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বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনা। 

 

উক্রভণিকা 

গিপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ াংণফধাদন ২১(২) অনুদেদদ উদেখ কযা দেদে, কর ভদে জনগদিয সফা কণযফায 

সেষ্টা কযা প্রজাতদন্ত্রয কদভ ে ণনযুক্ত প্রদতেক ব্যণক্তয কত েব্য । াংণফধাদন ফণি েত এই ণনদদ ে অনুযি কদয  জনদফা 

প্রদান ণনণিত কযা প্রজাতদন্ত্রয কভ েোযীদদয অন্যতভ প্রধান কত েব্য । যকাণয দপ্তয কর্তেক প্রদদে সফা াংক্রান্ত 

তথ্য উন্ুক্ত কযা র জনগদিয সফা াওোয পূফ েত ে ।আয অফাধ তথ্যপ্রফা ণনণিত কযায রদযে গিপ্রজাতন্ত্রী 

ফাাংরাদদ যকায ২০০৯ াদর তথ্য অণধকায আইন ২০০৯ প্রিেন কদযদে । তদথ্য জনগদিয অফাধ 

প্রদফাণধকায ণনণিত কযায জন্য কর যকাণয দপ্তদয তথ্য অণধকায আইন ২০০৯ এয ১০ ধাযাে ণফধানানুাদয 

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত ো ণনদোগ কযা দেদে । তথ্য কণভন এয উদযাগ ও ভণন্ত্রণযলদ ণফবাগ এয ােতাে 

ণফবাগীে কণভনাদযয কাম োরে, খুরনা তথ্য অণধকায আইন ও াংণিষ্ট ণফণধ ণফধাদনয আদরাদক স্বপ্রদিাণদত তথ্য 

প্রকা ণনদদ েণকা প্রিেন কদয ওদেফাইদে প্রকা কদযদে । 

অফাধ তথ্য প্রফাদয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয াণফ েক উন্নেন আজ ণফশ্বফাীয কাদে এক সযারভদের ণদদফ 

আত্মপ্রকা কদযদে । ণফগত ফেযগুণরদত সম ইণতফােক ণযফত েন াণধত দেদে তায ভদধ্য যকাণয সফা প্রদান 

দ্ধণতদক গিমুখী কযা অন্যতভ। তথ্য অণধকায আইন এভন একটি আইন মায ফাস্তফােন অতেন্ত গুরুত্বপূি ে ও 

েোদরণজাং এফাং এয পরাপর আযও সফণ সুদূযপ্রাযী । তথ্য অণধকায আইন এয েোদরঞ্জ সভাকাণফরাে যকায 

দৃঢ় প্রণতজ্ঞ । 

  ফত েভান যকায রূকল্প ২০২১ অজেদনয রদযে কাজ কযদে । এই রযে অজেদনয জন্য ভাদজয ফ েস্তদয 

সুান ণনণিত কযা অতোফশ্যক । আয সুাদনয অন্যতভ পূফ েত ে দর স্বেতা ও জফাফণদণতা ণনণিত কযা 

জনপ্রাদন স্বেতা ও জফাফণদণতা ণনণিতকযদিয অন্যতভ াণতোয দত াদয অথ্য অণধকায আইদনয 

ফাস্তফােন । আয নাগণযদকয তথ্য অণধকায প্রণতষ্ঠায অন্যতভ কাম©কয ন্থা র স্বপ্রদিাণদত তথ্য প্রকা । সই 

রদযে ণফবাগীে কণভনাদযয কাম োরে, খুরনা স্বপ্রদিাণদত তথ্য প্রকা ণনদদ েণকা প্রিেন কদযদে । এই ণনদদ েণকা 

কর নাগণযক ও তথ্য ব্যফাযকাযীয ণনকে তথ্য প্রদাদনয সযত্র ণফস্তৃত কযদফ এফাং ণফবাগীে কণভনাদযয 

কাম োরে, খুরনা এয স্বেতা ও জফাফণদণতা বৃণদ্ধদত ােক ভূণভকা ারন কযদফ । 

 

সরাকভান সাদন ণভো 

ণফবাগীে কণভনায 

খুরনা । 

 

 



১. স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা বনদদ যবকায টভূবভ ও প্রদয়াজনীয়তা : 

খুরনা বফবাদগ বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনা একটি ীল য প্রাবনক ইউবনট । এ বফবাদগ যকাদযয 

কর বনদদ যনা ফাস্তফায়ন, অধীনস্ত দটি জজরায াদথ কর প্রাবনক কাম যক্রভ ভন্বয় াধন এ অবপদয 

ভাধ্যদভ দয় থাদক। ইদতাভদধ্য বনদয়াগ কম যক্রদভ স্বচ্ছতা, জফাপ্রদাদন আন্তবযকতা, প্রবতটি জেদে জফাফ বদবতা 

বনবিতকযণ, বটিদজন চট যায ফাস্তফায়ন ওদুনীবতয বফরুদে জজাযাদরা ভূবভকা গ্রদণয পদর এ অবপদয মদথষ্ট 

সুনাভ অবজযত দয়দে। 

বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারদয়য অন্যতভ কাজ বফববন্ন ভন্ত্রণারদয়য বনদদ যনা জভাতাদফক ভাঠ ম যাদযয তথ্য 

যফযা  ভাঠ ম যাদয়য অন্য কর প্রাবনক দপ্তদযয ভদধ্য ভন্বয় াধন কযা। জজরা ও উদজরা ম যাদয়য 

ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবি, জাতীয় শুোচায জকৌর তদাযবক  ভন্ত্রণারদয়য বনদদ যনা ফাস্তফাদয়দন বফবাগীয় 

কবভনাদযয কাম যারয় জজরা প্রান ও উদজরা প্রান জক বনদদ যনা প্রদান কদয। 

১.১. স্ব প্রদণাবদত তথ্য প্রকা বনদদ যবকা প্রণয়দণয জমৌবিকতা/ উদেশ্য : 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায জনগদণয জানায অবধকায প্রবতষ্ঠায ভাধ্যদভ যকাবয ও জফযকাবয াংগঠদনয 

স্বচ্ছতা ও জফাফবদব বৃবে, দুনীবত হ্রা ও সুান প্রবতষ্ঠা, জনগদণয বচন্তা, বফদফক ও ফাকস্বাধীনতায াংবফধাবনক 

অবধকায প্রবতষ্ঠা, দফ যাবয জনগদণয েভতায়দনয রদেে তথ্য অবধকায বনবিত কযদত ‘তথ্য অবধকায আইন, 

২০০৯ া কদযদে। আইদনয কাম যকয ফাস্তফায়দনয জন্য ইদতাভদধ্য ‘তথ্য অবধকায (তথ্যপ্রাবপ্ত াংক্রান্ত) 

বফবধভারা, ২০০৯ এফাং তথ্য অবধকায াংক্রান্ত বতনটি প্রবফধানভারা প্রনীত দয়দে। 

জনগদণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা বনবিত কযায জম নীবত যকায গ্রণ কদযদে, তায দে াংগবতপূণ যবাদফ 

বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনা আফাধ তথ্য প্রফাদয চচ যা বনবিত কযদত ফেবযকয। বফবাগীয় 

কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনায তথ্য জনগদণয কাদে উন্িু দর এ বফবাদগয কাম যক্রভ ম্পদকয জনগণ স্বচ্ছ ধাযনা 

রাব কযদফ এফাং জনগদণয কাদে জফাফবদব প্রবতবষ্ঠত দফ। 

বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনায তথ্য প্রফাদয চচ যায জেদে জকান বিধািদেয সৃবষ্ট জমন না য় জজন্য 

একটি ‘স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা বনদদ যবকা, ২০১৮’ প্রণয়ন আফশ্যক ফদর ভদন কযদে। সুতযাাং তথ্য অবধকায 

আইন-২০০৯, তথ্য অবধকায (তথ্যপ্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯ ও তথ্য অবধকায াংক্রান্ত প্রফাধানভারায 

আদরাদক এ স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা বনদদ যবকা প্রণয়ন কযা দয়দে। 

১.২ বনদদ যবকায বদযানাভ : 

এই বনদদ যবকা বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনায স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা বনদদ যবকা-২০১৯’ নাদভ 

অবববত দফ। 

২. বনদদ যবকায বববি : 

২.১ প্রণয়নকাযী কর্তযে : 

 বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনা। 

২.২ অনুদভাদকাযী কর্তযে: 

 বফবাগীয় কবভনায, খুরনা। 

২.৩ অনুদভাদদনয তাবযখ :---------------------- 

-১- 

 



২.৪ বনদদ যবকা কাম যকদযয তাবযখ : ---------- (অনুদভাদদনয তাবযখ জথদক) 

২.৫  বনদদ যবকায প্রদমাজেতা: 

  বনদদ যবকাটি বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনায জন্য প্রদমাজে দফ। 

৩। াংজ্ঞামূ : বফলয় ফা প্রদেয বযন্থী জকান বকছু না থাকদর এ বনদদ যবকায়- 

৩.১ ‘তথ্য’ অথ য তথ্য অবধকায আইন ২০০৯ এয ধাযা ২ (চ) জত উবিবখত তথ্যাবদ বুঝাদফ। 

৩.২ ‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’ অথ য তথ্য অবধকায আইন ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন কর্তযে কর্তযক বনযুি 

কভ যকতযা। 

৩.৩ ‘বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’ অথ য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুবিবতদত াংবিষ্ট দাবয়ত্ব ারদনয জন্য 

বনযুি কভ যকতযা। 

৩.৪ ‘অবর কর্তযে’ অথ য তথ্য অবধকায আইন ২০০৯ এয ধাযা ২ক(আ) অনুমায়ী কর্তযে কর্তযক বনযুি 

কভ যকতযা। 

৩.৫ ‘র্ততীয় ে’ অথ য তথ্য প্রাবপ্তয জন্য আনুদযাকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তযে ব্যতীত অনুদযাধকৃত তথ্যয 

দে জবিত অন্য জকাদনা ে। 

৩.৬ ‘তথ্য কবভন’ অথ য তথ্য অবধকায আইন-২০০৯ এয ধাযা ১১ এয অধীদন প্রবতবষ্ঠত তথ্য কবভন। 

৩.৭ ‘তথ্য অবধকায বফবধভারা’ ২০০৯’ অথ য তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত াংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯। 

৩.৮ ‘কভ যকতযা’ অদথ য কভ যচাযীও অন্তর্ভ যি দফ। 

৩.৯ ‘তথ্য অবধকায’ অথ য জকান কর্তযদেয বনকট দত তথ্যপ্রাবপ্তয অবধকায 

৪। তদথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাদয তথ্য প্রকা ও প্রদান েবত: 

বফবাগীয় কবভনায, খুরনা কাম যারদয়য তথ্য বনন্ফবণ যত বতনটি জেবণদত বাগ কযা দফ এফাং বনধ যাবযত 

বফধান অনুাদয তা প্রকা ও প্রদান কযা দফ। 

৪.১ স্বপ্রদণাবদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তথ্য : 

৪.১.১ এ ধযদনয তথ্য বফবাগীয় কবভনায, খুরনা স্বপ্রদণাবদত দয় জনাটিদফাদড য, ওদয়ফাইদট, মুবিত 

ফই ফা প্রবতদফদন আকদয বেকায় বফজ্ঞবপ্তয ভাধ্যদভ এফাং াভাবজক জমাগাদমাগ ভাধ্যদভয 

াাদে প্রকা ও প্রচায কযা দফ। 

৪.১.২ এই ধযদনয তথ্য জচদয় জকান নাগবযক আদফদন কযদর তা চাবদায বববিদত প্রদান জমাগ্য তথ্য 

বাদফ বফদফবচত দফ এফাং দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনধ যাবযত ন্থায় আদফনকাযীদক তথ্য প্রদান 

কযদফন। 

৪.১.৩ বফবাগীয় কবভনায, খুরনা স্বপ্রদণাবদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয একটি তাবরকা প্রস্তুত কযদফ 

এফাং এই বনদদ যবকায বযবদষ্ট (বযবষ্ট-১) ও এ কাম যারদয়য ওদয়ফ াইদট প্রকা ও প্রচায 

কযা ইদফ। 

৪.১.৫  বনয়বভত এই তাবরকা ারনাগাদ কযা দফ। 

 

-২- 



4.2. চাহদায হবহিতে প্রদানতমাগ্য েথ্য: 

4.2.1 এই ধযতনয েথ্য ক ান নাগহযত য আতফদতনয হযতপ্রহিতে এই হনতদ েহ ায ১০ ও ১১ নম্বয অনুতেতদ 

ফহণ েে দ্ধহে অনুযণ  তয প্রদান  যতফ। 

4.2.2 হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা চাহদায হবহিতে প্রদানতমাগ্য েতথ্যয এ টি োহর া প্রস্তুে  যতফ 

এফং এই হনতদ েহ ায় হযহতে (হযহে-২) ও হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা ওতয়ফাইতে প্র া  যতফ। 

4.3 প্রদান ও প্র া ফাধ্যোমূর  নয়, এভন েথ্য: 

এই হনতদ েহ ায় অন্যান্য অনুতেতদ মা হ ছুই থাকু  না ক ন, হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা হফবাগীয় 

 হভনাতযয াযংতি, আতরাচনা ও হদ্ধান্ত েথ্য অহধ ায আইন, ২০০৯-এয ৭ ধাযায় ফহণ েে েথ্যমূ 

প্রদান ফা প্র া ফা প্রচায  যতে ফাধ্য থা তফ না। 

5। েথ্য ংগ্র, ংযিণ ও ব্যফস্থানা: 

5.1 েথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানা: 

হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা েথ্য ও ব্যফস্থানা জন্য েথ্য অহধ ায (েথ্য ংযিণ ও ব্যফস্থানা) 

প্রহফধানভারা, ২০১০ অনুযণ  যতফ। 

5.2 েথ্য ংযিণ:  

হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা েথ্য ংযিতণয জন্য হনতনাক্ত দ্ধহে অনুযণ  যতফ: 

5.2.1 নাগহযত য েথ্য অহধ ায হনহিে  যায রতিে হফবাগ-ংহিে মাফেীয় েতথ্যয  োোরগ এফং ইনতেক্স 

মথামথবাতফ প্রস্তুে ও ংযিণ  যতফ। 

 5.2.2  হিউোতয ংযিতণয উযুক্ত েথ্য যুহক্তংগে ভয়ীভায ভতধ্য  িউোতয ংযিণ  যতফ। 

5.2.3 েথ্য ংযিণ ও ব্যফস্থানায জন্য েথ্য অহধ ায (েথ্য ংযিণ ও ব্যফস্থানা) প্রহফধানভারা,২০১০ 

অনুযণ  যতফ। 

5.3 েথ্যয বালা: 

5.3.1 েতথ্যয মূর বালা তফ ফাংরা। ক াতনা েথ্য মহদ অন্য ক াতনা বালায় তেহয তয় থাত  োতর ো কই 

বালায় ংযহিে তফ।  

5.3.2 েথ্য কম বালায় ংযহিে থা তফ কই বালাতেই আতফদন াযীত  যফযা  যা তফ। আতফদন াযীয 

চাহদায হযতপ্রহিতে ক াতনা েথ্য অনুফাদ  যায দাহয়ত্ব  র্তেি ফন  যতফ না। 

5.4 েতথ্যয ারনাগাদ যণ: 

 হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা অনুহফবাগমূ প্রহে ভাত েথ্য ারনাগাদ  যতফ। 

৬। দাহয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ে েো হনতয়াগ:  

6.1 েথ্য অহধ ায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাতয এ জন দাহয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ে েো হনতয়াগ  যতফ। 

6.2 হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা অধীতন ক াতনা  াম োরয়/ইউহনে প্রহেহিে তর েথ্য অহধ ায আইন 

২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুাতয উক্তরূ  াম োরয়/ইউহনে প্রহেহিে ওয়ায ৬০ (লাে) হদতনয ভতধ্য দাহয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ে েো হনতয়াগ  যতফ। 

6.3 হনতয়াগকৃে ‘দাহয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ে েো’য নাভ, দহফ, ঠি ানা এফং প্রতমাজে কিতে পোক্স নম্বয ও ই-কভইর ঠি ানা 

হনতয়াগ প্রদাতনয যফেী ১৫ হদতনয ভতধ্য হনধ োহযে পযম্যাতে (েথ্য  হভন  র্তে  হনধ োহযে পযতভ) হরহিেবাতফ 

েথ্য  হভতন কপ্রযণ  যতফ; প্র াশ্য স্থাতন তজ দৃহেতগাচয য় এভনবাতফ প্রদ েতনয ব্যফস্থা  যতফ এফং 

ওতয়ফাইতে প্র া  যতফ। 
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৬.৪ তথ্য অণধকায আইন, ২০০৯ এয অণধীদন দাণেত্ব ারদনয প্রদোজদন দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত ো ণফবাগীে কণভনায 

খুরনা ণফবাদগয অন্য সম সকান কভ েকত োয ােতা োইদত াযদফন এফাং সকান কভ েকত োয কাদে এরূ ােতা 

োওো দর ণতণন দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত োদক প্রদোজনীে ােতা প্রদান কযদত ফাধ্য থাকদফন । 

৬.৫ দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত ো দাণেত্ব ারদনয প্রদোজদন অন্য সকাদনা কভ েকত োয ােতা োইদর এফাং এরূ ােতা 

প্রদাদন ব্যথ েতায জন্য তথ্য অণধকায আইন, ২০০৯ এয সকাদনা ণফধান রণিত দর এই আইদনয অধীদন দাে 

দাণেত্ব ণনধ োযদিয সযদত্র অন্য কভ েকত োও দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত ো ফদর গণ্য দফন । 

৬.৬ এ ণনদদ েণকায ণযণদষ্ট দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত োয নাভ, দণফ, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে সযদত্র পোক্স নম্বয ও ই-

সভইর ঠিকানা প্রকা কযদফ । দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত ো ণযফত েন দর নতুন দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত ো ণনদোদগয ৫ ণদদনয 

ভদধ্য উক্ত তথ্য ারনাগাদ কযা দফ এফাং ওদেফাইদেও প্রকা কযা দফ । 

৭।দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত োয দাণেত্ব ও কভ েণযণধ : 

৭.১ তদথ্যয জন্য কাযও আদফদদনয ণযদপ্রণযদত দাণেত্ব প্রাপ্ত কভ েকত ো- 

(অ) আদফদন গ্রি ও তথ্য অণধকায (তথ্যপ্রাণপ্ত াংক্রান্ত) ণফণধভারা, ২০০৯ এয ণফণধ-৩(২) অনুাদয আদফদনত্র 

গ্রদিয প্রাণপ্ত স্বীকায কযদফন। 

(আ) োণত তথ্য তথ্য অণধকায আইন ২০০৯, ধাযা ৯ ও তথ্য অণধকায (তথ্যপ্রাণপ্ত াংক্রান্ত) ণফণধভারা,২০০৯ এয 

ণফণধ ৪ অনুাদয মথামথবাদফ যফযা কযদফন । 

(ই) তথ্য প্রদাদন অাযগতায সযদত্র তথ্য অণধকায আইন,২০০৯ এয ধাযা ৯(৩) ও তথ্য অণধকায (তথ্যপ্রাণপ্ত 

াংক্রান্ত) ণফণধভারা, ২০০৯ এয ণফণধ ৫ অনুাদয মথামথ বাদফ অাযগতা প্রকা কযদফন । 

 (ঈ) সকান অনুদযাধকৃত তথ্য দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত োয ণনকে যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর ণতণন তথ্য অণধকায 

আইন, ২০০৯ ধাযা ধাযা ৯(৬)(৭)ও তথ্য অণধকায (তথ্যপ্রাণপ্ত াংক্রান্ত) ণফণধভারা ২০০৯ এয ণফণধ ৮ অনুাদয উক্ত 

তদথ্যয যুণক্তাংগত মূল্য ণনধ োযি কযদফন এফাং উক্ত মূল্য অনণধক ৫ (াে) কাম েণদফদয ভদধ্য ণযদাধ কযায জন্য 

আদফদনকাযীদক অফণত কযদফন ; 

(উ) োণত তদথ্যয দে র্ততীে দযয াংণিষ্টতা থাকদর দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত ো তথ্য অণধকায আইন ২০০৯ , ধাযা 

৯(৮) অনুাদয ব্যফস্থা গ্রি কযদফন । 

৭.২ তথ্য অণধকায আইন,২০০৯ এয তপণদর ণনধ োণযত আদফদদনয পযম্যাে/পযভ ক াংযযি ও সকাদনা 

নাগণযদকয োণদায ণযদপ্রণযদত যফযা ; 

৭.৩ আদফদন পযভ পূযদি যভ নে, এভন আদফদনকাযীদক আদফদন পযভ পূযদি ােতা । 

৭.৪ ঠিক কর্তেয ণনফ োেদন ভুর কদযদে , এভন আদফদনকাযীদক ঠিক কর্তেয ণনফ োেদন ােতা । 

৭.৫ সকাদনা নাগণযদকয োণদায ণযদপ্রণযদত তাাঁদক আণর কর্তেয ণনি েদে ােতা; 

৭.৬ সকাদনা াযীণযক প্রণতফন্ধী ব্যণক্তয তথ্যপ্রাণপ্ত ণনণিত কযদত মথামথ ােতা (এদযদত্র দাণেত্বপ্রাপ্ত কভ েকত ো 

উযুক্ত অন্য সকাদনা ব্যণক্তয ােতা গ্রি কযদত াযদফন ); 

৭.৭ তথ্য াংযযি ও ব্যফস্থানা এফাং স্বপ্রদিাণদত তথ্য প্রকা ণনদদ েণকা তথ্য অণধকায আইন,২০০৯ এয দে 

াভঞ্জস্যপূি েবাদফ দে ণক-না তা ণনধ োযদি কর্তেযদক ােতা; 

৭.৮ তথ্য অণধকায আইন, ২০০৯ এয দে াভঞ্জস্যপূি েবাদফ ফাণল েক প্রণতদফদন প্রকাদ ােতা এফাং 

৭.৯ তদথ্যয জন্য প্রাপ্ত আদফদনত্র এ াংক্রান্ত প্রদোজনীে তথ্য াংযযি , আদফদনকাযীয দে সমাগাদমাদগয 

ণফস্তাণযত তথ্য াংযযি, াংযযি, স্বপ্রদিাণদত তথ্য প্রকা াংক্রান্ত প্রণতদফদন াংকরন, তদথ্যয মূল্য আদাে 

ণাফযযি ও যকাণয সকালাগাদয জভাকযি এফাং কর্তেয ফা তথ্য কণভদনয োণদায ণযদপ্রণযদত এ াংক্রান্ত 

তথ্য যফযা কযা ইতোণদ । 

-৪- 

 

 



৮। বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদয়াগ :  

৮.১ ফদবর ফা অন্য জকান কাযদণ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুবিবতদত দাবয়ত্ব ারদনয জন্য ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ একজন 

বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদয়াগ কযদফ। দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুবিবতদত দাবয়ত্ব ারনকাদর আইন অনুাদয বতবন 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বদদফ বফদফবচত দফন। 

৮.২ নতুন কাম যারয় ফা ইউবনট প্রবতবষ্ঠত ওয়ায ৬০(লাট) বদদনয ভদধ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায াাাব বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযা বনদয়াগ কযদফ। 

৮.৩ বনদয়াগকৃত বফকল্প কভ যকতযায নাভ, দবফ, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে জেদে পোক্স নম্বয ও ই-জভইর ঠিকানা বনদয়াগ 

প্রদাদনয ১৫ বদদনয ভদধ্য বনধ যাবযত পযম্যাদট বরবখতবাদফ তথ্য কবভদন জপ্রযণ কযদফ। 

৮.৪ ফদবর ফা অন্য জকান কাযদণ বফকল্প কভ যকতযায দ শূন্য দর, অবফরদম্ব নতুন বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বনদয়াগ 

কযদফ। 

৯। বফকল্প কভ যকতযায দাবয়ত্ব ও কভ যবযবধ :  

৯.১ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায অনুবিবতদত বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা’ বদদফ দাবয়ত্ব ারন কযদফন। 

৯.২ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বদদফ দাবয়ত্ব ারনকাদর এ বনদদ যবকায ৭ নাং অনুদচ্ছদদ ফবণ যত ‘দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দাবয়ত্ব 

ও কভ যবযবধ’ তাঁয জন্য প্রদজাে দফ। 

১০। তদথ্যয জন্য অদফদন, তথ্য প্রদাদনয েবত ও ভয়ীভা : 

১০.১ জকান ব্যাবি তথ্য অবধকায আইন ,২০০৯-এয অধীদন তথ্য প্রাবপ্তয জন্য বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারদয়য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায কাদে বনধ যাবযত পযভ ‘ক’ এয ভাধ্যদভ বরবখতবাদফ ফা ইদরক্ট্রবনক বভবডয়া ফা ই-জভইদর অনুদযাধ কযদত 

াযদফন। 

১০.২ বনধ যাবযত পযভ জরবে না দর অনুদযাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রদজাে জেদে পোক্স অথফা জকান েবতদত তথ্য 

জদত আগ্রী তায ফণ যনা উদিখ কদয াদা কাগদজ ফা জেেভদত ইদরক্ট্রবনক বভবডয়া ফা ই-জভইদর তথ্য প্রাবপ্তয জন্য 

অনুদযাধ কযদত াযদফন। 

১০.৩ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায তদথ্যয জন্য জকান অনুদযাধপ্রাবপ্তয তাবযখ দত অনবধক ২০(বফ) কাম যবদফদয ভদধ্য 

অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদফ। 

১০.৪ উানুদচ্ছদ (৩)-এ মা বকছুই উদিখ থাকুক না জকন, অনুদযাধকৃত তদথ্যয দে একাবধক অনুবফবাদগয াংবিষ্টতা 

থাকদর অনবধক ৩০(বে) কাম যবদফদয ভদধ্য জই অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদফ। 

১০.৫ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বরবখথবাদফ অথফা জেেভদত ইদরক্ট্রবনক বভবডয়া ফা ই-জভইদরয ভাধ্যদভ আদফদনে গ্রদণয 

প্রাবপ্তস্বীকায কযদফন। প্রাবপ্তস্বীকাযদে আদফদদনয পূফ যসূে (জযপাদযন্প নম্বয),আদফদনে গ্রণকাযীয নাভ, দভম যাদা এফাং 

আদফদন গ্রদণয তাবযখ উদিখ কদয স্বােয কযদফন। 

১০.৬ ইদরক্ট্রবনক ভাধ্যদভ ফা ই-জভইর-এয ভাধ্যদভ আদফদন গ্রদণয জেদে কর্তযে ফযাফয আদফদন জপ্রযদণয তাবযখই 

(প্রাবপ্তাদদে) আদফদন গ্রদণয তাবযখ বদদফ গণ্য দফ। 

১০.৭ আদফদন াওয়ায য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায তথ্য প্রদাদনয তাবযখ এফাং ভয় উদিখপূফ যক আদফদনকাযীদক অফবত 

কযদফন এফাং অনুদযাধকৃত তদথ্যয দে এক ফা একাবধক অনুবফবাদগয াংবিষ্টতা থাকদর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা জই 

অনুবফবাগ/অনুবফবাগমূদ বরবখত জনাটি প্রদান কযদফ। 
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১০.৮ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা জকান কযদণ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদাদন অাযগ অথফা আাংবক তথ্য যফযাদ অাযগ দর 

অাযগতায কাযণ উদিখ কদয আদফদনপ্রাবপ্তয ১০(দ) কাম যবদফদয ভদধ্য তথ্য অবধকায বফবধভারা,২০০৯-এয তপবদর 

উদিবখত পযভ ‘খ’ অনুাদয এতদবফলদয় আদফদনকাযীদক অফবত কযদফন। 

১০.৯ উানুদচ্ছদ (৩) ফা (৪)- এ উদিবখত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য যফযা কযদত জকান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ব্যথ য দর 

াংবিষ্ট তথ্যপ্রবপ্তয অনুদযাধ প্রতোখ্যান কযা দয়দে ফদর গণ্য দফ। 

১০.১০ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বনকট মথামথ বফদফবচত দর এফাং জমদেদে জই তথ্য র্ততীয় 

ে কর্তযক যফযা কযা দয়দে বকাংফা জই তদথ্য র্ততীয় দেয স্বাথ য জবিত যদয়দে এফাং র্ততীয় ে তা জগানীয় তথ্য 

বদদফ গণ্য কদযদে জদেদে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা এরূ অনুদযাধপ্রাবপ্তয ০৫(াঁচ) কাম যবদফদয ভদধ্য র্ততীয় েদক তাঁয 

বরবখত ফা জভৌবখক ভতাভত জচদয় জনাটি প্রদান কযদফ এফাং র্ততীয় ে এরূ জনাটিদয বযদবেদত জকান ভতাভত প্রদান 

কযদর তা বফদফচনায় বনদয় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয বফলদয় বোন্ত গ্রণ কযদফন। 

১০.১১ জকান ইবিয় প্রবতফন্ধী ব্যবিদক জকান জযকড য ফা তাঁয অাংবফদল জানাদনায প্রদয়াজন দর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা জই 

প্রবতফন্ধী ব্যবিদক তথ্য রাদব ায়তা প্রদান কযদফন এফাং বযদ যদনয জন্য জম ধযদণয দমাগীতা প্রদয়াজন তা প্রদান 

কযাও এই ায়তায অন্তযভূি ফদর গণ্য দফ। 

১০.১২ আইদনয অধীদন প্রদি তদথ্যয প্রবত পৃষ্ঠায় ‘তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯’-এয অধীদন এই তথ্য যফযা কযা দয়দে’ 

ভদভ য প্রতেয়ন কযদত দফ এফাং তাদত প্রতেয়নকাযী কভ যকতযায নাভ, দবফ, স্বােয ও দাপ্তবযক বর থাকদফ। 

১১।তদথ্যয মূল্য ও মূল্য বযদাধ:  

১১.১ জকান অনুদযাধকৃত তথ্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর বতবন তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত 

াংক্রান্ত) বফবধভারা ২০০৯ এয তপবদর উদিবখত পযভ ‘ঘ’ অনুাদয জই তদথ্যয মূল্য বযদাধ কযদফন এফাং অনবধক 

৫(াঁচ) কাম যবদফদয ভদধ্য অথ য জেজাবয চারাদনয ভাধ্যদভ (জকাড নাং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জভা কদয চারাদনয কব তাঁয 

কাদে জভা জদওয়ায জন্য অনুদযাধকাযীদক বরবখতবাদফ অনুদযাধ কযদফন; অথফা 

১১.২ অনুদযাধকাযী কর্তযক নগদদ বযদাবধত তদথ্যয মূল্য যবদদয ভাধ্যদভ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা গ্রণ কযদফন এফাং প্রাপ্ত 

অথ য জেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ (জকাড নাং-১-৩৩০১০০০১-১৮০৭) জভা কদয চারাদনয কব াংযেণ কযদফন। 

১২। আবর দাদয়য ও বনষ্পবি:  

১২.১ আবর কর্তযে:  

বফবাগীয় কবভনায কাম যারদয়য আবর কর্তযে দফন জনাফ াবফবুর ক খান, অবতবযি বফবাগীয় কবভনায (াবফ যক)। 

১২.২ আবর েবত: 

(ক) জকান ব্যবি এই বনদদ যবকায অনুদচ্ছদ ১০-এয (৩) ফা (৪) –এ বনধ যাবযত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য রাদব ব্যথ য দর বকাংফা 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্রভ যকতযায জকান বোদন্ত াংক্ষুে দর বকাংফা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা অবতবযি মূল্য ধাম য ফা গ্রণ কযদর উি 

ভয়ীভা অবতক্রান্ত ফায, ফা জেেভদত, বোন্ত রাদবয যফতী ৩০(বে) কাম যবদফদয ভদধ্য তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত 

াংক্রান্ত) বফবধভারা,২০০৯- এয তপবদর বনধ যাবযত পযভ ‘গ’ এয ভাধ্যদভ আবর কর্তযদেয কাদে আবর কযদত 

াযদফন। 
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(খ) আবর কর্তযে মবদ এই ভদভ য ন্তুষ্ট ন জম, আবরকাযী যুবিাংগত কাযদণ বনবদষ্ট ভয়ীভায ভদধ্য আবর দাদয়য 

কযদত াদযনবন, তাদর বতবন উি ভয়ীভা অবতফাবত ওয়ায যও আবর আদফদন গ্রণ কযদত াযদফন। 

১২.৩ আবর বনষ্পবি: 

১২.৩.১ আবর কর্তযে জকান আবদরয বফলদয় বোন্ত প্রদাদনয পূদফ য বনদভাি দদে গ্রণ কযদফন। 

(ক) দাবয়ত্বপ্রাপ্রাপ্ত কভ যকতযা এফাং এতদাংবিষ্ট অন্যান্য কভ যকতযায শুনাবন গ্রণ; 

(খ) আবর আদফদদন উদিবখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রাবথ যত প্রবতকাদযয যুবিাংগত বফদফচনা; এফাং  

(গ) প্রাবথ যত তথ্য প্রদাদনয দে একাবধক তথ্য প্রদানকাযী অনুবফবাগ যুি থাকদর াংবিষ্ট অনুবফবাদগয শুনাবন গ্রণ। 

১২.৩.২ আবর আদফদন প্রাবপ্তয ১৫ (দনয) কাম যবদফদয ভদধ্য আবর কর্তযে- 

(ক) উানুদচ্ছদ (১)-এ উদিবখত দদেমূ গ্রণপূফ যক তথ্য যফযা কযায জন্য াংবিষ্ট দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযাদক বনদদ য 

জদদফন; অথফা 

(খ) তাঁয বফদফচনায় গ্রণদমাগ্য না দর আবর আদফদনটি খাবযজ কযদত াযদফন। 

১২.৩.৩ আবর আদফদদনয বনদদ য অনুমায়ী দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা- 

(ক) মত দ্রূত ম্ভফ প্রাবথ যত তথ্য যফযা কযদফন, তদফ এই ভয় তথ্য অবধকায আইন,২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪)- এ বনদদ যবত 

ভদয়য অবধক দফ না; অথফা  

(খ) জেেভদত বতবন তথ্য যফযা জথদক বফযত থাকদফন। 

১৩। তথ্য প্রদাদন অফদরায় াবস্তয বফধান: 

১৩.১ তথ্য অবধকায আইন ,২০০৯ ও এ বনদদ যবকায াংবিষ্ট অনুদচ্ছদ অনুাদয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা মবদ জকান 

আদফদনকাযীদক তথ্য ফা এ াংক্রান্ত বোন্ত প্রদাদন ব্যথ য ন ফা তথ্য প্রাবপ্তয জকান অনুদযাধ গ্রণ কযদত অস্বীকায কদযন ফা 

বোন্ত প্রদাদন ব্যথ য ন ফা র্ভর , অম্পূণ য ,বফভ্রাবন্তকয,বফকৃত তথ্য প্রদান কদযন ফা জকান তথ্য প্রবপ্তয দথ প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট 

কদযন ফা তথ্য অবধকায বযবন্থ জকান কাজ কদযন তাদর তাঁয এদন কাজদক অদাচাযণ বদদফ বফদফচনা কযা দফ 

এফাং াংবিষ্ট চাকবযবফবধ অনুাদয তাঁয বফরুদে ব্যফিা গ্রণ কযা দফ। 

১৩.২ এ বনদদ যবকা মথামথবাদফ অনুযদণ গাবপরবতয কাযদণ তথ্য অবধকায আইন,২০০৯ এ ব্যতেয় ঘটদর এফাং এয 

কাযদণ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা তথ্য কবভন কর্তযক াবস্তপ্রাপ্ত দর তা তায ব্যাবিগত দায় বদদফ গণ্য দফ এফাং কর্তযে 

তাঁয জকান দায় ফন কযদফ না। 

১৩.৩ তথ্য কবভদনয কাে জথদক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বফরুদে বফবাগীয় ব্যফিায অনুদযাধ জদর কর্তযে াংবিষ্ট 

চাকবযবফবধ অনুাদয মথামথ ব্যফিা গ্রণ কযদফ এফাং গৃীত ব্যফিায বফলদয় তথ্য কবভনদক অফবত কযদফ। 
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১৪। জনগুরুত্বপূণ য বফলদয় জপ্র বফজ্ঞবপ্ত : 

বফবাগীয় কবভনায, খুরনা জনগুরুত্বপূণ য বফলয়াবদ জপ্র বফজ্ঞবপ্তয ভাধ্যদভ অথফা অন্য জকান উাদয় প্রচায ফা প্রকা কযদফ। 

১৫। বনদদ যবকা াংদাধন: 

এই বনদদ যবকা াংদাধদনয প্রদয়াজন দর বফবাগীয় কবভনায, খুরনা ৩-৫ দস্য বফবষ্ট একটি কবভটি গঠন কযদফ। উি 

কবভটি বনদদ যবকাটি াংদাধদনয প্রস্তাফ কযদফ এফাং কর্তযদেয অনুদভাদন াদদে তা কাম যকয দফ। 

১৬। বনদদ যবকায ব্যাখ্যা :  

এই বনদদ যবকায জকান বফলদয় অস্পষ্টতা জদখা বদদর বফবাগীয় কবভনায, খুরনা তায ব্যাখ্যা প্রদান কযদফ। 
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হযহে-১: হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা এয স্বপ্রতণাহদেবাতফ প্র াতমাগ্য েতথ্যয োহর া ও প্র াতয ভাধ্যভ 

ক্রহভ  েতথ্যয হফফযণ কফা প্রদান দ্ধহে 

(1) (2) (3) 

1. হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনায়  ভ েযে  ভ ে েোগতণয নাভ, 

দহফ, ািা/অহধািা/অনুহফবাগ,দাপ্তহয  ও আফাহ  কেহরতপান 

নম্বয, কভাফাইর নম্বয, পোক্স নম্বয, ই-কভইর 

ওতয়ফাইে 

2. কজরা প্রা গতণয োহর া ওতয়ফাইে 

3. উতজরা হনফ োী অহপাযগতণয োহর া ওতয়ফাইে 

4. হেহ অহপ মূতয অথ েফছতযয  াম োফহর িহ েে ফাহল ে  

প্রহেতফদন 

ওতয়ফাইে, প্র াহে 

প্রহেতফদন 

5. হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা অথ েফছতযয  াম োফহর িহ েে 

ফাহল ে  প্রহেতফদন 

ওতয়ফাইে, প্র াহে 

প্রহেতফদন 

6. হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা িহ েে ভাহ  প্রহেতফদন ওতয়ফাইে 

৭. হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা এয ফাতজে ওতয়ফাইে 

৮. হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা এয ক্রয়-হয ল্পনা ওতয়ফাইে 

৯. শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রাপ্ততদয োহর া ওতয়ফাইে, য াহয কগতজে 

1০. েথ্য অহধ ায আইন -২০০৯ মুহিে অনুহরহ, ওতয়ফাইে 

1১. য াযী হফহবন্ন  র কন্টায নম্বয ওতয়ফাইে 

1২. হফবাগীয়  হভনায, খুরনায ভ্রভন সূচী ওতয়ফাইে 

1৩.  াযী  হভনায/  াযী  হভনায (ভূহভ)/ উতজরা হনফ োী 

অহপাযগতণয ফদরী/দায়ন 

ওতয়ফাইে 

1৪. জােীয় াভাহজ  সুযিা ক ৌরমূ মুহিে  হ, ওতয়ফাইে 

1৫. কে ই উন্নয়ন অহবরিে (SDG) এয হফবাগীয়  হভনায 

 াম োরয়, খুরনা ংহিে  ভ ে-হয ল্পনামূ 

হয ল্পনা চূড়ান্ত যণ 

াততি 

1৬. ম্যাহজতেে ও কজরা প্রা -এয িভো প্রদান ওতয়াফাই, তেয ভাতধ্যতভ 

1৭. জােীয় ও আন্তজোহে  হদফমূ উদমান ংক্রান্ত 

হনতদ েনা/অহপ স্মায  

ওতয়ফাইতে প্র া, ংহিে 

অহপত অনুহরহ কপ্রযণ 

1৮. ভন্ত্রণারয়/হফবাগ  র্তে  হফবাগ, কজরা ও উতজরা প্রাতনয 

 ভ ে েোগণত  হফহবন্ন  হভটিতে অন্তেভূক্ত যতণ ম্মহে প্রদান 

ংহিে ভন্ত্রণারতয় অনুহরহ 

কপ্রযণ, ওতয়ফাইতে প্র া 

১৯. কজরায কেহণ হযফেেন ংহিে অহপত অনুহরহ 

কপ্রযণ, ওতয়ফাইতে প্র া 

2০. কজরা প্রা  তম্মরন  ভ েসূহচ ওতয়ফাইে 

2১. কজরা প্রা গতণয হেনফছয কভয়াহদ অগ্রাহধ ায  ভ ে-হয ল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 ভ েহয ল্পনামূ 

ওতয়ফাইতে প্র া 
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ক্রহভ  েতথ্যয হফফযণ কফা প্রদান দ্ধহে 

(1) (2) (3) 

2২. হফবাগীয়  হভনাযগতণয তে কজরা প্রা : ফাহল ে  

 ভ েহয ল্পনা চুহক্ত ফাস্তফায়ন 

ফাহল ে   ভ েিাদন চুহক্ত 

ওতয়ফাইতে প্র া 

2৩. ই-গবতন েন্স ংক্রান্ত হফহবন্ন ধযতণয প্রজ্ঞান, হযে, হনতদ েহ া ওতয়ফাইে ও মুহিে  হ 

2৪. হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনায দপ্ততয হটিতজন চাে োয 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত েথ্য 

ওতয়ফাইে 

2৫. হফহবন্ন স্ততযয য াহয দপ্ততয Frievance Redress 

System (GRS) ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত েথ্য 

ওতয়ফাইে 

2৬. জােীয় শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত েথ্য ওতয়ফাইে 

2৭. েথ্য অহধ ায আইন ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত েথ্য ওতয়ফাইে 

2৮. হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা এয ফাহল ে   ভ েিাদন চুহক্ত 

ফাস্তফায়ন ংক্রন্ত েথ্য 

ওতয়ফাইে 

২৯. হফবাগীয়  হভনায  াম োরয়, খুরনা  র্তে  ফাস্তফাহয়ে 

প্র ল্প/ ভ েসূহচয োহর া 

ওতয়ফাইে 
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বযবষ্ট-২ : চাবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয তাবরকা 

 বফববন্ন নীবত 

 বফবাগীয় কবভনাদযয ফাদজট। 

 অবথ যক তথ্য (দমভন- বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনায নতুন বফন বনভ যান ব্যয় াংক্রন্ত তথ্য) 

 বন্ধান্ত গ্রদণয য ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য 

 জদ ফা বফদদদ ভ্রভন াংক্রান্ত তথ্য 

 বফববন্ন বা, জবভনায, য োবর, প্রবেদণয তাবযখ ও ভয় াংক্রন্ত তথ্য 

বযবষ্ট-৩ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তদথ্যয তাবরকা 

 বফবাগীয় কবভনায ভন্বয় বায় উিানদমাগ্য াযাংদে, আদরাচনা ও বোন্ত 

 ফাাংরাদদদয বনযািা, অখন্ডতা ও াফ যদবৌভদত্বয প্রবত হুভবক 

 প্রচবরত আইদনয প্রদয়াগ ফাধাগ্রি, অযধ বৃবে দত াদয 

 জনগদণয বনযািা বফবিত, বফচায ফাধাগ্রস্ত দত াদয 

 ব্যবিগত জীফদনয জগানীয়তা ক্ষুণ্ন দত াদয 

 ব্যবিয জীফন ফা াযীবযক বনযািা বফদান্ন দত াদয 

 আইন প্রদয়াগকাযী াংিাদক প্রদি জগান তথ্য 

 আদারত ফা োইবুেনাদরয বনদলধাজ্ঞা যদয়দে 

 তদন্তাধীন বফলয় মায প্রকা তদন্তকাদজ বফি ঘটাদত াদয 

 তদন্ত প্রবকয়া, অযাবধয জগ্রপতায ও াবস্তদক প্রবাবফত কযদত াদয 

 আইন অনুাদয জকফর একটি বনবদ যষ্ট ভদয়য জন্য প্রকাদয ফাধ্যফাধকতা যদয়দে 

 জকান ব্যবিয আইন িাযা াংবযেত জগানীয় তথ্য 

বযবষ্ট-৪ : দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বফফযণ : 

কভ যকতযায নাভ : জনাফ কাজী নাীদ ইবা 

দবফ  : কাযী কবভনায 

কাম যারয়  : বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনা। 

জপান  :  ০৪১-৭৬০১০৩ (অ) 

জভাফাইর :  ০১৬৭২১১০৮৬২ 

ই-জভইর  :  kazinahideva@gmail.com 

ওদয়ফ াইট : divcomkhulna.gov.bd 

বযবষ্ট-৫: বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায বফফযণ 

কভ যকতযায নাভ : জনাফ খাতুদন জান্নাত 

দবফ  :  কাযী কবভনায 

কাম যারয়  :  বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনা। 

জপান  : ০৪১-৭৬০৪৩২ 

জভাফাইর : ০১৭৬৫৬৮৫৮৪৯ 

ই-জভইর  : khatunejannath2018@gmail.com 

ওদয়ফ াইট : divcomkhulna.gov.bd 
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বযবষ্ট-৬: আীর কভ যকতযায বফফযণ 

 

কভ যকতযায নাভ : জনাফ াবফবুর ক খান 

দবফ  :  অবতবযি বফবাগীয় কবভনায (াবফ যক), খুরনা। 

কাম যারয়  :  বফবাগীয় কবভনাদযয কাম যারয়, খুরনা। 

জপান  : ০৪১-২৮৫০০৩৭ 

জভাফাইর : ০১৭১৬৯১৬৩২৭ 

ই-জভইর  : habib.hkhan65@gmail.com 

ওদয়ফ াইট : divcomkhulna.gov.bd 
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বযবষ্ট-১০ 

 তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাদ বপ ও তদথ্যয মূল্য বপ 

তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাদ বপ এফাং তদথ্যয মূল্য বনধ যাযণ বপ 

 

তথ্য যফযাদয জেদে বনদন্াি জটবফদরয করাভ (২)- এ উবিবখত তদথ্যয জন্য উায বফযীদত করাভ (৩)-এ 

উবিবখত াদয জেদেভদত তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাদ বপ এফাং তদথ্যয মূল্য বযদাধদমাগ্য ইদফ, মথা- 

ক্র:নং: েতথ্যয হফফযণ েথ্য প্রাহপ্তয অনুতযাধ হপ/েতথ্যয মূল্য 

1 2 3 

01। বরবখত জকান ডকুদভন্ট কব যফযাদয জন্য (ম্যা, 

নকা, েবফ, কম্পউটায বপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভাদয কাগদজয জেদে প্রবত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা াদয এফাং তদূর্ধ্য ভাদয কাগদজয 

জেদে প্রকৃত মূল্য 

02। বডস্ক, ববড ইতোবদদত তথ্য যফযাদয জেদে (১)আদফদনকাযী কর্তযক বডস্ক, ববড ইতোবদ 

যফযাদয জেদে বফনামূদল্য 

(২)তথ্য যফযাকাযীয বডস্ক, ববড ইতোবদ 

যফযাদয জেদে ইায প্রকৃত মূল্য 

03। জকান আইন ফা যকাবয বফধান ফা বনদদ যনা অনুমায়ী 

কাউদক যফাযাকৃত তদথ্যয জেদে 

বফনামূদল্য 

04। মূদল্যয বফবনভদয় বফক্রয়দমাগ্য প্রকানায জেদে প্রকানাযয় বনধ যাবযত মূল্য 
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