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ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট 

ভাস্টনক স্টভয়া এস্টবস্টনউ 

ঢাকা-১২০৭। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

মুখফন্ধ 
 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংস্টফধাদন ৩৯ অনুদেদ স্টচন্তা, স্টফদফক ও ফাক-স্বাধীনতা নাগস্টযকদদয অন্যতভ 

মভৌস্টরক অস্টধকায স্টদদফ স্বীকৃত এফাং তথ্য প্রাস্টিয অস্টধকায এয অস্টফদেদ্য অাং। ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদ 

তথ্য অস্টধকায আইন, ২০০৯ া ইয়াদছ এফাং তথ্য কস্টভন ‘তথ্য অফমুক্তকযণ স্টনদদ েস্টকা’ প্রণয়দনয জন্য 

স্টফস্টবন্ন প্রস্টতষ্ঠাদনয দে আদরাচনা কস্টযয়া এফাং স্টফস্টবন্ন প্রস্টতষ্ঠানদক ‘তথ্য অফমুক্তকযণ স্টনদদ েস্টকা’ প্রণয়দনয 

তাস্টগদ মদয়। এযই ধাযাফাস্টকতায় ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট তথ্য অফমুক্তকযণ স্টনদদ েস্টকা প্রণয়দনয 

উদদ্যাগ মনয়। এ প্রদে MRDI এফাং তথ্য কস্টভদনয াস্টফ েক দমাস্টগতায জন্য তাদদয প্রস্টত কৃতজ্ঞতা প্রকা 

কযস্টছ। আস্টভ দৃঢ়বাদফ স্টফশ্বা কস্টয এই স্টনদদ েস্টকা প্রণয়দনয পদর ইনস্টিটিউদটয দািস্টযক কাম েম্পাদদন স্বেতা 

ও জফাফস্টদস্টতা বৃস্টি াইদফ এফাং প্রজাতদন্ত্রয নাগস্টযকদদয তথ্য প্রাস্টিয অস্টধকায স্টনস্টিত ইদফ।  

 

 

 

 

 

 (ড. মভাোঃ কাভার উস্টিন) 

ভাস্টযচারক 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট 

ঢাকা। 
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প্রথভ অধ্যায় 
 

স্টনদদ েস্টকায াধাযণ স্টফলয় 
 
মম কতৃেক্ষ স্টনদদ েস্টকাটি প্রণয়ন কস্টযয়াদছোঃ  ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট 

মম তাস্টযদখ স্টনদদ েস্টকাটি া কযা য়োঃ   

 

মল াংদাধদনয তাস্টযখোঃ  প্রদমাজয নয় 

মম নাদভ স্টনদদ েস্টকা কাম েকয ইদফোঃ  তথ্য অফমুক্তকযণ স্টনদদ েস্টকা, ২০১৫ 

এ স্টনদদ েস্টকায াদথ ম্পকেমৄক্ত প্রস্টতষ্ঠাদনয 

অন্যান্য স্টনদদ েস্টকামূোঃ 

 ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট আইন-১৯৭৪ (ACT 

No-XIII & 1974) এফাং াংদাস্টধত আইন, ১৯৯৬ এফাং 

২০০২ স্টফদজআযআই (কভ েচাযী) চাকুযী প্রস্টফধানভারা-

১৯৯০। 

স্টনদদ েস্টকা নম্বযোঃ   

 



  

স্টিতীয় অধ্যায় 
 

প্রাথস্টভক স্টফলয়াস্টদোঃ 
 

১. টভূস্টভ ও স্টনদদ েস্টকায উদিশ্য 
 

১.১ ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট এয টভূস্টভ 
 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট (স্টফদজআযআই) ১৯৭৪ াদর জাস্টতয জনক ফেফন্ধু মখ মুস্টজবুয যভাদনয 

তৎকারীন যকাদযয ভদয় Bangladesh Jute Research Institute Act of 1974  (Act no-XIII of 1974) 

ফদর প্রস্টতষ্ঠানটি ইনস্টিটিউট এয রু রাব কস্টযয়া। ফতেভাদন প্রস্টতষ্ঠানটি ‘‘ার োদভন্টাস্টয এযাক্ট-১৩, ১৯৭৪, 

াংদাস্টধত ার োদভন্টাস্টয এযাক্ট-১৯৯০,১৯৯৬, ২০০২ ও জাতীয় কৃস্টল নীস্টত, ১৯৯৯ এফাং জাতীয় াট নীস্টত, ২০১২ 

অনুযদণ স্টযচাস্টরত ইদতদছ। ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয কৃস্টল 

ভন্ত্রণারদয়য স্টনয়ন্ত্রণাধীন একটি গদফলনা প্রস্টতষ্ঠান। ভাস্টযচারক প্রস্টতষ্ঠানটিয প্রধান স্টনফ োী।  

 

১.২ তথ্য অফমুক্তকযণ স্টনদদ েস্টকা প্রণয়দনয মমৌস্টক্তকতা/উদিশ্য 
 

মমদতু গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংস্টফধাদন স্টচন্তা, স্টফদফক ও ফাক-স্বাধীনতা নাগস্টযকগদণয অন্যতভ মভৌস্টরক 

অস্টধকায স্টাদফ স্বীকৃত এফাং তথ্য প্রাস্টিয অস্টধকায স্টচন্তা, স্টফদফক ও ফাক-স্বাধীনতায একটি অস্টফদেদ্য অাং; 

এফাং  
 

মমদতু জনগণ প্রজাতদন্ত্রয কর ক্ষভতায ভাস্টরক ও জনগদণয ক্ষভতায়দনয জন্য তথ্য অস্টধকায স্টনস্টিত কযা 

অতযাফশ্যক; এফাং 
 

মমদতু জনগদণয তথ্য অস্টধকায স্টনস্টিত কযা ইদর যকাস্টয, স্বায়ত্তাস্টত ও াংস্টফস্টধফি াংস্থা এফাং যকাস্টয 

ও স্টফদদী অথ োয়দন সৃি ফা স্টযচাস্টরত মফযকাস্টয াংস্থায স্বেতা ও জফাফস্টদস্টতা বৃস্টি াইদফ, দুনীস্টত হ্রা 

াইদফ ও সুান প্রস্টতস্টষ্ঠত ইদফ; এফাং  
 

মমদতু যকাস্টয, স্বায়ত্তাস্টত ও াংস্টফস্টধফি াংস্থা এফাং যকাস্টয ও স্টফদদী অথ োয়দন সৃি ফা স্টযচাস্টরত 

মফযকাস্টয াংস্থায স্বেতা ও জফাফস্টদস্টতা স্টনস্টিতকযদণয রদক্ষয স্টফধান কযা ভীচীন ও প্রদয়াজনীয়।  
 

মদতু ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট এয কভ েকান্ড এফাং জফাফস্টদস্টতা স্টনস্টিত কযায রদক্ষয তথ্য 

অফমুক্তকযণ স্টনদদ েস্টকা প্রণয়ন জরুযী।  
 

১.৩ নীস্টতয স্টদযানাভ 
 

নীস্টতটি ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট ‘তথ্য অফমুক্তকযণ স্টনদদ েস্টকা ২০১৫’ নাদভ  অস্টবস্টত ইদফ।  
 

২. আইনগত স্টবস্টত্তোঃ ২০০৯ দনয ২০ নাং আইন।  
 

২.১ অনুদভাদনকাযী কতৃেক্ষোঃ কৃস্টল ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায। 
 

২.২ অনুদভাদদনয তাস্টযখোঃ   
 

২.৩ নীস্টত ফািফায়দনয তাস্টযখোঃ অনুদভাদদনয তাস্টযখ ইদত।  



  

 

তৃতীয় অধ্যায়োঃ স্টনদদ েস্টকা 
 
৩. াংজ্ঞা 
 

৩.১ তথ্য  
 

‘‘তথ্য’’ অদথ ে ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট (স্টফদজআযআই) এয গঠন, কাঠাদভা ও দািস্টযক কভ েকান্ড 

াংক্রান্ত মম মকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানস্টচত্র, চুস্টক্ত, তথ্য-উাত্ত, রগ ফস্ট, আদদ, স্টফজ্ঞস্টি, দস্টরর, নমুনা, ত্র, 

প্রস্টতদফদন, স্টাফ স্টফফযণী, প্রকল্প প্রিাফ, আদরাকস্টচত্র, অস্টডও, স্টবস্টডও, অাংস্টকতস্টচত্র, স্টপল্ম, ইদরকট্রস্টনক প্রস্টক্রয়ায় 

প্রস্ত্ত্ততকৃত মম মকান ইন্পট্রুদভন্ট, মাস্টন্ত্রকবাদফ াঠদমাগ্য দস্টররাস্টদ এফাং মবৌস্টতক গঠন ও বফস্টিয স্টনস্টফ েদদল অন্য 

মম মকান তথ্যফ ফস্ত্ত্ত ফা উাদদয প্রস্টতস্টরস্টও ইায অন্তভূ েক্ত ইদফ। তদফ তে থাদক মম, দািস্টযক মনাট স্টট ফা 

মনাট স্টদটয প্রস্টতস্টরস্ট ইায অন্তভূ েক্ত ইদফ না। 
 

 

৩.২ দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো 
 

াংস্থায মম মকান তথ্য যফযাদয স্টনস্টভত্ত ভাস্টযচারক কতৃেক ভদনানীত কভ েকতো দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো স্টদদফ 

স্টফদফস্টচত ইদফন। তদফ প্রদয়াজদন দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো অন্য মম মকান কভ েকতোয ায়তা চাস্টদত াস্টযদফন এফাং 

মকান কভ েকতোয স্টনকট ইদত এইরু ায়তা চাওয়া ইদর স্টতস্টন দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতোদক প্রদয়াজনীয় ায়তা 

প্রদান কস্টযদত ফাধ্য থাস্টকদফন। এইরু ায়তা প্রদাদন ব্যথ েতায জন্য মকান তথ্য যফযাদ স্টফঘ্ন সৃস্টি ইদর মই 

মক্ষদত্র এই স্টনদদ েস্টকায অধীন দায়-দাস্টয়ত্ব স্টনধ োযদণয মক্ষদত্র উক্ত অন্য কভ েকতোও দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ফস্টরয়া গণ্য 

ইদফন।  
 

৩.৩ তথ্য প্রদান ইউস্টনট  
 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউদটয প্রধান কাম োরয় ও কর আঞ্চস্টরক এফাং উদকন্দ্র কাম োরয়। 
 

৩.৪ আস্টর কতৃেক্ষ 
 

প্রদতযক তথ্য প্রদানকাযী ইউস্টনদটয অব্যফস্টত ঊর্ধ্েতন কতৃেদক্ষয প্রাস্টনক প্রধান।  
 

৩.৫ তৃতীয় ক্ষ 
 

তথ্য প্রাস্টিয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কতৃেক্ষ ব্যস্টতত অনুদযাধকৃত তদথ্যয স্টত জস্টিত অন্য মকান 

ক্ষ।  
 

৩.৬ তথ্য কস্টভন 
 

তথ্য অস্টধকায আইন, ২০০৯ এয ১১ ধাযা অনুমায়ী প্রস্টতস্টষ্ঠত তথ্য কস্টভন।  
 

৩.৭ অন্যান্য  
 



  

 

৪. তদথ্যয মেণীস্টফণ্যা এফাং তথ্য প্রদান িস্টত 
 

৪.১ স্ব-প্রদণাস্টদত তথ্য প্রকা এফাং এয তাস্টরকা  
 

ফতেভাদন ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউদটয চরভান কাম েক্রভ মূ অথ োৎ মম ফ তথ্য ও মফা কদরয জন্য 

উন্ুক্ত যস্টয়াদছ এফাং মথাযীস্টত থাস্টকদফ তায স্টফফযণ স্টনদে প্রদান কযা ইরোঃ 
 

 াদটয স্টিডায ফীজ উৎাদন করাদকৌর ও ভান ম্মত ফীজ যফযা স্টফলয়ক তথ্যাস্টদ 

 স্টফস্টবন্ন জাদতয াদটয চালাফাদ িস্টত ও স্টযচম ো 

 াট পদর মাকাভাকদিয আক্রভণ, প্রস্টতকায ও দভন মকৌর 

 াদটয মযাগফারাই স্টচস্টিতকযণ ও দভন ব্যফস্থানা 

 াট উৎাদদন াস্টন ও মচ ব্যফস্থানা াংক্রাভত্ম তথ্যাস্টদ  

 াট আফাদদ আফওয়া স্টযদফদ প্রবাফ 

 ভাটিয গুণাগুণ ও ায ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ াদটয অস্টধক আঁ ও ফীজ উৎাদন করাদকৌর 

 াট উৎাদদনয স্টফস্টবন্ন ধযদণয বজফ ও ভস্টিত ায ব্যফস্থানা প্রমৄস্টক্ত 

 স্টফস্টবন্ন জাদতয াট পদর (াক) স্টফদ্যভান পুস্টিভান ও গুণাগুণ এফাং াট আদ স্টফদ্যভান বজফ 

(biochmical) উৎাদন 

 াট ও াট ফীজ স্টবস্টত্তক স্য স্টফন্যা ও উৎাদন করাদকৌর 

 াট উৎাদন স্টফলয়ক স্টফস্টবন্ন প্রমৄস্টক্ত িান্তয 

 াট চালাফাদদ ব্যফহৃত স্টফস্টবন্ন মন্ত্রাস্টত ও তায ব্যফায করাদকৌর 

 াট চদন আঁদয ভান উন্নয়দণয করাদকৌর 

 স্বল্প াস্টনদত াট চদনয করাদকৌর 

 খাভায ও েস্টভক ব্যফস্থানা স্টফলয়ক তথ্যাস্টদ 

 াদটয ফাজায অথ েনীস্টত ও আফাদ াংক্রান্ত উাত্ত 

 চরভান স্টফস্টবন্ন প্রকদল্পয রক্ষয, উদিশ্য, কাম েক্রভ, অথ ে ফযাি ইতযাস্টদ 

 াদটয ওদয়ফাইট (www.bjri.gov.bd), আইস্টটি ও কৃস্টলতথ্য স্টনয়স্টভত ারনাগাদকযণ 

 আধুস্টনক াট চালাফাদ িস্টত, ভস্যা ও ভাধান করাদকৌর স্টফলদয় ম্প্রাযণ কভী ও কৃলক প্রস্টক্ষণ 

স্টফলদয় তথ্য  

 াট পর উৎাদন াংক্রান্ত মদী-স্টফদদী ফই ও জান োর াংক্রান্ত তথ্য। 

 াট স্টফলয়ক মট্রস্টনাং, মস্টভনায, ওয়োকদয তথ্য 

 াদটয সূতা ও কাি প্রস্ত্ত্তত প্রস্টক্রয়া ম্পদকে তথ্য 

 উন্নত ভাদনয াদটয সূতা উৎাদদন প্রদয়াজনীয় মভস্টদনয প্যাযাস্টভটায ও প্রদস্টাং প্রস্টক্রয়া 

 জুট কদম্পাস্টজট ম্যাটাস্টযয়াদরয প্রস্ত্ত্তত প্রণারী এফাং দ্রব্য গুণাফরী ম্পদকে মাফতীয় তথ্য।  

 াট আঁ, সূতা ও কাদিয মবৌস্টতক (Physical, Textile, Mechanical) গুণাফরী ম্পদকে প্রাি তথ্য। 

 াট আঁ ম্পস্টকেত মটস্টিাং মন্ত্রাস্টতয ও স্ক্যান মভাস্টডস্টপদকন ম্পস্টকেত তথ্য। 

 াট ও াট দণ্যয প্রদস্টাং াংক্রান্ত মাফতীয় যাায়স্টনক দ্রব্যাস্টদ কদম্পাস্টজন স্টনণ েয় ম্পদকে তথ্য 

 াট ও াটজাত দ্রদব্যয যঞ্জন প্রস্টক্রয়া ও এ ম্পস্টকেত মাফতীয় তথ্য  

 াদটয ফহুমুখী ব্যফায রদক্ষয উদ্ভাস্টফত স্টফস্টবন্ন প্রমৄস্টক্ত ম্পদকে প্রদয়াজনীয় তথ্য 

 অনুদভাস্টদত কর প্রকদল্পয তথ্য 

 ভাি কর প্রকদল্পয তথ্য (প্রকল্প পাইনার স্টযদাট ে)।  

 



  

 
৪.২ তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নয় এয তাস্টরকা 
 

ফতেভাদন স্টফদজআযআই মমফ কাম েক্রভ স্টনয়স্টভত ারনাগাদ কস্টযয়া াংযক্ষণ কযা ইদতদছ স্টকন্তু কদরয জন্য 

উন্ুক্ত নয় তাায স্টফফযণ স্টনদে প্রদান কযা ইরোঃ 

 গদফলণাধীন মকান যীক্ষণ (Experiment) াংক্রান্ত তথ্য  

 স্টফস্টবন্ন ল্যাদফ গদফলণা াংক্রান্ত তথ্যাস্টদ 

 কভ েকতো/কভ েচাযীদদয ফাস্টল েক মগানীয় অনুদফদন 

 কভ েকতো/কভ েচাযীদদয bjri পান্ড ব্যাদরন্প াংক্রান্ত তথ্যাস্টদ 

 bjri প্রস্টকউযদভন্ট াংক্রান্ত তথ্যাস্টদ (প্রাক্কস্টরত মূল্য, কাম োদদ মদয়ায পূদফ ে মটন্ডায ইবালুদয়ন কস্টভটি ও 

মটন্ডায ইবালুদয়ন মটকস্টনকযার কস্টভটিয প্রস্টতদফদন াংক্রান্ত তথ্যাস্টদ) 

 কভ েকতো-কভ েচাযীয ব্যস্টক্তগত নস্টথ, স্টফবাগীয় াস্টিমূরক ব্যফস্থা (কাম েক্রভ মল না ওয়া ম েন্ত)  

 

৪.৩ উদযাক্ত ৪.২ অনুদেদদয অন্তর্ভ েক্ত তথ্য ব্যস্টতদযদক স্বপ্রদণাস্টদত তথ্য অন্যান্য কর তথ্য।  
 

৫. তথ্য াংগ্র ও াংযক্ষণ িস্টত 
 

 অস্টপস্টয়ার ওদয়ফাইটোঃ www. bjriinfo.gov.bd, Annual Research Report Bangladesh 

Journal of Jute & Jute Fibre Research, Jute and Jute fabrics Bangladesh (BJRI News 

letter)  

 তদথ্যয ারনাগাদকযণোঃ ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট (স্টফদজআযআই) কতৃেক স্টযচাস্টরত কর 

কাম েক্রদভয তথ্যাস্টদ স্টনয়স্টভতবাদফ ারনাগাদ কযা।  

 অন্যান্য িস্টতোঃ আফাওয়া ডাটাদফজ, BARC data base/SRDI data base/CGIAR, মট্রস্টনাং, 

মস্টভনায এফাং ওয়াকেদয স্টযদাট ে, Survey Report. 



  

৬. দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো স্টনদয়াগ  
 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট এয প্রধান কাম োরদয়য কর ধযদণয তথ্য প্রদাদনয জন্য দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো 

স্টদদফ ভাস্টযচারক কতেক ভদনানীত কভ েকতো এফাং প্রস্টতটি আঞ্চস্টরক ও উদকদন্দ্রয প্রধানদক স্ব-স্ব কাম োরদয়য 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ভদনানীত ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউদটয দাস্টয়ত্ব প্রাি কভ েকতোগদণয স্টফফযণী স্টনদে 

প্রদান কযা ইরোঃ  
 

ক্রঃ 

নং 

কেন্দ্রেয নাভ দায়িত্বপ্রাপ্ত েভ মের্মায নাভ ও দফী আয়র েভ মের্মায নাভ ও দফী 

01 প্রধান োম মারি জনাফ কভাঃ নজরুর ইরাভ 

মুখ্য বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (য়এও) 

য়যেল্পনা, প্রয়ক্ষণ ও কমাগান্দ্রমাগ য়ফবাগ 

কপানঃ 9112875 

কভাফাইরঃ 01552459957 

ই-কভইরঃ nazrulbjripd@gmail.com 

য়িফ, কৃয়ল ভন্ত্রণারি 

02 প্রধান োম মারি য়ফেল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত েভ মের্মা : 

জনাফ কভাঃ জাাঙ্গীয কান্দ্রন 

উ-য়যিারে (প্রান) িরয়র্ দায়িত্ব 

কপানঃ 8121927 

কভাফাইরঃ 01911-006797 

ই-কভইরঃ jahangirbjri@gmail.com 

03 ান্দ্রেয কৃয়ল যীক্ষা কেে , 

জাগীয, ভায়নেগঞ্জ 

জনাফ কভাঃ যয়পকুর ইরাভ 

প্রধান বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (য়এও) 

কপানঃ 065162138 

কভাফাইরঃ 01721-266846 

ড. কভাঃ োভার উয়িন 

ভায়যিারে, য়ফন্দ্রজআযআই 

কপানঃ +8802-9110868 

কভাফাইরঃ 01713-118907 

ই-কভইরঃ bjriinfo@yahoo.com 

 

04 াে গন্দ্রফলণা আঞ্চয়রে কেে , 

য়েন্দ্রাযগঞ্জ 

ড. কভাঃ লুৎপয যভান 

প্রধান বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (য়এও) 

কপানঃ 094162409 

কভাফাইরঃ 01711-188653 

05 াে গন্দ্রফলণা আঞ্চয়রে কেে , 

পয়যদপুয 

ভয়নো যানী কদফনাথ 

উর্ধ্মর্ন বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (এএও) (য়য়) 

কপানঃ 063163487 

কভাফাইরঃ 01718232744 

06 াে গন্দ্রফলণা আঞ্চয়রে কেে , 

যংপুয 

ড. কভাঃ আবুর পজর কভাল্লা 

প্রধান বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (য়এও) 

কপানঃ 052162775 

কভাফাইরঃ 01558-321519 

07 াে গন্দ্রফলণা আঞ্চয়রে কেে , 

িায়িনা, কুয়ভল্লা 

জনাফ কভাঃ ভয়নয কান্দ্রন 

ঊর্ধ্মর্ন বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (এএও) 

কপানঃ 0802256125 

কভাফাইরঃ 01713376572 

08 াে গন্দ্রফলণা উ -কেে, 

ভয়নযাভপুয, মন্দ্রায 

ড. যণয়জৎ কুভায কঘাল 

প্রধান বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (য়এও) 

কপানঃ 0422778213 

কভাফাইরঃ 01720-001144 

09 াে গন্দ্রফলণা উ -কেে, 

র্াযান্দ্রফা, নাযািনগঞ্জ 

জনাফ কভাঃ োভারুজ্জাভান 

ঊর্ধ্মর্ন বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (এএও) 

কভাফাইরঃ 01711-043282 

10 াে গন্দ্রফলণা উ -কেে, 

েরাাড়া, টুিাখারী 

ড. ভামুদ আর কান্দ্রন 

প্রধান বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (য়এও) 

কভাফাইরঃ 01712-252426 

11 াে উৎাদন ও গন্দ্রফলণা 

কেে, নয়পুয, য়দনাজপুয 

জনাফ মুাম্মদ র্ানয়বয কান্দ্রন 

বফজ্ঞায়নে েভ মের্মা (এও) 

কভাফাইরঃ 01688-557519 



  

 

৭. দাস্টয়ত্ব প্রাি কভ েকতোয দাস্টয়ত্ব ও কভ েস্টযস্টধ 
 

তদথ্যয আদফদনত্র ফাছাই, তথ্য চাস্টদাকাযীয াদথ মমাগাদমাগ, তথ্য ও তথ্য অফমুক্তকযণ ম্পদকে প্রস্টতদফদন 

বতযী; াযীস্টযক প্রস্টতফন্ধী ব্যস্টক্ত তথ্য চাস্টদাকাযী ইদর তায উমৄক্ত কস্টযয়া তথ্য প্রকাদয ব্যফস্থা গ্রণ কস্টযদত 

ইদফ। প্রদয়াজদন দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো এই স্টফলদয় দক্ষ ও াযদী াংস্থায অন্য মকান কভ েকতোয দমাস্টগতা 

স্টনদত াস্টযদফন।  
 

৮. তথ্য প্রদাদনয াদথ াংস্টস্নি ায়ক/স্টফকল্প কভ েকতোয দাস্টয়ত্ব ও  কভ ে স্টযস্টধ 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয অনুস্টস্থস্টতদত এফাং দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো দািস্টযক আযও অস্টধকতয গুরুত্বপূণ ে অন্য কাদজ 

স্টনদয়াস্টজত থাস্টকদর াংস্টিষ্ঠ স্টফকল্প কভ েকতোয দাস্টয়ত্ব ও কভ ে স্টযস্টধ দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয অনুরু ইদফ।  



  

 

৯. তথ্য প্রদাদনয িস্টত 
 

ক) দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো স্টনধ োস্টযত িস্টতদত আদফদনত্র প্রাস্টিয তাস্টযখ ইদত ২০ (স্টফ) কাম ে স্টদফদয ভদধ্য 

অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কস্টযদফন। 

খ) অনুদযাধকৃত  তদথ্যয স্টত একাস্টধক তথ্য প্রদান ইউস্টনট ফা কতৃেদক্ষয াংস্টিিতা থাস্টকদর ৩০ (স্টত্র) কাম ে 

স্টদফদয ভদধ্য উক্ত অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কস্টযদত ইদফ। 

গ) দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো মকান কাযদণ তথ্য প্রদাদন অাযগ ইদর অাযগতায কাযণ উদেখ কস্টযয়া আদফদন 

প্রাস্টিয ১০ (দ) কাম ে স্টদফদয ভদধ্য স্টতস্টন উা অনুদযাধকাযীদক অফস্টত কস্টযদফন। 

ঘ) অনুদযাধকৃত তদথ্যয ভদধ্য উক্ত স্টফলদয় প্রাথস্টভক তথ্য যফযা কস্টযদফন। 

ঙ) উস্টেস্টখত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য যফযা কস্টযদত মকান দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো ব্যথ ে ইদর াংস্টিি তথ্য প্রাস্টিয 

অনুদযাধ প্রতযাখ্যান কযা ইয়াদছ ফস্টরয়া গণ্য ইদফ। 

চ) মকান অনুদযাধকৃত তথ্য দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয স্টনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাস্টকদর স্টতস্টন উক্ত তদথ্যয 

মৄস্টক্তাংগত মূল্য স্টনধ োযণ কস্টযদফন এফাং উক্ত মূল্য অনস্টধক ৫ (াঁচ) কাম ে স্টদফদয ভদধ্য স্টযদাধ কস্টযফায 

জন্য অনুদযাধকাযীদক অফস্টত কস্টযদফন। 

ছ) অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয স্টনকট মথামথ স্টফদফস্টচত ইদর এফাং মমদক্ষদত্র উক্ত তথ্য 

তৃতীয় ক্ষ কতৃেক যফযা কযা ইয়াদছ স্টকাংফা উক্ত তদথ্যয তৃতীয় দক্ষয স্বাথ ে জস্টিত যস্টয়াদছ এফাং 

তৃতীয় ক্ষ উা মগানীয় তথ্য স্টাদফ গণ্য কস্টযয়াদছ। মইদক্ষদত্র দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো উক্তরু অনুদযাধ 

প্রাস্টিয ৫ (াঁচ) কাম ে স্টদফদয ভদধ্য তৃতীয় ক্ষদক উায স্টরস্টখত ফা মভৌস্টখক ভতাভত চাস্টয়া মনাটি প্রদান 

কস্টযদফন এফাং তৃতীয় ক্ষ এইরু মনাটিদয মপ্রস্টক্ষদত মকান ভতাভত প্রদান কস্টযদর উা স্টফদফচনায় রইয়া 

দাস্টয়ত্ব প্রাি কভ েকতো অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয স্টফলদয় স্টিান্ত গ্রণ কস্টযদফন। 

জ) তথ্য প্রকাদয জন্য ফাধ্যতামূরক নয়, এইরু তদথ্যয স্টত ম্পকেমৄক্ত ইফায কাযদণ মকান অনুদযাধ ম্পূণ ে 

প্রতযাখ্যান কযা মাইদফ না এফাং অনুদযাদধয মতটুকু অাং প্রকাদয জন্য ফাধ্যতামূরক নয় এফাং মতটুকু অাং 

মমৌস্টক্তকবাদফ পৃথক কযা ম্ভফ, ততটুকু অাং অনুদযাধকাযীদক যফযা কস্টযদত ইদফ।   

ঝ) মকান ইন্দ্রীয় প্রস্টতফন্ধী ব্যস্টক্তদক মকান মযকড ে ফা উায অাং স্টফদল জানইফায প্রদয়াজন ইদর াংস্টিষ্ঠ দাস্টয়ত্ব 

প্রাি কভ েকতো উক্ত প্রস্টতফন্ধী ব্যস্টক্তদক তথ্য রাদব ায়তা প্রদান কস্টযদফন এফাং স্টযদ েদনয জন্য মম ধযদণয 

দমাগীতা প্রদয়াজন তাা প্রদান কযাও এই ায়তায অন্তেভূক্ত ফস্টরয়া গণ্য ইদফ।  
 

১০. তথ্য প্রদাদনয ভয়ীভা 
 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতো আদফদন প্রাস্টিয তাস্টযখ ইদত অনস্টধত ২০ (স্টফ) কাম েস্টদফ, তদথ্যয স্টত একাস্টধক তথ্য 

প্রদান ইউস্টনট ফা কতৃেদক্ষয াংস্টিষ্ঠতা থাস্টকদর ৩০ (স্টত্র) কাম েস্টদফ, তথ্য প্রদাদন অাযগ ইদর অাযগতায 

কাযণ উদেখ কস্টযয়া ১০ (দ) কাম ে স্টদফ, এফাং মকান ব্যস্টক্তয জীফন-মৃতুয, মগ্রপতায এফাং কাযাগায ইদত মুস্টক্ত 

ম্পস্টকেত ইদর অনস্টধক ২৪ ঘন্টায ভদধ্য তথ্য যফযা কস্টযদফন।  
 

১১. তদথ্যয  মূল্য এফাং মূল্য স্টযদাদধয স্টনয়ভাফরী 
 

ক) ছাাদনা তদথ্যয জন্য মম মূল্য স্টনধ োস্টযত যস্টয়াদছ মই প্রস্টতদফদন ফা কস্টয জন্য উক্ত মূল্য স্টযদাধ কস্টযদত 

ইদফ। উক্ত মূল্য তথ্য অস্টধকায (তথ্য প্রাস্টি াংক্রান্ত) স্টফস্টধভারা ২০১৪ এয তপস্টর ‘ঘ’ পযভ ’’(াংমৄক্ত) অনুমায়ী 

স্টনধ োস্টযত ইদফ; 
 

খ) মস্টদ মূল্য মরখা না থাদক তাা ইদর ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউদটয পদটাকস্টয জন্য মম মূল্য 

স্টনধ োস্টযত আদছ মই মূল্য চারাদনয ভাধ্যদভ স্টযদাধ কস্টযদত ইদফ। 

তথ্যমূল্য জভাদাদনয স্টাফ নম্বয: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ 



  

 
১২. আীর কতৃেক্ষ ও আীর িস্টত 
 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউদটয ভাস্টযচারক আীর কতৃেক্ষ। 
 

মকান ব্যস্টক্ত মস্টদ স্টনস্টদ েি ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য না ান স্টকাংফা দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয মকান স্টিাদন্ত াংক্ষুি ন, 

তাা ইদর স্টতস্টন উক্ত ভয়ীভা অস্টতক্রভ ওয়ায য ফা স্টিান্ত াওয়ায যফতী ৩০ (স্টত্র) স্টদদনয ভদধ্য 

আীর কতৃেদক্ষয স্টনকট আীর কস্টযদত াস্টযদফন। 
 

আীর আদফদদন আীদরয কাযণ উদেখপূফ েক াদা কাগদজ ফা তথ্য অস্টধকায স্টফস্টধভারায পযভ ‘গ’ (াংমৄক্ত) 

অনুমায়ী কযা মাইদফ।  
 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউদটয াংস্টিি আীর  কতৃেক্ষ যফতী ১৫ (দনয) কাম েস্টদফদয ভদধ্য আীর 

স্টনষ্পস্টত্ত কস্টযদফন। তথ্য প্রাস্টিয আীরমূ তথ্য অস্টধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ২৪ এফাং ২৮ অনুমায়ী স্টফদফচনা 

কযা ইদফ।  
 

আীর কতৃেদক্ষয যায় স্টফদজআযআই এয চূিান্ত যায় ফদর স্টফদফস্টচত ইদফ। এই ব্যাাদয াংক্ষুি ইদর তথ্য 

চাস্টদাকাযী তথ্য কস্টভদন অস্টবদমাগ দাস্টখর কস্টযদত াস্টযদফ।  


১৩. তথ্য প্রদাদন অফদরায় াস্টিয স্টফধান 
 

মথামথ কাযণ ব্যতীত তথ্য প্রদাদন অাযগতা প্রকা একটি অস্টনয়ভ ফস্টরয়া স্টফদফস্টচত ইদফ এফাং স্টফদজআযআই 

কভ েচাযী চাকুযী প্রস্টফধানভারা ২০০৯ এয স্টফধান অনুমায়ী উক্ত তথ্য প্রদানকাযী দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয ব্যাাদয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ইদফ।  
 

১৪. তথ্যাস্টদ স্টযদ েদনয সুদমাগ 

 
এই স্টনদদ েস্টকায অধীন কতৃেক্ষ কতৃেক প্রণীত প্রস্টতদফদন স্টফনামূদল্য ফ োধাযদণয স্টযদ েদনয জন্য জরবয 

কস্টযদত ইদফ এফাং উায কস্ট নাভভাত্র মূদল্য স্টফক্রদয়য জন্য ভজুদ যাস্টখদত ইদফ।  

 
১৫. জনগুরুত্ব স্টফলদয় মপ্র স্টফজ্ঞস্টি 

 
ভয় ও স্টযস্টস্থস্টতয প্রদয়াজদন জনগুরুত্বপূণ ে স্টফলয়াস্টদ ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট স্টনজস্ব ওদয়ফাইট, 

মপ্র স্টফজ্ঞস্টিয ভাধ্যদভ অথফা অন্য মকান ন্থায় প্রচায ও প্রকা কস্টযদফ।  

 
১৬. পযদভয তাস্টরকা 

 
(অ) পযভ ‘ক’- তথ্য প্রাস্টিয আদফদনত্র; 

(আ) পযভ ‘খ’- তথ্য যফযাদয অাযগতায মনাটি; 

(ই) পযভ ‘গ’- আীর আদফদন; 

(ঈ) পযভ ‘ঘ’- তথ্য প্রাস্টিয অনুদযাধ স্টপ ও তদথ্যয মূল্য স্টনধ োযণ স্টপ।  

 



  

পযভ ‘ক’ 
 

তথ্য প্রাস্টিয আদফদনত্র 
 

১। আদফদনকাযীয নাভ:  .................................................................... 

 স্টতায নাভ:  .................................................................... 

 ভাতায নাভ:  .................................................................... 

 ফতেভান ঠিকানা:  .................................................................... 

 স্থায়ী ঠিকানা:  .................................................................... 

 পযাক্স, ই-মভইর, মটস্টরদপান ও 

মভাফাইর মপান নম্বয (মস্টদ থাদক): 

 

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

 মা:  .................................................................... 

২। স্টক ধযদণয তথ্য (প্রদয়াজদন অস্টতস্টযক্ত 

কাগজ ব্যফায করুন): 

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

৩। মকান িস্টতদত তথ্য াইদত আগ্রী 

(ছাাদনা/পদটাকস্ট/স্টরস্টখতই-মভইর/ 

পযাক্স/স্টস্টড অথফা অন্য মকান িস্টত): 

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

৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ ও ঠিকানা:  .................................................................... 

৫। প্রদমাজয মক্ষদত্র ায়তাকাযীয নাভ ও 

ঠিকানা: 

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

৬। তথ্য প্রদানকাযী কতৃেদক্ষয নাভ ও 

ঠিকানা: 

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

৭। আদফদদনয তাস্টযখ:  .................................................................... 

  

 

 

 

   আদফদনকাযীয স্বাক্ষয 

 



  

পযভ ‘খ’ 
 

তথ্য যফযাদ অাযগতায মনাটি 

 
আদফদনদত্রয সূত্র নম্বযোঃ        তাস্টযখোঃ.....................  

 
প্রস্টত 

 
আদফদনকাযীয নাভোঃ................................................................. 

 
ঠিকানাোঃ ............................................................................... 

 
স্টফলয়োঃ তথ্য যফাযদ অাযগতা ম্পদকে অফস্টতকযণ।  

 
স্টয় ভদাদয়, 
 

আনায ........................... তাস্টযদখয আদফদদনয স্টবস্টত্তদত প্রাস্টথ েত তথ্য স্টনদোক্ত কাযদণ যফযা কযা ম্ভফ 

ইর না, মথা-  
 

১। .......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 
 

 (................................................) 

দাস্টয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয নাভ: 

দফী: 

দািস্টযক ীর 

 



  

পযভ ‘গ’ 
 

আীর আদফদন 

 

 
১। আীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা 

(মমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ): 
 .................................................................... 

২। আীদরয তাস্টযখ:  .................................................................... 

৩।  মম আদদদয স্টফরুদি আীর কযা 

ইয়াদছ উায কস্ট (মস্টদ থাদক): 

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

৪। মাায আদদদয স্টফরুদি আীর কযা 

ইয়াদছ তাায নাভ 

আদদদয স্টফফযণ (মস্টদ থাদক): 

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

৫। আীদরয াংস্টক্ষি স্টফফযণ:  .................................................................... 

৬। আদদদয স্টফরুদি াংক্ষুি ইফায কাযণ 

(াংস্টক্ষি স্টফফযণ): 

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

৭। প্রাস্টথ েত প্রস্টতকাদযয মৄস্টক্ত /স্টবস্টত্ত:  .................................................................... 

৮। আীরকাযী কতৃেক প্রতযয়ন:  .................................................................... 

৯। অন্য মকান তথ্য মাা আীর কতৃেদক্ষয 

ম্মুদখ উস্থাদনয জন্য 

আীরকাযী ইো মালণ কস্টযয়াদছন: 

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

 

 

 

 

 ------------------------ 

আীরকাযীয স্বাক্ষয 

 



  

অনুস্টরস্ট 
 

পযভ ‘ঘ’ 

 
তথ্য প্রাস্টিয অনুদযাধ স্টপ এফাং তদথ্যয মূল্য স্টনধ োযণ স্টপ 

 

 
তথ্য যফযাদয মক্ষদত্র স্টনদোক্ত মটস্টফদরয করাভ (২)  এ উস্টরস্নস্টখত তদথ্যয জন্য উায স্টফযীদত করাভ 

(৩) এ উস্টেস্টখত াদয মক্ষত্রভত তথ্য প্রাস্টিয অনুদযাধ স্টপ এফাং তদথ্যয মূল্য স্টযদাধদমাগ্য ইদফ, মথা:-  

 
ক্রোঃ নাং তদথ্যয স্টফফযণ তথ্য প্রাস্টিয অনুদযাধ স্টপ/তদথ্যয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। স্টরস্টখত মকান ডকুদভদন্টয কস্ট যফযাদয জন্য 

(ম্যা, নকা, ছস্টফ, কস্টম্পউটায স্টপ্রন্ট)  

এ-৪ ও এ-৩ ভাদয কাগদজয মক্ষদত্র প্রস্টত পৃষ্ঠ ২ 

(দুই) টাকা াদয এফাং তদুর্ধ্ে ভাদয কাগদজয মক্ষদত্র 

প্রকৃত মূল্য 
 

২। স্টডস্ক্, স্টস্টড ইতযাস্টদদত তথ্য যফযাদয মক্ষদত্র  (১) আদফদনকাযী কতৃেক স্টডস্ক্, স্টস্টড ইতযাস্টদ 

যফযাদয মক্ষদত্র স্টফনামূদল্য;  
 

(২) তথ্য যফযাকাযী কতৃেক স্টডস্ক্, স্টস্টড ইতযাস্টদ 

যফযাদয মক্ষদত্র উায প্রকৃত মূল্য;  
 

৩।  মকান আইন ফা যকাস্টয স্টফধান ফা স্টনদদ েনা 

অনুমায়ী কাউদক যফযাকৃত তদথ্যয মক্ষদত্র 
 

স্টফনামূদল্য 

৪। মূদল্যয স্টফস্টনভদয় স্টফক্রয়দমাগ্য প্রকানায মক্ষদত্র প্রকানায় স্টনধ োস্টযত মূল্য 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(ড. মভাোঃ নাস্টমুর গস্টণ ) 

স্টচফ 

মফাড ে-অফ-ম্যাদনজদভন্ট 

এফাং 

স্টযচারক (প্রান ও অথ ে), স্টফদজআযআই। 

( ড. মভাোঃ কাভার উস্টিন ) 

মচয়াযম্যান 

মফাড ে-অফ-ম্যাদনজদভন্ট 

এফাং 

ভাস্টযচারক, স্টফদজআযআই। 

 


