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ভূদমকো: গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিণশর দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোধীিতো িোগদরকণির অন্যতম বমৌদলক অদধকোর দিসোব স্বীকৃত। এরই 

ধোরোবোদিকোতোয় মোিিীয় প্রধোিমন্ত্রীর উণযোণগ বতেমোি সরকোর এদপ্রল ৬, ২০০৯ তোদরখ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ প্র য়ি 

কণরণে। প্র ীত এই আইণির ৪ ধোরোয় প্রণতেক িোগদরণকর তথ্য লোণের অদধকোরণক স্বীকৃদত প্রিোি করো িণয়ণে। তণথ্যর অবোধ 

প্রবোি এবাং জিগণ র তথ্য অদধকোর দিদিত করোর জন্য তথ্য কদমশি গঠি করো িণয়ণে। বদ েত আইণির ১০ ধোরোয় তথ্য 

সরবরোণির লণযে প্রণতেক কর্তেপযণক তথ্য প্রিোি ইউদিট এর জন্য একজি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিযুক্ত করোর দিণি েশিো প্রিোি 

করো িণয়ণে। 

 

বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোণর্ ের পটভূদম:  

১৯৫৪ এবাং ১৯৫৫ সোণলর উপর্ েপদর েয়োবি বন্যোর পর বন্যোর যয়যদত কদমণয় খোয উৎপোিি বোড়োণির লণযে ১৯৫৭ সণি 

জোদতসাংণের অধীণি গঠিত ক্রগ দমশি এর সুপোদরশক্রণম এতিঞ্চণলর পোদি সম্পি ব্যবস্থোপিো ও উন্নয়ণির লণয ১৯৫৯ সণি পূব ে 

পোদকস্তোি পোদি ও দবদ্যেৎ উন্নয়ি কর্তেপয (ইদপওয়োপিো) গঠি করো িয়। বতেমোি বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে (বোপোউণবো) 

ইদপওয়োপিো এর পোদি উইাং দিণসণব বিণশর বন্যো দিয়ন্ত্র , দিষ্কোশি ও বসি প্রকল্প বোস্তবোয়ি কণর কৃদি ও মৎস্য সম্পণির 

উৎপোিি বৃদির লণয বিণশর পোদি সম্পি ব্যবস্থোপিোয় প্রধোি সাংস্থো দিণসণব কোর্ েক্রম আরম্ভ কণর। স্বোধীিতোর পর ১৯৭২ সণির 

মিোমোন্য রোষ্ট্রপদতর আণিশ িাং: ৫৯ বমোতোণবক ইদপওয়োপিো এর পোদি অাংশ একই ম্যোণেন্ট দিণয় বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে 

(বোপোউণবো) সম্পূ ে স্বোয়ত্বশোদসত সাংস্থো দিণসণব আত্মপ্রকোশ কণর। অত:পর সাংস্কোর ও পুিগ েঠণির ধোরোবোদিকতোয় জোতীয় পোদি 

িীদত-১৯৯৯ এর সোণে সোমঞ্জস্য বরণখ বোপোউণবো আইি, ২০০০ প্র য়ি করো িয়। এ আইণির আওতোয় মোিিীয় মন্ত্রী, পোদি সম্পি 

মন্ত্র োলয় এর বির্তণত্ব ১৩ সিস্য দবদশষ্ট পোদি পদরিণির মোধ্যণম ববোণর্ ের শীি ে িীদত দিধ েোর  ও ব্যবস্থোপিো পদরিোদলত িণে। 

 

বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোণর্ ের িোদয়ত্বোবদল: 

(১) সরকোর কর্তেক গৃিীত জোতীয় পোদি িীদত ও জোতীয় পোদি মিোপদরকল্পিোর আণলোণক এবাং এই ধোরোর অন্যোন্য দবধোিোবলী 

সোণপণয, ববোর্ ে দিম্নবদ েত কোর্ েোবলী সম্পোিি এবাং তদ্যণেণে প্রণয়োজিীয় প্রকল্প প্র য়ি, বোস্তবোয়ি, পদরিোলিো, রয োণবয  ও 

মূল্যোয়ি সাংক্রোন্ত র্োবতীয় কোর্ েক্রম গ্রি  কদরণত পোদরণব, র্েোাঃ- 

 

কোঠোণমোগত কোর্ েোবলীাঃ- 

(ক) িিী ও িিী অববোদিকো দিয়ন্ত্র  ও উন্নয়ি এবাং বন্যো দিয়ন্ত্রি, পোদি দিস্কোশি, বসি ও খরো প্রদতণরোণধর লণযে জলোধোর, 

ব্যোণরজ, বাঁধ, বরগুণলটর বো অন্য বকোি অবকোঠোণমো দিম েো ; 

(খ) বসি, মৎস্য িোি, বিৌ-পদরবি , বিোয়ি, বন্যপ্রো ী সাংরয  ও পদরণবণশর সোদব েক উন্নয়ণি সিোয়তো প্রিোণির লণযে পোদি 

প্রবোণির উন্নয়ি দকাংবো পোদি প্রবোণির গদতপে পদরবতেণির জন্য জলপে, খোলদবল ইতেোদি পুিাঃ খিি; 

(গ) ভূদম সাংরয , ভূদম পদরবৃদি ও পুিরূিোর এবাং িিীর বমোিিো দিয়ন্ত্র ; 

(ে) িিীর তীর সাংরয  এবাং িিী েোঙ্গি িইণত সম্ভোব্য বযণে শির, বোজোর, িোট এবাং ঐদতিোদসক ও জোতীয় জিগুরুত্বপূ ে 

স্থোিসমূি সাংরয ; 

(ঙ) উপকূলীয় বাঁধ দিম েো  ও সাংরয ; 

(ি) লব োক্ততোর অনুপ্রণবশ বরোধ এবাং মরুকর  প্রশমি; 

(ে) বসি, পদরণবশ সাংরয  ও পোিীয় জল আিরণ র লণযে বৃদষ্টর পোদি ধোর । 

 

অ-কোঠোণমোগত ও সিোয়ক কোর্ েোবলীাঃ 

(জ) বন্যো ও খরো পূব েোেোি ও সতকীকর ; 

(ঝ) পোদি দবজ্ঞোি সম্পদকেত অনুসন্ধোি কোর্ ে পদরিোলিো এবাং এতিসম্পদকেত তথ্য ও উপোত্ত গ্রি , সাংরয  ও দবতর ; 

(ঞ) পদরণবশ সাংরয  ও উন্নয়ণির লণযে সরকোণরর সাংদিষ্ট সাংস্থোর সিণর্োদগতোয় এবাং সম্ভোব্য বযণে ববোণর্ ের সৃষ্ট 

অবকোঠোণমোভুক্ত দিজস্ব জদমণত বিোয়ি, মৎস্য িোি কম েসূিী বোস্তবোয়ি এবাং বাঁণধর উপর রোস্তো দিম েো ; 

(ট) ববোণর্ ের কোর্ েোবলীর উপর বমৌদলক ও প্রোণয়োদগক গণবি ো; 

(ঠ) ববোর্ ে কর্তেক বোস্তোবোদয়ত প্রকণল্পর সুফল সাংদিষ্ট সুদবধোণেোগীণির মণধ্য অব্যোিত রোখোর লণযে সুদবধোণেোগীণির 

সাংগঠিতকর , প্রকণল্প তোিোণির অাংশগ্রি  দিদিতকর , প্রকল্প রয োণবয  ও পদরিোলি এবাং প্রকল্প ব্যয় পুিরুিোর সাংক্রোন্ত 

দবদেন্ন কলোণকৌশল ও প্রোদতষ্ঠোদিক কোঠোণমো উদ্ভোবি, বোস্তবোয়ি ও পদরিোলি। 

 

(২) ববোর্ ে উপ-ধোরো (১)-এ বদ েত কোর্ েোবলী দিম্নবদ েত শতেোদি পোলি সোণপণয সম্পোিি কদরণব, র্েোাঃ- 

(ক) প্রকল্প গ্রিণ র জন্য সরকোর কর্তেক দিণি েদশত মোিিে অনুসর পূব েক প্রকল্প প্রস্তোবিো বপশকর ; 

(খ) কোদরগরী সম্ভোব্যতো র্োিোইণয়র বযণে িতুি উপোত্ত সাংগ্রি দকাংবো বেৌত ও গোদিদতক মণর্ল সমীযোর প্রণয়োজি েোদকণল উিো 

সম্পোিি; 
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(গ) প্রকণল্পর পূ ে সফলতোর জন্য বর্ সকল মন্ত্র োলয় ও সাংস্থোর অাংশগ্রি  প্রণয়োজি, প্রকল্প প্রদক্রয়োকরণ র শুরু িইণতই উিোণির 

সম্পৃক্তকর  এবাং প্রকণল্প উিোণির জন্য সুদিদি েষ্ট কোর্ েক্রম সদন্নণবশকর ; 

(ে) প্রকল্প প্র য়ি, বোস্তবোয়ি ও রয োণবযণ  প্রকল্প এলোকোর জিগণ র অাংশগ্রি  সম্পদকেত প্রদতণবিি প্র য়ি এবাং প্রকল্প 

িদলণল উিোর প্রোদতষ্ঠোদিক দবন্যোস দলদপবিকর ; 

(ঙ) ভূদম অদধগ্রিণ র বযণে যদতপূরি ও পুিব েোসি সাংক্রোন্ত স্বয়াংসম্পূ ে প্রস্তোব বপশকর ; 

(ি) প্রকল্প বোস্তবোয়ণির ফণল কৃদিকোজ, পদরণবশ, বিৌ-িলোিল, পোদি প্রবোি, মৎস্য সম্পি, জিজীবি ও পোদরপোদবেক এলোকোয় 

উিোর প্রেোব ও দবরুপ প্রদতদক্রয়ো (র্দি েোণক) এবাং উিোর সম্ভোব্য প্রদতকোর সম্পণকে প্রদতণবিি প্র য়ি। 

 

১.২ স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণির বর্ৌদক্তকতো/উণেণে 

 

• গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর জিগণ র জোিোর অদধকোর প্রদতষ্ঠোর মোধ্যণম সরকোদর ও ববসরকোদর সাংগঠণির স্বেতো 

ও জবোবদিদিতো বৃদি, দ্যিীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো; জিগণ র দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোধীিতোর সোাংদবধোদিক অদধকোর 

প্রদতষ্ঠো সণব েোপদর জিগণ র যমতোয়ণির লণযে তথ্য অদধকোর দিদিত করণত গত ২৯ মোি ে ২০০৯ তোদরণখ তথ্য 

অদধকোর আইি, ২০০৯ পোস বকরণে। আইণির কোর্ েকর বোস্তবোয়ণির জন্য ইদতমণধ্য তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) 

দবদধমোলো, ২০০৯ এবাং তথ্য অদধকোর সাংক্রোন্ত দতিটি প্রদবধোিমোলোও প্র ীত িণয়ণে। 

• তথ্য অদধকোর গ তোদন্ত্রক ব্যবস্থোণক আণরো সুসাংিত করোর অন্যতম শতে। বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোণর্ ের তথ্য 

জিগণ র কোণে উন্মুক্ত িণল সাংস্থোটির কোর্ েক্রম সম্পণকে জিগণ র সণেি ও অদববোস দূর িণব। এণত সাংস্থোর স্বেতো 

এবাং জিগণ র কোণে সকল কোণজর জবোবদিদি প্রদতদষ্ঠত িণব। 

 

১. দিণি েদশকোর দশণরোিোম 

 

    এই দিণি েদশকো “বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোণর্ ের স্ব প্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০২১ িোণম অদেদিত িণব। 

 

২. দিণি েদশকোর দেদত্ত 

 

২.১. প্র য়িকোরী কর্তেপয: বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে 

২.২ অনুণমোিিকোরী কর্তেপয: মিোপদরিোলক, বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে 

২.৩ অনুণমোিণির তোদরখ: ১৫ দর্ণসম্বর, ২০২১ 

২.৪ বোস্তবোয়ণির তোদরখ: এই দিণি েদশকো ১৫ দর্ণসম্বর, ২০২১ বেণক বোস্তবোয়ি করো িণব। 

২.৫ দিণি েদশকোর প্রণর্োয্যতো: দিণি েদশকোটি বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এবাং এর অধীিস্থ সকল আঞ্চদলক 

কোর্ েোলয়সমূণির জন্য প্রণর্োজে িণব। 

  

৩. সাংজ্ঞো 

 

৩.১ তথ্য 

 

“তথ্য” অণে ে বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এর গঠি, কোঠোণমো ও িোপ্তদরক কম েকোে সাংক্রোন্ত বর্ বকোি স্মোরক, বই, 

িকশো, মোিদিে, চুদক্ত তথ্য-উপোত্ত, লগ বই, আণিশ, দবজ্ঞদপ্ত, িদলল, িমুিো, পে, প্রদতণবিি, দিসোব দববর ী, প্রকল্প 

প্রস্তোব, আণলোকদিে, অদর্ও, দেদর্ও, অদিত দিে, দফল্ম, ইণলক্ট্রদিক দিদব েণশণি অন্য বর্ বকোি তথ্যবি বস্তু বো এণির 

প্রদতদলদপও এর অন্তভু েক্ত িণব; 

 

তণব শতে েোণক বর্, িোপ্তদরক বিোটদশট বো বিোটদশণটর প্রদতদলদপ এর অন্তভু েক্ত িণব িো। 

 

৩. ২ িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো 

 

“িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো” অে ে তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯ এর ধোরো ১০ এর অধীি দিযুক্ত কম েকতেো; 

 

           ৩.৩ দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো 

                              িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর অনুপদস্থদতণত সাংদিষ্ট িোদয়ত্ব পোলণির জন্য দিযুক্ত কম েকতেো; 
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       ৩.৪ “তথ্য প্রিোি ইউদিট” বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে ও এর অধীিস্থ সকল আঞ্চদলক কোর্ েোলয়সমূি। 

 

       ৩.৫ “আপীল কর্তেপয” অে ে- 

(অ) বকোি তথ্য প্রিোি ইউদিণটর বযণে উক্ত ইউদিণটর অব্যবদিত ঊর্ধ্েতি কোর্ েোলণয়র প্রশোসদিক প্রধোি অেবো  

(আ) বকোণিো তথ্য প্রিোি ইউদিণটর ঊর্ধ্েতি কোর্ েোলয় িো েোকণল উক্ত তথ্য প্রিোি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি। 

 

৩.৬ “র্ততীয় পয” অে ে  

তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোধকোরী বো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপয ব্যতীত অনুণরোধকৃত তণথ্যর সণঙ্গ জদড়ত অন্য বকোি পয। 

 

৩.৭ “তথ্য কদমশি” অে ে 

 তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯ এর ধোরো ১১ এর অধীি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদমশি। 

 

৩.৮ “তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯” বলণত তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ বুঝোণব। 

 

৩.৯ “তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯” বলণত তে অদধকোর (তে প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদধমোলো, ২০০৯” বুঝোণব। 

 

৩.১০ “কম েকতেো অণে ে কম েিোরীও অন্তভু েক্ত িণব।   

 

৩.১১ “তথ্য অদধকোর” অে ে বকোি কর্তেপণযর দিকট িইণত তথ্য প্রোদপ্তর অদধকোর। 

 

৩.১২ “আণবিি ফরম” অে ে তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯ এর তফদসণল দিধ েোদরত আণবিণির ফরণমট ফরম ‘ক’ বুঝোণব। 

 

৩.১৩ “আপীল ফরম” অে ে তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯ এর তফদসণল দিধ েোদরত আদপল আণবিণির ফরণমট ফরম ‘গ’ 

বুঝোণব। 

 

৩.১৪ “পদরদশষ্ট” অে ে এই দিণি েদশকোর সণঙ্গ সাংযুক্ত পদরদশষ্ট। 

 

৪. তণথ্যর ধরি এবাং ধরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পিদত: 

বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে ও এর অধীিস্থ আঞ্চদলক কোর্ েোলয়সমুহির তথ্য দিণম্নোক্ত ৩টি বেিীণত েোগ করো িণব এবাং 

দিধ েোদরত দবধোি অনুসোণর প্রিোি প্রিোর বো প্রকোশ করো িণব। 

 

ক. স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশণর্োগ্য তথ্য: 

১) এই ধরণির তথ্য বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এবাং এর সোণে অধীিস্থ আঞ্চদলক কোর্ েোলয় স্বপ্রণ োদিত িণয় 

বিোটিশণবোর্ ে, ওণয়বসোইট, ব্রদশউর, মুদিত বই বো প্রদতণবিি, দবল ববোর্ ে, সোইি ববোর্ ে, দিকোর, বপোষ্টোর, বুকণলট, 

দলফণলট, দিউজ বলটোর, পদেকোয় দবজ্ঞদপ্তর মোধ্যণম প্রিোর োসি অন্যোন্য গ্রি ণর্োগ্য মোধ্যণম প্রকোশ ও প্রিোর করণব। 

২)  এই ধরণির তথ্য বিণয় বকোি িোগদরক আণবিি করণল তখি তো িোদিিোর দেদত্তণত প্রিোিণর্োগ্য তথ্য দিণসণব 

দবণবদিত িণব এবাং িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিধ েোদরত পন্থোয় আণবিিকোরীণক তো প্রিোি করণবি। 

৩) বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোণর্ ের বোদি েক প্রদতণবিণি তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯ এর ধোরো ৬(৩) এর আণলোণক 

উিোর তথ্য অদধকোর আইি বোস্তবোয়ি পদরদস্থদত সাংণর্োজি করণব। 

৪) প্রদত দতি মোস অন্তর এই তোদলকো িোলিোগোি করো িণব। 

 

খ. িোদিিোর দেদত্তণত প্রিোিণর্োগ্য তথ্য: 

১) এই ধরণির তথ্য বকোণিো িোগদরণকর আণবিণির বপ্রদযণত এই দিণি েদশকোর ১০ ও ১১ অনুণেণি বদ েত পিদত অনুসর  কণর 

প্রিোি করণত িণব। 

২) বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এর িোদিিোর দেদত্তণত প্রিোিণর্োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত করণব এবাং এই দিণি েদশকোর 

পদরদশষ্ট ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রিোর করণব। 

৩) প্রদত দতি মোস অন্তর এই তোদলকো িোলিোগোি করো িণব। 
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গ. প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূলক িয়, এমি তথ্য: 

১) এই দিণি েদশকোর অন্যোন্য অনুণেণি র্ো দকছুই েোকুক িো বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এবাং এর অধীিস্থ আঞ্চদলক কোর্ েোলয় 

দিণম্নোক্ত তথ্যসমূি প্রিোি বো প্রকোশ বো প্রিোর করণত বোধ্য েোকণব িো: 

(ক) বকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল বকোি র্ততীয় পণযর বুদিবৃদত্তক সম্পণির অদধকোর যদতগ্রস্থ িণত পোণর এরুপ বোদিদজেক বো 

ব্যবসোদয়ক অন্তদিদি েত বগোপিীয়তো দবিয়ক কদপরোইট বো বুদিবৃদত্তক সম্পি (Intellectual Property Right) সম্পদকেত 

তথ্য; 

(খ) বকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল বকোি ব্যদক্তর ব্যদক্তগত জীবণির বগোপিীয়তো ক্ষুন্ন িণত পোণর এরুপ তথ্য; 

(গ) তিন্তোধীি বকোি দবিয় র্োর প্রকোশ তিন্ত কোণজ দবঘ্ন েটোণত পোণর এরুপ তথ্য; 

(ে) বকোি ক্রয় কোর্ েক্রম সম্পূ ে িওয়োর পূণব ে বো এ দবিণয় দসিোন্ত গ্রিণ র পূণব ে সাংদিষ্টক্রয় বো এর কোর্ েক্রম সাংক্রোন্ত বকোি তথ্য; 

(ঙ) পরীযোর প্রশ্নপে বো পরীযোয় প্রিত্ত িম্বর সম্পদকেত আগোম তথ্য; 

(ি) পোদি সম্পি মন্ত্র োলয়, বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে বো, বযেমত, উপণিষ্টো পদরিণির ববঠণক উপস্থোপিীয় সোর-সাংণযপসি 

আনুিদঙ্গক িদললোদি এবাং উক্তরুপ ববঠণকর আণলোিিো ও দসিোন্ত সাংক্রোন্ত বকোি তথ্য; 

 

তণব শতে েোণক বর্ পোদি সম্পি মন্ত্র োলয় বযেমত, উপণিষ্টো পদরিি কর্তেক বকোি দসিোন্ত গৃিীত িওয়োর পর অনুরুপ দসিোন্ত 

কোর  এবাং বর্ সকল দবিণয়র উপর দেদত্ত কণর দসিোন্তটি গৃিীত িণয়ণে তো প্রকোশ করো র্োণব; 

 

আণরো শতে েোণক বর্, এই ধোরোর অধীি তথ্য প্রিোি স্থদগত রোখোর বযণে সাংদিষ্ট কর্তেপণযর তথ্য কদমশণির পূব েোনুণমোিি গ্রি  

করণত িণব।  

 

৫. তথ্য সাংগ্রি, সাংরয  ও ব্যবস্থোপিো: 

ক) তথ্য সাংরয : বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এবাং এর অধীিস্থ আঞ্চদলক কোর্ েোলয় তথ্য সাংরযণ র জন্য দিণম্নোক্ত পিদত 

অনুসর  করণব; 

(১) িোগদরণকর তথ্য অদধকোর দিদিত করোর লণযে র্োবতীয় তণথ্যর কেোটোলগ এবাং ইিণর্ক্স প্রস্তুত কণর র্েোর্েেোণব সাংরয  

করণব। 

(২) বর্ সকল তথ্য কদম্পউটোণর সাংরযণ র উপযুক্ত বণল মণি করণব বস সকল তথ্য যুদক্তসাংগত সময়সীমোর মণধ্য কদম্পউটোণর 

সাংরয  করণব এবাং তথ্য লোণের সুদবধোণে ে সমগ্র বিণশ বিটওয়োণকের মোধ্যণম তোর সাংণর্োগ স্থোপি করণব। 

(৩) তথ্য সাংরয  ও ব্যবস্থোপিোর জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সাংরয  ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবধোিমোলো, ২০১০ অনুসর  করণব। 

 

(খ) তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থোপিো: বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এবাং এর অধীিস্থ আঞ্চদলক কোর্ েোলয় তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থোপিোর 

জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সাংরয  ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবধোিমোলো, ২০১০ অনুসর  করণব। 

 

গ) তণথ্যর েোিো:   

১) তণথ্যর মূল েোিো িণব বোাংলো। তথ্য র্দি অন্য বকোি েোিোয় উৎপন্ন িণয় েোণক তোিণল বসটি বসই েোিোয় সাংরদযত িণব। 

িোপ্তদরক প্রণয়োজণি তথ্য অনুবোি করো িণত পোণর। 

২) তথ্য বর্ েোিোয় সাংরদযত েোকণব বসই েোিোণতই আণবিিকোরীণক সরবরোি করো িণব। আণবিিকোরী িোদিিোর বপ্রদযণত বকোি 

তথ্য অনুবোি করোর িোদয়ত্ব কর্তেপয বিি করণব িো। 

 

ে) তণথ্যর িোলিোগোিকর : বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এবাং এর অধীিস্থ আঞ্চদলক কোর্ েোলয় প্রদত মোণস তথ্য িোলিোগোি 

করণব। 

 

৬. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ 

১) তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯-এর ধোরো ১০ (১) অনুসোণর বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এবাং এর অধীিস্থ প্রণতেক আঞ্চদলক 

অদফস একজি কণর িোদয়ত্ব প্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ করণব। 

 

(২) প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি, িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ বিণবি এবাং দিণয়োগকৃত প্রণতেক িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর 

িোম, পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণর্োজে বযণে ফেোক্স িম্বর ও ই-বমইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির পরবতী ১৫ (পণির) দিণির মণধ্য 

দিধ েোদরত ফরণমণট তথ্য কদমশি কর্তেক দিধ েোদরত ফরণমটি দলদখতেোণব তথ্য কদমশণি বপ্রর  করণবি এবাং সাংস্থো ও উক্ত 

ইউদিণটর আদপল কর্তেপণযর কোণে অনুদলদপ বপ্রর  করণবি। 
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৩) তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯ এর অধীি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি বকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো অন্য বর্ বকোি কম েকতেোর 

সিোয়তো িোইণত পোরণবি এবাং বকোি কম েকতেোর কোে বেণক এরুপ সিোয়তো িোওয়ো িণল দতদি উক্ত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোণক 

প্রণয়োজিীয় সিোয়তো প্রিোি করণত বোধ্য েোকণবি। 

 

৪) বকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি অন্য বকোি কম েকতেোর সিোয়তো িোইণল এবাং এরুপ সিোয়তো প্রিোণি ব্যে ে 

তোর জন্য তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯-এর বকোি দবধোি লাংদেত িণল এই আইণির অধীি িোয়-িোদয়ত্ব দিধ েোরণ র বযণে উক্ত অন্য 

কম েকতেোও িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো বণল গণ্য িণবি। 

 

৫) প্রদতটি ইউদিট তোর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর িোম পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণর্োজে বযণে ফেোক্স িম্বর ও ই-বমইল ঠিকোিো তোর 

কোর্ েোলণয়র প্রকোে স্থোণি সিণজ দৃদষ্টণগোির িয় এমিেোণব প্রিশ েণির ব্যবস্থো করণব এবাং ওণয়বসোইণট প্রকোশ করণব। 

 

তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশণষ্ট এই দিণি েদশকো প্রণর্োজে এমি সকল ইউদিণটর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর িোম, পিবী, 

ঠিকোিো এবাং প্রণর্োজে বযণে ফেোক্স িম্বর ও ই-বমইল ঠিকোিোসি তোদলকো প্রকোশ করণত িণব। বকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো 

পদরবতেি িণল িতুি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োণগর ৫ দিণির মণধ্য তোদলকো িোলিোগোি করো িণব। তোদলকো কর্তেপণযর 

ওণয়বসোইণট প্রকোশ করো িণব। 

 

৭. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর িোদয়ত্ব ও কম েপদরদধ  

ক) তণথ্যর জন্য কোণরো আণবিণির বপ্রদযণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো: 

 

অ) আণবিি গ্রি  ও তঅদব ২০০৯, ধোরো-৯ দবদধ-৩ অনুসোণর আণবিি গ্রিণ র প্রোদপ্ত স্বীকোর করণবি; 

 

আ) আণবিি গ্রি  ও তঅদব ২০০৯, ধোরো-৯ ও তঅদব ২০০৯ দবদধ-৪ অনুসোণর র্েোর্েেোণব সরবরোি করণবি; 

 

ই) তথ্য প্রিোণি অপোরগতোর বযণে তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯, ধোরো-৯(৩) ও তঅদব ২০০৯ দবদধ-৫ অনুসোণর র্েোর্েেোণব 

অপোরগতো প্রকোশ করণবি। অপোরগতোর কোর  তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯, ধোরো-৯(৩) ও তঅদব ২০০৯ দবদধ-৫ অনুসোণর 

র্েোর্েেোণব অপোরগতো প্রকোশ করণবি। অপোরগতোর কোর  তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ ে িণত িণব; 

 

ঈ) বকোি অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর দিকট সরবরোণির জন্য মজুি েোকণল দতদি তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯, 

ধোরো-৯(৬)(৭) ও তঅদব, ২০০৯ দবদধ-৮ অনুসোণর উক্ত তণথ্যর যুদক্তসাংগত মূল্য দিধ েোর  করণবি এবাং অিদধক ৫(পাঁি) 

কোর্ েদিবণসর মণধ্য পদরণশোধ করোর জন্য অনুণরোধকোরীণক অবদিত করণবি; 

 

উ) বকোি অনুণরোধকৃত তণথ্যর সোণে র্ততীয় পণযর সাংদিষ্টতো েোকণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯, ধোরো 

৯(৮) অনুসোণর ব্যবস্থো গ্রি  করণবি; 

 

খ) তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর তফদসণল দিধ েোদরত আণবিণির ফরণমট/ফরম ‘ক’ সাংরয  ও বকোি িোগদরণকর িোদিিোর 

বপ্রদযণত সরবরোি; 

 

গ) আণবিি ফরম পূরণ  সযম িয়, এমি আণবিিকোরীণক আণবিি ফরম পূরণ  সিোয়তো; 

 

ে) বকোি িোগদরণকর িোদিিোর বপ্রদযণত তোণক আদপল কর্তেপয দিধ েোরণ  সিোয়তো; 

 

ঙ) সঠিক কর্তেপয দিধ েোরণ  ভুল কণরণে এমি আণবিিকোরীণক সঠিক কর্তেপয দিধ েোরণ  সিোয়তো; 

 

ি) বকোি শোরীদরক প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর তথ্য প্রোদপ্ত দিদিত করণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো তোণক উপযুক্ত পিদতণত তথ্য বপণত সিোয়তো 

করণবি। এণযণে িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো উপযুক্ত অন্য বকোি ব্যদক্তর সিোয়তো গ্রি  করণত পোরণবি; 

 

ে) তথ্য সাংরয , ব্যবস্থোপিো ও স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ ে েোব িণে দক িো তো 

দিধ েোরণ  কর্তেপযণক সিোয়তো প্রিোি 
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জ) তথ্য অদধকোর আইি ২০০৯-এর সোণে সোমঞ্জস্যপূ েেোণব বোদি েক প্রদতণবিি প্রকোণশ সিোয়তো করো 

 

ঝ) তণথ্যর জন্য প্রোপ্ত আণবিিপেসি এ-সাংক্রোন্ত প্রণয়োজিীয় তথ্য সাংরয , আণবিিকোরীর বর্োগোণর্োণগর দবস্তোদরত তথ্য 

সাংরয , তথ্য অবমুক্তকর  সাংক্রোন্ত প্রদতণবিি সাংকদলত করো, তথ্য মূল্য আিোয়, দিসোব রয  ও সরকোদর বকোিোগোণর 

জমোকর  এবাং কর্তেপয বো তথ্য কদমশণির িোদিিোর বপ্রদযণত এ সাংক্রোন্ত তথ্য সরবরোি করো; ইতেোদি। 

 

৮. দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ  

১) বিলী বো অন্য বকোি কোরণ  িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলণির জন্য কৃদি মন্ত্র োলয় এবাং এর অধীিস্থ 

প্রণতেক ইউদিণট একজি কণর দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ করণত িণব। িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর অনুপদস্থদতণত 

িোদয়ত্বপোলিকোলীি আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণসণব দবণবদিত িণবি। 

 

২) িতুি প্রদতদষ্ঠত ইউদিটসমূণি প্রদতদষ্ঠত িওয়োর ৬০ দিণির মণধ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর পোশোপোদশ দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো 

দিণয়োগ করণত িণব। 

 

৩) প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রধোি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ বিণবি এবাং দিণয়োগকৃত প্রণতেণকর িোম, পিবী, 

ঠিকোিো এবাং প্রণর্োজে বযণে ফেোক্স িম্বর ও ই-বমইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ (পণির) দিণির মণধ্য দিধ েোদরত ফরণমণট (তথ্য 

কদমশি কর্তেক দিধ েোদরত ফরণমট দলদখতেোণব তথ্য কদমশণি বপ্রর  করণবি এবাং মন্ত্র োলয় ও উক্ত ইউদিণটর আদপল কর্তেপণযর 

কোণে অনুদলদপ বপ্রর  করণব)। 

 

৪) বিলী বো অন্য বকোি কোরণ  এই পি শূন্য িণল অদবলণম্ব িতুি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণয়োগ করণত িণব। 

 

৯. দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর িোদয়ত্ব ও কম েপদরদধ 

ক) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর অনুপদস্থত কোলীি সমণয় দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণসণব িোদয়ত্ব পোলি 

করণবি; 

 

খ) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিণসণব িোদয়ত্ব পোলিকোলীি সমণয় িীদত ৭-এ বদ েত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর িোদয়ত্ব ও কম েপদরদধ তোর 

জন্য প্রণর্োজে িণব। 

 

১০. তথ্যোদি পদরিশ েি এবাং প্রকোদশত প্রদতণবিি দবক্রণয়র সুণর্োগ: 

বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এবাং এর অধীিস্থ সকল আঞ্চদলক কোর্ েোলয় কর্তেক প্র ীত প্রদতণবিি দবিোমূল্য সব েসোধোরণ র 

পদরিশ েণির জন্য ব্যবস্থো গ্রি  করণব এবাং িোমমোে মূণল্য দবক্রণয়র জন্য মজুি রোখণব। 

 

১১. িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি ও মদিটদরাং  

 

১) এই িীদতমোলো অনুসরণ র জন্য অদফস আণিশসি বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এর অধীিস্থ সকল আঞ্চদলক কোর্ েোলয় এটি 

বপ্রর  করণব। 

২) এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য এ সাংস্থোয় দতি সিস্য দবদশষ্ট একটি কদমটি েোকণব। বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে 

এর জোতীয় শুিোিোর বকৌশল এর বফোকোল পণয়ন্ট কম েকতেো, িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো (আরটিআই) ও দসদিয়র দসণিম এিোদলি, 

বকন্দ্রীয় আইদসটি পদরিপ্তর এর সিস্য িণবি। 

৩) প্রদত দতিমোস অন্তর সাংদিষ্ট ইউদিণট তথ্য অদধকোর আইণি আণবিি, আণবিণির বপ্রদযণত গৃিীত ব্যবস্থো, স্বপ্রণ োদিত তথ্য 

প্রকোশসি এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি দবিণয় প্রদতণবিি প্রস্তুত করণব এবাং উপযুক্ত কদমটির দিকট বপ্রর  করণব। মন্ত্র োলয় এই 

প্রদতণবিণির ফরণমট দিধ েোর  কণর দিণত পোরণব। 

৪) এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এর গঠিত কদমটি প্রদত দতি মোস অন্তর এই 

িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি দবিণয় প্রদতণবিি প্রস্তুত করণব এবাং উক্ত প্রদতণবিি মিোপদরিোলক মণিোিণয়র দিকট িোদখল করণব। 

১২. দিণি েদশকোর সাংণশোধি: এই দিণি েদশকো সাংণশোধণির প্রণয়োজি িণল িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য গঠিত দতি সিস্য 

দবদশষ্ট কদমটি দিণি েদশকো অনুণমোিিকোরী কর্তেপণযর কোণে সাংণশোধণির প্রস্তোব করণব। অনুণমোিিকোরী কর্তেপণযর অনুণমোিি 

দিণি েদশকো সাংণশোধি কোর্ েকর িণব। 

১৩. দিণি েদশকোর ব্যখ্যো: এই দিণি েদশকোর বকোি দবিণয় অস্পিতো বিখো িণল দিণি েদশকো প্র য়িকোরী (আরটিআই কম েকতেো) 

কর্তেক তোর ব্যোখ্যো প্রিোি করণব। 
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পদরদশষ্ট: 

পদরদশি-১: বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোণির তোদলকো 

ক্রদম

ক িাং 

ইউদিণটর 

িোম 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর িোম ও 

পিবী 

বফোি, বমোবোইল, ফেোক্স, ই-বমইল বর্োগোণর্োণগর 

ঠিকোিো 

১. বোাংলোণিশ 

পোদি উন্নয়ি 

ববোর্ ে 

র্. বমোাঃ আবুল বোশোর 

তত্ত্বোবধোয়ক প্রণকৌশলী (পুর) 

  

বফোিাঃ ০২-২২২২-৩০১০৮ 

ই-বমইলাঃ  

dir.processing@bwdb.gov.bd, 

dir.processing.bwdb@gmail.com 

প্রণসদসাং পদরিপ্তর, 

পোদিেবি, ৭২ গ্রীি 

বরোর্, ঢোকো। 

 

পদরদশি-২: বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এর দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোণির তোদলকো 

ক্রদমক 

িাং 

ইউদিণটর িোম িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর  

িোম 

 ও পিবী 

বফোি, বমোবোইল, 

 ফেোক্স, ই-বমইল 

বর্োগোণর্োণগর ঠিকোিো 

১. বোাংলোণিশ 

পোদি উন্নয়ি 

ববোর্ ে 

বমোাঃ ফোিোি িোসোি 

দিব েোিী প্রণকৌশলী (পুর) 

ফ োনঃ ০২-২২২২-৩০১০৯ 

ই-ফেইলঃ 

dir.processing@bwdb.gov.bd, 

dir.processing.bwdb@gmail.com 

প্রণসদসাং পদরিপ্তর, 

পোদিেবি, ৭২ গ্রীি 

বরোর্, ঢোকো। 

 

পদরদশি-৩: বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এর আদপল কর্তেপণযর তোদলকো 

ক্রদমক 

িাং 

ইউদিণটর িোম িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর  

িোম ও পিবী 

বফোি, বমোবোইল, ফেোক্স, ই-বমইল বর্োগোণর্োণগর ঠিকোিো 

১. বোাংলোণিশ পোদি 

উন্নয়ি ববোর্ ে 

ফজলুর রদশি 

মিোপদরিোলক  

ফ োনঃ ০২-২২২২-৩০০১০ 

ই-ফেইলঃ dg@bwdb.gov.bd 

বোাংলোণিশ পোদি 

উন্নয়ি ববোর্ ে 

পোদিেবি, ৭২ গ্রীি 

বরোর্, ঢোকো। 

 

পদরদশষ্ট-৪: স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণশর মোধ্যম 

ক্রদমক িাং তণথ্যর তোদলকো তথ্য প্রকোণশর মোধ্যম 

1.  দিণয়োগ বিলী/পিোয়ি/ণপ্রি /পণিোন্নদত সাংক্রোন্ত তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

2.  দবদেন্ন গুরুত্বপূ ে প্রশোসদিক আণিশ দবজ্ঞদপ্ত ও প্রজ্ঞোপি তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

3.  দবণিশ ভ্রম  সাংক্রোন্ত তথ্য তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

4.  গুরুত্বপূ ে সেোর দসিোন্তবলী তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

5.  কম েকতেো ও কম েিোরীণির িোম পিবী ও বফোি িম্বর তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

6.  সোাংগঠদিক কোঠোণমো ও কোর্ েক্রণমর দববর  তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

7.  দবদেন্ন দবিণয়র কদমটি ও বফোকোল পণয়ন্ট কম েকতেোণির 

িোম, ঠিকোিো ও বফোি িম্বর 

তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

8.  বসবোর দবিয় সম্পদকেত দসটিণজন্স িোটোর তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

9.  দবদেন্ন প্রদতণবিি প্রকোশিো তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

10.  ইণিোণেশি সাংক্রোন্ত দবিয়োদি তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

11.  শুিোিোর বকৌশল বোস্তবোয়ি সম্পদকেত তথ্যোদি তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

12.  তথ্য অদধকোর সাংক্রোন্ত তথ্যোবলী তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

13.  বোদি েক কম ে সম্পোিি চুদক্ত সাংক্রোন্ত তথ্য তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

14.  ক্রয় কোর্ েক্রম সাংক্রোন্ত তথ্য তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

15.  বোদি েক ক্রয় পদরকল্পিো তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

16.  বটেোর/ণকোণটশি দবজ্ঞদপ্ত তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

17.  িলমোি বোদি েক উন্নয়ি প্রকল্প তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 

18.  বোাংলোণিশ পোদি উন্নয়ি ববোর্ ে এর বোণজট এবাং প্রস্তোদবক 

খরি ইতেোদি 

তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট 
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কর্তেপয আণরো বর্ সকল তথ্য স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশ করণব 

১. িোদিিোর দেদত্তণত প্রিোিণর্োগ্য তণথ্যর তোদলকো তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশি, সাংদিষ্ট তথ্য প্রিোি 

ইউদিণটর বিোটিশ ববোর্ ে, কর্তেপণযর/তথ্য প্রিোি ইউদিণটর 

ওণয়বসোইট, পদরিশ েণির জন্য অদফণস রদযত েোকণব। 

২. প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এমি তণথ্যর তোদলকো তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশষ্ট, সাংদিষ্ট তথ্য প্রিোি 

ইউদিণটর বিোটিশ ববোর্ ে, কর্তেপণযর/তথ্য প্রিোি ইউদিণটর 

ওণয়বসোইট, পদরিশ েণির জন্য অদফণস রদযত েোকণব। 

৩. স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশণর্োগ্য তণথ্যর তোদলকো তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশষ্ট, সাংদিষ্ট তথ্য প্রিোি 

ইউদিণটর বিোটিশ ববোর্ ে, কর্তেপণযর/তথ্য প্রিোি ইউদিণটর 

ওণয়বসোইট, পদরিশ েণির জন্য অদফণস রদযত েোকণব। 

৪. আণবিি, আদপল ও অদেণর্োণগর ফরম তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশষ্ট, কর্তেপণযর তথ্য 

প্রিোি ইউদিণটর ওণয়বসোইট, অদফণস িোর্ ে ও সফট কদপ। 

 

পদরদশষ্ট-৫, প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এমি তণথ্যর তোদলকো 

 

দিম্নদলদখত তথ্যসমূি প্রিোি ও প্রকোশ করণত কর্তেপয বোধ্য েোকণব িো- 

 

➢ বকোি তথ্য প্রকোণশর ফণল বোাংলোণিণশর দিরোপত্তো অখেতো ও সোব েণেৌমণত্বর প্রদত হুমদক িণত পোণর এরুপ তথ্য বর্মি-

েোরত-বোাংলোণিশ এর মণধ্য অনুদষ্ঠত দিপোদযক বর্ৌে িিী কদমশণির সেোর দসিোন্তসমূি। 

➢ কমী ও উপকোরণেোগীর ব্যদক্তগত জীবণির বগোপিীয়তো ক্ষুন্ন িয়, এরুপ তথ্য। 

➢ দবিোরোধীি/ তিন্তিোধীি দবিয় সাংদিষ্ট বকোি তথ্য, র্োর প্রকোশ তিন্ত কোণজ দবঘ্ন েটোণত পোণর। 

➢ বকোি ক্রয় কোর্ েক্রণমর দবিণয় দসিোন্ত বিয়োর আণগ সাংদিষ্ট ক্রয় বো এর কোর্ েক্রম সাংক্রোন্ত বকোি তথ্য। 

➢ গণবি োর সূে বো বকৌশল বো কোণরো বুদিবৃদত্তক সম্পণির অদধকোর যদতগ্রস্থ িণত পোণর, এরুপ তথ্য। 

➢ দিণয়োগ পরীযোর প্রশ্নপে ও পরীযোর ফলোফল সাংক্রোন্ত আগোম তথ্য ইতেোদি। 


