
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খুলনা মুক্তি সেবা েংস্থা (কেএমএেএে) 

 

 

Khulna Mukti Seba Sangstha (KMSS), 36, Sher-E-Bangla Road, Khulna-9100.  

Telephone: +024777721079, Cell Phone: (+88) 1711814582, 

E-mail: kmss.khulna@gmail.com, Website: www.kmssbd.org 



f‚wgKv 

 

evsjv‡`‡k Z_¨ AwaKvi AvBb cvm nIqvi d‡j †`‡ki RbM‡Yi Z‡_¨ cÖ‡ekvwaKv‡ii †¶‡Î GKwU behy‡Mi ïf 

m~Pbv n‡q‡Q| AvBbwU RbM‡Yi Z_¨ cvIqvi AwaKvi‡K AvBbMZ স্বীকৃক্তি w`‡q‡Q| GB AvB‡b bvMwi‡Ki Z_¨ 

Rvbvi AwaKvi cÖwZôv Ges bvMwi‡Ki Aby‡ivaK…Z Z_¨ প্রদানে mKj KZ…©c‡¶i উপর Z_¨ cÖ`v‡bi eva¨evaKZv 

m„wó Kiv n‡q‡Q| RbM‡Yi wPšÍv, we‡eK I evKস্বাaxbZvi AwaKvi cwÖZôv; RbM‡Yi ¶gZvqb; ¯^”QZv I 

Revew`wnতা প্রক্তিষ্ঠা; ỳb©xwZ n«vm m‡e©vcwi সুkvmb cÖwZôvi Rb¨ Z_¨ AwaKvi AvBb cÖYxZ n‡q‡Q| 

 

Z_¨ AwaKvi AvB‡b evsjv‡`‡ki †h‡Kv‡bv bvMwi‡Ki Av‡e`‡bi cwi‡cÖw¶‡Z mKj miKvwi, স্বায়ËkvwmZ, 

mswewae× I msweavb Aনুhvqx MwVZ ms¯’vmn we‡`wk I miKvwi Aby`vbcÖvß †emiKvwi ms¯’vmg~‡ni উci Z_¨ 

cÖ`v‡bi eva¨evaKZv Av‡ivc Kiv n‡q‡Q| 

 

Revew`wng~jK I ¯̂”Q ixwZ‡Z KvR Kiv Lyjbv gyw³ ‡mev ms¯’v (‡KGgGmGm)-Gi †gŠwjK mvsMVwbK bxwZ| 

KZ…©cÿ wn‡m‡e Z_¨ AwaKvi AvBb Abymv‡i স্বচ্ছ c×wZ‡Z Z‡_¨i Aeva প্রবাহ m„wó Kivi †ÿ‡Î ‡KGgGmGm-

Gi eva¨evaKZv i‡q‡Q| ‡KGgGmGm weশ্বাm K‡i †h, RbM‡Yi ÿgZvqb I Dন্নয়কনর DcKvi‡fvMx wn‡m‡e Zv‡`i 

mš‘wó wbwðZ Kivi †ÿ‡Î Z‡_¨ AwfMg¨Zv n‡jv c~র্বশZ©| ‡KGgGmGm g‡b K‡i, Z_¨ cÖev‡ni cÖwZeÜKZv 

gv‡bB Dbœq‡bi cwÖZeÜKZv| RbMY Z_¨ ewÂZ n‡j Dন্নq‡bi mydj †_‡K ewÂZ nq|  Z_¨ Aegy³KiY bxwZgvjv 

‡KGgGmGm-Gi `„wófw½i m‡½ mvgÄm¨c~Y©| G Qvov Z_¨ AwaKvi A¨vW‡fv‡Kwm Kvh©µ‡gi cÿ wn‡m‡e Ges 

AvBb Abymv‡i Z_¨ c Ö̀vbKvix KZ…©cÿ wn‡m‡e ‡KGgGmGm ZAAv, 2009 evস্তবাq‡b mwVKfv‡e `vwqZ¡cvj‡b 

Avগ্রহী| ZvB ‡KGgGmGm-Gi Z‡_¨ †`‡ki †h-†Kv‡bv bvMwi‡Ki প ÖসবkMg¨Zv wbwðZ Kivi gva¨‡g wb‡Ri ¯̂”QZv 

I Revew`wn wbwðZKi‡Yi  প্রক্তিqvwU‡K mnRZi Ki‡Z Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009-Gi Av‡jv‡K GB bxwZgvjv 

cÖYqb Ki‡Q|  

 

‡KGgGmGm 201৯ mv‡j cÖ_g Z_¨ Aeg³KiY bxwZgvjv cÖYqb K‡i, hv সেকেম্বর 201৯ G ‡KGgGmGm-Gi 

wbe©vnx cwil` KZ…©K Aby‡gvw`Z nq|  

 

‡KGgGmGm-Gi GB Z_¨ Aegy³KiY bxwZgvjvq Z_¨ প্রদান স্বপ্রক াদীি, Z_¨ প্রোশmn `vwqZ¡প্রাß KgK©Zv©, 

Avwcj KZ…©c¶ I Ab¨vb¨ Kg©KZ©v-Kg©Pvixi `vwqZ¡ I KiYxq wel‡qI w`Kwbসদ েkbv i‡q‡Q, hv mswkóø wel‡q 

mK‡ji KiYxq wba©viY Ges wm×všÍMÖn‡Y mnvqK n‡e| 

 

Avgiv Avkv Kwi, GB bxwZgvjv Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009-Gi Aax‡b ‡KGgGmGm-Gi Z_¨ msiÿY I 

‡KGgGmGm-Gi Z‡_¨ RbM‡Yi cÖ‡ekvwaKvi wbwðZ Ki‡Z KvhK©i f‚wgKv ivL‡e| 

 

প্র ীি এ নীক্তিমালা অনুের  ও বাস্তবায়কন আক্তম দৃঢ় প্রক্তিজ্ঞ এবং প্রক্তিষ্ঠাকনর োকে যুি েেল পর্ োকয়র েমীকদরকেও 

এটি অনুের  ও বাস্তবায়কন েহকর্াক্তিিা প্রদাকনর জন্য অনুকরাধ রইল। 

 

 

 

ধন্যবাদাকে 

 

 

আফন াজা আক্তা  মঞু্জ 

নের্বাহী পন চালক 



 

 

 

১. নীক্তির আইনিি ক্তিক্তি: 

ে). অনুকমাদনোরী ের্তেপক্ষঃ খুলনা মুক্তি সেবা েংস্থা (কেএমএেএে)  

খ). অনুকমাদকনর িাক্তরখ: ২৭ সেকেম্বর ২০১৯ 

ি). নীক্তি বাস্তবার্ক়নর িাক্তরখ: ০১ অকটাবর ২০১৯  

 

২. নীক্তিিি ক্তিক্তি:  

ে). েংস্থার প্র ীি/েমে েনোরী/ অন্যান্য নীক্তি:  

েংস্থার িঠনিন্ত্র, ব্যবস্থাপনা নীক্তিমালা, েম েচারী নীক্তিমালা, আক্তে েে নীক্তিমালা, সজন্ডার পক্তলক্তেেহ প্রকয়াজনীয় নীক্তি 

েমূহ প্রনয়ন েরা হকয়কে। এরই ধারাবাক্তহেিায় েংস্থা িথ্য অবমুিেরক র লকক্ষে িথ্য অবমুিের  নীক্তি প্রনয়ন 

েরকে। উকেক্তখি নীক্তিমালাগুকলার োকে িথ্য অবমুিের  নীক্তিমালা এর সোন সক্ষকে োংঘক্তষ েে হকল িথ্য 

অবমুিের  নীক্তিমালাই প্রাধান্য পাকব। 

 

খ), নীক্তি প্রনয়ক র সর্ৌক্তিেিা:  

খুলনা মুক্তি সেবা েংস্থা (কেএমএেএে) ঢাো, খুলনােহ বাংলাকদকশর ক্তবক্তিন্ন ক্তবিাকি ক্তবকশষেকর খুলনা অঞ্চকল 

সুক্তবধাবক্তঞ্চি মানুকষর েল্যাক  এেটি সস্বচ্ছাকেবী েংিঠন ক্তহকেকব ১৯৯৭ োল সেকে োজ েকর আেকে। েংস্থাটি 

বাংলাকদশ েরোকরর েমাজকেবা অক্তধদপ্তর, এনক্তজও ব্যেকরা, জকয়ন্ট স্টে সোম্পানী, মাইিীকিক্তিট সরগুকলটক্তর 

অকোক্তরটি ের্তেে ক্তনবক্তিি হকয় মানবাক্তধোর, সুশােন, নারীর ক্ষমিায়ন, স্বাস্থে ও স্বাস্থে অক্তধোর, সেবার মান উন্নয়ন,  

সমৌক্তলে অক্তধোর ক্তনকয় োজ েকর। িথ্য প্রাক্তপ্তর অক্তধোর মানবাক্তধোর, সুশােন, মানুকষর বাে-স্বাধীনিা ও সমৌক্তলে 

অক্তধোর এর এেটি অক্তবকচ্ছদ্য অংশ। েংস্থাটি সর্কহতু জনেল্যাক  ক্তনকবক্তদি, সেকহতু িাকদর েল্যাক ই িথ্য অক্তধোর 

ক্তনক্তিি েরা আবশ্যে। 

সেই োকে েংস্থাটির োর্ েিকমর স্বচ্ছিা, জবাবক্তদক্তহিা, দায়বদ্ধিা আনয়কনর লকক্ষে েকব োপক্তর সুশােন ও মানবাক্তধোর 

প্রক্তিষ্ঠার জন্য িথ্য অবমুিের  নীক্তিমালা-২০১৯ প্রনয়ক  েকচষ্ট। 

 

ক্তশকরানাম : নীক্তির ক্তশকরানাম ‘িথ্য অবমুিের  নীক্তিমালা ২০১৯’ 

 

ি. নীক্তিকি ব্যবহৃি শব্দাবলীর েংজ্ঞাঃ  

আপীল ের্তেপক্ষ: আপীল ের্তেপক্ষ বলকি েংস্থার ক্তনব োহী প্রধানকে ব্যঝাকনা হকয়কে।  

েংস্থাঃ খুলনা মুক্তি সেবা েংস্থা (কেএমএেএে) সে সবাঝাকব।  

িথ্য: িথ্য বলকি েংস্থার েেল ধরকনর োর্ েিম েমূহ, বাকজট ক্তবিাজন, েংস্থার োঠাকমা, প্রেল্প প্রস্তাবনা, ক্তেদ্ধােেমূহ, 

েেল ধরকনর ক্তরকপাট ে, েেল ধরকনর নীক্তিমালা, উপোরকিািীর িাক্তলো, সেবােমূকহর ধর  ও মূল্যকে সবাঝাকনা 

হকর়্কে।  



দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিো: খুলনা মুক্তি সেবা েংস্থা (কেএমএেএে) এর দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিোকে সবাঝাকব।  

িথ্য অক্তধোর আইন, ২০০৯: বলকি বাংলাকদশ েরোকরর িথ্য অক্তধোর আইন, ২০০৯ সে সবাঝাকব।  

ফরম: িথ্য অক্তধোর ক্তবক্তধমালা (িথ্য প্রাক্তপ্ত েংিাে) ২০০৯ এ উকেক্তখি ফরমেমূহ।  

ক্তবক্তধমালা: িথ্য অক্তধোর ক্তবক্তধমালা (িথ্য প্রাক্তপ্ত েংিাে) ২০০৯ 

 

৩. নীক্তির প্রাকয়াক্তিে ক্তিক্তি :  

ে. ১. দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিোর ক্তববর :  

েংস্থার প্রধান োর্ োলকয়র েম েসূচী েমন্বয়োরী দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিো ক্তহকেকব দাক্তয়ত্ব পালন েরকবন। সফাোল পাে েন 

পক্তরবিেন হকল েংস্থা পরবিীকি দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিো ক্তনক্তদ েষ্ট েকর ২১ ক্তদকনর মকে িথ্য েক্তমশনকে অবক্তহি েরকব। 

 

 

২. দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিোর েম ে পক্তরক্তধ:  

▪ িথ্য েংগ্রহ, সুক্তচবদ্ধের , েংরক্ষ   

▪ আকবদন পে গ্রহ  ও িার ক্তিক্তিকি িথ্য প্রদান, েরবরাহ, প্রোশ-প্রচার, সর্ািাকর্াি, েমন্বর়্ োধন 

▪ িথ্য েহজীের  

▪ িথ্য প্রাক্তপ্তকি প্রক্তিবিী ব্যক্তিকে েহায়িা েরা। িথ্য অবমুিের  েরার সক্ষকে দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিো বাৎেক্তরে 

প্রক্তিকবদন প্রস্তুি ও ের্তেপকক্ষর ক্তনেট সপশ েরকব। 

 

৩. দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিোর েহকর্ািী ব্যক্তি:  

ক্তবক্তিন্ন প্রেকল্পর ক্তনকয়াক্তজি প্রেল্প েমন্বয়োরী বা েম-পর্ োকয়র েম েেিোি  দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিোকে েহয়িা প্রদান 

েক্তরকবন এবং িাকদর দাক্তয়ত্ব, বক্তন েি দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিোর অনুরূপ হইকব। 

 

৪. দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিোর অনুপক্তস্থক্তিকি দাক্তয়ত্ব পালন েরকবন:  

এইচআর এন্ড এিক্তমন 

 

খ, ১, আপীল ের্তেপকক্ষর ক্তববর :  

েংস্থার ক্তনব োহী পক্তরচালে আপীল ের্তেপক্ষ ক্তহকেকব ক্তবকবক্তচি হকবন। 

 

২, আপীল ের্তেপকক্ষর েম ে পক্তরক্তধ:  

আপীল আকবদন গ্রহ  ও িার ক্তিক্তিকি আপীল ক্তনষ্পক্তিের  এবং প্রকয়াজন হকল বাংলাকদশ েরোকরর িথ্য অক্তধোর 

আইন, ২০০৯ এর অধীন িথ্য েক্তমশকনর ক্তনকদ েশনা বাস্তবায়ন ও েংস্থার পকক্ষ িথ্য েক্তমশন প্রক্তিক্তনক্তধত্ব েরকবন। 

 

 

 

 



৪. িকথ্যর সে ীক্তবন্যাে ও প্রোশ পদ্ধক্তি  

স্বপ্রক াক্তদি িথ্য প্রোশঃ 

১. েংস্থার েম েসূচী/ োর্ েিম  

২. ক্তনব োহী পক্তরষকদর িাক্তলো  

৩. প্রেল্প বাকজট (কমাট অনুকমাক্তদি)  

৪. েম ে এলাোর মানক্তচে  

৫. েংস্থার বাক্তষ েে প্রক্তিকবদন  

৬. েংস্থার অি োকনািাম।  

৭. েংস্থার েম্পকদর িাক্তলো  

৮. সুক্তবধাকিািীকদর ধর  ও েংখ্যািি িথ্য  

৯. েংস্থার সপ্রাফাইল  

১০. অে োয়কনর উৎে।  

১১. েম েেিোকদর িাক্তলো  

১২. সেবার ধর  ও মূল্য িাক্তলো  

১৩.েংস্থার ক্তনবিন পে  

১৪. েংস্থার দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত েম েেিো ও আপীল ের্তেপকক্ষর পক্তরক্তচক্তি 

 

চাক্তহদার ক্তিক্তিকি প্রোক্তশি িথ্য: 

১. েংস্থার েেল নীক্তিমালা/ম্যানুয়াল  

২. েংস্থার িঠ িন্ত্র  

৩. েংস্থার অক্তিট ক্তরকপাট ে 

৪. িকবষ ার ফলাফল  

৫. বাকজট ক্তববরনী।  

৬. েিার সরজুকলশন  

৭. মক্তনটক্তরং/ সপ্রাকগ্রে ক্তরকপাট ে 

৮. চুক্তি/েমকঝািা স্মারে  

৯. ক্তনকয়াি প্রক্তিয়া 

১০. েংস্থার অনুকমাক্তদি প্রেল্প  

১১. ক্তবির কর্াগ্য প্রক্তশক্ষন মক্তিউল  

১২. েম েেিো েম েচারীকদর ক্তববর   

১৩. লিবই।  

১৪. ক্তহোব ক্তববরনী  

১৫. েেল সরক্তজষ্টার 

 



িথ্য প্রোকশ বাে নর়্: 

১. েমীর/উপোরকিািীকদর ব্যক্তিিি নক্তে  

২, অনুকনাকমাক্তদি প্রেল্প প্রস্তাব।  

৩, িদোধীন ক্তবষয়  

৪. ব্যক্তদ্ধবৃক্তিে েম্পদ 

৫. ক্তবচারাধীন সোন ক্তবষয়  

৬. চলমান িকবষ া  

৭. প্রশ্নপে (চলমান)  

৮. ক্তনকয়াি/িয়/ক্তবিয় েংিাে আিাম িথ্য 

 

িথ্য প্রদান পদ্ধক্তি:  

ে. স্ব-উকদ্যাি িথ্য প্রদান; 

ক্তলক্তখিিাকব িথ্য সবাি ে উকমাচন, বাক্তষ েে প্রক্তিকবদন, প্রচার-প্রোশনা, সরাক্তশয়ার, েক্তবর সবাি ে, ক্তলফকলট, ক্তবজ্ঞক্তপ্ত, 

নািক্তরে েনদ, ওকয়বোইট, অনলাইন সর্ািাকর্াি মােম। 

খ, চাক্তহদার ক্তিক্তিকি িথ্য প্রদান: আকবদকনর সপ্রক্তক্ষকি 

 

৫. িথ্য ব্যবস্থাপনা েম্পক্তেেি ক্তবষয়:  

ে. আকবদকনর প্রক্তিয়া ও েময়েীমা: 

▪ ক্তলক্তখি িাকব ক্তনধ োক্তরি ফরকম বা োদা োিকজ িথ্য আকবদন েরকি হকব।  

▪ ২০ োর্ ে ক্তদবকের মকে ক্তলক্তখি িাকব িথ্য প্রদান/েরবরাহ েরা হকব।  

▪ আকবদনোরীকে আকবদন প্রাক্তপ্তর ০৫ োর্ েক্তদবকের মকে িথ্য মূল্য, মূল্য পক্তরকশাকধর ক্তনয়মাবলী অবক্তহি েরা 

হকব।  

▪ র্ক্তদ প্রদান ক্তবলকম্বর েম্ভাবনা োকে / িথ্য প্রদান েরা েম্ভব না হয়, িকব িাহার োরন উকেখপূব েে ১০ 

োর্ েক্তদবকের মকে ক্তলক্তখিিাকব ক্তনধ োক্তরি ফরকম অবক্তহি েরা হকব। 

 

খ, আপীকলর প্রক্তিয়া ও েময়েীমা:  

▪ িথ্য পাওয়ার আকবদকনর ২০ োর্ ে ক্তদবকের মকে িথ্য না সপকল বা আংক্তশে, অেম্পূ ে বা ভুল িথ্য প্রদান েরা 

হকল, িথ্য প্রদাকন অস্বীকৃক্তি জানাকল আপীল ের্তেপকক্ষর ক্তনেট পরবিী ৩০ োর্ েক্তদবকের মকে ক্তলক্তখিিাকব 

আপীল েরা র্াকব। 

▪ আপীল ের্তেপক্ষ আপীল আকবদন গ্রহ  ও িার ক্তিক্তিকি ১৫ োর্ ে ক্তদবকের মকে দুই পকক্ষর শুনানী োকপকক্ষ 

আপীল ক্তনষ্পক্তি েরকবন। 

 

ি. িথ্য েংগ্রহ ও েংরক্ষক র পদ্ধক্তি:  

ক্তলক্তখি ও েক্তচবদ্ধিাকব েকর ফাইকল বা ধারনকৃি েক্তব ক্তিক্তিও/ক্তেক্তি/ক্তিক্তিক্তিকি বা ক্তস্থর ক্তচে আোকর িথ্য গ্রহন েরা 

হকব। উকেখ্য, িথ্য সর্ িাষায় প্রস্তুি হকব সে িাষাকিই েংরক্ষ  ও প্রদান েরা হকব। প্রকয়াজনকবাকধ িথ্য অনুবাদ েরা 

র্াকব।  



 

৬. িথ্য মূল্য এবং মূল্য পক্তরকশাকধর ক্তনয়মাবলী  

ফকটােক্তপর সক্ষকে বাজার মূল্য অনুের  েরা হকব। িথ্য র্ক্তদ ক্তেক্তিকি প্রদান েরকি হয় সেকক্ষকে ক্তেক্তির বাজার মূল্য 

অনুর্ায়ী এবং আকবদনোরী ক্তেক্তি েরবরাহ েরকল িথ্য ক্তবনামুকল্য প্রদানকর্াগ্য হকল, ক্তবনামুকল্য সদয়া হকব। েংস্থার 

এেশনেমূকহর জন্য ক্তনধ োক্তরি মূল্য পক্তরকশাধ েরকি হকব। প্রকর্াজে সক্ষকে, মূল্য পক্তরকশাকধর রক্তশদ প্রদান পূব েে িথ্য 

রবরাহ েরা হকব। 

 

৭. িথ্য প্রোকশ অস্বীকৃক্তি ও িথ্য প্রদাকন দাক্তয়ত্ব অবকহলার জন্য শাক্তস্তর ক্তবধানঃ েংস্থার চাকুরী ক্তবক্তধ অনুর্ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহ  েরা হকব। 

 

৮. িকথ্যর হালনািাদ ের :  

স্বপ্রকনাক্তদি িথ্য বেরাকে হালনািাদ েরা হকব। 

 

৯. ক্তবক্তবধ: 

ে, িথ্য সর্ িাষায় োেকব সেই িাষায় প্রোশ/ প্রদান/ েরবরাহ েরা হকব।  

খ, িথ্য অবমুিের  নীক্তিমালা-২০১৯ িাষা হকব বাংলা ও ইংকরজী। একক্ষকে বাংলা িাষাই প্রধান্য পাকব।  

ি, েংস্থা ের্তেে িথ্য প্রদাকনর জন্য আকবদন ফরম/ আপীল েরার ফরম/ আকবদন প্রিোখ্যান েরার ফরম, িথ্য 

অক্তধোর আইন -২০০৯ ের্তেে প্র ীি ফরম বা অনুরুপ ক্তবকবচে হইকব।  

ঘ, েংস্থা ের্তে প্র ীি িথ্য অবমুিের  নীক্তিমালা-২০১৯ হালনািাদের , পক্তরবিেন, পক্তরবধ েন ও েংকশাধন সর্াগ্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



েংযুক্তি: ফরমেমূহ 

িফক্তেল 

ফরম ‘ে’ 

[ক্তবক্তধ ৩ দ্রষ্টব্য]  

িথ্য প্রাক্তপ্তর আকবদনপে 

 

১। আকবদনোরীর নাম    : …………………………… 

 

ক্তপিার নাম     : …………………………… 

 

মািার নাম     : …………………………… 

 

বিেমান ঠিোনা    : …………………………… 

 

স্থায়ী ঠিোনা     : …………………………… 

 

ফোক্স, ই-কমইল, সটক্তলকফান ও  

সমাবাইল সফান নম্বর (র্ক্তদ োকে)  : ……………… 

 

সপশা       : …………………………… 

 

২। ক্তে ধরক র িথ্য (প্রকয়াজকন অক্তিক্তরি োিজ ব্যবহার েরুন) : ………………… 

 

৩। সোন পদ্ধক্তিকি িথ্য পাইকি আগ্রহী (োপাকনা/ফকটােক্তপ/  

     ক্তলক্তখি/ই-কমইল/ফোক্স/ক্তেক্তি অেবা অন্য সোন পদ্ধক্তিকি) : ………………… 

 

৪। িথ্য গ্রহ োরীর নাম ঠিোনা   : …………………………… 

 

৫। প্রকর্াজে সক্ষকে েহায়িাোরীর নাম ও ঠিোনা : …………………………… 

 

৬। িথ্য প্রদানোরী ের্তেপকক্ষর নাম ও ঠিোনা : …………………………… 

 

৭। আকবদকনর িাক্তরখ     : …………………………… 

 

 

 

                                                              

           আকবদনোরীর স্বাক্ষর 



ফরম ’খ’ 

িথ্য েরবরাকহর অপারিিার সনাটিশ 

 

আকবদন পকের সুে নম্বরঃ                                                                     িাক্তরখঃ ……………… 

 

প্রক্তি 

 

আকবদনোরীর নামঃ ………………………………………………… 

 

ঠিোনাঃ ………………………………………………………… 

 

 

ক্তবষয় : িথ্য েরবরাকহ অপারিিা েম্পকেে অবক্তহিের । 

 

ক্তপ্রয় মকহাদয়, 

 

আপনার ……………………………………………… িাক্তরকখর আকবদকনর ক্তিক্তিকি 

প্রাক্তে েি িথ্য ক্তনম্নকিা োরক  েরবরাহ েরা েম্ভব হইল না, র্োঃ- 

১। 

…………………………………………………………………………

………………………. 

২। 

…………………………………………………………………………

………………………. 

৩। 

…………………………………………………………………………

………………………. 

 

 

(………………………………..) 

দাক্তয়ত্ব প্রাপ্ত েম েেিোর নাম: 

পদবী: 

দাপ্তক্তরে েীল 

 

 



ফরম ’ি’ 

আক্তপল আকবদন 

 

 

১। আক্তপলোরীর নাম ও ঠিোনা (র্ািাকর্াকির েহজ মােমেহ) : …………………………… 

২। আক্তপকলর িাক্তরখ      : …………………………… 

৩। সর্ আকদকশর ক্তবরুকদ্ধ আক্তপল েরা হইইয়াকে উহার েক্তপ  : ……………………………  

(র্ক্তদ োকে) 

৪। র্াহার আকদকশর ক্তবরুকদ্ধ আক্তপল েরা হইয়াকে িাহার  : …………………………… 

     নামেহ আকদকশর ক্তববর  (র্ক্তদ োকে) 

৫। আক্তপকলর েংক্তক্ষপ্ত ক্তববর      : …………………………… 

৬। আকদকশর ক্তবরুকদ্ধ েংক্ষুব্ধ হইবার োর  (েংক্তক্ষপ্ত ক্তববর ী) : …………………………… 

৭। প্রাক্তে েি প্রক্তিোকরর যুক্তি/ক্তিক্তি     : …………………………… 

৮। আক্তপলোরী ের্তেে প্রিেয়ন     : …………………………… 

৯। অন্য সোন িথ্য র্াহা আক্তপল ের্তেপকক্ষর েম্মুকখ উপস্থাপকনর : …………………………… 

জন্য আক্তপলোরী ইচ্ছা সপাষ  েকরন। 

 

 

 

                                                                                                          আক্তপলোরীর স্বাক্ষর 

 

 


