
 

 

 পনরনিষ্ট-৭ : তথ্য প্রানির আর্বদি ফরম (ফরম ‘ক’) 

 

 

ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রানির আর্বদিপে 

[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ-৩ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

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

................................................................ (িাম ও পদবী) 

ও 

দানয়ত্বপ্রাি কম েকতো, 

........................................... (দির্রর িাম ও ঠিকািা) 

 

১।  আর্বদিকারীর িাম : ............................................................................ 

 নপতার িাম : ............................................................................ মাতার িাম : 

............................................................................ 

 বতেমাি ঠিকািা : ............................................................................ স্থায়ী ঠিকািা : 

............................................................................ 

 ফুাক্স, ই-মমইল, মটনলর্ফাি ও মমাবাইল মফাি িম্বর ( নদ োর্ক) : ............................................................................ 

২।  নক ধরর্ির তথ্য* (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবিার করুি) : ............................................................................ 

 

৩।  মকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রিী (োপার্িা/ ফর্টাকনপ/  : ............................................................................ 

  নলনখত/ ই-মমইল/ ফুাক্স/নসনি অেবা অন্য মকাি পদ্ধনত)  

৪। তথ্য গ্রিণকারীর িাম ও ঠিকািা  : ............................................................................ 

৫।  প্রর্ াজু মযর্ে সিায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  : ............................................................................ 

 

 

 

আর্বদর্ির তানরখ:..................................................                                            আর্বদিকারীর স্বাযর 

 

*তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রামত্ম) নবনধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনু ায়ী তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্ াগ্য। 



 

 

পনরনিষ্ট-৮ : তথ্য সরবরার্ি অপারগতার মিাটিি (ফরম ‘খ’) 

 

 

 

ফরম ‘খ’ 

 [ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রামত্ম) নবনধমালা, ২০০৯ নবনধ-৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য সরবরার্ি অপারগতার মিাটিি 

 

 

আর্বদি পর্ের সূে িম্বর:                                  তানরখ : ......................................... 

 

প্রনত 

আর্বদিকারীর িাম   : .............................................................. 

ঠিকািা    : .............................................................. 

 

নবষয় : তথ্য সরবরার্ি অপারগতা সম্পর্কে অবনিতকরণ। 

 

নপ্রয় মর্িাদয়, 

আপিার ........................................................তানরর্খর আর্বদর্ির নভনির্ত প্রানে েত তথ্য নির্নাক্ত কারর্ণ সরবরাি 

করা সম্ভব িইল িা,  ো :- 

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

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

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

 

                                      

 

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

                   দানয়ত্বপ্রাি কম েকতোর িাম : 

                 পদবী : 

               দািনরক সীল : 

 

 

 

 

 

 



 

 

পনরনিষ্ট-৯ : আপীল আর্বদি ফরম (ফরম ‘গ’) 

 

 
ফরম ‘গ’ 

আপীল আর্বদি 

[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ-৬ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

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

..................................................................(িাম ও পদবী) 

ও 

আপীল কর্তেপয, 

...........................................(দির্রর িাম ও ঠিকািা) 

  

১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা  : .................................................................................. 

 (ম াগার্ ার্গর সিজ মাধ্যমসি) 

২। আপীর্লর তানরখ: .................................................................................. 

৩। ম  আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা িইয়ার্ে উিার : ............................................. 

  কনপ ( নদ োর্ক)   

৪।  ািার আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা িইয়ার্ে : .................................................. 

 তািার িামসি আর্দর্ির নববরণ ( নদ োর্ক)   

৫। আপীর্লর সাংনযি নববরণ:.......................................................................... 

 

 

 

৬। আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ সাংক্ষুব্ধ িইবার কারণ (সাংনযি নববরণ) : ............................................................................... 

৭।  প্রানে েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নভনি: .................................................................................. 

৮।  আপীলকারী কর্তেক প্রতুয়ি : .................................................................................. 

৯।  অন্য মকাি তথ্য  ািা আপীল কর্তেপর্যর সমু্মর্খ : .................................................................................. 

 উপস্থাপর্ির জন্য আপীলকারী ইচ্ছা মপাষণ কর্রি 

                                 

 

আর্বদর্ির তানরখ : ..................................................                                              আর্বদিকারীর স্বাযর 

  



 

 

পনরনিষ্ট-১০ : তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ (ফরম ‘ঘ’) 

 

 

ফরম ‘ঘ’ 

[ নবনধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ 

 তথ্য সরবরার্ির মযর্ে নিন মটনবর্লর কলাম (২) এ উনিনখত তর্থ্যর জন্য উিার নবপরীর্ত কলাম (৩) এ উনিনখত 

িার্র মযেমত তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্ াগ্য িইর্ব,  ো :- 

 

 
মটনবল 

 

ক্রনমক 

িাং 
তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ/তর্থ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। 

নলনখত মকাি িকুর্মর্ন্টর কনপ 

সরবরার্ির জন্য (ম্যাপ, িক্িা, েনব, 

কনম্পউটার নপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ মার্পর কাগর্জর মযর্ে প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দ্যই) টাকা িার্র এবাং তদূর্ধ্ে 

সাইর্জর কাগর্জর মযর্ে প্রকৃত মূল্য। 

২। 

নিস্ক, নসনি ইতুানদর্ত তথ্য সরবরার্ির 

মযর্ে 

 

(১) আর্বদিকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতুানদ সরবরার্ির মযর্ে নবিা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য সরবরািকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতুানদ সরবরার্ির মযর্ে উিার প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। 

মকাি আইি বা সরকানর নবধাি বা 

নির্দ েিিা অনু ায়ী কাউর্ক সরবরািকৃত 

তর্থ্যর মযর্ে 

নবিামূর্ল্য। 

৪। 

মূর্ল্যর নবনিমর্য় নবক্রয়র্ াগ্য 

প্রকািিার 

মযর্ে 

প্রকািিায় নিধ োনরত মূল্য। 

 

 
 

 



 

 

পনরনিষ্ট-১১ : তথ্য কনমির্ি অনভর্ াগ দার্য়র্রর নিধ োরণ ফরম (ফরম ‘ক’) 

 

ফরম ‘ক’ 

অনভর্ াগ দার্য়র্রর ফরম 
[তথ্য অনধকার (অনভর্ াগ দার্য়র ও নিষ্পনি সাংক্রান্ত) প্রনবধািমালার প্রনবধাি-৩ (১) িষ্টব্য] 

 

 
বরাবর 

প্রধাি তথ্য কনমিিার 

তথ্য কনমিি 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসনিক এলাকা 

মির্রবাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭।  

 
              অনভর্ াগ িাং ...............................................................................................................।  

 
১। অনভর্ াগকারীর িাম ও ঠিকািা                          : ......................................................................... 

    (ম াগার্ ার্গর সিজ মাধ্যমসি) 

 
২। অনভর্ াগ দানখর্লর তানরখ                               : .......................................................................... 

 
৩।  ািার নবরুর্দ্ধ অনভর্ াগ করা িইয়ার্ে                : ......................................................................... 

     তািার িাম ও ঠিকািা   

 
৪। অনভর্ ার্গর সাংনযি নববরণ                             : ......................................................................... 

    (প্রর্য়াজর্ি আলাদা কাগজ সনন্নর্বি করা  াইর্ব) 

 
৫। সাংক্ষুব্ধতার কারণ ( নদ মকাি আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ      : .......................................................................  

    অনভর্ াগ আিয়ি করা িয় মসই মযর্ে উিার কনপ  

    সাংযুক্ত কনরর্ত িইর্ব) 

 
৬। প্রানে েত প্রনতকার ও উিার ম ৌনক্তকতা                     : ....................................................................... 

 
৭। অনভর্ াগ উনিনখত বক্তর্ব্যর সমে ের্ি প্রর্য়াজিীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ পর্ের বণ েিা (কনপ সাংযুক্ত কনরর্ত িইর্ব) 

 

সতুপাঠ 
আনম/আমরা এই মর্ম ে িলফপূব েক মঘাষণা কনরর্তনে ম , এই অনভর্ ার্গ বনণ েত অনভর্ াগসমূি আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাস মর্ত সতু।  

 

 

 

 
(সতুপাঠকারীর স্বাযর)  

 

 




