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ভৄখফন্ধ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দর্য াংনফধার্ন নচন্তা ও ফাক-স্বাধীনতা নাগনযকর্দয অন্যতভ মভৌনরক অনধকায নর্র্ফ স্বীকৃত এফাং 

তথ্য প্রানিয অনধকায এয অনফর্েদ্য অাং। ফতেভান যকায তথ্য অনধকায আইন, 2009 প্রণয়ন কর্যর্ছ । এই আইর্নয 10 ধাযায় 

তথ্য যফযার্য রর্যে  প্রর্তেক কর্তেযর্ক তথ্য প্রদান ইউননর্টয জন্য একজন দানয়ত্ব প্রাি কভ েকতো ননভেক্ত কযায ননর্দ েনা প্রদান 

কযা র্য়র্ছ । এই আইর্নয ঠিক প্রর্য়ার্গয পর্র যকায ও জনগর্নয ভার্ঝ মতুফন্ধন ততযী র্য়র্ছ । জনগন এফাং যকার্যয ভার্ঝ 

মতুফন্ধন সৃনি র্র যকাযী কাম েক্রভ  ম্পর্কে মকান নফভ্রানন্ত থার্ক না।  

শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য রযে র্ে মদর্ নল্প ম্পর্কেয মযর্ে একটি সুশৃঙ্খর নযর্ফ ভৄন্নত যাখা এফাং 

কভ োংস্থান সৃনিয ভাধ্যর্ভ দানযদ্র্ে  নফর্ভাচর্নয  রর্যে মদর্য জন মগাষ্ঠীর্ক জনম্পর্দ নযনত কযা ।  শ্রনভক-ভানরক ম্পকে 

উন্নয়ন ও সুষ্ঠ ুনল্প ম্পকে ফজায় মযর্খ উৎাদনভৄখী কভ োংস্থার্নয সুর্মাগ সৃনি ও ব্যফা ফাননর্জেয ম্প্রাযর্নয অনুকুর নযর্ফ 

ততযীর্ত ায়তা কযায ভাধ্যর্ভ দানযদ্র্ নফর্ভাচন, মদর্য অদয জনর্গানষ্ঠর্ক দয জননক্তর্ত নযণত কযায জন্য কানযগনয 

প্রনযর্নয ব্যফস্থা কযা, মদর্য শ্রভ মক্টর্য সুষ্ঠু শ্রভ ব্যফস্থানা নননিত কযা , নর ও কাযখানাভর্ উৎাদন বৃনি অব্যাত 

যাখায রর্যে মৌাদ েপূণ ে নযর্ফ সৃনষ্ঠ কযা নল্প ও ব্যফা ফানণর্জে কভপ্লার্য়ন্স ফাস্তফায়ন শ্রনভকর্দয আইনগত অনধকায নননিত 

কযা , নফনবন্ন শ্রভ এরাকায় শ্রভ কল্যাণভরক কাম েক্রভ ব্যফস্থা কযা, শ্রভ ও নল্প ম্পনকেত আইন, নীনত নফনধ ইতোনদ প্রণয়ন , 

াংর্াধন ও ফাস্তফায়ন কযা , শ্রভ আদারর্তয ভাধ্যর্ভ শ্রভ মযর্ে সুনফচায নননিত কযা, শ্রনভকর্দয নূন্যতভ ভজুযী ননধ োযণ, নফনবন্ন 

মদ ও আন্তজোনতক াংস্থা আন্তজোনতক শ্রভ াংস্থায (আইএরও ) এয ার্থ কাম েক্রর্ভয  ভন্বয় াধন কযা ইতোনদ র্ে শ্রভ ও 

কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য মভৌনরক কাজ সুভর্য ভর্ধ্য অন্যতভ।  

তর্থ্যয অফাধ প্রফার্য উর্ের্ে শ্রভ ও কভ োংস্থান এই তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা, 2015 প্রণয়ন কর্যর্ছ। আা কনয , এই 

ননর্দ েনকা শ্রভ ও  কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য তথ্য প্রদান কাম েক্রভ জ  কযর্ফ এফাং এয ভাধ্যর্ভ ভন্ত্রণারর্য়য কার্জয স্বেতা ও 

জাফাফনদনতা বৃনি ার্ফ।  
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9 . নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ  6 
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শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা, 2015  

 

1. তথ্য প্রকা ননর্দ েনকায টভূনভ ও প্রর্য়াজনীয়তা ।   

 

 1.1 শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য টভূনভিঃ  নফার জনর্গাষ্ঠীয এই ফাাংরার্দর্ কভ োংস্থান, দানযদ্র্ে 

নফর্ভাচন ও অথ েনননতক প্রবৃনি অজের্ন শ্রভ মক্টর্যয গুরুত্ব অনযীভ । নল্পায়ন ও নফনবন্ন উন্নয়নভরক কাম েক্রভ ফাস্তফায়র্ন 

দয শ্রভ নক্ত আফেক । কৃনলননব েয  অথ েনীনত অর্নকাাংর্ ননব েযীর এ মদর্ক নল্পায়র্নয নদর্ক এনগর্য় ননর্ত আভার্দয 

শ্রভ মক্টর্য যর্য়র্ছ অর্নক চোর্রঞ্জ । এফ চোর্রঞ্জ মভাকার্ফরায় শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন কর 

দিয/াংস্থা ননযরবার্ফ কাজ কর্য মার্ে।  

 

শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য নননফড় তত্ত্বাফধার্ন করকাযখানা ও প্রনতষ্ঠান নযদ েন অনধদিয করকাযখানাও 

প্রনতষ্ঠান ভর্য কভ েনযর্ফ উন্নয়ন, শ্রনভকর্দয অনধকায প্রনতষ্ঠায় ফাাংরার্দ শ্রভ আইন ফাস্তফায়র্ন কাজ কর্য মার্ে । 

শ্রভ নযদিয মেড ইউননয়ন ও শ্রভ নফর্যাধ ননস্পনি, শ্রনভকর্দয কল্যাণ নানানফধ কাজ কযর্ছ । শ্রভ আদারত ভ শ্রভ 

াংক্রান্ত ভাভরা নযচারনা কযর্ছ। ননম্নতভ ভজুযী মফাড ে মফযকাযী নর মক্টর্যয ননম্নতভ ভজুযী ননধ োযর্ণয কার্জ 

ননর্য়ানজত যর্য়র্ছ । শ্রনভক কল্যাণ পাউর্েন শ্রনভকর্দয আদকারীন ভর্য় াায্য প্রদান তার্দয কল্যার্ণয জন্য 

নফনফধ কাজ কর্য মার্ে। জাতীয় দযতা উন্নয়ন কাউনন্সর নচফারয় শ্রনভকর্দয দযতা উন্নয়র্ন জাতীয় দযতা উন্নয়ন নীনত 

ফাস্তফায়র্ন মথামথ ভূনভকা ারন কযর্ছ । এবার্ফ শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় ও এয আওতাধীন কর দিয/াংস্থা 

াভনগ্রক বার্ফ মদর্য কর মক্টর্য শ্রনভকর্দয ন্যায্য অনধকায প্রনতষ্ঠা, শ্রনভক ও ভানরকর্দয ভর্ধ্য ফন্ধুত্বপূণ ে ম্পকে সৃনি 

কর্য মদর্য উৎাদনীরতা বৃনিয মযর্ে অফদান মযর্খ চর্রর্ছ।  

 

শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় ফাাংরার্দ নচফারর্য়য 7 নম্বয বফর্নয 4থ ে ও 5ভ তরায় অফনস্থত । এ ভন্ত্রণারয় 

4 (চাট) টি উইাংর্য়য  ভন্বর্য় গঠিত । যকার্যয শ্রভ ম্পনকেত নফনবন্ন নীনত ও নযকল্পনা ফাস্তফায়র্নয জন্য এয আযও 

5টি অনধদিয/দিয/াংস্থা যর্য়র্ছ । একজন ভাননীয় প্রনতভন্ত্রীয মনর্তর্ত্ব একজন নচফ, একজন অনতনযক্ত নচফ, নতনজন 

ভেগ্ম-নচফ, দ জন উনচফ, একজন উপ্রধান , নননয়য কাযী নচফ, নননয়য কাযী প্রধান, কাযী নচফ, 

কাযী প্রধান, শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য অনুর্ভানদত জনফর 157 জন।  

ভন্ত্রণারর্য়য দানয়ত্বাফনর 

 শ্রনভকর্দয ানফ েক উন্নয়র্নয জন্য শ্রভনীনত প্রণয়ন, নযকল্পনা গ্রণ, আইন ও নফনধভারা প্রণয়ন।  

 শ্রভ নীনত, শ্রভ আইন, নযকল্পনা, প্রর্জক্ট ও নীনতভারায ফাস্তফায়ন তদাযনক ।  

 মফযকানয নল্প মক্টর্যয নুেনতভ ভজুযী ননধ োযণ, শ্রনভকর্দয দযতা উন্নয়ন, শ্রভ মক্টর্য ন্যায় নফচায নননিত 

কযায নফলর্য় ভন্বয় াধন কযা । 

 করকাযখানা ও প্রনতষ্ঠান ভর্য ভানরক ও শ্রনভকর্দয ভর্ধ্য ফন্ধুত্বপূণ ে কার্জয নযর্ফ ততযী কর্য কাযখানায  

উৎাদনীরতা বৃনি কযা।  

 

 শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয়, অনধদিয, াংস্থায উন্নয়ন কভ েসূনচ ও প্রকল্প নযকল্পনা ও ফাস্তফায়র্ন প্রাননক ও 

নীনতগত ায়তা প্রদান এফাং অথ োয়ন ও কানযগনয ায়তায জন্য উন্নয়ন র্মাগী ও দাতা াংস্থায র্ে 

ভন্বয় াধন ইতোনদ।  

 

এ ননর্দ েনকা প্রণীত র্র এ ভন্ত্রণারয়, ভন্ত্রণারর্য়য আওতাধীন ও অধীনস্ত কর অনধদিয/দিয /াংস্থায তথ্য 

প্রদান াংক্রান্ত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয কার্জ ায়ক ভূনভকা যাখর্ফ । এ ভন্ত্রণারয় এফাং অন্যান্য ইউননর্ট অফাধ তথ্য প্রফা 

নননিত কযায মযর্ে মকার্না নিধাির্ন্দয সৃনি র্ফ না, বয় বীনত এফাং অনীা থাকর্ফ না । এ ভস্ত কাযর্ণ শ্রভ ও 

কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় একটি ‘তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন আফেক ফর্র ভর্ন কযর্ছ।  
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1.2 তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয মমৌনক্তকতা/উর্েে  

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায জনগর্ণয জানায অনধকায প্রনতষ্ঠায ভাধ্যর্ভ যকানয ও মফযকানয াংগঠর্নয 

স্বেতা ও জফাফনদনতা বৃনি , দুনীনত হ্রা ও সুান  প্রনতষ্ঠা; জনগর্ণয নচন্তা, নফর্ফক ও ফাকস্বাধীনতায াাংনফধাননক 

অনধকায প্রনতষ্ঠা কর্ল্প র্ফ োনয জনগর্ণয যভতায়র্নয রর্য তথ্য প্রানিয অনধকায নননিত কযর্ত গত 29 ভাচ ে 2009 

তানযর্খ ‘তথ্য অনধকায আইন, 2009, া কর্যর্ছ। আইর্নয কাম েকয ফাস্তফায়র্নয জন্য ইনতভর্ধ্য ‘তথ্য অনধকায (তথ্য 

প্রানি াংক্রান্ত) নফনধভারা, 2009 এফাং তথ্য অনধকায াংক্রান্ত নতনটি প্রনফধান ভারাও প্রণীত র্য়র্ছ।  

 

 তথ্য অনধকায গণতানন্ত্রক ব্যফস্থার্ক আর্যা সুাংত কযায অন্যতভ তে । শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় এয তথ্য 

জনগর্ণয কার্ছ উমু্মক্ত র্র শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় কাম েক্রভ ম্পর্কে জনগণ অফনত দূয র্ফ । এর্ত প্রনতষ্ঠার্নয 

স্বেতা এফাং জনগর্ণয কার্ছ কর কার্জয জফাফনদনতা প্রনতনষ্ঠত র্ফ।  

 

 জনগর্ণয জন্য অফাধ তথ্য প্রফা নননিত কযায মম নীনত যকায গ্রণ কর্যর্ছ, তায াংর্ে াংগনতপূণ েবার্ফ 

যকার্যয গরুত্বপূণ ে ভন্ত্রণারয় নর্র্ফ শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় অফাধ তথ্য প্রফার্য চচ ো নননিত কযর্ত ফিনযকয।  

 

 সুতযাাং তথ্য অনধকায আইন, 2009, তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানি াংক্রান্ত) নফনধভারা 2009 ও  এতদাংনিি 

প্রনফধানভারাভর্য আর্রার্ক ও াভেজেতা ার্র্য এই ‘তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন কযা র্রা।  

 1.3. ননর্দ েনকায নর্যানাভ  

   এই ননর্দ েনকা শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য “তথ্য প্রকা ননর্দ েনকা,2015 ” নার্ভ অনবনত র্ফ।  

2 ননর্দ েনকায নবনি  

2.1 প্রণয়নকাযী কর্তেয: শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায  

2.2 অনুর্ভাদনকাযী কর্তেয: নচফ, শ্রভ ও কভ োংস্থাণ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায  

2.3 অনুর্ভাদর্নয তানযখ : 19 নর্বম্বয, 2015  

2.4 ফাস্তফায়র্নয তানযখ: অনুর্ভাদর্নয তানযখ মথর্ক ।  

2.5 ননর্দ েনকায প্রর্মাজেতা ; ননর্দ েনকাটি শ্রভ ও কভ োংস্থাণ ভন্ত্রণারর্য়য জন্য প্রর্মাজে র্ফ।  

 
 

৩.ননর্দ েনকায় ব্যফহৃত র্েয াংজ্ঞা  
 

াংজ্ঞা 
 

3.1 তথ্য 

 

“তথ্য” অথ ে শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য গঠন, কাঠার্ভা ও দািনযক কাভ েকাে াংক্রান্ত মম মকান স্মাযক, ফই, নকা, 

ভাননচে, চুনক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, আর্দ, নফজ্ঞনি, দনরর, নভৄনা, ে, প্রনতর্ফদন, নাফ নফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, 

আর্রাকনচে, অনডও , নবনডও, অনিত নচে , নপল্ম, ইর্রক্ট্রননক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত মম মকান ইনস্ট্রুর্ভন্ট, মানন্ত্রকবার্ফ 

াঠর্মাগ্য দনররানদ এফাং মবৌনতক গঠন ও তফনিে-নননফ ের্র্ল অন্য মম মকান তথ্যফ ফস্তু ফা এর্দয প্রনতনরনও এয 

অন্তর্ভ েক্ত র্ফ: 

 

 তর্ফ তে থার্ক মম, দািনযক মনাটনট ফা মনাটনর্টয প্রনতনরন এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ না।  

 

3.2 দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো  
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“ দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো” অথ ে তথ্য অনধকায আইন, 2009 এয ধাযা 10 এয অধীন ননভেক্ত কভ েকতো;  

3.3 নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো  

“দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত াংনি দানয়ত্ব ারর্নয জন্য ননভেক্ত কভ েকতো; 

3.4 “ তথ্য প্রদান ইউননট” অথ ে শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয়।  

3.5 “ আীর কর্তেয”  

আীর কর্তেয অথ ে-শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য নচফ ।  

3.6 “র্ততীয় য” অথ ে তথ্য প্রানিয জন্য অনুর্যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেয ব্যতীত অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ে 

জনড়ত অন্য মকান য।  

3.7 “তথ্য কনভন” অথ ে তঅআ, 2009 এয ধাযা 11 এয অধীন প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনভন ।  

3.8 “তঅআ, 2009” ফরর্ত “তথ্য অনধকায আইন, 2009 ” বুঝার্ফ।  

3.9 “তঅনফ, 2009 ফরর্ত” “তথ্য অনধকায ( তথ্য প্রানি াংক্রান্ত) নফনধভারা, 2009” বুঝার্ফ।  

3.10 “ কভ েকতো” অর্থ ে কভ েচাযীও অন্তর্ভ েক্ত র্ফ।  

3.11 “ তথ্য অনধকায” অথ ে মকান কর্তের্যয ননকট র্ত তথ্য প্রানিয অনধকায।  

3.12 “আর্ফদন পযভ” অথ ে তঅনফ,2009-এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযর্ভট-পযভ‘ক’বুঝার্ফ। 

3.13 “আীর পযভ” অথ ে তঅনফ, 2009-এয তপনর্র ননধ োনযত আনর আর্ফদর্নয পযর্ভট-পযভ ‘গ’ বুঝার্ফ।  

3.14 “নযনি” অথ ে এই ননর্দ েনকা র্ে াংভেক্ত নযনি।  

 

৪. তর্থ্যয ধযন এফাং ধযন অনুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান িনত : 

 

শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য ভৄদয় তথ্য ননর্ম্নাক্ত 3 টি মশ্রণীর্ত বাগ কযা র্ফ এফাং ননধ োনযত নফধান অনুার্য তা প্রদান 

ও প্রকা কযা র্ফ:  

 

ক. স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য: 

1) শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় স্বপ্রর্ণানদত র্য় এ ধযর্নয প্রকার্মাগ্য তথ্য ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযর্ফ। তা ছাড়া মাা 

ব্রনওয, ভৄনদ্র্ত ফই ফা প্রনতর্ফদন, নফর মফাড ে  াইন মফাড ে বুকর্রট, নরপর্রট, ননউজ মরটায, নেকায় নফজ্ঞনিয 

ভাধ্যর্ভ প্রচায অন্যান্য গ্রণর্মাগ্য ভাধ্যভও প্রকা প্রচায কযর্ফ।  

2) এই ধযর্নয তথ্য মচর্য় মকান নাগনযক আর্ফদন কযর্র তখন তা চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য নর্র্ফ নফর্ফনচত 

র্ফ এফাং দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননধ োনযত ন্থায় আর্ফদনকযীর্ক তা প্রদান কযর্ফন।  

3) শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় প্রনত ফছয একটি ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকা কযর্ফ। ফানল েক প্রনতর্ফদর্ন তঅআ,2009 

এয ধাযা 6 এ উনিনখত তথ্যভ এফাং তথ্য অনধকায (        ও      )  প্রনফধানভারা, 2010 এ উনিনখত 

তথ্যভ াংর্মাজন কযর্ফ।  

4) শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কর্যর্ছ মা এই ননর্দ েনকায 

নযনি -1 নন্নর্ফনত র্য়র্ছ এফাং শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য ওর্য়ফাইর্ট প্রকা ও প্রচায কযা র্য়র্ছ।  

5) প্রনত নতন ভা অন্তয  এই তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ।  

খ. চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য:  

1) এই ধযর্নয তথ্য মকান নাগনযর্কয আর্ফদর্নয মপ্রনযর্ত এই নীনতভারায 10 ও 11 অনুর্েদ ফনণ েত িনত অনুযণ 

কর্য প্রদান কযর্ত র্ফ।  

2) শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কর্যর্ছ মা এই ননর্দ েনকায  

নযনি এ নন্নর্ফনত র্য়র্ছ এফাং শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় ওর্য়ফাইর্ট প্রকা ও প্রচায কর্যর্ছ। 

3) প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ।   

 

গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতাভরক নয়, এভন তথ্য : 



 

-৪- 
 

1) এই ননর্দ েনকায অন্যান্য অনুর্েদ মা নকছুই থাকুক না মকন শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় ননর্ম্নাক্ত তথ্যভ প্রদান ফা 

প্রকা ফা প্রচায কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফ না :  

(ক) মকান তথ্য প্রকার্য পর্র ফাাংরার্দর্য ননযািা, অখেতা ও াফ ের্বৌভর্ত্বয প্রনত হুভনক র্ত ার্য এরু তথ্য;  

(খ) মকান নফর্দী যকার্যয ননকট মথর্ক প্রাি মকান মগানীয় তথ্য; 

(গ) মকান তথ্য প্রকার্য পর্র মকান র্ততীয় র্যয বুনিবৃনিক ম্পর্দয অনধকায যনতগ্রস্ত র্ত ায এরু ফানণনজেক ফা 

ব্যফানয়ক অন্তযনন েীত মগানীয়তা নফলয়ক, কনযাইট ফা বুনিবৃনিক ম্পদ ( intellectual property 

Right) ম্পনকেত তথ্য;  

(ঘ) মকান তথ্য প্রকার্য পর্র প্রচনরত আইর্নয প্রর্য়াগ ফাধাগ্রস্ত র্ত ার্য ফা  অযাধ বৃনি মর্ত ার্য এরু তথ্য;  

(ঙ) মকান তথ্য প্রকার্য পর্র জনগর্ণয ননযািা নফনিত র্ত ার্য ফা নফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠ ুনফচায কাজ ব্যাত র্ত 

ার্য এরু তথ্য; 

(চ) মকান তথ্য প্রকার্য পর্র মকান ব্যনক্তয ব্যনক্তগত জীফর্নয মগানীয়তা ক্ষুণ্ন র্ত ার্য এরু তথ্য  

(ছ) মকান তথ্য প্রকার্য পর্র মকান ব্যনক্তয জীফন ফা াযীনযক ননযািা নফদান্ন র্ত ার্য এরু তথ্য; 

(জ) আইন প্রর্য়াগকাযী াংস্থায ায়তায জন্য মকান ব্যনক্ত কর্তেক মগার্ন প্রদি মকান তথ্য;  

(ঝ) আদারর্ত নফচাযাধীন মকান নফলয় এফাং মা প্রকা আদারত ফা োইবুেনার্রয ননর্লধাজ্ঞা যর্য়র্ছ অথফা মায প্রকা 

আদারত অফভাননায ানভর এরু তথ্য;  

(ঞ) তদন্তাধীণ মকান নফলয় মায প্রকা কার্জ নফি ঘটার্ত ায এরু তথ্য;  

(ট) আইন অনুার্য মকফর একটি নননদ েি ভর্য়য জন্য প্রকার্য ফাধ্যফাধকতা যর্য়র্ছ এরু তথ্য;  

(ঠ) মকৌরগত কাযর্ণ মগান যাখা ফাঞ্ছনীয় এরু কানযগযী ফা তফজ্ঞাননক গর্ফলণারব্ধ মকান তথ্য; 

(ড) মকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়ায পূর্ফ ে ফা এ নফলর্য় নিান্ত  গ্রর্ণয পূর্ফ ে াংনিি ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ াংক্রান্ত মকান 

তথ্য;  

(ঢ) জাতীয় াংর্দয নফর্ল অনধকায াননয কাযণ র্ত ার্য, এরু তথ্য;  

(ত) মকান ব্যনক্তয আইন িাযা াংযনযত মগানীয় তথ্য;  

(থ) যীযায প্রশ্নে ফা যীযায় প্রদি নম্বয ম্পনকেত আগাভ তথ্য;  

5.তথ্য, াংযযণ , াংগ্র ও ব্যফস্থানা:  

ক) তথ্য াংযযণ: শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় তথ্য াংযযর্ণয জন্য ননর্ম্নাক্ত িনত অনুযণ কযর্ফ:  

(১) নাগানযর্কয তথ্য অনধকায নননিত কযায রর্যে শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় তায মাফতীয় তর্থ্যয কোটারগ এফাং 

ইনর্ডক্স প্রস্তুত কর্য মথামথবার্ফ াংযযণ কযর্ফ।  

(২) প্রর্তেক কর্তেয মম-কর তথ্য নপউটার্য াংযযর্নয উভেক্ত ফর্র ভর্ন কযর্ফ ম-কর তথ্য  নক্তাংগত 

ভয়ীভায ভর্ধ্য কনম্পউটার্য াংযযণ কযর্ফ  এফাং তথ্য রার্বয সুনফধার্থ ে ভগ্র মদর্ মনটওয়ার্কেয ভাধ্যর্ভ তায 

াংর্মাগ স্থান কযর্ফ।  

(৩) তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা ) প্রনফধানভারা, 2010 অনুযণ 

কযর্ফ। খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা: শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় তথ্য াংগ্র ও ব্যব্যস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য 

াংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, 2010 অনুযণ কযর্ফ।  

গ) তর্থ্যয বালা : (১) তর্থ্যয ভর বালা র্ফ ফাাংরা । তথ্য মনদ অন্য মকান বালায উৎন্ন র্য় থার্ক তার্র মটি মই 

বালায াংযনযত র্ফ । দািনযক প্রর্য়াজর্ন তথ্য অনুফাদ কযা র্ত ার্য ।  

(২) তথ্য মম বালায় াংযনযত থাকর্ফ মই বালার্তই আর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ । আর্ফদনকাযীয চানদায 

মপ্রনযর্ত মকান তথ্য অনুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্তেয ফন কযর্ফ না ।  

ঘ) তর্থ্যয ারনাগাদকযণ: শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় প্রনতভার্ তথ্য রনাগাদ কযর্ফ।  

৬. দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ  

১) তঅআ 2009- এয ধাযা 10(১) অনুার্য শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় তথ্য প্রদান ইউননর্ট একজন দানয়ত্বপ্রাি 

কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ।  



-৫- 

 

২) বনফষ্যর্ত শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য অধীন মকান কাম োরয়/ইউননর্ট প্রনতনষ্ঠত র্র তঅআ 2009 এয ধাযা 10(3) 

অনুার্য উক্তরু ইউননট/ইউননটভর্ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায 60 নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ।  

3)প্রনতটি ইউননর্টয প্রাননক প্রধান তায দির্যয তথ্য প্রদানকাযী দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ মদর্ফন এফাং ননর্য়াগকৃত 

প্রর্তেক দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে মযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-মভইর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয 

যফতী15 (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য ননধ োনযত পযর্ভর্ট (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভট) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন 

মপ্রযণ এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউননর্টয আনর কর্তের্যয কার্ছ অনুনরন মপ্রযণ কযর্ফন।  

4) তঅআ 2009-এয অধীন দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন মকান দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো অন্য মম মকান কভ েকতোয ায়তা 

চাইর্ত াযর্ফন এফাং মকান কভ েকতোয কাছ মথর্ক এরু ায়তা চাওয়া র্র নতনন উক্ত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোর্ক 

প্রর্য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফন।  

5) মকান দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন অন্য মকান কভ েকতোয ায়তা চাইর্র এফাং এরু ায়তা 

প্রদার্নয ব্যথ েতায জন্য তঅআ 2009-এয মকান নফধান রাংনঘত র্র এই আইর্নয অধীন দায়-দানয়ত্ব ননধ োযর্ণয মযর্ে 

উক্ত অন্য কভ েকতোও দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ফর্র গণ্য র্ফন।  

6) প্রনতটি ইউননট তায দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে মযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-মভইর ঠিকানা 

তায কাম োরর্য়য মনাঠি মফার্ড ে এফাং প্রকাে স্থার্ন র্জ দৃনির্গাচয য় এভনবার্ফ প্রদ ের্নয ব্যফস্থ কযর্ফ ও 

ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযর্ফ।  

7) এই তথ্য অফভৄক্তকযণ ননর্দ েনকায নযনি 4 এ এই ভন্ত্রণারর্য়য ে প্রদানকাযী ও দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো নফফযণ 

নন্নর্ফনত র্য়র্ছ। এই ননর্দ েনকা প্রর্মাজে এভন কর ইউননর্টয দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং 

প্রর্মাজে মযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-মভইর ঠিকানা তানরকা প্রকা কযা র্ফ । মকান দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো নযফতেন র্র 

নতুন দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়ার্গয 5 নদর্নয ভর্ধ্য তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ । তানরকা াংনিি কর কর্তের্যয 

ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযা ফ।  

7. দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ  

ক) তর্থ্যয জন্য কার্যা আর্ফদর্নয মপ্রনযর্ত দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো:  

অ) আর্ফদন গ্রণ ও তঅনফ 2009 এয নফনধ-3 অনুার্য আর্ফদনে গ্রর্নয প্রানি স্বীকায কযর্ফন; 

আ) অনুর্যাধকৃত তথ্য তঅআ 2009, ধাযা-9 ও তঅনফ 2009 এয নফনধ-4 অনুার্য মথামথবার্ফ যফযা কযর্ফন;  

ই) তথ্য প্রদার্নয অাযগতায মযর্ে তঅআ 2009, ধাযা-9 (3) ও তঅনফ 2009, নফনধ-5 অনুার্য মথামথ কাযণ 

অাযগতা প্রকা কযর্ফন। অাযগতায কাযণ তঅআ 2009 এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ ে র্ত র্ফ;  

ঈ) মকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতন তঅআ,2009, ধাযা-৯ (৬) 

(৭) ও তঅনফ, 2009 নফনধ-8 অনুার্য উক্ত তর্থ্যয ভেনক্তাংগত ভল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফাং উক্ত ভল্য অননধক 5(াঁচ) 

কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য নযর্াধ কযায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক অফনত কযর্ফন;  

উ) মকান অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ র্ততীয় র্যয াংনিতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাি তঅআ, 2009, ধাযা-9(৮) অনুার্য 

ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফন; 

খ) তঅআ,2009- এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযর্ভট/পযভ ‘ক’ াংযযণ ও মকান নগানযর্কয চানদায মপ্রনযর্ত 

যফযা ;  

গ) আর্ফদন পযভ পূযর্ণ যভ নয়, এভন আর্ফদনকাযীর্ক আর্ফদন পযভ পূযর্ণ ায়তা ; 

ঘ) মকান নাগনযর্কয চানদায মপ্রনযর্ত তার্ক আনর কর্তেয ননধ োযর্ণ ায়তা; 

ঙ) ঠিক কর্তেয ননধ োযর্ণ র্ভর কর্যর্ছ, এভন আর্ফদনকাযীর্ক ঠিক কর্তেয ননধ োযর্ণ ায়তা ; 

চ) মকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানি নননিত কযর্ত  দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তার্ক উভেক্ত িনতর্ত তথ্য মর্ত 

ায়তা কযর্ফন। এর্যর্ে দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো উভেক্ত অন্য মকান ব্যনক্তয ায়তা গ্রণ কযর্ত াযর্ফন।;  

ছ) তথ্য াংযযণ, ব্যফস্থান ও স্বপ্রার্ণানদত তথ্য প্রকা তঅআ 2009 এয ার্থ াভঞ্জেস্যপূণ েবার্ফ র্ে নক না তা 

ননধ োযর্ণ কর্তেযর্ক ায়তা প্রদান;  

জ) তঅআ 2009 এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকার্ ায়তা কযা ;  
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ঝ) তর্থ্যয জন্য প্রাি আর্ফদে এ-াংক্রান্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্য াংযযণ , আর্ফদনকাযীয মমাগার্মার্গয নফস্তানযত তথ্য 

াংযযণ ,  

 তথ্য অফভৄক্তকযণ াংক্রান্ত প্রনতর্ফদন াংকনরত কযা, তথ্য ভল্য আদায় , নাফ যযণ ও যকানয মকালাগার্য জভাকযণ 

এফাং কর্তেয ফা তথ্য কনভর্নয চানদায মপ্রনযর্ত এ াংক্রন্ত তথ্য যফযা কযা; ইতোনদ।  

8. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ  

1) ফাদরী ফা অন্য মকান কাযর্ণ দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো অনুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারর্নয জন্য শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় 

একজন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ফ। দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারনকারীন আইন 

অনুার্য নতনন দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফন।  

2) নতুন প্রনতনষ্ঠত ইউননটভর্ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায 60 নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয াাান নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি 

কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ।  

3) নচফ, শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ নদর্ফন এফাং ননর্য়াগকৃত প্রর্তের্কয নাভ, দফ, 

ঠিকানা এফাং প্রর্মাজে মযর্ে , পোক্স নম্বয ও ই-মভইর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয 15 (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য ননধ োনযত 

পযর্ভর্ট  (তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভট) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন মপ্রযণ কযর্ফন এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত 

ইউননর্টয আনর কর্তের্যয কার্ছ অনুনরন মপ্রযণ কযর্ফ।  

4) ফদরী ফা অন্য মকান কাযর্ণ এই দ শূন্য র্র, অনফরর্ম্ব নতুন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ।  

9. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ  

 ক) দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয অনুনস্থতকারীন ভর্য় ‘নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ’ নর্র্ফ দানয়ত্ব 

ারন কযর্ফন; 

খ) দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো নর্র্ফ দানয়ত্ব ারনকারীন ভর্য় নীনত 7 ফনণ েত ‘দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ’ 

তাঁয জন্য প্রর্মাজে র্ফ।  

10. তর্থ্যয জন্য আর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয িনত ও ভয়ীভা  

(১) মকান ব্যনক্ত তঅআ, 2009- এয অধীন তথ্য প্রানিয জন্য াংনি দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয কার্ছ ননধ োনযত পযভ ‘ক’ এয 

ভাধ্যর্ভ তথ্য মচর্য় নরনখতবার্ফ ফা ইর্রক্ট্রননক ভাধ্যর্ভ ফা ই-মভইর্র অনুর্যাধ কযর্ত াযর্ফন।  

(২) ননধ োনযত পযভ জরবে না র্র অনুর্যাধাকাযীয নাভ, ঠিকানা , প্রর্মাজে মযর্ে পোক্স নম্বয এফাং ই-মভইর ঠিকানা; 

অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ননর্ভ ের এফাং স্পি ফণ েনা এফাং মকান িনতর্ত তথ্য মর্ত আগ্রী তায ফণ েনা উর্িখ কর্য াদা কাগর্জ 

ফা মযর্েভত,ইর্রক্ট্রননক নভনডয়া ফা ই-মভইর ও তথ্য প্রানিয জন্য অনুর্যাধ কযা মার্ফ।  

(৩) দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তর্থ্যয জন্য মকান অনুর্যাধ প্রানি তানযখ র্ত অননধক 20 (নফ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য 

অনুর্যাধকৃত তথ্য যফযা কযর্ফন।  

 (৪) পূর্ফ ে  উনিনখত উ-অনুর্েদ (৩) এ মাা নকছুই থাকুক না মকন, অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ একানধক তথ্য প্রদান 

ইউননট ফা কর্তের্যয াংনিতা থাকর্র অননধক 30 (নে) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য মই অনুর্যাধকৃত তথ্য  যফযা কযর্ত 

র্ফ।  

(৫) অনুর্যাধকৃত তথ্য মকান ব্যনক্তয জীফন-ভতুে, মগ্রপতায এফাং কাযাগায র্ত ভৄনক্ত ম্পনকেত র্র দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো 

অনুর্যাধ প্রানিয অননধক 24 (চনি) ঘন্টায ভর্ধ্য উক্ত নফলর্য় প্রাথনভক তথ্য যফযা কযর্ফন ।  

(৬) দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো নরনখতবার্ফ অথফা মযর্েভত, ইর্রক্ট্রননক ভাধভ ফা ই-মভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন প্রে গ্রর্ণয 

প্রানি স্বীকায কযর্ফন এফাং প্রানি স্বীকাযর্ে আর্ফদর্নয মযপার্যন্স নম্বয, আর্ফদনে গ্রণকাযীয নাভ, দভম োদা এফাং 

আর্ফদন গ্রর্ণয তানযখ উর্িখ কর্য স্বাযয কযর্ফন।  

(৭)  ইর্রক্ট্রননক ফা ই-মভইর এয ভাধ্যর্ভ আর্ফদন গ্রর্ণয মযর্ে কর্তের্যয ফযাফয আর্ফদন মপ্রযর্ণয তানযর্খই ( প্রানি 

ার্র্য ) আর্ফদন গ্রর্ণয তানযখ নর্র্ফ গণ্য র্ফ।  

(8) আর্ফদন াওয়ায য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো তথ্য প্রদার্নয তানযখ এফাং ভয় উর্িখপূফ েক আর্ফদনকাযীর্ক ম  ম্পর্কে 

অফনত কযর্ফন এফাং অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ একানধক তথ্য প্রদান ইউননট ফা কর্তের্যয াংনিতা থাকর্র 

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো মই ইউননট ফা কর্তের্যর্ক এ ম্পর্কে নরনখত মনাটি প্রদান কযর্ফন ।  



-7- 

 

(৯) দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো মকান কাযর্ণ অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদার্ন অাযগ অথফা আাংনক তথ্য যফযার্ অাযগ র্র 

অাযগতায কাযণ উর্িখ কর্য আর্ফদন প্রানিয 10 (দ ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য তঅনফ, 2009-এয তপনর্র উর্িনখত 

পযভ-‘খ’ অনুমায়ী  এতদনফলর্য় আর্ফদকাযীর্ক অফনত কযর্ফন।  

(10) উ-অনুর্েদ (৩), (৪) ফা (৫) এ  উর্িনখত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য যফযা কযর্ত মকান দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ব্যথ ে 

র্র াংনিি তথ্য প্রানিয অনুর্যাধ প্রতোখ্যান কযা র্য়র্ছ ফর্র গণ্য র্ফ।  

(১১) অনুর্যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয ননকট মথামথ নফর্ফনচত র্র এফাং মমর্যর্ে মই তথ্য র্ততীয় 

য কর্তেক যফযা কযা র্য়র্ছ নকাংফা মই তর্থ্য র্ততীয় র্যয স্বাথ ে জনড়ত যর্য়র্ছ এফাং র্ততীয় য তা মগানীয় তথ্য 

নর্র্ফ গণ্য কর্যর্ছ ম মযর্ে দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো এরু অনুর্যাধ প্রানিয ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য র্ততীয় যর্ক 

তায নরনখত ফা মভৌনখক ভতাভত মচর্য় মনাটি প্রদান কযর্ফন এফাং র্ততীয় য এরু মনাটির্য মপ্রনযর্ত মকান ভতাভত 

প্রদান কযর্র তা নফর্ফচনায় ননর্য় দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো অনুর্যাধকাযীর্ক তথ্য প্রদার্নয নফলর্য় নিান্ত গ্রণ কযর্ফন।  

(১২) মকান ইনন্ধয় প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক মকান মযকড ে ফা তা অাংনফর্ল জানার্নায প্রর্য়াজন র্র াংনি দানয়ত্বপ্রাি 

কভ েকতো মই প্রনতফন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য রার্ব ায়তা প্রদান কযর্ফন এফাং নযদ ের্নয জন্য মম ধযর্নয র্মানগতা 

প্রর্য়াজন তা প্রদান কযাও এই ায়তায অন্তর্ভ েক্ত ফর্র গণ্য র্ফ।  

(1৩) আইর্নয অধীন প্রদি তর্থ্যয প্রনত পৃষ্ঠায় “তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয অধীর্ন এই তথ্য যফযা কযা র্য়র্ছ” 

ভর্ভ ে প্রতেয়ন কযর্ত র্ফ  এফাং তার্ত প্রর্তেয়নকাযী কভ েকতোয নাভ, দফী, স্বাযয ও দািনযক ীর থাকর্ফ।  

11. তর্থ্যয ভল্য এফাং ভল্য নযর্াধ  

  (১) মকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তঅনফ, 2009-এয 

তপনর্র উনিনখত পযভ-‘ঘ’ অনুার্য মই তর্থ্যয ভল্য ননধ োযণ কযর্ফন  এফাং অননধক ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য মই 

অথ ে চারান মকাড নাং-1-3301-0001-1807 এ জভা কর্য মেজাযী চারার্নয কন তায কার্ছ জভা মদয়ায জন্য 

অনুর্যাধকাযীর্ক নরনখতবার্ফ অফনত কযর্ফন; অথফা  

(২) দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো অনুর্যাধকাযী কর্তেক নযর্ানধত তর্থ্যয ভল্য যনর্দয ভাধ্যর্ভ গ্রণ কযর্ফন এফাং প্রাি অথ ে 

চারান মকাড নাং-1-3301-0001-1807 এ মেজাযী চারার্নয ভাধ্যর্ভ জভা মদফন।  

12.আনর দার্য়য ও ননস্পনি  

12.১ আীর কর্তেয:  

শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য মযর্ে আীর কর্তেয র্ফন ভন্ত্রণারর্য়য নচফ।  

12.2 আনর িনত:  

ক) মকান ব্যনক্ত এই ননর্দ েনকায 10- এয (3), (4) ফা (5)- এ ননধ োনযত ভয়ীভায ভর্ধ্য তথ্য রার্ব ব্যথ ে র্র নকাংফা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয মকান নিার্ন্ত াংক্ষুি র্র নকাংফা অনতনযক্ত ভল্য ধাম ে ফা গ্রণ কযর্র উক্ত ভয়ীভা অনতক্রান্ত 

ফায, ফা মযেভত, নিান্ত রার্বয যফতী 30 (নে) নদর্নয ভর্ধ্য তঅনফ, 2009- এয তপনর্র ননধ োনযত পযভ-‘গ’ এয 

ভাধ্যর্ভ আীর কর্তের্যয কার্ছ আনর কযর্ত াযর্ফন।   

খ) আনর কর্তেয মনদ এই ভর্ভ ে ন্তি ন মম, আনরকাযী ভেনক্তাংগত কাযর্ণ নননদ েি ভয়ীভায ভর্ধ্য আনর দার্য়য 

কযর্ত ার্যননন , তার্র নতনন উক্ত ভয়ীভা অনতফানত ওয়ায যও আনর আর্ফদন গ্রণ কযর্ত াযর্ফন।  

12.3 আনর ননষ্পনি:  

(১) আনর কর্তেয মকান আনর্রয নফলর্য় নিান্ত প্রদার্নয পূর্ফ ে ননর্ম্নাক্ত দর্য গ্রণ কযর্ফন, মথা:-  

(ক) দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো এফাং এতদাংনিি অন্যান্য কভ েকতোয শুনানী গ্রণ ;  

(খ) আনর আর্ফদর্ন উনিনখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রানথ েত প্রনতকার্যয ভেনক্তভ নফর্ফচনা ; 

(গ) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্নয ার্থ একানধক তথ্য প্রদানকাযী ইউননট ভেক্ত থাকর্র াংনিি ইউননটভর্য শুনানী গ্রণ ।  

(২) আনর আর্ফদন প্রানিয 15 (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য আনর কর্তেয-  

(ক) উ-অনুর্েদ (১) এ উনিনখত দর্যভ গ্রণপূফ েক তথ্য যফযা কযায জন্য াংনিি দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোর্ক 

ননর্দ ে মদর্ফন; অথফা  

(খ) তাঁয নফর্ফচনায় গ্রণর্মাগ্য না র্র আীর আর্ফদনটি খানযজ কযর্ত াযর্ফন।  
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(৩) আনর কর্তের্যয ননর্দ ে অনুমায়ী দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো মথাম্ভফ দ্র্ততায ার্থ প্রানথ েত তথ্য যফযা কযর্ফন তর্ফ 

এই ভয় তঅআ, 2009 এয ধাযা 24 (৪) এ ননর্দ েনত ভর্য়য অনধক র্ফ না মযেভত নতনন তথ্য যফযা মথর্ক নফযত 

থাকর্ফন ।  

13. তথ্য প্রদার্ন অফর্রায় ানস্তয নফধান  

13.1 তঅআ,  2009 ও এই ননর্দ েনকায নফনধ-নফধান ার্র্য মকান দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতো মনদ মকান আর্ফদনকাযীর্ক 

তথ্য ফা এ াংক্রান্ত নিান্ত প্রদার্ন ব্যথ ে য় ফা তথ্যপ্রানিয মকার্না অনুর্যাধ গ্রণ কযর্ত অস্বীকায কর্য ফা নিান্ত প্রদার্ন 

ব্যথ ে য় ফা র্ভর, অম্পূণ ে নফভ্রানন্তকায, নফকৃত তথ্য প্রদান কর্য ফা মকান তথ্য প্রানিয র্থ প্রনতফন্ধকতা সৃনি কর্য ফা তথ্য 

অনধকায নযন্থী মকান কাজ কর্য তার্র দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয এর্ন কাজর্ক অদাচযণ নর্র্ফ নফর্ফচনা কয র্ফ 

এফাং াংনি চাকযী নফনধনফধান অনুার্য তায নফযর্ি ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ।  

13.2 এই ননর্দ েনকা মথামথবার্ফ অনুযর্ণ গানপরনতয কাযর্ণ তঅআ, 2009 এয ব্যতেয় ঘটর্র এফাং এয কাযর্ন মকান 

কভ েকতো তথ্য কনভন কর্তেক ানস্ত মর্র তা তায ব্যানক্তগত দায় নর্র্ফ গণ্য র্ফ এফাং কর্তেয তায মকান দায় ফন 

কযর্ফ না।  

13.3 তথ্য কনভর্নয কাছ মথর্ক মকান কভ েকতোয নফরুর্ি নফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রর্ণয অনুর্যাধ মর্র কর্তেয াংনি নফনধ-

নফধান অনুার্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায নফলর্য় তথ্য কনভনর্ক অফনত কযর্ফ।  

14. তথ্যানদ নযদ েন এফাং প্রকানত প্রনতর্ফদন নফক্রর্য়য সুর্মাগ:  

শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় কর্তেক প্রণীত প্রনতর্ফদন নফনাভূ্র্ল্য ফ োধাযর্ণয নযদ ের্নয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ  এফাং 

নাভভাে ভূ্র্ল্য নফক্রর্য়য জন্য ভজুদ যাখর্ফ।   

15. জনগুযত্বপূণ ে নফলর্য় মপ্র নফজ্ঞনি 

 শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয় জনগুরুত্বপূণ ে নফলয়ানদ মপ্র নফজ্ঞনিয ভাধ্যর্ভ অথফা অন্য মকান ন্থায় প্রচায ফা প্রকা 

কযর্ফ।  

16.ননর্দ েনকায াংর্াধন: এই ননর্দ েনকা াংর্াধর্নয প্রর্য়াজন র্র শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয়-3-5 দস্য নফনি 

একটি কনভটি গঠন কযর্ফ। কনভটি ননর্দ েনকা অনুর্ভাদনকাযী কর্তের্যয কার্ছ াংর্াধর্নয প্রস্তাফ কযর্ফ। 

অনুর্ভাদনকাযী কর্তের্যয অনুর্ভাদর্ন ননর্দ েনকা াংর্াধন কাম েকয র্ফ।  

17. ননর্দ েনকায ব্যাখ্যা: এই ননর্দ েনকায মকান নফলয় অস্পিতা মদখা নদর্র ননর্দ েনকা প্রণয়কাযী কর্তেয তায ব্যাখ্যা 

প্রদান কযর্ফ।  
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18। নযনি  

 

নযনি-1 : স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা ও প্রকার্য ভাধ্যভ  

 

ক্র/নাং তর্থ্যয নফফযণ তথ্য প্রকার্য ভাধ্যভ  

1 কর্তের্যয াাংগঠননক কাঠার্ভা ও          

      কাম েপ্রণারী এফাং দানয়ত্বভ  

মনাটি মফাড ে, প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান 

ইউননর্ট ভৄনদ্র্ত অনুনরন, ওর্য়ফাইট।  

2 াংনি কর্তের্যয কভ েকতো ও কভ েচাযীর্দয যভতা 

ও দানয়ত্ব  

প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট 

ভৄনদ্র্ত অনুনরন, ওর্য়ফাইট।  

3  নিান্ত গ্রর্ণয িনত, জফাফনদনতা এফাং 

তত্ত্বাফধার্নয ভাধ্যভ 

 প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট 

ভৄনদ্র্ত অনুনরন, ওর্য়ফাইট।  

4  কর্তের্যয কভ েকতো ও কভ েচাযীয নডর্যক্টযী  প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট 

ভৄনদ্র্ত অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 

5 কাম েম্পাদর্নয জন্য াংনিি কর্তের্যয ননয়ন্ত্রর্ণ 

যনযত ও ব্যফহৃত আইন , নফনধ-নফধান, ননর্দ েনা, 

ম্যানুর্য়র, ডকুর্ভন্ট এফাং মযকড ে  

প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট 

ভৄনদ্র্ত অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 

6 নযকল্পনা প্রণয়ন ও নিান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত মম 

মকান ধযর্নয যাভ ে/প্রনতনননধত্ব, মাা কর্তেয 

কর্তেক গৃীত এয নফফযণ।  

প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট 

ভৄনদ্র্ত অনুনরন, ওর্য়ফাইট।  

7 কর্তের্যয ফার্জট এফাং কর্তের্যয আওতাধীন, 

দিযভর্য ফার্জট/কর নযকল্পনায ধযন 

নচনিতকযণ , প্রস্তানফত খযচ এফাং প্রকৃত ব্যর্য়য 

উয ততনয নযর্াট ে ।  

প্রর্তেক অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট 

ভৄনদ্র্ত অনুনরন, স্থানীয় এরাকায ফার্জট 

াংনি মনাটি মফাড ে, ওর্য়ফাইট।  

8 াভানজক ননযািা, দানযদ্র্ে নফর্ভাচন, স্বাস্থে মফা 

প্রভৃনত কভ েসূনচয সুনফধার্বাগী ও ফযােকৃত অথ ে ফা 

ম্পর্দয নযভার্ণয নফফযণ।  

যকানয কর্তেয কর্তেক নযচানরত 

বতুেনক কভ েসূনচয অাং নার্ফ প্রর্তেক 

অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট ভৄনদ্র্ত 

অনুনরন, ওর্য়ফাইট।  

9 াংনিি কর্তেয কর্তেক ভঞ্জুযকৃত/গ্যাযার্ন্টড 

কনর্ন, অনুদান, াযনভট/রাইর্ন্স, ফযাে অথফা 

যভতাপ্রাি গ্রীতার্দয নফফযণ (প্রর্য়াজনীয় তোনদয 

নফফযণ )  

যকানয কর্তেয কর্তেক নযচানরত 

বতুেনক কভ েসূনচয অাং নার্ফ প্রর্তেক 

অনপ/তথ্য প্রদান ইউননর্ট ভৄনদ্র্ত 

অনুনরন, ওর্য়ফাইট। 
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10  াংনিি কর্তেয র্ত  জরবে এফাং এয ননকট 

যনযত তথ্যানদয াংনযি ELECTRONIC 

FORM/ধযন (প্রর্মাজে মযর্ে )  

ওর্য়ফাইট/নফনাভূ্র্ল্য যফযা । 

11 নাগনযকর্দয তথ্য াংগ্রর্য জন্য নফযাজভান 

সুর্মাগ-সুনফধাাংক্রান্ত নফফযণ, জনাধাযর্ণয জন্য 

াংযনযত রাইনব্রই /ড়ায কর্যয কাম েঘন্টা ইতোনদ 

(প্রর্মাজে মযর্ে)  

মনাটি মফাড ে, ওর্য়ফাইট/গণভাধ্যভ 

ইতোনদ  

12 নাভ, দফী, ঠিকানা, মপান নম্বয এফাং প্রর্মাজে 

মযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-মভইর ঠিকানা নফকল্প 

দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয তানরকা  

প্রর্তেক কর্তের্যয মনাটি মফাড ে, 

ওর্য়ফাইট/ গণভাধ্যভ ইতোনদ  

13 নাভ, দফী, ঠিকানা, মপান নম্বয এফাং প্রর্মাজে 

মযর্ে পোক্স নম্বয ও ই-মভইর ঠিকানা আনর 

কর্তের্যয তানরকা 

প্রর্তেক কর্তের্যয মনাটি মফাড ে, 

ওর্য়ফাইট/ গণভাধ্যভ ইতোনদ 

14                             ,      ও 

                      

              /   

                         

            ।  

15                                    

      ,                             

      ,     - 

 ( )                              

                  

(খ)                 

(গ)              খ  

                        

             /             , 

                            

           ।  

16      ,                   – 

 ( )         /      /              

(খ)                       ,         

  /                      

                              

                      ,          

         গ                   

 গ           , গ    গ  ,     

      ,                       
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নযনি-2 : চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয তানরকা 

ননম্ননরনখত তথ্যভ জনগর্নয চানদায নবনির্ত প্রদান কযা র্ফ-  

নফনবন্ন নীনত  

স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকানত কর তথ্য 

নফনবন্ন নীনত  

াংস্থায ফার্জট 

আনথ েক তথ্য, মমভন –আয়/ব্যয় াংক্রান্ত নাফ নফফযণী  

অনডট নযর্াট ে (জফাফ) 

প্রকর্ল্পয ব্যাাংক-াংক্রান্ত তথ্য 

ক্রয় কাম েক্রভাংক্রান্ত তথ্য (নিান্ত গ্রর্ণয য)  

উকাযর্বাগীয তানরকা  

ভাস্টাযর্যার 

অনডও-নবজুয়ার ডকুর্ভন্ট  

প্রদান ফাধ্যতাভরক নয় , এভন তথ্য (নযনি-3) ব্যতীত অন্য কর তথ্য।  

 

নযনি-3 : প্রদান ফাধ্যতাভরক নয়, এভন তর্থ্যয তানরকা  

ননম্ননরনখত তথ্যভ প্রদান ও প্রকা কযর্ত কর্তেয ফাধ্য থাকর্ফ না- 

কভী ও উকাযর্বাগীয ব্যনক্তগত জীফর্নয মগানীয়তা ক্ষুণ্ন য়, এরু তথ্য। 

নফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ওই ভাভরায সুষ্ঠ ূনফচাযকাম ের্ক ব্যাত কযর্ত ার্য, এরু তথ্য।  

তদন্তাধীন নফলয় াংনি মকান তথ্য, মায প্রকা তদন্তকার্জ নফি ঘটার্ত ার্য।  

মকান ক্রয় কাম েক্রর্ভয নফলর্য় নিান্ত মনয়ায আর্গ াংনি ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ াংক্রান্ত মকার্না তথ্য।  

গর্ফলণায সূে ফা মকৌর ফা কার্যা বুনিবৃনিক ম্পর্দয অনধকায যনতগ্রস্ত র্ত ার্য, এরু তথ্য।  

ননর্য়াগ ও র্দান্ননত যীযা কর াফনরক যীযায প্রশ্নে ও যীযায পরাপর াংক্রান্ত আগাভ তথ্য, ইতোনদ।  

 

নযনি-4 : দানয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নফফযণিঃ 

 

কভ েকতোয নাভিঃ   জাানাযা মফগভ  

দফীিঃ     উনচফ (ফার্জট) 

মপানিঃ    95755160 

ই-মভইরিঃ      Section3@mole.gov.bd 

ঠিকানািঃ বফন-7, কয নাং-430 এ, শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরার্দ নচফারয়, ঢাকা।  

 

নযনি-5: আীর কর্তেয  

 

কভ েকতোয নাভিঃ নভকাইর নায  

দফীিঃ নচফ  

মপানিঃ 95143366 

ই-মভইরিঃ secretary@mole.gov.bd 

ঠিকানািঃ বফন-7, কয নাং-430 এ, শ্রভ ও কভ োংস্থান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরার্দ নচফারয় , ঢাকা।  

mailto:Section3@mole.gov.bd
mailto:secretary@mole.gov.bd


 



 

  



 

  



 

  



 


