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মুখবদ্ধ 

 ২০৪১ সোণলর িণধ্য রিিণক উন্নত রিণি রূপোন্তণরর জন্য সরকোর রূপকল্প-২০৪১ বোস্তোবোয়ি করণে। রূপকল্প বোস্তবোয়ণির 

চোদলকোিদক্ত প্রোথদিক জ্বোলোদির সরবরোহ দিদিতকরণ ও অবকোঠোণিো উন্নয়ি। রিণির প্রোথদিক ও বোদণদজযক জ্বোলোদির অন্যতি প্রিোি 

উৎস হণে, প্রোকৃদতক গ্যোস, কয়লো এবং অবকোঠোণিো উন্নয়ণির অন্যতি উপোিোি কঠিি দিলো, পোথর, দসদলকো বোলু ইতযোদি। সরকোর 

প্রোকৃদতক গ্যোণসর উৎপোিি বৃদদ্ধ করোর জন্য দবদভন্ন পিণক্ষপ গ্রহণ কণর। সরকোর কর্তেক স্বল্প ও িধ্যণিয়োিী দবদভন্ন কো েক্রি বোস্তবোয়ণির 

ফণল গ্যোণসর দিদিক উৎপোিি বৃদদ্ধ রপণয় ২৮০৩ দিদলয়ি ঘিফুট অদতক্রি কণরণে।  

            সরকোর রিণির প্রোকৃদতক সম্পি দবণিষ কণর রতল, গ্যোস ও কয়লো অনুসন্ধোি এবং উন্নয়ণি সরকোদর দবদিণয়োণগর পোিোপোদি 

দবণিিী দবদিণয়োগ দিদিত কণরণে। ফণল প্রযুদক্তগত উৎকষ ে সোিণির িোধ্যণি রিণির রতল, গ্যোস ও কয়লো অনুসন্ধোি কো েক্রি ত্বরোদিত 

হণব বণল আিো করদে।  

            রিণির আথ ে-সোিোদজক উন্নয়ি, দিল্পোয়ি ও িোদরদ্র্য দবণিোচণি জ্বোলোদি খোণতর গুরুত্ব ও ভূদিকো অপদরসীি। বতেিোি সরকোর 

ক্ষিতো গ্রহণণর পর রথণকই জ্বোলোদি দিরোপিো দিদিতকরণ ও জ্বোলোদি উৎণসর বহুমুখীকরণ কো েক্রি পদরচোলিো কণর আসণে।  

 

 িহোি জোতীয় সংসণি তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ পোি হওয়োর পরপরই কদিিণির পরোিি ে দবঠক অনুদষ্ঠত হওয়োর পর 

হণত তথ্য অবমুক্তকরণ দিণি েদিকো প্রণয়ণির উণযোগ রিয়ো হয়। এরই িোরোবোদহকতোয় জিগণণর দিকট জবোবদিদহর উণেশ্যণক সোিণি 

ররণখ হোইণরোকোব েি ইউদিট তথ্য অবমুক্তকরণ দিণি েদিকো, ২০১৯ (হোলিোগোি) প্রণয়ি কণরণে। 

 

 আিো কদর এ দিণি েদিকোর ফণল জিগণ সহণজই হোইণরোকোব েি ইউদিণটর তথ্য সংগ্রহ করণত পোরণব এবং হোইণরোকোব েি কোণজ 

স্বেতো ও জবোবদিদহ বৃদদ্ধ পোণব। 

 

                                                                                  

                                                                               িহোপদরচোলক 

                                                                                 হোইণরোকোব েি ইউদিট 
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১। তথ্য অবমুক্তকরণ দিণি েদিকোর পটভূদি এবং প্রণয়োজিীয়তোাঃ 

১.১ জ্বোলোদি খোণত সরকোর কর্তেক গৃহীত দবদভন্ন সংস্কোর কো েক্রণি পরোিি ে প্রিোি, রিিী ও দবণিিী দবদিণয়োগকোরীণির 

অংিগ্রহণ উৎসোদহতকরণ এবং তাঁণির কো েক্রি তত্ত্বোবিোণির লণক্ষয এদিয়োি রিণভলপণিন্ট ব্যোংক (এদিদব) এবং রোজকীয় িরওণয় 

সরকোণরর আদথ েক সহোয়তোয় প্রণীত ২টি সিীক্ষো প্রদতণবিণি হোইণরোকোব েি ইউদিটণক জ্বোলোদি ও খদিজ সম্পি দবভোণগর Technical 

Arm/কোদরগরী ইউদিট দহণসণব সৃজণির সুপোদরি কণর। এ লণক্ষয রোজকীয় িরওণয় সরকোণরর আদথ েক অনুিোি এবং Norwegian 

Petroleum Directorate (NPD) এর কোদরগরী সহোয়তোয় জ্বোলোদি ও খদিজ সম্পি দবভোণগর অিীণি উন্নয়ি প্রকল্প দহণসণব 

হোইণরোকোব েি ইউদিণটর প্রথি প েোণয়র কি েকোন্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] দবগত 

জুলোই ১৯৯৯-এ শুরু হণয় িোচ ে ২০০৬ প েন্ত চণল। প্রথি প্র েোণয়র কি েকোন্ড সফল সিোদপ্তর পর িরওণয় সরকোণরর আগ্রহ এবং আদথ েক 

অনুিোণি হোইণরোকোব েি ইউদিট দিতীয় প েোণয়র প্রকল্প দহণসণব [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-

II)] পুিরোয় এদপ্রল ২০০৬ হণত কো েক্রি শুরু কণর  ো দিণসম্বর ২০১৩ প েন্ত চণল। তণব দিতীয় প েোয় প্রকণল্পর এ আদথ েক অনুিোি 

এিীয় উন্নয়ি ব্যোংণকর তত্ত্বোবিোণি পদরচোদলত হয়। অপরদিণক, সরকোর দবগত রি ২০০৮ সোণল হোইণরোকোব েি ইউদিট-ণক একটি স্থোয়ী 

কোঠোণিো দহণসণব রূপিোি কণর। এ িোরোবোদহকতোয় হোইণরোকোব েি ইউদিণট জিবল দিণয়োণগর দবদিিোলো চূড়োন্ত করো হয় এবং গত ২২ 

জুলোই ২০১৩ তোদরণখ দিণয়োগ দবদিিোলোটি রগণজট আকোণর প্রকোদিত হয়। তোরপর ০১ জোনুয়োদর ২০১৪ সোল হণত হোইণরোকোব েি ইউদিট 

রোজস্ব বোণজণট পদরচোদলত হণে।  

হোইণরোকোব েি ইউদিট এর সোংগঠদিক কোঠোণিোণত রোজস্ব খোণত অস্থোয়ীভোণব ২৬ টি এবং চতুথ ে রেদণর (আউট রসোস েদসং এর িোধ্যণি) 

১০টি পি সৃজি করো হণয়ণে এর িণধ্য ২ টি পণি রপ্রষণি এবং ৯ টি পণির দিণয়োগ প্রদক্রয়ো সম্পন্ন হণয়ণে এবং অবদিষ্ট ১৫ টি পণির 

িণধ্য ৭ টি পণির দবপরীণত িহোিোন্য সুপ্রীি রকোণট ের হোইণকোট ে দিদভিণি রীট দপটিিি িোিলো িোদখল করোয় দিণয়োগ প্রদক্রয়ো আপোতত 

স্থদগত এবং ৮ টি পণির  দবপরীণত জিবল দিণয়োগ প্রদক্রয়োিীি রণয়ণে। 

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ দিণি েদিকো প্রণয়ণির র ৌক্তোকতো/উণেশ্যাঃ 

গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোণিি সরকোর জিগণণর জোিোর অদিকোর প্রদতষ্ঠোি িোধ্যণি সরকোদর ও রবসরকোদর সংগঠণির স্বেতো ও জবোবদিদহ 

বৃদদ্ধ, দুিীদত হ্রোস ও সুিোসি প্রদতষ্ঠো, জিগণণর দচন্তো, দবণবক ও বোকস্বোিীিতো সোংদবিোদিক অদিকোর প্রদতষ্ঠোি সণব েোপদর জিগণণর 

ক্ষিতোয়ণির লণক্ষয তথ্য অদিকোর দিদিত করণত গত ১৯ িোচ ে ২০১৯ তোদরণখ ‘তথ্য অদিকোর আইি,২০১৯’ পোি কণরণে। আইণির 

কো েকর বোস্তোবোয়ণির জন্য ইণতোিণধ্য ‘তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯’ এবং তথ্য অদিকোর সংক্রোন্ত দতিটি 

প্রদবিোিিোলোও প্রণীত হণয়ণে। 

তথ্য অদিকোর গণতোদন্ত্রক ব্যবস্থোণক আণরো সুসংহত করোর অন্যতি িতে। হোইণরোকোব েি ইউদিট –এর তথ্য জিগণণর কোণে উন্মুক্ত হণল 

হোইণরোকোব েি ইউদিট কো েক্রি সম্পণকে জিগণণর সণেহ ও অদবশ্বোস দূর হণব। এণত জিপ্রিোসণির স্বেতো এবং জিগণণর কোণে সকল 

কোণজর জবোবদিদহ প্রদতদষ্ঠত হণব। 

জিগণণর জন্য  অবোি তথ্যপ্রবোহ দিদিত করোর র  িীদত সরকোর গ্রহণ কণরণে, তোর সংণগ সংগদতপূণ েভোণব জ্বোলোদি ও খদিজ সম্পি 

দবভোণগর Technical Arm/কোদরগরী ইউদিট দহণসণব হোইণরোকোব েি ইউদিট অবোি তথ্য প্রবোণহর চচ েো দিদিত করণত বদ্ধপদরকোর। 

 

১.৩ দিণি েদিকো দিণরোিোিাঃ 

এই দিণি েদিকো ‘স্বপ্রণণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ, দিণি েদিকো, ২০১৯’ িোণি অদভদহত হণব। 

 

২। দিণি েদিকো দভদিাঃ 
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২.১ প্রণয়িকোরীর কর্তেপক্ষাঃ হোইণরোকোব েি ইউদিট , জ্বোলোদি ও খদিজ সম্পি দবভোগ; 

২.২ অনুণিোিিকোরী কর্তেপক্ষাঃ িহোপদরচোলক, হোইণরোকোব েি ইউদিট জ্বোলোদি  ও খদিজ সম্পি দবভোগ; 

২.৩ অনুণিোিণির তোদরখাঃ ২৪.০৯.২০১৯ 

২.৪ দিণি েদিকো বোস্তবোয়ণির তোদরখাঃ অনুণিোিণির তোদরখ রথণক। 

২.৫ দিণি েদিকোর প্রণ োজযতোাঃ দিণি েদিকো হোইণরোকোব েি ইউদিট –এর জন্য প্রণ োজয হণব। 

৩। সংজ্ঞো সমূহাঃ দবষয় বো প্রসংণগর পদরপন্থী দকছু িো থোকণল এ দিণি েদিকোয়- 

৩.১ “ তথ্য” বলণত হোইণরোকোব েি ইউদিট গঠি, দবদি, িোপ্তদরক এবং প্রদিক্ষণ কো েক্রি সংদিষ্ট র  রকোি স্মোরক, দহসোণব 

দববরণী, প্রদতণবিি, পত্র, িমুিো, িদলল, দবজ্ঞদপ্ত, আণিি, লগ বই উপোি-তথ্য, চুদক্ত, িোিদচত্র, িক্সো, বই, ইণলকট্রদিক প্রদক্রয়োয় 

প্রস্তুতকৃত র  রকোি িদলল, দফল্ম, দচত্র অংদকত, দভদিও, অদিও, আণলোকদচত্র, প্রকল্প প্রস্তোব,  োদন্ত্রকভোণব পোঠণ োগ্য িদলকণক 

রবোঝোণব এবং রভৌত গঠি ও দবদিষ্টয দিদব েণিণষ অন্য র  রকোি তথ্যবহুল বস্তু এর অনুদলদপ বো প্রদতদলদপও এর অন্তর্ভ েক্ত হণব। 

তণব িতে থোণক র , িোপ্তদরক রিোটদিট বো রিোটদিণটর প্রদতদলদপ এর অন্তর্ভ েক্ত হণব িো। 

৩.২ িোদয়ত্ব প্রোপ্ত কি েকতেোাঃ 

“িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো” বলণত তথ্য অদিকোর আইি ২০০৯ এর িোরো ১০ এর অিীি কর্তেপক্ষ কর্তেক দিযুক্ত কতেকতেোণক 

রবোঝোণব। 

৩.৩ দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোাঃ 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থদতণত সংদিষ্ট িোদয়ত্ব পোলণির জন্য দিযুক্ত কি েকতেো। 

৩.৪ “আদপল কর্তেপক্ষ” বলণত হোইণরোকোব েি ইউদিট এর পদরচোলক (িীদতিোলো ও উন্নয়ি) রক রবোঝোণব। 

৩.৫ “ র্ততীয় পক্ষ” অথ ে তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোিকোরী বো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুণরোিকৃত তণথ্যর সংণগ 

জদড়ত অন্য রকোি পক্ষ। 

৩.৬ “তথ্য কদিিি” অথ ে তঅআ, ২০০৯ এর িোরো ১১ এর অিীি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদিিি। 

৩.৭ “তঅআ, ২০০৯ বলণত “তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯” বোঝণব। 

৩.৮ “ তঅদব, ২০০৯” বলণত “তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদিিোলো ২০০৯” বুঝোণব। 

৩.৯ “কি েকতেো” অণথ ে কি েচোরীও অন্তর্ভ েক্ত হণব। 

৩.১০ “ তথ্য অদিকোর” অথ ে রকোণিো কর্তেপণক্ষর দিকট হণত তথ্য প্রোদপ্তর অদিকোর। 

৩.১১ “ আণবিি ফরি” অথ ে তঅদব, ২০০৯ এর তফদসণল দিি েোদরত আণবিণির ফরণিট ফরি ‘ক’ বুঝোণব। 

৩.১২ “আদপল ফরি” অথ ে তঅদব, ২০০৯ এর তফদসণল দিি েোদরত আদপল আণবিণির ফরণিট ফরি ‘গ’ বুঝোণব। 

৩.১৩ ‘পদরদিষ্ট” অথ ে এই দিণি েদিকোর সংণগ সংযুক্ত পদরদিষ্ট। 

৩.১৪ “এইচদসইউ” অথ ে হোইণরোকোব েি ইউদিট । 

 

৪। তণথ্যর িরণ এবং িরণ অনুসোণর তথ্য প্রকোি ও প্রিোি পদ্ধদতাঃ 
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জ্বোলোদি ও খদিজ সম্পি দবভোগ এবং এর অদিিস্ত সকল ইউদিটসমূণহর সমুিয় তথ্য দিণনোক্ত ৩ রেদণণত ভোগ করো হণব এবং 

দিি েোদরত দবিোি অনুসোণর প্রিোি ও প্রকোি করো হণব। 

 

ক. স্বপ্রণণোদিত প্রকোিণ োগ্য তথ্যাঃ 

১) এই িরণির তথ্য হোইণরোকোব েি ইউদিট স্বপ্রণণোদিত হণয় রিোটিিণবোি ে, ওণয়বসোইট, মুদদ্র্ত বই বো প্রদতণবিি, পদত্রকোয় দবজ্ঞদপ্তর 

িোধ্যণি প্রচোরণোসহ অন্যোন্য গ্রহণণ োগ্য িোধ্যণি প্রকোি ও প্রচোর করণব। 

২) এই িরণণর তথ্য রচণয় রকোি িোগদরক আণবিি করণল তখি তো চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তথ্য দহণসণব দবণবদচত হণব এবং 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিি েোদরত পন্থোয় আণবিিকোরীরণক তো প্রিোি করণবি। 

৩) হোইণরোকোব েি ইউদিট প্রদত বের একটি বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোি করণব। বোদষ েক প্রদতণবিি তঅআ, ২০০৯ এর িোরো ৬(৩) এ 

উদিদখত তথ্যসমূহ সংণ োজি করণব। 

৪) হোইণরোকোব েি ইউদিট স্বপ্রণণোদিতভোণব প্রকোিণ োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণব এবং এই দিণি েদিকোর পদরদিণষ্ট ও 

হোইণরোকোব েি ইউদিণটর ওণয়বসোইণট প্রকোি ও প্রচোর করণব। 

৫) প্রদত দতি িোস অন্তর এই তোদলকো হোলিোগোি করো হণব। 

খ. চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তথ্যাঃ 

১) এই িরণির তথ্য রকোি িোগদরণকর আণবিণির রপ্রদক্ষণত এই দিণি েদিকোর ১০ ও ১১ অনুণেি বদণ েত পদ্ধদত অনুসরণ কণর প্রিোি 

করণত হণব। 

২) হোইণরোকোব েি ইউদিট চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণব এবং এই দিণি েদিকোর পদরদিণষ্ট ও 

হোইণরোকোব েি ইউদিট ওণয়বসোইণট প্রকোি ও প্রচোর করণব। 

৩) প্রদত দতি িোস অন্তর এই তোদলকো হোলিোগোি করো হণব। 

গ. প্রিোি ও প্রকোি বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তথ্যাঃ  

১) এই দিণি েদিকোর অন্যোন্য অনুণেণি  ো দকছুই থোকুক িো রকি হোইণরোকোব েি ইউদিণট দিণনোক্ত তথ্যসমূহ প্রিোি বো প্রকোি বো প্রচোর 

করণত বোধ্য থোকণব িো। 

(ক) রকোি দবণিদি সরকোণরর দিকট রথণক প্রোপ্ত রকোি রগোপিীয় তথ্য; 

(খ) রকোি তথ্য প্রকোণির ফণল রকোি র্ততীয় পণক্ষর বৃদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদিকোর ক্ষদতগ্রস্থ হণত পোণর এরূপ বোদণদজযক বো ব্যবসোদয়ক 

অন্তদিদহ েত রগোপিীয়তো দবষয়ক, কদপরোইট বো বৃদদ্ধবৃদিক সম্পি (Intellectual Property Right)  সম্পদকেত তথ্য; 

গ) রকোি তথ্য প্রকোণির ফণল রকোি দবণিষ ব্যদক্ত বো সংস্থোণক লোভবোি বো ক্ষদতগ্রস্থ করণত পোণর এরূপ দিণনোক্ত তথ্য,  থোাঃ  

অ) আয়কর, শুল্ক, ভযোট ও আবগোরী আইি, বোণজট বো করহোর পদরবতেি সংক্রোন্ত রকোি আগোি তথ্য; 

আ) মুদ্র্োর দবদিয়ি ও সুণির হোর পদরবতেিজদিত রকোি আগোি তথ্য; 

ই) ব্যোংকসহ আদথ েক প্রদতষ্ঠোিসমূণহর পদরচোলিো ও তিোরদক সংক্রোন্ত রকোি আগোি তথ্য; 

ঘ) রকোি তথ্য প্রকোণির ফণল রকোি ব্যদক্তর ব্যদক্তগত জীবণির রগোপিীয় ক্ষুণ্ন হণত পোণর এরুপ তথ্য; 

ঙ) রকৌিলগত ও বোদণদজযক কোরণণ রগোপি রোখো বোঞ্চিীয় এরূপ কোদরগদর বো দবজ্ঞোদিক গণবষণোলব্ধ রকোি তথ্য; 

চ) রকোি ক্রয় কো েক্রয় সম্পূণ ে হওয়োর পূণব ে বো এ দবষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রহণণর পূণব ে সংদিষ্ট ক্রয় বো এর কো েক্রি সংক্রোন্ত রকোি তথ্য; 



4 | পো তো  

 

ে) রকোি ব্যদক্তর আইি িোরো সংরদক্ষত রগোপিীয় তথ্য; 

জ) পদরক্ষোর প্রশ্নপত্র বো পরীক্ষোর প্রিি িম্বর সম্পদকেত আগোি তথ্য। 

৫। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থোপিোাঃ 

(ক) হোইণরোকোব েি ইউদিণটর তথ্য সংরক্ষণণর জন্য দিণনোক্ত পদ্ধদত অনুসরণ করণব; 

১) িোগদরণকর তথ্য অদিকোর দিদিত করোর লণক্ষয হোইণরোকোব েি ইউদিট তোর  োবতীয় তণথ্যর কযোটোলগ এবং ইিণিক্স প্রস্তুত কণর 

 থো থভোণব সংরক্ষণ করণব। 

২) প্রণতযক কর্তেপক্ষ র  সকল তথ্য কদম্পউটোণর সংরক্ষণণর উপযুক্ত বণল িণি করণব রস সকল তথ্য যুদক্তসংগত সিয়সীিোর িণধ্য 

কদম্পউটোণর সংরক্ষণ করণব এবং তথ্য লোণভর সুদবিোণথ ে সিগ্র রিণি  রিটওয়োণকের িোধ্যণি তোর সংণ োগ স্থোপি করণব। 

৩) তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থোপিোর জন্য তথ্য অদিকোর (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবিোিিোলো, ২০১০ অনুসরণ করণব। 

(খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থোপিোাঃ 

হোইণরোকোব েি ইউদিণটর তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থোপিোর জন্য তথ্য অদিকোর (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবিোিিোলো, ২০১০ অনুসরণ 

করণব। 

গ) তণথ্যর ভোষোাঃ 

১) তণথ্যর মূল ভোষো হণব বোংলো। তথ্য  দি অন্য রকোি  ভোষোয় উৎপন্ন হণয় থোণক তোহণল রসটি রসই ভোষোয় সংরদক্ষত হণব। িোপ্তদরক 

প্রণয়োজণি তথ্য অনুবোি করো হণত পোণর। 

২) তথ্য র  ভোষোয় সংরদক্ষত থোকণব রসই ভোষোণতই আণবিিকোরীণক সরবরোহ করো হণব। আণবিিকোরীর চোদহিোর রপ্রদক্ষণত রকোি তথ্য 

অনুবোি করোর িোদয়ত্ব কর্তেপক্ষ বহি করণব িো। 

ঘ) তণথ্যর হোলিোগোিকরণাঃ হোইণরোকোব েি ইউদিট প্রদতিোণস তথ্য হোলিোগোি করণব। 

৬। িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগাঃ  

১) তঅআ ২০০৯ এর িোরো ১০(১) অনুসোণর হোইণরোকোব েি ইউদিণটর তথ্য প্রিোণির জন্য একজি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ করণত 

হণব। 

২) পরবতীণত হোইণরোকোব েি ইউদিট অিীণি রকোি আঞ্চদলক কো েোলয় প্রদতদষ্ঠত হণল তঅআ ২০০৯ এর িোরো ১০(৩) অনুসোণর উক্তরূপ 

আঞ্চদলক কো েোলয়সমূহ প্রদতদষ্ঠত হওয়োর ৬০ দিণির িণধ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়ো করণত হণব। 

৩) আঞ্চদলক কো েোলয়সমূণহর প্রিোসদিক প্রিোি, িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ রিণবি এবং দিণয়োগকৃত প্রণতযক িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর 

িোি, পিদব, ঠিকোিো এবং প্রণ োজয রক্ষণত্র, ফযোক্স িম্বর ও ই-ণিইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির পরবতী ১৫ (পণির) দিণির িণধ্য দিি েোদরত 

ফরণিণট (তথ্য কদিিি কর্তেক দিি েোদরত ফরণিট) দলদখতভোণব তথ্য কদিিণি রপ্ররণ করণব এবং হোইণরোকোব েি ইউদিট ও উক্ত ইউদিণটর 

আদপল কর্তেপণক্ষর কোণে অনুদলদপ রপ্ররণ করণব। 

৪) তঅআ ২০০৯ এর অিীি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি রকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর অন্য র  রকোি কি েকতেোর সহোয়তো চোইণত পোরণবি 

এবং রকোি কি েকতেোর কোে রথণক এরূপ সহয়তো চোওয়ো হণল দতদি উক্ত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোণক প্রণয়োজিীয় সহোয়তো প্রিোি করণত বোধ্য 

থোকণবি। 

৫) রকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো িোদয়ত্ব পোলণি প্রণয়োজণি অন্য কি েকতেোর সহোয়তো চোইণল এবং এরূপ সহোয়তো প্রিোণি ব্যথ েতোর জন্য 

তঅআ ২০০৯-এর রকোি দবিোি লংদঘত হণল এই আইণির অিীি িোয়-িোদয়ত্ব দিি েোরণণর রক্ষণত্র উক্ত অন্য কি েকতেোও িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কি েকতেো বণল গণ্য হণবি। 
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৬) হোইণরোকোব েি ইউদিট তোর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোি, পিদব, ঠিকোিো এবং প্রণ োজয রক্ষণত্র, ফযোক্স িম্বর ও ই-ণিইল ঠিকোিো তোর 

কো েোলণয়র প্রকোশ্য স্থোণি সহণজ দৃদষ্টণগোচর হয় এিিভোণব প্রিি েণির ব্যবস্থো করণব এবং ওণয়বসোইণট প্রকোি করণব। 

৭) তথ্য অবিক্তকরণ দিণি েদিকোর পদরদিণষ্ট এই দিণি েদিকো প্রণ োজয এিি সকল ইউদিণটর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোি, পিদব, ঠিকোিো 

এবং প্রণ োজয রক্ষণত্র, ফযোক্স িম্বর ও ই-ণিইল ঠিকোিোসহ তোদলকো প্রকোি করো হণব। রকোি িোদয়ত্ব কি েকতেো পদরবতেি হণল িতুি 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োণগর ৫ দিণির িণধ্য তোদলকো হোলিোগোি করো হণব। তোদলকো কর্তেপণক্ষর ওণয়বসোইণট প্রকোি করো হণব। 

৭। িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোদয়ত্ব ও কি েপদরদিাঃ 

ক) তণথ্যর জন্য কোণরো আণবিণির রপ্রদক্ষণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো; 

       অ)  আণবিি গ্রহণ ও তঅদব, ২০০৯, দবদি ৩ অনুসোণর আণবিিপত্র গ্রহণণর প্রোদপ্ত স্বোকোর করণবি; 

       আ)  অনুণরোিকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯, িোরো ৯(৩) তঅদব, ২০০৯, দবদি- ৪ অনুসোণর  থো থভোণব সরবরোহ করণবি; 

       ই)   তথ্য প্রিোণি অপোরগতোর রক্ষণত্র তঅআ, ২০০৯, িোরো- ৯(৩) তঅদব, ২০০৯, দবদি- ৫ অনুসোণর  থো থভোণব অপোরগতো                 

             প্রকোি করণবি। অপোরগতোর কোরণ তঅআ, ২০০৯ এর সোণথ সোিঞ্জস্যপূণ ে হণত হণব। 

       ঈ)  রকোি অনুণরোিকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিকট সরবরোণহর জি িজুি থোকণল দতদি তঅআ, ২০০৯, িোরো ৯(৬)(৭) ও   

             তঅদব, ২০০৯, দবদি ৮ অনুসোণর উক্ত তণথ্যর যুদক্তসংগত মূল্য দিি েোদরত করণবি এবং উক্ত মূল্য অিদিক ৫(পাঁচ)                        

             কো েদিবণসর  িণধ্য পদরণিোি করোর জন্য অনুণরোিকোরীণক অবদহত করণবি; 

       উ)  রকোি অনুণরোিকৃত তণথ্যর সোণথ র্ততীয় পণক্ষর সংদিষ্টতো থোকণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো তঅআ, ২০০৯ িোরো ৯(৮) অনুসোণর         

            ব্যবস্থো গ্রহণ করণবি; 

খ) তঅআ, ২০০৯, এর তফদসণল দিি েোদরত আণবিণির ফরণিট/ফরি ‘ক’ সংরক্ষণ ও রকোি িোগদরণকর চোদহিোর রপ্রদক্ষণত সরবরোহ; 

গ) আণবিি ফরি পূরণণ সক্ষি িয় এিি আণবিিকোরীণক আণবিি ফরি পূরণণ সহোয়তো; 

ঘ) রকোি িোগদরণকর চোদহিোর রপ্রদক্ষণত তোণক আদপল কর্তেপক্ষ দিি েোরণণ সহোয়তো; 

ঙ) সঠিক কর্তেপক্ষ দিি েোরণণ র্ভল কণরণে এিি আণবিিকোরীণক সঠিক কর্তেপক্ষ দিি েোরণণ সহোয়তো; 

চ) রকোি িোরীদরক প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর তথ্য প্রোদপ্ত দিদিত করণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো তোণক উপযুক্ত পদ্ধদতণত তথ্য রপণত সহোয়তো 

করণবি। এণক্ষণত্র িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো উপযুক্ত অন্য রকোি ব্যদক্তর সহোয়তো গ্রহণ করণত পোরণবি; 

ে) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থোপিো ও স্বপ্রণণোদিত তথ্য প্রকোি তঅআ, ২০০৯ এর সোণথ সোিঞ্জস্যপূণ েভোণব হণে দকিো তো দিি েোরণণ কর্তেপণক্ষর 

সহোয়তো প্রিোি; 

জ) তঅআ, ২০০৯ এর সোণথ সোিঞ্জস্যপূণ েভোণব বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোণি সহোয়তো করো; 

ঝ) তণথ্যর জন্য প্রোপ্ত আণবিিপত্রসহ এ সংক্রোন্ত প্রণয়োজিীয় তথ্য সংরক্ষণ আণবিিকোরীর র োগোণ োণগর দবস্তোদরত তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য 

অবমুক্তকরণ সংক্রোন্ত প্রদতণবিি সংকদলত করো, তণথ্যর মূল্য আিোয়, দহসোবরক্ষণ ও সরকোদর রকোষোগোণর জিোকরণ এবং কর্তেপক্ষ বো 

তথ্য কদিিণির চোদহিোর রপ্রদক্ষণত এ সংক্রোন্ত তথ্য সরবরোহ করো; ইতযোদি। 

 

 

 

 

 

৮। দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগাঃ 
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১) বিলী বো অন্য রকোণিো কোরণণ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলণি জন্য হোইণরোকোব েি ইউদিণট একজি কণর দবকল্প 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ করণত হণব। িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলিকোলীি আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কি েকতেো দহণসণব দবণবদচত হণবি। 

২) িতুি ইউদিটসমূহ প্রদতদষ্ঠত হওয়োর ৬০ দিণির িণধ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর পোিোপোদি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ করণত 

হণব। 

৩) হোইণরোকোব েি ইউদিণটর প্রিোসদিক প্রিোি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ রিণবি এবং দিণয়োগকৃত প্রণতযণকর িোি, পিদব, 

ঠিকোিো এবং প্রণ োজয রক্ষণত্র, ফযোক্স িম্বর ও ই-ণিইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ (পণির) দিণির িণধ্য দিি েোদরত ফরণিট ( তথ্য 

কদিিি কর্তেক দিি েোদরত ফরণিট) দলদখতভোণব তথ্য কদিিি রপ্ররণ করণবি এবং িন্ত্রণোলয় ও উক্ত ইউদিণটর আদপল কর্তেপণক্ষর কোণে 

অনুদলদপ রপ্ররণ করণব। 

৪) বিলী বো অন্য রকোি কোরণণ এই পি শূন্য হণল অদবলণম্ব িতুি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ করণত হণব। 

৯। দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো িোদয়ত্ব ও কি েপদরদিাঃ 

ক) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থতকোলীি সিণয় ‘দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো’ দহণসণব িোদয়ত্ব পোলি করণবি; 

খ) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দহণসণব িোদয়ত্ব পোলিকোলীি সিণয় িীদত ৭-এ বদণ েত ; িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো িোদয়ত্ব ও কি েপদরদি’ তোর জন্য 

প্রণ োজয হণব। 

 

১০) তণথ্যর জন্য আণবিি, তথ্য প্রিোণির পদ্ধদত ও সিয়সীিোাঃ 

১) রকোি ব্যদক্ত  তঅআ, ২০০৯ এর অিীি তথ্য প্রোদপ্তর জন্য সংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো কোণে দিি েোদরত ফরি ‘ক’ এর িোধ্যণি তথ্য 

রচণয় দলদখতভোণব বো ইণলকট্রদিক িোধ্যণি বো ই-ণিইল অনুণরোি করণত পোরণবি। 

২) দিি েোদরত ফরি সহজলভয িো হণল অনুণরোিকোরীর িোি, পিদব, ঠিকোিো এবং প্রণ োজয রক্ষণত্র, ফযোক্স িম্বর ও ই-ণিইল ঠিকোিো 

অনুণরোিকৃত তণথ্যর দির্ভ েল এবং স্পষ্ট বণ েিো এবং রকোি পদ্ধদত তথ্য রপণত আগ্রহী তোর বণ েিো উণিখ কণর সোিো কোগণজ বো রক্ষত্রিত 

ইণলদিদিক দিদিয়ো বো ই-ণিইণলও তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোি করো  োণব। 

৩) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো তণথ্যর জন্য অনুণরোি প্রোদপ্তর তোদরখ হণত অিদিক ২০ (দবি) কো েদিবণসর িণধ্য অনুণরোিকৃত তথ্য সরবরোহ 

করণবি। 

৪) পূণব ে উণিদখত উপ-অনুণেি (৩) এ  ো দকছুই থোকুক িো রকি, অনুণরোিকৃত তণথ্যর সোণথ একোদিক উইং এর সংদিষ্টতো থোকণল 

অিদিক ৩০ (দত্রি) কো েদিবণসর িণধ্য রসই অনুণরোিকৃত তথ্য সরবরোহ করণত হণব। 

৫) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দলদখতভোণব অথবো রক্ষত্রিত ইণলিদিক িোধ্যি বো ই-ণিইল এর িোধ্যণি আণবিিপত্র গ্রহণির প্রোদপ্ত স্বীকোর 

করণবি এবং প্রোদপ্ত স্বীকোরপণত্র  আণবিণির  ররফোণরন্স িম্বর, আণবিিপত্র গ্রহণকোরীর িোি, পিি েোিো এবং আণবিি গ্রহণণর তোদরখ 

উণিখ কণর স্বোক্ষর করণবি। 
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৬) ইণলট্রদিক বো ই-ণিইল এর িোধ্যণি আণবিি গ্রহণণর রক্ষণত্র কর্তেপণক্ষর বরোবর আণবিি রপ্ররণণর তোদরখই (প্রোদপ্ত সোণপণক্ষ) আণবিি 

গ্রহণণর তোদরখ দহসোণব গণ্য হণব। 

৭) আণবিি পোওয়োর পর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো তথ্য প্রিোণির তোদরখ এবং সিয় উণিখপূব েক আণবিিকোরীর রস সম্পণকে অবদহত করণবি 

এবং অনুণরোিকৃত তণথ্যর সোণথ একোদিক ইউদিণটর সংদিষ্টতো থোকণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো রসই ইউদিণট দলদখত রিোটিি প্রিোি 

করণবি। 

৮) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো রকোণিো কোরণণ অনুণরোিকৃত তথ্য প্রিোণি অপোরগ অথবো আংদিক তথ্য সরবরোণহ অপোরগ হণল অপোরগতোর 

কোরণ উণিখ কণর আণবিি প্রোদপ্তর ১০ (িি) কো ে দিবণসর িণধ্য তঅদব, ২০১৯-এর তফদসণল উদিদখত ফরি-খ অনু োয়ী এতিদবষণয় 

আণবিিকোরীণক অবদহত করণবি। 

৯) উপ-অনুণেি (৩), (৪) বো (৫) এ উদিদখত সিয়সীিোর িণধ্য তথ্য সরবরোহ করণত রকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো ব্যথ ে হণল সংদিষ্ট তথ্য 

প্রোদপ্তর অনুণরোি প্রতযোখ্যোি করো হণয়ণে বণল গণ্য হণব। 

১০) অনুণরোিকৃত তথ্য প্রিোি করো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিকট  থো থ দবণবদচত হণল এবং র ণক্ষণত্র রসই তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তেক 

সরবরোহ করো হণয়ণে দকংবো রসই তণথ্য র্ততীয় পণক্ষর স্বোথ ে জদড়ত রণয়ণে এবং র্ততীয় পক্ষ তো রগোপিীয় তথ্য দহসোণব গণ্য কণরণে রস 

রক্ষণত্র িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো এরূপ অনুণরোি প্রোদপ্তর ৫(পাঁচ) কো েদিবণসর িণধ্য র্ততীয় পক্ষণক তোর দলদখত বো রিৌদখক িতোিত রচণয় 

রিোটিি প্রিোি করণবি এবং র্ততীয়  পক্ষ এরূপ রিোটিণির রপ্রদক্ষণত রকোি িতোিত প্রিোি করণল তো দবণবচিোয় দিণয় িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো 

অনুণরোিকোরীণক তথ্য প্রিোণির দবষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রহণ করণবি। 

১১) রকোি ইদিয় প্রদতবন্ধী ব্যদক্তণক রকোণিো ররকি ে বো তোর অংিদবণিষ জোিোণিোর প্রণয়োজি হণল সংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো রসই 

প্রদতবন্ধী ব্যদক্তণক তথ্য লোণভ সহোয়তো প্রিোি করণবি এবং পদরিি েণির জন্য র  িরণণর সহণ োদগতো প্রণয়োজি তো প্রিোি করোও এই 

সহোয়তোর অন্তর্ভক্ত বণল গণ্য হণব। 

১২) আইণির অিীি প্রিি তণথ্যর প্রদত পৃষ্ঠোয় তথ্য অদিকোর, ২০০৯ এর অিীণি এই তথ্য সরবরোহ করো হণয়ণে িণি ে প্রতযয়ি করণত 

হণব এবং তোণত প্রতযয়িকোরীর কি েকতেোর িোি, পিদব, স্বোক্ষর ও িোপ্তদরক সীল থোকণব। 

১১। তণথ্যর মূল্য এবং মূল্য পদরণিোিাঃ  

(১) রকোি অনুণরোিকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর দিকট সরবরোণহর জন্য িজুি থোকণল দতদি তঅদব, ২০০৯-এর তফদসণল উদিদখত 

ফরি-ঘ অনুসোণর রসই তণথ্যর মূল্য দিি েোরণ করণবি এবং অিদিক ৫ (পাঁচ) কো ে দিবণসর িণধ্য রসই অথ ে চোলোি রকোি িং-১-৩৩০১-

০০০১-১৮০৭ এ জিো কণর রট্রজোরী চোলোণিোর কদপ তোর কোণে জিো রিয়োর জন্য অনুণরোিকোরীণক দলদখতভোণব অবদহত করণবি; 

অথবো 

(২) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুণরোিকোরী কর্তেক পদরণিোদিত তণথ্যর মূল্য রদিণির িোধ্যণি গ্রহণ করণবি এবং প্রোপ্ত অথ ে চোলোি রকোি 

িং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ রট্রজোরী চোলোণির িোধ্যণি জিো রিণবি। 

১২। আদপল িোণয়র অ দিষ্পদি :  

১২.১ আদপল কর্তেপক্ষাঃ 

ক) হোইণরোকোব েি ইউদিণটর আদপল কর্তেপক্ষ হণবি হোইণরোকোব েি ইউদিণটর পদরচোলক (িীদতিোল ও উন্নয়ি) 

 

 

১২.২ আদপল পদ্ধদতাঃ 
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ক) রকোি ব্যদক্ত এই দিণি েদিকোর িীদত ১০-এর (৩), (৪) বো (৫)-এ দিি েোদরত সিয়সীিোর িণধ্য তথ্য লোণভ ব্যথ ে হণল দকংবো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কি েকতেোর রকোি দসদ্ধোণন্ত সংক্ষুব্ধ হণল দকংবো অদতদরক্ত মূল্য িো ে বো গ্রহণ করণল উক্ত সিয়সীিোর অদতক্রোন্ত হবোর, বো রক্ষত্রিত, দসদ্ধোন্ত 

লোণভর পরবতী ৩০ (দত্রি) দিণির িণধ্য তঅদব, ২০০৯-এর তফদসণল দিি েোদরত ফরি-গ এর িোধ্যণি আদপল কর্তেপণক্ষর কোণে আদপল 

করণত পোরণবি। 

খ) আদপল কর্তেপক্ষ  দি এই িণি ে সন্তুষ্ট হি র , আদপল কোরী যুদক্তসংগত কোরণণ দিদিষ্টে সিয়সীিোর িণধ্য আদপল িোণয়র করণত 

পোণরিদি, তোহণল দতদি উক্ত সিয়সীিো অদতবোদহত হওয়োর পরও আদপল আণবিি গ্রহণ করণত পোরণবি।  

১২.৩ আদপল দিষ্পদিাঃ 

(১) আদপল কর্তেপক্ষ রকোি আদপণলর দবষণয় দসদ্ধোন্ত প্রিোণির পূণব ে দিণনোক্ত পিণক্ষপ গ্রহণ করণবি,  থোাঃ- 

 (ক) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো এবং এতিসংদিষ্ট অন্যোন্য কি েকতেোর শুিোিী গ্রহণ; 

 (খ) আদপল আণবিণি উদিদখত সংক্ষুব্ধতোর কোরণ ও প্রোদথ েত প্রদতকোণরর যুদক্তসমূহ দবণবচিো; 

 (গ) প্রোদথ েত তথ্য প্রিোণির সোণথ একোদিক তথ্য প্রিোিকোরী উইং যুক্ত থোকণল সংদিষ্ট উইংসমূণহর শুিোিী গ্রহণ। 

(২) আদপল আণবিি প্রোদপ্তর ১৫ (পণির) দিণির িণধ্য আদপল কর্তেপক্ষ- 

 (ক) উপ-অনুণেি (১) এ উদিদখত পিণক্ষপসমূহ গ্রহণপূব েক তথ্য সরবরোহ করোর জন্য সংদিষ্ট িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোণক 

 দিণি েি রিণবি; অথবো 

 (খ) তাঁর দবণবচিোয় গ্রহণণ োগ্য িো হণল আদপল আণবিিটি খোদরজ করণত পোরণবি। 

(৩) আদপল কর্তেপণক্ষর দিণি েি অনু োরী িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো- 

 (ক)  থোসম্ভব দ্রুততোর সোণথ প্রোদথ েত তথ্য সরবরোহ করণবি তণব এই সিয় তঅআ, ২০০৯ এর িোরো ২৪(৪) এ দিণি েদিত 

 সিণয়র অদিক হণব িো অথবো 

 (খ) রক্ষত্রিত দতদি তথ্য সরবরোহ রথণক দবরত থোকণবি। 

 

১৩। তথ্য প্রিোণি অবণহলোয় িোদস্তর দবিোিাঃ 

 ১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও  এই দিণি েদিকোর দবদি-দবিোি সোণপণক্ষ রকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো  দি রকোি আণবিিকোরীণক তথ্য 

 বো এ সংক্রোন্ত দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যথ ে হয় বো তথ্যপ্রোদপ্তর রকোি অনুণরোি গ্রহণ করণত অস্বীকোর কণর বো দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যথ ে হয় 

 বো র্ভল, অসম্পূণ ে, দবভ্রোদন্তকর, দবকৃত তথ্য প্রিোি কণর বো রকোি তথ্য প্রোদপ্তর পণথ প্রদতবন্ধোকতো সৃদষ্ট কণর বো তথ্য অদিকোর 

 পদরপন্থী রকোি কোজ কণর তোহণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো এণহি কোজণক অসিোচোরণ দহসোণব দবণবচিো করো হণব এবং সংদিষ্ট 

 চোকদর দবদিদবিোি অনুসোণর তোর দবরুণদ্ধ ব্যবস্থো গ্রহণ করো হণব। 

 ১৩.২ এই দিণি েদিকো  থো থভোণব অনুসরণণ গোদফলদতর কোরণণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতযয় ঘটণল এবং এর কোরণণ রকোি 

 কি েকতেো তথ্য কদিিি কর্তেক িোদস্ত রপণল তো তোর ব্যদক্তগত িোয় দহসোণব গণ্য হণব এবং কর্তেপক্ষ তোর রকোি িোয় বহি 

 করণব িো। 

 ১৩.৩ তথ্য কদিিণির কোে রথণক রকোি কি েকতেোর দবরুণদ্ধ দবভোগীয় ব্যবস্থো গ্রহণণর অনুণরোি রপণল কর্তেপক্ষ সংদিষ্ট দবদি-

 দবিোি অনুসোণর  থো থ ব্যবস্থো গ্রহণ করণব এবং গৃহীত ব্যবস্থোর দবষণয় তথ্য কদিিিণক অবদহত করণব। 

 

১৪। জিগুরুত্বপূণ ে দবষণয় রপ্রস দবজ্ঞদপ্তাঃ  
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হোইণরোকোব েি ইউদিট সকল জিগুরুত্বপূণ ে দবষয়োদি রপ্রস দবজ্ঞদপ্তর িোধ্যণি অথবো অন্য রকোি পন্থোয় প্রচোর বো প্রকোি করণব। 

১৫। দিণি েদিকোর সংণিোিিাঃ 

এই দিণি েদিকো সংণিোিণির প্রণয়োজি হণল হোইণরোকোব েি ইউদিট ৩-৫ সিস্য দবদিষ্ট একটি কদিটি গঠি করণব। কদিটি দিণি েদিকো 

অনুণিোিিকোরী কর্তেপণক্ষর কোণে সংণিোিণির প্রস্তোব করণব। অনুণিোিিকোরী কর্তেপণক্ষর অনুণিোিণি দিণি েদিকো সংণিোিি কো েকর 

হণব। 

১৬. দিণি েদিকোর ব্যোখ্যো 

এই দিণি েদিকোর রকোি দবষণয় অস্পষ্টতো রিখো দিণল দিণি েদিকো প্রণয়িকোরী কর্তেপক্ষ তোর ব্যোখ্যো প্রিোি করণব। 

পদরদিস্ট -১ : স্বণপ্রণণোদিতভোণব প্রকোিণ োগ্য তথ্যর তোদলকো ও প্রকোণির িোধ্যিাঃ  

ক্রমিক 

নং 

তথ্যের মিিরণ তে প্রকাথ্যের িাধ্যি 

1.  পদায়ন/পথ্যদান্নমত সংক্রান্ত আথ্যদে মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

2.  মিমিন্ন গুরুত্বপূণ ণ প্রোসমনক আথ্যদে, মিজ্ঞমি ও প্রজ্ঞাপন মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

3.  মিথ্যদে ভ্রিণ সংক্রান্ত মি.ও. মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

4.  কি ণকতণাগথ্যণর নাি, পদমি, ছমি, মিািাইি ও ম ান নম্বর ওথ্যয়িসাইট 

5.  সাংগঠমনক কাঠাথ্যিা ওথ্যয়িসাইট 

6.  কি ণকতণাগথ্যণর প্রোসমনক ও আমথ ণক ক্ষিতা অপ ণণ আথ্যদে মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

7.  মিমিন্ন গুরুত্বপূণ ণ মিংক ওথ্যয়িসাইট 

8.  মিমিন্ন মিষথ্যয়র কমিটি ও ম াকাি পথ্যয়ন্ট কি ণকতণাগথ্যণর নাি, ঠিকানা 

ও ম ান নম্বর 

মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

9.  মসিা প্রদান প্রমতশ্রুমত (মসটিথ্যিন চাট ণার) মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

10.  মিমিন্ন প্রমতথ্যিদন/প্রকােনা মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

11.   থ্যটা ও মিমিও গ্যািামর ওথ্যয়িসাইট 

12.  জ্বািামন খাথ্যতর উন্নয়ন/পমরকল্পনা প্রণয়থ্যন হাইথ্যরাকাি ণন ইউমনথ্যটর 

অিণন 

মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

13.  চিিান প্রকল্পসমূথ্যহর তামিকা ওথ্যয়িসাইট 

14.  একনিথ্যর ওথ্যয়িসাইট 

15.  মিমিন্ন আইন, মিমি ও নীমতিািা সরকামর মগথ্যিট, ওথ্যয়িসাইট ও সংকিন 

পুস্তক 

16.  অম স আথ্যদে, অনাপমিপত্র, প্রজ্ঞাপন ও দরপত্র মিজ্ঞমি মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

17.  মনাটিে মিাি ণ ও দদনমিক গুরুত্বপূণ ণ খির মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

18.  িামষ ণক কি ণসম্পাদন চুমি সংক্রান্ত তে মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

19.  তে অমিকার সংক্রান্ত তে মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

20.  িাতীয় শুদ্ধাচার মকৌেি সংক্রান্ত তে মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 

21.  অমিথ্য াগ প্রমতকার ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত তে মুমিত অনুমিমপ ও কথ্যন্টন্ট 

22.  ইথ্যনাথ্যিেন ও মসিা সহমিকরণ সংক্রান্ত তে মুমিত অনুমিমপ ও কথ্যন্টন্ট 

23.  ম াকাি পথ্যয়ন্ট কি ণকতণাগথ্যণর তামিকা মুমিত অনুমিমপ ও কথ্যন্টন্ট 

24.  ই-সামি ণসসমূথ্যহর তামিকা ওথ্যয়িসাইট 

25.  মিমিন্ন সামি ণসসমূহ ওথ্যয়িসাইট 

26.  ম াগাথ্য াথ্যগর িাধ্যি ওথ্যয়িসাইট 

27.  মিমিন্ন গুরুত্বপূণ ণ দিথ্যরর মিংকসমূহ ওথ্যয়িসাইট 

28.  িামষ ণক ক্রয় পমরকল্পনা/প্রমেক্ষণ কি ণপমরকল্পনা মুমিত অনুমিমপ ও ওথ্যয়িসাইট 
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পদরদিস্ট -২  : চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর তোদলকোাঃ  

দিনদলদখত তথ্য জিগণণর চোদহিোর দভদিণত প্রিোি করো হণবাঃ  

 স্বপ্রণণোদিতভোণব প্রকোদিত সকল তথ্য  

 দবদভন্ন িীদত  

 হোইণরোকোব েি ইউণিণটর বোণজট  

 আদথ েক তথ্য, র িি- আয়/ব্যয় সংক্রোন্ত দহসোব দববরণী  

 অদিট দরণপোট ে (জবোবসহ) 

 ক্রয় কো েক্রি সংক্রোন্ত তথ্য (দসদ্ধোন্ত গ্রহণণর পর)  

 উপকোরণভোগীর তোদলকো  

 দিণয়োগ বিদলর আণিি  

 রিণি বো দবণিণি ভ্রিণসংক্রোন্ত তথ্য  

 প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তথ্য (পদরদিস্ট-৩) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য  

পদরদিষ্ট-৩ প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তণথ্যর তোদলকোাঃ 

(ক) রকোি দবণিিী সরকোণরর দিকট রথণক প্রোপ্ত রকোি রগোপিীয় তথ্য; 

(খ) রকোি তথ্য প্রকোণির ফণল রকোি র্ততীয় পণক্ষর বৃদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদিকোর ক্ষদতগ্রস্ত হণত পোণর এরূপ বোদণদজযক বো ব্যবসোদয়ক 

অন্তদিদহ েত রগোপিীয়তো দবষয়ক, কদপরোইট বো বুদদ্ধবৃদিক সম্পি (Intellectual Property Right) সম্পদকেত তথ্য; 

(গ) রকোি তথ্য প্রকোণির ফণল রকোি দবণিষ ব্যদক্ত বো সংস্থোরণক লোভবোি বো ক্ষদতগ্রস্ত করণত পোণর এরূপ দিণনোক্ত তথ্য,  থোাঃ- 

অ) আয়কর, শুল্ক, ভযোট ও আবগোরী আইি, বোণজট বো করহোর পদরবতেি সংক্রোন্ত রকোি আগোি তথ্য; 

আ) মুদ্র্োর দবদিিয়  ও সুণির হোর পদরবতেিজদিত রকোি আগোি তথ্য; 

ই) ব্যোংকসহ আদথ েক প্রদতষ্ঠোিসমূণহর পদরচোলিো ও তোিোরদক সংক্রোন্ত রকোি আগোি তথ্য; 

ঘ) রকোি তথ্য প্রকোণির রকোি ব্যদক্তর ব্যদক্তগত জীবণির রগোপিীয়তো ক্ষুণ্ন হণত পোণর এরূপ তথ্য; 

(ঙ) রকৌিলগত বো বোদণদজযক কোরণণ রগোপি রোখো বোঞ্ছিীয় এরূপ কোদরগদর বো দবজ্ঞোদিক গণবষণোলব্ধ রকোি তথ্য; 

(চ) রকোি ক্রয় কো েক্রি সম্পূণ ে হওয়োর পূণব ে বো এ দবষণয় দসদ্ধোন্ত গ্রহণণর পূণব ে সংদিষ্ট ক্রয় বো এর কো েক্রি সংক্রোন্ত রকোি তথ্য; 

(ে) রকোি ব্যদক্তর আইি িোরো সংরদক্ষত রগোপিীয় তথ্য; 

(জ) পরীক্ষোয় প্রশ্নপত্র বো পরীক্ষোয় প্রিি িম্বর সম্পদকেত আগোি তথ্য; 
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পদরদিষ্ট -৪  : িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর দববরণাঃ  

কি েকতেোর িোি     : জিোব রিোাঃ িোজমুল হক 

পিবী                : সহকোদর পদরচোলক (পদরকল্পিো) 

রিোবোইল িং       : ০১৭১৮০৩৯৭২৯  

ই-ণিইল            : ad-pan@huc.org.bd 

ঠিকোিো              : কক্ষ িং ৮২৮, ভূিত্ব ভবি, ১৫৩, পোইওদিয়োর ররোি, রসগুিবোদগচো, ঢোকো। 

পদরদিষ্ট -৫ : দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর দববরণ : 

কি েকতেোর িোি     : জিোব দিহোব িোহমুি 

পিবী                : সহকোদর পদরচোলক (দরজোভ েয়োর ও উৎপোিি) 

রিোবোইল িং       : ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-ণিইল            : shihab181.nsu@gmail.com 

ঠিকোিো             : কক্ষ িং ৮২৬, ভূিত্ব ভবি, ১৫৩, পোইওদিয়োর ররোি, রসগুিবোদগচো, ঢোকো। 

আদপল কর্তেপণক্ষর দববরণ : 

কি েকতেোর িোি     : জিোব আবুল খোণয়র রিোাঃ আদিনুর রহিোি 

পিবী                : িহোপদরচোলক 

রফোি                : ৮৩৯১০৭৫ 

ফযোক্স               : ৮৩৯১১১৩ 

ই-ণিইল            : aminur5830@gmail.com 

ঠিকোিো              : ভূিত্ব ভবি, ১৫৩, পোইওদিয়োর ররোি, রসগুিবোদগচো, ঢোকো। 
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পদরদিস্ট -৬ : তথ্য প্রোদপ্তর আণবিি ফরি )ফরি ‘ক (’  

ফরি ‘ক’  

তথ্য প্রোদপ্তর আণবিি 

[তথ্য অদিকোর )তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত (দ্র্স্টব্য৩ দবদিিোলোর দবদি ]  

বরোবর  

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

......................................................(িোি ও পিবী) 

ও  

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো , 

................................................(িপ্তণরর িোি ও ঠিকোিো) 

১। আণবিিকোরীর িোি                                                      :......................................................... 

    দপতোর িোি                                                               :........................................................... 

    িোতোর িোি                                                               :........................................................... 

    বতেিোি ঠিকোিো                                                           :........................................................... 

    স্থোয়ী ঠিকোিো                                                              :........................................................... 

ফযোক্স, ইণিইল, রটদলণফোি ও রিোবোইল রফোি িম্বর ( দি থোণক)         :......................................................... 

২। কী িরণির তথ্য* (প্রণয়োজণি অদতদরক্ত কোগজ ব্যবহোর করনি)     :........................................................... 

 

৩। রকোি পদ্ধদতণত তথ্য পোইণত আগ্রহী (েোপোণিো/ফণটোকদপ/            :........................................................... 

দলদখত/ইণিইল/ফযোক্স/দসদি অথবো অন্য রকোণিো পদ্ধদত) 

৪।তথ্য গ্রহণকোরীর িোি ও ঠিকোিো                                         :........................................................... 

৫। প্রণ োজয রক্ষণত্র সহোয়তোকোরীর িোি ও ঠিকোিো                         :........................................................... 

 

 

 আণবিণির তোদরখ:................................................  

 

           *তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোিত্ম) দবদিিোলো, ২০০৯-এর ৮ িোরো অনু োয়ী তণথ্যর মূল্য পদরণিোিণ োগ্য                                                                                                             

 

 

আণবিকোরীর স্বোক্ষর  
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পদরদিস্ট -৭ : তথ্য সরবরোণহর অপোরগতোর রিোটিি )ফরি ‘খ (’  

ফরি ‘খ’  

[তথ্য অদিকোর )তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত (দবদিিোলোর,দ্র্স্টব্য৫ দবদি  ২০০৯]  

তথ্য সরবরোণহর অপোরগতোর রিোটিি 

                                                                                                                   

 

আণবিি পণত্রর সূত্র িম্বর         :                                    তোদরখ:........................       

প্রদত 

আণবিিকোরীর িোি               : ........................................................... 

ঠিকোিো                              : ........................................................... 

দবষয়াঃ তথ্য সরবরোণহ অপোরগতো সম্পণকে অবদহতকরণ। 

দপ্রয় িণহোিয়, 

আপিোর................................................তোদরণখর আণবিণির দভদিণত প্রোদথ েত তথ্য দিণনোক্ত কোরণণ সরবরোহ করো সম্ভব হইল িো,  থো:- 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোি: 

পিদব: 

িোপ্তদরক দসল: 
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পদরদিস্ট -৮ : আদপল আণবিি ফরি )ফরি ‘গ (’  

ফরি ‘গ’  

আদপল আণবিি 

[তথ্য অদিকোর )তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত (দবদিিোলোর,দ্র্স্টব্য৬ দবদি  ২০০৯]  

বরোবর 

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

......................... ............ ( িোি ও পিদব) 

ও  

আদপল কর্তেপক্ষ , 

............................... (িপ্তণরর িোি ও ঠিকোিো) 

১। আদপলকোরীর িোি ও ঠিকোি 

   (ণ োগোণ োণগর সহজ িোধ্যিসহ) 

: ..................................................................... 

২। আদপণলর তোদরখ : ..................................................................... 

৩। র  আণিণির দবরুণদ্ধ আদপল করো হইয়োণে উহোর 

     কদপ ( দি থোণক) 

: ..................................................................... 

৪।  োহোর আণিণির দবরুণদ্ধ আদপল করো হইয়োণে 

    তোহোর িোিসহ আণিণির দববরণ ( দি থোণক) 

: ..................................................................... 

৫। আদপণলর সংদক্ষপ্ত দববরণ : ..................................................................... 

৬। আণিণির দবরুণদ্ধ সংক্ষুব্ধ হইবোর কোরণ (সংদক্ষপ্ত দববরণ) : ..................................................................... 

৭। প্রোদথ েত প্রদতকোণরর যুদক্ত/দভদি : ..................................................................... 

৮। আদপলকোরীর কর্তেক প্রতযয়ি : ..................................................................... 

৯। অন্য রকোণিো তথ্য  োহো আদপল কর্তেপণক্ষর সমু্মণখ                    

উপস্থোপণির জন্য আদপলকোরী ইেো রপোষণ কণরি। 

: ..................................................................... 

 

 

 আণবিণির তোদরখ:................................................  

 

 

 

 

আণবিকোরীর স্বোক্ষর  
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পদরদিস্ট -৯  : তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ এবং তণথ্যর মূল্য দিি েোরণ দফ )ফরি ‘ঘ (’  

ফরি ‘ঘ’  

[দ্র্স্টব্য৮ দবদি ]  

তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ এবং তণথ্যর মূল্য দিি েোরণ দফ 

তথ্য সরবরোণহর রক্ষণত্র দিন রটদবণলর কলোি (২)-এ উদিদখত তণথ্যর জন্য উহোর দবপরীণত কলোি (৩)-এ উণিদখত হোণর রক্ষত্রিণতো 

তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ এবং তণথ্যর মূল্য পদরণিোিণ োগ্য হইণব,  থোাঃ 

রটদবল 

ক্রদিক 

িং  

তণথ্যর দববরণ  তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোি দফ/তণথ্যর মূল্য  

(১) (২) (৩) 

১।  দলদখত রকোণিো িকুণিণিটর কদপ সরবরোণহর জন্য 

(ম্যোপ, িকিো, েদব, কদম্পউটোর দপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ িোণপর কোগণজর রক্ষণত্র প্রদত পৃষ্ঠো ২ (দুই) টোকো 

হোণর এবং তদূিব ে সোইণজর কোগণজর রক্ষণত্র প্রকৃত মূল্য। 

২।  দিস্ক, দসদি ইতযোদিণত তথ্য সরবরোণহর রক্ষণত্র (১) আণবিিকোরী কর্তেক দিস্ক, দসদি ইতযোদি সরবরোণহর রক্ষণত্র 

দবিো মূল্য। 

(২) তথ্য সরবরহকোরী কর্তেক দিস্ক, দসদি ইতযোদি সরবরোণহর 

রক্ষণত্র উহোর প্রকৃত মূল্য। 

৩।  রকোণিো আইি বো সরকোদর দবিোি বো দিণি েিিো অনু োয়ী 

কোউণক সরবরোহকৃত তণথ্যর রক্ষণত্র  

দবিো মূণল্য।  

৪।  মূণল্যর দবদিিয় দবক্রয়ণ োগ্য প্রকোিিোর রক্ষণত্র  প্রকোিিোয় দিি েোদরত মূল্য।  
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পদরদিস্ট -১০  : তথ্য কদিিণি অদভণ োগ িোণয়ণরর দিি েোরণ ফরি (ফরি ‘ক’) 

ফরি ‘ক’  

অদভণ োগ িোণয়ণরর ফরি 

]তথ্য অদিকোর (অদভণ োগ িোণয়র ও দিষ্পদি সংক্রোন্ত) প্রদবিোিিোলোর প্রদবিোি-৩ (১) দ্র্ষ্টব্য[ 

বরোবর  

প্রিোি তথ্য কদিিিোর 

তথ্য কদিিি  

এফ-৪/এ আগোরগাঁও প্রিোসদিক এলোকো 

রিণর বোংলো িগর, ঢোকো-১২০৭।  

 

        অদভণ োগ িং.........................................................................................................  

১। অদভণ োগকোরীর িোি ও ঠিকোি 

   (ণ োগোণ োণগর সহজ িোধ্যিসহ) 

: ..................................................................... 

২। অদভণ োগ িোদখণলর তোদরখ : ..................................................................... 

৩।  োহোর দবরুণদ্ধ অদভণ োগ করো হইয়োণে তোহোর 

     িোি ও ঠিকোি) 

: ..................................................................... 

৪। অদভণ োগ সংদক্ষপ্ত দববরণ : ..................................................................... 

৫। সংক্ষুব্ধোতোর কোরণ ( দি রকোণিো আণিণির দবরুণদ্ধ 

অদভণ োগ আিয়ি করো হয় রসই রক্ষণত্র উহোর কদপ সংযুক্ত 

কদরণত হইণব) 

: ..................................................................... 

৬। প্রোদথ েত প্রদতকোর ও উহোর র ৌদক্তকতো : ..................................................................... 

৭। অদভণ োগ উণিদখত বক্তণব্যর সিথ েণি প্রণয়োজিীয় 

কোগজপণত্রর বণ েিো (কদপ সংযুক্ত কদরণত হইণব) 

: ..................................................................... 

 

 

সতযপোঠ 

আদি/আিরো এই িণি ে হলফপূব েক রঘোষণ কদরণতদে র , এই অদভণ োণগ বদণ েত অদভণ োগসমূহ আিোর জ্ঞোি ও দবশ্বোস িণত সতয। 

 

 

 

 

 )স্বোক্ষরসতযপোঠকোরীর (  

 


