
 

 

 

 

বফদ্যুৎ বফবাগ এয  

স্বপ্রণণাবদত তথ্য প্রকা বনণদ েবকা, ২০২১ 

 

 

 

 

বফদ্যুৎ বফবাগ 

বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাণদ যকায 

 

মুখফন্ধ  

 

জাবতয জনণকয স্বপ্ন উন্নত মৃদ্ধ সানায ফাাংরা গঠণন বফদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূবভকা ারন কণয 

আণছ। বফদ্যুৎ বফবাণগয রক্ষ্ু য ৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগল্যের জন্য ক্তনর্ ভরল্য োগ্য ও 

ভানম্মত বফদ্যুৎ যফযা কযা। সদণয প্রায় তবাগ ভানুণলয বনকট আভযা ইণতাভণে 

বফদ্যুৎ সুবফধা স ৌঁণছ বদণত ক্ষ্ভ ণয়বছ। বফদ্যুৎ উৎাদন, ঞ্চারন ও বফতযণ ব্যফস্থায 

ভবিত উন্নয়ণনয ভােণভ জনগণণক প্রতুাবত বনযফবিন্ন বফদ্যুৎ সুবফধা স ৌঁণছ সদয়ায রক্ষ্ু 

বনণয় বফদ্যুৎ বফবাগ বনযর কাজ কণয মাণি। একই াণথ সুান, স্বিতা, জফাফবদবতা ও 

প্রতুাবত গ্রাক সফায ভান বৃবদ্ধণতও বফদ্যুৎ বফবাগ নানা কাম েক্রভ গ্রণ কণযণছ।  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাণদণয াংবফধাণন যাণেয নাগবযণকয বচন্তা, বফণফক ও ফাকস্বাধীনতাণক 

অন্যতভ সভ বরক অবধকায বণণফ স্বীকৃবত প্রদান কযা ণয়ণছ। কাণজয স্বিতা ও 

জফাফবদবতা বনবিত কযণত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাণদ যকায ২০০৯ াণর ‘তথ্য অবধকায 

আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন কণযণছ। তণথ্য জনগণণয অফাধ প্রণফাবধকায বনবিত কযণত প্রেীত এই 

আইণনয বফধান অনুাণয বফদ্যুৎ বফবাণগয ‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ কাজ কযণছ। 

সুান প্রবতষ্ঠা ও নাগবযণকয তথ্য প্রাবপ্তয অবধকায প্রবতষ্ঠায রণক্ষ্ু বফদ্যুৎ বফবাগ  

“স্বপ্রণণাবদত তথ্য প্রকা বনণদ েবকা ২০২১ ” প্রণয়ন ও প্রকা কযণছ। আা কবয এ 

বনণদ েবকায আণরাণক জনগে ণজ বফদ্যুৎ বফবাগ ণত প্রতুাবত তথ্য াংগ্র কযণত াযণফ 

এফাং এয পণর বফদ্যুৎ বফবাণগয কাণজ স্বিতা ও জফাফবদবতা আযও বৃবদ্ধ াণফ। 

 

 

 

সভাোঃ াবফবুয ফভান  

 

 

যমোোঃ হোক্তিবুর রহমোন 

সক্তিি  

ক্তিদ্যুৎ ক্তির্োগ 



 

 

 

স্বপ্রল্যেোবদত তথ্য প্রকা বনণদ েবকা, ২০২১ 

প্রণয়ন কবভটি 

 

১. অবতবযক্ত বচফ (সুশোসন ও কম ভসম্পোদন ব্যিস্থোপনো) 

বফদ্যুৎ বফবাগ 

আফায়ক 

২. ভাবযচারক, াওয়ায সর দস্য 

৩. মৄগ্মবচফ (ফাণজট), বফদ্যুৎ বফবাগ দস্য 

৪. উবচফ (সুশোসন ও কম ভসম্পোদন ব্যিস্থোপনো), বফদ্যুৎ বফবাগ দস্য 

৫. উবচফ (যকোম্পোক্তন এ্ুোল্যেয়োস ভ-২ অক্তিশোখো), বফদ্যুৎ বফবাগ দস্য 

৬. ক্তসল্যেম এ্নোক্তলে, তথ্য ও প্রযুক্তি শোখো, ক্তিদ্যুৎ ক্তির্োগ দস্য 

৭. উবচফ (ভিয়-২ অক্তিশোখো), বফদ্যুৎ বফবাগ দস্য-বচফ 

 

 

 

 

 

 

সূবচত্র 

 

ক্রভ নাং বফলয়ফস্তু পৃষ্ঠা নাং 

০১. স্বপ্রণণাবদত তথ্য প্রকা ক্তনল্যদ ভক্তশকো ও প্রণয়াজনীয়তা  

১.১. বফদ্যুৎ বফবাসগয টভূবভ  

১.২  এক নজণয বফদ্যুৎ খোত  

১.৩ তথ্য অফমুক্তকযণ বনণদ েবকা প্রণয়ণনয সম বক্তকতা/উণেশ্য  

১.৪ বনণদ েবকায বণযানাভ  

০২. বনণদ েবকায বববি  

২.১. প্রণয়নকাযী কর্তেক্ষ্  

২.২. অনুণভাদনকাযী কর্তেক্ষ্  

২.৩. অনুণভাদণনয তাবযখ  

২.৪. বনণদ েবকা ফাস্তফায়ণনয তাবযখ   

২.৫. বনণদ েবকা প্রণমাজুতা  

০৩. বনণদ েবকাটিণত ব্যফহৃত ণেয াংজ্ঞা  

৩.১ তথ্য  

৩.২ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো  

৩.৩ বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো   

৩.৪ তথ্য প্রদান ইউবনট  

৩.৫ আবর কর্তেক্ষ্  



 

 

৩.৬ র্ততীয় ক্ষ্  

৩.৭ তথ্য কবভন  

৩.৮ তথ্য অবধকায বফবধভারা, ২০০৯  

৩.৯ কভ েকতো  

৩.১০ তথ্য অবধকায  

৩.১১ আণফদন পযভ  

৩.১২ আবর পযভ  

 ৩.১৩ বযবষ্ট  

০৪. তণথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাণয তথ্য প্রকা ও 

প্রদান দ্ধবত 

 

ক. স্বপ্রণণাবদতবাণফ প্রকাণমাগ্য তথ্য  

খ. চাবদায বববিণত প্রদানণমাগ্য তথ্য  

গ. প্রদান ও প্রকা ফােতামূরক নয়, এভন তথ্য  

০৫. তথ্য াংগ্র, াংযক্ষ্ণ ও ব্যফস্থানা  

ক) তথ্য াংযক্ষ্ণ  

খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা  

গ) তণথ্যয বালা  

ঘ) তণথ্যয ারনাগাদকযণ  

০৬. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ  

০৭. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাবয়ত্ব ও কভ েবযবধ  

০৮. বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ  

০৯. বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাবয়ত্ব ও কভ েবযবধ  

১০.  তণথ্যয জন্য আণফদন, তথ্য প্রদাণনয দ্ধবত ও 

ভয়ীভা 

 

১১.  তণথ্যয মূল্য এফাং মূল্য বযণাধ  

১২. আবর দাণয়য ও বনষ্পবি  

১২.১. আবর কর্তেক্ষ্   

১২.২. আবর পদ্ধক্তত   

১২.৩. আবর বনষ্পবি   

১৩. তথ্য প্রদাণন অফণরায় াবস্তয বফধান  

১৪. জনগুরুত্বপূণ ে বফলণয় সপ্র বফজ্ঞবপ্ত  

১৫. বনণদ েবকা াংণাধন  

১৬. বনণদ েবকা ব্যাখ্যা   



 

 

১৭. বযবষ্ট :  

বযবষ্ট-১ : দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোণদয তাবরকা  

বযবষ্ট-২ : বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোণদয তাবরকা  

বযবষ্ট-৩ : আবর কর্তেসক্ষ্য তাবরকা  

বযবষ্ট-৪ : স্বপ্রণণাবদতবাণফ প্রকাণমাগ্য তণথ্যয তাবরকা ও 

প্রকাণয ভােভ 

 

বযবষ্ট-৫ : চাবদায বববিণত প্রদানণমাগ্য তণথ্যয তাবরকা   

বযবষ্ট-৬ : প্রদান ফােতামূরক নয়, এভন তণথ্যয তাবরকা  

বযবষ্ট-৭ : তথ্য প্রাবপ্তয আণফদন পযভ (পযভ ‘ক’)  

বযবষ্ট-৮ : তথ্য যফযাণ অাযগতায সনাটি (পযভ ‘খ’)  

বযবষ্ট-৯ : আবর আণফদন পযভ (পযভ ‘গ’)  

বযবষ্ট-১০ : তথ্য প্রাবপ্তয অনুণযাধ বপ এফাং তণথ্যয মূল্য 

বনধ োযণ বপ (পযভ ‘ঘ’) 

 

বযবষ্ট-১১: তথ্য কবভণন অববণমাগ দাণয়ণযয বনধ োবযত 

পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

 

 

 

 

 

 

১. স্বপ্রণণাবদত তথ্য প্রকা বনণদ েবকা ও প্রণয়াজনীয়তা 

১.১. বফদ্যুৎ বফবাণগয টভূবভ  : ক্তিদ্যুৎ উৎপোদন, সঞ্চোলন ও ক্তিতরল্যে দক্ষ ব্যিস্থোপনো 

এ্িং এ্ সংক্রোন্ত কো ভ সম্পোদল্যনর লল্যক্ষু ক্তিদ্যুৎ ক্তির্োল্যগর গুরুত্ব অপক্তরসীম। এ্ ক্তির্োল্যগর উপর 

ন্যস্ত দোক্তয়ত্বোিলী সম্পোদল্যনর জন্য প্রশোসন, সমন্বয়, উন্নয়ন, পক্তরকল্পনো, নিোয়নল্য োগ্য 

জ্বোলোক্তন, সুশোসন ও কম ভসম্পোদন ব্যিস্থোপনো ও িোল্যজটসহ যমোট ৭ (সোত)টি অনুক্তির্োগ 

রল্যয়ল্যে। উি ৭টি অনুক্তির্োল্যগর অিীল্যন ১১টি অক্তিশোখো এ্িং ২৫টি শোখো রল্যয়ল্যে। ক্তিদ্যুৎ 

ক্তির্োল্যগর যমোট জনিল ১৩৩ জন (১ম যেড-৯ম যেড প ভন্ত ৩৯ জন, ১০ম যেড ৩৩জন, 

১১ম-১৬ম প ভন্ত ৩০জন ও ১৭ম যেড-২০ম যেড প ভন্ত ৩১জন)। ক্তিদ্যুৎ ক্তির্োগ ক্তিদ্যুল্যতর 

িোক্তহদো বৃক্তদ্ধর সোল্যে সোমঞ্জস্যপূে ভ পক্তরকল্পনো প্রেয়ন, ক্তিদ্যুৎ উৎপোদন, সঞ্চোলন ও ক্তিতরে 

ব্যিস্থোর সংস্কোর, ক্ষমতো িি ভন, আধুক্তনকোয়ন, যিসরকোক্তর ক্তিক্তনল্যয়োগ আকৃষ্টকরে এ্িং 

ক্তিদ্যুল্যতর দক্ষ ও সোশ্রয়ী ব্যিহোর ক্তনক্তিতকরেসহ এ্ ক্তির্োল্যগর কম ভ িন্টন অন্যোন্য সকল 

দোক্তয়ত্ব সম্পোদন কল্যর েোল্যক।    

১.২  এ্ক নজল্যর ক্তিদ্যুৎ খোত 

বফলয় 

(১) 

২০০৯ 

(২) 

 

২০২১  

    (৩)  

 

গত ১২ ফছণয 

অজেন 

 (৩-২) 

বফদ্যুৎ সকণন্ধয াংখ্যা ২৭ ১৪৬           (+) ১১৯ 

অফযকৃত বফদ্যুৎ সকণন্ধয 

াংখ্যা 

- ০৪ 

(২০২০-২০২১ 

অথ েফছয) 

- 

বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষ্ভতা 

(সভ: ও:) 

 

৪,৯৪২ ২৫,২৩৫ 

(কুাটিব ও 

নফায়নণমাগ্য 

জ্বারাবন) 

           (+) 

২০,২৯৩ 

 



 

 

ণফ োচ্চ বফদ্যুৎ উৎাদন 

(সভ: ও:) 

৩,২৬৮ 

(৬ জানু ২০০৯) 

১৩,৭৯২ 

 ( ২৭ এ্ক্তপ্রল 

২০২১) 

            (+) 

১০,৫২৪ 

 

সভাট ঞ্চারন রাইন 

(া.বক.বভ.) 

৮,০০০ ১২,৯৯৬              (+) 

৪,৯৯৬ 

 

বগ্রড াফণেন ক্ষ্ভতা 

(এভববএ) 

১৫,৮৭০ ৫৪,০০৪           (+) 

৩৮,১৩৪ 

বফদ্যুৎ আভদাবন (সভ: ও:) -- ১১৬০               (+)  

১১৬০ 

বফদ্যুতাবয়ত বফতযণ রাইন 

(বক.বভ.) 

২ রক্ষ্ ৬০ াজায ৬ রক্ষ্ ১৭ াজায  

 

(+) ৩ রক্ষ্ ৫৭ 

াজায 

বফদ্যুৎ সুবফধাপ্রাপ্ত জনণগাষ্ঠী 

(%) 

৪৭ ৯৯.৭৫ (+) ৫২.৭৫ 

ভাথাবছু বফদ্যুৎ উৎাদন 

(বক.ও.ঘন্টা) 

২২০ ৫৬০ 

(কুাটিব ও 

নফায়নণমাগ্য 

জ্বারাবন) 

(২০২০-২০২১ 

অে ভিের ) 

                (+) 

৩৪০ 

 

বফদ্যুৎ গ্রাক াংখ্যা ১ সকাটি ৮ রক্ষ্ ৪ সকাটি ১৬ রক্ষ্  (+) ৩ সকাটি ৮ 

রক্ষ্ 

সচ াংণমাগ াংখ্যা ২ রক্ষ্ ৩৪ াজায ৪ রক্ষ্ ৪৬ াজায  (+) ২ রক্ষ্ ১২ 

াজায 

ফাবল েক উন্নয়ন কভ েসূবচ 

ফযাে (সকাটি টাকায়) 

২,৬৭৭ ২৮,০৫৬ 

(২০২১-২০২২ 

অথ েফছয ) 

          (+) 

২৫,৩৭৯ 

 

বফতযণ বণেভ র (%) ১৪.৩৩ 

(২০০৮-২০০৯ 

অথ েফছয ) 

৮.৪৮ 

(২০২০-২০২১ 

অে ভিের) 

               (-) 

৫.৮৫ 

 

 
  

১. ৩ স্বপ্রণণাবদত তথ্য বনণদ েবকা প্রণয়ণনয সম বক্তকতা/উণেশ্য? 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাণদ যকায জনগণণয জানায অবধকায প্রবতষ্ঠায ভােণভ যকাবয 

ও সফযকাবয াংগঠণনয স্বিতা ও জফাফবদবতা বৃবদ্ধ, দ্যনীবত হ্রা ও সুান প্রবতষ্ঠা; 

জনগণণয বচন্তা, বফণফক ও ফাকস্বাধীনতায াাংবফধাবনক অবধকায প্রবতষ্ঠা  জনগণণয 

ক্ষ্ভতায়ণনয রণক্ষ্ু তথ্য-অবধকায বনবিত কযণত গত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তাবযণখ ‘তথ্য 

অবধকায আইন, ২০০৯’ প্রনয়ণ কণযণছ । আইণনয কাম েকয ফাস্তফায়ণনয জন্য 

ইসতাভণে ‘তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯’ এফাং তথ্য অবধকায 

াংক্রান্ত বতনটি প্রবফধানভারাও প্রণীত ণয়ণছ। 

তথ্য অবধকায গণতাবন্ত্রক ব্যফস্থাণক আণযা সুাংত কযায অন্যতভ তে। বফদ্যুৎ বফবাগ 

এয তথ্য জনগণণয কাণছ উন্ুক্ত ণর এ বফবাণগয কাম েক্রভ ম্পণকে জনগণ  স্বি ধাযনা 

রাব কযণফ এফাং জনগণণয কাণছ কাণজয জফাফ বদবতা প্রবতবষ্ঠত ণফ।   

জনগণণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা বনবিত কযায সম নীবত যকায গ্রণ কণযণছ, তায 

ণে াংগবতপূণ েবাণফ যকাণযয গুরুত্ব পূণ ে বফবাগ  বণণফ বফদ্যুৎ বফবাগ  অফাধ 

তথ্যপ্রফাণয চচ ো বনবিত কযণত ফদ্ধবযকয। 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরয়/দপ্তয/াংস্থা এফাং অধীনস্থ অন্যান্য ইউবনণট অফাধ 

তথ্যপ্রফাণয চচ োয সক্ষ্ণত্র সমন সকাণনা বিধািণন্দয সৃবষ্ট না য়, সজন্য একটি 

“স্বপ্রযেোক্তদত তথ্য প্রকোশ ক্তনল্যদ ভক্তশকো’ প্রণয়ন আফশ্যক ফণর ভণন কযণছ  বফদ্যুৎ বফবাগ। 
ফবণ েত অফস্থায সপ্রবক্ষ্ণত  তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত 

াংক্রান্ত) বফবধভারা ২০০৯ ও এত দাংবিষ্ট প্রবফধানভারামূণয আণরাণক ‘ স্বপ্রযেোক্তদত 

তথ্য প্রকোশ ক্তনল্যদ ভক্তশকো’ ২০১৯ প্রণয়ন কযা ণরা। 



 

 

১.৪ বনণদ েবকা বণযানাভ 

এই বনণদ েবকা ‘‘স্বপ্রযেোক্তদত তথ্য প্রকোশ ক্তনল্যদ ভক্তশকো, ২০২১’’ নাণভ অবববত ণফ। 

২. বনণদ েবকায বববি   

২.১. প্রণয়নকাযী কর্তেক্ষ্ : বফদ্যুৎ বফবাগ,  বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় , 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাণদ যকায। 

২.২. অনুণভাদনকাযী কর্তেক্ষ্: বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় , 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাণদ যকায। 

২.৩. অনুণভাদণনয তাবযখ : ২৬/১২/২০২১ বি:  

২.৪. বনণদ েবকা ফাস্তফায়ণনয তাবযখ : অনুণভাদণনয তাবযখ ণত। 

২.৫. বনণদ েবকা প্রণমাজুতা :  

(ক) এই বনণদ েবকাটি বফদ্যুৎ বফবা গ এফাং এয আওতাধীন অন্যান্য প্রবতষ্ঠান ও এয 

অধীনস্থ কর ইউবনণটয জন্য প্রণমাজু ণফ। 

(খ) এই বফবাণগয াণথ ও এয আওতাধীন অন্যান্য প্রবতষ্ঠান তায প্রধান কাম োরয় ও 

অধীনস্থ ইউবনটমূণয জন্য প্রণমাজু কণয একটি পৃথক বনণদ েবকা প্রণয়ন কযণফ। 

(গ) এরু পৃথক বনণদ েবকা প্রণয়ণনয পূফ ে ম েন্ত াংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান ও এয অধীনস্ত 

ইউবনটমূ এই বনণদ েবকা অনুযণ কযণফ। 

৩.  বনণদ েবকাটিণত ব্যফহৃত ণেয াংজ্ঞা 

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অণথ ে বফদ্যুৎ বফবাগ  ও এয আওতাধীন কাম োরয়মূণয গঠন, কাঠাণভা ও 

দাপ্তবযক কভ েকান্ড াংক্রা ন্ত সম সকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানবচত্র, চুবক্ত, তথ্য-উাি, 

রগ ফই, আণদ, বফজ্ঞবপ্ত, দবরর, নমুনা, ত্র, প্রবতণফদন, বাফ বফফযণী, প্রকল্প প্র স্তাফ, 

আণরাকবচত্র, অবডও, বববডও, অবিত বচত্র, বপল্ম, ইণরক্ট্র্রবনক প্রবক্রয়ায় প্র স্তুতকৃত সম 

সকান ইনস্ট্রুণভন্ট, মাবন্ত্রকবাণফ াঠণমাগ্য দবররাবদ এফাং সব বতক গঠ ণ ও বফবষ্টু-

বনবফ েণণল অন্য সম সকান তথ্যফ ফস্তু ফা এণদয প্রবতবরবও এয অন্তর্ভ েক্ত ণফ : 

তণফ তে থাণক সম, দাপ্তবযক সনাটবট ফা সনাটবণটয প্রবতবরব এয অ ন্তর্ভ েক্ত ণফ না। 

 

৩.২ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো  

‘‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’’ অথ ে তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন 

বনমৄক্ত কভ েকতো; 

 

৩.৩ বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুবস্থবতণত াংবিষ্ট দাবয়ত্ব ারণনয জন্য বনমৄক্ত কভ েকতো;  

৩.৪ “তথ্য প্রদান ইউবনট” অথ ে বফদ্যুৎ বফবাণগয প্রধান কাম োরয়;  

৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ 

      ৩.৫ ‘‘আবর কর্তেক্ষ্’’ অথ ে বফদ্যুৎ বফবাণগয সক্ষ্ণত্র বচফ, বফদ্যুৎ বফবাগ   

৩.৬ ‘‘র্ততীয় ক্ষ্’’ অথ ে তথ্য প্রাবপ্তয জন্য অনুণযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেক্ষ্ 

ব্যতীত অনুণযাধকৃত তণথ্যয ঙ্গে জবিত অন্য সকান ক্ষ্। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কবভন’’  অথ ে তথ্য অবধকায আইন , ২০০৯- এয ধাযা ১১-এয অধীন 

প্রবতবষ্ঠত তথ্য কবভন। 

৩.৮ ‘‘তথ্য অবধকায বফবধভারা, ২০০৯  অথ ে ‘ তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রা ন্ত) 

বফবধভারা, ২০০৯ বুঝাণফ। 

৩.৯ ‘‘কভ েকতো’’ অণথ ে কভ েচাযীও অন্তর্ভ েক্ত ণফ। 

৩.১০ ‘‘তথ্য অবধকায’’ অথ ে সকাণনা কর্তেণক্ষ্য বনকট ইণত তথ্য প্রাবপ্তয অবধকায। 



 

 

৩.১১ ‘‘আণফদন পযভ’’  অথ ে তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাপ্ত াংক্রান্ত) , ২০০৯-এয 

তপবণর বনধ োবযত আণফদণনয পযণভট- পযভ ‘ক’ বুঝাণফ। 

৩.১২ ‘‘আবর পযভ’’ অথ ে তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা,  ২০০৯-এয 

তপবণর বনধ োবযত আবর আণফদণনয পযণভট-পযভ ‘গ’ বুঝাণফ। 

৩.১৩ বযবষ্ট’’ অথ ে এই বনণদ েবকা ঙ্গে াংমৄক্ত বযবষ্ট। 

৪. তণথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাণয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধবত : 
বফদ্যুৎ বফবাগ এফাং এয আওতাধীন ও অিীনস্থ ইউবনটমূণয মুদয় তথ্য বন সনাক্ত ৩টি 

সেণীণত বাগ কযা ণফ এফাং বনধ োবযত বফধান অনুাণয প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা ণফ :  

ক. স্বপ্রণণাবদতবাণফ প্রকাণমাগ্য তথ্য : 

১) এই ধযণনয তথ্য বফদ্যুৎ বফবাগ  এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ ইউবনটমূ 

স্বপ্রণণাবদত ণয় সনাটিণফাড ে, ওণয়ফাইট,  ব্রুক্তশওর, মুবিত ফই ফা প্রবতণফদন, 

বফরণফাড ে, াইন সফাড ে, বেকায, সাোয, বুকণরট, বরপণরট, বনউজ সরটায, 

প্রবত্রকায় বফজ্ঞবপ্তয ম্যাধণভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণণমাগ্য ভােণভ প্রকা ও 

প্রচায কযণফ। 

২) এই ধযণনয তথ্য সচণয় সকান নাগবযক আণফদন কযণর তখন তা চাবদায 

বববিণত প্রদানণমাগ্য তথ্য বণণফ বফণফবচত ণফ এফাং দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

বনধ োবযত ন্থায় আণফদনকাযীণক তা প্রদান কযণফন। 

৩) বফদ্যুৎ বফবাগ  প্রবত ফছয একটি ফাবল েক প্রবতণফদন প্রকা কযণফ। ফাবল েক 

প্রবতণফদণন তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উবিবখত তথ্যমূ 

াংণমাজন কযণফ। 

৪) বফদ্যুৎ বফবাগ  স্বপ্রণণাবদতবাণফ প্রকাণমাগ্য তণথ্যয একটি তাবরকা প্র স্তুত 

কযণফ এফাং এই বনণদ েবকা বযবণষ্ট ও বফদ্যুৎ বফবাণগয ওণয়ফাইণট প্রকা 

ও প্রচায কযণফ। 

৫) প্রবত বতন ভা অন্তয এই তাবরকা ারনাগাদ কযা ণফ। 

খ. চাবদায বববিণত প্রদানণমাগ্য তথ্য : 

১) এই ধযণনয তথ্য সকাণনা নাগবযণকয আণফদণনয সপ্র বক্ষ্সত এই বনণদ েবকা ১০ ও 

১১ অনুণিণদ ফবণ েত দ্ধবত অনুযণ কণয প্রদান কযণত ণফ। 

২) বফদ্যুৎ বফবাগ চাবদায বববিণত প্রদানণমাগ্য তণথ্যয একটি তাবরকা প্র স্তুত 

কযণফ এফাং এই বনণদ েবকা বযবণষ্ট ও বফদ্যুৎ বফবাণগয ওণয়ফাইণট প্রকা 

ও প্রচায কযণফ। 

গ. প্রদান ও প্রকা ফােতামূরক নয়, এভন তথ্য : 

১) এই বনণদ েবকা অন্যান্য অনুণিণদ মা বকছুই থাকুক না সকন বফদ্যুৎ বফবাগ  

এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ ইউবনটমূ বনণনাক্ত তথ্যমূ প্রদান ফা 

প্রকা ফা প্রচায কযণত ফাে থাকণফ না : 

(ক) সকান তথ্য প্রকাণয পণর ফাাংরাণদণয বনযািা, অখন্ডতা ও 

াফ েণব ভণত্বয প্রবত হুভবক ণত াণয এরূ তথ্য; 

(খ) সকান বফণদী যকাণযয বনকট সথণক প্রাপ্ত সকান সগানীয় তথ্য;  

(গ) সকান তথ্য প্রকাণয পণর সকান র্ততীয় ণক্ষ্য বুবদ্ধবৃবিক ম্পণদয 

অবধকায ক্ষ্বতগ্র স্থ ণত াণয এরূ ফাবণবজুক ফা ব্যফাবয়ক 

অন্তবন েবত সগানীয়তা বফলয়ক, কবযাইট ফা বুবদ্ধবৃবিক ম্পদ 

(Intellectual Property Right) ম্পবকেত তথ্য; 

(ঘ) সকান তথ্য প্রকাণয পণর প্রচবরত আইণনয প্রণয়াগ ফাধাগ্র স্থ ণত াণয 

ফা অযাধ বৃবদ্ধ সণত াণয এরূ তথ্য; 

(ঙ) সকান তথ্য প্রকাণয পণর জনগণণয বনযািা বফবিত ণত াণয ফা 

বফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু বফচায কাজ ব্যাত ণত াণয এরূ তথ্য;  



 

 

(চ) সকান তথ্য প্রকাণয পণর সকান ব্যবক্তয ব্যবক্তগত জীফণনয সগানীয়তা 

ক্ষুণ্ণ ণত াণয এরূ তথ্য; 

(ছ) আইন প্রণয়াগকাযী াংস্থায ায়তায জন্য সকান ব্যবক্ত কর্তেক সগাণন 

প্রদি সকান তথ্য; 

(জ)  আদারণত বফচাযাধীন সকান বফলয় এফাং মা প্রকাণ আদারত ফা 

ট্রাইবুুনাণরয বনণলধাজ্ঞা যণয়ণছ অথফা মায প্রকা আদারত 

অফভাননায াবভর এরূ তথ্য; 

(ঝ)  তদন্তাধীন সকান বফলয় মায প্রকা তদ ন্ত কাণজ বফি ঘটাণত াণয এরূ 

তথ্য; 

(ঞ) সকান অযাণধয তদ ন্ত প্রবক্রয়া এফাং অযাধীয সগ্রপতায ও া বস্তসক 

প্রবাবফত কযণত াণয এরূ তথ্য; 

(ট)  আইন অনুাণয সকফর একটি বনবদ েষ্ট ভণয়য জন্য প্রকাণয 

ফােফাধকতা যণয়ণছ এরূ তথ্য; 

(ঠ) সক রগত ও ফাবণবজুক কাযণণ সগান যাখা ফাঞ্ছনীয় এরূ কাবযগযী 

ফা বফজ্ঞাবনক গণফলণারব্ধ সকান তথ্য; 

(ড) সকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়ায পূণফ ে ফা এ বফলণয় বদ্ধান্ত গ্রণণয 

পূণফ ে াংবিষ্ট ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ াংক্রান্ত সকান তথ্য; 

(ঢ) জাতীয় াংণদয বফণল অবধকায াবনয কাযণ ণত াণয, এরূ তথ্য; 

(ণ) সকান ব্যবক্তয আইন িাযা াংযবক্ষ্ত সগানীয় তথ্য এফাং 

(ত) যীক্ষ্ায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষ্ায় প্রদি নম্বয ম্পবকেত আগাভ তথ্য। 
মুনা :৫. তথ্য াংগ্র, াংযক্ষ্ণ ও ব্যফস্থানা : 

ক) তথ্য াংযক্ষ্ণ : বফদ্যুৎ বফবাগ এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর ইউবনট 

তথ্য াংযক্ষ্সণয জন্য বনসনাক্ত দ্ধবত অনুযণ কযণফ। 

(১) নাগবযণকয তথ্য অবধকায বনবিত কযায রণক্ষ্ু বফদ্যুৎ বফবাগ তায মাফতীয় 

তণথ্যয কুাটারগ এফাং ইনণডক্স প্রস্তুত কণয মথামথবাণফ াংযক্ষ্ণ কযণফ। 

(২) প্রণতুক কর্তেক্ষ্ সম  কর তথ্য কবম্পউটাণয াংযক্ষ্ণণয উমৄক্ত ফণর ভণন 

কযণফ স  কর তথ্য মৄবক্তাংগত ভয়ীভায ভণে কবম্পউটাণয াংযক্ষ্ণ কযণফ 

এফাং তথ্য রাণবয সুবফধাণথ ে ভগ্র সদণ সনটওয়াণকেয ভােণভ তায াংণমাগ স্থান 

কযণফ। 

(৩) তথ্য াংযক্ষ্ণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অবধকায (তথ্য াংযক্ষ্ণ ও 

ব্যফস্থানা) প্রবফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযণফ। (তথ্য াংযক্ষ্ণণয জন্য 

কর্তেসক্ষ্য মবদ স্বতন্ত্র সকান আইন, বফবধ, প্রবফধান, বনণদ েবকা  ফা বনণদ েনা থাণক 

এখাণন সটিয নাভ, উণিখ কযণফ।) 

খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা :  বফদ্যুৎ বফবাগ এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ 

কর ইউবনট তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অবধকায (তথ্য াংযক্ষ্ণ ও 

ব্যফস্থানা) প্রবফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযণফ। ( তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা য 

জন্য কর্তে সক্ষ্য মবদ স্বতন্ত্র সকান আইন, বফবধ, প্রবফধান, বনণদ েবকা বনণদ েনা 

থাণক এখাণন সটিয নাভ, উণিখ কযণফ।) 

গ) তণথ্যয বালা :  

(১) তণথ্যয মূর বালা ণফ ফাাংরা। তথ্য মবদ অন্য সকান বালায় উৎন্ন ণয় থাণক 

তাণর সটি সই বালায় াংয বক্ষ্ত ণফ। দাপ্তবযক প্রণয়াজন তথ্য অনুফাদ কযা ণত 

াণয। 

(২) তথ্য সম বালায় াংযবক্ষ্ত থাকণফ সই বালাণতই আণফদনকাযীণক যফযা কযা 

ণফ। আণফদনকাযীয চাবদায সপ্র বক্ষ্সত সকান তথ্য অনুফাদ কযায দাবয়ত্ব কর্তে ক্ষ্ 

ফন কযণফ না। 

ঘ) তণথ্যয ারনাগাদকযণ :   বফদ্যুৎ বফবাগ এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর 

ইউবনট প্রবতভাণ তথ্য ারনাগাদ কযণফ। 



 

 

 

৬. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ 

 

1) তথ্য অবধকায আইন,  ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাণয বফদ্যুৎ বফবাগ  এফাং এয 

অধীনস্থ প্রণতুক তথ্য প্রদান ইউবনণট একজন কণয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ কযণত 

ণফ। 

2) যফতীণত বফদ্যুৎ বফবাণগয অধীণন সকান কাম োরয়/ইউবনট প্রবতবষ্ঠত ণর তথ্য 

অবধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুাণয উক্তরূ ইউবনট/ইউবনটমূণ 

প্রবতবষ্ঠত ওয়ায ৬০ (লাট) বদণনয ভণে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ কযণত ণফ। 

3) প্রবতটি ইউবনণটয প্রাবনক প্রধান, দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ সদণফন এফাং 

বনণয়াগকৃত প্রণতুক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রণমাজু সক্ষ্ণত্র 

পুাক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা বনণয়াগ প্রদাণনয যফতী ১৫ (ণনয) বদণনয ভণে 

বনধ োবযত পযণভণট (তথ্য কবভন কর্তেক বনধ োবযত পযণভট) বরবখতবাণফ তথ্য 

কবভণন সপ্রযণ কযণফন এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউবনণটয আবর কর্তেণক্ষ্য কাণছ 

অনুবরব সপ্রযণ কযণফন। 

4) তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯-এয অধীন দাবয়ত্ব ারণনয প্রণয়াজণন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো বফদ্যুৎ বফবাণগয  অন্য সম সকান কভ েকতোয ায়তা চাইণত াযণফন এফাং 

সকান কভ েকতোয কাছ সথণক এরূ ায়তা চাওয়া ণর বতবন উক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোণক প্রণয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযণত ফাে থাকণফন। 

5) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো দাবয়ত্ব ারণনয প্রণয়াজণন অন্য সকান কভ েকতোয ায়তা 

চাইণর এফাং এরূ ায়তা প্রদাণন ব্যথ েতায জন্য তথ্য অবধকায আইন ২০০৯-এয 

সকান বফধান রাংবঘত ণর এই আইণনয অধীন দায়-দাবয়ত্ব বনধ োযণণয সক্ষ্ণত্র উক্ত অন্য 

কভ েকতোও দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ফণর গণ্য ণফন। 

6) প্রবতটি ইউবনট তায দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দ ক্তি, ঠিকানা এফাং প্রণমাজু 

সক্ষ্ণত্র পুাক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা তায কাম োরণয়য প্রকাশ্য স্থাণন ণজ দৃবষ্টণগাচয 

য় এভনবাণফ প্রদ েণনয ব্যফস্থা কযণফ এফাং ওণয়ফাইণট প্রকা কযণফ। 

7) এ বনণদ েবকায বযবণষ্ট দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দ ক্তি, ঠিকানা এফাং প্রণমাজু 

সক্ষ্ণত্র পুাক্স নম্বয ও ই-সভইর ঠিকানা প্রকা ক যণফ। সকান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

বযফতেন ণর নতুন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াণগয ৫ বদণনয ভণে তাবরকা 

ারনাগাদ কযা ণফ। তাবরকা কর্তেণক্ষ্য ওণয়ফাইণট প্রকা কযা ণফ।  

 

৭. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাবয়ত্ব ও কভ েবযবধ 

ক) তণথ্যয জন্য কাণযা আণফদণনয সপ্রবক্ষ্ণত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো :  

অ) আণফদন গ্রণ ও তথ্য অবধকায আইন, (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা  ২০০৯ 

বফবধ-৩(২) অনুাণয আণফদনত্র গ্রণণয প্রাবপ্ত স্বীকায কযণফন; 

আ) চাবত তথ্য তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯, ধাযা-৯ ও তথ্য অবধকায (তথ্য 

প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা ২০০৯ বফবধ-৪ অনুাণয মথামথবাণফ যফযা কযণফন; 

ই) তথ্য প্রদাণন অাযগতায সক্ষ্সত্র তথ্য অবধকায আইন ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তথ্য 

অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা   ২০০৯ বফবধ-৫ অনুাণয মথামথবাণফ 

অাযগতা প্রকা   

ঈ) সকান অনুণযাধকৃত তথ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয বনকট যফযাণয জন্য ভজুদ 

থাকণর বতবন তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) ও তথ্য অবধকায (তথ্য 

প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা , ২০০৯ বফবধ-৮ অনুাণয উক্ত তণথ্যয মৄবক্তাংগত মূল্য 

বনধ োযণ কযণফন এফাং উক্ত মূল্য অনবধক ৫ (াঁচ) কাম ে বদফণয ভণে বযণাধ 

কযায জন্য আণফদনকাযীণক অফবত কযণফন; 



 

 

উ) সকান অনুণযাধকৃত তণথ্যয াণথ র্ততীয় ণক্ষ্য াংবিষ্টতা থাকণর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

কভ েকতো তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯, ধাযা-৯(৮) অনুাণয ব্যফস্থা গ্রণ কযণফন; 

খ) তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯-এয তপবণর বনধ োবযত আণফদণনয পযণভট/পযভ ‘ক’ 

াংযক্ষ্ণ ও সকান নাগবযণকয চাবদায সপ্রবক্ষ্ণত যফযা; 

গ) আণফদন পযভ পূযণণ ক্ষ্ভ নয়, এভন আণফদনকাযীণক আণফদন পযভ পূযণণ 

ায়তা; 

ঘ) সকান নাগবযণকয চাবদায সপ্রবক্ষ্ণত তাণক আবর কর্তেক্ষ্ বনধ োযণণ ায়তা;  

 

ঙ) ঠিক কর্তেক্ষ্ বনধ োযণণ র্ভর কণযণছ, এভন আণফদনকাযীণক ঠিক কর্তেক্ষ্ 

বনধ োযণণ ায়তা; 

চ) সকান াযীবযক প্রবতফন্ধী ব্যবক্তয তথ্য প্রাবপ্ত বনবিত কযণত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

তাণক উমৄক্ত দ্ধবতণত তথ্য সণত ায়তা কযণফন। এণক্ষ্ণত্র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

উমৄক্ত অন্য সকান ব্যবক্তয ায়তা গ্রণ কযণত াযণফন;  

ছ) তথ্য াংযক্ষ্ণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রণণাবদত তথ্য প্রকা তথ্য অবধকায আইন  ২০০৯-

এয াণথ াভঞ্জস্যপূণ েবাণফ ণি বক না তা বনধ োযণণ কর্তেক্ষ্ণক ায়তা প্রদান;  

জ) তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯-এয াণথ াভঞ্জস্যপূণ েবাণফ ফাবল েক প্রবতণফদন প্রকাণ 

ায়তা কযা; এফাং 

ঝ) তণথ্যয জন্য প্রাপ্ত আণফদনত্র এ  াংক্রান্ত প্রণয়াজনীয় তথ্য াংযক্ষ্ণ, 

আণফদনকাযীয সমাগাণমাণগয বফ স্তাবযত তথ্য াংযক্ষ্ণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াং ক্রান্ত 

প্রবতণফদন াংকবরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়, বাফ যক্ষ্ণ ও যকাবয সকালাগাণয 

জভাকযণ এফাং কর্তেক্ষ্ ফা তথ্য কবভণনয চাবদায সপ্রবক্ষ্ণত এ াংক্রা ন্ত তথ্য 

যফযা কযা; ইতুাবদ। 

নমু৮. বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ 

1) ফদরী ফা অন্য সকান কাযণণ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুবস্থবতণত দাবয়ত্বারণনয 

জন্য বফদ্যুৎ বফবাগ  এফাং এয অধীনস্থ প্রণতুক ইউবনণট একজন কণয বফকল্প 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ কযণত ণফ। দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুবস্থবতণত 

দাবয়ত্বারনকারীন আইন অনুাণয বতবন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বণণফ বফণফবচত 

ণফন। 

2) নতুন প্রবতবষ্ঠত ইউবনটমূণ প্রবতবষ্ঠত ওয়ায ৬০  (লাট) বদণনয ভণে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোয াাাব বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ কযণত ণফ। 

3) প্রবতটি ইউবনণটয প্রাবনক প্রধান বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বনণয়াগ সদণফন 

এফাং বনণয়াগকৃত প্রণতুণকয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রণমাজু সক্ষ্ণত্র, পুাক্স নম্বয ও ই-

সভইর ঠিকানা বনণয়াগ প্রদাণনয ১৫ (ণনয) বদণনয ভণে বনধ োবযত পযণভণট (তথ্য 

কবভন কর্তেক বনধ োবযত পযণভট) বরবখতবাণফ তথ্য কবভণন সপ্রযণ কযণফন এফাং 

ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউবনণটয আবর কর্তেণক্ষ্য কাণছ অনুবরব সপ্রযণ কযণফ। 

4) ফদরী ফা অন্য সকান কাযণণ এই দ শূন্য ণর, অবফরণম্ব নতুন বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো বনণয়াগ কযণত ণফ। 

৯. বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাবয়ত্ব ও কভ েবযবধ 

ক) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুবস্থতকারীন ভণয় ‘বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ 

‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ বণণফ দাবয়ত্ব ারন কযণফন; 

খ) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বণণফ দাবয়ত্ব ারনকারীন ভণয়  এ বনণদ েবকায  ৭-এ  

অনুণিণদ ফবণ েত ‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দাবয়ত্ব ও কভ েবযবধ’ তায জন্য প্রণমাজু ণফ।  

১০. তণথ্যয জন্য আণফদন, তথ্য প্রদাণনয দ্ধবত ও ভয়ীভা 

(১) সকান ব্যবক্ত তথ্য অবধকায আইন , ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাবপ্তয জন্য াংবিষ্ট 



 

 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয কাণছ বনধ োবযত পযভ ‘ক’ এয ভােণভ তথ্য সচণয় বরবখতবাণফ ফা 

ইণরক্ট্র্বনক ভােভ ফা ই-সভইণর অনুণযাধ কযণত াযণফন। 

(২) বনধ োবযত পযভ জরবু না ণর অনুণযাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রণমাজু সক্ষ্ণত্র 

পুাক্স নম্বয এফাং ই-সভইর ঠিকানা; অনুণযাধকৃত তণথ্যয বনর্ভ ের এফাং স্পষ্ট ফণ েনা এফাং 

সকান দ্ধবতণত তথ্য সণত আগ্রী তায ফণ েনা উণিখ কণয াদা কাগণজ ফা সক্ষ্ত্রভত, 

ইণরক্ট্র্বনক বভবডয়া ফা ই-সভইণর তথ্য প্রাবপ্তয জন্য অনুণযাধ কযণত াযণফন। 

(৩) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তণথ্যয জন্য সকান অনুণযাধ প্রাবপ্তয তাবযখ ণত অনবধক ২০ 

(বফ) কাম ে বদফণয ভণে অনুণযাধকৃত তথ্য যফযা কযণফন। 

(৪) পূণফ ে উবিবখত উ-অনুণিদ (৩) এ মাা বকছুই থাকুক না সকন, অনুণযাধকৃত তণথ্যয 

াণথ একাবধক তথ্য প্রদান ইউবনট ফা কর্তেণক্ষ্য াংবিষ্টতা থাকণর অনবধক ৩০ (বত্র) 

কাম ে বদফণয ভণে সই অনুণযাধকৃত তথ্য যফযা কযণত ণফ। 

(৫) অনুণযাধকৃত তথ্য সকান ব্যবক্তয জীফন-মৃতুু, সগ্রপতায এফাং কাযাগায ণত মুবক্ত 

ম্পবকেত ণর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুণযাধ প্রাবপ্তয অনবধক ২৪ ( চবি) ঘণ্টায ভণে 

উক্ত বফলণয় প্রাথবভক তথ্য যফযা কযণফন। 

(৬) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো বরবখতবাণফ অথফা সক্ষ্ত্রভত, ইণরক্ট্র্বনক ভােভ ফা ই-সভইর 

এয ভােণভ আণফদন ত্র গ্রণণয প্রাবপ্ত স্বীকায কযণফন এফাং প্রাবপ্ত স্বীকাযণত্র 

আণফদণনয সযপাণযন্প নম্বয, আণফদনত্র গ্রণকাযীয নাভ, দভম োদা এফাং আণফদন 

গ্রণণয তাবযখ উণিখ কণয স্বাক্ষ্য কযণফন। 

 
(৭) ইণরক্ট্র্বনক ফা ই-সভইর এয ভােণভ আণফদন গ্রণণয সক্ষ্ণত্র কর্তেণক্ষ্য ফযাফয 

আণফদন সপ্রযণণয তাবযখই (প্রাবপ্ত াণণক্ষ্) আণফদন গ্রণণয তাবযখ বণণফ গণ্য ণফ।  

(৮) আণফদন াওয়ায য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য প্রদাণনয তাবযখ এফাং ভয় 

উণিখপূফ েক আণফদনকাযীণক স ম্পণকে অফবত কযণফন এফাং অনুণযাধকৃত তণথ্যয 

াণথ একাবধক তথ্য প্রদান ইউবনট ফা কর্তেণক্ষ্য াংবিষ্টতা থাকণর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো সই ইউবনট ফা কর্তেক্ষ্ণক এ ম্পণকে বরবখত সনাটি প্রদান কযণফন। 

(৯) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সকান কাযণণ অনুণযাধকৃত তথ্য প্রদাণন অাযগ অথফা আাংবক 

তথ্য যফযাণ অাযগ ণর অাযগতায কাযণ উণিখ কণয আণফদন প্রাবপ্তয ১০ (দ) 

কাম েবদফণয ভণে  তথ্য অবধকায বফবধভারা , ২০০৯-এয তপবণর উবিবখত পযভ-‘খ’ 

অনুমায়ী এতদবফলণয় আণফদনকাযীণক অফবত কযণফন। 

(১০) উ-অনুণিদ (৩)  ফা  (৪) ফা (৫) এ উবিবখত ভয়ীভায ভণে তথ্য যফযা 

কযণত সকান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ব্যথ ে ণর াংবিষ্ট তথ্য প্রাবপ্তয অনুণযাধ প্রতুাখ্যান 

কযা ণয়ণছ ফণর গণ্য ণফ। 

(১১) অনুণযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয  বনকট মথামথ বফণফবচত ণর 

এফাং সমণক্ষ্ণত্র সই তথ্য র্ততীয় ক্ষ্ কর্তেক যফযা কযা ণয়ণছ বকাংফা সই তণথ্য 

র্ততীয় ণক্ষ্য স্বাথ ে জবিত যণয়ণছ এফাং র্ততীয় ক্ষ্ তা সগানীয় তথ্য বণণফ গণ্য 

কণযণছ স সক্ষ্ণত্র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এরূ অনুণযাধ প্রাবপ্তয ৫ (াঁচ) কাম ে বদফণয 

ভণে র্ততীয় ক্ষ্ণক তায বরবখত ফা সভ বখক ভতাভত সচণয় সনাটি প্রদান কযণফন এফাং 

র্ততীয় ক্ষ্ এরূ সনাটিণয সপ্রবক্ষ্ণত সকান ভতাভত প্রদান কযণর তা বফণফচনায় বনণয় 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুণযাধকাযীণক তথ্য প্রদাণনয বফলণয় বদ্ধান্ত গ্রণ কযণফন। 

(১২) সকান ইবন্ধয় প্রবতফন্ধী ব্যবক্তণক সকান সযকড ে ফা তায অাংবফণল জানাণনায 

প্রণয়াজন ণর াংবিষ্ট দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো সই প্রবতফন্ধী ব্যবক্তণক তথ্য রাণব ায়তা 

প্রদান কযণফন এফাং বযদ েণনয জন্য সম ধযণনয ণমাবগতা প্রণয়াজন তা প্রদান কযাও 

এই ায়তায অন্তভূ েক্ত ফণর গণ্য ণফ। 

(১৩) আইণনয অধীন প্রদি তণথ্যয প্রবত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয 

অধীণন এই তথ্য যফযা কযা ণয়ণছ’’ ভণভ ে প্রতুয়ন কযণত ণফ এফাং তাণত 

প্রতুয়নকাযী কভ েকতোয নাভ, দফী, স্বাক্ষ্য ও দাপ্তবযক ীর থাকণফ।  

১১. তণথ্যয মূল্য এফাং মূল্য বযণাধ : 



 

 

(১) সকান অনুণযাধকৃত তথ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয বনকট যফযাণয জন্য ভজুদ থাকণর 

বতবন তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা , ২০০৯-এয তপবণর উবিবখত 

পযভ-‘ঘ’ অনুাণয সই তণথ্যয মূল্য বনধ োযণ কযণফন এফাং অনবধক ৫ (াঁচ) 

কাম েবদফণয ভণে সই অথ ে চারান (সকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জভা  কণয 

সট্রজাযী চারাণনয কব তায কাণছ জভা সদয়ায জন্য অনুণযাধকাযীণক বরবখতবাণফ 

অফবত কযণফন; অথফা 

(২) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুণযাধকাযী কর্তেক বযণাবধত তণথ্যয মূল্য যবণদয ভােণভ 

গ্রণ কযণফন এফাং প্রাপ্ত অথ ে  সট্রজাবয চারাণনয ভােণভ ( সকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-

১৮০৭) জভা কণয চারাণনয কব াংযক্ষ্ণ কযণফন।   

১২। আবর দাণয়য ও বনষ্পবি 

১২.১. আবর কর্তেক্ষ্ :  

ক) বফদ্যুৎ বফবাণগয সক্ষ্ণত্র আবরকাযী কর্তেক্ষ্ ণফ বচফ, বফদ্যুৎ বফবাগ। 

১২.২. আবর দ্ধবত :  

ক) সকান ব্যবক্ত এই বনণদ েবকা নীবত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ বনধ োবযত ভয়ীভায 

ভণে তথ্য রাণব ব্যথ ে ণর বকাংফা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয সকান বদ্ধা সন্ত াংক্ষুব্ধ ণর 

বকাংফা অবতবযক্ত মূল্য ধাম ে ফা গ্রণ কযণর উক্ত ভয়ীভা অবতক্রা ন্ত ফায, ফা 

সক্ষ্ত্রভত, বদ্ধান্ত রাণবয যফতী ৩০ (বত্র) বদণনয ভণে তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত 

াংক্রান্ত বফবধভারা) , ২০০৯-এয তপবণর বনধ োবযত পযভ-‘গ’ এয ভােণভ আীর 

কর্তেণক্ষ্য কাণছ আবর কযণত াযণফন। 

খ) আবর কর্তেক্ষ্ মবদ এই ভণভ ে ন্তুষ্ট ন সম, আবরকাযী মৄবক্তাংগত কাযণণ বনবদ েষ্ট 

ভয়ীভায ভণে আবর দাণয়য কযণত াণযনবন, তাণর বতবন উক্ত ভয়ীভা অবতফাবত 

ওয়ায যও আবর আণফদন গ্রণ কযণত াযণফন। 

 

১২.৩ আবর বনষ্পবি :  

(1) আবর কর্তেক্ষ্ সকান আবসরয বফলণয় বদ্ধান্ত প্রদাণনয পূণফ ে বনণনাক্ত দণক্ষ্ 

গ্রণ কযণফন, মথা :- 

(ক) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এফাং এতদাংবিষ্ট অন্যান্য কভ েকতোয শুনানী গ্রণ;  

(খ) আবর আণফদণন উবিবখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রাবথ েত প্রবতকাণযয 

মৄবক্তমূ বফণফচনা ; 

(গ) প্রাবথ েত তথ্য প্রদাণনয াণথ একাবধক তথ্য প্রদানকাযী ইউবনট মৄক্ত 

থাকণর াংবিষ্ট ইউবনটমূণয শুনানী গ্রণ। 

(২)  আবর আণফদন প্রাবপ্তয ১৫ (ণনয) বদণনয ভণে আবর কর্তেক্ষ্ 

(ক) উ-অনুণিদ (১) এ উবিবখত দণক্ষ্মূ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযা কযায 

জন্য াংবিষ্ট দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোণক বনণদ ে সদণফন; অথফা 

(খ) তাঁয বফণফচনায় গ্রণণমাগ্য না ণর আ বর আণফদনটি খাবযজ কযণত 

াযণফন। 

(৩)  আবর কর্তেণক্ষ্য বনণদ ে অনুমায়ী দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মথাম্ভফ দ্রুততায াণথ 

প্রাবথ েত তথ্য যফযা কযণফন তণফ এই ভয় তথ্য অবধকায আইন , ২০০৯ এয ধাযা 

২৪(৪) এ বনণদ েবত ভণয়য অবধক ণফ না; অথফা  

(৪) সক্ষ্ত্রভত বতবন তথ্য যফযা সথণক বফযত থাকণফন। 

১৩. তথ্য প্রদাণন অফণরায় াবস্তয বফধান : 

১৩.১ তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ ও এই বনণদ েবকা বফবধ-বফধান াণ সক্ষ্ সকান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো মবদ সকাণনা আণফদনকাযীণক তথ্য ফা এ াংক্রা ন্ত বদ্ধান্ত প্রদাণন ব্যথ ে য় ফা 

তথ্যপ্রাবপ্তয সকাণনা অনুণযাধ গ্রণ কযণত অস্বীকায কণয ফা বদ্ধান্ত প্রদাণন ব্যথ ে য় ফা র্ভর, 

অম্পূণ ে, বফভ্রাবন্তকয, বফকৃত তথ্য প্রদান কণয ফা সকান তথ্য প্রাবপ্তয ণথ প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট 

কণয ফা তথ্য অবধকায বযন্থী  সকান কাজ কণয তাণর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয এণন 



 

 

কাজণক অদাচযণ বণণফ বফণফচনা কযা ণফ এফাং াংবিষ্ট চাকযী বফবধবফধান অনুাণয 

তায বফরুণদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা ণফ। 

১৩.২ এই বনণদ েবকা মথামথবাণফ অনুযণণ গাবপরবতয কাযণণ তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ 

এয ব্যতুয় ঘটণর এফাং এয কাযণণ সকান কভ েকতো তথ্য কবভন কর্তেক া বস্ত সণর তা তায 

ব্যাবক্তগত দায় বণণফ গণ্য ণফ এফাং কর্তেক্ষ্ তায সকান দায় ফন কযণফ না। 

১৩.৩ তথ্য কবভণনয কাছ সথণক সকান কতেকতোয বফরুণদ্ধ বফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রণণয অনুণযাধ 

সণর কর্তে ক্ষ্ াংবিষ্ট বফবধ-বফধান অনুাণয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযণফ এফাং গৃীত 

ব্যফস্থায বফলণয় তথ্য কবভনণক অফবত কযণফ। 

: 

১৪. জনগুরুত্বপূণ ে বফলণয় সপ্র বফজ্ঞবপ্ত : 

বফদ্যুৎ বফবাগ এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর ইউবনট জনগুরুত্বপূণ ে বফলয়াবদ সপ্র 

বফজ্ঞবপ্তয ভােণভ অথফা অন্য সকান উাণয় প্রচায ফা প্রকা কযণফ। 

নমুনা : 

১৫. বনণদ েবকা াংণাধন :  

এই বনণদ েবকাাংণাধণনয প্রণয়াজন ণর বফদ্যুৎ বফবাগ ৩-৫ দস্য বফবষ্ট একটি 

কবভটি গঠন কযণফ। কবভটি বনণদ েবকা  অনুণভাদনকাযী কর্তেসক্ষ্য কাণছ াংণাধণনয 

প্রস্তাফ কযণফ। অনুণভাদনকাযী কর্তে সক্ষ্য অনুণভাদণন বনণদ েবকা  াংণাধন কাম েকয 

ণফ। 

 

১৬. বনণদ েবকায ব্যোখ্যা :  

এই বনণদ েবকায সকান বফলণয় অস্পষ্টতা সদখা বদণর বফদ্যৎ বফবাগ তায ব্যোখ্যা প্রদান কযণফ। 

 

১৭. বযবষ্ট :: 

বযবষ্ট-১ : দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয তাবরকা 

প্রধান কাম োরয় 
ক্রভ ইউবনণটয নাভ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ সপান, সভাফাইর, পুাক্স,  ই-সভইর সমাগাণমাণগয ঠিকানা 

ও দবফ 

১ ভিয়-২ অক্তিাখা আইবযন াযবীন 

উবচফ 

সপানোঃ ০২-৪৭১২০৩০৮ 

সভাফাোঃ ০১৭৭৮-৮৪০০৮৮ 

ই-সভইরোঃcoord-2@pd.gov.bd 

বফদ্যুৎ বফবাগ, 

 ফাাংরাণদ বচফারয়, 

ঢাকা। 

 

বযবষ্ট-২ : বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোণদয তাবরকা 

প্রধান কাম োরয় 

ক্রভ ইউবনণটয নাভ 
বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ 

ও দবফ 
সপান, সভাফাইর, পুাক্স,  ই-সভইর সমাগাণমাণগয ঠিকানা 

১ সুশোসন ও কম ভসম্পোদন 

ব্যিস্থোপনো অক্তিশোখো 

জনাফ এ্স. এ্ম. মোজহোরুল ইসলোম  

উপবচফ 

সপানোঃ০২-৪৭১২০৩০৯ 

সভাফাোঃ০১৮১৬৫০৯১০২ 

ই-সভইর: apa-1@pd.gov.bd 

বফদ্যুৎ বফবাগ,  

ফাাংরাণদ বচফারয়, 

ঢাকা। 

বযবষ্ট-৩ : আবর কর্তেণক্ষ্য তাবরকা 

প্রধান কাম োরয় 
ক্রভ ইউবনণটয নাভ আবর কর্তেণক্ষ্য নাভ ও দবফ সপান, সভাফাইর, পুাক্স,  ই-সভইর সমাগাণমাণগয ঠিকানা 

১ বফদ্যুৎ বফবাগ জনাফ সভাোঃ াবফবুয ফভান 

বচফ 

সপানোঃ০২-৯৫১১০৩০ 

সভাফাোঃ০১৩১৩০৮৩৯০২ 

ই-সভইরোঃ secy@pd.gov.bd 

বফদ্যুৎ বফবাগ,  

ফাাংরাণদ বচফারয়, 

ঢাকা। 

বযবষ্ট-৪ : স্বপ্রণণাবদতবাণফ প্রকাণমাগ্য তণথ্যয তাবরকা ও প্রকাণয ভােভ  

ক্র. 

নাং 
তণথ্যয বফফযণ তথ্য প্রকাণয ভােভ 

১ পদোয়ন/পল্যদোন্নক্তত সংক্রোন্ত আল্যদশ মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

২ ক্তিক্তর্ন্ন গুরুত্বপূে ভ প্রশোসক্তনক আল্যদশ, ক্তিজ্ঞক্তি ও প্রজ্ঞোপন মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

৩ ক্তিল্যদশ ভ্রমে সংক্রোন্ত ক্তজ.ও. মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

৪ কম ভকতভোগল্যের নোম , পদক্তি, েক্তি, যমোিোইল ও যেোন 

নম্বর 

ওল্যয়িসোইট 

৫ সোংগঠক্তনক কোঠোল্যমো ও যসক্টর কোঠোল্যমো ওল্যয়িসোইট 

৬ কম ভকতভোগল্যের প্রশোসক্তনক ও আক্তে ভক ক্ষমতো অপ ভে 

আল্যদশ 

মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 



 

 

৭ ক্তিক্তর্ন্ন গুরুত্বপূে ভ ক্তলংক ওল্যয়িসোইট 

৮ ক্তিক্তর্ন্ন ক্তিষল্যয়র কক্তমটি ও যেোকোল পল্যয়ন্ট 

কম ভকতভোগল্যের নোম, ঠিকোনো ও যেোন নম্বর 

মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

৯ যসিো প্রদোন প্রক্ততশ্রুক্তত (ক্তসটিল্যজন িোট ভোর) মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

১০ ক্তিক্তর্ন্ন প্রক্ততল্যিদন/ প্রকোশনো মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

১১ েল্যটো ও ক্তর্ক্তডও গ্যোলোক্তর ওল্যয়িসোইট 

১২ ক্তিদ্যুৎ ক্তির্োল্যগর আওতোিীন ইউটিক্তলটিসমূল্যহর সংক্তক্ষি 

পক্তরক্তিক্তত ও ক্তলংক 

ওল্যয়িসোইট 

১৩ পোওয়োর ক্তসল্যেম মোষ্টোর প্লোন মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

১৪ িলমোন প্রকল্পসমূল্যহর তোক্তলকো ওল্যয়িসোইট 

১৫ েোষ্ট ট্রোক প্রকল্যল্পসমূল্যহর তোক্তলকো ওল্যয়িসোইট 

১৬ এ্কনজল্যর ওল্যয়িসোইট 

১৭ ক্তসল্যেম লস সংক্রোন্ত তথ্য ওল্যয়িসোইট 

১৮ যটকসই ও নিোয়নল্য োগ্য জ্বোলোক্তন সংক্রোন্ত তথ্য ওল্যয়িসোইট 

১৯ ক্তিক্তর্ন্ন আইন ও ক্তিক্তিমোলো সরকোক্তর যগল্যজট ও ওল্যয়িসোইট 

২০ অক্তেস আল্যদশ, অনোপক্তিপত্র, প্রজ্ঞোপন ও দরপত্র ক্তিজ্ঞক্তি মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

২১ যনোটিশ যিোড ভ ও দদনক্তিন গুরুত্বপূে ভ খির মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

২২ িোক্তষ ভক কম ভসম্পোদন চুক্তি সংক্রোন্ত তথ্য মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

২৩ তথ্য অক্তিকোর সংক্রোন্ত তথ্য মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

২৪ জোতীয় শুদ্ধোিোর যকৌশল সংক্রোন্ত তথ্য মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

২৫ অক্তর্ল্য োগ প্রক্ততকোর ব্যিস্থোপনো সংক্রোন্ত তথ্য মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও কল্যন্টন্ট 

২৬ ইল্যনোল্যর্শন ও যসিো সহক্তজকরে সংক্রোন্ত তথ্য মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও কল্যন্টন্ট 

২৭ যেোকোল পল্যয়ন্ট কম ভকতভোগল্যের তোক্তলকো মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও কযন্টন্ট 

২৮ ই-সোক্তর্ ভসসমূল্যহর তোক্তলকো ওল্যয়িসোইট 

২৯ ক্তিক্তর্ন্ন সোক্তর্ ভসসমূহ ওল্যয়িসোইট 

৩০ ক্তিদ্যুল্যতর মূেহোর ও উৎপোদন সংক্রোন্ত তথ্য মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

৩১ ক্তিদ্যুৎ যসক্টল্যর কম ভরত ক্তিল্যদক্তশ নোগক্তরকগল্যের ক্তর্সো ও 

ক্তনরোপিোর েোড়পত্র 

মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

৩২ য োগোয োল্যগর মোধ্যম ওল্যয়িসোইট 

৩৩ ক্তিক্তর্ন্ন গুরুত্বপূে ভ দিল্যরর ক্তলংকসমূহ ওল্যয়িসোইট 

৩৪ িোক্তষ ভক ক্রয় পক্তরকল্পনো/প্রক্তশক্ষে কম ভপক্তরকল্পনো মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

৩৫ প্রিোনমন্ত্রীর প্রক্ততশ্রুত প্রকল্পসমূল্যহর তোক্তলকো মুক্তিত অনুক্তলক্তপ ও ওল্যয়িসোইট 

 

বযবষ্ট-৫ : চাবদায বববিণত প্রদানণমাগ্য তণথ্যয তাবরকা  

বননবরবখত তথ্যমূ জনগণণয চাবদায বববিণত প্রদান কযা ণফ- 

 স্বপ্রণণাবদতবাণফ প্রকাবত কর তথ্য 

 বফববন্ন নীবত 

 অবডট বযণাট ে (জফাফ) 

 ক্রয় কাম েক্রভ াংক্রান্ত তথ্য (বদ্ধান্ত গ্রণণয য) 

 উকাযণবাগীয তাবরকা 

 ভাোযণযার 

 বফববন্ন প্রাবনক সযবজোয খাতা 

 অবডও-ববজুয়ার ডকুণভন্ট 

 বনণয়াগ/ফদবরয আণদ 



 

 

 সদণ ফা বফণদ ভ্রভণ াংক্রান্ত তথ্যাবদ 

 প্রদান ফােতামূরক নয়, এভন তথ্য (বযবষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য কর তথ্য।  

 
 

 

 

 

বযবষ্ট-৬ : প্রদান ফােতামূরক নয়, এভন তণথ্যয তাবরকা  

বননবরবখত তথ্যমূ প্রদান ও প্রকা কযণত কর্তেক্ষ্ ফাে থাকণফ না-   

 কভী ও উকাযণবাগীয ব্যবক্তগত জীফণনয সগানীয়তা ক্ষুণ্ণ য়, এরূ তথ্য।  

 বফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ওই ভাভরায সুষ্ঠু বফচাযকাম েণক ব্যাত কযণত াণয, 

এরূ তথ্য। 

 তদন্তাধীন বফলয় াংবিষ্ট সকাণনা তথ্য, মায প্রকা তদন্তকাণজ বফি ঘটাণত াণয। 

 সকাণনা ক্রয় কাম েক্রণভয বফলণয় বদ্ধান্ত সনয়ায আণগ াংবিষ্ট ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ 

াংক্রান্ত সকাণনা তথ্য।  

 গণফলণায সূত্র ফা সক র ফা কাণযা বুবদ্ধবৃবিক ম্পণদয অবধকায ক্ষ্বতগ্র স্থ ণত 

াণয, এরূ তথ্য। 

 বনণয়াগ ও ণদান্নবত যীক্ষ্া কর াফবরক যীক্ষ্ায প্রশ্নত্র ও যীক্ষ্ায 

পরাপর াংক্রান্ত আগাভ তথ্য, ইতুাবদ। 



 

 

বযবষ্ট-৭ : তথ্য প্রাবপ্তয আণফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রাবপ্তয আণফদনত্র 

[ তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারায বফবধ-৩ িষ্টব্য ] 

 

ফযাফয 

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

................................................................ (নাভ ও দক্তি) 

ও 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো, 

........................................... (দপ্তণযয নাভ ও ঠিকানা) 

 

১।  আণফদনকাযীয নাভ : ............................................................................ 

বতায নাভ : ......................................................................................  

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

ফতেভান ঠিকানা : ..................................................................................  

স্থায়ী ঠিকানা : ...................................................................................... 

পুাক্স, ই-সভইর, সটবরণপান ও সভাফাইর সপান নম্বয (মবদ থাণক) : ............................................................................ 

২।  বক ধযণনয তথ্য* (প্রণয়াজণন অবতবযক্ত কাগজ ব্যফায করুন):  ........................................................................... 

 

৩।  সকান দ্ধবতণত তথ্য াইণত আগ্রী  : .................................................................................................... 

  (ছাাণনা/ পণটাকব/বরবখত/ ই-সভইর/ পুাক্স/ববড অথফা অন্য সকান দ্ধবত)  



 

 

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

৫। প্রণমাজু সক্ষ্ণত্র ায়তাকাযীয নাভ ও ঠিকানা : ...................................................................................... 

 

 

 

আণফদণনয তাবযখ: ..................................................                                   আণফদনকাযীয স্বাক্ষ্য 

 

*তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমায়ী তণথ্যয মূল্য বযণাধণমাগ্য। 



 

 

বযবষ্ট-৮ : তথ্য যফযাণ অাযগতায সনাটি (পযভ ‘খ’) 

 

 

 

পযভ ‘খ’ 

[ তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯ বফবধ-৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য যফযাণ অাযগতায সনাটি 

 

 

আণফদন ণত্রয সূত্র নম্বয:                          তাবযখ : ......................................... 

 

প্রবত 

আণফদনকাযীয নাভ  : ......................................................................................................................... 

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

 

বফলয় : তথ্য যফযাণ অাযগতা ম্পণকে অফবতকযণ। 

 

বপ্রয় ভণাদয়, 

আনায ........................................................তাবযণখয আণফদণনয বববিণত প্রাবথ েত তথ্য বনণনাক্ত কাযণণ যফযা কযা ম্ভফ ইর না, মথা :- 

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

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

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

 



 

 

                                      

 

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

                   দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ :  

                 দ ক্তি : 

               দাপ্তবযক ীর :  

 

 

 

 

 

 

বযবষ্ট-৯ : আীর আণফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

 

 
পযভ ‘গ’ 

আীর আণফদন 

[ তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারায বফবধ-৬ িষ্টব্য ] 

 

ফযাফয 

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

..................................................................(নাভ ও দক্তি) 

ও 

আীর কর্তেক্ষ্, 



 

 

...........................................(দপ্তণযয নাভ ও ঠিকানা) 

  

১। আীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা : .......................................................................................................... 

 (সমাগাণমাণগয জ ভােভ)  

২। আীণরয তাবযখ: ......................................................................................................................... 

৩। সম আণদণয বফরুণদ্ধ আীর কযা ইয়াণছ উায কব (মবদ থাণক) : ............................................................. 

৪। মাায আণদণয বফরুণদ্ধ আীর কযা ইয়াণছ : ...................................................................................... 

   তাায নাভ আণদণয বফফযণ (মবদ থাণক)   

৫। আীণরয াংবক্ষ্প্ত বফফযণ: ............................................................................................................. 

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

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

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

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

৬। আণদণয বফরুণদ্ধ াংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (াংবক্ষ্প্ত বফফযণ) : ............................................................................ 

৭। প্রাবথ েত প্রবতকাণযয মৄবক্ত/বববি: ....................................................................................................... 

৮।  আীরকাযী কর্তেক প্রতুয়ন : ............................................................... ......................................... 

৯।  অন্য সকান তথ্য মাা আীর কর্তেণক্ষ্য মু্মণখ : .............................................................................  

 উস্থাণনয জন্য আীরকাযী ইিা সালণ কণযন  

                                 

 



 

 

আণফদণনয তাবযখ : ..................................................                                              আণফদনকাযীয স্বাক্ষ্য 



 

 

 

বযবষ্ট-১০ : তথ্য প্রাবপ্তয অনুণযাধ বপ এফাং তণথ্যয মূল্য বনধ োযণ বপ (পযভ ‘ঘ’) 

 

 

পযভ ‘ঘ’ 

[ বফবধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রাবপ্তয অনুণযাধ বপ এফাং তণথ্যয মূল্য বনধ োযণ বপ 

তথ্য যফযাণয সক্ষ্ণত্র বনন সটবফণরয করাভ (২) এ উবিবখত তণথ্যয জন্য 

উায বফযীণত করাভ (৩) এ উবিবখত াণয সক্ষ্ত্রভত তথ্য প্রাবপ্তয অনুণযাধ বপ  

এফাং তণথ্যয মূল্য বযণাধণমাগ্য ইণফ, মথা :- 

 
ক্রবভক 

নাং 
তণথ্যয বফফযণ তথ্য প্রাবপ্তয অনুণযাধ বপ/তণথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

বরবখত সকান ডকুণভণন্টয কব  

যফযাণয জন্য (ম্যা, নক্া, ছবফ,  

কবম্পউটায বপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভাণয কাগণজয সক্ষ্ণত্র প্রবত 

পৃষ্ঠা ২ (দ্যই) টাকা াণয এফাং তদূর্ধ্ে 

াইণজয কাগণজয সক্ষ্ণত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

বডস্ক, ববড ইতুাবদণত তথ্য যফযাণয 

সক্ষ্ণত্র 

 

(১) আণফদনকাযী কর্তেক বডস্ক, ববড 

ইতুাবদ যফযাণয সক্ষ্ণত্র বফনা মূণল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তেক বডস্ক, ববড 

ইতুাবদ যফযাণয সক্ষ্ণত্র উায প্রকৃত  

মূল্য। 

৩। সকান আইন ফা যকাবয বফধান ফা বফনামূণল্য। 



 

 

বনণদ েনা অনুমায়ী কাউণক যফযাকৃত  

তণথ্যয সক্ষ্ণত্র 

৪। 
মূণল্যয বফবনভণয় বফক্রয়ণমাগ্য 

প্রকানায সক্ষ্ণত্র 

প্রকানায় বনধ োবযত মূল্য। 

 

 
 

 



 

 

বযবষ্ট-১১ : তথ্য কবভণন অববণমাগ দাণয়ণযয বনধ োযণ পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

অববণমাগ দাণয়ণযয পযভ 
[তথ্য অবধকায (অববণমাগ দাণয়য ও বনষ্পবি াংক্রান্ত) প্রবফধানভারায প্রবফধান-৩ (১) িষ্টব্য] 

 

 
ফযাফয 

প্রধান তথ্য কবভনায 

তথ্য কবভন 

এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাবনক এরাকা 

সণযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

 
অববণমাগ নাং ...................................................................................................................................।  
 
১। অববণমাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ........................................................................................................ 

    (সমাগাণমাণগয জ ভােভ) 

 
২। অববণমাগ দাবখণরয তাবযখ        : .......................................................................................................... 

 
৩। মাায বফরুণদ্ধ অববণমাগ কযা ইয়াণছ  : ................................................................................................. 

     তাায নাভ ও ঠিকানা   

 
৪। অববণমাণগয াংবক্ষ্প্ত বফফযণ : .............................................................................................................. 

    (প্রণয়াজণন আরাদা কাগজ বন্নণফ কযা মাইণফ) 

 
৫। াংক্ষুব্ধতায কাযণ    : .......................................................................................................................     

    (মবদ সকান আণদণয বফরুণদ্ধ অববণমাগ আনয়ন কযা য় সই সক্ষ্ণত্র উায কব াংমৄক্ত কবযণত ইণফ) 

 
৬। প্রাবথ েত প্রবতকায ও উায সম বক্তকতা : .................................................................................................. 



 

 

 
৭। অববণমাগ উবিবখত ফক্তণব্যয ভথ েণন প্রণয়াজনীয় : ..................................................................................... 

     কাগজ ণত্রয ফণ েনা (কব াংমৄক্ত কবযণত ইণফ) 

 

 

তুাঠ 

আবভ/আভযা এই ভণভ ে রপপূফ েক সঘালণা কবযণতবছ সম, এই অববণমাণগ ফবণ েত অববণমাগমূ আভায জ্ঞান ও বফশ্বা ভণত তু।  

 

 

 

 

 
(তুাঠকাযীয স্বাক্ষ্য)  

 
 


