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১. তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকায টভূনভ এফং প্রর্য়াজনীয়তা
১.১.

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয টভূনভ

ল্লী অঞ্চর্রয দনযদ্র জনর্োষ্ঠীয দানযদ্রয নফর্ভাচন, আথ ে -াভানজক অফস্থায উন্নয়ন ,ভফায়নবনিক কাম েক্রভ নযচারনা
এফং অব্যাতবার্ফ ল্লী উন্নয়ন ম্পনকেত ের্ফলণা নযচারনায উর্ের্ে ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে কাজ কর্য মার্ে।
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় দুটি নফবাে ননর্য় েঠিত। একটি র স্থানীয় যকায নফবাে , অযটি ল্লী
উন্নয়ন  ভফায় নফবাে। স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারর্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী  প্রনতভন্ত্রীয তত্ত্বাফধার্ন
একজন নচফ এনফবার্েয দানয়ত্ব ারন কযর্ছন। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয আতায় যর্য়র্ছ ১টি অনধদপ্তয  ৬টি
ংস্থা। এগুর্রা র ভফায় অনধদপ্তয, ফাংরার্দ প্ল্ল্লী উন্নয়ন বফাড ে (নফআযনডনফ), ফাংরার্দ ল্লী উন্নয়ন একার্ডভী (ফাড ে)
কুনভল্লা, ল্লী উন্নয়ন একার্ডভী (আযনডএ) ফগুড়া, ফঙ্গফন্ধু দানযদ্রয নফর্ভাচন এফং ল্লী উন্নয়ন একার্ডভী (ফাাড ে),ল্লী
দানযদ্রয নফর্ভাচন পাউর্েন (ননডনফএপ) এফং ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউর্েন (এএপনডএপ), ঢাকা। নফআযনডনফ 
ভফায় অনধদপ্তর্যয যর্য়র্ছ প্রর্তযক উর্জরা ম েন্ত াংেঠননক কাঠার্ভা। নফআযনডনফ মূরত ভফায় এফং অনানুষ্ঠাননক
দর েঠর্নয ভাধ্যর্ভ দনযদ্র জনর্োষ্ঠীর্ক ংেঠিত কর্য নফনবন্ন আয়ফধ েণমূরক প্রনক্ষণ প্রদান এফং ক্ষুদ্রঋণ প্রদার্নয
ভাধ্যর্ভ দানযদ্রয নফর্ভাচন কর্য থার্ক। ভফায় অনধদপ্তয ভফায় ংেঠর্নয ভাধ্যর্ভ ভনিত পুনিঁ সৃনি এফং প্রনক্ষণ
প্রদার্নয ভাধ্যর্ভ অথ েনননতক কভেকাে নযচারনায় র্মানেতা কর্য। আযনডএ, ফাড ে  ফাাড ে ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক
ের্ফলণা, প্রার্য়ানেক ের্ফলণায ভাধ্যর্ভ ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক নফনবন্ন বকৌর উদ্ভাফন কর্য থার্ক এফং যকানয/বফযকানয
কভেকতো  স্থানীয় যকায প্রনতষ্ঠার্নয প্রনতনননধবৃন্ন এফং উকাযর্বােীর্দয প্রনক্ষণ নদর্য় থার্ক।
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে ফাংরার্দ নচফারর্য়য ৭নং বফর্নয ৬ষ্ঠ  ৭ভ তরায় অফনস্থত। এ নফবাে নতনটি উইং এয
ভির্য় েঠিত, মা নীনতননধ োযণ, নযকল্পনা প্রণয়ন, তদাযনক  প্রাননক ব্যফস্থানায দানয়ত্বমূ ম্পাদন কর্য থার্ক।
এ নফবার্ে একজন নচফ, একজন অনতনযক্ত নচফ, দুইজন যুগ্ম নচফ, চাযজন উ নচফ, একজন উপ্রধান এফং নয়জন
নননয়য কাযী নচফ/ কাযী নচফ, ছয়জন নননয়য কাযী প্রধান/ কাযী প্রধার্নয অনুর্ভানদত দ যর্য়র্ছ।

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয দানয়ত্বাফনর:


বদর্ ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক বাফনার্ক ধাযণ কর্য ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক ননর্দ েনকা প্রণয়ন  তায ফাস্তফায়ন;



ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক নফনবন্ন কভেসূনচয ভর্ধ্য ভিয় াধন এফং চানদায নননযর্ে কভের্কৌর প্রণয়ন;



ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক কভেসূনচ প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন এফং ভিয় াধন;



ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক প্রনক্ষণ প্রদান  প্রার্য়ানেক ের্ফলণায ভাধ্যর্ভ ল্লী উন্নয়র্নয নতুন নতুন ভর্ডর
উদ্ভাফন;



ভফায় প্রানর্ক সুংেঠিত কর্য ভফায় আর্ন্নারনর্ক বফেফান কযা;



নফনবন্ন প্রনক্ষণ ইননিটিউর্টয ভাধ্যর্ভ ভফায় নফলয়ক প্রনক্ষণ প্রদান;



ভফায়  ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক আন্তজোনতক  আঞ্চনরক ংেঠর্নয ার্থ বমাোর্মাে স্থান ইতযানদ।

১.২ তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয বমৌনক্তকতা/উর্েে
েণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ যকায জনের্ণয জানায অনধকায প্রনতষ্ঠায ভাধ্যর্ভ যকানয  বফযকানয ংেঠর্নয স্বেতা 
জফাফনদনতা বৃনি, দুনীনত হ্রা  সুান প্রনতষ্ঠা; জনের্ণয নচ ন্তা, নফর্ফক ফাকস্বাধীনতায াংনফধাননক অনধকায প্রনতষ্ঠা
র্ফ োনয জনের্ণয ক্ষভতায়র্নয রর্ক্ষয তথ্য-অনধকায নননিত কযর্ত েত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তানযর্ে ‘তথ্য অনধকায আইন,
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২০০৯’ া কর্যর্ছ। আইর্নয কাম েকয ফাস্তফায়র্নয জন্য ইর্তাভর্ধ্য ‘তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা,
২০০৯’ এফং তথ্য অনধকায ংক্রান্ত নতনটি প্রনফধানভারা প্রণীত র্য়র্ছ।
তথ্য অনধকায েণতানন্ত্রক ব্যফস্থার্ক আর্যা সুংত কযায অন্যতভ তে। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এয তথ্য জনের্ণয
কার্ছ উন্ুক্ত র্র ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয ানফ েক কাম েক্রভ ম্পর্কে স্বে ধাযণা ততনয র্ফ এফং এ নফবার্েয নফনবন্ন
কভেসূনচ ম্পর্কে জনের্ণয র্ন্ন  অনফশ্বা দূয র্ফ। এর্ত প্রনতষ্ঠার্নয স্বেতা এফং জনের্ণয কার্ছ কর কার্জয
জফাফনদন প্রনতনষ্ঠত র্ফ।
জনের্ণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা নননিত কযায বম নীনত যকায গ্রণ কর্যর্ছ, তায র্ঙ্গ ংেনতপূণ েবার্ফ যকার্যয
গুরুত্বপূণ ে নফবাে নর্র্ফ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে অফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ ো নননিত কযর্ত ফিনযকয।
এনফবাে এফং অধীনস্থ অন্যান্য ইউননর্ট অফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ োয বক্ষর্ে বমন বকার্না নিধাির্ন্দয সৃনি না য়, বজন্য একটি
‘তথ্য অফমুক্তকযণ নন বদ েনকা’ প্রণয়ন আফেক ফর্র ভর্ন কযর্ছ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে । সুতযাং তথ্য অনধকায
আইন, ২০০৯, তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রা ন্ত) নফনধভারা ২০০৯  এত দংক্রান্ত প্রনফধানভারামূর্য আর্রার্ক 
াযুজযতা ার্র্ক্ষ এই ‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননবদ েনকা’ প্রণয়ন কযা র্রা।

১.৩ ননর্দ েনকায নর্যানাভ
এই ননর্দ েনকা ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয ‘‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননবদ েনকা, ২০১৫" নার্ভ অফনত র্ফ।

২. ননর্দ েনকায নবনি
২.১. প্রণয়নকাযী কর্ত
ে ক্ষ : ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে, েণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ যকায।
২.২. অনুর্ভাদনকাযী কর্তেক্ষ : নচফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে, স্থানীয় যকায,ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়,
েণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ যকায।
২.৩. অনুর্ভাদর্নয তানযে : অর্টাফয ২৭, ২০১৫
২.৪. ননবদ েনকা ফাস্তফায়র্নয তানযে : অনুর্ভাদর্নয তানযে র্ত।
২.৫. ননবদ েনকায প্রর্মাজযতা : ননর্দ েনকাটি ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এফং এ নফবার্েয আতাধীন কর দপ্তয
/ংস্থায জন্য জন্য প্রর্মাজয র্ফ।

৩. ংজ্ঞামূ :
৩.১ তথ্য
‘‘তথ্য’’ অথ ে ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে

 এয অধীনস্থ দপ্তয/ংস্থামূর্য েঠন, কাঠার্ভা  দাপ্তনযক কভেকাে

ংক্রান্ত বম বকান স্মাযক, ফই, নকা, ভাননচে, চুনক্ত, তথ্য-উাি, রে ফই, আর্দ, নফজ্ঞনপ্ত, দনরর, নমুনা, ে,
প্রনতর্ফদন, নাফ নফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, আর্রাকনচে, অনড, নবনড, অনিত নচে, নপল্ম, ইর্রক্ট্র্রননক প্রনক্রয়ায়
প্রস্ত্িতকৃত বম বকান ইনস্ট্রুর্ভন্ট, মানন্ত্রকবার্ফ াঠর্মাগ্য দনররানদ এফং ববৌনতক েঠন  তফনিয-নননফ ের্র্ল অন্য বম বকান
তথ্যফহুর নফলর্য় ফা এর্দয প্রনতনরন এয অন্তভূেক্ত র্ফ , তর্ফ তে থার্ক বম, দাপ্তনযক বনাটনট ফা বনাটনর্টয প্রনতনরন
এয অন্তভূেক্ত র্ফ না।
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৩.২ "দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো " অথ ে তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন ননযুক্ত কভেকতো;
৩.৩ "নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো " অথ ে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনুনস্থনতর্ত ংনিি দানয়ত্ব ারর্নয জন্য ননযুক্ত
কভেকতো;
৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদান ইউননট’’ অথ ে ভফায় অনধদপ্তয , ফাংরার্দ ল্লী উন্নয়ন বফাড ে (নফআযনডনফ) ফাংরার্দ ল্লী উন্নয়ন
একার্ডভী (ফাড ে), ফঙ্গফন্ধু ল্লী উন্নয়ন  দানযদ্রয নফর্ভাচন একার্ডভী (ফাাড ে), ল্লী দানযদ্রয নফর্ভাচন পাউর্েন
(ননডনফএপ),ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউর্েন (এএপনডএপ) এয
প্রধান কাম োরয় এফং এয অধীনস্থ বকার্না নফবােীয়
কাম োরয়, আঞ্চনরক কাম োরয়, বজরা কাম োরয়  উর্জরা কাম োরয়মূ।
৩.৫ ‘‘আীর কর্তেক্ষ’’ অথ ে ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয নচফ।

৩.৬ ‘‘র্ততীয় ক্ষ’’ অথ ে তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুর্যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেক্ষ ব্যতীত অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ঙ্গ
জনড়ত অন্য বকান ক্ষ।
৩.৭ ‘‘তথ্য কনভন’’ অথ ে তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনভন।

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ অথ ে ‘‘তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯’’।
৩.৯ ‘‘তঅনফ, ২০০৯’’ অথ ে ‘‘তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’’।
৩.১০ ‘‘কভেকতো’’ অর্থ ে কভেচাযী অন্তর্ভেক্ত র্ফ।
৩.১১ ‘‘তথ্য অনধকায’’ অথ ে বকার্না কর্তের্ক্ষয ননকট ইর্ত তথ্য প্রানপ্তয অনধকায।
৩.১২ ‘‘আর্ফদন পযভ’’ অথ ে তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযর্ভট- পযভ ‘ক’।
৩.১৩ ‘‘আীর পযভ’’ অথ ে তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আনর আর্ফদর্নয পযর্ভট- পযভ ‘ে’।
৩.১৪ নযনি’’ অথ ে এই ননবদ েনকায র্ঙ্গ ংযুক্ত নযনি।
৪. তর্থ্যয ধযন এফং ধযন অনুার্য তথ্য প্রকা  প্রদান িনত :
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এফং এয আতাধীন  অধীনস্থ ইউননটমূর্য মুদয় তথ্য ননর্নাক্ত ৩টি বেণীর্ত বাে কযা র্ফ
এফং ননধ োনযত নফধান অনুার্য তা প্রদান  প্রচায ফা প্রকা কযা র্ফ :
ক. স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য :
১) এ ধযর্নয তথ্য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে

এফং এয আতাধীন দপ্তয/ংস্থা মূ স্বপ্রর্ণানদত র্য়

বনাটির্ফাড ে, র্য়ফাইট, ব্রনয, মুনদ্রত ফই ফা প্রনতর্ফদন, নফরর্ফাড ে, াইন বফাড ে, নিকায, বািায, বুকর্রট,
নরপর্রট, ননউজ বরটায, নেকায় নফজ্ঞনপ্তয ম্যাধর্ভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণর্মাগ্য ভাধ্যর্ভ প্রকা  প্রচায
কযর্ফ।
২) এ ধযর্নয তথ্য বচর্য় বকান নােনযক আর্ফদন কযর্র তেন তা চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য নর্র্ফ
নফর্ফনচত র্ফ এফং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননধ োনযত ন্থায় আর্ফদনকাযীর্ক তা প্রদান কযর্ফন।
৩) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে প্রনত ফছয একটি ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকা কযর্ফ। ফানল েক প্রনতর্ফদর্ন তঅআ,
২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উনল্লনেত তথ্যমূ ংর্মাজন কযর্ফ।
৪) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্রস্ত্িত কযর্ফ এফং এ
ননর্দ েনকায নযনর্ি  ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয র্য়ফাইর্ট প্রকা  প্রচায কযর্ফ।
৫) প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাোদ কযা র্ফ।
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ে. চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য :
১) এ ধযর্নয তথ্য বকার্না নােনযর্কয আর্ফদর্নয বপ্র

নক্ষবত এ নন বদ েনকায ১০  ১১ অনুর্ের্দ ফনণ েত িনত

অনুযণ কর্য প্রদান কযর্ত র্ফ।
২) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্রস্ত্িত কযর্ফ এফং এফং
এই নীনতভারায নযনর্ি  ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয র্য়ফাইর্ট প্রকা  প্রচায কযর্ফ।
৩) প্রনত নতন ভা অন্তয এ তানরকা ারনাোদ কযা র্ফ।

ে. প্রদান  প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য :
১) এ ননবদ েনকায অন্যান্য অনুর্ের্দ মা নকছুই থাকুক না বকন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এফং এয আতাধীন 
অধীনস্থ ইউননটমূ ননর্নাক্ত তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফ না :
(ক) তথ্য প্রকানত র্র বকার্না ব্যনক্তয ব্যনক্তেত জীফর্নয বোনীয়তা ক্ষুণ্ণ র্ত ার্য এরূ তথ্য;
(ে) আদারর্ত নফচাযাধীন বকার্না নফলয় অথফা মা প্রকার্ আদারত ফা ট্রাইবুযনার্রয ননর্লধাজ্ঞা যর্য়র্ছ অথফা
মায প্রকা আদারত অফভাননায ানভর এরূ তথ্য;
(ে) তদন্তাধীন বকান নফলয় মায প্রকা তদন্ত কার্জ নফঘ্ন ঘটার্ত ার্য এরূ তথ্য;
(ঘ) বকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে য়ায পূর্ফ ে ফা এ নফলর্য় নিা ন্ত গ্রর্ণয পূর্ফ ে ংনিি ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ
ংক্রান্ত বকান তথ্য;
(ঙ) জাতীয় ংর্দয নফর্ল অনধকায াননয কাযণ র্ত ার্য, এরূ তথ্য;
(চ) বকান ব্যনক্তয আইন িাযা ংযনক্ষত বোনীয় তথ্য;
(ছ) ননর্য়াে যীক্ষায প্রশ্নে ফা যীক্ষায় প্রদি নম্বয ম্পনকেত আোভ তথ্য;

৫. তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা :
ক) তথ্য ংযক্ষণ : ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এফং এয আতাধীন কর দপ্তয/ংস্থামূ তথ্য ংযক্ষবণয জন্য
ননর্নাক্ত িনত অনুযণ কযর্ফ :
(১) নােনযর্কয তথ্য অনধকায নননিত কযায রর্ক্ষয ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এয মাফতীয় তর্থ্যয কযাটারে
এফং ইনর্ডক্স প্রস্ত্িত কর্য মথামথবার্ফ ংযক্ষণ কযর্ফ।
(২) প্রর্তযক কর্তেক্ষ বম-কর তথ্য কনম্পউটার্য ংযক্ষর্ণয উযুক্ত ফর্র ভর্ন কযর্ফ ব-কর তথ্য যুনক্তংেত
ভয়ীভায ভর্ধ্য কনম্পউটার্য ংযক্ষণ কযর্ফ এফং তথ্য রার্বয সুনফধার্থ ে ভগ্র বদর্ বনটয়ার্কেয ভাধ্যর্ভ
তায ংর্মাে স্থান কযর্ফ।
(৩) তথ্য ংযক্ষণ  ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ অনুযণ
কযর্ফ।

ে) তথ্য ংগ্র  ব্যফস্থানা : ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এফং এয আতাধীন কর দপ্তয/ংস্থামূ তথ্য ংগ্র
 ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযর্ফ।

ে) তর্থ্যয বালা : (১) তর্থ্যয মূর বালা র্ফ ফাংরা। তথ্য মনদ অন্য বকান বালায় উৎন্ন র্য় থার্ক তার্র বটি ব
বালায় ংযনক্ষত র্ফ। দাপ্তনযক প্রর্য়ার্জন তথ্য অনুফাদ কযা র্ত ার্য।
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(২) তথ্য বম বালায় ংযনক্ষত থাকর্ফ ব বালার্তই আর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ।

আর্ফদনকাযীয চানদায

বপ্রনক্ষবত বকান তথ্য অনুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্তেক্ষ ফন কযর্ফ না।

ঘ) তর্থ্যয ারনাোদকযণ : ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এফং এয আতাধীন কর দপ্তয/ংস্থামূ প্রনতভার্ তথ্য
ারনাোদ কযর্ফ।

৬. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াে :
1) তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুার্য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এফং এয অধীনস্থ প্রর্তযক তথ্য প্রদান ইউননর্ট
একজন কর্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াে কযর্ফ।
2) যফতীর্ত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এয অধীর্ন বকান কাম োরয়/ইউননট প্রনতনষ্ঠত র্র তঅআ ২০০৯-এয ধাযা
১০(৩) অনুার্য উক্তরূ ইউননট/ইউননটমূর্ প্রনতনষ্ঠত য়ায ৬০ নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াে কযর্ত
র্ফ।
3) প্রনতটি ইউননর্টয প্রাননক প্রধান, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াে বদর্ফন এফং ননর্য়ােকৃত প্রর্তযক দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রর্মাজয বক্ষর্ে পযাক্স নম্বয  ই-বভইর ঠিকানা ননর্য়াে প্রদার্নয যফতী ১৫
(র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য ননধ োনযত পযর্ভর্ট (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভট) নরনেতবার্ফ তথ্য কনভর্ন বপ্রযণ
কযর্ফন এফং ভন্ত্রণারয়  উক্ত ইউননর্টয আনর কর্তের্ক্ষয কার্ছ অনুনরন বপ্রযণ কযর্ফন।
4) তঅআ ২০০৯-এয অধীন দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন বকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো অন্য বম বকান কভেকতোয ায়তা
চাইর্ত াযর্ফন এফং বকান কভেকতোয কাছ বথর্ক এরূ ায়তা চায়া র্র নতনন উক্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোর্ক
প্রর্য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফন।
5) বকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন অন্য বকান কভেকতোয ায়তা চাইর্র এফং এরূ ায়তা
প্রদার্ন ব্যথ েতায জন্য তঅআ ২০০৯-এয বকান নফধান রংনঘত র্র এ আইর্নয অধীন দায়-দানয়ত্ব ননধ োযর্ণয বক্ষর্ে
উক্ত অন্য কভেকতো দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ফর্র েণ্য র্ফন।
6) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এয দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রর্মাজয বক্ষর্ে পযাক্স নম্বয  ইবভইর ঠিকানা কাম োরর্য়য প্রকাে স্থার্ন র্জ দৃনির্োচয য় এভনবার্ফ প্রদের্নয ব্যফস্থা কযর্ফ এফং র্য়ফাইর্ট
প্রকা কযর্ফ।
7) তথ্য অফমুক্তকযণ নন বদ েনকায নযনর্ি এ নন বদ েনকা প্রর্মাজয এভন কর ইউননর্টয দানয়ত্বপ্রাপ্ত

কভেকতোয নাভ,

দফী, ঠিকানা এফং প্রর্মাজয বক্ষর্ে পযাক্স নম্বয  ই-বভইর ঠিকানা প্রকা কযর্ফ। বকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
নযফতেন র্র নতুন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়ার্েয

০৫ (াঁচ) কভেনদফর্য ভর্ধ্য ত থ্য ারনাোদ কযা র্ফ।

র্য়ফাইর্ট  তা প্রকা কযা র্ফ।

৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দানয়ত্ব  কভেনযনধ :
ক) তর্থ্যয জন্য কার্যা আর্ফদর্নয বপ্রনক্ষর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো :
অ) আর্ফদন গ্রণ  তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৩ অনুার্য আর্ফদনে গ্রর্ণয প্রানপ্ত স্বীকায কযর্ফন;
আ) অনুর্যাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯  তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৪ অনুার্য মথামথবার্ফ যফযা কযর্ফন;
ই) তথ্য প্রদার্ন অাযেতায বক্ষবে তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩)  তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৫ অনুার্য মথামথবার্ফ অাযেতা
প্রকা কযর্ফন। অাযেতায কাযণ তঅআ ২০০৯-এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ ে র্ত র্ফ;
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ঈ) বকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তঅআ, ২০০৯, ধাযা৯(৬)(৭)  তঅনফ, ২০০৯ নফনধ-৮ অনুার্য উক্ত তর্থ্যয যুনক্তংেত মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফং উক্ত মূল্য
অননধক ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য নযর্াধ কযায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক অফনত কযর্ফন;
উ) বকান অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ র্ততীয় র্ক্ষয ংনিিতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৮)
অনুার্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফন;
ে) তঅআ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযর্ভট/পযভ ‘ক’ ংযক্ষণ  বকান নােনযর্কয চানদায বপ্রনক্ষর্ত
যফযা;
ে) আর্ফদন পযভ পূযর্ণ ক্ষভ নয়, এভন আর্ফদনকাযীর্ক আর্ফদন পযভ পূযর্ণ ায়তা;
ঘ) বকান নােনযর্কয চানদায বপ্রনক্ষর্ত তার্ক আনর কর্তেক্ষ ননধ োযর্ণ ায়তা;
ঙ) ঠিক কর্তেক্ষ ননধ োযর্ণ র্ভর কর্যর্ছ, এভন আর্ফদনকাযীর্ক ঠিক কর্তেক্ষ ননধ োযর্ণ ায়তা;
চ) বকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানপ্ত নননিত কযর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তার্ক উযুক্ত িনতর্ত তথ্য বর্ত
ায়তা কযর্ফন। এর্ক্ষর্ে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো উযুক্ত অন্য বকান ব্যনক্তয ায়তা গ্রণ কযর্ত াযর্ফন;
ছ) তথ্য ংযক্ষণ, ব্যফস্থানা  স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯-এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ র্ে নক না তা
ননধ োযর্ণ কর্তেক্ষর্ক ায়তা প্রদান;
জ) তঅআ ২০০৯-এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকার্ ায়তা কযা;
ঝ) তর্থ্যয জন্য প্রাপ্ত আর্ফদনে এ-ংক্রা

ন্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্য ংযক্ষণ, আর্ফদনকাযীয বমাোর্মার্েয নফস্তা

নযত তথ্য

ংযক্ষণ, তথ্য অফমুক্তকযণ ংক্রা ন্ত প্রনতর্ফদন ংকনরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়, নাফ যক্ষণ  যকানয বকালাোর্য
জভাকযণ এফং কর্তেক্ষ ফা তথ্য কনভর্নয চানদায বপ্রনক্ষর্ত এ ংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা; ইতযানদ।

৮. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াে :
1) ফদরী ফা অন্য বকান কাযর্ণ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারর্নয জন্য ল্লী উন্নন্নয়ন  ভফায় নফবাে
এফং এয অধীনস্থ কর দপ্তয /ংস্থায় একজন কর্য নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াে কযর্ত র্ফ। দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোয অনুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারনকারীন আইন অনুার্য নতনন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফন।
2) নতুন প্রনতনষ্ঠত ইউননটমূ প্রনতনষ্ঠত য়ায ৬০ নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয াাান নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতো ননর্য়াে কযর্ত র্ফ।
3) নচফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াে বদর্ফন এফং ননর্য়ােকৃত প্রর্তযর্কয নাভ,
দফী, ঠিকানা এফং, প্রর্মাজয বক্ষর্ে, পযাক্স নম্বয  ই-বভইর ঠিকানা ননর্য়াে প্রদার্নয ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য
ননধ োনযত পযর্ভর্ট (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভট) নরনেতবার্ফ তথ্য কনভর্ন বপ্রযণ কযর্ফন এফং
ভন্ত্রণারর্য়য আনর কর্তের্ক্ষয কার্ছ তায অনুনরন বপ্রযণ কযর্ফন।
৪) ফদরী ফা অন্য বকান কাযর্ণ এ দ শূন্য র্র, অনফরর্ম্ব নতুন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াে কযর্ত র্ফ।
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৯. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দানয়ত্ব  কভেনযনধ :
ক) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনুনস্থতকারীন ভর্য় ‘নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’ নর্র্ফ দানয়ত্ব
ারন কযর্ফন;
ে) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নর্র্ফ দানয়ত্ব ারনকারীন ভর্য় নীনত ৭-এ ফনণ েত ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দানয়ত্ব  কভেনযনধ’
তায জন্য প্রর্মাজয র্ফ।

১০. তর্থ্যয জন্য আর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয িনত  ভয়ীভা:
(১) বকান ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রানপ্তয জন্য ংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয কার্ছ ননধ োনযত পযভ ‘ক’ এয
ভাধ্যর্ভ তথ্য বচর্য় নরনেতবার্ফ ফা ইর্রক্ট্র্ননক ভাধ্যভ ফা ই-বভইর্র অনুর্যাধ কযর্ত াযর্ফন।
(২) ননধ োনযত পযভ জরবয না র্র অনুর্যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজয বক্ষর্ে পযাক্স নম্বয এফং ই-বভইর ঠিকানা;
অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ননর্ভের এফং স্পি ফণ েনা এফং বকান্ িনতর্ত তথ্য বর্ত আগ্রী তায ফণ েনা উর্ল্লে কর্য াদা
কাের্জ ফা বক্ষেভত, ইর্রক্ট্র্ননক নভনডয়া ফা ই-বভইর্র তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুর্যাধ কযা মার্ফ।
(৩) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তর্থ্যয জন্য বকান অনুর্যাধ প্রানপ্তয তানযে র্ত অননধক ২০ (নফ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য অনুর্যাধকৃত
তথ্য যফযা কযর্ফন।
(৪) উনল্লনেত উ-অনুর্েদ (৩) এ মাা নকছুই থাকুক না বকন, অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ একানধক তথ্য প্রদান ইউননট ফা
কর্তের্ক্ষয ংনিিতা থাকর্র অননধক ৩০ (নে) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য বই অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযর্ত র্ফ।
(৫) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নরনেতবার্ফ অথফা বক্ষেভত, ইর্রক্ট্র্ননক ভাধ্যভ ফা ই-বভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন ে গ্রর্ণয প্রানপ্ত
স্বীকায কযর্ফন এফং প্রানপ্ত স্বীকাযর্ে আর্ফদর্নয বযপার্যন্প নম্বয, আর্ফদনে গ্রণকাযীয নাভ, দভম োদা এফং
আর্ফদন গ্রর্ণয তানযে উর্ল্লে কর্য স্বাক্ষয কযর্ফন।
(৬) ইর্রক্ট্র্ননক ফা ই-বভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন গ্রর্ণয বক্ষর্ে কর্তের্ক্ষয ফযাফয আর্ফদন বপ্রযর্ণয তানযেই (প্রানপ্ত
ার্র্ক্ষ) আর্ফদন গ্রর্ণয তানযে নর্র্ফ েণ্য র্ফ।
(৭) আর্ফদন ায়ায য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য প্রদার্নয তানযে এফং ভয় উর্ল্লেপূফ েক আর্ফদনকাযীর্ক ব ম্পর্কে
অফনত কযর্ফন এফং অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ একানধক তথ্য প্রদান ইউননট ফা কর্তের্ক্ষয ংনিিতা থাকর্র
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো বই ইউননট ফা কর্তেক্ষর্ক এ ম্পর্কে নরনেত বনাটি প্রদান কযর্ফন।
(৮) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো বকান কাযর্ণ অনুর্যাধকৃত

তথ্য প্রদার্ন অাযে অথফা আংনক তথ্য যফযার্ অাযে র্র
অাযেতায কাযণ উর্ল্লে কর্য আর্ফদন প্রানপ্তয ১০ (দ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র উনল্লনেত
পযভ-‘ে’ অনুমায়ী এতনিলর্য় আর্ফদনকাযীর্ক অফনত কযর্ফন।

(৯) উ-অনুর্েদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উনল্লনেত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য যফযা কযর্ত বকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ব্যথ ে র্র
ংনিি তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ প্রতযাখ্যান কযা র্য়র্ছ ফর্র েণ্য র্ফ।
(১০) অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ননকট মথামথ নফর্ফনচত র্র এফং বমর্ক্ষর্ে ব তথ্য র্ততীয় ক্ষ
কর্তেক যফযা কযা র্য়র্ছ নকংফা ব তর্থ্য র্ততীয় র্ক্ষয স্বাথ ে জনড়ত যর্য়র্ছ এফং র্ততীয় ক্ষ তা বোনীয় তথ্য
নর্র্ফ েণ্য কর্যর্ছ ব বক্ষর্ে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো এরূ অনুর্যাধ প্রানপ্তয ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য র্ততীয় ক্ষর্ক
তায নরনেত ফা বভৌনেক ভতাভত বচর্য় বনাটি প্রদান কযর্ফন এফং র্ততীয় ক্ষ এরূ বনাটির্য বপ্রনক্ষর্ত বকান ভতাভত
প্রদান কযর্র তা নফর্ফচনায় ননর্য় দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো অনুর্যাধকাযীর্ক তথ্য প্রদার্নয নফলর্য় নিান্ত গ্রণ কযর্ফন।
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(১১) বকান ইনন্ধয় প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক বকান বযকড ে ফা তায অংনফর্ল জানার্নায প্রর্য়াজন র্র ংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
বই প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য রার্ব ায়তা প্রদান কযর্ফন এফং নযদের্নয জন্য বম ধযর্নয র্মানেতা প্রর্য়াজন তা
প্রদান কযা এ ায়তায অন্তর্ভেক্ত ফর্র েণ্য র্ফ।
(১২) আইর্নয অধীন প্রদি তর্থ্যয প্রনত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয অধীর্ন এই তথ্য যফযা কযা র্য়র্ছ’’
ভর্ভে প্রতযয়ন কযর্ত র্ফ এফং তার্ত প্রতযয়নকাযী কভেকতোয নাভ, দফী, স্বাক্ষয  দাপ্তনযক ীর থাকর্ফ।

১১. তর্থ্যয মূল্য এফং মূল্য নযর্াধ :
(১) বকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র
উনল্লনেত পযভ-‘ঘ’ অনুার্য ব তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফং অননধক ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য ব অথ ে চারান
বকাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭এ জভা কর্য বট্রজাযী চারার্নয কন তায কার্ছ জভা বদয়ায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক
নরনেতবার্ফ অফনত কযর্ফন; অথফা
(২) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো অনুর্যাধকাযী কর্তেক নযর্ানধত তর্থ্যয মূল্য যনর্দয ভাধ্যর্ভ গ্রণ কযর্ফন এফং প্রাপ্ত অথ ে চারান
বকাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭এ বট্রজাযী চারার্নয ভাধ্যর্ভ জভা বদর্ফন।

১২. আনর দার্য়য  ননষ্পনি

১২.১. আনর কর্ত
ে ক্ষ :
ক) দপ্তয/ংস্থায উর্জরা কভেকতোয কাম োরয় তথ্য প্রদা নকাযী ইউননট র্র তায আনর কর্তেক্ষ র্ফন ংনিি দপ্তয/ংস্থায
বজরা কাম োরয় । একইবার্ফ বজরা কভেকতোয কাম োরর্য়য আনর কর্তেক্ষ র্ফন ংনিি দপ্তয/ংস্থায নফবােীয় কাম োরয় এফং
নফবােীয় কভেকতোয কাম োরর্য়য আনর কর্তেক্ষ র্ফন ংনিি দপ্তয /ংস্থায নফবার্েয প্রধান।
ে) বকান দপ্তয/ ংস্থা ননর্জ তথ্য প্রদানকাযী ইউননট র্র তায আনর কর্তেক্ষ র্ফন দপ্তয/ ংস্থায প্রধান।
ে) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে তথ্য প্রদানকাযী ইউননট র্র তায আনর কর্তেক্ষ র্ফন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এয
নচফ।

১২.২. আনর িনত :
ক) বকান ব্যনক্ত এ নন বদ েনকায অনুর্েদ ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ ননধ োনযত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য রার্ব ব্যথ ে র্র নকংফা
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয বকান নিা বন্ত ংক্ষুব্ধ র্র নকংফা অনতনযক্ত মূল্য ধাম ে ফা গ্রণ কযর্র উক্ত ভয়ীভা অনতক্রা
ন্ত
ফায, ফা বক্ষেভত, নিা ন্ত রার্বয যফতী ৩০ (নে) নদর্নয ভর্ধ্য তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত পযভ-‘ে’ এয
ভাধ্যর্ভ আীর কর্তের্ক্ষয কার্ছ আনর কযর্ত াযর্ফন।
ে) আনর কর্তেক্ষ মনদ এই ভর্ভে ন্তুি ন বম, আনরকাযী যুনক্তংেত কাযর্ণ নননদ েি ভয়ীভায ভর্ধ্য
আনর দার্য়য কযর্ত ার্যননন, তার্র নতনন উক্ত ভয়ীভা অনতফানত য়ায য আনর আর্ফদন গ্রণ
াযর্ফন।
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কযর্ত

১২.৩. আনর ননষ্পনি :
(1) আনর কর্তেক্ষ বকান আনর্রয নফলর্য় নিান্ত প্রদার্নয পূর্ফ ে ননর্নাক্ত দর্ক্ষ গ্রণ কযর্ফন, মথা :(ক) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো এফং এতদ্ংনিি অন্যান্য কভেকতোয শুনানী গ্রণ ;
(ে) আনর আর্ফদর্ন উনল্লনেত ংক্ষুব্ধতায কাযণ  প্রানথ েত প্রনতকার্যয যুনক্তমূ নফর্ফচনা ;
(ে) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্নয ার্থ একানধক তথ্য প্রদানকাযী ইউননট যুক্ত থাকর্র ংনিি ইউননটমূর্য শুনানী গ্রণ।
(২) আনর আর্ফদন প্রানপ্তয ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য আনর কর্তেক্ষ(ক) উ-অনুর্েদ (১) এ উনল্লনেত দর্ক্ষমূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযা কযায জন্য ংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোর্ক
ননর্দ ে বদর্ফন; অথফা
(ে) তাঁয নফর্ফচনায় গ্রণর্মাগ্য না র্র আীর আর্ফদনটি োনযজ কযর্ত াযর্ফন।
(৩) আনর কর্তের্ক্ষয ননর্দ ে অনুমায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো মথাম্ভফ দ্রুততায ার্থ প্রানথ েত তথ্য যফযা কযর্ফন তর্ফ এ
ভয় তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ ননর্দ েনত ভর্য়য অনধক র্ফ না অথফা বক্ষেভত নতনন তথ্য যফযা বথর্ক নফযত
থাকর্ফন।

১৩. তথ্য প্রদার্ন অফর্রায় ানস্তয নফধান :
১৩.১ তঅআ, ২০০৯  এই ননবদ েনকায নফনধ-নফধান ার্র্ক্ষ বকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো মনদ বকার্না আর্ফদনকাযীর্ক
তথ্য ফা এ ংক্রান্ত নিান্ত প্রদার্ন ব্যথ ে ন ফা তথ্যপ্রানপ্তয বকার্না অনুর্যাধ গ্রণ কযর্ত অস্বীকায কর্যন ফা নিান্ত
প্রদার্ন ব্যথ ে ন ফা র্ভর, অম্পূণ ে, নফভ্রানন্তকয, নফকৃত তথ্য প্রদান কর্যন ফা বকান তথ্য প্রানপ্তয র্থ প্রনতফন্ধকতা
সৃনি কর্য ফা তথ্য অনধকায নযন্থী বকান কাজ কর্যন তার্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয এর্ন কাজর্ক অদাচযণ
নর্র্ফ নফর্ফচনা কযা র্ফ এফং ংনিি চাকযীয নফনধনফধান অনুার্য তায নফরুর্ি ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ।
১৩.২ এ ননবদ েনকা মথামথবার্ফ অনুযর্ণ োনপরনতয কাযর্ণ তঅআ, ২০০৯ এয ব্যতযয় ঘটর্র এফং এয কাযর্ণ বকান
কভেকতো তথ্য কনভন কর্তেক ানস্ত বর্র তা তায ব্যানক্তেত দায় নর্র্ফ েণ্য র্ফ এফং কর্তেক্ষ তায বকান দায়
ফন কযর্ফ না।
১৩.৩ তথ্য কনভর্নয কাছ বথর্ক বকান কতেকতোয নফরুর্ি নফবােীয় ব্যফস্থা গ্রর্ণয অনুর্যাধ বর্র কর্তেক্ষ ংনিি নফনধ-নফধান
অনুার্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফং গৃীত ব্যফস্থায নফলর্য় তথ্য কনভনর্ক অফনত কযর্ফ।

১৪. জনগুরুত্বপূণ ে নফলর্য় বপ্র নফজ্ঞনপ্ত :
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে এফং এ নফবার্েয আতাধীন দপ্তয/ ংস্থামূজনগুরুত্বপূণ ে নফলয়ানদ বপ্র নফজ্ঞনপ্তয ভাধ্যর্ভ অথফা
অন্য বকান ন্থায় প্রচায ফা প্রকা কযর্ফ।

১৫.ননর্দ েনকায ংর্াধন :
এই ননর্দ েনকা ংর্াধর্নয প্রর্য়াজন র্র ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে ৩-৫ দস্য নফনি একটি কনভটি েঠন কযর্ফ। কনভটি এ
ননর্দ েনকায অনুর্ভাদনকাযী কর্তে বক্ষয কার্ছ ংর্াধর্নয প্রস্তাফ কযর্ফ। অনুর্ভাদনকাযী কর্তে বক্ষয অনুর্ভাদর্ন ননর্দ েনকা
ংর্াধন কাম েকয র্ফ।

১৬. ননর্দ েনকায ব্যাখ্যা :
এই ননবদ েনকায বকান নফলর্য় অস্পিতা বদো নদর্র ননবদ েনকা প্রণয়নকাযী কর্তেক্ষ তায ব্যখ্যা প্রদান কযর্ফ।
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নযনি :
নযনি-১ : স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা  প্রকার্য ভাধ্যভ
ক্রভ

তর্থ্যয নফফযণ

তথ্য প্রকার্য ভাধ্যভ

১

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয াংেঠননক কাঠার্ভা 
কাম েক্রর্ভয নফফযণ, কাম েপ্রণারী এফং দানয়ত্বমূ

বনাটি বফাড ে, তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনদ্রত অনুনরন,
র্য়ফাইট।

২

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয কভেকতো  কভেচাযীর্দয
ক্ষভতা  দানয়ত্ব

প্রর্তযক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনদ্রত অনুনরন,
র্য়ফাইট।

৩

নিান্ত গ্রর্ণয িনত, জফাফনদনতা এফং তত্ত্বাফধার্নয
ভাধ্যভ

প্রর্তযক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনদ্রত অনুনরন,
র্য়ফাইট।

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয কভেকতো  কভেচাযীয তথ্য

প্রর্তযক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনদ্রত অনুনরন,
র্য়ফাইট।

৫

কাম েম্পাদর্নয জন্য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয
ননয়ন্ত্রর্ণ যনক্ষত  ব্যফহৃত আইন, নফনধ-নফধান, ননর্দ েনা,
ম্যানুর্য়র, ডকুর্ভন্ট এফং বযকড ে।

প্রর্তযক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনদ্রত অনুনরন,
র্য়ফাইট।

৬

নযকল্পনা প্রণয়ন  নিান্ত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত বম বকান
ধযর্নয যাভে/প্রনতনননধত্ব, মাা ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
নফবাে কর্তেক গৃীত এয নফফযণ।

প্রর্তযক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট মুনদ্রত অনুনরন,
র্য়ফাইট।
বনাটি বফাড ে, র্য়ফাইট।

৭

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবাে ফার্জট এফং ল্লী উন্নয়ন 
ভফায় নফবার্েয আতাধীন, দপ্তযমূর্য ফার্জট/কর
নযকল্পনায ধযন নচনিতকযণ, প্রস্তানফত েযচ এফং প্রকৃত
ব্যর্য়য উয ততনয নযর্াট ে।
নােনযকর্দয তথ্য ংগ্রর্য জন্য নফযাজভান সুর্মােসুনফধাংক্রান্ত নফফযণ, জনাধাযর্ণয জন্য ংযনক্ষত
রাইর্ব্রনয/ড়ায কর্ক্ষয কাম ে ঘণ্টা ইতযানদ (প্রর্মাজয বক্ষর্ে)

বনাটি বফাড ে, র্য়ফাইট ইতযানদ

৮

৯

নাভ, দফী, ঠিকানা, বপান নম্বয এফং প্রর্মাজয বক্ষর্ে পযাক্স
নম্বয  ই-বভইর ঠিকানা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ

ংনিি তথ্য প্রদান ইউননর্টয বনাটি বফাড ে 
র্য়ফাইট

১০

নাভ, দফী, ঠিকানা, বপান নম্বয এফং প্রর্মাজয বক্ষর্ে পযাক্স
নম্বয  ই-বভইর ঠিকানা নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
তানরকা

প্রর্তযক কর্তের্ক্ষয বনাটি বফাড ে, র্য়ফাইট/
েণভাধ্যভ ইতযানদ
গৃীত আর্ফদন র্েয একটি কন প্রর্তযক
কর্তের্ক্ষয/তথ্য প্রদান ইউননর্টয, ইন্টাযর্নর্ট,
নযদের্নয জন্য অনপর্ যনক্ষত থাকর্ফ।

১১

তর্থ্যয জন্য নােনযর্কয কাছ বথর্ক প্রাপ্ত কর আর্ফদন
র্েয অনুনরন, মায ভর্ধ্য ননর্নাক্ত তথ্যমূ অন্তর্ভেক্ত
থাকর্ফ :
(ক) বম কর্তেক্ষ কর্তেক অনুর্যাধেটি গৃীত র্য়র্ছ তায
নাভ
(ে) নক তর্থ্যয জন্য অনুর্যাধ কযা র্য়র্ছ
(ে) অনুর্যার্ধয তানযে

বনাটি বফাড ে, র্য়ফাইট ইতযানদ

১২

যকায, কর্তেক্ষ কর্তেক ম্পানদত(ক) কর উন্নয়ন/পূতেকাজ/ প্রকল্প ংক্রান্ত চুনক্ত
(ে) প্রর্তযক চুনক্তয ংনক্ষপ্ত নফফযণ, প্রাক্কনরত ব্যয়/চুনক্তয
বভয়াদকার ইতযানদ।

৪
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নযনি-২ : চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা
ননননরনেত তথ্যমূ জনের্ণয চানদায নবনির্ত প্রদান কযা র্ফ স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকানত কর তথ্য
 নফনবন্ন নীনত
 ল্লী উন্নয়ন  ভফায় নফবার্েয ফার্জট
 আনথ েক তথ্য, বমভন- আয়/ব্যয় ংক্রান্ত নাফ নফফযণী
 অনডট নযর্াট ে (জফাফ)
 প্রকর্ল্পয ব্যয়-ংক্রান্ত তথ্য
 ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য (নিান্ত গ্রর্ণয য)
 উকাযর্বােীয তানরকা
 ননর্য়াে/ফদনরয আর্দ
 বদর্ ফা নফর্দ ভ্রভণংক্রান্ত তথ্যানদ
 প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য (নযনি-৬) ব্যতীত অন্য কর তথ্য।
নযনি-৩ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তর্থ্যয তানরকা
ননননরনেত তথ্যমূ প্রদান  প্রকা কযর্ত কর্তেক্ষ ফাধ্য থাকর্ফ না কভী  উকাযর্বােীয ব্যনক্তেত জীফর্নয বোনীয়তা ক্ষুণ্ণ য়, এরূ তথ্য।
 নফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ঐ ভাভরায সুষ্ঠু নফচাযকাম ের্ক ব্যাত কযর্ত ার্য, এরূ তথ্য।
 তদন্তাধীন নফলয় ংনিি বকার্না তথ্য, মায প্রকা তদন্তকার্জ নফঘ্ন ঘটার্ত ার্য।
 বকার্না ক্রয় কাম েক্রর্ভয নফলর্য় নিান্ত বনয়ায আর্ে ংনিি ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ ংক্রান্ত বকার্না তথ্য।
 ননর্য়াে  র্দান্ননত যীক্ষায পরাপর ংক্রান্ত আোভ তথ্য, ইতযানদ।
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নযনি-৪ : দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তানরকা
ক্রনভক
ইউননট/দপ্তয/ংস্থায নাভ
নং
১.
ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
নফবাে

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
 দনফ
বভাোঃ ানফবুর ইরাভ
উনচফ (প্রান)

বপান, বভাফাইর, পযাক্স, ইবভইর
বপান: +৮৮-০২-৯৫৭৩৯৫৩
বভাফাইর: ০১৭১২-৫০৯২১৬
পযাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭
ই-বভইর: :
ds.admin@rdcd.gov.bd

বমাোর্মার্েয ঠিকানা
কক্ষ নং: ৬২৯
বফন নং: ০৭ (৭ভ তরা)
ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
নফবাে
ফাংরার্দ নচফারয়,
ঢাকা।

নযনি-৫ : নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয তানরকা

ক্রনভক
ইউননট/দপ্তয/ংস্থায নাভ
নং
১.
ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
নফবাে

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
 দনফ
ভীনাক্ষী ফভেন
নননয়য কাযী নচফ
(প্রান)

বপান, বভাফাইর, পযাক্স, ইবভইর
বপান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৬
বভাফাইর: ০১৭১৪-০৩১৩৩৫
পযাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭
ই-বভইর: :
sas.admin@rdcd.gov.bd

বমাোর্মার্েয ঠিকানা
কক্ষ নং: ৬২১
বফন নং: ০৭ (৭ভ তরা)
ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
নফবাে
ফাংরার্দ নচফারয়,
ঢাকা।

নযনি-৬ : আনর কর্তের্ক্ষয তানরকা

ক্রনভক
ইউননট/দপ্তয/ংস্থায নাভ
নং
১.
ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
নফবাে

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ
 দনফ
এভ এ কার্দয যকায
নচফ

বপান, বভাফাইর, পযাক্স, ইবভইর
বপান: +৮৮-০২-৯৫১২২৩২
বভাফাইর: ০১৭৭৩-৪০২৮১৫
পযাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭
ই-বভইর:
secretary@rdcd.gov.bd
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বমাোর্মার্েয ঠিকানা
কক্ষ নং: ৬৩৪
বফন নং: ০৭ (৭ভ তরা)
ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
নফবাে
ফাংরার্দ নচফারয়,
ঢাকা।

 নযনি-৭ : তথ্য প্রানপ্তয আর্ফদন পযভ (পযভ ‘ক’)

পযভ ‘ক’

তথ্য প্রানপ্তয আর্ফদনে
[ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৩ দ্রিব্য ]
ফযাফয
................................................................,
................................................................ (নাভ  দফী)

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো,
........................................... (দপ্তর্যয নাভ  ঠিকানা)
১। আর্ফদনকাযীয নাভ : ............................................................................
নতায নাভ : ............................................................................
ভাতায নাভ : ............................................................................
ফতেভান ঠিকানা : ............................................................................
স্থায়ী ঠিকানা : ............................................................................
পযাক্স, ই-বভইর, বটনরর্পান  বভাফাইর বপান নম্বয (মনদ থার্ক)
: ............................................................................

২। নক ধযর্নয তথ্য* (প্রর্য়াজর্ন অনতনযক্ত কােজ ব্যফায করুন)
: ............................................................................
৩। বকান িনতর্ত তথ্য াইর্ত আগ্রী (ছাার্না/ পর্টাকন/ ............................................................................
:
নরনেত/ ই-বভইর/ পযাক্স/ননড অথফা অন্য বকান িনত)
৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ  ঠিকানা : ............................................................................
৫। প্রর্মাজয বক্ষর্ে ায়তাকাযীয নাভ  ঠিকানা : ............................................................................

আর্ফদর্নয তানযে : ..................................................

আর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয

*তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমায়ী তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য।

13

নযনি-৮ : তথ্য যফযার্ অাযেতায বনাটি (পযভ ‘ে’)

পযভ ‘ে’
[ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯ নফনধ-৫ দ্রিব্য ]

তথ্য যফযার্ অাযেতায বনাটি

আর্ফদন র্েয সূে নম্বয :

তানযে : .........................................

প্রনত
আর্ফদনকাযীয নাভ : ..............................................................
ঠিকানা : ..............................................................
নফলয় : তথ্য যফযার্ অাযেতা ম্পর্কে অফনতকযণ।
নপ্রয় ভর্াদয়,
আনায ........................................................তানযর্েয আর্ফদর্নয নবনির্ত প্রানথ েত তথ্য ননর্নাক্ত কাযর্ণ যফযা
কযা ম্ভফ ইর না, মথা :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ :
দফী :
দাপ্তনযক ীর :
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নযনি-৯ : আীর আর্ফদন পযভ (পযভ ‘ে’)

পযভ ‘ে’

আীর আর্ফদন
[ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৬ দ্রিব্য ]
ফযাফয
..................................................................,
..................................................................(নাভ  দফী)

আীর কর্তেক্ষ,
...........................................(দপ্তর্যয নাভ  ঠিকানা)

১। আীরকাযীয নাভ  ঠিকানা : ..................................................................................
(বমাোর্মার্েয জ ভাধ্যভ)
২। আীর্রয তানযে : ..................................................................................
৩। বম আর্দর্য নফরুর্ি আীর কযা ইয়ার্ছ উায : .................................................................................
কন (মনদ থার্ক)
৪। মাায আর্দর্য নফরুর্ি আীর কযা ইয়ার্ছ : ..................................................................................
তাায নাভ আর্দর্য নফফযণ (মনদ থার্ক)
৫। আীর্রয ংনক্ষপ্ত নফফযণ : ..................................................................................

৬। আর্দর্য নফরুর্ি ংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (ংনক্ষপ্ত নফফযণ)
...............................................................................
:
৭। প্রানথ েত প্রনতকার্যয যুনক্ত/নবনি : ..................................................................................
৮। আীরকাযী কর্তেক প্রতযয়ন : ..................................................................................
৯। অন্য বকান তথ্য মাা আীর কর্তের্ক্ষয ম্মুর্ে : ..................................................................................
উস্থার্নয জন্য আীরকাযী ইো বালণ কর্যন

আর্ফদর্নয তানযে : ..................................................
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আর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয

নযনি-১০ : তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ(পযভ ‘ঘ’)

পযভ ‘ঘ’
[ নফনধ ৮ দ্রিব্য ]
তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ
তথ্য যফযার্য বক্ষর্ে ননন বটনফর্রয করাভ (২) এ উনল্লনেত তর্থ্যয জন্য উায নফযীর্ত করাভ (৩) এ উনল্লনেত
ার্য বক্ষেভত তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য ইর্ফ, মথা :বটনফর
ক্রনভক
নং

তর্থ্যয নফফযণ

তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ নপ/তর্থ্যয মূল্য

(২)

(৩)

(১)

নরনেত বকান ডকুর্ভর্ন্টয কন
১।

এ-৪  এ-৩ ভার্য কাের্জয বক্ষর্ে প্রনত
পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা ার্য এফং তদূর্ধ্ে
াইর্জয কাের্জয বক্ষর্ে প্রকৃত মূল্য।

যফযার্য জন্য (ম্যা, নক্া, ছনফ,
কনম্পউটায নপ্রন্ট)
নডস্ক, ননড ইতযানদর্ত তথ্য যফযার্য
বক্ষর্ে

২।

(১) আর্ফদনকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড
ইতযানদ যফযার্য বক্ষর্ে নফনা মূর্ল্য;
(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড
ইতযানদ যফযার্য বক্ষর্ে উায প্রকৃত
মূল্য।

৩।

বকান আইন ফা যকানয নফধান ফা
ননর্দ েনা অনুমায়ী কাউর্ক যফযাকৃত

নফনামূর্ল্য।

তর্থ্যয বক্ষর্ে
৪।

প্রকানায় ননধ োনযত মূল্য।

মূর্ল্যয নফননভর্য় নফক্রয়র্মাগ্য
প্রকানায
বক্ষর্ে
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নযনি-১১ : তথ্য কনভর্ন অনবর্মাে দার্য়র্যয ননধ োযণ পযভ (পযভ ‘ক’)

পযভ ‘ক’

অনবর্মাে দার্য়র্যয পযভ
[তথ্য অনধকায (অনবর্মাে দার্য়য  ননষ্পনি ংক্রান্ত) প্রনফধানভারায প্রনফধান-৩ (১) দ্রিব্য]
ফযাফয
প্রধান তথ্য কনভনায
তথ্য কনভন
এপ-৪/এ, আোযোঁ প্রাননক এরাকা
বর্যফাংরা নেয, ঢাকা-১২০৭।
অনবর্মাে নং ...............................................................................................................।
১। অনবর্মােকাযীয নাভ  ঠিকানা
(বমাোর্মার্েয জ ভাধ্যভ)

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

২। অনবর্মাে দানের্রয তানযে

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

৩। মাায নফরুর্ি অনবর্মাে কযা ইয়ার্ছ
তাায নাভ  ঠিকানা

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

৪। অনবর্মার্েয ংনক্ষপ্ত নফফযণ
(প্রর্য়াজর্ন আরাদা কােজ নন্নর্ফ কযা মাইর্ফ)

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

৫। ংক্ষুব্ধতায কাযণ (মনদ বকান আর্দর্য নফরুর্ি : .......................................................................
অনবর্মাে আনয়ন কযা য় বই বক্ষর্ে উায কন
ংযুক্ত কনযর্ত ইর্ফ)
৬। প্রানথ েত প্রনতকায  উায বমৌনক্তকতা

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

৭। অনবর্মাে উনল্লনেত ফক্তর্ব্যয ভথ ের্ন প্রর্য়াজনীয়
কােজ র্েয ফণ েনা (কন ংযুক্ত কনযর্ত ইর্ফ)

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

তযাঠ
আনভ/আভযা এই ভর্ভে রপপূফ েক বঘালণা কনযর্তনছ বম, এই অনবর্মার্ে ফনণ েত অনবর্মােমূ আভায জ্ঞান  নফশ্বা ভর্ত তয।

(তযাঠকাযীয স্বাক্ষয)
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