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সূচীত্র
১। টভূবভ
১.১ তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ েবকা প্রণয়দনয যমৌবক্তকতা/উদেশ্য
১.২ বনদদ েবকায বদযানাভ
২। বনদদ েবকায বববি
২.১ প্রণয়নকাযী কর্তে ক্ষ
২.২ অনুদভাদনকাযী কর্তে ক্ষ
২.৩ অনুদভাদদনয তাবযখ
২.৪ বনদদ েবকা ফাস্তফায়দনয তাবযখ
২.৫ বনদদ েবকায প্রদমাজযতা
৩। ংজ্ঞা মূ
৪। তদথ্যয যেণী বফন্যা এফং তথ্য প্রদান দ্ধবত
৪.১ স্বপ্রদণাবদত তথ্য
৪.২ চাবদায বববিদত তথ্য প্রকা/প্রদান
৪.৩ তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নয় এভন তথ্য
৫। তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা দ্ধবত
৬। দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো বনদয়াগ
৭। দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাবয়ত্ব ও কভেবযবধ
৮। নফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো বনদয়াগ
৯। নফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাবয়ত্ব ও কভেবযবধ
১০। তর্েয জন্য অর্ফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধবত ও ভয়ীভা
১১। তদথ্যয মূল্য এফং মূল্য বযদাদধয বনয়ভাফরী
১২। আবর কর্তে ক্ষ এফং আবর দ্ধবত
১৩। তথ্য প্রদাদন অফদরায াবস্তবফধান
১৪। তথ্যাবদ বযদেদনয সুদমাগ
১৫। জনগুরুত্বপূণ ে বফলদয় যপ্র বফজ্ঞবপ্ত
১৬। বনদদ েবকায ংদাধন
১৭। বনদদ েবকায ব্যাখ্যা
১৮। বযবষ্ট
বযবষ্ট ‘ক’ স্বপ্রদণাবদত তদথ্যয তাবরকা
বযবষ্ট ‘খ’ অনুদযাধ/চাবদায বববিদত তদথ্যয তাবরকা
বযবষ্ট ‘গ’ প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তর্েয তানরকা
বযবষ্ট ‘ঘ’ তথ্য প্রাবপ্তয আদফদনত্র
বযবষ্ট ‘ঙ’ তথ্য যফযাদয অাযগতায যনাটি
বযবষ্ট ‘চ’ আবর আদফদন
বযবষ্ট ‘ছ’ তে প্রানিয নুর্যাধ নপ এফং তর্েয মূল্য ননধ োযণ নপ
বযবষ্ট ‘জ’ তে কনভর্ন নবর্মাগ দার্য়র্যয ননধ োনযত পযভ
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১। টভূবভ:
াম্প্রদানয়ক ম্প্রীনত ও ধভীয় মূল্যর্ফাধ প্রনতষ্ঠায াংনফধাননক নধকায এফং কর ধভোফরম্বীয ভউন্নয়ন
নননিত কর্য একটি াম্প্রদানয়ক সুখী মৃদ্ধ নডনজটার ফাংরার্দ নফননভোর্ণ ধভে নফলয়ক ভন্ত্রণারয় কাজ কর্য
মার্ে। জাতীয় উন্নয়র্নয মূর স্রাতধাযায় ধভীয় স্নর্তবৃন্দর্ক ম্পৃক্ত কযা, নাযীয ক্ষভতায়ন ও নাযীয প্রনত
নংতার্যার্ধ স্দ আর্তাভর্ধ্য ভূতপূফ ে পরতা জেন কর্যর্ছ। যকায স্ঘানলত রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়র্নয
রর্ক্ষে ন্যয়নবনিক, দুনীনতমুক্ত ও শুদ্ধাচাযী যাষ্ট্র ও ভাজ প্রনতষ্ঠায রর্ক্ষে ধভে নফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তক
ে স্বেতা ও
দ্রুততায ার্থ ভানম্মত স্ফা নননিতকযর্ণয জন্য নানামুখী কাম েক্রভ গৃীত র্য়র্ছ। আ-জ্জ ব্যফস্থানায
অওতায় নরাআর্ন জ্জমাত্রীর্দয স্যনজর্েন কাম েক্রভ শুরু কযা র্য়র্ছ। জ্জ ফ্লাআর্টয তে, ভক্কা ও ভনদনায়
অফান, জ্জ এর্জন্ট মূর্য স্ৌনদ অযর্ফ ব্যাংক নাফ স্খারা, নচনকৎা স্ফায় নকওস্ক স্ভনর্নয প্রফতেন
প্রনতটি স্তর্য নডনজটার দ্ধনতয াায্য স্নয়া র্ে। এছাড়া ওর্য়ফাআট নবনিক অর-স্কাযঅন নডনজটার কভেসূনচ
ফাস্তফায়ন ধভে নফলয়ক ভন্ত্রণারর্য়য ন্যতভ াপল্য। উক্ত ওর্য়ফাআর্টয ভাধ্যর্ভ পৃনথফীয স্মর্কান প্রান্ত র্ত
নরাআর্ন অর-স্কাযঅন ঠন ও শ্রফণ ম্ভফ। নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/নফবাগ এফং ংমৄক্ত দিয/ংস্থামূর্য ার্থ
াভানজক স্মাগার্মার্গয জন্য নবনডও কনপার্যনসং নর্েভ স্থান কযা র্য়র্ছ। নাগনযক স্ফা বৃনদ্ধয রর্ক্ষে
ভন্ত্রণারর্য়য ননজস্ব স্পআবুক স্আজ স্খারা র্য়র্ছ। ভন্ত্রণারয় ও ধীনস্ত দিয/ংস্থামূর্ আর্নার্বন টিভ গঠন
কযা র্য়র্ছ। এ কর আর্নার্বন টির্ভয ভাধ্যর্ভ নাগনযক স্ফা প্রদান ও স্ফায ভান বৃনদ্ধর্ত নতুন উদ্ভাফনর্ক
উৎানত কযা র্ে।
একর কাম েক্রভ জনগণর্ক ফনতকযণ, ভন্ত্রণারয় ও অওতাধীন দিয/ংস্থামূ র্ত প্রদি স্ফা, নফনবন্ন
কাম েক্রর্ভ জনগর্ণয ভতাভত গ্রণ আতোনদ কাম েক্রভ সুষ্ঠুবার্ফ ম্পাদর্নয রর্ক্ষে তে ফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা
প্রণয়র্নয উর্যাগ স্নয়া র্য়র্ছ। উক্ত ননর্দ েনকা প্রফতের্নয পর্র ভন্ত্রণারর্য়য কভেকান্ড ম্পর্কে জনর্চতনতা
বৃনদ্ধ ভন্ত্রণারর্য়য কভেকার্ন্ড জনগর্ণয যানয ংগ্রর্ণয সুর্মাগ সৃনি র্ফ।
১.১ তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ েবকা প্রণয়দনয যমৌবক্তকতা/উদেশ্য:
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায যকাবয ও যফযকাবয ংগঠদনয স্বচ্ছতা, জফাফবদবতা বৃবদ্ধ, দূনীবত হ্রা ও
সুান প্রবতষ্ঠা, দফােবয জনগদণয ক্ষভতায়দনয রদক্ষয তথ্য- অবধকায বনবিত কযদত গত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তথ্য
অবধকায আইন া কদযদছ।
গণতাবন্ত্রক ব্যফস্থাদক আদযা সুংত কযায অন্যভত তে দচ্ছ জনগদণয তথ্য প্রাবপ্তয অবধকায বনবিত কযা। ধভে
বফলয়ক ভন্ত্রাণারদয়য তথ্য উন্ুক্ত দর এ ভন্ত্রণারদয়য কাম েক্রদভয বফলদয় জনগদণয স্বচ্ছতা এফং জফাফবদনতা
বনবিত দফ।
জনগদণয জন্য অফাধ তথ্য প্রফা বনবিত কযায যম নীবত যকায গ্রণ কদযদছ, তায দে ংগবত যযদখ
যকাদযয গুরুত্বপূণ ে ভন্ত্রণারয় বদদফ ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় অফাধ তথ্য প্রফাদয চচ ো বনবিত কযদত ফদ্ধ বযকয।
ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং অওতাধীন দিয/ংস্থামূ মাদত অফাধ তথ্য প্রফাদয চচ ো অব্যাত যযদখ জনগদণয
তথ্য চাবদা পুযণ কযদত াদয। যজন্য একটি তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ েবকা প্রণয়ন আফশ্যক ফদর প্রতীয়ভান
ওয়ায় তথ্য অবধকায আইন ২০০৯, তথ্য অবধকায বফবধভারা (তথ্য প্রাবপ্ত ংক্রান্ত) ২০০৯ এফং এতদংবিষ্ট
প্রবফধানভারামূদয আদরাদক উক্ত তথ্য অফমুক্তকযণ বনদদ েবকা প্রণয়ন কযা দরা।
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১.২ বনদদ েবকায বদযানাভ: এই বনদদ েবকা "ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা ২০১৫" নাদভ
অবববত দফ।
২. বনদদ েবকায বববি:
২.১ প্রণয়নকাযী কর্তে ক্ষ: ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায।
২.২ অনুদভাদনকাযী কর্তে ক্ষ: বচফ, ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায।
২.৩ অনুদভাদদনয তাবযখ:
২.৪ ননর্দ েনকা ফাস্তফায়দনয তাবযখ: অনুদভাদদনয তাবযখ যথদক বনদদ েবকাটি ফাস্তফায়ন কযা দফ।
২.৫ বনদদ েবকায প্রদমাজযতা: ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য জন্য প্রদমাজয দফ।
৩. ংজ্ঞামূ: বফলয় ও প্রদেয বযবি না দর এই বনদদ েবকায়৩.১ তথ্য অদথ ে ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং এয অধীনস্থ কাম োরয়মূদয গঠন, কাঠাদভা, দাপ্তবযক কভেকান্ড
ংক্রান্ত যমদকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানবচত্র, চুবক্ত, তথ্য-উাি, রগফই, আদদ, বফজ্ঞবপ্ত, দবরর, নমুনা, ত্র,
প্রবতদফদন, বাফ বফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, আদরাকবচত্র, অবডও, বববডও, অবিত বচত্র, বপল্ম, ইদরকট্রবনক প্রবক্রয়ায়
প্রস্তুতকৃত যমদকান ইনস্ট্রুর্ভন্ট, মাবন্ত্রকবাদফ াঠদমাগ্ম দবররাবত এফং যবৌবতক গঠন, ও বফবষ্টয বনবফ েদদল অন্য
যমদকান তথ্যাবদ, ফস্তু ফা এস্দয প্রবতবরবও এয অন্তর্ভেক্ত দফ:
তদফ তে থাদক যম, দাপ্তবযক যনাটনট ফা যনাটনর্টয প্রবতবরব এয অন্তর্ভেক্ত দফ না।
৩.২ 'দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভেকতো' অথ ে তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন বনযুক্ত কভেকতো।
৩.৩ 'বফকল্প দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভেকতো' অথ ে দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভেকতোয অনুবস্থদত ংবিষ্ট দাবয়ত্ব ারদনয জন্য বনমৄক্ত
কভেকতো।
৩.৪ 'তে প্রদান আউননট' থ ে ধভে নফলয়ক ভন্ত্রণারয়।
৩.৫ 'আবর কর্তে ক্ষ' থ ে ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য বচফ।
৩.৬ 'র্ততীয় ক্ষ' অথ ে তথ্য প্রাবপ্তয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তে ক্ষ ব্যবতত অনুদযাধকৃত তদথ্যয
দে জবিত অন্য যকান ক্ষ।
৩.৭ 'তথ্য কবভন' অথ ে তথ্য অবধকায আইন ২০০৯ এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রবতবষ্ঠত কবভন।
৩.৮ 'তঅআ, ২০০৯' ফরর্ত তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ বুঝাদফ।
৩.৯ 'তঅবফ, ২০০৯' ফরর্ত তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত ংক্রান্ত) বফবধভারা, ২০০৯ বুঝাদফ।
৩.১০ 'কভেকতো' অস্থ ে কভেচাযীও অন্তর্ভেক্ত দফ।
৩.১১ 'তথ্য অবধকায' থ ে যকান কর্তে দক্ষয বনকট দত তথ্য প্রাবপ্তয অবধকায।
৩.১২ 'আদফদন পযভ' অথ ে তঅবফ, ২০০৯-এয তপবদর বনধ োবযত আদফদদনয পযদভট- পযভ 'ক' বুঝাদফ।
৩.১৩ 'আবর পযভ' অথ ে তঅবফ, ২০০৯-এয তপবদর বনধ োবযত আবর আদফদদনয পযদভট পযভ 'গ' বুঝাদফ।
৩.১৪ 'বযবষ্ট' অথ ে এই বনদদ েবকায দে ংযুক্ত বযবষ্ট।
৪। তদথ্যয যেণী বফন্যা এফং তথ্য প্রদান দ্ধবত:
তথ্য প্রদান দ্ধবত তথ্য অবধকায আইদনয বফধানাফরী বযারন াদদক্ষ যদদয প্রবতটি নাগবযদকয তথ্য াওয়ায
অবধকায আদছ এফং নাগবযদকয চাবদা /অনুদযাদধয বযদপ্রবক্ষদত ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় তাদক মাবচত তথ্য
প্রদাদন ফাধ্য থাকফ। ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় গৃীত বদ্ধান্ত, কাম েক্যভ বকংফা ম্পাবদত ফা প্রস্তাবফত কভেকাদন্ডয
কর তথ্য নাগবযদকয বনকট জরবয কযায প্রয়াদ সূবচফদ্ধ আকাদয প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্থা কযদফ। ধভে
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বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য মুদয় তথ্য বনদন্াক্ত বতন যেণীস্ত বাগ কযা দফ এফং বনধ োনযত বফধান অনুাদয তা প্রদান
ও প্রকা কযা দফ।
৪.১ স্বপ্রদণাবদত তথ্য:
তথ্য অবধকায আইদনয এই বফধান অনুমায়ী ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য কাম েক্রভ ংক্রান্ত জনগদণয তথ্য প্রাবপ্তয
অবধকাযদক অবধকতয জরবয কযায প্রয়াদ ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় স্বপ্রদণাবদত ও স্বতস্ফুতেবাদফ যম কর তথ্য
প্রকা ও প্রচায কযদফ তা ভন্ত্রণারদয়য স্বপ্রদণাবদত তথ্য। স্বপ্রদণাবদত তদথ্যয আওতায় তথ্যগুদরা বফদলবাদফ
বযবষ্ট 'ক' যত উদেখ কযা আদছ। এ কর তথ্য ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদট (www.mora.gov.bd)
প্রকাবত দফ। প্রবত বতন ভা অন্তয তথ্য ারনাগাদ কযা দফ। ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় প্রবত ফছয ফাবল েক
প্রবতদফদন প্রকা কযদফ এফং প্রবতদফদদন তঅআ এয ধাযা ৬(৩) এ উদেবখত তথ্যমূ ংদমাজন কযদফ।
৪.২ চাবদায বববিদত তথ্য প্রকা/প্রদান:
তথ্য অবধকায আইন ২০০৯ এয ৭ ধাযায অনুকূদর যম কর তথ্য প্রকা ও প্রদান ফাধ্যতামূরক নয় এরূ তথ্য
ব্যতীত নাগবযদকয আদফদদনয বযদপ্রবক্ষদত পূণ ে ফা আংবক প্রদাদন ফাধ্য থাকদফ (বযবষ্ট-'খ')। ধভে বফলয়ক
ভন্ত্রণারয় চাবদায বববিদত তথ্যয তাবরকা প্রস্তুত কযদফ এফং তা ওদয়ফাইদট প্রকা কযদফ। প্রবত বতন ভা
অন্তয তথ্য ারনাগাদ কযা দফ।
৪.৩ প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নয় এভন তথ্য:
এই বনদদ েবকায় মাই থাকুক না যকন ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় তথ্য অবধকায আইদনয ৭ ধাযা যভাতাদফক বনদন্াক্ত
তথ্য প্রকা, প্রচায ফা প্রদাদন ফাধ্য থাকদফ না।
(ক) যকান তথ্য প্রকাদয পদর ফাংরাদদদয বনযািা, অখন্ডতা ও াফ েদবৌভদত্বয প্রবত হুভবক র্ত াদয এভন
তথ্য;
(খ) যযাষ্ট্রনীবতয যকান বফলয় মাায দ্বাযা বফদদী যাদষ্ট্রয অথফা যকান আন্তজোবতক যকান ংস্থা ফা আঞ্চবরক
যকান যজাট ফা ংগঠদনয বত বফদ্যভান ম্পকে ক্ষুণ্ন দত াদয এভন তথ্য;
(গ) যকান বফদদী যকাদযয বনকট দত প্রাপ্ত যকান যগানীয় তথ্য;
(ঘ) যকান তথ্য প্রকাদয পদর যকান র্ততীয় দক্ষয বুবদ্ধবৃবিক ম্পদদয অবধকায ক্ষবতগ্রস্ত দত াদয এভন
ফাবণবজযক ফা ব্যফাবয়ক অন্তবনব েত যগানীয়তা বফলয়ক কবযাইট ফা বুবদ্ধবৃবিক ম্পদ (Intellectual
property Right) ম্পবকেত তথ্য;
(ঙ) যকান তথ্য প্রকাদয পদর যকান বফদল ব্যবক্ত ফা ংস্থাদক রাবফান ফা ক্ষবতগ্রস্ত কবযদত াদয এভন তথ্য;
(চ) যকান তথ্য প্রকাদয পদর প্রচবরত আইদনয প্রদয়াগ ফাধাগ্রস্ত দত াদয ফা অযাধ বৃবদ্ধ াইদত াদয এভন
তথ্য;
(ছ) যকান তথ্য প্রকাদয পদর জনগদণয বনযািা বফবিত দত াদয ফা বফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু বফচাযকাম ে
ব্যাত দত াদয এভন তথ্য;
(জ) যকান তথ্য প্রকাদয পদর যকান ব্যবক্তয ব্যবক্তগত জীফদনয যগানীয়তা ক্ষুণ্ন দত াদয এভন তথ্য;
(ঝ) যকান তথ্য প্রকাদয পদর যকান ব্যবক্তয জীফন ফা াযীবযক বনযািা বফদান্ন দত াদয এভন তথ্য;
(ঞ) আইন প্রদয়াগকাযী ংস্থায ায়তায জন্য যকান ব্যবক্ত কর্তক
ে যগাদন প্রদি যকান তথ্য;
(ট) আদারদত বফচাযাধীন যকান বফলয় এফং মাা প্রকাদ আদারত ফা ট্রাইবুযনাদরয বনদলধাজ্ঞা যবয়াদছ অথফা
মাায প্রকা আদারত অফভাননায াবভর এভন তথ্য;
(ঠ) তদন্তাধীন যকান বফলয় মাায প্রকা তদন্ত কাদজ বফি ঘটাইদত াদয এভন তথ্য;
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(ড) যকান অযাদধয তদন্ত প্রবক্রয়া এফং অযাধীয যগ্রপতায ও াবস্তদক প্রবাবফত কবযদত াদয এভন তথ্য;
(ঢ) আইন অনুাদয যকফর একটি নননদ েষ্ট ভদয়য জন্য প্রকাদয ফাধ্যফাধকতা যবয়াদছ এভন তথ্য;
(ণ) যকৌরগত ও ফাবণবজযক কাযদণ যগান যাখা ফাঞ্ছনীয় এভন কাবযগযী ফা বফজ্ঞাবনক গদফলণারদ্ধ যকান তথ্য;
(ত) যকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পন্ন ফায পূদফ ে ফা উক্ত বফলদয় বদ্ধান্ত গ্রদণয পূদফ ে ংবিষ্ট ক্রয় ফা তায কাম েক্রভ
ংক্রান্ত যকান তথ্য;
(থ) জাতীয় ংদদয বফদল অবধকায াবনয কাযণ দত াদয, এভন তথ্য;
(দ) যকান ব্যবক্তয আইন দ্বাযা ংযবক্ষত যগানীয় তথ্য;
(ধ) যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষায় প্রদি নম্বয ম্পবকেত আগাভ তথ্য;
(ন) ভবন্ত্রবযলদ ফা, যক্ষত্রভত, উদদষ্টা বযলদদয বফঠদক উস্থানীম ায াংদক্ষ আনুলবেক দবররাবদ
এফং উক্তরূ বফঠদকয আদরাচনা ও বদ্ধান্ত ংক্রান্ত স্কান তথ্য;
তদফ তে থাদক যম, ভবন্ত্রবযলদ ফা, যক্ষত্রভত, উদদষ্টা বযলদ কর্তক
ে যকান বদ্ধান্ত গৃীত ফায য অনুরূ
বদ্ধাদন্তয কাযণ এফং যমকর বফলদয়য উয বববি কদয নদ্ধান্তটি গৃীত দয়দছ তা প্রকা কযা মাদফ।
৫. তে ংগ্র, ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা:
(ক) তে ংযক্ষণঃ
তথ্য অবধকায আইন ২০০৯ এয অধীন নাগবযদকয প্রাবপ্তয বনবিত কযায রদক্ষয ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় প্রদয়াজনীয়
তথ্যমূ ংগ্র পূফ েক তা মথামথবাদফ বনম্নরূদ ংযক্ষণ কযদফ।
১) মথামথ দ্ধবত ও ভান অনুযদণ তথ্য ংযক্ষণ কযদফ;
২) কবম্পউটাদয ংযক্ষস্ণয উযুক্ত কর তথ্য যুবক্তংগত ভয়ীভায ভদধ্য কবম্পউটাদয ংযবক্ষত থাকদফ।
৩) স্বপ্রদণাবদত তথ্য অন্যান্য কর তথ্য (মা প্রকাদ আইনগত ফাধা যনই) ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য
ওদয়ফাইদট াওয়া মাদফ (www.mora.gov.bd) ।
(খ) তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানা:
ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানায যক্ষদত্র তথ্য অবধকায (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা)
প্রবফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযদফ।
(গ) তর্েয বালা:
(১)তর্েয মূর বালা র্ফ ফাংরা। তে মনদ ন্য স্কান বালায় উৎন্ন র্য় থার্ক তার্র স্টি স্আ
বালায় ংযনক্ষত র্ফ। দািনযক প্রর্য়াজর্ন তে নুফাদ কযা র্ত ার্য।
(২) তে স্ম বালায় ংযনক্ষত থাকর্ফ স্আ বালার্তআ অর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ।
অর্ফদনকাযীয চানদায স্প্রনক্ষর্ত স্কান তে নুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্তে ক্ষ ফন কযর্ফ না।
(ঘ) তর্েয ারনাগদকযণ:
ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় প্রবতভাদ তথ্য ারনাগাদ কযদফ।
৬. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো বনদয়াগ:
তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০-এয বফধানভদত ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তক
ে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো
বনদয়াগ কযা দফ।
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৭. দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাবয়ত্ব ও কভেবযবধ:
১) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য প্রানিয আদফদন গ্রণ ফাছাই এফং তথ্য চাবদাকাযীয াদথ যমাগাদমাগ কযদফন;
২) চাবদাকৃত/অনুদযাধকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯ ধাযা-৯ ও তঅবফ, ২০০৯ বফবধ-৪ অনুমায়ী মথামথবাদফ যফযা
কযদফন;
৩) চাবদাকৃত তদথ্যয যুবক্তংগত মূল্য বনধ োযণ এফং তা বযদাদধয জন্য আদফদনকাযী/অনুদযাধকাযীদক
অফবত কযদফন;
৪) বনধ োবযত ভদয়য ভদধ্য তথ্য যফযা কযা ম্ভফ না দর এয কাযণ উদেখপূফ েক ১০ (দ) কাম ে বদফদয ভদধ্য
তথ্য চাবদাকাযীদক অফবত কযদফন;
৫) যকান াযীবযক প্রবতফন্ধী ব্যবক্তয তথ্য প্রাবপ্তয যক্ষদত্র দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভেকতো তাদক উযুক্ত দ্ধবতদত তথ্য যদত
ায়তা কযদফন। এদক্ষদত্র বতবন অন্য যকান ব্যবক্তয ায়তা গ্রণ কযদত াযদফন;
৬) তে ংযক্ষণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রর্ণানদত তে প্রকা তঅ ২০০৯ -এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ র্ে নক না
তা ননধ োযর্ণ কর্তে ক্ষর্ক য়তা প্রদান কযর্ফ;
৭) তঅ ২০০৯ -এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকার্ য়তা কযর্ফ;
৮) তদথ্যয জন্য প্রাপ্ত আদফদনত্র এ-ংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য ংযক্ষণ, আদফদনকাযীয যমাগাদমাদগয বফস্তাবযত
তথ্য ংযক্ষণ, তথ্য অফমুক্তকযণ ংক্রান্ত প্রবতদফদন ংকবরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়, বাফ যক্ষণ ও যকাবয
যকালাগাদয জভাকযণ এফং কর্তে ক্ষ ফা তথ্য কবভদনয চাবদায যপ্রবক্ষদত এ ংক্রান্ত তথ্য যফযা কযদফ;
ইতযাবদ।
৮. বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো বনদয়াগ:
১) ফদরী ফা ন্য স্কান কাযর্ণ দানয়ত্বপ্রাি কভেকতোয নুনস্থর্ত একজন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভেকতো ননর্য়াগ
কযর্ত র্ফ। দানয়ত্বপ্রাি কভেকতোয নুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারনকারীন অআন নুার্য নতনন দানয়ত্বপ্রাি কভেকতো
নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফন।
২) ফদরী ফা ন্য স্কান কাযর্ণ এআ দ শূন্য র্র, নফরর্ম্ব নতুন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভেকতো ননর্য়াগ কযর্ত
র্ফ।
৯. বফকল্প দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয দাবয়ত্ব ও কভেবযবধ:
ক) দানয়ত্বপ্রাি কভেকতোয নুনস্থতকারীন ভর্য় 'নফকল্প দানয়ত্বপ্রাি কভেকতো' 'দানয়ত্বপ্রাি কভেকতো' নর্র্ফ
দানয়ত্ব ারন কযর্ফন;
খ) দানয়ত্বপ্রাি কভেকতো নর্র্ফ দানয়ত্ব ারনকারীন ভর্য় নীনত ৭-এ ফনণ েত 'দানয়ত্বপ্রাি কভেকতোয দানয়ত্ব ও
কভেনযনধ' তায জন্য প্রর্মাজে র্ফ।
১০. তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধবত ও ভয়ীভা:
(ক) স্কান ব্যনক্ত তঅ, ২০০৯-এয ধীন তে প্রানিয জন্য ংনিি দানয়ত্বপ্রাি কভেকতোয কার্ছ ননধ োনযত পযভ
'ক' এয ভাধ্যর্ভ তে স্চর্য় নরনখতবার্ফ ফা আর্রক্ট্রননক ভাধ্যভ ফা আ-স্ভআর্র নুর্যাধ কযর্ত াযর্ফন।
(খ) ননধ োনযত পযভ জরবে না র্র নুর্যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজে স্ক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয এফং আ-স্ভআর
ঠিকানা; নুর্যাধকৃত তর্েয ননর্ভের এফং স্পি ফণ েনা এফং স্কান দ্ধনতর্ত তে স্র্ত অগ্রী তায ফণ েনা উর্েখ
কর্য াদা কাগর্জ ফা স্ক্ষত্রভত, আর্রক্ট্রননক নভনডয়া ফা আ-স্ভআর্রও তে প্রানিয জন্য নুর্যাধ কযা মার্ফ।
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(গ) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো মুবিত অনুবরব, পদটাকব, যনাট, ইদরক্ট্রবনক পযদভট ফা বপ্রন্ট-আউট দ্ধবতদত তথ্য
যফযা কযদফন;
(ঘ) ইন্দ্রীয় প্রবতফন্ধীদক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো তথ্য রাদব ায়তা কযদফন।
(ঙ) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো অনুদযাধ প্রাবপ্তয তাবযখ দত অনবধক ২০ (বফ) কার্ম বদফদয ভদধ্য অনুদযাধকৃত তথ্য
যফযা কযদফন।
(চ) তদথ্যয াদথ একাবধক তথ্য প্রদান ইউবনট ফা কর্তে দক্ষয ংবিষ্টতা থাকদর অনবধক ৩০ (বত্র) কাম ে বদফদয
ভদধ্য তথ্য যফযা কযদফন;
(ছ) তথ্য প্রদাদনয াদথ র্ততীয় দক্ষয ংবিষ্টতা থাকদর র্ততীয় ক্ষ তা যগানীয় তথ্য বযদফ গণ্য কযদর, য
যক্ষদত্র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ৫ (াচ) কাম েবদফদয ভদধ্য র্ততীয় ক্ষদক বরবখত ফা যভৌবখক ভতাভত যচদয় যনাটি
বদদফন। ভতাভত াওয়া াদদক্ষ বনধ োবযত ভদয়য ভদধ্য তথ্য প্রদানকাযী কভেকতো তথ্য প্রদান কযদফন অথফা
তথ্য প্রদাদনয অাযগতায বফলদয় বদ্ধান্ত বনদফন;
(জ) তথ্য অবধকায আইন-২০০৯ এয ৭ ধাযায ফনণ েত তথ্য প্রদান ফাধ্যতামূরক নয় কাযণমূদয ভদধ্য
আদফদনকাযীয চানত তথ্য অন্তভূেক্ত দর মতটুকু অং যমৌবক্তকবাদফ পৃথক কযা ম্ভফ ততটুকু অং
আদফদনকাযীদক প্রদান কযদফন;
(ঝ) তথ্য প্রদাদন অাযগতায যক্ষদত্র কাযণ উদেখপূফ েক আদফদন প্রাবপ্তয ১০ (দ) কাম ে বদফদয ভদধ্য
আদফদনকাযীদক অফবত কযদফন;
(ঞ) উবেবখত ভয়ীভামূদয ভদধ্য তথ্য প্রদান কযা না দর, তথ্য প্রাবপ্তয অনুদযাধ প্রতযাখ্যান কযা দয়দছ ভদভে
গণ্য দফ।
১১. তদথ্যয মূল্য এফং মূল্য বযদাদধয বনয়ভাফরী:
ক) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো আদফদন প্রাবপ্তয অনবধক ৫ (াঁচ) কাম ে বদফদয ভদধ্য ভজুদ তদথ্যয মূল্য বযদাধ কযায
জন্য আদফদনকাযীদক জানাদফন। উক্ত মূল্য তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্তয ংক্রান্ত) বফবধভারা -২০০৯ এয তপবর
‘ঘ’ পযভ (ংযুক্ত) অনুমায়ী বনধ োবযত দফ;
খ) মবদ মূল্য যরখা না থাদক তদফ কর্তে ক্ষ যমরুবাদফ মূল্য বনধ োযণ কযর্ফন; যবাদফ মূল্য বযদাধ কযদত দফ;
গ) তে অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত ংক্রান্ত) বফবধভারা-২০০৯ অনুমায়ী আদফদনকাযী কর্তক
ে তদথ্যয মূল্য নগদ, ভাবন
অড োয, যাস্টার অড োয, ক্রড যচক অথফা স্টযাম্প এয ভাধ্যদভ প্রদান কযদত দফ। আদায়কৃত অথ ে চারান যকাড
নং-১-৩৩০১-০০১-১৮০৭ যত যকাবয যকালাগাদয জভা কযদত দফ।
১২. আবর কর্তে ক্ষ এফং আবর দ্ধবত:
যকান নাগবযক মবদ নননদ েষ্ট ভয়ীভায ভদধ্য তে না ান বকংফা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয যকান বদ্ধাদন্তয ংক্ষুদ্ধ
ন, তাদর বতবন উক্ত ভয়ীভা অবতক্রভ ওয়ায য ফা বদ্ধান্ত াওয়ায যফতী ৩০ (বত্র) বদদনয ভদধ্য
আবর কর্তে দক্ষয বনকট আবর কযদত াযদফন।
(ক) আবর আদফদদন আীদরয কাযণ উদেখপূফ েক াদা কাগদজ ফা তথ্য অবধকায (তথ্য প্রাবপ্ত ংক্রান্ত)
বফবধভারা-২০০৯ এয পযভ (‘গ’ ংযুক্ত) এ আদফদন কযা মাদফ;
(খ) ংবিষ্ট আবর কর্তে ক্ষ আবর আদফদন প্রাবপ্তয যফতী ১৫ (দনয) বদদনয ভদধ্য আবর বনষ্পবি কযদফ;
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১৩. তথ্য প্রদাদন অফদরায় াবস্তয বফধান:
ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারর্য়য যকান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো মথামথ কাযণ ব্যবতত তথ্য প্রদাদন অযাগতা প্রকা কযদর
ফা আবর গ্যণ অস্বীকায কযদর বকংফা বনধ োবযত ভয় ীভায ভস্ধ্য তথ্য প্রদাদন ব্যথ ে দর, র্ভর, অম্পূণ ে,
বফভ্রাবন্তকয ফা বফকৃত তথ্য প্রদান কযদর বকংফা তথ্য প্রাবপ্তদত প্রবতফন্ধকতা সৃবষ্ট কযদর এফং কবভদনয বনকট
অববদমাগ কযা দর কবভন তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয ংনিি ধাযা অনুাদয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
বফরুদদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযদত াযদফ।
১৪. তথ্যাবদ বযদেদনয সুদমাগ:
ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তক
ে প্রণীত ফাবল েক প্রবতদফদন কর প্রকায প্রকানামূ বফনামূদল্য ফ োধাযস্ণয
বযদেদনয জন্য জরবয কযদফ।
১৫. জনগুরুত্বপূণ ে বফলদয় যপ্র বফজ্ঞবপ্ত:
ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় জনগুরুত্বপূণ ে বফলয়াবদ যপ্র বফজ্ঞাবপ্তয ভাধ্যদভ অথফা ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদটয ভাধ্যদভ
প্রকা কযদফ।
১৬. বনদদ েবকায ংদাধন:
এই বনদদ েবকা ংদাধদনয প্রদয়াজন দর ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় ৩-৫ দস্য বফবষ্ট একটি কবভটি গঠন কযদফ।
কবভটি বনদদ েবকা অনুদভাদনকাযী কর্তে দক্ষয কাদছ ংদধাদনয প্রস্তাফ কযদফ। অনুদভাদনকাযী কর্তে দক্ষয
অনুদভাদদন বনদদ েবকা ংদাধন কাম েকয দফ।
১৭. এই বনদদ েবকায যকান বফলদয় অস্পষ্টতা যদখা বদদর বনদদ েবকা প্রণয়নকাযী কর্তে ক্ষ তায ব্যাখ্যা প্রদান
কযদফ।
১৮. বযবষ্ট ক: স্বপ্রদণাবদত তদথ্যয তাবরকা
১) ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য াংগঠবনক কাঠাদভা;
২) ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য বনদয়াগ বফবধভারা;
৩) ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য কাম োফরী;
৪) কভেকতো-কভেচাযীগদণয দাবয়ত্ব;
৫) বফববন্ন ধযদনয পযভ;
৬) ফাবল েক প্রবতদফদন;
৭) কর প্রকাবত প্রবতদফদন
৮) ধভে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তক
ে প্রণীত আইন, চাকুবয প্রবফধানভারা----------, প্রজ্ঞান, বনদদ েনা, ম্যানুয়ার
ইতযাবদ;
৯) বচফ, ভাবযচারক ও অন্যান্য কভেকতোগদণয নাভ ও যমাগদমাদগয ঠিকানা;
১০) দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রদমাজয যক্ষদত্র পযাক্স নম্বয, যপান নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা;
১১) ক্রয় কাম েক্রভ ংক্রান্ত তথ্যাবদ/যটন্ডায ংক্রান্ত ইতযাবদ;
১২) তথ্য অবধকায ংক্রান্ত তোনদ;
১৩) অনুদভাবদত আইন, অধ্যাদদ, বফবধভারা, প্রবফধানভারা, বনদদ েনা, ম্যানুয়ার ইতযাবদ;
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বযবষ্ট খ: চাবদায বববিদত প্রদানদমাগ্য তাদথ্যয তাবরকা
১) স্বপ্রদণাবদত প্রকাবত কর তথ্য;
২) নফনবন্ন নীনত;
৩) ংস্থায ফাদজট;
৪) আবথ েক তথ্য, যমভন- আয়/ব্যয় ংক্রান্ত বাফ বফফযণী;
৫) অবডট বযদাট ে;
৬) প্রকল্প ংক্রান্ত তথ্য;
৭) ক্রয় কাম েক্রভ ংক্রান্ত তথ্য (বদ্ধান্ত গ্রদণয য);
৮) উকাযদবাগীয তাবরকা;
৯) নডও নবজ্যেয়ার ডকুর্ভন্ট;
১০) বনদয়াগ/ফদরী আদদ;
১১) যদদ বফদদ ভ্রভণ ংক্রান্ত তথ্যাবদ (বদ্ধান্ত গ্রদণয য);
১২) প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য (বযবষ্ট- 'গ') ব্যতীত অন্য কর তথ্য;
নযনি-গ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তর্েয তানরকা
ননম্ননরনখত তেমূ প্রদান ও প্রকা কযর্ত কর্তে ক্ষ ফাধ্য থাকর্ফ নাo
o
o
o
o
o

কভী ও উকাযর্বাগীয ব্যনক্তগত জীফর্নয স্গানীয়তা ক্ষুণ্ন য়, এরূ তে।
নফচাযাধীন ভাভরায তে মা ওআ ভাভরায সুষ্ঠু নফচাযকাম ের্ক ব্যাত কযর্ত ার্য, এরূ তে।
তদন্তাধীন নফলয় ংনিি স্কার্না তে, মায প্রকা তদন্তকার্জ নফঘ্ন ঘটার্ত ার্য।
স্কার্না ক্রয় কাম েক্রর্ভয নফলর্য় নদ্ধান্ত স্নয়ায অর্গ ংনিি ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ ংক্রান্ত স্কার্না তে।
গর্ফলণায সূত্র ফা স্কৌর ফা কার্যা বুনদ্ধবৃনিক ম্পর্দয নধকায ক্ষনতগ্রস্থ র্ত ার্য, এরূ তে।
ননর্য়াগ ও র্দান্ননত যীক্ষা কর াফনরক যীক্ষায প্রশ্নত্র ও যীক্ষায পরাপর ংক্রা ন্ত অগাভ
তে, আতোনদ।
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নযনি-ঘ : তে প্রানিয অর্ফদন পযভ (পযভ ‘ক’)

পযভ ‘ক’

তে প্রানিয অর্ফদনত্র
[ তে নধকায (তে প্রানি ংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৩ দ্রিব্য ]
ফযাফয
................................................................,
................................................................ (নাভ ও দফী)
ও
দানয়ত্বপ্রাি কভেকতো,
........................................... (দির্যয নাভ ও ঠিকানা)
১। অর্ফদনকাযীয নাভ : ............................................................................
নতায নাভ : ............................................................................ ভাতায
নাভ : ............................................................................
ফতেভান ঠিকানা : ............................................................................ স্থায়ী
ঠিকানা : ............................................................................
পোক্স, আ-স্ভআর, স্টনরর্পান ও স্ভাফাআর স্পান নম্বয (মনদ থার্ক)
: ............................................................................
২। নক ধযর্নয তে* (প্রর্য়াজর্ন নতনযক্ত কাগজ ব্যফায করুন)
:
............................................................................

৩। স্কান দ্ধনতর্ত তে াআর্ত অগ্রী (ছাার্না/ পর্টাকন/ : ............................................................................
নরনখত/ আ-স্ভআর/ পোক্স/ননড থফা ন্য স্কান দ্ধনত)
৪। তে গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা : ............................................................................
৫। প্রর্মাজে স্ক্ষর্ত্র ায়তাকাযীয নাভ ও ঠিকানা : ............................................................................

অর্ফদর্নয তানযখ : ..................................................

অর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয

*তে নধকায (তে প্রানি ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা নুমায়ী তর্েয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য।
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নযনি-ঙ : তে যফযার্ াযগতায স্নাটি (পযভ ‘খ’)

পযভ ‘খ’
[ তে নধকায (তে প্রানি ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯ নফনধ-৫ দ্রিব্য ]

তে যফযার্ াযগতায স্নাটি

অর্ফদন র্ত্রয সূত্র নম্বয :

তানযখ : .........................................

প্রনত
অর্ফদনকাযীয নাভ : ..............................................................
ঠিকানা : ..............................................................

নফলয় : তে যফযার্ াযগতা ম্পর্কে ফনতকযণ।

নপ্রয় ভর্াদয়,
অনায ........................................................তানযর্খয অর্ফদর্নয নবনির্ত প্রানথ েত তে ননর্ম্নাক্ত কাযর্ণ যফযা কযা ম্ভফ আর না,
মথা :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
দানয়ত্বপ্রাি কভেকতোয নাভ :
দফী :
দািনযক ীর :
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নযনি-চ : অীর অর্ফদন পযভ (পযভ ‘গ’)

পযভ ‘গ’

অীর অর্ফদন
[ তে নধকায (তে প্রানি ংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৬ দ্রিব্য ]
ফযাফয
..................................................................,
..................................................................(নাভ ও দফী)
ও
অীর কর্তেক্ষ,
...........................................(দির্যয নাভ ও ঠিকানা)

১। অীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা : ..................................................................................
(স্মাগার্মার্গয জ ভাধ্যভ)
২। অীর্রয তানযখ : ..................................................................................
৩। স্ম অর্দর্য নফরুর্দ্ধ অীর কযা আয়ার্ছ উায : .................................................................................
কন (মনদ থার্ক)
৪। মাায অর্দর্য নফরুর্দ্ধ অীর কযা আয়ার্ছ : ..................................................................................
তাায নাভ অর্দর্য নফফযণ (মনদ থার্ক)
৫। অীর্রয ংনক্ষি নফফযণ : ..................................................................................

৬। অর্দর্য নফরুর্দ্ধ ংক্ষুব্ধ আফায কাযণ (ংনক্ষি নফফযণ)
...............................................................................
:
৭। প্রানথ েত প্রনতকার্যয মৄনক্ত/নবনি : ..................................................................................
৮। অীরকাযী কর্তেক প্রতেয়ন : ..................................................................................
৯। ন্য স্কান তে মাা অীর কর্তের্ক্ষয ম্মুর্খ : ..................................................................................
উস্থার্নয জন্য অীরকাযী আো স্ালণ কর্যন

অর্ফদর্নয তানযখ : ..................................................

অর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয
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নযনি-ছ : তে প্রানিয নুর্যাধ নপ এফং তর্েয মূল্য ননধ োযণ নপ(পযভ ‘ঘ’)

পযভ ‘ঘ’
[ নফনধ ৮ দ্রিব্য ]
তে প্রানিয নুর্যাধ নপ এফং তর্েয মূল্য ননধ োযণ নপ
তে যফযার্য স্ক্ষর্ত্র ননম্ন স্টনফর্রয করাভ (২) এ উনেনখত তর্েয জন্য উায নফযীর্ত
করাভ (৩) এ উনেনখত ার্য স্ক্ষত্রভত তে
প্রানিয নুর্যাধ নপ এফং তর্েয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য আর্ফ, মথা :-

স্টনফর
ক্রনভক
নং
(১)

১।

তর্েয নফফযণ

তে প্রানিয নুর্যাধ নপ/তর্েয মূল্য

(২)

(৩)

নরনখত স্কান ডকুর্ভর্ন্টয কন

এ-৪ ও এ-৩ ভার্য কাগর্জয স্ক্ষর্ত্র প্রনত পৃষ্ঠা
২ (দুআ) টাকা ার্য এফং তদূর্ধ্ে াআর্জয
কাগর্জয স্ক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য।

যফযার্য জন্য (ম্যা, নক্া, ছনফ,
কনম্পউটায নপ্রন্ট)
নডস্ক, ননড আতোনদর্ত তে যফযার্য
স্ক্ষর্ত্র

২।

(১) অর্ফদনকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড আতোনদ
যফযার্য স্ক্ষর্ত্র নফনা মূর্ল্য;
(২) তে যফযাকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড
আতোনদ যফযার্য স্ক্ষর্ত্র উায প্রকৃত
মূল্য।

৩।

স্কান অআন ফা যকানয নফধান ফা ননর্দ েনা
নুমায়ী কাউর্ক যফযাকৃত

নফনামূর্ল্য।

তর্েয স্ক্ষর্ত্র
৪।

মূর্ল্যয নফননভর্য় নফক্রয়র্মাগ্য প্রকানায
স্ক্ষর্ত্র
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প্রকানায় ননধ োনযত মূল্য।

নযনি-জ : তে কনভর্ন নবর্মাগ দার্য়র্যয ননধনোযত পযভ (পযভ ‘ক’)

পযভ ‘ক’

নবর্মাগ দার্য়র্যয পযভ
[তে নধকায (নবর্মাগ দার্য়য ও ননষ্পনি ংক্রান্ত) প্রনফধানভারায প্রনফধান-৩ (১) দ্রিব্য]

ফযাফয
প্রধান তে কনভনায
তে কনভন
এপ-৪/এ, অগাযগাঁও প্রাননক এরাকা
স্র্যফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।
নবর্মাগ নং ...............................................................................................................।
১। নবর্মাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা

: .........................................................................
(স্মাগার্মার্গয জ ভাধ্যভ)

২। নবর্মাগ দানখর্রয তানযখ

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

৩। মাায নফরুর্দ্ধ নবর্মাগ কযা আয়ার্ছ
: .........................................................................
তাায নাভ ও ঠিকানা
৪। নবর্মার্গয ংনক্ষি নফফযণ

: .........................................................................
(প্রর্য়াজর্ন অরাদা কাগজ নন্নর্ফ কযা মাআর্ফ)

৫। ংক্ষুব্ধতায কাযণ (মনদ স্কান অর্দর্য নফরুর্দ্ধ : .......................................................................
নবর্মাগ অনয়ন কযা য় স্আ স্ক্ষর্ত্র উায কন
ংমৄক্ত কনযর্ত আর্ফ)
৬। প্রানথ েত প্রনতকায ও উায স্মৌনক্তকতা

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

৭। নবর্মাগ উনেনখত ফক্তর্ব্যয ভথ ের্ন প্রর্য়াজনীয় : .........................................................................
কাগজ র্ত্রয ফণ েনা (কন ংমৄক্ত কনযর্ত আর্ফ)

তোঠ
অনভ/অভযা এআ ভর্ভে রপপূফ েক স্ঘালণা কনযর্তনছ স্ম, এআ নবর্মার্গ ফনণ েত নবর্মাগমূ অভায জ্ঞান ও নফশ্বা ভর্ত তে।

(তোঠকাযীয স্বাক্ষয)
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