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মুখফন্ধ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দর্য ফতেভান গণতানন্ত্রক যকায নাগনযকগর্ণয তথ্য প্রানিয অনধকায প্রনতষ্ঠায় প্রনতশ্রুনতফদ্ধ। াংনফধার্ন দদর্য 

নাগনযকগর্ণয নচন্তা, নফর্ফক ও ফাকস্বাধীনতা দভৌনরক অনধকায নর্র্ফ স্বীকৃত। নাগনযকগর্ণয তথ্য প্রানিয অনধকায নননিত কযায রর্যে যকায 

তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯ প্রণয়ন কর্যর্ছ । এই আইর্নয ৪ ধাযায় প্রর্তেক নাগনযর্কয তথ্য রার্বয অনধকাযর্ক স্বীকৃনত প্রদান কযা র্য়র্ছ। 

তর্থ্যয অফাধ প্রফা এফাং জনগর্ণয তথ্য অনধকায নননিত কযায জন্য তথ্য কনভন গঠিত র্য়র্ছ।  এ আইর্ন তথ্য যফযার্য রর্যে প্রর্তেক 

কর্তেযর্ক তথ্য প্রদান ইউননট এয জন্য একজন দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননমৄক্ত কযায নফধান যাখা  র্য়র্ছ। এ আইন ফাস্তফায়র্নয রর্য নফনধ ও 

প্রনফনধ প্রণীত র্য়র্ছ । এয পর্র নাগনযকগর্ণয ননকট যকানয কাম ে ম্পাদর্ন জফাফনদনতায দযত্র ততনয র্য়র্ছ । 

দদর্য নাগনযকগর্ণয  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য তথ্যানদও  অফনত ওয়ায অনধকায সৃনি র্য়র্ছ।  ফাাংরার্দর্য অথ েনীনতর্ত 

ফস্ত্র এফাং াটখার্তয ভূনভকা বৃনদ্ধ াওয়ায় এ ভন্ত্রণারয় র্ত “াট আইন, ফস্ত্র আইন এফাং ফস্ত্রনীনত ও াটনীনত ” প্রণয়র্নয কাম েক্রভ 

গ্রণ কযা র্য়র্ছ। যাষ্ট্রায়ত্ব ফস্ত্র ও াটকরগুর্রা আদৄননকায়র্নয রর্যে দদন-নফর্দন উর্যাক্তার্দয ার্থ আর্রাচনা অব্যাত আর্ছ। 
এযই ধাযাফানকতায় াটকরগুর্রায পুযাতন দভনন ফাদ নদর্য় আদৄননকায়র্নয রর্যে নফর্জএভন ও China Texmatech co. Ltd এয 

ার্থ ভর্ঝাতা চুনক্ত স্বাযনযত র্য়র্ছ। 

ফাাংরার্দর্য অথ েনীনতর্ত ফস্ত্রখার্তয ভূনভকা অনযীভ। এ খাত দথর্ক ফানল েক প্রায় ২৫ নফনরয়ন ভানকেন ডারায আয় কর্য 
তফর্দনক মুদ্রা অজের্ন ভূনভকা যাখর্ছ। ফস্ত্রখার্ত দয জননক্ত ততনযয উর্ের্ে এ ভন্ত্রণারর্য়য অধীন ফস্ত্র নযদিয নযচানরত নফনবন্ন 
দটক্সটাইর ইনিননয়ানযাং কর্রজ, দটক্সটাইর ইননস্টটিউট, দটক্সটাইর দবার্কনার ইননস্টটিউট এয ভাধ্যর্ভ নযা কাম েক্রভ নযচারনা 
কযা র্ে। দদর্য দটক্সটাইরস্ নল্পখাতর্ক র্মানগতায উর্ের্ে ফস্ত্র নযদির্যয প্রধান কাম োরর্য় একটি ওয়ানস্ট ানব ে চালু কযা 

র্য়র্ছ।  

 াট ফাাংরাদেদয অর্ থনীতিয অন্যিভ গুরুত্বপূর্ থ খাি। ফাাংরাদেদয জািীয় যপ্তানী আদয়য প্রায় ৫% বাগ াট খাি থর্দে 

অতজথি হয়। তফদে সদফ থাৎকৃষ্ট াদটয উৎােন হয় ফাাংরাদেদ। ফাাংরাদে াট ও াটণ্য যপ্তানীদি তফদেয ১ভ ও াট উৎােদন 

তফদেয তিিীয় স্থাদন যদয়দে। তাই াটখার্তয অফদান এখনও অনস্বীকাম ে। সযোয াট ও াটদণ্যয ব্যফহায বৃতিয রদযে 

তনযরসবাদফ োজ েদয মাদে। এ রদযে জুট ডাইবাযতসতপদেন প্রদভান থসন্টায (থজতডততস)-এয ভাধ্যদভ উদযাক্তা প্রতযর্ , 

উেযর্ সযফযাহ, নতুন নতুন ফহুমুখী াটণ্য উদ্ভাফন ও উৎােন , উৎাতেি ণ্য থেদ-তফদেদ থভরায় প্রে থন ও তফর্দনয ব্যফস্থা 

থনয়া হদয়দে। াটখাদিয উন্নয়দনয রদযে সযোয াট ও াটজাি দণ্যয রাইদসন্স ভঞ্জুযী ও নফায়ন তপ’য তফযীদি ১৫  িাাং 

উৎদস মূল্য সাংদমাজন েয প্রিোহায  েদযদে এফাং াট ক্রয় থমাগানোয থসফায ওয ০৪ িাাং হাদয উৎদস মূসে েিথদনয তফধান 

থর্দে অব্যাহতি থেওয়ায ব্যফস্থা থনয়া হদয়দে। াটদণ্যয ফাজায সম্প্রসাযর্ এফাং থেদয তযদফ ও প্রতিদফ যযাদর্ থ সযোয ‘র্ে 

াটজাত দভাড়র্কয ফাধ্যতামূরক ব্যফায আইন, ২০১০ ’ প্রণয়ন কর্যর্ছ এফাং ‘র্ে াটজাত দভাড়র্কয ফাধ্যতামূরক ব্যফায  

নফনধভারা ২০১৩’ প্রণয়ন কর্যর্ছ। াযা দদর্ ভাঠ ম ের্য় আইনটি ফাস্তফায়র্নয পর্র অবেন্তযীন াট র্েয ব্যফায ৫% দথর্ক  ২৫% 

উন্নীত র্য়র্ছ এফাং কৃলক ার্টয ন্যায্যমূল্য দর্য়র্ছ। পর্র াটচালী ার্ট চাল উৎাী র্য়র্ছ।  
 

 দযভখাত উন্নয়র্নয প্রাথনভক ধা নর্র্ফ তুঁতচাল ম্প্রাযর্ণয কাম েক্রভ গ্রণ কযা র্য়র্ছ। ইর্তাভর্ধ্য ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ননর্দ েনায আর্রার্ক ‘একটি ফাড়ী একটি খাভায’ প্রকর্ল্পয ার্থ ভন্বয় কর্য ৩৪টি দজরায ৯০টি উর্জরায় তুঁতচাল ম্প্রাযর্ণয 

কাম েক্রভ নযচারনা কযা র্ে।   
  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য মাফতীয় কাম েক্রর্ভয তথ্য নাগনযকর্দয অফনত ওয়ায সুনফধার্থ ে এই তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা , 

২০১৬ এয ১ভ াংস্কযণ  প্রকার্য উর্যাগ দনয়া র্য়র্ছ। দদর্য ানফ েক আথ ে -াভানজক অফস্থায উন্নয়র্ন ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য 

কাম েক্রভ স্বেতায ার্থ জনগর্ণয জ্ঞাতার্থ ে প্রকার্য ভাধ্যর্ভ ফ েস্তর্য জফাফনদনতা নননিত কযর্ত „„তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা -

২০১৬‟‟ অগ্রণী ভূনভকা যাখর্ফ। 

 

এভ.এ. কার্দয যকায 

নচফ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়। 

  



সূচীত্র 

 

 

 

ক্রনভক নাং নফলয় পৃষ্ঠা নাং 

০১। প্রথভ অধ্যায়ঃ  প্রাযম্ভ  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য টভূনভ 

নবন ও নভন 

দকৌরগত উর্েেমূ  

ভন্ত্রণারর্য়য উয অন েত দানয়ত্ব 

ভন্ত্রণারর্য়য প্রাননক কাঠার্ভা 
 

 

০২। ননর্দ েনকায াধাযণ নফলয়  

 ১.নর্যানাভ  

 ২.ননর্দ েনকা প্রণয়ন কর্তেয  

৩. অনুর্ভাদনকাযী কর্তেয  

৪. অনুর্ভাদর্নয তানযখ  

৫. ফাস্তফায়র্নয তানযখ  
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২.২ তথ্য অফমুক্তকযণ নীনত  

৩. াংজ্ঞা  

০৩। র্ততীয় অধ্যায়ঃ ননর্দ েভারা  

 ৪. তর্থ্যয দেনণনফন্যা এফাং দেনণনফন্যা অনুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধনত   

৪.১ স্ব-প্রর্ণানদত বার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য  

৪.২ চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য  

৪.৩ দ কর তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নয় , এভন তথ্য  

৫. তথ্য াংগ্র, াংযযণ ও ব্যফস্থানা  

৫.১ তথ্য াংযযণ দ্ধনত  

৫.২ তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা  

৫.৩ তর্থ্যয বালা  

৬. দানয়ত্বপ্রাি/নফকল্প কভ েকতো ননর্য়াগ   

৭. দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয দানয়ত্ব এফাং কভ েনযনধ  

৮. তথ্য প্রানিয আর্ফদন প্রনক্রয়া, তথ্য প্রদান দ্ধনত  

৯. তর্থ্যয মূল্য ও মূল্য নযর্াধ দ্ধনত  

১০. আনর প্রনক্রয়া ও ভয়ীভা  

১১. ননর্দ েনকা াংর্াধন  

নযনি ও 

পযভ 

১২. নযনিমূ  

১৩. পযভমূ 

 

  



প্রথভ অধ্যায় 

 প্রাযম্ভ  

২. ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য টভূনভ 

১৯৭৩ ার্র াট ভন্ত্রণারয় ও ১৯৭৭ ার্র ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় প্রনতনষ্ঠত য়। ১৯৮৪ ার্রয প্রথভবার্গ ভন্ত্রণারয়মূ 

পুনগ েঠনকার্র াট নফবাগ ও ফস্ত্র নফবাগর্ক নল্প ও ফানণজে ভন্ত্রণারয় দথর্ক পৃথক কর্য াট ভন্ত্রণারয় ও ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় নার্ভ দুটি 

পৃথক ভন্ত্রণারয় গঠন কযা য়। কাম েত : ভনন্ত্রনযলদ নফবার্গয ৮ জুরাই ১৯৮৬ তানযর্খয নফজ্ঞনিমূর্র এ দুটি ভন্ত্রণারয় স্বতন্ত্র ভন্ত্রণারয় 

নর্র্ফ কাজ শুরু কর্য। অতঃয ২০০৪ ার্রয ৬ দভ াট ভন্ত্রণারয় ও ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়র্ক একীভূত কর্য ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় নর্র্ফ 

আর্দ জানয কযা য়। এয য র্ত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় নতনবার্ফ কাম েক্রভ শুরু কর্য।  

ফাাংরার্দর্য অথ েনীনতর্ত ফস্ত্র এফাং াটখার্তয ভূনভকা ও গুরুত্ব অনযীভ। এক ভয় াট ও াটজাত দ্রব্যই নছর এ 

দদর্য তফর্দনক মুদ্রা অজের্নয প্রধান উৎ। স্বাধীনতায প্রথভ ফছয ফাাংরার্দর্য দভাট তফর্দনক মুদ্রা আর্য়য তকযা ৮৪ বার্গযও 

দফী অনজেত র্য়নছর াট ও াটে দথর্ক। ভর্য়য নযক্রভায় আভার্দয ফস্ত্রখাত নফর্ল কর্য ততযী দাাক নল্প অবাফনীয় 

নফকা রাব কর্যর্ছ। দানযদ্র নফর্ভাচন, কভ োংস্থান সৃনি ও যিাননয ভাধ্যর্ভ তফর্দনক মুদ্রা অজের্ন এ দু’টি খার্তয অফদান অনস্বীকাম ে। 

ভন্ত্রণারর্য়য নবন ও নভন 
 

 নবন: প্রনতর্মানগতাযভ একটি ফস্ত্র ও াটখাত গর্ড় দতারা। 
 নভন: ফস্ত্র ও াট খার্তয ম্ভাফনার্ক পূণ ে কার্জ রানগর্য় উৎাদনীরতা, কভ োংস্থান ও যিানন বৃনদ্ধ। 

দকৌরগত উর্েেমূ (sevitcejbO cigetartS:)  

১.  ফস্ত্র ও াট র্েয ফহুমুখীকযণ ও ফাজায ম্প্রাযণ;  

২.  ভানফম্পদ উন্নয়ন;  

৩.  ফস্ত্র ও াট ব্যফায় র্মানগতা প্রদান;  

৪.  প্রমৄনক্তগত  ও উদ্ভাফনমূরক গর্ফলণা দজাযদাযকযণ; 

৫.  ফস্ত্র ও াট খার্ত নফননর্য়ার্গয সুর্মাগ ম্প্রাযণ; 

৬.  ফস্ত্র ও াট খার্তয আইন  কাঠার্ভা নক্তারীকযণ। 
ভন্ত্রণারর্য়য উয অন েত দানয়ত্ব 

যকার্যয গুরুত্বপূণ ে দানয়ত্বমূ Allocation of Business অনুমায়ী নফনবন্ন ভন্ত্রণারর্য়য উয অ েণ কযা র্য়র্ছ । ফস্ত্র ও াট 

খার্তয ানফ েক উন্নয়র্ন ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়   প্রধানতঃ নীনতগত ায়তা প্রদান কর্য থার্ক । ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য আওতাধীন  

াংস্থা ও দিযমূর্য কার্জ গনতীরতা আনয়র্ন ভন্ত্রণারয় ভন্বয় ও  নদক ননর্দ েনা নদর্য় থার্ক । জাতীয় অথ েনীনতর্ত ব্যনক্তখার্তয 

অফদান ধাযাফানকবার্ফ বৃনদ্ধয পর্র ভন্ত্রণারর্য়য কাম েনযনধ ও  দকৌর্র নফগত ফছযমূর্ ব্যাক নযফতেন এর্র্ছ। 

 Allocation of Business অনুমায়ী ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য দানয়ত্ব 
 ফস্ত্রনীনত ও াটনীনত প্রণয়ন, প্রর্য়াগ ও ফাস্তফায়ন; 

 যাষ্ট্রায়ি ফস্ত্র ও াটকর নযচারনা এফাং নফলুি ফাাংরার্দ াট কর্ োর্যন -এয ম্পনিমূর্য প্রাননক কাম োনদ; 

 াট অধ্যার্দ ও াট নল্পনীনত প্রর্য়াগ ও ফাস্তফায়ন; 

 ার্টয সুতা ও াটজাত োভনগ্র এফাং ননর্থটিক, দোরাইজড াওয়াযলুভ ে সুতা ও ফস্ত্র নল্পজাত র্েয 

অবেন্তযীণ ও তফর্দনক ফাজাযজাতকযর্ণ ভন্বয়; 

 ফস্ত্র ও াটে াভনগ্র যিানন ও এয ফাজায ম্প্রাযণ ম্পনকেত নফলয়ানদয ানফ েক ভন্বয়;  
  

 ফস্ত্রনল্প ও াটনর্ল্প উৎাদন ও যিানন নফলর্য় নযাংখ্যান াংগ্র, প্রনক্রয়াকযণ ও প্রকা;  

 াট ও ফস্ত্রনর্ল্প নফর্দী নফননর্য়াগ উৎানত কযা এফাং ফস্ত্রকরমূর্ নফর্দী নাগনযক ননর্য়াগ;  

 ফস্ত্র ও াট নর্ল্প আন্তজোনতক াংস্থা ও অন্যান্য দদর্য ার্থ কানযগনয ায়তা ও র্মানগতায নফলর্য় দমাগার্মাগ ও চুনক্ত ম্পাদন; 

 কাঁচাাট ফস্ত্র ও াটে উৎাদর্ন ভান ননয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান ও প্রতেয়ন; 

 যাষ্ট্রায়ি াট ও ফস্ত্র নর্ল্পয কাঁচাভার্রয প্রর্য়াজনীয়তা ননরূণ এফাং এ নফলর্য় ননর্দ েক নীনতভারা প্রণয়ন;  

 দফযকানয  খার্ত াট ও ফস্ত্রনল্প ম্প্রাযর্ণয উর্যাগ গ্রণ;  

 ফস্ত্রনল্প ও এয কাঁচাভার্রয উৎকল ে াধর্ন গর্ফলণা উৎা প্রদান;দদর্য ও আন্তজোনতক ফাজার্যয চানদাভানপক ফহুমুখী 

াটে উদ্ভাফন, ফানণনজেক উৎাদন ও এয ব্যফায বৃনদ্ধ/ফাজায ম্প্রাযর্ণ গর্ফলণা;  

 যাষ্ট্রীয় খার্তয ফস্ত্র, াট ও তাঁত নল্প কাযখানা প্রনতষ্ঠা, আদৄননকীকযণ ও স্থানান্তয কযা; 

 ফন্ত্র ও াট নল্প ম্পর্কে দম দকান অধ্যয়ন/তদর্ন্তয জন্য প্রর্য়াজনানুার্য কনভন গঠন কযা; 

 ফস্ত্র ও াট নল্প এফাং ফস্ত্র ও াটে ম্পনকেত দম দকান নফলয়; 

 ফস্ত্র ও াট খার্ত প্রমৄনক্তগত উৎকল ে ও ভানফ ম্পদ উন্নয়র্নয জন্য নযা ও প্রনযণ প্রদান; 

 ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীন/াংমৄক্ত দিয, অনধদিয, কর্ োর্যন, দফাড ে এফাং অন্যান্য াংস্থায আনথ েক নফলয়ানদ প্রাননক ননয়ন্ত্রণ; 

 ফস্ত্র এফাং ফস্ত্রজাত ে এফাং াট ও াটজাত র্েয নফলর্য় তত্ত্বাফধান ও ননয়ন্ত্রণ;  

 কাঁচাাট এফাং াটজাত ে নযফণ/জাাজর্মার্গ নযফণ চুনক্ত ম্পাদন;   



 দযভ নল্প াংক্রান্ত নফলয়ানদ; 

 দদর্য প্রাথনভক ফস্ত্র ও াটখার্তয কানযগনয  মূল্যায়ন দম দকান নফলর্য় কাজ কযা; 

 ভন্ত্রণারর্য়য ওয অন েত নফলর্য় আন্তজোনতক াংস্থা ও অন্যান্য দদর্য ার্থ ভর্ঝাতা ও চুনক্ত ম্পাদন; 

 াট ব্যফায়ী ও যিাননকাযক এফাং াটকর ভানরকর্দয রাইর্ন্প প্রদান কযা। প্রর্য়াজন অনুমায়ী রাইর্র্ন্পয কাম েকানযতা 

াভনয়কবার্ফ স্থনগত কযা/রাইর্ন্প ফানতর কযা; 

 ভন্ত্রণারর্য়য ওয অন েত নফলয় াংনিি আইন-কানুন প্রণয়ন/প্রর্য়াগ; 

 ভন্ত্রণারর্য়য উয অন েত দম দকান নফলর্য় তদন্ত কযা, নযাংখ্যান াংগ্র ও াংযযণ কযা; 

 আদারত কর্তেক গৃীত নপ ব্যনতত ভন্ত্রণারর্য়য ওয অন েত দম দকান নফলর্য় নপ আর্যা/আদায়; 

 াট,ফস্ত্র ও ততনয দাাক নল্প ও র্মাগী নল্প প্রনতষ্ঠানর্ক ায়তা প্রদান কযা; 

 ফস্ত্র ও াট এফাং এয উৎানদত োভনগ্রয অগ্র ও িাৎ াংর্মাগকাযী (backward and forward linkages) নফলয়ানদ; 

 াটখার্তয কল্যাণ ও উন্নয়র্নয ার্থ ম্পৃক্ত International Jute Study Group (IJSG) এফাং অন্যান্য াংস্থা/  আন্তজোনতক 

াংস্থা ম্পনকেত নফলয়ানদ। 

 
 

ভন্ত্রণারর্য়য প্রাননক কাঠার্ভা: 

ভন্ত্রণারর্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী ও প্রনতভন্ত্রীয দনর্তর্ত্ব নীনত ননধ োযণী ও প্রাননক কাম োফনর নযচানরত য়। রূর অফ নফজর্ন, ১৯৯৬ 

অনুার্য যকার্যয নচফ ভন্ত্রণারর্য়য প্রাননক প্রধান ও প্রধান নাফদানকাযী কভ েকতো (Principal Accounting Officer)  

নর্র্ফ দানয়ত্ব ারন কর্যন। ভন্ত্রণারর্য়য প্রাননক কাম েক্রভ ৪টি অনুনফবার্গয ভাধ্যর্ভ নযচানরত য়। যকার্যয অনতনযক্ত নচফ, মৄগ্মনচফ 

ম োর্য়য কভ েকতোগণ নচফর্ক প্রাননক দানয়ত্ব ারর্ন ায়তা কর্যন এফাং অনুনফবাগমূর্ দনর্তত্ব নদর্য় থার্কন। এ ভন্ত্রণারর্য়য কভ েকতোর্দয 

কার্জয ভতা, স্বেতা, জফাফনদনতা, গনতীরতা এফাং সুষ্ঠ ুভন্বর্য়য রর্যে নফযভান াাংগঠননক কাঠার্ভাভূক্ত অনুনফবাগ ও অনধাখামূ 

পুননফ েন্যা কযা র্য়র্ছ। ভন্ত্রণারর্য়য কভ েকতোর্দয দানয়ত্ব/কভ েফন্টন এফাং তথ্য অনধকায আইন অনুমায়ী ননর্য়ানজত দানয়ত্ব প্রাি কভ েকতো ও 

আীর কর্তের্যয নাভ, দফী ও ঠিকানা ভন্ত্রণারর্য়য ওর্য়ফাইট www.motj.gov.bd.-এ প্রদান কযা র্য়র্ছ। 
 

নিতীয় অধ্যায় 

ননর্দ েনকায াধাযণ নফলয় 

 

১.১  ননর্দ েনকায নর্যানাভ : এই ননর্দ েনকা ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা ,  

    ২০১৬ নার্ভ অনবনত র্ফ। 

১.২ ননর্দ েনকা প্রণয়ন কর্তেয : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায 

১.৩ অনুর্ভাদনকাযী কর্তেয : নচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

১.৪ ১ভ অনুর্ভাদর্নয তানযখ : ২৮ অর্টাফয/২০১৫ 

১.৫  ১ভ াংস্কযণ অনুর্ভাদর্নয তানযখ : আগস্ট, ২০১৬ 

১.৬ ফাস্তফায়র্নয তানযখ :  অনুর্ভাদর্নয তানযখ র্ত  

১.৭ ননর্দ েনকায প্রর্মাজেতা : ননর্দ েনকাটি ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য ও অধীন দিয/াংস্থা জন্য প্রর্মাজে 

 

২.১ তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয উর্েে 

তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯ প্রণয়র্নয ভাধ্যর্ভ আইর্নয নফধান ার্র্য কর্তের্যয ননকট র্ত প্রর্তেক নাগনযর্কয তথ্য 

রার্বয অনধকায দমভন নননিত কযা র্য়র্ছ , দতভনন াংনিি কর্তেযর্ক দম  দকান নাগনযর্কয অনুর্যার্ধয দপ্রনযর্ত চানত তথ্য 

যফযা কযায ফাধ্যফাধকতা আর্যা কযা র্য়র্ছ। জনগর্ণয ানতানন্ত্রক ও আইনগতবার্ফ তথ্য রার্বয অনধকায নননিত কযায 

রর্যে ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য জনম্পৃক্ত তথ্য অফমুক্তকযণ ও প্রচার্যয রর্যে নফনধগত কাঠার্ভা প্রণয়ন কযাই এ  ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয 

উর্দে। 
২.২ তথ্য অফমূক্তকযণ নীনত 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় নল্প মৃদ্ধ দদ গড়ায রর্যে ব্যনক্ত উর্যাগর্ক প্রাধান্য নদর্য় নফনবন্ন প্রকায নীনত ও কভ ের্কৌর প্রণয়ন কর্য থার্ক। এ 

কর কভ েকান্ড নল্প াংনিি দস্টকর্াল্ডায এফাং নাগনযকর্দয জন্য উনু্ক্ত যাখায নীনতর্ত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় নফশ্বা কর্য। স্বেতা, জফাফনদনতা 

ও সুান নননিতকযর্ণ অফাধ তথ্য প্রফা নফর্ল ভূনভকা ারন কর্য। এ উর্ের্ে ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় দদর্য নাগনযকর্দয তথ্য প্রানিয 

অনধকাযর্ক অগ্রানধকায প্রদার্নয নীনতর্ত নফশ্বাী। 
৩. াংজ্ঞা 

(ক) তথ্যঃ তথ্য অর্থ ে ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য গঠন , কাঠার্ভা ও দািনযক কভ েকান্ড াংক্রান্ত দম দকান স্মাযক , ফই, নকা, 

ভাননচত্র, চুনক্ত, তথ্য-উাি, রগফই, আর্দ, নফজ্ঞনি, দনরর, নমুনা, ত্র, প্রনতর্ফদন, নাফ নফফযণী , প্রকল্প প্রস্তাফ , আর্রাকনচত্র, 

অনডও, নবনডও, অাংনকতনচত্র, নপল্ম, ইর্রকট্রননক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত দম দকান ইনস্ট্রুর্ভন্ট , মানন্ত্রকবার্ফ াঠর্মাগ্য দনররানদ এফাং 
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দবৌনতক গঠন ও তফনিে নননফ ের্র্ল অন্য দমর্কান তথ্যফ ফস্তু ফা তার্দয প্রনতনরনও এয অন্তভু েক্ত র্ফ।  তর্ফ তে থার্ক দম , দািনযক 

দনাট নট ফা দনাট নর্টয প্রনতনরন এয অন্তভু েক্ত র্ফ না; 

(খ) দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোঃ তথ্য অফমুক্তকযণ নীনত ফাস্তফায়র্নয জন্য এফাং তথ্য অনধকায আইর্নয ১০ ধাযা অনুমায়ী তথ্য 

যফযার্য জন্য ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য ননর্য়ানজত কভ েকতো। 
(গ) তথ্য প্রদান ইউননটঃ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয অধীর্ন গঠিত তথ্য প্রদান ইউননট। 

(ঘ) কর্তেযঃ কর্তেয ফরর্ত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়র্ক বুঝার্ফ। 

(ঙ) আীর কর্তেযঃ আীর কর্তেয ফরর্ত নচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়র্ক বুঝার্ফ। 

(চ) তথ্য কনভনঃ তথ্য অনধকায আইর্নয অধীর্ন প্রনতনষ্ঠত কনভন। 
 

র্ততীয় অধ্যায় 

ননর্দ েভারা 

 

৪. তর্থ্যয দেনণনফন্যা এফাং দেনণনফন্যা অনুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধনত 

তথ্য অনধকায আইন অনুমায়ী আইর্নয নফধানাফনর ার্র্য প্রর্তেক নাগনযর্কয তথ্য াওয়ায অনধকায আর্ছ ও জনগর্ণয 

চানদা অনুমায়ী এফ তথ্য ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় প্রকা ও প্রদান কযর্ফ।  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য় াংযনযত তথ্যমূর্ক নতনটি দেনণর্ত বাগ কযা র্য়র্ছ- 

১) স্ব-প্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য 

২) চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য  

৩) দম কর তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নয় , এভন তথ্য 

৪.১ স্ব-প্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য 

(১) এই দেনণয আওতাভূক্ত তথ্যগুর্রা (নযনি-১) তথ্য অনধকায আইন অনুমায়ী স্ব -প্রর্ণানদতবার্ফ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য 

ওর্য়ফাইর্ট (www.motj.gov.bd), দনাটি দফার্ড ে, মুনদ্রত ফই ফা প্রনতর্ফদন আকার্য , নফজ্ঞনি জানযয ভাধ্যর্ভ 

প্রকা ও প্রচায কযর্ফ। 

(২) এই ধযর্নয তথ্য দচর্য় দকান নাগনযক আর্ফদন কযর্র তখন তা চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফ 

এফাং দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননধ োনযত ন্থায় আর্ফদনকাযীর্ক তা প্রদান কযর্ফন।  

(৩) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় প্রনতফছয একটি ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকা কযর্ফ এফাং ফানল েক প্রনতর্ফদর্ন তথ্য অনধকায আইন , 

২০০৯-এয ধাযা ৬(৩)-এ উর্েনখত তথ্যমূ াংর্মাজন কযর্ফ। 

(৪) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কযর্ফ এফাং এই নীনতভারায নযনর্ি ও ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারর্য়য ওর্য়ফাইর্ট তা প্রকা ও প্রচায কযর্ফ। 

(৫) প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ। 

৪.২ চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য  

এই দেনণয আওতাভূক্ত তথ্যগুর্রা নযনি -২ এ উর্েখ কযা আর্ছ। তানরকাটি ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তেক ননধ োনযত ও 

অনুর্ভানদত র্ফ। এ জাতীয় চানদাকৃত তথ্য ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য অনুর্ভাদন ব্যনতর্যর্কই দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো চানদাকাযীর্ক 

প্রদান কযর্ত াযর্ফ। এ তানরকাটি ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তেক ৬ ভা য য ম োর্রাচনা কর্য প্রর্য়াজর্ন াংর্মাজন /নফর্য়াজন কযা 

র্ফ। 

৪.৩ দম কর তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য 

তথ্য অনধকায আইন -২০০৯ এয ৭ ধাযায় ফনণ েত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য জন্য প্রর্মাজে কনতয় তথ্য (নযনি-৩) মা দকান 

নাগনযকর্ক প্রদান কযর্ত ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ফাধ্য থাকর্ফ না। এ তানরকাটি  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় কর্তেক ননধ োনযত ও অনুর্ভানদত 

র্ফ এফাং ৬ ভা য য ম োর্রাচনা কর্য প্রর্য়াজর্ন াংর্মাজন /নফর্য়াজন কযা র্ফ। 

৫. তথ্য াংগ্র, াংযযণ ও ব্যফস্থানা 

 ৫.১  তথ্য াংযযণ দ্ধনত 

 ফস্ত্র ও াট ভন্তণারয় তথ্য াংযযর্ণয জন্য ননর্নাক্ত দ্ধনত অনুযণ কযর্ফঃ  

১.  নাগনযর্কয তথ্য অনধকায নননিত কযায রর্যে ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় তায মাফতীয় তর্থ্যয কোটারগ এফাং ইনর্ডক্স প্রস্তুত 

কর্য দগুর্রা মথামথবার্ফ াংযযণ কযর্ফ। 

২.  প্রর্তেক কর্তেয দম কর তথ্য কনম্পউটার্য াংযযর্ণয উমৄক্ত ফর্র ভর্ন কযর্ফ দ  কর তথ্য মৄনক্তাংগত ভয়ীভায 

ভর্ধ্য কনম্পউটার্য াংযযণ কযর্ফ। 
৩.  তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায  (তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযর্ফ। 

৫.২  তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা ) প্রনফধানভারা, ২০১০ 

অনুযণ কযর্ফ। 
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৫.৩ তর্থ্যয বালা 

১. তর্থ্যয মূর বালা র্ফ ফাাংরা। দকান তথ্য মনদ অন্য বালায় উৎন্ন র্য় থার্ক তার্র তা দই বালায় াংযনযত র্ফ। 

দািনযক প্রর্য়াজর্ন তথ্য অনুফাদ কযা র্ত ার্য। 

২. তথ্য দম বালায় াংযনযত থাকর্ফ দই বালার্তই আর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ। আর্ফদনকাযীয চানদায 

নযর্প্রনযর্ত দকার্না তথ্য অনুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্তেয ফন কযর্ফ না।  

৬. দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ 

৬.১  নচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ নদর্ফন এফাং ননর্য়াগকৃত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ, দনফ,     ঠিকানা 

এফাং প্রর্মাজে দযর্ত্র পোক্স নম্বয ও ই-দভইর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয যফতী ১৫ (র্নয) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য ননধ োনযত পযম্যার্ট 

(তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভ) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন দপ্রযণ কযর্ফন এফাং ভন্ত্রণারর্য়য আীর কর্তের্যয কার্ছ তায 

অনুনরন দপ্রযণ কযর্ফন। 

৬.২  তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯ এয অধীর্ন দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন দকান দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো  অন্য দকান কভ েকতোয 

ায়তা চাইর্ত াযর্ফন এফাং দকান কভ েকতোয কাছ দথর্ক এরু ায়তা চাওয়া র্র নতনন উক্ত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোর্ক 

প্রর্য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফন। 

৬.৩ দকান দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন অন্য দকান কভ েকতোয ায়তা চাইর্র এফাং এরু ায়তা প্রদার্ন 

ব্যথ েতায জন্য তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯ এয দকান নফধান রনিত র্র এই আইর্নয অধীর্ন দায় -দানয়ত্ব ননধ োযর্ণয 

দযর্ত্র উক্ত অন্য কভ েকতোও দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ফর্র গে র্ফন। 

৬.৪  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ , দনফ, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে দযর্ত্র পোক্স নম্বয ও ই -দভইর ঠিকানা 

তায কাম োরর্য়য প্রকাে স্থার্ন র্জ দৃনির্গাচয য় এভনবার্ফ প্রদ ের্নয ব্যফস্থা কযর্ফ এফাং ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযর্ফ।  

৬.৫ তথ্য অফমুক্তকযণ নীনতভারায নযনর্ি দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ , দনফ, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে দযর্ত্র পোক্স নম্বয ও 

ই-দভইর ঠিকানা প্রকা কযর্ফ। দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নযফতেন র্র নতন দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়ার্গয ০৫ (াঁচ) 

কাম েনদফর্য ভর্ধ্য তথ্য ারনাগাদ কযা র্ফ। ওর্য়ফাইর্টও তা প্রকা কযা র্ফ।  

৬.৬ তথ্য অনধকায কাম েক্রর্ভয ধাযাফানকতা যযার্থ ে একজন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ কযা র্ফ। নফকল্প 

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয তথ্যানদও অনুরু বার্ফ প্রচায কযা র্ফ।  

৭. দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয দানয়ত্ব এফাং কভ েনযনধ 

তর্থ্যয জন্য আর্ফদন প্রানিয নযর্প্রনযর্ত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো- 

 ৭.১ আর্ফদন গ্রণ ও তথ্য অনধকায নফনধ, ২০০৯, নফনধ-৩ অনুার্য আর্ফদনত্র গ্রর্ণয প্রানি স্বীকায কযর্ফন; 

৭.২ অনুর্যাধকৃত তথ্য তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯, ধাযা ৯ ও তথ্য অনধকায নফনধ, ২০০৯, নফনধ-৪ অনুার্য মথামথবার্ফ 

যফযা কযর্ফন; 

৭.৩ তথ্য প্রদার্ন অাযগতায দযর্ত্র তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তথ্য অনধকায (তথ্য প্রাি াংক্রান্ত) নফনধভারা, 

২০০৯, নফনধ-৫ অনুার্য মথামথবার্ফ অাযগতা প্রকা কযর্ফন। অাযগতায কাযণ তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯-এয র্ে 

াভিস্যপূণ ে র্ত র্ফ; 

৭.৪ দকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯, 

ধাযা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অনধকায নফনধ , ২০০৯, নফনধ-৮ অনুার্য উক্ত তর্থ্যয মৄনক্তাংগত মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফাং উক্ত মূল্য 

অননধক ০৫ (াঁচ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য নযর্াধ কযায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক অফনত কযর্ফন; 

৭.৫ দকান অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে র্ততীয় র্যয াংনিিতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯, ধাযা 

৯(৮) অনুার্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফন; 

৭.৬ তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযম্যাট/পযভ ‘ক’ াংযযণ ও দকান নাগনযর্কয চানদায 

নযর্প্রনযর্ত যফযা কযর্ফন; 

৭.৭ আর্ফদন পযভ পূযর্ণ যভ নয়, এভন আর্ফদনকাযীর্ক আর্ফদন পযভ পূযর্ণ ায়তা প্রদান; 

৭.৮ দকান নাগনযর্কয চানদায নযর্প্রনযর্ত তার্ক আনর কর্তেয ননধ োযর্ণ ায়তা প্রদান ; 

৭.৯ ঠিক কর্তেয ননধ োযর্ণ ভুর কর্যর্ছ, এভন আর্ফদনকাযীর্ক ঠিক কর্তেয ননধ োযর্ণ ায়তা প্রদান; 

৭.১০ দকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানি নননিত কযর্ত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তার্ক উমৄক্ত দ্ধনতর্ত তথ্য দর্ত ায়তা 

কযর্ফন। এর্যর্ত্র দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো উমৄক্ত অন্য দকান ব্যনক্তয ায়তা প্রণ কযর্ত াযর্ফন; 

৭.১১ তথ্য াংযযণ , ব্যফস্থানা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯-এয র্ে াভিস্যপূণ েবার্ফ র্ে নক 

না তা ননধ োযর্ণ কর্তেযর্ক ায়তা প্রদান; 

৭.১২ তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯-এয র্ে াভিস্যপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকার্ ায়তা কযা; এফাং 



৭.১৩ তর্থ্যয জন্য প্রাি আর্ফদনত্র এ াংক্রান্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্য াংযযণ , আফদনকাযীয ার্থ দমাগার্মার্গয নফস্তানযত তথ্য 

াংযযণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংক্রান্ত প্রনতর্ফদন াংকরন , তর্থ্যয মূল্য আদায় , নাফযযণ ও যকানয দকালাগার্য জভাকযণ 

এফাং কর্তেয ফা তথ্য কনভর্নয চানদায নযর্প্রনযর্ত এ াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা ইতোনদ; এফাং 

৭.১৪ নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয অনুরূ দানয়ত্ব ারন কযর্ফন।  

৮. তথ্য প্রানিয আর্ফদন প্রনক্রয়া, তথ্য প্রদান দ্ধনত 

৮.১ দকান ব্যনক্ত তথ্য অনধকায আইন -২০০৯ এয অধীন তথ্য প্রানিয জন্য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয ননকট তথ্য দচর্য় ননধ োনযত 

পযম্যার্ট মুনদ্রত পযর্ভ (পযভ-ক) ফা াদা কাগর্জ ফা ই -দভইর্র আর্ফদন কযর্ত াযর্ফন । আর্ফদর্নয পযভ ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারর্য়য অনপনয়ার ওর্য়ফাইর্ট াওয়া মার্ফ।  

আর্ফদর্ন ননননরনখত নফলয়মুর্য উর্েখ থাকর্ত র্ফ- 

(ক) আর্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজে দযর্ত্র দপান ও পোক্স নম্বয এফাং ই-দভইর ঠিকানা; 

(খ) দম তর্থ্যয জন্য অনুর্যাধ কযা র্য়র্ছ তায ননভু ের এফাং েি ফণ েনা ; 

(গ) আর্ফদনকৃত তর্থ্যয অফস্থান ননণ ের্য়য সুনফধার্থ ে অন্যান্য প্রর্য়াজনীয় প্রানেক তথ্যাফরী; 

(ঘ) দকান দ্ধনতর্ত তথ্য দর্ত আগ্রী তায ফণ েনা অথ োৎ নযদ েন, অনুনরন দনয়া, দনাট দনয়া ফা অন্য দকান অনুর্ভানদত দ্ধনত; 

(ঙ) আর্ফদকাযী প্রনতফন্ধী র্র ায়তাকাযীয তথ্য। 

৮.২ তথ্য প্রদার্নয ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তথ্য প্রানিয অনুর্যাধ াওয়ায তানযখ র্ত ২০ (নফ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা 

কযর্ফন। তর্ফ আর্ফদনকৃত তর্থ্যয ার্থ একানধক তথ্য প্রদান ইউননট ফা কর্তের্যয াংনিিতা থাকর্র আর্ফদন প্রানিয তানযখ র্ত 

অননধক ৩০ (নত্র) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য আর্ফদনকৃত তথ্য যফযা কযর্ফন। 

৮.৩ দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো নরনখতবার্ফ অথফা দযত্রভর্ত , ইর্রক্ট্রননক ভাধ্যর্ভ ফা ই -দভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদনত্র গ্রর্ণয 

প্রানিস্বীকায কযর্ফন । প্রানিস্বীকাযর্ত্র আর্ফদর্নয দযপার্যন্প নম্বয , আর্ফদনত্র প্রণকাযীয নাভ , দভম োদা এফাং 

আর্ফদন গ্রর্ণয তানযখ উর্েখ কর্য স্বাযয কযর্ফন। 

৮.৪ ইর্রক্ট্রননক ভাধ্যর্ভ ফা ই -দভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন গ্রর্ণয দযর্ত্র কর্তের্যয ফযাফর্য আর্ফদন দপ্রযর্ণয তানযখই 

(প্রানি ার্র্য) আর্ফদন গ্রর্ণয তানযখ নর্র্ফ গে র্ফ। 

৮.৫ আর্ফদন াওয়ায য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তথ্য প্রদার্নয তানযখ এফাং ভয় উর্েখপূফ েক আর্ফদনকাযীর্ক দ ম্পর্কে 

অফনত কযর্ফন এফাং অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে একানধক উইাং -এয াংনিিতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো দই উইাং -

এ নরনখত দনাটি প্রদান কযর্ফন। 

৮.৬ দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো দকান কাযর্ণ অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদার্ন অাযগ অথফা আাংনক তথ্য যফযার্ অাযগ র্র অাযগতায 

কাযণ উর্েখ কর্য আর্ফদন প্রানিয ১০ (দ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানি াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯-এয 

তপনর্র উর্েনখত পযভ ‘খ’ অনুমায়ী এতদনফলর্য় আর্ফদনকাযীর্ক অফনত কযর্ফন। 

৮.৭ ননধ োনযত ২০ /৩০ নদর্নয ভর্ধ্য তথ্য যফযা কযর্ত দকান দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ব্যথ ে র্র াংনিি তথ্যপ্রানিয অনুর্যাধ 

প্রতোখ্যান কযা র্য়র্ছ ফর্র গে র্ফ। 

৮.৮ অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয ননকট মথামথ নফর্ফনচত র্র এফাং দম দযর্ত্র দই তথ্য র্ততীয় য 

কর্তেক যফযা কযা র্য়র্ছ নকাংফা দই তর্থ্য র্ততীয় র্যয স্বাথ ে জনড়ত যর্য়র্ছ এফাং র্ততীয় য তা দগানীয় তথ্য 

নর্র্ফ গে কর্যর্ছ দর্যর্ত্র দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো এরু অনুর্যাধ প্রানিয ০৫ (াঁচ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য র্ততীয় যর্ক 

তাঁয নরনখত ফা দভৌনখক ভতাভত দচর্য় দনাটি প্রদান কযর্ফন এফাং র্ততীয় য এরু দনাটির্য নযর্প্রনযর্ত দকান 

ভতাভত প্রদান কযর্র তা নফর্ফচনায় ননর্য় দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো অনুর্যাধকাযীর্ক তথ্য প্রদার্নয নফলর্য় নদ্ধান্ত গ্রণ 

কযর্ফন। 

৮.৯ দকান ইনিয় প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক দকান দযকড ে ফা তায অাংনফর্ল জানার্নায প্রর্য়াজন র্র াংনিি দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো 

দই প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য রার্ব ায়তা প্রদান কযর্ফন এফাং নযদ ের্নয জন্য দম ধযর্নয র্মানগতা প্রর্য়াজন তা 

প্রদান কযাও এই ায়তায অন্তভু েক্ত ফর্র গে র্ফ। 

৮.১০ আইর্নয অধীর্ন প্রদি তর্থ্যয প্রনত পৃষ্ঠায় তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯-এয অধীর্ন এই তথ্য যফযা কযা র্য়র্ছ ভর্ভ ে 

প্রতেয়ন কযর্ত র্ফ এফাং তার্ত প্রতেয়নকাযী কভ েকতোয নাভ, দনফ, স্বাযয ও দািনযক নর থাকর্ফ। 

 ৯. তর্থ্যয মূল্য ও মূল্য নযর্াধ দ্ধনত 

ছাার্না তর্থ্যয জন্য দমখার্ন মূল্য ননধ োনযত যর্য়র্ছ দই প্রনতর্ফদন ফা কনয জন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য দযর্ত্র মৄনক্তাংগত 

মূল্য নযর্াধ কযর্ত র্ফ। উক্ত মূল্য তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানি াংক্রান্ত ) নফনধভারা, ২০০৯ এয তপনর ‘ঘ’ পযভ অনুমায়ী 

ননধ োনযত র্ফ  (নযনি-৫) এফাং অননধক ০৫ (াঁচ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য দই অথ ে চারান দকাড নাং -১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ 

জভা কর্য দট্রজাযী চারার্নয কন তায কার্ছ জভা দদয়ায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক নরনখতবার্ফ অফনত কযর্ফন।  

 



১০. আনর প্রনক্রয়া ও ভয়ীভা 

দকান ব্যনক্ত তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯ ধাযা-৯(১)(২) ফা (৪) অনুমায়ী নননদি ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য রার্ব ব্যথ ে র্র নকাংফা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয দকান নদ্ধার্ন্ত াংক্ষুদ্ধ র্র নতনন উক্ত ভয়ীভা উিী ণ ে ওয়ায য ফা নদ্ধান্ত াওয়ায যফতী ৩০ (নত্র) 

নদর্নয ভর্ধ্য আনর কর্তের্যয ননকট আনর্রয কাযণ উর্েখপূফ েক তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানি াংক্রান্ত ) নফনধভারা’য পযভ ‘গ’ 

অনুমায়ী আনর কযর্ত াযর্ফন । আনর কর্তেয আনর আর্ফদন প্রানিয যফতী ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য ৬ নফনধ ভর্ত শুনানী 

দর্ল আনর ননষ্পনি কযর্ফন। আনর ভঞ্জুয কযা র্র দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো মতদ্রুত ম্ভফ প্রানথ েত তথ্য যফযা কযর্ফন।  

১১. ননর্দ েনকা  াংর্াধন 

এই  ননর্দ েনকা াংর্াধন কযায প্রর্য়াজন র্র ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় প্রর্য়াজনীয় াংর্াধন কযর্ত াযর্ফ।  

১২. নযনি তানরকা 

(অ) নযনি-১ স্ব-প্রর্ণানদত তর্থ্যয তানরকা; 

(আ) নযনি-২ চানফাভাত্র প্রদার্ন ফাধ্য তর্থ্যয তানরকা; 

(ই) নযনি-৩ দ ভস্ত তথ্য প্রদান কযা ফাধ্যতামূরক নয়; 

(ঈ) নযনি-৪ তথ্য অফমুক্তকযর্ণয ছক। 

(উ) নযনি-৫ দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নফফযণ। 
(ঊ) নযনি-৬ আনর কর্তের্যয নফফযণ। 

(এ) নযনি-৭ নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নফফযণ। 
১৩. পযর্ভয তানরকা 

(অ) পযভ ‘ক’- তথ্য প্রানিয আর্ফদন ত্র; 

(আ) পযভ ‘খ’- তথ্য যফযার্য অাযগতায দনাটি; 

(ই) পযভ ‘গ’- আীর আর্ফদন; 

(ঈ) পযভ ‘ঘ’- তথ্য প্রানিয অনুর্যাধ নপ ও তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ। 

নযনি-১ 

স্ব-প্রর্ণানদত তর্থ্যয তানরকাঃ 

১) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য াাংগঠননক কাঠার্ভায নফফযণ। 
২) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য কাম েক্রভ (এর্রার্কন অফ নফজর্ন)। 
৩) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য কাম েফন্টন 

৪) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য কভ েকতোর্দয নাভ, দফী ও দানয়ত্ব এফাং প্রর্মাজে দযর্ত্র পোক্স নম্বয ও ই-দভইর ঠিকানা। 
৫) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য নফযভান আইন, নফনধভারা, প্রনফধানভারা, নীনতভারা, প্রজ্ঞান, ননর্দ েনা। 
৬) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য ফানল েক প্রনতর্ফদন। 
৭) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য ফার্জট ও ফার্জট প্রর্যন (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)। 
৮) নাগনযক নদ। 
৯) কর প্রকানত প্রনতর্ফদন। 
১১) তথ্য অনধকায আইন অনুমায়ী ননর্য়ানজত দানয়ত্ব প্রাি কভ েকতো, আীর কর্তেয ও তথ্য কনভনাযর্দয নাভ, দফী ও ঠিকানা। 
১২) নফনবন্ন দদর্য ার্থ ম্পানদত আন্তজোনতক চুনক্ত াংক্রান্ত তানরকা। 
১৩) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন দিয/াংস্থামূর্য ফার্জট। 
১৪) ফাস্তফানয়ত ও চরভান উন্নয়ন প্রকর্ল্পয তানরকা, প্রস্তানফত খযচ, প্রকৃত ব্যর্য়য নফফযণ াংনযি নফফযণী। 
১৫) তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয ৭ ধাযায নফধান ার্র্য াভানজক ননযািা, দানযদ্রে নফর্ভাচন কভ েসূনচ াংক্রান্ত তথ্য। 
১৬) কর নফজ্ঞনি। 
১৭) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য বা াংক্রান্ত। 

 

নযনি-২ 

চানফাভাত্র প্রদার্ন ফাধ্য তর্থ্যয তানরকাঃ 

১) তফর্দনক প্রনযণ/নফর্দ ভ্রভন াংক্রান্ত তথ্য। 
২) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারর্য়য কভ েকতোর্দয নফনবন্ন দকাম্পানন/দফার্ড েয নযচারক াংক্রান্ত তথ্য। 
৩) ভন্ত্রণারর্য়য উর্েখর্মাগ্য ক্রয় াংক্রান্ত াধাযণ তথ্য। 
৪) ভন্ত্রণারর্য়য ফানল েক অনডট আনি ও ননষ্পনি াংক্রান্ত তথ্য। 
৫) ভন্ত্রণারর্য়য কভ েকতোর্দয প্রাননক ও আনথ েক যভতা অ েন (Delegation of authority) াংক্রান্ত তথ্য। 

 

 

 



নযনি-৩ 

দম ভস্ত তথ্য প্রদান কযা ফাধ্যতামূরক নয়ঃ 

১) তথ্য অনধকায আইন-২০০৯ এয ৭ ধাযায় উর্েনখত তথ্য। 
২) ভন্ত্রণারয় াংক্রান্ত ভনন্ত্রনযলর্দয দগানীয় নদ্ধান্ত/ননর্দ েনা/অনুান। 
৩) ভন্ত্রণারয় াংক্রান্ত প্রধানভন্ত্রীয দগানীয় নদ্ধান্ত/ননর্দ েনা/অনুান। 
৪) যাষ্ট্রনত প্রদি দগানীয় নদ্ধান্ত/ননর্দ েনা/অনুান। 
৫) দকান ভন্ত্রণারর্য়য নচফ/ভন্ত্রী কর্তেক প্রদি দগানীয় নফলয় াংক্রান্ত তথ্য। 
৬) যাষ্ট্রীয় ননযািা ও দগার্য়ন্দা কার্ম ে ননর্য়ানজত াংস্থা ফা প্রনতষ্ঠান কর্তেক প্রদি প্রনতর্ফদন। 
৭) যকানযবার্ফ দগানীয় নর্র্ফ দঘানলত/স্বীকৃত তথ্য। 

নযনি-৪ 

তথ্য অফমুক্তকযর্ণয ছকঃ 

 

ক্রনভক 

নাং 

ভার্য নাভ আর্ফদনকাযীয নাভ ও ঠিকানা আর্ফদর্নয নফলয় নদ্ধান্ত 

তথ্য প্রদানকৃত স্থনগত খানযজ 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

  

 

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয তথ্য 

 

নাভ:  নিলুফার িাজিীি  

দফী: উনচফ (াট-৩) 

ঠিকানা: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

দপান: ৯৫৪০৩০৮ 

 পোক্স: ৯৫৭৩৮০৭ 

ই-দভইর: jute3@motj.gov.bd 

 

 

 

  

 

আীর কর্তের্যয তথ্য 

 

নাভ: এভ এ কার্দয যকায 

দফী: নচফ 

ঠিকানা: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

দপান: ৯৫৭৬৫৪৪ 

দভাফাইর দপান: ০১৫৫২৩১১৯১৯ 

পোক্স: ৯৫১৫৫৩৬ 

ই-দভইর: sectext@gmail.com 

 

 

 

 

নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয তথ্য 

নাভ:   বেগম বেিচাি 

দফী: উনচফ (াট) 

ঠিকানা: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

দপান: ৯৫৭১২১৯ 

দভাফাইর:০১৭১৫০০৯২৩০ 

পোক্স:৯৫৭৩৮০৭ 

ই-দভইর: ds_jute@motj.gov.bd 

 

 

 

 



 

 

পযভ ‘ক’ 

 

তথ্য প্রানিয আর্ফদনত্র 

ফযাফয, 

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

.............................................................. (নাভ ও দফী) 

ও  

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো, 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরার্দ নচফারয়, ঢাক। 
 

 

১। আর্ফদনকাযীয নাভ : 

 নতায নাভ  : 

 ভাতায নাভ : 

 ফতেভান ঠিকানা : 

 স্থায়ী ঠিকানা : 

 পোক্স, ই-দভইর, দটনরর্পান ও 

 দভাফাইর দপান নম্বয (মনদ থার্ক) : 

 দা : 

    

২। নক ধযর্নয তথ্য  

(প্রর্য়াজর্ন অনতনযক্ত কাগজ ব্যফায করুন)  :  

 

 

 

৩। দকান দ্ধনতর্ত তথ্য দর্ত আগ্রী   : 

 (ছাার্না/পর্টাকন/নরনখত/ই-দভইর 

/পোক্স/ননড অথফা অন্য দকান দ্ধনত) 

৪।  তথ্য গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা   : 

৫। প্রর্মাজে দযর্ত্র ায়তাকাযীয নাভ ও ঠিকানা : 

৬। তথ্য প্রদানকাযী কর্তের্যয নাভ ও ঠিকানা  : 

৭। আর্ফদর্নয তানযখ    : 

 

 

 

 

আর্ফদর্নয তানযখঃ..................................    আর্ফদনকাযীয স্বাযয 

  



পযভ ‘খ’ 

 

তথ্য যফযার্ অাযগতায দনাটি 

 

আর্ফদনর্ত্রয সূত্র নম্বয :       তানযখ : 

 

প্রনত 

 

আর্ফদনকাযীয নাভ  : 

ঠিকানা   : 

 

নফলয় : তথ্য যফযার্য অাযগতা ম্পর্কে অফনতকযণ। 
 

নপ্রয় ভর্াদয়, 

 

আনায ................................. তানযর্খয আর্ফদর্নয নবনির্ত প্রানথ েত তথ্য ননর্নাক্ত কাযর্ণ যফযা 

কযা ম্ভফ ইর না, মথা- 

 

১। ....................................................................... 

 

২। ........................................................................ 

 

৩। ........................................................................ 

  

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

 

 

 

 

 

 

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

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ 

দফী দািনযক ীর 

  



পযভ ‘গ’ 

 

আনর আর্ফদন 

 

ফযাফয, 

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

.............................................................. (নাভ ও দফী) 

ও  

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো, 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরার্দ নচফারয়, ঢাকা। 
 

 

১। আনরকাযীয নাভ ঠিকানা (দমাগার্মাগ জ ভাধ্যভ) : 

২। আনর্রয তানযখ      : 

৩। দম আর্দর্য নফরুর্দ্ধ আীর কযা র্য়র্ছ উায কন  : 

৪। মাায আর্দর্য নফরুর্দ্ধ আীর কযা র্য়র্ছ 

 তাায নাভ  আর্দর্য নফফযণ (মনদ থার্ক)  : 

৫। আনর্রয াংনযি নফফযণ     : 

৬। আর্দর্য নফরুর্দ্ধ াংক্ষুদ্ধ ইফায কাযণ (াংনযি নফফযণ) : 

৭। প্রানথ েত প্রনতকার্যয মৄনক্ত/নবনি    : 

৮। আনরকাযী কর্তেক প্রতেয়ন    : 

৯। অন্য দকান তথ্য মাা আনর কর্তের্যয ন্ুর্খ  

উস্থার্নয জন্য আনরকাযী ইো দালণ কর্যন  : 

 

 

 

 

 

আর্ফদর্নয তানযখঃ ..................................... 

আনরকাযীয স্বাযয 

  



পযভ ‘ঘ’ 

 

তথ্য প্রানিয অনুর্যাধ নপ এফাং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ 

 

তথ্য যফযার্য দযর্ত্র ননর্নাক্ত দটনফর্রয করাভ (২) এ উনেনখত তর্থ্যয জন্য এয নফযীর্ত করাভ (৩) এ 

উনেনখত ার্য দযত্রভত তথ্য প্রানিয অনুর্যাধ নপ এফাং তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য র্ফ, মথা- 

 

ক্রঃ নাং তর্থ্যয নফফযণ তথ্য প্রানিয অনুর্যাধ নপ/তর্থ্যয মূল্য 

১। নরনখত দকান ডকুর্ভর্ন্টয কন যফযার্য জন্য 

(ম্যা, নকা, ছনফ, কনম্পউটায নপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভার্য কার্গজয দযর্ত্র প্রনত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা ার্য এফাং তদূর্ধ্ে ভার্য কাগর্জয 

দযর্ত্র প্রকৃত মূল্য 

২। নডস্ক, ননড ইতোনদর্ত তথ্য যফযার্য দযর্ত্র (১) আর্ফদনকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড ইতোনদ 

যফযার্য দযর্ত্র নফনামূল্য 

(২) তথ্য যফযাকাযী নডস্ক, ননড ইতোনদ 

যফযার্য দযর্ত্র উায প্রকৃত মূল্য 

৩। দকান আইন ফা যকানয নফধান ফা ননর্দ েনা 

অনুমায়ী কাউর্ক যফযাকৃত তর্থ্যয দযত্র  

নফনামূর্ল্য 

৪। মূর্ল্যয নফননভর্য় নফক্রয়র্মাগ্য প্রকানায দযত্র প্রকানায় ননধ োনযত 

 


