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৩) আিাধীন দিয/াংস্থা/অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানমূজয তটিজজন্  চার্ টায তরঙ্ক আকাজয মৄক্ত কযজি জফ: মৄক্ত কযা জয়জছ। 

 

 

৪) আনায কাজছ আভাজদয প্রিযাা: 

 

ক্রতভক প্রতিশ্রুি/কাতিি সফা প্রাতিয রজক্ষয কযণীয় 

০১ ত্রুটিমুক্ত  স্বয়াংম্পূণ ট আজফদন জভা প্রদান; 

০২ মথামথ প্রতক্রয়ায় প্রজয়াজনীয় তপ তযজাধ কযা; 

০৩ প্রজমাজয সক্ষজত্র সভাফাইর সভজজ/ই-সভইর ঠিকানায় সপ্রতযি তনজদ টনা অনুযণ কযা; 

০৪ াক্ষাজিয জন্য ধাম ট িাতযখ  ভজয় উতস্থি থাকা; 

০৫ সফা গ্রজণয জন্য অনাফশ্যক সপান/িদতফয না কযা; এফাং 

০৬ প্রজয়াজনভি অন্যান্য িথ্যাতদ প্রদান কয। 

 

৫) অতবজমাগ প্রতিকায ব্যফস্থানা (GRS): 

সফা প্রাতিজি অন্তুষ্ট জর দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকিটায জি সমাগাজমাগ করুন। িায কাছ  সথজক ভাধান ায়া না সগজর তনজনাক্ত িতিজি সমাগাজমাগ কজয আনায ভস্যা অফতি করুন।  

ক্রতভক কখন সমাগাজমাগ কযজফন কায জি সমাগাজমাগ কযজফন সমাগাজমাজগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

০১ দাতয়ত্বপ্রাি কভ টকিটা ভাধান তদজি না াযজর অতবজমাগ তনষ্পতি কভ টকিটা (অতনক) দতফ: অতিতযক্ত তফবাগীয় কতভনায (াতফ টক) 

সপান: ০২৯৯৬৬৪৩৩৯১ 

সভাফাইর: ০১৭৩০৩৩১০০১ 

ই-সভইর: adldivcomgsylhet@mopa.gov.bd 

জয়ফ: www.sylhetdiv.gov.bd 

৩০ কাম টতদফ 

০২ অতবজমাগ তনষ্পতি কভ টকিটা তনতদ টষ্ট ভজয় ভাধান তদজি না াযজর আতর কভ টকিটা দতফ: অতিতযক্ত তচফ 

সপান: ০২২২৩৩৫৮৭৫২ 

সভাফাইর: ০১৭১৫১২৬৮১৯ 

ই-সভইর: gggrb@cabinet.gov.bd 

জয়ফ: www.cabinet.gov.bd 

২০ কাম টতদফ 

০৩ আতর কভ টকিটা তনতদ টষ্ট ভজয় ভাধান তদজি না াযজর ভতন্ত্রতযলদ তফবাজগয অতবজমাগ 

ব্যফস্থানা সর 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ 

জয়ফ: www.cabinet.gov.bd 

৬০ কাম টতদফ 

  



সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তটিজজন্ চার্ টায) এ ফতণ টি পযভমূজয িাতরকা 

 

ক্রতভক তফলজেয নাভ পৃষ্ঠা 

০১ পযভ ‘ক’: িথ্য প্রাতিয আজফদন পযভ ০১ 

০২ পযভ ‘গ’: িথ্য প্রাতিয আতর আজফদন পযভ ০২ 

০৩ ফাাংরাজদ পযভ নাং ২৬৩৯: াধাযণ বতফষ্য িতফর জি অতিভ িজণয জন্য আজফদন পযভ ০৩-০৪ 

০৪ াধাযণ বতফষ্য িতফর জি অতিভ উজতারজনয তনতভত কিটজনয তফফযণীয ছক ০৫ 

০৫ ফাাংরাজদ পযভ নাং ৬৬৩: াধাযণ বতফষ্য িতফর জি চূড়ান্ত উজতারজনয আজফদন পযভ ০৬-০৭ 

০৬ ফাাংরাজদ পযভ নাং ২৩৯৫: সগজজজর্ড কভ টচাযীজদয অতজটি ছুটিয তাজফয পযভ ০৮ 

০৭ ফাাংরাজদ পযভ নাং ৪০: নন-সগজজজর্ড কভ টচাযীজদয অতজটি ছুটিয আজফদন পযভ ০৯ 

০৮ ব্যতিগি কাযজণ যকাতয/স্বােত্বাতি াংস্থায কভ টচাযীজদয তফজদ ভ্রভজণয আজফদন পযভ ১০ 

০৯ চাকুতযযি অফস্থাে মৃত্যুজতনি আতথ টক অনুদাজনয আজফদন পযভ ১১-১৫ 

১০ স্থােী অক্ষভিাজতনি আতথ টক অনুদাজনয আজফদন পযভ ১৬-২০ 

১১ তফতএ প্রান কুাডাজযয কভ টকিটাজদয চাকুতয স্থােীকযজণয সচক তরস্ট ২১ 

১২ াজাজর্ টয এনওত পযভ ২২ 

১৩ কর ধযজনয সনন আজফদন পযভ ২৩-৪৮ 

১৪ জাজফদা নকজরয দযখাজেয পযভ ৪৯ 

১৫ তফজদ ভ্রভজণয আজফদন পযভ: ইউতনেন তযলদ ইউত দস্য ৫০ 

১৬ তফজদ ভ্রভজণয আজফদন পযভ: সৌযবায সভেয/কাউতিরয ৫১ 

১৭ আপ্যাজেজনয তযকুুইতজন তি ৫২ 

১৮ আনুলাতিক দ্রব্যাতদ যফযাজয অতধমান পযভ ৫৩ 

 



পরম ‘ক’ 

তথ্য প্রাপ্তির আবফদনত্র 

[তথ্য অপ্তধকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) প্তফপ্তধমাার প্তফপ্তধ ৩ দ্রষ্টব্য] 

 

ফরাফর 

…………………. 

………………….. 

ও 

তথ্য প্রদানকারী কম মকতমা 

…………….. 

 

১। আবফদনকারীর নাম :  

 

 প্ততার নাম :  

 

 মাতার নাম :  

 

 ফতমমান ঠিকানা :  

 

 

 স্থায়ী ঠিকানা :  

 

 

 পযাক্স, ই-মমই, মেপ্তবপান ও মমাফাই মপান 

নম্বর (যপ্তদ থাবক) 

:  

 

 
২। প্তক ধরবের তথ্য* (প্রবয়াজবন অপ্ততপ্তরক্ত কাগজ 

ব্যফহার করুন) 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। মকান দ্ধপ্ততবত তথ্য াইবত আগ্রহী 

(ছাাবনা/পবোকপ্ত/ প্তপ্তিত/ই-মমই/পযাক্স/প্তসপ্তি অথফা 

অন্য মকান দ্ধপ্তত) 

:  

৪। তথ্য গ্রহেকারীর নাম ও ঠিকানা :  

 

৫। প্রবযাজয মেবত্র সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :  

 

 

 

 

আবফদবনর তাপ্তরি: …………….                    আবফদনকারীর স্বাের:  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . 



পযভ ‘গ’ 

আপির আবফদন 

 [তথ্য অধধকায (তথ্য প্রাধি ংক্রান্ত) ধফধধভারায ধফধধ-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

ফযাফয 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

 

১। আপিরকাযীয নাভ ও ঠিকানা 

(যমাগাবমাবগয জ ভাধ্যভ) 

:  

২। আপিলের তাধযখ :  

 

৩। যম আবদবয ধফরুবে আপির কযা ইয়াবে 

উায কধ (মধদ থাবক) 

:  

 

 

৪। মাায আবদবয ধফরুবে আপির কযা ইয়াবে 

তাায নাভ আবদবয ধফফযণ (মধদ থাবক) 

:  

 

 

 

 

 

৫। আপিযরয ংধিি ধফফযণ :  

 

 

 

 

 

 

 

৬। আবদবয ধফরুবে ংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ 

(ংধিি ধফফযণ) 

:  

 

 

 

 

 

৭। প্রাধথ িত প্রধতকাবযয যুধি/ধবধি :  

 

 

৮। আপিরকাযী কর্তিক প্রতযয়ন :  

 

 

৯। অন্য যকান তথ্য মাা আপির কর্তিবিয 

মু্মবখ উস্থাবনয জন্য আপিরকাযী ইচ্ছা 

যালণ কবযন 

:  

 

 

আবফদবনয তাধযখ: ……………..                        আবফদনকাযীয স্বািয: …………………. 




