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মুখফন্ধ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দর্য াংনফধার্নয ৩৯ নম্বয অনুর্ের্দ নাগনযকগর্ণয নচন্তা , নফর্ফক  ফাকস্বাধীনতা অন্যতভ মভৌনরক 

অনধকায নর্র্ফ স্বীকৃত এফাং তথ্য প্রানিয অনধকায নচন্তা , নফর্ফক  ফাক -স্বাধীনতায একটি অনফর্েদ্য অাং। নাগনযকর্দয তথ্য প্রানিয 

অনধকায নননিত কযায রর্যে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয উর্দ্যার্গ ফতেভান যকায কর্তেক ৬  এনপ্রর, ২০০৯ তানযর্খ তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯ 

প্রণীত র্য়র্ছ।  আইর্নয ৪ ধাযায় প্রর্তেক নাগনযর্কয তথ্য রার্বয অনধকাযর্ক স্বীকৃনত প্রদান কযা র্য়র্ছ। তর্থ্যয অফাধ প্রফা এফাং 

জনগর্ণয তথ্য অনধকায নননিত কযায জন্য তথ্য কনভন গঠন কযা র্য়র্ছ। ফনণ েত আইর্নয ১০ ধাযায় তথ্য যফযার্য রর্যে প্রর্তেক 

কর্তেযর্ক তথ্য প্রদান ইউননট এয জন্য একজন দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননমৄক্ত কযায ননর্দ েনা প্রদান কযা র্য়র্ছ।  

 এ আইন কাম েকয য়ায় মদর্য নাগনযক গণের অন্যান্য ভন্ত্রণারর্য়য ন্যায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য তথ্যানদ  অফনত য়ায 

অনধকায সৃনি র্য়র্ছ।  যকায ২০২১ ার্রয ভর্ে এ মদর্ক  ভেভ আর্য়য মদর্ এফাং ২০৪১ ার্রয ভর্ে উন্নত মদর্ উন্নীত কযায 

রর্যে মম নবন গ্রণ কর্যর্ছ তা অজের্নয প্রতেয় ননর্য় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় নফনবন্ন উন্নয়নমূরক কাম েক্রভ  কভ ের্কৌর গ্রণ কর্যর্ছ।  

ফাাংরার্দর্য অথ েনীনতর্ত ফস্ত্র এফাং াটখার্তয ভূনভকা বৃনি ায়ায় এ ভন্ত্রণারয় র্ত  ‘াট আইন, ২০১৫’  ফস্ত্র নল্প প্রনতষ্ঠান আইন, 

২০১৫ প্রফতের্নয উর্দ্যাগ গ্রণ কযা র্য়র্ছ।  এ ছাড়া ফস্ত্রখার্তয মালক কর্তের্যয কাজ সুষ্ঠুবার্ফ ম্পাদর্নয জন্য ‘‘ফস্ত্র নল্প আইন , 

২০১৫’’ প্রণয়ন কযা র্ে। একইসাণে বস্ত্রনীতি, ২০১৫ এবং াটনীতি, ২০১৫ প্রেয়ণনর কায যক্রম গ্রহে করা হয়য়ণে।  

ফস্ত্র নযদির্যয প্রধান কাম োরর্য় একটি য়ানস্ট ানব ে চালু কযা র্য়র্ছ। ফস্ত্র নযদিয নযচানরত মটক্সটাইর মবার্কনার 

ইননস্টটিউট, মটক্সটাইর ইননস্টটিউট এফাং মটক্সটাইর ইনিননয়ানযাং কর্রজ মূ কর্তে ক যোক্রণম এএন (মটক্সটাইর মবার্কনার ), 

নডর্লাভা ইন মটক্সটাইর ইনিননয়ানযাং এফাং নফএন-ইন মটক্সটাইর ইনিননয়ানযাং নডনগ্র প্রদান কযা র্ে ।  

াটখার্তয উন্নয়র্নয রর্যে যকায াট  াটজাত র্েয রাইর্ন্প ভঞ্জুযী  নফায়ন নপ’য নফযীর্ত ১৫ তাাং উৎর্ মূল্য 

াংর্মাজন কয প্রতোায  কর্যর্ছ এফাং াট ক্রয় মমাগানদায মফায য ০৪ তাাং ার্য উৎর্ মূক কতের্নয নফধান মথর্ক অব্যানত 

মদয়ায ব্যফস্থা মনয়া  ময়র্ছ। জুট নজ মটক্সটাইর  ার্টয ফহুমুখী ব্যফায বৃনিয রর্যে নফনবন্ন  যকাতর দিয  প্রনতষ্ঠার্নয ার্থ 

মমাগার্মাগ অব্যাত আর্ছ। ইর্তাভর্ে ফাাংরার্দ ানন উন্নয়ন মফাড ে  স্থানীয় যকায প্রর্কৌর অনধদিয  জুট নজ মটক্সটাইরর্ক তার্দয 

মযট ননডউর্র অন্ত র্ভ েক্ত কর্যর্ছ।  এছাড়া ড়ক  জনথ অনধদিয, ফাাংরার্দ মযরর্য় ইতোনদ প্রনতষ্ঠার্নয কার্জয মযট ননডউর্র জুট 

নজ মটক্সটাইর অন্তর্ভ েনক্তয নফলয়টি চূড়ান্ত ম োর্য় আর্ছ। এছাড়া মদীয়  আন্তজোনতকবার্ফ াটর্েয ব্যফায ম্প্রাযর্ণয রর্যে ‘জুট 

ডাইবাযননপর্কন প্রর্ভান মন্টায’-এয ভাের্ভ ন তুন ন তুন ফহুমুখী াটে উদ্ভাফন , মদর্  নফর্দর্ নফনবন্ন মভরায় প্রদ েন  

নফণর্নয ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্য়র্ছ । এছাড়া ম্ভাব্য উর্দ্যাক্তাগণর্ক  প্রনযণ প্রদান, উকযণ যফযা এফাং তার্দয উৎানদত ে নফনবন্ন 

স্থার্ন প্রদ েন  ফাজাযজাতকযর্ণ ায়তা প্রদান কযা মে।  

বাংাণেল য়টক্সটাই তমস্ কণ যাণরলণনর আওিাধীন ৬টি তম সাতভ যস চার্য তভতিণি চালু করা হণয়ণে।  অরার তমগুণাণি 

য়েলী-তবণেলী তবতনণয়াণগর আওিায় আধুতনকায়ণনর উণযাগ গ্রহে করা হণয়ণে। বাংােল াটক কণ যাণরলণনর ২৬টি াটকণ কাঁচা াট 

প্রতক্রয়ার্ািকরণের মাধ্যণম াটর্াি দ্রব্য উৎাতেি হয়।  ২০১৪-২০১৫ অে যবেণর উৎাতেি াটর্াি ণের তরমাে ৯৫৪৭৪.৮৩ য়মতিক 

টন। যার রপ্তানী মূল্য ৮১২.০৮ য়কাটি টাকা এবং স্থানীয় তবক্রয়মূল্য ২৬০.৭১ য়কাটি টাকা। াটকসমূণহর অব্যবহৃি র্ায়গায় য়োট য়োট 

প্লট কণর য়বসরকাতর তলল্প উণযাক্তাণের বরাদ্দ তেণয় াট সংক্রান্ত কারখানা স্থাণনর কায যক্রম হাণি য়নয়া হণয়ণে। া টকগুণার পুরািন 

য়মতলন বাে তেণয় আধুতনকায়নকরণের মাধ্যণম Demand Based াটন্য উৎােণনর ণযে তবএমআরই করার প্রকল্প গ্রহে করা হণয়ণে। 

তাঁতী ম্প্রদার্য়য ফাং যম্পযায ঐনতে াংযযণ  এফাং তার্দয মাগত দযতা উন্নয়র্নয রর্যে ফাাংরার্দ তাঁত মফার্ড েয  চাযটি 

প্রনযণ মকর্েয ভাের্ভ তাঁতীর্দযর্ক প্রনযণ প্রদান কযা র্ে । সুতা  যাং আভদানীয মযর্ে তাঁতীর্দয শুল্কমূক্ত সুনফধা মদয়ায রর্যে 

২০১৫-২০১৬ অথ ে ফছর্য জাতীয় ফার্জর্ট তাঁতী নভনতমূর্ক  তাঁর্দয ব্যফাম ে কনতয় উকযর্ণ াঁচ তাাং অনতনযক্ত শুল্ক  মুদয় 

মূল্য াংর্মাজন কয ভকুপ কর্য আভদাননয সুর্মাগ প্রদার্নয প্রস্তাফ জাতীয় াংর্দ অনুর্ভানদত র্য়র্ছ । মদর্য অবেন্তর্য াট  

াটর্েয ব্যফায বৃনিয রর্যে ‘র্ে াটজাত মভাড়র্কয ফােতামূরক ব্যফায আইন , ২০১০’ প্রর্য়াগ  ফাস্তফায়র্নয কাজ  চরর্ছ। 
এছাড়া ঐনতেফাী মযভ নর্ল্পয উন্নয়র্ন যকায নানামুখী দর্য গ্রণ কর্যর্ছ। মযভ নর্ল্প  আন্তজোনতক র্মানগতা ম্প্রাযর্ণয 

রর্যে ফাাংরার্দ ২০১৪ ার্র International Sericultural Commission (ISC) এয দস্যদ রাব কর্যর্ছ।  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য এ কর কাম েক্রর্ভয তথ্য নাগনযকর্দয জানা  প্রানিয সুনফধার্থ ে এই তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা  প্রণয়ন 

কযায উর্দ্যাগ মনয়া র্য়র্ছ। মদর্য ানফ েক আথ ে -াভানজক অফস্থায উন্নয়র্ন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য কাম েক্রভ স্বেতায ার্থ জনগর্ণয 

ভর্ে প্রকার্য ভাের্ভ ফ েস্তর্য জফাফনদনতা নননিত কযর্ত এই ‘‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা-২০১৫’’ অগ্রণী ভূনভকা যাখর্ফ। 
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ক্রনভক নাং নফলয় পৃষ্ঠা নাং 

০১। প্রথভ অোয়ঃ ননর্দ েনকায াধাযণ নফলয় ১ 

 ১. ননর্দ েনকা প্রণয়ন কর্তেয ১ 

২. অনুর্ভাদনকাযী কর্তেয ১ 

৩. অনুর্ভাদর্নয তানযখ ১ 

৪. ফাস্তফায়র্নয তানযখ ১ 

৫. ননর্দ েনকায প্রর্মাজেতা ১ 

০২। নিতীয় অোয়ঃ প্রাথনভক নফলয়ানদ ১ 

 ২. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য টর্ভনভ ১ 

২.১ তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয উর্েশ্য ১ 

২.২ তথ্য অফমুক্তকযণ নীনত ১ 

৩. াংজ্ঞা ১ 

০৩। র্ততীয় অোয়ঃ ননর্দ েভারা ২ 

 ৪. তর্থ্যয মেনণনফন্যা এফাং মেনণনফন্যা অনুার্য তথ্য প্রকা  প্রদান িনত  ২ 

৪.১ স্ব-প্রর্ণানদত বার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য ২ 

৪.২ চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য ২ 

৪.৩ ম কর তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফােতামূরক নয় , এভন তথ্য ৩ 

৫. তথ্য াংগ্র, াংযযণ  ব্যফস্থানা ৩ 

৫.১ তথ্য াংযযণ িনত ৩ 

৫.২ তথ্য াংগ্র  ব্যফস্থানা ৩ 

৫.৩ তর্থ্যয বালা ৩ 

৬. দানয়ত্বপ্রাি/নফকল্প কভ েকতো ননর্য়াগ  ৩ 

৭. দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয দানয়ত্ব এফাং কভ েনযনধ ৪ 

৮. তথ্য প্রানিয আর্ফদন প্রনক্রয়া, তথ্য প্রদান িনত ৫ 

৯. তর্থ্যয মূল্য  মূল্য নযর্াধ িনত ৬ 

১০. আনর প্রনক্রয়া  ভয়ীভা ৬ 

১১. ননর্দ েনকা াংর্াধন ৬ 

নযনি  

পযভ 

১২. নযনিমূ ৭-১৩ 

১৩. পযভমূ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

প্রথভ অোয় 

 ননর্দ েনকায াধাযণ নফলয়  

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

১.২ অনুর্ভাদনকাযী কর্তেয  : নচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

১.৩ অনুর্ভাদর্নয তানযখ   : ২৮ অর্টাফয/২০১৫ 

১.৪ ফাস্তফায়র্নয তানযখ   : অনুর্ভাদর্নয তানযখ র্ত  

১.৫ ননর্দ েনকায প্রর্মাজেতা  : ননর্দ েনকাটি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য জন্য প্রর্মাজে 

 

নিতীয় অোয় 

 প্রাথনভক নফলয়ানদ 

২. ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য টভূনভ 

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

াট নফবাগ  ফস্ত্র নফবাগর্ক নল্প  ফানণজে ভন্ত্রণারয় মথর্ক পৃথক কর্য াট ভন্ত্রণারয়  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 মভ াট ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়র্ক একীভূত কর্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

নর্র্ফ আর্দ জানয কযা য়। এয য র্ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় নতুনবার্ফ কাম েক্রভ শুরু কর্য।  

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

বফর্দনক মুদ্রা অজের্নয প্রধান উৎ। স্বাধীনতায প্রথভ ফছয ফাাংরার্দর্য মভাট বফর্দনক মুদ্রা আর্য়য তকযা ৮৪ বার্গয 

মফী অনজেত র্য়নছর াট  াটে মথর্ক। ভর্য়য নযক্রভায় আভার্দয ফস্ত্রখাত নফর্ল কর্য বতযী মাাক নল্প অবাফনীয় 

নফকা রাব কর্যর্ছ। দানযদ্র নফর্ভাচন , কভ োংস্থান সৃনি  যিাননয ভাের্ভ বফর্দনক মুদ্রা অজের্ন এ দু ’টি খার্তয অফদান 

অনস্বীকাম ে। 

২.১ তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয উর্েশ্য 

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

অনধকায মমভন নননিত কযা র্য়র্ছ , মতভনন াংনিি কর্তেযর্ক মম মকান নাগনযর্কয অনুর্যার্ধয মপ্রনযর্ত চানত তথ্য যফযা 

কযায ফােফাধকতা আর্যা কযা র্য়র্ছ। জনগর্ণয ানতানন্ত্রক  আইনগতবার্ফ তথ্য রার্বয অনধকায নননিত কযায রর্যে 

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

উর্দশ্য। 

২.২ তথ্য অফমূক্তকযণ নীনত 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় নল্প মৃি মদ গড়ায রর্যে ব্যনক্ত উর্দ্যাগর্ক প্রাধান্য নদর্য় নফনবন্ন প্রকায নীনত  কভ ের্কৌর প্রণয়ন কর্য 

থার্ক। এ কর কভ েকান্ড নল্প াংনিি মস্টকর্াল্ডায এফাং নাগনযকর্দয জন্য উন্ুক্ত যাখায নীনতর্ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় নফশ্বা 

কর্য। স্বেতা , জফাফনদনতা  সুান নননিতকযর্ণ অফাধ তথ্য প্রফা নফর্ল ভূনভকা ারন কর্য। এ উর্ের্শ্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় মদর্য নাগনযকর্দয তথ্য প্রানিয অনধকাযর্ক অগ্রানধকায প্রদার্নয নীনতর্ত নফশ্বাী।  

  



    

৩. াংজ্ঞা 

(ক) তথ্যঃ তথ্য অর্থ ে ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য গঠন , কাঠার্ভা  দািনযক কভ েকান্ড াংক্রান্ত মম মকান স্মাযক , ফই, নকা, 

ভাননচে, চুনক্ত, তথ্য-উাি, রগফই, আর্দ, নফজ্ঞনি, দনরর, নমুনা, ে, প্রনতর্ফদন, নাফ নফফযণী , প্রকল্প প্রস্তাফ , আর্রাকনচে, 

অনড, নবনড, অাংনকতনচে, নপল্ম, ইর্রকট্রননক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত মম মকান ইনস্ট্রুর্ভন্ট , মানন্ত্রকবার্ফ াঠর্মাগ্য দনররানদ এফাং 

মবৌনতক গঠন  বফনিে নননফ ের্র্ল অন্য মমর্কান তথ্যফ ফস্তু ফা তার্দয প্রনতনরন এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ।  

তর্ফ তে থার্ক মম, দািনযক মনাট নট ফা মনাট নর্টয প্রনতনরন এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ না; 

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

যফযার্য জন্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য ননর্য়ানজত কভ েকতো। 

(গ) তথ্য প্রদান ইউননটঃ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয অধীর্ন গঠিত তথ্য প্রদান ইউননট। 

(ঘ) কর্তেযঃ কর্তেয ফরর্ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়র্ক বুঝার্ফ। 

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

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

র্ততীয় অোয় 

ননর্দ েভারা 

৪. তর্থ্যয মেনণনফন্যা এফাং মেনণনফন্যা অনুার্য তথ্য প্রকা  প্রদান িনত 

তথ্য অনধকায আইন অনুমায়ী আইর্নয নফধানাফনর ার্র্য প্রর্তেক নাগনযর্কয তথ্য ায়ায অনধকায আর্ছ  জনগর্ণয 

চানদা অনুমায়ী এফ তথ্য ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় প্রকা  প্রদান কযর্ফ।  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য় াংযনযত তথ্যমূর্ক নতনটি মেনণর্ত বাগ কযা র্য়র্ছ- 

১) স্ব-প্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য 

২) চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য  

৩) মম কর তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফােতামূরক নয় , এভন তথ্য 

৪.১ স্ব-প্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য 

(১) এই মেনণয আতাভূক্ত তথ্যগুর্রা (নযনি-১) তথ্য অনধকায আইন অনুমায়ী স্ব -প্রর্ণানদতবার্ফ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য 

র্য়ফাইর্ট (www.motj.gov.bd), মনাটি মফার্ড ে, মুনদ্রত ফই ফা প্রনতর্ফদন আকার্য , নফজ্ঞনি জানযয ভাের্ভ প্রকা  

প্রচায কযর্ফ। 

(২) এই ধযর্নয তথ্য মচর্য় মকান 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  া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  াট ভন্ত্রণারয় স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কযর্ফ এফাং এই নীনতভারায নযনর্ি  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য র্য়ফাইর্ট তা প্রকা  প্রচায কযর্ফ। 

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

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


    

৪.২ চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য  

এই মেনণয আতাভূক্ত তথ্যগুর্রা নযনি -২ এ উর্েখ কযা আর্ছ। তানরকাটি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তেক ননধ োনযত  

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

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

কযা র্ফ। 

৪.৩ মম কর তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফােতামূরক নয়, এভন তথ্য 

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

নাগনযকর্ক প্রদান কযর্ত ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ফাে থাকর্ফ না। এ তানরকাটি  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তেক ননধ োনযত  

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

৫. তথ্য াংগ্র, াংযযণ  ব্যফস্থানা 

 ৫.১  তথ্য াংযযণ িনত 

 ফস্ত্র  াট ভন্তণারয় তথ্য াংযযর্ণয জন্য ননর্নাক্ত িনত অনুযণ কযর্ফঃ  

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

কর্য মগুর্রা মথামথবার্ফ াংযযণ কযর্ফ। 

২. প্রর্তেক কর্তেয মম  কর তথ্য কনম্পউটার্য াংযযর্ণয উমৄক্ত ফর্র ভর্ন কযর্ফ ম  কর তথ্য মৄনক্তাংগত ভয়ীভায 

ভর্ে কনম্পউটার্য াংযযণ কযর্ফ। 

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

৫.২ তথ্য াংগ্র  ব্যফস্থানা 

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

কযর্ফ। 

৫.৩ তর্থ্যয বালা 

১. তর্থ্যয মূর বালা র্ফ ফাাংরা। মকান তথ্য মনদ অন্য বালায় উৎন্ন র্য় থার্ক তার্র তা মই বালায় াংযনযত র্ফ। দািনযক 

প্রর্য়াজর্ন তথ্য অনুফাদ কযা র্ত ার্য। 

২. তথ্য মম বালায় াংযনযত থাকর্ফ মই বালার্তই আর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ। আর্ফদনকাযীয চানদায নযর্প্রনযর্ত 

মকার্না তথ্য অনুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্তেয ফন কযর্ফ না।  

৬. দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ 

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

ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে মযর্ে পোক্স নম্বয  ই -মভইর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয যফতী ১৫ (র্নয) কাম েনদফর্য ভর্ে ননধ োনযত 

পযম্যার্ট (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভ ) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন মপ্রযণ কযর্ফন এফাং ভন্ত্রণারর্য়য আীর কর্তের্যয 

কার্ছ তায অনুনরন মপ্রযণ কযর্ফন। 

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

ায়তা চাইর্ত াযর্ফন এফাং মকান কভ েকতোয কাছ মথর্ক এরু ায়তা চায়া র্র নতনন উক্ত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোর্ক 

প্রর্য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযর্ত ফাে থাকর্ফন। 



    

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

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

অন্য কভ েকতো দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ফর্র গে র্ফন। 

৬.৪ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ , দনফ, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে মযর্ে পোক্স নম্বয  ই -মভইর ঠিকানা তায 

কাম োরর্য়য প্রকাশ্য স্থার্ন র্জ দৃনির্গাচয য় এভনবার্ফ প্রদ ের্নয ব্যফস্থা কযর্ফ এফাং র্য়ফাইর্ট প্রকা কযর্ফ।  

৬.৫ তথ্য অফমুক্তকযণ নীনতভারায নযনর্ি দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ , দনফ, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে মযর্ে পোক্স নম্বয  ই -

মভইর ঠিকানা প্রকা কযর্ফ। দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নযফতেন র্র নতুন দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়ার্গয ০৫ (াঁচ) কাম েনদফর্য 

ভর্ে তথ্য ারনাগাদ কযা র্ফ। র্য়ফাইর্ট তা প্রকা কযা র্ফ।  

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

কভ েকতোয তথ্যানদ 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  তথ্য অনধকায নফনধ, ২০০৯, নফনধ-৩ অনুার্য আর্ফদনে গ্রর্ণয প্রানি স্বীকায কযর্ফন; 

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

যফযা কযর্ফন; 

৭.৩ তথ্য প্রদার্ন অাযগতায মযর্ে তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯, ধাযা-৯(৩)  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 মকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তথ্য অনধকায আইন , ২০০৯, 

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

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

৭.৫ মকান 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  মকান নাগনযর্কয চানদায 

নযর্প্রনযর্ত যফযা কযর্ফন; 

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

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

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

৭.১০ মকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানি নননিত কযর্ত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তার্ক উমৄক্ত িনতর্ত তথ্য মর্ত 

ায়তা কযর্ফন। এর্যর্ে দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো উমৄক্ত অন্য মকান ব্যনক্তয ায়তা প্রণ কযর্ত াযর্ফন ; 

৭.১১ তথ্য াংযযণ , ব্যফস্থানা  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 আর্ফদনে এ াংক্রান্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্য াংযযণ , আফদনকাযীয ার্থ মমাগার্মার্গয নফস্তানযত তথ্য 

াংযযণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংক্রান্ত প্রনতর্ফদন াংকরন , তর্থ্যয মূল্য আদায় , নাফযযণ  যকানয মকালাগার্য 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 িনত 

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

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

ভন্ত্রণারর্য়য অনপনয়ার র্য়ফাইর্ট ায়া মার্ফ।  

আর্ফদর্ন ননননরনখত নফলয়মুর্য উর্েখ থাকর্ত র্ফ- 

(ক) আর্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজে মযর্ে মপান  পোক্স নম্বয এফাং ই-মভইর ঠিকানা; 

(খ) মম তর্থ্যয জন্য অনুর্যাধ কযা র্য়র্ছ তায ননর্ভ ের এফাং স্পি ফণ েনা ; 

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

(ঘ) মকান িনতর্ত তথ্য মর্ত আগ্রী তায ফণ েনা অথ োৎ নযদ েন , অনুনরন মনয়া, মনাট মনয়া ফা অন্য মকান অনুর্ভানদত িনত; 

(ঙ) আর্ফদকাযী প্রনতফন্ধী র্র ায়তাকাযীয তথ্য। 

৮.২ তথ্য প্রদার্নয ভয়ীভা 

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

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

র্ত অননধক ৩০ (নে) কাম ে নদফর্য ভর্ে আর্ফদনকৃত তথ্য যফযা কযর্ফন। 

৮.৩ দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো নরনখতবার্ফ অথফা মযেভর্ত , ইর্রক্ট্রননক ভাের্ভ ফা ই -মভইর এয ভাের্ভ আর্ফদনে গ্রর্ণয 

প্রানিস্বীকায কযর্ফন । প্রানিস্বীকাযর্ে আর্ফদর্নয মযপার্যন্প নম্বয , আর্ফদনে প্রণকাযীয নাভ , দভম োদা এফাং আর্ফদন 

গ্রর্ণয তানযখ উর্েখ কর্য স্বাযয কযর্ফন। 

৮.৪ ইর্রক্ট্রননক ভাের্ভ ফা ই -মভইর এয ভাের্ভ আর্ফদন গ্রর্ণয মযর্ে কর্তের্যয ফযাফর্য আর্ফদন মপ্রযর্ণয তানযখই (প্রানি 

ার্র্য) আর্ফদন গ্রর্ণয তানযখ নর্র্ফ গে র্ফ। 

৮.৫ আর্ফদন ায়ায য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তথ্য প্রদার্নয তানযখ এফাং ভয় উর্েখপূফ েক আর্ফদনকাযীর্ক ম ম্পর্কে 

অফনত কযর্ফন এফাং অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে একানধক উইাং -এয াংনিিতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো মই উইাং -এ নরনখত 

মনাটি প্রদান কযর্ফন। 

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

অাযগতায কাযণ উর্েখ কর্য আর্ফদন প্রানিয ১০ (দ) কাম েনদফর্য ভর্ে তথ্য অনধকায  (তথ্য প্রানি াংক্রান্ত ) নফনধভারা , 

২০০৯-এয তপনর্র উর্েনখত পযভ ‘খ’ অনুমায়ী এতদনফলর্য় আর্ফদনকাযীর্ক অফনত কযর্ফন। 

৮.৭ ননধ োনযত ২০ /৩০ নদর্নয ভর্ে তথ্য যফযা কযর্ত মকান 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 মম মযর্ে মই তথ্য র্ততীয় য 

কর্তেক যফযা কযা র্য়র্ছ নকাংফা মই তর্থ্য র্ততীয় র্যয স্বাথ ে জনড়ত যর্য়র্ছ এফাং র্ততীয় য তা মগানীয় তথ্য নর্র্ফ 

গে কর্যর্ছ মর্যর্ে দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো এরু অনুর্যাধ প্রানিয ০৫ (াঁচ) কাম েনদফর্য ভর্ে র্ততীয় যর্ক তাঁয নরনখত ফা 



    

মভৌনখক ভতাভত মচর্য় মনাটি প্রদান কযর্ফন এফাং র্ততীয় য এরু মনাটির্য নযর্প্রনযর্ত মকান ভতাভত প্রদান কযর্র তা 

নফর্ফচনায় ননর্য় দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো অনুর্যাধকাযীর্ক তথ্য প্রদার্নয নফলর্য় নিান্ত গ্রণ কযর্ফন।  

৮.৯ মকান ইনেয় প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক মকান মযকড ে ফা তায অাংনফর্ল জানার্নায প্রর্য়াজন র্র াংনিি দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো মই 

প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য রার্ব ায়তা প্রদান কযর্ফন এফাং নযদ ের্নয জন্য মম ধযর্নয র্মানগতা প্রর্য়াজন তা প্রদান কযা 

এই ায়তায অন্তর্ভ ে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  দািনযক নর থাকর্ফ। 

 ৯. তর্থ্যয মূল্য  মূল্য নযর্াধ িনত 

ছাার্না তর্থ্যয জন্য মমখার্ন মূল্য ননধ োনযত যর্য়র্ছ মই প্রনতর্ফদন ফা কনয জন্য উক্ত মূল্য  অন্যান্য মযর্ে 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 ভর্ে মই অথ ে চারান মকাড নাং -১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা কর্য 

মট্রজাযী চারার্নয কন তায কার্ছ জভা মদয়ায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক নরনখতবার্ফ অফনত কযর্ফন।  

১০. আনর প্রনক্রয়া  ভয়ীভা 

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

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয মকান নিার্ন্ত াংক্ষুি র্র নতনন উক্ত ভয়ীভা উিী ণ ে য়ায য ফা নিান্ত ায়ায যফতী ৩০ (নে) 

নদর্নয ভর্ে 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 ভর্ে ৬ নফনধ ভর্ত শুনানী 

মর্ল 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  াট ভন্ত্রণারয় প্রর্য়াজনীয় াংর্াধন কযর্ত াযর্ফ।  

১২. নযনি তানরকা 

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

(আ) নযনি-২ চানফাভাে প্রদার্ন ফাে তর্থ্যয তানরকা; 

(ই) নযনি-৩ ম ভস্ত তথ্য প্রদান কযা ফােতামূরক 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 ে; 

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

(ই) পযভ ‘গ’- আীর আর্ফদন; 

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

 



    

 

নযনি-১ 

স্ব-প্রর্ণানদত তর্থ্যয তানরকাঃ 

 

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

৪) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য কভ েকতোর্দয নাভ, দফী  দানয়ত্ব এফাং প্রর্মাজে মযর্ে পোক্স নম্বয  ই-মভইর ঠিকানা। 
৫) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য নফদ্যভান আইন, নফনধভারা, প্রনফধানভারা, নীনতভারা, প্রজ্ঞান, ননর্দ েনা। 
৬) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য ফানল েক প্রনতর্ফদন। 
৭) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারর্য়য ফার্জট  ফার্জট প্রর্যন (অনুন্নয়ন  উন্নয়ন)। 
৮) নাগনযক নদ। 
৯) কর প্রকানত প্রনতর্ফদন। 
১১) তথ্য অনধকায আইন অনুমায়ী ননর্য়ানজত দানয়ত্ব প্রাি কভ েকতো, আীর কর্তেয  তথ্য কনভনাযর্দয নাভ, দফী  ঠিকানা। 
১২) নফনবন্ন মদর্য ার্থ ম্পানদত আন্তজোনতক চুনক্ত াংক্রান্ত তানরকা। 
১৩) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং এয আতাধীন দিয/াংস্থামূর্য ফার্জট। 
১৪) ফাস্তফানয়ত  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  াট ভন্ত্রণারর্য়য বা াংক্রান্ত। 
 

 

নযনি-২ 

চানফাভাে প্রদার্ন ফাে তর্থ্যয তানরকাঃ 

 

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

 

নযনি-৩ 

মম ভস্ত তথ্য প্রদান কযা ফােতামূরক নয়ঃ 

 

১) তথ্য অনধকায আইন-২০০৯ এয ৭ ধাযায় উর্েনখত তথ্য। 
২) ভন্ত্রণারয় াংক্রান্ত ভনন্ত্রনযলর্দয মগানীয় নিান্ত/ননর্দ েনা/অনুান। 
৩) ভন্ত্রণারয় াংক্রান্ত প্রধানভন্ত্রীয মগানীয় নিান্ত/ননর্দ েনা/অনুান। 
৪) যাষ্ট্রনত প্রদি মগানীয় নিান্ত/ননর্দ েনা/অনুান। 
৫) মকান ভন্ত্রণারর্য়য নচফ/ভন্ত্রী কর্তেক প্রদি মগানীয় নফলয় াংক্রান্ত তথ্য। 
৬) যাষ্ট্রীয় ননযািা  মগার্য়ন্দা কার্ম ে ননর্য়ানজত াংস্থা ফা প্রনতষ্ঠান কর্তেক প্রদি প্রনতর্ফদন। 
৭) যকানযবার্ফ মগানীয় নর্র্ফ মঘানলত/স্বীকৃত তথ্য। 
 

 

 

 

  



    

নযনি-৪ 

তথ্য অফমুক্তকযর্ণয ছকঃ 

 

ক্রনভক 

নাং 

ভার্য নাভ আর্ফদনকাযীয নাভ  

ঠিকানা 

আর্ফদর্নয নফলয় নিান্ত 

তথ্য প্রদানকৃত স্থনগত খানযজ 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

নযনি- ৫ 

 

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয তথ্য 

 

নাভ: জনাফ ননী মগাার নফশ্বা 

দফী: উনচফ (ফস্ত্র) 

ঠিকানা: ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

মপান: ৯৫৪০২২৭ 

মভাফাইর মপান: ০১৭১১১৭৫২৯৯, ০১৭১৫০৯০২৪০ 

পোক্স: ৯৫৭৩৮০৭ 

ই-মভইর: ds_textile@motj.gov.bd 

 
 

 

নযনি- ৬ 

 

আীর কর্তের্যয তথ্য 

 

নাভ: পনযদ উনেন আর্ভদ মচৌদৄযী 

দফী: নচফ 

ঠিকানা: ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

মপান: ৯৫৭৬৫৪৪ 

মভাফাইর মপান: ০১৭১১৩৩৮০০৮ 

পোক্স: ৯৫১৫৫৩৬ 

ই-মভইর: sectext@gmail.com 

 

 

 

নযনি- ৭ 

 

নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয তথ্য 

নাভ:  মফগভ নযীন রূফী 

দফী: উনচফ (ফস্ত্র-৩) 

ঠিকানা: ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

মপান: ৯৫১৫৫৩৬ 

মভাফাইর:০১৭১৫০০৯২৩০ 

পোক্স:৯৫৭৩৮০৭ 

ই-মভইর:shireenruby1965@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

পযভ ‘ক’ 

 

তথ্য প্রানিয আর্ফদনে 

ফযাফয, 

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

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

  

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো, 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরার্দ নচফারয়, ঢাক। 
 

১। আর্ফদনকাযীয নাভ    : 

 নতায নাভ      : 

 ভাতায নাভ     : 

 ফতেভান ঠিকানা     : 

 স্থায়ী ঠিকানা     : 

 পোক্স, ই-মভইর, মটনরর্পান  

 মভাফাইর মপান নম্বয (মনদ থার্ক)   : 

 মা      :    

২। নক ধযর্নয তথ্য  

(প্রর্য়াজর্ন অনতনযক্ত কাগজ ব্যফায করুন)  :  

 

 

 

৩। মকান িনতর্ত তথ্য মর্ত আগ্রী  : 

 (ছাার্না/পর্টাকন/নরনখত/ই-মভইর 

/পোক্স/ননড অথফা অন্য মকান িনত) 

৪।  তথ্য গ্রণকাযীয নাভ  ঠিকানা   : 

৫। প্রর্মাজে মযর্ে ায়তাকাযীয নাভ  ঠিকানা : 

৬। তথ্য প্রদানকাযী কর্তের্যয নাভ  ঠিকানা  : 

৭। আর্ফদর্নয তানযখ    : 

 

 

 

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

আর্ফদনকাযীয স্বাযয 

 

  



    

পযভ ‘খ’ 

 

তথ্য যফযার্ অাযগতায মনাটি 

 

আর্ফদনর্েয সূে 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  দফী) 

  

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো, 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরার্দ নচফারয়, ঢাকা। 
 

 

১। আনরকাযীয নাভ ঠিকানা (মমাগার্মাগ জ ভােভ) : 

২। আনর্রয তানযখ      : 

৩। মম আর্দর্য নফরুর্ি আীর কযা র্য়র্ছ উায কন  : 

৪। মাায আর্দর্য নফরুর্ি আীর কযা র্য়র্ছ 

 তাায নাভ  আর্দর্য নফফযণ (মনদ থার্ক)  : 

৫। আনর্রয াংনযি নফফযণ     : 

৬। আর্দর্য নফরুর্ি াংক্ষুি ইফায কাযণ (াংনযি নফফযণ) : 

৭। প্রানথ েত প্রনতকার্যয মৄনক্ত/নবনি    : 

৮। আনরকাযী কর্তেক প্রতেয়ন    : 

৯। অন্য মকান তথ্য মাা আনর কর্তের্যয ন্ুর্খ  

উস্থার্নয জন্য আনরকাযী ইো মালণ কর্যন  : 

 

 

 

 

 

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

আনরকাযীয স্বাযয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

পযভ ‘ঘ’ 

 

তথ্য প্রানিয অনুর্যাধ নপ এফাং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ 

 

তথ্য যফযার্য মযর্ে ননর্নাক্ত মটনফর্রয করাভ (২) এ উনেনখত তর্থ্যয জন্য এয নফযীর্ত করাভ (৩) এ উনেনখত 

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

 

ক্রঃ নাং তর্থ্যয নফফযণ তথ্য প্রানিয অনুর্যাধ নপ/তর্থ্যয মূল্য 

১। নরনখত মকান ডকুর্ভর্ন্টয কন যফযার্য জন্য 

(ম্যা, নকা, ছনফ, কনম্পউটায নপ্রন্ট) 

এ-৪  এ-৩ ভার্য কার্গজয মযর্ে প্রনত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা ার্য এফাং তদূর্ধ্ে ভার্য কাগর্জয 

মযর্ে প্রকৃত মূল্য 

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

যফযার্য মযর্ে নফনামূল্য 

(২) তথ্য যফযাকাযী নডস্ক, ননড ইতোনদ 

যফযার্য মযর্ে উায প্রকৃত মূল্য 

৩। মকান আইন ফা যকানয নফধান ফা ননর্দ েনা 

অনুমায়ী কাউর্ক যফযাকৃত তর্থ্যয মযে  

নফনামূর্ল্য 

৪। মূর্ল্যয নফননভর্য় নফক্রয়র্মাগ্য প্রকানায মযে প্রকানায় ননধ োনযত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


