তথ অবমু করণ নীিতমালা, ২০১৪

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

িটউট, জয়েদবপুর, গাজীপুর

মুখব
গণ জাত ী
অন তম

বাংলােদেশর

সংিবধােন

মৗিলক অিধকার িহেসেব

অংশ। বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
জাতীয় সংসেদ তথ
তথ
ে

সকল সরকারী

িবেবক

ও

ীকৃত এবং তথ

বাক- াধীনতা

িটউট (বাির), তেথ র অবাধ

ণয়েনর উেদ াগ

নাগিরকেদর

াি র অিধকার এর অিবে দ

অিধকার আইন, ২০০৯ পাশ হওয়ার পর তথ

অবমু করণ নীিতমালা
িবিভ

িচ া,

বােহ িব াসী।
কিমশন

নয়া হয় এবং এ নীিতমালা

হেত
ণয়েনর

কেহা ারেদর সােথ আেলাচনা করা হয়। পরবতী সমেয় কিমশন
িত ানেক তথ

কিমশেনর সহেযািগতায় িবিভ
অবমু করণ নীিতমালা”

অবমু করণ নীিতমালা

আেলাচনা ও িবে ষেণর পর অ

ণয়েনর উেদ াগ

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
েয়াগ হেল দা িরক কমস

াদেন

ইনি

দয়। তথ

িটউট “তথ

হণ কের।

িটউেটর কমকাে

দেশর অথৈনিতক উ য়ন ও দাির
িনি ত করার লে

ণয়েন িনেদশনা

“তথ

অিধকার আইন” সিঠক ভােব

তা ও জবাবিদিহতা বৃ ি
িবেমাচেনর জন

পােব।

সব ের

“তথ অিধকার আইন, ২০০৯” বিল

তা ও জবাবিদিহতা

ভূিমকা রাখেব বেল আিম

দৃঢ়ভােব িব াস কির।

(ড. মা. রিফকুল ইসলাম ম ল)
মহাপিরচালক
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
গাজীপুর
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িটউট

সূিচপ
থম অধ ায়: নীিতমালার সাধারণ িবষয়
ি তীয় অধ ায়:

৪

াথিমক িবষয়ািদ

৫

১.

পটভূিম ও নীিতমালার উে শ

৫

১.১

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

িটউেটর পটভূিম

১.২

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

িটউেটর সােথ তথ অিধকােরর স

১.৩

তথ অবমু করণ নীিত

২.

সং া

৫
ক

৫
৬
৬-৯

তৃ তীয় অধ ায়: নীিতমালা

১০

৩.

১০

তেথ

৩.১

িণিবন াস

েণািদত তথ

৩.২ চািহবামা

১০

দােন বাধ তথ

৩.৩ চািহবামা

আংিশক তথ

৩.৪ কিতপয় তথ

কাশ বা

১০
দােন বাধ

দান বাধ তামূলক নয়

১০
১০

৪.

তেথ র ভাষা

৫.

দািয়

৬.

আেবদন- দান

৬.১

তথ

াি র অনুেরাধ

১২

৬.২

তথ

দান প িত

১২

দােনর সময়সীমা

১৩

৬.৩ তথ

া

১১

কমকতার দািয়

এবং কমপিরিধ

ি য়া

১১
১২

৭.

তেথ র মূল তািলকা

১৩

৮.

তথ

১৩

৯.

আপীল

১০.

শাি

১১.

পিরিশ

তািলকা

১৪

১২.

ফরেমর তািলকা

১৪

পিরিশ -১

দােন অপারগতা
ি য়া ও সময়সীমা

১৪
১৪

েণািদত তেথ র তািলকা

পিরিশ -২ চািহবামা
পিরিশ -৩ চািহবামা

১৪

দােন বাধ তেথ র তািলকা
আংিশক

দােন বাধ তেথ র তািলকা

১৫
১৫

পিরিশ -৪ তথ সং হ ও সংর ণ প িত

১৫

ফরম ‘ক’ - তথ

১৬

াি র আেবদনপ

ফরম ‘খ’ - তথ সরবরােহ অপারগতার নািটশ

১৭

ফরম ‘গ’ - আপীল আেবদন

১৮

ফরম ‘ঘ’ - তথ

১৯

াি র অনুেরাধ িফ ও তেথ র মূল িনধারণ িফ
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থম অধ ায়: নীিতমালার সাধারণ িবষয়

য কতৃ প

নীিতমালািট

ণয়ন কেরেছ: বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

িটউট

য তািরেখ নীিতমালািট অনুেমািদত হয়:
শষ সংেশাধেনর তািরখ:

েযাজ নয়

য নােম নীিতমালা কাযকর হেব: তথ অবমু করণ নীিতমালা, ২০১৪
এ নীিতমালার সােথ স
গেবষণা ইনি

িত ােনর অন ান

নীিতমালাসমূহ: বাংলােদশ কৃিষ

িটউট আইন, ১৯৯৬, বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

কমচারী) চাকুরী
এস আর ও

কযু

িবধানমালা, ২০১১।

ন র ২৪৩-আইন/২০১১
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িটউট (কমকতা ও

ি তীয় অধ ায়:
১.

পটভূিম ও নীিতমালার উে শ

১.১

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

াথিমক িবষয়ািদ

িটউেটর পটভূিম

কৃিষ গেবষণার ইিতহােস সবেচেয় উে খেযাগ ও তাৎপযপূণ ঘটনা হে

১৯৭৩ সােলর

রা পিতর অধ ােদেশ নং-৩২ জািরকরণ। এই অধ ােদশ বেল কৃিষ গেবষণার উ য়ন ও
সমি ত কায

েমর পযা

সুেযাগ সৃ ি

হয়। এরই ধারাবািহকতায় রা পিতর অধ ােদশ ন.

৬২ এর মাধ েম ‘ডাইের েরট অব এি কালচার (িরসাচ এ
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
আ

িটউট (িবএআরআই)

এডু েকশন)’ িবলু
ায় শািসত

হয় এবং

িত ান িহেসেব

কাশ কের।

িবএআরআই (বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
িত ান। এই
ইত ািদর উ

িটউট) দেশর বৃহ ম ব িবধ ফসল গেবষণা

িত ান দানাশস , ক াল, ডাল,

তলবীজ, সবিজ, ফল, মসলা, ফু ল

ফলনশীল জাত উ াবন িবষেয় গেবষণা কের থােক।

িত ানিট মৃ ি কা এবং

শস ব ব াপনা, রাগ বালাই এবং পাকামাকড় ব ব াপনা, পািন ও সচ ব ব াপনা, কৃিষ
য পািতর উ য়ন, খামার প িতর উ য়ন, শস
সামািজক সংি

উৎপাদন,

সং েহা র

যুি

উ াবন এবং আথ

ি য়াজাতকরণ, িবপণন এবং পিরমাণ িনধারণ িবষেয় গেবষণা

কের থােক।
মহাপিরচালক

িত ানিটর

ধান িনবাহী িহেসেব দািয়

পালন কেরন। মহাপিরচালক িতনিট

উইং যথা গেবষণা উইং, সবা ও সরবরাহ উইং এবং

িশ ণ ও যাগােযাগ উইং এর িতন

জন পিরচালেকর মাধ েম তাঁর কায স

াদন কেরন। গেবষণা উইং ৭িট ক , ১৭িট িবভাগ,

৬িট আ িলক ক , ৩৭িট উপেকে র মাধ েম যাবতীয় গেবষণা পিরচালনা ও পযেব ণ
কের থােক। সবা ও সরবরাহ উইং গেবষণা ও জনবল ব ব াপনা সং া
িদেয় থােক। এই উইং

ক সােপাট

িত ােনর অবকাঠােমা উ য়ন ও সং েহর দািয় ও পালন কের থােক।

িশ ণ ও যাগােযাগ উইং মানবস
বৃ ি

লিজি

দ উ য়েন িবিভ

িশ ণ

দান এবং উ

িশ াকে

দান কের থােক।

১.২ বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
কৃিষ গেবষণা ইনি

িটউট এর সােথ তথ অিধকােরর স

িটউট এর সােথ তথ অিধকােরর স

ক
ক রেয়েছ। বাংলােদশ

িটউট সফলতার সােথ উ ফলনশীল জাতসহ অন ান কৃিষ

যুি

উ াবন কের আসেছ। দেশর জলবায়ু ও কৃষেকর চািহদা অনুযায়ী িবএআরআই এই পয
িবিভ ফসেলর ৮০০ এর অিধক

যুি

উ াবন কেরেছ এবং নতু ন নতু ন

কায ম চলমান রেয়েছ। সাধারণ মানুষ যিদ
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যুি

সং া

তথ

যুি

উ াবেনর

পায় তাহেল কৃিষ

উৎপাদেন সহায়ক ভূিমকা পালন করেত পাের। সরকাির,
এবং িবেদিশ অথায়েন পিরচািলত বসরকাির সং ার
লে

তেথ র অবাধ

ায় শািসত, সংিবিধব

তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর

বাহ এবং জনগেণর তথ অিধকার িনি তকরেণর িনিম

তথ অিধকার আইন, ২০০৯

ণয়ন কেরেছ। তাই বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

কায ম এবং উ ািবত

সং া

মূল দািয়

পালনেক

যুি

িত

তথ যা

সং া

কাশ করেল ইনি

সরকার
িটউট এর

িটউেটর উপর অিপত

করেব না স েলা জানার অিধকার জনগেণর আেছ।

১.৩ তথ অবমু করণ নীিত
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
নতু ন নতু ন কৃিষ

যুি

িটউেটর মূলনীিত হেলা নতু ন নতু ন কৃিষ

উ াবেন

যুি

উ াবন করা।

ে

তেথ র অবাধ

তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার

বাহ িবেশষ ভূিমকা পালন করেত পাের। বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

িটউট জনগেণর

তেথ র অিধকারেক িনি ত করার নীিতেত িব াসী।
তথ অবমু করণ নীিতিট তথ অিধকার আইন ২০০৯ এর আেলােক

ণয়ন করা হেয়েছ।

২. সং া
(ক) তথ : তথ অেথ বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
কায ম ও দা িরক কমকা
িববরণী,

ক

সং া

াব এর অ ভূ

িটউেটর গঠন, কাঠােমা, গেবষণা

তথ -উপা , আেদশ, িব ি ,

হেব;

তেব শত থােক য, দা িরক নাট িসট বা নাট িসেটর
(খ) দািয়

া

িতিলিপ এর অ ভূ

িটউট (িবএআরআই) এর

ধান কাযালয়সহ বিহ: ক সমূেহর কাযালেয় দািয়

া

.

িঠকানা

টিলেফান ন র

পিরচালক

সবা ও সরবরাহ উইং

৯২৬২৫৪৭

( সবা ও সরবরাহ)

ধান কাযালয়

১.

দািয়

হেব না;

কমকতা: তথ অবমু করণ নীিত বা বায়েনর জন এবং তথ অিধকার

আইন অনুযায়ী তথ সরবরােহ বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

নং.

িতেবদন, িহসাব

া /ভার া

কমকতােদর পদবী ও িঠকানা:
ফ া /ই- মইল

কমকতােদর পদবী
ফ া : ৯২৬১৪১৫
dir.ss@bari.gov.bd

িবএআরআই, জয়েদবপুর ,
গাজীপু র
িবএআরআই এর বিহ: ক সমূহ
২.

পিরচালক

গম গেবষণা ক , িবএআরআই,

০৫৩১-৬৩৩৪২

dir.wrc@bari.gov.bd

০৫০৩৩-৬৯০৮১

dir.src.@bari.gov.bd

নিশপুর, িদনাজপুর
৩.

পিরচালক

মসলা গেবষণা ক ,

িশবগ ,

ব ড়া
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৪.

পিরচালক

ডাল গেবষণা ক

ও আ িলক কৃিষ

০৭৩২৬-৬৩৬০৬

dir.prc@bari.gov.bd

০২-৭৬১২৪০১

cso.mad@bari.gov.bd

০৪২১-৬৮৬৪৯

cso.jess@bari.gov.bd

০৯৮১-৬৩১৩৮

cso.jamal@bari.gov.bd

গেবষণা ক , ঈ রদী, পাবনা
৫.

মুখ

ব ািনক

কমকতা ও

ক

আ িলক ডাল গেবষণা ক ,
িবএআরআই, মাদারীপুর

পিরচালক
৬.

মুখ

৭.

মুখ

ব ািনক

কমকতা
ব ািনক

কমকতা
৮.

মুখ

ব ািনক

কমকতা
৯.

মুখ

ব ািনক

কমকতা
১০.

মুখ

ব ািনক

কমকতা

আ িলক কৃিষ গেবষণা ক ,
িবএআরআই, যেশার
আ িলক কৃিষ গেবষণা ক ,
িবএআরআই, জামালপুর
আ িলক কৃিষ গেবষণা ক ,

০৪৩১-২১৭৩৮৭৭

cso.rahmat@bari.gov.bd

িবএআরআই, রহমতপুর, বিরশাল
আ িলক কৃিষ গেবষণা ক ,
িবএআরআই, হাটহাজারী, চ

০৩১-২৬০১৫০৯

cso.hatha@bari.gov.bd

০৮৬১-৫৩৪৬২

cso.akbor@bari.gov.bd

০৭৮১-৫৫৪৭২

cso.chapai@bari.gov.bd

০৫৬৫-৪৫৬০১৫

cso.debi@bari.gov.bd

০৫২১-৬৩৫১৯

cso.burri@bari.gov.bd

০৩৭১-৬১৭২৫

cso.khagra@bari.gov.bd

০৫৩১-৬৫০৮৩

pso.dinaj@bari.gov.bd

০৭২১-৭৫০৪৬২

pso.raj1@bari.gov.bd

০৭২১-৭৫০৩৪৬

pso.raj@bari.gov.bd

০৭৮১-৭৫০৩৪৬

pso.chapai@bari.gov.bd

০৬২৫৬-৭৬০৭০

rhrc.nor@bari.gov.bd

০৮১-৬১৬০৬

ars.com@bari.gov.bd

০৮১-৬১৬০৬

rhrs.com@bari.gov.bd

০৫৬৫-৪৫৬০১৫

pso.bogra@bari.gov.bd

০৪৪২৭-৫৬৩২০

rhrs.pat@bari.gov.bd

০৩৭১-৬১৭২৫

pso.ram@bari.gov.bd

াম

আ িলক কৃিষ গেবষণা ক ,
িবএআরআই, আকবরপুর,
মৗলভীবাজার

১১.

মুখ

ব ািনক

কমকতা
১২.

মুখ

ব ািনক

কমকতা
১৩.

মুখ

১৪.

মুখ

ব ািনক

কমকতা
ব ািনক

কমকতা

আ িলক উদ ানত

গেবষণা ক ,

িবএআরআই, চাঁপাইনবাবগ
জনন বীজ উৎপাদন ক ,
িবএআরআই,

দবীগ , প গড়

কৃিষ গেবষণা ক , িবএআরআই,
বুিড়রহাট ফাম, রংপুর
পাহািড় কৃিষ গেবষণা ক ,
িবএআরআই, খাগড়াছিড়
পাবত েজলা

১৫.

ধান ব ািনক

১৬.

ধান ব ািনক

কমকতা
কমকতা
১৭.

ধান ব ািনক
কমকতা

১৮.

ধান ব ািনক
কমকতা

১৯.

ধান ব ািনক

২০.

ধান ব ািনক

২১.

ধান ব ািনক

কমকতা
কমকতা
কমকতা
২২.

ধান ব ািনক
কমকতা

২৩.

ধান ব ািনক
কমকতা

গম গেবষণা উপ- ক ,
িবএআরআই, রাজবাড়ী, িদনাজপুর
আ িলক গম গেবষণা ক ,
িবএআরআই, শ ামপু র, রাজশাহী
ফল গেবষণা ক , িবএআরআই,
িবেনাদপুর, রাজশাহী
লা া গেবষণা ক , িবএআরআই,
কল াণপুর, চাঁপাইনবাবগ
আ িলক উদ ানত

গেবষণা ক ,

িশবপু র, নরিসংদী
কৃিষ গেবষণা ক , িবএআরআই,
শাসনগাছা, কুিম া
আ িলক উদ ানত

গেবষণা ক ,

িবএআরআই, আড়াইওড়া, কুিম া
ক াল ফসল গেবষণা উপ- ক ,
িবএআরআই, সউজগাড়ী, ব ড়া
আ িলক উদ ানত

গেবষণা ক ,

িবএআরআই, লবুখালী,

মকী,

পটু য়াখালী
২৪.

ধান ব ািনক
কমকতা

পাহাড়ী কৃিষ গেবষণা ক ,
িবএআরআই, রামগড়, খাগড়াছিড়
পাবত

জলা
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২৫.

ধান ব ািনক
কমকতা

২৬.

ধান ব ািনক
কমকতা

২৭.

ধান ব ািনক
কমকতা

সেরজিমন গেবষণা িবভাগ,

০৯১-৬৭৭৯৫

ofrd.mym@bari.gov.bd

০৭৩১-৬৫৯৬৫

ofrd.pab@bari.gov.bd

০৫২১-৬২৬৩৫

ofrd.rang@bari.gov.bd

০৪১-৭৭৪৬৫৯

ofrd.khul@bari.gov.bd

০৩২১-৬১৩৩৮

ofrd.noa@bari.gov.bd

০৭২১-৮১২৪৭৪

ofrd.raj@bari.gov.bd

০৬৩১-৬৩৫৪২

ofrd.farid@bari.gov.bd

০৬৩১-৬১৮৪৪

pso.farid1@bari.gov.bd

০৩১-৬৫৯০৬২

pso.pah@bari.gov.bd

০৪৪৩৪-৪৯৪৬৬৬

pso.rai@bari.gov.bd

০৮২২৯-৫৬০০৫

pso.jain@bari.gov.bd

০৪৮৮-৬৩৫৭৮

sso.magura@bari.gov.bd

০৬২৫৬-৭৫২৪৭

ofrd.nor@bari.gov.bd

০৫৯১-৬১৮৪৪

sso.lal@bari.gov.bd

০৫৬১-৫২০৭০

sso.thak@bari.gov.bd

০৬৬১-৬২৪৩৫

sso.mun@bari.gov.bd

০৯২১-৫৩৩৪৬

ofrd.tang@bari.gov.bd

০৭২১-৮১২৪৭৪

ofrd.barind@bari.gov.bd

০৭১-৬২১৮৭

ofrd.khus@bari.gov.bd

০৩৬১-৬২০৬৪

ofrd.ban@bari.gov.bd

০৪৪১-৬২৪৩১

ofrd.pat@bari.gov.bd

িবএআরআই, ময়মনিসংহ
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, কৃিষ
গেবষণা ক , িবএআরআই, পাবনা
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, কৃিষ
গেবষণা ক , িবএআরআই,
আলমনগর, রংপুর

২৮.

ধান ব ািনক
কমকতা

২৯.

ধান ব ািনক

৩০.

ধান ব ািনক

কমকতা
কমকতা

সেরজিমন গেবষণা িবভাগ,
িবএআরআই, দৗলতপুর, খুলনা
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ,
িবএআরআই, মাইজদী, নায়াখালী
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, কৃিষ
গেবষণা ক , িবএআরআই,
শ ামপু র, রাজশাহী

৩১.

ধান ব ািনক

৩২.

ধান ব ািনক

৩৩.

ধান ব ািনক

কমকতা
কমকতা
কমকতা
৩৪.

ধান ব ািনক
কমকতা

সেরজিমন গেবষণা িবভাগ,
িবএআরআই, খাবাসপু র, ফিরদপুর
মসলা গেবষণা উপ- ক ,
িবএআরআই, ফিরদপুর
কৃিষ গেবষণা ক , িবএআরআই,
পাহাড়তলী, চ

াম

কৃিষ গেবষণা ক , িবএআরআই,
রাইখালী, চ েঘানা,রা ামািট পাবত
জলা

৩৫.

ধান ব ািনক
কমকতা

৩৬.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

৩৭.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

৩৮.

ঊ তন ব ািনক

৩৯.

ঊ তন ব ািনক

কমকতা
কমকতা
৪০.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

৪১.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

৪২.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

সাই াস গেবষণা ক ,
িবএআরআই,

জ াপুর, িসেলট

আ িলক মসলা গেবষণা ক ,
িবএআরআই, মা ড়া
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ,
িবএআরআই, িশবপু র, নরিসংদী
মসলা গেবষণা উপ- ক ,
িবএআরআই, লালমিনরহাট
কৃিষ গেবষণা ক , িবএআরআই,
ঠাকুরগাঁও
ক াল ফসল গেবষণা উপ- ক ,
িবএআরআই, মুি গ
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ,
িবএআরআই, টাংগাইল
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, বের
ক , ল ীপুর প ারােমিডেকল রাড,
রাজশাহী

৪৩.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

৪৪.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

সেরজিমন গেবষণা িবভাগ,
িবএআরআই, কুি য়া
সেরজিমন

গেবষণা

িবভাগ,

িবএআরআই, পাবত চ

াম অ ল,

বা রবান
৪৫.

ঊ তন ব ািনক

সেরজিমন

গেবষণা

িবভাগ,

8

কমকতা
৪৬.

িবএআরআই, সবুজবাগ, পটু য়াখালী

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

সেরজিমন

গেবষণা

িবভাগ,

০৮২১-৭২২৩৬০

ofrd.syl@bari.gov.bd

০৫১-৬৫৩৬৫

ofrd.bogra@bari.gov.bd

০৪৯১-৬১২৭৬

ofrd.bho@bari.gov.bd

০৯৪১-৬২৬১৯

ofrd.kis@bari.gov.bd

০১৭১৯-৩৩৬৩৪৮

ars.sat@bari.gov.bd

০২৬৬৮-১৭৪১

ofrd.gopal@bari.gov.bd

িবএআরআই, শাহজালাল উপশহর,
িসেলট

৪৭.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

সেরজিমন

গেবষণা

গেবষণা

িবভাগ,

ক ,

কৃিষ

িবএআরআই,

চেলাপাড়া, ব ড়া
৪৮.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

৪৯.

সেরজিমন

গেবষণা

িবভাগ,

িবএআরআই, ভালা

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

সেরজিমন
গেবষণা

গেবষণা

িবভাগ,

উপেক ,

কৃিষ

িবএআরআই,

িকেশারগ
৫০.

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

৫১.

ক , িবএআরআই,

বেনরেপাতা, সাত ীরা

ঊ তন ব ািনক
কমকতা

(গ) তথ

কৃিষ গেবষণা
সেরজমিন

গেবষণা

িবভাগ,

িবএআরআই, গাপালগ

দানকারী ইউিনট: তথ

দানকারী কমকতার সম েয়

েত কিট কাযালেয় তথ

দানকারী ইউিনট গিঠত হেব;
(ঘ) আপীল কতৃ প :
সমূেহর
(ঙ) ইনি

ে

ধান কাযালেয়র

ে

সিচব, কৃিষ ম ণালয় এবং বিহ:

মহাপিরচালক আপীল কতৃ প

িটউট: বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

(চ) তফিসল: বাংলােদশ কৃিষ

ক

হেবন;
িটউট;

গেবষণা ইনি

িটউট কমকতা

ও কমচারী চাকুরী

িবধানমালা, ২০১১ এর বিণত তফিসল;
(ছ) মহাপিরচালক: ইনি

িটউেটর মহাপিরচালক;

(জ) তথ কিমশন: তথ অিধকার আইেনর অধীেন

িতি ত কিমশন;

(ঝ) িবিধমালা: বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

িটউট কমকতা ও কমচারী চাকুরী

িবধানমালা, ২০১১।
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তৃ তীয় অধ ায়: নীিতমালা

৩. তেথ র

িণিবন াস

তথ অিধকার আইন অনুযায়ী
এসব তথ িদেত ইনি

েত ক নাগিরেকর তথ পাওয়ার অিধকার আেছ এবং জনগেণর চািহদা অনুযায়ী

িটউট বাধ থাকেব।

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

িণেত ভাগ করা হেয়েছ-

েণািদত তথ




চািহবামা

দােন বাধ তথ



চািহবামা



কিতপয় তথ

আংিশক

৩.১

েণািদত তথ

এই

িণর আওতাভু

েণািদতভােব ইনি

িটউেটর

দােন বাধ তথ

কাশ বা

তথ

দান বাধ তামূলক নয়

েলা পিরিশ -১ এ উে খ করা আেছ যা তথ

িটউেটর ওেয়বসাইেট (www.bari.gov.bd)

যিদ চািহদা অনুযায়ী
ইনি

িটউট এর কােছ যসব তথ রেয়েছ তা চারিট

কােনা তথ ইনি

ধান কাযালেয়র তথ

অিধকার আইন অনুযায়ী

কািশত থাকেব।

িটউেটর ওেয়বসাইেট পাওয়া না যায় তাহেল, তথ চািহদাকারী
কমকতা বরাবর (িঠকানা:বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

জয়েদবপু র, গাজীপুর) আেবদন করেত পারেবন। উে খ , ওেয়ব সাইেট

িটউট,

কািশত তথ ও আেবদেনর িভি েত

দানেযাগ হেব।
৩.২ চািহবামা
এই

দােন বাধ তথ

িণর আওতাভু

গেবষণা ইনি

তথ

েলা পিরিশ -২ এ উে খ করা আেছ। এ জাতীয় চািহদাকৃত তথ বাংলােদশ কৃিষ

িটউট এর কতৃ পে র অনুেমাদন ব িতেরেকই দািয়

া

কমকতা চািহদাকারীেক

দান করেত

পারেব।
৩.৩ চািহবামা
এই

আংিশক তথ

িণর তথ

হেব। ইনি

েলা পিরিশ -৩ অনুযায়ী আংিশক

িটউেটর কতৃ প

পযােলাচনা কের

দােন বাধ

এিট অনুেমাদন করেবন। এ তািলকািট ইনি

িটউট কতৃ ক িনধািরত

িটউট কতৃ ক ৬ মাস পর পর

েয়াজেন সংেযাজন/িবেয়াজন করা হেব।

এ তািলকািট ওেয়বসাইেট আলাদাভােব
৩.৪ কিতপয় তথ

দান করা হেব। তািলকািট ইনি

কাশ বা

দান বাধ তামূলক নয়

কিতপয় তথ যা কান নাগিরকেক
কতৃ ক িনধািরত হেব। ইনি
পর পর পযােলাচনা কের

কাশ করা হেব না; নীিতমালা অংশ িহেসেবই থাকেব।

দান করেত ইনি

িটউেটর কতৃ প

িটউট বাধ থাকেব না। এ তািলকািটও ইনি

এিট অনু েমাদন করেবন। এ তািলকািট ইনি

েয়াজেন সংেযাজন/িবেয়াজন করা হেব।
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িটউট

িটউট কতৃ ক ৬ মাস

িন বিণত তথ সমূ হ ইনি

িটউট কান নাগিরকেক

দান করেত বাধ থাকেব না, যথা-

(ক) কান তথ

কােশর ফেল িবচারাধীন মামলার সু ু িবচার কায ব াহত হেত পাের এ প তথ :

(খ) কান তথ

কােশর ফেল কান ব ি র ব ি গত জীবেনর গাপনীয়তা

(গ) কান তথ

কােশর ফেল কান ব ি র জীবন বা শারীিরক িনরাপ া িবপদাপ হেত পাের এ প তথ :

(ঘ) আদালেত িবচারাধীন কান িবষয় এবং যা

কােশ আদালত বা

ু

হেত পাের এ প তথ :

াইবু নােলর িনেষধা া রেয়েছ অথবা যার

কাশ আদালত অবমাননার শািমল এ প তথ ;
(ঙ) অনুস ানাধীন বা তদ াধীন কান িবষয় যার

কাশ অনু স ান বা তদ

কােজ িব

ঘটােত পাের এ প

তথ ;
(চ) কান

য় কায েমর িবষেয় িস া

হেণর পূ েব সংি

(ছ) িব ানী/কমকতা/কমচারীর ব ি গত নিথ,

য় বা উহার কায ম সং া

বতন ভাতািদসহ অন ান

কান তথ ;

সু িবধািদ, িবভাগীয় শাি মু লক

ব ব া (কায ম শষ না হওয়া পয ) এসব তথ ;
(জ) কান তথ

কােশর ফেল কান িবেশষ ব ি

(ঝ) বাির’র গেবষণা সং া

(ঠ) চূড়া

ে

িস া

(ড) এক ব ি

করেত পাের এ প তথ ;

তথ ািদ

কান পরী ার ন র, িবভাগীয় পরী ার ন র, এিসআর ন র সং া

তথ ািদ।

হেণর পূেব অি ম কান তথ ািদ।

বা

িত ানেক একই িবষেয় একবােরর অিধক তথ ািদ

(ঢ) এমন কান তথ ািদ
ভাবমূিত

িত

Immature Technology সমূহ

(ঞ) িবিভ ল ােব গেবষণা সং া
(ট) িনেয়ােগর

বা সং ােক লাভবান বা

িত

দান করা হইেব না, যা

দান করা হইেব না।

শাসিনক গাপনীয়তা

কাশ পাইেব এবং ইনি

িটউেটর

হইেব।

৪. তেথ র ভাষা
(ক) ৩ নং সকশেন যসব তেথ র কথা উে খ আেছ স েলা ইনি
পাওয়া যােব। এিট িনভর করেব অিফিসয়াল বা কাযে ে
িটউেট তথ িট যভােব

(গ) ইনি

িটউট তথ িটেক এক ভাষা থেক অন ভাষায় অনু বাদ বা

া

কমকতার দািয়

তথ র আেবদনপ
িতব ী ব ি

কাশ, ছাপা এবং সংর ণ করা হেয়েছ সভােবই দেব;
পা র কের দয়ার দািয়

নেব না।

এবং কমপিরিধ

বাছাই, তথ চািহদাকারীর সােথ যাগােযাগ ও তথ অবমু করণ স

তথ চািহদাকারী হেল তার উপযু

কমকতা এ িবষেয় দ

ব ব ত বাংলা ভাষায়

য ডকুেম িট তির হেয়েছ তার উপর;

(খ) ইনি

৫. দািয়

িটউেটর কাযে ে

ও পারদশী ইনি

কের তথ

িটউেটর অন

কােশর ব ব া

েক

িতেবদন তির; শারীিরক

হণ করেত হেব।

কান কমকতার সহেযািগতা িনেত পারেবন।
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া

৬. আেবদন- দান

ি য়া

তথ চািহদাকারী সাদা কাগেজ অথবা তথ অিধকার আইন িবিধমালা ফরম ‘ক’ (সংযু ) ব বহার কের তেথ র জন
সরাসির বা ই- মইেলর মাধ েম আেবদন করেবন। এই ফরম িবএআরআই এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।
৬.১ তথ

াি র অনুেরাধ

(১) কান ব ি

এই আইেনর অধীন তথ

াি র জন সংি

দািয়

া

কমকতার িনকট তথ

চেয় িলিখতভােব বা

ইেলক িনক মাধ েম বা ই- মইেল অনুেরাধ করেত পারেবন।
(২) উপ-ধারা (১) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এ উি িখত অনুেরােধ িন িলিখত িবষয়সমূেহর উে খ থাকেত হেব, যথা :
(অ) অনুেরাধকারীর নাম, িঠকানা,

েযাজ

ে ,ফা

ন র এবং ই- মইল িঠকানা;

(আ) য তেথ র জন অনুেরাধ করা হেয়েছ তার িনভুল এবং
(ই) অেরাধকৃত তেথ র অব ান িনণেয়র সুিবধােথ অন ান
(ঈ) কান প িতেত তথ
(৩) এই ধারার অধীন তথ

বণনা;
েয়াজনীয়

াসি ক তথ াবলী; এবং

পেত আ হী তার বণনা অথাৎ

াি র অনুেরাধ কতৃ প

কতৃ ক মুি ত ফরেম বা,

মত, িনধািরত ফরেমট হেত হেব তেব

শত থােক য, ফরম মুি ত বা সহজলভ না হেল িকংবা ফরেমট িনধািরত না হেল, উপ-ধারা (২) (তথ অিধকার
আইন ২০০৯) এ উি িখত তথ াবলী সি েবশ কের সাদা কাগেজ বা,
তথ

(৪) উপ-ধারা (১) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এর অধীন তথ
কমকতা কতৃ ক উ

পরামশ েম এবং সরকাির গেজেট

েয়াজেন, তেথ র মূল িনধারণ করেত পারেব এবং,
তথ েক উ

মূল

াি র

দান হেত অব াহিত

ত কের

৬.২ তথ

দান প িত

(১) দািয়

া

অনুেরাধকারীেক সংি

দািয়

া

কাশ ও

াপন

মত, কান ব ি

ারা, তথ
বা ব ি

াি র অনু েরাধ িফস এবং,
িণেক িকংবা য কান

িণর

দান করেত পারেব।

েত ক কতৃ প , তথ কিমশেনর িনেদশনা অনুসরেণ, িবনামূে ল
তািলকা

ে

তেথ র জন িনধািরত যুি সংগত মূল পিরেশাধ করেত হেব।

(৫) সরকার, তথ কিমশেনর সে

(৬)

মত, ইেলক িনক িমিডয়া বা ই- মইেলও

াি র জন অনুেরাধ করা যােব।

য সকল তথ সরবরাহ করা হেব তার একিট

চার করেব।

কমকতা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এর অধীন অনুেরাধ

াি র তািরখ হেত

অনিধক ২০ (িবশ) কায িদবেসর মেধ অনুেরাধকৃত তথ সরবরাহ করেবন।
(২) উপ-ধারা (১) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এ যা িকছু ই থাকুক না কন, অনুেরাধকৃত তেথ র সে
দান ইউিনট বা কতৃ পে র সংি

তা থাকেল অনিধক ৩০ (ি শ) কায িদবেসর মেধ উ

একািধক তথ

অনু েরাধকৃত তথ

সরবরাহ করেত হেব।
(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এ যা িকছুই থাকুক না কন, দািয়
তথ

দােন অপারগ হেল অপারগতার কারণ উে খ কের আেবদন

া

কমকতা কান কারেণ

াি র ১০ (দশ) কায িদবেসর মেধ িতিন

অনুেরাধকারীেক অবিহত করেবন।
(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এ যা িকছুই থাকুক না কন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর
অধীন অনুেরাধকৃত তথ
কমকতা অনুেরাধ

কান ব ি র জীবন-মৃতু ,

ফতার এবং কারাগার হেত মুি

াি র অনিধক ২৪ (চি শ) ঘ ার মেধ উ
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স

িকত হেল দািয়

াথিমক তথ সরবরাহ করেবন।

া

(৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এ উি িখত সময়সীমার মেধ তথ সরবরাহ করেত কান
দািয়

া

কমকতা ব থ হেল সংি

(৬) কান অনুেরাধকৃত তথ দািয়
িনধারণ করেবন এবং উ

া

তথ

াি র অনুেরাধ

ত াখ ান করা হেয়েছ বেল গণ হেব।

কমকতার িনকট সরবরােহর জন মজুদ থাকেল িতিন উ

তেথ র যুি সংগত মূল

মূল অনিধক ৫ (পাঁচ) কায িদবেসর মেধ পিরেশাধ করবার জন অনুেরাধকারীেক

অবিহত করেবন।
(৭) উপ-ধারা (৬) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এর অধীন মূল িনধারেণর
মুি ত মূল ইেলক িনক ফরেমট এর মূল িকংবা ফেটাকিপ বা ি

ে

তথ

আউট সং া

দােনর ব য় যমন- তেথ র

য ব য় হেব তা হেত অিধক মূ ল

িনধারণ করা যােব না ।
(৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এর অধীন অনুেরাধকৃত তথ
কমকতার িনকট যথাযথ িবেবিচত হেল এবং যে ে
তেথ তৃতীয় পে র
দািয়

া

উ

তথ তৃ তীয় প

াথ জিড়ত রেয়েছ এবং তৃ তীয় প

কমকতা উ

প অনুেরাধ

মতামত চেয় নািটশ
া

স

কযু

কতৃ ক সরবরাহ করা হেয়েছ িকংবা উ

তা গাপনীয় তথ িহেসেব গণ কেরেছন

এই প নািটেশর

কমকতা অনু েরাধকারীেক তথ

হবার কারেণ কান অনুেরাধ স

ি েত কান মতামত

দােনর িবষেয় িস া

(৯) ধারা ৭ (তথ অিধকার আইন ২০০৯) এ যা িকছু ই থাকুক না কন, তথ
তেথ র সে

া

সইে ে

াি র ৫ (পাঁচ) কাযিদবেসর মেধ তৃ তীয় প েক তার িলিখত বা মৗিখক

দান করেবন এবং তৃ তীয় প

িবেবচনায় িনেয় দািয়

দান করা দািয়

ূণ

দান করেল তা

হণ করেবন।

কােশর জন বাধ তামূলক নয়, এই প

ত াখ ান করা যােব না এবং অনুেরােধর যতটু কু অংশ

কােশর জন বাধ তামূল ক নয় এবং যতটু কু অংশ যৗি কভােব পৃথক করা স ব, ততটু কু অংশ অনুেরাধকারীেক
সরবরাহ করেত হেব।
(১০) কান ই ীয়
উ

িতব ী ব ি েক কান রকড বা তার অংশিবেশষ জানাবার

িতব ী ব ি েক তথ লােভ সহায়তা

তা

দান করাও এই সহায়তার অ ভূ

৬.৩ তথ

দােনর সময়সীমা

দািয়

কমকতা অনুেরাধ

া

েয়াজন হেল সংি

দান করেবন এবং পিরদশেনর জন

দািয়

া

য ধরেনর সহেযািগতা

কমকতা
েয়াজন

বেল গণ হেব।

াি র তািরখ হেত অনিধক ২০ (িবশ) কায িদবেসর মেধ অনুেরাধকৃত তথ সরবরাহ

করেবন।
৭. তেথ র মূল তািলকা
(অ) ছাপােনা তেথ র জন

যখােন মূল িনধািরত রেয়েছ সই

মূল তথ অিধকার (তথ

াি

িতেবদন বা কিপর উ

মূ ল পিরেশাধ করেত হেব। উ

সং া ) িবিধমালা, ২০০৯- এর তফিসল ‘ঘ’ ফরম (সংযু ) অনুযায়ী িনধািরত

হেব;
(আ) যিদ মূল

লখা না থােক তাহেল বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউেটর ফেটাকিপর জন

য মূল িনধািরত আেছ সই

মূল পিরেশাধ করেত হেব;
৮. তথ
দািয়

দােন অপারগতা
া

কমকতা কান কারেণ তথ

দােন অপারগ হেল অপারগতার কারণ উে খ কের আেবদন পাওয়ার ১০ (দশ)

কায িদবেসর মেধ িতিন তা অনুেরাধকারীেক অবিহত করেবন। যিদ সকশন ৩.৪ এ উি িখত ‘কিতপয় তথ
দান বাধ তামূলক নয়’-এর আওতায় কান তথ
(সংযু )-এর মাধ েম জানােত হেব।
অন থায় িবনা কারেণ দািয়

া

কাশ বা

দােনর অপারগতার যথাযথ কারণ তথ চািহদাকারীেক ফরম ‘খ’

কমকতা তথ চািহদাকারীেক কান অব ােতই অপারগতা জানােত পারেবন না।
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৯. আপীল
কান ব ি
উ

ি য়া ও সময়সীমা
যিদ িনিদ সময়সীমার মেধ তথ না পান িকংবা দািয়

সময়সীমা অিত ম হওয়ার পর বা িস া

া

কমকতার কান িস াে

সং ু

হন, তাহেল িতিন

পাওয়ার পরবতী ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ আপীল কতৃ পে র িনকট আপীল

করেত পারেবন।
আপীল আেবদেন আপীেলর কারণ উে খপূবক সাদা কাগেজ বা তথ অিধকার িবিধমালার ফরম ‘গ’ (সংযু ) অনুযায়ী করা
যােব।
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
করেবন। তথ

িটউেটর সংি

আপীল কতৃ প

পরবতী ১৫(পেনর) কাযিদবেসর মেধ আপীল িন

ি

াি র আপীলসমূ হ তথ অিধকার আইন, ২০০৯ –এর ধারা ২৪ এবং ২৮ অনুযায়ী িবেবচনা করা হেব।

আপীল কতৃ পে র রায় ইনি িটউেটর চূড়া

রায় বেল িবেবিচত হেব। এ ব াপাের সং ু

হেল তথ চািহদাকারী তথ

কিমশেন অিভেযাগ দািখল করেত পারেব।
১০. শাি
যথাযথ কারণ ব তীত তথ

দােন অপারগতা

কাশ অসদাচরণ বেল িবেবিচত হেব এবং বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা

ইনি িটউট (কমচারী) চাকুরী িবিধমালা, ২০১১-এর িবিধ অনুযায়ী উ
বব া

তথ

দানকারী দািয়

া

হণ করা হেব।

১১. পিরিশ তািলকা
(অ) পিরিশ -১

েণািদত তেথ র তািলকা;

(আ) পিরিশ -২ চািহবামা
(ই) পিরিশ -৩ চািহবামা

দােন বাধ তেথ র তািলকা;
আংিশক

দােন বাধ তেথ র তািলকা;

(ঈ) পিরিশ -৪ তথ সং হ ও সংর ণ প িত;
১২. ফরেমর তািলকা
(অ) ফরম ‘ক’ - তথ

াি র আেবদন প ;

(আ) ফরম ‘খ’ - তথ সরবরােহর অপারগতার নািটশ;
(ই) ফরম ‘গ’ - আপীল আেবদন;
(ঈ) ফরম ‘ঘ’ - তথ
পিরিশ -১

াি র অনু েরাধ িফ ও তেথ র মূল িনধারণ িফ।

েণািদত তেথ র তািলকা



বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউেটর সাংগঠিনক কাঠােমার িববরণ



ইনি িটউেটর কায ম



বািষক



মহাপিরচালেকর নাম ও যাগােযােগর িঠকানা



দািয়



সকল িব ি / ট ার িব ি



অপােরশনাল িবষয়ািদ




ক

িতেবদন
া

কমকতার নাম, পদবী, িঠকানা এবং

সং া

েযাজ

তথ ািদ

জনবল/কমকতাগেণর তািলকা
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ে

ফা

ন র ও ই- মইল িঠকানা

কমকতার ব াপাের

পিরিশ -২ চািহবামা


দােন বাধ তেথ র তািলকা

বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি

িটউট কতৃ ক উ ািবত কৃিষ

যুি

সং া

তথ ( িত ান কতৃ ক আনু ািনক

অবমুি র পের)
পিরিশ -৩ চািহবামা

আংিশক

দােন বাধ তেথ র তািলকা



বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউেটর বািষক মাট বােজট সং া



বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউেটর উ য়ন



অবসরভূ

তথ

কে র নাম ও সংখ া

কমকতা ও কমচারীর নাম ও সংখ া

পিরিশ -৪ তথ সং হ ও সংর ণ প িত


অিফিসয়াল ওেয়বসাইট : www.bari.gov.bd



তেথ র হালনাগাদকরণ : বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি
িনয়িমত ভােব হালনাগাদ করা হে ।
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িটউট (বাির) কতৃ ক পিরচািলত সকল কায েমর তথ ািদ

ফরম ‘ক’
তথ

১।

াি র আেবদনপ

আেবদনকারীর নাম

:

িপতার নাম

:

মাতার নাম

:

বতমান িঠকানা

:

ায়ী িঠকানা

:

ফ া , ই- মইল, টিলেফান ও মাবাইল ফান ন র

:

পশা
২।
৩।

:

িক ধরেনর তথ ( েয়াজেন অিতির
কান প িতেত তথ

কাগজ ব বহার ক ন)

পেত আ হী (ছাপােনা/ফেটাপিপ/

িলিখত/ই- মইল/ফ া /িসিড অথবা অন
৪।
৫।

তথ
েযাজ

কান প িত)

:

হণকারীর নাম ও িঠকানা
ে

:

সহায়তাকারীর নাম ও িঠকানা

৬।

তথ

৭।

আেবদেনর তািরখ

:

:

দানকারী কতৃ পে র নাম ও িঠকানা

:
:

আেবদনকারীর া র
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ফরম ‘খ’
তথ সরবরােহ অপারগতা নািটশ

আেবদনপে র সূ

ন র:

তািরখ: ..................

িত
আেবদনকারীর নাম: ......................................
িঠকানা: ....................................................
িবষয়: তথ সরবরােহ অপারগতা স

েক অবিহতকরণ।

ি য় মেহাদয়,
আপনার ..................................;তািরেখর আেবদেনর িভি েত

ািথত তথ িনে া

কারেণ সরবরাহ করা স ব হল

না, যথা-

১।

......................................................................................................................
.................................................................................................;

২।

......................................................................................................................
.................................................................................................;

৩।

......................................................................................................................
.................................................................................................;

(................................)
দািয়

া

কমকতার নাম:
পদবী:

দা িরক সীল
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ফরম ‘গ’
আপীল আেবদন

১।

আপীলকারীর নাম ও িঠকানা ( যাগােযােগর সহজ মাধ মসহ)

:

২।

আপীেলর তািরখ

:

৩।

য আেদেশর িব ে

আপীল করা হেয়েছ তার কিপ (যিদ থােক)

৪।

যার আেদেশর িব ে

:

আপীল করা হেয়েছ তার নামসহ

আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)

:

৫।

আপীেলর সংি

:

৬।

আেদেশর িব ে

৭।

ািথত

িববরণ
সং ু

হবার কারণ (সংি

িববরণ)

:

িতকােরর যুি /িভি

৮।

আপীলকারী কতৃ ক

৯।

অন

:

ত য়ন

:

কান তথ যা আপীল কতৃ পে র স ুেখ উপ াপেনর জন

আপীলকারী ই া পাষণ কেরন।

:

আপীলকারীর
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া র

অনুি লিপ
ফরম ‘ঘ’
তথ
তথ সরবরােহর
হাের

মত তথ

িমক ন র
(১)
১।

ে

াি র অনুেরাধ িফ এবং তেথ র মূল িনধারণ িফ

িনে া

টিবেলর কলাম (২) এ উি িখত তেথ র জন িবপরীত কলাম (৩) এ উি িখত

াি র অনুেরাধ িফ এবং তেথ র মূল পিরেশাধেযাগ হেব, যথা-

তেথ র িববরণ

তথ

াি র অনুেরাধ িফ/তেথ র মূল

(২)

(৩)

িলিখত কান ডকুেমে র কিপ সরবরােহর জন

এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর

(ম াপ, নকশা, ছিব, কি

( ই) টাকা হাের এবং তদূ

উটার ি

সহ)

ে

িত পৃ া ২

মােপর কাগেজর

কৃত মূল
২।

িড , িসিড ইত ািদেত তথ সরবরােহর

ে

১) আেবদনকারী কতৃ ক িড , িসিড ইত ািদ
সরবরােহর

ে

িবনামূ েল ;

২) তথ সরবরাহকারী কতৃ ক িড , িসিড ইত ািদ
সরবরােহর
৩।

কান আইন বা সরকাির িবধান বা িনেদশনা
অনুযায়ী কাউেক সরবরাহকৃত তেথ র

৪।

মূেল র িবিনমেয় িব য়েযাগ

কাশনার

ে

তার

কৃত মূল

িবনামূেল

ে
ে

কাশনায় িনধািরত মূল

মহাপিরচালেকর আেদশ েম

19

ে

