
 

 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা ২০২১ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় 
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মুখবন্ধ 

 

 ষ াড়শ শতদক ইাংদরজ োশ েনিক ফ্রানিস ষবকি (Francis Bacon) বদলনিদলি, "Education is 

Power.'' একনবাংশ শতাব্দীদত তদথ্যর   ত্ব ও তাৎপর্ ে উপলনি কদর বলা হদে, "Information is Power.'' 

তথ্য মানু দক  মতায়ি কদর, সঠিক নসদ্ধা  নিদত সহায়তা কদর, মদির ষখারাক ষর্াগায় এবাং কম ে      স্বেতা ও 

জবাবনেনহ নিনিত কদর। তথ্য জািা তাই মানুদ র সহজাত প্রবৃনি। প্রতযানশত তথ্য ষপদত মানু  প্রনতনিয়ত বই-পু ক, 

সাংবােপত্র, ম্যাগানজি, ষবতার-ষেনলনভশিসহ নবনভন্ন উৎদসর প্রনত অনুসনন্ধৎসু দৃনি রাদখ। নকন্তু িািা কারদণ অদিক 

সময় প্রতযানশত তথ্য ষমদল িা। তথ্যপ্রযুনক্তর নবকাশ তদথ্যর অবাধ প্রবাহদক ষর্মি সহজ কদরদি ষতমনি তা মুহূদতে 

মানুদ র ষোড়দগাড়ায় ষপ ৌঁদি নেদে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংনবধাদি িাগনরকদের নি  , নবদবক ও বাক্ স্বাধীিতা 

অন্যতম ষম নলক অনধকার নহদসদব স্বীকৃত। ষসই পনরদপ্র     বতেমাি সরকার জিগণদক নিনব েদে তথ্য ষসবা প্রোদির 

     তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ প্রণয়িসহ এ সাংক্রা  নবনধমালা ও প্রনবনধমালা প্রণয়ি কদরদি। গঠি করা হদয়দি 

তথ্য কনমশি।  

 
তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ৪ ধারায় ষেদশর প্রদতযক িাগনরদকর তথ্য লাদভর অনধকার নিনিত করা 

হদয়দি। ষেদশর সম্মানিত িাগনরকগণ র্াদত নিনব েদে কা    তথ্য ষপদত      , এ      সাং    ইউনিদে োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোও নিদয়াগ প্রোি করা হদয়দি। বঙ্গভবি জানতর মর্ োো ও ষগ রদবর প্রতীক। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর 

মহামান্য রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় ও বাসভবি। বঙ্গভবদির রদয়দি শতাব্দীকাদলর বণ োঢয ইনতহাস। তাই সঙ্গত কারদণ 

বঙ্গভবি সম্পদকে জিগদণর আগ্রহ রদয়দি। জিগণ র্াদত সহদজ রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় তথা বঙ্গভবি সম্পদকে প্রতযানশত 

তথ্য ষপদত পাদরি বা তাঁদের মতামত প্রোি করদত পাদরি ষস      ২০১৭ সাদল "তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা, 

২০১৭" প্রণয়ি করা হয়।                           "তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা, ২০২১" প্রণয়ি করা হদয়দি। 

 
আনম আশা কনর রাষ্ট্রপনতর কার্ োলদয়র জি নবভাগ কর্তেক প্রণীত "তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা, ২০২১" এই 

কার্ োলদয়র তথ্য প্রোি কার্ েক্রম সাবলীল করদব এবাং জিগণ তাঁদের প্রতযানশত তথ্য ষপদত     হদবি। 

 

 

 সম্পে বড়ুয়া 

 সনিব 
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নব য়সূনি 

 

 
ক্রনমক িাং নব য়  পৃষ্ঠা িম্বর 

1.  

ভূনমকা   ১ 

পেভূনম   ১ 

তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা প্রণয়দির ষর্ নক্তকতা/ উদেশ্য   ২ 

নিদে েনশকার নশদরািাম   ২ 

2.  নিদে েনশকার নভনি   ৩ 

3.  নিদে েনশকায় ব্যবহৃত শদব্দর সাংজ্ঞা   ৩ 

4.  তদথ্যর ধরি অনুসাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোি পদ্ধনত   ৪ 

5.  তথ্য সাংগ্রহ, সাংর   ও ব্যবস্থাপিা   ৫ 

6.  োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ   ৬ 

7.  োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ   ৬ 

8.  নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ   ৭ 

9.  নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ   ৭ 

10.  তদথ্যর জন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পদ্ধনত ও সময়সীমা   ৮ 

11.  তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরদশাধ   ৯ 

12.  আপীল োদয়র ও নিষ্পনি   ৯ 

13.  তথ্য প্রোদি অবদহলায় শা  র নবধাি   ১০ 

14.  জি  ত্বপূণ ে নব দয় ষপ্রস নবজ্ঞনপ্ত   ১০ 

15.  নিদে েনশকা সাংদশাধি   ১০ 

16.  নিদে েনশকার ব্যাখ্যা   ১০ 

17.  পনরনশিসমূহ (১-১১)   ১১-১৮ 
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1. ভূনমকা: 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংনবধাদি নি  , নবদবক ও বাক্ স্বাধীিতা িাগনরকদের অন্যতম ষম নলক অনধকার 

নহদসদব স্বীকৃত এবাং তথ্য প্রানপ্তর অনধকার এর অনবদেদ্য অাংশ। তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ প্রবতেদির ফদল 

জিগদণর তথ্য পাওয়ার অনধকার সমুন্নত হদয়দি। এদত িাগনরকদের অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদি সকল কর্তে     উপর 

একনেদক ষর্মি বাধ্যবাধকতা সৃনি হদয়দি অন্যনেদক ষতমনি স্বেতা, জবাবনেনহ  র     প্রসানরত হদয়দি। এরই 

ধারাবানহকতায় রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় জিগদণর তথ্য প্রানপ্তর সুনবধাদথ ে এ নিদে েনশকা প্রকাশ করদি।  

 

১.১ পেভূনম: 

বাঙানল জানতর মর্ োো ও ষগ রদবর প্রতীক ‘বঙ্গভবি’ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর মহামান্য রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় 

ও বাসভবি। এ অঞ্চদলর গণমানুদ র োনবর পনরদপ্র     ১৯০৫ সাদল তোিী   নিটিশ বাাংলা ষপ্রনসদেনিদক নবভক্ত 

কদর পূব েবঙ্গ ও আসাম িাদম একটি প্রদেশ সৃনি করার ঐনতহানসক পেভূনমদত বঙ্গভবদির সূিিা হয়। তৎকালীি 

ভাইসরয় লে ে কাজেদির এক ষ া ণায় (Proclamation) ১৯০৫ সাদলর ১ ষসদেম্বর এই িতুি প্রদেশ গঠিত হয় এবাং 

ঢাকাদক রাজধািী করা হয়। িবসৃি প্রদেদশর প্রধাি শাসিকতো তথা ষলফদেন্যান্ট-গভ    নিযুক্ত হি স্যার ব্যামনফল্ড 

ফুলার। িবনিযুক্ত ষলফদেন্যান্ট-গভণ েদরর কার্ োলয় ও বাসভবদির প্রদয়াজদি ঢাকার িবাবদের নেলকুশা বাগাি বানড়র 

        ইজারা নিদয় অস্থায়ীভাদব বাাংদলা োইদপর ভবি নিম োণ করা হয় র্া অস্থায়ী গভ      হাউজ নহদসদব 

পনরনিনত লাভ কদর। স্যার ব্যামনফল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller) িাড়াও পূব েবাাংলা ও আসাম প্রদেদশর 

ষিাে লাে নহদসদব স্যার ল্যািলে ষহয়ার (Lancelot Hare) এবাং স্যার স্টুয়াে ে ষবইনল এবাং তাঁদের পত্নীগণ নিটিশ 

ঐনতদহয নেলকুশার রাজপ্রাসাদে রাজনিনতক, সামানজক ও সাাংস্কৃনতক পনর      সৃনি কদরি র্া যুদগর পনরবতেদি 

আজও স্থায়ী হদয় আদি।  

 

১৯০৫-০৬ সাল ষথদক পূব েবঙ্গ ও আসাম প্রদেদশর প্রধাি শাসিকতোর কার্ োলয় ও বাসভবি নহদসদব নেলকুশা 

গভ      হাউজ ষর্ ঐনতহানসক র্াত্রা শু  কদর তা িািা িড়াই-উৎরাই ষপনরদয় ১৯৭১ সাদলর ২৩ নেদসম্বর ‘বঙ্গভবি’ 

িাদম স্বাধীি-সাব েদভ ম বাাংলাদেদশর মহামান্য রাষ্ট্রপনতর অনফস ও বাসভবি নহদসদব এক িতুি পদথ র্াত্রা শু  কদর। 

বঙ্গভবদির অভয রীণ সাজসজ্জা শশনল্পক ও দৃনিিন্দি। মূলভবদি রদয়দি ঐনতহানসক েরবার হল। রাষ্ট্রপনত, প্রধািমন্ত্রী, 

প্রধাি নবিারপনত, মনন্ত্রপনর দের সেস্যবৃদন্দর শপথ গ্রহণ অনুনষ্ঠত হয় এই েরবার হদল। কাদলর      এ েরবার হল 

তাই বঙ্গভবদির ঐনতহযবাহী স্মারক। ঈে-উল-নফতর, ঈে-উল-আর্হা, জন্মািমী, দুগ োপূজা, বুদ্ধ পূনণ েমা, বড়নেি, 

বাাংলা িবব েসহ সামানজক, সাাংস্কৃনতক ও পানরবানরক অনুষ্ঠািমালায় এ েরবার হল পনরপূণ ে হদয় উদঠ। 

মূলত বঙ্গভবদির পরদত পরদত নমদশ আদি বাঙানল জানতর ইনতহাস-ঐনতহয, র্া আগামী প্রজন্মদক আমাদের 

নশকদড়র সন্ধাদি উৎসানহত ও অনুপ্রানণত করদব। সম্মাি ও মর্ োোর প্রতীক বঙ্গভবি বাঙানল জানতর আশা-আকা    

স্মারক নহদসদব নির ভাস্বর হদয় থাকদব।  

 

 

-১- 



E:admin/Information Instruction-2021 nikosh 

 

1.2 রাষ্ট্রপনতর কার্ োলদয় জি নবভাগ (Public Division)  ও আপি নবভাগ (Personal Division) িাদম 

দু'টি নবভাগ রদয়দি। এ       দু'টি        রাষ্ট্রপনতর কার্ োলদয়র সনিব ও সামনরক সনিদবর         

পনরিানলত হয়। রাষ্ট্রপনতর কার্ োলদয়র জি নবভাদগর মূল কার্ োবলী নি রূপ: 

১. রাষ্ট্রপ্রধাি নহসাদব সাংনবধাি অনুর্ায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপনতর সাাংনবধানিক, আইিগত 

এবাং নিব োহী কার্ োবলী সম্পােদি সানিনবক সহায়তা প্রোি। 

2.  মহামান্য রাষ্ট্রপনতর ষস্বোধীি তহনবল পনরিালিায় সহায়তা প্রোি। 

3.  মহামান্য রাষ্ট্রপনতর বাণী ও ভা ণ প্র  করদণ সানিনবক সহায়তা প্রোি। 

4.  এ নবভাদগর আনথ েক নব য়ানেসহ প্রশাসনিক কার্ েক্রম। 

5.  জিসাংদর্াগ ও ষপ্রস/নমনেয়া নব য়ক কার্ োবলী। 

6.  এ নবভাদগর কম েিারীদের কল্যাণ সাধিমূলক কার্ োবলী। 

7.  এ নবভাগ সম্পনকেত ষর্ ষকাি নব দয় তথ্য ও উপাি নবন্যাস/প্রোি। 

8.  এ কার্ োলয় সম্পনকেত সকল আইি সাংক্রা  কার্ োবলী সম্পােি। 

১.৩ তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা প্রণয়দির ষর্ নক্তকতা/উদেশ্য: 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার জিগদণর জািার অনধকার প্রনতষ্ঠার মাধ্যদম সরকানর ও ষবসরকানর 

সাংগঠদির স্বেতা ও জবাবনেনহ   বৃনদ্ধ, দুিীনত হ্রাস ও সুশাসি প্রনতষ্ঠা; জিগদণর নি  , নবদবক ও বা  স্বাধীিতার 

অনধকার প্রনতষ্ঠা সদব োপনর জিগদণর  মতায়দির      তথ্য-অনধকার নিনিত করদত গত ২৯ মাি ে ২০০৯ তানরদখ 

‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ পাস কদরদি। আইদির কার্ েকর বা বায়দির জন্য ইদতামদধ্য ‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত 

সাংক্রা ) নবনধমালা, ২০০৯ এবাং তথ্য অনধকার সাংক্রা  নতিটি প্রনবধািমালাও প্রণীত হদয়দি। 

 তথ্য অনধকার গণতানন্ত্রক ব্যবস্থাদক আদরা সুসাংহত করার অন্যতম শতে। রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাদগর 

তথ্য জিগদণর কাদি উন্মকু্ত হদল রাষ্ট্রপনতর কার্ োলদয়র কার্ েক্রম সম্পদকে জিগণ জািদত পারদব। এদত প্রনতষ্ঠাদির 

স্বেতা এবাং জিগদণর কাদি সকল কাদজর জবাবনেনহ   প্রনতনষ্ঠত হদব। 

 জিগদণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিনিত করার ষর্ িীনত সরকার গ্রহণ কদরদি, তার সদঙ্গ সাংগনতপূণ েভাদব 

সরকাদরর   ত্বপূণ ে কার্ োলয় নহদসদব রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় অবাধ তথ্যপ্রবাদহর িি ো নিনিত করদত বদ্ধপনরকর। 

রাষ্ট্রপনতর কার্ োলদয়র অবাধ তথ্যপ্রবাদহর িি োর জন্য ‘‘তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা’’ আবশ্যক। সুতরাাং তথ্য 

অনধকার আইি, ২০০৯  তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রা ) নবনধমালা ২০০৯ ও এত      প্রনবধািমালার আদলাদক 

ও সাযুজযতা সা     এই ‘‘তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা’’ প্রণয়ি করা হদলা।  

 
১.৪ নিদে েনশকার নশদরািাম: 

এই নিদে েনশকা রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাদগর "তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা, ২০২১" িাদম অনভনহত 

হদব। 
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2. নিদে েনশকার নভনি: 

২.১  প্রণয়িকারী কর্তেপ : 

রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ। 

২.২  অনুদমােিকারী কর্তেপ : 

সনিব, জি নবভাগ, রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়। 

2.3 অনুদমােদির তানরখ: 

৩০ জুি, ২০২১ (প্রথম প্রণয়দির তানরখ: ৮ জুি ২০১৭) 

২.৪  বা বায়দির তানরখ:  

অনুদমােদির তানরখ ষথদক। 

২.৫  নিদে েনশকার প্রদর্াজযতা: 

এই নিদে েনশকা রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাদগর সকল অনুনবভাগ/শাখার জন্য প্রদর্াজয। 

 
৩.  নিদে েনশকাদত ব্যবহৃত শদব্দর সাংজ্ঞা: 

৩.১  তথ্য: 
‘‘তথ্য’’ অদথ ে রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ এর গঠি, কাঠাদমা ও োপ্তনরক কম েকা  সাংক্রা  ষর্ 

স্মারক, বই, িকশা, মািনিত্র, চুনক্ত, তথ্য-উপাি, লগ বই, আদেশ, নবজ্ঞনপ্ত, েনলল, িমুিা, পত্র, প্রনতদবেি, 

নহসাব নববরণী, প্রকল্প প্র  ব, আদলাকনিত্র, অনেও, নভনেও, অনিত নিত্র, নফল্ম, ইদলক্ট্রনিক প্রনক্রয়ায় 

প্র  কৃত ষর্ ষকাি ইিস্ট্রুদমন্ট, র্ানন্ত্রকভাদব পাঠদর্াগ্য েনললানে এবাং ষভ ত কাঠাদমা ও শবনশিয-নিনব েদশদ  

অন্য ষর্ ষকাি তথ্যবহ ব  বা এদের প্রনতনলনপও এর অ র্ভ েক্ত হদব, তদব োপ্তনরক ষিােনশে বা ষিােনশদের 

প্রনতনলনপ এর অ র্ভ েক্ত হদব িা। 

৩.২  োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

‘‘োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’’ অথ ে তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীি নিযুক্ত কম েকতো; 

৩.৩  নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপনস্থনতদত সাং  ি োনয়ত্ব পালদির জন্য নিযুক্ত কম েকতো; 

৩.৪  আপীল কর্তেপ  

সনিব, জি নবভাগ, রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়। 

৩.৫ ‘‘র্ততীয় প ’’ অথ ে তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুদরাধকারী বা তথ্য প্রোিকারী কর্তেপ  ব্যতীত অনুদরাধকৃত 

তদথ্যর সদঙ্গ জনড়ত অন্য ষকাি প । 

৩.৬  ‘‘তথ্য কনমশি’’ অথ ে তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ১১-এর অধীি প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনমশি। 

৩.৭  ‘‘তঅআ, ২০০৯’’ বলদত ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’’ বুঝাদব।  

৩.৮  ‘‘তঅনব, ২০০৯’’ বলদত ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রা ) নবনধমালা, ২০০৯’’ বুঝাদব। 

৩.৯  ‘‘কম েকতো’’ অদথ ে কম েিারীও অ র্ভ েক্ত হদব। 

৩.১০  ‘‘তথ্য অনধকার’’ অথ ে ষকাি কর্তে     নিকে হইদত তথ্য প্রানপ্তর অনধকার। 

৩.১১  ‘‘আদবেি ফরম’’ অথ ে তঅনব, ২০০৯-এর তফনসদল নিধ োনরত আদবেদির ফরদমে-ফরম ‘ক’ 

বুঝাদব। 

৩.১২ ‘‘আপীল ফরম’’ অথ ে তঅনব, ২০০৯-এর তফনসদল নিধ োনরত আপীল আদবেদির ফরদমে-ফরম ‘গ’ 

বুঝাদব। 

৩.১৩  ‘‘পনরনশি’’ অথ ে এই নিদে েনশকার সদঙ্গ সাংযুক্ত পনরনশি। 
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৪.  তদথ্যর ধরণ এবাং ধরণ অনুসাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোি পদ্ধনত: 

রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ এর তথ্য নি   ক্ত ৩টি ষেনণদত ভাগ করা হদব এবাং নিধ োনরত নবধাি অনুসাদর 

প্রোি, প্রিার বা প্রকাশ করা হদব; 

ক. স্বপ্রদণানেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য: 
১) এই ধরদণর তথ্য রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ এবাং এর আওতাধীি অনুনবভাগ/শাখাসমূহ স্বপ্রদণানেত 

হদয় ষিাটিশদবাে ে, ওদয়বসাইে, িনশওর, মুনিত বই বা প্রনতদবেি, বুকদলে, নিউজ ষলোর, পনত্রকায় নবজ্ঞনপ্তর মাধ্যদম 

প্রিারণাসহ অন্যান্য গ্রহণদর্াগ্য মাধ্যদম প্রকাশ ও প্রিার করদব। 

২) এই ধরদণর তথ্য ষিদয় ষকাি িাগনরক আদবেি করদল তা িানহোর নভনিদত প্রোিদর্াগ্য তথ্য নহদসদব 

নবদবনিত হদব এবাং োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিধ োনরত পন্থায় আদবেিকারীদক তা প্রোি করদবি। 

৩) এ নবভাদগর বান েক প্রনতদবেি প্রকাশ করা হদল বান েক প্রনতদবেদি তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা 

৬(৩)-এ উ      তথ্যসমূহ থাকদব। 

৪) এ নবভাগ স্বপ্রদণানেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য তদথ্যর একটি তানলকা প্র   করদব এবাং এই নিদে েনশকার 

পনরনশদি (পনরনশি-৪) ও নিজস্ব ওদয়বসাইদে প্রকাশ ও প্রিার করদব। 

৫) প্রনত নতি মাস অ র এই তানলকা হালিাগাে করা হদব। 

 
খ. িানহোর নভনিদত প্রোিদর্াগ্য তথ্য: 

১) এই ধরদণর তথ্য ষকাি িাগনরদকর আদবেদির ষপ্র     এই নিদে েনশকার ১০ ও ১১ অনুদেদে বনণ েত পদ্ধনত 

অনুসরণ কদর প্রোি করদব। 

২) এ নবভাগ িানহোর নভনিদত প্রোিদর্াগ্য তদথ্যর একটি তানলকা প্র ত করদব এবাং এই নিদে েনশকার 

পনরনশি (পনরনশি-৫) ও নিজস্ব ওদয়বসাইদে প্রকাশ ও প্রিার করদব এবাং প্রনত নতি মাস অ র এই তানলকা 

হালিাগাে করদব। 

 
গ. প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য: 

১) এই নিদে েনশকার অন্যান্য অনুদেদে র্া নকছুই থাকুক িা ষকি রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ নি   ক্ত 

তথ্যসমূহ প্রোি বা প্রকাশ বা প্রিার করদত বাধ্য থাকদব িা; 

(ক) তথ্য প্রকাদশর ফদল বাাংলাদেদশর নিরাপিা, অখ তা ও সাব েদভ মদত্বর প্রনত হুমনক হদত পাদর এরূপ 

তথ্য; 

(খ) পররাষ্ট্রিীনতর        নব য় র্ার দ্বারা নবদেশী রাদষ্ট্রর অথবা আ জোনতক        সাংস্থা বা        ষজাে 

বা সাংগঠদির সাদথ নবদ্যমাি সম্পকে    হদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(গ)        নবদেশী সরকাদরর নিকে ষথদক প্রাপ্ত        ষগাপিীয় তথ্য; 

( ) র্ততীয়      বুনদ্ধবৃনিক সম্পদের অনধকার  নত   হদত পাদর এরূপ বানণনজযক বা ব্যবসানয়ক 

অ নি েনহত ষগাপিীয়তা নব য়ক, কনপরাইে বা বুনদ্ধবৃনিক সম্পে (Intellectual Property Right) সম্পনকেত 

তথ্য; 

(ঙ) ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবদির ষগাপিীয়তা  ণ্ণ          এ   তথ্য; 

(ি) ব্যনক্তর জীবি বা শারীনরক নিরাপিা নবপোপন্ন হদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(ি) আইি প্রদয়াগকারী সাংস্থার সহায়তার জন্য ষকাি ব্যনক্ত কর্তেক ষগাপদি প্রেি        তথ্য; 
(জ) আোলদত নবিারাধীি ষকাি নব য় এবাং র্া প্রকাদশ আোলত বা ট্রাইবুযিাদলর নিদ ধাজ্ঞা রদয়দি অথবা 

র্ার প্রকাশ আোলত অবমািিার   নমল এরূপ তথ্য; 
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(ঝ) তে  ধীি        নব য় র্ার প্রকাশ তে  কাদজ নবে  োদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(ঞ)        অপরাদধর তে  প্রনক্রয়া এবাং অপরাধীর ষগ্রফতার ও শা     প্রভানবত করদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(ে) আইি অনুসাদর ষকবল একটি নিনে েি সমদয়র জন্য প্রকাদশর বাধ্যবাধকতা রদয়দি এরূপ তথ্য; 

(ঠ) ষক শলগত ও বানণনজযক কারদণ ষগাপি রাখা বাঞ্ছিীয় এরূপ কানরগরী বা শবজ্ঞানিক গদব ণালি        

তথ্য; 

(ে)        ক্রয় কার্ েক্রম সম্পূণ ে হওয়ার পূদব ে বা এ নব দয় নসদ্ধা  গ্রহদণর পূদব ে সাং  ি ক্রয় বা এর কার্ েক্রম 

সাংক্রা         তথ্য; 

(ঢ) জাতীয় সাংসদের নবদশ  অনধকার হানির কারণ হদত পাদর এরূপ তথ্য; 

(ণ)        ব্যনক্তর আইি দ্বারা সাংর    ষগাপিীয় তথ্য; 

(ত) পরী  র প্রশ্নপত্র বা পরী  য় প্রেি িম্বর সম্পনকেত আগাম তথ্য; 

(থ) মনন্ত্রপনর ে বা,    মত, উপদেিা পনর দের শবঠদক উপস্থাপিীয় সার-সাং      আনু নঙ্গক েনললানে 

এবাং উক্তরূপ শবঠদকর আদলািিা ও নসদ্ধা  সাংক্রা         তথ্য। 

 
৫.  তথ্য সাংগ্রহ, সাংর ণ ও ব্যবস্থাপিা: 

ক) তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিা: রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য 

অনধকার (তথ্য সাংর ণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রনবধািমালা, ২০১০ অনুসরণ করদব। 

 
খ) তথ্য সাংর ণ: রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ তথ্য সাংর     জন্য      ক্ত পদ্ধনত অনুসরণ করদব: 

(১)  িাগনরদকর তথ্য অনধকার নিনিত করার      রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ তার 

র্াবতীয় তদথ্যর কযাোলগ এবাং ইিদেক্স প্র ত কদর র্থার্থভাদব সাংর ণ করদব।  

(২)  ষর্-সকল তথ্য কনম্পউোদর সাংর     উপযুক্ত বদল মদি করদব ষস-সকল তথ্য যুনক্তসাংগত 

সময়সীমার মদধ্য কনম্পউোদর সাংর ণ করদব এবাং তথ্য লাদভর সুনবধাদথ ে সমগ্র ষেদশ 

ষিেওয়াদকের মাধ্যদম তার সাংদর্াগ স্থাপি করদব। 

(৩)  তথ্য সাংর ণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সাংর ণ ও ব্যবস্থাপিা) 

প্রনবধািমালা, ২০১০ অনুসরণ করদব। 

 
গ) তদথ্যর ভা া: 

(১)  তদথ্যর মূল ভা া হদব বাাংলা। অন্য ষকাি ভা ায় উৎপন্ন তথ্যানে মূল ভা ায় সাংর    হদব 

এবাং োপ্তনরক প্রদয়াজদি তথ্য অনুবাে করা হদত পাদর। 

(২)  তথ্য ষর্ ভা ায় সাংর  ত থাকদব ষসই ভা াদতই আদবেিকারীদক সরবরাহ করা হদব। 

আদবেিকারীর িানহোর        ষকাি তথ্য অনুবাে করার োনয়ত্ব কর্তেপ  বহি করদব িা। 

 
 ) তদথ্যর হালিাগােকরণ: এ নবভাদগর আওতাধীি ও অধীিস্থ সকল ইউনিে প্রনতমাদস তথ্য হালিাগাে 

করদব। 
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৬.  োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ: 

১) তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসাদর রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাদগ তথ্য প্রোি ইউনিদে একজি 

কদর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ করদব। 

২) পরবতীদত রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ-এর অধীদি ষকাি কার্ োলয়/ইউনিে প্রনতনষ্ঠত হদল তঅআ 

২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুসাদর উক্তরূপ ইউনিে/ইউনিেসমূদহ প্রনতনষ্ঠত হওয়ার ৬০ নেদির মদধ্য োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

নিদয়াগ করদব। 

৩) সনিব, রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ ষেদবি এবাং নিদয়াগকৃত প্রদতযক 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেনব, ঠিকািা এবাং প্রদর্াজয      ফযাক্স িম্বর ও ই-ষমইল ঠিকািা নিদয়াগ প্রোদির 

পরবতী ১৫ (পদির) নেদির মদধ্য নিধ োনরত ফরদমদে (তথ্য কনমশি কর্তেক নিধ োনরত ফরদমে) নলনখতভাদব তথ্য 

কনমশদি ষপ্ররণ করদবি এবাং মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনিদের আ  ল কর্তে     কাদি অনুনলনপ  ষপ্ররণ করদবি। 

৪) তঅআ ২০০৯-এর অধীি োনয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি        োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অন্য ষর্        

কম েকতোর সহায়তা িাইদত পারদবি এবাং        কম েকতোর কাি ষথদক এরূপ সহায়তা িাওয়া হদল নতনি উক্ত 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক প্রদয়াজিীয় সহায়তা প্রোি করদত বাধ্য থাকদবি। 

৫)        োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো োনয়ত্ব পালদির প্রদয়া    অন্য        কম েকতো  সহায়তা িাইদল এবাং 

এরূপ সহায়তা প্রোদি ব্যথ েতার জন্য তঅআ ২০০৯-এর        নবধাি লনিত হদল এই আইদির অধীি োয়-োনয়ত্ব 

নিধ োরদণর      উক্ত অন্য কম েকতোও োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বদল গণ্য হদবি। 

৬) রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেনব, ঠিকািা এবাং প্রদর্াজয      ফযাক্স 

িম্বর ও ই-ষমইল ঠিকািা তার কার্ োলদয়র প্রকাশ্য স্থাদি সহদজ দৃনিদগাির হয় এমিভাদব প্রেশ েদির ব্যবস্থা করদব এবাং 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ করদব। 

৭) এ নিদে েনশকার পনরনশদি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেনব, ঠিকািা এবাং প্রদর্াজয      ফযাক্স িম্বর ও 

ই-ষমইল ঠিকািাসহ তানলকা প্রকাশ করা হদব।        োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো পনরবতেি হদল িতুি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

নিদয়াদগর ৫ নেদির মদধ্য তানলকা হালিাগাে করা হদব। তানলকা কর্তে     ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদব।  

৭.  োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ 

 ক)  তদথ্যর জন্য কাদরা আদবেদির ষপ্রনিদত োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো: 

  (অ)  আদবেি গ্রহণ ও তঅনব ২০০৯ নবনধ-৩ অনুসাদর আদবেিপত্র গ্রহদণর প্রানপ্তস্বীকার করদবি; 

  (আ)  অনুদরাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯ , ধারা-৯ ও তঅনব ২০০৯ নবনধ-৪ অনুসাদর র্থার্থভাদব

   সরবরাহ করদবি; 

(ই)  তথ্য প্রোদি অপারগতার ষিদত্র তঅআ-২০০৯, ধারা ৯(৩) ও তঅনব ২০০৯ নবনধ-৫ 

অনুসাদর র্থার্থভাদব অপারগতা প্রকাশ করদবি। অপারগতার কারণ তঅআ-২০০৯-এর 

সাদথ সামঞ্জ পূণ ে হদত হদব; 

(ঈ)  ষকাি অনুদরাধকৃত তথ্য োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকে সরবরাদহর জন্য মজুে থাকদল নতনি 

তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৬)(৭) ও তঅনব, ২০০৯ নবনধ-৮ অনুসাদর উক্ত তদথ্যর যুনক্তসাংগত 

মূল্য নিধ োরণ করদবি এবাং উক্ত মূল্য অিনধক ৫(পাঁি) কার্ ে নেবদসর মদধ্য পনরদশাধ করার 

জন্য অনুদরাধকারীদক অবনহত করদবি; 

(উ)  ষকাি অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদথ র্ততীয়      সাং  িতা থাকদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

তঅআ, ২০০৯, ধারা ৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করদবি; 
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খ)  তঅআ, ২০০৯-এর তফনসদল নিধ োনরত আদবেদির ফরদমে/ফরম ‘ক’ সাংর ণ ও        িাগনরদকর  

িানহোর        সরবরাহ; 

 গ)  আদবেি ফরম পূরদণ স ম িয়, এমি আদবেিকারীদক আদবেি ফরম পূরদণ সহায়তা; 

  )         িাগনরদকর িানহোর        তাদক আ    কর্তেপ  নিধ োরদণ সহায়তা; 

 ঙ)  সঠিক কর্তেপ  নিধ োরদণ র্ভল কদরদি, এমি আদবেিকারীদক সঠিক কর্তেপ  নিধ োরদণ সহায়তা; 

ি)         শারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর তথ্য প্রানপ্ত নিনিত করদত োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তাদক উপযুক্ত 

পদ্ধনতদত তথ্য ষপদত সহায়তা করদবি। এ     োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো উপযুক্ত অন্য        ব্যনক্তর 

সহায়তা গ্রহণ করদত পারদবি; 

ি)  তথ্য সাংর ণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ তঅআ ২০০৯-এর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ে হদে নক 

িা তা নিধ োরদণ কর্তেপ    সহায়তা প্রোি; 

জ)  তঅআ ২০০৯-এর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ে বান েক প্রনতদবেি প্রকাদশ সহায়তা করা; 

ঝ)  তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবেিপত্রসহ এ-সাংক্রা  প্রদয়াজিীয় তথ্য সাংর ণ, আদবেিকারীর ষর্াগাদর্াদগর 

নব      তথ্য সাংর ণ, তথ্য মূল্য আোয়, নহসাব র ণ ও সরকানর ষকা াগাদর জমাকরণ এবাং 

কর্তেপ  বা তথ্য কনমশদির িানহোর        এ সাংক্রা  তথ্য সরবরাহ করা; ইতযানে। 

 
৮.  নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ 

 ১) বেনল বা অন্য        কারদণ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপনস্থনতদত োনয়ত্বপালদির জন্য রাষ্ট্রপনতর 

কার্ োলয় এবাং এর অধীিস্থ প্রদতযক ইউনিদে একজি কদর নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ করদব। োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর অনুপনস্থনতদত োনয়ত্ব পালিকালীি আইি অনুসাদর নতনি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নহদসদব নবদবনিত হদবি। 

 ২) িতুি প্রনতনষ্ঠত ইউনিেসমূদহ প্রনতনষ্ঠত হওয়ার ৬০ নেদির মদধ্য োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর পাশাপানশ নবকল্প 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ করদব। 

 ৩) সনিব, রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ ষেদবি এবাং নিদয়াগকৃত 

প্রদতযদকর িাম, পেনব, ঠিকািা এবাং প্রদর্াজয     , ফযাক্স িম্বর ও ই-ষমইল ঠিকািা নিদয়াগ প্রোদির ১৫ (পদির) 

নেদির মদধ্য নিধ োনরত ফরদমদে (তথ্য কনমশি কর্তেক নিধ োনরত ফরদমে) নলনখতভাদব তথ্য কনমশদি ষপ্ররণ করদবি। 

 ৪) বেনল বা অন্য ষকাি কারদণ এই পে শূ  হদল, অনবলদম্ব িতুি নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ করদব। 

 
৯.  নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ 

ক) োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপনস্থনতকালীি "নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো" "োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো" নহদসদব 

োনয়ত্ব পালি করদবি; 

খ) োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নহদসদব োনয়ত্ব পালিকালীি নিদে েনশকার অনুদেে ৭-এ বনণ েত োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর 

োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ তার জন্য প্রদর্াজয হদব। 
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১০.  তদথ্যর জন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পদ্ধনত ও সময়সীমা 

১) ষকাি ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রানপ্তর জন্য সাং  ি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর কাদি নিধ োনরত 

ফরম ‘ক’ এর মাধ্যদম তথ্য ষিদয় নলনখতভাদব বা ইদলক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-ষমইদল অনুদরাধ করদত পারদবি। 

২) নিধ োনরত ফরম সহজলভয িা হদল অনুদরাধকারীর িাম, ঠিকািা, প্রদর্াজয      ফযাক্স িম্বর এবাং ই-ষমইল 

ঠিকািা; অনুদরাধকৃত তদথ্যর নির্ভ েল এবাং স্পি বণ েিা এবাং ষকাি পদ্ধনতদত তথ্য ষপদত আগ্রহী তার বণ েিা      কদর 

সাো কাগদজ বা    মত, ইদলক্ট্রনিক নমনেয়া বা ই-ষমইদলও তথ্য প্রানপ্তর জন্য অনুদরাধ করা র্াদব। 

৩) োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তদথ্যর জন্য ষকাি অনুদরাধ প্রানপ্তর তানরখ হদত অিনধক ২০ (নবশ) কার্ েনেবদসর 

মদধ্য অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাহ করদবি। 

৪) পূদব ে উ  নখত উপ-অনুদেে (৩) এ র্া নকছুই থাকুক িা ষকি, অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদথ একানধক তথ্য 

প্রোি ইউনিে বা কর্তে     সাং  িতা থাকদল অিনধক ৩০ (নত্রশ) কার্ েনেবদসর মদধ্য ষসই অনুদরাধকৃত তথ্য সরবরাহ 

করদব। 

৫) অনুদরাধকৃত তথ্য ষকাি ব্যনক্তর জীবি-মৃতুয, ষগ্রফতার এবাং কারাগার হদত মুনক্ত সম্পনকেত হদল 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরাধ প্রানপ্তর অিনধক ২৪ (ি   )  ন্টার মদধ্য উক্ত নব দয় প্রাথনমক তথ্য সরবরাহ করদবি। 

৬) োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নলনখতভাদব অথবা    মত, ইদলক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-ষমইল এর মাধ্যদম আদবেি 

পত্র গ্রহদণর প্রানপ্ত স্বীকার করদবি এবাং প্রানপ্ত স্বীকারপদত্র আদবেদির ষরফাদরি িম্বর, আদবেিপত্র গ্রহণকারীর িাম, 

পেমর্ োো এবাং আদবেি গ্রহদণর তানরখ      কদর স্বা র করদবি। 

৭) ইদলক্ট্রনিক বা ই-ষমইল এর মাধ্যদম আদবেি গ্রহদণর      কর্তে     বরাবর আদবেি ষপ্ররদণর তানরখই 

(প্রানপ্ত       ) আদবেি গ্রহদণর তানরখ নহদসদব গণ্য হদব। 

৮) আদবেি পাওয়ার পর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য প্রোদির তানরখ এবাং সময়     পূব েক আদবেিকারীদক 

ষস সম্পদকে অবনহত করদবি এবাং অনুদরাধকৃত তদথ্যর সাদথ একানধক তথ্য প্রোি ইউনিে বা কর্তে     সাং  িতা 

থাকদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ষসই ইউনিে বা কর্তে     এ সম্পদকে নলনখত ষিাটিশ প্রোি করদবি। 

৯) োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ষকাি কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদি অপারগ অথবা আাংনশক তথ্য সরবরাদহ 

অপারগ হদল অপারগতার কারণ      কদর আদবেি প্রানপ্তর ১০ (েশ) কার্ েনেবদসর মদধ্য তঅনব, ২০০৯-এর 

তফনসদল      ত ফরম-‘খ’ অনুর্ায়ী এতনদ্ব দয় আদবেিকারীদক অবনহত করদবি। 

১০) উপ-অনুদেে (৩), (৪) বা (৫) এ উ  নখত সময়সীমার মদধ্য তথ্য সরবরাহ করদত        োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো ব্যথ ে হদল সাং  ি তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ প্রতযা  ি করা হদয়দি বদল গণ্য হদব। 

১১) অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোি করা োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকে র্থার্থ নবদবনিত হদল এবাং        ষসই 

তথ্য র্ততীয় প  কর্তেক সরবরাহ করা হদয়দি নকাংবা ষসই তদথ্য র্ততীয়      স্বাথ ে জনড়ত রদয়দি এবাং র্ততীয় প  

তা ষগাপিীয় তথ্য নহদসদব গণ্য কদরদি ষস      োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এরূপ অনুদরাধ প্রানপ্তর ৫ (পাঁি) কার্ েনেবদসর 

মদধ্য র্ততীয় প    তার নলনখত বা ষম নখক মতামত ষিদয় ষিাটিশ প্রোি করদবি এবাং র্ততীয় প  এরূপ ষিাটিদশর 

              মতামত প্রোি করদল তা নবদবিিায় নিদয় োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরাধকারীদক তথ্য প্রোদির 

নব দয় নসদ্ধা  গ্রহণ করদবি। 

১২) ষকাি ইনিয় প্রনতবন্ধী ব্যনক্তদক ষকাি ষরকে ে বা তার অাংশনবদশ  জািাদিার প্রদয়াজি হদল সাং  ি 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ষসই প্রনতবন্ধী ব্যনক্তদক তথ্য লাদভ সহায়তা প্রোি করদবি এবাং পনরেশ েদির জন্য ষর্ ধরদির 

সহদর্ানগতা প্রদয়াজি তা প্রোি করাও এই সহায়তার অ র্ভ েক্ত বদল গণ্য হদব। 

১৩) আইদির অধীি প্রেি তদথ্যর প্রনত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর অধীদি এই তথ্য সরবরাহ 

করা হদয়দি’’ মদম ে প্রতযয়ি করদব এবাং তাদত প্রতযয়িকারী কম েকতোর িাম, পেনব,      ও োপ্তনরক   ল থাকদব। 
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১১.  তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরদশাধ: 

১) ষকাি অনুদরাধকৃত তথ্য োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকে সরবরাদহর জন্য মজুে থাকদল নতনি তঅনব, ২০০৯-

এর তফনসদল উ  নখত- ফরম ‘ ’ অনুসাদর ষসই তদথ্যর মূল্য নিধ োরণ করদবি এবাং অিনধক ৫ (পাঁি) কার্ েনেবদসর 

মদধ্য ষসই অথ ে িালাি ষকাে িাং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা কদর ষট্রজারী িালাদির কনপ তার কাদি জমা ষেয়ার 

জন্য অনুদরাধকারীদক নলনখতভাদব অবনহত করদবি; অথবা 

২) োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরাধকারী কর্তেক পনরদশানধত তদথ্যর মূল্য রনশদের মাধ্যদম গ্রহণ করদবি এবাং 

প্রাপ্ত অথ ে িালাি ষকাে িাং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ ষট্রজারী িালাদির মাধ্যদম জমা ষেদবি। 

 
১২. আপীল োদয়র ও নিষ্পনি: 

আপীল কর্তেপ  এবাং আপীল পদ্ধনত [তঅআ ধারা-২ (ক); ধারা ২৪ এবাং তঅনব নবনধ-৬] 

১২.১  আপীলকর্তেপ : 

সনিব, রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়। 

১২.২  আপীল পদ্ধনত: 

ক)        ব্যনক্ত এই নিদে েনশকার অনুদেে ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ নিধ োনরত সময়সীমার মদধ্য 

তথ্য লাদভ ব্যথ ে হদল নকাংবা োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর ষকাি নস      সাং ি হদল নকাংবা অনতনরক্ত মূল্য ধার্ ে বা 

গ্রহণ করদল উক্ত সময়সীমা অনতক্রা  হবার, বা   ত্রমত, নসদ্ধা  লাদভর পরবতী ৩০ (নত্রশ) নেদির মদধ্য 

তঅনব, ২০০৯-এর তফনসদল নিধ োনরত ফরম-গ এর মাধ্যদম আপীল কর্তে     কাদি আপীল করদত পারদবি। 

খ) আপীল কর্তেপ  র্নে এই মদম ে সন্তুি হি ষর্, আপীলকারী যুনক্তসাংগত কারদণ নিনে েি সময়সীমার 

মদধ্য আপীল োদয়র করদত পাদরিনি, তাহদল নতনি উক্ত সময়সীমা অনতবানহত হওয়ার পরও আপীল 

আদবেি গ্রহণ করদত পারদবি। 

১২.৩  আপীল নিষ্পনি: 

১) আপীল কর্তেপ  ষকাি আপীদলর নব দয় নসদ্ধা  প্রোদির পূদব ে      ক্ত       গ্রহণ করদবি, র্থাাঃ- 

ক) োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এবাং এতেসাং  ি অন্যান্য কম েকতোর শুিা   গ্রহণ; 

খ) আপীল আদবেদি উ  নখত সাং িতার কারণ ও প্রানথ েত প্রনতকাদরর যুনক্তসমূহ নবদবিিা; 

গ) প্রানথ েত তথ্য প্রোদির সাদথ একানধক তথ্য প্রোিকারী ইউনিে যুক্ত থাকদল সাং  ি ইউনিেসমূদহর 

শুিা   গ্রহণ; 

২) আপীল আদবেি প্রানপ্তর ১৫ (পদির) নেদির মদধ্য আপীল কর্তেপ - 

ক) উপ-অনুদেে (১) এ উ  নখত প    সমূহ গ্রহণপূব েক তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাং  ি 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক নিদে েশ ষেদবি; অথবা 

খ) তাঁর নবদবিিায় গ্রহণদর্াগ্য িা হদল আপীল আদবেিটি খানরজ করদত পারদবি।  

৩) আপীল কর্তে     নিদে েশ অনুর্ায়ী োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো র্থাসম্ভব  ততার সাদথ প্রানথ েত তথ্য সরবরাহ 

করদবি। তদব, এই সময় তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ নিদে েনশত সমদয়র অনধক হদব িা অথবা 

   মদত নতনি তথ্য সরবরাহ ষথদক নবরত থাকদবি। 
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১৩. তথ্য প্রোদি অবদহলায় শা  র নবধাি: 

১৩.১  তঅআ, ২০০৯ ও এই নিদে েনশকার নবনধ-নবধাি               োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো র্নে 

আদবেিকারীদক তথ্য বা এ সাংক্রা        প্রোদি ব্যথ ে হয় বা তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ গ্রহণ করদত 

অস্বীকার কদর বা নসদ্ধা  প্রোদি ব্যথ ে হয় বা র্ভল, অসম্পূণ ে, নবভ্রা  কর, নবকৃত তথ্য প্রোি কদর বা 

       তথ্য প্রানপ্তর পদথ প্রনতবন্ধকতা সৃনি কদর বা তথ্য অনধকার পনরপন্থী        কাজ কদর 

তাহদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর এদহি কাজদক অসোিরণ নহদসদব নবদবিিা করা হদব এবাং সাং  ি 

িাকুনর নবনধ-নবধাি অনুসাদর তার নব    ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

১৩.২ এই নিদে েনশকা র্থার্থভাদব অনুসরদণ গানফলনতর কারদণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতযয়  েদল এবাং এর 

কারদণ        কম েকতো তথ্য কনমশি কর্তেক শা   ষপদল তা তার ব্যনক্তগত োয় নহদসদব গণ্য হদব 

এবাং কর্তেপ  তার        োয় বহি করদব িা। 

১৩.৩ তথ্য কনমশদির কাি ষথদক        কম েকতোর নব    নবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর অনুদরাধ ষপদল 

কর্তেপ  সাং  ি নবনধ-নবধাি অনুসাদর র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করদব এবাং গৃহীত ব্যবস্থার নব দয় তথ্য 

কনমশিদক অবনহত করদব। 

১৪) জি  ত্বপূণ ে নব দয় ষপ্রস নবজ্ঞনপ্ত: 

রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ জি  ত্বপূণ ে নব য়ানে ষপ্রস নবজ্ঞনপ্তর মাধ্যদম অথবা অন্য ষকাি পন্থায় প্রিার 

বা প্রকাশ করদব। 

 
১৫) নিদে েনশকার সাংদশাধি: 

 এই নিদে েনশকা সাংদশাধদির প্রদয়াজি হদল রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ ৩-৫ সেস্য নবনশি একটি কনমটি 

গঠি করদব। কনমটি নিদে েনশকা অনুদমােিকারী কর্তে     কাদি সাংদশাধদির প্র    করদব। অনুদমােিকারী 

কর্তে     অনুদমােিক্রদম নিদে েনশকা সাংদশাধি কার্ েকর হদব।  

 
১৬) নিদে েনশকার ব্যা  : 

 এই নিদে েনশকার        নব দয় অস্পিতা ষেখা নেদল নিদে েনশকা প্রণয়িকারী কর্তেপ  তার ব্যা   প্রোি 

করদব। 
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পনরনশি-১: োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নববরণ: 

 
ক্রম ইউনিদের িাম োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর  

িাম ও পেনব 

ষফাি, ষমাবাইল, ফযাক্স,  

ই-ষমইল 

ষর্াগাদর্াদগর ঠিকািা 

১. রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় 

জি নবভাগ 

             

উপসনিব 

 

৯৫৮৫৫২৩ 

০১৭১১১৬০০৬৬ 

ফযাক্স: ৯৫৬৬২৪২ 
sutradhardulal@gmail.com 

জি নবভাগ 

 রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়  

বঙ্গভবি, ঢাকা। 

 
পনরনশি-২:নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নববরণ: 

ক্রম ইউনিদের িাম নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর 

িাম ও পেনব 

ষফাি, ষমাবাইল, ফযাক্স, 

ই-ষমইল 

ষর্াগাদর্াদগর ঠিকািা 

১. রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় 

জি নবভাগ 

জন্নাতুি িাঈম 

উপসনিব 

 

৯৫৬৯২৯৭ 

০১৭১২৫৫৮৩৪৯ 

ফযাক্স: ৯৫৬৬২৪২ 
sasadmin_fund@ 

bangabhaban.gov.bd 

জি নবভাগ 

 রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়  

বঙ্গভবি, ঢাকা। 

 
পনরনশি-৩: আপীল কর্তেপ : 

ক্রম ইউনিদের িাম আপীল কর্তে      

 িামও পেনব 

ষফাি, ষমাবাইল,  

ফযাক্স, ই-ষমইল 

ষর্াগাদর্াদগর ঠিকািা 

১ রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয় 

জি নবভাগ 

সম্পে বড়ুয়া 

সনিব 

৯৫৬৬২৩৩ 

০১৭১১৩০১৭৬৬৬ 

ফযাক্স: ৯৫৮৫৫০২ 
secretary@ 

bangabhaban.gov.bd 

জি নবভাগ 

 রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়  

বঙ্গভবি, ঢাকা। 

 
পনরনশি-৪: স্বপ্রদণানেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য তদথ্যর তানলকা ও প্রকাদশর মাধ্যম 

ক্রম তদথ্যর নববরণ তথ্য প্রকাদশর মাধ্যম 

১ জি নবভাগ, রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়এর সাাংগঠনিক কাঠাদমা ও 

কার্ েক্রদমর নববরণ, কার্ েপ্রণালী এবাং োনয়ত্বসমূহ 

ষিাটিশ ষবাে ে, তথ্য প্রোি ইউনিদে মুনিত 

অনুনলনপ, ওদয়বসাইে। 

২ জি নবভাগ, রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়এর কম েকতো ও কম েিারীদের 

 মতা ও োনয়ত্ব 

তথ্য প্রোি ইউনিদে মুনিত অনুনলনপ, 

ওদয়বসাইে। 

৩ নসদ্ধা  গ্রহদণর পদ্ধনত, জবাবনেনহ এবাং তত্ত্বাবধাদির মাধ্যম তথ্য প্রোি ইউনিদে মুনিত অনুনলনপ, 

ওদয়বসাইে। 

৪ জি নবভাগ, রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়এর কম েকতো ও কম েিারীদের 

নেদরক্টরী 

তথ্য প্রোি ইউনিদে মুনিত অনুনলনপ, 

ওদয়বসাইে। 

৫ কার্ েসম্পােদির জন্য রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাদগর 

নিয়ন্ত্রদণ      ও ব্যবহৃত আইি, নবনধ-নবধাি, নিদে েশিা, 

ম্যানুদয়ল, েকুদমন্ট এবাং ষরকে ে। 

তথ্য প্রোি ইউনিদে মুনিত অনুনলনপ, 

ওদয়বসাইে। 
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৬ পনরকল্পিা প্রণয়ি ও নসদ্ধা  বা বায়ি সাংক্রা  ষর্        ধরদণর 

পরামশ ে/প্রনতনিনধত্ব, র্াহা রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ কর্তেক 

গৃহীত, এর নববরণ। 

তথ্য প্রোি ইউনিদে মুনিত অনুনলনপ, 

ওদয়বসাইে। 

৭        ষবাে ে, কাউনিল, কনমটি বা অন্য        বনে র্া কার্ োলদয়র 

অাংশ নহসাদব উপদেশ ও পরামশ ে প্রোদির জন্য প্রনতনষ্ঠত হদয়দি ষস 

সকল ষবাে ে, কাউনিল, কনমটি এবাং অন্য সকল সাংস্থার সভা ও সভার 

নসদ্ধা   

তথ্য প্রোি ইউনিদে মুনিত অনুনলনপ 

ওদয়বসাইে, ষপ্রস নবজ্ঞনপ্ত। 

৮ রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগ, এর বাদজে/সকল পনরকল্পিার ধরণ 

নিনিতকরণ, প্র  নবত খরি এবাং প্রকৃত ব্যদয়র উপর শতনর নরদপাে ে।  

তথ্য প্রোি ইউনিদে মুনিত অনুনলনপ স্থািীয় 

এলাকার বাদজে সাং  ি ষিাটিশ ষবাে ে, 

ওদয়বসাইে। 

৯ রাষ্ট্রপনতর কার্ োলয়, জি নবভাগহদত সহজলভয এবাং এর নিকে র  ত 

তথ্যানের সাং  প্ত Electronic Form /ধরণ (প্রদর্াজয     )। 

ওদয়বসাইে/নবিামূদল্য সরবরাহ। 

১০ িাম, পেনব, ঠিকািা, ষফাি িম্বর এবাং প্রদর্াজয      ফযাক্স িম্বর ও 

ই-ষমইল ঠিকািাসহ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম। 

সাং  ি তথ্য প্রোি ইউনিদের ষিাটিশ ষবাে ে ও 

ওদয়বসাইে। 

১১ িাম, পেনব, ঠিকািা, ষফাি িম্বর এবাং প্রদর্াজয      ফযাক্স িম্বর ও 

ই-ষমইল ঠিকািাসহ নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর তানলকা। 

ষিাটিশ ষবাে ে, ওদয়বসাইে/গণমাধ্যম ইতযানে। 

১২ িাম, পেনব, ঠিকািা, ষফাি িম্বর এবাং প্রদর্াজয      ফযাক্স িম্বর ও 

ই-ষমইল ঠিকািাসহ আ  ল কর্তে     তানলকা। 

ষিাটিশ ষবাে ে, ওদয়বসাইে/গণমাধ্যম ইতযানে। 

১৩ তদথ্যর জন্য িাগনরদকর কাি ষথদক প্রাপ্ত সকল আদবেি পদত্রর 

অনুনলনপ র্ার মদধ্য নিদমণাক্ত তথ্যসমূহ অমত্মর্ভ েক্ত থাকদব: 

ক) ষর্ কর্তেপ  কর্তেক অনুদরাধপত্রটি গৃহীত হদয়দি তার িাম  

খ) নক তদথ্যর জন্য অনুদরাধ করা হদয়দি 

গ) অনুদরাদধর তানরখ 

গৃহীত আদবেিপদত্রর একটি কনপ তথ্য প্রোি 

ইউনিদে, ইন্টারদিদে, পনরেশ েদির জন্য 

অনফদস র  ত থাকদব। 

 

পনরনশি-৫: িানহোর নভনিদত প্রোিদর্াগ্য তদথ্যর তানলকা 

নি নলনখত তথ্যসমূহ জিগদণর িানহোর নভনিদত প্রোি করা হদব- 

 স্বপ্রদণানেতভাদব প্রকানশত সকল তথ্য 

 নবনভন্ন িীনত 

 বাদজে 

 আনথ েক তথ্য, ষর্মি-আয়/ব্যয় সাংক্রা  নহসাব নববরণী 

 অনেে নরদপাে ে (জবাবসহ) 

 ক্রয় কার্ েক্রম সাংক্রা  তথ্য (নসদ্ধা  গ্রহদণর পর) 

 নবনভন্ন প্রশাসনিক ষরনজস্টার খাতা 

 অনেও-নভজুয়াল েকুদমন্ট 

 নিদয়াগ/বেনলর আদেশ 

                   /           ষেদশ বা নবদেদশ ভ্রমণসাংক্রা  তথ্যানে 
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পনরনশি-৬: তথ্য প্রানপ্তর আদবেি ফরম (ফরম ‘ক’) 

 
ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রানপ্তর আদবেিপত্র 

[তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রা ) নবনধমালার নবনধ-৩ িিব্য] 

 
বরারব 

............................................................ 

............................................................... (িাম ও পেনব) 

ও 

োনয় প্রাপ্ত কম েকতো, 

.......................................(েপ্তদরর িাম ও ঠিকািা) 

 
১। আদবেিকারীর িাম : ..................................................................... 

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

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

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

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

 ফযাক্স, ই-ষমইল, ষেনলদফাি ও ষমাবাইল িম্বর (র্নে থাদক) :  .................................................................... 

২। নক ধরদণর তথ্য* (প্রদয়াজদি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবহার ক ি) : ..................................................................... 

৩। ষকাি পদ্ধনতদত তথ্য পাইদত আগ্রহী (িাপাদিা/ফদোকনপ/ 

নলনখত/ই-ষমইল/ ফযাক্স/নসনে অথবা অন্য ষকাি পদ্ধনত) 
: ..................................................................... 

৪। তথ্য গ্রহণকারীর িাম ও ঠিকািা  :  

..................................................................... 

৫। প্রদর্াজয      সহায়তাকারীর িামও ঠিকািা :  

..................................................................... 

 

 
আদবেদির  নরখ: .......................................... আদবেিকারীর স্বা র 

 

 
*  তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রা ) নবনধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুর্ায়ী তদথ্যর মূল্য পনরদশাধদর্াগ্য। 
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পনরনশি-৭ :তথ্য সরবরাদহ অপারগতার ষিাটিশ (ফরম ‘খ’) 

 

 
ফরম ‘খ’ 

[তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রা ) নবনধমালা, ২০০৯ নবনধ-৫ িিব্য] 

 

তথ্য সরবরাদহ অপারগতার ষিাটিশ 

 

 
আদবেিপদত্রর সূত্র িম্বর :                                                                 তানরখ : ................................. 

 

 
প্রনত 

আদবেিকারীর িাম         : .............................................................. 

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

 

 
নব য়: তথ্য সরবরাদহ অপারগতা সম্পদকে অবনহতকরণ। 

 
নপ্রয় মদহােয়, 

 
আপিার .......................................................তানরখ আদবেদির নভনিদত প্রানথ েত তথ্য      ক্ত কারদণ 

সরবরাহ করা সম্ভব হইল িা, র্থাাঃ- 

১। ……................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 

 

(.................................) 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম 

পেনব 

োপ্তনরক   ল 
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পনরনশি-৮: আপীল আদবেি ফরম (ফরম ‘গ’) 

 
ফরম ‘গ’ 

আপীল আদবেি 

[তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রা ) নবনধমালার নবনধ-৬ িিব্য] 

 
বরারব 

............................................................ 

...............................................................(িাম ও পেনব) 

ও 

আপীল কর্তেপ , 

.......................................(েপ্তদরর িাম ও ঠিকািা) 

 

 
১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা 

(ষর্াগাদর্াদগর সহজ মাধ্যমসহ) 

: ......................................................................... 

২। আপীদলর তানরখ : ......................................................................... 

৩। ষর্ আদেদশর নব    আপীল করা হইয়াদি উহার কনপ (র্নে 

থাদক) 

: ......................................................................... 

৪। র্াহার আদেদশর নব    আপীল করা হইয়াদি 

তাহার িামসহ আদেদশর নববরণ (র্নে থাদক) 

: ......................................................................... 

৫। আপীদলর সাং  প্ত নববরণ : ......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

 
৬। আদেদশর নবরম্নদদ্ধ সাং ি হইবার কারণ (সাং  প্ত নববরণ) : ......................................................................... 

৭। প্রানথ েত প্রনতকাদরর যুনক্ত/নভনি  : ......................................................................... 

৮। আপীলকারী কর্তেক প্রতযয়ি : ......................................................................... 

৯। অন্য        তথ্য র্াহা আপীল কর্তে   র সমু্মদখ 

উপস্থাপদির জন্য আপীলকারী ইো ষপা ণ কদরি 

: ......................................................................... 

 

 

 
আদবেদির তানরখ :............................................. আদবেিকারীর স্বা র 
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পনরনশি-৯: তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ (ফরম ‘ ’) 

 
ফরম ‘ ’ 

[নবনধ ৮ িিব্য] 

তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ 

 
তথ্য সরবরাদহর          ষেনবদলর কলাম (২) এ উ  নখত তদথ্যর জন্য উহার নবপরীদত কলাম (৩) এ 

উ  নখত হাদর    মদত তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য পনরদশাধদর্াগ্য হইদব, র্থা:- 

 
ষেনবল 

ক্রনমক 

িাং 

তদথ্যর নববরণ তদথ্যর নববরণ তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ নফ/তদথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। নলনখত ষকাি েকুদমদন্টর কনপ 

সরবরাদহর জন্য (ম্যাপ, িকশা, িনব, 

কনম্পউোর নপ্রন্টসহ) 

 

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর      প্রনত পৃষ্ঠা ২ (দুই) 

োকা হাদর এবাং তদূর্ধ্ে সাইদজর কাগদজর      প্রকৃত 

মূল্য। 

২। নেস্ক, নসনে ইতযানেদত তথ্য সরবরাদহর       (1) আদবেিকারী কর্তেক নেস্ক, নসনে ইতযানে সরব      

     নবিা মূদল্য; 

(2) তথ্য সরবরাহকারী কর্তেক নেস্ক, নসনে ইতযানে 

সরবরাদহর      উহার প্রকৃত মূল্য। 

 

৩। ষকাি আইি বা সরকানর নবধাি বা নিদে েশিা  

অনুর্ায়ী কাউদক সরবরাহকৃত তদথ্যর       

 

প্রকাশিায় নিধ োনরত মূল্য। 

৪। মূদল্যর নবনিমদয় নবক্রয়দর্াগ্য প্রকাশিার       নবিামূদল্য। 
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পনরনশি-১০ : তথ্য কনমশদি অনভদর্াগ োদয়দরর নিধ োরণ ফরম (ফরম ‘ক’) 

 
ফরম ‘ক’ 

অনভদর্াগ োদয়দরর ফরম 

[তথ্য অনধকার (অনভদর্াগ োদয়র ও নিষ্পনি সাংক্রা  ) প্রনবধািমালার প্রনবধাি-৩ (১) িিব্য] 

 
বরারব 

প্রধাি তথ্য কনমশিার 

তথ্য কনমশি 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা 

ষশদরবাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭। 

 
অনভদর্াগ িাং :........................................................................................। 

 
১। অনভদর্াগকারীর িাম ও ঠিকািা 

(ষর্াগাদর্াদগর সহজ মাধ্যমসহ) 

: ................................................................................ 

২। অনভদর্াগ োনখদলর  তানরখ :  ............................................................................... 

৩। র্াহার নব    অনভদর্াগ করা হইয়াদি 

তাহার িাম ও ঠিকািা  

:  ............................................................................... 

৪। অনভদর্াদগর সাং  প্ত নববরণ 

(প্রদয়াজদি আলাো কাগজ সনন্নদবশ করা র্াইদব) 

 

:  ............................................................................... 

৫। সাং িতার কারণ (র্নে ষকাি আদেদশর নব    

অনভদর্াগ আিয়ি করা হয় ষসই      উহার কনপ 

সাংযুক্ত কনরদত হইদব) 

:  ............................................................................... 

৬। প্রানথ েত প্রনতকার ও উহার ষর্ নক্তকতা  :  ............................................................................... 

৭। অনভদর্াগ উ  নখত বক্তদব্যর সমথ েদি প্রদয়াজিীয় 

কাগজ পদত্রর বণ েিা (কনপ সাংযুক্ত কনরদত হইদব) 

:  ............................................................................... 

 
সতযপাঠ 

 
আনম/আমরা এই মদম ে হলফপূব েক ষ া ণা কনরদতনি ষর্, এই অনভদর্াদগ বনণ েত অনভদর্াগসমূহ আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাস মদত সতয। 

 

 
 

(সতযপাঠকারীর স্বা র) 
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