ে
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দনিকা-২০২০

ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা।
www.mora.gov.bd

-1-

সূিীপত্র
১। পটভূবম
১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ বিদে েবশকা প্রণয়দির য ৌবক্তকতা/উদেশ্য
১.২ বিদে েবশকার বশদরািাম
২। বিদে েবশকার বিবি
২.১ প্রণয়িকারী কর্তপে ক্ষ
২.২ অনুদমােিকারী কর্তপে ক্ষ
২.৩ অনুদমােদির তাবরখ
২.৪ বিদে েবশকা বাস্তবায়দির তাবরখ
২.৫ বিদে েবশকার প্রদ াজ্যতা
৩। সাংজ্ঞাসমূহ
৪। তদথ্যর যেণী ববন্যাস এবাং তথ্য প্রোি পদ্ধবত
৪.১ স্বপ্রদণাবেত তথ্য
৪.২ িাবহোর বিবিদত তথ্য প্রকাশ/প্রোি
৪.৩ তথ্য প্রকাশ বা প্রোি বাধ্যতামূলক িয় এমি তথ্য
৫। তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা পদ্ধবত
৬। োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো বিদয়াগ
৭। োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর োবয়ত্ব ও কমেপবরবি
৮। নিকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো বিদয়াগ
৯। নিকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর োবয়ত্ব ও কমেপবরবি
১০। তর্ের জন্য আর্িদি, তথ্য প্রোদির পদ্ধবত ও সর্য়সীর্া
১১। তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পবরদশাদির বিয়মাবলী
১২। আবপল কর্তপে ক্ষ এবাং আবপল পদ্ধবত
১৩। তথ্য প্রোদি অবদহলার শাবস্তববিাি
১৪। তথ্যাবে পবরেশেদির সুদ াগ
১৫। জ্িগুরুত্বপূণ ে ববষদয় যপ্রস ববজ্ঞবপ্ত
১৬। বিদে েবশকার সাংদশািি
১৭। বিদে েবশকার ব্যাখ্যা
১৮। পবরবশষ্ট
পবরবশষ্ট ‘ক’ স্বপ্রদণাবেত তদথ্যর তাবলকা
পবরবশষ্ট ‘খ’ অনুদরাি/িাবহোর বিবিদত তদথ্যর তাবলকা
পবরবশষ্ট ‘গ’ প্রদাি িাধ্যতামূলক িয়, এর্ি তর্ের তানলকা
পবরবশষ্ট ‘ঘ’ তথ্য প্রাবপ্তর আদবেিপত্র
পবরবশষ্ট ‘ঙ’ তথ্য সরবরাদহর অপারগতার যিাটিশ
পবরবশষ্ট ‘চ’ আবপল আদবেি
পবরবশষ্ট ‘ছ’ তে প্রানির অনুর্রাধ নি এিং তর্ের মূল্য নিধ োরণ নি
পবরবশষ্ট ‘জ’ তে কনর্ির্ি অনির্ াগ দার্য়র্রর নিধ োনরত িরর্
পবরবশষ্ট ‘ঝ’ প্রববিাি-৬ দ্রষ্টব্য
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১। পটভূবম:
সাম্প্রদানয়ক সম্প্রীনত ও ধর্ীয় মূল্যর্িাধ প্রনতষ্ঠার সাংনিধানিক অনধকার এিং সকল ধর্োিলম্বীর সর্উন্নয়ি
নিনিত কর্র একটি অসাম্প্রদানয়ক সুখী সমৃদ্ধ নিনজটাল িাংলার্দি নিনির্োর্ণ ধর্ে নিষয়ক র্ন্ত্রণালয় কাজ কর্র
ার্ে। জাতীয় উন্নয়র্ির মূল স্রাতধারায় ধর্ীয় স্ির্তবৃন্দর্ক সম্পৃক্ত করা, িারীর ক্ষর্তায়ি ও িারীর প্রনত
সন ংসতার্রার্ধ স্দি ইর্তার্র্ধ্য অভূতপূি ে সিলতা অজেি কর্রর্ছ। সরকার স্ঘানষত রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়র্ির
লর্ক্ষে ন্যয়নিনিক, দুিীনতমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সর্াজ প্রনতষ্ঠার লর্ক্ষে ধর্ে নিষয়ক র্ন্ত্রণালয় কর্তক
ে স্বেতা ও
দ্রুততার সার্ে র্ািসম্মত স্সিা নিনিতকরর্ণর জন্য িািামুখী কা েক্রর্ গৃ ীত র্য়র্ছ। ই- জ্জ ব্যিস্থাপিার
আওতায় অিলাইর্ি জ্জ াত্রীর্দর স্রনজর্েিি কা েক্রর্ শুরু করা র্য়র্ছ। জ্জ ফ্লাইর্টর তে, র্ক্কা ও র্নদিায়
আিাসি, জ্জ এর্জন্ট সমূর্ র স্সৌনদ আরর্ি ব্যাংক ন সাি স্খালা, নচনকৎসা স্সিায় নকওস্ক স্র্নির্ির প্রিতেিস
প্রনতটি স্তর্র নিনজটাল পদ্ধনতর সা ায্য স্িয়া র্ে। এছাড়া ওর্য়িসাইট নিনিক আল-স্কারআি নিনজটাল কর্েসূনচ
িাস্তিায়ি ধর্ে নিষয়ক র্ন্ত্রণালর্য়র অন্যতর্ সািল্য। উক্ত ওর্য়িসাইর্টর র্াধ্যর্র্ পৃনেিীর স্ র্কাি প্রান্ত র্ত
অিলাইর্ি আল-স্কারআি পঠি ও শ্রিণ সম্ভি। নিনিন্ন র্ন্ত্রণালয়/নিিাগ এিং সংযুক্ত দির/সংস্থাসমূর্ র সার্ে
সার্ানজক স্ াগার্ ার্গর জন্য নিনিও কিিার্রনসং নসর্ের্ স্থাপি করা র্য়র্ছ। িাগনরক স্সিা বৃনদ্ধর লর্ক্ষে
র্ন্ত্রণালর্য়র নিজস্ব স্িইসবুক স্পইজ স্খালা র্য়র্ছ। র্ন্ত্রণালয় ও অধীিস্ত দির/সংস্থাসমূর্ ইর্িার্িিি টির্ গঠি
করা র্য়র্ছ। এ সকল ইর্িার্িিি টির্র্র র্াধ্যর্র্ িাগনরক স্সিা প্রদাি ও স্সিার র্াি বৃনদ্ধর্ত িতুি উদ্ভািির্ক
উৎসান ত করা র্ে।
এসকল কা েক্রর্ জিগণর্ক অিন তকরণ, র্ন্ত্রণালয় ও আওতাধীি দির/সংস্থাসমূ র্ত প্রদি স্সিা, নিনিন্ন
কা েক্রর্র্ জিগর্ণর র্তার্ত গ্র ণ ইতোনদ কা েক্রর্ সুষ্ঠুিার্ি সম্পাদর্ির লর্ক্ষে তে অিমুক্তকরণ নির্দ েনিকা
প্রণয়র্ির উর্যাগ স্িয়া র্য়র্ছ। উক্ত নির্দ েনিকা প্রিতের্ির ির্ল র্ন্ত্রণালর্য়র কর্েকান্ড সম্পর্কে জিসর্চতিতা
বৃনদ্ধস র্ন্ত্রণালর্য়র কর্েকার্ন্ড জিগর্ণর সরাসনর অংিগ্র র্ণর সুর্ াগ সৃনি র্ি।
১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ বিদে েবশকা প্রণয়দির য ৌবক্তকতা/উদেশ্য:
গণপ্রজ্াতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার সরকাবর ও যবসরকাবর সাংগঠদির স্বচ্ছতা, জ্বাববেবহতা বৃবদ্ধ, দুিীবত হ্রাস ও
সুশাসি প্রবতষ্ঠা, সর্ি োপনর জ্িগদণর ক্ষমতায়দির লদক্ষয তথ্য- অবিকার বিবিত করদত গত ২৯ মাি ে ২০০৯ তথ্য
অবিকার আইি পাশ কদরদে।
গণতাবন্ত্রক ব্যবস্থাদক আদরা সুসাংহত করার অন্যতর্ শতে হদচ্ছ জ্িগদণর তথ্য প্রাবপ্তর অবিকার বিবিত করা। ধর্ে
ববষয়ক মন্ত্রাণালদয়র তথ্য উন্মুক্ত হদল এ মন্ত্রণালদয়র কা েক্রদমর ববষদয় জ্িগদণর স্বচ্ছতা এবাং জ্বাববেন তা
বিবিত হদব।
জ্িগদণর জ্ন্য অবাি তথ্য প্রবাহ বিবিত করার য িীবত সরকার গ্রহণ কদরদে, তার সদে সাংগবত যরদখ
সরকাদরর গুরুত্বপূণ ে মন্ত্রণালয় বহদসদব ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় অবাি তথ্য প্রবাদহর িি ো বিবিত করদত বদ্ধ পবরকর।
ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় এবাং আওতাধীি দির/সংস্থাসমূ াদত অবাি তথ্য প্রবাদহর িি ো অব্যাহত যরদখ জ্িগদণর
তথ্য িাবহো পূরণ করদত পাদর। যসজন্য একটি তথ্য অবমুক্তকরণ বিদে েবশকা প্রণয়ি আবশ্যক বদল প্রতীয়মাি
হওয়ায় তথ্য অবিকার আইি ২০০৯, তথ্য অবিকার বববিমালা (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) ২০০৯ এবাং এতেসাংবিষ্ট
প্রববিািমালাসমূদহর আদলাদক উক্ত তথ্য অবমুক্তকরণ বিদে েবশকা প্রণয়ি করা হদলা।
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১.২ বিদে েবশকার বশদরািাম: এই বিদে েবশকা "ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা ২০১৫" িাদম
অবিবহত হদব।
২. বিদে েবশকার বিবি:
২.১ প্রণয়িকারী কর্তপে ক্ষ: ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজ্াতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার।
২.২ অনুদমােিকারী কর্তপে ক্ষ: সবিব, ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজ্াতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার।
২.৩ অনুদমােদির তাবরখ:
২.৪ নির্দ েনিকা বাস্তবায়দির তাবরখ: অনুদমােদির তাবরখ যেদক বিদে েবশকাটি বাস্তবায়ি করা হদব।
২.৫ বিদে েবশকার প্রদ াজ্যতা: ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র জ্ন্য প্রদ াজ্য হদব।
৩. সাংজ্ঞাসমূহ: ববষয় ও প্রসদের পবরপবি িা হদল এই বিদে েবশকায়৩.১ তথ্য অদে ে ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় এবাং এর অিীিস্থ কা োলয়সমূদহর গঠি, কাঠাদমা, োপ্তবরক কমেকান্ড
সাংক্রান্ত য দকাি স্মারক, বই, িকশা, মািবিত্র, চুবক্ত, তথ্য-উপাি, লগবই, আদেশ, ববজ্ঞবপ্ত, েবলল, িমুিা, পত্র,
প্রবতদবেি, বহসাব বববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আদলাকবিত্র, অবিও, বিবিও, অবিত বিত্র, বিল্ম, ইদলকট্রবিক প্রবক্রয়ায়
প্রস্তুতকৃত য দকাি ইিস্ট্রুর্র্ন্ট, াবন্ত্রকিাদব পাঠদ াগ্য েবললানদ এবাং যিৌবতক গঠি, ও বববশষ্টয বিবব েদশদষ অন্য
য দকাি তথ্যাবে, বস্তু বা এস্দর প্রবতবলবপও এর অন্তভূেক্ত হদব:
তদব শতে োদক য , োপ্তবরক যিাটনিট বা যিাটনির্টর প্রবতবলবপ এর অন্তভূেক্ত হদব িা।
৩.২ 'োবয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো' অে ে তথ্য অবিকার আইি, ২০০৯ এর িারা ১০ এর অিীি বিযুক্ত কমেকতো।
৩.৩ 'ববকল্প োবয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো' অে ে োবয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতোর অনুপবস্থদত সাংবিষ্ট োবয়ত্ব পালদির জ্ন্য বিযুক্ত
কমেকতো।
৩.৪ 'তে প্রদাি ইউনিট' অে ে ধর্ে নিষয়ক র্ন্ত্রণালয়।
৩.৫ 'আবপল কর্তপে ক্ষ' অে ে ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র সবিব।
৩.৬ 'র্ততীয় পক্ষ' অে ে তথ্য প্রাবপ্তর জ্ন্য অনুদরািকারী বা তথ্য প্রোিকারী কর্তপে ক্ষ ব্যবতত অনুদরািকৃত তদথ্যর
সদে জ্বিত অন্য যকাি পক্ষ।
৩.৭ 'তথ্য কবমশি' অে ে তথ্য অবিকার আইি ২০০৯ এর িারা ১১-এর অিীি প্রবতবষ্ঠত কবমশি।
৩.৮ 'তঅআ, ২০০৯' িলর্ত তথ্য অবিকার আইি, ২০০৯ বুঝাদব।
৩.৯ 'তঅবব, ২০০৯' িলর্ত তথ্য অবিকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববিমালা, ২০০৯ বুঝাদব।
৩.১০ 'কমেকতো' অস্ে ে কমেিারীও অন্তর্ভেক্ত হদব।
৩.১১ 'তথ্য অবিকার' অে ে যকাি কর্তপে দক্ষর বিকট হদত তথ্য প্রাবপ্তর অবিকার।
৩.১২ 'আদবেি িরম' অে ে তঅবব, ২০০৯-এর তিবসদল বিি োবরত আদবেদির িরদমট- িরম 'ক' বুঝাদব।
৩.১৩ 'আবপল িরম' অে ে তঅবব, ২০০৯-এর তিবসদল বিি োবরত আবপল আদবেদির িরদমট িরম 'গ' বুঝাদব।
৩.১৪ 'পবরবশষ্ট' অে ে এই বিদে েবশকার সদে সাংযুক্ত পবরবশষ্ট।
৪। তদথ্যর যেণী ববন্যাস এবাং তথ্য প্রোি পদ্ধবত:
তথ্য প্রোি পদ্ধবত তথ্য অবিকার আইদির ববিািাবলী পবরপালি সাদপদক্ষ যেদশর প্রবতটি িাগবরদকর তথ্য পাওয়ার
অবিকার আদে এবাং িাগবরদকর িাবহো /অনুদরাদির পবরদপ্রবক্ষদত ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় তাদক াবিত তথ্য
প্রোদি বাধ্য োকব। ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় গৃহীত বসদ্ধান্ত, কা েক্রম বকাংবা সম্পাবেত বা প্রস্তাববত কমেকাদন্ডর
সকল তথ্য িাগবরদকর বিকট সহজ্লিয করার প্রয়াদস সূবিবদ্ধ আকাদর প্রকাশ ও প্রিাদরর ব্যবস্থা করদব। ধর্ে
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ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র সমুেয় তথ্য বিদন্মাক্ত বতি যেণীস্ত িাগ করা হদব এবাং বিি োনরত ববিাি অনুসাদর তা প্রোি
ও প্রকাশ করা হদব।
৪.১ স্বপ্রদণাবেত তথ্য:
তথ্য অবিকার আইদির এই ববিাি অনু ায়ী ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র কা েক্রম সাংক্রান্ত জ্িগদণর তথ্য প্রাবপ্তর
অবিকারদক অবিকতর সহজ্লিয করার প্রয়াদস ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় স্বপ্রদণাবেত ও স্বত:স্ফুতেিাদব য সকল তথ্য
প্রকাশ ও প্রিার করদব তা মন্ত্রণালদয়র স্বপ্রদণাবেত তথ্য। স্বপ্রদণাবেত তদথ্যর আওতায় তথ্যগুদলা ববদশষিাদব
পবরবশষ্ট 'ক' যত উদেখ করা আদে। এ সকল তথ্য ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট (www.mora.gov.bd)
প্রকাবশত হদব। প্রবত বতি মাস অন্তর তথ্য হালিাগাে করা হদব। ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় প্রবত বের বাবষ েক
প্রবতদবেি প্রকাশ করদব এবাং প্রবতদবেদি তঅআ এর িারা ৬(৩) এ উদেবখত তথ্যসমূহ সাংদ াজ্ি করদব।
৪.২ িাবহোর বিবিদত তথ্য প্রকাশ/প্রোি:
তথ্য অবিকার আইি ২০০৯ এর ৭ িারার অনুকূদল য সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রোি বাধ্যতামূলক িয় এরূপ তথ্য
ব্যনতত িাগবরদকর আদবেদির পবরদপ্রবক্ষদত পূণ ে বা আাংবশক প্রোদি বাধ্য োকদব (পবরবশষ্ট-'খ')। ধর্ে ববষয়ক
মন্ত্রণালয় িাবহোর বিবিদত তথ্যর তাবলকা প্রস্তুত করদব এবাং তা ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। প্রবত বতি মাস
অন্তর তথ্য হালিাগাে করা হদব।
৪.৩ প্রকাশ বা প্রোি বাধ্যতামূলক িয় এমি তথ্য:
এই বিদে েবশকায় াই োকুক িা যকি ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় তথ্য অবিকার আইদির ৭ িারা যমাতাদবক বিদন্মাক্ত
তথ্য প্রকাশ, প্রিার বা প্রোদি বাধ্য োকদব িা।
(ক) যকাি তথ্য প্রকাদশর িদল বাাংলাদেদশর বিরাপিা, অখন্ডতা ও সাব েদিৌমদত্বর প্রবত হুমবক র্ত পাদর এর্ি
তথ্য;
(খ) পররাষ্ট্রিীবতর যকাি ববষয় ার দ্বারা ববদেশী রাদষ্ট্রর অেবা যকাি আন্তজ্োবতক যকাি সাংস্থা বা আঞ্চবলক যকাি
যজ্াট বা সাংগঠদির সবহত ববদ্যমাি সম্পকে ক্ষুণ্ন হদত পাদর এর্ি তথ্য;
(গ) যকাি ববদেশী সরকাদরর বিকট হদত প্রাপ্ত যকাি যগাপিীয় তথ্য;
(ঘ) যকাি তথ্য প্রকাদশর িদল যকাি র্ততীয় পদক্ষর বুবদ্ধবৃবিক সম্পদের অবিকার ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর এমি
বাবণবজ্যক বা ব্যবসাবয়ক অন্তবিবহ েত যগাপিীয়তা ববষয়ক কবপরাইট বা বুবদ্ধবৃবিক সম্পে (Intellectual
property Right) সম্পবকেত তথ্য;
(ঙ) যকাি তথ্য প্রকাদশর িদল যকাি ববদশষ ব্যবক্ত বা সাংস্থাদক লািবাি বা ক্ষবতগ্রস্ত কবরদত পাদর এমি তথ্য;
(ি) যকাি তথ্য প্রকাদশর িদল প্রিবলত আইদির প্রদয়াগ বািাগ্রস্ত হদত পাদর বা অপরাি বৃবদ্ধ পাইদত পাদর এমি
তথ্য;
(ে) যকাি তথ্য প্রকাদশর িদল জ্িগদণর বিরাপিা বববিত হদত পাদর বা ববিারািীি মামলার সুষ্ঠু ববিারকা ে
ব্যাহত হদত পাদর এমি তথ্য;
(জ্) যকাি তথ্য প্রকাদশর িদল যকাি ব্যবক্তর ব্যবক্তগত জ্ীবদির যগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন হদত পাদর এমি তথ্য;
(ঝ) যকাি তথ্য প্রকাদশর িদল যকাি ব্যবক্তর জ্ীবি বা শারীবরক বিরাপিা ববপোপন্ন হদত পাদর এমি তথ্য;
(ঞ) আইি প্রদয়াগকারী সাংস্থার সহায়তার জ্ন্য যকাি ব্যবক্ত কর্তক
ে যগাপদি প্রেি যকাি তথ্য;
(ট) আোলদত ববিারািীি যকাি ববষয় এবাং াহা প্রকাদশ আোলত বা ট্রাইবুযিাদলর বিদষিাজ্ঞা রবহয়াদে অেবা
াহার প্রকাশ আোলত অবমািিার সাবমল এমি তথ্য;
(ঠ) তেন্তািীি যকাি ববষয় াহার প্রকাশ তেন্ত কাদজ্ ববি ঘটাইদত পাদর এমি তথ্য;
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(ি) যকাি অপরাদির তেন্ত প্রবক্রয়া এবাং অপরািীর যগ্রিতার ও শাবস্তদক প্রিাববত কবরদত পাদর এমি তথ্য;
(ঢ) আইি অনুসাদর যকবল একটি নিনদ েষ্ট সমদয়র জ্ন্য প্রকাদশর বাধ্যবািকতা রবহয়াদে এমি তথ্য;
(ণ) যকৌশলগত ও বাবণবজ্যক কারদণ যগাপি রাখা বাঞ্ছিীয় এমি কাবরগরী বা ববজ্ঞাবিক গদবষণালদ্ধ যকাি তথ্য;
(ত) যকাি ক্রয় কা েক্রম সম্পন্ন হবার পূদব ে বা উক্ত ববষদয় বসদ্ধান্ত গ্রহদণর পূদব ে সাংবিষ্ট ক্রয় বা তার কা েক্রম
সাংক্রান্ত যকাি তথ্য;
(ে) জ্াতীয় সাংসদের ববদশষ অবিকার হাবির কারণ হদত পাদর, এমি তথ্য;
(ে) যকাি ব্যবক্তর আইি দ্বারা সাংরবক্ষত যগাপিীয় তথ্য;
(ি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রেি িম্বর সম্পবকেত আগাম তথ্য;
(ি) মবন্ত্রপবরষে বা, যক্ষত্রমত, উপদেষ্টা পবরষদের ববঠদক উপস্থাপিী সার সাাংদক্ষপসহ আনুষবেক েবললাবে
এবাং উক্তরূপ ববঠদকর আদলািিা ও বসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত স্কাি তথ্য;
তদব শতে োদক য , মবন্ত্রপবরষে বা, যক্ষত্রমত, উপদেষ্টা পবরষে কর্তক
ে যকাি বসদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর অনুরূপ
বসদ্ধাদন্তর কারণ এবাং য সকল ববষদয়র উপর বিবি কদর নসদ্ধান্তটি গৃহীত হদয়দে তা প্রকাশ করা াদব।
৫. তে সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা:
(ক) তে সংরক্ষণঃ
তথ্য অবিকার আইি ২০০৯ এর অিীি িাগবরদকর প্রাবপ্তর বিবিত করার লদক্ষয ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় প্রদয়াজ্িীয়
তথ্যসমূহ সাংগ্রহ পূব েক তা ো েিাদব বিম্নরূদপ সাংরক্ষণ করদব।
১) ো ে পদ্ধবত ও মাি অনুসরদণ তথ্য সাংরক্ষণ করদব;
২) কবম্পউটাদর সাংরক্ষস্ণর উপযুক্ত সকল তথ্য যুবক্তসাংগত সময়সীমার মদধ্য কবম্পউটাদর সাংরবক্ষত োকদব।
৩) স্বপ্রদণাবেত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য ( া প্রকাদশ আইিগত বািা যিই) ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র
ওদয়বসাইদট পাওয়া াদব (www.mora.gov.bd) ।
(খ) তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিা:
ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিার যক্ষদত্র তথ্য অবিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা)
প্রববিািমালা, ২০১০ অনুসরণ করদব।
(গ) তর্ের িাষা:
(১)তর্ের মূল িাষা র্ি িাংলা। তে নদ অন্য স্কাি িাষায় উৎপন্ন র্য় োর্ক তা র্ল স্সটি স্সই
িাষায় সংরনক্ষত র্ি। দািনরক প্রর্য়াজর্ি তে অনুিাদ করা র্ত পার্র।
(২) তে স্ িাষায় সংরনক্ষত োকর্ি স্সই িাষার্তই আর্িদিকারীর্ক সরিরা করা র্ি।
আর্িদিকারীর চান দার স্প্রনক্ষর্ত স্কাি তে অনুিাদ করার দানয়ত্ব কর্তপে ক্ষ ি ি করর্ি িা।
(ঘ) তর্ের ালিাগদকরণ:
ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় প্রবতমাদস তথ্য হালিাগাে করদব।
৬. োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো বিদয়াগ:
তথ্য অবিকার আইি, ২০০৯-এর িারা ১০-এর ববিািমদত ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তক
ে োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো
বিদয়াগ করা র্য়র্ছ।
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৭. োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর োবয়ত্ব ও কমেপবরবি:
১) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো তথ্য প্রানির আদবেি গ্রহণ বাোই এবাং তথ্য িাবহোকারীর সাদে য াগাদ াগ করদবি;
২) িাবহোকৃত/অনুদরািকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯ িারা-৯ ও তঅবব, ২০০৯ বববি-৪ অনু ায়ী ো েিাদব সরবরাহ
করদবি;
৩) িাবহোকৃত তদথ্যর যুবক্তসাংগত মূল্য বিি োরণ এবাং তা পবরদশাদির জ্ন্য আদবেিকারী/অনুদরািকারীদক
অববহত করদবি;
৪) বিি োবরত সমদয়র মদধ্য তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব িা হদল এর কারণ উদেখপূব েক ১০ (েশ) কা ে বেবদসর মদধ্য
তথ্য িাবহোকারীদক অববহত করদবি;
৫) যকাি শারীবরক প্রবতবন্ধী ব্যবক্তর তথ্য প্রাবপ্তর যক্ষদত্র োবয়ত্ব প্রাপ্ত কমেকতো তাদক উপযুক্ত পদ্ধবতদত তথ্য যপদত
সহায়তা করদবি। এদক্ষদত্র বতবি অন্য যকাি ব্যবক্তর সহায়তা গ্রহণ করদত পারদবি;
৬) তে সংরক্ষণ, ব্যিস্থাপিা ও স্বপ্রর্ণানদত তে প্রকাি তঅআ ২০০৯ -এর সার্ে সার্ঞ্জস্যপূণ েিার্ি র্ে নক িা
তা নিধ োরর্ণ কর্তপে ক্ষর্ক স য়তা প্রদাি করর্ি;
৭) তঅআ ২০০৯ -এর সার্ে সার্ঞ্জস্যপূণ েিার্ি িানষ েক প্রনতর্িদি প্রকার্ি স য়তা করর্ি;
৮) তদথ্যর জ্ন্য প্রাপ্ত আদবেিপত্রসহ এ-সাংক্রান্ত প্রদয়াজ্িীয় তথ্য সাংরক্ষণ, আদবেিকারীর য াগাদ াদগর ববস্তাবরত
তথ্য সাংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রবতদবেি সাংকবলত করা, তথ্য মূল্য আোয়, বহসাব রক্ষণ ও সরকাবর
যকাষাগাদর জ্মাকরণ এবাং কর্তপে ক্ষ বা তথ্য কবমশদির িাবহোর যপ্রবক্ষদত এ সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করদব;
ইতযাবে।
৮. ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো বিদয়াগ:
১) িদলী িা অন্য স্কাি কারর্ণ দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতোর অনুপনস্থর্ত একজি নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতো নির্য়াগ করা
র্য়র্ছ। দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতোর অনুপনস্থনতর্ত দানয়ত্বপালিকালীি আইি অনুসার্র নতনি দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতো
ন র্সর্ি নির্িনচত র্িি।
২) িদলী িা অন্য স্কাি কারর্ণ এই পদ শূন্য র্ল, অনিলর্ম্ব িতুি নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতো নির্য়াগ করা র্ি।
৯. ববকল্প োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর োবয়ত্ব ও কমেপবরবি:
ক) দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতোর অনুপনস্থতকালীি সর্র্য় 'নিকল্প দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতো' 'দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতো' ন র্সর্ি
দানয়ত্ব পালি করর্িি;
খ) দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতো ন র্সর্ি দানয়ত্ব পালিকালীি সর্র্য় িীনত ৭-এ িনণ েত 'দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতোর দানয়ত্ব ও
কর্েপনরনধ' তার জন্য প্রর্ াজে র্ি।
১০. তদথ্যর জ্ন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পদ্ধবত ও সময়সীমা:
(ক) স্কাি ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তে প্রানির জন্য সংনিি দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতোর কার্ছ নিধ োনরত িরর্
'ক' এর র্াধ্যর্র্ তে স্চর্য় নলনখতিার্ি িা ইর্লক্ট্রনিক র্াধ্যর্ িা ই-স্র্ইর্ল অনুর্রাধ করর্ত পারর্িি।
(খ) নিধ োনরত িরর্ স জলিে িা র্ল অনুর্রাধকারীর িার্, ঠিকািা, প্রর্ াজে স্ক্ষর্ত্র িোক্স িম্বর এিং ই-স্র্ইল
ঠিকািা; অনুর্রাধকৃত তর্ের নির্ভেল এিং স্পি িণ েিা এিং স্কাি পদ্ধনতর্ত তে স্পর্ত আগ্র ী তার িণ েিা উর্েখ
কর্র সাদা কাগর্জ িা স্ক্ষত্রর্ত, ইর্লক্ট্রনিক নর্নিয়া িা ই-স্র্ইর্লও তে প্রানির জন্য অনুর্রাধ করা ার্ি।
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(গ) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো মুবদ্রত অনুবলবপ, িদটাকবপ, যিাট, ইদলক্ট্রবিক িরদমট বা বপ্রন্ট-আউট পদ্ধবতদত তথ্য
সরবরাহ করদবি;
(ঘ) ইন্দ্রীয় প্রবতবন্ধীদক োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো তথ্য লাদি সহায়তা করদবি।
(ঙ) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো অনুদরাি প্রাবপ্তর তাবরখ হদত অিবিক ২০ (ববশ) কা ে বেবদসর মদধ্য অনুদরািকৃত তথ্য
সরবরাহ করদবি।
(চ) তদথ্যর সাদে একাবিক তথ্য প্রোি ইউবিট বা কর্তপে দক্ষর সাংবিষ্টতা োকদল অিবিক ৩০ (বত্রশ) কা ে বেবদসর
মদধ্য তথ্য সরবরাহ করদবি;
(ছ) তথ্য প্রোদির সাদে র্ততীয় পদক্ষর সাংবিষ্টতা োকদল র্ততীয় পক্ষ তা যগাপিীয় তথ্য বহদসদব গণ্য করদল, যস
যক্ষদত্র োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো ৫ (পাি) কা েবেবদসর মদধ্য র্ততীয় পক্ষদক বলবখত বা যমৌবখক মতামত যিদয় যিাটিশ
বেদবি। মতামত পাওয়া সাদপদক্ষ বিি োবরত সমদয়র মদধ্য তথ্য প্রোিকারী কমেকতো তথ্য প্রোি করদবি অেবা
তথ্য প্রোদির অপারগতার ববষদয় বসদ্ধান্ত বিদবি;
(জ) তথ্য অবিকার আইি-২০০৯ এর ৭ িারার বনণ েত তথ্য প্রোি বাধ্যতামূলক িয় কারণসমূদহর মদধ্য
আদবেিকারীর িান ত তথ্য অন্তভূেক্ত হদল তটুকু অাংশ য ৌবক্তকিাদব পৃেক করা সম্ভব ততটুকু অাংশ
আদবেিকারীদক প্রোি করদবি;
(ঝ) তথ্য প্রোদি অপারগতার যক্ষদত্র কারণ উদেখপূব েক আদবেি প্রাবপ্তর ১০ (েশ) কা ে বেবদসর মদধ্য
আদবেিকারীদক অববহত করদবি;
(ঞ) উবেবখত সময়সীমাসমূদহর মদধ্য তথ্য প্রোি করা িা হদল, তথ্য প্রাবপ্তর অনুদরাি প্রতযাখ্যাি করা হদয়দে মদমে
গণ্য হদব।
১১. তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পবরদশাদির বিয়মাবলী:
ক) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো আদবেি প্রাবপ্তর অিবিক ৫ (পাঁি) কা ে বেবদসর মদধ্য মজুে তদথ্যর মূল্য পবরদশাি করার
জ্ন্য আদবেিকারীদক জ্ািাদবি। উক্ত মূল্য তথ্য অবিকার (তথ্য প্রাবপ্তর সাংক্রান্ত) বববিমালা-২০০৯ এর তিবসল
‘ঘ’ িরম (সাংযুক্ত) অনু ায়ী বিি োবরত হদব;
খ) বে মূল্য যলখা িা োদক তদব কর্তপে ক্ষ য রুপিাদব মূল্য বিি োরণ করর্িি; যসিাদব মূল্য পবরদশাি করদত হদব;
গ) তে অবিকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত) বববিমালা-২০০৯ অনু ায়ী আদবেিকারী কর্তক
ে তদথ্যর মূল্য িগে, মাবি
অি োর, যপাস্টাল অি োর, ক্রসি যিক অেবা স্টযাম্প এর মাধ্যদম প্রোি করদত হদব। আোয়কৃত অে ে িালাি যকাি
িাং-১-৩৩০১-০০১-১৮০৭ যত সরকাবর যকাষাগাদর জ্মা করদত হদব।
১২. আবপল কর্তপে ক্ষ এবাং আবপল পদ্ধবত:
যকাি িাগবরক বে নিনদ েষ্ট সময়সীমার মদধ্য তে িা পাি বকাংবা োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর যকাি বসদ্ধাদন্তর সাংক্ষুদ্ধ
হি, তাহদল বতবি উক্ত সময়সীমা অবতক্রম হওয়ার পর বা বসদ্ধান্ত পাওয়ার পরবতী ৩০ (বত্রশ) বেদির মদধ্য
আবপল কর্তপে দক্ষর বিকট আবপল করদত পারদবি।
(ক) আবপল আদবেদি আপীদলর কারণ উদেখপূব েক সাো কাগদজ্ বা তথ্য অবিকার (তথ্য প্রাবপ্ত সাংক্রান্ত)
বববিমালা-২০০৯ এর িরম (‘গ’ সাংযুক্ত) এ আদবেি করা াদব;
(খ) সাংবিষ্ট আবপল কর্তপে ক্ষ আবপল আদবেি প্রাবপ্তর পরবতী ১৫ (পদির) বেদির মদধ্য আবপল বিষ্পবি করদব;
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১৩. তথ্য প্রোদি অবদহলায় শাবস্তর ববিাি:
ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালর্য়র যকাি োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতো ো ে কারণ ব্যবতত তথ্য প্রোদি অপরাগতা প্রকাশ করদল
বা আবপল গ্রহণ অস্বীকার করদল বকাংবা বিি োবরত সময় সীমার মস্ধ্য তথ্য প্রোদি ব্যে ে হদল, র্ভল, অসম্পূণ ে,
ববভ্রাবন্তকর বা ববকৃত তথ্য প্রোি করদল বকাংবা তথ্য প্রাবপ্তদত প্রবতবন্ধকতা সৃবষ্ট করদল এবাং কবমশদির বিকট
অবিদ াগ করা হদল কবমশি তথ্য অবিকার আইি, ২০০৯ এর সংনিি িারা অনুসাদর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর
ববরুদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পারদব।
১৪. তথ্যাবে পবরেশেদির সুদ াগ:
ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তক
ে প্রণীত বাবষ েক প্রবতদবেিসহ সকল প্রকার প্রকাশিাসমূহ ববিামূদল্য সব েসািারস্ণর
পবরেশেদির জ্ন্য সহজ্লিয করদব।
১৫. জ্িগুরুত্বপূণ ে ববষদয় যপ্রস ববজ্ঞবপ্ত:
ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় জ্িগুরুত্বপূণ ে ববষয়াবে যপ্রস ববজ্ঞাবপ্তর মাধ্যদম অেবা মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদটর মাধ্যদম
প্রকাশ করদব।
১৬. বিদে েবশকার সাংদশািি:
এই বিদে েবশকা সাংদশািদির প্রদয়াজ্ি হদল ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় ৩-৫ সেস্য বববশষ্ট একটি কবমটি গঠি করদব।
কবমটি বিদে েবশকা অনুদমােিকারী কর্তপে দক্ষর কাদে সাংশদিাদির প্রস্তাব করদব। অনুদমােিকারী কর্তপে দক্ষর
অনুদমােদি বিদে েবশকা সাংদশািি কা েকর হদব।
১৭. এই বিদে েবশকার যকাি ববষদয় অস্পষ্টতা যেখা বেদল বিদে েবশকা প্রণয়িকারী কর্তপে ক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রোি
করদব।
১৮. পবরবশষ্ট ক: স্বপ্রদণাবেত তদথ্যর তাবলকা
১) ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র সাাংগঠবিক কাঠাদমা;
২) ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র বিদয়াগ বববিমালা;
৩) ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র কা োবলী;
৪) কমেকতো-কমেিারীগদণর োবয়ত্ব;
৫) বববিন্ন িরদির িরমস;
৬) বাবষ েক প্রবতদবেি;
৭) সকল প্রকাবশত প্রবতদবেি
৮) ধর্ে ববষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তক
ে প্রণীত আইি, িাকুবর প্রববিািমালা, প্রজ্ঞাপি, বিদে েশিা, ম্যানুয়াল ইতযাবে;
৯) সবিব, মহাপবরিালক ও অন্যান্য কমেকতোগদণর িাম ও য াগদ াদগর ঠিকািা;
১০) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর িাম, পেবী, ঠিকািা এবাং প্রদ াজ্য যক্ষদত্র িযাক্স িম্বর, যিাি িম্বর ও ই-যমইল ঠিকািা;
১১) ক্রয় কা েক্রম সাংক্রান্ত তথ্যাবে/যটন্ডার সাংক্রান্ত ইতযাবে;
১২) তথ্য অবিকার সাংক্রান্ত তোনদ;
১৩) অনুদমাবেত আইি, অধ্যাদেশ, বববিমালা, প্রববিািমালা, বিদে েশিা, ম্যানুয়াল ইতযাবে;
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পবরবশষ্ট খ: িাবহোর বিবিদত প্রোিদ াগ্য তাদথ্যর তাবলকা
১) স্বপ্রদণাবেত প্রকাবশত সকল তথ্য;
২) নিনিন্ন িীনত;
৩) সাংস্থার বাদজ্ট;
৪) আবে েক তথ্য, য মি- আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত বহসাব বববরণী;
৫) অবিট বরদপাট ে;
৬) প্রকল্প সাংক্রান্ত তথ্য;
৭) ক্রয় কা েক্রম সাংক্রান্ত তথ্য (বসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর);
৮) উপকারদিাগীর তাবলকা;
৯) অনিও নিজ্যেয়াল িকুর্র্ন্ট;
১০) বিদয়াগ/বেলী আদেশ;
১১) যেদশ ববদেশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত তথ্যাবে (বসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর);
১২) প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য (পবরবশষ্ট- 'গ') ব্যতীত অন্য সকল তথ্য;
পনরনিি-গ : প্রদাি িাধ্যতামূলক িয়, এর্ি তর্ের তানলকা
নিম্ননলনখত তেসমূ প্রদাি ও প্রকাি করর্ত কর্তপে ক্ষ িাধ্য োকর্ি িাo
o
o
o
o
o

কর্ী ও উপকারর্িাগীর ব্যনক্তগত জীির্ির স্গাপিীয়তা ক্ষুণ্ন য়, এরূপ তে।
নিচারাধীি র্ার্লার তে া ওই র্ার্লার সুষ্ঠু নিচারকা ের্ক ব্যা ত করর্ত পার্র, এরূপ তে।
তদন্তাধীি নিষয় সংনিি স্কার্িা তে, ার প্রকাি তদন্তকার্জ নিঘ্ন ঘটার্ত পার্র।
স্কার্িা ক্রয় কা েক্রর্র্র নিষর্য় নসদ্ধান্ত স্িয়ার আর্গ সংনিি ক্রয় িা এর কা েক্রর্ সংক্রান্ত স্কার্িা তে।
গর্িষণার সূত্র িা স্কৌিল িা কার্রা বুনদ্ধবৃনিক সম্পর্দর অনধকার ক্ষনতগ্রস্থ র্ত পার্র, এরূপ তে।
নির্য়াগ ও পর্দান্ননত পরীক্ষাস সকল পািনলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার িলািল সংক্রান্ত আগার্
তে, ইতোনদ।
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পনরনিি-ঘ : তে প্রানির আর্িদি িরর্ (িরর্ ‘ক’)

িরর্ ‘ক’

তে প্রানির আর্িদিপত্র
[ তে অনধকার (তে প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালার নিনধ-৩ দ্রিব্য ]
িরাির
................................................................,
................................................................ (িার্ ও পদিী)
ও
দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতো,
........................................... (দির্রর িার্ ও ঠিকািা)
১। আর্িদিকারীর িার্

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

নপতার িার্

: ............................................................................ র্াতার
িার্ : ............................................................................

িতের্াি ঠিকািা

: ............................................................................ স্থায়ী

ঠিকািা

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

িোক্স, ই-স্র্ইল, স্টনলর্িাি ও স্র্ািাইল স্িাি িম্বর ( নদ োর্ক) : ............................................................................
২। নক ধরর্ির তে* (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যি ার করুি)

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

৩। স্কাি পদ্ধনতর্ত তে পাইর্ত আগ্র ী (ছাপার্িা/ ির্টাকনপ/

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

নলনখত/ ই-স্র্ইল/ িোক্স/নসনি অেিা অন্য স্কাি পদ্ধনত)
৪। তে গ্র ণকারীর িার্ ও ঠিকািা

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

৫। প্রর্ াজে স্ক্ষর্ত্র স ায়তাকারীর িার্ ও ঠিকািা

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

আর্িদর্ির তানরখ : ..................................................

আর্িদিকারীর স্বাক্ষর

*তে অনধকার (তে প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনু ায়ী তর্ের মূল্য পনরর্িাধর্ াগ্য।
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পনরনিি-ঙ : তে সরিরার্ অপারগতার স্িাটিি (িরর্ ‘খ’)

িরর্ ‘খ’
[ তে অনধকার (তে প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালা, ২০০৯ নিনধ-৫ দ্রিব্য ]

তে সরিরার্ অপারগতার স্িাটিি

আর্িদি পর্ত্রর সূত্র িম্বর

:

তানরখ : .........................................

প্রনত
আর্িদিকারীর িার্

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

ঠিকািা

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

নিষয় : তে সরিরার্ অপারগতা সম্পর্কে অিন তকরণ।

নপ্রয় র্র্ াদয়,
আপিার ........................................................তানরর্খর আর্িদর্ির নিনির্ত প্রানে েত তে নির্ম্নাক্ত কারর্ণ সরিরা করা সম্ভি ইল িা,
ো :১। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
২। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।
৩। .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................।

(------------------------------)
দানয়ত্বপ্রাি কর্েকতোর িার্ :
পদিী :
দািনরক সীল :
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পনরনিি-চ : আপীল আর্িদি িরর্ (িরর্ ‘গ’)

িরর্ ‘গ’

আপীল আর্িদি
[ তে অনধকার (তে প্রানি সংক্রান্ত) নিনধর্ালার নিনধ-৬ দ্রিব্য ]
িরাির
..................................................................,
..................................................................(িার্ ও পদিী)
ও
আপীল কর্তেপক্ষ,
...........................................(দির্রর িার্ ও ঠিকািা)

১। আপীলকারীর িার্ ও ঠিকািা

: ..................................................................................
(র্ াগার্ ার্গর স জ র্াধ্যর্স )

২। আপীর্লর তানরখ

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

৩। স্ আর্দর্ির নিরুর্দ্ধ আপীল করা ইয়ার্ছ উ ার : .................................................................................
কনপ ( নদ োর্ক)
৪। া ার আর্দর্ির নিরুর্দ্ধ আপীল করা ইয়ার্ছ

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

তা ার িার্স আর্দর্ির নিিরণ ( নদ োর্ক)
৫। আপীর্লর সংনক্ষি নিিরণ

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

৬। আর্দর্ির নিরুর্দ্ধ সংক্ষুব্ধ ইিার কারণ (সংনক্ষি নিিরণ) : ...............................................................................
৭। প্রানে েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নিনি

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

৮। আপীলকারী কর্তেক প্রতেয়ি

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

৯। অন্য স্কাি তে া া আপীল কর্তেপর্ক্ষর সম্মুর্খ

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

উপস্থাপর্ির জন্য আপীলকারী ইো স্পাষণ কর্রি

আর্িদর্ির তানরখ : ..................................................

আর্িদিকারীর স্বাক্ষর
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পনরনিি-ছ : তে প্রানির অনুর্রাধ নি এিং তর্ের মূল্য নিধ োরণ নি (িরর্ ‘ঘ’)

িরর্ ‘ঘ’
[ নিনধ ৮ দ্রিব্য ]
তে প্রানির অনুর্রাধ নি এিং তর্ের মূল্য নিধ োরণ নি
তে সরিরার্ র স্ক্ষর্ত্র নিম্ন স্টনির্লর কলার্ (২) এ উনেনখত তর্ের জন্য উ ার নিপরীর্ত কলার্ (৩) এ উনেনখত ার্র স্ক্ষত্রর্ত তে
প্রানির অনুর্রাধ নি এিং তর্ের মূল্য পনরর্িাধর্ াগ্য ইর্ি, ো :-

স্টনিল
ক্রনর্ক
িং
(১)

১।

তর্ের নিিরণ

তে প্রানির অনুর্রাধ নি/তর্ের মূল্য

(২)

(৩)

নলনখত স্কাি িকুর্র্র্ন্টর কনপ

এ-৪ ও এ-৩ র্ার্পর কাগর্জর স্ক্ষর্ত্র প্রনত পৃষ্ঠা
২ (দুই) টাকা ার্র এিং তদূর্ধ্ে সাইর্জর
কাগর্জর স্ক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য।

সরিরার্ র জন্য (ম্যাপ, িক্িা, ছনি,
কনম্পউটার নপ্রন্টস )
নিস্ক, নসনি ইতোনদর্ত তে সরিরার্ র
স্ক্ষর্ত্র

২।

(১) আর্িদিকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি ইতোনদ
সরিরার্ র স্ক্ষর্ত্র নিিা মূর্ল্য;
(২) তে সরিরা কারী কর্তেক নিস্ক, নসনি
ইতোনদ সরিরার্ র স্ক্ষর্ত্র উ ার প্রকৃত
মূল্য।

৩।

স্কাি আইি িা সরকানর নিধাি িা নির্দ েিিা
অনু ায়ী কাউর্ক সরিরা কৃত

নিিামূর্ল্য।

তর্ের স্ক্ষর্ত্র
৪।

মূর্ল্যর নিনির্র্য় নিক্রয়র্ াগ্য প্রকািিার
স্ক্ষর্ত্র

- 14 -

প্রকািিায় নিধ োনরত মূল্য।

পনরনিি-জ : তে কনর্ির্ি অনির্ াগ দার্য়র্রর নিধ োনরত িরর্ (িরর্ ‘ক’)

িরর্ ‘ক’

অনির্ াগ দার্য়র্রর িরর্
[তে অনধকার (অনির্ াগ দার্য়র ও নিষ্পনি সংক্রান্ত) প্রনিধাির্ালার প্রনিধাি-৩ (১) দ্রিব্য]

িরাির
প্রধাি তে কনর্িিার
তে কনর্িি
এি-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসনিক এলাকা
স্ির্রিাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭।
অনির্ াগ িং ...............................................................................................................।
১। অনির্ াগকারীর িার্ ও ঠিকািা

: .........................................................................
(র্ াগার্ ার্গর স জ র্াধ্যর্স )

২। অনির্ াগ দানখর্লর তানরখ

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

৩। া ার নিরুর্দ্ধ অনির্ াগ করা ইয়ার্ছ
: .........................................................................
তা ার িার্ ও ঠিকািা
৪। অনির্ ার্গর সংনক্ষি নিিরণ

: .........................................................................
(প্রর্য়াজর্ি আলাদা কাগজ সনন্নর্িি করা াইর্ি)

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ ( নদ স্কাি আর্দর্ির নিরুর্দ্ধ : .......................................................................
অনির্ াগ আিয়ি করা য় স্সই স্ক্ষর্ত্র উ ার কনপ
সংযুক্ত কনরর্ত ইর্ি)
৬। প্রানে েত প্রনতকার ও উ ার স্ ৌনক্তকতা

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

৭। অনির্ াগ উনেনখত িক্তর্ব্যর সর্ে ের্ি প্রর্য়াজিীয় : .........................................................................
কাগজ পর্ত্রর িণ েিা (কনপ সংযুক্ত কনরর্ত ইর্ি)

সতেপাঠ
আনর্/আর্রা এই র্র্র্ে লিপূি েক স্ঘাষণা কনরর্তনছ স্ , এই অনির্ ার্গ িনণ েত অনির্ াগসমূ আর্ার জ্ঞাি ও নিশ্বাস র্র্ত সতে।

(সতেপাঠকারীর স্বাক্ষর)
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