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২.০ আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর পটভূরি ও ষ্টক্াম্পারির ক্াে েক্রি 

িাাংলাথ্যদি সরক্াথ্যরর রিদ্যযৎখাত উন্নয়ি ও সাংস্কার ক্ি েসূরির অাংি রিথ্যসথ্যি আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পারি 

রলরিথ্যটড (এরপএসরসএল) ২৮ জুি ২০০০ইাং তাররথ্যখ ষ্টক্াম্পারি আইি ১৯৯৪ –এর অিীথ্যি প্রাইথ্যভট রলরিথ্যটড 

ষ্টক্াম্পািী রিথ্যসথ্যি রিিরিত িয়। পরিতীথ্যত ০১ িাি ে ২০০৩ইাং তাররথ্যখ পািরলক্ রলরিথ্যটড ষ্টক্াম্পািীথ্যত রুপান্তর 

ক্রা িয়। এরপএসরসএল –এর রিিিি িাং ৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। িাাংলাথ্যদি রিদ্যযৎ উন্নয়ি ষ্টিাড ে এিাং 

এরপএসরসএল এর িথ্যধ্য ২২ ষ্টি ২০০৩ইাং তাররথ্যখ স্বাক্ষররত ১ি Provisional Vendor’s 

Agreement এর িাধ্যথ্যি আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি (এরপএস) ক্িথ্যেক্স -ষ্টক্ এরপএসরসএল -এর ক্াথ্যছ 

িস্তান্তর ক্রা িয়। ০১ জুি ২০০৩ তাররখ ষ্টথথ্যক্ আনুষ্ঠারিক্ভাথ্যি ষ্টক্াম্পিীর সক্ল ক্াে েক্রি শুরু িয় এিাং পাওয়ার 

ষ্টেিথ্যির অপাথ্যরিি, সাংরক্ষণ ও উন্নয়ি ক্াে েক্রি সি ষ্টক্াম্পারির সািরিক্ ক্াে েক্রি ব্যিস্থাপিা পররিালক্, 

রিি োিী পররিালক্ (প্রথ্যক্ৌিল), রিি োিী পররিালক্ (পররক্ল্পিা ও উন্নয়ি) ও রিি োিী পররিালক্ (অথ ে) এর সিন্বথ্যয় 

গঠিত ব্যিস্থাপিার উপর ন্যস্ত ক্রা িয়। 

  

এরপএসরসএল এর অনুথ্যিারদত ষ্টিয়ার মূলিথ্যির পররিাণ ৫০০০ ষ্টক্াটি টাক্া, ো ১০ টাক্া মূথ্যল্যর ৫০০ ষ্টক্াটি 

ষ্টিয়াথ্যর রিভক্ত। িতেিাথ্যি ষ্টক্াম্পািীর পররথ্যিারিত ষ্টিয়ার মূলিথ্যির পররিাণ ১২১৮.৭৬ ষ্টক্াটি টাক্া। প্রাথরিক্ 

ভাথ্যি ষ্টক্াম্পািীর পররথ্যিারিত মূলিথ্যির পররিাণ রছল দি লক্ষ টাক্া। গত ২২ ষ্টি ২০০৩ইাং তাররথ্যখ স্বাক্ষররত 

১ি Provisional Vendor’s Agreement এর িাধ্যথ্যি িারিউথ্যিা’র িাথ্যি ৬৬১.৪০ ষ্টক্াটি 

টাক্ার ষ্টিয়ার িরাে ক্রা িয়। পরিতীথ্যত গত ১৯ ষ্টফব্রুয়ারী ২০২০ইাং তাররথ্যখ স্বাক্ষররত Final 

Vendor’s Agreement এর িাধ্যথ্যি িারিউথ্যিা’র িাথ্যি অরতররক্ত ৫৫৭.২৬ ষ্টক্াটি টাক্ার ষ্টিয়ার 

িরাে ক্রা িয়। িতেিাথ্যি ষ্টক্াম্পািীর ষ্টিাট ষ্টিয়াথ্যরর ৯৯.৯৯% রিরপরডরি এিাং অিরিে ষ্টিয়ার অথ ে রিভাগ, 

পররক্ল্পিা রিভাগ, রিদ্যযৎ রিভাগ এিাং জ্বালারি ও খরিজ সম্পদ রিভাগ এর িারলক্ািায় রথ্যয়থ্যছ। 

  

তাপ রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র স্থাপথ্যির জন্য অিক্াঠাথ্যিাগত সুরিিা ষ্টেিিিঃ িদী, ভারী সরঞ্জািারদ পররিিি সুরিিা (সড়ক্পথ, 

ষ্টরলপথ ও ষ্টিৌপথ), জ্বালািী উৎস (গ্যাস ষ্টিটওে়াক্ে) ইতযারদ আিশ্যক্ সুরিিাসমূি রিথ্যিিিা ক্থ্যর ব্রাহ্মণিাড়ীয়া 

ষ্টজলার “আশুগঞ্জ” উপথ্যজলায় তাপরিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র স্থাপথ্যির জন্য এক্টি রিথ্যদিী রিি োণ ষ্টক্াম্পারির সাথ্যথ ১৯৬৬ 

সাথ্যল চুরক্ত স্বাক্ষররত িয়। ‘আশুগঞ্জ’ রততাস গ্যাস ষ্টক্ষথ্যত্রর ক্াছাক্ারছ এিাং ষ্টিঘিা িদীর তীথ্যর অিরস্থত িথ্যল ষ্টস 

সিথ্যয় ষ্টদথ্যির সি েবৃিৎ রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র প্ররতষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থাি রিথ্যসথ্যি রিি োররত িয়। ষ্টিঘিা ষ্টরলথ্যসতুর উত্তর-

পূি ে রদথ্যক্র ৩১১ এক্র জরি অরিিিথ্যণর িাধ্যথ্যি ১৯৬৬ সাথ্যল জাি োি সরক্াথ্যরর আরথ েক্ সিায়তায় আশুগঞ্জ 

তাপ রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র রিি োণ ক্াজ শুরু িয়। প্রাথরিক্ভাথ্যি ষ্টিাট ১২৮ ষ্টিগাওয়াট ক্ষিতা সম্পন্ন ২টি রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র 

রিি োণ প্রক্ল্প িাস্তিায়থ্যি উথ্যযাগ িিণ ক্রা িয়। ১৯৬৮ সাথ্যল প্রিাি েন্ত্রপারতসমূথ্যির স্থাপি ক্াজ শুরু িয় এিাং 



১৯৭০ সাথ্যলর জুলাই িাথ্যস ইউরিট দ্যটির িারণরজযক্ উৎপাদি শুরু িয়। উক্ত ২টি প্রক্থ্যল্পর পািাপারি ভরিষ্যথ্যত 

অন্য আরও ৩টি ইউরিট স্থাপথ্যির জন্য রক্ছু অিক্াঠাথ্যিা রিি োণ ক্রা িয়। 

  

১৯৭১ সাথ্যলর স্বািীিতাযুদ্ধ পরিতী সিথ্যয় আশুগঞ্জ পাওয়ার েযান্ট যুদ্ধরিদ্ধস্ত িাাংলাথ্যদি পুিগ েঠি এিাং অথ েনিরতক্ 

উন্নয়থ্যি গুরুত্বপূণ ে ভূরিক্া পালি ক্থ্যর। পরিতীথ্যত রিদ্যযথ্যতর ক্রিিি েিাি িারিদা পূরথ্যণর লথ্যক্ষয আশুগঞ্জ তাপ 

রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর ক্ষিতা বৃরদ্ধ ক্রার পররক্ল্পিা িিণ ক্রা িয়। তদানুোয়ী জাি োরির ষ্টিসাস ে Lahmyer 

International ষ্টক্ আন্তজোরতক্ উপথ্যদো রিথ্যসথ্যি রিযুক্ত ক্রা িয় এিাং তারা রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র সম্প্রসারথ্যণর 

সম্ভাব্যতা পে োথ্যলািিা ষ্টিথ্যষ প্ররতটি ১৫০ ষ্টিগাওয়াট ক্ষিতা সম্পন্ন ৩টি ইউরিট (ইউরিট ৩, ৪ ও ৫) স্থাপথ্যির 

পথ্যক্ষ িতািত প্রদাি ক্থ্যর। IDA, KFW (German Govt.), কুথ্যয়ত, OPEC তিরিল ও ADB 

এর আরথ েক্ সিায়তায় এই ৩টি ইউরিট স্থাপি ক্রা িয়। উথ্যেক্ষয, রভন্ন রভন্ন ষ্টদি ও সাংস্থার আরথ েক্ সিায়তায় 

রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্রগুথ্যলা স্থারপত িওয়ায়,  রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর সরঞ্জাি সমূি রভন্ন রভন্ন ষ্টদি ষ্টথথ্যক্ আিদারি ক্রা িয়। 

Turbo - ষ্টজিাথ্যরটথ্যরর অাংি সরিরাি ও স্থাপি ক্থ্যর জাি োরির ষ্টিসাস ে BBC (িতেিাি ABB) এিাং 

িয়লার অাংি জাপাথ্যির IHI ষ্টক্াম্পারির ততরর এিাং সরিরাি ও স্থাপথ্যির ক্াজ ক্থ্যর জাপাথ্যির ষ্টিসাস ে 

Mitsui and Co. অন্যান্য প্রিাি েন্ত্রপারত সরিরাি এিাং স্থাপি ক্থ্যর ষ্টিসাস ে BBC (জাি োরি), ষ্টিসাস ে 

IHI (জাপাি), ষ্টিসাস ে KDC (ষ্টক্াররয়া) এিাং ষ্টিসাস ে PCC (ষ্টক্াররয়া)। ষ্টিসাস ে Lucky 

International (ষ্টক্াররয়া) 230KV আশুগঞ্জ-ষ্টঘাড়ািাল সঞ্চালি লাইি স্থাপথ্যির ক্াজ ক্থ্যর। 

  

এই রতিটি ইউরিট পে োয়ক্রথ্যি রডথ্যসম্বর, ১৯৮৬ এিাং ষ্টি, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সাথ্যল িালু ক্রা িয়। ইউরিট ৩ ও ৪ 

স্থাপি ক্রার পররক্ল্পিা িিণ ক্রার সিয় রব্রটিি আরথ েক্ সিায়তায় এক্টি ক্ম্বাইন্ড সাইথ্যক্ল েযান্ট স্থাপথ্যির 

রসদ্ধান্ত ষ্টিওয়া িয়। ৫৬ ষ্টিগাওয়াট ক্ষিতা সম্পন্ন ২টি গ্যাস টারিাইি এিাং ৩৪ ষ্টিগাওয়াট ক্ষিতা সম্পন্ন এক্টি 

েীি টারিাইি রিথ্যয় গঠিত ক্ম্বাইন্ড সাইথ্যক্ল েযান্টটির ষ্টিাট ক্ষিতা রছল ১৪৬ ষ্টিগাওয়াট । ইউরিটটির প্রিাি 

েন্ত্রপারত ততরর এিাং স্থাপিার ক্াজ ক্থ্যর ইাংল্যাথ্যন্ডর GEC ষ্টক্াম্পারি (িতেিাি ALSTOM,UK)। 

ক্ম্বাইন্ড সাইথ্যক্ল েযান্টটির রজটি-১, এসটি এিাং রজটি-২ ইউরিট সমূি পে োয়ক্রথ্যি ১৯৮২, ১৯৮৪ এিাং ১৯৮৬ইাং 

সাথ্যল িালু িয়। 

  

সরক্াথ্যরর রিথ্যদ েিিা অনুোয়ী  জরুরী রভরত্তথ্যত ষ্টদথ্যির রিদ্যযথ্যতর িারিদা ষ্টিটাথ্যিার লথ্যক্ষয ২০১০ সাথ্যল 

এরপএসরসএল সম্পূণ ে রিজস্ব অথ োয়থ্যি ৫০ ষ্টিগাওয়াট ক্ষিতা সম্পন্ন এক্টি রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র স্থাপি ক্রার উথ্যযাগ 

িিণ ক্থ্যর। ষ্টেি রভরত্তক্ স্বিািিন্য ষ্টক্াম্পািী TSK প্রক্ল্পটির ঠিক্াদার রিথ্যসথ্যি ক্াজ ক্থ্যর। ৩০ এরপ্রল ২০১১ 

তাররখ ষ্টথথ্যক্ রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্রটির িারণরজযক্ উৎপাদি শুরু িয়। 

  

ষ্টদথ্যির ক্রিিি েিাি রিদ্যযৎ িারিদা ষ্টিাক্ারিলায়, এরপএসরসএল ২০১৩ সাথ্যল আরও ৪টি জ্বালারি সােয়ী বৃিৎ 

রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র রিি োণ প্রক্ল্প (২২৫ ষ্টিগাওয়াট রসরসরপরপ, ৪৫০ ষ্টিগাওয়াট রসরসরপরপ (সাউথ), ৪৫০ ষ্টিগাওয়াট 

রসরসরপরপ (িথ ে) ও ২০০ ষ্টিগাওয়াট িরডউলার) িাস্তিায়থ্যির উথ্যযাগ িিণ ক্থ্যর। তন্মথ্যধ্য, আশুগঞ্জ ২২৫ 

ষ্টিগাওয়াট রসরসরপরপ প্রক্ল্পটি ষ্টক্াররয়াি The Consortium of Hyundai Engineering 

Co., Ltd. and Daewoo International Corporation এর িাধ্যথ্যি রিি োণ ক্রা িয়, 

ো ০৯ রডথ্যসম্বর ২০১৫ইাং তাররথ্যখ িারণরজযক্ উৎপাদি শুরু ক্থ্যর। িতেিাথ্যি এই প্রক্থ্যল্পর উৎপাদি ক্ষিতা ২২৩ 



ষ্টিগাওয়াট। ২০০ ষ্টিগাওয়াট িরডউলার প্রক্ল্পটি রপরপরপ এর আওতায় ষ্টদিীয় স্বিািিন্য ষ্টক্াম্পািী ইউিাইথ্যটড 

এযািারজের সাথ্যথ ষ্টেৌথভাথ্যি United Ashuganj Energy Ltd. (UAEL) ষ্টক্াম্পািী গঠথ্যির 

িাধ্যথ্যি িাস্তিায়ি ক্রা িয়, ো ০৮ ষ্টি ২০১৫ইাং তাররথ্যখ িারণরজযক্ উৎপাদি শুরু ক্থ্যর। িতেিাথ্যি এই রিদ্যযৎ 

ষ্টক্থ্যন্দ্রর উৎপাদি ক্ষিতা ১৯৫ ষ্টিাগাওয়াট। আশুগঞ্জ ৪৫০ ষ্টিগাওয়াট রসরসরপরপ (সাউথ) প্রক্ল্পটি ষ্টেি ও 

সুইথ্যডি রভরত্তক্ স্বিািিন্য ষ্টক্াম্পািী The Consortium of Inelectra International 

AB, Sweden and TSK Electronica Electricidad S.A., Spain. ষ্টক্াম্পািী 

ষ্টেৌথভাথ্যি এই রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর ইরপরস রিথ্যসথ্যি ক্াজ ক্থ্যর, ো ১৮ জুলাই ২০১৬ইাং তাররথ্যখ িারণরজযক্ উৎপাদি 

শুরু ক্থ্যর। িতেিাথ্যি এই রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর উৎপাদি ক্ষিতা ৩৮৩ ষ্টিাগাওয়াট। আশুগঞ্জ ২২৫ ষ্টিগাওয়াট 

রসরসরপরপ  ও আশুগঞ্জ ৪৫০ ষ্টিগাওয়াট রসরসরপরপ (সাউথ) প্রক্ল্পিয় ECA অথ োয়থ্যি িাস্তিায়ি ক্রা িয়। 

সি েথ্যিষ িাস্তিারয়ত আশুগঞ্জ ৪৫০ ষ্টিগাওয়াট রসরসরপরপ (িথ ে) প্রক্ল্পটি উন্নয়ি অাংিীদারী সাংস্থা ADB ও IDB 

এর ষ্টেৌথ অথ োয়থ্যি িাস্তারয়ত িয়। এই রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্রটিথ্যত ষ্টেি রভরত্তক্ ষ্টক্াম্পািী The Consortium 

of Technicas Reunidas S.A & TSK Electronica Y Electricidad S.A, 

Spain ষ্টেৌথভাথ্যি ইরপরস রিথ্যসথ্যি ক্াজ ক্থ্যর, ো জুি,২০১৭ই এ িারণরজযক্ভাথ্যি িালু ক্রা িয়। িতেিাথ্যি এই 

রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর উৎপাদি ক্ষিতা ৩৮৬ ষ্টিাগাওয়াট। ইথ্যতািথ্যধ্য ক্াররগরী আয়ুষ্কাল ষ্টিষ িওয়ায় ইউরিট ১ এিাং 

ইউরিট ২ ষ্টক্ অিসর প্রদাি ক্রা িথ্যয়থ্যছ। িতেিাথ্যি এরপএসরসএল-এর িলিাি ৮টি ইউরিথ্যটর ষ্টিাট উৎপাদি 

ক্ষিতা ১৬৯০ ষ্টিগাওয়াট। 

  

সরক্াথ্যর জ্বালািী িহুমূখীক্রণ উথ্যযাথ্যগর আওতায়, এরপএসরসএল গ্যাসরভরত্তক্ রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর পািাপারি 

ক্য়লারভরত্তক্ ও িিায়িথ্যোগ্য জ্বালারি রিভের রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র রিি োথ্যণর পররক্ল্পিা িিণ ক্থ্যর। এই উথ্যেথ্যশ্য, 

এরপএসরসএল পটুয়াখালী ষ্টজলার ক্লাপাড়ায় ‘ক্লাপাড়া ১৩২০ ষ্টিগাওয়াট ক্য়লারভরত্তক্ রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র’ রিি োণ 

প্রক্ল্প িিণ ক্থ্যর। িতেিাথ্যি উক্ত প্রক্থ্যল্পর ৯২৫.৫০ এক্র ভূরি অরিিিথ্যণর ক্াজ িলিাি রথ্যয়থ্যছ। এছাড়াও, 

স্বািীিতার পূথ্যি ে স্থারপত ২টি রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র ও ১ি ক্ম্বাইন্ড সাইথ্যক্ল পাওয়ার েযান্টটির লাইফ টাইি ষ্টিষ িওয়ায়, 

রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্রগুথ্যলা িি ক্থ্যর ষ্টদওয়া িয়। এক্ই সাথ্যথ উক্ত রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর জায়গায় িতুি জ্বালারি সােয়ী রিদ্যযৎ 

ষ্টক্ন্দ্র রিি োথ্যণর পররক্ল্পিা িিণ ক্রা িয়। এরপএসরসএল এর ১ি ক্ম্বাইন্ড সাইথ্যক্ল ও তৎসাংলগ্ন এলাক্ায় আশুগঞ্জ 

৪০০ ষ্টিাগওয়াট রসরসরপরপ (পূি ে) রিি োণ প্রক্থ্যল্পর ক্াে েক্রি গত জুলাই, ২০১৮ইাং তাররথ্যখ শুরু িয়, ো ২০২১ 

সাথ্যল িারণরজযক্ উৎপাদথ্যি আসথ্যি। এই প্রক্থ্যল্পর প্রাক্করলত ব্যায় ২৯৩১ ষ্টক্াটি টাক্া। আন্তজোরতক্ উন্নয়ি 

অাংিীদারী সাংস্থা ADB , IDB ও GoB িরণ েত প্রক্থ্যল্প অথ োয়ি ক্রথ্যছ। িায়িারভরত্তক্ CNTIC-

CCOEC Consortium প্রক্থ্যল্পর রিি োণ ক্াজ িাস্তিায়ি ক্রথ্যছ। এরপএসরসএল এর ভিীষ্যত 

ক্ি েপররক্ল্পিায় পুরাতি রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র সমূথ্যির (ইউরিট ১ ষ্টথথ্যক্ ৫) স্থথ্যল উচ্চ ক্ষিতাসম্পন্ন রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র স্থাপথ্যির 

সম্ভাব্যতা োিাইথ্যয়র ক্াজ িলথ্যছ। এছাড়া, রিক্ল্প জ্বালািীরভরত্তক্ রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র রিথ্যসথ্যি ১০০ ষ্টিগাওয়াট িীড 

টাইড ষ্টসালার পাক্ে স্থাপথ্যির লথ্যক্ষয উপযুক্ত স্থাি রিি োিথ্যির ক্াজ িলথ্যছ। 

  

এরপএসরসএল ক্তৃেক্ িাস্তিারয়ত রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রগুথ্যলার প্রিাি জ্বালািী রিথ্যসথ্যি প্রাকৃরতক্ গ্যাস ব্যিহৃত িয়। িাষ্প 

ততরর এিাং িীতলীক্রথ্যণর জন্য ষ্টিঘিা িদীর পারি ব্যিিার ক্রা িয়। িীতলীক্রথ্যণর জন্য ব্যিহৃত রিপুল পররিাণ 

পারি রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর রডসিাজে িযাথ্যিল রদথ্যয় িদীথ্যত ছাড়া িয়। এখাথ্যি রিথ্যিষভাথ্যি উথ্যেক্ষয ষ্টে, শুষ্ক ষ্টিৌসুথ্যি 

রডসিাজে িযাথ্যিথ্যলর পারি এক্টি স্লুইস ষ্টগট –এর সািাথ্যে আশুগঞ্জ- সরাইথ্যলর এর রিিাল এলাক্ার প্রায় ৩৬,০০০ 

এক্র জরি ষ্টসথ্যির জন্য ব্যিিার ক্রা িয়। 



২.১ রিথ্যদ েরিক্ার উথ্যেশ্য 

তে অরিক্ার আইি-২০০৯ এর আমলামে অবাধ ও স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ নননিতেরমের লমে তমথ্যর েযাটালগ ও 

েযাটাগনর ননধ ধারে েরাই হমচ্ছ ননমদ ধনিো প্রেয়মনর মূল উমেশ্য। তে অরিক্ার আইি-২০০৯ প্রণয়থ্যির িাধ্যথ্যি 

আইথ্যির রিিাি সাথ্যপথ্যক্ষ ক্তৃেপথ্যক্ষর রিক্ট িথ্যত প্রথ্যতযক্ িাগররথ্যক্র তে লাথ্যভর অরিক্ার ষ্টেিি রিরিত ক্রা 

িথ্যে়থ্যছ, ষ্টতিরি সাংরিে ক্তৃেপক্ষথ্যক্ ষ্টেথ্যক্াি িাগররথ্যক্র অনুথ্যরাথ্যির ষ্টপ্ররক্ষথ্যত িারিত তে সরিরাি ক্রার 

িাধ্যিািক্তা আথ্যরাপ ক্রা িথ্যে়থ্যছ। জিগথ্যণর িাসিতারন্ত্রক্ ও আইিগতভাথ্যি তে লাথ্যভর অরিক্ার রিরিত 

ক্রার লথ্যক্ষয আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর জিসম্পৃক্ত তে অিমুক্তক্রণ ও প্রিাথ্যরর লথ্যক্ষয এক্টি 

রিরিগত ক্াঠাথ্যিা প্রণয়িই এ রিথ্যদ েরিক্ার অন্যতি উথ্যেশ্য। 

  

২.২ তে অিমুক্তক্রণ িীরত 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ রিল্প সমৃদ্ধ ষ্টদি গড়ার লথ্যক্ষয ব্যরক্ত উথ্যযাগথ্যক্ প্রািান্য রদথ্যয় রিরভন্ন 

প্রক্ার িীরত ও ক্ি ে ষ্টক্ৌিল প্রণেি় ক্থ্যর থাথ্যক্। এ সক্ল ক্ি েক্ান্ড রিদ্যযৎ সাংরিে ষ্টেক্থ্যিাল্ডার এিাং 

িাগররক্থ্যদর জন্য উনু্মক্ত রাখার িীরতথ্যত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ রিশ্বাস ক্থ্যর। স্বচ্ছতা, 

জিািরদরিতা ও সুিাসি রিরিতক্রথ্যণ অিাি তে প্রিাি রিথ্যিষ ভূরিক্া পালি ক্থ্যর। এ উথ্যেথ্যশ্য আশুগঞ্জ পাওয়ার 

ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ ষ্টদথ্যির িাগররক্থ্যদর তে প্রারপ্তর অরিক্ারথ্যক্ অিারিক্ার প্রদাথ্যির িীরতথ্যত রিশ্বাসী।  

 
 

২.৩ সাংজ্ঞা  

ক্) তে: তে অথ্যথ ে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর গঠি, ক্াঠাথ্যিা ও দাপ্তররক্ ক্ি েক্ান্ড সাংক্রান্ত ষ্টে 

ষ্টক্াি স্মারক্, িই, িক্িা, িািরিত্র, চুরক্ত, তে-উপাত্ত, লগিই, আথ্যদি, রিজ্ঞরপ্ত, দরলল, িমুিা, পত্র, প্ররতথ্যিদি, 

রিসাি রিিরণী, প্রক্ল্প প্রস্তাি, আথ্যলাক্রিত্র, অরডও, রভরডও, অাংরক্তরিত্র, রফল্ম, ইথ্যলক্ট্ররিক্ প্ররক্রয়ায় প্রস্ততকৃত 

ষ্টে ষ্টক্াি ইিস্ট্রুথ্যিন্ট, োরন্ত্রক্ভাথ্যি পাঠথ্যোগ্য দরললারদ এিাং ষ্টভৌরতক্ গঠি ও তিরিেয রিরি েথ্যিথ্যষ অন্য ষ্টে ষ্টক্াি 

তেিি িস্তু িা তাথ্যদর প্ররতরলরপও এর অন্তর্ভ েক্ত িথ্যি; 

তথ্যি িতে থাথ্যক্ ষ্টে, দাপ্তররক্ ষ্টিাট িা ষ্টিাথ্যটর প্ররতরলরপ এর অন্তর্ভ েক্ত িথ্যি িা; 

(খ) দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তো: তে অিমুক্তক্রণ িীরত িাস্তিায়থ্যির জন্য এিাং তে অরিক্ার আইথ্যির ১০ 

িারা অনুোয়ী তে সরিরাথ্যির জন্য আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর রিথ্যয়ারজত ক্ি েক্তো। 

(গ) তে প্রদাি ইউরিট: আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর দারে়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর অিীথ্যি গঠিত তে 

প্রদাি  ইউরিট।  

(ঘ) ক্তৃেপক্ষ: ক্তৃেপক্ষ িলথ্যত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ বুঝাথ্যি। 

(ঙ) আপীল ক্তৃেপক্ষ: আপীল ক্তৃেপক্ষ িলথ্যত সরিি, আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ বুঝাথ্যি।  

(ি) তে ক্রিিি: তে অরিক্ার আইথ্যির অিীথ্যি প্ররতরষ্ঠত ক্রিিি। 

 



তৃতীয় অধ্যায়: িীরতিালা 

 

৩.০ তথ্যের ষ্টেরণরিন্যাস  

তে অরিক্ার আইি অনুোয়ী আইথ্যির রিিািািরল সাথ্যপথ্যক্ষ প্রথ্যতযক্ িাগররথ্যক্র   তে পাওয়ার অরিক্ার আথ্যছ 

ও জিগথ্যণর িারিদা অনুোয়ী এসি তে সরিরাি ক্রথ্যত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ িাধ্য থাক্থ্যি।  

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ সাংররক্ষত তে সমূিথ্যক্ রতিটি ষ্টেরণথ্যত ভাগ ক্রা িথ্যেথ়্যছ-  

    

• স্ব-প্রথ্যণারদত তে 

• িারিিািাত্র প্রদাথ্যি িাধ্য তে  

• ক্রতপয় তে প্রক্াি িা প্রদাি িাধ্যতামূলক্ িয়    

  



৩.১ স্ব-প্রথ্যণারদত তে  

এই ষ্টেরণর আওতাভূক্ত তেগুথ্যলা তে অরিক্ার আইি অনুোয়ী স্ব-প্রথ্যণারদতভাথ্যি আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি 

ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর ওথ্যেি়সাইথ্যট (www.apscl.gov.bd) প্রক্ারিত থাক্থ্যি। স্বপ্রথ্যণারদত তথ্যের তারলক্া 

রিম্নরূপিঃ 

 

স্বপ্রমোনদতভামব প্রোিম াগ্য তমথ্যর তানলো 

ক্রে তমথ্যর নববরে তথ্য প্রোমির োধ্যে তথ্য হালনাগামদর 

সেয় 

তথ্য হালনাগামদর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত দপ্তর 

1.  নবদ্যযৎ কেমের তথ্য ওময়বসাইট প্রথ্যয়াজি অনুসাথ্যর  নিএন্ডনি 

2.  প্রেল্প সমূমহর তথ্য ওময়বসাইট োনসে নিএন্ডনি 

3.  েে ধেতধা/েে ধচারীমদর 

এনওনস 

ওময়বসাইট/কনাটিি কবাি ধ প্রময়াজনানুসামর এইচআর/ আইনসটি 

4.  বানষ ধে েে ধসম্পাদন চুনি ওময়বসাইট বাৎসনরে এইচআর 

5.  শুদ্ধাচার কেৌিল ওময়বসাইট বাৎসনরে এইচআর 

6.  উর্ধ্ধতন েে ধেতধাবৃমের 

ক াগাম ামগর ঠিোনা 

ওময়বসাইট প্রময়াজনানুসামর এইচআর 

7.  ননময়াগ সংক্রান্ত নবজ্ঞনপ্ত ওময়বসাইট প্রময়াজনানুসামর এইচআর 

8.  এইচএসই ো ধক্রে ওময়বসাইট প্রময়াজনানুসামর এইচএসই  

9.  বানষ ধে ক্রয় িনরেল্পনা ওময়বসাইট বাৎসনরে প্রনেউরমেন্ট 

10.  উদ্ভাবনী ো ধক্রে ওময়বসাইট বাৎসনরে এেআইএস  ও 

আইনসটি 

11.  বন্ড ও কিয়ার সম্পনেধত ওময়বসাইট প্রময়াজনানুসামর কোম্পানন সনচবালায় 

12.  নসটিমজন চাট ধার ওময়বসাইট ত্রৈোনসে/ 

প্রময়াজনানুসামর 

এইচআর 

13.  বানষ ধে প্রনতমবদন ওময়বসাইট/মুদ্রে বাৎসনরে কোম্পানন সনচবালায় 

14.  ইআইএ ও অন্যান্য 

িনরমবিগত প্রনতমবদন 

ওময়বসাইট  বাৎসনরে  ইএইিএস 

15.  ননউজ ও ইমভন্ট ওময়বসাইট/কেসবুে কিইজ প্রময়াজনানুসামর কোম্পানন সনচবালায় 

16.  কটন্ডার কনাটিি ওময়বসাইট/মুদ্রে প্রময়াজনানুসামর প্রনেউরমেন্ট 

17.  সমচতনতামূলে প্রচারো ওময়বসাইট/নিনজটাল নিসমে 

কবাি ধ 

কেননং েযান অনু ায়ী/ 

প্রময়াজনানুসামর 

এইচআর/ আইনসটি/ 

কোম্পানন সনচবালায় 

18.  সরোমরর নবদ্যযৎখামতর 

সেলতার প্রচারো 

ওময়বসাইট/নিনজটাল নিসমে 

কবাি ধ 

প্রময়াজনানুসামর নিএন্ডনি/ কোম্পানন 

সনচবালায় 

ষ্টিাটিঃ উপথ্যর উরেরখত তথ্য হালনাগামদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত দপ্তর  থাসেময় আইনসটি নবভামগ তথ্য প্রদান ক্থ্যর থাথ্যক্ এবং আইনসটি 

নবভাগ প্রাপ্ত তথ্য ওময়বসাইমট হালনাগামদর প্রময়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে েমর 



 

৩.২ িারিিািাত্র প্রদাথ্যি িাধ্য তে  

 

এই ষ্টেরণর আওতার্ভক্ত তেগুথ্যলা আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ-এর অনুথ্যিাদি ব্যরতথ্যরথ্যক্ই দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ক্ি েক্তো িারিদাক্ারীথ্যক্ প্রদাি ক্রথ্যত পারথ্যি। উদািরণস্বরূপ- তিথ্যদরিক্ প্ররিক্ষণ/রিথ্যদি ভ্রিি সাংক্রান্ত তে, 

ষ্টক্াম্পারি/থ্যিাথ্যড ের পররিালক্ সাংক্রান্ত তে, ষ্টক্াম্পারির উথ্যেখথ্যোগ্য ক্রয় সাংক্রান্ত সািারণ তে ইতযারদ। 

 

৩.৩ ক্রতপয় তে প্রক্াি িা প্রদাি িাধ্যতামূলক্ িয় 

তে অরিক্ার আইি-২০০৯ এর ৭ িারায় িরণ েত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ-এর জন্য প্রথ্যয়াজয ক্রতপয় 

তে ো ষ্টক্াি িাগররক্থ্যক্ প্রদাি ক্রথ্যত  আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ িাধ্য থাক্থ্যি িা। উদািরণস্বরূপ- 

তে অরিক্ার আইি ২০০৯ এর ৭ িারায় উথ্যেরখত তে, ষ্টক্াম্পারির ষ্টগাপিীয় রসদ্ধান্ত/রিথ্যদ েিিা, ষ্টক্াম্পারির 

ক্ি েক্তো-ক্ি েিারীগথ্যির ব্যরক্তগত তে, ষ্টক্াম্পারির রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর ষ্টগাপিীয় রিষয় সাংক্রান্ত তে, রাষ্ট্রীয় রিরাপত্তা 

ও ষ্টগাথ্যয়ন্দা ক্াথ্যে ে রিথ্যয়ারজত সাংস্থা িা প্ররতষ্ঠাি ক্তৃেক্ প্রদত্ত প্ররতথ্যিদি, সরক্াররভাথ্যি ষ্টগাপিীয় রিথ্যসথ্যি 

ষ্টঘারষত/স্বীকৃত তে এিাং এছাড়া সিথ্যয় সিথ্যয় আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ ষ্টঘারষত তারলক্া 

ষ্টিাতাথ্যিক্  ষ্টগাপিীয় তে ইতযারদ। 

৩.৪ ক্াররগরর তে 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র ও প্রক্ল্প সাংক্রান্ত তে সমূি ক্াররগরর তথ্যের আওতাভূক্ত। 

উদািরণস্বরূপ- রিদ্যযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর পররিালিা, রবুযৎ ষ্টক্থ্যন্দ্রর অাংিরিথ্যিষ ষ্টেিি: টারিাইি, িয়লার, এইিআরএসরজ, 

আরএিএস, সািথ্যেিি, রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র ব্যিহৃত প্রযুরক্ত, ঠিক্াদার প্ররতষ্ঠাথ্যির িাি, রিরিথ্যয়াগক্ারী সাংস্থা, প্রক্ল্প ব্যয়, 

ফুথ্যয়ল, িারণরজযক্ভাথ্যি উৎপাদি আরথ্যম্ভর তাররখ, ষ্টিাট উৎপাদি ক্ষিতা ইতযারদ। 

৩.৪ অ-ক্াররগরর তে 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ এর রিদ্যযৎ ষ্টক্ন্দ্র ও প্রক্ল্প সাংক্রান্ত তে সমূি িাথ্যদ অন্যান্য তেসমূি অ-

ক্াররগরর তথ্যের আওতাভূক্ত। উদািরণস্বরূপ- েে ধেতধা/েে ধচারীমদর এনওনস, বানষ ধে েে ধসম্পাদন চুনি, শুদ্ধাচার 

কেৌিল, উর্ধ্ধতন েে ধেতধাবৃমের ক াগাম ামগর ঠিোনা, ননময়াগ সংক্রান্ত নবজ্ঞনপ্ত, বানষ ধে ক্রয় িনরেল্পনা, নসটিমজন 

চাট ধার, স্বাস্থয ও ননরািত্তা, বানষ ধে প্রনতমবদন, ননউজ ও ইমভন্ট, কটন্ডার কনাটিি, সমচতনতামূলে প্রচারো, সরোমরর 

নবদ্যযৎখামতর সেলতার প্রচারো ইতযারদ। 

৩.৫ তথ্যের ভাষা  

(ক্) ৩.০ িাং ষ্টসক্িথ্যি প্রথ্যদয় ষ্টেসি তথ্যের ক্থা উথ্যেখ আথ্যছ ষ্টসগুথ্যলা আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ 

ক্াে েথ্যক্ষথ্যত্র ব্যিহৃত িাাংলা ভাষায় পাওে়া োথ্যি।  

(খ) আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ তেটি ষ্টেভাথ্যি প্রক্াি, ছাপা এিাং সাংরক্ষণ ক্রা িথ্যয়থ্যছ ষ্টসভাথ্যিই প্রদাি 

ক্রা িথ্যি।  

(গ) আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ ষ্টক্াি তে ভাষান্তর/ অন্য ভাষায় অনুিাদ িা রূপান্তর ক্থ্যর ষ্টদয়ার দারয়ত্ব 

রিথ্যি িা। 

  



৩.৬ দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর দারয়ত্ব এিাং ক্ি েপরররি  

তথ্যের জন্য প্রাপ্ত আথ্যিদিপত্র িাছাই, তে িারিদাক্ারীর সাথ্যথ ষ্টোগাথ্যোগ, রিরি ষ্টিাতাথ্যিক্ তে সরিরাি, তে 

সাংরক্ষণ এ তে প্রক্াথ্যি ক্তৃেপক্ষথ্যক্ সিায়তা ও তে অিমুক্তক্রণ সম্পথ্যক্ে প্ররতথ্যিদি ততরী। ইন্দ্রীয় প্ররতিিী ব্যরক্ত 

তে িারিদাক্ারী িথ্যল উক্ত প্ররতিিী ব্যরক্তথ্যক্ তে লাথ্যভ সারি েক্ সিায়তা ক্রা। প্রথ্যয়াজথ্যি দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তো এ 

রিষথ্যয় ক্রিিথ্যির অন্য ষ্টক্াি পারদিী ক্ি েক্তোর সিথ্যোরগতা রিথ্যত পারথ্যিি। 

৩.৭ আথ্যিদি প্ররক্রয়া  

ষ্টক্াি ব্যরক্ত এই আইথ্যির অিীি তে প্রারপ্তর জন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর রিক্ট তে ষ্টিথ্যয় রিি োররত ফরথ্যিথ্যট 

মুরিত ফরথ্যি (ফরি ‘ক্’) িা সাদা ক্াগথ্যজ িা ই-থ্যিইথ্যল আথ্যিদি ক্রথ্যত পারথ্যিি। আথ্যিদথ্যির ফরি আশুগঞ্জ 

পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ অরফরসয়াল ওথ্যয়িসাইথ্যট পাওয়া োথ্যি। আথ্যিদথ্যি রিম্নরলরখত রিষয়সমূথ্যির উথ্যেখ 

থাক্থ্যত িথ্যি- 

(অ) আথ্যিদিক্ারীর িাি, ঠিক্ািা, প্রথ্যোজয ষ্টক্ষথ্যত্র ষ্টফাি ও ফযাক্স িম্বর এিাং ই-থ্যিইল ঠিক্ািা; 

(আ) ষ্টে তথ্যের জন্য অনুথ্যরাি ক্রা িথ্যয়থ্যছ তার রির্ভ েল এিাং েে িণ েিা; 

(ই) আথ্যিদিকৃত তথ্যের অিস্থাি রিণ েথ্যয়র সুরিিাথ্যথ ে অন্যান্য প্রথ্যয়াজিীয় প্রাসরিক্ তোিলী; 

(ঈ) ষ্টক্াি পদ্ধরতথ্যত তে ষ্টপথ্যত আিিী তার িণ েিা অথ োৎ পররদি েি, অনুরলরপ ষ্টিয়া, ষ্টিাট ষ্টিয়া িা অন্য ষ্টক্াি  

অনুথ্যিারদত পদ্ধরত; 

(উ) আথ্যিদিক্ারী প্ররতিিী িথ্যল সিায়তাক্ারীর তে।  

 

৩.৮ তে প্রদাথ্যির সিয়সীিা  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তো আথ্যিদিকৃত তথ্যের সাথ্যথ এক্ারিক্ তে প্রদাি ইউরিট িা ক্তৃেপথ্যক্ষর সাংরিেতা িা থাক্থ্যল 

আথ্যিদি প্রারপ্তর তাররখ িথ্যত অিরিক্ ২০ (রিি) ক্াে ে রদিথ্যসর িথ্যধ্য আথ্যিদিকৃত তে সরিরাি ক্রথ্যিি।  অন্যান্য 

ষ্টক্ষথ্যত্র তে প্রদাথ্যির সিয়সীিা রিম্নরূপিঃ 

ক্) ষ্টক্াি ব্যরক্তর জীিি, মৃতুয, ষ্টিফতার, ক্ারাগার িথ্যত মুরক্ত সাংক্রান্ত জরুরী রিষয় িথ্যল ২৪ ঘন্টার িথ্যধ্য 

সািারণ তে প্রদাি ক্রথ্যত িথ্যি [িারা- ৯(৪)] 

 

খ) অনুথ্যরািকৃত তথ্যের সাথ্যথ এক্ারিক্ ইউরিট/ক্তৃেপক্ষ সাংরিে িথ্যল  অিরিক্ ৩০ ক্াে েরদিথ্যসর িথ্যধ্য [িারা-৯ 

(২)] 

 

গ) অনুথ্যরািকৃত তে প্রদাথ্যি অপারগ িথ্যল অিরিক্ ১০ ক্াে েরদিথ্যসর িথ্যধ্য অিরিত ক্রা [িারা -৯(৩)] 

 



৩.৯ তথ্যের মূল্যতারলক্া  

ছাপাথ্যিা তথ্যের জন্য ষ্টেখাথ্যি মূল্য রিি োররত রথ্যে়থ্যছ ষ্টসই প্ররতথ্যিদি িা ক্রপর জন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য ষ্টক্ষথ্যত্র 

যুরক্তসাংগত মূল্য পররথ্যিাি ক্রথ্যত িথ্যি। উক্ত মূল্য তে অরিক্ার (তে প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রিরিিালা, ২০০৯ এর তফরসল 

‘ঘ’ ফরি অনুোয়ী রিি োররত িথ্যি; 

৩.১০ তে প্রদাথ্যি অপারগতা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তো ষ্টক্াি ক্ারথ্যণ তে প্রদাথ্যি অপারগ িথ্যল অপারগতার ক্ারণ উথ্যেখ ক্থ্যর আথ্যিদি পাওয়ার ১০ 

(দি) ক্াে ে রদিথ্যসর িথ্যধ্য রতরি তা আথ্যিদিক্ারীথ্যক্ অিরিত ক্রথ্যিি।  

 

৩.১১ আপীল প্ররক্রে়া ও সিয়সীিা 

ষ্টক্াি ব্যরক্ত তে অরিক্ার আইথ্যির িারা-৯ (১) (২) িা (৪) এ রিরদ েে সিয়সীিার িথ্যধ্য তে লাথ্যভ ব্যথ ে িথ্যল 

রক্াংিা দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর ষ্টক্াি রসদ্ধাথ্যন্ত সাংক্ষুব্ধ িথ্যল রতরি উক্ত সিয়সীিা অরতক্রি িওয়ার পর িা রসদ্ধান্ত 

পাওয়ার পরিতী ৩০ (রত্রি) রদথ্যির িথ্যধ্য আপীল ক্তৃেপথ্যক্ষর রিক্ট আপীল ক্রথ্যত পারথ্যিি। আপীল আথ্যিদথ্যি 

আপীথ্যলর ক্ারণ উথ্যেখপূি েক্ তে অরিক্ার (তে প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রিরিিালা’র ফরি ‘গ’ অনুোয়ী ক্রা োথ্যি। 

আপীল ক্তৃেপক্ষ আপীল আথ্যিদি প্রারপ্তর পরিতী ১৫ (পথ্যির) রদথ্যির িথ্যধ্য ৬ রিরি িথ্যত শুিািী ষ্টিথ্যষ আপীল 

রিেরত্ত ক্রথ্যিি। 

 রিথ্যদ েিক্রথ্যি 

 

 

 

 

ষ্টিািাম্মদ আবুল িিসুর এরসএস, এফরসএিএ 

ষ্টক্াম্পারি সরিি 

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেিি ষ্টক্াম্পািী রলিঃ 

 

 

  



তে অিমুক্তক্রথ্যণর ছক্:  

আথ্যিদি সাংক্রান্ত তে: 

ক্ররিক্ 

িাং 

িাথ্যসর 

িাি 

আথ্যিদিক্ারীর িাি ও ঠিক্ািা আথ্যিদথ্যির রিষয়  রসদ্ধান্ত  

তে প্রদািকৃত 

 

স্থরগত খাররজ 

       

       

       

       

       

       

 

 

ফরথ্যির তারলক্া  

(অ) ফরি ‘ক্’-তে প্রারপ্তর আথ্যিদি পত্র;  

(আ) ফরি ‘খ’ -তে সরিরাথ্যির অপারগতার ষ্টিাটিি 

(ই) ফরি ‘গ’-আপীল আথ্যিদি; 

(ঈ) ফরি ‘ঘ’- তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি রফ ও তথ্যের মূল্য রিি োরণ রফ। 

  



 

ফরি ক্’ 

 তে প্রারপ্তর আথ্যিদিপত্র 

১। আথ্যিদিক্ারীর িাি  :  ……………………… 

 রপতার িাি  :  ……………………… 

 িাতার িাি :  ……………………… 

 িতেিাি ঠিক্ািা :  ……………………… 

 স্থায়ী ঠিক্ািা :  ……………………… 

 ফযাক্স, ই-থ্যিইল, ষ্টটরলথ্যফাি ও ষ্টিািাইল ষ্টফাি িম্বর (েরদ থাথ্যক্) :  ……………………… 

 ষ্টপিা :  ……………………… 

২। ক্ী িরথ্যির তে (প্রথ্যয়াজথ্যি অরতররক্ত ক্াগজ ব্যিিার ক্রুি ) :  ……………………… 

৩। ষ্টক্াি পদ্ধরতথ্যত তে পাইথ্যত আিিী :  ……………………… 

 (ছাপাথ্যিা/ফথ্যটাক্রপ/রলরখত/ই-থ্যিইল/ফযাক্স/রসরড অথিা অন্য ষ্টক্াি 

পদ্ধরত) 

:  ……………………… 

৪। তে িিণক্ারীর িাি ও ঠিক্ািা :  ……………………… 

৫। প্রথ্যোজয ষ্টক্ষথ্যত্র সিায়তাক্ারীর িাি ও ঠিক্ািা :  ……………………… 

৬। তে প্রদািক্ারী ক্তৃেপথ্যক্ষর িাি ও ঠিক্ািা :  ……………………… 

৭। আথ্যিদথ্যির তাররখ :  ……………………… 

 

 

 আথ্যিদিক্ারীর স্বাক্ষর  

 

  

 

 

 



ফরি খ, 

তে সরিরাথ্যি অপারগতার ষ্টিাটিি 

 

 তাররখ : 

আথ্যিদিপথ্যত্রর সূত্র িম্বর :  

প্ররত  

আথ্যিদিক্ারীর িাি :  

ঠিক্ািা :   

   

রিষয় : তে সরিরাথ্যির অপারগতা সম্পথ্যক্ে অিরিতক্রণ ।  

   

রপ্রয় িথ্যিাদয়,  

   

আপিার …………………তাররথ্যখর আথ্যিদথ্যির রভরত্তথ্যত প্রারথ েত তে রিথ্যম্নাক্ত ক্ারথ্যণ সরিরাি ক্রা 

সম্ভি িইল িা, েথা- 

 

১। ………………………………………… 

 ……………………………………… 

২। ………………………………………… 

 ………………………………………… 

৩। ………………………………………… 

 

 (………………….) 

দায়রত্বপ্রাপ্ত ক্ি েক্তোর িাি 

পদিী 

দাপ্তররক্ সীল 

 

 

 

 



ফরি গ, 

আপীল আথ্যিদি 

 

১। আপীলক্ারীর িাি ও ঠিক্ািা (ষ্টোগাথ্যোথ্যগর সিজ িাধ্যিসি) 

 

: ……………………. 

২। আপীথ্যলর তাররখ 

 

: ……………………. 

৩। ষ্টে আথ্যদথ্যির রিরুথ্যদ্ধ আপীল ক্রা িইয়াথ্যছ উিার ক্রপ (েরদ থাথ্যক্)  

 

 

৪। োিার আথ্যদথ্যির রিরুথ্যদ্ধ আপীল ক্রা িইে়াথ্যছ তািার িাি সি  

আথ্যদথ্যির রিিরণ (েরদ থাথ্যক্) 

 

 

: ……………………. 

৫। আপীথ্যলর সাংরক্ষপ্ত রিিরণ 

 

: ……………………. 

৬। আথ্যদথ্যির রিরুথ্যদ্ধ সাংক্ষুব্ধ িইিার ক্ারণ (সাংরক্ষপ্ত রিিরণ) 

 

: ……………………. 

৭। প্রারথ েত প্ররতক্াথ্যরর যুরক্ত/রভরত্ত 

 

: ……………………. 

৮। আপীলক্ারী ক্তৃেক্ প্রতযয়ি 

 

 

৯। অন্য ষ্টক্াি তে োিা আপীল ক্তৃেপথ্যক্ষর সম্মুথ্যখ উপস্থাপথ্যির জন্য 

আপীলক্ারী ইচ্ছা ষ্টপাষণ ক্থ্যরি 

: ……………………. 

 

 

 

 

 

 আপীলক্ারীর স্বাক্ষর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ফরি ঘ’ 

তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি রফ এিাং তথ্যের মূল্য রিি োরণ রফ 

 

তে সরিরাথ্যির ষ্টক্ষথ্যত্র রিথ্যম্নাক্ত ষ্টটরিথ্যলর ক্লাি (২) এ উরেরখত তথ্যের জন্য উিার রিপরীথ্যত ক্লাি (৩) এ 

উরেরখত িাথ্যর ষ্টক্ষত্রিত তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি রফ এিাং তথ্যের মূল্য পররথ্যিািথ্যোগ্য িইথ্যি, েথা- 

 

ক্রিঃ িাং তথ্যের রিিরণ তে প্রারপ্তর অনুথ্যরাি 

রফ/তথ্যের 

মূল্য 

১ ২ ৩ 

১ রলরখত ষ্টক্াি ডকুথ্যিথ্যন্টর ক্রপ সরিরাথ্যির জন্য (ম্যাপ, 

িক্িা, ছরি, ক্রম্পউটার রপ্রন্টসি) 

এ-৪ ও এ-৩ িাথ্যপর 

ক্াগথ্যজর ষ্টক্ষথ্যত্র প্ররত পৃষ্ঠা ২ 

(দ্যই) টাক্া িাথ্যর এিাং তদূর্ধ্ে 

িাথ্যপর ক্াগথ্যজর ষ্টক্ষথ্যত্র 

প্রকৃত মূল্য 

২ রডস্ক, রসরড ইতযারদথ্যত তে সরিরাথ্যির ষ্টক্ষথ্যত্র ১) আথ্যিদিক্ারী ক্তৃেক্ রডস্ক, 

রসরড ইতযারদ সরিরাথ্যির 

ষ্টক্ষথ্যত্র রিিামূল্য (২)তে 

সরিরািক্ারী রডস্ক, রসরড 

ইতযারদ সরিরাথ্যির ষ্টক্ষথ্যত্র 

উিার প্রকৃত মূল্য 

৩ ষ্টক্াি আইি িা সরক্ারর রিিাি িা রিথ্যদ েিিা অনুোয়ী 

ক্াউথ্যক্ সরিরািকৃত তথ্যের ষ্টক্ষত্র মূথ্যল্যর 

রিিামূথ্যল্য 

৪ মূথ্যল্যর রিরিিথ্যে় রিক্রয়থ্যোগ্য প্রক্ািিার ষ্টক্ষথ্যত্র প্রক্ািিায় রিি োররত 

 

 

  

 

 


