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ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি প্রডতষ্ঠা 

ফাাংরাক্দ যকায ২০০৬ াক্রয ১৬ জুরাই ক্ত ‘ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি আইন , ২০০৬ (২০০৬ 

াক্রয ৩২নাং আইন) াক্য ভাধ্যক্ভ ক্ষুদ্রঋণ রক্টক্যয স্বচ্ছতা, জফাফডদডতা প্রডতষ্ঠা এফাং সুষ্ঠ ডযচারনা ডনডিত 

কযক্ণয রক্যে যকায ‘ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি (এভআযএ)’ প্রডতষ্ঠা কক্য। অথডযটিয নদ ব্যডতত  

রকান প্রডতষ্ঠান রদক্য অবেন্তক্য ক্ষুদ্রঋণ কাম িরভ ডযচারনা কযক্ত া রয না। ক্ষুদ্রঋণ ডযচারনাকাযী 

প্রডতষ্ঠানমূক্ক নদ প্রদান , ডযদ িক্নয ভাধ্যক্ভ প্রডতষ্ঠানমূক্য সুষ্ঠ ডযচারনায াাাড গ্রাক স্বাথ ি 

রদখাক্ানা এফাং আইন ও ডফডধভারা ডযারক্ন ব্যথ ি প্রডতষ্ঠারনয ডফরুক্ে প্রক্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রক্ণয যভতা 

অথডযটিক্ক রদয়া ক্য়ক্ছ।  

 

১.২ তথ্য অফমুক্তকযণ ডনক্দ িডকা প্রণয়ক্নয রমৌডক্তকতা/উক্েশ্য 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাক্দ যকায জনগক্ণয জানায অডধকায প্রডতষ্ঠায ভাধ্যক্ভ যকাডয ও রফযকাডয 

াংগঠক্নয স্বচ্ছতা ও জফাফডদডতা বৃডে, দুনীডত হ্রা ও সুান প্রডতষ্ঠা; জনগক্ণয ডচন্তা, ডফক্ফক ও ফাকস্বাধীনতায 

াাংডফধাডনক অডধকায প্রডতষ্ঠা ক্ফ িাডয জনগক্ণয যভতায়ক্নয রক্যে তথ্য-অডধকায ডনডিত কযক্ত গত ২৯ ভাচ ি 

২০০৯ তাডযক্খ ‘তথ্য অডধকায আইন, ২০০৯’ া কক্যক্ছ। আইক্নয কাম িকয ফাস্তফায়ক্নয জন্য ইডতভক্ধ্য ‘তথ্য 

অডধকায (তথ্য প্রাডি াংরান্ত) ডফডধভারা, ২০০৯’ এফাং তথ্য অডধকায আইন াংরান্ত ডতনটি প্রডফধানভারাও প্রণীত 

ক্য়ক্ছ। 

 তথ্য অডধকায গণতাডন্ত্রক ব্যফস্থাক্ক আক্যা সুাংত কযায অন্যতভ তি। ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী 

অথডযটিয তথ্য জনগক্ণয কাক্ছ উন্ুক্ত ক্র ভাইক্রাররডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয কাম িরভ ম্পক্কি জনগক্ণয স্পষ্ট 

ধাযণা সৃডষ্ঠ ক্ফ। এক্ত প্রডতষ্ঠাক্নয স্বচ্ছতা এফাং জনগক্ণয কাক্ছ কর কাক্জয জফাফডদডতা প্রডতডষ্ঠত ক্ফ। 

 জনগক্ণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা ডনডিত কযায রম নীডত যকায গ্রণ কক্যক্ছ, তায ক্ে াংডগত রযক্খ 

যকাক্যয গুরুত্বপূণ ি প্রডতষ্ঠান ডক্ক্ফ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি অফাধ তথ্যপ্রফাক্য চচ িা ডনডিত কযক্ত 

ফেডযকয। এ অথডযটিয অফাধ তথ্যপ্রফাক্য চচ িায রযক্ে রমন রকাক্না ডিধািক্ন্দয সৃডষ্ট না য়, রজন্য একটি 

‘তথ্য অফমুক্তকযণ ডনক্দ িডকা’ প্রণয়ন আফশ্যক ফক্র ভক্ন কযক্ছ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি। সুতযাাং 

তথ্য অডধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অডধকায (তথ্য প্রাডি াংরান্ত) ডফডধভারা ২০০৯ ও এতদাংডিষ্ট 

প্রডফধানভারামূক্য আক্রাক্ক ও ামৄজেতা াক্ক্য এই ‘তথ্য অফমুক্তকযণ ডনক্দ িডকা’ প্রণয়ন কযা ক্রা। 

 



১.৩ ডনক্দ িডকা ডক্যানাভ 

 এই ডনক্দ িডকা ‘ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয তথ্য অফমুক্তকযণ ডনক্দ িডকা’ নাক্ভ অডবডত ক্ফ। 

 

২. ডনক্দ িডকায ডবডি 

 ২.১. প্রণয়নকাযী কর্তিযঃ ‘ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি, আডথ িক প্রডতষ্ঠান ডফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয়, 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাক্দ যকায। 

 ২.২. অনুক্ভাদনকাযী কর্তিযঃ এডিডকউটিব বাই রচয়াযম্যান, ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি, 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাক্দ যকায। 

 ২.৩. অনুক্ভাদক্নয তাডযখঃ  

 ২.৪. ফাস্তফায়ক্নয তাডযখঃ অনুক্ভাদক্নয তাডযখ রথক্ক। 

 ২.৫. ডনক্দ িডকা প্রক্মাজেতাঃ এই ডনক্দ িডকাটি ভাইক্রাররডডট রযগুক্রটযী অথডযটিি্য জন্য প্রক্মাজে ক্ফ।  

 

৩. াংজ্ঞা 

 ৩.১ ‘তথ্য’ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয গঠন, কাঠাক্ভা ও দািডযক কভ িকান্ড াংরান্ত রম রকান 

স্মাযক, ফই , নকা, ভানডচে, চুডক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, আক্দ, ডফজ্ঞডি, দডরর, নমুনা, ে, 

প্রডতক্ফদন, ডাফ ডফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, আক্রাকডচে, অডডও, ডবডডও, অডিত ডচে, ডপল্ম, ইক্রক্ট্রডনক 

প্রডরয়ায় প্রস্তুতকৃত রম রকান ইনস্ট্রুক্ভন্ট, মাডন্ত্রকবাক্ফ াঠক্মাগ্য দডররাডদ এফাং রবৌডতক গঠন ও বফডষ্টে-

ডনডফ িক্ক্ল অন্য রম রকান তথ্যফ ফস্তু ফা এক্দয প্রডতডরডও এয অন্তর্ভ িক্ত ক্ফ। 

  তক্ফ তি থাক্ক রম, দািডযক রনাটডট ফা রনাটডক্টয প্রডতডরড এয অন্তর্ভ িক্ত ক্ফ না। 

 ৩.২ ‘দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা’ অথ ি তথ্য অডধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন ডনমৄক্ত কভ িকতিা; 

 ৩.৩ ‘ডফকল্প দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা’ অথ ি দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায অনুডস্থডতক্ত াংডিষ্ট দাডয়ত্ব ারক্নয 

জন্য ডনমৄক্ত কভ িকতিা; 

 ৩.৪ ‘তথ্য প্রদান ইউডনট’ অথ ি  ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয াখামূ, 

 ৩.৫ ‘আডর কর্তিয’ অথ ি এডিডকউটিব বাই রচয়াযম্যান, ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি, অথ ি 

ভন্ত্রণারয়, আডথ িক প্রডতষ্ঠান ডফবাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাক্দ যকায। 



৩.৬ ‘র্ততীয় য’ অথ ি তথ্য প্রাডিয জন্য অনুক্যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তিয ব্যতীত অনুক্যাধকৃত 

তক্থ্যয ক্ে জডিত অন্য রকান য। 

 ৩.৭ ‘তথ্য কডভন’ অথ ি তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রডতডষ্ঠত তথ্ম কডভন। 

 ৩.৮ ‘তঅআ, ২০০৯’ ফরক্ত “তথ্য অডধকায আইন, ২০০৯” বুঝাক্ফ। 

৩.৯ ‘তঅডফ, ২০০৯’ ফরক্ত “তথ্য অডধকায (তথ্য প্রাডি াংরান্ত) ডফডধভারা, ২০০৯” বুঝাক্ফ। 

৩.১০ ‘কভ িকতিা’ অক্থ ি কভ িচাযীও অন্তর্ভ িক্ত ক্ফ। 

৩.১১ ‘তথ্য অডধকায’ অথ ি রকাক্না কর্তিক্যয ডনকট ইক্ত তথ্য প্রাডিয অডধকায।  

৩.১২ ‘আক্ফদন পযভ’ অথ ি তঅডফ, ২০০৯-এ তপডক্র ডনধ িাডযত আক্ফদক্নয পযক্ভট-পযভ ‘ক’ বুঝাক্ফ।  

৩.১৩ ‘আীর পযভ’ অথ ি তঅডফ, ২০০৯-এয তপডক্র ডনধ িাডযত আডর আক্ফদক্নয পযক্ভট-পযভ ‘গ’ 

বুঝাক্ফ। 

৩.১৪ ‘ডযডষ্ট’ অথ ি এই ডনক্দ িডকায ক্ে াংমৄক্ত ডযডষ্ট। 

 

৪. তক্থ্যয ধযণ এফাং ধযণ অনুাক্য তথ্য প্রকা ও প্রদান েডতঃ 

 ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয মুদয় তথ্য ডনক্নাক্ত ৩টি রেণীক্ত বাগ কযা ক্ফ এফাং ডনধ িাডযত 

ডফধান অনুাক্য প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা ক্ফঃ 

 ক. স্বপ্রক্ণাডদতবাক্ফ প্রকাক্মাগ্য তথ্যঃ 

 ১) এই ধযক্ণয তথ্য ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি স্বপ্রক্ণাডদত ক্য় রনাটিক্ফাড ি, ওক্য়ফাইট, ব্রডওয, 

মুডদ্রত ফই ফা প্রডতক্ফদন, ডফরক্ফাড ি, াইন রফাড ি, ডিকায, রাষ্টায, বুকক্রট, ডরক্রট, ডনউজ ররটায, 

ডেকায় ডফজ্ঞডিয ভাধ্যক্ভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণক্মাগ্য ভাধ্যক্ভ প্রকা ও প্রচায কযক্ফ। 

 ২) এই ধযক্ণয তথ্য রচক্য় রকান নাগডযক আক্ফদন কযক্র তখন তা চাডদায ডবডিক্ত প্রদানক্মাগ্য তথ্য 

ডক্ক্ফ ডফক্ফডচত ক্ফ এফাং দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডনধ িাডযত ন্থায় আক্ফদনকাযীক্ক তা প্রদান কযক্ফন। 

 ৩) ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি প্রডত ফছয একটি ফাডল িক প্রডতক্ফদন প্রকা কযক্ফ। ফাডল িক 

প্রডতক্ফদক্ন তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ৬(৩) এ উডিডখত তথ্যমূ াংক্মাজন কযক্ফ। 

 ৪) ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয স্বপ্রক্ণাডদতবাক্ফ প্রকাক্মাগ্য তক্থ্যয একটি তাডরকা প্রস্তুত কযক্ফ 

এফাং তা অথডযটিয ওক্য়ফাইক্ট প্রকা কযক্ফ। 



 ৫) প্রডত ডতন ভা অন্তয এই তাডরকা ারনাগাদ কযা ক্ফ। 

  খ. চাডদায ডবডিক্ত প্রদানক্মাগ্য তথ্যঃ 

 ১) এই ধযক্ণয তথ্য রকাক্না নাগডযক্কয আক্ফদক্নয রপ্রডযক্ত এই ডনক্দ িডকায ১০ ও ১১ অনুক্চ্ছক্দ ফডণ িত 

েডত অনুযণ কক্য প্রদান কযা ক্ফ। 

 ২) ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি চাডদায ডবডিক্ত প্রদানক্মাগ্য তক্থ্যয একটি তাডরকা প্রস্তুত কযক্ফ 

এফাং এই ডনক্দ িডকায ডযডক্ষ্ট ও ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয ওক্য়ফাইক্ট প্রকা ও প্রচায 

কযক্ফ। 

 ৩) প্রডত ডতন ভা অন্তয এই তাডরকা ারনাগাদ কযা ক্ফ। 

  গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্যঃ 

 ১) এই ডনক্দ িডকায অন্যান্য অনুক্চ্ছরদ মা ডকছুই থাকুক না রকন ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি ডনক্নাক্ত 

তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযক্ত ফাধ্য থাকক্ফ নাঃ 

 (ক) রকান তথ্য প্রকাক্য পক্র রকান র্ততীয় ক্যয বুডেবৃডিক ম্পক্দয অডধকায যডতগ্রস্ত ক্ত াক্য এরূ 

ফাডণডজেক ফা ব্যফাডয়ক অন্তডন িডত রগানীয়তা ডফলয়ক, কডযাইট ফা বুডেবৃডিক ম্পদ 

(Intellectual Property Right) ম্পডকিত তথ্য; 

 (খ) রকান তথ্য প্রকাক্য পক্র রকান ডফক্ল ব্যডক্ত ফা াংস্থাক্ক রাবফান ফা যডতগ্রস্ত কযক্ত াক্য এরূ 

ডনক্নাক্ত তথ্য, রমভন- 

ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠানমূক্য ডযচারনা ও তদাযডক াংরান্ত রকান আগাভ তথ্য; 

 (গ) রকান তথ্য প্রকাক্য পক্র রকান ব্যডক্তয ব্যডক্তগত জীফক্নয রগানীয়তা ক্ষুন্ন ক্ত াক্য এরূ তথ্য; 

 (ঘ) তদন্তাধীন রকান ডফলয় মায প্রকা তদন্ত কাক্জ ডফঘ্ন ঘটাক্ত াক্য এরূ তথ্য; 

 (ঙ) আইন অনুাক্য রকফর একটি ডনডদ িষ্ট ভক্য়য জন্য প্রকাক্য ফাধ্যফাধকতা যক্য়ক্ছ এরূ তথ্য; 

 (চ) রকৌরগত ও ফাডণডজেক কাযক্ণ রগান যাখা ফাঞ্চনীয় এরূ কাডযগযী ফা বফজ্ঞাডনক গক্ফলণারব্ধ রকান 

তথ্য; 

 (ছ) রকান রয় কাম িরভ ম্পুণ ি ওয়ায পূক্ফ ি ফা এ ডফলক্য় ডোন্ত গ্রক্ণয পূক্ফ ি াংডিষ্ট রয় ফা এয কাম িরভ 

াংরান্ত রকান তথ্য; 

 (জ) রকান ব্যডক্তয আইন িাযা াংযডযত রগানীয় তথ্য; 

 (ঝ) যীযায প্রশ্নে ফা যীযায় প্রদি নম্বয ম্পডকিত আগাভ তথ্য; 



 (ঞ) রফাড ি বায় উস্থানীয় ায-াংক্য আনুলডেক দডররাডদ এফাং উক্তরূ বায আক্রাচনা ও 

ডোন্ত াংরান্ত রকান তথ্য। 

   

৫. তথ্য াংগ্র, াংযযণ ও ব্যফস্থানাঃ 

 ক) তথ্য াংযযণঃ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অডধকায 

(তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রডফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযক্ফ। 

 খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানাঃ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য 

অডধকায (তথ্য াংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রডফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযক্ফ। 

 গ) তক্থ্যয বালাঃ (১) তক্থ্যয মূর বালা ক্ফ ফাাংরা। তথ্য মডদ অন্য রকান বালায় উৎন্ন ক্য় থাক্ক তাক্র 

রটি রই বালায় াংযডযত ক্ফ। দািডযক প্রক্য়াজক্ন তথ্য অনুফাদ কযা ক্ত াক্য। 

  (২) তথ্য রম বালায় াংযডযত থাকক্ফ রই বালাক্তই আক্ফদনকাযীক্ক যফযা কযা ক্ফ। 

আক্ফদনকাযীয চাডদায রপ্রডযক্ত রকান তথ্য অনুফাদ কযায দাডয়ত্ব কর্তিয ফন কযক্ফ না। 

 ঘ) তক্থ্যয ারনাগাদকযণঃ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি প্রডতভাক্ তথ্য ারনাগাদ কযক্ফ। 

 

৬. দাডয়ত্বপ্রাি  কভ িকতিা ডনক্য়াগ 

 ১) তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাক্য ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি একজন কক্য দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ িকতিা ডনক্য়াগ কযক্ত ক্ফ। 

 ২) ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডনক্য়াগ ডদক্ফ এফাং ডনক্য়াগকৃত প্রক্তেক 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রক্মাজে রযক্ে পোি নম্বয ও ই-রভইর ঠিকানা ডনক্য়াগ 

প্রদাক্নয যফতী ১৫ (ক্নয) ডদক্নয ভক্ধ্য ডনধ িাডযত পযক্ভক্ট (তথ্য কডভন কর্তিক ডনধ িাডযত পযক্ভট) 

ডরডখতবাক্ফ তথ্য কডভক্ন রপ্রযণ কযক্ফ এফাং আডথ িক প্রডতষ্ঠান ডফবাগ ও ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী 

অথডযটিয আডর কর্তিক্যয কাক্ছ অনুডরড রপ্রযণ কযক্ফ। 

 ৩) তঅআ, ২০০৯-এয অধীন দাডয়ত্ব ারক্নয প্রক্য়াজক্ন রকান দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা অন্য রম রকান কভ িকতিায 

ায়তা চাইক্ত াযক্ফন এফাং রকান কভ িকতিায কাছ রথক্ক এরূ ায়তা চাওয়া ক্র ডতডন উক্ত 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিাক্ক প্রক্য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযক্ত ফাধ্য থাকক্ফন। 



 ৪) রকান দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা দাডয়ত্ব ারক্নয প্রক্য়াজক্ন অন্য রকান কভ িকতিায ায়তা চাইক্র এফাং এরূ 

ায়তা প্রদাক্ন ব্যথ িতায জন্য তঅআ, ২০০৯ এয রকান ডফধান রাংডঘত ক্র এই আইক্নয অধীন দায়-

দাডয়ত্ব ডনধ িাযক্ণয রযক্ে উক্ত অন্য কভ িকতিাও দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ফক্র গণ্য ক্ফন। 

 ৬) ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি তায দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রক্মাজে রযক্ে 

পোি নম্বয ও ই-রভইর ঠিকানা তায কাম িারক্য়য প্রকাশ্য স্থাক্ন ক্জ দৃডষ্টক্গাচয য় এভনবাক্ফ প্রদ িক্নয 

ব্যফস্থা কযক্ফ এফাং ওক্য়ফাইক্ট প্রকা কযক্ফ। 

 ৭) তথ্য অফমুক্তকযণ ডনক্দ িডকায ডযডক্ষ্ট এই ডনক্দ িডকা প্রক্মাজে ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রক্মাজে রযক্ে পোি নম্বয ও ই-রভইর ঠিকানা 

তাডরকা প্রকা কযা ক্ফ। রকান দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডযফতিন ক্র নতুন দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডনক্য়াক্গয 

৫ (াঁচ) কাম িডদফক্য ভক্ধ্য তাডরকা ারনাগাদ কযা ক্ফ এফাং তাডরকা কর্তিক্যয ওক্য়ফাইক্টও প্রকা 

কযা ক্ফ। 

 

৭. দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায দাডয়ত্ব ও কভ িডযডধ 

  ক) তক্থ্যয জন্য কাক্যা আক্ফদক্নয রপ্রডযক্ত দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিাঃ 

   অ) আক্ফদন গ্রণ ও তঅডফ, ২০০৯ ডফডধ-৩ অনুাক্য আক্ফদনে গ্রক্ণয প্রাডি স্বীকায কযক্ফন; 

   আ) অনুক্যাধকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯ ধাযা-৯ ও তঅডফ, ২০০৯ ডফডধ-৪ অনুাক্য মথামথবারফ 

যফযা কযক্ফন; 

  ই) তথ্য প্রদাক্ন অাযগতায রযক্ে তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তঅডফ, ২০০৯ ডফডধ-৫ অনুাক্য 

মথামথবাক্ফ অাযগতা প্রকা কযক্ফন। অাযগতায কাযণ তঅআ, ২০০৯-এয াক্থ াভঞ্জস্যপূণ ি ক্ত 

ক্ফ; 

  ঈ) রকান অনুক্যাধকৃত তথ্য দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায ডনকট যফযাক্য জন্ম ভজুদ থাকক্র ডতডন তঅআ, 

২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) ও তঅডফ, ২০০৯ ডফডধ-৮ অনুাক্য উক্ত তক্থ্যয মৄডক্তাংগত মূল্য ডনধ িাযণ কযক্ফন 

এফাং উক্ত মূল্য অনডধক ৫ (াঁচ) কাম ি ডদফক্য ভক্ধ্য ডযক্াধ কযায জন্য অনুক্যাধকাযীক্ক অফডত 

কযক্ফন; 

  উ) রকান অনুক্যাধকৃত তক্থ্যয াক্থ র্ততীয় ক্যয াংডিষ্টতা থাকক্র দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা তঅআ, ২০০৯ 

ধাযা-৯(৮) অনুাক্য ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ফন; 

   খ) তঅআ, ২০০৯-এয তপডক্র ডনধ িাডযত আক্ফদক্নয পযক্ভট/পযভ ‘ক’ াংযযণ ও রকান 

নাগডযক্কয চাডদায রপ্রডযক্ত যফযা; 



   গ) আক্ফদন পযভ পূযক্ণ যভ নয়, এভন আক্ফদনকাযীক্ক আক্ফদন পযভ পূযক্ণ ায়তা; 

   ঘ) রকান নাগডযক্কয চাডদায রপ্রডযক্ত তাক্ক আডর কর্তিয ডনধ িাযক্ণ ায়তা; 

   ঙ) ঠিক কর্তিয ডনধ িাযক্ণ র্ভর কক্যক্ছ, এভন আক্ফদনকাযীক্ক ঠিক কর্তিয ডনধ িাযক্ণ ায়তা; 

   চ) রকান াযীডযক প্রডতফন্ধী ব্যডক্তয তথ্য প্রাডি ডনডিত কযক্ত দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা তাক্ক উমৄক্ত 

েডতক্ত তথ্য রক্ত ায়তা কযক্ফন। এক্যক্ে দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা উমৄক্ত অন্য রকান ব্যডক্তয ায়তা 

গ্রণ কযক্ত াযক্ফন; 

   ছ) তথ্য াংযযণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রক্ণাডদত তথ্য প্রকা তঅআ, ২০০৯-এয াক্থ াভঞ্জস্যপূণ িবাক্ফ 

ক্চ্ছ ডক না তা ডনধ িাযক্ণ কর্তিযক্ক ায়তা প্রদান; 

   জ) তঅআ, ২০০৯-এয াক্থ াভঞ্জস্যপূণ িবাক্ফ ফাডল িক প্রডতক্ফদন প্রকাক্ ায়তা কযা; 

   ঝ) তক্থ্যয জন্য প্রাি আক্ফদনে এ-াংরান্ত প্রক্য়াজনীয় তথ্য াংযযণ, আক্ফদনকাযীয 

রমাগাক্মাক্গয ডফস্তাডযত তথ্য াংযযণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংরান্ত প্রডতক্ফদন াংকডরত কযা, তথ্য মূল্য 

আদায়, ডাফ যযণ ও যকাডয রকালাগাক্য জভাকযণ এফাং কর্তিয ফা তথ্য কডভক্নয চাডদায 

রপ্রডযক্ত এ াংরান্ত তথ্য যফযা কযা; ইতোডদ। 

  ৮. ডফকল্প দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডনক্য়াগ 

 ১) ফদরী ফা অন্য রকান কাযক্ণ দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায অনুডস্থডতক্ত দাডয়ত্বারক্নয জন্য ভাইক্রাক্রডডট 

রযগুক্রটযী অথডযটি একজন কক্য ডফকল্প দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডনক্য়াগ কযক্ত ক্ফ। দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায 

অনুডস্থডতক্ত দাডয়ত্বারনকারীন আইন অনুাক্য ডতডন দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ডক্ক্ফ ডফক্ফডচত ক্ফন। 

 ২) ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয এডিডকউটিব বাই রচয়াযম্যান ডফকল্প দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডনক্য়াগ 

রদক্ফন এফাং ডনক্য়াগকৃত প্রক্তেক্কয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রক্মাজে রযক্ে পোি নম্বয ও ই-রভইর 

ঠিকানা ডনক্য়াগ প্রদাক্নয ১৫ (ক্নয) ডদক্নয ভক্ধ্য ডনধ িাডযত পযক্ভক্ট (তথ্য কডভন কর্তিক ডনধ িাডযত 

পযক্ভট) ডরডখতবাক্ফ তথ্য কডভক্ন রপ্রযণ কযক্ফন এফাং আডথ িক প্রডতষ্ঠান ডফবাগ ও আডর কর্তিক্যয 

কাক্ছ অনুডরড রপ্রযণ কযক্ফ। 

 ৩) ফদরী ফা অন্য রকান কাযক্ণ এই দ শূন্য ক্র, অডফরক্ম্ব নতুন ডফকল্প দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ডনক্য়াগ 

কযক্ত ক্ফ। 

৯. ডফকল্প দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায দাডয়ত্ব ও কভ িডযডধ 

  ক) দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায অনুডস্থতকাডরন ভক্য় ‘ডফকল্প দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা’ ‘দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ িকতিা’ ডক্ক্ফ দাডয়ত্ব ারন কযক্ফন; 



  খ) দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডরক্ফ দাডয়ত্ব ারনকারীন ভক্য় নীডত ৭-এ ফডণ িত ‘দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ িকতিায দাডয়ত্ব ও কভ িডযডধ’ তায জন্য প্রক্মাজে ক্ফ। 

১০. তক্থ্যয জন্য আক্ফদন, তথ্য প্রদাক্নয েডত ও ভয়ীভা 

(১) রকান ব্যডক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাডিয জন্য াংডিষ্ট দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায কাক্ছ ডনধ িাডযত পযভ 

‘ক’ এয ভাধ্যক্ভ তথ্য রচক্য় ডরডখতবাক্ফ ফা ইক্রক্ট্রডনক ভাধ্যভ ফা ই-রভইক্র অনুক্যাধ কযক্ত াযক্ফন। 

(২) ডনধ িাডযত পযভ জরবে না ক্র অনুক্যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রক্মাজে রযক্ে পোি নম্বয এফাং ই-রভইর 

ঠিকানা; অনুক্যাধকৃত তক্থ্যয ডনর্ভ ির এফাং স্পষ্ট ফণ িনা এফাং রকান েডতক্ত তথ্য রক্ত আগ্রী তায ফণ িনা 

উক্িখ কক্য াদা কাগক্জ ফা রযেভত, ইক্রক্ট্রডনক ডভডডয়া ফা ই-রভইক্রও তথ্য প্রাডিয জন্য অনুক্যাধ কযা 

মাক্ফ। 

(৩) দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা তক্থ্যয জন্য রকান অনুক্যাধ প্রাডিয তাডযখ ক্ত অনডধক ২০ (ডফ) কাম ি ডদফক্য ভরধ্য 

অনুক্যাধকৃত তথ্য যফযা কযক্ফন। 

(৪) পূক্ফ ি উডিডখত উ-অনুক্চ্ছদ (৩) এ মাা ডকছুই থাকুক না রকন, অনুক্যাধকৃত তক্থ্যয াক্থ একাডধক তথ্য 

প্রদান ইউডনট ফা কর্তিক্যয াংডিষ্টতা থাকক্র অনডধক ৩০ (ডে) কাম ি ডদফক্য ভক্ধ্য রই অনুক্যাধকৃত 

তথ্য যফযা কযক্ত ক্ফ। 

(৫) অনুরযাধকৃত তথ্য রকান ব্যডক্তয জীফন-মৃতুে, রগ্রপতায এফাং কাযাগায ক্ত মুডক্ত ম্পডকিত ক্র দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ িকতিা অনুক্যাধ প্রাডিয অনডধক ২৪ (চডি) ঘন্টায ভক্ধ্য উক্ত ডফলক্য় প্রাথডভক তথ্য যফযা কযক্ফন। 

(৬) দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা ডরডখতবাক্ফ অথফা রযেভত, ইক্রক্ট্রডনক ভাধ্যভ ফা ই-রভইর এয ভাধ্যক্ভ আক্ফদন ে 

গ্রক্ণয প্রাডি স্বীকায কযক্ফন এফাং প্রাডি স্বীকাযে আক্ফদক্নয রযপাক্যন্প নম্বয, আক্ফদনে গ্রণকাযীয 

নাভ, দভম িাদা এফাং আক্ফদন গ্রক্ণয তাডযখ উক্িখ কক্য স্বাযয কযক্ফন। 

(৭) ইক্রক্ট্রডনক ফা ই-রভইর এয ভাধ্যক্ভ আক্ফদন গ্রক্ণয রযক্ে কর্তিক্যয ফযাফয আক্ফদন রপ্রযক্ণয তাডযখই 

(প্রাডি াক্ক্য) আক্ফদন গ্রক্ণয তাডযখ ডক্ক্ফ গণ্য ক্ফ। 

(৮) আক্ফদন াওয়ায য দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা তথ্য প্রদাক্নয তাডযখ এফাং ভয় উক্িখপূফ িক আক্ফদনকাযীক্ক র 

ম্পক্কি অফডত কযক্ফন এফাং অনুক্যাধকৃত তক্থ্যয াক্থ একাডধক তথ্য প্রদান ইউডনট ফা কর্তিক্যয 

াংডিষ্টতা থাকক্র দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা রই ইউডনট ফা কর্তিযক্ক এ ম্পক্কি ডরডখত রনাটি প্রদান 

কযক্ফন। 

(৯) দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা রকান কাযক্ণ অনুক্যাধকৃত তথ্য প্রদাক্ন অাযগ অথফা আাংডক তথ্য যফযাক্ অাযগ 

ক্র অাযগতায কাযণ উক্িখ কক্য আক্ফদন প্রাডিয ১০ (দ) কাম ি ডদফক্য ভক্ধ্য তঅডফ, ২০০৯-এয 

তপডক্র উডিডখত পযভ-‘খ’ অনুমায়ী এতডিলক্য় আক্ফদনকাযীক্ক অফডত কযক্ফন। 



(১০) উ-অনুক্চ্ছদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উডিডখত ভয়ীভায ভক্ধ্য তথ্য যফযা কযক্ত রকান দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা 

ব্যর্থ ক্র াংডিষ্ট তথ্য প্রাডিয অনুক্যাধ প্রতোখ্যান কযা ক্য়ক্ছ ফক্র গণ্য ক্ফ। 

(১১) অনুক্যাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায ডনকট মথামথ ডফক্ফডচত ক্র এফাং রমক্যক্ে রই তথ্য 

র্ততীয় য কর্তিক যফযা কযা ক্য়ক্ছ ডকাংফা রই তক্থ্য র্ততীয় ক্যয স্বাথ ি জডিত যক্য়ক্ছ এফাং র্ততীয় 

য তা রগানীয় তথ্য ডক্ক্ফ গণ্য কক্যক্ছ র রযক্ে দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা এরূ অনুক্যাধ প্রাডিয ৫ (াঁচ) 

কাম ি ডদফক্য ভক্ধ্য র্ততীয় যক্ক তায ডরডখত ফা রভৌডখক ভতাভত রচক্য় রনাটি প্রদান কযক্ফন এফাং র্ততীয় 

য এরূ রনাটিক্য রপ্রডযক্ত রকান ভতাভত প্রদান কযক্র তা ডফক্ফচনায় ডনক্য় দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা 

অনুক্যাধকাযীক্ক তথ্য প্রদাক্নয ডফলক্য় ডোন্ত গ্রণ কযক্ফন। 

(১২) রকান ইডন্ধয় প্রডতফন্ধী ব্যডক্তক্ক রকান রযকড ি ফা তায অাংডফক্ল জানাক্নায প্রক্য়াজন ক্র াংডিষ্ট 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা রই প্রডতফন্ধী ব্যডক্তক্ক তথ্ম রাক্ব ায়তা প্রদান কযক্ফন এফাং ডযদ িক্নয জন্য রম 

ধযক্নয ক্মাডগতা প্রক্য়াজন তা প্রদান কযাও এই ায়তায অন্তর্ভ িক্ত ফক্র গণ্য ক্ফ। 

(১৩) আইক্নয অধীন প্রদি তক্থ্যয প্রডত পৃষ্ঠায় “তথ্য অডধকায আইন, ২০০৯ এয অধীক্ন এই তথ্য যফযা কযা 

ক্য়ক্ছ” ভক্ভ ি প্রতেয়ন কযক্ত ক্ফ এফাং তাক্ত প্রতেয়নকাযী কভ িকতিায নাভ, দফী, স্বাযয ও দািডযক ীর 

থাকক্ফ। 

 

১১. তক্থ্যয মূল্য এফাং মূল্য ডযক্াধঃ 

(১) রকান অনুক্যাধকৃত তথ্য দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায ডনকট যফযাক্য জন্য ভজুদ থাকক্র ডতডন তঅডফ, ২০০৯-এয 

তপডক্র উডিডখত পযভ-‘ঘ’ অনুাক্য রই তক্থ্যয মূল্য ডনধ িাযণ কযক্ফন এফাং অনডধক ৫ (াঁচ) কাম ি 

ডদফক্য ভক্ধ্য রই অথ ি অথডযটি ফযাফয র অড িায ফা ডডডড এয ভাধ্যক্ভ অথডযটিরত জভা কক্য  র অড িায ফা 

ডডডড  কড তায কাক্ছ জভা রদয়ায জন্য অনুক্যাধকাযীক্ক ডরডখতবাক্ফ অফডত কযক্ফন; অথফা 

(২) দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা অনুক্যাধকাযী কর্তিক ডযক্াডধত তক্থ্যয মূল্য যডক্দয ভাধ্যক্ভ গ্রণ কযক্ফন এফাং প্রাি 

র অড িায/ডডডড একাউন্ট াখায় জভা রদক্ফন। 

 

১২. আডর দাক্য়য ও ডনষ্পডি 

 ১২.১ আডর েডতঃ 

ক) রকান ব্যডক্ত এই ডনক্দ িডকায নীডত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এয ডনধ িাডযত ভয়ীভায ভক্ধ্য তথ্য রাক্ব ব্যথ ি 

ক্র ডকাংফা দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায রকান ডোক্ন্ত াংক্ষুব্ধ ক্র ডকাংফা অডতডযক্ত মূল্য ধাম ি ফা গ্রণ কযক্র 



উক্ত ভয়ীভা অডতরান্ত ফায, ফা রযেভত, ডোন্ত রাক্বয যফতী ৩০ (ডে) ডদক্নয ভক্ধ্য তঅডফ, ২০০৯-

এয তপডক্র ডনধ িাডযত পযভ-‘গ’ এয ভাধ্যক্ভ আীর কর্তিক্যয কাক্ছ আডর কযক্ত াযক্ফন। 

খ) আডর কর্তিয মডদ এই ভক্ভ ি ন্তুষ্ট ন রম, আডরকাযী মডক্তাংগত কাযক্ণ ডনডদ িষ্ট ভয়ীভায ভক্ধ্য আডর 

দাক্য়য কযক্ত াক্যনডন, তাক্র ডতডন উক্ত ভয়ীভা অডতফাডত ওয়ায যও আডর আক্ফদন গ্রন 

কযক্ত াযক্ফন। 

 ১২.২ আডর ডনষ্পডিঃ 

(১) আডর কর্তিয রকান আডক্রয ডফলক্য় ডোন্ত প্রদাক্নয পূক্ফ ি ডনক্নাক্ত দক্য গ্রণ কযক্ফন, মথাঃ- 

  (ক) দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা এফাং এতদাংডিষ্ট অন্যান্য কভ িকতিায শুনানী গ্রণ; 

  (খ) আডর আক্ফদক্ন উডিডখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রাডথ িত প্রডতকাক্যয মৄি্ডক্তমূ ডফক্ফচনা; 

  (গ) প্রাডথ িত তথ্য প্রদাক্নয াক্থ একাডধক তথ্য প্রদানকাযী ইউডনট মৄক্ত থাকক্র াংডিষ্ট 

ইউডনটমূক্য শুনানী গ্যণ। 

(২) আডর আক্ফদন প্রাডিয ১৫ (ক্নয) ডদক্নয ভক্ধ্য আডর কর্তিয- 

  (ক) উ-অনুক্চ্ছদ (১) এ উডিডখত দক্যমূ গ্রণপূফ িক তথ্য যফযা কযায জন্য াংডিষ্ট 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিাক্ক ডনক্দ ি রদক্ফন; অথফা  

  (খ) তাঁয ডফক্ফচনায় গ্রণক্মাগ্য না ক্র আীর আক্ফদনটি খাডযজ কযক্ত াযক্ফন। 

(৩) আডর কর্তিক্যয ডনক্দ ি অনুমায়ী দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা মথাম্ভফ দ্রুততায াক্থ প্রাডথ িত তথ্য যফযা 

কযক্ফন তক্ফ এই ভয় তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ ডনক্দ িডত ভক্য়য অডধক ক্ফ না অথফা রযেভত 

ডতডন তথ্য যফযা রথক্ক ডফযত থাকক্ফন। 

১৩. তথ্য প্রদাক্ন অফক্রায় াডস্তয ডফধানঃ 

 ১৩.১ তঅআ, ২০০৯ ও এই ডনক্দ িডকায ডফডধ-ডফধান াক্ক্য রকান দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিা মডদ রকাক্না 

আক্ফদনকাযীক্ক তথ্য ফা এ াংরান্ত ডোন্ত ব্যথ ি য় ফা তথ্যপ্রাডিয রকাক্না অনুক্যাধ গ্রণ কযক্ত 

অস্বীকায কক্য ফা ডোন্ত প্রদাক্ন ব্যথ ি য় ফা র্ভর, অম্পূণ ি, ডফভ্রাডন্তকয, ডফকৃত তথ্য প্রদান কক্য ফা 

রকান তথ্য প্রাডিয ক্থ প্রডতফন্ধকতা সৃডষ্ট কক্য ফা তথ্য অডধকায ডযন্থী রকান কাজ কক্য তাক্র 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায এক্ন কাজক্ক অদাচযণ ডক্ক্ফ ডফক্ফচনা কযা ক্ফ এফাং াংডিষ্ট চাকযী 

ডফডধডফধান অনুাক্য তায ডফরুক্ে ব্যফস্থা গ্রণ কযা ক্ফ। 



 ১৩.২ এই ডনক্দ িডকা মথামথবাক্ফ অনুযক্ণ গাডপরডতয কাযক্ণ তঅআ, ২০০৯ এয ব্যতেয় ঘটক্র এফাং এয 

কাযক্ণ রকান কভ িকতিা তথ্য কডভন কর্তিক াডস্ত রক্র তা তায ব্যডক্তগত দায় ডক্ক্ফ গণ্য ক্ফ 

এফাং কর্তিয তায রকান দায় ফন কযক্ফ না। 

 ১৩.৩ তথ্য কডভক্নয কাছ রথক্ক রকান কভ িকতিায ডফরুক্ে ডফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রক্ণয অনুক্যাধ রক্র কর্তিয 

াংডিষ্ট ডফডধ-ডফধান অনুাক্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায ডফলক্য় তথ্য 

কডভনক্ক অফডত কযক্ফ। 

১৪. তথ্যাডদ ডযদ িন এফাং প্রকাডত প্রডতক্ফদন ডফরক্য়য সুক্মাগঃ 

  ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি কর্তিক প্রণীত প্রডতক্ফদন ডফনামূক্ল্য ফ িাধাযক্ণয ডযদ িক্নয 

জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ফ এফাং নাভভাে মূক্ল্য ডফরক্য়য জন্য ভজুদ যাখক্ফ। 

১৫. জনগুরুত্বপূণ ি ডফলক্য় রপ্র ডফজ্ঞডিঃ 

  ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি জনগুরুত্বপূর্ণ ডফলয়াডদ রপ্র ডফজ্ঞডিয ভাধ্যক্ভ অথফা অন্য রকান 

ন্থায় প্রচায ফা প্রকা কযক্ফ। 

১৬. ডনক্দ িডকায াংক্াধনঃ এই ডনক্দ িডকা াংক্াধক্নয প্রক্য়াজন ক্র ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটি ৩-৫ 

দস্য ডফডষ্ট একটি কডভটি গঠন কযক্ফ। কডভটি ডনক্দ িডকা অনুক্ভাদনকাযী কর্তিক্যয কাক্ছ াংক্াধক্নয 

প্রস্তাফ কযক্ফ। অনুক্ভাদনকাযী কর্তিক্যয অনুক্ভাদক্ন ডনক্দ িডকা াংক্াধন কাম িকয ক্ফ। 

১৭. ডনক্দ িডকায ব্যাখ্যাঃ এই ডনক্দ িডকায রকান ডফলক্য় অস্পষ্টতা রদখা ডদক্র ডনক্দ িডকা প্রণয়নকাযী কর্তিয তায 

ব্যাখ্যা প্রদান কযক্ফ। 

 

ডযডষ্ট-০১ দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিাক্দয তাডরকাঃ 

রঃ 

নাং 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায নাভ 

ও দডফ 

 

(রপান নম্বয ও ই-রভইর) 

 

রমাগাক্মাক্গয ঠিকানা 

১। মুাম্মদ ডদুর ইরাভ 

উ-ডযচারক 

 

রপান: +৮৮-০২-৮৩১৫৬১৭ 

রভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-০৮২০৫৭ 

পোি: +৮৮-০২-৮৩৩৩২৫৭ 

dd_research@mra.gov.bd 

গুরক্পাঁ প্লাজা (৭ভ তরা) 

৮, ীদ াাংফাডদক রডরনা াযবীন িক 

ফি ভগফাজায, যভনা, ঢাকা-১২১৭। 

 

 

 

 



ডযডষ্ট-০৩ ডফকল্প দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিাক্দয তাডরকা 

রঃ 

নাং 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায নাভ 

ও দডফ 

 

(রপান নম্বয ও ই-রভইর) 

 

রমাগাক্মাক্গয ঠিকানা 

১। ডজনাত আভান ফন্যা, 

ডডনয়য কাযী 

ডযচারক 

 

রপান: +৮৮-০২-৮৩৩২৫৩৮ (এি-২৪৮) 

রভাফাইর: +৮৮-০১৭১৭-৬৯৬০০৯ 

পোি: +৮৮-০২-৮৩৩৩২৫৭ 

ই-রভইর: sad_research@mra.gov.bd 

গুরক্পাঁ প্লাজা (৭ভ তরা) 

৮, ীদ াাংফাডদক রডরনা াযবীন িক 

ফি ভগফাজায, যভনা, ঢাকা-১২১৭। 

 

 

ডযডষ্ট-০৩ আডর কর্তিয  

রভ  নাভ দডফ রপান, পোি ও ই-রভইর ঠিকানা 

১ অভক্রন্দু মুখাজী এডিডকউটিব বাই রচয়াযম্যান রপানঃ +৮৮-০২-৮৩৩২৭৭২ 

পোিঃ +৮৮-০২-৮৩৩৩২৫৭ 

evc@mra.gov.bd 

গুরক্পাঁ প্লাজা (৭ভ তরা) 

৮, ীদ াাংফাডদক রডরনা 

াযবীন িক 

ফি ভগফাজায, যভনা, ঢাকা-

১২১৭। 

 

ডযডষ্ট-০৪ 

স্বপ্রক্নাডদত প্রকাক্মাগ্য তক্থ্যয তাডরকা ও ভাধ্যভঃ 

রডভক নাং তক্থ্যয ডফফযণ ভাধ্যভ 

১ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয াাংগঠডনক কাঠাক্ভা ওক্য়ফাইট 

২ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয কভ িকতিাবৃরন্নয তাডরকা ওক্য়ফাইট 

৩ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয কভ িকতিাবৃরন্নয কভ িফন্টন ওক্য়ফাইট 

৪ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয ডটিক্জন চাট িায ওক্য়ফাইট 

৫ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয আইন , ডফডধ, াকুিরায ওক্য়ফাইট 

৬ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয কভ িকতিা/কভ িচাযী ডনক্য়াগ/ক্দান্নডত 

াংরান্ত অডপ আক্দ 

ওক্য়ফাইট 

৭ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয কভ িকতিা/কভ িচাযী াংরান্ত ডডক্যক্টডয ওক্য়ফাইট 

৮ ভাইক্রাররডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয কভ িকতিা/কভ িচাযীয ডফক্দ ওক্য়ফাইট 



প্রডযন/ভ্রভণ াংরান্ত অডপ আক্দ 

৯ কভ িকতিা/কভ িচাযীয োডন্ত ডফক্নাদন/অডজিত ছুটি াংরান্ত অডপ আক্দ ওক্য়ফাইট 

১০ ক্ষুদ্র ঋণ প্রডতষ্ঠানক্ক রাইক্ন্প প্রদান াংরান্ত রনাটি ওক্য়ফাইট 

১১ ক্ষুদ্র ঋণ প্রডতষ্ঠাক্নয রাইক্ন্প ফাডতর াংরান্ত রনাটি ওক্য়ফাইট ও জাতীয় 

ডেকা 

১২ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয রয় াংরান্ত রটন্ডায ডফজ্ঞডি ওক্য়ফাইট ও জাতীয় 

ডেকা 

১৩ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয ডনক্য়াগ াংরান্ত ডফজ্ঞডি ওক্য়ফাইট ও জাতীয় 

ডেকা 

১৪ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয কভ িকতিাবৃরন্নয নাভ,দডফ, দাডয়ত্ব, 

রপান নাম্বায ও প্রক্মাজে রযক্ে পোি, ই-রভইর ঠিকানা 

ওক্য়ফাইট 

১৫ তথ্য কভ িকতিায নাভ, দডফ, রপান নম্বয, প্রক্মাজে রযক্ে পোি , ই-রভইর 

ঠিকানা 

ওক্য়ফাইট 

১৬ আডথ িক প্রডতষ্ঠান ডফবাক্গয াক্থ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয 

ম্পাডদত ফাডল িক কভ িম্পাদন চুডক্ত 

ওক্য়ফাইট 

১৭ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয ফাডল িক প্রডতক্ফদন ওক্য়ফাইট 

১৮ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয ফাডল িক প্রকানা NGO-MFIs 

in Bangladesh 

ওক্য়ফাইট 

১৯ ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয ডফডবন্ন অনুষ্ঠাক্নয/বা/রডভনায 

ইতোডদয উয ছডফ ও ররখা 

ওক্য়ফাইট 

২০ নদপ্রাি ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠাক্নয তাডরকা ওক্য়ফাইট 

২১ ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান ডনযীযা কযায জন্য ভাইক্রাক্রডডট রযগুক্রটযী অথডযটিয 

তাডরকার্ভক্ত ডএ পাক্ভ িয তাডরকা 

ওক্য়ফাইট 

২২ ইক্নাক্বন াংরান্ত ারনাগাদ তথ্য ওক্য়ফাইট 

 

 

ডযডষ্ট-০৫: চাডদায ডবডিক্ত প্রদানক্মাগ্য তক্থ্যয তাডরকা 

১। গক্ফলণা ফা অন্য রকান প্রক্য়াজক্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠানমূক্য তথ্য প্রদান 

২। জনফর াংরান্ত তথ্য প্রদান 

৩। ক্ষুদ্রঋণ কাম িরভ ডযচারনায জন্য নদ াংরান্ত তথ্য 

৪। শুদ্ধাচার পররপালন রিষয়ক তথ্য প্রদান 

৫। প্ররিক্ষণ াংরান্ত  তথ্য প্রদান 

৬। অথডযটিয গক্ফলণা ও প্রকানা াংরান্ত তথ্য প্রদান 



৭। ভাভরা াংরান্ত তথ্য প্রদান 

৮। ভন্ত্রণারয় ক্ত রপ্রডযত এনডজওয ডনফন্ধন ডফলক্য় ভতাভত প্রদান 

৯। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বাতণতযিক ব্াাংকসমূনহর তবতেনোগ সম্ভাব্িা তবষনে টেকসতহিা তবষেক িথ্য প্রদাে 

১০। রচক/চারান/ডফর/আয়কয াংরান্ত তথ্য প্রদান 

 

ডযডষ্ট-০৬: প্রদানক্মাগ্য নয় এভন তক্থ্যয তাডরকা 

ডননডরডখত তথ্য মূ প্রদান কযক্ত কর্তিয ফাধ্য থাডকক্ফনা 

১। রকান তথ্য প্রকাক্য পক্র প্রচডরত আইক্নয প্রক্য়াগ ফাধাগ্রস্থ ক্ত াক্য ফা অযাধ বৃডে রক্ত াক্য এভন তথ্য 

 

২। রকান তথ্য প্রকাক্য পক্র রকান ব্যডক্তয রগানীয়তা/াযীডযক ডনযািা ডফডিত ক্ত াক্য এভন তথ্য 

 

৩। আদারক্ত ডফচাযাধীন রকান ডফলক্য়য তথ্য মা প্রকাক্য পক্র মা প্রকাক্য পক্র আদারত অফভাননায াডভর 

ক্ফ এভন তথ্য 

 

৪। তদান্তনাধীন রকান ডফলক্য় তথ্য মা প্রকাক্য পক্র তদন্ত ডফডিত ক্ত াক্য 

 

৫। রকারগত ও ফাডণডজেক রকান তথ্য মা রগান যাখা ফাঞ্ছনীয় 

 

৬। রকান ডফলক্য় ডোন্ত গ্রক্ণয পুক্ফ ি াংডিষ্ট ডফলক্য় রকান তথ্য 

 

৭। রকান ডনক্য়াগ যীযায নাম্বায ডফলয়ক তথ্য মা রগান যাখা ফাঞ্ছনীয় ইতোডদ 

 

 

 

 

 


