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প্রাথদমক দবষয়াদে
২.০

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর পটভুদম
তাঁত দশদল্পর মাদ ান্নয়দ দবগত ১৯৭২ িাল বথদকই বাাংলাদেদশ প্রাদতষ্ঠাদ ক উদযাগ গ্রহণ করা হয়। জাদতর
জ ক বঙ্গবন্ধু বশখ মুদজবুর রহমা তাঁদতর উন্নয়দ দিদল গভীরভাদব আগ্রহী। তাই বি িময় দতদ িমবায়
িদমদত এবাং বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির দশল্প িাংস্থার মাধ্যদম তাঁতীদের ন্যায্য মূদল্য সুতা িরবরাদহর ব্যবস্থা
কদরদিদল । বেদশর লক্ষ লক্ষ গরীব ও দ ঃস্ব তাঁত দশল্পীদের স্ব-বপশায় দ দয়াদজত বরদখ তাদের দ য়দমত
প্রদয়াজ ীয় উপকরণ ও বিবা িরবরাদহর ব্যবস্থা কদর, উপযুক্ত প্রদশক্ষণ প্রো ও আধুদ ক লাগিই প্রযুদক্ত
ব্যবহাদরর মাধ্যদম বপশাগত েক্ষতা ও উৎপাে বৃদদ্ধ দ দিত করা এবাং উৎপাদেত দ্রব্য িামগ্রীর সুষ্ঠু
বাজারজাতকরদণ িহায়তা ো ও তাদের আথ ড-িামাদজক উন্নয় তরাদিত করার লদক্ষয প্রথম পঞ্চবাদষ ডকী
পদকল্প ায় (১৯৭৩-৭৮) প্রেি গুরুত্বানুিাদর ১৯৭৭ িাদল ৬৩ াং অধ্যাদেশ বদল বাাংলাদেশ হযান্ডলুম ববার্ ড
(বাাংলাদেশ তাঁত ববার্-ড বাতাঁদবা) গঠিত হয়। পরবতীদত বাাংলাদেশ জাতীয় িাংিদে ২০১৩ িদ র ৬৪ াং
আই অনুিাদর Bangladesh Handloom Board Ordinance,1977 রদহতকদর বাাংলাদেশ তাঁত
ড হয়।
ববার্ ড পু গঠিত
দভশ ঃ শদক্তশালী তাঁত খাত।

২.১

দমশ ঃ তাঁদতদের প্রদশক্ষদণর মাধ্যদম বপশাগত েক্ষতা বৃদদ্ধ, চলদত মূলধ ব াগা , গু গত মা িম্পন্ন
তাঁতবস্ত্র উৎপাে এবাং বাজারজাতকরদণর সুদবধা সৃদষ্টর মাধ্যদম তাঁদতদের আথ ড-িামাদজক অবস্থার উন্নয় ।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কা ডাবলীঃ
(ক) হস্তচাদলত তাঁত দশদল্পর জদরপ, শুমাদর এবাং পদরকল্প া বা ব ৌদক্তক প্রবৃদদ্ধ দবষয়ক কা ডক্রম গ্রহণ;
(খ) হস্তচাদলত তাঁত দশল্প িাংক্রান্ত পদরিাংখ্যা িাংরক্ষণ;
(গ) হস্তচাদলত তাঁত দশল্প িাংক্রান্ত তেন্ত ও অনুিন্ধা পদরচাল া;
(ঘ) হস্তচাদলত তাঁত দশদল্পর ইউদ টিমূদহর উন্নয় ও উপদেশমূলক বিবা প্রো ;
(ঙ) হস্তচাদলত তাঁত দশদল্পর িাদথ িাংদিষ্টদের জন্য ঋণ সুদবধাদে সৃদষ্ট;
(চ) তাঁদত িদমদতিমূদহর িহায়তায় হস্তচাদলত তাঁত দশদল্পর উন্নয় ;
(ি) তাঁদত িদমদতিমূদহর মাধ্যদম তাঁদতগণদক বস্ত্র রিায় , খুচরা ন্ত্রাাংশ, সুতা ইতযাদে ব্যবহারদ াগ্য দ্রব্যাদে
ন্যায্যমূদল িরবরাদহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(জ) তাঁদত িদমদতিমূদহর মাধ্যদম হস্তচাদলত তাঁতদশল্পিমূহদক কাঁচামাল িরবরাহ ও তাঁদের দ কট হদত
উৎপাদেত পণ্যাদে ক্রয়পূব ডক গুোমজাতকরদণর উদেদশ্য গুোমিমূদহর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং িকদলর জন্য
কশা, সুতা ততদর, দিদচাং, রাংকরণ, ইদস্ত্র করা, িাপা ও দফদ দশাং এর সুদ াগ-সুদবধার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঝ) বেদশর অভযন্তদর দবক্রয় ও দবদেদশ রপ্তাদ র দ দমি হস্তচাদলত তাঁতজাত দ্রব্যাদের দ দে ডষ্ট মা
প্রদমতকরদণর জন্য উন্নয় ও িম্প্রিারণমূলক সুদ াগ-সুদবধা এবাং দ্রব্যাদের গুণগত মা ও প্রস্তুকারী
বেশ িম্পদকডত ি েপত্র প্রো ;
(ঞ) বেদশ ও দবদেদশ তাঁতপণ্য জ দপ্রয় করার উদেদশ্য প্রচার ও প্রচারণামূলক কা ডক্রম গ্রহণ;
(ট) তাঁদত িদমদতিমূদহর মাধ্যদম তাঁতজাত পণ্য বেদশ ও দবদেদশ বাজারজাতকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঠ) তাঁদত ও তাঁত দশদল্পর িাদথ িম্পৃক্ত ব্যদক্তদের প্রদশক্ষণ সুদবধা প্রো এবাং তাঁদের উন্নয় ;
(র্) তাঁদতদের বয় পূব ড এবাং বয়দ াির সুদ াগ-সুদবধা পদরকল্প া প্রণয় এবাং বাস্তবায় ; এবাং
(ঢ) এই আইদ র উদেশ্য পূরণকদল্প ববার্ ড কর্তডক দ দে ডদশত বকা কা ড িম্পাে ও কমডসূদচ ।

ববাদর্ ডর প্রদতষ্ঠা িমূহঃ
‡ববদিক বিন্টার-৩২টি;
‡বাাংলাদেশ তাঁত দশক্ষা ও প্রদশক্ষণ ই দিটিউট, রদিাংেী;
‡তাঁত প্রদশক্ষণ উপদকন্দ্র, ববড়া পাব া;
‡০২ টি তাঁত প্রদশক্ষণ বকন্দ্র (দিদলট ও রাংপুর);
‡বস্ত্র প্রদক্রয়াকরণ বকন্দ্র (দিদপদি), মাধবেী, রদিাংেী;
‡০৩ টি বটক্সটাইল ফযাদিদলটিজ বিন্টার (বশাভারামপুর-কুদমল্লা,কাউদ য়া-বদরশাল, শাহজােপুর,দিরাজগঞ্জ);

‡০২ টি িাদভডদিি এন্ড ফযাদিদলটিজ বিন্টার (কুমারখালী-কুদষ্টয়া, বাঞ্ছারামপুর-ব্রাহ্মণবাদড়য়া)
‡০১ টি ফযাশ দর্জাই বেদ াং ই দিটিউট, রদিাংেী;

‡০৩ টি ফযাশ দর্জাই প্রদশক্ষণ উপদকন্দ্র ( কাদলহাতী-টাঙ্গাইল, ববলকুদচ-দিরাজগঞ্জ, কমলগঞ্জ-বমৌলভীবাজার)।
২.3

তথ্য অবমুক্তকরণ দ দে ডদশকা প্রণয়দ র উদেশ্য
তথ্য অদধকার আই , ২০০৯ প্রণয়দ র মাধ্যদম আইদ র দবধা িাদপদক্ষ কর্তডপদক্ষর দ কট হদত প্রদতযক
াগদরদকর তথ্য লাদভর অদধকার ব ম দ দিত করা হদয়দি। বতমদ িাংদিষ্ট কর্তডপক্ষদক ব বকা
াগদরদকর অনুদরাদধর বপ্রদক্ষদত চাদহত তথ্য িরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা আদরাপ করা হদয়দি। জ গদণর
শাি তাদন্ত্রক ও আই গতভাদব তথ্য লাদভর অদধকার দ দিত করার লদক্ষয বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর
জ িম্পৃক্ত তথ্য অবমুক্তকরণ ও প্রচাদরর লদক্ষয দবদধগত কাঠাদমা প্রণয় করাই দ দে ডদশকা প্রণয়দ র
উদেশ্য।

২.4

তথ্য অবমুক্তকরণ ীদত
বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড বেদশর প্রাদন্তক তাঁদতদের উন্নয়দ র মাধ্যদম দবদভন্ন প্রকার ীদত ও কমডদকৌশল প্রণয়
কদর থদক। বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড িকল কমডকান্ড দশল্প িাংদিষ্ট বষ্টকদহাল্ডার এবাং াগদরকদের জন্য উন্মুক্ত
রাখার ীদতদত দবশ্বাি কদর। স্বচ্ছতা, জবাবদেদহতা ও সুশাি দ দিতকরদণ অবাধ তথ্য প্রবাহ দবদশষ
ভুদমকা পাল কদর। এ উদেদশ্য বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড বেদশর াগদরকদের তথ্য প্রাদপ্তর অদধকারদক
অগ্রাদধকার প্রোদ র ীদতদত দবশ্বািী।

৩.

িাংজ্ঞা
(ক) তথ্যঃ তথ্য অদথ ড বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর গঠ , কাঠাদমা ও োপ্তদরক কমডকান্ড িাংক্রান্ত ব বকা স্মারক,
বই, কশা, মা দচত্র, চুদক্ত, তথ্য-উপাি, লগবই, আদেশ, দবজ্ঞদপ্ত, েদলল, মু া, পত্র, প্রদতদবে , দহিাব দববরণী,
প্রকল্প প্রস্তাব, আদলাকদচত্র, অদর্ও, দভদর্ও, অাংদকতদচত্র, দফল্ম, ইদলেদ ক প্রদক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত ব বকা
ই স্ট্রুদমন্ট, াদন্ত্রকভাদব পাঠদ াগ্য েদললাদে এবাং বভৌদতক গঠ ও তবদশষ্ট দ দব ডদশদষ ব বকা া তথ্যবহ বস্তু বা
তাদের প্রদতদলদপও এর অন্তভুডক্ত হদব।
তদব শতড থাদক ব , োপ্তদরক ব াট দিট বা ব াট দিদটর প্রদতদলদপ এর অন্তভুডক্ত হদব া;
(খ) োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডাঃ তথ্য অবমুক্তকরণ ীদত বাস্তবায়দ র জন্য এবাং তথ্য অদধকার আইদ র ১০ ধারা
অনু ায়ী তথ্য িরবরাদহর জন্য বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর দ দয়াদজত কমডকতডা।
(গ) তথ্য প্রো ইউদ টঃ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার অধীদ গঠিত তথ্য প্রো ইউদ ট।
(ঘ) কর্তডপক্ষঃ কর্তডপক্ষ বলদত বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ডদক বুঝাদব।
(ঙ) আদপল কর্তডপক্ষঃ আদপল কর্তডপক্ষ বলদত বচয়ারম্যা , বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ডদক বুঝাদব।
(চ) তথ্য কদমশ ঃ তথ্য অদধকার আইদ র অধীদ প্রদতদষ্ঠত কদমশ ।

৪.

৩
র্ততীয় অধ্যায়
দ দে ডশমালা
তদথ্যর বেদণদবন্যাি এবাং বেদণদবন্যাি অনুিাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রো পদ্ধদত
তথ্য অদধকার আই অনু ায়ী আইদ র দবধা াবদল িাদপদক্ষ আইদ প্রদতযক াগদরদকর তথ্য পাওয়ার অদধকার
আদি ও জ গদণর চাদহো অনু ায়ী এিব তথ্য বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড প্রকাশ ও প্রো করদব।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ড িাংরদক্ষত তথ্যিমূহদক দত টি বেদণদত ভাগ করা হদয়দি।
১) স্ব-প্রদণাদেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তথ্য
২) চাদহোর দভদিদত প্রো দ াগ্য তথ্য
৩) ব িকল তথ্য প্রকাশ বা প্রো বাধ্যতামূলক য়, এম তথ্য

৪.১

স্ব-প্রদণাদেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তথ্য
(১) এই বেদণর আওতাভুক্ত তথ্যগুদলা (পদরদশষ্ট-১) তথ্য অদধকার আই অনু ায়ী স্ব-প্রদণাদেতভাদব বাাংলাদেশ
তাঁত ববাদর্ ডর ওদয়বিাইদট (www.bhb.gov.bd), ব াটিশ ববাদর্,ড মুদদ্রত বই বা প্রদতদবে আকাদর, দবজ্ঞদপ্ত
জাদরর মাধ্যদম প্রকাশ ও প্রচার করদব।
(২) এই ধরদ র তথ্য বচদয় বকা াগদরক আদবে করদল তখ তা চাদহোর দভদিদত প্রো দ াগ্য তথ্য দহদিদব
দবদবদচত হদব এবাং োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা দ ধ ডাদরত পন্থায় আদবে কারীদক তা প্রো করদব ।
(৩) বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড প্রদতবিদর একটি বাদষ ডক প্রদতদবে প্রকাশ করদব এবাং বাদষ ডক প্রদতদবেদ তথ্য
অদধকার আই ২০০৯ এর ধারা ৬(৩)-এ উদল্লদখত তথ্যিমূহ িাংদ াজ করদব।
(৪) বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড স্বপ্রদণাদেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তদথ্যর একটি তাদলকা প্রস্তুত করদব এবাং এই
ীদতমালার পদরদশদষ্ট ও বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর ওদয়বিাইদট তা প্রকাশ ও প্রচার করদব।
(৫) প্রদত দত মাি অন্তর এই তাদলকা হাল াগাে করা হদব।

৪.২

চাদহোর দভদিদত প্রো দ াগ্য তথ্য
এই বেদণর আওতাভুক্ত তথ্যগুদলা পদরদশদষ্ট-২ এ উদল্লখ করা আদি। তাদলকাটি বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক
দ ধ ডাদরত ও অনুদমাদেত হদব। এ জাতীয় চাদহোকৃত তথ্য বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অনুদমাে ব্যদতদরদকই
োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা চাদহোকারীদক প্রো করদত পারদব। এ তাদলকাটি বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড কর্তডক ৬ মাি পর
পর প ডাদলাচ া কদর প্রদয়াজদ িাংদ াজ /দবদয়াজ করা হদব।

৪.৩

ব িকল তথ্য প্রকাশ বা প্রো বাধ্যতামূলক য় এম তথ্য
তথ্য অদধকার আই -২০০৯ এর ৭ ধারায় বদণ ডত বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর জন্য প্রদ াজয কদতপয় তথ্য (পদরশষ্ট৩) া বকা াগদরকদক প্রো করদত বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড বাধ্য থাকদব া। এ তাদলকাটি বাাংলাদেশ তাঁত
ববার্ ড কর্তডক দ ধ ডাদরত ও অনুদমাদেত হদব এবাং ৬ মাি পর পর প ডাদলাচ া কদর প্রদয়াদজদ
িাংদ াজ /দবদয়াজ করা হদব।

৫.

তথ্য িাংগ্রহ, িাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপ া
৫.১ তথ্য িাংরক্ষণ পদ্ধদত
বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড তথ্য িাংরক্ষদণর জন্য দ দনাক্ত পদ্ধদত অনুিরণ করদবঃ
১. াগদরদকর তথ্য অদধকার দ দিত করার লদক্ষয বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড তার াবতীয় তদথ্যর কযাটালগ এবাং
ই দর্ক্স প্রস্তুত কদর বিগুদলা থা থভাদব িাংরক্ষণ করদব।তাঁত ববার্ ড াবতীয় তদথ্যর কযাটালগ ও ই দর্ক্স
প্রস্তুদতর কাজ িমাপ্ত করার প্রদক্রয়ায় রদয়দি ।
২. প্রদতযক দবভাগ/শাখা ব িকল তথ্য কদম্পউটাদর িাংরক্ষদণর উপযুক্ত বদল মদ করদব বি িকল তথ্য
যুদক্তিাংগত িময়িীমার মদধ্য কদম্পউটাদর িাংরক্ষণ করদব।
৩. তথ্য িাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপ ার জন্য তথ্য অদধকার (তথ্য িাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপ া) প্রদবধা , ২০১০ অনুিরণ
করদব।

৪
৫.২ তথ্য িাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপ া
বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড তথ্য িাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপ ার জন্য তথ্য অদধকার (তথ্য িাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপ া)
প্রদবধা মালা, ২০১০ অনুিরণ করদব।
৫.৩ তদথ্যর ভাষা
১. তদথ্যর মূল ভাষা হদব বাাংলা। বকা তথ্য দে অন্য ভাষায় উৎপন্ন হদয় থাদক তাহদল তা বিই ভাষায়
িাংরদক্ষত হদব। োপ্তদরক প্রদয়াজদ তথ্য অনুবাে করা হদত পাদর।
২. তথ্য ব ভাষায় িাংরদক্ষত থাকদব বিই ভাষাদতই আদবে কারীদক িরবরাহ করা হদব। আদবে কারীর
চাদহোর পদরদপ্রদক্ষদত বকা তথ্য অনুবাে করার োদয়ত্ব কর্তডপক্ষ বহ করদব া।

৬.

োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা দ দয়াগ
৬.১ বচয়ারম্যা , বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা দ দয়াগ দেদব এবাং দ দয়াগকৃত োদয়ত্বপ্রাপ্ত
কমডকতডার াম, পেদব, ঠিকা া এবাং প্রদ াজয বক্ষদত্র ফযাক্স ম্বরও ই-বমইল ঠিকা া দ দয়াগ প্রোদ র পরবতী ১৫
(পদ র) কা ডদেবদির মদধ্য দ ধ ডাদরত ফরম্যাদট (তথ্য কদমশ কর্তডক দ ধ ডাদরত ফরদম) দলদখতভাদব বস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম তথ্য কদমশদ বপ্ররণ করদব । উদল্লখ্য ইদতামদধ্য জ াব বমাঃ আলমগীর বহাদি , িদচব
বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড বক োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা দ দয়াগ করা হদয়দি এবাং দতদ তাঁর োদয়ত্ব পাল কদর াদচ্ছ ।
৬.২ তথ্য অদধকার আই , ২০০৯ এর অধীদ োদয়ত্ব পালদ র প্রদয়াজদ বকা োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা অন্য বকা
কমডকতডার িহায়তা চাইদত পারদব এবাং বকা কমডকতডার কাি বথদক এরূপ িহায়তা চাওয়া হদল দতদ উক্ত
োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডাদক প্রদয়াজ ীয় িহায়তা প্রো করদত বাধ্য থাকদব ।
৬.৩ বকা োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা োদয়ত্ব পালদ র প্রদয়াজদ অন্য বকা কমডকতডার িহায়তা চাইদল এবাং এরূপ
িহায়তা প্রোদ ব্যথ ডতার জন্য তথ্য অদধকার আই , ২০০৯ এর বকা দবধা লদিত হদল এই আইদ র অধীদ
োয়-োদয়ত্ব দ ধ ডারদণর বক্ষদত্র উক্ত অন্য কমডকতডাও োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা বদল গণ্য হদব ।
৬.৪ বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার াম, পেদব, ঠিকা া এবাং প্রদ াজয বক্ষদত্র ফযাক্স ম্বর ও ইবমইল ঠিকা া তার কা ডালদয়র প্রকাশ্য স্থাদ িহদজ দৃদষ্টদগাচর হয় এম ভাদব প্রেশডদ র ব্যবস্থা করদব এবাং
ওদয়বিাইদট প্রকাশ করদব।
৬.৫ তথ্য অবমুক্তকরণ ীদতমালার পদরদশদষ্ট োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার াম, পেদব, ঠিকা া এবাং প্রদ াজয বক্ষদত্র
ফযাক্স ম্বর ও ই-বমইল ঠিকা া প্রকাশ করদব। োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার পদরবতড হদল তু োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা
দ দয়াদগর ০৫ (পাঁচ) কা ডদেবদির মদধ্য তথ্য হাল াগাে করা হদব। ওদয়ব িাইদটও তা প্রকাশ করা হদব।
৬.৬ তথ্য অদধকার কা ডক্রদমর ধারাবাদহকতা রক্ষাদথ ড একজ দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা দ দয়াগ করা হদব।
দবকল্প োদয়ত্ব প্রাপ্ত কমডকতডার তথ্যাদেও অনুরুপ ভাদব প্রচার করা হদব।উদল্লখ্য জ াব গুল াহার
পারভী ,জ িাংদ াগ কমডকতডা দবকল্প কমডকতডা দহিাদব োদয়ত্ব পাল কদর ।

তত

৭.

োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার োদয়ত্ব এবাং কমডপদরদধ
তদথ্যর জন্য আদবে প্রাদপ্তর পদরদপ্রদক্ষদত োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা৭.১ আদবে গ্রহণ ও তথ্য অদধকার দবদধ, ২০০৯, দবদধ-৩ অনুিাদর আদবে পত্র গ্রহদণর প্রাদপ্ত স্বীকার করদব ;
৭.২ অনুদরাধকৃত তথ্য তথ্য অদধকার আই , ২০০৯, ধারা ৯ ও তথ্য অদধকার দবদধ, ২০০৯, দবদধ-৪ অনুিাদর
থা থভাদব িরবরাহ করদব ;
৭.৩ তথ্য প্রোদ অপারগতার বক্ষদত্র তথ্য অদধকার আই ২০০৯, ধারা ৯ (৩) ও তথ্য অদধকার (তথ্য প্রাপ্ত
িাংক্রান্ত) দবদধমালা, ২০০৯, দবদধ-৫ থা থভাদব অপারগতা প্রকাশ করদব । অপারগতার কারণ তথ্য অদধকার
আই , ২০০৯ এর িদঙ্গ িামঞ্জস্যপূণ ড হদত হদব;
৭.৪ বকা অনুদরাধকৃত তথ্য োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার দ কট িরবরাদহর জন্য মজুে থাকদল দতদ তথ্য অদধকার

৫
আই , ২০০৯, ধারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অদধকার দবদধ, ২০০৯, দবদধ, ২০০৯, দবদধ-৮ অনুিাদর উক্ত তদথ্যর
যুদক্তিাংগত মূল্য দ ধ ডারণ করদব এবাং উক্ত মূল্য অ দধক ০৫ (পাঁচ) কা ডদেবদির মদধ্য পদরদশাধ করার জন্য
অনুদরাধকারীদক অবদহত করদব ;
৭.৫ বকা অনুদরাধকৃত তদথ্যর িদঙ্গ র্ততীয় পদক্ষর িাংদিষ্টতা থাকদল োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা তথ্য অদধকার
আই , ২০০৯, ধারা ৯(৮) অনুিাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করদব ;
৭.৬ তথ্য অদধকার আই , ২০০৯ এর তফদিদল দ ধ ডাদরত আদবেদ র ফরম্যাট/ফরম ‘ক’ িাংরক্ষণ ও বকা
াগদরদকর চাদহোর পদরদপ্রদক্ষদত িরবরাহ করদব ;
৭.৭ আদবে ফরম পূরদণ িক্ষম য়, এম আদবে কারীদক আদবে ফরম পূরদণ িহায়তা প্রো ;
৭.৮ বকা

াগদরদকর চাদহোর পদরদপ্রদক্ষদত তাদক আদপল কর্তডপক্ষ দ ধ ডারদণ িহায়তা প্রো ;

৭.৯ িঠিক কর্তডপক্ষ দ ধ ডারদণ ভুল কদরদি, এম আদবে কারীদক িঠিক কর্তডপক্ষ দ ধ ডারদণ িহায়তা প্রো ;
৭.১০ বকা শারীদরক প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর তথ্য প্রাদপ্ত দ দিত করদত োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা তাদক উপযুক্ত পদ্ধদতদত
তথ্য বপদত িহায়তা করদব । এদক্ষদত্র োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা উপযুক্ত অন্য বকা ব্যদক্তর িহায়তা গ্রহণ করদত
পারদব ;
৭.১১ তথ্য িাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপ া ও স্বপ্রদণাদেত তথ্য প্রকাশ তথ্য অদধকার আই , ২০০৯-এর িদঙ্গ
িামঞ্জস্যপূণ ডভাদব হদচ্ছ দক া তা দ ধ ডারদণ কর্তডপক্ষদক িহায়তা প্রো ;
৭.১২ তথ্য অদধকার আই , ২০০৯-এর িদঙ্গ িামঞ্জস্যপূণ ডভাদব বাদষ ডক প্রদতদবে প্রকাদশ িহায়তা করা; এবাং
৭.১৩ তদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবে পত্রিহ এ িাংক্রান্ত প্রদয়াজ ীয় তথ্য িাংরক্ষণ, আদবে কারীর িাদথ
ব াগাদ াদগর দবস্তাদরত তথ্য িাংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ িাংক্রান্ত প্রদতদবে িাংকল , তদথ্যর মূল্য আোয়,
দহিাবরক্ষণ ও িরকাদর বকাষাগাদর জমাকরণ এবাং কর্তডপক্ষ বা তথ্য কদমশদ র চাদহোর পদরদপ্রদক্ষদত এ
িাংক্রান্ত তথ্য িরবরাহ করা ইতযাদে; এবাং
৭.১৪ দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার অনুরূপ োদয়ত্ব পাল করদব ।

৮.

তথ্য প্রাদপ্তর আদবে প্রদক্রয়া, তথ্য প্রো পদ্ধদত
৮.১ বকা ব্যদক্ত তথ্য অদধকার আই -২০০৯ এর অধী তথ্য প্রাদপ্তর জন্য োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার দ কট তথ্য
বচদয় দ ধ ডাদরত ফরম্যাদট মুদদ্রত ফরদম (ফরম-ক) বা িাো কাগদজ বা ই-বমইদল আদবে করদত পারদব ।
আদবেদ র ফরম বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর অদফদিয়াল ওদয়বিাইদট পাওয়া াদব।
আদবেদ দ নদলদখত দবষয়িমূদহর উদল্লখ থাকদত হদব(ক) আদবে কারীর াম, ঠিকা া, প্রদ াজয বক্ষদত্র বমাবাইল, বফা , ফযাক্স ম্বর ও ই-বমইল ঠিকা া;
(খ) ব তদথ্যর জন্য অনুদরাধ করা হদয়দি তার দ ভুডল এবাং স্পষ্ট বণ ড া;
(গ) আদবে কৃত তদথ্যর অবস্থা দ ণ ডদয়র সুদবধাদথ ড অন্যান্য প্রদয়াজ ীয় প্রািদঙ্গক তথ্যাবলী;
(ঘ) বকা পদ্ধদতদত তথ্য বপদত আগ্রহী তার বণ ড া অথ ডাৎ পদরেশডণ, অনুদলদপ ব য়া, ব াট ব য়া বা অন্য বকা
অনুদমাদেত পদ্ধদত;
(ঙ) আদবে কারী প্রদতবন্ধী হদল িহায়তাকারীর তথ্য।

৬

৮.২ তথ্য প্রোদ র িময়িীমা
োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার তথ্য প্রাদপ্তর অনুদরাধ পাওয়ার তাদরখ হদত ২০ (দবশ) কা ডদেবদির মদধ্য অনুদরাধকৃত
তথ্য িরবরাহ করদব । তদব আদবে কৃত তদথ্যর িাদথ একাদধক তথ্য প্রো ইউদ ট বা কর্তডপদক্ষর িাংদিষ্টতা
থাকদল আদবে প্রাদপ্তর তাদরখ হদত অ দধক ৩০ (দত্রশ) কা ডদেবদির মদধ্য আদব কৃত তথ্য িরবরাহ করদব ।
৮.৩ োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা দলদখতভাদব অথবা বক্ষত্রমদত, ইদলক্ট্রদ ক মাধ্যদম বা ই-বমইল এর মাধ্যদম
আদবে পত্র গ্রহদণর প্রাদপ্ত স্বীকার করদব । প্রাদপ্ত স্বীকারপদত্র আদবেদ র বরফাদরন্স ম্বর, আদবে গ্রহণকারীর
াম, পেম ডাো এবাং আদবে গ্রহদণর তাদরখ উদল্লখ কদর স্বাক্ষর করদব ।
৮.৪ ইদলক্ট্রদ ক মাধ্যদম বা ই-বমইল এর মাধ্যদম আদবে গ্রহদণর বক্ষদত্র কর্তডপদক্ষর বরাবদর আদবে বপ্ররদণর
তাদরখই (প্রাদপ্ত িাদপদক্ষ) আদবে গ্রহদণর তাদরখ দহদিদব গণ্য হদব।
৮.৫ আদবদে পাওয়ার পর োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা তথ্য প্রোদ র তাদরখ এবাং িময় উদল্লখপূব ডক আদবে কারীদক
বি িম্পদকড অবদহত করদব এবাং অনুদরাধকৃত তদথ্যর িদঙ্গ একাদধক উইাং-এর িাংদিষ্টতা থাকদল োদয়ত্বপ্রাপ্ত
কমডকতডা বিই উইাং-এ দলদখত ব াটিশ প্রো করদব ।
৮.৬ োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা বকা কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদ অপারগ অথবা আাংদশক তথ্য িরবরাদহ
অপারগ হদল অপারগতার কারণ উদল্লখ কদর আদবে প্রাদপ্তর ১০ (েশ) কা ডদেবদির মদধ্য তথ্য অদধকার (তথ্য
প্রাদপ্ত িাংক্রান্ত) দবদধমালা, ২০০৯-এ তফদিদল উদল্লদখত ফরম ‘খ’ অনু ায়ী এতেদবষদয় আদবে কারীদক
অবদহত করদব ।
৮.৭ দ ধ ডাদরত ২০/৩০ দেদ র মদধ্য তথ্য িরবরাহ করদত বকা োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা ব্যথ ড হদল িাংদিষ্ট
তথ্যপ্রাদপ্তর অনুদরাধ প্রতযাখ্যা করা হদয়দি বদল গণ্য হদব।
৮.৮ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রো করা োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার দ কট থা থ দবদবদচত হদল এবাং ব বক্ষদত্র বিই তথ্য
র্ততীয় পক্ষ কর্তডক িরবরাহ করা হদয়দি দকাংবা বিই তদথ্য র্ততীয় পদক্ষর স্বাথ ড জদড়ত রদয়দি এবাং র্ততীয় পক্ষ
তা বগাপ ীয় তথ্য দহদিদব গণ্য কদরদি বিদক্ষদত্র োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা এরূপ অনুদরাধ প্রাদপ্তর ০৫ (পাঁচ)
কা ডদেবদির মদধ্য র্ততীয় পক্ষদক তাঁর দলদখত বা বমৌদখক মতামত বচদয় ব াটিশ প্রো করদব এবাং র্ততীয়
পক্ষ এরূপ ব াটিদশর পদরদপ্রদক্ষদত বকা মতামত প্রো করদল তা দবদবচ ায় দ দয় োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা
অনুদরাধকারীদক তথ্য প্রোদ র দবষদয় দিদ্ধান্ত গ্রহণ করদব ।
৮.৯ বকা ইদন্দ্রয় প্রদতবন্ধী ব্যদক্তদক বকা বরকর্ ড বা তার অাংশদবদশষ জা াদ ার প্রদয়াজ হদল িাংদিষ্ট
োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা বিই প্রদতবন্ধী ব্যদক্তদক তথ্য লাদভ িহায়তা প্রো করদব এবাং পদরেশডদ র জন্য ব
ধরদ র িহদ াদগতা প্রদয়াজ তা প্রো করাও এই িহায়তার অন্তভুডক্ত বদল গণ্য হদব।
৮.১০ আইদ র অধীদ প্রেি তদথ্যর প্রদত পৃষ্ঠায় তথ্য অদধকার আই , ২০০৯-এর অধীদ এই তথ্য িরবরাহ
করা হদয়দি মদমড প্রতযয় করদত হদব এবাং তাদত প্রতযয় কারী কমডকতডার াম, পেদব, স্বাক্ষর ও োপ্তদরক দিল
থাকদব।

৯.

তদথ্যর মূল্য ও মূল্য পদরদশাধ পদ্ধদত
িাপাদ া তদথ্যর জন্য ব খাদ মূল্য দ ধ ডাদরত রদয়দি বিই প্রদতদবে বা কদপর জন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য বক্ষদত্র
যুদক্তিাংগত মূল্য পদরদশাধ করদত হদব। উক্ত মূল্য তথ্য অদধকার (তথ্য প্রাদপ্ত িাংক্রান্ত) দবদধমালা, ২০০৯
তফদিল ‘ঘ’ ফরম অনু ায়ী দ ধ ডাদরত হদব এবাং অ দধক ০৫ (পাঁচ) কা ডদেবদির মদধ্য বিই অথ ড চালা বকার্
াং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা কদর বেজাদর চালাদ র কদপ তার কাদি জমা বেয়ার জন্য অনুদরাধকারীদক
দলদখতভাদব অবদহত করদব ।

১০.

আদপল প্রদক্রয়া ও িময়িীমা
বকা ব্যদক্ত তথ্য অদধকার আই , ২০০৯ ধারা-৯(১)(২) বা (৪) অনু ায়ী দ দে ডষ্ট িময়িীমার মদধ্য তথ্য লাদভ
ব্যথ ড হদল দকাংবা োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার বকা দিদ্ধাদন্ত িৎক্ষুদ্ধ হদল দতদ উক্ত িময়িীমা উিীণ ড হওয়ার পর বা
দিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবতী ৩০ (দত্রশ) দেদ র মদধ্য আদপল কর্তডপদক্ষর দ কট আদপল উদল্লখপূব ডক তথ্য অদধকার
(তথ্য প্রাদপ্ত িাংক্রান্ত) দবদধমালা’র ফরম ‘গ’ অনু ায়ী আদপল করদত পারদব । আদপল কর্তডপক্ষ আদপল আদবে
প্রাদপ্তর পরবতী ১৫ (পদ র) দেদ র মদধ্য ৬ দবদধ মদত শু া ী বশদষ আদপল দ ষ্পদি করদব । আদপল মঞ্জুর করা
হদল োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা তদ্রুত িম্ভব প্রাদথ ডত তথ্য িরবরাহ করদব ।

৭

১১.

দ দে ডদশকা িাংদশাধ
এই দ দে ডদশকা িাংদশাধ করার প্রদয়াজ হদল বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড প্রদয়াজ ীয় িাংদশাধ করদত পারদব।

১২. পদরদশষ্ট তাদলকা
(ক) পদরদশষ্ট-১ স্ব-প্রদণাদেত তদথ্যর তাদলকা;
(খ) পদরদশষ্ট-২ চাদহবামাত্র প্রোদ বাধ্য তদথ্যর তাদলকা;
(গ) পদরদশষ্ট-৩ বি িমস্ত তথ্য প্রো করা বাধ্যতামূলক য়;
(ঘ) পদরদশষ্ট-৪ তথ্য অবমুক্তকরদণর িক।
(ঙ) পদরদশষ্ট-৫ োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার দববরণ।
(চ) পদরদশষ্ট-৬ আদপল কর্তডপদক্ষর দববরণ।
(ি) পদরদশষ্ট-৭ দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার দববরণ।

১৩.

ফরদমর তাদলকা
(অ) ফরম ‘ক’ তথ্য প্রাদপ্তর আদবে পত্র;
(আ) ফরম ‘খ’ তথ্য িরবরাদহর অপারগতার ব াটিশ;
(ই) ফরম ‘গ’ আদপল আদবে ;
(ঈ) ফরম ‘ঘ’ তথ্য প্রাদপ্তর অনুদরাধ দফ ও তদথ্যর মূল্য দ ধ ডারণ দফ।

৮

পদরদশষ্ট-১

স্ব-প্রদণাদেত তদথ্যর তাদলকাঃ
১)
২)
৩)
৪)
৫)
৬)
৭)
৮)
৯)
১০)
১১)
১২)
১৩)
১৪)

বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর িাাংগঠদ ক কাঠাদমার দববরণ।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কা ডক্রম (বর্দলদগশ অব অযার্দমদ দেটিভ এন্ড দফ াদন্স াল পাওয়ার)।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কা ডবন্ট
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কমডকতডাদের াম, পেদব, ও োদয়ত্ব এবাং প্রদ াজয বক্ষদত্র ফযাক্স ম্বর ও ই-বমইল
ঠিকা া।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর দবযমা আই , দবদধমালা, প্রদবধা মালা, ীদতমালা, প্রজ্ঞাপ , দ দে ডশ া।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বাদষ ডক প্রদতদবে ।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বাদজট ও বাদজট প্রদক্ষপ (অনুন্নয় ও উন্নয় )।
াগদরক ি ে।
িকল প্রকাদশত প্রদতদবে ।
তথ্য অদধকার আই অনু ায়ী দ দয়াদজত োদয়ত্ব প্রাপ্ত কমডকতডা, আদপল কর্তডপক্ষ ও তথ্য কদমশ ারদের াম,
পেদব ও ঠিকা া।
বাস্তবাদয়ত ও চলমা উন্নয় প্রকদল্পর তাদলকা, প্রস্তাদবত খরচ, প্রকৃত ব্যদয়র দববরণিহ িাংদক্ষপ্ত দববরণী।
তথ্য অদধাকার আই , ২০০৯ এর ৭ ধারার দবধা িাদপদক্ষ িামাদজক দ রাপিা, োদরদ্র দবদমাচ কমডসূদচ
িাংক্রান্ত তথ্য।
িকল দবজ্ঞদপ্ত।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর িভা িাংক্রান্ত।

পদরদশষ্ট-২

চাদহবামাত্র প্রোদ বাধ্য তদথ্যর তাদলকাঃ
১)
২)
৩)
৪)
৫)

তবদেদশক প্রদশক্ষণ/দবদেশ ভ্রম িাংক্রান্ত তথ্য।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কমডকতডাদের দবদভন্ন বকাম্পাদ /ববাদর্ ডর পদরচালক িাংক্রান্ত তথ্য।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর উদল্লখদ াগ্য ক্রয় িাংক্রান্ত িাধারণ তথ্য।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর বাদষ ডক অদর্ট আপদি ও দ ষ্পদি িাংক্রান্ত তথ্য।
বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর কমডকতডাদের প্রশািদ ক ও আদথ ডক ক্ষমতা অপড িাংক্রান্ত তথ্য।
পদরদশষ্ট-৩

ব িমস্ত তথ্য প্রো করা বাধ্যতামূলক য়ঃ
১।

তথ্য অদধকার আই -২০০৯ এর ৭ ধারায় উদল্লদখত তথ্য।

২ । বাাংলাদেশ তাঁত ববাদর্ ডর িাংক্রান্ত মদন্ত্রপদরষদের দিদ্ধান্ত/দ দে ডশ া/অনুশাি ।
৩ । রােীয় দ রাপিা ও বগাদয়ন্দা কাদ ড দ দয়াদজত িাংস্থা বা প্রদতষ্ঠা কর্তডক প্রেি প্রদতদবে ।
৪ । িরকাদরভাদব বগাপ ীয় দহদিদব বঘাদষত/স্বীকৃত তথ্য।

৯
পদরদশষ্ট-৪

তথ্য অবমুক্তকরদণর িকঃ
ক্রদমক
াং

মাদির াম

আদবে কারীর াম ও
ঠিকা া

আদবেদ র দবষয়

দিদ্ধান্ত
তথ্য প্রো কৃত
স্থদগত

খাদরজ

পদরদশষ্ট-৫

পদরদশষ্ট-৬

োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার তথ্য

আদপল কর্তডদক্ষর তথ্য

ামঃ জ াব বমাঃ আলমগীর বহাদি

ামঃ জ াব বমাঃ রদফকুল ইিলাম

পেদবঃ উপিদচব ও িদচব
ঠিকা া: বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড
বফা ঃ ৫৮১৫২৮৯৮
বমাবাইলঃ ০১৭১১-১৪৫৪১১
ফযাক্স: ৯১১৯৮২৫
ই-বমইলঃ secretary@bhb.gov.bd

পেদবঃ অদতদরক্ত িদচব ও বচয়ারম্যা
ঠিকা া: বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড
বফা ঃ ৯১২৪৪০৯
বমাবাইলঃ ০১৭৫৭-৬২১০৩০
ফযাক্স: ৯১১৯৮২৫
ই-বমইলঃ chairman.bhb@gmail.com

পদরদশষ্ট-৭
দবকল্প োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার তথ্য

াম: জ াব বমাহাম্মে িাইফুল আলম সুম
িহকারী প্রধা (পদরবীক্ষণ ও মূল্যায় )
পেদবঃ িহকারী প্রধা (পদরবীক্ষণ ও মূল্যায় )
ঠিকা া: বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড
বফা ঃ ৮১৮৯৮১৩
বমাবাইল বফা : ০১৭১২৯৫৩৮৬৫
ফযাক্স: ৯১১৯৮২৫
ই-বমইল: ac.me@bhb@gov.bd

১০

ফরম ‘ক’
তথ্য প্রাদপ্তর আদবে পত্র
বরাবর
……………………………..
…………………………….. ( াম ও পেদব)
ও
োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা,
বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড
দবটিএমদি ভব (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরা বাজার, ঢাকা।
১।

২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

আদবে কারীর াম
দপতার াম
মাতার াম
বতডমা ঠিকা া
স্থায়ী ঠিকা া
ফযাক্স, ই-বমইল, বটদলদফা ও
বমাবাইল বফা ম্বর ( দে থাদক)
বপশা
দক ধরদ র তথ্য
(প্রদয়াজদ অদতদরক্ত কাগজ ব্যবহার করু )
বকা পদ্ধদতদত তথ্য বপদত আগ্রহী
(িাপাদ া/ফদটাকদপ/দলদখত/ই-বমইল/
ফযাক্স/দিদর্ অথবা অন্য বকা পদ্ধদত)
তথ্য গ্রহণকারীর াম ও ঠিকা া
প্রদ াজয বক্ষদত্র িহায়তাকারীর াম ও ঠিকা া
তথ্য প্রো কারী কর্তডপদক্ষর াম ও ঠিকা া
আদবেদ র তাদরখ

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

আদবেদ র তাদরখঃ……………………….
আদবে কারীর স্বাক্ষর

১১

ফরম ‘খ’
আদবে পদত্রর সূত্র ম্বর
প্রদত

:

আদবে কারীর াম
ঠিকা া

:
:

তাদরখ:

দবষয়: তথ্য িরবরাদহর অপারগতা িম্পদকড অবদহতকরণ।
দপ্রয় মদহােয়,
আপ ার ……………………………….. তাদরদখর আদবেদ র দভদিদত প্রাদথ ডত তথ্য দ দনাক্ত কারদণ
িরবরাহ করা িম্ভব হইল া, থা১। ………………………………………
২। ………………………………………
৩। ………………………………………
………………………………………

(……………………..)

োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডার াম
পেদব
োপ্তদরক দিল

১২

ফরম ‘গ’
আদপদলর আদবে
বরাবর
……………………………………………..
…………………………………………….. ( াম ও পােদব)
ও
োদয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকতডা,
বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড
দবটিএমদি ভব (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরা বাজার, ঢাকা।
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

আদপলকারীর াম ঠিকা া (ব াগাদ াদগর িহজ মাধ্যমিহ)
আদপদলর তাদরখ
ব আদেদশর দবরুদদ্ধ আদপল করা হদয়দি উহার কদপ
ার আদেদশর দবরুদদ্ধ আদপল করা হদয়দি
তাহার াম িহ আদেদশর দববরণ ( দে থাদক)
আদপদলর িাংদক্ষপ্ত দববরণ
আদেদশর দবরুদদ্ধ িাংক্ষুব্ধ হবার কারণ (িাংদক্ষপ্ত দববরণ)
প্রাদথ ডত প্রদতকাদরর যুদক্ত/দভদি
আদপলকারী কর্তডক প্রতযয়
অন্য বকা তথ্য া আদপল কর্তডপদক্ষর িন্মুদখ
উপস্থাপদ র জন্য আদপলকারী ইচ্ছা বপাষণ কদর

:
:
:
:
:
:
:
:
:

আদবেদ র তাদরখঃ……………………….
আদপলকারীর স্বাক্ষর

১৩

ফরম ‘ঘ’
তথ্য প্রাদপ্তর অনুদরাধ দফ এবাং তদথ্যর মূল্য দ ধ ডারণ দফ
তথ্য িরবরাদহর বক্ষদত্র দ দনাক্ত বটদবদলর কলাম (২) উদল্লদখত তদথ্যর জন্য এর দবপরীদত কলঅম (৩) এ উদল্লদখত হাদর
বক্ষত্রমত তথ্য প্রাদপ্তর অনুদরাধ দফ এবাং তদথ্যর মূল্য পদরদশাধদ াগ্য হদব, থাক্রঃ াং
১।
২।

৩।
৪।

তদথ্যর দববরণ
তথ্য প্রাদপ্তর অনুদরাধ দফ/তদথ্যর মূল্য
দলদখত বকা র্কুদমদন্টর কদপ িরবরাদহর জন্য (ম্যাপ, এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর বক্ষদত্র প্রদত পৃষ্ঠা ২
কশা, িদব, কদম্পউটার দপ্রন্টিহ)
(দুই) টাকা হাদর এবাং তদুর্ধ্ড মাদপর কাগদজর
বক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য
দর্স্ক, দিদর্ ইতযাদেদত তথ্য িরবরাদহর বক্ষদত্র
(১) আদবে কারী কর্তডক দর্স্ক, দিদর্ ইতযাদে
িরবরাদহর বক্ষদত্র দব ামূদল্য
(২) তথ্য িরবরাহকারী দর্স্ক, দিদর্ ইতযাদে
িরবরাদহর বক্ষদত্র উহার প্রকৃত মূল্য
ডশ
বকা আই বা িরকাদর দবধা বা দ দে া
দব ামূদল্য
অনু ায়ী কাউদক িরবরাহকৃত তদথ্যর বক্ষত্র
মূূ্দল্যর দবদ মদয় দবক্রয়দ াগ্য প্রকাশ ার বক্ষত্র
প্রকাশ ায় দ ধ ডাদরত

