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তথ  অবমু করণ নীিতমালার মাধ েম তথ  অিধকার আইন,িবিধমালা ও িবধানমালাসমুেহর আেলােক 
ণীত বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউেটর অভ রীন নীিতমালা অনুসরণ কের ইনি িটউেটর 

আইেনর সে  সংগিত রেখ জনগেনর কােছ তথ  দান, কাশ, সংর ণ, ব ব াপনাসহ তথ  
অবমু করণ িনেদিশকা ২০১৫ ণয়ন করা হেয়েছ যােত সংি  কমকতাসহ অন  কমকতােদর দািয়  ও 
কতব সহ এতৎসংি ি  অন ান  িবধান সি েবিশত রেয়েছ, যা সংি ি  সকেলর জন  পথ িনেদিশকা 
িহসােব কাজ করেব। 
আমােদর মহান সংিবধান জনগনেক রাে র মািলক িহসােব ঘাষণা কেরেছ। রাে  জনগেণর মািলকানা 

িত া তথ  অিধকার আইন,২০০৯ এর অন তম উে শ  ও ল । তথ  অিধকার আইেন িনধািরত 
িবিধিনেষধ ব তীত দেশর িতিট কমকাে র তথ  চািহদার পিরে ি েত বা - েণািদতভােব জনগণেক 
জানােনার বাধ বাধকতা সৃি  করা হেয়েছ।  
দেশর মৎস  স েদর উ য়ন ও সেবা ম ব বহার িনি ত করার লে  বাংলােদেশ মৎস  িবষয়ক গেবষণা 
কায ম পিরচালনা করা ইনি িটউেটর ধান কাজ। গেবষণা কায ম সু ু ও দ ভােব পিরচালনার 

ে  তা ও জবাবিদিহতার আওতায় থাকা ব নীয়। স ে  বাংলােদশ মৎস  গেবষণা 
ইনি িটউেটর তথ  অবমু করণ নীিতমালা যথাযথ বা বায়েন দৃঢ় সংক । তথ  অবমু করণ নীিতমালা 
২০১৫ অনুযায়ী তথ  দােনর ে  আেবদনকারীেদর তথ  াি েত বাংলােদশ মৎস  গেবষণা 
ইনি িটউট পূণ ভূিমকা পালন করেব। 
 
 
তািরখঃ ................. ২০১৫  
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১.  তথ  অবমু করণ নীিতমালার পটভিূম ও েয়াজনীয়তা 
 
১.১   বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট এর পটভিূমঃ  
বাংলােদেশর মানেুষর ািণজ আিমেষর ধান উৎস  মাছ। বাংলােদেশর আথ-সামািজক উ য়ন, পিু চািহদা পূরণ, বেদিশক মু া অজন ও 
কমসং ােনর সেুযাগ সৃি েত মৎস  স েদর  অপিরসীম। মূলত এই উপলি  থেকই বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউেটর জ । 
রাজধানী ঢাকা থেক ১২০ িকেলিমটার উ ের ময়মনিসংেহ বাংলােদশ কৃিষ িব িবদ ালয় সংল  এলাকায় বাংলােদশ মৎস  গেবষণা 
ইনি িটউেটর ধান কাযালয় অবি ত। শাসিনকভােব এিট মৎস  ও ািণস দ ম ণালেয়র আওতাধীন একিট ায় শািসত িত ান। 
পিরেবশ এবং মৎস স েদর কৃিত অনুযায়ী দেশর ৫িট এলাকায় ইনি িটউেটর ৫িট গেবষণা ক  ও ৫িট উপেক  রেয়েছ। এ েলা হেলা-
ময়মনিসংেহ অবি ত া পািন ক , খলুনার পাইকগাছায় অবি ত লানা পািন ক , ক বাজাের অবি ত সামুি ক মৎস  ও যুি  ক , 
চাঁদপেুর অবি ত নদী ক , বােগরহােট অবি ত িচংিড় গেবষণা ক  এবং উপেক  ৫িট হেলা- রা ামািটেত কা াই লক উপেক , শা াহাের 
াবনভূিম উপেক , যেশাহের া পািন উপেক , পটুয়াখালী খপুপাড়ায় অবি ত নদী ক  এবং সয়দপেুর অবি ত া পািন উপেক । 

ইনি িটউেটর গেবষণা কায ম এসব ক  ও উপেকে র মাধ েম স ািদত হেয় থােক। বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি টিটউট মৎস  খােতর 
উ য়েন একমা  জাতীয় গেবষণা িত ান। এ িত ান জাতীয় চািহদার িনিরেখ িনিবড় গেবষণা কায েমর মাধ েম ইেতামেধ  মৎস  জনন, 
চাষ ও ব ব াপনা িবষয়ক ৪৯িট যুি  উ াবেন সাফল  লাভ কেরেছ। উ ািবত যুি সমূেহর অিধকাংশই িশ ণ ও দশনী কায েমর 
মাধ েম সফলভােব সারােদেশ চাষী ও উেদ া া পযােয় হ া র করা হেয়েছ। ইনি উটেটর গেবষণাল  যিু সমূহ ামীণ জনেগা ীসহ উেদ া া 

ণীেক মাছ চােষ উৎসাহী কের তােল। তাই মৎস  উ য়ন কমসূচীেক ব ািনক যুি িভি ক  ব াপনায় পিরচািলত করেত পারেল 
অথৈনিতক উ য়েনর পাশাপািশ দাির  িবেমাচন কমকা  রাি ত হেব। 
  
ইনি িটউেটর দািয় াবলী 

 দেশর িমঠাপািন ও সামুি ক মৎস  স েদর সািবক উ য়ন ও সেবা ম ব বহার িনি ত করার লে  মৗিলক ও েয়ািগক গেবষণা 
পিরচালনা এবং সম য় সাধন। 

 ামীণ দির  জনেগাি র আথ-সামািজক অব ার পিরে ি েত  ব য় ও  মিনভর পিরেবশ উপেযািগ উ য়ন মৎস  চাষ ও 
ব ব াপনা যুি  উ াবন। 

 মৎস  বািণিজ কীকরণ সহায়ক ব মূখী মৎস জাত পণ  উৎপাদন, ি য়াজাতকরণ, মানিনয় ণ ও িবপণন ব ব ার উ য়ন িবষয়ক 
গেবষণা পিরচালনা। 

 িচংিড়সহ অন ান  অথকরী জলজস েদর উ য়েন যথাযথ যুি  উ াবন। 
 গেবষণািভি ক যুি  হ া র, কািরগির িশ ণ ও গেবষণা ে  দ  জনশি  গঠন। 
 মৎস স দ উ য়ন নীিত ণয়েন সরকারেক পরামশ দান। 

 
১.২  তথ  অবমু করণ নীিতমালা ণয়েনর যৗি কতা/উে শ ঃ 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার জনগেণর জানার অিধকার িত ার মাধ েম সরকাির ও বসরকাির সংগঠেনর তা ও জবাবিদিহতা বৃি , 

নীিত াস ও সশুাসন িত া; জনগেণর িচ া, িবেবক ও বাক াধীনতার সাংিবধািনক অিধকার িত া সেবাপির জনগেণর মতায়েনর লে  
তথ -অিধকার িনি ত করেত গত ২৯ মাচ ২০০৯ তািরেখ ‘তথ  অিধকার আইন, ২০০৯’ পাস কেরেছ। আইেনর কাযকর বা বায়েনর জন  
ইিতমেধ  ‘তথ  অিধকার (তথ  াি  সং া ) িবিধমালা, ২০০৯’ এবং তথ  অিধকার সং া  িতনিট িবধানমালাও ণীত হেয়েছ। 

তথ  অিধকার গণতাি ক ব ব ােক আেরা সসুংহত করার অন তম শত। বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট এর তথ  জনগেণর কােছ উ ু  
হেল বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট কায ম স েক জনগেণর সে হ ও অিব াস দরূ হেব। এেত িত ােনর তা এবং জনগেণর 
কােছ সকল কােজর জবাবিদিহ িতি ত হেব। 

জনগেণর জন  অবাধ তথ বাহ িনি ত করার য নীিত সরকার হণ কেরেছ, তার সে  সংগিতপূণভােব সরকােরর পূণ সং া িহেসেব 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট অবাধ তথ বােহর চচা িনি ত করেত ব পিরকর। 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট সং া এবং অধীন  অন ান  ক /উপেকে  অবাধ তথ বােহর চচার ে  যন কােনা ি ধা ে র সৃি  
না হয়, সজন  একিট ‘তথ  অবমু করণ নীিতমালা’ ণয়ন আবশ ক বেল মেন করেছ বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট। সতুরাং তথ  
অিধকার আইন, ২০০৯, তথ  অিধকার (তথ  াি  সং া ) িবিধমালা ২০০৯ ও এতদসংি  িবধানমালাসমূেহর আেলােক ও সাযজু তা 
সােপে  এই ‘তথ  অবমু করণ নীিতমালা’ ণয়ন করা হেলা।   

 
১.৩  নীিতমালার িশেরানামঃ  
এই নীিতমালা “তথ  অবমু করণ িনেদিশকা ২০১৫” নােম অিভিহত হেব।  
 
 



  

 

২. নীিতমালার িভি  
 
২.১ ণয়নকারী কতৃপ ঃ 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি টিটউট, মৎস  ও ািণস দ ম ণালয়, গণ জাত ী  বাংলােদশ সরকার 
 
২.২ অনুেমাদনকারী কতৃপ ঃ 
মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি টিটউট, মৎস  ও ািণস দ ম ণালয়, গণ জাত ী  বাংলােদশ সরকার 
 
২.৩ অনুেমাদেনর তািরখঃ 
.................................................................. 
 
২.৪ নীিত বা বায়েনর তািরখঃ 
এই নীিতমালা আগামী ............................................................. থেক বা বায়ন করা হেব। 

 
২.৫ নীিতমালার েযাজ তাঃ 
নীিতমালািট বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি টিটউট ও এর অধীন  সকল ক /উপেকে র  জন  েযাজ  হেব।  

 
৩. নীিতেত ব ব ত শে র সং া 
 
৩.১ তথ ঃ 
“তথ ” অেথ বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি টিটউট ও এর অধীন  কাযালয়সমূেহর গঠন, কাঠােমা ও দা িরক কমকা  সং া  য কান 

ারক, বই, নকশা, মানিচ , চুি , তথ -উপা , লগ বই, আেদশ, িব ি , দিলল, নমুনা, প , িতেবদন, িহসাব িববরণী, ক  াব, 
আেলাকিচ , অিডও, িভিডও, অি ত িচ , িফ , ইেল িনক ি য়ায় তকৃত য কান ইন ুেম , যাি কভােব পাঠেযাগ  দিললািদ এবং 
ভৗিতক গঠন ও বিশ -িনিবেশেষ অন  য কান তথ বহ ব  বা এেদর িতিলিপও এর অ ভু  হেব । তেব শত থােক য, দা িরক নাটিশট 

বা নাটিশেটর িতিলিপ এর অ ভু  হেব না। 
 
৩.২ দািয় া  কমকতা: 
তথ  অিধকার আইেনর িবধান অনুযায়ী তথ  সরবরােহর িনিম  ইনি িটউেটর ধান কাযালয় ও িতিট ক  ও উপেকে র জন  একজন কের 
দািয় া  কমকতা িনেয়াগ দয়া হেব এবং িনেয়াগ া  েত ক দািয় া  কমকতার নাম, পদবী, িঠকানা এবং েযাজ  ে  ফ া  ন র ও 
ই- মইল িঠকানা তথ  কিমশনেক িলিখতভােব অবিহত করেত হেব। 
 
৩.৩ িবক  দািয় া  কমকতা: 
তথ  অিধকার আইেনর িবধান অনুযায়ী তথ  সরবরােহর িনিম  ইনি িটউেটর ধান কাযালয় ও িতিট উপেকে র জন  একজন কের িবক  
দািয় া  কমকতা (দািয় া  কমকতার অনুপি িতেত সংি  দািয়  পালেনর জন  িনযু  কমকতা )িনেয়াগ দয়া হেব এবং িনেয়াগ া  
েত ক দািয় া  িবক  কমকতার নাম, পদবী, িঠকানা এবং েযাজ  ে  ফ া  ন র ও ই- মইল িঠকানা তথ  কিমশনেক িলিখতভােব 

অবিহত করেত হেব। 
 
৩.৪ তথ  দান ইউিনটঃ 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউেটর ধান কাযালয় এবং এর অধীন  সকল ক  ও উপেক সমুেহ একিট কের তথ  দানকারী ইউিনট 
থাকেব, যা েয়াজন অনুযায়ী তথ  দান করেব এবং সময় সময় তা হালনাগাদ করেব। 
 
৩.৫ আিপল কতৃপ ঃ 
ধান কাযালেয়র ে  মাননীয় সিচব, মৎস  ও ািণস দ ম ণালয় এবং ক  ও উপেক সমুেহর ে  িত ােনর মহাপিরচালক আপীল 

কতৃপ  হেবন। 
 
৩.৬ তৃতীয় প ঃ  
তথ  াি র জন  অনুেরাধকারী বা তথ  দানকারী ব তীত অনুেরাধকৃত তেথ র সিহত জিড়ত অন  কান প  বা িত ানেক বুঝােব। এে ে  
কান প গাপনীয় তথ  দান করেত হেল সংি  তৃতীয় পে র মতামত িনেত হেব। ১০ িদেনর মেধ  মতামত পাওয়া না গেল তথ  সরবরাহ 

করা হেব মেম পে  সংি  তৃতীয় প েক জানােত হেব । 



  

 

৩.৭  ক ঃ  
িত ােনর সরকারী, বসরকারী িত ান,আ জািতক সং া িকংবা অন  কান সং া হেত আিথক ও কািরগরী সহায়তায় পিরচািলত 
ক সমূহেক বঝুােব। 

 
৩.৮ তথ  কিমশনঃ 
তথ  অিধকার আইন (তঅআ), ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন িতি ত কিমশন হে  তথ  কিমশন। 
 
৩.৯        কমকতাঃ 
”কমকতা” অেথ কমচারীও অ ভু  হেব। 
 
৩.১০      তথ  অিধকারঃ 
”তথ  অিধকার” অথ কান কতৃপে র িনকট হেত তথ  াি র অিধকার 
 
৩.১১       আেবদন ফরমঃ 
”আেবদন ফরম” অথ তঅিব,২০০৯-এর তফিসেল িনধািরত আেবদেনর ফরেমট- ফরম – ক বঝুােব  
 
৩.১২       আিপল ফরমঃ 
”আিপল ফরম” অথ তঅিব,২০০৯-এর তফিসেল িনধািরত আেবদেনর ফরেমট- ফরম – গ বঝুােব  
 
৩.১৩       পিরিশ ঃ 
”পিরিশ ” অথ এই নীিতমালার সে  সংযু  পিরিশ   
 
 
৪. তেথ র ধরন এবং ধরন অনসুাের তথ  কাশ ও দান প িত 
 
৪.১ েণািদতভােব কাশেযাগ  তথ ঃ 
এই ণীর আওতাভু  তথ েলা িনে  উে খ করা হেলাঃ 
১) িত ােনর সাংগঠিনক কাঠােমার িববরণ; 
২) িত ােনর ধান কাযালয় এবং ক  ও উপেক সমূেহর গেবষণাসহ সকল গেবষণা কায ম; 
৩) সকল কািশত ( নািটশ বাড, ওেয়বসাইট, িশওর, মুি ত বই, পা ার, বকুেলট, িলফেলট, িনউজ লটার, সাইনেবাড, ি কার,  
            পা ার, পি কার িব ি ) িতেবদন; 
৪) কমকতা-কমচারীগেণর দািয়  ও কতব ; 
৫) িত ােনর িবধানমালা, াপন, িনেদশনা, ম নুেয়ল ইত ািদ; 
৬) মহাপিরচালক,পিরচালকসহ কমরত কমকতাগেণর নাম,পদবী ও যাগােযােগর িঠকানা; 
৭) দািয় রত কমকতা/কমচারীগেণর নাম,িঠকানা এবং েযাজ  ে  ফ া  ন র ও ই- মইল  িঠকানা; 
৮) সকল কার কে র আিথক ও কািরগরী িতেবদনসমূহ; 
৯) িত ােনর সকল কার নীিতমালাসমূহ; 
১০) সকল িব ি । 
     উপেরা  তথ েলা তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী েণািদত ভােব িত ােনর ওেয়বসাইেট (www.fri.gov.bd) কািশত থাকেব। যিদ 
চািহদা অনুযায়ী কান তথ  ইনি িটইেটর ওেয়বসাইেট পাওয়া না যায়, তাহেল তথ  চািহদাকারী/চািহদাকারীগণ িত ােনর ধান কাযালেয়র 
তথ  দানকারী দািয় পা  কমকতা বরাবর (িঠকানা-বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট, ময়মনিসংহ-২২০১) আেবদন করেত পারেবন। 
  
৪.২ চািহদার িভি েত দানেযাগ  তথ ঃ   
১) েণািদতভােব কািশত সকল তথ  
২) িবিভ  নীিত 
৩) ইনি িটউেটর বােজট 
৪) আিথক তথ , যমন: আয়/ব য় সং া  িহসাব িববরণী  
৫) অিডট িরেপাট (জবাবসহ) 

http://www.fri.gov.bd


  

 

৬) কে র ব াংক-সং া  তথ  
৭) য় কায মসং া  তথ  (িস া  হেণর পর) 
৮) উপকারেভাগীর তািলকা 
৯) মা ারেরাল 
১০) িবিভ  শাসিনক রিজ ার খাতা 
১১) অিডও-িভজুয়াল ডকুেম  
১২) িনেয়াগ/বদিলর আেদশ 
১৩) দেশ বা িবেদশ মণসং া  তথ ািদ 
১৪) দান বাধ তামূলক নয়, এমন তথ  (অনুে দ ৪.৩) ব তীত অন  সকল তথ ।  
 
৪.৩ দান ও কাশ বাধ তামূলক নয়, এমন তথ ঃ 
কিতপয় তথ  যা কান নাগিরকেক দান করেত িত ান বাধ  থাকেব না । এ তািলকািট তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী িত ান কতৃক 
িনধািরত হেব। িত ােনর মহাপিরচালক এিট অনুেমাদন করেবন । এ তািলকািট ছয় মাস পর পর িকংবা েয়াজন অনুযায়ী পযেলাচনা কের 
সংেযাজন/িবেয়াজন করা হেব। িন িলিখত তথ সমূহ িত ান কান নাগিরকেক দান করেত বাধ  থাকেব না যথাঃ 
১) কান তথ  কােশর ফেল কান তৃতীয় পে র বুি বৃি ক স েদর অিধকার িত  হেত পাের এ প বািণজ ক বা ব বসািয়ক  
            অ িনিহত গাপনীয়তা িবষয়ক,কিপরাইট বা বুি বৃি ক স দ (Intellectual Property) স িকত তথ ; 
২) আদালেত িবচারাধীন কান িবষয় এবং যাহা কােশর আদালত বা াইবু নােলর িনেষধা া রেয়েছ অথবা যার কাশ আদালত  
            অবমাননার শািমল এ প তথ ; 
৩) তদ াধীন কান িবষয় যার কাশ তদ  কােজ িব  ঘটােত পাের এ প তথ ; 
৪) কৗশলগত ও বািণজ ক কারেণ গাপন রাখা বা নীয় এ প কািরগরী বা ব ািনক গেবষণাল  কান তথ ; 
৫) কান য় কায েমর িবষেয় িস  হেণর পূেব সংি ি  য় বা উহার কায ম সং  কান তথ ; 
৬) কান ব ি র আইন ারা সংরি ত গাপনীয় তথ ; 
৭) পরী ার প  বা পরী ায় দ  ন র স িকত আগাম তথ । 
 
 
৫. তথ  সং হ, সংর ণ ও ব ব াপনা 
 
৫.১ তথ  সংর ণ :  
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই) এবং এর অধীন  সকল ক /উপেক  তথ  সংর েণর জন  িনে া  প িত অনসুরণ 
করেবঃ 
(১) নাগিরেকর তথ  অিধকার িনি ত করার লে  বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই) তার যাবতীয় তেথ র ক াটালগ এবং 
ইনেড  ত কের যথাযথভােব সংর ণ করেব। 
(২) বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই) য-সকল তথ  কি উটাের সংর েণর উপযু  বেল মেন করেব স-সকল তথ  
যিু সংগত সময়সীমার মেধ  কি উটাের সংর ণ করেব এবং তথ  লােভর সিুবধােথ সম  দেশ নটওয়ােকর মাধ েম তার সংেযাগ াপন 
করেব। 
(৩) তথ  সংর ণ ও ব ব াপনার জন  তথ  অিধকার (তথ  সংর ণ ও ব ব াপনা) িবধানমালা, ২০১০ অনুসরণ করেব।  
 
৫.২  তথ  সং হ ও ব ব াপনা : 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই)) এবং এর অধীন  সকল ক /উপেক  তথ  সং হ ও ব ব াপনার জন  তথ  
অিধকার (তথ  সংর ণ ও ব ব াপনা) িবধানমালা, ২০১০ অনুসরণ করেব।  
 
৫.৩  তেথ র ভাষা : 
(১) তেথ র মূল ভাষা হেব বাংলা। তথ  যিদ অন  কান ভাষায় উৎপ  হেয় থােক তাহেল সিট সই ভাষায় সংরি ত হেব। দা িরক েয়ােজন 
তথ  অনুবাদ করা হেত পাের। 
(২) তথ  য ভাষায় সংরি ত থাকেব সই ভাষােতই আেবদনকারীেক সরবরাহ করা হেব। আেবদনকারীর চািহদার ি েত কান তথ  অনবুাদ 
করার দািয়  কতৃপ  বহন করেব না। 
 
 



  

 

৫.৪  তেথ র হালনাগাদকরণ : 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই)এবং এর অধীন  সকল ক /উপেক  িতমােস তথ  হালনাগাদ করেব। 
 
৬. দািয় া  কমকতা িনেয়াগ 
১) তঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসাের বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই)এবং এর অধীন  সকল 
ক /উপেক  একজন কের দািয় া  কমকতা িনেয়াগ করেত হেব।  

২) পরবতীেত বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই) অধীেন কান ক /উপেক  িতি ত হেল তঅআ ২০০৯-এর 
ধারা ১০(৩) অনুসাের উ প ক /উপেক সমূেহ িতি ত হওয়ার ৬০ িদেনর মেধ  দািয় া  কমকতা িনেয়াগ করেত হেব। 
৩) িতিট ক /উপেকে র শাসিনক ধান, দািয় া  কমকতা িনেয়াগ দেবন এবং িনেয়াগকৃত েত ক দািয় া  কমকতার নাম, 
পদবী, িঠকানা এবং েযাজ  ে  ফ া  ন র ও ই- মইল িঠকানা িনেয়াগ দােনর পরবতী ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  িনধািরত ফরেমেট (তথ  
কিমশন কতৃক িনধািরত ফরেমট) িলিখতভােব তথ  কিমশেন রণ করেবন এবং ম ণালয়, বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট 
(িবএফআরআই) ও উ  ইনি িটউেটর আিপল কতৃপে র কােছ অনুিলিপ রণ করেবন। 
৪) তঅআ ২০০৯-এর অধীন দািয়  পালেনর েয়াজেন কান দািয় া  কমকতা অন  য কান কমকতার সহায়তা চাইেত পারেবন 
এবং কান কমকতার কাছ থেক এ প সহায়তা চাওয়া হেল িতিন উ  দািয় া  কমকতােক েয়াজনীয় সহায়তা দান করেত বাধ  
থাকেবন। 
৫) কান দািয় া  কমকতা দািয়  পালেনর েয়াজেন অন  কান কমকতার সহায়তা চাইেল এবং এ প সহায়তা দােন ব থতার 
জন  তঅআ ২০০৯-এর কান িবধান লংিঘত হেল এই আইেনর অধীন দায়-দািয়  িনধারেণর ে  উ  অন  কমকতাও দািয় া  কমকতা 
বেল গণ  হেবন। 
৬) িতিট ক /উপেক  তার দািয় া  কমকতার নাম, পদবী, িঠকানা এবং েযাজ  ে  ফ া  ন র ও ই- মইল িঠকানা তার 
কাযালেয়র কাশ  ােন সহেজ দৃি েগাচর হয় এমনভােব দশেনর ব ব া করেব এবং ওেয়বসাইেট কাশ করেব।  
৭) তথ  অবমু করণ নীিতমালার পিরিশে  এই নীিতমালা েযাজ  এমন সকল ক /উপেকে  দািয় া  কমকতার নাম, পদবী, 
িঠকানা এবং েযাজ  ে  ফ া  ন র ও ই- মইল িঠকানাসহ তািলকা কাশ করা হেব। কান দািয় া  কমকতা পিরবতন হেল নতুন 
দািয় া  কমকতা িনেয়ােগর ৫ িদেনর মেধ  তািলকা হালনাগাদ করা হেব। তািলকা কতৃপে র ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব। 
 
৭. দািয় া  কমকতার দািয়  ও কমপিরিধ 
ক) তেথ র জন  কােরা আেবদেনর ি েত দািয় া  কমকতা : 
অ) আেবদন হণ ও তঅিব ২০০৯ িবিধ-৩ অনুসাের আেবদনপ  হেণর াি  ীকার করেবন; 
আ) অনেুরাধকৃত তথ  তঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও তঅিব ২০০৯ িবিধ-৪ অনুসাের যথাযথভােব সরবরাহ করেবন; 
ই) তথ  দােন অপারগতার ে  তঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও তঅিব ২০০৯ িবিধ-৫ অনুসাের যথাযথভােব অপারগতা কাশ করেবন। 
অপারগতার কারণ তঅআ ২০০৯-এর সােথ সাম স পূণ হেত হেব; 
ঈ) কান অনেুরাধকৃত তথ  দািয় া  কমকতার িনকট সরবরােহর জন  মজুদ থাকেল িতিন তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৬)(৭) ও তঅিব, ২০০৯ 
িবিধ-৮ অনুসাের উ  তেথ র যুি সংগত মূল  িনধারণ করেবন এবং উ  মূল  অনিধক ৫ (পাঁচ) কায িদবেসর মেধ  পিরেশাধ করার জন  
অনুেরাধকারীেক অবিহত করেবন; 
উ) কান অনেুরাধকৃত তেথ র সােথ তৃতীয় পে র সংি তা থাকেল দািয় া  কমকতা তঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮) অনুসাের ব ব া হণ 
করেবন; 
খ) তঅআ, ২০০৯-এর তফিসেল িনধািরত আেবদেনর ফরেমট/ফরম ‘ক’ সংর ণ ও কান নাগিরেকর চািহদার ি েত সরবরাহ; 
গ) আেবদন ফরম পূরেণ স ম নয়, এমন আেবদনকারীেক আেবদন ফরম পূরেণ সহায়তা; 
ঘ) কান নাগিরেকর চািহদার ি েত তােক আিপল কতৃপ  িনধারেণ সহায়তা; 
ঙ) সিঠক কতৃপ  িনধারেণ ভুল কেরেছ, এমন আেবদনকারীেক সিঠক কতৃপ  িনধারেণ সহায়তা; 
চ) কান শারীিরক িতব ী ব ি র তথ  াি  িনি ত করেত দািয় া  কমকতা তােক উপযু  প িতেত তথ  পেত সহায়তা করেবন। 
এে ে  দািয় া  কমকতা উপযু  অন  কান ব ি র সহায়তা হণ করেত পারেবন;  
ছ) তথ  সংর ণ, ব ব াপনা ও েণািদত তথ  কাশ তঅআ ২০০৯-এর সােথ সাম স পূণভােব হে  িক না তা িনধারেণ কতৃপ েক 
সহায়তা দান; 
জ) তঅআ ২০০৯-এর সােথ সাম স পূণভােব বািষক িতেবদন কােশ সহায়তা করা; 
ঝ) তেথ র জন  া  আেবদনপ সহ এ-সং া  েয়াজনীয় তথ  সংর ণ, আেবদনকারীর যাগােযােগর িব ািরত তথ  সংর ণ, তথ  
অবমু করণ সং া  িতেবদন সংকিলত করা, তথ  মূল  আদায়, িহসাব র ণ ও সরকাির কাষাগাের জমাকরণ এবং কতৃপ  বা তথ  
কিমশেনর চািহদার ি েত এ সং া  তথ  সরবরাহ করা; ইত ািদ। 
 



  

 

৮. িবক  দািয় া  কমকতা িনেয়াগ 
১) বদলী বা অন  কান কারেণ দািয় া  কমকতার অনুপি িতেত দািয় পালেনর জন  বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট 
(িবএফআরআই)এবং এর অধীন  সকল ক /উপেক  একজন কের িবক  দািয় া  কমকতা িনেয়াগ করেত হেব। দািয় া  কমকতার 
অনুপি িতেত দািয় পালনকালীন আইন অনসুাের িতিন দািয় া  কমকতা িহেসেব িবেবিচত হেবন।  
২) নতুন িতি ত ক /উপেক সমূেহ িতি ত হওয়ার ৬০ িদেনর মেধ  দািয় া  কমকতার পাশাপািশ িবক  দািয় া  কমকতা 
িনেয়াগ করেত হেব। 
৩) িতিট ক /উপেকে র শাসিনক ধান িবক  দািয় া  কমকতা িনেয়াগ দেবন এবং িনেয়াগকৃত েত েকর নাম, পদবী, 
িঠকানা এবং, েযাজ  ে , ফ া  ন র ও ই- মইল িঠকানা িনেয়াগ দােনর ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  িনধািরত ফরেমেট (তথ  কিমশন 
কতৃক িনধািরত ফরেমট) িলিখতভােব তথ  কিমশেন রণ করেবন এবং ম ণালয় ও উ  ইনি িটউেটর আিপল কতৃপে র কােছ অনুিলিপ 

রণ করেব। 
৪) বদলী বা অন  কান কারেণ এই পদ শূন  হেল, অিবলে  নতুন িবক  দািয় া  কমকতা িনেয়াগ করেত হেব। 
 
৯. িবক  দািয় া  কমকতার দািয়  ও কমপিরিধ 
ক) দািয় া  কমকতার অনপুি তকালীন সমেয় ‘িবক  দািয় া  কমকতা’ ‘দািয় া  কমকতা’ িহেসেব দািয়  পালন করেবন; 
খ) দািয় া  কমকতা িহেসেব দািয়  পালনকালীন সমেয় নীিত ৭-এ বিণত ‘দািয় া  কমকতার দািয়  ও কমপিরিধ’ তার জন  েযাজ  
হেব। 
 
তথ  অবমু করণ নীিত বা বায়ন  এবং তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী তথ  সরবরােহর জন  িত ােনর ধান কাযালয় এবং িবিভ  জলা ও 
উপেজলায় অবি ত ১0(দশ)িট ক  ও উপেকে  দািয় া  ও িবক  দািয় া  কমকতােদর নাম, পদবী, ফান, মাবাইল, ফ া , ইেমইল ও 
িঠকানা ”সংযিু -৫” উে খ করা হ’লঃ 
 
১০. তেথ র জন  আেবদন, তথ  দােনর প িত ও সময়সীমা 
(১) কান ব ি  তঅআ, ২০০৯-এর অধীন তথ  াি র জন  সংি  দািয় া  কমকতার কােছ িনধািরত ফরম ‘ক’ এর মাধ েম তথ  চেয় 
িলিখতভােব বা ইেল িনক মাধ ম বা ই- মইেল অনুেরাধ করেত পারেবন। 
(২) িনধািরত ফরম সহজলভ  না হেল অনেুরাধকারীর নাম, িঠকানা, েযাজ  ে  ফ া  ন র এবং ই- মইল িঠকানা; অনুেরাধকৃত তেথ র 
িনভুল এবং  বণনা এবং কান প িতেত তথ  পেত আ হী তার বণনা উে খ কের সাদা কাগেজ বা মত, ইেল িনক িমিডয়া বা ই-
মইেলও তথ  াি র জন  অনুেরাধ করা যােব। 

(৩) দািয় া  কমকতা তেথ র জন  কান অনুেরাধ াি র তািরখ হেত অনিধক ২০ (িবশ) কায িদবেসর মেধ  অনুেরাধকৃত তথ  সরবরাহ 
করেবন। 
(৪) পূেব উি িখত উপ-অনুে দ (৩) এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, অনুেরাধকৃত তেথ র সােথ একািধক তথ  দান ইউিনট বা কতৃপে র 
সংি তা থাকেল অনিধক ৩০ (ি শ) কায িদবেসর মেধ  সই অনেুরাধকৃত তথ  সরবরাহ করেত হেব। 
(৫) অনুেরাধকৃত তথ  কান ব ি র জীবন-মৃতু , ফতার এবং কারাগার হেত মুি  স িকত হেল দািয় া  কমকতা অনেুরাধ াি র 
অনিধক ২৪ (চি শ) ঘ ার মেধ  উ  িবষেয় াথিমক তথ  সরবরাহ করেবন। 
(৬) দািয় া  কমকতা িলিখতভােব অথবা মত, ইেল িনক মাধ ম বা ই- মইল এর মাধ েম আেবদন প  হেণর াি  ীকার করেবন 
এবং াি  ীকারপে  আেবদেনর রফাের  ন র, আেবদনপ  হণকারীর নাম, পদমযাদা এবং আেবদন হেণর তািরখ উে খ কের া র 
করেবন। 
(৭) ইেল িনক বা ই- মইল এর মাধ েম আেবদন হেণর ে  কতৃপে র বরাবর আেবদন রেণর তািরখই ( াি  সােপে ) আেবদন হেণর 
তািরখ িহেসেব গণ  হেব। 
(৮) আেবদন পাওয়ার পর দািয় া  কমকতা তথ  দােনর তািরখ এবং সময় উে খপূবক আেবদনকারীেক স স েক অবিহত করেবন এবং 
অনুেরাধকৃত তেথ র সােথ একািধক তথ  দান ইউিনট বা কতৃপে র সংি তা থাকেল দািয় া  কমকতা সই ইউিনট বা কতৃপ েক এ 
স েক িলিখত নািটশ দান করেবন। 
(৯) দািয় া  কমকতা কান কারেণ অনেুরাধকৃত তথ  দােন অপারগ অথবা আংিশক তথ  সরবরােহ অপারগ হেল অপারগতার কারণ উে খ 
কের আেবদন াি র ১০ (দশ) কায িদবেসর মেধ  তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল উি িখত ফরম-‘খ’ অনুযায়ী এতি ষেয় আেবদনকারীেক 
অবিহত করেবন। 
 (১০) উপ-অনুে দ (৩), (৪) বা (৫) এ উি িখত সময়সীমার মেধ  তথ  সরবরাহ করেত কান দািয় া  কমকতা ব থ হেল সংি  তথ  
াি র অনুেরাধ ত াখ ান করা হেয়েছ বেল গণ  হেব। 

(১১) অনুেরাধকৃত তথ  দান করা দািয় া  কমকতার িনকট যথাযথ িবেবিচত হেল এবং য ে  সই তথ  তৃতীয় প  কতৃক সরবরাহ 
করা হেয়েছ িকংবা সই তেথ  তৃতীয় পে র াথ জিড়ত রেয়েছ এবং তৃতীয় প  তা গাপনীয় তথ  িহেসেব গণ  কেরেছ স ে  দািয় া  



  

 

কমকতা এ প অনেুরাধ াি র ৫ (পাঁচ) কায িদবেসর মেধ  তৃতীয় প েক তার িলিখত বা মৗিখক মতামত চেয় নািটশ দান করেবন এবং 
তৃতীয় প  এ প নািটেশর ি েত কান মতামত দান করেল তা িবেবচনায় িনেয় দািয় া  কমকতা অনুেরাধকারীেক তথ  দােনর িবষেয় 
িস া  হণ করেবন। 
(১২) কান ইি য় িতব ী ব ি েক কান রকড বা তার অংশ িবেশষ জানােনার েয়াজন হেল সংি  দািয় া  কমকতা সই িতব ী 
ব ি েক তথ  লােভ সহায়তা দান করেবন এবং পিরদশেনর জন  য ধরেনর সহেযািগতা েয়াজন তা দান করাও এই সহায়তার অ ভু  
বেল গণ  হেব। 
(১৩) আইেনর অধীন দ  তেথ র িত পৃ ায় “তথ  অিধকার আইন, ২০০৯ এর অধীেন এই তথ  সরবরাহ করা হেয়েছ” মেম ত য়ন করেত 
হেব এবং তােত ত য়নকারী কমকতার নাম, পদবী, া র ও দা িরক সীল থাকেব। 
 
১১. তেথ র মূল  এবং মূল  পিরেশাধ 
(১) কান অনেুরাধকৃত তথ  দািয় া  কমকতার িনকট সরবরােহর জন  মজুদ থাকেল িতিন তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল উি িখত ফরম-‘ঘ’ 
অনুসাের সই তেথ র মূল  িনধারণ করেবন এবং অনিধক ৫ (পাঁচ) কায িদবেসর মেধ  সই অথ চালান কাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ 
জমা কের জারী চালােনর কিপ তার কােছ জমা দয়ার জন  অনেুরাধকারীেক িলিখতভােব অবিহত করেবন; অথবা 
(২) দািয় া  কমকতা অনুেরাধকারী কতৃক পিরেশািধত তেথ র মূল  রিশেদর মাধ েম হণ করেবন এবং া  অথ চালান কাড নং- ১-
৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জারী চালােনর মাধ েম জমা দেবন। 
  
১২. আিপল কতৃপ , দােয়র ও িন ি  
 
১২.১. আপীল কতৃপ  :  
ক) বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই) এর সদরদ র তথ  দান ইউিনট হেল তার আিপল কতৃপ  হেবন ম ণালয়। 
একইভােব ক /উপেকে র আিপল কতৃপ  হেবন মহাপিরচালক, বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই)। 
 
১২.২. আিপল প িত :  
ক) কান ব ি  এই নীিতমালার নীিত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ িনধািরত সময়সীমার মেধ  তথ  লােভ ব থ হেল িকংবা দািয় া  
কমকতার কান িস াে  সং ু  হেল িকংবা অিতির  মূল  ধায বা হণ করেল উ  সময়সীমা অিত া  হবার, বা মত, িস া  লােভর 
পরবতী ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  তঅিব, ২০০৯-এর তফিসেল িনধািরত ফরম-‘গ’ এর মাধ েম আপীল কতৃপে র কােছ আিপল করেত পারেবন। 
খ) আিপল কতৃপ  যিদ এই মেম স  হন য, আিপলকারী যুি সংগত কারেণ িনিদ  সময়সীমার মেধ  আিপল দােয়র করেত পােরনিন, 
তাহেল িতিন উ  সময়সীমা অিতবািহত হওয়ার পরও আিপল আেবদন হণ করেত পারেবন। 
 
১২.৩ আিপল িন ি  :  
(১) আিপল কতৃপ  কান আিপলর িবষেয় িস া  দােনর পূেব িনে া  পদে প হণ করেবন, যথা: 
(ক) দািয় া  কমকতা এবং এতদসংি  অন ান  কমকতার নানী হণ; 
(খ) আিপল আেবদেন উি িখত সং ু তার কারণ ও ািথত িতকােরর যিু সমূহ িবেবচনা ; 
(গ) ািথত তথ  দােনর সােথ একািধক তথ  দানকারী ইউিনট যু  থাকেল সংি  ইউিনটসমূেহর নানী হণ। 
(২)  আিপল আেবদন াি র ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  আিপল কতৃপ  
(ক) উপ-অনুে দ (১) এ উি িখত পদে পসমূহ হণপূবক তথ  সরবরাহ করার জন  সংি  দািয় া  কমকতােক িনেদশ দেবন; অথবা 
(খ) তাঁর িবেবচনায় হণেযাগ  না হেল আপীল আেবদনিট খািরজ করেত পারেবন। 
(৩)  আিপল কতৃপে র িনেদশ অনযুায়ী দািয় া  কমকতা যথাস ব ততার সােথ ািথত তথ  সরবরাহ করেবন তেব এই সময় তঅআ, 
২০০৯ এর ধারা ২৪(৪) এ িনেদিশত সমেয়র অিধক হেব না অথবা মত িতিন তথ  সরবরাহ থেক িবরত থাকেবন। 
 
১৩. তথ  দােন অবেহলায় শাি র িবধান : 
১৩.১  তঅআ, ২০০৯ ও এই নীিতমালার িবিধ-িবধান সােপে  কান দািয় া  কমকতা যিদ কােনা আেবদনকারীেক তথ  বা এ সং া  
িস া  দােন ব থ হয় বা তথ াি র কােনা অনুেরাধ হণ করেত অ ীকার কের বা িস া  দােন ব থ হয় বা ভুল, অস ূণ, িব াি কর, 
িবকৃত তথ  দান কের বা কান তথ  াি র পেথ িতব কতা সৃি  কের বা তথ  অিধকার পিরপ ী কান কাজ কের তাহেল দািয় া  
কমকতার এেহন কাজেক অসদাচরণ িহেসেব িবেবচনা করা হেব এবং সংি  চাকরী িবিধিবধান অনসুাের তার িব ে  ব ব া হণ করা হেব। 
১৩.২  এই নীিতমালা যথাযথভােব অনুসরেণ গািফলিতর কারেণ তঅআ, ২০০৯ এর ব ত য় ঘটেল এবং এর কারেণ কান কমকতা তথ  
কিমশন কতৃক শাি  পেল তা তার ব াি গত দায় িহেসেব গণ  হেব এবং কতৃপ  তার কান দায় বহন করেব না। 



  

 

১৩.৩  তথ  কিমশেনর কাছ থেক কান কতকতার িব ে  িবভাগীয় ব ব া হেণর অনেুরাধ পেল কতৃপ  সংি  িবিধ-িবধান অনসুাের 
যথাযথ ব ব া হণ করেব এবং গৃহীত ব ব ার িবষেয় তথ  কিমশনেক অবিহত করেব। 
   
১৪. তথ ািদ পিরদশন এবং কািশত িতেবদন িব েয়র সেুযাগ : 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই)এবং এর অধীন  সকল ক /উপেক  কতৃক ণীত িতেবদন িবনামূেল  সবসাধারেণর 
পিরদশেনর জন  ব ব া হণ করেব এবং নামমা  মূেল  িব েয়র জন  মজুদ রাখেব।  
 
১৫. জন পূণ িবষেয় স িব ি   
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট (িবএফআরআই)এবং এর অধীন  সকল ক /উপেক সমুহ জন পূণ িবষয়ািদ স িব ি র 
মাধ েম অথবা অন  কান প ায় চার বা কাশ করেব। 
 
১৬. নীিতমালার সংেশাধন 
এই নীিতমালা সংেশাধেনর েয়াজন হেল বাংলেদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট ৩-৫ সদস  িবিশ  একিট কিমিট গঠন করেব। এ কিমিট 
নীিতমালা অনেুমাদনকারী কতৃপে র কােছ সংেশাধন াব কিরেব। অনুেমাদনকারী কতৃপে র অনুেমাদেন নীিতমালা সংেশাধন কায়কর হেব। 
 
১৭. নীিতমালার ব াখ া 
এই নীিতমালায় কান িবষেয় অ তা দখা িদেল নীিতমালা ণয়নকারী কতৃপ  তার ব াখ া দান করেব। 
 
১৮. সংযিু  
সংযিু -১: তথ  াি র আেবদনপ  (ফরম ‘ক’) 
সংযিু -২: তথ  সরবরােহর অপারগতার নািটশ (ফরম ‘খ’) 
সংযিু -৩: আপীল আেবদন 
সংযিু -৪: তথ  াি র অনুেরাধ িফ ও তেথ র মূল  িনধারণ িফ 
সংযিু -৫: তথ  অবমু করণ নীিত বা বায়ন  এবং তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী তথ  সরবরােহর জন  ইনি িটউেটর ধান কাযালয় এবং 
িবিভ  জলা ও উপেজলায় অবি ত ১0(দশ)িট ক  ও উপেকে  দািয় া  ও িবক  দািয় া  কমকতােদর নাম, পদবী, ফান, মাবাইল, 
ফ া , ইেমইল ও িঠকানা 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

সংযিু -১: তথ  াি র আেবদন ফরম (ফরম ‘ক’) 
 

ফরম ‘ক’ 
তথ  াি র আেবদনপ  

[তথ  অিধকার (তথ  াি  সং া ) িবিধমালার িবিধ-৩ ব ] 
 
বরাবর 
................................................................, 
................................................................ (নাম ও পদবী) 
ও 
দািয় া  কমকতা, 
................................................................................................................................. (দ েরর নাম ও িঠকানা) 
 
১। আেবদনকারীর নাম: .............................................................................................................................................. 
   িপতার নাম: ........................................................................................................................................................  
   মাতার নাম: ........................................................................................................................................................ 
   বতমান িঠকানা: ....................................................................................................................................................  
   ায়ী িঠকানা: ...................................................................................................................................................... 
   ফ া , ই- মইল, টিলেফান ও মাবাইল ফান ন র (যিদ থােক): ....................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
২।  িক ধরেনর তথ * ( েয়াজেন অিতির  কাগজ ব বহার ক ন):..................................................................................                                                                                  
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
৩।  কান প িতেত তথ  পাইেত আ হী (ছাপােনা/ ফেটাকিপ/িলিখত /ই- মইল/  ফ া /িসিড অথবা অন  কান প িত: ................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
৪। তথ  হণকারীর নাম ও িঠকানা:...................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
৫।  েযাজ  ে  সহায়তাকারীর নাম ও িঠকানা:....................................................................................................... 
       ..................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
 
 
আেবদেনর তািরখ: .....................................................                                             
 
 
 
আেবদনকারীর া র:.................................................. 
 
 
 
 

 



  

 

*তথ  অিধকার (তথ  াি  সং া ) িবিধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযায়ী তেথ র মূল  পিরেশাধেযাগ । 
সংযিু -২: ফরম ‘খ’ 

[তথ  অিধকার (তথ  াি  সং া ) িবিধমালা, ২০০৯ িবিধ-৫ ব ] 
তথ  সরবরােহ অপারগতার নািটশ 

 
আেবদন পে র সূ  ন র :                                                         তািরখ: ........................................................... 
 
িত 

আেবদনকারীর নাম: ................................................................................................................................................... 
 
িঠকানা: .................................................................................................................................................................. 
 
িবষয়: তথ  সরবরােহ অপারগতা স েক অবিহতকরণ। 
 
ি য় মেহাদয়, 
 
আপনার ........................................................তািরেখর আেবদেনর িভি েত ািথত তথ  িনে া  কারেণ সরবরাহ করা স ব হইল না, 
যথা :- 
 
১।..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................। 
 
 
২।..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................। 
 
 
৩।..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................।   
 
                                      
 
 
 
                                                                                             (------------------------------) 
             দািয় া  কমকতার নাম: 
            পদবী : 
            দা িরক সীল : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

সংযিু -৩ : আপীল আেবদন ফরম (ফরম ‘গ’) 
 

ফরম ‘গ’ 
আপীল আেবদন 

[ তথ  অিধকার (তথ  াি  সং া ) িবিধমালার িবিধ-৬ ব  ] 
 

বরাবর 
 
.................................................................., 
 
..................................................................(নাম ও পদবী) 
 
ও 
আপীল কতৃপ , 
 
..................................................................(দ েরর নাম ও িঠকানা) 
  
১। আপীলকারীর নাম ও িঠকানা  : .................................................................................................................................. 
( যাগােযােগর সহজ মাধ মসহ) 
 
২। আপীেলর তািরখ : ............................................................................................................................................... 
 
৩। য আেদেশর িব ে  আপীল করা হইয়ােছ উহার : .......................................................................................................... 
কিপ (যিদ থােক)   
 
৪। যাহার আেদেশর িব ে  আপীল করা হইয়ােছ : .............................................................................................................. 
তাহার নামসহ আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)   
 
৫। আপীেলর সংি  িববরণ  : .................................................................................................................... 
 
 
 
৬। আেদেশর িব ে  সং ু  হইবার কারণ (সংি  িববরণ) : ................................................................................................ 
 
৭।  ািথত িতকােরর যুি /িভি   : ....................................................................................................... 
 
৮।  আপীলকারী কতৃক ত য়ন   : ....................................................................................................... 
 
৯।  অন  কান তথ  যাহা আপীল কতৃপে র স ুেখ : .................................................................................................. 
উপ াপেনর জন  আপীলকারী ই া পাষণ কেরন 
                                 
 
         ............................................ 
আেবদেনর তািরখ : ..................................................                                                 আেবদনকারীর া র 
  
 
 
 



  

 

সংযিু -৪: তথ  াি র অনেুরাধ িফ এবং তেথ র মূল  িনধারণ িফ (ফরম ‘ঘ’) 
 
 

ফরম ‘ঘ’ 
[ িবিধ ৮ ব  ] 

তথ  াি র অনেুরাধ িফ এবং তেথ র মূল  িনধারণ িফ 
 

 তথ  সরবরােহর ে  িন  টিবেলর কলাম (২) এ উি িখত তেথ র জন  উহার িবপরীেত কলাম (৩) এ উি িখত হাের মত 
তথ  াি র অনেুরাধ িফ এবং তেথ র মূল  পিরেশাধেযাগ  হইেব, যথা :- 
 
 
টিবল 
িমক 

নং 
তেথ র িববরণ তথ  াি র অনেুরাধ িফ/তেথ র মূল  

(১) (২) (৩) 
১। িলিখত কান ডকুেমে র কিপ 

সরবরােহর জন  (ম াপ, নকশা, ছিব, 
কি উটার ি সহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর ে  িত 
পৃ া ২ ( ই) টাকা হাের এবং তদূ  সাইেজর 
কাগেজর ে  কৃত মূল । 

২। িড , িসিড ইত ািদেত তথ  সরবরােহর ে  (১) আেবদনকারী কতৃক িড , িসিড ইত ািদ 
সরবরােহর ে  িবনা মূেল ; 
(২) তথ  সরবরাহকারী কতৃক িড , িসিড 
ইত ািদ সরবরােহর ে  উহার কৃত 
মূল । 
 

৩। কান আইন বা সরকাির িবধান বা িনেদশনা 
অনুযায়ী কাউেক সরবরাহকৃত 
তেথ র ে  

িবনামূেল । 

৪। মূেল র িবিনমেয় িব য়েযাগ  কাশনার 
ে  

কাশনায় িনধািরত মূল । 

 
 
সংযিু -৫: তথ  অবমু করণ নীিত বা বায়ন  এবং তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী তথ  সরবরােহর জন  ইনি িটউেটর ধান কাযালয় এবং 
িবিভ  জলা ও উপেজলায় অবি ত ১0(দশ)িট ক  ও উপেকে  দািয় া  ও িবক  দািয় া  কমকতােদর নাম, পদবী, ফান, মাবাইল, 
ফ া , ইেমইল ও িঠকানা: 
 

ম 
ক /উপ
কে র 

নাম 

দািয় া  
কমকতার নাম 
ও পদবী 

ফান, মাবাইল, ফ া , 
ইেমইল 

িবক  দািয় া  
কমকতার নাম ও 
পদবী 

ফান, মাবাইল, ফ া , ইেমইল যাগােযােগর িঠকানা 

০১ সদরদ র ড. মাঃ 
নূ াহ, 
ধান ব ািনক 

কমকতা 

ফানঃ  
৮৮-০৯১-৬২৬২৮ 
মাবাইলঃ ৮৮-০১৭১১-

০৪৫৮৮৯ 
ফ া ঃ ৮৮-০৯১-৬৬৫৫৯ 
ইেমইলঃ 
nurullahbfri@yahoo.com 

জা াতুল ফরেদৗস, 
চার ও জনসংেযাগ 

কমকতা 

মাবাইল: ০১৭৫৬-৩১১৬৮০ 
ই- মইল: 
Jhuma.jannat@gmail.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট  
ময়মনিসংহ-২২০১ 

mailto:nurullahbfri@yahoo.com
mailto:Jhuma.jannat@gmail.com


  

 

০
২ 

া পািন 
ক   

ড. মাঃ খিললরু 
রহমান, 

মুখ  ব ািনক 
কমকতা 

ফান:০৯১৬১২৩১ 

মাবা:০১৭১১৭২৬০৯৩ 

ইেমইল:krahman2863@ya
hoo.com 

ড. এইচ এম 

কািহনরু, 

উ তন ব ািনক 
কমকতা  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১১৩৮৫০০৫ 

ইেমইল:kohinoor41@yahoo.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট, 
া পািন ক , 

ময়মনিসংহ-২২০১ 

০
৩ 

নদী ক  ড. মাছুদ 
হােসন খান, 

মুখ  ব ািনক 
কমকতা  
 

ফান:০৮৪১৬৩৪০৭ 

মাবা:০১৭২০৩২২০৪৬ 

ইেমইল: 
masudkhanbfri@gmail.com 

রিবউল আউয়াল 
হােসন  

 

মাবা:০১৭১২৫৬৯৯২৯ 

ইেমইল: awalbfri@yahoo.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট,  
নদী ক , চাঁদপরু 

০৪ সামুি ক 
মৎস  ও 

যুি  
ক  

ড. মাঃ ইনামুল 
হক, মুখ  
ব ািনক 
কমকতা (চ.দা)
  

 

ফান:০৩৪১৬৩৮৫৫ 

মাবা:০১৭১৫১৩২৩৬৯ 

ইেমইল: 
hoq_me@yahoo.com 

ড. মাঃ শিফকুর 
রহমান, 

উ তন ব ািনক 
কমকতা  
 

ফান: 
মাবা:০১৭৩০৩০২৬৬১ 

ইেমইল: shafiqbfri@yahoo.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট,  
সামুি ক মৎস  ও 
যুি  ক , 

ক বাজার 

০
৫ 

লানা পািন 
ক  

সয়দ লৎুফর 
রহমান, মুখ  
ব ািনক 
কমকতা (চ.দা)
  

ফান:০৪৪২৫৫৬০০২ 

মাবা:০১৭১৫৯৩৮২৬৬ 

ইেমইল: 
rahman397@gmail.com 

ড. লিতফুল 
ইসলাম, 

উ তন ব ািনক 
কমকতা  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১৫৬৪৫২৬০ 

ইেমইল:latiful.bfri@gmail.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট, 
লানা পািন ক  

পাইকগাছা, খলুনা 

০
৬ 

িচংিড় 
গেবষণা 
ক  

ড. খান কামাল 
উি ন আহেমদ,  
মুখ  ব ািনক 
কমকতা 
(অ.দা)  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১২১০৩২৮১ 

ইেমইল: kkubdl@yahoo.com 

ওয়ােহদ আলী 
ামািনক,  

উপ-পিরচালক
  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১০০৭২২৯৯ 

ইেমইল: 
walipramanik@gmail.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট, 
িচংিড় গেবষণা ক , 
বােগরহাট 

০
৭ 

নদী 
উপেক  

মাঃ আশরাফুল 
হক, 

উ তন 
ব ািনক 
কমকতা (চ.দা)
  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১২৭৮১৩৫৭ 

ইেমইল: 
ashrafbfri@yahoo.com 

আহেমদ ফজেল 
রাি , 

ব ািনক কমকতা
  
 

ফান: 
মাবা:০১৭২২৯০১২৯৪ 

ইেমইল: 
ahmed.sau31@yahoo.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট,  
নদী উপেক , 
রা ামািট 

০
৮ 

াবনভূিম 
উপেক  

ড. ডিভট ির ু 
দাস, 

উ তন 
ব ািনক 
কমকতা (চ.দা)
  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১১৪১২১১৭ 

ইেমইল: 
drad4272@yahoo.com 

সািনয়া সারিমন, 
ব ািনক কমকতা
  
 

ফান: 
মাবা:০১৭২২৬৮৮৯১০ 

ইেমইল: 
soniasharminbfri@yahoo.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট,  
াবনভূিম উপেক , 

সা াহার, ব ড়া 

০
৯ 

া পািন 
উপেক  

এ এফ এম 
শিফকুে াহা, 
উ তন 
ব ািনক 
কমকতা  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১৫১৪৪৫০৭ 

ইেমইল: 

zohabfri@yahoo.com 

মাঃ শিরফুল 
ইসলাম, ব ািনক 
কমকতা  
 

ফান: 
মাবা:০১৭২১৬০৬৫৫০ 

ইেমইল: bausharif@yahoo.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট,  
া পািন উপেক , 
সয়দপরু 

mailto:kohinoor41@yahoo.com
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mailto:bausharif@yahoo.com


  

 

১০ নদী 
উপেক  

এ ক এম 
সাইফুল 
ইসলাম,  
উ তন 
ব ািনক 
কমকতা  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১১০৪৮৮৯৩ 

ইেমইল:  

মাঃ আবুল বাশার, 

ব ািনক কমকতা
  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১৭৬৭১৮১৯ 

ইেমইল: 
mabashar.bfri@gmail.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট,  
নদী উপেক , 
খপপুাড়া, পটুয়াখালী 

১১ া পািন 
উপেক  

খা কার 
রশী ল হাসান, 
উ তন 
ব ািনক 
কমকতা  
 

ফান: 
মাবা:০১৭১৪৩৩৭৫০২ 

ইেমইল: 
rashidulbfri@yahoo.com 

মািলহা হােসন মৗ,  
ব ািনক কমকতা
  
 

ফান: 
মাবা:০১৭৩৭৬৬১৭৩৩ 

ইেমইল: mh_mou33@yahoo.com 

বাংলােদশ মৎস  
গেবষণা ইনি িটউট,  
া পািন উপেক , 

যেশার 
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