
 

 

                          -২০১৯ 

(          ২৭        ২০২০) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ও উ            (       ) 

৩/ ,       ,     -১২০৫ 
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ভূমিকা :                                  ,       ও                                         মিসেসে 

    ।   ই                               উ                        ৬, ২০০৯                 আই , 

২০০৯            ।       ই আই    ৪                                                             । 

                   জনগসের                                   ঠ            ।       আই    ১০ 

                                            ইউ    –                                      

                        । 

 

              ও উ                   :               ও উ            (       )                   

                                                          ।         ও উ                        

      , আ         ও                                                              ১৯৮০       ই 

        “Development of the Planning Machinery in Bangladesh (Creation of 

Institutional facilities for training in Planning and Development)”              

                  । ১৯৮৪              ৩/ ,       ,                                               

                     ।                     ০৬        , ১৯৮৫                                ও উ    

                                                       ।                               ও          

                       ২১                                                      আ   ।    ০৩ 

       , ১৯৮৫        ”            ও                    -১৯৬১”    আও            ও উ    

              ই   উ                                    উ                  আ               । 

 

    ১২   , ২০০৭              ’                                        ”        ও উ           ”    

        ”              ও উ            ”                   । ৩০ আ  , ২০০৯                     

                                      ।    ৩     , ২০১০                        উ                 

”        ”         । 

 

                                ও আ                           ।                  ও          

উ                           ।          ই                                                       ঠ   

ও                         ।                                               ,              , 

                                      উ      আ                 ,      ও                  ই      

              উ                ।                                                         

                                আ               ।    
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              ও        

১.১      (Vision): ২০২৫                   ও উ                                             

আ      ।  

  

১.২        (Mission):      ,        ও                             ও উ              ও            

               । 

 

১.৩         উ       (Strategic Objectives): 

১.৩.১               ও উ                     উ       

          ১.                                     ও উ                                

          ২.                  উ         

          ৩.                                       

১.৩.২ আ             উ       

          ১.                                       

          ২. উ     ও                                       

          ৩.               ও         উ    

          ৪.           ও                          

          ৫. আ              উ    

  

              উ        

২.১          (Functions): 

০১. উ                                                           আ      

০২.                                                     আ      

০৩. উ                                              ও         আ      

০৪.              ও         উ    ও                           

০৫.        ,        ,        ও                      , উ           ,             ই                 

        ও                                 
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২. ২ স্বপ্রসোমিত তথ্য প্রকাশ মনসি েমশকা প্রেয়সনর য ৌমিকতা/উসেশ্য 

                                                                 ও             ঠ         

ও                           ও                                 ও                        

                                             -                     ২৯      ২০০৯        

          আই   ২০০৯          । আই                        ই                (        

     )           ২০০৯                                    ও           । 

                          আ                      ।                             

     উ                                                   ও              ।              

                                                  । 

                                                                                       

       যে                 ও উ                                                 । 

 এই মেভাগ             ও            ইউ                                                  

                                              আ                               ও 

উ           ।                 আই   ২০০৯            (             )          ২০০৯ ও   

                       আ      ও                 ই স্বপ্রসোমিত তথ্য প্রকাশ                    

    । 
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১. মনসি েমশকার মশসরানাি 

এই মনসি েমশকা “              ও উ           র                  মনসি েমশকা, ২০১৯” নাসি অমভমিত িসে। 

 

২। মনসি েমশকার মভমি 

২.১. প্রেয়নকারী কর্তেপক্ষ :                ও উ            (       ) 

৩/ ,       ,     -১২০৫,               , গেপ্রজাতন্ত্রী োেশাসিশ েরকার। 

২.২. অনুসিািনকারী কর্তেপক্ষ :           ,               ও উ            (       ),                

২.৩. অনুসিািসনর তামরখ : ২৯যশ মডসেম্বর, ২০১৯ 

২.৪. োস্তোয়সনর তামরখ : এই মনসি েমশকা আগািী ৩০ যশ মডসেম্বর, ২০১৯ যেসক োস্তোয়ন করা িসে। 

২.৫. মনসি েমশকার প্রস াজযতা : মনসি েমশকাটি               ও উ            (       ) জন্য প্রস াজয িসে। 

 

৩. েেজ্ঞা 

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অসে ে               ও উ            (       )    গঠন, কাঠাসিা ও িাপ্তমরক কি েকান্ড েেক্রান্ত য  

যকান স্মারক, েই, নকশা, িানমচত্র, চুমি, তথ্য-উপাি, শগ েই, আসিশ, মেজ্ঞমপ্ত, িমশশ, নমুনা, পত্র, প্রমতসেিন, মিোে 

মেেরেী, প্রকল্প প্রেত্মাে, আসশাকমচত্র, অমডও, মভমডও, অমিত মচত্র, মিল্ম, ইসশক্ট্র্রমনক প্রমক্রয়ায় প্রস্ত্িতকৃত য  যকান 

ইনস্ট্রুসিন্ট,  ামন্ত্রকভাসে পাঠস াগ্য িমশশামি এেে যভৌমতক গঠন ও বেমশষ্ট্য-মনমে েসশসে অন্য য  যকান তথ্যেি েস্ত্ি ো 

এসির প্রমতমশমপও এর অন্তর্ভ েি িসে : 

 তসে শতে োসক য , িাপ্তমরক যনাটমশট ো যনাটমশসটর প্রমতমশমপ এর অন্তর্ভ েি িসে না। 

৩.২ িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো  

“িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো” অে ে তথ্য অমিকার আইন, ২০০৯ এর িারা ১০ এর অিীন মনযুি কি েকতো; 

৩.৩ মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো  

িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর অনুপমিমতসত েেমিষ্ট্ িাময়ত্ব পাশসনর জন্য মনযুি কি েকতো; 

৩.৪ “তথ্য প্রিান ইউমনট”               ও উ            (       ) এর োসে েেযুি ো এর অিীনি েকশ 

কা োশয়। 

৩.৫ ‘‘আপীশ কর্তেপক্ষ’’ অে ে- 

 (অ) যকান তথ্য প্রিান ইউমনসটর যক্ষসত্র উি ইউমনসটর অব্যেমিত ঊর্ধ্েতন কা োশসয়র প্রশােমনক প্রিান; অেো 

(আ) যকাসনা তথ্য প্রিান ইউমনসটর ঊর্ধ্েতন কা োশয় না োকসশ, উি তথ্য প্রিান ইউমনসটর প্রশােমনক প্রিান। 

৩.৬ ‘‘র্ততীয় পক্ষ’’ অে ে তথ্য প্রামপ্তর জন্য অনুসরািকারী ো তথ্য প্রিানকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুসরািকৃত তসথ্যর েসে 

জমিত অন্য যকান পক্ষ। 

 ৩.৭ ‘‘তথ্য কমিশন’’ অে ে তঅআ, ২০০৯-এর িারা ১১-এর অিীন প্রমতমিত তথ্য কমিশন। 

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ েশসত ‘‘তথ্য অমিকার আইন, ২০০৯’’ বুঝাসে। 

৩.৯ ‘‘তঅমে, ২০০৯’’ েশসত ‘‘তথ্য অমিকার (তথ্য প্রামপ্ত েেক্রান্ত) মেমিিাশা, ২০০৯’’ বুঝাসে। 

৩.১০ ‘‘কি েকতো’’ অসে ে কি েচারীও অন্তর্ভ েি িসে। 
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৩.১১ ‘‘তথ্য অমিকার’’ অে ে যকাসনা কর্তেপসক্ষর মনকট িইসত তথ্য প্রামপ্তর অমিকার। 

৩.১২ ‘‘আসেিন িরি’’ অে ে তঅমে, ২০০৯-এর তিমেসশ মনি োমরত আসেিসনর িরসিট- িরি ‘ক’ বুঝাসে। 

৩.১৩ ‘‘আপীশ িরি’’ অে ে তঅমে, ২০০৯-এর তিমেসশ মনি োমরত আমপশ আসেিসনর িরসিট- িরি ‘গ’ বুঝাসে। 

৩.১৪ পমরমশষ্ট্’’ অে ে এই মনসি েমশকার েসে েেযুি পমরমশষ্ট্। 

 

৪. তসথ্যর িরন এেে িরন অনুোসর তথ্য প্রকাশ ও প্রিান প্ধতমত : 

              ও উ            (       ) এর েমুিয় তথ্য মনসিোি ৩টি যেেীসত ভাগ করা িসে এেে মনি োমরত 

মেিান অনুোসর প্রিান, প্রচার ো প্রকাশ করা িসে: 

ক. স্বপ্রসোমিতভাসে প্রকাশস াগ্য তথ্য : 

১) এই িরসনর তথ্য               ও উ            (       )    োসে েেযুি স্বপ্রসোমিত িসয় 

যনাটিশসোড ে, ওসয়েোইট, ব্রমশওর, মুমিত েই ো প্রমতসেিন, মেশসোড ে, োইন যোড ে, মিকার, যপািার, বুকসশট, 

মশিসশট, মনউজ যশটার, প্রমত্রকায় মেজ্ঞমপ্তর ম্যািসি প্রচারোেি অন্যান্য গ্রিেস াগ্য িাধ্যসি প্রকাশ ও প্রচার 

করসে। 

২) এই িরসনর তথ্য যচসয় যকান নাগমরক আসেিন করসশ তখন তা চামিিার মভমিসত প্রিানস াগ্য তথ্য মিসেসে 

মেসেমচত িসে এেে িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনি োমরত পন্থায় আসেিনকারীসক তা প্রিান করসেন। 

৩)               ও উ            (       ) প্রমত েছর একটি োমে েক প্রমতসেিন প্রকাশ করসে। োমে েক 

প্রমতসেিসন তঅআ, ২০০৯ এর িারা ৬(৩)-এ উমিমখত তথ্যেমূি েেস াজন করসে। 

৪)               ও উ            (       ) স্বপ্রসোমিতভাসে প্রকাশস াগ্য তসথ্যর একটি তামশকা প্রস্ত্িত 

করসে এেে এেে এই মনসি েমশকার পমরমশসষ্ট্ ও পামন েম্পি িন্ত্রোশসয়র ওসয়েোইসট প্রকাশ ও প্রচার করসে। 

৫) প্রমত মতন িাে     এই তামশকা িাশনাগাি করা িসে। 

 

খ. চামিিার মভমিসত প্রিানস াগ্য তথ্য : 

১) এই িরসনর তথ্য যকাসনা নাগমরসকর আসেিসনর যপ্রমক্ষসত এই মনসি েমশকার ১০ ও ১১ অনুসেসি েমে েত প্ধতমত 

অনুেরে কসর প্রিান করসত িসে। 

২)               ও উ            (       ) চামিিার মভমিসত প্রিানস াগ্য তসথ্যর একটি তামশকা 

প্রস্ত্িত করসে এেে এেে এই মনসি েমশকার পমরমশসষ্ট্ ও               ও উ            (       )    

ওসয়েোইসট প্রকাশ ও প্রচার করসে। 

৩) প্রমত মতন িাে অন্তর এই তামশকা িাশনাগাি করা িসে। 

 

গ. প্রিান ও প্রকাশ োধ্যতামূশক নয়, এিন তথ্য : 

১) এই মনসি েমশকার অন্যান্য অনুসেসি  া মকছুই োকুক না যকন               ও উ            (       ) 

এর      ইউমনটেমূি মনসিোি তথ্যেমূি প্রিান ো প্রকাশ ো প্রচার করসত োধ্য োকসে না : 

(ক) যকান তথ্য প্রকাসশর িসশ যকান র্ততীয় পসক্ষর বুম্ধতবৃমিক েম্পসির অমিকার ক্ষমতগ্রি িসত পাসর এরূপ 

োমেমজযক ো ব্যেোময়ক অন্তমন েমিত যগাপনীয়তা মেেয়ক, কমপরাইট ো বুম্ধতবৃমিক েম্পি 

(Intellectual Property Right) েম্পমকেত তথ্য; 
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 (খ) যকান তথ্য প্রকাসশর িসশ যকান ব্যমির ব্যমিগত জীেসনর যগাপনীয়তা ক্ষুণ্ণ িসত পাসর এরূপ তথ্য; 

 (গ) তিন্তািীন যকান মেেয়  ার প্রকাশ তিন্ত কাসজ মেঘ্ন ঘটাসত পাসর এরূপ তথ্য; 

 (ঘ) যকান ক্রয় কা েক্রি েম্পূে ে িওয়ার পূসে ে ো এ মেেসয় মে্ধতা  গ্রিসের পূসে ে েেমিষ্ট্ ক্রয় ো এর কা েক্রি 

েেক্রান্ত যকান তথ্য; 

                     (ঙ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ো পরীক্ষায় প্রিি নম্বর েম্পমকেত আগাি তথ্য; 

                     (চ) িমন্ত্রপমরেি ো, যক্ষত্রিত, উপসিষ্ট্া পমরেসির বেঠসক উপিাপনীয় োর-েেসক্ষপেি আনুেমেক িমশশামি   

                          এেে উিরূপ বেঠসকর আসশাচনা ও মে্ধতা  েেক্রা  যকান তথ্য : 

তসে শতে োসক য , িমন্ত্রপমরেি ো, যক্ষত্রিত, উপসিষ্ট্া পমরেি কর্তেক যকান মে্ধতান্ত গৃিীত িওয়ার পর অনুরূপ মে্ধতা  কারে 

এেে য েকশ মেেসয়র উপর মভমি কসর মে্ধতান্তটি গৃিীত িসয়সছ তা প্রকাশ করা  াসে : 

আসরা শতে োসক য , এই িারার অিীন তথ্য প্রিান িমগত রাখার যক্ষসত্র েেমিষ্ট্ কর্তেপক্ষসক তথ্য কমিশসনর পূে োনুসিািন গ্রিে 

করসত িসে। 

 

৫. তথ্য েেগ্রি, েেরক্ষে ও ব্যেিাপনা : 

ক) তথ্য েেরক্ষে :               ও উ            (       )    েকশ ইউমনট/    /    তথ্য েেরক্ষযের জন্য 

মনসিোি প্ধতমত অনুেরে করসে : 

(১) নাগমরসকর তথ্য অমিকার মনমিত করার শসক্ষয  ােতীয় তসথ্যর কযাটাশগ এেে ইনসডক্স প্রস্তুত কসর  ো েভাসে 

েেরক্ষে করসে। 

(২) য -েকশ তথ্য কমম্পউটাসর েেরক্ষসের উপযুি েসশ িসন করসে যে-েকশ তথ্য যুমিেেগত েিয়েীিার িসধ্য 

কমম্পউটাসর েেরক্ষে করসে এেে      তথ্য শাসভর সুমেিাসে ে ও     ই    িাধ্যসি তার েেস াগ িাপন করসে। 

(৩)  তথ্য েেরক্ষে ও ব্যেিাপনার জন্য তথ্য অমিকার (তথ্য েেরক্ষে ও ব্যেিাপনা) প্রমেিানিাশা, ২০১০ অনুেরে 

করসে। 

খ) তথ্য েেগ্রি ও ব্যেিাপনা :               ও উ            (       )    েকশ ইউমনট/    /    তথ্য েেগ্রি ও 

ব্যেিাপনার জন্য তথ্য অমিকার (তথ্য েেরক্ষে ও ব্যেিাপনা) প্রমেিানিাশা, ২০১০ অনুেরে করসে। 

গ) তসথ্যর ভাো :  

(১) তসথ্যর মূশ ভাো িসে োেশা। তথ্য  মি অন্য যকান ভাোয় উৎপন্ন িসয় োসক তািসশ যেটি যেই ভাোয় েেরমক্ষত িসে। 

িাপ্তমরক প্রসয়াসজন তথ্য অনুোি করা িসত পাসর। 

(২) তথ্য য  ভাোয় েেরমক্ষত োকসে যেই ভাোসতই আসেিনকারীসক েরেরাি করা িসে। আসেিনকারীর চামিিার 

যপ্রমক্ষযত যকান তথ্য অনুোি করার িাময়ত্ব কর্তেপক্ষ েিন করসে না। 

ঘ) তসথ্যর িাশনাগািকরে :               ও উ            (       )    েকশ ইউমনট/    /    প্রমতিাসে তথ্য 

িাশনাগাি করসে। 

৬. িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ 

১) তথ্য অমিকার আইন ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুোসর               ও উ            (       )    প্রসতযক 

তথ্য প্রিান ইউমনসট/     /     একজন কসর িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ করসে। 



8 

 

২) পরেতীসত িন্ত্রোশসয়র অিীসন যকান কা োশয়/ইউমনট প্রমতমিত িসশ তঅআ ২০০৯-এর িারা ১০(৩) অনুোসর উিরূপ 

ইউমনট/ইউমনটেমূসি প্রমতমিত িওয়ার ৬০ মিসনর িসধ্য িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ করসে। 

৩) প্রমতটি ইউমনসটর প্রশােমনক প্রিান, িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ যিসেন এেে মনসয়াগকৃত প্রসতযক িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর 

নাি, পিেী, ঠিকানা এেে প্রস াজয যক্ষসত্র িযাক্স নম্বর ও ই-যিইশ ঠিকানা মনসয়াগ প্রিাসনর পরেতী ১৫ (পসনর) মিসনর 

িসধ্য মনি োমরত িরসিসট (তথ্য কমিশন কর্তেক মনি োমরত িরসিট) মশমখতভাসে তথ্য কমিশসন যপ্ররে করসেন এেে িন্ত্রোশয় 

ও উি ইউমনসটর আমপশ কর্তেপসক্ষর কাসছ অনুমশমপ যপ্ররে করসেন। 

৪) তথ্য অমিকার আইন ২০০৯-এর অিীন িাময়ত্ব পাশসনর প্রসয়াজসন যকান িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো অন্য য  যকান কি েকতোর 

েিায়তা চাইসত পারসেন এেে যকান কি েকতোর কাছ যেসক এরূপ েিায়তা চাওয়া িসশ মতমন উি িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোসক 

প্রসয়াজনীয় েিায়তা প্রিান করসত োধ্য োকসেন। 

৫) যকান িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো িাময়ত্ব পাশসনর প্রসয়াজসন অন্য যকান কি েকতোর েিায়তা চাইসশ এেে এরূপ েিায়তা প্রিাসন 

ব্যে েতার জন্য তঅআ ২০০৯-এর যকান মেিান শেমঘত িসশ এই আইসনর অিীন িায়-িাময়ত্ব মনি োরসের যক্ষসত্র উি অন্য 

কি েকতোও িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো েসশ গণ্য িসেন। 

৬) প্রমতটি ইউমনট/    /    তার িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নাি, পিেী, ঠিকানা এেে প্রস াজয যক্ষসত্র িযাক্স নম্বর ও ই-যিইশ 

ঠিকানা তার কা োশসয়র প্রকাশ্য িাসন েিসজ দৃমষ্ট্সগাচর িয় এিনভাসে প্রিশ েসনর ব্যেিা করসে এেে ওসয়েোইসট প্রকাশ 

করসে। 

তথ্য অেমুিকরে মনসি েমশকার পমরমশসষ্ট্ এই মনসি েমশকা প্রস াজয এিন েকশ ইউমনসটর িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নাি, পিেী, 

ঠিকানা এেে প্রস াজয যক্ষসত্র িযাক্স নম্বর ও ই-যিইশ ঠিকানােি তামশকা প্রকাশ করসত িসে। যকান িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো 

পমরেতেন িসশ নতুন িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াসগর ৫ মিসনর িসধ্য তামশকা িাশনাগাি করা িসে। তামশকা কর্তেপসক্ষর 

ওসয়েোইসট প্রকাশ করা িসে। 

৭. িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর িাময়ত্ব ও কি েপমরমি 

ক) তসথ্যর জন্য কাসরা আসেিসনর যপ্রমক্ষসত িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো : 

অ) আসেিন গ্রিে ও তঅমে ২০০৯ মেমি-৩ অনুোসর আসেিনপত্র গ্রিসের প্রামপ্ত স্বীকার করসেন; 

আ) অনুসরািকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, িারা-৯ ও তঅমে ২০০৯ মেমি-৪ অনুোসর  ো েভাসে েরেরাি করসেন; 

ই) তথ্য প্রিাসন অপারগতার যক্ষযত্র তঅআ ২০০৯, িারা-৯(৩) ও তঅমে ২০০৯ মেমি-৫ অনুোসর  ো েভাসে অপারগতা 

প্রকাশ করসেন। অপারগতার কারে তঅআ ২০০৯-এর োসে োিঞ্জস্যপূে ে িসত িসে; 

ঈ) যকান অনুসরািকৃত তথ্য িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর মনকট েরেরাসির জন্য িজুি োকসশ মতমন তঅআ, ২০০৯, িারা-

৯(৬)(৭) ও তঅমে, ২০০৯ মেমি-৮ অনুোসর উি তসথ্যর যুমিেেগত মূল্য মনি োরে করসেন এেে উি মূল্য 

অনমিক ৫ (পাঁচ) কা ে মিেসের িসধ্য পমরসশাি করার জন্য অনুসরািকারীসক অেমিত করসেন; 

উ) যকান অনুসরািকৃত তসথ্যর োসে র্ততীয় পসক্ষর েেমিষ্ট্তা োকসশ িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তঅআ, ২০০৯, িারা-৯(৮) 

অনুোসর ব্যেিা গ্রিে করসেন; 

খ) ২০০৯-এর তিমেসশ মনি োমরত আসেিসনর িরসিট/িরি ‘ক’ েেরক্ষে ও যকান নাগমরসকর চামিিার যপ্রমক্ষসত েরেরাি; 

গ) আসেিন িরি পূরসে েক্ষি নয়, এিন আসেিনকারীসক আসেিন িরি পূরসে েিায়তা; 

ঘ) যকান নাগমরসকর চামিিার যপ্রমক্ষসত তাসক আমপশ কর্তেপক্ষ মনি োরসে েিায়তা; 

ঙ) েঠিক কর্তেপক্ষ মনি োরসে র্ভশ কসরসছ, এিন আসেিনকারীসক েঠিক কর্তেপক্ষ মনি োরসে েিায়তা; 
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চ) যকান শারীমরক প্রমতেন্ধী ব্যমির তথ্য প্রামপ্ত মনমিত করসত িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তাসক উপযুি প্ধতমতসত তথ্য যপসত 

েিায়তা করসেন। এসক্ষসত্র িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো উপযুি অন্য যকান ব্যমির েিায়তা গ্রিে করসত পারসেন;  

ছ) তথ্য েেরক্ষে, ব্যেিাপনা ও স্বপ্রসোমিত তথ্য প্রকাশ তঅআ ২০০৯-এর োসে োিঞ্জস্যপূে েভাসে িসে মক না তা 

মনি োরসে কর্তেপক্ষসক েিায়তা প্রিান; 

জ) তঅআ ২০০৯-এর োসে োিঞ্জস্যপূে েভাসে োমে েক প্রমতসেিন প্রকাসশ েিায়তা করা; 

ঝ) তসথ্যর জন্য প্রাপ্ত আসেিনপত্রেি এ-েেক্রান্ত প্রসয়াজনীয় তথ্য েেরক্ষে, আসেিনকারীর য াগাস াসগর মে  মরত তথ্য 

েেরক্ষে, তথ্য অেমুিকরে েেক্রান্ত প্রমতসেিন েেকমশত করা, তথ্য মূল্য আিায়, মিোে রক্ষে ও েরকামর যকাোগাসর 

জিাকরে এেে কর্তেপক্ষ ো তথ্য কমিশসনর চামিিার যপ্রমক্ষসত এ েেক্রান্ত তথ্য েরেরাি করা; ইতযামি। 

 

৮. মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ 

১) েিশী ো অন্য যকান কারসে িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর অনুপমিমতসত িাময়ত্বপাশসনর জন্য               ও উ    

        (       )    প্রসতযক        /       /ইউ     একজন কসর মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ করসত 

িসে। িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর অনুপমিমতসত িাময়ত্বপাশনকাশীন আইন অনুোসর মতমন িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মিসেসে মেসেমচত 

িসেন। 

২) নতুন প্রমতমিত        /       /ইউ     প্রমতমিত িওয়ার ৬০ মিসনর িসধ্য িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর পাশাপামশ মেকল্প 

িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ করসত িসে। 

৩) প্রমতটি        /       /ইউ     প্রশােমনক প্রিান মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ যিসেন এেে মনসয়াগকৃত 

প্রসতযসকর নাি, পিেী, ঠিকানা এেে, প্রস াজয যক্ষসত্র, িযাক্স নম্বর ও ই-যিইশ ঠিকানা মনসয়াগ প্রিাসনর ১৫ (পসনর) মিসনর 

িসধ্য মনি োমরত িরসিসট (তথ্য কমিশন কর্তেক মনি োমরত িরসিট) মশমখতভাসে তথ্য কমিশসন যপ্ররে করসেন এেে িন্ত্রোশয় 

ও উি ইউমনসটর আমপশ কর্তেপসক্ষর কাসছ অনুমশমপ যপ্ররে করসে। 

৪) েিশী ো অন্য যকান কারসে এই পি শূন্য িসশ, অমেশসম্ব নতুন মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মনসয়াগ করসত িসে। 

৯. মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর িাময়ত্ব ও কি েপমরমি 

ক) িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর অনুপমিতকাশীন েিসয় ‘মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো’ ‘িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো’ মিসেসে িাময়ত্ব 

পাশন করসেন; 

খ) িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো মিসেসে িাময়ত্ব পাশনকাশীন েিসয় নীমত ৭-এ েমে েত ‘িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর িাময়ত্ব ও কি েপমরমি’ 

তার জন্য প্রস াজয িসে। 

 

১০. তথ্যামি পমরিশ েন এেে প্রকামশত প্রমতসেিন মেক্রসয়র সুস াগ : 

              ও উ            (       )               /       /ইউ    কর্তেক প্রেীত প্রমতসেিন 

মেনামূসল্য েে েোিারসের পমরিশ েসনর জন্য ব্যেিা গ্রিে করসে এেে নািিাত্র মূসল্য মেক্রসয়র জন্য িজুি রাখসে। 

১১. জনগুরুত্বপূে ে মেেসয় যপ্রে মেজ্ঞমপ্ত : 

              ও উ            (       )               /       /ইউ    জনগুরুত্বপূে ে মেেয়ামি যপ্রে 

মেজ্ঞমপ্তর িাধ্যসি অেো অন্য যকান পন্থায় প্রচার ো প্রকাশ করসে। 
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১২                    ও         

১)  ই                          আ                    ও উ            (       )        

       /       /ইউ                 । 

২)  ই                                            ও উ            (       )            

                    ।                                                                 

           আ             । 

৩)               ও উ            (       )               /       /ইউ                   

      ইউ               আই   আ      আ                                             ই 

                                             উ                         ।         ই 

                                      । 

৪)  ই                                                 ও উ                            

            ই                                              উ                     

(            )                          । 

১৩. মনসি েমশকার েেসশািন : এই মনসি েমশকা েেসশািসনর প্রসয়াজন িসশ               ও উ            ৩-৫ েিস্য 

মেমশষ্ট্ একটি কমিটি গঠন করসে। কমিটি মনসি েমশকা অনুসিািনকারী কর্তেপযক্ষর কাসছ েেসশািসনর প্র    করসে। 

অনুসিািনকারী কর্তেপযক্ষর অনুসিািসন মনসি েমশকা েেসশািন কা েকর িসে। 

১৪. মনসি েমশকার ব্যখ্যা : এই মনসি েমশকার যকান মেেসয় অস্পষ্ট্তা যিখা মিসশ মনসি েমশকা প্রেয়নকারী কর্তেপক্ষ তার ব্যখ্যা 

প্রিান করসে। 

 

পমরমশষ্ট্ : 

নমুনা : 

পমরমশষ্ট্-১ : িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোসির তামশকা 

ক্রি 
িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর 

নাি ও পিমে 
যিান, যিাোইশ, িযাক্স, ই-যিইশ য াগাস াসগর ঠিকানা 

১. 

জনাে            

আ         

        (     ও    ) 

    : ০২- ৯৬৬৫৩৫১ 

     ই : ০১৭৮০১১৪৪৯৯  

ই  ই : dir.admin@napd.gov.bd 

    : ০২-৫৮৬১৫৬৯৫ 

ও     ই : www.napd.gov.bd 

 

              ও উ    

        (       ) 

               

৩                -১২০৫ 

 

পমরমশষ্ট্-২ : মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোসির তামশকা 

 

ক্রি 
মেকল্প িাময়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর 

নাি ও পিমে 
যিান, যিাোইশ, িযাক্স,  ই-যিইশ য াগাস াসগর ঠিকানা 

১ 

      ঈ                

উ -        ও       

       (          ) 

    : ০২- ৫৮৬১১৩৫৮ 

     ই : ১৭১১৩১১৯৩৩ 

ই  ই : ddadmin@napd.gov.bd 

    : ০২-৫৮৬১৫৬৯৫ 

ও     ই : www.napd.gov.bd 

              ও উ    

        (       ) 

               

৩                -১২০৫ 
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পমরমশষ্ট্-৩ : আমপশ কর্তেপসক্ষর তামশকা 

ক্রি আমপশ কর্তেপসক্ষর নাি ও পিমে যিান, যিাোইশ, িযাক্স,  ই-যিইশ য াগাস াসগর ঠিকানা 

১         আ         

           (            )  

      ০২-৯৬১৫৬৪২ 

    : ০২-৫৮৬১৫৬৯৫ 

ই-  ই   dg@napd.gov.bd 

ও     ই : www.napd.gov.bd 

              ও উ    

        (       ) 

               

৩                -১২০৫ 

 

 

পমরমশষ্ট্-৪ : স্বপ্রসোমিতভাসে প্রকাশস াগ্য তসথ্যর তামশকা ও প্রকাসশর িাধ্যি  

                 তথ্য প্রকাসশর িাধ্যি 

১                                    আ    
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

২                      আ           ও       
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /      

মুমিত অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

৩                 ও                           
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

৪                       
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

৫         ও                      ও          
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

৬     ঠ      ঠ     ও                
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

৭ 
                  ও                        

           ও          

তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

৮                                 
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

৯                       
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১০ ই                      
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১১                                   
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১২                        
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১৩                              
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১৪                    
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 
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১৫                   
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১৬                     
তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১৭ 
             উ                      (উ    ও 

                              ) 

তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১৮ 
              ও উ                      

আই                                  ই      

তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

১৯ 

              ও উ               োসজট এেে 

েকশ পমরকল্পনার িরন মচমিতকরে, প্রস্তামেত খরচ এেে 

প্রকৃত ব্যসয়র উপর বতমর মরসপাট ে। 

 

তথ্য প্রিান        /       /ইউ   /     মুমিত 

অনুমশমপ, ওসয়েোইট। 

 

 

কর্তেপক্ষ আসরা য  েকশ তথ্য স্বপ্রসোমিতভাসে প্রকাশ করসে 

১ 
চামিিার মভমিসত প্রিানস াগ্য তসথ্যর তামশকা 

তথ্য অেমুিকরে মনসি েমশকার পমরমশষ্ট্, েেমিষ্ট্ তথ্য 

প্রিান ইউমনসটর যনাটিশ যোড ে, কর্তেপসক্ষর/তথ্য প্রিান 

ইউমনসটর ওসয়েোইট, পমরিশ েসনর জন্য অমিসে 

রমক্ষত োকসে। 

২ প্রিান োধ্যতামূশক নয়, এিন তসথ্যর তামশকা 

তথ্য অেমুিকরে মনসি েমশকার পমরমশষ্ট্, েেমিষ্ট্ তথ্য 

প্রিান ইউমনসটর যনাটিশ যোড ে, কর্তেপসক্ষর/তথ্য প্রিান 

ইউমনসটর ওসয়েোইট, অমিসে পমরিশ েসনর জন্য 

রমক্ষত োকসে। 

৩ স্বপ্রসোমিতভাসে প্রকাশস াগ্য তসথ্যর তামশকা 

তথ্য অেমুিকরে মনসি েমশকার পমরমশষ্ট্, েেমিষ্ট্ তথ্য 

প্রিান ইউমনসটর যনাটিশ যোড ে, কর্তেপসক্ষর/তথ্য প্রিান 

ইউমনসটর ওসয়েোইট, অমিসে পমরিশ েসনর জন্য 

রমক্ষত োকসে। 

৪ আসেিন, আমপশ ও অমভস াসগর িরি 

তথ্য অেমুিকরে মনসি েমশকার পমরমশষ্ট্, কর্তেপসক্ষর/ 

তথ্য প্রিান ইউমনসটর ওসয়েোইট, অমিসে িাড ে ও 

েিট্ কমপ। 
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পমরমশষ্ট্-৫ : প্রিান োধ্যতামূশক নয়, এিন তসথ্যর তামশকা 

মনম্নমশমখত তথ্যেমূি প্রিান ও প্রকাশ করসত কর্তেপক্ষ োধ্য োকসে না-  

 যকান তথ্য প্রকাসশর িসশ োেশাসিসশর মনরাপিা, অখন্ডতা ও োে েসভৌিসত্বর প্রমত হুিমক িসত পাসর এরূপ তথ্য; 

 কিী ও উপকারসভাগীর ব্যমিগত জীেসনর যগাপনীয়তা ক্ষুণ্ণ িয়, এরূপ তথ্য। 

 মেচারািীন িািশার তথ্য  া ওই িািশার সুিু মেচারকা েসক ব্যািত করসত পাসর, এরূপ তথ্য। 

 তি    িীন মেেয় েেমিষ্ট্ যকাসনা তথ্য,  ার প্রকাশ তিন্তকাসজ মেঘ্ন ঘটাসত পাসর। 

 যকাসনা ক্রয় কা েক্রসির মেেসয় মে্ধতান্ত যনয়ার আসগ েেমিষ্ট্ ক্রয় ো এর কা েক্রি েেক্রান্ত যকাসনা তথ্য।  

 গসেেোর সূত্র ো যকৌশশ ো কাসরা বুম্ধতবৃমিক েম্পসির অমিকার ক্ষমতগ্র  িসত পাসর, এরূপ তথ্য। 

 মনসয়াগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার িশািশ েেক্রা  আগাি তথ্য, ইতযামি। 


