
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুযায়ী ননসককা ধ িঃ এর জন্য প্রকযাজয যাবতীয় তকথ্যর 

কযাটাগধর ও কযাটা গ 

 

                                  ১। স্বপ্রক াধিতভাকব প্রকাশকযাগ্য তকথ্যর তাধ কা ও প্রকাকশর মাধ্যম 

 

ক্রধমক নং তকথ্যর ধববর  তথ্য প্রকাকশর মাধ্যম 

১ নি দান ইক ধিধসটি সাপ্লাই নকাম্পানী (ননসককা) ধ ধমকটড এর 

সাংগঠধনক কাঠাকমা ও কায দক্রকমর ধববর , কায দপ্র া ী এবং 

িাধয়ত্বসমুহ 

ননাটিশ নবাড দ, প্রকতযক 

অধিস/তথ্য প্রিান ইউধনকট মুধিত 

অনুধ ধি, ওকয়বসাইট। 

২ নি দান ইক ধিধসটি সাপ্লাই নকাম্পানী (ননসককা) ধ ধমকটড এর  

সংধিষ্ট কর্তদিকের কম দকতদা ও কম দচারীকির েমতা ও িাধয়ত্ব 

প্রকতযক অধিস/তথ্য প্রিান 

ইউধনকট মুধিত অনুধ ধি, 

ওকয়বসাইট। 

৩ ধসদ্ধান্ত গ্রহক র িদ্ধধত, জবাবধিধহতা এবং  তত্ত্বাবিাকনর 

মাধ্যকম 

প্রকতযক অধিস/তথ্য প্রিান িপ্তকর 

মুধিত অনুধ ধি, ওকয়বসাইট। 

৪ নি দান ইক ধিধসটি সাপ্লাই নকাম্পানী (ননসককা) ধ ধমকটড এর 

কম দকতদা ও কম দচারীকির ধডকরক্টরী   

প্রকতযক অধিস/তথ্য প্রিান িপ্তকর 

মুধিত অনুধ ধি, ওকয়বসাইট। 

৫ কায দসম্পািকনর জন্য ধবদ্যযৎ ধনয়ন্ত্রক  রধেত ও ব্যবহৃত 

আইন, ধবধি-ধবিান, ধনকি দশনা, ম্যানুকয় , ডকুকমন্ট এবং 

নরকড দ। 

প্রকতযক অধিস/তথ্য প্রিান িপ্তকর 

মুধিত অনুধ ধি, ওকয়বসাইট। 

৬ িধরকল্পনা প্র য়ন ও ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নয নকান 

িরকনর িরামশ দ/প্রধতধনধিত্ব, যাহা কর্তদিে কর্তদক গৃহীত এর 

ধববর ।  

প্রকতযক অধিকস তথ্য প্রিান িপ্তকর 

মুধিত অনুধ ধি, ওকয়বসাইট। 

৭ নাম, িিবী, ঠিকানা, নিান নম্বর এবং প্রকযাজয নেকে িযাক্স 

নম্বর ও ই-নমই  ঠিকানাসহ িাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম দকতদার নাম 

সংধিষ্ট তথ্য প্রিান ইউধনকটর 

ননাটিশ নবাড দ ও ওকয়বসাইট 

৮ নাম, িিবী, ঠিকানা, নিান নম্বর এবং প্রকযাজয নেকে িযাক্স 

নম্বর ও ই-নমই  ঠিকানাসহ ধবকল্প িাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম দকতদার 

তাধ কা 

প্রকতযক কর্তদিকের ননাটিশ 

নবাড দ/ওকয়বসাই/গ মাধ্যম 

ইতযাধি 



৯ নাম, িিবী, ঠিকানা, নিান নম্বর এবং প্রকযাজয নেকে িযাক্স 

নম্বর ও ই-নমই  ঠিকানা সহ আধি  কর্তদিকের তাধ কা 

প্রকতযক কর্তদিকের ননাটিশ 

নবাড দ/ওকয়বসাই/গ মাধ্যম 

ইতযাধি 

১০ তথ্য কধমশন ও কধমশনারকির নাম, িিবী ও ঠিকানার 

ধবস্তাধরত ধববর  

প্রকতযক কর্তদিকের ননাটিশ 

নবাড দ/ওকয়বসাই/গ মাধ্যম 

ইতযাধি 

১১ তকথ্যর জন্য নাগধরককর কাছ নেকক প্রাপ্ত সক  আকবিনিকের 

অনুধ ধি, যার মকধ্য ধনকনাক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভ দক্ত োককব: 

(ক) নয কর্তদিক্স কর্তদক অনুকরািিেটি গৃহীত হকয়কছ তার নাম 

(খ) ধক তকথ্যর জন্য অনুকরাি করা হকয়কছ  

(গ) অনুকরাকির তাধরখ 

গৃহীত আকবিনিকের একটি কধি 

প্রকতযক কর্তদিকের/তথ্য প্রিান 

ইউধনকটর,ইন্টারকনকট,িধরিশ দকনর 

জন্য অধিকস রধেত োককব।  

১২ সরকার, কর্তদিে কর্তদক সম্পাধিত- 

(ক) সক  উন্নয়ন/পূতদকাজ/প্রকল্প সংক্রান্ত চুধক্ত 

(খ) প্রকতযক চুধক্তর সংধেপ্ত ধববর , প্রাক্কধ ত ব্যয়/চুধক্তর 

নময়ািকা  ইতযাধি। 

নয এ াকায় পূতদ কাজ সম্পাধিত 

হকব এমন সব স্থাকন, যা নসই 

এ াকার জনগক র কাকছ সহকজ 

দৃধষ্টকগাচর হয় নযমন- গ গ্রন্থাগার, 

ধশো প্রধতষ্ঠান, িমীয় বা 

সামাধজক প্রধতষ্ঠান এবং এ 

িরকনর অন্য স্থান।    

 

 

 

২।  চাধহিার ধভধিকত প্রিানকযাগ্য তকথ্যর তাধ কা 

 

ধননধ ধখত তথ্যসমূহ জনগক র চাধহিার ধভধিকত প্রিান করা হকব- 

• স্বপ্রক াধিতভাকব প্রকাধশত সক  তথ্য 

• ধবধভন্ন নীধত 

• অধডট ধরকিাট দ (জবাব সহ) 

• ক্রয় কায দক্রম সংক্রান্ত তথ্য (ধসদ্ধান্ত গ্রহক র ির) 

• উিকারকভাগীর তাধ কা 

• মাস্টারকরা  



• ধবধভন্ন প্রশাসধনক নরধজস্টার খাতা 

• অধডও-ধভজুয়া  ডকুকমন্ট 

• ধনকয়াগ/বিধ র আকিশ 

• নিকশ বা ধবকিশ ভ্রম  সংক্রান্ত তথ্যাধি 

• প্রিান বাধ্যতামু ক নয়, এমন তথ্য (িধরধশষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সক  তথ্য। 

 

 

৩। নয সক  তথ্য। প্রিান বাধ্যতামূ ক নয়, এমন তকথ্যর তাধ কা 

 

ধননধ ধখত তথ্যসমূহ প্রিান ও প্রকাশ করকত কর্তদিে বাধ্য োককব না- 

• কমী ও উিকারকভাগীর ব্যধক্তগত জীবকনর নগািনীয়তা ক্ষুন্ন হয়, এরূি তথ্য।  

• ধবচারািীন মাম ার তথ্য যা ঐ মাম ার সুষ্ঠ ুধবচারকায দকক ব্যাহত করকত িাকর, এরূি তথ্য।  

• তিন্তািীন ধবষয় সংধিষ্ট নকাকনা তথ্য, যার প্রকাশ তিন্ত কাকজ ধবঘ্ন ঘটাকত িাকর।  

• নকাকনা ক্রয় কায দক্রকমর ধবষকয় ধসদ্ধান্ত ননয়ার আকগ সংধিষ্ট ক্রয় বা এর কায দক্রম সংক্রান্ত নকাকনা তথ্য।  

• গকবষ ার সুে বা নকৌশ  বা কাকরা বুধদ্ধবৃধিক সম্পকির অধিকার েধতগ্রস্থ হকত িাকর, এরূি তথ্য।  

• ধনকয়াগ ও িকিান্নধত িরীেসহ সক  িাবধ ক িরীোর প্রশ্নিে ও িরীোর ি াি  সংক্রান্ত আগাম তথ্য, 

ইতযাধি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


