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প্রথম অধ্যায়াঃ নির্দ েনিকার সািারণ নবষয় 

নির্দ েনিকা প্রণয়ি কর্তেপক্ষাঃ আইি ও নবচার নবভাগ 

   আইি, নবচার ও সংসদ নবষয়ক মন্ত্রণা য় 

নির্দ েনিকা জানরর তানরখাঃ ২৯ অর্টাবর, ২০১৫  

শ্রে িার্ম নির্দ েনিকা কাে েকর ির্বাঃ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা, ২০১৫ 

 

নিতীয় অধ্যায়াঃ প্রাথনমক নবষয়ানদ 

 

১.০০ আইি ও নবচার নবভার্গর পটভূনম 

 

বাং ার্দর্ির মিাি স্থপনত জানতর জিক বঙ্গবন্ধু শ্রিখ মুনজবুর রিমার্ির সুর্োগ্য শ্রির্তর্ত্ব দীঘ ে িয় মার্সর 

রক্তক্ষয়ী মিাি মুনক্তযুর্ের মাধ্যর্ম ১৯৭১ সার্ র ১৬ নির্সম্বর বাং ার্দর্ির জিগণ স্বািীিতা  াভ কর্র। 

তৎপর একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠার্মা গঠি ও আইর্ির িাসি বাস্তবায়র্ির  র্ক্ষে অন্যান্য মন্ত্রণা র্য়র 

সার্থ নবচার প্রিাসর্ির কল্যাণার্থ ে আইি, নবচার ও সংসদ নবষয়ক মন্ত্রণা য় গঠি করা িয়।  

 

১৯৯০ পরবতী গণতানন্ত্রক অনভোত্রায় একটি শ্রোগ্য ও দক্ষ নবচার প্রিাসি প্রনতষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরর্ণর 

 র্ক্ষে বাং ার্দি আওয়ামী  ীগ ১৯৯৬-২০০১ শ্রময়ার্দ ক্ষমতায় থাকাকার্  তৎকা ীি মািিীয় প্রিািমন্ত্রী 

শ্রিখ িানসিার ঐকানিক ইচ্ছায় আইি, নবচার ও সংসদ নবষয়ক মন্ত্রণা র্য়র অিীি শ্র নজসর্ টিভ ও 

সংসদ নবষয়ক  উইং গঠি করা িয় এবং উক্ত উইংর্ক নবচার প্রিাসি ির্ত পৃথক করা িয়।  

 

সমর্য়র সার্থ সার্থ নবচার প্রিাসর্ির পনরনি ও কাে ের্ক্ষত্র বৃনে পাওয়ায় সুিাসি ও আইর্ির িাসি 

প্রনতষ্ঠার জন্য একটি পূণ োঙ্গ আইি ও নবচার নবভাগ গঠর্ির প্রর্য়াজিীয়তা শ্রদখা শ্রদয়। নবগত ২০০৮-

২০১৩ শ্রময়ার্দর মিার্জাট সরকার ক্ষমতা গ্রির্ণর পর আইর্ির িাসি ও সুিাসি প্রনতষ্ঠার সুনবিার্থ ে 

নবগত ২৭ শ্রম ২০০৯ তানরর্খ অরোনষ্ঠত প্রিাসনিক উন্নয়ি সংক্রাি সনচব কনমটির সভায় আইি, নবচার ও 

সংসদ নবষয়ক মন্ত্রণা র্য়র নবদ্যমাি সাংগঠনিক কাঠার্মা পুিাঃনবন্যস্ত কর্র আইি ও নবচার নবভাগ 

(Law and Justice Division) এবং শ্র নজসর্ টিভ ও সংসদ নবষয়ক নবভাগ (Legislative 

and Parliamentary Affairs Division) সৃজর্ির প্রস্তার্ব সব েসম্মত সুপানরি গৃনিত িয়। 

উক্ত সুপানরর্ির শ্রপ্রনক্ষর্ত আইি, নবচার ও সংসদ নবষয়ক মন্ত্রণা র্য়র অিীি প্রস্তানবত আইি ও নবচার 

নবভাগ এবং শ্র নজসর্ টিভ ও সংসদ নবষয়ক নবভাগ সৃনষ্টর  র্ক্ষে ২৩ নির্সম্বর ২০০৯ তানরর্খ Rules 

of Business এবং Allocation of Business Among the Different 

Ministries and Divisions সংর্িািি ও পূণ েগঠি কর্র আইি ও নবচার নবভাগ এবং 

শ্র নজসর্ টিভ ও সংসদ নবষয়ক নবভাগ িার্ম এ মন্ত্রণা র্য়র অিীর্ি ০২ (দুই) টি পূণ োঙ্গ নবভাগ প্রনতষ্ঠা 

করা িয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

১.১ নির্দ েনিকার উর্েশ্য  

 

তথ্য অনিকার সুিাসর্ির পূব েিতে তথ্য অনিকার আইি-২০০৯ অরোোয়ী স্বচ্ছতা ও জবাবনদনিতা 

নিনিতকরর্ণর  র্ক্ষে সংনিষ্ট কর্তেপক্ষর্ক শ্রে শ্রকাি িাগনরর্কর অরোর্রার্ির শ্রপ্রনক্ষর্ত চানিত তথ্য সরবরাি 

করার বাধ্যবািকতা আর্রাপ করা ির্য়র্ছ। এ  র্ক্ষে আইি ও নবচার নবভার্গর সার্থ জিসম্পকৃ্ত তথ্য 

অবমুক্তকরণ ও প্রচার্রর  র্ক্ষে একটি নবনিগত কাঠার্মা প্রর্য়াজি। উক্ত কাঠার্মা প্রণয়র্ির  র্ক্ষে “তথ্য 

অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা” টি প্রণীত ির্ া।  

 

 

 

২.০০ সংজ্ঞা  

(ক) ‘‘তথ্য’’ অর্থ ে আইি ও নবচার নবভার্গর গঠি, কাঠার্মা ও দাপ্তনরক কম েকান্ড সংক্রাি শ্রে শ্রকাি 

স্মারক, বই, িকিা, মািনচত্র, চুনক্ত, তথ্য-উপাত্ত,  গ বই, আর্দি, নবজ্ঞনপ্ত, দন  , িমুিা, পত্র, প্রনতর্বদি, 

নিসাব নববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আর্ াকনচত্র, অনিও, নভনিও, অনিত নচত্র, নফল্ম, ইর্ ক্ট্র্রনিক প্রনক্রয়ায় 

প্রস্ত্ত্ততকৃত শ্রে শ্রকাি ইিস্ট্রুর্মন্ট, োনন্ত্রকভার্ব পাঠর্োগ্য দন  ানদ এবং শ্রভৌনতক গঠি ও ববনিষ্টে-

নিনব ের্ির্ষ অন্য শ্রে শ্রকাি তথ্যবি বস্তু বা এর্দর প্রনতন নপও এর অিভূ েক্ত ির্ব; 

তর্ব িতে থার্ক শ্রে, দাপ্তনরক শ্রিাটনিট বা শ্রিাটনির্টর প্রনতন নপ এর অিভূ েক্ত ির্ব িা। 

 

(খ) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোাঃ তথ্য অবমুক্তকরণ িীনত বাস্তবায়র্ির জন্য এবং তথ্য অনিকার আইর্ির ১০ 

িারা অরোোয়ী তথ্য সরবরার্ির জন্য আইি ও নবচার নবভার্গর নির্য়ানজত কম েকতো। 

 

(গ) তথ্য প্রদাি ইউনিটাঃ আইি ও নবচার নবভার্গর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অিীর্ি গঠিত তথ্য প্রদাি 

ইউনিট। 

 

(ঘ) কর্তেপক্ষাঃ কর্তেপক্ষ ব র্ত আইি, নবচার ও সংসদ নবষয়ক মন্ত্রণা র্য়র আইি ও নবচার নবভাগর্ক 

বুঝার্ব। 

 

(ঙ) আপী  কর্তেপক্ষাঃ আপী  কর্তেপক্ষ ব র্ত সনচব, আইি ও নবচার নবভাগর্ক বুঝার্ব। 

 

(চ) তথ্য কনমিিাঃ তথ্য অনিকার আইর্ির অিীর্ি প্রনতনষ্ঠত কনমিি। 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

৩.০০ তর্থ্যর শ্রেণীনবন্যাস 

তথ্য অনিকার আইি অরোোয়ী, আইর্ির নবিািাবন  সার্পর্ক্ষ প্রর্তেক িাগনরর্কর তথ্য পাওয়ার অনিকার 

আর্ছ ও জিগর্ণর চানিদা অরোোয়ী এসব তথ্য সরবরাি করর্ত আইি ও নবচার নবভাগ বাধ্য থাকর্ব। 

আইি ও নবচার নবভার্গর সংরনক্ষত তথ্য সমূির্ক নতিটি শ্রেনণর্ত ভাগ করা ির্য়র্ছ- 

 স্ব-প্রর্ণানদত তথ্য; 

 চানিবামাত্র প্রদার্ি বাধ্য তথ্য;  

 কনতপয় তথ্য প্রকাি বা প্রদাি বাধ্যতামূ ক িয় । 

৩.১ স্ব-প্রর্ণানদত তথ্য 

এই শ্রেনণর আওতাভূক্ত তথ্যগুর্ া পনরনিষ্ট-১ এ উর্েখ করা ির্য়র্ছ ো তথ্য অনিকার আইি অরোোয়ী স্ব-

প্রর্ণানদতভার্ব আইি ও নবচার নবভার্গর ওর্য়বসাইর্ট (www.lawjusticediv.gov.bd) 

প্রকানিত থাকর্ব।  

৩.২ চানিবামাত্র প্রদার্ি বাধ্য তথ্য 

এই শ্রেনণর আওতাভূক্ত তথ্যগুর্ া পনরনিষ্ট-২ এ উর্েখ করা আর্ছ। তান কাটি আইি ও নবচার নবভাগ 

কর্তেক নিি োনরত ও অরোর্মানদত ির্ত ির্ব। এ জাতীয় চানিদাকৃত তথ্য আইি ও নবচার নবভার্গর অরোর্মাদি 

ব্যনতর্রর্কই দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো চানিদাকারীর্ক প্রদাি করর্ত পারর্ব। এ তান কাটি আইি ও নবচার 

নবভাগ কর্তেক ৬ মাস পর পর পে োর্ াচিা কর্র প্রর্য়াজর্ি সংর্োজি/নবর্য়াজি করা ির্ব।  

৩.২ কনতপয় তথ্য প্রকাি বা প্রদাি বাধ্যতামূ ক িয় 

এই শ্রেনণর আওতাভূক্ত তথ্যগুর্ া পনরনিষ্ট-৩ এ উর্েখ করা আর্ছ। তথ্য অনিকার আইি-২০০৯ এর ৭ 

িারায় বনণ েত আইি ও নবচার নবভার্গর জন্য প্রর্োজে কনতপয় তথ্য ো শ্রকাি িাগনরকর্ক প্রদাি করর্ত 

আইি ও নবচার নবভাগ বাধ্য থাকর্ব িা। এ তান কাটি আইি ও নবচার নবভাগ কর্তেক নিি োনরত ও 

অরোর্মানদত ির্ব। এ তান কাটি আইি ও নবচার নবভাগ কর্তেক ৬ মাস পর পর পে োর্ াচিা কর্র প্রর্য়াজর্ি 

সংর্োজি/নবর্য়াজি করা ির্ব।  

৪. তর্থ্যর ভাষা 

(ক) ৩ িং শ্রসকির্ি প্রর্দয় শ্রেসব তর্থ্যর কথা উর্েখ আর্ছ শ্রসগুর্ া আইি ও নবচার নবভার্গর কাে ের্ক্ষর্ত্র 

ব্যবহৃত বাং া ভাষায় পাওয়া োর্ব।  

(খ) আইি ও নবচার  নবভার্গর তথ্যটি শ্রেভার্ব প্রকাি, ছাপা এবং সংরক্ষণ করা ির্য়র্ছ শ্রসভার্বই প্রদাি 

করা ির্ব।  

(গ) আইি ও নবচার নবভাগ শ্রকাি তথ্য ভাষাির/ অন্য ভাষায় অরোবাদ বা রূপাির কর্র শ্রদয়ার দানয়ত্ব শ্রির্ব 

িা।  
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৫. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর দানয়ত্ব এবং কম েপনরনি  

তর্থ্যর জন্য আর্বদিপত্র বাছাই, তথ্য চানিদাকারীর সার্থ শ্রোগার্োগ, নবনি শ্রমাতার্বক তথ্য সরবরাি, 

তথ্য সংরক্ষণ এ তথ্য প্রকার্ি কর্তেপক্ষর্ক সিায়তা ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রনতর্বদি বতরী। ইনদ্রিয়য় 

প্রনতবন্ধী ব্যনক্ত তথ্য চানিদাকারী ির্  উক্ত প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য  ার্ভ সানব েক সিায়তা করা। 

প্রর্য়াজর্ি দানয়ত্ব কম েকতো এ নবষর্য় কনমির্ির অন্য শ্রকাি পারদিী কম েকতোর সির্োনগতা নির্ত 

পারর্বি।  

৬. আর্বদি প্রনক্রয়া 

শ্রকাি ব্যনক্ত এই আইর্ির অিীি তথ্য প্রানপ্তর জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকট তথ্য শ্রচর্য় নিি োনরত 

ফরর্মর্ট মুনিত ফরমএ (ফরম ‘ক’) বা সাদা কাগর্জ বা ই-শ্রমইর্  আর্বদি করর্ত পারর্বি। আর্বদর্ির 

ফরম আইি ও নবচার নবভার্গর অনফনসয়া  ওর্য়বসাইর্ট পাওয়া োর্ব।  

আর্বদর্ি নিম্নন নখত নবষয়সমূর্ির উর্েখ থাকর্ত ির্ব- 

(অ) আর্বদিকারীর িাম, ঠিকািা, প্রর্োজে শ্রক্ষর্ত্র শ্রফাি ও ফোক্স িম্বর এবং ই-শ্রমই  ঠিকািা; 

(আ) শ্রে তর্থ্যর জন্য অরোর্রাি করা ির্য়র্ছ তার নির্ভ ে  এবং স্পষ্ট বণ েিা; 

(ই) আর্বদিকৃত তর্থ্যর অবস্থাি নিণ ের্য়র সুনবিার্থ ে অন্যান্য প্রর্য়াজিীয় প্রাসনঙ্গক তথ্যাব ী; 

(ঈ) শ্রকাি পেনতর্ত তথ্য শ্রপর্ত আগ্রিী তার বণ েিা অথ্যোৎ  পনরদি েি, অরোন নপ শ্রিয়া, শ্রিাট শ্রিয়া বা অন্য 

শ্রকাি অরোর্মানদত পেনত; 

(উ) আর্বদিকারী প্রনতবন্ধী ির্  সিায়তাকারীর তথ্য। 

৬.১ তথ্য প্রদার্ির সময়সীমা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো আর্বদিকৃত তর্থ্যর সার্থ একানিক তথ্য প্রদাি ইউনিট বা কর্তেপর্ক্ষর সংনিষ্টতা িা 

থাকর্  আর্বদি প্রানপ্তর তানরখ ির্ত অিনিক ২০(নবি) কাে ে নদবর্সর মর্ধ্য আর্বদিকৃত তথ্য সরবরাি 

করর্বি।  

৭. তর্থ্যর মূল্যতান কা 

ছাপার্িা তর্থ্যর জন্য শ্রেখার্ি মূল্য নিি োনরত রর্য়র্ছ শ্রসই প্রনতর্বদি বা কনপর জন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য 

শ্রক্ষর্ত্র যুনক্তসংগত মূল্য পনরর্িাি করর্ত ির্ব। উক্ত মূল্য তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রাি) নবনিমা া, 

২০০৯ এর তফনস  ‘ঘ’ ফরম অরোোয়ী নিি োনরত ির্ব।  

৮. তথ্য প্রদার্ি অপারগতা  

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো শ্রকাি কারর্ণ তথ্য প্রদার্ি অপারগ ির্  অপারগতার কারণ উর্েখ কর্র আর্বদি 

পাওয়ার ১০ (দি) কাে ে নদবর্সর মর্ধ্য নতনি তা আর্বদিকারীর্ক অবনিত করর্বি।  



 

৯. আপী  প্রনক্রয়া ও সময়সীমা  

শ্রকাি ব্যনক্ত তথ্য অনিকার আইর্ির িারা-৯ (১) (২) বা (৪) এ নিনদ েষ্ট সময়সীমার মর্ধ্য তথ্য  ার্ভ ব্যথ ে 

ির্  নকংবা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর শ্রকাি নসোর্ি সংক্ষুে ির্  নতনি উক্ত সময়সীমা অনতক্রম িওয়ার পর 

বা নসোি পাওয়ার পরবতী ৩০ (নত্রি) নদর্ির মর্ধ্য আপী  কর্তেপর্ক্ষর নিকট আপী  করর্ত পারর্বি। 

আপী  আর্বদর্ি আপীর্ র কারণ উর্েখপূব েক তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রাি) নবনিমা া’র ফম ে ‘গ’ 

অরোোয়ী করা োর্ব। আপী  কর্তেপক্ষ আপী  আর্বদি প্রানপ্তর পরবতী ১৫ (পর্ির) নদর্ির মর্ধ্য ৬ নবনি 

মর্ত শুিািী শ্রির্ষ আপী  নিস্পনত্ত করর্বি।  

১০. পনরনিষ্ট তান কা 

(অ) পনরনিষ্ট-১ স্ব-প্রর্ণানদত তর্থ্যর তান কা; 

(আ) পনরনিষ্ট-২ চানিবামাত্র প্রদাি বাধ্য তর্থ্যর তান কা; 

(ই) পনরনিষ্ট-৩ শ্রে সমস্ত তথ্য প্রদাি করা বাধ্যতামূ ক িয় এমি তর্থ্যর তান কা; 

(ঈ) পনরনিষ্ট-৪ তথ্য অবমুক্তকরর্ণর ছক; 

১১. ফরর্মর তান কা 

(অ) ফরম ‘ক’- তথ্য প্রানপ্তর আর্বদি পত্র;  

(আ) ফরম ‘খ’- তথ্য সরবরার্ির অপারগতার শ্রিাটিি;  

 (ই) ফরম ‘গ’- আপী  আর্বদি;  

 (ঈ) ফরম ‘ঘ’- তথ্য প্রানপ্তর অরোর্রাি নফ ও তর্থ্যর মূল্য নিি োরণ নফ।  

 

পনরনিষ্ট-১ স্ব-প্রর্ণানদত তর্থ্যর তান কাাঃ 

 সাংগঠনিক কাঠার্মার নববরণ 

 কাে েক্রম (এর্ ার্কিি অব নবজর্িস) 

 কাে েবন্টি 

 কম েকতোর্দর িাম, পদবী ও দানয়ত্ব এবং প্রর্োজে শ্রক্ষর্ত্র ফোক্স িম্বর ও ই-শ্রমই  ঠিকািা 

 নবদ্যমাি আইি, নবনিমা া, প্রনবিািমা া, িীনতমা া, প্রজ্ঞাপি, নির্দ েিিা 

 বানষ েক প্রনতর্বদি 

 বার্জট ও বার্জট প্রর্ক্ষপণ (অরোন্নয়ি ও উন্নয়ি) 

 িাগনরক সিদ  

 সক  প্রকানিত প্রনতর্বদি 

 তথ্য অনিকার আইি অরোোয়ী নির্য়ানজত দানয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো, আপী  কর্তেপক্ষ ও তথ্য 

কনমিিারর্দর িাম, পদবী ও ঠিকািা 

 নবনভন্ন শ্রদর্ির সার্থ সম্পানদত আিজোনতক চুনক্তর তান কা 

 এ নবভার্গর নবনভন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূর্ির বার্জট 



 

 বাস্তবানয়ত ও চ মাি উন্নয়ি প্রকর্ল্পর তান কা, প্রস্তানবত খরচ, প্রকৃত ব্যর্য়র নববরণসি সংনক্ষপ্ত 

নববরণী 

 তথ্য অনিকার আইি-২০০৯ এর ৭ িারারা নবিাি সার্পর্ক্ষ সামানজক নিরাপত্তা কম েসূনচ সংক্রাি 

তথ্য 

 সক  নবজ্ঞনপ্ত/র্টন্ডার নবজ্ঞনপ্ত 

 আইি ও নবচার নবভার্গর সভা সংক্রাি তথ্য 

 

পনরনিষ্ট-২ চানিবামাত্র প্রদাি বাধ্য তর্থ্যর তান কাাঃ 

 ববনদনিক প্রনিক্ষণ/নবর্দি ভ্রমি সংক্রাি তথ্য  

 কম েকতোর্দর নবনভন্ন শ্রকাম্পানি/র্বার্ি ের পনরচা ক সংক্রাি তথ্য 

 উর্েখর্োগ্য ক্রয় ইর্তামর্ধ্য সমাপ্ত সংক্রাি সািারণ তথ্য 

 বানষ েক অনিট আপনত্ত ও নিস্পনত্ত সংক্রাি তথ্য 

 আইি ও নবচার নবভার্গর কম েকতোর্দর প্রিাসনিক ও আনথ েক ক্ষমতা অপ েি: (Delegation 

of Authority) 

 

পনরনিষ্ট-৩ শ্রে সমস্ত তথ্য প্রদাি করা শ্রে সমস্ত তথ্য প্রদাি করা বাধ্যতামূ ক িয়াঃ  

 তথ্য অনিকার আইি ২০০৯ এর ৭ িারায় উর্েনখত তথ্য 

 আইি ও নবচার নবভাগ সংক্রাি মনন্ত্রপনরষর্দর শ্রগাপিীয় নসোি/নির্দ েিিা/অরোিাসি 

 আইি ও নবচার নবভাগ সংক্রাি প্রিািমন্ত্রীর শ্রগাপিীয় নসোি/নির্দ েিিা/অরোিাসি 

 রাষ্ট্রপনত প্রদত্ত শ্রগাপিীয় নসোি/নির্দ েিিা/অরোিাসি 

 শ্রকাি মন্ত্রণা র্য়র সনচব/মন্ত্রী কর্তেক প্রদত্ত শ্রগাপিীয় নবষয় সংক্রাি তথ্য 

 রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও শ্রগার্য়ন্দা কার্ে ে নির্য়ানজত সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি কর্তেক প্রদত্ত প্রনতর্বদি 

 সরকানরভার্ব শ্রগাপিীয় নির্সর্ব শ্রঘানষত/স্বীকৃত তথ্য 

 

 

 

পনরনিষ্ট-৪ তথ্য অবমুক্তকরর্ণর ছকাঃ 

 

ক্রনমক িং মার্সর িাম আর্বদিকারীর 

িাম ও ঠিকািা 

আর্বদর্ির 

নবষয় 

নসোি 

তথ্য 

প্রদািকৃত 

স্থনগত খানরজ 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 



 

 

 

ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রানপ্তর আর্বদিপত্র 

[ তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রাি) নবনিমা ার নবনি-৩ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

................................................................, 

................................................................ (িাম ও পদবী) 

ও 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো, 

........................................... (দপ্তর্রর িাম ও ঠিকািা) 

 

১।  আর্বদিকারীর িাম  : ............................................................................ 

 নপতার িাম  : ............................................................................

 মাতার িাম  : ............................................................................ 

 বতেমাি ঠিকািা  : ............................................................................

 স্থায়ী ঠিকািা  : ............................................................................ 

 ফোক্স, ই-শ্রমই , শ্রটন র্ফাি ও শ্রমাবাই  শ্রফাি িম্বর (েনদ থার্ক) : ............................................................................ 

২।  নক িরর্ির তথ্য* (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবিার করুি) : ............................................................................ 

 

 

 

 

 

৩।  শ্রকাি পেনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রিী (ছাপার্িা/ ফর্টাকনপ/  : ............................................................................ 

  ন নখত/ ই-শ্রমই / ফোক্স/নসনি অথবা অন্য শ্রকাি পেনত)  

৪। তথ্য গ্রিণকারীর িাম ও ঠিকািা  : ............................................................................ 

৫।  প্রর্োজে শ্রক্ষর্ত্র সিায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  : ............................................................................ 

 

 

 

আর্বদর্ির তানরখ : ..................................................                                            আর্বদিকারীর স্বাক্ষর 

 

*তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রামত্ম) নবনিমা া, ২০০৯-এর ৮ িারা অরোোয়ী তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাির্োগ্য। 



 

 

ফরম ‘খ’ 

 [ তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রাি) নবনিমা া, ২০০৯ নবনি-৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য সরবরার্ি অপারগতার শ্রিাটিি 

 

 

আর্বদি পর্ত্রর সূত্র িম্বর :                                                         তানরখ : ......................................... 

 

প্রনত 

আর্বদিকারীর িাম   : .............................................................. 

ঠিকািা    : .............................................................. 

 

নবষয় : তথ্য সরবরার্ি অপারগতা সম্পর্কে অবনিতকরণ। 

 

নপ্রয় মর্িাদয়, 

আপিার ........................................................তানরর্খর আর্বদর্ির নভনত্তর্ত প্রানথ েত তথ্য নির্ম্নাক্ত কারর্ণ সরবরাি 

করা সম্ভব িই  িা, েথা :- 

১। ........................................................................................................................... ......................  

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

 

২। ........................................................................................................................... ......................  

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

 

৩। ........................................................................................................................... ......................  

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

 

                                      

 

                                                              (------------------------------) 

                   দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম : 

                 পদবী : 

               দাপ্তনরক সী  : 

 

 

 

 



 

ফরম ‘গ’ 

আপী  আর্বদি 

[ তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রাি) নবনিমা ার নবনি-৬ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

.................................................................., 

..................................................................(িাম ও পদবী) 

ও 

আপী  কর্তেপক্ষ, 

...........................................(দপ্তর্রর িাম ও ঠিকািা) 

  

১। আপী কারীর িাম ও ঠিকািা  : .................................................................................. 

 (র্োগার্োর্গর সিজ মাধ্যমসি) 

২। আপীর্ র তানরখ : .................................................................................. 

৩। শ্রে আর্দর্ির নবরুর্ে আপী  করা িইয়ার্ছ উিার : ................................................................................. 

  কনপ (েনদ থার্ক)   

৪। োিার আর্দর্ির নবরুর্ে আপী  করা িইয়ার্ছ   : .................................................................................. 

 তািার িামসি আর্দর্ির নববরণ (েনদ থার্ক)   

৫। আপীর্ র সংনক্ষপ্ত নববরণ  : .................................................................................. 

 

 

 

৬। আর্দর্ির নবরুর্ে সংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সংনক্ষপ্ত নববরণ) : ................................................................................ 

৭।  প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নভনত্ত  : .................................................................................. 

৮।  আপী কারী কর্তেক প্রতেয়ি   : .................................................................................. 

৯।  অন্য শ্রকাি তথ্য োিা আপী  কর্তেপর্ক্ষর সমু্মর্খ : .................................................................................. 

 উপস্থাপর্ির জন্য আপী কারী ইচ্ছা শ্রপাষণ কর্রি 

                                 

 

আর্বদর্ির তানরখ : ..................................................                                              আর্বদিকারীর স্বাক্ষর 

 

 

 

 



 

ফরম ‘ঘ’ 

[ নবনি ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রানপ্তর অরোর্রাি নফ এবং তর্থ্যর মূল্য নিি োরণ নফ 

 তথ্য সরবরার্ির শ্রক্ষর্ত্র নিম্ন শ্রটনবর্ র ক াম (২) এ উনেনখত তর্থ্যর জন্য উিার নবপরীর্ত ক াম (৩) এ উনেনখত 

িার্র শ্রক্ষত্রমত তথ্য প্রানপ্তর অরোর্রাি নফ এবং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাির্োগ্য িইর্ব, েথা :- 

 

 
শ্রটনব  

 

ক্রনমক 

িং 
তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রানপ্তর অরোর্রাি নফ/তর্থ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

ন নখত শ্রকাি িকুর্মর্ন্টর কনপ 

সরবরার্ির জন্য (ম্যাপ, িকিা, ছনব, 

কনম্পউটার নপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মার্পর কাগর্জর শ্রক্ষর্ত্র প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা িার্র এবং তদূর্ধ্ে 

সাইর্জর কাগর্জর শ্রক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

নিস্ক, নসনি ইতোনদর্ত তথ্য সরবরার্ির 

শ্রক্ষর্ত্র 

 

(১) আর্বদিকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতোনদ সরবরার্ির শ্রক্ষর্ত্র নবিা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য সরবরািকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতোনদ সরবরার্ির শ্রক্ষর্ত্র উিার প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

শ্রকাি আইি বা সরকানর নবিাি বা 

নির্দ েিিা অরোোয়ী কাউর্ক সরবরািকৃত 

তর্থ্যর শ্রক্ষর্ত্র 

নবিামূর্ল্য। 

৪। 
মূর্ল্যর নবনিমর্য় নবক্রয়র্োগ্য 

প্রকািিার শ্রক্ষর্ত্র 

প্রকািিায় নিি োনরত মূল্য। 

 


