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বাাংলাদেদশ বতযমাদে কা যকর আইে সমূদহর মদে তথ্য অলিকার আইে হল এমে একটি আইে, ট টি জেগণ কর্তযপদের উপর প্রদয়াগ 

কদর থাদকে।  

তথ্য প্রোদে োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা টকান্ তথ্য প্রোে করদবে, টকাে তথ্য প্রোে করদত লতলে বাে েে এবাং কী পন্থায় তথ্য প্রোে 

করদবে ইতযালে লবষদয় োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার কাদে টকাদো সুলেলে যষ্ট লেদে যশো ো থাকায় তাঁরা অদেক টেদে লসদ্ধান্তহীেতায় ভূদগ 

থাদকে। এই মােলসকতার পলরবতযে এবাং তথ্য প্রোদের ভীলত ও লসদ্ধান্তহীেতা দূর কদর তথ্য প্রোে ও প্রকাদশর সাংস্কৃলত চালু করদত 

মাননীয় প্রািানমন্ত্রীর উর্যার্ে িতেমান সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন কর্রর্ে। উক্ত আইর্নর কার্ েকর িাস্তিায়র্নর জন্য 

ইধতমর্ে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধি সংক্রান্ত) ধিধিমালা, ২০০৯ এিং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ধতনটি প্রধিিানমালাও প্রণীত হর্য়র্ে। 

 

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ িারায় প্রর্তেক নােধরর্কর তথ্য লার্ের অধিকারর্ক স্বীকৃধত প্রদান করা হর্য়র্ে। 

তর্থ্যর অিাি প্রিাহ এিং জেগদণর তথ্য অধিকার ধনধিত করার জন্য তথ্য কধমশন েঠন করা হর্য়র্ে।  

িধণ েত আইর্নর ১০ িারায় তথ্য সরিরার্হর লর্ে প্রর্তেক কর্তেপের্ক তথ্য প্রদান ইউধনট-এর জন্য একজন দাধয়ত্বপ্রাি কম েকতো ধনযুক্ত 

করার ধনর্দ েশনা প্রদান করা হর্য়র্ে। 

 

টেললদ াগাদ াগ অলিেপ্তদরর টেদে ‘‘তথ্য’’ অথ য  এর গঠে, কাঠাদমা ও োপ্তলরক কম যকান্ড সাংক্রান্ত ট  টকাে স্মারক, বই, েকশা, 

মােলচে, চুলি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, লবজ্ঞলপ্ত, েললল, েমুো, পে, প্রলতদবেে, লহসাব লববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আদলাকলচে, 

অলিও, লভলিও, অলিত লচে, লিল্ম, ইদলক্ট্র্রলেক প্রলক্রয়ায় প্রস্ত্ত্ততকৃত ট  টকাে ইেস্ট্রুদমন্ট,  ালন্ত্রকভাদব পাঠদ াগ্য েলললালে এবাং 

টভৌলতক গঠে ও ববলশষ্টয-লেলব যদশদষ অন্য ট  টকাে তথ্যবহ বস্ত্ত্ত বা এদের প্রলতলললপ; তদব শতয থাদক ট , োপ্তলরক টোেলশে বা 

টোেলশদের প্রলতলললপ এর অন্তর্ভ যি হদব ো। 

 

টেললদ াগাদ াগ অলিেপ্তর এর সমুেয় তথ্য প্রিােত: লেদনাি ৩টি টেণীদত লবভি  া লেি যালরত লবলি-লবিাে অনুসরণ পূব যক তথ্য 

প্রোে, প্রচার বা প্রকাশ করা হয়::  

ক. স্বপ্রদণালেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তথ্য 

খ. োগলরদকর চালহোর লভলত্তদত প্রোেদ াগ্য তথ্য 

গ. প্রোে ও প্রকাশ বােতামূলক েয়, এমে তথ্য 

 

 
তথ্য অলিকার আইে ২০০৯-এর িারা ১০(১) অনুসাদর টেললদ াগাদ াগ অলিেপ্তর তথ্য প্রোদের জন্য োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা: 

তথ্য প্রোদের জন্য োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা তথ্য প্রোদের জন্য লবকল্প োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

 

এস, ওয়ার্জদ আলী 

উপ-পধরোলক (অন্যান্য সংস্থা), টটধলর্র্াোর্র্াে 

অধিদির 

টর্াোর্র্াে: 

টমািাইল : ০১৫৫০১৫৫০৬০, ফ্োক্স : ৯৮৩০৮০০ 

ই-র্মইল: s.wazedali@ telecomdept.gov.bd 

 

টমাোঃ আখলাকুল আউয়াল ভূইয়া 

উপপধরোলক (ধির্কার্য়ধি মধনটধরং), টটধলর্র্াোর্র্াে 

অধিদির 
 

টর্াোর্র্াে: 

টফ্ান: ৯৮৩০০১১, টমািাইল: ০১৫৫০১৫১৪০০ 

ই-র্মইল: akhlaqul.awal@telecomdept.gov.bd 
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অধিদির্রর ধেশন: সাশ্রয়ী, সাি েজনীন এিং ধনেেরর্র্াগ্য টটধলর্র্াোর্র্াে টসিা। 

 

অধিদির্রর ধমশন: প্রাধতষ্ঠাধনক উন্নয়ন ও আধুধনক প্রযুধক্তর সধন্নর্িশ ঘটির্য় সাশ্রয়ী ও আন্তজোধতক মানসম্পন্ন 

টটধলর্র্াোর্র্াে টসিা প্রদার্নর লর্েে সরকারর্ক সহায়তা করার সাংেঠধনক দেতা সুদৃঢ়করণ। 

 

অধিদির্রর কার্ েপধরধি: িতেমান ধির্ের দ্রুত পধরিতেনশীল টটধলর্র্াোর্র্াে প্রযুধক্তর সার্ে সামঞ্জস্য টরর্খ টদর্শ 

সি োধুধনক টটধলর্র্াোর্র্াে প্রযুধক্তর প্রসার ধনধিতকরর্ণ টটধলর্র্াোর্র্াে ধিষর্য় সরকার্রর আইন, নীধত, 

োইডলাইন, পধরকেনা ইতোধদ প্রণয়র্ন কাধরেধর, ধির্শষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রর্য়াজনীয় পরামশে/সহায়তা প্রদান, 

সরকার্রর অনুর্মাধদত নীধত অনুর্ায়ী সরকাধর ও টিসরকাধর খার্তর সমন্বয়; ধিলুি ধিটিটিধি’র কম েকতো-

কম েোধরর্দর োকুধরর িারািাধহকতা িজায় রাখা, ITUসহ অন্যান্য আন্তজোধতক টটধলর্র্াোর্র্াে সংস্থার সার্ে 

টর্াোর্র্াে এিং আন্তজোধতক সমন্বর্য়র টের্ত্র পরামশে/সহায়তা প্রদান, প্রভৃধত কার্ ে সম্পাদনকর্ে ২৫ জুন ২০১৫ 

ধরোঃ তাধরর্খ টটধলর্র্াোর্র্াে অধিদির সৃজর্নর প্রজ্ঞাপন জাধর করা হয়। টটধলর্র্াোর্র্াে অধিদির্রর কম েপধরধির 

ধিষর্য় ১০ ধডর্সম্বর ২০২০ ধরোঃ তাধরর্খ জাধরকৃত প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী অধিদির্রর কার্ েপধরধির্ত ধনর্নাক্ত ধিষয় 

সমূহও অন্তভূ েক্ত করা হয় – 

 

• টটধলর্র্াোর্র্াে খাত সংক্রান্ত আইন, ধিধি, নীধত, টকৌশল, োইডলাইন ও 

পধরকেনা প্রনয়র্ন সরকারর্ক সহায়তাকরণ এিং প্রর্র্াজে টের্ত্র িাস্তিায়ন; 

• ধডধজটাল ধডোইড ধনরসন কার্ েক্রর্ম সহায়তাকরণ;  

• ের্িষণা ও উন্নয়ন এিং ধডধজটাল দেতাসম্পন্ন মানিসম্পদ উন্নয়র্ন কার্ েক্রম 

পধরোলনা; 

• আওতািীন ধিষর্য় সরকাধর ও টিসরকাধর ধিধেন্ন কর্তেপে, প্রধতষ্ঠান এিং 

সংস্থার সার্ে সমন্বয়; 

• টটধলর্র্াোর্র্াে অিকাঠার্মা, র্ন্ত্রপাধত, সফ্টওয়ার ও প্রর্টাকলসমূর্হ 

‘িাংলার্দশ প্রধমত মান’ ধনধিতকরণ এিং পধরর্িশ ও জনস্বাস্থে সংরের্ণ 

মন্ত্রণালয়/ধিোের্ক সহায়তাকরণ;  

• সরকার্রর নীধত িাস্তিায়ন এিং প্রাধতষ্ঠাধনক উন্নয়র্নর উর্ের্ে প্রকে গ্রহণ 

এিং িাস্তিায়ন, প্রভৃধত। 
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চালহোর লভলত্তদত টেললদ াগাদ াগ অলিেপ্তদরর প্রধতশ্রুত টসিা সমূহ ধতন প্রকার: 

১) নােধরক টসিা, ২) প্রাধতষ্ঠাধনক টসিা, এিং ৩) দািধরক টসিা। 

 

টটধলর্র্াোর্র্াে অধিদির হর্ত প্রদানকৃত টসিা সমূর্হর নাম এিং টসিা সংক্রান্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্যসমূহ অধিদির্রর ওর্য়ির্পজ 

www.telecomdept.gov.bd -এ িধণ েত ধসটির্জন োট োর্র উর্েখ আর্ে।  

 

 টটধলর্র্াোর্র্াে অধিদির কর্তেক প্রদত্ত প্রিান টসিাসমূর্হর তাধলকা 

ক্রধমক টসিার নাম 

১ ধেধকৎসা সহয়তা/র্র্ৌেিীমা/ মাধসক কল্যান/দাফ্ন/অর্ন্তাধিধক্রয়া অনুদান সংক্রান্ত। 

২ ধপআরএল সংক্রান্ত। 

৩ টপনশন সংক্রান্ত। 

৪ পাধরিাধরক টপনশন সংক্রান্ত। 

৫ ছুটির নেদায়ন (ল্যাম্পগ্রান্ট) সংক্রান্ত। 

৬ ধজধপএফ্ (সািারণ েধিষ্যৎ তহধিল) সংক্রান্ত। 

৭ সািারণ েধিষ্যৎ তহধিল হর্ত অধগ্রম মঞ্জুধর সংক্রান্ত। 

৮ গৃহ ধনম োণ ঋণ সংক্রান্ত। 

৯ অধজেত ছুটি সংক্রান্ত। 

১০ অধজেত ছুটি (িধহোঃ িাংলার্দশ) সংক্রান্ত। 

১১ শ্রাধন্ত ও ধির্নাদন ছুটি সংক্রান্ত। 

১২ আিাধসক ও দািধরক টটধলর্ফ্ান সংর্র্াে সংক্রান্ত। 

 
টেললদ াগাদ াগ অলিেপ্তর লসটিদজে চাে যার টিাকাল ও লবকল্প টিাকাল কম যকতযা 
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ধিকে টফ্াকাল পর্য়ন্ট কম েকতো 
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েে, টসবামুখী ও জবাবলেলহমূলক প্রশাসে েঠর্ন টটধলর্র্াোর্র্াে অধিদির ধিধেন্ন কার্ েক্রম গ্রহণ অব্যাহত টরর্খর্ে:  

 

✓ টটধলর্র্াোর্র্াে অধিদির্রর অনলাইন প্রধশেণ প্লাটফ্ম ে (academy.dotelecom.org) সৃজন করা হর্য়র্ে র্ার 

মাের্ম িতেমান টকাধেড-১৯ জধনত সমর্য় প্রর্য়াজর্ন অনলাইর্ন প্রধশেণ কার্ েক্রম েলমান রাখা সম্ভি হয়।  

 

✓ টেললদ াগাদ াগ অলিেপ্তদর ‘স্টক এন্ড টভলহকল ম্যাদেজদমন্ট লসদস্টম’ চালু হদয়দে। োপ্তলরক ব্যবহা য/ টভলহকল 

লরকুইলজশে https://sv.dotsim.gov.bd ওর্য়ির্পর্জর সহায়তায় সহর্জই সম্পন্ন করা র্ায়।  

 

✓ টটধলর্র্াোর্র্াে অধিদির্র োলুকৃত ‘টসিা ট্র্োধকং ধসর্েম’ এর আওতায় (ক) লাম্প-গ্রান্ট, ও (খ) 

প্রধশেণ/োউোর/সম্মানী োতা টসিা প্রতোধশ https://st.dotsim.gov.bd ওর্য়ির্পর্জর সহায়তায় তাঁর োধহত 

টসিা প্রধক্রয়াকরর্ণর েধতধিধি ধনর্জই পর্ ের্িেণ করর্ত পার্রন। েধিষ্যর্ত অন্যান্য টসিা ট্র্োধকং ধসর্ের্মর আওতায় 

পর্ োয়ক্রর্ম োলুকরর্ণর কার্ েক্রম গ্রহণ অব্যাহত আর্ে। 

 

 

 


