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ভূদিকো : গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিণশর দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোিীিতো িোগদরকণির অন্যতি মিৌদলক অদিকোর দহসোব 

স্বীকৃত। এরই িোরোবোদহকতোয় িোিিীয় প্রোিোিিন্ত্রীর উণযোণগ বতেিোি সরকোর এদপ্রল ৬, ২০০৯ তোদরখ তথ্য অদিকোর 

আইি, ২০০৯ প্র য়ি কণরণে। প্র ীত এই আইণির ৪ িোরোয় প্রণতেক িোগদরণকর তথ্য লোণের অদিকোরণক স্বীকৃদত 

প্রিোি করো হণয়ণে। তণথ্যর অবোি প্রবোহ এবাং জিগণ র তথ্য অদিকোর দিদিত করোর জন্য তথ্য কদিশি গঠি করো 

হণয়ণে। বদ েত আইণির ১০ িোরোয় তথ্য সরবরোণহর লণে প্রণতেক কর্তেপেণক তথ্য প্রিোি ইউদিট এর জন্য একজি 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিযুক্ত করোর দিণি েশিো প্রিোি করো হণয়ণে। 

বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তণরর পটভূদি : মিণশর হোওর ও জলোভূদি অঞ্চণল সোদব েক পোদি সম্পি 

উন্নয়ি ও ব্যবস্থোপিোর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত। তোেোড়ো হোওর অঞ্চণলর উন্নয়ণি প্র ীত হোওর িহোপদরকল্পিো বোস্তবোয়ণি ও দবদেন্ন 

সাংস্থো কর্তেক বোস্তবোয়িোিীি প্রকণল্পর িদিটদরাংও সিন্বয় কণর আসণে। 

বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তণরর িোদয়ত্বোবদল : 

১.২ স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণির ম ৌদক্তকতো /উণেশ্য 

• গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর জিগণ র জোিোর অদিকোর প্রদতষ্ঠোর িোধ্যণি সরকোদর ও মবসরকোদর 

সাংগঠণির স্বেতো ও জবোবদিদহতো বৃদি, দু ীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো; জিগণ র দিন্তো, দবণবক ও 

বোকস্বোিীিতোর সোাংদবিোদিক অদিকোর প্রদতষ্ঠো সণব েোপদর জিগণ র েিতোয়ণির লণেে তথ্য অদিকোর দিদিত 

করণত গত ২৯ িোি ে ২০০৯ তোদরণখ তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯ পোস কণরণে। আইণির কো েকর 

বোস্তবোয়ণির জন্য ইদতিণধ্য তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯ এবাং তথ্য অদিকোর 

সাংক্রোন্ত দতিটি প্রদবিোিিোলোও প্র ীত হণয়ণে। 

• তথ্য অদিকোর গ তোদন্ত্রক ব্যবস্থোণক আণরো সুসাংহত করোর অন্যতি শতে বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি 

অদিিপ্তণরর তথ্য জিগণ র কোণে উন্মকু্ত হণল পোদি সম্পি িন্ত্র োলণয়র কো েক্রি সম্পণকে জিগণ র সণেহ ও 

অদবশ্বোস দুর হণব। এণত প্রদতষ্ঠোণির স্বচ্ছতো এবাং জিগণ র কোণে সকল কোণজর জবোবদিদহ প্রদতদষ্ঠত হণব।  

১. দিণি েদশকোর দশণরোিোি 

এই দিণি েদশকো “বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তণর স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো, ২০১৯” 

িোণি অদেদহত হণব।  

৩. সাংজ্ঞো  

৩.১ তথ্য 

      “তথ্য” অণথ ে বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এর গঠি, কোঠোণিো ও িোপ্তদরক কি ে কোন্ড সাংক্রোন্ত 

ম  মকোি স্মোরক, বই, িকশো, িোিদিত্র, চুদক্ত, তথ্য-উপোত্ত, লগ বই, আণিশ, দবজ্ঞদপ্ত, িদলল, িমুিো, পত্র 

প্রদতণবিি, দহসোব দববর ী, প্রকল্প প্রস্তোব, আণলোকদিত্র, অদিও, দেদিও, অদিত দিত্র, দিল্ম, ইণলক্ট্রদিক 

প্রদক্রয়োয় প্রস্তুতকৃত ম  মকোি ইিস্ট্রুণিন্ট,  োদন্ত্রকেোণব পোঠণ োগ্য িদললোদি এবাং মেৌদতক গঠি ও ববদশষ্ট্ে 

দিদব েণশণে  অন্য ম  মকোি তথ্যবহ বস্তু বো এণির প্রদতদলদপও এর অন্তর্ভ েক্ত হণব: 

তণব শতে থোণক ম , িোপ্তদরক মিোটদশট বো মিোটদশণটর প্রদতদলদপ এর অন্তর্ভ েক্ত হণব িো।  

৩.২ িোদয়ক্বপ্রোপ্নত কি েকতেো 

“িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো” অথ ে .. ২০০৯ এর িোরো ১০ এর অিীি দিযুক্ত কি েকতেো; 

৩.৩ দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থদতণত সাংদিষ্ট্ িোদয়ত্ব পোলণির জন্য দিযুক্ত কি েকতেো; 

৩.৪ “তথ্য প্রিোি ইউদিট” বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর ও এর অিীিস্থ সকল আঞ্চদলক 

কো েোলয়সমূহ।  

৩.৫ “আপীল কর্তেপে” অথ ে- 

(অ) মকোি তথ্য প্রিোি ইউদিণটর মেণত্র উক্ত ইউদিণটর অব্যবদহত উর্ধ্েতি কো েোলণয়র প্রসোশদিক প্রিোি অথবো  

(আ) মকোণিো তথ্য প্রিোি ইউদিিণটর উর্ধ্েতি কো েোলয় িো থোকণল উক্ত তথ্য প্রিোি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রিোি। 

৩.৬ “র্ততীয় পে” অথ ে তথ্য প্রোদপ্তর জন্য অনুণরোিকোরী বো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপে ব্যতীত অনুণরোিকৃত 

তণথ্যর সণে জদড়ত অন্য মকোি পে।  

৩.৭ “তথ্য কদিশি” অর্থ ে .. ২০০৯-এর িোরো ১১ এর অিীি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদিশি।  



৩.৮ “..,২০০৯” বলণত “তথ্য অদিকোর আইি, ২০০৯” বুঝোণব। 

৩.৯ “.., ২০০৯” বলণত “তথ্য অদিকোর (তথ্য প্রোদপ্ত সাংক্রোন্ত) দবদিিোলো, ২০০৯” বুঝোণব। 

৩.১০ “কি েকতেো অণথ ে কি েিোরীও অন্তর্ভ েক্ত হণব।  

৩.১১ “তথ্য অদিকোর” অথ ে মকোি কর্তেপণের দিকট হইণত তথ্য প্রোদপ্তর অদিকোর। 

৩.১২ “আণবিি িরি” অথ ে ..২০০৯ এর তিদসণল দিি েোদরত আণবিণির িরণিট িরি ‘ক’ বুঝোণব। 

৩.১৩ “আপীল িরি” অথ ে ..২০০৯ এর তিদসণল দিি েোদরত আদপল আণবিণির িরণিট িরি ‘গ’ বুঝোণব। 

৩.১৪ “পদরদশষ্ট্” অথ ে এই দিণি েদশকোর সণে সাংযুক্ত পদরদশষ্ট্। 

৪. তণথ্যর িরি এবাং িরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পিদত : 

বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর ও এর অিীিস্থ আঞ্চদলক কো েলয় সমূণহর তথ্য দিম্নণক্তো ৩টি 

মেিীণত েোগ করো হণব এবাং দিি েোদরত দবিোি অনুসোণর প্রিোি প্রিোর বো প্রকোশ করো হণব: 
  

ক. স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশণ োগ্য তথ্য: 

 ১) এই িরণির তথ্য বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এবাং এর সোণথ অিীিস্থ আঞ্চদলক 

কো েোলয় স্বপ্রণ োদিত হণয় মিোটিশণবোি ে, ওণয়বসোইট, ব্রদশওর, মুদিত বই বো প্রদতণবিি, দবলণবোি ে, সোইি 

মবোি ে, দিকোর, মপোিোর, বুবণলট, দলিণলট, দিউজ মলটোর, প্রদত্রকোয় দবজ্ঞদপ্তর িোধ্যণি প্রিোর োসহ অন্যোন্য 

গ্রহ ণ োগ্য িোধ্যণি প্রকোশ ও প্রিোর করণব। 

২) এই িরণির তথ্য মিণয় মকোি িোগদরক আণবিি করণল তখি তো িোদহিোর দেদত্তণত প্রিোিণ োগ্য তথ্য 

দহণসণব দবণবদিত হণব এবাং িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিি েোদরত পন্থোয় আণবিিকোরীণক তো প্রিোি করণবি। 

৩) বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর প্রদত বের একটি বোদে েক প্রদতণবিি প্রকোশ করণব। 

বোদে েক প্রদতণবিণি ..২০০৯ এর িোরো ৬(৩) এ উদিদখত তথ্যসমূহ সাংণ োজি করণব। 

৪) বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশণ োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো 

প্রস্তুত করণব এবাং এই দিণি েদশকোর পদরদশষ্ট্ ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রিোর করণব। 

৫) প্রদত দতি িোস অন্তর এই তোদলকো হোলিোগোি করো হণব। 
  

খ. িোদহিোর দেদত্তণত প্রিোিণ োগ্য তথ্য: 

 ১) এই িরণির তথ্য মকোণিো িোগদরণকর আণবিণির মপ্রদেণত এই দিণি েদশকোর ১০ ও ১১ অনুণচ্ছণি বদ েত  

 পিদত অনুসর  কণর প্রিোি করণত হণব। 

২) বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এর িোদহিোর দেদত্তণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো 

প্রস্তুত করণব এবাং এই দিণি েদশকোর পদরদশণষ্ট্ ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রিোর করণব। 

৩) প্রদত দতি িোস অন্তর এই তোদলকো হোলিোগোি করো হণব। 

গ. প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তথ্য: 

১) এই দিণি েদশকোর অন্যোন্য অনুণচ্ছণি  ো দকছুই থোকুক িো বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এবাং এর 

অিীিস্থ আঞ্চদলক কো েোলয় দিণন্মোক্ত তথ্যসমূহ প্রিোি বো প্রকোশ বো প্রিোর করণত বোধ্য থোকণব িো: 
 

(ক) মকোি তথ্য প্রকোণশর িণল মকোি র্ততীয় পণের বুদিবৃদত্তক সম্পণির অদিকোর েদতগ্রস্থ হণত পোণর এরুপ 

বোদিদজেক বো ব্যবসোদয়ক অন্তদিদহ েত মগোপিীয়তো দবেয়ক কদপরোইট বো বুু্দিবৃদত্তক সম্পি (Intellectual 

Property Right) সম্পদকেত তথ্য;    

(খ) মকোি তথ্য প্রকোণশর িণল মকোি ব্যদক্তর ব্যদক্তগত জীবণির মগোপিীয়তো ক্ষুণ্ন হণত পোণর এরুপ তথ্য; 

(গ) তিন্তোিীি মকোি দবেয়  োর প্রকোশ তিন্ত কোণজ দবঘ্ন ঘটোণত পোণর এরুপ তথ্য; 

(ঘ) মকোি ক্রয় কো ে ক্রি সম্পূি ে হওয়োর পূণব ে বো এ দবেণয় দসিোন্ত গ্রহণ র পূণব ে সাংদিষ্ট্ক্রয় বো এর কো েক্রি 

সাংক্রোন্ত মকোি তথ্য; 

(ঙ) পরীেোর প্রশ্নপত্র বো পরীেোয় প্রিত্ত িম্বর সম্পদকেত আগোি তথ্য; 

(ি) পোদি সম্পি িন্ত্র োলয়, বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর বো, মেত্রিত, উপণিষ্ট্ো পদরেণির 

ববঠণক উপস্থোপিীয় সোর-সাংণেপসহ আনুেদেক িদললোদি এবাং উক্তরুপ ববঠণকর আণলোিিো ও দসিোন্ত সাংক্রোন্ত 

মকোি তথ্য; 



তণব শতে থোণক ম , পোদি সম্পি িন্ত্র োলয় মেত্রিত, উপণিষ্ট্ো পদরেি কর্তেক মকোি দসিোন্ত গৃহীত হওয়োর পর অনুরুপ 

দসিোন্ত কোর  এবাং ম সকল দবেণয়র উপর দেদত্ত কণর দসিোন্তটি গৃহীত হণয়ণে তো প্রকোশ করো  োণব: 

আণরো শতে থোণক ম , এই িোরোর অিীি তথ্য প্রিোি স্থদগত রোখোর মেণত্র সাংদিষ্ট্ কর্তেপণের তথ্য কদিশণির 

পূব েোনুণিোিি গ্রহ  করণত হণব। 

৫. তথ্য সাংগ্রহ, সাংরে  ও ব্যবস্থোপিো: 

ক) তথ্য সাংরে  : বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এবাং এর অিীিস্থ আঞ্চদলক কো েোলয় তথ্য 

সাংরেণ র জন্য দিণন্মোক্ত পিদত অনুসর  করণব: 

(১) িোগদরণকর তথ্য অদিকোর দিদিত করোর লণেে  োবতীয় তণথ্যর কেোটোলগ এবাং ইিণিক্স প্রস্তুত কণর 

 থো থেোণব সাংরে  করণব। 

(২) ম  সকল তথ্য কদম্পউটোণর সাংরেণ র উপযুক্ত বণল িণি করণব মস সকল তথ্য যুদক্তসাংগত সিয়সীিোর 

িণধ্য কদম্পউটোণর সাংরে  করণব এবাং তথ্য লোণের সুদবিোণথ ে সিগ্র মিণশ মিটওয়োণকের িোণধ্যণি তোর সাংণ োগ 

স্থোপি করণব। 

(৩) তথ্য সাংরে  ও ব্যবস্থোপিোর জন্য তথ্য অদিকোর (তথ্য সাংরে  ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবিোিিোলো, ২০১০ 

অনুসর  করণব। 

খ) তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থোপিো : বোাংলোণিশ হোওর জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এবাং এর অিীিস্থ আঞ্চদলক কোয়েোলয় 

তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থোপিোর জন্য তথ্য অদিকোর (তথ্য সাংরে  ও ব্যবস্থোপিো) প্রদবিোিিোলো, ২০১০ অনুসর  করণব। 

গ) তণথ্যর েোেো: 

১) তণথ্যর মূল েোেো হণব বোাংলো। তথ্য  দি অন্য মকোি েোেোয় উৎপন্ন হণয় থোণক তোহণল মসটি মসই েোেোয় সাংরদেত 

হণব। িোপ্তদরক প্রণয়োজণি তথ্য অনুবোি করো হণত পোণর। 

২) তথ্য ম  েোেোয় সাংরদেত থোকণব মসই েোেোণতই আণবিিকোরীণক সরবরোহ করো হণব। আণবিিকোরী িোদহিোর 

মপ্রদেণত মকোি তথ্য অনুবোি করোর িোদয়ত্ব কর্তেপে বহি করণব িো। 

ঘ) তণথ্যর হোলিোগোিকর  : বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এবাং এর অিীিস্থ আঞ্চদলক কো েোলয় 

প্রদতিোণস তথ্য হোলিোগোি করণব।  

৬. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ 

 ১) তঅআ ২০০৯-এর িোরো ১০(১) অনুসোণর বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এবাং এর অিীিস্থ 

প্রণতেক আঞ্চদলক অদিস একজি কণর িোদয়ত্ব প্রোপ্ত কি েকতেো দিণ োগ করণব।  

              ২) প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রিোি, িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ মিণবি এবাং দিণয়োগকৃত প্রণতেক িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কি েকতেোর িোি, পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে মেণত্র িেোক্স িম্বর ও ই-মিইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির পরবতী ১৫ 

(পণির) দিণির িণধ্য দিি েোদরত িরণিণট তথ্য কদিশি কর্তেক দিি েোদরত িরণিটি দলদখতেোণব তথ্য কদিশণি 

মপ্রর  করণবি এবাং সাংস্থো ও উক্ত ইউদিণটর আদপল কর্তেপণের কোণে অনুদলদপ মপ্রর  করণবি।  

 ৩) ----- ২০০৯-এর অিীি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি মকোি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি মকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো 

অন্য ম  মকোি কি েকতেোর সহোয়তো িোইণত পোরণবি এবাং মকোি কি েকতেোর কোে মথণক এরূপ সহোয়তো িোওয়ো হণল 

দতদি উক্ত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোণক প্রণয়োজিীয় সহোয়তো প্রিোি করণত বোধ্য থোকণবি।  

৪) মকোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি অন্য মকোি কি েকতেোর সহোয়তো িোইণল এবাং এরূপ 

সহোয়তো প্রিোণি ব্যথ ে তোর জন্য তঅআ ২০০৯-এর মকোি দবিোি লাংদঘত হণল এই আইণির অিীি িোয়-িোদয়ত্ব 

দিি েোরণ র মেণত্র উক্ত অন্য কি েকতেোও িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো বণল গণ্য হণবি।  

৫) প্রদতটি ইউদিট তোর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোি পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে মেণত্র িেোক্স িম্বর ও ই-মিইল 

ঠিকোিো তোর কো েোলণয়র প্রকোশ্য স্থোণি সহণজ দৃদষ্ট্ণগোির হয় এিিেোণব প্রিশ েণির ব্যবস্থো করণব এবাং ওণয়বসোইণট 

প্রকোশ করণব।  

তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশণষ্ট্ এই দিণি েদশকো প্রণ োজে এিি সকল ইউদিণটর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর 

িোি, পিবী, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে মেণত্র িেোক্স িম্বর ও ই-মিইল ঠিকোিোসহ তোদলকো প্রকোশ করণত হণব। মকোি 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো পদরবতেি হণল িতুি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োণগর ৫ দিণির িণধ্য তোদলকো হোলিোগোি করো 

হণব। তোদলকো কর্তেপণের ওণয়বসোইণট প্রকোশ করো হণব।  

৭. িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোদয়ত্ব ও কি েপদরদি 



ক) তণথ্যর জন্য কোণরো আণবিণির মপ্রদেণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো: 

অ) আণবিি গ্রহ  ও তঅদব ২০০৯ দবদি-৩ অনুসোণর আণবিিপত্র গ্রহণ র প্রোদপ্ত স্বীকোর করণবি; 

অ) অনুণরোিকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, িোরো-৯ ও তঅদব ২০০৯ দবদি-৪ অনুসোণর  থো থেোণব সরবরোহ করণবি; 

ই) তথ্য প্রিোণি অপোরগতোর মেণত্র তঅআ ২০০৯, িোরো-৯(৩) ও তঅদব ২০০৯ দবদি-৫ অনুসোণর  থো থেোণব 

অপোরগতো প্রকোশ করণবি। অপোরগতোর কোর  তঅআ ২০০৯, িোরো-৯(৩) ও তঅদব ২০০৯ দবদি-৫ অনুসোণর 

 থো থেোণব অপোরগতো প্রকোশ করণবি। অপোরগতোর কোর  তঅআ ২০০৯-এর সোণথ সোিঞ্জস্যপূ ে হণত হণব; 

ঈ) মকোি অনুণরোিকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর দিকট সরবরোণহর জন্য িজুি থোকণল দতদি তঅআ ২০০৯, 

িোরো-৯(৬)(৭) ও  তঅদব, ২০০৯ দবদি-৮ অনুসোণর উক্ত তণথ্যর যুদক্তসাংগত মূল্য দিি েোর  করণবি এবাং 

অিদিক ৫(পাঁি) কো েদিবণসর িণধ্য  পদরণশোি করোর জন্য অনুণরোিকোরীণক অবদহত করণবি; 

উ) মকোি অনুণরোিকৃত তণথ্যর সোণথ র্ততীয় পণের সাংদিষ্ট্তো থোকণল িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো তঅআ ২০০৯, িোরো-

৯(৮) অনুসোণর ব্যবস্থো গ্রহ  করণবি:  

 খ) তঅআ, ২০০৯-এর তিদসণল দিি েোদরত আণবিণির িরণিট/ িরক ‘ক’ সাংরে  ও মকোি িোগদরণকর িোদহিোর 

মপ্রদেণত সরবরোহ;   

 গ) আণবিি িরি পূরণ  সেি িয়, এিি আণবিিকোরীণক আণবিি িরি পূরণ  সহোয়তো; 

ঘ) মকোি িোগদরণকর িোদহিোর মপ্রদেণত তোণক আদপল কর্তেপে দিি েোরণ  সহোয়তো; 

ঙ) সঠিক কর্তেপে দিি েোরণ  র্ভল কণরণে এিি আণবিিকোরীণক সঠিক কর্তেপে দিি েোরণ  সহোয়তো; 

ি) মকোি শোরীদরক প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর তথ্য প্রোদপ্ত দিদিত করণত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো তোণক উপযুক্ত পিদতণত তথ্য 

মপণত সহোয়তো করণবি। এণেণত্র িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো উপযুক্ত অন্য মকোি ব্যদক্তর সহোয়তো গ্রহ  করণত পোরণবি; 

ে) তথ্য সাংরে , ব্যবস্থোপিো ও স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ তঅআ ২০০৯- এর সোণথ সোিজ্ঞস্যপূ ে েোণব হণচ্ছ দক িো 

তো দিি েোরণ  কর্তেপেণক সহোয়তো প্রিোি 

জ) তঅআ ২০০৯- এর সোণথ সোিজ্ঞস্যপূ েেোণব বোদে েক প্রদতণবিি প্রকোণশ সহোয়তো করো 

ঝ) তণথ্যর জন্য প্রোপ্ত আণবিিপত্রসহ এ-সাংক্রোন্ত প্রণয়োজিীয় তথ্য সাংরে , আণবিিকোরীর ম োগোণ োণগর 

দবস্তোদরত তথ্য সাংরে , তথ্য অবমুক্তকর  সাংক্রোন্ত প্রদতণবিি সাংকদলত করো, তথ্য মূল্য আিোয়, দহসোব রে  ও 

সরকোদর মকোেোগোণর জিোকর  এবাং কর্তেপে বো তথ্য কদিশণির িোদহিোর মপ্রদেণত এ সাংক্রোন্ত তথ্য সরবরোহ 

করো; ইতেোদি। 
 

৮. দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ  

 ১) বিলী বো অন্য মকোি কোরণ  িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোলণির জন্য কৃদে িন্ত্র োলয় এবাং 

এরর অিীিস্থ প্রণতেক ইউদিণট একজি কণর দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ করণত হণব। িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কি েকতেোর অনুপদস্থদতণত িোদয়ত্বপোল িকোলীি আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দহণসণব দবণবিদিত 

হণবি।  

২) িতুি প্রদতদষ্ঠত ইউদিটসমূণহ প্রদতদষ্ঠত হওয়োর ৬০ দিণির িণধ্য িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর পোশোপোদশ দবকল্প 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়োগ করণত হণব।  

৩) প্রদতটি ইউদিণটর প্রশোসদিক প্রিোি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকর্তো দিণয়োগ মিণবি এবাং দিণয়োগকৃত প্রণতেণকর 

িোি, পিবী, ঠিকোিো এবাং, প্রণ োজে মেণত্র, িেোক্স িম্বর ও ই-মিইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ (পণির) দিণির 

িণধ্য দিি েোদরত িরণিণট (তথ্য কদিশি কর্তেক দিি েোদরত িণরণিট দলদখতেোণব তথ্য কদিশণি মপ্রর  করণবি এবাং 

িন্ত্র োলয় ও উক্ত ইউদিণটর আদপল কর্তেপণের কোণে অনুদলদপ মপ্রর  করণব)।  

৪) বিলী বো অন্য মকোি কোরণ  এই পি শূন্য হণল, অদবলণম্ব িতুি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দিণয়গ করিণত 

হণব।  

৯. দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কমৃকর্তোর িোদয়ত্ব ও কি ে পোদরদি  

ক) িোদয়ত্বপ্ররোপ্ত কি েকর্তোর অনুপদস্থত কোলীি সিণয়‘দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো ‘িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকর্তো দহণসণব 

িোদয়ত্ব পোলি করিণবি; 

খ) িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো দহণসণব িোদয়ত্ব পোলিকোলীি সিণয় িীদত ৭-এ বদ েত িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোর িোদয়ত্ব ও 

কি ে পদরদি তোর জন্য প্রণ োজে হণব।  



১০. তথ্যোদি পদরিশ েি এবাং প্রকোদশত প্রদতণবিি দবক্রণয়র সুণ োগ: 

বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এবাং এর অিীিস্থ সকল আঞ্চদলক কো েোলয় কর্তেক প্র ীত প্রদতণবিি 

দবিোমূল্য সব ে সোিোরণ র পদরিশ েণির জন্য ব্যবস্থো গ্রহ  করণব এবাং িোিিোত্র মূণল্য দবক্রণয়র জন্য িজুি রোখণব। 

১১. িীদতিোলোর বোস্তবোয়ি ও িদিটদরাং  

১) এই িীদতিোলো অনুসরণ র জন্য অদিস আণিশসহ বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এর 

অিীিস্থ সকল আঞ্চদলক কো েোলয় এটি মপ্রর  করণব। 

২) এই িীদতিোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য এ সাংস্থোয় দতি সিস্য দবদশষ্ট্ একটি কদিটি থোকণব। িন্ত্র োলণয় 

জোতীয় শুিোিোর মকৌশল এর মিোকোল পণয়ন্ট কি েকতেো এবাং িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো এর আবদশ্যক সিস্য হণবি। 

৩) প্রদত দতিিোস অন্তর সাংদিষ্ট্ ইউদিণট তথ্য অদিকোর আইণি আণবিি, আণবিণির মপ্রদেণত গৃহীত ব্যবস্থো, 

স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশসহ এই িীদতিোলোর বোস্তবোয়ি দবেণয় প্রদতণবিি প্রস্তুত করণব এবাং উপযুক্ত কদিটির 

দিকট মপ্রর  করণব। িন্ত্র োলয় এই প্রদতণবিণির িরণিট দিি েোর  কণর দিণত পোরণব। 

৪) এই িীদতিোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এর গঠিত কদিটি 

প্রদত দতিিোস অন্তর এই িীদতিোলোর বোস্তবোয়ি দবেণয় প্রদতণবিি প্রস্তুত করণব এবাং উক্ত প্রদতণবিি 

িহোপদরিোলক িণহোিণয়র দিকট িোদখল করণব। 

১২. দিণি েদশকোর সাংণশোিি: এই দিণি েদশকো সাংণশোিণির প্রণয়োজি হণল ২-৩ সিস্য দবদশষ্ট্ একটি কদিটি গঠি করণব। 

কদিটি দিণি েদশকো অনুণিোিিকোরী কর্তেপণের কোণে সাংণশোিণির প্রস্তোব করণব। অনুণিোিিকোরী কর্তেপণের অনুণিোিি 

দিণি েদশকো সাংণশোিি কোয়েকর হণব। 

১৩. দিণি েদশকোর ব্যখ্যো: এই দিণি েদশকোর মকোি দবেণয় অস্পষ্ট্তো মিখো দিণল দিণি েদশকো প্র য়িকোরী কর্তেক তোর 

ব্যখ্যো প্রিোি করণব। 

পদরদশষ্ট্ : 

পদরদশষ্ট্-১ : বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এর িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোণির তোদলকো 

ক্রদিক 

িাং 

ইউদিণটর িোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতোর িোি 

ও পিদব 

মিোি, মিোবোইল, িেোক্স,  

ই-মিইল 

ম োগোণ োণগর ঠিকোিো 

১ বোাংলোণিশ হোওর ও 

জলোভূদি উন্নয়ি 

অদিিপ্তর 

ড. মিো: রুহুল আমিন 

যুগ্মসমিব ও পমিিোলক 

(কৃমি, পোমন ও পমিববশ)  

01712173969 

ruhuldae@gmail.com 

৭২ গ্রীন মিোড, ঢোকো। 

 

পদরদশষ্ট্-২ : বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এর দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেোণির তোদলকো 

ক্রদিক 

িাং 

ইউদিণটর িোি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতোর 

িোি ও পিদব 

মিোি, মিোবোইল, িেোক্স, ই-মিইল ম োগোণ োণগর ঠিকোিো 

১ বোাংলোণিশ হোওর 

ও জলোভূদি উন্নয়ি 

অদিিপ্তর 

ড. আলী মুহম্মদ ওিি 

ফোরুক, উপ সমিব ও 

উপপমিিোলক (কৃমি, 

পোমন ও পমিববশ)  

01712192069 

alimuhammadof@gmail.com 

৭২ গ্রীন মিোড, ঢোকো। 

 

পদরদশষ্ট্-৩ : বোাংলোণিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি অদিিপ্তর এর আদপল কর্তেপণের তোদলকো 

ক্রদিক 

িাং 

ইউদিণটর িোি আদপল কর্তেপণের িোি 

ও পিদব 

মিোি, মিোবোইল, িেোক্স,  

ই-মিইল 

ম োগোণ োণগর ঠিকোিো 

১ বোাংলোণিশ হোওর ও 

জলোভূদি উন্নয়ি 

অদিিপ্তর 

মক এি আবদুল ওয়োদুি  

পদরিোলক (প্রশোসি ও অথ ে)  

 

01711246323 
Kmwadud69@gmail.com 

৭২ গ্রীন মিোড, ঢোকো। 

 

 

mailto:ruhuldae@gmail.com


পদরদশষ্ট্-৪ : স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণশর িোধ্যি  

ক্রদিক তণথ্যর তোদলকো  তথ্য প্রকোণশর িোধ্যি 

১ দিণয়োগ.বিলী/পিোয়ি/মপ্রে /পিন্নদত সাংক্রোন্ত 

আণিশ 

 তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

  

২ দবদেন্ন গুরুত্বপূি ে প্রশোসদিক আণিশ দবজ্ঞদপ্ত ও 

প্রজ্ঞোপি 

 তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

৩ দবণিশ  ভ্রি  সাংক্রোন্ত তথ্য  তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

৪ গুরুত্বপূ ে সেোর দসিোন্তবলী  তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

৫ কি েকতেো ও কি েিোরীণির িোি পিবী ও মিোি 

িম্বরি 

 তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

৬ সোাংগঠদিক কোঠোণিো ও কো েক্রণির দববর   তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

৭ দবদেন্ন দবেণয়র কদিটি ও মিোকোল পণয়ন্ট 

কি েকতেোণির িোি, ঠিকোিো ও মিোিব িম্বর 

 তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

৮ মসবোর দবেয় সম্পদকেত দসটিণজন্স িোট েোর  তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

৯ দবদেন্ন প্রদতণবিি প্রকোশিো  তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১০ ইণিোণেশি সাংক্রোন্ত দবেয়োদি   তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১১ শুিোিোর মকৌশল বোস্তবোয়ি সম্পদকেত তথ্যোদি   তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১২ তথ্য অদিকোর সাংক্রোন্ত তথ্যোবদল  তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১৩ বোদে েক কি ে সম্পোিি চুদক্ত সাংক্রোন্ত তথ্য  তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১৪ ক্রয় কো ে ক্রি সাংক্রোন্ত তথ্য  তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১৫ বোদে েক ক্রয় পদরকল্পিো   তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১৬ মটন্ডোর/মকোণটশি দবজ্ঞদপ্ত   তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১৭ িলিোি বোদে েক উন্নয়ি প্রকল্প   তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

১৮ বোাংণণলোিশ হোওর ও জলোভূদি উন্নয়ি 

অদিিপ্তর এর বোণজট এবাং প্রস্তোদবত খরি 

ইতেোদি  

 তথ্য প্রিোি ইউদিণট মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইট। 

 

কর্তেপে আণরো ম  সকল তথ্য স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশ করণব 

১ িোদহিোর দেদত্তণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশষ্ট্, সাংদিষ্ট্ তথ্য 

প্রিোি ইউদিণটর মিোটিশ মবোি ে, কর্তেপণের/তথ্য প্রিোি 

ইউদিণটর ওণয়বসোইট, পদরিশ েণির জন্য অদিণস 

রদেত থোকণব। 

২ প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তণথ্যর তোদলকো তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশষ্ট্, সাংদিষ্ট্ তথ্য 

প্রিোি ইউদিণটর মিোটিশ মবোি ে, কর্তেপণের/তথ্য প্রিোি 

ইউদিণটর ওণয়বসোইট, পদরিশ েণির জন্য অদিণস 

রদেত থোকণব। 

৩ স্বপ্রণ োদিতেোণব প্রকোশণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশষ্ট্, সাংদিষ্ট্ তথ্য 

প্রিোি ইউদিণটর মিোটিশ মবোি ে, কর্তেপণের/তথ্য প্রিোি 

ইউদিণটর ওণয়বসোইট, পদরিশ েণির জন্য অদিণস 

রদেত থোকণব। 

৪ আণবিি, আদপল ও অদেণ োণগর িরি তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদশকোর পদরদশষ্ট্, কর্তেপণের 

তথ্য প্রিোি ইউদিণটর ওণয়বসোইট, অদিণস হোি ে ও 

সিট কদপ। 



 

পদরদশষ্ট্-৫ : প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তণথ্যর তোদলকো 

দিম্নদলদখত তথ্যসমূহ প্রিোি ও প্রকোশ করণত কর্তেপে বোধ্য থোকণব িো- 

➢ মকোি তথ্য প্রকোণশর িণল বোাংলোণিণশর দিরোপত্তো, অখন্ডতো ও সোব ে মেৌিণত্বর প্রদত হুিদক হণত পোণর এরুপ 

তথ্য ম িি েোরত-বোাংলোণিশ এর িণধ্য অনুদষ্ঠত দিপোদেক ম ৌথ িিী কদিশণির সেোর দসিোন্তসমূহ। 

➢ কিী ও উপকোরণেোগীর ব্যদক্তগত জীবণির মগোপিীয়তো ক্ষুন্ন হয়, এরুপ তথ্য। 

➢ দবিোরোিীি িোিলোর তথ্য  ো ওই িোিলোর সুষ্ঠ ুদবিোরকো েণক ব্যোহত করণত পোণর এরুপ তথ্য। 

➢ তিন্তোিীি দবেয় সাংদিষ্ট্ মকোি তথ্য,  োর প্রকোশ তিন্তকোণজ দবঘ্ন ঘটোণত পোণর। 

➢ মকোি ক্রয় কো েক্রণির দবেণয় দসিোন্ত মিয়োর আণগ সাংদিষ্ট্ ক্রয় বো এর কো েক্রি সাংক্রোন্ত মকোি তথ্য। 

➢ গণবে োর সূত্র বো মকৌশল বো কোণরো বুদিবৃদত্তক সম্পণির অদিকোর েদতগ্রস্থ হণত পোণর, এরুপ তথ্য। 

➢ দিণয়োগ পরীের প্রশ্নপত্র ও পরীেোর িলোিল সাংক্রোন্ত আগোি তথ্য ইতেোদি। 


