
 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ চা ববাদড ের তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা, ২০১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ চা ববাড ে 

প্রধাি কার্ োলয় 

১৭১-১৭২, বাদয়নিে ববাস্তামী বরাড 

িানিরাবাে, চট্টগ্রাম। 

  



 

মুখবন্ধ 

 

 গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর িাংনবধাদি নচন্তা, নবদবক ও বাকস্বাধীিতা িাগনরকদের অন্যতম বমৌনলক অনধকার 

নিিাদব স্বীকৃত। এরই ধারাবানিকতায় বতেমাি িরকার ৬ এনপ্রল ২০০৯ তানরখ তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ প্রণয়ি 

কদরদে। প্রণীত এ আইদির ৪ ধারায় প্রদতেক িাগনরদকর তথ্য লাদের অনধকারদক স্বীকৃনত প্রোি করা িদয়দে। এ আইদি 

িাগনরদকর তথ্য িািার অনধকার প্রনতষ্ঠা এবাং িাগনরদকর অনুদরাধকৃত তথ্য প্ররোি িকল কর্তেপদের ওপর বাধ্যবাধকতা 

সৃনি করা িদয়দে। িাগনরকদের তথ্য অনধকার প্রনতষ্ঠা এবাং তদথ্যর অবাধ প্রবাি নিনিত করার িন্য তথ্য কনমশি গঠি 

করা িদয়দে। তথ্য অনধকার আইদির ১০ ধারায় তথ্য িরবরাদির লদেে প্রদতেক কর্তেপেদক ‘তথ্য প্রোি ইউনিট’ এর িন্য 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এবাং নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিযুক্ত করার নিদে েশিা প্রোি করা িদয়দে।  

 

 বাাংলাদেশ চা ববাড ে বেদশর চা নশদল্পর উন্নয়ি, চাদয়র উৎপােি ও গুণগত মাি বৃনি, চা রপ্তানি, চাদয়র বািার 

নিয়ন্ত্রদি মূল ভূনমকা পালি কদর। তথ্য অনধকার আইি ২০০৯ পাি িওয়ার পনরদপ্রনেদত বানণিে মন্ত্রণালদয়র অধীিস্থ 

িাংস্থা নিদিদব বানণিে মন্ত্রণালদয়র নিদে েশিা ও িাগনরকদের তথ্য বিবা প্রোি নিনিত করদত তথ্য অবমুক্তকরণ 

নিদে েনশকা প্রণয়দির উদযাগ বিয়া িয়। বাাংলাদেশ চা ববাড ে তদথ্যর অবাধ প্রবাি ও িাগনরকদের তথ্য বিবা প্রোি নিনিত 

করদত এ তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা, ২০১৫ প্রণয়ি কদরদে।  

 

 আশা কনর, এ নিদে েনশকা বাাংলাদেশ চা ববাদড ের তথ্য প্রোি কার্ েক্রম িিি করদব এবাং এর মাধ্যদম বাাংলাদেশ চা 

ববাদড ের কাদির স্বচ্ছতা ও িবাবনেনিতা বৃনি পাদব।  

 

 

বমির বিিাদরল আিমল কবীর, ওএিনপ, নপএিনি 

বচয়ারম্যাি 

বাাংলাদেশ চা ববাড ে। 

 

 

 

  



 

সূনচপত্র 

মুখবন্ধ ১ 

১. তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকার পটভূনম এবাং প্রদয়ািিীয়তা: ৩ 

২. নিদে েনশকার নেনি  

৩. িাংঙ্গািমূি  

৪. স্বপ্রদণানেতোদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য :  

৫. চানিোর নেনিদত প্রোিদর্াগ্য তথ্য :  

৬. প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয়, এমি তথ্য  

৭. তথ্য িাংরেণ  

৮. তথ্য িাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিা  

৯. তদথ্যর োষা  

১০. তদথ্যর িালিাগােকরণ  

১১. োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ  

১২. োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ  

১৩. নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ  

১৪. নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ  

১৫. তদথ্যর িন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পিনত ও িময়িীমা  

১৬. তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরদশাধ  

১৭. আপীল কর্তেপে  

১৮. আপীল পিনত  

১৯. আপীল নিষ্পনি  

২০. তথ্য প্রোদি অবদিলায় শানস্তর নবধাি  

২১. িিগুরুত্বপূণ ে নবষদয় বপ্রি নবজ্ঞনপ্ত  

২২. নিদে েনশকার বাস্তবায়ি ও মনিটনরাং  

২৩. নিদে েনশকার িাংদশাধি  

২৪. নিদে েনশকার ব্যাখ্যা  

২৫. পনরনশি : ক (বাাংলাদেশ চা ববাদড ের স্বপ্রদণানেতোদব প্রকাশদর্াগ্য তদথ্যর তানলকা)  

২৬. পনরনশি : খ (বাাংলাদেশ চা ববাদড ের চানিোর নেনিদত প্রোিদর্াগ্য তদথ্যর তানলকা)  

২৭. পনরনশি : গ (বাাংলাদেশ চা ববাদড ের প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয় এমি তদথ্যর তানলকা)  

২৮. পনরনশি : ঘ (বাাংলাদেশ চা ববাদড ের োনয়ত্বপ্রাপ্ত/নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর তথ্যানে)  

২৯. পনরনশি : ঙ (বাাংলাদেশ চা ববাদড ের আপীল কর্তেপদের তথ্যানে)  

৩০. পনরনশি : চ {তথ্য প্রানপ্তর আদবেি ফরম (ফরম ‘ক’)}  

৩১. পনরনশি : ে {তথ্য িরবরাদি অপারগতার বিাটিশ (ফরম ‘খ’)}  

৩২. পনরনশি : ি {আপীল আদবেি ফরম (ফরম ‘গ’)}  

৩৩. পনরনশি : ঝ {তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ (ফরম ‘ঘ’)}  

৩৪. পনরনশি : ঞ {তথ্য কনমশদি অনেদর্াগ োদয়দরর নিধ োরণ ফরম (ফরম ‘ঙ’)}  

 

 

 

  



 

১. তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকার পটভূনম এবাং প্রদয়ািিীয়তা : 

 

১.১ পটভূনম : 

 বাাংলাদেশ চা ববাড ে িরকাদরর গুরুত্বপূণ ে েপ্তরগুদলার মদধ্য অন্যতম। বাাংলাদেশ চা ববাড ে বেদশর চা নশদল্পর উন্নয়ি, 

চাদয়র উৎপােি ও গুিগত মাি বৃনি, চা রপ্তানি, চাদয়র বািার নিয়ন্ত্রদি মূল ভূনমকা পালি কদর। চা শিল্পের উন্নয়ন তথা 

চাল্পয়র উৎপাদন, শিপণন ও রপ্তানী বৃশির জন্য যািতীয় ব্যিস্থা গ্রহণ, নতুন চা িাগান প্রশতষ্ঠা ও পশরতযক্ত চা িাগান পূনি বাসন, 

িাাংলাল্পদল্পি উৎপাশদত চাল্পয়র উপর উপ-কর আল্পরাপ এিাং তার সহায়ক অন্যান্য শিষল্পয় ব্যিস্থা গ্রহণ ও সামশগ্রক ভাল্পি চা 

শিল্পের কায বক্রম শনয়ন্ত্রণ করা- চা বিাল্পড বর কাজ। চা শিল্পের সল্পে সাংশিষ্ট ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠািদক নিয়নমত প্রদয়ািিীয় বিবা প্রোি 

ও তাদের চানিত তথ্য িঠিক িমদয় র্থার্থোদব প্রোি চা ববাদড ের নিনতক োনয়ত্ব। আমোনি ও রপ্তানির বেদত্র 

আমোনিকারক ও রপ্তানিকারক বর্িব বাধার িম্মুখীি িি তা নিরিদির দ্রুত পেদেপ গ্রিণ করা চা ববাদড ের গুরুত্বপূণ ে 

অন্যতম কাি।  

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা প্রণয়দির বর্ৌনক্তকতা/উদেশ্য : 

গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাদেশ িরকার িিগদণর তথ্য িািার অনধকার প্রনতষ্ঠার মাধ্যদম িরকানর ও ববিরকানর 

িাংগঠদি স্বচ্ছতা ও িবাবনেনিতা বৃনি, দূিীনত হ্রাি ও সুশািি প্রনতষ্ঠা; িিগদণর নচন্তা, নবদবক ও বাক স্বাধীিতার 

িাাংনবধানিক অনধকার প্রনতষ্ঠা িদব োপনর িিগদণর েমতায়দির লদেে তথ্য-অনধকার নিনিত করদত গত ২৯ মাচ ে ২০০৯ 

তানরদখ তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ পাি কদরদে। আইদির কার্কর বাস্তবায়দির িন্য ইনতমদধ্য তথ্য অনধকার তথ্য 

প্রানপ্ত িাংক্রান্ত নবনধমালা ২০০৯’ এবাং তথ্য অনধকার িাংক্রান্ত নতিটি প্রনবধািমালাও প্রণীত িদয়দে।  

 তথ্য অনধকার গণতানন্ত্রক ব্যবস্থাদক আদরা সুিাংিত করার অন্যতম শতে। বাাংলাদেশ চা ববাদড ের তথ্য িিগদণর 

কাদে উনু্মক্ত িদল চা ববাদড ের স্বচ্ছতা প্রনতনষ্ঠত িদব এবাং কার্ েক্রম িম্পদকে িিগদণর িদেি ও অনবশ্বাি সৃনির বকাি 

অবকাশ থাকদব িা একই িাদথ িিগদণর কাদে িকল কাদির িবাবনেনিতাও প্রনতনষ্ঠত িদব।  

 িিগদণর িন্য অবাধ তথ্য প্রবাি নিনিত করার বর্ িীনত িরকার গ্রিণ কদরদে, তার িদঙ্গ িাংগনত বরদখ 

িরকাদরর গুরুত্বপূণ ে েপ্তর নিদিদব বাাংলাদেশ চা ববাড ে অবাধ তথ্য প্রবাদির চচ ো নিনিত করদত বিপনরকর।  

 চা ববাদড ের তথ্য প্রবাদির চচ োর বেদত্র বর্ি বকাি নিধািদের সৃনি িা িয় বিিন্য এবাং তথ্য অনধকার িাংনিি বর্ 

বকাি নবষদয় নিিান্ত গ্রিণ ও কম েপন্থা নিধ োরদণ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো, নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো, আনপল কর্তেপেিি 

িাংনিি অন্য বর্ বকাি কম েকতো/কম েচারীগণদক নেকনিদে েশিা প্রোদির িন্য একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা’ প্রণয়ি 

আবশ্যক বদল চা ববাড ে মদি করদে। সুতরাাং তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯, তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত িাংক্রান্ত) নবনধমালা 

২০০৯ ও এতৎিাংনিি প্রনবধািমালািমূদির আদলাদক ও িযুিে বরদর এ ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা-২০১৫’ প্রণয়ি করা 

িদলা।  

১.৩ নিদে েনশকার নশদরািাম : এ নিদে েনশকা “তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকা, ২০১৫” িাদম অনেনিত িদব।  

 

২. নিদে েনশকার নেনি : 

২.১ প্রণয়িকারী কর্তেপে : বাাংলাদেশ চা ববাড ে, চট্টগ্রাম। 

২.২ অনুদমােিকারী কর্তেপে : বচয়ারম্যাি, বাাংলাদেশ চা ববাড ে, চট্টগ্রাম। 

২.৩ অনুদমােদির তানরখ : ১৫-১২-২০১৫ 

২.৪ নিদে েনশকা বাস্তবায়দির তানরখ : নিদে েনশকা বাস্তবায়দির তানরখ িদত। 

২.৫ নিদে েনশকার প্রদর্ািেতা : নিদে েনশকাটি বাাংলাদেশ চা ববাদড ের িন্য প্রদর্ািে িদব।  

 

 

 



৩. িাংঙ্গািমূি :  নবষয় বা প্রিদঙ্গর পনরপনন্থ বকাি নকছু িা থাকদল এ নিদে েনশকায়- 

৩.১ ‘তথ্য’ অথ ে বাাংলাদেশ চা ববাদড ের গঠি, নবনধ, কাঠাদমা ও োপ্তনরক কম েকান্ড িাংক্রান্ত বর্ বকাি স্মারক, বই, 

িকশা,মািনচত্র, চুনক্ত, তথ্য-উপাি, লগ বই, আদেশ, নবজ্ঞনপ্ত, েনলল, িমুিা, পত্র, প্রনতদবেি, নিিাব নববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, 

আদলাকনচত্র, অনডও, নেনডও, অনিত নচত্র, নফল্ম, ইদলক্ট্রনিক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত বর্ বকাি েনলল, র্ানন্ত্রকোদব পাঠদর্াগ্য 

েনললানে এবাং বেৌনতক গঠি ও নবনশিে নিদব েদশদষ অন্য বর্ বকাি তথ্যবি বস্তু বা এ ের প্রনতনলনপও এর অন্তর্ভ েক্ত িদব। 

তদব শতে থাদক বর্, োপ্তনরক বিাটনশট বা বিাটনশদটর প্রনতনলনপ এর অন্তর্ভ েক্ত িদব িা।  

৩.২ ‘োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ অথ ে তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা-১০ এর অধীি নিযুক্ত কম েকতো। 

৩.৩ ‘নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো’ অথ ে োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপনস্থনতদত িাংনিি োনয়ত্ব পালদির িন্য নিযুক্ত 

কম েকতো।  

৩.৪ ‘আপীল কর্তেপে’ অথ ে বাাংলাদেশ চা ববাদড ের বচয়ারম্যাি।  

৩.৫ ‘র্ততীয় পে’ অথ ে তথ্য প্রানপ্তর িন্য অনুদরাধকারী বা তথ্য প্রোিকারী কর্তেপে ব্যতীত অনুদরাধকৃত তদথ্যর িদঙ্গ 

িনিত অন্য বকাি পে।  

৩.৬ ‘তথ্য কনমশি’ অথ ে তঅআ, ২০০৯ এর ধারা-১১ এর অধীি প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনমশি। 

৩.৭ ‘তঅআ, ২০০৯’ বলদত “তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯” বুঝাদব।  

৩.৮ ‘তঅনব, ২০০৯’ বলদত “তথ্য অনধকার নবনধমালা, ২০০৯” বুঝাদব। 

৩.৯ ‘কম েকতো’ অদথ ে কম েচারীও অন্তর্ভ েক্ত িদব।  

৩.১০ ‘তথ্য অনধকার’ অথ ে বকাি কর্তেপদের নিকট িইদত তথ্য প্রানপ্তর অনধকার। 

৩.১১ ‘আদবেি ফরম’ অথ ে তঅনব,২০০৯ এর তফনিদল নিধ োনরত আদবেদির ফরম্যাট ফরম ‘ক’ বুঝাদব। 

৩.১২ ‘আপীল ফরম’ অথ ে তঅনব, ২০০৯ এর তফনিদল নিধ োনরত আনপল আদবেদির ফরম্যাট ফরম ‘গ’ বুঝাদব। 

৩.১৩ ‘পনরনশি’ অথ ে এ নিদে েনশকার িদঙ্গ িাংযুক্ত পনরনশি।  

 

৪. তদথ্যর ধরি এবাং ধরি অনুিাদর তথ্য প্রকাশ ও প্রোি পিনত : বাাংলাদেশ চা ববাদড ের িমুেয় তথ্য নিদনাক্ত ৩টি 

বেিীদত নবেক্ত করা িদব এবাং নিধ োনরত নবধাি অনুিাদর প্রোি ও প্রকাশ করা িদব- 

৪.১ স্বপ্রদণানেতোদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য : 

ক.  এ ধরদির তথ্য বাাংলাদেশ চা ববাড ে স্বপ্রদণানেত িদয় বিাটিশ ববাড ে, ওদয়বিাইট, মুনিত বই বা প্রনতদবেি আকাদর, 

পনত্রকায় নবজ্ঞনপ্তর মাধ্যদম এবাং অন্যান্য গ্রিণদর্াগ্য প্রচারণা মাধ্যদম প্রকাশ ও প্রচার করদব; 

খ. এ ধরদির তথ্য বচদয় বকাি িাগনরক আদবেি করদল তখি তা চানিোর নেনিদত প্রোিদর্াগ্য তথ্য নিদিদব 

নবদবনচত িদব এবাং োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিধ োনরত পন্থায় আদবেিকারীদক তা প্রোি করদবি; 

গ. বাাংলাদেশ চা ববাড ে প্রনতবের একটি বানষ েক প্রনতদবেি প্রকাশ করদব। বানষ েক প্রনতদবেদি তঅআ, ২০০৯ এর 

ধারা-৬(৩) এ উনিনখত তথ্যিমূি িাংদর্ািি করদব; 

ঘ. বাাংলাদেশ চা ববাড ে স্বপ্রদণানেতোদব প্রকাশদর্াগ্য তদথ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করদব এবাং তা এ নিদে েনশকার 

পনরনশি-ক এ িাংযুক্ত এবাং বাাংলাদেশ চা ববাদড ের ওদয়বিাইদট প্রকাশ ও প্রচার করদব; 

ঙ. প্রদয়ািি অনুর্ায়ী এ তানলকা িালিাগাে করা িদব।  

৪.২ চানিোর নেনিদত প্রোিদর্াগ্য তথ্য : 

ক. এ ধরদণর তথ্য বকাি িাগনরদকর আদবেদির পনরদপ্রনেদত এ নিদে েনশকার অনুদচ্ছে ১০ ও ১১ এ বনণ েত পিনত 

অনুিরণ কদর প্রোি করা িদব; 

খ. বাাংলাদেশ চা ববাড ে চানিোর নেনিদত প্রোিদর্াগ্য তদথ্যর একটি তানলকা প্রস্তুত করদব এবাং এ নিদে েনশকার 

পনরনশি-খ এ িাংযুক্ত এবাং বাাংলাদেশ চা ববাদড ের ওদয়বিাইদট প্রকাশ ও প্রচার করদব; এবাং  

গ.  প্রদয়ািি অনুর্ায়ী এ তানলকা িালিাগাে করা িদব। 



৪.৩ প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয়, এমি  তথ্য : এ নিদে েনশকার অন্যান্য অনুদচ্ছদে র্া নকছুই থাকুক িা বকি, 

বাাংলাদেশ চা ববাড ে নিদনাক্ত তথ্যিমূি প্রোি বা প্রকাশ করদব িা।  

ক. তথ্য প্রকানশত িদল বকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত িীবদিদর বকাি বগাপণীয়তা ক্ষু্ন্ন িদত পাদর এরুপ তথ্য; 

খ. আইি িারা িাংরনেত বকাি ব্যনক্তর বগাপিীয় তথ্য; 

গ. তথ্য প্রকাদশর ফদল র্ততীয় বকাি পদের বুনিবৃনিক িম্পদের অনধকার অনধকার েনতগ্রস্থ িদত পাদর এরুপ 

বানণনিেক বা ব্যবিানয়ক অন্তনি েনিত বগাপিীয়তা নবষয়ক, কনপরাইট বা বুনিবৃনিক িম্পে িম্পনকেত তথ্য; 

ঘ. আোলদত নবচারাধীি বকাি নবষয় এবাং র্া প্রকাদশ আোলদতর নিদষধাজ্ঞা রদয়দে অথবা র্ার প্রকাশ আোলত 

অবমািিার িানমল এরুপ তথ্য; 

ঙ. তেন্তাধীি বকাি নবষয় র্ার প্রকাশ তেন্ত কাদি নবঘ্ন ঘটাদত পাদর এরূপ তথ্য; 

চ. নিদয়াগ পরীোর বা পরীোয় প্রেি িম্বর িম্পনকেত আগাম তথ্য; 

ে. বকৌশলগত ও বানণনিেক কারদণ বগাপি রাখা বাঞ্চিীয় এরূপ কানরগরী বা গদবষণালব্দ বকাি তথ্য; এবাং  

ি. ক্রয় কার্ েক্রম িম্পূণ ে িওয়ার পূদব ে িাংনিি ক্রয় িাংক্রান্ত বকাি তথ্য। 

 

৫. তথ্য িাংগ্রি, িাংরেণ ও ব্যবস্থাপিা 

৫.১ তথ্য িাংরেণ :  বাাংলাদেশ চা ববাড ে তথ্য িাংরেদণর িন্য নিদনাক্ত পিনত অনুিরণ করদব- 

ক. িাগনরদকর তথ্য অনধকার নিনিত করার লদেে বাাংরাদেশ চা ববাড ে তার র্াবতীয় তদথ্যর কোটারগ এবাং ইিদডক্স 

প্রস্তুত কদর র্থার্থোদব িাংরেণ করদব; 

খ. বর্ িকল তথ্য কনম্পউটাদর িাংরেদণর উপযুক্ত বদল মদি করদব বি িকল তথ্য যুনক্তিাংগত িময়িীমার মদধ্য 

কনম্পউটাদর িাংরেণ করদব এবাং  

গ. তথ্য িাংরেণ ও ব্যবস্থাপিার িন্য তথ্য অনধকার (তথ্য িাংরেণ ও ব্যবস্থাপিা)) প্রনবধািমালা, ২০১০ অনুিরণ 

করদব।  

৫.২ তথ্য িাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিা : বাাংলাদেশ চা ববাড ে তথ্য িাংগ্রি ও ব্যবস্থাপিার িন্য তথ্য অনধকার (তথ্য িাংরেণ ও 

ব্যবস্থাপিা) প্রনবধািমালা, ২০১০ অনুিরণ করদব।  

৫.৩ তদথ্যর োষা : 

ক. তদথ্যর মূল োষা িদব বাাংলা। তথ্য র্নে অন্য বকাি োষায় উৎপন্ন িদয় থাদক তািদল বিটি বিই োষায় িাংরনেত 

িদব। োপ্তনরক প্রদয়ািদি তথ্য অনুবাে করা িদত পাদর; এবাং  

খ. তথ্য বর্ োষায় িাংরনেত থাকদব বি োষাদতই আদবেিকারীদক িরবরাি করা িদব। আদবেিকারীর চানিোর 

পনরদপ্রনেদত বকাি তথ্য অনুবাে করার োনিুত্ব কর্তেপে বিি করদব িা।  

৫.৪ তদথ্যর িালিাগােকরণ : বাাংলাদেশ চা ববাড ে নিয়নমত তথ্য িালিাগাে করদব।  

 

৬. োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ : 

ক. তঅআ, ২০০৯ এর ধারা-১০(১) অনুিাদর বাাংলাদেশ চা ববাড ে একিি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ  করদবি; 

খ. বাাংলাদেশ চা ববাদড ের অধীদি িতুি বকাি কার্ োলয়/ইউনিট প্রনতনষ্ঠত িদল তঅআ, ২০০৯ এর ধারা-১০(৩) 

অনুিাদর উক্তরূপ কার্ োলয়/ইউনিট প্রনতনষ্ঠত িওয়ার ৬০ নেদির মদধ্য োনয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ করত িদব; 

গ. বাাংলাদেশ চা ববাদড ের বচয়ারম্যাি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ প্রোি করদবি এবাং নিদয়াগকৃত োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর িাম, পেনব, ঠিকািা এবাং প্রদয়ািে বেদত্র ফোক্স ও ই-বমইল ঠিকািা নিদয়াগ প্রোদির ১৫ (পদির) 

কার্ েনেবদির মদধ্য নিধ োনরত ফরম্যাদট নলনখতোদব তথ্য কনমশদি বপ্ররণ করদবি; 

ঘ. তঅআ, ২০০৯ এর অধীি োনয়ত্ব পালদির প্রদয়ািদি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অন্য বর্ বকাি কম েকতোর িিায়তা 

চাইদত পারদবি এবাং বকাি কম েকতোর কাে বথদক এরূপ িিায়তা চাওয়া িদল নতনি উুক্ত োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক 

প্রদয়ািিীয় িিায়তা প্রোি করদত বাধ্য থাকদবি; 



ঙ. বকাি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো োনয়ত্ব পালদির িন্য বকাি কম েকতোর িিায়তা চাইদল এবাং এরূপ িিায়তা প্রোদি 

ব্যথ েতার িন্য তঅআ, ২০০৯ এর বকাি নবধাি লনিত িদল এ আইি অধীি োয়-োনয়ত্ব নিধ োরদণর বেদত্র অন্য 

কম েকতোও োনয়ত্ব প্রাপ্ত কম েকতো বদল গণ্য িদবি; 

চ. বাাংলাদেশ চা ববাড ে োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেনব, ঠিকািা এবাং প্রদয়ািে বেদত্র ফোক্স ও ই-বমইল ঠিকািা 

তার কার্ োলদয়র প্রকাশ্য স্থাদি িিদি দৃনিদগাচর িয় এমিোদব প্রেশ েদিরব্যবস্থা করদব এবাং ওদয়বিাইদট প্রকাশ 

করদব; এবাং  

ে. তথ্য অবমুক্তকরণ নিদে েনশকার পনরনশদি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেনব, ঠিকািা এবাং প্রদর্ািে বেদত্র ফোক্স 

ও ই-বমইল ঠকািা প্রকাশ করদব। োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর পনরবতেি িদল িতুি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াদগর ০৫ 

(পাঁচ) কার্ েনেবদির মদধ্য তথ্য িালিাগাে করা িদব। ওদয়বিাইদটও তা প্রকাশ করদব।  

 

৭. োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ: 

৭.১ তদথ্যর িন্য কাদরা আদবেদির পনরদপ্রনেদত োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো: 

ক. আদবেি গ্রিণ ও তঅনব ২০০৯ নবনধ-৩ অনুিাদর আদবেিপত্র গ্রিদণর প্রানপ্ত স্বীকার করদবি; 

খ. অনুদরাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও তঅনব ২০০৯ নবনধ-৪ অনুিাদর র্থার্থোদব িরবরাি করদবি; 

গ. তথ্য প্রোদি অপারগতার বেদত্র তঅআ ২০০৯ ধারা ৯(৩) ও তঅনব, ২০০৯ নবনধ-৫ অনুিাদর র্থার্থোদব 

অপারগতা প্রকাশ করদবি; 

ঘ. বকাি অনুদরাধকৃত তথ্য োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকট িরবরাদির িন্য মজুে থাকদল নতনি তঅআ, ২০০৯, ধারা-

৯(৬)(৭) ও তঅনব, ২০০৯ নবনধ-৮ অনুিাদর ফরম ঘ অনুর্ায়ী উক্ত তদথ্যর যুনক্তিাংগত মূল্য নিধ োরণ করদবি 

এবাং উক্ত মূল্য অিনধক ৫ (পাঁচ) কার্ েনেবদির মদধ্য পনরদশাধ করার িন্য অনুদরাধকারীদক অবনিত করদবি; 

এবাং  

ঙ. বকাি অনুদরাধকৃত তদথ্যর িদঙ্গ র্ততীয় পদের িাংনিিতা থাকদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮) 

অনুিাদর ব্যবস্থা গ্রিণ করদবি। 

৭.২ তঅআ, ২০০৯-এর তফনিদল নিধ োনরত আদবেদির ফরম্যাট/ফরম ‘ক’ িাংরেণ ও বকাি িাগনরদকর চানিোর 

বপ্রনেদত িরবরাি; 

৭.৩ আদবেি ফরম পূরদণ িেম িয়, এমি আদবেিকারীদক আদবেি ফরম পূরদণ িিায়তা; 

৭.৪ বকাি িাগনরদকর চানিোর পনরদপ্রনেদত তাদক আপীল কর্তেপে নিধ োরদণ িিায়তা; 

৭.৫ িঠিক কর্তেপে নিধ োরদণ র্ভল কদরদে, এমি আদবেিকারীদক িঠিক কর্তেপে নিধ োরদণ িিায়তা; 

৭.৬ বকাি শারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর তথ্য প্রানপ্ত নিনিত করদত োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তাদক উপযুক্ত পিনতদত তথ্য 

বপদত িিায়তা করদবি। এ বেদত্র োনয়ত্বপাু্রাপ্ত কম েকতো উপযুক্ত অন্য বকাি ব্যনক্তর িিায়তা গ্রিণ করদত 

পারদবি; 

৭.৭ তথ্য িাংরেণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ তঅআ ২০০৯-এর িাদথ িামঞ্জস্যপূণ েোদব িদচ্ছ নক িা তা 

নিধ োরদণ কর্তেপেদক িিায়তা প্রোি; 

৭.৮ তঅআ ২০০৯-এর িাদথ িামঞ্জস্যপূণ েোদব বানষ েক প্রনতদবেিি প্রকাদশ িিায়তা করা; এবাং  

৭.৯ তদথ্যর িন্য প্রাপ্ত আদবেিপত্রিি এ িাংক্রান্ত প্রদয়ািিীয় তথ্য িাংরেণ, আদবেিকারীর বর্াগাদর্াদগর নবস্তানরত 

তথ্য িাংরেণ, তথ্য অবমুক্ত করণ িাংক্রান্ত প্রনতদবেি িাংকনলত করা, তথ্য মূল্য আোয়, নিিাব রেণ ও িরকানর 

বকাষাগাদর িমাকরণ এবাং কর্তেপে বা তথ্য কনমশদির চানিোর পনরদপ্রনেদত এ িাংক্রান্ত তথ্য িরবরাি করা। 

 

 

 

 



৮. নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ : 

৮.১ বেনল বা অন্য বকাি কারদণ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপনস্থনতদত োনয়ত্ব পালদির িন্য বাাংলাদেশ চা ববাড ে 

একিি নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ করদব। োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপনস্থনতদত োনয়ত্ব পালিকালীি 

আইি অনুিাদর নতনি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদিদব নবদবনচত িদবি। 

৮.২ বাাংলাদেশ চা ববাদড ের বচয়ারম্যাি নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ প্রোি করদবি এবাং নিদয়াগকৃত নবকল্প 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পেনব, ঠিকািা এবাং প্রদর্ািে বেদত্র ফোক্স ও ই-বমইল ঠিকািা নিদয়াগ প্রোদির ১৫ 

(পদির) কার্ েনেবদির  মদধ্য নিধ োনরত ফরম্যাদট নলনখতোদব তথ্য কনমশদি বপ্ররণ করদবি।  

৮.৩ বেনল বা অন্য বকাি কারদণ পে শূণ্য িদল, অনবলদম্ব িতুি নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদয়াগ করদত িদব।  

 

৯. নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ : 

৯.১ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর অনুপনস্থতকাদল নবকল্প োনয়ত্বপাপ্ত কম েকতো োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদিদব োনয়ত্ব পালি 

করদবি। 

৯.২ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নিদিদব োনয়ত্ব পালিকালীি িীনত ৭-এ বনণ েত োনয়ত্বপ্রাপপ্ত কম েকতোর োনয়ত্ব ও কম েপনরনধ 

তাঁর িন্য প্রদর্ািে িদব।  

 

১০. তদথ্যর িন্য আদবেি, তথ্য প্রোদির পিনত ও িময়িীমা : 

১০.১ বকাি ব্যনক্ত তঅআ, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রানপ্তর িন্য িাংনিি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর কাদেনিধ োনরত ফরম ‘ক’ 

এর মাধ্যদম তথ্য বচদয় নলনখতোদব বা ইদলক্ট্রনিকমাধ্যম বা ই-বমইদল অনুদরাধ করদত পারদবি; 

১০.২ নিধ োনরত ফরম িিিলেে িা িদল অনুদরাধকারীর িাম, ঠিকািা, প্রদর্ািে বেদত্র ফোক্স িম্বর এবাং ই-বমইল 

ঠিকািা, অনুদরাধকৃত তদথ্যর নির্ভ েল এবাং স্পি বণ েিা এবাং বকান্ পিনতদত তথ্য বপদত আগ্রিী তার বণ েিা কদর 

িাো কাগদি েবা বেত্রমত, ইদলক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-বমইদলও তথ্য প্রানপ্তর িন্য অনুদরাধ করা র্াদব।  

১০.৩ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তদথ্যর িন্য অনুদরাধ প্রানপ্তর তানরখ িদত অিনধক ২০ (নবশ) কার্ েনেবদির মদধ্য 

অনুদরাধকৃত তথ্য িরবরাি করদবি।  

১০.৪ উনিনখত উপ-অনুদচ্ছে ২০.৩ এ র্ািা নকছুই থাকুক িা বকি, অনুদরাধকৃত তদথ্যর িাদথ একানধক উইাং এর 

িাংনিিতা থাকদল অিনধক ৩০ (নত্রশ) কার্ েনেবদির মদধ্য অনুদরাধকৃত তথ্য িরবরাি করদত িদব।  

১০.৫ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো নলনখতোদব অথবা বেত্রমত, ইদলক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-বমইল এর মাধ্যদম আদবেি পত্র 

গ্রিদণর প্রানপ্ত স্বীকার করদবি এবাং প্রানপ্ত স্বীকারপদত্র আবেদির বরফাদরন্স িম্বর, আদবেিপত্র গ্রিণকারীর িাম, 

পেমর্ োো এবাং আদবেি গ্রিদণর তানরখ উদিখ কদর স্বাের করদবি। 

১০.৬ ইদলক্ট্রনিক বা ই-বমইল এর মাধ্যদম আদবেি গ্রিদণর বেদত্র কর্তেপদের বরাবর আদবেি বপ্ররদণর তানরখই (প্রানপ্ত 

িাদপদে) আদবেি গ্রিদণর তানরখ নিদিদব গণ্য িদব।  

১০.৭ আদবেি পাওয়ার পর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো তথ্য প্রোদির তানরখ এবাং িময় উদিখপূব েক আদবেিকারীদক বি 

িম্পদকে অবনিত করদবি এবাং অনুদরাধকৃত তদথ্যর িাদথ ব একানধক উইাং এর িাংনিিতা থাকদল োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো বিই উইাং এ নলনখত বিাটিশ প্রোি করদবি। 

১০.৮ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো বকাি কারদণ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোদি অপারগ অথবা আাংনশক তথ্য িরবরাদি অপারগ িদল 

অপারগাতার কারণ উদিখ কদর আদবেি প্রানপ্তর ১০ (েশ) কার্ েনেবদির মদধ্য তঅনব, ২০০৯-এর তফনিদল 

উনিনখত ফরম-‘খ’ অনুর্ায়ী এতেনবষদয় আদবেিকারীদক অবনিত করদবি।  

১০.৯ উপ-অনুদচ্ছে ১০.৩, ১০.৪ বা ১০.৫ এ উনিনখত িময়িীমার মদধ্য তথ্য িরবরাি করদত বকাি োনয়ত্ব প্রাপ্ত 

কম েকতো ব্যথ ে িদল িাংনিি তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ প্রতোখ্যাি করা িদয়দে বদল গণ্য িদব।  

১০.১০ অনুদরাধকৃত তথ্য প্রোি করা োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকট র্থার্থ নবদবনচত িদল এবাং বর্দেদত্র বি তথ্য র্ততীয় 

পে কর্তেক িরবরাি করা িদয়দে নকাংবা বি তদথ্য র্ততীয় পদের স্বাথ ে িনিত রদয়দে এবাং র্ততীয় পে তা 



বগাপিীয় তথ্য নিদিদব গণ্য কদরদে বি বেদত্র োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এরূপ অনুদরাধ প্রানপ্তর ৫ (পাঁচ) কার্ েনেবদির 

মদধ্য র্ততীয় পেদক তার নলনখত বা বমৌনখত মতামত বচদয় বিাটিশ প্রোি করদবি এবাং র্ততীয় পে এরূপ 

বিাটিদশর পনরদপ্রনেদত বকাি মতামত প্রোি করদল তা নবদবচিায় নিদয় োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরাধকারীদক 

তথ্য প্রোদির নবষদয় নিিান্ত গ্রিণ করদবি।  

১০.১১ বকাি ইনিয় প্রনতবন্ধী ব্যনক্তদক বকাি রকড ে বা তার অাংশনবদশষ িািাদিার প্রদয়ািি িদল িাংনিিট োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো বি প্রনতবন্ধী ব্যনক্তদক তথ্য লাদে িিায়তা প্রোি করদবি এবাং পনরেশ েদির িন্য বর্ ধরদির িিদর্ানগতা 

প্রদয়ািি তা প্রোি করাও এ িিায়তার অন্তর্ভ েক্ত বদল গণ্য িদব।  

১০.১২ এ আইদির অধীদি প্রেি তদথ্যর প্রনত পৃষ্ঠায় ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ এর অধীদি এ তথ্য িরবরাি করা 

িদয়দে’ মদম ে প্রতেয়ি করদত িদব এবাং তাদত প্রতেয়িকারী কম েকতোর িাম, পেনব, স্বাের ও োপ্তনরক িীল 

থাকদব।  

 

১১. তদথ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরদশাধ : 

১১.১ বকাি অনুদরাধকৃত তথ্য োনিুত্বপাপ্ত কম েকতোর নিকট িরবরাদির িন্য মজুে থকদল নতনি তঅনব, ২০০৯ এর 

তফনিদল উনিনখত ফরম ‘ঘ’ অনুিাদর বি তদথ্যর মূল্য নিধ োরণ করদবি এবাং অিনধক ৫ (পাঁচ) কার্ েনেবদির 

মদধ্য চা ববাদড ের একাউন্ট িম্বদর িমা প্রোি কদর িমা রনশে প্রোদির িন্য আদবেি কারীদক অনুদরাধ িািাদবি। 

অথবা 

১১.২ োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো অনুদরাধকারী কর্তেক পনরদশানধত তদথ্যর মূল্য রনশদের মাধ্যদম গ্রিণ করদবি এবাং চা 

ববাদড ের একাউন্ট িম্বদর িমা বেদবি। 

 

১২. আনপল োদয়র ও নিষ্পনি : 

১২.১ আনপল কর্তেপে : বাাংলাদেশ চা ববাদড ের আনপল কর্তেপে িদবি চা ববাদড ের বচয়ারম্যাি। 

১২.২ আনপল পিনত : 

ক. বকাি ব্যনক্ত এ নিদে েনশকার অনুদচ্ছে ১০.৩, ১০.৪ বা ১০.৫ মদত নিধ োনরত িময়িীমার মদধ্য তথ্য লাদে ব্যথ ে িদল 

নকাংবা োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর বকাি নিিাদন্ত িাংক্ষব্ধ িদল নকাংবা অনতনরনক্ত মূল্য ধার্ বা গ্রিণ করদল উক্ত 

িময়িীমা অনতক্রান্ত িবার, বা বেত্রমত, নিিান্ত লাদের পরবতী ৩০ (নত্রশ) নেদির মদধ্য তঅনব, ২০০৯ এর 

তফনিদল নিধ োনরত ফরম-‘গ’ এর মাধ্যদম আপীল কর্তেপদের কাদে আনপল করদত পারদবি।  

খ. আনপল কর্তেপে র্নে এই মদম ে িন্তুি িি বর্, আনপলকারী যুনক্তিাংগত কারদণ নিনে েি িময়িীমার মদধ্য আনপল 

োদয়র করদত পারিনি, তািদল নতনি উুক্ত িময়িীমা অনতবানিত িওয়ার পরও আনপল আদবেি গ্রিণ করদত 

পারদবি।  

১২.৩ আনপল নিষ্পনি : 

১. আনপল কর্তেপে কাি আনপদলর নবষদয় নিিান্ত প্রোদির পূদব ে নিদনাক্ত পেদেপ গ্রিণ করদবি: 

ক. োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এবাং এতেিাংনিি অন্যান্য কম েকতোর শুিািী গ্রিণ; 

খ. আনপল আদবেদি উনিনখত িাংক্ষব্ধতার কারণ ও প্রানথ েত প্রনতকাদরর যুনক্তিমূি নবদবচিা; এবাং  

গ. প্রানথ েত তথ্য প্রোদির িাদথ একানধক তথ্য প্রোিকারী উইাং যুক্ত থাকদল িাংনিি উইাংিমূদির শুিািী  গ্রিণ; 

২. আনপল আদবেি প্রানপ্তর ১৫ (পদির) নেদির মদধ্য আনপল কর্তেপে- 

ক. উপ-অনুদচ্ছে (১) এ উনিনখত পেদেপিমূি গ্রিণপূু্ব েক তথ্য িরবরাি করার িন্য িাংনিি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোদক 

নিদে েশ বেদবি; অথবা  

খ. তাঁর নবদবচিায় আনপল গ্রিণদর্াগ্য িা িদল আনপল আদবেিটি খানরি করদত পারদবি। 

৩. আনপল কর্তেপদের নিদে েশ অনুর্ায়ী োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো- 



ক. র্ত দ্রুত িম্ভব প্রানথ েত তথ্য িরবরাি করদবি, তদব এ িময় তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ নিদে েনশত িমদয়র 

অনধক িদব িা; অথবা  

খ. বেত্রমদত নতনি তথ্য িরবরাি বথদক নবরত থাকদবি।  

 

১৩. তথ্য প্রোদি অবদিলায় শানস্তর নবধাি : 

১৩.১ অঅআ, ২০০৯ ও এ নিদে েনশকার নবনধ-নবধাি িাদপদে বকাি োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো র্নে বকাি আদবেিকারীদক 

তথ্য বা এ িাংক্রান্ত নিিান্ত প্রোদি ব্যথ ে িি বা তথ্য প্রানপ্তর বকাি অনুদরাধ গ্রিণ করদত অস্বীকার কদরি  বা নিিান্ত 

প্রোদি ব্যথ ে িি বা র্ভল, অিম্পূণ ে, নবভ্রানন্তকর, নবকৃত তথ্য প্রোি কদরি বা বকাি তথ্য প্রানপ্তর পদথ প্রনতবন্ধকতা 

সৃনি কদরি বা তথ্যঅীধকার পনরপন্থী বকাি কাি কদরি তািদল কৃতকদম ের োয়-োনয়ত্ব নিধ োরণ পূব েক িাংনিি 

চাকনরর নবনধনবধাি অনুিাদর তার নবরুদি ব্যবস্থা গ্রিণ করা িদব।  

১৩.২ এ নিদে েনশকা র্থার্থোদব অনুিরদণ গানফলনতর কারদণ তঅআ, ২০০৯ এর ব্যতেয় ঘটদল এবাং এর কারদণ বকাি 

কম েকতো তথ্য কনমশি কর্তেক শানস্ত বপদল তা তার ব্যনক্তগত োয় নিদিদব গণ্য িদব এবাং তকর্তেপে তার বকাি 

োয় বিি করদব িা।  

১৩.৩ তথ্য কনমশদির কাে বথদক  বকাি কম েকতোরনবরুদি নবোগীয় ব্যবস্থা গ্রিদণর অনুদরাধ বপদল কর্তেপে িাংনিি 

নবনধ-নবধানি অনুিাদর র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রিণ করদব এবাং গৃিীত ব্যবস্থার নবষদয় তথ্য কনমশিদক অবনিত করদব।  

 

১৪. িিগুরুত্বপূণ ে নবষদয় বপ্রি নবজ্ঞনপ্ত : বাাংলাদেশ চা ববাড ে িিগুরুত্বপূণ ে নবষয়ানে বপ্রি নবজ্ঞনপ্তর মাধ্যদম অথবা 

ওয়বিাইদট প্রচার বা প্রকাশ করদব। 

 

১৫. নিদে েনশকার বাস্তবায়ি ও মনিটনরাং : 

ক. এ নিদে েনশকার বাস্তবায়ি তোরনকর িন্য বাাংলাদেশ চা ববাদড ে নতি িেস্য নবনশনি একটি কনমটি থাকদব। চা 

ববাদড ের িাতীয় শুিাচার বকৌশল এর বফাকাল পদয়ন্ট কম েকতো এবাং োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এর আবনশ্যক িেস্য 

িদবি।  

খ. বাাংলাদেশ চা ববাড ে প্রনত নতি মাি অন্তর তথ্য অনধকার আইদি আদবেি, আদবেদির পনরদপ্রনেদত গৃিীত ব্যবস্থা, 

স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশিি এ নিদে েনশকার বাস্তবায়িনবষদয় প্রনতদবেি প্রুস্তুত করদব এবাং অনুদচ্ছে ১৫(ক) বত 

বনণ েত কনমটির নিকট বপ্ররণ করদব। চা ববাড ে এ প্রনতদবেদির ফরম্যাট নিধ োরণ কদর নেদত পারদব।  

গ. এ নিদে েনশকার বাস্তবায়ি তোরনকর িন্য বাাংলাদেশ চা ববাদড ে গঠিত কনমটি প্রনত নতি মাি অন্তর এ নিদে েনশকার 

বাস্তবায়ি নবষদয় প্রনতদবেি প্রস্তুত করদব এবাং উুক্ত প্রনতদবেি চা ববাদড ের বচয়ারম্যাি এর নিকট োনখল করদব।  

 

১৬. নিদে েনশকার িাংদশাধি : এ নিদে েনশকার িাংদশাধদির প্রদয়ািি িদল বাাংলাদেশ চা ববাড ে ৩/৫ িেস্য নবনশি একটি 

কনমটি গঠি করদব। কনমটি নিদে েনশকা অনুদমােিকারী কর্তেপদের কাদে িাংদশাধদির প্রস্তাব করদব। 

অনুদমােিকারী কর্তেপদের অনুদমােি িাদপদে নিদে েনশকা িাংদশাধি কার্কর িদব।  

 

১৭. নিদে েনশকার ব্যাখ্যা : এ নিদে েনশকার বকাি নবষদয় অষ্পিতা বেখা নেদল নিদে েনশকা প্রণয়িকারী কর্তেপে তথ্য 

তঅআ, ২০০৯ ও তঅনব, ২০০৯ এর আদলাদক তার ব্যাখ্যা প্রোি করদব।  

 

  



পনরনশি-ক 

বাাংলাদেশ চা ববাদড ের স্বপ্রদণানেতোদব প্রকাশদর্াগ্য তদথ্যর তানলকা  

ক্রম তদথ্যর নববরণ তথ্য প্রকাদশর মাধ্যম 

 

১ বাাংলাদেশ চা ববাদড ের নিটিদিি চাট োর ওদয়বিাইট/মূনিত 

২ বাাংলাদেশ চা ববাদড ের িাাংগঠনিক কাঠাদমা ও কার্ েক্রদমর নববরণ ওদয়বিাইট/মূনিত 

৩ কম েকতো ও কম েচারী নডদরক্টরী ওদয়বিাইট/মূনিত 

৪ কম েকতো/কম েচারী নিদয়াগ/বেলী/পদোন্ননত িাংক্রান্ত অনফি আদেশ ওদয়বিাইট/মূনিত 

৫ নবদেনশক প্রনশেণ িাংক্রান্ত অনফি আদেশ ওদয়বিাইট/মূনিত 

৬ কম েকতো/কম েচারীদের বপিশি মঞ্জুরী আদেশ ওদয়বিাইট/মূনিত 

৭ নবোগীয় মামলার চুিান্ত আদেশ ওদয়বিাইট/মূনিত 

৮ বানষ েক কাম েিম্পােি চুনক্ত ওদয়বিাইট/মূনিত 

৯ শুিাচার বকৌশল ওদয়বিাইট/মূনিত 

১০ িময় িময় িরকার কর্তেক িারীকৃত পনরপত্র ওদয়বিাইট/মূনিত 

১১ ববাদড ের িকল কম েকতো/কম েচারীদের বর্াগাদর্াদগর ঠিকািা ওদয়বিাইট/মূনিত 

১২ চা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ ওদয়বিাইট/মূনিত 

১৩ ক্রয় িাংক্রান্ত িকল নবজ্ঞনপ্ত ও বিাটিশ ওদয়বিাইট/মূনিত 

১৪ চা নশদল্পর উন্নয়দির পথ িকশা ওদয়বিাইট/মূনিত 

১৫ বাাংলাদেশ চা েনমক কল্যাণ তিনবল আইি-২০১৫ ওদয়বিাইট/মূনিত 

১৬ বাাংলাদেশ চা আইি-২০১৫ ওদয়বিাইট/মূনিত 

 



পনরনশি-খ 

 বাাংলাদেশ চা ববাদড ের চানিোর নেনিদত প্রোিদর্াগ্য তদথ্যর তানলকা 

ক্রম তদথ্যর নববরণ তথ্য প্রকাদশর মাধ্যম 

১ তেন্তাধীি নবষদয় তেন্তকারী কম েকতোর চানিোর নেনিদত তথ্য আদবেদির নেনিদত 

২ নিদয়াগ িাংক্রান্ত চুিান্ত তথ্য আদবেদির নেনিদত 

৩ নিদয়াগ িাংক্রান্ত চুিান্ত তথ্য আদবেদির নেনিদত 

৪ স্বপ্রদণানেতোদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য আদবেদির নেনিদত আদবেিকারীদক িরবরাি 

করা 

আদবেদির নেনিদত 

৫ বিলা প্রশািক িদম্মলদি গৃিীত নিিান্ত বাস্তবায়ি অগ্রগনত আদবেদির নেনিদত 

৬ বাদিট প্রাক্কলি, উপদর্ািি ও পুি:উপদর্ািি িাংক্রান্ত তথ্য আদবেদির নেনিদত 

৭ বাদিট পরবতী ০২ (দুই) বের বাদিট প্রদেপণ আদবেদির নেনিদত 

৮ চা রপ্তািী িাংক্রান্ত তথ্য আদবেদির নেনিদত 

 

পনরনশি-গ 

বাাংলাদেশ চা ববদড ের প্রোি ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক িয় এমি তদথ্যর তানলকা 

ক্রম তদথ্যর নববরণ তথ্য প্রকাদশর মাধ্যম 

      ১ চলমাি নবোগীয় মামলার বকাি অনগ্রম তথ্য প্রকাশদর্াগ্য িয় 

২ চলমাি কারর্ক্রদমর আগাম বকাি তথ্য প্রকাশদর্াগ্য িয় 

৩ আোলদত নবচারাধীি মামলা িাংক্রান্ত তথ্য প্রকাশদর্াগ্য িয় 

৪ নিদয়াগ ও পদোন্ননত পরীোর প্রশ্নপত্র প্রকাশদর্াগ্য িয় 

৫ বানষ েক বগাপিীয় অনুদবেি প্রকাশদর্াগ্য িয় 

৬ িার-িাংদেপ, বিাট শীট ও বিাদটর নিিান্তিমূি প্রকাশদর্াগ্য িয় 

৭ মিামান্য রািপনত ও মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর োষদণ অন্ততেনক্তর িন্য মািিীয় 

বানণিেমন্ত্রীর োষদণর খিিা 

প্রকাশদর্াগ্য িয় 

৮ অনডট আপনি নিষ্পনি িা িওয়া পরর্ ু্র্ন্ত অনডট িাংক্রান্ত তথ্য প্রকাশদর্াগ্য িয় 

৯ ক্রয় িাংক্রান্ত তথ্য প্রকাশদর্াগ্য িয় 

 

 



পনরনশি-ঘ  

বাাংলাদেশ চা ববাদড ের োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর তথ্যানে 

ক্রম োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম 

পেনব 

বফাি, বমাবাইল, ফোক্স, ই-বমইল বর্াগাদর্াদগর ঠিকািা 

১ মুনির আিমে 

উপপনরচালক (পনরকল্পিা) 

 

 

বফাি- ০৩১-৬৮২৩৪৭ 

বমাবাইল- ০১৭১১০৫৫০৫৫  

ফোক্স- ০৩১-৬৮২৮৬৩ 

ই-বমইল-munir.btb@gmail.com 

বাাংলাদেশ চা ববাড ে 

১৭১-১৭২ বাদয়নিে ববাস্তামী বরাড, 

িানিরাবাে, চট্টগ্রাম 

 

বাাংলাদেশ চা ববাদড ের নবকল্প োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর তথ্যানে 

ক্রম োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম 

পেনব 

বফাি, বমাবাইল, ফোক্স, ই-বমইল বর্াগাদর্াদগর ঠিকািা 

১ মুিাম্মে মেহুল কবীর বচৌধুরী 

উর্ধ্েতি নবপণি কম েকতো 

 

 

বফাি- 

বমাবাইল- ০১৮১৮৭৩৭০৬২ 

ফোক্স- ০৩১-৬৮২৮৬৩ 

ই-বমইল-madhulchy@gmail.com 

বাাংলাদেশ চা ববাড ে 

১৭১-১৭২ বাদয়নিে ববাস্তামী বরাড, 

িানিরাবাে, চট্টগ্রাম 

 

পনরনশি-ঙ  

বাাংলাদেশ চা ববাদড ের আনপল কর্তেপদের তথ্যানে 

ক্রম োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম 

পেনব 

বফাি, বমাবাইল, ফোক্স, ই-বমইল বর্াগাদর্াদগর ঠিকািা 

১ বমির বিিাদরল আিমল 

কবীর 

বচয়ারম্যাি 

 

বফাি-০৩১-৬৮২৭১২ 

বমাবাইল- ০১৮২৪৯৮৫৫৩৭ 

ফোক্স- ০৩১-৬৮২৮৬৩ 

ই-বমইল-

chairman@teaboard.gov.bd 

বাাংলাদেশ চা ববাড ে 

১৭১-১৭২ বাদয়নিে ববাস্তামী 

বরাড, 

িানিরাবাে, চট্টগ্রাম 

 

 



পনরনশি- চ  

তথ্য প্রানপ্তর আদবেি ফরম (ফরম ‘ক’) 

তথ্য প্রানপ্তর আদবেিপত্র 

তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত িাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ-৩ িিব্য 

 

বরাবর 

……………………………………… 

……………………………………… (িাম ও পেবী) 

ও 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

………..................... (েপ্তদরর িাম ও ঠিকািা) 

 

১। আদবেিকারীর িাম   : 

 নপতা    : 

 মাতার িাম   : 

 বতেমাি ঠিকািা   : 

স্থায়ী ঠিকািা   : 

ফোক্স, ইদমইল, বটনলদফাি ও বমাবাইল বফাি িম্বর(র্নে থাদক) : ………………… 

 

২। নক ধরদণর তথ্য *(প্রদয়ািদি অনতনরক্ত কাগি ব্যবিার করুি): ………………. 

 

৩। বকাি পিনতদত তথ্য পাইদত আগ্রিী(োপাদিা/ফদটাকনপ/ 

     নলনখত/ইদমইল/ফোক্স/নিনড অথবা অন্য বকাি পিনত) 

 

৪। তথ্য গ্রিণকারীর িাম ও ঠিকািা : 

 

 

আদবেদির তানরখ : ….        আদবেিকারীর স্বাের 

 

 

*তথ্য অনধকার(তথ্য প্রানপ্ত িাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুর্ায়ী তদথ্যর মূল্য পনরদশাধদর্াগ্য 

  



পনরনশি-ে 

তথ্য িরবরাদি অপারগতার বিাটিশ (ফরম ‘খ’) 

তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত িাংক্রান্ত) নবনধমালা,২০০৯ নবনধ-৫ িিব্য 

তথ্য িরবরাদি অপারগতার বিাটিশ 

 

 

আদবেি পদত্রর সূত্র িম্বর :……………………………….          তানরখঃ………………. 

  

প্রনত 

আদবেিকারীর িাম  :…………………………………………… 

 

ঠিকািা   :…………………………………………… 

 

নবষয়ঃ তথ্য িরবরাদি অপারগতা িম্পদকে অবনিতকরণ। 

 

নপ্রয় মদিােয়, 

 

আপিার……………………তানরদখর আদবেদির নেনিদত নপ্রানথ েত তথ্য নিদনাক্ত কারদণ িরবরাি করা িইল িা, র্থা:- 

 

১। …………………………………………………………………………………. 

 

২। …………………………………………………………………………………. 

      

৩। ………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

(……………………) 

                                                                                                            োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম: 

         পেবী: 

(োপ্তনরক িীল) 



পনরনশি-ি  

তথ্য প্রানপ্তর আদবেি ফরম (ফরম ‘গ’) 

আপীল আদবেি 

তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানপ্ত িাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ-৬ িিব্য 

 

বরাবর 

……………………………………… 

……………………………………… (িাম ও পেবী) 

ও 

আপীল কর্তেপে, 

……….....................(েপ্তদরর িাম ও ঠিকািা) 

 

১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা  :……………………………………………… 

    (বর্াগাদর্াদগর িিি মাধ্যম বমাবাইলিি) 

 

২। আপীদলর তানরখ    :………………………… 

 

৩। বর্ আদেদশর নবরুদি আপীল করা  :……………………………………………… 

     িইয়াদে উিার কনপ (র্নে থাদক) 

 

৪। র্ািার আদেদশর নবরুদি আপীল করা িইয়াদে :……………………………………………… 

     তািার িামিি আদেদশর নববরণ (র্নে থাদক) 

 

৫। আপীদলর িাংনেপ্ত নববরণ   :…………………………………………….. 

 

 

 

৬। আদেদশর নবরুদি ক্ষি িইবার কারণ (িাংনেপ্ত নববরণ): ……………………………………….. 

 

৭। প্রনথ েত প্রনতকাদরর যুনক্ত/নেনি  :……………………………………………. 

 

৮। আপীলকারী কর্তেক প্রতেয়ি  :……………………………………………. 

 

৯। অন্য বকাি তথ্য র্ািা আপীল কর্তেপদের িমু্মদখ :…………………………………………… 

    উপস্থাপদির িন্য আপীলকারী ইচ্ছা বপাষণ কদরি 

 

 

 

আদবেদির তানরখ : …………….       আদবেিকারীর স্বাের 

 

 

  



পনরনশি-ঝ  

তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ (ফরম ‘ঘ’) 

(নবনধ-৮ িিব্য) 

তথ্য প্রানপ্তর অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ  

 

 

 তথ্য িরবরাদির বেদত্র নিন বটনবদলর কলাম (২) এ উনিনখত তদথ্যর িন্য উিার নবপরীদত কলাম (৩) এ উনিনখত িাদর 

বেত্রমত তথ্য প্রনপ্তর অনুদরাধ নফ এবাং তদথ্যর মূল্য পনরদশাধদর্াগ্য িইদব, র্থা:- 

 

বটনবল 

ক্রনমক 

িাং 

তদথ্যর নববরণ তথ্য প্রনপ্তর অনুদরাধ নফ/তদথ্যর মূল্য 

১ ২ ৩ 

১ নলনখত বকাি ডকুদমদন্টর কনপ িরবরাদির িন্য 

(ম্যাপ, িকশা, েনব, কনম্পউটার, নপ্রন্টারিি) 

এ-৪ ও এ-৩ মাদপর কাগদির বেদত্র প্রনত পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা 

িাদর এবাং তদুিে িাইদির কাগদির বেদত্র প্রকৃেত মূল্য 

২ নডস্ক, নিনড ইতোনেদত তথ্য িরবরাদির বেদত্র ১. আদবেিকারী কর্তেক নডস্ক, নিনড ইতোনে িরবরাদির 

বেদত্র নবিা মূদল্য: এবাং 

২. তথ্য িরবরািকারী কর্তেক নডস্ক, নিনড ইতোনে িরবরাদির 

বেদত্র উিার প্রকৃত মূল্য। 

৩ বকাি আইি বা িরকানর নবধাি বা নিদে েশিা 

অনুর্নয়ী কাউদক িরবরািকৃত তদথ্যর বেদত্র 

নবিামূদল্য 

৪ মূদল্যর নবনিমদয় নবক্রয়দর্াগ্য প্রকাশিার বেদত্র প্রকাশিার নিধ োনরত মূল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পনরনশি-ঞ  

তথ্য কনমশদি অনেদর্াগ োদয়দরর নিধ োরণ ফরম (ফরম ‘ক’) 

অনেদর্াগ োদয়র ফরম 

[তথ্য অনধকার (অনেদর্াগ োদয়র ও নিষ্পনি িাংক্রান্ত) প্রনবনধমালার প্রনবধাি-৩ (১) িিব্য] 

 

বরাবর 

প্রধাি তথ্য কনমশিার 

তথ্য কনমশি 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশািনিক এলাকা 

বশদরবাাংলা িগর, ঢাকা- ১২০৭। 

 

 অনেদর্াগ িাং……………………………………………..। 

 

১। অনেদর্াগকারীর িাম ও ঠিকািা   : ……………………………………… 

    (বর্াগাদর্াদগর িিি মাধ্যম বমাবাইলিি) 

 

২। অনেদর্াগকারীর তানরখ    : …………………………… … .. … .. . 

 

৩। র্ািার নবরুদি অনেদর্াগ করা   : ……………………………………. . . 

     িইয়াদে তািার িাম ও ঠিকািা 

 

৪। অনেদর্াগকারীর িাংনেপ্ত নববরণ   : ………………………………………. 

    (প্রদয়ািদি আলাো কাগি িনন্নদবশ করা র্াইদব) 

 

৫। িাংক্ষিতার কারণ (র্নে বকাি আদেদশর নবরুদি    :  ……………………………………… 

    অনেদর্াগ আিয়ি করা িয় বিই বেদত্র উিার কনপ 

    িাংযুক্ত কনরদত বিইদব) 

 

৬। প্রানথ েত প্রনতকার ও উিার বর্ৌনক্তকতা  : ……………………………………… 

 

৭। অনেদর্াদগ উনিনখত বক্তদব্যর িমথ েদি প্রদয়ািিীয় : ……………………………………… 

    কাগিপদত্রর বণ েিা (কনপ িাংযুক্ত কনরদত িইদব) 

 

িতেপাঠ 

 

আনম/আমরা এই মদম ে িলফপূব েক বঘাষণা কনরদতনে বর্, এই অনেদর্াদগ বনণ েত অনেদর্াগিমূি আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাি মদত িতে।  

 

 

      ( িতেপাঠকারীর স্বাের) 

 


