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৩. ননর্দ েনকায় ব্যফহৃত র্েয াংখ্যা 

 ৩.১ তথ্য 

 ৩.২ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

 ৩.৩ নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

 ৩.৪ তথ্য প্রদান ইউননট 

 ৩.৫ আনর কর্তেে 
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 ৩.৭ তথ্য কনভন 
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 ৩.১০ আর্ফদন পযভ 

 ৩.১১ আনর পযভ 

 ৩.১২ নযনষ্ট 

৪. তর্থ্যয ধযন এফাং ধযন অনুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধনত 

 ক. স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্য 

 খ. চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য 

 গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য 
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 নযনষ্ট-৬ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তর্থ্যয তানরকা 
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ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ এয টভূনভ 

তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা প্রণয়র্নয যমৌনক্তকতা/উর্েশ্য: 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরার্দ যকায জনগর্ণয তথ্য জানায অনধকায প্রনতষ্ঠার্নয ভাধ্যর্ভ যকানয ও যফযকানয াংগঠর্নয স্বচ্ছতা ও 

জফাফনদনতা বৃনদ্ধ, দুনীনত হ্রা ও সুান প্রনতষ্ঠা; জনগর্ণয নচন্তা, নফর্ফক ও ফাকস্বাধীনতায াাংনফধাননক অনধকায প্রনতষ্ঠা 

র্ফ োনয জনগর্ণয েভতায়র্নয রর্েয তথ্য-অনধকায নননিত কযর্ত গত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তানযর্খ “তথ্য অনধকায আইন, 

২০০৯” া কর্যর্ছ। আইর্নয কাম েকয ফাস্তাফায়র্নয জন্য ইনতভর্ধ্য ‘তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’ 

এফাং তথ্য অনধকায াংক্রান্ত নতনটি প্রনফধানভারা ও প্রণীনত র্য়র্ছ।  

তথ্য অনধকায গণতানন্ত্রক ব্যফস্থার্ক আর্যা সুাংত কযায অন্যতভ তে। ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এয তথ্য 

জনগর্ণয কার্ছ উন্ুক্ত র্র ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এয কাম েক্রভ ম্পর্কে জনগর্ণয র্ে ও অনফশ্বা দূয র্ফ। 

এর্ত প্রনতষ্ঠার্নয স্বচ্ছতা এফাং জনগর্ণয কার্ছ কর কার্জয জফাফনদন প্রনতনষ্ঠত র্ফ।  

জনগর্ণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা নননিত কযায যম নীনত যকায গ্রণ কর্যর্ছ, তায র্ঙ্গ াংগনতপূণ েবার্ফ যকার্যয গুরুত্বপূণ ে 

াংস্থা নর্র্ফ ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়াযফী কল্যাণ পাউর্েন অফাধ তথ্য প্রফার্য চচ ো নননিত কযর্ত ফদ্ধনযকয। 

ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন অফাধ তথ্যপ্রফার্য চচ োয যের্ে যমন যকান নিধাির্ন্দয সৃনষ্ট না য়, যজন্য একটি ‘তথ্য 

অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন আফশ্যক ফর্র ভর্ন কযর্ছ। সুতযাাং তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯, তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত 

াংক্রান্ত) নফনধভারা ২০০৯ ও এতদাংনিষ্ট প্রনফধানভারা মূর্য আর্রার্ক ও াযুজযতা ার্র্ে এই ‘তথ্য অফমুক্তকযণ 

ননর্দ েনকা’ প্রণয়ন কযা র্রা। 

১. ননর্দ েনকায নর্যানাভ: 

এই ননর্দ েনকায “তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকা ২০১৯” নার্ভ অনবনত র্ফ। 

২. ননর্দ েনকায নবনি: 

প্রণয়নকাযী কর্তেে: ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন। 

৩. ননর্দ েনকায় ব্যফহৃত র্েয াংখ্যা :  

৩.১ তথ্য: “তথ্য” অর্থ ে ফঙ্গফন্ধ ক্রীড়ার্ফী কল্যান পাউর্েন এয ার্থ দাপ্তনযক কভ েকাে াংক্রান্ত যম যকান স্মাযক, ফই, 

নকা, ভাননচে, চুনক্ত, তথ্য-উাি, রগ ফই, আর্দ, নফজ্ঞনপ্ত, দনরর, নমুনা, ে, প্রনতর্ফদন, নাফ নফফযণী, প্রকল্প 

প্রস্তাফ, আর্রাকনচে, অনডও, নবনডও, অনঙ্গত নচে, নপল্ম, ইর্রক্ট্রননক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত যম যকান ইনস্ট্রুর্ভন্ট, 

মানন্ত্রকবার্ফ াঠর্মাগ্য দনররানদ এফাং যবৌনতক গঠন ও বফনষ্টয-নননফ ের্র্ল অন্য যমর্কান তথ্যফ ফস্তু ফা এর্দয 

প্রনতনরন ও এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ : 

তর্ফ তে থার্ক যম, দাপ্তনযক যনাটনট ফা যনাটনর্টয প্রনতনরন এয অন্তর্ভ েক্ত র্ফ না। 

৩.২ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো : “দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো” অথ ে তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন ননযুক্ত 

কভ েকতো; 

৩.৩ নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো : দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত াংনিষ্ট দানয়ত্ব ারর্নয জন্য ননযুক্ত কভ েকতো; 

৩.৪ “তথ্য প্রদান ইউননট” অথ ে ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন; 

৩.৫ “আীর কর্তেে” অথ ে- নচফ, ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন। 



৩.৬ “র্ততীয় ে” অথ ে তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুর্যাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেে ব্যতীত অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয র্ঙ্গ 

জনড়ত অন্য যকান ে। 

৩.৭ “তথ্য কনভন” অথ ে তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১১ এয অধীন প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনভন। 

৩.৮ “তঅআ, ২০০৯” ফরর্ত “তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯” বুঝার্ফ। 

৩.৯ “তঅনফ, ২০০৯” ফরর্ত “তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯” বুঝার্ফ। 

৩.১০ “কভ েকতো” অর্থ ে কভ েচাযীও অন্তর্ভ েক্ত র্ফ। 

৩.১১ “তথ্য অনধকায” অথ ে যকান কর্তের্েয ননকট ইর্ত তথ্য প্রানপ্ত অনধকায। 

৩.১২ “আর্ফদন পযভ” অথ ে তঅনফ, ২০০৯ এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদন পযর্ভট-পযভ ‘ক’ বুঝার্ফ। 

৩.১৩ “আীর পযভ” অথ ে তঅনফ, ২০০৯ এয তপনর্র ননধ োনযত আীর আর্ফদন পযর্ভট- পযভ ‘গ’ বুঝার্ফ। 

৩.১৪ “নযনষ্ট” অথ ে এই ননর্দ েনকায র্ঙ্গ াংযুক্ত নযনষ্ট। 

৪. তর্থ্যয ধযন এফাং ধযন অনুার্য তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধনত : ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এয মুদয় তথ্য 

ননর্নাক্ত ৩টি যেণীর্ত বাগ কযা র্ফ এফাং ননধ োনযত নফধান অনুার্য তথ্য প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা র্ফ: 

 ক. স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তথ্ম : 

 ১) এই ধযর্নয তথ্য ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এয যনাটির্ফাড ে, ওর্য়ফাইট, ব্রনওয, মুনিত ফই ফা 

প্রনতর্ফদন, নফরর্ফাড ে, াইন যফাড ে, নিকায, যািায, বুকর্রট, নরপর্রট, ননউজ যরটায, প্রনেকায় নফজ্ঞনপ্তয 

ভাধ্যর্ভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণর্মাগ্য ভাধ্যর্ভ প্রকা ও প্রচায কযর্ফ। 

 ২) এই ধযর্নয তথ্য যচর্য় যকান নাগনযক আর্ফদন কযর্র তখন তা চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য নর্র্ফ 

নফর্ফনচত র্ফ এফাং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননধ োনযত ন্থায় আর্ফদনকাযীর্ক তা প্রদান কযর্ফন। 

 ৩) ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন প্রনত ফছয একটি ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রকা কযর্ফ। ফানল েক প্রনতর্ফদর্ন 

তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উনিনখত তথ্য মূ াংর্মাজন কযর্ফ। 

 ৪) ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন স্বপ্রর্নানদতবার্ফ প্রকার্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কযর্ফ এফাং 

এই ননর্দ েনকায নযনর্ষ্ট ও ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এয ওর্য়ফাইর্ট প্রকা ও প্রচায কযর্ফ। 

 ৫) প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ। 

 খ. চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তথ্য : 

 ১) এই ধযর্নয তথ্য যকান নাগনযর্কয আর্ফদর্নয যপ্রনের্ত এই ননর্দ েনকায ১০ ও ১১ অনুর্চ্ছর্দ ফনণ েত দ্ধনত 

অনুযণ কর্য প্রদান কযর্ত র্ফ। 

 ২) ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন চানদায নবনির্ত প্রদানর্মাগ্য তর্থ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কযর্ফ এফাং 

এই ননর্দ েনকায নযনর্ষ্ট ও ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন ওর্য়ফাইর্ট প্রকা ও প্রচায কযর্ফ। 

 ৩) প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ। 

  



গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য :  

 ১) এই ননর্দ েনকায অন্যান্য অনুর্চ্ছর্দ মা নকছুই থাকুক না যকন ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এফাং এয 

আওতাধীন ও অধীনস্থ ইউননটমূ ননর্নাক্ত প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফ না : 

 (ক) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র র্ততীয় র্েয বুনদ্ধবৃনিক ম্পর্দয অনধকায েনতগ্রস্ত র্ত ার্য এরূ 

ফানণনজযক ফা ব্যফানয়ক অন্তনন েনত যগানীয়তা নফলয়ক, কনযাইট ফা বুনদ্ধবৃনিক ম্পদ 

(Intellectual Property Right) ম্পনকেত তথ্য; 

 (খ) যকান তথ্য প্রকার্য পর্র যকান ব্যনক্তয ব্যনক্তগত জীফর্নয যগানীয়তা ক্ষুণ্ন র্ত ার্য এরূ তথ্য; 

 (গ) তদন্তাধীন যকান নফলয় মায প্রকা তদন্ত কার্জ নফঘ্ন ঘটার্ত ার্য এরূ তথ্য; 

 (ঘ) যকৌরগত ও ফানণনজযক কাযর্ণ যগান যাখা ফাঞ্ছনীয় এরূ কানযগযী ফা বফজ্ঞাননক গর্ফলণারব্ধ 

যকানতথ্য; 

 (ঙ) যকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়ায পূর্ফ ে ফা এ নফলর্য় নদ্ধান্ত গ্রর্ণয পূর্ফ ে াংনিষ্ট ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ 

াংক্রান্ত যকা তথ্য; 

 (চ) যীোয প্রশ্নে ফা যীোয় প্রদি নম্বয ম্পনকেত আগাভ তথ্য; 

 (ছ) ভনন্ত্রনযলদ ফা, যেেভত, উর্দষ্টা নযলর্দয বফঠর্ক উস্থানীয়  ায-াংর্ে আনুলনঙ্গক দনররানদ 

এফাং উক্তরূ বফঠর্কয আর্রাচনা ও নদ্ধান্ত াংক্রান্ত যকান তথ্য; 

তর্ফ তে থার্ক যম, ভন্ত্রীনযলদ ফা, যেেভত, উর্দষ্টা নযলদ কর্তেক যকান নদ্ধান্ত গৃীত ওয়ায য অনুরূ নদ্ধার্ন্তয কাযণ 

এফাং যমকর নফলর্য়য উয নবনি কর্য নদ্ধান্তটি গৃীত র্য়র্ছ তা প্রকা কযা মার্ফ; 

আর্যা তে থার্ক যম, এই ধাযায অধীন তথ্য প্রদান স্থনগত যাখায যের্ে াংনিষ্ট কর্তেের্ক তথ্য কনভর্নয পূফ োর্নাভদন গ্রণ 

কযর্ত র্ফ। 

৫. তথ্য াংগ্র, াংযেণ ও ব্যফস্থানা : 

(ক) তথ্য াংযেণ দ্ধনত : 

 ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এয তথ্য াংযের্ণয জন্য ননর্নাক্ত দ্ধনত অনুযণ কযর্ফ: 

(১) নাগনযর্কয তথ্য অনধকায নননিত কযায রর্েয ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন তায মাফতীয় তর্থ্যয 

কযাটারগ এফাং ইনর্ডক্স প্রস্তুত কর্য যগুর্রা মথামথবার্ফ াংযেণ কযর্ফ। 

(২) প্রর্তযক কর্তেে যমকর তথ্য কনম্পউটার্য াংযের্ণয উযুু্ক্ত ফর্র ভর্ন কযর্ফ যকর তথ্য যুনক্তাংগত 

ভয়ীভায ভর্ধ্য কনম্পউটার্য াংযেণ কযর্ফ এফাং তথ্য রার্বয সুনফধার্থ ে ভগ্র যদর্ যনটওয়ার্কেয ভাধ্যর্ভ 

তায াংর্মাগ স্থান কযর্ফন। 

(৩) তথ্য াংযেণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য াংযেণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধান ভারা, ২০১০ অনুযণ 

কযর্ফ। 

  



 

(খ) তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা :  

ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য াংযেণ ও ব্যফস্থানা) 

প্রনফধান ভারা, ২০১০ অনুযণ কযর্ফ। 

(গ) তর্থ্যয বালা :  

(১) তর্থ্যয মূর বালা র্ফ ফাাংরা। যকান তথ্য মনদ অন্য যকান বালায় উৎন্ন র্য় থার্ক তার্র তা যই বালায় 

াংযনেত র্ফ। দাপ্তনযক প্রর্য়াজর্ন তথ্য অনুফাদ কযা যমর্ত ার্য।  

(২) তথ্য যম বালায় াংযনেত থাকর্ফ যই বালার্তই আর্ফদনকাযীর্ক যফযা কযা র্ফ। আর্ফদনকাযীয চানদায 

নযর্প্রনেযত যকার্না তথ্য অনুফাদ কযায দানয়ত্ব কর্তেে ফন কযর্ফ না।  

(ঘ) তর্থ্যয ারনাগাদকযণ : 

ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন প্রনতভার্ তথ্য ারনাগাদ কযর্ফ। 

৬. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ : 

১) তঅআ, ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুার্য ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এফাং এয অধীনস্থ প্রর্তযক তথ্য প্রদান 

ইউযননর্ট একজন কর্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ।  

২) যফতীর্ত ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন অধীর্ন যকান কাম োরয়/ইউননট প্রনতনষ্ঠত র্র তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা 

১০(৩) অনুার্য উক্তরূ ইউননট/ইউননটমূর্ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদর্নয ভর্ধ্য দনয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত 

র্ফ। 

৩) প্রনতটি ইউননর্টয প্রাননক প্রধান, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ যদর্ফন এফাং ননর্য়াগকৃত প্রর্তযক দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয 

নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজয যের্ে পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয যফতী ১৫(র্নয) নদর্নয 

ভর্ধ্য ননধ োনযত পযর্ভর্ট (তথ্ম কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভট) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন যপ্রযণ কযর্ফন এফাং 

ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউননর্টয আীর কর্তের্েয কার্ছ অনুনরন যপ্রযণ কযর্ফন।  

৪) তঅআ, ২০০৯-এয অধীন দানয়ত্ব ারর্নয প্রর্য়াজর্ন যকান দানয়ত্বাপ্রাপ্ত কভ েকতো অন্য যম যকান কভ েকতোয ায়তা 

চাইর্ত াযর্ফন এফাং যকান কভ েকতোয কাছ যথর্ক এরূ ায়তা চাওয়া র্র নতনন উক্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোর্ক 

প্রর্য়াজনীয় ায়তা প্রদান কযর্ত ফাধ্য থাকর্ফন। 

৫) যকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো দানয়ত্বারর্নয প্রর্য়াজর্ন অন্য যকান কভ েকতোয ায়তা চাইর্র এফাং এরূ ায়তা প্রদার্ন 

ব্যথ েতায জন্য তঅআ, ২০০৯-এয যকান নফধান রাংনঘত র্র এই আইর্নয অধীন দায়-দানয়ত্ব ননধ োযর্ণয যের্ে উক্ত অন্য 

কভ েকতোও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ফর্র গণ্য র্ফন। 

৬) প্রনতটি ইউননট তায দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা ও প্রর্মাজযর্ের্ে পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা তায 

কাম োরর্য়য প্রকাশ্য স্থার্ন র্জ দৃনষ্টর্গাচয য় এভনবার্ফ প্রদ ের্নয ব্যফস্থা কযর্ফ এফাং ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযর্ফ।  

৭) তথ্য অফমুক্তকযণ ননর্দ েনকায নযনর্ষ্ট এই ননর্দ েনকা প্রর্মাজয এভন কর ইউননর্টয দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, 

দফী, ঠিকানা এফাং প্রর্মাজয যেযে পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা তানরকা প্রকা কযা র্ফ। যকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো নযফতেন র্র নতুন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়ার্গয ৫ নদর্নয ভর্ধ্য তানরকা ারনাগাদ কযা র্ফ। তানরকা 

কর্তের্েয ওর্য়ফাইর্ট প্রকা কযা র্ফ। 



৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ : 

ক) তর্থ্যয জন্য কার্যা আর্ফদর্নয যপ্রনের্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো : 

অ) আর্ফদন গ্রণ ও তঅনফ ২০০৯ নফনধ- ৩ অনুার্য আর্ফদনে গ্রর্ণয প্রানপ্ত স্বীকায কযর্ফন; 

আ) অনুর্যাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯ ও তঅনফ ২০০৯ নফনধ-৪ অনুার্য মথামথবার্ফ যফযা কযর্ফন; 

ই) তথ্য প্রদার্ন অাযগতায যের্ে তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তঅনফ ২০০৯, নফনধ-৫ অনুার্য মথামথবার্ফ অাযগতা 

প্রকা কযর্ফন। অাযগতায কাযণ তঅআ ২০০৯- এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ ে র্ত র্ফ; 

ঈ) যকান অনুর্যাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকট যফযার্য জন্য ভজুদ থাকর্র নতনন তঅআ ২০০৯, ধাযা-

৯(৬)(৭) ও তঅনফ ২০০৯, নফনধ-৮ অনুার্য উক্ত তর্থ্যয যুনক্তাংগত মূল্য ননধ োযণ কযর্ফন এফাং উক্ত মূল্য অননধক 

৫(াঁচ) কাম ে নদফর্য ভর্ধ্য নযর্াধ কযায জন্য অনুর্যাধকাযীর্ক অফনত কযর্ফন; 

উ) যকান অনুর্যাধকৃত তর্থ্যয ার্থ র্ততীয় র্েয াংনিষ্টতা থাকর্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৮) 

অনুার্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফন; 

খ) তঅআ ২০০৯, এয তপনর্র ননধ োনযত আর্ফদর্নয পযর্ভট/পযভ ‘ক’ াংযেণ ও যকান নাগনযর্কয চানদায যপ্রনের্ত 

যফযা; 

গ) আর্ফদন পযভ পূযর্ণ েভ নয়, এভন আফর্দনকাযীর্ক আর্ফদন পযভ পূযর্ণ ায়তা কযা; 

ঘ) যকান নাগনযর্কয চানদায যপ্রনের্ত তার্ক আনর কর্তের্েয ননধ োযর্ণ ায়তা; 

ঙ) ঠিক কর্তেে ননধ োযর্ণ র্ভর কর্যর্ছ, এভন আর্ফদনকাযীর্ক ঠিক কর্তেে ননধ োযর্ণ ায়তা কযা; 

চ) যকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানপ্ত নননিত কযর্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তার্ক উযুক্ত দ্ধনতর্ত তথ্য যর্ত 

ায়তা কযর্ফন। এর্ের্ে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো উযুক্ত অন্য যকান ব্যনক্তয ায়তা গ্রণ কযর্ত াযর্ফন; 

ছ) তথ্য াংযেণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯, এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ র্চ্ছ নক না তা ননধ োযণ 

কর্তেের্ক ায়তা প্রদান; 

জ) তঅআ ২০০৯, এয ার্থ াভঞ্জস্যপূণ েবার্ফ ফানল েক প্রনতর্ফদন প্রদার্ন ায়তা কযা; 

ঝ) তর্থ্যয জন্য প্রাপ্ত আর্ফদনে এ-াংক্রান্ত প্রর্য়াজনীয় তথ্য াংযেণ, আর্ফদনকাযীয যমাগার্মার্গয নফস্তানযত তথ্য 

াংযেণ, তথ্য অফমুক্তকযণ াংক্রান্ত প্রনতর্ফদন াংকনরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়, নাফ যেণ ও যকানয যকালাগার্য 

জভাকযণ এফাং কর্তেে ফা তথ্য কনভর্নয চানদায যপ্রনের্ত এ াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা; ইতযানদ। 

৮. নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ: 

১) ফদরী ফা অন্য যকান কাযর্ণ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারর্নয জন্য ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ 

পাউর্েন একজন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ফ। দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতর্ত দানয়ত্বারনকারীন 

আইন অনুার্য নতনন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নর্র্ফ নফর্ফনচত র্ফন। 

২) নতুন প্রনতনষ্ঠত ইউননট মূর্ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদর্নয ভর্ধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয াাান নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ। 

৩) প্রনতটি ইউননর্টয প্রাননক প্রধান নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ যদর্ফন এফাং ননর্য়াগকৃত প্রর্তযর্কয নাভ, দফী, 

ঠিকানা এফাং প্রর্মাজযর্ের্ে পযাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা ননর্য়াগ প্রদার্নয ১৫(র্নয) নদর্নয ভর্ধ্য ননধ োনযত পযর্ভর্ট 

(তথ্য কনভন কর্তেক ননধ োনযত পযর্ভট) নরনখতবার্ফ তথ্য কনভর্ন যপ্রযণ কযর্ফন এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউননর্টয 

আনর কর্তের্েয কার্ছ অনুনরন যপ্রযণ কযর্ফ। 

৪) ফদরী ফা অন্য যকান কাযর্ণ এই দ শূন্য র্র, অনফরর্ম্ব নতুন নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননর্য়াগ কযর্ত র্ফ। 

  



৯. বফকল্প দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দাবিত্ব ও কভ মবযবধ : 

(ক)  দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায অনুবিতকারীন ভয়ি ‘বফকল্প দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা’ ‘দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা’ বয়য়ফ দাবিত্ব 

ারন কযয়ফন। 

(খ)  দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা বয়য়ফ দাবিত্ব ারনকাযী ভয়ি নীবত ৭-এ ফবণ মত ‘দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দাবিত্ব ও কভ মবযবধ’ 

তায জন্য প্রয়মাজয য়ফ। 

 

১০. তয়েয জন্য আয়ফদন, তে প্রদায়নয দ্ধবত ও ভিীভা : 

 

(১)  ককান ব্যবি তঅবফ, ২০০৯-এয অধীন তে প্রাবপ্তয জন্য ংবিষ্ট দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায কায়ে বনধ মাবযত পযভ ‘ক’ এয 

ভাধ্যয়ভ তে কেয়ি বরবখতবায়ফ ফা ইয়রক্ট্রবনক ভাধ্যভ ফা ই-কভইর অনুয়যাধ কযয়ত াযয়ফন। 

(২)  বনধ মাবযত পযভ জরবয না য়র অনুয়যাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রয়মাজয কেয়ে পযাক্স নম্বয এফং ই-কভইর ঠিকানা; 

অনুয়যাধকৃত তয়েয বনব মর এফং স্পষ্ট ফণ মনা এফং ককান দ্ধবতয়ত তে কয়ত আগ্রী তায ফণ মনা উয়েখ কয়য াদা 

কাগয়জ ফা কেেভত, ইয়রক্ট্রবনক বভবিিা ফা ই-কভইয়রও তে প্রাবপ্তয জন্য অনুয়যাধ কযা মায়ফ। 

(৩)  দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা তয়েয জন্য ককান অনুয়যাধ প্রবপ্তয তাবযখ য়ত অনবধক ২০ (বফ)  কাম ম বদফয়য ভয়ধ্য 

অনুয়যাধকৃত তে যফযা কযয়ফন। 

(৪)  পূয়ফ ম উবেবখত উ-অনুয়েদ (৩) এ মাা বকছুই থাকুক না ককন, অনুয়যাধকৃত তয়েয ায়থ একাবধক তে প্রদান 

ইউবনট ফা কর্তময়েয ংবিষ্টতা থাকয়র অনবধক ৩০(বে) কাম ম বদফয়য ভয়ধ্য কই অনুয়যাধকৃত তে যফযা 

কযয়ত য়ফ। 

(৫)  অনুয়যাধকৃত তে ককান ব্যবিয জীফন-মৃত্যয, কগ্রপতায এফং কাযাগায য়ত মুবি ম্পবকমত য়র দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

অনুয়যাধ প্রাবপ্তয অনবধক ২৪(েবি) ঘন্টায ভয়ধ্য উি বফলকি প্রাথবভক তে যফযা কযয়ফন। 

(৬)  দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা বরবখতবায়ফ অথফা কেেভত, ইয়রক্ট্রবনক ভাধ্যভ ফা ই-কভইয়র এয ভাধ্যয়ভ আয়ফদন ে গ্রয়ণয 

প্রাবপ্ত স্বীকায কযয়ফন এফং প্রাবপ্ত স্বীকাযয়ে আয়ফদয়নয কযপায়যন্স নম্বয, আয়ফদনে গ্রণকাযীয নাভ, দভম মাদা 

এফং আয়ফদন গ্রয়ণয তাবযখ উয়েখ কয়য  স্বােয কযয়ফন। 

(৭)  ইয়রক্ট্রবনক ফা ই-কভইর এয ভাধ্যয়ভ আয়ফদন গ্রয়ণয কেয়ে কর্তময়েয ফযাফয আয়ফদন কপ্রযয়ণয তাবযখই (প্রাবপ্ত 

ায়য়ে) আয়ফদন গ্রয়ণয তাবযখ বয়য়ফ গণ্য য়ফ। 

(৮)  আয়ফদন াওিায য দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা তে প্রদায়নয তাবযখ এফং ভি উয়েখপূফ মক আয়ফদনকাযীয়ক ক ম্পয়কম 

অফবত কযয়ফন এফং অনুয়যাধকৃত তয়েয ায়থ একাবধক তে প্রদান ইউবনট ফা কর্তময়েয ংবিষ্টতা থাকয়র 

দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা কই ইউবনট ফা কর্তমেয়ক এ ম্পয়কম বরবখত কনাটি প্রদান কযয়ফন। 

(৯)  দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ককান কাযয়ণ অনুয়যাধকৃত তে প্রদায়ন অাযগ অথফা আংবক তে যফযায় অাযগ য়র 

অাযগতায কাযণ উয়েখ কয়য আয়ফদন প্রাবপ্তয ১০ (দ) কাম ম বদফয়য ভয়ধ্য তঅবফ, ২০০৯-এয তপবয়র উবেবখত 

পযভ-‘খ’ অনুমািী এতবিলয়ি আয়ফদনকাযীয়ক অফবত কযয়ফন। 

(১০)  উ-অনুকেদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উবেবখত ভিীভায ভয়ধ্য তে যফযা কযয়ত ককান দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ব্যথ ম 

য়র ংবিষ্ট তে প্রাবপ্তয অনুয়যাধ প্রতযাখ্যান কযা য়িয়ে ফয়র গণ্য য়ফ। 

(১১)  অনুয়যাধকৃত তে প্রদান কযা দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায বনকট মথামথ বফয়ফবেত য়র এফং কময়েয়ে কই তে র্ততীি ে 

কর্তমক যফযা কযা য়িয়ে বকংফা কই তয়ে র্ততীি য়েয স্বাথ ম জবিত যয়িয়ে এফং র্ততীি ে তা কগানীি তে 

বয়য়ফ গণ্য কয়যয়ে ক কেয়ে দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা এরূ অনুয়যাধ প্রাবপ্তয ৫ (াঁে) কাম ম বদফয়য ভয়ধ্য র্ততীি েয়ক 

তায বরবখত ফা কভৌবখক ভতাভত কেয়ি কনাটি প্রদান কযয়ফন এফং র্ততীি ে এরূ কনাটিয় কপ্রবেয়ত ককান ভতাভত 

প্রদান কযয়র তা বফয়ফেনাি বনয়ি দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা অনুয়যাধকাযীয়ক তে প্রদায়নয বফলয়ি বদ্ধান্ত গ্রণ কযয়ফন। 

(১২)  ককান ইবিি প্রবতফন্ধী ব্যবিয়ক ককান কযকি ম ফা তায অংবফয়ল জানায়নায প্রয়িাজন য়র ংবিষ্ট দাবিত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা কই প্রবতফন্ধী ব্যবিয়ক তে রায়ব ািতা প্রদান কযয়ফন এফং বযদ ময়নয জন্য কম ধযয়নয য়মাবগতা 

প্রয়িাজন তা প্রদান কযাও এইািতায অন্তর্ভ মি ফয়র গণ্য য়ফ। 



(১৩)  আইয়নয অধীন প্রদত্ত তয়েয প্রবত পৃষ্ঠাি “তে অবধকায আইন, ২০০৯ এয অধীয়ন এই তে যফযা কযা য়িয়ে” 

ভয়ভ ম প্রতযিন কযয়ত য়ফ এফং তায়ত প্রতযিনকাযী কভ মকতমায নাভ, দফী, স্বােয, ও দাপ্তবযক, ীর থাকয়ফ। 

 

11. তয়েয মূল্য এফং মূল্য বযয়াধ : 

 

(১)  ককান অনুয়যাধকৃত তে দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায বনকট যফযায়য জন্য ভজুদ থাকয়র বতবন তঅবফ, ২০০৯-এয 

তপবয়র উবেবখত পযভ-‘ঘ’ অনুায়য কই তয়েয বনধ মাযণ কযয়ফন এফং অনবধক ৫ (াঁে) কাম ম বদফয়য ভয়ধ্য কই 

অথ ম োরান ককাি নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা কয়য কেজাযী োরায়নায কব তায কায়ে জভা কদিায জন্য 

অনুয়যাধকাযীয়ক বরবখতবায়ফ অফবত কযয়ফন; অথফা 

(২)  দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা অনুয়যাধকাযী কর্তমক বযয়াবধত তয়েয মূল্য যবয়দয ভাধ্যয়ভ গ্রণ কযয়ফন এফং প্রাপ্ত অথ ম 

োরান ককাি নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ কেজাযী োরায়নয ভাধ্যয়ভ জভা কদয়ফন। 

 

১২. আবর দায়িয ও বনশ্বত্ত : 

 

১২.১ আবর দ্ধবত : 

 

(ক) ককান ব্যবি এই বনয়দ ময়কায নীবত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ বনধ মাবযত ভিীভায ভয়ধ্য তে রায়ব ব্যথ ম য়র বকংফা 

দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায ককান বদ্ধায়ন্ত ংক্ষুব্দ য়র বকংফা অবতবযি মূল্য ধাম ম ফা গ্রণ কযয়র উি ভিীভা অবতক্রান্ত 

ফায, ফা কেেভত, বদ্ধান্ত রায়বয যফতী ৩০(বে) বদয়নয ভয়ধ্য তঅবফ, ২০০৯-এয তপবয়র বনধ মাবযত পযভ-‘গ’ 

এয ভাধ্যয়ভ আীর কর্তময়েয কায়ে আবর কযয়ত াযয়ফন। 

(খ)  আবর কর্তমে মবদ এই ভয়ভ ম ন্তুষ্ট ন কম, আবরকাযী মৄবিংগত কাযয়ণ বনবদ মষ্ট ভিীভায ভয়ধ্য আবর দায়িয 

কযয়ত ায়যনবন, তায়র বতবন উি ভিীভা অবতফাবত ওিায যও আবর আয়ফদন গ্রণ কযয়ত াযয়ফন। 

 

১২.২ আবর বনষ্পবত্ত : 

 

(১)  আবর কর্তমক ককান আবয়রয বফলয়ি বদ্ধান্ত প্রদায়নয পূয়ফ ম বনয়নাি দয়ে গ্রণ কযয়ফন, মথা- 

(ক) দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা এফং এতদংবিষ্ট অন্যান্য কভ মকতমায শুনানী গ্রণ; 

(খ) আবর আয়ফদয়ন উবেবখত ংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রাবথ মত প্রবতকায়যয মৄবিমূ বফয়ফেনা; 

(গ) প্রাবথ মত তে প্রদায়নয ায়থ একাবধক তে প্রদানকাযী ইউবনট মৄি থাকয়র ংবিষ্ট ইউবনটমূয়য শুনানী গ্রন। 

 

(২)  আবর আয়ফদন প্রাবপ্তয ১৫ (য়নয) বদয়নয ভয়ধ্য আবর কর্তমে- 

(ক)  উ-অনুয়েদ (১)-এ উবেবখত দয়েমূ গ্রণপূফ মক তে যফযা কযায জন্য ংবিষ্ট দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায়ক 

বনয়দ ম কদয়ফন; অথফা 

(খ)  তাঁয বফয়ফেনাি গ্রণয়মাগ্য না য়র আয়ফদনটি খাবযজ কযয়ত াযয়ফন। 

 

(৩)  আবর কর্তময়েয বনয়দ ম অনুমািী দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মথাম্ভফ দ্রুততায ায়থ প্রাবথ মত তে যফযা কযয়ফন তয়ফ 

এই ভি তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৮(৪) এ বনয়দ মবত ভয়িয অবধক য়ফ না অথফা কেেভত বতবন তে যফযা 

কথয়ক বফযত থাকয়ফন। 

  



১৩. তথ্য প্রদার্ন অফর্রায় ানস্তয নফধান : 

 

১৩.১ তঅআ, ২০০৯  ও এই ননর্দ েনকায নফনধ-নফধান ার্র্ে যকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মনদ যকার্না আর্ফদনকাযীর্ক তথ্য ফা 

এ াংক্রান্ত নদ্ধান্ত প্রদার্ন ব্যথ ে য় ফা তথ্যপ্রানপ্তয যকার্না অনুর্যাধ গ্রণ কযর্ত অস্বীকায কর্য ফা নদ্ধান্ত প্রদার্ন ব্যথ ে য় 

ফা র্ভর, অম্পূণ ে, নফভ্রানন্তকয, নফকৃত তথ্য প্রদান কর্য ফা যকান তথ্য প্রানপ্তয র্থ প্রনতফন্ধকতা সৃনষ্ট কর্য ফা তথ্য অনধকায 

নযন্থী যকান কাজ কর্য তার্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয এর্ন কাজর্ক অদাচযণ নর্র্ফ নফর্ফচনা কযা র্ফ এফাং 

াংনিষ্ট চাকযী নফনধনফধান অনুার্য তায নফরুর্দ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ। 

 

১৩.২ এই ননর্দ েনকা মথামথবার্ফ অনুযর্ণ গানপরনতয কাযর্ণ তঅআ, ২০০৯ এয ব্যতযয় ঘটর্র এফাং এয কাযর্ণ যকান 

কভ েকতো তথ্য কনভন কর্তেক ানস্ত যর্র তা তায ব্যানক্তগত দায় নর্র্ফ গণ্য র্ফ এফাং কর্তেে তায যকান দায় ফন 

কযর্ফ না। 

 

১৩.৩ তথ্য কনভর্নয কাছ যথর্ক যকান কভ েকতোয নফরুর্দ্ধ নফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রর্ণয অনুর্যাধ যর্র কর্তেে াংনিষ্ট নফনধ-নফধান  

অনুার্য মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায নফলর্য় তথ্য কনভনর্ক অফনত কযর্ফ। 

 

১৪. তথ্যানদ নযদ েন এফাং প্রকানত প্রনতর্ফদন নফক্রর্য়য সুর্মাগ :  

ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এয অধীনস্থ কর ইউননট কর্তেক প্রণীত প্রনতর্ফদন নফনামূর্ল্য ফ োধাযর্ণয 

নযদ ের্নয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফাং নাভভাে মূর্ল্য নফক্রর্য়য জন্য ভজুদ যাখর্ফ। 

 

১৫. জনগুরুত্বপূণ ে নফলর্য় যপ্র নফজ্ঞনপ্ত : 

যুফ  ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এফাং এয আওতাধীন ও অধীনস্থ কর ইউননট জনগুরুত্বপূণ ে নফলয়ানদ যপ্র নফজ্ঞনপ্তয ভাধ্যর্ভ অথফা 

অন্য যকান ন্থায় প্রচায ফা প্রকা কযর্ফ। 

 

১৬. নীনতভারায ফাস্তফায়ন ও ভননটনযাং : 

(১) এই ননর্দ েনকা অনুযর্ণয জন্য ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন অনপ আর্দ অধীনস্থ কর ইউননর্ট যপ্রযণ 

কযর্ফ। 

(২) এই ননর্দ েনকা ফাস্তফায়ন তদাযনকয জন্য ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন নতন দস্য নফনষ্ট একটি কনভটি 

থাকর্ফ। ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন জাতীয় শুদ্ধাচায যকৌর এয যপাকার র্য়ন্ট কভ েকতো এয আফনশ্যক 

দস্য র্ফন। 

(৩) ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়ার্ফী কল্যাণ পাউর্েন এয অধীনস্থ কর দপ্তয/াংস্থা প্রনত নতনভা অন্তয াংনিষ্ট দপ্তয/াংস্থা তথ্য 

অনধকায আইর্ন আর্ফদন, আর্ফদর্নয যপ্রনের্ত গৃীত ব্যফস্থা, স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকা এই ননর্দ েনকা ফাস্তফায়ন 

নফলর্য় প্রনতর্ফদন প্রস্তুত কযর্ফ এফাং উযু েক্ত কনভটিয ননকট যপ্রযণ কযর্ফ। ভন্ত্রণারয় এই পযর্ভট ননধ োযণ কর্য নদর্ত 

াযর্ফ। 

 

১৭. ননর্দ েনকায ব্যাখ্যা : এই ননর্দ েনকায যকান নফলর্য় অস্পষ্টতা যদখা নদর্র ননর্দ েনকা প্রণয়নকাযী কর্তেে তায ব্যাখ্যা প্রদান 

কযর্ফ। 

 

  



বযবষ্ট-১: দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায বফফযণ: 

 

কভ মকতমায নাভ t কভাোঃ াইপৄর ইরাভ 

দবফ t বনফ মাী কভ মকতমা 

কপান t ৯৫৭৩৫৭১ 

কভাফাইর t ০১৯৭৭০৪০৯০৪ 

ই-কভইর t saiful.bkf@gmail.com 

ওয়িফাইট t bkkf.org. bd 

কমাগায়মায়গয ঠিকানা t জাতীি ক্রীিা বযলদ, পুযাতন বফন (৪থ ম তরা), 

62/3 পুযানা ল্টন, ঢাকা। 

 

দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা বযফতমন য়ত ায়য। 

 

বযবষ্ট-২: বফকল্প দাবিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায বফফযণ: 

 

কভ মকতমায নাভ t কভাোঃ আবু তায়য ভ ূঁইিা 

দবফ t কাযী বাফ যেণ কভ মকতমা 

কপান t ৯৫৭৩৫৭১ 

কভাফাইর t ০১৭১১২৬৭২৬৫ 

ই-কভইর t  

ওয়িফাইট t bkkf.org.bd  

কমাগায়মায়গয ঠিকানা t জাতীি ক্রীিা বযলদ, পুযাতন বফন (৪থ ম তরা), 

62/3 পুযানা ল্টন, ঢাকা। 

 

বযবষ্ট-৩: আবর কর্তমে: 

 

কভ মকতমায নাভ t কভাোঃ কভাাযপ কায়ন কভাো 

দবফ t বেফ 

কপান t ৯৫৭৩৫৭০ 

কভাফাইর t ০১৭১৬৪৯৪৫৫৪ 

ই-কভইর t sec.bkkf@gmail.com 

ওয়িফাইট t bkkf.org.bd 

কমাগায়মায়গয ঠিকানা t জাতীি ক্রীিা বযলদ, পুযাতন বফন (৪থ ম তরা), 

62/3 পুযানা ল্টন, ঢাকা। 

 

mailto:sec.bkkf@gmail.com

