
স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০২২ 

(সর্ েণশষ সংণশোদিত: দিণসম্বর-২০২২) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্োংলোণিশ ওভোরদসজ এমপ্লয়ণমন্ট অ্যোন্ড সোদভ েণসস দলদমণেি (বর্োণয়ণসল) 

( প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেশিক কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালয় ) 



র্োংলোণিশ ওভোরসীজ এমপ্লয়ণমন্ট এযোন্ড সোদভ েণসস দলদমণেি (বর্োণয়ণসল) 

র্োংলোণিশ ওভোরসীজ এমপ্লয়ণমন্ট এযোন্ড সোদভ েণসস দলদমণেি (বর্োণয়ণসল) রোষ্ট্রীয় মোদলকোিোিীি একমোত্র জিশদি 

রপ্তোদিকোরক প্রদতষ্ঠোি। দিয়দমত দিরোপি নিদতক এর্ং স্বল্প ব্যণয় সঠিক কমী সঠিক জোয়গোয় (Right Man Right 

Place) প্রপ্ররণ র মোধ্যণম অ্দিক নর্ণিদশক মুদ্রো অ্জেণির উণেণে ১৯৮৪ ইং সণি র্োংলোণিশ সরকোর র্োংলোণিশ 

ওভোরসীজ এমপ্লয়ণমন্ট এযোন্ড সোদভ েণসস দলদমণেি (বর্োণয়ণসল) প্রদতষ্ঠো কণর । 

বর্োণয়ণসণলর প্রিোি উণেে হণলো স্বচ্ছতোর সোণে স্বল্পখরণে সঠিক কমী সঠিক কোণজ দর্ণিণশ বপ্ররণির মোধ্যণম 

পোরস্পদরক দর্শ্বোস স্থোপি করো, সণর্ েোৎকৃষ্ট বসর্ো প্রিোি করো এর্ং অ্ন্যণির তুলিোয় কম খরণে দর্ণিণশ কমী বপ্রর  

করো। বর্োণয়ণসল No Profit, No Loss  এর দভদিণত সোদভ েস েোজে আিোণয়র মোধ্যণম দর্ণিণশ কমী বপ্রর  কণর 

েোণক। বর্োণয়ণসল একমোত্র সরকোরী মোদলকোিোিীি জিশদি রপ্তোদিকোরক প্রদতষ্ঠোি যো বর্সরকোরী মোদলকোিোিীি 

দরক্রটং এণজদির সোণে প্রদতণযোদগতো কণর স্বল্প খরণে স্বচ্ছতোর সোণে ন্যযিতম অ্দভর্োসি ব্যণয় দর্ণিণশ কমী 

বপ্রর  দিদিত কণর। 

বর্োণয়ণসল দর্ণিশী দিণয়োগকোরী প্রদতষ্ঠোিগুণলোণক স্বল্পতম সমণয়, স্বল্পখরণে, স্বচ্ছতোর সোণে দ্রুত বসর্ো প্রিোণির 

মোধ্যণম তোণির সন্তুদষ্ট অ্জেি কণরণে। উণেখ্য বর্োণয়ণসল দিণজর কম েকোণন্ড গুিগতমোি র্জোয় রোখোর জন্য 

ISO:9001:2015 সোট েদিণকে অ্জেি কণর। 

 

  



তথ্য অ্দিকোর আইি ২০১৯ (২০০৯ সোণলর ২০ িং আইি) 

এক িজণর তথ্য অ্দিকোর আইি 

অ্ধ্যোয় ৮ ট 

িোরো ৩৭ ট 

তিদসল ১ ট 

তথ্য অ্দিকোর দর্দিমোলো ২০০৯ 

তথ্য  অ্দিকোর (তথ্য সংরক্ষ  ও ব্যর্স্থোপিো) প্রদর্িোি মোলো,২০১০ 

তথ্য  অ্দিকোর (তথ্য প্রকোশ ও প্রেোর) প্রদর্িোি মোলো,২০১০ 

তথ্য  অ্দিকোর (অ্দভণযোগ িোণয়র ও দিষ্পদি) প্রদর্িোি মোলো,২০১১ 

 

তথ্য অ্দিকোর আইণির গুরুত্বপূ ে িোরো সমূহঃ 

িোরো ৪ : কর্তেপক্ষ তথ্য দিণত র্োধ্য েোদকণর্; 

িোরো ৭ : কদতপয় তথ্য প্রকোশ র্ো প্রিোি র্োধ্যতোমূলক িয়; (২০ িরণির তথ্য) 

িোরো ৯ : তথ্য প্রিোি পদ্ধদত (অ্নুরূপ প্রোদপ্তর ২০ কোয েদির্ণসর মণধ্য) দর্ণশষ কোরণ  ৩০ দিি, দর্ণশষ কোরণ  আণরো 

িশ দিি; যদি জীর্ি, মৃতুয, বেিতোর/ কোরোগোর বেণক মুদি সম্পদকেত হণল ২৪ ঘন্টোর মণধ্য দিণত হণর্। 

বয সকল তথ্য প্রিোি র্োধ্যতোমূলক িয়: 

১. র্োংলোণিণশর দিরোপিো,  সোর্ েণভৌমত্ব ও অ্খন্ডতোর প্রদত হুমদক হণত পোণর এ রকম তথ্য; 

২. পররোণষ্ট্রর বকোি দর্ষয় যো দ্বোরো অ্ন্য বিণশর সোণে সম্পকে িষ্ট হয় এমি তথ্য; 

৩. দর্ণিদশ সরকোণরর দিকে হণত প্রোপ্ত বগোপিীয় তথ্য; 

৪. কদপরোইে র্ো বুদদ্ধবৃদিক সম্পি সম্পদকেত তথ্য; 

৫. বয তথ্য প্রকোণশর িণল বকোি দর্ণশষ ব্যদি র্ো সংস্থো লোভর্োি র্ো ক্ষদতেস্থ হণত পোণর এমি তথ্য, বযমি – 

আয়কর, শুল্ক, ভযোে র্োণজে ইতযোদির আগোম তথ্য। 



৬. প্রেদলত আইি প্রণয়োণগ র্োিোেস্থ হণত পোণর র্ো অ্পরোি বৃদদ্ধ বপণত পোণর এমি তথ্য; 

৭.  জিগণ র দিরোপিো দর্দিত হণত পোণর র্ো দর্েোরোিীি মোমলোর সুষ্ঠ দর্েোর কোয ে ব্যহত হণত পোণর এমি তথ্য; 

৮. ব্যদির ব্যদিগত জীর্ণির বগোপিীয়তো ক্ষুণ্ণ হণত পোণর এমি তথ্য; 

৯. ব্যদির জীর্ি ও শোরীদরক দিরোপিো দর্পিোপন্ন  হণত পোণর এমি তথ্য; 

১০. আইি প্রণয়োগকোরী সংস্থোর সহোয়তোর জন্য বকোি ব্যদি কর্তেক বগোপণি প্রিি তথ্য। 

১১. আিোলণতর দর্েোরোিীি দর্ষয় এর্ং আিোলণতর দিণষিোজ্ঞো রণয়ণে যো প্রকোশ করণল আিোলণতর অ্র্মোিিো 

হণর্ এমি তথ্য; 

১২. তিন্তোিীি বকোি দর্ষয় যো প্রকোশ করণল তিন্ত কোজ দর্দিত হণত পোণর এমি তথ্য; 

১৩. বকোি অ্পরোণির তিন্ত প্রদক্রয়ো এর্ং অ্পরোিীর বেিতোর ও শোদিণক প্রভোদর্ত হণত পোণর এমি তথ্য; 

১৪. আইি অ্নুসোণর বকর্ল একট দিদি েষ্ট সমণয়র জন্য প্রকোণশর র্োধ্যর্োিকতো রণয়ণে এমি তথ্য; 

১৫. বকৌশলগত ও র্োদ দজযক কোরণ  বগোপিরোখো র্োঞ্চিীয় এরকম তথ্য; 

১৬. বকোি ক্রয় কোজ সম্পূ ে হওয়োর পূণর্ ে র্ো উি দর্ষণয় দসদ্ধোন্ত েহণ র পূণর্ ে সংদিষ্ট ক্রয় সংক্রোন্ত তথ্য; 

১৭. জোতীয় সংসণির দর্ণশষ অ্দিকোর হোদির কোর  হণত পোণর এমি তথ্য; 

১৮. বকোি ব্যদির আইি দ্বোরো সংরদক্ষত বগোপিীয় তথ্য; 

১৯. পরীক্ষোর প্রশ্নপত্র র্ো পরীক্ষোয় প্রিি িম্বর সম্পদকেত তথ্য; 

২০. মন্ত্রী পদরষি র্ো উপণিষ্টো পদরষণির নর্ঠণক উপস্থোপিীয় সোর-সংণক্ষপ। 

 

  



স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণির বযৌদিকতোঃ 

জিগণির ক্ষমতোয়ণির মোধ্যণম গিতন্ত্র সুসংহত করণত তণথ্য জিগণ র  অ্র্োি প্রণর্শোদিকোর দিদিত করো 

আর্েক। জিগণ র তথ্য জোিোর অ্দিকোর দিদিত হণল সরকোদর ও বর্সরকোদর সংগঠণির স্বচ্ছতো ও জর্োর্দিদহতো 

বৃদদ্ধ পোণর্; জিগণ র দেন্তো, দর্ণর্ক ও র্োক স্বোিীিতোর সোংদর্িোদিক অ্দিকোর প্রদতদষ্ঠত হণর্ এর্ং সণর্ েোপদর বিণশ 

আইণির শোসি সংহত হণর্। 

তণথ্য জিগণ র  প্রণর্শোদিকোর দিদিত করোর অ্ন্যতম মোধ্যম হণলো সরকোদর প্রদতষ্ঠোি সমূণহর স্বপ্রণ োদিত তথ্য 

প্রকোশ। তথ্য অ্দিকোর আইি, ২০০৯ অ্নুসোণর দর্ণশষ বক্ষত্র ব্যদতণরণক জিগ  েোইণল কর্তেপক্ষ তথ্য দিণত র্োধ্য। 

পোশোপোদশ এই আইণির িোরো ৬ -এ প্রণতযক কর্তেপণক্ষর গৃহীত দসদ্ধোন্ত, কোয েক্রম দকংর্ো সম্পোদিত র্ো প্রিোদর্ত 

কম েকোণন্ডর  সকল তথ্য িোগদরণকর যোণত সহজলভয হয়, এরূপ সূদে র্ন্ধ কণর প্রকোশ ও প্রেোর করোর কেো র্লো 

হণয়ণে। প্রিোর্িোসহ তথ্য অ্দিকোর আইণির সোদর্ েক পয েোণলোেিোয় এই আইণির অ্ন্তঃদস্থত উেীপিো (internal 

spirit) অ্নুিোর্ি করো যোয়। আইণির এই উেীপিো সর্ েোদিক তথ্য প্রকোণশর িীদতণক দিণি েশ কণর। সর্ েোদিক 

প্রকোণশর অ্দিকতর কোয েকর  মোধ্যম হল স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ। তোই স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ি 

তথ্য অ্দিকোর আইণির অ্ন্তঃদস্থত উেীপিোর সণে সোমঞ্জস্যপূ ে। এেোড়ো, তথ্য কদমশি কর্তেক জোদরকৃত ‘তথ্য 

অ্দিকোর (তথ্য প্রকোশ ও প্রেোর) প্রদর্িোি মোলো ২০১০-এ স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোণশর দর্ষণয় সুদিদি েষ্ট দিণি েশিো 

রণয়ণে। 

স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোণশর সর্ণেণয় কোয েকর  মোধ্যম হল ওণয়র্সোইণের মোধ্যণম তথ্য প্রকোশ। ওণয়র্সোইণে তথ্য 

প্রকোশ একই সণে তথ্য প্রকোশ এর্ং তথ্য সংরক্ষণ রও কোয েকর  উপোয় দহসোণর্ দর্ণর্দেত হণত পোণর, যোণত তথ্য 

অ্দিকোর আইণির িোরো ৫-এ দিণি েদশত তথ্য সংরক্ষণ র র্োধ্যর্োিকতোও পোলি করো হয়। 

সদের্োলয় দিণি েশমোলোণতও তথ্য ও বযোগোণযোগ প্রযুদির সণর্ েোচ্চ ব্যর্হোর এর্ং ইণলকট্রদিক পদ্ধদতণত তথ্য 

সংরক্ষণ র কেো র্লো আণে। দিণি েশমোলোর ১৫(৫) িম্বর দিণি েণশ প্রদতট মন্ত্র োলয়/দর্ভোগণক ওণয়র্সোইণের 

মোধ্যণম তথ্য প্রকোণশর দিণি েশিো দিণয় সরকোদর ওণয়র্সোইেসমূহণক তথ্যপ্রোদপ্তর স্বীকৃত উৎস দহসোণর্ স্বীকৃদত বিয়ো 

হণয়ণে। 

এেোড়ো, সদের্োলয় দিণি েশমোলোর ২৬৩ িং দিণি েণশ  র্লো হণয়ণে বয, “ তথ্য অ্দিকোর  আইি, ২০০৯  

অ্নুসর পূর্ েক প্রদতট মণ্ত্ত্র োলয়/ দর্ভোগ, অ্দিিপ্তর , সংস্থো ও উহোর আওতোভুি  অ্দিসসমূহ স্বতঃপ্রণ োদিত তথ্য 

প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ি করণর্ এর্ং িোগদরণকর তথ্য প্রোদপ্ত দিদিত করণর্।” 

২০১৪ সণির অ্ণটোর্র মোণস মদন্ত্রসভোর একট দসদ্ধোণন্ত র্লো হণয়ণে, “ িোগদরণকর তথ্য প্রোদপ্তর  অ্দিকোর দিদিত 

করোর লণক্ষয প্রণতযক মন্ত্র োলয় / দর্ভোগ প্রদতদিয়ত সর্ েণশষ তথ্য-উপোি সদন্নণর্শ কণর স্ব-স্ব ওণয়র্সোইে 

হোলিোগোি রোখণর্।” একই দসদ্ধোণন্ত এই কোণজর জন্য সুদিদি েষ্টভোণর্ িোদয়ত্ব প্রিোি করোর কেোও র্লো হণয়ণে। 

আর্োর, বকোণিো কর্তেপক্ষ দিজ বেণকই যদি  জিগণির জোিোর অ্দিকোণরর প্রদত সম্মোি বিদখণয় স্বপ্রণ োদিতভোণর্ 

প্রণয়োজিীয় তথ্য জিগ ণক জোদিণয় বিয়, তোহণল জিগণ র ক্ষমতোয়ি, দুিীদত হ্রোস এর্ং সুশোসি প্রদতষ্ঠোয় 



কর্তেপণক্ষর সদিচ্ছো পদরস্ফুটত হয়। কর্তেপক্ষ স্বপ্রণ োদিতভোণর্ তথ্য প্রকোশ করণল বসই কর্তেপণক্ষর প্রদত সোিোর  

মোনুণষর ইদতর্োেক িোর ো জণে যো, বসর্ো প্রিোিকোরী পক্ষ ও জিগণ র মণধ্য সুসম্পকে নতদরর দিয়োমক দহণসণর্ 

কোজ কণর। এই সুসম্পকে গ তণন্ত্রর পণে বিশ ও জোদতণক এদগণয় দিণর্। স্বপ্রণ োদিতভোণর্ তথ্য প্রকোশ তথ্য 

প্রিোিকোরী ও আণর্িিকোরী উভয় পণক্ষর জন্যই সুদর্িোজিক। 

তথ্য অ্দিকোর আইি, তথ্য অ্দিকোর প্রদর্িোিমোলো, মদন্ত্রসভোর দসদ্ধোন্ত, সদের্োলয় দিণি েশমোলো এর্ং অ্ন্যোন্য 

আইণির স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোণশর দিণি েশিোর কোয েকর র্োির্োয়ণির মোধ্যণম সরকোণরর অ্র্োি তথ্যপ্রর্োণহর 

িীদতর েে েো দিদিত করণত র্োংলোণিশ ওভোরদসজ এমপ্লয়ণমন্ট অ্যোন্ড সোদভ েণসস দলদমণেি (বর্োণয়ণসল) একট 

স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ি আর্েক র্ণল মণি করণে। এই দিণি েদশকোর মোধ্যণম স্বপ্রণ োদিতভোণর্ 

প্রকোশণযোগ্য তথ্য দেদিতকর , প্রকোণশর উপযুি মোধ্যম দিি েোর , তথ্য প্রকোণশর মোিিন্ড দিি েোর , িোয়িোদয়ত্ব 

সুদিদি েষ্টকর  , িোদয়ত্বপ্রোপ্তণির কম েপদরদি দিি েোর  এর্ং পদরর্ীক্ষ  তত্ত্বোর্িোি ও জর্োর্দিদহর পদ্ধদত দিি েোর সহ 

এতিসংদিষ্ট অ্ন্যোন্য দর্ষয় কোঠোণমোর্দ্ধ করো সম্ভর্ হণর্। উদেদখত সকল যুদি দর্ণর্েিো কণর  র্োংলোণিশ 

ওভোরদসজ এমপ্লয়ণমন্ট অ্যোন্ড সোদভ েণসস দলদমণেি (বর্োণয়ণসল) এই দিণি েদশকো প্র য়  করণে। বর্োণয়ণসল এর তথ্য 

প্রকোদশত হণল এর কোয েক্রম সম্পণকে জিগণ র ইদতর্োেক িোর ো নতদর হণর্। এণত প্রদতষ্ঠোণির স্বচ্ছতো এর্ং 

জিগণ র কোণে সকল কোণজর জর্োর্দিদহতো প্রদতদষ্ঠত হণর্। 

 

 

  



 

স্বপ্রদণাশেতভাদব প্রকািদ াগ্য তদের তাশলকা ও প্রকাদির র্াধ্যর্: 

ক্রর্ তদের শববরণ তে প্রকাদির র্াধ্যর্/ পদ্ধশত 

১ র্াননীয় র্ন্ত্রী, প্রেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পশরোলক র্দ ােদয়র সংশিপ্ত 

প্রপ্রাফাইল 

ওদয়বসাইট 

২ প্রবাদয়দসল এর ২০২১-২০২২ অর্ মবছদরর বাশষ মক প্রশতদবেন প্রবাদয়দসল এর ওদয়বসাইদট সংশিষ্ট প্রসবা 

বদে আপদলাডকৃত 

৩ R.T.I এর োশয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা এবং শবকল্প োশয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা ও আপীল 

কর্তমপদির শববরণ নার্, পেশব, ঠিকানা, প্রফান নম্বর এবং প্রদ াজ্য প্রিদে ফযাে 

নম্বর ও ইদর্ইল এদেস 

প্রবাদয়দসল এর ওদয়বসাইট 

৪ স্বপ্রদণাশেতভাদব প্রকািদ াগ্য তদের তাশলকা প্রবাদয়দসল এর ওদয়বসাইট 

৫ তে প্রোন বাধ্যতামূলক নয়, এর্ন তদের তাশলকা স্বপ্রদণাশেত তে প্রোন শনদে মশিকা/ 

ওদয়বসাইট 

৬ প্রবাদয়দসল এর শসটিদজ্ন’স োট মার ওদয়বসাইট 

৭ র্াশসক সর্ন্বয় সভার কা মশববরণী ওদয়বসাইট 

৮ প্রবাদয়দসল এর অজ্মন ও ইদনাদভিন ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

৯ তে প্রাশপ্ত সংক্রান্ত আদবেন, আপীল ও অশভদ াদের ফরর্ এবং অন্যান্য প্রসবা 

প্রাশপ্তর ফরর্সমূ  

স্বপ্রদণাশেত তে প্রোন শনদে মশিকা/ 

ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

১০ প্রবাদয়দসল এর বাশষ মক কর্ মসম্পােন চুশি (২০২১-২০২২) প্রবাদয়দসল এর ওদয়বসাইদট সংশিষ্ট প্রসবা 

বদে আপদলাডকৃত 

১১ জ্াতীয় শুদ্ধাোর প্রকৌিল কর্ মপশরকল্পনা প্রণয়ন শনদে মশিকা (২০২১-২০২২) প্রবাদয়দসল এর ওদয়বসাইদট সংশিষ্ট প্রসবা 

বদে আপদলাডকৃত 

১২ প্রবাদয়দসল এর কর্ মকতমা/ কর্ মোরীদের পশরশেশত ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

১৩ বাশষ মক প্রশতদবেন মুশিত/ ওদয়বসাইট 

১৪ শবশভন্ন শবজ্ঞশপ্ত প্রনািটি প্রবাড ম / ওদয়বসাইট 

১৫ ববদেশিক শনদয়াে প্রশক্রয়া ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

১৬ প্রবাদয়দসদলর সাশভ মস োজ্ম ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

১৭ েশিণ প্রকাশরয়ায় সাশভ মস োজ্ম প্রফরত ফর্ ম  ওদয়বসাইট 

১৮ প্রবাদয়দসল এর শভিন ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

১৯ প্রবাদয়দসল এর শর্িন ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

২০ প্রবাদয়দসল এর কা মক্রর্ ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

২১ প্রবাদয়দসল এর  সাংেঠশনক কাঠাদর্া ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

২২ প্রশতষ্ঠাদনর প্রপ্রাফাইল ওদয়বসাইট 

২৩ পশরোলনা পষ মে ওদয়বসাইট 

২৪ প্রবাদয়দসদলর কর্ী প্রপ্ররদণর পশরসংোন ওদয়বসাইট/ বাশষ মক প্রশতদবেন 

২৫ উদ্ভাবনী উদযাে ও ক্ষুি উন্নয়ন প্রকল্প সমূদ র তাশলকা  ওদয়বসাইট 

২৬ এনআইএস পুরস্কার ২০২১-২০২২ ওদয়বসাইট 

২৭ উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্ মপশরকল্পনা ওদয়বসাইট 

২৮ েশিণ প্রকাশরয়ার শভসা আদবেন ফরর্ ওদয়বসাইট 

২৯ েশিণ প্রকাশরয়ার শভসা আদবেন পূরদণর নমুনা ওদয়বসাইট 

৩০ েশিণ প্রকাশরয়া ভাষা পরীিায় আদবেদনর ধাপসমূ  ওদয়বসাইট 

 



িরম ‘ক’ 

তথ্য প্রোদপ্তর আণর্িিপত্র 

[ তথ্য অ্দিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দর্দিমোলোর দর্দি-৩ দ্রষ্টব্য ] 

 

র্রোর্র 

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

................................................................ (িোম ও পির্ী) 

ও 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো, 

........................................... (িপ্তণরর িোম ও ঠিকোিো) 

 

১।  আণর্িিকোরীর িোম  : ............................................................................ 

 দপতোর িোম  : ............................................................................ মোতোর িোম 

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

 র্তেমোি ঠিকোিো  : ............................................................................ স্থোয়ী 

ঠিকোিো  : ............................................................................ 

 িযোক্স, ই-বমইল, বেদলণিোি ও বমোর্োইল বিোি িম্বর (যদি েোণক) : ............................................................................ 

২।  দক িরণির তথ্য* (প্রণয়োজণি অ্দতদরি কোগজ ব্যর্হোর করুি) : ............................................................................ 

 

৩।  বকোি পদ্ধদতণত তথ্য পোইণত আেহী (েোপোণিো/ িণেোকদপ/  : ............................................................................ 

  দলদখত/ ই-বমইল/ িযোক্স/দসদি অ্ের্ো অ্ন্য বকোি পদ্ধদত)  

৪। তথ্য েহ কোরীর িোম ও ঠিকোিো  : ............................................................................ 

৫।  প্রণযোজয বক্ষণত্র সহোয়তোকোরীর িোম ও ঠিকোিো  : ............................................................................ 

 

 

 

আণর্িণির তোদরখ : ..................................................                                                    আণর্িিকোরীর স্বোক্ষর 

 

*তথ্য অ্দিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দর্দিমোলো, ২০০৯-এর ৮ িোরো অ্নুযোয়ী তণথ্যর মূল্য পদরণশোিণযোগ্য। 
 

  



িরম ‘খ’ 

 [ তথ্য অ্দিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দর্দিমোলো, ২০০৯ দর্দি-৫ দ্রষ্টব্য ] 

তথ্য সরর্রোণহ অ্পোরগতোর বিোটশ 

 

 

আণর্িি পণত্রর সূত্র িম্বর :                                                         তোদরখ : ......................................... 

 

প্রদত 

আণর্িিকোরীর িোম   : .............................................................. 

ঠিকোিো    : .............................................................. 

 

দর্ষয় : তথ্য সরর্রোণহ অ্পোরগতো সম্পণকে অ্র্দহতকর । 

 

দপ্রয় মণহোিয়, 

আপিোর ........................................................তোদরণখর আণর্িণির দভদিণত প্রোদে েত তথ্য দিণনোি কোরণ  সরর্রোহ করো সম্ভর্ হইল িো, 

যেো :- 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

                                      

 

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

                   িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেোর িোম : 

                 পির্ী : 

               িোপ্তদরক সীল : 

 



িরম ‘গ’ 

আপীল আণর্িি 

[ তথ্য অ্দিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দর্দিমোলোর দর্দি-৬ দ্রষ্টব্য ] 

 

র্রোর্র 

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

..................................................................(িোম ও পির্ী) 

ও 

আপীল কর্তেপক্ষ, 

...........................................(িপ্তণরর িোম ও ঠিকোিো) 

  

১। আপীলকোরীর িোম ও ঠিকোিো  : .................................................................................. 

 (ণযোগোণযোণগর সহজ মোধ্যমসহ) 

২। আপীণলর তোদরখ : .................................................................................. 

৩। বয আণিণশর দর্রুণদ্ধ আপীল করো হইয়োণে উহোর : ................................................................................. 

  কদপ (যদি েোণক)   

৪। যোহোর আণিণশর দর্রুণদ্ধ আপীল করো হইয়োণে   : .................................................................................. 

 তোহোর িোমসহ আণিণশর দর্র্র  (যদি েোণক)   

৫। আপীণলর সংদক্ষপ্ত দর্র্র   : .................................................................................. 

 

৬। আণিণশর দর্রুণদ্ধ সংক্ষুব্ধ হইর্োর কোর  (সংদক্ষপ্ত দর্র্র ) : ............................................................................... 

৭।  প্রোদে েত প্রদতকোণরর যুদি/দভদি  : .................................................................................. 

৮।  আপীলকোরী কর্তেক প্রতযয়ি   : .................................................................................. 

৯।  অ্ন্য বকোি তথ্য যোহো আপীল কর্তেপণক্ষর সমু্মণখ : .................................................................................. 

 উপস্থোপণির জন্য আপীলকোরী ইচ্ছো বপোষ  কণরি 

                                 

 

আণর্িণির তোদরখ : ..................................................                                              আণর্িিকোরীর স্বোক্ষর 

 

  



িরম ‘ঘ’ 

[ দর্দি ৮ দ্রষ্টব্য ] 

তথ্য প্রোদপ্তর অ্নুণরোি দি এর্ং তণথ্যর মূল্য দিি েোর  দি 

 তথ্য সরর্রোণহর বক্ষণত্র দিন বেদর্ণলর কলোম (২) এ উদলদখত তণথ্যর জন্য উহোর দর্পরীণত কলোম (৩) এ উদলদখত হোণর 

বক্ষত্রমত তথ্য প্রোদপ্তর অ্নুণরোি দি এর্ং তণথ্যর মূল্য পদরণশোিণযোগ্য হইণর্, যেো :- 

 

 
বেদর্ল 

 

ক্রদমক 

িং 
তণথ্যর দর্র্র  তথ্য প্রোদপ্তর অ্নুণরোি দি/তণথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

দলদখত বকোি িকুণমণন্টর কদপ 

সরর্রোণহর জন্য (ম্যোপ, িক্শো, েদর্, 

কদম্পউেোর দপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মোণপর কোগণজর বক্ষণত্র প্রদত 

পৃষ্ঠো ২ (দুই) েোকো হোণর এর্ং তদূর্ধ্ে 

সোইণজর কোগণজর বক্ষণত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

দিস্ক, দসদি ইতযোদিণত তথ্য সরর্রোণহর 

বক্ষণত্র 

 

(১) আণর্িিকোরী কর্তেক দিস্ক, দসদি 

ইতযোদি সরর্রোণহর বক্ষণত্র দর্িো মূণল্য; 

(২) তথ্য সরর্রোহকোরী কর্তেক দিস্ক, দসদি 

ইতযোদি সরর্রোণহর বক্ষণত্র উহোর প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

বকোি আইি র্ো সরকোদর দর্িোি র্ো 

দিণি েশিো অ্নুযোয়ী কোউণক সরর্রোহকৃত 

তণথ্যর বক্ষণত্র 

দর্িোমূণল্য। 

৪। 

মূণল্যর দর্দিমণয় দর্ক্রয়ণযোগ্য 

প্রকোশিোর 

বক্ষণত্র 

প্রকোশিোয় দিি েোদরত মূল্য। 

 

  



িরম ‘ক’ 

অ্দভণযোগ িোণয়ণরর িরম 
[তথ্য অ্দিকোর (অ্দভণযোগ িোণয়র ও দিষ্পদি সংক্রোন্ত) প্রদর্িোিমোলোর প্রদর্িোি-৩ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

 
র্রোর্র 

প্রিোি তথ্য কদমশিোর 

তথ্য কদমশি 

এি-৪/এ, আগোরগাঁও প্রশোসদিক এলোকো 

বশণরর্োংলো িগর, ঢোকো-১২০৭।  

 
              অ্দভণযোগ িং ...............................................................................................................।  

 
১। অ্দভণযোগকোরীর িোম ও ঠিকোিো                         : ......................................................................... 

    (ণযোগোণযোণগর সহজ মোধ্যমসহ) 

 
২। অ্দভণযোগ িোদখণলর তোদরখ                               : .......................................................................... 

 
৩। যোহোর দর্রুণদ্ধ অ্দভণযোগ করো হইয়োণে                : ......................................................................... 

     তোহোর িোম ও ঠিকোিো   

 
৪। অ্দভণযোণগর সংদক্ষপ্ত দর্র্র                              : ......................................................................... 

    (প্রণয়োজণি আলোিো কোগজ সদন্নণর্শ করো যোইণর্) 

 

 
৫। সংক্ষুব্ধতোর কোর  (যদি বকোি আণিণশর দর্রুণদ্ধ      : .......................................................................  

    অ্দভণযোগ আিয়ি করো হয় বসই বক্ষণত্র উহোর কদপ  

    সংযুি কদরণত হইণর্) 

 
৬। প্রোদে েত প্রদতকোর ও উহোর বযৌদিকতো                  : ....................................................................... 

 

৭। অ্দভণযোগ উদলদখত র্িণব্যর সমে েণি প্রণয়োজিীয়   : ......................................................................... 

     কোগজ পণত্রর র্ েিো (কদপ সংযুি কদরণত হইণর্) 

 

সতযপোঠ 
আদম/আমরো এই মণম ে হলিপূর্ েক বঘোষ ো কদরণতদে বয, এই অ্দভণযোণগ র্দ েত অ্দভণযোগসমূহ আমোর জ্ঞোি ও দর্শ্বোস মণত সতয।  

 

 

 

 
(সতযপোঠকোরীর স্বোক্ষর)  

 


