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১। স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদে ডরশকা প্রণয়দণর ব ৌরিকতা/উদেশ্য: 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার মন্ত্রণালয়/রবভাগ ও এর আওতািীি েপ্তর/সাংস্থা এবাং ববসরকারর 

সকল প্ররতষ্ঠাদি স্বচ্ছতা, জবাবরেরহতা ও সুশাসি প্ররতষ্ঠার লদক্ষে ‘তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯’ পাস কদরদে। 

এত জিগদণর বমৌরলক অরিকার রিন্তা, রবদবক ও বাক স্বািীিতা সাাংবািারিক অরিকার প্ররতরষ্ঠত হদয়দে। 

বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড মরন্ত্রপররষে রবভাদগর রিদে ডশিায় জাতীয় শুদ্ধািার বকৌশল ২০২০-

২০২১ কম ডপররকল্পিা প্রণয়ি কদরদে। এ কম ডপররকল্পিায় স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদে ডরশকা হালিাগাে করার 

জন্য কা ডক্রম রদয়দে। বস পররপ্ররক্ষদত তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯ এবাং তথ্য অরিকার (তথ্য প্রকাশ  ও 

প্রিার) প্ররবিািমালা, ২০১০ এর আদলাদক বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড এর স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ 

রিদে ডরশকা প্রণয়ি কদরদে: 

১.১ রিদে ডরশকার রশদরািাম: 

এই রিদে ডরশকা বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রিদে ডরশকা-২০২১ িাদম অরভরহত 

হদব। 

২। রিদে ডরশকার রভরি: 

২.১ প্রণয়িকারী কর্তডপক্ষ: 

বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার। 

২.২ অনুদমােিকারী কর্তডপক্ষ: 

বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার। 

২.৩ অনুদমােদির তাররখ: ………………… 

২.৪ রিদে ডরশকার কা ডকদরর তাররখ …………(অনুদমােদির তাররখ বেদক) 

২.৫ রিদে ডরশকার প্রদ াজেতা: 

রিদে ডরশকাটি বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড এর জন্য প্রদ াজে হদব। 
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৩। সাংজ্ঞাসমূহ: রবষয় বা প্রসাংঙ্গর পররপন্থী বকাি রকছু িা োকদল এ রিদে ডরশকায়- 

৩.১ ‘তথ্য অে ড তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর িািা ২(ি)- বত উরিরখত তথ্যারে বুঝাদব। 

৩.২ ‘োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা’ অে ড তথ্য অরিকার আইি ২০০৯- এর িারা ১০ এর অিীি কর্তডপক্ষ কর্তডক রিযুি 

কম ডকতডাা্ 

৩.৩ ‘রবকল্প োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা’ অে ড োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার অনুপরস্থতদত সাংরশষ্ট োরয়ত্ব পালদির জন্য 

রিযুি কম ডকতডাা্ 

৩.৪ ‘আরপল কর্তডপক্ষ’’ অে ড তথ্য অরিকার আইি ২০০৯- এর িারা ২ক (আ) অনু ায়ী সরিব, বাাংলাদেশ 

কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড। 

৩.৫ ‘র্ততীয় পক্ষ’ অে ড তথ্যপ্রারপ্তর জন্য অনুদরািকারী বা তথ্য প্রোিকারী কর্তডপক্ষ ব্যতীত অনুদরািকৃত 

তদথ্যর সদঙ্গ জরিত অন্য বকাি পক্ষ। 

৩.৬ ‘তথ্য করমশি’ অে ড তথ্য অরিকার আইি ২০০৯ এর িারা ১১-এর অিীদি প্ররতরষ্ঠত তথ্য করমশি। 

৩.৭ ‘তথ্য অরিকার রবরিমালা, ২০০৯’ অে ড তথ্য অরিকার (তথ্যা প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯। 

৩.৮ ‘কম ডকতডা’ অদে ড কম ডিারীও অন্তভুি হদব। 

৩.৯ ‘তথ্য অরিকার’ অে ড বকাদিা কর্তডপদক্ষর রিকট হদত তথ্যপ্রারপ্তর অরিকার। 

৩.১০ ‘আদবেি ফরম’ অে ড তথ্য অরিকার (তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯- এর তফরসদল রিি ডাররত 

আদবেদির ফরদমট-ফরম ‘ক’ 

৩.১১ ‘আরপল ফরম’ অে ড তথ্য অরিকার (তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা ২০০৯- এর তফরসদল রিি ডাররত 

আরপল আদবেদির ফরদমট-ফরম ‘গ’ 

৩.১২ ‘পরররশষ্ট অে ড’ এই রিদে ডরশকার সদঙ্গ সাংযুি পরররশষ্ট 
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৪। তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থপিা: 

৪.১ তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থপিা: 

বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অরিকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও 

ব্যবস্থাপিা) প্ররবিািমালা ২০১০ অনুসরণ করদব। 

৪.২ তথ্য সাংরক্ষণ: 

বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড তথ্য সাংরক্ষদণর জন্য রিদনাি পদ্ধরত অনুসরণ করদব: 

৪.২.১ িাগররদকর তথ্য অরিকার রিরিত করার লদক্ষে রবভাগ- সাংরশষ্ট  াবতীয় তদথ্যর কোটালগ এবাং 

ইিদর্ক্স  ো েভাদব প্রস্তুত ও সাংরক্ষি করদব। 

৪.২.২ করিউটাদর সাংরক্ষদণর উপযুি তথ্য যুরিসাংগত সময়সীমার মদধ্য করিউটাদরর সাংরক্ষণ োকদব। 

৪.২.৩ তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অরিকার (তথ্য সঙরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্ররবিািমালা, ২০১০ 

অনুসরণ করদব। 

৪.৩ তদথ্যর ভাষা: 

৪.৩.১ তদথ্যর মূল ভাষা হদব বাাংলা। বকাদিা তথ্য  রে অন্য বকাদিা ভাষায় ততরী হদয় োদক তাহদল তা বসই 

ভাষায় সাংররক্ষত হদব। 

৪.৩.২ তথ্য ব  ষাভায় সাংররক্ষত োকদব বসই ভাষাদতই  আদবেিকারীদক সরবরাহ করা হদব। আদবেিকারীর 

িারহোর পররদপ্ররক্ষদত বকাদিা তথ্য অনুবাে করার োরয়ত্ব কর্তডপক্ষ বহি করদব িা। 

৪.৪ তদথ্যর হালিাগােকরণ: 

বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড প্ররত মাদস তথ্য হালিাগাে করদব। 
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৫। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার রিদয়াগ: 

৫.১ তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর িারা ১০ (১) অনুসাদর বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড একজি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা রিদয়াগ করদব। 

৫.২ রিদয়াগকৃত ‘োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার, িাম, পেরব, ঠিকািা এবাং প্রদ াজে বক্ষদত্র ফোক্স িম্বর ও ই-বমইল 

ঠিকািা রিদয়াগ প্রোদির পরবতী ১৫ রেদির মদধ্য রিি ডাররত ফরম্যাদট (তথ্য করমশি কর্তডক রিি ডাররত ফরদম) 

রলরখতভাদব তথ্য করমশদি বপ্ররণ করদব; প্রকাশ্য স্থাদি সহদজ দৃরষ্টদগাির হয় এমিভাদব প্রেশ ডদির ব্যবস্থা 

করদব এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ করদব। 

৫.৩ তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯- এর অিীদি োরয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা বাাংলাদেশ 

কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড এর অন্য ব  বকাি কম ডকতডার সহায়তা িাইদত পারদবি এবাং বকাদিা কম ডকতডার কাদে 

এরুপ সহায়তা িাওয়া হদল রতরি োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডাদক প্রদয়াজিীয় সহায়তা প্রোি করদত বাধ্য োকদবি। 

৫.৪ োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা োরয়ত্ব পালদির প্রদয়াজদি অন্য বকাদিা কম ডকতডার সহায়তা িাইদল এবাং এরুপ 

সহায়তা প্রোদি ব্যে ডতার জন্য তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯- এর বকাদিা রবিাি লরঙ্গত হদল এই আইদির 

অরিদি োয় োরয়ত্ব রিি ডারদণর বক্ষদত্র অন্য কম ডকতডাও োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা বদল গন্য হদবি। 

৫.৫ এ রিদে ডরশকার পরররশদষ্ট োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার িাম, পেরব, ঠিকািা এবাং প্রদ াজে বক্ষদত্র ফোক্স িম্বর ও 

ইদমইল ঠিকািা প্রকাশ করদব। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা পররবতডি হদল িতুি োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা রিদয়াদগর ৫ 

রেদির মদধ্য উি তথ্য হালিাগাে করা হদব এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদব। 

৬। োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার োরয়ত্ব ও কম ডপরররি: 

৬.১ তথ্যর জন্য কাদরা আদবেদির পররদপ্ররক্ষদত োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা 

(অ) আদবেি গ্রহণ ও তথ্য অরিকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯-এর রবরি-৩ (২) অনুসাদর 

আদবেি পত্র গ্রহদণর প্রারপ্ত স্বীকার করদবি। 

(আ) িারহত তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯, িারা ৯ ও তথ্য অরিকার (তথ্যপ্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯- 

এর রবরি-৪ অনুসাদর  ো েভাদব সরবরাহ করদবি। 

(ই) তথ্য প্রোদি অপারগতার বক্ষদত্র তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর িারা -৯(৩) ও তথ্য অরিকার (তথ্যপ্রারপ্ত 

সাংক্রান্ত) রবরিমালা, ২০০৯-এর রবরি-৫ অনুসাদর  ে েভাদব অপারগতা প্রকাশ করদবি; 
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(ঈ) বকাি অনুদরািকৃত তথ্য দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার রিকট সরবরাদহর জন্য মজুে োকদর রতরি তথ্য অরিকার 

আইি, ২০০৯, িারা ৯(৬)(৭) ও তথ্য অরিকার (তথ্য প্রারপ্ত সাংক্রান্ত) রবরিমালা ২০০৯-এর রবরি ৮ অনুসাদর 

উি তদথ্যর যুরি সাংগত মুল্য রিি ডারণ করদব এবাং উি মুল্য অিরিক ৫ (পাঁি) কম ডরেবদসর মদধ্য পররদশাি 

করার জন্য আদবেিকারীদক অবরহত করদবি; 

(উ) িারহত তদথ্যর সদঙ্গ র্ততীয় পদক্ষর সাংরিষ্টতা োকদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯, 

িারা ৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করদবি; 

৬.২ তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯-এর তফরসদল রিি ডাররত  আদবেদির ফরম্যাট/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও বকাি 

িাগররদকর িারহোর পররদপ্ররক্ষদত সরবরাহ; 

৬.৩ আদবেি ফরম পুরদি সক্ষম িয়, এমি আদবেিকাররদক আদবেি ফরম পুরদি সহায়তা; 

৬.৪ সঠিক কর্তডপক্ষ রিব ডািদি ভূল কদরদে এমি আদবেিকাররদক সঠিক কর্তডপক্ষ রিব ডািদি সহায়তা; 

৬.৫ বকাি িাগররদকর িারহোর পররদপ্ররক্ষদত তাঁদক আরপল কর্তডপক্ষ রিণ ডদয়র সহায়তা; 

৬.৬ বকাি শাররররক প্ররতবন্ধী ব্যরি তথ্য প্রারপ্ত রিরিত করদত  ো ে সহায়তা (এদক্ষদত্র দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা 

উপযুি অন্য বকাি ব্যরির সহায়তা গ্রহণ করদত পারদবি); 

৬.৭ তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা এবাং স্বপ্রদিারেত তথ্য প্রকাশ রিদে ডরশকা তথ্য অরিকার আইি, ২০০৯ এর 

সাংদগ সামঞ্জস্যপূণবাদব হদচ্ছ রক িা তা রিি ডারদণ কর্তডপক্ষদক সহায়তা;  

৬.৮ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ ণভাগে োধষ ণক প্রধতগেদন প্রকাগে সহায়তা; এেং  

৬.৯ তগথ্যর জন্য প্রাপ্ত আগেদনপত্রসহ এ সংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় তথ্য সংরক্ষর্, আগেদনকাধরর সংগে 

য াোগ াগের ধেস্তাধরত তথ্য সংরক্ষর্, স্বপ্রগর্াধদত তথ্য প্রকাে সংক্রান্ত প্রধতগেদন সংকলন, তগথ্য মূল্য 

আদায়, ধহসাে রক্ষর্ ও সরকাধর যকাষাোগর জমাকরর্ এেং কর্তণপক্ষ ো তথ্য কধমেগন চাধহদার পধরগপ্রধক্ষগত 

এ সংক্রান্ত তথ্য সরেরাহ করা ইতযাধদ। 

 



7 

 

৭। ধেকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা ধনগয়াে: 

৭.১ েদধল ো অন্য যকাগনা কারগর্ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার অনুপধিগত দাধয়ত্ব পালানগরর জন্য বাাংলাদেশ 

কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড একজন ধেকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা ধনগয়াে করগে। দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার অনুপধিগত 

দাধয়ত্ব পালনকাগল আইন অনুসাগর ধতধন দাধয়ত্ব প্রাপ্ত কম ণকতণা ধহগসগে ধেগেধচত হগেন। 

৭.২ ধনগয়ােকৃত ধেকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার নাম. পদধে. ঠিকানা এেং প্রগ াজয যক্ষগত্র ফ্যাক্স নম্বর ও ই-

যমইল ঠিকানা ধনগয়াে প্রদাগনর ১৫ ধদগনর মগে ধনি ণাধরত ফ্রম্যাগে ধলধিত ভাগে তথ্য কধমেগন যপ্ররর্ 

করগে। 

৭.৩ েদধল ো অন্য যকাগনা কারগর্ ধেকল্প কম ণকতণার পদ শূন্য হগল, অধেলগম্ব নতুন ধেকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম ণকতণা ধনগয়াে করগে। 

 

৮। ধেকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার দাধয়ত্ব ও কম ণপধরধি: 

৮.১ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার অনুপধিধতগত ধেকল্প ‘দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা’ ধহসাগে 

দাধয়ত্ব পালন করগেন। 

৮.২ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা ধহসাগে দাধয়ত্ব পালনকাগল এ ধনগদ ণধেকার ৭ নম্বর অনুগেগদ েধর্ ণত দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম ণকতণার দাধয়ত্ব ও কম ণপধরধি তার জন্য প্রগ াজয হগে। 

 

৯। তগথ্যর জন্য আগেদন, তথ্য প্রদাগনর পদ্ধধত ও সময়সীমা: 

৯.১ যকাগনা ব্যধি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অিীগন তথ্য প্রাধপ্তর জন্য বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা 

ববার্ ড দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার কাগে ধনি ণাধরত ফ্রম ‘ক’ –এর মােগম ধলধিতভাগে ো ইগলক্ট্রধনক মােগম ো 

ই-যমইগল অনুগরাি করগত পারগেন। 

৯.২ ধনি ণাধরত ফ্রম সহজলভয না হগল অনুগরািকারীর নাম, ঠিকানা, প্রগ াজয যক্ষগত্র ফ্যাক্স অথো যকান 

পদ্ধধতগত তথ্য যপগত আগ্রহী তার ের্ ণনা উগেি কগর সাদা কােগজ ো যক্ষত্রমগত, ইক্ট্রধনক ধমধিয়া ো ই-যমইগল 

তথ্যপ্রাধপ্তর অনুগরাি করগত পারগেন। 
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৯.৩ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা তগথ্যর জন্য যকান অনুগরািপ্রাধপ্তর তাধরি হগত অনধিক ২০ (ধেে) কা ণধদেগসর 

মগে অনুগরািকৃত তথ্য সরেরাহ করগেন। 

৯.৪ উপানুগেদ (৩)-এ  া ধকছুই উগেখ্য থাকুক না যকন, অনুগরািকৃত তগথ্যর সগে একাধিক 

অনুধেভাগের সংধিষ্ট থাকগল অনধিক ৩০ (ধত্রে) কা ণধদেগসর মগে যসই অনুগরািকৃত তথ্য সরেরাহ করগে। 

৯.৫ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা ধলধিতভাগে অথো যক্ষত্রমগত, ইগলক্ট্রধনক মােগম ো ই-যমইল এর মােগম 

আগেদনপত্র গ্রহগর্র প্রাধপ্তস্বীকার করগেন। প্রাধপ্তস্বীকার পগত্রর আগেদগনর পূে ণসূত্র (গরফ্াগরন্স নম্বর), 

আগেদনপত্র গ্রহর্কারীর নাম, পদম ণাদা এেং আগেদন গ্রহগর্র তাধরি উগেি কগর স্বাক্ষর করগের্ 

৯.৬ ইগলক্ট্রধনক মােগম ো ই-যমইল এর মােগম আগেদন গ্রহগর্র যক্ষগত্র কর্তণপক্ষ েরাের আগেদন 

যপ্ররগর্র তাধরিই (প্রাধপ্তসাগপগক্ষ) আগেদন গ্রহগর্র তাধরি ধহসাগে েণ্য হগে। 

৯.৭ আগেদন পাওয়ার পর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা তথ্য প্রদাগনর তাধরি এেং সময় উগেিপূে ণক 

আগেদনকারীগক অেধহত করগেন এেং অনুগরািকৃত তগথ্যর সগে এক ো একাধিক অনুধেভাগে এর সংধিষ্টতা 

থাকগল দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা যসই অনুধেভাে/অনুধেভােসমূগহ ধলধিত যনাটিে প্রদান করগেন। 

৯.৮ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা যকাগনা কারগর্ অনুগরািকৃত তথ্য প্রদাগনর অপারে অথো আংধেক তথ্য 

সরেরাগহ অপারে হগল অপারেতার কারর্ উগেি কগর আগেদনপ্রাধপ্তর ১০ (দে) কা ণধদেগসর মগে তথ্য 

অধিকার ধেধিমালা, ২০০৯ এর তফ্ধসগল উগেধিত ফ্রম ‘ি’ অনু ায়ী এতদধেষগয় আগেদনকারীগক অেধহত 

করগেন। 

৯.৯ উপানুগেদ (৩) ো (৪) এ উধেধিত সময়সীমার মগে তথ্য সরেরাহ করগত যকাগনা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম ণকতণা ব্যথ ণ হগল সংধিষ্ট তথ্যপ্রাধপ্তর অনুগরাি প্রতযািান করা হগয়গে েগল েণ্য হগে। 

৯.১০ অনুগরািকৃত তথ্য প্রদান করা দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার ধনকে  থা থ ধেগেধচত হগল এেং য গক্ষগত্র যসই 

তথ্য র্ততীয় পক্ষ কর্তণক সরেরাহ করা হগয়গে ধকংো যসই তগথ্য র্ততীয় পগক্ষর স্বাথ ণ জধিত রগয়গে এেং 

র্ততীয় পক্ষ তা যোপনীয় তথ্য ধহসাগে েণ্য কগরগে যসগক্ষগত্র দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা এরূপ অনুগরািপ্রাধপ্তর ৫ 

(পাঁচ) কা ণধদেগসর মগে র্ততীয় পক্ষগক তাঁর ধলধিত ো যমৌধিক মতামত যচগয় যনাটিে প্রদান করগেন এেং 

র্ততীয় পক্ষ এরুপ যনাটিগের পধরগপ্রধক্ষগত যকাগনা মতামত প্রদান করগল তা ধেগেচনায় ধনগয় দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম ণকতণা অনুগরািকারীগক তথ্য প্রদাগনর ধেষগয় ধসদ্ধান্ত গ্রহগর্ করগেন। 
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৯.১১ যকাগনা ইধিয় প্রধতেন্ধী ব্যধিগক যকাগনা যরকি ণ ো তার অংেধেগেষ জানাগনার প্রগয়াজন হগল 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা যসই প্রধতেন্ধী ব্যধিগক তথ্য লাগভ সহায়তা প্রদান করগেন এেং পিধরদে ণগনর জন্য য  

িরগনর সহগ াধেতা প্রগয়াজন তা প্রদান করা ও এই সহয়তার অন্তর্ভ ণি েগল েণ্য হগে। 

৯.১২ আইগনর অিীগন প্রদত্ত তগথ্যর প্রধত পৃষ্ঠায় ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর  অিীগন এই তথ্য 

সরেরাহ করা হগয়গে’ মগম ণ প্রতযয়ন করগত হগে এেং  াগত প্রতযয়নকারী কম ণকতণার নাম, পদধে, স্বাকষর ও 

দাপ্তধরক ধসল থাকগে। 

 

১০। তগথ্যর মূল্য ও মূল্য পধরগোি: 

১০.১ যকাগনা অনুগরািকৃত তথ্য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার ধনকে সরেরাগহর জন্য মজুদ থাকগল ধতধন তথ্য 

অধিকার (তথ্যপ্রাধপ্ত সংক্রান্ত) ধেধিমালা, ২০০৯-এরর তফ্ধসগল উগল।লধিত ফ্রম ‘ঘ’ অনুসাগর যসই তগথ্যর 

মূল্য ধনি ণাধরত করগেন এেং অনধিক ৫ (পাঁচ) কা ণধদেগসর মগে যসই অথ ণ যেজাধর চালাগনর মােগম (গকাি 

নম্বর:.........) জমা কগর চালাগনর কধপ তার কাগে জমা যদওয়ার জন্য অনুগরািকারীগক ধলধিতভাগে অেধহত 

করগেন; অথো 

১০.২ অনুগরািকারী কর্তণক নেগদ পধরগোধিত তগথ্যর মূল্য রধেগদর মােগম দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা গ্রহর্ 

করগেন এেং প্রাপ্ত অথ ণ যেজাধর চালাগনর মােগম (গকাি নম্বর:..........) জমা কগর চালন কধপ সংরক্ষর্ 

করগেন। 

 

১১। আধপল দাগয়র ও ধনষ্পধত্ত: 

১১.১ আধপল কর্তণপক্ষ: 

 বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড আধপল কর্তণপক্ষ হগেন সধচে, বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড। 

১১.২ আধপল পদ্ধধত: 

 (ক) যকাগনা ব্যধি এই ধনগদ ণধেকার অনুগেদ ১০-এর (৩) ো (৪)-এ ধনি ণাধরত সময়সীমার মগে 

তথ্য লাগভ ব্যথ ণ হগল ধকংো দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার যকাগনা ধসদ্ধাগন্ত সংক্ষুব্ধ হগল ধকংো দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা 

অধতধরি মূল্য িা ণ করগল উি সময়সীমা অধতক্রান্ত হোর, ো যক্ষত্রমগত, ধসদ্ধান্ত লাগভর পরেতী ৩০ (ধত্রে) 

কা ণধদেগসর মগে তথ্য অধিকরার (তথ্যপ্রাধপ্ত সংক্রান্ত) ধেধিমালা, ২০০৯-এর তফ্ধসগল ধনি ণাধরত ফ্রম ‘ে’ 

এর মােগম আধপল কর্তণপগক্ষর কাগে আধপল করগত পারগেন। 
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 (ি) আধপল কর্তণপক্ষ  ধদ এই মগম ণ সন্তুষ্ট হন য , আধপলকারী যুধিসংেত কারগর্ ধনধদ ণষ্ট 

সময়সীমার মগে আধপল দাগয়র করগত পাগরনধন, তাহগল ধতধন উি সময়সীমা অধতোধহত হওয়ার পরও 

আধপল আগেদন গ্রহর্ করগত পারগেন। 

১১.৩ আধপল ধনষ্পধত্ত: 

 ১১.৩.১ আধপল কর্তণপক্ষ যকাগনা আধপগলর ধেষগয় ধসদ্ধান্ত প্রদাগনর পূগে ণ ধনগনাি পদগক্ষপ গ্রহর্ 

করগেন: 

 (ক) দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা এেং এতদসংধিষ্ট অন্যান্য কম ণকতণার শুনাধন গ্রহর্; 

 (ি) আধপল আগেদগন উগেধিত সংক্ষুব্ধতার কারর্ ও প্রাধথ ণত প্রধতকাগরর যুধিসমূহ ধেগেচনা 

এেং 

 (ে) প্রাধথ ণত তথ্য প্রদাগনর সগে একাধিক তথ্য প্রদানকারী অনুধেভাে যুি থাকগল সংধিষ্ট 

অনুধেভােসমূগহর শুনাধন গ্রহর্। 

১১.৩.২ আধপল আগেদন প্রাধপ্তর ১৫ (পগনর) কা ণধদেগসর মগে আধপল কর্তণপক্ষ- 

(ক)  ত দ্রুত সম্ভে প্রাধথ ণত তথ্য সরেরাহ করগেন, তগে এই সময় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-

এর িারা ২৪(৪)-এ ধনগদ ণধেত সমগয়র অধিক হগে না; অথো 

(ি) যক্ষত্রমগত ধতধন তথ্য সরেরাহ যথগক ধেরত থাকগেন। 

 

১২। তথ্য প্রদাগন অেগহলায় োধস্তর ধেিান: 

১২.১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এ ধনগদ ণধেকার সংধিষ্ট অনুগেদ অনুসাগর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম ণকতণা  ধদ যকাগনা আগেদনকারীগক তথ্য ো এ সংক্রান্ত ধসদ্ধান্ত প্রদাগন ব্যথ ণ হন ো তথ্যপ্রাধপ্তর যকাগনা 

অনুগরাি গ্রহর্ করগত অস্বীকার কগরন ো ধসদ্ধান্ত প্রদাগন ব্যথ ণ হন ো ভুল, অসম্পূর্ ণ, ধেভ্রাধন্তকর, ধেকৃত তথ্য 

প্রদান কগরন ো যকাগনা তথ্য প্রাধপ্তর পগথ প্রধতেন্ধকতার সৃধষ্ট কগরন ো তথ্য অধিকার পধরপন্থী যকাগনা কাজ 

কগরন তাহগল তার এগহন কাজগক অসদাচরর্ ধহসাগে ধেগেচনা করা হগে এেং সংধিষ্ট চাকধরধেধি অনুসাগর 

তার ধেরুু্গদ্ধ ব্যেিা গ্রহর্ করা হগে। 

১২.২ এ ধনগদ ণধেকা  থা থভাগে অনুসরগর্ োধফ্লধতর কারগর্ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর 

ব্যতযয় ঘেগল এেং এর কারগর্ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা তথ্য কধমেন কর্তণক োধস্তপ্রাপ্ত হগল তা তার ব্যধিেত 

দায় ধহগসগে েণ্য হগে এেং কর্তণপক্ষ তার যকাগনা দায় গ্রহর্ করগে না। 

১২.৩ তথ্য কধমেগনর কাে যথগক দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণার ধেরুগদ্ধ ধেভােীয় ব্যেিা গ্রহগর্র অনুগরাি 

যপগল কতণপক্ষ সংধিষ্ট চাকধরধেধি অনুসাগর  থা থ ব্যেিা গ্রহর্ করগে এেং গ্রহীত ব্যেিা ধেষগয় তথ্য 

কধমেনগক অেধহত করগে। 
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১৩। রিদে ডরশকার ব্যাখ্যা: 

এই রিদে ডরশকার বকাদিা রবষদয় অস্পষ্টতা বেখা রেদল বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড তার ব্যাখ্যা প্রোি 

করদব। 

cwiwkó-1: evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW©- Gi ¯^cÖ‡Yvw`Zfv‡e cÖKvk‡hvM¨ Z‡_¨i ZvwjKv I cÖKv‡ki gva¨g| 

µwgK Z‡_¨i weeiY †mev cÖ`vb c×wZ 
01. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W© Kg©iZ Kg©KZ©v‡`i bvg, c`we, kvLv, `vßwiK 

I AvevwmK †Uwj‡dvb b¤^i, †gvevBj b¤̂i, B-‡gBj  
I‡qemvBU 

02. AbjvB‡b fwZ©: miKvwi I ‡emiKvwi mKj wW‡cøvgv, cÖwZôv‡bi ZvwjKv Ges 
fwZ©i bxwZgvjv| 

I‡qemvBU 

03. †iwR‡÷ªkb: wW‡cøvgv chv©q, GBP Gm wm chv©q, Gm Gm wm chv©q, ¯^í †gqv`x I 
Ab¨vb¨  

I‡qemvBU 

04. dg© wdjAvc: gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU I‡qemvBU 

05 AbjvB‡b Z_¨ †cÖiY/MÖnY wW‡cøvgv chv©q, GBP Gm wm chv©q, Gm Gm wm chv©q, 
¯^í †gqv`x I Ab¨vb¨ 

06. Pjgvb djvdj: wW‡cøvgv chv©q, GBP Gm wm chv©q, Gm Gm wm chv©q, ¯^í 
†gqv`x I Ab¨vb¨ 

I‡qemvBU 

07. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i evwl©K Kg©ms¯’vb Pzw³ cÖYqb I chv©‡jvPbv, 
ev¯Íevqb, cixweÿY I gyj¨vqb 

I‡qemvBU 

08 evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i RvZxq k×vPvi †KŠkj ev¯Íevqb Ges G msµvšÍ 
wel‡q cÖwkÿY/ mfv Abyôvb 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

09. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i Awf‡hvM cÖwZKvi ev¯Íevqb I wmwU‡Rb PvUv©i 
cÖYqb/nvjbvM`KiY Ges G msµvšÍ wel‡q cÖwkÿY/ mfv Abyôvb 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

10. Z_¨ AwaKvi AvBb I ¯^cÖ‡bvw`Z Z_¨ cÖKvk msµvšÍ Kvhv©ejx|  I‡qemvBU 
11. ‡mev c×wZ mnRxKiY I D™¢veb msµvšÍ KvR Ges G wel‡q cÖwkÿY I 

cÖwkÿY/ mfv Abyôvb 
gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

12. DËicÎ cybtwbixÿY/¯’wMZ djvdj: wW‡cøvgv chv©q, GBP Gm wm chv©q, Gm Gm 
wm chv©q, ¯^í †gqv`x I Ab¨vb¨ 

I‡qemvBU 

13. Ab¨vb¨ †mev I cwimsL¨vb: cixÿv wbqgbxwZ wW‡cøvgv, cixÿv wbqgbxwZ 
Ab¨vb¨, cwimsL¨vb 

I‡qemvBU 

14. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i BbnvDR cÖwkÿY 
Av‡qvRb 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

15. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i wb‡qvM, c‡`vbœwZ, QzwU, GZ`msµvšÍ wewa 
cÖbqY I cÖkvmwbK welqvw` 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

16. mfv, †mwgbvi, Kg©kvjv BZ¨vw`‡Z †hvM`v‡bi wbwgË g‡bvbqb cÖ`vb I Av‡`k 
RvwiKiY 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

17. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i Kg©Pvwi‡`i k„•Ljv I wefvMxq gvgjv, Aemi 
MÖnY Ges mKj ai‡bi †cbkb msµvšÍ welqvw` 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

18. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i bZzb wb‡qvM cÖvß‡`i c`vqb, PvKywi ¯’vqxKiY, 
c‡`vbœwZ, e`wj I c`vqb 

I‡qemvBU 

19. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i  Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i †Rô¨Zv wba©viY I 
†MÖ‡Wkb ZvwjKv cÖ¯‘Z I msiÿY 

gyw` ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

20. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i D”PZi †¯‹j/ †MÖW cÖ`vb 
I †eZb wbav©iY 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

21. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i wefvMxq cixÿvq 
AskMÖn‡bi AbygwZ cÖ`vb Ges Ab¨Î PvKwii Av‡e`b Kivi AbygwZ cÖ`vb 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 
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22. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i mKj cÖKvi QzwU (AwR©Z 
QzwU, webv †eZb Amvavib QzwU, ewnt evsjv‡`k QzwU, kÖvwšÍ we‡bv`b QzwU I wkÿv 
QzwU, AeKvkKvjxb QzwU) gÄyi/evwZj| 
 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

23. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i Ggwdj, wcGBPwW mn 
D”P wkÿv jvf Ges Ab¨Î PvKzixi AbygwZ 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

24. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i AvIZvaxb cÖwZôvbmg~‡n bZzb †Kvm© †Lvjv, 
Avmb e„w× BZ¨vw` msµvšÍ Kvhv©w` 

gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

25. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i A_© eQ‡ii Kvhv©ewj m¤úwK©Z evwl©K cÖwZ‡e`b I‡qemvBU, cÖKvwkZ 
cÖwZ‡e`b 

26. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i A_v©q‡b cwiPvwjZ KvwiMwi wkÿv welqK 
M‡elYv cÖwZ‡e`b  

I‡qemvBU, cÖKvwkZ 
cÖwZ‡e`b 

27. evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW© AvBb, wewa, cÖweavbgvjv, bxwZgvjv BZ¨vw` gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 
28. GKv‡WwgK K¨v‡jÛvi  gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 
29. cvV¨µg : wW‡cøvgv chv©q, GBP Gm wm chv©q, Gm Gm wm chv©q, ¯^í †gqv`x I 

Ab¨vb¨ 
gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

30. wkÿK‡`i Z_¨: wW‡cøvgv †j‡fj, GBP Gm wm †j‡fj, Gm Gm wm †j‡fj, 
wW‡cøvgv Bb †U·UvBj, wW‡cøvgv Bb GwMÖKvjPvi I wdmvwiR Ges ¯^í †gqv`x I 
Ab¨vb¨ 

I‡qemvBU 

31. wm‡jevm/cÖweavb, digmg~n, AvBb/wewa/bxwZgvjv I‡qemvBU 
32. bZzb cÖwZôv‡bi AbygwZ I ¯^xK…wZ msµvšÍ hveZxq Kvhv©ewj I‡qemvBU 
33. NTVQF wefvM Gi AvIZvq †iwR÷ªvW© †Uªwbs AMv©bvB‡Rkb (RTO) Ges 

wi‡KvMwbkb Ae cÖvqi jvwb©s (RPL) Aby‡gv`b  

I‡qemvBU 

34 cÖwkÿYv_©x †iwR‡óªkb (RPL/ RTO)  I‡qemvBU 

35. G¨v‡mm‡g›U cwiPvjbv  I‡qemvBU 
36. Kw¤ú‡UwÝ †emW jvwb©s †g‡Uwiqvjm (CBLM) cÖvwß  gyw`ªZ Abywjwc, I‡qemvBU 

37. mvwU©wd‡Kkb (NTVQF) †j‡fj 1 †_‡K 6 ch©šÍ I‡qemvBU 

38. cªwZôvb ¯’vcb/cvV`vb Aby‡gv`b I‡qemvBU 
39. cixÿvi bZzb †K›`ª ¯’vcb I‡qemvBU 
40. cÖwZôv‡bi bvg cwieZ©b, e¨e¯’vcbv KwgwU I GWnK KwgwUi Aby‡gv`b, cvV`vb 

bevqb, GKv‡WwgK ¯^xK…wZ cÖ`vb| 
I‡qemvBU 

41. mKj wkÿvµ‡gi wkÿv_x© e`jx I‡qemvBU 
42. I-BOOK I E-BOOK cÖvwß I‡qemvBU 
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পরররশষ্ট-২:  িারহোর রভরিদতর প্রোিদ াগ্য তদথ্যর তারলকা  

 রবরভন্ন িীরত 

 বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড এর বাদজট 

 আরে ডক তথ্য, ব মি: আয়/ব্যয় সাংক্রান্ত রহসাবরববরণী 

 রসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য 

 বেশ বা রবদেশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত তথ্য 

পরররশষ্ট-৩: প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তদথ্যর তারলকা 

 বাাংলাদেদশর রিরাপিা, অখন্ডতা ও সাব ডদভৌমদত্বর প্ররত হুমরক 

 প্রিরলত আইদির প্রদয়াগ বািাগ্রস্থ, অপরাি বৃরদ্ধ হদত পাদর 

  জিগদণর রিরাপিা রবরিত, রবিার বািাগ্রি হদত পাদর 

 ব্যরিগত জীবদির বগাপিীয়তা ক্ষুণ্ন হদত পাদর 

 ব্যরির জীবি বা শারীররক রিরাপিা রবপোপন্ন হদত পাদর 

 আইি প্রদয়াগকারী সাংস্থাদক প্রেি বগাপি তথ্য 

 আোলত বা ট্রাইবুেিাদলর রিদষিাজ্ঞা রদয়দে 

 তেন্তািীি রবষয়  ার প্রকাশ তেন্তাকাদজ রবি ঘটদত পাদর 

 তেন্ত প্ররক্রয়া, অপরািীর বগ্রফতার ও মারিদক প্রভারবত করদত পাদর 

 আইি অনুসাদর বকবল একটি রিরে ডষ্ট সমদয়র জন্য প্রকাদশর বাধ্যবািকতা রদয়দে 

 বকাি ব্যরির আইি দ্বারা সাংররক্ষত বগাপিীয় তথ্য। 
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পরররশষ্ট-৪: োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার রববরণ 

কম ডকতডার িাম  : র্. রাজু মুহম্মে শহীদুল ইসলাম 

পেরব   : উপপররিালক (গদবষণা) 

ঠিকািা   : বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড 

বমাবাইল  : ০১৫৫৬৬২২৬৫৫ 

ই-বমইল   : rmsislam@gmail.com 

ওদয়বসাইট   : www.bteb.gov.bd 

 

পরররশষ্ট-৫: রবকল্প  োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার রববরণ 

কম ডকতডার িাম  : জিাব মরিরা রসকোর 

পেরব   : ইিফরদমশি অরফসার 

ঠিকািা   : বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড 

বমাবাইল  : ০১৭৭৬৫২৮৮৭৫ 

ই-বমইল   : monirabteb@gmail.com 

ওদয়বসাইট   : www.bteb.gov.bd 

 

পরররশষ্ট-৬: আপীল কম ডকতডার রববরণ 

কম ডকতডার িাম  : জিাব বমাহাম্মে আবদুিাহ আল মাহমুে জামাি 

পেরব   : সরিব 

ঠিকািা   : বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা ববার্ ড 

বফাি   :  ০২-৫৫০০৬৫২২ 

বমাবাইল বফাি িম্বর :  

ই-বমইল   : secretary@bteb.gov.bd 

ওদয়বসাইট  : www.bteb.gov.bd 

  

http://www.bteb.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/
http://www.bteb.gov.bd/


15 

 

 

পরররশষ্ট-৭: তথ্যপ্রারপ্তর আদবেি ফরম (ফরম ‘ক’) 

ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রারপ্তর আদবেিপত্র 

 

১। আদবেিকারীর িাম     :  

 রপতার িাম      : 

 মাতার িাম      : 

 বতডমাি ঠিকািা      : 

 স্থায়ী ঠিকািা      : 

 ফোক্স/ই-বমইল/বটরলদফাি ও বমাবাইল ( রে োদক)  : 

 বপশা       : 

২। রক িরদণর তথ্য (প্রদয়াজি অরতররি কাগজ ব্যবহার করুি) : 

৩। বকাি পদ্ধরতদত তথ্য পাইদত আগ্রহী (োপাদিা/ফদটাকরপ 

 /রলরখত/ই-বমইল/ফোক্স/রসরর্ অেবা অন্য বকাি পদ্ধরত) : 

৪। তথ্য গ্রহণকারীর িাম ও ঠিকািা    : 

৫। প্রদ াজে বক্ষদত্র সহায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  : 

৬। তথ্য প্রোিকারী কর্তডপদক্ষর িাম ও ঠিকািা   : 

৭। আদবেদির তাররখ     : 

 

 

 

 

আদবেিকারীর স্বাক্ষর 
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পরররশষ্ট-৮: তথ্য সরবরাদহ অপারগতার বিাটিশ (ফরম ‘খ’) 

ফরম ‘খ’ 

তথ্য সরবরাদহ অপারগতার বিাটিশ 

 

আদবেিপদত্রর সূত্র িম্বর:          তাররখ: 

প্ররত 

আদবেিকারীর িাম : 

ঠিকািা   : 

 

রবষয়   : তথ্য সরবরাদহর অপারগতা সিদকড অবরহতকারণ। 

রপ্রয় মদহােয় 

আপিার …………………………………………..তাররদখর আদবেদির রভরিদত 

প্রারে ডত তথ্য রিদনাি করদণ সরবরাহ করা সম্ভব হইল িা,  ো- 

 

১। …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 

২। …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 

৩। …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 

 

(………………………..) 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডার িাম 

পেরব 

োপ্তররক রসল 
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পরররশষ্ট-৯: আপীল আদবেি ফরম (ফরম-‘গ’) 

 

ফরম-‘গ’ 

আপীল আদবেি 

 

১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা (ব াগাদ াদগর সহজ মাধ্যম)   : ----------- 

২। আপীদলর তাররখ       : ----------- 

৩। ব  আদেদশর রবরুদদ্ধ আপীল করা হইয়াদে উহার করপ ( রে োদক)  : ----------- 

৪।  াহার আদেদশর রবরুদদ্ধ আপীল হইয়াদে তাঁহার িামসসহ আদেদশর 

রববরণ ( রে োদক)       : ----------- 

৫। আপীদলর সাংরক্ষপ্ত রববরণ      : ----------- 

৬। আদেদশর রবরুদদ্ধ সাংক্ষুব্দ হইবার কারণ (সাংরক্ষপ্ত রববরণ)   : ----------- 

৭। প্রারে ডত প্ররতকাদরর যুরি/রভরি      : ----------- 

৮। আপীলকারী কর্তডক প্রতেয়ি      : ----------- 

৯। অন্য বকাি  াহা আপীল কর্তডপদক্ষর সম্মুদখ উপস্থাপদির জন্য  

আপীলকারীর ইচ্ছা বপাষণ করদণ      : ----------- 

 

আদবেদির তাররখ: ………………. 

আপীলকারীর স্বাক্ষর 
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পরররশষ্ট -১০: তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাি রফ ও তদথ্যর মূল্য রফ 

তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাি রফ ও তদথ্যর মূল্য রিি ডারণ রফ 

 

 

িাং তদথ্যর রববরণ তথ্য প্রারপ্তর অনুদরাি রফ/ তদথ্যর মূল্য 

১ রলরখত বকাি র্কুদমদের করপ সরবরাদহর জন্য (ম্যাপ, 

িকশা, েরব, করিউটার রপ্রেসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদজর বক্ষদত্র প্ররত 

পৃষ্ঠা-২ (দুই) টাকা হাদর এবাং তদুদ্ধড মাদপর 

কাগদজর বক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য 

২ রর্স্ক, রসরর্ ইতোরেদত তথ্য সরবরাদহর বক্ষদত্র (১) আদবেিকারী কর্তডক রর্স্ক, রসরর্ ইতোরে 

সরবরাদহর বক্ষদত্র রবিা মূদল্য 

(২) তথ্য সরবরাহকারীর রর্স্ক, রসরর্ ইতোরে 

সরবরাদহর বক্ষদত্র উহার প্রকৃত মূল্য 

৩ বকাি আইি বা সরকারর রবিাি বা রিদে ডশিা অনু ায়ী 

কাউদক সরবরাহকৃত তদথ্যর বক্ষত্র 

রবিামূদল্য 

৪ মূদল্যর রবরিমদয় রবক্রয়দ াগ্য প্রকাশিার বক্ষদত্র প্রকাশিায় রিি ডাররত মূল্য 

 


