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তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা, ২০১৮ (িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর) 

(তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯ এর আর্ ার্ক প্রণীত) 
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িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর অবমুক্তকৃত তর্থ্যর পাওয়া সংনিষ্ট কর্ েকতোগর্ণর তান কা 

ক: দানয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ েকতোর নববরণ: 

 

কর্ েকতোর িার্    : জিাব িাহীি আহর্েদ 

পদনব     : নসনিয়র প্ল্যািার 

ফ াি     : ৯৫৫৪৯২৫ 

ফর্াবাই     : ০১৫৫২৩৩৭৩৪৫ 

ই-ফর্ই      :  sptp@udd.gov.bd 

             ashaheen1192@yahoo.com 

ওর্য়বসাইট    : www.udd.gov.bd 

ফ াগার্ ার্গর ঠিকািা   : িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর, ৮২ ফসগুিবানগচা, ঢাকা। 

 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ েকতো পনরবতেি হর্ত পার্র। 

 

খ: নবকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ েকতোর নববরণ: 

 

কর্ েকতোর িার্    : জিাব র্াকসুদ হার্সর্ 

পদনব     : নসনিয়র প্ল্যািার 

ফ াি     : ৯৫১৫৫২৮ 

ফর্াবাই     : ০১৭১১৯৩৭০১৩ 

ই-ফর্ই      : spup@udd.gov.bd 

                                                       maqsud07@gmail.com 

ওর্য়বসাইট    : www.udd.gov.bd 

ফ াগার্ ার্গর ঠিকািা   : িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর,৮২ ফসগুিবানগচা, ঢাকা। 

 

গ: আনপ  কর্তেপক্ষ: 

 

কর্ েকতোর িার্    : জিাব ড. খুরিীদ জানবি ফহার্সি ফতৌন ক 

পদনব     : পনরচা ক 

ফ াি     : ৯৫৬২৭২৮ 

ফর্াবাই     : ০১৭১১১০৪৪৬৭ 

ই-ফর্ই      : director@udd.gov.bd 

ওর্য়বসাইট    : www.udd.gov.bd 

ফ াগার্ ার্গর ঠিকািা   : িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর,৮২ ফসগুিবানগচা, ঢাকা। 

 

নব.দ্র. িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর ০৫ (পাঁচ) টি আঞ্চন ক কা ো র্য়র নসনিয়র প্ল্যািারগণ তথ্য অনিকার আইর্ির 

আওতায় সংনিষ্ট কা ো র্য়র তথ্য প্রদাি করার দানয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ েকতো নহর্সর্ব নবর্বনচত হর্বি। এ ফক্ষর্ে অে 

দপ্তর্রর স্মারক িং: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.০৫.৩৯.২.১৫-৫৭, তানরখঃ ০৮/১০/২০১৭ নরঃ এর জারীকৃত পে অনুসৃত 

হর্ব। 

 

mailto:sptp@udd.gov.bd
mailto:sptp@udd.gov.bd
mailto:ashaheen1192@yahoo.com
mailto:ashaheen1192@yahoo.com
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
mailto:spup@udd.gov.bd
mailto:spup@udd.gov.bd
mailto:maqsud07@gmail.com
mailto:maqsud07@gmail.com
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
mailto:director@udd.gov.bd
mailto:director@udd.gov.bd
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/


3 

 

িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর অবমুক্তকৃত তর্থ্যর তান কা 

১। স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্ াগ্য তর্থ্যর তান কা ও প্রকার্ির র্াধ্যর্ 

ক্রনর্ক তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রকার্ির র্াধ্যর্ 

১ 
িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর সাংগঠনিক কাঠার্র্া ও 

কা েক্রর্র্র নববরণ, কা েপ্রণান  এবং দানয়ত্বসমূহ 

 অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

২ 
িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর কর্ েকতো ও কর্ েচারীর্দর ক্ষর্তা 

ও দানয়ত্ব 

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

৩ 
িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর কর্ েকতো ও কর্ েচারীর তথ্য অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

৪ 

কা েসম্পাদর্ির জন্য িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর নিয়ন্ত্রর্ণ 

রনক্ষত ও ব্যবহৃত আইি, নবনি-নবিাি, নির্দ েিিা, 

ম্যানুর্য় , ডকুর্র্ন্ট এবং ফরকড ে 

[িগর ও অঞ্চ  পনরকল্পিা আইি ২০১৭ (খসড়া)] 

প্রর্তযক অন স/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মূ  

কনপ,  অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

৫ 

প্রনয়ণকৃত জেলা/উপজেলা/জপৌরসভা শহজরর ল্যান্ড 

ইউে/মাস্টার প্ল্যান প্রদান (পুরাতন) 

প্রর্তযক অন স/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট 

সংনিষ্ট এ াকার ভূনর্-ব্যবহার 

র্হাপনরকল্পিা/র্াষ্টার প্ল্যাি মূ  কনপ, 

ফক্ষে নবর্ির্ে নপ্রর্ন্টড কনপ, অনিদপ্তর্রর 

ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

৬ 

সর্ীক্ষা প্রকর্ল্পর আওতায় প্রণীত নবভাগ ওয়ারী নবনভন্ন 

নবভাগীয় িহর, ফজ া িহর, উপর্জ া িহর, ফপৌরসভা 

এবং নবর্িে প েটি এ াকার ভূনর্-ব্যবহার 

র্হাপনরকল্পিা/র্াষ্টার প্ল্যাি (নরর্পাট ে এবং ম্যাপ)  া িগর 

উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর র্াধ্যর্র্ সম্পন্ন হর্য়র্ে 

প্রর্তযক অন স/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট 

সংনিষ্ট এ াকার ভূনর্-ব্যবহার 

র্হাপনরকল্পিা/র্াষ্টার প্ল্যাি মূ  কনপ, 

ফক্ষে নবর্ির্ে নপ্রর্ন্টড কনপ, অনিদপ্তর্রর 

ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

৭ 

িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর বাৎসনরক প্রনতর্বদি  প্রর্তযক অন স/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মূ  

কনপ, ফক্ষে নবর্ির্ে নপ্রর্ন্টড কনপ, 

অনিদপ্তর্রর  াইর্েরী ও ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

৮ 
র্ানসক প্রনতর্বদি (প্রাক-র্ানসক সর্ন্বয় সভার 

কা েনববরণী আকার্র) 

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

৯ 

পনরকল্পিা বাতো প্রর্তযক অন স/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট মূ  

কনপ, ফক্ষে নবর্ির্ে নপ্রর্ন্টড কনপ,  , 

 াইর্েরী ও ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd)। 

১০ 
নবশ্ব বসনত নদবস স্মরনণকা অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

১১ 
ভূনর্ অনিগ্রহণ োড়পে এবং ভূনর্ ব্যবহার জনিত র্তার্ত 

প্রদার্ির জন্য চানহতব্য কাগজপে সংক্রান্ত নির্দ েনিকা 

অনিদপ্তর্রর নসটির্জি চাট োর ফবাড ে ও 

ওর্য়বসাইট 
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ক্রনর্ক তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রকার্ির র্াধ্যর্ 

(www.udd.gov.bd)  

১২ 

নিষ্পনিকৃত ভূনর্ অনিগ্রহণ সংক্রান্ত োড়পে প্রর্তযক অন স/তথ্য প্রদাি ইউনিট/ 

োড়পে ফজাি নভনিক তত্ত্বাবিািকারী 

কর্ েকতো দ্বারা নিয়নন্ত্রত িনির্ত মূ  কনপ, 

ফক্ষে নবর্ির্ে নপ্রর্ন্টড কনপ ও 

ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

১৩ 

নসটির্জি চাট োর ফকন্দ্রীয় ও আঞ্চন ক দপ্তরসমুর্হ দৃশ্যর্াি 

ফবাড ে ও ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

১৪ 
সর্র্ াতা স্মারক/MOU ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

১৫ 
গর্বেণা প্রকািিা অনিদপ্তর্রর  াইর্েরী ও ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

১৬ 
ইউএি-হযানবর্টট সংক্রান্ত নবনভন্ন নরর্পাট ে ফ র্িঃ কানি 

ফপপার, ন্যািিা  নরর্পাট ে, নিউ আরবাি এর্জন্ডা ইতযানদ 

অনিদপ্তর্রর  াইর্েরী ও ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

১৭ 

নির্য়াগ, বদ ী, পর্দান্ননত, দানয়ত্ব প্রদাি, বনহঃর্দি গর্ি, 

কনর্টি গঠি, অন নসয়া  পাসর্পার্ট ের অিাপনি পে 

ইতযানদ অন স আর্দি  

ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

১৮ 
ইন্টাণ েনিপ সম্পন্নকারীর্দর নরর্পাট ে/প্রনতর্বদি ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

১৯ 

 াইর্েরীর্ত সংরনক্ষত বই ও অন্যান্য ডকুর্র্র্ন্টর 

ডাটার্বজ ও তান কা 

অনিদপ্তর্রর  াইর্েরীর ফরনজস্ট্রার ও 

ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

২০ 

চ র্াি ও সদ্য সর্াপ্ত সক  প্রকর্ল্পর নবনভন্ন নরর্পাট ে, 

ম্যাপ, প্ল্যাি ও নজও-ডাটার্বজ 

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) এ ন ংক 

কর্র ফদয়া সক  প্রকর্ল্পর ওর্য়বসাইট 

২১ 
ফকন্দ্রীয় এবং আঞ্চন ক কা ো য়সমুর্হর বানে েক কর্ ে 

সম্পাদি চুনক্ত (APA)  

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

২২ 

শুদ্ধাচার পনরবীক্ষণ কাঠার্র্া ২০১৭-১৮ এর আর্ ার্ক 

প্রিীত র্ানসক, ত্রের্ানসক, োন্মানসক ও বাৎসনরক শুদ্ধাচার   

প্রনতর্বদি  

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

২৩ 

তথ্য অনিকার আইি ২০০৯ এর আর্ ার্ক তর্থ্যর জন্য 

আর্বদি করার েকসমুহ, তথ্য প্রদািকারী/দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ েকতো ও নবকল্প কর্ েকতোর্দর তান কা, আনপ  কর্তেপক্ষ 

সংক্রান্ত অন স আর্দি, তথ্য অবমুক্তকরি নির্দ েনিকা  

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

২৪ 
তথ্য অনিকার আইি এর দানয়ত্বপ্রাপ্ত ও নবকল্প 

কর্ েকতোর্দর অি- াইি প্রনিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ 

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

২৫ তথ্য অনিকার আইি এর আওতায় তর্থ্যর জন্য িাগনরর্কর গৃহীত আর্বদি পর্ের একটি কনপ ফকন্দ্রীয় 

http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
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ক্রনর্ক তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রকার্ির র্াধ্যর্ 

কাে ফির্ক প্রাপ্ত সক  আর্বদি পর্ের অনুন নপ,  ার র্র্ধ্য 

নির্নাক্ত তথ্যসমূহ অন্তভূ েক্ত িাকর্ব;  

(ক) ফ  কর্তেপক্ষ কর্তেক অনুর্রািপেটি গৃহীত হর্য়র্ে তার 

িার্ 

(খ) নক তর্থ্যর জন্য অনুর্রাি করা হর্য়র্ে 

(গ) অনুর্রার্ির তানরখ 

এবং আঞ্চন ক কা ো র্য়/তথ্য প্রদাি 

ইউনির্টর, অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইর্ট 

(www.udd.gov.bd) এবং 

পনরদি ের্ির জন্য সংনিষ্ট অন র্স রনক্ষত 

িাকর্ব। 

২৬ 

তথ্য অনিকার আইি এর আওতায় িার্, পদনব, ঠিকািা, 

ফ াি িম্বর এবং প্রর্ াজয ফক্ষর্ে  যাক্স িম্বর ও ই-ফর্ই  

ঠিাকািাসহ আনপ  কর্ েকতোর তান কা। 

প্রর্ াজয ফক্ষর্ে নসটির্জি চাট োর ফবাড ে, 

ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd)। 

২৭ 
ইর্িার্ভিি টির্, উদ্ভাবিী কা েক্রর্সমুহ এবং ইর্িার্ভিি 

কর্ েপনরকল্পিা প্রনতর্বদি  

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

২৮ 

এর্এসনডনপ প্রকর্ল্পর সক  নজও-ডাটার্বজ সংনিষ্ট 

প্রকর্ল্পর ওর্য়ব নজআইএর্সর র্াধ্যর্র্ উন্মুক্তকরণ 

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) এ ন ংক 

কর্র ফদয়া এর্ এসনডনপ প্রকর্ল্পর 

ওর্য়বসাইট 

২৯ 
ই-নজনপ এর র্াধ্যর্র্ সম্পন্ন হওয়া সক  ই-ফটন্ডার ফিাটিি 

ও ই-নজনপ সংক্রান্ত ডকুর্র্ন্টস 

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

৩০ 

অনভর্ াগ ও প্রনতকার (GRS) সংক্রান্ত অনভর্ াগ 

নিষ্পন্নকারীর িার্, পদনব, ঠিকািা, ফ াি িম্বর এবং 

প্রর্ াজয ফক্ষর্ে  যাক্স িম্বর ও ই-ফর্ই । 

নসটির্জি চাট োর ফবাড ে, অনিদপ্তর্রর 

ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

ও র্ন্ত্রী পনরেদ নবভার্গর ওর্য়বসাইট 

(www.grs.gov.bd) 

৩১ 

গিশুিািীর ফিাটিি ও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ েকতোর িার্, পদনব, 

ঠিকািা, ফ াি িম্বর এবং প্রর্ াজয ফক্ষর্ে  যাক্স িম্বর ও ই-

ফর্ই  সংক্রান্ত অন স আর্দি। 

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) 

 

৩২ 

িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর কর্তেক সম্পানদত-  

(ক) সক  উন্নয়ি/প্রকল্প সংক্রান্ত চুনক্ত 

(খ) প্রর্তযক চুনক্ত সংনক্ষপ্ত নববরণ, প্রাক্কন ত ব্যয়/চুনক্তর 

ফর্য়াদকা  ইতযানদ। 

অনিদপ্তর্রর ওর্য়বসাইট 

(www.udd.gov.bd) এ ন ংক 

কর্র ফদয়া সক  প্রকর্ল্পর ওর্য়বসাইট 

 

নব.দ্র. ৫ ও ৬ িং ক্রনর্র্ক বনণ েত তথ্যানদ ফপর্ত িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর নসটির্জি চাট োর্র উর্েনখত ২.১) নাগররক জসবা 

প্রারির রনয়মাবলী অনুসরন করজত হজব (ছক-১ দ্রষ্টব্য) এবং অন্যান্য জেজে তথ্য অরিকার আইন ২০০৯ এর তথ্য প্রারির 

আজবদন ফরম (ফরম ‘ক’) এবং তথ্য প্রারির অনুজরাি রফ এবং তজথ্যর মুল্য রনি ধারণ রফ (ফরম ‘ঘ’) অনুসরণ করজত হজব। 

http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
http://www.udd.gov.bd/
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 েক-১: অনিদপ্তর্রর নসটির্জি চাট োর অনুসার্র তথ্য প্রানপ্তর পদ্ধনত এবং তর্থ্যর মুল্য নিি োরণ ন   

 

ক্ররমক জসবার নাম জসবা প্রদান পদ্ধরত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপে 

এবং প্রারি 

স্থান 

জসবার 

মূল্য এবং 

পররজশাি 

পদ্ধরত 

জসবা 

প্রদাজনর 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম ধকতধার পদবী, জফান, ই-

জমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রনয়ণকৃত 

জেলা/উপজেলা/জপৌরসভা 

শহজরর ল্যান্ড 

ইউে/মাস্টার প্ল্যান প্রদান 

(পুরাতন) 

আজবদনকারীর 

দরখাস্ত 

অনুজমাদজনর পর 

অরিদিজরর রহসাব 

খাজত চালান জকাড 

(১-৩২৩৫-০০০০-

২৩৬৬) এর 

মাধ্যজম ৫০০/- 

টাকা েমা প্রদান 

সাজপজে মাস্টার 

প্ল্যাজনর করপ প্রদান  

১। 

পররচালক 

বরাবর 

দরখাস্ত 

২। জেোরী 

চালান 

৫০০/-

(পাঁচশত) 

টাকার 

জেোরী 

চালান 

রেশ রদন সমাে রবজ্ঞানী 

জফান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 

sosiologist@udd.gov.bd 

shafiq_sociologistudd@yahoo.com 

 

২ জডজভলপজমন্ট প্ল্যান ফর 

কক্সবাোর টাউন এন্ড সী 

রবচ আপ টু জটকনাফ 

প্রকজের আওতায় 

মাস্টার প্ল্যান ররজপাট ধ 

প্রদান 

আজবদনকারীর 

দরখাস্ত 

অনুজমাদজনর পর 

অরিদিজরর রহসাব 

খাজত চালান জকাড 

(১-৩২৩৫-০০০০-

২৩৬৬) এর 

মাধ্যজম ৩০০০/- 

টাকা েমা প্রদান 

সাজপজে মাস্টার 

প্ল্যাজনর করপ প্রদান 

১। 

পররচালক 

বরাবর 

দরখাস্ত 

২। জেোরী 

চালান 

৩০০০/-

(রতন 

হাোর) 

টাকার 

জেোরী 

চালান 

রেশ রদন সমাে রবজ্ঞানী 

জফান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 

 sosiologist@udd.gov.bd 

shafiq_sociologistudd@yahoo.com 

 

৩ ষ্ট্রাকচার প্ল্যান আরবান 

প্ল্যান এন্ড রডজটইলড 

এররয়া প্ল্যান ফর রসজলট 

রডরভশনাল টাউন 

প্রকজের আওতায় 

মাস্টার প্ল্যান ররজপাট ধ 

প্রদান 

আজবদনকারীর 

দরখাস্ত 

অনুজমাদজনর পর 

অরিদিজরর রহসাব 

খাজত চালান জকাড 

(১-৩২৩৫-০০০০-

২৩৬৬) এর 

মাধ্যজম ২০০০/- 

টাকা েমা প্রদান 

সাজপজে মাস্টার 

প্ল্যাজনর করপ প্রদান 

১। 

পররচালক 

বরাবর 

দরখাস্ত 

২। জেোরী 

চালান 

২০০০/-

(দুই 

হাোর) 

টাকার 

জেোরী 

চালান 

রেশ রদন সমাে রবজ্ঞানী 

জফান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 

sosiologist@udd.gov.bd 

shafiq_sociologistudd@yahoo.com 

 

৪ ষ্ট্রাকচার প্ল্যান আরবান আজবদনকারীর ১। ৩০০০/- রেশ রদন সমাে রবজ্ঞানী 

mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
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ক্ররমক জসবার নাম জসবা প্রদান পদ্ধরত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপে 

এবং প্রারি 

স্থান 

জসবার 

মূল্য এবং 

পররজশাি 

পদ্ধরত 

জসবা 

প্রদাজনর 

সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাি কম ধকতধার পদবী, জফান, ই-

জমইল 

প্ল্যান এন্ড রডজটইলড 

এররয়া প্ল্যান ফর বররশাল 

রডরভশনাল টাউন 

প্রকজের আওতায় 

মাস্টার প্ল্যান ররজপাট ধ 

প্রদান (রতন খন্ড) 

দরখাস্ত 

অনুজমাদজনর পর 

অরিদিজরর রহসাব 

খাজত চালান জকাড 

(১-৩২৩৫-০০০০-

২৩৬৬) এর 

মাধ্যজম ৩০০০/- 

টাকা েমা প্রদান 

সাজপজে মাস্টার 

প্ল্যাজনর করপ প্রদান 

পররচালক 

বরাবর 

দরখাস্ত 

২। জেোরী 

চালান 

(রতন 

হাোর) 

টাকার 

জেোরী 

চালান 

জফান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 

sosiologist@udd.gov.bd 

shafiq_sociologistudd@yahoo.com 

 

৫ ষ্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড 

এযাকশন এররয়া প্ল্যান 

ফর মাদাররপুর উপজেলা, 

মাদাররপুর রডসরেক্ট 

প্রকজের আওতায় 

মাস্টার প্ল্যান ররজপাট ধ 

প্রদান   

আজবদনকারীর 

দরখাস্ত 

অনুজমাদজনর পর 

অরিদিজরর রহসাব 

খাজত চালান জকাড 

(১-৩২৩৫-০০০০-

২৩৬৬) এর 

মাধ্যজম ২০০০/- 

টাকা েমা প্রদান 

সাজপজে মাস্টার 

প্ল্যাজনর করপ প্রদান 

১। 

পররচালক 

বরাবর 

দরখাস্ত 

২। জেোরী 

চালান 

২০০০/-

(দুই 

হাোর) 

টাকার 

জেোরী 

চালান 

রেশ রদন সমাে রবজ্ঞানী 

জফান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 

sosiologist@udd.gov.bd 

shafiq_sociologistudd@yahoo.com 

 

৬ ষ্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড 

এযাকশন এররয়া প্ল্যান 

ফর রাজের উপজেলা, 

মাদাররপুর রডসরেক্ট 

প্রকজের আওতায় 

মাস্টার প্ল্যান ররজপাট ধ 

প্রদান   

আজবদনকারীর 

দরখাস্ত 

অনুজমাদজনর পর 

অরিদিজরর রহসাব 

খাজত চালান জকাড 

(১-৩২৩৫-০০০০-

২৩৬৬) এর 

মাধ্যজম ২০০০/- 

টাকা েমা প্রদান 

সাজপজে মাস্টার 

প্ল্যাজনর করপ প্রদান 

১। 

পররচালক 

বরাবর 

দরখাস্ত 

২। জেোরী 

চালান 

২০০০/-

(দুই 

হাোর) 

টাকার 

জেোরী 

চালান 

রেশ রদন সমাে রবজ্ঞানী 

জফান:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ 

sosiologist@udd.gov.bd 

shafiq_sociologistudd@yahoo.com 

 

৭ দপ্তর্রর ওর্য়ব সাইর্ট 

র্াস্টার প্ল্যাি, পনরকল্পিা 

সংক্রান্ত গর্বেণা ও 

তথ্যানদ, ফিাটিি ইতযানদ 

উপস্থাপি 

ওর্য়ব সাইর্টর 

র্াধ্যর্র্ জসবা 

প্রদান  

দপ্তর্রর 

ওর্য়ব 

সাইট 

রবনামুজল্য সব সর্য় রসরনয়র প্ল্যানার (আরবান প্ল্যারনং) 

জফান:+৮৮০২ ৯৫১৫৫২৮ 

 spup@udd.gov.bd 

maqsud07@gmail.com 

 

  

mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:sosiologist@udd.gov.bd
mailto:spup@udd.gov.bd
mailto:spup@udd.gov.bd
mailto:maqsud07@gmail.com
mailto:maqsud07@gmail.com
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তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাি ন  এবং তর্থ্যর মুল্য নিি োরণ ন  ( রর্ ‘ঘ’) 

 

 রর্ ‘ঘ’ 

{নবনি ৮ দ্রষ্টব্য অনুসরর্ণ} 

তথ্য প্রানপ্তর ন  এবং তর্থ্যর মুল্য নিি োরণ ন  

 

তথ্য সরবরার্হর ফক্ষর্ে নিন ফটনবর্ র ক ার্ (২) এ উনেনখত তর্থ্যর জন্য তার নবপরীর্ত ক ার্ (৩) এ উনেনখত 

হার্র ফক্ষের্ত তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাি ন  এবং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাির্ াগ্য হর্ব,  িা:- 

 

০১ ০২ ০৩ 

ক্রনর্ক তর্থ্যর নববরণ  তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাি ন /তর্থ্যর মূল্য 

১। ন নখত ফকার্িা ডকুর্র্র্ন্টর কনপ সরবরার্হর জন্য 

(ম্যাপ, িকিা, েনব, কনম্পউটার নপ্রন্টারসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ র্ার্পর কাগর্জর ফক্ষর্ে প্রনত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা হার্র এবং তদূর্ধ্ে সাইর্জর কাগর্জর ফক্ষর্ে 

প্রকৃত মূল্য । 

২। নডস্ক, নসনড ইতযানদর্ত তথ্য সরবরার্হর ফক্ষর্ে (১) আর্বদিকারী কর্তেক নডস্ক, নসনড ইতযানদ 

সরবরার্হর ফক্ষর্ে নবিা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তেক নডস্ক, নসনড ইতযানদ 

সরবরার্হর ফক্ষর্ে তার প্রকৃত মূল্য। 

৩। ফকার্িা আইি বা সরকানর নবিাি বা নির্দ েিিা 

অনু ায়ী কাউর্ক সরবরাহকৃত তর্থ্যর ফক্ষর্ে 

প্রকািিায় নিি োনরত মূল্য। 

৪। মূর্ল্যর নবনির্র্য় নবক্রয়র্ াগ্য প্রকািিার ফক্ষর্ে নবিামূর্ল্য। 

 

নবঃদ্রঃ িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর প্রর্য়াজর্ি  িার্ াগ্য কর্তেপর্ক্ষর অনুর্র্াদি সার্পর্ক্ষ সর্য় এবং ন  পুিঃনিি োরণ করর্ত  

         পারর্ব। 

 

২।: চানহদার নভনির্ত প্রদাির্ াগ্য তর্থ্যর তান কা 

 

নিন-ন নখত তথ্যসমূহ জিগর্ণর চানহদার নভনির্ত প্রদাি করা হর্ব তর্ব প্রর্ াজয ফক্ষর্ে তথ্য অনিকার আইি, 

২০০৯ এর আর্ ার্ক তথ্য প্রকাি, কনতপয় তথ্য প্রকাি বা প্রদাি বাধ্যতামূ ক িয়, তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাি দপ্তর 

হইর্ত গৃহীত হইর্ত হইর্ব।  

 

• স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকানিত সক  তথ্য 

• নবনভন্ন িীনত 

• িগর উন্নয়ি অনিদপ্তর্রর বার্জট 

• আনি েক তথ্য, ফ র্ি-আয়/ব্যয়সংক্রান্ত নহর্সব নববরণী 

• অনডট নরর্পাট ে (জবাবসহ) 

• প্রকর্ল্পর ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য 

• ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য (নসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পর) 

• উপকারর্ভাগীর তান কা 

• নির্য়াগ বদন র আর্দি 
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• ফদর্ি বা নবর্দি ভ্রর্ণসংক্রান্ত তথ্যানদ 

• প্রদাি বাধ্যতামূ ক িয়, এর্ি তথ্য ব্যতীত অন্য সক  তথ্য। 

 

৩। প্রদাি বাধ্যতামূ ক িয়, এর্ি তর্থ্যর তান কা 

 

নিনন নখত তথ্য সমূহ প্রদাি ও প্রকাি করর্ত কর্তেপক্ষ বাধ্য িাকর্ব িা- 

 

• তথ্য প্রকানিত হর্  ফকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির ফগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন হর্ত পার্র এরূপ তথ্য; 

• আদা র্ত নবচারািীি ফকাি নবেয় অিবা  া প্রকার্ি আদা ত বা ট্রাইব্যযিার্ র নির্েিাজ্ঞা রর্য়র্ে অিবা  ার 

প্রকাি আদা ত অবর্ািিার িানর্  এরুপ তথ্য; 

• তদন্তািীি ফকার্িা নবেয়  ার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবঘ্ন ঘটার্ত পার্র এরুপ তথ্য; 

• ফকার্িা ক্রয় কা েক্রর্ সম্পূণ ে হওয়ার পূর্ব ে বা এ নবের্য় নসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পূর্ব ে সংনিষ্ট ক্রয় বা এর কা েক্রর্ 

সংক্রান্ত ফকার্িা তথ্য; 

• আইি দ্বারা সংরনক্ষত ফকার্িা ব্যনক্ত ফগাপিীয় তথ্য; 

• নির্য়াগ পরীক্ষার প্রশ্ন পে বা পরীক্ষায় প্রদি িম্বর সম্পনকেত আগার্ তথ্য; 

• ফকার্িা তথ্য প্রকার্ির  র্  ফকাি র্ততীয় পর্ক্ষর ব্যনদ্ধবৃনিক সম্পর্দর অনিকার ক্ষনতগ্রস্ত হর্ত পার্র এরুপ 

বানণনজযক বা ব্যবসানয়ক অন্তনি েনহত ফগাপিীয়তা নবেয়ক, কনপরাইট বা ব্যনদ্ধব্যনিক সম্পদ 

(Intellectual Property Right) সম্পনকেত তথ্য; 

• ফকার্িা তথ্য প্রকার্ির  র্  প্রচন ত আইর্ির প্রর্য়াগ বািাগ্রস্ত হর্ত পার্র বা অপরাি বৃনদ্ধ ফপর্ত পার্র এরুপ 

তথ্য; 

• ফকার্িা তথ্য প্রকার্ির  র্  জিগর্ণর নিরপিা নবনঘ্নত হর্ত পার্র বা নবচারািীি র্ার্ ার সুষ্ঠ নবচার কা ে 

ব্যাহত হর্ত পার্র এরুপ তথ্য; 

• ফকার্িা তথ্য প্রকার্ির  র্  ফকার্িা ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির ফগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন হর্ত পার্র এরুপ তথ্য 

• ফকার্িা তথ্য প্রকার্ির  র্  ফকার্িা ব্যনক্তর জীবি বা িারীনরক নিরপিা নবপদাপণ্ন হর্ত পার্র এরুপ তথ্য; 

• আইি অনুসার্র ফকব  একটি নিনদ েষ্ট সর্র্য়র জন্য প্রকার্ির বাধ্যবািকতা রর্য়র্ে এরুপ তথ্য; 

• এ োড়াও তথ্য কনর্িি কর্তেক প্রকানিত তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯; তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) 

নবনির্া া, ২০০৯, গুরুত্বপুণ ে প্রশ্ন ও উওর প্রকািিার “কনতপয় তথ্য প্রকাি বা প্রদাি বাধ্যতামূ ক িয়” 

অনুর্ের্দ বনণ েত তথ্যসমুহ।  
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 তথ্য প্রানপ্তর আর্বদি  রর্ ( রর্ ‘ক’) 

 

 রর্ ‘ক’ 

তথ্য প্রানপ্তর আর্বদিপে 

[তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনির্া ার নবনি-৩ দ্রষ্টব্য অনুসরর্ণ] 

 

বরাবর 

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

---------------------------------- (িার্ ও পদবী) 

ও 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ েকতো, 

--------------------- (দপ্তর্রর িার্ ও ঠিকািা) 

 

১. আর্বদিকারীর িার্     : ---------------------------------- 

আর্বদিকারীর জাতীয় পনরচয় পর্ের িাম্বার   : ---------------------------------- 

 নপতার িার্      : ---------------------------------- 

 র্াতার িার্      : ---------------------------------- 

 বতের্াি ঠিকািা      : ---------------------------------- 

 স্থায়ী ঠিকািা      : ---------------------------------- 

  যাক্স, ই-ফর্ই , ফটন র্ াি ও ফর্াবাই  িম্বর ( নদ িার্ক) : ---------------------------------- 

 ফপিা       :---------------------------------- 

২. নক িরর্ির তথ্য* (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবহার করুি) : ---------------------------------- 

৩. ফকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রহী (োপার্িা/ র্টাকনপ/:ন নখত : ---------------------------------- 

/ই-ফর্ই / যাক্স/নসনড অিবা অন্য ফকার্িা পদ্ধনত) 

৪. তথ্য প্রদািকারীর িার্ ও ঠিকািা     : ----------------------------------- 

৫. প্রর্ াজয ফক্ষর্ে সহায়তাকারীর িার্ ও ঠিকািা   : ----------------------------------- 

 

 

আর্বদর্ির তানরখ ---------------    : আর্বদিকারীর স্বাক্ষর 

 

 

* তথ্য অনিকার (তথ্য প্রাপ্ত সংক্রান্ত) নবনির্া া, ২০০৯ এর ৮ িারা অনু ায়ী তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাির্ াগ্য। 
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তথ্য সরবরার্হ অপারগতার ফিাটিি ( রর্ ‘খ’) 

 

 রর্ ‘খ’ 

[তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনির্া া ২০০৯ নবনি-৫ দ্রষ্টব্য অনুসরর্ণ] 

তথ্য সরবরার্হ অপারগতার ফিাটিি 

 

আর্বদিপর্ের সূে িম্বর:      তানরখ: --------------------- 

 

প্রনত 

আর্বদিকারীর িার্  : ------------------------------------------ 

ঠিাকািা    : ------------------------------------------ 

 

নবেয়: তথ্য সরবরার্হ অপরাগতা সম্পর্কে অবনহতকরণ। 

 

নপ্রয় র্র্হাদয়, 

আপিার ------------------------------ তানরর্খর আর্বদর্ির নভনির্ত প্রািীত তথ্য নির্নাক্ত কারর্ণ সরবরাহ করা সম্ভব 

হ  িা,  িা: 

 

১. ---------------------------------------------------। 

২. ---------------------------------------------------। 

৩. ---------------------------------------------------। 

 

(------------------স্বাক্ষর-------------------) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ েকতোর িার্ 

পদনব 

দাপ্তনরক সী  
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 আনপ  আর্বদি  রর্ ( রর্ ‘গ’) 

 

 রর্ ‘গ’ 

আনপ  আর্বদি 

[তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সংক্রান্ত) নবনির্া ার নবনি-৬ দ্রষ্টব্য অনুসরর্ণ] 

 

বরাবর 

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

---------------------- (িার্ ও পদনব) 

ও 

আনপ  কর্তেপক্ষ 

 

------------------------ (দপ্তর্রর িার্ ও ঠিকািা) 

 

১.  আনপ কারীর িার্ ও ঠিকািা (ফ াগার্ ার্গর সহজ র্াধ্যর্সহ) : ------------------------------ 

২.  ফ  আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আনপ  করা হর্য়র্ে তার কনপ ( নদ িার্ক) : ------------------------------ 

৩.  ফ  আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আনপ  করা হর্য়র্ে তার িার্সহ  

             আর্দর্ির নববরণ ( নদ িার্ক)                                    : ----------------------------- 

৪.  আনপর্ র সংনক্ষপ্ত নববরণ     : ------------------------------- 

৫.  আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ সংক্ষুদ্ধ হওয়ার কারণ (সংনক্ষপ্ত নববরণ) : ------------------------------- 

৬.  প্রািীত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নভনি    : ------------------------------- 

৭.  আনপ কারী কর্তেক প্রতযয়ি     : ------------------------------- 

৮.  অন্য ফকার্িা তথ্য আনপ  কর্তেপর্ক্ষর সেুর্খ উপস্থাপর্ির জন্য : ------------------------------- 

আনপ কারী ইো ফপােণ কর্রি 

 

 

আর্বদর্ির তানরখ:     আপী কারীর স্বাক্ষর 
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তথ্য কনর্ির্ি অনবর্ াগ দার্য়রর নিি োনরত  রর্ ( রর্ ‘ঙ’) 

 

 রর্ ‘ঙ’ 

অনভর্ াগ দার্য়র  রর্ 

[তথ্য অনিকার (অনভর্ াগ দার্য়র ও নিষ্পনি সংক্রান্ত) প্রনবিাির্া ার ৩(১) দ্রষ্টব্য] 

 

বরাবর 

প্রিাি তথ্য কনর্িিার 

তথ্য কনর্িি 

এ -৪ আগারগাঁও প্রিাসনিক এ াকা 

ফির্র বাং ািগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

অনভর্ াগ িং----------------------------------------। 

 

১. অনভর্ াগকারীর িার্ ও ঠিকািা (ফ াগার্ ার্গর সহজ র্াধ্যর্সহ)  : -------------------------------------। 

২. অনভর্ াগ দানখর্ র তানরখ     : -------------------------------------। 

৩.  ার নবরুর্দ্ধ অনভর্ াগ করা হর্য়র্ে তাঁর িার্ ও ঠিকািা  : -------------------------------------। 

৪. অনভর্ ার্গর সংনক্ষপ্ত নববরণ (প্রর্য়াজর্ি আ াদা কাগজ  : -------------------------------------।  

সংর্ াজি করা  ার্ব) 

৫. সংক্ষুদ্ধতার কারণ ( নদ ফকার্িা আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ অনভর্ াগ : -------------------------------------। 

আিয়ি করা হয় ফস ফক্ষর্ে তার কনপ সংযুক্ত করর্ত হর্ব) 

৬. প্রানি েত প্রনতকার ও তার ফ ৌনক্তকতা    : -------------------------------------। 

৭. অনভর্ ার্গ উনেনখত বক্তর্ব্যর সর্ি ের্ি প্রর্য়াজিীয় কাগজপর্ের : -------------------------------------। 

বণ েিা (কনপ সংযুক্ত করর্ত হর্ব) 

 

 

সতয পাঠ 

আনর্/আর্রা এই র্র্র্ ে হ  পূব েক ফঘােণা করনে ফ , এই অনভর্ ার্গ বনণ েত অনভর্ াগসমূহ আর্ার জ্ঞাি ও নবশ্বাস 

র্র্ত সতয। 

 

 

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

সতযপাঠকারী স্বাক্ষর 


