
তথ্যের শ্রেণিণিন্যা এিং শ্রেণিণিন্যা অনুাথ্যর তে প্রকাল ও প্রদান দ্ধণত 

 

তে অণধকার আইন অনুযায়ী আইথ্যনর ণিধানািণ াথ্যথ্যে প্রথ্যতেক নাগণরথ্যকর তে াওয়ার অণধকার আথ্যে ও জনগথ্যির 

চাণদা অনুযায়ী এি তে িস্ত্র ও াট মন্ত্রিায় প্রকাল ও প্রদান করথ্যি।  

িস্ত্র ও াট মন্ত্রিাথ্যয় ংরণেত তেমূথ্যক ণতনটি শ্রেণিথ্যত ভাগ করা থ্যয়থ্যে- 

১) স্ব-প্রথ্যিাণদতভাথ্যি প্রকালথ্যযাগ্য তে 

২) চাণদার ণভণিথ্যত প্রদানথ্যযাগ্য তে  

৩) শ্রয ক তে প্রকাল িা প্রদান িাধ্যতামূক নয় , এমন তে 

 

 স্ব-প্রথ্যিাণদতভাথ্যি প্রকালথ্যযাগ্য তে 

 

(১) এই শ্রেণির আওতাভূক্ত তেগুথ্যা (ণরণলষ্ট-১) তে অণধকার আইন অনুযায়ী স্ব -প্রথ্যিাণদতভাথ্যি িস্ত্র ও াট মন্ত্রিাথ্যয়র 

ওথ্যয়িাইথ্যট (www.motj.gov.bd), শ্রনাটিল শ্রিাথ্যড ে, মুণিত িই িা প্রণতথ্যিদন আকাথ্যর , ণিজ্ঞণি জাণরর মাধ্যথ্যম 

প্রকাল ও প্রচার করথ্যি। 

(২) এই ধরথ্যনর তে শ্রচথ্যয় শ্রকান নাগণরক আথ্যিদন করথ্য তখন তা চাণদার ণভণিথ্যত প্রদানথ্যযাগ্য তে ণথ্যথ্যি ণিথ্যিণচত 

থ্যি এিং দাণয়ত্বপ্রাি কম েকতো ণনধ োণরত ন্থায় আথ্যিদনকারীথ্যক তা প্রদান করথ্যিন।  

(৩) িস্ত্র ও াট মন্ত্রিায় প্রণতিের একটি িাণ েক প্রণতথ্যিদন প্রকাল করথ্যি এিং িাণ েক প্রণতথ্যিদথ্যন তে অণধকার আইন , 

২০০৯-এর ধারা ৬(৩)-এ উথ্যেণখত তেমূ ংথ্যযাজন করথ্যি। 

(৪) িস্ত্র ও াট মন্ত্রিায় স্বপ্রথ্যিাণদতভাথ্যি প্রকালথ্যযাগ্য তথ্যের একটি তাণকা প্রস্তুত করথ্যি এিং এই নীণতমাার ণরণলথ্যষ্ট ও িস্ত্র ও 

াট মন্ত্রিাথ্যয়র ওথ্যয়িাইথ্যট তা প্রকাল ও প্রচার করথ্যি। 

(৫) প্রণত ণতন মা অন্তর এই তাণকা ানাগাদ করা থ্যি। 

 

      চাণদার ণভণিথ্যত প্রদানথ্যযাগ্য তে  

 

এই শ্রেণির আওতাভূক্ত তেগুথ্যা ণরণলষ্ট -২ এ উথ্যেখ করা আথ্যে। তাণকাটি িস্ত্র ও াট মন্ত্রিায় কর্তেক ণনধ োণরত ও 

অনুথ্যমাণদত থ্যি। এ জাতীয় চাণদাকৃত তে িস্ত্র ও াট মন্ত্রিাথ্যয়র অনুথ্যমাদন ব্যণতথ্যরথ্যকই দাণয়ত্বপ্রাি কম েকতো চাণদাকারীথ্যক 

প্রদান করথ্যত ারথ্যি। এ তাণকাটি িস্ত্র ও াট মন্ত্রিায় কর্তেক ৬ মা র র য োথ্যাচনা কথ্যর প্রথ্যয়াজথ্যন ংথ্যযাজন /ণিথ্যয়াজন করা 

থ্যি। 

 

  শ্রয ক তে প্রকাল িা প্রদান িাধ্যতামূক নয়, এমন তে 

তে অণধকার আইন -২০০৯ এর ৭ ধারায় িণি েত িস্ত্র ও াট মন্ত্রিাথ্যয়র জন্য প্রথ্যযাজে কণতয় তে (ণরণলষ্ট-৩) যা শ্রকান 

নাগণরকথ্যক প্রদান করথ্যত িস্ত্র ও াট মন্ত্রিায় িাধ্য থাকথ্যি না। এ তাণকাটি  িস্ত্র ও াট মন্ত্রিায় কর্তেক ণনধ োণরত ও অনুথ্যমাণদত 

থ্যি এিং ৬ মা র র য োথ্যাচনা কথ্যর প্রথ্যয়াজথ্যন ংথ্যযাজন /ণিথ্যয়াজন করা থ্যি। 

 

http://www.motj.gov.bd/

