়ত্ব 

পোলণি সহোয়তো কণিি। এ মন্ত্র োলণয়ি কম েকতেোণিি কোণজি সমতো, স্বচ্ছতো, জেোেদিদহতো, গদতশীলতো এোং সুষ্ঠ ু

সমন্বণয়ি লণক্ষ্য দেদ্যমোি সোাংগঠদিক কোঠোণমোভুি অনুমন্ত্র োলয়, অদিশোেো ও শোেোসমূহ পুিদে েন্যোস কিো 

হণয়ণে।ঠ মন্ত্র োলণয়ি কম েকতেোণিি িোদয়ত্ব/কম েেন্টি এোং তথ্য অদিকোি আইি, ২০০৯ অনুর্োয়ী দিণয়োদজত 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো, দেকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো ও আপীল কর্তেপণক্ষ্ি িোম , পিদে ও ঠিকোিো মন্ত্র োলণয়ি 

ওণয়েসোইণট (www.mocat.gov.bd) আপণলোি কিো হণয়ণে। 

 

৭. মন্ত্র োলণয়ি জিেল: বেসোমদিক দেমোি পদিেহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলণয়ি ১৫০ জিেল দেদশষ্ট সোাংগঠদিক 

কোঠোণমো িণয়ণে। বমোট জিেণলি মণধ্য ১িাং বগ্রণি সদিে/দসদিয়ি সদিে পণি ১জি, ২য় বগ্রণি অদতদিি সদিে 

পণি ১ জি, ৩য় বগ্রণি যুগ্মসদিে পণি ৪ জি, ৪থ ে-৯ম বগ্রণি উপসদিে/উপপ্রিোি/দসদিয়ি সহকোিী সদিে/দসদিয়ি 

সহকোিী প্রিোি/সহকোিী সদিে/সহকোিী প্রিোি/সহকোিী বপ্রোগ্রোমোিসহ পণি ৩৫ জি, ১০ম বগ্রণি প্রশোসদিক 

কম েকতেো/ব্যদিগত কম েকতেো, সহকোিী দহসোেিক্ষ্  কম েকতেো পণি ৩৮ জি, ১১-১৯ বগ্রণি ৩৩ জি ও ২০ তম 

বগ্রণিি ৩৮ জি কম েিত িণয়ণেি। 

 

৮. স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণিি বর্ৌদিকতো/উণেণশ্য:  

 

(ক) স্বপ্রর্ণানদত তথ্য নির্দ েনশকা প্রণয়র্িি মর্ৌনক্তকতা/উর্েশ্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দশ সিকাি জিগর্ণি 

জািাি অনিকাি প্রনতষ্ঠাি িাধ্যর্ি সিকানি ও মবসিকানি সাংগঠর্িি স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা বৃনি, দুিীনত হ্রাস 

ও সুশাসি প্রনতষ্ঠা; জিগর্ণি নিন্তা, নবর্বক ও বাকস্বািীিতাি সাাংনবিানিক অনিকাি প্রনতষ্ঠাসহ জিগর্ণি 

ক্ষিতায়র্িি লর্ক্ষে তথ্য-অনিকাি নিনিত কির্ত গত ২৯ িাি ে ২০০৯ তানির্ে তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ 

প্রিয়ণ কর্ির্ে। আইর্িি কার্ েকি বাস্তবায়র্িি জন্য ইর্তাির্ধ্য তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনিিালা, 

২০০৯ এবাং তথ্য অনিকাি সাংক্রান্ত নতিটি প্রনবিািিালাও প্রণীত হর্য়র্ে। 

http://www.mocat.gov.bd/


 
 

 
 

 

তথ্য অনিকাি গণতানন্ত্রক ব্যবস্থার্ক আর্িা সুসাংহত কিাি অন্যতি শতে। মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি 

িন্ত্রণালয়-এি তথ্য জিগর্ণি কার্ে উন্মকু্ত হর্ল এ নবভার্গি কার্ েক্রি সম্পর্কে জিগণ  স্বচ্ছ িািিা লাভ কির্ব 

এবাং জিগর্ণি কার্ে কার্জি জবাব নদনহতা প্রনতনষ্ঠত হর্ব।   

জিগর্ণি জন্য অবাি তথ্যপ্রবাহ নিনিত কিাি মর্ িীনত সিকাি গ্রহণ কর্ির্ে, তাি সর্ে সাংগনতপূণ েভার্ব 

সিকার্িি গুরুত্বপূণ ে িন্ত্রণালয় নহর্সর্ব মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় অবাি তথ্যপ্রবার্হি িি ো 

নিনিত কির্ত বিপনিকি। 

িন্ত্রণালয় এবাং অিীিস্থ সাংস্থাি অবাি তথ্যপ্রবার্হি িি োি মক্ষর্ে মর্ি মকার্িা নিিাির্েি সৃনি িা হয়, মসজন্য 

একটি “স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো’ প্রণয়ি আবশ্যক বর্ল ির্ি কির্ে মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও 

পর্ েটি িন্ত্রণালর্ িন্ত্রণালয়। বনণ েত অবস্থাি মপ্রনক্ষর্ত তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯, তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি 

সাংক্রান্ত) নবনিিালা ২০০৯ ও এতদসাংনিি প্রনবিািিালাসমূর্হি আর্লার্ক ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো’ 

২০১৯ প্রণয়ি কিা হর্লা। 

(ে) নির্দ েনশকা নশর্িািাি 

এই নির্দ েনশকা ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০১৯ িার্ি অনভনহত হর্ব। 

  (গ) নির্দ েনশকাি নভনি   

গ.১. প্রণয়িকািী কর্তেপক্ষ : মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দশ সিকাি। 

গ.২. অনুর্িাদিকািী কর্তেপক্ষ : মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দশ 

সিকাি। 

গ.৩. অনুর্িাদর্িি তানিে : ২৭/০৫/২০১৯ নি:  

গ.৪. িীনত বাস্তবায়র্িি তানিে : অনুর্িাদর্িি তানিে হর্ত। 

   (ঘ) নির্দ েনশকা প্রর্র্াজেতা :  

(ঘ.১) এই নির্দ েনশকাটি মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি আওতািীি অন্যান্য 

প্রনতষ্ঠাি ও এি অিীিস্থ সকল ইউনির্টি জন্য প্রর্র্াজে হর্ব। 

(ঘ.২) এই িন্ত্রণালর্য়ি সার্ে এি আওতািীি অন্যান্য সাংস্থাসমূর্হি জন্য প্রর্র্াজে কর্ি একটি পৃেক 

নির্দ েনশকা প্রণয়ি কির্ব। 

(ঘ.৩) এরুপ পৃেক নির্দ েনশকা প্রণয়র্িি পূব ে পর্ েন্ত অনিিস্থ সাংস্থাসমূহ এই নির্দ েনশকা অনুসিণ কির্ব। 



 
 

 
 

(((ঙ) সাংজ্ঞা 

(ঙ.১) তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অর্ে ে মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় ও এি অিীি সাংস্থাসমূর্হি গঠি, 

কাঠার্িা ও দািনিক কি েকান্ড সাংক্রান্ত মর্ মকাি স্মািক, বই, িকশা, িািনিে, চুনক্ত, তথ্য-উপাি, লগ 

বই, আর্দশ, নবজ্ঞনি, দনলল, িমুিা, পে, প্রনতর্বদি, নহসাব নববিণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আর্লাকনিে, 

অনিও, নভনিও, অনিত নিে, নিল্ম, ইর্লক্ট্র্রনিক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত মর্ মকাি ইিস্ট্রুর্িন্ট, র্ানন্ত্রকভার্ব 

পাঠর্র্াগ্য দনললানদ এবাং মভৌনতক গঠি ও ববনশিে-নিনব ের্শর্ে অন্য মর্ মকাি তথ্যবহ বস্তু বা এর্দি 

প্রনতনলনপও এি অন্তর্ভ েক্ত হর্ব : 

তর্ব শতে োর্ক মর্, দািনিক মিাটনসট বা মিাটনসর্টি প্রনতনলনপ এি অন্তর্ভ েক্ত হর্ব িা। 

 

(ঙ.২) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো  

‘‘দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো’’ অে ে তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ এি িািা ১০ এি অিীি নিযুক্ত কি েকতো; 

(ঙ.৩) নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো  

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি অনুপনস্থনতর্ত সাংনিি দানয়ত্ব পালর্িি জন্য নিযুক্ত কি েকতো; 

(ঙ.৪)“তথ্য প্রদাি ইউনিট” অে ে মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালর্য়ি প্রিাি কার্ োলয়;  

৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ 

        (ঙ.৫) ‘‘আনপল কর্তেপক্ষ’’ অে ে  

মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালর্য়ি মক্ষর্ে নসনিয়ি সনিব, মবসািনিক নবিাি   

পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয়।  

(ঙ.৬) ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অে ে তথ্য প্রানিি জন্য অনুর্িািকািী বা তথ্য প্রদািকািী কর্তেপক্ষ ব্যতীত 

অনুর্িািকৃত তর্থ্যি সর্ে জনিত অন্য মকাি পক্ষ। 

(ঙ.৭) ‘‘তথ্য কনিশি’’ অে ে তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯-এি িািা ১১-এি অিীি প্রনতনষ্ঠত তথ্য 

কনিশি। 

(ঙ.৮) তথ্য অনিকাি নবনিিালা, ২০০৯ অে ে তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনিিালা, ২০০৯ 

বুঝার্ব। 

(ঙ.৯) ‘‘কি েকতো’’ অর্ে ে কি েিািীও অন্তর্ভ েক্ত হর্ব। 



 
 

 
 

(ঙ.১০) ‘‘তথ্য অনিকাি’’ অে ে মকার্িা কর্তেপর্ক্ষি নিকট হইর্ত তথ্য প্রানিি অনিকাি। 

(ঙ.১১) ‘‘আর্বদি িিি’’ অে ে তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রাি সাংক্রান্ত), ২০০৯-এি তিনসর্ল নিি োনিত 

আর্বদর্িি িির্িট- িিি ‘ক’ বুঝার্ব। 

(ঙ.১২) ‘‘আনপল িিি’’ অে ে তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রাি সাংক্রান্ত) নবনিিালা, ২০০৯-এি তিনসর্ল 

নিি োনিত আনপল আর্বদর্িি িির্িট-িিি ‘গ’ বুঝার্ব। 

(ঙ.১৩) পনিনশি’’ অে ে এই নির্দ েনশকা সর্ে সাংযুক্ত পনিনশি। 

৯. তর্থ্যি িিি এবাং িিি অনুসার্ি তথ্য প্রকাশ ও প্রদাি পিনত : 

মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীিস্থ সাংস্থোসমূর্হি সমুদয় তথ্য নির্নাক্ত ৩টি 

মেণীর্ত ভাগ কিা হর্ব এবাং নিি োনিত নবিাি অনুসার্ি প্রদাি, প্রিাি বা প্রকাশ কিা হর্ব: 

ক. স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাশর্র্াগ্য তথ্য : 

১) এই িির্িি তথ্য মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীিস্থ 

সাংস্থোসমূহ স্বপ্রর্ণানদত হর্য় মিাটিশর্বাি ে, ওর্য়বসাইট, ব্রনশওি, মুনিত বই বা প্রনতর্বদি, 

নবলর্বাি ে, সাইি মবাি ে, নিকাি, মপািাি, বুকর্লট, নলির্লট, নিউজ মলটাি, প্রনেকায় 

নবজ্ঞনিি মোধ্যম প্রিািণাসহ অন্যান্য গ্রহণর্র্াগ্য িাধ্যর্ি প্রকাশ ও প্রিাি কির্ব। 

২) এই িির্িি তথ্য মির্য় মকাি িাগনিক আর্বদি কির্ল তেি তা িানহদাি নভনির্ত 

প্রদাির্র্াগ্য তথ্য নহর্সর্ব নবর্বনিত হর্ব এবাং দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নিি োনিত পন্থায় 

আর্বদিকািীর্ক তা প্রদাি কির্বি। 

৩) মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় প্রনত বেি একটি বানে েক প্রনতর্বদি প্রকাশ 

কির্ব। বানে েক প্রনতর্বদর্ি তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ এি িািা ৬(৩)-এ উনিনেত 

তথ্যসমূহ সাংর্র্াজি কির্ব। 

৪) মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাশর্র্াগ্য তর্থ্যি একটি 

তানলকা প্রস্তুত কির্ব এবাং এবাং এই নির্দ েনশকাি পনিনশর্ি ও মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও 

পর্ েটি িন্ত্রণালর্য়ি ওর্য়বসাইর্ট প্রকাশ ও প্রিাি কির্ব। 

৫) প্রনত নতি িাস অন্তি এই তানলকা হালিাগাদ কিা হর্ব। 

ে. িানহদাি নভনির্ত প্রদাির্র্াগ্য তথ্য : 

১) এই িির্িি তথ্য মকার্িা িাগনির্কি আর্বদর্িি মপ্রনক্ষর্ত এই নির্দ েনশকা ১০ ও ১১ অনুর্চ্ছর্দ 

বনণ েত পিনত অনুসিণ কর্ি প্রদাি কির্ত হর্ব। 



 
 

 
 

২) মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় িানহদাি নভনির্ত প্রদাির্র্াগ্য তর্থ্যি একটি 

তানলকা প্রস্তুত কির্ব এবাং এবাং এই নির্দ েনশকাি পনিনশর্ি ও মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও 

পর্ েটি িন্ত্রণালর্য়ি ওর্য়বসাইর্ট প্রকাশ ও প্রিাি কির্ব। 

গ. প্রদাি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয়, এিি তথ্য : 

১) এই নির্দ েনশকা অন্যান্য অনুর্চ্ছর্দ র্া নকছুই োকুক িা মকি মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও 

পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীি সাংস্থোসমূহ নির্ন্মাক্ত তথ্যসমূহ প্রদাি বা প্রকাশ বা প্রিাি 

কির্ত বাধ্য োকর্ব িা : 

(ক) মকাি তথ্য প্রকার্শি ির্ল বাাংলার্দর্শি নিিাপিা, অেন্ডতা ও সাব ের্ভৌির্ত্বি প্রনত হুিনক 

হর্ত পার্ি এরূপ তথ্য; 

(ে) মকাি নবর্দশী সিকার্িি নিকট মের্ক প্রাি মকাি মগাপিীয় তথ্য; 

(গ) মকাি তথ্য প্রকার্শি ির্ল মকাি র্ততীয় পর্ক্ষি বুনিবৃনিক সম্পর্দি অনিকাি  হর্ত পার্ি 

এরূপ বানণনজেক বা ব্যবসানয়ক অন্তনি েনহত মগাপিীয়তা নবেয়ক, কনপিাইট বা বুনিবৃনিক 

সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পনকেত তথ্য; 

(ঘ) মকাি তথ্য প্রকার্শি ির্ল প্রিনলত আইর্িি প্রর্য়াগ বািাগ্রস্ত হর্ত পার্ি বা অপিাি বৃনি 

মপর্ত পার্ি এরূপ তথ্য; 

(ঙ) মকাি তথ্য প্রকার্শি ির্ল জিগর্ণি নিিাপিা নবনিত হর্ত পার্ি বা নবিািািীি িািলাি 

সুষ্ঠু নবিাি কাজ ব্যাহত হর্ত পার্ি এরূপ তথ্য; 

(ি) মকাি তথ্য প্রকার্শি ির্ল মকাি ব্যনক্তি ব্যনক্তগত জীবর্িি মগাপিীয়তা ক্ষুণ্ণ হর্ত পার্ি 

এরূপ তথ্য; 

(ে) আইি প্রর্য়াগকািী সাংস্থাি সহায়তাি জন্য মকাি ব্যনক্ত কর্তেক মগাপর্ি প্রদি মকাি তথ্য; 

(জ) আদালর্ত নবিািািীি মকাি নবেয় এবাং র্া প্রকার্শ আদালত বা ট্রাইবুেিার্লি নির্েিাজ্ঞা 

ির্য়র্ে অেবা র্াি প্রকাশ আদালত অবিািিাি সানিল এরূপ তথ্য; 

(ঝ) তদন্তািীি মকাি নবেয় র্াি প্রকাশ তদন্ত কার্জ নবি ঘটার্ত পার্ি এরূপ তথ্য; 

(ঞ) মকাি অপিার্িি তদন্ত প্রনক্রয়া এবাং অপিািীি মগ্রিতাি ও শানস্তর্ক প্রভানবত কির্ত 

পার্ি এরূপ তথ্য; 

(ট)  আইি অনুসার্ি মকবল একটি নিনদ েি সির্য়ি জন্য প্রকার্শি বাধ্যবািকতা ির্য়র্ে এরূপ 

তথ্য; 

(ঠ) মকৌশলগত ও বানণনজেক কাির্ণ মগাপি িাো বাঞ্ছিীয় এরূপ কানিগিী বা ববজ্ঞানিক 



 
 

 
 

গর্বেণালব্ধ মকাি তথ্য; 

(ি) মকাি ক্রয় কার্ েক্রি সম্পূণ ে হওয়াি পূর্ব ে বা এ নবের্য় নসিান্ত গ্রহর্ণি পূর্ব ে সাংনিি ক্রয় বা 

এি কার্ েক্রি সাংক্রান্ত মকাি তথ্য; 

(ঢ) জাতীয় সাংসর্দি নবর্শে অনিকাি হানিি কািণ হর্ত পার্ি, এরূপ তথ্য; 

(ণ) মকাি ব্যনক্তি আইি িািা সাংিনক্ষত মগাপিীয় তথ্য এবাং 

(ত) পিীক্ষাি প্রশ্নপে বা পিীক্ষায় প্রদি িম্বি সম্পনকেত আগাি তথ্য। 

১০১১০. তথ্য সাংগ্রহ, সাংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা :  

ক) তথ্য সাংিক্ষণ : মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীি সাংস্থোসমূণহি  

তথ্য সাংিক্ষমণি জন্য নির্নাক্ত পিনত অনুসিণ কির্ব। 

(১) িাগনির্কি তথ্য অনিকাি নিনিত কিাি লর্ক্ষে মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি 

িন্ত্রণালয় তাি র্াবতীয় তর্থ্যি কোটালগ এবাং ইির্িক্স প্রস্তুত কর্ি র্োর্েভার্ব সাংিক্ষণ 

কির্ব। 

(২) প্রর্তেক কর্তেপক্ষ মর্-সকল তথ্য কনম্পউটার্ি সাংিক্ষর্ণি উপযুক্ত বর্ল ির্ি কির্ব মস-সকল 

তথ্য যুনক্তসাংগত সিয়সীিাি ির্ধ্য কনম্পউটার্ি সাংিক্ষণ কির্ব এবাং তথ্য লার্ভি সুনবিার্ে ে 

সিগ্র মদর্শ মিটওয়ার্কেি িাধ্যর্ি তাি সাংর্র্াগ স্থাপি কির্ব। 

(৩) তথ্য সাংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপিাি জন্য তথ্য অনিকাি (তথ্য সাংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) 

প্রনবিািিালা, ২০১০ অনুসিণ কির্ব (তথ্য সাংিক্ষর্ণি জন্য কর্তেপমক্ষি র্নদ স্বতন্ত্র মকাি 

আইি, নবনি, প্রনবিাি, নির্দ েনশকা বা নির্দ েশিা োর্ক এোর্ি মসটিি িাি, উর্িে কির্ব)। 

ে) তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিা : মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীি 

সাংস্থোসমূণহি সকল ইউনিট তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিাি জন্য তথ্য অনিকাি (তথ্য সাংিক্ষণ ও 

ব্যবস্থাপিা) প্রনবিািিালা, ২০১০ অনুসিণ কির্ব (তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিাি জন্য কর্তেপমক্ষি 

র্নদ স্বতন্ত্র মকাি আইি, নবনি, প্রনবিাি, নির্দ েনশকা নির্দ েশিা োর্ক এোর্ি মসটিি িাি, উর্িে 

কির্ব)। 

 

গ) তর্থ্যি ভাো :  

(১) তর্থ্যি মূল ভাো হর্ব বাাংলা। তথ্য র্নদ অন্য মকাি ভাোয় উৎপন্ন হর্য় োর্ক তাহর্ল মসটি মসই 

ভাোয় সাংিনক্ষত হর্ব। দািনিক প্রর্য়াজি তথ্য অনুবাদ কিা হর্ত পার্ি। 



 
 

 
 

 (২) তথ্য মর্ ভাোয় সাংিনক্ষত োকর্ব মসই ভাোর্তই আর্বদিকািীর্ক সিবিাহ কিা হর্ব। 

আর্বদিকািীি িানহদাি মপ্রনক্ষমত মকাি তথ্য অনুবাদ কিাি দানয়ত্ব কর্তেপক্ষ বহি কির্ব িা। 

ঘ) তর্থ্যি হালিাগাদকিণ :   মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীি সাংস্থা 

প্রনতিার্স তথ্য হালিাগাদ কির্ব। 

১১. দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নির্য়াগ 

1) তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯-এি িািা ১০(১) অনুসার্ি মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি 

িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীিস্থ সাংস্থোসমূহ প্রর্তেক তথ্য প্রদাি ইউনির্ট একজি কর্ি দানয়ত্বপ্রাি 

কি েকতো নির্য়াগ কির্ত হর্ব। 

2) পিবতীর্ত মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালর্য়ি অিীি সাংস্থোসমূণহ তথ্য অনিকাি 

আইি, ২০০৯-এি িািা ১০(৩) অনুসার্ি ইউনিট/ইউনিটসমূর্হ প্রনতনষ্ঠত হওয়াি ৬০ (োট) নদর্িি 

ির্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নির্য়াগ কির্ত হর্ব। 

3) প্রনতটি ইউনির্টি প্রশাসনিক প্রিাি, দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নির্য়াগ মদর্বি এবাং নির্য়াগকৃত প্রর্তেক 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি িাি, পদদে, ঠিকািা এবাং প্রর্র্াজে মক্ষর্ে িোক্স িম্বি ও ই-মিইল ঠিকািা 

নির্য়াগ প্রদার্িি পিবতী ১৫ (পর্িি) নদর্িি ির্ধ্য নিি োনিত িির্ির্ট (তথ্য কনিশি কর্তেক 

নিি োনিত িির্িট) নলনেতভার্ব তথ্য কনিশর্ি মপ্রিণ কির্বি এবাং িন্ত্রণালর্য়ি আপীল কর্তেপর্ক্ষি 

কার্ে অনুনলনপ মপ্রিণ কির্বি। 

4) তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯-এি অিীি দানয়ত্ব পালর্িি প্রর্য়াজর্ি দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো 

মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালর্য়ি অন্য মর্ মকাি কি েকতোি সহায়তা িাইর্ত 

পাির্বি এবাং মকাি কি েকতোি কাে মের্ক এরূপ সহায়তা িাওয়া হর্ল নতনি উক্ত দানয়ত্বপ্রাি 

কি েকতোর্ক প্রর্য়াজিীয় সহায়তা প্রদাি কির্ত বাধ্য োকর্বি। 

5) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো দানয়ত্ব পালর্িি প্রর্য়াজর্ি অন্য মকাি কি েকতোি সহায়তা িাইর্ল এবাং এরূপ 

সহায়তা প্রদার্ি ব্যে েতাি জন্য তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯-এি মকাি নবিাি লাংনঘত হর্ল এই 

আইর্িি অিীি দায়-দানয়ত্ব নিি োির্ণি মক্ষর্ে উক্ত অন্য কি েকতোও দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো বর্ল গণ্য 

হর্বি। 

6) প্রনতটি ইউনিট তাি দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি িাি, পদদে, ঠিকািা এবাং প্রর্র্াজে মক্ষর্ে িোক্স িম্বি ও 

ই-মিইল ঠিকািা তাি কার্ োলর্য়ি প্রকাশ্য স্থার্ি সহর্জ দৃনির্গািি হয় এিিভার্ব প্রদশ ের্িি ব্যবস্থা 

কির্ব এবাং ওর্য়বসাইর্ট প্রকাশ কির্ব। 



 
 

 
 

7) এ নির্দ েনশকাি পনিনশর্ি দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি িাি, পদদে, ঠিকািা এবাং প্রর্র্াজে মক্ষর্ে িোক্স 

িম্বি ও ই-মিইল ঠিকািাসহ প্রকাশ কির্ব। মকাি দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো পনিবতেি হর্ল িতুি 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নির্য়ার্গি ৫ নদর্িি ির্ধ্য তানলকা হালিাগাদ কিা হর্ব। তানলকা কর্তেপর্ক্ষি 

ওর্য়বসাইর্ট প্রকাশ কিা হর্ব।  

১২. দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি দানয়ত্ব ও কি েপনিনি 

ক) তর্থ্যি জন্য কার্িা আর্বদর্িি মপ্রনক্ষর্ত দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো : 

অ) আর্বদি গ্রহণ ও তথ্য অনিকাি আইি, (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনিিালা, ২০০৯ নবনি-৩(২) 

অনুসার্ি আর্বদিপে গ্রহর্ণি প্রানি স্বীকাি কির্বি; 

আ) িানহত তথ্য তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ িািা-৯ ও তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) 

নবনিিালা ২০০৯ নবনি-৪ অনুসার্ি র্োর্েভার্ব সিবিাহ কির্বি; 

ই) তথ্য প্রদার্ি অপািগতাি মক্ষমে তথ্য অনিকাি আইি ২০০৯, িািা-৯(৩) ও তথ্য অনিকাি (তথ্য 

প্রানি সাংক্রান্ত) নবনিিালা,  ২০০৯ নবনি-৫ অনুসার্ি র্োর্েভার্ব অপািগতা প্রকাশ   

ঈ) মকাি অনুর্িািকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি নিকট সিবিার্হি জন্য িজুদ োকর্ল নতনি 

তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ িািা-৯(৬)(৭) ও তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনিিালা, 

২০০৯ নবনি-৮ অনুসার্ি উক্ত তর্থ্যি যুনক্তসাংগত মূল্য নিি োিণ কির্বি এবাং উক্ত মূল্য 

অিনিক ৫ (পাঁি) কার্ ে নদবর্সি ির্ধ্য পনির্শাি কিাি জন্য আর্বদিকািীর্ক অবনহত 

কির্বি; 

উ) মকাি অনুর্িািকৃত তর্থ্যি সার্ে র্ততীয় পর্ক্ষি সাংনিিতা োকর্ল দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো তথ্য অনিকাি 

আইি, ২০০৯ িািা-৯(৮) অনুসার্ি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্বি; 

ে) তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯-এি তিনসর্ল নিি োনিত আর্বদর্িি িির্িট/িিি ‘ক’ সাংিক্ষণ ও 

মকাি িাগনির্কি িানহদাি মপ্রনক্ষর্ত সিবিাহ; 

গ) আর্বদি িিি পূির্ণ সক্ষি িয়, এিি আর্বদিকািীর্ক আর্বদি িিি পূির্ণ সহায়তা; 

ঘ) মকাি িাগনির্কি িানহদাি মপ্রনক্ষর্ত তার্ক আনপল কর্তেপক্ষ নিি োির্ণ সহায়তা; 

ঙ) সঠিক কর্তেপক্ষ নিি োির্ণ র্ভল কর্ির্ে, এিি আর্বদিকািীর্ক সঠিক কর্তেপক্ষ নিি োির্ণ সহায়তা; 

ি) মকাি শািীনিক প্রনতবন্ধী ব্যনক্তি তথ্য প্রানি নিনিত কির্ত দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো তার্ক উপযুক্ত 

পিনতর্ত তথ্য মপর্ত সহায়তা কির্বি। এর্ক্ষর্ে দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো উপযুক্ত অন্য মকাি ব্যনক্তি 

সহায়তা গ্রহণ কির্ত পাির্বি;  



 
 

 
 

ে) তথ্য সাংিক্ষণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকাশ তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯-এি সার্ে 

সািঞ্জস্যপূণ েভার্ব হর্চ্ছ নক িা তা নিি োির্ণ কর্তেপক্ষর্ক সহায়তা প্রদাি; 

জ) তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯-এি সার্ে সািঞ্জস্যপূণ েভার্ব বানে েক প্রনতর্বদি প্রকার্শ সহায়তা কিা; 

এবাং 

ঝ) তর্থ্যি জন্য প্রাি আর্বদিপেসহ এ-সাংক্রান্ত প্রর্য়াজিীয় তথ্য সাংিক্ষণ, আর্বদিকািীি 

মর্াগার্র্ার্গি নবস্তানিত তথ্য সাংিক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকিণ সাংক্রান্ত প্রনতর্বদি সাংকনলত কিা, তথ্য মূল্য 

আদায়, নহসাব িক্ষণ ও সিকানি মকাোগার্ি জিাকিণ এবাং কর্তেপক্ষ বা তথ্য কনিশর্িি িানহদাি 

মপ্রনক্ষর্ত এ সাংক্রান্ত তথ্য সিবিাহ কিা ইতোনদ। 

িমু১১৩. নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নির্য়াগ:  

1) বদদল বা অন্য মকাি কাির্ণ দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি অনুপনস্থনতর্ত দানয়ত্বপালর্িি জন্য মবসািনিক 

নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীিস্থ সাংস্থোসমূণহ একজি কর্ি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি 

কি েকতো নির্য়াগ কির্ত হর্ব। দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি অনুপনস্থনতর্ত দানয়ত্বপালিকালীি আইি 

অনুসার্ি নতনি দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নহর্সর্ব নবর্বনিত হর্বি। 

2) িতুি প্রনতনষ্ঠত ইউনিটসমূর্হ প্রনতনষ্ঠত হওয়াি ৬০ (োট) নদর্িি ির্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি 

পাশাপানশ নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নির্য়াগ কির্ত হর্ব। 

3) প্রনতটি সাংস্থোি প্রশাসনিক প্রিাি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নির্য়াগ মদর্বি এবাং নির্য়াগকৃত 

প্রর্তের্কি িাি, পদনব ঠিকািা এবাং প্রর্র্াজে মক্ষর্ে, িোক্স িম্বি ও ই-মিইল ঠিকািা নির্য়াগ 

প্রদার্িি ১৫ (পর্িি) নদর্িি ির্ধ্য নিি োনিত িির্ির্ট (তথ্য কনিশি কর্তেক নিি োনিত িির্িট) 

নলনেতভার্ব তথ্য কনিশর্ি মপ্রিণ কির্বি এবাং িন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনির্টি আনপল কর্তেপর্ক্ষি 

কার্ে অনুনলনপ মপ্রিণ কির্ব। 

4) বদদল বা অন্য মকাি কাির্ণ এই পদ শূন্য হর্ল, অনবলর্ম্ব িতুি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নির্য়াগ 

কির্ত হর্ব। 

১৪. নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি দানয়ত্ব ও কি েপনিনি 

ক) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি অনুপনস্থতকালীি সির্য় ‘নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো’ 

নহর্সর্ব দানয়ত্ব পালি কির্বি; 

ে) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নহর্সর্ব দানয়ত্ব পালিকালীি সির্য় এ নির্দ েনশকাি ৭-এ অনুর্চ্ছর্দ বনণ েত 

‘দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি দানয়ত্ব ও কি েপনিনি’ তাি জন্য প্রর্র্াজে হর্ব। 



 
 

 
 

১৫. তর্থ্যি জন্য আর্বদি, তথ্য প্রদার্িি পিনত ও সিয়সীিা 

(১) মকাি ব্যনক্ত তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯-এি অিীি তথ্য প্রানিি জন্য সাংনিি দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি 

কার্ে নিি োনিত িিি ‘ক’ এি িাধ্যর্ি তথ্য মির্য় নলনেতভার্ব বা ইর্লক্ট্র্নিক িাধ্যি বা ই-মিইর্ল 

অনুর্িাি কির্ত পাির্বি। 

(২) নিি োনিত িিি সহজলভে িা হর্ল অনুর্িািকািীি িাি, ঠিকািা, প্রর্র্াজে মক্ষর্ে িোক্স িম্বি এবাং ই-

মিইল ঠিকািা; অনুর্িািকৃত তর্থ্যি নির্ভ েল এবাং স্পি বণ েিা এবাং মকাি পিনতর্ত তথ্য মপর্ত আগ্রহী 

তাি বণ েিা উর্িে কর্ি সাদা কাগর্জ বা মক্ষেিত, ইর্লক্ট্র্নিক নিনিয়া বা ই-মিইর্ল তথ্য প্রানিি জন্য 

অনুর্িাি কির্ত পাির্বি। 

 (৩) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো তর্থ্যি জন্য মকাি অনুর্িাি প্রানিি তানিে হর্ত অিনিক ২০ (নবশ) কার্ ে 

নদবর্সি ির্ধ্য অনুর্িািকৃত তথ্য সিবিাহ কির্বি। 

(৪) পূর্ব ে উনিনেত উপ-অনুর্চ্ছদ (৩) এ র্াহা নকছুই োকুক িা মকি, অনুর্িািকৃত তর্থ্যি সার্ে একানিক 

তথ্য প্রদাি ইউনিট বা কর্তেপর্ক্ষি সাংনিিতা োকর্ল অিনিক ৩০ (নেশ) কার্ ে নদবর্সি ির্ধ্য মসই 

অনুর্িািকৃত তথ্য সিবিাহ কির্ত হর্ব। 

(৫) অনুর্িািকৃত তথ্য মকাি ব্যনক্তি জীবি-মৃতুে, মগ্রিতাি এবাং কািাগাি হর্ত মুনক্ত সম্পনকেত হর্ল 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো অনুর্িাি প্রানিি অিনিক ২৪ (িনিশ) ঘণ্টাি ির্ধ্য উক্ত নবের্য় প্রােনিক তথ্য 

সিবিাহ কির্বি। 

(৬) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো নলনেতভার্ব অেবা মক্ষেিত, ইর্লক্ট্র্নিক িাধ্যি বা ই-মিইল এি িাধ্যর্ি 

আর্বদি পে গ্রহর্ণি প্রানি স্বীকাি কির্বি এবাং প্রানি স্বীকািপর্ে আর্বদর্িি মিিার্িন্স িম্বি, 

আর্বদিপে গ্রহণকািীি িাি, পদির্ োদা এবাং আর্বদি গ্রহর্ণি তানিে উর্িে কর্ি স্বাক্ষি কির্বি। 

(৭) ইর্লক্ট্র্নিক বা ই-মিইল এি িাধ্যর্ি আর্বদি গ্রহর্ণি মক্ষর্ে কর্তেপর্ক্ষি বিাবি আর্বদি মপ্রির্ণি 

তানিেই (প্রানি সার্পর্ক্ষ) আর্বদি গ্রহর্ণি তানিে নহর্সর্ব গণ্য হর্ব। 

(৮) আর্বদি পাওয়াি পি দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো তথ্য প্রদার্িি তানিে এবাং সিয় উর্িেপূব েক 

আর্বদিকািীর্ক মস সম্পর্কে অবনহত কির্বি এবাং অনুর্িািকৃত তর্থ্যি সার্ে একানিক তথ্য প্রদাি 

ইউনিট বা কর্তেপর্ক্ষি সাংনিিতা োকর্ল দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো মসই ইউনিট বা কর্তেপক্ষর্ক এ 

সম্পর্কে নলনেত মিাটিশ প্রদাি কির্বি। 

(৯) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো মকাি কাির্ণ অনুর্িািকৃত তথ্য প্রদার্ি অপািগ অেবা আাংনশক তথ্য সিবিার্হ 

অপািগ হর্ল অপািগতাি কািণ উর্িে কর্ি আর্বদি প্রানিি ১০ (দশ) কার্ ে নদবর্সি ির্ধ্য তথ্য 

অনিকাি নবনিিালা, ২০০৯-এি তিনসর্ল উনিনেত িিি-‘ে’ অনুর্ায়ী এতদনবের্য় 



 
 

 
 

আর্বদিকািীর্ক অবনহত কির্বি। 

 (১০) উপ-অনুর্চ্ছদ (৩) বা (৪) বা (৫) এ উনিনেত সিয়সীিাি ির্ধ্য তথ্য সিবিাহ কির্ত মকাি 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো ব্যে ে হর্ল সাংনিি তথ্য প্রানিি অনুর্িাি প্রতোখ্যাি কিা হর্য়র্ে বর্ল গণ্য হর্ব। 

(১১) অনুর্িািকৃত তথ্য প্রদাি কিা দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি নিকট র্োর্ে নবর্বনিত হর্ল এবাং মর্র্ক্ষর্ে 

মসই তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তেক সিবিাহ কিা হর্য়র্ে নকাংবা মসই তর্থ্য র্ততীয় পর্ক্ষি স্বাে ে জনিত 

ির্য়র্ে এবাং র্ততীয় পক্ষ তা মগাপিীয় তথ্য নহর্সর্ব গণ্য কর্ির্ে মস মক্ষর্ে দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো 

এরূপ অনুর্িাি প্রানিি ৫ (পাঁি) কার্ ে নদবর্সি ির্ধ্য র্ততীয় পক্ষর্ক তাি নলনেত বা মিৌনেক িতািত 

মির্য় মিাটিশ প্রদাি কির্বি এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ মিাটির্শি মপ্রনক্ষর্ত মকাি িতািত প্রদাি কির্ল 

তা নবর্বিিায় নির্য় দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো অনুর্িািকািীর্ক তথ্য প্রদার্িি নবের্য় নসিান্ত গ্রহণ 

কির্বি। 

(১২) মকাি ইনিয় প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক মকাি মিকি ে বা তাি অাংশনবর্শে জািার্িাি প্রর্য়াজি হর্ল সাংনিি 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো মসই প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য লার্ভ সহায়তা প্রদাি কির্বি এবাং পনিদশ ের্িি 

জন্য মর্ িির্িি সহর্র্ানগতা প্রর্য়াজি তা প্রদাি কিাও এই সহায়তাি অন্তর্ভ েক্ত বর্ল গণ্য হর্ব। 

(১৩) আইর্িি অিীি প্রদি তর্থ্যি প্রনত পৃষ্ঠায় তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ এি অিীর্ি এই তথ্য 

সিবিাহ কিা হর্য়র্ে ির্ি ে প্রতেয়ি কির্ত হর্ব এবাং তার্ত প্রতেয়িকািী কি েকতোি িাি, পদদে, 

স্বাক্ষি ও দািনিক সীল োকর্ব। 

১৬. তর্থ্যি মূল্য এবাং মূল্য পনির্শাি : 

(১) মকাি অনুর্িািকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি নিকট সিবিার্হি জন্য িজুদ োকর্ল নতনি তথ্য 

অনিকাি (তথ্য প্রানি  সাংক্রান্ত) নবনিিালা, ২০০৯-এি তিনসর্ল উনিনেত িিি-‘ঘ’ অনুসার্ি মসই 

তর্থ্যি মূল্য নিি োিণ কির্বি এবাং অিনিক ৫ (পাঁি) কার্ ে নদবর্সি ির্ধ্য মসই অে ে িালাি (র্কাি 

িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭)  জিা কর্ি মট্রজািী িালার্িি কনপ তাি কার্ে জিা মদয়াি জন্য 

অনুর্িািকািীর্ক নলনেতভার্ব অবনহত কির্বি; অেবা 

(২) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো অনুর্িািকািী কর্তেক পনির্শানিত তর্থ্যি মূল্য িনশর্দি িাধ্যর্ি গ্রহণ 

কির্বি এবাং প্রাি অে ে মট্রজানি িালার্িি িাধ্যর্ি (র্কাি িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জিা কর্ি 

িালার্িি কনপ সাংিক্ষণ কির্বি।   

১৭। আনপল দার্য়ি ও নিষ্পনি 

১৭.১. আনপল কর্তেপক্ষ :  

ক) মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালর্য়ি মক্ষর্ে আনপলকািী কর্তেপক্ষ হর্ব দসদিয়ি 



 
 

 
 

সনিব, মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয়। 

১.২. আনপল পিনত :  

ক) মকাি ব্যনক্ত এই নির্দ েনশকা িীনত ১০-এি (৩), (৪) বা (৫)-এ নিি োনিত সিয়সীিাি ির্ধ্য তথ্য 

লার্ভ ব্যে ে হর্ল নকাংবা দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি মকাি নসিার্ন্ত সাংক্ষুব্ধ হর্ল নকাংবা অনতনিক্ত মূল্য 

িার্ ে বা গ্রহণ কির্ল উক্ত সিয়সীিা অনতক্রান্ত হবাি, বা মক্ষেিত, নসিান্ত লার্ভি পিবতী ৩০ 

(নেশ) নদর্িি ির্ধ্য তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত নবনিিালা), ২০০৯-এি তিনসর্ল নিি োনিত 

িিি-‘গ’ এি িাধ্যর্ি আপীল কর্তেপর্ক্ষি কার্ে আনপল কির্ত পাির্বি। 

ে) আনপল কর্তেপক্ষ র্নদ এই ির্ি ে সন্তুি হি মর্, আনপলকািী যুনক্তসাংগত কাির্ণ নিনদ েি সিয়সীিাি 

ির্ধ্য আনপল দার্য়ি কির্ত পার্িিনি, তাহর্ল নতনি উক্ত সিয়সীিা অনতবানহত হওয়াি পিও আনপল 

আর্বদি গ্রহণ কির্ত পাির্বি। 

১৭.৩ আনপল নিষ্পনি :  

(1) আনপল কর্তেপক্ষ মকাি আনপর্লি নবের্য় নসিান্ত প্রদার্িি পূর্ব ে নির্নাক্ত পদর্ক্ষপ গ্রহণ কির্বি, 

র্ো :- 

(ক) দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো এবাং এতদসাংনিি অন্যান্য কি েকতোি শুিািী গ্রহণ;  

(ে) আনপল আর্বদর্ি উনিনেত সাংক্ষুব্ধতাি কািণ ও প্রানে েত প্রনতকার্িি যুনক্তসমূহ নবর্বিিা ; 

(গ) প্রানে েত তথ্য প্রদার্িি সার্ে একানিক তথ্য প্রদািকািী ইউনিট যুক্ত োকর্ল সাংনিি 

ইউনিটসমূর্হি শুিািী গ্রহণ। 

(২)  আনপল আর্বদি প্রানিি ১৫ (পর্িি) নদর্িি ির্ধ্য আনপল কর্তেপক্ষ 

(ক) উপ-অনুর্চ্ছদ (১) এ উনিনেত পদর্ক্ষপসমূহ গ্রহণপূব েক তথ্য সিবিাহ কিাি জন্য সাংনিি 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোর্ক নির্দ েশ মদর্বি; অেবা 

(ে) তাঁি নবর্বিিায় গ্রহণর্র্াগ্য িা হর্ল আনপল আর্বদিটি োনিজ কির্ত পাির্বি। 

(৩)  আনপল কর্তেপর্ক্ষি নির্দ েশ অনুর্ায়ী দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো র্োসম্ভব দ্রুততাি সার্ে প্রানে েত তথ্য 

সিবিাহ কির্বি তর্ব এই সিয় তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ এি িািা ২৪(৪) এ নির্দ েনশত 

সির্য়ি অনিক হর্ব িা; অেবা  

(৪)   মক্ষেিত নতনি তথ্য সিবিাহ মের্ক নবিত োকর্বি। 



 
 

 
 

১৮. তথ্য প্রদার্ি অবর্হলায় শানস্তি নবিাি : 

১৮.১ তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ ও এই নির্দ েনশকা নবনি-নবিাি সার্পর্ক্ষ মকাি দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো 

র্নদ মকার্িা আর্বদিকািীর্ক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত নসিান্ত প্রদার্ি ব্যে ে হয় বা তথ্যপ্রানিি মকার্িা 

অনুর্িাি গ্রহণ কির্ত অস্বীকাি কর্ি বা নসিান্ত প্রদার্ি ব্যে ে হয় বা র্ভল, অসম্পূণ ে, নবভ্রানন্তকি, 

নবকৃত তথ্য প্রদাি কর্ি বা মকাি তথ্য প্রানিি পর্ে প্রনতবন্ধকতা সৃনি কর্ি বা তথ্য অনিকাি 

পনিপন্থী মকাি কাজ কর্ি তাহর্ল দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি এর্হি কাজর্ক অসদািিণ নহর্সর্ব 

নবর্বিিা কিা হর্ব এবাং সাংনিি িাকদি নবনি-নবিাি অনুসার্ি তাি নবরুর্ি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা 

হর্ব। 

১৮.২ এই নির্দ েনশকা র্োর্েভার্ব অনুসির্ণ গানিলনতি কাির্ণ তথ্য অনিকাি আইি, ২০০৯ এি 

ব্যতেয় ঘটর্ল এবাং এি কাির্ণ মকাি কি েকতো তথ্য কনিশি কর্তেক শানস্ত মপর্ল তা তাি 

ব্যানক্তগত দায় নহর্সর্ব গণ্য হর্ব এবাং কর্তেপক্ষ তাি মকাি দায় বহি কির্ব িা। 

১৮.৩ তথ্য কনিশর্িি কাে মের্ক মকাি কতেকতোি নবরুর্ি নবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহর্ণি অনুর্িাি মপর্ল 

কর্তেপক্ষ সাংনিি নবনি-নবিাি অনুসার্ি র্োর্ে ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ব এবাং গৃহীত ব্যবস্থাি নবের্য় 

তথ্য কনিশির্ক অবনহত কির্ব। 

:১৯. জিগুরুত্বপূণ ে নবের্য় মপ্রস নবজ্ঞনি : 

মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় এবাং এি অিীি সকল সাংস্থো জিগুরুত্বপূণ ে 

নবেয়ানদ মপ্রস নবজ্ঞনিি িাধ্যর্ি অেবা অন্য মকাি উপার্য় প্রিাি বা প্রকাশ কির্ব। 

িমুিা  

২০. নির্দ েনশকা সাংর্শািি : এই নির্দ েনশকা সাংর্শাির্িি প্রর্য়াজি হর্ল মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও 

পর্ েটি িন্ত্রণালয় ৩-৫ সদস্য নবনশি একটি কনিটি গঠি কির্ব। কনিটি নির্দ েনশকা অনুর্িাদিকািী 

কর্তেপমক্ষি কার্ে সাংর্শাির্িি প্রস্তাব কির্ব। অনুর্িাদিকািী কর্তেপমক্ষি অনুর্িাদর্ি নির্দ েনশকা 

সাংর্শািি কার্ েকি হর্ব। 

২১. নির্দ েনশকাি ব্যাখ্যা : এই নির্দ েনশকাি মকাি নবের্য় অস্পিতা মদো নদর্ল বেসোমদিক দেমোি 

পদিেহি ও পর্ েটি িন্ত্রণালয় তাি ব্যখ্যা প্রদাি কির্ব। 

 

 

পনিনশি :: 



 
 

 
 

পনিনশি-১ : দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি তানলকা 
প্রিাি কার্ োলয় 

ক্র: 
ইউনির্টি 

িাি 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি 

িাি ও পদনব 
মিাি, মিাবাইল, িোক্স,  ই-মিইল মর্াগার্র্ার্গি ঠিকািা 

১ শাো 

জিোে র্তি মোম েো 

দসদিয়ি সহকোিী 

সদিে (প্রশোসি-

২)/দে.িো.  

      

মিাি: ০২-৯৫৪০৯৩৯০ 

িোক্স: ০২-৯৫১৫৪৯৯ 

মিাবা: ০১৭১৭৭৮৩৬২৮ 

ই-মিইল: sasadmin2@mocat.gov.bd 

মবসািনিক নবিাি 

পনিবহি ও পর্ েটি  

িন্ত্রণালয়, বাাংলার্দশ 

সনিবালয়, ঢাকা। 

পনিনশি-২ : নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোর্দি তানলকা 

প্রিাি কার্ োলয় 

ক্র: 
ইউনির্টি 

িাি 

নবকল্প দানয়ত্বপ্রাি 

কি েকতোি িাি ও 

পদনব 

মিাি, মিাবাইল, িোক্স,  ই-মিইল মর্াগার্র্ার্গি ঠিকািা 

১ অদিশোেো 

জিাব বমোোঃ মোহবুবুি 

িহমোি 

 উপসদিে (প্রশোসি-১)  

       

       

       

 

বফোি: ৯৫৪৫৮৩৫ 

ফযোক্স: ০২-৯৫১৫৪৯৯  

বমোেো: ০১৭১১১৪২৪৪৬ 

ই-বমইল: dsadmin1@mocat.gov.bd 

মবসািনিক নবিাি 

পনিবহি ও পর্ েটি  

িন্ত্রণালয়, বাাংলার্দশ 

সনিবালয়, ঢাকা। 

পনিনশি-৩ : আনপল কর্তেপর্ক্ষি তানলকা 

প্রিাি কার্ োলয় 

ক্র: 
ইউনির্টি 

িাি 

আনপল 

কর্তেপর্ক্ষি িাি 

ও পদনব 

মিাি, মিাবাইল, িোক্স,  ই-মিইল মর্াগার্র্ার্গি ঠিকািা 

১ 

মবসািনিক 

নবিাি 

পনিবহি ও 

পর্ েটি 

িন্ত্রণালয় 

জিোে বমোোঃ 

মদহবুল হক 

দসদিয়ি সদিে 

   

বফোি: ০২-৯৫১৪৮৮৪ 

ফযোক্স: ০২-৯৫১৫৪৯৯ 

ই-বমইল: secretary@mocat.gov.bd 

 

মবসািনিক নবিাি 

পনিবহি ও পর্ েটি 

িন্ত্রণালয়, বাাংলার্দশ 

সনিবালয়, ঢাকা। 

 

mailto:sasadmin2@mocat.gov.bd
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পনিনশি-৪ : স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাশর্র্াগ্য তর্থ্যি তানলকা ও প্রকার্শি িাধ্যি  

ক্রি তর্থ্যি নববিণ তথ্য প্রকার্শি িাধ্যি 

১ 

মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলণয়ি 

সাাংগঠনিক কাঠার্িা ও কার্ েক্রর্িি নববিণ, 

কার্ েপ্রণালী এবাং দানয়ত্বসমূহ 

 মিাটিশ মবাি ে, প্রর্তেক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট 

মুনিত অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

২ 
নসিান্ত গ্রহর্ণি পিনত, জবাবনদনহতা এবাং 

তত্ত্বাবিার্িি িাধ্যি 

প্রর্তেক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৩ 
মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও পর্ েটি মন্ত্র োলণয়ি  

কি েকতো ও কি েিািীি নির্িক্টিী 

প্রর্তেক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৪ 

কার্ েসম্পাদর্িি জন্য মবসািনিক নবিাি পনিবহি ও 

পর্ েটি মন্ত্র োলণয়ি নিয়ন্ত্রর্ণ িনক্ষত ও ব্যবহৃত 

আইি, নবনি-নবিাি, নির্দ েশিা, ম্যানুর্য়ল, িকুর্িন্ট 

এবাং মিকি ে। 

প্রর্তেক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৫ 

পনিকল্পিা প্রণয়ি ও নসিান্ত বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত মর্ 

মকাি িির্িি পিািশ ে/প্রনতনিনিত্ব, র্াহা কর্তেপক্ষ 

কর্তেক গৃহীত এি নববিণ। 

প্রর্তেক অনিস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মুনিত 

অনুনলনপ, ওর্য়বসাইট। 

৬ 

িাি, পদনব, ঠিকািা, মিাি িম্বি এবাং প্রর্র্াজে 

মক্ষর্ে িোক্স িম্বি ও ই-মিইল ঠিকািাসহ 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি িাি 

সাংনিি তথ্য প্রদাি ইউনির্টি মিাটিশ মবাি ে ও 

ওর্য়বসাইট 

৭ 

িাি, পদনব, ঠিকািা, মিাি িম্বি এবাং প্রর্র্াজে 

মক্ষর্ে িোক্স িম্বি ও ই-মিইল ঠিকািাসহ নবকল্প 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি তানলকা 

প্রর্তেক কর্তেপর্ক্ষি মিাটিশ মবাি ে, ওর্য়বসাইট/ 

গণিাধ্যি ইতোনদ 

৮ 

িাি, পদবী, ঠিকািা, মিাি িম্বি এবাং প্রর্র্াজে 

মক্ষর্ে িোক্স িম্বি ও ই-মিইল ঠিকািাসহ আনপল 

কর্তেপর্ক্ষি তানলকা 

প্রর্তেক কর্তেপর্ক্ষি মিাটিশ মবাি ে, 

ওর্য়বসাইট/গণিাধ্যি ইতোনদ 

৯ 
তথ্য কনিশি ও কনিশিাির্দি িাি, পদনব ও 

ঠিকািাি নবস্তানিত নববিণ  

প্রর্তেক কর্তেপর্ক্ষি সকল তথ্য প্রদাি ইউনির্টি 

মিাটিশ মবাি ে, ওর্য়বসাইট/গণিাধ্যি ইতোনদ 



 
 

 
 

১০ 

তর্থ্যি জন্য িাগনির্কি কাে মের্ক প্রাি সকল 

আর্বদি পর্েি অনুনলনপ, র্াি ির্ধ্য নির্নাক্ত 

তথ্যসমূহ অন্তর্ভ েক্ত োকর্ব : 

(ক) মর্ কর্তেপক্ষ কর্তেক অনুর্িািপেটি গৃহীত হর্য়র্ে 

তাি িাি 

(ে) নক তর্থ্যি জন্য অনুর্িাি কিা হর্য়র্ে 

(গ) অনুর্িার্িি তানিে 

গৃহীত আর্বদি পর্েি একটি কনপ প্রর্তেক 

কর্তেপর্ক্ষি/তথ্য প্রদাি ইউনির্টি, ইন্টাির্ির্ট, 

পনিদশ ের্িি জন্য অনির্স িনক্ষত োকর্ব। 

১১ 

সিকাি, কর্তেপক্ষ কর্তেক সম্পানদত- 

(ক) সকল উন্নয়ি/পূতেকাজ/ প্রকল্প সাংক্রান্ত চুনক্ত 

(ে) প্রর্তেক চুনক্তি সাংনক্ষি নববিণ, প্রাক্কনলত 

ব্যয়/চুনক্তি মিয়াদকাল ইতোনদ। 

মর্ এলাকায় পূতে কাজ সম্পানদত হর্ব মস এলাকাি 

এিি সব স্থার্ি, র্া মসই এলাকাি জিগর্ণি কার্ে 

সহর্জ দৃনির্গািি হয় মর্িি, গণগ্রন্থাকাি, নশক্ষা 

প্রনতষ্ঠাি, িিীয় বা সািানজক প্রনতষ্ঠাি এবাং এই 

িির্িি অন্য স্থাি। 

 

পনিনশি-৫ : িানহদাি নভনির্ত প্রদাির্র্াগ্য তর্থ্যি তানলকা  

নিননলনেত তথ্যসমূহ জিগর্ণি িানহদাি নভনির্ত প্রদাি কিা হর্ব- 

 স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকানশত সকল তথ্য 

 নবনভন্ন িীনত 

 অনিট নির্পাট ে (জবাবসহ) 

 ক্রয় কার্ েক্রি সাংক্রান্ত তথ্য (নসিান্ত গ্রহর্ণি পি) 

 নবনভন্ন প্রশাসনিক মিনজিাি োতা 

 অনিও-নভজুয়াল িকুর্িন্ট 

 নির্য়াগ/বদনলি আর্দশ 

 মদর্শ বা নবর্দশ ভ্রিণ সাংক্রান্ত তথ্যানদ 

 প্রদাি বাধ্যতামূলক িয়, এিি তথ্য (পনিনশি-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য। 

 

 

 



 
 

 
 

 

পনিনশি-৬ : প্রদাি বাধ্যতামূলক িয়, এিি তর্থ্যি তানলকা  

নিননলনেত তথ্যসমূহ প্রদাি ও প্রকাশ কির্ত কর্তেপক্ষ বাধ্য োকর্ব িা-  

 কিী ও উপকাির্ভাগীি ব্যনক্তগত জীবর্িি মগাপিীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ তথ্য। 

 নবিািািীি িািলাি তথ্য র্া ওই িািলাি সুষু্ঠ নবিািকার্ ের্ক ব্যাহত কির্ত পার্ি, এরূপ তথ্য। 

 তদন্তািীি নবেয় সাংনিি মকার্িা তথ্য, র্াি প্রকাশ তদন্তকার্জ নবি ঘটার্ত পার্ি। 

 মকার্িা ক্রয় কার্ েক্রর্িি নবের্য় নসিান্ত মিয়াি আর্গ সাংনিি ক্রয় বা এি কার্ েক্রি সাংক্রান্ত মকাি তথ্য।  

 গর্বেণাি সূে বা মকৌশল বা কার্িা বুনিবৃনিক সম্পর্দি অনিকাি ক্ষনতগ্রস্ত হর্ত পার্ি, এরূপ তথ্য। 

 নির্য়াগ ও পর্দান্ননত পিীক্ষাসহ সকল পাবনলক পিীক্ষাি প্রশ্নপে ও পিীক্ষাি িলািল সাংক্রান্ত আগাি 

তথ্য, ইতোনদ। 

 

  



 
 

 
 

 পনিনশি-৭ : তথ্য প্রানিি আর্বদি িিি (িিি ‘ক’) 

িিি ‘ক’ 

তথ্য প্রানিি আর্বদিপে 

[ তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনিিালাি নবনি-৩ িিব্য ] 

বিাবি 

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

................................................................ (িাি ও পদদে) 

ও 

দানয়ত্বপ্রাি কি েকতো, 

........................................... (দির্িি িাি ও ঠিকািা) 

 

১।  আর্বদিকািীি িাি : ............................................................................ 

 নপতাি িাি : ............................................................................ িাতাি িাি : 

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

 বতেিাি ঠিকািা : ............................................................................ স্থায়ী ঠিকািা : 

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

 িোক্স, ই-মিইল, মটনলর্িাি ও মিাবাইল মিাি িম্বি (র্নদ োর্ক) : ............................................................................ 

২।  নক িির্িি তথ্য* (প্রর্য়াজর্ি অনতনিক্ত কাগজ ব্যবহাি করুি) : ............................................................................ 

 

৩।  মকাি পিনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রহী (োপার্িা/ ির্টাকনপ/  : ............................................................................ 

  নলনেত/ ই-মিইল/ িোক্স/নসনি অেবা অন্য মকাি পিনত)  

৪। তথ্য গ্রহণকািীি িাি ও ঠিকািা  : ............................................................................ 

৫।  প্রর্র্াজে মক্ষর্ে সহায়তাকািীি িাি ও ঠিকািা  : ............................................................................ 

 

আর্বদর্িি তানিে:..................................................                                            আর্বদিকািীি স্বাক্ষি 

*তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রোন্ত) নবনিিালা, ২০০৯-এি ৮ িািা অনুর্ায়ী তর্থ্যি মূল্য পনির্শাির্র্াগ্য। 



 
 

 
 

পনিনশি-৮ : তথ্য সিবিার্হ অপািগতাি মিাটিশ (িিি ‘ে’) 

 

িিি ‘ে’ 

 [ তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনিিালা, ২০০৯ নবনি-৫ িিব্য ] 

তথ্য সিবিার্হ অপািগতাি মিাটিশ 

আর্বদি পর্েি সূে িম্বি:                                  তানিে : ......................................... 

প্রনত 

আর্বদিকািীি িাি   : .............................................................. 

ঠিকািা    : .............................................................. 

 

নবেয় : তথ্য সিবিার্হ অপািগতা সম্পর্কে অবনহতকিণ। 

নপ্রয় ির্হাদয়, 

আপিাি ........................................................তানির্েি আর্বদর্িি নভনির্ত প্রানে েত তথ্য নির্নাক্ত কাির্ণ সিবিাহ কিা সম্ভব হইল িা, 

র্ো :- 

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

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

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

 

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

                   দানয়ত্বপ্রাি কি েকতোি িাি : 
                 পদবী : 
             

দািনিক সীল : 

 

 

 

 



 
 

 
 

পনিনশি-৯ : আপীল আর্বদি িিি (িিি ‘গ’) 

িিি ‘গ’ 

আপীল আর্বদি 

[ তথ্য অনিকাি (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনিিালাি নবনি-৬ িিব্য ] 

বিাবি 

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

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

ও 

আপীল কর্তেপক্ষ, 

...........................................(দির্িি িাি ও ঠিকািা) 

  

১। আপীলকািীি িাি ও ঠিকািা  : .................................................................................. 

 (র্র্াগার্র্ার্গি সহজ িাধ্যিসহ) 

২। আপীর্লি তানিে: .................................................................................. 

৩। মর্ আর্দর্শি নবরুর্ি আপীল কিা হইয়ার্ে উহাি : ............................................. 

  কনপ (র্নদ োর্ক)   

৪। র্াহাি আর্দর্শি নবরুর্ি আপীল কিা হইয়ার্ে : .................................................. 

 তাহাি িািসহ আর্দর্শি নববিণ (র্নদ োর্ক)   

৫। আপীর্লি সাংনক্ষি নববিণ:.......................................................................... 

৬। আর্দর্শি নবরুর্ি সাংক্ষুব্ধ হইবাি কািণ (সাংনক্ষি নববিণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রানে েত প্রনতকার্িি যুনক্ত/নভনি: .................................................................................. 

৮।  আপীলকািী কর্তেক প্রতেয়ি : .................................................................................. 

৯।  অন্য মকাি তথ্য র্াহা আপীল কর্তেপর্ক্ষি সম্মুর্ে : .................................................................................. 

 উপস্থাপর্িি জন্য আপীলকািী ইচ্ছা মপােণ কর্িি                     

 

আর্বদর্িি তানিে : ..................................................                                              আর্বদিকািীি স্বাক্ষি 



 
 

 
 

পনিনশি-১০ : তথ্য প্রানিি অনুর্িাি নি এবাং তর্থ্যি মূল্য নিি োিণ নি (িিি ‘ঘ’) 

িিি ‘ঘ’ 

[ নবনি ৮ িিব্য ] 

তথ্য প্রানিি অনুর্িাি নি এবাং তর্থ্যি মূল্য নিি োিণ নি 

 তথ্য সিবিার্হি মক্ষর্ে নিন মটনবর্লি কলাি (২) এ উনিনেত তর্থ্যি জন্য উহাি নবপিীর্ত কলাি (৩) এ উনিনেত হার্ি মক্ষেিত তথ্য 

প্রানিি অনুর্িাি নি এবাং তর্থ্যি মূল্য পনির্শাির্র্াগ্য হইর্ব, র্ো :- 

মটনবল 

ক্রনিক 

িাং 
তর্থ্যি নববিণ তথ্য প্রানিি অনুর্িাি নি/তর্থ্যি মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

নলনেত মকাি িকুর্ির্ন্টি কনপ 

সিবিার্হি জন্য (ম্যাপ, িক্শা, েনব, 

কনম্পউটাি নপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ িার্পি কাগর্জি মক্ষর্ে প্রনত পৃষ্ঠা 

২ (দুই) টাকা হার্ি এবাং তদূর্ধ্ে সাইর্জি 

কাগর্জি মক্ষর্ে প্রকৃত মূল্য। 

২। 

নিস্ক, নসনি ইতোনদর্ত তথ্য সিবিার্হি 

মক্ষর্ে 

 

(১) আর্বদিকািী কর্তেক নিস্ক, নসনি ইতোনদ 

সিবিার্হি মক্ষর্ে নবিা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য সিবিাহকািী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতোনদ সিবিার্হি মক্ষর্ে উহাি প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

মকাি আইি বা সিকানি নবিাি বা নির্দ েশিা 

অনুর্ায়ী কাউর্ক সিবিাহকৃত 

তর্থ্যি মক্ষর্ে 

নবিামূর্ল্য। 

৪। 
মূর্ল্যি নবনিির্য় নবক্রয়র্র্াগ্য প্রকাশিাি 

মক্ষর্ে 

প্রকাশিায় নিি োনিত মূল্য। 

 

 

 

 



 
 

 
 

পনিনশি-১১ : তথ্য কনিশর্ি অনভর্র্াগ দার্য়র্িি নিি োিণ িিি (িিি ‘ক’) 

িিি ‘ক’ 

অনভর্র্াগ দার্য়র্িি িিি 

[তথ্য অনিকাি (অনভর্র্াগ দার্য়ি ও নিষ্পনি সাংক্রান্ত) প্রনবিািিালাি প্রনবিাি-৩ (১) িিব্য] 

বিাবি 

প্রিাি তথ্য কনিশিাি 

তথ্য কনিশি 

এি-৪/এ, আগািগাঁও প্রশাসনিক এলাকা 

মশর্িবাাংলা িগি, ঢাকা-১২০৭।  

 

              অনভর্র্াগ িাং ...............................................................................................................।  

 

১। অনভর্র্াগকািীি িাি ও ঠিকািা                          : ......................................................................... 

    (র্র্াগার্র্ার্গি সহজ িাধ্যিসহ) 

 

২। অনভর্র্াগ দানের্লি তানিে                               : .......................................................................... 

 

৩। র্াহাি নবরুর্ি অনভর্র্াগ কিা হইয়ার্ে                : ......................................................................... 

     তাহাি িাি ও ঠিকািা   

 

৪। অনভর্র্ার্গি সাংনক্ষি নববিণ                             : ......................................................................... 

    (প্রর্য়াজর্ি আলাদা কাগজ সনন্নর্বশ কিা র্াইর্ব) 

 

৫। সাংক্ষুব্ধতাি কািণ (র্নদ মকাি আর্দর্শি নবরুর্ি      : .......................................................................  

    অনভর্র্াগ আিয়ি কিা হয় মসই মক্ষর্ে উহাি কনপ  



 
 

 
 

    সাংযুক্ত কনির্ত হইর্ব) 

 

৬। প্রানে েত প্রনতকাি ও উহাি মর্ৌনক্তকতা                     : ....................................................................... 

 

৭। অনভর্র্াগ উনিনেত বক্তর্ব্যি সিে ের্ি প্রর্য়াজিীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ পর্েি বণ েিা (কনপ সাংযুক্ত কনির্ত হইর্ব) 

 

সতেপাঠ 

আনি/আিিা এই ির্ি ে হলিপূব েক মঘােণা কনির্তনে মর্, এই অনভর্র্ার্গ বনণ েত অনভর্র্াগসমূহ আিাি জ্ঞাি ও নবশ্বাস ির্ত সতে।  

 

 

 

 

(সতে পাঠকািীি স্বাক্ষি)  

 


