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ফোাংরোণদ ওবোযদজ এভপ্লয়ণভন্ট অ্যোন্ড োদব েণ দরদভণেড (বফোণয়ণর) 

 

  



ফোাংরোণদ ওবোযীজ এভপ্লয়ণভন্ট এযোন্ড োদব েণ দরদভণেড (বফোণয়ণর)  

ফোাংরোণদ ওবোযীজ এভপ্লয়ণভন্ট এযোন্ড োদব েণ দরদভণেড (বফোণয়ণর) যোষ্ট্রীয় ভোদরকোনোধীন একভোত্র জনদি 

যপ্তোদনকোযক প্রদতষ্ঠোন। দনয়দভত দনযোদ ননদতক এফাং স্বল্প ব্যণয় ঠিক কভী ঠিক জোয়গোয় (Right Man Right 

Place)   যণণয ভোধ্যণভ অ্দধক নফণদদক মুদ্রো অ্জেণনয উণেণে ১৯৮৪ ইাং ণন ফোাংরোণদ যকোয ফোাংরোণদ 

ওবোযীজ এভপ্লয়ণভন্ট এযোন্ড োদব েণ দরদভণেড (বফোণয়ণর) প্রদতষ্ঠো কণয । 

বফোণয়ণণরয প্রধোন উণেে ণরো স্বচ্ছতোয োণথ স্বল্পখযণে ঠিক কভী ঠিক কোণজ দফণদণ বপ্রযণনয ভোধ্যণভ 

োযস্পদযক দফশ্বো স্থোন কযো, ণফ েোৎকৃষ্ট বফো প্রদোন কযো এফাং অ্ন্যণদয তুরনোয় কভ খযণে দফণদণ কভী বপ্রযণ 

কযো। বফোণয়ণর No Profit, No Loss  এয দবদিণত োদব ে েোজে আদোণয়য ভোধ্যণভ দফণদণ কভী বপ্রযণ কণয 

থোণক। বফোণয়ণর একভোত্র যকোযী ভোদরকোনোধীন জনদি যপ্তোদনকোযক প্রদতষ্ঠোন মো বফযকোযী ভোদরকোনোধীন 

দযক্রটাং এণজদন্পয োণথ প্রদতণমোদগতো কণয স্বল্প খযণে স্বচ্ছতোয োণথ ন্যযনতভ অ্দবফোন ব্যণয় দফণদণ কভী 

বপ্রযণ দনদিত কণয। 

বফোণয়ণর দফণদী দনণয়োগকোযী প্রদতষ্ঠোনগুণরোণক স্বল্পতভ ভণয়, স্বল্পখযণে, স্বচ্ছতোয োণথ দ্রুত বফো প্রদোণনয 

ভোধ্যণভ তোণদয ন্তুদষ্ট অ্জেন কণযণে। উণেখ্য বফোণয়ণর দনণজয কভ েকোণন্ড গুনগতভোন ফজোয় যোখোয জন্য 

ISO:9001:2015 োট েদপণকে অ্জেন কণয। 

 

  



তথ্য অ্দধকোয আইন ২০১৯ (২০০৯ োণরয ২০ নাং আইন) 

এক নজণয তথ্য অ্দধকোয আইন 

অ্ধ্যোয় ৮ ট 

ধোযো ৩৭ ট 

তপদর ১ ট 

তথ্য অ্দধকোয দফদধভোরো ২০০৯ 

তথ্য  অ্দধকোয (তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থোনো) প্রদফধোন ভোরো,২০১০ 

তথ্য  অ্দধকোয (তথ্য প্রকো ও প্রেোয) প্রদফধোন ভোরো,২০১০ 

তথ্য  অ্দধকোয (অ্দবণমোগ দোণয়য ও দনষ্পদি) প্রদফধোন ভোরো,২০১১ 

 

তথ্য অ্দধকোয আইণনয গুরুত্বপূণ ে ধোযো মূঃ 

ধোযো ৪ : কর্তেক্ষ তথ্য দদণত ফোধ্য থোদকণফ; 

ধোযো ৭ : কদতয় তথ্য প্রকো ফো প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়; (২০ ধযণনয তথ্য) 

ধোযো ৯ : তথ্য প্রদোন দ্ধদত (অ্নুরূ প্রোদপ্তয ২০ কোম েদদফণয ভণধ্য) দফণল কোযণণ ৩০ দদন, দফণল কোযণণ আণযো 

দ দদন; মদদ জীফন, মৃতুয, বেপতোয/ কোযোগোয বথণক মুদি ম্পদকেত ণর ২৪ ঘন্টোয ভণধ্য দদণত ণফ। 

বম কর তথ্য প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয় 

১. ফোাংরোণদণয দনযোিো,  োফ েণবৌভত্ব ও অ্খন্ডতোয প্রদত হুভদক ণত োণয এ যকভ তথ্য; 

২. যযোণষ্ট্রয বকোন দফলয় মো দ্বোযো অ্ন্য বদণয োণথ ম্পকে নষ্ট য় এভন তথ্য; 

৩. দফণদদ যকোণযয দনকে ণত প্রোপ্ত বগোনীয় তথ্য; 

৪. কদযোইে ফো বুদদ্ধবৃদিক ম্পদ ম্পদকেত তথ্য; 

৫. বম তথ্য প্রকোণয পণর বকোন দফণল ব্যদি ফো াংস্থো রোবফোন ফো ক্ষদতেস্থ ণত োণয এভন তথ্য, বমভন – 

আয়কয, শুল্ক, বযোে ফোণজে ইতযোদদয আগোভ তথ্য। 



৬. প্রেদরত আইন প্রণয়োণগ ফোধোেস্থ ণত োণয ফো অ্যোধ বৃদদ্ধ বণত োণয এভন তথ্য; 

৭.  জনগণণয দনযোিো দফদিত ণত োণয ফো দফেোযোধীন ভোভরোয সুষ্ঠ দফেোয কোম ে ব্যত ণত োণয এভন তথ্য; 

৮. ব্যদিয ব্যদিগত জীফণনয বগোনীয়তো ক্ষুণ্ণ ণত োণয এভন তথ্য; 

৯. ব্যদিয জীফন ও োযীদযক দনযোিো দফদোন্ন  ণত োণয এভন তথ্য; 

১০. আইন প্রণয়োগকোযী াংস্থোয োয়তোয জন্য বকোন ব্যদি কর্তেক বগোণন প্রদি তথ্য। 

১১. আদোরণতয দফেোযোধীন দফলয় এফাং আদোরণতয দনণলধোজ্ঞো যণয়ণে মো প্রকো কযণর আদোরণতয অ্ফভোননো 

ণফ এভন তথ্য; 

১২. তদন্তোধীন বকোন দফলয় মো প্রকো কযণর তদন্ত কোজ দফদিত ণত োণয এভন তথ্য; 

১৩. বকোন অ্যোণধয তদন্ত প্রদক্রয়ো এফাং অ্যোধীয বেপতোয ও োদিণক প্রবোদফত ণত োণয এভন তথ্য; 

১৪. আইন অ্নুোণয বকফর একট দনদদ েষ্ট ভণয়য জন্য প্রকোণয ফোধ্যফোধকতো যণয়ণে এভন তথ্য; 

১৫. বকৌরগত ও ফোদণদজযক কোযণণ বগোনযোখো ফোঞ্চনীয় এযকভ তথ্য; 

১৬. বকোন ক্রয় কোজ ম্পূণ ে ওয়োয পূণফ ে ফো উি দফলণয় দদ্ধোন্ত েণণয পূণফ ে াংদিষ্ট ক্রয় াংক্রোন্ত তথ্য; 

১৭. জোতীয় াংণদয দফণল অ্দধকোয োদনয কোযণ ণত োণয এভন তথ্য; 

১৮. বকোন ব্যদিয আইন দ্বোযো াংযদক্ষত বগোনীয় তথ্য; 

১৯. যীক্ষোয প্রশ্নত্র ফো যীক্ষোয় প্রদি নম্বয ম্পদকেত তথ্য; 

২০. ভন্ত্রী দযলদ ফো উণদষ্টো দযলণদয নফঠণক উস্থোনীয় োয-াংণক্ষ। 

 

  



স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো প্রণয়ণনয বমৌদিকতোঃ 

জনগণনয ক্ষভতোয়ণনয ভোধ্যণভ গনতন্ত্র সুাংত কযণত তণথ্য জনগণণয  অ্ফোধ প্রণফোদধকোয দনদিত কযো 

আফেক। জনগণণয তথ্য জোনোয অ্দধকোয দনদিত ণর যকোদয ও বফযকোদয াংগঠণনয স্বচ্ছতো ও জফোফদদদতো 

বৃদদ্ধ োণফ; জনগণণয দেন্তো, দফণফক ও ফোক স্বোধীনতোয োাংদফধোদনক অ্দধকোয প্রদতদষ্ঠত ণফ এফাং ণফ েোদয বদণ 

আইণনয োন াংত ণফ। 

তণথ্য জনগণণয  প্রণফোদধকোয দনদিত কযোয অ্ন্যতভ ভোধ্যভ ণরো যকোদয প্রদতষ্ঠোন মূণয স্বপ্রণণোদদত তথ্য 

প্রকো। তথ্য অ্দধকোয আইন, ২০০৯ অ্নুোণয দফণল বক্ষত্র ব্যদতণযণক জনগণ েোইণর কর্তেক্ষ তথ্য দদণত ফোধ্য। 

োোোদ এই আইণনয ধোযো ৬ -এ প্রণতযক কর্তেণক্ষয গৃীত দদ্ধোন্ত, কোম েক্রভ দকাংফো ম্পোদদত ফো প্রিোদফত 

কভ েকোণন্ডয  কর তথ্য নোগদযণকয মোণত জরবয য়, এরূ সূদে ফন্ধ কণয প্রকো ও প্রেোয কযোয কথো ফরো 

ণয়ণে। প্রিোফনো তথ্য অ্দধকোয আইণনয োদফ েক ম েোণরোেনোয় এই আইণনয অ্ন্তঃদস্থত উেীনো (internal 

spirit) অ্নুধোফন কযো মোয়। আইণনয এই উেীনো ফ েোদধক তথ্য প্রকোণয নীদতণক দনণদ ে কণয। ফ েোদধক 

প্রকোণয অ্দধকতয কোম েকয  ভোধ্যভ র স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো। তোই স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো প্রণয়ন 

তথ্য অ্দধকোয আইণনয অ্ন্তঃদস্থত উেীনোয ণে োভঞ্জস্যপূণ ে। এেোড়ো, তথ্য কদভন কর্তেক জোদযকৃত ‘তথ্য 

অ্দধকোয (তথ্য প্রকো ও প্রেোয) প্রদফধোন ভোরো ২০১০-এ স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকোণয দফলণয় সুদনদদ েষ্ট দনণদ েনো 

যণয়ণে। 

স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকোণয ফণেণয় কোম েকয  ভোধ্যভ র ওণয়ফোইণেয ভোধ্যণভ তথ্য প্রকো। ওণয়ফোইণে তথ্য 

প্রকো একই ণে তথ্য প্রকো এফাং তথ্য াংযক্ষণণযও কোম েকয  উোয় দোণফ দফণফদেত ণত োণয, মোণত তথ্য 

অ্দধকোয আইণনয ধোযো ৫-এ দনণদ েদত তথ্য াংযক্ষণণয ফোধ্যফোধকতোও োরন কযো য়। 

দেফোরয় দনণদ েভোরোণতও তথ্য ও বমোগোণমোগ প্রমৄদিয ণফ েোচ্চ ব্যফোয এফাং ইণরকট্রদনক দ্ধদতণত তথ্য 

াংযক্ষণণয কথো ফরো আণে। দনণদ েভোরোয ১৫(৫) নম্বয দনণদ েণ প্রদতট ভন্ত্রণোরয়/দফবোগণক ওণয়ফোইণেয 

ভোধ্যণভ তথ্য প্রকোণয দনণদ েনো দদণয় যকোদয ওণয়ফোইেমূণক তথ্যপ্রোদপ্তয স্বীকৃত উৎ দোণফ স্বীকৃদত বদয়ো 

ণয়ণে। 

এেোড়ো, দেফোরয় দনণদ েভোরোয ২৬৩ নাং দনণদ েণ  ফরো ণয়ণে বম, “ তথ্য অ্দধকোয  আইন, ২০০৯  

অ্নুযণপূফ েক প্রদতট ভণ্ত্ত্রণোরয়/ দফবোগ, অ্দধদপ্তয , াংস্থো ও উোয আওতোভুি  অ্দপমূ স্বতঃপ্রণণোদদত তথ্য 

প্রকো দনণদ েদকো প্রণয়ন কযণফ এফাং নোগদযণকয তথ্য প্রোদপ্ত দনদিত কযণফ।” 

২০১৪ ণনয অ্ণটোফয ভোণ ভদন্ত্রবোয একট দদ্ধোণন্ত ফরো ণয়ণে, “ নোগদযণকয তথ্য প্রোদপ্তয  অ্দধকোয দনদিত 

কযোয রণক্ষয প্রণতযক ভন্ত্রণোরয় / দফবোগ প্রদতদনয়ত ফ েণল তথ্য-উোি দন্নণফ কণয স্ব-স্ব ওণয়ফোইে 

োরনোগোদ যোখণফ।” একই দদ্ধোণন্ত এই কোণজয জন্য সুদনদদ েষ্টবোণফ দোদয়ত্ব প্রদোন কযোয কথোও ফরো ণয়ণে। 

আফোয, বকোণনো কর্তেক্ষ দনজ বথণকই মদদ  জনগণনয জোনোয অ্দধকোণযয প্রদত ম্মোন বদদখণয় স্বপ্রণণোদদতবোণফ 

প্রণয়োজনীয় তথ্য জনগণণক জোদনণয় বদয়, তোণর জনগণণয ক্ষভতোয়ন, দুনীদত হ্রো এফাং সুোন প্রদতষ্ঠোয় 



কর্তেণক্ষয দদচ্ছো দযস্ফুটত য়। কর্তেক্ষ স্বপ্রণণোদদতবোণফ তথ্য প্রকো কযণর বই কর্তেণক্ষয প্রদত োধোযণ 

ভোনুণলয ইদতফোেক ধোযণো জণন্ মো, বফো প্রদোনকোযী ক্ষ ও জনগণণয ভণধ্য সুম্পকে নতদযয দনয়োভক দণণফ 

কোজ কণয। এই সুম্পকে গণতণন্ত্রয ণথ বদ ও জোদতণক এদগণয় দনণফ। স্বপ্রণণোদদতবোণফ তথ্য প্রকো তথ্য 

প্রদোনকোযী ও আণফদনকোযী উবয় ণক্ষয জন্যই সুদফধোজনক। 

তথ্য অ্দধকোয আইন, তথ্য অ্দধকোয প্রদফধোনভোরো, ভদন্ত্রবোয দদ্ধোন্ত, দেফোরয় দনণদ েভোরো এফাং অ্ন্যোন্য 

আইণনয স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকোণয দনণদ েনোয কোম েকয ফোিফোয়ণনয ভোধ্যণভ যকোণযয অ্ফোধ তথ্যপ্রফোণয 

নীদতয েে েো দনদিত কযণত ফোাংরোণদ ওবোযদজ এভপ্লয়ণভন্ট অ্যোন্ড োদব েণ দরদভণেড (বফোণয়ণর) একট 

স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রকো দনণদ েদকো প্রণয়ন আফেক ফণর ভণন কযণে। এই দনণদ েদকোয ভোধ্যণভ স্বপ্রণণোদদতবোণফ 

প্রকোণমোগ্য তথ্য দেদিতকযণ, প্রকোণয উমৄি ভোধ্যভ দনধ েোযণ, তথ্য প্রকোণয ভোনদন্ড দনধ েোযণ, দোয়দোদয়ত্ব 

সুদনদদ েষ্টকযণ , দোদয়ত্বপ্রোপ্তণদয কভ েদযদধ দনধ েোযণ এফাং দযফীক্ষণ তত্ত্বোফধোন ও জফোফদদদয দ্ধদত দনধ েোযণ 

এতদাংদিষ্ট অ্ন্যোন্য দফলয় কোঠোণভোফদ্ধ কযো ম্ভফ ণফ। উদেদখত কর মৄদি দফণফেনো কণয  ফোাংরোণদ 

ওবোযদজ এভপ্লয়ণভন্ট অ্যোন্ড োদব েণ দরদভণেড (বফোণয়ণর) এই দনণদ েদকো প্রণয়ণ কযণে। বফোণয়ণর এয তথ্য 

প্রকোদত ণর এয কোম েক্রভ ম্পণকে জনগণণয ইদতফোেক ধোযণো নতদয ণফ। এণত প্রদতষ্ঠোণনয স্বচ্ছতো এফাং 

জনগণণয কোণে কর কোণজয জফোফদদদতো প্রদতদষ্ঠত ণফ। 

 

 

  



 

স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো ও প্রকোণয ভোধ্যভ 

 

ক্রভ তণথ্যয দফফযণ তথ্য প্রকোণয ভোধ্যভ/ দ্ধদত 

১ ভোননীয় ভন্ত্রী, বেয়োযম্যোন ও ব্যফস্থোনো দযেোরক ভণোদণয়য াংদক্ষপ্ত 

বপ্রোপোইর 

ওণয়ফোইে 

২ বফোণয়ণর এয ২০১৮-২০১৯ অ্থ েফেণযয ফোদল েক প্রদতণফদন বফোণয়ণর এয ওণয়ফোইণে াংদিষ্ট বফো 

ফণে আণরোডকৃত 

৩ R.T.I এয দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো এফাং দফকল্প দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো ও আীর 

কর্তেণক্ষয দফফযণ নোভ, দদফ, ঠিকোনো, বপোন নম্বয এফাং প্রণমোজয বক্ষণত্র 

পযোে নম্বয ও ইণভইর এণে 

বফোণয়ণর এয ওণয়ফোইে 

৪ স্বপ্রণণোদদতবোণফ প্রকোণমোগ্য তণথ্যয তোদরকো বফোণয়ণর এয ওণয়ফোইে 

৫ তথ্য প্রদোন ফোধ্যতোমূরক নয়, এভন তণখ্যয তোদরকো স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রদোন দনণদ েদকো/ 

ওণয়ফোইে 

৬ বফোণয়ণর এয দটণজন’ েোে েোয ওণয়ফোইে 

৭ ভোদক ভন্বয় বোয কোম েদফফযণী ওণয়ফোইে 

৮ বফোণয়ণর এয অ্জেন ও ইণনোণবন ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

৯ তথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত আণফদন, আীর ও অ্দবণমোণগয পযভ এফাং অ্ন্যোন্য বফো 

প্রোদপ্তয পযভমূ 

স্বপ্রণণোদদত তথ্য প্রদোন দনণদ েদকো/ 

ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

১০ বফোণয়ণর এয ফোদল েক কভ েম্পোদন চুদি (২০১৯-২০২০) বফোণয়ণর এয ওণয়ফোইণে াংদিষ্ট বফো 

ফণে আণরোডকৃত 

১১ জোতীয় শুদ্ধোেোয বকৌর কভ েদযকল্পনো প্রণয়ন দনণদ েদকো (২০১৯-২০২০) বফোণয়ণর এয ওণয়ফোইণে াংদিষ্ট বফো 

ফণে আণরোডকৃত 

১২ বফোণয়ণর এয কভ েকতেো/ কভ েেোযীণদয দযদেদত ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

১৩ ফোদল েক প্রদতণফদন মুদদ্রত/ ওণয়ফোইে 

১৪ দফদবন্ন দফজ্ঞদপ্ত বনোে বফোড ে / ওণয়ফোইে 

১৫ নফণদদক দনণয়োগ প্রদক্রয়ো ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

১৬ বফোণয়ণণরয োদব ে েোজে ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

১৭ দদক্ষণ বকোদযয়োয় োদব ে েোজে বপযত পভ ে  ওণয়ফোইে 

১৮ বফোণয়ণর এয দবন ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

১৯ বফোণয়ণর এয দভন ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

২০ বফোণয়ণর এয কোম েক্রভ ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

২১ বফোণয়ণর এয  োাংগঠদনক কোঠোণভো ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

২২ প্রদতষ্ঠোণনয বপ্রোপোইর ওণয়ফোইে 

২৩ দযেোরনো ল েদ ওণয়ফোইে 

২৪ বফোণয়ণণরয কভী বপ্রযণণয দযাংখ্যোন ওণয়ফোইে/ ফোদল েক প্রদতণফদন 

২৫ উদ্ভোফনী উণযোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প মূণয তোদরকো  ওণয়ফোইে 

২৬ এনআইএ পুযস্কোয ২০১৮-২০১৯ ওণয়ফোইে 

 

 



পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রোদপ্তয আণফদনত্র 

[ তথ্য অ্দধকোয ততথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত  দফদধভোরোয দফদধ-৩ দ্রষ্টব্য ] 

 

ফযোফয 

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

................................................................ তনোভ ও দফী  

ও 

দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেো, 

........................................... তদপ্তণযয নোভ ও ঠিকোনো  

 

১।  আণফদনকোযীয নোভ  : ............................................................................ 

 দতোয নোভ  : ............................................................................ ভোতোয নোভ 

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

 ফতেভোন ঠিকোনো  : ............................................................................ স্থোয়ী 

ঠিকোনো  : ............................................................................ 

 পযোে, ই-বভইর, বেদরণপোন ও বভোফোইর বপোন নম্বয তমদদ থোণক  : ............................................................................ 

২।  দক ধযণনয তথ্য* তপ্রণয়োজণন অ্দতদযি কোগজ ব্যফোয করুন  : ............................................................................ 

 

৩।  বকোন দ্ধদতণত তথ্য োইণত আেী তেোোণনো/ পণেোকদ/  : ............................................................................ 

  দরদখত/ ই-বভইর/ পযোে/দদড অ্থফো অ্ন্য বকোন দ্ধদত   

৪। তথ্য েণকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ............................................................................ 

৫।  প্রণমোজয বক্ষণত্র োয়তোকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : ............................................................................ 

 

 

 

আণফদণনয তোদযখ : ..................................................                                                    আণফদনকোযীয স্বোক্ষয 

 

*তথ্য অ্দধকোয ততথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত  দফদধভোরো, ২০০৯-এয ৮ ধোযো অ্নুমোয়ী তণথ্যয মূল্য দযণোধণমোগ্য। 
 

  



পযভ ‘খ’ 

 [ তথ্য অ্দধকোয ততথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত  দফদধভোরো, ২০০৯ দফদধ-৫ দ্রষ্টব্য ] 

তথ্য যফযোণ অ্োযগতোয বনোট 

 

 

আণফদন ণত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তোদযখ : ......................................... 

 

প্রদত 

আণফদনকোযীয নোভ   : .............................................................. 

ঠিকোনো    : .............................................................. 

 

দফলয় : তথ্য যফযোণ অ্োযগতো ম্পণকে অ্ফদতকযণ। 

 

দপ্রয় ভণোদয়, 

আনোয ........................................................তোদযণখয আণফদণনয দবদিণত প্রোদথ েত তথ্য দনণনোি কোযণণ যফযো কযো ম্ভফ ইর নো, 

মথো :- 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

                                      

 

                                                                              ত------------------------------  

                   দোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভ েকতেোয নোভ : 

                 দফী : 

               দোপ্তদযক ীর : 

 



পযভ ‘গ’ 

আীর আণফদন 

[ তথ্য অ্দধকোয ততথ্য প্রোদপ্ত াংক্রোন্ত  দফদধভোরোয দফদধ-৬ দ্রষ্টব্য ] 

 

ফযোফয 

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

..................................................................তনোভ ও দফী  

ও 

আীর কর্তেক্ষ, 

...........................................তদপ্তণযয নোভ ও ঠিকোনো  

  

১। আীরকোযীয নোভ ও ঠিকোনো  : .................................................................................. 

 তণমোগোণমোণগয জ ভোধ্যভ  

২। আীণরয তোদযখ : .................................................................................. 

৩। বম আণদণয দফরুণদ্ধ আীর কযো ইয়োণে উোয : ................................................................................. 

  কদ তমদদ থোণক    

৪। মোোয আণদণয দফরুণদ্ধ আীর কযো ইয়োণে   : .................................................................................. 

 তোোয নোভ আণদণয দফফযণ তমদদ থোণক    

৫। আীণরয াংদক্ষপ্ত দফফযণ  : .................................................................................. 

 

৬। আণদণয দফরুণদ্ধ াংক্ষুব্ধ ইফোয কোযণ তাংদক্ষপ্ত দফফযণ  : ............................................................................... 

৭।  প্রোদথ েত প্রদতকোণযয মৄদি/দবদি  : .................................................................................. 

৮।  আীরকোযী কর্তেক প্রতযয়ন   : .................................................................................. 

৯।  অ্ন্য বকোন তথ্য মোো আীর কর্তেণক্ষয মু্মণখ : .................................................................................. 

 উস্থোণনয জন্য আীরকোযী ইচ্ছো বোলণ কণযন 

                                 

 

আণফদণনয তোদযখ : ..................................................                                              আণফদনকোযীয স্বোক্ষয 

 

  



পযভ ‘ঘ’ 

[ দফদধ ৮ দ্রষ্টব্য ] 

তথ্য প্রোদপ্তয অ্নুণযোধ দপ এফাং তণথ্যয মূল্য দনধ েোযণ দপ 

 তথ্য যফযোণয বক্ষণত্র দনন বেদফণরয করোভ ত২  এ উদরদখত তণথ্যয জন্য উোয দফযীণত করোভ ত৩  এ উদরদখত োণয 

বক্ষত্রভত তথ্য প্রোদপ্তয অ্নুণযোধ দপ এফাং তণথ্যয মূল্য দযণোধণমোগ্য ইণফ, মথো :- 

 

 
বেদফর 

 

ক্রদভক 

নাং 
তণথ্যয দফফযণ তথ্য প্রোদপ্তয অ্নুণযোধ দপ/তণথ্যয মূল্য 

ত১  ত২  ত৩  

১। 

দরদখত বকোন ডকুণভণন্টয কদ 

যফযোণয জন্য তম্যো, নক্ো, েদফ, 

কদম্পউেোয দপ্রন্ট  

এ-৪ ও এ-৩ ভোণয কোগণজয বক্ষণত্র প্রদত 

পৃষ্ঠো ২ তদুই  েোকো োণয এফাং তদূর্ধ্ে 

োইণজয কোগণজয বক্ষণত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

দডস্ক, দদড ইতযোদদণত তথ্য যফযোণয 

বক্ষণত্র 

 

ত১  আণফদনকোযী কর্তেক দডস্ক, দদড 

ইতযোদদ যফযোণয বক্ষণত্র দফনো মূণল্য; 

ত২  তথ্য যফযোকোযী কর্তেক দডস্ক, দদড 

ইতযোদদ যফযোণয বক্ষণত্র উোয প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

বকোন আইন ফো যকোদয দফধোন ফো 

দনণদ েনো অ্নুমোয়ী কোউণক যফযোকৃত 

তণথ্যয বক্ষণত্র 

দফনোমূণল্য। 

৪। 

মূণল্যয দফদনভণয় দফক্রয়ণমোগ্য 

প্রকোনোয 

বক্ষণত্র 

প্রকোনোয় দনধ েোদযত মূল্য। 

 

  



পযভ ‘ক’ 

অ্দবণমোগ দোণয়ণযয পযভ 
[তথ্য অ্দধকোয তঅ্দবণমোগ দোণয়য ও দনষ্পদি াংক্রোন্ত  প্রদফধোনভোরোয প্রদফধোন-৩ ত১  দ্রষ্টব্য] 

 

 
ফযোফয 

প্রধোন তথ্য কদভনোয 

তথ্য কদভন 

এপ-৪/এ, আগোযগাঁও প্রোদনক এরোকো 

বণযফোাংরো নগয, ঢোকো-১২০৭।  

 
              অ্দবণমোগ নাং ...............................................................................................................।  

 
১। অ্দবণমোগকোযীয নোভ ও ঠিকোনো                         : ......................................................................... 

    তণমোগোণমোণগয জ ভোধ্যভ  

 
২। অ্দবণমোগ দোদখণরয তোদযখ                               : .......................................................................... 

 
৩। মোোয দফরুণদ্ধ অ্দবণমোগ কযো ইয়োণে                : ......................................................................... 

     তোোয নোভ ও ঠিকোনো   

 
৪। অ্দবণমোণগয াংদক্ষপ্ত দফফযণ                             : ...................................................................... ... 

    তপ্রণয়োজণন আরোদো কোগজ দন্নণফ কযো মোইণফ  

 

 
৫। াংক্ষুব্ধতোয কোযণ তমদদ বকোন আণদণয দফরুণদ্ধ      : .......................................................................  

    অ্দবণমোগ আনয়ন কযো য় বই বক্ষণত্র উোয কদ  

    াংমৄি কদযণত ইণফ  

 
৬। প্রোদথ েত প্রদতকোয ও উোয বমৌদিকতো                  : ....................................................................... 

 

৭। অ্দবণমোগ উদরদখত ফিণব্যয ভথ েণন প্রণয়োজনীয়   : ......................................................................... 

     কোগজ ণত্রয ফণ েনো তকদ াংমৄি কদযণত ইণফ  

 

তযোঠ 
আদভ/আভযো এই ভণভ ে রপপূফ েক বঘোলণো কদযণতদে বম, এই অ্দবণমোণগ ফদণ েত অ্দবণমোগমূ আভোয জ্ঞোন ও দফশ্বো ভণত তয।  

 

 

 

 
ততযোঠকোযীয স্বোক্ষয   

 


