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�খব� 
 
 

 গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােন ৩৯ নং অ�ে�েদ নাগিরকেদর িচ�া, িবেবক ও বাক �াধীনতা 

অ�তম �মৗিলক অিধকার িহেসেব �ী�ত। �তরাং ত� �াি�র অিধকার নাগিরেকর �মৗিলক অিধকােরর 

অিবে�� অংশ। ২০২১ সােলর মে� বাংলােদশেক ম�ম আেয়র �দশ িহেসেব উ�ীত করার �ত�েয় িশ� স�� 

বাংলােদশ গঠেনর লে�� িশ� ম�ণালয় িবিভ� উ�য়ন�লক কায ��ম ও কম �েকৗশল �হণ কেরেছ- যা �দেশর 

নাগিরকেদর জানার অিধকার রেয়েছ। ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগিরকেদর িশ� ম�ণালয় 

স�িক�ত কম �কাে�র ত� জানা ও �াি�র আইনগত িভি� �তির হেয়েছ। সব �েশষ ২০১০ সােল ‘‘জাতীয় 

িশ�নীিত’’ �ণয়ন করা হয়। ‘‘জাতীয় িশ�নীিত-২০১০’’ এর অ�তম উে�� হে�- উৎপাদনশীল কম �সং�ান 

�ি� করা, নারীেদরেক িশ�ায়ন �ি�য়ার �ল ধারায় িনেয় আসা এবং দাির�� �রীকরণ। �িঁজঘন িশে�র পিরবেত� 

�মঘন িশ� �াপনেক অিধক ��� িদেয় নারী উে�া�া উ�য়েন িবেশষ পদে�প �হণসহ ��র িশ�, �� ও 

মাঝাির িশে�র �সােরর কায ��ম �হণ। জাতীয় িশ�নীিত-২০১০ ছাড়াও িশ� ম�ণালয় িবগত বছর�েলােত 

কেয়ক� ����ণ � আইন ও িবিধমালা �ণয়ন কেরেছ।  �াধীনতার �বণ � জয়�ীেক সামেন �রেখ �দেশর সামি�ক 

উ�য়েনর �পক�-২০২১ বা�বায়নকে�   িবিসক ও িবটােকর মা�েম �াপকহাের �ব ও �বমিহলােদরেক হােত 

কলেম িবিভ� ��েড আ�-কম �সং�ান�লক �িশ�ণ �দান করা হে�। �ষকেদর মে� �া��ে� ও স�ক সমেয় 

চািহদা মািফক সার সরবরাহ করা হে� এবং সােরর �য �কান সংকট �মাকােবলার জ� �েয়াজনীয় সং�ক 

বাফার �গাডাউন িনম �াণ করা হেয়েছ। িবএস�আই �দেশর প�মান িনধ �ারণসহ পে�র �ভজাল �িতেরােধ   

�া�মাণ আদালেতর মা�েম �ভজাল িবেরাধী অিভযান পিরচালনা করেছ। নাগিরকেদর এ সম� ত� জানা ও 

�াি�র �িবধােথ � ত� অব��করণ িনেদ �িশকা �ণয়ন করার উে�াগ �নয়া হেয়েছ।  �দেশর সািব �ক অথ �ৈনিতক 

উ�য়েন িশ� ম�ণালেয়র �িমকা ��তার সােথ জনগেণর মে� �কােশর মা�েম জবাবিদিহতা িনি�ত করেত  

     ‘‘ ত� অব��করণ িনেদ �িশকা ২০১৪”  অ�ণী �িমকা রাখেব।  

 

 

�মা: �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া, এনিডিস 
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১.০০ িশ� ম�ণালেয়র পট�িম 
 
বাংলােদেশর আথ �-সামািজক উ�য়েন িশ� খােতর �িমকা ����ণ �। িশ�ায়ন অথ �নীিতর আ�িনকায়ন ও কাঠােমাগত 

�পা�র, অথ �ৈনিতক িভি�র �বিচ�ায়ন, �মবধ �মান উৎপাদনশীলতা অজ�ন, ��ি�গত অ�গিত, কম �সং�ান �ি� এবং 

জনগেণর আয় ও জীবনযা�ার মান উ�য়েনর মা�েম �িরৎ অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�ন িনি�ত কের। িশ� ম�ণালয় �দেশ 

িশ� �াপন ও �সাের নীিত িনধ �ারণ এবং �কৗশল �ণয়েন �েয়াজনীয় �েযাগ-�িবধা ও সহায়তা �দান কের আসেছ। 

�াধীনতার �েব � বািণজ� ও িশ� িবভাগ িহেসেব ঢাকায় িশ� স�িক�ত কায ��ম পিরচািলত হত। সরকােরর নীিতমালায় ও 

উ�য়ন �কৗশেল পিরবত�েনর ফেল িশ� ম�ণালেয়র কম �পিরিধ সং�িচত কের ব� ও পাট ম�ণালয়, িবিনেয়াগ �বাড � ও 

�াইেভটাইেজশন কিমশেনর �ি� করা হয়। সরকােরর িবরা�ীয়করণ নীিতর আওতায় িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন ৫৯৩ 

� িশ� �িত�ােনর মে� ৫২১ � �িত�ানেক �বসরকািরকরণ করা হয় এবং ৩৩� �িত�ান িবিভ� ম�ণালেয় �ানা�িরত 

হয়। বত�মােন অবিশ� ৩৯ � �িত�ােনর মে� বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন (িবিসআইিস) এর আওতায় 

১৩ �, বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন (িবএসএফআইিস) এর অধীেন ১৭�  এবং বাংলােদশ ই�াত ও 

�েকৗশল কেপ �ােরশন (িবএসইিস) এর অধীেন ০৯� �িত�ান রেয়েছ। 

 
 
১.১ িনেদ �িশকার উে�� 
 ত� অিধকার আইন-২০০৯ �ণয়েনর মা�েম আইেনর িবধান সােপে� ক��পে�র িনকট হেত �েত�ক 

নাগিরেকর ত� লােভর অিধকার �যমন িনি�ত করা হেয়েছ, �তমিন সংি�� ক��প�েক �যেকান 
নাগিরেকর অ�েরােধর ��ি�েত চািহত ত� সরবরাহ করার বা�বাধকতা আেরাপ করা হেয়েছ। জনগেণর 
শাসনতাি�ক ও আইনগতভােব ত� লােভর অিধকার িনি�ত করার লে�� িশ� ম�ণালেয়র জনস��ৃ 
ত� অব��করণ ও �চােরর লে�� এক� িবিধগত কাঠােমা �ণয়ন।   

 
১.২ ত� অব��করণ নীিত 
 িশ� ম�ণালয় িশ� স�� �দশ গড়ার লে�� �ি� উে�াগেক �াধা� িদেয় িবিভ� �কার নীিত ও কম � 

�কৗশল �ণয়ন কের থােক। এ সকল কম �কা� িশ� সংি�� ��কেহা�ার এবং নাগিরকেদর জ� উ�ু� 
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রাখার নীিতেত িশ� ম�ণালয় িব�াস কের। ��তা, জবাবিদিহতা ও �শাসন িনি�তকরেণ অবাধ ত� 
�বাহ িবেশষ �িমকা পালন কের। এ উে�ে� িশ� ম�ণালয় �দেশর নাগিরকেদর ত� �াি�র অিধকারেক 
অ�ািধকার �দােনর নীিতেত িব�াসী।  

  
 

২.০০ সং�া 
 
(ক) ত� : ত� অেথ � িশ� ম�ণালেয়র গঠন, কাঠােমা ও দা�িরক কম �কা� সং�া� �য �কান �ারক, বই, নকশা, 
মানিচ�, �ি�, ত�-উপা�, লগবই, আেদশ, িব�ি�, দিলল, ন�না, প�, �িতেবদন, িহসাব িববরণী, �ক� ��াব, 
আেলাকিচ�, অিডও, িভিডও, অংিকতিচ�, িফ�, ইেলক�িনক �ি�য়ায় ��ত�ত �য �কান ইন�েম�, 
যাি�কভােব পাঠেযা� দিললািদ এবং �ভৗিতক গঠন ও �বিশ�� িনিব �েশেষ অ� �য �কান ত�বহ ব� বা তােদর 
�িতিলিপও এর অ�� �� হেব; 
তেব শত� থােক �য, দা�িরক �নাট িসট বা �নাট িসেটর �িতিলিপ এর অ�� �� হেব না ; 
 
(খ) দািয়��া� কম �কত�া : ত� অব��করণ নীিত বা�বায়েনর জ� এবং ত� অিধকার আইেনর ১০ ধারা  
অ�যায়ী ত� সরবরােহর জ� িশ� ম�ণালেয়র িনেয়ািজত  কম �কত�া।  
 
(গ) ত� �দান ইউিনট : িশ� ম�ণালেয়র দািয়��া� কম �কত�ার অধীেন গ�ত ত� �দান ইউিনট। 
 
(ঘ) ক��প�: ক��প� বলেত িশ� ম�ণালয়েক �ঝােব।  
 
(ঙ) আপীল ক��প� : আপীল ক��প�  বলেত সিচব, িশ� ম�ণালয়েক �ঝােব। 
 
 
(চ) ত� কিমশন : ত� অিধকার আইেনর অধীেন �িতি�ত কিমশন। 
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�তীয় অ�ায় : নীিতমালা 

৩. তে�র ���িণিব�াস 
 
ত�  অিধকার আইন অ�যায়ী আইেনর িবধানাবিল সােপে� �েত�ক নাগিরেকর ত� পাওয়ার অিধকার আেছ ও 
জনগেণর চািহদা অ�যায়ী এসব ত� সরবরাহ করেত িশ� ম�ণালয় বা� থাকেব। 
িশ� ম�ণালেয়র সংরি�ত ত� স�হেক িতন� ��িণেত ভাগ করা হেয়েছ- 

 �-�েণািদত ত� 

 চািহবামা� �দােন বা� ত� 

 কিতপয় ত� �কাশ বা �দান বা�তা�লক নয় 
 

৩.১ �-�েণািদত ত� 
 
এই ��িণর আওতা�� ত��েলা পিরিশ�-১ এ উে�খ করা আেছ যা ত� অিধকার আইন অ�যায়ী                 
�-�েণািদতভােব িশ� ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট (www.moind.gov.bd) �কািশত থাকেব।  
 

৩.২ চািহবামা� �দােন বা� ত� 
 
এই ��িণর আওতা�� ত��েলা পিরিশ�-২ এ উে�খ করা আেছ। তািলকা� িশ� ম�ণালয়  ক��ক িনধ �ািরত ও 
অ�েমািদত হেব।  এ জাতীয় চািহদা�ত ত� িশ� ম�ণালেয়র অ�েমাদন �িতেরেকই দািয়��া� কম �কত�া 
চািহদাকারীেক �দান করেত পারেব। এ তািলকা� িশ� ম�ণালয় ক��ক ৬ মাস পর পর পয �ােলাচনা কের 
�েয়াজেন সংেযাজন/িবেয়াজন করা হেব। 

 
 

৩.৩ কিতপয় ত� �কাশ বা �দান বা�তা�লক নয় 
 
এই ��িণর আওতা�� ত��েলা পিরিশ�-৩ এ উে�খ করা আেছ। ত� অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় 
বিণ �ত িশ� ম�ণালেয়র জ� �েযাজ� কিতপয় ত� যা �কান নাগিরকেক �দান করেত িশ� ম�ণালয় বা� 
থাকেব না। এ তািলকা� িশ� ম�ণালয় ক��ক িনধ �ািরত ও অ�েমািদত হেব। এ তািলকা� িশ� ম�ণালয় ক��ক 
৬ মাস পর পর পয �ােলাচনা কের �েয়াজেন সংেযাজন/িবেয়াজন করা হেব। 
 

৪. তে�র  ভাষা 
 
(ক) ৩ নং �সকশেন �েদয় �যসব তে�র কথা উে�খ আেছ �স�েলা িশ� ম�ণালেয়র কায �ে�ে� �ব�ত বাংলা 
ভাষায় পাওয়া যােব।  
(খ) িশ� ম�ণালেয়র  ত�� �যভােব �কাশ, ছাপা এবং সংর�ণ করা হেয়েছ �সভােবই �দান করা হেব। 
(গ) িশ� ম�ণালয় �কান ত� ভাষা�র/ অ� ভাষায় অ�বাদ বা �পা�র কের �দয়ার দািয়� িনেব না। 
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৫. দািয়��া� কম �কত�ার দািয়� এবং কম �পিরিধ 
 
তে�র জ� �া� আেবদনপ� বাছাই, ত� চািহদাকারীর সােথ �যাগােযাগ, িবিধ �মাতােবক ত� সরবরাহ, ত� 
সংর�ণ এ ত� �কােশ ক��প�েক সহায়তা ও ত� অব��করণ স�েক� �িতেবদন �তরী। ই�ীয় �িতব�ী 
�ি� ত� চািহদাকারী হেল উ� �িতব�ী �ি�েক ত� লােভ সািব �ক সহায়তা করা। �েয়াজেন দািয়��া� 
কম �কত�া এ িবষেয় কিমশেনর অ� �কান পারদশ� কম �কত�ার সহেযািগতা িনেত পারেবন। 
 

৬. আেবদন �ি�য়া 
 
�কান �ি� এই আইেনর অধীন ত� �াি�র জ� দািয়��া� কম �কত�ার িনকট ত� �চেয় িনধ �ািরত ফরেমেট 
�ি�ত ফরেম (ফরম ‘ক’)  বা সাদা কাগেজ বা  ই-�মইেল আেবদন করেত পারেবন । আেবদেনর ফরম িশ� 
ম�ণালেয়র  অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
আেবদেন িন�িলিখত িবষয়স�েহর উে�খ থাকেত হেব- 
(অ) আেবদনকারীর নাম, �কানা, �েযাজ� ��ে� �ফান ও ফ�া� ন�র এবং ই-�মইল �কানা; 
(আ) �য তে�র জ� অ�েরাধ করা হেয়েছ তার িন� �ল এবং �� বণ �না; 
(ই) আেবদন�ত তে�র অব�ান িনণ �েয়র �িবধােথ � অ�া� �েয়াজনীয় �াসি�ক ত�াবলী; 
(ঈ) �কান প�িতেত ত� �পেত আ�হী তার বণ �না অথ �াৎ পিরদশ �ন, অ�িলিপ �নয়া, �নাট �নয়া বা অ� �কান 
অ�েমািদত প�িত; 
(উ) আেবদনকারী �িতব�ী হেল সহায়তাকারীর ত�। 
 

৬.১ ত� �দােনর সময়সীমা 
 
দািয়��া� কম �কত�া আেবদন�ত তে�র সােথ একািধক ত� �দান ইউিনট বা ক��পে�র সংি��তা না থাকেল  
আেবদন �াি�র তািরখ হেত অনিধক ২০ (িবশ) কায � িদবেসর মে� আেবদন�ত  ত� সরবরাহ করেবন। 
 

৭. তে�র ��তািলকা 
 
ছাপােনা তে�র জ�  �যখােন �� িনধ �ািরত রেয়েছ �সই �িতেবদন বা কিপর জ� উ� �� ও অ�া� ��ে� 
�ি�সংগত �� পিরেশাধ করেত হেব। উ� �� ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ এর 
তফিসল ‘ঘ’ ফরম  অ�যায়ী িনধ �ািরত হেব; 

 
৮. ত� �দােন অপারগতা 
দািয়��া� কম �কত�া �কান কারেণ ত� �দােন অপারগ হেল অপারগতার কারণ উে�খ কের আেবদন পাওয়ার ১০ 
(দশ) কায � িদবেসর মে� িতিন তা আেবদনকারীেক অবিহত করেবন। 
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৯. আপীল �ি�য়া ও সময়সীমা 
�কান �ি� ত� অিধকার আইেনর ধারা-৯ (১) (২) বা (৪) এ িনিদ �� সময়সীমার মে� ত� লােভ �থ � হেল 
িকংবা দািয়��া� কম �কত�ার �কান িস�াে� সং�� হেল িতিন উ� সময়সীমা অিত�ম হওয়ার পর বা িস�া� 
পাওয়ার পরবত� ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� আপীল ক��পে�র িনকট আপীল করেত পারেবন। আপীল আেবদেন 
আপীেলর কারণ উে�খ�ব �ক ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা’র ফরম ‘গ’ অ�যায়ী করা যােব। 
আপীল ক��প� আপীল আেবদন �াি�র পরবত� ১৫ (পেনর) িদেনর মে� ৬ িবিধ মেত �নানী �শেষ আপীল 
িন�ি� করেবন।  
 

১০. পিরিশ� তািলকা 
(অ) পিরিশ�-১ �-�েণািদত তে�র তািলকা; 
(আ) পিরিশ�-২ চািহবামা� �দােন বা� তে�র তািলকা; 
(ই) পিরিশ�-৩ �য সম� ত� �দান করা বা�তা�লক নয়; 
(ঈ) পিরিশ�-৪ ত� অব��করেণর ছক; 
 

১১. ফরেমর তািলকা 
(অ) ফরম ‘ক’-ত� �াি�র আেবদন প�; 
(আ) ফরম ‘খ’ –ত� সরবরােহর অপারগতার �না�শ; 
(ই) ফরম ‘গ’-আপীল আেবদন; 
(ঈ) ফরম ‘ঘ’- ত� �াি�র অ�েরাধ িফ ও তে�র �� িনধ �ারণ িফ। 
 
পিরিশ�-১ �-�েণািদত তে�র তািলকা: 
 

 িশ� ম�ণালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমার িববরণ 

 িশ� ম�ণালেয়র কায ��ম (এেলােকশন অব িবজেনস) 

 কায �ব�ন 

 িশ� ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর নাম, পদবী ও দািয়� এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র ও ই-�মইল �কানা 

 িশ� ম�ণালেয়র িব�মান আইন, িবিধমালা, �িবধানমালা, নীিতমালা, ��াপন, িনেদ �শনা 

 বািষ �ক �িতেবদন 

 িশ� ম�ণালেয় বােজট ও বােজট �ে�পন (অ��য়ন ও উ�য়ন) 

 নাগিরক সনদ 

 সকল �কািশত �িতেবদন 

 ত� অিধকার আইন অ�যায়ী িনেয়ািজত দািয়� �া� কম �কত�া, আপীল ক��প� ও ত� কিমশনারেদর  নাম, 
পদবী ও �কানা  

 িবিভ� �দেশর সােথ স�ািদত আ�জ�ািতক �ি� সং�া� তািলকা 

 িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�াস�েহর বােজট 

 বা�বািয়ত ও চলমান  উ�য়ন �কে�র তািলকা , ��ািবত খরচ, ��ত �েয়র িববরণসহ সংি�� িববরণী 
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 ত� অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার িবধান সােপে� সামািজক িনরাপ�া, দাির�� িবেমাচন  কম ��িচ 
সং�া� ত�  

 সকল িব�ি�/�ট�ার িব�ি� 

 ম�ণালেয়র সভা সং�া� ত� 
 
পিরিশ�-২ চািহবামা� �দােন বা� তে�র তািলকা: 

 �বেদিশক �িশ�ণ/িবেদশ �মন  সং�া� ত� 

 ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর িবিভ� �কা�ািন/�বােড �র পিরচালক সং�া� ত� 

 �নঃ�ি�য়াজাতকরেণর উে�ে� আমদািনত� জাহােজর অ��েল অনাপি� সনদ (এনওিস) ই��, 

পিরদশ �ন অ�মিত এবং �সকতায়ন (Beaching) ও িবভাজন (Cutting) অ�মিত �দান সং�া� ত� 

 ম�ণালেয়র উে�খেযা� �য় সং�া� সাধারণ ত� 

 ম�ণালেয়র বািষ �ক অিডট আপি� ও িন�ি� সং�া� ত� 

 ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর �শাসিনক ও আিথ �ক �মতা অপ �ন: (Delegation of authority) 

 
পিরিশ�-৩ �য সম� ত� �দান করা বা�তা�লক নয়: 

 ত� অিধকার আইন ২০০৯ এর ৭ ধারায় উে�িখত ত� 

 ম�ণালয় সং�া� মি�পিরষেদর �গাপনীয় িস�া�/িনেদ �শনা/অ�শাসন 

 ম�ণালয় সং�া� �ধানম�ীর �গাপনীয় িস�া�/িনেদ �শনা/অ�শাসন 

 রা�পিত �দ� �গাপনীয় িস�া�/িনেদ �শনা/অ�শাসন 

 �কান ম�ণালেয়র সিচব/ম�ী ক��ক �দ� �গাপনীয় িবষয় সং�া� ত� 

 রা�ীয় িনরাপ�া ও �গােয়�া কােয � িনেয়ািজত সং�া বা �িত�ান ক��ক �দ� �িতেবদন 

 সরকািরভােব �গাপনীয় িহেসেব �ঘািষত/�ী�ত  ত� 
 
পিরিশ�-৪ ত�  অব��করেণর ছক: 
 
আেবদন সং�া� ত�: 
�িমক 
নং 

মােসর নাম আেবদনকারীর নাম 
ও �কানা 

আেবদেনর িবষয়               িস�া� 
ত� 
�দান�ত 

�িগত  খািরজ 
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ফরম    ক   ’ 
ত� �াি�র আেবদনপ� 

১। আেবদনকারীর নাম : .................................... 

 িপতার নাম : .................................... 

 মাতার নাম : .................................... 

 বত�মান �কানা : .................................... 

 �ায়ী �কানা : .................................... 

 ফ�া�, ই-�মইল, �টিলেফান ও �মাবাইল �ফান ন�র (যিদ থােক) : .................................... 

 �পশা : .................................... 

২। িক ধরেনর ত� (�েয়াজেন অিতির� কাগজ �বহার ক�ন) : .................................... 

৩। �কান প�িতেত ত� পাইেত আ�হী : .................................... 

 (ছাপােনা/ফেটাকিপ/িলিখত/ই-�মইল/ফ�া�/িসিড অথবা  

 অ� �কান প�িত) 

৪। ত� �হণকারীর নাম ও �কানা : .................................... 

৫। �েযাজ� ��ে� সহায়তাকারীর নাম ও �কানা : .................................... 

৬। ত� �দানকারী ক��পে�র নাম ও �কানা : .................................... 

৭। আেবদেনর তািরখ : .................................... 

 
 
 
 
  আেবদনকারীর �া�র 
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ফরম খ’ 
 

ত� সরবরােহ অপারগতার �না�শ 
 

আেবদনপে�র �� ন�র :                                                                                তািরখ : 
�িত  
আেবদনকারীর নাম : ................................... 
�কানা : ............................................ 
 
িবষয় : ত� সরবরােহর অপারগতা স�েক� অবিহতকরণ। 
 
ি�য় মেহাদয়, 
 
আপনার ................................ তািরেখর আেবদেনর িভি�েত �ািথ �ত ত� িনে�া� কারেণ সরবরাহ করা 
স�ব হইল না, যথা- 
 
১। ........................................................................ 

 ........................................................................ 

২। ........................................................................ 

 ........................................................................ 

৩। ........................................................................ 

........................................................................ 

 

  (..............................) 
  দায়ি��া� কম �কত�ার নাম 
  পদবী 
  দা�িরক সীল 
  



9 

 

ফরম গ’ 
 

আপীল আেবদন 
 
 

১। আপীলকারীর নাম ও �কানা (�যাগােযােগর সহজ মা�মসহ) : ................................ 

২। আপীেলর তািরখ : ................................ 

৩। �য আেদেশর িব�ে� আপীল করা হইয়ােছ উহার কিপ  

 (যিদ থােক) 

৪। যাহার আেদেশর িব�ে� আপীল করা হইয়ােছ  

 তাহার নাম সহ আেদেশর িববরণ (যিদ থােক) : ................................ 

৫। আপীেলর সংি�� িববরণ : ................................ 

৬। আেদেশর িব�ে� সং�� হইবার কারণ (সংি�� িববরণ) : ................................ 

৭। �ািথ �ত �িতকােরর �ি�/িভি� : ................................ 

৮। আপীলকারী ক��ক �ত�য়ন : ................................ 

৯। অ� �কান ত� যাহা আপীল ক��পে�র স�ুেখ উপ�াপেনর জ� 

 আপীলকারী ই�া �পাষণ কেরন : ................................ 

 
 
 
  আপীলকারীর �া�র 
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ফরম ঘ’ 
 

ত� �াি�র অ�েরাধ িফ এবং তে�র �� িনধ �ারণ িফ 
 

ত� সরবরােহর ��ে� িনে�া� �টিবেলর কলাম (২) এ উি�িখত তে�র জ� উহার িবপরীেত কলাম (৩) এ 
উি�িখত হাের ���মত ত� �াি�র অ�েরাধ িফ এবং তে�র �� পিরেশাধেযা� হইেব, যথা- 
 

�ঃ নং তে�র িববরণ ত� �াি�র অ�েরাধ িফ/তে�র 
�� 

১ ২ ৩ 
১ িলিখত �কান ড�েমে�র কিপ সরবরােহর জ� (�াপ, 

নকশা, ছিব, কি�উটার ি��সহ) 
এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর 
��ে� �িত ��া ২ (�ই) টাকা হাের 
এবং ত��� মােপর কাগেজর ��ে� 
��ত �� 

২ িড�, িসিড ইত�ািদেত ত� সরবরােহর ��ে� (১) আেবদনকারী ক��ক িড�, িসিড 
ইত�ািদ সরবরােহর ��ে� িবনা�� 
(২)ত� সরবরাহকারী িড�, িসিড 
ইত�ািদ সরবরােহর ��ে� উহার 
��ত �� 

৩ �কান আইন বা সরকাির িবধান বা িনেদ �শনা অ�যায়ী 
কাউেক সরবরাহ�ত তে�র ��� 

িবনা�ে� 

৪ �ে�র িবিনমেয় িব�য়েযা� �কাশনার ��ে� �কাশনায় িনধ �ািরত 
  
  
 
 কিমশেনর আেদশ�েম 


