
 

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমাাঃ তথ্য অফমুক্তকযণ নীয়ত ফাস্তফািননয জন্য এফং তথ্য অয়ধকায আইন অনুমািী তথ্য 

যফযানয জন্য ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন কন মানযন এয প্রধান কাম মারি, য়ফবাগীি কাম মারি, প্রয়তটি ভয়িত জজরা 

কাম মারি  উনজরা কাম মারনিয দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমানদয দফী  ঠিকানাাঃ 
 

ক্রয়ভক 

নং 

দয দপ্তয তথ্য প্রদান ইউয়ননটয দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  অয়পনয নাভ  ঠিকানা 

০১. জনাফ মভরযনা াযভীন 

ভাব্যফস্থাক (তদন্ত) 

তদন্ত য়ফবাগ, য়ফএয়ডয়, ঢাকা 

০১৮১৯-৯৭৯৮৬২ 

৯৫৫২৭৭৪ 

ফ্যাক্স: ৯৫৫১৫৫১ 

ই-মভইরঃ gminquiry@badc.gov.bd 

য়ফএয়ডয়, কৃয়ল বফন, ৪৯-৫১, য়দরকুা ফা/এ,  

ঢাকা-১০০০ 

 

ক্রয়ভক 

নং 

দয দপ্তয তথ্য প্রদান ইউয়ননটয য়ফকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা   অয়পনয নাভ  ঠিকানা 

০১. জনাফ এএএভ াঈফ 

জনংনমাগ কভ মকতমা  

জনংনমাগ য়ফবাগ, য়ফএয়ডয়, ঢাকা 

০১৭১২-৫৯২৩৮৫ 

৯৫৫২২৫৬ 

ই-মভইরঃ pro@badc.gov.bd 

য়ফএয়ডয়, কৃয়ল বফন, ৪৯-৫১, য়দরকুা ফা/এ,      

ঢাকা-১০০০ 

 

ক্রয়ভ

ক নং 

দয দপ্তয তথ্য প্রদান ইউয়ননটয আীর কভ মকতমা   অয়পনয নাভ  ঠিকানা 

০১. জনাফ মভাঃ ায়েদুর ইরাভ  

য়চফ 

কৃয়ল ভন্ত্রণারি, ঢাকা-১০০০। 

9540100 

ই-মভইরঃ sec@moa.gov.bd 

 

কৃরল ভন্ত্রণারে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায 

ফাাংরায়দ রচফারে 

ঢাকা-১০০০। 

 

য়ফবা

জগয 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তয 

 

 কভ মকতমায নাভ 

জজরায 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তয 

ও 

 কভ মকতমায নাভ 

উনজ

রায 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তয 

 

কভ মকতমায নাভ 

ঢাকা 

য়ফবাগ 

অয়তয়যক্ত প্রধান প্রনকৌরী 

(ক্ষুদ্রনচ), পূফ মাঞ্চর, জচ 

বফন, ঢাকা। 

৯১১১৬৮৭ 

ই-মভইরঃ 

addceeast.badc@g

mail.com 

 ১। ঢাকা অয়তয়যক্ত প্রধান 

প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ), য়িভাঞ্চর 

০১৯৯৮৭৭২০২৯ 

৮১২৬০৭৬  

১। ঢাকা 

দয 

জনাফ মভছফাউরিন আয়ভদ 

যুগ্ম য়যচারক (ায ব্যফস্থানা) 

০১৭২০০৮৭৪০০ 

৫৮৬১০১৪২ 

ই-মভইরঃ 

jddhakafertilizer@gm

ail.com 

  মভাাম্মদ জেনার আয়ফদীন ১। জনাফ আান উয়িন আনেদ  

mailto:sec@moa.gov.bd


২।য়কনাযগ

ঞ্জ 

যুগ্ম য়যচারক (ায) 

৬২৮৬৮ 

০১৭১৮৫৭৯৬০৯ 

Jd.fert.kishore@gma

il.com 

য়কনায

গঞ্জ 

দয 

তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

৬১৭৯৮ 

ই-মভইরঃ 

sebadckishore@gmail

.com 

 

৩। গাজীপুয জনাফ ড. ভাাবুনফ আরভ 

যুগ্ময়যচারক (উদ্যান)  কায়ভপুয 

০১৭২৬২৬০৯২১ 

৯২৯৭৮০১ 

 

১। 

গাজীপুয 

দয 

জনাফ আরতাপ জানন 

উয়যচারক (আলু ফীজ) 

০১৭১৮১৫১৬৪৫ 

৯২৯৭০১৮ 

ই-মভইরঃ 

ddtcbadckashimpur@gmail

.com 

 

 ৪। 

জাভারপুয 

জনাফ খনগন্দ্র চন্দ্র যাি 

যুগ্ম য়যচারক (ায) অ:দা: 

০১৭১২১৯৮৮২৪ 

৬৩২০২ 

ই-মভইরঃ 

jd.fert.jamalpur@gm

ail.com 

১। 

জাভার

পুয 

দয 

জনাফ খনগন্দ্র চন্দ্র যাি  

উয়যচারক (ফীজ য়ফণন) 

০১৭১২১৯৮৮২৪ 

৬৩৬২২ 

ই-মভইরঃ 

ddsmbadcjamalpur@g

mail.com 

 

 ৫। 

টাঙ্গাইর 

জনাফ আান উয়িন আনভদ  

তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ), 

অয়তয়যক্ত দায়িত্ব 

৬২২৮৮        

 

 

১। 

টাঙ্গাই

র দয 

 

 

 

 

 

 

 

২। 

ভধুপুয 

জনাফ ড. মভাঃ ইফাত  

যুগ্ম য়যচারক (ায) 

৬২৭৩১ 

০১৯২৫৮৯৩৯৪৯ 

ই-মভইরঃ 

jd.fert.tangail@gmail.

com 

 

 

 

জনাফ মভা: খরু মনাভান 

অধ্যক্ষ (য়ফএয়ডয় প্রয়ক্ষণ প্রয়তষ্ঠান)  

০১৭১২-০৪৪৮৩৯ 

ইনভইর: 

shamimdad@ymail.co

m            ইনভইর: shamimdad@ymail.co 

৬। 

নযয়ংদী 

জনাফ ভামুদা জফগভ 

উয়যচারক (ডার  ততর ফীজ), 

ফীজ প্রয়ক্রিাজাতকযণ জকন্দ্র 

০১৭১১২৩৮৮৫৪ 

৯৪৬২৬৬৫ 

১। 

নযয়ং

দী দয 

য়নফ মাী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

০১৭১৮-৭৩৭৭৭৭ 

৯৪৬৩২৪৫ 

xenmi62narsingdi@g

mail.com 

mailto:sebadckishore@gmail.com
mailto:sebadckishore@gmail.com
mailto:ddtcbadckashimpur@gmail.com
mailto:ddtcbadckashimpur@gmail.com
mailto:xenmi62narsingdi@gmail.com
mailto:xenmi62narsingdi@gmail.com


ই-মভইরঃ 

ddspcponar@gmail.c

om 

৭। 

নাযািনগঞ্জ 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ), 

চালাড়া 

৭৬৩৪০৯৪ 

 

 

১। 

নাযািন

গঞ্জ 

দয 

জনাফ ফাসুয়দফ চন্দ্র দা 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

৭৬৭১১১০  

০১৫৫৩২৪৪৯১০ 

৮। 

জনত্রনকানা 

জনাফ খায়দজা আপনযাজ 

য়নফ মাী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ), 

য়ফএয়ডয় কভনেক্স 

০১৭১৬২৮৫৪০০ 

৬১৪৮৭ 

ই-মভইরঃ 

xenbadc.ntr@gmail.com 

১। 

জনত্রনকা

না দয 

জনাফ মভাঃ যরপকুর ইরাভ    

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

উৎাদন খাভায) 

০১৭১৬-৯১২৭৬৯ 

৬০৪৪৫ 

 

৯। 

পয়যদপুয 

জনাফ ঙ্কজ কভ মকয 

তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

পয়যদপুয-জগাারগঞ্জ ভয়িত জচ 

প্রকল্প, জচ কভনেক্স ারুকায়ি 

০১৭১২-৭০৯৬৪০ 

৬৩৩৭২    

ই-মভইরঃ  

sebadcfaridpur@gmail.co

m      

১। 

পয়যদপু

য দয 

জনাফ জভা: াভত আরী য়ভিা   

যুগ্ময়যচারক (ফীজ প্রয়ক্রিাজাতকযণ 

জকন্দ্র), জডাভাযাকায়ি 

০১৭৪৮৬৩৯১৪৩ 

৬৩৪৩৫  

jdspbadcfaridpur@yahoo.c

om 

১০। 

ভিভনয়ং 

জনাফ সুব্রত কুভায কভ মকায 

যুগ্ময়যচারক (ায) 

০১৭১১২৮৮১০৪ 

৬৭৮৪৪ 

jdfert.badc.myn@gmail

.com 

১। 

ভিভন

য়ং 

দয 

 

 

২। 

মুক্তাগা

ছা 

জনাফ মুােদ ফদরুর আরভ 

তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী(ক্ষুদ্রনচ) 

৬৬৩০৯-৬১০৪৬  

০১১৭৮০৩৯২৯৩ 

sebadcmymn@gmail.com 

 

জনাফ আয়প ইকফার ছাকী 

বাযপ্রাপ্ত উয়যচারক (উদ্যান),  

মুক্তাগাছা  

০১৭১৮২৩৪৪৯৮ 

 

১১। 

ভাদাযীপুয 

জনাফ নারভ আয়ভদ 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

০১৭১৮৩২৩৭০৪ 

৬১২০৪ 

 

  

১২। 

ভায়নকগঞ্জ 

জনাফ য়ততা জানন 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ), ায 

কভনেক্স 

১। 

ভায়নকগ

ঞ্জ দয 

জনাফ মভা: মযজাউর করযভ তালুকদায 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন)  

mailto:jdspbadcfaridpur@yahoo.com
mailto:jdspbadcfaridpur@yahoo.com


০১৭২৩-১৭৯৫৩০ 

৭৭১১১৩৬ 

৭৭১১৮১৭ 

০১৯১৩-৩৯০০২১ 

ই-মভইরঃ 

seedbadcmanikgonj@

gmail.com 

  ১৩। 

মুন্পীগঞ্জ 

জনাফ জভাাঃ পাযজুর আনযয়পন 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ), দয 

জযাড  

৭৬১০৩৩৮    

০১৭১৭৬৪৪৭৫৫ 

১। 

মুয়ন্পগ

ঞ্জ 

দয 

জনাফ মভাঃ ভরনয মায়ন 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

৭৬১২৪০২ 

০১৭১৬২১৬২১৬ 

adnan.ruhul@gmail.c

om 

১৪। 

যাজফাড়ী 

জনাফ য়নপুন কুভায নয়ি  

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন), উনজরা কভনেক্স 

৬৫১৪১        

০১৭১৩৫১৫৫৭৮ 

 ১। 

াংা 

 

 

 

জনাফ আফদুল্লা আর ভামুন  

য়য়নিয কাযী য়যচারক (খাভায) 

০১৭২৫-৫৬৪৫১৯ 

 

১৫। 

জযপুয 

জনাফ জভাাঃ খয়রলুয যভান 

উয়যচারক (আলু ফীঁজ), 

য়ফএয়ডয়, য়ভাগায, জযীঘাট 

৬১১৩৯ 

০১৭১০৭০৭৫৪৪ 

ই-মভইরঃ 

ddtcbadcsherpur@g

mail.com 

 

 

 

 ১। 

নকরা 

 

  

 

 

 

 

 

 

২। 

জযপুয 

দয 

জনাফ জভাাঃ য়দুর ইরাভ 

য়য়ন: কাযী য়যচারক (উয়যচারক 

বাযপ্রাপ্ত)  ০৯৩২৩-৭৫২১১ ০১৭১৬৯১২৭৬৯  

জফযকাযী ম মানি ফীজ উন্নিন প্রকল্প 

০৯৩২৩-৭৫২১১ 

০১৭১৭২৮৭৩৪৬ 

ই-মভইরঃ 

ddtcbadcnakla@gmail

.com 

 

জনাফ আবু াইপ 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন),পুযাতন রুাটি 

৬১৪৫১  

 

১৬।নগাা

রগঞ্জ 

জনাফ রফকা দা 

কাযী প্রনকৌরী 

(ক্ষুদ্রনচ/এপয়জআয), জগাারগঞ্জ 

জজান 

৬৬৮৫২০৪ 

০১৭১৬৪৮৮৫৫৬ 

  

১৭। 

য়যিতপু

য 

জনাফ য়যা ইিাভীন 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন), য়যিতপুয 

০১৮১৫৮৮২০৯৯ 

  

 

mailto:seedbadcmanikgonj@gmail.com
mailto:seedbadcmanikgonj@gmail.com
mailto:adnan.ruhul@gmail.com
mailto:adnan.ruhul@gmail.com
mailto:ddtcbadcnakla@gmail.com
mailto:ddtcbadcnakla@gmail.com


য়ফবানগয 

নাভ 

তথ্য প্রদান 

ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ 

জজরায নাভ তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ উনজরায 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয 

নাভ 

যাজাী জনাফ জভাাঃ রদুর 

ইরাভ 

যুগ্ময়যচারক (ফীয়ফ), 

অ.দায়িত্ব, যাজাী 

দয 

৭৬১৬২৪ 

০১৭১৫০৯৪৬৫৬ 

পযাক্স: ৭৬১৬২৪ 

ই-মভইরঃ 

jdsmbadcrajsh

ahi@gmail.co

m 

১। কুয়ড়গ্রাভ 

দয 

জনাফ মভাঃ রভজানুয যভান 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

৬১৪৫১ 

০১৭১৬২৩৮২৭৮ 

 

  

  ২। গাইফান্ধা 

দয 

জনাফ য়চত্তযঞ্চন যাি 

য়নফ মাী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ)  

৫২২৩১ 

০১৭২২০৬৬১৭০ 

 

 

১। 

গাইফান্ধা 

দয 

জনাফ জভাাঃ নাইমূর আয়যপ 

য়য়নিয কাযী য়যচারক 

(ফীজ য়ফণন) 

০১৯২২৮০১৪৪৮ 

৬২৪৯৬ 

ই-মভইরঃ 

sadsmbadcgaiban

dha@gmail.com 

  ৩। 

চাঁাইনফাফগ

ঞ্জ 

জনাফ এইচএ জায়দ জপযনদৌ 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

৫৫৬৪২  

০১৭১১৭৩৩০৬০ 

ই-মভইরঃ 

sadbadcchapai@g

mail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ৪। জিপুযাট  

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

৬২৮৫৩  

০১৯১৯৪১৮৪৬০ 

ই-মভইরঃ 

sadsmbadcjoypurha

t@gmail.com 

১। 

জিপুযাট 

দয  

জনাফ জভাাঃ ভয়তউয যভান 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

৬৩৫৭১  

০১৭৭৩৬৪৯৮৭৭ 

  ৫। ঠাকুযগাঁ মভা. মায়র যানা 

উয়যচারক (আলু ফীজ) 

১। 

ঠাকুযগাঁ 

জনাফ জভাাঃ পারুক জানন 

উয়যচারক (কণ্ট্রাক্ট জগ্রািা ম) 

mailto:sadsmbadcgaibandha@gmail.com
mailto:sadsmbadcgaibandha@gmail.com


০২০৩১৪ 

০১৭১৮৬৩২০৩৩ 

ই-মভইরঃ 

ddtcbadcthakurgoa

n@gmail.com 

দয 

 

 

 

 

 

২। ীযগঞ্জ 

উনজরা  

৫২০৪৩  

০১৭১২৪৮১৬৬৭ 

ই-মভইরঃ 

ddcgthakurgaon

@gmail.com 

 

২। জনাফ জভাাঃ খুযীদ আরভ 

০২১০৮১ 

 কাযী য়যচারক (কণ্ট্রাক্ট 

জগ্রািা ম) 

০১৭৯৬৬৬৬৬৪২ 

  ৬। য়দনাজপুয 

দয 

জনাফ জভা: সুরতানুর আরভ 

যুগ্ময়যচারক (াট ফীজ) 

৬৫১৯১        

০১৭১২-২৩৫১৬৯ 

ই-মভইরঃ 

jdjutebadc.dinajpur

@gmail.com 

১। 

য়দনাজপুয 

দয 

জনাফ ড. ভাবুবুয যভান 

যুগ্ময়যচারক (ফীজ 

প্রয়ক্রিাজাতকযণ জকন্দ্র) 

৬৫০৫৭  

০১৭১৬৬৪৪৮৭০ 

ই-মভইরঃ 

spcdinajpur.badc@gm

ail.com 

  ৭। 

নীরপাভাযী 

দয 

জনাফ আতাউয যভান ০২০৩৭৫ 

য়য়নিয কাযী য়যচারক 

(খাভায) 

০১৯১৩-৩৯০০২১ 

ই-মভইরঃ 

sradbadcnilfarm@gmail.

com 

১। জডাভায জনাফ জভা: আবু তানরফ য়ভিা 

উয়যচারক (খাভায) 

০১৭১৩৩০৪৮১৬ 

ই-মভইরঃ 

ddfarmbadcdoma

r@gmail.com 

  ৮। নানটায 

দয 

জনাফ জভাাঃ াজ্জাদ জানন 

য়নফ মাী প্রনকৌরী (ানায় প্রকল্প) 

(াফনা, নানটায, য়যাজগঞ্জ) 

৬২৯৪৮  

০১৯১১৭০৯১১১ 

ই-মভইরঃ 

xenbadcnatore@gmail.c

om 

১। 

ফড়াইগ্রাভ 

জনাফ জভাাঃ য়জিাউর ক 

কাযী প্রনকৌরী (ানায় 

প্রকল্প) 

০১৭৩৭০৩৭৪৯০ 

০৭৭২৩-৫৬০২৭   

  

  ৯। নগাঁ য়য়নিয কাযী য়যচারক 

(ফীয়ফ) 

৬৩১৪১  

 

১। নগাঁ 

দয 

কাযী য়যচারক (পাভ মা 

ীড জন্টায) 

৬২৭০৮  

 

  ১০। ঞ্চগড় য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

৬১৫০৬       

ই-মভইরঃ 

sadsmbadcpanchajr

@gmail.com 

  



  ১১। াফনা জনাফ জভাাঃ আবুর কারাভ 

াভসুিীন 

যুগ্ময়যচারক (ফীজ 

প্রয়ক্রিাজাতকযণ জকন্দ্র) 

৬৫৬৪৯ 

০১৯৯৮৭৭১৪০৬ 

ই-মভইরঃ 

jd.spc.tebunia@gm

ail.com 

 

১। াফনা 

দয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। 

সুজানগয 

 

 

৩। 

চাটনভায 

 

 

 

 

 

৪। ঈশ্বযদী 

 

 

৫। াঁয়থিা 

জনাফ এয়ফএভ ভামুদ াান 

খান 

তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী 

(ক্ষুদ্রনচ  ানায় প্রকল্প) 

৬৬০৭২  

০১৭১৬১০৮৩৫৩ 

ই-মভইরঃ 

sebadcpabna@gm

ail.com 

 

 

জনাফ শ্রী পুনভ চন্দ্র যাি 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

০১৭২৩৬১৯০৩৭ 

 

জনাফ জভাাঃ পারুক আনভদ 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ  

ানায় প্রকল্প) অ:দা: 

০৭৩২৪/৫৬১৫২ 

০১৯১৮৪০৭৭১৮ 

 

জনাফ জভযাজুর ইরাভ 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

০৭৩২৬/৬৩২৬৪   

০১৭২৩৬১৯০৩৭ 
 

জনাফ এ এন এভআয়প 

ইভয়তিাজ তন্ি 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

০৭৩২৭/৫৬১৫০ 

০১৯৮০১১১৮৪৪ 

 

  ১২। 

রারভয়নয 

াট 

জনাফ আক্তারুন নাায রুফী 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

৬৬০৪১ 

০১৭১২১৭৫৫১৩ 

  

  ১৩। ফগুড়া জনাফ আ.প.ভ. আপরুজ আরভ 

যুগ্ময়যচারক (কণ্ট্রাক্ট জগ্রািা ম) 

৬৭৮৩৬ 

০১৭৬৪১৯৭৪৬০ 

ই-মভইরঃ 

jdcgbogra@gmail.c

om 

১। 

াজাানপু

য 

জনাফ এ এভ য়দুর আরভ 

তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী (ংযক্ষণ 

 কাযখানা)   

৬৬৮১৩  

০১৭১১৯৫৫৯৯০ 

ই-মভইরঃ 

sebadcbogra@yah



oo.com 

  ১৪। 

যাজাী 

জনাফ জভাাঃ জুরয়পকায আরী 

যুগ্ময়যচারক (ায) অ:দা: 

৭৬০২৫৬ 

 

১। ফা জনাফ জভাাঃ য়দুর ইরাভ 

যুগ্ময়যচারক (উদ্যান) 

৭৬১৫৮৮  

০১৭১৪২৩২৩৪১ 

ই-জভইরাঃ 

asrafulbadc@gmail.c

om 

  ১৫। যংপুয 

দয 

জনাফ জভাাঃ মভাায়েয জানন         

যুগ্ময়যচারক (ায) 

৬২৩০৯ 

০১৭৪৩৩৭৩৩৪৯ 

ই-মভইরঃ 

jd.fert.rangpur@gm

ail.com 

১। যংপুয 

দয 

জনাফ আ.প.ভ. াইপৄর ইরাভ 

যুগ্ময়যচারক (ফীজ 

প্রয়ক্রিাজাতকযণ জকন্দ্র) 

৬৩১৪০/৬৫৩৮৫ 

০১৯৯৮৭৭১৪১৪ 

ই-মভইরঃ 

spcrangpur16@gm

ail.com 

  ১৬। 

য়যাজগঞ্জ 

জনাফ মভাঃ ওভান গরন 

যুগ্ময়যচারক (ায) 

৬২৬১৪ 

০১৭৫২৮৭৮৭৩২ 

 

১। 

য়যাজগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

২। 

উল্লাাড়া 

 

 

 

৩। যািগঞ্জ 

 

 

 

 

 

৪। 

কাজীপুয 

জনাফ জভাাঃ ভাজুদ আরভ 

য়নফ মাী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ  

ানায় প্রকল্প) 

৬২২৮৯  

০১৭১৭৫৪৯১৫১ 

ই-মভইরঃ 

xenbadcsirajganj@

gmail.com 

 

জনাফ জভাাঃ জায়দ াান 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ)  

০৭৫২৯-৫৬৮৪৯  

০১৯৯৮৭৭২৩৭৫ 

 

জনাফ জভা: জভাানিক জানন      

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

০৭৫২৬-৫৬১১৬    

০১৫৫৩৭৭২৪৭১ 

 

 

জনাফ জভা: য়ভজানুয যভান 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

অ: দা: 

০৭৫২৫-৫৬১৬৭   

০১৭৪৬৩২৪২২৮ 

 

 



য়ফবা

জগয 

নাভ 

তথ্য প্রদান 

ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ 

জজরায 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ উনজ

রায 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ 

চট্টগ্রা

ভ 

জনাফ ভামুদুর াান 

যুগ্ময়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

ফীজ বফন, াাড়তরী, 

চট্টগ্রাভ 

৬৫৯১৬০ 

০১৮১৯-৪৫৯৮৭৫ 

ই-মভইরঃ 

jdsmbadcchitt

agong 

@gmail.com 

১। 

কুয়ভল্লা 

জনাফ জভাাঃ মুয়জবুয যভান 

যুগ্ময়যচারক (ায) অ:দা:,  

জাঙ্গারীিা 

৭৬০৩৫ 

০১৭১৬৪৭০৫৪৯ 

ই-মভইরঃ 

jd.fert.comilla@gmail.

com 

১। 

কুয়ভল্লা 

দয 

 

 

 

 

 

 

২। 

দয 

দয়ক্ষণ 

জনাফ জদনরািায জানন নান্টু  

যুগ্ময়যচারক (ফীজ প্রয়ক্রিাজাতকযণ 

জকন্দ্র), ধভ মপুয  

৬৫৫৭০  

০১৭১১১৬৩০২২ 

ই-জভইরাঃ 

spc.badc.comilla@gmail.com 

 

জনাফ মভাাম্মদ রভজানুয যভান 

তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) অ: 

দা: 

৬৯৫৭৯  

০১৭১০০১৮৪৯০ 

ই-মভইরঃ 

secomillabadc@gmail.

com 

  ২। 

কক্সফাজা

য 

জনাফ জভা: াইপৄর ইরাভ 

কাযী য়যচারক অ:দা: (কণ্ট্রাক্ট 

জগ্রািা ম), য়ঝরংজা 

৬৪২১৯      

০১৮১৮-৬৪১৮৫৬ 

 

১। যামু কাযী য়যচারক (জফযকাযী ম মাি 

ফীজ উন্নিন প্রকল্প) 

০৩৪২৫৫৬০২৭  

 

  ৩। 

খাগড়াছ

য়ড় 

উয়যচারক (এনগ্রাায়ব ম য়ফবাগ, 

জখজুয ফাগান) 

৬১৭১৫ 

১। 

খাগড়াছ

য়ড় 

দয 

মভা: াইদুয যভান 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

৬১৮৯৬  

 

 

 

  ৪। 

চট্টগ্রাভ 

জনাফ এ এ এভ য়পকুর 

যুগ্ময়যচারক (ায) 

৭১২২৪৬ 

০১৬৭৩৬৩৯৮৫৯ 

১। 

াাড়

তরী 

 

 

 

 

 

 

 

২। 

টিিা 

জনাফ জভাাঃ ইয়দ্র য়ভঞা      

যুগ্ময়যচারক (ফীজ প্রয়ক্রিাজাতকযণ 

জকন্দ্র) অয়ত. দায়িত্ব 

৬৫৯০৫৯ 

০১৮৬৬৪৯০১১৭ 

 

 

 

জনাফ জভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ      

যুগ্ময়যচারক (উদ্যান) 

০৩০৩৫৫৬৩০২ 

০১৮১৯০৬০২৯৪ 



 

  ৫। 

চাঁদপুয 

জনাফ জভাাঃ পখরুর ইরাভ জচৌধুযী 

উয়যচারক (আলু ফীজ), নতুন 

ফাজায 

৬৩২৩২ 

০১৭১৫৮৫৯৯৭৭ 

ই-মভইরঃ 

ddtcchandpur@gmail.com 

১। 

চাঁদপুয 

দয 

জনাফ জভাাঃ খািরুর ফাায 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) ইনচাজম 

৬৩৫০১       

০১৭১৫৮৫৯৯৭৭ 

 

  ৬। 

জনািাখা

রী 

জনাফ তিদ ানযািায জাান 

যুগ্ময়যচারক (ায) অ: দা: 

৬১৮৩৩ 

০১৭১৫৩৪০৬২৯ 

ই-মভইরঃ 

jdfertilizer.badcnoakhali@g

mail.com 

১। 

জনািাখা

রী দয 

জনাফ জভাাঃ নুরুর আরভ 

উয়যচারক (ফীজ য়ফণন) 

৬১৪৯৩  

০১৮১৮৫২৩০৬৭ 

ই-মভইরঃ 

ddsmbadcnoakhali@gmail.c

om 

  ৭। জপনী জনাফ তিদ ানযািায জাান 

উয়যচারক (অয়ধক ফীজ উৎাদন 

জকন্দ্র), ভীার 

৭৪৯৯০ 

০১৭১৫৩৪০৬২৯ 

ই-মভইরঃ 

ddspbadcfeni@gmail.com 

১। 

জপনী 

দয 

জনাফ আরাদ াান 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (খাভায), 

াঁচগায়ছিা 

৭৪২৫৮  

ই-মভইরঃ 

panchgachiafarm@gmail.co

m 

  ৮। 

ব্রাক্ষ্মণফা

য়ড়িা 

জনাফ রুফানিত পিার আর ভামুন  

য়নফ মাী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

প্রকল্প য়যচারক (আশুগঞ্জ রা 

এনগ্রাইয়যনগন প্রকল্প) 

৬৩২৬২ 

০১৯৯৮৭৭২১৯১ 

ই-মভইরঃ 

xen_badc.bb@yahoo.com 

১। 

ব্রাক্ষ্মণফা

য়ড়িা 

দয 

জনাফ জভাাঃ জারাইভান তালুকদায 

উয়যচারক (কণ্ট্রাক্ট জগ্রািা ম), চালী 

বফন, য়ভযাইর কায়ি 

৯৪৬২৬৬৫  

০১৭১২৭৮১৪৩২ 

ই-মভইরঃ 

ddcgbadc1976@gmail.com 

 

 

  ৯। 

ফািযফা

ন 

জনাফ দীক কুভায দা 

উয়যচারক (ফীজ য়ফণন) 

৬২৩৭৪ 

০১৮১৬৫১৮৫০৪ 

ই-মভইরঃ 

ddbandarbansm@gm

ail.com 

১। 

রাভা 

জনাফ জভাাঃ ভাপৄজুয যভান 

উয়যচারক (এনগ্রাায়ব ম য়ফবাগ) 

০১৭১৬৩৭৬৪২৮ 

ই-মভইরঃ 

mahfuzbadc@gmail.co

m 

  ১০। 

রক্ষ্মীপুয 

জনাফ জভাাঃ যীপ উল্লা 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) বাযপ্রাপ্ত 

৬১০০৫ 

০১৮৬৮৭৯৪৮৩৭ 

১। 

রক্ষীপুয 

দয 

জনাফ জুয়ের মায়ন 

কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ), ফাগফাড়ী 

৬২৭৫৪  

০১৯৯৮৭৭২২০৩ 



  ১১। 

যাঙ্গাভা

টি 

জনাফ মভা: ায়দ 

রনফ মাী প্রয়কৌরী (ক্ষুদ্রয়চ) 

প্রকল্প য়যচারক (াফ মতয চট্টগ্রাভ 

ভয়িত কৃয়ল উন্নিন প্রকল্প) 

৬২১৯৩ 

০১৭১৮০৮৬১২৭ 

ই-মভইরঃ 

xen.rangamati.badc@

gmail.com 

 

১। 

যাঙ্গাভা

টি দয 

জনাফ য়নভ মর কায়ন্ত চাকভা 

উয়যচারক (ফীজ য়ফণন), জবদনবদী 

৬২২৪৬        

০১৭২০২৫১১২২ 

ই-মভইরঃ 

ddsmbadcrangamati@

gmail.com 

 

য়ফবানগয 

নাভ 

তথ্য প্রদান 

ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ 

জজরায নাভ তথ্য প্রদান 

ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ 

উনজরায 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ 

য়নরট তত্ত্বাফধািক 

প্রনকৌরী 

(ক্ষুদ্রনচ), 

জখঘাট, য়নরট 

ানকমর 

৭২৮৮৫৪ 

 

১। য়নরট ড.  মভা. ইব্রারভ খররর 

যুগ্ম য়যচারক (ায), 

কদভতরী, জবদনবদী 

৭২৮৬৯২ 

০১৯৯৮৭৭১৫২০ 

১। য়নরট 

দয 

 

 

 

 

 

২। দয়ক্ষণ 

সুযভা 

জনাফ মভা: মখাযয়দ আরভ 

উয়যচারক (এনগ্রাায়ব ম য়ফবাগ), 

কুভাযগাঁ 

৭১২৮২৭  

০১৭১৬৭৩৩৫৯৫ 

 

 

জনাফ আশুয়তাল দা 

উয়যচারক (অয়ধক ফীজ 

উৎাদন), কদভতরী 

৮৪০৭৭২  

০১৭২০০৭৭২৬০ 

২। য়ফগঞ্জ জনাফ জভা: নুরুর ইরাভ 

য়নফ মাী প্রনকৌরী 

(ক্ষুদ্রনচ) 

৬২০০৮ 

০১৯১৪৮৮৪৪৪২ 

১। ভাধফপুয জনাফ জভা: আব্দুয যভান 

উয়যচারক (ফীপ্র), ইটানখারা 

০১৭১৮০১১৪১০ 

৩। 

জভৌরবীফাজায 

জনাফ জভা: াইদুয 

যভান                   

উয়যচারক (আলু 

ফীজ), শ্রীভঙ্গর 

০৮৬২৬-৭১৫২৩   

০১৭১৬১০২১১২ 

১। কুরাউড়া জনাফ আব্দুয যভান 

কাযী য়যচারক (জফযকাযী 

ম মানি ফীজ উন্নিন প্রকল্প) 

০৮৬২৪/৫৬৬৫২    

 

৪। সুনাভগঞ্জ জনাফ মভা: ামযাোয 

আরভ  

য়য়নিয কাযী 

য়যচারক (ফীজ য়ফণন), 

ভয়ল্লকপুয 

০১৭১৬৩৫০২০৩ 

  

 



য়ফবানগয 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ জজরায 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ উনজরায 

নাভ 

তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয 

নাভ 

খুরনা জনাফ আয়িিাতুন জনা 

যুগ্ময়যচারক (উদ্যান)  

ঝুভঝুভপুয, মনায। 

৬৮৯১৯ 

০১৭১১৯৬৮৪৬৬ 

ই-জভইরাঃ 

hdcjessorebadc@gmail.c

om 

১। 

কুয়িিা 

জনাফ জভাাঃ জযাকনুজ্জাভান 

যুগ্ময়যচারক (ায) 

৭৬১৯৮৫ 

 

১। কুয়িিা 

দয 

জনাফ হুভাযুন কয়ফয 

উয়যচারক (াটফীজ) 

৫৪২৬১  

০১৭১৮৩১২৬৯১ 

২। খুরনা জনাফ জভাাঃ য়রিাকত আরী 

যুগ্ময়যচারক (ায) অ: দা: 

৬২০২৭ 

০১৮১৮৭২০৮৯০ 

১। 

পৄরতরা 

 

 

 

 

 

 

 

২। 

াইকগাছা 

জনাফ জক এভ আবুর 

কারাভ 

উয়যচারক (ফীয়ফ), 

আঞ্চয়রক ফীজ গুদাভ 

৭৬০৪১৯  

০১৭১৬৩০৪০৫৬  

ই-জভইরাঃ 

ddsmbadckhulna@g

mail.com 

 

জনাফ জভা: ারুন 

য়য়নিয কাযী 

য়যচারক (খাভায) 

০৪২২৭-৫৬২৯০   

০১৭৩৭-১৯১৩২২ 

৩। 

চুিাডাঙ্গা 

জনাফ জভাাঃ জদনরািায জানন 

যুগ্ময়যচারক (ফীজ 

প্রয়ক্রিাজাতকযণ জকন্দ্র) 

৬২৫২৭ 

০১৭১১১৪৬০৮৯ 

১। 

চুিাডাঙ্গা 

দয 

জনাফ জভাােদ জযজাউর 

কয়যভ 

উয়যচারক (অয়ধক ফীজ 

উৎাদন) 

৬৩৬০১  

০১৭১১০১০৭৩০ 

 

  ৪। য়ঝনাইদ জনাফ এনকএভ 

কাভরুজ্জাভান 

যুগ্ময়যচারক (খাভায), 

দত্ত নগয 

০৭৬২৪-৭৫০৮০ 

০১৫৫৩০১৫৫৫৫                 

১। ভনপুয 

 

 

 

 

 

 

২। য়ঝনাইদ 

দয 

 

 

 

 

৩। জীফন 

নগয 

জনাফ মভা. জারদুয যভান 

উয়যচারক (খাভায), জগাকুর নগয 

খাভায 

০৭৩১৬৫৯২৮ 

০১৭১৬৩৫৭৯৬২  

 

 

জনাফ জভাাঃ কাভারউয়িন জভাল্লা    

উয়যচারক (খাভায), াধুাটি 

ফীজ উৎাদন খাভায 

৮৯০২২  

০১৭১৮০৯৬০০০ 

 

জনাফ জভা: ফহুরুর ইরাভ 

উয়যচারক (ায়থরা ফীজ 

উৎাদন খাভায) 

০১৭১২২১৬৩৮৪ 



৫। ফানগযাট জনাফ আকয়রভা খাতুন 

য়য়নিয কাযী 

য়যচারক (ফীজ য়ফণন) 

ইনচাজম 

৬৩৪৯৯ 

০১৯১৪৪০৮৭৭০ 

  

৬। জভনযপুয জনাফ এ. এভ. 

জযজাউর হুদা 

যুগ্ময়যচারক (াট ফীজ 

য়চৎরা খাভায) 

৬২৫৯৬ 

০১৭১২৯৮৪৯৬৬ 

১। জভনযপুয 

দয 

 

 

 

২। গাংনী 

জনাফ জভাাঃ আব্দুর আর ভামুন 

উয়যচারক (ব্জী ফীজ) 

৬২৫১৫  

০১৭১৯৬৩৭৮৩২ 

 

জনাফ এনকএভ ভয়নরুজ্জাভান 

উয়যচারক (াট ফীজ), য়চৎরা 

প্রয়ক্রিাজাতকযণ জকন্দ্র 

০১৭৪৭১৪২৫৫২ 

৭। মনায জনাফ মভা. 

মযাজনুজ্জাভান 

যুগ্ময়যচারক (ায), 

যািাড়া 

৬৬৮২৫ 

০১৭১১৪৪৩১৮৯  

১। 

ভয়নযাভপুয 

 

 

 

২। মনায 

দয 

জনাফ জভাাঃ ারপজুয যভান 

 উয়যচারক (াট ফীজ) 

৬৪০১৩  

০১৭১৬৪৬৪৩৪৭ 

 

জনাফ জভা: আফদুল্লা আর যয়দ 

তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী (কা) 

৬৬৪৬৭  

০১৭১১০৪৬০০০ 

৮। াতক্ষীযা জনাফ জভা: ভননািায 

জানন খান 

উয়যচারক (অয়ধক 

ফীজ উৎাদন জকন্দ্র) 

৬৪৪৯৬ 

০১৭১২২৯৮৩৫১ 

১। াতক্ষীযা 

দয 

জনাফ মখ আরভনুর ইরাভ 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন)   

০২১০৫৩    

০১৭২২৬৯৮৮৭২ 

৯। নড়াইর 

দয 

জনাফ শ্রীফা যদায 

য়য়নিন কাযী 

য়যচারক (ফীয়ফ) ইনচাজম 

কফযস্থাননয ানশ্বম 

৬২৭২৯ 

০১৭১৪৬৬৩৫৪৫ 

  

১০। ভাগুযা জনাফ পজলুর ক 

কাযী প্রনকৌরী 

(ক্ষুদ্রনচ) 

৬২২৭৩ 

০১৩১৭০৩৭৪৯২ 

১। ভাগুযা 

দয 

জনাফ জভাাঃ যাগ, গুদাভ যক্ষক 

য়য়নিয কাযী য়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) 

৬৩৪৬৭        

০১৭১০-১১৫৩৮৯ 

 

য়ফবানগয 

নাভ 

তথ্য প্রদান 

ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ 

জজরায নাভ তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয নাভ উনজরায নাভ তথ্য প্রদান ইউয়নট/দপ্তনযয 

নাভ 

ফয়যার জনাফ ড. এয়কএভ 

রভজানুয যভান 
যুগ্ময়যচারক (ফীজ 

য়ফণন) অ:দা: 

১। ফয়যার জনাফ চঞ্চর কুভায রভন্ত্রী 
তত্ত্বাফধািক প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

২১৭৩১৪৬ 

০১৭১১২৪০৯৬১ 

১। ফয়যার 

দয 

জনাফ মভাঃ যরভজুয যভান 
উয়যচারক (ফীজ য়ফণন) 

৬৩৬৫৭  

০১৭১১০৬৫৬৭৯ 



ফয়যার দয 

২১৭৩৬৪৩ 

০১৭৪৬৮৮৪১৬৪ 

 

 ২। ফযগুনা জনাফ াযরভন জাান  

উয়যচারক (এ এ য়) অ.দা. 

৬২৭২৮ 

০১৭৯৯৪১৬৭৯০ 

 

১। ফযগুনা 

দয 

জনাফ মুাঃ নান্নু রভো 

য়য়নিয কাযী য়যচারক 

(ফীজ য়ফণন) অ:দা: 

৬৩৩৭০        

০১৭১২৩৭৩৬৫৪ 
 ৩। য়নযাজপুয জনাফ নন্দিতা হালদার 

য়য়নিয কাযী য়যচাযক (ফীজ 

য়ফণন) 

৬২১৮২ 

০১৭১৪৫৭২৫৪৫ 

১। য়নযাজপুয 

দয 

জনাফ জগন্নাত য়ফশ্বা 
কাযী প্রনকৌরী (ক্ষুদ্রনচ) 

৬২৪০২  

০১৯১৪১৩১০৪৮ 

 ৪। জবারা জনাফ ইশরাত জাহান 

য়য়নিয কাযী য়যচাযক (ফীজ 

য়ফণন) বাযপ্রাপ্ত 

৬১১৬১ 

০১৭৫৬৪৮৪৭১২ 

১। জবারা দয জনাফ জভাাঃ পয়যদুজ্জাভান 

ভূইিা 
কাযী প্রনকৌরী (ংযক্ষণ 

 কাযখানা) অ:দা: 

৬১০৩৩  

০১৭২৪৮০০০০১ 

 ৫। টুিাখারী জনাফ মখ ইকফার আয়ম্মদ 
উয়যচারক (ফীজ য়ফণন) 

৬২৬৪২ 

০১৭৬৪৭০০০০৯ 

ই-মেইলঃ 

dd1dasmina2013@yahoo.com 

১। টুিাখারী 

দয 

জনাফ াযরভন জাান 

উয়যচারক (এনগ্রা ায়ব ম 

য়ফবাগ)   

৬২০২৫  

০১৭৯৯৪১৬৭৯০ 

 

 ৬। ঝারকাঠি জনাফ সুব্রত মদউড়ী 
য়য়নিয কাযী য়যচাযক (ফীজ 

য়ফণন) 

০১৭১৫১৯৫২৭০ 

ই-মেইলঃ  

sarmin.jahan.badc@yahoo.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

(গ) তথ্য প্রদানকাযী ইউয়নটাঃ তথ্য প্রদানকাযী কভ মকতমায ভিনি প্রনতযকটি কাম মারনি গঠিত তথ্য প্রদানকাযী ইউয়নট; 
 



(ঘ) আীর কর্তমক্ষাঃ  প্রধান কাম মারনিয জক্ষনত্র য়চফ, কৃয়ল ভন্ত্রণারি, য়ফবাগীি কাম মারনিয জক্ষনত্র জচিাযম্যান, 

ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন কন মানযন, ভয়িত জজরা কাম মারনিয জক্ষনত্র ংয়িি য়ফবাগীি দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা এফং 

উনজরা ম মানিয জক্ষনত্র জজরা ম মানিয দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা আীর কর্তমক্ষ নফন; 
 

(ঙ) য়ফএয়ডয়/কন মানযন/ংস্থাাঃ ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন কন মানযন; 
 

(চ) জচিাযম্যানাঃ ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন কন মানযননয জচিাযম্যান; 
 

(ছ) তথ্য কয়ভনাঃ তথ্য অয়ধকায আইননয অধীনন প্রয়তয়ষ্ঠত কয়ভন; 
 

(জ) য়ফয়ধভারাাঃ ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন কন মানযন কভ মচাযী চাকুযী প্রয়ফধানভারা, ১৯৯০। তনফ উক্ত প্রয়ফধানাভারায 

স্থরফতী জমনকান প্রয়ফধানভারা এয অন্তমভুক্ত নফ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

র্ততীি অধ্যাি  

 নীয়তভারা 

 

 

৩. তনথ্যয জেণীয়ফন্যা  



 

তথ্য অয়ধকায আইন অনুমািী প্রনতযক নাগয়যনকয তথ্য ািায অয়ধকায আনছ এফং জনগনণয চায়দা অনুমািী এফ 

তথ্য য়দনত ংস্থা ফাধ্য থাকনফ। 
 

ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন কন মানযননয তথ্যমূ য়নননাক্ত য়তনটি জেণীনত য়ফবক্তাঃ  

ক)  স্বপ্রনণায়দত তথ্য; 

খ)  তথ্য অয়ধকায আইন, ২০০৯ অনুমািী প্রদাননমাগ্য তথ্য; 

গ)  প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নি এরূ তথ্য। 

 

৩.১ স্বপ্রনণায়দত তথ্যাঃ  

এই জেণীয আতাভুক্ত তথ্যগুনরা য়যয়ি-১-এ উনল্লখ কযা আনছ, মা তথ্য অয়ধকায আইন অনুমািী স্বপ্রনণায়দতবানফ 

ংস্থায নিফাইনট (www.badc.gov.bd) প্রকায়ত থাকনফ। 

ময়দ চায়দা অনুমািী জকাননা তথ্য ংস্থায নিফাইনট ািা না মাি তানর, তথ্য চায়দাকাযী ংস্থায প্রধান 

কাম মারনিয দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ফযাফয (ঠিকানাাঃ ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন কন মানযন, কৃয়ল বফন, ৪৯-৫১, য়দরকুা 

ফায়ণয়জযক এরাকা, ঢাকা-১০০০) আনফদন কযনত াযনফন। উনল্লখ্য নিফাইনট প্রকায়ত তথ্য আনফদননয য়বয়ত্তনত 

প্রদাননমাগ্য নফ। 
 

৩.২ তথ্য অয়ধকায আইন, ২০০৯ অনুমািী প্রদাননমাগ্য তথ্যাঃ  

এই জেণীয আতাভূক্ত তথ্যমূ য়যয়ি-২ এ উনল্লখ কযা নিনছ।  
 

৩.৩ প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নি এরূ তথ্যাঃ  

এই নীয়তভারায অন্যত্র মা য়কছুই থাকুক না জকন  য়ননফয়ণ মত তথ্যমূ ংস্থা জকান নাগয়যকনক প্রদান কযনত ফাধ্য 

থাকনফ না, মথাাঃ 
 

 ক) মকান তথ্য প্রকায়য পয়র ফাাংরায়দয়য রনযাত্তা, অখন্ডতা ও াফ ময়বৌয়ভয প্ররত হুভরক য়ত ায়য এভন তথ্য; 

 খ)  যযাষ্ট্রনীরতয মকান রফলে মায দ্বাযা রফয়দী যায়ষ্ট্রয অথফা আর্ন্মজারতক মকান াংস্থা ফা আঞ্চররক মকান মজাট ফা 

াংগঠয়নয রত রফদ্যভান ম্পকম ক্ষুণ্ন য়ত ায়য এভন তথ্য; 

 গ) মকান রফয়দী যকায়যয রনকট য়ত প্রাপ্ত মকান মগানীে তথ্য; 

 ঘ) মকান তথ্য প্রকায়য পয়র মকান তৃতীে য়েয বুরিবৃরত্তক ম্পয়দয অরধকায েরতগ্রস্ত য়ত ায়য এরূ 

ফারণরজিক ফা ব্যফারেক অর্ন্মরনরত মগানীেতা রফলেক, করযাইট ফা বুরিবৃরত্তক ম্পদ (Intellectual 

Property Right) ম্পরকমত তথ্য; 

 ঙ)  মকান তথ্য প্রকায়য পয়র মকান রফয়ল ব্যরক্ত ফা াংস্থামক রাবফান ফা েরতগ্রস্ত কযয়ত ায়য এরূ রনয়নাক্ত 

তথ্য, মথাঃ 

         অ) আেকয, শুল্ক, বিাট ও আফগাযী আইন, ফায়জট ফা কযায রযফতমন াংক্রার্ন্ মকান আগাভ তথ্য; 

         আ) মুদ্রায রফরনভে ও সুয়দয ায রযফতমনজরনত মকান আগাভ তথ্য; 

         ই) ব্যাাংক আরথ মক প্ররতষ্ঠানমূয়য রযচারনা ও তদাযরক াংক্রার্ন্ মকান আগাভ তথ্য; 

 চ) মকান তথ্য প্রকায়য পয়র প্রচররত আইয়নয প্রয়োগ ফাধাগ্রস্ত য়ত ায়য ফা অযাধ বৃরি ময়ত ায়য এরূ তথ্য; 

 ছ) জকান তথ্য প্রকানয পনর জনগনণয য়নযাত্তা  য়ফয়িত ইনত ানয ফা য়ফচাযাধীন  ভাভরায সুষ্ঠু য়ফচায কাম ম 

http://www.badc.gov.bd/


ব্যাত নত ানয এরূ তথ্য; 

 জ) জকান তথ্য প্রকানয পনর জকান ব্যয়ক্তয ব্যয়ক্তগত জীফননয জগানীিতা  ক্ষুণ্ণ নত ানয এরূ তথ্য; 

 ঝ) জকান তথ্য প্রকানয পনর জকান ব্যয়ক্তয জীফন ফা াযীয়যক য়নযাত্তা য়ফদান্ন নত ানয এরূ তথ্য; 

 ঞ) আইন প্রয়োগকাযী াংস্থায ােতায জন্য মকান ব্যরক্ত কতৃমক মগায়ন প্রদত্ত মকান তথ্য;  

 ট) আদারনত য়ফচাযাধীন জকান য়ফলি এফং মা প্রকান আদারত ফা ট্রাইবুযনানরয য়ননলধাজ্ঞা যনিনছ অথফা মা 

প্রকা আদারত অফভাননায ায়ভর এরূ তথ্য; 

 ঠ) তদন্তাধীন জকান য়ফলি মায প্রকা তদন্তকানজ য়ফি ঘটানত ানয এরূ তথ্য প্রকা কযা মানফ না; 

 ড) জকান অযানধয তদন্ত প্রয়ক্রিা এফং অযাধীয জগ্রপতায  ায়স্তনক প্রবায়ফত কযনত ানয এরূ তথ্য; 

 ঢ) আইন অনুানয জকফর একটি য়নয়দ মি ভনিয জন্য প্রকানয ফাধ্যফাধকতা যনিনছ এরূ তথ্য; 

 ণ) মকৌরগত ও ফারণরজিক কাযয়ণ মগান যাখা ফাঞ্ছনীে এরূ কারযগযী ফা বফজ্ঞারনক গয়ফলণারব্ধ মকান তথ্য;  

 ত) মকান ক্রে কার্য্কক্রমভ ম্পূণ ম ফায পূয়ফ ম ফা উক্ত রফলয়ে রিার্ন্ গ্রয়ণয পূয়ফ ম াংরিষ্ট ক্রে ফা উায কাম মক্রভ াংক্রার্ন্ 

মকান তথ্য; 

 থ) জাতীে াংয়দয রফয়ল অরধকায ারনয কাযণ য়ত ায়য এরূ তথ্য; 

 দ) মকান ব্যরক্তয আইন দ্বাযা াংযরেত মগান তথ্য; 

 ধ) য়ফএয়ডয়’য য়ননিাগ যীক্ষায প্রশ্নত্র  পরাপর ংক্রান্ত জকান আগাভ তথ্য প্রকা কযা মানফ না; 

 ন) ভরন্ত্ররযলদ, ফা মেত্রভত, উয়দষ্টা রযলয়দয বফঠয়ক উস্থানীে ায-াংয়ে আনুলরিক দরররারদ এফাং 

উক্তরূ বফঠয়কয আয়রাচনা ও রিার্ন্ াংক্রার্ন্ মকান তথ্য; 

 

৪. তনথ্যয বালা 

(ক) র্ততীি অধ্যানি উয়ল্লয়খত তথ্য ংস্থা কর্তমক জমবানফ প্রকা, ছাা এফং ংযক্ষণ কযা নিনছ জ বানফই প্রদান 

কযা নফ; 

(খ) ংস্থায কাম মনক্ষনত্র ব্যফহৃত বালানতই তথ্য প্রদান কযা নফ;  

(গ) ংস্থা তথ্যটিনক এক বালা জথনক অন্য বালাি অনুফাদ ফা রুান্তয কনয জদিায দায়িত্ব জননফ না। 
 

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দায়িত্ব  কভ ময়যয়ধাঃ  

তথ্যয আনফদনত্র ফাছাই, তথ্য চায়দাকাযীয ানথ জমাগানমাগ  তথ্য যফযাকযণ। 

াযীয়যক প্রয়তফন্ধী ব্যয়ক্ত তথ্য চায়দাকাযী নর তায উযুক্ত কনয তথ্য প্রকানয ব্যফস্থা গ্রণ কযনত নফ। প্রনিাজনন 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা এ য়ফলনি কন মানযন/কয়ভননয অন্য জকান দক্ষ  াযদী  কভ মকতমায নমায়গতা য়ননত 

াযনফন। 

৬. আনফদন প্রয়ক্রিাাঃ তথ্য চায়দাকাযী াদা কাগনজ অথফা তথ্য অয়ধকায আইন য়ফয়ধভারা পযভ ‘ক’ (ংযুক্ত) 

ব্যফায কনয তনথ্যয জন্য য়রয়খতবানফ ফা ই-জভইনরয ভাধ্যনভ আনফদন কযনফন। এই পযভ ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন 

কন মানযননয অয়পয়িার নিফাইনট ািা মানফ। 
 

আনফদনন য়ননয়রয়খত য়ফলিমূনয উনল্লখ থাকনত নফ- 
 



       (ক) তথ্য আনফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রনমাজয,  জক্ষনত্র জপান, পযাক্স নিয এফং ই-জভইর ঠিকানা; 

       (খ) জম তনথ্যয জন্য আনফদন কযা নিনছ তায য়নভু মর এফং স্পি ফণ মনা; 

       (গ) আনফদনকৃত তনথ্যয অফস্থান য়নণ মনিয সুয়ফধানথ ম অন্যান্য প্রনিাজনীি প্রায়ঙ্গক তথ্যাফরী; 

       (ঘ) জকান দ্ধয়তনত তথ্য জনত আগ্রী তায ফণ মনা অথ মাৎ অনুয়রয়/ছািায়রয় জনিা, জনাট জনিা/য়যদ মন ফা    

             অন্য জকান অনুনভায়দত দ্ধয়ত; 
 

৭. তথ্য প্রদাননয ানথ ংয়িি ািক/য়ফকল্প কভ মকতমানদয দায়িত্ব  কভ ময়যয়ধাঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ছুটিনত থাকনর 

ংয়িি ািক/য়ফকল্প কভ মকতমা দায়িত্ব ারন কযনফন। 

 

 

৮. তথ্য প্রদাননয ভিীভাাঃ 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা আনফদন প্রায়প্তয তায়যখ নত অনয়ধক ২০ (য়ফ) কাম ম য়দফনয ভনধ্য অথফা মায়চত তনথ্যয ানথ 

একায়ধক তথ্য প্রদান ইউয়নট জয়ড়ত থাকনর অনয়ধক ৩০ (য়ত্র) কাম ময়দফনয ভনধ্য আনফদনকৃত তথ্য যফযা 

কযনফন। 

 

৯. তনথ্যয মূল্য তায়রকাাঃ 

       (ক) ছাাননা তনথ্যয জন্য জমখানন মূল্য য়নধ মায়যত যনিনছ জই প্রয়তনফদন ফা কয়য জন্য উক্ত মূল্য য়যনাধ   

কযনত নফ। উক্ত মূল্য তথ্য অয়ধকায (তথ্য প্রায়প্ত ংক্রান্ত) য়ফয়ধভারা, ২০০৯ এয তপয়র ‘ঘ’ পযভ (ংযুক্ত) অনুমািী 

য়নধ মায়যত নফ; 

       (খ) ময়দ মূল্য জরখা না থানক তানর কর্তমক্ষ কর্তমক য়নধ মায়যত মূল্য য়যনাধ কযনত নফ; 

 

১০. তথ্য প্রদানন অাযগতাাঃ 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা জকান কাযনণ তথ্য প্রদানন অাযগ নর অাযগতায কাযণ উনল্লখ কনয আনফদন ািায অনয়ধক 

১০(দ) কাম ম য়দফনয ভনধ্য য়তয়ন তা আনফদনকাযীনক অফয়ত কযনফন। 

র্ততীি অধ্যানি উয়ল্লয়খত ‘কয়তি তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নি’-এয আতাভূক্ত জকান তথ্য প্রদানন 

অাযগতায মথামথ কাযণ তথ্য চায়দাকাযীনক পযভ ‘খ’ (ংযুক্ত)-এয ভাধ্যনভ জানানত নফ। অন্যথাি য়ফনা কাযনণ 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা তথ্য চায়দাকাযীনক জকান অফস্থানতই অাযগতা জানানত াযনফন না। 
 

১১. আীর প্রয়ক্রিা  ভিীভাাঃ  

জকান ব্যয়ক্ত ময়দ য়নয়দ মি ভিীভায ভনধ্য তথ্য না ান য়কংফা দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায জকান য়দ্ধানন্ত ংক্ষুব্ধ ন, 

তানর য়তয়ন উক্ত ভিীভা অয়তক্রভ িায য ফা য়দ্ধান্ত ািায যফতী ৩০ (য়ত্র) য়দননয ভনধ্য আীর 

কর্তমনক্ষয য়নকট আীর কযনত াযনফন।  

আীর আনফদনন আীনরয কাযণ উনল্লখপূফ মক াদা কাগনজ ফা তথ্য অয়ধকায য়ফয়ধভারায পযভ ‘গ’ (ংযুক্ত) অনুমািী 

আীর দানিয কযা মানফ। 



ফাংরানদ কৃয়ল উন্নিন কন মানযননয ংয়িি আীর কর্তমক্ষ আীর আনফদন প্রায়প্তয যফতী ১৫(ননয) য়দননয 

ভনধ্য আীর য়নষ্পয়ত্ত কযনফন। তথ্যপ্রায়প্তয আীরমূ তথ্য অয়ধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ২৪ এফং ২৮ অনুমািী 

য়ফনফচনা কযা নফ। 

আীর কর্তমনক্ষয যাি কর্তমনক্ষয চূড়ান্ত যাি ফনর য়ফনফয়চত নফ। এ ব্যাানয ংক্ষুব্ধ নর তথ্য চায়দাকাযী তথ্য 

কয়ভনন অয়বনমাগ দায়খর কযনত াযনফন। 
 

১২. ায়স্তাঃ  

মথামথ কাযণ ব্যতীত তথ্য প্রদানন অাযগতা প্রকা অদাচযণ ফনর গণ্য নফ। এরূ অদাচযনণয জক্ষনত্র  ফাংরানদ 

কৃয়ল উন্নিন কন মানযজনয কভ মচাযী চাকুযী প্রয়ফধানভারা, ১৯৯০ অনুমািী ংয়িি কভ মকতমায য়ফরুনদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

মানফ। 
 

য়যয়ি-১ স্ব-প্রনণায়দত তনথ্যয তায়রকাাঃ  

 

১. য়ফএয়ডয়’য জনংনমাগ য়ফবাগ জথনক প্রয়ত দুই ভা অন্তয ফছনয ৬টি ংখ্যা ংস্থায অবযন্তযীণ মুখত্র ‘কৃয়ল 

ভাচায’ প্রকা নি থানক। এনত ংস্থায ফীজ  উদ্যান উইং এয কাম মক্রভ, পরতায ংফাদ  ভাঠ 

পনরয/জচ কাম মক্রনভয, ায আভদায়ন/য়ফতযণ ংক্রান্ত ছয়ফ প্রকা নি থানক। এছাড়া ংস্থায 

কভ মকতমা/কভ মচাযী নদান্নয়ত, ফদরী অন্যান্য ংফাদ  গুরুত্বপূণ ম অয়প আনদ প্রকা নি থানক।  

২. প্রয়ত ফছয য়ফএয়ডয় ডানিযী প্রকা কনয থানক। মানত ন্যযনতভ উয়যচারক  ভম মানিয কভ মকতমানদয নাভ, 

জপান নিয, অয়পনয ঠিকানা, য়ফএয়ডয় ’য াংগঠয়নক কাঠানভা, কভ ময়যয়ধ, রক্ষয  উনিশ্য, 

কভ মকতমা/কভ মচাযীনদয ভয়িত তথ্য এফং ফীজ  উদ্যান উইং, ক্ষুদ্রনচ উইং  ায ব্যফস্থানা উইং এয 

কাম মক্রভ প্রকা নি থানক। 

৩. প্রয়ত ফছয ফাংরা ফল ময়ঞ্জ প্রকা নি থানক। মানত ংস্থায কর উইংনিয জপাকার নিনন্টয দফী, জপান  

ঠিকানা ংস্থায ংয়ক্ষপ্ত কাম মক্রভ  ছয়ফ প্রকা কযা নি থানক। তাছাড়া ফাংরানদনয পর য়ঞ্জকা এনত 

প্রকা কযা ি। 

৪. কর্তমনক্ষয য়ননদ মন য়ফএয়ডয় জটয়রনপান য়ননদ ময়কা প্রকা কযা ি। মানত ংস্থায কভ মকতমা/কভ মচাযীনদয নাভ, 

ঠিকানা, জপান নিয  কৃয়ল ভন্ত্রণারি অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম প্রয়তষ্ঠাননয নাভ  জপান নিয থানক। 

৫. সংস্থার মনিটনরং নিভাগের মাধ্যগম প্রয়তফছয িানষ িক প্রনিগিদি প্রকাশ করা হগে থাগক। 

৬. কৃলনকয য়নকট ফীজ, জচ  ায যফযানয সুয়ফধা জৌৌঁছাননায রনক্ষয য়ফএয়ডয় য়টিনজন চাট মায অথ মাৎ জফা 

কাম মক্রভ য়ননদ ময়কা প্রকা কনয থানক। 

৭. এছাড়া ংস্থায কৃলক ম মানি ফীজ, জচ  ায সুয়ফধা প্রদাননয জন্য ভাঠ ম মানি জফাদান কাম মক্রভ, জনস্বাথ ম 

ংয়িি য়ফয়বন্ন তথ্য, অয়প আনদ, য়ফএয়ডয়’য প্রয়ফধানভারা নিফাইনট প্রকা করা হগে থাগক। 

৮. ংস্থায য়ফয়বন্ন কাম মক্রভ জপ্র য়ফজ্ঞয়প্তয ভাধ্যনভ য়ফয়বন্ন য়প্রন্ট য়ভয়ডিাি প্রকা কযা ি। 

৯. ংস্থায য়ফয়বন্ন প্রকল্প/কভ মসূয়চয দযত্র অন্যান্য য়ফজ্ঞান(য়ডনে য়ফজ্ঞান) য়ফয়বন্ন য়ত্রকাি প্রকা কযা ি। 

১০. য়ফএয়ডয়’য ফীজ যফযা ংক্রান্ত তথ্য  ফীনজয য়ফক্রিমূল্য য়ফজ্ঞান/য়ফজ্ঞয়প্তয ভাধ্যনভ য়ত্রকাি প্রকা কযা 

ি। এছাড়া য়ফয়বন্ন দযত্র য়ফজ্ঞয়প্ত, অন্যান্য য়ফজ্ঞয়প্ত, অয়প আনদ, কৃয়ল ভাচায  অন্যান্য প্রকানা 

য়ফএয়ডয়’য নিফাইনট প্রকা কযা নি থানক। 

১১. ফীনজয য়ফক্রিমূল্য, ক্রিমূল্য, নযজয়ভন অয়পনয জনাটি জফাড ম, নিফাইট  কৃয়ল ভাচানয প্রকা কযা ি। 

১২. ফীনজয উৎাদন  প্রযুয়ক্ত ম্পয়কমত য়রপনরট প্রকা কযা নি থানক। এছাড়া ফীনজয প্যানকনট য়রপনরট 

যফযা কযা ি। 

১৩. য়ফয়বন্ন জভরাি য়ফএয়ডয়য ংয়ক্ষপ্ত কাম মক্রভ, উৎাদন, য়ফতযণ  প্রনক্ষ ণ ম্পয়কমত তথ্য প্রদ মন কযা ি এফং 



য়ফনামূনল্য য়ফতযণ কযা ি। 

১৪. য়ফয়বন্ন প্রকল্প/কভ মসূয়চয কাম মক্রভ, পরতায ংফাদ য়প্রন্ট  ইনরক্ট্রয়নক য়ভয়ডিাি প্রকা কযা ি। 

১৫. প্রয়ত ফছয জচমনন্ত্রয ংখ্যা, জচকৃত এরাকায উয জয়য ংক্রান্ত তথ্য প্রকা কযা ি। 

১৬. গ্রাউন্ড িাটায জরনবর অথ মাৎ ভূগনবময ায়নয স্তয য়যভা ংক্রান্ত তত্রভায়ক বুনরটিন প্রকায়ত ি। 

১৭. প্রয়ত ফছয দয়ক্ষণাঞ্চনর ভূগনবম ায়ন অনুপ্রনফ  পূফ মাবা ংক্রান্ত তথ্য প্রকায়ত ি। 

১৮. এছাড়া কৃলক কতটুকু জচ ায়ন ব্যফায কযনফন  অন্যান্য জচ ংক্রান্ত তথ্য য়ফয়বন্ন ভনি প্রকা কযা ি। 

এছাড়া য়ফয়বন্ন জভরাি য়ফএয়ডয়’য জচ কাম মক্রভ ংক্রান্ত তথ্য জনগণনক অফয়তকযনণয রনক্ষয তথ্য প্রকা  য়ফতযণ 

কযা ি। 

১৯. কৃয়ল ভাচায  য়ফএয়ডয়’য নিফাইনট ায আভদায়ন, ভজুদ  য়ফতযনণয তথ্য প্রকা কযা ি। 

২০. ানযয য়ফক্রিমূল্য কৃয়ল ভাচায  য়ফএয়ডয়’য নিফাইনট প্রকা কযা নি থানক। 

২১. য়ফএয়ডয়’য আি-ব্যনিয য়াফ এফং য়স্থয়তত্র প্রয়ত ফছয প্রকা কযা নি থানক। 

 

য়যয়ি-২ তথ্য অয়ধকায আইন ২০০৯ অনুমািী প্রদাননমাগ্য তথ্যাঃ 

 

 ক) জনগণ  কৃলনকয তথ্য জফা য়নয়িত কযায রনক্ষয কর য়প্রন্ট য়ভয়ডিা  ইনরকট্রয়নক য়ভয়ডিায ভাধ্যনভ 

য়ফএয়ডয়’য কাম মক্রভ ংক্রান্ত তথ্য প্রকা কযা নফ। 

 খ) কর্তমনক্ষয কর য়নিভ-কানুন, আইন, অধ্যানদ, য়ফয়ধভারা, প্রয়ফধানভারা, প্রজ্ঞান, য়ননদ মনা, ম্যানুিযার 

ইতযায়দয তায়রকা যয়ক্ষত তথ্যমূনয জেণীয়ফন্যা প্রকা কযা নফ। 

 গ) নাগয়যকনদয তথ্য অয়ধকায য়নয়িত কয়যফায জন্য প্রদত্ত সুয়ফধায়দয য়ফফযণ এফং দায়িত্ব প্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ, 

দফী, ঠিকানা এফং প্রনমাজয জক্ষনত্র, পযাক্স নিয  ই-জভইর ঠিকানা প্রকা কযা নফ। 

 ঘ) কর্তমক্ষ গুরুত্বপূণ ম জকান নীয়ত প্রণিন ফা য়দ্ধান্ত গ্রণ কযনর ঐ কর নীয়ত  য়দ্ধান্ত প্রকা কযনফ। 

 ঙ) কর্তমক্ষ জনগুরুত্বপূণ ম য়ফলিায়দ জপ্র য়ফজ্ঞয়প্তয ভাধ্যনভ অথফা অন্য জকান ন্থাি প্রচায ফা প্রকা কযনফ। 

 চ) অয়ডট ংক্রান্ত জম জকান তথ্য প্রকা কযা নফ। 

 ছ) চুয়ক্ত, ফানজট, চূড়ান্ত য়াফ এয তথ্য প্রকা কযা নফ। 

 জ) কভ মকতমা/কভ মচাযীনদয কাম ময়যয়ধ  দায়িত্ব ম্পনকম তথ্য প্রকা কযা নফ। 

 ঝ) ভাভরায যাি প্রকানয য এতদংক্রান্ত জম জকান তথ্য প্রকা কযা নফ । 

 ঞ) য়ফবাগীি ভাভরায জক্ষনত্র কাম মক্রভ ম্পন্ন িা াননক্ষ চূড়ান্ত যাি প্রকা কযা নফ । 

 ট) ফীনজয ংগ্র/ক্রিমূল্য  ানযয ক্রিমূল্য ংক্রান্ত তথ্য প্রকা কযা নফ । 

 ঠ) কর্তমনক্ষয াংগঠয়নক কাঠানভায য়ফফযণ, কাম মক্রভ, কভ মকতমা-কভ মচাযীগনণয দায়িত্ব এফং য়দ্ধান্ত গ্রণ প্রয়ক্রিায 

য়ফফযণ ফা দ্ধয়ত। 

 ড) দযত্র ংক্রান্ত কাম মক্রভ ম্পূণ মরুন ম্পাদন িায য প্রকা কযা নফ।  

 ঢ) তথ্য অয়ধকায ংক্রান্ত তথ্য : 

  * তথ্য প্রায়প্তয আনফদননয ংখ্যা 

  * যফযাকৃত তনথ্যয ংখ্যা 

  * আীনরয ংখ্যা 



  * অয়বনমানগয ংখ্যা 

  * আদািকৃত তথ্য মূনল্যয য়যভাণ 

  * দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা/ািক জকান কভ মকতমায য়ফরুনদ্ধ গৃীত ব্যফস্থায়দ। 

   

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



পযভ ‘ক’ 
তথ্য প্রায়প্তয আনফদনত্র 

ফযাফয 

....................................................., 

......................................................(নাভ  দফী) 

 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা, 

...............................................(দপ্তনযয নাভ  ঠিকানা) 

 
১। আনফদনকাযীয নাভাঃ  .................................................. 

 য়তায নাভাঃ  .................................................. 

 ভাতায নাভাঃ  .................................................. 

 ফতমভান ঠিকানাাঃ  .................................................. 

 স্থািী ঠিকানাাঃ  .................................................. 

 পযাক্স, ই-জভইর, জটয়রনপান  জভাফাইর জপান নিয (ময়দ  থানক)   .................................................. 

 জাাঃ  .................................................. 

২। য়ক ধযননয তথ্যাঃ (প্রনিাজনন অয়তয়যক্ত কাগজ ব্যফায করুন)  

 

 

 

 

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

৩। জকান দ্ধয়তনত তথ্য াইনত আগ্রীাঃ (ছাাননা/পনটাকয়/য়রয়খত/ 

ই-জভইর/পযাক্স/য়য়ড অথফা অন্য জকান দ্ধয়ত)  

 

 

 

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

 

৪। তথ্য গ্রণকাযীয নাভ  ঠিকানাাঃ  .................................................. 

৫।  প্রনমাজয জক্ষনত্র ািতাকাযীয নাভ  ঠিকানাাঃ  .................................................. 

 

 

আনফদননয তায়যখাঃ.........................................     আনফদনকাযীয স্বাক্ষয  

 

* তথ্য অয়ধকায (তথ্য প্রায়প্ত ংক্রান্ত) য়ফয়ধভারা, ২০০৯ এয ৮ ধাযা অনুমািী তনথ্যয মূল্য য়যনাধনমাগ্য।  
 



পযভ ‘খ’ 
তথ্য যফযান অাযগতায জনাটি 

 
আনফদননত্রয সূত্র নিযাঃ               তায়যখাঃ.....................  

 

প্রয়ত  

আনফদনকাযীয নাভাঃ ......................................... 
 

ঠিকানাাঃ......................................................... 

 

য়ফলিাঃ তথ্য যফযান অাযগতা ম্পনকম অফয়তকযণ। 

 

য়প্রি ভনাদি, 

আনায .................................................  তায়যনখয আনফদননয য়বয়ত্তনত প্রায়থ মত তথ্য য়নননাক্ত কাযনণ 

যফযা কযা ম্ভফ ইর না, মথা- 

 

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

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

 

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

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

 

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

     ..................................................................................................। 
 

 

 

 

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

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভাঃ 

দফীাঃ 

দাপ্তয়যক ীর 

 



পযভ ‘গ’ 

আীর আনফদনত্র 

 
ফযাফয 

............................................, 

............................................(নাভ  দফী) 

 

আীর কর্তমক্ষ, 

..................................(দপ্তনযয নাভ  ঠিকানা) 

 
 

১। আীরকাযীয নাভ  ঠিকানাাঃ  

(জমাগানমানগয জ ভাধ্যভ) 

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

২। আীনরয তায়যখাঃ  ............................................................ 

৩। জম আনদনয য়ফরুনদ্ধ আীর কযা ইিানছ উায  

কয় (ময়দ থানক) 

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

৪। মাায আনদনয য়ফরুনদ্ধ আীর কযা ইিানছ  

তাায নাভ আনদনয য়ফফযণাঃ (ময়দ থানক) 

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

৫। আীনরয ংয়ক্ষপ্ত য়ফফযণাঃ 

 

 

 

 

 

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

৬। আনদনয য়ফরুনদ্ধ ংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ (ংয়ক্ষপ্ত 

য়ফফযণ)ঃাঃ 

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

৭। প্রায়থ মত প্রয়তকানযয যুয়ক্ত/য়বয়ত্তাঃ  ............................................................ 

৮। আীরকাযী কর্তমক প্রতযিনাঃ  ............................................................ 

৯। অন্য জকান তথ্য মাা আীর কর্তমনক্ষয েুনখ  

উস্থাননয জন্য আীরকাযী ইচ্ছা জালণ কনযন।ঃাঃ 

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

 

 

 
আনফদননয তায়যখাঃ............................     আীরকাযীয স্বাক্ষয  



পযভ ‘ঘ’ 

তথ্য প্রায়প্তয অনুনযাধ য়প এফং তনথ্যয মূল্য য়নধ মাযণ য়প  

 

 
 তথ্য যফযানয জক্ষনত্র য়নননাক্ত জটয়ফনরয করাভ (২) এ উয়ল্লয়খত তনথ্যয জন্য উায য়ফযীনত করাভ (৩) এ 

উয়ল্লয়খত ানয জক্ষত্রভত তথ্য প্রায়প্তয অনুনযাধ য়প এফং তনথ্যয মূল্য য়যনাধনমাগ্য ইনফ, মথা :-  

 

ক্রয়ভক নং তনথ্যয য়ফফযণ তথ্য প্রায়প্তয অনুনযাধ য়প/তনথ্যয মূল্য 

১। য়রয়খত জকান ডকুনভনন্টয কয় যফযানয জন্য 

(ম্যা, নকা, ছয়ফ, কয়ম্পউটায য়প্রন্ট) 

এ-৪  এ-৩ ভানয কাগনজয জক্ষনত্র প্রয়ত পৃষ্ঠা ২ 

(দুই) টাকা ানয এফং তদূর্ধ্ম ভানয কাগনজয জক্ষনত্র 

প্রকৃত মূল্য 

২। য়ডস্ক, য়য়ড ইতযায়দনত তথ্য যফযানয জক্ষনত্র  (১) আনফদনকাযী কর্তমক য়ডস্ক, য়য়ড ইতযায়দ 

যফযানয জক্ষনত্র য়ফনামূনল্য; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তমক য়ডস্ক, য়য়ড ইতযায়দ 

যফযানয জক্ষনত্র উায প্রকৃত মূল্য 

৩। জকান আইন ফা যকায়য য়ফধান ফা য়ননদ মনা 

অনুমািী কাউনক যফযাকৃত তনথ্যয জক্ষনত্র 

য়ফনামূনল্য 

৪। মূনল্যয য়ফয়নভনি য়ফক্রিনমাগ্য প্রকানায জক্ষনত্র প্রকানাি য়নধ মায়যত মূল্য 

 

 

 

 

 


