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মুখবন্ধ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদের সাংববধাদের ৩৯ োং অনুদেদে বিন্তা, ববদবক ও বাক স্বাধীেতাদক অন্যতম মমৌবলক 

অবধকার বিদসদব স্বীকৃবত মেয়া িদয়দে । সুতরাাং তথ্য প্রাবির অবধকার বাাংলাদেদের োগবরকদের মমৌবলক 

অবধকাদরর অববদেদ্য অাংে । ববজ্ঞাে ও প্রযুবি মন্ত্রণালদয়র আওতাধীে জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর 

ববজ্ঞােমেস্ক জাবত গঠেসি বববিন্ন উদ্ভাবেীমূলক কাদজ পৃষ্ঠদ াষকতা োদে প্রবতশ্রুবতবদ্ধ। এরই অাংে বিদসদব 

ববজ্ঞাে জাদুঘর প্রবতবেয়ত োোববধ কম মকান্ড  বরিালো কদর থাদক। তথ্য অবধকার আইে ২০০৯ এর আওতায় 

মেদের োগবরকদের জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর সকল কম মকান্ড সম্পদকম তথ্য প্রাবির আইেগত বিবি  

ততবর িদয়দে । এর  বরদপ্রবিদত জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর কার্ মক্রম সম্পবকমত তথ্য জাো ও প্রাবির 

সুববধাদথ ম তথ্য অবমুিকরণ েীবতমালা, ২০২২ (সাংদোবধত) প্রণয়দের উদদ্যাগ মেয়া িদয়দে । মেে ও জাবতর আথ ম-

সামাবজক সমৃবদ্ধ অজমদের লদিে গৃিীত ও সম্পাবেত কার্ মক্রদমর সঠিক তথ্য প্রোদের মাধ্যদম সাংস্থার জবাববেবিতা 

বেবিত করদত বেদে মবেকাটি অগ্রণী ভূবমকা  ালে করদব বদল আমার ববশ্বাস । 
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জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর 

তথ্য অবমুিকরণ েীবতমালা ২০২২ (সাংদোবধত) 

 

সূবি ত্র 

 

ক্রবমক োং ববষয় পৃষ্ঠা োং 

০১ মুখবন্ধ ২ 

০২ জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর  টভূবম ৪ 

০৩ প্রধাে কার্ মাববল ৪ 

০৪ তথ্য অবমুিকরদণর েীবতমালা প্রণয়দের মর্ৌবিকতা/উদেশ্য ৫ 

০৫ েীবতমালার বেদরাোম ৫ 

০৬ সাংঙ্গা ৬ 

০৭ তদথ্যর ধরণ এবাং ধরণ অনুসাদর তথ্য প্রকাে ও প্রোে  দ্ধবত ৬ 

০৮ তথ্য সাংগ্রি, সাংরিণ ও ব্যবস্থা ো ৮ 

০৯ োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা বেদয়াগ ৮ 

১০ োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমার োবয়ত্ব ও কম ম বরবধ ৯ 

১১ ববকল্প োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা বেদয়াগ ৯ 

১২ ববকল্প োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমার োবয়ত্ব ও কম ম বরবধ ১০ 

১৩ তদথ্যর জন্য আদবেে, তথ্য প্রোদের  দ্ধবত ও সময়সীমা ১০ 

১৪ তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য  বরদোধ ১১ 

১৫ আব ল কর্তম ি ১১ 

১৬ আব ল  দ্ধবত ১১ 

১৭ আব ল বেষ্পবি ১১ 

১৮ তথ্য প্রোদে অবদিলায় োবির ববধাে ১২ 

১৯ তথ্যাবে  বরেে মে এবাং প্রকাবেত প্রবতদবেে ববক্রদয়র সুদর্াগ ১২ 

২০ জেগুরুত্বপূণ ম ববষদয় মপ্রস ববজ্ঞবি ১২ 

২১ েীবতমালার সাংদোধে ১২ 

২২ েীবতমালার ব্যাখ্যা ১২ 

২৩  বরবেষ্ট-১: োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমাদের তাবলকা ১৩ 
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২৩  বরবেষ্ট-২: স্বপ্রদণাবেতিাদব প্রোেদর্াগ্য তদথ্যর তাবলকা ও প্রোদের মাধ্যম ১৪ 

২৪  বরবেষ্ট-৩: িাবিোর বিবিদত প্রোেদর্াগ্য তদথ্যর তাবলকা ১৫ 

২৫  বরবেষ্ট-৪: প্রোে বাধ্যতামূলক েয় এমে তদথ্যর তাবলকা ১৬ 

২৬  বরবেষ্ট-৫: তথ্য প্রাবির আদবেে ফরম ১৭ 

২৭  বরবেষ্ট-৬: তথ্য সরবরাদি অ ারগতার মোটিে ১৮ 

২৮  বরবেষ্ট-৭: আব ল আদবেে ফরম ১৯ 

২৯  বরবেষ্ট-৮: তথ্য প্রাবির অনুদরাধ বফ এবাং তদথ্যর মূল্য বেধ মারণ বফ ২০ 

৩০  বরবেষ্ট-৯: তথ্য কবমেদে অবিদর্াগ োদয়দরর বেধ মাবরত ফরম ২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর কর্তমক প্রণীত “তথ্য অবমুিকরণ েীবতমালা, ২০২২ (সাংদোবধত)” 

 

 

জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর  টভূবমিঃ 

ববদশ্ব উন্নত ও উন্নয়েেীল মেেসমূদি জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর ববজ্ঞাে বেিার  াো াবে অোনুু্ষ্ঠাবেক ববজ্ঞাে বেিা 

প্রবতষ্ঠাে বিদসদব এক গুরুত্বপূণ ম ভূবমকা  ালে কদর আসদে । এ উদেশ্য সামদে মরদখ ২৬ এবপ্রল, ১৯৬৫ সাদল এক বেব মািী 

আদেদের মাধ্যদম ঢাকায় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর প্রবতষ্ঠার বসদ্ধান্ত িয় ।  রবতীদত ১৯৬৬ সদের ১৫ মসদেম্বর জাতীয় 

জাদুঘদরর তৎকালীে  বরিালক ড. মমািঃ এোমুল িকদক এ জাদুঘদরর অবতবরি োবয়ত্ব প্রোদের মাধ্যদম এ জাদুঘদরর 

আনুু্ষ্ঠাবেক কার্ মক্রম শুরু িয় । জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর আইে, ২০১০ অনুসাদর প্রবতষ্ঠােটি বতমমাদে ববজ্ঞাে ও 

প্রযুবি মন্ত্রণালদয়র আওতাধীে একটি সাংবববধবদ্ধ প্রবতষ্ঠাে । আইে অনুসাদর বতমমাদে জাদুঘদর ১৩ (মতর) জে সেস্য 

সমন্বদয় একটি  বরিালো মবাড ম গঠে করা িদয়দে । 

 

 বরিালো মবাড ম বেম্নরু িঃ  

(ক) ববজ্ঞাে ও প্রযুবি মন্ত্রণালদয়র সবিব, বর্বে উিার সিা বত; 

(খ) অথ ম ববিাগ এর একজে যুগ্ম সবিব; 

(গ) সাংস্থা ে মন্ত্রণালদয়র একজে যুগ্মসবিব;  

(ঘ) ববজ্ঞাে ও প্রযুবি মন্ত্রণালদয়র একজে যুগ্মসবিব; 

(ঙ) বাাংলাদেে মিাকাে গদবষণা ও দুর অণুধাবে প্রবতষ্ঠাদের মিয়ারম্যাে; 

(ি) বাাংলাদেে  রমাণু েবি কবমেদের মিয়ারম্যাে; 

(ে) সরকার কর্তমক মদোেীত সাংবিষ্ট ববষদয় অবিজ্ঞ  াববলক ববশ্বববদ্যালদয়র একজে অধ্যা ক; 

(জ) সরকার কর্তমক মদোেীত  াববলক প্রদকৌেল ববশ্বববদ্যালদয়র একজে অধ্যা ক; 

(ঝ) বাাংলাদেে ববজ্ঞাে ও বেল্প গদবষণা  বরষে- এর মিয়ারম্যাে; 

(ঞ) সরকার কর্তমক মদোেীত ববজ্ঞাে ও গদবষণা কাদজ অবোে রবিয়াদে  এরু  ০৩(বতে) জে ব্যবি; এবাং 
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(ট) জাদুঘদরর মিা বরিালক, বর্বে উিার সেস্য- সবিব। 

 

 

বিেে 

একটি ববজ্ঞােমেস্ক জাবত গঠে করা।  

 

বমেে  

ববজ্ঞাে ববষয়ক প্রেে মেীবস্তুর মাধ্যদম ববজ্ঞাে ও প্রযুবিদক জেবপ্রয় করা এবাং েবীে ও অদ োোর ববজ্ঞােীদের উদ্ভাবেীমূলক 

কাদজ উৎসাি ও সিদর্াবগতা প্রোে। 

 

জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর প্রধাে কার্ মক্রমিঃ 

 

জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর কার্ মক্রম মূলতিঃ ০৩ (বতে) টি িাদগ িাগ করা র্ায় । 

ক) গ্যালারীর মাধ্যদম ও ভ্রাম্যমাণ ববজ্ঞাে প্রেে মে । 

খ) বেিা কার্ মক্রম 

গ) প্রকােো  

এ বতেটি কার্ মক্রদমর আওতায় জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর বেম্নরু  কম মকান্ড িাবলদয় র্াদে ; 

(ক) জেসাধারদণর মদধ্য ববজ্ঞাে বেিার প্রসার ও ববজ্ঞাে সদিতেতা সৃবষ্ট করা; 

(খ) ববজ্ঞাে ও প্রযুবিদক জেবপ্রয় করবার লদিে- 

১) জাদুঘদরর গ্যালারীদত স্থাব ত প্রেে মেীর বস্তুসমূি একক ও েলগতিাদব  বরেে মদের ব্যবস্থা করা ; 

২) বেয়বমতিাদব ববজ্ঞাে ও প্রযুবি ববষয়ক বিবডও মো, জেবপ্রয় ববজ্ঞাে ববষয়ক বিৃতা, মসবমোর, কুইজ, 

প্রবতদর্াবগতা ও ববজ্ঞাে সম্পৃি বববিন্ন অনুষ্ঠাদের আদয়াজে করা । 

৩) জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি মন্ত্রণালদয়র পৃষ্টদ াষকতায় প্রবতবের সারাদেেব্যাব  প্রথদম মজলা  র্ মাদয় ও  দর 

মকন্দ্রীয়  র্ মাদয় ঢাকায় জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি সিাি  ালদের ব্যবস্থা করা । এদত স্কুল-কদলদজর োত্র-োত্রী, 

আ মার জেসাধারণ ও মেদের ববজ্ঞাে ক্লাবকমীরা অাংেগ্রিণ কদর থাদক; 

৪) ববজ্ঞাে ক্লাবকমী ও তরুণ ববজ্ঞােীদের কাদজর সুববধার জন্য ওয়াকমেদ র সুববধা প্রোে করা; 

৫) মজোবতবব মজ্ঞাদে আগ্রি সৃবষ্টর লদিে মটবলদস্কাদ র মাধ্যদম  র্ মদবিদণর ব্যবস্থা করা; 

৬) ববজ্ঞাে জাদুঘদরর ববিররাঙ্গদে প্রেে মেী বস্তুর মাধ্যদম বেিাথীদের ববজ্ঞাে বেিায় উদ্বদু্ধ করা। 

৭) জেবপ্রয় ববজ্ঞাে ববষয়ক রিো সমৃদ্ধ তত্রমাবসক  বত্রকা “েবীে ববজ্ঞােী” প্রকাে করা; 

৮) জেবপ্রয় ববজ্ঞাে ববষয়ক পুিক পুবিকা প্রকাে করা; 

৯) জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি সিাি সাংক্রান্ত তথ্য সম্ববলত প্রবতদবেে প্রকাে করা; 

১০) ঢাকা ও ঢাকার বাবিদরর বেিা প্রবতষ্ঠােসি উ যু মি স্থাদে বেিাথী/ জেসাধারদণর মদধ্য ববজ্ঞাে সদিতেতা সৃবষ্টর  

    উদেদশ্য ভ্রাম্যমাে ববজ্ঞাে প্রেে মেী “বমউজু বাস” মপ্ররণ করা; 

১১)ববজ্ঞােদক জেবপ্রয় করার উদেদশ্য ববজ্ঞাে ববষয়ক মসবমোর, জেবপ্রয় বিৃতামালা, ওয়াকমে  ও বববিন্ন      

অনুষ্ঠাদের আদয়াজে করা । 

১২)জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর কর্তমক ববজ্ঞাে ববষয়ক অবলবম্পয়াড আদয়াজে করা, ববজ্ঞাে  াঠক ও 

গদবষকদের জন্য ববজ্ঞাে জাদুঘদরর লাইদেবর ব্যবিাদরর সুববধা প্রোে করা । 

 

 

১.২। তথ্য অবমুিকরণ েীবতমালা প্রণয়দের মর্ৌবিকতা/ উদেদশ্য 

জেগদণর জাোর অবধকার প্রবতষ্ঠার মাধ্যদম সরকাবর ও মবসরকাবর সাংগঠদের স্বেতা ও জবাববেবিতা বৃবদ্ধ, দূণীবত হ্রাস ও 

সুোসে প্রবতষ্ঠা; জেগদের বিন্তা ববদবক ও বাক স্বাধীেতার সাাংববধাবেক অবধকার প্রবতষ্ঠা সদব মা বর জেগদের িমতায়দের 

লদিে তথ্য অবধকার বেবিত করদত গত ২৯ মাি ম ২০০৯ তাবরদখ তথ্য অবধকার আইে, ২০০৯  াস করা িদয়দে । আইদের 

কার্ মকর বািবায়দের জন্য ইদতামদধ্য তথ্য অবধকার (তথ্য প্রাবি সাংক্রান্ত) বববধমালা ২০০৯ এবাং তথ্য অবধকার সাংক্রান্ত 

প্রববধােমালাও প্রণীত িদয়দে । তথ্য অবধকার গণতাবন্ত্রক ব্যবস্থাদক আদরা সুসাংিত করার অন্যতম েতম । জাতীয় ববজ্ঞাে ও 
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প্রযুবি জাদুঘদরর তথ্য জেগদণর কাদে উনু্মি িদল জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর কার্ মক্রম সম্পদকম জেগে আদরা 

মববে জােদত  ারদব । এদত প্রবতষ্ঠাদের স্বেতা এবাং জেগদের কাদে জবাববেবিতা প্রবতবষ্ঠবত িদব । জেগদের জন্য অবাধ 

তথ্যপ্রবাি বেবিত করার মর্ েীবত সরকার গ্রিণ কদরদে তার সদঙ্গ সাংগবত মরদখ সরকাদরর গুরুত্বপূণ ম সাংস্থা বিদসদব জাতীয় 

ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর অবাধ তথ্যপ্রবাদির িি মা বেবিত করদত বদ্ধ বরকর । জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর অবাধ 

তথ্যপ্রবাদির িি মার মিদত্র মর্ে মকাে বদ্বধাদ্বদন্বর সৃবষ্ট ো িয় । মসজদন্য একটি “তথ্য অবমুিকরণ েীবতমালা” প্রণয়ে 

আবশ্যক বদল মদে কদরদে  জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর । সুতরাাং তথ্য অবধকার আইে ২০০৯, তথ্য অবধকার (তথ্য 

প্রাবির সাংক্রান্ত) বববধমালা ২০০৯ ও এতেসাংবিষ্ট প্রববধােসমূদির আদলাদক ও সাযুজেতা সাদ দি এ তথ্য অবমুিকরণ 

েীবতমালা, ২০২২ (সাংদোবধত) প্রণেয়ে করা িদলা । 

 

 

১.৩ নীতিমালার তিররানাম 

এ নীতিমালা “িথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০২২ (সংরিাতিি)” নারম অতিতিি িরব। 

 

২. নীতিমালার তিতি 

২.১. প্রণয়নকারী কর্তপৃক্ষ : জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘর 

২.২. অনুরমাদনকারী কর্তপৃক্ষ : মিাপতরচালক, জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘর 

২.৩. অনুরমাদরনর িাতরখ : ২৮ েদিম্বর ২০২১ বি. 

২.৪. বাস্তবায়রনর িাতরখ : ২৮ েদিম্বর ২০২১ বি.  

২.৫. নীতিমালার প্রর াজযিা : নীতিমালাটি জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘর এর জন্য প্রর াজয িরব  

৩. সংজ্ঞা 

৩.১ িথ্য    

‘‘িথ্য’’ অরথ ৃজািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘর এর গঠন, কাঠারমা ও দাপ্ততরক কমকৃান্ড সংক্রান্ত য  যকান স্মারক, বই, 

নকিা, মানতচত্র, চুতক্ত, িথ্য-উপাি, লগ বই, আরদি, তবজ্ঞতপ্ত, দতলল, নমুনা, পত্র, প্রতিরবদন, তিসাব তববরণী, প্রকল্প 

প্রস্তাব, আরলাকতচত্র, অতিও, তিতিও, অতিি তচত্র, তিল্ম, ইরলক্ট্র্রতনক প্রতক্রয়ায় প্রস্ত্িিকৃি য  যকান ইনস্ট্রুরমন্ট, 

 াতিকিারব পাঠর াগ্য দতললাতদ এবং যিৌতিক গঠন ও ববতিষ্ট্য-তনতবরৃিরে অন্য য  যকান িথ্যবি বস্ত্ি বা এরদর 

প্রতিতলতপও এর অন্তর্ভকৃ্ত িরব : 

িরব িি ৃথারক য , দাপ্ততরক যনাটতিট বা যনাটতিরটর প্রতিতলতপ এর অন্তর্ভকৃ্ত িরব না। 

 

৩.২ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ  

‘‘দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ’’ অথ ৃিঅআ, ২০০৯ এর িারা ১০ এর অিীন তনযুক্ত কমকৃিাৃ; 

৩.৩ তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর অনুপতিতিরি সংতিষ্ট্ দাতয়ত্ব পালরনর জন্য তনযুক্ত কমকৃিাৃ; 

৩.৪ ‘‘িথ্য প্রদান ইউতনট’’ অথ ৃজািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘর কা াৃলয় । 

৩.৫ ‘‘আতপল কর্তপৃক্ষ’’ অথ-ৃ 

       (অ) জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘররর যক্ষরত্র মিাপতরচালক, জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘর;  

৩.৬ ‘‘র্তিীয় পক্ষ’’ অথ ৃিথ্য প্রাতপ্তর জন্য অনুররািকারী বা িথ্য প্রদানকারী কর্তপৃক্ষ ব্যিীি অনুররািকৃি িরথ্যর সরে 

জতিি অন্য যকান পক্ষ। 

৩.৭ ‘‘িথ্য কতমিন’’ অথ ৃিঅআ, ২০০৯-এর িারা ১১-এর অিীন প্রতিতিি িথ্য কতমিন। 

৩.৮ ‘‘িঅআ, ২০০৯’’ বলরি ‘‘িথ্য অতিকার আইন, ২০০৯’’ বুঝারব। 
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৩.৯ ‘‘িঅতব, ২০০৯’’ বলরি ‘‘িথ্য অতিকার (িথ্য প্রাতপ্ত সংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯’’ বুঝারব। 

৩.১০ ‘‘কমকৃিাৃ’’ অরথ ৃকমচৃারীও অন্তর্ভকৃ্ত িরব। 

৩.১১ ‘‘িথ্য অতিকার’’ অথ ৃযকারনা কর্তপৃরক্ষর তনকট িরি িথ্য প্রাতপ্তর অতিকার। 

৩.১২ ‘‘আরবদন িরম’’ অথ ৃিঅতব, ২০০৯-এর িিতসরল তনিাৃতরি আরবদরনর িররমট- িরম ‘ক’ বুঝারব। 

৩.১৩ ‘‘আতপল িরম’’ অথ ৃিঅতব, ২০০৯-এর িিতসরল তনিাৃতরি আতপল আরবদরনর িররমট- িরম ‘গ’ বুঝারব। 

৩.১৪ ‘‘অবিদর্াগ িরম’’ অথ ৃিঅতব, ২০০৯-এর িিতসরল তনিাৃতরি আব ল আরবদরনর িররমট- িরম ‘ক’ বুঝারব। 

৩.১৫ পতরতিষ্ট্’’ অথ ৃএ নীতিমালার সরে সংযুক্ত পতরতিষ্ট্। 

 

৪. িরথ্যর িরন এবং িরন অনুসারর িথ্য প্রকাি ও প্রদান পদ্ধতি : 

 জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর এর িথ্য তনমম্নাক্ত ৩টি যেণীরি িাগ করা িরব এবং তনিাৃতরি তবিান অনুসারর 

প্রদান, প্রচার বা প্রকাি করা িরব : 

ক. স্বপ্ররণাতদিিারব প্রকাির াগ্য িথ্য : 

১) এ িররনর িথ্য জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর স্বপ্ররণাতদি িরয় যনাটিিরবাি,ৃ ওরয়বসাইট, ব্রতিওর, মুতিি বই 

বা প্রতিরবদন, তবলরবাি,ৃ সাইন যবাি,ৃ তিকার, যপািার, বুকরলট, তলিরলট, তনউজ যলটার, পতত্রকায় তবজ্ঞতপ্তর 

ম্যািরম প্রচারণাসি অন্যান্য গ্রিণর াগ্য মাধ্যরম প্রকাি ও প্রচার কররব। 

২) এ িররনর িথ্য যচরয় যকান নাগতরক আরবদন কররল িখন িা চাতিদার তিতিরি প্রদানর াগ্য িথ্য তিরসরব 

তবরবতচি িরব এবং দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনিাৃতরি পন্থায় আরবদনকারীরক িা প্রদান কররবন। 

৩) জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর প্রতি বছর একটি বাতেকৃ প্রতিরবদন প্রকাি কররব। বাতেকৃ প্রতিরবদরন িঅআ, 

২০০৯ এর িারা ৬(৩)-এ উতিতখি িথ্যসমূি সংর াজন কররব। 

৪) জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর স্বপ্ররণাতদিিারব প্রকাির াগ্য িরথ্যর একটি িাতলকা প্রস্ত্িি কররব এবং এ 

নীতিমালার পতরতিরষ্ট্ এবাং জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর এর ওরয়বসাইরট প্রকাি ও প্রচার কররব। 

৫) প্রতি তিন মাস অন্তর এ িাতলকা িালনাগাদ করা িরব। 

 খ. চাতিদার তিতিরি প্রদানর াগ্য িথ্য : 

১) এ িররনর িথ্য যকারনা নাগতররকর আরবদরনর যপ্রতক্ষরি এ নীতিমালার ১০ ও ১১ অনুরেরদ বতণিৃ পদ্ধতি 

অনুসরণ করর প্রদান কররি িরব। 

২) জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর চাতিদার তিতিরি প্রদানর াগ্য িরথ্যর একটি িাতলকা প্রস্ত্িি কররব এবং 

এ নীতিমালার পতরতিরষ্ট্ এবাং জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর এর ওরয়বসাইরট প্রকাি ও প্রচার কররব। 

৩) প্রতি তিন মাস অন্তর এ িাতলকা িালনাগাদ করা িরব। 

 গ. প্রদান ও প্রকাি বাধ্যিামূলক নয়, এমন িথ্য : 

১) এ নীতিমালার অন্যান্য অনুরেরদ  া তকছুই থাকুক না যকন জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর তনমম্নাক্ত 

িথ্যসমূি প্রদান বা প্রকাি বা প্রচার কররি বাধ্য থাকরব না : 

(ক) যকান িথ্য প্রকারির িরল বাংলারদরির তনরাপিা, অখন্ডিা ও সাবরৃিৌমরত্বর প্রতি হুমতক িরি পারর এরূপ 

িথ্য; 

(খ) পররাষ্ট্রনীতির যকান তবেয়  ার দ্বারা তবরদিী রারষ্ট্রর অথবা আন্তজৃাতিক যকান সংিা বা যকান যজাট বা 

সংগঠরনর সারথ তবদ্যমান সম্পকৃ ক্ষুণ্ণ িরি পারর এরূপ িথ্য; 

(গ) যকান তবরদিী সরকাররর তনকট যথরক প্রাপ্ত যকান যগাপনীয় িথ্য; 

(ঘ) যকান িথ্য প্রকারির িরল যকান র্তিীয় পরক্ষর বুতদ্ধবৃতিক সম্পরদর অতিকার ক্ষতিগ্রস্থ িরি পারর এরূপ 

বাতণতজযক বা ব্যবসাতয়ক অন্ততনতৃিি যগাপনীয়িা তবেয়ক, কতপরাইট বা বুতদ্ধবৃতিক সম্পদ 

(Intellectual Property Right) সম্পতকৃি িথ্য; 
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(ঙ) যকান িথ্য প্রকারির িরল যকান তবরিে ব্যতক্ত বা সংিারক লািবান বা ক্ষতিগ্রস্থ কররি পারর এরূপ 

িথ্য; 

(চ) যকান িথ্য প্রকারির িরল প্রচতলি আইরনর প্ররয়াগ বািাগ্রস্থ িরি পারর বা অপরাি বৃতদ্ধ যপরি পারর 

এরূপ িথ্য; 

(ছ) যকান িথ্য প্রকারির িরল জনগরণর তনরাপিা তবতিি িরি পারর বা তবচারািীন মামলার সুিু তবচার কাজ 

ব্যািি িরি পারর এরূপ িথ্য; 

(জ) যকান িথ্য প্রকারির িরল যকান ব্যতক্তর ব্যতক্তগি জীবরনর যগাপনীয়িা ক্ষুণ্ণ িরি পারর এরূপ িথ্য; 

(ঝ) যকান িথ্য প্রকারির িরল যকান ব্যতক্তর জীবন বা িারীতরক তনরাপিা তবপদাপন্ন িরি পারর এরূপ িথ্য; 

(ঞ) আইন প্ররয়াগকারী সংিার সিায়িার জন্য যকান ব্যতক্ত কর্তকৃ যগাপরন প্রদি যকান িথ্য; 

(ট)  আদালরি তবচারািীন যকান তবেয় এবং  া প্রকারি আদালি বা ট্রাইবুযনারলর তনরেিাজ্ঞা ররয়রছ অথবা 

 ার প্রকাি আদালি অবমাননার সাতমল এরূপ িথ্য; 

(ঠ)  িদন্তািীন যকান তবেয়  ার প্রকাি িদন্ত কারজ তবি ঘটারি পারর এরূপ িথ্য; 

(ি) যকান অপরারির িদন্ত প্রতক্রয়া এবং অপরািীর যগ্রিিার ও িাবিযক প্রিাতবি কররি পারর এরূপ িথ্য; 

(ঢ)  আইন অনুসারর যকবল একটি তনতদষৃ্ট্ সমরয়র জন্য প্রকারির বাধ্যবািকিা ররয়রছ এরূপ িথ্য; 

(ণ) যকৌিলগি ও বাতণতজযক কাররণ যগাপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কাতরগরী বা ববজ্ঞাতনক গরবেণালব্ধ যকান 

িথ্য; 

(ি) যকান ক্রয় কা কৃ্রম সম্পূণ ৃিওয়ার পূরব ৃবা এ তবেরয় তসদ্ধান্ত গ্রিরণর পূরব ৃসংতিষ্ট্ ক্রয় বা এর কা কৃ্রম 

সংক্রান্ত যকান িথ্য; 

(থ) জািীয় সংসরদর তবরিে অতিকার িাতনর কারণ িরি পারর, এরূপ িথ্য; 

(দ) যকান ব্যতক্তর আইন দ্বারা সংরতক্ষি যগাপনীয় িথ্য; 

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদি নম্বর সম্পতকৃি আগাম িথ্য; 

(ে) মতিপতরেদ বা, যক্ষত্রমি, উপরদষ্ট্া পতরেরদর ববঠরক উপিাপনীয় সার-সংরক্ষপসি আনুেতেক দতললাতদ 

এবং উক্তরূপ ববঠরকর আরলাচনা ও তসদ্ধান্ত সংক্রান্ত যকান িথ্য : 

িরব িি ৃথারক য , মতিপতরেদ বা, যক্ষত্রমি, উপরদষ্ট্া পতরেদ কর্তকৃ যকান তসদ্ধান্ত গৃিীি িওয়ার পর অনুরূপ 

তসদ্ধামন্তর কারণ এবং য সকল তবেরয়র উপর তিতি করর তসদ্ধান্তটি গৃিীি িরয়রছ িা প্রকাি করা  ারব : 

 আররা িি ৃথারক য , এ িারার অিীন িথ্য প্রদান িতগি রাখার যক্ষরত্র সংতিষ্ট্ কর্তপৃক্ষরক িথ্য কতমিরনর 

পূবাৃনুরমাদন গ্রিণ কররি িরব। 

 

৫. িথ্য সংগ্রি, সংরক্ষণ ও ব্যবিাপনা : 

ক) িথ্য সংরক্ষণ : জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর িথ্য সংরক্ষযণর জন্য তনমম্নাক্ত পদ্ধতি অনুসরণ কররব : 

(১) নাগতররকর িথ্য অতিকার তনতিি করার লরক্ষয জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর িার  াবিীয় িরথ্যর 

কযাটালগ এবং ইনরিক্স প্রস্ত্িি করর  থা থিারব সংরক্ষণ কররব। 

(২) প্ররিযক কর্তপৃক্ষ য -সকল িথ্য কতম্পউটারর সংরক্ষরণর উপযুক্ত বরল মরন কররব যস-সকল িথ্য যুতক্তসংগি 

সময়সীমার মরধ্য কতম্পউটারর সংরক্ষণ কররব এবং িথ্য লারির সুতবিারথ ৃসমগ্র যদরি যনটওয়ারকৃর মাধ্যরম 

িার সংর াগ িাপন কররব। 

(৩) িথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবিাপনার জন্য িথ্য অতিকার (িথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবিাপনা) প্রতবিানমালা, ২০১০ 

অনুসরণ কররব। (িথ্য সংরক্ষরণর জন্য কর্তপৃযক্ষর  তদ স্বিি যকান আইন, তবতি, প্রতবিান, নীতিমালা বা 

তনরদিৃনা থারক এখারন যসটির নাম, উরিখ কররব।) 

খ) িথ্য সংগ্রি ও ব্যবিাপনা : জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর িথ্য সংগ্রি ও ব্যবিাপনার জন্য িথ্য অতিকার 

(িথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবিাপনা) প্রতবিানমালা, ২০১০ অনুসরণ কররব। (িথ্য সংগ্রি ও ব্যবিাপনার জন্য কর্তপৃযক্ষর 

 তদ স্বিি যকান আইন, তবতি, প্রতবিান, নীতিমালা বা তনরদিৃনা থারক এখারন যসটির নাম, উরিখ কররব।) 
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গ) িরথ্যর িাো : (১) িরথ্যর মূল িাো িরব বাংলা। িথ্য  তদ অন্য যকান িাোয় উৎপন্ন িরয় থারক িািরল যসটি যসই 

িাোয় সংরতক্ষি িরব। দাপ্ততরক প্ররয়ারজন িথ্য অনুবাদ করা িরি পারর।  

(২) িথ্য য  িাোয় সংরতক্ষি থাকরব যসই িাোরিই আরবদনকারীরক সরবরাি করা িরব। আরবদনকারীর 

চাতিদার যপ্রতক্ষযি যকান িথ্য অনুবাদ করার দাতয়ত্ব কর্তপৃক্ষ বিন কররব না। 

ঘ) িরথ্যর িালনাগাদকরণ : জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর প্রতিমারস িথ্য িালনাগাদ কররব। 

 

 

৬. দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ 

1) িঅআ ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসারর জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর একজন দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ 

কররি িরব। 

2) পরবিীরি জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর এর অিীরন যকান সাংস্থা/ইউবেট প্রতিতিি িরল িঅআ ২০০৯-এর 

িারা ১০(৩) অনুসারর উক্তরূপ সাংস্থা/ইউবেট প্রতিতিি িওয়ার ৬০ তদরনর মরধ্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ 

কররি িরব। 

3) প্রতিটি সাংস্থার প্রিাসতনক প্রিান, দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ যদরবন এবং তনরয়াগকৃি প্ররিযক দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 
কমকৃিাৃর নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রর াজয যক্ষরত্র িযাক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানা তনরয়াগ প্রদারনর পরবিী ১৫ 

(পরনর) তদরনর মরধ্য তনিাৃতরি িররমরট (িথ্য কতমিন কর্তকৃ তনিাৃতরি িররমট) তলতখিিারব িথ্য কতমিরন 

যপ্ররণ কররবন এবং উক্ত সাংস্থার আতপল কর্তপৃরক্ষর কারছ অনুতলতপ যপ্ররণ কররবন। 

4) িঅআ ২০০৯-এর অিীন দাতয়ত্ব পালরনর প্ররয়াজরন যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ অন্য য  যকান কমকৃিাৃর সিায়িা 

চাইরি পাররবন এবং যকান কমকৃিাৃর কাছ যথরক এরূপ সিায়িা চাওয়া িরল তিতন উক্ত দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃরক 

প্ররয়াজনীয় সিায়িা প্রদান কররি বাধ্য থাকরবন। 

5) যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ দাতয়ত্ব পালরনর প্ররয়াজরন অন্য যকান কমকৃিাৃর সিায়িা চাইরল এবং এরূপ সিায়িা 

প্রদারন ব্যথিৃার জন্য িঅআ ২০০৯-এর যকান তবিান লংতঘি িরল এ আইরনর অিীন দায়-দাতয়ত্ব তনিাৃররণর যক্ষরত্র 

উক্ত অন্য কমকৃিাৃও দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ বরল গণ্য িরবন। 

6) প্রতিটি সাংস্থা/ইউবেট িার দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রর াজয যক্ষরত্র িযাক্স নম্বর ও ই-যমইল 

ঠিকানা িার কা াৃলরয়র প্রকাশ্য িারন সিরজ দৃতষ্ট্রগাচর িয় এমনিারব প্রদিরৃনর ব্যবিা কররব এবং ওরয়বসাইরট 

প্রকাি কররব। 

িথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার পতরতিরষ্ট্ এ নীতিমালা প্রর াজয এমন সকল সাংস্থা/ইউতনরটর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর নাম, 

পদবী, ঠিকানা এবং প্রর াজয যক্ষরত্র িযাক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানাসি িাতলকা প্রকাি করা িরব। যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ 

পতরবিনৃ িরল নতুন দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়ারগর ৫ তদরনর মরধ্য িাতলকা িালনাগাদ করা িরব। িাতলকা কর্তপৃরক্ষর 

ওরয়বসাইরট প্রকাি করা িরব।  

 

৭. দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর দাতয়ত্ব ও কমপৃতরতি 

ক) িরথ্যর জন্য কাররা আরবদরনর যপ্রতক্ষরি দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ : 

অ) আরবদন গ্রিণ ও িঅতব ২০০৯ তবতি-৩ অনুসারর আরবদনপত্র গ্রিরণর প্রাতপ্ত স্বীকার কররবন; 

আ) অনুররািকৃি িথ্য িঅআ ২০০৯, িারা-৯ ও িঅতব ২০০৯ তবতি-৪ অনুসারর  থা থিারব সরবরাি কররবন; 

ই) িথ্য প্রদারন অপারগিার যক্ষযত্র িঅআ ২০০৯, িারা-৯(৩) ও িঅতব ২০০৯ তবতি-৫ অনুসারর  থা থিারব 

অপারগিা প্রকাি কররবন। অপারগিার কারণ িঅআ ২০০৯-এর সারথ সামঞ্জস্যপূণ ৃিরি িরব; 

ঈ) যকান অনুররািকৃি িথ্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর তনকট সরবরারির জন্য মজুদ থাকরল তিতন িঅআ, ২০০৯, 

িারা-৯(৬)(৭) ও িঅতব, ২০০৯ তবতি-৮ অনুসারর উক্ত িরথ্যর যুতক্তসংগি মূল্য তনিাৃরণ কররবন এবং উক্ত 

মূল্য অনতিক ৫ (পাঁচ) কা  ৃতদবরসর মরধ্য পতররিাি করার জন্য অনুররািকারীরক অবতিি কররবন; 
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উ) যকান অনুররািকৃি িরথ্যর সারথ র্তিীয় পরক্ষর সংতিষ্ট্িা থাকরল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ িঅআ, ২০০৯, িারা-

৯(৮) অনুসারর ব্যবিা গ্রিণ কররবন; 

খ) িঅআ, ২০০৯-এর িিতসরল তনিাৃতরি আরবদরনর িররমট/িরম ‘ক’ সংরক্ষণ ও যকান নাগতররকর চাতিদার 

যপ্রতক্ষরি সরবরাি; 

গ) আরবদন িরম পূররণ সক্ষম নয়, এমন আরবদনকারীরক আরবদন িরম পূররণ সিায়িা; 

ঘ) যকান নাগতররকর চাতিদার যপ্রতক্ষরি িারক আতপল কর্তপৃক্ষ তনিাৃররণ সিায়িা; 

ঙ) সঠিক কর্তপৃক্ষ তনিাৃররণ র্ভল করররছ, এমন আরবদনকারীরক সঠিক কর্তপৃক্ষ তনিাৃররণ সিায়িা; 

চ) যকান িারীতরক প্রতিবন্ধী ব্যতক্তর িথ্য প্রাতপ্ত তনতিি কররি দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ িারক উপযুক্ত পদ্ধতিরি িথ্য যপরি 

সিায়িা কররবন। এরক্ষরত্র দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ উপযুক্ত অন্য যকান ব্যতক্তর সিায়িা গ্রিণ কররি পাররবন;  

ছ) িথ্য সংরক্ষণ, ব্যবিাপনা ও স্বপ্ররণাতদি িথ্য প্রকাি িঅআ ২০০৯-এর সারথ সামঞ্জস্যপূণিৃারব িরে তক না িা 

তনিাৃররণ কর্তপৃক্ষরক সিায়িা প্রদান; 

জ) িঅআ ২০০৯-এর সারথ সামঞ্জস্যপূণিৃারব বাতেকৃ প্রতিরবদন প্রকারি সিায়িা করা; 

ঝ) িরথ্যর জন্য প্রাপ্ত আরবদনপত্রসি এ-সংক্রান্ত প্ররয়াজনীয় িথ্য সংরক্ষণ, আরবদনকারীর য াগার ারগর তবিাতরি িথ্য 

সংরক্ষণ, িথ্য অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রতিরবদন সংকতলি করা, িথ্য মূল্য আদায়, তিসাব রক্ষণ ও সরকাতর যকাোগারর 

জমাকরণ এবং কর্তপৃক্ষ বা িথ্য কতমিরনর চাতিদার যপ্রতক্ষরি এ সংক্রান্ত িথ্য সরবরাি করা; ইিযাতদ। 

 

 

৮. তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ 

1) বদলী বা অন্য যকান কাররণ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর অনুপতিতিরি দাতয়ত্বপালরনর জন্য জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি 

জাদুঘর একজন তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ কররি িরব। দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর অনুপতিতিরি 

দাতয়ত্বপালনকালীন আইন অনুসারর তিতন দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তিরসরব তবরবতচি িরবন। 

2) নতুন প্রতিতিি সাংস্থা/ইউতনটসমূরি প্রতিতিি িওয়ার ৬০ তদরনর মরধ্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর পািাপাতি তবকল্প 
দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ কররি িরব। 

3) প্রতিটি সাংস্থা/ইউতনরটর প্রিাসতনক প্রিান তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ যদরবন এবং তনরয়াগকৃি প্ররিযরকর 
নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রর াজয যক্ষরত্র, িযাক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানা তনরয়াগ প্রদারনর ১৫ (পরনর) তদরনর 

মরধ্য তনিাৃতরি িররমরট (িথ্য কতমিন কর্তকৃ তনিাৃতরি িররমট) তলতখিিারব িথ্য কতমিরন যপ্ররণ কররবন এবং 

মিণালয় ও উক্ত ইউতনরটর আতপল কর্তপৃরক্ষর কারছ অনুতলতপ যপ্ররণ কররব। 

বদলী বা অন্য যকান কাররণ এ পদ শূন্য িরল, অতবলরম্ব নতুন তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তনরয়াগ কররি িরব। 

 

৯. তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর দাতয়ত্ব ও কমপৃতরতি 

ক) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর অনুপতিিকালীন সমরয় ‘তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ’ ‘দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ’ তিরসরব দাতয়ত্ব 

পালন কররবন; 

খ) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তিরসরব দাতয়ত্ব পালনকালীন সমরয় নীতি ৭-এ বতণিৃ ‘দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর দাতয়ত্ব ও 

কমপৃতরতি’ িার জন্য প্রর াজয িরব। 

 

১০. িরথ্যর জন্য আরবদন, িথ্য প্রদারনর পদ্ধতি ও সময়সীমা 

(১) যকান ব্যতক্ত িঅআ, ২০০৯-এর অিীন িথ্য প্রাতপ্তর জন্য সংতিষ্ট্ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর কারছ তনিাৃতরি িরম ‘ক’ এর মাধ্যরম 

িথ্য যচরয় তলতখিিারব বা ইরলক্ট্র্তনক মাধ্যম বা ই-যমইরল অনুররাি কররি পাররবন। 
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(২) তনিাৃতরি িরম সিজলিয না িরল অনুররািকারীর নাম, ঠিকানা, প্রর াজয যক্ষরত্র িযাক্স নম্বর এবং ই-যমইল ঠিকানা; অনুররািকৃি 

িরথ্যর তনর্ভলৃ এবং স্পষ্ট্ বণনৃা এবং যকান্ পদ্ধতিরি িথ্য যপরি আগ্রিী িার বণনৃা উরিখ করর সাদা কাগরজ বা যক্ষত্রমি, 

ইরলক্ট্র্তনক তমতিয়া বা ই-যমইরলও িথ্য প্রাতপ্তর জন্য অনুররাি করা  ারব। 

(৩) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ িরথ্যর জন্য যকান অনুররাি প্রাতপ্তর িাতরখ িরি অনতিক ২০ (তবি) কা  ৃ তদবরসর মরধ্য 

অনুররািকৃি িথ্য সরবরাি কররবন। 

(৪) পূরব ৃ উতিতখি উপ-অনুরেদ (৩) এ  ািা তকছুই থাকুক না যকন, অনুররািকৃি িরথ্যর সারথ একাতিক িথ্য প্রদান 

ইউতনট/সাংস্থা বা কর্তপৃরক্ষর সংতিষ্ট্িা থাকরল অনতিক ৩০ (তত্রি) কা  ৃ তদবরসর মরধ্য যসই অনুররািকৃি িথ্য 

সরবরাি কররি িরব। 

(৫) অনুররািকৃি িথ্য যকান ব্যতক্তর জীবন-মৃতুয, যগ্রিিার এবং কারাগার িরি মুতক্ত সম্পতকৃি িরল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ 

অনুররাি প্রাতপ্তর অনতিক ২৪ (চতববি) ঘণ্টার মরধ্য উক্ত তবেরয় প্রাথতমক িথ্য সরবরাি কররবন। 

(৬) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ তলতখিিারব অথবা যক্ষত্রমি, ইরলক্ট্র্তনক মাধ্যম বা ই-যমইল এর মাধ্যরম আরবদন পত্র গ্রিরণর প্রাতপ্ত 

স্বীকার কররবন এবং প্রাতপ্ত স্বীকারপরত্র আরবদরনর যরিাররন্স নম্বর, আরবদনপত্র গ্রিণকারীর নাম, পদম াৃদা এবং আরবদন 

গ্রিরণর িাতরখ উরিখ করর স্বাক্ষর কররবন। 
 

(৭) ইরলক্ট্র্তনক বা ই-যমইল এর মাধ্যরম আরবদন গ্রিরণর যক্ষরত্র কর্তপৃরক্ষর বরাবর আরবদন যপ্রররণর িাতরখই (প্রাতপ্ত সারপরক্ষ) 

আরবদন গ্রিরণর িাতরখ তিরসরব গণ্য িরব। 

(৮) আরবদন পাওয়ার পর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ িথ্য প্রদারনর িাতরখ এবং সময় উরিখপূবকৃ আরবদনকারীরক যস সম্পরকৃ 

অবতিি কররবন এবং অনুররািকৃি িরথ্যর সারথ একাতিক িথ্য প্রদান সাংস্থা/ইউতনট বা কর্তপৃরক্ষর সংতিষ্ট্িা 

থাকরল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ যস সাংস্থা/ইউতনট বা কর্তপৃক্ষরক এ সম্পরকৃ তলতখি যনাটিি প্রদান কররবন। 

(৯) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ যকান কাররণ অনুররািকৃি িথ্য প্রদারন অপারগ অথবা আংতিক িথ্য সরবরারি অপারগ িরল 

অপারগিার কারণ উরিখ করর আরবদন প্রাতপ্তর ১০ (দি) কা  ৃতদবরসর মরধ্য িঅতব, ২০০৯-এর িিতসরল উতিতখি 

িরম-‘খ’ অনু ায়ী এিতদ্বেরয় আরবদনকারীরক অবতিি কররবন। 

 (১০) উপ-অনুরেদ (৩), (৪) বা (৫) এ উতিতখি সময়সীমার মরধ্য িথ্য সরবরাি কররি যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ ব্যথ ৃ

িরল সংতিষ্ট্ িথ্য প্রাতপ্তর অনুররাি প্রিযাখ্যান করা িরয়রছ বরল গণ্য িরব। 

(১১) অনুররািকৃি িথ্য প্রদান করা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর তনকট  থা থ তবরবতচি িরল এবং য রক্ষরত্র যস িথ্য র্তিীয় পক্ষ 

কর্তকৃ সরবরাি করা িরয়রছ তকংবা যস িরথ্য র্তিীয় পরক্ষর স্বাথ ৃজতিি ররয়রছ এবং র্তিীয় পক্ষ িা যগাপনীয় িথ্য 

তিরসরব গণ্য করররছ যস যক্ষরত্র দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ এরূপ অনুররাি প্রাতপ্তর ৫ (পাঁচ) কা  ৃ তদবরসর মরধ্য র্তিীয় 

পক্ষরক িার তলতখি বা যমৌতখক মিামি যচরয় যনাটিি প্রদান কররবন এবং র্তিীয় পক্ষ এরূপ যনাটিরির যপ্রতক্ষরি 

যকান মিামি প্রদান কররল িা তবরবচনায় তনরয় দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ অনুররািকারীরক িথ্য প্রদারনর তবেরয় তসদ্ধান্ত 

গ্রিণ কররবন। 

(১২) যকান ইতিয় প্রতিবন্ধী ব্যতক্তরক যকান যরকি ৃ বা িার অংিতবরিে জানারনার প্ররয়াজন িরল সংতিষ্ট্ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমকৃিাৃ যস প্রতিবন্ধী ব্যতক্তরক িথ্য লারি সিায়িা প্রদান কররবন এবং পতরদিরৃনর জন্য য  িররনর সির াতগিা 

প্ররয়াজন িা প্রদান করাও এ সিায়িার অন্তর্ভকৃ্ত বরল গণ্য িরব। 

(১৩) আইরনর অিীন প্রদি িরথ্যর প্রতি পৃিায় ‘‘িথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ এর অিীরন এ িথ্য সরবরাি করা 

িরয়রছ’’ মরম ৃ প্রিযয়ন কররি িরব এবং িারি প্রিযয়নকারী কমকৃিাৃর নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্ততরক সীল 

থাকরব। 

 

১১. িরথ্যর মূল্য এবং মূল্য পতররিাি : 

(১) যকান অনুররািকৃি িথ্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর তনকট সরবরারির জন্য মজুদ থাকরল তিতন িঅতব, ২০০৯-এর 

িিতসরল উতিতখি িরম-‘ঘ’ অনুসারর যসই িরথ্যর মূল্য তনিাৃরণ কররবন এবং অনতিক ৫ (পাঁচ) কা  ৃ তদবরসর 

মরধ্য যসই অথ ৃচালান যকাি নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা করর যট্রজারী চালারনর কতপ িার কারছ জমা 

যদয়ার জন্য অনুররািকারীরক তলতখিিারব অবতিি কররবন; অথবা 

(২) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ অনুররািকারী কর্তকৃ পতররিাতিি িরথ্যর মূল্য রতিরদর মাধ্যরম গ্রিণ কররবন এবং প্রাপ্ত অথ ৃ

চালান যকাি নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ যট্রজারী চালারনর মাধ্যরম জমা যদরবন। 
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১২.১. আব ল কর্তপৃক্ষ :  

জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘদরর মিদত্র আতপল কর্তপৃক্ষ িরবন মিা বরিালক। 

১২.২. আতপল পদ্ধতি :  

ক) যকান ব্যতক্ত এ নীতিমালার নীতি ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ তনিাৃতরি সময়সীমার মরধ্য িথ্য লারি ব্যথ ৃিরল 

তকংবা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর যকান তসদ্ধামন্ত সংক্ষুব্ধ িরল তকংবা অতিতরক্ত মূল্য িা  ৃবা গ্রিণ কররল উক্ত 

সময়সীমা অতিক্রান্ত িবার, বা যক্ষত্রমি, তসদ্ধান্ত লারির পরবিী ৩০ (তত্রি) তদরনর মরধ্য িঅতব, ২০০৯-এর 

িিতসরল তনিাৃতরি িরম-‘গ’ এর মাধ্যরম আব ল কর্তপৃরক্ষর কারছ আতপল কররি পাররবন। 

খ) আতপল কর্তপৃক্ষ  তদ এ মরম ৃসন্তুষ্ট্ িন য , আতপলকারী যুতক্তসংগি কাররণ তনতদষৃ্ট্ সময়সীমার মরধ্য আতপল দারয়র 

কররি পাররনতন, িািরল তিতন উক্ত সময়সীমা অতিবাতিি িওয়ার পরও আতপল আরবদন গ্রিণ কররি পাররবন। 

১২.৩   আব ল বেষ্পবি :   

(1) আতপল কর্তপৃক্ষ যকান আতপমলর তবেরয় তসদ্ধান্ত প্রদারনর পূরব ৃতনরনাক্ত পদরক্ষপ গ্রিণ কররবন,  থা :- 

(ক) দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ এবং এিদসাংতিষ্ট্ অন্যান্য কমকৃিাৃর শুনানী গ্রিণ ;  

(খ) আতপল আরবদরন উতিতখি সংক্ষুব্ধিার কারণ ও প্রাতথিৃ প্রতিকাররর যুতক্তসমূি তবরবচনা ; 

(গ) প্রাতথিৃ িথ্য প্রদারনর সারথ একাতিক িথ্য প্রদানকারী সাংস্থা যুক্ত থাকরল সংতিষ্ট্ সাংস্থাসমূরির শুনানী গ্রিণ। 

(২)  আতপল আরবদন প্রাতপ্তর ১৫ (পরনর) তদরনর মরধ্য আতপল কর্তপৃক্ষ- 

(ক) উপ-অনুরেদ (১) এ উতিতখি পদরক্ষপসমূি গ্রিণপূবকৃ িথ্য সরবরাি করার জন্য সংতিষ্ট্ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমকৃিাৃরক তনরদিৃ যদরবন; অথবা 

(খ) িাঁর তবরবচনায় গ্রিণর াগ্য না িরল আতপল আরবদনটি খাতরজ কররি পাররবন। 

(৩)  আতপল কর্তপৃরক্ষর তনরদিৃ অনু ায়ী দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ  থাসম্ভব দ্রুিিার সারথ প্রাতথিৃ িথ্য সরবরাি কররবন 

িরব এ সময় িঅআ, ২০০৯ এর িারা ২৪(৪) এ তনরদতৃিি সমরয়র অতিক িরব না অথবা যক্ষত্রমি তিতন িথ্য 

সরবরাি যথরক তবরি থাকরবন। 

১৩. িথ্য প্রদারন অবরিলায় িাবির তবিান : 

১৩.১ িঅআ, ২০০৯ ও এ নীতিমালার তবতি-তবিান সারপরক্ষ যকান দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ  তদ যকারনা আরবদনকারীরক 

িথ্য বা এ সংক্রান্ত তসদ্ধান্ত প্রদারন ব্যথ ৃিয় বা িথ্যপ্রাতপ্তর যকারনা অনুররাি গ্রিণ কররি অস্বীকার করর বা তসদ্ধান্ত 

প্রদারন ব্যথ ৃিয় বা র্ভল, অসম্পূণ,ৃ তবভ্রাবন্তকর, তবকৃি িথ্য প্রদান করর বা যকান িথ্য প্রাতপ্তর পরথ প্রতিবন্ধকিা 

সৃতষ্ট্ করর বা িথ্য অতিকার পতরপন্থী যকান কাজ করর িািরল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর এরিন কাজরক অসদাচরণ 

তিরসরব তবরবচনা করা িরব এবং সংতিষ্ট্ চাকরী তবতিতবিান অনুসারর িার তবরুরদ্ধ ব্যবিা গ্রিণ করা িরব। 

১৩.২ এ নীতিমালা  থা থিারব অনুসররণ গাতিলতির কাররণ িঅআ, ২০০৯ এর ব্যিযয় ঘটরল এবং এর কাররণ যকান 

কমকৃিাৃ িথ্য কতমিন কর্তকৃ িাবি যপরল িা িার ব্যাতক্তগি দায় তিরসরব গণ্য িরব এবং কর্তপৃক্ষ িার যকান 

দায় বিন কররব না। 

১৩.৩ িথ্য কতমিরনর কাছ যথরক যকান কিকৃিাৃর তবরুরদ্ধ তবিাগীয় ব্যবিা গ্রিরণর অনুররাি যপরল কর্তপৃক্ষ সংতিষ্ট্ 

তবতি-তবিান অনুসারর  থা থ ব্যবিা গ্রিণ কররব এবং গৃিীি ব্যবিার তবেরয় িথ্য কতমিনরক অবতিি কররব। 

 

১৪. িথ্যাতদ পতরদিনৃ এবং প্রকাতিি প্রতিরবদন তবক্ররয়র সুর াগ : 

 জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর কর্তকৃ প্রণীি প্রতিরবদন তবনামূরল্য সবসৃািাররণর পতরদিরৃনর জন্য ব্যবিা গ্রিণ 

কররব এবং নামমাত্র মূরল্য তবক্ররয়র জন্য মজুদ রাখরব। 
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১৫. জনগুরুত্বপূণ ৃতবেরয় যপ্রস তবজ্ঞতপ্ত : 

জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর জনগুরুত্বপূণ ৃতবেয়াতদ যপ্রস তবজ্ঞতপ্তর মাধ্যরম অথবা অন্য যকান পন্থায় প্রচার বা 

প্রকাি কররব। 

 

১৬. নীতিমালার সংরিািন :  

এ নীতিমালা সংরিািরনর প্ররয়াজন িরল জাতীয় ববজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘর ৩-৫ সদস্য তবতিষ্ট্ একটি কতমটি গঠন 

কররব। কতমটি নীতিমালা অনুরমাদনকারী কর্তপৃযক্ষর কারছ সংরিািরনর প্রিাব কররব। অনুরমাদনকারী কর্তপৃযক্ষর অনুরমাদরন 

নীতিমালা সংরিািন কা কৃর িরব। 

 

১৭. নীতিমালার ব্যাখ্যা :  

এ নীতিমালার যকান তবেরয় অস্পষ্ট্িা যদখা তদরল নীতিমালা প্রণয়নকারী কর্তপৃক্ষ িার ব্যাখ্যা প্রদান কররব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পতরতিষ্ট্-১ : োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমাদের িাতলকা  

 

 

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী ও দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা ধনয়য়ায়ের জন্য ধনি মাধরত ছক। 

১। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমার নার্                                       :  মর্াোঃ আধনসুর রহর্ান  

পদবী                                                                :  ধকউয়রটর  

অধিয়ের ঠিকানা (আইধি নং/য়কান নম্বর যধদ থায়ক)       :  জাতীয় ধবজ্ঞান ও প্রযুধি জাদুঘর, আোরোঁও, ঢাকা 

১২০৭   

মিান                                                                :  ০২-৫৮১৬০৬১৮ 

িযাক্স                                                                :  ০২-৫৮১৬০৬১১ 

ই-মর্ইল                                                            :  anisur_sm@yahoo.com    

ওয়য়বোইট                                                         :  www.nmst.gov.bd  

২। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা আপীল কর্তমপক্ষ (অব্যবধহত ঊর্ধ্মতন   :  মর্াহাম্মাদ মুনীর ম ৌধুরী 

কায মালয়য়র প্রশােধনক প্রিান) এর নার্                         

পদবী                                                                :  র্হাপধর ালক  

অধিয়ের ঠিকানা                                                  :  জাতীয় ধবজ্ঞান ও প্রযুধি জাদুঘর, আোরোঁও, ঢাকা 

http://www.nmst.gov.bd/
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১২০৭   

মিান                                                                :  ০২-৫৮১৬০৬০৯ 

মর্াবাইল                                                            :  ০১৮১৭-২১১৪৪৬ 

িযাক্সোঃ                                                              :  ০২-৫৮১৬০৬১১ 

ই-মর্ইল                                                            :  infonmst@gmail.com  

ওয়য়বোইট                                                         :  www.nmst.gov.bd 

3। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা ধনয়ন্ত্রণকারী র্ন্ত্রণালয়/ধবভায়ের নার্  :  ধবজ্ঞান ও প্রযুধি র্ন্ত্রণালয়  

৪। প্রশােধনক ধবভাে (ঢাকা/ ট্টগ্রার্/রাজশাহী/খুলনা/ধেয়লট/   :  ঢাকা  ধবভাে 

বধরশাল/রংপুর/র্য়র্নধেংহ  

৫। আঞ্চধলক দপ্তয়রর নার্ ও পধর য় (যধদ থায়ক)                 :  প্রয়যাজয নয়  

৬। ধবকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমার নার্                                 :  জনাব মর্াোঃ কায়ছার আব্দুল্লাহ  

পদবী                                                                  :  েহকারী মপ্রাগ্রার্ার  

অধিয়ের ঠিকানা (আইধি নং/য়কান নম্বর যধদ থায়ক)।        :  জাতীয় ধবজ্ঞান ও প্রযুধি জাদুঘর, আোরোঁও, 

ঢাকা ১২০৭   

মিান                                                                   :  ০১৫১৫২৩৩৬৫৬ 

িযাক্স                                                                  :  ০২-৫৮১৬০৬১১ 

ই-মর্ইল                                                               :  apnmst@gmail.com  

ওয়য়বোইট                                                            :  www.nmst.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পতরতিষ্ট্-২ : স্বপ্ররণাতদিিারব প্রকাির াগ্য িরথ্যর িাতলকা ও প্রকারির মাধ্যম  

ক্রম িরথ্যর তববরণ িথ্য প্রকারির মাধ্যম 

http://www.nmst.gov.bd/
http://www.nmst.gov.bd/


15 

 

১ 
জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘররর সাংগঠতনক 

কাঠারমা  

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

২ 
জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘররর ট্রাতি যবাি ৃ ও 

পতরচালনা পেদৃ  

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

৩ 
জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘররর তিিন, তমিন ও 

কা াৃবলী 

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

৪ 
বাতেকৃ কমসৃম্পাদন ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত িথ্য অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

৫ 
 কমকৃিাৃ ও কমচৃারীরদর ক্ষমিা ও দাতয়ত্ব অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

৬ 
কমকৃিাৃ ও কমচৃারীরদর তিররক্টরী অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

৭ 

জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘর কর্তকৃ প্রণীি ও 

ব্যবহৃি আইন, নীতিমালা, তবতিমালা, প্রতবিানমালা, 

তবতি-তবিান, তনরদিৃনা, ম্যানুরয়ল, িকুরমন্ট। 

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

৮ 
উন্নয়ন প্রকল্প ও কমসৃূতচ সংক্রান্ত িথ্য অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

৯ 
গুরুত্বপূণ ৃসিার তসদ্ধান্ত অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

১০ 
বারজট বরাদ্দ ও বাতেকৃ ক্রয় পতরকল্পনা অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

১১ 
জািীয় তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত জাদুঘর কর্তকৃ প্রণীি 

প্রতিরবদন ও প্রকািনা 

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

১২ 
তবতিন্ন তবেরয়র যিাকাল পরয়ন্ট এর নাম, ঠিকানা ও 

যিান নম্বর 

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

১৩ 
সিজলিয এবং রতক্ষি িথ্যাতদর সংতক্ষপ্ত 

ELECTRONIC FORM/িরন (প্রর াজয যক্ষরত্র) 

ওরয়বসাইট/তবনামূরল্য সরবরাি। 

১৪ 

নাগতরকরদর িথ্য সংগ্ররির জন্য তবরাজমান সুর াগ-

সুতবিাসংক্রান্ত তববরণ, জনসািাররণর জন্য সংরতক্ষি 

লাইরব্রতরর কা  ৃঘণ্টা 

যনাটিি যবাি,ৃ ওরয়বসাইট/গণমাধ্যম ইিযাতদ 

১৫ 

নাম, পদবী, ঠিকানা, যিান নম্বর এবং প্রর াজয যক্ষরত্র 

িযাক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানাসি দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমকৃিাৃর নাম 

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

১৬ 
নাম, পদবী, ঠিকানা, যিান নম্বর এবং প্রর াজয যক্ষরত্র 

িযাক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানাসি তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 
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কমকৃিাৃর িাতলকা 

১৭ 

নাম, পদবী, ঠিকানা, যিান নম্বর এবং প্রর াজয যক্ষরত্র 

িযাক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানাসি আতপল কর্তপৃরক্ষর 

িাতলকা 

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

১৮ 
িথ্য কতমিন ও কতমিনাররদর নাম, পদবী ও ঠিকানার 

তবস্তাতরি তববরণ  

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

১৯ 

িরথ্যর জন্য নাগতররকর কাছ যথরক প্রাপ্ত সকল 

আরবদন পরত্রর অনুতলতপ,  ার মরধ্য তনরনাক্ত িথ্যসমূি 

অন্তর্ভকৃ্ত থাকরব : 

(ক) য  কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ অনুররািপত্রটি গৃিীি িরয়রছ 

িার নাম 

(খ) তক িরথ্যর জন্য অনুররাি করা িরয়রছ 

(গ) অনুররারির িাতরখ 

গৃিীি আরবদন পরত্রর একটি কতপ অতিস/িথ্য 

প্রদান ইউতনরট পতরদিরৃনর জন্য রতক্ষি থাকরব। 

২০ 
সকল প্রকার যনাটিি, তবজ্ঞতপ্ত, প্রজ্ঞাপন অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

২১ 
অনুদান প্রদান সংক্রান্ত িথ্য অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

২২ 
ক্রয় কা ©ক্রম সংক্রান্ত িথ্য অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

২৩ 
তসটিরজন চাটাৃর অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

২৪ 
যটন্ডার তবজ্ঞতপ্ত, যপ্রস তবজ্ঞতপ্ত অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট/বদতনক পতত্রকা 

২৫ 
উদ্ভাবনী কা কৃ্রম, বাতেকৃ কমসৃম্পাদন ও শুদ্ধাচার  

সংক্রান্ত িথ্য  

অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

২৬ 
ইউতনয়ন ও উপরজলা তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত ক্লারবর িথ্য   অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

২৭ 
তবজ্ঞান ক্লারবর তনবন্ধন ও তনয়মাবলী সংক্রান্ত িথ্য অতিস/িথ্য প্রদান ইউতনরট মুতিি অনুতলতপ, 

ওরয়বসাইট। 

 

পতরতিষ্ট্-৩ : চাতিদার তিতিরি প্রদানর াগ্য িরথ্যর িাতলকা  

তননতলতখি িথ্যসমূি জনগরণর চাতিদার তিতিরি প্রদান করা িরব- 

 স্বপ্ররণাতদিিারব প্রকাতিি সকল িথ্য 

 তবতিন্ন নীতি 

 সংিার বারজট 

 আতথকৃ িথ্য, য মন- আয়/ব্যয় সংক্রান্ত তিসাব তববরণী  
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 অতিট তররপাট ৃ(জবাবসি) 
 প্রকরল্পর ব্যাংক-সংক্রান্ত িথ্য 

 ক্রয় কা কৃ্রমসংক্রান্ত িথ্য (তসদ্ধান্ত গ্রিরণর পর) 

 উপকাররিাগীর িাতলকা 

 মািারররাল 

 তবতিন্ন প্রিাসতনক যরতজিার খািা 

 অতিও-তিজুয়াল িকুরমন্ট 

 তনরয়াগ/বদতলর আরদি 

 ববজ্ঞাে বিৃতা, কুইজ এবাং ববজ্ঞাে অবলবম্পয়াদড মর ফলাফদলর তাবলকা 

 বববিন্ন কার্ মক্রদমর বেউজসমূদির তথ্য। 

 যদরি বা তবরদি ভ্রমণসংক্রান্ত িথ্যাতদ 

 প্রদান বাধ্যিামূলক নয়, এমন িথ্য (পতরতিষ্ট্-৬) ব্যিীি অন্য সকল িথ্য। 

 
 

পতরতিষ্ট্-৪ : প্রদান বাধ্যিামূলক নয়, এমন িরথ্যর িাতলকা  

তননতলতখি িথ্যসমূি প্রদান ও প্রকাি কররি কর্তপৃক্ষ বাধ্য থাকরব না-  

 কমী ও উপকাররিাগীর ব্যতক্তগি জীবরনর যগাপনীয়িা ক্ষুণ্ণ িয়, এরূপ িথ্য। 

 তবচারািীন মামলার িথ্য  া ওই মামলার সুিু তবচারকা রৃক ব্যািি কররি পারর, এরূপ িথ্য। 

 তথ্য অবধকার আইে, ২০০৯ এর ৭ ধারায় উদেবখত তথ্য। 

 িদন্তািীন তবেয় সংতিষ্ট্ যকারনা িথ্য,  ার প্রকাি িদন্তকারজ তবি ঘটারি পারর। 

 যকারনা ক্রয় কা কৃ্ররমর তবেরয় তসদ্ধান্ত যনয়ার আরগ সংতিষ্ট্ ক্রয় বা এর কা কৃ্রম সংক্রান্ত যকারনা িথ্য।  

 গরবেণার সূত্র বা যকৌিল বা কাররা বুতদ্ধবৃতিক সম্পরদর অতিকার ক্ষতিগ্রি িরি পারর, এরূপ িথ্য। 

 তনরয়াগ ও পরদান্নতি পরীক্ষাসি সকল পাবতলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার িলািল সংক্রান্ত আগাম িথ্য, 

ইিযাতদ। 

 সরকাবরিাদব মগা েীয় বিদসদব মঘাবষত/ স্বীকৃত তথ্য। 

 মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/বসবেয়র সবিব কর্তমক প্রেি মগা েীয় ববষয় সাংক্রান্ত তথ্য। 
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পতরতিষ্ট্-৫ : িথ্য প্রাতপ্তর আরবদন িরম (িরম ‘ক’) 

 

িরম ‘ক’ 

িথ্য প্রাতপ্তর আরবদনপত্র 

[ িথ্য অতিকার (িথ্য প্রাতপ্ত সংক্রান্ত) তবতিমালার তবতি-৩ িষ্ট্ব্য ] 

 

বরাবর 

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

................................................................ (নাম ও পদবী) 

ও 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ, 

........................................... (দপ্তররর নাম ও ঠিকানা) 

 

১।  আরবদনকারীর নাম  : ............................................................................ 

 তপিার নাম  : ............................................................................

 মািার নাম  : ............................................................................ 

 বিমৃান ঠিকানা  : 

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

 িায়ী ঠিকানা  : 

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

 িযাক্স, ই-যমইল, যটতলরিান ও যমাবাইল যিান নম্বর ( তদ থারক) :................................................................ 

২।  তক িররনর িথ্য* (প্ররয়াজরন অতিতরক্ত কাগজ ব্যবিার করুন): ....................................................................... 

 

 

 
৩।  যকান পদ্ধতিরি িথ্য পাইরি আগ্রিী (ছাপারনা/ িরটাকতপ/ : ......................................................................... 

  তলতখি/ ই-যমইল/ িযাক্স/তসতি অথবা অন্য যকান পদ্ধতি)  

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

 
৫।  প্রর াজয যক্ষরত্র সিায়িাকারীর নাম ও ঠিকানা  : ............................................................................ 

 

 

 
আরবদরনর িাতরখ : ..................................................                                  আরবদনকারীর স্বাক্ষর 

 
*িথ্য অতিকার (িথ্য প্রাতপ্ত সংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯-এর ৮ িারা অনু ায়ী িরথ্যর মূল্য পতররিাির াগ্য। 
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 পতরতিষ্ট্-৬ : িথ্য সরবরারি অপারগিার যনাটিি (িরম ‘খ’) 

 

 

 
িরম ‘খ’ 

 [ িথ্য অতিকার (িথ্য প্রাতপ্ত সংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯ তবতি-৫ িষ্ট্ব্য ] 

 

িথ্য সরবরারি অপারগিার যনাটিি 

 

 
আরবদন পরত্রর সূত্র নম্বর :                                                         িাতরখ : ......................................... 

 
প্রতি 

আরবদনকারীর নাম  : .............................................................. 

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

 
তবেয় : িথ্য সরবরারি অপারগিা সম্পরকৃ অবতিিকরণ। 

 
তপ্রয় মরিাদয়, 

আপনার ........................................................িাতররখর আরবদরনর তিতিরি প্রাতথিৃ িথ্য তনরনাক্ত কাররণ 

সরবরাি করা সম্ভব িইল না,  থা :- 

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

...........................................................................................................................................। 

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

.............................................................................................................................................। 

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

.............................................................................................................................................।   

 

                                      

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

                   দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃর নাম : 

                 পদবী : 

               দাপ্ততরক সীল : 
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পতরতিষ্ট্-৭ : আতপল আরবদন িরম (িরম ‘গ’) 

 

 
িরম ‘গ’ 

আতপল আরবদন 

[ িথ্য অতিকার (িথ্য প্রাতপ্ত সংক্রান্ত) তবতিমালার তবতি-৬ িষ্ট্ব্য ] 

 

বরাবর 

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

..................................................................(নাম ও পদবী) 

ও 

আতপল কর্তপৃক্ষ, 

...........................................(দপ্তররর নাম ও ঠিকানা) 

  

১। আতপলকারীর নাম ও ঠিকানা  : .................................................................................. 

 (র াগার ারগর সিজ মাধ্যমসি) 

২। আপীরলর িাতরখ  : .................................................................................. 

৩। য  আরদরির তবরুরদ্ধ আতপল করা িইয়ারছ উিার : ............................................................................ 

  কতপ ( তদ থারক)   

৪।  ািার আরদরির তবরুরদ্ধ আতপল করা িইয়ারছ   : .................................................................................. 

 িািার নামসি আরদরির তববরণ ( তদ থারক)   

৫। আপীরলর সংতক্ষপ্ত তববরণ  : .................................................................................. 

 

 

 

৬। আরদরির তবরুরদ্ধ সংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সংতক্ষপ্ত তববরণ) : ............................................................................ 

৭।  প্রাতথিৃ প্রতিকাররর যুতক্ত/তিতি  : .................................................................................. 

৮।  আতপলকারী কর্তকৃ প্রিযয়ন   : .................................................................................. 

৯।  অন্য যকান িথ্য  ািা আতপল কর্তপৃরক্ষর সম্মুরখ: .................................................................................. 

 উপিাপরনর জন্য আতপলকারী ইো যপােণ কররন 

                                 

 

আরবদরনর িাতরখ : ..................................................                                         আরবদনকারীর স্বাক্ষর 
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পতরতিষ্ট্-৮ : িথ্য প্রাতপ্তর অনুররাি তি এবং িরথ্যর মূল্য তনিাৃরণ তি (িরম ‘ঘ’) 

 

 
িরম ‘ঘ’ 

[ তবতি ৮ িষ্ট্ব্য ] 

িথ্য প্রাতপ্তর অনুররাি তি এবং িরথ্যর মূল্য তনিাৃরণ তি 

 িথ্য সরবরারির যক্ষরত্র তনন যটতবরলর কলাম (২) এ উতিতখি িরথ্যর জন্য উিার তবপরীরি কলাম (৩) এ উতিতখি 

িারর যক্ষত্রমি িথ্য প্রাতপ্তর অনুররাি তি এবং িরথ্যর মূল্য পতররিাির াগ্য িইরব,  থা :- 

 

 
যটতবল 

 

ক্রতমক 

নং 
িরথ্যর তববরণ িথ্য প্রাতপ্তর অনুররাি তি/িরথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

তলতখি যকান িকুরমরন্টর কতপ 

সরবরারির জন্য (ম্যাপ, নকিা, ছতব, 

কতম্পউটার তপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মারপর কাগরজর যক্ষরত্র প্রতি পৃিা 

২ (দুই) টাকা িারর এবং িদূর্ধ্ৃ সাইরজর 

কাগরজর যক্ষরত্র প্রকৃি মূল্য। 

২। 

তিস্ক, তসতি ইিযাতদরি িথ্য সরবরারির 

যক্ষরত্র 

 

(১) আরবদনকারী কর্তকৃ তিস্ক, তসতি ইিযাতদ 

সরবরারির যক্ষরত্র তবনা মূরল্য; 

(২) িথ্য সরবরািকারী কর্তকৃ তিস্ক, তসতি 

ইিযাতদ সরবরারির যক্ষরত্র উিার প্রকৃি 

মূল্য। 

৩। 

যকান আইন বা সরকাতর তবিান বা 

তনরদিৃনা অনু ায়ী কাউরক সরবরািকৃি 

িরথ্যর যক্ষরত্র 

তবনামূরল্য। 

৪। 
মূরল্যর তবতনমরয় তবক্রয়র াগ্য 

প্রকািনার যক্ষরত্র 

প্রকািনায় তনিাৃতরি মূল্য। 
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পতরতিষ্ট্-৯ : িথ্য কতমিরন অতির াগ দারয়ররর তনিাৃবরত িরম (িরম ‘ক’) 
 

িরম ‘ক’ 

অতির াগ দারয়ররর িরম 
[িথ্য অতিকার (অতির াগ দারয়র ও তনষ্পতি সংক্রান্ত) প্রতবিানমালার প্রতবিান-৩ (১) িষ্ট্ব্য] 

 

বরাবর 

 
প্রিান িথ্য কতমিনার 

িথ্য কতমিন 

এি-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসতনক এলাকা 

যিররবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  

 
              অতির াগ নং ...............................................................................................................।  

 
১। অতির াগকারীর নাম ও ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (র াগার ারগর সিজ মাধ্যমসি) 

 
২। অতির াগ দাতখরলর িাতরখ                               : .......................................................................... 

 
৩।  ািার তবরুরদ্ধ অতির াগ করা িইয়ারছ                : ......................................................................... 

     িািার নাম ও ঠিকানা   

 
৪। অতির ারগর সংতক্ষপ্ত তববরণ                             : ......................................................................... 

    (প্ররয়াজরন আলাদা কাগজ সতন্নরবি করা  াইরব) 

 

 

 

 

 

 
৫। সংক্ষুব্ধিার কারণ ( তদ যকান আরদরির তবরুরদ্ধ      : .......................................................................  

    অতির াগ আনয়ন করা িয় যসই যক্ষরত্র উিার কতপ  

    সংযুক্ত কতররি িইরব) 

 
৬। প্রাতথিৃ প্রতিকার ও উিার য ৌতক্তকিা                     : ....................................................................... 

 
৭। অতির াগ উতিতখি বক্তরব্যর সমথরৃন প্ররয়াজনীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ পরত্রর বণনৃা (কতপ সংযুক্ত কতররি িইরব) 

 
সিযপাঠ 

আতম/আমরা এ মরম ৃিলিপূবকৃ যঘােণা কতররিতছ য , এ অতির ারগ বতণিৃ অতির াগসমূি আমার জ্ঞান ও তবশ্বাস মরি 

সিয।  

 

 

 
(সিযপাঠকারীর স্বাক্ষর)  


