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মুখফন্ধ 

 

 

তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার সুখী-মৃদ্ধারী, আত্মতনবচযীর, প্রমৄতক্ত তনব চয   তফজ্ঞানভনস্ক জাতত গঠন ২০২১ াদরয ভদে 

ফাাংরাদদদক একটি ভেভ আদয দদদ উন্নীত কযায রদযে তফতবন্ন উন্ননমূরক কাম চক্রভ  কভ চদকৌর গ্রণ কদযদছ। এয 

ভদে যদদছ তফজ্ঞানতবতিক গদফলণায নতুন  নতুন দযত্র সৃতি, দটকই  তযদফফান্ধফ প্রমৄতক্তয উদ্ভাফন, মুদ্রতফলক জ্ঞান  

ম্পদ আযণ, দয ভানফম্পদ সৃজন এফাং দফ চাতয াযভাণতফক তফদ্যেৎ দকন্দ্র  স্থান   যভাণু তচতকৎা দফা দযত্র 

ম্প্রাযদণয ভােদভ াযভাণতফক তক্তয াতিপূণ চ ব্যফায তনতিত কযা । এ ছাড়া, যদদছ রাগই প্রমৄতক্ত উদ্ভাফদনয রদযে 

গদফলণা কাম চক্রভ  ম্প্রাযণ , তফজ্ঞানদক জনতপ্র কযায রদযে তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত জাদ্যঘয এফাং ফঙ্গফন্ধু দখ মুতজবুয যভান 

নদবাতথদটায কর্তচক তফতবন্ন প্রদ চনীয আদাজন, গদফলণা কাম চক্রভ ম্পতকচত তথ্য াংগ্র  যফযা এফাং গদফলণা  

উচ্চতযা কাম চক্রদভ াতা প্রদাদনয রদযে তফতবন্ন অনুদান /দপদরাত প্রদান ইতোতদ উদেখদমাগ্য  কভ চসূতচ। এ দপ্রতযদত এ 

ভন্ত্রণারদয প্রানাধীন াংস্থামূ তাদদয তনজ তনজ কভ চতযতধ অনুাদয জনগণদক তফদলাতত দফা প্রদান কদয আদছ। 

দদদয প্রতেি অঞ্চদরয জনগদণয কাদছ এ কর দফা দৌৌঁদছ দদায রদযে প্রদাজনী অফকাঠাদভা তনভ চাণ  তফদকন্দ্রীকযণ  

কাম চক্রভ প্রতক্রাধীন যদদছ। 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংতফধাদনয ৩৯ নাং অনুদেদদ তচিা, তফদফক  ফাক-স্বাধীনতা  নাগতযকগদণয  অন্যতভ দভৌতরক 

অতধকায তাদফ স্বীকৃত  এফাং তথ্য প্রাতিয অতধকায তচিা, তফদফক  ফাক-স্বাধীনতা য একটি অতফদেদ্য অাং। তথ্য অতধকায 

আইন, ২০০৯-এয আতা দদদয নাগতযকদদয তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয ফতণ চত কভ চকাণ্ড ম্পদকচ তথ্য প্রাতিয আইনগত 

তবতি তততয দদছ। এয তযদপ্রতযদত এ ভন্ত্রণার  এয প্রানাধীন াংস্থামূদয তফতবন্ন কাম চক্রভ ম্পতকচত তথ্য জানা  

প্রাতিয সুতফধাদথ চ ২০১৫ াদর তথ্য অফমুক্তকযণ তনদদ চতকা, ২০১৫  প্রণন  কযা  দদছ। উক্ত তনদদ চতকা স্বপ্রদণাতদতবাদফ 

প্রকাদমাগ্য তদথ্যয তাতরকা  প্রকাদয ভােভ , দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা, য়িকল্প কর্ মকর্মা এিং আয়িল কর্ মকর্মার নামর্র র্ায়লকা 

হালনাগাদ করা হ দদছ। দদ  জাততয আথ চ-াভাতজক মৃতদ্ধ অজচদনয রদযে গৃীত  ম্পাতদত কাম চক্রদভয ঠিক তথ্য 

প্রদাদনয ভােদভ এ ভন্ত্রণার  এয প্রানাধীন াংস্থামূদয জফাফতদততা তনতিত কযদত তনদদ চতকাটি অগ্রণী ভূতভকা ারন 

কযদফ ফদর আভায তফশ্বা।  

 

 

 

 

দভাোঃ আদনাায দাদন 
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সূতচত্র 

 

 

ক্রতভক নাং তফল পৃষ্ঠা নাং 

১ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয টভূতভ ৩ 

২ প্রধান কাম চাফতর ৩ 

৩ তথ্য অফমুক্তকযণ নীততভারা প্রণদনয দমৌতক্তকতা/উদেশ্য  ৪ 

৪ নীততভারায তদযানাভ  ৪ 

৫ নীততভারায তবতি ৪ 

৬ াংজ্ঞা ৪ 

৭ তদথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাদয তথ্য প্রকা  প্রদান দ্ধতত  ৫ 

৮ তথ্য াংগ্র, াংযযণ  ব্যফস্থানা ৭ 

৯ দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ ৭ 

১০ দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায দাতত্ব  কভ চতযতধ ৮ 

১১ তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ ৯ 

১২ তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায দাতত্ব  কভ চতযতধ ৯ 

১৩ তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধতত  ভীভা ৯ 

১৪ তদথ্যয মূল্য এফাং মূল্য তযদাধ ১০ 

১৫ আতর কর্তচয ১০ 

১৬ আতর দ্ধতত ১১ 

১৭ আতর তনষ্পতি ১১ 

১৮ তথ্য প্রদাদন অফদরা াতিয তফধান ১১ 

১৯ তথ্যাতদ তযদ চন এফাং প্রকাতত প্রততদফদন তফক্রদয সুদমাগ  ১১ 

২০ জনগুরুত্বপূণ চ তফলদ দপ্র তফজ্ঞতি ১১ 

২১ নীততভারায াংদাধন ১২ 

২২ নীততভারায ব্যাখ্যা ১২ 

২৩ তযতি-১ ১৩ 

২৪ তযতি-২ ১৪ 

২৫ তযতি-৩ ১৬ 

২৬ তযতি-৪ ১৮ 

২৭ তযতি-৫ ১৮ 

২৮ তযতি-৬ ১৯ 

২৯ তযতি-৭ ২০ 

৩০ তযতি-৮ ২১ 

৩১ তযতি-৯ ২২ 

৩২ তযতি-১০ ২৩ 

৩৩ তযতি-১১ ২৪ 
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য়িজ্ঞান ও প্রযুয়ি র্ন্ত্রণালমির র্থ্য অিমুিকরণ নীয়র্র্ালা, ২০১৫ 

 

 

 

১.০  র্থ্য অিমুিকরণ নীয়র্র্ালায টভূতভ  প্রদাজনীতা 

 

১.১  য়িজ্ঞান ও প্রযুয়ি র্ন্ত্রণালমির িটভূয়র্ 

ফতচভান তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয কাম চক্রভ শুরু  তযা  াংস্কৃতততফলক ভন্ত্রণারদয অতধভুক্ত ‘তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত 

গদফলণা  আণতফক তক্ত তফবাগ’ নাদভ ভাচ চ ১৯৭২-এ । তডদম্বয ১৯৭৪-এ তা তযা ভন্ত্রণারদয তনন্ত্রদণ ‘তফজ্ঞান  

প্রমৄতক্ত গদফলণা এফাং আণতফক তক্ত তফবাগ’ নাদভ একটি স্বতন্ত্র তফবাদগ রূািতযত । তডদম্বয ১৯৭৬-এ ভতন্ত্রতযলদ 

তফবাদগয অাং তাদফ এ তফবাগটি যাতয ভাভান্য যাষ্ট্রততয তনন্ত্রদণ ন্যি  এফাং ‘তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত গদফলণা 

তফবাগ’ নাভকযণ কযা । ভাচ চ ১৯৮৪-দত এটি পুনযা স্বতন্ত্র তফবাগ তদদফ তযা ভন্ত্রণারদ ন্যি । আগস্ট ১৯৯৩-এ 

তফবাগটি ‘তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার’ নাদভ একটি স্বতন্ত্র ভন্ত্রণারদ উন্নীত  । ভন্ত্রণারদয কভ চতযতধ পুনতফ চন্যা কদয 

২৪ ভাচ চ ২০০২-এ এয নাভকযণ কযা  ‘তফজ্ঞান এফাং তথ্য  দমাগাদমাগ প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার ’। অতোঃয ২৮ এতপ্রর ২০১১-

এ তফজ্ঞান এফাং তথ্য  দমাগাদমাগ প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয অধীন ‘তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত তফবাগ’ এফাং ‘তথ্য  দমাগাদমাগ প্রমৄতক্ত 

তফবাগ’ নাদভ দ্য’টি পৃথক তফবাদগ পুনগ চঠিত দ ফ চদল ৪ তডদম্বয ২০১১-এ মথাক্রদভ ‘তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার’ এফাং 

‘তথ্য  দমাগাদমাগ প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার’ নাদভ দ্য’টি পৃথক ভন্ত্রণার গঠিত । ফতচভান যকায দাতত্ব গ্রদণয য তফজ্ঞান 

 প্রমৄতক্তগত উৎকল চ অজচন, ভদাদমাগী কদভ চাদদ্যাগ গ্রণ এফাং ফািফানুগ  দীঘ চ  দভাতদ কভ চতযকল্পনা ফািফাদনয 

ভােদভ একটি সুখী  মৃদ্ধ ারী ফাাংরাদদ গড়ায দৃঢ় প্রতেদ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার এফাং এয প্রানাধীন তফতবন্ন 

াংস্থা দযতা  তনষ্ঠায দঙ্গ কাজ কদয মাদে।  

 

১.২  ভন্ত্রণারদয প্রধান কাম চাফতর 

রযে  উদেশ্য ফািফাদনয জন্য তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এয প্রানাধীন াংস্থামূ তনম্নফতণ চত কাম চক্রভ 

তযচারনা কযদছ: 

 তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ততফলক জাতী নীততভারা মূ ফািফাদনয রদযে তফতবন্ন ভন্ত্রণারদয কাম চক্রদভয ভদে ভন্ব 

াধন; 

 জাতী তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত তযলদ (এনতএটি)-এয সুাতযমূ ফািফান;  

 ফঙ্গফন্ধু তফজ্ঞান এফাং প্রমৄতক্ত দপদরাত প্রদান; 

 তফজ্ঞান  প্রমৄতক্তয তফতবন্ন দক্টদয গদফলণা  উন্নন াংতিি যকাতয-দফযকাতয াংস্থা/প্রততষ্ঠানমূদক আতথ চক 

অনুদান প্রদান;  

 দফযকাতয ভােতভক  উচ্চভােতভক তযা প্রততষ্ঠাদনয তফজ্ঞানাগাদয মন্ত্রাতত াংগ্রদয জন্য অনুদান প্রদান; 

 তফতবন্ন প্রততষ্ঠাদনয গদফলক/তফজ্ঞানীদদয দযতা বৃতদ্ধয জন্য দদদ-তফদদদ প্রতযণ প্রদান; 

 অতবজ্ঞতা তফতনভ  ফািফতবতিক জ্ঞান অজচদনয জন্য দদত -তফদদত তফদলজ্ঞদদয ভন্বদ াকচ  

দতভনাদযয আদাজন; 

 তফতবন্ন দদ  াংতিি আিজচাততক াংস্থামূদয দঙ্গ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ততফলক দমাতগতায ম্পকচ স্থান, 

উন্নন এফাং াংতিি দযদত্র চুতক্ত ম্পাদন  দমাতগতা কাম চক্রভ ফািফান;  

 াযভাণতফক তফদ্যেৎ দকন্দ্র স্থান এফাং াযভাণতফক তনযািা  তফতকযণ তনন্ত্রণ ম্পতকচত কাম চম্পাদন ; 

 দদদয তনউক্লী তফতকযণ উৎ ব্যফাযকাযী প্রততষ্ঠানমূদক রাইদন্প প্রদান  তদাযকীকযণ; 

 যভাণু তক্তয াতিপূণ চ ব্যফাদযয দযত্র ম্প্রাযণ; 

 মুদ্রম্পদ তচতিতকযণ, আযণ  গদফলণা; 

 দকতভকোর দভদরারতজ, জীফপ্রমৄতক্ত, ইদরকরতনক্স  অন্যান্য তল্পতফলক গদফলণা; 
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 দদী রাগই প্রমৄতক্ত উদ্ভাফন  ব্যফায এফাং এ াংক্রাি অফকাঠাদভা  ভানফম্পদ উন্নন;  

 তফজ্ঞান জনতপ্রকযণ  তফজ্ঞান দচতনতা সৃতিয রদযে দদদয তযা প্রততষ্ঠানমূদয ভন্বদ প্রততফছয ‘জাতী 

তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত িা’ উদমান; 

 উদজরা, দজরা   তফবাগী ম চাদ তফজ্ঞান দভরা  তফজ্ঞান অতরতম্পাড আদাজন; 

 আদৄতনক জীফপ্রমৄতক্তয ভােদভ কৃতল , তযদফ, তচতকৎা  তল্প দযদত্র তযদফফান্ধফ  দটকই উন্নত প্রমৄতক্ত  

উদ্ভাফন  উৎাদন বৃতদ্ধয রদযে গদফলণা কাম চক্রভ তযচারনা ভানফকল্যাদণ এয সুপর প্রদাগ; এফাং 

 জনাধাযদণয ভদে তফজ্ঞান তযায প্রায  তফজ্ঞান দচতনতা বৃতদ্ধকযণ। 

 

 

১.৩  তথ্য অফমুক্তকযণ নীততভারা প্রণদনয দমৌতক্তকতা/উদেশ্য 

জনগদণয জানায অতধকায প্রততষ্ঠায ভােদভ যকাতয  দফযকাতয াংগঠদনয স্বেতা  জফাফতদততা বৃতদ্ধ, দ্যনীতত হ্রা 

 সুান প্রততষ্ঠা; জনগদণয তচ িা, তফদফক  ফাকস্বাধীনতায াাংতফধাতনক অতধকায প্রততষ্ঠা দফ চাতয জনগদণয 

যভতাদনয রদযে তথ্য-অতধকায তনতিত কযদত গত ২৯ ভাচ চ ২০০৯ তাতযদখ ‘তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯’ া কযা 

দদছ। আইদনয কাম চকয ফািফাদনয জন্য ইদতাভদে ‘তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতি াংক্রাি) তফতধভারা, ২০০৯’ এফাং তথ্য 

অতধকায াংক্রাি ততনটি প্রতফধানভারা প্রণীত দদছ।  

তথ্য অতধকায গণতাতন্ত্রক ব্যফস্থাদক আদযা সুাংত কযায অন্যতভ তচ। তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার দয তথ্য জনগদণয 

কাদছ উন্ুক্ত দর তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার দয কাম চক্রভ ম্পদকচ জনগণ  জানদত াযদফ। এদত প্রততষ্ঠাদনয স্বেতা এফাং 

জনগদণয কাদছ জফাফতদত তা প্রতততষ্ঠত দফ।  জনগদণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা তনতিত কযায দম নীতত যকায গ্রণ 

কদযদছ, তায দঙ্গ াংগতত  দযদখ যকাদযয গুরুত্বপূণ চ ভন্ত্রণার তদদফ  তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার অফাধ তথ্যপ্রফাদয 

চচ চা তনতিত কযদত ফদ্ধতযকয।  

তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার এফাং  এয অধীনস্থ অন্যান্য াংস্থামূদ অফাধ তথ্যপ্রফাদয চচ চায দযদত্র দমন দকাদনা 

তিধািদেয সৃতি না , দজন্য একটি ‘তথ্য অফমুক্তকযণ নীততভারা’ প্রণন আফশ্যক ফদর ভদন কযদছ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত 

ভন্ত্রণার। সুতযাাং তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতি াংক্রা ি) তফতধভারা ২০০৯  এত দাংতিি 

প্রতফধানভারামূদয আদরাদক  ামৄজেতা াদদয এ ‘তথ্য অফমুক্তকযণ নীততভারা’ প্রণন কযা দরা।  

 

১.৪  নীততভারায তদযানাভ 

এ নীততভারা ‘‘তথ্য অফমুক্তকযণ নীততভারা, ২০১৫’’ নাদভ অতবতত দফ। 

 

২.  নীততভারায তবতি 

২.১. প্রণনকাযী কর্তচয : তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায। 
২.২. অনুদভাদনকাযী কর্তচয : ভাননী ভন্ত্রী, তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায। 
২.৩. অনুদভাদদনয তাতযখ : ১০ সেমেম্বর ২০১৫। 
২.৪. ফািফাদনয তাতযখ : এ নীততভারা ৩০ দদন্ফম্বয ২০১৫ দথদক ফািফাতত দফ। 

২.৫. নীততভারায প্রদমাজেতা : নীততভারাটি তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এয অধীনস্থ কর াংস্থায জন্য প্রদমাজে দফ। 

 

৩.  াংজ্ঞা। ⎯তফল ফা প্রদঙ্গয তযন্থী না দর, এই নীততভারা- 

৩.১ ‘‘তথ্য’’ অদথ চ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এয অধীনস্থ াংস্থামূদয গঠন, কাঠাদভা  দািতযক কভ চকা ণ্ড াংক্রাি দম 

দকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানতচত্র, চুতক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, আদদ, তফজ্ঞতি, দতরর, নমুনা, ত্র, প্রততদফদন, তাফ 

তফফযণী, প্রকল্প প্র িাফ, আদরাকতচত্র, অতড, তবতড, অতিত তচত্র, তপল্ম, ইদরক্ট্রতনক প্রতক্রা প্রস্তুতকৃত দম দকান 
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ইনস্ট্রুদভন্ট, মাতন্ত্রকবাদফ াঠদমাগ্য দতররাতদ এফাং দবৌততক গঠন  তফতিে-তনতফ চদদল অন্য দম দকান তথ্যফ ফ স্তু ফা এদদয 

প্রতততরত এয অিভু চক্ত দফ: 

তদফ তচ থাদক দম, দািতযক দনাটতট ফা দনাটতদটয প্রতততরত এয অিভু চক্ত দফ না। 

 

৩.২ ‘‘দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা’’ অথ চ তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১০-এয অধীন তনমৄক্ত কভ চকতচা। 
 

৩.৩ “তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা” অথ চ দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায অনুতস্থততদত াংতিি দাতত্ব ারদনয জন্য তনমৄক্ত কভ চকতচা। 
 

৩.৪ ‘‘তথ্য প্রদান ইউতনট’’ অথ চ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এফাং এয অধীনস্থ দকাদনা াংস্থায তফবাগী কাম চার, আঞ্চতরক 

কাম চার  দজরা কাম চারমূ। 

 

৩.৫ ‘‘আতর কর্তচয’’ অথ চ- 

(অ) দকান তথ্য প্রদান ইউতনদটয /াংস্থায দযদত্র উক্ত ইউতনদটয /াংস্থায অব্যফতত ঊর্ধ্চতন কাম চারদয প্রাতনক প্রধান; 

অথফা 

(আ) তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয দযদত্র দকাদনা তথ্য প্রদান ইউতনদটয /াংস্থায ঊর্ধ্চতন কাম চার না থাকদর, উক্ত তথ্য 

প্রদান ইউতনদটয/াংস্থায প্রাতনক প্রধান। 

 

৩.৬ ‘‘র্ততী য’’  অথ চ তথ্য প্রাতিয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তচয ব্যতীত অনুদযাধকৃত তদথ্যয  দঙ্গ 

জতড়ত অন্য দকান য। 

  

৩.৭ ‘‘তথ্য কতভন’’ অথ চ তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রতততষ্ঠত তথ্য কতভন। 

  

৩.৮ ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ ফরদত ‘‘তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯’’ বুঝাদফ। 

  

৩.৯ ‘‘তঅতফ, ২০০৯’’ ফরদত ‘‘তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতি াংক্রাি) তফতধভারা, ২০০৯’’ বুঝাদফ। 

  

৩.১০ ‘‘কভ চকতচা’’ অদথ চ কভ চচাযী অিভু চক্ত দফ। 

  

৩.১১ ‘‘তথ্য অতধকায’’ অথ চ দকাদনা কর্তচদযয তনকট দত তথ্য প্রাতিয অতধকায। 

  

৩.১২ ‘‘আদফদন পযভ’’ অথ চ তঅতফ, ২০০৯-এয তপতদর তনধ চাতযত আদফদদনয পযদভট-পযভ ‘ক’ বুঝাদফ। 

  

৩.১৩ ‘‘আতর পযভ’’ অথ চ তঅতফ, ২০০৯-এয তপতদর তনধ চাতযত আতর আদফদদনয পযদভট-পযভ ‘গ’ বুঝাদফ; 

 

৩.১৪ “অতবদমাগ পযভ” অথ চ তঅতফ, ২০০৯-এয তপতদর তনধ চাতযত আতর আদফদদনয পযদভট-পযভ ‘ক’ বুঝাদফ। 

  

৩.১৫  “তযতি’’ অথ চ এ নীততভারায দঙ্গ াংমৄক্ত তযতি। 

 

  

 ৪.  তদথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাদয তথ্য প্রকা  প্রদান দ্ধতত : 

 তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এফাং এয আতাধীন  অধীনস্থ াংস্থামূদয মুদ তথ্য তন দন্াক্ত ৩টি দে তণদত বাগ কযা দফ 

এফাং তনধ চাতযত তফধান অনুাদয প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা দফ :  

  

ক. স্বপ্রদণাতদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তথ্য : 

১) এ ধয দনয তথ্য তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এফাং এয আতাধীন  অধীনস্থ াংস্থামূ স্বপ্রদণাতদত দ দনাটিদফাড চ, 

দফাইট, ব্রতয, মুতদ্রত ফই ফা ফাতল চক প্রততদফদন, তফরদফাড চ, াইন দফাড চ, তস্টকায, দাস্টায, বুকদরট, তরপদরট, তনউজ 

দরটায, প্রতত্রকা তফজ্ঞতিয ভােদভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণদমাগ্য ভােদভ প্রকা  প্রচায কযদফ ; 
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২) এ ধযদনয তথ্য দচদ দকান নাগতযক আদফদন কযদর তখন তা চাতদায তবতিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য তদদফ তফদফতচত দফ 

এফাং দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনধ চাতযত ন্থা আদফদনকাযীদক তা প্রদান কযদফন; 

৩) তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  প্রতত ফছয একটি ফাতল চক প্রততদফদন প্রকা কযদফ। ফাতল চক প্রততদফদদন তঅআ, ২০০৯ -এয 

ধাযা ৬(৩)-এ উতেতখত তথ্যমূ াংদমাজন কযদফ; 

৪) তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  স্বপ্রদণাতদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয একটি তাতরকা প্র স্তুত কযদফ এফাং এ নীততভারায 

তযতদি  তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার দফাইদট প্রকা  প্রচায কযদফ; 

৫) প্রতত ততন ভা অিয এ তাতরকা ারনাগাদ কযা দফ। 

 

খ. চাতদায তবতিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য : 

১) এ ধযদনয তথ্য দকাদনা নাগতযদকয আদফদদনয দপ্রতযদত এ নীততভারায ১০  ১১ অনুদেদদ ফতণ চত দ্ধতত অনুযণ কদয 

প্রদান কযা দফ; 

২) তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  চাতদায তবতিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয একটি তাতরকা প্রস্তুত কযদফ এফাং  এ নীততভারায 

তযতদি  তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয দফাইদট প্রকা  প্রচায কযদফ; 

৩) প্রতত ততন ভা অিয এ তাতরকা ারনাগাদ কযা দফ। 

 

গ. প্রদান  প্রকা ফােতামূরক ন, এভন তথ্য : 

এ নীততভারায অন্যান্য অনুদেদদ মা তকছুই থাকুক না দকন তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার এফাং এয আতাধীন  অধীনস্থ াংস্থামূ 

তনদম্নাক্ত তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযদত ফাে থাকদফ না: 

(ক) দকান তথ্য প্রকাদয পদর ফাাংরাদদদয তনযািা, অখণ্ডতা, াফ চদবৌভত্ব  জাতী স্বাদথ চয প্রতত হুভতক দত াদয এরূ 

তথ্য; 

(খ) যযাষ্ট্রনীততয দকান তফল মায িাযা তফদদত যাদষ্ট্রয অথফা আ িজচাততক দকান াংস্থা ফা দকান দজাট ফা াংগঠদনয াদথ 

তফদ্যভান ম্পকচ ক্ষুণ্ণ দত াদয এরূ তথ্য; 

 (গ) দকান তফদদত যকাদযয তনকট দথদক প্রাি দকান দগানী তথ্য;  

 (ঘ) দকান তথ্য প্রকাদয পদর দকান র্ততী দযয বুতদ্ধবৃতিক ম্পদদয অতধকায যততগ্র স্থ দত াদয এরূ ফাতণতজেক ফা 

ব্যফাতক অ িতন চতত দগানীতা তফলক, কতযাইট ফা বুতদ্ধবৃতিক ম্পদ (Intellectual Property Right) 

ম্পতকচত তথ্য; 

 (ঙ) দকান তথ্য প্রকাদয পদর প্রচতরত আইদনয প্রদাগ ফাধাগ্রস্থ দত াদয ফা অযাধ বৃতদ্ধ দদত াদয এরূ তথ্য; 

 (চ) দকান তথ্য প্রকাদয পদর জনগদণয তনযািা তফতিত দত াদয ফা তফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু তফচায কাজ ব্যাত  দত 

াদয এরূ তথ্য; 

 (ছ) দকান তথ্য প্রকাদয পদর দকান ব্যতক্তয ব্যতক্তগত জীফদনয দগানীতা ক্ষুণ্ণ দত াদয এরূ তথ্য; 

 (জ) দকান তথ্য প্রকাদয পদর দকান ব্যতক্তয জীফন ফা াযীতযক তনযািা তফদান্ন দত াদয এরূ তথ্য;  

 (ঝ) আইন প্রদাগকাযী াংস্থায াতায জন্য দকান ব্যতক্ত কর্তচক দগাদন প্রদি দকান তথ্য;  

 (ঞ) আদারদত তফচাযাধীন দকান তফল এফাং মা প্রকাদ আদারত ফা রাইবুেনাদরয তনদলধাজ্ঞা যদদছ অথফা মায প্রকা 

আদারত অফভাননায াতভর এরূ তথ্য; 

 (ট) তদিাধীন দকান তফল মায প্রকা তদি কাদজ তফি ঘটাদত াদয এরূ তথ্য; 

 (ঠ) দকান অযাদধয তদি প্রতক্রা এফাং অযাধীয দগ্রপতায  াতিদক প্রবাতফত কযদত াদয এরূ তথ্য;  

 (ড) আইন অনুাদয দকফর একটি তনতদ চি ভদয জন্য প্রকাদয ফােফাধকতা যদদছ এরূ তথ্য;  
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 (ঢ) দকৌরগত  ফাতণতজেক কাযদণ দগান যাখা ফাঞ্ছনী এরূ কাতযগ তয ফা তফজ্ঞাতনক গদফলণারব্ধ দকান তথ্য; 

 (ণ) দকান ক্র কাম চক্রভ ম্পূণ চ ায পূদফ চ ফা এ তফলদ তদ্ধা ি গ্রদণয পূদফ চ াংতি ক্র ফা এয কাম চক্রভ াংক্রা ি দকান 

তথ্য; 

 (ত) জাতী াংদদয তফদল অতধকায াতনয কাযণ দত াদয, এরূ তথ্য;  

 (থ) দকান ব্যতক্তয আইন িাযা াংযতযত দগানী তথ্য; 

 ( দ) যীযায প্রশ্নত্র ফা যীযা প্রদি নম্বয ম্পতকচত আগাভ তথ্য;  

 ( ধ) ভতন্ত্রতযলদ ফা, দযত্রভত, উদদিা তযলদদয তফঠদক উস্থানী ায-াংদয আনুলতঙ্গক দতররাতদ এফাং উক্তরূ 

তফঠদকয আদরাচনা  তদ্ধাি াংক্রাি দকান তথ্য; 

 তদফ তচ থাদক দম, ভতন্ত্রতযলদ ফা, দযত্রভত, উদদিা তযলদ কর্তচক দকান তদ্ধা ি গৃীত ায য অনুরূ তদ্ধা দিয 

কাযণ এফাং দম কর তফলদয য তবতি কদয তদ্ধািটি গৃীত দদছ তা প্রকা কযা মাদফ: 

 আদযা তচ থাদক দম, এ ধাযায অধীন তথ্য প্রদান স্থতগত যাখায দযদত্র াং তিি কর্তচযদক তথ্য কতভদনয পূফ চানুদভাদন 

গ্রণ কযদত দফ। 

 ( ন) ভন্ত্রণার ফা অধীনস্থ াংস্থায KPI ভুক্ত স্থানায তনযািা াংক্রাি তথ্য। 

 

৫.  তথ্য াংগ্র, াংযযণ  ব্যফস্থানা : 

ক) তথ্য াংযযণ: তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এফাং এয আতাধীন  অধীনস্থ কর াংস্থা তথ্য াংযযদণয জন্য তনদম্নাক্ত 

দ্ধতত অনুযণ কযদফ: 

(১) নাগতযদকয তথ্য অতধকায তনতিত কযায রদযে তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  তায মাফতী তদথ্যয কোটারগ এফাং 

ইনদডক্স প্রস্তুত কদয মথামথবাদফ াংযযণ কযদফ; 

(২) তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  দম কর তথ্য কতম্পউটাদয াংযযদণয উমৄক্ত ফদর ভদন কযদফ দ  কর তথ্য 

মৄতক্তাংগত ভীভায ভদে কতম্পউটাদয াংযযণ কযদফ এফাং তথ্য রাদবয সুতফধাদথ চ ভগ্র দদদ দনটাদকচয 

ভােদভ তায াংদমাগ স্থান কযদফ; 

(৩) তথ্য াংযযণ  ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অতধকায (তথ্য াংযযণ  ব্যফস্থানা) প্রতফধানভারা, ২০১০ অনুযণ 

কযদফ।  

খ) তথ্য াংগ্র  ব্যফস্থানা : তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার এফাং এয আতাধীন  অধীনস্থ কর ইউতনট/াংস্থা তথ্য াংগ্র 

 ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অতধকায (তথ্য াংযযণ  ব্যফস্থানা) প্রতফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযদফ।  

গ) তদথ্যয বালা :  

(১) তদথ্যয মূর বালা দফ ফাাংরা। তথ্য মতদ অন্য দকান বালা উৎন্ন দ থাদক তাদর দটি দ বালা াংয তযত 

দফ। দািতযক প্রদাদজন তথ্য অনুফাদ কযা দত াদয; 

(২) তথ্য দম বালা াংযতযত থাকদফ দ বালাদতই আদফদনকাযীদক যফযা কযা দফ।  আদফদনকাযীয চাতদায 

দপ্রতযদত দকান তথ্য অনুফাদ কযায দাতত্ব কর্তচয ফন কযদফ না; 

ঘ) তদথ্যয ারনাগাদকযণ : তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এফাং এয আতাধীন  অধীনস্থ কর াংস্থা প্রততভাদ তথ্য 

ারনাগাদ কযদফ। 

 

৬.  দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ 

(১) তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাদয তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার এফাং এয অধীনস্থ প্রদতেক তথ্য প্রদান 

াংস্থা/ইউতনদট একজন কদয দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ কযদত দফ; 
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(২) যফতীদত তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয অধীদন দকান াংস্থা প্রতততষ্ঠত দর তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুাদয 

উক্তরূ াংস্থামূদ প্রতততষ্ঠত ায ৬০ তদদনয ভদে দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ কযদত দফ; 

(৩) প্রততটি াংস্থায প্রাতনক প্রধান, দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ দদদফন এফাং তনদাগকৃত প্রদতেক দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায 

নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে দযদত্র পোক্স নম্বয  ই-দভইর ঠিকানা তনদাগ প্রদাদনয যফতী ১৫ (দনয) তদদনয 

ভদে তনধ চাতযত পযদভদট (তথ্য কতভন কর্তচক তনধ চাতযত পযদভট) তরতখতবাদফ তথ্য কতভদন দপ্রযণ কযদফন এফাং ভন্ত্রণার 

 উক্ত াংস্থায আতর কর্তচদযয কাদছ অনুতরত দপ্রযণ কযদফন; 

(৪) তঅআ ২০০৯-এয অধীন দাতত্ব ারদনয প্রদাজদন দকান দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা অন্য দম দকান কভ চকতচায াতা 

চাইদত াযদফন এফাং দকান কভ চকতচায কাছ দথদক এরূ াতা চাা দর তততন উক্ত দাতত্বপ্রাি কভ চকতচাদক প্রদাজনী 

াতা প্রদান কযদত ফাে থাকদফন; 

(৫) দকান দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা দাতত্ব ারদনয প্রদাজদন অন্য দকান কভ চকতচায াতা চাইদর এফাং এরূ াতা 

প্রদাদন ব্যথ চতায জন্য তঅআ ২০০৯-এয দকান তফধান রাংতঘত দর এই আইদনয অধীন দা-দাতত্ব তনধ চাযদণয দযদত্র উক্ত 

অন্য কভ চকতচা দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা ফদর গণ্য দফন; 

(৬) প্রততটি ইউতনট /াংস্থা তায দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে দযদত্র পোক্স নম্বয  ই-দভইর 

ঠিকানা তায কাম চারদয প্রকাশ্য স্থাদন দজ দৃতিদগাচয  এভনবাদফ প্রদ চদনয ব্যফস্থা কযদফ এফাং দফাইদট প্রকা 

কযদফ; 

(৭) তথ্য অফমুক্তকযণ নীততভারায তযতদি এ নীততভারা প্রদমাজে এভন কর াংস্থায/ইউতনদটয দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায 

নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে দযদত্র পোক্স নম্বয  ই-দভইর ঠিকানা তাতরকা প্রকা কযা দফ। দকান দাতত্বপ্রাি 

কভ চকতচা তযফতচন দর নতুন দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাদগয ১৫ তদদনয ভদে তাতরকা ারনাগাদ কযা দফ। তাতরকা 

কর্তচদযয দফাইদট প্রকা কযা দফ। 

 

৭.  দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায দাতত্ব  কভ চতযতধ 

ক) তদথ্যয জন্য কাদযা আদফদদনয দপ্রতযদত দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা :  

(অ) আদফদন গ্রণ  তঅতফ ২০০৯ তফতধ-৩ অনুাদয আদফদনত্র গ্রদণয প্রাতি স্বীকায কযদফন; 

(আ) অনুদযাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯  তঅতফ ২০০৯ তফতধ-৪ অনুাদয মথামথবাদফ যফযা কযদফন;  

(ই) তথ্য প্রদাদন অাযগতায দযদত্র তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩)  তঅতফ ২০০৯ তফতধ-৫ অনুাদয মথামথবাদফ অাযগতা 

প্রকা কযদফন। অাযগতায কাযণ তঅআ ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ চ দত দফ; 

(ঈ) দকান অনুদযাধকৃত তথ্য দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায তনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর তততন তঅআ, ২০০৯, ধাযা-

৯(৬) (৭)  তঅতফ, ২০০৯ তফতধ-৮ অনুাদয উক্ত তদথ্যয মৄতক্তাংগত মূল্য তনধ চাযণ কযদফন এফাং উক্ত মূল্য অনতধক ৫ 

(াঁচ) কাম চ তদফদয ভদে তযদাধ কযায জন্য অনুদযাধকাযীদক অফতত কযদফন;  

(উ) দকান অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ র্ততী দযয াংতিিতা থাকদর দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৮) 

অনুাদয ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন; 

খ) তঅআ, ২০০৯-এয তপতদর তনধ চাতযত আদফদদনয পযদভট/পযভ ‘ক’ াংযযণ  দকান নাগতযদকয চাতদায দপ্রতযদত 

যফযা; 

গ) আদফদন পযভ পূযদণ যভ ন, এভন আদফদনকাযীদক আদফদন পযভ পূযদণ াতা; 

ঘ) দকান নাগতযদকয চাতদায দপ্রতযদত তাদক আতর কর্তচয তনধ চাযদণ াতা;  

ঙ) ঠিক কর্তচয তনধ চাযদণ ভুর কদযদছ, এভন আদফদনকাযীদক ঠিক কর্তচয তনধ চাযদণ াতা; 

চ) দকান াযীতযক প্রততফন্ধী ব্যতক্তয তথ্য প্রাতি তনতিত কযদত দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তাদক উমৄক্ত দ্ধততদত তথ্য দদত 

াতা কযদফন। এ দযদত্র দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা উমৄক্ত অন্য দকান ব্যতক্তয াতা গ্রণ কযদত াযদফন;  
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ছ) তথ্য াংযযণ, ব্যফস্থানা  স্বপ্রদণাতদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ চবাদফ দে তক না তা 

তনধ চাযদণ কর্তচযদক াতা প্রদান; 

জ) তঅআ ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ চবাদফ ফাতল চক প্রততদফদন প্রকাদ াতা কযা; 

ঝ) তদথ্যয জন্য প্রাি আদফদনত্র এ  াংক্রাি প্রদাজনী তথ্য াংযযণ, আদফদনকাযীয দমাগাদমাদগয তফ িাতযত তথ্য 

াংযযণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংক্রাি প্রততদফদন াংকতরত কযা, তথ্য মূল্য আদা, তাফযযণ  যকাতয দকালাগাদয 

জভাকযণ এফাং কর্তচয ফা তথ্য কতভদনয চাতদায দপ্রতযদত এ াংক্রাি তথ্য যফযা কযা; ইতোতদ। 

 

৮.  তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ 

(১) ফদরী ফা অন্য দকান কাযদণ দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায অনুতস্থততদত দাতত্বারদনয জন্য তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার 

এফাং এয অধীনস্থ প্রদতেক ইউতনদট/াংস্থা একজন কদয তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ কযদত দফ। দাতত্বপ্রাি 

কভ চকতচায অনুতস্থততদত দাতত্বারনকারীন আইন অনুাদয তততন দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তদদফ তফদফতচত দফন; 

(২) নতুন প্রতততষ্ঠত াংস্থামূদ প্রতততষ্ঠত ায ৬০ তদদনয ভদে দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায াাাত তফকল্প দাতত্বপ্রাি 

কভ চকতচা তনদাগ কযদত দফ; 

(৩) প্রততটি াংস্থায প্রাতনক প্রধান তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ দদদফন এফাং তনদাগকৃত প্রদতেদকয নাভ, দফী, 

ঠিকানা এফাং, প্রদমাজে দযদত্র, পোক্স নম্বয  ই-দভইর ঠিকানা তনদাগ প্রদাদনয ১৫ (দনয) তদদনয ভদে তনধ চাতযত 

পযদভদট (তথ্য কতভন কর্তচক তনধ চাতযত পযদভট) তরতখতবাদফ তথ্য কতভদন দপ্রযণ কযদফন এফাং ভন্ত্রণার  উক্ত 

াংস্থায আতর কর্তচদযয কাদছ অনুতরত দপ্রযণ কযদফ ; ফদরী ফা অন্য দকান কাযদণ এ দ শূন্য দর, অতফরদম্ব নতুন 

তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তনদাগ কযদত দফ। 

 

৯.  তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায দাতত্ব  কভ চতযতধ 

ক) দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায অনুতস্থতকারীন ভদ ‘তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা’ ‘দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা’ তদদফ দাতত্ব 

ারন কযদফন; 

খ) দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তদদফ দাতত্ব ারনকারীন ভদ নীতত ৭-এ ফতণ চত ‘দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায দাতত্ব  

কভ চতযতধ’ তায জন্য প্রদমাজে দফ। 

 

 

১০.  তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধতত  ভীভা 

(১) দকান ব্যতক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাতিয জন্য াং তিি দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায কাদছ তনধ চাতযত পযভ ‘ক’ এয 

ভােদভ তথ্য দচদ তরতখতবাদফ ফা ইদরক্ট্রতনক ভােভ ফা ই-দভইদর অনুদযাধ কযদত াযদফন; 

(২) তনধ চাতযত পযভ জরবে না দর অনুদযাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রদমাজে দযদত্র পোক্স নম্বয এফাং ই-দভইর ঠিকানা; 

অনুদযাধকৃত তদথ্যয তনভু চর এফাং স্পি ফণ চনা এফাং দকান্ দ্ধততদত তথ্য দদত আগ্রী তায ফণ চনা উ দেখ কদয াদা কাগদজ 

ফা দযত্রভত, ইদরক্ট্রতনক তভতডা ফা ই-দভইদর তথ্য প্রাতিয জন্য অনুদযাধ কযা মাদফ; 

(৩) দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তদথ্যয জন্য দকান অনুদযাধ প্রাতিয তাতযখ দত অনতধক ২০ (তফ) কাম চ তদফদয ভদে 

অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদফন; 

(৪) পূদফ চ উতেতখত উ-অনুদেদ (৩) এ তকছুই থাকুক না দকন, অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ একাতধক তথ্য প্রদান 

ইউতনট/াংস্থা ফা কর্তচদযয াং তিিতা থাকদর অনতধক ৩০ (তত্র) কাম চ তদফদয ভদে দ অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা 

কযদত দফ; 

(৫) অনুদযাধকৃত তথ্য দকান ব্যতক্তয জীফন  ম্পতকচত দর দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা অনুদযাধ প্রাতিয অনতধক ২৪ (চ তি) 

ঘণ্টায ভদে উক্ত তফলদ প্রাথতভক তথ্য যফযা কযদফন; 



  

10 

 

(৬) দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তরতখতবাদফ অথফা দযত্রভত, ইদরক্ট্রতনক ভােভ ফা ই-দভইর এয ভােদভ আদফদন ত্র গ্রদণয 

প্রাতি স্বীকায কযদফন এফাং প্রাতি স্বীকাযদত্র আদফদদনয দযপাদযন্প নম্বয, আদফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভম চাদা এফাং 

আদফদন গ্রদণয তাতযখ উদেখ কদয স্বাযয কযদফন; 

(৭) ইদরক্ট্রতনক ফা ই-দভইর -এয ভােদভ আদফদন গ্রদণয দযদত্র কর্তচদযয ফযাফয আদফদন দপ্রযদণয তাতযখই (প্রাতি 

াদদয) আদফদন গ্রদণয তাতযখ তদদফ গণ্য দফ; 

(৮) আদফদন াায য দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা তথ্য প্রদাদনয তাতযখ এফাং ভ উ দেখপূফ চক আদফদনকাযীদক দ ম্পদকচ 

অফতত কযদফন এফাং অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ একাতধক তথ্য প্রদান াংস্থা ফা কর্তচদযয াংতিিতা থাকদর দাতত্বপ্রাি 

কভ চকতচা দ াংস্থা ফা কর্তচযদক এ ম্পদকচ তরতখত দনাটি প্রদান কযদফন; 

(৯) দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা দকান কাযদণ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদাদন অাযগ অথফা আাংতক তথ্য যফযাদ অাযগ দর 

অাযগতায কাযণ উদেখ কদয আদফদন প্রাতিয ১০ (দ) কাম চ তদফদয ভদে তঅতফ, ২০০৯-এয তপতদর উতেতখত পযভ-

‘খ’ অনুমাী এততিলদ আদফদনকাযীদক অফতত কযদফন; 

(১০) উ-অনুদেদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উতেতখত ভীভায ভদে তথ্য যফযা কযদত দকান দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা ব্যথ চ 

দর াংতিি তথ্য প্রাতিয অনুদযাধ প্রতোখ্যান কযা দদছ ফদর গণ্য দফ; 

(১১) অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায তনকট মথামথ তফদফতচত দর এফাং দম  দযদত্র দ তথ্য র্ততী য 

কর্তচক যফযা কযা দদছ তকাংফা দ তদথ্য র্ততী দযয স্বাথ চ জতড়ত যদদছ এফাং র্ততী য তা দগানী তথ্য 

তদদফ গণ্য কদযদছ দ দযদত্র দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা এরূ অনুদযাধ প্রাতিয ৫ (াঁচ) কাম চ তদফদয ভদে র্ততী যদক 

তায তরতখত ফা দভৌতখক ভতাভত দচদ দনাটি প্রদান কযদফন এফাং র্ততী য এরূ দনাটিদয দপ্রতযদত দকান ভতাভত 

প্রদান কযদর তা তফদফচনা তনদ দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয তফলদ তদ্ধাি গ্রণ কযদফন; 

(১২) দকান ইতন্দ্র প্রততফন্ধী ব্যতক্তদক দকান দযকড চ ফা তায অাংতফদল জানাদনায প্রদাজন দর াং তিি দাতত্বপ্রাি 

কভ চকতচা দ প্রততফন্ধী ব্যতক্তদক তথ্য রাদব াতা প্রদান কযদফন এফাং তযদ চদনয জন্য দম ধযদনয দমাতগতা প্রদাজন 

তা প্রদান কযা এ াতায অিভু চক্ত ফদর গণ্য দফ; 

(১৩) আইদনয অধীন প্রদি তদথ্যয প্রতত পৃষ্ঠা ‘‘তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ -এয অধীদন এ তথ্য যফযা কযা দদছ’’ 

ভদভ চ প্রতেন কযদত দফ এফাং তাদত প্রতেনকাযী কভ চকতচায নাভ, দফী, স্বাযয  দািতযক ীর থাকদফ।  

 

 

১১.  তদথ্যয মূল্য এফাং মূল্য তযদাধ : 

(১) দকান অনুদযাধকৃত তথ্য দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায তনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর তততন তঅতফ, ২০০৯-এয তপতদর 

উতেতখত পযভ-‘ঘ’ অনুাদয দ তদথ্যয মূল্য তনধ চাযণ কযদফন এফাং অনতধক ৫ (াঁচ) কাম চ তদফদয ভদে দ  অথ চ চারান 

দকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা  কদয দরজা তয চারাদনয কত তায কাদছ জভা দদায জন্য অনুদযাধকাযীদক 

তরতখতবাদফ অফতত কযদফন; অথফা 

(২) দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা অনুদযাধকাযী কর্তচক তযদাতধত তদথ্যয মূল্য যতদদয ভােদভ গ্রণ কযদফন এফাং প্রাি অথ চ 

চারান দকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ দরজাতয চারাদনয ভােদভ জভা দদদফন। 

 

১২.  আতর দাদয  তনষ্পতি 

১২.১. আতর কর্তচয :  

ক) াংস্থায অধীনস্থ কাম চারদ তথ্য প্রদান ইউতনট দর আতর কর্তচয দফন াংতিি াংস্থা প্রধান;  

খ) তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার তথ্য প্রদান ইউতনট দর তচফ দফন আতর কর্তচয।  
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১২.২. আতর দ্ধতত :  

ক) দকান ব্যতক্ত এ নীততভারায নীতত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ তনধ চাতযত ভীভায ভদে তথ্য রাদব ব্যথ চ দর তকাংফা 

দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায দকান তদ্ধা দি াংক্ষুব্ধ দর তকাংফা অতততযক্ত মূল্য ধাম চ ফা গ্রণ কযদর উক্ত ভীভা অততক্রা ি 

ফায, ফা দযত্রভত, তদ্ধা ি রাদবয যফতী ৩০ (তত্র) তদদনয ভদে তঅতফ, ২০০৯-এয তপতদর তনধ চাতযত পযভ-‘গ’ এয 

ভােদভ আতর কর্তচদযয কাদছ আতর কযদত াযদফন; 

খ) আতর কর্তচয মতদ এ ভদভ চ ন্তুি ন দম, আতরকাযী মৄতক্তাংগত কাযদণ তনতদ চি ভীভায ভদে আতর দাদয 

কযদত াদযনতন, তাদর তততন উক্ত ভীভা অততফাতত ায য আতর আদফদন গ্রণ কযদত াযদফন। 

 

১২.৩ আতর তনষ্পতি :  

(১) আতর কর্তচয দকান আতদরয তফলদ তদ্ধাি প্রদাদনয পূদফ চ তনদম্নাক্ত দদয গ্রণ কযদফন, মথা: 

(ক) দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা এফাং এতদাংতিি অন্যান্য কভ চকতচায শুনানী গ্রণ; 

(খ) আতর আদফদদন উতেতখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ  প্রাতথ চত প্রততকাদযয মৄতক্তমূ তফদফচনা;  এফাং 

(গ) প্রাতথ চত তথ্য প্রদাদনয াদথ একাতধক তথ্য প্রদানকাযী াংস্থা মৄক্ত থাকদর াংতিি াংস্থামূদয শুনানী গ্রণ। 

(২)  আতর আদফদন প্রাতিয ১৫ (দনয) তদদনয ভদে আতর কর্তচয- 

(ক) উ-অনুদেদ (১) এ উতেতখত দদযমূ গ্রণপূফ চক তথ্য যফযা কযায জন্য াং তিি দাতত্বপ্রাি  

কভ চকতচাদক তনদদ চ দদদফন; অথফা 

(খ) তাঁয তফদফচনা গ্রণদমাগ্য না দর আতর আদফদনটি খাতযজ কযদত াযদফন।  

(৩)  আতর কর্তচদযয তনদদ চ অনুমাী দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা মথাম্ভফ দ্রুততায াদথ প্রাতথ চত তথ্য যফযা কযদফন তদফ 

এই ভ তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ২৪(৪) এ তনদদ চতত ভদয অতধক দফ না অথফা দযত্রভত তততন তথ্য যফযা দথদক 

তফযত থাকদফন। 

১৩. তথ্য প্রদাদন অফদরা াতিয তফধান : 

১৩.১ তঅআ, ২০০৯  এ নীততভারায তফতধ-তফধান াদদয দকান দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা মতদ দকাদনা আদফদনকাযীদক তথ্য 

ফা এ াংক্রাি তদ্ধাি প্রদাদন ব্যথ চ ন ফা তথ্যপ্রাতিয দকাদনা অনুদযাধ গ্রণ কযদত অস্বীকায কদয ন ফা তদ্ধাি প্রদাদন ব্যথ চ 

ন ফা ভুর, অম্পূণ চ, তফভ্রা তিকয, তফকৃত তথ্য প্রদান কদয ন ফা দকান তথ্য প্রাতিয দথ প্রততফন্ধকতা সৃতি কদয ন ফা তথ্য 

অতধকায তযন্থী দকান কাজ কদয ন তাদর দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায এদন কাজদক অদাচযণ তদদফ তফদফচনা কযা দফ 

এফাং াংতিি চাকতয তফতধতফধান অনুাদয তায তফরুদদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ; 

১৩.২ এ নীততভারা মথামথবাদফ অনুযদণ গাতপরততয কাযদণ তঅআ, ২০০৯-এয ব্যতে ঘটদর এফাং এয কাযদণ দকান 

কভ চকতচা তথ্য কতভন কর্তচক াতি দদর তা তায ব্যাতক্তগত দা তদদফ গণ্য দফ এফাং কর্তচয তায দকান দা ফন 

কযদফ না; 

১৩.৩ তথ্য কতভদনয কাছ দথদক দকান কভ চকতচায তফরুদদ্ধ তফবাগী ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ দদর কর্তচয াংতিি তফতধ-

তফধান অনুাদয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায তফলদ তথ্য কতভনদক অফতত কযদফ।  

 

১৪. তথ্যাতদ তযদ চন এফাং প্রকাতত প্রততদফদন তফক্রদয সুদমাগ : 

তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার   এয অধীনস্থ কর াংস্থা কর্তচক প্রণীত প্রততদফদন তফনামূদল্য ফ চাধাযদণয তযদ চদনয জন্য ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদফ এফাং নাভভাত্র মূদল্য তফক্রদয জন্য ভজুদ যাখদফ। 

 

১৫. জনগুরুত্বপূণ চ তফলদ দপ্র তফজ্ঞতি : 

তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  এফাং এয অধীনস্থ কর াংস্থা জনগুরুত্বপূণ চ তফলাতদ দপ্র তফজ্ঞতিয ভােদভ অথফা অন্য দকান ন্থা 

প্রচায ফা প্রকা কযদফ। 
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১৬. নীততভারায াংদাধন :  

এ নীততভারা াংদাধদনয প্রদাজন দর তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার  ৩-৫ দস্য তফতি একটি কতভটি গঠন কযদফ। কতভটি 

নীততভারা অনুদভাদনকাযী কর্তচ দযয কাদছ াংদাধদনয প্র িাফ কযদফ। অনুদভাদনকাযী কর্তচ দযয অনুদভাদদন নীততভারা 

াংদাধন কাম চকয দফ। 

 

১৭. নীততভারায ব্যখ্যা :  

এ নীততভারায দকান তফলদ অস্পিতা দদখা তদদর নীততভারা প্রণনকাযী কর্তচয তায ব্যখ্যা প্রদান কযদফ। 

  

 

তযতি-১ : দাতত্বপ্রাি কভ চকতচাদদয তাতরকা 

প্রধান কাম চার 

ক্রভ 
ভন্ত্রণার/াংস্থায 

নাভ 

দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায নাভ 

 দতফ 
দপান, দভাফাইর, পোক্স,  ই-দভইর দমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত 

ভন্ত্রণার, 

দভাোঃ আতছয উেীন যদায, 

উতচফ 

দপান-৮৮-০২-৯৫৪০৩৮৩  

দভাফাইর-০১৫৫০-১৫১১৭০  

পোক্স-৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮ 

ইদভইর- section2@most.gov.bd 

কয নাং-৯১৩, বফন 

নাং-৬ ফাাংরাদদ 

তচফার, যভনা, ঢাকা-

১০০০। 
২ ফাাংরাদদ যভাণু 

তক্ত কতভন 

ড. দভাোঃ দখাযদদ আরভ, 

তযচারক, তফজ্ঞাতনক তথ্য 

তফবাগ 

দপান- ৮১৮১৮১৫ 

দভাফাইর-০১৯১৪৮৭৪৭২৮ 

পোক্স-০২-৮১৮১৮৪৫, ৮১৮১৮৪২ 

ইদভইর- alammk1964@yahoo.com 

ফাাংরাদদ যভাণু তক্ত 

কতভন, ই-১২/এ, 

আগাযগাঁ, দদয 

ফাাংরানগয, ঢাকা-

১২০৭। 
৩ ফাাংরাদদ তফজ্ঞান 

 তল্প গদফলণা 

তযলদ 

(তফতএআইআয), 

ঢাকা 

দভাোঃ ইছাক দভাো, 

জনাংদমাগ কভ চকতচা 

(অতততযক্ত দাতত্ব) 

দপান-৮৮-০২-৫৮৬১০৭৬৪ 

দভাফাইর-৮৮-০১৯১১৯৩০৭১৬ 

পোক্স-৮৮-০২-৫৮৬১৩০২২ 

ইদভইর- pro@bcsir.gov.bd 

ড. কুদযাত-এ খুদা 

ড়ক, ধানভতি, ঢাকা-

১২০৫ 

৪ জাতী তফজ্ঞান  

প্রমৄতক্ত জাদ্যঘয 

দভাোঃ কাভরুর ইরাভ 

রাইদব্রতযান-কাভ-

ডকুদভদন্টন অতপায 

দপান-০২-৫৫০০৬৯৫৯ 

দভাফাইর-০১৫৫২-৪৪৯৯৯১ 

পোক্স-৯১১৪৮৩১ 

ইদভইর- library@nmst.gov.bd 

জাতী তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত 

জাদ্যঘয, আগাযগাঁ, 

দদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-

১২০৭ 

৫ ফাাংরাদদ 

ন্যানার 

াদতন্টতপক এি 

দটকটিকোর 

ডকুদভদন্টন 

দন্টায 

দভা: ভতনরুজ্জাভান  

ততনয তযদাগ্রাতপক 

অতপায 

দপান-০২-৫৮১৫৬২৮৩ 

দভাফাইর-০১৭১৫৩৮২০৬৫ 

পোক্স-৯১৪০০৬৬ 

ইদভইর- mzaman1975@gmail.com 

ই-১৪/াই, আগাযগাঁ, 

দদয ফাাংরানগয, ঢাকা-

১২০৭ 

৬ ফঙ্গফন্ধু দখ 

মুতজবুয যভান 

নদবাতথদটায 

 

নাঈভা ইাভীন 

তযচারক (চ:দা:) 

দপান-৯১২৩৭৬২ 

দভাফাইর-০১৫৫২৪০৮৭৭১ 

পোক্স-৯১৩০০০৬ 

ইদভইর- nayeema_bsmrnovo@yahoo.com 

ফঙ্গফন্ধু দখ মুতজবুয 

যভান নদবাতথদটায 

তফজ যতণ, দতজগাঁ, 

ঢাকা-১২১৫ 

৭ ন্যানার 

ইনতস্টটিউট অফ 

ফাদাদটকদনারতজ 

(এনআইতফ) 

 

াতফবুন নফী পযাদ 

রাইদব্রতযান 

দপান-০২-৭৭৮৯২৮৯, 

দভাফাইর-০১৭৪০৮৬৫১৯৩ 

পোক্স-০২-৭৭৮৯৬৩৬ 

ইদভইর- librarynib.info@gmail.com 

ন্যানার ইনতস্টটিউট 

অফ ফাদাদটকদনারতজ  

গণকফাড়ী, আশুতরা, 

াবায, ঢাকা-১৩৪৯ 
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৮ ফাাংরাদদ যভাণু 

তক্ত তনন্ত্রণ 

কর্তচয 

 

দভাোঃ আপছায উতেন 

ঊর্ধ্চতন প্রাতনক 

কভ চকতচা 

দপান-০২-৯১২৪৮৪৬ 

দভাফাইর-০১৯২১-৬৯৯৪৭৩ 

পোক্স-০২-৮১৮১০১৫, 

ইদভইর-auddin@baera.gov.bd.com 

 

ই-১২/এ, আগাযগাঁ, 

ডাক ফাক্স নাং-২৪০, 

ঢাকা-১২০৭ 

৯ ফাাংরাদদ 

াদনাগ্রাতপক 

তযাচ চ ইনতস্টটিউট, 

কক্সফাজায 

দনট ফড়ুা ইভন 

কাযী দপ্রাগ্রাভায 

দপান-০২-৯৬১৪৬৭৮ 

দভাফাইর-০১৮১১-৮৭০৫৭১ 

পোক্স-০৩৪১৫২৫৫৩ 

ইদভইর- sonnet@bori.gov.bd 

ফাাংরাদদ 

াদনাগ্রাতপক তযাচ চ 

ইনতস্টটিউট 

(তফআযআই) 

কক্সফাজায 

১০ ফঙ্গফন্ধু তফজ্ঞান  

প্রমৄতক্ত দপদরাত 

রাস্ট 

 

অদ্বিত চন্দ্র দা 

উ-তযচারক (উতচফ) 

দপান-৯৬৭৭৪৮৫ 

দভাফাইর-০১৭১২৪০৪১১৮ 

পোক্স-৯৬৭৭৪৮৫ 

ইদভইর- bangabandhufellowshiptrust.bd@gmail.com 

তফতএআইআয 

কোম্পা, ড. কুদযাত-এ 

খুদা ড়ক, ধানভতি, 

ঢাকা-১২০৫ 

 

তফবাগী কাম চার 

ক্রভ াংস্থায নাভ 
দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায নাভ 

 দতফ 
দপান, দভাফাইর, পোক্স, ই-দভইর দমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ তফতএআইআয 

গদফলণাগায, 

চট্টগ্রাভ 

 

এদজএভ দভাদ চদ 

ঊর্ধ্চতন তফজ্ঞাতনক কভ চকতচা 

দপান-০৩১-৬৮১০০৫ 

দভাফাইর- ০১৮১৬৫৫৩৪৪৪ 

পোক্স-০৩১-৬৮২৫০৫ 

ইদভইর- ajmmorshed.bcsir@gmail.com 

তফতএআইআয 

গদফলণাগায, চট্টগ্রাভ। 
চট্টগ্রাভ দনানীফা, 

চট্টগ্রাভ-৪২২০ 

২ তফতএআইআয 

গদফলণাগায, 

যাজাী 

নাতজভ উতেন আদভদ 

ঊর্ধ্চতন তফজ্ঞাতনক কভ চকতচা 

দপান-০৭২১-৭৫০৮৫১ 

দভাফাইর-০১৭১২৬০৭৫১২ 

পোক্স-০৭২১-৭৫০৫৪০ 

ইদভইর-nazimpharm@yahoo.com 

তফতএআইআয 

গদফলণাগায যাজাী, 

তফদনাদপুয ফাজায, 

যাজাী-৬২০৬ 

৩ চাভড়া গদফলণা 

ইন্পটিটিউট,  

তফতএআইআয, 

নাযাট, াবায, 

ঢাকা 

 

দভাোঃ আবুর কাদভ আজাদ 

প্রধান তফজ্ঞাতনক কভ চকতচা 

দপান-৭৭৯২৭৫৪ 

দভাফাইর-০১৫৫২-৩৩০৬৬৫ 

পোক্স-০২-৭৭৯২০৩৭ 

ইদভইর- kashem.bcsir@gmail.com 

এরআযআই, নাযাট, 

াবায, ঢাকা-১৩০৫ 

৪ ইন্পটিটিউট অফ 

ভাইতনাং, 

তভনাদযরতজ এি 

দভটারাতজচ, 

তফতএআইআয, 

জপুযাট 

প্রদী কুভায তফশ্বা 

ঊর্ধ্চতন তফজ্ঞাতনক কভ চকতচা 

দপান-০৫৭১-৬৩৪৮১ 

দভাফাইর-০১৭১৬২৪০০৭১ 

পোক্স-০৫৭১-৬২৯১১ 

ইদভইর- pradip_immm@yahoo.com 

আইএভএভএভ, 

তফতএআইআয, 

খঞ্জনপুয, জপুযাট-

৫৯০০ 

 

তযতি-২ : তফকল্প দাতত্বপ্রাি কভ চকতচাদদয তাতরকা 

প্রধান কাম চার 

ক্রভ াংস্থায নাভ 
তফকল্প দাতত্বপ্রাি 

কভ চকতচায নাভ  দতফ 
দপান, দভাফাইর, পোক্স,  ই-দভইর দমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত 

ভন্ত্রণার, 

ড. দভাোঃ দগারাভ দভািপা 

উতচফ 

দপান-৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৯ 

দভাফাইর-০১৫৫২৩২৪৫৯০ 

পোক্স-৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮ 

ইদভইর- section9@most.gov.bd  

কয নাং-৯১৮, বফন নাং-

৬ ফাাংরাদদ তচফার, 

যভনা, ঢাকা-১০০০। 

mailto:nazimpharm@yahoo.com
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২ ফাাংরাদদ যভাণু 

তক্ত কতভন 

জনাফ ভারুপ দাদন 

রাইদব্রতযান, তফজ্ঞাতনক 

তথ্য তফবাগ 

দপান- ৯১১৪৬৬২ 

দভাফাইর-০১৯১২-০৮৪৩৯৫ 

পোক্স-০২-৮১৮১৮৪৫, ৮১৮১৮৪২ 

ইদভইর- 

hossen_maruf@yahoo.com 

ফাাংরাদদ যভাণু তক্ত 

কতভন, ই-১২/এ, 

আগাযগাঁ, দদয 

ফাাংরানগয, ঢাকা-

১২০৭। 
৩ ফাাংরাদদ তফজ্ঞান 

 তল্প গদফলণা 

তযলদ 

(তফতএআইআয), 

ঢাকা 

দভাোঃ আর ভামুন সুব্রত 

প্রাতনক কভ চকতচা 

দপান-৮৮-০২-৫৮৬১৫৭৮৯ 

দভাফাইর-৮৮-০১৫৫২৪০৩২৪৫ 

পোক্স-৮৮-০২-৫৮৬১৩০২২ 

ইদভইর- Establishment3@bcsir.gov.bd 

ড. কুদযাত-এ খুদা 

ড়ক, ধানভতি, ঢাকা-

১২০৫ 

৪ জাতী তফজ্ঞান  

প্রমৄতক্ত জাদ্যঘয 

জনাফ দভাতভত াান  

কাযী তকউদযটয 

দপান-০২-৫৮১৬০৬০৭ 

দভাফাইর-০১৯৮৬-২৫৪৯৯১ 

পোক্স-৯১১৪৮৩১ 

ইদভইর: momithasan94@gmail.com 

জাতী তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত 

জাদ্যঘয, আগাযগাঁ, 

দদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-

১২০৭ 

৫ ফাাংরাদদ 

ন্যানার 

াদতন্টতপক এি 

দটকটিকোর 

ডকুদভদন্টন 

দন্টায 

জনাফ দভাোঃ দভাখদরছুয 

যভান যকায 

প্রাতনক কভ চকতচা 

দপান-০২-৮১৮১৫১১ 

দভাফাইর-০১৯৬০৮৫২৮৫০ 

পোক্স-৯১৪০০৬৬, 

ইদভইর- shaheensarker48@yahoo.com 

ই-১৪/াই, আগাযগাঁ, 

দদয ফাাংরানগয, ঢাকা-

১২০৭ 

৬ ফঙ্গফন্ধু দখ 

মুতজবুয যভান 

নদবাতথদটায 

 

দভাোঃ তপকুর ইরাভ 

যকায 

উ-তযচারক (প্রান  

অথ চ) 

দপান-৯১৩৯৫৭৭ 

দভাফাইর-০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

পোক্স-৯১৩০০০৬ 

ইদভইর- safiqnovo@gmail.com 

ফঙ্গফন্ধু দখ মুতজবুয 

যভান নদবাতথদটায 

তফজ যতণ, দতজগাঁ, 

ঢাকা-১২১৫ 

৭ ন্যানার 

ইনতস্টটিউট অফ 

ফাদাদটকদনারতজ 

(এনআইতফ) 

 

জনাফ ভাপৄজুয যভান 

প্রাতনক কভ চকতচা 

দপান-০২-৭৭৮৯২৮৯, 

দভাফাইর-০১৭১৭০৮৩৩২৬ 

পোক্স-০২-৭৭৮৯৬৩৬ 

ইদভইর- mahfujurms@gmail.com 

ন্যানার ইনতস্টটিউট 

অফ ফাদাদটকদনারতজ  

গণকফাড়ী, আশুতরা, 

াবায, ঢাকা-১৩৪৯ 

৮ ফাাংরাদদ যভাণু 

তক্ত তনন্ত্রণ 

কর্তচয 

 

দভাোঃ আইয়ুফ আরী দক 

প্রাতনক কভ চকতচা  

দপান-০২-৯১২৪৮৪৬ 

দভাফাইর-০১৯১১-৭০৭০৩২ 

পোক্স-০২-৮১৮১০১৫, 

ইদভইর- aiubsheak@gmail.com 

ই-১২/এ, আগাযগাঁ, 

ডাক ফাক্স নাং-২৪০, 

ঢাকা-১২০৭ 

৯ ফাাংরাদদ 

াদনাগ্রাতপক 

তযাচ চ ইনতস্টটিউট, 

কক্সফাজায 

আতকুয যভান 

এতস্টোন্ট ইতঞ্জতনায 

দপান-০২-৯৬১৪৬৭৮ 

দভাফাইর-০১৭২৭৬৫৮৭৭৯ 

পোক্স-০৩৪১৫২৫৫৩ 

ইদভইর- ashikur@bori.gov.bd 

ফাাংরাদদ 

াদনাগ্রাতপক তযাচ চ 

ইনতস্টটিউট 

(তফআযআই) 

কক্সফাজায 

১০ ফঙ্গফন্ধু তফজ্ঞান  

প্রমৄতক্ত দপদরাত 

রাস্ট 

 

 দপান-৯৬৭৭৪৮৫ 

দভাফাইর-০১৭১২৪০৪১১৮ 

পোক্স-৯৬৭৭৪৮৫ 

ইদভইর- bangabandhufellowshiptrust.bd@gmail.com 

তফতএআইআয 

কোম্পা, ড. কুদযাত-এ 

খুদা ড়ক, ধানভতি, 

ঢাকা-১২০৫ 

 

তফবাগী কাম চার 

ক্রভ াংস্থায নাভ 
তফকল্প দাতত্বপ্রাি 

কভ চকতচায নাভ  দতফ 
দপান, দভাফাইর, পোক্স, ই-দভইর দমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ তফতএআইআয 

গদফলণাগায, 

এ এভ জাতদ দাদন 

তফজ্ঞাতনক কভ চকতচা 

দপান-০৩১-৬৮১০০৫ 

দভাফাইর- ০১৭৭৭৪৪৭১৯২ 

তফতএআইআয 

গদফলণাগায, চট্টগ্রাভ। 
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চট্টগ্রাভ 

 

পোক্স-০৩১-৬৮২৫০৫ 

ইদভইর- smzahidhosen@gmail.com 

চট্টগ্রাভ দনানীফা, 

চট্টগ্রাভ-৪২২০ 

২ তফতএআইআয 

গদফলণাগায, 

যাজাী 

দভাোঃ রুহুর আতভন 

ঊর্ধ্চতন তফজ্ঞাতনক 

কভ চকতচা 

দপান-০৭২১-৭৫০৮৫১ 

দভাফাইর-০১৭১১৩৬৮১৪৩ 

পোক্স-০৭২১-৭৫০৫৪০ 

ইদভইর- ruhulamin.bcsir@gmail.com 

তফতএআইআয 

গদফলণাগায যাজাী, 

তফদনাদপুয ফাজায, 

যাজাী-৬২০৬ 

৩ চাভড়া গদফলণা 

ইন্পটিটিউট,  

তফতএআইআয, 

নাযাট, াবায, 

ঢাকা 

 

আক্তায দাদন 

ঊর্ধ্চতন তফজ্ঞাতনক 

কভ চকতচা 

দপান-৭৭৯২৭৫৪ 

দভাফাইর-০১৯১৫৭৩৯১৭৩ 

পোক্স-০২-৭৭৯২০৩৭ 

ইদভইর- akhtar.lribcsir@gmail.com 

এরআযআই, নাযাট, 

াবায, ঢাকা-১৩০৫ 

৪ ইন্পটিটিউট অফ 

ভাইতনাং, 

তভনাদযরতজ এি 

দভটারাতজচ, 

তফতএআইআয, 

জপুযাট 

দভাছাোঃ ানতজদা সুরতানা 

ঊর্ধ্চতন তফজ্ঞাতনক 

কভ চকতচা 

দপান-০৫৭১-৬৩৪৮১ 

দভাফাইর-০১৭১২৪৮১১১৮ 

পোক্স-০৫৭১-৬২৯১১ 

ইদভইর- shammiswe@yahoo.com 

আইএভএভএভ, 

তফতএআইআয, 

খঞ্জনপুয, জপুযাট-

৫৯০০ 

 

তযতি-৩ : আতর কর্তচদযয তাতরকা 

প্রধান কাম চার 

ক্রভ াংস্থায নাভ 
আতর কর্তচদযয নাভ  

দতফ 
দপান, দভাফাইর, পোক্স,  ই-দভইর দমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত 

ভন্ত্রণার 

দভাোঃ আদনাায দাদন 

ততনয তচফ 

দপান-৮৮-০২-৯৫৪০১৪৪ 

দভাফাইর-০১৭০৮৪৬৪৭৪৮ 

পোক্স-৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮ 

ইদভইর-secretary@most.gov.bd 

কয নাং-৯১১, বফন নাং-

৬ ফাাংরাদদ তচফার, 

যভনা, ঢাকা-১০০০। 

২ ফাাংরাদদ যভাণু 

তক্ত কতভন 

ডা. াদনাায দাদন 

দচাযম্যান 

দপান- ৯৩৫৯৭৪২ 

দভাফাইর-০১৭১৫-০৬১৬৫১ 

পোক্স-০২-৮১৮১৮৪৫, ৮১৮১৮৪২ 

ইদভইর- chairman@baec.gov.bd 

ফাাংরাদদ যভাণু তক্ত 

কতভন, ই-১২/এ, 

আগাযগাঁ, দদয 

ফাাংরানগয, ঢাকা-

১২০৭। 
৩ ফাাংরাদদ তফজ্ঞান 

 তল্প গদফলণা 

তযলদ 

(তফতএআইআয), 

ঢাকা 

দভাাম্মদ কত আরী  

দস্য (প্রান), 

তফতএআইআয, ঢাকা 

দপান-৮৮-০২-৫৮৬১০৭০৯ 

দভাফাইর-০১৫৫২-৪৫৫০০৪ 

পোক্স-৮৮-০২-৫৮৬১৩০২২ 

ইদভইর- Member-

admin@bcsir.gov.bd 

ড. কুদযাত-এ খুদা 

ড়ক, ধানভতি, ঢাকা-

১২০৫ 

৪ জাতী তফজ্ঞান  

প্রমৄতক্ত জাদ্যঘয 

দভাাম্মদ মুনীয দচৌদৄযী 

ভাতযচারক 

দপান-০২-৯১১২০৮৪ 

দভাফাইর-০১৮১৭-২১১৪৪৬ 

পোক্স-৯১১৪৮৩১ 

ইদভইর- dgnmst@gmail.com 

জাতী তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত 

জাদ্যঘয, আগাযগাঁ, 

দদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-

১২০৭ 

৫ ফাাংরাদদ 

ন্যানার 

াদতন্টতপক এি 

দটকটিকোর 

ডকুদভদন্টন 

দন্টায 

 

দফগভ দজভীন আক্তায 

ভাতযচারক 

দপান-০২-৮১৮১৫১১ 

দভাফাইর-০১৫৫২-৩৯৭৮৪৯ 

পোক্স-৯১৪০০৬৬, 

ইদভইর- director@bansdoc.gov.bd 

ই-১৪/াই, আগাযগাঁ, 

দদয ফাাংরানগয, ঢাকা-

১২০৭ 

mailto:chairman@baec.gov.bd
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৬ ফঙ্গফন্ধু দখ 

মুতজবুয যভান 

নদবাতথদটায 

 

আবুর ফাায দভাোঃ জহুরুর 

ইরাভ, ভাতযচারক 

দপান-৯১৩৮৮৭৮ 

দভাফাইর-০১৭১১০০৬২৫৯ 

পোক্স-৯১৩০০০৬ 

ইদভইর-zahurul61@yahoo.com 

ফঙ্গফন্ধু দখ মুতজবুয 

যভান নদবাতথদটায 

তফজ যতণ, দতজগাঁ, 

ঢাকা-১২১৫ 

৭ ন্যানার 

ইনতস্টটিউট অফ 

ফাদাদটকদনারতজ 

(এনআইতফ) 

 

ড. দভা: তরমুো 

ভাতযচারক (অতততযক্ত 

দাতত্ব) 

দপান-০২-০২-৭৭৮৯৪৫৮ 

দভাফাইর-০১৭৩৮৯৯৯৯৯৩ 

পোক্স-০২-৭৭৮৯৬৩৬ 

ইদভইর- dgnibbd@gmail.com 

salim2969@gmail.com 

ন্যানার ইনতস্টটিউট 

অফ ফাদাদটকদনারতজ  

গণকফাড়ী, আশুতরা, 

াবায, ঢাকা-১৩৪৯ 

৮ ফাাংরাদদ যভাণু 

তক্ত তনন্ত্রণ 

কর্তচয 

 

প্রদকৌ: দভা: দভাজাদম্মর 

ক 

দচাযম্যান 

দপান-০২-৯১২৪৮৪৬ 

দভাফাইর-০১৮১৯-২৪৭৫৭৭ 

পোক্স-০২-৮১৮১০১৫ 

ইদভইর- chairman@baerea.gov.bd 

 

ই-১২/এ, আগাযগাঁ, 

ডাক ফাক্স নাং-২৪০, 

ঢাকা-১২০৭ 

৯ ফাাংরাদদ 

াদনাগ্রাতপক 

তযাচ চ ইনতস্টটিউট, 

কক্সফাজায 

দভা: তপকুয যভান 

ভাতযচারক (অতততযক্ত 

দাতত্ব) 

দপান-০২-৯৬১৪৬৭৮ 

দভাফাইর-০১৯১১-৪২০১৭৮ 

পোক্স-০৩৪১৫২৫৫৩ 

ইদভইর-dg@bori.gov.bd 

ফাাংরাদদ 

াদনাগ্রাতপক তযাচ চ 

ইনতস্টটিউট 

(তফআযআই) 

কক্সফাজায 

১০ ফঙ্গফন্ধু তফজ্ঞান  

প্রমৄতক্ত দপদরাত 

রাস্ট 

 

মুাম্মদ আকফয হুাইন 

প্রধান তনফ চাী কভ চকতচা 

দপান-৮৮-০২-৯৫৪০২৭৪ 

দভাফাইর-০১৭১১-১৯৩৯৯০ 

পোক্স-৯৬৭৭৪৮৫ 

ইদভইর- addsecy1@most.gov.bd 

তফতএআইআয 

কোম্পা, ড. কুদযাত-এ 

খুদা ড়ক, ধানভতি, 

ঢাকা-১২০৫ 

 

তফবাগী কাম চার 

ক্রভ াংস্থায নাভ 
আতর কর্তচদযয নাভ  

দতফ 
দপান, দভাফাইর, পোক্স, ই-দভইর দমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১ তফতএআইআয 

গদফলণাগায, 

চট্টগ্রাভ 

 

ড. দভাোঃ দভািপা 

তযচারক (বাযপ্রাি) 

দপান-০৩১-৬৮১০০৫ 

দভাফাইর-০১৭১৬৫২৫৬৮৬, 

০১৮৮৫৯২৬৮৮২ 

পোক্স-০৩১-৬৮২৫০৫ 

ইদভইর-drmostafabcsir@yahoo.com 

তফতএআইআয 

গদফলণাগায, চট্টগ্রাভ। 
চট্টগ্রাভ দনানীফা, 

চট্টগ্রাভ-৪২২০ 

২ তফতএআইআয 

গদফলণাগায, 

যাজাী 

ড. দভাোঃ ইফযাতভ 

তযচারক (বাযপ্রাি) 

দপান-০৭২১-৭৫০৮৫১ 

দভাফাইর-০১৭১৮-৭৮৩৫৮০ 

পোক্স-০৭২১-৭৫০৫৪০ 

ইদভইর- dr.ibrahim62@yahoo.com 

তফতএআইআয 

গদফলণাগায যাজাী, 

তফদনাদপুয ফাজায, 

যাজাী-৬২০৬ 

৩ চাভড়া গদফলণা 

ইন্পটিটিউট,  

তফতএআইআয, 

নাযাট, াবায, 

ঢাকা 

ড. ভদৄসুদন াা 

অতপায ইন-চাজচ 

দপান-৭৭৯২৭৫৪ 

দভাফাইর-১৭১৬-৯০৮০১৫ 

পোক্স-০২-৭৭৯২০৩৭ 

ইদভইর- mdaa_khan@yahoo.com 

এরআযআই, নাযাট, 

াবায, ঢাকা-১৩০৫ 

৪ ইন্পটিটিউট অফ 

ভাইতনাং, 

তভনাদযরতজ এি 

দভটারাতজচ, 

তফতএআইআয, 

জপুযাট 

ড. দভাোঃ নাতজভ জাভান 

তযচারক (বাযপ্রাি) 

দপান-০৫৭১-৬৩৪৮১ 

দভাফাইর-০১৭১১৪০০৮৯৯ 

পোক্স-০৫৭১-৬২৯১১ 

ইদভইর- nazimgeology@gmail.com 

আইএভএভএভ, 

তফতএআইআয, 

খঞ্জনপুয, জপুযাট-

৫৯০০ 

 

 

mailto:dgnibbd@gmail.com
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তযতি-৪ : স্বপ্রদণাতদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয তাতরকা  প্রকাদয ভােভ 

ক্রভ তদথ্যয তফফযণ তথ্য প্রকাদয ভােভ 

১ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয াাংগঠতনক কাঠাদভা প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয তবন, তভন  কাম চাফতর প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৩ কভ চকতচা/কভ চচাতযদদয যভতা  দাতত্ব প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৪ কভ চকতচা/কভ চচাতযদদয দমাগাদমাদগয নম্বয নাদভয তাতরকা প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৫ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার কর্তচক প্রণীত আইন, নীততভারা, তফতধভারা, 

প্রতফধানভারা ইতোতদ; 

প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৬ প্রততদদন  প্রকানা প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৭ তথ্য অতধকায আইদনয আতা দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা  আতর 

কর্তচদযয নাভ, ঠিকানা, দপান নম্বয, ই-দভইর  পোক্স নম্বয 

প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৮ অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানায  আতা দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা   

আতর কর্তচদযয  নাভ, ঠিকানা, দপান নম্বয, ই-দভইর  পোক্স নম্বয 

প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৯ তফতবন্ন তফলদয দপাকারদন্ট-এয নাভ, ঠিকানা  দপান নম্বয প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১০ ভন্ত্রণারদয তফতবন্ন কতভটি াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১১ গুরুত্বপূণ চ বায তদ্ধািাফতর প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১২ কর প্রকায দনাটি, তফজ্ঞতি  প্রজ্ঞান প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ 

াইট/দনাটি দফাড চ/ তদতনক তত্রকা 

১৩ দপদরাত  অনুদান প্রদান াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৪ ক্র কাম চক্রভ াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৫ তটিদজন চাট চায প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৬ তফদদদ ভ্রভণাদদ াংক্রাি তথ্য; প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৭ উন্নন প্রকল্প  কভ চসূতচ াংক্রাি তথ্য; প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৮ ফাদজট ফযাে  ফাতল চক ক্র তযকল্পনা; প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৯ দটণ্ডায তফজ্ঞতি, দপ্র তফজ্ঞতি; প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ 

াইট/দনাটি দফাড চ/ তদতনক প্রতত্রকা 

২০ ইদনাদবন াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২১ ফাতল চক কভ চম্পাদন াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২২ শুদ্ধাচায াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২৩ ব্লু-ইদকানতভ াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২৪ এতডতজ াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

 

 

তযতি-৫ : চাতদায তবতিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয তাতরকা: 

তনম্নতরতখত তথ্যমূ জনগদণয চাতদায তবতিদত প্রদান কযা দফ- 

• স্বপ্রদণাতদতবাদফ প্রকাতত কর তথ্য 

• তফতবন্ন নীতত 

• াংস্থায ফাদজট 

• আতথ চক তথ্য, দমভন- আ/ব্য াংক্রাি তাফ তফফযণী  

• অতডট তযদাট চ (জফাফ) 

• ক্র কাম চক্রভ াংক্রাি তথ্য (তদ্ধাি গ্রদণয য) 

• অতড-তবজুার ডকুদভন্ট 

• তনদাগ/ফদতরয আদদ 

• দদদ ফা তফদদ ভ্রভণাংক্রাি তথ্যাতদ 

• প্রদান ফােতামূরক ন, এভন তথ্য (তযতি-৬) ব্যতীত অন্য কর তথ্য।  

 



  

18 

 

তযতি-৬ : প্রদান ফােতামূরক ন, এভন তদথ্যয তাতরকা:  

তনম্নতরতখত তথ্যমূ প্রদান  প্রকা কযদত কর্তচয ফাে থাকদফ না-   

• তথ্য অতধকায আইন ২০০৯ এয ৭ ধাযা উতেতখত তথ্য; 

• ভন্ত্রণার াংক্রাি ভতন্ত্রতযলদদয দগানী তদ্ধাি/তনদদ চনা/অনুান; 

• ভন্ত্রণার াংক্রাি প্রধানভন্ত্রীয দগানী তদ্ধাি/তনদদ চনা/অনুান; 

• যাষ্ট্রতত প্রদি দগানী তদ্ধাি/তনদদ চনা/অনুান; 

• ভন্ত্রণারদয ভন্ত্রী/তচফ কর্তচক প্রদি দগানী তফল াংক্রাি তথ্য; 

• যাষ্ট্রী তনযািা  দগাদন্দা কাদম চ তনদাতজত াংস্থা ফা প্রততষ্ঠান কর্তচক প্রদি প্রততদফদন;  

• যকাতযবাদফ দগানী তদদফ দঘাতলত/স্বীকৃত তথ্য; 

• ভন্ত্রণার/াংস্থায দকতআইভূক্ত স্থানামূদয তনযািা াংক্রাি তথ্য;   

• কভী  উকাযদবাগীয ব্যতক্তগত জীফদনয দগানীতা ক্ষুণ্ন , এরূ তথ্য;  

• তফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ঐ ভাভরায সুষ্ঠু তফচাযকাম চদক ব্যাত কযদত াদয, এরূ তথ্য;  

• তদিাধীন তফল াংতিি দকাদনা তথ্য, মায প্রকা তদিকাদজ তফি ঘটাদত াদয;  

• দকাদনা ক্র কাম চক্রদভয তফলদ তদ্ধাি দনায আদগ াংতিি ক্র ফা এয কাম চক্রভ াংক্রাি দকাদনা তথ্য;  

• গদফলণায সূত্র ফা দকৌর ফা কাদযা বুতদ্ধবৃতিক ম্পদদয অতধকায যততগ্রি দত াদয, এরূ তথ্য।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 

 

 

তযতি-৭ : তথ্য প্রাতিয আদফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রাতিয আদফদনত্র 

[ তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতি াংক্রাি) তফতধভারায তফতধ-৩ দ্রিব্য ] 

ফযাফয 

................................................................, 

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

 

দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা, 

........................................... (দিদযয নাভ  ঠিকানা) 

 

১।  আদফদনকাযীয নাভ  : ............................................................................  

 ততায নাভ  : ............................................................................

 ভাতায নাভ  : ............................................................................  

 ফতচভান ঠিকানা  : ............................................................................

 স্থাী ঠিকানা  : ............................................................................  

 পোক্স, ই-দভইর, দটতরদপান  দভাফাইর দপান নম্বয (মতদ থাদক) : 

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

২।  তক ধযদনয তথ্য* (প্রদাজদন অতততযক্ত কাগজ ব্যফায করুন) : ............................................................................ 

৩।  দকান দ্ধততদত তথ্য াইদত আগ্রী (ছাাদনা/ পদটাকত/  : ............................................................................ 

  তরতখত/ ই-দভইর/ পোক্স/ততড অথফা অন্য দকান দ্ধতত)   

৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ  ঠিকানা  : ............................................................................  

৫।  প্রদমাজে দযদত্র াতাকাযীয নাভ  ঠিকানা  : ............................................................................  

 

আদফদদনয তাতযখ : ..................................................                                            আদফদনকাযীয স্বাযয  

 

*তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতি াংক্রাি) তফতধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমাী তদথ্যয মূল্য তযদাধদমাগ্য।  
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তযতি-৮ : তথ্য যফযাদ অাযগতায দনাটি (পযভ ‘খ’) 

 

 

পযভ ‘খ’ 

 [ তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতি াংক্রাি) তফতধভারা, ২০০৯ তফতধ-৫ দ্রিব্য ] 

তথ্য যফযাদ অাযগতায দনাটি 

আদফদন দত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তাতযখ : .........................................  

প্রতত 

আদফদনকাযীয নাভ   : ..............................................................  

ঠিকানা    : ..............................................................  

 

তফল : তথ্য যফযাদ অাযগতা ম্পদকচ অফততকযণ 

 

তপ্র ভদাদ, 

আনায ........................................................তাতযদখয আদফদদনয তবতিদত প্রাতথ চত তথ্য তনদম্নাক্ত কাযদণ যফযা 

কযা ম্ভফ ইর না, মথা :- 

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

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

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

.....................................................................................................................................................।   
                                     

                                                               (------------------------------) 

                   দাতত্বপ্রাি কভ চকতচায নাভ :  

                 দফী :  

               দািতযক ীর :  
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তযতি-৯ : আতর আদফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

 

 

পযভ ‘গ’ 

আতর আদফদন 

[ তথ্য অতধকায (তথ্য প্রাতি াংক্রাি) তফতধভারায তফতধ-৬ দ্রিব্য ] 

ফযাফয 

.................................................................., 

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

 

আতর কর্তচয, 

...........................................(দিদযয নাভ  ঠিকানা) 

  

১। আতরকাযীয নাভ  ঠিকানা  : .................................................................................. 

 (দমাগাদমাদগয জ ভােভ)  

২। আীদরয তাতযখ   : .................................................................................. 

৩। দম আদদদয তফরুদদ্ধ আতর কযা ইাদছ উায : ................................................................................. 

  কত (মতদ থাদক)   

৪। মাায আদদদয তফরুদদ্ধ আতর কযা ইাদছ   : ..................................................................................  

 তাায নাভ আদদদয তফফযণ (মতদ থাদক)   

৫। আীদরয াংতযি তফফযণ  : ..................................................................................  

৬। আদদদয তফরুদদ্ধ াংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (াংতযি তফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রাতথ চত প্রততকাদযয মৄতক্ত/তবতি  : ..................................................................................  

৮।  আতরকাযী কর্তচক প্রতেন   : ..................................................................................  

৯।  অন্য দকান তথ্য মাা আতর কর্তচদযয মু্মদখ : ..................................................................................  

 উস্থাদনয জন্য আতরকাযী ইো দালণ কদযন  

                                 

 

আদফদদনয তাতযখ : ..................................................                                              আদফদনকাযীয স্বাযয 
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তযতি-১০ : তথ্য প্রাতিয অনুদযাধ তপ এফাং তদথ্যয মূল্য তনধ চাযণ তপ (পযভ ‘ঘ’) 

 

 

পযভ ‘ঘ’ 

[ তফতধ ৮ দ্রিব্য ] 

তথ্য প্রাতিয অনুদযাধ তপ এফাং তদথ্যয মূল্য তনধ চাযণ তপ 

 তথ্য যফযাদয দযদত্র তনম্ন দটতফদরয করাভ (২) এ উতরতখত তদথ্যয জন্য উায তফযীদত  করাভ (৩) এ উতরতখত াদয 

দযত্রভত তথ্য প্রাতিয অনুদযাধ তপ এফাং তদথ্যয মূল্য তযদাধদমাগ্য ইদফ, মথা :-  

 

দটতফর 

 

ক্রতভক 

নাং 
তদথ্যয তফফযণ তথ্য প্রাতিয অনুদযাধ তপ/তদথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

তরতখত দকান ডকুদভদন্টয কত 

যফযাদয জন্য (ম্যা, নক্া, ছতফ, 

কতম্পউটায তপ্রন্ট) 

এ-৪  এ-৩ ভাদয কাগদজয দযদত্র প্রতত 

পৃষ্ঠা ২ (দ্যই) টাকা াদয এফাং তদূর্ধ্চ 

াইদজয কাগদজয দযদত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

তডস্ক, ততড ইতোতদদত তথ্য 

যফযাদয দযদত্র 

 

(১) আদফদনকাযী কর্তচক তডস্ক, ততড 

ইতোতদ যফযাদয দযদত্র তফনা মূদল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তচক তডস্ক, ততড 

ইতোতদ যফযাদয দযদত্র উায প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

দকান আইন ফা যকাতয তফধান ফা 

তনদদ চনা অনুমাী কাউদক 

যফযাকৃত তদথ্যয দযদত্র 

তফনামূদল্য। 

৪। 

মূদল্যয তফতনভদ তফক্রদমাগ্য 

প্রকানায 

দযদত্র 

প্রকানা তনধ চাতযত মূল্য। 
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তযতি-১১ : তথ্য কতভদন অতবদমাগ দাদদযয তনধ চাযণ পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

অতবদমাগ দাদদযয পযভ 

[তথ্য অতধকায (অতবদমাগ দাদয  তনষ্পতি াংক্রাি) প্রতফধানভারায প্রতফধান-৩ (১) দ্রিব্য] 

ফযাফয 

প্রধান তথ্য কতভনায 

তথ্য কতভন 

এপ-৪/এ, আগাযগাঁ প্রাতনক এরাকা 

দদযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

              অতবদমাগ নাং ...............................................................................................................।  

১। অতবদমাগকাযীয নাভ  ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (দমাগাদমাদগয জ ভােভ) 

২। অতবদমাগ দাতখদরয তাতযখ                                : .......................................................................... 

৩। মাায তফরুদদ্ধ অতবদমাগ কযা ইাদছ                  : ......................................................................... 

     তাায নাভ  ঠিকানা   

৪। অতবদমাদগয াংতযি তফফযণ                              : ......................................................................... 

    (প্রদাজদন আরাদা কাগজ তন্নদফ কযা মাইদফ) 

৫। াংক্ষুব্ধতায কাযণ (মতদ দকান আদদদয তফরুদদ্ধ       : .......................................................................  

    অতবদমাগ আনন কযা  দ দযদত্র উায কত  

    াংমৄক্ত কতযদত ইদফ) 

৬। প্রাতথ চত প্রততকায  উায দমৌতক্তকতা                    : ....................................................................... 

৭। অতবদমাগ উতরতখত ফক্তদব্যয ভথ চদন প্রদাজনী      : ......................................................................... 

     কাগজ দত্রয ফণ চনা (কত াংমৄক্ত কতযদত ইদফ) 

তোঠ 

আতভ/আভযা এই ভদভ চ রপপূফ চক দঘালণা কতযদততছ দম, এই অতবদমাদগ ফতণ চত অতবদমাগমূ আভায জ্ঞান  তফশ্বা ভদত তে।  

 

(তোঠকাযীয স্বাযয)  

 


