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১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা প্রণয়ননর য ৌতক্তকতা/উনেশ্য : 

সরকাতর, স্বায়ত্তশাতসত ও সংতবতিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকাতর ও তবনেশী অর্ থায়নন সৃষ্ট বা পতরচাতলত যবসরকাতর 

সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবতেতিতা তনতিতকরনণর লনযে তনথ্যর অবাি প্রবাি এবং জনগনণর তথ্য অতিকার 

তনতিতকরনণর তনতমত্ত সরকার তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন কনরনে। এ আইন অনুসানর কর্তথপনযর তনকট 

িনত প্রনতেক নাগতরনকর তথ্য লানের অতিকার রনয়নে এবং যকান নাগতরনকর অনুনরানির যপ্রতযনত সংতিষ্ট কর্তথপয 

তানক তথ্য সরবরাি করনত বাধ্য। ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনে অতততরক্ত যজলা প্রশাসক 

(সাতব থক/রাজস্ব/এলএ/তশযা) ও অতততরক্ত পুতলশ সুপার, উপনজলা তনব থািী কম থকতথা, সিকারী কতমশনার (ভূতম), 

সিকারী কতমশনার, সিকারী পুতলশ সুপার, আরতিতস/তজতসও/এলএও, কানুননগা, ভূতম মন্ত্রণালয়ািীন অতিটর/অতিস 

সিকারীগণনক মতিউল অনুসানর প্রতশযণ প্রোন করা িয়। অদূর েতবষ্যনত অন্যান্য সরকাতর/যবসরকাতর প্রততষ্ঠানন 

কম থরত কম থকতথা/ কম থচারীগণসি ব্যতক্ত প থানয়ও প্রতশযণ প্রোননর পতরকল্পনা এ যকনের রনয়নে। এ প্রতশযণ যকনে 

তক তক তবষনয়, যকান্ যকান্ পদ্ধততনত প্রতশযণ প্রোন করা িয় এবং প্রতশযণ সংক্রান্ত আনুষাতিক তথ্য ইতোতে 

তবষনয় সংতিষ্ট ব্যতক্তগনণর জানার য মন অতিকার রনয়নে যতমতনোনব এ প্রতশযণ প্রততষ্ঠানও তার তননজস্ব উনেশ্য 

পূরণকনল্প তা জানানত আগ্রিী। এ লনযেই তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা িনয়নে।  

 

১.২ নীততর তশনরানাম: এ নীততমালা “ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা-২০১৫” নানম 

অতেতিত িনব।  

 

২. আইনগত তেতত্ত  

২.১ অনুনমােনকারী কর্তথপয ও অনুনমােননর তাতরখ: তথ্য অতিকার আইন-২০০৯ প্রণয়ননর পতরনপ্রতযনত ভূতম 

প্রশাসন প্রতশযণ যকে তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা প্রণয়ননর উনযাগ গ্রিণ কনর। নীততমালা প্রণয়ননর যযনে 

প্রতশযণার্ী ও সংতিষ্ট ব্যতক্তবনগ থর সানর্ আনলাচনা করা িয়। তথ্য কতমশন এ নীততমালা প্রণয়নন সাতব থক সিন াতগতা 

প্রোন কনর। প্রণীত খসড়া চূড়ান্তকরনণর লনযে ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকে ও পরবতীনত ভূতম মন্ত্রণালনয় সো 

অনুতষ্ঠত িয়। পতরনশনষ ভূতম মন্ত্রণালয় কর্তথক উিা ০৭/০৪/২০১৫ তাতরনখ অনুনমাতেত িয়। 

 

২.২ নীতত বাস্তবায়ননর তাতরখ : ০১/০১/২০১৫ তাতরখ িনত এর বাস্তবায়ন কা থক্রম শুরু িনয়নে।   

 

৩. সংজ্ঞা  

৩.১ তথ্য : তথ্য অনর্ থ ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের গঠন, কাঠানমা ও োপ্ততরক কম থকান্ড সংক্রান্ত য  যকান স্মারক, 

বই, নকশা, মানতচে, চুতক্ত, তথ্য-উপাত্ত, লগ বতি, আনেশ, তবজ্ঞতপ্ত, েতলল নমুনা, পে, প্রততনবেন, তিসাব তববরণী, 

প্রকল্প প্রস্তাব, আনলাকতচে, অতিও, তেতিও, অংতকত তচে, তিল্ম, ইনলকট্রতনক প্রতক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত য  যকান 

ইনস্ট্রুনমন্ট,  াতন্ত্রকোনব পাঠন াগ্য েতললাতে এবং যেৌত গঠন ও ববতশষ্টে তনতব থনশনষ অন্য য  যকান তথ্যবি বস্তু বা 

তার প্রতততলতপও এর অন্তর্ভ থক্ত িনব। তনব শতথ র্ানক য  োপ্ততরক যনাট তসট বা যনাট তসনটর প্রতততলতপ এর অন্তভূ থক্ত 

িনব না।  

 

৩.২ োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা : তথ্য অতিকার আইন-২০০৯ এর িারা ১০ এর অিীন তনযুক্ত কম থকতথা।   

 

৩.৩ তথ্য প্রোন ইউতনট : ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকে একক প্রততষ্ঠান। এখানন একজন োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা এবং 

একজন তবকল্প োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা তথ্য সরবরানির জন্য তননয়াতজত র্াকনবন। 

 

৩.৪ আতপল কর্তথপয : ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের অব্যবতিত উর্ধ্থতন কা থালয় িনলা ভূতম মন্ত্রণালয়। তাই 

মন্ত্রণালনয়র সতচব িনলন আতপল কর্তথপয।   



৩.৫ তথ্য কতমশন : তথ্য অতিকার আইন-২০০৯ এর িারা ১১ এর অিীন প্রতততষ্ঠত তথ্য কতমশন। 

 

৩.৬ র্ততীয় পয : তথ্য প্রতপ্তর জন্য অনুনরািকারী বা তথ্য প্রোনকারী কর্তথপয ব্যতীত অনুনরািকৃত তনথ্যর সতিত 

জতড়ত অন্য যকান পয।  

 

৪. তনথ্যর যেতণতবন্যাস এবং তথ্য প্রোন পদ্ধততিঃ 

ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকে তনথ্যর অবাি প্রবানি তবশ্বাসী। এ যকে কর্তথক গৃিীত তসদ্ধান্ত ও কা থক্রম সংক্রান্ত সকল 

তথ্য নাগতরকনের তনকট  ানত সিজলেে িয় যসোনব প্রকাশ ও প্রচানরর উনযাগ গ্রিণ কনর। এ যকনের তথ্যসমূি 

তনম্নবতণ থত ততনটি যেণীনত োগ করা িনয়নেিঃ    

 

৪.১ স্ব-প্রনণাতেত  তথ্য প্রকাশ এবং এর তাতলকা : এ যেণীর আওতার্ভক্ত তথ্যগুনলা পতরতশষ্ট-১ এ উনেখ করা িনয়নে 

 া তথ্য অতিকার আইন অনু ায়ী স্ব-প্রনণাতেতোনব ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের ওনয়বনপাট থানল 

(www.latc.gov.bd) প্রকাতশত র্াকনব। স্ব-প্রনণাতেত তথ্যাতে অন্তভূ থক্ত কনর ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকে 

প্রততবের বাতষ থক প্রততনবেন প্রকাশ করনব।  তে চাতিো অনু ায়ী তথ্য ওনয়বসাইনট পাওয়া না  ায় তািনল তথ্য 

চাতিোকারী ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা বরাবর (ঠিকানা : ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকে, ৩/এ, 

নীলনযত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা) আনবেন করনত পারনবন। 

 

৪.২ অনুনরানির বা চাতিোর তেতত্তনত তথ্য প্রকাশ এবং এর তাতলকা : এ যেণীর আওতাভূক্ত তথ্যগুনলা পতরতশষ্ট-২ এ 

উনেখ আনে। স্ব-প্রনণাতেত তথ্যসি শুধুমাে ৭ িারা অনুসানর য  সকল তথ্য প্রকাশ বা প্রোন করা বাধ্যকতামূলক নয় 

এমন সকল তথ্য ব্যতীত অন্যান্য তথ্যাতে অনুনরানির তেতত্তনত সরবরাি করা িনব।   

 

৪.৩ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এর তাতলকা : কততপয় তথ্য  া যকান নাগতরকনক প্রোন করনত ভূতম প্রশাসন 

প্রতশযণ যকে বাধ্য র্াকনব না। এ তাতলকাটি ৬ মাস পর পর প থানলাচনা কনর প্রনয়াজনন সংন াজন/তবনয়াজন করা 

িনব। তনম্নবতণ থত তথ্যসমূি যকান নাগতরকনক প্রোন করনত ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকে বাধ্য র্াকনব না,  র্া- 

(ক) যকান তথ্য প্রকানশর িনল যকান র্ততীয় পনযর বুতদ্ধবৃতত্তক সম্পনের অতিকার যততগ্রস্থ িনত পানর এরূপ 

বাতণতজেক বা ব্যবসাতয়ক অন্ততন থতিত যগাপনীয় তবষয়, কতপরাইট বা বুতদ্ধবৃতত্তক সম্পে (Intellectual 

Property Right) সম্পতকথত তথ্য; 

(খ) যকান তথ্য প্রকানশর িনল যকান তবনশষ ব্যতক্ত বা সংস্থানক লােবান বা যততগ্রস্থ করনত পানর এরূপ তননম্নাক্ত 

তথ্য  র্া- 

(অ) আয়কর, শুল্ক, েোট ও আবগারী আইন, বানজট বা কর িার পতরবতথন সংক্রান্ত যকান আগামতথ্য; 

(আ) মুদ্রার তবতনময় ও সুনের িার পতরবতথনজতনত যকান আগাম তথ্য; 

(ই) ব্যাংকসি আতর্ থক প্রততষ্ঠানসমূনির পতরচালনা ও তোরতক সংক্রান্ত যকান আগাম তথ্য;  

(গ) যকান তথ্য প্রকানশর িনল প্রচতলত আইননর প্রনয়াগ বািাগ্রস্থ িনত পানর বা অপরাি বৃতদ্ধ যপনত পানর এরূপ তথ্য;  

(ঘ) যকান তথ্য প্রকানশর িনল যকান ব্যতক্তর ব্যতক্তগত জীবননর যগাপনীয়তা ক্ষুন্ন িনত পানর এরূপ তথ্য;  

(ঙ) যকান তথ্য প্রকানশর িনল যকান ব্যতক্তর জীবন বা শারীতরক তনরাপত্তা তবপোপন্ন িনত পানর এরূপ তথ্য; 

(চ) আোলনত তবচারািীন যকান তবষয় এবং  া প্রকানশ আোলত বা ট্রাইবুেনানলর তননষিাজ্ঞা রনয়নে অর্বা  ার 

প্রকাশ আোলত অবমাননার শাতমল এরূপ তথ্য; 

(ে) তেন্তািীন যকান তবষয়  ার প্রকাশ আোলত অবমাননার শাতমল এরূপ তথ্য;  

(জ) যকান ক্রয় কা থক্রনমর তবষনয় তসদ্ধান্ত গ্রিনণর পূনব থ সংতিষ্ট ক্রয় বা তার কা থক্রম সংক্রান্ত যকান তথ্য;  

(ঝ) জাতীয় সংসনের তবনশষ অতিকার িাতনকর কারণ িনত পানর এরূপ তথ্য  



(ঞ) যকান ব্যতক্তর আইন দ্বারা সংরতযত যগাপনীয় তথ্য; 

(ট) পরীযার প্রশ্নপে বা পরীযায় প্রেত্ত নম্বর সম্পতকথত আগাম তথ্য; 

 

৫. তথ্য সংগ্রি ও সংরযণ পদ্ধতত  

৫.১ অতিতসয়াল ওনয়ব সাইট: ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের তনজস্ব ওনয়বসাইট (www.latc.gov.bd) আনে। 

য  সকল তথ্য কতম্পউটানর সংরযনণর উপযুক্ত যস সকল তথ্য কতম্পউটানর সংরযণ করা িনব এবং তথ্য লানের 

সুতবিানর্ থ অতিতসয়াল ওনয়বসাইনট তা প্রকাশ করা িনব।    

৫.২ তনথ্যর িালনাগােকরণ : প্রতত মানস ওনয়ব সাইট িাল নাগাে করা িনব। এোড়া তথ্য সংগ্রি ও সংরযনণর জন্য 

যনাটিশ যবানি থ প্রেশ থনসি তবজ্ঞতপ্ত ও বাতষ থক প্রততনবেন ইতোতে প্রকাশ করা িনব। 

৫.৩ অন্যান্য পদ্ধতত : যনাটিশ যবাি থ, তবজ্ঞতপ্ত, বাতষ থক প্রততনবেন। 

 

৬. োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা তননয়াগ : তথ্য অবমুক্তকরণ নীতত বাস্তবায়ননর জন্য এবং তথ্য অতিকার আইন অনু ায়ী 

তথ্য সরবরানির জন্য ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার নাম, পেবী ও ঠিকানা তনম্নরূপিঃ 

 

ক্রতমক োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার নাম  

পেবী অতিনসর নাম                     

ঠিকানা ও যিান নাম্বার  

০১ উপ-পতরচালক (     ) 

ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকে 

৩/এ নীলনযত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা। 

যিান-৯৬৭৪৪৩২ 

ddadmin@latc.gov.bd 

 

 

৭. োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার োতয়ত্ব ও কম থপতরতি : তনথ্যর আনবেনপে বাোই, তথ্য চাতিোকারীর সানর্ য াগান াগ ও 

তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পনকথ প্রততনবেন বতরী করা োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার োতয়ত্ব। োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা তথ্য অতিকার 

আইন-২০০৯ এর ৯ িারা যমাতানবক (ক) তথ্য সরবরাি করনবন  (খ) আইননর ৯ (৪) িারা যমাতানবক ২৪ ঘন্টার 

মনধ্য প্রার্তমক তথ্য সরবরাি করনবন (গ) িরম ‘ঘ’ অনু ায়ী তনথ্যর যুতক্তসংগত মূল্য তনি থারণ করনবন (ঘ) র্ততীয় 

পযনক উিার তলতখত বা যমৌতখক মতামত যচনয় যনাটিশ তেনবন (ঙ) শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতক্ত তথ্য চাতিোকারী িনল 

তার উপযুক্ত কনর তথ্য প্রকানশর ব্যবস্থা করনবন (চ) প্রনয়াজনন োতয়ত্ব প্রাপ্ত কম থকতথা অন্য যকান কম থকতথার 

সিন াতগতা তননত পারনবন।  

 

৮. তথ্য প্রোননর সানর্ সংতিষ্ট সিায়ক/তবকল্প কম থকতথানের োতয়ত্ব ও কম থপতরতি : যকান োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা কর্তথক 

অন্য যকান কম থকতথার সিায়তা চাওয়া িনল এবং এরূপ সিায়তা প্রোনন ব্যর্ থতার জন্য আইননর যকান তবিান লতিত 

িনল যসনযনে এ আইননর অিীন োয়-োতয়ত্ব তনি থারনণর যযনে উক্ত অন্য কম থকতথাও োতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকতথা বনল গণ্য 

িনবন।  

 

৯. আনবেন প্রতক্রয়া : তথ্য চাতিোকারী সাো কাগনজ অর্বা তথ্য অতিকার আইন তবতিমালা িরম ‘ক’ (সংযুক্ত) 

ব্যবিার কনর তনথ্যর জন্য সরাসতর বা ই-যমইনলর মাধ্যনম আনবেন করনবন। এই িরম ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ 

যকনের অতিতসয়াল ওনয়বসাইনট পাওয়া  ানব।  

আনবেনন তনম্নরূপ তলতখত তবষয়সমূনির উনেখ র্াকনত িনব- 

(অ) অনুনরািকারীর নাম, ঠিকানা, প্রন াজে যযনে িোক্স নম্বর এবং ই-যমইল ঠিকানা 

(আ) য  তনথ্যর জন্য অনুনরাি করা িনয়নে তার তনর্ভ থল এবং স্পষ্ট বণ থনা 

(ই) অনুনরািকৃত তনথ্যর অবস্থান তনণ থনয়র সুতবিানর্ থ অন্যান্য প্রনয়াজনীয় প্রাসতিক তথ্যাবলী 



(ঈ) যকান পদ্ধততনত তথ্য যপনত আগ্রিী তার বণ থনা অর্ থাৎ অনুতলতপ যনয়া, যনাট যনয়া বা অন্য যকান অনুনমাতেত 

পদ্ধতত 

 

১০. তথ্য প্রোননর পদ্ধতত ও সময়সীমা : োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা িারা ৮ এর উপিারা (১) এর অিীন অনুনরাি প্রাতপ্তর 

তাতরখ িনত অনতিক ২০ (তবশ) কা থ তেবনসর মনধ্য অনুনরািকৃত তথ্য সরবরাি করনবন।  

(২) উপিারা (১) এ  া তকছুই র্াকুক না যকন, অনুনরািকৃত তনথ্যর সানর্ একাতিক তথ্য প্রোন উইতনট বা কর্তথপনযর 

সংতিষ্টতা র্াকনল অনতিক ৩০ (তেশ) কা থ তেবনসর মনধ্য উক্ত অনুনরািকৃত তথ্য সরবরাি করনত িনব। 

(৩) উপিারা (১) ও (২) এ  া তকছুই র্াকুক না যকন, োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা যকান কারনণ তথ্য প্রোনন অপারগ িনল 

অপারগতার কারণ উনেখ কনর আনবেন প্রাতপ্তর ১০ (েশ) কা থ তেবনসর মনধ্য তততন তা অনুনরািকারীনক অবতিত 

করনবন।  

(৪) উপ-িারা (১) এবং (২) এ  া তকছুই র্াকুক না যকন, িারা ৮ এর উপ িারা (১) এর অিীন অনুনরািকৃত তথ্য যকান 

ব্যতক্তর জীবন মৃত্যে, যগ্রিতার এবং কারাগার িনত মুতক্ত সম্পতকথত িনল োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা অনুনরাি প্রাতপ্তর 

অনতিক ২৪ (চতিশ) ঘন্টার মনধ্য উক্ত তবষনয় প্রার্তমক তথ্য সরবরাি করনবন।  

(৫) উপিারা (১), (২) বা (৪) এ উতেতখত সময়সীমার মনধ্য তথ্য সরবরাি করনত যকান োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা ব্যর্ থ 

িনল সংতিষ্ট তথ্য প্রাতপ্তর অনুনরাি প্রতোখান করা িনয়নে বনল গণ্য িনব।  

(৬) যকান অনুনরািকৃত তথ্য োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার তনকট সরবরানির জন্য মজুে র্াকনল তততন উক্ত তনথ্যর 

যুতক্তসংগত মূল্য তনি থারণ করনবন এবং উক্ত মূল্য অনতিক ৫ (পাঁচ) কা থ তেবনসর মনধ্য পতরনশাি করার জন্য 

অনুনরািকারীনক অবতিত করনবন।  

(৭) উপিারা (৬) এর অিীন মূল্য তনি থারনণর যযনে তথ্য প্রোননর প্রকৃত ব্যয় য মন- তনথ্যর মুতদ্রত মূল্য, ইনলকট্রতনক 

িরনমট এর মূল্য তকংবা িনটাকতপ বা তপ্রন্ট আউট সংক্রান্ত য  ব্যয় িনব তা িনত অতিক মূল্য তনি থারণ করা  ানব না।  

(৮) িারা ৮ এর উপিারা (১) এর অিীন অনুনরািকৃত তথ্য প্রোন করা োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার তনকট  র্া র্ তবনবতচত 

িনল এবং য নযনে উক্ত তথ্য র্ততীয় পয কর্তথক সরবরাি করা িনয়নে তকংবা উক্ত তনথ্য র্ততীয় পনযর স্বার্ থ জতড়ত 

রনয়নে এবং র্ততীয় পয উিা যগাপনীয় তথ্য তিসানব গণ্য কনরনে যসনযনে োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা উক্তরূপ অনুনরাি 

প্রাতপ্তর ৫ (পাঁচ) কা থ তেবনসর মনধ্য র্ততীয় পযনক তার তলতখত বা যমৌতখক মতামত চতিয়া যনাটিশ প্রোন করনবন 

এবং র্ততীয় পয এরূপ যনাটিনশর যপ্রতযনত যকান মতামত প্রোন করনল তা তবনবচনায় তনয়া োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

অনুনরািকারীনক তথ্য প্রোননর তবষনয় তসদ্ধান্ত গ্রিণ করনবন।  

(৯) িারা ৭এ  া তকছুই র্াকুক না যকন, তথ্য প্রকানশর জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এরূপ তনথ্যর সতিত সম্পকথযুক্ত 

িওয়ার কারনণ যকান অনুনরাি সম্পূণ থ প্রতোখ্যান করা  ানব না এবং অনুনরানির  তটুকু অংশ প্রকানশর জন্য 

বাধ্যতামূলক নয় এবং যুতটুকু অংশ য ৌতক্তকোনব পৃর্ক করা সম্ভব ততটুকু অংশ অনুনরািকারীনক সরবরাি করনত 

িনব।  

(১০) যকান ইেীয় প্রততবন্ধী ব্যতক্তনক যকান যরকি থ বা উিার অংশতবনশষ জানাবার প্রনয়াজন িনল সংতিষ্ট োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকতথা উক্ত প্রততবন্ধী ব্যতক্তনক তথ্য লানে সিায়তা প্রোন করনবন এবং পতরেশ থননর জন্য য  িরনণর সিন াতগতা 

প্রনয়াজন তা প্রোন করাও এ সিায়তার অন্তভূ থক্ত বনল গণ্য িনব।  

 

১১. তনথ্যর মূল্য এবং মূল্য পতরনশানির তনয়মাবলী : তথ্য অতিকার আইননর ৯ (৬) িারায় উনেখ রনয়নে য , যকান 

অনুনরািকৃত তথ্য োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার তনকট সরবরানির জন্য মজুে র্াকনল তততন উক্ত তনথ্যর যুতক্তসংগত মূল্য 

তনি থারণ করনবন এবং উক্ত মূল্য অনতিক ৫ (পাঁচ) কা থ তেবনসর মনধ্য পতরনশাি করার জন্য অনুনরািকারীনক 

অবতিত করনবন। আইননর ৯ (৭) িারায় এর অিীন মূল্য তনি থারনণর যযনে তথ্য প্রোননর প্রকৃত ব্যয় য মন- তনথ্যর 

মুতদ্রত মূল্য, ইনলকট্রতনক িরনমট এর মূল্য তকংবা িনটাকতপ বা তপ্রন্ট আউট সংক্রান্ত য  ব্যয় িনব উিা িনত অতিক 

মূল্য তনি থারণ করা  ানব না। 



 

তথ্য অতিকার তবতিমালা-২০০৯ এর ৮ তবতি অনুসানর তথ্য প্রাতপ্তর উনেনশ্য আনবেনকারী কর্তথক সংতিষ্ট কর্তথপয 

বরাবর প্রনেয় তি নগে, মাতনঅি থার, যপাষ্টাল অি থার, ক্রসনচক অর্বা ষ্টোনম্পর মাধ্যনম প্রোন করা  ানব। ষ্টোনম্পর 

মাধ্যনম জমা তেনল যকাট থ তি যরতজষ্টার সংরযণ করনত িনব। নগে যনয়া িনল চালাননর মাধ্যনম জমা তেনত িনব। 

প্রাপকনক তরতসপ্ট তেনত িনব। যকাি নম্বর ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ যত জমা তেনত িনব। তবতিমালায় তনি থাতরত িরম 

“ঘ” অনুসানর তথ্য প্রাতপ্তর অনুনরাি তি এবং তনথ্যর মূল্য পতরনশািন াগ্য িনব।   

 

১২. আপীল কর্তথপয এবং আপীল পদ্ধতত : যকান ব্যতক্ত তনি থাতরত সময়সীমার মনধ্য তথ্য লানে ব্যর্ থ িনল তকংবা 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার যকান তসদ্ধানন্ত সংক্ষুব্ধ িনল উক্ত সময়সীমা অততক্রান্ত িবার, বা যযেমনত তসদ্ধান্ত লাে করার 

পরবতী ৩০ (তেশ) তেননর মনধ্য আপীল কর্তথপনযর তনকট আপীল করনত পারনবন। আপীল কর্তথপয আপীল আনবেন 

প্রাতপ্তর পরবতী ১৫ (পননর) তেননর মনধ্য শুনানী তেনয় তনস্পতত্ত করনবন।  

 

১৩. তথ্য প্রোনন অবনিলায় শাতস্তর তবিান : যকান যুতক্তগ্রািে কারণ োড়াই তথ্য প্রাতপ্তর যকান অনুনরাি বা আপীল 

গ্রিণ করনত অস্বীকার করনল, তনি থাতরত সময়সীমার মনধ্য অনুনরািকারীনক তথ্য প্রোন না করনল, অসদুনেনশ্য তথ্য 

প্রাতপ্তর যকান অনুনরাি বা আপীল প্রতোখান করনল, য  তথ্য প্রাতপ্তর অনুনরাি করা িনয়তেল তা প্রোন না কনর র্ভল, 

অসম্পূণ থ তবভ্রাতন্তকর বা তবকৃত তথ্য প্রোন করনল অর্বা যকান তথ্য প্রাতপ্তর যযনে প্রততবন্ধকতা সৃতষ্ট করনল তথ্য 

কতমশন, োতয়ত্ব প্রাপ্ত কম থকতথার উক্তরূপ কান থর তাতরখ িনত তথ্য সরবরানির তাতরখ প থন্ত প্রতত তেননর জন্য ৫০ 

(পঞ্চাশ) টাকা িানর জতরমানা অনরাপ করনত পারনব, এবং এরূপ জতরমানা যকান ক্রনমই ৫০০০/- (পাঁচ িাজার) 

টাকার অতিক িনব না। যকান কম থকতথা, নাগতরক এর তথ্য প্রাতপ্তনত তবঘ্ন সৃতষ্ট করনল তার তবরুনদ্ধ তবোগীয় শাতস্তমূলক 

ব্যবস্থা গ্রিণ করা  ানব এবং জতরমানার টাকা সংতিষ্ট কম থকতথার ব্যতক্তগত োয় তিনসনব তার তনকট িনত সরকারী 

পাওনা আোয় আইন-১৯১৩ অনুসানর আোয়ন াগ্য িনব।  

 

১৪. তথ্যাতে পতরেশ থননর সুন াগ : তথ্য অতিকার আইন-২০০৯ এর ৬(৫) িারা অনু ায়ী ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ 

যকনের বাতষ থক প্রততনবেন তবনামূনল্য সব থসািারনণর পতরেশ থননর জন্য ব্যবাস্থা রাখা িনব এবং উিার কতপ নামমাে 

মূনল্য তবক্রনয়র জন্য মজুে রাখা িনব। ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের সকল প্রকাশনা জনগনণর জন্য সিজলেে করা 

িনব।  

 

১৫. জনগুরুত্বপূণ থ তবষনয় যপ্রস তবজ্ঞতপ্ত : ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকনের জনগুরুত্বপূণ থ তবষয়াতে যপ্রস তবজ্ঞতপ্তর মাধ্যনম 

অর্বা অন্য যকান পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করা িনব।  

 

১৬. পতরতশষ্ট তাতলকািঃ  

(অ) পতরতশষ্ট-০১: স্ব-প্রনণাতেত তনথ্যর তাতলকা। 

(আ) পতরতশষ্ট-০২ : অনুনরানির বা চাতিোর তেতত্তনত সরবরাি করা িনব এমন তনথ্যর তাতলকা। 

 

১৭. সংযুতক্ত  (িরম): 

(অ) সংযুতক্ত-১ : তথ্য প্রাতপ্তর আনবেনপে। 

(আ) সংযুতক্ত-২ : তথ্য সরবরানির অপারগতার যনাটিশ। 

(ই) সংযুতক্ত-৩ : আপীল আনবেন। 

(ঈ) সংযুতক্ত-৪ : তথ্য প্রতপ্তর অনুনরাি তি ও তনথ্যর মূল্য তনি থারণ তি। 

 



পতরতশষ্ট-০১ 

স্ব-প্রনণাতেত তনথ্যর তাতলকািঃ 

 ভূতম প্রশাসন প্রতশযণ যকে প্রততষ্ঠার পটভূতম, উনেশ্য। 

 সাংগঠতনক কাঠানমা। 

 জনবনলর তথ্য, কম থকতথানের নাম ও পতরতচতত। 

 কম থকতথা কম থচারীনের োতয়ত্ব। 

 প্রতশযনণ অংশগ্রিণকারীনের প থায়িঃ অতততরক্ত যজলা প্রশাসক/অতততরক্ত পুতলশ সুপার, উপনজলা তনব থািী 

অতিসার, সিকারী কতমশনার (ভূতম), যরতেতনউ যিপুটি কানলক্টর, ভূতম হুকুম েখল কম থকতথা, সিকারী 

কতমশনার, সিকারী পুতলশ সুপার, সিকারী যসনটলনমন্ট অতিসার, কানুননগা, সানেথয়ার, ইউতনয়ন ভূতম 

সিকারী কম থকতথা (তিতসলোর), ভূতম মন্ত্রণালনয়র সংযুক্ত অতিেপ্তর/েপ্তনর কম থরত যবঞ্চ সিকারী, রাজস্ব 

সিকারী, খাতরজ সিকারী, যপশকার, অতিটর ও অতিস সিকারী এবং পাবতথে যজলা সমূনির যিিম্যান। 

 বাতষ থক প্রতশযণ সূতচ। 

 প্রতশযণ মতিউল। 

 প্রতশযণ পদ্ধতত : যলকচার, মাতিতমতিয়া, েলীয় আনলাচনা ও যপ্রনজনন্টশন, তরনপাট থ তলখন, উনু্মক্ত 

আনলাচনা, সান্ধেকালীন অতিনবশন। 

 প্রতশযনণর যময়াে। 

 প্রতশযণার্ীনের মানঝ প্রতশযণ সামগ্রী তবতরণ। 

 মন্ত্রণালয়/তবতেন্ন েপ্তনর সংযুতক্ত কা থক্রম। 

 প্রতশযণ মূল্যায়ন। 

 প্রতশযণার্ীনের মানঝ সাটি থতিনকট তবতরণ। 

 প্রতশযনণর তরনসাস থ পাস থন/বক্তা পতরতচতত। 

 বক্তা মূল্যায়ন। 

 প্রতশযণার্ীনের প্রতশযণ োতা। 

 প্রতশযক সম্মানী সংক্রান্ত তথ্য। 

 প্রতশযনণর যেৌত সুতবিাতে : যেণীকনযর সংখ্যা, আসন, প্রতশযনণর জন্য মাতিতমতিয়া প্রনজক্টর, সাউন্ড 

তসনেম, কতম্পউটার ল্যাব, যজনানরটর, শীততাপ তনয়ন্ত্রণ  ন্ত্র ইতোতে সুতবিাতে। 

 গ্রন্থাগার সংক্রান্ত : আসন সংখ্যা, বইনয়র সংখ্যা ও ইসুে সংক্রান্ত তথ্যাতে। 

 আবাতসক সুতবিা। 

 িাইতনং ও কোনিনটতরয়া সংক্রান্ত সুতবিাতে: আসন সংখ্যা, বাবুতচ থ ও সিন াতগ োি। 

 যকনের বুকনলটস এবং তলিনলট। 

 যকনের অনুনমাতেত বানজট। 

 যকনের সো সংক্রান্ত তথ্য। 

 উন্নয়ন কম থসূতচ সংক্রান্ত তথ্য। 

 প্রতকউরনমন্ট সংক্রান্ত তথ্য। 

 সকল প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য। 

 সকল তবজ্ঞতপ্ত। 

 বাতষ থক প্রততনবেন। 

 তথ্য প্রাতপ্তর জন্য আনবেন সংক্রান্ত তথ্য: আনবেন িরম, আপীল ও অতেন াগ িরম। 

 োতয়ত্ব প্রাপ্ত কম থকতথা ও আপীল কর্তথপনযর নাম, পতরতচতত, যিান, িোক্স নম্বর, ই-যমইল ঠিকানা। 

 যপ্রস তরতলজ, যপ্রস কনিানরন্স। 

 

 

 

 

 

 

 



পতরতশষ্ট-০২ 

 

অনুনরানির তেতত্তনত য  সব তথ্য প্রোন করা িয় তার তাতলকািঃ 

 স্ব-প্রনণাতেতোনব প্রকাতশত তথ্যসি তননম্নাক্ত তথ্য সমূি অনুনরানির তেতত্তনত সরবরাি করা িয়। 

 যকান প্রতশযণ যকানস থ অংশগ্রিণকারীনের নানমর তাতলকা। 

 প্রতশযণার্ীনের বেতনক িাতজরা সংক্রান্ত তথ্য। 

 তবগত বেরগুতলনত তক পতরমাণ প্রতশযণ প্রোন করা িনয়নে যস সংক্রান্ত তথ্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িরম ‘ক’ 

তথ্য প্রাতপ্তর আনবেনপে 

[তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতপ্ত সংক্রান্ত) তবতিমালার তবতি ৩ দ্রষ্টব্য] 

 

বরাবর 

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

......................................... (নাম ও পেতব) 

ও 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা,  

..........................................(েপ্তনরর নাম ও ঠিকানা) 

 

 

১।  আনবেনকারীর নাম      :.......................................... 

 তপতার নাম       :.......................................... 

 মাতার নাম       :.......................................... 

 বতথমান ঠিকানা       :..........................................  

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

 িোক্স, ই-যমইল, যটতলনিান ও যমাবাইল যিান নম্বর ( তে র্ানক) :.......................................... 

২।  তক িরনণর তথ্য* (প্রনয়াজনন অতততরক্ত কাগজ ব্যবিার করুন) :.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। যকান পদ্ধততনত তথ্য পাইনত আগ্রিী (োপাননা/িনটাকতপ/ :.......................................... 

 তলতখত/ই-যমইল/িোক্স/তসতি অর্বা অন্য যকান পদ্ধতত) 

৪। তথ্য গ্রিণকারীর নাম ও ঠিকানা     :.......................................... 

৫। প্রন াজে যযনে সিায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা    :.......................................... 

 

 

আনবেননর তাতরখিঃ...................................    আনবেনকারীর স্বাযর 

 

*তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতপ্ত সংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯ এর ৮ িারা অনু ায়ী তনথ্যর মূল্য পতরনশািন াগ্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িরম ‘খ’ 

[তবতি ৫ দ্রষ্টব্য] 

তথ্য সরবরানির অপারগতার যনাটিশ 

 

আনবেনপনের সূে নম্বরিঃ      তাতরখিঃ........................ 

 

প্রতত 

আনবেনকারীর নামিঃ.......................................... 

ঠিকানািঃ.......................................... 

 

তবষয়িঃ তথ্য সরবরানির অপারগতা সম্পনকথ অবতিতকরণ।  

 

 

তপ্রয় মনিােয়,  

 

আপনার ............................. তাতরনখর আনবেননর তেতত্তনত প্রাতর্ থত তথ্য তননম্নাক্ত কারনণ সরবরাি করা সম্ভব 

িইল না,  র্ািঃ- 

 

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

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

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

 

 

 

 

(...................................) 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার নামিঃ 

পেতব 

োপ্ততরক সীল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িরম ‘গ’ 

আতপল আনবেন 

[তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতপ্ত সংক্রান্ত) তবতিমালার তবতি-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

বরাবর 

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

......................................... (নাম ও পেতব) 

ও 

আতপল কম থকতথা,  

..........................................(েপ্তনরর নাম ও ঠিকানা) 

 

 

১।  আনবেনকারীর নাম ও ঠিকানা    :.......................................... 

 (য াগান ানগর সিজ মাধ্যমসি) 

২। আতপনলর তাতরখ       :.......................................... 

 

৩। য  আনেনশর তবরুনদ্ধ আতপল করা িইয়ানে উিার  :..........................................  

 কতপ ( তে র্ানক) 

৪।  ািার আনেনশর তবরুনদ্ধ আতপল করা িইয়ানে   :.......................................... 

 তািার নামসি আনেনশর তববরণ ( তে র্ানক) 

 

৫।  আতপনলর সংতযপ্ত তববরণ     :.......................................... 

 

 

 

 

 

 

৬। আনেনশর তবরুনদ্ধ সংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সংতযপ্ত তববরণ) :.......................................... 

 

৭। প্রাতর্ থত প্রততকানরর যুতক্ত/তেতত্ত     :.......................................... 

 

৮। আতপলকারী কর্তথক প্রতেয়ন     :.......................................... 

 

৯। অন্য যকান তথ্য  ািা আতপল কর্তথপনযর সম্মুনখ  :.......................................... 

 উপস্থাপননর জন্য আতপলকারী ইচ্ছা যপাষণ কনরন 

 

 

 

আনবেননর তাতরখিঃ...................................    আনবেনকারীর স্বাযর 

 

 

 

 

 

 

 

 



িরম “ঘ” 

[তবতি ৮ দ্রষ্টব্য] 

তথ্য প্রাতপ্তর অনুনরাি তি এবং তনথ্যর মূল্য তনি থারণ তি 

 

তথ্য সরবরানির যযনে তননম্নাক্ত যটতবনলর কলাম (২) এ উতেতখত তনথ্যর জন্য উিার তবপরীনত কলাম (৩) এ 

উতেতখত িানর যযেমত তথ্য প্রাতপ্তর অনুনরাি তি এবং তনথ্যর মূল্য পতরনশািন াগ্য িনব,  র্া :- 

ক্রতমক নং তনথ্যর তববরণ তথ্য প্রাতপ্তর অনুনরাি তি/তনথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। তলতখত যকান িকুনমনন্টর কতপ সরবরানির জন্য 

(ম্যাপ, নকশা, েতব, কতম্পউটার তপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মানপর কানজর যযনে প্রতত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা িানর এবং তদুর্ধ্থ সাইনজর কাগনজর 

যযনে প্রকৃত মূল্য। 

২। তিস্ক, তসতি ইতোতেনত তথ্য সরবরানির যযনে (১) আনবেনকারী কর্তথক তিস্ক, তসতি ইতোতে 

সরবরানির যযনে তবনা মূনল্য; 

(২) তথ্য সরবরািকারী কর্তথক তিস্ক, তসতি ইতোতে 

সরবরানির যযনে উিার প্রকৃত মূল্য। 

৩। যকান আইন বা সরকারী তবিান বা তননে থশনা 

অনু ায়ী কাউনক সরবরািকৃত তনথ্যর যযনে 

তবনামূনল্য 

৪। মূনল্যর তবতনমনয় তবক্রয়ন াগ্য প্রকাশনার যযনে  প্রকাশনায় তনি থাতরত মূল্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


