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মুখবন্ধ 

 

খাদ্য অধিেপ্তদরর োধিত্ব হদে জাতীি খাদ্য িীধত-রকৌশদলর বাস্তবািি, সরকাধর খাদ্য ব্যবস্থাপিা, 

ধির্ েরদ াগ্য ও রেকসই খাদ্য ধিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রধতষ্ঠা, সরকাধর পর্ যায়ে খাদ্যশদের আমোধি-রপ্তাধি, খাদ্য 

ব্যবস্থাপিার ধিধমত্ত অবকাঠাদমা ধিম োণ ও এতেসাংক্রান্ত ধবধর্ন্ন উন্নিি প্রকল্প প্রণিি ও বাস্তবািি, রেদশর খাদ্যশয়ের 

মূল্য ও সরবরাহ পধরধস্থধত প েদবক্ষণ ইতযাধে। 

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংধবিাদি ধিন্তা, ধবদবক ও বাকস্বািীিতা িাগধরকদের অন্যতম রমৌধলক অধিকার 

ধহদসদব স্বীকৃত এবাং তথ্য প্রাধপ্তর অধিকার এর অধবদেদ্য অাংশ।  

৩। খাদ্য অধিেপ্তর তদথ্যর অবাি প্রবাদহ ধবশ্বাসী। মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ডিডিটাল বাাংলায়েশ ডবডনম যায়নর স্বয়ের 

ডিঁডি ববয়ে তথ্য ও বর্াগায়র্াগ প্রযুডি ব্যবহায়রর মাধ্যয়ম সরকায়রর সকল কম যকায়ে অডধকতর স্বচ্ছতা ও 

িবাবডেডহতা ডনডিত হয়েয়ে। অবাি তথ্য প্রবাদহর মাধ্যদম বাাংলাদেদশর সাধব েক উন্নিি কা েক্রম আজ ধবশ্ববাসীর 

কাদে এক ররালমদডল ধহদসদব আত্মপ্রকাশ কদরদে। ধবগত বেরগুধলদত র  ইধতবািক পধরবতেি সাধিত হদিদে, 

রসগুধলর মদধ্য সরকাধর রসবা প্রোি পদ্ধধতদক গণমুখী করা অন্যতম। তথ্য অধিকার আইি-২০০৯ বাস্তবািি অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ে এবাং একই সাদে িযাদলধজাং। তদব এটি  ো ের্াদব বাস্তবাধিত হদল োপ্তধরক কা েক্রদম গধতশীলতা আসদব 

ও সুদুরপ্রসারী ইধতবািক প্রর্াব পড়দব। 

৪। তথ্য কধমশি প্রধতষ্ঠার মাধ্যদম বতেমাি সরকার িাগধরকদের তথ্য প্রাধপ্তর অধিকার ধিধিত করদত কাজ করদে। 

মহাি জাতীি সাংসদে তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯ পাস হওিার পরপরই কধমশদির পরামশ ে ববঠদক স্বপ্রয় াডেত তথ্য 

প্রকাশ ধিদে েধশকা প্রণিদির উদদ্যাগ রিিা হি। তদথ্যর অবাি প্রবাদহর উদেশ্যদক সামদি ররদখ খাদ্য অধিেপ্তর 

স্বপ্রয় াডেত তথ্য প্রকাশ ধিদে েধশকা, ২০২২ প্রণিি কদরদে। 

আশাকধর, এ ধিদে েধশকা প্রকাদশর ফদল জিগদণর খাদ্য অধিেপ্তর সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ সহজতর হদব এবাং এ 

অধিেপ্তদরর কাদজ স্বেতা ও জবাবধেধহতা বৃধদ্ধ পাদব। 
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৮। ডবকল্প োডেত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা ডনয়োগ  ৬ 
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তথ্য অবমুক্তকরণ ধিদে েধশকা-২০২২ 

 

ধিতীি  ধবশ্বযুদদ্ধর  মাঝামাধঝ  ১৯৪৩ সাদল অধবর্ক্ত  বাাংলাি  র্িাবহ দুধর্ েক্ষ (Great Bengal 

Famine)  রমাকাদবলাি  রবঙ্গল  ডসধর্ল  সাপ্লাই ধবর্াগ প্রধতষ্ঠা  লার্ কদর। এরপর অদিক পধরবতেদির   

মধ্যধেদি  স্বািীি  বাাংলাদেশ  ১৯৭২ সাদল খাদ্য ও  রবসামধরক  সরবরাহ মন্ত্রণালি  এবাং  ২০০৪ সাদল খাদ্য  ও 

দুদ োগ  ব্যবস্থাপিা  মন্ত্রণালি  গঠিত  হি। অতোঃপর  ২০০৯ সাদল  খাদ্য  ও দুদ োগ ব্যবস্থাপিা  মন্ত্রণালি 

পুিোঃগঠিত   হদি খাদ্য এবাং দুদ োগ ব্যবস্থাপিা ও ত্রাণ  ধবর্াগ  সৃধষ্ট হি। সব েদশষ  ১৩ রসদেম্বর  ২০১২ তাধরদখ 

উক্ত  দুটি ধবর্াগ  খাদ্য  মন্ত্রণালি  এবাং দুদ োগ ব্যবস্থাপিা ও  ত্রাণ মন্ত্রণালি িাদম দুটি  স্বতন্ত্র মন্ত্রণালদি  

রুপান্তধরত  হি ।  

 

১। তথ্য অবমুক্তকরণ ধিদে েধশকার পেভূধম এবাং প্রদিাজিীিতা: 

 খাদ্য মন্ত্রণালি গুরুত্বপূণ ে মন্ত্রণালিগুদলার মদধ্য অন্যতম। (১) প্রশাসি ও উন্নিি (২) সাংগ্রহ ও সরবরাহ 

(৩) বাদজে ও অধডে এবাং (৪) খাদ্য পধরকল্পিা ও পধরিারণ ইউধিে িাদম ৪টি অনুধবর্াদগর মাদধ্যদম মন্ত্রণালদির 

সাধব েক কম েকাণ্ড সম্পাধেত হদি োদক। প্রশাসি ও উন্নিি অনুধবর্াগ ১ জি অধতধরক্ত সধিব, সাংগ্রহ ও সরবরাহ 

এবাং বাদজে ও অধডে অনুধবর্াগ দুটি যুগ্ম-সধিব এবাং খাদ্য পধরকল্পিা ও পধরিারণ ইউধিে একজি যুগ্ম-সধিব বা 

সমম োোর কম েকতোর অিীদি ধিিধন্ত্রত হি। এোড়া খাদ্য মন্ত্রণালদির অিীদি ২টি েপ্তর সাংস্থা রদিদে। রসগুদলা 

হদলা খাদ্য অধিেপ্তর এবাং বাাংলাদেশ ধিরাপে খাদ্য কর্তেপক্ষ।  

১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ ধিদে েধশকা প্রণিদি র ৌধক্তকতা/উদেশ্য: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার জিগদণর জািার অধিকার প্রধতষ্ঠার ম্যাধ্যদম সরকাধর ও রবসরকাধর 

সাংগঠদির স্বেতা ও জবাবধেধহতা বৃধদ্ধ, দুিীধত হ্রাস ও সুশাসি প্রধতষ্ঠা, জিগদণর ধিধন্তা, ধবদবক ও 

বাকস্বািীিতার সাাংধবিাধিক অধিকার প্রধতষ্ঠার সদব োপধর জিগদণর ক্ষমতািদির লদক্ষয তথ্য-অধিকার ধিধিত 

করদত গত ২৯ মাি ে ২০০৯ তাধরদখ “তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯’ প্রণিি কদরদে। আইদির কা েকর বাস্তবািদির 

জন্য ইদতামদধ্য ‘তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত) ধবধিমালা, ২০০৯’ এবাং তথ্য অধিকার সাংক্রান্ত ধতিটি 

প্রধবিািমালা প্রণিি করা হদিদে।  

 তথ্য অধিকার গণতাধন্ত্রক ব্যবস্থাদক আদরা সুসাংহত করার অন্যমত শতে। খাদ্য অধিেপ্তদরর তথ্য 

জিগদণর কাদে উন্মকু্ত হদল এ অধিেপ্তদরর কাদজর স্বেতা বৃধদ্ধ পাদব এবাং জিগদণর কাদে সকল কাদজর 

জবাবধেধহতা প্রধতধষ্ঠত হদব।  

 জিগদণর জন্য অবাি তথ্যপ্রবাহ ধিধিত করার র  িীধত সরকার গ্রহণ কদরদে, তার সাংদগ 

সাংগধতপূণ ের্াদব সরকাদরর গুরুত্বপূণ ে অধিেপ্তর ধহদসদব খাদ্য অধিেপ্তর অবাি তথ্য প্রবাদহর িি ো ধিধিত করদত 

বদ্ধপধরকর।  

 খাদ্য অধিেপ্তর এবাং অিীিস্থ অন্যান্য কা োলদির অবাি তথ্যপ্রবাদহর িি োর রক্ষদত্র র ি রকাি ধিিািদের 

সৃধষ্ট িা হি, রসজন্য একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ ধিদে েধশকা প্রণিি আবশ্যক। সুতরাাং তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯, 

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত) ধবধিমালা ২০০৯ ও এতদ সাংধিষ্ট প্রধবিািসমূদহর আদলাদক ও সাযুজযতা 

সাদপদক্ষ এই স্বপ্রদণাধেত তথ্য প্রকাশ ধিদে েধশকা প্রণিি করা হদিদে। 

১.২ ধিদে েধশকার ধশদরািাম: 

 এই ধিদে েধশকা খাদ্য অধিেপ্তদরর “স্বপ্রদণাধেত তথ্য প্রকাশ ধিদে েধশকা-২০২২” িাদম অধর্ধহত হদব।  
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২। ধিদে েধশকার ধর্ধত্ত: 

২.১ প্রণিিকারী কর্তেপক্ষ:  খাদ্য অধিেপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

২.২ অনুদমােিকারী কর্তেপক্ষ: 

মহাপধরিালক, খাদ্য অধিেপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

২.৩ অনুদমােদির তাধরখ :.... .........ধি. 

২.৪  ধিদে েধশকা বাস্তবািদির তাধরখ: অনুদমােদির তাধরখ রেদক। 

২.৫  ধিদে েধশকার প্রদ াজযতা: 

 ধিদে েধশকাটি খাদ্য অধিেপ্তরএবাং এর অিীিস্ত সকল েপ্তর সাংস্থা এর জন্য প্রদ াজয হদব।  

৩। সাংজ্ঞা সমূহ: ধবষি বা প্রসাংদগর পধরপন্থী ধকছু িা োকদল এ ধিদে েধশকাি- 

৩.১ “তথ্য” বলদত খাদ্য অধিেপ্তদরর গঠি, ধবধি, োপ্তধরক এবাং প্রধশক্ষণ কা েক্রম সাংধিষ্ট র  রকাি 

স্মারক, ধহসাব ধববরণী, প্রধতদবেি, পত্র, িমুিা, েধলল, ধবজ্ঞধপ্ত, আদেশ, লগ বই, উপাত্ত-তথ্য, সমদঝাতা 

স্মারক, চুধক্ত, মািধিত্র, িক্সা, বই, ইদলক্ট্রধিক প্রধক্রিাি প্রস্তুতকৃত র  রকাি েধলল, ধফল্ম, ধিত্র অাংধকত, 

ধর্ধডও, অধডও, আদলাকধিত্র, প্রকল্প প্রস্তাব,  াধন্ত্রকর্াদব পাঠদ াগ্য েধললদক রবাঝাদব এবাং রর্ৌত গঠি 

ও ববধশষ্টয ধিধব েদশদষ অন্য র  রকাি তথ্যবহুল বস্তু এর অনুধলধপ বা প্রধতধলধপও এর অন্তর্ভ েক্ত হদব। তদব 

শতে োদক র , োপ্তধরক রিােসীে বা রিােসীদের প্রধতধলধপ এর অন্তর্ভ েক্ত হদব িা।  

৩.২ োধিত্ব প্রাপ্ত কম েকতো 

“োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো” বলদত তথ্য অধিকার আইি ২০০৯ এর িারা ১০ এর অিীি কর্তেপক্ষ কর্তেক 

ধিযুক্ত কম েকতোদক রবাঝাদব।  

৩.৩ ধবকল্প োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপধস্থধতদত সাংধিষ্ট োধিত্ব পালদির জন্য ধিযুক্ত কম েকতো।  

৩.৪ “আধপল কর্তেপক্ষ” অে ে তথ্য অধিকার আইি ২০০৯ এর িারা ২৪ (খ) অনু ািী সধিব, খাদ্য 

মন্ত্রণালি গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার।  

৩.৫ “র্ততীি পক্ষ” অর্ য তথ্য প্রাধপ্তর জন্য অনুদরািকারী বা তথ্য প্রোিকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুদরািকৃত 

তদথ্যর সাংদগ জধড়ত অন্যদকাি পক্ষ।  

৩.৬ “তথ্য কধমশি” অে ে তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯ এর িারা ১১ এর অিীদি প্রধতধষ্ঠত তথ্য কধমশি 

৩.৭ তথ্য অধিকার ধবধিমালা ২০০৯ বলদত “তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত) ধবধিমালা, ২০০৯” 

বুঝাদব।  

৩.৮ “কম েকতো” অদে ে কম েিারীও অন্তর্ভ েক্ত হদব।  

৩.৯ “তথ্য অধিকার” অে ে রকাদিা কর্তেপদক্ষর ধিকে হদত তথ্য প্রাধপ্তর অধিকার। 

৩.১০ “আদবেি ফরম” অে ে তথ্য অধিকার (তথ্য সাংস্থাি) ২০০৯ এর তফধসদল ধিি োধরত আদবেদির 

ফরদমে ফরম ‘ক’ বুঝাদব।  
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৩.১১ “আধপল ফরম” অে ে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সাংস্থাি) ধবধিমালা, ২০০৯ এর তফধসল ধিি োধরত 

আধপল আদবেদির ফরদমে ফরম ‘গ’ বুঝাদব।  

৩.১২ “পধরধশষ্ট” অে ে এই ধিদে েধশকার সাংদগ সাংযুক্ত পধরধশষ্ট।  

৪। তদথ্যর িরণ এবাং িরণ অনুসাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোি পদ্ধধত: 

খাদ্য অধিেপ্তর এবাং অিীি েপ্তর সাংস্থা সমূদহর সমুেি তথ্য ধিদনাক্ত ৩ রেধণদত র্াগ করা হদব এবাং ধিি োধরত 

ধবিাি অনুসাদর প্রোি ও প্রকাশ করা হদব। 

ক. স্বপ্রদণাধেত প্রকাশদ াগ্য তথ্য: 

১) এই িরদির তথ্য খাদ্য অধিেপ্তর এবাং অিীি সকল েপ্তর সাংস্থা সমূহ স্বপ্রদণাধেত হদি রিাটিশদবাড ে 

ওদিবসাইে, মুধিত বই বা প্রধতদবেি, পধত্রকাি ধবজ্ঞধপ্তর মাধ্যদম প্রিারণাসহ অন্যান্য গ্রহণদ াগ্য মাধ্যদম প্রকাশ 

ও প্রিার করদব। 

২) এই িারদণর তথ্য রিদি রকাি িাগধরক আদবেি করদল তখি তা িাধহোর ধর্ধত্তদত প্রোিদ াগ্য তথ্য ধহদসদব 

ধবদবধিত হদব এবাং োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিি োধরত পন্থাি আদবেিকারীদক তা প্রোি করদবি।  

৩) খাদ্য অধিেপ্তর প্রধতবের একটি বাধষ েক প্রধতদবেি প্রকাশ করদব। বাধষ েক প্রধতদবেদি তথ্য অধিকার আইি , 

২০০৯ এর িারা ৬(৩) এ উধিধখত তথ্যসমূহ সাংদ াজি করদব।  

৪) খাদ্য অধিেপ্তর স্বপ্রদণাধেতর্াদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর একটি তাধলকা প্রস্তুত করদব এবাং এই ধিদে েধশকার 

পধরধশদষ্ট ও খাদ্য অধিেপ্তর ওদিবসাইদে প্রকাশ ও প্রিার করদব ধকাংবা প্রদিাজদির ধিধরদক্ষ এই তাধলকা 

হালিাগাে করা হদব।   

খ. িাধহোর ধর্ধত্তদত প্রোিদ াগ্য তথ্য: 

১) এই িরদির তথ্য রকাি িাগধরকদকর আদবেদির রপ্রধক্ষদত এই ধিদে েধশকার ১০ ও ১১ অনুদেদে বধণ েত পদ্ধধত 

অনুসরণ কদর প্রোি করদত হদব।  

২) খাদ্য অধিেপ্তর িাধহোর ধর্ধত্তদত প্রোিদ াগ্য তদথ্যর একটি তাধলকা প্রস্তুত করদব এবাং এই ধিদে েধশকার 

পধরধশদষ্ট- ও খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইদে প্রকাশ করদব।  

৩) প্রধত ধতি মাস অন্তর ধকাংবা প্রদিাজদির ধিরীদক্ষ এই তাধলকা হালিাগাে করা হদব।  

গ. প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িি, এমি তথ্য:  

১) এই ধিদে েধশকার অন্যান্য অনুদেদে  া ধকছুই োকুক িা রকি খাদ্য মন্ত্রণালি তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯ এর 

৭ িারাি বধণ েত তথ্যসমূহ প্রোি বা প্রকাশ বা প্রিার করদত বাধ্য োকদব িা;  

(ক) রকাি তথ্য প্রাকাদশর ফদল রকাি ব্যধক্তগত জীবদির রগাপিীিতা ক্ষুন্ন হদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(খ) আোলদত ধবিারিীি রকাি ধবষি এবাং  া প্ররকাদশ আোলত বা ট্রাইবুিাদলর ধিদষিাজ্ঞা রদিদে অেবা  ার 

প্রকাশ আোলত অবমািিার সাধমল এরূপ তথ্য; 

(গ) তেন্তািীি রকাি ধবষি  ার প্রকাশ তেন্ত কাদজ ধবঘ্ন ঘোদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(ঘ) রকাি ক্রি/ধবক্রি কা েক্রম সম্পূণ ে হওিার পূদব ে বা এ ধবষদি ধসদ্ধান্ত গ্রহদণর পূদব ে সাংধশষ্ট ক্রি/ধবক্রি বা এর 

কা েক্রম সাংক্রান্ত রকাি তথ্য; 
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(ঙ) রকাি ব্যধক্তর আইি িারা  সাংরধক্ষত রগাপিীি তথ্য; 

(ি) ধিদিাগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষাি প্রেত্ত িম্বর সম্পধকেত আগাম তথ্য; 

(ে) উন্নিি প্রকদল্পর খসড়া প্রস্তাব। 

 

৫। তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা: 

(ক) খাদ্য অধিেপ্তর তথ্য সাংরক্ষদণর জন্য ধিদনাক্ত পদ্ধধত অনুসরণ করদব: 

১) িাগধরদকর তথ্য অধিকার ধিধিত করার লদক্ষয খাদ্য অধিেপ্তদর তার  াবতীি তদথ্যর কযাোলগ এবাং 

ইিদডক্স প্রস্তুত কদর  ো ের্াদব সাংরক্ষণ করদব। 

২) কধম্পউোদর সাংরক্ষদণর উপযুক্ত তথ্য যুধক্তসাংগত সমিসীমার মদধ্য কধম্পউোদর সাংরক্ষণ করদব 

এবাং তথ্য লাদর্র সুধবিাদে ে সমগ্র রেদশ রিেওিাদকের মাধ্যদম তার সাংদ াগ স্থাপি করদব।  

৩) তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অধিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রধবিািমালা, ২০১০ 

অনুসরণ করদব।  

(খ) তদথ্যর র্াষা: 

১) তদথ্যর মূল র্াষা হদব বাাংলা। রকাদিা তথ্য  ধে অন্য রকাদিা র্াষার হদি োদক তাহদল রসটি রসই 

র্াষাি সাংরধক্ষত হদব। োপ্তধরক প্রদিাজদি তথ্য অনুবাে করা হদত পাদর।  

২) তথ্য র  র্াষাি সাংরধক্ষত োকদব রসই র্াষাদতই আদবেিকারীদক সরবরাহ করা হদব। 

আদবেিকারীর িাধহোর রপ্রধক্ষদত রকাদিা তথ্য অনুবাে করার োধিত্ব কর্তেপক্ষ বহি করদব িা।  

গ) তদথ্যর হালিাগােকরণ: খাদ্য অধিেপ্তর প্রধতমাদস তথ্য হালিাগাে করদব।  

 

 

৬। োডেত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা ডনয়োগ: 

১) তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসাদর খাদ্য অধিেপ্তর এবাং এর অিীিস্থ প্রদতযক 

েপ্তর/সাংস্থাি একজি কদর োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিদিাগ করদত হদব।  

২) পরবতীদত খাদ্য অধিেপ্তদরর অিীদি রকাি কা োলি/ইউধিে প্রধতধষ্ঠত হদল তথ্য অধিকার আইি , 

২০০৯-এর িারা ১০(৩) অনুসাদর প্রধতধষ্ঠত হওিার ৬০ ধেদির মদধ্য োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিদিাগ করদত 

হদব।  

৩) প্রধতটি ইউধিদের প্রশাসধিক প্রিাি, োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিদিাগ রেদবি এবাং ধিদিাগকৃত োধিত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর িাম, পেবী, ঠিকািা এবাং প্রদ াজয রক্ষদত্র, ফযাক্স িম্বর ও ই-রমইল ঠিকািা ধিদিাগ প্রোদির 

পরবতী ১৫ (পদির) ধেদির মদধ্য ধিি োধরত ফরদমদে (তথ্য কধমশি কর্তেক ধিি োধরত ফরদমে) 

ধলধখতর্াদব তথ্য কধমশদি রপ্ররণ করদব এবাং মন্ত্রণালি ও উক্ত ইউধিদের আধপল কর্তেপদক্ষর কাদে 

অনুধলধপ রপ্ররণ করদব। রসই সাদে প্রকাশ  স্থাদি সহদজ দৃধষ্টদগাির হি এমির্াদব প্রেশ েদির ব্যবস্থা 

করদব এবাং ওদিবসাইদে প্রকাশ করদব।  
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৪) তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯-এর অিীি োধিত্ব পালদির প্রদিাজদি রকাি োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অন্য 

র  রকাি কম েকতোর সহািতা িাইদত পারদবি এবাং রকাি কম েকতোর কাে রেদক এরূপ সহািতা িাওিা 

হদল ধতধি উক্ত োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক প্রদিাজিীি সহািতা প্রোি করদত বাধ্য োকদবি।  

৫) রকাি োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো োধিত্ব পালদির প্রদিাজদি অন্য রকাি কম েকতোর সহািতা  িাইদল এবাং 

এরূপ সহািতা প্রোদি বাে েতার জন্য তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯-এর রকাি ধবিাি লাংধঘত হদল এই 

আইদির অিীি োি-োধিত্ব ধিি োরদণর রক্ষদত্র উক্ত অন্য কম েকতোও োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বদল গণ্য হদবি।  

৬) প্রধতটি ইউধিে তার োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেবী, ঠিকািা এবাং, প্রদ াজয রক্ষদত্র, ফযাক্স িম্বর ও 

ই-রমইল ঠিকািা তার কা োলদির প্রকাশ্য স্থাদি সহদজ দৃধষ্টদগাির হি এমির্াদব প্রেশ েদির ব্যবস্থা করদব 

এবাং ওদিবসাইদে প্রকাশ করদব।  

৭) তথ্য অবমুক্তকরণ ধিদে েধশকার পধরধশদষ্ট এই ধিদে েধশকা প্রদ াজয এমি সকল ইউধিদের োধিত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর িাম, পেবী ঠিকািা এবাং প্রদ াজয রক্ষদত্র, ফযাক্স িম্বর ও ই-রমইল ঠিকািাসহ তাধলকা প্রকাশ 

করা হদব। রকাি োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো পধরব েতি হদল িতুি োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিদ াদগর ৫ (পাঁি) 

ধেদির মদধ্য তাধলকা হালিাগাে করা হদব। তাধলকা কর্তেপদক্ষর ওদিবসাইদে প্রকাশ করা হদব।  

৭. োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োধিত্ব ও কম েপধরধি: 

 ক) তদথ্যর জি য কাদরা আদবেদির রপ্রধক্ষদত োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো: 

১) আদবেি গ্রহণ ও তথ্য অধিকার আইি, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত) ধবধিমালার, ২০০৯ এর 

িারা ৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত) ধবধিমালা ধবধি-৪ অনুসাদর  ো ের্াদব অনুদরািকৃত তথ্য 

সরবরাহ করদবি; 

২) তথ্য প্রোদি অপারগতার রক্ষদত্র তথ্য অধিকার আইি ২০০৯, িারা-৯(৩) ও তথ্য অধিকার ২০০৯ 

ধবধি-৫ অনুসাদর  ো ের্াদব অপারগতা প্রকাশ করদবি। অপারগতার কারণ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত 

সাংক্রান্ত) ধবধিমালা ২০০৯ –এর সাদে সামজেপূণ ে হদত হদব; 

৩) রকাি অনুদরািকৃত তথ্য োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ধিকে সরবরাদহর জন্য মজুে োকদল ধতধি তথ্য 

অধিকার আইি ২০০৯, িারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত) ধবধিমালা , ২০০৯ ধবধি-৮ 

অনুসাদর উক্ত তদথ্যর যুধক্তসাংগত মূল্য ধিি োরণ করদবি এবাং উক্ত মূল্য অিধিক ৫ (পাঁি) কা েধেবদসর 

মদধ্য পডরয়শাধ করার জন্য অনুদরািকারীদক অবধহত করদবি; 

৪) (ক) রকাি অনুদরািকৃত তদথ্যর সাদে র্ততীি পদক্ষর সাংধিষ্টতা োকদল োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য 

অধিকার আইি িারা ৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করদবি; 

খ) তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯-এর তফধসদল ধিি োধরত আদবেদির ফরদমে/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও রকাি 

িাগধরদকর িাধহোর রপ্রধক্ষদত সরবরাহ; 

(গ) আদবেি ফরম পূরদণ সক্ষম িি, এমি আদবেিকারীদক আদবেি ফরম পূরদণ সহািতা; 

(ঘ)দকাি িাগধরদকর িাধহোর রপ্রধক্ষদত তাদক আধপল কর্তেপক্ষ ধিি োরদণ সহািতা; 

(ঙ) সঠিক কর্তেপক্ষ ধিি োরদণ র্ভল কদরদে, এমি আদবেিকারীদক সঠিক কর্তপক্ষ ধিি োরদণ সহািতা; 



6 

 

(ি) রকাি শারীধরক প্রধতবন্ধী ব্যধক্তর তথ্য প্রাধপ্ত ধিধিত করদত োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তাদক উপযুক্ত 

পদ্ধধতদত তথ্য রপদত সহািতা করদবি। এদক্ষদত্র োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো উপযূক্ত অন্য রকাি ব্যধক্তর 

সহািতা গ্রহণ করদত পারদবি; 

(ে) তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রদণাধেত তথ্য প্রকাশ তথ্য অধিকার আইি ২০০৯-এর সাদে 

সামজেপূণ ের্াদব হদে ধকিা তা ধিি োরদণ কর্তেপক্ষদক সহািতা প্রোি; 

(জ) তথ্য অধিকার আইি,২০০৯ এর সাদে সামজেপূি ের্াদব বাধষ েক প্রধতদবেি প্রকাদশ সহািতা করা; 

(ঝ) তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবেিপত্রসহ এ সাংক্রান্ত প্রদিাজিীি তথ্য সাংরক্ষণ আদবেিকারীর র াগাদ াদগর 

ধবস্তাধরত তথ্য সাংরক্ষণ, স্বপ্রদণাধেত তথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত প্রধতদবেি সাংকধলত করা, তথ্য মূল্য আোি, 

ধহসাব রক্ষণ ও সরকাধর রকাষাগাদর জমাকরণ এবাং কর্তেপক্ষ বা তথ্য কধমশদির িাধহোর রপ্রধক্ষদত এ 

সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা; ইতযাধে। 

 

 

  

৮. ধবকল্প োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিদিাগ: 

(১) বেধল বা অন্য রকাি কারদণ োধিত্ব প্রাপ্ত কম েকতোর অনুপধস্থধতদত োধিত্ব পালদির জন্য খাদ্য 

অধিেপ্তর একজি ধবকল্প োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিদিাগ করদব। োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপধস্থধতদত 

োধিত্বপালিকারী আইি অনুসাদর ধতধি োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধহদসদব ধবদবধিত হদবি। 

(২) িতুি প্রধতধষ্ঠত ইউধিেসমূহ প্রধতষ্ঠার ৬০ ধেদির মদধ্য োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর পাশাপাধশ ধবকল্প 

োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিদিাগ করদত হদব।  

(৩) ধিদিাগকৃত ধবকল্প োধিত্বপ্রাপ্ত কধমশিার িাম, পেধব, ঠিকািা এবাং প্রদ াজিীি রক্ষদত্র ফযাক্স িম্বর ও 

ই রমইল ঠিকািা ধিদিাগ প্রোদির ১৫ (পদির) কা েধেবদসর মদধ্য ধিি োধরত ফরম্যাদে (তথ্য কধমশি 

কর্তেক) ধিি োধরত ফরদম ধলধখতর্াদব তথ্য কধমশদি রপ্ররণ করদবি এবাং মন্ত্রণালদির আধপল কর্তেপদক্ষর 

কাদে তা অনুধলধপ রপ্ররণ করদবি।  

(৪) বেধল বা অন্য রকাি কারদণ ধবকল্প োধিত্ব প্রাপ্ত কম েকতোর পে শূন্য হদল অধবলদম্ব িতুি ধবকল্প 

োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধিদিাগ করদত হদব।  

৯. ধবকল্প োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োধিত্ব ও কম েপধরধি: 

(ক) োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুপধস্থধত কাদল ধবকল্প োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধহদসদব 

োধিত্ব পালি করদব।  

(খ) োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধহদসদব োধিত্ব পালিকাদল এ ধিদেধশ েকার ৭ এ-বধণ েত োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর 

োধিত্ব ও কম েপধরধি তার জন্য প্রদ াজয হদব।  
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১০. তদথ্যর জন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পদ্ধধত ও সমিসীমা: 

১) রকাি ব্যধক্ত তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯ এর অিীি তথ্য প্রাধপ্তর জন্য োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর কাদে 

ধিি োধরত ফরম ‘ক’ এর মাধ্যদম তথ্য রিদি ধলধখতর্াদব বা ইদলক্ট্রধিক মাধ্যদম বা ই-রমইদল অনুদরাি 

করদত পারদবি।  

২) ধিি োধরত ফরম সহজলর্য িা হদল অনুদরািকারীর িাম, ঠিকািা, প্রদ াজয রক্ষদত্র ফযাক্স িম্বর 

অনুদরািকর্ত তদথ্যর ধির্ভ েল ও স্পষ্ট বণ েিা এবাং রকাি পদ্ধধতদত তথ্য রপদত আগ্রহী তার বণ েিা উদিখ 

কদর সাো কাগদজ বা রক্ষত্রমত, ইদলক্ট্রধিক ধমধডিা বা ই-রমইদলও তথ্য প্রাধপ্তর জন্য অনুদরাি করা  দব।  

৩) োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তদথ্যর রকাি অনুদরাি প্রাধপ্তর তাধরখ হদত অিধিক ২০ (ধবশ) কা েধেবদসর 

মদধ্য অনুদরািকর্ত তথ্য সরবরাহ করদবি।  

৪) উপ-অনুদেে (৩) এ  া ধকছুই র্াকুক িা রকি, অনুদরািকর্ত তদথ্যর সাদে একাধিক অনুধবর্াদগর 

সাংধিষ্টতা োকদল অিধিক ৩০ (ত্রশ) কা েধেবদসর মদধ্য রসই অনুদরািকৃত তথ্য সরবরাহ করদত হদব।  

৫) োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ধলধখতর্াদব অেবা রক্ষত্রমত, ইদলক্ট্রধিক মাধ্যম বা ই-রমইল এর মাধ্যদম 

আদবেিপত্র গ্রহদণর প্রাধপ্ত স্বীকারপদত্র আদবেদির ররফাদরন্স িম্বর, আদবেিপত্র গ্রহণকারীর িাম, 

পেম োো এবাং আদবেি গ্রহদণর তাধরখ উদিখ কদর স্বাক্ষর করদবি।  

৬) ইদলক্ট্রধিক বা ই-রমইল এর মাধ্যদম আদবেি গ্রহদণর রক্ষদত্র কর্তেপদক্ষর বরাবর আদবেি রপ্ররদণর 

তাধরখই (প্রাধপ্ত সাদপদক্ষ) আদবেি গ্রহদণর তাধরখ ধহদসদব গণ্য হদব।  

(৭) আদবেি পাওিার পর োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য প্রোদির তাধরখ এবাং সমি উদিখপূব েক 

আদবেিকারীদক রস সম্পদকে অবধহত করদবি এবাং অনুদরািকৃত তদথ্যর সাদে একাধিক উইাং এর 

সাংধিষ্টতা োকদল োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রসই উইাং এ  ধলধখত রিাটিশ প্রোি করদবি। 

(৮) োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রকাি কারদণ অনুদরািকৃত তথ্য প্রোদি অপারগ অেবা আাংধশক তথ্য সরবরাদহ 

অপারগ হদল অপারগতার কারণ উদিখ কদর আদবেি প্রাধপ্তর ১০ (েশ) কা ে ধেবদসর মদধ্য তথ্য 

অধিকার (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত) ধবধিমালা, ২০০৯-এর তফধসদল উধিধখত ফরম ‘খ’ অনু ািী এতেধবষদি 

আদবেিকারীদক অবধহত করদবি। 

 

(৯) উপ-অনুদেে (৩), (৪) বা (৫) এ উধিধখত সমিসীমার মদধ্য তথ্য সরবরাহ করদত রকাি োধিত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো ব্যে ে হদল সাংধিষ্ট তথ্য প্রাধপ্তর অনুদরাি প্রতযাখ্যাি করা হদিদে বদল গণ্য হদব। 

 

(১০) অনুদরািকৃত তথ্য প্রোি করা োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ধিকে  ো ে ধবদবধিত হদল এবাং র দক্ষদত্র 

রসই তথ্য র্ততীি পক্ষ কর্তেক সরবরাহ করা হদিদে ধকাংবা রসই তদথ্য র্ততীি পদক্ষর স্বাে ে জধড়ত রদিদে 

এবাং র্ততীি পক্ষ তা রগাপিীি তথ্য ধহদসদব গণ্য কদরদে রস রক্ষদত্র োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এরূপ অনুদরাি 

প্রাধপ্তর ৫ (পাঁি) কা ে ধেবদসর মদধ্য র্ততীি পক্ষদক তার ধলধখত বা রমৌধখক মতামত রিদি রিাটিশ প্রোি 

করদবি এবাং র্ততীি পক্ষ  এরূপ রিাটিদশর রপ্রধক্ষদত রকাি মতামত প্রোি করদল তা ধবদবিিাি ধিদি 

োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরািকারীদক তথ্য প্রোদির ধবষদি ধসদ্ধান্ত গ্রহণ করদবি। 

 

(১১) রকাি ইধিি প্রধতবন্ধী ব্যধক্তদক রকাি ররকড ে বা তার অাংশধবদশষ জািাদিার প্রদিাজি হদল সাংধিষ্ট 

োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো রসই প্রধতবন্ধী ব্যধক্তদক তথ্য লাদর্ সহািতা প্রোি করদবি এবাং পধরেশ েদির জন্য 

র  িরদির সহদ াধগতা প্রদিাজি তা প্রোি করাও এই সহািতার অন্তর্ভ েক্ত বদল গণ্য হদব। 

 

(১২) আইদির অিীি প্রেত্ত তদথ্যর প্রধত পৃষ্ঠাি তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯ এর অিীদি এই তথ্য 

সরবরাহ করা হদিদে মদম ে প্রতযিি করদত হদব এবাং তাদত প্রতযিিকারী কম েকতোর িাম, পেবী, স্বাক্ষর 

ও োপ্তধরক সীল োকদব। 
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১১. তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পধরদশাি: 

 

(১) রকাি অনুদরািকৃত তথ্য োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ধিকে সরবরাদহর জন্য মজুে োকদল ধতধি তথ্য অধিকার 

ধবধিমালা (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত), ২০০৯-এর তফধসদল উধিধখত ফরম-ঘ অনুসাদর রসই তদথ্যর মূল্য ধিি োরণ 

করদবি এবাং অিধিক ৫ (পাঁি) কা ে ধেবদসর মদধ্য রসই অে ে িালাি রকাড িাং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা 

কদর রট্রজারী িালাদির কধপ তার কাদে জমা রেিার জন্য অনুদরািকারীদক ধলধখতর্াদব অবধহত করদবি; 

অেবা 

 

(২) োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরািকারী কর্তেক পধরদশাধিত তদথ্যর মূল্য রধশদের মাধ্যদম গ্রহণ করদবি এবাং 

প্রাপ্ত অে ে িালাি রকাড িাং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ রট্রজারী িালাদির মাধ্যদম জমা রেদবি। 

 

১২. আধপল োদির ও ধিষ্পধত্ত: 

১২.১ আধপল কর্তেপক্ষ: 

ক) খাদ্য অধিেপ্তদরর আডপল কর্তযপক্ষ হয়বন খাদ্য মন্ত্রণালদির সধিব। 

খ) খাদ্য অধিেপ্তদরর অধীন সাংস্থার আডপল কর্তযপক্ষ হয়বন সাংডিষ্ট েপ্তর সাংস্থার অব্যবডহত উধ যতন 

কার্ যালয়ের প্রশাসডনক প্রধান 

 

১২.২. আধপল পদ্ধধত: 

ক) রকাি ব্যধক্ত এই ধিদে েধশকার িীধত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ ধিি োধরত সমিসীমার মদধ্য তথ্য লাদর্ 

ব্যে ে হদল ধকাংবা োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর রকাি ধসদ্ধাদন্ত সাংক্ষুব্ধ হদল ধকাংবা অধতধরক্ত মূল্য িা ে বা গ্রহণ 

করদল উক্ত সমিসীমা অধতক্রান্ত হবার, বা রক্ষত্রমদম, ধসদ্ধান্ত লাদর্র পরবতী ৩০ (ধত্রশ) ধেদির মদধ্য 

তথ্য অধিকার ধবধিমালা (তথ্য প্রাধপ্ত সাংক্রান্ত), ২০০৯-এর তফধসদল ধিি োধরত ফরম ‘গ’ এর মাধ্যদম 

আধপল কর্তেপদক্ষর কাদে আধপল করদত পারদবি। 

 

খ) আধপল কর্তেপক্ষ  ধে এই মদম ে সন্তুষ্ট হি র , আধপলকারী যুধক্তসাংগত কারদণ ধিধে েষ্ট সমিসীমার 

মদধ্য আধপল োদির করদত পাদরিধি, তাহদল ধতধি উক্ত সমিসীমা অধতবাধহত হওিার পরও আধপল 

আদবেি গ্রহণ করদত পারদবি। 

 

১২.৩ আধপল ধিষ্পধত্ত: 

 

(১) আধপল কর্তেপক্ষ রকাি আধপদলর ধবষদি ধসদ্ধান্ত প্রোদির পূদব ে ধিদনাক্ত পেদক্ষপ গ্রহণ করদবি,  ো:- 

 

(ক) োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এবাং এতেসাংধিষ্ট অন্যান্য কম েকতোর শুিািী গ্রহণ; 

 

(খ) আধপল আদবেদি উধিধখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রাধে েত প্রধতকাদরর যুধক্তসমূহ ধবদবিিা; 

 

(গ) প্রাধে েত তথ্য প্রোদির সাদে একাধিক তথ্য প্রোিকারী উইাং যুক্ত োকদল সাংধিষ্ট উইাংসমূদহর 

শুিািী গ্রহণ। 

(২) আধপল আদবেি প্রাধপ্তর ১৫ (পদির) ধেদির মদধ্য আধপল কর্তেপক্ষ- 

(ক) উপ-অনুদেে (১) এ উধিধখত পেদক্ষপসমূহ গ্রহণপূব েক তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাংধিষ্ট 

োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক ধিদে েশ রেদবি; অেবা 
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(খ) তাঁর ধবদবিিাি গ্রহণদ াগ্য িা হদল আধপল আদবেিটি খাধরজ করদত পারদবি। 

 

(৩) আধপল কর্তেপদক্ষর ধিদে েশ অনু ািী োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো- 

 

(ক)  োসম্ভব দ্রুততার সাদে প্রাধে েত তথ্য সরবরাহ করদবি তদব এই সমি তথ্য অধিকার আইি, 

২০০৯ এর িারা ২৪(৪) এ ধিদে েধশত সমদির অধিক হদব িা; অেবা 
 

(খ) রক্ষত্রমত ধতধি তথ্য সরবরাহ রেদক ধবরত োকদবি। 

 

১৩. তথ্য প্রোদি অবদহলাি শাধস্তর ধবিাি: 

১৩.১ তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯ ও এই ধিদে েধশকার ধবধি-ধবিাি সাদপদক্ষ রকাি োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

 ধে রকাি আদবেিকারীদক তথ্য বা এ সাংক্রান্ত ধসদ্ধান্ত প্রোদি ব্যে ে হি বা তথ্যপ্রাধপ্তর রকাি অনুদরাি 

গ্রহণ করদত অস্বীকার কদর বা ধসদ্ধান্ত প্রোদি ব্যে ে হি বা র্ভল, অসম্পূণ ে, ধবভ্রাধন্তকর, ধবকৃত তথ্য প্রোি 

কদর বা রকাি তথ্য প্রাধপ্তর পদে প্রধতবন্ধকতা সৃধষ্ট কদর বা তথ্য অধিকার পধরপন্থী রকাি কাজ কদর 

তাহদল োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর এদহি কাজদক অসোিরণ ধহদসদব ধবদবিিা করা হদব এবাং সাংধিষ্ট 

িাকধরর ধবধিধবিাি অনুসাদর তার ধবরুদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

 

১৩.২. এই ধিদে েধশকা  ো ের্াদব অনুসরদণ গাধফলধতর কারদণ তথ্য অধিকার আইি, ২০০৯ এর 

ব্যতযি ঘেদল এবাং এর কারদণ রকাি কম েকতো তথ্য কধমশি কর্তেক শাধস্ত রপদল তা তার ব্যধক্তগত োি 

ধহদসদব গণ্য হদব এবাং কর্তেপক্ষ তার রকাি োি বহি করদব িা। 

 

১৩.৩. তথ্য কধমশদির কাে রেদক রকাি কম েকতোর ধবরুদদ্ধ ধবর্াগীি ব্যবস্থা গ্রহদণর অনুদরাি রপদল 

কর্তেপক্ষ সাংধিষ্ট ধবধি-ধবিাি অনুসাদর  ো ে ব্যবস্থা গ্রহণ করদব এবাং গৃহীত ব্যবস্থার ধবষদি তথ্য 

কধমশিদক অবধহত করদব। 

 

১৪. জিগুরুত্বপূণ ে ধবষদি রপ্রস ধবজ্ঞধপ্ত: 

 

খাদ্য অধিেপ্তর এবাং এর অিীি সকল েপ্তর, সাংস্থা সমূহ জিগুরুত্বপূণ ে ধবষিাধে রপ্রস ধবজ্ঞধপ্তর মাধ্যদম অেবা অন্য 

রকাি পন্থাি প্রিার বা প্রকাশ করদব। 

 

১৫. ধিদে েধশকার সাংদশািি 

 

এই ধিদে েধশকা সাংদশািদির প্রদিাজি হদল খাদ্য অধিেপ্তর ৩-৫ সেে ধবধশষ্ট একটি কধমটি গঠি করদব। কধমটি  

ধিদে েধশকা অনুদমােিকারী কর্তেপদক্ষর কাদে সাংদশািদির প্রস্তাব করদব। অনুদমােিকারী কর্তেপদক্ষর অনুদমােদি 

ধিদে েধশকা সাংদশািি কা েকর হদব। 

 

১৬. ধিদে েধশকার ব্যাখ্যা 

এই ধিদে েধশকার রকাি ধবষদি অস্পষ্টতা রেখা ধেদল ধিদে েধশকা প্রণিিকারী কর্তেপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রোি করদব। 
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১৭। পধরধশষ্ট 

 

পধরধশষ্ট-১: স্বদপ্রদণাধেতর্াদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর তাধলকা ও প্রকাদশর মাধ্যম 

 

ক্র.িাং তদথ্যর ধববরণ তথ্য প্রকাদশর মাধ্যম 

১ খাদ্য অধিেপ্তদরর সাাংগঠধিক কাঠাদমা ও কা েক্রদমর ধববরণ, 

কা েপ্রণালী এবাং োধিত্বসমূহ 

রিাটিশ রবাড ে, তথ্য প্রোি ইউধিদে মুধিত 

অনুধলধপ, ওদিবসাইে। 

২ খাদ্য অধিেপ্তদরর কম েকতো ও কম েিারীদের ক্ষমতা ও োধিত্ব প্রদতযক অধফস/তথ্য প্রোি ইউধিদে 

মুধিত অনুধলধপ, ওদিবসাইে। 

৩ ধসদ্ধান্ত গ্রহদণর পদ্ধধত, জবাবধেধহতা এবাং তত্ত্বাবিাদির মাধ্যম প্রদতযক অধফস/তথ্য প্রোি ইউধিদে 

মুধিত অনুধলধপ, ওদিবসাইে। 

৪ খাদ্য অধিেপ্তদরর কম েকতো ও কম েিারীর তথ্য প্রদতযক অধফস/তথ্য প্রোি ইউধিদে 

মুধিত অনুধলধপ, ওদিবসাইে। 

৫ কা েসম্পােদির জন্য খাদ্য অধিেপ্তদরর ধিিন্ত্রদণ রধক্ষত ও 

ব্যবহৃত আইি, ধবধি-ধবিাি, ধিদে েশিা, ম্যানুদিল, ডকুদমন্ট 

এবাং ররকড ে 

প্রদতযক অধফস/তথ্য প্রোি ইউধিদে 

মুধিত অনুধলধপ, ওদিবসাইে। 

৬ পধরকল্পিা প্রণিি ও ধসদ্ধান্ত বাস্তবািি সাংক্রান্ত র  রকাি িরদির 

পরামশ ে/প্রধতধিধিত্ব,  া খাদ্য মন্ত্রণালি কর্তেক গৃহীত কা েক্রদমর 

ধববরণ। 

প্রদতযক অধফস/তথ্য প্রোি ইউধিদে 

মুধিত অনুধলধপ, ওদিবসাইে। 

৭ খাদ্য অধিেপ্তদরর বাদজে /সকল পধরকল্পিার িরণ ধিধিতকরণ, 

প্রস্তাধবত খরি এবাং প্রকৃত ব্যদির উপর বতধর ধরদপাে ে। 

ওদিবসাইে। 

৮ িাম, পেবী, ঠিকািা, রফাি িম্বর এবাং প্রদ াজয রক্ষদত্র ফযাক্স 

িম্বর ও ই-রমইল ঠিকািাসহ োধিত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম। 

সাংধিষ্ট তথ্য প্রোি ইউধিে ও 

ওদিবসাইে। 

৯ িাম, পেবী, ঠিকািা, রফাি িম্বর এবাং প্রদ াজয রক্ষদত্র ফযাক্স 

িম্বর ও ই-রমইল ঠিকািাসহ আধপল কর্তেপদক্ষর তাধলকা 

প্রদতযক কর্তেপদক্ষর রিাটিশ রবাড ে, 

ওদিবসাইে 

১০ Public Food Distribution System  

( PFDS) এর আওতাি খাদ্য ডবতর  কার্ যক্রম  

খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে। 

১১ খাদ্যশয়ের মজুে পডরডস্থডত খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে।  

১২ অভ্যন্তরী  ধান/চাল/গম সাংেয়হর মূল্য ও সমেসীমা ডনধ যার  

পধরধস্থধত 

খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে।  

১৩ িাল, গম ও আোর বেধিক খুিরা ও পাইকারী মূল্য খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে । 

১৪ বেয়শ ডবরািমান খাদ্য পডরডস্থডত ডবষয়ে দেডনক/পাডক্ষক ও 

দৈমাডসক প্রডতয়বেন ।    

খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে । 

১৫ খাদ্যশয়ের অভ্যন্তরী  এবাং আন্তিযাডতক বািার মুল্য  খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে। 

১৬ ডনরাপে খাদ্য কর্তযপক্ষ, আইন, ডবডধমালা ও অন্যান্য কার্ যাবডল খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে। 

১৭ ডনয়োগ, বেডলর  আয়েশ খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে 

১৮ খাদ্য বান্ধব কম েসূধি ও ওএমএস কা েক্রদমর অগ্রগধত সম্পধকেত 

হালিাগাে প্রধতদবেি 

খাদ্য অডধেপ্তয়রর ওদিবসাইে 

১৯ পুধষ্ট িাল ধবতরি সাংক্রান্ত তথ্য খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে 

২০ খাদ্য বন্ধব কম েসূিীর উপকার রর্াগীদের তাধলকা খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে 

২১ ওএমএস এর ধডলাদের তাধলকা খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে এবাং 

সাংধিষ্ট অধফস সমূদহ 
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ক্র.িাং তদথ্যর ধববরণ তথ্য প্রকাদশর মাধ্যম 

২২ অধিেপ্তদরর বাধষ েক প্রধতদবেি অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও সাংধিষ্ট শাখা 

২৩ বাধষ েক ক্রি পধরকল্পিা অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও সাংধিষ্ট শাখা 

২৪ ধবধর্ন্ন সর্ার ধবজ্ঞধপ্ত অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও রিাটিশ রবাড ে 

২৫ রেকসই উন্নিি পধরকল্পিা (SDG) বাস্তবািদি খাদ্য 

অধিেপ্তদরর কম ে পধরকল্পিা 

খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে 

২৬ জাতীি ধেবস, সরকারী ও গুরুত্বপূণ ে অনুষ্ঠাি উে াপি খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে 

২৭ খাদ্য অধিেপ্তদরর ধসটিদজি িাে োর খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও সাংধিষ্ট 

শাখা  

২৮ অডভ্য়র্াগ ও প্রডতকার সম্পডকযত তথ্য 

 

খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও তেন্ত 

শাখা 

২৯ খাদ্য অধিেপ্তদরর শুদ্ধাচার বাস্তবােন সম্পডকযত তথ্য। খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও সাংধিষ্ট 

শাখা 

৩০ তথ্য অডধকার আইন সাংক্রান্ত তথ্য 

 

খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও সাংধিষ্ট 

শাখা 

৩১ খাদ্য অধিেপ্তদরর বাডষ যক কম যসম্পােন চুডি বাস্তবােন  

 

খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও সাংধিষ্ট 

শাখা 

৩২ খাদ্য অধিেপ্তর কর্তযক প্রকল্প বাস্তবােন সাংক্রান্ত তথ্য খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও 

পডরকল্পনা শাখা 

৩৩ পুডষ্টচাল ধবষিক তথ্যাবলী অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও  সাংধিষ্ট 

শাখা 

৩৪ উদ্ভাবি ধবষিক তথ্যাবলী অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে ও সাংধিষ্ট শাখা 

৩৫ রিাটিশ, প্রজ্ঞাপি, ধবজ্ঞধপ্ত খাদ্য অধিেপ্তদরর ওদিবসাইে 
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পধরধশষ্ট-২: িাধহোর ধর্ধত্তদত প্রোিদ াগ্য তদথ্যর তাধলকা 

ধিনধলধখত তথ্যসমূহ জিগদণর িাধহোর ধর্ধত্তদত প্রোি করা হদব- 

• স্বপ্রদণাধেতর্াদব প্রকাধশত সকল তথ্য 

• খাদ্য মন্ত্রণালি সাংডিষ্ট আইন, ডবডধমালা, নীডতমালা, সার্কযলার, আয়েশ ইতযাডে । 

• খাদ্য অধিেপ্তদরর বাদজে 

• আধে েক তথ্য, র মি-আি/ব্যি সাংক্রান্ত ধহসাব ধববরণী 

• অধডে ধরদপাে ে (জবাবসহ) 

• প্রকদল্পর ব্যি-সাংক্রান্ত তথ্য 

• আমোধি/রপ্তাধি ও ক্রি/ধবক্রি কা েক্রমসাংক্রান্ত তথ্য (ধসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর) 

• রেদশ বা ধবদেশ ভ্রমণসাংক্রান্ত তথ্যাধে 

• প্রোি বাধ্যতামূলক িি, এমি তথ্য (পধরধশষ্ট- ৩) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য। 

• মেো কয়লর তাডলকাভুডি। 

• সরকাডর খাদ্য গুোম ভ্ািা, পুরাতন খাদ্য গুোম বমরামত/পূনব যাসন/ডনষ্পডি।   

• বশি োলান বকাঠা, পুরাতন  মালামাল অয়কয়িা ব াষনা ও  ডনষ্পডি, 

• সাইয়লার র্ন্ত্রাাংশ, নতুন চয়টর বস্তা, কীটনাশক ও  আর্দ্ যতা মাপক র্ন্ত্র ক্রে,  রক্ষনায়বক্ষ , 

• চাল /গম ক্রে সম্পয়কয আন্তিযাডতক েরপৈ/ডসডিউল এবাং চুডিপয়ৈর সাংয়শাধনী (ধসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর),  

• ডি টু ডি ডভ্ডিয়ত চাল/গম আমোডন/রপ্তাডনর ডবষয়ে সাংডিষ্ট বেয়শর সায়র্ সময় াতা স্মারক স্বাক্ষর 

(ধসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর)। 

• Bangladesh Country Investment Plan, 

• খাদ্য ডনরাপিা ডবষেক গুরুত্বপূ য ির্কয়মন্ট, সাংেহ ও  মজুে  

• সাংডিষ্ট ব্যবহারকারীয়ের প্রয়বশাডধকারসহ  লাইয়েডর  ও  িাটায়বি ব্যবহায়রর সুয়র্াগ ডনডিত করা 

(ধসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর)। 

 

পধরধশষ্ট-৩: তথ্য প্রোি বাধ্যতামূলক িি, এমি তদথ্যর তাধলকা 

 

ধিনধলধখত তথ্যসমূহ প্রোি ও প্রকাশ করদত কর্তেপক্ষ বাধ্য োকদব িা- 

• কমী ও উপকারদর্াগীর ব্যধক্তগত জীবদির রগাপিীিতা ক্ষুণ্ন হি, এরূপ তথ্য। 

• ধবিারািীি ধবর্াগীি মামলার তথ্য  া ওই মামলার সুষু্ঠ ধবিারকা েদক ব্যাহত করদত পাদর, এরূপ 

তথ্য। 

• তেন্তািীি ধবষি সাংধিষ্ট রকাি তথ্য,  ার প্রকাশ তেন্তকাদজ ধবঘ্ন ঘোদত পাদর। 

• রকাি ক্রি কা েক্রদমর ধবষদি ধসদ্ধান্ত রিিার আদগ সাংধিষ্ট ক্রি বা এর কা েক্রমসাংক্রান্ত রকাি তথ্য। 

• ধিদিাগ ও পদোন্নধত পরীক্ষার ফলাফল সাংক্রান্ত আগাম তথ্য, ইতযাধে। 

• উন্নিি প্রকদল্পর খসড়া প্রস্তাব।   
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পডরডশষ্ট- ৪: োডেত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ধববরণ:   

     কম েকতোর িাম  : তপি কুমার োস 

     পেধব   : পধরিালক, সরবরাহ, বণ্টি ও ধবপণি ধবর্াগ, খাদ্য অধিেপ্তর, ঢাকা। 

     রফাি   : ৪১০৫০০৯১। 

     ই রমইল   : dsdm@dgfood.gov.bd 
     ঠিকািা   : খাদ্য র্বি, কক্ষ িাং-২০২ (৩ি তলা) 

                                             সরবরাহ, বণ্টি ও ধবপণি ধবর্াগ, খাদ্য অধিেপ্তর, ঢাকা।  

 

 পডরডশষ্ট- ৫:  ধবকল্প োডেত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ধববরণ:   

     কম েকতোর িাম  : রমাোঃ জামাল রহাদসি 

     পেধব   : পধরিালক, িলািল, সাংরক্ষণ ও সাইদলা ধবর্াগ, খাদ্য অধিেপ্তর, ঢাকা। 

     রফাি   : ০২৯৫৪০৮৮২  

     ই রমইল   : dsaudit2@mofood.gov.bd      
     ঠিকািা   : খাদ্য র্বি, কক্ষ িাং-২০৩ (৪ে ে তলা) 

                                             িলািল, সাংরক্ষণ ও সাইদলা ধবর্াগ, খাদ্য অধিেপ্তর, ঢাকা। 

 

 

পধরধশষ্ট-৬ : আধপল কম েকতোর ধববরণ: 

 

    কম েকতোর িাম  : রমাোঃ ইসমাইল রহাদসি এসধডধস 

     পেধব   : সধিব 

     রফাি   : ০২৯৫৪০০৮৮ 

     ই রমইল   : secretary@mofood.gov.bd  
     ঠিকািা   : র্বি িাং ০৪, কক্ষ িাং-২১৪ 

                                             খাদ্য মন্ত্রণালি 

                                             বাাংলাদেশ সধিবালি, ঢাকা-১০০০।  

 

 

 

 

 

mailto:dsaudit2@mofood.gov.bd
mailto:secretary@mofood.gov.bd
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পডরডশষ্ট-৭ তথ্য প্রাডপ্তর আয়বেন ফরম (ফরম-ক) 

ফরম- ‘ক’ 

তথ্য প্রাডপ্তর আয়বেন পৈ 

 

 

১. আয়বেনকারীর নাম : ............................................................................... 

 ডপতার নাম : ............................................................................... 

 মাতার নাম : ............................................................................... 

 বতযমান ঠিকানা : ............................................................................... 

 স্থােী ঠিকানা  : ............................................................................... 

 ফযাক্স, ই -বমইল বটডলয়ফান ও 

বমাবাইল নম্বর (র্ডে র্ায়ক) 

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

 রপশা : ............................................................................... 

২. ধক িরয় র তথ্য (প্রয়োিয়ন 

অডতডরি কাগি ব্যবহার করুন 

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

৩. বকান পদ্ধডতয়ত তথ্য পাইয়ত আেহী 

(োপায়না/ফয়টাকডপ/ডলডখত/ই-

বমইল/ ফাক্স/ডসডি অর্বা অন্য 

বকান পদ্ধডত) 

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

৪.  তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও  ঠিকানা : ............................................................................... 

৫.  প্রয়র্ািয বক্ষয়ৈ সহােতাকারীর নাম 

ও ঠিকািা 

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

৬. তথ্য প্রোিকারী কর্তেপদক্ষর িাম 

ও ঠিকািা 

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

৭. আয়বেয়নর তাডরখ 

 

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

 

 

আদবেিকারীর স্বাক্ষর 
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পডরডশষ্ট-৮: তথ্য সরবরাহ অপারগতার রিাটিশ (ফরম ‘খ’) 

 

ফরম ‘খ’ 

তথ্য সরবরায়হ অপরাগতার বনাটিশ 

 

আয়বেন পয়ৈর সূৈ নম্বর:       তাডরখ:  

প্রডত 

আয়বেনকারীর নাম   : ....................................................................... 

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

ডবষে: তথ্য সরবরায়হ অপরাগতা সম্পয়কয অবডহতকর । 

 

ডপ্রে ময়হােে, 

আপনার ............................................তাডরয়খর আয়বেয়নর ডভ্ডিয়ত প্রাডর্ যত তথ্য ডনয়নাি কারয়  

সরবরাহ করা সম্ভব হল না, র্র্া:-  

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

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

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

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

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

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

                                                                                                       

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

োডেত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম: 

পেডব: 

োপ্তডরক সীল: 
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পডরডশষ্ট-৯ : আডপল আয়বেন ফরম (ফরম ‘গ’) 

ফরম ‘গ’ 

আপীল আয়বেন 

 

 

 

আপীলকারীর স্বাক্ষর 

১. আপীলকারীর নাম ও  

 ঠিকানা (বর্াগায়র্ায়গর সহি মাধ্যমসহ)  

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

২. আপীবলর তাডরখ : ................................................................... 

৩. বর্ আয়েয়শর ডবরুয়দ্ধ আপীল করা 

হইিাদে উহার কডপ (র্ডে র্ায়ক) 

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

৪ র্াঁর আয়েয়শর ডবরুয়দ্ধ আপীল করা 

হইিাদে তাহার নামসহ আয়েয়শর 

ডববর  (র্ডে র্ায়ক) 

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

৫. আপীবলর সাংডক্ষপ্ত ডববর  : ................................................................... 

৬. আয়েয়শর ডবরুয়দ্ধ সাংক্ষুব্ধ হইবার কার  

(সাংডক্ষপ্ত ডববর )  

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

৭. প্রাডর্ যত প্রডতকায়র যুডি/ডভ্ডি : ................................................................... 

৮. আপীলকারী কর্তযক প্রতযেন : ................................................................... 

৯. অন্য বকান তথ্য বা আপীল কর্তযপয়ক্ষর 

সম্মুয়খ উপস্থাপয়নর িন্য আপীলকারী 

ইচ্ছা বপাষ  কয়রন  

: ................................................................... 
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পডরডশষ্ট-১০: তথ্য প্রাডপ্তর অনুয়রাধ ডফ এবাং তয়থ্যর মূল্য ডফ 

 

তথ্য সরবরায়হর বক্ষয়ৈ ডনন বটডবয়লর কলাম (২) এ উয়েডখত তয়থ্যর িন্য উহার ডবপরীত কলাম (৩) এ উয়েডখত 

হায়র বক্ষৈময়ত তথ্য প্রাডপ্তর অনুয়রাধ ডফ এবাং তয়থ্যর মুল্য পডরয়শাধয়র্াগ্য হইদব, র্র্া:- 

 

বটডবল 

ক্রডমক নাং তয়থ্যর ডবববর  তয়থ্যর ডববর  তথ্য প্রাডপ্তর অনুয়রাধ ডফ/তয়থ্যর 

মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১।  ডলডখত বকায়না ির্কয়ময়ন্টর কডপ সরবরায়হর িন্য 

(ম্যাপ, নকশা, েডব, কডম্পউটার ডপ্রন্টসহ)  

 এ-৪ ও এ-৩ মায়পর কাগয়ির বক্ষয়ৈ প্রডত পৃষ্ঠা 

২(দুই) টাকা হায়র এবাং তদুর্ধ্য সাইয়ির কাগয়ির 

বক্ষয়ৈ প্রকৃত মূল্য  

২।  ডিস্ক, ডসডি ইতযাডেয়ত তথ্য সরবরায়হর বক্ষয়ৈ (১) আয়বেনকারী কর্তযক ডিস্ক, ডসডি ইতযাডে 

সরবরায়হর বক্ষয়ৈ ডবনামুয়ল্য; 

(২) তথ্য সরবরাহকারীর ডিস্ক, ডসডি ইতযাডে 

সরবরায়হর বক্ষয়ৈ তার প্রকৃত মূল্য 

৩।  বকায়না আইন বা সরকাডর ডবধান বা ডনয়ে যশনা 

অনুর্ােী কাউয়ক সরবরাহকৃত তয়থ্যর বক্ষয়ৈ 

ডবনামূয়ল্য 

৪।  মূয়ল্যর ডবডনময়ে ডবক্রেয়র্াগ্য প্রকাশনার বক্ষয়ৈ প্রকাশনাে ডনধ যাডরত মুল্য 
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পডরডশষ্ট-১১: তথ্য কডমশয়ন অডভ্য়র্াগ োয়েয়রর ফরম  

ফরম ‘ক’ 

অডভ্য়র্াগ োয়ের ফরম 

[তথ্য অডধকার (অডভ্য়র্াগ োয়ের ও  ডনষ্পডি সাংক্রান্ত) প্রডবধানমালার প্রডবধান-৩(১)র্দ্ষ্টব্য] 

বরাবর 

প্রধান তথ্য কডমশনার 

তথ্য কডমশন 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও  প্রশাসডনক এলাকা 

বশয়র বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

অডভ্য়র্াগ নাং………………………………. 

 

সতযপাঠ 

আডম/আমরা এই ময়ম য হলফপূব যক ব াষনা কধরদতডে বর্, এই অডভ্য়র্ায়গ বড যত অডভ্য়র্াগসমূহ আমার 

জ্ঞান ও  ডবশ্বাস ময়ত সতয।                        

 

(সতযপাঠকারীর স্বাক্ষর)  

১. আয়বেনকারীর নাম ও  

 ঠিকানা (বর্াগায়র্ায়গর সহি মাধ্যম সমূহ)  

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

২. অডভ্য়র্াগ োডখয়লর তাডরখ : .................................... 

৩. র্াঁর  ডবরুয়দ্ধ অডভ্য়র্াগ করা হইিাদে তাহার নাম  

ও  ঠিকানা 

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

৪ অডভ্য়র্ায়গর সাংডক্ষপ্ত ডববর   

(প্রদিাজদি আলাো কাগজ সধন্নদবশ করা  াইদব) 

 

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

৫. সাংক্ষুব্ধতার কার  (র্ডে বকায়না আয়েয়শর ডবরুয়দ্ধ 

অডভ্য়র্াগ আনেন করা হে বসয়ক্ষয়ৈ  উহার কডপ 

সাংযুি কধরদত হয়ব) 

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

৬. প্রাডর্ যত প্রডতকার ও  তার বর্ৌডিকতা : .................................... 

৭. অডভ্য়র্ায়গ উয়েডখত বিয়ব্যর সমর্ যয়ন প্রয়োিনীে 

কাগিপয়ৈর ব যনা (কডপ সাংযুি করয়ত হয়ব) 

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


