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মুখফন্ধ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দর্য ংনফধার্ন নচন্তা, নফর্ফক ও ফাকস্বাধীনতা নাগনযর্কয অন্যতভ বভৌনরক অনধকায নর্র্ফ 

স্বীকৃত। নাগনযর্কয ফাকস্বাধীনতাবক প্রাধান্য নদর্ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয উর্যার্গ নফগত এনপ্রর ৬, ২০০৯ তানযখ 

তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ ভান জাতী ংর্দ া কযা র্ের্ছ। উক্ত আইর্নয ৪ ধাযা প্রর্তেক নাগনযর্কয 

তথ্য রার্বয অনধকাযর্ক প্রনতষ্ঠা কযা র্র্ছ। 

 

বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট ধভ ে  নফলক ভন্ত্রণারর্য আওতাধীন একটি নফনধফদ্ধ ংস্থা। ফাংরার্দর্য বফৌদ্ধ 

ধভ োফরম্বীর্দয ধভী কল্যাণ াধন ভানুর্লয ভর্ে ধভীে মূল্যর্ফাধ ও নননতকতার্ফাধ সৃনি এফং ভাননফক 

মূল্যর্ফাধ ও ম্প্রদানেক ম্প্রীনতয নফকা াধর্ন কাজ কর্য থার্ক। বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট তর্থ্যয অফাধ প্রফার্ 

দা র্চি। তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯  এয নফধান অনুার্য তর্থ্যয অফাধ প্রফার্য নীনতয আর্রার্ক তথ্য 

কনভর্নয ননর্দ েনা অনুার্য ও ধভ ে নফলক ভন্ত্রণারর্য যাভ েক্রর্ভ এই তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা, ২০১৯ 

প্রণন কযা র্র্ছ। 

 

আভযা দৃঢ়বার্ফ নফশ্বা কনয, এ ননর্দ েনকা বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয তথ্য প্রদান কাম েক্রভ অনধকতয জ কযর্ফ 

এফং এয ভাধ্যর্ভ বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয কভ েকার্েয স্বচ্ছতা ও জফাফনদনতা নননিত র্ফ।  

 

 

 

 

 

 জে দত্ত ফড়ুো 

নচফ 

বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট। 
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৭।  দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানত্ব ও কভ েনযনধ................................................................. ৭ 
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১। টভূনভ: 

 

ফাংরার্দর্য কর নাগনযর্কয স্বাধীনবার্ফ স্ব স্ব ধভ ে ারর্ন াংনফধাননক নধকায নর্র্ফ  স্বীকৃত। াম্প্রদানেক  

ম্প্রীনত ও ধভীে মূল্যর্ফাধ প্রনতষ্ঠা এফং কর ধভ োফরম্বীয ভউন্নেন নননিত কর্য একটি াম্প্রদানেক সুখী 

মৃদ্ধ নডনজটার ফাংরার্দ নফননভ োর্ণ ধভ ে নফলেক ভন্ত্রণারর্েয ার্থ বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  কাজ কর্য মার্ে। 

জাতীে উন্নের্নয মূর বরাতধাযাে ধভীে বনর্তবৃন্দর্ক মৃ্পক্ত কযা, নাযীয ক্ষভতােন ও নাযীয প্রনত নংতার্যার্ধ 

ফাংরাবদ আর্তাভর্ে ভূতপূফ ে াপল্য জেন কর্যর্ছ। যকায বঘানলত রূকল্প ২০২১ ফাস্তফাের্নয রর্ক্ষে 

ন্যেনবনত্তক, দুনীনতমুক্ত ও শুদ্ধাচাযী যাষ্ট্র ও ভাজ প্রনতষ্ঠায রর্ক্ষে বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  কর্তেক স্বেতা ও 

দ্রুততায ার্থ ভানম্মত বফা নননিতকযর্ণয জন্য নফনবন্ন কাম েক্রভ গ্রণ কযর্ছ।  নাগনযক বফা বৃনদ্ধয রর্ক্ষে 

ট্রার্স্টয ননজস্ব   ওর্ফাইট, বপআবুক বআজ বখারা র্ের্ছ। ধভ ে নফলেক ভন্ত্রণারর্েয ননর্দ েনা নুমােী 

আর্নার্বন টিভ গঠন কযা র্ের্ছ। এ কর আর্নার্বন টির্ভয ভাের্ভ নাগনযক বফা প্রদান ও বফায ভান বৃনদ্ধর্ত 

নতুন উদ্ভাফনর্ক উৎানত কযা র্ে। 

 

একর কাম েক্রভ জনগণর্ক ফনতকযণ, ভন্ত্রণারে ও অওতাধীন ংস্থা বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট র্ত প্রদত্ত বফা, 

নফনবন্ন কাম েক্রর্ভ জনগর্ণয ভতাভত গ্রণ আতোনদ কাম েক্রভ সুষু্ঠবার্ফ ম্পাদর্নয রর্ক্ষে তথ্য ফমুক্তকযণ 

ননর্দ েনকা প্রণের্নয উর্যাগ বনো র্ের্ছ। উক্ত ননর্দ েনকা প্রফতের্নয পর্র বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয  কভ েকাে 

ম্পর্কে জনর্চতনতা বৃনদ্ধ ংস্থায কর প্রকায কভ েকার্ে জনগর্ণয যানয ংগ্রর্ণয সুর্মাগ সৃনি র্ফ।  

 

১.১ তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণর্নয বমৌনক্তকতা/উর্েশ্য: 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরার্দ যকায যকানয ও বফযকানয ংগঠর্নয স্বচ্ছতা, জফাফনদনতা বৃনদ্ধ, দূনীনত হ্রা ও 

সুান প্রনতষ্ঠা, র্ফা েনয জনগর্ণয ক্ষভতার্নয রর্ক্ষে তথ্য- অনধকায নননিত কযর্ত গত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তথ্য 

অনধকায আইন া কর্যর্ছ। 

গণতানন্ত্রক ব্যফস্থার্ক আর্যা সুংত কযায অন্যভত তে র্চ্ছ জনগর্ণয তথ্য প্রানপ্তয অনধকায নননিত কযা। বফৌদ্ধ 

ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয  তথ্য উন্ুক্ত র্র এ ংস্থায কাম েক্রর্ভয নফলর্  স্বচ্ছতা এফং জনগর্ণয প্রনত জফাফনদনতা 

নননিত র্ফ। 

যকায জনগর্ণয জন্য অফাধ তথ্য প্রফা নননিত কযায বম নীনত যকায গ্রণ কর্যর্ছ, তায র্ে ংগনত বযর্খ 

ধভ ে নফলক ভন্ত্রণারর্য ংস্থা নর্র্ফ বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ  ট্রাস্ট অফাধ তথ্য প্রফার্য চচ ো নননিত কযর্ত ফদ্ধ 

নযকয। 

ধভ ে নফলক ভন্ত্রণারে  ও বফৌদ্ধ ধভী কল্যাণ ট্রাস্ট মার্ত অফাধ তথ্য প্রফার্য চচ ো অব্যাত বযর্খ জনগর্ণয তথ্য 

চানদা পুযণ কযর্ত ার্য  বজন্য একটি তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণন আফশ্যক ফর্র প্রতীভান ওা 

তথ্য অনধকায আইন ২০০৯, তথ্য অনধকায নফনধভারা (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) ২০০৯ এফং এতদংনিষ্ট 

প্রনফধানভারামূর্য আর্রার্ক উক্ত তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণন কযা র্রা। 

 
১.২ ননর্দ েনকায নর্যানাভ: এই ননর্দ েনকা " বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা ২০১৯" নার্ভ 

অনবনত র্ফ। 

 

২. ননর্দ েনকায নবনি: 

 ২.১ প্রণনকাযী কর্তেক্ষ: বফৌদ্ধ ধভী কল্যাণ ট্রাস্ট , ধভ ে নফলক ভন্ত্রণার । 

 ২.২ অনুর্ভাদনকাযী কর্তেক্ষ: নচফ, বফৌদ্ধ ধভী কল্যাণ ট্রাস্ট , ধভ ে নফলক ভন্ত্রণার । 

 ২.৩ অনুর্ভাদর্নয তানযখ:  

 ২.৪ ননর্দ েনকা ফাস্তফার্নয তানযখ: অনুর্ভাদর্নয তানযখ বথর্ক ননবদ েনকাটি কাম েকনয  র্ফ।  

 ২.৫ ননর্দ েনকায প্রর্মাজেতা:  বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয জন্য প্রর্মাজে র্ফ। 



তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা-২০১৯ : বফৌদ্ধ ধভী কল্যাণ ট্রাস্ট.      পৃষ্ঠা - 5                  মুদ্রণ তানযখ : আগস্ট, ২০১৯ 

 

৩. ংজ্ঞামূ: নফল ও প্রর্েয নযনি না র্র এই ননর্দ েনকা :- 

৩.১  তথ্য অর্থ ে ধভ ে নফলক ভন্ত্রণার এয অধীনস্থ বফৌদ্ধ ধভী কল্যাণ ট্রার্স্টয গঠন, কাঠার্ভা, দাপ্তনযক 

 কভ েকান্ড ংক্রান্ত বমর্কান স্মাযক, ফই, নকা, ভাননচত্র, চুনক্ত, তথ্য-উাি, রগফই, আর্দ, নফজ্ঞনপ্ত, 

 দনরর, নমুনা, ত্র, প্রনতর্ফদন, নাফ নফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, আর্রাকনচত্র, অনডও, নবনডও, অনিত নচত্র, 

 নপল্ম, ইর্রকট্রননক প্রনক্রা প্রস্তুতকৃত বমর্কান ইনস্ট্রুর্ভন্ট, মানন্ত্রকবার্ফ াঠর্মাগ্য দনররানদ এফং 

 ববৌনতক গঠন, ও বফনষ্টে নননফ ের্র্ল অন্য বমর্কান তথ্যানদ, ফস্তু ফা এবদয প্রনতনরনও এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ: 

 তর্ফ তে থার্ক বম, দাপ্তনযক বনাটনট ফা বনাটনর্টয প্রনতনরন এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ না। 

৩.২  'দানত্ব প্রাপ্ত কভ েকতো' অথ ে তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন ননযুক্ত কভ েকতো। 

৩.৩  'নফকল্প দানত্ব প্রাপ্ত কভ েকতো' অথ ে দানত্ব প্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থর্ত ংনিষ্ট দানত্ব ারর্নয জন্য ননমৄক্ত 

 কভ েকতো। 

৩.৪  'তথ্য প্রদান আউননট' থ ে বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট। 

৩.৫  'আনর কর্তেক্ষ' থ ে বফৌদ্ধ ধভী ক্ল্োণ ট্রার্স্টয  নচফ । 

৩.৬  'র্ততীে ক্ষ' অথ ে তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুর্যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেক্ষ ব্যনতত অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয 

 র্ে জনড়ত অন্য বকান ক্ষ। 

৩.৭  'তথ্য কনভন' অথ ে তথ্য অনধকায আইন ২০০৯ এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রনতনষ্ঠত কনভন। 

৩.৮  'তঅআ, ২০০৯' ফরর্ত তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ বুঝার্ফ। 

৩.৯  'তঅনফ, ২০০৯' ফরর্ত তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯ বুঝার্ফ। 

৩.১০  'কভ েকতো' অবথ ে কভ েচাযীও অন্তর্ভ েক্ত র্ফ। 

৩.১১  'তথ্য অনধকায' থ ে বকান কর্তের্ক্ষয ননকট র্ত তথ্য প্রানপ্তয অনধকায। 

৩.১২  'আর্ফদন পযভ' অথ ে তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযর্ভট- পযভ 'ক' বুঝার্ফ। 

৩.১৩  'আনর পযভ' অথ ে তঅনফ, ২০০৯-এয তপনর্র ননধ োনযত আনর আর্ফদর্নয পযর্ভট পযভ 'গ' বুঝার্ফ। 

৩.১৪  'নযনষ্ট' অথ ে এই ননর্দ েনকায র্ে ংযুক্ত নযনষ্ট।  

 
৪। তর্থ্যয বেণী নফন্যা এফং তথ্য প্রদান দ্ধনত: 

 তথ্য প্রদান দ্ধনত তথ্য অনধকায আইর্নয নফধানাফরী নযারন ার্র্ক্ষ বদর্য প্রনতটি নাগনযর্কয তথ্য 

াওায অনধকায আর্ছ এফং নাগনযর্কয চানদা  ফা অনুর্যার্ধয নযর্প্রনক্ষর্ত বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  তার্ক 

মানচত তথ্য প্রদার্ন ফাধ্য থাকর্ফ। বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয গৃীত নদ্ধান্ত, কাম েক্রভ নকংফা ম্পানদত ফা প্রস্তানফত 

কভ েকার্ন্ডয কর তথ্য নাগনযর্কয ননকট জরবে কযায প্রার্ সূনচফদ্ধ আকার্য প্রকা ও প্রচার্যয ব্যফস্থা 

কযর্ফ। বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয মুদ তথ্য ননর্ন্াক্ত নতন বেণীবত বাগ কযা র্ফ এফং ননধ োনযত নফধান 

অনুার্য তা প্রদান ও প্রকা কযা র্ফ।   

৪.১ স্বপ্রর্ণানদত তথ্য: 

 তথ্য অনধকায আইর্নয এই নফধান অনুমাী বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয কাম েক্রভ ংক্রান্ত জনগর্ণয তথ্য 

প্রানপ্তয অনধকাযর্ক অনধকতয জরবে কযায প্রার্ বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  স্বপ্রর্ণানদত ও স্বতস্ফুতেবার্ফ বম 

কর তথ্য প্রকা ও প্রচায কযর্ফ তা ট্রার্স্টয  স্বপ্রর্ণানদত তথ্য। স্বপ্রর্ণানদত তর্থ্যয আওতা তথ্যগুর্রা 

নফর্লবার্ফ নযনষ্ট 'ক' বত উর্েখ কযা আর্ছ। এ কর তথ্য বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয ওর্ফাইর্ট 

(www.brwt.gov.bd) প্রকানত র্ফ। প্রনত নতন ভা অন্তয তথ্য ারনাগাদ কযা র্ফ। ধভ ে নফলক ভন্ত্রণার 

প্রনত ফছয ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকা কযর্ফ এফং প্রনতর্ফদর্ন তঅআ এয ধাযা ৬(৩) এ উর্েনখত তথ্যমূ 

ংর্মাজন কযর্ফ। 

http://www.mora.gov.bd/
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৪.২ চানদায নবনির্ত তথ্য প্রকা/প্রদান: 

 তথ্য অনধকায আইন ২০০৯ এয ৭ ধাযায অনুকূর্র বম কর তথ্য প্রকা ও প্রদান ফাধ্যতামূরক ন এরূ 

তথ্য ব্যতীত নাগনযর্কয আর্ফদর্নয নযর্প্রনক্ষর্ত পূণ ে ফা আংনক প্রদার্ন ফাধ্য থাকর্ফ (নযনষ্ট-'খ')। বফৌদ্ধ ধভীে 

কল্যাণ ট্রাস্ট  চানদায নবনির্ত তথ্যয তানরকা প্রস্তুত কযর্ফ এফং তা ওর্ফাইর্ট প্রকা কযর্ফ। প্রনত নতন ভা 

অন্তয তথ্য ারনাগাদ কযা র্ফ। 

 
৪.৩ প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক ন এভন  তথ্য: 

 এই ননর্দ েনকা মাই থাকুক না বকন বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  তথ্য অনধকায আইর্নয ৭ ধাযা বভাতার্ফক 

ননর্ন্াক্ত তথ্য প্রকা, প্রচায ফা প্রদার্ন ফাধ্য থাকর্ফ না।  

(ক)  বকান তথ্য প্রকার্য পর্র ফাংরার্দর্য ননযািা, অখন্ডতা ও াফ ের্বৌভর্ত্বয প্রনত হুভনক র্ত ার্য এভন 

 তথ্য; 

(খ)  যযাষ্ট্রনীনতয বকান নফল মাায দ্বাযা নফর্দী যার্ষ্ট্রয অথফা বকান আন্তজোনতক বকান ংস্থা ফা আঞ্চনরক 

 বকান বজাট ফা ংগঠর্নয নত নফযভান ম্পকে ক্ষুণ্ন র্ত ার্য এভন তথ্য; 

(গ)  বকান নফর্দী যকার্যয ননকট র্ত প্রাপ্ত বকান বগানী তথ্য; 

(ঘ)  বকান তথ্য প্রকার্য পর্র বকান র্ততী র্ক্ষয বুনদ্ধবৃনিক ম্পর্দয অনধকায ক্ষনতগ্রস্ত র্ত ার্য এভন 

 ফানণনজেক ফা ব্যফানক অন্তননন েত বগানীতা নফলক কনযাইট ফা বুনদ্ধবৃনিক ম্পদ (Intellectual 

 property Right) ম্পনকেত তথ্য; 

(ঙ)  বকান তথ্য প্রকার্য পর্র বকান নফর্ল ব্যনক্ত ফা ংস্থার্ক রাবফান ফা ক্ষনতগ্রস্ত কনযর্ত ার্য এভন তথ্য; 

(চ)  বকান তথ্য প্রকার্য পর্র প্রচনরত আইর্নয প্রর্াগ ফাধাগ্রস্ত র্ত ার্য ফা অযাধ বৃনদ্ধ াইর্ত ার্য এভন  

      তথ্য; 

(ছ)  বকান তথ্য প্রকার্য পর্র জনগর্ণয ননযািা নফনিত র্ত ার্য ফা নফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠ ুনফচাযকাম ে  

      ব্যাত র্ত ার্য এভন তথ্য; 

(জ)  বকান তথ্য প্রকার্য পর্র বকান ব্যনক্তয ব্যনক্তগত জীফর্নয বগানীতা ক্ষুণ্ন র্ত ার্য এভন তথ্য; 

(ঝ)  বকান তথ্য প্রকার্য পর্র বকান ব্যনক্তয জীফন ফা াযীনযক ননযািা নফদান্ন র্ত ার্য এভন তথ্য; 

(ঞ)  আইন প্রর্াগকাযী ংস্থায াতায জন্য বকান ব্যনক্ত কর্তেক বগার্ন প্রদি বকান তথ্য; 

(ট)  আদারর্ত নফচাযাধীন বকান নফল এফং মাা প্রকাব আদারত ফা ট্রাইবুেনার্রয ননর্লধাজ্ঞা যনার্ছ অথফা  

      মাায প্রকা আদারত অফভাননায ানভর এভন তথ্য; 

(ঠ)  তদন্তাধীন বকান নফল মাায প্রকা তদন্ত কার্জ নফি ঘটাইর্ত ার্য এভন তথ্য; 

(ড)  বকান অযার্ধয তদন্ত প্রনক্রা এফং অযাধীয বগ্রপতায ও ানস্তর্ক প্রবানফত কনযবত ার্য এভন তথ্য; 

(ঢ)  আইন অনুার্য বকফর একটি নননদ েষ্ট ভর্য জন্য প্রকার্য ফাধ্যফাধকতা যনার্ছ এভন তথ্য; 

(ণ)  বকৌরগত ও ফানণনজেক কাযর্ণ বগান যাখা ফাঞ্ছনী এভন কানযগযী ফা বফজ্ঞাননক গর্ফলণারদ্ধ বকান 

 তথ্য; 

(ত)  বকান ক্র কাম েক্রভ ম্পন্ন ফায পূর্ফ ে ফা উক্ত নফলব নদ্ধান্ত গ্রর্ণয পূর্ফ ে ংনিষ্ট ক্র ফা তায কাম েক্রভ 

       ংক্রান্ত বকান তথ্য; 

(থ)  জাতীে ংর্দয নফর্ল অনধকায াননয কাযণ র্ত ার্য, এভন তথ্য; 

(দ)  বকান ব্যনক্তয আইন দ্বাযা ংযনক্ষত বগানী তথ্য; 

(ধ)  যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষাে প্রদি নম্বয ম্পনকেত আগাভ তথ্য; 



তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা-২০১৯ : বফৌদ্ধ ধভী কল্যাণ ট্রাস্ট.      পৃষ্ঠা - 7                  মুদ্রণ তানযখ : আগস্ট, ২০১৯ 

 

(ন)  ভনন্ত্রনযলদ ফা, বক্ষত্রভত, উর্দষ্টা নযলর্দয বফঠর্ক উস্থানীম ায াংর্ক্ষ আনুলনেক দনররানদ 

এফং উক্তরূ বফঠর্কয আর্রাচনা ও নদ্ধান্ত ংক্রান্ত বকান তথ্য; 

তর্ফ তে থার্ক বম, ভনন্ত্রনযলদ ফা, বক্ষত্রভত, উর্দষ্টা নযলদ কর্তেক বকান নদ্ধান্ত গৃীত ফায য অনুরূ 

নদ্ধার্ন্তয কাযণ এফং বমকর নফলর্য উয নবনি কর্য নদ্ধান্তটি গৃীত র্র্ছ তা প্রকা কযা মার্ফ। 

 

৫. তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা নদ্ধনত : 

(ক) তথ্য ংযক্ষণঃ 

 তথ্য অনধকায আইন ২০০৯ এয অধীন নাগনযর্কয প্রানপ্তয নননিত কযায রর্ক্ষে বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  

প্রর্াজনী তথ্যমূ ংগ্র পূফ েক তা মথামথবার্ফ ননম্নরূর্ ংযক্ষণ কযর্ফ। 

১) মথামথ দ্ধনত ও ভান অনুযর্ণ তথ্য ংযক্ষণ কযর্ফ; 

২) কনম্পউটার্য ংযক্ষবণয উযুক্ত কর তথ্য যুনক্তংগত ভীভায ভর্ধ্য কনম্পউটার্য ংযনক্ষত থাকর্ফ।  

৩) স্বপ্রর্ণানদত তথ্য অন্যান্য কর তথ্য (মা প্রকার্ আইনগত ফাধা বনই) বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয  

ওর্ফাইর্ট াওা মার্ফ (www.brwt.gov.bd) । 

(খ) তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানা: 

বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানায বক্ষর্ত্র তথ্ম অনধকায (তথ্য ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) 

প্রনফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযর্ফ। 

(গ) তর্থ্যয বালা: 

 (১)তর্থ্যয মূর বালা র্ফ ফাংরা। তথ্য মনদ ন্য বকান বালাে উৎন্ন র্ে থার্ক তার্র বটি বআ বালাে 

ংযনক্ষত র্ফ। দািনযক প্রর্োজর্ন তথ্য নুফাদ কযা র্ত ার্য। 

 (২) তথ্য বম বালাে ংযনক্ষত থাকর্ফ বআ বালার্তআ অর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ। অর্ফদনকাযীয 

চানদায বপ্রনক্ষর্ত বকান তথ্য নুফাদ কযায দানেত্ব কর্তেক্ষ ফন কযর্ফ না। 

(ঘ) তর্থ্যয ারনাগদকযণ: 

বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট প্রনতভার্ তথ্য ারনাগাদ কযর্ফ। 

৬. দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্াগ: 

 তথ্ম অনধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০-এয নফধানভর্ত বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  কর্তেক দানত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো ননর্াগ কযা র্ফ। 

৭. দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানত্ব ও কভ েনযনধ: 

১) দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য প্রানিয আর্ফদন গ্রণ ফাছাই এফং তথ্য চানদাকাযীয ার্থ বমাগার্মাগ কযর্ফন; 

২) চানদাকৃত/অনুর্যাধকৃত তথ্য তঅআ, ২০০৯ ধাযা-৯ ও তঅনফ, ২০০৯ নফনধ-৪ অনুমাী মথামথবার্ফ যফযা 

কযর্ফন; 

৩) চানদাকৃত তর্থ্যয যুনক্তংগত মূল্য ননধ োযণ এফং তা নযর্ার্ধয জন্য আর্ফদনকাযী/অনুর্যাধকাযীর্ক অফনত 

কযর্ফন; 

৪) ননধ োনযত ভর্য ভর্ধ্য তথ্য যফযা কযা ম্ভফ না র্র এয কাযণ উর্েখপূফ েক ১০ (দ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য 

তথ্য চানদাকাযীর্ক অফনত কযর্ফন; 

৫) বকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানপ্তয বক্ষর্ত্র দানত্ব প্রাপ্ত কভ েকতো তার্ক উযুক্ত দ্ধনতর্ত তথ্য বর্ত 

াতা কযর্ফন। এর্ক্ষর্ত্র নতনন অন্য বকান ব্যনক্তয াতা গ্রণ কযর্ত াযর্ফন; 

৬) তথ্য ংযক্ষণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা তঅ ২০০৯ -এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ র্ে নক না তা 

ননধ োযর্ণ কর্তেক্ষর্ক েতা প্রদান কযর্ফ; 

http://www.mora.gov.bd/
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৭) তঅ ২০০৯ -এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকার্ েতা কযর্ফ; 

৮) তর্থ্যয জন্য প্রাপ্ত আর্ফদনত্র এ-ংক্রান্ত প্রর্াজনী তথ্য ংযক্ষণ, আর্ফদনকাযীয বমাগার্মার্গয নফস্তানযত 

তথ্য ংযক্ষণ, তথ্য অফমুক্তকযণ ংক্রান্ত প্রনতর্ফদন ংকনরত কযা, তথ্য মূল্য আদা, নাফ যক্ষণ ও যকানয 

বকালাগার্য জভাকযণ এফং কর্তেক্ষ ফা তথ্য কনভর্নয চানদায বপ্রনক্ষর্ত এ ংক্রান্ত তথ্য যফযা কযর্ফ; 

ইতোনদ। 

৮. নফকল্প দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্াগ: 

১) ফদরী ফা ন্য বকান কাযর্ণ দানেত্বপ্রাি কভ েকতোয নুনস্থর্ত একজন নফকল্প দানেত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্োগ 

কযর্ত র্ফ। দানেত্বপ্রাি কভ েকতোয নুনস্থনতর্ত দানেত্বারনকারীন অআন নুার্য নতনন দানেত্বপ্রাি কভ েকতো 

নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফন। 

২) ফদরী ফা ন্য বকান কাযর্ণ এআ দ শূন্য র্র, নফরর্ম্ব নতুন নফকল্প দানেত্বপ্রাি কভ েকতো ননর্োগ কযর্ত র্ফ। 

 

৯. নফকল্প দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানত্ব ও কভ েনযনধ:  

ক) দানেত্বপ্রাি কভ েকতোয নুনস্থতকারীন ভর্ে 'নফকল্প দানেত্বপ্রাি কভ েকতো' 'দানেত্বপ্রাি কভ েকতো' নর্র্ফ 

দানেত্ব ারন কযর্ফন; 

খ) দানেত্বপ্রাি কভ েকতো নর্র্ফ দানেত্ব ারনকারীন ভর্ে নীনত ৭-এ ফনণ েত 'দানেত্বপ্রাি কভ েকতোয দানেত্ব ও 

কভ েনযনধ' তায জন্য প্রর্মাজে র্ফ। 

 

১০. তর্থ্যয জন্য আর্ফদন, তথ্য প্রদার্নয দ্ধনত ও ভীভা: 

(ক) বকান ব্যনক্ত তঅ, ২০০৯-এয ধীন তথ্য প্রানিয জন্য ংনিি দানেত্বপ্রাি কভ েকতোয কার্ছ ননধ োনযত পযভ 

'ক' এয ভাের্ভ তথ্য বচর্ে নরনখতবার্ফ ফা আর্রক্ট্রননক ভােভ ফা আ-বভআর্র নুর্যাধ কযর্ত াযর্ফন। 

(খ) ননধ োনযত পযভ জরবে না র্র নুর্যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রর্মাজে বক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয এফং আ-বভআর 

ঠিকানা; নুর্যাধকৃত তর্থ্যয ননর্ভ ের এফং স্পি ফণ েনা এফং বকান দ্ধনতর্ত তথ্য বর্ত অগ্রী তায ফণ েনা উর্েখ 

কর্য াদা কাগর্জ ফা বক্ষত্রভত, আর্রক্ট্রননক নভনডো ফা আ-বভআর্রও তথ্য প্রানিয জন্য নুর্যাধ কযা মার্ফ। 

(গ) দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মুনদ্রত অনুনরন, পর্টাকন, বনাট, ইর্রক্ট্রননক পযর্ভট ফা নপ্রন্ট-আউট দ্ধনতর্ত তথ্য 

যফযা কযর্ফন; 

(ঘ) ইন্দ্রী প্রনতফন্ধীর্ক দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য রার্ব াতা কযর্ফন।  

(ঙ) দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুর্যাধ প্রানপ্তয তানযখ র্ত অননধক ২০ (নফ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য অনুর্যাধকৃত তথ্য 

যফযা কযর্ফন। 

(চ) তর্থ্যয ার্থ একানধক তথ্য প্রদান ইউননট ফা কর্তের্ক্ষয ংনিষ্টতা থাকর্র অননধক ৩০ (নত্র) কাম ে নদফর্য 

ভর্ধ্য তথ্য যফযা কযর্ফন; 

(ছ) তথ্য প্রদার্নয ার্থ র্ততী র্ক্ষয ংনিষ্টতা থাকর্র র্ততী ক্ষ তা বগানী তথ্য নর্র্ফ গণ্য কযর্র, ব 

বক্ষর্ত্র দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ৫ (াচ) কাম েনদফর্য ভর্ধ্য র্ততী ক্ষর্ক নরনখত ফা বভৌনখক ভতাভত বচর্ বনাটি 

নদর্ফন। ভতাভত াওা ার্র্ক্ষ ননধ োনযত ভর্য ভর্ধ্য তথ্য প্রদানকাযী কভ েকতো তথ্য প্রদান কযর্ফন অথফা তথ্য 

প্রদার্নয অাযগতায নফলর্ নদ্ধান্ত ননর্ফন; 

(জ) তথ্য অনধকায আইন-২০০৯ এয ৭ ধাযায ফনণ েত তথ্য প্রদান ফাধ্যতামূরক ন কাযণমূর্য ভর্ধ্য 

আর্ফদনকাযীয চানত তথ্য অন্তভূ েক্ত র্র মতটুকু অং বমৌনক্তকবার্ফ পৃথক কযা ম্ভফ ততটুকু অং 

আর্ফদনকাযীর্ক প্রদান কযর্ফন; 

(ঝ) তথ্য প্রদার্ন অাযগতায বক্ষর্ত্র কাযণ উর্েখপূফ েক আর্ফদন প্রানপ্তয ১০ (দ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য 

আর্ফদনকাযীর্ক অফনত কযর্ফন; 
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(ঞ) উনেনখত ভীভামূর্য ভর্ধ্য তথ্য প্রদান কযা না র্র, তথ্য প্রানপ্তয অনুর্যাধ প্রতোখ্যান কযা র্র্ছ ভর্ভ ে 

গণ্য র্ফ। 

১১. তর্থ্যয মূল্য এফং মূল্য নযর্ার্ধয ননভাফরী: 

ক) দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো আর্ফদন প্রানপ্তয অননধক ৫ (াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য ভজুদ তর্থ্যয মূল্ম নযর্াধ কযায 

জন্য আর্ফদনকাযীর্ক জানার্ফন। উক্ত মূল্য তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্তয ংক্রান্ত) নফনধভারা -২০০৯ এয তপনর 

‘ঘ’ পযভ (ংযুক্ত) অনুমাী ননধ োনযত র্ফ; 

খ) মনদ মূল্য বরখা না থার্ক তর্ফ কর্তেক্ষ বমরুবার্ফ মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন; ববার্ফ মূল্য নযর্াধ কযর্ত র্ফ; 

গ) তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা-২০০৯ অনুমাী আর্ফদনকাযী কর্তেক তর্থ্যয মূল্য নগদ, ভানন 

অড োয, বাস্টার অড োয, ক্রড বচক অথফা স্টোম্প এয ভাধ্যর্ভ প্রদান কযর্ত র্ফ। আদাকৃত অথ ে চারান বকাড 

নং-১-৩৩০১-০০১-১৮০৭ বত যকানয বকালাগার্য জভা কযর্ত র্ফ। 

১২. আনর কর্তেক্ষ এফং আনর দ্ধনত: 

বকান নাগনযক মনদ নননদ েষ্ট ভীভায ভর্ধ্য তথ্য না ান নকংফা দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয বকান নদ্ধার্ন্তয ংক্ষুদ্ধ ন, 

তার্র নতনন উক্ত ভীভা অনতক্রভ ওায য ফা নদ্ধান্ত াওায যফতী ৩০ (নত্র) নদর্নয ভর্ধ্য আনর 

কর্তের্ক্ষয ননকট আনর কযর্ত াযর্ফন। 

(ক) আনর আর্ফদর্ন আীর্রয কাযণ উর্েখপূফ েক াদা কাগর্জ ফা তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত ংক্রান্ত) নফনধভারা-

২০০৯ এয পযভ (‘গ’ ংযুক্ত) এ আর্ফদন কযা মার্ফ; 

(খ) ংনিষ্ট আনর কর্তেক্ষ আনর আর্ফদন প্রানপ্তয যফতী ১৫ (র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য আনর ননষ্পনি কযর্ফ; 

১৪. তথ্যানদ নযদ ের্নয সুর্মাগ: 

বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট  কর্তেক প্রণীত ফানল েক প্রনতর্ফদন কর প্রকায প্রকানামূ নফনামূর্ল্য ফ োধাযবণয 

নযদ ের্নয জন্য জরবে কযর্ফ। 

 

১৫. জনগুরুত্বপূণ ে নফলর্ বপ্র নফজ্ঞনপ্ত: 

বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট   জনগুরুত্বপূণ ে নফলানদ বপ্র নফজ্ঞানপ্তয ভাধ্যর্ভ অথফা ভন্ত্রণারর্য ওর্ফাইর্টয ভাধ্যর্ভ 

প্রকা কযর্ফ। 
 

১৬. ননর্দ েনকায ংর্াধন: 

এই ননর্দ েনকা ংর্াধর্নয প্রর্াজন র্র বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট ৩-৫ দস্য নফনষ্ট একটি কনভটি গঠন কযর্ফ। 

কনভটি ননর্দ েনকা অনুর্ভাদনকাযী কর্তের্ক্ষয কার্ছ ংর্ধার্নয প্রস্তাফ কযর্ফ। অনুর্ভাদনকাযী কর্তের্ক্ষয 

অনুর্ভাদর্ন ননর্দ েনকা ংর্াধন কাম েকয র্ফ।  
 

১৭. এই ননর্দ েনকায বকান নফলর্ অস্পষ্টতা বদখা নদর্র ননর্দ েনকা প্রণনকাযী কর্তেক্ষ তায ব্যাখ্যা প্রদান কযর্ফ । 

 

১৮. নযনষ্ট ক: স্বপ্রর্ণানদত তর্থ্যয তানরকা 

১) বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয াংগঠননক কাঠার্ভা; 

২) বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয ননর্াগ নফনধভারা; 

৩) বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রার্স্টয কাম োফরী; 

৪) কভ েকতো-কভ েচাযীগর্ণয দানত্ব; 

৫) নফনবন্ন ধযর্নয পযভ; 

৬) ফানল েক প্রনতর্ফদন; 

৭) কর প্রকানত প্রনতর্ফদন 

৮) বফৌদ্ধ ধভীে কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তেক প্রণীত আইন, চাকুনয প্রনফধানভারা , প্রজ্ঞান, ননর্দ েনা, ম্যানুার ইতোনদ; 
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৯) নচফ ও অন্যান্য কভ েকতোগর্ণয নাভ ও বমাগর্মার্গয ঠিকানা; 

১০) দানত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রর্মাজে বক্ষর্ত্র পোক্স নম্বয, বপান নম্বয ও ই-বভইর ঠিকানা; 

১১) ক্র কাম েক্রভ ংক্রান্ত তথ্যানদ/বটন্ডায ংক্রান্ত ইতোনদ; 

১২) তথ্য অনধকায ংক্রান্ত তথ্যানদ; 

১৩) অনুর্ভানদত আইন, অধ্যার্দ, নফনধভারা, প্রনফধানভারা, ননর্দ েনা, ম্যানুার ইতোনদ; 

 

নযনষ্ট খ: চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তার্থ্যয তানরকা 

১) স্বপ্রর্ণানদত প্রকানত কর তথ্য; 

২) নফনবন্ন নীনত; 

৩) ংস্থায ফার্জট; 

৪) আনথ েক তথ্য, বমভন- আ/ব্য ংক্রান্ত নাফ নফফযণী; 

৫) অনডট নযর্াট ে; 

৬) প্রকল্প ংক্রান্ত তথ্য; 

৭) ক্র কাম েক্রভ ংক্রান্ত তথ্য (নদ্ধান্ত গ্রর্ণয য); 

৮) উকাযর্বাগীয তানরকা; 

৯) নডও নবজ্যেোর ডকুর্ভন্ট; 

১০) ননর্াগ/ফদরী আর্দ; 

১১) বদর্ নফর্দ ভ্রভণ ংক্রান্ত তথ্যানদ (নদ্ধান্ত গ্রর্ণয য); 

১২) প্রদান ফাধ্যতামূরক ন, এভন তথ্য (নযনষ্ট- 'গ') ব্যতীত অন্য কর তথ্য; 

 

নযনি-গ : প্রদান ফােতামূরক নে, এভন তর্থ্যয তানরকা  

ননম্ননরনখত তথ্যমূ প্রদান ও প্রকা কযর্ত কর্তেক্ষ ফাে থাকর্ফ না-  

o কভী ও উকাযর্বাগীয ব্যনক্তগত জীফর্নয বগানীেতা ক্ষুণ্ন ে, এরূ তথ্য। 

o নফচাযাধীন ভাভরায তথ্য মা ওআ ভাভরায সুষু্ঠ নফচাযকাম ের্ক ব্যাত কযর্ত ার্য, এরূ তথ্য। 

o তদন্তাধীন নফলে ংনিি বকার্না তথ্য, মায প্রকা তদন্তকার্জ নফঘ্ন ঘটার্ত ার্য। 

o বকার্না ক্রে কাম েক্রর্ভয নফলর্ে নদ্ধান্ত বনোয অর্গ ংনিি ক্রে ফা এয কাম েক্রভ ংক্রান্ত বকার্না তথ্য।  

o গর্ফলণায সূত্র ফা বকৌর ফা কার্যা বুনদ্ধবৃনত্তক ম্পর্দয নধকায ক্ষনতগ্রস্থ র্ত ার্য, এরূ তথ্য। 

o ননর্োগ ও র্দান্ননত যীক্ষা কর াফনরক যীক্ষায প্রশ্নত্র ও যীক্ষায পরাপর ংক্রা ন্ত অগাভ 

তথ্য, আতোনদ। 
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নযনি-ঘ : তথ্য প্রানিয অর্ফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রানিয অর্ফদনত্র 

[ তথ্য নধকায (তথ্য প্রানি ংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৩ দ্রিব্য ]  

 

ফযাফয 

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

................................................................ (নাভ ও দফী) 

ও 

দানেত্বপ্রাি কভ েকতো, 

........................................... (দির্যয নাভ ও ঠিকানা) 

 

১।   অর্ফদনকাযীয নাভ   : ............................................................................ 

নতায নাভ                  : ............................................................................  

ভাতায নাভ                  : ............................................................................ 

ফতেভান ঠিকানা             : ............................................................................ 

স্থােী ঠিকানা                : ............................................................................ 

পোক্স, আ-বভআর, বটনরর্পান ও বভাফাআর বপান নম্বয 

 (মনদ থার্ক) : ............................................................................ 

২।  নক ধযর্নয তথ্য* (প্রর্োজর্ন নতনযক্ত কাগজ ব্যফায করুন)  : .............................................................. 

 

 

 

৩। বকান দ্ধনতর্ত তথ্য াআর্ত অগ্রী (ছাার্না/ পর্টাকন/ নরনখত/ আ-বভআর/ পোক্স/ননড থফা ন্য বকান দ্ধনত) :

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

                

৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ............................................................................  

৫।  প্রর্মাজে বক্ষর্ত্র ােতাকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ............................................................................ 

 

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

                                                                                                                     আবফদনকাযীয স্বাক্ষয 

 

*তথ্য নধকায (তথ্য প্রানি ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা নুমােী তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য।  
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নযনি-ঙ : তথ্য যফযার্ াযগতায বনাটি (পযভ ‘খ’) 

 

 

পযভ ‘খ’ 

[ তথ্য নধকায (তথ্য প্রানি ংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯ নফনধ-৫ দ্রিব্য ]  

তথ্য যফযার্ াযগতায বনাটি 

 

 

অর্ফদন র্ত্রয সূত্র নম্বয :                                                         তানযখ : .........................................  

 

প্রনত 

অর্ফদনকাযীয নাভ   : ..............................................................  

ঠিকানা    : ..............................................................  

 

নফলে : তথ্য যফযার্ াযগতা ম্পর্কে ফনতকযণ। 

 

নপ্রে ভর্াদে, 

অনায ........................................................তানযর্খয অর্ফদর্নয নবনত্তর্ত প্রানথ েত তথ্য ননর্ম্নাক্ত কাযর্ণ যফযা কযা 

ম্ভফ আর না, মথা :- 

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

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

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

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

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

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

 

                                      

 

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

                                         দানেত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ : 

                         দফী : 

                                                                                  দািনযক ীর : 
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নযনি-চ : অীর অর্ফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

 

 
পযভ ‘গ’ 

অীর অর্ফদন 

[ তথ্য নধকায (তথ্য প্রানি ংক্রান্ত) নফনধভারায নফনধ-৬ দ্রিব্য ]  

 

ফযাফয 

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

..................................................................(নাভ ও দফী) 

ও 

অীর কর্তেক্ষ, 

...........................................(দির্যয নাভ ও ঠিকানা) 

  

১। অীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ..................................................................................  

 (বমাগার্মার্গয জ ভােভ)  

২। অীর্রয তানযখ : ..................................................................................  

৩। বম অর্দর্য নফরুর্দ্ধ অীর কযা আোর্ছ উায : ................................................................................. 

  কন (মনদ থার্ক)   

৪। মাায অর্দর্য নফরুর্দ্ধ অীর কযা আোর্ছ   : ..................................................................................  

 তাায নাভ অর্দর্য নফফযণ (মনদ থার্ক)   

৫। অীর্রয ংনক্ষি নফফযণ  : ..................................................................................  

 

 

৬। অর্দর্য নফরুর্দ্ধ ংক্ষুব্ধ আফায কাযণ (ংনক্ষি নফফযণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রানথ েত প্রনতকার্যয মৄনক্ত/নবনত্ত  : ..................................................................................  

৮।  অীরকাযী কর্তেক প্রতেেন   : ..................................................................................  

৯।  ন্য বকান তথ্য মাা অীর কর্তের্ক্ষয মু্মর্খ : ..................................................................................  

 উস্থার্নয জন্য অীরকাযী আো বালণ কর্যন  

                                 

 

অর্ফদর্নয তানযখ : ..................................................                                                    অর্ফদনকাযীয স্বাক্ষয    
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নযনি-ছ : তথ্য প্রানিয নুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ (পযভ ‘ঘ’) 

 

 

পযভ ‘ঘ’ 

[ নফনধ ৮ দ্রিব্য ] 

তথ্য প্রানিয নুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য ননধ োযণ নপ 

তথ্য যফযার্য বক্ষর্ত্র ননম্ন বটনফর্রয করাভ (২) এ উনেনখত তর্থ্যয জন্য উায নফযীর্ত করাভ (৩) এ উনেনখত ার্য বক্ষত্রভত 

তথ্য প্রানিয নুর্যাধ নপ এফং তর্থ্যয মূল্য নযর্াধর্মাগ্য আর্ফ, মথা :-  

 

 
বটনফর 

 

ক্রনভক 

নং 
তর্থ্যয নফফযণ তথ্য প্রানিয নুর্যাধ নপ/তর্থ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

নরনখত বকান ডকুর্ভর্ন্টয কন 

যফযার্য জন্য (ম্যা, নক্া, ছনফ, 

কনম্পউটায নপ্রন্ট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভার্য কাগর্জয বক্ষর্ত্র প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দুআ) টাকা ার্য এফং তদূর্ধ্ে 

াআর্জয কাগর্জয বক্ষর্ত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। 

নডস্ক, ননড আতোনদর্ত তথ্য যফযার্য 

বক্ষর্ত্র 

 

(১) অর্ফদনকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড 

আতোনদ যফযার্য বক্ষর্ত্র নফনা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তেক নডস্ক, ননড 

আতোনদ যফযার্য বক্ষর্ত্র উায প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

বকান অআন ফা যকানয নফধান ফা 

ননর্দ েনা নুমােী কাউর্ক যফযাকৃত 

তর্থ্যয বক্ষর্ত্র 

নফনামূর্ল্য। 

৪। 

মূর্ল্যয নফননভর্ে নফক্রের্মাগ্য 

প্রকানায 

বক্ষর্ত্র 

প্রকানাে ননধ োনযত মূল্য। 
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নযনি-জ : তথ্য কনভর্ন নবর্মাগ দার্ের্যয ননধ োনযত পযভ (পযভ ‘ক’) 

পযভ ‘ক’ 

নবর্মাগ দার্ের্যয পযভ 
[তথ্য নধকায (নবর্মাগ দার্েয ও ননষ্পনত্ত ংক্রান্ত) প্রনফধানভারায প্রনফধান-৩ (১) দ্রিব্য] 

 

 
ফযাফয 

প্রধান তথ্য কনভনায 

তথ্য কনভন 

এপ-৪/এ, অগাযগাঁও প্রাননক এরাকা 

বর্যফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

 
              নবর্মাগ নং ...............................................................................................................।  

 
১। নবর্মাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (বমাগার্মার্গয জ ভােভ) 

 
২। নবর্মাগ দানখর্রয তানযখ                               : .......................................................................... 

 
৩। মাায নফরুর্দ্ধ নবর্মাগ কযা আোর্ছ                : ......................................................................... 

     তাায নাভ ও ঠিকানা   

 
৪। নবর্মার্গয ংনক্ষি নফফযণ                             : ......................................................................... 

    (প্রর্োজর্ন অরাদা কাগজ নন্নর্ফ কযা মাআর্ফ) 

 

 
৫। ংক্ষুব্ধতায কাযণ (মনদ বকান অর্দর্য নফরুর্দ্ধ      : .......................................................................  

    নবর্মাগ অনেন কযা ে বআ বক্ষর্ত্র উায কন  

    ংমৄক্ত কনযর্ত আর্ফ) 

 
৬। প্রানথ েত প্রনতকায ও উায বমৌনক্তকতা                     : ....................................................................... 

 
৭। নবর্মাগ উনেনখত ফক্তর্ব্যয ভথ ের্ন প্রর্োজনীে      : ......................................................................... 

     কাগজ র্ত্রয ফণ েনা (কন ংমৄক্ত কনযর্ত আর্ফ) 

 

তোঠ 
অনভ/অভযা এআ ভর্ভ ে রপপূফ েক বঘালণা কনযর্তনছ বম, এআ নবর্মার্গ ফনণ েত নবর্মাগমূ অভায জ্ঞান ও নফশ্বা ভর্ত তে।  

 

 

 
(তোঠকাযীয স্বাক্ষয) 


