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-: মুখিন্ধ :- 

 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ যদদশর অন্যতি ব্যস্ত ও গুরুত্বপূণ ে একটি নিভাগ। যদদশর সকল খনিজ 

সম্পদ ও জ্বালানির তথ্য সাংগ্রি, সাংরক্ষণ, প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষ ব্যিস্থাপিা এ নিভাদগর কাজ। যদদশর প্রাথনিক শনক্তর 

সকল উৎস এ নিভাদগর সম্পদ ব্যিস্থাপিা প্রসূত-যসটি কয়লা, গ্যাস িা জ্বালানি যতল য টিই যিাক িা যকি। 

িাাংলাদদশ এখি উন্নয়িশীল যদশ িদত ২০৪১ সাদলর িদধ্য উন্নত যদদশ উন্নীত িওয়ার িিাি পনরকল্পিা নিদয় এনগদয় 

 াদে। এসনিনজ লক্ষযিাত্রা ৭-“সিার জন্য যটকসই জ্বালানি” নিনিত করদতও এ নিভাগ িদ্ধপনরকর। িানষ েক 

প্রবৃনদ্ধর ক্রি বৃনদ্ধর িারা অব্যািত রাখদত প্রথি পূি েশতে িদলা নিরিনেন্ন জ্বালানি সরিরাি। যদদশর জ্বালানি নিরাপিা 

নিনিত করদত এ নিভাগ ও আওতািীি দপ্তর-সাংস্থাসমূি নিরলসভাদি কাজ করদে। জ্বালানি িানিদা ও সরিরাদির 

প্রদক্ষপণ নিরুপণ, জ্বালানির নিরাপদ উৎস খুদেঁ যির করা, নিরিনেন্ন সরিরাি নিনিতকরণ, জ্বালানির অপিয় যরাি, 

অন্যান্য খনিজ সম্পদদর আনবষ্কার উদিালি সাংগ্রি ও ব্যিস্থাপিা, জাতীয় অথ েিীনতদত খনিজ সম্পদদর 

সম্পৃক্তকরণসি সািনগ্রক সম্পদ ব্যিস্থাপিা একটি নিশাল কি ে জ্ঞ,  া এ সম্পনকেত িহুিানত্রক তথ্য-উপাি নিভের। 

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সম্পনকেত তদথ্যর িহু িানত্রক ব্যাপকতা, রাষ্ট্রীয় যগাপিীয়তা রক্ষা, তদথ্যর আইিগত ও 

নিরাপদ অিমুক্তরকরণসি জ্বালানি সম্পনকেত সকল তথ্য ব্যিস্থাপিাও এ নিভাদগর কাজ।  

 তথ্যই শনক্ত-িতেিাি যুদগর দািী। তথ্য ব্যিস্থাপিার অন্যতি একটি অনুষঙ্গ িদলা এর প্রকাশ িা 

অিমুক্তকরণ,  া অিাি তথ্য প্রিাি যুদগর সিদয়র দািী। রাষ্ট্রীয় স্বাথ ে অক্ষুন্ন যরদখ িয়রানিমুক্তভাদি প্রকাশদ াগ্য 

তথ্য পাওয়া এখি িাগনরদকর আইিগত অনিকার। তাই সাংনিষ্ট আইি ও নিনির মূল নিনরট সমুন্নত যরদখ 

প্রকাশদ াগ্য তথ্য প্রদাি করদত ও স্বপ্রদণানদত প্রকাশ করদত দায়িদ্ধতা রদয়দে। উনিনখত উভয়দক্ষদত্র তথ্য অিমুক্ত 

করদত িয় এিাং এ অিমুক্তকরণ অিশ্যই নিনি সম্মত িওয়া িাঞ্চিীয়। আিার িয়রানিমুক্তভাদি ও িাহুল্য খরি 

পনরিার কদর কানিত তথ্য যপদত প্রদয়াজি সুনিনদ েষ্ট নকছু নিদদ েশািলী  া তথ্য অিমুক্তকারী িা প্রদািকারী ও তথ্য 

গ্রিীতা উভদয়র জন্যই সিায়ক শনক্ত। এ লক্ষয ও উদেশ্য িাস্তিানয়ত করার প্রয়াদস জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ 

িদত “তথ্য অিমুক্তরকরণ নিদদ েনশকা-২০২২” প্রণয়ি করা িদলা।  

 এ নিভাদগর কা োিলী, কা েসম্পাদি ও পদ্ধনত, অনজেত অগ্রগনত জিসম্মুদখ তুদল িরা, স্বেতা ও 

জিািনদনিতা নিনিত করার িাধ্যদি প্রানতষ্ঠানিক সুশাসি নিনিত করাসি জিগদণর আস্থা অজেদির লদক্ষয এ তথ্য 

অিমুক্তকরণ নিদদ েনশকা গুরুত্বপূণ ে ভূনিকা পালি করদি। এ নিদদ েনশকা প্রণয়দির সাদথ সাংনিষ্ট সকলদক আন্তনরক 

সাধুিাদ জািাই এিাং এর সব োঙ্গীণ সাফল্য কািিা করনে।  

  

 

 (জিাব মমাোঃ মািবুব মিার্সি) 

নসনিয়র সনিি 

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ। 

 

  



 

 

১। তথ্য অিমুক্তকরণ নিদদ েনশকার পটভূনি এিাং প্রদয়াজিীয়তা: 

সি েকাদলর সি েদেষ্ঠ িাঙ্গানল জানতর নপতা িঙ্গিন্ধু যশখ মুনজবুর রিিাি ১৯৭৫ সাদলর ৯ আগস্ট নিদদনশ যতল যকাম্পানি যশল ওদয়ল 

িদত ৫টি গ্যাসদক্ষত্র (নততাস, িনিগঞ্জ, রনশদপুর, ককলাশটিলা ও িাখরািাদ ) ক্রয় কদর রাষ্ট্রীয় িানলকািা প্রনতষ্ঠা এবং  একই সার্ির 

১৪ িাি ে The ESSO Undertakings Acquisition Orcdinance,1975 এর িাধ্যদি িাাংলাদদশ অিনস্থত যুক্তরাদষ্ট্রর 

ESSO Eastern Inc সরকানরভাদি গ্রিণ কদর জ্বালানি যতদলর িজুদ, সরিরাি ও নিতরদণ যুগান্তরকারী পদদক্ষপ গ্রিদণর িাধ্যদি 

যদদশ জ্বালানি নিরাপিার যগাড়াপিি কদরি। তারই িারািানিকতায় িািিীয় প্রিািিন্ত্রী যশখ িানসিার যির্তদত্ব িতেিাি সরকার 

নিরিনেন্ন জ্বালানি সরিরাি নিনিত কদর িলদে।  

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ সরকাদরর গুরুত্বপূণ ে িন্ত্রণালয়/নিভাদগর িদধ্য অন্যতি একটি নিভাগ। “সকদলর জন্য সােয়ীমূদল্য 

প্রাথনিক জ্বালানি” এ রূপকল্প (Vision) এিাং “জ্বালানি ও খনিজ এর নিনভন্ন উৎস অনুসন্ধাি, উদিালি, আিরণ, আিদানি, নিতরণ 

ও সুষ্ঠু ব্যিস্থাপিার িাধ্যদি যদদশর জ্বালানি নিরাপিা অজেি” এ অনভলক্ষয (Mission) যক িারণ কদর  এ নিভাগ ও অনিিস্থ ০৮টি 

দপ্তর/সাংস্থা কাজ কদর  াদে।  

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এর অিীি নিনভন্ন দপ্তর/সাংস্থার সাাংগঠনিক কাঠাদিা অনুদিাদি, টিওএন্ডই যত  ািিািি সি অন্যান্য 

 ন্ত্রপানত ও িালািাল অন্তেভুক্তকরণ, আইি/নিনি প্রণয়ি, কি েকতে/কি েিারীদদর পদদান্ননত, পদায়ি, িদনল সি অন্যান্য কাজ কদর থাদক। 

  ১.১ তথ্য অিমুক্তকরণ নিদদ েনশকা প্রণয়দির য ৌনক্তকতা/উদেশ্য: 

 জিগদণর জািার অনিকার প্রনতষ্ঠার িাধ্যদি সরকানর ও যিসরকানর সাংগঠদির স্বেতা ও জিািনদনিতা বৃনদ্ধ, দুিীনত হ্রাস ও সুশাসি 

প্রনতষ্ঠা, জিগদণর নিন্তা, নিদিক ও িাকস্বািীিতার সাাংনিিানিক অনিকার প্রনতষ্ঠা সদি োপনর জিগদণর ক্ষিতায়দির লদক্ষয তথ্য-অনিকার 

নিনিত করদত গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদদশ সরকার গত ০৬ এনপ্রল ২০০৯ তানরদখ ‘তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯ এিাং তথ্য অনিকার 

সাংক্রান্ত নতিটি প্রনিিািিালা প্রণয়ি কদরদে।  

তথ্য অনিকার গণতানন্ত্রক ব্যিস্থাদক আদরা সুসাংিত করার অন্যতি শতে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এর তথ্য জিগদণর কাদে 

উন্মুক্ত িদল জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এর কা েক্রি সম্পদকে জিগদণর স্বে িারিা সৃনষ্ট িদি। এদত জিপ্রশাসদির স্বেতা এিাং 

জিগদণর কাদে এ নিভাদগর কাদজর জিািনদনিতা প্রনতনষ্ঠত িদি।  

জিগদণর জন্য অিাি তথ্যপ্রিাি নিনিত করার য  িীনত সরকার গ্রিণ কদরদে, তার সাংদঙ্গ সাংগনত যরদখ সরকাদরর গুরুত্বপূণ ে নিভাগ 

নিদসদি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ অিাি তথ্য প্রিাদির িি ো নিনিত করদত িদ্ধপনরকর ।  

িন্ত্রণালয় এিাং এর অিীি অন্যান্য ইউনিদট অিাি তথ্যপ্রিাদির িি োর যক্ষদত্র য ি যকাি অিষ্টতার সৃনষ্ট িা িয়, যসজন্য তথ্য 

অিমুক্তকরণ নিদদ েনশকা-২০১৫ প্রণয়ি করা িয়। সিদয়র পনরক্রিায় তদথ্যর সাংদ াজি, নিদয়াজি ঘদটদে। যস জন্য জ্বালানি ও খনিজ 

সম্পদ নিভাগ নিদদ েনশকাটি িালিাগাদ করার পদদক্ষপ গ্রিণ কদরদে। সুতরাাং, তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯, তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত 

সাংক্রান্ত) নিনিিালা ২০০৯ ও এতৎসাংনিষ্ট প্রনিিািিালাসমূদির আদলাদক ও সাযুজযতা সাদপদক্ষ এই তথ্য অবুমুক্তকরণ নিদদ েনশকা-

২০২২ প্রণয়ি করা িদলা।  

১.২ নিদদ েনশকার নশদরািাি: 

এই নিদদ েনশকা “তথ্য অিমুক্তকরণ নিদদ েনশকা-২০২২” িাদি অনভনিত িদি।  

 

২।    এই নিদদ েনশকার নভনি:  

তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯, তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত) নিনিিালা, ২০০৯ এিাং তথ্য অনিকার (তথ্য প্রকাশ ও 

প্রিার) প্রনিিািিালা, ২০১০।  

 ২.১ প্রণয়িকারী কর্তেপক্ষ: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ, নবদ্যুৎ, জ্বািানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণািয়, গণপ্রজাতন্ত্রী 

 িাাংলাদদশ সরকার।  

 ২.২ অনুদিাদিকারী কর্তেপক্ষ: নসনিয়র সনিি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ, নবদ্যুৎ, জ্বািানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণািয়, 

 গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদদশ সরকার।  

 

১  



 

  

 ২.৩ অনুদিাদদির তানরখ: ০২/০১/২০২২নি: 

 ২.৪ নিদদ েনশকা িাস্তিায়দির তানরখ: অনুদিাদদির তানরখ যথদক।  

 ২.৫ নিদদ েনশকার প্রদ াজযতা:  

      নিদদ েনশকাটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এিাং এর অনিি সকল ইউনিদটর জন্য প্রদ াজয িদি।  

 

৩। সাংজ্ঞা সমূি:  

 নিষয় িা প্রসাংদগর পনরপন্থী নকছু িা থাকদল এ নিদদ েনশকায়- 

৩.১“তথ্য” িলদত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ ও এর অিীি সাংস্থার গঠি, নিনি, দাপ্তনরক এিাং প্রনশক্ষণ কা েক্রি 

সাংনিষ্ট    য  যকাি স্মারক, নিসাি নিিরণী, প্রনতদিদি, পত্র, িমুিা, দনলল, নিজ্ঞনপ্ত, আদদশ, লগ িই, উপাি-তথ্য, চুনক্ত, 

িািনিত্র,  ইদলকট্রনিক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত য  যকাি দনলল, নফল্ম, নিত্র, অাংনকত, নভনিি, অনিি, আদলাকনিত্র, প্রকল্প 

প্রস্তাি, ানন্ত্রকভাদি পাঠদ াগ্য দনললদক যিাঝাদি এিাং যভৌত গঠি ও কিনশষ্টয নিনি েদশদষ অন্য য  যকাি তথ্যিহুল িস্তু এর 

অনুনলনপ িা প্রনতনলনপও এর অন্তভু েক্ত িদি।  
 

 তদি শতে থাদক য , দাপ্তনরক যিাটসীট িা যিাট সীদটর প্রনতনলনপ এর অন্তভু েক্ত িদি িা।  
 

     ৩.২ দানয়ত্ব প্রাপ্ত কি েকতোাঃ  

   ”দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো” িলদত তথ্য অনিকার আইি ২০০৯ এর িারা ১০ এর অিীি কর্তেপক্ষ কর্তেক নিযুক্ত কি েকতো। 

     ৩.৩ নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোাঃ  

 দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর অনুপনস্থনতদত সাংনিষ্ট দানয়ত্ব পালদির জন্য নিযুক্ত কি েকতো।  

 ৩.৪ “আনপল কর্তেপক্ষ” িলদত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর নসনিয়র সনিি/সনিিদক যিাঝাদি।  

 ৩.৫ “র্ততীয় পক্ষ” অথ ে তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুদরািকারী িা তথ্য প্রদািকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুদরািকৃত তদথ্যর সাংদগ 

 জনড়ত অন্য যকাি পক্ষ।  

    ৩.৬ “তথ্য কনিশি” অথ ে তঅআ, ২০০৯ এর িারা ১১ এর অিীি প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনিশি।  

    ৩.৭ “তঅআ, ২০০৯ িলদত “তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯” বুঝাদি।  

    ৩.৮ “তঅনি, ২০০৯ িলদত “তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত) নিনিিালা ২০০৯” বুঝাদি।  

    ৩.৯ “কি েকতো “অদথ ে কি েিারীও অন্তভু েক্ত িদি।  

    ৩.১০ “তথ্য অনিকার “অথ ে যকাি কর্তেপদক্ষর নিকট িদত তথ্য প্রানপ্তর অনিকার।  

    ৩.১১ “আদিদি ফরি” অথ ে তঅনি, ২০০৯ এর তফনসদল নিি োনরত আদিদদির ফরদিট ফরি ’ক’ বুঝাদি।  

    ৩.১২ “আনপল ফরি” অথ ে তঅনি, ২০০৯ এর তফনসদল নিি োনরত আনপল আদিদদির ফরদিট ফরি ‘গ’ বুঝাদি।  

    ৩.১৩ “পনরনশষ্ট” অথ ে এই নিদদ েনশকার সাংদগ সাংযুক্ত পনরনশষ্ট।  
 

৪। তদথ্যর িরণ এিাং িরণ অনুসাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রদাি পদ্ধনত:  

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এিাং এর অিীি সকল ইউনিটসমূদির সমুদয় তথ্য নিদনাক্ত ৩ যেনণদত ভাগ করা িদি এিাং 

নিি োনরত নিিাি অনুসাদর প্রদাি ও প্রকাশ করা িদি।  
 

ক. স্বপ্রদণানদত প্রকাশদ াগ্য তথ্যাঃ  

১) এ িরদির তথ্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এিাং এর অিীি সকল ইউনিটসমূি স্বপ্রদণানদত িদয় যিাটিশদিাি ে, 

ওদয়িসাইট, মুনিত িই িা প্রনতদিদি, পনত্রকায় নিজ্ঞনপ্তর িাধ্যদি প্রিারণাসি অন্যান্য গ্রিণদ াগ্য িাধ্যদি প্রকাশ ও প্রিার 

করদি।  

২) এ িরদণর তথ্য যিদয় যকাি িাগনরক আদিদি করদল তখি তা িানিদার নভনিদত প্রদািদ াগ্য তথ্য নিদসদি নিদিনিত িদি 

এিাং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো নিি োনরত পন্থায় আদিদিকারীদক তা প্রদাি করদিি।  

৩) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ প্রনত িের একটি িানষ েক প্রনতদিদি প্রকাশ করদি। িানষ েক প্রনতদিদদি তঅআ, ২০০৯ 

এর িারা ৬(৩) এ উদিনখত তথ্যসমূদি সাংদ াজি করদি। 

৪) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ স্বপ্রদণানদতভাদি প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করদি এিাং এ নিদদ েনশকার 

পনরনশদষ্ট ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর ওদয়িসাইদট প্রকাশ ও প্রিার করদি।  

৫) প্রনত নতি িাস অন্তর এই তানলকা িালিাগাদ করা িদি।  
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 খ. িানিদার নভনিদত প্রদািদ াগ্য তথ্যাঃ  

  ১. এ িরদণর তথ্য যকাি িাগনরদকর আদিদদির যপ্রনক্ষদত এ নিদদ েনশকার ৮ ও ৯ অনুদেদদ িনণ েত পদ্ধনত অনুসরণ 

 কদর প্রদাি করদত িদি।  

  ২. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ িানিদার নভনিদত প্রদািদ াগ্য তদথ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করদি এিাং এ 

 নিদদ েনশকার পনরনশষ্ট ও জ্বালানি   ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর ওদয়িসাইদট প্রকাশ ও প্রিার করদি।  

   ৩. প্রনত নতি িাস অন্তর এই তানলকা িালিাগাদ করা িদি।  
  

 গ) কনতপয় তথ্য প্রকাশ িা প্রদাি িাধ্যতামূলক িয়:  

 এই আইদির অন্যান্য নিিািািলীদত  া নকছুই থাকুক িা যকি, যকাি কর্তেপক্ষ যকাি িাগনরকদক নিননলনখত তথ্যসমূি প্রদাি 

 করদত িাধ্য থাকদি িা,  থাাঃ  

     ক.যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল িাাংলাদদদশর নিরাপিা, অখন্ডতা ও সাি েদভৌিদত্বর প্রনত হুিনক িদত পাদর, এরুপ তথ্য; 

     খ. পররাষ্ট্রিীনতর যকাি নিষদয়  ার দ্বারা নিদদশী রাদষ্ট্রর অথিা আন্তজোনতক যকাি সাংস্থা িা আঞ্চনলক যকাি যজাট িা 

 সাংগঠদির সনিত নিদ্যিাি সম্পকে ক্ষুণ্ন িদত পাদর এরুপ তথ্য, 

     গ. যকাি নিদদশী সরকাদরর নিকট িদত প্রাপ্ত যকাি যগাপিীয় তথ্য, 

     ঘ. যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল যকাি র্ততীয় পদক্ষর বুনদ্ধবৃনিক সম্পদদর অনিকার ক্ষনতগ্রস্ত িদত পাদর এরূপ িানণনজযক িা 

 ব্যিসানয়ক অন্তনি েনিত যগাপিীয়তা নিষয়ক, কনপরাইট িা বুনদ্ধবৃনিক সম্পদ (Intellectual Property 

 Right) সম্পনকেত তথ্য; 

     ঙ. যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল যকাি নিদশষ ব্যনক্ত িা সাংস্থাদক লাভিাি িা ক্ষনতগ্রস্থ করদত পাদর এরূপ নিদনাক্ত তথ্য,  থা:- 

   অ) আয়কর, শুল্ক, ভযাট ও আিগারী আইি, িাদজট িা করিার পনরিতেি সাংক্রান্ত যকাি আগাি তথ্য; 

   আ) মুিার নিনিিয় ও সুদদর িার পনরিতেিজনিত যকাি আগাি তথ্য;  

    ই) ব্যাকাংসি আনথ েক প্রনতষ্ঠািসমূদির পনরিালিা ও তদারনক সাংক্রান্ত যকাি আগাি তথ্য;  

    ি) যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রিনলত আইদির প্রদয়াগ িািাগ্রস্ত িদত পাদর িা অপরাি বৃনদ্ধ যপদত পাদর এরুপ তথ্য; 

 ে) যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল জিগদণর নিরাপিা নিনিত িদত পাদর িা নিিারািীি িািলার সুষ্ঠু নিিার কা ে ব্যািত িদত 

 পাদর এরুপ তথ্য; 

    জ) যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল যকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীিদির যগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    ঝ) যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল যকাি ব্যনক্তর জীিি িা শারীনরক নিরাপিা নিপদাপন্ন িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    ঞ) আইি প্রদয়াগকারী সাংস্থার সিায়তার জন্য যকাি ব্যনক্ত কর্তেক যগাপদি প্রদি যকাি তথ্য; 

    ট) আদালদত নিিারিীি যকাি নিষদয় এিাং  া প্রকাদশ আদালত িা ট্রাইবুযিাদলর নিদষিাজ্ঞা রদয়দে অথিা  ার প্রকাশ 

 আদালত অিিািিার শানিল এরুপ তথ্য; 

    ঠ) তদন্তািীি যকাি নিষদয়  ার প্রকাশ তদন্ত কাদজ নিি ঘটাদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    ি) যকাি অপরাদির তদন্ত প্রনক্রয়া এিাং অপরািীর যগ্রফতার ও শানস্তদক প্রভানিত করদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    ঢ) আইি অনুসাদর যকিল একটি নিনদ েষ্ট সিদয়র জন্য প্রকাদশর িাধ্যিািকতা রদয়দে এরুপ তথ্য; 

    ি) যকৌশলগত ও িানণনজযক কারদণ যগাপি রাখা িাঞ্চিীয় এরূপ কানরগনর কিজ্ঞানিক গদিষণালব্ধ যকাি তথ্য; 

    ত) যকাি ক্রয় কা েক্রি সম্পূণ ে িিার পূদি ে িা উক্ত নিষদয় নসদ্ধান্ত গ্রিদণর পূদি ে সাংনিষ্ট ক্রয় িা এ কা েক্রি সাংক্রান্ত 

 যকাি তথ্য;  

    থ) জাতীয় সাংসদদর নিদশষ অনিকার িানির কারণ িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    দ) যকাি ব্যনক্তর আইি দ্বারা সাংরনক্ষত যগাপিীয় তথ্য; 

    ি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র িা পরীক্ষায় প্রদি িম্বর সম্পনকেত আগাি তথ্য এবং 

    ণ) িনন্ত্রপনরষদ িা, যক্ষত্রিত, উপদদষ্টা পনরষদদর কিঠদক উপস্থাপিীয় সার-সাংদক্ষপসি আনুষনঙ্গক দনললানদ এিাং উক্তরুপ 

 কিঠদকর আদলািিা ও নসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত যকাি তথ্য।  

 তদি শতে থাদক য , িনন্ত্রপনরষদ িা যক্ষত্রিত, উপদদষ্টা পনরষদ কর্তেক যকাি নসদ্ধান্ত গৃিীত িওয়ার পর অনুরুপ নসদ্ধাদন্তর 

 কারণ এিাং য সকল নিষদয়র উপর নভনি কদর নসদ্ধান্তটি গৃিীত িদয়দে তা প্রকাশ করা  াদি;  

 আদরা শতে থাদক য , এই িারার অিীি তথ্য প্রদাি স্থনগত রাখার যক্ষদত্র সাংনিষ্ট কর্তপ েক্ষদক তথ্য কনিশদির পূি োনুদিাদি 

 গ্রিণ করদত িদি।  
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৫ । তথ্য সাংগ্রি, সাংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিাাঃ  
 

    ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এিাং এর অিীি সকল ইউনিটসমূি তথ্য সাংরক্ষদণর জন্য নিদনাক্ত পদ্ধনত অনুসরণ 

 করদি:  

   ১. িাগনরদকর তথ্য অনিকার নিনিত করার লদক্ষয জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ তার  ািতীয় তদথ্যর কযাটালগ এিাং 

 ইিদিক্স প্রস্তুত কদর  থা থভাদি সাংরক্ষণ করদি।  

   ২. প্রদতযক কর্তেপক্ষ য  সকল তথ্য কনম্পউটাদর সাংরক্ষদণর উপযুক্ত িদল িদি করদি যস সকল তথ্য যুনক্তসাংগত 

 সিয়সীিার িদধ্য কনম্পউটাদর সাংরক্ষণ করদি এিাং তথ্য লাদভর সুনিিাদথ ে সিগ্র যদদশ যিটিয়াদকের িাধ্যদি তার সাংদ াগ 

 স্থাপি করদি।  

  ৩.তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিার জন্য তথ্য অনিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপিা) প্রনিিািিালা, ২০১০ অনুসরণ করদি ।  

   খ) তথ্য সাংগ্রি ও ব্যিস্থাপিাাঃ  

 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এর উইাং সমূি তথ্য সাংগ্রি ও ব্যিস্থাপিার জন্য তথ্য অনিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও 

 ব্যিস্থাপিা) প্রনিিািিালা, ২০১০ অনুসরণ করদি।  
 

 গ ) তদথ্যর ভাষাাঃ  

 ১.তদথ্যর মূল ভাষা িদি িাাংলা। তথ্য  নদ অন্য যকাি ভাষায় উৎপন্ন িদয় থাদক তািদল যসটি যসই ভাষায় সাংরনক্ষত িদি। 

 দাপ্তনরক প্রদয়াজদি তথ্য অনুিাদ করা িদত পাদর।  

    ২.তথ্য য  ভাষায় সাংরনক্ষত থাকদি যসই ভাষাদতই আদিদিকারীদক সরিরাি করা িদি। আদিদিকারীর িানিদার 

 যপ্রনক্ষদত যকাি তথ্য অনুিাদ করার দানয়ত্ব কর্তেপক্ষ িিি করদি িা।  

 ঘ) তদথ্যর িালিাগাদকরণ: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এর উইাংসমূি প্রনতিাদস তথ্য িালিাগাদ করদি ।  
 

৬.দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো নিদয়াগ ।  

 ১. তঅআ ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসাদর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এিাং এর অিীি প্রদতযক তথ্য প্রদাি ইউনিদট 

 একজি কদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো নিদয়াগ করদত িদি।  

 ২. পরিতীদত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর অিীদি যকাি কা োলয় /ইউনিট প্রনতনষ্ঠত িদল তঅআ ২০০৯ এর িারা ১০(৩) 

 অনুসাদর উক্তরূপ ইউনিট/ইউনিটসমূদি প্রনতনষ্টত িিয়ায় ৬০ নদদির িদধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো নিদয়াগ করদত িদি ।  

 ৩. প্রনতটি ইউনিদটর প্রশাসনিক প্রিাি, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো নিদয়াগ নদর্বি এিাং নিদয়াগকৃত প্রদতযক দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

 কি েকতোর িাি, পদিী, ঠিকািা এিাং প্রদ াজয যক্ষদত্র, ফযাক্স িম্বর ও ই-যিইল ঠিকািা নিদয়াগ প্রদাদির পরিতী ১৫(পদির) 

 নদদির িদধ্য নিি োনরত ফরদিদট (তথ্য কনিশি কর্তেক নিি োনরত ফরদিট) নলনখতভাদি তথ্য কিনশদি যপ্ররণ করদি এিাং 

 িন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনিদটর আনপল কর্তেপদক্ষর কাদে অনুনলনপ মপ্ররণ করদি।  

 ৪. তঅআ ২০০৯-এর অিীি দানয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি যকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো অন্য য  যকাি কি েকতোর সিায়তা 

 িাইদত পারদিি এিাং যকাি কি েকতোর কাে যথদক এরূপ সিায়তা িািয়া িদল নতনি উক্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোদক 

 প্রদয়াজিীয় সিায়তা প্রদাি করদত িাধ্য থাকদিি।  

 ৫. যকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো দানয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি অন্য যকাি কি েকতোর সিায়তা িাইদল এিাং এরুপ সিায়তা প্রদাদি 

 ব্যথ েতার জন্য তঅআ ২০০৯-এর যকাি নিিাি লাংনঘত িদল এই আইদির অিীি দায়-দানয়ত্ব নিি োরদণর যক্ষদত্র উক্ত অন্য 

 কি েকতোও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো িদল গণ্য িদিি।  

 ৬. প্রনতটি ইউনিট তার দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর িাি, পদিী, ঠিকািা এিাং প্রদ াজয যক্ষদত্র,ফযাক্স িম্বর ও ই-যিইল ঠিকািা 

 তার কা োলদয়র প্রকাদশ্য স্থাদি সিদজ দৃনষ্টদগাির িয় এিিভাদি প্রদশদির ব্যিস্থা করদি এিাং ওদয়িসাইট প্রকাশ করদি।  

 ৭. তথ্য অিমুক্তকরণ নিদদ েনশকার পনরনশদষ্ট এই নিদদ েনশকা প্রদ াজয এিি সকল ইউনিদটর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর িাি, 

 পদিী, ঠিকািা এিাং প্রদ াজয যক্ষদত্র, ফযাক্স িম্বর ও ই-যিইল ঠিকািাসি তানলকা প্রকাশ করা িদি। যকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

 কি েকতো পনরিতেি িদল িতুি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো নিদয়াদগর ৫ নদদির িদধ্য তানলকা িালিাগাদ করা িদি। তানলকা 

 কর্তেপদক্ষর ওদয়িসাইদট প্রকাশ করা িদি ।  
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৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর দানয়ত্ব ও কি েপনরনিাঃ  

ক. তদথ্যর জন্য কাদরা আদিদদির যপ্রনক্ষদত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো: 

 অ. আদিদি গ্রিণ ও তঅনি ২০০৯ নিনি-৩ অনুসাদর আদিদিপত্র গ্রিদণর প্রানপ্ত স্বীকার করদিি; 

 আ. অনুদরািকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, িারা ৯ ও তঅনি ২০০৯ নিনি-৪ অনুসাদর  থা থভাদি সরিরাি করদিি; 

 ই.তথ্য প্রদাদি অপারগতার যক্ষদত্র তঅআ ২০০৯, িারা-৯(৩) ও তঅনি ২০০৯ নিনি-৫ অনুসাদর  থা থভাদি অপারগতা 

 প্রকাশ করদিি। অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-এর সাদথ সািঞ্জস্যপূণ ে িদত িদি; 

 ঈ. যকাি অনুদরািকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নিকট সরিরাদির জন্য িজুদ থাকদল নতনি তঅআ, ২০০৯, িারা 

 ৯(৬) (৭) ও তঅনি, ২০০৯ নিনি-৮ অনুসাদর উক্ত তদথ্যর যুনক্তসাংগত মূল্য নিিারণ করদিি এিাং উক্ত মূল্য অিনিক ৫(পাঁি) 

 কা ে নদিদসর িদধ্য পনরদশাি করার জন্য অনুদরািকারীদক অিনিত করদিি; 

 উ. যকাি অনুদরািকৃত তদথ্যর সাদথ র্ততীয় পদক্ষর সাংনিষ্টতা থাকদল দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তঅআ, ২০০৯ িারা ৯(৮) 

 অনুসাদর ব্যিস্থা গ্রিণ করদিি; 

 খ. তঅআ, ২০০৯-এর তফনসদল নিি োনরত আদিদদির ফরদিট/ফরি ’ক’ সাংরক্ষণ ও যকাি িাগনরদকর িানিদার যপ্রনক্ষদত 

 সরিরাি 

 গ. আদিদি ফরি পূরদণ সক্ষি িয়, এিি আদিদিকারীদক আদিদি ফরি পূরদণ সিায়তা;  

 ঘ যকাি িাগনরদকর িানিদার যপ্রনক্ষদত তাদক আনপল কর্তেপক্ষ নিি োরদণ সিায়তা; 

 ঙ. সঠিক কর্তেপক্ষ নিি োরদি ভুল কদরদে, এিি আদিদিকারীদক সঠিক কর্তেপক্ষ নিি োরদি সিায়তা;  

 ি. যকাি শারীনরক প্রনতিন্ধী ব্যনক্তর তথ্য প্রানপ্ত নিনিত করদত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তাদক উপযুক্ত পদ্ধনতদত তথ্য যপদত 

 সিায়তা করদিি। এদক্ষদত্র, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো উপযুক্ত অন্য যকাি ব্যনক্তর সিায়তা গ্রিণ করদত পারদিি;  

 ে. তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যিস্থাপিা ও স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকাশ তঅআ ২০০৯-এর সাদথ সািঞ্জস্যপূণ েভাদি িদে নকিা তা 

 নিি োরদি  কর্তেপক্ষদক সিায়তা প্রদাি; 

 জ.তঅআ ২০০৯ এর সাদথ সািঞ্জস্যপূণ েভাদি িানষ েক প্রনতদিদি প্রকাদশ সিায়তা করা; 

 ঝ. তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদিদিপত্রসি এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় তথ্য সাংরক্ষণ আদিদিকারীর য াগাদ াদগর নিস্তানরত তথ্য 

 সাংরক্ষণ, তথ্য অিমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রনতদিদি সাংকনলত করা, তথ্য মূল্য আদায়, নিসাি রক্ষণ ও সরকানর যকাষাগাদর 

 জিাকরণ এিাং কর্তেপক্ষ িা তথ্য কনিশদির িানিদার যপ্রনক্ষদত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরিরাি করা ইতযানদ।  

৮। তদথ্যর জন্য আদিদি, তথ্য প্রদাদির পদ্ধনত সিয়সীিাাঃ 

    ১. যকাি ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯ এর অিীি তথ্য প্রানপ্তর জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর কাদে নিি োনরত ফরি ‘ক’ এর 

 িাধ্যদি তথ্য যিদয় নলনখতভাদি িা ইদলক্ট্রনিক িাধ্যদি িা ই-যিইল অনুদরাি করদত পারদিি।   

 ২) নিি োনরত ফরি সিজলভয িা িদল অনুদরািকারীর িাি, ঠিকািা, প্রদ াজয যক্ষদত্র ফযাক্স িম্বর এিাং ই-যিইল ঠিকািা, 

 অনুদরািকৃত তদথ্যর নিভু েল এিাং িষ্ট িণিা এিাং যকাি পদ্ধনতদত তথ্য যপদত আগ্রিী তার িণ েিা উদিখ কদর সাদা কাগদজ 

 িা যক্ষত্রিত, ইদলক্ট্রনিক নিনিয়া িা ই-যিইদল তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুদরাি করা  াদি।  

   ৩) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তদথ্যর জন্য যকাি অনুদরাি প্রানপ্তর তানরখ িদত অিনিক ২০ (নিশ) কা ে নদিদসর িদধ্য 

 অনুদরািকৃত  তথ্য সরিরাি করদিি।  

   ৪) পূদি ে উদিনখত উপ-অনুদেদ (৩) এ  া নকছুই থাকুক িা যকি, অনুদরাধৃত তদথ্যর সাদথ একানিক উইাং এর সাংনিষ্টতা 

 থাকদল অিনিক ৩০(নত্রশ) কা ে নদিদসর িদধ্য যসই অনুদরািকৃত তথ্য সরিরাি করদত িদি।  

   ৫) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো নলনখতভাদি অথিা যক্ষত্রিত, ইদলক্ট্রনিক িাধ্যি িা ই-যিইল এর িাধ্যি আদিদিপত্র গ্রিদণর প্রানপ্ত 

 স্বীকার করদিি এিাং প্রানপ্ত স্বীকারপদত্র আদিদদির যরফাদরন্স িম্বর, আদিদিপত্র গ্রিণকারীর িাি, পদি োদা এিাং আদিদি 

 গ্রিদণর তানরখ উদিখ কদর স্বাক্ষর করদিি। 

   ৬) ইদলক্ট্রনিক িাধ্যি িা ই-যিইল এর িাধ্যদি আদিদিপত্র গ্রিদণর যক্ষদত্র কর্তেপদক্ষর িরাির আদিদি যপ্ররদণর তানরখই 

 (প্রানপ্ত সাদপদক্ষ) আদিদি গ্রিদণর তানরখ নিদসদি গণ্য িদি। 

 ৭) আদিদি প্রানপ্তর পর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো তথ্য প্রদাদির তানরখ এিাং সিয় উদিখপূি েক আদিদিকারীদক যস সম্পদকে 

 অিনিত করদিি এিাং অনুদরািকৃত তদথ্যর সাদথ একানিক উইাং এর সাংনিষ্টতা থাকদল দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো যসই উইাং এ 

 নলনখত যিাটিশ প্রদাি করদিি ।  

৫ 

 



 

 
 

 ৮) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো যকাি কারদণ অনুদরািকৃত তথ্য প্রদাদি অপারগ অথিা আাংনশক তথ্য সরিরাদি অপারগ িদল 

 অপারগতার কারণ উদিখ কদর আদিদি প্রানপ্তর ১০(দশ) কা ে নদদিদসর িদধ্য তঅনি, ২০০৯-এর তফনসদল উদিনখত 

 ফরি-খ অনু ায়ী এতদনিষদয় আদিদিকারীদক অিনিত করদিি।  

৯) উপ-অনুদেদ (৩), (৪) িা (৫) এ উদিনখত সিয়সীিার িদধ্য তথ্য সরিরাি করদত যকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো ব্যথ ে িদল 

 সাংনিষ্ট তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাি প্রতযাখ্যাি করা িদয়দে িদল গণ্য িদি ।  

১০) অনুদরািকৃত তথ্য প্রদাি করা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নিকট  থা থ নিদিনিত িদল এিাং য দক্ষদত্র যসই তথ্য র্ততীয় পক্ষ 

কর্তেক সরিরাি করা িদয়দে নকাংিা যসই তদথ্য র্ততীয় পদক্ষর স্বাথ ে জনড়ত রদয়দে এিাং র্ততীয় পক্ষ তা যগাপিীয় তথ্য নিদসদি 

গণ্য কদরদে যস যক্ষদত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো এরুপ অনুদরাি প্রানপ্তর ৫(পাঁি) কা ে নদিদসর িদধ্য র্ততীয় পক্ষদক তার নলনখত 

িা যিৌনখক িতািত যিদয় যিাটিশ প্রদাি করদিি এিাং র্ততীয় পক্ষ এরুপ যিাটিদশর যপ্রনক্ষদত যকাি িতািত প্রদাি করদল তা 

নিদিিিায় নিদয় দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো অনুদরািকারীদক তথ্য প্রদাদির নিষদয় নসদ্বান্ত গ্রিণ করদিি।  

১১) যকাি ইনিয় প্রনতিন্ধী ব্যনিদক যকাি যরকি ে িা তার অাংশনিদশষ জািাদিার প্রদয়াজি িদল সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো 

 যসই প্রনতিন্ধী ব্যনক্তদক তথ্য লাদভ সিায়তা প্রদাি করদিি এিাং পনরদশ েদকর জন্য য  িরদির সিদ ানগতা প্রদয়াজি তা 

 প্রদাি করাি এই সিায়তার অন্তভু েক্ত িদল গণ্য িদি।  

   ১২) আইদির অিীি প্রদি তদথ্যর প্রনত পৃষ্ঠায় তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯ এর অিীি এই তথ্য সরিরাি করা িদয়দে িদি ে 

 প্রতযয়ি করদত িদি এিাং তাদত প্রতযয়িকারী কি েকতোর িাি, পদিী, স্বাক্ষর ও দাপ্তনরক সীল থাকদি।  
 

৯) তদথ্যর মূল্য এিাং মূল্য পনরদশাি:  

    ১. যকাি অনুদরািকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর নিকট সরিরাদির জন্য িজুদ থাকদল নতনি তঅনি, ২০০৯-এর তফনসদল 

 উদিনখত ফরি-ঘ অনুসাদর যস তদথ্যর মূল্য নিি োরণ করদিি এিাং অিনিক ৫(পাঁি) কা ে নদিদসর িদধ্য যসই অথ ে িালাি 

 যকাি িাং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জিা কদর যট্রজারী িালাদির কনপ তার কাদে জিা যদয়ার জন্য অনুদরািকারীদক 

 নলনখতভাদি অিনিত করদিি, অথিা  

    ২. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো অনুদরািকারী কর্তেক পনরদশানিত তদথ্যর মূল্য রনশদদর িাধ্যদি গ্রিণ করদিি এিাং প্রাপ্ত অথ ে িালাি 

 যকাি িাং  ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ যট্রজারী িালাদির িাধ্যদি জিা যদদিি।  

১০.  আনপল দাদয়র ও নিষ্পনি:  

 ১০.১ আনপল কর্তেপক্ষ: 

 ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর আনপল কর্তেপক্ষ িদিি নিভাদগর নসনিয়র সনিি/সনিি । 

 খ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর অিীি সকল ইউনিদটর আনপল কর্তেপক্ষ িদিি সাংনিষ্ট ইউনিদটর অব্যিনিত ঊর্ধ্েতি 

 কা োলদয়র প্রশাসনিক প্রিাি ।   

            ১০.২. আনপল পদ্ধনত:  

ক) যকাি ব্যনক্ত এ নিদদ েনশকার িীনত ০৮-এর (৩), (৪) িা (৫) নিি োনরত সিয়সীিার িদধ্য তথ্য লাদভ ব্যথ ে িদল নকাংিা 

 দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর যকাি নসদ্বাদন্ত সাংক্ষুব্ধ িদল নকাংিা অনতনরক্ত মূল্য িা ে িা গ্রিণ করদল উক্ত সিয়সীিা অনতক্রান্ত 

 িিার, িা যক্ষত্রিত, নসদ্বান্ত লাদভর পরিতী ৩০(নত্রশ) নদদির িদধ্য তঅনি, ২০০৯-এর তফনসদল নিি োনরত ফরি-গ এর 

 িাধ্যদি আনপল কর্তেপদক্ষর কাদে আনপল করদত পারদিি ।  

          খ) আনপল কর্তেপক্ষ  নদ এ িদি ে সন্তুষ্ট িি য , আনপলকারী যুনক্তসাংগত কারদণ নিনদ েষ্ট সিয়সীিার িদধ্য আনপল দাদয়র 

 করদত পাদরিনি, তািদল নতনি উক্ত সিয়সীিা অনতিানিত িওয়ার পরও আনপল আদিদি গ্রিণ করদত পারদিি।  

         ১০.৩ আনপল নিষ্পনি:  

      ১. আনপল কর্তেপক্ষ যকাি আনপদলর নিষদয় নসদ্বান্ত প্রদাদির পূদি ে নিদনাক্ত পদদক্ষপ প্রিণ করদিি,  থা- 

 ক. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো এিাং এতদসাংনিষ্ট অন্যান্য কি েকতোর শুিািী গ্রিণ; 

 খ. আনপল আদিদদি উনিনখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রানথ েত প্রনতকাদরর যুনক্তসমূি নিদিিিা এবং 

 গ. প্রানথ েত তথ্য প্রদাদির সাদথ একানিক তথ্য প্রদািকারী উইাং যুক্ত থাকদল সাংনিষ্ট উইাংসমূদির শুিািী গ্রিণ।  

      ২. আনপল আদিদি প্রানপ্তর ১৫ (পদির) নদদির িদধ্য আনপল কর্তেপক্ষ- 

 ক. উপ-অনুদেদ (১) এ উনিনখত পদদক্ষপসমূি গ্রিণপূি েক তথ্য সরিরাি করার জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোদক 

 নিদদ েশ যদদিি; অথিা  

            খ. তাঁর নিদিিিায় গ্রিণদ াগ্য িা িদল আনপল আদিদিটি খানরজ করদত পারদিি। ৬ 

         



 

৩. আনপল কর্তেপদক্ষর নিদদ েশ অনু ায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো- 

 ক.  থাসম্ভি দ্রুততার সাদথ প্রানথ েত তথ্য সরিরাি করদিি তদি এই সিয় তঅআা, ২০০৯ এর িারা ২৪(৪) এ নিদদ েনশত 

 সিদয়র অনিক িদি িা অথিা  

 খ. যক্ষএিত নতনি তথ্য সরিরাি যথদক নিরত থাকদিি।  
 

১১. তথ্য প্রদাদি অিদিলায় শানস্তর নিিািাঃ  

 ১১.১ তঅআা, ২০০৯ ও এই নিদদ েনশকার নিনি-নিিাি সাদপদক্ষ যকাি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতো  নদ যকাি আদিদিকারীদক তথ্য 

 সাংক্রান্ত নসদ্ধান্ত প্রদাদি ব্যথ ে িয় িা তথ্যপ্রানপ্তর যকাি অনুদরাি গ্রিণ করদত অস্বীকার কদর িা নসদ্ধান্ত প্রদাদি ব্যথ ে িয় িা 

 ভুল, অসম্পূণ ে, নিভ্রানন্তকর, নিকৃত তথ্য প্রদাি কদর িা যকাি তথ্য প্রানপ্তর পদথ প্রনতিন্ধকতা সৃনষ্ট কদর িা তথ্য অনিকার 

 পনরপন্থী যকাি কাজ কদর তািদল দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর এদিি কাজদক অসদািরণ নিদসদি নিদিিিা করা িদি এিাং সাংনিষ্ট 

 িাকনর নিনিনিিাি অনুসাদর তার নিরুদদ্ধ ব্যিস্থা গ্রিণ করা িদি।  

 ১১.২. এ নিদদ েনশকা  থা থভাদি অনুসরদণ গানফলনতর কারদণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতযয় ঘটদল এিাং এর কারদণ যকাি 

 কি েকতা তথ্য কনিশি কর্তেক শানস্ত যপদল তা তার ব্যানক্তগত দায় নিদসদি গণ্য িদি এিাং কর্তেপক্ষ তার যকাি দায় িিি 

 করদি িা।  
  

 ১১.৩ তথ্য কনিশদির কাে যথদক যকাি কি েকতোর নিরুদদ্ধ নিভাগীয় ব্যিস্থা গ্রিদণর অনুদরাি যপদল কর্তেপক্ষ সাংনিষ্ট নিনি-

 নিিাি অনুসাদর  থা থ ব্যিস্থা গ্রিণ করদি এিাং গৃিীত ব্যিস্থার নিষদয় তথ্য কনিশিদক অিনিত করদি। 
 

 

১২. জিগুরুত্বপূণ ে নিষদ  যপ্রস নিজ্ঞনপ্তাঃ 

 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এিাং এর অনিি সকল ইউনিটসমূি জিগুরুত্বপূণ ে নিষয়ানদ যপ্রস নিজ্ঞনপ্তর িাধ্যদি অথিা 

 অন্য যকাি পন্থায় প্রিার িা প্রকাশ করদি। 

১৩. নিদদ েনশকার সাংদশািিাঃ 

 এই নিদদ েনশকা সাংদশািদির প্রদয়াজি িদল জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ ৩-৫ সদস্য নিনশষ্ট একটি কনিটি গঠি করদি। 

 কনিটি নিদদ েনশকা অনুদিাদিকারী কর্তেপদক্ষর কাদে সাংদশািদির প্রস্তাি করদি। অনুদিাদিকারী কর্তেপদক্ষর অনুদিাদদি 

 নিদদ েনশকা সাংদশািি কা েকর িদি। 

১৪. নিদদ েনশকা ব্যাখ্যাাঃ 

 এই নিদদ েনশকার যকাি নিষদয় অিষ্টতা যদখা নদদল নিদদ েনশকা প্রণয়িকারী কর্তেপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদাি করদি। 

পনরনশষ্ট-১: স্বপ্রদণানদত ভাদি প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর তানলকা ও প্রকাদশর িাধ্যি:  

 

ক্রি তদথ্যর নিিরণ তথ্য প্রকাদশর িাধ্যি 

১ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর সাাংগঠনিক কাঠাদিা ও কা েক্রদির 

নিিরণ, কা েপ্রণালী এিাং দানয়ত্বসমূি  

যিাটিশ যিাি ে, তথ্য প্রদাি ইউনিট মুনিত 

অনুনলনপ, ওদয়িসাইট 

২ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর কি েকতো ও কিি োরীদদর ক্ষিতা ও 

দানয়ত্ব  

প্রদতযক অনফস/তথ্য প্রদাি ইউনিদট 

মুনিত অনুনলনপ, ওদয়িসাইট 

৩ নসদ্বান্ত গ্রিদণর পদ্ধনত, জিািনদনিতা এিাং তত্ত্বািিাদির িাধ্যি  প্রদতযক অনফস/তথ্য প্রদাি ইউনিদট 

মুনিত অনুনলনপ, ওদয়িসাইট 

৪ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর কি েকতো ও কি েিারীর তথ্য  প্রদতযক অনফস/তথ্য প্রদাি ইউনিদট 

মুনিত অনুনলনপ, ওদয়িসাইট 

৫ কা ে সম্পাদদির জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর নিয়ন্ত্রদণ রনক্ষত ও 

ব্যিহুত আইি, নিনি-নিিাি, নিদদ েশিা, ম্যানুদয়ল, িকুদিন্ট এিাং যরকি ে।  

প্রদতযক অনফস/তথ্য প্রদাি ইউনিদট 

মুনিত অনুনলনপ, ওদয়িসাইট 

৬ পনরকল্পিা প্রণয়ি ও নসদ্ধান্ত িাস্তিায়ি সাংক্রান্ত য  যকাি িরদির 

পরািশ ে/প্রনতনিনিত্ব,  া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ কর্তেক গৃিীত এর 

নিিরণ।  

প্রদতযক অনফস/তথ্য প্রদাি ইউনিদট 

মুনিত অনুনলনপ, ওদয়িসাইট 

৭ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর িাদজট/সকল পনরকল্পিার িরি 

নিনিতকরণ, প্রস্তানিত খরি এিাং প্রকৃত ব্যদয়র উপর কতনর নরদপাট ে।  

যিাটিশ যিাি ে, ওদয়িসাইট।  

৮ িাগনরকদদর তথ্য সাংগ্রদির জন্য নিরাজিাি সুদ াগ-সুনিিাসাংক্রান্ত নিিরণ, 

কি েকতো/কি েিারীদদর জন্য সাংরনক্ষত লাইদেনর/পড়ার কদক্ষর কা ে ঘন্টা 

ইতযানদ (প্রদ াজয যক্ষদত্র ) 

যিাটিশ যিাি ে, ওদয়িসাইট। 

৭ 

 



 

 

৯ িাি, পদিী, ঠিকািা, যফাি িম্বর এিাং প্রদ াজয যক্ষদত্র ফযাক্স িম্বর ও ই-

যিইল ঠিকািাসি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর িাি।  

সাংনিষ্ট তথ্য প্রদাি ইউনিদটর যিাটিশ 

যিাি ে ও ওদয়িসাইট।  

১০ িাি, পদিী, ঠিকািা, যফাি িম্বর এিাং প্রদ াজয যক্ষদত্র ফযাক্স িম্বর ও ই-

যিইল ঠিকািাসি আনপল কর্তেপদক্ষর তানলকা। 

প্রতযক কর্তেপদক্ষর যিাটিশ যিাি ে, 

ওদয়িসাইট/গণিাধ্যি ইতযানদ।  

১১ তদথ্যর  জন্য িাগনরদকর কাে যথদক প্রাপ্ত সকল আদিদি পদত্রর অনুনলনপ, 

 ার িদধ্য নিদনাক্ত তথ্যসমূি অন্তভু েক্ত থাকদি: 

ক. য  কর্তেপক্ষ কর্তেক অনুদরািপত্রটি গৃিীত িদয়দে তার িাি; 

খ. নক তদথ্যর জন্য অনুদরাি করা িদয়দে; 

গ. অনুদরাদির তানরখ। 

গৃিীত আদিদি পদত্রর একটি কনপ প্রদতযক 

কর্তেপদক্ষর/তথ্য প্রদাি ইউনিদটর 

ইন্টারদিদট, পনরদশদির জন্য অনফদস 

রনক্ষত থাকদি।  

১২ সরকার কর্তেপক্ষ কর্তেক সম্পানদত- 

ক. সকল উন্নয়ি/প্রকল্প সাংক্রান্ত চুনক্ত; 

খ. প্রদতযক চুনক্তর সাংনক্ষপ্ত নিিরণ, প্রাক্কনলত ব্যয়/চুনক্তর যিয়াদকাল 

ইতযানদ (নপএসনস ব্যতীত)। 

যিাটিশ যিাি ে, ওদয়িসাইট। 

১৩ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর অিীিস্থ যপদট্রািাাংলা কর্তেক গ্যাস 

সাংদ াদগর তথ্য ও এলাকা।  

যিাটিশ যিাি ে, ওদয়িসাইট। 

১৪ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর িাগনরক যসিা সাংক্রান্ত (য িি নসএিনজ 

নফনলাং যস্টশি স্থাপদির অনুদিাদি, এলনপনজ িটনলাং প্ল্যান্ট অনুদিাদি 

ইতযানদ।  

যিাটিশ যিাি ে, ওদয়িসাইট (এ নিভাদগর 

নসটিদজি িাট োর এ অন্তভু েক্ত) ইতযানদ।  

 

 

পনরনশষ্ট -২: িানিদার নভনিদত প্রদািদ াগ্য তদথ্যর তানলকা:  

নিননলনখত তথ্যসমূি জিগদণর িানিদার নভনিদত প্রদাি করা িদি – 

• স্বপ্রদণানদতভাদি প্রকানশত সকল তথ্য  

• নিনভন্ন িীনত  

• জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাদগর িাদজট  

• আনথ েক তথ্য, য িি-আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত নিসাি নিিরণী  

• অনিট নরদপাট ে (জিািসি) 

• প্রকদল্পর ব্যয়-সাংক্রান্ত তথ্য  

• ক্রয় কা েক্রি সাংক্রান্ত তথ্য (নসদ্ধান্ত গ্রিদণর পর)  

• উপকারদভাগীর তানলকা  

• নিদয়াগ িদনলর আদদশ  

• যদদশ িা নিদদশ ভ্রিণসাংক্রান্ত তথ্যানদ।  

• প্রদাি িাধ্যতামূলক িয় এিি তথ্য (পনরনশষ্ট-৩) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।  

{  

পনরনশষ্ট-৩: প্রদাি িাধ্যতামুলক িয়, এিি তদথ্যর তানলকাাঃ 

 এই আইদির অন্যান্য নিিািািলীদত  া নকছুই থাকুক িা যকি, যকাি  কর্তেপক্ষ যকাি িাগনরকদক নিননলনখত তথ্যসমূি 

 প্রদাি করদত িাধ্য থাকদি িা,  থাাঃ  

     ক.যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল িাাংলাদদদশর নিরাপিা, অখন্ডতা ও সাি েদভৌিদত্বর প্রনত হুিনক িদত পাদর, এরুপ তথ্য; 

     খ. পররাষ্ট্রিীনতর যকাি নিষদয়  ার দ্বারা নিদদশী রাদষ্ট্রর অথিা আন্তজোনতক যকাি সাংস্থা িা আঞ্চনলক যকাি যজাট িা 

 সাংগঠদির সনিত নিদ্যিাি সম্পকে ক্ষুণ্ন িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

     গ. যকাি নিদদশী সরকাদরর নিকট িদত প্রাপ্ত যকাি যগাপিীয় তথ্য; 

     ঘ. যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল যকাি র্ততীয় পদক্ষর বুনদ্ধবৃনিক সম্পদদর অনিকার ক্ষনতগ্রস্থ িদত পাদর এরূপ িানণনজযক িা 

 ব্যিসানয়ক অন্তনি েনিত যগাপিীয়তা নিষয়ক, কনপরাইট িা বুনদ্ধবৃনিক সম্পদ (Intellectual Property 

 Right) সম্পনকেত তথ্য; 

       

৮    



 

 

 ঙ. যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল যকাি নিদশষ ব্যনক্ত িা সাংস্থাদক লাভিাি িা ক্ষনতগ্রস্ত করদত পাদর এরূপ নিদনাক্ত তথ্য,  থা:- 

   অ) আয়কর, শুল্ক, ভযাট ও আিগারী আইি, িাদজট িা করিার পনরিতেি সাংক্রান্ত যকাি আগাি তথ্য; 

   আ) মুিার নিনিিয় ও সুদদর িার পনরিতেিজনিত যকাি আগাি তথ্য;  

    ই) ব্যাকাংসি আনথ েক প্রনতষ্ঠািসমূদির পনরিালিা ও তদারনক সাংক্রান্ত যকাি আগাি তথ্য;  

    ি) যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল প্রিনলত আইদির প্রদয়াগ িািাগ্রস্ত িদত পাদর িা অপরাি বৃনদ্ধ যপদত পাদর এরুপ তথ্য; 

 ে) যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল জিগদণর নিরাপিা নিনিত িদত পাদর িা নিিারািীি িািলার সুষ্ঠু নিিার কা ে ব্যািত িদত 

 পাদর এরুপ তথ্য; 

    জ) যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল যকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীিদির যগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    ঝ) যকাি তথ্য প্রকাদশর ফদল যকাি ব্যনক্তর জীিি িা শারীনরক নিরাপিা নিপদাপন্ন িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    ঞ) আইি প্রদয়াগকারী সাংস্থার সিায়তার জন্য যকাি ব্যনক্ত কর্তেক যগাপদি প্রদি যকাি তথ্য; 

    ট) আদালদত নিিারিীি যকাি নিষদয় এিাং  া প্রকাদশ আদালত িা ট্রাইবুযিাদলর নিদষিাজ্ঞা রদয়দে অথিা  ার প্রকাশ 

 আদালত অিিািিার শানিল এরুপ তথ্য; 

    ঠ) তদন্তািীি যকাি নিষদয়  ািার প্রকাশ তদন্ত কাদজ নিি ঘটাদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    ি) যকাি অপরাদির তদন্ত প্রনক্রয়া এিাং অপরািীর যগ্রফতার ও শানস্তদক প্রভানিত করদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    ঢ) আইি অনুসাদর যকিল একটি নিনদ েষ্ট সিদয়র জন্য প্রকাদশর িাধ্যিািকতা রদয়দে এরুপ তথ্য; 

    ি) যকৌশলগত ও িানণনজযক কারদণ যগাপি রাখা িাঞ্চিীয় এরূপ কানরগনর কিজ্ঞানিক গদিষণালব্ধ যকাি তথ্য; 

    ত) যকাি ক্রয় কা েক্রি সম্পূণ ে িিার পূদি ে িা উক্ত নিষদয় নসদ্ধান্ত গ্রিদণর পূদি ে সাংনিষ্ট ক্রয় িা এ কা েক্রি সাংক্রান্ত 

 যকাি তথ্য;  

    থ) জাতীয় সাংসদদর নিদশষ অনিকার িানির কারণ িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

    দ) যকাি ব্যনক্তর আইি দ্বারা সাংরনক্ষত যগাপিীয় তথ্য; 

    ি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র িা পরীক্ষায় প্রদি িম্বর সম্পনকেত আগাি তথ্য এবং 

    ণ) িনন্ত্রপনরষদ িা, যক্ষত্রিত, উপদদষ্টা পনরষদদর কিঠদক উপস্থাপিীয় সার-সাংদক্ষপসি আনুষনঙ্গক দনললানদ এিাং উক্তরুপ 

 কিঠদকর আদলািিা ও নসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত যকাি তথ্য।  

 তদি শতে থাদক য , িনন্ত্রপনরষদ িা যক্ষত্রিত, উপদদষ্টা পনরষদ কর্তেক যকাি নসদ্ধান্ত গৃিীত িওয়ার পর অনুরুপ নসদ্ধাদন্তর 

 কারণ এিাং য সকল নিষদয়র উপর নভনি কদর নসদ্ধান্তটি গৃিীত িদয়দে তা প্রকাশ করা  াদি;  

 আদরা শতে থাদক য , এই িারার অিীি তথ্য প্রদাি স্থনগত রাখার যক্ষদত্র সাংনিষ্ট কর্তপ েক্ষদক তথ্য কনিশদির পূি োনুদিাদি 

 গ্রিণ করদত িদি।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

  



 

 

 

পনরনশষ্ট-৪: দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ও নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর তথ্য: 

 দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর তথ্যোঃ 

 

 কি েকতোর িাি : যিাোম্মাৎ ফারিািা রিিাি 

 পদনি  : উপসনিি  

 যফাি  : +৮৮০২৯৫৭৬৫৭১ (অনফস) 

     ০১৭১২৮৭২০৭৩ (যিািাইল) 
      

 ই-যিইল  : farhanagvt@yahoo.com 

    

 ঠিকািা  : ভিি িাং-০৬, কক্ষ িাং-১০৮,  

     জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ,  

    িাাংলাদদশ সনিিালয়, ঢাকা-১০০০। 

 

 নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কি েকতোর তথ্যাঃ 

 কি েকতোর িাি : মমাল্লা নমজানুর রিমাি 

 পদনি  : উপসনিি  

 যফাি  : +৮৮০২-৯৫৭০৬৫৮ (অনফস) 

     ০১৭১৭৬২২১৭৩ (যিািাইল) 

 ই-যিইল  : dsop2s@emrd.gov.bd 

 

 ঠিকািা  : ভিি িাং-০৬, কক্ষ িাং-১১৩,  

    জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ,  

   িাাংলাদদশ সনিিালয়, ঢাকা-১০০০।  

 

পনরনশষ্ট-৫: আনপল কর্তেপদক্ষর তথ্য: 

 কি েকতোর িাি : জিাব মমাোঃ মািবুব মিার্সি 

 পদনি  : নসনিয়র সনিি  

 যফাি  : +৮৮০২৯৫১৪৯৩৩ (অনফস)  

   ০১৭২০৯৮৩৪৫৮ (র্মাবাইি) 

 ই-যিইল  : secretary@emrd.gov.bd 

 

 ঠিকািা  : ভিি িাং-০৬, কক্ষ িাং-১১০,  

    জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ,  

    িাাংলাদদশ সনিিালয়, ঢাকা-১০০০।  
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