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খাদ্য মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সদিবালয়, ঢাকা। 
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 তথ্য অবমুক্তকরণ দিদে েদশকা-২০১৯ 

দিতীয় দবশ্বযুদদ্ধর মাঝামাদঝ ১৯৪৩ সাদল অদবিক্ত বাাংলায় িয়াবহ দুদি েক্ষ (Great Bengal Famine) 

প্রমাকাদবলায় প্রবঙ্গল দসদিল সাপ্লাই দবিাগ প্রদতষ্ঠা লাি কদর । এরপর অদিক পদরবতেদির মধ্যদেদয় স্বাধীি বাাংলাদেশ 

১৯৭২ সাদল খাদ্য ও প্রবসামদরক সরবরাহ মন্ত্রণালয় এবাং ২০০৪ সাদল খাদ্য ও দুদ োগ ব্যবস্থাপিা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। 

অতঃপর ২০০৯ সাদল খাদ্য ও দুদ োগ ব্যবস্থাপিা মন্ত্রণালয় পুিগঠিত হদয় খাদ্য দবিাগ এবাং দুদ োগ ব্যবস্থাপিা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয় সৃদষ্ট হয় । সব েদশষ ১৩ প্রসদেম্বর ২০১২ তাদরদখ উক্ত দুটি দবিাগ খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং দুদ োগ ব্যবস্থাপিা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয় িাম দুটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালদয় রুপান্তদরত হয় । 

১।     তথ্য অবমুক্তকরণ দিদে েদশকার পটভূদম এবাং প্রদয়াজিীয়তা: 

          খাদ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূণ ে মন্ত্রণালয়গুদলার মদধ্য অন্যতম। (১) প্রশাসি (২) সাংগ্রহ ও সরবরাহ (৩) বাদজট ও অদিট 

(৪) পদরকল্পিা ও উন্নয়ি এবাং (৫) খাদ্য পদরকল্পিা ও পদরধারণ ইউদিট (এফদপএমইউ) িাদম ৫(পাঁি) টি অনুদবিাদগর 

মাদধ্যদম মন্ত্রণালদয়র সাদব েক কম েকাণ্ড সম্পাদেত হদয় থাদক। প্রশাসি ও উন্নয়ি অনুদবিাগ ১ জি অদতদরক্ত সদিব, সাংগ্রহ 

ও সরবরাহ এবাং বাদজট ও অদিট অনুদবিাগ দুটি যুগ্ম-সদিব এবাং খাদ্য পদরকল্পিা ও পদরধারণ ইউদিট একজি যুগ্ম-সদিব 

বা সমম োোর কম েকতোর অধীদি দিয়দন্ত্রত হয়। এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালদয়র অধীদি ২টি েপ্তর সাংস্থা রদয়দছ প্রসগুদলা হদলা 

খাদ্য অদধেপ্তর এবাং বাাংলাদেশ দিরাপে খাদ্য কর্তেপক্ষ। 

১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ দিদে েদশকা প্রণয়দি প্র ৌদক্তকতা/উদেশ্য: 

          গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার জিগদণর জািার অদধকার প্রদতষ্ঠার ম্যাধ্যদম সরকাদর ও প্রবসরকাদর সাংগঠদির 

স্বচ্ছতা ও জবাবদেদহতা বৃদদ্ধ, দুিীদত হ্রাস ও সুশাসি প্রদতষ্ঠা, জিগদণর দিন্তা, দবদবক ও বাকস্বাধীিতার সাাংদবধাদিক 

অদধকার প্রদতষ্ঠার সদব োপদর জিগদণর ক্ষমতায়দির লদক্ষে তথ্য-অদধকার দিদিত করদত গত ২৯ মাি ে ২০০৯ তাদরদখ 

“তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯’ প্রণয়ি কদরদছ। আইদির কা েকর বািবায়দির জন্য ইদতামদধ্য ‘তথ্য অদধকার (তথ্য প্রাদপ্ত 

সাংক্রান্ত) দবদধমালা, ২০০৯’ এবাং তথ্য অদধকার সাংক্রান্ত দতিটি প্রদবধািমালা ও প্রণয়ি করা হদয়দছ। 

          তথ্য অদধকার গণতাদন্ত্রক ব্যবস্থাদক আদরা সুসাংহত করার অন্যমত শতে। খাদ্য মন্ত্রণালয় এর তথ্য জিগদণর কাদজ 

উনু্মক্ত হদল এ মন্ত্রণালদয়র কাদজর স্বচ্ছতা বৃদদ্ধ পাদব এবাং জিগদণর কাদছ সকল কাদজর জবাবদেদহতা প্রদতদষ্ঠত হদব। 

          জিগদণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ দিদিত করার প্র  িীদত সরকার গ্রহণ কদরদছ, তার সাংদগ সাংগদতপূণ েিাদব 

সরকাদরর গুরুত্বপূণ ে মন্ত্রণালয় দহদসদব খাদ্য মন্ত্রণালয় অবাধ তথ্য প্রবাদহর িি ো দিদিত করদত বদ্ধপদরকর। 

          মন্ত্রণালয় এবাং অধীিস্থ অন্যান্য েপ্তর সাংস্থার অবাধ তথ্যপ্রবাদহর িি োর প্রক্ষদত্র প্র ি প্রকাি দিধািদের সৃদষ্ট িা হয়, 

প্রসজন্য একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ দিদে েদশকা প্রণয়ি আবশ্যক বদল মদি করদছ খাদ্য মন্ত্রণালয়। সুতরাাং তথ্য অদধকার 

আইি, ২০০৯, তথ্য অদধকার (তথ্য প্রাদপ্ত সাংক্রান্ত) দবদধমালা ২০০৯ ও এতদ সাংদিষ্ট প্রদবধািমালাসমূদহর আদলাদক ও 

সাযুজেতা সাদপদক্ষ এই স্বপ্রদণাদেত তথ্য প্রকাশ দিদে েদশকা প্রণয়ি করা হদয়দছ। 

১.২    দিদে েদশকার দশদরািাম: 

          এই দিদে েদশকা খাদ্য মন্ত্রণালদয়র “স্বপ্রদণাদেত তথ্য প্রকাশ দিদে েদশকা-২০২০” িাদম অদিদহত হদব। 

২।     দিদে েদশকার দিদি: 

২.১     প্রণয়িকারী কর্তেপক্ষ: খাদ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

২.২     অনুদমােিকারী কর্তেপক্ষ: সদিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

২.৩     অনুদমােদির তাদরখ :--------------------- দি. 

২.৪ দিদে েদশকা বািবায়দির তাদরখ: অনুদমােদির তাদরখ প্রথদক। 

২.৫     দিদে েদশকার প্রদ াজেতা: 

          দিদে েদশকাটি খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং এর অধীিি সকল েপ্তর সাংস্থার জন্য প্রদ াজে হদব। 

৩।     সাংজ্ঞাসমূহ: দবষয় বা প্রসাংদগর পদরপন্থী দকছু িা থাকদল এ দিদে েদশকায়- 

৩.১ “তথ্য” বলদত খাদ্য মন্ত্রণালদয়র গঠি, দবদধ, োপ্তদরক এবাং প্রদশক্ষণ কা েক্রম সাংদিষ্ট প্র  প্রকাি স্মারক, দহসাব 

দববরণী, প্রদতদবেি, পত্র, িমুিা, েদলল, দবজ্ঞদপ্ত, আদেশ, লগ বই, তথ্য-উপাি, সমদঝাতা স্মারক, চুদক্ত, মািদিত্র, িক্সা, বই, 

ইদলক্ট্রদিক প্রদক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত প্র  প্রকাি েদলল, দফল্ম, দিত্র অাংদকত, দিদিও, অদিও, আদলাকদিত্র, প্রকল্প প্রিাব, 



 াদন্ত্রকিাদব পাঠদ াগ্য েদললদক প্রবাঝাদব এবাং প্রিৌত গঠি ও ববদশষ্টে দিদব েদশদষ অন্য প্র  প্রকাি তথ্যবহুল বস্তু এর অনুদলদপ 

বা প্রদতদলদপও এর অন্তর্ভ েক্ত হদব। তদব শতে থাদক প্র , োপ্তদরক প্রিাটসীট বা প্রিাটসীদটর প্রদতদলদপ এর অন্তর্ভ েক্ত হদব িা। 

৩.২ োদয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো 

“োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো” বলদত তথ্য অদধকার আইি ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীি কর্তেপক্ষ কর্তেক দিযুক্ত কম েকতোদক 

প্রবাঝাদব। 

৩.৩ দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অথ ে োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপদস্থদতদত সাংদিষ্ট োদয়ত্ব পালদির জন্য দিযুক্ত কম েকতো। 

৩.৪ “আদপল কর্তেপক্ষ” অথ ে তথ্য অদধকার আইি ২০০৭ এর ধারা ২৪ (খ) অনু ায়ী সদিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাদেশ সরকার। 

৩.৫ “র্ততীয় পক্ষ” অথ ে তথ্য প্রাদপ্তর জন্য অনুদরাধকারী বা তথ্য প্রোিকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাংদগ 

জদড়ত অন্যদকাি পক্ষ। 

৩.৬ “তথ্য কদমশি” অথ ে তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীদি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদমশি। 

৩.৭ তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ অথ ে তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯। 

৩.৮ তথ্য অদধকার দবদধমালা ২০০৯ বলদত “তথ্য অদধকার (তথ্য প্রাদপ্তর সাংক্রান্ত) দবদধমালা, ২০০৯” বুঝাদব। 

৩.৯ “কম েকতো” অদথ ে কম েিারীও অন্তর্ভ েক্ত হদব। 

৩.১০ “তথ্য অদধকার” অথ ে প্রকাদিা কর্তেপক্ষর দিকট হদত তথ্য প্রাদপ্তর অদধকার। 

৩.১১ “আদবেি ফরম” অথ ে তথ্য অদধকার (তথ্য সাংস্থাি) ২০০৯ এর তফদসদল দিধ োদরত আদবেদির ফরদমট ফরম ‘ক’ 

বুঝাদব। 

৩.১২ “আদপল ফরম” অথ ে তথ্য অদধকার (তথ্য প্রাদপ্ত সাংস্থাি) দবদধমালা , ২০০৯ এর তফদসল দিধ োদরত আদপল 

আদবেদির ফরদমট ফরম ‘গ’ বুঝাদব। 

৩.১৩ “পদরদশষ্ট” অথ ে এই দিদে েদশকার সাংদগ সাংযুক্ত পদরদশষ্ট। 

৪। তদথ্যর ধরণ এবাং ধরণ অনুসাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোি পদ্ধদত: 

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং অদধিি েপ্তর সাংস্থাসমূদহর সমুেয় তথ্য দিদনাক্ত ৩ প্রেদণদত িাগ করা হদব এবাং দিধ োদরত দবধাি 

অনুসাদর প্রোি ও প্রকাশ করা হদব। 

ক. স্বপ্রদণাদেত প্রকাশদ াগ্য তথ্য: 

১) এই ধরদণর তথ্য খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং অদধিি সকল েপ্তর সাংস্থাসমূহ স্বপ্রদণাদেত হদয় প্রিাটিশদবাি ে, ওদয়বসাইট, মুদিত 

বই বা প্রদতদবেি, পদত্রকায় দবজ্ঞদপ্তর মাধ্যদম প্রিারণাসহ অন্যান্য গ্রহণদ াগ্য মাধ্যদম প্রকাশ ও প্রিার করদব। 

২) এই ধারদণর তথ্য প্রিদয় প্রকাি িাগদরক আদবেি করদল তখি তা িাদহোর দিদিদত প্রোিদ াগ্য তথ্য দহদসদব দবদবদিত 

হদব এবাং োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দিধ োদরত পন্থায় আদবেিকারীদক তা প্রোি করদবি। 

৩) খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রদতবছর একটি বাদষ েক প্রদতদবেি প্রকাশ করদব। বাদষ েক প্রদতদবেদি তথ্য অদধকার আইি , ২০০৯ এর 

ধারা ৬(৩) এ উদিদখত তথ্যসমূহ সাংদ াজি করদব। 

৪) খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বপ্রদণাদেতিাদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর একটি তাদলকা প্রস্তুত করদব এবাং এই দিদে েদশকার পদরদশদষ্ট ও 

খাদ্য মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট প্রকাশ ও প্রিার করদব দকাংবা প্রদয়াজদির দিদরদখ এই তাদলকা হালিাগাে করা হদব।   

(৫) প্রদত দতি মাস অন্তর এই তাদলকা হালিাগাে করা হদব। 

খ. িাদহোর দিদিদত প্রোিদ াগ্য তথ্য: 

১) এই ধরদণর তথ্য প্রকাি িাগদরকদকর আদবেদির প্রপ্রদক্ষদত এই দিদে েদশকার ১০ ও ১১ অনুদচ্ছদে বদণ েত পদ্ধদত অনুসরণ 

কদর প্রোি করদত হদব। 

২) খাদ্য মন্ত্রণালয় িাদহোর দিদিদত প্রোিদ াগ্য তদথ্যর একটি তাদলকা প্রস্তুত করদব এবাং এই দিদে েদশকার পদরদশদষ্ট- ও 

খাদ্য মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। 

গ. প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য: 

১) এই দিদে েদশকার অন্যান্য অনুদচ্ছদে  া দকছুই থাকুক িা প্রকি খাদ্য মন্ত্রণালয় তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ এর ৭ ধারা 

বদণ েত তথ্যসমূহ প্রোি বা প্রকাশ বা প্রিার করদত বাধ্য থাকদব িা; 

(ক) প্রকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রকাি ব্যদক্তগত জীবদির প্রগাপিীয়তা ক্ষুন্ন হদত পাদর এরূপ তথ্য; 



(খ) আোলদত দবিারধীি প্রকাি দবষয় এবাং  া প্ররকাদশ আোলত বা ট্রাইবুিাদলর দিদষধাজ্ঞা রদয়দছ অথবা  ার প্রকাশ 

আোলত অবমািিার সাদমল এরূপ তথ্য; 

(গ) তেন্তাধীি প্রকাি দবষয়  ার প্রকাশ তেন্ত কাদজ দবঘ্ন ঘটাদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(ঘ) প্রকাি ক্রয়/দবক্রয় কা েক্রম সম্পূণ ে হওয়ার পূদব ে বা এ দবষদয় দসদ্ধান্ত গ্রহদণর পূদব ে সাংদশষ্ট ক্রয়/দবক্রয় বা এর কা েক্রম 

সাংক্রান্ত প্রকাি তথ্য; 

(ঙ) প্রকাি ব্যদক্তর আইি িারা সাংরদক্ষত প্রগাপিীয় তথ্য; 

(ি) দিদয়াগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রেি িম্বর সম্পদকেত আগাম তথ্য; 

(ছ) উন্নয়ি প্রকদল্পর খসড়া প্রিাব। 

৫। তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা: 

(ক) তথ্য সাংরক্ষণ পদ্ধদতঃ 

খাদ্য মন্ত্রণালয় তথ্য সাংরক্ষদণর জন্য দিদনাক্ত পদ্ধদত অনুসরণ করদব: 

১) িাগদরদকর তথ্য অদধকার দিদিত করার লদক্ষে খাদ্য মন্ত্রণালয় তার  াবতীয় তদথ্যর কোটালগ এবাং ইিদিক্স প্রস্তুত 

কদর  থা থিাদব সাংরক্ষণ করদব। 

২) কদম্পউটাদর সাংরক্ষদণর উপযুক্ত তথ্য যুদক্তসাংগত সময়সীমার মদধ্য কদম্পউটাদর সাংরক্ষণ করদব এবাং  তথ্য লাদির 

সুদবধাদথ ে সমগ্র প্রেদশ প্রিটওয়াদকের মাধ্যদম তার সাংদ াগ স্থাপি করদব। 

৩) তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অদধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রদবধািমালা, ২০১০ অনুসরণ করদব। 

(খ) তদথ্যর সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপণাঃ 

খাদ্য মন্ত্রণালয় তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপণার জন্য তথ্য অদধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রদবধািমালা, ২০১০ অনুসরণ 

করদব। 

(গ) তদথ্যর িাষা: 

১) তদথ্যর মূল িাষা হদব বাাংলা। প্রকাদিা তথ্য  দে অন্য প্রকাদিা িাষার হদয় থাদক তাহদল প্রসটি প্রসই িাষায় সাংরদক্ষত 

হদব। োপ্তদরক প্রদয়াজদি তথ্য অনুবাে করা হদত পাদর। 

২) তথ্য প্র  িাষায় সাংরদক্ষত থাকদব প্রসই িাষাদতই আদবেিকারীদক সরবরাহ করা হদব। আদবেিকারীর িাদহোর 

প্রপ্রদক্ষদত প্রকাদিা তথ্য অনুবাে করার োদয়ত্ব কর্তেপক্ষ বহি করদব িা। 

(ঘ) তদথ্যর হালিাগােকরণ: খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রদতমাদস তথ্য হালিাগাে করদব। 

৬। োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দিদয়াগ: 

১) তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসাদর খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং এর অধীিস্থ প্রদতেক েপ্তর/সাংস্থায় একজি 

কদর োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দিদয়াগ করদত হদব। 

২) পরবতীদত খাদ্য মন্ত্রণালদয়র অধীদি প্রকাি কা োলয়/ইউদিট প্রদতদষ্ঠত হদল তথ্য অদধকার আইি , ২০০৯-এর ধারা 

১০(৩) অনুসাদর প্রদতদষ্ঠত হওয়ার ৬০ দেদির মদধ্য োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দিদয়াগ করদত হদব। 

৩) প্রদতটি ইউদিদটর প্রশাসদিক প্রধাি, োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দিদয়াগ প্রেদবি এবাং দিদয়াগকৃত োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, 

পেবী, ঠিকািা এবাং প্রদ াজে প্রক্ষদত্র, ফোক্স িম্বর ও ই-দমইল ঠিকািা দিদয়াগ প্রোদির পরবতী ১৫ (পদির) দেদির মদধ্য 

দিধ োদরত ফরদমদট (তথ্য কদমশি কর্তেক দিধ োদরত ফরদমট) দলদখতিাদব তথ্য কদমশদি প্রপ্ররণ করদব এবাং মন্ত্রণালয় ও 

উক্ত ইউদিদটর আদপল কর্তেপদক্ষর কাদছ অনুদলদপ প্রপ্ররণ করদব। প্রসই সাদথ প্রকাশ  স্থাদি সহদজ দৃদষ্টদগাির হয় এমিিাদব 

প্রেশ েদির ব্যবস্থা করদব এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। 

৪) তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯-এর অধীি োদয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি প্রকাি োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অন্য প্র  প্রকাি কম েকতোর 

সহায়তা িাইদত পারদবি এবাং প্রকাি কম েকতোর কাছ প্রথদক এরূপ সহায়তা িাওয়া হদল দতদি উক্ত োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক 

প্রদয়াজিীয় সহায়তা প্রোি করদত বাধ্য থাকদবি। 

৫) প্রকাি োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো োদয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি অন্য প্রকাি কম েকতোর সহায়তািাইদল এবাং এরূপ সহায়তা প্রোদি 

বাথ েতার জন্য তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯-এর প্রকাি দবধাি লাংদঘত হদল এই আইদির অধীি োয়-োদয়ত্ব দিধ োরদণর প্রক্ষদত্র 

উক্ত অন্য কম েকতোও োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বদল গণ্য হদবি। 

৬) প্রদতটি ইউদিট তার োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেবী, ঠিকািা এবাং, প্রদ াজে প্রক্ষদত্র, ফোক্স িম্বর ও ই-দমইল ঠিকািা 



তার কা োলদয়র প্রকাশ্য স্থাদি সহদজ দৃদষ্টদগাির হয় এমিিাদব প্রেশ েদির ব্যবস্থা করদব এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। 

৭) তথ্য অবমুক্তকরণ দিদে েদশকার পদরদশদষ্ট এই দিদে েদশকা প্রদ াজে এমি সকল ইউদিদটর োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, 

পেবী, ঠিকািা এবাং প্রদ াজে প্রক্ষদত্র, ফোক্স িম্বর ও ই-দমইল ঠিকািাসহ তাদলকা প্রকাশ করার হদব। প্রকাি োদয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো পদরব েতি হদল িতুি োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দিদ াদগর ৫ (পাঁি) দেদির মদধ্য তাদলকা হালিাগাে করা হদব। তাদলকা 

কর্তেপদক্ষর ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদব। 

৭. োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োদয়ত্ব ও কম েপদরদধ: 

          ক) তদথ্যর জি ে কাদরা আদবেদির প্রপ্রদক্ষদত োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো: 

১) আদবেি গ্রহণ ও তথ্য অদধকার আইি,2009,দবদধ-৩ অনুসাদর আদবেিপত্র গ্রহদণর প্রাদপ্ত স্বীকার করদবি; 

২)অনুদরাধকৃ তথ্য অদধকার আইি,২০০৯, ধারা৯ ও তথ্য অদধকার আইি,২০০৯ দবদধ-৪ অনুসাদর  থা থিাদব অনুদরাধকৃত 

তথ্য সরবরাহ করদবি; 

৩) তথ্য প্রোদি অপারগতার প্রক্ষদত্র তথ্য অদধকার আইি ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তথ্য অদধকার দবদধমালা, ২০০৯ দবদধ-৫ 

অনুসাদর  থা থিাদব অপারগতা প্রকাশ করদবি। অপারগতার কারণ তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ –এর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ে 

হদত হদব; 

৪) প্রকাি অনুদরাধকৃত তথ্য োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর দিকট সরবরাদহর জন্য মজুে থাকদল দতদি তথ্য অদধকার আইি ২০০৯, 

ধারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অদধকার (তথ্য প্রাপ্ত সাংক্রান্ত) দবদধমালা , ২০০৯ দবদধ-৮ অনুসাদর উক্ত তদথ্যর যুদক্তসাংগত মূল্য 

দিধ োরণ করদবি এবাং উক্ত মূল্য অিদধক ৫ (পাঁি) কা েদেবদসর মদধ্য পদরদশাধ করার জন্য অনুদরাধকারীদক অবদহত 

করদবি; 

৫) (ক) প্রকাি অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদথ র্ততীয় পদক্ষর সাংদিষ্টতা থাকদল োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য অদধকার আইি ধারা 

৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করদবি; 

খ) তথ্য অদধকার আইি , ২০০৯-এর তফদসদল দিধ োদরত আদবেদির ফরদমট/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও প্রকাি িাগদরদকর 

িাদহোর প্রপ্রদক্ষদত সরবরাহ; 

(গ) আদবেি ফরম পূরদণ সক্ষম িয়, এমি আদবেিকারীদক আদবেি ফরম পূরদণ সহায়তা; 

(ঘ)দকাি িাগদরদকর িাদহোর প্রপ্রদক্ষদত তাদক আদপল কর্তেপক্ষ দিধ োরদণ সহায়তা; 

(ঙ) সঠিক কর্তেপক্ষ দিধ োরদণ র্ভল কদরদছ, এমি আদবেিকারীদক সঠিক কর্তপক্ষ দিধ োরদণ সহায়তা; 

(ি) প্রকাি শারীদরক প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর তথ্য প্রাদপ্ত দিদিত করদত োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তাদক উপযুক্ত পদ্ধদতদত তথ্য প্রপদত 

সহায়তা করদবি। এদক্ষদত্র োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো উপযুক্ত অন্য প্রকাি ব্যদক্তর সহায়তা গ্রহণ করদত পারদবি; 

(ছ) তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রদণাদেত তথ্য প্রকাশ তথ্য অদধকার আইি ২০০৯ এর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ েিাদব হদচ্ছ 

দকিা তা দিধ োরদণ কর্তেপক্ষদক সহায়তা প্রোি; 

(জ) তথ্য অদধকার আইি ২০০৯ এর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ েিাদব বাদষ েক প্রদতদবেি প্রকাদশ সহায়তা করা; 

(ঝ) তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবেিপত্রসহ এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় তথ্য সাংরক্ষণ আদবেিকারীর প্র াগাদ াদগর দবিাদরত তথ্য 

সাংরক্ষণ, স্বপ্রদণাদেত তথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত প্রদতদবেি সাংকলি, তদথ্যর মূল্য আোয়, দহসাব রক্ষণ ও সরকাদর প্রকাষাগাদর 

জমাকরণ এবাং কর্তেপক্ষ বা তথ্য কদমশদির িাদহোর প্রপ্রদক্ষদত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা; ইতোদে। 

৮. দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দিদয়াগ: 

(১) বেদল বা অন্য প্রকাি কারদণ োদয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতোর অনুপদস্থদতদত োদয়ত্ব পালদির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় একজি দবকল্প 

োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দিদয়াগ করদব। োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপদস্থদতদত োদয়ত্বপালিকারী আইি অনুসাদর দতদি 

োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দহদসদব দবদবদিত হদবি। 

(২) িতুি প্রদতদষ্ঠত ইউদিটসমূহ প্রদতষ্ঠার ৬০ দেদির মদধ্য োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর পাশাপাদশ দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

দিদয়াগ করদত হদব। 

(৩) খাদ্য মন্ত্রণালদয়র সদিব দবকল্প োদয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো দিদয়াগ দেদবি এবাং দিদয়াগকৃত প্রদতেদকর িাম, পেদব, ঠিকািা 

এবাং প্রদ াজিীয় প্রক্ষদত্র ফোক্স িম্বর ও ই প্রমইল ঠিকািা দিদয়াগ প্রোদির ১৫ (পদির) কা েদেবদসর মদধ্য দিধ োদরত 

ফরম্যাদট (তথ্য কদমশি কর্তেক দিধ োদরত ফরদম) দলদখতিাদব তথ্য কদমশদি প্রপ্ররণ করদবি এবাং মন্ত্রণালদয়র আদপল 

কর্তেপদক্ষর কাদছ তার অনুদলদপ প্রপ্ররণ করদবি। 



(৪) বেদল বা অন্য প্রকাি কারদণ দবকল্প োদয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতোর পে শূন্য হদল অদবলদম্ব িতুি দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

দিদয়াগ করদত হদব। 

৯. দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োদয়ত্ব ও কম েপদরদধ: 

(ক) োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপদস্থতকাদল দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দহদসদব োদয়ত্ব পালি করদব। 

(খ) োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দহদসদব োদয়ত্ব পালিকাদল এ দিদেদশ েকার ৭ এ-বদণ েত োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োদয়ত্ব ও কম েপদরদধ 

তার জন্য প্রদ াজে হদব। 

১০. তদথ্যর জন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পদ্ধদত ও সময়সীমা: 

১) প্রকাি ব্যদক্ত তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ এর অধীি তথ্য প্রাদপ্তর জন্য োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর কাদছ দিধ োদরত ফরম ‘ক’ 

এর মাধ্যদম তথ্য প্রিদয় দলদখতিাদব বা ইদলক্ট্রদিক মাধ্যদম বা ই-দমইদল অনুদরাধ করদত পারদবি। 

২) দিধ োদরত ফরম সহজলিে িা হদল অনুদরাধকারীর িাম, ঠিকািা, প্রদ াজে প্রক্ষদত্র ফোক্স িম্বর অনুদরাধকর্ত তদথ্যর দির্ভ েল 

ও স্পষ্ট বণ েিা এবাং প্রকাি পদ্ধদতদত তথ্য প্রপদত আগ্রহী তার বণ েিা উদিখ কদর সাো কাগদজ বা প্রক্ষত্রমত, ইদলক্ট্রদিক 

দমদিয়া বা ই-দমইদলও তথ্য প্রাদপ্তর জন্য অনুদরাধ করা  দব। 

৩) োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তদথ্যর প্রকাি অনুদরাধ প্রাদপ্তর তাদরখ হদত অিদধক ২০ (দবশ) কা েদেবদসর মদধ্য অনুদরাধকর্ত 

তথ্য সরবরাহ করদবি। 

৪) উদিদখত উপ-অনুদচ্ছে (৩) এ  া দকছুই থাকুক িা প্রকি, অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদথ একাদধক অনুদবিাদগর সাংদিষ্টতা 

থাকদল অিদধক ৩০ (দত্রশ) কা েদেবদসর মদধ্য প্রসই অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাহ করদত হদব। 

৫) োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো দলদখতিাদব অথবা প্রক্ষত্রমদত, ইদলক্ট্রদিক মাধ্যম বা ই-দমইল এর মাধ্যদম আদবেিপত্র গ্রহদণর 

প্রাদপ্ত স্বীকার করদবি। প্রাদপ্তস্বীকারপদত্র আদবেদির প্ররফাদরন্স িম্বর, আদবেিপত্র গ্রহণকারীর িাম, পেম োো এবাং আদবেি 

গ্রহদণর তাদরখ উদিখ কদর স্বাক্ষর করদবি। 

৬) ইদলক্ট্রদিক বা ই-দমইল এর মাধ্যদম আদবেি গ্রহদণর প্রক্ষদত্র কর্তেপদক্ষর বরাবর আদবেি প্রপ্ররদণর তাদরখই (প্রাপ্ত 

সাদপদক্ষ) আদবেি গ্রহদণর তাদরখ দহদসদব গণ্য হদব। 

(৭) আদবেি পাওয়ার পর োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য প্রোদির তাদরখ এবাং সময় উদিখপূব েক আদবেিকারীদক প্রস সম্পদকে 

অবদহত করদবি এবাং অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদথ একাদধক উইাং এর সাংদিষ্টতা থাকদল োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো প্রসই উইাং 

এ দলদখত প্রিাটিশ প্রোি করদবি। 

(৮) োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো প্রকাি কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদি অপারগ অথবা আাংদশক তথ্য সরবরাদহ অপারগ হদল 

অপারগতার কারণ উদিখ কদর আদবেি প্রাদপ্তর ১০ (েশ) কা ে দেবদসর মদধ্য তথ্য অদধকার (তথ্য প্রাপ্ত সাংক্রান্ত) 

দবদধমালা, ২০০৯-এর তফদসদল উদিদখত ফরম ‘খ’ অনু ায়ী এতেদবষদয় আদবেিকারীদক অবদহত করদবি। 

(৯) উপ-অনুদচ্ছে (৩), (৪) বা (৫) এ উদিদখত সময়সীমার মদধ্য তথ্য সরবরাহ করদত প্রকাি োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ব্যথ ে হদল 

সাংদিষ্ট তথ্যপ্রাদপ্তর অনুদরাধ প্রতোখ্যাি করা হদয়দছ বদল গণ্য হদব। 

(১০) অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোি করা োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর দিকট  থা থ দবদবদিত হদল এবাং প্র দক্ষদত্র প্রসই তথ্য র্ততীয় 

পক্ষ কর্তেক সরবরাহ করা হদয়দছ দকাংবা প্রসই তদথ্য র্ততীয় পদক্ষর স্বাথ ে জদড়ত রদয়দছ এবাং র্ততীয় পক্ষ তা প্রগাপিীয় তথ্য 

দহদসদব গণ্য কদরদছ প্রসদক্ষদত্র োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এরূপ অনুদরাধ প্রাদপ্তর ৫ (পাঁি) কা ে দেবদসর মদধ্য র্ততীয় পক্ষদক তার 

দলদখত বা প্রমৌদখক মতামত প্রিদয় প্রিাটিশ প্রোি করদবি এবাং র্ততীয় পক্ষ এরূপ প্রিাটিদশর প্রপ্রদক্ষদত প্রকাি মতামত প্রোি 

করদল তা দবদবিিায় দিদয় োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরাধকারীদক তথ্য প্রোদির দবষদয় দসদ্ধান্ত গ্রহণ করদবি। 

(১১) প্রকাি ইদিয় প্রদতবন্ধী ব্যদক্তদক প্রকাি প্ররকি ে বা তার অাংশদবদশষ জািাদিার প্রদয়াজি হদল সাংদিষ্ট োদয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো প্রসই প্রদতবন্ধী ব্যদক্তদক তথ্য লাদি সহায়তা প্রোি করদবি এবাং পদরেশ েদির জন্য প্র  ধরদণর সহদ াদগতা 

প্রদয়াজি তা প্রোি করাও এই সহায়তার অন্তর্ভ েক্ত বদল গণ্য হদব। 

(১২) আইদির অধীি প্রেি তদথ্যর প্রদত পৃষ্ঠায় তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ এর অধীদি এই তথ্য সরবরাহ করা হদয়দছ 

মদম ে প্রতেয়ি করদত হদব এবাং তাদত প্রতেয়িকারী কম েকতোর িাম, পেবী, স্বাক্ষর ও োপ্তদরক সীল থাকদব। 

১১. তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পদরদশাধ: 

(১) প্রকাি অনুদরাধকৃত তথ্য োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর দিকট সরবরাদহর জন্য মজুে থাকদল দতদি তথ্য অদধকার দবদধমালা 

(তথ্য প্রাদপ্ত সাংক্রান্ত), ২০০৯-এর তফদসদল উদিদখত ফরম ‘ঘ’ অনুসাদর প্রসই তদথ্যর মূল্য দিধ োরণ করদবি এবাং অিদধক ৫ 



(পাঁি) কা ে দেবদসর মদধ্য প্রসই অথ ে িালাি প্রকাি িাং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা কদর প্রট্রজারী িালাদির কদপ তার 

কাদছ জমা প্রেয়ার জন্য অনুদরাধকারীদক দলদখতিাদব অবদহত করদবি; অথবা 

(২) োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরাধকারী কর্তেক পদরদশাদধত তদথ্যর মূল্য রদশদের মাধ্যদম গ্রহণ করদবি এবাং প্রাপ্ত অথ ে 

িালাি প্রকাি িাং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ প্রট্রজারী িালাদির মাধ্যদম জমা প্রেদবি। 

১২. আদপল োদয়র ও দিষ্পদি: 

১২.১ আদপল কর্তেপক্ষ: 

ক) খাদ্য মন্ত্রণালদয়র আদপল কর্তেপক্ষ হদবি মন্ত্রণালদয়র সদিব। 

খ) খাদ্য মন্ত্রণালদয়র অদধিি েপ্তর/সাংস্থার আদপল কর্তেপক্ষ হদবি সাংদিষ্ট েপ্তর/সাংস্থার অব্যবদহত উর্ব্েতি কা োলদয়র প্র

শাসদিক প্রধাি। 

১২.২. আদপল পদ্ধদত: 

ক) প্রকাি ব্যদক্ত এই দিদে েদশকার িীদত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ দিধ োদরত সময়সীমার মদধ্য তথ্য লাদি ব্যথ ে হদল দকাংবা 

োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর প্রকাি দসদ্ধাদন্ত সাংক্ষুর্ব্ হদল দকাংবা অদতদরক্ত মূল্য ধা ে বা গ্রহণ করদল উক্ত সময়সীমার অদতক্রান্ত 

হবার, বা প্রক্ষত্রমদত, দসদ্ধান্ত লাদির পরবতী ৩০ (দত্রশ) দেদির মদধ্য তথ্য অদধকার দবদধমালা (তথ্য প্রাদপ্ত সাংক্রান্ত), ২০০৯-

এর তফদসদল দিধ োদরত ফরম ‘গ’ এর মাধ্যদম আদপল কর্তেপদক্ষর কাদছ আদপল করদত পারদবি। 

খ) আদপল কর্তেপক্ষ  দে এই মদম ে সন্তুষ্ট হি প্র , আদপলকারী যুদক্তসাংগত কারদণ দিদে েষ্ট সময়সীমার মদধ্য আদপল োদয়র 

করদত পাদরিদি, তাহদল দতদি উক্ত সময়সীমা অদতবাদহত হওয়ার পরও আদপল আদবেি গ্রহণ করদত পারদবি। 

১২.৩ আদপল দিষ্পদি: 

(১) আদপল কর্তেপক্ষ প্রকাি আদপদলর দবষদয় দসদ্ধান্ত প্রোদির পূদব ে দিদনাক্ত পেদক্ষপ গ্রহণ করদবি,  থা:- 

(ক) োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এবাং এতেসাংদিষ্ট অন্যান্য কম েকতোর শুিাদি গ্রহণ; 

(খ) আদপল আদবেদি উদিদখত সাংক্ষুর্ব্তার কারণ ও প্রাদথ েত প্রদতকাদরর যুদক্তসমূহ দবদবিিা; 

(গ) প্রাদথ েত তথ্য প্রোদির সাদথ একাদধক তথ্য প্রোিকারী উইাং যুক্ত থাকদল সাংদিষ্ট উইাংসমূদহর শুিাদি গ্রহণ। 

(২) আদপল আদবেি প্রাদপ্তর ১৫ (পদির) দেদির মদধ্য আদপল কর্তেপক্ষ- 

(ক) উপ-অনুদচ্ছে (১) এ উদিদখত পেদক্ষপসমূহ গ্রহণপূব েক তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাংদিষ্ট োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক 

দিদে েশ প্রেদবি; অথবা 

(খ) তাঁর দবদবিিায় গ্রহণদ াগ্য িা হদল আদপল আদবেিটি খাদরজ করদত পারদবি। 

(৩) আদপল কর্তেপদক্ষর দিদে েশ অনু ায়ী োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো- 

(ক)  থাসম্ভব দ্রুততার সাদথ প্রাদথ েত তথ্য সরবরাহ করদবি তদব এই সময় তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪)-এ 

দিদে েদশত সমদয়র অদধক হদব িা; অথবা 

(খ) প্রক্ষত্রমদত দতদি তথ্য সরবরাহ প্রথদক দবরত থাকদবি। 

১৩. তথ্য প্রোদি অবদহলায় শাদির দবধাি: 

১৩.১ তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ ও এই দিদে েদশকার দবদধ-দবধাি সাদপদক্ষ প্রকাি োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো  দে প্রকাি 

আদবেিকারীদক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত দসদ্ধান্ত প্রোদি ব্যথ ে হি বা তথ্যপ্রাদপ্তর প্রকাি অনুদরাধ গ্রহণ করদত অস্বীকার কদর বা 

দসদ্ধান্ত প্রোদি ব্যথ ে হি বা র্ভল, অসম্পূণ ে, দবভ্রাদন্তকর, দবকৃত তথ্য প্রোি কদরি বা প্রকাি তথ্য প্রাদপ্তর পদথ প্রদতবন্ধকতা 

সৃদষ্ট কদর বা তথ্য অদধকার পদরপন্থী প্রকাি কাজ কদর তাহদল োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর এদহি কাজদক অসোিরণ দহদসদব 

দবদবিিা করা হদব এবাং সাংদিষ্ট িাকদর দবদধদবধাি অনুসাদর তাঁর দবরুদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

১৩.২. এই দিদে েদশকা  থা থিাদব অনুসরদণ গাদফলদতর কারদণ তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ এর ব্যতেয় ঘটদল এবাং এর 

কারদণ প্রকাি কম েকতো তথ্য কদমশি কর্তেক শাদি প্রপদল তা তাঁর ব্যদক্তগত োয় দহদসদব গণ্য হদব এবাং কর্তেপক্ষ তাঁর প্রকাি 

োয় বহি করদব িা। 

১৩.৩. তথ্য কদমশদির কাছ প্রথদক প্রকাি কম েকতোর দবরুদদ্ধ দবিাগীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর অনুদরাধ প্রপদল কর্তেপক্ষ সাংদিষ্ট দবদধ-

দবধাি অনুসাদর  থা থ ব্যবস্থা গ্রহণ করদব এবাং গৃহীত ব্যবস্থার দবষদয় তথ্য কদমশিদক অবদহত করদব। 

১৪. জিগুরুত্বপূণ ে দবষদয় প্রপ্রস দবজ্ঞদপ্ত: 

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবাং এর অদধিি সকল েপ্তর সাংস্থাসমূহ জিগুরুত্বপূণ ে দবষয়াদে প্রপ্রস দবজ্ঞদপ্তর মাধ্যদম অথবা অন্য প্রকাি 



পন্থায় প্রিার বা প্রকাশ করদব। 

১৫. দিদে েদশকার সাংদশাধি 

এই দিদে েদশকা সাংদশাধদির প্রদয়াজি হদল খাদ্য মন্ত্রণালয় ৩-৫ সেস্য দবদশষ্ট একটি কদমটি গঠি করদব। কদমটি দিদে েদশকা 

অনুদমােিকারী কর্তেপদক্ষর কাদছ সাংদশাধদির প্রিাব করদব। অনুদমােিকারী কর্তেপদক্ষর অনুদমােদি দিদে েদশকা সাংদশাধি 

কা েকর হদব। 

১৬. দিদে েদশকার ব্যাখ্যা 

এই দিদে েদশকার প্রকাি দবষদয় অস্পষ্টতা প্রেখা দেদল দিদে েদশকা প্রণয়িকারী কর্তেপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রোি করদব। 

 

১৭। পদরদশষ্ট 

পদরদশষ্ট-১: স্বদপ্রদণাদেতিাদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর তাদলকা ও প্রকাদশর মাধ্যম 

ক্রম তদথ্যর দববরণ 

১ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র সাাংগঠদিক কাঠাদমা ও কা েক্রদমর দববরণ, কা েপ্রণালী এবাং োদয়ত্বসমূহ; 

২ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র কম েকতো ও কম েিারীদের ক্ষমতা ও োদয়ত্ব; 

৩ দসদ্ধান্ত গ্রহদণর পদ্ধদত, জবাবদেদহতা এবাং তত্ত্বাবধাদির মাধ্যম; 

৪ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র কম েকতো ও কম েিারীর তথ্য; 

৫ কা েসম্পােদির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালদয়র দিয়ন্ত্রদণ রদক্ষত ও ব্যবহৃত আইি, দবদধ-দবধাি, দিদে েশিা, ম্যানুদয়ল, িকুদমন্ট এবাং প্ররকি ে; 

৬ পদরকল্পিা প্রণয়ি ও দসদ্ধান্ত বািবায়ি সাংক্রান্ত প্র  প্রকাি ধরদির পরামশ ে/প্রদতদিদধত্ব,  া খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তেক গৃহীত কা েক্রদমর দববরণ; 

৭ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র বাদজট /সকল পদরকল্পিার ধরণ দিদিতকরণ, প্রিাদবত খরি এবাং প্রকৃত ব্যদয়র উপর বতদর দরদপাট ে; 

৮ িাম, পেবী, ঠিকািা, প্রফাি িম্বর এবাং প্রদ াজে প্রক্ষদত্র ফোক্স িম্বর ও ই-দমইল ঠিকািাসহ তথ্য প্রোদির জন্য 'োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো'র িাম; 

৯ িাম, পেবী, ঠিকািা, প্রফাি িম্বর এবাং প্রদ াজে প্রক্ষদত্র ফোক্স িম্বর ও ই-দমইল ঠিকািাসহ আদপল কর্তেপদক্ষর িাম; 

১০ Public Food Distribution System 

( PFDS) এর আওতায় খাদ্য দবতরণ কা েক্রম সাংক্রান্ত তথ্য; 

১১ অিেন্তরীণ ধাি/িাল/গম/ময়ো সাংগ্রদহর মূল্য ও সময়সীমা দিধ োরণ সাংক্রান্ত তথ্য; 

১২ খাদ্য পদরকল্পিা ও  পদরধারি ইউদিট কর্তেক খাদ্য দিরাপিা সাংদিষ্ট কাদরগদর দবষয়ক তথ্য; 

১৩ িাল, গম ও আটার বেদিক খুিরা ও পাইকারী মূল্য সাংক্রান্ত তথ্য; 

১৪ প্রেদশ দবরাজমাি খাদ্য পদরদস্থদত দবষদয় বেদিক,পাদক্ষক ও বত্রমাদসক প্রদতদবেি ; 

১৫ খাদ্য দিরাপিা দবষয়ক িীদত দবদিষণ, পদরধারণ ও গদবষণার জন্য দবদিন্ন উৎস প্রথদক প্রদয়াজিীয় তথ্য সাংগ্রহ কদর তদথ্যর প্রেদণদবন্যাসকরণ; 

১৬ খাদ্যশস্য উৎপােদির উপর জলবায়ু পদরবতেদির প্রিাব দবদিষণ করত: উৎপােি প্রকৌশদলর সুপাদরশ, প্রেশজ খাদ্যশস্য উৎপােদির লাি প্রলাকসাি এবাং তুলিামূলক সুদবধাদে দবদিষণ প্রদতদবেি; 

১৭ খাদ্যশদস্যর অিেন্তরীণ এবাং আন্তজোদতক বাজার মুল্য সাংক্রান্ত তথ্য; 

১৮ প্রধাি প্রধাি খাদ্যশদস্যর সরবরাহ ও  বাদণদজের গদত প্রকৃদত সম্পদকেত তথ্যাদে; 

১৯ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র দবদিন্ন ক্রয় সাংক্রান্ত দবজ্ঞদপ্ত; 

২০  খাদ্য মন্ত্রণালদয়র  দিদয়াগ, বেদল ও িাকদর সাংক্রান্ত আদেশ; 

২১ খাদ্য বান্ধব কম েসূদি ও ওএমএস কা েক্রদমর অগ্রগদত সম্পদকেত হালিাগাে প্রদতদবেি; 

২২ পুদষ্ট িাল দবতরণ সাংক্রান্ত তথ্য; 

২৩ খাদ্য বান্ধব কম েসূদির উপকারদিাগীদের তাদলকা; 

২৪ ওএমএস এর দিলাদের তাদলকা; 

২৫  খাদ্য মন্ত্রণালদয়র বাদষ েক প্রদতদবেি; 

২৬ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র বাদষ েক ক্রয় পদরকল্পিা; 

২৭ দবদিন্ন সিার দবজ্ঞদপ্ত; 



ক্রম তদথ্যর দববরণ 

২৮ প্রটকসই উন্নয়ি পদরকল্পিা (SDG) বািবায়দি খাদ্য মন্ত্রণালদয়র কম ে পদরকল্পিা; 

২৯ জাতীয় দেবস সরকারী ও গুরুত্বপূণ ে অনুষ্ঠাি উে াপি; 

৩০ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র দসটিদজি িাট োর; 

৩১ অদিদ াগ ও প্রদতকার সম্পদকেত তথ্য; 

৩২ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র শুদ্ধািার বািবায়ি সম্পদকেত তথ্য; 

৩৩ তথ্য অদধকার আইি সাংক্রান্ত তথ্য; 

৩৪ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র বাদষ েক কম েসম্পােি চুদক্ত বািবায়ি;  

৩৫ খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তেক প্রকল্প বািবায়ি সাংক্রান্ত তথ্য; 

৩৬ পুদষ্ট দবষয়ক তথ্যাবলী; 

৩৭ রাদিয় দবদিদয়াগ পদরকল্পিা (CIP); 

৩৮ খাদ্য িীদত ও রাদিয় দবদিাদয়াগ পদরকল্পিা পদরবীক্ষণ প্রদতদবেি; 

৩৯ উদ্ভাবি দবষয়ক তথ্যাবলী; 

৪০ খাদ্য মন্ত্রণালদয়র ইদিাদিশি টিম সাংক্রান্ত তথ্য; 

৪১ প্রকল্প/কম েসূদি পদরিালক সাংক্রান্ত তথ্য; 

৪২ খাদ্য পদরকল্পণা ও পদরধারণ কদমটি (এফদপএমদস)সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি; 

৪৩ খাদ্য মন্ত্রণালয় সাংদিষ্ট  দবদিন্ন প্রকার  প্রিাটিশ, প্রজ্ঞাপি, দবজ্ঞদপ্ত; 

৪৪ দবদিন্ন প্রকার প্রফাকাল পদয়ন্ট/দবকল্প প্রফাকাল পদয়দন্টর তাদলকা; 

 

পদরদশষ্ট-২: িাদহোর দিদিদত প্রোিদ াগ্য তদথ্যর তাদলকা 

দিনদলদখত তথ্যসমূহ জিগদণর িাদহোর দিদিদত প্রোি করা হদব- 

·স্বপ্রদণাদেতিাদব প্রকাদশত সকল তথ্য; 

·খাদ্য মন্ত্রণালয় সাংদিষ্ট আইি, দবদধমালা, িীদতমালা, সাকুেলার, আদেশ ইতোদে; 

·খাদ্য মন্ত্রণালদয়র বাদজট; 

·আদথ েক তথ্য, প্র মি-আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত দহসাব দববরণী; 

·অদিট দরদপাট ে (জবাবসহ); 

·প্রকদল্পর ব্যয়-সাংক্রান্ত তথ্য; 

·আমোদি/রপ্তাদি ও ক্রয়/দবক্রয় কা েক্রমসাংক্রান্ত তথ্য (দসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর); 

·দেদশ বা দবদেশ ভ্রমণসাংক্রান্ত তথ্যাদে; 

·প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য (পদরদশষ্ট- ৩) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য; 

·ময়ো কদলর তাদলকাভূদক্ত সাংক্রান্ত তথ্য; 

·সরকাদর খাদ্য গুোম িাড়া, পুরাতি খাদ্য গুোম প্রমরামত/পূিব োসি/দিষ্পদি সাংক্রান্ত তথ্যাদে; 

·দশি, োলাি প্রকাঠা, পুরাতি মালামাল অদকদজা প্রঘাষিা ও  দিষ্পদি সাংক্রান্ত তথ্যাদে; 

·সাইদলার  ন্ত্রাাংশ, িতুি িদটর বিা, কীটিাশক ও আি েতা মাপক  ন্ত্র ক্রয় ওরক্ষিাদবক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্যাদে; 

·িাল /গম ক্রয় সম্পদকে আন্তজোদতক েরপত্র/দসদিউল এবাং চুদক্তপদত্রর সাংদশাধিী (দসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর) সাংক্রান্ত তথ্যাদে; 

·দজ টু দজ দিদিদত িাল/গম আমোদি/রপ্তাদির দবষদয় সাংদিষ্ট প্রেদশর সাদথ সমদঝাতা স্মারক স্বাক্ষর (দসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর) 

তথ্যাদে; 

·Bangladesh Country Investment Plan(CIP) সাংক্রান্ত তথ্যাদে; 

·খাদ্য দিরাপিা দবষয়ক গুরুত্বপূণ ে িকুদমন্ট, সাংগ্রহ ও  মজুে সাংক্রান্ত তথ্যাদে' 

·আগ্রহী ব্যবহারকারীদের প্রদবশাদধকারসহ লাইদেদর ও  িাটাদবজ ব্যবহাদরর সুদ াগ । 

 



পদরদশষ্ট-৩: তথ্য প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তদথ্যর তাদলকা 

দিনদলদখত তথ্যসমূহ প্রোি ও প্রকাশ করদত কর্তেপক্ষ বাধ্য থাকদব িা- 

·কমী ও উপকারদিাগীর ব্যদক্তগত জীবদির প্রগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন হয়, এরূপ তথ্য; 

·দবিারাধীি দবিাগীয় মামলার তথ্য  া ওই মামলার সুষ্ঠু দবিারকা েদক ব্যাহত করদত পাদর, এরূপ তথ্য; 

·তেন্তাধীি দবষয় সাংদিষ্ট প্রকাি তথ্য,  ার প্রকাশ তেন্তকাদজ দবঘ্ন ঘটাদত পাদর; 

·দকাি ক্রয় কা েক্রদমর দবষদয় দসদ্ধান্ত প্রিয়ার আদগ সাংদিষ্ট ক্রয় বা এর কা েক্রম সাংক্রান্ত প্রকাি তথ্য; 

·দিদয়াগ ও পদোন্নদত পরীক্ষার ফলাফল সাংক্রান্ত আগাম তথ্য; 

·উন্নয়ি প্রকদল্পর খসড়া প্রিাব; 

·তথ্য অদধকার আইি ২০০৯ এবাং তৎসাংদিষ্ট দবদধমালা অনুসাদর প্র  সমি তথ্য প্রোি বাধ্যতামূলক িয়। 

 

পদরদশষ্ট- ৪: োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর দববরণ: 

 কম েকতোর িাম                  : প্রমাছা: কামার জাহাি 

 পেদব                            : যুগ্মসদিব (তেন্ত) 

 প্রফাি                            : +৮৮০২৯৫৪৯০২২ (অদফস) 

 ই প্রমইল                        : jsinquiry@mofood.gov.bd 

 ঠিকািা                          : িবি িাং ০৪, কক্ষ িাং-১09/দব 

                                    খাদ্য মন্ত্রণালয় 

                                    বাাংলাদেশ সদিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

 

পদরদশষ্ট- ৫:  দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর দববরণ:  

 কম েকতোর িাম                 : ি. মুদিরা সুলতািা 

 পেদব                            : উপ সদিব 

 প্রফাি                            : +৮৮০২৯৫৪৬৫০৪ (অদফস) 

 ই প্রমইল                : dssupply1@mofood.gov.bd 

 ঠিকািা                          : িবি িাং ০৪, কক্ষ িাং-১০৯ (২য় তলা) 

                                     খাদ্য মন্ত্রণালয় 

                                     বাাংলাদেশ সদিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

 

পদরদশষ্ট-৬ : আদপল কম েকতোর দববরণ: 

 কম েকতোর িাম                  : ি. প্রমাছাম্মৎ িাজমািারা খানুম 

 পেদব                            : সদিব 

 প্রফাি                            : +৮৮০২৯৫৪০০৮৮ 

 ই প্রমইল                        : secretary@mofood.gov.bd 

 ঠিকািা                          : িবি িাং ০৪, কক্ষ িাং-২১৪ 

                                    খাদ্য মন্ত্রণালয় 

                                    বাাংলাদেশ সদিবালয়, ঢাকা-১০০০। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

পদরদশষ্ট-৭ তথ্য প্রাদপ্তর আদবেি ফরম (ফরম-ক) 

ফরম- ‘ক’ 

তথ্য প্রাদপ্তর আদবেি পত্র 

১. আদবেিকারীর িাম : ......................................................................

......... 
 

দপতার িাম : ......................................................................

......... 
 

মাতার িাম : ......................................................................

......... 
 

বতেমাি ঠিকািা : ......................................................................

......... 
 

স্থায়ী ঠিকািা  : ......................................................................

......... 
 

ফোক্স, ই -দমইল প্রটদলদফাি ও প্রমাবাইল িম্বর ( দে থাদক) : ......................................................................

......... 
 

প্রপশা : ......................................................................

......... 

২. দক ধরদণর তথ্য (প্রদয়াজদি অদতদরক্ত কাগজ ব্যবহার করুি : ......................................................................

......... 

৩

. 

প্রকাি পদ্ধদতদত তথ্য পাইদত আগ্রহী (ছাপাদিা/ফদটাকদপ/দল

দখত/ই-দমইল/ ফাক্স/দসদি অথবা অন্য প্রকাি পদ্ধদত) 

: ......................................................................

......... 

৪. তথ্য গ্রহণকারীর িাম ও ঠিকািা : ......................................................................

......... 

৫

. 

প্রদ াজে প্রক্ষদত্র সহায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা : ......................................................................

......... 

৬

. 

তথ্য প্রোিকারী কর্তেপদক্ষর িাম ও ঠিকািা : ......................................................................

......... 

৭. আদবেদির তাদরখ 

 

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

......... 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                            আদবেিকারীর স্বাক্ষর 



 

পদরদশষ্ট-৮: তথ্য সরবরাহ অপারগতার প্রিাটিশ (ফরম ‘খ’) 

ফরম ‘খ’ 

তথ্য সরবরাদহ অপরাগতার প্রিাটিশ 

আদবেি পদত্রর সূত্র িম্বর:                                                      তাদরখ:  

প্রদত 

আদবেিকারীর িাম                      : ....................................................................... 

ঠিকািা                                  : ........................................................................ 

দবষয়: তথ্য সরবরাদহ অপরাগতা সম্পদকে অবদহতকরণ। 

দপ্রয় মদহােয়, 

আপিার ............................................তাদরদখর আদবেদির দিদিদত প্রাদথ েত তথ্য দিদনাক্ত কারদণ সরবরাহ করা স

ম্ভব হল িা,  থা:-  

১. .......................................................................... 

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

২. ........................................................................... 

৩. ........................................................................... 

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

োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম: 

পেদব: 

োপ্তদরক সীল: 

 

পদরদশষ্ট-৯ : আদপল আদবেি ফরম (ফরম ‘গ’) 

                    ফরম ‘গ’ 

                আপীল আদবেি 

১

. 

আদপলকারীর িাম ও 

ঠিকািা (প্র াগাদ াদগর সহজ মাধ্যমসহ)  

: ....................................................

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

২

. 

আদপপ্রলর তাদরখ : ....................................................

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

৩

. 

প্র  আদেদশর দবরুদদ্ধ আদপল করা হইয়াদছ উহার কদপ ( দে থাদক) : ....................................................

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

৪  াঁর আদেদশর দবরুদদ্ধ আদপল করা হইয়াদছ তাহার িামসহ আদেদশর দববর

ণ ( দে থাদক) 

: ....................................................

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

৫

. 

আদপপ্রলর সাংদক্ষপ্ত দববরণ : ....................................................

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

৬

. 

আদেদশর দবরুদদ্ধ সাংক্ষুর্ব্ হইবার কারণ (সাংদক্ষপ্ত দববরণ)  : ....................................................

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

৭

. 

প্রাদথ েত প্রদতকাদর যুদক্ত/দিদি : ....................................................

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

৮

. 

আদপলকারী কর্তেক প্রতেয়ি : ....................................................

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

৯

. 

অন্য প্রকাি তথ্য বা আপীল কর্তেপদক্ষর সম্মদুখ উপস্থাপদির জন্য আপীলকা

রী ইচ্ছা প্রপাষণ কদরি  

: ....................................................

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                       আপীলকারীর স্বাক্ষর 

 

পদরদশষ্ট-১০: তথ্য প্রাদপ্তর অনুদরাধ দফ এবাং তদথ্যর মূল্য দফ 

তথ্য সরবরাদহর প্রক্ষদত্র দিন প্রটদবদলর কলাম (২) এ উদিদখত তদথ্যর জন্য উহার দবপরীত কলাম (৩) এ উদিদখত হাদর প্রক্ষ

ত্রমদত তথ্য প্রাদপ্তর অনুদরাধ দফ এবাং তদথ্যর মুল্য পদরদশাধদ াগ্য হইদব,  থা:- 

প্রটদবল 

ক্রদমক

 িাং 

তদথ্যর দবববরণ তদথ্যর দববরণ তথ্য প্রাদপ্তর অনুদরাধ দফ/তদথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১।  দলদখত প্রকাদিা িকুদমদন্টর কদপ সরবরাদহর জন্য (ম্যাপ, িক

শা, ছদব, কদম্পউটার দপ্রন্টসহ)  

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর প্রক্ষদত্র প্রদত পৃষ্ঠা 

২(দুই) টাকা হাদর এবাং তদুর্ধ্ে সাইদজর কাগদজর 

প্রক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য  

২।  দিস্ক, দসদি ইতোদেদত তথ্য সরবরাদহর প্রক্ষদত্র (১) আদবেিকারী কর্তেক দিস্ক, দসদি ইতোদে সরবরা

প্রহর প্রক্ষদত্র দবিামুদল্য; 

(২) তথ্য সরবরাহকারীর দিস্ক, দসদি ইতোদে সরবরা

প্রহর প্রক্ষদত্র তার প্রকৃত মূল্য 

৩।  প্রকাদিা আইি বা সরকাদর দবধাি বা দিদে েশিা অনু ায়ী কাউ

প্রক সরবরাহকৃত তদথ্যর প্রক্ষদত্র 

দবিামূদল্য 

৪।  মূদল্যর দবদিমদয় দবক্রয়দ াগ্য প্রকাশিার প্রক্ষদত্র প্রকাশিার দিধ োদরত মুল্য 

 

 পদরদশষ্ট-১১: তথ্য কদমশদি অদিদ াগ োদয়দরর ফরম  

                                  ফরম ‘ক’ 

                           অদিদ াগ োদয়র ফরম 

[তথ্য অদধকার (অদিদ াগ োদয়র ওদিষ্পদি সাংক্রান্ত) প্রদবধািমালার প্রদবধাি-৩(১)িষ্টব্য] 

বরাবর 

প্রধাি তথ্য কদমশিার 

তথ্য কদমশি 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসদিক এলাকা 



প্রশদর বাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

             অদিদ াগ িাং………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সতেপাঠ 

 

আদম/আমরা এই মদম ে হলফপূব েক প্রঘাষণা কদরদতদছ প্র , এই অদিদ াদগ বদণ েত অদিদ াগসমূহ আমার জ্ঞাি ওদবশ্বাস মদত 

সতে। 

 

 

                                                                                                                                (সতেপাঠকারী

র স্বাক্ষর)  

 

১

. 

আদবেিকারীর িাম ও 

ঠিকািা (প্র াগাদ াদগর সহজ মাধ্যমসমূহ)  

: ............................

........ 

২

. 

অদিদ াগ োদখদলর তাদরখ : ............................

........ 

৩

. 

 াঁরদবরুদদ্ধ অদিদ াগ করা হইয়াদছ তাহার িামওঠিকািা : ............................

........ 

৪ অদিদ াদগর সাংদক্ষপ্ত দববরণ  

(প্রদয়াজদি আলাো কাগজ সদন্নদবশ করা  াইদব) 

: ............................

........ 

৫

. 

সাংক্ষুর্ব্তার কারণ ( দে প্রকাদিা আদেদশর দবরুদদ্ধ অদিদ াগ আিয়ি করা হয় প্রসদক্ষদত্রউহার ক

দপ সাংযুক্ত কদরদত হদব) 

: ............................

........ 

৬

. 

প্রাদথ েত প্রদতকার ওতার প্র ৌদক্তকতা : ............................

........ 

৭

. 

অদিদ াদগ উদিদখত বক্তদব্যর সমথ েদি প্রদয়াজিীয় কাগজপদত্রর বণ েিা (কদপ সাংযুক্ত করদত হ

প্রব) 

: ............................

........ 


