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মুখবন্ধ
বততমান যুগ তথ্য প্রযুস্টক্তর যুগ। তথ্য প্রযুস্টক্তর এই যুয়গ তথ্য মানুয়ের একটি অন্যতম ফমৌস্টলক চাস্টিদা। প্রস্টতটি
মানুয়ের রয় য়ে তথ্য পাও ার বা িানার অস্টিকার। এ লয়যয গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলায়দশ সরকার ৬ এস্টপ্রল
২০০৯ ‘তথ্য অস্টিকার আইন ২০০৯’ ফগয়িয়ট প্রকাশ কয়রয়ে। যা মানুয়ের তথ্য পাও ার অস্টিকারয়ক
সুপ্রস্টতস্টিত কয়রয়ে ।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি (এনআইস্টব) গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলায়দশ সরকায়রর স্টবজ্ঞান ও
প্রযুস্টক্ত মন্ত্রণালয় র আওতািীন িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবে ক িাতী গয়বেণা প্রস্টতিান। এনআইস্টব আধুস্টনক
িীবপ্রযুস্টক্তর মাধ্যয়ম কৃস্টে, পস্টরয়বশ, স্টচস্টকৎসা ও স্টশল্পয়যয়ে ফটকসই উন্নত প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবন ও উদ্ভাস্টবত
প্রযুস্টক্তয়ক ব্যবিার কয়র উৎপাদন বৃস্টির লয়যয স্টবস্টভন্ন গয়বেণা কায তক্রম পস্টরচালনা করয়ে। এনআইস্টবর
কায তক্রয়মর ময়ধ্য িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবে ক গয়বেণা ও উন্ন ন কায তক্রম, উদ্ভাস্টবত িীবপ্রযুস্টক্ত মাঠ পয তায়
স্থানান্তয়রর ব্যবস্থা গ্রিন ও সিা তা প্রদান, িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় দয িনবল ততরীর িন্য প্রস্টশযণ প্রদান এবং
িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় িনসয়চতনতামূলক কায তক্রম গ্রিণ, বাংলায়দয়শ িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় গয়বেণা ও নীস্টতমালা
প্রণ য়ন সমন্ব ক স্টিয়সয়ব কায তক্রম পস্টরচালনাসি স্টবস্টভন্ন িাতী ও আন্তিতাস্টতক প্রস্টতিায়নর সয়ে সমস্টন্বত
গয়বেণা কায তক্রম পস্টরচালনা ইতযাস্টদ উয়েখয়যাগ্য।
তথ্য অস্টিকার আইন ২০০৯ এর আওতা নাগস্টরকয়দর িন্য এনআইস্টব’র কায তক্রম সম্পয়কত তথ্য প্রাপ্তির
আইনগত স্টভস্টি ততরী িয় য়ে। এর পস্টরয়প্রস্টযয়ত এনআইস্টব এর স্টবস্টভন্ন কায তক্রম সম্পস্টকতত তথ্য িানা এবং
তথ্য প্রাস্টির সুস্টবিায়থ ত তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালা ২০১৫ প্রণ য়নর উয়যাগ গ্রিণ করা িয় য়ে। ফদশ ও
িাস্টতর আথ ত-সামাস্টিক উন্ন নসি সাস্টব তক সমৃস্টি অিতয়নর লয়যয এনআইস্টব কর্র্তক
ত গৃিীত ও সম্পাস্টদত
কায তক্রয়মর সঠিক তথ্য ফদয়শর নাগস্টরকয়দর কায়ে প্রদায়নর মাধ্যয়ম এনআইস্টব’র কায তক্রয়মর স্বচ্ছতা,
িবাবস্টদস্টিতা ও গস্টতশীলতা স্টনস্টিত করয়ত এই নীস্টতমালাটি গুরুত্বপূণ ত ভূস্টমকা পালন করয়ব বয়ল আমার
স্টবশ্বাস।
ি. ফমা. সলস্টমুোি
মিাপরস্টচালক
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মুখবন্ধ
ভূস্টমকা
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি’র পটভূস্টম
তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালা প্রণ য়নর ফযৌস্টক্তকতা/উয়েশ্য
নীস্টতমালার স্টশয়রানাম
নীস্টতমালার স্টভস্টি
নীস্টতয়ত ব্যবহৃত শয়ের সংজ্ঞা
তয়থ্যর িরন এবং িরন অনুসায়র তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পিস্টত
তথ্য সংগ্রি, সংরযণ ও ব্যবস্থাপনা
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার দাস্ট ত্ব ও কমতপস্টরস্টি
স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ
স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার দাস্ট ত্ব ও কমতপস্টরস্টি
তয়থ্যর িন্য আয়বদন, তথ্য প্রদায়নর পিস্টত ও সম সীমা
তয়থ্যর মূল্য এবং মূল্য পস্টরয়শাি
আস্টপল দায় র ও স্টনষ্পস্টি
তথ্য প্রদায়ন অবয়িলা শাস্টির স্টবিান
তথ্যাস্টদ পস্টরদশতন এবং প্রকাস্টশত প্রস্টতয়বদন স্টবক্রয় র সুয়যাগ
িনগুরুত্বপূণ ত স্টবেয় ফপ্রস স্টবজ্ঞস্টি
নীস্টতমালার সংয়শািন
নীস্টতমালার ব্যখ্যা
পস্টরস্টশষ্ট-১: দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার তথ্য
পস্টরস্টশষ্ট-২: স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার তথ্য
পস্টরস্টশষ্ট-৩: আপীল কতপত য়যর তথ্য
পস্টরস্টশষ্ট-৪: স্বপ্রয়ণাস্টদতভায়ব প্রকাশয়যাগ্য তয়থ্যর তাস্টলকা ও প্রকায়শর মাধ্যম
পস্টরস্টশষ্ট-৫: চাস্টিদার স্টভস্টিয়ত প্রদানয়যাগ্য তয়থ্যর তাস্টলকা
পস্টরস্টশষ্ট-৬: প্রদান বাধ্যতামূলক ন , এমন তয়থ্যর তাস্টলকা
পস্টরস্টশষ্ট-৭: তথ্য প্রাস্টির আয়বদন রম ( রম ‘ক’)
পস্টরস্টশষ্ট-৮: তথ্য সরবরায়ি অপারগতার ফনাটিশ ( রম ‘খ’)
পস্টরস্টশষ্ট-৯: আপীল আয়বদন রম ( রম ‘গ’)
পস্টরস্টশষ্ট-১০: তথ্য প্রাস্টির অনুয়রাি স্ট এবং তয়থ্যর মূল্য স্টনি তারণ স্ট ( রম ‘ঘ’)
পস্টরস্টশষ্ট-১১: তথ্য কস্টমশয়ন অস্টভয়যাগ দায় য়রর স্টনি তারণ রম ( রম ‘ক’)
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ভূস্টমকা
তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালা প্রণ ন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি (এনআইস্টব) এর স্বচ্ছতা
ও িবাবস্টদস্টিতা স্টনস্টিতকরয়ণর একটি গুরুত্বপূণ তপদয়যপ। সরকাস্টর, স্বা িশাস্টসত ও সংস্টবস্টিবি সংস্থা এবং
সরকাস্টর ও স্টবয়দস্টশ সািায্যপুষ্ট ও স্টবয়দস্টশ অথ তা য়ন পস্টরচাস্টলত সংস্থার স্বচ্ছতা, িবাবস্টদস্টিতা বৃস্টি ও সুশাসন
প্রস্টতিার লয়যয বাংলায়দশ সরকার ৬ এস্টপ্রল ২০০৯ তাস্টরয়খ তথ্য অস্টিকার আইন, ২০০৯ ফগয়িয়ট প্রকাশ
কয়রয়ে। আইন প্রণ য়নর পর ইয়তাময়ধ্য স্বািীন তথ্য কস্টমশন গঠন, আইন অনুযা ী কতপত য়যর দাস্ট ত্বপ্রাি
কমতকততা স্টনয় াগ, আইন স্টবেয় প্রাস্টতিাস্টনক সংস্কার, স্টবস্টিমালা ও প্রস্টবিানমালা প্রণ ন, তথ্য কস্টমশনয়ক
কায তকর করা, চাস্টিদা প্রদানকারী ও ফসবাদানকারী পয়যর সযমতা বৃস্টি, তথ্য সংরযণ ব্যবস্থার উন্ন ন
সািনসি তথ্য অস্টিকার আইয়নর কায তকর বািবা য়ন স্টবস্টভন্ন পদয়যপ ফন া িয় য়ে। এনআইস্টব’র তথ্য
অবমুক্তকরন নীস্টতমালা প্রণ ন এই পদয়যয়পর অংশ। তথ্য অস্টিকার আইয়নর আয়লায়ক এনআইস্টব’র তথ্য
প্রকাশ ও প্রচার, তথ্য সংরযণ ও ব্যবস্থাপনা এবং আয়বদয়নর স্টভস্টিয়ত তথ্য সরবরািসি এতদসংস্টিষ্ট
অন্যান্য স্টবে ক ফকৌশল কী িয়ব, তা এই তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালার আয়লায়ক স্টনি তারন করা িয় য়ে।
তথ্য অস্টিকার আইন, ২০০৯ বািবা য়নর লয়যয গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলায়দশ সরকার এর স্টবজ্ঞান ও প্রযুস্টক্ত
মন্ত্রণালয় র আওতািীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি (এনআইস্টব) এর স্টনিস্ব তথ্য
অবমুক্তকরণ নীস্টতমালা স্টনয়ে প্রণীত িল:
১. তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালার পটভূস্টম এবং প্রয় ািনী তা
১.১ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টির পটভূস্টম
িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় গয়বেণা ও উন্ন ন কমতকান্ড সুিুভায়ব পস্টরচালনা ও দয িনশস্টক্ত সৃস্টষ্টসি িাতী পয তায়
িীবপ্রযুস্টক্তর ইস্টতবাচক উন্ন ন ও প্রয় ায়গর লয়যয তৎকালীন স্টবজ্ঞান এবং তথ্য ও ফযাগায়যাগ প্রযুস্টক্ত
মন্ত্রণালয় র (বততমায়ন স্টবজ্ঞান ও প্রযুস্টক্ত মন্ত্রণাল ) আওতা ১৯৯৯ সায়ল ঢাকার অদূয়র সাভায়রর
গণকবাড়ীয়ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি (এনআইস্টব) প্রস্টতিার কায তক্রম শুরু ি ।
িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবে ক গয়বেণার িন্য এখায়ন আধুস্টনক সুয়যাগ সুস্টবিা সম্বস্টলত গয়বেণাগারসি অন্যান্য ফভৌত
অবকাঠায়মা গয়ড় ফতালা ি । পরবতীয়ত ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি আইন, ২০১০’ এর
মাধ্যয়ম প্রস্টতিানটি একটি সংস্টবস্টিবি সংস্থা স্টিয়সয়ব স্বীকৃস্টত পা । এই প্রস্টতিায়নর গয়বেণা ও অন্যান্য
কায তক্রম মূলত এই আইন ও ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি (কমতকততা-কমতচারী) চাকুরী
প্রস্টবিানমালা, ২০১১’ অনুসায়র পস্টরচাস্টলত িয়চ্ছ। আইয়নর স্টনয়দ তশনার আয়লায়ক ২০১০ সাল ফথয়ক সুস্টনস্টদ তষ্ট
সম াবি কমতপস্টরকল্পনার মাধ্যয়ম স্টবস্টভন্ন গয়বেণা কায তক্রম শুরু করা ি । এোড়া, প্রস্টতিানটি আমায়দর
ফদয়শ িীবপ্রযুস্টক্তর স্টবস্টভন্ন কায তক্রম পস্টরচালনা িাতী ফ াকাল পয় ন্ট স্টিয়সয়ব ভূস্টমকা পালন করয়ে।
বততমায়ন প্রস্টতিানটিয়ত ৬ টি স্টবভায়গর মাধ্যয়ম িীবপ্রযুস্টক্তর স্টবস্টভন্ন শাখা গয়বেণা কায তক্রম পস্টরচাস্টলত
িয়চ্ছ।
স্টভশন
িীবপ্রযুস্টক্তর মাধ্যয়ম পস্টরয়বশবান্ধব ও ফটকসই প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবন এবং মানব কল্যায়ণ এর সু ল প্রয় াগ।

স্টমশন
• িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় গয়বেণা ও উন্ন ন এবং দয িনশস্টক্ত সৃস্টষ্টসি িাতী পয তায়
িীবপ্রযুস্টক্তর ইস্টতবাচক উন্ন ন ও প্রয় াগ।
• নতুন প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবন ও এর দয প্রয় ায়গর মাধ্যয়ম প্রযুস্টক্তগত উৎকে ত ও ব্যবিার পিস্টত
ফভাক্তায়েণীর কায়ে ফপৌয়ে ফদ া।
• িীবপ্রযুস্টক্ত গয়বেণার সমন্ব ফকন্দ্র স্টিয়সয়ব উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টক্ত স্টবেয় িনসয়চতনতা সৃস্টষ্ট
এবং প্রযুস্টক্ত স্টবিায়র ভূস্টমকা পালন।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি’র দাস্ট ত্বাবস্টল
• আধুস্টনক িীবপ্রযুস্টক্তর মাধ্যয়ম কৃস্টে, পস্টরয়বশ, স্টচস্টকৎসা ও স্টশল্পয়যয়ে ফটকসই উন্নত প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবন
ও উৎপাদন বৃস্টির লয়যয গয়বেণা কায তক্রম পস্টরচালনাসি মানবকল্যায়ণ এর সু ল প্রয় াগ।
• উদ্ভাস্টবত িীবপ্রযুস্টক্ত মাঠপয তায় স্থানান্তয়রর ব্যবস্থা গ্রিণ ও সিা তা প্রদান।
• িাতী প্রস্টতিান স্টিয়সয়ব িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় িনসয়চতনতামূলক কায তক্রম গ্রিণ।
• ফিয়নটিকযাস্টল মস্টি াইি (স্টিএম) ফুি ও ফিয়নটিকযাস্টল মস্টি াইি অগাস্টত নিম (স্টিএমও) এর মান
স্টনণ ত ন ও প্রতয ন।
• িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবে ক িাতী স্টনব তািী কস্টমটি কতক
ত প্রদি দাস্ট ত্ব।
• বাংলায়দয়শ িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবে ক িাতী টাস্কয় াস ত কতক
ত প্রদি দাস্ট ত্ব।
• িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় দয িনবল ততরীর িন্য প্রস্টশযণ প্রদান।
• ইন্টারন্যাশনাল ফসন্টার র ফিয়নটিক ইস্টিস্টন াস্টরং এন্ড বায় ায়টকয়নালস্টি (ওঈএঊই) এর স্টল ায়িোঁ
অস্ট স স্টিয়সয়ব কায তক্রম পস্টরচালনা।
• সাকতভুক্ত ফদশ সমূয়ি িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় বাংলায়দয়শর ফনািাল এয়িস্টি স্টিয়সয়ব কায তক্রম পস্টরচালনা।
• িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় িাতী ফ াকাল পয় ন্ট স্টিয়সয়ব দাস্ট ত্ব পালন।
• বায় ায়টকয়নালস্টি সম্পস্টকতত নীস্টত প্রণ ন এবং বািবা ন।
• বায় ায়স টি, বায় াএস্টথক্স ও বায় াসাস্টভয়ত লি এর ফযয়ে নীস্টতমালা প্রণ য়ন সিা তা।
• স্থানী ও আন্তিতাস্টতক প্রস্টতিায়নর সায়থ িীবপ্রযুস্টক্ত স্টবেয় ফযাগসূে স্থাপনপূব তক সমস্টন্বত কায তক্রম
গ্রিণ।
• িীবপ্রযুস্টক্তয়ত গয়বেণারত স্টবশ্বস্টবযাল ও অন্যান্য প্রস্টতিায়নর সায়থ গয়বেণা কমতকায়ন্ড সিা তা
প্রদান ও সমন্ব সািন।
• িীবপ্রযুস্টক্ত গয়বেণা সামিস্য আন য়নর মাধ্যয়ম আন্তিতাস্টতক সম্পয়কতর উন্নস্টত সািন।
• নতুন গয়বেকয়দর ফপয়টন্ট স্বত্ব প্রাস্টিয়ত সিা তা প্রদান।
• সরকার কতক
ত প্রদি সংস্টিষ্ট অন্যান্য দাস্ট ত্ব ।
• উপয়রাক্ত সকল কায তক্রম স লভায়ব পস্টরচালনার িন্য প্রয় ািনী পদয়যপ গ্রিণ।
১. ২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালা প্রণ য়নর ফযৌস্টক্তকতা/উয়েশ্য
গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলায়দশ সরকার িনগয়ণর িানার অস্টিকার প্রস্টতিার মাধ্যয়ম সরকাস্টর ও ফবসরকাস্টর
সংগঠয়নর স্বচ্ছতা ও িবাবস্টদস্টিতা বৃস্টি, দুনীস্টত হ্রাস ও সুশাসন প্রস্টতিা; িনগয়ণর স্টচন্তা, স্টবয়বক ও

বাকস্বািীনতার সাংস্টবিাস্টনক অস্টিকার প্রস্টতিা সয়ব তাপস্টর িনগয়ণর যমতা য়নর লয়যয তথ্য-অস্টিকার
স্টনস্টিত করয়ত ‘তথ্য অস্টিকার আইন, ২০০৯' প্রণ ন করা িয় য়ে। আইয়নর কায তকর বািবা য়নর িন্য
ইয়তাময়ধ্য ‘তথ্য অস্টিকার (তথ্য প্রাস্টি সংক্রান্ত) স্টবস্টিমালা, ২০০৯’ এবং তথ্য অস্টিকার সংক্রান্ত স্টতনটি
প্রস্টবিানমালাও প্রণীত িয় য়ে।
তথ্য অস্টিকার গণতাস্টন্ত্রক ব্যবস্থায়ক আরও সুসংিত করার অন্যতম শতত। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব
বায় ায়টকয়নালস্টি’র তথ্য িনগয়ণর কায়ে উন্মুক্ত িয়ল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টির
কায তক্রম সম্পয়কত িনগয়ণর সম্যক িারনা সৃস্টষ্টসি সয়েি ও অস্টবশ্বাস দূর িয়ব। এয়ত প্রস্টতিায়নর স্বচ্ছতা এবং
িনগয়ণর কায়ে সকল কায়ির িবাবস্টদস্টিতা প্রস্টতস্টিত িয়ব।
িনগয়ণর িন্য অবাি তথ্যপ্রবাি স্টনস্টিত করার ফয নীস্টত সরকার গ্রিণ কয়রয়ে, তার সয়ে সংগস্টতপূণ তভায়ব
সরকায়রর গুরত্বপূণ ত সংস্থা স্টিয়সয়ব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি অবাি তথ্য প্রবায়ির চচ তা
স্টনস্টিত করয়ত বিপস্টরকর।
অবাি তথ্য প্রবায়ির চচ তার ফযয়ে ফযন ফকান স্টিিািয়ের সৃস্টষ্ট না ি , ফসিন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব
বায় ায়টকয়নালস্টি একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালা’ প্রণ ন আবশ্যক বয়ল ময়ন করয়ে। সুতরাং তথ্য
অস্টিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অস্টিকার (তথ্য প্রাস্টি সংক্রান্ত) স্টবস্টিমালা ২০০৯ ও এতদসংস্টিষ্ট প্রস্টবিানমালা
সমূয়ির আয়লায়ক ও সাযুিযতা সায়পয়য এই ‘ তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালা’ প্রণ ন করা িয়লা।
১.৩ নীস্টতমালার স্টশয়রানাম
এই নীস্টতমালা “ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালা ২০১৫” নায়ম
অস্টভস্টিত িয়ব।
২. নীস্টতমালার স্টভস্টি
২.১. প্রণ নকারী কতপত য: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি।
২.২. অনুয়মাদনকারী কতপত য: মিাপস্টরচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি।
২.৩. অনুয়মাদয়নর তাস্টরখ: ২২ ফসয়েম্বর ২০১৫।
২.৪. নীস্টত বািবা য়নর তাস্টরখ: এই নীস্টতমালা আগামী ২৯ ফসয়েম্বর ২০১৫ ফথয়ক বািবা ন করা িয়ব।
২.৫. নীস্টতমালার প্রয়যািযতা: নীস্টতমালাটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি ও এর অিীনস্থ
সকল ইউস্টনয়টর িন্য প্রয়যািয িয়ব।
৩. নীস্টতয়ত ব্যবহৃত শয়ের সংজ্ঞা
৩.১ তথ্য: “তথ্য” অয়থ ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি ও এর অিীনস্থ সকল ইউস্টনয়টর গঠন,
কাঠায়মা ও দািস্টরক কমতকা- সংক্রান্ত ফয ফকান স্মারক, বই, নকশা, মানস্টচে, চুস্টক্ত, তথ্য-উপাি, লগ বই,
আয়দশ, স্টবজ্ঞস্টি, দস্টলল, নমুনা, পে, প্রস্টতয়বদন, স্টিসাব স্টববরণী, প্রকল্প প্রিাব, আয়লাকস্টচে, অস্টিও, স্টভস্টিও,
অস্টিত স্টচে, স্ট ল্ম, ইয়লক্ট্র্রস্টনক্স প্রস্টক্র া প্রস্তুতকৃত ফয ফকান ইনস্ট্রুয়মন্ট, যাস্টন্ত্রকভায়ব পাঠয়যাগ্য দস্টললাস্টদ
এবং ফভৌস্টতক গঠন ও তবস্টশষ্টয-স্টনস্টব তয়শয়ে অন্য ফয ফকান তথ্যবি বস্তু বা এয়দর প্রস্টতস্টলস্টপও এর অন্তভুতক্ত িয়ব:
তয়ব শতত থায়ক ফয, দািস্টরক ফনাটস্টশট বা ফনাটস্টশয়টর প্রস্টতস্টলস্টপ এর অন্তভুতক্ত িয়ব না।

৩.২ দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা
“দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা” অথ ত “তথ্য অস্টিকার আইন, ২০০৯” এর িারা ১০ এর অিীন স্টনযুক্ত কমতকততা
৩.৩ স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার অনুপস্টস্থস্টতয়ত সংস্টিষ্ট দাস্ট ত্ব পালয়নর িন্য স্টনযুক্ত কমতকততা
৩.৪ “তথ্য প্রদান ইউস্টনট” অথ ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি’র মিাপস্টরচালয়কর কায তাল
এবং এর অিীনস্থ ফকায়না ইউস্টনট/শাখা সমূি।
৩.৫ “আপীল কতপত য” অথ ত
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি’র মিাপস্টরচালক।
৩.৬ “ততী পয” অথ ত তথ্য প্রাস্টির িন্য অনুয়রািকারী বা তথ্য প্রদানকারী কতপত য ব্যতীত অনুয়রািকৃত
তয়থ্যর সয়ে িস্টড়ত অন্য ফকান পয।
৩.৭ “তঅআ, ২০০৯” বলয়ত “তথ্য অস্টিকার আইন, ২০০৯” বুঝায়ব।
৩.৮ “তথ্য কস্টমশন” অথ ত তঅআ, ২০০৯-এর িারা ১১-এর অিীন প্রস্টতস্টিত তথ্য কস্টমশন।
৩.৯ “তঅস্টব, ২০০৯” বলয়ত “তথ্য অস্টিকার (তথ্য প্রাস্টি সংক্রান্ত) স্টবস্টিমালা, ২০০৯” বুঝায়ব।
৩.১০ “কমতকততা” অয়থ ত কমতচারীও অন্তভুতক্ত িয়ব।
৩.১১ “তথ্য অস্টিকার” অথ ত ফকায়না কতপত য়যর স্টনকট িইয়ত তথ্য প্রাস্টির অস্টিকার।
৩.১২ “আয়বদন রম” অথ ত তঅস্টব, ২০০৯-এর ত স্টসয়ল স্টনি তাস্টরত আয়বদয়নর রয়মট রম ‘ক’ বুঝায়ব।
৩.১৩ “আপীল রম” অথ ত তঅস্টব, ২০০৯-এর ত স্টসয়ল স্টনি তাস্টরত আস্টপল আয়বদয়নর রয়মট- রম ‘গ’
বুঝায়ব।
৩.১৪ “এনআইস্টব” অথ ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি বুঝায়ব।
৩.১৫ “পস্টরস্টশষ্ট” অথ ত এই নীস্টতমালার সয়ে সংযুক্ত পস্টরস্টশষ্ট।
৪. তয়থ্যর িরন এবং িরন অনুসায়র তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পিস্টত
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি’র সমুদ তথ্য স্টনয়োক্ত ৩টি ফেণীয়ত ভাগ করা িল এবং
স্টনি তাস্টরত স্টবিান অনুসায়র তথ্যাবলী প্রদান, প্রচার ও প্রকাশ করা িয়ব:
ক. স্বপ্রয়ণাস্টদতভায়ব প্রকাশয়যাগ্য তথ্য
এনআইস্টব স্বতর্স্ফতত িয় ফয সকল তথ্য স্টন স্টমতভায়ব স্টবস্টভন্ন মাধ্যয়ম প্রচার ও প্রকাশ করয়ব ফস সকল তথ্যই
িল স্বপ্রয়ণাস্টদত ভায়ব প্রকাশয়যাগ্য তথ্য। অথ তাৎ এ িরয়ণর তথ্য নাগস্টরক বা ফিকয়িাল্ডারয়দর ফকান রকম
চাস্টিদা োড়াই এনআইস্টব স্বউয়যায়গ প্রকাশ এবং প্রচার করয়ব। এই িরয়নর তথ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব
বায় ায়টকয়নালস্টি স্বপ্রয়ণাস্টদত িয় ফনাটিশ ফবািত, ওয় বসাইট, ব্রস্টশওর, মুস্টিত বই বা প্রস্টতয়বদন, স্টবলয়বািত,
সাইন ফবাি,ত স্টিকার, ফপািার, বুকয়লট, স্টল য়লট, স্টনউি ফলটার, পস্টেকা স্টবজ্ঞস্টির মাধ্যয়ম এবং অন্যান্য
সামাস্টিক ফযাগায়যাগ মাধ্যম ফযমন ফ সবুকসি অন্যান্য গ্রিণয়যাগ্য মাধ্যয়ম প্রকাশ ও প্রচার করয়ব। এই
িরয়নর তথ্য ফচয় ফকান নাগস্টরক আয়বদন করয়ল তখন তা চাস্টিদার স্টভস্টিয়ত প্রদানয়যাগ্য তথ্য স্টিয়সয়ব
স্টবয়বস্টচত িয়ব এবং দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনি তাস্টরত পন্থা আয়বদনকারীয়ক তা প্রদান করয়বন। ন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি প্রস্টত ৩ বের অন্তর তার কায তক্রয়মর উপর একটি প্রস্টতয়বদন প্রকাশ

করয়ব। উক্ত প্রস্টতয়বদয়ন তঅআ, ২০০৯ এর িারা ৬ (৩)-এ উস্টেস্টখত তথ্যসমূি সংয়যািন করয়ব। ন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি স্বপ্রয়ণাস্টদতভায়ব প্রকাশয়যাগ্য তয়থ্যর একটি তাস্টলকা প্রস্তুত কয়রয়ে যা
এই নীস্টতমালার পস্টরস্টশষ্ট-৪ এবং এনআইস্টব’র ওয় বসাইয়ট প্রকাশ করা িয় য়ে। এনআইস্টব কতক
ত
স্বপ্রয়ণাস্টদতভায়ব প্রকাশ ফযাগ্য তয়থ্যর তাস্টলকা পরবতীয়ত প্রয় ািন সায়পয়য িালনাগাদ করা িয়ব।
খ. চাস্টিদার স্টভস্টিয়ত প্রদানয়যাগ্য তথ্য
১) এই িরয়নর তথ্য ফকায়না নাগস্টরয়কর আয়বদয়নর ফপ্রস্টযয়ত এই নীস্টতমালার ১০ ও ১১ অনুয়চ্ছয়দ বস্টণ তত
পিস্টত অনুসরণ কয়র প্রদান করা িয়ব।
২) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি চাস্টিদার স্টভস্টিয়ত প্রদানয়যাগ্য তয়থ্যর একটি তাস্টলকা প্রস্তুত
কয়রয়ে এবং এই নীস্টতমালার পস্টরস্টশষ্ট-৫ এবং এনআইস্টব’র ওয় বসাইয়ট তা প্রকাশ করা িয় য়ে।
৩) কতপত য (এনআইস্টব) কতক
ত প্রয় ািন সায়পয়য এ তথ্য িালনাগাদ করা িয়ব।
গ. প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক ন এমন তথ্য
এই নীস্টতমালার অন্যান্য অনুয়চ্ছয়দ যা স্টকছুই থাকুক না ফকন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি
স্টনয়োক্ত তথ্যসমূি প্রদান বা প্রকাশ বা প্রচার করয়ত বাধ্য থাকয়ব না:
(ক) ফকান তথ্য প্রকায়শর য়ল এনআইস্টব যস্টতগ্রি িয়ত পায়র বা এনআইস্টব’র ভাবমূস্টত ত যস্টতগ্রস্থ িয়ত পায়র
এমন তথ্য;
(খ) ফকান তথ্য প্রকায়শর য়ল ফকান ততী পয়যর বুস্টিবৃস্টিক সম্পয়দর অস্টিকার যস্টতগ্রি িয়ত পায়র এমন
তথ্য, কস্টপরাইট বা বুস্টিবৃস্টিক সম্পদ (ওিঃবেেবপঃঁিে চৎড়ঢ়বৎঃঁু িরমযঃ) সম্পস্টকতত তথ্য;
(গ) ফকান তথ্য প্রকায়শর য়ল ফকান স্টবয়শে ব্যস্টক্ত বা সংস্থায়ক লাভবান বা যস্টতগ্রস্থ করয়ত পায়র এরূপ
তথ্য; ফযমন আ কর, শুল্ক, ভযাট ও আবগারী আইন, বায়িট বা কর িার পস্টরবততন সংক্রান্ত ফকান আগাম
তথ্য;
(ঘ) ফকান তথ্য প্রকায়শর য়ল স্টবচারািীন মামলার সুিু স্টবচার কাি ব্যিত িয়ত পায়র এরূপ তথ্য;
(ঙ) ফকান তথ্য প্রকায়শর য়ল ফকান ব্যস্টক্তর ব্যস্টক্তগত িীবয়নর ফগাপনী তা ক্ষুণ্ণ িয়ত পায়র এরূপ তথ্য;
(চ) ফকান তথ্য প্রকায়শর য়ল ফকান ব্যস্টক্তর িীবন বা শারীস্টরক স্টনরাপিা স্টবপদাপন্ন িয়ত পায়র এরূপ তথ্য;
(ে) আইন প্রয় াগকারী সংস্থার সিা তার িন্য ফকান ব্যস্টক্ত কতক
ত ফগাপয়ন প্রদি ফকান তথ্য;
(ি) আদালয়ত স্টবচারািীন ফকান স্টবে এবং যা প্রকায়শ আদালত বা ট্রাইবুযনায়লর স্টনয়েিাজ্ঞা রয় য়ে অথবা
যার প্রকাশ আদালত অবমাননার সাস্টমল এরূপ তথ্য;
(ঝ) তদন্তািীন ফকান স্টবে যার প্রকাশ তদন্ত কায়ি স্টবঘ্ন ঘটায়ত পায়র এরূপ তথ্য;
(ঞ) ফকৌশলগত ও বাস্টণস্টিযক কারয়ণ ফগাপন রাখা বাঞ্ছনী এরূপ কাস্টরগরী বা তবজ্ঞাস্টনক গয়বেণালব্ধ
ফকান তথ্য;
(ট) ফকান ক্র কায তক্রম সম্পূণ ত িও ার পূয়ব ত বা এ স্টবেয় স্টসিান্ত গ্রিয়ণর পূয়ব ত সংস্টিষ্ট ক্র বা এর কায তক্রম
সংক্রান্ত ফকান তথ্য;
(ঠ) ফকান ব্যস্টক্তর আইন িারা সংরস্টযত ফগাপনী তথ্য;
(ি) পরীযার প্রশ্নপে বা পরীযা প্রদি নম্বর সম্পস্টকতত আগাম তথ্য এবং স্টনয় াগ সংক্রান্ত ফগাপনী তথ্য।

৫. তথ্য সংগ্রি, সংরযণ ও ব্যবস্থাপনা
ক) তথ্য সংরযণ: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি কতক
ত তথ্য সংরযয়ণর িন্য স্টনয়োক্ত
পিস্টত অনুসরণ করা িয়ব:
(১) নাগস্টরয়কর তথ্য অস্টিকার স্টনস্টিত করার লয়যয ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি কতক
ত
যাবতী তয়থ্যর কযাটালগ এবং ইনয়িক্স প্রস্তুত কয়র যথাযথভায়ব সংরযণ করা িয়ব।
(২) প্রয়তযক কতপত য ফয সকল তথ্য কস্টম্পউটায়র সংরযয়ণর উপযুক্ত বয়ল ময়ন করয়ব ফসসকল তথ্য
যুস্টক্তসংগত সম সীমার ময়ধ্য কস্টম্পউটায়র সংরযণ করয়ব এবং তথ্য লায়ভর সুস্টবিায়থ ত ওয় বসাইয়টর
মাধ্যয়ম সরবরাি করা িয়ব।
(৩) তথ্য সংরযণ ও ব্যবস্থাপনার িন্য তথ্য অস্টিকার (তথ্য সংরযণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রস্টবিানমালা, ২০১০
অনুসরণ করা িয়ব।
খ) তথ্য সংগ্রি ও ব্যবস্থাপনা
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি তথ্য সংগ্রি ও ব্যবস্থাপনার িন্য তথ্য অস্টিকার (তথ্য সংরযণ
ও ব্যবস্থাপনা) প্রস্টবিানমালা, ২০১০ অনুসরণ করা িয়ব।
গ) তয়থ্যর ভাো
(১) তয়থ্যর মূল ভাো িয়ব বাংলা। গয়বেণা স্টনবন্ধ ও অন্য ফযসব দস্টলল ইংয়রিী ভাো প্রণীত তা ইংয়রিী
ভাো সংরস্টযত িয়ব। দািস্টরক প্রয় ায়িন তথ্য অনুবাদ করা িয়ত পায়র।
(২) তথ্য ফয ভাো সংরস্টযত থাকয়ব ফসই ভাোয়তই আয়বদনকারীয়ক সরবরাি করা িয়ব। আয়বদনকারীর
চাস্টিদার ফপ্রস্টযয়ত ফকান তথ্য অনুবাদ করার দাস্ট ত্ব কতপত য বিন করয়ব না।
ঘ) তয়থ্যর িালনাগাদকরণ: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি প্রয় ািন সায়পয়য তথ্য িালনাগাদ
করয়ব।
৬. দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ
১)তঅআ ২০০৯-এর িারা ১০ (১) অনুসায়র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি একিন দাস্ট ত্বপ্রাি
কমতকততা স্টনয় াগ করয়ব।
২)পরবতীয়ত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টির অিীয়ন ফকান কায তাল /ইউস্টনট প্রস্টতস্টিত িয়ল
তঅআ ২০০৯-এর িারা ১০ (৩) অনুসায়র উক্তরূপ ই স্টনট/ইউস্টনটসমূয়ি প্রস্টতস্টিত িও ার ৬০ স্টদয়নর ময়ধ্য
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ করয়ব।
৩)এনআইস্টব’র মিাপস্টরচালক দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ ফদয়বন এবং স্টনয় াগকৃত প্রয়তযক দাস্ট ত্বপ্রাি
কমতকততার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রয়যািয ফযয়ে যাক্স নম্বর ও ই-য়মইল ঠিকানা স্টনয় াগ প্রদায়নর পরবতী
১৫ (পয়নর) স্টদয়নর ময়ধ্য স্টনি তাস্টরত রয়ময়ট (তথ্য কস্টমশন কতক
ত স্টনি তাস্টরত রয়মট) স্টলস্টখতভায়ব তথ্য
কস্টমশয়ন ফপ্ররণ করয়বন এবং মন্ত্রণাল ও উক্ত ইউস্টনয়টর আপীল কতপত য়যর কায়ে অনুস্টলস্টপ ফপ্ররণ করয়বন।
৪)তঅআ ২০০৯-এর অিীন দাস্ট ত্ব পালয়নর ফযয়ে প্রয় ািয়ন ফকান দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা অন্য ফয ফকান
কমতকততার সিা তা চাইয়ত পারয়বন এবং ফকান কমতকততার কাে ফথয়ক এরূপ সিা তা চাও া িয়ল স্টতস্টন উক্ত
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততায়ক প্রয় ািনী সিা তা প্রদান করয়ত বাধ্য থাকয়বন।

৫)ফকান দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা দাস্ট ত্ব পালয়নর প্রয় ািয়ন অন্য ফকান কমতকততার সিা তা চাইয়ল এবং এরূপ
সিা তা প্রদায়ন ব্যথ ততার িন্য তঅআ ২০০৯-এর ফকান স্টবিান লংস্টঘত িয়ল এই আইয়নর অিীন দা -দাস্ট ত্ব
স্টনি তারয়ণর ফযয়ে উক্ত অন্য কমতকততাও দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা বয়ল গণ্য িয়বন।
৬)ইনস্টিটিউয়টর দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার নাম,পদবী, ঠিকানা এবং প্রয়যািয ফযয়ে যাক্স নম্বর ও ই-য়মইল
ঠিকানা তার কায তালয় র প্রকাশ্য স্থায়ন সিয়ি দৃস্টষ্টয়গাচর ি এমনভায়ব প্রদশতয়নর ব্যবস্থা করয়ব এবং
ওয় বসাইয়ট প্রকাশ করয়ব।
৭)তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালার পস্টরস্টশয়ষ্ট দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রয়যািয ফযয়ে
যাক্স নম্বর ও ই-য়মইল ঠিকানাসি তাস্টলকা প্রকাশ করা িয়ব। ফকান দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা পস্টরবততন িয়ল
নতুন দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় ায়গর ৫ স্টদয়নর ময়ধ্য তাস্টলকা িালনাগাদ করা িয়ব। তাস্টলকা কতপত য়যর
ওয় বসাইয়ট প্রকাশ করা িয়ব।
৭. দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার দাস্ট ত্ব ও কমতপস্টরস্টি
ক) তয়থ্যর িন্য কারও আয়বদয়নর ফপ্রস্টযয়ত দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা:
অ) আয়বদন গ্রিণ ও তঅস্টব ২০০৯ স্টবস্টি-৩ অনুসায়র আয়বদনপে গ্রিয়ণর প্রাস্টি স্বীকার করয়বন;
আ) অনুয়রািকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, িারা-৯ ও তঅস্টব ২০০৯ স্টবস্টি-৪ অনুসায়র যথাযথভায়ব সরবরাি
করয়বন;
ই) তথ্য প্রদায়ন অপারগতার ফযয়ে তঅআ ২০০৯, িারা-৯ (৩) ও তঅস্টব ২০০৯ স্টবস্টি-৫ অনুসায়র
যথাযথভায়ব অপারগতা প্রকাশ করয়বন। অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-এর সায়থ সামিস্যপূণ ত িয়ত িয়ব;
ঈ) ফকান অনুয়রািকৃত তথ্য দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার স্টনকট সরবরায়ির িন্য মজুদ থাকয়ল স্টতস্টন তঅআ,
২০০৯, িারা-৯ (৬) (৭) ও তঅস্টব, ২০০৯ স্টবস্টি-৮ অনুসায়র উক্ত তয়থ্যর যুস্টক্তসংগত মূল্য স্টনি তারণ করয়বন
এবং উক্ত মূল্য অনস্টিক ৫ (পোঁচ) কায ত স্টদবয়সর ময়ধ্য পস্টরয়শাি করার িন্য অনুয়রািকারীয়ক অবস্টিত করয়বন;
উ) ফকান অনুয়রািকৃত তয়থ্যর সায়থ ততী পয়যর সংস্টিষ্টতা থাকয়ল দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা তঅআ, ২০০৯,
িারা-৯ (৮) অনুসায়র ব্যবস্থা গ্রিণ করয়বন;
খ) তঅআ, ২০০৯-এর ত স্টসয়ল স্টনি তাস্টরত আয়বদয়নর রয়মট/ রম ‘ক’ সংরযণ ও ফকান নাগস্টরয়কর
চাস্টিদার ফপ্রস্টযয়ত সরবরাি;
গ) আয়বদন রম পূরয়ণ সযম ন , এমন আয়বদনকারীয়ক আয়বদন রম পূরয়ণ সিা তা;
ঘ) ফকান নাগস্টরয়কর চাস্টিদার ফপ্রস্টযয়ত তায়ক আস্টপল কতপত য স্টনি তারয়ণ সিা তা;
ঙ) সঠিক কতপত য স্টনি তারয়ণ ভুল কয়রয়ে, এমন আয়বদনকারীয়ক সঠিক কতপত য স্টনি তারয়ণ সিা তা;
চ) ফকান শারীস্টরক প্রস্টতবন্ধী ব্যস্টক্তর তথ্য প্রাস্টি স্টনস্টিত করয়ত দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা তায়ক উপযুক্ত পিস্টতয়ত
তথ্য ফপয়ত সিা তা করয়বন। এয়যয়ে দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা উপযুক্ত অন্য ফকান ব্যস্টক্তর সিা তা গ্রিণ করয়ত
পারয়বন;
ে) তথ্য সংরযণ, ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রয়ণাস্টদত তথ্য প্রকাশ তঅআ ২০০৯-এর সায়থ সামিস্যপূণ তভায়ব িয়চ্ছ স্টক
না তা স্টনি তারয়ণ কতপত যয়ক সিা তা প্রদান;
ি) তঅআ ২০০৯-এর সায়থ সামিস্যপূণ তভায়ব প্রস্টতয়বদন প্রকায়শ সিা তা করা;
ঝ) তয়থ্যর িন্য প্রাি আয়বদনপেসি এ-সংক্রান্ত প্রয় ািনী তথ্য সংরযণ, আয়বদনকারীর ফযাগায়যায়গর
স্টবিাস্টরত তথ্য সংরযণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রস্টতয়বদন সংকস্টলত করা, তথ্য মূল্য আদা , স্টিসাব

রযণ ও সরকাস্টর ফকাোগায়র িমাকরণ এবং কতপত য বা তথ্য কস্টমশয়নর চাস্টিদার ফপ্রস্টযয়ত এ সংক্রান্ত তথ্য
সরবরাি করা; ইতযাস্টদ।
৮. স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ
১)বদলী বা অন্য ফকান কারয়ণ দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার অনুপস্টস্থস্টতয়ত দাস্ট ত্ব পালয়নর িন্য ন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি একিন স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ করয়ব। দাস্ট ত্বপ্রাি
কমতকততার অনুপস্টস্থস্টতয়ত দাস্ট ত্বপালনকালীন আইন অনুসায়র স্টতস্টন দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টিয়সয়ব স্টবয়বস্টচত
িয়বন।
২)নতুন প্রস্টতস্টিত ইউস্টনটসমূয়ি প্রস্টতস্টিত িও ার ৬০ স্টদয়নর ময়ধ্য দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার পাশাপাস্টশ স্টবকল্প
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ করা িয়ব।
৩)প্রশাসস্টনক প্রিান স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ ফদয়বন এবং স্টনয় াগকৃত প্রয়তযয়কর নাম, পদবী,
ঠিকানা এবং প্রয়যািয ফযয়ে, যাক্স নম্বর ও ই-য়মইল ঠিকানা স্টনয় াগ প্রদায়নর ১৫ (পয়নর) স্টদয়নর ময়ধ্য
স্টনি তাস্টরত রয়ময়ট (তথ্য কস্টমশন কতক
ত স্টনি তাস্টরত রয়মট) স্টলস্টখতভায়ব তথ্য কস্টমশয়ন ফপ্ররণ করয়বন এবং
মন্ত্রণাল ও উক্ত ইউস্টনয়টর আপীল কতপত য়যর কায়ে অনুস্টলস্টপ ফপ্ররণ করয়ব।
৪)বদলী বা অন্য ফকান কারয়ণ এই পদ শূন্য িয়ল, অস্টবলয়ম্ব নতুন স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টনয় াগ করা
িয়ব।
৯. স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার দাস্ট ত্ব ও কমতপস্টরস্টি
ক) দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার অনুপস্টস্থতকালীন ‘স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা’ ‘দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা’ স্টিয়সয়ব
দাস্ট ত্ব পালন করয়বন;
খ) দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টিয়সয়ব দাস্ট ত্ব পালনকালীন নীস্টত ৭-এ বস্টণ তত ‘দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার দাস্ট ত্ব ও
কমতপস্টরস্টি’ তার িন্য প্রয়যািয িয়ব।
১০. তয়থ্যর িন্য আয়বদন, তথ্য প্রদায়নর পিস্টত ও সম সীমা
(১) ফকান ব্যস্টক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অিীন তথ্য প্রাস্টির িন্য সংস্টিষ্ট দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার কায়ে স্টনি তাস্টরত
রম ‘ক’(পস্টরস্টশষ্ট-৭) এর মাধ্যয়ম তথ্য ফচয় স্টলস্টখতভায়ব বা ইয়লক্ট্র্স্টনক মাধ্যম বা ই-য়মইয়ল অনুয়রাি
করয়ত পারয়বন।
(২) স্টনি তাস্টরত রম সিিলভয না িয়ল অনুয়রািকারীর নাম, ঠিকানা, প্রয়যািয ফযয়ে যাক্স নম্বর এবং ইফমইল ঠিকানা; অনুয়রািকৃত তয়থ্যর স্টনভুতল এবং স্পষ্ট বণ তনা এবং ফকান পিস্টতয়ত তথ্য ফপয়ত আগ্রিী তার
বণ তনা উয়েখ কয়র সাদা কাগয়ি বা ফযেময়ত, ইয়লক্ট্র্স্টনক স্টমস্টি া বা ই-য়মইয়লও তথ্য প্রাস্টির িন্য অনুয়রাি
করা যায়ব।
(৩) দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা তয়থ্যর িন্য ফকান অনুয়রাি প্রাস্টির তাস্টরখ িয়ত অনস্টিক ২০ (স্টবশ) কায ত স্টদবয়সর
ময়ধ্য অনুয়রািকৃত তথ্য সরবরাি করয়বন।
(৪) পূয়ব ত উয়েস্টখত উপ-অনুয়চ্ছদ (৩) এ যািা স্টকছুই থাকুক না ফকন, অনুয়রািকৃত তয়থ্যর সায়থ একাস্টিক
তথ্য প্রদান ইউস্টনট বা কতপত য়যর সংস্টিষ্টতা থাকয়ল অনস্টিক ৩০ (স্টেশ) কায ত স্টদবয়সর ময়ধ্য ফসই
অনুয়রািকৃত তথ্য সরবরাি করয়ত িয়ব।

(৫) অনুয়রািকৃত তথ্য ফকান ব্যস্টক্তর িীবন-মৃতুয, ফগ্র তার এবং কারাগার িয়ত মুস্টক্ত সম্পস্টকতত িয়ল
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা অনুয়রাি প্রাস্টির অনস্টিক ২৪ (চস্টিশ) ঘণ্টার ময়ধ্য উক্ত স্টবেয় প্রাথস্টমক তথ্য সরবরাি
করয়বন।
(৬) দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা স্টলস্টখতভায়ব অথবা ফযেময়ত, ইয়লক্ট্র্স্টনক মাধ্যম বা ই-য়মইল এর মাধ্যয়ম আয়বদন
পে গ্রিয়ণর প্রাস্টি স্বীকার করয়বন এবং প্রাস্টি স্বীকারপয়ে আয়বদয়নর ফর ায়রি নম্বর, আয়বদনপে
গ্রিণকারীর নাম, পদময তাদা এবং আয়বদন গ্রিয়ণর তাস্টরখ উয়েখ কয়র স্বাযর করয়বন।
(৭) ইয়লক্ট্র্স্টনক বা ই-য়মইল এর মাধ্যয়ম আয়বদন গ্রিয়ণর ফযয়ে কতপত য়যর বরাবর আয়বদন ফপ্ররয়ণর
তাস্টরখই (প্রাস্টি সায়পয়য) আয়বদন গ্রিয়ণর তাস্টরখ স্টিয়সয়ব গণ্য িয়ব।
(৮) আয়বদন পাও ার পর দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা তথ্য প্রদায়নর তাস্টরখ এবং সম উয়েখপূব তক আয়বদনকারীয়ক
ফস সম্পয়কত অবস্টিত করয়বন এবং অনুয়রািকৃত তয়থ্যর সায়থ একাস্টিক তথ্য প্রদান ইউস্টনট বা কতপত য়যর
সংস্টিষ্টতা থাকয়ল দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা ফসই ইউস্টনট বা কতপত যয়ক এ সম্পয়কত স্টলস্টখত ফনাটিশ প্রদান
করয়বন।
(৯) দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা ফকান কারয়ণ অনুয়রািকৃত তথ্য প্রদায়ন অপারগ অথবা আংস্টশক তথ্য সরবরায়ি
অপারগ িয়ল অপারগতার কারণ উয়েখ কয়র আয়বদন প্রাস্টির ১০ (দশ) কায ত স্টদবয়সর ময়ধ্য তঅস্টব, ২০০৯এর ত স্টসয়ল উয়েস্টখত রম-‘খ’ অনুযা ী এতদস্টবেয় আয়বদনকারীয়ক অবস্টিত করয়বন।
(১০) উপ-অনুয়চ্ছদ (৩), (৪) বা (৫) এ উস্টেস্টখত সম সীমার ময়ধ্য তথ্য সরবরাি করয়ত ফকান দাস্ট ত্বপ্রাি
কমতকততা ব্যথ ত িয়ল সংস্টিষ্ট তথ্য প্রাস্টির অনুয়রাি প্রতযাখ্যান করা িয় য়ে বয়ল গণ্য িয়ব।
(১১) অনুয়রািকৃত তথ্য প্রদান করা দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার স্টনকট যথাযথ স্টবয়বস্টচত িয়ল এবং ফযয়যয়ে ফসই
তথ্য ততী পয কতক
ত সরবরাি করা িয় য়ে স্টকংবা ফসই তয়থ্য ততী পয়যর স্বাথ ত িস্টড়ত রয় য়ে এবং
ততী পয তা ফগাপনী তথ্য স্টিয়সয়ব গণ্য কয়রয়ে ফস ফযয়ে দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা এরূপ অনুয়রাি প্রাস্টির ৫
(পোঁচ) কায ত স্টদবয়সর ময়ধ্য ততী পযয়ক তার স্টলস্টখত বা ফমৌস্টখক মতামত ফচয় ফনাটিশ প্রদান করয়বন এবং
ততী পয এরূপ ফনাটিয়শর ফপ্রস্টযয়ত ফকান মতামত প্রদান করয়ল তা স্টবয়বচনা স্টনয় দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা
অনুয়রািকারীয়ক তথ্য প্রদায়নর স্টবেয় স্টসিান্ত গ্রিণ ও অবস্টিত করয়বন।
(১২) ফকান ইস্টন্দ্র প্রস্টতবন্ধী ব্যস্টক্তয়ক ফকান ফরকিত বা তার অংশস্টবয়শে িানায়নার প্রয় ািন িয়ল সংস্টিষ্ট
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা ফসই প্রস্টতবন্ধী ব্যস্টক্তয়ক তথ্য লায়ভ সিা তা প্রদান করয়বন এবং পস্টরদশতয়নর িন্য ফয
িরয়নর সিয়যাস্টগতা প্রয় ািন তা প্রদান করাও এই সিা তার অন্তভুতক্ত বয়ল গণ্য িয়ব।
(১৩) আইয়নর অিীন প্রদি তয়থ্যর প্রস্টত পৃিা “তথ্য অস্টিকার আইন, ২০০৯ এর অিীয়ন এই তথ্য সরবরাি
করা িয় য়ে” ময়মত প্রতয ন করয়ত িয়ব এবং তায়ত প্রতয নকারী কমতকততার নাম, পদবী, স্বাযর ও দািস্টরক
সীল থাকয়ব।
১১. তয়থ্যর মূল্য এবং মূল্য পস্টরয়শাি
(১) ফকান অনুয়রািকৃত তথ্য দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার স্টনকট সরবরায়ির িন্য মজুদ থাকয়ল স্টতস্টন তঅস্টব,
২০০৯-এর ত স্টসয়ল উস্টেস্টখত রম-‘ঘ’ অনুসায়র ফসই তয়থ্যর মূল্য স্টনি তারণ করয়বন এবং অনস্টিক ৫ (পোঁচ)
কায ত স্টদবয়সর ময়ধ্য ফসই অথ ত মিাপস্টরচালক, এনআইস্টব, উিরা ব্যাংক এইআরই ইস্টপয়িি শাখা বরাবর ফপঅিতার/ ব্যাংক ড্রা ট এর মাধ্যয়ম অথবা স্টিসাব শাখা এনআইস্টবয়ত নগদ িমা ফদ ার িন্য অনুয়রািকারীয়ক
স্টলস্টখতভায়ব অবস্টিত করয়বন; অথবা
(২) দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা অনুয়রািকারী কতক
ত পস্টরয়শাস্টিত তয়থ্যর মূল্য রস্টশয়দর মাধ্যয়ম গ্রিণ করয়বন।

১২. আপীল দায় র ও স্টনষ্পস্টি
আপীল কতপত য এবং আপীল পিস্টত [িারা-২ (ক); িারা ২৪ এবং স্টবস্টি-৬]
১২.১. আপীল কতপত য
মিাপস্টরচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি।
১২.২. আপীল পিস্টত
ক) ফকান ব্যস্টক্ত এই নীস্টতমালার নীস্টত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ স্টনি তাস্টরত সম সীমার ময়ধ্য তথ্য লায়ভ
ব্যথ ত িয়ল স্টকংবা দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার ফকান স্টসিায়ন্ত সংক্ষুব্ধ িয়ল স্টকংবা অস্টতস্টরক্ত মূল্য িায ত বা গ্রিণ
করয়ল উক্ত সম সীমা অস্টতক্রান্ত িবার, বা ফযেমত, স্টসিান্ত লায়ভর পরবতী ৩০ (স্টেশ) স্টদয়নর ময়ধ্য তঅস্টব,
২০০৯ এর ত স্টসয়ল স্টনি তাস্টরত রম-‘গ’ এর মাধ্যয়ম আপীল কতপত য়যর কায়ে আপীল করয়ত পারয়বন।
খ) আপীল কতপত য যস্টদ এই ময়মত সন্তুষ্ট িন ফয, আপীলকারী যুস্টক্তসংগত কারয়ণ স্টনস্টদ তষ্ট সম সীমার ময়ধ্য
আপীল দায় র করয়ত পায়রনস্টন, তািয়ল স্টতস্টন উক্ত সম সীমা অস্টতবাস্টিত িও ার পরও আপীল আয়বদন
গ্রিণ করয়ত পারয়বন।
১২.৩. আপীল স্টনষ্পস্টি
(১) আপীল কতপত য ফকান আস্টপলর স্টবেয় স্টসিান্ত প্রদায়নর পূয়ব ত স্টনয়োক্ত পদয়যপ গ্রিণ করয়বন, যথা: (ক) দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা এবং এতদসংস্টিষ্ট অন্যান্য কমতকততার শুনানী গ্রিণ;
(খ) আপীল আয়বদয়ন উস্টেস্টখত সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রাস্টথ তত প্রস্টতকায়রর যুস্টক্তসমূি স্টবয়বচনা;
(গ) প্রাস্টথ তত তথ্য প্রদায়নর সায়থ একাস্টিক তথ্য প্রদানকারী ইউস্টনট যুক্ত থাকয়ল সংস্টিষ্ট ইউস্টনটসমূয়ির শুনানী
গ্রিণ।
(২) আপীল আয়বদন প্রাস্টির ১৫ (পয়নর) স্টদয়নর ময়ধ্য আপীল কতপত য
(ক) উপ-অনুয়চ্ছদ (১) এ উস্টেস্টখত পদয়যপসমূি গ্রিণপূব তক তথ্য সরবরাি করার িন্য সংস্টিষ্ট দাস্ট ত্বপ্রাি
কমতকততায়ক স্টনয়দ তশ ফদয়বন; অথবা
(খ) তোঁর স্টবয়বচনা গ্রিণয়যাগ্য না িয়ল আপীল আয়বদনটি খাস্টরি করয়ত পারয়বন।
(৩) আপীল কতপত য়যর স্টনয়দ তশ অনুযা ী দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা যথাসম্ভব দ্রুততার সায়থ প্রাস্টথ তত তথ্য সরবরাি
করয়বন তয়ব এই সম তঅআ, ২০০৯ এর িারা ২৪(৪) এ স্টনয়দ তস্টশত সময় র অস্টিক িয়ব না অথবা ফযেমত
স্টতস্টন তথ্য সরবরাি ফথয়ক স্টবরত থাকয়বন।
১৩. তথ্য প্রদায়ন অবয়িলা শাস্টির স্টবিান
১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই নীস্টতমালার স্টবস্টি-স্টবিান সায়পয়য ফকান দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা যস্টদ ফকায়না
আয়বদনকারীয়ক তথ্য বা এ সংক্রান্ত স্টসিান্ত প্রদায়ন ব্যথ ত ি বা তথ্যপ্রাস্টির ফকায়না অনুয়রাি গ্রিণ করয়ত
অস্বীকার কয়র বা স্টসিান্ত প্রদায়ন ব্যথ ত ি বা ভুল, অসম্পূণ ত, স্টবভ্রাস্টন্তকর, স্টবকৃত তথ্য প্রদান কয়র বা ফকান
তথ্য প্রাস্টির পয়থ প্রস্টতবন্ধকতা সৃস্টষ্ট কয়র বা তথ্য অস্টিকার পস্টরপন্থী ফকান কাি কয়র তািয়ল দাস্ট ত্বপ্রাি
কমতকততার এয়িন কািয়ক অসদাচরণ স্টিয়সয়ব স্টবয়বচনা করা িয়ব এবং সংস্টিষ্ট চাকুরী স্টবস্টিস্টবিান অনুসায়র
তার স্টবরুয়ি ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব।

১৩.২ এই নীস্টতমালা যথাযথভায়ব অনুসরয়ণ গাস্ট লস্টতর কারয়ণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতয ঘটয়ল এবং এর
কারয়ণ ফকান কমতকততা তথ্য কস্টমশন কতক
ত শাস্টি ফপয়ল তা তার ব্যস্টক্তগত দা স্টিয়সয়ব গণ্য িয়ব এবং
কতপত য তার ফকান দা বিন করয়ব না।
১৩.৩ তথ্য কস্টমশয়নর কাে ফথয়ক ফকান কমতকততার স্টবরুয়ি স্টবভাগী ব্যবস্থা গ্রিয়ণর অনুয়রাি ফপয়ল কতপত য
সংস্টিষ্ট স্টবস্টি-স্টবিান অনুসায়র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রিণ করয়ব এবং গৃিীত ব্যবস্থার স্টবেয় তথ্য কস্টমশনয়ক
অবস্টিত করয়ব।
১৪. তথ্যাস্টদ পস্টরদশতন এবং প্রকাস্টশত প্রস্টতয়বদন স্টবক্রয় র সুয়যাগ
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি কতক
ত প্রণীত প্রস্টতয়বদন স্টবনামূয়ল্য সব তসািারয়ণর পস্টরদশতয়নর
িন্য ব্যবস্থা গ্রিণ করয়ব এবং নামমাে মূয়ল্য স্টবক্রয় র িন্য মজুদ রাখয়ব।
১৫. িনগুরুত্বপূণ ত স্টবেয় ফপ্রস স্টবজ্ঞস্টি
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি িনগুরুত্বপূণ ত স্টবে াস্টদ ফপ্রস স্টবজ্ঞস্টির মাধ্যয়ম অথবা অন্য ফকান
পন্থা প্রচার বা প্রকাশ করয়ব।
১৬. নীস্টতমালার সংয়শািন: এই নীস্টতমালা সংয়শািয়নর প্রয় ািন িয়ল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব
বায় ায়টকয়নালস্টি ৩-৫ সদস্য স্টবস্টশষ্ট একটি কস্টমটি গঠন করয়ব। কস্টমটি নীস্টতমালা সংয়শািনসি
অনুয়মাদনকারী কতপত য়যর কায়ে সংয়শািয়নর প্রিাব করয়ব। অনুয়মাদনকারী কতপত য়যর অনুয়মাদয়ন
নীস্টতমালা সংয়শািন কায তকর িয়ব।
১৭. নীস্টতমালার ব্যাখ্যা: এই নীস্টতমালার ফকান স্টবেয় অস্পষ্টতা ফদখা স্টদয়ল নীস্টতমালা প্রণ নকারী কতপত য
(ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায় ায়টকয়নালস্টি) তার ব্যাখ্যা প্রদান করয়ব।
পস্টরস্টশষ্ট
পস্টরস্টশষ্ট-১: দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততাগয়ণর তাস্টলকা
ক্রম ইউস্টনয়টর নাম
দাস্ট ত্বপ্রাি
ফ ান, ফমাবাইল, যাক্স,
ফযাগায়যায়গর
কমতকততার নাম ও ই-য়মইল
ঠিকানা
পদস্টব
১
ন্যাশনাল
িাস্টববুন
নবী ফ ান:+৮৮০২৭৭৮৯২৮৯
ন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট
অব রিাদ
ফমাবাইল:০১৭৪০৮৬৫১৯৩
ইনস্টিটিউট
অব
বায় ায়টকয়নালস্টি
লাইয়ব্রস্টর ান ও যাক্স:+৮৮০২৭৭৮৯৬৩৬
বয় ায়টকয়নালস্টি,
প্তবভাগীয় ইনচ তাি, farhad.islm@gmail.com গণকবাড়ী,
প্রশস্টযণ বস্টভাগ
আশুস্টল া, সাভার,
ঢাকা-১৩৪৯।
পস্টরস্টশষ্ট-২: স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততাগয়ণর তাস্টলকা
ক্রম ইউস্টনয়টর নাম
স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি ফ ান, ফমাবাইল, যাক্স,
ফযাগায়যায়গর ঠিকানা
কমতকততার নাম ও ই-য়মইল
পদস্টব
ন্যাশনাল
মািফুজুর রিমান ফ ান:+৮৮-০২৭৭৮৯২৮৯
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট
১
ইনস্টিটিউট
অব প্রশাসস্টনক
ফমাবাইল: ০১৭১৭০৮৩৩২৬
অব
বায় ায়টকয়নালস্টি
কমতকততা
ও যাক্স:+৮৮-০২৭৭৮৯৬৩৬
বায় ায়টকয়নালস্টি,
ইনচ তাি, প্রশাসন mahfujurms@gmail.com গণকবাড়ী,
শাখা
আশুস্টল া, সাভার,
ঢাকা-১৩৪৯।

পস্টরস্টশষ্ট-৩ : আপীল কতপত য়যর তাস্টলকা
ক্রম ইউস্টনয়টর নাম
আপীল কতপত য়যর
নাম ও পদস্টব
১
ন্যাশনাল
ি. ফমা. সস্টলমুোি
ইনস্টিটিউট অব মিাপস্টরচালক
বায় ায়টকয়নালস্টি (অস্টতস্টরক্ত
দাস্ট ত্ব)

ফ ান, ফমাবাইল, যাক্স, ই-য়মইল
ফ ান:+৮৮-০২৭৭৮৯৪৫৮
ফমাবাইল:
যাক্স:+৮৮-০২৭৭৮৯৬৩৬
dgnibbd@gmail.com

ফযাগায়যায়গর
ঠিকানা
ন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট অব
বায় ায়টকয়নালস্টি,
গণকবাড়ী,
আশুস্টল া, সাভার,
ঢাকা-১৩৪৯।

পস্টরস্টশষ্ট-৪: স্বপ্রয়ণাস্টদতভায়ব প্রকাশয়যাগ্য তয়থ্যর তাস্টলকা ও প্রকায়শর মাধ্যম
ক্রম তয়থ্যর স্টববরণ
তথ্য প্রকায়শর মাধ্যম
১
কতপত য়যর সাংগঠস্টনক কাঠায়মা ও কায তক্রয়মর স্টববরণ, ফনাটিশ ফবািত, প্রয়তযক অস্ট স/তথ্য
কায তপ্রণালী এবং দাস্ট ত্বসমূি
প্রদান ইউস্টনয়ট মুস্টিত অনুস্টলস্টপ,
ওয় বসাইট।
২ সংস্টিষ্ট কতপত য়যর কমতকততা ও কমতচারীয়দর যমতা ও প্রয়তযক অস্ট স/তথ্য প্রদান ইউস্টনয়ট
দাস্ট ত্ব
মুস্টিত অনুস্টলস্টপ, ওয় বসাইট।
৩ কতপত য়যর কমতকততা ও কমতচারীর স্টিয়রক্টরী
প্রয়তযক অস্ট স/তথ্য প্রদান ইউস্টনয়ট
মুস্টিত অনুস্টলস্টপ, ওয় বসাইট।
৪
কায তসম্পাদয়নর িন্য সংস্টিষ্ট কতপত য়যর স্টন ন্ত্রয়ণ রস্টযত ও প্রয়তযক অস্ট স/তথ্য প্রদান ইউস্টনয়ট
ব্যবহৃত আইন, স্টবস্টি-স্টবিান, স্টনয়দ তশনা, ম্যানুয় ল, িকুয়মন্ট মুস্টিত অনুস্টলস্টপ, ওয় বসাইট।
এবং ফরকি ত।
৫ িান তাল ক্লাব সংক্রান্ত তথ্য।
ফনাটিশ ফবািত, ওয় বসাইট ইতযাস্টদ।
৬ স্টবস্টভন্ন িাতী স্টদবস উদযাপন সংক্রান্ত তথ্য।
সংস্টিষ্ট তথ্য প্রদান ইউস্টনয়টর
ফনাটিশ ফবািত ও ওয় বসাইট।
৭
স্টনয় াগ পরীযা অংশগ্রিনকারী ফযাগ্য ও অয়যাগ্য প্রাথীর সংস্টিষ্ট তথ্য প্রদান ইউস্টনয়টর
তাস্টলকা।
ফনাটিশ ফবািত ও ওয় বসাইট।
৮ সকল প্রকার ফনাটিশ, স্টবজ্ঞস্টি, ফটন্ডার স্টবজ্ঞস্টি বা দরপে সংস্টিষ্ট তথ্য প্রদান ইউস্টনয়টর
এবং ফপ্রসস্টবজ্ঞস্টি এবং স্টসটিয়িন চাট তার।
ফনাটিশ ফবািত ও ওয় বসাইট।
৯ প্রস্টশযণ সংক্রান্ত যাবতী তথ্য।
ফনাটিশ ফবািত, ওয় বসাইট ইতযাস্টদ।
১০ ফয ফকান ফসবামূলক বা িনসয়চতনতা মূলক তথ্য।
ফনাটিশ ফবািত, ওয় বসাইট ইতযাস্টদ।
১১ নাম, পদবী, ঠিকানা, ফ ান নম্বর এবং প্রয়যািয ফযয়ে যাক্স সংস্টিষ্ট তথ্য প্রদান ইউস্টনয়টর
নম্বর ও ই-য়মইল ঠিকানাসি দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার নাম
ফনাটিশ ফবািত ও ওয় বসাইট।
১২ নাম, পদবী, ঠিকানা, ফ ান নম্বর এবং প্রয়যািয ফযয়ে যাক্স প্রয়তযক কতপত য়যর ফনাটিশ ফবািত,
নম্বর ও ই-য়মইল ঠিকানাসি স্টবকল্প দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার ওয় বসাইট ইতযাস্টদ।
তাস্টলকা
১৩ নাম, পদবী, ঠিকানা, ফ ান নম্বর এবং প্রয়যািয ফযয়ে যাক্স প্রয়তযক কতপত য়যর ফনাটিশ ফবািত,
নম্বর ও ই-য়মইল ঠিকানাসি আস্টপল কতপত য়যর তাস্টলকা
ওয় বসাইট ইতযাস্টদ।

১৪

১৫

তয়থ্যর িন্য নাগস্টরয়কর কাে ফথয়ক প্রাি সকল
পয়ের অনুস্টলস্টপ, যার ময়ধ্য স্টনয়োক্ত তথ্যসমূি
থাকয়ব:
(ক) ফয কতপত য কতক
ত অনুয়রািপেটি গৃিীত িয়
নাম
(খ) স্টক তয়থ্যর িন্য অনুয়রাি করা িয় য়ে
(গ) অনুয়রায়ির তাস্টরখ
সরকার, কতপত য কতক
ত সম্পাস্টদত(ক) সকল উন্ন ন/পূততকাি/প্রকল্প সংক্রান্ত চুস্টক্ত
(খ) প্রয়তযক চুস্টক্তর সংস্টযি স্টববরণ, প্রাক্কস্টলত ব্য
ফম াদকাল ইতযাস্টদ।

আয়বদন প্রয়তযক কতপত য়যর ফনাটিশ ফবািত,
অন্তভুতক্ত ওয় বসাইট ইতযাস্টদ।
য়ে তার

ফয এলাকা পূতত কাি সম্পাস্টদত
িয়ব ফস এলাকার পস্টরস্টচত সব
/ চুস্টক্তর স্থায়ন।

কতপত য আয়রা ফয সকল তথ্য স্বপ্রয়ণাস্টদতভায়ব প্রকাশ করয়ব
১

চাস্টিদার স্টভস্টিয়ত প্রদানয়যাগ্য তয়থ্যর তাস্টলকা

তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালার
পস্টরস্টশষ্ট, সংস্টিষ্ট তথ্য প্রদান
ইউস্টনয়টর
ফনাটিশ
ফবািত,
কতপত য়যর/তথ্য প্রদান ইউস্টনয়টর
ওয় বসাইট, পস্টরদশতয়নর িন্য অস্ট য়স
রস্টযত থাকয়ব।

২

প্রদান বাধ্যতামূলক ন , এমন তয়থ্যর তাস্টলকা

তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালার
পস্টরস্টশষ্ট, সংস্টিষ্ট তথ্য প্রদান
ইউস্টনয়টর
ফনাটিশ
ফবািত,
কতপত য়যর/তথ্য প্রদান ইউস্টনয়টর
ওয় বসাইট, অস্ট য়স পস্টরদশতয়নর িন্য
রস্টযত থাকয়ব।

৩

স্বপ্রয়ণাস্টদতভায়ব প্রকাশয়যাগ্য তয়থ্যর তাস্টলকা

৪

আয়বদন, আপীল ও অস্টভয়যায়গর রম

তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালার
পস্টরস্টশষ্ট, সংস্টিষ্ট তথ্য প্রদান
ইউস্টনয়টর
ফনাটিশ
ফবািত,
কতপত য়যর/তথ্য প্রদান ইউস্টনয়টর
ওয় বসাইট, অস্ট য়স পস্টরদশতয়নর িন্য
রস্টযত থাকয়ব।
তথ্য অবমুক্তকরণ নীস্টতমালার
পস্টরস্টশষ্ট, কতপত য়যর/ তথ্য প্রদান
ইউস্টনয়টর ওয় বসাইট, অস্ট য়স িািত ও
স ট্ কস্টপ।

পস্টরস্টশষ্ট-৫: চাস্টিদার স্টভস্টিয়ত প্রদানয়যাগ্য তয়থ্যর তাস্টলকা
স্টনেস্টলস্টখত তথ্যসমূি িনগয়ণর চাস্টিদার স্টভস্টিয়ত প্রদান করা িয়বÑ
• স্বপ্রয়ণাস্টদতভায়ব প্রকাস্টশত সকল তথ্য
• স্টবস্টভন্ন নীস্টত
• সংস্থার বায়িট
• আস্টথ তক তথ্য, ফযমন আ /ব্য সংক্রান্ত তথ্য
• অস্টিট স্টরয়পাট ত
• ক্র কায তক্রমসংক্রান্ত তথ্য (স্টসিান্ত গ্রিয়ণর পর)
• উপকারয়ভাগীর তাস্টলকা
• অস্টিও-স্টভজু াল িকুয়মন্ট
• স্টনয় াগ/বদস্টলর আয়দশ
• ফদয়শ বা স্টবয়দশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাস্টদ
• প্রদান বাধ্যতামূলক ন এমন তথ্য (পস্টরস্টশষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।
পস্টরস্টশষ্ট-৬: প্রদান বাধ্যতামূলক ন , এমন তয়থ্যর তাস্টলকা
স্টনেস্টলস্টখত তথ্যসমূি প্রদান ও প্রকাশ করয়ত কতপত য বাধ্য থাকয়ব না
• তথ্য অস্টিকার আইন ২০০৯ এর ৭ িারা উয়েস্টখত তথ্য।
• এই নীস্টতমালার ৪ এর গ ফত উয়েস্টখত তথ্য।
• কমী ও উপকারয়ভাগীর ব্যস্টক্তগত িীবয়নর ফগাপনী তা ক্ষুণ্ণ ি , এরূপ তথ্য।
• স্টবচারািীন মামলার তথ্য যা ওই মামলার সুিু স্টবচারকায তয়ক ব্যািত করয়ত পায়র, এরূপ তথ্য।
• তদন্তািীন স্টবে সংস্টিষ্ট ফকায়না তথ্য, যার প্রকাশ তদন্তকায়ি স্টবঘ্ন ঘটায়ত পায়র।
• ফকায়না ক্র কায তক্রয়মর স্টবেয় স্টসিান্ত ফন ার আয়গ সংস্টিষ্ট ক্র বা এর কায তক্রম সংক্রান্ত ফকান
তথ্য।
• গয়বেণার সূে বা ফকৌশল বা কায়রা বুস্টিবৃস্টিক সম্পয়দর অস্টিকার যস্টতগ্রি িয়ত পায়র, এরূপ তথ্য।
• স্টনয় াগ ও পয়দান্নস্টত পরীযাসি সকল পাবস্টলক পরীযার প্রশ্নপে ও পরীযার লা ল সংক্রান্ত
আগাম তথ্য ইতযাস্টদ।

পস্টরস্টশষ্ট-৭: তথ্য প্রাস্টির আয়বদন রম ( রম ‘ক’)
রম ‘ক’
তথ্য প্রাস্টির আয়বদনপে
[ তথ্য অস্টিকার (তথ্য প্রাস্টি সংক্রান্ত) স্টবস্টিমালার স্টবস্টি-৩ িষ্টব্য]
বরাবর................................................................,
................................................................ (নাম ও পদবী)
ও
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততা
........................................... (দিয়রর নাম ও ঠিকানা)
১। আয়বদনকারীর নাম :........................................................................................
স্টপতার নাম
মাতার নাম

: .......................................................................................
: ............................................................................

বততমান ঠিকানা : ............................................................................
স্থা ী ঠিকানা
:............................................................................
যাক্স, ই-য়মইল, ফটস্টলয় ান ও ফমাবাইল ফ ান নম্বর(যস্টদ থায়ক): ……………………
২। স্টক িরয়নর তথ্য* (প্রয় ািয়ন অস্টতস্টরক্ত কাগি ব্যবিার করুন):..............................................
৩। ফকান পিস্টতয়ত তথ্য পাইয়ত আগ্রিী (োপায়না/ য়টাকস্টপ :....................................................
স্টলস্টখত/ ই-য়মইল/ যাক্স/স্টসস্টি অথবা অন্য ফকান পিস্টত)
৪। তথ্য গ্রিণকারীর নাম ও ঠিকানা
৫। প্রয়যািয ফযয়ে সিা তাকারীর নাম ও ঠিকানা

: ..........................................
:............................................

আয়বদয়নর তাস্টরখ : ..................................................
আয়বদনকারীর স্বাযর
*তথ্য অস্টিকার (তথ্য প্রাস্টি সংক্রান্ত) স্টবস্টিমালা, ২০০৯-এর ৮ িারা অনুযা ী তয়থ্যর মূল্য পস্টরয়শািয়যাগ্য।

পস্টরস্টশষ্ট-৮: তথ্য সরবরায়ি অপারগতার ফনাটিশ ( রম ‘খ’)
রম ‘খ’
[ তথ্য অস্টিকার (তথ্য প্রাস্টি সংক্রান্ত) স্টবস্টিমালা, ২০০৯ স্টবস্টি-৫ িষ্টব্য]
তথ্য সরবরায়ি অপারগতার ফনাটিশ

আয়বদন পয়ের সূে নম্বর :
প্রস্টত
আয়বদনকারীর নাম
ঠিকানা

তাস্টরখ : .........................................

: ..............................................................
: ..............................................................

স্টবে : তথ্য সরবরায়ি অপারগতা সম্পয়কত অবস্টিতকরণ।
স্টপ্র ময়িাদ ,
আপনার ........................................................তাস্টরয়খর আয়বদয়নর স্টভস্টিয়ত প্রাস্টথতত তথ্য
স্টনয়োক্ত কারয়ণ সরবরাি করা সম্ভব িইল না, যথা :১।...........................................................................................................................
.............................................................................................................................।
২।...........................................................................................................................
.............................................................................................................................।
৩।..........................................................................................................................
.............................................................................................................................।

(------------------------------)
দাস্ট ত্বপ্রাি কমতকততার নাম :
পদবী :
দািস্টরক সীল

পস্টরস্টশষ্ট-৯: আপীল আয়বদন রম ( রম ‘গ’)
রম ‘গ’
আপীল আয়বদন
[ তথ্য অস্টিকার (তথ্য প্রাস্টি সংক্রান্ত) স্টবস্টিমালার স্টবস্টি-৬ িষ্টব্য]
বরাবর
..................................................................,
..................................................................(নাম ও পদবী)
ও
আপীল কতপত য,
...........................................(দিয়রর নাম ও ঠিকানা)
১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা
: .....................................................................
(ফযাগায়যায়গর সিি মাধ্যমসি)
২। আপীয়লর তাস্টরখ
: ......................................................
৩। ফয আয়দয়শর স্টবরুয়ি আপীল করা িই ায়ে উিার :......................................................
কস্টপ (যস্টদ থায়ক)
৪। যািার আয়দয়শর স্টবরুয়ি আপীল করা িই ায়ে : ..............................................................
তািার নামসি আয়দয়শর স্টববরণ (যস্টদ থায়ক)
৫। আপীয়লর সংস্টযি স্টববরণ

: ............................................................

৬। আয়দয়শর স্টবরুয়ি সংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সংস্টযি স্টববরণ): ............................................
৭। প্রাস্টথ তত প্রস্টতকায়রর যুস্টক্ত/স্টভস্টি
: ......................................................................
৮।

আপীলকারী কতক
ত প্রতয ন

: ............................................................

৯।

অন্য ফকান তথ্য যািা আপীল কতপত য়যর সম্মুয়খ : ...................................................
উপস্থাপয়নর িন্য আপীলকারী ইচ্ছা ফপােণ কয়রন

আয়বদয়নর তাস্টরখ : ............................................
আয়বদনকারীর স্বাযর

পস্টরস্টশষ্ট-১০: তথ্য প্রাস্টির অনুয়রাি স্ট এবং তয়থ্যর মূল্য স্টনি তারণ স্ট ( রম ‘ঘ’)
রম ‘ঘ’
[ স্টবস্টি ৮ িষ্টব্য]
তথ্য প্রাস্টির অনুয়রাি স্ট এবং তয়থ্যর মূল্য স্টনি তারণ স্ট
তথ্য সরবরায়ির ফযয়ে স্টনে ফটস্টবয়লর কলাম (২) এ উয়েস্টখত তয়থ্যর িন্য উিার স্টবপরীয়ত কলাম (৩) এ
উয়েস্টখত িায়র ফযেমত তথ্য প্রাস্টির অনুয়রাি স্ট এবং তয়থ্যর মূল্য পস্টরয়শািয়যাগ্য িইয়ব, যথা :-

ফটস্টবল
ক্রস্টমক
নং
(১)
১।

তয়থ্যর স্টববরণ
(২)
স্টলস্টখত ফকান িকুয়ময়ন্টর কস্টপ
সরবরায়ির িন্য (ম্যাপ, নক্শা, েস্টব,
কস্টম্পউটার স্টপ্রন্টসি)

তথ্য প্রাস্টির অনুয়রাি স্ট /তয়থ্যর মূল্য
(৩)
এ-৪ ও এ-৩ মায়পর কাগয়ির ফযয়ে প্রস্টত পৃিা
২ (দুই) টাকা িায়র এবং তদূর্ধ্ত সাইয়ির
কাগয়ির ফযয়ে প্রকৃত মূল্য।

২।

স্টিস্ক, স্টসস্টি ইতযাস্টদয়ত তথ্য সরবরায়ির (১) আয়বদনকারী কতক
ত স্টিস্ক, স্টসস্টি ইতযাস্টদ
ফযয়ে
সরবরায়ির ফযয়ে স্টবনা মূয়ল্য;
(২) তথ্য সরবরািকারী কতক
ত স্টিস্ক, স্টসস্টি
ইতযাস্টদ সরবরায়ির ফযয়ে উিার প্রকৃতমূল্য।

৩।

ফকান আইন বা সরকাস্টর স্টবিান বা
স্টবনামূয়ল্য।
স্টনয়দ তশনা অনুযা ী কাউয়ক সরবরািকৃত
তয়থ্যর ফযয়ে
মূয়ল্যর স্টবস্টনময় স্টবক্র য়যাগ্য প্রকাশনার প্রকাশনা স্টনি তাস্টরত মূল্য।
ফযয়ে

৪।

পস্টরস্টশষ্ট-১১: তথ্য কস্টমশয়ন অস্টভয়যাগ দায় য়রর স্টনি তাস্টরত রম ( রম ‘ক’)
রম ‘ক’
অস্টভয়যাগ দায় য়রর রম
[তথ্য অস্টিকার (অস্টভয়যাগ দায় র ও স্টনষ্পস্টি সংক্রান্ত) প্রস্টবিানমালার প্রস্টবিান-৩ (১) িষ্টব্য]
বরাবর
প্রিান তথ্য কস্টমশনার
তথ্য কস্টমশন
এ -৪/এ, আগারগোঁও প্রশাসস্টনক এলাকা
ফশয়রবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
অস্টভয়যাগ নং ...................................................................................................।
১। অস্টভয়যাগকারীর নাম ও ঠিকানা
: ...............................................................
(ফযাগায়যায়গর সিি মাধ্যমসি)
২। অস্টভয়যাগ দাস্টখয়লর তাস্টরখ

: .................................................................

৩। যািার স্টবরুয়ি অস্টভয়যাগ করা িই ায়ে : ............................................................
তািার নাম ও ঠিকানা
৪। অস্টভয়যায়গর সংস্টযি স্টববরণ
: ........................................................
(প্রয় ািয়ন আলাদা কাগি সস্টন্নয়বশ করা যাইয়ব)
৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যস্টদ ফকান আয়দয়শর স্টবরুয়ি : .............................................................
অস্টভয়যাগ আন ন করা ি ফসই ফযয়ে উিার কস্টপ সংযুক্ত কস্টরয়ত িইয়ব)
৬। প্রাস্টথ তত প্রস্টতকার ও উিার ফযৌস্টক্তকতা
৭।অস্টভয়যাগ উস্টেস্টখত বক্তয়ব্যর সমথ তয়ন প্রয় ািনী
কাগি পয়ের বণ তনা (কস্টপ সংযুক্ত কস্টরয়ত িইয়ব)

: ..............................................................
: ...........................................................

সতযপাঠ
আস্টম/আমরা এই ময়মত িল পূব তক ফঘােণা কস্টরয়তস্টে ফয, এই অস্টভয়যায়গ বস্টণ তত অস্টভয়যাগসমূি আমার জ্ঞান
ও স্টবশ্বাস ময়ত সতয।
(সতযপাঠকারীর স্বাযর)

