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১.টভূষভ ও ষনদদ েষকায প্রদয়াজনীয়তা
১.১ মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয টভূষভ
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট কৃষল ভন্ত্রণারদয়য একটি াংমৄি দপ্তয। প্রষতষ্ঠানটি ১৯৬১ াদর তৎকারীন াষকস্তান
যকাদযয কৃষল ও পূতে ভন্ত্রণারদয়য অধীদন দয়র প্রকদল্পয ইি উইাং ডাইদযক্টদযট ষাদফ প্রষতষ্ঠা রাব কদয। প্রষতষ্ঠারদে এয
উদেশ্য ষছর কৃষল উন্নয়দনয জন্য ভগ্র যদদয প্রাথষভক মৃষিকা জষয (Reconnaissance Soil Survey)
ম্পন্ন কযা। ভান মুষিমৄদদ্ধয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয অভ্যুদদয়য য ১৯৭২ াদর াষকস্তাদনয যকন্দ্রীয় মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন
ইনষিটিউট এয ইি উইাং অষপটি গনপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয কৃষল ভন্ত্রণারদয়য অধীন ‘Department of Soil
Survey’ ফা ‘মৃষিকা জষয ষফবাগ’ রূদ কাম েক্রভ শুরু কদয। ১৯৮৩ াদর কৃষল ও ফন ভন্ত্রণারদয়য অধীদন মৃষিকা জষয
ে কদয ফতেভান মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট তথা Soil Resource Development
ষফবাগটিয পুনগঠন
Institute ( SRDI ) প্রষতষ্ঠা কযা য় । ষফষবন্ন প্রকদল্পয পর ভাষপ্তয ভাধ্যদভ ১৯৮৬ ার যথদক এ আয ষড আই এয
কাম েক্রভ ফহুগুদন বৃষদ্ধ ায়। ফাাংরাদদদ উন্নত মৃষিকা ও পুষষ্ট ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ বষফষ্যত চুাদরঞ্জ যভাকাষফরা কদয স্য
উৎাদদন মৄগান্তকাযী অফদান যাখায জন্য প্রষতষ্ঠানটি এখন প্রস্তুত।
রূকল্পঃ
যদদয ীষভত ভূষভ ও মৃষিকা ম্পদদয মৄষিমৄি ও রাবজনক ব্যফায ষনষিতকযণ এফাং মৃষিকা স্বাস্থু সুযক্ষা।
অষবরক্ষু:
ভূষভ ও মৃষিকা ম্পদদয তথ্যবান্ডায সৃজন , উাদদয ক্ষভতাষবষিক যেণীষফন্যাকযণ,দফ োিভ ব্যফায ষনষিতকযদণয জন্য
যফা গ্রণকাযীয উদমাগী ষনদদ েষকা, পুষস্তকা এফাং াষয়কা প্রণয়ন,ভস্যাষিষ্ট মৃষিকা ব্যফস্থানা এফাং স্য উৎাদন বৃষদ্ধয
জন্য যটকই ষযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দন ায়তা ।
কাম োফরীঃ
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট ষনম্নফষন েত কাম োফরী ম্পাদন কদয থাদকo

আকা ষচত্র ষফদিলণ, ভাঠ জষয ও গদফলণাগাদয মৃষিকা নমুনা ষফদিলদণয পরাপদরয ষবষিদত ভগ্র ফাাংরাদদদয মৃষিকা
জষয ম্পন্নকযণ।

o

ষফষবন্ন উকাযদবাগী প্রষতষ্ঠাদনয উন্নয়ন প্রকল্প এরাকা এফাং গদফলণা খাভায-এয ষফস্তাষযত/আধা-ষফস্তাষযত মৃষিকা জষয
ম্পন্নকযণ।

o

যচ সুষফধামৄি এরাকা ও পর উৎাদন ক্ষভতা মূল্যায়দনয জন্য মৃষিকা জষয কাজ কযা।

o

ভস্যাষিষ্ট মৃষিকা (মথা- ষফলাি, রফণাি, ক্ষাযীয় ফা ীট ভাটি), মৃষিকা অফক্ষয় এফাং মৃষিকা ক্ষয় (াষন ষফবাষজকা
এরাকা) এরাকা ষচষিতকযণ এফাং তা দূযীকযদণয ষযকল্পনা প্রণয়ন ও াষন ষফবাষজকা ব্যফস্থানায জন্য মৃষিকা জষয
কযা।

o

ষফষবন্ন জষযদয ভাধ্যদভ ষচষিত মৃষিকামূদয যকাষযদরন।

o

ভাঠ ম েদফক্ষদণয পরাপর মাচাই ও ষযস্কায কযায রদক্ষু মৃষিকা, াষন ও উষিদ নমুনায যাায়ষনক ষফদিলণ কযা।

o

াদযয গুণগতভান ষনষিৎকযণ এফাং নীষত-ষনধ োযকগদণয ায়তায জন্য অজজফ ও জজফ ায ষফদিলণ কযা।

o

যদদয ভাটিয যবৌত, খষণজ এফাং অণুজীফ ষফদিলণ কযা।

o

মৃষিকা ও ভূষভ ব্যফায জষযদয জন্য আকা ছষফ, ল্যান্ড স্যাট ইদভজ এফাং টদাগ্রাষপক ভানষচত্র ষফদিলণ কযা।

o

উদযাি জষযদয ষবষিদত ষফষবন্ন প্রকাদযয ভানষচত্র ও প্রষতদফদন প্রস্তুত এফাং মৃদ্রণ।

o

স্বল্প ও দীঘ ে উবয় ধযদনয কৃষল উন্নয়ন ষযকল্পনা প্রণয়দনয রদক্ষু ষফষবন্ন উকাযদবাগী প্রষতষ্ঠানদক মৃষিকা, ভূষভয ক্ষভতা
ও পর উদমাষগতা ষফলয়ক তথ্য যফযামূরক যফা প্রদান।

o

কৃষল উন্নয়ন ষযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দন স্থানীয়, আঞ্চষরক এফাং জাতীয় ম োদয় উকাযদবাগী প্রষতষ্ঠাদনয াদথ ভন্বয়
াধন।
1

o

উদজরা ম োদয় কৃষল ম্প্রাযণ ও গদফলণা কভীদক মৃষিকা ও কৃষল উন্নয়ন ম্ভাফনা ষফলদয় জদফাধ্য ও ব্যফায ফান্ধফ
ষনদদ েষকা প্রণয়ন।

o

যচ, ষনষ্কান ও পুনরুদ্ধায ষফলয়ক প্রকল্প ষযকল্পনায জন্য মৃষিকা তথ্য প্রদান।

o

ষনধ োষযত গদফলণা/উন্নয়ন কাদজয জন্য উমৄি স্থান ষনফ োচন।

o

মৃষিকা জষয, ভূষভ ব্যফায ষযকল্পনা, পর উৎাদন ক্ষভতা ইত্রাষদ ষফলদয় নতুনবাদফ ষনদয়াগকৃত কাষযগষয
কভেকতোগণদক চাকুযীকারীন প্রষক্ষণ এফাং ারনাগাদ তথ্য জ্ঞান ষফলদয় কাষযগষয কভেকতোগণদক অফষত ও
ষযষচতকযদণয জন্য ষযদো ে প্রষক্ষণ প্রদান।

o

মৃষিকা জষয তদথ্যয ঠিক ব্যফায ষফলদয় কৃষল ম্প্রাযণ ও গদফলণাকভীদক প্রষক্ষণ প্রদান। ষফষবন্ন কৃষল ষফলয়ক ষক্ষা
প্রষতষ্ঠাদনয ষক্ষথীদক মৃষিকায ষফষবন্ন যভৌষরক ষফলদয় প্রষক্ষণ কভেসূষচদত অাংগ্রণ (সূত্রঃ যগদজট প্রকা- অদক্টাফয
১৯৮৩)।

o

কৃলক ও অন্যান্য উকাযদবাগীদক মৃষিকা, াষন, উষিদ ও ায ষফদিলণ যফা এফাং মৃষিকা নুভনা ষফদিলদণয পরাপর
অনুাদয স্থানষবষিক পর চাদল ায সুাষযভারা প্রদান।

o

গ্রাভীণদপাদনয ষআইষ যন্টায ও ফাাংরাষরাংক যপাদনয ভাধ্যদভ কৃলদকয জষভদত পর চাদলয জন্য ায সুাষয প্রদান।

o

ইন্টাযদনদট অনরাইন ায সুাষয যফা প্রদান। ওদয়ফাইটঃ www.frs-srdi.gov.bd, এফাং ইউজায যনভঃ
srdi এফাং াওয়াড েঃ srdi.

o

কৃষল ভন্ত্রণারয় কর্তেক প্রস্তাষফত মৃষিকা স্বাস্থু কাড ে কভেসূষচ প্রফতেন ও ফাস্তফায়দন ায়তা প্রদান।

o

াযা যদদয মৃষিকা উফ েযতা এফাং ভূষভয উৎাদন কাম েক্রভ প্রষতষনয়ত ম েদফক্ষণ কাদজ ায়তা প্রদান।

o

ষফষবন্ন পদরয যচ চাষদা ষনরূদণয জন্য গদফলণাগাদয মৃষিকায আদ্র েতা জফষষ্ঠু ষফলয়ক গদফলণা কযা।

o

মৃষিকা ষফদিলদণয পরাপর, মৃষিকা স্বাস্থু কাড ে কভেসূষচ এফাং উদজরা ষনদদ েষকায মৃষিকা ষফদিলদণয পরাপদরয
ষবষিদত ষফষবন্ন পর চাদল ায সুাষযকযণ ইতুাষদ ষফলদয় ভাঠ ম োদয়য ম্প্রাযণকভীদক ষনয়ষভত প্রষক্ষণ প্রদান।

o

মৃষিকা উফ েযতা অফক্ষয় ভস্যা, পদরয পুষষ্ট উাদাদনয ভস্যা, মৃষিকা যদয অবাফ এফাং পর উৎাদদন ফাঁধা ইতুাষদ
ষফলদয় গদফলণাকযণ।

াাংগঠষনক কাঠাদভাঃ
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট এয প্রধান কাম োরদয় যদয়দছ ৩ টি উইাং, ৩ টি ষডষবন এফাং ১০ টি যকন মথাক্রদভ ষপল্ড
াষবেদ উইাং, এনারাইটিকুার াষবেদ উইাং, ন্যাচাযার ষযদাদ ে ম্যাদনজদভন্ট উইাং, এডষভষনদেটিব অুান্ড াদ োনার
ষডষবন, যেষনাং অুান্ড কমুষনদকন ষডষবন, াদবে অুান্ড ল্যান্ড ম্যাদনজদভন্ট ষডষবন, দয়র াদবে অুান্ড িাষষপদকন
যকন, ল্যান্ড ইউজ প্ল্ুাষনাং যকন, ল্যান্ড ইবালুদয়ন অুান্ড যকাষযদরন যকন, ষউম্যান ষযদা ে যডদবরদভন্ট
যকন, ষডষএ অুান্ড আইষটি যকন, কাদট োগ্রাষপ যকন, াফষরদকন অুান্ড যযকড ে যকন, এডষভষনদেন যকন,
একাউন্ট যকন, যিায যকন । এছাড়াও ১ টি উদজরা ষনদদ েষকা যর, ১ টি যকন্দ্রীয় গদফলণাগায এফাং ১ টি দয়র
ষভউষজয়াভ যদয়দছ। ফতেভাদন প্রধান কাম োরয় ছাড়াও ষপল্ড াষবেদ উইাং এয আওতাধীন ০৭টি ষফবাগীয় কাম োরয় ও ৩৩ টি
আঞ্চষরক কাম োরয় এফাং এনারাইটিকুার াষবেদ উইাং এয আওতাধীন ৭টি ষফবাগীয় গদফলণাগায ও ১৭ টি আঞ্চষরক
গদফলণাগায এফাং ন্যাচাযার ষযদাদ ে ম্যাদনজদভন্ট উইাং এয আওতাধীন ২টি গদফলণা যকদন্দ্রয ভাধ্যদভ এ প্রষতষ্ঠাদনয
কাম েক্রভ ষযচাষরত দে।

ষফবাগীয় কাম োরয়মূঃ ঢাকা, যাজাী, যাংপুয, ফষযার ,খুরনা , ষদরট , চট্টগ্রাভ।
ষফবাগীয় গদফলণাগাযমূঃ ঢাকা, যাজাী, যাংপুয , ফষযার ,খুরনা , ষদরট , চট্টগ্রাভ।
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ষফবাগীয় কাম োরদয়য অধীন আঞ্চষরক কাম োরয়মূঃ

ঢাকা ষফবাগীয় কাম োরয়ঃ ভয়ভনষাং , জাভারপুয , টাাংগাইর , পষযদপুয, ভাদাযীপুয , মুন্সীগঞ্জ , যনত্রদকানা , নযষাংদী , ষকদাযগঞ্জ, যগাারগঞ্জ
যাজাী ষফবাগীয় কাম োরয়ঃ াফনা , ফগুড়া , ষযাজগঞ্জ , নওগাঁ , চাঁাইনফাফগঞ্জ
যাংপুয ষফবাগীয় কাম োরয়ঃ ষদনাজপুয , ঠাকুযগাঁও , রারভষনযাট , গাইফান্ধা
চট্টগ্রাভ ষফবাগীয় কাম োরয়ঃ কুষভল্লা , যনায়াখারী , যাঙ্গাভাটি , চাঁদপুয , কক্সফাজায , ব্রাহ্মণফাষড়য়া
খুরনা ষফবাগীয় কাম োরয়ঃ মদায , কুষষ্টয়া , াতক্ষীযা , ষঝনাইদ
ষদরট ষফবাগীয় কাম োরয়ঃ যভৌরবীফাজায , সুনাভগঞ্জ
ফষযার ষফবাগীয় কাম োরয়ঃ টুয়াখারী , যবারা
ষফবাগীয় গদফলণাগাদযয অধীন আঞ্চষরক গদফলণাগাযমূঃ
ঢাকা ষফবাগীয় গদফলণাগাযঃ ভয়ভনষাং , জাভারপুয , টাাংগাইর , পষযদপুয, ষকদাযগঞ্জ , যগাারগঞ্জ
যাজাী ষফবাগীয় গদফলণাগাযঃ াফনা , ফগুড়া
যাংপুয ষফবাগীয় গদফলণাগাযঃ ষদনাজপুয
চট্টগ্রাভ ষফবাগীয় গদফলণাগাযঃ কুষভল্লা, যনায়াখারী , যাঙ্গাভাটি
খুরনা ষফবাগীয় গদফলণাগাযঃ মদায , কুষষ্টয়া , ষঝনাইদ
ষদরট ষফবাগীয় গদফলণাগায
ফষযার ষফবাগীয় গদফলণাগাযঃ ফষযার , টুয়াখারী
গদফলণা যকন্দ্রঃ
১. মৃষিকা াংযক্ষণ ও াষন ষফবাষজকা ব্যফস্থানা যকন্দ্র ( SCWMC) , ফান্দযফান।
২. রফণািতা ব্যফস্থানা ও গদফলণা যকন্দ্র (SMRC), ফটিয়াঘাটা, খুরনা।
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১.২ মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয স্বপ্রদণাষদত তথ্য প্রকা ষনদদ েষকা /২০২১ ( ারনাগাদকৃত ) প্রণয়দনয যমৌষিকতা
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয কাম েক্রদভয াদথ তথ্য অষধকাদযয ষফলয়টি ওতদপ্রাতবাদফ জষড়ত। ভূষভ ও ভাটিয গুণাগুণ,
জফষষ্টু, ভস্যা ও ম্ভাফনা ষচষিত কদয ভাটিয যেণী ষফন্যা এফাং এ ভস্ত উাি ম্বষরত ভানষচত্র প্রণয়ন ও যফযা মৃষিকা
ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট এয প্রধান কাজ। গদফলণা ও ম্প্রাযণধভী এ প্রষতষ্ঠানটি ভূষভ, মৃষিকা, ায ও যদচয াষনয সুষ্ঠু
ব্যফায ষফলয়ক প্রমৄষি উিাফন এফাং উিাষফত প্রমৄষি স্তান্তদযয উদেদশ্য কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তদযয ভাঠ কভীগণদক প্রষক্ষণ
প্রদান কদয থাদক। এ ছাড়াও প্রষতষ্ঠানটি ভাটিয ক্রভফধ েভান অফক্ষয়, যদচয াষনয দূলণ, ভূষভয অব্যফায, ভাটিদত পদরয
প্রদয়াজনীয় পুষষ্ট উাদাদনয ঘাটষত, ভূষভয ষনস্কান জটিরতা ষফলদয় ষনয়ষভত ষযফীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও ভস্যা ভাধানকদল্প
গদফলণামূরক কাজ কদয থাদক। মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট এয সুষফধাদবাগী দে কৃলক/ কৃষলকভী / খাভায ভাষরক
/ম্প্রাযণ কভী /এনষজও/ গদফলক/ ষক্ষাষফদ/ছাত্র/কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তয/ কাষ্টভ/পুষর প্রান/ কৃষল ভন্ত্রণারয়
/ষফএআযষ/ না েভূি প্রষতষ্ঠান /যফযকাযী আভদানীকাযক দভত ষফষবন্ন ায প্রতুাী াংস্থা। সুষফধাদবাগীদদয চাষদা
ভাষপক দ্রুততভ ভদয় এফাং স্বেতায াংদগ ভূষভ, ভাটি এফাং ায সুাষয ম্পষকেত তথ্য প্রদান কদয মৃষিকা স্বাস্থু সুযক্ষা
এফাং ক্রভফধ েভান জনদগাষ্ঠীয খাদ্য ষনযািা ষনষিত কযা অতুাফশ্যক। এছাড়া, যকাষয, স্বায়িাষত ও াংষফষধফদ্ধ াংস্থা
এফাং যকাষয ও ষফদদী অথ োয়দন সৃষ্ট ফা ষযচাষরত যফযকাষয াংস্থায স্বেতা ও জফাফষদষতা ষনষিতকযদণয রদক্ষু তদথ্যয
অফাধ প্রফা এফাং জনগদণয তথ্য অষধকায ষনষিতকযদণয ষনষভি যকায তথ্য অষধকায আইন, ২০০৯ প্রণয়ন কদযদছ। তাই
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট এয কাছ যথদক প্রষতষ্ঠাদনয কাম েক্রভ ম্পষকেত কষতয় তথ্য মা প্রকা কযদর মৃষিকা ম্পদ
উন্নয়ন ইনষিটিউদটয উয অষেত মূর দাষয়ত্ব ারনদক ক্ষষতগ্রস্ত কযদফ না যগুদরা জানায অষধকায জনগদণয আদছ।
১.৩.ষনদদ েষকায ষদযানাভ
জনগদণয তথা াংষিষ্ট অাংীজদনয তথ্য প্রাষপ্ত জতয কযায জন্য প্রদয়াজন সুষনষদ েষ্ট নীষতভারা। এয ভাধ্যদভ স্বল্প ভদয় এফাং
মথামথ দ্ধষতদত জনগণ দজ তথ্য যদত াদয। সুষনষদ েষ্ট নীষতভারা থাকদর তথ্য প্রাষপ্তদত াংষিষ্টদদযদক য়যাষনয ম্মুখীন
দত য় না। এই কাযদণ তথ্য অষধকায আইন, ২০০৯ এয আদরাদক মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট এয তথ্য অফমুিকযণ
নীষতভারা প্রণয়ন কযা দরা, মা ‘মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয তথ্য অফমুিকযণ ষনদদ েষকা/ ২০২০ (ারনাগাদকৃত)
নাদভ অষবষত দফ।
২. আইনগত ষবষি:
২.১. অনুদভাদনকাযী কর্তেক্ষ: ভাষযচারক, মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট
২.২ অনুদভাদদনয তাষযখ
: ০৭/১১/২০২১ ষরঃ
২.৩. ষনদদ েষকা ফাস্তফায়দনয তাষযখ : ০৭/১১/২০২১ ষরঃ
৩. াংজ্ঞা
৩.১. তথ্য: তথ্য অদথ ে মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয গঠন, কাঠাদভা ও দাপ্তষযক কভেকান্ড াংক্রান্ত যম যকান স্মাযক, ফই,
নকা, ভানষচত্র, চুষি, তথ্য-উাি, রগফই, আদদ, ষফজ্ঞষপ্ত, দষরর, নমুনা, ত্র, প্রষতদফদন, ষাফ ষফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ,
আদরাকষচত্র, অষডও, ষবষডও, অাংষকতষচত্র, ষপল্ম, ইদরকেষনক প্রষক্রয়ায় প্রস্ত্িতকৃত যম যকান ইনস্ট্রুদভন্ট, মাষন্ত্রকবাদফ
াঠদমাগ্য দষররাষদ এফাং যবৌষতক গঠন ও জফষষ্টু ষনষফ েদদল অন্য যম যকান তথ্যফ ফস্ত্ি ফা তাদদয প্রষতষরষও এয অন্তভ্যেি
দফ;
তদফ তে থাদক যম, দাপ্তষযক যনাট ষট ফা যনাট ষদটয প্রষতষরষ এয অন্তভ্যেি দফ না ।
৩.২. দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো: তথ্য অফমুিকযণ নীষত ফাস্তফায়দনয জন্য এফাং তথ্য অষধকায আইন অনুমায়ী তথ্য যফযাদয জন্য মৃৃ্ষিকা
ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট এয প্রধান কাম োরয়, ষফবাগীয় কাম োরয়, আঞ্চষরক কাম োরয়,গদফলণা যকন্দ্র, ষফবাগীয় গদফলণাগায এফাং
আঞ্চষরক গদফলণাগায এয দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোদদয দফী ও ঠিকানা ষযষষ্ট-ক এ যদয়া র।

৩.৩.তথ্য প্রদানকাযী ইউষনট: তথ্য প্রদানকাযী কভেকতোয ভন্বদয় প্রদতুকটি কাম োরদয় তথ্য প্রদানকাযী ইউষনট গঠিত দফ।
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৩.৪.আীর কর্তেক্ষ : প্রধান কাম োরদয়য যক্ষদত্র ষচফ অথফা কৃষল ভন্ত্রনারয় কর্তেক ভদনানীত কভেকতো, ষফবাগীয় কাম োরয় , ষফবাগীয়
গদফলণাগায এফাং গদফলণা যকদন্দ্রয যক্ষদত্র ভাষযচারক ,আঞ্চষরক কাম োরয় ও আঞ্চষরক গদফলণাগাদযয যক্ষদত্র ষযচারক আীর
কর্তেক্ষ দফন।

৩.৫.র্ততীয় ক্ষ: “র্ততীয় ক্ষ” অথ ে তথ্য প্রাষপ্তয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তেক্ষ ব্যতীত অনুদযাধকৃত তদথ্যয
ষত জষড়ত অন্য যকান ক্ষ। অথ োৎ, তথ্য প্রাষপ্তয জন্য অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয যক্ষদত্র মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন
ইনষিটিউট এয কাম োরয় ব্যতীত অন্য যকান াংস্থা জষড়ত থাকদর যই াংস্থা র্ততীয় ক্ষ ষদদফ ষফদফষচত দফ।
৩.৬. তথ্য কষভন:
“তথ্য কষভন” অথ ে তথ্য অষধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১১ এয অধীন প্রষতষষ্ঠত তথ্য কষভন।
৩.৭. অন্যান্য:
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

“কভেকতো” অদথ ে কভেচাযী ও অন্তভ্যেি দফ ;
“তথ্য অষধকায” অথ ে যকান কর্তেদক্ষয ষনকট দত তথ্য প্রাষপ্তয অষধকায ;
“ষনধ োষযত” অথ ে ষফষধ ফা প্রষফধান দ্বাযা ষনধ োষযত ;
“প্রষফধান” অথ ে তথ্য অষধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ৩৪ এয অধীন প্রণীত যকান প্রষফধান ;
“ষফষধ” অথ ে তথ্য অষধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ৩৩ এয অধীন প্রণীত যকান ষফষধ।

৪. তদথ্যয যেষণষফন্যা এফাং তথ্য প্রদান দ্ধষত
তথ্য প্রদান দ্ধষত, তথ্য অষধকায আইদনয ফাস্তফায়ন াদদক্ষ যদদয প্রষতটি নাগষযদকয তথ্য াওয়ায অষধকায আদছ এফাং
নাগষযদকয চাষদা/অনুদযাদধয ষযদপ্রষক্ষদত মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট তাদক তথ্য প্রদাদন ফাধ্য থাকদফ। মৃষিকা ম্পদ
উন্নয়ন ইনষিটিদউটয গৃীত ষদ্ধান্ত, কাম েক্রভ ষকাংফা ম্পাষদত ফা প্রস্তাষফত কভেকাদন্ডয কর তথ্য নাগষযদকয ষনকট
জরবু কযায প্রয়াদ সূষচফদ্ধ আকাদয অনরাইদন প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্থা কযদফ।
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয কাদছ যমফ তথ্য যদয়দছ তা ষতনটি যেষণদত বাগ কযা দয়দছo স্বপ্রদণাষদত তথ্য
o

চাষফাভাত্র প্রদাদন ফাধ্য তথ্য

o

কষতয় তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়

৪.১.স্বপ্রদণাষদত তথ্য
এই যেষণয আওতাভ্যি তথ্যগুদরা ষযষষ্ট-ক-এ উদল্লখ কযা আদছ মা তথ্য অষধকায আইন অনুমায়ী স্বপ্রদণাষদতবাদফ মৃষিকা
ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয ওদয়ফাইদট (www.srdi.gov.bd) প্রকাষত থাকদফ।
মষদ চাষদা অনুমায়ী যকাদনা তথ্য মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয ওদয়ফাইদট াওয়া না মায় তাদর, তথ্য চাষদাকাযী
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয প্রধান কাম োরদয়য তথ্য কভেকতো ফযাফয (ঠিকানা: মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট, কৃষল
খাভায ড়ক, পাভেদগট, ঢাকা -১২১৫) আদফদন কযদত াযদফন।
৪.২ চাষফাভাত্র প্রদাদন ফাধ্য তথ্য:
এই যেষণয আওতাভ্যি তথ্যগুদরা ষযষষ্ট-খ এ উদল্লখ কযা আদছ। এজাতীয় চাষদাকৃত তথ্য মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন
ইনষিটিউদটয অনুদভাদন ব্যষতদযদকই দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো চাষদাকাযীদক প্রদান কযদত াযদফ।
৪.৩ কষতয় তথ্য প্রকা ফা প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়:
কষতয় তথ্য মা যকান নাগষযকদক প্রদান কযদত মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট ফাধ্য থাকদফ না। এ তাষরকাটিও মৃষিকা
ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট কর্তেক ষনধ োষযত দফ। ষযচারক এটি অনুদভাদন কযদফন। এ তাষরকাটি মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন
ইনষিটিউট কর্তেক ৬ ভা য য ম োদরাচনা কদয প্রদয়াজদন াংদমাজন/ষফদয়াজন কযা দফ।
5

ষনম্নফষণ েত তথ্যমূ মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট যকান নাগষযকদক প্রদান কযদত ফাধ্য থাকদফ না, মথা(ক) যকান তথ্য প্রকাদয পদর ষফচাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠু ষফচায কাম ে ব্যাত দত াদয এরূ তথ্য;
(খ) যকান তথ্য প্রকাদয পদর যকান ব্যষিয ব্যষিগত জীফদনয যগানীয়তা ্ষুণ্ণ  দত াদয এরূ তথ্য;
(গ) যকান তথ্য প্রকাদয পদর যকান ব্যষিয জীফন ফা াযীষযক ষনযািা ষফদান্ন দত াদয এরূ তথ্য;
(ঘ) আদারদত ষফচাযাধীন যকান ষফলয় এফাং মা প্রকাদ আদারত ফা োইব্যুনাদরয ষনদলধাজ্ঞা যদয়দছ অথফা মায প্রকা আদারত
অফভাননায াষভর এরূ তথ্য;
(ঙ) যবজার দন্দদ জব্দকৃত/যপ্রষযত ায ষফদিলদণয পরাপর মা প্রকাদয পদর জাতীয় স্বাথ ে ব্যত দত াদয এরূ তথ্য;
(চ) অনুন্ধানাধীন ফা তদন্তাধীন যকান ষফলয় মায প্রকা অনুন্ধান ফা তদন্ত কাদজ ষফঘ্ন ঘটাদত াদয এরূ তথ্য;
(ছ) যকান অযাদধয তদন্ত প্রষক্রয়া এফাং অযাধীয যগ্রপতায ও াষস্তদক প্রবাষফত কযদত াদয এরূ তথ্য;
(জ) যকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে ফায পূদফ ে ফা উি ষফলদয় ষদ্ধান্ত গ্রদণয পূদফ ে াংষিষ্ট ক্রয় ফা উায কাম েক্রভ াংক্রান্ত যকান
তথ্য।
৫.তথ্য াংগ্র ও াংযক্ষণ দ্ধষতঃ
#এই আইদনয অধীন তথ্য অষধকায ষনষিত কযফায রদক্ষু তদথ্যয কুাটারগ এফাং ইনদডক্স মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয
ওদয়ফাইদট (www.srdi.gov.bd) াংযষক্ষত যদয়দছ।

# প্রষত ভাদ এফাং প্রদয়াজদন তাৎক্ষষনবাদফ মৃষিকা ম্পষকেত তথ্যাষদ ওদয়ফাইদট ারনাগাদ কযা দফ।
#প্রষতদফদন , যাষ্টায , ষরপদরট ইতুাষদ ষফনামূদল্য ষফতযন , জাতীয় ও আন্তজোষতক ষদফদ/প্রদয়াজদন জাতীয় জদষনদক ষফজ্ঞষপ্ত
, ষপচায , যক্রাড়ত্র প্রকা।
#কৃলক/কৃলানী ও অন্যান্য াংষিষ্টদদয আনুষ্ঠাষনক প্রষক্ষদনয ভাধ্যদভ তথ্য প্রদান।
#উদ্বুদ্ধকযণ ,ভাঠ ষদফ, কৃষল প্রমৄষি যভরা, অাংীজন বা , কৃলক দম্মরন এফাং অনরাইন ায সুাষযদয ভাধ্যদভ তথ্য
প্রদান।
৬.দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ষনদয়াগঃ
এই আইদনয ষফধান অনুমায়ী প্রদতুক কর্তেক্ষ তথ্য যফযাদয ষনষভি প্রষতটি তথ্য প্রদান ইউষনদটয জন্য একজন কদয
দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ও ষফকল্প দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ষনদয়াগ কযদফ। প্রদতুক কর্তেক্ষ ষনদয়াগকৃত প্রদতুক দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয
নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজু যক্ষদত্র পুাক্স নম্বয ও ই-যভইর ঠিকানা ষনদয়াগ প্রদাদনয ১৫ (দনয) ষদদনয ভদধ্য তথ্য
কষভনদক ষরষখতবাদফ অফষত কযদফ। এই আইদনয এয অধীন দাষয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন যকান দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো অন্য যম
যকান কভেকতোয ায়তা চাইদত াযদফন এফাং যকান কভেকতোয কাছ যথদক এরূ ায়তা চাওয়া দর ষতষন উি দাষয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোদক প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযদত ফাধ্য থাকদফন।
ঘ. যকান দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো দাষয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন অন্য যকান কভেকতোয ায়তা চাইদর এফাং এরূ ায়তা প্রদাদন
ব্যথ েতায জন্য তথ্য অষধকায আইন ২০০৯-এয যকান ষফধান রাংষঘত দর এই আইদনয অধীন দায়-দাষয়ত্ব ষনধ োযদণয যক্ষদত্র উি
অন্য কভেকতোও দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো ফদর গণ্য দফন।
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোগদনয ষযষচষত ‘‘দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোগদণয তাষরকা’’ যথদক াওয়া মাদফ
মা ষযফষতেত দত াদয।
৭.দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয কতেব্য ও কভেষযষধঃ
দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো আদফদনকাযীয আদফদন গ্রন কযদফন এফাং তদথ্যয আদফদন ফাছাই , প্রদানদমাগ্য তথ্য দর তা তদথ্যয
মুল্য আদায়ক্রদভ তথ্য প্রদান কযদফন।
৮.ষফকল্প তথ্য কভেকতোয কভেষযষধঃ
দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয অনুষস্থষতদত ষফকল্প তথ্য কভেকতো দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয কাজ কযদফন।
৯. তথ্য প্রদান দ্ধষতঃ
তথ্য চাষদাকাযীয চাষদা অনুমায়ী তথ্য প্রদান কযা দফ তদফ এয ষরষখতরূ অথফা অষডও যযকড ে দফ ফাাংরা বালায়।
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১০.তথ্য প্রদাদনয ভয়ীভাঃ
দফ োচ্চ ২০(ষফ) কাম েষদফদয ভদধ্য তথ্য প্রদান কযা দফ। তদফ মাষচত তদথ্যয াদথ একাষধক তথ্য প্রদানকাযী ইউষনট জষড়ত
থাকদর অনষধক ৩০(ষত্র) কাম েষদফদয ভদধ্য তথ্য প্রদান কযা দফ। যকান কাযদন তথ্য প্রদাদন অাযগ দর ১০ )দ(
কযদফন। কাম েষদফদয ভদধ্য দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতো আদফদনকাযীদক অফষত
১১. তদথ্যয মূল্য ও ষযদাদধয ষনয়ভাফরীঃ
ষরষখত যকান ডকুদভদন্টয কষ যফযাদয জন্য (ম্যা, নকা, ছষফ, কষম্পউটায ষপ্রন্ট) ,ষডস্ক, ষষড ইতুাষদদত তথ্য
যফযাদয যক্ষদত্র , যকান আইন ফা যকাষয ষফধান ফা ষনদদ েনা অনুমায়ী কাউদক যফযাকৃত তদথ্যয যক্ষদত্র , মূদল্যয
ষফষনভদয় ষফক্রয়দমাগ্য প্রকানায যক্ষদত্র তদথ্যয মূল্য ফাফদ ষযদাধদমাগ্য অথ ে যষদদয ভাধ্যদভ , যেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ (
যকাড নাং 1- 4345 -0000- 2017 ) অথফা ভাষযচারক , মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট ফযাফয MICR যচদকয
ভাধ্যদভ ষযদাধ কযদত দফ। মূল্য ফাফদ আদায়কৃত অদথ েয ষযভান ষনতান্ত কভ দর যকাযী যযষবষনউ িুাদম্পয ভাধ্যদভ জভা যদয়া
মাদফ। তথ্য প্রাষপ্তয অনুদযাধ ষপ ও তদথ্যয মূল্য ষনধ োযন ষপ (পযভ ঘ ) ষযষষ্ট –চ যত যদয়া র এফাং ষযষষ্ট –ছ যত মৃষিকা
ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয যফা ও তদথ্যয মূল্য তাষরকা যদয়া র।

১২.আীর কর্তেক্ষ ও আষর দ্ধষতঃ
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয প্রধান কাম োরয় এয যক্ষদত্র আষর কর্তেক্ষ ষচফ, কৃষল ভন্ত্রণারয় অথফা কৃষল ভন্ত্রনারয় কর্তেক
ভদনানীত কভেকতো এফাং ষফবাগীয় কাম োরয়, ষফবাগীয় গদফলণাগায এফাং গদফলণা যকদন্দ্রয যক্ষদত্র আষর কর্তেক্ষ ভাষযচারক ,মৃষিকা
ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট এফাং আঞ্চষরক কাম োরয় ও আঞ্চষরক গদফলণাগাদযয যক্ষদত্র ষযচারক আীর কর্তেক্ষ দফন।
মষদ যকান ব্যাষি ষনষদ েষ্ট ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য না ান অথফা দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ষদ্ধাদন্ত াং্ষুণব্ধ ন তা দর ষতষন উি ভয়ীভা ায
ওয়ায য ফা ষদ্ধান্ত াওয়ায যফতী ৩০(ষত্র) কাম েষদফদয ভদধ্য আষর কর্তেক্ষ এয ষনকট আদফদন কযদত াযদফন।আষর
আদফদদনয ভদয় আষদরয কাযন উদল্লখ কদয াদা কাগদজ অথফা পভে “গ” (াংমৄি) অনুমায়ী আষর কযা মাদফ।আষর কর্তেক্ষ
১৫(দনয)কাম েষদফদয ভদধ্য আষর ষনষ্পষি কযদফন।আষর কর্তেদক্ষয যায় মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয চূড়ান্ত যায় ফদর
ষফদফষচত দফ।এ ব্যাাদয তথ্য চাষদাকাযী াং্ষুণব্ধ দর তথ্য কষভদন অষবদমাগ দাষখর কযদত াযদফন।

১৩.তথ্য প্রদাদন অফদরায াষস্তয ষফধানঃ
মথামথ কাযণ ব্যাতীত তথ্য প্রদাদন অাযগতা প্রকা অদাচযন ফদর ষফদফষচত দফ এফাং াংষিষ্ট দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয ষফরুদদ্ধ
চাকুযী ষফষধ যভাতাদফক ব্যফস্থা গ্রন কযা দফ।
১৪. তথ্য ষযদেদনয সুদমাগঃ
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউদটয প্রধান কাম োরয়,ষফবাগীয় কাম োরয় এফাং আঞ্চষরক কাম োরয় মূদ প্রদষেত ষটিদজন চাট োয এয ভাধ্যদভ
এফাং ওদয়ফাইদট ারনাগাদকৃত তথ্য প্রাষপ্তয সুদমাগ যদয়দছ।
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ষযষষ্ট-ক
তথ্য প্রদানকাযী কভেকতো ও ষফকল্প দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোগদণয তাষরকাঃ
দপ্তয/াংস্থা
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট,
প্রধান কাম োরয়, ঢাকা।

দাষয়ত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ,
দফী ও যপান নম্বয
ষফধান কুভায বান্ডায
ভাষযচারক
যপান: ০২২২২২৪২২২১-

যভাফা: ০১৭১৬৮২১৬৩১
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ষফকল্প দাষয়ত্বপ্রাপ্ত
কভেকতোয নাভ, দফী ও
যপান নম্বয

আীর কর্তেদক্ষয নাভ, দফী
ও যপান নম্বয

যভাঃ কাভারুজ্জাভান
ষযচারক
যপান : ০২-২২২২৪২২২৬
যভাফা: ০১৯১৬৫৩৭৬৩৯

ষচফ
কৃষল ভন্ত্রণারয়
যপান: ০২-৯৫৪০১০০
যভাফা : ০১৭০৭৭৭৪০৫১

ষযষষ্ট-খ
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ষযষষ্ট-গ
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ষযষষ্ট-ঘ
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ষযষষ্ট-ঙ
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ষযষষ্ট-চ
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ষযষষ্ট-ছ
মৃষিকা ম্পদ উন্নয়ন ইনষিটিউট এয যফা মূল্য তাষরকা
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