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মুখবন্ধ
"তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা" প্রকাি করর্ত শের্র অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ (ইআরনি) আিনিত।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দর্ির সাংনবধার্ি নিন্তা, নবর্বক ও বাক স্বাধীিতা িাগনরকর্দর অন্যতম শমৌনলক অনধকার নির্সর্ব
স্বীকৃত। মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর উর্যার্গ মিাি জাতীয় সাংসদ ৬ এনপ্রল, ২০০৯ তানরর্খ “তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯”
োস কর্রর্ে। প্রণীত এ আইর্ির ৪ ধারায় প্রর্তেক িাগনরকর্দর তথ্য লার্ভর অনধকারর্ক স্বীকৃনত প্রদাি করা ির্য়র্ে।
আইিটির যর্াযর্ বাস্তবায়ি ও সুফল িাগনরর্কর শদারর্গাড়ায় শেৌৌঁোর্িার জন্য তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা প্রণয়র্ি
বাাংলার্দি তথ্য কনমিি কর্তক
ে প্রণীত “তথ্য অনধকার (তথ্য প্রকাি ও প্রিার) প্রনবধািমালা, ২০১০” এর আর্লার্ক
উর্যাগ শিওয়া িয়। তর্থ্যর অবাধ প্রবার্ির উর্েশ্যর্ক সামর্ি শরর্খ অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ এই তথ্য অবমুক্তকরণ
নির্দ েনিকা, ২০১৫ প্রণয়ি করর্ে।
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ অর্ েনিনতক কূটিীনতর (Economic Diplomacy) মাধ্যর্ম নিেক্ষীয় ও বহুেক্ষীয়
সির্যানগতা শজারদার ও ববর্দনিক সম্পদ (অনুদাি এবাং ঋণ) আিরর্ণর মাধ্যর্ম শদর্ির উন্নয়ি কমেকার্ে প্রতেক্ষ
সির্যানগতা কর্র র্ার্ক। এই উর্েশ্য বাস্তবায়র্ি ইআরনি সরকার কর্তক
ে গৃিীত উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়িকারী সাংস্থা
এবাং নবনভন্ন উন্নয়ি সির্যাগী শদি ও সাংস্থার মর্ধ্য সমন্বয় সাধি কর্র। সরকার্রর উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়র্ির জন্য
প্রর্য়াজিীয় ববর্দনিক কানরগনর সিায়তা ও প্রকল্প সািার্ের অর্ ে োড়করণ এবাং সাংনিষ্ট প্রকল্পসমূি েনরবীক্ষণ এই
নবভার্গর অন্যতম দানয়ত্ব। এ নবভার্গর সমস্ত কায েক্রমর্ক কর্য়কটি অনুনবভাগ, অনধিাখা এবাং িাখায় নবভক্ত করা
ির্য়র্ে। নবর্ের শভৌর্গানলক অবস্থাির্ভর্দ উন্নয়ি সির্যাগী শদি এবাং আন্তজোনতক সাংস্থার উের নভনি কর্র এ
নবভাগর্ক অনুনবভাগওয়ারী নবন্যস্ত করা ির্য়র্ে। এোড়া ববর্দনিক নমির্ি এ নবভার্গর অধীর্ি ৭টি ইর্কার্িানমক উইাং
উন্নয়ি সির্যাগী শদি ও সাংস্থার মর্ধ্য নিোনক্ষক ও বহুোনক্ষক সম্পকে উন্নয়ি ও ববর্দনিক সম্পদ আিরর্ণর জন্য
কাজ করর্ে।
আনম দৃঢ়ভার্ব নবোস কনর শয, এ নির্দ েনিকা অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর তথ্য অবমুক্তকরণ কায েক্রমর্ক
আর্রা সিজ করর্ব এবাং এর মাধ্যর্ম এ নবভার্গর কার্জর স্বচ্ছতা ও জবাবনদনিতা বৃনি োর্ব।
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১. তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকার েটভূনম ও প্রর্য়াজিীয়তাঃ
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ (ইআরনি)সরকার্রর অর্ ে মন্ত্রণালর্য়র একটি গুরূত্বপূণ ে নবভাগ। এ নবভার্গ ১০টি অনুনবভাগ রর্য়র্ে।
প্রনতটি অনুনবভার্গ অনতনরক্ত সনিব/যুগ্ম সনিব অনুনবভাগ প্রধার্ির দানয়ত্ব োলি করর্েি। ইআরনির্ত জিবর্লর সাংখ্যা শমাট ৪৪৪ জি ।
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ ববর্দনিক সম্পদ (অনুদাি, ঋণ এবাং খায সািাে) আিরর্ণর মাধ্যর্ম শদর্ির উন্নয়ি কমেকার্ে প্রতেক্ষ
সির্যানগতা কর্র র্ার্ক। এোড়া ববর্দনিক নমির্ি এ নবভার্গর অধীি ৭টি ইর্কার্িানমক উইাং উন্নয়ি সির্যাগী শদি ও সাংস্থার মর্ধ্য
নিোনক্ষক সম্পকে উন্নয়ি ও ববর্দনিক সম্পদ আিরর্ণর জন্য কাজ করর্ে।
১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা প্রিয়র্ণর শযৌনক্তকতা/উর্েশ্যঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার সরকানর ও শবসরকানর সাংগঠর্ির স্বচ্ছতা ও জবাবনদনিতা বৃনি, দুিীনত হ্রাস ও সুিাসি প্রনতষ্ঠা,
সর্ব োেনর জিগর্ণর ক্ষমতায়র্ির লর্ক্ষে তথ্য-অনধকার নিনিত করর্ত “তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯” োি কর্রর্ে। গণতানন্ত্রক ব্যবস্থার্ক
আর্রা সুসাংিত করার অন্যতম িতে ির্চ্ছ জিগর্ণর তথ্য প্রানপ্তর অনধকার নিনিত করা। অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর তথ্য উন্মুক্ত ির্ল এ
নবভার্গর সঠিক কায েক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছতা এবাং জবাবনদনিতা নিনিত করা সম্ভব ির্ব।
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ কর্তেক অবাধ তথ্য প্রবার্ির িি ো অব্যািত শরর্খ জিগর্ণর তথ্য িানিদা পূরর্ণর লর্ক্ষে একটি “তথ্য
অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা” প্রণয়ি করা আবশ্যক প্রতীয়মাি িওয়ায় “তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯”, তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত)
নবনধমালা ২০০৯ এবাং এতদ্সাংনিষ্ট প্রনবধািমালা অনুসরণ ক্রর্ম এই নির্দ েনিকা প্রণয়ি করা ির্লা।
১.২ নির্দ েনিকা নির্রািামঃ এই নির্দ েনিকা "অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা ২০১৫” িার্ম অনভনিত ির্ব।
২. নির্দ েনিকার নভনিঃ
২.১ প্রণয়িকারী কর্তেেক্ষঃ অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ, অর্ ে মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার।
২.২ অনুর্মাদিকারী কর্তেেক্ষঃ নসনিয়র সনিব, অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ, অর্ ে মন্ত্রণালয়।
২.৩ অনুর্মাদর্ির তানরখঃ ২৮ অর্টাবর ২০১৫ নরঃ
২.৪ নির্দ েনিকা বাস্তবায়র্ির তানরখঃ অনুর্মাদর্ির তানরখ শর্র্ক নির্দ েনিকাটি বাস্তবানয়ত করা ির্ব।
২.৫ নির্দ েনিকার প্রর্যাজেতাঃ অর্ ে মন্ত্রণালর্য়র অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর জন্য প্রর্যাজে ির্ব।
৩. সংজ্ঞাসমূহঃ
৩.১ ‘তথ্য’ অর্ ে অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর গঠি, কাঠার্মা, কমেেনরনধ সাংক্রান্ত শযর্কাি স্মারক, বই, িকিা, মািনিত্র, চুনক্ত, তথ্যউোি, লগবই,নবজ্ঞনপ্ত, িমুিা েত্র, প্রনতর্বদি,নিসাব নববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, ইতোনদ অন্তর্ভেক্ত ির্ব। তর্ব িতে র্ার্ক শয, দাপ্তনরক
শিাটনসট বা শিাটনসর্টর প্রনতনলনে অন্তর্ভেক্ত ির্ব িা।
৩.২ ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো’ অর্ ে তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীর্ি নিযুক্ত কমেকতো।
৩.৩ ‘নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত’ কমেকতো’ অর্ ে দানয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতোর অনুেনস্থর্ত সাংনিষ্ট দানয়ত্ব োলর্ির জন্য নিযুক্ত কমেকতো।
৩.৪ ‘আেীল কর্তেেক্ষ’ অর্ ে অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর নসনিয়র সনিব/সনিব।
৩.৫ ‘র্ততীয় কর্তেেক্ষ’ অর্ ে তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুর্রাধকারী বা তথ্য প্রদািকারী কর্তেেক্ষ ব্যতীত আর্বদিকৃত তর্থ্যর সর্ে জনড়ত
অন্য শকাি ব্যনক্ত/েক্ষ।
৩.৬ ‘তথ্য কনমিি’ অর্ ে তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীর্ি প্রনতনষ্ঠত কনমিি।
৩.৭ ‘তঅআ, ২০০৯’ অর্ ে “তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯” বুঝার্ব।
৩.৮ ‘তঅনব, ২০০৯’ অর্ ে “তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত) নবনধমালা ২০০৯” বুঝার্ব।
৩.৯ ‘কমেকতো’ অর্ ে অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গ কমেরত সকল কমেকতো ও কমেিারী বুঝার্ব।
৩.১০ ‘তথ্য অনধকার’ অর্ ে শকাি কর্তেের্ক্ষর নিকট িইর্ত তথ্য প্রানপ্তর অনধকার।
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৩.১১ “আর্বদি ফরম’ অর্ ে তঅনব, ২০০৯ এর তফনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির ফরর্মট-ফরম ‘ক’ ।
৩.১২ ‘আেীল ফরম’ অর্ ে তঅনব, ২০০৯ এর তফনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির ফরর্মট-ফরম ‘গ’।
৩.১৩ ‘েনরনিষ্ট’ অর্ ে এই নির্দ েনিকার সর্ে সাংযুক্ত েনরনিষ্ট।
৪. তর্থ্যর ধরণ এবাং ধরণ অনুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদাি েিনতঃ
তথ্য প্রদাি েিনতর্ত তথ্য অনধকার আইর্ির নবধািাবলী েনরোলি সার্ের্ক্ষ শদর্ির প্রনতটি িাগনরর্কর তথ্য োওয়ার অনধকার
আর্ে এবাং িাগনরর্কর িানিদা/অনুর্রার্ধর েনরর্প্রনক্ষর্ত অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ যানিত তথ্য প্রদার্ি বাধ্য র্াকর্ব। অর্ েনিনতক সম্পকে
নবভার্গর গৃিীত নসিান্ত, কায েক্রম নকাংবা সম্পানদত বা প্রস্তানবত কমেকার্ের সকল তথ্য িাগনরর্কর নিকট সিজলভে করার প্রয়ার্স
সূনিবি আকার্র প্রকাি ও প্রিার্রর ব্যবস্থা করর্ব। অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর সমুদয় তথ্য নির্মাক্ত নতি শেণীর্ত ভাগ করা ির্ব এবাং
নিধ োনরত নবধাি অনুসার্র শসগুনল প্রদাি ও প্রকাি করা ির্বঃ
৪.১ স্ব-প্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তথ্য
(ক) এই ধরর্ণর তথ্য (েনরনিষ্ট-১) ইআরনি স্ব-প্রর্ণানদত ির্য় শিাটিির্বার্ি ে, ওর্য়বসাইট, মুনিত বই বা প্রনতর্বদি আকার্র, েনত্রকায়
নবজ্ঞনপ্তর মাধ্যর্ম এবাং অন্যান্য প্রিণর্যাগ্য মাধ্যর্ম প্রকাি ও প্রিার করর্ব।
(খ) এই ধরর্ণর তথ্য শির্য় শকাি িাগনরক আর্বদি করর্ল, তা প্রদাির্যাগ্য তথ্য নির্সর্ব নবর্বনিত ির্ব এবাং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
কর্তেক নিধ োনরত েন্থায় আর্বদিকারীর্ক প্রদাি করা ির্ব।
(গ) ইআরনি প্রনতবৎসর একটি বানষ েক প্রনতর্বদি প্রকাি করর্ব এবাং বানষ েক প্রনতর্বদর্ি তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ৬ (৩) এ উনিনখত
তথ্যসমূি অন্তভূেক্ত র্াকর্ব।
(ঘ) ইআরনি স্ব-প্রর্ণানদতভার্ব প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করর্ব এবাং এই নির্দ েনিকার েনরনিষ্ট-১ ও ইআরনির
ওর্য়বসাইর্ট তা প্রকাি করর্ব।
(ঙ) প্রনত ৩ (নতি) মাস অন্তর এই তানলকা িালিাগাদ করর্ব।
৪.২ িানিদার নভনির্ত প্রদাির্যাগ্য তথ্য
(ক) এই ধরর্ণর তথ্য শকাি িাগনরর্কর আর্বদর্ির েনরর্প্রনক্ষর্ত এই িীনতমালার ১০ ও ১১ অনুর্চ্ছদ বনণ েত েিনত অনুসরণ কর্র প্রদাি
করা ির্ব।
(খ) ইআরনি শকবল িাগনরর্কর িানিদার নভনির্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করর্ব এবাং এই নির্দ েনিকার েনরনির্ষ্ট-২
ও ইআরনির ওর্য়বসাইর্ট তা প্রকাি করর্ব।
(গ) ইআরনি প্রনত ৩ (নতি) মাস অন্তর এই তানলকা িালিাগাদ করর্ব।
৪.৩ প্রদাি ও প্রকাি বাধ্যতামূলক িয় এমি তথ্য
এই নির্দ েনিকায় যাই র্াকুক িা শকি অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ তথ্য অনধকার আইর্ির ৭ ধারা শমাতার্বক এই নির্দ েনিকার
েনরনির্ষ্ট-৩ এ উনিনখত তথ্য প্রকাি, প্রিার বা প্রদার্ি বাধ্য র্াকর্ব িা।
৫. তথ্য সাংগ্রি, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থােিাঃ
৫.১ তথ্য সাংরক্ষণ েিনত
(ক) িাগনরর্কর তথ্য অনধকার নিনিত করার লর্ক্ষে ইআরনি যাবতীয় তর্থ্যর কোটালগ এবাং ইির্িক্স প্রস্তুত কর্র শসগুর্লা
যর্াযর্ভার্ব সাংরক্ষণ করর্ব।
(খ) ইআরনি শযসকল তথ্য কনম্পউটার্র সাংরক্ষর্ণর উেযুক্ত বর্ল মর্ি করর্ব শয সকল তথ্য যুনক্তসাংগত সময়সীমার মর্ধ্য
কনম্পউটার্র সাংরক্ষণ করর্ব এবাং তথ্য লার্ভর সুনবধার্র্ ে সমগ্র শদর্ি শিটওয়ার্কের মার্ধ্যর্ম সাংর্যাগ স্থােি করর্ব।
(গ) তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থােিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থােিা) প্রনবধািমালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ব।
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৫.২ তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থােিা
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থােিার শক্ষর্ত্র তথ্য অনধকার আইি (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থােিা )
প্রনবধািমালা-২০১০ অনুসরণ করর্ব।
৫.৩ তর্থ্যর ভাষা
(ক) তর্থ্যর মূল ভাষা ির্ব বাাংলা। শকাি তথ্য যনদ অন্য শকাি ভাষায় নলনেবি ির্য় র্ার্ক তাির্ল তা শসই ভাষায় সাংরনক্ষত ির্ব।
দাপ্তনরক প্রর্য়াজর্ি তথ্য অনুবাদ করা শযর্ত োর্র।
(খ) তথ্য শয ভাষায় সাংরনক্ষত র্াকর্ব শসই ভাষাই আর্বদিকারীর্ক তথ্য সরবরাি করা ির্ব। শকাি তথ্য অনুবাদ করার দানয়ত্ব
কর্তেেক্ষ বিি করর্ব িা।
৫.৪ তথ্য িালিাগাদকরণ
ইআরনি’র অনুনবভাগসমূি প্রনত ৩ (নতি) মাস অন্তর তথ্য িালিাগাদ করর্ব।
৬. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্য়াগ
৬.১ তথ্য অনধকার আইি-২০০৯ এর ধারা ১০ (১) অনুসার্র ইআরনি’শত একজি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্য়াগ করর্ত ির্ব।
৬.২ নসনিয়র সনিব/সনিব, এই দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্য়াগ শদর্বি এবাং নির্য়াগকৃত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর িাম, েদনব, ঠিকািা
এবাং প্রর্যাজে শক্ষর্ত্র ফোক্স িম্বর ও ই-শমইল ঠিকািা নির্য়াগ প্রদার্ির েরবতী ১৫ কায েনদবর্সর মর্ধ্য নিধ োনরত ফরর্মর্ট
নলনখতভার্ব তথ্য কনমির্ি শপ্ররণ করর্বি।
৬.৩ তঅআ, ২০০৯ এর অধীর্ি দানয়ত্ব োলর্ির প্রর্য়াজর্ি শকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো অন্য শযর্কার্িা কমেকতোর সিায়তা গ্রিণ
করর্ত োরর্বি এবাং শকাি কমেকতোর নিকট এরূপ সিায়তা গ্রির্ণর জন্য অনুর্রাধ করা ির্ল নতনি উক্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত
কমেকতোর্ক প্রর্য়াজিীয় সিায়তা প্রদাি করর্ত বাধ্য র্াকর্বি।
৬.৪ তঅআ, ২০০৯ এর অধীর্ি দানয়ত্ব োলর্ির প্রর্য়াজর্ি শকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো অন্য শযর্কার্িা কমেকতোর সিায়তা িাইর্ল
এবাং এরূপ সিায়তা প্রদার্ি ব্যর্ েতার জন্য তঅআ, ২০০৯ এর শকাি নবধাি লনিত ির্ল এই আইর্ির অধীর্ি দায়-দানয়ত্ব
নিধ োরর্ণর শক্ষর্ত্র উক্ত অন্য কমেকতোও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো বর্ল গণ্য ির্বি।
৬.৫ ইআরনি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর িাম, েদনব, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে শক্ষর্ত্র ফোক্স িম্বর ও ই-শমইল ঠিকািা ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি
করর্ব।
৬.৬ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকার েনরনিষ্ট-৪ এ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর িাম, েদনব, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে শক্ষর্ত্র ফোক্স িম্বর ও
ই-শমইল ঠিকািা প্রকাি করর্ব। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর েনরবতেি ির্ল িতুি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্য়ার্গর ০৫ (োঁি)
কায েনদবর্সর মর্ধ্য তথ্য িালিাগাদ কর্র ওর্য়বসাইর্ট প্রকাি করা ির্ব।
৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর দানয়ত্ব ও কমেেনরনধঃ
৭.১ তর্থ্যর জন্য শকাি ব্যনক্তর আর্বদর্ির েনরর্প্রনক্ষর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো(ক) তঅআ ২০০৯, নবনধ-৩ অনুসার্র আর্বদিেত্র প্রানপ্ত স্বীকার করর্বি;
(খ) তঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও তঅনব ২০০৯, নবনধ-৪ অনুসার্র যর্াযর্ভার্ব তথ্য সরবরাি করর্বি;
(গ) তথ্য প্রদার্ি অোরগতার শক্ষর্ত্র তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তঅনব ২০০৯, নবনধ-৫ অনুসার্র যর্াযর্ভার্ব কারণ উর্িখ
কর্র প্রকাি করর্বি;
(ঘ) শকাি যানিত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর নিকট সাংরনক্ষত র্াকর্ল নতনি তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৬)(৭) ও তঅনব ২০০৯,
নবনধ-৮ অনুসার্র উক্ত তর্থ্যর যুনক্তসাংগত মূল্য নিধ োরণ করর্বি এবাং উক্ত মূল্য অিনধক ৫(োচঁ) কায েনদবর্সর মর্ধ্য
েনরর্িাধ করার জন্য আর্বদিকারীর্ক অবনিত করর্বি;
(ঙ) শকাি যানিত তর্থ্যর সর্ে তর্তীয় ের্ক্ষর সাংনিষ্টতা র্াকর্ল দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমকতো তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৮) অনুসার্র
প্রর্য়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করর্বি;
৭.২ তঅনব, ২০০৯ এর তফনসর্ল নিধ োনরত আর্বদি ফরম-‘ক’ সাংরক্ষণ ও শকাি িাগনরর্কর িানিদার েনরর্প্রনক্ষর্ত সরবরাি
করর্বি;
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৭.৩
৭.৪
৭.৫
৭.৬

আর্বদি ফরম পূরর্ণ সক্ষম িয়, এমি আর্বদিকারীক আর্বদি ফরম পূরর্ণ সিায়তা করর্বি;
শকাি িাগনরর্কর িানিদার েনরর্প্রনক্ষর্ত তার্ক আেীল কর্তেেক্ষ নিধ োরর্ণ সিায়তা করর্বি;
উেযুক্ত কর্তেেক্ষ নিধ োরর্ণ র্ভল কর্রর্ে, এমি আর্বদিকারীর্ক উেযুক্ত কর্তেেক্ষ নিধ োরর্ণ সিায়তা করর্বি;
শকাি িারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর তথ্য প্রানপ্ত নিনিত করর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো তার্ক উেযুক্ত েিনতর্ত তথ্য শের্ত সিায়তা
করর্বি। এর্ক্ষর্ত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো উেযুক্ত অন্য শকাি ব্যনক্তর সিায়তা গ্রিণ করর্ত োরর্বি;
৭.৭ তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থােিা ও স্ব-প্রর্ণানদত তথ্য প্রকাি তঅআ ২০০৯ এর সর্ে সামঞ্জস্যপূণ ে নক িা তা নিধ োরর্ণ যর্াযর্
কর্তেেক্ষর্ক সিায়তা প্রদাি করর্বি;
৭.৮ তঅআ, ২০০৯ এর সর্ে সামঞ্জস্যপূণ েভার্ব বানষ েক প্রনতর্বদি প্রকার্ি সিায়তা করর্বি;
৭.৯ তর্থ্যর জন্য প্রাপ্ত আর্বদিেত্র ও এতদ্সাংক্রান্ত প্রর্য়াজিীয় তথ্যসি আর্বদিকারীর শযাগার্যার্গর নবস্তানরত তথ্য সাংরক্ষণ
করর্বি, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রনতর্বদি সাংকলি, তর্থ্যর মূল্য আদায়, নিসাবরক্ষণ ও সরকানর শকাষাগার্র জমাকরণ
এবাং কর্তেেক্ষ বা তথ্য কনমির্ির িানিদার েনরর্প্রনক্ষর্ত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাি করর্বি।
৮. নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্য়াগঃ
৮.১ বদলী, অনুর্মানদত ছুটি বা অন্য শকাি কারর্ণ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর অনুেনস্থনতর্ত দানয়ত্ব োলর্ির জন্য অর্ েনিনতক সম্পকে
নবভাগ একজি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্য়াগ করর্ব। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর অনুেনস্থনতর্ত দানয়ত্ব োলিকারী কমেকতো
এই আইি অনুসার্র নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্সর্ব নবর্বনিত ির্ব;
৮.২ অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর নসনিয়র সনিব/সনিব, নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্য়াগ নদর্বি এবাং নির্য়াগকৃত কমেকতোর
িাম, েদনব, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে শক্ষর্ত্র ফোক্স িম্বর ও ই-শমইল ঠিকািা নির্য়াগ প্রদার্ির ১৫ (ের্ির) কায েনদবর্সর মর্ধ্য
নিধ োনরত ফরর্মর্ট নলনখতভার্ব তথ্য কনমির্ি শপ্ররণ করর্ব;
৮.৩ বদনল, ছুটি বা অন্য শকাি কারর্ণ েদ শূন্য ির্ল অনবলর্ম্ব িতুি নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নির্য়াগ করর্ব।
৯. নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর দানয়ত্ব ও কমেেনরনধঃ
৯.১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর অনুেনস্থনতকার্ল নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর সকল দানয়ত্ব োলি করর্বি।
১০. তর্থ্যর জন্য আর্বদি, তথ্য প্রদার্ির েিনত ও সময়সীমাঃ
১০.১ শকাি ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯ এর অধীর্ি তথ্যপ্রানপ্তর জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর কার্ে নিধ োনরত ফরম-‘ক’ এর মাধ্যর্ম
নলনখতভার্ব বা ই-শমইর্ল অনুর্রাধ করর্ত োরর্বি;
১০.২ নিধ োনরত ফরম সিজলভে িা ির্ল অনুর্রাধকারীর িাম, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে শক্ষর্ত্র ফোক্স িম্বর ও ই-শমইল ঠিকািা,
অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর নির্ভেল এবাং স্পষ্ট বণ েিা অর্বা শকাি েিনতর্ত তথ্য শের্ত আগ্রিী তার বণ েিা উর্িখ কর্র সাদা কগর্জ বা
ই-শমইর্লও তথ্যপ্রানপ্তর জন্য অনুর্রাধ করর্ত োরর্বি;
১০.৩ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো অনুর্রাধ প্রানপ্তর তানরখ ির্ত অিনধক ২০ (নবি) কায েনদবর্সর মর্ধ্য অনুর্রাধকৃত তথ্য সরবরাি করর্বি;
১০.৪ তর্থ্যর সার্র্ একানধক তথ্য-প্রদাি ইউনিট বা কর্তেের্ক্ষর সাংনিষ্টতা র্াকর্ল অিনধক ৩০( নত্রি) কায েনদবর্সর মর্ধ্য তথ্য
সরবরাি করর্বি;
১০.৫ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো নলনখতভার্ব অর্বা ই-শমইল-এর মাধ্যর্ম আর্বদিেত্র গ্রির্ণর প্রানপ্তস্বীকার করর্বি। প্রানপ্তস্বীকারের্ত্র
আর্বদর্ির শরফার্রন্স িম্বর, আর্বদিেত্র গ্রিণকারীর িাম, েদময োদা এবাং আর্বদি গ্রির্ণর তানরখ উর্িখ কর্র স্বাক্ষর
করর্বি;
১০.৬ ই-শমইর্ল-এর মাধ্যর্ম আর্বদি গ্রির্ণর শক্ষর্ত্র কর্তেের্ক্ষর বরাবর্র আর্বদি শপ্ররর্ণর তানরখ (প্রানপ্ত সার্ের্ক্ষ) আর্বদি গ্রির্ণর
তানরখ নির্সর্ব গণ্য ির্ব;
১০.৭ আর্বদি প্রানপ্তর ের দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো তথ্য প্রদার্ির তানরখ এবাং সময় উর্িখপূব েক আর্বদিকারীর্ক শস সম্পর্কে অবনিত
করর্বি এবাং অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সর্ে একানধক অনুনবভার্গর এর সাংনিষ্টতা র্াকর্ল দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো শসই অনুনবভার্গ
নলনখত শিাটিি প্রাদাি করর্বি।
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১০.৮ তথ্য প্রদার্ি অোরগতার শক্ষর্ত্র কারণ উর্িখপূব েক আর্বদি প্রানপ্তর ১০ (দি) কায েনদবর্সর মর্ধ্য আর্বদিকারীর্ক অবনিত
করর্বি;
১০.৯ উোনুর্চ্ছদ (৩), (৪) বা (৫) এ উনিনখত সময়সীমার মর্ধ্য তথ্য প্রদাি করা সম্ভব িা ির্ল, তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নবর্বিিা িয়নি
মর্মে গণ্য করা ির্ব;
১০.১০ তথ্য প্রদার্ির সার্র্ র্ততীয় ের্ক্ষর সাংনিষ্টতা র্াকর্ল র্ততীয় েক্ষ তা শগােিীয় তথ্য নির্সর্ব গণ্য করর্ল, শস শক্ষর্ত্র
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো ০৫(োঁি) কায েনদবর্সর মর্ধ্য র্ততীয়েক্ষর্ক নলনখত মতামত শির্য় শিাটিি নদর্বি। মতামত প্রানপ্ত সার্ের্ক্ষ
নিধ োনরত সমর্য়র মর্ধ্য তথ্য প্রদািকারী কমেকতো তথ্য প্রদাি করর্বি অর্বা তথ্য প্রদার্ির অেরাগতার নবষর্য় নসিান্ত নির্বি;
১০.১১ শকাি প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক শকাি শরকি ে বা তার অাংিনবর্িষ জািার্িার প্রর্য়াজি ির্ল সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো শসই
প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য প্রানপ্তর্ত সিায়তা প্রদাি করর্বি;
১০.১২ প্রদি তর্থ্যর প্রনত পৃষ্ঠায় তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯- এর অধীর্ি এই তথ্য সরবরাি করা ির্য়র্ে মর্মে প্রতেয়ি করর্ত ির্ব
এবাং এর্ত প্রতেয়িকারী কমেকতোর িাম, েদনব ও দাপ্তনরক নসল র্াকর্ব।
১১. তর্থ্যর মূল্য এবাং মূল্য েনরর্িার্ধর নিয়মাবলীঃ
১১.১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো আর্বদি প্রানপ্তর অিনধক ০৫ (োি) কায েনদবর্সর মর্ধ্য আর্বদিকৃত তর্থ্যর মূল্য েনরর্িাধ করার জন্য
আর্বদিকারীর্ক অবনিত করর্বি। উক্ত মূল্য তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্তর সাংক্রান্ত) নবনধ মালা-২০০৯ এর তফনসল ‘ঘ’ ফরম
(েনরনিষ্ট-৯) অনুযায়ী নিধ োনরত ির্ব;
১১.২ যনদ মূল্য উর্িখ িা র্ার্ক তর্ব কর্তেেক্ষ যেরূপ ভার্ব মূল্য নিধ োরণ করর্বি; শসভার্ব আর্বদিকারীর্ক মূল্য েনরর্িাধ করর্ত
ির্ব;
১১.৩ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত) নবনধমালা-২০০৯ অনুযায়ী আর্বদিকারী কর্তেক তর্থ্যর মূল্য িগদ, মানি অি োর, শোস্টাল
অি োর, ক্রসি শিক অর্বা স্টোর্ম্পর মাধ্যর্ম প্রদাি করর্ত ির্ব। আদায়কৃত অর্ ে শেজারী িালার্ির মাধ্যর্ম শকাি িাং ১-৩৩০১০০০১-১৮০৭ এ সরকানর শকাষাগার্র জমা করর্ত ির্ব;
১২. আেীল দার্য়র ও নিষ্পনিঃ
১২.১ আেীল কর্তেেক্ষঃ অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর নসনিয়র সনিব/সনিব।
১২.২ আেীল েিনতঃ
(ক) শকাি ব্যনক্ত এই নির্দ েনিকার উোনুর্চ্ছদ ১০- এর (৩), (৪) বা (৫) এ নিধ োনরত সময়সীমার মর্ধ্য তথ্য প্রানপ্তর্ত সমর্ ে িা ির্ল
নকাংবা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর শকাি নসিার্ন্ত সাংষুদ্ি ির্ল, নতনি উক্ত সময়সীমা অনতক্রম িওয়ার ের বা নসিান্ত প্রানপ্তর েরবতী
৩০ (নত্রি) কায েনদবর্সর মর্ধ্য আেীল কর্তেের্ক্ষর নিকট আেীল দার্য়র করর্ত োরর্বি;
(খ) আেীল দার্য়র্রর আর্বদর্ি আেীর্লর কারণ উর্িখপূব েক সাদা কাগর্জ বা তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত) নবনধমালা-২০০৯
এর ফরম ‘গ’ (েনরনিষ্ট-১০) এ আর্বদি করা যার্ব;
(গ) সাংনিষ্ট আেীল কর্তেেক্ষ আেীল আর্বদি প্রানপ্তর েরবতী ১৫(ের্ির) কায েনদবর্সর মর্ধ্য আেীল নিষ্পনি করর্বি;
(ঘ) আেীল কর্তেেক্ষ যনদ এই মর্মে সন্তুষ্ট িি শয, আেীলকারী যুনক্তসাংগত কারর্ণ নিনদ েষ্ট সময়সীমার মর্ধ্য আেীল দার্য়র করর্ত
োর্রিনি, তাির্ল নতনি উক্ত সময়সীমা অনতবানিত িওয়ার েরও আেীল আর্বদি গ্রিণ করর্ত োরর্বি।
১২.৩ আেীল নিনষ্পনিঃ
১২.৩.১ আেীল কর্তেেক্স শকাি আনের্লর নবষর্য় নসিান্ত প্রদার্ির পূর্ব ে নির্নাক্ত েদর্ক্ষে গ্রিণ কর্রবি(ক) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো এবাং এতদ্সাংনিষ্ট অন্যান্য কমেকতোর শুিানি গ্রিণ;
(খ) আেীল আর্বদর্ি উর্িনখত সাংষুদ্িতার কারণ ও প্রানর্ েত প্রনতকার্রর যুনক্তসমূি নবর্বিিা; এবাং
(গ) প্রানর্ েত তথ্য প্রদার্ির সর্ে একানধক তথ্য প্রদািকারী উইাং যুক্ত র্াকর্ল সাংনিষ্ট উইাংসমূর্ির শুিানি গ্রিণ।
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১২.৩.২ আেীল আর্বদি প্রনপ্তর ১৫ (ের্ির) কায েনদবর্সর মর্ধ্য আেীল কর্তেেক্ষ(ক) উোনুর্চ্ছদ (১)- এ উর্িনখত েদর্ক্ষেসমূি গ্রিণ তথ্য সরবরাি করার জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর্ক নির্দ েি শদর্বি অর্বা
(খ) তাঁর নবর্বিিায় গ্রির্ণাযাগ্য িা ির্ল আেীল আর্বদিটি খানরজ কর্রর্ত োরর্বি।
১২.৩.৩ আেীল কর্তেের্ক্ষর নির্দ েি অনুযায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো(ক) যত দ্রুত সম্ভব প্রানর্ েত তথ্য সরবরাি করর্বি, তর্ব এই সময় তঅআ, ২০০৯-এর ধারা ২৪(৪)- এ নির্দ েনিত সমর্য়র অনধক ির্ব
িা; অর্বা
(খ) শক্ষত্রমর্ত নতনি তথ্য সরবরাি শর্র্ক নবরত র্াকর্বি।
১৩. তথ্য প্রদার্ি অবর্িলায় িানস্তর নবধািঃ
১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই নির্দ েনিকার নবনধ নবধাি অনুযায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো যনদ শকাি আর্বদিকারীর্ক যর্াযর্ কারণ
ব্যনতর্রর্ক তথ্য প্রদার্ি অেরাগতা প্রকাি কর্রি বা তথ্যপ্রানপ্তর শকাি অনুর্রাধ গ্রিণ করর্ত অস্বীকার কর্রি বা নসিান্ত
গ্রির্ি ব্যর্ ে িি বা র্ভল, অসম্পূণ ে, নবভ্রানন্তকর বা নবকৃত তথ্য প্রদাি কর্রি নকাংবা তথ্য প্রানপ্তর্ত প্রনতবন্ধকতা সৃনষ্ট কর্রি বা
তথ্য অনধকার্রর েনরেনন্থ শকাি কাজ কর্রি তাির্ল দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর এর্িি কাজর্ক অসদািরণ নির্সর্ব গন্য করা ির্ব
এবাং সাংনিষ্ট িাকুনর নবনধ নবধাি অনুসার্র তাঁর নবরুর্ি প্রর্য়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা ির্ব;
১৩.২ এই িীনতমালা যর্াযর্ভার্ব অনুসরর্ণ অবর্িলার কারর্ণ তঅআ, ২০০৯ এর শকাি ব্যতয় ঘটর্ল এবাং এ জন্য শকাি
কমেকতোর্ক তথ্য কনমিি কর্তেক িানস্ত প্রদাি করা ির্ল তা তাঁর ব্যনক্তগত দায় নির্সর্ব গণ্য ির্ব এবাং কর্তেেক্ষ তাঁর শকাি
দায় বিি করর্ব িা;
১৩.৩ তথ্য কনমিি কর্তেক শকাি কমেকতোর নবরুর্ি নবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রির্ির অনুর্রাধ করা ির্ল কর্তেেক্ষ সাংনিষ্ট নবনধ-নবধাি
অনুসার্র যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রিণ করর্ব এবাং গৃিীতব্য ব্যবস্থার নবষর্য় তথ্য কনমিির্ক অবনিত করর্ব।
১৪. জিগূরুত্বপূণ ে নবষর্য় শপ্রস নবজ্ঞনপ্তঃ
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ জিগূরুত্ব নবষয়ানদ বদনিক েনত্রকায় শপ্রস নবজ্ঞনপ্ত প্রকার্ির মাধ্যর্ম অর্বা নবভার্গর ওর্য়বসাইর্টর
মাধ্যর্ম প্রকাি করর্ব।
১৫. নির্দ েনিকার সাংর্িাধিঃ
এই নির্দ েনিকা সাংর্িাধর্ির প্রর্য়াজি ির্ল ইআরনি ৩-৫ সদস্য নবনিষ্ট একটি কনমটি গঠি করর্ব। উক্ত কনমটি নির্দ েনিকা
অনুর্মাদিকারী কর্তেের্ক্ষর কার্ে সাংর্িাধর্ির প্রস্তাব করর্ব। অনুর্মাদিকারী কর্তেের্ক্ষর অনুর্মাদি ক্রর্ম নির্দ েনিকার সাংর্িাধি কায েকর
করা ির্ব।
১৬. নির্দ েনিকার ব্যাখ্যাঃ
এই নির্দ েনিকার শকাি নবষর্য় অস্পষ্টতা শদখা নদর্ল নির্দ েনিকা প্রণয়িকারী কর্তেেক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদাি করর্ব।
-x-
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১৭. েনরনিষ্ট:
েনরনিষ্ট ১: স্ব-প্রর্ণানদত তর্থ্যর তানলকাঃ
ক্রম
তর্থ্যর নববরণ
১
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর (ইআরনি) সাাংগঠনিক কাঠার্মা
ও কায েক্রর্মর নববরণ, কায েপ্রিালী এবাং দানয়ত্বসমূি
২
নসটির্জি িাট োর
৩
ইআরনি’র বাৎসনরক বার্জট
৪
ইআরনি’র বানষ েক প্রনতর্বদি;

তথ্য প্রকার্ির মাধ্যম
ওর্য়বসাইট

৫

ওর্য়বসাইট ও মুনিত অনুনলনে

৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

ববর্দনিক সািাা্র্ের প্রবাি (Flow of External
Resources into Bangladesh) সাংক্রান্ত প্রকািিা
ববর্দনিক ঋণ, অনুদাি ও কানরগরী চুনক্ত স্বাক্ষর সাংক্রান্ত
শপ্রস নবজ্ঞনপ্ত; অঙ্গীকার ও ব্যয়ি সাংক্রান্ত প্রনতর্বদি
ইআরনি’র িলমাি প্রকর্ল্পর তথ্য (প্রকর্ল্পর িাম, শময়াদ,
শুরু ও শিষ িওয়ার তানরখ, প্রকর্ল্পর উর্েশ্যসমূি, উন্নয়ি
সির্যাগী শদি/সাংস্থার িাম, আনর্ েক অগ্রগনত সাংক্রান্ত তথ্য)
ইআরনি’র কমেকতো ও কমেিারীর তথ্য (িাম, েদনব, ঠিকািা,
ই-শমইল, শফাি িম্বর, ফোক্স িম্বর)
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর তথ্য (িাম, েদনব, ঠিকািা, ই-শমইল,
শফাি িম্বর, ফোক্স িম্বর)
আেীল কর্তেের্ক্ষর তথ্য (িাম, েদনব, ঠিকািা, ই-শমইল,
শফাি িম্বর, ফোক্স িম্বর)
শটোর নবজ্ঞনপ্ত;
ববর্দনিক প্রনিক্ষণ/ভ্রমণ সাংক্রান্ত নজও
ইির্িার্ভিি টির্মর কায েক্রম সাংক্রান্ত তথ্য
বানষ েক কমেসম্পাদি চুনক্ত
নির্য়াগ সাংক্রান্ত নবজ্ঞনপ্ত, শিাটিি ও নির্য়াগ েরীক্ষার
ফলাফল (চূড়ান্ত িওয়ার ের্র), নির্য়াগ আর্দি
ইআরনির্ত ব্যবহৃত নবনভন্ন ধরর্ণর ফরম
ইআরনি কর্তেক আর্য়ানজত নবনভন্ন আন্তজোনতক
সভা/শসনমিার/ওয়াকেির্ের তথ্য
শলাকাল কিসালর্টটিভ গ্রে (LCG) সাংক্রান্ত তথ্য
ববর্দনিক বৃনি ও প্রনিক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্য

েনরনিষ্ট-২: িানিদার নভনির্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকাঃ
১) স্ব-প্রর্ণানদত প্রকানিত সকল তথ্য;
২) অনিট নরর্োট ে;
৩) ক্রয় কায েক্রম সাংক্রান্ত তথ্য (নসিান্ত গ্রির্ণর ের);
৪) ব্যনক্তনবর্ির্ষর শদর্ি নবর্দর্ি ভ্রমণ সাংক্রান্ত তথ্যানদ;
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ওর্য়বসাইট ও মুনিত অনুনলনে
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট ও মুনিত অনুনলনে

ওর্য়বসাইট ও নপ্রন্ট কনে নবতরণ
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট ও শিাটিির্বাি ে
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট ও শিাটিির্বাি ে
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট
ওর্য়বসাইট

েনরনিষ্ট-৩: প্রদাি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তর্থ্যর তানলকাঃ
(ক) শকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল বাাংলার্দর্ির নিরােিা, অখেতা ও সাব ের্ভৌমর্ত্বর প্রনত হুমনক িইর্ত োর্র এইরূে তথ্য;
(খ) েররাষ্ট্রিীনতর শকাি নবষয় যািার িারা নবর্দিী রার্ষ্টর অর্বা আন্তজোনতক শকাি সাংস্থা বা আঞ্চনলক শকাি শজাট বা সাংগঠর্ির
সনিত নবযমাি সম্পর্কে ষুদ্ন্ন িইর্ত োর্র এইরূে তথ্য;
(গ) শকাি নবর্দিী সরকার্রর নিকট িইর্ত প্রাপ্ত শকাি শগােিীয় তথ্য;
(ঘ) শকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল শকাি র্ততীয় ের্ক্ষর বুনিবৃনিক সম্পর্দর অনধকার ক্ষনতগ্রস্ত িইর্ত োর্র এইরূে বানিনজেক বা
ব্যবসানয়ক অন্তনি েনিত ‘শগােিীয়তা নবষয়ক’ কনেরাইট বা বুনিবৃনিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পনকেত
তথ্য;
(ঙ) শকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল নবর্িষ ব্যনক্ত বা সাংস্থার্ক লাভবাি বা ক্ষনতগ্রস্ত কনরর্ত োর্র এইরূে তথ্য;
(ি) শকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল প্রিনলত আইর্ির প্রয়াগ বাধাগ্রস্ত িইর্ত োর্র বা অেরাধ বৃনি োইর্ত োর্র এইরূে তথ্য:
(ে) শকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল জিগর্ণর নিরােিা নবনিত িইর্ত োর্র বা নবিারাধীি মামলার সুষ্ঠু নবিারকায ে ব্যািত িইর্ত োর্র
এইরূপ তথ্য;
(জ) শকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল শকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির শগােিীয়তা ষুদ্ণ্ন িইর্ত োর্র এইরূে তথ্য;
(ঝ) শকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল শকাি ব্যনক্তর জীবি বা িারীনরক নিরােিা নবেদােন্ন িইর্ত োর্র এইরূে তথ্য;
ঞ) আইি প্রণয়িকারী সাংস্থার সিায়তার জন্য শকাি ব্যনক্ত কর্তেক শগাের্ি প্রদি শকাি তথ্য;
ট) আদালর্ত নবিারাধীি শকাি নবষয় এবাং যািা প্রকার্ি আদালত বা োইবুিার্লর নির্ষধাজ্ঞা রনিয়ার্ে অর্বা যািার প্রকাি আদালত
অবমািিার িানমল এইরূে তথ্য;
(ঠ) তদন্তাধীি শকাি নবষয় যািার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবি ঘটাইর্ত োর্র এইরূে তথ্য;
ি) শকাি অেরার্ধর তদন্ত প্রনক্রয়া এবাং অেরাধীর শগ্রফতার ও িানস্তর্ক প্রভানবত কনরর্ত োর্র এইরূে তথ্য;
ঢ) আইি অনুসার্র শকবল একটি নিনদ েষ্ট সমর্য়র জন্য প্রকার্ির বাধ্যবাধকতা রনিয়ার্ে এইরূে তথ্য;
ণ) শকৌিলগত ও বানিনজেক কারর্ণ শগােি রাখা বাঞ্ছিীয় এইরূে কানরগনর বা ববজ্ঞানিক গর্বষণালব্ধ শকাি তথ্য;
ত) শকাি ক্রয় কায েক্রম সম্পূণ ে িইবার পূর্ব ে বা উক্ত নবষর্য় নসিান্ত গ্রির্ণর পূা্র্ব ে সাংনিষ্ট ক্রয় বা উিার কায েক্রম সাংক্রান্ত শকাি তথ্য;
র্) জাতীয় সাংসর্দর নবর্িষ অনধকারিািীর কারণ িইর্ত োর্র এইরূপ তথ্য;
দ) শকাি ব্যনক্তর আইি িারা সাংরনক্ষত শগােিীয় তথ্য;
ধ) নির্য়াগ েরীক্ষার প্রশ্নেত্র বা নির্য়াগ েরীক্ষার প্রদি িম্বর সম্পনকেত আগাম তথ্য;
ি) মনন্ত্রেনরষদ বা শক্ষত্রমত, উের্দষ্টা েনরষর্দর ববঠর্ক উেস্থােিীয় সার-সাংর্ক্ষেসি আনুষনেক দনললানদ এবাং উক্তরূপ ববঠর্কর
আলািিা ও নসিান্ত সাংক্রান্ত তথ্য। তর্ব িতে র্ার্ক শয, মনন্ত্রেনরষদ বা শক্ষত্রমত উের্দষ্টা েনরষদ কর্তেক শকাি নসিান্ত গৃিীত
িইবার ের অনুরূপ নসিার্ন্তর কারণ এবাং শয সকল নবষর্য়র ওের নভনি কনরয়া নসিান্তটি গৃিীত িইয়ার্ে উিা প্রকাি করা
যাইর্ব।
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েনরনিষ্ট-৪: দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর নববরণঃ
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা বাস্তবায়ি এবাং তথ্য অনধকার আইি অনুযায়ী তথ্য সরবরার্ির জন্য অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর িাম, েদনব ও ঠিকািা নির্ন শদওয়া ির্লাঃ
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর িাম ও েদনব
অনফর্সর ঠিকািা

শফাি
শমাবাইল শফাি
ফোক্স
ই-শমইল

শমাঃ আবদুস শোবিাি, নসর্স্টমস এিানলস্ট ও
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
ব্লক িাং: ১৫, রুম িাং: ৩৫,
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ, অর্ ে মন্ত্রণালয়,
শির্র বাাংলা িগর ঢাকা-১২০৭।
(েনরকল্পিা কনমিি িত্বর)
৯১৪৫৪৭৭
+৮৮০-১৭৩০৭১০৩৭২
+৮৮০২-৯১৮০৭৮৮
sa@erd.gov.bd

েনরনিষ্ট-৫: আেীল কর্তেে ক্ষঃ
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা বাস্তবায়ি এবাং তথ্য অনধকার আইি অনুযায়ী তথ্য সরবরার্ির জন্য অর্ েনিনতক সম্পকে নবভার্গর আেীল
কর্তেের্ক্ষর িাম, েদনব ও ঠিকািা নির্ন শদওয়া ির্লাঃ

আেীল কর্তেের্ক্ষর িাম ও েদনব
অনফর্সর ঠিকািা

শফাি
ফোক্স
ই-শমইল

শমািামদ শমজবািউনেি
নসনিয়র সনিব
ব্লক িাং: ০৮, রুম িাং: ০৩,
অর্ েনিনতক সম্পকে নবভাগ, অর্ ে মন্ত্রণালয়,
শির্র বাাংলা িগর ঢাকা-১২০৭।
(েনরকল্পিা কনমিি িত্বর)
+৮৮০২-৯১১৩৭৪৩
+৮৮০২-৯১৮০৭৮৮
secretary@erd.gov.bd
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েনরনিষ্ট-৬: তথ্য প্রানপ্তর আর্বদি ফরম
ফরম ‘ক’
তথ্য প্রানপ্তর আর্বদিেত্র
তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত ) নবনধমালার নবনধ-৩ িষ্টব্য
বরাবর
--------------------------------------------------------------------------------------------- (িাম ও েদবী)
ও
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
---------------------------------------------- (দপ্তর্রর িাম ও ঠিকািা)

1 | আর্বদিকারীর িামঃ

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

নেতার িামঃ

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

মাতার িামঃ

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

বতেমাি ঠিকািাঃ

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

স্থায়ী ঠিকািাঃ

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

ফোক্স, ই-শমইল, শটনলর্ফাি ও শমাবাইল শফাি িম্বর (যনদ র্ার্ক)

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

2 | নক ধরর্ণর তথ্য * (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবিার করুি)

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

3 | শকাি েিনতর্ত তথ্য োইর্ত আগ্রিী (োোর্িা/ফর্টাকনে/ নলনখত/ ইশমইল/ফোক্স/নসনি অর্বা অন্য শকাি েিনত)

4 | তথ্য গ্রিণকারীর িাম ও ঠিকািাঃ

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

5 | প্রর্যাজে শক্ষর্ত্র সিায়তাকারীর িাম ও ঠিকািাঃ

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

6 | আর্বদর্ির তানরখঃ

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

আর্বদিকারীর
স্বাক্ষর

* তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তর্থ্যর মূল্য েনরর্িাধর্যাগ্য।
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েনরনিষ্ট-৭: তথ্য সরবরার্ি অোরগতার শিাটিি
ফরম ‘খ’
তথ্য সরবরার্ি অোরগতার শিাটিি
তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ ৫ িষ্টব্য

আর্বদিের্ত্রর সূত্র িম্বরঃ
প্রনত
আর্বদিকারীর িামঃ .........................................................................
ঠিকািাঃ ........................................................................................

তানরখঃ.....................

নবষয়ঃ তথ্য সরবরার্ি অোরগতা সম্পর্কে অবনিতকরণ।
নপ্রয় মর্িাদয়,
আেিার ......................................... তানরর্খর আর্বদর্ির নভনির্ত প্রানর্ েত তথ্য নির্নাক্ত কারর্ণ সরবরাি করা সম্ভব িইল িা,
যর্া১।
............................................................................................................................................................
.....................................................;
২।
............................................................................................................................................................
.......................................................;
৩।
............................................................................................................................................................
.......................................................;

(....................................)
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর িাম
েদনবঃ
দাপ্তনরক সীল
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েনরনিষ্ট-৮: আেীল আর্বদি ফরম
ফরম ‘গ’
আেীল আর্বদি
তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত ) নবনধমালার নবনধ-৬ িষ্টব্য
বরাবর
------------------------------------------------------------------- (িাম ও েদনব)
ও
আেীল কর্তেেক্ষ
----------------------------------------------------------------------------------- (দপ্তর্রর িাম ও ঠিকািা)
1|

আেীলকারীর িাম ও ঠিকািা
(শযাগার্যার্গর সিজ মাধ্যমসি)

2|

আনের্লর তানরখঃ

3|

শয আর্দর্ির নবরুর্ি আেীল করা িইয়ার্ে উিার কনে (যনদ র্ার্ক)

4|

যািার আর্দর্ির নবরুর্ি আেীল করা িইয়ার্ে তািার িামসি
আর্দর্ির নববরণ (যনদ র্ার্ক)

5|

আনের্লর সাংনক্ষপ্ত নববরণঃ

6|

আর্দর্ির নবরুর্ি সাংষুদ্ব্ধ িইবার কারণ (সাংনক্ষপ্ত নববরণ)

7|

প্রানর্ েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নভনিঃ

8|

আেীলকারী কর্তেক প্রতেয়িঃ

9|

অন্য শকাি তথ্য যািা আেীল কর্তেেক্ষ সমুর্খ উেস্থাের্ির জন্য
আেীলকারী ইচ্ছা শোষণ কর্রিঃ

আেীলকারীর
স্বাক্ষর
আর্বদর্ির তানরখঃ-------------------
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েনরনিষ্ট-৯: তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ
ফরম ‘ঘ’
তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ
তথ্য সরবরার্ির শক্ষর্ত্র নির্নাক্ত শটনবর্লর কলাম (২) এ উনিনখত তর্থ্যর জন্য উিার নবেরীর্ত কলাম (৩) এ উনিনখত িার্র শক্ষত্রমত
তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য েনরর্িাধর্যাগ্য িইর্ব, যর্াঃক্রনমক
িাং
(১)

তর্থ্যর নববরণ

তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাধ নফ/তর্থ্যর মূল্য

(২)

(৩)

১।

নলনখত শকাি িকুর্মর্ন্টর কনে সরবরার্ির জন্য (ম্যাে, এ-৪ ও এ-৩ মার্ের কাগর্জর শক্ষর্ত্র প্রনত পৃষ্ঠা ২
িকিা, েনব, কনম্পউটার নপ্রন্টসি)
(দুই) টাকা িার্র এবাং তদূর্ধ্ে মার্ের কাগর্জর
শক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য

২।

নিস্ক, নসনি ইতোনদর্ত তথ্য সরবরার্ির শক্ষর্ত্র

(1) আর্বদিকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি ইতোনদ
সরবরার্ির শক্ষর্ত্র নবিামূর্ল্য;
(2) তথ্য সরবরািকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি ইতোনদ
সরবরার্ির শক্ষর্ত্র উিার প্রকৃত মূল্য

৩।

শকাি আইি বা সরকানর নবধাি বা নির্দ েিিা অনুযায়ী নবিামূর্ল্য
কাউর্ক সরবরািকৃত তর্থ্যর শক্ষর্ত্র

৪।

মূর্ল্যর নবনিমর্য় নবক্রয়র্যাগ্য প্রকািিার শক্ষর্ত্র

প্রকািিায় নিধ োনরত মূল্য

রাষ্ট্রেনতর আর্দিক্রর্ম
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