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১. স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকোয টভূদভ এফং প্রণয়োজনীয়তো 

১.১. ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয টভূদভ 

      ল্লী ঞ্চণরয দদযদ্র জনণেোষ্ঠীয দোদযদ্রয দফণভোচন, অথ ে-োভোদজক ফস্থোয ঈন্নয়ন, ভফোয়দবদিক কোম েক্রভ 

দযচোরনো এফং ব্যোতবোণফ ল্লী ঞ্চর ম্পদকেত েণফলণো দযচোরনোয ঈণেণে ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয়  দফবোে 

কোজ কণয মোণে। স্থোনীয় যকোয, ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয় স্থোনীয় যকোয দফবোে এফং ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় 

দফবোে দনণয় েঠিত। স্থোনীয় যকোয,ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরণয়য একজন ভন্ত্রী ও একজন প্রদতভন্ত্রীয তত্ত্বোফধোণন 

ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয দোদয়ণে যণয়ণছন একজন দচফ। এদফবোণেয অওতোয় যণয়ণছ ভফোয় দধদপ্তয ও 

ন্যোন ৯টি দপ্তয/ংস্থো। দপ্তয/ংস্থো মু র (১) ফোংরোণদ ল্লী ঈন্নয়ন বফোড ে (দফঅযদডদফ); (২) ফোংরোণদ ল্লী 

ঈন্নয়ন একোণডভী (ফোড ে), কুদভল্লো; (৩) ল্লী ঈন্নয়ন একোণডভী (অযদডএ), ফগুড়ো; (৪) ফঙ্গফন্ধু দোদযদ্রয দফণভোচন ও ল্লী 

ঈন্নয়ন একোণডভী (ফোোড ে), বকোটোরীোড়ো, বেোোরেঞ্জ; (৫) ল্লী দোদযদ্রয দফণভোচন পোঈণেন (দদডদফএপ); (৬) ক্ষুদ্র 

কৃলক ঈন্নয়ন পোঈণেন (এএপদডএপ); (৭) ফোংরোণদ দুগ্ধ ঈৎোদনকোযী ভফোয় আঈদনয়ন দরদভণটড (দভল্কদবটো); 

(৮) ফোংরোণদ ভফোয় ব্যোংক দরদভণটড (দফএদফএর) এফং (৯) ফোংরোণদ জোতীয় ল্লী ঈন্নয়ন ভফোয় বপডোণযন 

(দফএনএপঅযদড)। ভফোয় দধদপ্তয এফং দফঅযদডদফ’য যণয়ণছ প্রণতযক ঈণজরো ম েন্ত োংেঠদনক কোঠোণভো। 

দফঅযদডদফ মূরত ভফোয় এফং নোনুষ্ঠোদনক দর েঠণনয ভোধ্যণভ দদযদ্র জনণেোষ্ঠীণক ংেঠিত কণয দফদবন্ন 

অয়ফধ েনমূরক প্রদক্ষণ প্রদোন এফং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদোণনয ভোধ্যণভ দোদযদ্রয দফণভোচন কণয থোণক। ভফোয় দধদপ্তয ভফোয় 

ংেঠণনয ভোধ্যণভ ভদিত প ুঁদজ সৃদি এফং প্রদক্ষণ প্রদোণনয ভোধ্যণভ থ েননদতক কভ েকোে দযচোরনোয় ণমোদেতো 

কণয। ফোড ে, অযদডএ, ও ফোোড ে ল্লী ঈন্নয়ন দফলয়ক েণফলণো, প্রোণয়োদেক েণফলণোয ভোধ্যণভ ল্লী ঈন্নয়ন দফলয়ক 

দফদবন্ন বকৌর ঈদ্ভোফন কণয থোণক এফং যকোদয/ণফযকোদয কভ েকতেো ও স্থোনীয় যকোয প্রদতষ্ঠোণনয প্রদতদনদধবৃন্ন 

এফং ঈকোযণবোেীণদয প্রদক্ষণ দদণয় থোণক।  

ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয দোদয়েোফদর:  

 বদণ ল্লী ঈন্নয়ক দফলয়ক বোফনোণক ধোযণ কণয ল্লী ঈন্নয়ন দফলয়ক দনণদ েদকো প্রণয়ন ও তোয ফোস্তফোয়ন; 

 ল্লী ঈন্নয়ন দফলয়ক দফদবন্ন কভ েসূদচয ভণধ্য ভিয় োধন এফং চোদদোয দনদযণে কভ েণকৌর প্রণয়ন; 

 ল্লী ঈন্নয়ন দফলয়ক দফদবন্ন কভ েসূদচ প্রণয়ন, ফোস্তফোয়ন এফং ভিয় োধন; 

 ল্লী ঈন্নয়ন দফলয়ক প্রদক্ষণ প্রদোন ও প্রোণয়োদেক েণফলণোয ভোধ্যণভ ল্লী ঈন্নয়ণন নতুন নতুন ভণডর ঈদ্ভোফন; 

 ভফোয় প্রোনণক সুংেঠিত কণয ভফোয় অণন্নোরনণক বফেফোন কযো ; 

 দফদবন্ন প্রদক্ষণ আনদিটিঈণটয ভোধ্যণভ ভফোয় দফলয়ক প্রদক্ষণ প্রদোন; 

 ভফোয় ও ল্লী ঈন্নয়ন দফলয়ক অন্তজেোদতক ও অঞ্চদরক ংেঠণনয োণথ বমোেোণমোে স্থোন আতযোদদ ।  

১. ২ স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো নীদতভোরো প্রণয়ণনয বমৌদিকতো/ঈণেে 

     েণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোণদ যকোয জনেণণয তথ্য জোনোয দধকোয প্রদতষ্ঠোয ভোধ্যণভ যকোদয ও বফযকোদয 

ংেঠণনয স্বেতো ও জফোফদদদতো বৃদি, দুনীদত হ্রো ও সুোন প্রদতষ্ঠো; জনেণণয দচন্তো, দফণফক ও ফোকস্বোধীনতোয 
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োংদফধোদনক দধকোয প্রদতষ্ঠো ণফ েোদয জনেণণয ক্ষভতোয়ণনয রণক্ষয তথ্য-দধকোয দনদিত কযণত েত ২৯ ভোচ ে 

২০০৯ তোদযণে ‘তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯’ ো কণয। অআণনয কোম েকয ফোস্তফোয়ণনয জন্য আদতভণধ্য ‘তথ্য 

দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯’ এফং তথ্য দধকোয ংক্রোন্ত দতনটি প্রদফধোনভোরোও প্রণীত ণয়ণছ। 

    তথ্য দধকোয েণতোদন্ত্রক ব্যফস্থোণক অণযো সুংত কযোয ন্যতভ তে। ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এয তথ্য 

জনেণণয কোণছ ঈনু্ি ণর ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এয কোম েক্রভ ম্পণকে স্বে ধোযণো ততদয ণফ এফং এ 

দফবোণেয দফদবন্ন প্রকল্প ও কভ েসূদচ ম্পণকে জনেণণয ণন্ন ও দফশ্বো দূয ণফ। এণত প্রদতষ্ঠোণনয স্বেতো এফং 

জনেণণয কোণছ কর কোণজয জফোফদদদতো প্রদতদষ্ঠত ণফ। 

    জনেণণয জন্য ফোধ তথ্যপ্রফো দনদিত কযোয বম নীদত যকোয গ্রণ কণযণছ, তোয ণঙ্গ ংেদতপূণ েবোণফ 

যকোণযয গুরুেপূ েণ ে দফবোে দণণফ ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে ফোধ তথ্যপ্রফোণয চচ েো দনদিত কযণত ফিদযকয। 

    এদফবোে এফং ধীনস্ত ন্যোন্য আঈদনণট ফোধ তথ্যপ্রফো ও চচ েোয বক্ষণে বমন বকোণনো দিধোিণন্দয সৃদি নো য়, 

বজন্য একটি ‘স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো, ২০২১’ প্রণয়ন অফেক ফণর ভণন কযণছ ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় 

দফবোে। সুতযোং তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯, তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো ২০০৯ ও তথ্য দধকোয 

ংক্রোন্ত প্রদফধোনভোরোমূণয অণরোণক এআ ‘স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো, ২০২১’ প্রণয়ন কযো ণয়ণছ। 

১.৩ দনণদ েদকোয দণযোনোভ 

এ দনণদ েদকো ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয ‘স্ব প্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো, ২০২১’ নোণভ দবদত ণফ।  

২. দনণদ েদকোয দবদি  

২.১. প্রণয়নকোযী কর্তেক্ষ : ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে, স্থোনীয় যকোয, ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয়। 

২.২. নুণভোদনকোযী কর্তেক্ষ : দচফ, ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে। 

২.৩. নুণভোদণনয তোদযে : ১৫ জুন, ২০২১। 

২.৪. দনণদ েদকো কোম েকণযয তোদযে : ১৫ জুন, ২০২১ (নুণভোদণনয তোদযে বথণক) 

২.৫. নীদতভোরোয প্রণমোজযতো : দনণদ েদকোটি ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এয অওতোধীন কর দপ্তয/ ংস্থোয 

জন্য 

৩. ংজ্ঞোমূঃ দফলয় ফো প্রণঙ্গয দযন্থী বকোণনো দকছু নো থোকণর এ দনণদ েদকোয়: 

৩.১ তথ্য : ‘তথ্য’ থ ে তথ্য দধকোয অআন ২০০৯- এয ধোযো ২(চ)-বত ঈদল্লদেত তথ্যোদদ বুঝোণফ। 

৩.২ দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো : ‘‘দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো’’ থ ে তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ধোযো ১০ এয ধীন দনযুি 

কভ েকতেো; 

৩.৩ দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো : দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নুদস্থদতণত ংদিি দোদয়ে োরণনয জন্য দনযুি কভ েকতেো; 

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদোন আঈদনট’’ থ ে  ভফোয় দধদপ্তয; ফোংরোণদ ল্লী ঈন্নয়ন বফোড ে (দফঅযদডদফ); ফোংরোণদ ল্লী 

ঈন্নয়ন একোণডভী (ফোড ে), কুদভল্লো; ল্লী ঈন্নয়ন একোণডভী, অযদডএ, ফগুড়ো; ফঙ্গফন্ধু দোদযদ্রয দফণভোচন ও ল্লী ঈন্নয়ন 

একোণডভী (ফোোড ে), বকোটোরীোড়ো, বেোোরেঞ্জ; ল্লী দোদযদ্রয দফণভোচন পোঈণেন (দদডদফএপ); ক্ষুদ্র কৃলক ঈন্নয়ন 

পোঈণেন (এএপদডএপ); ফোংরোণদ দুগ্ধ ঈৎোদনকোযী ভফোয় আঈদনয়ন দরদভণটড (দভল্কদবটো); ফোংরোণদ ভফোয় 
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ব্যোংক দরদভণটড (দফএদফএর) এফং ফোংরোণদ জোতীয় ল্লী ঈন্নয়ন ভফোয় বপডোণযন (দফএনএপঅযদড) এয প্রধোন 

কোম েোরয় এফং এয ধীনস্থ বকোণনো দফবোেীয় কোম েোরয়, অঞ্চদরক কোম েোরয়, বজরো কোম েোরয় ও ঈণজরো কোম েোরয়মূ। 

৩.৫ ‘‘অীর কর্তেক্ষ’’: তথ্য দধকোয অআন ২০০৯ এয ধোযো ২(ক)- নুমোয়ী ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয 

দদনয়য দচফ/দচফ। 

৩.৬ ‘‘র্ততীয় ক্ষ’’ থ ে তথ্য প্রোদপ্তয জন্য নুণযোধকোযী ফো তথ্য প্রদোনকোযী কর্তেক্ষ ব্যতীত নুণযোধকৃত তণথ্যয  

ণঙ্গ জদড়ত ন্য বকোন ক্ষ। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কদভন’’ থ ে তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯-এয ধোযো ১১-এয ধীন প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদভন। 

৩.৮ ‘‘তঅ, ২০০৯’’ ফরণত ‘‘তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯’’ বুঝোণফ। 

৩.৯ ‘‘তদফ, ২০০৯’’ ফরণত ‘‘তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯’’ বুঝোণফ। 

৩.১০ ‘‘কভ েকতেো’’ ণথ ে কভ েচোযীও ন্তর্ভ েি ণফ। 

৩.১১ ‘‘তথ্য দধকোয’’ থ ে বকোণনো কর্তেণক্ষয দনকট আণত তথ্য প্রোদপ্তয দধকোয। 

৩.১২ ‘‘অণফদন পযভ’’ থ ে তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত 

অণফদণনয পযণভট- পযভ ‘ক’ বুঝোণফ। 

৩.১৩ ‘‘অীর পযভ’’ থ ে তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত অদর 

অণফদণনয পযণভট- পযভ ‘ে’ বুঝোণফ। 

৩.১৪  দযদি’’ থ ে এআ দনণদ েদকোযয ণঙ্গ ংযুি দযদি। 

৪. তণথ্যয ধযন এফং ধযন নুোণয তথ্য প্রকো ও প্রদোন িদত 

       ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এয অওতোধীন ও অধীনস্থ আঈদনটমূণয মুদয় তথ্য দনম্নফদণ েত দতনটি 

বেদণণত বোে কযো ণফ এফং দনধ েোদযত দফধোন নুোণয তো প্রকো ও প্রদোন কযো ণফ।  

ক. স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তথ্য 

ে. চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তথ্য 

ে. প্রদোন ও প্রকো ফোধ্যতোমূরক নয় এভন তথ্য 

৪.১ স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তথ্য  

৪.১.১ এ ধযণনয তথ্য ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এয অওতোধীন দপ্তয/ ংস্থোমূ স্বপ্রণণোদদত ণয় 

বনোটিণফোড ে, ওণয়ফোআট, ব্রদওয, মুদদ্রত ফআ ফো প্রদতণফদন, দফরণফোড ে, োআন বফোড ে, দিকোয, বোিোয, বুকণরট, 

দরপণরট, দনঈজ বরটোয, দেকোয় দফজ্ঞদপ্তয ভোধ্যণভ প্রচোযণো ন্যোন্য গ্রণণমোগ্য ভোধ্যণভ প্রকো ও প্রচোয কযণফ। 

৪.১.২ এ ধযণনয তথ্য বচণয় বকোন নোেদযক অণফদন কযণর তেন তো চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তথ্য দণণফ 

দফণফদচত ণফ এফং দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনধ েোদযত ন্থোয় অণফদনকোযীণক তো প্রদোন কযণফন। 

৪.১.৩ ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে প্রদত ফছয একটি ফোদল েক প্রদতণফদন প্রকো কযণফ। ফোদল েক প্রদতণফদণন তথ্য 

দধকোয অআন, ২০০৯ এয ধোযো ৬(৩)- এ ঈদল্লদেত তথ্যমূ ংণমোজন কযণফ। 
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৪.১.৪ ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয একটি তোদরকো প্র্তুতত কযণফ এফং এআ 

দনণদ েদকোয দযদণি ও ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয ওণয়ফোআণট প্রকো ও প্রচোয কযণফ। 

৪.১.৫ প্রদত দতন ভো ন্তয দকংফো প্রণয়োজণনয দনদযণে এআ তোদরকো োরনোেোদ কযো ণফ।  

৪.২. চোদদোয দবদিণত প্রকোণমোগ্য তথ্য  

৪.২.১ এআ ধযণনয তথ্য বকোন নোেদযণকয অণফদণনয বপ্রদক্ষণত এআ দনণদ েদকোয ১০ ও ১১ নুণেণদ ফদণ েত িদত 

নুযণ কণয প্রদোন কযণত ণফ। 

৪.২.২ ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তণথ্যয একটি তোদরকো প্র্তুতত কযণফ এফং এআ 

দনণদ েদকোয দযদণি ও ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয ওণয়ফোআণট প্রকো ও প্রচোয কযণফ। 

৪.৩. প্রদোন ও প্রকো ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তথ্য  

     এআ দনণদ েদকোয ন্যোন্য নুণেণদ মো দকছুআ থোকুক নো বকন ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এয অওতোধীন ও 

ধীনস্থ আঈদনটমূ দনণম্নোি তথ্যমূ প্রদোন ফো প্রকো ফো প্রচোয কযণত ফোধ্য থোকণফ নো : 

 (ক) বকোন তথ্য প্রকোণয পণর বকোন ব্যদিয ব্যদিেত জীফণনয বেোনীয়তো ক্ষুণ্ণ ণত োণয এরূ তথ্য; 

 (ে) অদোরণত দফচোযোধীন বকোন দফলয় এফং মো প্রকোণ অদোরত ফো ট্রোআবুযনোণরয দনণলধোজ্ঞো যণয়ণছ থফো মোয 

প্রকো অদোরত ফভোননোয োদভর এরূ তথ্য; 

 (ে) তদন্তোধীন বকোন দফলয় মোয প্রকো তদন্ত কোণজ দফঘ্ন ঘটোণত োণয এরূ তথ্য; 

 (ঘ) বকোন ক্রয় কোম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়োয পূণফ ে ফো এ দফলণয় দিোন্ত গ্রণণয পূণফ ে ংদিি ক্রয় ফো এয কোম েক্রভ 

ংক্রোন্ত বকোন তথ্য; 

 (ঙ) জোতীয় ংণদয দফণল দধকোয োদনয কোযণ ণত োণয, এরূ তথ্য; 

 (চ) বকোন ব্যদিয অআন িোযো ংযদক্ষত বেোনীয় তথ্য; 

     (ছ) দনণয়োে যীক্ষোয প্রশ্নে ফো যীক্ষোয় প্রদি নম্বয ম্পদকেত অেোভ তথ্য; 

৫. তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনোঃ 

৫.১ তথ্য ংযক্ষণঃ ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এয অওতোধীন কর দপ্তয/ংস্থোমূ তথ্য ংযক্ষবণয জন্য 

দনণম্নোি িদত নুযণ কযণফঃ 

(১) নোেদযণকয তথ্য দধকোয দনদিত কযোয রণক্ষয ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এয মোফতীয় তণথ্যয 

কযোটোরে এফং আনণডক্স প্রস্ত্িত কণয মথোমথবোণফ ংযক্ষণ কযণফ। 

(২) প্রণতযক কর্তেক্ষ বম-কর তথ্য কদম্পঈটোণয ংযক্ষণণয ঈযুি ফণর ভণন কযণফ ব-কর তথ্য 

যুদিংেত ভয়ীভোয ভণধ্য কদম্পঈটোণয ংযক্ষণ কযণফ এফং তথ্য রোণবয সুদফধোণথ ে ভগ্র বদণ 

বনটওয়োণকেয ভোধ্যণভ তোয ংণমোে স্থোন কযণফ। 

(৩) তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনোয জন্য তথ্য দধকোয (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনো) প্রদফধোনভোরো, ২০১০ 

নুযণ কযণফ।  
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৫.২  তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থোনোঃ  ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এয অওতোধীন কর দপ্তয/ংস্থোমূ তথ্য 

ংগ্র ও ব্যফস্থোনোয জন্য তথ্য দধকোয (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনো) প্রদফধোনভোরো, ২০১০ নুযণ কযণফ।  

৫.৩  তণথ্যয বোলোঃ  

৫.৩.১ তণথ্যয মূর বোলো ণফ ফোংরো। তথ্য মদদ ন্য বকোন বোলোয় ঈৎন্ন ণয় থোণক তোণর বটি বআ বোলোয় ংযদক্ষত 

ণফ। দোপ্তদযক প্রণয়োণজন তথ্য নুফোদ কযো ণত োণয। 

৫.৩.২ তথ্য বম বোলোয় ংযদক্ষত থোকণফ বআ বোলোণতআ অণফদনকোযীণক যফযো কযো ণফ। অণফদনকোযীয চোদদোয 

বপ্রদক্ষবত বকোন তথ্য নুফোদ কযোয দোদয়ে কর্তেক্ষ ফন কযণফ নো। 

৫.৪ তণথ্যয োরনোেোদকযণঃ  ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এয অওতোধীন কর দপ্তয/ংস্থোমূ প্রদতভোণ 

তথ্য োরনোেোদ কযণফ। 

 

৬. দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োে 

৬.১ তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯-এয ধোযো ১০(১) নুোণয ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এয ধীনস্থ প্রণতযক 

তথ্য প্রদোন আঈদনণট একজন কণয দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োে কযণফ। 

 ৬.২ যফতীণত ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এয ধীণন বকোন কোম েোরয়/আঈদনট প্রদতদষ্ঠত ণর তথ্য দধকোয অআন 

২০০৯-এয ধোযো ১০(৩) নুোণয ঈিরূ আঈদনট/আঈদনটমূণ প্রদতদষ্ঠত ওয়োয ৬০ দদণনয ভণধ্য দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো 

দনণয়োে কযণত ণফ। 

৬.৩ প্রদতটি আঈদনণটয প্রোদনক প্রধোন, দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োে বদণফন এফং দনণয়োেকৃত প্রণতযক দোদয়েপ্রোপ্ত 

কভ েকতেোয নোভ, দফী, ঠিকোনো এফং প্রণমোজয বক্ষণে পযোক্স নম্বয ও আ-বভআর ঠিকোনো দনণয়োে প্রদোণনয যফতী ১৫ 

(ণনয) দদণনয ভণধ্য দনধ েোদযত পযণভণট (তথ্য কদভন কর্তেক দনধ েোদযত পযণভট) দরদেতবোণফ তথ্য কদভণন বপ্রযণ 

কযণফন এফং ভন্ত্রণোরয় ও ঈি আঈদনণটয অদর কর্তেণক্ষয কোণছ নুদরদ বপ্রযণ কযণফন। 

৬.৪ তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয ধীন দোদয়ে োরণনয প্রণয়োজণন বকোন দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো ন্য বম বকোন 

কভ েকতেোয োয়তো চোআণত োযণফন এফং বকোন কভ েকতেোয কোছ বথণক এরূ োয়তো চোওয়ো ণর দতদন ঈি 

দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোণক প্রণয়োজনীয় োয়তো প্রদোন কযণত ফোধ্য থোকণফন। 

৬.৫ বকোন দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দোদয়ে োরণনয প্রণয়োজণন ন্য বকোন কভ েকতেোয োয়তো চোআণর এফং এরূ োয়তো 

প্রদোণন ব্যথ েতোয জন্য তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয বকোন দফধোন রংদঘত ণর এআ অআণনয ধীন দোয়-দোদয়ে 

দনধ েোযণণয বক্ষণে ঈি ন্য কভ েকতেোও দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো ফণর েণ্য ণফন। 

৬.৬ ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এয দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ, দফী, ঠিকোনো এফং প্রণমোজয বক্ষণে পযোক্স নম্বয ও 

আ-বভআর ঠিকোনো তোয কোম েোরণয়য প্রকোে স্থোণন ণজ দৃদিণেোচয য় এভনবোণফ প্রদ েণনয ব্যফস্থো কযণফ এফং 

ওণয়ফোআণট প্রকো কযণফ। 

৬.৭ তথ্য ফমুিকযণ নীদতভোরোয দযদণি এআ নীদতভোরো প্রণমোজয এভন কর আঈদনণটয দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয 

নোভ, দফী, ঠিকোনো এফং প্রণমোজয বক্ষণে পযোক্স নম্বয ও আ-বভআর ঠিকোনো তোদরকো প্রকো কযো ণফ। বকোন 
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দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দযফতেন ণর নতুন দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োণেয ৫ দদণনয ভণধ্য তোদরকো োরনোেোদ কযো 

ণফ। তোদরকো কর্তেণক্ষয ওণয়ফোআণট প্রকো কযো ণফ। 

৭. দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দোদয়ে ও কভ েদযদধ 

৭.১ তণথ্যয জন্য কোণযো অণফদণনয বপ্রদক্ষণত দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো : 

) অণফদন গ্রণ ও তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো ২০০৯ দফদধ-৩ নুোণয অণফদনে 

গ্রণণয প্রোদপ্ত স্বীকোয কযণফন; 

অ) নুণযোধকৃত তথ্য তথ্য দধকোয অআন ২০০৯, ধোযো-৯ ও তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো 

২০০৯ দফদধ-৪ নুোণয মথোমথবোণফ যফযো কযণফন; 

আ) তথ্য প্রদোণন োযেতোয বক্ষবে তথ্য দধকোয অআন ২০০৯, ধোযো-৯(৩) ও তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত 

ংক্রোন্ত) দফদধভোরো ২০০৯ দফদধ-৫ নুোণয মথোমথবোণফ োযেতো প্রকো কযণফন। োযেতোয কোযণ 

তথ্য দধকোয অআন ২০০৯-এয োণথ োভঞ্জস্যপূণ ে ণত ণফ; 

ই) বকোন নুণযোধকৃত তথ্য দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দনকট যফযোণয জন্য ভজুদ থোকণর দতদন তথ্য 

দধকোয অআন, ২০০৯, ধোযো-৯(৬)(৭) ও তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯ দফদধ-

৮ নুোণয ঈি তণথ্যয যুদিংেত মূল্য দনধ েোযণ কযণফন এফং ঈি মূল্য নদধক ৫ (াঁচ) কোম ে 

দদফণয ভণধ্য দযণোধ কযোয জন্য নুণযোধকোযীণক ফদত কযণফন; 

ঈ) বকোন নুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ র্ততীয় ণক্ষয ংদিিতো থোকণর দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো তথ্য দধকোয 

অআন, ২০০৯, ধোযো-৯(৮) নুোণয ব্যফস্থো গ্রণ কযণফন; 

৭.২ তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত অণফদণনয পযণভট/পযভ ‘ক’ ংযক্ষণ ও বকোন নোেদযণকয 

চোদদোয বপ্রদক্ষণত যফযো; 

৭.৩ অণফদন পযভ পূযণণ ক্ষভ নয়, এভন অণফদনকোযীণক অণফদন পযভ পূযণণ োয়তো; 

৭.৪ বকোন নোেদযণকয চোদদোয বপ্রদক্ষণত তোণক অদর কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ োয়তো; 

৭.৫ ঠিক কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ র্ভর কণযণছ, এভন অণফদনকোযীণক ঠিক কর্তেক্ষ দনধ েোযণণ োয়তো; 

৭.৬ বকোন োযীদযক প্রদতফন্ধী ব্যদিয তথ্য প্রোদপ্ত দনদিত কযণত দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো তোণক ঈযুি িদতণত তথ্য 

বণত োয়তো কযণফন। এণক্ষণে দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো ঈযুি ন্য বকোন ব্যদিয োয়তো গ্রণ কযণত োযণফন;  

৭.৭ তথ্য ংযক্ষণ, ব্যফস্থোনো ও স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো তঅ ২০০৯-এয োণথ োভঞ্জস্যপূণ েবোণফ ণে দক নো তো 

দনধ েোযণণ কর্তেক্ষণক োয়তো প্রদোন; 

৭.৮ তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯-এয োণথ োভঞ্জস্যপূণ েবোণফ ফোদল েক প্রদতণফদন প্রকোণ োয়তো কযো; 

    ৭.৯ তণথ্যয জন্য প্রোপ্ত অণফদনে এ-ংক্রোন্ত প্রণয়োজনীয় তথ্য ংযক্ষণ, অণফদনকোযীয বমোেোণমোণেয দফস্তোদযত 

তথ্য ংযক্ষণ, তথ্য ফমুিকযণ ংক্রোন্ত প্রদতণফদন ংকদরত কযো, তথ্য মূল্য অদোয়, দোফ যক্ষণ ও যকোদয 

বকোলোেোণয জভোকযণ এফং কর্তেক্ষ ফো তথ্য কদভণনয চোদদোয বপ্রদক্ষণত এ ংক্রোন্ত তথ্য যফযো কযো; আতযোদদ। 
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৮. দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োে 

৮.১ ফদরী ফো ন্য বকোন কোযণণ দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নুদস্থদতণত দোদয়েোরণনয জন্য ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় 

দফবোে এফং এয ধীনস্থ কর দপ্তয/ ংস্থোয় একজন কণয দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োে কযণত ণফ। 

দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নুদস্থদতণত দোদয়েোরনকোরীন অআন নুোণয দতদন দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দণণফ দফণফদচত 

ণফন। 

৮.২ নতুন প্রদতদষ্ঠত আঈদনটমূণ প্রদতদষ্ঠত ওয়োয ৬০ দদণনয ভণধ্য দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয োোোদ দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত 

কভ েকতেো দনণয়োে কযণত ণফ। 

৮.৩ প্রদতটি আঈদনণটয প্রোদনক প্রধোন দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োে বদণফন এফং দনণয়োেকৃত প্রণতযণকয নোভ, 

দফী, ঠিকোনো এফং, প্রণমোজয বক্ষণে, পযোক্স নম্বয ও আ-বভআর ঠিকোনো দনণয়োে প্রদোণনয ১৫ (ণনয) দদণনয ভণধ্য 

দনধ েোদযত পযণভণট (তথ্য কদভন কর্তেক দনধ েোদযত পযণভট) দরদেতবোণফ তথ্য কদভণন বপ্রযণ কযণফন এফং 

ভন্ত্রণোরয়/দফবোে এয অদর কর্তেণক্ষয কোণছ তোয নুদরদ বপ্রযণ কযণফ। 

৮.৪ ফদরী ফো ন্য বকোন কোযণণ দটি শূন্য ণর, দফরণম্ব নতুন দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দনণয়োে কযণত ণফ। 

৯. দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দোদয়ে ও কভ েদযদধ 

ক) দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নুদস্থতকোরীন ভণয় ‘দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো’ ‘দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো’ দণণফ 

দোদয়ে োরন কযণফন; 

ে) দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দণণফ দোদয়ে োরনকোরীন ভণয় এ দনণদ েদকোয ৭ নম্বয নুণেদ-এ ফদণ েত ‘দোদয়েপ্রোপ্ত 

কভ েকতেোয দোদয়ে ও কভ েদযদধ’ তাঁয জন্য প্রণমোজয ণফ। 

১০. তণথ্যয জন্য অণফদন, তথ্য প্রদোণনয িদত ও ভয়ীভো 

১০.১ বকোন ব্যদি তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯-এয ধীন তথ্য প্রোদপ্তয জন্য ংদিি দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয কোণছ 

দনধ েোদযত পযভ ‘ক’ এয ভোধ্যণভ তথ্য বচণয় দরদেতবোণফ ফো আণরক্ট্রদনক ভোধ্যভ ফো আ-বভআণর নুণযোধ কযণত 

োযণফন। 

১০.২ দনধ েোদযত পযভ জরবয নো ণর নুণযোধকোযীয নোভ, ঠিকোনো, প্রণমোজয বক্ষণে পযোক্স নম্বয এফং আ-বভআর 

ঠিকোনো; নুণযোধকৃত তণথ্যয দনর্ভ ের এফং স্পি ফণ েনো এফং বকোন্ িদতণত তথ্য বণত অগ্রী তোয ফণ েনো ঈণল্লে 

কণয োদো কোেণজ ফো বক্ষেভত, আণরক্ট্রদনক দভদডয়ো ফো আ-বভআণরও তথ্য প্রোদপ্তয জন্য নুণযোধ কযো মোণফ। 

১০.৩ দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো তণথ্যয জন্য বকোন নুণযোধ প্রোদপ্তয তোদযে ণত নদধক ২০ (দফ) কোম ে দদফণয ভণধ্য 

নুণযোধকৃত তথ্য যফযো কযণফন। 

১০.৪ ঈদল্লদেত ঈ-নুণেদ (৩) এ মোো দকছুআ থোকুক নো বকন, নুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোন 

আঈদনট ফো কর্তেণক্ষয ংদিিতো থোকণর নদধক ৩০ (দে) কোম ে দদফণয ভণধ্য বআ নুণযোধকৃত তথ্য 

যফযো কযণত ণফ। 

 ১০.৫ দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো দরদেতবোণফ থফো বক্ষেভত, আণরক্ট্রদনক ভোধ্যভ ফো আ-বভআর এয ভোধ্যণভ অণফদন ে 

গ্রণণয প্রোদপ্ত স্বীকোয কযণফন এফং প্রোদপ্ত স্বীকোযণে অণফদণনয বযপোণযন্প নম্বয, অণফদনে গ্রণকোযীয নোভ, 

দভম েোদো এফং অণফদন গ্রণণয তোদযে ঈণল্লে কণয স্বোক্ষয কযণফন। 
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১০.৬ আণরক্ট্রদনক ফো আ-বভআর এয ভোধ্যণভ অণফদন গ্রণণয বক্ষণে কর্তেণক্ষয ফযোফয অণফদন বপ্রযণণয তোদযেআ 

(প্রোদপ্ত োণণক্ষ) অণফদন গ্রণণয তোদযে দণণফ েণ্য ণফ। 

১০.৭ অণফদন োওয়োয য দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো তথ্য প্রদোণনয তোদযে এফং ভয় ঈণল্লেপূফ েক অণফদনকোযীণক ব 

ম্পণকে ফদত কযণফন এফং নুণযোধকৃত তণথ্যয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোন আঈদনট ফো কর্তেণক্ষয ংদিিতো 

থোকণর দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো বআ আঈদনট ফো কর্তেক্ষণক এ ম্পণকে দরদেত বনোটি প্রদোন কযণফন। 

১০.৮ দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো বকোন কোযণণ নুণযোধকৃত তথ্য প্রদোণন োযে থফো অংদক তথ্য যফযোণ োযে 

ণর োযেতোয কোযণ ঈণল্লে কণয অণফদন প্রোদপ্তয ১০ (দ) কোম ে দদফণয ভণধ্য তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত 

ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয তপদণর ঈদল্লদেত পযভ-‘ে’ নুমোয়ী এতদিলণয় অণফদনকোযীণক ফদত 

কযণফন। 

১০.৯ ঈ-নুণেদ (৩), (৪) ফো (৫) এ ঈদল্লদেত ভয়ীভোয ভণধ্য তথ্য যফযো কযণত বকোন দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো 

ব্যথ ে ণর ংদিি তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ প্রতযোখ্যোন কযো ণয়ণছ ফণর েণ্য ণফ। 

১০.১০ নুণযোধকৃত তথ্য প্রদোন কযো দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দনকট মথোমথ দফণফদচত ণর এফং বমণক্ষণে বআ তথ্য 

র্ততীয় ক্ষ কর্তেক যফযো কযো ণয়ণছ দকংফো বআ তণথ্য র্ততীয় ণক্ষয স্বোথ ে জদড়ত যণয়ণছ এফং র্ততীয় ক্ষ 

তো বেোনীয় তথ্য দণণফ েণ্য কণযণছ ব বক্ষণে দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো এরূ নুণযোধ প্রোদপ্তয ৫ (াঁচ) কোম ে 

দদফণয ভণধ্য র্ততীয় ক্ষণক তোয দরদেত ফো বভৌদেক ভতোভত বচণয় বনোটি প্রদোন কযণফন এফং র্ততীয় ক্ষ 

এরূ বনোটিণয বপ্রদক্ষণত বকোন ভতোভত প্রদোন কযণর তো দফণফচনোয় দনণয় দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো নুণযোধকোযীণক 

তথ্য প্রদোণনয দফলণয় দিোন্ত গ্রণ কযণফন। 

১০.১১ বকোন আদন্ধয় প্রদতফন্ধী ব্যদিণক বকোন বযকড ে ফো তোয ংদফণল জোনোণনোয প্রণয়োজন ণর ংদিি দোদয়েপ্রোপ্ত 

কভ েকতেো বআ প্রদতফন্ধী ব্যদিণক তথ্য রোণব োয়তো প্রদোন কযণফন এফং দযদ েণনয জন্য বম ধযণনয 

ণমোদেতো প্রণয়োজন তো প্রদোন কযোও এআ োয়তোয ভত্মর্ভ েি ফণর েণ্য ণফ। 

১০.১২ অআণনয ধীন প্রদি তণথ্যয প্রদত পৃষ্ঠোয় ‘‘তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ধীণন এআ তথ্য যফযো কযো 

ণয়ণছ’’ ভণভ ে প্রতযয়ন কযণত ণফ এফং তোণত প্রতযয়নকোযী কভ েকতেোয নোভ, দফী, স্বোক্ষয ও দোপ্তদযক ীর 

থোকণফ। 

১১. তণথ্যয মূল্য এফং মূল্য দযণোধ : 

১১.১ বকোন নুণযোধকৃত তথ্য দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দনকট যফযোণয জন্য ভজুদ থোকণর দতদন তথ্য দধকোয (তথ্য 

প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয তপদণর ঈদল্লদেত পযভ-‘ঘ’ নুোণয বআ তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ কযণফন এফং 

নদধক ৫ (াঁচ) কোম ে দদফণয ভণধ্য বআ থ ে চোরোন বকোড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভো কণয বট্রজোযী 

চোরোণনয কদ তোয কোণছ জভো বদয়োয জন্য নুণযোধকোযীণক দরদেতবোণফ ফদত কযণফন; থফো 

১১.২ দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো নুণযোধকোযী কর্তেক দযণোদধত তণথ্যয মূল্য যদণদয ভোধ্যণভ গ্রণ কযণফন এফং প্রোপ্ত থ ে 

চোরোন বকোড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ বট্রজোযী চোরোণনয ভোধ্যণভ জভো বদণফন। 

১২. অদর দোণয়য ও দনষ্পদি 

১২.১. অীর কর্তেক্ষঃ  

ক) দপ্তয/ংস্থোয ঈণজরো কভ েকতেোয কোম েোরয় তথ্য প্রদোনকোযী আঈদনট ণর তোয অদর কর্তেক্ষ ণফন 

ংদিি দপ্তয/ ংস্থোয বজরো কোম েোরয়। একআবোণফ বজরো কভ েকতেোয কোম েোরণয়য অদর কর্তেক্ষ ণফন 
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ংদিি দপ্তয/ ংস্থোয দফবোেীয় কোম েোরয় এফং দফবোেীয় কভ েকতেোয কোম েোরণয়য অদর কর্তেক্ষ ণফন 

ংদিি দপ্তয/ংস্থোয দফবোণেয প্রধোন। 

ে) বকোন দপ্তয/ংস্থো দনণজ তথ্য প্রদোনকোযী আঈদনট ণর তোয অদর কর্তেক্ষ ণফন দপ্তয/ংস্থোয প্রধোন।   

   ে) ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে তথ্য প্রদোন আঈদনট ণর তোয অদর কর্তেক্ষ ণফন ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় 

দফবোে এয দচফ। 

 

১২.২. অদর িদতঃ 

    ক) বকোন ব্যদি এআ নীদতভোরোয নীদত ১০-এয (৩), (৪) ফো (৫)-এ দনধ েোদযত ভয়ীভোয ভণধ্য তথ্য রোণব ব্যথ ে 

ণর দকংফো দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয বকোন দিোণন্ত ংক্ষুব্ধ ণর দকংফো দতদযি মূল্য ধোম ে ফো গ্রণ কযণর 

ঈি ভয়ীভো দতক্রোন্ত ফোয ফো বক্ষেভত, দিোন্ত রোণবয যফতী ৩০ (দে) দদণনয ভণধ্য তথ্য দধকোয 

(তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয তপদণর দনধ েোদযত পযভ-‘ে’ এয ভোধ্যণভ অীর কর্তেণক্ষয 

কোণছ অদর কযণত োযণফন। 

ে) অদর কর্তেক্ষ মদদ এআ ভণভ ে ন্তুি ন বম, অদরকোযী যুদিংেত কোযণণ দনদদ েি ভয়ীভোয ভণধ্য অদর 

দোণয়য কযণত োণযনদন, তোণর দতদন ঈি ভয়ীভো দতফোদত ওয়োয যও অদর অণফদন গ্রণ কযণত 

োযণফন। 

 

১২.৩ অদর দনষ্পদিঃ  

(1) অদর কর্তেক্ষ বকোন অদণরয দফলণয় দিোন্ত প্রদোণনয পূণফ ে দনণম্নোি দণক্ষ গ্রণ কযণফন, মথো :- 

(ক) দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো এফং এতদংদিি ন্যোন্য কভ েকতেোয শুনোনী গ্রণ ; 

(ে) অদর অণফদণন ঈদল্লদেত ংক্ষুব্ধতোয কোযণ ও প্রোদথ েত প্রদতকোণযয যুদিমূ দফণফচনো ; 

(ে) প্রোদথ েত তথ্য প্রদোণনয োণথ একোদধক তথ্য প্রদোনকোযী আঈদনট যুি থোকণর ংদিি আঈদনটমূণয শুনোনী 

গ্রণ। 

(২)  অদর অণফদন প্রোদপ্তয ১৫ (ণনয) দদণনয ভণধ্য অদর কর্তেক্ষ- 

(ক) ঈ-নুণেদ (১) এ ঈদল্লদেত দণক্ষমূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযো কযোয জন্য ংদিি দোদয়েপ্রোপ্ত 

কভ েকতেোণক দনণদ ে বদণফন; থফো 

(ে) তাঁয দফণফচনোয় গ্রণণমোগ্য নো ণর অীর অণফদনটি েোদযজ কযণত োযণফন। 

(৩)  অদর কর্তেণক্ষয দনণদ ে নুমোয়ী দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো মথোম্ভফ দ্রুততোয োণথ প্রোদথ েত তথ্য যফযো 

কযণফন তণফ এআ ভয় তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ধোযো ২৪(৪) এ দনণদ েদত ভণয়য দধক ণফ নো 

থফো বক্ষেভত দতদন তথ্য যফযো বথণক দফযত থোকণফন। 

 

১৩. তথ্য প্রদোণন ফণরোয় োদস্তয দফধোন : 

১৩.১ তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ ও এ দনণদ েদকোয ংদিি নুণেদ নুোণয দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো মদদ বকোণনো 

অণফদনকোযীণক তথ্য ফো এ ংক্রোন্ত দিোন্ত প্রদোণন ব্যথ ে ন ফো তথ্যপ্রোদপ্তয বকোণনো নুণযোধ গ্রণ কযণত স্বীকোয 

কণযন ফো দিোন্ত প্রদোণন ব্যথ ে ন ফো র্ভর, ম্পূণ ে, দফভ্রোদন্তকয, দফকৃত তথ্য প্রদোন কণয ফো বকোন তথ্য প্রোদপ্তয ণথ 

প্রদতফন্ধকতো সৃদি কণয ফো তথ্য দধকোয দযন্থী বকোন কোজ কণযন তোণর দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয এণন কোজণক 
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দোচযণ দণণফ দফণফচনো কযো ণফ এফং ংদিি চোকুযী দফদধদফধোন নুোণয তোয দফরুণি ব্যফস্থো গ্রণ কযো 

ণফ। 

১৩.২ এআ দনণদ েদকো মথোমথবোণফ নুযণণ েোদপরদতয কোযণণ তথ্য দধকোয অআন, ২০০৯ এয ব্যতযয় ঘটণর 

এফং এয কোযণণ বকোন কভ েকতেো তথ্য কদভন কর্তেক োদস্ত বণর তো তোয ব্যোদিেত দোয় দণণফ েণ্য ণফ এফং 

কর্তেক্ষ তোয বকোন দোয় ফন কযণফ নো। 

১৩.৩ তথ্য কদভণনয কোছ বথণক বকোন কতেকতেোয দফরুণি দফবোেীয় ব্যফস্থো গ্রণণয নুণযোধ বণর কর্তেক্ষ 

ংদিি দফদধ-দফধোন নুোণয মথোমথ ব্যফস্থো গ্রণ কযণফ এফং গৃীত ব্যফস্থোয দফলণয় তথ্য কদভনণক ফদত 

কযণফ। 

১৪. জনগুরুেপূণ ে দফলণয় বপ্র দফজ্ঞদপ্ত 

ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে এফং এ দফবোণেয অওতোধীন দপ্তয/ংস্থোমূ জনগুরুেপূণ ে দফলয়োদদ বপ্র দফজ্ঞদপ্তয 

ভোধ্যণভ থফো ন্য বকোণনো ন্থোয় প্রচোয ফো প্রকো কযণফ। 

১৫. দনণদ েদকোয ংণোধন  

এআ দনণদ েদকো ংণোধণনয প্রণয়োজন ণর ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে ৩-৫ দস্য দফদি একটি কদভটি েঠন 

কযণফ। কদভটি এ দনণদ েদকোয নুণভোদনকোযী কর্তেবক্ষয কোণছ ংণোধণনয প্রস্তোফ কযণফ। নুণভোদনকোযী 

কর্তেবক্ষয নুণভোদণন োণণক্ষ তো কোম েকয ণফ। 

 

১৬. দনণদ েদকোয ব্যখ্যো  

এআ দনণদ েদকোয বকোন দফলণয় স্পিতো বদেো দদণর ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে তোয ব্যখ্যো প্রদোন কযণফ।  

দযদি-১ : দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দফফযণ 

 কভ েকতেোয নোভ: জনোফ বভোঃ বভোনোণয়ভ ঈদেন বচৌদৄযী 

দফী: দণিভ এনোদরি 

বপোন নম্বয: +৮৮-০২-৯৫৮৪৯২৯ 

বভোফোআর: ০১৭১১-২৬৯২৭০ 

আ-বভআর: system.analyst@rdcd.gov.bd  

 

দযদি-২ : দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয দফফযণ 

কভ েকতেোয নোভ: নোইভো েন্নকোয 

দফী: দদনয়য কোযী দচফ (ফোণজট-১) 

বপোন নম্বয: +৮৮-০২-৯৫৭৮০০৮ 

বভোফোআর: ০১৯১৮৩৫০১৬৯ 

আ :বভআর-sas.budget1@rdcd.gov.bd 

 

দযদি-৩ : অদর কর্তেণক্ষয দফফযণ 

কভ েকতেোয নোভ: জনোফ বভোঃ বযজোঈর অোন 

দফী: দচফ 

বপোন নম্বয: +৮৮-০২-৯৫১২২৩২ 

বভোফোআর: +৮৮০১৭১৩-০৪৪৫৮৮ 

আ-বভআর: secretary@rdcd.gov.bd  

mailto:system.analyst@rdcd.gov.bd
mailto:sas.budget1@rdcd.gov.bd
mailto:sas.budget1@rdcd.gov.bd
mailto:secretary@rdcd.gov.bd


11 

 

দযদি-৪ : স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো ও প্রকোণয ভোধ্যভ  

ক্রভ তণথ্যয দফফযণ তথ্য প্রকোণয ভোধ্যভ 

১ 
ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয োংেঠদনক কোঠোণভো ও কোম েক্রণভয 

দফফযণ, কোম েপ্রণোরী এফং দোদয়েমূ 

 বনোটি বফোড ে, তথ্য প্রদোন আঈদনণট 

মুদদ্রত নুদরদ, ওণয়ফোআট। 

২ 
ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয কভ েকতেো ও কভ েচোযীণদয ক্ষভতো ও 

দোদয়ে 

প্রণতযক দপ/তথ্য প্রদোন আঈদনণট 

মুদদ্রত নুদরদ, ওণয়ফোআট। 

৩ 
দিোন্ত গ্রণণয িদত, জফোফদদদতো এফং তত্ত্বোফধোণনয ভোধ্যভ প্রণতযক দপ/তথ্য প্রদোন আঈদনণট 

মুদদ্রত নুদরদ, ওণয়ফোআট। 

৪ 
ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয কভ েকতেো ও কভ েচোযীয দডণযক্টযী প্রণতযক দপ/তথ্য প্রদোন আঈদনণট 

মুদদ্রত নুদরদ, ওণয়ফোআট। 

৫ 

কোম েম্পোদণনয জন্য ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয দনয়ন্ত্রণণ 

যদক্ষত ও ব্যফহৃত অআন, দফদধ-দফধোন, দনণদ েনো, ম্যোনুণয়র, ডকুণভন্ট 

এফং বযকড ে। 

প্রণতযক দপ/তথ্য প্রদোন আঈদনণট 

মুদদ্রত নুদরদ, ওণয়ফোআট। 

৬ 

দযকল্পনো প্রণয়ন ও দিোন্ত ফোস্তফোয়ন ংক্রোন্ত বম বকোন ধযণনয 

যোভ ে/প্রদতদনদধে, মোো ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোে কর্তেক গৃীত 

এয দফফযণ। 

প্রণতযক দপ/তথ্য প্রদোন আঈদনণট 

মুদদ্রত নুদরদ, ওণয়ফোআট। 

৭ 

ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয ফোণজট এফং ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় 

দফবোণেয অওতোধীন, দপ্তযমূণয ফোণজট/কর দযকল্পনোয ধযন 

দচদিতকযণ, প্রস্তোদফত েযচ এফং প্রকৃত ব্যণয়য ঈয ততদয দযণোট ে। 

বনোটি বফোড ে, ওণয়ফোআট। 

৮ 

নোেদযকণদয তথ্য ংগ্রণয জন্য দফযোজভোন সুণমোে-সুদফধোংক্রোন্ত 

দফফযণ, জনোধোযণণয জন্য ংযদক্ষত রোআণব্রদয/ড়োয কণক্ষয কোম ে 

ঘণ্টো আতযোদদ (প্রণমোজয বক্ষণে) 

বনোটি বফোড ে, ওণয়ফোআট আতযোদদ 

৯ 
নোভ, দফী, ঠিকোনো, বপোন নম্বয এফং প্রণমোজয বক্ষণে পযোক্স নম্বয ও 

আ-বভআর ঠিকোনো দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ 

ংদিি তথ্য প্রদোন আঈদনণটয 

বনোটি বফোড ে ও ওণয়ফোআট 

১০ 
নোভ, দফী, ঠিকোনো, বপোন নম্বয এফং প্রণমোজয বক্ষণে পযোক্স নম্বয ও 

আ-বভআর ঠিকোনো দফকল্প দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয তোদরকো 

প্রণতযক কর্তেণক্ষয বনোটি বফোড ে, 

ওণয়ফোআট/ েণভোধ্যভ আতযোদদ 

১১ 

তণথ্যয জন্য নোেদযণকয কোছ বথণক প্রোপ্ত কর অণফদন ণেয 

নুদরদ, মোয ভণধ্য দনণম্নোি তথ্যমূ ন্তর্ভ েি থোকণফ : 

(ক) বম কর্তেক্ষ কর্তেক নুণযোধেটি গৃীত ণয়ণছ তোয নোভ 

(ে) দক তণথ্যয জন্য নুণযোধ কযো ণয়ণছ 

(ে) নুণযোণধয তোদযে 

গৃীত অণফদন ণেয একটি কদ 

প্রণতযক কর্তেণক্ষয/তথ্য প্রদোন 

আঈদনণটয, আন্টোযণনণট, দযদ েণনয 

জন্য দপণ যদক্ষত থোকণফ। 

১২ 

যকোয, কর্তেক্ষ কর্তেক ম্পোদদত- 

(ক) কর ঈন্নয়ন/পূতেকোজ/ প্রকল্প ংক্রোন্ত চুদি 

(ে) প্রণতযক চুদিয ংদক্ষপ্ত দফফযণ, প্রোক্কদরত ব্যয়/চুদিয 

বভয়োদকোর আতযোদদ। 

বনোটি বফোড ে, ওণয়ফোআট আতযোদদ 
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দযদি-৫ : চোদদোয দবদিণত প্রদোনণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো (নীদতভোরো প্রণয়নকোযী কর্তেক্ষ দনজ প্রদতষ্ঠোন নুোণয 

তোদরকোটি প্রণয়ন কযণফন।) 

দনম্নদরদেত তথ্যমূ জনেণণয চোদদোয দবদিণত প্রদোন কযো ণফ- 

স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোদত কর তথ্য 

 দফদবন্ন নীদত 

 ল্লী ঈন্নয়ন ও ভফোয় দফবোণেয ফোণজট 

 অদথ েক তথ্য, বমভন- অয়/ব্যয় ংক্রোন্ত দোফ দফফযণী  

 দডট দযণোট ে (জফোফ) 

 প্রকণল্পয ব্যোংক-ংক্রোন্ত তথ্য 

 ক্রয় কোম েক্রভ ংক্রোন্ত তথ্য (দিোন্ত গ্রণণয য) 

 ঈকোযণবোেীয তোদরকো 

 দনণয়োে/ফদদরয অণদ 

 বদণ ফো দফণদ ভ্রভণংক্রোন্ত তথ্যোদদ 

 প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তথ্য (দযদি-৬) ব্যতীত ন্য কর তথ্য। 

দযদি-৬ : প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তণথ্যয তোদরকো  

দনম্নদরদেত তথ্যমূ প্রদোন ও প্রকো কযণত কর্তেক্ষ ফোধ্য থোকণফ নো-  

 কভী ও ঈকোযণবোেীয ব্যদিেত জীফণনয বেোনীয়তো ক্ষুণ্ণ য়, এরূ তথ্য। 

 দফচোযোধীন ভোভরোয তথ্য মো ওআ ভোভরোয সুষ্ঠু দফচোযকোম েণক ব্যোত কযণত োণয, এরূ তথ্য। 

 তদন্তোধীন দফলয় ংদিি বকোণনো তথ্য, মোয প্রকো তদন্তকোণজ দফঘ্ন ঘটোণত োণয। 

 বকোণনো ক্রয় কোম েক্রণভয দফলণয় দিোন্ত বনয়োয অণে ংদিি ক্রয় ফো এয কোম েক্রভ ংক্রোন্ত বকোণনো তথ্য। 

 দনণয়োে ও ণদোন্নদত যীক্ষোয পরোপর ংক্রোন্ত অেোভ তথ্য, আতযোদদ। 
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দযদি-৭ : তথ্য প্রোদপ্তয অণফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রোদপ্তয অণফদনে 

[ তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরোয দফদধ-৩ দ্রিব্য ] 

 

ফযোফয 

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

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

ও 

দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেো, 

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

 

১।  অণফদনকোযীয নোভ  : ................................................. 

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

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

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

  স্থোয়ী ঠিকোনো  : ............................................... 

 পযোক্স, আ-বভআর, বটদরণপোন ও বভোফোআর বপোন নম্বয (মদদ থোণক) : .............................................. 

২।  দক ধযণনয তথ্য* (প্রণয়োজণন দতদযি কোেজ ব্যফোয করুন) : 

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

৩।  বকোন িদতণত তথ্য োআণত অগ্রী (ছোোণনো/ পণটোকদ/  : 

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

  দরদেত/ আ-বভআর/ পযোক্স/দদড থফো ন্য বকোন িদত)  

৪। তথ্য গ্রণকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : 

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

৫।  প্রণমোজয বক্ষণে োয়তোকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  :  

 

 

 

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

অণফদণনয তোদযে : ..................................................                                     অণফদনকোযীয স্বোক্ষয 

 

*তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯-এয ৮ ধোযো নুমোয়ী তণথ্যয মূল্য দযণোধণমোগ্য। 
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দযদি-৮ : তথ্য যফযোণ োযেতোয বনোটি (পযভ ‘ে’) 

পযভ ‘ে’ 

 [ তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরো, ২০০৯ দফদধ-৫ দ্রিব্য ] 

তথ্য যফযোণ োযেতোয বনোটি 

 

 

অণফদন ণেয সূে নম্বয :                                                     তোদযে : ......................................... 

 

প্রদত 

অণফদনকোযীয নোভ: .............................................................. 

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

 

দফলয় : তথ্য যফযোণ োযেতো ম্পণকে ফদতকযণ। 

 

দপ্রয় ভণোদয়, 

অনোয ........................................................তোদযণেয অণফদণনয দবদিণত প্রোদথ েত তথ্য দনণম্নোি কোযণণ 

যফযো কযো ম্ভফ আর নো, মথো :- 

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

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

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

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

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

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

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

                                   

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

                   দোদয়েপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ : 

                 দফী : 

               দোপ্তদযক ীর : 

 

 

 

 



15 

 

দযদি-৯ : অীর অণফদন পযভ (পযভ ‘ে’) 

পযভ ‘ে’ 

অীর অণফদন 

[ তথ্য দধকোয (তথ্য প্রোদপ্ত ংক্রোন্ত) দফদধভোরোয দফদধ-৬ দ্রিব্য ] 

 

ফযোফয 

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

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

ও 

অীর কর্তেক্ষ, 

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

  

১। অীরকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ............................................................................ 

 (ণমোেোণমোণেয জ ভোধ্যভ) 

২। অীণরয তোদযে : .............................................................................. 

৩। বম অণদণয দফরুণি অীর কযো আয়োণছ ঈোয : ............................................................................ 

  কদ (মদদ থোণক)   

৪। মোোয অণদণয দফরুণি অীর কযো আয়োণছ   : ............................................................................ 

 তোোয নোভ অণদণয দফফযণ (মদদ থোণক)   

৫। অীণরয ংদক্ষপ্ত দফফযণ  : ........................................................................... 

৬। অণদণয দফরুণি ংক্ষুব্ধ আফোয কোযণ (ংদক্ষপ্ত দফফযণ) : ..................................................................... 

৭।  প্রোদথ েত প্রদতকোণযয যুদি/দবদি  : ............................................................................ 

৮।  অীরকোযী কর্তেক প্রতযয়ন   : ............................................................................ 

৯।  ন্য বকোন তথ্য মোো অীর কর্তেণক্ষয ম্মুণে : ....................................................................... 

 ঈস্থোণনয জন্য অীরকোযী আেো বোলণ কণযন 

অণফদণনয তোদযে : ..................................................                                     অণফদনকোযীয স্বোক্ষয 
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দযদি-১০ : তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ দপ এফং তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ দপ (পযভ ‘ঘ’) 

 

পযভ ‘ঘ’ 

[ দফদধ ৮ দ্রিব্য ] 

তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ দপ এফং তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ দপ 

 তথ্য যফযোণয বক্ষণে দনম্ন বটদফণরয করোভ (২) এ ঈদল্লদেত তণথ্যয জন্য ঈোয দফযীণত করোভ (৩) এ 

ঈদল্লদেত োণয বক্ষেভত তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ দপ এফং তণথ্যয মূল্য দযণোধণমোগ্য আণফ, মথো :- 

 

 

বটদফর 

 

ক্রদভক 

নং 

তণথ্যয দফফযণ তথ্য প্রোদপ্তয নুণযোধ দপ/তণথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

দরদেত বকোন ডকুণভণন্টয কদ 

যফযোণয জন্য (ম্যো, নক্ো, ছদফ, 

কদম্পঈটোয দপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভোণয কোেণজয বক্ষণে প্রদত 

পৃষ্ঠো ২ (দুআ) টোকো োণয এফং তদূর্ধ্ে োআণজয 

কোেণজয বক্ষণে প্রকৃত মূল্য। 

২। 

দডস্ক, দদড আতযোদদণত তথ্য যফযোণয 

বক্ষণে 

 

(১) অণফদনকোযী কর্তেক দডস্ক, দদড আতযোদদ 

যফযোণয বক্ষণে দফনো মূণল্য; 

(২) তথ্য যফযোকোযী কর্তেক দডস্ক, দদড 

আতযোদদ যফযোণয বক্ষণে ঈোয প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

বকোন অআন ফো যকোদয দফধোন ফো 

দনণদ েনো নুমোয়ী কোঈণক যফযোকৃত 

তণথ্যয বক্ষণে 

দফনোমূণল্য। 

৪। 

মূণল্যয দফদনভণয় দফক্রয়ণমোগ্য প্রকোনোয 

বক্ষণে 

প্রকোনোয় দনধ েোদযত মূল্য। 
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দযদি-১১ : তথ্য কদভণন দবণমোে দোণয়ণযয দনধ েোযণ পযভ (পযভ ‘ক’) 

পযভ ‘ক’ 

দবণমোে দোণয়ণযয পযভ 

[তথ্য দধকোয (দবণমোে দোণয়য ও দনষ্পদি ংক্রোন্ত) প্রদফধোনভোরোয প্রদফধোন-৩ (১) দ্রিব্য] 

 

ফযোফয 

প্রধোন তথ্য কদভনোয 

তথ্য কদভন 

এপ-৪/এ, অেোযোঁও প্রোদনক এরোকো 

বণযফোংরো নেয, ঢোকো-১২০৭।  

 

              দবণমোে নং 

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

 

১। দবণমোেকোযীয নোভ ও ঠিকোনো                          : 

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

    (ণমোেোণমোণেয জ ভোধ্যভ) 

 

২। দবণমোে দোদেণরয তোদযে                               : ............................................................... 

 

৩। মোোয দফরুণি দবণমোে কযো আয়োণছ                : ......................................................................... 

     তোোয নোভ ও ঠিকোনো   

 

৪। দবণমোণেয ংদক্ষপ্ত দফফযণ                             : 

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

    (প্রণয়োজণন অরোদো কোেজ দন্নণফ কযো মোআণফ) 

 

৫। ংক্ষুব্ধতোয কোযণ (মদদ বকোন অণদণয দফরুণি      : .......................................................................

  

    দবণমোে অনয়ন কযো য় বআ বক্ষণে ঈোয কদ  

    ংযুি কদযণত আণফ) 

 

৬। প্রোদথ েত প্রদতকোয ও ঈোয বমৌদিকতো                     : 

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

 

৭। দবণমোে ঈদল্লদেত ফিণব্যয ভথ েণন প্রণয়োজনীয়      : 

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

     কোেজ ণেয ফণ েনো (কদ ংযুি কদযণত আণফ) 

 

তযোঠ 

অদভ/অভযো এআ ভণভ ে রপপূফ েক বঘোলণো কদযণতদছ বম, এআ দবণমোণে ফদণ েত দবণমোেমূ অভোয জ্ঞোন ও দফশ্বো 

ভণত তয।  

 

 

(তযোঠকোযীয স্বোক্ষয)  




