ে
তথ্য াফমুক্তকযণ ননর্দনকা
২০১৯

ফাাংরার্দ াআননিটিাঈট াফ এ্যাডনভননর্েন এ্যান্ড ম্যার্নজর্ভন্ট (নফয়াভ) পাাঈর্ন্ডন
1

মুখফন্ধ
প্রর্তযক নাগনযর্কয তথ্য রার্বয ানধকায াাংনফধাননকবার্ফ স্বীকৃত। াঅাআর্নয ান প্রনতষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও
জফাফনদনতা সুার্নয ান্যতভ াঈাদান। তর্থ্যয াফাধ প্রফা নননিতকর্ে ফতেভান যকায ২০০৯ ার্রয ০৬ এ্নপ্রর
তথ্য ানধকায াঅাআন প্রণয়ন কর্য। াঈক্ত াঅাআর্নয াঅওতায় গঠন কযা য় – স্বাধীন তথ্য কনভন। তথ্য ানধকায
াঅাআন, ২০০৯-এ্য ১০ ধাযায় প্রর্তযক কর্তে ক্ষর্ক তথ্য প্রদান াআাঈননট-এ্য জন্য এ্কজন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননযুক্ত
কযায ননর্দ েনা যর্য়র্ছ।
নফয়াভ পাাঈর্ন্ডর্নয ানবরক্ষয র্চ্ছ, দক্ষ, সৃজনীর, স্বপ্রর্ণানদত ও কর্ভোর্যাগী ভানফ ম্পদ সৃনিয রর্ক্ষয ভানম্মত
প্রনক্ষণ নযচারনা এ্ফাং প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতায মথামথ ব্যফার্যয ভাধ্যর্ভ ীল ে প্রনক্ষণ প্রনতষ্ঠান নার্ফ নফকা
রাব। ফাাংরার্দ ননবর ানবে (প্রান) কযাডার্যয দস্যর্দয পাগত াঈৎকল ে াধন এ্ফাং াঈন্নয়ন ও ব্যফস্থানায়
ননর্য়ানজত প্রজাতর্েয ফ েস্তর্যয কভেচাযীর্দয পাগত ভার্নান্নয়ন ও দক্ষতা বৃনিকর্ে মথামথ প্রনক্ষণ নযচারন এ্ফাং
গর্ফলণা কাম েক্রভ গ্রণ নফয়ার্ভয পকৌরগত াঈর্েশ্য। নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন ফ ভয় স্বচ্ছতা ও জফাফনদনতায নীনতর্ত
নফশ্বাী। এ্ নীনতর্ক াভর্ন পযর্খ তথ্য ানধকায াঅাআন, ২০০৯ এ্য ার্থ াংগনতপূণ ে এ্কটি তথ্য াফমুক্তকযণ
ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয দর্ক্ষ নফয়াভ গ্রণ কর্য, মা “তথ্য াফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা ২০১৯” নার্ফ ানবনত র্ফ।
এ্ ননর্দনেকা প্রণয়র্নয পর্র ফাাংরার্দ াআননিটাঈট াফ এ্যাডনভননর্েন এ্ন্ড ম্যার্নজর্ভন্ট (নফয়াভ)
পাাঈর্ন্ডর্নয তর্থ্যয াঅদান-প্রদান াঅর্যা জতয র্ফ এ্ফাং এ্ নফবার্গয কার্জয স্বচ্ছতা ও জফাফনদনতা ফহুগুর্ণ
বৃনি ার্ফ ভর্ভে াঅনভ দৃঢ় াঅাফাদ ব্যক্ত কযনছ।

(এ্ এ্ভ পজলুর কনযভ পচৌদৄযী)

ভানযচারক
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সূনচত্র
নফলয়ফস্তু

পৃষ্ঠা নাং

টভূনভ

১. তথ্য াফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয টভূনভ ও প্রর্য়াজনীয়তা
১.১ তথ্য াফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয পমৌনক্তকতা/াঈর্েশ্য
১.২ ননর্দ েনায নর্যানাভ

২. ননর্দ েনকায নবনি
২.১. প্রণয়নকাযী কর্তেক্ষ
২.২. ানুর্ভাদনকাযী কর্তেক্ষ
২.৩. ানুর্ভাদর্নয তানযখ
২.৪. ননর্দ েনকা ফাস্তফায়র্নয তানযখ
২.৫. ননর্দ েনকায প্রর্মাজযতা

৩. ননর্দ েনকায় ব্যফহৃত র্েয াংজ্ঞা
৩.১ তথ্য
৩.২ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
৩.৩ নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
৩.৪ াঅনর কর্তেক্ষ
৩.৫ র্ততীয় ক্ষ
৩.৬ তথ্য কনভন
৩.৭ ‘‘তাাঅ, ২০০৯’’
৩.৮ ‘‘তানফ, ২০০৯’’
৩.৯ কভেকতো
৩.১০ তথ্য ানধকায
৩.১১ াঅর্ফদন পযভ
৩.১২ াঅনর পযভ
৩.১৩ নযনি

৪. তর্থ্যয ধযণ এ্ফাং ধযণ ানুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান িনত
ক. স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য
খ. চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য
গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এ্ভন তথ্য

৫. তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা
ক) তথ্য াংযক্ষণ
খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা
গ) তর্থ্যয বালা
ঘ) তর্থ্যয ারনাগাদকযণ

৬. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ
৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দানয়ত্ব ও কভেনযনধ
৮. নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ
৯. নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দানয়ত্ব ও কভেনযনধ
১০. তর্থ্যয জন্য াঅর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয িনত ও ভয়ীভা
১১. তর্থ্যয মূল্য এ্ফাং মূল্য নযর্াধ
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১
১
২
২
২
২
২
২
২
২
২
২
২
৩
৩
৩
৩
৩
৩
৩
৩
৩
৩
৩
৩
৪
৪-৫
৫
৫
৫
৫
৫
৫-৬
৬-৭
৭
৭
৭-৮
৮

৯
৯
৯
৯
৯-১০
১০
১০
১০
১০-১৭

১২. াঅনর দার্য়য ও ননষ্পনি
১২.১. াঅনর কর্তেক্ষ
১২.২. াঅনর িনত
১২.৩. াঅনর ননষ্পনি

১৩. তথ্য প্রদার্ন াফর্রায় ানস্তয নফধান
১৪. জনগুরুত্বপূণ ে নফলর্য় পপ্র নফজ্ঞনপ্ত
১৫. ননর্দ েনায াংর্াধন
১৬. ননর্দ েনায ব্যাখ্যা
১৭. নযনি : ০১-১০
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১.

তথ্য াফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয টভূনভ ও প্রর্য়াজনীয়তা:

ফাাংরার্দ াআননিটিাঈট াফ এ্ডনভননেন এ্ন্ড ম্যার্নজর্ভন্ট (নফয়াভ) পাাঈর্ন্ডন দক্ষ, সৃজনীর ও
কর্ভোর্োগী ভানফম্পদ াঈন্নয়র্ন এ্কটি ীল ে প্রনক্ষণ প্রনতষ্ঠান নার্ফ ননযরবার্ফ কাজ কর্য মার্চ্ছ। নফয়াভ
পাাঈর্ন্ডন ফ েদা স্বচ্ছতা ও জফাফনদনতায নীনতর্ত নফশ্বাী। এ্কটি াঅদে প্রনক্ষণ প্রনতষ্ঠান নার্ফ নফয়াভ
পাাঈর্ন্ডর্নয মাফতীয় কাম েক্রভ তথ্য ানধকায াঅাআর্নয াঅওতায় াফমুক্ত কযায রর্ক্ষয এ্কটি ননর্দ েনকা থাকা
প্রর্য়াজন। জনাধাযর্ণয াঅাআনগত তথ্য রার্বয ানধকায নননিত কযায রর্ক্ষয এ্কটি নফনধগত কাঠার্ভায াাং
নার্ফ এ্ ননর্দ েনকা প্রণয়ন কযা য়।

নফয়াভ পাাঈর্ন্ডর্নয কাম োফরী :








নফনএ্ (প্রান) কযাডার্যয দস্যর্দয পানবনিক াঈৎকল ে াধর্নয ব্যফস্থা কযা;
াঈন্নয়ন ও ব্যফস্থানা কাম েক্রর্ভ ননর্য়ানজত যকার্যয ফ েস্তর্যয কভেচাযীর্দয পাগত ভার্নান্নয়ন ও দক্ষতা
বৃনিকর্ে মথামথ প্রনক্ষর্ণয ব্যফস্থা কযা;
াঈন্নয়ন প্রান ও ব্যফস্থানা নফলর্য় গর্ফলণা কাম েক্রভ নযচারনা কযা;
াঅদৄননক প্রযুনক্ত ব্যফার্যয ভাধ্যর্ভ াঈন্নয়ন প্রান, নযকেনা ও ব্যফস্থানা প্রনক্ষণ াঅর্য়াজন কযা;
পদী ও নফর্দী নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান কর্তক
ে নক্ষা ও প্রনক্ষণমূরক পনভনায, নর্ম্পানজয়াভ এ্ফাং কভোরা
াঅর্য়াজর্ন ায়তা প্রদান কযা;
পফযকানয প্রনতষ্ঠান এ্ফাং এ্ন নজ ও কভেচাযীর্দয পাগত দক্ষতা াঈন্নয়র্নয রর্ক্ষয প্রনক্ষণ কভেসূচী নযচারনা
কযা;
াঈন্নয়ন প্রান ও ব্যফস্থানা নফলর্য় যকায এ্ফাং নফনবন্ন াংস্থার্ক যাভে এ্ফাং পফা প্রদান কযা।

১. ২ তথ্য াফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয পমৌনক্তকতা/াঈর্েশ্য :
গণপ্রজাতেী ফাাংরার্দ যকায জনগর্ণয তথ্য জানায ানধকায প্রনতষ্ঠায ভাধ্যর্ভ যকানয ও পফযকানয াংগঠর্নয
স্বচ্ছতা ও জফাফনদনতা বৃনি, দুনীনত হ্রা ও সুান প্রনতষ্ঠা; জনগর্ণয নচন্তা, নফর্ফক ও ফাক-স্বাধীনতায াাংনফধাননক
ানধকায প্রনতষ্ঠা র্ফ োনয জনগর্ণয ক্ষভতায়র্নয রর্ক্ষয তথ্য-ানধকায নননিত কযর্ত গত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তানযর্খ
‘তথ্য ানধকায াঅাআন, ২০০৯’ া কর্যর্ছ। াঅাআর্নয কাম েকয ফাস্তফায়র্নয জন্য াআর্তাভর্ধ্য ‘তথ্য ানধকায (তথ্য প্রানপ্ত
াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’ এ্ফাং তথ্য ানধকায াংক্রান্ত নতনটি প্রনফধানভারাও প্রণীত র্য়র্ছ।
তথ্য ানধকায গণতানেক ব্যফস্থার্ক াঅর্যা সুাংত কযায ান্যতভ তে। নফয়াভ পাাঈর্ন্ডর্নয তথ্য কর্রয কার্ছ
াঈন্ুক্ত র্র এ্য কাম েক্রভ ম্পর্কে স্বচ্ছতা এ্ফাং কর কার্জয জফাফনদন প্রনতনষ্ঠত র্ফ।
জনগর্ণয জন্য াফাধ তথ্যপ্রফা নননিত কযায পম নীনত যকায গ্রণ কর্যর্ছ, তায র্ে াংগনতপূণ েবার্ফ যকার্যয
গুরুত্বপূণ ে প্রনতষ্ঠান নর্র্ফ নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন াফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ ো নননিত কযর্ত ফিনযকয।
এ্ প্রনতষ্ঠার্নয াফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ োয পক্ষর্ত্র পমন পকার্না নিধাির্েয সৃনি না য়, পজন্য এ্কটি ‘তথ্য াফমুক্তকযণ
ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন াঅফশ্যক ফর্র ভর্ন কযর্ছ নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন। সুতযাাং তথ্য ানধকায াঅাআন, ২০০৯, তথ্য ানধকায
(তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা ২০০৯ ও এ্তিাংনিি প্রনফধানভারামূর্য াঅর্রার্ক ও াযুজযতা ার্র্ক্ষ এ্াআ ‘তথ্য
াফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন কযা র।
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১.৩ ননর্দ েনকায নর্যানাভ
এ্াআ ননর্দ েনকা ‘‘তথ্য াফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা, ২০১৯’’ নার্ভ ানবনত র্ফ।
২। ননর্দ েনকায নবনি
২.১. প্রণয়নকাযী কর্তে ক্ষ : নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন।
২.২. ানুর্ভাদনকাযী কর্তে ক্ষ : ভানযচারক, নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন।
২.৩. ানুর্ভাদর্নয তানযখ : ০৮/০৭/২০১৯

।

২.৪. ননর্দ েনকা ফাস্তফায়র্নয তানযখ : এ্াআ ননর্দ েনকা ানুর্ভাদর্নয তানযখ র্ত পথর্ক ফাস্তফায়ন কযা র্ফ।
২.৫. ননর্দ েনকায প্রর্মাজযতা : ননর্দ েনকাটি নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন এ্য জন্য প্রর্মাজয র্ফ।
৩. ননর্দ েনকায় ব্যফহৃত র্েয াংজ্ঞাাঃ (নফলয় ফা প্রর্েয নযনি পকান নক ন না থাকর্র এ্ নীনতভারায়)
৩.১ তথ্য
‘‘তথ্য’’ ার্থ ে নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন ও এ্য াধীনস্থ াঅঞ্চনরক পকন্দ্র গঠন, কাঠার্ভা ও দাপ্তনযক কভেকান্ড াংক্রান্ত পম পকান
স্মাযক, ফাআ, নকা, ভাননচত্র, চুনক্ত, তথ্য-াঈাি, রগ ফাআ, াঅর্দ, নফজ্ঞনপ্ত, দনরর, নমুনা, ত্র, প্রনতর্ফদন, নাফ নফফযণী, প্রকে
প্রস্তাফ, াঅর্রাকনচত্র, ানডও, নবনডও, ানিত নচত্র, নপল্ম, াআর্রক্ট্র্রননক প্রনক্রয়ায় প্রস্ত্িতকৃত পম পকান াআনস্ট্রুর্ভন্ট, মানেকবার্ফ
াঠর্মাগ্য দনররানদ এ্ফাং পবৌনতক গঠন ও বফনিয-নননফ ের্র্ল ান্য পম পকান তথ্যফ ফস্ত্ি ফা এ্র্দয প্রনতনরনও এ্য ান্তর্ভেক্ত
র্ফ :
তর্ফ তে থার্ক পম, দাপ্তনযক পনাটনট ফা পনাটনর্টয প্রনতনরন এ্য ান্তর্ভেক্ত র্ফ না।
৩.২ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
‘‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’’ াথ ে তাাঅ, ২০০৯ এ্য ধাযা ১০ এ্য াধীন ননযুক্ত কভেকতো;
৩.৩ নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ানুনস্থনতর্ত াংনিি দানয়ত্ব ারর্নয জন্য ননযুক্ত কভেকতো;
৩.৪ ‘‘াঅীর কর্ত
ে ক্ষ’’ াথ ে নফয়াভ পাাঈর্ন্ডর্নয ভানযচারক ;
৩.৫ ‘‘র্ততীয় ক্ষ’’ াথ ে তথ্য প্রানপ্তয জন্য ানুর্যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তে ক্ষ ব্যতীত ানুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে
জনিত ান্য পকান ক্ষ।
৩.৬ ‘‘তথ্য কনভন’’ াথ ে তাাঅ, ২০০৯-এ্য ধাযা ১১-এ্য াধীন প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনভন।
৩.৭ ‘‘তাাঅ, ২০০৯’’ ফরর্ত ‘‘তথ্য ানধকায াঅাআন, ২০০৯’’ বুঝার্ফ।
৩.৮ ‘‘তানফ, ২০০৯’’ ফরর্ত ‘‘তথ্য ানধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’’ বুঝার্ফ।
৩.৯ ‘‘কভেকতো’’ াথ ে কভেচাযীও ান্তর্ভেক্ত র্ফ।
৩.১০ ‘‘তথ্য ানধকায’’ াথ ে পকার্না কর্তে র্ক্ষয ননকট াআর্ত তথ্য প্রানপ্তয ানধকায।
৩.১১ ‘‘াঅর্ফদন পযভ’’ াথ ে তানফ, ২০০৯-এ্য তপনর্র ননধ োনযত াঅর্ফদর্নয পযর্ভট- পযভ ‘ক’ বুঝার্ফ।
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৩.১২ ‘‘াঅীর পযভ’’ াথ ে তানফ, ২০০৯-এ্য তপনর্র ননধ োনযত াঅনর াঅর্ফদর্নয পযর্ভট- পযভ ‘গ’ বুঝার্ফ।
৩.১৩ নযনি’’ াথ ে এ্াআ ননর্দ েনকায র্ে াংযুক্ত নযনি।
৪. তর্থ্যয ধযণ এ্ফাং ধযণ ানুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান িনত :
নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন এ্ফাং এ্য াঅওতাধীন াঅঞ্চনরক পকর্ন্দ্রয মুদয় তথ্য ননর্নাক্ত ৩টি পেনণর্ত
বাগ কযা র্ফ এ্ফাং ননধ োনযত নফধান ানুার্য প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা র্ফ :
ক. স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য :
১) এ্াআ ধযর্নয তথ্য নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন এ্ফাং এ্য াঅওতাধীন ও াঅঞ্চনরক পকন্দ্রমূর্য স্বপ্রর্ণানদত র্য়
পনাটির্ফাড ে, ওর্য়ফাাআট, ব্রনওয, মুনিত ফাআ ফা প্রনতর্ফদন, নফরর্ফাড ে, াাআন পফাড ে, নিকায, পািায, বুকর্রট,
নরপর্রট, ননাঈজ পরটায, প্রনত্রকায় নফজ্ঞনপ্তয ম্যাধর্ভ প্রচাযণা ান্যান্য গ্রণর্মাগ্য ভাধ্যর্ভ প্রকা ও প্রচায
কযর্ফ।
২) এ্াআ ধযর্নয তথ্য পচর্য় পকান নাগনযক াঅর্ফদন কযর্র তখন তা চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য নর্র্ফ
নফর্ফনচত র্ফ এ্ফাং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননধ োনযত িায় াঅর্ফদনকাযীর্ক তা প্রদান কযর্ফন।
৩) নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন প্রনত ফছয এ্কটি ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকা কযর্ফ। ফানল েক প্রনতর্ফদর্ন তাাঅ, ২০০৯ এ্য
ধাযা ৬(৩)-এ্ াঈনিনখত তথ্যমূ াংর্মাজন কযর্ফ।
৪) নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন স্ব প্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয এ্কটি তানরকা প্রস্তুত কযর্ফ এ্ফাং এ্ফাং এ্াআ ননর্দ েনকায
নযনর্ি নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন ওর্য়ফাাআর্ট প্রকা ও প্রচায কযর্ফ।
৫) প্রনত নতন ভা ান্তয এ্াআ তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ।

খ. চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য :
১) এ্াআ ধযর্নয তথ্য পকার্না নাগনযর্কয াঅর্ফদর্নয পপ্রনক্ষর্ত এ্াআ ননর্দ েনকায ১০ ও ১১ ানুর্চ্ছর্দ ফনণ েত িনত
ানুযণ কর্য প্রদান কযর্ত র্ফ।
২) নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয এ্কটি তানরকা প্রস্তুত কযর্ফ এ্ফাং নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন
ওর্য়ফাাআর্ট প্রকা ও প্রচায কযর্ফ।
গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এ্ভন তথ্য :
১) এ্াআ ননর্দ েনকায ান্যান্য ানুর্চ্ছর্দ মা নক নাআ থাকুক না পকন নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন এ্ফাং এ্য াঅওতাধীন াঅঞ্চনরক
পকন্দ্রমূর্য ননর্নাক্ত তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফ না :
(ক) তথ্য প্রকানত র্র পকার্না ব্যনক্তয ব্যনক্তগত জীফর্নয পগানীয়তা ক্ষুন্ন র্ত ার্য এ্রূ তথ্য: পর্র
ফাাংরার্দর্য ননযািা, াখন্ডতা ও াফ ের্বৌভর্ত্বয প্রনত হুভনক র্ত ার্য এ্রূ তথ্য;
(খ) াঅদারর্ত নফচাযাধীন পকার্না নফলয় াথফা মা প্রকার্ াঅদারত ফা ট্রাাআবুযনার্রয ননর্লধাজ্ঞা যর্য়র্ছ াথফা
মায প্রকা াঅদারত াফভাননায ানভর এ্রূ তথ্য;
(গ) তদন্তাধীন পকান নফলয় মায প্রকা তদন্ত কার্জ নফঘ্ন ঘটার্ত ার্য এ্রূ তথ্য;
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(ঘ) পকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়ায পূর্ফ ে ফা এ্ নফলর্য় নিান্ত গ্রর্ণয পূর্ফ ে াংনিি ক্রয় ফা এ্য কাম েক্রভ
াংক্রান্ত পকান তথ্য;
(ঙ) পকান তথ্য প্রকার্য পর্র পকান র্ততীয় র্ক্ষয বুনিবৃনিক ম্পর্দয ানধকায ক্ষনতগ্রস্ত র্ত ার্য এ্রূ
ফানণনজযক ফা ব্যফানয়ক ান্তনন েনত পগানীয়তা নফলয়ক, কনযাাআট ফা বুনিবৃনিক ম্পদ
(Intellectual Property Right) ম্পনকেত তথ্য;
(চ) পকান তথ্য প্রকার্য পর্র জনগর্ণয ননযািা নফনঘ্নত র্ত ার্য ফা নফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু নফচায কাজ
ব্যাত র্ত ার্য এ্রূ তথ্য;
(ছ) পকান তথ্য প্রকার্য পর্র পকান ব্যনক্তয জীফন ফা াযীনযক ননযািা নফদান্ন র্ত ার্য এ্রূ তথ্য;
(জ) াঅাআন প্রর্য়াগকাযী াংস্থায ায়তায জন্য পকান ব্যনক্ত কর্তক
ে পগার্ন প্রদি পকান তথ্য;
(ঝ) াঅাআন ানুার্য পকফর এ্কটি নননদ েি ভর্য়য জন্য প্রকার্য ফাধ্যফাধকতা যর্য়র্ছ এ্রূ তথ্য;
(ঞ) পকৌরগত ও ফানণনজযক কাযর্ণ পগান যাখা ফাঞ্ছনীয় এ্রূ কানযগযী ফা বফজ্ঞাননক গর্ফলণারব্ধ পকান
তথ্য;
(ট) জাতীয় াংর্দয নফর্ল ানধকায াননয কাযণ র্ত ার্য, এ্রূ তথ্য;
(ঠ) পকান ব্যনক্তয াঅাআন িাযা াংযনক্ষত পগানীয় তথ্য;
(ড) ভনেনযলদ ফা, পক্ষত্রভত, াঈর্দিা নযলর্দয বফঠর্ক াঈস্থানীয় ায-াংর্ক্ষ াঅনুলনেক দনররানদ
এ্ফাং াঈক্তরূ বফঠর্কয াঅর্রাচনা ও নিান্ত াংক্রান্ত পকান তথ্য :

তর্ফ তে থার্ক পম, ভনেনযলদ ফা, পক্ষত্রভত, াঈর্দিা নযলদ কর্তক
ে পকান নিান্ত গৃীত ওয়ায য ানুরূ
নিার্ন্তয কাযণ এ্ফাং পমকর নফলর্য়য াঈয নবনি কর্য নিান্তটি গৃীত র্য়র্ছ তা প্রকা কযা মার্ফ :
াঅর্যা তে থার্ক পম, এ্াআ ধাযায াধীন তথ্য প্রদান স্থনগত যাখায পক্ষর্ত্র াংনিি কর্তে ক্ষর্ক তথ্য কনভর্নয পূফ োনুর্ভাদন গ্রণ
কযর্ত র্ফ।
৫. তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা :
ক) তথ্য াংযক্ষণ : নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন তথ্য াংযক্ষপণয জন্য ননর্নাক্ত িনত ানুযণ কযর্ফ :
(১) নাগনযর্কয তথ্য ানধকায নননিত কযায রর্ক্ষয নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন তায মাফতীয় তর্থ্যয কযাটারগ এ্ফাং াআনর্ডক্স
প্রস্ত্িত কর্য মথামথবার্ফ াংযক্ষণ কযর্ফ।
(২) প্রর্তযক কর্ত
ে ক্ষ পম-কর তথ্য কনম্পাঈটার্য াংযক্ষর্ণয াঈযুক্ত ফর্র ভর্ন কযর্ফ প-কর তথ্য যুনক্তাংগত
ভয়ীভায ভর্ধ্য কনম্পাঈটার্য াংযক্ষণ কযর্ফ এ্ফাং তথ্য রার্বয সুনফধার্থ ে ভগ্র পদর্ পনটওয়ার্কেয ভাধ্যর্ভ তায
াংর্মাগ স্থান কযর্ফ।
(৩) তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য ানধকায (তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ ানুযণ
কযর্ফ।
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খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা : নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য ানধকায (তথ্য াংযক্ষণ ও
ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ ানুযণ কযর্ফ।
গ) তর্থ্যয বালা : (১) তর্থ্যয মূর বালা র্ফ ফাাংরা। তথ্য মনদ ান্য পকান বালায় াঈৎন্ন র্য় থার্ক তার্র পটি পাআ
বালায় াংযনক্ষত র্ফ। দাপ্তনযক প্রর্য়ার্জন তথ্য ানুফাদ কযা র্ত ার্য।
(২) তথ্য পম বালায় াংযনক্ষত থাকর্ফ পাআ বালার্তাআ াঅর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ।
াঅর্ফদনকাযীয চানদায পপ্রনক্ষপত পকান তথ্য ানুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্ত
ে ক্ষ ফন কযর্ফ না।
ঘ) তর্থ্যয ারনাগাদকযণ : নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন তথ্য ারনাগাদ কযর্ফ।
৬. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ
1) তাাঅ ২০০৯-এ্য ধাযা ১০(১) ানুার্য নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন এ্কজন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ কযর্ফ।
2) যফতীকার্র নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন াধীর্ন পকান াঅঞ্চনরক পকন্দ্র প্রনতনষ্ঠত র্র তাাঅ ২০০৯-এ্য ধাযা ১০(৩) ানুার্য
াঈক্তরূ াঅঞ্চনরক পকন্দ্রমূর্ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ।
3) ভানযচারক, নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ পদর্ফন এ্ফাং ননর্য়াগকৃত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ,
দফী, ঠিকানা এ্ফাং প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র পযাক্স নম্বয ও াআ-পভাআর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয যফতী ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য
ননধ োনযত পযর্ভর্ট (তথ্য কনভন কর্তক
ে ননধ োনযত পযর্ভট) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন পপ্রযণ কযর্ফন এ্ফাং এ্
নফবার্গয ও াঈক্ত াআাঈননর্টয াঅনর কর্ত
ে র্ক্ষয কার্ছ ানুনরন পপ্রযণ কযর্ফন।
4) তাাঅ ২০০৯-এ্য াধীন দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন পকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ান্য পম পকান কভেকতোয ায়তা
চাাআর্ত াযর্ফন এ্ফাং পকান কভেকতোয কাছ পথর্ক এ্রূ ায়তা চাওয়া র্র নতনন াঈক্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোর্ক
প্রর্য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফন।
5) পকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন ান্য পকান কভেকতোয ায়তা চাাআর্র এ্ফাং এ্রূ ায়তা
প্রদার্ন ব্যথ েতায জন্য তাাঅ ২০০৯-এ্য পকান নফধান রাংনঘত র্র এ্াআ াঅাআর্নয াধীন দায়-দানয়ত্ব ননধ োযর্ণয পক্ষর্ত্র
াঈক্ত ান্য কভেকতোও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ফর্র গণ্য র্ফন।
6) নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন তায দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এ্ফাং প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র পযাক্স নম্বয ও াআ-পভাআর
ঠিকানা তায কাম োরর্য়য প্রকাশ্য স্থার্ন র্জ দৃনির্গাচয য় এ্ভনবার্ফ প্রদের্নয ব্যফস্থা কযর্ফ এ্ফাং ওর্য়ফাাআর্ট
প্রকা কযর্ফ।
7) তথ্য াফমুক্তকযণ ননর্দ েনকায নযনর্ি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এ্ফাং প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র পযাক্স নম্বয
ও াআ-পভাআর ঠিকানা তানরকা প্রকা কযা র্ফ। পকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নযফতেন র্র নতুন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
ননর্য়ার্গয ৫ নদর্নয ভর্ধ্য তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ। তানরকা কর্তে র্ক্ষয ওর্য়ফাাআর্ট প্রকা কযা র্ফ।
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৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দানয়ত্ব ও কভেনযনধ
ক) তর্থ্যয জন্য কার্যা াঅর্ফদর্নয পপ্রনক্ষর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো :
া) াঅর্ফদন গ্রণ ও তানফ ২০০৯ নফনধ-৩ ানুার্য াঅর্ফদনত্র গ্রর্ণয প্রানপ্ত স্বীকায কযর্ফন;
াঅ) ানুর্যাধকৃত তথ্য তাাঅ ২০০৯, ধাযা-৯ ও তানফ ২০০৯ নফনধ-৪ ানুার্য মথামথবার্ফ যফযা কযর্ফন;
াআ) তথ্য প্রদার্ন াাযগতায পক্ষপত্র তাাঅ ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তানফ ২০০৯ নফনধ-৫ ানুার্য মথামথবার্ফ াাযগতা
প্রকা কযর্ফন। াাযগতায কাযণ তাাঅ ২০০৯-এ্য ার্থ াভঞ্জস্যপূণ ে র্ত র্ফ;
াই) পকান ানুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তাাঅ, ২০০৯, ধাযা৯(৬)(৭) ও তানফ, ২০০৯ নফনধ-৮ ানুার্য াঈক্ত তর্থ্যয যুনক্তাংগত মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এ্ফাং াঈক্ত মূল্য
াননধক ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য নযর্াধ কযায জন্য ানুর্যাধকাযীর্ক াফনত কযর্ফন;
াঈ) পকান ানুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ র্ততীয় র্ক্ষয াংনিিতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তাাঅ,
২০০৯, ধাযা-৯(৮) ানুার্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফন;
খ) তাাঅ, ২০০৯-এ্য তপনর্র ননধ োনযত াঅর্ফদর্নয পযর্ভট/পযভ ‘ক’ াংযক্ষণ ও পকান নাগনযর্কয চানদায পপ্রনক্ষর্ত
যফযা;
গ) াঅর্ফদন পযভ পূযর্ণ ক্ষভ নয়, এ্ভন াঅর্ফদনকাযীর্ক াঅর্ফদন পযভ পূযর্ণ ায়তা;
ঘ) পকান নাগনযর্কয চানদায পপ্রনক্ষর্ত তার্ক াঅনর কর্তে ক্ষ ননধ োযর্ণ ায়তা;
ঙ) ঠিক কর্তে ক্ষ ননধ োযর্ণ র্ভর কর্যর্ছ, এ্ভন াঅর্ফদনকাযীর্ক ঠিক কর্তে ক্ষ ননধ োযর্ণ ায়তা;
চ) পকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানপ্ত নননিত কযর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তার্ক াঈযুক্ত িনতর্ত তথ্য পর্ত
ায়তা কযর্ফন। এ্র্ক্ষর্ত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো াঈযুক্ত ান্য পকান ব্যনক্তয ায়তা গ্রণ কযর্ত াযর্ফন;
ছ) তথ্য াংযক্ষণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা তাাঅ ২০০৯-এ্য ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ র্চ্ছ নক না তা
ননধ োযর্ণ কর্তে ক্ষর্ক ায়তা প্রদান;
জ) তাাঅ ২০০৯-এ্য ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকার্ ায়তা কযা;
ঝ) তর্থ্যয জন্য প্রাপ্ত াঅর্ফদনত্র এ্-াংক্রান্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্য াংযক্ষণ, াঅর্ফদনকাযীয পমাগার্মার্গয নফস্তানযত তথ্য
াংযক্ষণ, তথ্য াফমুক্তকযণ াংক্রান্ত প্রনতর্ফদন াংকনরত কযা, তথ্য মূল্য াঅদায়, নাফ যক্ষণ ও যকানয পকালাগার্য
জভাকযণ এ্ফাং কর্তে ক্ষ ফা তথ্য কনভর্নয চানদায পপ্রনক্ষর্ত এ্ াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা াআতযানদ।
৮. নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ
1) ফদরী ফা ান্য পকান কাযর্ণ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ানুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারর্নয জন্য নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন নফকে
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ কযর্ফ। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ানুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারনকারীন াঅাআন ানুার্য নতনন
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফন।
2) নতুন প্রনতনষ্ঠত াআাঈননটমূর্ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয াাান নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ।
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3) ভানযচারক, নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ পদর্ফন এ্ফাং ননর্য়াগকৃত প্রর্তযর্কয নাভ, দফী,
ঠিকানা এ্ফাং, প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র, পযাক্স নম্বয ও াআ-পভাআর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য ননধ োনযত
পযর্ভর্ট (তথ্য কনভন কর্তক
ে ননধ োনযত পযর্ভট) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন পপ্রযণ কযর্ফন এ্ফাং এ্ নফবার্গয াঅনর
কর্তে র্ক্ষয কার্ছ ানুনরন পপ্রযণ কযর্ফ।
৪) ফদরী ফা ান্য পকান কাযর্ণ এ্াআ দ শূন্য র্র, ানফরর্ম্ব নতুন নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ।
৯. নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দানয়ত্ব ও কভেনযনধ
ক) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ানুনস্থতকারীন ভর্য় ‘নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো’ নর্র্ফ দানয়ত্ব
ারন কযর্ফন;
খ) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নর্র্ফ দানয়ত্ব ারনকারীন ভর্য় নীনত ৭-এ্ ফনণ েত ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দানয়ত্ব ও কভেনযনধ’
তায জন্য প্রর্মাজয র্ফ।
১০. তর্থ্যয জন্য াঅর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয িনত ও ভয়ীভা
(১) পকার্না ব্যনক্ত তাাঅ, ২০০৯ এ্য াধীর্ন তথ্যপ্রানপ্তয জন্য াংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয কার্ছ ননধ োনযত পযভ ‘ক’ এ্য
ভাধ্যর্ভ নরনখতবার্ফ ফা াআর্রকট্রননক ভাধ্যর্ভ ফা াআ পভাআর্র ানুর্যাধ কযর্ত াযর্ফন।
(২) ননধ োনযত পযভ জরবয না র্র ানুর্যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র পযাক্স নম্বয এ্ফাং এ্-পভাআর ঠিকানা,
ানুর্যাধকৃত তর্থ্যয ননভূের এ্ফাং পষ্ি ফণ েনা াথফা পকান িনতর্ত তথ্য পর্ত াঅগ্রী তায ফণ েনা াঈর্িখ কর্য াদা কাগর্জ
ফা পক্ষত্রভর্ত, াআর্রকট্রননক নভনডয়া ফা াআ-পভাআর্রও তথ্যপ্রানপ্তয নজন্য ানুর্যাধ কযা মার্ফ।
(৩) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো পকান তর্থ্যয জন্য ানুর্যাধ প্রানপ্তয তানযখ র্ত াননধক ২০ (নফ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য
ানুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযর্ফন।
(৪) াঈনিনখত াঈানুর্চ্ছদ (৩) এ্ মা নক নাআ থাকুক না পকন, ানুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে এ্কানধক ানুনফবাগ এ্য াংনিিতা
থাকর্র াননধক ৩০ (নত্র) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য পাআ ানুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযর্ত র্ফ।
(৫) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো নরনখতবার্ফ াথফা পক্ষত্রভর্ত, াআর্রক্ট্র্ননক ভাধ্যভ ফা াআ-পভাআর-এ্য ভাধ্যর্ভ াঅর্ফদনত্র গ্রর্ণয
প্রানপ্তস্বীকায কযর্ফন। প্রানপ্তস্বীকাযর্ত্র াঅর্ফদর্নয পযপার্যন্প নম্বয, াঅফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভম োদা এ্ফাং াঅর্ফদন
গ্রর্ণয তানযখ াঈর্িখ কর্য স্বাক্ষয কযর্ফন।
(৬) াআর্রক্ট্র্ননক ভাধ্যর্ভ ফা াআ-পভাআর-এ্য ভাধ্যর্ভ াঅর্ফদন গ্রর্ণয পক্ষর্ত্র কর্তে র্ক্ষয ফযাফর্য াঅর্ফদন পপ্রযর্ণয তানযখাআ
(প্রানপ্ত ার্র্ক্ষ) াঅর্ফদন গ্রর্ণয তানযখ নর্র্ফ গণ্য র্ফ।
(৭) াঅর্ফদন াওয়ায য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য প্রদার্নয তানযখ এ্ফাং ভয় াঈর্িখ পূফ েক াঅর্ফদনকাযীর্ক প ম্পর্কে
াফনত কযর্ফন এ্ফাং ানুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে এ্কানধক ানুনফবাগ-এ্য াংনিিতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো পাআ
ানুনফবার্গ এ্ নরনখত পনাটি প্রদান কযর্ফন।
(৮) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো পকার্না কাযর্ণ ানুর্যাধকৃত তথ্য প্রদার্ন াাযগ াথফা াঅাংনক তথ্য যফযার্ াাযগ র্র
াাযগতায কাযণ াঈর্িখ কর্য াঅর্ফদন প্রানপ্ত ১০ (দ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য তানফ, ২০০৯ এ্য তপনর্র াঈনিনখত পযভ ‘খ’
ানুমায়ী এ্তদনফলর্য় াঅর্ফদনকাযীর্ক াফনত কযর্ফন।
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(৯) াঈানুর্চ্ছদ (৩), (৪) ফা (৫) এ্ াঈনিনখত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য যফযা কযর্ত পকার্না দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ব্যথ ে র্র
াংনিি তথ্যপ্রানপ্তয ানুর্যাধ প্রতযাখ্যান কযা র্য়র্ছ ফর্র গণ্য র্ফ।
(১০) ানুর্যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ননকট মথামথ নফর্ফনচত র্র এ্ফাং পম পক্ষর্ত্র পাআ তথ্য র্ততীয়
ক্ষ কর্তক
ে যফযা কযা র্য়র্ছ নকাংফা াংনিি তর্থ্য র্ততীয় র্ক্ষয স্বাথ ে জনিত যর্য়র্ছ এ্ফাং র্ততীয় ক্ষ তা পগানীয়
তথ্য নর্র্ফ গণ্য কর্যর্ছ পর্ক্ষর্ত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো এ্রূ ানুর্যাধ প্রানপ্তয ০৫ (াঁচ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য র্ততীয় ক্ষর্ক
তাঁয নরনখত ফা পভৌনখক ভতাভত পচর্য় পনাটি প্রদান কযর্ফন এ্ফাং র্ততীয় ক্ষ এ্রূ পনাটির্য নযর্প্রনক্ষর্ত পকার্না
ভতাভত প্রদান কযর্র তা নফর্ফচনায় ননর্য় দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ানুর্যাধকাযীর্ক তথ্য প্রদার্নয নফলর্য় নিান্ত গ্রণ
কযর্ফন।
(১১) পকার্না াআনন্দ্রয় প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক পকার্না পযকড ে ফা তায াাংনফর্ল জানার্নায প্রর্য়াজন র্র াংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতো পাআ প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য রার্ব ায়তা প্রদান কযর্ফন এ্ফাং নযদের্নয জন্য পম ধযর্নয র্মানগতা
প্রর্য়াজন তা প্রদান কযাও এ্ ায়তায ান্তর্ভেক্ত ফর্র গণ্য র্ফ।
(১২) াঅাআর্নয াধীর্ন প্রদি তর্থ্যয প্রনত পৃষ্ঠায় তথ্য ানধকায াঅাআন, ২০০৯ এ্য াধীর্ন এ্াআ তথ্য যফযা কযা র্য়র্ছ
ভর্ভে প্রতযয়ন কযর্ত র্ফ এ্ফাং তার্ত প্রতযয়নকাযী কভেকতোয নাভ, দনফ, স্বাক্ষয ও দাপ্তনযক নর থাকর্ফ।
১১. তর্থ্যয মূল্য এ্ফাং মূল্য নযর্াধ :
(১) পকান ানুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তানফ, ২০০৯-এ্য তপনর্র
াঈনিনখত পযভ-‘ঘ’ ানুার্য পাআ তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এ্ফাং াননধক ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য পাআ াথ ে
চারান পকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ্ জভা কর্য পট্রজাযী চারার্নয কন তায কার্ছ জভা পদয়ায জন্য
ানুর্যাধকাযীর্ক নরনখতবার্ফ াফনত কযর্ফন; াথফা
(২) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ানুর্যাধকাযী কর্তক
ে নযর্ানধত তর্থ্যয মূল্য যনর্দয ভাধ্যর্ভ গ্রণ কযর্ফন এ্ফাং প্রাপ্ত াথ ে চারান
পকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ্ পট্রজাযী চারার্নয ভাধ্যর্ভ জভা পদর্ফন।
১২. াঅনর দার্য়য ও ননষ্পনি
১২.১. াঅীর কর্ত
ে ক্ষ :
নফয়াভ পাাঈর্ন্ডর্নয াঅীর কর্তে ক্ষ র্ফন এ্ পাাঈর্ন্ডর্নয ভানযচারক।
১২.২. াঅনর িনত :
ক) পকান ব্যনক্ত এ্াআ ননর্দ েনকায নীনত ১০-এ্য (৩), (৪) ফা (৫)-এ্ ননধ োনযত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য রার্ব ব্যথ ে র্র নকাংফা
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয পকান নিার্ন্ত াংক্ষুব্ধ র্র নকাংফা ানতনযক্ত মূল্য ধাম ে ফা গ্রণ কযর্র াঈক্ত ভয়ীভা ানতক্রান্ত
ফায, ফা পক্ষত্রভত, নিান্ত রার্বয যফতী ৩০ (নত্র) নদর্নয ভর্ধ্য তানফ, ২০০৯-এ্য তপনর্র ননধ োনযত পযভ-‘গ’
এ্য ভাধ্যর্ভ াঅীর কর্তে র্ক্ষয কার্ছ াঅনর কযর্ত াযর্ফন।
খ) াঅনর কর্তে ক্ষ মনদ এ্াআ ভর্ভে ন্তুি ন পম, াঅনরকাযী যুনক্তাংগত কাযর্ণ নননদ েি ভয়ীভায ভর্ধ্য াঅনর দার্য়য
কযর্ত ার্যননন, তার্র নতনন াঈক্ত ভয়ীভা ানতফানত ওয়ায যও াঅনর াঅর্ফদন গ্রণ কযর্ত াযর্ফন।
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১২.৩ াঅনর ননষ্পনি :
(1) াঅনর কর্তে ক্ষ পকান াঅনর্রয নফলর্য় নিান্ত প্রদার্নয পূর্ফ ে ননর্নাক্ত দর্ক্ষ গ্রণ কযর্ফন, মথা :(ক) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো এ্ফাং এ্তদাংনিি ান্যান্য কভেকতোয শুনানী গ্রণ ;
(খ) াঅনর াঅর্ফদর্ন াঈনিনখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রানথ েত প্রনতকার্যয যুনক্তমূ নফর্ফচনা ;
(গ) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্নয ার্থ এ্কানধক তথ্য প্রদানকাযী াআাঈননট যুক্ত থাকর্র াংনিি াআাঈননটমূর্য শুনানী গ্রণ।
(২) াঅনর াঅর্ফদন প্রানপ্তয ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য াঅনর কর্তে ক্ষ(ক) াঈ-ানুর্চ্ছদ (১) এ্ াঈনিনখত দর্ক্ষমূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযা কযায জন্য াংনিি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোর্ক
ননর্দ ে পদর্ফন; াথফা
(খ) তাঁয নফর্ফচনায় গ্রণর্মাগ্য না র্র াঅীর াঅর্ফদনটি খানযজ কযর্ত াযর্ফন।
(৩) াঅনর কর্তে র্ক্ষয ননর্দ ে ানুমায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো মথাম্ভফ দ্রুততায ার্থ প্রানথ েত তথ্য যফযা কযর্ফন
তর্ফ এ্াআ ভয় তাাঅ, ২০০৯ এ্য ধাযা ২৪(৪) এ্ ননর্দ েনত ভর্য়য ানধক র্ফ না াথফা পক্ষত্রভত নতনন তথ্য
যফযা পথর্ক নফযত থাকর্ফন।
১৩. তথ্য প্রদার্ন াফর্রায় ানস্তয নফধান :
১৩.১ তাাঅ, ২০০৯ ও এ্াআ ননর্দ েনকায নফনধ-নফধান ার্র্ক্ষ পকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো মনদ পকার্না াঅর্ফদনকাযীর্ক
তথ্য ফা এ্ াংক্রান্ত নিান্ত প্রদার্ন ব্যথ ে য় ফা তথ্যপ্রানপ্তয পকার্না ানুর্যাধ গ্রণ কযর্ত াস্বীকায কর্য ফা নিান্ত
প্রদার্ন ব্যথ ে য় ফা র্ভর, াম্পূণ ে, নফভ্রানন্তকয, নফকৃত তথ্য প্রদান কর্য ফা পকান তথ্য প্রানপ্তয র্থ প্রনতফন্ধকতা সৃনি
কর্য ফা তথ্য ানধকায নযনি পকান কাজ কর্য তার্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয এ্র্ন কাজর্ক াদাচযণ নর্র্ফ
নফর্ফচনা কযা র্ফ এ্ফাং াংনিি চাকুনয নফনধনফধান ানুার্য তায নফরুর্ি ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ।
১৩.২ এ্াআ ননর্দ েনকা মথামথবার্ফ ানুযর্ণ গানপরনতয কাযর্ণ তাাঅ, ২০০৯ এ্য ব্যতযয় ঘটর্র এ্ফাং এ্য কাযর্ণ পকান
কভেকতো তথ্য কনভন কর্তক
ে ানস্ত পর্র তা তায ব্যানক্তগত দায় নর্র্ফ গণ্য র্ফ এ্ফাং কর্তে ক্ষ তায পকান দায়
ফন কযর্ফ না।
১৩.৩ তথ্য কনভর্নয কাছ পথর্ক পকান কতেকতোয নফরুর্ি নফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রর্ণয ানুর্যাধ পর্র কর্ত
ে ক্ষ াংনিি নফনধনফধান ানুার্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এ্ফাং গৃীত ব্যফস্থায নফলর্য় তথ্য কনভনর্ক াফনত কযর্ফ।
১৪. জনগুরুত্বপূণ ে নফলর্য় পপ্র নফজ্ঞনপ্ত :
নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন গুরুত্বপূণ ে নফলয়ানদ পপ্র নফজ্ঞনপ্তয ভাধ্যর্ভ াথফা ান্য পকান িায় প্রচায ফা প্রকা কযর্ফ।
১৫.ননর্দ েনকায াংর্াধন : এ্াআ ননর্দ েনকায াংর্াধর্নয প্রর্য়াজন র্র নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন ৩-৫ দস্য নফনি এ্কটি
কনভটি গঠন কযর্ফ। কনভটি ননর্দ েনায ানুর্ভাদনকাযী কর্ত
ে পক্ষয কার্ছ াংর্াধর্নয প্রস্তাফ কযর্ফ। ানুর্ভাদনকাযী
কর্তে পক্ষয ানুর্ভাদর্ন ননর্দ েনকা াংর্াধন কাম েকয র্ফ।

13

১৬. ননর্দ েনকায ব্যাখ্যা : এ্াআ ননর্দ েনকায পকান নফলর্য় াপষ্িতা পদখা নদর্র ননর্দ েনকা প্রণয়নকাযী কর্ত
ে ক্ষ তায ব্যখ্যা
প্রদান কযর্ফ।
১৭. নযনি ।
নযনি-১ : স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা ও প্রকার্য ভাধ্যভ (ননর্দ েনকা প্রণয়নকাযী কর্তে ক্ষ ননজ ননজ
প্রনতষ্ঠান ানুার্য তানরকাটি প্রণয়ন কযর্ফন)
ক্রভ
তর্থ্যয নফফযণ
তথ্য প্রকার্য ভাধ্যভ
১

নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন াাংগঠননক কাঠার্ভা ও কাম েক্রর্ভয
নফফযণ, কাম েপ্রণারী এ্ফাং দানয়ত্বমূ

পনাটি পফাড ে, ওর্য়ফাাআট।

২

নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন াংনিি কর্তে র্ক্ষয কভেকতো ও পনাটি পফাড,ে ওর্য়ফাাআট।
কভেচাযীর্দয ক্ষভতা ও দানয়ত্ব

৩

নিান্ত গ্রর্ণয িনত, জফাফনদনতা এ্ফাং তত্ত্বাফধার্নয পনাটি পফাড,ে ওর্য়ফাাআট।
ভাধ্যভ

৪

নফয়াভ পাাঈর্ন্ডর্নয কভেকতো ও কভেচাযীয তথ্য

৫

কাম েম্পাদর্নয জন্য নফয়াভ পাাঈর্ন্ডর্নয যনক্ষত ও ওর্য়ফাাআট।
ব্যফহৃত াঅাআন, নফনধ-নফধান, ননর্দ েনা, ম্যানুর্য়র,
ডকুর্ভন্ট এ্ফাং পযকড ে।

৬

নযকেনা প্রণয়ন ও নিান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত পম পকান ওর্য়ফাাআট।
ধযর্নয যাভে/প্রনতনননধত্ব, মাা কর্তে ক্ষ কর্তক
ে গৃীত
এ্য নফফযণ।

৭

নফয়াভ পাাঈর্ন্ডর্নয ফার্জট/কর নযকেনায ধযণ ওর্য়ফাাআট।
নচনিতকযণ, প্রস্তানফত খযচ এ্ফাং প্রকৃত ব্যর্য়য াঈয
বতনয প্রনতর্ফদন।

পনাটি পফাড,ে ওর্য়ফাাআট।
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৮

নাভ, দফী, ঠিকানা, পপান নম্বয এ্ফাং প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র াংনিি পনাটি পফাড ে ও ওর্য়ফাাআট
পযাক্স নম্বয ও াআ-পভাআর ঠিকানা দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোয নাভ

৯

নাভ, দফী, ঠিকানা, পপান নম্বয এ্ফাং প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র পনাটি পফাড,ে ওর্য়ফাাআট/ গণভাধ্যভ াআতযানদ
পযাক্স নম্বয ও াআ-পভাআর ঠিকানা নফকে দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোয তানরকা

১০

নাভ, দফী, ঠিকানা, পপান নম্বয এ্ফাং প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র প্রর্তযক কর্তে র্ক্ষয পনাটি পফাড ে,
পযাক্স নম্বয ও াআ-পভাআর ঠিকানা াঅনর কর্তে র্ক্ষয ওর্য়ফাাআট/গণভাধ্যভ াআতযানদ
তানরকা

১১

তথ্য কনভন ও কনভনাযর্দয নাভ, দফী ও ঠিকানায প্রর্তযক কর্তে র্ক্ষয ওর্য়ফাাআট/গণভাধ্যভ
নফস্তানযত নফফযণ
াআতযানদ
গৃীত াঅর্ফদন র্ত্রয এ্কটি কন প্রর্তযক
কর্তে র্ক্ষয াআন্টাযর্নর্ট, নযদের্নয জন্য ানপর্
যনক্ষত থাকর্ফ।

১২

তর্থ্যয জন্য নাগনযর্কয কাছ পথর্ক প্রাপ্ত কর াঅর্ফদন
র্ত্রয ানুনরন, মায ভর্ধ্য ননর্নাক্ত তথ্যমূ ান্তর্ভেক্ত
থাকর্ফ :
(ক) পম কর্তে ক্ষ কর্তক
ে ানুর্যাধ ত্রটি গৃীত র্য়র্ছ
তায নাভ
(খ) নক তর্থ্যয জন্য ানুর্যাধ কযা র্য়র্ছ
(গ) ানুর্যার্ধয তানযখ

যকায, কর্তে ক্ষ কর্তক
ে ম্পানদত(ক) কর াঈন্নয়ন/পূতেকাজ/ প্রকে াংক্রান্ত চুনক্ত
১৩ (খ) প্রর্তযক চুনক্তয াংনক্ষপ্ত নফফযণ, প্রাক্কনরত
ব্যয়/চুনক্তয পভয়াদকার াআতযানদ।

পম এ্রাকায় পূতে কাজ ম্পানদত র্ফ প
এ্রাকায এ্ভন ফ স্থার্ন, মা পাআ এ্রাকায
জনগর্ণয কার্ছ র্জ দৃনির্গাচয য় পমভন,
গণগ্রিাকায, নক্ষা প্রনতষ্ঠান, ধভীয় ফা াভানজক
প্রনতষ্ঠান এ্ফাং এ্ ধযর্নয ান্য স্থান।

নযনি-২ : চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা
ননননরনখত তথ্যমূ জনগর্ণয চানদায নবনির্ত প্রদান কযা র্ফস্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকানত কর তথ্য
নফনবন্ন নীনত
প্রনতষ্ঠার্নয ফার্জট
াঅনথ েক তথ্য, পমভন- াঅয়/ব্যয় াংক্রান্ত নাফ নফফযণী
ানডট নযর্াট ে (জফাফ)
প্রকর্েয ব্যাাংক-াংক্রান্ত তথ্য
ক্রয় কাম েক্রভ াংক্রান্ত তথ্য (নিান্ত গ্রর্ণয য)
াঈকাযর্বাগীয তানরকা
ভািাযর্যার
নফনবন্ন প্রাননক পযনজিায খাতা
ানডও-নবজুয়ার ডকুর্ভন্ট
ননর্য়াগ/ফদনরয াঅর্দ
পদর্ ফা নফর্দ ভ্রভণাংক্রান্ত তথ্যানদ
প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এ্ভন তথ্য (নযনি-৬) ব্যতীত ান্য কর তথ্য।
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নযনি-৩ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এ্ভন তর্থ্যয তানরকা
ননননরনখত তথ্যমূ প্রদান ও প্রকা কযর্ত কর্তে ক্ষ ফাধ্য থাকর্ফ নাকভী ও াঈকাযর্বাগীয ব্যনক্তগত জীফর্নয পগানীয়তা ক্ষুন্ন য়, এ্রূ তথ্য।
নফচাযাধীন নফবাগীয় ভাভরায তথ্য মা ঐ ভাভরায সুষ্ঠু নফচাযকাম ের্ক ব্যাত কযর্ত ার্য, এ্রূ তথ্য।
তদন্তনাধীন নফলয় াংনিি পকার্না তথ্য, মায প্রকা তদন্তকার্জ নফঘ্ন ঘটার্ত ার্য।
পকার্না ক্রয় কাম েক্রর্ভয নফলর্য় নিান্ত পনয়ায াঅর্গ াংনিি ক্রয় ফা এ্য কাম েক্রভ াংক্রান্ত পকার্না তথ্য।
গর্ফলণায সূত্র ফা পকৌর ফা কার্যা বুনিবৃনিক ম্পর্দয ানধকায ক্ষনতগ্রস্থ র্ত ার্য, এ্রূ তথ্য।
ননর্য়াগ ও র্দান্ননত যীক্ষা কর াফনরক যীক্ষায প্রশ্নত্র ও যীক্ষায পরাপর াংক্রান্ত াঅগাভ তথ্য, াআতযানদ।

নযনি-৪ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নফফযণ
কভেকতোয নাভ

:

আসম

ম

দনফ

:

কাযী নযচারক (

পপান

:

+৮৮-০২-৯৩৩৬১১০

াআ-পভাআর

:

adtrg@biam.org.bd

ঠিকানা

:

নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন, ৬৩ ননাঈ াআস্কাটন, ঢাকা।

কভেকতোয নাভ

:

এ্ এ্ভ পজলুর কনযভ পচৌদৄযী

দনফ
পপান

:
:

ভানযচারক (
+৮৮-০২-৯৩৫৬৩২৮

াআ-পভাআর

:

dg@biam.org.bd

ঠিকানা

:

নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন, ৬৩ ননাঈ াআস্কাটন, ঢাকা।

)

নযনি-৫ াঅীর কর্তে ক্ষ
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), নফয়াভ পাাঈর্ন্ডন

নযনি-৬: তথ্য প্রানপ্তয াঅর্ফদন পযভ (পযভ ‘ক’)
পযভ ‘ক’
তথ্য প্রানপ্তয াঅর্ফদনত্র
[ তথ্য ানধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৩ িিব্য ]
ফযাফয
................................................................,
................................................................ (নাভ ও দফী)
ও
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো,
........................................... (দপ্তর্যয নাভ ও ঠিকানা)
১। াঅর্ফদনকাযীয নাভ

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

নতায নাভ

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

ভাতায নাভ

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

ফতেভান ঠিকানা

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

স্থায়ী ঠিকানা

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

পযাক্স, াআ-পভাআর, পটনরর্পান ও পভাফাাআর পপান নম্বয (মনদ থার্ক) :
............................................................................
২। নক ধযর্নয তথ্য* (প্রর্য়াজর্ন ানতনযক্ত কাগজ ব্যফায করুন)

:

............................................................................
৩। পকান িনতর্ত তথ্য াাআর্ত াঅগ্রী (ছাার্না/ পর্টাকন/

:

............................................................................
নরনখত/ াআ-পভাআর/ পযাক্স/ননড াথফা ান্য পকান িনত)
৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা

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

৫। প্রর্মাজয পক্ষর্ত্র ায়তাকাযীয নাভ ও ঠিকানা

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

াঅর্ফদর্নয তানযখ : ..................................................

াঅর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয

*তথ্য ানধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯-এ্য ৮ ধাযা ানুমায়ী তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য।
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নযনি-৭ : তথ্য যফযার্ াাযগতায পনাটি (পযভ ‘খ’)

পযভ ‘খ’
[ তথ্য ানধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯ নফনধ-৫ িিব্য ]
তথ্য যফযার্ াাযগতায পনাটি

াঅর্ফদন র্ত্রয সূত্র নম্বয

:

তানযখ : .........................................

প্রনত
াঅর্ফদনকাযীয নাভ
ঠিকানা

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

নফলয় : তথ্য যফযার্ াাযগতা ম্পর্কে াফনতকযণ।
নপ্রয় ভর্াদয়,
াঅনায ........................................................তানযর্খয াঅর্ফদর্নয নবনির্ত প্রানথ েত তথ্য ননর্নাক্ত কাযর্ণ যফযা
কযা ম্ভফ াআর না, মথা :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ :
দফী :
দাপ্তনযক ীর :
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নযনি-৮ : াঅীর াঅর্ফদন পযভ (পযভ ‘গ’)
পযভ ‘গ’
াঅীর াঅর্ফদন
[ তথ্য ানধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৬ িিব্য ]
ফযাফয
..................................................................,
..................................................................(নাভ ও দফী)
ও
াঅীর কর্ত
ে ক্ষ,
...........................................(দপ্তর্যয নাভ ও ঠিকানা)

১। াঅীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা

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

(র্মাগার্মার্গয জ ভাধ্যভ)
২। াঅীর্রয তানযখ

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

৩। পম াঅর্দর্য নফরুর্ি াঅীর কযা াআয়ার্ছ াঈায : .................................................................................
কন (মনদ থার্ক)
৪। মাায াঅর্দর্য নফরুর্ি াঅীর কযা াআয়ার্ছ : ..................................................................................
তাায নাভ াঅর্দর্য নফফযণ (মনদ থার্ক)
৫। াঅীর্রয াংনক্ষপ্ত নফফযণ

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

৬। াঅর্দর্য নফরুর্ি াংক্ষুব্ধ াআফায কাযণ (াংনক্ষপ্ত নফফযণ) : ...............................................................................
৭। প্রানথ েত প্রনতকার্যয যুনক্ত/নবনি

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

৮। াঅীরকাযী কর্তক
ে প্রতযয়ন

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

৯। ান্য পকান তথ্য মাা াঅীর কর্তে র্ক্ষয ম্মুর্খ

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

াঈস্থার্নয জন্য াঅীরকাযী াআচ্ছা পালণ কর্যন

াঅর্ফদর্নয তানযখ : ..................................................
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াঅর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয

নযনি-৯ : তথ্য প্রানপ্তয ানুর্যাধ নপ এ্ফাং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ (পযভ ‘ঘ’)

পযভ ‘ঘ’
[ নফনধ ৮ িিব্য ]
তথ্য প্রানপ্তয ানুর্যাধ নপ এ্ফাং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ
তথ্য যফযার্য পক্ষর্ত্র ননন পটনফর্রয করাভ (২) এ্ াঈনিনখত তর্থ্যয জন্য াঈায নফযীর্ত করাভ (৩) এ্ াঈনিনখত
ার্য পক্ষত্রভত তথ্য প্রানপ্তয ানুর্যাধ নপ এ্ফাং তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য াআর্ফ, মথা :পটনফর
ক্রনভক

তর্থ্যয নফফযণ

তথ্য প্রানপ্তয ানুর্যাধ নপ/তর্থ্যয মূল্য

(২)

(৩)

নরনখত পকান ডকুর্ভর্ন্টয কন
যফযার্য জন্য (ম্যা, নক্া, ছনফ,
কনম্পাঈটায নপ্রন্ট)
নডস্ক, ননড াআতযানদর্ত তথ্য
যফযার্য পক্ষর্ত্র

এ্-৪ ও এ্-৩ ভার্য কাগর্জয পক্ষর্ত্র প্রনত পৃষ্ঠা ২ (দুাআ) টাকা ার্য এ্ফাং
তদূর্ধ্ে াাআর্জয কাগর্জয পক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য।

৩।

পকান াঅাআন ফা যকানয নফধান ফা
ননর্দ েনা ানুমায়ী কাাঈর্ক
যফযাকৃত তর্থ্যয পক্ষর্ত্র

নফনামূর্ল্য।

৪।

মূর্ল্যয নফননভর্য় নফক্রয়র্মাগ্য
প্রকানায পক্ষর্ত্র

প্রকানায় ননধ োনযত মূল্য।

নাং
(১)
১।

২।

(১) াঅর্ফদনকাযী কর্তক
ে নডস্ক, ননড াআতযানদ যফযার্য পক্ষর্ত্র নফনা মূর্ল্য;
(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তক
ে নডস্ক, ননড াআতযানদ যফযার্য পক্ষর্ত্র াঈায
প্রকৃত মূল্য।
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নযনি-১০ : তথ্য কনভর্ন ানবর্মাগ দার্য়র্যয ননধ োযণ পযভ (পযভ ‘ক’)
পযভ ‘ক’
ানবর্মাগ দার্য়র্যয পযভ
[তথ্য ানধকায (ানবর্মাগ দার্য়য ও ননষ্পনি াংক্রান্ত) প্রনফধানভারায প্রনফধান-৩ (১) িিব্য]
ফযাফয
প্রধান তথ্য কনভনায
তথ্য কনভন
এ্প-৪/এ্, াঅগাযগাঁও প্রাননক এ্রাকা
পর্যফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।
ানবর্মাগ নাং ...............................................................................................................।
১। ানবর্মাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা
(র্মাগার্মার্গয জ ভাধ্যভ)

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

২। ানবর্মাগ দানখর্রয তানযখ

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

৩। মাায নফরুর্ি ানবর্মাগ কযা াআয়ার্ছ
তাায নাভ ও ঠিকানা
৪। ানবর্মার্গয াংনক্ষপ্ত নফফযণ
(প্রর্য়াজর্ন াঅরাদা কাগজ নন্নর্ফ কযা মাাআর্ফ)

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

৫। াংক্ষুব্ধতায কাযণ (মনদ পকান াঅর্দর্য নফরুর্ি : .......................................................................
ানবর্মাগ াঅনয়ন কযা য় পাআ পক্ষর্ত্র াঈায কন
াংযুক্ত কনযর্ত াআর্ফ)
৬। প্রানথ েত প্রনতকায ও াঈায পমৌনক্তকতা
৭। ানবর্মাগ াঈনিনখত ফক্তর্ব্যয ভথ ের্ন প্রর্য়াজনীয়
কাগজ র্ত্রয ফণ েনা (কন াংযুক্ত কনযর্ত াআর্ফ)

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

তযাঠ
াঅনভ/াঅভযা এ্াআ ভর্ভে রপপূফ েক পঘালণা কনযর্তনছ পম, এ্াআ ানবর্মার্গ ফনণ েত ানবর্মাগমূ াঅভায জ্ঞান ও নফশ্বা ভর্ত
তয।
(তযাঠকাযীয স্বাক্ষয)
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