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মুখবন্ধ 

 

বাংলাসিি সংডবধাসের ৩৯ ধারায় জেগসণর ডচন্তা ও ডবসবসকর স্বাধীেতা এবং বাক-

স্বাধীেতা ডেডিত করা হসয়সে । সংডবধাসের ৭ ধারা মমাতাসবক, জেগণই প্রজাতসের সব 

ক্ষমতার মাডলক । সুতরাং, জেগসণর তথ্য অডধকার তথা তসথ্য অডভগম্যতা ডেডিত করা 

একান্ত আবশ্যক । এসত সরকাডর, মবসরকাডর, স্বায়ত্তিাডসত ও সংডবডধবদ্ধ সংস্থা এবং সরকাডর 

ও ডবসিডি অথ িায়সে পডরচাডলত মবসরকাডর সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবডিডহ বৃডদ্ধ পাসব, দুেীডত 

হ্রাস পাসব ও সুিাসে প্রডতডিত এবং গণতে সুসংহত হসব । এসব এসজন্ডা বাস্তবায়সের জন্য 

বাংলাসিি সরকার  “তথ্য অনিকার আইি ২০০৯" পাি কর্রর্েি ।  

 

বাংলাসিি গম ও ভুট্টা গসবষণা ইেডিটিউট একটি সদ্য প্রডতডিত গসবষণা প্রডতিাে । 

১৯৮৪ সাসল ডিোজপুসর বাংলাসিি কৃডষ গসবষণা ইেডিটিউসটর অধীসে গম গসবষণা মকন্দ্র 

স্থাডপত হয় । ডবগত ২৮ মফব্রুয়াডর ১৯৯৮ডর. তাডরসখ তৎকালীণ ও বতিমাে প্রধােমেী মিখ 

হাডসো ডিোজপুসর এক জেসভায় গম গসবষণা মকন্দ্র-মক পূণ িাঙ্গ ইেডিটিউট-এ উন্নীতকরসণর 

প্রডতশ্রুডত প্রিাে কসরে । মস প্রডতশ্রুডত অনুযায়ী ২২ েসভম্বর ২০১৭ ডর. তাডরসখ অত্র ইেডিটিউট 

প্রডতডিত হয় । বাাংলার্দি গম ও ভুট্টা গর্বষণা ইিনিটিউট-এর প্রিাি কাজ হর্লা, প্রচনলত 

প্রজিি পদ্ধনত, নবনিন্ন সাংকরায়ি পদ্ধনত, নজি সিাক্তকরণ বা নজর্িাম এনিটিাং পদ্ধনত অথবা 

এসর্বর এক বা একানিক পদ্ধনত অনুসরণ কর্র এর্দর্ির আবহাওয়া উপর্ াগী ও চাষর্ াগ্য গম 

ও ভুট্টার জাত, অঞ্চলর্ির্দ চাষর্ াগ্য তাপ-খরা-লবণাক্ততা সনহষ্ণু উচ্চ ফলিিীল জাত 

আনবষ্কার করা এবাং সসগুনলর প্রজিি বীজ উৎপাদি কর্র বাাংলার্দি কৃনষ উন্নয়ি 

কর্প োর্রিিসহ বীজ উৎপাদি প্রনতষ্ঠািগুনল-সক সরবরাহ কর্র থার্ক । এোড়া িব উদ্ভানবত 

গর্মর জাতগুনলর মাি-স ানষত বীজ (Truthfully Lebelled Seed) এবাং ভুট্টার হাইনিি 

বীজ (F1) উৎপাদি কর্র থার্ক,  া নদর্য় সদর্ির নবনিন্ন অঞ্চর্ল কৃষর্কর জনমর্ত িতুি 

জার্তর প্রদি েিী স্থাপি এবাং জাত সম্প্রসারর্ণ সহায়তা কর্র । কৃষর্কর জনমর্ত স্থাপি কর্র, 

সসগুনলর প্রসার করা হয় । এোড়া এসব বীজ সরকার নিি োনরত মূর্ে কৃষর্কর কার্ে সরবরাহ 

এবাং নবনবি গর্বষণা কা ে সম্পাদর্ি ব্যবহার হর্য় থার্ক । "তথ্য অনিকার আইি ২০০৯"- 

বাস্তবায়র্ির জন্য প্রনতষ্ঠািটির মহাপনরচালক মর্হাদর্য়র নদক নির্দ েিিায় "তথ্য অবমুক্তকরণ 

নির্দ েনিকা ২০২১" প্রণয়র্ির উর্যাগ সিয়া হর্য়র্ে ।  

 

"তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েিকা ২০২১" ব্যবহার কর্র প্রনতষ্ঠািটির সকল নবজ্ঞািী-কম েকতো-

কম েচারী-শ্রনমক-এর নিজ নিজ কা েবলী সম্পাদর্ি স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা নিনিত করা সম্ভব । 

নির্দ েিকাটি তথ্য প্রদার্ির সের্ে দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ও আর্বদিকারীর্দর তথ্য প্রানপ্তর্ত 

গুরুত্বপুণ ে সহায়ক ভূনমকা পালি করর্ব বর্ল আিা করা  ায় । 

তানরখ: ২২ নির্সম্বর ২০২১ নি. 
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১.   তথ্য অবমুক্তকরণ িীনতমালার পটভূনম এবাং প্রর্য়াজিীয়তা  

১.১ বাাংলার্দি গম ও ভুট্টা গর্বষণা ইিনিটিউট-এর পটভুনম  

পটভুডম 

বাংলাসিি গম ও ভুট্টা গসবষণা ইেডিটিউট একটি সদ্য প্রডতডিত গসবষণা 

প্রডতিাে । স্বাধীেতা পরবতী সমসয় জাডতর জেক বঙ্গবন্ধু মিখ মুডজবুর রহমাে-এর 

সুসযাগ্য মের্তসত্ব ত্বরাডিত গম গসবষণা কম িসূচীর মাধ্যসম মিসি গম গসবষণা কায িক্রম শুরু 

হয়, যা সফলভাসব ১৯৭৫ সাসল সমাপ্ত হয় । ১৯৮৪ সাসল ডিোজপুসর বাংলাসিি কৃডষ 

গসবষণা ইেডিটিউসটর অধীসে গম গসবষণা মকন্দ্র স্থাডপত হয় । ডবগত ২৮ মফব্রুয়াডর 

১৯৯৮ ডর. তাডরসখ তৎকালীে ও বতিমাে প্রধােমেী মিখ হাডসো ডিোজপুসর এক 

জেসভায় গম গসবষণা মকন্দ্র-মক পূণ িাঙ্গ ইেডিটিউট-এ উন্নীতকরসণর প্রডতশ্রুডত প্রিাে 

কসরে । প্রডতশ্রুডত বাস্তবায়সের লসক্ষে জুলাই ১৯৯৯ মথসক জুে ২০০৭ ডর. মময়াসি “গম 

গসবষণা মকন্দ্র-মক গম গসবষণা ইেডিটিউট-এ উন্নীতকরসণর লসক্ষে ডিডজং প্রকল্প” 

বাস্তবাডয়ত হয় । ২০০৬ সাসল গম ফসসলর সাসথ ভুট্টাসক যুক্ত করার ডসদ্ধান্ত গৃহীত হয় 

। ডবগত ০৮ জুে, ২০১৪ ডর. তাডরসখ আন্ত:মেণালয় সভায় কৃডষ মেণালয় কর্তিক 

প্রস্তুতকৃত “বাংলাসিি গম ও ভুট্টা গসবষণা ইেডিটিউট আইে - ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত 

করা হয় এবং ৩১ অসটাবর, ২০১৬ ডর. তাডরসখ মেী সভায় আইেটি চূড়ান্ত অনুসমািে 

লাভ কসর । গত ১৩ েসভম্বর ২০১৭ ডর. তাডরসখ “বাংলাসিি গম ও ভুট্টা গসবষণা 

ইেডিটিউট আইে, ২০১৭” মহাে জাতীয় সংসসি পাি হয় এবং ২২ েসভম্বর ২০১৭ ডর. 

মগসজট মোটিডফসকিসের মাধ্যসম উক্ত আইে বলবৎ হয় । বাংলাসিি গম ও ভুট্টা 

গসবষণা ইেডিটিউট- এর প্রধাে কায িালয় ডিোজপুর মজলার সির উপসজলার েডিপুসর 

অবডস্থত । একজে মহাপডরচালক প্রডতিােটির প্রধাে ডেব িাহী ডহসসসব িাডয়ত্ব পালে 

কসরে । মহাপডরচালক ২টি উইং যথা প্রিাসে ও অথ ি এবং পডরকল্পো, প্রডিক্ষণ ও 

প্রযুডক্ত হস্তান্তর-এর মাধ্যসম প্রডতিাসের সাডব িক কায িক্রম পডরচালো কসরে । খসড়া 

সাংগঠডেক কাঠাসমা অনুযায়ী প্রডতিােটির অধীে ৫টি আঞ্চডলক মকন্দ্র, ১টি বীজ 

উৎপািে মকন্দ্র, ১টি বীজ উৎপািে উপসকন্দ্র, ১৪ টি ডবভাগ এবং ১০টি িাখা রসয়সে ।  

বাংলাসিি গম ও ভুট্টা গসবষণা ইেডিটিউট কৃনষ মন্ত্রণালর্য়র অিীর্ি একটি 

স্বায়ত্বিানসত জাতীয় কৃনষ গর্বষণা প্রনতষ্ঠাি । ইিনিটিউর্টর নিব োহী প্রিাি 

মহাপনরচালক, ন নি কৃনষ মন্ত্রণালয় কর্তেক নির্য়াগপ্রাপ্ত হি । ইিনিটিউট সুষ্ঠিার্ব 

পনরচালিার জন্য একটি সর্ব োচ্চ িীনত নিি োরণী সবাি ে রর্য়র্ে,  ার সদ্য  সাং্া ১৩ জি । 

ইিনিটিউট এর মহাপনরচালক উক্ত সবার্ি ের সিাপনত ।  
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১.২  তথ্য অবমুক্তকরণ িীনতমালা প্রণয়র্ণর স ৌনক্তকতা/উর্েশ্য  

বাংলাসিি গম ও ভুট্টা গসবষণা ইেডিটিউট-এর প্রধাে কাজ হসলা খাদ্য ও পুডি 

ডেরাপত্তা অজিসে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুডক্ত উদ্ভাবে করা । গম ও ভুট্টার উচ্চ ফলেিীল 

জাত এবং উন্নত চাষাবাি পদ্ধডত উদ্ভাবে, মপাকা মাকড়-মরাগবালাই িমে, আগাো িমে 

ব্যবস্থাপোসহ কৃডষ যেপাডত, িস্য সংগ্রসহাত্তর ব্যবস্থাপো ডবষসয় লাগসই প্রযুডক্ত 

উদ্ভাবসে গসবষণা করা এবং উদ্ভাডবত জাত ও প্রযুডক্তসমূহ হস্তান্তর করা । গর্বষণা 

কা েক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠিার্ব পনরচালিার সের্ে স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা- এ দু’টি প্রিাি 

উপাদাি নবযমাি রর্য়র্ে। আর এ জন্য তর্থ্যর অবাি প্রবাহ নবর্িষ ভূনমকা পালি 

করর্ত পার্র । তর্থ্যর অবাি প্রবাহ পূরণকর্ল্প ইিনিটিউট প্রনতটি সের্ে জিগর্ণর তথ্য 

অনিকারর্ক নিনিত করার িীনতর্ত একান্ত নবশ্বাসী । 

 

“তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকাটি ২০২১” তথ্য কনমিি কর্তেক প্রণীত “তথ্য 

অনিকার আইি ২০০৯”- এর আর্লার্ক প্রণয়ি করা হর্য়র্ে । 

 

১.৩ নির্দ েনিকার নির্রািাম 

  তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা ২০২১ 
 

২.   আইিগত নিনতিঃ তথ্য অনিকার আইর্ির আওতায় জিগর্ণর তথ্য প্রানপ্তর   

       অনিকার নিনিতকরণ 

 

২.১ অনুর্মাদিকারী কর্তেপেিঃ 

  মহাপনরচালক, বাাংলার্দি গম ও ভুট্টা গর্বষণা ইিনিটিউট, িনিপুর, নদিাজপুর-৫২০০ 

২.২  অনুর্মাদর্ির তানরখিঃ   ২২ নির্সম্বর, ২০২১ নিিঃ 

২.৩ িীনত বাস্তবায়র্ির তানরখিঃ   ২২ নির্সম্বর, ২০২১ নিিঃ  

৩.  সাংজ্ঞািঃ 

৩.১  তথ্য:  

“তথ্য” অর্থ ে বাাংলার্দি গম ও ভুট্টা গর্বষণা ইিনিটিউট- এর গঠি, কাঠার্মা ও 

দাপ্তনরক কম েকান্ড সাংক্রান্ত স  সকাি স্মারক, পে, প্রনতর্বদি, িকিা, মািনচে, চুনক্তপে, 

বই, তথ্য-উপাত, লগ বনহ, আর্দি, নবজ্ঞনপ্ত, দনলল, িমুিা, নহসাব নববরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, 

আর্লাক নচে, অনিও, নিনিও, অাংনকত নচে, নফল্ম, ইর্লকট্রনিক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত স  

সকাি ইিস্ট্রুর্মন্ট,  ানন্ত্রকিার্ব পাঠর্ াগ্য দনললানদ এবাং সিৌনতক গঠি ও ববনিষ্টয 

নিনব ের্ির্ষ অন্য স  সকাি তথ্যবহ বস্ত্ত বা উহার্দর প্রনতনলনপও ইহার অন্তভু েক্ত হর্ব ।  
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তর্ব িতে থার্ক স , দাপ্তনরক সিাট নসট বা সিাট নসর্টর প্রনতনলনপ ইহার অন্তভু েক্ত হর্বিা । 

৩.২ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

তথ্য অনিকার আইর্ির নবিাি অনু ায়ী তথ্য সরবরার্হর নিনমত প্রনতষ্ঠার্ির প্রিাি 

কা োলয় এবাং প্রনতটি আঞ্চনলক সকন্দ্র/র্কন্দ্র/উপর্কর্ন্দ্রর জন্য একজি কর্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো নির্য়াগ সদয়া হয় এবাং নির্য়াগকৃত প্রর্তযক দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম, পদবী, 

ঠিকািা, সমাবাইল িম্বর এবাং প্রর্ াজয সের্ে, ফযাক্স িম্বর ও ই-সমইল ঠিকািা তথ্য 

কনমিির্ক নলনখতিার্ব অবনহত করা হর্ব ।  
 
 

৩.৩ তথ্য প্রদাি ইউনিট 

তথ্য প্রদািকারী কম েকতোর সমন্বর্য় প্রিাি কা োলয়সহ আঞ্চনলক 

সকন্দ্র/র্কন্দ্র/উপর্কন্দ্রসমূর্হ একটি কর্র তথ্য প্রদািকারী ইউনিট থাকর্ব,  া প্রর্য়াজি 

অনু ায়ী নবনিন্ন সময় সময় তথ্য হালিাগাদ করা হর্ব ।  

৩.৪ আনপল কর্তেপে 

প্রিাি কা োলর্য়র সের্ে মািিীয় নসনিয়র সনচব/সনচব, কৃনষ মন্ত্রণালয়, 

বাংলাসিি সডচবালয়, ঢাকা, বাাংলার্দি এবাং আঞ্চনলক সকন্দ্র/র্কন্দ্র/উপর্কন্দ্রসমূর্হর 

সের্ে প্রনতষ্ঠার্ির মহাপনরচালক আপীল কর্তেপে হর্বি । 
 
 

৩.৫ র্ততীয় পে 

তথ্য প্রানপ্তর জন্য আর্বদিকারী বা তথ্য প্রদািকারী ব্যতীত আর্বদিকৃত তর্থ্যর 

সার্থ যুক্ত অন্য সকাি পে বা প্রনতষ্ঠাির্ক বুঝার্ব । এর্ের্ে সকািরূপ সগাপিীয় তথ্য 

প্রদাি করর্ত হর্ল সাংনিষ্ট র্ততীয় পর্ের মতামত নির্ত হর্ব । ১০ নদর্ির মর্ধ্য মতামত 

পাওয়া িা সগর্ল তথ্য সরবরাহ করা হর্ব, এই মর্ম ে পর্ে সাংনিষ্ট র্ততীয় পের্ক 

নলনখতিার্ব অবনহত করা হর্ব । 

৩.৬ তথ্য কনমিি 

       তথ্য অনিকার আইি-এর অিীর্ি প্রনতনষ্ঠত কনমিি । 

৩.৭  প্রকল্প 

প্রনতষ্ঠার্ির সরকারী, সবসরকারী প্রনতষ্ঠাি/সাংস্থা, আন্তজোনতক সাংস্থা নকাংবা অন্য 

সকাি সাংস্থা হর্ত আনথ েক ও কানরগরী সহায়তায় পনরচানলত প্রকল্পসমূহর্ক বুঝার্ব ।  
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৪.   তর্থ্যর সশ্রণীনবন্যাস এবাং তথ্য প্রদাি পদ্ধনত 

৪.১  স্ব-প্রর্ণানদত তথ্য প্রকাি এবাং এর তানলকা 

এই সশ্রণীর আওতাভূক্ত তথ্যগুর্লা নির্ে উর্েখ করা হর্লািঃ 

 

১) প্রনতষ্ঠার্ির সাাংগঠনিক কাঠার্মার নববরণ;  

২) প্রনতষ্ঠার্ির প্রনবিািমালা, প্রজ্ঞাপি, নির্দ েিিা ও ম্যানুর্য়ল; 

৩) প্রনতষ্ঠার্ির প্রিাি কা োলয় এবাং আঞ্চনলক সকন্দ্র/র্কন্দ্র/উপর্কন্দ্রসমূর্হর গর্বষণাসহ 

সকল কা েক্রম; 

৪) সকল প্রকানিত প্রনতর্বদি; 

৫) কম েকতো ও কম েচারীগর্ণর দানয়ত্ব ও কতেব্য; 

৬) দানয়ত্বরত কম েকতো/কম েকতোগর্ণর িাম, ঠিকািা, সমাবাইল িম্বর এবাং প্রর্ াজয সের্ে 

ফযাক্স িম্বর ও ই-সমইল ঠিকািা; 

৭) মহাপনরচালক, পনরচালকসহ কম েরত কম েকতোগর্ণর  িাম, পদবী ও স াগার্ ার্গর  

    ঠিকািা; 

৮) প্রনতষ্ঠার্ির সকল প্রকার িীনতমালাসমূহ; 

৯) সকল প্রকার প্রকর্ল্পর আনথ েক ও কানরগরী প্রনতর্বদিসমূহ; 

১০) সকল নবজ্ঞনপ্ত । 

উপর্রাক্ত তথ্য “তথ্য অনিকার আইি ২০০৯” অনু ায়ী স্ব-প্রর্ণানদতিার্ব প্রনতষ্ঠার্ির 

ওর্য়বসাইর্ট (www.bwmri.gov.bd) প্রকানিত থাকর্ব। চানহদা অনু ায়ী সকাি তথ্য 

প্রনতষ্ঠার্ির ওর্য়বসাইর্ট পাওয়া িা সগর্ল, তাহর্ল তথ্য প্রানপ্তর 

আর্বদিকারী/চানহদাকারীগণ প্রনতষ্ঠার্ির প্রিাি কা োলর্য়র তথ্য প্রদািকারী দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতো বরাবর (ঠিকািা- বাাংলার্দি গম ও ভুট্টা গর্বষণা ইিনিটিউট, িনিপুর, 

নদিাজপুর-৫২০০) আর্বদি করর্ত পারর্বি । 

৪.২ তথ্য প্রকাি বাধ্যতামূলক িয়, এমি নবষয়সমূর্হর তানলকা  

নকছু তথ্য আর্ে,  া সকাি িাগনরকর্ক প্রদাি করর্ত প্রনতষ্ঠাি বাধ্য থাকর্ব িা । 

সস সব তর্থ্যর তানলকা “তথ্য অনিকার আইি ২০০৯” অনু ায়ী প্রনতষ্ঠাি-এর কর্তেপে 

দ্বারা নিি োনরত হর্ব । প্রনতষ্ঠার্ির  মহাপনরচালক এটি অনুর্মাদি করর্বি । এ তানলকাটি 

৬ মাস পর পর নকাংবা প্রর্য়াজি অনু ায়ী প োর্লাচিা কর্র সাংর্ াজি/নবর্য়াজি করা হর্ব 

। নিেনলনখত তথ্যসমূহ প্রনতষ্ঠাি সকাি িাগনরকর্ক প্রদাি করর্ত বাধ্য থাকর্ব িা  থািঃ 

      ১) আদালর্ত নবচারািীি সকাি নবষয় এবাং  া প্রকার্ি আদালত বা ট্রাইবুযিার্লর  

          নির্ষিাজ্ঞা রর্য়র্ে অথবা  ার প্রকাি আদালত অবমািিার িানমল এইরূপ তথ্য; 
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      ২) তদন্তািীি সকাি নবষয়  ার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবঘ্ন  টার্ত পার্র এরূপ তথ্য; 

      ৩) সকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল সকাি র্ততীয় পর্ের বুনদ্ধবৃনতক সম্পর্দর অনিকার          

          েনতগ্রস্ত হর্ত পার্র, এরুপ বানণনজযক বা ব্যবসানয়ক অন্তনি েনহত সগাপিীয়তা নবষয়ক,  

          কনপরাইট বা বুনদ্ধবৃনতক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পনকেত  তথ্য; 

      ৪) সকৌিলগত ও বানণনজযক কারর্ণ সগাপি রাখা বাঞ্ছিীয়- এইরূপ কানরগরী বা    

          ববজ্ঞানিক গর্বষণালব্ধ সকাি তথ্য; 

      ৫) পরীোর প্রশ্নপে বা পরীোয় প্রদত িম্বর সম্পনকেত আগাম তথ্য; 

      ৬) সকাি ব্যডক্তর আইি দ্বারা সংরডক্ষত মগাপণীয় তথ্য; 

      ৭) সকাি ক্রয় কা েক্রর্মর নবষর্য় নসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পূর্ব ে সাংনিষ্ট ক্রয় বা উহার কা েক্রম  

          সাংক্রান্ত সকাি তথ্য । 
 
 

৪.৩ উপর্রাক্ত ৪.২ অনুর্চ্ছর্দর অন্তভূ েক্ত তথ্য ব্যনতর্রর্ক স্বপ্রর্ণানদত তথ্যসহ  

      অন্যান্য সকল তথ্য আর্বদর্ির  সপ্রনের্ত প্রকাির্ াগ্য হর্ব । 

৫.  তথ্য সাংগ্রহ ও সাংরেণ পদ্ধনত 

 নিেনলনখত উপার্য় তথ্য সাংগ্রহ ও সাংরেণ হর্ব । 

- প্রনতনিয়ত তথ্য হালিাগাদকরণ এর মাধ্যর্ম;  

- অনফনসয়াল ওর্য়ব সাইট (www.bwmri.gov.bd) এর মাধ্যর্ম; 

- অন্যান্য পদ্ধনত স মিিঃ সমাবাইল এপস্, কর্ম্পক্ট নিক্স (CD), নিনিও কিফার্রনসাং  

  ইতযানদর মাধ্যর্ম । 

৬.  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো ও আপীল কর্তেপে 

তথ্য অবমুক্তকরণ িীনত বাস্তবায়ি এবাং তথ্য অনিকার আইি অনু ায়ী তথ্য 

সরবরার্হর জন্য প্রনতষ্ঠার্ির প্রিাি কা োলয়- এর দানয়ত্বপ্রাপ্ত ও ডবকল্প িাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর্দর পদবী ও ঠিকািািঃ 
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৬.১ প্রধাে কায িালয়-এর িাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা/ ডবকল্প িাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

 িাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ডবকল্প িাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা 

োমঃ  ি. মমাসা. মাসুমা আখতার ি. আবুল আওলাি খাে 

পিবীঃ প্রধাে ববজ্ঞাডেক কম িকতিা ঊর্ধ্িতে ববজ্ঞাডেক কম িকতিা 

অডফসসর ঠিকাোঃ মকৌডলসম্পি ও বীজ ডবভাগ,  

বাংলাসিি গম ও ভুট্টা গসবষণা ইেডিটিউট, 

েডিপুর, ডিোজপুর-৫২০০ 

গম প্রজেে ডবভাগ  

বাংলাসিি গম ও ভুট্টা গসবষণা ইেডিটিউট, 

েডিপুর, ডিোজপুর-৫২০০ 

মফােঃ ০৫৩১-৬৩৩৪২ ০৫৩১-৬৩৩৪২ 

মমাবাইল মফােঃ ০১৭১৫-২০৫১৪৪ ০১৭১৭-৫১০০৭১ 

ফোক্সঃ প্রসযাজে েসহ প্রসযাজে েসহ 

ই-মমইলঃ masuma_73@yahoo.com aakhanwrc@gmail.com 

ওসয়বসাইটঃ www.bwmri.gov.bd www.bwmri.gov.bd 
 

 ৬.২  প্রধাে কায িালয়-এর আপীল কর্তিপক্ষঃ 

 

োমঃ জোব মমাঃ মমজবাহুল ইসলাম  

পিবীঃ ডসডেয়র সডচব 

অডফসসর ঠিকাোঃ কৃডষ মেণালয়, বাংলাসিি সডচবালয়, ঢাকা 

মফােঃ ০২-৯৫৪০১০০  

মমাবাইল মফােঃ ০১৭০৭-৭৭৪০৫১ 

ফোক্সঃ ০২-৯৫৭৬৫৬৫ 

ই-মমইলঃ secretary@moa.gov.bd 

ওসয়ব সাইটঃ www.moa.gov.bd 

 

৬.৩  আঞ্চডলক মকন্দর্/মকন্দ্র/উপসকন্দ্রসমূহ-এর িাডয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা/ ডবকল্প িাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকতিা 

প্রসযাজে েসহ 

৬.৪  আঞ্চডলক মকন্দ্র/মকন্দ্র/উপসকন্দ্রসমূহ-এর আপীল কর্তিপক্ষঃ 

প্রসযাজে েসহ 
 

৭. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর দানয়ত্ব ও কম েপনরনি  
 

   তথ্য প্রদাি কনমটির্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো/কম েকতোগণ ৪.২ অনুর্চ্ছর্দ উর্েনখত 

তানলকায় অন্তভূ েক্ত তথ্য ব্যনতত স  সকাি তথ্য সরাসনর তথ্য চানহদাকারীর্ক প্রদাি করর্ত 

পারর্বি । নতনি তর্থ্যর আর্বদি পে বাোই, তথ্য চানহদাকারীর সার্থ স াগার্ াগ ও তথ্য 

অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রনতর্বদি বতরী করর্বি এবাং উর্ধ্েতি কর্তেপর্ের অনুর্মাদিক্রর্ম 

আর্বদিকারীর্ক প্রদাি করর্বি । 

 

 
 

http://www.bwmri.gov.bd/


7 

 

৮.  তথ্য প্রদার্ির সার্থ সাংনিষ্ট সহায়ক/নবকল্প কম েকতোর্দর দানয়ত্ব ও কম েপনরনি 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো/কম েকতোগণ-এর অনুপনস্থনতর্ত তার্দর ন্যায় সহায়ক/নবকল্প 

কম েকতোগণ ৪.২ অনুর্চ্ছর্দ উর্েনখত তানলকায় অন্তভূ েক্ত তথ্য ব্যনতত স  সকাি তথ্য 

সরাসনর তথ্য চানহদাকারীর্ক প্রদাি করর্ত বাধ্য থানকর্বি ।  
 

৯.  তথ্য প্রদার্ির পদ্ধনত 

   তথ্য চাওয়ার এবাং প্রদার্ির সুনিনদ েষ্ট িীনতমালা তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯-

রর্য়র্ে । তা অনু ায়ী সকাি ব্যনক্ত তথ্য প্রানপ্তর জন্য সাংনিষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকট 

নলনখতিার্ব বা ইর্লকট্টনিক্স নমনিয়া বা ই-সমইর্লর মাধ্যর্ম অনুর্রাি জািার্ল, উক্ত 

কম েকতো তথ্য অনিকার আইর্ি উর্েনখত নিনদ েষ্ট কা ে নদবর্সর মর্ধ্য অনুর্রািকৃত তথ্য 

সরবরাহ করর্বি । এোড়া, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো সকাি কারর্ণ তথ্য প্রদার্ি অপারগ হর্ল, 

নিনদ েষ্ট কা েনদবর্সর মর্ধ্য অনুর্রািকারীর্ক অবনহত করর্বি । 

 

   িারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্ত তথ্য চানহদাকারী হর্ল তার উপযুক্ত কর্র তথ্য 

প্রকার্ির ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ব । প্রর্য়াজর্ি দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো এ নবষর্য় দে ও 

পারদিী প্রনতষ্ঠার্ির অন্য সকাি কম েকতোর সহর্ ানগতা নির্ত পারর্বি । 
 

১০. তথ্য প্রদার্ির সময়সীমা 

       স  সকাি ব্যনক্ত তথ্য অনিকার আইর্ির অিীি তথ্য প্রানপ্তর জন্য সাংনিষ্ট 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকট তথ্য প্রদার্ির অনুর্রাি জািার্ল, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

অনুর্রাি প্রানপ্তর তানরখ হর্ত অিনিক ২০ (নবি) কা ে নদবর্সর মর্ধ্য তথ্য সরবরাহ 

করর্বি । তর্ব, তথ্য প্রনপ্তর নবষয়গুনলর মর্ধ্য একানিক তথ্য প্রদাি ইউনিট বা কর্তেপর্ের 

সাংনিষ্টতা থাকর্ল অিনিক ৩০ (নেি) কা ে নদবর্সর মর্ধ্য উক্ত অনুর্রািকৃত তথ্য 

সরবরাহ করর্বি । এোড়া, সকাি তথ্য অপ্রকাির্ াগ্য হর্ল দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো 

অপ্রকার্ির কারণ জানির্য় আর্বদি প্রানপ্তর ১০ (দি) কা েনদবর্সর মর্ধ্য আর্বদিকারীর্ক 

জািার্বি । 

১১.  তর্থ্যর মূে এবাং মূে পনরর্িার্ির নিয়মাবলী  

 ১) আর্বদিকৃত সকাি তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর নিকট সরবরাহর্র জন্য প্রস্তুত থাকর্ল   

নতনি উক্ত তর্থ্যর যুনক্তসাংগত মূে নিি োরণ করর্বি এবাং উক্ত মূে অিনিক ৫ 

(পাঁচ) কা ে নদবর্সর মর্ধ্য পনরর্িাি করার জন্য আর্বদিকারীর্ক অবনহত করর্বি । 

২) োপার্িা তর্থ্যর জন্য স  মূে নিি োনরত রর্য়র্ে, সসই প্রনতর্বদি বা োয়ানলনপর জন্য  

    উক্ত মূে পনরর্িাি করর্ত হর্ব । উক্ত মূে তথ্য অনিকার (তথ্য প্রানপ্ত সাংক্রান্ত)  

    নবনিমালা, ২০০৯ এর তফনসল ' ' ফরম (সাংযুক্ত) অনু ায়ী নিি োনরত হর্ব । 
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১২.  আপীল কর্তেপে এবাং আপীল পদ্ধনত 

আর্বদিকারী ব্যনক্ত নিি োনরত সমর্য়র মর্ধ্য তথ্য িা সপর্ল বা  দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর সকাি নসদ্ধার্ন্ত সাংক্ষুব্ধ হর্ল উক্ত সময় সীমা অনতক্রান্ত হওয়ার, বা সেেমত, 

নসদ্ধান্ত লাি করার পরবতী ৩০ (নেি) নদর্ির মর্ধ্য আপীর্লর কারণ উর্েখপূব েক সাদা 

কাগর্জ বা তথ্য অনিকার নবনিমালার ফরম 'গ' (সাংযুক্ত) অনু ায়ী আপীল কর্তেপর্ের 

নিকট আপীল করর্ত পারর্বি । 

সাংনিষ্ট আপীল কর্তেপে পরবতী ১৫ (পর্ির) কা েনদবর্সর মর্ধ্য আপীল নিস্পনত 

করর্বি । তথ্য প্রানপ্তর আপীলসমূহ তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯ এর িারা ২৪ এবাং ২৮ 

অনু ায়ী নবর্বচিা করা হর্ব। আপীল কর্তেপর্ের নসদ্ধান্ত চুড়ান্ত রায় বর্ল নবর্বনচত হর্ব । 

এ ব্যাপার্র সাংক্ষুব্ধ হর্ল তথ্য চানহদাকারী তথ্য কনমির্ি অনির্ াগ দানখল করর্ত 

পারর্বি । 
 
 

১৩. তথ্য প্রদার্ি অবর্হলায় িানস্তর নবিাি 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতো কর্তেক সকাি যুনক্তসাংগত কারণ োড়া  নদ,  
 

    ১) হীি বা অসৎদুর্ের্শ্য তথ্য প্রানপ্তর সকাি অনুর্রাি বা আপীল প্রতযাখাি কর্রি        

২) নিি োনরত সময় সীমার মর্ধ্য অনুর্রািকারীর্ক তথ্য প্রদাি করর্ত নকাংবা এই নবষর্য়  

     নসদ্ধান্ত প্রদার্ি ব্যথ ে হি; 

    ৩) তথ্য প্রানপ্তর সকাি অনুর্রাি বা আপীল গ্রহণ প্রতযা্াি কর্রর্েি; 

    ৪) স  তথ্য প্রানপ্তর আর্বদি করা হর্য়নেল, তা প্রদাি িা কর্র ভুল, অসম্পূণ ে,    

       নবভ্রানন্তকর বা নবকৃত তথ্য প্রদাি কর্রর্েি নকাংবা 

    ৫) সকাি তথ্য প্রানপ্তর পর্থ প্রনতবন্ধকতা সৃনষ্ট কর্রর্েি, তাহল তথ্য কনমিি    

     দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর উক্ত রুপ কার্ ের তানরখ হর্ত তথ্য সরবরার্হর তানরখ প েন্ত     

     প্রনতনদর্ির জন্য ৫০ টাকা হার্র জনরমািা আর্রাপ করর্ত পারর্বি এবাং এইরুপ  

     জনরমািা সকাি ক্রর্মই ৫০০০/-এর অনিক হর্বিা । 
 

১৪.  তথ্যানদ পনরদি ের্ির সুর্ াগ 

       “তথ্য অনিকার আইি ২০০৯” এর আর্লার্ক সাংনিষ্ট কর্তেক প্রণীত তথ্য প্রনতর্বদি নবিা 

মূর্ে সব েসািারর্ণর পনরদি ের্ির জন্য সহজলিয ও উম্মুক্ত থাকর্ব। প্রনতর্বদর্ির কনপ 

িাম মাে মূর্ে নবক্রর্য়র জন্য মজুদ রাখা হর্ব । এোড়া, প্রনতষ্ঠাি কর্তেক প্রকানিত 

সকল প্রকািিা জিগর্ণর নিকট উপযুক্ত মূর্ে সহজলিয করা হর্ব । 
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১৫. জিগুরুত্বপূণ ে নবষর্য় সপ্রস নবজ্ঞনপ্ত  

প্রনতষ্ঠাি বা সুাংস্থা কর্তেপর্ের নসদ্ধান্ত সার্পর্ে স  সকাি জিগুরুত্বপূণ ে নবষর্য় 

প্রিাি কা োলর্য় সময় সময় সপ্রস নিনফাংর্য়র মাধ্যর্ম তথ্য অবমুক্ত করা হর্ব । এর্ের্ে 

প্রনতষ্ঠাি কর্তেক দানয়ত্বপ্রাপ্ত  একজি মুখপাে সপ্রস নিনফাং করর্বি । 
 

১৬.  সাংযুনক্ত 

সাংযুনক্ত-১ (ফরম ‘ক): তথ্য প্রানপ্তর আর্বদিপে 

সাংযুনক্ত-২ (ফরম ‘খ): তথ্য সরবরার্হর অপারগতার সিাটিি 

সাংযুনক্ত-৩ (ফরম ‘গ): আপীল আর্বদি 

সাংযুনক্ত-৪ (ফরম ‘ ): তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাি নফ ও তর্থ্যর মূে নিি োরণ নফ 
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ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রানপ্তর আর্বদিপে 

 

 

1 |  আবদিকারীর িাম                                   :   .......................................... 

 নপতার িাম                                            :  .......................................... 

 মাতার িাম                                            :  .......................................... 

 বতেমাি ঠিকািা                                       :  .......................................... 

 স্থায়ী ঠিকািা                                          :  .......................................... 

 ফযাক্স, ই-সমইল, সটনলর্ফাি ও সমাবাইল সফাি িম্বর ( নদ 

থার্ক)                                                 : 

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

 সপিা                                                   :  .......................................... 

2 |  নক িরর্ণর তথ্য (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবহার 

করুি)                                                  : 

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

3 |  সকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রহী (োপার্িা/ফর্টাকনপ/ই-

সমইল/ফযাক্স/নসনি অথবা অন্য সকাি পদ্ধনত)    : 

 

4 |  তথ্য গ্রহণকারীর িাম ও ঠিকািা                   :  .......................................... 

5 |  প্রর্ াজয সের্ে সহায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা  :  .......................................... 

6 |  তথ্য প্রদািকারী কর্তেপর্ের িাম ও ঠিকািা     :  .......................................... 

7 |  আর্বদর্ির তানরখ                                  :  .......................................... 

 

 

 

 
 

আর্বদিকারীর স্বাের 
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ফরম ‘খ’ 

তথ্য সরবরার্হ অপারগতার সিাটিি 
 

 

আর্বদির্ের সূে িম্বরিঃ       তানরখিঃ..................... 

 
প্রনত 

আর্বদিকারীর িামিঃ ......................................... 

ঠিকািািঃ ......................................... 

 
নবষয়িঃ   তথ্য সরবরার্হর অপারগতা সম্পর্কে অবনহতকরণ। 

 
নপ্রয় মর্হাদয়, 

 
আপিার ......................................... তানরর্খর আর্বদর্ির নিনতর্ত প্রানথ েত তথ্য নির্োক্ত কারর্ণ 

সরবরাহ করা সম্ভব হইল িা,  থা- 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকতোর িাম 

পদবীিঃ 

দাপ্তনরক সীল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ফরম ‘গ’ 

আপীল আর্বদি 
 

1 |  আবদিকারীর িাম ও ঠিকািা  স াগার্ ার্গর সহজ 

মাধ্যমসহিঃ  

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

2 |  আপীর্লর তানরখিঃ  ......................................... 

3 |  স  আর্দর্ির নবরের্দ্ধ আপীল করা হইয়ার্ে উহার কনপ 

( নদ থার্ক)ঃিঃ 

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

4 |   াহার আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা হইয়ার্ে তাহার 

িামসহ আর্দর্ির নববরণ ( নদ থার্ক)ঃিঃ 

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

5 |  আপীর্লর সাংনেপ্ত নববরণিঃ  ......................................... 

6 |  আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ সাংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সাংনেপ্ত 

নববরণ)ঃিঃ 

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

7 |  প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নিনতিঃ  ......................................... 

8 |  আপীলকারী কর্তেক প্রতযয়িিঃ  ......................................... 

9 |  অন্য সকাি তথ্য  াহা আপীল কর্তেপর্ের সম্মুর্খ 

উপস্থাপর্ির জন্য আপীলকারী ইচ্ছা সপাষণ কর্রিিঃ 

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

 

 

 

 

 

  

         আপীলকারীর স্বাের 
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অনুনলনপ 

ফরম ‘ ’ 

তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাি নফ এবাং তর্থ্যর মূে নিি োরণ নফ 
 

 তথ্য সরবরার্হর সের্ে নির্োক্ত সটনবর্লর কলাম (২) এ উনেনখত তর্থ্যর জন্য উহার নবপরীর্ত 

কলাম (৩) এ উনেনখত হার্র সেেমত তথ্য প্রানপ্তর অনুর্রাি নফ এবাং তর্থ্যর মূে পনরর্িাির্ াগ্য হইর্ব, 

 থািঃ- 
 

ক্রনমক িাং তর্থ্যর নববরণ তথ্য পানপ্তর অনুর্রাি নফ/তর্থ্যর মূে 

(১) (২) (৩) 

১। নলনখত সকাি িকুর্মর্ন্টর কনপ সরবরার্হর 

জন্য (ম্যাপ, িকিা, েনব, কনম্পউটার 

নপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মার্পর কাগর্জর সের্ে প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হার্র এবাং তদূর্ধ্ে মার্পর 

কাগর্জর সের্ে প্রকৃত মূে। 

২। নিস্ক, নসনি ইতযানদর্ত তথ্য সরবরার্হর 

সের্ে 

(1) আর্বদিকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি ইতযানদ 

সরবরার্হর সের্ে নবিামূর্ে; 

(2) তথ্য সরবরাহকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতযানদ সরবরার্হর সের্ে উহার প্রকৃত 

মূে। 

৩। সকাি আইি বা সরকানর নবিাি বা নির্দ েিিা 

অনু ায়ী কাউর্ক সরবরাহকৃত তর্থ্যর সের্ে 

নবিামূর্ে। 

৪। মূর্েও নবনিমর্য় নবক্রয়র্ াগ্য প্রকািিার 

সের্ে 

প্রকািিায় নিি োনরত মূে। 

 

 

 

 
কনমির্ির আর্দিক্রর্ম 

 

 

 

 

 

 

 


