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স্ব-প্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ        দিণি েদশকো-২০২২ 

 

মুখবন্ধ 

                                 প্রোদপ্তর                                            

                 ন্যতর্               ,২০০৯ এর র্োধ্যণর্ এই              টির আইিগত দিদি 

দিদিত          । এ                                   প্রির                                

                  এ           র্ েকোণের র্ণধ্যও িোগদরক প্রসবো দিদেত, তোই প্রসবো প্রতযোশী িোগদরকণির প্রকদিএ 

সংদিষ্ট তথ্য প্রোদপ্তর সুণ োগণক সেজতর করো বোঞ্চিী । সরকোণরর দবদধবদ্ধ সংস্থো দেণসণব The Khulna 

Development Authority Ordinance, 1961 বণল প্রকদিএ খুলিো অঞ্চণলর পদরকদল্পত িগরো ি, উন্ন ি ও 

উন্ন ি দি ন্ত্র  দিণ  কোজ কণর আসণে। পরবতীণত “                আইি ২০১৮” বুদি োণি ৪    সোব ে     

সিণের অধীণি ১০টি শোখো ও ৪৮৪ জি জিবল কোঠোণর্ো দিণ  প্রকদিএ প্রসবো িোি কণর চণলণে। এ  োবতকোল প েন্ত 

প্রকদিএ তোর দিণি েদশত তথ্য/ প্রসবো প্রকদিএ’র ওণ বসোইট, দলফণলট, দবজ্ঞদপ্ত বো প্রিোটিশ প্রবোণি ের র্োধ্যণর্ প্রকোশ কণর 

আসণলও এই কোজগুণলোর সোণে প্রতযক্ষ বো পণরোক্ষিোণব জদিত প্রসবো প্রতযোশীগ   োণত প্রতযোদশত তথ্য প্রোদপ্তর অদধকোর 

বুণে দিণত পোণর, প্রসই লণক্ষয প্র ীত এই স্ব-প্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো সেো ক ভূদর্কো রোখণব। তোেোিো তথ্য 

প্রোদপ্তর অদধকোর জিগণ র দচন্তো, দবণবক ও বোক স্বোধীিতোর অদবণেদ্য অংশ দবধো  জিসোধোরণ র দিকট প্রকদিএ’র 

স্বেতো এবং জবোবদিদেতো বৃদদ্ধণত অনুকুল প্রিোব সৃদষ্ট করণব ও বৃেির খুলিোবোসীর কল্যোণি ভূদর্কো রোখণল আর্োণির এ 

প্র োস সোে েক েণব। 

 

 

 

(                  এসএর্ দর্রোজুল ইসলোর্       

                                 (এএফিদিউ      এ   ) 

          

 খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ 

 খুলিো। 

 ই-প্রর্ইলঃ www.kda.gov.bd 

 প্রফোিঃ +০২৪৭৭৭২২০৫৯ 
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                                                           -২০২২ 

 

      

 ১৯৬১ সোণলর ২১ জোনু ো   এই প্রদতষ্ঠোণির সৃদষ্ট৷ িগর পদরকল্পিোর পোশোপোদশ আধুদিক ও পদরকদল্পত খুলিো 

        দবদির্ েোণ  প্রকদিএ র গুরুত্বপূ ে অবিোি রণ ণে। প্রকদিএ কর্তেক প্রকদিএ অদধভূক্ত এলোকোর ভূদর্র প্র ৌদক্তক 

ব্যবেোর দিদিত কণর র্েোপদরকল্পিো প্র  ি ও বোিবো ি, পদরকদল্পত ভূদর্ ব্যবেোণরর র্োধ্যণর্ উন্ন ি দি ন্ত্র , খুলিো 

র্োষ্টোর প্ল্যোি ও িযোপ অনু ো ী ভূদর্র প্রজোদিং সম্পণকে জিসোধোরিণক প্রণ োজিী  তথ্য প্রিোি এবং জিকল্যো মূলক প্র  

প্রকোণিো প্রটকসই উন্ন ি প্রকল্প গ্রে  ও বোিবো ি কণর েোণক। আবোসি সর্েোর সর্োধোি, বোদ দজযক ও অে েণিদতক 

সুণ োগ সুদবধো সৃদষ্ট,  োিজট দিরস  ও প্র োগোণ োগ ব্যবস্েো সেজকর  ইতযোদি িোগদরক সুদবধো প্রিোণির উণেণে খুউক 

উণেখণ োগ্য সংখ্যক পদরকদল্পত আবোদসক, বোদ দজযক ও দশল্প এলোকোর উন্ন ি, সিক, র্োণকেট, বোসটোদর্ েিোল, কদর্উদিটি 

প্রসন্টোর, দশশুপোকে        দির্ েো      ৫১টিরও প্রবদশ জিকল্যো মূলক প্রকল্প সোফণল্যর সোণে বোিবো ি কণরণে।  ফণল 

খুলিো র্োস্টোর প্ল্যোি এলোকো  পদরকদল্পত িগরো ণি প্রকদিএ অদ্যোবদধ িোিোমূখী পদরকল্পিো গ্রে  কণরণে। 

 

              
 (1) f~wgi †hŠw³K e¨envi wbwðZ Kwiqv gnvcwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb ;  

(2) gnvcwiKíbv cÖYq‡bi wbwgË f~wg Rwic I mgxÿv, M‡elYv cwiPvjbv Ges Z`&mswkøó mKj cÖKvi Z_¨, DcvË 

msMÖn I msiÿY;  

(3) f~wgi Dci †h †Kv‡bv cÖK…wZi AcwiKwíZ Dbœqb, wbqš¿Y Ges AvaywbK I AvKl©Yxq ch©Ub AÂj I bMi 

cwiKíbv msµvšÍ wewfbœ Dbœqbg~jK Kvh©vewj MÖnY;  

(4) ch©Ub wk‡íi weKvkmn KZ©„c‡ÿi AvIZvaxb GjvKvq M„nvqb I Avevmb myweav m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ¨ 

ch©Ub‡Kw›`ªK AvevwmK, evwYwR¨K, we‡bv`b, wkí ev GZ &̀m¤úwK©Z AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi Rb¨ c„_K c„_K GjvKvi 

Ae¯’vb wba©viY I msiÿY wbwðZ Kwievi j‡ÿ¨ my`~icÖmvix Dbœqb cwiKíbv MÖnY I Dnvi Kvh©Ki ev¯Íevqb;  

(5) moK, gnvmoK, †bŠc_, †ijc_ wbg©v‡Yi j‡ÿ¨ mswkøó KZ©„c‡ÿi mwnZ Av‡jvPbvµ‡g h_vh_ cwiKíbv 

cÖYqb I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î mgš^q mvaন; 
(6) KZ©„c‡ÿi wbw`©ó mxgvbvi g‡a¨ wewa ewnf©~Z ¯’vcbv AcmviY;  

(7) AcwiKwíZ, AcÖk¯Í I NbemwZ AcmviYµ‡g b~Zb Avevmb cÖKí cÖYqb, ev¯Íevqb Ges D³ GjvKvi 

evwm›`vM‡Yi cybe©vm‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY;  

(8) wbgœweË, ew Í̄evmx Ges M„nnxb‡`i Avevmb mgm¨vi AMÖvwaKvi we‡ePbvq ivwLqv Dbœqb cwiKíbv MÖnY I Dnvi 

ev¯Íevqb;  

(9) Dbœqb cÖKí cÖwµqvaxb iwnqv‡Q GBi~c †Kv‡bv GjvKvi Rb¨ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Ði AšÍe©Z©xKvjxb Av‡`k Rvwi 

Ges D³ GjvKvi f~wg e¨env‡ii cwieZ©b ev †Kv‡bv BgviZ ev ¯’vcbvi cwieZ©‡bi Dci AbwaK GK ermi ch©šÍ 

wewa-wb‡la Av‡ivc;  

(10) AvaywbK I AvKl©Yxq bMi cwiKíbvi AvIZvq wewfbœ bvMwiK myweav ˆZwi Ges Dnvi avivevwnKZv msiÿY;  

(11) †`wk ev we‡`wk e¨w³, miKvwi ev miKvwi-†emiKvwi Askx`vwi‡Z¡i wfwË‡Z wewb‡qvM Kvh©µg MÖnY I 

ev¯Íevqb;  

(12) RbKj¨vYg~jK †h †Kv‡bv †UKmB Dbœqb cÖKí MÖnY I ev Í̄evqb; 
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১.২                         , ২০২২ এ          /     : 
 

                     এ                  তেব্য সম্পণকে সণচতি করোর জন্য তথ্য একটি অতযন্ত 

গুরুত্বপূ ে র্োধ্যর্। তথ্য অদধকোর সুশোসণির পূব েশতে। তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ অনু ো ী জবোবদিদেতো, স্বেতো ও 

িোদ ত্বণবোধ দিদিত করণির লণক্ষয সংদিষ্ট কর্তেপক্ষণক প্র  প্রকোি িোগদরণকর প্র ৌদক্তক অনুণরোণধর প্রপ্রদক্ষণত তথ্য 

সরবরোে করোর বোধ্যবোধকতো আণরোপ করো েণ ণে। এ উণেেণক সোর্ণি প্ররণখ খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ কর্তেক একটি ‘তথ্য 

প্রকোশ ও প্রোদপ্ত দিণি েদশকো, ২০২২’ প্র  ি করো েণ ণে।  

 

১.৩ দিণি েদশকোর দশণরোিোর্: এই দিণি েদশকো “খুলিো উন্ন ি কর্তেপণক্ষর স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ ও প্রোদপ্ত দিণি েদশকো, 

২০২২” িোণর্ অদিদেত েণব। 

 

২.০ দিণি েদশকোর দিদি:               ,২০০৯,           (             )         ,২০০৯ এ      

       (              )           , ২০১০; 
 

২.১ প্র  িকোরী কর্তেপক্ষ : খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ, খুলিো; 

২.২ অনুণর্োিিকোরী কর্তেপক্ষ : প্রচ োরম্যোি,                ,     ; 

২.৩ অনুণর্োিণির তোদরখ : ৩০ িণিম্বর ২০২২; 

২.৪ বোিবো ণির তোদরখ : এ           ৩০ িণিম্বর ২০২২                     ; 

২.৫ দিণি েদশকোর প্রণ োজযতো: দিণি েদশকোটি খুলিো উন্ন ি কর্তেপণক্ষর জন্য প্রণ োজয েণব। 

 

৩.০      

৩.১ ‘তথ্য’ অণে ে খুলিো উন্ন ি কর্তেপণক্ষর গঠি, কোঠোণর্ো ও িোপ্তদরক কর্ েকোে সংক্রোন্ত স্মোরক, বই, িকশো, র্োিদচত্র, 

চুদক্ত, তথ্য-উপোি, লগ বই, আণিশ, দবজ্ঞদপ্ত, িদলল, িমূিো পত্র, প্রদতণবিি, দেসোব দববর ী, প্রকল্প প্রিোব, আণলোকদচত্র, 

অদিও, দিদিও, অদিত দচত্র, ইণলক্ট্রদিক প্রদক্র ো  প্রস্তুতকৃত প্র  প্রকোি ইিস্ট্রুণর্ন্ট,  োদন্ত্রকিোণব পোঠণ োগ্য িদললোদি এবং 

প্র  সকল কো েক্রর্ প্রকদিএ কর্তেক সম্পন্ন েণ ণে বো অন্য প্র  প্রকোি তথ্যবে বস্তু বো এণির প্রদতদলদপও এর অন্তভূ েক্ত েণব। 

তণব শতে েোণক প্র ,িোপ্তদরক প্রিোটদশট বো প্রিোটদশণটর প্রদতদলদপ এর অন্তভূ েক্ত েণব িো ; 

৩.২ ‘িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো’ অে ে    , ২০০৯ এর ধোরো ১০ এর অধীি দিযু্ক্ত কর্ েকতেো ; 

৩.৩ ‘দবকল্প িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো’ অে ে িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর অনুপদস্থদতণত সংদিষ্ট িোদ ত্ব পোলণির জন্য দিযক্ত 

কর্ েকতেো; 

৩.৪ ‘কর্তেপক্ষ’ অে ে খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ; 

৩.৫ ‘আদপল কর্তেপক্ষ’ অে ে খুলিো উন্ন ি কর্তেপণক্ষর র্ণিোিীত কর্ েকতেো; 

৩.৬ ‘র্ততী  পক্ষ’ অে ে তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোধকোরী বো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপক্ষ ব্যদতত অনুণরোধকৃত তণথ্যর সণে 

জদিত অন্য প্রকোি পক্ষ; 

৩.৭ ‘তথ্য কদর্শি’ অে ে তঅআ, ২০০৯ এর ধোরো ১১ এর অধীি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদর্শি; 

৩.৮ ‘তঅআ, ২০০৯’ অে ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯; 

৩.৯ ‘তঅদব, ২০০৯’ অে ে তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) প্রদবধোির্োলো, ২০০৯; 

৩.১০ ‘ কর্ েকতেো’ অে ে কর্ েচোরীও অন্তভূ েক্ত েইণব; 

৩.১১ ‘তথ্য অদধকোর’ অে ে প্রকোি কর্তেপণক্ষর দিকট প্রেণক তথ্য প্রোদপ্তর অদধকোর; 

৩.১২ ‘আণবিি ফরর্’ অে ে তঅদব, ২০০৯ এর তফদসণল দিধ েোদরত আদপল আণবিণির ফরণর্ট-ফরর্‘ক’      ; 

৩.১৩ ‘আদপল ফরর্’ অে ে তঅদব, ২০০৯ এর তফদসণল দিধ েোদরত আদপল আণবিণির ফরণর্ট-ফরর্‘গ’      ; 
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৩.১৪ ‘অদিণ োগ ফরর্’ অে ে তঅদব, ২০০৯ এর তফদসণল দিধ েোদরত আদপল আণবিণির ফরণর্ট-ফরর্ ‘ক’      ; 

৩.১৫ ‘পদরদশষ্ট’ অে ে এ িীদতর্োলোর সংণগ সংযক্ত পদরদশষ্ট। 

 

৪.০ তণথ্যর ধরি এবং ধরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ এবং প্রিোি      -  খুলিো উন্ন ি কর্তেপণক্ষর  োবতী  প্রিোিণ োগ্য 

তথ্যোবলীণক দিণনোক্ত দতিটি প্রেদ ণত িোগ কণর, এ সংক্রোন্ত দিধ েোদরত দবধোি অনুসোণর প্রিোি, প্রচোর বো প্রকোণশর ব্যবস্থো 

গ্রে  করো েণব; 

( ) স্বপ্রণ োদিতিোণব প্রকোশণ োগ্য তথ্য; 

 এ ধরণ র তথ্য গুদল পদরদশষ্টঃ (০৪) এ উণেখ করো েণ ণে। এ জোতী  তথ্য খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ স্বপ্রণ োদিত 

েণ  প্রিোটিশণবোি ে, ওণ বসোইণট প্রকোদশত েোকণব। এেোিোও ব্রদশওর, বোদষ েক প্রদতণবিি, দস্টকোর, বুকণলট, দলফণলট, 

পদত্রকো  দবজ্ঞদপ্তর র্োধ্যণর্ প্রচোর োসে অন্যোন্য গ্রে ণ োগ্য র্োধ্যণর্ প্রকোশ ও প্রচোর করণব। 

(খ) চোদেিোর দিদিণত প্রিোিণ োগ্য তথ্য; 

 ১. এ প্রেদ র আওতোভুক্ত তথ্য গুদল পদরদশষ্টঃ (৫) এ উণেখ করো েণ ণে। এ ধরণির তথ্য প্রচণ  প্রকোি িোগদরক 

আণবিি করণল তখি তো চোদেিোর দিদিণত প্রিোিণ োগ্য তথ্য দেণসণব দবণবদচত েণব এবং িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো দিধ েোদরত 

পন্থো  আণবিিকোরীণক প্রিোি করণবি; 

 ২. প্রণ োজণি প্রদত ০৬ (ে ) র্োস অন্তর এ তোদলকো সংণ োজি/েোলিোগো /দবণ োজি করো েণব । 

( ) প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূলক ি , এর্ি তথ্যঃ 

 এ প্রেদ র আওতোভুক্ত তথ্য গুদল পদরদশষ্টঃ (০৬) এ উণেখ করো েণ ণে। 

 

৫. তথ্য সংগ্রে, সংরক্ষি ও ব্যবস্থোপ    

( )                                                               - 

 

(১)                                                                            এ         

                            ; 

(২)                                                                               

                        এ                       গ্র                                       

    ; 
 

 

(খ)            

(১) ০৪ িং প্রসকশণি প্র সব তণথ্যর কেো উণেখ করো েণ ণে তো েণব প্রচদলত বোংলো িোষো ; 

 

(২)                                                                                     

                                                    ; 

( )                -                 পদরবদতেত, সংণশোদধত, সংণ োদজত, দবণ োদজত সকল     

               

 

৬. িোদ ত্বপ্রোপ্ত  র্ েকতেো দিণ ো   

(১) তঅআ, ২০০৯-এর ধোরো ১০(১) অনুসোণর     প্রক্ষর একজি িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো েোকণব; 

(২) িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো পদরবতেি েণল িতুি িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো িোর্ ও পিবী কর্তেপণক্ষর ওণ বসোইণট প্রকোশ করো 

েণব। 

(৩)                            িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো দিণ োগ প্রিণবি এবং দিণ োগকৃত প্রণতযক িোদ ত্বপ্রোপ্ত 

কর্ েকতেোর িোর্, পিবী, ঠিকোিো এবং প্রণ োজয           িম্বর ও ই-প্রর্ইল ঠিকোিো দিণ োগ প্রিোণির পরবতী ১৫(পণির) 

দিণির র্ণধ্য দিধ েোদরত ফরণর্ণট (তথ্য কদর্শি কর্তকে দিধ েোদরত ফরণর্ট) দলদখতিোণব র্ন্ত্র োল  ও         আদপল 

কর্তেপণক্ষর কোণে অনুদলদপ প্রপ্রর  করণবি; 
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(৪) তঅআ ২০০৯-এর অধীি িোদ ত্ব পোলণির প্রণ োজণি প্রকোি িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো অন্য প্র  প্রকোি কর্ েকতেোর সেো তো 

চোইণত পোরণবি এবং প্রকোি কর্ েকতেোর কোে প্রেণক এরূপ সেো তো চোও ো েণল দতদি উক্ত িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোণক 

প্রণ োজিী  সেো তো প্রিোি করণত বোধ্য েোকণবি; 

(৫) প্রকোি িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো িোদ ত্ব পোলণির প্রণ োজণি অন্য প্রকোি কর্ েকতেোর সেো তো চোইণল এবং এরূপ সেো তো 

প্রিোণি ব্যে েতোর জন্য তঅআ, ২০০৯-এর প্রকোি দবধোি লংদিত েণল এই আইণির অধীি িো -িোদ ত্ব দিধ েোরণ র প্রক্ষণত্র 

উক্ত অন্য কর্ েকতেোও িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো বণল গণ্য েণবি; 

(৬)       তোর িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোর্, পিবী, ঠিকোিো এবং প্রণ োজয প্রক্ষণত্র ফযোক্স িম্বর ও ই-প্রর্ইল ঠিকোিো তোর 

কো েোলণ র প্রকোে স্থোণি সেণজ দৃদষ্টণগোচর ে  এর্িিোণব প্রিশ েণির ব্যবস্থো করণব এবং ওণ বসোইণট প্রকোশ করণব; 

(৭) তথ্য অবমুক্তকর  িীদতর্োলোর পদরদশণষ্ট         িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোর্, পিবী, ঠিকোিো এবং প্রণ োজয প্রক্ষণত্র 

ফযোক্স িম্বর ও ই-প্রর্ইল ঠিকোিোসে তোদলকো প্রকোশ করো েণব৷ প্রকোি িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো পদরবতেি েণল িতুি িোদ ত্বপ্রোপ্ত 

কর্ েকতেো দিণ োণগর ১৫ দিণির র্ণধ্য তোদলকো েোলিোগোি করো েণব৷ তোদলকো কর্তেপণক্ষর ওণ বসোইণট প্রকোশ করো েণব৷ 

 

৭. িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোদ ত্ব ও কর্ ে পদর    

ক) তণথ্যর জন্য কোণরো আণবিণির পদরণপ্রদক্ষণত িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো : দসটিণজি চোট েোর অনু ো ী ব্যবস্থো গ্রে  করণবি। 

খ)       ফরর্ পূরণ  সক্ষর্ ি , এর্ি আণবিিকোরীণক আণবিি ফরর্ পূরণ  সেো তো; 

গ) প্রকোি িোগদরণকর চোদেিোর পদরণপ্রদক্ষণত তোণক আদপল কর্তেপক্ষ দিধ েোরণ  সেো তো; 

ি) সঠিক কর্তেপক্ষ দিধ েোরণ  ভুল কণরণে, এর্ি আণবিিকোরীণক সঠিক কর্তেপক্ষ দিধ েোরণ  সেো তো; 

ঙ) প্রকোি শোরীদরক প্রদতবন্ধী ব্য    তথ্য প্রোদপ্ত দিদিত করণত িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো তোণক উপযক্ত পদ্ধদতণত তথ্য প্রপণত 

সেো তো করণবি৷ এণক্ষণত্র িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো উপযক্ত অন্য প্রকোি ব্য  র সেো তো গ্রে  করণত পোরণবি; 

চ) তথ্য সংরক্ষ , ব্যবস্থোপিো ও স্বপ্রণ ো  ত তথ্য প্রকোশ তঅআ ২০০৯-এর সোণে সোর্ঞ্জেপূ েিোণব েণে দক িো তো 

দিধ েোরণ  কর্তেপক্ষণক সেো তো প্রিোি; 

ে) তঅআ ২০০৯-এর সোণে সোর্ঞ্জেপূ েিোণব বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোণশ সেো তো করো; 

জ) তণথ্যর জন্য প্রোপ্ত আণবিিপত্রসে এ    ন্ত প্রণ োজিী  তথ্য সংরক্ষ , আণবিিকোরীর প্র োগোণ োণগর দবিোদরত তথ্য 

সংরক্ষ , তথ্য অবমুক্তকর  সং  ন্ত প্রদতণবিি সংকদলত করো, তথ্য মূল্য আিো , দেসোব রক্ষ  ও                  

খ    জর্োকর  এবং কর্তেপক্ষ বো তথ্য কদর্শণির চোদেিোর প্রপ্রদক্ষণত এ সং    তথ্য সরবরোে করো; ইতযো  ৷ 

 

৮. দবকল্প িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো দিণ োগঃ   

(1) e`jx ev Ab¨ †Kvb Kvi‡Y `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡ cvj‡bi Rb¨         GKRb weKí `vwqZ¡cÖvß 

Kg ©KZ©v wb‡qvM Ki‡Z n‡e| `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cvjbKvjxb AvBb Abymv‡i wZwb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

wn‡m‡e we‡ewPZ n‡eb;  

(2) bZzb cÖwZwôZ ms ’̄vmg~‡n cÖwZwôZ nIqvi 60 w`‡bi g‡a¨ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi cvkvcvwk weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

wb‡qvM Ki‡Z n‡e;  

(3)          ন weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qvM †`‡eb Ges wb‡qvMK…Z cÖ‡Z¨‡Ki bvg, c`ex, wVKvbv Ges, cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î, d¨v· b¤^i I B-‡gBj wVKvbv wb‡qvM cÖ`v‡bi 15 (c‡bi) w`‡bi g‡a¨ wba©vwiZ di‡g‡U (Z_¨ Kwgkb KZ©„K 

wba©vwiZ di‡gU) wjwLZfv‡e gš¿Yvjq I D³ ms ’̄vi Avwcj KZ©„c‡ÿi Kv‡Q Abywjwc †cÖiY Ki‡e; e`jx ev Ab¨ †Kvb 

Kvi‡Y c` k~b¨ n‡j, Awej‡¤^ bZzb weKí `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 

৯. দবকল্প িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর  িোদ ত্ব ও কর্ েপদরদধঃ 

(১) বিলী বো অন্য প্রকোি কোরণ  িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর অনুপ  দতণত িোদ ত্ব পোলণির জন্য দবকল্প িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো 

দিণ োগ করণত েণব৷ িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর অনুপ  দতণত িোদ ত্বপোলিকোলীি আইি অনুসোণর দতদি িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো 

দেণসণব দবণবদচত েণবি। দবকল্প কর্ েকতেোর তোদলকো ওণ বসোইণট প্রকোশ েোকণব; 

 

(২) িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর অনুপদস্থতকোলীি সর্ণ  ‘দবকল্প িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো’ িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো দেণসণব িোদ ত্ব 

পোলি করণবি। 
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১০.        ¨      ,                           

(১) প্রকোি ব্য   তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রোদপ্তর জন্য সংদিষ্ট িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর কোণে দিধ েোদরত ফরর্ ‘ক  এর 

র্ো    তথ্য প্রচণ  দলদখতিোণব বো ইণলক্ট্রদিক র্োধ্যর্ বো ই-প্রর্ইণল অনুণরোধ করণত পোরণবি; 

(২)দিধ েোদরত ফরর্ সেজলিয িো েণল অনুণরোধকোরীর িোর্, ঠিকোিো, প্রণ োজয প্রক্ষণত্র ফযোক্স িম্বর ও ই-প্রর্ইল ঠিকোিো; 

অনুণরোধকৃত তণথ্যর দিভু েল এবং স্পষ্ট ব েিো এবং প্রকোি পদ্ধদতণত তথ্য প্রপণত আগ্রেী তোর ব েিো উণেখ কণর সোিো 

কোগণজ বো প্রক্ষত্রর্ত, ইণলক্ট্রদিক দর্দি ো বো ই-প্রর্ইণলও তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোধ করো প্র ণত পোণর; 

 

(৩) িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো তণথ্যর জন্য প্রকোি অনুণরোধ প্রোদপ্তর তোদরখ েণত অিদধক ২০ (দবশ) কো ে দিবণসর র্ণধ্য 

অনুণরোধকৃত তথ্য সরবরোে করণবি; 

(4) c~‡e© D‡jøwLZ Dc-Aby‡”Q` (3) G hv wKQyB _vKzK bv †Kb, Aby‡ivaK…Z Z‡_¨i mv‡_ GKvwaK Z_¨ cÖ`vb 

BDwbU/ms¯’v ev KZ©„c‡ÿi mswkøóZv _vK‡j AbwaK 30 (wÎk) Kvh© w`e‡mi g‡a¨ †mB Aby‡ivaK…Z Z_¨ mieivn 

Ki‡Z n‡e;  

(5) Aby‡ivaK…Z Z_¨ †Kvb e¨w³i Rxeb m¤úwK©Z n‡j `vwqZ¡cvß Kg©KZ©v Aby‡iva cÖvwßi AbwaK 24 (PweŸk) 

N›Uvi g‡a¨ D³ wel‡q cÖv_wgK Z_¨ mieivn Ki‡eb;  

(6) `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wjwLZfv‡e A_ev †ÿÎgZ, B‡j±ªwbK gva¨g ev B-‡gBj Gi gva¨‡g Av‡e`bcÎ MÖn‡Yi 

cÖvwß ¯^xKvi Ki‡eb Ges cÖvwß ¯^xKvic‡Î Av‡e`‡bi †idv‡iÝ b¤^i, Av‡e`bcÎ MÖnYKvixi bvg, c`gh©v`v Ges 

Av‡e`b MÖn‡Yi ZvwiL D‡jøL K‡i ¯^vÿi Ki‡eb; 

(7) B‡j±ªwbK ev B-‡gBj-Gi gva¨‡g Av‡e`b MÖn‡Yi †ÿ‡Î KZ©„c‡ÿi eivei Av‡e`b †cÖi‡Yi ZvwiLB (cÖvwß 

mv‡c‡ÿ) Av‡e`b MÖn‡Yi ZvwiL wn‡m‡e MY¨ n‡e:  

(8) Av‡e`b cvIqvi ci `vwqZ¡cvß Kg©KZ©v Z_¨ cÖ`v‡bi ZvwiL Ges mgq D‡jøLc~e©K Av‡e`bKvix‡K ‡m m¤ú‡K© 

AewnZ Ki‡eb Ges Aby‡ivaK…Z Z‡_¨i mv‡_ GKvwaK Z_¨ cÖ`vb ms¯’v ev KZ©„c‡ÿi mswkøóZv _vK‡j `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v †mB ms¯’v ev KZ©„cÿ‡K G m¤ú‡K© wjwLZ †bvwUk cÖ`vb Ki‡eb;  

(9) `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v †Kvb Kvi‡Y Aby‡ivaK…Z Z_¨ cÖ`v‡b AcviM A_ev AvswkK Z_¨ mieiv‡n AcviM n‡j 

AcviMZvi KviY D‡jøL K‡i Av‡e`b cÖvwßi 10 (`k) Kvh© w`e‡mi g‡a¨ ZAwe, 2009- Gi Zdwm‡j D‡jøwLZ 

dig-ÔLÕ Abyhvqx GZwØl‡q Av‡e`bKvix‡K AewnZ Ki‡eb;  

(10) Dc-Aby‡”Q` (3), (4) ev (5) G D‡jøwLZ mgqmxgvi g‡a¨ Z_¨ mieivn Ki‡Z †Kvb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

e¨_© n‡j mswkøó Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva cÖZ¨vL¨vb Kiv n‡q‡Q e‡j MY¨ n‡e;  

(11) Aby‡ivaK…Z Z_¨ cÖ`vb Kiv `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi wbKU h_vh_ we‡ewPZ n‡j Ges †h‡ÿ‡Î †mB Z_¨ Z…Zxq 

cÿ KZ©„K mieivn Kiv n‡q‡Q wKsev †mB Z‡_¨ Z…Zxq c‡ÿi ¯̂v_© RwoZ i‡q‡Q Ges Z…Zxq cÿ Zv †Mvcbxq Z_¨ 

wn‡m‡e MY¨ K‡i‡Q †m †ÿ‡Î `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Giƒc Aby‡iva cªvwßi 5 (cuvP) Kvh© w`e‡mi g‡a¨ Z…Zxq cÿ‡K 

Zvi wjwLZ ev †gŠwLK gZvgZ †P‡q †bvwUk cÖ`vb Ki‡eb Ges Z…Zxq cÿ Giƒc †bvwU‡ki †cÖwÿ‡Z †Kvb gZvgZ 

cÖ`vb Ki‡j Zv we‡ePbvq wb‡q `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Aby‡ivaKvix‡K Z_¨ cÖ`v‡bi wel‡q wm×všÍ MÖnY Ki‡eb;  

(12) †Kvb Bw›`ªq cÖwZeÜx e¨w³ †Kvb †iKW© ev Zvi Askwe‡kl Rvbv‡bvi cÖ‡qvRb n‡j mswkøó `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

†mB cÖwZeÜx e¨w³‡K Z_¨ jv‡f mnvqZv cÖ`vb Ki‡eb Ges cwi`k©‡bi Rb¨ †h ai‡Yi mn‡hvwMZv cÖ‡qvRb Zv 

cÖ`vb KivI G mnvqZvi AšÍf©y³ e‡j MY¨ n‡e;  

(13) AvB‡bi Aaxb cÖ`Ë Z‡_¨i cÖwZ c„ôvq ÔZ_¨ AwaKvi AvBb, 2009-Gi Aax‡b G Z_¨ mieivn Kiv n‡q‡QÕ 

g‡g© cÖZ¨qb Ki‡Z n‡e Ges Zv‡Z cÖZ¨qbKvix Kg©KZ©vi bvg, c`ex, ¯̂vÿi I `vßwiK mxj _vK‡e| 
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১১. তথ্য প্রিোণি অপরোগতোঃ 

িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো প্রকোি কোরণ  অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোণি অপোরগ অেবো আংদশক তথ্য সরবরোণে অপোরগ েণল 

অপোরগতোর কোর  উণেখ কণর আণবিি প্রোদপ্তর ১০ (িশ) কো ে দিবণসর র্ণধ্য তঅদব, ২০০৯-এর তফদসণল উণেদখত 

ফরর্-‘খ  অনু ো ী এতদি    আণবিিকোরীণক অবদেত করণবি। 

 

১২. তণথ্যর মূল্য এবং মূল্য পদরণশোধঃ 

(১) প্রকোি অনুণরোধকৃত তথ্য িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর দিকট সরবরোণের জন্য র্জুি েোকণল দতদি তঅদব, ২০০৯-এর 

তফদসণল উদেদখত ফরর্-‘ি  অনুসোণর প্রসই তণথ্যর মূল্য দিধ েোর  করণবি এবং অিদধক ৫ (পাঁচ) কো ে দিবণসর র্ণধ্য প্রস 

অে ে প্রকদিএ খোণত জর্ো কণর জর্ো দিপ তোর কোণে জর্োর জন্য অনুণরোধকোরীণক দলদখতিোণব অবদেত করণবি; অেবো 

(২) িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো অনুণরোধকোরী কর্তেক পদরণশোদধত তণথ্যর মূল্য রদশণির র্োধ্যণর্ গ্রে  করণবি এবং চোদেত তথ্য 

দবদধ প্রর্োতোণবক সরবরোে করণবি। 

 

১২.  আদপল ব্যবস্থোপিোঃ 

১২.১ আদপল কর্তেপক্ষঃ  খুলিো উন্ন ি কর্তেপণক্ষর আদপল কর্ েকতেো েণবি কর্তেপণক্ষর সদচব অেবো কর্তেপণক্ষর প্রচ োরম্যোি 

কর্তেক দিধ েোদরত কর্ েকতেো। 

১২.২ আদপল িোণ র পদ্ধদতঃ  
 

ক) প্রকোি ব্যদক্ত এ দিণি েদশকোর দিণি েশিো ১০-এর (৩), (৪) বো (৫)-এ দিধ েোদরত সর্ সীর্োর র্ণধ্য তথ্য লোণি ব্যে ে েণল 

দকংবো িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর প্রকোি দসদ্ধোণন্ত সংক্ষুব্ধ েণল দকংবো অদতদরক্ত মূল্য ধো ে বো গ্রে  করণল উক্ত সর্ সীর্ো 

অদতক্রোন্ত েবোর, বো প্রক্ষত্রর্ত, দসদ্ধোন্ত লোণির পরবতী ৩০ (দত্রশ)দিণির র্ণধ্য তঅদব,২০০৯-এর তফদসণল দিধ েোদরত 

ফরর্-‘গ  এর র্োধ্যণর্ আদপল কর্তেপণক্ষর কোণে আদপল করণত পোরণবি; 

খ) আদপল কর্তেপক্ষ  দি এ      সস্তুষ্ট েি প্র , আদপলকোরী যদক্তসংগত কোরণ  দিদি েষ্ট সর্ সীর্োর র্ণধ্য আদপল  িোণ র 

করণত পোণরিদি, তোেণল দতদি উক্ত সর্ সীর্ো অদতবোদেত েও োর পরও আদপল আণবিি গ্রে  করণত পোরণবি৷ 

১২.৩ আদপল দিষ্পদিঃ 
 

(১) আদপল কর্তেপক্ষ প্রকোি আদপণলর দবষণ  দসদ্ধোন্ত প্রিোণির পূণব ে দিণনোক্ত পিণক্ষপ গ্রে  করণবি,  েো: 

(ক) িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো এবং এতিসংদিষ্ট অন্যোন্য কর্ েকতেোর শুিোিী গ্রে ; 

(খ) আদপল আণবিণি উণেদখত সংক্ষুব্ধতোর কোর  ও প্রোদে েত প্রদতকোণরর যদক্তসমূে দবণবচিো; 

(গ) প্রোদে েত তথ্য প্রিোণির সোণে একোদধক তথ্য প্রিোিকোরী সংস্থো যক্ত েোকণল সংদিষ্ট সংস্থোসমূণের শুিোিী গ্রে ৷ 

(২) আদপল আণবিি প্রোদপ্তর ১৫ (পণির)দিণির র্ণধ্য আদপল কর্তেপক্ষ- 

(ক) উপ-অনুণেি (১) এ উণেদখত পিণক্ষপসমূে গ্রে পূব েক তথ্য সরবরোে করোর জন্য সংদিষ্ট িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোণক 

দিণি েশ প্রিণবি; অেবো 

(খ) তাঁর দবণবচিো  গ্রে ণ োগ্য িো েণল আদপল আণবিিটি খোদরজ করণত পোরণবি৷ 

 

১৩. তথ্য প্রিোণি অবণেলো  শোদির দবধোিঃ 

তঅআ, ২০০৯ ও এ      দশকোর দিণি েশিো সোণপণক্ষ প্রকোি িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো  দি প্রকোি আণবিিকোরীণক তথ্য বো এ 

সংক্রোন্ত দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যে ে ে  বো তথ্যপ্রোদপ্তর প্রকোণিো অনুণরোধ গ্রে  করণত অস্বীকোর কণর বো দসদ্ধোন্ত প্রিোণি ব্যে ে ে  বো 

ভুল, অসম্পূ ে, দবভ্রোদন্তকর, দবকৃত তথ্য প্রিোি কণর বো প্রকোি তথ্য প্রোদপ্তর পণে প্রদতবন্ধকতো সৃদষ্ট কণর বো তথ্য অদধকোর 
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পদরপন্থী প্রকোি কোজ কণর তোেণল িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর এণেি কোজণক অসিোচর  দেণসণব দবণবচিো করো েণব এবং 

                 র্ েচোরী   কুরী           , ১৯৯০ অনুসোণর তোর দবরুণদ্ধ ব্যবস্থো গ্রে  করো েণব; 
 

 

১৪. তথ্যোদি পদরিশ েি এবং প্রকোদশত প্রদতণবিি দবক্রণ র সুণ োগ:                                  ব ে 

         দিকট দবতরণ র                  এ                              খ    

 

১৫. জিগুরুত্বপূ ে প্রপ্রস দবজ্ঞদপ্ত:                                                                   

           

 

১৬. দিণি েদশকোর সংণশোধি: এই দিণি েদশকো সংণশোধণির প্রণ োজি েণল কর্তেপক্ষ ৩-৫ সিে দবদশষ্ট একটি কদর্টি গঠি 

করণব। কদর্টি প্রণ োজণি কর্তেপণক্ষর প্রচ োরম্যোি এর কোণে দিণি েদশকোর সংণশোধণির সুপোদরশ করণব। কর্তেপণক্ষর 

প্রচ োরম্যোি এর অনুণর্োিণি দিণি েদশকোর সংণশোধি কো েকর েণব। 

 

১৭. দিণি েদশকোর ব্যোখ্যো: এই দিণি েদশকোর প্রকোি দবষণ  প্রকোি অস্পষ্টতো প্রিখো দিণল দিণি েদশকো প্র  িকোরী কর্তেপক্ষ তোর 

ব্যোখ্যো প্রিোি করণব। 
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   wkô-১  

 

 

 

 

          র্ েকতেো 

 

ক্রদর্ক সংস্থোর িোর্ িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোর্ 

ও পিবী 

প্রফোি, প্রর্োবোইল, ফযোক্স ও ই-

প্রর্ইল 

প্র োগোণ োণগর ঠিকোিো 

১।  খুলিো উন্ন ি 

কর্তেপক্ষ 

প্রর্োঃ ইজোদুর রের্োি 

উপ-পদরচোলক(প্রশোসি) 

(চঃিোঃ) 

প্রফোি-+২৪৭৭৭২৫১৫1-৩ 

প্রর্োবো-০১৩১৩ ৭৭৯৩১৭ 

ফযোক্স-+২৪৭৭৭২৫১৫৪ 

ই-প্রর্ইল- 

ijadur.rahman@kda.gov.bd 

 

www.kda.gov.bd 
খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ, 
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      -২  

 

 

 

 

 

 

 

 

               র্ েকতেো 

 

ক্রদর্ক সংস্থোর িোর্ িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর 

িোর্ ও পিবী 

প্রফোি, প্রর্োবোইল, ফযোক্স ও ই-

প্রর্ইল 

প্র োগোণ োণগর ঠিকোিো 

১।  খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ প্রর্োঃ              

উপ-পদরচোলক 

(              ) 

(চঃিোঃ) 

প্রফোি-+২৪৭৭৭২৫১৫১-৩ 

প্রর্োবো-০১৭১১-৩০৮৫৭২ 

ফযোক্স-+২৪৭৭৭২৫১৫৪ 

ই-প্রর্ইল- 

mamunul74@gmail.com 

www.kda.gov.bd 
 

খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ, 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

      -৩ 

 

 

 

           

 

ক্রদর্ক সংস্থোর িোর্ িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর 

িোর্ ও পিবী 

প্রফোি, প্রর্োবোইল, ফযোক্স ও ই-

প্রর্ইল 

প্র োগোণ োণগর ঠিকোিো 

১।  খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ সদচব 

    এ,       

প্রফোি-+২৪৭৭৭২২৩৮৬ 

ফযোক্স-+২৪৭৭৭২৫১৫৪ 

ই-প্রর্ইল-

secretary@kda.gov.bd 

www.kda.gov.bd 
 

খুলিো উন্ন ি কর্তেপক্ষ,  
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      -৪ 

 

                              

 

(১)                                    ; 

(২)                              ,         ,         ,           ,                  ; 

(৩)                       ,                ; 

(৪)        /                                  ; 

(৫)        /                     ; 

(৬)                 ; 

(৭)                                              ,      ,         ,  -               ; 

(৮)                 ,                 ; 

(৯)                                ,                 ; 

(১০)                            ; 

(১১)                  ; 

(১২)               ,               ; 

(১৩)                          ; 

(১৪)       েক্রর্ সংক্রোন্ত তথ্য; 

(১৫) দসটিণজি চোট েোর; 

(১৬) দবণিশ ভ্রর্ি সংক্রোন্ত তথ্য; 

(১৭) বোদষ েক বোণজট (উন্ন ি ও অনুন্ন ি); 

(১৮) উন্ন ি প্রকল্প ও কর্ েসূচী সংক্রোন্ত তথ্য; 

(১৯) বোদষ েক ক্র  পদরকল্পিো; 

(২০) প্রটেোর দবজ্ঞদপ্ত ও প্রপ্রস দবজ্ঞদপ্ত। 
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পদরদশষ্ট-৫ 

 

 

চোদেিোর দিদিণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো 

 

দিনদলদখত তথ্যসমূে জিগণ র প্র ৌদক্তক চোদেিোর দিদিণত প্রিোি করো েণব: 

(১) স্বপ্রণ োদিতিোণব প্রকোদশত সকল তথ্য; 

(২) দবদিন্ন িীদত; 

(৩) সংস্থোর বোণজট; 

(৪) আদে েক তথ্য, প্র র্ি-আ /ব্য  সংক্রোন্ত দেসোব দববর ী; 

(৫) ক্র  কো েক্রর্ সংক্রোন্ত তথ্য (দসন্ধোন্ত গ্রেণ র পর); 

(৬) অদিও-দিজু োল িকুণর্ন্ট; 

(৭) দিণ োগ/বিদলর আণিশ; 

(৮) প্রিণশ বো দবণিণশ ভ্রর্  সংক্রোন্ত তথ্য; 

(৯) প্রিোি বোধ্যতোমূলক ি , এর্ি তথ্য (পদরদশষ্ট-৬) ব্যদতত সকল তথ্য৷ 
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পদরদশষ্ট-৬ 

 

 

প্রিোি বোধ্যতোমূলক ি , এর্ি তণথ্যর তোদলকো 

 

দিনদলদখত তথ্যসমূে প্রিোি ও প্রকোশ করণত কর্তেপক্ষ বোধ্য েোকণব িো: 

(১) তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ৭ ধোরো  উণেদখত তথ্য; 

(২) র্ন্ত্র োল  সংক্রোন্ত র্দন্ত্রপদরষণির প্রগোপিী  দসন্ধোন্ত/দিণি েশিো/অনুশোসি; 

(৩) র্ন্ত্র োল  সংক্রোন্ত প্রধোির্ন্ত্রীর প্রগোপিী  দসন্ধোন্ত/দিণি েশিো/অনুশোসি; 

(৪) রোষ্ট্রপদত প্রিি প্রগোপিী  দসন্ধোন্ত/দিণি েশিো/অনুশোসি; 

(৫) র্ন্ত্র োলণ র র্ন্ত্রী/সদচব কর্তেক প্রিি প্রগোপিী  দবষ  সংক্রোন্ত তথ্য; 

(৬) রোষ্ট্রী  দিরোপিো ও প্রগোণ ন্দো কোণ ে দিণ োদজত সংস্থো বো প্রদতষ্ঠোি কর্তেক প্রিি প্রদতণবিি; 

(৭) সরকোদরিোণব প্রগোপিী  দেণসণব প্রিোদষত/স্বীকৃত তথ্য; 

(৮) র্ন্ত্র োল /সংস্থোর প্রকদপআইভুক্ত স্থোপিোসমূণের দিরোপিো সংক্রোন্ত তথ্য; 

(৯) কর্ী ও উপকোরণিোগীর ব্যদক্তগত জীবণির প্রগোপিী তো ক্ষুন্ন ে , এরূপ তথ্য; 

(১০)দবচোরোধীি র্োর্লোর তথ্য,  ো ঐ র্োর্লোর সুষ্ঠ ুদবচোরকো েণক ব্যোেত করণত পোণর, এরূপ তথ্য; 

(১১) তিন্তোধীি দবষ  সংদিষ্ট প্রকোণিো তথ্য,  োর প্রকোশ তিন্তকোণজ দবঘ্ন িটোণত পোণর; 

(১২)প্রকোণিো ক্র  কো েক্রণর্র দবষণ  দসন্ধোন্ত প্রি োর আণগ সংদিষ্ট ক্র  বো এর কো েক্রর্ সংক্রোন্ত প্রকোণিো তথ্য; 

(১৩) গণবষ োর সূত্র বো প্রকৌশল বো কোণরো বুদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদধকোর ক্ষদতগ্রস্থ েণত পোণর এরূপ তথ্য; 

(১৪)অদিট দরণপোট ে (জবোবসে)। 
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পদরদশষ্ট-৭ 

 

 

তথ্য প্রোদপ্তর আণবিি ফরর্ (ফরর্ ‘ক’) 

 

 

তথ্য প্রোদপ্তর আণবিিপত্র 

[তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সংক্রোন্ত) দবদধর্োলো,২০০৯ এর দবদধ-৩ দ্রষ্টব্য] 

 

বরোবর 

----------------------------------- 

--------------(িোর্ ও পিবী) ও িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেো, 

---------------------------(িপ্তণরর িোর্ ও ঠিকোিো) 

 

১৷ আণবিিকোরীর িোর্   :------------------------------------------- 

দপতোর িোর্     :------------------------------------------- 

র্োতোর িোর্    :------------------------------------------- 

বতের্োি ঠিকোিো    :------------------------------------------- 

স্থো ী ঠিকোিো    :------------------------------------------- 

ফযোক্স, ই-প্রর্ইল, প্রটদলণফোি ও প্রর্োবোইল িম্বও ( দি েোণক) 

২৷ কী ধরণির তথ্য* (প্রণ োজণি অদতদরক্ত কোগজ ব্যবেোর করুি) :--------------------------------------- 

৩৷ প্রকোি পদ্ধদতণত তথ্য পোইণত আগ্রেী (েোপোণিো/ফণটোকদপ 

দলদখত/ই-প্রর্ইণল/ফযোক্স/দসদি অেবো অন্য প্রকোণিো পদ্ধদতণত) :---------------------------------------- 

৪৷ তথ্য গ্রে কোরীর িোর্ ও ঠিকোিো :------------------------------------------- 

৫৷ প্রণ োজয প্রক্ষণত্র সেো তোকোরীর িোর্ ও ঠিকোিো :------------------------------------------- 

আণবিণির তোদরখ:------------------------------ আণবিিকোরীর স্বোক্ষর 

*তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সং  ন্ত) দবদধর্োলো, ২০০৯ এর ৮ ধোরো অনু ো ী তণথ্য  মূল্য পদরণশোধণ োগ্য৷ 
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     ষ্ট-৮ 

 

                          (    ‘খ ) 

 

 

                          

[          (              )         , ২০০৯ এ      -৫    ] 

 

আণবিি পণত্রর িম্বর :---------------------------- 

 

প্রদত 

আণবিিকোরীর িোর্ :---------------------------- 

ঠিকোিো :---------------------------- 

 

                                         

 

দপ্র  র্ণেোি  

 

আপিোর ---------------------------তোদরণখর আণবিণির দিদিণত প্রো   ত তথ্য দি   ক্ত কোরণ  সরবরোে 

করো সম্ভব েইল িো,  েো:- 

১৷---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------৷ 

২৷--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------৷ 

৩৷--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------৷ 

 

 

 

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

িোদ ত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোর্: 

পিবী: 

িোপ্তদরক সীল: 
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      -৯ 

 

 

               (   - ‘  ) 

 

           

[তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সং  ন্ত) দবদধর্োলোর দবদধ-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

 

বরোবর 

----------------------------------- 

----------------------------------- (িোর্ ও পিবী) 

ও 

আদপল কর্তেপক্ষ, 

---------------------------(িপ্তণরর িোর্ ও ঠিকোিো) 

 

 

 

১৷ আদপলকোরীর িোর্ ও ঠিকোিো (প্র োগোণ োণগর সেজ র্োধ্যর্সে) :------------------------------------------- 

২৷ আদপণলর তোদরখ :------------------------------------------- 

৩৷ প্র  আণিণশর দবরুণদ্ধ আদপল করো েই োণে উেোর কদপ ( দি েোণক) :------------------------------------------- 

৪৷  োেোর আণিণশর দবরুণদ্ধ আদপল করো েই োণে তোেোর িোর্সে আণিণশর দববর  ( দি েোণক) :-------------------- 

ফযোক্স, ই-প্রর্ইল, প্রটদলণফোি ও প্রর্োবোইল িম্বও ( দি েোণক) 

৫৷ আদপণলর সংদক্ষপ্ত দববর  :------------------------------------------ 

৬৷ আণিণশর দবরুণদ্ধ সংক্ষুব্ধ েইবোর কোর  (সংদক্ষপ্ত দববর ) :------------------------------------------ 

৭৷ প্রো   ত প্রদতকোণরর য  /তকে :------------------------------------------ 

৮৷ আদপলকোরী কর্তেক প্রতয ি :------------------------------------------ 

৯৷ অন্য প্রকোি তথ্য  োেো আদপল কর্তেপণক্ষর সম্মুণখ উপস্থোপণির জন্য আদপলকোরী ইেো প্রপোষ  কণরি :-------------- 

 

 

 

আণবিণির তোদরখ:------------------------ আণবিিকোরীর স্বোক্ষর 
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      -১০ 

 

 

                   এ                      (    ‘ঘ ) 

 

 

                   এ                      

 

[তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সং  ন্ত) দবদধর্োলো, ২০০৯ এর দবদধ-৮ দ্রষ্টব্য] 

 

তথ্য সরবরোণের প্রক্ষণত্র দি  প্রটদবণলর কলোর্ (২) এ উদেদখত তণথ্যর জন্য উেোর দবপরীণত কলোর্ (৩) এ উদেদখত েোণর 

প্রক্ষত্রর্ণত তথ্য প্রোদপ্তর অনুণরোধ দফ এবং তণথ্যর মূল্য পদরণশোধণ োগ্য েইণব,  েো:- 

 

      

                                  /      

   

১  দলদখত প্রকোি িকুণর্ণন্টর কদপ সরবরোণের জন্য (ম্যোপ, িকশো, 

েদব, ক  উটোর দপ্রন্টসে) 

 

এ-৪ ও এ-৩ র্োণপর কোগণজর প্রক্ষণত্র 

প্রদত কদপ ২ (দুই) টোকো েোণর এবং 

তদুর্ধ্ে সোইণজর কোগণজর প্রক্ষণত্র 

প্রকৃত মূল্য 

 

 

২  দিস্ক, দসদি ইতযো  প্রত তথ্য সরবরোণের প্রক্ষণত্র ১) আণবিিকোরী কর্তকে দিস্ক, দসদি 

ইতযো   সরবরোণের প্রক্ষণত্র দবিো 

মূণল্য; 

২) তথ্য সরবরোেকোরী কর্তেক দিস্ক, 

দসদি ইতযো   সরবরোণের প্রক্ষণত্র 

উেোর প্রকৃত মূণল্য; 

 

৩  প্রকোি আইি বো সরকোদর দবধোি বো দিণি েশিো অনু ো ী কোউণক 

সরবরোেকৃত তণথ্যও প্রক্ষণত্র 

 

দবিোমূণল্য 

 

৪  মূণল্যর দবদির্ণ  দব  ণ োগ্য প্রকোশিোর প্রক্ষণত্র প্রকোশিোর দিধ েোদরত মূল্য 
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      -১১ 
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[তথ্য অদধকোর (অদিণ োগ িোণ র ও দিষ্পদি সং  ন্ত) প্রদবধোির্োলোর প্রদবদধ-৩ (১০ দ্রষ্টব্য] 

 

 

বরোবর 

প্রধোি তথ্য কদর্শিোর 

তথ্য কদর্শি 

এফ-৪/এ, আগোরিাঁও প্রশোসদিক এলোকো 

প্রশণরবোংলো িগর, ঢোকো-১২০৭ 

 

অদিণ োগ িং----------------------------------------- 

 

১৷ অদিণ োগকোরীর িোর্ ও ঠিকোিো (প্র োগোণ োণগর সেজ র্োধ্যর্সে):------------------------------------------- 

২৷ অদিণ োগ িোদখণলর তোদরখ :------------------------------------------- 

৩৷  োেোর দবরুণদ্ধ অদিণ োগ করো েই োণে তোেোর িোর্ ও ঠিকোিো :------------------------------------------- 

৪৷ অদিণ োণগর সংদক্ষপ্ত দববর  (প্রণ োজণি আলোিো কোগজ সদিিবণবদশত কদরণত েইণব) :-------------------------- 

৫৷ সংক্ষুব্ধতোর কোর  ( দিণকোি আণিণশর দবরুণদ্ধ অদিণ োগ আি ি করো ে , প্রসই প্রক্ষণত্র উেোর কদপ সংযক্ত কদরণত 

েইণব) :--------------------------------------- 

৬৷ প্রো   ত প্রদতকোর ও উেোর      কতো :--------------------------------------- 

৭৷ অদিণ োগ উদেদখত বক্তণব্যও সর্ে েণি প্রণ োজিী  কোগজ প্রত্রর ব েিো (কদপ সংযক্ত কদরণত েইণব) :-----------------

--------------------- 

 

সতযপোঠ 

 

আদর্/আর্রো এই র্ণর্ ে েলফপূব েক প্রিোষ ো কদরণতদে প্র , এই অদিণ োণগ বদ েত আদিণ োগসমূে আর্োর জ্ঞোি ও 

দবশ্বোসর্ণত সতয৷ 

 

 

-------------------------- 

সতযপোঠকোরীর স্বোক্ষর 


