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Z_¨ Aegy³KiY bxwZgvjv

U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj
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Z_¨ Aegy³KiY bxwZgvjvi cUf~wg Ges cÖ‡qvRbxqZv|
1.1 cUf~wgt
AvqKi msµvš— d¨vKPyqvj wel‡q U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj m‡ev©PP Avcxj †dvivg|
U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj mvgwMªK AvqKi e¨e¯nvcbvi GKwU Awe‡PQ`¨ Ask wn‡m‡e
Ki`vZv I AvqKi wefv‡Mi g‡a¨ AvqKi msµvš— we‡iva wb¯úwËc~e©K AvqKi AvniY
Kvh©µg‡K Z¦ivwb¦Z I MwZkxj K‡i miKv‡ii ivRm¦ Av`vq jÿ¨gvÎv AR©‡b Kvh©Kix
f~wgKv cvjb K‡i hv‡PQ|

U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj miKv‡ii AvqKi msµvš— GKwU ¸i“Z¡c~Y©
Av`vjZ/UªvBeybvj| GwU †m¸bevwMPv¯n wmwRG fe‡bi 2q Zjvq Aew¯nZ| G
UªvBeybv‡ji Aax‡b XvKvq 5ÕwU ˆØZ †eÂ, PÆMªv‡g 1ÕwU ˆØZ †eÂ Ges Lyjbvq 1ÕwU ˆØZ
†eÂ ¯nvwcZ Av‡Q| me©‡gvU 7ÕwU ˆØZ †eÂ Ki msµvš— `v‡qiK…Z gvgjvi ïbvbx I
wb¯úwËi Kvh©µg m¤cv`b K‡i _v‡K| GKRb †cÖwm‡W›U(AwZwi³ mwPe mggh©v`v m¤úbœ
Kg©KZ©v) Gi †bZ„‡Z¡ 13 Rb m`m¨(‡Rjv RR I Ki Kwgkbvi), 1 Rb †iwRóªvi Ges 7
Rb mnKvix †iwRóªvi c‡`i Kg©KZ©v UªvBeybv‡j Av‡Qb|
U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybv‡ji `vwqZ¡vewj
 Ki msµvš— gvgjv MªnY Ges wbeÜbKiY;
 wbeÜbK…Z Ki gvgjv wb¯úwËi Rb¨ ïbvbxi †bvwUk cÿM‡Yi wbKU RvixKiY;
 ïbvbxi Rb¨ avh©¨K…Z Ki gvgjv ïbvbxKiY Ges wb¯úwËKiY(‡h gv‡m Ki gvgjv `v‡qi Kiv nq
†m gv‡mi †kl ZvwiL n‡Z 6 gv‡mi g‡av wb¯úwËKiY);
wb¯úwËi Av‡`k cÿM‡Yi wbKU RvixKiY(Av‡`‡ki ZvwiL n‡Z iv‡qi Kwc 1 gv‡mi g‡a¨ RvixKiY)|
1.2 Z_¨ Aegy³KiY bxwZgvjv cÖYq‡Yi †hŠw³KZv/D‡Ïk¨
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi RbM‡Yi Rvbvi AwaKvi cÖwZôvi gva¨‡g miKvwi I
†emiKvwi msMV‡bi m¦PQZv I Revew`wnZv e„w×, `ybx©wZ nªvm I mykvmb cÖwZôv; wbwðZ
Ki‡Z Pvq| RbM‡Yi wPš—v, we‡eK I evKm¦vaxbZvi mvsweavwbK AwaKvi cÖwZôv m‡e©vcwi
RbM‡Yi ÿgZvq‡bi j‡ÿ¨ Z_¨ÐAwaKvi wbwðZ Ki‡Z MZ 29 gvP© 2009 Zvwi‡L ÔZ_¨
AwaKvi AvBb, 2009Õ cvm K‡i‡Q| AvB‡bi Kvh©Ki ev¯Zevq‡bi Rb¨ B‡Zvg‡a¨ ÔZ_¨
AwaKvi(Z_¨ cÖvwß msµvš—) wewagvjv, 2009Õ Ges Z_¨ AwaKvi msµvš— wZbwU
cÖweavbgvjvI cÖYxZ n‡q‡Q|
Z_¨ AwaKvi MYZvwš¿K e¨e¯nv‡K Av‡iv mymsnZ Kivi Ab¨Zg kZ©| U¨vK‡mm AvcxjvZ
UªvBeybvj Gi Z_¨ RbM‡Yi Kv‡Q Dbgy³ n‡j U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybv‡ji Kvh©µg
m¤c‡K© RbM‡Yi Av¯nv e„w× cv‡e| G‡Z cÖwZôv‡bi m¦PQZv Ges RbM‡Yi Kv‡Q mKj
Kv‡Ri Revew`wnZv cÖwZwôZ n‡e|
RbM‡Yi Rb¨ Aeva Z_¨cÖevn wbwðZ Kivi ‡h bxwZ miKvi MªnY K‡i‡Q, Zvi m‡½
msMwZc~Y©fv‡e miKv‡ii ¸i“Z¡c~Y© Kvhv©jq wn‡m‡e U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj Aeva
Z_¨cÖev‡ni PP©v wbwðZ Ki‡Z e×cwiKi|
cÖavb Kvh©vjq Ges Aaxb¯n Ab¨vb¨ BDwb‡U Aeva Z_¨cÖev‡ni PP©vi †ÿ‡Î ‡hb †Kvb
wØavØ‡›Øi m„wó bv nq, †mRb¨ GKwU ÔZ_¨ Aegy³KiY bxwZgvjvÕ cÖYqb Avek¨K e‡j
g‡b Ki‡Q U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj| myZivs Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Z_¨
AwaKvi(Z_¨ cÖvwß msµvš—) wewagvjv 2009 I GZrmswk−ó cÖweavbgvjvmg~‡ni Av‡jv‡K
I mvhyR¨Zv mv‡c‡ÿ GB ÔZ_¨ Aegy³KiY bxwZgvjvÕ cÖYqb Kiv n‡jv|
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bxwZgvjvi wk‡ivbvg
GB bxwZgvjv ÔÔU¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj msµvš— Z_¨ Aegy³KiY bxwZgvjv, 2015
bv‡g AwfwnZ n‡e|

2.

3.

bxwZgvjvi wfwË
2.1 cÖYqbKvix KZ„©cÿt U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|
2.2 Aby‡gv`bKvix KZ„©cÿt mwPe, Af¨š—ixY m¤c` wefvM, A_© gš¿Yvjq, XvKv|
2.3 Aby‡gv`‡bi ZvwiLt
2.4 ev¯Zevq‡bi ZvwiLt
2.5 bxwZgvjvi cÖ‡hvR¨Zvt bxwZgvjvwU U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj Ges Gi Aaxb¯n mKj
Z_¨ BDwb‡Ui Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e|
bxwZ‡Z e¨eüZ k‡ãi msÁvt
3.1 Z_¨
ÔÔZ_¨ A‡_© U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj Gi `vwLjxq ïbvbxK…Z Ges wb¯úwËK…Z Ki
gvgjv(GZ`msµvš— Ab¨vb¨ Z_¨) msµvš— Av‡`k, UªvBeybvj msµvš— Pyw³, Z_¨ DcvË,
Av‡`k, weÁwß, `wjj, bgybv, cÎ, cÖwZ‡e`b I wnmve weeiYx Aš—f~©³ n‡e| Z‡e kZ©
_v‡K †h, `vßwiK †bvUwkU ev †bvUwk‡Ui cÖwZwjwc Aš—f~©³ n‡e bv|
3.2 `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©vt `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v Z_¨ AvBb, 2009 Gi avivÐ10 Gi Aaxb
wbhy³ Kg©KZ©v|
3.3 weKí `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©vt `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi Abycw¯nwZ‡Z mswk−ó `vwqZ¡ cvj‡bi
Rb¨ wbhy³ Kg©KZ©v|
3.4 Z_¨ cÖ`vb BDwbU
1) U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj, ˆØZ †eÂÐ1,2,3, 4 I 5, XvKvi Rb¨ GKwU Z_¨
cÖ`vb BDwbU;
2) U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj, ˆØZ †eÂ, PÆMªv‡gi Rb¨ GKwU Z_¨ cÖ`vb
BDwbU; Ges
3) U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj, ˆØZ †eÂ, Lyjbvi Rb¨ GKwU Z_¨ cÖ`vb BDwbU|
3.5 Avcxj KZ„©cÿt ‡cÖwm‡W›U, U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj|
3.6 Z„Zxq cÿ A_© Z_v cÖvwßi Rb¨ Aby‡ivaKvix ev Z_¨ cÖ`vbKvix KZ„©cÿ e¨ZxZ
Aby‡ivaK…Z Z‡_¨i ms‡M RwoZ Ab¨ †Kvb cÿ|
3.7 ÔÔZ_¨ KwgkbÕÕ A_© ZAAv, 2009 Gi avivÐ11 Gi Aaxb cÖwZwôZ Z_¨ Kwgkb|
3.8 ÔÔZAAv, 2009ÕÕ ej‡Z ÔÔZ_¨ AwaKvi AvBb, 2009ÕÕ eySv‡e|
3.9 ÔÔZAAv, 2009ÕÕ ej‡Z ÔÔZ_¨ AwaKviÕÕ(Z_¨ cÖvwß msµvš—) wewagvjv, 2009ÕÕ eySv‡e|
3.10 ÔÔKg©KZ©vÕÕ A‡_©ÐKg©PvixI Aš—f~©³ n‡e|
3.11 ÔÔZ_¨ AwaKvi ÕÕ A_© †Kv‡bv KZ„©c‡ÿi wbKU n‡Z Z_¨ cÖvwßi AwaKvi|
3.12 ÔÔAv‡e`b digÕÕ A_© ZAwe, 2009 Gi Zdwm‡j wba©vwiZ Av‡e`‡bi di‡gB dig ÔÔKÕÕ
eySv‡e|
3.13 ÔÔAvcxj digÕÕ A_© ZAwe, 2009 Gi Zdwm‡j wba©vwiZ Avcxj Av‡e`‡bi di‡gU dig
ÔMÕ eySv‡e|
3.14 ÔÔcwiwkóÕÕ A_© GB bxwZgvjvi ms‡M mshy³ cwiwkó|
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4.

Z‡_¨i aiY Ges aiY Abymv‡i Z_¨ cÖKvk I cÖ`vb c×wZ|
K) m¦cÖ‡Yvw`Zfv‡e cÖKvk‡hvM¨ Z_¨ÐcwiwkóÐ4
L) Pvwn`vi wfwË‡Z cÖ`vb‡hvM¨ Z_¨|
 m¦cÖ‡YvwaZfv‡e cÖKvwkZ mKj Z_¨, †hgbt cÎ,Av‡`k,bgybv, Z_¨ DcvË Ges
UªvBeybvj msµvš— Pyw³|
 wewfbœ bxwZ;
 ms¯nvi ev‡RU;
 Avw_©K Z_¨, †hgbÐAvq/e¨q msµvš— wnmve weeiYx|
M)

5.
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cÖ`vb I cÖKvk eva¨Zvg~jK bq, Ggb Z_¨|
 কর্মী o uপকারেভাগীর বয্িkগত জীবেনর েগাপনীয়তা kু ণ হয়, eরূপ তথয্।
 িবচারাধীন মামলার তথয্ যা oi মামলার সু ু িবচারকারয্েক বয্াহত করেত পাের, eরূপ তথয্।
 েকান করদাতা আয়কর মামলার তথয্
 তদমtাধীন িবষয় সংি েকােনা তথয্, যার pকাশ তদমtকােজ িব ঘটােত পাের।
 েকােনা kয় কারয্kেমর িবষেয় িসdামt েনয়ার আেগ সংি kয় বা eর কারয্kম সংkামt
েকােনা তথয্।

তথয্ সংগর্হ, সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা :
K) তথয্ সংরক্ষণ : U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj eবং eর আoতাধীন o aধীনস্থ সকল iuিনট
তথয্ সংরক্ষেণর জনয্ িনেমণাক্ত পদ্ধিত aনুসরণ করেব :
(2)
নাগিরেকর তথয্ aিধকার িনিশ্চত করার লেক্ষয্ U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj তার
যাবতীয় তেথয্র কয্াটালগ eবং iনেডক্স স্ত্তত কের যথাযথভােব সংরক্ষণ করেব।
(3)
েতয্ক কর্তৃপক্ষ েয-সকল তথয্ কিম্পuটাের সংরক্ষেণর uপযুক্ত বেল মেন করেব েসসকল তথয্ যুিক্তসংগত সময়সীমার মেধয্ কিম্পuটাের সংরক্ষণ করেব eবং তথয্
লােভর সুিবধাের্থ সমগর্ েদেশ েনটoয়াের্কর মাধয্েম তার সংেযাগ স্থাপন করেব।
(4) তথয্ সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনার জনয্ তথয্ aিধকার (তথয্ সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা)
িবধানমালা, 3121 aনুসরণ করেব।
L) তথয্ সংগর্হ o বয্বস্থাপনা : U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj eবং eর আoতাধীন o aধীনস্থ
সকল iuিনট তথয্ সংগর্হ o বয্বস্থাপনার জনয্ তথয্ aিধকার (তথয্ সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা)
িবধানমালা, 3121 aনুসরণ করেব।
M) তেথয্র ভাষা :
(2)

তেথয্র মূল ভাষা হেব বাংলা। তথয্ যিদ aনয্ েকান ভাষায় uৎপন্ন হেয় থােক তাহেল
েসিট েসi ভাষায় সংরিক্ষত হেব। দাপ্তিরক েয়ােজন তথয্ aনুবাদ করা হেত পাের।

(3)

N)
6.

তথয্ েয ভাষায় সংরিক্ষত থাকেব েসi ভাষােতi আেবদনকারীেক সরবরাহ করা হেব।
আেবদনকারীর চািহদার ে িক্ষেত েকান তথয্ aনুবাদ করার দািয়তব্ কর্তৃপক্ষ বহন
করেব না।
তেথয্র হালনাগাদকরণ : U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj eবং eর আoতাধীন o aধীনস্থ সকল
iuিনট িতমােস তথয্ হালনাগাদ করেব।

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িনেয়াগ
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তaআ 311৯-eর ধারা 21(2) aনুসাের U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj eবং eর aধীনস্থ
েতয্ক তথয্ দান iuিনেট eকজন কের দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িনেয়াগ করেত হেব।

2)

পরবর্তীেত UªvBeybv‡ji aধীেন েকান কারয্ালয়/iuিনট িতিষ্ঠত হেল তaআ 311৯-eর ধারা
21(4) aনুসাের uক্তরূপ iuিনট/iuিনটসমূেহ িতিষ্ঠত হoয়ার 71 িদেনর মেধয্ দািয়তব্ াপ্ত
কর্মকর্তা িনেয়াগ করেত হেব।

3)

িতিট iuিনেটর শাসিনক ধান, দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িনেয়াগ েদেবন eবং িনেয়াগকৃত
েতয্ক দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, িঠকানা eবং েযাজয্ েক্ষে ফয্াক্স নমব্র o iেমiল িঠকানা িনেয়াগ দােনর পরবর্তী 26 (পেনর) িদেনর মেধয্ িনর্ধািরত ফরেমেট (তথয্
কিমশন কর্তৃক িনর্ধািরত ফরেমট) িলিখতভােব তথয্ কিমশেন ে রণ করেবন eবং ম ণালয় o
uক্ত iuিনেটর আিপল কর্তৃপেক্ষর কােছ aনুিলিপ ে রণ করেবন।

4)

তaআ 311৯-eর aধীন দািয়তব্ পালেনর েয়াজেন েকান দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা aনয্ েয েকান
কর্মকর্তার সহায়তা চাiেত পারেবন eবং েকান কর্মকর্তার কাছ েথেক eরূপ সহায়তা চাoয়া
হেল িতিন uক্ত দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তােক েয়াজনীয় সহায়তা দান করেত বাধয্ থাকেবন।

5)

েকান দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা দািয়তব্ পালেনর েয়াজেন aনয্ েকান কর্মকর্তার সহায়তা চাiেল
eবং eরূপ সহায়তা দােন বয্র্থতার জনয্ তaআ 311৯-eর েকান িবধান লংিঘত হেল ei
আiেনর aধীন দায়-দািয়তব্ িনর্ধারেণর েক্ষে uক্ত aনয্ কর্মকর্তাo দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা বেল
গণয্ হেবন।

6)

িতিট iuিনট তার দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, িঠকানা eবং েযাজয্ েক্ষে ফয্াক্স নমব্র
o i-েমiল িঠকানা তার কারয্ালেয়র কাশয্ স্থােন সহেজ দৃিষ্টেগাচর হয় eমনভােব দর্শেনর
বয্বস্থা করেব eবং oেয়বসাiেট কাশ করেব।

7)

তথয্ aবমুক্তকরণ নীিতমালার পিরিশেষ্ট ei নীিতমালা

েযাজয্ eমন সকল iuিনেটর

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, িঠকানা eবং েযাজয্ েক্ষে ফয্াক্স নমব্র o i-েমiল
িঠকানাসহ তািলকা

কাশ করা হেব। েকান দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা পিরবর্তন হেল নতুন

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িনেয়ােগর 6 িদেনর মেধয্ তািলকা হালনাগাদ করা হেব। তািলকা
কর্তৃপেক্ষর oেয়বসাiেট কাশ করা হেব।
7.

cwiwkóÐ1 G `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg I Z_¨vw` mwbœ‡ek Kiv n‡q‡Q|
`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi `vwqZ¡ I Kg©cwiwat
K) তেথয্র জনয্ কােরা আেবদেনর ে িক্ষেত দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা :
a) আেবদন গর্হণ o তaিব 311৯ িবিধ-4 aনুসাের আেবদনপ গর্হেণর ািপ্ত সব্ীকার করেবন;
আ) aনুেরাধকৃত তথয্ তaআ 311৯, ধারা-৯ o তaিব 311৯ িবিধ-5 aনুসাের যথাযথভােব
সরবরাহ করেবন;
i) তথয্ দােন aপারগতার েক্ষে তaআ 311৯, ধারা-৯(4) o তaিব 311৯ িবিধ-6 aনুসাের
যথাযথভােব aপারগতা কাশ করেবন। aপারগতার কারণ তaআ 311৯-eর সােথ সামঞ্জসয্পূর্ণ
হেত হেব;
ঈ) েকান aনুেরাধকৃত তথয্ দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার িনকট সরবরােহর জনয্ মজুদ থাকেল িতিন
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তaআ, 311৯, ধারা-৯(7)(8) o তaিব, 311৯ িবিধ-9 aনুসাের uক্ত তেথয্র যুিক্তসংগত মূলয্
িনর্ধারণ করেবন eবং uক্ত মূলয্ aনিধক 6 (পঁাচ) কারয্ িদবেসর মেধয্ পিরেশাধ করার জনয্
aনুেরাধকারীেক aবিহত করেবন;
u) েকান aনুেরাধকৃত তেথয্র সােথ তৃতীয় পেক্ষর সংিশ্লষ্টতা থাকেল দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা
তaআ, 311৯, ধারা-৯(9) aনুসাের বয্বস্থা গর্হণ করেবন;

9.

খ)

তaআ, 311৯-eর তফিসেল িনর্ধািরত আেবদেনর ফরেমট/ফরম ‘ক’ সংরক্ষণ o েকান
নাগিরেকর চািহদার ে িক্ষেত সরবরাহ;

গ)

আেবদন ফরম পূরেণ সক্ষম নয়, eমন আেবদনকারীেক আেবদন ফরম পূরেণ সহায়তা;

ঘ)

েকান নাগিরেকর চািহদার ে িক্ষেত তােক আিপল কর্তৃপক্ষ িনর্ধারেণ সহায়তা;

ঙ)

সিঠক কর্তৃপক্ষ িনর্ধারেণ ভুল কেরেছ, eমন আেবদনকারীেক সিঠক কর্তৃপক্ষ িনর্ধারেণ সহায়তা;

চ)

েকান শারীিরক িতবন্ধী বয্িক্তর তথয্ ািপ্ত িনিশ্চত করেত দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা তােক uপযুক্ত
পদ্ধিতেত তথয্ েপেত সহায়তা করেবন। eেক্ষে দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা uপযুক্ত aনয্ েকান
বয্িক্তর সহায়তা গর্হণ করেত পারেবন;

ছ)

তথয্ সংরক্ষণ, বয্বস্থাপনা o সব্ েণািদত তথয্ কাশ তaআ 311৯-eর সােথ সামঞ্জসয্পূর্ণভােব
হেচ্ছ িক না তা িনর্ধারেণ কর্তৃপক্ষেক সহায়তা দান;

জ)

তaআ 311৯-eর সােথ সামঞ্জসয্পূর্ণভােব বাির্ষক িতেবদন কােশ সহায়তা করা;

ঝ)

তেথয্র জনয্ াপ্ত আেবদনপ সহ e-সংকর্ামত্ম েয়াজনীয় তথয্ সংরক্ষণ, আেবদনকারীর
েযাগােযােগর িবসত্মািরত তথয্ সংরক্ষণ, তথয্ aবমুক্তকরণ সংকর্ামত্ম িতেবদন সংকিলত
করা, তথয্ মূলয্ আদায়, িহসাব রক্ষণ o সরকাির েকাষাগাের জমাকরণ eবং কর্তৃপক্ষ বা তথয্
কিমশেনর চািহদার ে িক্ষেত e সংকর্ামত্ম তথয্ সরবরাহ করা; iতয্ািদ।

িবকল্প দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িনেয়াগ
1)

বদলী বা aনয্ েকান কারেণ দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার aনুপিস্থিতেত দািয়তব্পালেনর জনয্
U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj eবং eর aধীনস্থ

েতয্ক iuিনেট eকজন কের িবকল্প

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িনেয়াগ করেত হেব। দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার aনুপিস্থিতেত
দািয়তব্পালনকালীন আiন aনুসাের িতিন দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িহেসেব িবেবিচত হেবন।
2)

নতুন িতিষ্ঠত iuিনটসমূেহ িতিষ্ঠত হoয়ার 71 িদেনর মেধয্ দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার পাশাপািশ
িবকল্প দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িনেয়াগ করেত হেব।

3)

িতিট iuিনেটর শাসিনক ধান িবকল্প দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িনেয়াগ েদেবন eবং িনেয়াগকৃত
েতয্েকর নাম, পদবী, িঠকানা eবং, েযাজয্ েক্ষে , ফয্াক্স নমব্র o i-েমiল িঠকানা িনেয়াগ
দােনর 26 (পেনর) িদেনর মেধয্ িনর্ধািরত ফরেমেট (তথয্ কিমশন কর্তৃক িনর্ধািরত ফরেমট)
িলিখতভােব তথয্ কিমশেন ে রণ করেবন eবং ম ণালয় o uক্ত iuিনেটর আিপল কর্তৃপেক্ষর
কােছ aনুিলিপ ে রণ করেব।

4)
9.

বদলী বা aনয্ েকান কারেণ ei পদ শূনয্ হেল, aিবলেমব্ নতুন িবকল্প দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা
িনেয়াগ করেত হেব।

weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi `vwqZ¦ I Kg©cwiwat
আেগi বলা হেয়েছ েয, িবকল্প দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার পদিট আiন দব্ারা িনর্ধািরত েকােনা পদ
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নয়। তথয্ কিমশেনর পরামের্শ eবং কােজর সুিবধার জনয্ কর্তৃপক্ষ eিট িনেয়াগ িদেয় থােক।
সুতরাং িবকল্প দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার দািয়তব্ o কর্মপিরিধ ei নীিতমালা দব্ারা কর্তৃপক্ষ িনর্ধারণ
করেব। Zvnvi `vwqZ¡ I Kg©cwiwa wbgœiƒctÐ
ক) দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার aনুপিস্থতকালীন সমেয় ‘িবকল্প দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা’
‘দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা’ িহেসেব দািয়তব্ পালন করেবন;
খ) দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িহেসেব দািয়তব্ পালনকালীন সমেয় নীিত 8-e বির্ণত ‘দািয়তব্ াপ্ত
কর্মকর্তার দািয়তব্ o কর্মপিরিধ’ তার জনয্ েযাজয্ হেব।
10.

Z‡_¨i Rb¨ Av‡e`b, Z_¨ cÖ`v‡bi c×wZ I mgqmxgvt
(2)
(3)

েকান বয্িক্ত তaআ, 311৯-eর aধীন তথয্ ািপ্তর জনয্ সংিশ্লষ্ট দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার কােছ িনর্ধািরত
ফরম ‘ক’ eর মাধয্েম তথয্ েচেয় িলিখতভােব বা iেল িনক মাধয্ম বা i-েমiেল aনুেরাধ করেত
পারেবন।
িনর্ধািরত ফরম সহজলভয্ না হেল aনুেরাধকারীর নাম, িঠকানা, েযাজয্ েক্ষে ফয্াক্স নমব্র eবং iেমiল িঠকানা; aনুেরাধকৃত তেথয্র িনর্ভুল eবং স্পষ্ট বর্ণনা eবং েকান্ পদ্ধিতেত তথয্ েপেত আগর্হী তার
বর্ণনা uেল্লখ কের সাদা কাগেজ বা েক্ষ মত, iেল িনক িমিডয়া বা i-েমiেলo তথয্ ািপ্তর জনয্
aনুেরাধ করা যােব।

(4)

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা তেথয্র জনয্ েকান aনুেরাধ ািপ্তর তািরখ হেত aনিধক 31 (িবশ) কারয্
িদবেসর মেধয্ aনুেরাধকৃত তথয্ সরবরাহ করেবন।

(5)

পূেরব্ uিল্লিখত uপ-aনুেচ্ছদ (4) e যাহা িকছুi থাকুক না েকন, aনুেরাধকৃত তেথয্র সােথ
eকািধক তথয্ দান iuিনট বা কর্তৃপেক্ষর সংিশ্লষ্টতা থাকেল aনিধক 41 (ি শ) কারয্
িদবেসর মেধয্ েসi aনুেরাধকৃত তথয্ সরবরাহ করেত হেব।

(6)

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা িলিখতভােব aথবা েক্ষ মত, iেল িনক মাধয্ম বা i-েমiল eর মাধয্েম আেবদন
প গর্হেণর ািপ্ত সব্ীকার করেবন eবং ািপ্ত সব্ীকারপে আেবদেনর েরফােরন্স নমব্র, আেবদনপ
গর্হণকারীর নাম, পদমরয্াদা eবং আেবদন গর্হেণর তািরখ uেল্লখ কের সব্াক্ষর করেবন।
iেল িনক বা i-েমiল eর মাধয্েম আেবদন গর্হেণর েক্ষে কর্তৃপেক্ষর বরাবর আেবদন ে রেণর
তািরখi ( ািপ্ত সােপেক্ষ) আেবদন গর্হেণর তািরখ িহেসেব গণয্ হেব।

(7)

(8)

(9)

(৯)

(21)

(22)

আেবদন পাoয়ার পর দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা তথয্ দােনর তািরখ eবং সময় uেল্লখপূরব্ক
আেবদনকারীেক েস সম্পের্ক aবিহত করেবন eবং aনুেরাধকৃত তেথয্র সােথ eকািধক তথয্
দান iuিনট বা কর্তৃপেক্ষর সংিশ্লষ্টতা থাকেল দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা েসi iuিনট বা কর্তৃপক্ষেক
e সম্পের্ক িলিখত েনািটশ দান করেবন।
দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা েকান কারেণ aনুেরাধকৃত তথয্ দােন aপারগ aথবা আংিশক তথয্
সরবরােহ aপারগ হেল aপারগতার কারণ uেল্লখ কের আেবদন ািপ্তর 21 (দশ) কারয্ িদবেসর
মেধয্ তaিব, 311৯-eর তফিসেল uিল্লিখত ফরম-‘খ’ aনুযায়ী eতিদব্ষেয় আেবদনকারীেক
aবিহত করেবন।
uপ-aনুেচ্ছদ (4), (5) বা (6) e uিল্লিখত সময়সীমার মেধয্ তথয্ সরবরাহ করেত েকান
দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা বয্র্থ হেল সংিশ্লষ্ট তথয্ ািপ্তর aনুেরাধ তয্াখয্ান করা হেয়েছ বেল গণয্
হেব।
aনুেরাধকৃত তথয্ দান করা দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার িনকট যথাযথ িবেবিচত হেল eবং েযেক্ষে
েসi তথয্ তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হেয়েছ িকংবা েসi তেথয্ তৃতীয় পেক্ষর সব্ার্থ জিড়ত
রেয়েছ eবং তৃতীয় পক্ষ তা েগাপনীয় তথয্ িহেসেব গণয্ কেরেছ েস েক্ষে দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা
eরূপ aনুেরাধ ািপ্তর 6 (পঁাচ) কারয্ িদবেসর মেধয্ তৃতীয় পক্ষেক তার িলিখত বা েমৗিখক
মতামত েচেয় েনািটশ দান করেবন eবং তৃতীয় পক্ষ eরূপ েনািটেশর ে িক্ষেত েকান মতামত
দান করেল তা িবেবচনায় িনেয় দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা aনুেরাধকারীেক তথয্ দােনর িবষেয়
িসদ্ধামত্ম গর্হণ করেবন।
েকান iি য় িতবন্ধী বয্িক্তেক েকান েরকর্ড বা তার aংশিবেশষ জানােনার েয়াজন হেল
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সংিশ্লষ্ট দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা েসi িতবন্ধী বয্িক্তেক তথয্ লােভ সহায়তা দান করেবন eবং
পিরদর্শেনর জনয্ েয ধরেনর সহেযািগতা েয়াজন তা দান করাo ei সহায়তার aমত্মর্ভুক্ত
বেল গণয্ হেব।
(23) আiেনর aধীন দত্ত তেথয্র িত পৃষ্ঠায় ‘‘তথয্ aিধকার আiন, 311৯ eর aধীেন ei তথয্
সরবরাহ করা হেয়েছ’’ মের্ম তয্য়ন করেত হেব eবং তােত তয্য়নকারী কর্মকর্তার নাম,
পদবী, সব্াক্ষর o দাপ্তিরক সীল থাকেব।
Z‡_¨i g~j¨ Ges g~j¨ cwi‡kvat
তথয্ aিধকার আiন, 311৯-e আেবদেনর পিরে িক্ষেত তথয্ ািপ্তর েক্ষে তেথয্র কৃত o েযৗিক্তক
মূলয্ দােনর িবধান রেয়েছ। আiেনর ধারা 9-eর uপধারা (5) o িবিধমালার িবিধ 9-e তথয্ মূলয্
দানসংকর্ামত্ম িবধান সিন্নেবিশত হেয়েছ eবং িবিধমালার তফিসেল ফরম ‘ঘ’-eর মাধয্েম মূলয্
িনর্ধারণ কের েদয়া হেয়েছ। e-সকল িবধােনর আেলােক কর্তৃপক্ষ তার নীিতমালায় তেথয্র মূলয্ িনর্ধারণ
o পিরেশাধ-সংকর্ামত্ম নীিত িনর্ধারণ করেবন। তেথয্র মূলয্ িহেসেব আদায়কৃত aের্থর যথাযথ িহসাব
সংরক্ষণ করেবন eবং আদায়কৃত নগদ aর্থ সরকাির েকাষাগাের িনর্ধািরত েকােড জমা দান করেবন।
(2)

েকান aনুেরাধকৃত তথয্ দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার িনকট সরবরােহর জনয্ মজুদ থাকেল িতিন
তaিব, 311৯-eর তফিসেল uিল্লিখত ফরম-‘ঘ’ aনুসাের েসi তেথয্র মূলয্ িনর্ধারণ করেবন
eবং aনিধক 6 (পঁাচ) কারয্ িদবেসর মেধয্ েসi aর্থ চালান েকাড নং-1Ð1143Ð0015Ð1876
e জমা কের ে জারী চালােনর কিপ তার কােছ জমা েদয়ার জনয্ aনুেরাধকারীেক িলিখতভােব
aবিহত করেবন; aথবা

(3)

দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা aনুেরাধকারী কর্তৃক পিরেশািধত তেথয্র মূলয্ রিশেদর মাধয্েম গর্হণ
করেবন eবং াপ্ত aর্থ চালান েকাড নং- 1Ð1143Ð0015Ð1876 e ে জারী চালােনর মাধয্েম
জমা েদেবন।

Avcxj `v‡qi I wb¯úwËt
আিপল কর্তৃপক্ষ eবং আিপল পদ্ধিত [ধারা-3 (ক); ধারা 35 eবং িবিধ-7]
23.2. আিপল কর্তৃপক্ষ : ে িসেডন্ট, U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj|
23.3. আিপল পদ্ধিত :
ক) েকান বয্িক্ত ei নীিতমালার নীিত 21-eর (4), (5) বা (6)-e িনর্ধািরত সময়সীমার মেধয্
তথয্ লােভ বয্র্থ হেল িকংবা দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার েকান িসদ্ধােমত্ম সংক্ষুব্ধ হেল িকংবা
aিতিরক্ত মূলয্ ধারয্ বা গর্হণ করেল uক্ত সময়সীমা aিতকর্ামত্ম হবার, বা েক্ষ মত, িসদ্ধামত্ম
লােভর পরবর্তী 41 (ি শ) িদেনর মেধয্ তaিব, 311৯-eর তফিসেল িনর্ধািরত ফরম-‘গ’ eর
মাধয্েম আপীল কর্তৃপেক্ষর কােছ আিপল করেত পারেবন।
খ) আিপল কর্তৃপক্ষ যিদ ei মের্ম সন্তুষ্ট হন েয, আিপলকারী যুিক্তসংগত কারেণ িনির্দষ্ট
সময়সীমার মেধয্ আিপল দােয়র করেত পােরনিন, তাহেল িতিন uক্ত সময়সীমা aিতবািহত হoয়ার
পরo আিপল আেবদন গর্হণ করেত পারেবন।
23.4 আিপল িনষ্পিত্ত :
(1)

আিপল কর্তৃপক্ষ েকান আিপলর িবষেয় িসদ্ধামত্ম দােনর পূেরব্ িনেম্নাক্ত পদেক্ষপ গর্হণ করেবন,
যথা :(ক) দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা eবং eতদ্সংিশ্লষ্ট aনয্ানয্ কর্মকর্তার শুনানী গর্হণ ;
(খ) আিপল আেবদেন uিল্লিখত সংক্ষুব্ধতার কারণ o াির্থত িতকােরর যুিক্তসমূহ
িবেবচনা ;
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(গ) াির্থত তথয্ দােনর সােথ eকািধক তথয্ দানকারী iuিনট যুক্ত থাকেল
সংিশ্লষ্ট iuিনটসমূেহর শুনানী গর্হণ।

13.

(2)

আিপল আেবদন ািপ্তর 26 (পেনর) িদেনর মেধয্ আিপল কর্তৃপক্ষ(ক) uপ-aনুেচ্ছদ (2) e uিল্লিখত পদেক্ষপসমূহ গর্হণপূরব্ক তথয্ সরবরাহ করার জনয্
সংিশ্লষ্ট দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তােক িনের্দশ েদেবন; aথবা
(খ) তঁার িবেবচনায় গর্হণেযাগয্ না হেল আপীল আেবদনিট খািরজ করেত পারেবন।

(4)

আিপল কর্তৃপেক্ষর িনের্দশ aনুযায়ী দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা যথাসম্ভব ততার সােথ াির্থত তথয্
সরবরাহ করেবন তেব ei সময় তaআ, 311৯ eর ধারা 35(5) e িনের্দিশত সমেয়র aিধক
হেব না aথবা েক্ষ মত িতিন তথয্ সরবরাহ েথেক িবরত থাকেবন।

Z_¨ cÖ`v‡b Ae‡njvq kvw¯Zi weavbt
24.2

24.3

24.4

তaআ, 311৯ o ei নীিতমালার িবিধ-িবধান সােপেক্ষ েকান দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তা যিদ েকােনা
আেবদনকারীেক তথয্ বা e সংকর্ামত্ম িসদ্ধামত্ম দােন বয্র্থ হয় বা তথয্ ািপ্তর েকােনা aনুেরাধ গর্হণ
করেত aসব্ীকার কের বা িসদ্ধামত্ম দােন বয্র্থ হয় বা ভুল, aসম্পূর্ণ, িব ািমত্মকর, িবকৃত তথয্ দান
কের বা েকান তথয্ ািপ্তর পেথ িতবন্ধকতা সৃিষ্ট কের বা তথয্ aিধকার পিরপন্থী েকান কাজ
কের তাহেল দািয়তব্ াপ্ত কর্মকর্তার eেহন কাজেক aসদাচরণ িহেসেব িবেবচনা করা হেব eবং
সংিশ্লষ্ট চাকরী িবিধিবধান aনুসাের তার িবরুেদ্ধ বয্বস্থা গর্হণ করা হেব।
ei নীিতমালা যথাযথভােব aনুসরেণ গািফলিতর কারেণ তaআ, 311৯ eর বয্তয্য় ঘটেল eবং eর
কারেণ েকান কর্মকর্তা তথয্ কিমশন কর্তৃক শািসত্ম েপেল তা তার বয্ািক্তগত দায় িহেসেব গণয্ হেব
eবং কর্তৃপক্ষ তার েকান দায় বহন করেব না।
তথয্ কিমশেনর কাছ েথেক েকান কর্মকর্তার িবরুেদ্ধ িবভাগীয় বয্বস্থা গর্হেণর aনুেরাধ েপেল কর্তৃপক্ষ
সংিশ্লষ্ট িবিধ-িবধান aনুসাের যথাযথ বয্বস্থা গর্হণ করেব eবং গৃহীত বয্বস্থার িবষেয় তথয্ কিমশনেক
aবিহত করেব।

14.

Z_¨vw` cwi`k©‡bi my‡hvMt

15.

U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj o eর aধীনস্থ সকল iuিনট কর্তৃক ণীত িতেবদন িবনামূেলয্
সরব্সাধারেণর পিরদর্শেনর জনয্ বয্বস্থা গর্হণ করেব eবং নামমা মূেলয্ িবকর্েয়র জনয্ মজুদ রাখেব।
Rb¸i“Z¡c~Y© wel‡q †cÖm weÁwßt

16.

U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj eবং eর আoতাধীন o aধীনস্থ সকল iuিনট জনগুরুতব্পূর্ণ িবষয়ািদ ে স
িবজ্ঞিপ্তর মাধয্েম aথবা aনয্ েকান পন্থায় চার বা কাশ করেব।
bxwZgvjvi ms‡kvabt

17.

ei নীিতমালা সংেশাধেনর েয়াজন হেল U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj 4-6 সদসয্ িবিশষ্ট eকিট কিমিট
গঠন করেব। কিমিট নীিতমালা aনুেমাদনকারী কর্তৃপেক্ষর কােছ সংেশাধেনর সত্মাব করেব।
aনুেমাদনকারী কর্তৃপেক্ষর aনুেমাদেন নীিতমালা সংেশাধন কারয্কর হেব।
bxwZgvjvi e¨vL¨vt
ei নীিতমালার েকান িবষেয় aস্পষ্টতা েদখা িদেল নীিতমালা ণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার বয্খয্া দান করেব।

না :
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cwiwkó
cwiwkóÐ1t `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vtÐ (XvKvq Aew¯nZ Z_¨ BDwb‡U `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v †iwRóªvi,
PÆMªv‡g Aew¯nZ Z_¨ BDwb‡U `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mnKvix †iwRóªvi Ges Lyjbvq Aew¯nZ Z_¨
BDwb‡U `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v mnKvix †iwRóªvi)|
cwiwkóÐ2t weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vt XvKvi Z_¨ BDwb‡Ui Rb¨ g‡bvbxZ Kg©KZ©v †iwRóªvi c‡`i
cieZ©x av‡ci mnKvix †iwRóªvi c‡`i Kg©KZ©v weKí `vwqZ¡cªvß Kg©KZ©v wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb
Ki‡eb| Aciw`‡K PÆMªvg I Lyjbv BDwb‡Ui Rb¨ g‡bvbxZ mnKvix †iwRóªvi c‡`i cieZ©x av‡ci
mycvifvBRvi c‡`i Kg©Pvix weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡eb|
cwiwkóÐ3t Avcxj KZ„©cÿt †cÖwm‡W›U, U¨vK‡mm AvcxjvZ UªvBeybvj|
cwiwkóÐ4t m¦cÖ‡bvw`Zfv‡e cÖKvk‡hvM¨ Z_¨t
(K) Ki msµvš— `vwLjxq gvgjvi msL¨vi Z_¨;
(L) Ki msµvš— gvgjvi ïbvbx msµvš— Z_¨;
(M) Ki msµvš— wb¯úwËK…Z gvgjvi msL¨vi Z_¨;
(N) RvixK…Z gvgjvi Z_¨;
(O) Ki msµvš— Aewkó gvgjvi msL¨vi Z_¨;
(P) weKí we‡iv‡ai gva¨‡g wb¯úwËi j‡ÿ¨ UªvBeybv‡j wePvivaxb Ki gvgjvi Aby‡gv`‡bi msL¨v;
(Q) weKí we‡iv‡ai gva¨‡g wb¯úwË bv nIqv c~bÐRxweZ gvgjvi msL¨v;
(R) UªvBeybvj `v‡qiK…Z wgm& †KBP gvgjvi msL¨vi Z_¨;
(S) cÖkvmwbK Kg©KvÛ msµvš— mKj Z_¨(‡hgbt Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvixi msL¨v, mvsMVwbK
KvVv‡gvf~³ Rbej I Ab¨vb¨ Z_¨ Ges Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i bvg)|
(T) †dvKvj c‡q‡›Ui Z_¨ Ges Awf‡hvM MªnY I wb¯cwË msµvš— Z_¨(I‡qemvBU msµvš— Z_¨mn);
Z_¨ cÖ`v‡bi c×wZt evwl©K cÖwZ‡e`b, cyw¯ZKv Ges I‡qemvB‡U Z_¨ cÖKvk|
=0=

