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মুখবন্ধ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি রকার্রর াংনবধার্ি নচন্তা, নবর্বক ও বাক-স্বাধীিতা িাগনরকগর্ণর
অন্যতম মমৌনলক অনধকার নহ ার্ব স্বীকৃত এবাং তথ্য প্রানির অনধকার এর অনবর্েদ্য অাংি।
প্রজাতর্ন্ত্রর কল ক্ষমতার মানলক জিগর্ির ক্ষমতায়র্ির লর্ক্ষে রকারী, স্বায়তিান ত,
াংনবনধবদ্ধ াংস্থা এবাং রকারী বা নবর্দিী অর্ েয়ার্ি সৃষ্ট বা পনরচানলত নবনিন্ন মব রকারী
াংস্থার কমেকান্ড স্বেতা ও জবাবনদনহতা প্রনতষ্ঠার মাধ্যর্ম তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯
পালি করর্ে।
বাাংলার্দি পরমাণু কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউর্টর প্রধাি কাজ হর্লা কৃনি গর্বিণায় পরমাণু
িনক্তর িানন্তপূণ ে ব্যবহার্রর মাধ্যর্ম বাাংলার্দর্ির দানরদ্র ও অপুনষ্ট নির ি এবাং খাদ্য
নিরাপত্তা নিনিতকরর্ণ হায়ক িনক্ত নহর্ র্ব তাৎপর্ েপূণ ে অবদাি রাখা। গর্বিণা কার্ েক্রম
সুন্দর ও সুষ্ঠুিার্ব পনরচালিার মক্ষর্ে, স্বেতা ও জবাবনদনহতা এ ’টি প্রধাি উপাদাি অবশ্যই
নবদ্যমাি ভূনমকা পালি করর্ত পার্র। তর্থ্যর অবাধ প্রবাহ পূরণকর্ে ইিনিটিউট প্রনতটি
মক্ষর্ে জিগর্ণর তথ্য অনধকারর্ক নিনিত করার িীনতর্ত নবশ্বা ী।
জাতীয় াং র্দ পািকৃত তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর আর্লার্ক অে প্রনতষ্ঠার্ির জন্য
তথ্য অবমুক্তকরণ হায়ক গ্রন্থ প্রণয়র্ির উর্দ্যাক মিয়া হয়। নবনিন্ন ময় তথ্য কনমিি, াাকা
কর্তক
ে আর্য়ানজত িার মূল্যবাি নদক নির্দিেিা অনু রণ, দীঘ আর্লাচিা ও নবর্েির্ণর পর
প্রনতষ্ঠার্ির মহাপনরচালক তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েিকা ২০১৫ অনুর্মাদি মদি। নির্দ েিকাটি
জুি, ২০১৯ ওয়েবসাইট প্রিপ্রিক প্রকায়শর প্রনপ্রমি হালিাগাদ করা হয়।
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েিকা ২০১৫ ঠিকিার্ব প্রর্য়ার্গর মাধ্যর্ম প্রনতষ্ঠার্ির কল
কমেকতো-কমেচারী কর্তক
ে স্বীয় কার্ ে ম্পাদর্ি স্বেতা ও জবাবনদনহতা বৃনদ্ধ করা ম্ভব।
এোড়া, নির্দ েিকাটি তথ্য প্রদার্ির মক্ষর্ে দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো ও আর্বদিকারীর্দর তথ্য
প্রানির্ত হায়ক ভূনমকা পালি করর্ব ম প্রতোিা ব্যক্ত করা র্ায় ।
তানরখ: ০৯ জুি,২০১৯
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৬.১ প্রধান কার্ িালে এর দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত ও প্রবকল্প দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
৬.২ দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিার আিীল কর্তিিক্ষ
৬.৩ উিয়কন্দ্রসমূয়হর দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত ও প্রবকল্প দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
৬.৪ উিয়কন্দ্রসমূয়হর দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিার আিীল কর্তিিক্ষ
৭. দানয়ত্বপ্রাি কমেকতোর দানয়ত্ব ও কমেপনরনধ
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১. তথ্য অবমুক্তকরণ িীনতমালার পটভূনম এবাং প্রর্য়াজিীয়তা
১.১ বাাংলার্দি পরমাণু কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউট এর পটভূনম
১৯৬১ ার্ল াাকাস্হ পরমাণু িনক্ত কনমির্ির অধীর্ি পরমাণু িনক্তর িানন্তপূণ ে ব্যবহার্রর
মাধ্যর্ম প্রনতষ্ঠার্ির প্রর্ম কৃনি গর্বিণা কমেকান্ড- শুরু হয়। পরবতীর্ত কৃনি গর্বিণায়
পরমাণু িনক্তর ব্যবহার্রর গুরুত্ব নবর্বচিা কর্র ১ জুলাই, ১৯৭২ ার্ল এর পনরনধ বৃনদ্ধ
কর্র পরমাণু কৃনি গর্বিণা মকন্দ্র প্রনতষ্ঠা করা হয়। অতিঃপর এ গর্বিণা মকন্দ্রটি ১৯৭৫
ার্ল পরমাণু কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture
(INA) িার্ম াাকা মর্র্ক ময়মিন াং হ বাাংলার্দি কৃনি নবশ্বনবদ্যালয় চত্বর্র
স্হািান্তনরত হয়। ১৯৮২ ার্ল মকন্দ্রটি বাাংলার্দি পরমাণু িনক্ত কনমিি হর্ত পৃর্ক কর্র
কৃনি মন্ত্রণালর্য়র অধীর্ি ন্যস্থ করা হয় এবাং বাাংলার্দি পরমাণু কৃনি গর্বিণা
ইিনিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture িামকরণ
করা হয়। প্রনতষ্ঠািটি ১৯৮৪ ার্ল মহামান্য রাষ্ট্রপনত কর্তক
ে মঘানিত অধ্যার্দর্ির মাধ্যর্ম
একটি জাতীয় কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউট নহর্ র্ব মর্ োদা লাি কর্র।
বাাংলার্দি পরমাণু কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউট কৃনি মন্ত্রণালর্য়র অধীর্ি একটি
স্বায়ত্বিান ত জাতীয় কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউট। ইিনিটিউর্টর নিব োহী প্রধাি
মহাপনরচালক, নর্নি কৃনি মন্ত্রণালয় কর্তক
ে নির্য়াগপ্রাি হি। ইিনিটিউট সুষ্ঠিার্ব
পনরচালিার জন্য একটি র্ব োচ্চ িীনত নিধ োরণী ম্যার্িজর্মন্ট মবার্ ে রর্য়র্ে র্ার দস্য
াংখ্যা ১৩ জি। ইিনিটিউট এর মহাপনরচালক উক্ত মবার্র্ ের িাপনত।

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ িীনতমালা প্রণয়র্ির মর্ৌনক্তকতা/উর্েশ্য
বাাংলার্দি পরমাণু কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউর্টর প্রধাি কাজ হর্লা পরমাণু িনক্তর
িানন্তপূণ ে ব্যবহার দ্বারা কৃনি গর্বিণায় অভূতপূব ে াির্ল্যর মাধ্যর্ম বাাংলার্দর্ির দানরদ্র
ও অপুনষ্ট নির ি এবাং খাদ্য নিরাপত্তা নিনিৎকরর্ণ হায়ক িনক্ত নহর্ র্ব তাৎপর্ েপূণ ে
অবদাি রাখা। গর্বিণা কার্ েক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠিার্ব পনরচালিার মক্ষর্ে, স্বেতা ও
জবাবনদনহতা এ ’টি প্রধাি উপাদাি অবশ্যই নবদ্যমাি র্াকা প্রর্য়াজি। আর এ জন্য
তর্থ্যর অবাধ প্রবাহ নবর্িি ভূনমকা পালি করর্ত পার্র। তর্থ্যর অবাধ প্রবাহ পূরণকর্ে
ইিনিটিউট প্রনতটি মক্ষর্ে জিগর্ণর তথ্য অনধকারর্ক নিনিত করার িীনতর্ত নবশ্বা ী।
তর্থ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকাটি তথ্য অনধকার আইি ২০০৯ এর আর্লার্ক প্রণয়ি করা
হর্য়র্ে।

১.৩ নির্দ েনিকার নির্রািাম
তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা ২০১৫
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২. আইিগত নিনত্তিঃ তথ্য অনধকার আইর্ির আওতায় জিগর্ণর তথ্য প্রানির
অনধকার নিনিতকরণ
২.১ অনুর্মাদিকারী কর্তপে ক্ষিঃ
মহাপনরচালক, বাাংলার্দি পরমাণু কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউট

২.২ অনুর্মাদর্ির তানরখিঃ
২০ মাচ ে, ২০১৫ নরিঃ

২.৩ িীনত বাস্তবায়র্ির তানরখিঃ
২২ মাচ ে, ২০১৫ নরিঃ

৩.

াংজ্ঞািঃ

৩.১ তথ্য
“তথ্য” অর্র্ ে বাাংলার্দি পরমাণু কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউর্টর গঠি, কাঠার্মা ও
দািনরক কমেকান্ড াংক্রান্ত মর্ মকাি স্মারক, বই, িকিা, মািনচে, চুনক্ত, তথ্য-উপাত্ত,
লগ বনহ, আর্দি, নবজ্ঞনি, দনলল, িমুিা, পে, প্রনতর্বদি, নহ াব নববরণী, প্রকে প্রস্তাব,
আর্লাকনচে, অনর্ও, নিনর্ও, অাংনকতনচে, নিল্ম, ইর্লকট্রনিক প্রনক্রয়ায় প্রস্ত্ততকৃত মর্
মকাি ইিস্ট্রুর্মন্ট, র্ানন্ত্রকিার্ব পাঠর্র্াগ্য দনললানদ এবাং মিৌনতক গঠি ও ববনিষ্টে
নিনব ের্ির্ি অন্য মর্ মকাি তথ্যবহ বস্ত্ত বা উহার্দর প্রনতনলনপও ইহার অন্তর্ভেক্ত হর্ব।
তর্ব িতে র্ার্ক মর্, দািনরক মিাট ন ট বা মিাট ন র্টর প্রনতনলনপ ইহার অন্তর্ভেক্ত হর্ব
িা।

৩.২ দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো
তথ্য অনধকার আইর্ির নবধাি অনুর্ায়ী তথ্য রবরার্হর নিনমত্ত প্রনতষ্ঠার্ির প্রধাি
কার্ োলয় এবাং প্রনতটি উপর্কর্ন্দ্রর জন্য একজি কর্র দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো নির্য়াগ মদয়া
হর্ব এবাং নির্য়াগকৃত প্রর্তেক দানয়ত্বপ্রাি কমেকতোর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্র্াজে
মক্ষর্ে, িোক্স িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািা তথ্য কনমিির্ক নলনখতিার্ব অবনহত করা
হর্ব।

৩.৩ তথ্য প্রদাি ইউনিট
তথ্য প্রদািকারী কমেকতোর মন্বর্য় প্রধাি কার্ োলয় হ উপর্কন্দ্র মূর্হ একটি কর্র তথ্য
প্রদািকারী ইউনিট র্াকর্ব র্া প্রর্য়াজি অনুর্ায়ী ময় ময় হালিাগাদ করা হর্ব।
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৩.৪ আনপল কর্তপে ক্ষ
প্রধাি কার্ োলর্য়র মক্ষর্ে মািিীয় নচব, কৃনি মন্ত্রণালয় এবাং উপর্কন্দ্র মূর্হর মক্ষর্ে
প্রনতষ্ঠার্ির মহাপনরচালক আপীল কর্তপে ক্ষ হর্বি।

৩.৫ র্ততীয় পক্ষ
তথ্য প্রানির জন্য অনুর্রাধকারী বা তথ্য প্রদািকারী ব্যতীত অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর ঠিক
জনড়ত অন্য মকাি পক্ষ বা প্রনতষ্ঠাির্ক বুঝার্ব। এর্ক্ষর্ে মকািরূপ মগাপিীয় তথ্য প্রদাি
করর্ত হর্ল াংনেষ্ট র্ততীয় পর্ক্ষর মতামত নির্ত হর্ব। ১০ নদর্ির মর্ধ্য মতামত
পাওয়া িা মগর্ল তথ্য রবরাহ করা হর্ব মর্মে পর্ে াংনেষ্ট র্ততীয় পক্ষর্ক জািার্ত
হর্ব।

৩.৬ তথ্য কনমিি
তথ্য অনধকার আইর্ির অধীর্ি প্রনতনষ্ঠত কনমিি ।

৩.৭ প্রকে
প্রনতষ্ঠার্ির রকারী, মব রকারী প্রনতষ্ঠাি, আন্তজোনতক াংস্থা নকাংবা অন্য মকাি াংস্থা
হর্ত আনর্ েক ও কানরগরী হায়তায় পনরচানলত প্রকে মূহর্ক বুঝার্ব।

৪. তর্থ্যর মেণীনবন্যা এবাং তথ্য প্রদাি পদ্ধনত
৪.১ স্ব-প্রর্ণানদত তথ্য প্রকাি এবাং এর তানলকা
এই মেণীর আওতাভূক্ত তথ্যগুর্লা নির্ে উর্েখ করা হর্লািঃ
১) প্রনতষ্ঠার্ির াাংগঠনিক কাঠার্মার নববরণ;
২) প্রনতষ্ঠার্ির প্রধাি কার্ োলয় এবাং উপর্কন্দ্র মূর্হর গর্বিণা হ কল কার্ েক্রম;
৩) কল প্রকানিত প্রনতর্বদি;
৪) কমেকতো-কমেচারীগর্ণর দানয়ত্ব ও কতেব্য;
৫) প্রনতষ্ঠার্ির প্রনবধািমালা, প্রজ্ঞাপি, নির্দ েিিা, ম্যানুর্য়ল;
৬) মহাপনরচালক, পনরচালক হ কমেরত কমেকতোগর্ণর িাম, পদবী ও মর্াগার্র্ার্গর
ঠিকািা;
৭) দানয়ত্বরত কমেকতো/কমেকতোগর্ণর িাম, ঠিকািা এবাং প্রর্র্াজে মক্ষর্ে িোক্স িম্বর ও
ই-মমইল ঠিকািা;
৮) কল প্রকার প্রকর্ের আনর্ েক ও কানরগরী প্রনতর্বদি মূহ;
৯) প্রনতষ্ঠার্ির কল প্রকার িীনতমালা মূহ;
১০) কল নবজ্ঞনি।
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উপর্রাক্ত তথ্যগুর্লা তথ্য অনধকার আইি অনুর্ায়ী স্বপ্রর্ণানদতিার্ব প্রনতষ্ঠার্ির
ওর্য়ব াইর্ট (www.bina.gov.bd) প্রকানিত র্াকর্ব। র্নদ চানহদা অনুর্ায়ী মকাি
তথ্য প্রনতষ্ঠার্ির ওর্য়ব াইর্ট পাওয়া িা র্ায়, তাহর্ল তথ্য চানহদাকারী/চানহদাকারীগণ
প্রনতষ্ঠার্ির প্রধাি কার্ োলর্য়র তথ্য প্রদািকারী দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো বরাবর (ঠিকািাবাাংলার্দি পরমাণু কৃনি গর্বিণা ইিনিটিউট, বাকৃনব চত্বর, মর্মিন াংহ- ২২০২)
আর্বদি করর্ত পারর্বি।

৪.২ তথ্য প্রকাি বাধ্যতামূলক িয় এমি নবিয় মূর্হর তানলকা
কনতপয় তথ্য র্া মকাি িাগনরকর্ক প্রদাি করর্ত প্রনতষ্ঠাি বাধ্য র্াকর্ব িা। এ
তানলকাটি তথ্য অনধকার আইি অনুর্ায়ী প্রনতষ্ঠাি কর্তক
ে নিধ োনরত হর্ব। প্রনতষ্ঠার্ির
মহাপনরচালক এটি অনুর্মাদি করর্বি। এ তানলকাটি ৬ মা পর পর নকাংবা প্রর্য়াজি
অনুর্ায়ী পর্ োর্লাচিা কর্র াংর্র্াজি/নবর্য়াজি করা হর্ব। নিেনলনখত তথ্য মূহ
প্রনতষ্ঠাি মকাি িাগনরকর্ক প্রদাি করর্ত বাধ্য র্াকর্ব িা র্র্ািঃ
১) মকাি তথ্য প্রকার্ির ির্ল মকাি র্ততীয় পর্ক্ষর বুনদ্ধবৃনত্তক ম্পর্দর অনধকার
ক্ষনতগ্রস্ত হর্ত পার্র এরুপ বানণনজেক বা ব্যব ানয়ক অন্তনি েনহত মগাপিীয়তা নবিয়ক,
কনপরাইট বা বুনদ্ধবৃনত্তক ম্পদ (Intellectual Property Right) ম্পনকেত
তথ্য;
২) আদালর্ত নবচারাধীি মকাি নবিয় এবাং র্াহা প্রকার্ি আদালত বা ট্রাইবুেিার্লর
নির্িধাজ্ঞা রনহয়ার্ে অর্বা র্াহার প্রকাি আদালত অবমািিার িানমল এইরূপ তথ্য;
৩) তদন্তাধীি মকাি নবিয় র্ার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবঘ্ন ঘটার্ত পার্র এরূপ তথ্য;
৪) মকৌিলগত ও বানণনজেক কারর্ণ মগাপি রাখা বাঞ্ছিীয় এইরূপ কানরগরী বা ববজ্ঞানিক
গর্বিণালব্ধ মকাি তথ্য;
৫) মকাি ক্রয় কার্ েক্রর্মর নবির্য় ন দ্ধান্ত গ্রহর্ণর পূর্ব ে াংনেষ্ট ক্রয় বা উহার কার্ েক্রম
াংক্রান্ত মকাি তথ্য;
৬) মকাি ব্যপ্রির আইি দ্বারা সংরপ্রক্ষত মগািণীে তথ্য;
৭) পরীক্ষার প্রশ্নপে বা পরীক্ষায় প্রদত্ত িম্বর ম্পনকেত আগাম তথ্য।

৪.৩ উপর্রাক্ত ৪.২ অনুর্ের্দর অন্তভূেক্ত তথ্য ব্যনতর্রর্ক স্বপ্রর্ণানদত তথ্য হ
অন্যান্য কল তথ্য আর্বদর্ির মপ্রনক্ষর্ত প্রকাির্র্াগ্য হর্ব।
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৫. তথ্য াংগ্রহ ও াংরক্ষণ পদ্ধনত
নিেনলনখত উপার্য় তথ্য াংগ্রহ ও াংরক্ষণ হর্ব।
- অনিন য়াল ওর্য়ব াইট (www.bina.gov.bd) এর মাধ্যর্ম;
- প্রনতনিয়ত তথ্য হালিাগাদকরণ এর মাধ্যর্ম;
-অন্যান্য পদ্ধনত মর্মিিঃ নিনর্ও কিিার্রনসাং, কর্ম্পক্ট নর্ক্স (CD), মমাবাইল এপস্
ইতোনদর মাধ্যর্ম।

৬. দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো ও আপীল কর্তপে ক্ষ
তথ্য অবমুক্তকরণ িীনত বাস্তবায়ি এবাং তথ্য অনধকার আইি অনুর্ায়ী তথ্য রবরার্হর
জন্য প্রনতষ্ঠার্ির প্রধাি কার্ োলয় এবাং নবনিন্ন মজলায় অবনস্হত ১৩ (র্তর) টি উপর্কর্ন্দ্র
দানয়ত্বপ্রাি, প্রবকল্প দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমেকতো এবাং আপীলকারী কর্তপে র্ক্ষর িাম, পদবী ও
ঠিকািা নিেরুপিঃ

৬.১ প্রধান কার্ িালে এর দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত ও প্রবকল্প দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিাঃ
দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
নামঃ
ড. মমা. ইব্রাপ্রহম খপ্রলল
িদবীঃ
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
অপ্র য়সর ঠিকানাঃ উপ্রিদ মরাগতত্ত্ব প্রবিাগ,
বাংলায়দশ িরমাণু কৃপ্রি গয়বিণা ইনপ্রিটউট,
বাকৃপ্রব চত্বর, মেমনপ্রসংহ
ম ানঃ
প্রয়র্াজয নয়হ
মমাবাইল ম ানঃ
০১৯১৩-৮৭২৫২৫
যাক্সঃ
০৯১-৬৭৮৪২
ই-মমইলঃ
ibrahimbina@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ
www.bina.gov.bd

৬.২ দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিার আিীল কর্তিি ক্ষঃ
নামঃ
িদবীঃ
অপ্র য়সর ঠিকানাঃ
ম ানঃ
মমাবাইল ম ানঃ
যাক্সঃ
ই-মমইলঃ
ওয়েব সাইটঃ

মমা. নাপ্রসরুজ্জামান
সপ্রচব
কৃপ্রি মন্ত্রণালে, বাংলায়দশ সপ্রচবালে, ঢাকা
০২-৯৫৪০১০০
০১৭৩০-৫৯২০৫৬
০২-৯৫৭৬৫৬৫
secretary@moa.gov.bd
www.moa.gov.bd
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প্রবকল্প দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
মমা. শাহ্ আবদুল্লাহ আল মামুন
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
িপ্ররকল্পনা শাখা,
বাংলায়দশ িরমাণু কৃপ্রি গয়বিণা ইনপ্রিটউট,
বাকৃপ্রব চত্বর, মেমনপ্রসংহ
প্রয়র্াজয নয়হ
০১৭৪৫-২৩৭২১৭
০৯১-৬৭৮৪২
riun435@gmailcom
www.bina.gov.bd

৬.৩ উিয়কন্দ্রসমূয়হর দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত ও প্রবকল্প দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিাঃ
উিয়কন্দ্র
দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
প্রবকল্প দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
প্রবনা উিয়কন্দ্র, ড. মমা. মরাকনূজ্জামান
কামরুন নাহার
ঈশ্বরদী
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
কমিকতিা
ম ানঃ ০৭৩২৬-৬৩৭৭৮
ম ানঃ ০৭৩২৬-৬৩৭৭৮
মমাবাইলঃ ০১৭৩৮-৮০৭৯৭৭
মমাবাইলঃ ০১৭১৬-৪৬১৪৮১
ই-মমইলঃ
ই-মমইলঃ
naharmitubau@gmail.com
rokon003@yahoo.com
প্রবনা উিয়কন্দ্র, সুশান মচৌহান
ম্পা রািী মঘাি
মাগুরা
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত কমিকতিা ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ ০৪৮৮-৬৩৫৯৯
ম ানঃ ০৪৮৮-৬৩৫৯৯
মমাবাইলঃ ০১৭১১-৩৬২২৫৩
মমাবাইলঃ ০১৭২৩-৭৮৫৩৩৯
ই-মমইলঃ
ই-মমইলঃ shampa37@gmail.com
sushan04@yahoo.com
প্রবনা উিয়কন্দ্র, মমাহাম্মদ আলী
মমা. তািনজলুর রহমাি মন্ডল
রংপুর
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
কমিকতিা
ম ানঃ ০৫২১-৬৫৭১৪
ম ানঃ ০৫২১-৬৫৭১৪
মমাবাইলঃ ০১৭২৫-০৯১৭১৮
মমাবাইলঃ ০১৭১৬-৮৫৫১৭২
ই-মমইলঃ tanjil.bina@gmail.com
ই-মমইলঃ
alithakurgaon@gmail.com
প্রবনা উিয়কন্দ্র, মমা ািঃ ন িার্ত রাব্বািা খািম
আব্দুর রানকব
কুপ্রমল্লা
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
কমিকতিা
ম ানঃ ০৮১-৬৭৬০৭
ম ানঃ ০৮১-৬৭৬০৭
মমাবাইলঃ ০১৭৪৭-০৮০২৭১
মমাবাইলঃ ০১৯২৫-৭৩০৯৬৮
ই-মমইলঃ rakibag8_pstu@
ই-মমইলঃ
yahoo.com
sifatbau@gmail.com
প্রবনা উিয়কন্দ্র, মমা. আল-আরািাত তপু
মাসুম রদার
সাতক্ষীরা
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত কমিকতিা ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ –
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১৭৩৫-৪৫৪৪৮০
মমাবাইলঃ ০১৭৭৪-৭৩৭১২০
ই-মমইলঃ
ই-মমইলঃ
topu.bina@gmail.com
masumhasanbau@yahoo.com
প্রবনা উিয়কন্দ্র, মাহবুবুর রহমান খান
িামীম আকরাম
জামালপুর
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
কমিকতিা
ম ানঃ ০৯৮১-৬২৮৩৪
ম ানঃ ০৯৮১-৬২৮৩৪
মমাবাইলঃ ০১৭২৫-৪০২৮৩৭
মমাবাইলঃ ০১৭১১-৩৫১৬৫২
ই-মমইলঃ
ই-মমইলঃ
shamim2827@gmail.com
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প্রবনা উিয়কন্দ্র,
নাপ্রলতাবাপ্রি

প্রবনা উিয়কন্দ্র,
মনাোখালী

প্রবনা উিয়কন্দ্র,
সুনামগঞ্জ

প্রবনা উিয়কন্দ্র,
খাগিাছপ্রি

প্রবনা উিয়কন্দ্র,
মগািালগঞ্জ

প্রবনা উিয়কন্দ্র,
বপ্ররশাল

প্রবনা উিয়কন্দ্র,

binamunna@yahoo.com
নাসরীন আখতার
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত
কমিকতিা
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১৭২৪-১৪১৯৫৮
ই-মমইলঃ
nakhther@yahoo.com
র্. মমা. মাহমু ল হা াি
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত
কমিকতিা
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১০১-৭৬৫৩৭৯
ই-মমইলঃ
mahmudag60@yahoo.com
মাজহারুল ইসলাম
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত কমিকতিা
ম ানঃ-মমাবাইলঃ ০১৭১৭-৪১৮৬৫৬
ই-মমইলঃ
m.islambau03@gmail.com
নরগ্যাি গুি
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত কমিকতিা
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১৭২৮-৬৫১৪৫৯
ই-মমইলঃ
rigyan2008@gmail.com
র্. মমা. মবলাল মহার্ ি
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত
কমিকতিা
ম ানঃ-মমাবাইলঃ ০১৭৪৬-০৬৪৫১৪
ই-মমইলঃ
belalbina@gmail.com
র্. মমা. বাবুল আকতার
ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত
কমিকতিা
ম ানঃ-মমাবাইলঃ ০১৭১২-৭৭০২১৯
ই-মমইলঃ
riponkachua@gmail.com
র্. মমা. হা ানুজ্জামাি
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শ. ম. আব্দুল আলীম
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১৭২১-৭৯৬৭৮৩
ই-মমইলঃ smaalim100@gmail.com

িাজমুল আলম খাি
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১৭৩২-০৭৪২২২
ই-মমইলঃ
nazmulkhan70@gmail.com
মমা. আহ াি হাবীব
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১৭৫৪-০১৭৩৩৩
ই-মমইলঃ
ahasanhabib13@gmail.com
মমাহাম্মদ জুর্য়ল রকার
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১৭৬৬-৪১৫১৮৮
ই-মমইলঃ
sarkarjewel11@gmail.com
মিিাউর রহমাি
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ-মমাবাইলঃ ০১৭২৮-৬৫১৪৫৯
ই-মমইলঃ sefa.entom@gmail.com

নাজমুন নাহার
ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ -মমাবাইলঃ ০১৭৫২-৯৩২৫৪৮
ই-মমইলঃ nahar.agril@gmail.com

এ. প্রব. এম. শপ্র উল আলম

চািাই
নবাবগঞ্জ

ঊর্ধ্িতন ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা এবং িারপ্রাপ্ত
কমিকতিা
ম ানঃ-মমাবাইলঃ ০১৭১২-২৪২৭৯৭
ই-মমইলঃ
hasanbina@gmail.com

ববজ্ঞাপ্রনক কমিকতিা
ম ানঃ-মমাবাইলঃ ০১৭১৭-২৬৮৩৩৭
ই-মমইলঃ
shafiulalamshahed@gmail.com

৬.৪ উিয়কন্দ্রসমূয়হর দাপ্রেত্বপ্রাপ্ত কমিকতিার আিীল কর্তিি ক্ষঃ
নামঃ
িদবীঃ
অপ্র য়সর ঠিকানাঃ
ম ানঃ
মমাবাইল ম ানঃ
যাক্সঃ
ই-মমইলঃ
ওয়েব সাইটঃ

ড. বীয়রশ কুমার মগাস্বামী
মহািপ্ররচালক
বাংলায়দশ িরমাণু কৃপ্রি গয়বিণা ইনপ্রিটউট, বাকৃপ্রব চত্বর, মেমনপ্রসংহ
০৯১-৬৭৮৩৪
০১৭৩০-৩০০৪৮০
০৯১-৬৭৮৪২
dg@bina.gov.bd
www.bina.gov.bd

৭. দানয়ত্বপ্রাি কমেকতোর দানয়ত্ব ও কমেপনরনধ
নির্য়াগকৃত দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো/কমেকতোগণ ৪.২ অনুর্ের্দ উর্েনখত তানলকায় অন্তভূেক্ত
তথ্য ব্যনতত মর্ মকাি তথ্য রা নর তথ্য চানহদাকারীর্ক প্রদাি করর্ত পারর্বি। নতনি
তর্থ্যর আর্বদিপে বাোই, তথ্য চানহদাকারীর ার্র্ মর্াগার্র্াগ ও তথ্য অবমুক্তকরণ
ম্পর্কে প্রনতর্বদি বতরী করর্বি।

৮. তথ্য প্রদার্ির ার্র্ াংনেষ্ট হায়ক/নবকে কমেকতোর্দর দানয়ত্ব ও কমেপনরনধ
নির্য়াগকৃত দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো/কমেকতোগণ এর অনুপনস্থনতর্ত তাঁর্দর ন্যায়
হায়ক/নবকে কমেকতোগণ ৪.২ অনুর্ের্দ উর্েনখত তানলকায় অন্তভূেক্ত তথ্য ব্যনতত
মর্ মকাি তথ্য রা নর তথ্য চানহদাকারীর্ক প্রদাি করর্ত পারর্বি।

৯. তথ্য প্রদার্ির পদ্ধনত
মকাি ব্যনক্ত তথ্য প্রানির জন্য াংনেষ্ট দানয়ত্বপ্রাি কমেকতোর নিকট নলনখতিার্ব বা
ইর্লকট্টনিক্স নমনর্য়া বা ই-মমইর্লর মাধ্যর্ম অনুর্রাধ জািার্ল, উক্ত কমেকতো তথ্য
অনধকার আইর্ি উর্েনখত নিনদ েষ্ট কার্ ে নদবর্ র মর্ধ্য অনুর্রাধকৃত তথ্য রবরাহ
করর্বি। এোড়া, দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো মকাি কারর্ণ তথ্য প্রদার্ি অপারগ হর্ল, নিনদ েষ্ট
কার্ েনদবর্ র মর্ধ্য অনুর্রাধকারীর্ক অবনহত করর্বি।
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িারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্ত তথ্য চানহদাকারী হর্ল তার উপযুক্ত কর্র তথ্য প্রকার্ির ব্যবস্থা
গ্রহণ করর্ত হর্ব। প্রর্য়াজর্ি দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো এ নবির্য় দক্ষ ও পারদিী প্রনতষ্ঠার্ির
অন্য মকাি কমেকতোর হর্র্ানগতা নির্ত পারর্বি।

১০. তথ্য প্রদার্ির ময় ীমা
মকাি ব্যনক্ত তথ্য অনধকার আইর্ির অধীি তথ্য প্রানির জন্য াংনেষ্ট দানয়ত্বপ্রাি
কমেকতোর নিকট তথ্য প্রদার্ির অনুর্রাধ জািার্ল, দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো অনুর্রাধ প্রানির
তানরখ হর্ত অিনধক ২০ (নবি) কার্ েনদবর্ র মর্ধ্য অনুর্রাধকৃত তথ্য রবরাহ
করর্বি। তর্ব, অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর নহত একানধক তথ্য প্রদাি ইউনিট বা কর্তপে র্ক্ষর
াংনেষ্টতা র্াকর্ল অিনধক ৩০ (নেি) কার্ ে নদবর্ র মর্ধ্য উক্ত অনুর্রাধকৃত তথ্য
রবরাহ করর্বি। এোড়া, দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো মকাি কারর্ণ তথ্য প্রদার্ি অপারগ হর্ল
অপারগতার কারণ উর্েখ কর্র আর্বদি প্রানির ১০ (দি) কার্ েনদবর্ র মর্ধ্য নতনি উহা
অনুর্রাধকারীর্ক অবনহত করর্বি।

১১. তর্থ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরর্িার্ধর নিয়মাবলী
১) মকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাি কমেকতোর নিকট রবরাহর্র জন্য মজুদ র্াকর্ল
নতনি উক্ত তর্থ্যর যুনক্ত াংগত মূল্য নিধ োরণ করর্বি এবাং উক্ত মূল্য অিনধক ৫
(পাঁচ) কার্ ে নদবর্ র মর্ধ্য পনরর্িাধ করবার জন্য অনুর্রাধকারীর্ক অবনহত করর্বি।
২) োপার্িা তর্থ্যর জন্য মর্খার্ি মূল্য নিধ োনরত রর্য়র্ে ম ই প্রনতর্বদি বা কনপর জন্য
উক্ত মূল্য পনরর্িাধ করর্ত হর্ব। উক্ত মূল্য তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি াংক্রান্ত)
নবনধমালা, ২০০৯ এর তিন ল 'ঘ' িরম ( াংযুক্ত) অনুর্ায়ী নিধ োনরত হর্ব।

১২. আপীল কর্তপে ক্ষ এবাং আপীল পদ্ধনত
মকাি ব্যনক্ত নিধ োনরত ময় ীমার মর্ধ্য তথ্য লার্ি ব্যর্ ে হর্ল নকাংবা দানয়ত্বপ্রাি
কমেকতোর মকাি ন দ্ধার্ন্ত াংক্ষুব্ধ হর্ল উক্ত ময় ীমা অনতক্রান্ত হওয়ার, বা মক্ষেমত,
ন দ্ধান্ত লাি করার পরবতী ৩০ (নেি) নদর্ির মর্ধ্য আপীর্লর কারণ উর্েখ পূব েক াদা
কাগর্জ বা তথ্য অনধকার নবনধমালার িরম 'গ' ( াংযুক্ত) অনুর্ায়ী আপীল কর্তপে র্ক্ষর
নিকট আপীল করর্ত পারর্বি।
াংনেষ্ট াংনেষ্ট আপীল কর্তপে ক্ষ পরবতী ১৫ (পর্ির) কার্ েনদবর্ র মর্ধ্য আপীল
নিস্পনত্ত করর্বি। তথ্য প্রানির আপীল মূহ তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ধারা ২৪
এবাং ২৮ অনুর্ায়ী নবর্বচিা করা হর্ব। আপীল কর্তপে র্ক্ষর রায়ই চুড়ান্ত রায় বর্ল
নবর্বনচত হর্ব। এ ব্যাপার্র াংক্ষুব্দ হর্ল তথ্য চানহদাকারী তথ্য কনমির্ি অনির্র্াগ
দানখল করর্ত পারর্ব।
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১৩. তথ্য প্রদার্ি অবর্হলায় িানস্তর নবধাি
দানয়ত্বপ্রাি কমেকতো কর্তক
ে মকাি যুনক্ত গ্রাহে কারণ োড়া র্নদ,
১) তথ্য প্রানির মকাি অনুর্রাধ বা আপীল গ্রহণ করর্ত অস্বীকার কর্রি;
২) নিধ োনরত ময় ীমার মর্ধ্য অনুর্রাধকারীর্ক তথ্য প্রদাি করর্ত নকাংবা এই নবির্য়
ন দ্ধান্ত প্রদার্ি ব্যর্ ে হি;
৩) অ ৎ র্ের্শ্য তথ্য প্রানির মকাি অনুর্রাধ বা আপীল প্রতোখাি কর্রি;
৪) মর্ তথ্য প্রানির অনুর্রাধ করা হর্য়নেল তা প্রদাি িা কর্র র্ভল, অ ম্পূণ ে, নবরানন্তকর
বা নবকৃত তথ্য প্রদাি কর্রর্েি নকাংবা
৫) মকাি তথ্য প্রানির পর্র্ প্রনতবন্ধকতা সৃনষ্ট কর্রর্েি তাহর্ল, তথ্য কনমিি,
দানয়ত্বপ্রাি কমেকতোর উক্তরুপ কার্র্ ের তানরখ হর্ত তথ্য রবরার্হর তানরখ পর্ েন্ত
প্রনতনদর্ির জন্য ৫০/- হার্র জনরমািা আর্রাপ করর্ত পারর্ব এবাং এইরুপ
জনরমািা মকািক্রর্মই ৫০০০/-এর অনধক হর্বিা।

১৪. তথ্যানদ পনরদিের্ির সুর্র্াগ
তথ্য অনধকার আইি ২০০৯ এর আর্লার্ক াংনেষ্ট কর্তক
ে প্রণীত তথ্য প্রনতর্বদি
নবিামূর্ল্য ব ে াধারর্ণর পনরদিের্ির জন্য হজলিে ও উম্মুক্ত র্াকর্ব। প্রনতর্বদর্ির
কনপ িামমাে মূর্ল্য নবক্রর্য়র জন্য মজুদ রাখা হর্ব। এোড়া, প্রনতষ্ঠাি কর্তক
ে প্রকানিত
কল প্রকািিা জিগর্ণর নিকট উপযুক্ত মূর্ল্য হজলিে করা হর্ব।

১৫. জিগুরুত্বপূণ ে নবির্য় মপ্র নবজ্ঞনি
প্রনতষ্ঠাি কর্তপে র্ক্ষর ন দ্ধান্ত ার্পর্ক্ষ মর্ মকাি জিগুরুত্বপূণ ে নবির্য় প্রধাি কার্ োলর্য়
ময় ময় মপ্র নিনিাংর্য়র মাধ্যর্ম তথ্য অবমুক্ত করা হর্ব। এর্ক্ষর্ে প্রনতষ্ঠার্ির
একজি মুখপাে মপ্র নিনিাং করর্বি।

১৬. াংযুনক্ত
াংযুনক্ত-১: তথ্য প্রানির আর্বদিপে
াংযুনক্ত-২: তথ্য রবরার্হর অপারগতার মিাটিি
াংযুনক্ত-৩: আপীল আর্বদি
াংযুনক্ত-৪: তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি ও তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নি
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িরম ‘ক’
তথ্য প্রানির আর্বদিপে

1|

আবদিকারীর িাম

:

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

নপতার িাম

:

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

মাতার িাম

:

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

বতেমাি ঠিকািা

:

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

স্থায়ী ঠিকািা

:

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

িোক্স, ই-মমইল, মটনলর্িাি ও মমাবাইল

:

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

:

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

:

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

মিাি িম্বর (র্নদ র্ার্ক)
মপিা
2 | নক ধরর্ণর তথ্য (প্রর্য়াজর্ি অনতনরক্ত
কাগজ ব্যবহার করুি)
3 | মকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রহী

:

(োপার্িা/ির্টাকনপ/ই-মমইল/িোক্স/ন নর্
অর্বা অন্য মকাি পদ্ধনত)
:

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

5 | প্রর্র্াজে মক্ষর্ে হায়তাকারীর িাম ও ঠিকািা :

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

6 | তথ্য প্রদািকারী কর্তপে র্ক্ষর িাম ও ঠিকািা

:

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

7 | আর্বদর্ির তানরখ

:

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

4 | তথ্য গ্রহণকারীর িাম ও ঠিকািা

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

আর্বদিকারীর স্বাক্ষর
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িরম ‘খ’
তথ্য রবরার্হ অপারগতার মিাটিি
আর্বদির্ের সূে িম্বরিঃ

তানরখিঃ.....................

প্রনত
আর্বদিকারীর িামিঃ .........................................
ঠিকািািঃ .........................................
নবিয়িঃ তথ্য রবরার্হর অপারগতা ম্পর্কে অবনহতকরণ।
নপ্রয় মর্হাদয়,
আপিার ......................................... তানরর্খর আর্বদর্ির নিনত্তর্ত প্রানর্ েত তথ্য নির্োক্ত কারর্ণ
রবরাহ করা ম্ভব হইল িা, র্র্া১। .........................................................................................................................
.......................................................................................................................;
২। .........................................................................................................................
.......................................................................................................................;
৩। .........................................................................................................................
.......................................................................................................................;

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

দানয়ত্বপ্রাি কমেকতোর িাম
পদবীিঃ
দািনরক ীল
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িরম ‘গ’
আপীল আর্বদি

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

1 | আবদিকারীর িাম ও ঠিকািািঃ
(মর্াগার্র্ার্গর হজ মাধ্যম হ)
2 | আপীর্লর তানরখিঃ

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

3 | মর্ আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা হর্য়র্ে উহার কনপিঃ
(র্নদ র্ার্ক)

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

4 | র্ার আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা হইয়ার্ে তার

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

িাম হ আর্দর্ির নববরণ (র্নদ র্ার্ক)ঃিঃ
5 | আপীর্লর াংনক্ষি নববরণিঃ

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

6 | আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ াংক্ষুব্ধ হইবার কারণিঃ

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

( াংনক্ষি নববরণ)
7 | প্রানর্ েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নিনত্তিঃ

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

8 | আপীলকারী কর্তক
ে প্রতেয়িিঃ

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

9 | অন্য মকাি তথ্য র্াহা আপীল কর্তপে র্ক্ষর ম্মুর্খ
উপস্থাপর্ির জন্য আপীলকারী ইো মপািণ কর্রিিঃ

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

আপীলকারীর স্বাক্ষর
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অনুনলনপ

িরম ‘ঘ’
তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নি
তথ্য রবরার্হর মক্ষর্ে নির্োক্ত মটনবর্লর কলাম (২) এ উনেনখত তর্থ্যর জন্য উহার নবপরীর্ত
কলাম (৩) এ উনেনখত হার্র মক্ষেমত তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নি এবাং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্র্াগ্য হর্ব,
র্র্ািঃক্রনমক
িাং
(১)

তর্থ্যর নববরণ

তথ্য পানির অনুর্রাধ
নি/তর্থ্যর মূল্য
(৩)

(২)

১।

নলনখত মকাি র্কুর্মর্ন্টর কনপ রবরার্হর এ-৪ ও এ-৩ মার্পর কাগর্জর মক্ষর্ে প্রনত পৃষ্ঠা
জন্য (ম্যাপ, িকিা, েনব, কনম্পউটার ২ ( ই) টাকা হার্র এবাং তদূর্ধ্ে মার্পর কাগর্জর
নপ্রন্ট হ)
মক্ষর্ে প্রকৃত মূল্য।

২।

নর্স্ক, ন নর্ ইতোনদর্ত তথ্য
মক্ষর্ে

রবরার্হর ১) আর্বদিকারী কর্তক
ে নর্স্ক, ন নর্
ইতোনদ রবরার্হর মক্ষর্ে নবিামূর্ল্য;
২) তথ্য রবরাহকারী কর্তক
ে নর্স্ক, ন নর্
ইতোনদ রবরার্হর মক্ষর্ে উহার প্রকৃত মূল্য।

৩।

মকাি আইি বা রকানর নবধাি বা নবিামূর্ল্য।
নির্দ েিিা অনুর্ায়ী কাউর্ক রবরাহকৃত
তর্থ্যর মক্ষর্ে

৪।

মূর্ল্যও নবনিমর্য় নবক্রয়র্র্াগ্য প্রকািিার প্রকািিায় নিধ োনরত মূল্য।
মক্ষর্ে

কনমির্ির আর্দিক্রর্ম
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