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উপক্রমব কা 

গ প্রজাতন্ত্রী বাাংলাণিণশর সাংববধাণন বিন্তা, ববণবক ও বাকস্বাধীনতা নাগবরকণির অন্যতম মমৌবলক অবধকার বিণসণব 

স্বীকৃত এবাং তথ্য প্রাবির অবধকার এর অববণেদ্য অাংশ। জনগণ র  বিন্তা, ববণবক ও বাক স্বাধীনতার অবধকার প্রবতষ্ঠা, 

জনগণ র ক্ষমতায়ণন স্বেতা ও জবাববিবিতা প্রবতষ্ঠা, দুনীবত হ্রাস সণব োপবর সুশাসন প্রবতষ্ঠার জন্য তথ্য অবধকার 

আইন,২০০৯ প্র য়ন করা িণয়ণে। এোড়া রুপকল্প-২০২১ অনুযায়ী দ্রাবরণদ্রের িার বনবি েষ্ট লক্ষেমাত্রায় কবমণয় আনার ববষয় 

উণল্লখ রণয়ণে। 

    পল্লী ও শিরাঞ্চণল সমবায় কায েক্রম মজারিারকর , ঋ  ববতর  ও পল্লীর জনগণ র সঞ্চয়বৃবির মাধ্যণম আত্মকম েসাংস্থান 

সৃবষ্ট ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এ ববভাণগর অন্যতম িাবয়ত্ব। জনগণ র খুব কাণে অবস্থান কণর বববভন্ন অবধভুক্ত সাংস্থার 

মাধ্যণম পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ িবরদ্র জনগণ র ভাগ্য উন্নয়ণন একবনষ্ঠভাণব বববভন্ন কম েসূিী ও প্রকল্প বাস্তবায়ণন 

প্রবতজ্ঞাবি। 

    অবাধ তথ্য প্রবাণির মাধ্যণম বাাংলাণিণশর সাবব েক উন্নয়ন  কায েক্রম আজ ববশ্ববাসীর কাণে এক মরালমণেল বিণসণব 

আত্মপ্রকাশ কণরণে। পল্লী ও শিরাঞ্চণলর জনগণ র ভাণগ্যান্নয়ণন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাণগর অধীণন সমবায় অবধিির, 

ববআরবেবব, বাে ে, আরবেএ, বাপাে ে, বপবেববএফ, এসএফবেএফ কাজ কণর যাণে। এ সকল প্রবতষ্ঠান আত্মকম েসাংস্থান সৃবষ্ট 

ও িাবরদ্র হ্রাণস স্বেতা ও জবাববিবিতার বভবিণত বববভন্ন কায েক্রম পবরিালনা করণে। এ সকল কায েক্রম সম্পণকে জনগণ র 

বববভন্ন তথ্য জানার অবধকার রণয়ণে যা স্ব প্রণ াবিত তথ্য প্রকাশ বনণি েবশকার মাধ্যণম বনবিত করা সম্ভব িণব।  

    আশা করা যায়, এর মাধ্যণম পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাণগর তণথ্য নাগবরকণির প্রণবশাবধকার বনবিত িণব যা এ 

ববভাগ ও আওতাধীন িির/ সাংস্থার কাণজর স্বেতা ও জবাববিবিতা বনবিতকরণ  ববণশষ ভূবমকা রাখণব। এভাণব 

জনগণ র তথ্য অবধকার বনবিত করার মাধ্যণম গ তন্ত্র সুদৃঢ় বভবি পাণব এবাং পয োয়ক্রণম িাবরদ্রেমুক্ত উন্নত বাাংলাণিশ 

গণড় উঠণব।  
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১. স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকোর পটভূদি এবং প্রণয়োজিীয়তো 

১.১. পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের পটভূদি 

      পল্লী অঞ্চণের িদরদ্র জিণেোষ্ঠীর িোদরদ্রয দবণিোচি, আর্ ে-সোিোদজক অবস্থোর উন্নয়ি, সিবোয়দভদিক কোর্ েক্রি 

পদরচোেিো এবং অব্যোহতভোণব পল্লী অঞ্চে সম্পদকেত েণবষ ো পদরচোেিোর উণেণে পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয়  দবভোে 

কোজ কণর র্োণে। স্থোিীয় সরকোর, পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় িন্ত্র োেয় স্থোিীয় সরকোর দবভোে এবং পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় 

দবভোে দিণয় েঠিত। স্থোিীয় সরকোর,পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় িন্ত্র োেণয়র একজি িন্ত্রী ও একজি প্রদতিন্ত্রীর তত্ত্বোবধোণি 

পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের িোদয়ণে রণয়ণেি একজি সদচব। এদবভোণের আওতোয় রণয়ণে সিবোয় অদধিপ্তর ও 

অন্যোি ৯টি িপ্তর/সংস্থো। িপ্তর/সংস্থো সমুহ হে (১) বোংেোণিশ পল্লী উন্নয়ি ববোর্ ে (দবআরদর্দব); (২) বোংেোণিশ পল্লী 

উন্নয়ি একোণর্িী (বোর্ ে), কুদিল্লো; (৩) পল্লী উন্নয়ি একোণর্িী (আরদর্এ), বগুড়ো; (৪) বঙ্গবন্ধু িোদরদ্রয দবণিোচি ও পল্লী 

উন্নয়ি একোণর্িী (বোপোর্ ে), বকোটোেীপোড়ো, বেোপোেেঞ্জ; (৫) পল্লী িোদরদ্রয দবণিোচি ফোউণেশি (দপদর্দবএফ); (৬) ক্ষুদ্র 

কৃষক উন্নয়ি ফোউণেশি (এসএফদর্এফ); (৭) বোংেোণিশ দুগ্ধ উৎপোিিকোরী সিবোয় ইউদিয়ি দেদিণটর্ (দিল্কদভটো); 

(৮) বোংেোণিশ সিবোয় ব্যোংক দেদিণটর্ (দবএসদবএে) এবং (৯) বোংেোণিশ জোতীয় পল্লী উন্নয়ি সিবোয় বফর্োণরশি 

(দবএিএফআরদর্)। সিবোয় অদধিপ্তর এবং দবআরদর্দব’র রণয়ণে প্রণতযক উপণজেো পর্ েন্ত সোংেঠদিক কোঠোণিো। 

দবআরদর্দব মূেত সিবোয় এবং অিোনুষ্ঠোদিক িে েঠণির িোধ্যণি িদরদ্র জিণেোষ্ঠীণক সংেঠিত কণর দবদভন্ন 

আয়বধ েিমূেক প্রদশক্ষ  প্রিোি এবং ক্ষুদ্র ঋ  প্রিোণির িোধ্যণি িোদরদ্রয দবণিোচি কণর র্োণক। সিবোয় অদধিপ্তর সিবোয় 

সংেঠণির িোধ্যণি সিদিত প ুঁদজ সৃদি এবং প্রদশক্ষ  প্রিোণির িোধ্যণি অর্ েনিদতক কি েকোে পদরচোেিোয় সহণর্োদেতো 

কণর। বোর্ ে, আরদর্এ, ও বোপোর্ ে পল্লী উন্নয়ি দবষয়ক েণবষ ো, প্রোণয়োদেক েণবষ োর িোধ্যণি পল্লী উন্নয়ি দবষয়ক 

দবদভন্ন বকৌশে উদ্ভোবি কণর র্োণক এবং সরকোদর/ণবসরকোদর কি েকতেো ও স্থোিীয় সরকোর প্রদতষ্ঠোণির প্রদতদিদধবৃন্দ 

এবং উপকোরণভোেীণির প্রদশক্ষ  দিণয় র্োণক।  

পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের িোদয়েোবদে:  

• বিণশ পল্লী উন্নয়ক দবষয়ক ভোবিোণক ধোর  কণর পল্লী উন্নয়ি দবষয়ক দিণি েদশকো প্র য়ি ও তোর বোস্তবোয়ি; 

• পল্লী উন্নয়ি দবষয়ক দবদভন্ন কি েসূদচর িণধ্য সিিয় সোধি এবং চোদহিোর দিদরণে কি েণকৌশে প্র য়ি; 

• পল্লী উন্নয়ি দবষয়ক দবদভন্ন কি েসূদচ প্র য়ি, বোস্তবোয়ি এবং সিিয় সোধি; 

• পল্লী উন্নয়ি দবষয়ক প্রদশক্ষ  প্রিোি ও প্রোণয়োদেক েণবষ োর িোধ্যণি পল্লী উন্নয়ণি িতুি িতুি িণর্ে উদ্ভোবি; 

• সিবোয় প্রশোসিণক সুসংেঠিত কণর সিবোয় আণন্দোেিণক ববেবোি করো ; 

• দবদভন্ন প্রদশক্ষ  ইিদিটিউণটর িোধ্যণি সিবোয় দবষয়ক প্রদশক্ষ  প্রিোি; 

• সিবোয় ও পল্লী উন্নয়ি দবষয়ক আন্তজেোদতক ও আঞ্চদেক সংেঠণির সোণর্ বর্োেোণর্োে স্থোপি ইতযোদি ।  

১. ২ স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ িীদতিোেো প্র য়ণির বর্ৌদিকতো/উণেে 

     ে প্রজোতন্ত্রী বোংেোণিশ সরকোর জিেণ র তথ্য জোিোর অদধকোর প্রদতষ্ঠোর িোধ্যণি সরকোদর ও ববসরকোদর 

সংেঠণির স্বেতো ও জবোবদিদহতো বৃদি, দুিীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো; জিেণ র দচন্তো, দবণবক ও বোকস্বোধীিতোর 
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সোংদবধোদিক অদধকোর প্রদতষ্ঠো সণব েোপদর জিেণ র ক্ষিতোয়ণির েণক্ষয তথ্য-অদধকোর দিদিত করণত েত ২৯ িোচ ে 

২০০৯ তোদরণে ‘তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯’ পোস কণর। আইণির কোর্ েকর বোস্তবোয়ণির জন্য ইদতিণধ্য ‘তথ্য 

অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯’ এবং তথ্য অদধকোর সংক্রোন্ত দতিটি প্রদবধোিিোেোও প্র ীত হণয়ণে। 

    তথ্য অদধকোর ে তোদন্ত্রক ব্যবস্থোণক আণরো সুসংহত করোর অন্যতি শতে। পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এর তথ্য 

জিেণ র কোণে উনু্মি হণে পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এর কোর্ েক্রি সম্পণকে স্বে ধোর ো ততদর হণব এবং এ 

দবভোণের দবদভন্ন প্রকল্প ও কি েসূদচ সম্পণকে জিেণ র সণন্দহ ও অদবশ্বোস দূর হণব। এণত প্রদতষ্ঠোণির স্বেতো এবং 

জিেণ র কোণে সকে কোণজর জবোবদিদহতো প্রদতদষ্ঠত হণব। 

    জিেণ র জন্য অবোধ তথ্যপ্রবোহ দিদিত করোর বর্ িীদত সরকোর গ্রহ  কণরণে, তোর সণঙ্গ সংেদতপূ েভোণব 

সরকোণরর গুরুেপূ ে ে দবভোে দহণসণব পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে অবোধ তথ্যপ্রবোণহর চচ েো দিদিত করণত বিপদরকর। 

    এদবভোে এবং অধীিস্ত অন্যোন্য ইউদিণট অবোধ তথ্যপ্রবোহ ও চচ েোর বক্ষণে বর্ি বকোণিো দিধোিণের সৃদি িো হয়, 

বসজন্য একটি ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০২২’ প্র য়ি আবেক বণে িণি করণে পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় 

দবভোে। সুতরোং তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯, তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো ২০০৯ ও তথ্য অদধকোর 

সংক্রোন্ত প্রদবধোিিোেোসমূণহর আণেোণক এই ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০২২’ প্র য়ি করো হণয়ণে। 

১.৩ দিণি েদশকোর দশণরোিোি 

এ দিণি েদশকো পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের ‘স্ব প্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০২২’ িোণি অদভদহত হণব।  

২. দিণি েদশকোর দভদি  

২.১. প্র য়িকোরী কর্তেপক্ষ : পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে, স্থোিীয় সরকোর, পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় িন্ত্র োেয়। 

২.২. অনুণিোিিকোরী কর্তেপক্ষ : সদচব, পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে। 

২.৩. অনুণিোিণির তোদরে : ৩০ দর্ণসম্বর, ২০২১। 

২.৪. দিণি েদশকো কোর্ েকণরর তোদরে : ০১ জোনুয়োদর, ২০২২ (অনুণিোিণির তোদরে বর্ণক) 

২.৫. িীদতিোেোর প্রণর্োজযতো : দিণি েদশকোটি পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এর আওতোধীি সকে িপ্তর/ সংস্থোর 

জন্য 

৩. সংজ্ঞোসমূহঃ দবষয় বো প্রসণঙ্গর পদরপন্থী বকোণিো দকছু িো র্োকণে এ দিণি েদশকোয়: 

৩.১ তথ্য : ‘তথ্য’ অর্ ে তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯- এর ধোরো ২(চ)-বত উদল্লদেত তথ্যোদি বুঝোণব। 

৩.২ িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো : ‘‘িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো’’ অর্ ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ১০ এর অধীি দিযুি 

কি েকতেো; 

৩.৩ দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো : িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থদতণত সংদিি িোদয়ে পোেণির জন্য দিযুি কি েকতেো; 

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রিোি ইউদিট’’ অর্ ে  সিবোয় অদধিপ্তর; বোংেোণিশ পল্লী উন্নয়ি ববোর্ ে (দবআরদর্দব); বোংেোণিশ পল্লী 

উন্নয়ি একোণর্িী (বোর্ ে), কুদিল্লো; পল্লী উন্নয়ি একোণর্িী, আরদর্এ, বগুড়ো; বঙ্গবন্ধু িোদরদ্রয দবণিোচি ও পল্লী উন্নয়ি 

একোণর্িী (বোপোর্ ে), বকোটোেীপোড়ো, বেোপোেেঞ্জ; পল্লী িোদরদ্রয দবণিোচি ফোউণেশি (দপদর্দবএফ); ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ি 

ফোউণেশি (এসএফদর্এফ); বোংেোণিশ দুগ্ধ উৎপোিিকোরী সিবোয় ইউদিয়ি দেদিণটর্ (দিল্কদভটো); বোংেোণিশ সিবোয় 
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ব্যোংক দেদিণটর্ (দবএসদবএে) এবং বোংেোণিশ জোতীয় পল্লী উন্নয়ি সিবোয় বফর্োণরশি (দবএিএফআরদর্) এর প্রধোি 

কোর্ েোেয় এবং এর অধীিস্থ বকোণিো দবভোেীয় কোর্ েোেয়, আঞ্চদেক কোর্ েোেয়, বজেো কোর্ েোেয় ও উপণজেো কোর্ েোেয়সমূহ। 

৩.৫ ‘‘আপীে কর্তেপক্ষ’’: তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯ এর ধোরো ২(ক)- অনুর্োয়ী পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের 

দসদিয়র সদচব/সদচব। 

৩.৬ ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অর্ ে তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোধকোরী বো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুণরোধকৃত তণথ্যর  

সণঙ্গ জদড়ত অন্য বকোি পক্ষ। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কদিশি’’ অর্ ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর ধোরো ১১-এর অধীি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদিশি। 

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বেণত ‘‘তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯’’ বুঝোণব। 

৩.৯ ‘‘তঅদব, ২০০৯’’ বেণত ‘‘তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯’’ বুঝোণব। 

৩.১০ ‘‘কি েকতেো’’ অণর্ ে কি েচোরীও অন্তর্ভ েি হণব। 

৩.১১ ‘‘তথ্য অদধকোর’’ অর্ ে বকোণিো কর্তেপণক্ষর দিকট হইণত তথ্য প্রোদপ্তর অদধকোর। 

৩.১২ ‘‘আণবিি ফরি’’ অর্ ে তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯-এর তফদসণে দিধ েোদরত 

আণবিণির ফরণিট- ফরি ‘ক’ বুঝোণব। 

৩.১৩ ‘‘আপীে ফরি’’ অর্ ে তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯-এর তফদসণে দিধ েোদরত আদপে 

আণবিণির ফরণিট- ফরি ‘ে’ বুঝোণব। 

৩.১৪  পদরদশি’’ অর্ ে এই দিণি েদশকোরর সণঙ্গ সংযুি পদরদশি। 

৪. তণথ্যর ধরি এবং ধরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পিদত 

       পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এর আওতোধীি ও আধীিস্থ ইউদিটসমূণহর সমুিয় তথ্য দিম্নবদ েত দতিটি 

বেদ ণত ভোে করো হণব এবং দিধ েোদরত দবধোি অনুসোণর তো প্রকোশ ও প্রিোি করো হণব।  

ক. স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণর্োগ্য তথ্য 

ে. চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণর্োগ্য তথ্য 

ে. প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূেক িয় এিি তথ্য 

৪.১ স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণর্োগ্য তথ্য  

৪.১.১ এ ধরণির তথ্য পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এর আওতোধীি িপ্তর/ সংস্থোসমূহ স্বপ্রণ োদিত হণয় 

বিোটিশণবোর্ ে, ওণয়বসোইট, ব্রদশওর, মুদদ্রত বই বো প্রদতণবিি, দবেণবোর্ ে, সোইি ববোর্ ে, দিকোর, বপোিোর, বুকণেট, 

দেফণেট, দিউজ বেটোর, পদেকোয় দবজ্ঞদপ্তর িোধ্যণি প্রচোর োসহ অন্যোন্য গ্রহ ণর্োগ্য িোধ্যণি প্রকোশ ও প্রচোর করণব। 

৪.১.২ এ ধরণির তথ্য বচণয় বকোি িোেদরক আণবিি করণে তেি তো চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণর্োগ্য তথ্য দহণসণব 

দবণবদচত হণব এবং িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিধ েোদরত পন্থোয় আণবিিকোরীণক তো প্রিোি করণবি। 

৪.১.৩ পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে প্রদত বের একটি বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোশ করণব। বোদষ েক প্রদতণবিণি তথ্য 

অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ৬(৩)- এ উদল্লদেত তথ্যসমূহ সংণর্োজি করণব। 
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৪.১.৪ পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যর একটি তোদেকো প্রস্তুত করণব এবং এই 

দিণি েদশকোর পদরদশণি ও পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রচোর করণব। 

৪.১.৫ প্রদত দতি িোস অন্তর দকংবো প্রণয়োজণির দিদরণে এই তোদেকো হোেিোেোি করো হণব।  

৪.২. চোদহিোর দভদিণত প্রকোশণর্োগ্য তথ্য  

৪.২.১ এই ধরণির তথ্য বকোি িোেদরণকর আণবিণির বপ্রদক্ষণত এই দিণি েদশকোর ১০ ও ১১ অনুণেণি বদ েত পিদত 

অনুসর  কণর প্রিোি করণত হণব। 

৪.২.২ পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণর্োগ্য তণথ্যর একটি তোদেকো প্রস্তুত করণব এবং এই 

দিণি েদশকোর পদরদশণি ও পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রচোর করণব। 

৪.৩. প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূেক িয়, এিি তথ্য  

     এই দিণি েদশকোর অন্যোন্য অনুণেণি র্ো দকছুই র্োকুক িো বকি পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এর আওতোধীি ও 

অধীিস্থ ইউদিটসমূহ দিণম্নোি তথ্যসমূহ প্রিোি বো প্রকোশ বো প্রচোর করণত বোধ্য র্োকণব িো : 

 (ক) বকোি তথ্য প্রকোণশর ফণে বকোি ব্যদির ব্যদিেত জীবণির বেোপিীয়তো ক্ষুণ্ণ হণত পোণর এরূপ তথ্য; 

 (ে) আিোেণত দবচোরোধীি বকোি দবষয় এবং র্ো প্রকোণশ আিোেত বো ট্রোইবুযিোণের দিণষধোজ্ঞো রণয়ণে অর্বো র্োর 

প্রকোশ আিোেত অবিোিিোর সোদিে এরূপ তথ্য; 

 (ে) তিন্তোধীি বকোি দবষয় র্োর প্রকোশ তিন্ত কোণজ দবঘ্ন ঘটোণত পোণর এরূপ তথ্য; 

 (ঘ) বকোি ক্রয় কোর্ েক্রি সম্পূ ে হওয়োর পূণব ে বো এ দবষণয় দসিোন্ত গ্রহণ র পূণব ে সংদিি ক্রয় বো এর কোর্ েক্রি 

সংক্রোন্ত বকোি তথ্য; 

 (ঙ) জোতীয় সংসণির দবণশষ অদধকোর হোদির কোর  হণত পোণর, এরূপ তথ্য; 

 (চ) বকোি ব্যদির আইি িোরো সংরদক্ষত বেোপিীয় তথ্য; 

     (ে) দিণয়োে পরীক্ষোর প্রশ্নপে বো পরীক্ষোয় প্রিি িম্বর সম্পদকেত আেোি তথ্য; 

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষ  ও ব্যবস্থোপিোঃ 

৫.১ তথ্য সংরক্ষ ঃ পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এর আওতোধীি সকে িপ্তর/সংস্থোসমূহ তথ্য সংরক্ষব র জন্য 

দিণম্নোি পিদত অনুসর  করণবঃ 

(১) িোেদরণকর তথ্য অদধকোর দিদিত করোর েণক্ষয পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এর র্োবতীয় তণথ্যর 

কযোটোেে এবং ইিণর্ক্স প্রস্ত্িত কণর র্র্োর্র্ভোণব সংরক্ষ  করণব। 

(২) প্রণতযক কর্তেপক্ষ বর্-সকে তথ্য কদম্পউটোণর সংরক্ষণ র উপযুি বণে িণি করণব বস-সকে তথ্য 

যুদিসংেত সিয়সীিোর িণধ্য কদম্পউটোণর সংরক্ষ  করণব এবং তথ্য েোণভর সুদবধোণর্ ে সিগ্র বিণশ 

বিটওয়োণকের িোধ্যণি তোর সংণর্োে স্থোপি করণব। 

(৩) তথ্য সংরক্ষ  ও ব্যবস্থোপিোর জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সংরক্ষ  ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবধোিিোেো, ২০১০ 

অনুসর  করণব।  
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৫.২  তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থোপিোঃ  পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এর আওতোধীি সকে িপ্তর/সংস্থোসমূহ তথ্য 

সংগ্রহ ও ব্যবস্থোপিোর জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সংরক্ষ  ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবধোিিোেো, ২০১০ অনুসর  করণব।  

৫.৩  তণথ্যর ভোষোঃ  

৫.৩.১ তণথ্যর মূে ভোষো হণব বোংেো। তথ্য র্দি অন্য বকোি ভোষোয় উৎপন্ন হণয় র্োণক তোহণে বসটি বসই ভোষোয় সংরদক্ষত 

হণব। িোপ্তদরক প্রণয়োণজি তথ্য অনুবোি করো হণত পোণর। 

৫.৩.২ তথ্য বর্ ভোষোয় সংরদক্ষত র্োকণব বসই ভোষোণতই আণবিিকোরীণক সরবরোহ করো হণব। আণবিিকোরীর চোদহিোর 

বপ্রদক্ষবত বকোি তথ্য অনুবোি করোর িোদয়ে কর্তেপক্ষ বহি করণব িো। 

৫.৪ তণথ্যর হোেিোেোিকর ঃ  পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এর আওতোধীি সকে িপ্তর/সংস্থোসমূহ প্রদতিোণস 

তথ্য হোেিোেোি করণব। 

 

৬. িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োে 

৬.১ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর ধোরো ১০(১) অনুসোণর পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এর অধীিস্থ প্রণতযক 

তথ্য প্রিোি ইউদিণট একজি কণর িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োে করণব। 

 ৬.২ পরবতীণত পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এর অধীণি বকোি কোর্ েোেয়/ইউদিট প্রদতদষ্ঠত হণে তথ্য অদধকোর আইি 

২০০৯-এর ধোরো ১০(৩) অনুসোণর উিরূপ ইউদিট/ইউদিটসমূণহ প্রদতদষ্ঠত হওয়োর ৬০ দিণির িণধ্য িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো 

দিণয়োে করণত হণব। 

৬.৩ প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি, িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োে বিণবি এবং দিণয়োেকৃত প্রণতযক িোদয়েপ্রোপ্ত 

কি েকতেোর িোি, পিবী, ঠিকোিো এবং প্রণর্োজয বক্ষণে ফযোক্স িম্বর ও ই-বিইে ঠিকোিো দিণয়োে প্রিোণির পরবতী ১৫ 

(পণির) দিণির িণধ্য দিধ েোদরত ফরণিণট (তথ্য কদিশি কর্তেক দিধ েোদরত ফরণিট) দেদেতভোণব তথ্য কদিশণি বপ্রর  

করণবি এবং িন্ত্র োেয় ও উি ইউদিণটর আদপে কর্তেপণক্ষর কোণে অনুদেদপ বপ্রর  করণবি। 

৬.৪ তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯-এর অধীি িোদয়ে পোেণির প্রণয়োজণি বকোি িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো অন্য বর্ বকোি 

কি েকতেোর সহোয়তো চোইণত পোরণবি এবং বকোি কি েকতেোর কোে বর্ণক এরূপ সহোয়তো চোওয়ো হণে দতদি উি 

িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোণক প্রণয়োজিীয় সহোয়তো প্রিোি করণত বোধ্য র্োকণবি। 

৬.৫ বকোি িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো িোদয়ে পোেণির প্রণয়োজণি অন্য বকোি কি েকতেোর সহোয়তো চোইণে এবং এরূপ সহোয়তো 

প্রিোণি ব্যর্ েতোর জন্য তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯-এর বকোি দবধোি েংদঘত হণে এই আইণির অধীি িোয়-িোদয়ে 

দিধ েোরণ র বক্ষণে উি অন্য কি েকতেোও িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো বণে েণ্য হণবি। 

৬.৬ পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এর িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোি, পিবী, ঠিকোিো এবং প্রণর্োজয বক্ষণে ফযোক্স িম্বর ও 

ই-বিইে ঠিকোিো তোর কোর্ েোেণয়র প্রকোে স্থোণি সহণজ দৃদিণেোচর হয় এিিভোণব প্রিশ েণির ব্যবস্থো করণব এবং 

ওণয়বসোইণট প্রকোশ করণব। 

৬.৭ তথ্য অবমুিকর  িীদতিোেোর পদরদশণি এই িীদতিোেো প্রণর্োজয এিি সকে ইউদিণটর িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর 

িোি, পিবী, ঠিকোিো এবং প্রণর্োজয বক্ষণে ফযোক্স িম্বর ও ই-বিইে ঠিকোিোসহ তোদেকো প্রকোশ করো হণব। বকোি 
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িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো পদরবতেি হণে িতুি িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োণের ৫ দিণির িণধ্য তোদেকো হোেিোেোি করো 

হণব। তোদেকো কর্তেপণক্ষর ওণয়বসোইণট প্রকোশ করো হণব। 

৭. িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোদয়ে ও কি েপদরদধ 

৭.১ তণথ্যর জন্য কোণরো আণবিণির বপ্রদক্ষণত িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো : 

অ) আণবিি গ্রহ  ও তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো ২০০৯ দবদধ-৩ অনুসোণর আণবিিপে 

গ্রহণ র প্রোদপ্ত স্বীকোর করণবি; 

আ) অনুণরোধকৃত তথ্য তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯, ধোরো-৯ ও তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো 

২০০৯ দবদধ-৪ অনুসোণর র্র্োর্র্ভোণব সরবরোহ করণবি; 

ই) তথ্য প্রিোণি অপোরেতোর বক্ষবে তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯, ধোরো-৯(৩) ও তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত 

সংক্রোন্ত) দবদধিোেো ২০০৯ দবদধ-৫ অনুসোণর র্র্োর্র্ভোণব অপোরেতো প্রকোশ করণবি। অপোরেতোর কোর  

তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯-এর সোণর্ সোিঞ্জস্যপূ ে হণত হণব; 

ঈ) বকোি অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর দিকট সরবরোণহর জন্য িজুি র্োকণে দতদি তথ্য 

অদধকোর আইি, ২০০৯, ধোরো-৯(৬)(৭) ও তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯ দবদধ-

৮ অনুসোণর উি তণথ্যর যুদিসংেত মূল্য দিধ েোর  করণবি এবং উি মূল্য অিদধক ৫ (পাঁচ) কোর্ ে 

দিবণসর িণধ্য পদরণশোধ করোর জন্য অনুণরোধকোরীণক অবদহত করণবি; 

উ) বকোি অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণর্ র্ততীয় পণক্ষর সংদিিতো র্োকণে িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো তথ্য অদধকোর 

আইি, ২০০৯, ধোরো-৯(৮) অনুসোণর ব্যবস্থো গ্রহ  করণবি; 

৭.২ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর তফদসণে দিধ েোদরত আণবিণির ফরণিট/ফরি ‘ক’ সংরক্ষ  ও বকোি িোেদরণকর 

চোদহিোর বপ্রদক্ষণত সরবরোহ; 

৭.৩ আণবিি ফরি পূরণ  সক্ষি িয়, এিি আণবিিকোরীণক আণবিি ফরি পূরণ  সহোয়তো; 

৭.৪ বকোি িোেদরণকর চোদহিোর বপ্রদক্ষণত তোণক আদপে কর্তেপক্ষ দিধ েোরণ  সহোয়তো; 

৭.৫ সঠিক কর্তেপক্ষ দিধ েোরণ  র্ভে কণরণে, এিি আণবিিকোরীণক সঠিক কর্তেপক্ষ দিধ েোরণ  সহোয়তো; 

৭.৬ বকোি শোরীদরক প্রদতবন্ধী ব্যদির তথ্য প্রোদপ্ত দিদিত করণত িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো তোণক উপযুি পিদতণত তথ্য 

বপণত সহোয়তো করণবি। এণক্ষণে িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো উপযুি অন্য বকোি ব্যদির সহোয়তো গ্রহ  করণত পোরণবি;  

৭.৭ তথ্য সংরক্ষ , ব্যবস্থোপিো ও স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ তঅআ ২০০৯-এর সোণর্ সোিঞ্জস্যপূ েভোণব হণে দক িো তো 

দিধ েোরণ  কর্তেপক্ষণক সহোয়তো প্রিোি; 

৭.৮ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর সোণর্ সোিঞ্জস্যপূ েভোণব বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোণশ সহোয়তো করো; 

    ৭.৯ তণথ্যর জন্য প্রোপ্ত আণবিিপেসহ এ-সংক্রোন্ত প্রণয়োজিীয় তথ্য সংরক্ষ , আণবিিকোরীর বর্োেোণর্োণের দবস্তোদরত 

তথ্য সংরক্ষ , তথ্য অবমুিকর  সংক্রোন্ত প্রদতণবিি সংকদেত করো, তথ্য মূল্য আিোয়, দহসোব রক্ষ  ও সরকোদর 

বকোষোেোণর জিোকর  এবং কর্তেপক্ষ বো তথ্য কদিশণির চোদহিোর বপ্রদক্ষণত এ সংক্রোন্ত তথ্য সরবরোহ করো; ইতযোদি। 
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৮. দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োে 

৮.১ বিেী বো অন্য বকোি কোরণ  িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থদতণত িোদয়েপোেণির জন্য পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় 

দবভোে এবং এর অধীিস্থ সকে িপ্তর/ সংস্থোয় একজি কণর দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োে করণত হণব। 

িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থদতণত িোদয়েপোেিকোেীি আইি অনুসোণর দতদি িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দহণসণব দবণবদচত 

হণবি। 

৮.২ িতুি প্রদতদষ্ঠত ইউদিটসমূণহ প্রদতদষ্ঠত হওয়োর ৬০ দিণির িণধ্য িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর পোশোপোদশ দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত 

কি েকতেো দিণয়োে করণত হণব। 

৮.৩ প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োে বিণবি এবং দিণয়োেকৃত প্রণতযণকর িোি, 

পিবী, ঠিকোিো এবং, প্রণর্োজয বক্ষণে, ফযোক্স িম্বর ও ই-বিইে ঠিকোিো দিণয়োে প্রিোণির ১৫ (পণির) দিণির িণধ্য 

দিধ েোদরত ফরণিণট (তথ্য কদিশি কর্তেক দিধ েোদরত ফরণিট) দেদেতভোণব তথ্য কদিশণি বপ্রর  করণবি এবং 

িন্ত্র োেয়/দবভোে এর আদপে কর্তেপণক্ষর কোণে তোর অনুদেদপ বপ্রর  করণব। 

৮.৪ বিেী বো অন্য বকোি কোরণ  পিটি শূন্য হণে, অদবেণম্ব িতুি দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োে করণত হণব। 

৯. দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোদয়ে ও কি েপদরদধ 

ক) িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থতকোেীি সিণয় ‘দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো’ ‘িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো’ দহণসণব 

িোদয়ে পোেি করণবি; 

ে) িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দহণসণব িোদয়ে পোেিকোেীি সিণয় এ দিণি েদশকোর ৭ িম্বর অনুণেি-এ বদ েত ‘িোদয়েপ্রোপ্ত 

কি েকতেোর িোদয়ে ও কি েপদরদধ’ তাঁর জন্য প্রণর্োজয হণব। 

১০. তণথ্যর জন্য আণবিি, তথ্য প্রিোণির পিদত ও সিয়সীিো 

১০.১ বকোি ব্যদি তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রোদপ্তর জন্য সংদিি িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর কোণে 

দিধ েোদরত ফরি ‘ক’ এর িোধ্যণি তথ্য বচণয় দেদেতভোণব বো ইণেক্ট্রদিক িোধ্যি বো ই-বিইণে অনুণরোধ করণত 

পোরণবি। 

১০.২ দিধ েোদরত ফরি সহজেভয িো হণে অনুণরোধকোরীর িোি, ঠিকোিো, প্রণর্োজয বক্ষণে ফযোক্স িম্বর এবং ই-বিইে 

ঠিকোিো; অনুণরোধকৃত তণথ্যর দির্ভ েে এবং স্পি ব েিো এবং বকোন্ পিদতণত তথ্য বপণত আগ্রহী তোর ব েিো উণল্লে 

কণর সোিো কোেণজ বো বক্ষেিত, ইণেক্ট্রদিক দিদর্য়ো বো ই-বিইণেও তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোধ করো র্োণব। 

১০.৩ িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো তণথ্যর জন্য বকোি অনুণরোধ প্রোদপ্তর তোদরে হণত অিদধক ২০ (দবশ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য 

অনুণরোধকৃত তথ্য সরবরোহ করণবি। 

১০.৪ উদল্লদেত উপ-অনুণেি (৩) এ র্োহো দকছুই র্োকুক িো বকি, অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণর্ একোদধক তথ্য প্রিোি 

ইউদিট বো কর্তেপণক্ষর সংদিিতো র্োকণে অিদধক ৩০ (দেশ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য বসই অনুণরোধকৃত তথ্য 

সরবরোহ করণত হণব। 

 ১০.৫ িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো দেদেতভোণব অর্বো বক্ষেিত, ইণেক্ট্রদিক িোধ্যি বো ই-বিইে এর িোধ্যণি আণবিি পে 

গ্রহণ র প্রোদপ্ত স্বীকোর করণবি এবং প্রোদপ্ত স্বীকোরপণে আণবিণির বরফোণরন্স িম্বর, আণবিিপে গ্রহ কোরীর িোি, 

পিির্ েোিো এবং আণবিি গ্রহণ র তোদরে উণল্লে কণর স্বোক্ষর করণবি। 
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১০.৬ ইণেক্ট্রদিক বো ই-বিইে এর িোধ্যণি আণবিি গ্রহণ র বক্ষণে কর্তেপণক্ষর বরোবর আণবিি বপ্ররণ র তোদরেই 

(প্রোদপ্ত সোণপণক্ষ) আণবিি গ্রহণ র তোদরে দহণসণব েণ্য হণব। 

১০.৭ আণবিি পোওয়োর পর িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো তথ্য প্রিোণির তোদরে এবং সিয় উণল্লেপূব েক আণবিিকোরীণক বস 

সম্পণকে অবদহত করণবি এবং অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণর্ একোদধক তথ্য প্রিোি ইউদিট বো কর্তেপণক্ষর সংদিিতো 

র্োকণে িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো বসই ইউদিট বো কর্তেপক্ষণক এ সম্পণকে দেদেত বিোটিশ প্রিোি করণবি। 

১০.৮ িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো বকোি কোরণ  অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোণি অপোরে অর্বো আংদশক তথ্য সরবরোণহ অপোরে 

হণে অপোরেতোর কোর  উণল্লে কণর আণবিি প্রোদপ্তর ১০ (িশ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত 

সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯-এর তফদসণে উদল্লদেত ফরি-‘ে’ অনুর্োয়ী এতদিষণয় আণবিিকোরীণক অবদহত 

করণবি। 

১০.৯ উপ-অনুণেি (৩), (৪) বো (৫) এ উদল্লদেত সিয়সীিোর িণধ্য তথ্য সরবরোহ করণত বকোি িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো 

ব্যর্ ে হণে সংদিি তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোধ প্রতযোখ্যোি করো হণয়ণে বণে েণ্য হণব। 

১০.১০ অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোি করো িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর দিকট র্র্োর্র্ দবণবদচত হণে এবং বর্ণক্ষণে বসই তথ্য 

র্ততীয় পক্ষ কর্তেক সরবরোহ করো হণয়ণে দকংবো বসই তণথ্য র্ততীয় পণক্ষর স্বোর্ ে জদড়ত রণয়ণে এবং র্ততীয় পক্ষ 

তো বেোপিীয় তথ্য দহণসণব েণ্য কণরণে বস বক্ষণে িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো এরূপ অনুণরোধ প্রোদপ্তর ৫ (পাঁচ) কোর্ ে 

দিবণসর িণধ্য র্ততীয় পক্ষণক তোর দেদেত বো বিৌদেক িতোিত বচণয় বিোটিশ প্রিোি করণবি এবং র্ততীয় পক্ষ 

এরূপ বিোটিণশর বপ্রদক্ষণত বকোি িতোিত প্রিোি করণে তো দবণবচিোয় দিণয় িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো অনুণরোধকোরীণক 

তথ্য প্রিোণির দবষণয় দসিোন্ত গ্রহ  করণবি। 

১০.১১ বকোি ইদিয় প্রদতবন্ধী ব্যদিণক বকোি বরকর্ ে বো তোর অংশদবণশষ জোিোণিোর প্রণয়োজি হণে সংদিি িোদয়েপ্রোপ্ত 

কি েকতেো বসই প্রদতবন্ধী ব্যদিণক তথ্য েোণভ সহোয়তো প্রিোি করণবি এবং পদরিশ েণির জন্য বর্ ধরণির 

সহণর্োদেতো প্রণয়োজি তো প্রিোি করোও এই সহোয়তোর অিত্মর্ভ েি বণে েণ্য হণব। 

১০.১২ আইণির অধীি প্রিি তণথ্যর প্রদত পৃষ্ঠোয় ‘‘তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর অধীণি এই তথ্য সরবরোহ করো 

হণয়ণে’’ িণি ে প্রতযয়ি করণত হণব এবং তোণত প্রতযয়িকোরী কি েকতেোর িোি, পিবী, স্বোক্ষর ও িোপ্তদরক সীে 

র্োকণব। 

১১. তণথ্যর মূল্য এবং মূল্য পদরণশোধ : 

১১.১ বকোি অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর দিকট সরবরোণহর জন্য িজুি র্োকণে দতদি তথ্য অদধকোর (তথ্য 

প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯-এর তফদসণে উদল্লদেত ফরি-‘ঘ’ অনুসোণর বসই তণথ্যর মূল্য দিধ েোর  করণবি এবং 

অিদধক ৫ (পাঁচ) কোর্ ে দিবণসর িণধ্য বসই অর্ ে চোেোি বকোর্ িং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জিো কণর বট্রজোরী 

চোেোণির কদপ তোর কোণে জিো বিয়োর জন্য অনুণরোধকোরীণক দেদেতভোণব অবদহত করণবি; অর্বো 

১১.২ িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো অনুণরোধকোরী কর্তেক পদরণশোদধত তণথ্যর মূল্য রদশণির িোধ্যণি গ্রহ  করণবি এবং প্রোপ্ত অর্ ে 

চোেোি বকোর্ িং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ বট্রজোরী চোেোণির িোধ্যণি জিো বিণবি। 

১২. আদপে িোণয়র ও দিষ্পদি 

১২.১. আপীে কর্তেপক্ষঃ  

ক) িপ্তর/সংস্থোর উপণজেো কি েকতেোর কোর্ েোেয় তথ্য প্রিোিকোরী ইউদিট হণে তোর আদপে কর্তেপক্ষ হণবি 

সংদিি িপ্তর/ সংস্থোর বজেো কোর্ েোেয়। একইভোণব বজেো কি েকতেোর কোর্ েোেণয়র আদপে কর্তেপক্ষ হণবি 
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সংদিি িপ্তর/ সংস্থোর দবভোেীয় কোর্ েোেয় এবং দবভোেীয় কি েকতেোর কোর্ েোেণয়র আদপে কর্তেপক্ষ হণবি 

সংদিি িপ্তর/সংস্থোর দবভোণের প্রধোি। 

ে) বকোি িপ্তর/সংস্থো দিণজ তথ্য প্রিোিকোরী ইউদিট হণে তোর আদপে কর্তেপক্ষ হণবি িপ্তর/সংস্থোর প্রধোি।   

   ে) পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে তথ্য প্রিোি ইউদিট হণে তোর আদপে কর্তেপক্ষ হণবি পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় 

দবভোে এর সিসিয়র িসিব/সদচব। 

 

১২.২. আদপে পিদতঃ 

    ক) বকোি ব্যদি এই িীদতিোেোর িীদত ১০-এর (৩), (৪) বো (৫)-এ দিধ েোদরত সিয়সীিোর িণধ্য তথ্য েোণভ ব্যর্ ে 

হণে দকংবো িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর বকোি দসিোণন্ত সংক্ষুব্ধ হণে দকংবো অদতদরি মূল্য ধোর্ ে বো গ্রহ  করণে 

উি সিয়সীিো অদতক্রোন্ত হবোর বো বক্ষেিত, দসিোন্ত েোণভর পরবতী ৩০ (দেশ) দিণির িণধ্য তথ্য অদধকোর 

(তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯-এর তফদসণে দিধ েোদরত ফরি-‘ে’ এর িোধ্যণি আপীে কর্তেপণক্ষর 

কোণে আদপে করণত পোরণবি। 

ে) আদপে কর্তেপক্ষ র্দি এই িণি ে সন্তুি হি বর্, আদপেকোরী যুদিসংেত কোরণ  দিদি েি সিয়সীিোর িণধ্য 

আদপে িোণয়র করণত পোণরিদি, তোহণে দতদি উি সিয়সীিো অদতবোদহত হওয়োর পরও আদপে আণবিি 

গ্রহ  করণত পোরণবি। 

 

১২.৩ আদপে দিষ্পদিঃ  

(1) আদপে কর্তেপক্ষ বকোি আদপণের দবষণয় দসিোন্ত প্রিোণির পূণব ে দিণম্নোি পিণক্ষপ গ্রহ  করণবি, র্র্ো :- 

(ক) িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো এবং এতিসংদিি অন্যোন্য কি েকতেোর শুিোিী গ্রহ  ; 

(ে) আদপে আণবিণি উদল্লদেত সংক্ষুব্ধতোর কোর  ও প্রোদর্ েত প্রদতকোণরর যুদিসমূহ দবণবচিো ; 

(ে) প্রোদর্ েত তথ্য প্রিোণির সোণর্ একোদধক তথ্য প্রিোিকোরী ইউদিট যুি র্োকণে সংদিি ইউদিটসমূণহর শুিোিী 

গ্রহ । 

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

(ক) উপ-অনুণেি (১) এ উদল্লদেত পিণক্ষপসমূহ গ্রহ পূব েক তথ্য সরবরোহ করোর জন্য সংদিি িোদয়েপ্রোপ্ত 

কি েকতেোণক দিণি েশ বিণবি; অর্বো 

(ে) তাঁর দবণবচিোয় গ্রহ ণর্োগ্য িো হণে আপীে আণবিিটি েোদরজ করণত পোরণবি। 

(৩)  আদপে কর্তেপণক্ষর দিণি েশ অনুর্োয়ী িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো র্র্োসম্ভব দ্রুততোর সোণর্ প্রোদর্ েত তথ্য সরবরোহ 

করণবি তণব এই সিয় তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ২৪(৪) এ দিণি েদশত সিণয়র অদধক হণব িো 

অর্বো বক্ষেিত দতদি তথ্য সরবরোহ বর্ণক দবরত র্োকণবি। 

 

১৩. তথ্য প্রিোণি অবণহেোয় শোদস্তর দবধোি : 

১৩.১ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ ও এ দিণি েদশকোর সংদিি অনুণেি অনুসোণর িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো র্দি বকোণিো 

আণবিিকোরীণক তথ্য বো এ সংক্রোন্ত দসিোন্ত প্রিোণি ব্যর্ ে হি বো তথ্যপ্রোদপ্তর বকোণিো অনুণরোধ গ্রহ  করণত অস্বীকোর 

কণরি বো দসিোন্ত প্রিোণি ব্যর্ ে হি বো র্ভে, অসম্পূ ে, দবভ্রোদন্তকর, দবকৃত তথ্য প্রিোি কণর বো বকোি তথ্য প্রোদপ্তর পণর্ 

প্রদতবন্ধকতো সৃদি কণর বো তথ্য অদধকোর পদরপন্থী বকোি কোজ কণরি তোহণে িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর এণহি কোজণক 
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অসিোচর  দহণসণব দবণবচিো করো হণব এবং সংদিি চোকুরী দবদধদবধোি অনুসোণর তোর দবরুণি ব্যবস্থো গ্রহ  করো 

হণব। 

১৩.২ এই দিণি েদশকো র্র্োর্র্ভোণব অনুসরণ  েোদফেদতর কোরণ  তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ব্যতযয় ঘটণে 

এবং এর কোরণ  বকোি কি েকতেো তথ্য কদিশি কর্তেক শোদস্ত বপণে তো তোর ব্যোদিেত িোয় দহণসণব েণ্য হণব এবং 

কর্তেপক্ষ তোর বকোি িোয় বহি করণব িো। 

১৩.৩ তথ্য কদিশণির কোে বর্ণক বকোি কতেকতেোর দবরুণি দবভোেীয় ব্যবস্থো গ্রহণ র অনুণরোধ বপণে কর্তেপক্ষ 

সংদিি দবদধ-দবধোি অনুসোণর র্র্োর্র্ ব্যবস্থো গ্রহ  করণব এবং গৃহীত ব্যবস্থোর দবষণয় তথ্য কদিশিণক অবদহত 

করণব। 

১৪. জিগুরুেপূ ে দবষণয় বপ্রস দবজ্ঞদপ্ত 

পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে এবং এ দবভোণের আওতোধীি িপ্তর/সংস্থোসমূহ জিগুরুেপূ ে দবষয়োদি বপ্রস দবজ্ঞদপ্তর 

িোধ্যণি অর্বো অন্য বকোণিো পন্থোয় প্রচোর বো প্রকোশ করণব। 

১৫. দিণি েদশকোর সংণশোধি  

এই দিণি েদশকো সংণশোধণির প্রণয়োজি হণে পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে ৩-৫ সিস্য দবদশি একটি কদিটি েঠি 

করণব। কদিটি এ দিণি েদশকোর অনুণিোিিকোরী কর্তেপবক্ষর কোণে সংণশোধণির প্রস্তোব করণব। অনুণিোিিকোরী 

কর্তেপবক্ষর অনুণিোিণি সোণপণক্ষ তো কোর্ েকর হণব। 

 

১৬. দিণি েদশকোর ব্যখ্যো  

এই দিণি েদশকোর বকোি দবষণয় অস্পিতো বিেো দিণে পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে তোর ব্যখ্যো প্রিোি করণব।  

পদরদশি-১ : িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর দববর  

 কি েকতেোর িোি: প্রণকৌশেী বিোঃ বিোিোণয়ি উদেি বচৌধুরী 

পিবী: দসণিি এিোদেি 

বফোি িম্বর: +৮৮-০২-৯৫৮৪৯২৯ 

বিোবোইে: +৮৮-০১৭১১২৬৯২৭০ 

ই-বিইে: system.analyst@rdcd.gov.bd  

 

পদরদশি-২ : দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর দববর  

কি েকতেোর িোি: জিোব বিোঃ আব্দুস সোিোি প্রধোি 

পিবী: দসদিয়র সহকোরী সদচব অদতদরি িোদয়ে (বোণজট শোেো-১) 

বফোি িম্বর: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫৭০ 

বিোবোইে: +৮৮-০১৫৫২৪৯৩৭৩৪ 

ই-বিইে: sas.budget1@rdcd.gov.bd 

 

পদরদশি-৩ : আদপে কর্তেপণক্ষর দববর  

কি েকতেোর িোি: জিোব বিোঃ িদশউর রহিোি এিদর্দস 

পিবী: সদচব 

বফোি িম্বর: +৮৮-০২-৯৫১২২৩২ 

বিোবোইে: +৮৮-০১৩২২-৮৭৬৯৯৯ 

ই-বিইে: secretary@rdcd.gov.bd  

mailto:system.analyst@rdcd.gov.bd
mailto:sas.budget1@rdcd.gov.bd
mailto:secretary@rdcd.gov.bd
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পদরদশি-৪ : স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যর তোদেকো ও প্রকোণশর িোধ্যি  

ক্রি তণথ্যর দববর  বসবো প্রিোি পিদত 

(১) (২) (৩) 

১ 

পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের সোংেঠদিক কোঠোণিো ও 

কোর্ েক্রণির দববর , কোর্ েপ্র োেী এবং িোদয়েসমূহ 

ওণয়বসোইট। 

২ 

পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের কি েকতেো ও কি েচোরীণির 

ক্ষিতো ও িোদয়ে 

ওণয়বসোইট। 

৩ 

সহদজকৃত বসবোর তোদেকো ওণয়বসোইট। 

৪ 

পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের কি েকতেো ও কি েচোরীর িোি, 

পিবী, বিোবোইে ও ই-বিইে সহ দর্ণরক্টরী 

ওণয়বসোইট। 

৫ 

কোর্ েসম্পোিণির জন্য পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের দিয়ন্ত্রণ  

রদক্ষত ও ব্যবহৃত আইি, দবদধ-দবধোি, দিণি েশিো, ম্যোনুণয়ে, 

র্কুণিন্ট এবং বরকর্ ে। 

ওণয়বসোইট। 

৬ 

পদরকল্পিো প্র য়ি ও দসিোন্ত বোস্তবোয়ি সংক্রোন্ত বর্ বকোি ধরণির 

পরোিশ ে/প্রদতদিদধে, র্োহো পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোে কর্তেক 

গৃহীত এর দববর । 

তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদদ্রত অনুদেদপ, 

ওণয়বসোইট। 

৭ 

পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের বোণজট এবং পল্লী উন্নয়ি ও 

সিবোয় দবভোণের আওতোধীি, িপ্তরসমূণহর বোণজট/সকে 

পদরকল্পিোর ধরি দচদিতকর , প্রস্তোদবত েরচ এবং প্রকৃত 

ব্যণয়র উপর ততদর দরণপোট ে। 

ওণয়বসোইট। 

৮ 

এ দবভোে ও আওতোধীি িপ্তর/সংস্থোর বোদষ েক উদ্ভোবি কি ে-

পদরকল্পিো প্র য়ি ও বোস্তবোয়ি অগ্রেদত মূল্যোয়ি দিণি েদশকো 

২০২১-২০২২ 

ওণয়বসোইট। 

৯ 

িোি, পিবী, ঠিকোিো, বফোি িম্বর এবং প্রণর্োজয বক্ষণে ফযোক্স 

িম্বর ও ই-বিইে ঠিকোিোসহ িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোি 

সংদিি তথ্য প্রিোি ইউদিণটর বিোটিশ 

ববোর্ ে ও ওণয়বসোইট। 

১০ 

িোি, পিবী, ঠিকোিো, বফোি িম্বর এবং প্রণর্োজয বক্ষণে ফযোক্স 

িম্বর ও ই-বিইে ঠিকোিোসহ দবকল্প িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর 

তোদেকো 

সংদিি তথ্য প্রিোি ইউদিণটর বিোটিশ 

ববোর্ ে ও ওণয়বসোইট। 

১১ 

তণথ্যর জন্য িোেদরণকর কোে বর্ণক প্রোপ্ত সকে আণবিি পণের 

অনুদেদপ, র্োর িণধ্য দিণম্নোি তথ্যসমূহ অন্তর্ভ েি র্োকণব : 

(ক) বর্ কর্তেপক্ষ কর্তেক অনুণরোধপেটি গৃহীত হণয়ণে তোর িোি 

(ে) দক তণথ্যর জন্য অনুণরোধ করো হণয়ণে 

(ে) অনুণরোণধর তোদরে 

গৃহীত আণবিি পণের একটি কদপ প্রণতযক 

কর্তেপণক্ষর/তথ্য প্রিোি ইউদিণটর, 

ইন্টোরণিণট, পদরিশ েণির জন্য অদফণস 

রদক্ষত র্োকণব। অর্বো অিেোইণি 

http://service.rdcd.gov.bd/ ওণয়ব 

সোইণটর িোধ্যণি আণবিি করো র্োণব।  

১২ 

সরকোর, কর্তেপক্ষ কর্তেক সম্পোদিত- 

(ক) সকে উন্নয়ি/পূতেকোজ/ প্রকল্প সংক্রোন্ত চুদি 

(ে) প্রণতযক চুদির সংদক্ষপ্ত দববর , প্রোক্কদেত ব্যয়/চুদির 

বিয়োিকোে ইতযোদি। 

ওণয়বসোইট। 

 

http://service.rdcd.gov.bd/
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পদরদশি-৫ : চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণর্োগ্য তণথ্যর তোদেকো (িীদতিোেো প্র য়িকোরী কর্তেপক্ষ দিজ প্রদতষ্ঠোি অনুসোণর 

তোদেকোটি প্র য়ি করণবি।) 

দিম্নদেদেত তথ্যসমূহ জিেণ র চোদহিোর দভদিণত প্রিোি করো হণব- 

স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোদশত সকে তথ্য 

➢ দবদভন্ন িীদত 

➢ পল্লী উন্নয়ি ও সিবোয় দবভোণের বোণজট 

➢ আদর্ েক তথ্য, বর্িি- আয়/ব্যয় সংক্রোন্ত দহসোব দববর ী  

➢ অদর্ট দরণপোট ে (জবোবসহ) 

➢ প্রকণল্পর ব্যোংক-সংক্রোন্ত তথ্য 

➢ ক্রয় কোর্ েক্রি সংক্রোন্ত তথ্য (দসিোন্ত গ্রহণ র পর) 

➢ উপকোরণভোেীর তোদেকো 

➢ দিণয়োে/বিদের আণিশ 

➢ বিণশ বো দবণিশ ভ্রি সংক্রোন্ত তথ্যোদি 

➢ প্রিোি বোধ্যতোমূেক িয়, এিি তথ্য (পদরদশি-৬) ব্যতীত অন্য সকে তথ্য। 

পদরদশি-৬ : প্রিোি বোধ্যতোমূেক িয়, এিি তণথ্যর তোদেকো  

দিম্নদেদেত তথ্যসমূহ প্রিোি ও প্রকোশ করণত কর্তেপক্ষ বোধ্য র্োকণব িো-  

➢ কিী ও উপকোরণভোেীর ব্যদিেত জীবণির বেোপিীয়তো ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ তথ্য। 

➢ দবচোরোধীি িোিেোর তথ্য র্ো ওই িোিেোর সুষ্ঠু দবচোরকোর্ েণক ব্যোহত করণত পোণর, এরূপ তথ্য। 

➢ তিন্তোধীি দবষয় সংদিি বকোণিো তথ্য, র্োর প্রকোশ তিন্তকোণজ দবঘ্ন ঘটোণত পোণর। 

➢ বকোণিো ক্রয় কোর্ েক্রণির দবষণয় দসিোন্ত বিয়োর আণে সংদিি ক্রয় বো এর কোর্ েক্রি সংক্রোন্ত বকোণিো তথ্য। 

➢ দিণয়োে ও পণিোন্নদত পরীক্ষোর ফেোফে সংক্রোন্ত আেোি তথ্য, ইতযোদি। 
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পদরদশি-৭ : তথ্য প্রোদপ্তর আণবিি ফরি (ফরি ‘ক’) অথবা http://service.rdcd.gov.bd/ ওয়য়বিাইয়ের 

মাধ্যয়ম অিলাইয়ি আয়বদি করা যায়ব। 

ফরি ‘ক’ 

তথ্য প্রোদপ্তর আণবিিপে 

[ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেোর দবদধ-৩ দ্রিব্য ] 

 

বরোবর 

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

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

ও 

িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেো, 

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

 

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

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

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

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

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

 ফযোক্স, ই-বিইে, বটদেণফোি ও বিোবোইে বফোি িম্বর (র্দি র্োণক) : .............................................. 

২।  দক ধরণির তথ্য* (প্রণয়োজণি অদতদরি কোেজ ব্যবহোর করুি) : 

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

৩।  বকোি পিদতণত তথ্য পোইণত আগ্রহী (েোপোণিো/ ফণটোকদপ/  : 

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

  দেদেত/ ই-বিইে/ ফযোক্স/দসদর্ অর্বো অন্য বকোি পিদত)  

৪। তথ্য গ্রহ কোরীর িোি ও ঠিকোিো  : 

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

৫।  প্রণর্োজয বক্ষণে সহোয়তোকোরীর িোি ও ঠিকোিো  :  

 

 

 

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

আণবিণির তোদরে : ..................................................                                     আণবিিকোরীর স্বোক্ষর 

 

*তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯-এর ৮ ধোরো অনুর্োয়ী তণথ্যর মূল্য পদরণশোধণর্োগ্য। 

http://service.rdcd.gov.bd/
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পদরদশি-৮ : তথ্য সরবরোণহ অপোরেতোর বিোটিশ (ফরি ‘ে’)  

ফরি ‘ে’ 

 [ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেো, ২০০৯ দবদধ-৫ দ্রিব্য ] 

তথ্য সরবরোণহ অপোরেতোর বিোটিশ 

 

 

আণবিি পণের সূে িম্বর :                                                     তোদরে : ......................................... 

 

প্রদত 

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

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

 

দবষয় : তথ্য সরবরোণহ অপোরেতো সম্পণকে অবদহতকর । 

 

দপ্রয় িণহোিয়, 

আপিোর ........................................................তোদরণের আণবিণির দভদিণত প্রোদর্ েত তথ্য দিণম্নোি কোরণ  

সরবরোহ করো সম্ভব হইে িো, র্র্ো :- 

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

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

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

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

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

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

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

                                   

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

                   িোদয়েপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোি : 

                 পিবী : 

               িোপ্তদরক সীে : 
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পদরদশি-৯ : আপীে আণবিি ফরি (ফরি ‘ে’) অথবা http://service.rdcd.gov.bd/ ওয়য়বিাইয়ের মাধ্যয়ম 

অিলাইয়ি আয়বদি করা যায়ব। 

ফরি ‘ে’ 

আপীে আণবিি 

[ তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধিোেোর দবদধ-৬ দ্রিব্য ] 

 

বরোবর 

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

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

ও 

আপীে কর্তেপক্ষ, 

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

  

১। আপীেকোরীর িোি ও ঠিকোিো  : ............................................................................ 

 (ণর্োেোণর্োণের সহজ িোধ্যিসহ) 

২। আপীণের তোদরে : .............................................................................. 

৩। বর্ আণিণশর দবরুণি আপীে করো হইয়োণে উহোর : ............................................................................ 

  কদপ (র্দি র্োণক)   

৪। র্োহোর আণিণশর দবরুণি আপীে করো হইয়োণে   : ............................................................................ 

 তোহোর িোিসহ আণিণশর দববর  (র্দি র্োণক)   

৫। আপীণের সংদক্ষপ্ত দববর   : ........................................................................... 

৬। আণিণশর দবরুণি সংক্ষুব্ধ হইবোর কোর  (সংদক্ষপ্ত দববর ) : ..................................................................... 

৭।  প্রোদর্ েত প্রদতকোণরর যুদি/দভদি  : ............................................................................ 

৮।  আপীেকোরী কর্তেক প্রতযয়ি   : ............................................................................ 

৯।  অন্য বকোি তথ্য র্োহো আপীে কর্তেপণক্ষর সম্মুণে : ....................................................................... 

 উপস্থোপণির জন্য আপীেকোরী ইেো বপোষ  কণরি 

আণবিণির তোদরে : ..................................................                                     আণবিিকোরীর স্বোক্ষর 

http://service.rdcd.gov.bd/
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পদরদশি-১০ : তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোধ দফ এবং তণথ্যর মূল্য দিধ েোর  দফ (ফরি ‘ঘ’) 

 

ফরি ‘ঘ’ 

[ দবদধ ৮ দ্রিব্য ] 

তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোধ দফ এবং তণথ্যর মূল্য দিধ েোর  দফ 

 তথ্য সরবরোণহর বক্ষণে দিম্ন বটদবণের কেোি (২) এ উদল্লদেত তণথ্যর জন্য উহোর দবপরীণত কেোি (৩) এ 

উদল্লদেত হোণর বক্ষেিত তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোধ দফ এবং তণথ্যর মূল্য পদরণশোধণর্োগ্য হইণব, র্র্ো :- 

 

 

বটদবে 

 

ক্রদিক 

িং 

তণথ্যর দববর  তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোধ দফ/তণথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

দেদেত বকোি র্কুণিণন্টর কদপ 

সরবরোণহর জন্য (ম্যোপ, িক্শো, েদব, 

কদম্পউটোর দপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ িোণপর কোেণজর বক্ষণে প্রদত 

পৃষ্ঠো ২ (দুই) টোকো হোণর এবং তদূর্ধ্ে সোইণজর 

কোেণজর বক্ষণে প্রকৃত মূল্য। 

২। 

দর্স্ক, দসদর্ ইতযোদিণত তথ্য সরবরোণহর 

বক্ষণে 

 

(১) আণবিিকোরী কর্তেক দর্স্ক, দসদর্ ইতযোদি 

সরবরোণহর বক্ষণে দবিো মূণল্য; 

(২) তথ্য সরবরোহকোরী কর্তেক দর্স্ক, দসদর্ 

ইতযোদি সরবরোণহর বক্ষণে উহোর প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

বকোি আইি বো সরকোদর দবধোি বো 

দিণি েশিো অনুর্োয়ী কোউণক সরবরোহকৃত 

তণথ্যর বক্ষণে 

দবিোমূণল্য। 

৪। 

মূণল্যর দবদিিণয় দবক্রয়ণর্োগ্য প্রকোশিোর 

বক্ষণে 

প্রকোশিোয় দিধ েোদরত মূল্য। 
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পদরদশি-১১ : তথ্য কদিশণি অদভণর্োে িোণয়ণরর দিধ েোর  ফরি (ফরি ‘ক’) 

ফরি ‘ক’ 

অদভণর্োে িোণয়ণরর ফরি 

[তথ্য অদধকোর (অদভণর্োে িোণয়র ও দিষ্পদি সংক্রোন্ত) প্রদবধোিিোেোর প্রদবধোি-৩ (১) দ্রিব্য] 

 

বরোবর 

প্রধোি তথ্য কদিশিোর 

তথ্য কদিশি 

এফ-৪/এ, আেোরোঁও প্রশোসদিক এেোকো 

বশণরবোংেো িের, ঢোকো-১২০৭।  

 

              অদভণর্োে িং 

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

 

১। অদভণর্োেকোরীর িোি ও ঠিকোিো                          : 

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

    (ণর্োেোণর্োণের সহজ িোধ্যিসহ) 

 

২। অদভণর্োে িোদেণের তোদরে                               : ............................................................... 

 

৩। র্োহোর দবরুণি অদভণর্োে করো হইয়োণে                : ......................................................................... 

     তোহোর িোি ও ঠিকোিো   

 

৪। অদভণর্োণের সংদক্ষপ্ত দববর                              : 

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

    (প্রণয়োজণি আেোিো কোেজ সদন্নণবশ করো র্োইণব) 

 

৫। সংক্ষুব্ধতোর কোর  (র্দি বকোি আণিণশর দবরুণি      : .......................................................................

  

    অদভণর্োে আিয়ি করো হয় বসই বক্ষণে উহোর কদপ  

    সংযুি কদরণত হইণব) 

 

৬। প্রোদর্ েত প্রদতকোর ও উহোর বর্ৌদিকতো                     : 

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

 

৭। অদভণর্োে উদল্লদেত বিণব্যর সির্ েণি প্রণয়োজিীয়      : 

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

     কোেজ পণের ব েিো (কদপ সংযুি কদরণত হইণব) 

 

সতযপোঠ 

আদি/আিরো এই িণি ে হেফপূব েক বঘোষ ো কদরণতদে বর্, এই অদভণর্োণে বদ েত অদভণর্োেসমূহ আিোর জ্ঞোি ও দবশ্বোস 

িণত সতয।  

 

 

(সতযপোঠকোরীর স্বোক্ষর)  


