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ভুখফন্ধ 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ এয াংতফধাদনয ভূর তবতি দরা জনগদণয গণতাতন্ত্রক  নাগতযক াতধকায 
তনতিতকযণ। নাগতযক াতধকায তনতিতকযদণ প্রদাজন জনগদণয কাদছ তদথযয াফাধ প্রফা। ফাাংরাদদ 
াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট এদদদয একতট জাতী গদফলণা প্রততষ্ঠান। এ প্রততষ্ঠান এয কভমকান্ড 
জনগদণয স্বাদথম, জনগদণয াদথম তযচাতরত । াতএফ জনগদণয কাদছ তথয প্রদান কযা এ প্রততষ্ঠান 
এয ান্যতভ দাতত্ব। ভান জাতী াংদদ তথয াতধকায াঅাআন ২০০৯ ানুদভাদদনয ভাধযদভ সাআ 
দাতত্বদকাআ প্রততষ্ঠাতনক রূ সদা দদছ। ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট সাআ দাতত্ব ারদন 
ননততকবাদফ দা প্রততশ্রুততফদ্ধ। 

 
ফাাংরাদদদয ভদতা সদদ গণতন্ত্রদক প্রাততষ্ঠাতনকবাদফ রূ তদদত তথা যকাতয কর কাদজ স্বচ্ছতা 

 জফাফতদততা তনতিত কযদত ‘তথয াতধকায াঅাআন ২০০৯ ’ একতট ভাাআরপরক। এ াঅাআনতট 
মথামথবাদফ প্রদাগ দর কর দপ্তদযয কাদজ স্বচ্ছতা  জফাফতদততা তনতিত দফ এফাং এয ভাধযদভ 
সযাধ দফ রৃনমীতত  াফযফস্থানা।  

 
তফজ্ঞান চ্চচমায ান্যতভ জাতী প্রততষ্ঠান তদদফ ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট ফমস্তদয তফজ্ঞান 

তবতিক ফযফস্থানা তফশ্বা কদয। জ্ঞানতবতিক াথমনীতত প্রতততষ্ঠত দরাআ এদদদয ভানুল ক্ষুধাভুক্ত-
দাতযদ্রভুক্ত স্বদেয সানায ফাাংরা প্রতততষ্ঠত কযদত ক্ষভ দফ। াধাযণ ভানুদলয সাআ ঐকাতিক াংগ্রাদভয 
ভূর প্রততফন্ধকতা দচ্ছ রৃনমীতত  াফযফস্থানা। ‘তথয াতধকায াঅাআন ২০০৯ ’ এয পর প্রদাদগয 
ভাধযদভ প্রান দফ গততীর, গদফলকযা দফ াঈজ্জীতফত এফাং এবাদফাআ সদদয ফমস্তদয স্বচ্ছতা  
জফাফতদততা তনতিতূফমক সুদৃঢ় দফ গণতদন্ত্রয সভৌতরক কাঠাদভা।   

 
 

(ড. ভু খতররুয যভান) 
ভাতযচারক 



ূচীত্র 
 

ক্রতভক 
নাং 

তফল ৃষ্ঠা নাং 

১। তথয াফভুক্তকযণ নীততভারায টবতূভ এফাং প্রদাজনীতা ১ 
২। াঅাআনগত তবতি ১ 
৩। াংজ্ঞা ১ 
৪। তদথযয সেণী তফন্যা এফাং তথয প্রদান দ্ধতত ২ 
৫। তথয াংগ্র এফাং াংযক্ষণ দ্ধতত ৩ 
৬। দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা তনদাগ ৪ 
৭। দাতত্বপ্রাপ্ত  কভমকতমায  দাতত্ব এফাং কভমতযতধ ৪ 
৮। তথয প্রদাদনয াদথ াংতিষ্ট াক/তফকল্প কভমকতমাদদয দাতত্ব 

 কভমতযতধ 

৪ 

৯। তথয প্রদাদনয দ্ধতত ৪ 
১০। তথয প্রদাদনয ভীভা ৪ 
১১। তদথযয ভূরয এফাং ভূরয তযদাদধয তনভাফরী ৪ 
১২। াঅীর কতৃমক্ষ এফাং াঅীর দ্ধতত ৪ 
১৩। তথয প্রদাদন াফদরা াতস্তয তফধান ৫ 
১৪। তথয তযদমদনয সুদমাগ ৫ 
১৫। জনগুরুত্বূণম তফলদ সপ্র তফজ্ঞতপ্ত ৫ 
১৬। পযভ- ‘ক’ তথয প্রাতপ্তয াঅদফদনত্র [তথয াতধকায (তথয 

াংক্রাি) তফতধভারায তফতধ ৩ দ্রষ্টফয] 
৬ 

১৭। পযভ- ‘খ’ [তফতধ ৫ দ্রষ্টফয] তথয যফযাদ াযাগতায সনাতট ৭ 
১৮। পযভ- ‘গ’ াঅীর াঅদফদন [তথয াতধকায (তথয প্রাতপ্ত াংক্রাি) 

তফতধভারায তফতধ- ৬ দ্রষ্টফয]  

৮ 

১৯। পযভ- ‘ক’  াতবদমাগ দাদদযয পযভ [তথয াতধকায (াতবদমাগ 
দাদয  তনষ্পতি াংক্রাি  প্রতফধানভারায প্রতফধন-৩ (১) দ্রষ্টফয]  

৯ 

 
তথয াফভুক্তকযণ নীততভারা, ২০১৪। ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট, াইশ্বযদী, াফনা এয দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা 
ড. ভতজৎ কুভায ার কতৃমক প্রকাতত  প্রচাতযত। প্রচ্ছদাঃ কাজী সেষ্ঠত্ব প্রতযাা। প্রকানা নাং- ২০৩  
 

 



১। তথয াফভুতক্তকযণ নীততভারায টবূতভ এফাং প্রদাজনীতাাঃ  
 

১. ১ ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট এয টবূতভাঃ  ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট (তফএাঅযাঅাআ) 
এদদদয একতট াগ্রজ গদফলণা প্রততষ্ঠান সমখাদন গদফলণা  াআক্ষুয াঈয এফাং তচতন, গুড়  তচতফদ খাা াআক্ষুয 
ফহুভুখী ফযফাদযয াঈয। ফাাংরাদদদয াঈিয-তিভ  দতক্ষণ-তিভ াঞ্চদরয স্বল্প ফতৃষ্টাত এরাকায একভাত্র 
তনবমযদমাগয াথমকযী পর াআক্ষু। াআক্ষুয াঈয তবতি কদযাআ গদড় াঈদঠদছ ফাাংরাদদদয তভতষ্টজাতী খাদদযয াঈৎ  

তচতন  গুড় নতযীয তল্প । তফএাঅযাঅাআ তায ীতভত জনফর  ম্পদ তনদাআ সদদয তচতন  গুড় াঈৎাদদন 
স্বাংম্পণূমতা াজমদনয রদক্ষয কাজ কদয মাদচ্ছ। ভূরত এ াআনতিতটাঈট সথদক রৃ ’ধযদণয কাজ ম্পাতদত াঃ- (ক) 
াআক্ষুয াঈন্নত জাত  াঈন্নত াঈৎাদন করা-সকৌর াঈদ্ভাফন এফাং (খ) াঈদ্ভাতফত াঈন্নত জাত  াঈৎাদন 
করাদকৌরভূ াআক্ষুচালীদদয ভদধয তফস্তায ঘটাদনা। াঅটতট গদফলণা তফবাগ, একতট াংগতনদযাধ ফা সকাাদযন্টাাআন 
সকন্দ্র এফাং রৃ ’তট াঅঞ্চতরক সকদন্দ্রয ভন্বদ গতঠত দদছ এয গদফলণা াঈাআাং। ান্যতদদক প্রমুতক্ত স্তািয াঈাআাং গতঠত 
দদছ রৃ’তট প্রধান তফবাগ, ছতট াঈদকন্দ্র এফাং ততনতট াখায ভন্বদ। 
 
১.২ তথয াফভুক্তকযণ নীততভারা প্রণদনয সমৌতক্তকতা/াঈদেশ্যাঃ  ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট কতৃমক তচতন 

জাতী াঈৎ  তায তযফযতপ্ত ানুন্ধান (াঅখ, সুগাযতফট, সখজুয, তার, সগারাতা, তিতবা) গদফলণা রব্ধ  তথয  
(রাবজনক  ারাবজনক) াঈস্থান এফাং তার  াঈন্নতভাদনয াআক্ষু চালাফাদ   তায াভতগ্রক াঈন্নততকযণ, 
াথীপর াআক্ষু াঅফাদদয কৃতলতাতিক যাদকজগুদরায সুতনতদমষ্ট রক্ষযভাত্রা াজমদনয াভতগ্রক তথয াঅধুতনকান, 
প্রকা ভাযপত জফাফতদততা  গণতন্ত্র সুপ্রতততষ্ঠত কযায রদক্ষয তফএাঅযাঅাআ তথয াফভুক্তকযণ নীততভারা প্রনন 
কযা দদছ। 

 
১.৩  নীততয তদযানাভাঃ  তথয াফভুক্তকযণ নীততভারা- ২০১৪ 
 
২। াঅাআনগত তবতিাঃ  
২.১ ানুদভাদনকাযী কতৃমক্ষাঃ ভাতযচারক, ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট 
২.২ ানুদভাদদনয তাতযখাঃ- ৩১ ভাচম, ২০১৫ তি.  
২.৩ নীতত ফাত্মফাদনয তাতযখাঃ- ৩১ ভাচম, ২০১৫ তি. 
 
৩। াংজ্ঞাাঃ  
৩.১ তথযাঃ তথয াদথম সকান ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈদটয গঠন, কাঠাদভা  দাপ্ততযক কভমকান্ড াংক্রাি সম 
সকান স্মাযক, ফাআ, নকা, ভানতচত্র, চুতক্ত, তথয, াঈাি, রগ ফত, াঅদদ, তফজ্ঞতপ্ত, দতরর, নভুনা ত্র, প্রততদফদন, 
তাফ তফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, াঅদরাকতচত্র, াতড, াাংতকত তচত্র, তিভ, াআদরকট্রতনক প্রতক্রা প্রস্ত্িুতকৃত সম সকান 
াআনস্ট্রুদভন্ট, াভতগ্রকবাদফ াঠদমাগয এফাং সবৌততক গঠন  নফতষ্টয তনতফমদদল ান্য সম সকান তথযফ ফস্ত্ি ফা 
াঈাদদয প্রতততরত  াআায ািবূমক্ত াআদফাঃ 
তদফ তম থাদক সম, দাপ্ততযক সনাট তট ফা সনাট তদটয প্রতততরত এয ািবূমক্ত দফ না;  
 



৩.২ দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমাাঃ তথয াফভুক্তকযণ নীতত ফাস্তফাদনয জন্য এফাং তথয াতধকায াঅাআন ানুমাী তথয 
যফযাদয জন্য তফএাঅযাঅাআ প্রধান কামমার, াঅঞ্চতরক কামমারদয দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমাদদয নাভ, দফী  
তঠকানা। 
 

ক্রতভন 
নাং 

দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমায নাভ  
দফী 

তঠকানা 

1.  ড. ভতজৎ কুভায ার,  
ভুখয নফজ্ঞাতনক কভমকতমা 

প্রতক্ষণ  প্রমুতক্ত স্তািয তফবাগ, 
ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট, 
াইশ্বযদী, াফনা। 

2.  ড. সতরনা াঅখ্তায, প্রধান 
নফজ্ঞাতনক কভমকতমা (চরতত 
দাতত্ব)  সিন াআনচাজম 

াঅঞ্চতরক াআক্ষু গদফলণা সকন্দ্র, সাষ্ট 
াতপাঃ- তি, জদদফুয, গাজীুয।  

3.  ড. সভা. তযপরু াআরাভ, প্রধান 
নফজ্ঞাতনক কভমকতমা (াতততযক্ত 
দাতত্ব)  সিন াআনচাজম 

াঅঞ্চতরক াআক্ষু গদফলণা সকন্দ্র,  
সাষ্ট াতপাঃ- ভাদাযগঞ্জ, ঠাকুযগাাঁ।  

4.  জনাফ সভা. তপকুর াআরাভ, 
নফজ্ঞাতনক কভমকতমা  সিন 
াআনচাজম 

ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট,  
াঈদকন্দ্র যাজাী, ফাড়ী নাং- ১৩৫/২, 
াঈয, সাষ্ট াতপাঃ- কযান্টনদভন্ট,  
াঈদজরাাঃ সফাাতরা, যাজাী। 

5.  জনাফ সভা. াঅযাপুর াঅরভ, 
নফজ্ঞাতনক কভমকতমা  সিন 
াআনচাজম 

ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট, 
াঈদকন্দ্র, জাভারুয। 

6.  জনাফ সভা. তরৃর াআরাভ, 
নফজ্ঞাতনক কভমকতমা  সিন 
াআনচাজম 

ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট, 
াঈদকন্দ্র, জযুাট (যভান তবরা ৩ 
তরা ফাতযধাযা থানা সযাড), জযুাট। 

7.  জনাফ সভা. ভয নখাভ, 
নফজ্ঞাতনক কভমকতমা  সিন 
াআনচাজম 

ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট,  
চুাডাঙ্গা াঈদকন্দ্র, াঅকন্দ ফাড়ীা, 
সাষ্ট াতপাঃ াঅকন্দ ফাড়ীা,  
(দমনা সতরাদম্পয াভদন), াঈদজরাাঃ 
চুাডাঙ্গা 

8.  জনাফ খতরপা াহ্ াঅরভ, 
াউর্ধ্মতন নফজ্ঞাতনক কভমকতমা  
সিন াআনচাজম 

ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট, 
াঈদকন্দ্র,  
সাষ্ট াতপাঃ- যভতুয, ফতযার।  

9.  জনাফ সভা. াঅফুর কারাভ াঅজাদ, 
প্রধান নফজ্ঞাতনক কভমকতমা (চরতত 
দাতত্ব)  সিন াআনচাজম 

ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট,  
াঈদকন্দ্র (রুদভর তবরা, াঈিয ফাজায) 
চুনারুঘাট, তফগঞ্জ। 

10.  জনাফ সভা. ভুতনয সাদন, 
াউর্ধ্মতন নফজ্ঞাতনক কভমকতমা  
সিন াআনচাজম  

ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট, 
াঈদকন্দ্র, তযাজগঞ্জ। 

 
৩.৩ তথয প্রদান াআাঈতনটাঃ তথয প্রদানকাযী কভমকতমায ভন্বদ তফএাঅযাঅাআ এয প্রদতযকতট কামমারদ তফদলত সকন্দ্র 
 াঅঞ্চতরক কামমারদ তথয প্রদানকাযী াআাঈতনট গতঠত দফ। 
৩.৪ াঅতর কতৃমক্ষাঃ  তফএাঅযাঅাআ এয াঅঞ্চতরক ফা াঈদকদন্দ্রয সক্ষদত্র ভাতযচারক এফাং প্রধান কামমারদয 
সক্ষদত্র তচফ কৃতল ভন্ত্রণার, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  াঅীর কতৃমক্ষ দফন।  



৩.৫ তৃতী ক্ষাঃ তফএাঅযাঅাআ ছাড়া ান্য সকান াংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদনয কাছ সথদক তথয াংগ্র কদয যফযা কযা দর 
তাদক তৃতী ক্ষ ফরা দফ। তদফ ঐ তথয তৃতী ক্ষ কতৃমক সগানী সঘাতলত থাকদর াফশ্যাআ তাদদয স্মতত তনদ 
প্রদান কযা দফ।  
৩.৬ তথয কতভনাঃ ২০০৯ াদরয ২০ নাং াঅাআন এয ১১  ১২ ধাযা গতঠত কতভন 
৩.৭ গদফলণাাঃ গদফলণা াদথম াআক্ষু  ান্যান্য তচতন জাতী পর গদফলণা সফাঝাদফ। 
৩.৮ াআনতিতটাঈটt াআনতিতটাঈট াদথম ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট সফাঝাদফ। 

৩.৯ তফএাঅযাঅাআাঃ তফএাঅযাঅাআ াদথম ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট সফাঝাদফ। 
 

৪। তদথযয সেণীতফন্যা এফাং তথয প্রদান দ্ধততাঃ 
 

তথয াতধকায াঅাআন ানুমাী প্রদতযক নাগতযদকয তথয াায াতধকায াঅদছ এফাং জনগদণয চাতদা ানুমাী এফ 
তথয তদদত তফএাঅযাঅাআ ফাধয থাকদফ।  
তফএাঅযাঅাআ এয কাদছ সমফ তথয যদদছ তা ততনতট সেণীদত বাগ কযা দদছ-  
ক) স্বপ্রদণাতদত তথয  
খ) চাতদাভাত্র প্রদাদন ফাধয তথয 
গ) কতত তথয প্রকা ফা প্রদান ফাধযতাভূরক ন 
  

৪.১ স্বপ্রদণাতদত তথয প্রকাাঃ- 
এাআ তথয সেতণয াঅতাবূক্ত তথযগুদরা তযতষ্ট-১-এ াঈদেখ কযা াঅদছ মা তথয াতধকায াঅাআন ানুমাী 
স্বপ্রদণাতদতবাদফ  তফএাঅযাঅাআ এয দফাাআদট (www.bsri.gov.bd) প্রকাতত থাকদফ (তাতরকা তযতষ্ঠ ১.১ 
দ্রষ্ঠফয)। মতদ চাতদা ানুমাী সকাদনা তথয ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈট এয দফাাআদট াা না মা 
তকাংফা ান্য সকান প্রদাজদন তথয চাতদাকাযী াআনতিতটাঈট এয প্রধান কামমারদয তথয প্রদানকাযী কভমকতমা ফযাফয 
(তঠকানা: তফএাঅযাঅাআ, াইশ্বযদী, াফনা) াঅদফদন কযদত াযদফন। 
 

৪.২ চাতদা ভাত্র প্রদাদন ফাধয তথযাঃ 
এজাতী চাতদাকৃত তথয াআনতিতটাঈট প্রধাদনয ানুদভাদন ফযততদযদকাআ তথয প্রদানকাযী কভমকতমা চাতদাকাযীদক 
প্রদান কযদত াযদফ (তযতষ্ঠ-১.২ দ্রষ্টফয)।  
 
৪.৩ কতত তথয প্রকা ফা প্রদান ফাধযতাভূরক নয়t 
কতত তথয মা সকান নাগতযকদক প্রদান কযদত কতভন ফাধয থাকদফ না। এ তাতরকাতট াআনতিতটাঈট কতৃমক 
তনধমাতযত দফ। ভাতযচারক এতট ানুদভাদন কযদফন। এ তাতরকাতট াআনতিতটাঈট কতৃমক ৬ ভা য য মমাদরাচনা 
কদয প্রদাজদন াংদমাজন/তফদাজন কযা দফ (তযতষ্ঠ-১.৩ দ্রষ্টফয)।  
 
৪.৪ তনভণফতণমত তথযভূ াআনতিতটাঈট সকান নাগতযকদক প্রদান কযদত ফাধয থাকদফ না, মথা-  
(ক) সকান তথয প্রকাদয পদর সকান তৃতী দক্ষয ফুতদ্ধফতৃিক সকান ম্পদদয াতধকায ক্ষততগ্রস্ত াআদত াদয এাআরূ 

ফাতণতজযক ফা ফযফাতক াি র্নির্িত সগানীতা তফলক, কতযাাআট ফা ফুতদ্ধফতৃিক ম্পদ  (Intellectual 

Property Right ) ম্পতকমত তথয; 
(খ) সকৌরগত  ফাতণতজযক কাযদণ সগান যাখা ফাঞ্ছনী এাআরূ কাতযগযী ফা নফজ্ঞাতনক গদফলণারব্ধ সকান তথয; 
 (গ) সকান ক্র কামমক্রদভয তফলদ তদ্ধাি গ্রদণয ূদফম াংতিষ্ট ক্র ফা াঈায কামমক্রভ াংক্রাি সকান তথয; 
(ঘ) কভমকতমা-কভমচাযীয তফবাগী াতস্তভূরক ফযফস্থা (কামমক্রভ সল না া মমি) এফ তথয;  
(ঙ) সকান তথয প্রকাদয পদর সকান তফদল ফযতক্ত ফা াংস্থাদক রাবফান ফা ক্ষততগ্রস্ত কযদত াদয এাআরূ তথয; 
(চ) জাতী াংদদয তফদল াতধকাযাতনয কাযণ দত াদয এরূ তথয; 
(ছ) সকান তথয প্রকাদয পদর সকান ফযতক্তয জীফন ফা াযীতযক তনযািা তফদান্ন দত াদয এরূ তথয; 
(জ) সকান তথয প্রকাদয পদর সকান ফযতক্তয ফযতক্তগত জীফদনয সগানীতা ক্ষুণ্ণ দত াদয এরূ তথয; 
(ঝ) যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষা প্রদি নম্বয ম্পর্কিত াঅগাভ তথয; 

http://www.bsri.gov.bd/


(ঞ) যযাষ্ট্রনীততয সকান তফল মায দ্বাযা তফদদী যাদষ্ট্রয াথফা াঅিজমাততক সকান াংস্থা ফা াঅঞ্চতরক সকান সজাট ফা 
াংগঠদনয াদথ তফদযভান ম্পকম ক্ষুন্ন দত াদয এরূ তথয; 

(ত) তদিাধীন সকান তফল মাা প্রকা তদি কাদজ তফঘ্ন ঘটাদত াদয এাআরূ তথয; 
(থ) াঅদারদত তফচাযাধীন সকান তফল এফাং মাা প্রকাদ াঅদারত ফা ট্রাাআফনুাদরয তনদলধাজ্ঞা যদদছ াথফা মায 

প্রকা াঅদারত াফভাননায াতভর এরূ তথয।  
 

৫। তথয াংগ্র  াংযক্ষণ দ্ধততাঃ 
 

৫.১ াতপতার দফাাআটাঃ- ফাাংরাদদ াআক্ষু গদফলণা াআনতিতটাঈদটয তনজস্ব দফাাআদট (www.bsri.gov.bd)  
কর প্রকায তদথযয সুতফন্যি  সুস্ধষ্ট প্রকা থাকদফ। 

 

৫.২ তদথযয ারনাগাদকযণাঃ-  তনতভত দফাাআট ারনাগাদ কযায ভাধযদভ তদথযয তযভাজমন, তযফধমন, 
াংদমাজন  তফদাজদন তঠক তথয জনগদনয তনকট তযদফতত  প্রকাতত দফ াঈ নু্মক্তবাদফ। ারনাগাদ 
কযদণয ফমদল তাতযখ দফাাআদট াঈদেতখত থাকদফ। 

 
৫.৩ ান্যান্য দ্ধততাঃ-  তফএাঅযাঅাআ এয তথয াফভুক্তকযণ নীততভারা ২০১৪ ানুমাী তদথযয াফাধ প্রফা 

তনতিতকযদণয াঈদেদশ্য তথয াংগ্র  াংযক্ষণ দ্ধতত  প্রকাদয ভাধযভ তদদফ ান্যান্য তনফমাতচত তফল র 
সনাতট সফাডম, এ.এভ.এ, তফর সফাডম, সাতডমাংদফাডম, সপিুন, সাষ্টায, ফকুদরট, তরপদরট, ফযানায, াতড  
তবতড কনপাদযন্স, তভতটাং, তদম্পাতজাভ এফাং ততড াআতযাতদয ভাধযদভ ধাযণকৃত াঅাংতক ফা ম্পূণম াাং।  

 

৬। দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা তনদাগt াআনতিতটাঈট তায তথয প্রদাদনয জন্য দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা তনদাগ এফাং ভদ ভদ 
তা ারনাগাদ কযদফ এফাং মথাভদ তথয কতভনদক াফতত কযদফ। 

 

৭। দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমায দাতত্ব এফাং কভমতযতধাঃ তদথয প্রাতপ্তয াঅদফদনত্র গ্রণ, প্রাতপ্তস্বীকায, ফাছাাআ, তথয 
চাতদাকাযীয াদথ সমাগাদমাগ  তথয াফভুক্তকযণ ম্পদকম প্রততদফদন নতযী; াযীতযক প্রততফন্ধী ফযতক্ত তথয 
চাতদাকাযী দর তায াঈমুক্ত কদয তথয প্রকাদয ফযফস্থা গ্রণ কযদত দফ। প্রদাজদন দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা এ 
তফলদ দক্ষ  াযদমী ান্য সকান কভমকতমায দমাতগতা তনদত াযদফন। এছাড়া টাকা াঅদা  জভা 
সযতজস্ট্রায াংযক্ষণ কযদত দফ। 

 

৮। তথয প্রদাদনয াদথ াংতিষ্ট াক/তফকল্প কভমকতমাদদয দাতত্ব  কভমতযতধাঃ দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমায 
ানুতস্থততদত তফকল্প কভমকতমা ঐকর দাতত্ব ারন কযদফন। 

 

৯। তথয প্রদাদনয দ্ধততাঃ তথয চাতদাকাযী তথয াতধকায াঅাআন তফতধভারা পযভ ‘ক’ (াংমুক্ত) ফযফায কদয তদথযয 
জন্য যাতয ফা াআ-সভাআদরয ভাধযদভ াঅদফদন কযদফন। এাআ পযভ তফএাঅযাঅাআ এয াতপতার দফাাআদট 
াা মাদফ। াঅদফদদন তনভণতরতখত তফলভূদয াঈদেখ থাকদত দফ-  
(া) ানুদযাধকাযীয নাভ, তঠকানা, প্রদমাজয সক্ষদত্র পযাক্স নম্বয এফাং াআ-সভাআর তঠকানা;  
(াঅ) সম তদথযয জন্য ানুদযাধ কযা দদছ তায তনবূমর এফাং স্ধষ্ট ফণমনা; 
(াআ) ানুদযাধকৃত তদথযয াফস্থান তনণমদয সুতফধাদথম ান্যান্য প্রদাজনী প্রাতঙ্গক তথযাফরী; 
(াই) সকান্ দ্ধততদত তথয সদত াঅগ্রী তায ফণমনা াথমাৎ ানুতরত সনা, সনাট সনা ফা ান্য সকান ানুদভাতদত 
দ্ধতত; 

 
১০।  তথয প্রদাদনয ভীমাt দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা ানুদযাধ প্রাতপ্তয তাতযখ দত ানতধক ২০ (তফ) কামম তদফদয 

ভদধয ানুদযাধকৃত তথয যফযা কযদফন। ানুদযাধকৃত তদথযয াদথ একাতধক তথয প্রদান াআাঈতনট ফা কতৃমদক্ষয 
াংতিষ্টতা থাকদর ানতধক ৩০ (তত্র) কামমতদফদয ভদধয াঈক্ত ানুদযাধকৃত তথয যফযা কযদত াযদফ। সকান 
কাযদণ তথয প্রদাদন াাযগ দর াযাগতায কাযণ াঈদরস্দখ কদয াঅদফদন প্রাতপ্তয ১০ (দ) কামমতদফদয ভদধয 
তততন তা ানুদযাধকাযীদক াফতত কযদফন। 

 



১১। তদথযয ভূরয এফাং ভূরয তযদাদধয তনভাফরীাঃ দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা প্রতততট তদথযয জন্য মুতক্তমকু্ত ভূরয তনধমাযণ 
কযদফন। 

(ক) ছাাদনা তদথযয জন্য সমখাদন ভূরয তনধমাতযত যদদছ সাআ প্রততদফদন ফা কতয জন্য াঈক্ত ভূরয তযদাধ কযদত 
দফ। াঈক্ত ভূরয তথয াতধকায (তথয প্রাতপ্ত াংক্রাি) তফতধভারা, ২০০৯- এয তপতর ‘‘ঘ’’ পযভ (াংমুক্ত) 
ানুমাী তনধমাতযত দফ; 

(খ) মতদ ভূরয তরতখত না থাদক তদফ দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা পদটাকতয জন্য সম ভূরয তনধমাতযত াঅদছ তকাংফা াআদরকট্রতনক 
তপ্রন্ট াঅাঈদটয ফয তনধমাযণ কযদফন।  

(গ) তদথযয ভূরয ফাফদ াঅদাকৃত াথম ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭  এাআ সকাদড জভা তদদত দফ।  
 
১২. াঅীর কতৃমক্ষ  াঅীর দ্ধর্তt 
 সকান ফযতক্ত মতদ তনতদমষ্ট ভীভায ভদধয তথয না ান তকাংফা দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমায সকান তদ্ধাদিয াংক্ষুব্ধ ন, 

তাদর তততন াঈক্ত ভীভা াততক্রভ ায য ফা তদ্ধাি াায যফতমী ৩০ (তত্র) তদদনয ভদধয াঅীর 
কতৃমদক্ষয তনকট াঅীর কযদত াযদফন। 

 
 াঅীর াঅদফদদন াঅীদরয কাযণ াঈদেখূফমক াদা কাগদজ ফা তথয াতধকায তফতধভারায পযভ ‘‘গ’’(াংমুক্ত) 

ানুমাী কযা মাদফ।  
 তফএাঅযাঅাআ াংতিষ্ট াঅীর কতৃম পক্ষ যফতমী ১৫ (দনয) তদদনয ভদধয াঅীর তনষ্পতি কযদফন। তথয প্রাতপ্তয 

াঅীরভূ তথয াতধকায াঅাআন, ২০০৯ এয ধাযা ২৪ এফাং ২৮ ানুমাী তফদফচনা কযা দফ। 
 াঅীর কতৃমদক্ষয যা  কতভদনয চূড়াি যা ফদর তফদফতচত দফ। এ ফযাাদয াংক্ষুব্ধ দর তথয চাতদাকাযী 

তথয কতভদন াতবদমাগ দাতখর কযদত াযদফন। 
 

১৩।  তথয প্রদাদন াফদরা াতস্তয তফধানাঃ-  
 াঈমুক্ত  মথামথ কাযণ ফযতীত তথয প্রদাদন াযাগতা প্রকা াদাচযণ ফদর তফদফতচত দফ এফাং 

তফএাঅযাঅাআ চাকুযী তফতধভারা, ২০১০ এয তফতধ ানুমাী াঈক্ত তথয প্রদানকাযী দাতত্ব প্রাপ্ত কভমকতমায ফযাাদয 
ফযফস্থা গ্রণ কযা দফ। তথয কতভন মতদ এাআ ভদভম তফশ্বা কদয সম, সকান াতবদমাগ তনষ্পতিয ূদত্র তকাংফা ান্য 
সকানবাদফ সকান দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমায াফদরা যদদছ তাদর তথয কতভন াঈক্ত াঅাআদনয ২৭ নাং ধাযা ানুমাী 
াতস্ত প্রদান কযদফন। 

 
১৪। তথযাতদ তযদমদনয সুদমাগাঃ াআনতিতটাঈট প্রদমাজযভত তথযাফরী তযদমদনয সুদমাগ ৃতষ্ট কযদফ। 
 
১৫। জনগুরুত্বূণম তফলদ সপ্র তফজ্ঞতপ্তাঃ  াআনতিতটাঈট প্রদাজন ভদন কযদর জনগুরুত্বূণম তফলদ সপ্র তফজ্ঞতপ্ত জাযী 
কযদফ। 
 
 
 
 
 
 

 
 



পযভ ‘ক’ 
তথয প্রাতপ্তয াঅদফদনত্র 

[তথয াতধকায (তথয াংক্রাি) তফতধভারায তফতধ ৩ দ্রষ্টফয] 
ফযাফয 
...................................., 
.................................... (নাভ  দফী) 
 
দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমা, 
.................................. (দপ্তদযয নাভ  তঠকানা) 
 
১। াঅদফদনকাযীয না মt .................................................................................... 

 ততায নামt ............................................................................................ 

 ভাতায নামt .......................................................... 

 ফতমভান তঠকা নাt .......................................................... 

 স্থাী তঠকা নাt .......................................................... 

 পযাক্স, াআ-সভাআর, সভাফাাআর সপান নম্বয (মতদ  থাকক) t ................................................ 

২।  তক ধযদনয তথয* (প্রদাজদন াতততযক্ত কাগজ ফযফায করুন) tt ....................................... 

 

৩।  সকান দ্ধততদত তথয াাআদত াঅগ্রী (ছাাদনা পদটাকত t ........................................... 

তরতখত/াআ-সভাআর/পযাক্স/ততড াথফা ান্য সকান দ্ধতত)  

৪। তথয গ্রণকাযীয নাভ  তঠকানা t .......................................................... 

৫। প্রদমাজয সক্ষদত্র াতাকাযীয নাভ  তঠকানাাঃ ........................................... 

   াঅদফদদনয তাতযখাঃ .......................................................... 

  
        াঅদফদনকাযীয স্বাক্ষয  
 

* তথয াতধকায (তথয প্রাতপ্ত াংক্রাি) তফতধভারা, ২০০৯ এয ৮ ধাযা ানুমাী তদথযয ভূরয তযদাধদমাগয। 



পযভ ‘খ’ 
[তফতধ ৫ দ্রষ্টফয] 

তথয যফযাদ াযাগতায সনাতট 
াঅদফদনদত্রয ূত্র নম্বযাঃ     তাতযখ:.......................  
প্রতত  
াঅদফদনকাযীয নাভাঃ ............................................................. 
 
তঠকানাাঃ ............................................................................ 
 
  
তফলাঃ তথয যফযাদ াযাগতা ম্পদকম াফততকযণ। 
 
তপ্র ভদাদ, 
 
াঅনায ..................................... তাতযদখয াঅদফদদনয তবতিদত প্রাতথমত তথয তনদনাক্ত কাযদণ যফযা কযা 
ম্ভফ াআর না, মথা-  
 
১।  .................................................................................................................  

.................................................................................................................. 
 
২।  .............................................................................................................  
 .................................................................................................................  
 
৩।  .................................................................................................................  
 
 
 

                               
       (.....................................) 

                       দাতত্বপ্রাপ্ত কভমকতমায নাভ: 
দফী: 

দাপ্ততযক ীর 



পযভ ‘গ’ 
াঅীর াঅদফদন 

[তথয াতধকায (তথয প্রাতপ্ত াংক্রাি) তফতধভারায তফতধ-৬ দ্রষ্টফয]  
 
ফযাফয 
......................................... 
......................................... (নাভ  দফী) 
 
াঅীর কতৃমক্ষ, 
........................................ (দপ্তদযয নাভ  তঠকানা) 
 
১। াঅীরকাযীয নাভ  তঠকানা 

(সমাগাদমাদগয জ ভাধযভ)ঃাঃ 
 .................................. 

২। াঅীদরয তাতযখাঃ  .................................. 
৩। সম াঅদদদয তফরুদদ্ধ াঅীর কযা াআাদছ 

াঈায কত (মতদ  থাদক)ঃাঃ 
 .................................. 

৪। মাায াঅদদদয তফরুদদ্ধ াঅীর কযা 
াআাদছ তাায নাভ াঅদদদয তফফযণ 
(মতদ থাদক)ঃাঃ 

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

৫। াঅীদরয াংতক্ষপ্ত তফফযণাঃ  .................................. 
৬। াঅদদদয তফরুদদ্ধ াংক্ষুব্ধ াআফায কাযণ 

(াংতক্ষপ্ত তফফযণ)ঃাঃ 
 .................................. 

৭। প্রাতথমত প্রততকাদযয মুতক্ত/তবতি ঃাঃ   .................................. 
৮। াঅীরকাযী কতৃমক প্রতযন ঃাঃ   .................................. 
৯। ান্য সকান তথয মাা াঅীর কতৃমদক্ষয 

ন্মুদখ াঈস্থাদনয জন্য াঅীরকাযী াআচ্ছা 
সালণ কদযন।ঃাঃ 

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

 
 
 
াঅদফদদনয তাতযখাঃ ..................................  

(.....................................) 
         াঅীরকাযীয স্বাক্ষয 



পযভ ‘ক’ 
াতবদমাগ দাদদযয পযভ 

[তথয াতধকায (াতবদমাগ দাদয  তনষ্পতি াংক্রাি) প্রতফধানভারায প্রতফধন-৩ (১) দ্রষ্টফয]  
 
 

ফযাফয 
প্রধান তথয কতভনায 
তথয কতভন 
এপ-৪/এ, াঅগাযগাাঁ প্রাতনক এরাকা  
সদয ফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭।  
 
 াতবদমাগ নাং ...............................................................................।  

 
১। াতবদমাগকাযীয নাভ  তঠকানা 

(সমাগাদমাদগয জ ভাধযভ) ঃাঃ  
 .................................. 

২। াতবদমাগ দাতখদরয তাতযখাঃ  .................................. 
৩। মাায তফরুদদ্ধ াতফদমাগ কযা াআাদছ 

তাায নাভ  তঠকানাাঃ 
 .................................. 

৪। াতবদমাদগয াংতক্ষপ্ত তফফযণ (প্রদাজদন 
াঅরাদা কাগজ তন্নদফ কযা মাাআদফ)
 ঃাঃ 

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

৫। াংক্ষুব্ধতায কাযণ (মতদ সকান াঅদদদয 
তফরুদদ্ধ াতবদমাগ াঅনন কযা  
সাআদক্ষদত্র াঈায কত াংমুক্ত  কতযদত 
াআদফ)ঃাঃ 

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

৬। প্রাতথমত প্রততকায  াঈায সমৌতক্তকতা)
 ঃাঃ  

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

৭। াতবদমাগ াঈতেতখত ফক্তদফযয ভথমদন 
প্রদাজনী কাগজ দত্রয ফণমনা (কত 
াংমুক্ত কতযদত াআদফ)ঃাঃ 

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

      
 

তযাঠ 
াঅতভ/াঅভযা এাআ ভদভম রপূফমক সঘালণা কতযদততছ সম, এাআ াতবদমাদগ ফতণমত াতবদমাগভূ াঅভায জ্ঞান  তফশ্বা ভদত তয।   
 
 

(তযাঠকাযীয স্বাক্ষয) 
 


