জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তররর পটভূতম :
সঞ্চয় একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দদরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যতক্তগত সঞ্চয় সমতিগতভারব জাততর জন্য
সৃতি করর এক তবরাট তহতবল। সরকার এই অর্ থ দদে গড়ার কারজ ব্যবহার করর র্ারক। দদরে সঞ্চরয়র
পতরমাণ বৃতি দপরল উন্নয়ন খারত ব্যবহাররর তনতমত্ত সরকাররর হারত অরর্ থর পতরমাণ বৃতি পায়। এর
ফরল স্বাভাতবকভারব ববরদতেক ঋরণর উপর তনভথরেীলতা করম আরস। দদরের ক্রমবি থমান উন্নয়ন
কমথকান্ড বাস্তবায়রনর জন্য প্ররয়াজনীয় সম্পরদর চাতহদা পূররণ ঋণ তকংবা দান দে দকান ববরদতেক
সাহারের উপর তনভথরেীলতা হরত মুতক্ত লারভ জাতীয় সঞ্চয় গুরুত্বপূণ থ অবদান রারখ। অরর্ থর প্ররয়াজরন
সরকার কর্তক
থ জনগরণর উপর নতুন নতুন কর আররাপ করার প্ররয়াজনীয়তা করম োয়। তাছাড়া,
সরকার জাতীয় সঞ্চয় স্কীরমর মাধ্যরম জনগরণর তনকট দর্রক ঋণ গ্রহণ কররল জনগরণর সঞ্চয় প্রবণতা
বৃতিরহতু জনগরণর আতর্ থক তনরাপত্তা বৃতি পায়, অন্যতদরক জনগরণর ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসরহতু মূল্যস্ফীতত
হ্রাস পায়। দদরে সরকাতর/রবসরকাতর তবতনরয়াগ বৃতিরহতু উৎপাদনেীল খারত জনগরণর অংে গ্রহণ বৃতি
পায়, দদরে অতিক হারর কমথসংস্থারনর সুরোগ সৃতি হয়, দবকারত্ব হ্রাস পায়। দদরে সামতগ্রক উৎপাদন
বৃতির মাধ্যরম স্বতনভথরেীলতা সৃতি হয়।
সঞ্চরয়র অতীত ইততহাস সম্পথরক েতদুর জানা োয়, সঞ্চয় ব্যাংরকর জনক তহরসরব খ্যাত দরভাররন্ড
দহনতর ডানকান ১৮১০ তিিারে স্কটল্যারন্ডর এক গীজথায় প্রর্ম সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন কররন। ইংল্যারন্ড
প্রর্ম তবশ্বযুরির ৬৫ বছর পূরব থ ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরদর সঞ্চরয় উদ্বুিকররত সরকাতরভারব জাতীয় সঞ্চয়
সংস্থা তহরসরব আত্মপ্রকাে করর। যুিতবগ্ররহর পর জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা ইংল্যারন্ডর জাতীয় অর্ থনীততরত
গুরুত্বপূণ থ অবদান দররখতছল। জনগণরক সঞ্চরয় উদ্বুি কররত এবং ২য় তবশ্ব যুরির কাররণ সৃি মুদ্রাস্ফীতত
তনয়ন্ত্ররণর লরক্ষ ‘দ্যা পাবতলক দডট এ াক্ট -১৯৪৪ এর আরলারক এ উপমহারদরে সব থপ্রর্ম জাতীয়
সঞ্চয় সংস্থা কাজ শুরু করর। এ সংস্থার প্রিান কাে থালয় তছল ভাররতর তসমলায় ।
অতঃপর ১৯৪৭ সারল দদে তবভারগর পর জাতীয় সঞ্চরয়র কাে থক্রম তৎকালীন সরকাররর অর্ থ
ন্ত্রণালরয়র অতিরন স্থানাতরিতরত হয়। পরবতেরত জাততর জনক বগবনবধু শ দেখ মুতজর র রহমারনর আবানারন
১৯৭১ সারল রক্তক্ষয়ী সংগ্রারমর মাধ্যরম স্বািীনতা অজথরনর পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলারদে প্রততষ্ঠা লাভ
করর। নতুন দপ্রক্ষাপরট জাতীয় সঞ্চয় পতরদপ্তর নারম পূরব থর ন্যায় তচফ ডাইররক্টররর অিীন ০৪ (চার)
জন সহকারী প্রিান পতরচালরকর সমন্বরয় এর কাে থক্রম শুরু হয়। জাতীয় সঞ্চয় পতরদপ্তরটি ২০১৪
সারলর দফব্রুয়ারী মারস অতিদপ্তরর উন্নীত করা হয়, োর প্রিান মহাপতরচালক। মহাপতরচালরকর অিীরন
৪ (চার) জন পতরচালক এবং প্রিান কাে থালরয় ৪ (চার) জন ও ৭ (সাত)টি আঞ্চতলক কাে থালরয় ৭ (সাত)
জনসহ দমাট ১১ (এগার) জন উপ-পতরচালক, দজলা পে থারয় সহকারী পতরচালক/সঞ্চয় অতফসার এবং
১৯টি তবরেষ সঞ্চয় র  ররারত সহকারী পতরচালরকর সমন্বরয় নতুন প্রোসতনক অবকাঠারমা তনরয়
অতিদপ্তররর কাে থক্রম চলরছ।
জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহ সমারজর তবরেষ তবরেষ দেণীরক উরেশ্য করর প্রণয়ন করা হরয়রছ। দেমনঃ
সমারজর অনগ্রসর জনরগাষ্ঠী, বরয়ারজ ষ্ঠ নাগতরক, োরীতরক প্রততবন্ধী, মতহলা, তেশু, অবসরপ্রাপ্ত
সরকারী কমথজীতব, প্রবাসী বাংলারদেী ইত াতদ। এসকল জনরগাষ্ঠীরক আতর্ থক ও সামাতজক তনরাপত্তা
দবিনীর আওতায় আনয়রন জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহ গুরুত্বপূণ থ ভূতমকা পালন করর র্ারক। জাতীয় সঞ্চয়
স্কীমসমূহ প্রবাসীরদর সঞ্চরয় উদ্বুিকররণর পাোপাতে ববরদতেক দরতমট্যান্স সংগ্ররহও অবদান রারখ।
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সরকাররর বাতষ থক ঘাটতত বারজরট অর্ থায়ন, মুদ্রাস্ফীতত দরাি ও দদরে সুষ্ঠু অর্ থননততক ব্যবস্থাপনা গরড়
দতালার মত জাতীয় গুরুত্বপূণ থ তবষয় জাতীয় সঞ্চরয়র সারর্ ওতরপ্রাতভারব জতড়ত। তাই জাতীয় সঞ্চয়
একটি আদেথ, আর জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তর এই আদেথ বাস্তবায়রনর মাধ্যরম সুখী-সমৃিোলী একটি
স্বতনভথর জাতীয় অর্ থননততক র তনয়াদ গরড় দতালার মহান ভূতমকায় তনরয়াতজত অর্ থ মন্ত্রণালরয়র অিীন
অভ তরিরীণ সম্পদ তবভারগর একটি অতিদপ্তর।
জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তররর দাতয়ত্বাবলী:
১। জনগণরক সঞ্চরয় উদ্বুিকরণ, জনগরণর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় স্কীরমর মাধ্যরম আহরণ।
২। জাতীয় সঞ্চয় অতফস/র  ররা, ব্যাংক ও ডাকঘর এর মাধ্যরম সঞ্চয় স্কীমসমূরহ তবতনরয়ারগর ব্যবস্থা
করা।
৩। সঞ্চরয় জনগণরক উদ্বুি কররণর লরক্ষ তপ্র্ট  ও ইরল্ট্রনতনক তমতডয়ার মাধ্যরম প্রচার প্রচারণার
কাে থক্রম পতরচালনা করা।
৪। সঞ্চয়পত্র মুদ্রণ, সংরক্ষণ ও তবতরণ কাে থপতরচালনা করা।
৫। সঞ্চয় স্কীরম তবতনরয়াগকারে থ তনরয়াতজত কমথকতথা-কমথচারীরদর প্রতেক্ষরণর ব্যবস্থা করা।
৬। সঞ্চয় স্কীরম তবতনরয়ারগ গণঋণ গ্রহণ আইন, ১৯৪৪ (The public Debt Act, 1944) এর আওতায়
প্রণীত তবতভন্ন তবতিমালা/নীততমালা প্রণয়রন সহায়ক ভূতমকা পালন।
৭। অতিক সংখ্যক জনগণরক সঞ্চরয় সম্পৃক্ত করা ও গ্রাহক দসবার মান বৃতি করা।
১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা প্রণয়ননর য ৌতক্তকতা/উনেশ্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলানেশ সরকার জনগনণর জানার অতিকার প্রততষ্ঠার মাধ্যনম সরকাতর ও যবসরকাতর
সাংগঠননর স্বচ্ছতা ও জবাবতেতিতা বৃতি, দুনীতত হ্রাস ও সুশাসন প্রততষ্ঠা; জনগনণর তিন্তা, তবনবক ও
বাকস্বািীনতার সাাংতবিাতনক অতিকার প্রততষ্ঠা সনব বাপতর জনগনণর ক্ষমতায়ননর লনক্ষে তথ্য-অতিকার
তনতিত করনত ‘তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯’ পাস কনরনে। আইননর কা বকর বাস্তবায়ননর জন্য
ইততমনধ্য ‘তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতি সাংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯’ এবাং তথ্য অতিকার সাংক্রান্ত ততনটি
প্রতবিানমালাও প্রণীত িনয়নে।
তথ্য অতিকার গণতাতন্ত্রক ব্যবস্থানক আনরা সুসাংিত করার অন্যতম শতব। জাতীয় সঞ্চয় অতিেির এর
তথ্য জনগনণর কানে উন্মুক্ত িনল জাতীয় সঞ্চয় অতিেির-এর কা বক্রম সম্পনকব জনগনণর সনেি ও
অতবশ্বাস দূর িনব। এনত প্রততষ্ঠাননর স্বচ্ছতা এবাং জনগনণর কানে সকল কানজর জবাবতেতিতা প্রতততষ্ঠত
িনব।
জনগনণর জন্য অবাি তথ্যপ্রবাি তনতিত করার য নীতত সরকার গ্রিণ কনরনে, তার সনে
সাংগততপূণ বভানব সরকানরর গুরুত্বপূণ ব তবভাগ তিনসনব জাতীয় সঞ্চয় অতিেির-এর অবাি তথ্যপ্রবানির িি বা
তনতিত করনত বিপতরকর।
জাতীয় সঞ্চয় অতিেিনরর অবাি তথ্যপ্রবানির িি বার যক্ষনে য ন যকাননা তিিািনের সৃতি না িয়, যসজন্য
একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা’ প্রণয়ন আবশ্যক বনল মনন করনে জাতীয় সঞ্চয় অতিেির। সুতরাাং
তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতি সাংক্রান্ত) তবতিমালা ২০০৯ ও এতেসাংতিি
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প্রতবিানমালাসমূনির আনলানক ও সাযুজেতা সানপনক্ষ এই ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা’ প্রণয়ন করা
িনলা।
১.৩ নীততমালার তশনরানাম

এই নীততমালা ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালা, ২০১৫’ নানম অতভতিত িনব।
২। নীততমালার তভতি
২.১. প্রণয়নকারী কর্তবপক্ষ :
অর্ ব মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলানেশ সরকার
২.২. অনুনমােনকারী কর্তবপক্ষ :
সতিব, অভেন্তরীণ সম্পে তবভাগ, অর্ ব মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলানেশ সরকার
২.৩. অনুনমােননর তাতরখ :
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২.৪. বাস্তবায়ননর তাতরখ :
এই নীততমালা অনুনমােননর তাতরখ যর্নক বাস্তবায়ন করা িনব।
২.৫. নীততমালার প্রন াজেতা :
নীততমালাটি অর্ ব মন্ত্রণালয়, অভেন্তরীণ সম্পে তবভাগ, জাতীয় সঞ্চয় অতিেির ও এর অিীনস্থ সকল ব্যেনরা/অতিনসর জন্য
প্রন াজে িনব।

৩. সাংজ্ঞাসমূিঃ তবষয় বা প্রসনের পতরতচ্ছতত যকান তকছু না র্াকনল এ নীতত মালায়৩.১ ‘তথ্য’ অর্ ব জাতীয় সঞ্চয় অতিেির ও এর অিীনস্থ কা বালয়সমূনির গঠন, কাঠানমা ও োিতরক কমবকান্ড সাংক্রান্ত য
যকান স্মারক, বই, নকশা, মানতিে, চুতক্ত, তথ্য-উপাি, লগ বই, আনেশ, তবজ্ঞতি, েতলল, নমুনা, পে, প্রততনবেন, তিসাব
তববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আনলাকতিে, অতিও, তভতিও, অতিত তিে, তিল্ম, ইনলক্ট্র্রতনক প্রতক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত য যকান
ইনস্ট্রুনমন্ট, াতন্ত্রকভানব পাঠন াগ্য েতললাতে এবাং যভৌততক গঠন ও ববতশিে-তনতব বনশনষ অন্য য যকান তথ্যবি বস্তু বা
এনের প্রতততলতপও এর অন্তর্ভবক্ত িনব, তনব শতব র্ানক য , োিতরক যনাটতশট বা যনাটতশনটর প্রতততলতপ এর অন্তর্ভবক্ত িনব
না।
৩.২ োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা
‘োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা’ অর্ ব তথ্য অতিকার আইন 2009-এর িারা ১০ এর অিীন তনযুক্ত কমবকতবা।
৩.৩ তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা অর্ ব োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার অনুপতস্থততনত সাংতিি োতয়ত্ব পালননর জন্য তনযুক্ত কমবকতবা;
৩.4 ‘আপীল কর্তবপক্ষ’ অর্ ব মিাপতরিালক (অতত:সতিব), জাতীয় সঞ্চয় অতিেির।
৩.৫ ‘র্ততীয় পক্ষ’ অর্ ব তথ্য প্রাতির জন্য অনুনরািকারী বা তথ্য প্রোনকারী কর্তবপক্ষ ব্যতীত অনুনরািকৃত তনথ্যর সনে
জতিত অন্য যকান পক্ষ।
৩.৬ ‘তথ্য কতমশন’ অর্ ব তঅআ, ২০০৯-এর িারা ১১-এর অিীন প্রতততষ্ঠত তথ্য কতমশন।
৩.৭ ‘তঅআ, ২০০৯’ অর্ ব ‘তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯’।
৩.৮ ‘তঅতব, ২০০৯’ অর্ ব ‘তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতি সাংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯’।
৩.৯ ‘কমবকতবা’ অনর্ ব কমবিারীও অতরির্ভবক্ত িনব।
৩.১০ ‘তথ্য অতিকার’ অর্ ব যকাননা কর্তবপনক্ষর তনকট িনত তথ্য প্রাতির অতিকার।
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৩.১১ ‘আনবেন িরম’ অর্ ব তঅতব, ২০০৯-এর তিতসনল তনি বাতরত আনবেননর িরনমট- িরম ‘ক’।
৩.১২ ‘আপীল িরম’ অর্ ব তঅতব, ২০০৯-এর তিতসনল তনি বাতরত আতপল আনবেননর িরনমট- িরম ‘গ’।
৩.১৩ ‘পতরতশি’ অর্ ব এই নীততমালার সনে সাংযুক্ত পতরতশি।
৪.

তনথ্যর িরন এবাং িরন অনুসানর তথ্য প্রকাশ ও প্রোন পিতত :

জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তর এবাং এর আওতািীন ও অিীনস্থ জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয়
অতিস/ব্যেনরাসমূনির সমুেয় তথ্য তনদমাক্ত ৩টি যেণীনত ভাগ করা িনব এবাং তনি বাতরত তবিান অনুসানর প্রোন, প্রিার বা
প্রকাশ করা িনব।
ক. স্বপ্রনণাতেতভানব প্রকাশন াগ্য তথ্য :
১) এই িরননর তথ্য জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তর এবাং এর আওতািীন ও অিীনস্থ জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কাে থালয়

এবং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরাসমূি স্বপ্রনণাতেত িনয় যনাটিশনবাি ব, ওনয়বসাইট, ব্রতশওর, মুতিত বই বা
প্রততনবেন, তবলনবাি ব, সাইন যবাি ব, তিকার, যপািার, ব্যকনলট, তলিনলট, তনউজ যলটার, প্রতেকায় তবজ্ঞতির
ম্যািনম প্রিারণাসি অন্যান্য গ্রিণন াগ্য মাধ্যনম প্রকাশ ও প্রিার করনব।
২) এই িরননর তথ্য যিনয় যকান নাগতরক আনবেন করনল তখন তা িাতিোর তভতিনত প্রোনন াগ্য তথ্য তিনসনব
তবনবতিত িনব এবাং োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তনি বাতরত পন্থায় আনবেনকারীনক তা প্রোন করনবন।
৩) জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তর প্রতত বের একটি বাতষ বক প্রততনবেন প্রকাশ করনব। বাতষ বক প্রততনবেনন তঅআ, ২০০৯
এর িারা ৬(৩)-এ উতিতখত তথ্যসমূি সাংন াজন করনব।
৪) জাতীয় সঞ্চয় অতিেির স্বপ্রনণাতেতভানব প্রকাশন াগ্য তনথ্যর একটি তাতলকা প্রস্তুত করনব এবাং এই নীততমালার
পতরতশনি ও জাতীয় সঞ্চয় অতিেির ওনয়বসাইনট প্রকাশ ও প্রিার করনব।
৫) প্রতত ততন মাস অন্তর এই তাতলকা িালনাগাে করা িনব।
খ. িাতিোর তভতিনত প্রোনন াগ্য তথ্য :
১) এই িরননর তথ্য যকাননা নাগতরনকর আনবেননর যপ্রতক্ষযত এই নীততমালার ১০ ও ১১ অনুনচ্ছনে বতণ বত পিতত
অনুসরণ কনর প্রোন করনত িনব।
২) জাতীয় সঞ্চয় অতিেির িাতিোর তভতিনত প্রোনন াগ্য তনথ্যর একটি তাতলকা প্রস্তুত করনব এবাং এই নীততমালার
পতরতশনি ও জাতীয় সঞ্চয় অতিেির ওনয়বসাইনট প্রকাশ ও প্রিার করনব।
৩) প্রতত ততন মাস অন্তর এই তাতলকা িালনাগাে করা িনব।
গ. প্রোন ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য :

১) এই নীততমালার অন্যান্য অনুনচ্ছনে া তকছুই র্াকুক না যকন জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তর এবাং এর
আওতািীন ও অিীনস্থ জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কাে থালয় এবং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরাসমূি তনরনাক্ত
তথ্যসমূি প্রোন বা প্রকাশ বা প্রিার করনত বাধ্য র্াকনব না;
(ক) তথ্য প্রকাতেত হরল দকান ব্যতক্তর ব্যতক্তগত জীবরনর দগাপনীয়তা ক্ষুন্ন হরত পারর এরূপ তথ্য;

(খ) আদালরত তবচারািীন দকান তবষয় অর্বা, ো প্রকারে আদালত বা ট্রাইর নারল তনরষিাজ্ঞা ররয়রছ
অর্বা ো প্রকাে আদালত অবমাননার েতমল এরূপ তথ্য;
(গ) তদতরিািীন দকান তবষয় োর প্রকাে তদরতরির কারজ তবঘ্ন ঘটারত পারর এরূপ তথ্য;
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(ঘ) দকান ক্রয় কােক্রম সম্পন্ন হওয়ার পূরব থ বা এ তবষরয় তসিাতরি গ্রহরণর পূরব থ সংতিি ক্রয় বা এর
কাে থক্রমসংক্রাতরি দকান তথ্য;
(ঙ) আইন দ্বারা সংরতক্ষত দকান ব্যতক্তর দগাপনীয় তথ্য;
(চ) তনরয়াগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পতকথত আগাম তথ্য;
৫. তথ্য সাংগ্রি, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা :
ক) তথ্য সাংরক্ষণ পিতত:
জাতীয় সঞ্চয় অতিেির এবাং এর আওতািীন ও অিীনস্থ সকল জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা
সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরা তথ্য সাংরক্ষযণর জন্য তনদনাক্ত পিতত অনুসরণ করনব :
(১) নাগতরনকর তথ্য অতিকার তনতিত করার লনক্ষে জাতীয় সঞ্চয় অতিেির তার াবতীয় তনথ্যর কোটালগ
এবাং ইননিক্স প্রস্ত্িত কনর র্া র্ভানব সাংরক্ষণ করনব।
(২) প্রনতেক কর্তপব ক্ষ য -সকল তথ্য কতম্পউটানর সাংরক্ষনণর উপযুক্ত বনল মনন করনব যস-সকল তথ্য
যুতক্তসাংগত সময়সীমার মনধ্য কতম্পউটানর সাংরক্ষণ করনব এবাং তথ্য লানভর সুতবিানর্ ব সমগ্র যেনশ
যনটওয়ানকবর মাধ্যনম তার সাংন াগ স্থাপন করনব।
(৩) তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অতিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রতবিানমালা, ২০১০
অনুসরণ করনব।
খ) তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপনা : জাতীয় সঞ্চয় অতিেির এবাং এর আওতািীন ও অিীনস্থ সকল জাতীয় সঞ্চয়
আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরা তথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অতিকার (তথ্য
সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রতবিানমালা, ২০১০ অনুসরণ করনব।
গ) তনথ্যর ভাষা :
(১) তনথ্যর মূল ভাষা িনব বাাংলা। তথ্য তে অন্য যকান ভাষায় উৎপন্ন িনয় র্ানক তািনল যসটি যসই ভাষায়
সাংরতক্ষত িনব। োিতরক প্রনয়াজরন তথ্য অনুবাে করা িনত পানর।
(২) তথ্য য ভাষায় সাংরতক্ষত র্াকনব যসই ভাষানতই আনবেনকারীনক সরবরাি করা িনব। আনবেনকারীর
িাতিোর যপ্রতক্ষযত যকান তথ্য অনুবাে করার োতয়ত্ব কর্তপব ক্ষ বিন করনব না।
ঘ) তনথ্যর িালনাগােকরণ :
জাতীয় সঞ্চয় অতিেির এবাং এর আওতািীন ও অিীনস্থ সকল জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা
সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরা প্রততমানস তথ্য িালনাগাে করনব।

৬. োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়াগ
1) তঅআ, ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসানর অর্ থ মন্ত্রণালয়, অভ তরিরীণ সম্পদ তবভাগ এর অিীনস্থ জাতীয় সঞ্চয়
অতিদপ্তররর প্রনতেক অতফস/র  ররা দত একজন কনর োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়াগ করনত িনব।
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2) পরবতীনত অর্ থ মন্ত্রণালনয়র অিীনন জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তররর আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয়
অতিস/ব্যেনরা প্রতততষ্ঠত িনল তঅআ ২০০৯-এর িারা ১০(৩) অনুসানর উক্তরূপ জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক
কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরাসমূহ প্রতততষ্ঠত িওয়ার ৬০ তেননর মনধ্য োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা
তননয়াগ করনত িনব।
3) জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তররর মহাপতরচালক োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়াগ যেনবন এবাং তননয়াগকৃত প্রনতেক
োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার নাম, পেবী, ঠিকানা এবাং প্রন াজে যক্ষনে িোক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানা তননয়াগ
প্রোননর পরবতী ১৫ (পননর) তেননর মনধ্য তনি বাতরত িরনমনট (তথ্য কতমশন কর্তক
ব তনি বাতরত িরনমট)
তলতখতভানব তথ্য কতমশনন যপ্ররণ করনবন এবাং মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউতননটর আতপল কর্তপব নক্ষর কানে
অনুতলতপ যপ্ররণ করনবন।
4) তঅআ, ২০০৯-এর অিীন োতয়ত্ব পালননর প্রনয়াজনন যকান োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা অন্য য যকান কমবকতবার
সিায়তা িাইনত পারনবন এবাং যকান কমবকতবার কাে যর্নক এরূপ সিায়তা িাওয়া িনল তততন উক্ত োতয়ত্বপ্রাি
কমবকতবানক প্রনয়াজনীয় সিায়তা প্রোন করনত বাধ্য র্াকনবন।
5) যকান োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা োতয়ত্ব পালননর প্রনয়াজনন অন্য যকান কমবকতবার সিায়তা িাইনল এবাং এরূপ
সিায়তা প্রোনন ব্যর্ বতার জন্য তঅআ ২০০৯-এর যকান তবিান লাংতঘত িনল এই আইননর অিীন োয়-োতয়ত্ব
তনি বারনণর যক্ষনে উক্ত অন্য কমবকতবাও োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা বনল গণ্য িনবন।
6) জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তররর প্রততটি জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরা তার
োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার নাম, পেবী, ঠিকানা এবাং প্রন াজে যক্ষনে িোক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানা তার
কা বালনয়র প্রকাশ্য স্থানন সিনজ দৃতিনগাির িয় এমনভানব প্রেশবননর ব্যবস্থা করনব এবাং ওনয়বসাইনট প্রকাশ
করনব।
৭) তথ্য অবমুক্তকরণ নীততমালার পতরতশনি এই নীততমালা প্রন াজে এমন সকল ইউতননটর োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার
নাম, পেবী, ঠিকানা এবাং প্রন াজে যক্ষনে িোক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানাসি তাতলকা প্রকাশ করা িনব।
যকান োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা পতরবতবন িনল নতুন োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়ানগর ৫ তেননর মনধ্য তাতলকা
িালনাগাে করা িনব। তাতলকা কর্তপব নক্ষর ওনয়বসাইনট প্রকাশ করা িনব।

৭. োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার োতয়ত্ব ও কমবপতরতি
ক) তনথ্যর জন্য কানরা আনবেননর যপ্রতক্ষনত োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবাঅ) আনবেন গ্রিণ ও তঅতব ২০০৯ তবতি-৩ অনুসানর আনবেনপে গ্রিনণর প্রাতি স্বীকার করনবন;
আ) অনুনরািকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, িারা-৯ ও তঅতব ২০০৯ তবতি-৪ অনুসানর র্া র্ভানব সরবরাি
করনবন;
ই) তথ্য প্রোনন অপারগতার যক্ষযে তঅআ ২০০৯, িারা-৯(৩) ও তঅতব ২০০৯ তবতি-৫ অনুসানর র্া র্ভানব
অপারগতা প্রকাশ করনবন। অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-এর সানর্ সামঞ্জস্যপূণ ব িনত িনব;
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ঈ) যকান অনুনরািকৃত তথ্য োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার তনকট সরবরানির জন্য মজুে র্াকনল তততন তঅআ,
২০০৯, িারা-৯(৬)(৭) ও তঅতব, ২০০৯ তবতি-৮ অনুসানর উক্ত তনথ্যর যুতক্তসাংগত মূল্য তনি বারণ
করনবন এবাং উক্ত মূল্য অনতিক ৫ (পাঁি) কা ব তেবনসর মনধ্য পতরনশাি করার জন্য অনুনরািকারীনক
অবতিত করনবন;
উ) যকান অনুনরািকৃত তনথ্যর সানর্ র্ততীয় পনক্ষর সাংতিিতা র্াকনল োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তঅআ, ২০০৯,
িারা-৯(৮) অনুসানর ব্যবস্থা গ্রিণ করনবন;
খ) তঅআ, ২০০৯-এর তিতসনল তনি বাতরত আনবেননর িরনমট/িরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও যকান নাগতরনকর
িাতিোর যপ্রতক্ষনত সরবরাি;
গ)

আনবেন িরম পূরনণ সক্ষম নয়, এমন আনবেনকারীনক আনবেন িরম পূরনণ সিায়তা;

ঘ)

যকান নাগতরনকর িাতিোর যপ্রতক্ষনত তানক আতপল কর্তপব ক্ষ তনি বারনণ সিায়তা;

ঙ)

সঠিক কর্তপব ক্ষ তনি বারনণ র্ভল কনরনে, এমন আনবেনকারীনক সঠিক কর্তপব ক্ষ তনি বারনণ সিায়তা;

ি)

যকান শারীতরক প্রততবন্ধী ব্যতক্তর তথ্য প্রাতি তনতিত করনত োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তানক উপযুক্ত পিততনত
তথ্য যপনত সিায়তা করনবন। এনক্ষনে োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা উপযুক্ত অন্য যকান ব্যতক্তর সিায়তা গ্রিণ
করনত পারনবন;

ে)

তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রনণাতেত তথ্য প্রকাশ তঅআ ২০০৯-এর সানর্ সামঞ্জস্যপূণ বভানব িনচ্ছ তক
না তা তনি বারনণ কর্তপব ক্ষনক সিায়তা প্রোন;

জ)

তঅআ, ২০০৯-এর সানর্ সামঞ্জস্যপূণ বভানব বাতষ বক প্রততনবেন প্রকানশ সিায়তা করা এবং

ঝ) তনথ্যর জন্য প্রাি আনবেনপেসি এ-সাংক্রাতরি প্রনয়াজনীয় তথ্য সাংরক্ষণ, আনবেনকারীর য াগান ানগর
তবস্তাতরত তথ্য সাংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রাতরি প্রততনবেন সাংকতলত করা, তথ্য মূল্য আোয়, তিসাব
রক্ষণ ও সরকাতর যকাষাগানর জমাকরণ এবাং কর্তপ
ব ক্ষ বা তথ্য কতমশননর িাতিোর যপ্রতক্ষনত এ সাংক্রতরি
তথ্য সরবরাি করা ইতোতে।

৮. তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়াগ
1) বেলী বা অন্য যকান কারনণ োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার অনুপতস্থততনত োতয়ত্বপালননর জন্য অর্ থ মন্ত্রণালয় এবাং
এর অিীনস্থ জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তররর একজন কনর তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়াগ করনত িনব।
োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার অনুপতস্থততনত োতয়ত্বপালনকালীন আইন অনুসানর তততন োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তিনসনব
তবনবতিত িনবন।
2) নতুন প্রতততষ্ঠত জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরাসমূহ প্রতততষ্ঠত িওয়ার ৬০
তেননর মনধ্য োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার পাশাপাতশ তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়াগ করনত িনব।
3) জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তররর মহাপতরচালক মরহাদয় তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়াগ যেনবন এবাং
তননয়াগকৃত প্রনতেনকর নাম, পেবী, ঠিকানা এবাং, প্রন াজে যক্ষনে, িোক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানা তননয়াগ
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প্রোননর ১৫ (পননর) তেননর মনধ্য তনি বাতরত িরনমনট (তথ্য কতমশন কর্তক
ব তনি বাতরত িরনমট) তলতখতভানব
তথ্য কতমশনন যপ্ররণ করনবন এবাং সতচব অভ তরিরীণ সম্পদ তবভারগর কানে অনুতলতপ যপ্ররণ করনব।
৪) বেলী বা অন্য যকান কারনণ এই পে শূন্য িনল, অতবলনম্ব নতুন তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তননয়াগ করনত
িনব।
৯. তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার োতয়ত্ব ও কমবপতরতি:
ক)

োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার অনুপতস্থতকালীন সমনয় ‘তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা’ ‘োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা’ তিনসনব
োতয়ত্ব পালন করনবন;

খ)

োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তিনসনব োতয়ত্ব পালনকালীন সমনয় নীতত ৭-এ বতণ বত ‘োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার োতয়ত্ব ও
কমবপতরতি’ তার জন্য প্রন াজে িনব।

১০. তনথ্যর জন্য আনবেন, তথ্য প্রোননর পিতত ও সময়সীমা:
(১) যকান ব্যতক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অিীন তথ্য প্রাতির জন্য সাংতিি োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার কানে তনি বাতরত িরম ‘ক’ এর
মাধ্যনম তথ্য যিনয় তলতখতভানব বা ইনলক্ট্র্তনক মাধ্যম বা ই-যমইনল অনুনরাি করনত পারনবন।
(২) তনি বাতরত িরম সিজলভে না িনল অনুনরািকারীর নাম, ঠিকানা, প্রন াজে যক্ষনে িোক্স নম্বর এবাং ই-যমইল ঠিকানা;
অনুনরািকৃত তনথ্যর তনর্ভবল এবাং স্পি বণ বনা এবাং যকান্ পিততনত তথ্য যপনত আগ্রিী তার বণ বনা উনিখ কনর সাো
কাগনজ বা যক্ষেমত, ইনলক্ট্র্তনক তমতিয়া বা ই-যমইনলও তথ্য প্রাতির জন্য অনুনরাি করা ানব।

(৩) োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তনথ্যর জন্য যকান অনুনরাি প্রাতির তাতরখ িনত অনতিক ২০ (তবশ) কা ব তেবনসর মনধ্য
অনুনরািকৃত তথ্য সরবরাি করনবন।
(৪) পূনব ব উতিতখত উপ-অনুনচ্ছে (৩) এ ািা তকছুই র্াকুক না যকন, অনুনরািকৃত তনথ্যর সানর্ একাতিক তথ্য
প্রোন জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরা বা কর্তপ
ব নক্ষর সাংতিিতা র্াকনল
অনতিক ৩০ (তেশ) কা ব তেবনসর মনধ্য যসই অনুনরািকৃত তথ্য সরবরাি করনত িনব।
(৫) োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তলতখতভানব অর্বা যক্ষেমত, ইনলক্ট্র্তনক মাধ্যম বা ই-যমইল এর মাধ্যনম আনবেন পে গ্রিনণর
প্রাতি স্বীকার করনবন এবাং প্রাতি স্বীকারপনে আনবেননর যরিানরন্স নম্বর, আনবেনপে গ্রিণকারীর নাম, পেম বাো এবাং
আনবেন গ্রিনণর তাতরখ উনিখ কনর স্বাক্ষর করনবন।
(৬) ইনলক্ট্র্তনক বা ই-যমইল এর মাধ্যনম আনবেন গ্রিনণর যক্ষনে কর্তবপনক্ষর বরাবর আনবেন যপ্ররনণর তাতরখই (প্রাতি
সানপনক্ষ) আনবেন গ্রিনণর তাতরখ তিনসনব গণ্য িনব।

(৭) আনবেন পাওয়ার পর োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তথ্য প্রোননর তাতরখ এবাং সময় উনিখপূব বক আনবেনকারীনক যস
সম্পনকব অবতিত করনবন এবাং অনুনরািকৃত তনথ্যর সানর্ একাতিক তথ্য প্রোন জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক
কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরা বা কর্তপব নক্ষর সাংতিিতা র্াকনল োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা যসই জাতীয়
সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরা বা কর্তপব ক্ষনক এ সম্পনকব তলতখত যনাটিশ প্রোন
করনবন।
(৮) োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা যকান কারনণ অনুনরািকৃত তথ্য প্রোনন অপারগ অর্বা আাংতশক তথ্য সরবরানি অপারগ
িনল অপারগতার কারণ উনিখ কনর আনবেন প্রাতির ১০ (েশ) কা ব তেবনসর মনধ্য তঅতব, ২০০৯-এর তিতসনল
উতিতখত িরম-‘খ’ অনু ায়ী এততিষনয় আনবেনকারীনক অবতিত করনবন।
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(৯) উপ-অনুনচ্ছে (৩), (৪) বা (৫) এ উতিতখত সময়সীমার মনধ্য তথ্য সরবরাি করনত যকান োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা
ব্যর্ ব িনল সাংতিি তথ্য প্রাতির অনুনরাি প্রতোখ্যান করা িনয়নে বনল গণ্য িনব।
(১০) অনুনরািকৃত তথ্য প্রোন করা োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার তনকট র্া র্ তবনবতিত িনল এবাং য নক্ষনে যসই তথ্য
র্ততীয় পক্ষ কর্তক
ব সরবরাি করা িনয়নে তকাংবা যসই তনথ্য র্ততীয় পনক্ষর স্বার্ ব জতিত রনয়নে এবাং র্ততীয় পক্ষ
তা যগাপনীয় তথ্য তিনসনব গণ্য কনরনে যস যক্ষনে োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা এরূপ অনুনরাি প্রাতির ৫ (পাঁি) কা ব
তেবনসর মনধ্য র্ততীয় পক্ষনক তার তলতখত বা যমৌতখক মতামত যিনয় যনাটিশ প্রোন করনবন এবাং র্ততীয় পক্ষ
এরূপ যনাটিনশর যপ্রতক্ষনত যকান মতামত প্রোন করনল তা তবনবিনায় তননয় োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা
অনুনরািকারীনক তথ্য প্রোননর তবষনয় তসিাতরি গ্রিণ করনবন।
(১১) যকান ইতিয় প্রততবন্ধী ব্যতক্তনক যকান যরকি ব বা তার অাংশতবনশষ জানাননার প্রনয়াজন িনল সাংতিি োতয়ত্বপ্রাি
কমবকতবা যসই প্রততবন্ধী ব্যতক্তনক তথ্য লানভ সিায়তা প্রোন করনবন এবাং পতরেশবননর জন্য য িরননর
সিন াতগতা প্রনয়াজন তা প্রোন করাও এই সিায়তার অন্তর্ভবক্ত বনল গণ্য িনব।
(১২) আইননর অিীন প্রেি তনথ্যর প্রতত পৃষ্ঠায় ‘তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ এর অিীনন এই তথ্য সরবরাি করা
িনয়নে’ মনমব প্রতেয়ন করনত িনব এবাং তানত প্রতেয়নকারী কমবকতবার নাম, পেবী, স্বাক্ষর ও োিতরক সীল
র্াকনব।
১১. তনথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পতরনশাি :
(১) যকান অনুনরািকৃত তথ্য োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার তনকট সরবরানির জন্য মজুে র্াকনল তততন তঅতব, ২০০৯-এর
তিতসনল উতিতখত িরম-‘ঘ’ অনুসানর যসই তনথ্যর মূল্য তনি বারণ করনবন এবাং অনতিক ৫ (পাঁি) কা ব
তেবনসর মনধ্য যসই অর্ ব িালান যকাি নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা কনর যেজারী িালাননর কতপ তার
কানে জমা যেয়ার জন্য অনুনরািকারীনক তলতখতভানব অবতিত করনবন; অর্বা
(২) োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা অনুনরািকারী কর্তক
ব পতরনশাতিত তনথ্যর মূল্য রতশনের মাধ্যনম গ্রিণ করনবন এবাং প্রাি
অর্ ব
িালান যকাি নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ যেজারী িালাননর মাধ্যনম জমা যেনবন।
১২. আপীল দারয়র ও তনষ্পতত্ত:
১২.১. আতপল কর্তপথ ক্ষ:
ক) জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তররর আতপল কর্তপথ ক্ষ হরব মহাপতরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অতিদপ্তর।
১২.২. আতপল পিতত :
ক) যকান ব্যতক্ত এই নীততমালার নীতত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ তনি বাতরত সময়সীমার মনধ্য তথ্য লানভ ব্যর্ ব
িনল তকাংবা োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার যকান তসিানন্ত সাংক্ষুব্ধ িনল তকাংবা অতততরক্ত মূল্য িা ব বা গ্রিণ করনল
উক্ত সময়সীমা অততক্রান্ত িবার, বা যক্ষেমত, তসিাতরিলানভর পরবতী ৩০ (তেশ) তেননর মনধ্য তঅতব, ২০০৯এর তিতসনল তনি বাতরত িরম-‘গ’ এর মাধ্যনম আপীল কর্তপব নক্ষর কানে আতপল করনত পারনবন।
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খ) আতপল কর্তপব ক্ষ তে এই মনমব সন্তুি িন য , আতপলকারী যুতক্তসাংগত কারনণ তনতে বি সময়সীমার মনধ্য আতপল
োনয়র করনত পানরনতন, তািনল তততন উক্ত সময়সীমা অততবাতিত িওয়ার পরও আতপল আনবেন গ্রিণ করনত
পারনবন।
১২.৩ আতপল তনষ্পতি :
(1) আতপল কর্তপব ক্ষ যকান আতপদলর তবষনয় তসিান্ত প্রোননর পূনব ব তনননাক্ত পেনক্ষপ গ্রিণ করনবন, র্া :(ক) োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা এবাং এতদসংতিি অন্যান্য কমবকতবার শুনানী গ্রিণ ;
(খ) আতপল আনবেনন উতিতখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রাতর্ বত প্রততকানরর যুতক্তসমূি তবনবিনা; এবং
(গ) প্রাতর্ বত তথ্য প্রোননর সানর্ একাতিক তথ্য প্রোনকারী (জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা
সঞ্চয় অতিস/ব্যেনরা) যুক্ত র্াকনল সাংতিি জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয়
অতিস/ব্যেনরাসমূনির শুনানী গ্রিণ।
(২) আতপল আনবেন প্রাতির ১৫ (পননর) তেননর মনধ্য আতপল কর্তপব ক্ষ(ক)

উপ-অনুনচ্ছে (১) এ উতিতখত পেনক্ষপসমূি গ্রিণপূব বক তথ্য সরবরাি করার জন্য সাংতিি োতয়ত্বপ্রাি
কমবকতবানক তননে বশ যেনবন; অর্বা

(খ)

তাঁর তবনবিনায় গ্রিণন াগ্য না িনল আপীল আনবেনটি খাতরজ করনত পারনবন।

(৩)আতপল কর্তপ
ব নক্ষর তননে বশ অনু ায়ী োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা(ক)

র্াসম্ভব দ্রুততার সানর্ প্রাতর্ বত তথ্য সরবরাি করনবন, তনব এই সময় তঅআ, ২০০৯ এর িারা
২৪(৪) এ তননে বতশত সমনয়র অতিক িনব না; অর্বা

(খ)

যক্ষেমত তততন তথ্য সরবরাি যর্নক তবরত র্াকনবন।

১৩. তথ্য প্রোনন অবনিলায় শাতস্তর তবিান :
১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই নীততমালার তবতি-তবিান সানপযক্ষ যকান োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা তে যকাননা আনবেনকারীনক
তথ্য বা এ সাংক্রান্ত তসিান্ত প্রোনন ব্যর্ ব িয় বা তথ্যপ্রাতির যকাননা অনুনরাি গ্রিণ করনত অস্বীকার কনর বা তসিান্ত
প্রোনন ব্যর্ ব িয় বা র্ভল, অসম্পূণ ব, তবভ্রাতন্তকর, তবকৃত তথ্য প্রোন কনর বা যকান তথ্য প্রাতির পনর্ প্রততবন্ধকতা

সৃতি কনর বা তথ্য অতিকার পতরপন্থী যকান কাজ কনর তািনল োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার এনিন কাজনক অসোিরণ
তিনসনব তবনবিনা করা িনব এবাং সাংতিি িাকরী তবতিতবিান অনুসানর তার তবরুনি ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
১৩.২ এই নীততমালা র্া র্ভানব অনুসরনণ গাতিলততর কারনণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতেয় ঘটনল এবাং এর কারনণ যকান
কমবকতবা তথ্য কতমশন কর্তবক শাতস্ত যপনল তা তার ব্যাতক্তগত োয় তিনসনব গণ্য িনব এবাং কর্তবপক্ষ তার যকান োয়
বিন করনব না।
১৩.৩ তথ্য কতমশননর কাে যর্নক যকান কমথকতবার তবরুনি তবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রিনণর অনুনরাি যপনল কর্তবপক্ষ সাংতিি তবতিতবিান অনুসানর র্া র্ ব্যবস্থা গ্রিণ করনব এবাং গৃিীত ব্যবস্থার তবষনয় তথ্য কতমশননক অবতিত করনব।

১৪. জনগুরুত্বপূণ ব তবষনয় যপ্রস তবজ্ঞতি :
জাতীয় সঞ্চয় অতিেির এবাং এর আওতািীন ও অিীনস্থ সকল জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চতলক কা বালয় এবাং যজলা সঞ্চয়
অতিস/ব্যেনরা জনগুরুত্বপূণ ব তবষয়াতে যপ্রস তবজ্ঞতির মাধ্যনম অর্বা অন্য যকান পন্থায় প্রিার বা প্রকাশ করনব।
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১৫. নীততমালার সাংনশািন :
এই নীততমালা সাংনশািননর প্রনয়াজন িনল জাতীয় সঞ্চয় অতিেির ৩-৫ সেস্য তবতশি একটি কতমটি গঠন করনব।
কতমটি নীততমালা অনুনমােনকারী কর্তপ
ব যক্ষর কানে সাংনশািননর প্রস্তাব করনব। অনুনমােনকারী কর্তপ
ব যক্ষর
অনুনমােনন নীততমালা সাংনশািন কা বকর িনব।

১৬. নীততমালার ব্যখ্যা :
এই নীততমালার যকান তবষনয় অস্পিতা যেখা তেনল নীততমালা প্রণয়নকারী কর্তপ
ব ক্ষ তার ব্যখ্যা প্রোন করনব।

১৭. পতরতশি
পতরতশি-১ : স্বপ্ররনাতদতভারব প্রকােরোগ্য তরথ্যর তাতলকা ও প্রকারের মাধ্যম:

ক্রম
১

২

৩

৪

৫

তনথ্যর তববরণ

তথ্য প্রকানশর মাধ্যম

জাতীয় সঞ্চয় অতিেিনরর সাাংগঠতনক কাঠানমা ও

যনাটিশ যবাি,ব প্রনতেক অতিস/তথ্য প্রোন

কা বক্রনমর তববরণ, কা বপ্রণালী এবাং োতয়ত্বসমূি

ইউতননট মুতিত অনুতলতপ, ওনয়বসাইট।

জাতীয় সঞ্চয় অতিেিনরর কমবকতবা ও কমবিারীনের প্রনতেক অতিস/তথ্য প্রোন ইউতননট মুতিত
ক্ষমতা ও োতয়ত্ব

অনুতলতপ, ওনয়বসাইট।

তসিান্ত গ্রিনণর পিতত, জবাবতেতিতা এবাং তত্ত্বাবিাননর প্রনতেক অতিস/তথ্য প্রোন ইউতননট মুতিত
মাধ্যম

অনুতলতপ, ওনয়বসাইট।

জাতীয় সঞ্চয় অতিেিনরর কমবকতবা ও কমবিারীর তথ্য

প্রনতেক অতিস/তথ্য প্রোন ইউতননট মুতিত
অনুতলতপ, ওনয়বসাইট।

কা বসম্পােননর জন্য সাংতশ-ি কর্তপব নক্ষর তনয়ন্ত্রনণ প্রনতেক অতিস/তথ্য প্রোন ইউতননট মুতিত
রতক্ষত ও ব্যবহৃত আইন, তবতি-তবিান, তননে বশনা, অনুতলতপ, ওনয়বসাইট।
ম্যানুনয়ল, িকুনমন্ট এবাং যরকি।ব
পতরকল্পনা প্রণয়ন ও তসিান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত য যকান প্রনতেক অতিস/তথ্য প্রোন ইউতননট মুতিত

৬

িরননর পরামশব/প্রতততনতিত্ব,

ািা জাতীয় সঞ্চয় অনুতলতপ, ওনয়বসাইট।

অতিেির কর্তক
ব গৃিীত এর তববরণ।
জাতীয় সঞ্চয় অতিেিনরর বানজট এবাং জাতীয় সঞ্চয় যনাটিশ যবাি,ব ওনয়বসাইট।
৭

অতিেিনরর আওতািীন, েিরসমূনির বানজট/সকল
পতরকল্পনার িরন তিতিতকরণ, প্রস্তাতবত খরি এবাং
প্রকৃত ব্যনয়র উপর বততর প্রততনবেন।

৮

নাম, পেবী, ঠিকানা, যিান নম্বর এবাং প্রন াজে যক্ষনে সাংতিি তথ্য প্রোন ইউতননটর যনাটিশ যবাি ব ও
িোক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানাসি োতয়ত্বপ্রাি ওনয়বসাইট
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ক্রম

তনথ্যর তববরণ

তথ্য প্রকানশর মাধ্যম

কমবকতবার নাম
নাম, পেবী, ঠিকানা, যিান নম্বর এবাং প্রন াজে যক্ষনে প্রনতেক কর্তপব নক্ষর যনাটিশ যবাি ব, ওনয়বসাইট/
৯

িোক্স নম্বর ও ই-যমইল ঠিকানাসি তবকল্প োতয়ত্বপ্রাি গণমাধ্যম ইতোতে
কমবকতবার তাতলকা
তনথ্যর জন্য নাগতরনকর কাে যর্নক প্রাি সকল আনবেন গৃিীত আনবেন পনের একটি কতপ প্রনতেক
পনের অনুতলতপ,

ার মনধ্য তনননাক্ত তথ্যসমূি অন্তর্ভবক্ত কর্তবপনক্ষর/তথ্য প্রোন ইউতননটর, ইন্টারনননট,

র্াকনব :

১০

পতরেশবননর জন্য অতিনস রতক্ষত র্াকনব।

(ক) য কর্তবপক্ষ কর্তবক অনুনরািপেটি গৃিীত িনয়নে তার
নাম
(খ) তক তনথ্যর জন্য অনুনরাি করা িনয়নে
(গ) অনুনরানির তাতরখ

পতরতশি-২ : িাতিোর তভতিনত প্রোনন াগ্য তনথ্যর তাতলকা
তননতলতখত তথ্যসমূি জনগনণর িাতিোর তভতিনত প্রোন করা িনবস্বপ্রনণাতেতভানব প্রকাতশত সকল তথ্য
তবতভন্ন নীতত
জাতীয় সঞ্চয় অতিেিনরর বানজট
আতর্ বক তথ্য, য মন- আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত তিসাব তববরণী
অতিট তরনপাট ব (জবাবসি)
প্রকনল্পর ব্যাাংক-সাংক্রান্ত তথ্য
ক্রয় কা বক্রমসাংক্রান্ত তথ্য (তসিান্ত গ্রিনণর পর)
উপকারনভাগীর তাতলকা
তননয়াগ/বেতলর আনেশ
যেনশ বা তবনেশ ভ্রমণসাংক্রান্ত তথ্যাতে
প্রোন বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য (পতরতশি-৩) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।
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পতরতশি-৩ : প্রোন বাধ্যতামূলক নয়, এমন তনথ্যর তাতলকা
তননতলতখত তথ্যসমূি প্রোন ও প্রকাশ করনত কর্তবপক্ষ বাধ্য র্াকনব নাকমী ও উপকারনভাগীর ব্যতক্তগত জীবননর যগাপনীয়তা ক্ষুন্ন িয়, এরূপ তথ্য।
তবিারািীন মামলার তথ্য া ওই মামলার সুষ্ঠু তবিারকা বনক ব্যািত করনত পানর, এরূপ তথ্য।
তেন্ধীন তবষয় সাংতিি যকাননা তথ্য, ার প্রকাশ তেন্তকানজ তবঘ্ন ঘটানত পানর।
যকাননা ক্রয় কা বক্রনমর তবষনয় তসিান্ত যনয়ার আনগ সাংতিি ক্রয় বা এর কা বক্রম সাংক্রান্ত যকাননা তথ্য।
তননয়াগ ও পনোন্নতত পরীক্ষাসি সকল পাবতলক পরীক্ষার প্রশ্নপে ও পরীক্ষার িলািল সাংক্রান্ত আগাম তথ্য, ইতোতে।
পতরতশি-৪ : দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথার তববরণ:
কমথ কতথার নাম

:

রাতজয়া দবগম

পদতব

:

সহকাতর পতরচালক (জনসংরোগ)

দফান

:

9577803

ই-দমইল

:

razianationalsavings@gmail.com

ঠিকানা

:

এন.এস.তস টাওয়ার (১৮ তলা), 62/3, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথা পতরবতথন হরত পারর
পতরতেি-৫: আতপল কর্তপথ ক্ষ:
কমথ কতথার নাম
পদতব
দফান
ই-দমইল
ঠিকানা

:
:
:
:
:

দমাঃ দমাোররফ দহারসন ভূইূঁ য়া এনতডতস
তসতনয়র সতচব
88-02-9574882
mosharraf212@yahoo.com

অভ তরিরীণ সম্পদ তবভাগ, অর্ থমন্ত্রণালয়, ঢাকা।
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পতরতশি-৬ : তথ্য প্রাতির আনবেন িরম (িরম ‘ক’)

িরম ‘ক’

তথ্য প্রাতির আনবেনপে
[ তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতি সাংক্রান্ত) তবতিমালার তবতি-৩ িিব্য ]
বরাবর
................................................................,
................................................................
(নাম ও পেবী)
ও
োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবা,
........................................... (েিনরর নাম ও ঠিকানা)
১। আনবেনকারীর নাম

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

তপতার নাম

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

মাতার নাম

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

বতবমান ঠিকানা

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

স্থায়ী ঠিকানা

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

িোক্স, ই-যমইল, যটতলনিান ও যমাবাইল যিান নম্বর ( তে র্ানক) : ............................................................................

২। তক িরননর তথ্য* (প্রনয়াজনন অতততরক্ত কাগজ ব্যবিার করুন) : ............................................................................
৩। যকান পিততনত তথ্য পাইনত আগ্রিী (োপাননা/ িনটাকতপ/ : ............................................................................
তলতখত/ ই-যমইল/ িোক্স/তসতি অর্বা অন্য যকান পিতত)
৪। তথ্য গ্রিণকারীর নাম ও ঠিকানা

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

৫। প্রন াজে যক্ষনে সিায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা

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

আনবেননর তাতরখ : ..................................................

আনবেনকারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতি সাংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯-এর ৮ িারা অনু ায়ী তনথ্যর মূল্য পতরনশািন াগ্য।
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পতরতশি-৭ : তথ্য সরবরানি অপারগতার যনাটিশ (িরম ‘খ’)

িরম ‘খ’
[ তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতি সাংক্রান্ত) তবতিমালা, ২০০৯ তবতি-৫ িিব্য ]

তথ্য সরবরানি অপারগতার যনাটিশ
আনবেন পনের সূে নম্বর

:

তাতরখ : .........................................

প্রতত
আনবেনকারীর নাম
ঠিকানা

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

তবষয় : তথ্য সরবরানি অপারগতা সম্পনকব অবতিতকরণ।
তপ্রয় মনিােয়,
আপনার ........................................................তাতরনখর আনবেননর তভতিনত প্রাতর্ বত তথ্য তনননাক্ত কারনণ সরবরাি
করা সম্ভব িইল না, র্া :১।

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

২।

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
(------------------------------)
োতয়ত্বপ্রাি কমবকতবার নাম :
পেবী :
োিতরক সীল :
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পতরতশি-৮ : আপীল আনবেন িরম (িরম ‘গ’)

িরম ‘গ’

আপীল আনবেন
[ তথ্য অতিকার (তথ্য প্রাতি সাংক্রান্ত) তবতিমালার তবতি-৬ িিব্য ]

বরাবর
..................................................................,
..................................................................(নাম ও পেবী)
ও
আপীল কর্তবপক্ষ,
...........................................(েিনরর নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা

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

(ন াগান ানগর সিজ মাধ্যমসি)
২। আপীনলর তাতরখ

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

৩। য আনেনশর তবরুনি আপীল করা িইয়ানে উিার : .................................................................................
কতপ ( তে র্ানক)
৪। ািার আনেনশর তবরুনি আপীল করা িইয়ানে

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

তািার নামসি আনেনশর তববরণ ( তে র্ানক)
৫। আপীনলর সাংতক্ষি তববরণ

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

৬। আনেনশর তবরুনি সাংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সাংতক্ষি তববরণ) : ...............................................................................
৭। প্রাতর্ বত প্রততকানরর যুতক্ত/তভতি

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

৮। আপীলকারী কর্তবক প্রতেয়ন

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

৯। অন্য যকান তথ্য ািা আপীল কর্তবপনক্ষর সম্মুনখ

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

উপস্থাপননর জন্য আপীলকারী ইচ্ছা যপাষণ কনরন

আনবেননর তাতরখ : ..................................................

আনবেনকারীর স্বাক্ষর
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পতরতশি-৯ : তথ্য প্রাতির অনুনরাি তি এবাং তনথ্যর মূল্য তনি বারণ তি (িরম ‘ঘ’)
িরম ‘ঘ’
[ তবতি ৮ িিব্য ]
তথ্য প্রাতির অনুনরাি তি এবাং তনথ্যর মূল্য তনি বারণ তি
তথ্য সরবরানির যক্ষনে তনন যটতবনলর কলাম (২) এ উতিতখত তনথ্যর জন্য উিার তবপরীনত কলাম (৩) এ উতিতখত
িানর যক্ষেমত তথ্য প্রাতির অনুনরাি তি এবাং তনথ্যর মূল্য পতরনশািন াগ্য িইনব, র্া :যটতবল
ক্র: নাং

তনথ্যর তববরণ

তথ্য প্রাতির অনুনরাি তি/তনথ্যর মূল্য

(১)

(২)
তলতখত যকান িকুনমনন্টর কতপ
সরবরানির জন্য (ম্যাপ, নক্শা, েতব,
কতম্পউটার তপ্রন্টসি)
তিস্ক, তসতি ইতোতেনত তথ্য সরবরানির যক্ষনে

(৩)
এ-৪ ও এ-৩ মানপর কাগনজর যক্ষনে প্রতত পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা
িানর এবাং তদূর্ধ্ব সাইনজর কাগনজর যক্ষনে প্রকৃত মূল্য।

১।

২।
৩।
৪।

(১) আনবেনকারী কর্তবক তিস্ক, তসতি ইতোতে সরবরানির যক্ষনে
তবনা মূনল্য;
(২) তথ্য সরবরািকারী কর্তবক তিস্ক, তসতি ইতোতে সরবরানির
যক্ষনে উিার প্রকৃত মূল্য।
যকান আইন বা সরকাতর তবিান বা তননে বশনা তবনামূনল্য।
অনু ায়ী কাউনক সরবরািকৃত তনথ্যর যক্ষনে
মূনল্যর তবতনমনয় তবক্রয়ন াগ্য প্রকাশনার প্রকাশনায় তনি বাতরত মূল্য।
যক্ষনে
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পতরতশি-১০ : তথ্য কতমশনন অতভন াগ োনয়নরর তনি বারণ িরম (িরম ‘ক’)

িরম ‘ক’

অতভন াগ োনয়নরর িরম
[তথ্য অতিকার (অতভন াগ োনয়র ও তনষ্পতি সাংক্রান্ত) প্রতবিানমালার প্রতবিান-৩ (১) িিব্য]

বরাবর
প্রিান তথ্য কতমশনার
তথ্য কতমশন
এি-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসতনক এলাকা
যশনরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অতভন াগ নাং ...............................................................................................................।

১। অতভন াগকারীর নাম ও ঠিকানা

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

(ন াগান ানগর সিজ মাধ্যমসি)
২। অতভন াগ োতখনলর তাতরখ
৩। ািার তবরুনি অতভন াগ করা িইয়ানে

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

তািার নাম ও ঠিকানা
৪। অতভন ানগর সাংতক্ষি তববরণ

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

(প্রনয়াজনন আলাো কাগজ সতন্ননবশ করা াইনব)
৫। সাংক্ষুব্ধতার কারণ ( তে যকান আনেনশর তবরুনি

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

অতভন াগ আনয়ন করা িয় যসই যক্ষনে উিার কতপ
সাংযুক্ত কতরনত িইনব)
৬। প্রাতর্ বত প্রততকার ও উিার য ৌতক্তকতা
৭। অতভন াগ উতিতখত বক্তনব্যর সমর্ বনন প্রনয়াজনীয়

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

কাগজ পনের বণ বনা (কতপ সাংযুক্ত কতরনত িইনব)
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সতেপাঠ
আতম/আমরা এই মনমব িলিপূব বক যঘাষণা কতরনততে য , এই অতভন ানগ বতণ বত অতভন াগসমূি আমার জ্ঞান ও তবশ্বাস মনত সতে।

সতেপাঠকারীর স্বাক্ষর)

(মাহমুদা আখতার মীনা)
মহাপররচালক
ফ ানঃ ০২-৯৫৫৯৯০৮
meenansd@yahoo.com
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