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ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রাধির আরিদনপত্র 

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধি সাংক্রান্ত ) ধিধিমালার ধিধি-৩ দ্রষ্টব্য 

িরাির 

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

----------------------------------------------- (নাম ও পদিী) 

ও  

দাধয়ত্বপ্রাি কম থকতথা 

---------------------------------------------- (দিররর নাম ও ঠিকানা) 

1 |  আরিদনকারীর নামঃ  .......................................... 

 ধপতার নামঃ  .......................................... 

 মাতার নামঃ  .......................................... 

 িতথমান ঠিকানাঃ  .......................................... 

 স্থায়ী ঠিকানাঃ  .......................................... 

 ফযাক্স, ই-শমইল, শটধলরফান ও শমািাইল শফান নম্বর (যধদ র্ারক)  .......................................... 

2 |  ধক িররণর তথ্য * (প্ররয়াজরন অধতধরক্ত কাগজ ব্যিহার করুন)  .......................................... 

3 |  শকান পদ্ধধতরত তথ্য পাইরত আগ্রহী (ছাপারনা/ফরটাকধপ/ ধলধিত/  ই-

শমইল/ফযাক্স/ধসধি অর্িা অন্য শকান পদ্ধধত) 

 

4 |  তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানাঃ  .......................................... 

5 |  প্ররযাজয শেরত্র সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানাঃ  .......................................... 

6 |  আরিদরনর তাধরিঃ  .......................................... 

 

 

আরিদনকারীর 

স্বাের 

 

 

 

 

 

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধি সাংক্রান্ত) ধিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ িারা অনুযায়ী তরথ্যর মূল্য পধররোিরযাগ্য। 
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ফরম ‘ি’ 

তথ্য সরিরারহ অপারগতার শনাটিে 

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধি সাংক্রান্ত) ধিধিমালার ধিধি ৫ দ্রষ্টব্য 

 

 

আরিদনপরত্রর সূত্র নম্বরঃ       তাধরিঃ..................... 

প্রধত 

আরিদনকারীর নামঃ ......................................................................... 

ঠিকানাঃ ........................................................................................ 

 

ধিষয়ঃ   তথ্য সরিরারহ অপারগতা সম্পরকথ অিধহতকরণ। 

 

ধপ্রয় মরহাদয়, 

আপনার ......................................... তাধররির আরিদরনর ধভধিরত প্রাধর্ থত তথ্য ধনরনাক্ত কাররণ সরিরাহ করা সম্ভি হইল না, 

যর্া- 

১। 

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

.....................................................; 

২। 

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

.......................................................; 

৩। 

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

.......................................................; 

 

 

(....................................) 

দাধয়ত্বপ্রাি কম থকতথার নাম 

পদধিঃ 

দািধরক সীল 
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ফরম ‘গ’ 

আপীল আরিদন 

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাধি সাংক্রান্ত ) ধিধিমালার ধিধি-৬ দ্রষ্টব্য 

িরাির 

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

---------------------------------- (নাম ও পদধি) 

ও  

আপীল কর্তথপে 

----------------------------------------------------------------------------------- (দিররর নাম ও ঠিকানা) 

1 |  আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা   

(শযাগারযারগর সহজ মাধ্যমসহ) 

 

2 |  আধপরলর তাধরিঃ  

3 |  শয আরদরের ধিরুরদ্ধ আপীল করা হইয়ারছ উহার কধপ (যধদ র্ারক)  

4 |  যাহার আরদরের ধিরুরদ্ধ আপীল করা হইয়ারছ তাহার নামসহ 

আরদরের ধিিরণ (যধদ র্ারক) 

  

5 |  আধপরলর সাংধেি ধিিরণঃ   

6 |  আরদরের ধিরুরদ্ধ সাংক্ষুব্ধ হইিার কারণ (সাংধেি ধিিরণ)   

7 |  প্রাধর্ থত প্রধতকাররর যুধক্ত/ধভধিঃ   

8 |  আপীলকারী কর্তথক প্রতযয়নঃ   

9 |  অন্য শকান তথ্য যাহা আপীল কর্তথপে সমু্মরি উপস্থাপরনর জন্য 

আপীলকারী ইচ্ছা শপাষণ কররনঃ 

  

 

 

আপীলকারীর  

    স্বাের 

আরিদরনর তাধরিঃ------------------- 
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ফরম ‘ঘ’ 

তথ্য প্রাধির অনুররাি ধফ এিাং তরথ্যর মূল্য ধনি থারণ ধফ 

 

তথ্য সরিরারহর শেরত্র ধনরনাক্ত শটধিরলর কলাম (২) এ উধিধিত তরথ্যর জন্য উহার ধিপরীরত কলাম (৩) এ উধিধিত হারর শেত্রমত 

তথ্য প্রাধির অনুররাি ধফ এিাং তরথ্যর মূল্য পধররোিরযাগ্য হইরি, যর্াঃ- 

 

ক্রধমক 

নাং 

তরথ্যর ধিিরণ তথ্য প্রাধির অনুররাি ধফ/তরথ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। ধলধিত শকান িকুরমরের কধপ সরিরারহর জন্য (ম্যাপ, 

নকো, ছধি, কধম্পউটার ধপ্রেসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মারপর কাগরজর শেরত্র প্রধত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা হারর এিাং তদূর্ধ্থ মারপর কাগরজর 

শেরত্র প্রকৃত মূল্য 

২। ধিস্ক, ধসধি ইতযাধদরত তথ্য সরিরারহর শেরত্র (1) আরিদনকারী কর্তথক ধিস্ক, ধসধি ইতযাধদ 

সরিরারহর শেরত্র ধিনামূরল্য; 

(2) তথ্য সরিরাহকারী কর্তথক ধিস্ক, ধসধি ইতযাধদ 

সরিরারহর শেরত্র উহার প্রকৃত মূল্য 

৩। শকান আইন িা সরকাধর ধিিান িা ধনরদ থেনা অনুযায়ী 

কাউরক সরিরাহকৃত তরথ্যর শেরত্র 

ধিনামূরল্য 

৪। মূরল্যর ধিধনমরয় ধিক্রয়রযাগ্য প্রকােনার শেরত্র প্রকােনায় ধনি থাধরত মূল্য 

 

 

রাষ্ট্রপধতর আরদেক্ররম 

 




