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মুখবন্ধ 
 

গণপ্রজোতন্ত্রী বোিংলোরেরশে  িিংডবধোরন ডিন্তো, ডবরবক ও বোকস্বোধীনতো নোগডেকরেে অন্যতম ট্রমৌডলক অডধকোে 

ডিরিরব স্বীকৃত। এেই ধোেোবোডিকতোয় বতপমোন িেকোে ৬ এডপ্রল ২০০৯ তোডেখ তথ্য অডধকোে আইন, ২০০৯ প্রণয়ন 

করেরে। প্রণীত এ আইরনে ৪ ধোেোয় প্ররতেক নোগডেরকে তথ্য লোরেে অডধকোেরক স্বীকৃডত প্রেোন কেো িরয়রে। এ আইরন 

নোগডেরকে তথ্য জোনোে অডধকোে প্রডতষ্ঠো এবিং নোগডেরকে অনুরেোধকৃত তথ্য প্রেোন িকল কর্তপ্ রেে ও্ে বোধ্যবোধকতো 

সৃডি কেো িরয়রে। নোগডেকরেে তথ্য অডধকোে প্রডতষ্ঠো এবিং তরথ্যে অবোধ প্রবোি ডনডিত কেোে জন্য তথ্য কডমশন গঠন 

কেো িরয়রে। তথ্য অডধকোে আইরনে ১০ ধোেোয় তথ্য িেবেোরিে লরেে প্ররতেক কর্তপ্ েরক ‘তথ্য প্রেোন ইউডনট’ এে 

জন্য েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো এবিং ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনযুক্ত কেোে ডনরে পশনো প্রেোন কেো িরয়রে। 

 

টিডিডব কর্তপক নোগডেকরেে তথ্য ট্রিবো প্রেোন ডনডিত কেরত তথ্য অবমুক্তকেণ ডনরে পডশকো প্রণয়রনে উরযোগ 

ট্রনয়ো িয়। এেই ধোেোবোডিকতোয় টিডিডবে তরথ্যে অবোধ প্রবোি ও নোগডেকরেে তথ্য ট্রিবো প্রেোন  ডনডিত কেরত এ তথ্য 

অবমুক্তকেণ ডনরে পডশকো, ২০১৯ প্রণয়ন কেো িরয়রে। 

 

আশো কডে, এ ডনরে পডশকো টিডিডব তথ্য প্রেোন কোর্ পক্রম িিজ কেরব এবিং এে মোধ্যরম টিডিডবে কোরজে স্বচ্ছতো 

ও জবোবডেডিতো বৃডি ্োরব।  

 

 

      স্বোেডেত/ 

 

                               ডিরগড য়োে ট্রজনোরেল ট্রমোোঃ আডেফুল িোিোন  

                ট্রিয়োেম্যোন 

    টিডিডব, ঢোকো । 
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১. তথ্য অবমুক্তকেণ ডনরে পডশকোে ্টভূডম এবিং প্ররয়োজনীয়তো : 
১.১. ্টভূডম :  

           ১৯৭২ সথ্যন রাষ্ট্রপততর আথ্যদশ নং-৬৮/১৯৭২ এর র্াধ্যথ্যর্ ট্রেত ং কথ্যপ মাথ্যরশন অব বাংলাথ্যদশ 

(টিতসতব) প্রতততিত হি। স্বাধীনতার অব্যবতহত পর হথ্যত র্ানুথ্যের দদনতিন চাতহদা ট্রর্টাথ্যনার উথ্যেথ্যে টিতসতব 

প্রচুর পতরর্ান তনতয প্রথ্যিাজনীি তবতভন্ন পণ্য সার্গ্রী এবং তশল্প প্রততিাথ্যনর জন্য নানাতবধ তশল্প কাঁচার্াল 

আর্দাতন কথ্যর। রপ্তাতনর ট্রক্ষথ্যেও টিতসতব উথ্যেখথ্য াগ্য ভূতর্কা রাথ্যখ। ১৯৭৫ সথ্যন বাংলাথ্যদশ ট্রেথ্যক দতরী 

ট্রপাোক তবথ্যদথ্যশ রপ্তাতনর ট্রক্ষথ্যে টিতসতব পতেকৃথ্যতর ভূতর্কা পালন কথ্যর। প্রচতলত ও অপ্রচতলত বহু সার্গ্রী 

টিতসতব’র র্াধ্যথ্যর্ রপ্তাতন করা হি। বতমর্াথ্যন টিতসতব সরকার তনধ মাতরত কততপি তনতয প্রথ্যিাজনীি পথ্যণ্যর 

আর্দাতন/ক্রি এর র্াধ্যথ্যর্ আপদকালীন র্জুদ গথ্যে ট্রতাথ্যল র্ো তনথ্যিাগকৃত ত লাথ্যরর র্াধ্যথ্যর্ তবক্রি কেো িয়। 

তোেোড়ো সরকারী তসদ্ধান্ত ট্রর্াতাথ্যবক বাজার তে অতধদপ্তর (Directorate General of 

Prices and Market Intelligence (DGPMI) ৩১-১২-১৯৮৯ তাতরখ ট্রেথ্যক তবলুপ্ত কথ্যর  

উক্ত অতধদপ্তথ্যরর মূল্য ও বাজার তে র্তনটতরং সংক্রান্ত কা মক্রর্ সরকারী প্রজ্ঞাপন বথ্যল টিতসতব’র উপর 

অতপতম হি। সরকারী  তনথ্যদ মথ্যশর আথ্যলাথ্যক টিতসতব উক্ত দাতিত্ব  ো েভাথ্যব পালন কথ্যর আসথ্যে  এবং 

প্রতততদনই টিতসতব’র ওথ্যিব সাইথ্যট তা’ সকথ্যলর জন্য তনিতর্ত প্রদশ মন করথ্যে। 

১.২. তথ্য অবমুক্তকেণ ডনরে পডশকো প্রণয়রনে ট্রর্ৌডক্তকতো/উরেশ্য : 

গণপ্রজোতন্ত্রী বোিংলোরেশ িেকোে জনগরণে তে জোনোে অডধকোে প্রডতষ্ঠোে মোধ্যরম িেকোডে ও ট্রবিেকোডে 

িিংগঠরনে স্বচ্ছতো ও জবোবডেডিতো বৃডি, দুনীডত হ্রোি ও সুশোিন প্রডতষ্ঠো, জনগরণে ডিন্তো, ডবরবক ও 

বোকস্বোধীনতোে িোিংডবধোডনক অডধকোে প্রডতষ্ঠো িরব পো্ডে জনগরণে েমতোয়রনে লরেে তথ্য-অডধকোে ডনডিত 

কেরত গত ২৯ মোি প ২০০৯ তোডেরখ ‘তথ্য অডধকোে আইন, ২০০৯’ ্োি করেরে। আইরনে কোর্ পকে 

বোিবোয়রনে জন্য ইডতমরধ্য ‘তথ্য অডধকোে (তথ্য প্রোডপ্ত িিংক্রোন্ত) ডবডধমোলো, ২০০৯’ এবিং তথ্য অডধকোে 

িিংক্রোন্ত ডতনটি প্রডবধোনমোলোও প্রণীত িরয়রে। 

তথ্য অডধকোে গণতোডন্ত্রক ব্যবস্থোরক আরেো সুিিংিত কেোে অন্যতম শতপ। টিডিডবে তথ্য জনগরণে কোরে উনু্মক্ত 

িরল টিডিডবে স্বচ্ছতো প্রডতডষ্ঠত িরব এবিং কোর্ পক্রম িম্পরকপ জনগরণে িরেি ও অডবশ্বোি সৃডিে ট্রকোন অবকোশ 

থোকরব নো একই িোরথ জনগরণে কোরে িকল কোরজে জবোবডেডিতোও প্রডতডষ্ঠত িরব। 

জনগরণে জন্য অবোধ তথ্যপ্রবোি ডনডিত কেোে ট্রর্ নীডত িেকোে গ্রিণ করেরে, তোে িরঙ্গ িিংগডত ট্রেরখ 

িেকোরেে গুরুত্বপূণ প িিংস্থো ডিরিরব টিডিডব তাঁে অবোধ তথ্যপ্রবোরিে িি পো ডনডিত কেরত বি্ডেকে। 

টিডিডবে তথ্যপ্রবোরিে িি পোে ট্রেরত্র ট্রর্ন ট্রকোরনো ডিধোিরেে সৃডি নো িয় ট্রিজন্য এবিং তথ্য অডধকোে িিংডিি ট্রর্ 

ট্রকোন ডবষরয় ডিিোন্ত গ্রিণ ও কম প্ ন্থো ডনধ পোেরণ েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো, ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো, আড্ল 

কর্তপ্ েিি িিংডিি অন্য ট্রর্ ট্রকোন কম পকতপো/কম পিোেীগণরক ডেকডনরে পশনো প্রেোরনে জন্য একটি ‘তথ্য 

অবমুক্তকেণ ডনরে পডশকো’ প্রণয়ন আবশ্যক বরল টিডিডব মরন কেরে। সুতেোিং তথ্য অডধকোে আইন, ২০০৯, 

তথ্য অডধকোে (তথ্য প্রোডপ্ত িিংক্রোন্ত) ডবডধমোলো ২০০৯ ও এতৎিিংডিি প্রডবধোনমোলোিমূরিে আরলোরক ও 

িোযুজে ট্রেরখ এ ‘তথ্য অবমুক্তকেণ ডনরে পডশকো-২০১৯’ প্রণয়ন কেো িরলো। 

১.৩. ডনরে পডশকোে ডশরেোনোম: এ ডনরে পডশকো ‘‘তথ্য অবমুক্তকেণ ডনরে পডশকো, ২০১৯’’ নোরম অডেডিত িরব। 

২. ডনরে পডশকোে ডেডি  : 

২.১. প্রণয়নকোেী কর্তপ্ ে : টিডিডব। 
২.২. অনুরমোেনকোেী কর্তপ্ ে : ট্রিয়োেম্যোন, টিডিডব। 
২.৩. অনুরমোেরনে তোডেখ : ০৮ নরেম্বে ২০১৯। 
২.৪. ডনরে পডশকো বোিবোয়রনে তোডেখ: ডনরে পডশকো অনুরমোেরনে তোডেখ ট্রথরক। 

২.৫. ডনরে পডশকোে প্ররর্োজেতো: ডনরে পডশকোটি টিডিডবে জন্য প্ররর্োজে িরব। 

৩. িিংঙ্গোিমূি: ডবষয় বো প্রিরঙ্গে ্ডে্ডন্থ ট্রকোন ডকছু নো থোকরল এ ডনরে পডশকোয়- 

৩.১. ‘তথ্য’ অথ প টিডিডবে গঠন, ডবডধ, কোঠোরমো ও েোপ্তডেক কম পকোন্ড িিংক্রোন্ত ট্রর্ ট্রকোন স্মোেক, বই, নকশো, 

মোনডিত্র, চুডক্ত, তথ্য-উ্োি, লগ বই, আরেশ, ডবজ্ঞডপ্ত, েডলল, নমুনো, ্ত্র, প্রডতরবেন, ডিিোব ডববেণী, প্রকল্প 

প্রিোব, আরলোকডিত্র, অড ও, ডেড ও, অডিত ডিত্র, ডফল্ম, ইরলক্ট্রডনক প্রডক্রয়োয় প্রস্ত্িতকৃত ট্রর্ ট্রকোন েডলল, 

র্োডন্ত্রকেোরব ্োঠরর্োগ্য েডললোডে এবিং ট্রেৌডতক গঠন ও ববডশিে-ডনডব পরশরষ অন্য ট্রর্ ট্রকোন তথ্যবি বস্ত্ি বো 

এরেে প্রডতডলড্ও এে অন্তর্ভ পক্ত িরব। তরব শতপ থোরক ট্রর্, েোপ্তডেক ট্রনোটডশট বো ট্রনোটডশরটে প্রডতডলড্ এে 

অন্তর্ভ পক্ত িরব নো। 
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৩.২. 

 

‘েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো’ অথ প তথ্য অডধকোে আইন, ২০০৯ এে ধোেো- ১০ এে অধীন ডনযুক্ত কম পকতপো। 

৩.৩. ‘ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো’ অথ প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে অনু্ডস্থরত িিংডিি েোডয়ত্ব ্োলরনে জন্য ডনযুক্ত 

কম পকতপো। 

৩.৪. ‘আ্ীল কর্তপ্ ে’ অথ প ট্রিয়োেম্যোন টিডিডব। 

৩.৫. ‘র্ততীয় ্ে’ অথ প তথ্য প্রোডপ্তে জন্য অনুরেোধকোেী বো তথ্য প্রেোনকোেী কর্তপ্ ে ব্যতীত অনুরেোধকৃত তরথ্যে 

িরঙ্গ জডড়ত অন্য ট্রকোন ্ে। 

৩.৬. ‘তথ্য কডমশন’ অথ প তঅআ, ২০০৯ এে ধোেো- ১১ এে অধীন প্রডতডষ্ঠত তথ্য কডমশন। 

৩.৭. ‘তঅআ, ২০০৯’ বলরত ‘‘তথ্য অডধকোে আইন, ২০০৯ বুঝোরব। 

৩.৮. ‘তঅডব, ২০০৯’ বলরত তথ্য অডধকোে  ডবডধমোলো, ২০০৯ বুঝোরব। 

৩.৯. ‘কম পকতপো’ অট্রে ম কম পিোেীও অন্তর্ভ পক্ত িরব। 

৩.১০. ‘তথ্য অডধকোে’ অথ প ট্রকোরনো কর্তপ্ রেে ডনকট িইরত তথ্য প্রোডপ্তে অডধকোে। 

৩.১১. ‘আরবেন ফেম’ অথ প তঅডব, ২০০৯ এে তফডিরল ডনধ পোডেত আরবেরনে ফেম্যোট ফেম ‘ক’ বুঝোরব। 

৩.১২. ‘আ্ীল ফেম’ অথ প তঅডব, ২০০৯ এে তফডিরল ডনধ পোডেত আড্ল আরবেরনে ফেম্যাট  ফেম ‘গ’ বুঝোরব। 

৩.১৩. ‘্ডেডশি’ অথ প এ ডনরে পডশকোে িরঙ্গ িিংযুক্ত ্ডেডশি। 

৪. তরথ্যে ধেন এবিং ধেন অনুিোরে তথ্য প্রকোশ ও প্রেোন ্িডত : টিডিডবে িমুেয় তথ্য ডনরন্মোক্ত ৩টি ট্রেণীরত 

ডবেক্ত কেো িরব এবিং ডনধ পোডেত ডবধোন অনুিোরে প্রেোন ও প্রকোশ কেো িরব- 

৪.১. স্বপ্ররণোডেতেোরব প্রকোশরর্োগ্য তথ্য : 

ক. এ ধেরনে তথ্য টিডিডব স্বপ্ররণোডেত িরয় ট্রনোটিশরবো প, ওরয়বিোইট, মুডিত বই বো প্রডতরবেন আকোরে 

্ডত্রকোয় ডবজ্ঞডপ্তে মোধ্যরম এবিং অন্যোন্য গ্রিণরর্োগ্য প্রিোেণো মোধ্যরম প্রকোশ ও প্রিোে কেরব; 

খ. এ ধেরনে তথ্য ট্রিরয় ট্রকোন নোগডেক আরবেন কেরল তখন তো িোডিেোে ডেডিরত প্রেোনরর্োগ্য তথ্য 

ডিরিরব ডবরবডিত িরব এবিং েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনধ পোডেত ্ন্থোয় আরবেনকোেীরক তো প্রেোন কেরবন; 

গ. টিডিডব প্রডত বেে একটি বোডষ পক প্রডতরবেন প্রকোশ কেরব। বোডষ পক প্রডতরবেরন তঅআ, ২০০৯ এে 

ধোেো-৬(৩) এ উডিডখত তথ্যিমূি িিংরর্োজন কেরব; 

ঘ. টিডিডব স্বপ্ররণোডেতেোরব প্রকোশরর্োগ্য তরথ্যে একটি তোডলকো প্রস্ত্িত কেরব এবিং তো এ ডনরে পডশকোে 

্ডেডশি-ক এ িিংযুক্ত এবিং টিডিডব ওরয়বিোইরট প্রকোশ ও প্রিোে কেরব; এবিং 

ঙ. প্ররয়োজন অনুর্োয়ী এ তোডলকো িোলনোগোে কেো িরব। 

৪.২. িোডিেোে ডেডিরত প্রেোনরর্োগ্য তথ্য : 

ক. এ ধেরনে তথ্য ট্রকোরনো নোগডেরকে আরবেরনে ্ডেরপ্রডেরত এ ডনরে পডশকোে অনুরচ্ছে ১০ ও ১১ এ 

বডণ পত ্িডত অনুিেণ করে প্রেোন কেো িরব; 

খ. টিডিডব িোডিেোে ডেডিরত প্রেোনরর্োগ্য তরথ্যে একটি তোডলকো প্রস্ত্িত কেরব এবিং এ ডনরে পডশকোে 

্ডেডশি-খ এ িিংযুক্ত এবিং টিডিডবে ওরয়বিোইরট প্রকোশ ও প্রিোে কেরব; এবিং 

গ. প্ররয়োজন অনুর্োয়ী এ তোডলকো িোলনোগোে কেো িরব। 

৪.৩. প্রেোন ও প্রকোশ বোধ্যতোমূলক নয়, এমন তথ্য : এ ডনরে পডশকোে অন্যোন্য অনুরচ্ছরে র্ো ডকছুই থোকুক নো ট্রকন, 

টিডিডব ডনরন্মোক্ত তথ্যিমূি প্রেোন বো প্রকোশ কেরব নো। 

ক. তথ্য প্রকোডশত িরল ট্রকোন ব্যডক্তে ব্যডক্তগত জীবরনে ট্রকোন ট্রগো্ণীয়তো ক্ষুন্ন িরত ্োরে এরু্ তথ্য; 

খ. আইন িোেো িিংেডেত ট্রকোন ব্যডক্তে ট্রগো্নীয় তথ্য; 

গ. তথ্য প্রকোরশে ফরল র্ততীয় ট্রকোন ্রেে বুডিবৃডিক িম্পরেে অডধকোে েডতগ্রস্থ িরত ্োরে এরূ্ 

বোডণডজেক বো ব্যবিোডয়ক অন্তডন পডিত ট্রগো্নীয়তো ডবষয়ক, কড্েোইট বো বুডিবৃডিক িম্পে িম্পডকপত 

তথ্য; 

ঘ. আেোলরত ডবিোেোধীন ট্রকোন ডবষয় এবিং র্ো প্রকোরশ আেোলরতে ডনরষধোজ্ঞো েরয়রে অথবো র্োে প্রকোশ 

আেোলত অবমোননোে িোডমল এরূ্ তথ্য; 

ঙ. তেন্তোধীন ট্রকোন ডবষয় র্োে প্রকোশ তেন্ত কোরজ ডবঘ্ন ঘটোরত ্োরে এরূ্ তথ্য; 

ি. ডনরয়োগ ্েীেোে বো ্েীেোয় প্রেি নম্বে িম্পডকপত আগোম তথ্য; 



6 
 

 

 ে. ট্রকৌশলগত ও বোডণডজেক কোেরণ ট্রগো্ন েোখো বোঞ্ছনীয় এরূ্ কোডেগেী বো গরবষণোলব্ধ ট্রকোন তথ্য; এবিং 
জ. ক্রয় কোর্ পক্রম িম্পূণ প িওয়োে পূরব প  িিংডিি ক্রয়  িিংক্রোন্ত ট্রকোন তথ্য এবিং ্ণ্য মজুে িিংক্রোন্ত তথ্য। 

৫. তথ্য িিংগ্রি, িিংেেণ ও ব্যবস্থো্নো 

৫.১. তথ্য িিংেেণ : টিডিডব তথ্য িিংেেট্রণে জন্য ডনরন্মোক্ত ্িডত অনুিেণ কেরব- 

ক. নোগডেরকে তথ্য অডধকোে ডনডিত কেোে লরেে টিডিডব তোে র্োবতীয় তরথ্যে কেোটোলগ এবিং ইনর ক্স 

প্রস্ত্িত করে র্থোর্থেোরব িিংেেণ কেরব; 

খ. প্ররতেক কর্তপ্ ে ট্রর্ িকল তথ্য কডম্পউটোরে িিংেেরণে উ্যুক্ত বরল মরন কেরব ট্রি িকল তথ্য 

যুডক্তিিংগত িময়িীমোে মরধ্য কডম্পউটোরে িিংেেণ কেরব এবিং তথ্য লোরেে সুডবধোরথ প িমগ্র ট্রেরশ 

ট্রনটওয়োরকপে মোধ্যরম তোে িিংরর্োগ স্থো্ন কেরব; এবিং 

গ. তথ্য িিংেেণ ও ব্যবস্থো্নোে জন্য তথ্য অডধকোে (তথ্য িিংেেণ ও ব্যবস্থো্নো) প্রডবধোনমোলো, ২০১০ 

অনুিেণ কেরব। 

৫.২. তথ্য িিংগ্রি ও ব্যবস্থো্নো : টিডিডব তথ্য িিংগ্রি ও ব্যবস্থো্নোে জন্য তথ্য অডধকোে (তথ্য িিংেেণ ও 

ব্যবস্থো্নো) প্রডবধোনমোলো, ২০১০ অনুিেণ কেরব। 

৫.৩. তরথ্যে েোষো: 

ক. তরথ্যে মূল েোষো িরব বোিংলো। তথ্য র্ডে অন্য ট্রকোন েোষোয় উৎ্ন্ন িরয় থোরক তোিরল ট্রিটি ট্রিই েোষোয় 

িিংেডেত িরব। েোপ্তডেক প্ররয়োজথ্যন তথ্য অনুবোে কেো িরত ্োরে; এবিং 

খ. তথ্য ট্রর্ েোষোয় িিংেডেত থোকরব ট্রি েোষোরতই আরবেনকোেীরক িেবেোি কেো িরব। আরবেনকোেীে 

িোডিেোে ্ডেরপ্রডেট্রত ট্রকোন তথ্য অনুবোে কেোে েোডয়ত্ব কর্তপ্ ে বিন কেরব নো। 

৫.৪. তরথ্যে িোলনোগোেকেণ : টিডিডব ডনয়ডমত তথ্য িোলনোগোে কেরব। 

৬. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনরয়োগ: 

ক. তঅআ, ২০০৯ এে ধোেো-১০(১) অনুিোরে টিডিডব একজন েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনরয়োগ কেরব; 

খ. টিডিডবে অধীরন নতুন ট্রকোন কো মালয়/ইউডনট প্রডতডষ্ঠত িরল তঅআ, ২০০৯ এে ধোেো-১০(৩) অনুিোরে 

উক্তরু্ কো মালয়/ইউডনট প্রডতডষ্ঠত িওয়োে ৬০ ডেরনে মরধ্য েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনরয়োগ কেরত িরব; 

গ. টিডিডবে ট্রিয়োেম্যোন েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনরয়োগ প্রেোন কেরবন এবিং ডনরয়োগকৃত েোডয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম পকতপোে নোম, ্েতব, ঠিকোনো এবিং প্ররর্োজে ট্রেরত্র ফেোক্স ও ই-ট্রমইল ঠিকোনো ডনরয়োগ প্রেোরনে 

১৫(্রনে) কোর্ পডেবরিে মরধ্য ডনধ পোডেত ফেম্যোরট ডলডখতেোরব  তথ্য কডমশরন ট্রপ্রেণ কেরবন; 

ঘ. তঅআ, ২০০৯ এে অধীন েোডয়ত্ব ্োলরনে প্ররয়োজরন েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো অন্য ট্রর্ ট্রকোন কম পকতপোে 

িিোয়তো িোইরত ্োেরবন এবিং ট্রকোন কম পকতপোে কোে ট্রথরক এরু্ িিোয়তো িোওয়ো িরল ডতডন উক্ত 

েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোরক প্ররয়োজনীয় িিোয়তো প্রেোন কেরত বোধ্য থোকরবন; 

ঙ. ট্রকোন েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো েোডয়ত্ব ্োলরনে জন্য ট্রকোন কম পকতপোে িিোয়তো িোইরল এবিং এরু্ িিোয়তো 

প্রেোরন ব্যথ পতোে জন্য তঅআ, ২০০৯ এে ট্রকোন ডবধোন লডিত িরল এ আইরনে অধীন েোয়-েোডয়ত্ব 

ডনধ মােরণে ট্রেরত্র অন্য কম পকতপোও েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো বরল গণ্য িরবন; 

ি. টিডিডব েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে নোম, ্েতব, ঠিকোনো এবিং প্ররর্োজে ট্রেরত্র ফেোক্স ও ই-ট্রমইল ঠিকোনো তোে 

কোর্ পোলরয়ে প্রকোশ্য স্থোরন িিরজ দৃডিরগোিে িয় এমনেোরব প্রেশ পট্রণে ব্যবস্থো কেরব এবিং ওরয়বিোইরট 

প্রকোশ কেরব; এবিং 

ে. তথ্য অবমুক্তকেণ ডনরে পডশকোে ্ডেডশরি েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে নোম, ্েতব, ঠিকোনো এবিং প্ররর্োজে 

ট্রেরত্র ফেোক্স ও ই-ট্রমইল ঠিকোনো প্রকোশ কেরব। েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে ্ডেবতপন িরল নতুন েোডয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম পকতপো ডনরয়োরগে ০৫ (্াঁি) কোর্ পডেবরিে মরধ্য তথ্য িোল নোগোে কেো িরব। ওরয়বিোইরটও তো 

প্রকোশ কেরব। 

৭. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে েোডয়ত্ব ও কম প্ ডেডধ: 

৭.১. তরথ্যে জন্য কোরেো আরবেরনে ্ডেরপ্রডেরত েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো: 

ক. আরবেন গ্রিণ ও তঅডব ২০০৯ ডবডধ-৩ অনুিোরে আরবেন্ত্র গ্রিরণে প্রোডপ্ত স্বীকোে কেরবন; 

খ. অনুরেোধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধোেো-৯ ও তঅডব ২০০৯ ডবডধ-৪ অনুিোরে র্থোর্থেোরব িেবেোি 

কেরবন; 
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 গ. তথ্য প্রেোরন অ্োেগতোে ট্রেরত্র তঅআ ২০০৯ ধোেো ৯(৩) ও তঅডব, ২০০৯ ডবডধ-৫ অনুিোরে 

র্থোর্থেোরব অ্োেগতো প্রকোশ কেরবন;  

 ঘ. ট্রকোন অনুরেোধকৃত তথ্য েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে ডনকট িেবেোরিে জন্য মজুে থোকরল ডতডন তঅআ, 

২০০৯, ধোেো-৯(৬)(৭) ও তঅডব, ২০০৯ ডবডধ-৮ অনুিোরে ফরর্ ঘ অনু ািী উক্ত তরথ্যে যুডক্তিিংগত 

মূল্য ডনধ পোেণ কেরবন এবিং উক্ত মূল্য অনডধক ৫ (্াঁি) কোর্ প ডেবরিে মরধ্য ্ডেরশোধ কেোে জন্য 

অনুরেোধকোেীরক অবডিত কেরবন; এবিং 

ঙ. ট্রকোন অনুরেোধকৃত তরথ্যে িরঙ্গ র্ততীয় ্রেে িিংডিিতো থোকরল েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো তঅআ, ২০০৯, 

ধোেো-৯(৮) অনুিোরে ব্যবস্থো গ্রিণ কেরবন। 

৭.২. তঅআ, ২০০৯-এে তফডিরল ডনধ পোডেত আরবেরনে ফেম্যাট/ফেম ‘ক’ িিংেেণ ও ট্রকোন নোগডেরকে িোডিেোে 

ট্রপ্রডেরত িেবেোি; 

৭.৩. আরবেন ফেম পূেরণ িেম নয়, এমন আরবেনকোেীরক আরবেন ফেম পূেরণ িিোয়তো; 

৭.৪. ট্রকোন নোগডেরকে িোডিেোে ্ডেরপ্রডেরত তোরক আ্ীল কর্তপ্ ে ডনধ পোেরণ িিোয়তো; 

৭.৫. িঠিক কর্তপ্ ে ডনধ পোেরণ র্ভল করেরে, এমন আরবেনকোেীরক িঠিক কর্তপ্ ে ডনধ পোেরণ িিোয়তো; 

৭.৬. ট্রকোন শোেীডেক প্রডতবন্ধী ব্যডক্তে তথ্য প্রোডপ্ত ডনডিত কেরত েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো তোরক উ্যুক্ত ্িডতরত 

তথ্য ট্র্রত িিোয়তো কেরবন। এরেরত্র েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো উ্যুক্ত অন্য ট্রকোন ব্যডক্তে িিোয়তো গ্রিণ কেরত 

্োেরবন; 

৭.৭. তথ্য িিংেেণ, ব্যবস্থো্নো ও স্বপ্ররণোডেত তথ্য প্রকোশ তঅআ ২০০৯-এে িোরথ িোমঞ্জস্যপূণ পেোরব িরচ্ছ ডক নো 

তো ডনধ পোেরণ কর্তপ্ েরক িিোয়তো প্রেোন; 

৭.৮. তঅআ ২০০৯-এে িোরথ িোমঞ্জস্যপূণ পেোরব বোডষ পক প্রডতরবেন প্রকোরশ িিোয়তো কেো; এবিং 

৭.৯. তরথ্যে জন্য প্রোপ্ত আরবেন্ত্রিি এ-িিংক্রোন্ত প্ররয়োজনীয় তথ্য িিংেেণ, আরবেনকোেীে ট্রর্োগোরর্োরগে 

ডবিোডেত তথ্য িিংেেণ, তথ্য অবমুক্তকেণ িিংক্রোন্ত প্রডতরবেন িিংকডলত কেো, তথ্য মূল্য আেোয়, ডিিোব 

েেণ ও িেকোডে ট্রকোষোগোরে জমোকেণ এবিং কর্তপ্ ে বো তথ্য কডমশরনে িোডিেোে ্ডেরপ্রডেরত এ িিংক্রোন্ত 

তথ্য িেবেোি কেো। 

৮. ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনরয়োগ: 

৮.১. বেতল বো অন্য ট্রকোন কোেরণ েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে অনু্ডস্থডতরত েোডয়ত্ব্োলরনে জন্য টিডিডবএকজন ডবকল্প 

েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনরয়োগ কেরব। েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে অনু্ডস্থডতরত েোডয়ত্ব ্োলনকোলীন আইন 

অনুিোরে ডতডন েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডিরিরব ডবরবডিত িরবন। 

৮.২. টিডিডবে ট্রিয়োেম্যোন ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনরয়োগ প্রেোন কেরবন এবিং ডনরয়োগকৃত ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম পকতপোে নোম, ্েতব, ঠিকোনো এবিং প্ররর্োজে ট্রেরত্র ফেোক্স ও ই-ট্রমইল ঠিকোনো ডনরয়োগ প্রেোরনে ১৫(্রনে) 

কোর্ পডেবরিে মরধ্য ডনধ পোডেত ফেম্যোরট ডলডখতেোরব তথ্য কডমশরন ট্রপ্রেণ কেরবন। 
৮.৩. বেডল বো অন্য ট্রকোন কোেরণ ্ে শুণ্য িরল, অডবলরম্ব নতুন ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডনরয়োগ কেরত িরব। 

৯. ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে েোডয়ত্ব ও কম প্ ডেডধ: 

৯.১. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে অনু্ডস্থতকোরল ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডিরিরব েোডয়ত্ব ্োলন 

কেরবন। 

৯.২. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডিরিরব েোডয়ত্ব ্োলনকোলীন নীডত ৭-এ বডণ পত েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে েোডয়ত্ব ও 

কম প্ ডেডধ তাঁে জন্য প্ররর্োজে িরব। 

১০. তরথ্যে জন্য আরবেন, তথ্য প্রেোরনে ্িডত ও িময়িীমো: 

১০.১. ট্রকোন ব্যডক্ত তঅআ, ২০০৯-এে অধীন তথ্য প্রোডপ্তে জন্য িিংডিি েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে কোরে ডনধ পোডেত ফেম 

‘ক’ এে মোধ্যরম তথ্য ট্রিরয় ডলডখতেোরব বো ইরলক্ট্রডনক মোধ্যম বো ই-ট্রমইরল অনুরেোধ কেরত ্োেরবন। 

১০.২. ডনধ পোডেত ফেম িিজলেে নো িরল অনুরেোধকোেীে নোম, ঠিকোনো, প্ররর্োজে ট্রেরত্র ফেোক্স নম্বে এবিং ই-ট্রমইল 

ঠিকোনো, অনুরেোধকৃত তরথ্যে ডনর্ভ পল এবিং স্পি বণ পনো এবিং ট্রকোন্ ্িডতরত তথ্য ট্র্রত আগ্রিী তোে বণ পনো করে 

িোেো কোগরজ বো ট্রেত্রমত, ইরলক্ট্রডনক মোধ্যম বো ই-ট্রমইরলও তথ্য প্রোডপ্তে জন্য অনুরেোধ কেো র্োরব। 

১০.৩. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো তরথ্যে জন্য অনুরেোধ প্রোডপ্তে তোডেখ িরত অনডধক ২০ (ডবশ) কোর্ প ডেবরিে মরধ্য 

অনুরেোধকৃত তথ্য িেবেোি কেরবন। 

১০.৪. উডিডখত উ্-অনুরচ্ছে ১০.৩ এ র্োিো ডকছুই থোকুক নো ট্রকন, অনুরেোধকৃত তরথ্যে িোরথ একোডধক উইিং এে 

িিংডিিতো থোকরল অনডধক ৩০ (ডত্রশ) কোর্ প ডেবরিে মরধ্য  অনুরেোধকৃত তথ্য িেবেোি কেরত িরব। 

১০.৫. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ডলডখতেোরব অথবো ট্রেত্রমত, ইরলক্ট্রডনক মোধ্যম বো ই-ট্রমইল এে মোধ্যরম আরবেন ্ত্র 
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গ্রিরণে প্রোডপ্ত স্বীকোে কেরবন এবিং প্রোডপ্ত স্বীকোে্রত্র আরবেরনে ট্রেফোরেন্স নম্বে, আরবেন্ত্র গ্রিণকোেীে 

নোম, ্েমর্ পোেো এবিং আরবেন গ্রিরণে তোডেখ উরিখ করে স্বোেে কেরবন। 

১০.৬. ইরলক্ট্রডনক বো ই-ট্রমইল এে মোধ্যরম আরবেন গ্রিরণে ট্রেরত্র কর্তপ্ রেে বেোবে আরবেন ট্রপ্রেরণে তোডেখই 

(প্রোডপ্ত িোর্রে) আরবেন গ্রিরণে তোডেখ ডিরিরব গণ্য িরব। 

১০.৭. আরবেন ্োওয়োে ্ে েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো তথ্য প্রেোরনে তোডেখ এবিং িময় উরিখপূব পক আরবেনকোেীরক ট্রি 

িম্পরকপ অবডিত কেরবন এবিং অনুরেোধকৃত তরথ্যে িোরথ একোডধক উইিং এে িিংডিিতো থোকরল েোডয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম পকতপো ট্রিই উইিং এ ডলডখত ট্রনোটিশ প্রেোন কেরবন। 

১০.৮. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো ট্রকোন কোেরণ অনুরেোধকৃত তথ্য প্রেোরন অ্োেগ অথবো আিংডশক তথ্য িেবেোরি অ্োেগ 

িরল অ্োেগতোে কোেণ উরিখ করে আরবেন প্রোডপ্তে ১০ (েশ) কোর্ প ডেবরিে মরধ্য তঅডব, ২০০৯-এে 

তফডিরল উডিডখত ফেম-‘খ’ অনুর্োয়ী এতেডবষরয় আরবেনকোেীরক অবডিত কেরবন। 

১০.৯. উ্-অনুরচ্ছে ১০.৩, ১০.৪ বো ১০.৫ এ উডিডখত িময়িীমোে মরধ্য তথ্য িেবেোি কেরত ট্রকোন েোডয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম পকতপো ব্যথ প িরল িিংডিি তথ্য প্রোডপ্তে অনুরেোধ প্রতেোখ্যোন কেো িরয়রে বরল গণ্য িরব। 

১০.১০. অনুরেোধকৃত তথ্য প্রেোন কেো েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে ডনকট র্থোর্থ ডবরবডিত িরল এবিং ট্রর্রেরত্র ট্রি তথ্য 

র্ততীয় ্ে কর্তপক িেবেোি কেো িরয়রে ডকিংবো ট্রি তরথ্য র্ততীয় ্রেে স্বোথ প জডড়ত েরয়রে এবিং র্ততীয় ্ে 

তো ট্রগো্নীয় তথ্য ডিরিরব গণ্য করেরে ট্রি ট্রেরত্র েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো এরূ্ অনুরেোধ প্রোডপ্তে ৫ (্াঁি) কোর্ প 

ডেবরিে মরধ্য র্ততীয় ্েরক তোে ডলডখত বো ট্রমৌডখক মতোমত ট্রিরয় ট্রনোটিশ প্রেোন কেরবন এবিং র্ততীয় ্ে 

এরূ্ ট্রনোটিরশে ্ডেরপ্রডেরত ট্রকোন মতোমত প্রেোন কেরল তো ডবরবিনোয় ডনরয় েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো 

অনুরেোধকোেীরক তথ্য প্রেোরনে ডবষরয় ডিিোন্ত গ্রিণ কেরবন। 

১০.১১. ট্রকোন ইডিয় প্রডতবন্ধী ব্যডক্তরক ট্রকোন ট্রেক প বো তোে অিংশডবরশষ জোনোরনোে প্ররয়োজন িরল িিংডিি েোডয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম পকতপো ট্রি প্রডতবন্ধী ব্যডক্তরক তথ্য লোরে িিোয়তো প্রেোন কেরবন এবিং ্ডেেশ পরনে জন্য ট্রর্ ধেরনে 

িিরর্োডগতো প্ররয়োজন তো প্রেোন কেোও এ িিোয়তোে অন্তর্ভ পক্ত বরল গণ্য িরব। 

১০.১২. এ আইরনে অধীরন প্রেি তরথ্যে প্রডত পৃষ্ঠোয় ‘তথ্য অডধকোে আইন, ২০০৯ এে অধীরন এ তথ্য িেবেোি কেো 

িরয়রে’ মরম প প্রতেয়ন কেরত িরব এবিং তোরত প্রতেয়নকোেী কম পকতপোে নোম, ্েতব, স্বোেে ও েোপ্তডেক িীল 

থোকরব। 

১১. তরথ্যে মূল্য এবিং মূল্য ্ডেরশোধ : 

১১.১. ট্রকোন অনুরেোধকৃত তথ্য েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে ডনকট িেবেোরিে জন্য মজুে থোকরল ডতডন তঅডব, ২০০৯ এে 

তফডিরল উডিডখত ফেম-‘ঘ’ অনুিোরে ট্রি তরথ্যে মূল্য ডনধ পোেণ কেরবন এবিং অনডধক ৫ (্াঁি) কোর্ প ডেবরিে 

মরধ্য ট্রি অথ প ট্রেজোেী িোলোরনে মোধ্যরম ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নিং ট্রকোর  জমো করে ট্রেজোেী িোলোরনে কড্ 

তোে কোরে জমো ট্রেয়োে জন্য অনুরেোধকোেীরক ডলডখতেোরব অবডিত কেরবন; অথবো 

১১.২. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো অনুরেোধকোেী কর্তপক ্ডেরশোডধত তরথ্যে মূল্য েডশরেে মোধ্যরম গ্রিণ কেরবন এবিং প্রোপ্ত 

অথ প ট্রেজোেী িোলোরনে মোধ্যরম ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নিং ট্রকোর  জমো ট্রেরবন। 

১২. আড্ল েোরয়ে ও ডনস্পডি: 

১২.১. আড্ল কর্তপ্ ে: টিডিডবে আড্ল কর্তপ্ ে িরবন টিডিডবে ট্রিয়োেম্যোন। 

১২.২. আড্ল ্িডত: 

ক. ট্রকোন ব্যডক্ত এ ডনরে পডশকোে অনুরচ্ছে ১০.৩, ১০.৪ বো ১০.৫ মরত ডনধ পোডেত িময়িীমোে মরধ্য তথ্য 

লোরে ব্যথ প িরল ডকিংবো েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে ট্রকোন ডিিোরন্ত িিংক্ষুব্ধ িরল ডকিংবো অডতডেক্ত মূল্য ধোর্ প 

বো গ্রিণ কেরল উক্ত িময়িীমো অডতক্রোন্ত িবোে, বো ট্রেত্রমত, ডিিোন্ত লোরেে ্েবতী ৩০ (ডত্রশ) 
ডেরনে মরধ্য তঅডব, ২০০৯ এে তফডিরল ডনধ পোডেত ফেম-‘গ’ এে মোধ্যরম আ্ীল কর্তপ্ রেে কোরে 

আড্ল কেরত ্োেরবন। 

খ. আড্ল কর্তপ্ ে র্ডে এই মরম প িন্তুি িন ট্রর্, আড্লকোেী যুডক্তিিংগত কোেরণ ডনডে পি িময়িীমোে মরধ্য 

আড্ল েোরয়ে কেরত ্োরেনডন, তোিরল ডতডন উক্ত িময়িীমো অডতবোডিত িওয়োে ্েও আড্ল আরবেন 

গ্রিণ কেরত ্োেরবন। 

১২.৩. আড্ল ডনস্পডি:  

 ১. আড্ল কর্তপ্ ে ট্রকোন আড্রলে ডবষরয় ডিিোন্ত প্রেোরনে পূরব প ডনরনোক্ত ্েরে্ গ্রিণ কেরবন- 

ক. েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো এবিং এতেিিংডিি অন্যোন্য কম পকতপোে শুনোনী গ্রিণ; 

 খ. আড্ল আরবেরন উডিডখত িিংক্ষুব্ধতোে কোেণ ও প্রোডথ পত প্রডতকোরেে যুডক্তিমূি ডবরবিনো ; এবিং 

গ. প্রোডথ পত তথ্য প্রেোরনে িোরথ একোডধক তথ্য প্রেোনকোেী উইিং যুক্ত থোকরল িিংডিি উইিংিমূরিে শুনোনী 

গ্রিণ। 
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 ২. আড্ল আরবেন প্রোডপ্তে ১৫ (্রনে) ডেরনে মরধ্য আড্ল কর্তপ্ ে- 

 ক. উ্-অনুরচ্ছে (১) এ উডিডখত ্েরে্িমূি গ্রিণপূব পক তথ্য িেবেোি কেোে জন্য িিংডশি েোডয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম পকতপোরক ডনরে পশ ট্রেরবন; অথবো 

 খ. তাঁে ডবরবিনোয় আড্ল গ্রিণরর্োগ্য নো িরল আড্ল আরবেনটি খোডেজ কেরত ্োেরবন। 

 ৩. আড্ল কর্তপ্ রেে ডনরে পশ অনুর্োয়ী েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো- 

 ক. র্ত দ্রুত িম্ভব প্রোডথ পত তথ্য িেবেোি কেরবন, তরব এ িময় তঅআ, ২০০৯ এে ধোেো ২৪(৪) এ 

ডনরে পডশত িমরয়ে অডধক িরব নো; অথবো  

 খ. ট্রেত্রমরত ডতডন তথ্য িেবেোি ট্রথরক ডবেত থোকরবন। 

১৩. তথ্য প্রেোরন অবরিলোয় শোডিে ডবধোন: 

১৩.১. তঅআ, ২০০৯ ও এ ডনরে পডশকোে ডবডধ-ডবধোন িোর্রে ট্রকোন েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো র্ডে ট্রকোরনো 

আরবেনকোেীরক তথ্য বো এ িিংক্রোন্ত ডিিোন্ত প্রেোরন ব্যথ প িন বো তথ্যপ্রোডপ্তে ট্রকোরনো অনুরেোধ গ্রিণ কেরত 

অস্বীকোে করেন বো ডিিোন্ত প্রেোরন ব্যথ প িন বো র্ভল, অিম্পূণ প, ডবভ্রোডন্তকে, ডবকৃত তথ্য প্রেোন করেন বো ট্রকোন 

তথ্য প্রোডপ্তে ্রথ প্রডতবন্ধকতো সৃডি করেন বো তথ্য অডধকোে ্ডে্ন্থী ট্রকোন কোজ করেন তোিরল কৃতকরম পে 

েোয়-েোডয়ত্ব ডনধ পোেণ পূব পক িিংডিি িোকডেে ডবডধডবধোন অনুিোরে তোে ডবরুরি ব্যবস্থো গ্রিণ কেো িরব। 

১৩.২. এ ডনরে পডশকো র্থোর্থেোরব অনুিেরণ গোডফলডতে কোেরণ তঅআ, ২০০৯ এে ব্যতেয় ঘটরল এবিং এে কোেরণ 

ট্রকোন কম পকতপো তথ্য কডমশন কর্তপক শোডি ট্র্রল তো তোে ব্যোডক্তগত েোয় ডিরিরব গণ্য িরব এবিং কর্তপ্ ে তোে 

ট্রকোন েোয় বিন কেরব নো। 

১৩.৩ তথ্য কডমশরনে কোে ট্রথরক ট্রকোন কর্ মকতপোে ডবরুরি ডবেোগীয় ব্যবস্থো গ্রিরণে অনুরেোধ ট্র্রল কর্তপ্ ে িিংডিি 

ডবডধ-ডবধোন অনুিোরে র্থোর্থ ব্যবস্থো গ্রিণ কেরব এবিং গৃিীত ব্যবস্থোে ডবষরয় তথ্য কডমশনরক অবডিত কেরব 

১৪. জনগুরুত্বপূণ প ডবষরয় ট্রপ্রি ডবজ্ঞডপ্ত: টিডিডব জনগুরুত্বপূণ প ডবষয়োডে ট্রপ্রি ডবজ্ঞডপ্তে মোধ্যরম অথবো ওরয়বিোইরট  

প্রিোে বো প্রকোশ কেরব। 

১৫. ডনরে পডশকোে বোিবোয়ন ও মডনটডেিং: 

ক. এ ডনরে পডশকোে বোিবোয়ন তেোেডকে জন্য টিডিডবরত ডতন িেস্য ডবডশি একটি কডমটি থোকরব। 

টিডিডবে জোতীয় শুিোিোে ট্রকৌশল এে ট্রফোকোল ্রয়ন্ট কম পকতপো এবিং েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো এে 

আবডশ্যক িেস্য িরবন। 

খ. টিডিডব প্রডত ডতন মোি অন্তে তথ্য অডধকোে আইরন আরবেন, আরবেরনে ্ডেরপ্রডেরত গৃিীত ব্যবস্থো, 

স্বপ্ররণোডেত তথ্য প্রকোশিি এ ডনরে পডশকোে বোিবোয়ন ডবষরয় প্রডতরবেন প্রস্তুত কেরব এবিং অনুরচ্ছে 

১৫(ক) ট্রত বডণ পত কডমটিে ডনকট ট্রপ্রেণ কেরব। টিডিডব  এ প্রডতরবেরনে ফেম্যাট ডনধ পোেণ করে ডেরত 

্োেরব। 

গ. এ ডনরে পডশকোে বোিবোয়ন তেোেডকে জন্য টিডিডবরত গঠিত কডমটি প্রডত ডতন মোি অন্তে এ ডনরে পডশকোে 

বোিবোয়ন ডবষরয় প্রডতরবেন প্রস্তুত কেরব এবিং উক্ত প্রডতরবেন টিডিডবে ট্রিয়োেম্যোন এে ডনকট েোডখল 

কেরব। 

১৬. ডনরে পডশকোে িিংরশোধন : এ ডনরে পডশকো িিংরশোধরনে প্ররয়োজন িরল টিডিডব ৩/৫ িেস্য ডবডশি একটি কডমটি 

গঠন কেরব। কডমটি ডনরে পডশকো অনুরমোেনকোেী কর্তপ্ ট্রেে কোরে িিংরশোধরনে প্রিোব কেরব। অনুরমোেনকোেী 

কর্তপ্ ট্রেে অনুরমোেন িোর্রে ডনরে পডশকো িিংরশোধন কোর্ পকে িরব। 

১৭. ডনরে পডশকোে ব্যখ্যো : এ ডনরে পডশকোে ট্রকোন ডবষরয় অস্পিতো ট্রেখো ডেরল ডনরে পডশকো প্রণয়নকোেী কর্তপ্ ে তথ্য 

তঅআ, ২০০৯ ও তঅডব, ২০০৯ এে আরলোরক তোে ব্যখ্যো প্রেোন কেরব। 
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্ডেডশি : ক 

টিতসতবর স্বপ্রথ্যণাতদতভাথ্যব প্রকাশথ্য াগ্য তথ্যের তাতলকা 

 

ক্রোঃ 

নিং 

তরথ্যও ডববেণ তথ্য প্রকোরশে মোধ্যম মন্তব্য 

১ টিডিডব’ে িোিংগঠডনক কোঠোরমো ও কোর্ পক্ররমে ডববেণ, কোর্ পপ্রণোলী 

এবিং েোডয়ত্বিমূি 

টিডিডব’ে ওরয়বিোইট 

www.tcb.gov.bd / মুডিত 

কড্ অডফরি েডেত। 

 

২ কম পকতপো ও কম পিোেীরেে েমতো ও েোডয়ত্ব 

 

টিডিডব’ে প্রশোিডনক ও আডথ পক েমতো। 

টিডিডব’ে ওরয়ব িোইট ও মুডিত কড্। 

 

৩ ডিিোন্ত গ্রিরণে ্িডত, জবোবডেডিতো এবিং তত্ত্বোবধোরনে মোধ্যম 

 

মুডিত কড্।  

৪ কর্তপ্ রেে কম পকতপো ও কম পিোেীে ড রেক্টেী ওরয়ব িোইট/মুডিত কড্।    

৫ কোর্ পিম্পোেরনে জন্য িিংডিি কর্তপ্ রেে ডনয়ন্ত্ররণ েডেত ও ব্যবহৃত 

আইন, ডবডধ-ডবধোন, ডনরে পশনো, ম্যোনুরয়ল,  কুরমন্ট এবিং ট্রেক প। 

ওরয়ব িোইট/মুডিত কড্।    

৬ টিডিডব’ে ড লোেরেে তোডলকো ওরয়ব িোইট/মুডিত কড্।    

৭ ড লোেশী্ প্রোডপ্তে আরবেন ফেম ওরয়ব িোইট/মুডিত কড্।    

৮ নোগডেকরেে তথ্য িিংগ্ররিে জন্য ডবেোজমোন সুরর্োগ-সুডবধো িিংক্রোন্ত 

ডববেণ 

টিডিডব’ে ওরয়ব িোইট ।  

৯ নোম, ্েবী, ঠিকোনো, ট্রফোন নম্বে এবিং প্ররর্োজে ট্রেরত্র ফেোক্স নম্বে ও 

ই-ট্রমইল ঠিকোনোিি েোডয়ত্বপ্রোপ্ত তথ্য কম পকতপোরেে তোডলকো 

ওরয়ব িোইট/মুডিত কড্।    

১০ নোম, ্েবী, ঠিকোনো, ট্রফোন নম্বে এবিং প্ররর্োজে ট্রেরত্র ফেোক্স নম্বে ও 

ই-ট্রমইল ঠিকোনোিি ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত তথ্য কম পকতপোরেে তোডলকো 

ওরয়ব িোইট/মুডিত কড্।    

১১ নোম, ্েবী, ঠিকোনো, ট্রফোন নম্বে এবিং প্ররর্োজে ট্রেরত্র ফেোক্স নম্বে ও 

ই-ট্রমইল ঠিকোনোিি আড্ল কর্তপ্ রেে তোডলকো 

ওরয়ব িোইট/মুডিত কড্।    

 

         ্ডেডশি : খ 

 

টিতসতবর চাতহদার তভতিথ্যত প্রদানথ্য াগ্য তথ্যের তাতলকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ টিডিডব’ে ওরয়ব িোইরট ডবযমোন তথ্য ব্যোতীত ট্রর্ িকল 

তথ্য অডফরি মুডিত কড্ ডিরিরব আরে তো তথ্য 

কডমশরনে ডনয়ম ট্রমোতোরবক িিংগ্রি কেো র্োরব। 

আরবেরনে ডেডিরত 

২ ডনরয়োগ িিংক্রোন্ত চুড়োন্ত তথ্য  আরবেরনে ডেডিরত 

৩ তেন্তোধীন ডবষরয় তেন্তকোেী কম পকতপোে িোডিেোে ডেডিরত 

তথ্য  

আরবেরনে ডেডিরত 

৪ আমেোডন িিংক্রোন্ত েোড়্ত্র। আরবেরনে ডেডিরত 

৫ স্বপ্রথ্যণাতদতভাথ্যব প্রকাশথ্য াগ্য তে আথ্যবদথ্যনর তভতিথ্যত 

আথ্যবদনকারীথ্যক সরবরাহ করা হথ্যব। 

আরবেরনে ডেডিরত 

৬ বোরজট প্রোক্কলন, উ্রর্োজন ও পুন:উ্রর্োজন িিংক্রোন্ত তথ্য আরবেরনে ডেডিরত 

http://www.tcb.gov.bd/
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্ডেডশি : গ 

 : টিডিডবে প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নি এর্ন তরথ্যে তোডলকো 

 

ক্রর্ তথ্যের তববরণ তে প্রকাথ্যশর র্াধ্যর্ 

১. Pjgvb wefvMxq gvgjvi †Kvb AwMÖg Z_¨ প্রকোশরর্োগ্য নয় 

২. Pjgvb Kvh©µ‡gi AvMvg †Kvb Z_¨ প্রকোশরর্োগ্য নয় 

৩. আদালথ্যত তবচারাধীন র্ার্লা সংক্রান্ত তে প্রকোশরর্োগ্য নয় 

৪. ট্রনাটশীট ও ট্রনাথ্যটর তসদ্ধান্তসমূহ প্রকোশরর্োগ্য নয় 

৫. তনথ্যিাগ ও পথ্যদান্নতত পরীক্ষার প্রশ্নপে  প্রকোশরর্োগ্য নয় 

৬. বাতে মক ট্রগাপনীি অনুথ্যবদন প্রকোশরর্োগ্য নয় 

৭. সার-সংথ্যক্ষপ, ট্রনাট শীট ও ট্রনাথ্যটর তসদ্ধান্তসমূহ প্রকোশরর্োগ্য নয় 

৮. র্হার্ান্য রাষ্ট্রপতত ও র্াননীি প্রধানর্ন্ত্রীর ভােথ্যণ অন্তভূ মতক্তর জন্য এবং র্াননীি র্ন্ত্রীর 

ভােথ্যণর খসো 

প্রকোশরর্োগ্য নয় 

৯. অত ট আপতি তনষ্পতি না হওিা প মন্ত অত ট সংক্রান্ত তে  প্রকোশরর্োগ্য নয় 

১০. ক্রয় িিংক্রোন্ত আগোম ট্রকোন তথ্য প্রকোশরর্োগ্য নয় 

১১. টিতসতবর ্ণ্য মজুে িিংক্রোন্ত তথ্য প্রকোশরর্োগ্য নয় 
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্ডেডশি : ঘ 

টিডিডবে েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোরেে তোডলকো 

প্রধোন কোর্ পোলয় 

ক্রডমক 

নিং 

ইউডনরটে নোম েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে নোম 

ও ্েডব 

ট্রফোন, ট্রমোবোইল, ফেোক্স, ই-ট্রমইল ট্রর্োগোরর্োরগে ঠিকোনো 

১ টিডিডব প্রধোন কোর্ পোলয়, 

ঢোকো।  

জনোব ট্রমোোঃ হুমোয়ুন কডবে 

উ্-ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী ও 

ট্রিয়োেম্যোরনে একোন্ত িডিব 

 

ট্রফোন: ০২-৮১৮০০৫৮ 

ট্রমোবোইল: ০১৭১৬৩০০৪২৫ 

ফেোক্স: ০২-৮১৮০০৫৭ 

ই-ট্রর্ইল: 

hk_2212@yahoo.com 

টিডিডব েবন, (৩য় 

তলো) 

১, কোওেোন বোজোে, 

ঢোকো-১২১৫।  

 
 

আঞ্চডলক কোর্ পোলয় 

ক্রডমক 

নিং 

ইউডনরটে নোম েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে নোম ও 

্েডব 

ট্রফোন, ট্রমোবোইল, ফেোক্স, ই-ট্রমইল ট্রর্োগোরর্োরগে ঠিকোনো 

১ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, ঢোকো।  

জনোব ট্রমোোঃ ডমশকোতুল আলম 

উ্-ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী 

(অডফি প্রধোন) 

ট্রফোন: ০২-৮৮৯১৬৪৮ 

ট্রমোবোইল: ০১৯১৩৯৬৬৭২৪ 

ই-ট্রমইল: 

tcbdhk@tcb.gov.bd 

৩৪৪, ট্রতজগাঁও ডশল্প 

এলোকো, ঢোকো।  

২ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, িট্টগ্রোম।  

জনোব  জোমোল উডেন আিরমে 

উ্-ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী   

(অডফি প্রধোন) 

ট্রফোন: ০৩১-৭৪১৪৭২ 

ট্রমোবোইল: ০১৭১১-০৫৩১৭৯ 

ই-ট্রমইল: 

tcbctg@tcb.gov.bd 

টিডিডব েবন 

বেেটিলো, িট্টগ্রোম।  

৩ টিতসতব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, খুলনো। 

জনোব ট্রমোোঃ েডবউল ট্রমোরশ পে 

ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী   

(অডফি প্রধোন) 

ট্রফোন: ০৪১-৭৩২৩১৩ 

ট্রমোবোইল:০১৭১২৯৭৯১৯৪ 

ফেোক্স: ০৪১-৭৩০০৩১ 

ই-ট্রমইল: 

tcbkhl@tcb.gov.bd 

টিডিডব েবন 

২১-২২, ট্রকড এ বো/এ, 

ডশববোড়ী ট্রমোড়, খুলনো 

৪ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয় েোজশোিী 

জনোব প্রতো্ কুমোে 

উ্-ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী   

(অডফি প্রধোন) 

ট্রফোন: ০২৪-৭৮৬০৯৩২ 

ট্রমোবোইল: ০১৭১৯২০৩০২৬ 

ফেোক্স: ০৭২১-৮৬১৫২৪ 

ই-ট্রমইল: 

tcbraj@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়  

(েোজশোিী ট্রটক্সটোইল 

ডমরলে অেেন্তরে) 

নওেো্োড়ো, িপুেো, 

েোজশোিী। 

৫ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, ডিরলট 

 

জনোব ট্রমোোঃ ইিমোইল মজুমেোে 

উ্-ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী (িোঃেোোঃ) 

(অডফি প্রধোন) 

ট্রমোবোইল: ০১৮২৩-০১৬৮৪৭ 

ই-ট্রমইল: 

tcbsyl@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয় 

ট্রশেপুে খোয গুেোম, 

ট্রশেপুে, ট্রমৌলেীবোজোে।  

৬ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, েিংপুে 

 

জনোব ট্রমোোঃ সুজো উরেৌলো িেকোে 

উ্-ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী   

 (অডফি প্রধোন) 

ট্রফোন: ০৫২১-৫৫৯১২ 

ট্রমোবোইল: ০১৯১২১৯১০৫০ 

ফেোক্স: ০৫২১-৫৫৯১২ 

ই-ট্রমইল: 

tcbrng@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়,  ৩ মোথো, খোি 

বোগ, েিংপুে। 

৭ টিতসতব আঞ্চতলক 

কা মালি, বতরশাল 

জনাব ট্রর্াোঃ আতনছুর রহর্ান 

উপ-উর্ধ্মতন কা মতনব মাহী  

(অতফস প্রধান) 

ট্রমোবোইল: ০১৭৩১২১৬৬৬২ 

ই-ট্রমইল: 

tcbbsl@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয় 

িক মডঞ্জল, ধোন গরবষনো 

ট্রেো , বডেশোল 

৮ টিডিডব কেোম্প 

অডফি, 

ময়মনডিিংি 

জনোব ট্রমোোঃ বজলুে েশীে 

উর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী 

(অডফি প্রধোন) 

ট্রমোবোইল: ০১৭২০১০৬১৮২ 

ই-ট্রমইল: 

tcbmym@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয় 

ট্রকিীয় খোয 

িিংেেণোগোে, খোগ িে 

িেে, ময়মনডিিংি।  

*ডবেোগীয় ্র্ পোরয় টিডিডব’ে ট্রকোন কোর্ পোলয় ট্রনই।  
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কেোম্প অডফি 

ক্রডমক 

নিং 

ইউডনরটে নোম েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে নোম ও 

্েডব 

ট্রফোন, ট্রমোবোইল, ফেোক্স, ই-ট্রমইল ট্রর্োগোরর্োরগে ঠিকোনো 

১ টিডিডব কেোম্প 

অডফি, বগুড়ো 

জনোব ট্রমোোঃ শডফকুল ইিলোম 

ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী   

(অডফি প্রধোন) 

ট্রমোবোইল: ০১৭৪০২১৮৮১২ 

ই-ট্রমইল: 

tcbbgr@tcb.gov.bd 

গন্ডগ্রোম, বনোনী, বগুড়ো 

২ টিডিডব কেোম্প 

অডফি, কুডমিো  

জনোব ট্রমোোঃ আডতকুে েিমোন 

িিকোেী কোর্ পডনব পোিী 

(অডফি প্রধোন) 

ট্রমোবোইল: ০১৭১৭-৭০০৫৭৪ 

ই-ট্রমইল: 

tcbcml@tcb.gov.bd 

আরলখোে িে ডবশ্ব ট্রেো , 

কুডমিো।  

৩ টিডিডব কেোম্প 

অডফি, মোেোেীপুে 

জনোব  ট্রমোোঃ কোমোল ট্রিোরিন 

িিকোেী কোর্ পডনব পোিী 

(অডফি প্রধোন) 

ট্রমোবোইল: ০১৯৫০-৭৭১৮০৯ 

ই-ট্রমইল: 

tcbmdr@tcb.gov.bd 

 ট্রটরকরে িোট, মোেোেীপুে 

৪ টিডিডব কেোম্প 

অডফি, ডঝনোইেি 

জনোব ট্রর্াোঃ ট্রসাথ্যহল রানা 

িিকোেী কোর্ পডনব পোিী 

(অডফি প্রধোন) 

ট্রমোবোইল: ০১৭৬৬-৯৩৩৭৯৪ 

ই-ট্রমইল: 

tcbjnd@tcb.gov.bd 

ট্রোট কার্ার কুন্ড,  থ্যশার 

ট্ররা , তিনাইদহ। 

*রজলো ্র্ পোরয় টিডিডব’ে আে ট্রকোন কোর্ পোলয় ট্রনই।  
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টিডিডবে ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোরেে তোডলকো 

প্রধোন কোর্ পোলয়োঃ 

ক্রডমক 

নিং 

ইউডনরটে নোম ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে 

নোম ও ্েডব 

ট্রফোন, ট্রমোবোইল, ফেোক্স, ই-ট্রমইল ট্রর্োগোরর্োরগে 

ঠিকোনো 

১ টিডিডব প্রধোন 

কোর্ পোলয়, 

ঢোকো। 

জনোব ট্রমোোঃ আবুল িোিনোত 

ট্রিৌধুেী 

উ্-ঊর্ধ্পতন কোর্ পডনব পোিী 

 

ট্রফোন: ০২-৯১৪১৪০০ 

ট্রমোবোইল: ০১৭১২২৪৮৮৯০ 

ফেোক্স: ০২-৮১৮০০৫৭ 

ই-ট্রর্ইল: 

chaudah_bdg@yahoo.com 

টিডিডব েবন, 

(৩য় তলো) 

১, কোওেোন 

বোজোে, ঢোকো-

১২১৫। 
 

 

আঞ্চডলক কোর্ পোলয়োঃ 

ক্র 

নিং 

ইউডনরটে নোম ডবকল্প েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে 

নোম ও ্েডব 

ট্রফোন, ট্রমোবোইল, ফেোক্স, ই-ট্রমইল ট্রর্োগোরর্োরগে ঠিকোনো মন্তব্য 

১ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, ঢোকো।  

 

জনোব ট্রমোোঃ আকেোম ট্রিোরিন 

িিকোেী কোর্ পডনব পোিী 

 

ট্রমোবোইল:০১৭১১০৮৫২৯৬ 

ই-ট্রমইল: tcbdhk@tcb.gov.bd 

৩৪৪, ট্রতজগাঁও ডশল্প 

এলোকো, ঢোকো। 

- 

২ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, িট্টগ্রোম।  

 

জনোব আকডলমো আক্তোে 

িিকোেী কোর্ পডনব পোিী 

 

ট্রমোবোইল:০১৮১৪৩০৫৪০৬ 

ই-ট্রমইল: tcbctg@tcb.gov.bd 

টিডিডব েবন 

বেেটিলো, িট্টগ্রোম। 

- 

৩ টিতসতব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, খুলনো। 

জনোব নূে নবী কুসুম 

িিংেেণ ও ডবক্রয় িিকোেী 

ট্রমোবোইল:০১৭৬১৫৩৯২৩৭ 

ই-ট্রমইল: tcbkhl@tcb.gov.bd 

টিডিডব েবন 

২১-২২, ট্রকড এ বো/এ, 

ডশববোড়ী ট্রমোড়, খুলনো 

- 

৪ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয় েোজশোিী 

 

 

জনোব আব্দুিোি আল মোমুন 

কডম্পউটোে অ্োরেটে 

ট্রমোবোইল: ০১৯১৬৫২৯২১২ 

ই-ট্রমইল: tcbraj@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক কোর্ পোলয় 

(েোজশোিী ট্রটক্সটোইল 

ডমরলে অেেন্তরে) 

নওেো্োড়ো, িপুেো, 

েোজশোিী। 

অত্র কোর্ পোলরয় ১ম 

ট্রেণীে ডবকল্প 

কম পকতপোে ্ে শূণ্য 

থোকোয় তোরক েোডয়ত্ব 

প্রেোন কেো িরয়রে। 

৫ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, ডিরলট 

 

 

জনোব ট্রমোোঃ ট্রমজবোি উডেন 

িাঁটডলড্কোে কোম-

কডম্পউটোে অ্োরেটে 

ট্রমোবোইল: ০১৭৬৬৩৫৭৯১০ 

ই-ট্রমইল: tcbsyl@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক কোর্ পোলয় 

ট্রশেপুে খোয গুেোম, 

ট্রশেপুে, ট্রমৌলেীবোজোে। 

অত্র কোর্ পোলরয় ১ম 

ট্রেণীে ডবকল্প 

কম পকতপোে ্ে শূণ্য 

থোকোয় তোরক েোডয়ত্ব 

প্রেোন কেো িরয়রে। 

৬ টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়, েিংপুে 

 

জনাব ট্রর্াোঃ র্াহমুদুল হাসান 

সহকারী কা মতনব মাহী 

 

ট্রফোন: ০৫২১-৫৫৯১২ 

ট্রমোবোইল: ০১৭২২১১৪২৯৯ 

ফেোক্স: ০৫২১-৫৫৯১২ 

ই-ট্রমইল: tcbrng@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয়,  ৩ মোথো, খোি 

বোগ, েিংপুে। 

- 

৭ টিতসতব আঞ্চতলক 

কা মালি, বতরশাল 

জনোব আয়শো ট্রবগম 

িিকোেী কোর্ পডনব পোিী 

ট্রমোবোইল: ০১৭০০৬২৬০৭১ 

ই-ট্রমইল: tcbbsl@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয় 

িক মডঞ্জল, ধোন 

গরবষনো ট্রেো , বডেশোল 

- 

৮ টিডিডব আঞ্চডলক 

ময়মনডিিংি 

জনোব ট্রমোোঃ িোডববুে েিমোন 

িিকোেী কোর্ পডনব পোিী 

ট্রমোবোইলোঃ ০১৭২২৮০৯৮৭৬ 

ই-ট্রমইল: 

tcbmym@tcb.gov.bd 

টিডিডব আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয় 

ট্রকিীয় খোয 

িিংেেণোগোে, খোগ িে 

িেে, ময়মনডিিংি। 

- 

mailto:tcbdhk@tcb.gov.bd
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৯ টিডিডব কেোম্প 

অডফি, বগুড়ো 

জনাব ট্রর্াোঃ জার্াল উতেন 

সহকারী কা মতনব মাহী 

 

ট্রমোবোইল: ০১৯৭১০৭৭২১২ 

ই-ট্রমইল: 

tcbbgr@tcb.gov.bd 

গন্ডগ্রোম, বনোনী, বগুড়ো অত্র কোর্ পোলরয় ১ম 

ট্রেণীে ডবকল্প 

কম পকতপোে ্ে শূণ্য 

থোকোয় তোরক েোডয়ত্ব 

প্রেোন কেো িরয়রে। 

১০ টিডিডব কেোম্প 

অডফি কুডমিো 

জনোব আব্দুল কুদ্দুে 

িাঁট ডলড্কোে কোম-

কডম্পউটোে অ্োরেটে 

ট্রমোবোইলোঃ ০১৮১৮৮৯৮১৫১ 

ই-ট্রমইল: tcbcml@tcb.gov.bd 

আরলখোে িে ডবশ্ব ট্রেো , 

কুডমিো।  

অত্র কোর্ পোলরয় ১ম 

ট্রেণীে ডবকল্প 

কম পকতপোে ্ে শূণ্য 

থোকোয় তোরক েোডয়ত্ব 

প্রেোন কেো িরয়রে। 

১১ টিডিডব কেোম্প 

অডফি, 

মোেোেীপুে 

জনাব ট্রর্াোঃ ট্রসরাজুল ইসলার্ 

সংরক্ষণ ও তবক্রি সহকারী 

ট্রমোবোইল: ০১৯৩১০৪৬৩২২ 

ই-ট্রমইল: 

tcbmdr@tcb.gov.bd 

 ট্রটরকরে িোট, 

মোেোেীপুে 

অত্র কোর্ পোলরয় ১ম 

ট্রেণীে ডবকল্প 

কম পকতপোে ্ে শূণ্য 

থোকোয় তোরক েোডয়ত্ব 

প্রেোন কেো িরয়রে। 

১২ টিডিডব কেোম্প 

অডফি, 

ডঝনোইেি 

জনাব ট্রর্াোঃ ট্রসতলর্ ট্রশখ 

সংরক্ষণ ও তবক্রি সহকারী 

ট্রমোবোইল: ০১৯১১৬৮৩৪৭৭ 

ই-ট্রমইল: 

tcbjnd@tcb.gov.bd 

ট্রোট কার্ার কুন্ড, 

 থ্যশার ট্ররা , তিনাইদহ। 

অত্র কোর্ পোলরয় ১ম 

ট্রেণীে ডবকল্প 

কম পকতপোে ্ে শূণ্য 

থোকোয় তোরক েোডয়ত্ব 

প্রেোন কেো িরয়রে। 
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 ্ডেডশি : ঙ 

 

টিডিডবে আড্ল কর্তপ্ রেে তোডলকো 

 

ক্রডমক 

নিং 

ইউডনরটে নোম আড্ল কর্তপ্ রেে নোম ও 

্েডব 

ট্রফোন, ট্রমোবোইল, ফেোক্স, ই-

ট্রমইল 

ট্রর্োগোরর্োরগে 

ঠিকোনো 

১ টিডিডব প্রধোন কোর্ পোলয়, 

৭ টি ডবেোগীয় কোর্ পোলয় 

ও ০১ টি কেোম্প 

অডফরিে জন্য  

 

 

ডিরগড য়োে ট্রজনোরেল  

ট্রমোোঃ আডেফুল িোিোন, 

ট্রিয়োেম্যোন, টিডিডব 

ট্রফোন: ০২-৫৫০১৩৫৬৭ 

ট্রমোবোইল: ০১৭১৩০৮৪১১০ 

ফেোক্স: ০২-৮১৮০০৫৭ 

ই-ট্রর্ইল: 

tcb@tcb.gov.bd 

টিডিডব েবন, (৩য় 

তলো) 

১, কোওেোন 

বোজোে, ঢোকো-

১২১৫। 
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্ডেডশি: ি  

তথ্য প্রোডপ্তে আরবেন ফেম (ফেম ‘ক’) 

 

তথ্য প্রোডপ্তে আরবেন্ত্র 

[ তথ্য অডধকোে (তথ্য প্রোডপ্ত িিংক্রোন্ত) ডবডধমোলোে ডবডধ-৩ িিব্য ] 

 

বেোবে 

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

................................................................ (নোম ও ্েতব) 

ও 

েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপো, 

........................................... (েপ্তরেে নোম ও ঠিকোনো) 

 
১।  আরবেনকোেীে নোম  : ................................................................ 

 ড্তোে নোম  : ................................................................  

 মোতোে নোম  : ................................................................ 

 বতপমোন ঠিকোনো  : ................................................................  

 স্থোয়ী ঠিকোনো  : ................................................................ 

 ফেোক্স, ই-ট্রমইল, ট্রটডলরফোন ও ট্রমোবোইল ট্রফোন নম্বে (র্ডে থোরক) : .................................................... 

২।  ডক ধেরনে তথ্য* (প্ররয়োজরন অডতডেক্ত কোগজ ব্যবিোে করুন) ............................................................ 

 

 

 

 

 

৩।  ট্রকোন ্িডতরত তথ্য ্োইরত আগ্রিী (েো্োরনো/ ফরটোকড্/  : ........................................................ 

  ডলডখত/ ই-ট্রমইল/ ফেোক্স/ডিড  অথবো অন্য ট্রকোন ্িডত)  

৪। তথ্য গ্রিণকোেীে নোম ও ঠিকোনো  : .................................................................. 

৫।  প্ররর্োজে ট্রেরত্র িিোয়তোকোেীে নোম ও ঠিকোনো  : .................................................................. 

 

আরবেরনে তোডেখ : ..................................................                                             

আরবেনকোেীে স্বোেে 

 

*তথ্য অডধকোে (তথ্য প্রোডপ্ত িিংক্রোন্ত) ডবডধমোলো, ২০০৯-এে ৮ ধোেো অনুর্োয়ী তরথ্যে মূল্য ্ডেরশোধরর্োগ্য। 
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্ডেডশি: ে 

 

তথ্য িেবেোরি অ্োেগতোে ট্রনোটিশ (ফেম ‘খ’) 
 

[ তথ্য অডধকোে (তথ্য প্রোডপ্ত িিংক্রোন্ত) ডবডধমোলো, ২০০৯ ডবডধ-৫ িিব্য ] 

তথ্য িেবেোরি অ্োেগতোে ট্রনোটিশ 

 

 

আরবেন ্রত্রে সূত্র নম্বে :----------------------------------------                    তোডেখ :-------------------------

প্রডত 

আরবেনকোেীে নোম   : .............................................................. 

ঠিকোনো     : .............................................................. 

 

ডবষয় : তথ্য িেবেোরি অ্োেগতো িম্পরকপ অবডিতকেণ। 

 

ডপ্রয় মরিোেয়, 

আ্নোে ........................................................তোডেরখে আরবেরনে ডেডিরত প্রোডথ পত তথ্য ডনরনোক্ত কোেরণ 

িেবেোি কেো িম্ভব িইল নো, র্থো :- 

১. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

 

২. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

 

৩. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------।   

 

                                      

 

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

                   েোডয়ত্বপ্রোপ্ত কম পকতপোে নোম : 

                 ্েতব : 

                (েোপ্তডেক িীল)  
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্ডেডশি: জ 

আ্ীল আরবেন ফেম (ফেম ‘গ’) 
 

আ্ীল আরবেন 

[ তথ্য অডধকোে (তথ্য প্রোডপ্ত িিংক্রোন্ত) ডবডধমোলোে ডবডধ-৬ িিব্য ] 

 

বেোবে 

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

..................................................................(নোম ও ্েতব) 

 

ও 

আ্ীল কর্তপ্ ে, 

...........................................(েপ্তরেে নোম ও ঠিকোনো) 

  

১। আ্ীলকোেীে নোম ও ঠিকোনো   :   .................................................................... 

 (রর্োগোরর্োরগে িিজ মোধ্যম ট্রমোবোইলিি) 

২। আ্ীরলে তোডেখ   :   ...................................................................... 

৩। ট্রর্ আরেরশে ডবরুরি আ্ীল কেো িইয়োরে উিোে  :  ................................................................... 

  কড্ (র্ডে থোরক)   

৪। র্োিোে আরেরশে ডবরুরি আ্ীল কেো িইয়োরে    :   ............................................................... 

 তোিোে নোমিি আরেরশে ডববেণ (র্ডে থোরক)   

৫। আ্ীরলে িিংডেপ্ত ডববেণ   :   ..................................................................... 

 

 

 

৬। আরেরশে ডবরুরি িিংক্ষুব্ধ িইবোে কোেণ (িিংডেপ্ত ডববেণ) :    .. .............................................................. 

৭।  প্রোডথ পত প্রডতকোরেে যুডক্ত/ডেডি   :    ................................................................ 

৮।  আ্ীলকোেী কর্তপক প্রতেয়ন    :    ................................................................. 

৯।  অন্য ট্রকোন তথ্য র্োিো আ্ীল কর্তপ্ রেে িম্মুরখ :   ...................................................................... 

 উ্স্থো্রনে জন্য আ্ীলকোেী ইচ্ছো ট্র্োষণ করেন 

                                 

 

আরবেরনে তোডেখ : ...........................                                                               আরবেনকোেীে স্বোেে 
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্ডেডশি: ঝ 

 

তথ্য প্রোডপ্তে অনুরেোধ ডফ এবিং তরথ্যে মূল্য ডনধ পোেণ ডফ (ফেম ‘ঘ’) 

 [ ডবডধ ৮ িিব্য ] 

তথ্য প্রোডপ্তে অনুরেোধ ডফ এবিং তরথ্যে মূল্য ডনধ পোেণ ডফ 

 তথ্য িেবেোরিে ট্রেরত্র ডনন ট্রটডবরলে কলোম (২) এ উডিডখত তরথ্যে জন্য উিোে ডব্েীরত কলোম (৩) এ 

উডিডখত িোরে ট্রেত্রমত তথ্য প্রোডপ্তে অনুরেোধ ডফ এবিং তরথ্যে মূল্য ্ডেরশোধরর্োগ্য িইরব, র্থো :- 

 
 

ট্রটডবল 
 

ক্রডমক 

নিং 
তরথ্যে ডববেণ তথ্য প্রোডপ্তে অনুরেোধ ডফ/তরথ্যে মূল্য 

১ ২ ৩ 

১. 

ডলডখত ট্রকোন  কুরমরন্টে কড্ িেবেোরিে 
জন্য (ম্যো্, নক্শো, েডব, কডম্পউটোে 

ডপ্রন্টিি) 

এ-৪ ও এ-৩ মোর্ে কোগরজে ট্রেরত্র প্রডত পৃষ্ঠো ২ 

(দুই) টোকো িোরে এবিং তদূর্ধ্প িোইরজে কোগরজে 

ট্রেরত্র প্রকৃত মূল্য। 

২. 

ড স্ক, ডিড  ইতেোডেরত তথ্য িেবেোরিে 

ট্রেরত্র 

 

১. আরবেনকোেী কর্তপক ড স্ক, ডিড  ইতেোডে 

িেবেোরিে ট্রেরত্র ডবনো মূরল্য; এবিং 

২. তথ্য িেবেোিকোেী কর্তপক ড স্ক, ডিড  ইতেোডে 

িেবেোরিে ট্রেরত্র উিোে প্রকৃত মূল্য। 

৩. 

ট্রকোন আইন বো িেকোডে ডবধোন বো ডনরে পশনো 

অনুর্োয়ী কোউরক িেবেোিকৃত তরথ্যে 
ট্রেরত্র 

ডবনোমূরল্য। 

৪. 
মূরল্যে ডবডনমরয় ডবক্রয়রর্োগ্য প্রকোশনোে 

ট্রেরত্র 

প্রকোশনোয় ডনধ পোডেত মূল্য। 
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্ডেডশি-ঞ 

 

তথ্য কডমশরন অডেরর্োগ েোরয়রেে ডনধ পোেণ ফেম (ফেম ‘ক’) 

অডেরর্োগ েোরয়রেে ফেম 
[তথ্য অডধকোে (অডেরর্োগ েোরয়ে ও ডনষ্পডি িিংক্রোমত্ম) প্রডবধোনমোলোে প্রডবধোন-৩ (১) িিব্য] 

 

 
বেোবে 

প্রধোন তথ্য কডমশনোে 

তথ্য কডমশন 

এফ-৪/এ, আগোেগাঁও প্রশোিডনক এলোকো 

ট্রশরেবোিংলো নগে, ঢোকো-১২০৭।  

 
              অডেরর্োগ নিং .......................................................................................।  

 
১। অডেরর্োগকোেীে নোম ও ঠিকোনো                          : ......................................................................... 

    (রর্োগোরর্োরগে িিজ মোধ্যমিি) 

 
২। অডেরর্োগ েোডখরলে তোডেখ                               : .......................................................................... 

 
৩। র্োিোে ডবরুরি অডেরর্োগ কেো িইয়োরে                : ......................................................................... 

     তোিোে নোম ও ঠিকোনো   

 
৪। অডেরর্োরগে িিংডেপ্ত ডববেণ                             : ......................................................................... 

    (প্ররয়োজরন আলোেো কোগজ িডন্নরবশ কেো র্োইরব) 

 

 

 

 

 
৫। িিংক্ষুব্ধতোে কোেণ (র্ডে ট্রকোন আরেরশে ডবরুরি      : .......................................................................

  
    অডেরর্োগ আনয়ন কেো িয় ট্রিই ট্রেরত্র উিোে কড্  

    িিংযুক্ত কডেরত িইরব) 

 
৬। প্রোডথ পত প্রডতকোে ও উিোে ট্রর্ৌডক্তকতো                     : ....................................................................... 

 
৭। অডেরর্োগ উডিডখত বক্তরব্যে িমথ পরন প্ররয়োজনীয়      : ......................................................................... 

     কোগজ ্রত্রে বণ পনো (কড্ িিংযুক্ত কডেরত িইরব) 

 

িতে্োঠ 
আডম/আমেো এই মরম প িলফপূব পক ট্রঘোষণো কডেরতডে ট্রর্, এই অডেরর্োরগ বডণ পত অডেরর্োগিমূি আমোে জ্ঞোন ও ডবশ্বোি 

মরত িতে।  

 
(িতে্োঠকোেীে স্বোেে)  

 


