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িবষয় : ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৫ অ�সাের পাট অিধদ�েরর যাবতীয় তে�র ক�াটাগির ও ক�াটালগ। 
 
ক) তে�র ক�াটাগির : 
 

১. ��েণািদত তে�র তািলকা ; 
২. চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র তািলকা ; 
৩. �দান বা�তা�লক নয় এমন তে�র তািলকা। 
 
খ) তে�র ক�াটালগ : 
 

১. �-�েণািদত তে�র তািলকা : 
 (ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এবং ত� অিধকার (ত� �কাশ ও �চার) �িবধানমালা, ২০১০ এর আেলােক পাট অিধদ�র ক��ক 

�কাশেযা� ত�) 
 

�িমক 
নং 

তে�র তািলকা ত� �দােনর মা�ম 

১। সাংগঠিনক কাঠােমা ও কায ��েমর িববরণ, কায ��ণালী এবং দািয়�স�হ   
 
১. ত� �দান ইউিনট 
২. �ি�ত অ�িলিপ 
৩. �না�শ �বাড � 
৪. ওেয়ব সাইট 

২। কম �কত�া/কম �চারীেদর �মতা ও দািয়� 
৩। কম �কত�া/কম �চারীেদর নাম, পদিব ও �ফান ন�র  
৪। িবিভ� ����ণ � �শাসিনক আেদশ, িব�ি� ও ��াপন 
৫। িবেদশ �মণ সং�া� িজও 
৬। পাট অিধদ�র ও এর অধীন� অিফসস�েহর বােজট, ��ািবত খরচ ও ��ত �েয়র 

িববরণ 
৭। অিজ�ত ও �াি� িবেনাদন ��সহ অ�া� �� 
৮। িবিভ� িবষেয়র �ফাকাল পেয়� কম �কত�ার নাম, পদিব ও �ফান ন�র 
৯। �সবার িবষয় ও �সবা �দান প�িত স�িক�ত িস�েজনস চাট �ার 
১০। িবিভ� �িতেবদন/�কাশনা 
১১। ইেনােভশন সং�া� িবষয়ািদ 
১২। ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না বা�বায়ন সং�া� িবষয়ািদ 
১৩। ত� অিধকার সং�া� ত�াবলী 
১৪। পাট আইন ২০১৭, পাটনীিত ২০১৮,  পে� পাটজাত �মাড়েকর বা�তা�লক �বহার 

আইন ২০১০ এবং পে� পাটজাত �মাড়েকর বা�তা�লক �বহার িবিধমালা ২০১3, 
লাইেস� এ� এনেফাস �েম� অ�ােদশ ১৯৬৪ এর আওতায় �হীত কায ��ম 

১৫। বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) এর আওতায় �হীত কায ��ম 
১৬। বািষ �ক �য় পিরক�না 
১৭। �ট�ার/�কােটশন িব�ি� 
১৮। পাট ও পাটজাত পে�র উৎপাদন, �বহার, র�ািন, র�ািন আয় ও ম�দ সং�া� 

ত�ািদ 
১৯। পাট ও পাটজাত পে�র �বসােয়র লাইেস� ই�� ও নবায়ন সং�া� িবষয়ািদ 
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�িমক 
নং 

তে�র তািলকা ত� �দােনর মা�ম 

২০। পে� পাটজাত �মাড়েকর বা�তা�লক �বহার আইন, ২০১০ এর আওতায়  �া�মান 
আদালত পিরচালনা সং�া� ত�ািদ 

 
১. ত� �দান ইউিনট 
২. �ি�ত অ�িলিপ 
৩. �না�শ �বাড � 
৪. ওেয়ব সাইট 

২১। পাটজাত পে�র মান পিরদশ �ন সং�া� ত�ািদ 
২২। পাটজাত পে�র মান পরী�ণ সং�া� ত�ািদ 
২৩। ত� �দান ইউিনেটর দািয়��া� কম �কত�ার নাম, পদিব এবং অ�া� ত�ািদ 
২৪। আিপল ক��পে�র নাম, পদিব এবং �কানার িব�ািরত িববরণ 
২৫। ত� কিমশন এবং কিমশনারেদর নাম, পদিব ও �কানার িব�ািরত িববরণ 
২৬। পাট অিধদ�র ক��ক �িহত সকল আেবদন পে�র এক� অ�িলিপ 
২৭। সরকার/পাট অিধদ�র ক��ক স�ািদত �ি�(�ি� স�াদন/কায �ােদশ স�াদেনর পর) 
২৮। ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগিরকগেণর ত� �াি�র আেবদন ও 

িন�ি� সং�া� হালনাগাদ ত�ািদ 
29। �িশ�ণ, �চার ও উ�ু�করণ সং�া� ত�ািদ। 

 
২. চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র তািলকা : 
 

�িমক 
নং 

তে�র তািলকা ত� �দােনর মা�ম 

১। �-�েণািদত �কািশত সকল ত�ািদ  
১. ত� �দান ইউিনট 
২. �ি�ত অ�িলিপ 
3. ইেমইল 

২। �য় কায ��ম সং�া� ত�ািদ(িস�া� �হেণর পর)  
৩। �ি� িবেশেষর �দেশ িবেদেশ �মণ সং�া� ত�ািদ 
৪। পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, �িশ�ণ ও �িষ উপকরণ িবতরণ সং�া� ত�ািদ 
 
৩. �দান বা�তা�লক নয় এমন তে�র তািলকা : 
 

 ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৭ অ�সাের ক��প� �কান নাগিরকেক িন�িলিখত ত�স�হ �দান কিরেত 
বা� থািকেব না, যথাঃ - 
(ক) �কান ত� �কােশর ফেল বাংলােদেশর িনরাপ�া, অখ�তা ও সাব �েভৗমে�র �িত �মিক হইেত পাের এই�প ত�; 
(খ) পররা�নীিতর �কান িবষয় যাহার �ারা িবেদশী রাে�র অথবা আ�জ�ািতক �কান সং�া বা আ�িলক �কান �জাট বা 
সংগঠেনর সিহত িব�মান স�ক� �� হইেত পাের এই�প ত�; 
(গ) �কান িবেদশী সরকােরর িনকট হইেত �া� �কান �গাপনীয় ত�; 
(ঘ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �তীয় পে�র �ি��ি�ক স�েদর অিধকার �িত�� হইেত পাের এই�প বািণিজ�ক 
বা �বসািয়ক অ�িন �িহত �গাপনীয়তা িবষয়ক, কিপরাইট বা �ি��ি�ক স�দ (Intellectual Property 
Right) স�িক�ত ত�; 
(ঙ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান িবেশষ �ি� বা সং�ােক লাভবান বা �িত�� কিরেত পাের এই�প িনে�া� ত�, 
যথাঃ- 
(অ) আয়কর, ��, ভ�াট ও আবগারী আইন, বােজট বা করহার পিরবত�ন সং�া� �কান আগাম ত�; 
(আ) ��ার িবিনময় ও �েদর হার পিরবত�নজিনত �কান আগাম ত�; 
(ই) �াংকসহ আিথ �ক �িত�ানস�েহর পিরচালনা ও তদারিক সং�া� �কান আগাম ত�; 
(চ) �কান ত� �কােশর ফেল �চিলত আইেনর �েয়াগ বাধা�� হইেত পাের বা অপরাধ �ি� পাইেত পাের এই�প ত�; 
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(ছ) �কান ত� �কােশর ফেল জনগেণর িনরাপ�া িবি�ত হইেত পাের বা িবচারাধীন মামলার ��ু িবচার কায � �াহত 
হইেত পাের এই�প ত�; 
(জ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �ি�র �ি�গত জীবেনর �গাপনীয়তা �� হইেত পাের এই�প ত�; 
(ঝ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �ি�র জীবন বা শারীিরক িনরাপ�া িবপদাপ� হইেত পাের এই�প ত�; 
(ঞ) আইন �েয়াগকারী সং�ার সহায়তার জ� �কান �ি� ক��ক �গাপেন �দ� �কান ত�; 
(ট) আদালেত িবচারাধীন �কান িবষয় এবং যাহা �কােশ আদালত বা �াই��নােলর িনেষধা�া রিহয়ােছ অথবা যাহার 
�কাশ আদালত অবমাননার শািমল এই�প ত�; 
(ঠ) তদ�াধীন �কান িবষয় যাহার �কাশ তদ� কােজ িব� ঘটাইেত পাের এই�প ত�; 
(ড) �কান অপরােধর তদ� �ি�য়া এবং অপরাধীর ��ফতার ও শাি�েক �ভািবত কিরেত পাের এই�প ত�; 
(ঢ) আইন অ�সাের �কবল এক� িনিদ �� সমেয়র জ� �কােশর বা�বাধকতা রিহয়ােছ এই�প ত�; 
(ণ) �কৗশলগত ও বািণিজ�ক কারেণ �গাপন রাখা বা�নীয় এই�প কািরগরী বা �ব�ািনক গেবষণাল� �কান ত�; 
(ত) �কান �য় কায ��ম স�ণ � হইবার �েব � বা উ� িবষেয় িস�া� �হেণর �েব � সংি�� �য় বা উহার কায ��ম সং�া� 
�কান ত� ; 
(থ) জাতীয় সংসেদর িবেশষ অিধকার হািনর কারণ হইেত পাের এই�প ত�; 
(দ) �কান �ি�র আইন �ারা সংরি�ত �গাপনীয় ত�; 
(ধ) পরী�ার ��প� বা পরী�ায় �দ� ন�র স�িক�ত আগাম ত�; 
(ন) মি�পিরষদ বা, ���মত, উপেদ�া পিরষেদর �বঠেক উপ�াপনীয় সার-সংে�পসহ আ�ষি�ক দিললািদ এবং উ��প 
�বঠেকর আেলাচনা ও িস�া� সং�া� �কান ত�। 
তেব শত� থােক �য, মি�পিরষদ বা, ���মত, উপেদ�া পিরষদ ক��ক �কান িস�া� �হীত হইবার পর অ��প িস�াে�র 
কারণ এবং �যসকল িবষেয়র উপর িভি� কিরয়া িস�া�� �হীত হইয়ােছ উহা �কাশ করা যাইেব। 

 
*** 


