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যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায 

  









যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারর্য়য টভূনভ: 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকার্যয একটি গুরুত্বপূণ ে ভন্ত্রণারয়। দক্ষ ও উৎাদনীর যুফ ভাজ গঠর্নয 

ভাধ্যর্ভ ফদর্য আথ ে-াভানজক অফস্থায উন্নয়ন এফাং জাতীয় ও আন্তজোনতক ম োর্য় ক্রীড়ায উৎকল ে াধন এই ভন্ত্রণারর্য়য রক্ষয 

ও উর্েশ্য। যুফ ও ক্রীড়া ম্পনকেত নফনবন্ন নীনত ও নযকল্পনা ফাস্তফায়র্নয জন্য ০৬ (ছয়) টি অনধদপ্তয/াংস্থায ভাধ্যর্ভ এ 

ভন্ত্রণারয় যকার্যয মাফতীয় উন্নয়ন, প্রনক্ষণ ও ননর্দ েনামূরক কাম েক্রভ নযিারনা কর্য আর্ছ। এ ভন্ত্রণারয় যুফ নীনত ও 

ক্রীড়া নীনত প্রণয়ন, উন্নয়ন নযকল্পনা গ্রণ, আইন ও নফনধভারা প্রণয়ন কযর্ছ। যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারর্য়য দপ্তয/াংস্থায উন্নয়ন 

কভ েসূনি, প্রকল্প নযকল্পনা ও ফাস্তফায়র্ন প্রাননক ও নীনতগত ায়তা প্রদান এফাং অথ োয়ন ও কানযগনয ায়তায জন্য উন্নয়ন 

র্মাগী ও দাতা াংস্থায র্ে ভন্বয় াধর্ন তর্থ্যয অফাধ প্রফা নননফড়বার্ফ ম্পৃক্ত নফধায় তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকায 

প্রর্য়াজনীয়তা যর্য়র্ছ। 

তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয ফমৌনক্তকতা/উর্েশ্য: 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায জনগর্ণয তথ্য জানায অনধকায প্রনতষ্ঠায ভাধ্যর্ভ যকানয ও ফফযকানয াংগঠর্নয স্বচ্ছতা ও 

জফাফনদনতা বৃনি, দুনীনত হ্রা ও সুান প্রনতষ্ঠা, জনগর্ণয নিন্তা, নফর্ফক ও ফাকস্বাধীনতায াাংনফধাননক অনধকায প্রনতষ্ঠা 

র্ফ োনয জনগর্ণয ক্ষভতায়র্নয রর্ক্ষয তথ্য অনধকায নননিত কযর্ত গত ২৯ ভাি ে ২০০৯ তানযর্খ “তথ্য অনধকায আইন, 

২০০৯” া কর্যর্ছ। আইর্নয কাম েকয ফাস্তফায়র্নয জন্য ইনতভর্ধ্য ‘তথ্য অনধকায  (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯ 

এফাং তথ্য অনধকায াংক্রান্ত নতনটি প্রনফধানভারাও প্রণীত র্য়র্ছ। 

তথ্য অনধকায গণতানন্ত্রক ব্যফস্থার্ক আর্যা সুাংত কযায অন্যতভ তে। যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়-এয তথ্য জনগর্ণয কার্ছ উন্মুক্ত 

র্র যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারর্য়য কাম েক্রভ ম্পর্কে জনগর্ণয র্ে ও অনফশ্বা দূয র্ফ। এর্ত প্রনতষ্ঠার্নয স্বচ্ছতা  এফাং জনগর্ণয 

কার্ছ কর কার্জয জফাফনদনতা প্রনতনষ্ঠত র্ফ। 

জনগর্ণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা নননিত কযায ফম নীনত যকায গ্রণ কর্যর্ছ, তায র্ে াংগনতপূণ েবার্ফ যকার্যয গুরুত্বপূণ ে 

ভন্ত্রণারয় নর্র্ফ যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় অফাধ তথ্য প্রফার্য িি ো নননিত কযত ফিনযকয। 

ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীনস্থ অন্যান্য ইউননর্ট অফাধ তথ্যপ্রফার্য িি োয ফক্ষর্ে ফমন ফকার্না নিধাির্েয সৃনষ্ট না য়, ফজন্য একটি 

‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন আফশ্যক ফর্র ভর্ন কযর্ছ যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়। সুতযাাং তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯, 

তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯ ও এতদাংনিষ্ট প্রনফধানভারামূর্য আর্রার্ক ও াযুজযতা ার্র্ক্ষ এই 

‘তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন কযা র্রা। 

১। ননর্দ েনকায নর্যানাভ: 

এই ননর্দ েনকা “তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা, ২০২০” নার্ভ অনবনত র্ফ। 

২। ননর্দ েনকায নবনি: 

২.১ প্রণয়নকাযী কর্তেক্ষ: যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায। 

২.২ অনুর্ভাদনকাযী কর্তেক্ষ: নিফ, যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায। 

২.৩ অনুর্ভাদর্নয তানযখ: ১৫ অর্টাফয, ২০২০ 

২.৪ ননর্দ েনকা ফাস্তফায়র্নয তানযখ: অনুর্ভাদর্নয তানযখ ফথর্ক। 

২.৫ ননর্দ েনকায প্রর্মাজযতা: ননর্দ েনকাটি যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এফাং এয ার্থ াংযুক্ত ও এয অধীনস্থ কর 

ইউননর্টয জন্য প্রর্মাজয র্ফ।  

















 

নযনষ্ট-১: দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নফফযণ: 

কভ েকতোয নাভ : জনাফ মুাম্মদ াঈদ আরী 

দনফ : উনিফ 

ফপান : ৯৫৮৪০৭৭ 

ফভাফাইর : ০১৮১৯৮১০৩০৩ 

ই-ফভইর : sayed13143@gmail.com  

ওর্য়ফাইট : www.moysports.gov.bd  

ফমাগার্মার্গয ঠিকানা : যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ফারার্দ নিফারয়, ঢাকা। 

 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নযফতেন র্ত ার্য। 

নযনষ্ট-২: নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নফফযণ: 

কভ েকতোয নাভ : জনাফ যওন আযা নর 

দনফ : নননয়য কাযী নিফ 

ফপান : ৯৫৭৫৫০৫ 

ফভাফাইর : ০১৭১৯৯১৪৫৩৫ 

ই-ফভইর : pollyadmn@gmail.com 

ওর্য়ফাইট : www.moysports.gov.bd 

ফমাগার্মার্গয ঠিকানা : যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ফারার্দ নিফারয়, ঢাকা। 

 

নযনষ্ট-৩: আনর কর্তেক্ষ: 

কভ েকতোয নাভ : জনাফ ফভাোঃ আখতায ফার্ন 

দনফ : নিফ 

ফপান : ৯৫১৩৩৬৩ 

ফভাফাইর : ০১৭০৭৬৭৮৬৭৮ 

ই-ফভইর : secretary@moysports.gov.bd 

ওর্য়ফাইট : www.moysports.gov.bd  

ফমাগার্মার্গয ঠিকানা : যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ফারার্দ নিফারয়, ঢাকা। 
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