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মুখবন্ধ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংতবাতেশের বংবিাংাতে  প্রদতেক িাগনরদকর জন্য নিন্তা, নবদবক, বাক ও ভাবপ্রকাদশর 

স্বাধীিতা অন্যতম মমৌনলক অনধকার নিদসদব স্বীকৃত। বাাংলাদেশ সরকাদরর নবনভন্ন কাযক্রম ও মসবা সাংক্রান্ত 

তথ্যপ্রানি িাগনরদকর মমৌনলক প্রনতষ্ঠার মেদে অতেন্ত গুরুত্ববি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংতবাতেশের বংবিাংাতমিরব২১(২)ব

উপ-অনুেেশ অনুযায়ী,ব ‘ংকাব ংমেেবজা গেণ ব সংাংতব কি াংত ব সেষ্টতব ক তব প্রজাতনে্ বকেম েব ি যুক্তব প্রেনেকব

ব্যিক্ত ব কনেব্য’।ব এই ংতবিাংাতি কব নিদে েশিা অনুসরদণ োনয়ত্বপালি প্রজাতদন্ত্রর কম েিারীদের জন্য 

অতোবশ্যকীয়। সরকানর েির কর্তেক প্রদেয় মসবা সাংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্তকরণ জিগদণর মসবা পাওয়ার পূব েশতে। 

অবাধ তথ্যপ্রবাি নিনিত করার লদেে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সাদল ‘তথ্য অনধকার আইি, 

২০০৯’ প্রণয়ি কদরদে। 

 

সরকানর েিদরর নবনভন্ন তথ্যপ্রবাদি জিগদণর অাংতাব প্রোংরতিাকত ব ি িিনব ক ত ব জান্যব ং কতি ব

শপ্তে ব‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর ১০ ধারার নবধািানুসাদর োনয়ত্বপ্রাি কম েকতো নিদয়াগ করা িদয়দে। 

‘নথ্যবঅিাকত বআই ,ব২০০৯’-বএ ব৬বাত তবএাংবব‘নথ্যবঅিাকত ব(নথ্যবপ্রকতরবওবপ্রেত )বপ্রিাংিামতাত,ব২০১০’-

এ ব ংেেব ংবগিনব স েেব শ্রমব ওব কম েংবস্থত ব ম্ণতােব স্বপ্রেণতিশনব হেেব নথ্যব প্রকতরব ওব প্রেত ব ি েশ েিরকতব

প্রণে পূাং েকবনথ্যবপ্রকতরবওবপ্রেত বক েে। 

 

অবাধ তথ্যপ্রবাদির মধ্য নেদয় শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় কর্তেক গৃিীত নবনভন্ন কাযক্রম মযমি 

শ্রনমক-মানলক সম্পকে উন্নয়ি, নবনভন্ন নশল্প-শ্রনমকদের ন্যেিতম মজুনর নিধ োরণ, নশল্প খাদত সুশৃঙ্খল পনরদবশ 

সাংরেণ, শ্রনমকদের আইিগত অনধকার নিনিতকরণ, শ্রম ও নশল্প সম্পনকেত আইি, িীনত, নবনধ ইতোনে 

প্রণয়ি, সাংদশাধি ও বাস্তবায়ি ইতোনে কাযক্রম সাধারণ জিগদণর কাদে প্রকাশ করা িদয়দে। আশা করা যায়, 

তথ্য অনধকার আইদির সঠিক প্রদয়াদগর মাধ্যদম শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীি সকল 

েির/সাংস্থার মসবা প্রোি পদ্ধনতদক অনধকতর গণমুখী করা সম্ভব। সুরতংে  বঅন্যনমবপূাং েরনেবহোতবস্বেনতবওব

জাাংতাংিশিহনতব ি িিনবক ত।বজা প্ররতংে বস্বেনতবওবজাাংতাংিশিহনতব ি িিনক েণবএবউেযতগবকতর্ েক বভূিমকতব

পতা বক োং।ব তগি েক বনথ্যবঅিাকত বপ্রিনষ্ঠত বােযেবশ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় ‘স্বনঃপ্রেণতিশনবনথ্যব

প্রকতরবি েশ েিরকত’বপ্রণে বকে েে।বএ নিদে েনশকা সকল িাগনরক ও তথ্য ব্যবিারকারীর নিকট তথ্য প্রোদির 

মেে নবস্তৃত করদব এবাং শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র বস্বচ্ছ্তা ও জবাবনেনিতা সুসাংিতকরদণ ইনতবািক 

ভূনমকা পালি করদব। 

 

তানরখ: ১৫/১০/২০১৮ নরিঃ 
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১। পটভূনম ও প্রদয়াজিীয়তা: 

নবশাল জিদগাষ্ঠীর এই বাাংলাদেদশ কম েসাংস্থাি, োনরদ্র্েনবদমািি ও অর্ েনিনতক প্রবৃনদ্ধ অজেদি শ্রম মসক্টদরর 

গুরুত্ব অপনরসীম। নশল্পায়ি ও নবনভন্ন উন্নয়িমূলক কাযক্রম বাস্তবায়দি েে শ্রমশনক্ত আবশ্যক। কৃনষ নিভেরশীল এ 

মেশদক নশল্পায়দির নেদক এনগদয় নিদত শ্রম খাদত রদয়দে অদিক িোদলঞ্জ। এসব িোদলঞ্জ মমাকাদবলায় শ্রম ও 

কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতাধীি সকল েির/সাংস্থা নিরলসভাদব কাজ কদর যাদে। 

শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র নিনবড় তত্ত্ববধাদি কলকারখািা ও প্রনতষ্ঠাি পনরেশ েি অনধেির কলকারখািা 

ও প্রনতষ্ঠািসমূদির কম েপনরদবশ উন্নয়ি, শ্রনমকদের অনধকার প্রনতষ্ঠায় বাাংলাদেশ শ্রম আইি বাস্তবায়দি কাজ কদর 

যাদে। শ্রম অনধেির মেড ইউনিয়ি ও শ্রম নবদরাধ নিস্পনি, শ্রনমকদের কল্যাণসি িািানবধ কাজ করদে। শ্রম 

আোলতসমূি শ্রম সাংক্রান্ত মামলা পনরিালিা করদে। নিম্নতম মজুরী মবাড ে মবসরকানর নশল্প মসক্টদরর নিম্নতম মজুনর 

নিধ োরদণর কাদজ নিদয়ানজত রদয়দে। শ্রনমক কল্যাণ ফাউদেশি শ্রনমকদের আপৎকালীি সমদয় সািায্য প্রোিসি 

তাদের কল্যাদণর জন্য নবনবধ কাযক্রম িানলদয় যাদে। জাতীয় েেতা উন্নয়ি কাউনিল সনিবালয় শ্রনমকদের েেতা 

উন্নয়দির মেদে জাতীয় উন্নয়ি িীনত ২০১১ বাস্তবায়দি যর্াযর্ ভূনমকা পালি করদে। মসই সদে শ্রম ও কম েসাংস্থাি 

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীি সকল েির/সাংস্থা সামনগ্রকভাদব মেদশর সকল নবকল্প খাদত শ্রনমকদের ন্যায্য অনধকার 

প্রনতষ্ঠা, শ্রনমক ও মানলকদের মদধ্য বন্ধুত্বপূণ ে সম্পকে সৃনষ্ট কদর মেদশর উৎপােিশীলতা বৃনদ্ধর মেদে অবোি মরদখ 

িদলদে। 

১.১ মযৌনক্তকতা/উদেশ্য: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার জিগদণর জািার অনধকার প্রনতষ্ঠার মাধ্যদম সরকানর ও মবসরকানর 

সাংগঠদির স্বেতা ও জবাবনেনি বৃনদ্ধ, দুিীনত হ্রাস ও সুশাসি প্রনতষ্ঠা, জিগদণর নিন্তা, নবদবক ও বাকস্বাধীিতার 

সাাংনবধানিক অনধকার প্রনতষ্ঠা, সদব োপনর জিগদণর েমতায়দির লদেে তথ্য-অনধকার নিনিত করদত ‘তথ্য অনধকার 

আইি, ২০০৯’ পাস কদরদে। আইদির কায েকর বাস্তবায়দির জন্য ইদতামদধ্য ‘তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) 

নবনধমালা, ২০০৯’ এবাং তথ্য অনধকার সাংক্রান্ত নতিটি প্রনবধািমালা প্রণীত িদয়দে। 

 জিগদণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাি নিনিত করার ময িীনত সরকার গ্রিণ কদরদে, তার সদে সাংগনতপূণ েভাদব 

সরকাদরর গুরুত্বপূণ ে মন্ত্রণালয় নিসাদব শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় অবাধ তথ্যপ্রবাদির িি ো নিনিত করদত বদ্ধপনরকর। 

শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র তথ্য জিগদণর কাদে উম্মুক্ত িদল এ মন্ত্রণালদয়র কায েক্রম সম্পদকে জিগণ স্বে ধারণা 

লাভ করদব এবাং জিগদণর কাদে জবাবনেনি প্ররনতনষ্ঠত িদব।  

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র অবাধ তথ্য প্রবাদির িি োর মেদে মকাদিা নিধািদের সৃনষ্ট মযি িা িয় মসজন্য 

একটি ‘স্বতিঃপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ নিদে েনশকা, ২০১৮’ প্রণয়ি আবশ্যক বদল মদি কদরদে। সুতরাাং তথ্য অনধকার 

আইি, ২০০৯, তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯ ও তথ্য অনধকার সাংক্রান্ত প্রনবধািমালার আদলাদক 

এই স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ নিদে েনশকা প্রণয়ি করা িদয়দে। 

১.২ নিদে েনশকার নশদরািাম: 

 এই নিদে েনশকা ‘তথ্যপ্রকাশ নিদে েনশকা-২০১৮’ িাদম অনভনিত িদব। 

২। নিদে েনশকার নভনি: 

২.১ প্রণয়িকারী কর্তেপে: 

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

২.২ অনুদমােিকারী কর্তেপে: 

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 
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২.৩ অনুদমােদির তানরখ: .......................২০১৮ 

২.৪ নিদে েনশকা কায েকদরর তানরখ: ....................... (অনুদমােদির তানরখ মর্দক) 

২.৫ নিদে েনশকার প্রদযাজেতা: 

 নিদে েনশকাটি শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র জন্য প্রদযাজে িদব। 

৩। সাংজ্ঞাসমূি: নবষয় বা প্রসদের পনরপন্থী মকাদিা নকছু িা র্াকদল এ নিদে েনশকায়- 

৩.১ ‘তথ্য’ অর্ ে তথ্য অনধকার আইি ২০০৯-এর ধারা ২(ি)-মত উদেনখত তথ্যানে বুঝাদব।  

৩.২ ‘োনয়ত্বপ্রাি কম েকতো’ অর্ ে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর ধারা ১০-এর অধীি কর্তেপে কর্তেক নিযুক্ত 

কম েকতো। 

৩.৩ ‘নবকল্প োনয়ত্বপ্রাি কম েকতো’ অর্ ে োনয়ত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থনতদত সাংনিষ্ট োনয়ত্ব পালদির জন্য নিযুক্ত 

কম েকতো। 

৩.৪ ‘আনপল কর্তেপে’ অর্র্ তথ্য অনধকার আইি ২০০৯-এর ধারা ২ক(আ) অনুযায়ী সনিব, শ্রম ও কম েসাংস্থাি 

মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

৩.৫ ‘র্ততীয় পে’ অর্ ে তথ্যপ্রানির জন্য অনুদরাধকারী বা তথ্য প্রোিকারী কর্তেপে ব্যতীত অনুদরাধকৃত তদথ্যর 

সদে জনড়ত অন্য মকাদিা পে। 

৩.৬ ‘তথ্য কনমশি’ অর্ ে তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীদি প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনমশি। 

৩.৭ ‘তথ্য অনধকার নবনধমালা, ২০০৯’ অর্ ে তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯। 

৩.৮ ‘কম েকতো’ অদর্ ে কম েিারীও অন্তর্ভ েক্ত িদব। 

৩.৯ ‘তথ্য অনধকার’ অর্ ে মকাদিা কর্তেপদের নিকট িদত তথ্যপ্রানির অনধকার। 

৩.১০ ‘আদবেি ফরম’ অর্ ে তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯-এর তফনসদল নিধ োনরত 

আদবেদির ফরদমট- ফরম ‘ক’। 

৩.১১ ‘আনপল ফরম’ অর্ ে তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯-এর তফনসদল নিধ োনরত আনপল 

আদবেদির ফরদমট- ফরম ‘গ’। 

৩.১২  ‘পনরনশষ্ট অর্ ে’ এই নিদে েনশকার সদে সাংযুক্ত পনরনশষ্ট। 

৪। তদথ্যর ধরি এবাং তোনুসাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোি পদ্ধনত: 

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র সমুেয় তথ্য নিম্নবনণ েত নতিটি মশ্রনণদত ভাগ করা িদব এবাং নিধ োনরত নবধাি 

অনুসাদর তা প্রকাশ ও প্রোি করা িদব। 

ক. স্বতিঃপ্রদণানেতভাদব প্রকাশদযাগ্য তথ্য: 

 (১) এই ধরদির তথ্য শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় স্বতিঃপ্রদণানেত িদয় মিাটিশদবাদড ে, ওদয়বসাইদট, মুনদ্র্ত বই 

বা প্রনতদবেি আকাদর, পনেকায় নবজ্ঞনির মাধ্যদম এবাং অন্যান্য গ্রিণদযাগ্য মাধ্যদম প্রকাশ ও প্রিার করদব।  

 (২) এই ধরদির তথ্য মিদয় মকাদিা িাগনরক আদবেি করদল তা িানিোর নভনিদত প্রোিদযাগ্য তথ্য নিসাদব 

নবদবনিত িদব এবাং োনয়ত্বপ্রাি কম েকতো নিধ োনরত পন্থায় আদবেিকারীদক তথ্য প্রোি করদবি।  

 (৩)শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় প্রনতবের একটি বানষ েক প্রনতদবেি প্রকাশ করদব এবাং বানষ েক প্রনতদবেদি 

‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর ধারা ৬(৩)-এ উদেনখত তথ্যসমূি সাংদযাজি করদব। 

 (৪)শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় স্বতিঃপ্রদণানেতভাদব প্রকাশদযাগ্য তদথ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করদব এবাং 

এই নিদে েনশকার পনরনশদষ্ট (পনরনশষ্ট-১) ও শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাদট প্রকাশ ও প্রিার করদব।  

 (৫) প্রনত েয় মাস অন্তর নকাংবা প্রদয়াজদির নিনরদখ এই তানলকা িালিাগাে করা িদব।  
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খ. িানিোর নভনিদত প্রোিদযাগ্য তথ্য: 

 (১) এই ধরদির তথ্য মকাদিা িাগনরদকর আদবেদির পনরদপ্রনেদত এই নিদে েনশকার ১০ ও ১১ িম্বর অনুদেদে 

বনণ েত পদ্ধনত অনুসরণ কদর প্রোি করদব।  

 (২) শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় িানিোর নভনিদত প্রোিদযাগ্য তদথ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করদব এবাং এই 

নিদে েনশকার পনরনশদষ্ট (পনরনশষ্ট-২) ও শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব।  

গ. প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য: 

এই নিদে েনশকার অন্যান্য অনুদেদে যা নকছুই র্াকুক িা মকি, শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় ‘তথ্য অনধকার 

আইি, ২০০৯’-এর ৭ ধারায় বনণ েত তথ্যসমূি প্রোি বা প্রকাশ বা প্রিার করদত বাধ্য র্াকদব িা। 

৫। তথ্য সাংগ্রি, সাংরেণ ও ব্যবস্থাপিা:  

(ক) তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিা:  

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিার জন্য ‘তথ্য অনধকার (তথ্য সাংরেণ ও ব্যবস্থাপিা) 

প্রনবধািমালা, ২০১০’ অনুসরণ করদব।  

 (খ) তথ্য সাংরেণ:  

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় তথ্য সাংরেদণর জন্য নিদম্নাক্ত পদ্ধনত অনুসরণ করদব: 

 (১) িাগনরদকর তথ্য অনধকার নিনিত করার লদেে মন্ত্রণালয়-সাংনিষ্ট যাবতীয় তদথ্যর কোটালগ এবাং 

ইিদডক্স যর্াযর্ভাদব প্রস্তুত ও সাংরেণ করদব। 

 (২) কনম্পউটাদর সাংরেদণর উপযুক্ত তথ্য যুনক্তসাংগত সময়সীমার মদধ্য কনম্পউটাদর সাংরেণ করদব। 

 (৩) তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য ‘তথ্য অনধকার (তথ্য সাংরেণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রনবধািমালা, ২০১০’ 

অনুসরণ করদব।  

(গ) তদথ্যর ভাষা: 

 (১) তদথ্যর মূল ভাষা িদব বাাংলা। মকাদিা তথ্য যনে অন্য মকাদিা ভাষায় ততনর িদয় র্াদক তািদল তা মসই 

ভাষায় সাংরনেত িদব।  

 (২) তথ্য ময ভাষায় সাংরনেত র্াকদব মসই ভাষাদতই আদবেিকারীদক সরবরাি করা িদব। আদবেিকারীর 

িানিোর পনরদপ্রনেদত মকাদিা তথ্য অনুবাে করার োনয়ত্ব কর্তেপে বিি করদব িা।  

(ঘ) তদথ্যর িালিাগােকরণ:  

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র প্রশাসি শাখার মাধ্যদম প্রনত মাদস তথ্য িালিাগাে করদব।  

৬। োনয়ত্বপ্রাি কম েকতো নিদয়াগ: 

 (১) তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯-এ  াত ত ১০(১) অনুংতে  শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় একজা  শতিেত্বপ্রতপ্ত 

কম েকনেত ি েেতগ করদব। 

 (২)শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র অাত্রী ে  সকতে ত কতর্ েতাে/ইউি ট প্রিনিষ্ঠন হো  তথ্য অনধকার আইি, 

২০০৯’-এ  াত ত ১০(৩) অনুংতে  উক্তরূপ কতর্ েতাে/ইউি ট প্রিনিষ্ঠন হওেত  ৬০ব (ষতট) িশে   মেে 

শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত ি েেতগ ক োং। 

 (৩) ি েেতগকৃন ‘শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত’   তম, পশিাং, ঠিকত ত এাংব প্রের্তজাে সযেে ফ্েতক্স  ম্ব  ও ই-সমইা 

ঠিকত ত ি েেতগ প্রশতে   প াংনী ১৫ িশে   মেে ি া েতি ন ফ্ ম্যতেট (নথ্য কিমর  কর্তেক ি া েতি ন ফ্ েম) 

িািেনভতোং নথ্য কিমরে  সপ্র ণ ক োং;বপ্রকতশ্য স্থতে বংহেজাবদৃিষ্টেগতে  হে এম ভতোং প্রশর েে   ব্যাংস্থত 

ক োং এাংব ওেোংংতইেট প্রকতর ক োং। 
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 (৪) ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এ  অাত্রী ে  শতিেত্ব পতাে   প্রেেতজাে  শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেতব শ্রমব ওব

কম েংবস্থত বম্ণতােে  অন্য সর্ সকতে ত কম েকনেত  ংহতেনত েতইেন পত োং  এাংব সকতে ত কম েকনেত  কতেে 

এরূপ ংহতেনত েতওেত হো িনি  শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেতেক প্রেেতজা ত্রী ে ংহতেনত প্রশত  ক েন াংতে থতকোং । 

(৫)ব শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত শতিেত্ব পতাে   প্রেেতজাে  অন্য সকতে ত কম েকনেত  ংহতেনত েতইো এাংব এরূপ 

ংহতেনত প্রশতে  ব্যথ েনত  জান্য ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এ  সকতে ত িাংাত  ািিন হো এই আইে   

অাত্রী ে  শতে-শতিেত্ব ি া েত েণ  সযেে অন্য কম েকনেতও শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকতো াংো গণ্য হোং ।  

 (৬) এ ি েশ েিরকত  পি িরেষ্ট শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত   তম, পশিাং, ঠিকত ত এাংব প্রের্তজাে সযেে ফ্েতক্স  ম্ব  ও 

ই-সমইা ঠিকত ত প্রকতর ক োং। শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  পি াংনে  হো  তু  শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত ি েেতেগ  ৫ 

নেদির মেে উক্ত নথ্য হতা তগতশ করা িদব এবাং ওেোংংতইেটও নত প্রকতর করা হোং।  

৭। োনয়ত্বপ্রাি কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ: 

 ক. নেথ্য  জান্য কত ও আোংশে   পি েপ্রিযেন শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত- 

 (অ) ‘আোংশ  গ্রহণ ও তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’-এর িাংিা-৩(২) 

অনুংতে  আোংশ পে গ্রহেণ  প্রতিপ্ত স্বত্রী কত  ক োং ; 

 (আ)বিানিত নথ্য ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এ  াত ত ৯ ও ‘তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) 

নবনধমালা, ২০০৯’-এর িাংিা-৪ অনুংতে  র্থতর্থভতোং ং াং তহ ক োং ; 

 (ই) নথ্য প্রশতে  অপত গনত  সযেে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর াত ত-৯(৩) ও ‘তথ্য অনধকার 

(তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’-এর িাংিা-৫ অনুংতে  র্থতর্থভতোং অপত গনত প্রকতর 

ক োং । 

 (ঈ) সকতে ত অনুে তাকৃন নথ্য শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  ি কট ং াং তেহ  জান্য মজুশ থতকো িনি  

‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর াত ত ৯(৬)(৭) ও ‘তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, 

২০০৯’-এর িাংিা-৮ অনুংতে  উক্ত নেথ্য  যুিক্তংবগন মূল্য ি া েত ণ ক োং  এাংব উক্ত মূল্য অ িাক 

৫ (পাঁে) কতর্ েিশাংেং  মেে পি েরতা ক ত  জান্য আদবেিকারীদক অাংিহন ক োং ; 

 (উ)ব িানিত নেথ্য  ংেে র্তনত্রী ে পেয  ংবিিষ্টনত থতকো শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত ‘তথ্য অনধকার 

আইি, ২০০৯’-এর াত ত ৯(৮) অনুংতে  ব্যাংস্থত গ্রহণ ক োং ; 

 ে. ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এ  নফ্িংো ি া েতি ন আোংশে   ফ্ ম্যতট/ফ্ ম ‘ক’ ংব যণ ও সকতে ত 

 তগি েক  েতিহশত  পি েপ্রিযেন ং াং তহ; 

 গ. আোংশ  ফ্ ম পূ েণ ংযম  ে, এম  আোংশ কত ত্রী েক আোংশ  ফ্ ম পূ েণ ংহতেনত; 

 ঘ. ংঠিক কর্তেপয ি াং েতেে  ভুা কে েে, এম  আোংশ কত ত্রী েক ংঠিক কর্তেপযবি াং েতেে  ংহতেনত;  

ঙ. সকতে ত  তগি েক  েতিহশত  পি েপ্রিযেন নাঁেক আিপা কর্তেপয ি ণ েেে ংহতেনত;  

 ে. সকতে ত রত ত্রী ি ক প্রিনাংন্ধত্রী  ব্যিক্ত  নথ্যপ্রতিপ্ত ি িিন ক েন যর্াযর্ সিায়তা (এেযেে শতিেত্বপ্রতপ্ত 

কম েকনেত উপযুক্ত অন্য সকতে ত ব্যিক্ত  ংহতেনত গ্রহণ ক েন পত োং ); 

 ে. নথ্য ংব যণবও ব্যাংস্থতপ ত এাংব স্বনঃপ্রেণতিশন নথ্য প্রকতর নিদে েনশকা ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-

এ  ংেে ংতমঞ্জস্যপূণ েভতোং হেে িক- ত নত ি া েত েণ কর্তেপযেক ংহতেনত;  

 জা. ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এ  ংেে ংতমঞ্জস্যপূণ েভতোং াংতিষ েক প্রিনোংশ  প্রকতের ংহতেনত; এাংব 

 ঝ. নেথ্য  জান্য প্রতপ্ত আোংশ পেংহ এ ংবক্রতন্ত প্রেেতজা ত্রী ে নথ্য ংব যণ, আোংশ কত ত্রী   সদে 

সর্তগতের্তেগ  িাংিতি ন নথ্য ংব যণ, স্বপ্রেণতিশন নথ্য প্রকতরবংবক্রতন্ত প্রিনোংশ  ংবকা , নেথ্য  মূল্য 

আশতে, িহংতাং যণ ও ং কতি  সকতষতগতে  জামতক ণ এাংব কর্তেপয াংত নথ্য কিমরে   েতিহশত  

পি েপ্রিযেন এ ংবক্রতন্তবনথ্য ং াং তহ ক ত ইনেতিশ।  
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৮। নবকল্প োনয়ত্বপ্রাি কম েকতো নিদয়াগ: 

 (১) াংশিা াংত অন্য সকতে ত কত েণ শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  অনুপিস্থিনেন শতিেত্ব পতাে   জান্য শ্রম ও 

কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় একজা  িাংকল্প শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত ি েেতগ ক োং। শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  

অনুপিস্থিনেন শতিেত্ব পতা কতো আই  অনুংতে  িনি  শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত িহেংোং িাংোংিেন হোং ।  

 (২)  তু  কতর্ েতাে/ইউি ট প্রিনিষ্ঠন হওেত  ৬০ব(ষতট) িশে   মেে শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় শতিেত্বপ্রতপ্ত 

কম েকনেত  পতরতপতির িাংকল্প শতিেত্বপ্ররতপ্ত কম েকনেত ি েেতগ ক োং।  

 (৩)ব ি েেতগকৃন িাংকল্পবশতিেত্বপ্রতপ্তবকম েকনেত   তম, পেনব, ঠিকত ত এাংব প্রের্তজাে সযেে ফ্েতক্স  ম্ব  ও ই-

সমইা ঠিকত ত ি েেতগ প্রশতে   ১৫ নেদির মেে মন্ত্রণালয় ি া েতি ন ফ্ ম্যতেটব িািেনভতোং নথ্য কিমরে  

সপ্র ণ ক োং। 

 (৪) াংশিা াংত অন্য সকতে ত কত েণ নবকল্প কম েকতোর পশ শূন্য হো, মন্ত্রণালয় অিাংােম্ব  তু  িাংকল্প 

শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত ি েেতগ ক োং।  

৯। নবকল্প োনয়ত্বপ্রাি কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ: 

 (ক) শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  অনুপিস্থিনেন িাংকল্প শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত ‘শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত’ িহংতোং শতিেত্ব 

পতা  ক োং ।  

 (ে) শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত িহংতোং শতিেত্ব পতা কতো এব ি েশ েিরকত  ৭ অনুদেদে াংিণ েন ‘শতিেত্বপ্রতপ্ত 

কম েকনেত  শতিেত্ব ও কম েপি িা’ নাঁ  ওপ  প্রের্তজাে হোং।   

১০। তদথ্যর জন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পদ্ধনত ও সময়সীমা: 

 (১) সকতে ত ব্যিক্ত ‘নথ্যবঅিাকত বআই , ২০০৯’-এ  অাত্রী ে  নথ্যবপ্রতিপ্ত  জান্য শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র 

শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  কতেে ি া েতি ন ফ্ ম ‘ক’-এ  মতেেম িািেনভতোং াংত ইোক্ট্রি ক-মতেেম াংত ই-

সমইো অনুে তা ক েন পত োং ।  

 (২) ি া েতি ন ফ্ ম ংহজাাভে  ত হো অনুে তাকত ত্রী    তম, ঠিকত ত, প্রের্তজাে সযেে ফ্েতক্স অথাংত সকতন্ 

পদ্ধিনেন নথ্য সপেন আগ্রহত্রী  নত  াংণ ে ত উেেে কে  ংতশত কতগেজা াংত সযেমেন, ইোক্ট্রি ক িমিিেত াংত ই-

সমইো নথ্যপ্রতিপ্ত  জান্য অনুে তা করদত পারদবি। 

 (৩)ব শতিেত্বপ্রতপ্তবকম েকনেতবনেথ্য বজান্যব সকত বঅনুে তাপ্রতিপ্ত বনতি েবহেনবঅ িাকব ২০ব (িাংর)বকতর্ েিশাংেং ব

মেেবঅনুে তাকৃনবনথ্যবং াং তহবক োং । 

 (৪)বউপতনুেেশ (৩)-এ র্ত িকছুইবউেেে থতকুক  ত সক , অনুে তাকৃন নেথ্য  ংেে একতিাক অনুনবভাদগর 

ংবিিষ্টনত থতকো অ িাক ৩০ (িের) কতর্ েিশাংেং  মেে সংই অনুে তাকৃন নথ্য ং াং তহ ক োং।  

 (৫) শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত িািেনভতোং অথাংত সযেমেন, ইোক্ট্রি ক মতেম াংত ই-সমইা-এ  মতেেম 

আোংশ পে গ্রহেণ  প্রতিপ্তস্বত্রী কত  ক োং । প্রতিপ্তস্বত্রী কত পেে আোংশে   পূব েসূে (স ফ্তে ন্স  ম্ব ), আোংশ পে 

গ্রহণকত ত্রী    তম, পশমর্ েতশত এাংব আোংশ  গ্রহেণ  নতি ে উদেখ কে  স্বতয  ক োং ।  

 (৬) ইোক্ট্রি ক-মতেম াংত ই-সমইা-এ  মতেেম আোংশ  গ্রহেণ  সযেে কর্তেপয াং তাং  আোংশ  সপ্র েণ  

নতি েই (প্রতিপ্তংতেপেয) আোংশ  গ্রহেণ  নতি ে িহংতোং গণ্য হোং।  

 (৭) আোংশ  পতওেত  প  শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত নথ্য প্রশতে   নতি ে এাংব ংমে উেেেপূাং েক আোংশ কত ত্রী েক 

অাংিহন ক োং  এাংব অনুে তাকৃন নেথ্য  ংেে এক বা একতিাক অনুনবভাগ-এ  ংবিিষ্টনত থতকো 

শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত সংই অনুনবভাগ/অনুনবভাগসমূদি িািেন স তটির প্রশত  ক োং । 
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 (৮) শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত সকতে ত কত েণ অনুে তাকৃন নথ্য প্রশতে  অপত গ অথাংত আবিরক নথ্য ং াং তেহ 

অপত গ হো অপত গনত  কত ণ উেেে কে  আোংশ প্রতিপ্ত  ১০ (শর) কতর্ েিশাংেং  মেে ‘নথ্যবঅিাকত ব

িাংিামতাত, ২০০৯’-এ  নফ্িংো উেেিেন ফ্ ম ‘ে’ অনুর্তেত্রী  এনদবিাংষেে আোংশ কত ত্রী েক অাংিহন 

ক োং ।  

 (৯) উপতনুেেশ (৩) বা (৪)-এ উেেিেন ংমেংত্রী মত  মেে নথ্য ং াং তহ ক েন সকতে ত শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত 

ব্যথ ে হো ংবিিষ্ট নথ্যপ্রতিপ্ত  অনুে তা প্রনেতখ্যত  ক ত হেেেে াংো গণ্য হোং।  

 (১০) অনুে তাকৃন নথ্য প্রশত  ক ত শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  ি কট র্থতর্থ িাংোংিেন হো এাংব সর্েযেে সংই 

নথ্য র্তনত্রী ে পয কর্তেক ং াং তহ ক ত হেেেে িকবাংত সংই নেথ্য র্তনত্রী ে পেয  স্বতথ ে জািিন  েেেে এাংব 

র্তনত্রী ে পয নত সগতপ ত্রী ে নথ্য িহংতোং গণ্য কে েে সংেযেে শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত এরূপ অনুে তাপ্রতিপ্ত  ৫ 

(পাঁে) কতর্ েিশাংেং  মেে র্তনত্রী ে পযেক নাঁ  িািেন াংত সমৌিেক মনতমন সেেে স তটির প্রশত  ক োং  এাংব 

র্তনত্রী ে পয এরূপ স তটিের  পি েপ্রিযেন সকতে ত মনতমন প্রশত  ক ো নত িাংোংে তে ি েে অনুে তাকত ত্রী েক 

নথ্য প্রশতে   িাংষেে িংদ্ধতন্ত গ্রহণ ক োং ।  

 (১১) সকতে ত ইিিে-প্রিনাংন্ধত্রী  ব্যিক্তেক সকতে ত স কি ে াংত নত  অবরিাংেরষ জাত তে ত  প্রেেতজা  হো 

শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত সংই প্রিনাংন্ধত্রী  ব্যিক্তেক নথ্য াতেভ ংহতেনত প্রশত  ক োং  এাংব পি শর েে   জান্য সর্ 

া ে   ংহের্তিগনত প্রেেতজা  নত প্রশত  ক তও এই ংহতেনত  অন্তভু েক্ত াংো গণ্য হোং।  

 (১২) আইে   অাত্রী ে  প্রশি নেথ্য  প্রিন পৃষ্ঠতে ‘নথ্য অিাকত  আই , ২০০৯’-এ  অাত্রী ে  এই নথ্য ং াং তহ 

ক ত হেেেে’ মেম ে প্রনেে  ক েন হোং এাংব নতেন প্রনেে কত ত্রী  কম েকনেত   তম, পশিাং, স্বতয  ও শতপ্তি ক 

িংা থতকোং।  

১১। তদথ্যর মূল্য ও মূল্য পনরদশাধ: 

 (১)  মকাদিা অনুে তাকৃন নথ্য শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  ি কট ং াং তেহ  জান্য মজুশ থতকো িনি  তথ্য 

অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯-এ  নফ্িংো উেেিেন ফ্ ম ‘ঘ’ অনুংতে  সংই নেথ্য  মূল্য 

ি া েত ণ ক োং  এাংব অ িাক ৫ (পাঁে) কতর্ েিশাংেং  মেে সংই অথ ে সেজাতি  েতাতে  বমতেেম (সকতি  ম্ব :ব

১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জামত কে  েতাতে   কিপ নাঁ  কতেে জামত সশওেত  জান্য অনুে তাকত ত্রী েক  

িািেনভতোং অাংিহন ক োং ; অথাংত  

 (২) অনুে তাকত ত্রী বকর্তেক িগদেবপি েরতিানবনেথ্য বমূল্যব িরেশ বমতেেমবশতিেত্বপ্রতপ্তবকম েকনেতবগ্রহণবক োং ব

এাংবব প্রতপ্তব অথ েব সেজাতি ব েতাতে  ব মতেেমব (সকতিব িম্বর: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭)ব জামতবকদর িালাদির কনপ 

সাংরেণ করদবি।      

১২। আনপল োদয়র ও নিষ্পনি: 

১২.১ আিপা কর্তেপয:  

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র আিপা কর্তেপয হোং  শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র সনিব।   

১২.২ আিপা পদ্ধিন:  

(ক) সকতে ত ব্যিক্ত এই ি েশ েিরকত  অনুেেশব১০-এ  (৩) বা (৪)-এ ি া েতি ন ংমেংত্রী মত  মেে নথ্য াতেভ 

ব্যথ ে হো িকবাংত শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  সকতে ত িংদ্ধতেন্ত ংবক্ষুব্ধ হো িকবাংত শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত অিনি ক্ত 

মূল্য াতর্ ে াংত গ্রহণ ক ো উক্ত ংমেংত্রী মত অিনক্রতন্ত হাংত , াংত সযেমেন, িংদ্ধতন্ত াতেভ  প াংনী ৩০ (িের) 

কতর্ েিশাংেং  মেে ‘তথ্য অনধকার (তথ্যপ্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’-এ  নফ্িংো ি া েতি ন ফ্ ম ‘গ’-

এ  মতেেম আিপা কর্তেপেয  কতেে আিপা ক েন পত োং ।  
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 (ে) আিপা কর্তেপয র্িশ এই মেম ে ংন্তুষ্ট হ  সর্, আিপাকত ত্রী  যুিক্তংবগন কত েণ ি িশ েষ্ট ংমেংত্রী মত  মেে 

আিপা শতেে  ক েন পতে  ি , নতহো িনি  উক্ত ংমেংত্রী মত অিনাংতিহন হওেত  প ও আিপা আোংশ  

গ্রহণ ক েন পত োং ।  

১২.৩ আিপা ি ষ্পিি:  

 (১) আিপা কর্তেপয সকতে ত আিপো  িাংষেে িংদ্ধতন্ত প্রশতে   পূোং ে ি েনতক্ত পশেযপ গ্রহণ ক োং - 

 (ক) শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত এাংব এনৎংবিিষ্ট অন্যতন্য কম েকনেতবকর্তেক শু তি  গ্রহণ; 

 (ে) আিপা আোংশে  উেেিেন ংবক্ষুব্ধনত  কত ণ ও প্রতিথ েন প্রিনকতে   যুিক্তংমূহ িাংোংে ত; এাংব  

 (গ) প্রতিথ েন নথ্য প্রশতে   ংেে একতিাক নথ্য প্রশত কত ত্রী  অনুিাংভতগ যুক্ত থতকো ংবিিষ্ট 

অনুিাংভতগংমূেহ  শু তি  গ্রহণ।  

 (২) আিপা আোংশ  প্রতিপ্ত  ১৫ (পে ে ত) কতর্ েিশাংেং  মেে আিপা কর্তেপয-  

 (ক) উপতনুেেশ (১)-এ উেেিেন পশেযপংমূহ গ্রহণপূাং েক নথ্য ং াং তহ ক ত  জান্য ংবিিষ্ট 

শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেতেক ি েশ ের সশোং ; অথাংত  

 (ে) নাঁ  িাংোংে তে গ্রহণের্তগ্য  ত হো আিপা আোংশ টি েতি জা ক েন পত োং ।  

 (৩) আিপা আোংশে   ি েশ ের অনুর্তেত্রী  শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত- 

 (ক) র্ন দ্রুন ংম্ভাং প্রতিথ েন নথ্য ং াং তহ ক োং , নোং এই ংমে ‘নথ্যবঅিাকত বআই , ২০০৯’-

এ  াত ত ২৪(৪)-এ ি েশ েিরন ংমেে  অিাক হোং  ত; অথাংত 

 (ে) সযেমেন িনি  নথ্য ং াং তহ সথেক িাং ন থতকোং ।  

১৩। তথ্য প্রোদি অবদিলায় শানস্তর নবধাি: 

 ১৩.১ ‘নথ্যবঅিাকত বআই , ২০০৯’ ও এ ি েশ েিরকত  সাংনিষ্ট অনুদেে অনুসাদর শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত র্িশ 

সকতে ত আোংশ কত ত্রী েক নথ্য াংত এ-ংবক্রতন্ত িংদ্ধতন্ত প্রশতে  ব্যথ ে হ  াংত নথ্যপ্রতিপ্ত  সকতে ত অনুে তা গ্রহণ 

ক েন অস্বত্রী কত  কে   াংত িংদ্ধতন্ত প্রশতে  ব্যথ ে হ  াংত ভুা, অংম্পূণ ে, িাংভ্রতিন্তক , িাংকৃন নথ্য প্রশত  কে   াংত 

সকতে ত নথ্যপ্রতিপ্ত  পেথ প্রিনাংন্ধকনত সৃিষ্ট কে   াংত নথ্য-অিাকত  পি পন্থত্রী  সকতে ত কতজা কে   নতহো নাঁ  

এেহ  কতজােক অংশতে ণ িহংতোং িাংোংে ত ক ত হোং এাংব ংবিিষ্ট েতকি িাংিা অনুংতে  নাঁ  িাংরুেদ্ধ ব্যাংস্থত 

গ্রহণ ক ত হোং।  

 ১৩.২ এ ি েশ েিরকত র্থতর্থভতোং অনুং েণ গতিফ্ািন  কত েণ ‘নথ্যবঅিাকত বআই , ২০০৯’-এ  ব্যনেে 

ঘটো এাংব এ  কত েণ শতিেত্বপ্রতপ্তবকম েকনেত নথ্য কিমর  কর্তেক রতিিপ্রতপ্তব হো নত নাঁ  ব্যিক্তগন শতে 

িহংতোং গণ্য হোং এাংব কর্তেপয নাঁ  সকতে ত শতে াংহ  ক োং  ত।  

 ১৩.৩ নথ্য কিমরে   কতে সথেক শতিেত্বপ্রতপ্ত কম েকনেত  িাংরুেদ্ধ িাংভতগত্রী ে ব্যাংস্থত গ্রহেণ  অনুে তা সপো 

কর্তেপয ংবিিষ্টব েতকি িাংিা অনুংতে  র্থতর্থ ব্যাংস্থত গ্রহণ ক োং এাংব গৃহত্রী ন ব্যাংস্থত  িাংষেে নথ্য 

কিমর েক অাংিহন ক োং।  
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১৪। জিগুরুত্বপূণ ে নবষদয় মপ্রস নবজ্ঞনি: 

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় জা গুরুত্বপূণ ে িাংষেতিশ সপ্রং িাংজ্ঞিপ্ত  মতেেম অথাংত অন্য সকতে ত উপতেে প্রেত  

াংত প্রকতর ক োং।  

১৫। নিদে েনশকা সাংদশাধি: 

 এই ি েশ েিরকত ংবেরতাে   প্রেেতজা  হো শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় ৩-৫ ংশস্যিাংিরষ্ট একটি কিমটি গঠ  

ক োং। উক্ত কিমটি ি েশ েিরকতটি ংবেরতাে   প্রিতাং ক োংবএাংব মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/প্রনতমন্ত্রী-এর অনুেমতশ ব

ংতেপেয নতবকতর্ েক  হোং।  

১৬। নিদে েনশকার ব্যাখ্যা: 

 এই ি েশ েিরকত  সকতে ত িাংষেে অস্পষ্টনত সশেত িশো শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় নত  ব্যতখ্যত প্রশত  ক োং।  
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পনরনশষ্ট-১: স্বতিঃপ্রদণানেতভাদব প্রকাশদযাগ্য তদথ্যর তানলকা ও প্রকাদশর মাধ্যম 

ক্রিমক নেথ্য বিাংাং ণ সংাংতবপ্রশত বপদ্ধিন 

(১) (২) (৩) 

১ মািিীয় প্রনতমন্ত্রীর তানলকা ওদয়বসাইট, সরকানর মগদজট 

২ বতেমাি সনিব ও প্রাক্তি সনিবগদণর তানলকা  ওদয়বসাইট, সরকানর মগদজট 

৩ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয় কম েরত কম েকতোগদণর িাম, পেনব, 

শাখা/অনধশাখা/অনুনবভাগ, োিনরক ও আবানসক মটনলদফাি িম্বর, 

মমাবাইল িম্বর, ফোক্স িম্বর, ই-মমইল  

ওদয়বসাইট 

৪ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীি অনধেির, েির/সাংস্থায় 

কম েরত কম েকতোগদণর িাম, পেনব, শাখা/অনধশাখা/অনুনবভাগ, োিনরক 

ও আবানসক মটনলদফাি িম্বর, মমাবাইল িম্বর, ফোক্স িম্বর, ই-মমইল 

ওদয়বসাইট 

৫ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীি অনধেির, 

েির/সাংস্থাসমূদির নবগত/িলনত অর্ ে-বেদরর কায োবনল সম্পনকেত 

বানষ েক প্রনতদবেি  

ওদয়বসাইট, প্রকানশত প্রনতদবেি 

৬ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র অর্ ে-বেদরর কায োবনল সম্পনকেত বানষ েক 

প্রনতদবেি  

ওদয়বসাইট, প্রকানশত প্রনতদবেি 

৭ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র মানসক সমন্বয় সভার কাযনববরণী  ওদয়বসাইট 

৮ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র বাদজট ওদয়বসাইট 

৯ Rules of Business (কাযনবনধমালা)/ Allocation of 

Business) সাংক্রান্ত তথ্য 

ওদয়বসাইট, পদের মাধ্যদম, 

সরকানর মগদজট 

১০ মন্ত্রণালয়/নবভাগ গঠি/পুিগ েঠি/িাম পনরবতেি সাংক্রান্ত তথ্য ওদয়বসাইট, পদের মাধ্যদম, 

সরকানর মগদজট 

১১ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র ক্রয়-পনরকল্পিা  ওদয়বসাইট 

১২ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র বাদজট ব্যবস্থাপিা কনমটির কাযনববরণী। ওদয়বসাইট 

১৩ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র কায োবনল সম্পনকেত নবনভন্ন আইি ও 

িীনত, মযমি: শ্রম আইি, গৃিকমী সুরো িীনতমালা, নশশুশ্রম নিরসি 

সাংক্রান্ত িীনতমালা ইতোনে 

ওদয়বসাইট, মুনদ্র্ত অনুনলনপ 

১৪ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র বানষ েক কম েসম্পােি চুনক্ত ওদয়বসাইট 

১৫ জাতীয় শুদ্ধািার বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত নবষয়াবনল ওদয়বসাইট 

১৬ তথ্য অনধকার আইি ও তথ্য প্রানি সম্পনকেত নবষয়াবনল ওদয়বসাইট 

১৭ অনভদযাগ প্রনতকার ব্যবস্থা সম্পনকেত নবষয়াবনল ওদয়বসাইট 

১৮ শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীি অনধেির, 

েির/সাংস্থাসমূদির িলমাি ও সমাি প্রকল্পসমূদির তানলকা 

ওদয়বসাইট 

১৯ জাতীয় সামানজক সুরো মকৌশলসমূি ওদয়বসাইট 

২০ মটকসই উন্নয়ি অনভলেে (SDG) বাস্তবায়দি শ্রম ও কম েসাংস্থাি 

মন্ত্রণালদয়র সাংনিষ্ট কম ে-পনরকল্পিাসমূি 

পনরকল্পিা চূড়ান্তকরণ সাদপদে 

২১ সরকানর েিদর নসটিদজিস িাট োর বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত তথ্য ওদয়বসাইট 

২২ নবনভন্ন স্তদরর সরকানর েিদর Grievance Redress 

System (GRS) বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত তথ্য 

ওদয়বসাইট 

২৩ মম নেবস ও আন্তজোনতক নেবসসমূি উদ যাপি সাংক্রান্ত নিদে েশিা/অনফস 

স্মারক  

ওদয়বসাইট, সাংনিষ্ট েিদর 

অনুনলনপ মপ্ররণ 

২৪ মন্ত্রণালয়/নবভাগ/েির/সাংস্থা/মাঠপ্রশাসদির বানষ েক কম েসম্পােি চুনক্ত 

বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত তথ্য। 

ওদয়বসাইট 

২৫ প্রকল্প/কম েসূনির বাদজট বরাদের তানলকা ওদয়বসাইট 
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ক্রিমক নেথ্য বিাংাং ণ সংাংতবপ্রশত বপদ্ধিন 

(১) (২) (৩) 

২৬ প্রকল্প/কম েসূনি পনরিালকগদণর তথ্য  ওদয়বসাইট 

২৭ এনডনপ/আরএনডনপ বাস্তবায়ি অগ্রগনত ওদয়বসাইট 
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পনরনশষ্ট-২: িানিোর নভনিদত প্রোিদযাগ্য তদথ্যর তানলকা  

 নবনভন্ন িীনত 

 শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালদয়র বাদজট 

 আনর্ েক তথ্য, মযমি: আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত নিসাবনববরণী 

 নসদ্ধান্ত গ্রিদণর পর ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য 

 মেশ বা নবদেশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত তথ্য 

 

পনরনশষ্ট-৩: প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তদথ্যর তানলকা 

 াংতবাতেশের বি  তপিত,বঅেণ্ডনতবওবংতাং েেভৌমেত্ব বপ্রিনবহুমিক 

 প্রিনলত আইদির প্রদয়াগ বাধাগ্রস্ত অর্বা অপরাধ বৃনদ্ধ িদত পাদর  

 জা গেণ বি  তপিতবিাংিিন অর্বা নবিার বাধাগ্রস্ত িদত পাদর 

 ব্যিক্তগনবজাত্রী াংে  বসগতপ ত্রী েনতবক্ষুণ্ন িদত পাদর 

 ব্যিক্ত বজাত্রী াং বাংতবরত ত্রী ি কবি  তপিতবিাংপশতপন্নবহেনবপতে  

 আই বপ্রেেতগকত ত্রী বংবস্থাদক প্রেি সগতপ ত্রী ে তথ্য 

 আশতানবাংতবেতইব্যে তো বি েষাতজ্ঞত রদয়দে 

 তেন্তাধীি নবষয় যার প্রকাশ নশন্তকতেজাবিাংিবঘটতেনবপতে  

 নশন্তবপ্রিক্রেত,বঅপ তাত্রী  বসগ্রফ্নত বওবরতিিেকবপ্রভতিাংনবক েনবপতে  

 আই -অনুংতে বসকাংাবএকটিবি িশ েষ্টবংমেে বজান্যবপ্রকতের বাংতোংতাকনতবরদয়দেব 

 সকত বব্যিক্ত বআই বদ্বত তবংবি যনবসগতপ ত্রী ে তথ্য। 

 

পনরনশষ্ট-৪: োনয়ত্বপ্রাি কম েকতোর নববরণ:                                    

  

কম েকতোর িাম  :  জািািারা মবগম 

পেনব   :  যুগ্ম-সনিব 

কায োলয়   :  বাদজট অনধশাখা, শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনিবালয়, ঢাকা 

মফাি   :  ৯৫৭৭১৬০ (অনফস), ৯৩৫১৫১০ (বাসা) 

মমাবাইল   :  ০১৭১৬-৭১৫৬৬৭ 

ই-মমইল   :  section3@mole.gov.bd 

ওদয়বসাইট  :  www.mole.gov.bd 

 

পি িরষ্ট-৫ব:বিাংকল্পবশতিেত্বপ্রতপ্তবকম েকনেত বিাংাং ণ 

 

কম েকতোর িাম  :  িানমো মিৌধুরী 

পেনব   :  যুগ্মসনিব 

কায োলয়   :  অনধশাখা-৬ (মজুনর), শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনিবালয়, ঢাকা 

মফাি   :  ৯৫৭৭৫৬০০ (অনফস) 

মমাবাইল   :  ০১৫৫২-৪১৬৩০৪ 

ই-মমইল   :  section6@mole.gov.bd 

ওদয়বসাইট  :  www.mole.gov.bd 

 

mailto:section6@mole.gov.bd
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পনরনশষ্ট-৬: আনপল কম েকতোর নববরণ:  

 

কম েকতোর িাম  :  মক এম আলী আজম 

পেনব   :  ভারপ্রাি সনিব 

কায োলয়   :  শ্রম ও কম েসাংস্থাি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনিবালয়, ঢাকা 

মফাি   :  ৯৫১৪৩৬৬ (অনফস) 

ফোক্স   :  ৯৫৭৫৫৮৩ 

ই-মমইল   :  secretary@mole.gov.bd 

ওদয়বসাইট  :  www.mole.gov.bd 

mailto:secretary@mole.gov.bd
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পনরনশষ্ট-৭: তথ্যপ্রানির আদবেি ফরম (ফরম  ‘ক’) 

 

ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রানির আদবেিপে 

১। আদবেিকারীর িাম :………… ……………. 

    নপতার িাম :……… ………………. 

    মাতার িাম :…… …………………. 

    বতেমাি ঠিকািা :……… ………………. 

    স্থায়ী ঠিকািা :…… …………………. 

    ফোক্স/ই-মমইল/মটনলদফাি ও মমাবাইল মফাি িম্বর (যনে র্াদক) :………………………. 

    মপশা :………………………. 

২। নক ধরদির তথ্য (প্রদয়াজদি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবিার করুি) :……………………… 

৩। মকাি পদ্ধনতদত তথ্য পাইদত আগ্রিী (োপাদিা/ফদটাকনপ/নলনখত/ 

     ই-মমইল/ফোক্স/নসনড অর্বা অন্যদকাি পদ্ধনত :……………………… 

৪। তথ্য গ্রিণকারীর িাম ও ঠিকািা :……………………… 

৫। প্রদযাজে মেদে সিায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  :……………………… 

৬। তথ্য প্রোিকারী কর্তেপদের িাম ও ঠিকািা :……………………… 

৭। আদবেদির তানরখ :……………………… 

 

  আদবেিকারীর স্বাের 
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পনরনশষ্ট-৮: তথ্য সরবরাদি অপারগতার মিাটিশ (ফরম  ‘খ’) 

 

ফরম ‘খ’ 

তথ্য সরবরাদি অপারগতার মিাটিশ 

আদবেিপদের সূে িম্বর:       তানরখ: 

প্রনত 

আদবেিকারীর িাম:……………………….. 

ঠিকািা:………………………………... 

নবষয়: তথ্য সরবরাদির অপারগতা সম্পদকে অবনিতকরণ।  

নপ্রয় মদিােয়, 

আপিার……………………….তানরদখর আদবেদির নভনিদত প্রানর্ েত তথ্য নিদম্নাক্ত কারদণ সরবরাি 

করা সম্ভব িইল িা, যর্া- 

১। ……………………………………. 

 ……………………………………. 

২। ……………………………………. 

 ……………………………………. 

৩।  ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 

                                                                                           (…………………….) 

                                                                                      োনয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম 

                                                                                      পেনব 

                                                                                        োিনরক নসল 
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পনরনশষ্ট-৯: আনপল আদবেি ফরম (ফরম ‘গ’) 

ফরম ‘গ’  

আপীল আদবেি  

১।  আনপলকারীর িাম ও ঠিকািা (মযাগাদযাদগর সিজ মাধ্যমসি) :……………………… 

২।  আনপদলর তানরখ :……………………… 

৩।  ময আদেদশর নবরুদদ্ধ আনপল করা িইয়াদে উিার কনপ (যনে র্াদক) :……………………… 

৪।  যািার আদেদশর নবরুদদ্ধ আনপল করা িইয়াদে তািার িামসি 

 আদেদশর নববরণ (যনে র্াদক) :……………………… 

৫।  আনপদলর সাংনেি নববরণ :……………………… 

৬।  আদেদশর নবরুদদ্ধ সাংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সাংনেি নববরণ) :……………………… 

৭।  প্রানর্ েত প্রনতকাদরর যুনক্ত/নভনি :……………………… 

৮।  আনপলকারী কর্তেক প্রতেয়ি :……………………… 

৯।  অন্য মকাদিা তথ্য যািা আনপল কর্তেপদের সম্মুদখ উপস্থাপদির জন্য  

 আনপলকারীর ইো মপাষণ কদরি :……………………… 

 

              

            আনপলকারীর স্বাের  
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পনরনশষ্ট-১০: তথ্য প্রানির অনুদরাধ নফ ও তদথ্যর মূল্য নফ 

তথ্য প্রানির অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ 

তথ্য সরবরাদির মেদে নিদম্নাক্ত মটনবদলর কলাম (২)-এ উদেনখত তদথ্যর জন্য উিার নবপরীদত কলাম (৩)-এ 

উদেনখত িাদর মেেমদত তথ্যপ্রানির অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য পনরদশাধদযাগ্য িইদব, যর্া- 

 

ক্রম তদথ্যর নববরণ তথ্য প্রানির অনুদরাধ নফ/তদথ্যর মূল্য 

১ ২ ৩ 

১ নলনখত মকাি ডকুদমদের কনপ সরবরাদির জন্য 

(ম্যাপ, িকশা, েনব, কনম্পউটার-নপ্রেসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর মেদে প্রনত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা িাদর এবাং তদূর্ধ্ে মাদপর কাগদজর মেদে 

প্রকৃত মূল্য। 

২ নডস্ক, নসনড ইতোনেদত তথ্য সরবরাদির মেদে (১) আদবেিকারী কর্তেক নডস্ক, নসনড ইতোনে 

সরবরাদির মেদে নবিামূদল্য;  

(২) তথ্য সরবরািকারীর নডস্ক, নসনড ইতোনে 

সরবরাদির মেদে উিার প্রকৃত মূল্য।  

৩ মকাি আইি বা সরকানর নবধাি বা নিদে েশিা 

অনুযায়ী কাউদক সরবরািকৃত তদথ্যর মেদে  

নবিামূদল্য।  

৪ মূদল্যর নবনিমদয় নবক্রয়দযাগ্য প্রকাশিার মেদে প্রকাশিায় নিধ োনরত মূল্য।  
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পনরনশষ্ট-১১: তথ্য কনমশদি অনভদযাগ োদয়দরর ফরম 

 


