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ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারা, ২০১৫ 

   

১। তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারায টভূচভ:  

 সুভরিত রযফন ব্যফস্থা  ভাড়ক সনটয়াক ৃএকটি সদদয অথনৃনরতক প্রবৃরদ্ধ অজদৃনয মূর িাররকা রক্ত রদদফ 

রফদফরিত য় । দদগয কাচিত আথ থাভাচজক উন্নয়গনয রগযে দটকই, চনযাদ ও ভানম্মত ভাড়ক অফকাঠাগভা এফং 

ভচিত আধুচনক গণচযফন ব্যফস্থা গগড় তুরগত ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ ও আওতাধীন  অরধদপ্তয/কর্তথয/ংস্থা 

চনযফচিন্নবাগফ কাজ কগয মাগি। এ চফবাগগয ভগয়াগমাগী উগযাগ, চনচফড় চযফীযণ ও তত্ত্বাফধান এফং তথ্যপ্রযুচক্ত 

প্রগয়াগগয পগর ভাড়ক দনটওয়াকথ ও গণচযফন ব্যফস্থা ক্রভািগয় উন্নত গি। পগর জনগগণয মাতায়াত ব্যফস্থায উন্নচতয 

াাাচ ণ্য চযফনও জতয গি। রূকল্প-২০২১ এয রযে অজথন এফং ভয়াফদ্ধ কভ থচযকল্পনা-২০৪১ ফাস্তফায়গনয 

রগযে ভাড়ক দনটওয়াকথ ও গণচযফন ব্যফস্থায অচধকতয ম্প্রাযণ ও উন্নয়গনয কাজ অব্যাত আগছ। 

 

ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয প্রধান কাম থাফরী: 

                        ১. ভাড়ক সনটয়াদকযৃ সভযাভত, াংস্কায  যক্ষণাদফক্ষণ াংক্রান্ত কামকৃ্রভ; 

২.  জাতীয়, আঞ্চররক  সজরা ড়কমূদয উন্নয়ন  ম্প্রাযণ কামকৃ্রভ; 

৩.  অথনৃনরতক দৃরষ্টদকাণ সথদক গুরুত্বপূণ ৃভাড়ক রনভাৃণ প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়ন কামকৃ্রভ; 

  ৪.  রডরজটার সভাটযমান ব্যফস্থানা প্রফতনৃ  রযিারনা কামকৃ্রভ ;  

  ৫.  রনযাদ ড়ক রনরিত কযা; 

  ৬.  ভরিত দ্রুত গরতম্পন্ন গণরযফন ব্যফস্থায প্রফতনৃ  রযিারনা কামকৃ্রভ ; 

  ৭.  অবযন্তযীণ  আন্তজাৃরতক রুদট মাত্রী রযফন  ণ্য রযফন সফা প্রদান; এফাং 

  ৮.  ড়ক রযফন সক্টদয াফররক-প্রাইদবট াটনৃাযরদক উৎারত কযা। 

 

   ১. ১ তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারা প্রণয়গনয দমৌচক্তকতা/উগেশ্য: 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাগদ যকায জনগগণয জানায অচধকায প্রচতষ্ঠায ভাধ্যগভ যকাচয ও দফযকাচয ংগঠগনয স্বিতা ও 

জফাফচদচতা বৃচদ্ধ, দুনীচত হ্রা ও সুান প্রচতষ্ঠা, জনগগণয চচন্তা, চফগফক ও ফাকস্বাধীনতায াংচফধাচনক অচধকায প্রচতষ্ঠা 

গফ থাচয জনগগণয যভতায়গনয রগযে তথ্য-অচধকায চনচিত কযগত গত ২৯ ভাচ থ ২০০৯ তাচযগে ‘তথ্য অচধকায আইন, 

২০০৯’ প্রণয়ন কগযগছ। আইগনয কাম থকয ফাস্তফায়গনয জন্য ইচতভগধ্য ‘তথ্য অচধকায (তথ্য প্রাচপ্ত ংক্রান্ত) চফচধভারা, ২০০৯’ 

এফং তথ্য অচধকায ংক্রান্ত চতনটি প্রচফধানভারাও প্রণীত গয়গছ।  

তথ্য অচধকায গণতাচন্ত্রক ব্যফস্থাগক আগযা সুংত কযায অন্যতভ তথ। ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয   তথ্য জনগগণয 

কাগছ আগযা ব্যাকবাগফ উন্ুক্ত গর ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয   কাম থক্রভ ম্পগকথ জনগগণয আস্থা ও চফশ্বা বৃচদ্ধ 

াগফ। এগত প্রচতষ্ঠাগনয স্বিতা এফং জনগগণয কাগছ কর কাগজয জফাফচদচ প্রচতচষ্ঠত গফ।  

জনগগণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা চনচিত কযায দম নীচত যকায গ্রণ কগযগছ, তায গে ংগচতপূণ থবাগফ যকাগযয গুরুত্বপূ থণ থ 

চফবাগ চগগফ ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ অফাধ তথ্যপ্রফাগয চচ থা চনচিত কযগত ফদ্ধচযকয। তথ্য অচধকায আইন, 

২০০৯, তথ্য অচধকায (তথ্য প্রাচপ্ত ংক্রান্ত) চফচধভারা ২০০৯ ও এতদংচিষ্ট প্রচফধানভারামূগয আগরাগক ড়ক চযফন ও 

ভাড়ক চফবাগ কর্তথক এই তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারা, ২০১৫ প্রণয়ন কযা র। 
-১- 



 

 

 

১.২ নীচতভারায চগযানাভ: 

এই নীচতভারা ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয তথ্য অফমুক্তকযণ নীচতভারা, ২০১৫ নাগভ অচবচত গফ। 

 

২। নীচতভারায চবচি: 

    ২.১. প্রণয়নকাযী কর্তথয : ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ, ড়ক চযফন ও দতু ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাগদ 

যকায 

   ২.২. অনুগভাদনকাযী কর্তথয : চচফ, ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ, ড়ক চযফন ও দতু ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাংরাগদ যকায 

   ২.৩. অনুগভাদগনয তাচযে : ২৭ অগটাফয ২০১৫ চিস্টাব্দ 

   ২.৪. ফাস্তফায়গনয তাচযে : এই নীচতভারা অনুগভাদগনয তাচযে দথগক কাম থকয গফ।  

   ২.৫. নীচতভারায প্রগমাজেতা : নীচতভারাটি ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয জন্য  প্রগমাজে গফ।  

: 

৩। ংজ্ঞা: চফলয় ও প্রগেয চযচি চকছু না থাকগর এই নীচতভারায়- 

 

৩.১   ‘‘তথ্য’’ অথ থ  ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয গঠন, অফকাঠাগভা ও দাপ্তচযক কভ থকান্ড ংক্রান্ত প্রকাগমাগ্য দম দকান 

উাি; 

 

৩.২  ‘‘দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা’’ অথ থ তথ্য অচধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন চনযুক্ত কভ থকতথা;  

৩.৩ চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা অথ থ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায অনুচস্থচতগত ংচিষ্ট দাচয়ত্ব ারগনয জন্য চনযুক্ত কভ থকতথা;  

৩.৪ ‘‘আীর কর্তথয’’ অথ থ-  ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয চচফ;  

 

৩.৫ ‘‘র্ততীয় য’’ অথ থ তথ্য প্রাচপ্তয জন্য অনুগযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তথয ব্যতীত অনুগযাধকৃত তগথ্যয গে জচড়ত অন্য 

দকান য; 

৩.৬ ‘‘তথ্য কচভন’’ অথ থ তথ্য অচধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রচতচষ্ঠত তথ্য কচভন; 

৩.৭ ‘‘তথ্য অচধকায আইন (তঅআ), ২০০৯’’ অথ থ ‘‘তথ্য অচধকায আইন, ২০০৯; 

৩.৮ ‘‘তথ্য অচধকায চফচধভারা (তঅচফ), ২০০৯’’ অথ থ ‘‘তথ্য অচধকায (তথ্য প্রাচপ্ত ংক্রান্ত) চফচধভারা, ২০০৯; 

৩.৯ ‘‘কভ থকতথা’’ অগথ থ কভ থচাযীও অন্তভূ থক্ত গফ; 

৩.১০ ‘‘তথ্য অচধকায’’ অথ থ ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ এফং এয আওতাধীন অচধদপ্তয/ংস্থা/কর্তথয এয চনকট ইগত 

 তথ্য প্রাচপ্তয অচধকায;  

৩.১১ ‘‘আগফদন পযভ’’ অথ থ তঅচফ, ২০০৯-এয তপচগর চনধ থাচযত আগফদগনয পযগভট- পযভ ‘ক’; 

৩.১২ ‘‘আীর পযভ’’ অথ থ তঅচফ, ২০০৯-এয তপচগর চনধ থাচযত আচর আগফদগনয পযগভট- পযভ ‘গ’; 

৩.১৩  “নাগচযক” অথ থ ফাংরাগদগ স্থায়ীবাগফ ফফাকাযী জনাধাযণ; এফং 

৩.১৪ “চযচষ্ট’’ অথ থ এই নীচতভারায গে ংযুক্ত ১০ টি চযচষ্ট। 
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৪। তগথ্যয ধযন এফং ধযন অনুাগয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধচত : 

ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয মুদয় তথ্য চনগনাক্ত ৩টি দেণীগত বাগ কযা গফ এফং চনধ থাচযত চফধান অনুাগয প্রদান, প্রচায 

ফা প্রকা কযা গফ। 

 ক. স্বপ্রগণাচদতবাগফ প্রকাগমাগ্য তথ্য : 

১) এই ধযগনয তথ্য ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ স্বপ্রগণাচদত গয় দনাটিগফাড থ, ওগয়ফাইট, ব্রচওয, মুচিত ফই 

ফা প্রচতগফদন, চফরগফাড থ, াইন দফাড থ, চস্টকায, দাস্টায, বুকগরট, চরপগরট, চনউজ দরটায, চিকায় চফজ্ঞচপ্তয 

ম্যাধগভ প্রচাযণা অন্যান্য গ্রণগমাগ্য ভাধ্যগভ প্রকা ও প্রচায কযগফ;  

২) ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ প্রচত ফছয একটি ফাচল থক প্রচতগফদন প্রকা কযগফ। ফাচল থক প্রচতগফদগন তঅআ, 

২০০৯ এয ধাযা ৬(৩)-এ উচিচেত তথ্যমূ ংগমাজন কযগফ; 

৩) ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ স্বপ্রগণাচদতবাগফ প্রকাগমাগ্য তগথ্যয একটি তাচরকা প্রস্ত্িত কযগফ, মা 

নীচতভারায চযচষ্ট-১ এ অন্তর্ভ থক্ত গফ; এফং 

৪) প্রচত চতন ভা অন্তয এই তাচরকা ারনাগাদ কযা গফ।  

ে. চাচদায চবচিগত প্রদানগমাগ্য তথ্য : 

১) চনগনয ৪ অনুগিগদয গ উানুগিগদ ফচণ থত চফলয়াচদ ব্যতীত এই ধযগনয তথ্য দকাগনা নাগচযগকয আগফদগনয দপ্রচযগত 

এই নীচতভারায ১০ ও ১১ অনুগিগদ ফচণ থত দ্ধচত অনুযণ কগয প্রদান কযগত গফ। 

গ. প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্য : 

এই নীচতভারায় মা চকছুই থাকুক না দকন ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ চনম্নফরণতৃ তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা ফা 

প্রচায কযগত ফাধ্য থাকগফ না: 

 (ক) দকান চফগদী যকাগযয চনকট দথগক প্রাপ্ত দকান দগানীয় তথ্য;  

(ে) দকান তথ্য প্রকাগয পগর দকান র্ততীয় গযয বুচদ্ধবৃচিক ম্পগদয অচধকায যচতগ্রস্ত গত াগয এরূ 

ফাচণচজেক ফা ব্যফাচয়ক অন্তচন থচত দগানীয়তা চফলয়ক, কচযাইট ফা বুচদ্ধবৃচিক ম্পদ ( Intellectual 

Property Right) ম্পচকথত তথ্য; 

(গ) দকান তথ্য প্রকাগয পগর দকান চফগল ব্যচক্ত ফা ংস্থাগক রাবফান ফা যচতগ্রস্ত কযগত াগয এরূ তথ্য, দমভন: 

 (অ)  আয়কয, শুল্ক, বোট ও আফগাযী আইন, ফাগজট ফা কযায এফং দটারায চযফতথন ংক্রান্ত দকান আগাভ     

তথ্য; 

     (আ)  মুিায চফচনভয় ও সুগদয ায চযফতথনজচনত দকান আগাভ তথ্য;  

(ঘ) দকান তথ্য প্রকাগয পগর প্রচচরত আইগনয প্রগয়াগ ফাধাগ্রস্ত গত াগয ফা অযাধ বৃচদ্ধ দগত াগয এরূ তথ্য; 

(ঙ) সকান তথ্য প্রকাদয পদর জনগদণয রনযািা রফরিত দত াদয ফা রফিাযাধীন ভাভরায সুষ্ঠ ুরফিায কাজ ব্যাত 

দত াদয এরূ তথ্য; 

(চ) দকান তথ্য প্রকাগয পগর দকান ব্যচক্তয ব্যচক্তগত জীফগনয দগানীয়তা ক্ষুণ্ণ গত াগয এরূ তথ্য; 

(ছ) দকান তথ্য প্রকাগয পগর দকান ব্যচক্তয জীফন ফা াযীচযক চনযািা চফদান্ন গত াগয এরূ তথ্য; 

(জ) আদারগত চফচাযাধীন দকান চফলয় এফং মা প্রকাগ আদারত ফা ট্রাইবুেনাগরয চনগলধাজ্ঞা যগয়গছ অথফা মায 

প্রকা আদারত অফভাননায াচভর এরূ তথ্য; 

(ঝ) তদন্তাধীন দকান চফলয় মায প্রকা তদন্ত কাগজ চফঘ্ন ঘটাগত াগয এরূ তথ্য; 
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(ঞ) দকৌরগত ও ফাচণচজেক কাযগণ দগান যাো ফাঞ্জনীয় এরূ কাচযগযী ফা বফজ্ঞাচনক গগফলণারব্ধ দকান তথ্য;  

(ট) দকান ক্রয় কাম থক্রভ ম্পূণ থ ওয়ায পূগফ থ ফা এ চফলগয় চদ্ধান্ত গ্রগণয পূগফ থ ংচিষ্ট ক্রয় ফা এয কাম থক্রভ ংক্রান্ত 

দকান তথ্য; 

(ঠ) দকান ব্যচক্তয আইন দ্বাযা ংযচযত দগানীয় তথ্য; 

(ড) যীযায প্রশ্নি ফা যীযায় প্রদি নম্বয ম্পচকথত আগাভ তথ্য; এফং 

(ঢ) ভচন্ত্রচযলদ ফা দযিভত, উগদষ্টা চযলগদয বফঠগক উস্থানীয় ায-ংগয আনুলচেক দচররাচদ এফং 

উক্তরূ বফঠগকয আগরাচনা ও চদ্ধান্ত ংক্রান্ত দকান তথ্য : 

 

৫। তথ্য ংগ্র, ংযযণ ও ব্যফস্থানা: 

ক) তথ্য ংযযণ : ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ তথ্য ংযযদণয জন্য চনগনাক্ত দ্ধচত অনুযণ কযগফ : 

 (১) তথ্য ংযযণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অচধকায (তথ্য ংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রচফধানভারা, ২০১০ অনুযণ 

কযগফ; 

ে) তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানা :  ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ তথ্য ংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অচধকায (তথ্য 

ংযযণ ও ব্যফস্থানা) প্রচফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযগফ; 

গ) তগথ্যয বালা : (১) তগথ্যয মূর বালা গফ ফাংরা। তথ্য মচদ অন্য দকান বালায় উৎন্ন গয় থাগক তাগর দটি দই বালায় 

ংযচযত গফ। দাপ্তচযক প্রগয়াগজন তথ্য অনুফাদ কযা গত াগয; এফং 

(২) তথ্য দম বালায় ংযচযত থাকগফ দই বালাগতই আগফদনকাযীগক যফযা কযা গফ।  আগফদনকাযীয চাচদায দপ্রচযদত 

দকান তথ্য অনুফাদ কযায দাচয়ত্ব কর্তথয ফন কযগফ না। 

 

৬। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চনগয়াগ: 

1) তঅআ ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাগয ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগ একজন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চনগয়াগ কযগত 

গফ; 

2) ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগগয অধীগন দকাগনা নতুন অচধদপ্তয/কর্তথয/ংস্থা প্রচতচষ্ঠত গর তঅআ ২০০৯-এয 

ধাযা ১০(৩) অনুাগয ৬০ চদগনয ভগধ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চনগয়াগ কযগত গফ; 

3) চচনয়য চচফ/চচফ, ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চনগয়াগ দদগফন এফং চনগয়াগকৃত কভ থকতথায 

নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রগমাজে দযগি পোক্স নম্বয ও ই-দভইর ঠিকানা চনগয়াগ প্রদাগনয যফতী ১৫ (গনয) 

কাম থচদফগয ভগধ্য তথ্য কচভন কর্তথক চনধ থাচযত পযগভদট চরচেতবাগফ তথ্য কচভগন দপ্রযণ কযগফন; 

4) তঅআ ২০০৯-এয অধীন দাচয়ত্ব ারগনয প্রগয়াজগন দকান দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা অন্য দম দকান কভ থকতথায ায়তা চাইগত 

াযগফন এফং দকান কভ থকতথায কাছ দথগক এরূ ায়তা চাওয়া গর চতচন উক্ত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথাগক প্রগয়াজনীয় 

ায়তা প্রদান কযগত ফাধ্য থাকগফন; 

5) দকান দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা দাচয়ত্ব ারগনয প্রগয়াজগন অন্য দকান কভ থকতথায ায়তা চাইগর এফং এরূ ায়তা প্রদাগন 

ব্যথ থতায জন্য তঅআ ২০০৯-এয দকান চফধান রংচঘত গর এই আইগনয অধীন দায়-দাচয়ত্ব চনধ থাযগণয দযগি উক্ত অন্য 

কভ থকতথাও দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা ফগর গণ্য গফন; এফং 

6) ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রগমাজে দযগি পোক্স নম্বয ও ই-

দভইর ঠিকানা ওগয়ফাইগট প্রকা কযগফ। 
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৭। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায দাচয়ত্ব ও কভ থচযচধ: 

ক) তগথ্যয জন্য কাগযা আগফদগনয দপ্রচযগত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা :  

অ) আগফদন গ্রণ ও তঅচফ ২০০৯ চফচধ-৩ অনুাগয আগফদনি গ্রগণয প্রাচপ্ত স্বীকায কযগফন;  

আ) অনুগযাধকৃত তথ্য তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯ ও তঅচফ ২০০৯ চফচধ-৪ অনুাগয মথামথবাগফ যফযা কযগফন;  

ই) তথ্য প্রদাগন অাযগতায দযদি তঅআ ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তঅচফ ২০০৯ চফচধ-৫ অনুাগয মথামথবাগফ অাযগতা 

প্রকা কযগফন। অাযগতায কাযণ তঅআ ২০০৯-এয াগথ াভঞ্জস্যপূণ থ গত গফ; 

ঈ) দকান অনুগযাধকৃত তথ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায চনকট যফযাগয জন্য ভজুদ থাকগর চতচন তঅআ, ২০০৯, ধাযা-

৯(৬)(৭) ও তঅচফ, ২০০৯ চফচধ-৮ অনুাগয উক্ত তগথ্যয যুচক্তংগত মূল্য চনধ থাযণ কযগফন এফং উক্ত মূল্য অনচধক 

৫ (াঁচ) কাম থ চদফগয ভগধ্য চযগাধ কযায জন্য অনুগযাধকাযীগক অফচত কযগফন; এফং  

উ) দকান অনুগযাধকৃত তগথ্যয াগথ র্ততীয় গযয ংচিষ্টতা থাকগর দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা তঅআ, ২০০৯, ধাযা-৯(৮) 

অনুাগয ব্যফস্থা গ্রণ কযগফন; 

ে) তঅআ, ২০০৯-এয তপচগর চনধ থাচযত আগফদগনয পযগভট/পযভ ‘ক’ ংযযণ ও দকান নাগচযগকয চাচদায দপ্রচযগত 

যফযা; 

গ) আগফদন পযভ পূযগণ যভ নয়, এভন আগফদনকাযীগক আগফদন পযভ পূযগণ ায়তা; 

ঘ) দকান নাগচযগকয চাচদায দপ্রচযগত তাগক আচর কর্তথয চনধ থাযগণ ায়তা;  

ঙ) ঠিক কর্তথয চনধ থাযগণ র্ভর কগযগছ, এভন আগফদনকাযীগক ঠিক কর্তথয চনধ থাযগণ ায়তা; 

চ) দকান াযীচযক প্রচতফন্ধী ব্যচক্তয তথ্য প্রাচপ্ত চনচিত কযগত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা তাগক উযুক্ত দ্ধচতগত তথ্য দগত 

ায়তা কযগফন। এগযগি দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা উযুক্ত অন্য দকান ব্যচক্তয ায়তা গ্রণ কযগত াযগফন;  

ছ) তথ্য ংযযণ, ব্যফস্থানা ও স্ব-প্রগণাচদত তথ্য প্রকা তঅআ ২০০৯-এয াগথ াভঞ্জস্যপূণ থবাগফ গি চক না তা চনধ থাযগণ 

কর্তথযগক ায়তা প্রদান; তঅআ ২০০৯-এয াগথ াভঞ্জস্যপূণ থবাগফ ফাচল থক প্রচতগফদন প্রকাগ ায়তা কযা; এফং  

      জ) তগথ্যয জন্য প্রাপ্ত আগফদনি আগফদন গি চাচত প্রগয়াজনীয় তথ্য ংযযণ, আগফদনকাযীয াগথ দমাগাগমাগগয 

চফস্তাচযত তথ্য ংযযণ, তথ্য অফমুক্তকযণ ংক্রান্ত প্রচতগফদন ংকরন, তগথ্যয মূল্য আদায়, চাফ যযণ ও যকাচয দকালাগাগয 

জভাকযণ এফং কর্তথয ফা তথ্য কচভগনয চাচদায দপ্রচযগত এ ংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা ইতোচদ। 

 

৮। চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চনগয়াগ: 

1) ফদরী ফা অন্য দকান কাযগণ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায অনুচস্থচতগত দাচয়ত্বারগনয জন্য ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ 

এফং এয অচধনস্থ অচধদপ্তয/কর্তথয/ংস্থায় একজন কগয চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চনগয়াগ কযগত গফ। দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথায অনুচস্থচতগত দাচয়ত্ব ারনকাগর আইন অনুাগয চতচন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চগগফ চফগফচচত গফন;  

2) নতুন অচধদপ্তয/কর্তথয/ংস্থা প্রচতচষ্ঠত ওয়ায ৬০ চদগনয ভগধ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায াাাচ চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা 

চনগয়াগ কযগত গফ; 

3) ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চনগয়াগ দদগফন এফং চনগয়াগকৃত প্রগতেগকয নাভ, দফী, 

ঠিকানা এফং, প্রগমাজে দযগি, পোক্স নম্বয ও ই-দভইর ঠিকানা চনগয়াগ প্রদাগনয ১৫ (গনয) কাম থচদফগয ভগধ্য তথ্য 

কচভন কর্তথক চনধ থাচযত পযগভট চরচেতবাগফ তথ্য কচভগন দপ্রযণ কযগফন  

-৫- 



 

 

এফং ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ  ও উক্ত  অচধদপ্তয/কর্তথয/ংস্থা আচর কর্তথগযয কাগছ অনুচরচ দপ্রযণ 

কযগফ; এফং 

       ৪) ফদরী ফা অন্য দকান কাযগণ এই দ শূন্য গর, অচফরগম্ব নতুন চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চনগয়াগ কযগত গফ। 

 

৯। চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায দাচয়ত্ব ও কভ থচযচধ: 

ক) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায অনুচস্থতকারীন ভগয় ‘চফকল্প দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা’ ‘দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা’ চগগফ দাচয়ত্ব ারন 

কযগফন; এফং 

ে) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চগগফ দাচয়ত্ব ারনকারীন ভগয় নীচত ৭-এ ফচণ থত ‘দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায দাচয়ত্ব ও কভ থচযচধ’ তাঁয 

 জন্য প্রগমাজে গফ। 

 

১০। তগথ্যয জন্য আগফদন, তথ্য প্রদাগনয দ্ধচত ও ভয়ীভা: 

(১) দকান ব্যচক্ত তঅআ, ২০০৯-এয অধীন তথ্য প্রাচপ্তয জন্য ংচিষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায কাগছ চনধ থাচযত পযভ ‘ক’ এয ভাধ্যগভ 

তথ্য দচগয় চরচেতবাগফ ফা ইগরক্ট্রচনক ভাধ্যভ ফা ই-দভইগর অনুগযাধ কযগত াযগফন;  

(২) চনধ থাচযত পযভ জরবে না গর অনুগযাধকাযীয নাভ, ঠিকানা, প্রগমাজে দযগি পোক্স নম্বয এফং ই-দভইর ঠিকানা; অনুগযাধকৃত 

তগথ্যয চনর্ভ থর এফং স্পষ্ট ফণ থনা এফং দকান্ দ্ধচতগত তথ্য দগত আগ্রী তায ফণ থনা উগিে কগয াদা কাগগজ ফা দযিভত, 

ইগরক্ট্রচনক চভচডয়া ফা ই-দভইগরও তথ্য প্রাচপ্তয জন্য অনুগযাধ কযা মাগফ; 

(৩) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা তগথ্যয জন্য দকান অনুগযাধ প্রাচপ্তয তাচযে গত অনচধক ২০ (চফ) কাম থ চদফগয ভগধ্য অনুগযাধকৃত তথ্য 

যফযা কযগফন; 

(৪) পূগফ থ উচিচেত উ-অনুগিদ (৩) এ মাা চকছুই থাকুক না দকন, অনুগযাধকৃত তগথ্যয াগথ একাচধক তথ্য প্রদান ইউচনট ফা 

কর্তথগযয ংচিষ্টতা থাকগর অনচধক ৩০ (চি) কাম থ চদফগয ভগধ্য দই অনুগযাধকৃত তথ্য যফযা কযগত গফ;  

(৫)   দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা চরচেতবাগফ অথফা দযিভত, ইগরক্ট্রচনক ভাধ্যভ ফা ই-দভইর এয ভাধ্যগভ আগফদন ি গ্রগণয প্রাচপ্ত 

স্বীকায কযগফন এফং প্রাচপ্ত স্বীকাযগি আগফদগনয দযপাগযন্প নম্বয, আগফদনি গ্রণকাযীয নাভ, দভম থাদা এফং আগফদন 

গ্রগণয তাচযে উগিে কগয স্বাযয কযগফন; 

(৬) ইগরক্ট্রচনক ফা ই-দভইর এয ভাধ্যগভ আগফদন গ্রগণয দযগি কর্তথগযয ফযাফয আগফদন দপ্রযগণয তাচযেই (প্রাচপ্ত াগগয) 

আগফদন গ্রগণয তাচযে চগগফ গণ্য গফ; 

 (৭)   আগফদন াওয়ায য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা তথ্য প্রদাগনয তাচযে এফং ভয় উগিেপূফ থক আগফদনকাযীগক দ ম্পগকথ 

অফচত কযগফন এফং অনুগযাধকৃত তগথ্যয াগথ একাচধক তথ্য প্রদান ইউচনট ফা কর্তথগযয ংচিষ্টতা থাকগর দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথা দই ইউচনট ফা কর্তথযগক চরচেত দনাটি প্রদান কযগফন; 

(৮) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা দকান কাযগণ অনুগযাধকৃত তথ্য প্রদাগন অাযগ অথফা আংচক তথ্য যফযাগ অাযগ গর অাযগতায 

কাযণ উগিে কগয আগফদন প্রাচপ্তয ১০ (দ) কাম থ চদফগয  ভগধ্য তঅচফ, ২০০৯-এয তপচগর উচিচেত পযভ-‘ে’ অনুমায়ী 

এতচদ্বলগয় আগফদনকাযীগক অফচত কযগফন; 

 (৯)  উ-অনুগিদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উচিচেত ভয়ীভায ভগধ্য তথ্য যফযা কযগত দকান দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা ব্যথ থ গর 

ংচিষ্ট তথ্য প্রাচপ্তয অনুগযাধ প্রতোখ্যান কযা গয়গছ ফগর গণ্য গফ; 

 

-৬- 

 



 

 

(১০)  অনুগযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায চনকট মথামথ চফগফচচত গর এফং দমগযগি দই তথ্য র্ততীয় য কর্তথক 

যফযা কযা গয়গছ চকংফা দই তগথ্য র্ততীয় গযয স্বাথ থ জচড়ত যগয়গছ এফং র্ততীয় য তা দগানীয় তথ্য চগগফ গণ্য 

কগযগছ দ দযগি দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা এরূ অনুগযাধ প্রাচপ্তয ৫ (াঁচ) কাম থ চদফগয ভগধ্য র্ততীয় যগক তায চরচেত ফা 

দভৌচেক ভতাভত দচগয় দনাটি প্রদান কযগফন এফং র্ততীয় য এরূ দনাটিগয দপ্রচযগত দকান ভতাভত প্রদান কযগর তা 

চফগফচনায় চনগয় দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা অনুগযাধকাযীগক তথ্য প্রদাগনয চফলগয় চদ্ধান্ত গ্রণ কযগফন;  

(১১)  দকান ইচিয় প্রচতফন্ধী ব্যচক্তগক দকাগনা দযকড থ ফা তায অংচফগল জানাগনায প্রগয়াজন গর ংচিষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা 

দই প্রচতফন্ধী ব্যচক্তগক তথ্য রাগব ায়তা প্রদান কযগফন এফং চযদ থগনয জন্য দম ধযগনয গমাচগতা প্রগয়াজন তা প্রদান 

কযাও এই ায়তায অন্তর্ভ থক্ত ফগর গণ্য গফ; এফং 

(১২) আইগনয অধীন প্রদি তগথ্যয প্রচত পৃষ্ঠায় ‘‘তথ্য অচধকায আইন, ২০০৯ এয অধীগন এই তথ্য যফযা কযা গয়গছ’’ ভগভ থ   

       প্রতেয়ন কযগত গফ এফং তাগত প্রতেয়নকাযী কভ থকতথায নাভ, দফী, স্বাযয ও দাপ্তচযক ীর থাকগফ। 

 

১১। তগথ্যয মূল্য এফং মূল্য চযগাধ : 

     দকান অনুগযাধকৃত তথ্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায চনকট যফযাগয জন্য ভজুদ থাকগর চতচন  তঅচফ, ২০০৯-এয তপচগর 

উচিচেত পযভ-‘ঘ’ অনুাগয দই তগথ্যয মূল্য চনধ থাযণ কযগফন এফং অনচধক ৫ (াঁচ) কাম থ চদফগয ভগধ্য দই অথ থ চারান 

দকাড নং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা  কগয দট্রজাযী চারাগনয কচ তায কাগছ জভা দদয়ায জন্য অনুগযাধকাযীগক 

চরচেতবাগফ অফচত কযগফন। 
১২. আচর কর্তথয :  

     ড়ক চযফন ও ও ভাড়ক চফবাগগয আচর কর্তথয গফন চচফ/চচনয়য চচফ। 

 

১৩. আচর দ্ধচত :  

     দকান ব্যচক্ত এই নীচতভারায নীচত ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫)-এ চনধ থাচযত ভয়ীভায ভগধ্য তথ্য রাগব ব্যথ থ গর চকংফা 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায দকান চদ্ধাগন্ত ংক্ষুব্ধ গর চকংফা অচতচযক্ত মূল্য ধাম থ ফা গ্রণ কযগর উক্ত ভয়ীভা অচতক্রান্ত 

ফায ফা দযিভত, চদ্ধান্ত রাগবয যফতী ৩০ (চি) চদগনয ভগধ্য তঅচফ, ২০০৯-এয তপচগর চনধ থাচযত পযভ-‘গ’ এয 

ভাধ্যগভ আীর কর্তথগযয কাগছ আচর কযগত াযগফন। 

১৪. আচর চনষ্পচি :  

(1) আচর কর্তথয দকাগনা আচদরয চফলগয় চদ্ধান্ত প্রদাগনয পূগফ থ চনগনাক্ত দগয গ্রণ কযগফন- 

(ক) দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা এফং এতদংচিষ্ট অন্যান্য কভ থকতথায শুনানী গ্রণ কযগফন; এফং  

(ে) আচর আগফদগন উচিচেত ংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রাচথ থত প্রচতকাগযয যুচক্তমূ চফগফচনা কযগফন।  

 

 (২)  আচর আগফদন প্রাচপ্তয ১৫ (গনয) কাম থচদফগয ভগধ্য আচর কর্তথয- 

(ক) উ-অনুগিদ (১) এ উচিচেত দগযমূ গ্রণপূফ থক তথ্য যফযা কযায জন্য ংচিষ্ট দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথাগক 

চনগদ থ দদগফন; অথফা 

(ে) তাঁয চফগফচনায় গ্রণগমাগ্য না গর আীর আগফদনটি োচযজ কযগত াযগফন। 

-৭- 

 



 

 

 

 

(৩)  আচর কর্তথগযয চনগদ থ অনুমায়ী দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা মথাম্ভফ দ্রুততায াগথ প্রাচথ থত তথ্য যফযা কযগফন, তগফ এই 

ভয় তঅআ, ২০০৯ এয ধাযা ২৪(৪) এ চনগদ থচত ভগয়য অচধক গফ না অথফা দযিভত চতচন তথ্য যফযা দথগক চফযত 

থাকগফন। 
 

১৫। জনগুরুত্বপূণ থ চফলগয় দপ্র চফজ্ঞচপ্ত : 

   ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ  জনগুরুত্বপূণ থ চফলয়াচদ দপ্র চফজ্ঞচপ্তয ভাধ্যগভ অথফা অন্য দকান িায় প্রচায ফা প্রকা 

কযগফ। 

 

 

১৬। নীচতভারায ংগাধন : এই নীচতভারা ংগাধগনয প্রগয়াজন গর ড়ক চযফন ও ভাড়ক চফবাগ ৩-৫ দস্য 

চফচষ্ট একটি কচভটি গঠন কযগফ। কচভটি নীচতভারা অনুগভাদনকাযী কর্তথদযয কাগছ ংগাধগনয প্রস্তাফ কযগফ।  

 

 

১৭। নীচতভারায ব্যাখ্যা : এই নীচতভারায দকান চফলগয় অস্পষ্টতা দদো চদগর নীচতভারা প্রণয়নকাযী কর্তথ য তায ব্যখ্যা 

প্রদান কযগফ। অনুগভাদনকাযী কর্তথদযয অনুগভাদগন নীচতভারা ংগাধন কাম থকয গফ। 
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১৮।   চযচষ্ট : 

 

চযচষ্ট-১ : স্বপ্রগণাচদতবাগফ প্রকাগমাগ্য তগথ্যয তাচরকা ও প্রকাগয ভাধ্যভ: 

 

ক্রভ তদথ্যয রফফযণ তথ্য প্রকাদয ভাধ্যভ 

১। ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাদগয াাংগঠরনক কাঠাদভা  

কামকৃ্রদভয রফফযণ, কামপৃ্রণারর এফাং দারয়ত্বমূ 

ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

২। ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাদগয কভকৃতাৃ  কভিৃাযীদদয দারয়ত্ব 

ফন্টন 

ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

৩। ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাদগয কভকৃতাৃ  কভিৃাযীয তথ্য ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

৪। কামৃম্পাদদনয জন্য ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাদগয রনয়ন্ত্রদণ 

যরক্ষত  ব্যফহ্নত আইন, চফচধ-চফধান, চনগদ থনা, ম্যানুগয়র, ডকুগভন্ট 

এফং দযকড থ 

ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

৫। ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাদগয ফাদজট  ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

৬। নাগরযকদদয তথ্য াংগ্রদয জন্য রফযাজভান সুদমাগ-সুরফধা াংক্রান্ত 

রফফযণ এফাং কভকৃতাৃ/কভিৃাযীদদয জন্য াংযরক্ষত রডরজটার রাইদেরয 

ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

৭। নাভ, দরফ, ঠিকানা, সপান নম্বয এফাং প্রদমাজয সক্ষদত্র পযাক্স নম্বয  ই-

সভইর ঠিকানা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয নাভ 

ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

৮। নাভ, দরফ, ঠিকানা, সপান নম্বয এফাং প্রদমাজয সক্ষদত্র পযাক্স নম্বয  ই-

সভইর ঠিকানা আীর কর্তৃদক্ষয তাররকা 

ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

৯। তদথ্যয জন্য নাগরযদকয কাছ সথদক প্রাপ্ত কর আদফদনদত্রয 

অনুররর, মায ভদধ্য রনদম্নাক্ত তথ্যমূ অন্তভূকৃ্ত থাকদফেঃ 

(ক) সম কর্তৃক্ষ কর্তকৃ অনুদযাধত্রটি গৃীত দয়দছ তায নাভ: 

(খ) রক তদথ্যয জন্য অনুদযাধ কযা দয়দছ; এফাং 

(গ) অনুদযাদধয তারযখ 

ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 

১০। কর উন্নয়ন প্রকদল্পয প্রারনক আদদ  ড়ক রযফন  ভাড়ক 

রফবাদগয দয়ফাইট 
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চযচষ্ট-২ : চাচদায চবচিগত প্রদানগমাগ্য তগথ্যয তাচরকা: 

               চননচরচেত তথ্যমূ জনগগণয চাচদায চবচিগত প্রদান কযা গফ- 

 স্বপ্রদণারদতবাদফ প্রকারত কর তথ্য; 

 রফরবন্ন আইন, রফরধভারা, নীরতভারা, গাইড রাইন, ------------------------------------ 

 অরডট রযদাট;ৃ 

 ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য (রদ্ধান্ত গ্রদণয য) 

 রনদয়াগ ফদররয আদদ; 

 সদদ ফা রফদদদ ভ্রভণ াংক্রান্ত তথ্যারদ। 
 

 

 

রযরষ্ট-৩: প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তদথ্যয তাররকা: 

                       রনম্নরররখত তথ্যমূ প্রদান  প্রকা কযদত কর্তৃক্ষ ফাধ্য থাকদফ না- 

 কভী  উকাযদবাগীয ব্যরক্তগত জীফদনয সগানীয়তা ক্ষুন্ন য়, এরু তথ্য; 

 রফিাযাধীন রফবাগীয় ভাভরায তথ্য মা ঐ ভাভরায সুষ্ঠু রফিাযকামদৃক ব্যাত কযদত াদয; 

 তদন্তাধীন রফলয় াংরিষ্ট সকাদনা তথ্য, মায প্রকা তদন্তকাদজ রফি ঘটাদত াদয; 

 সকাদনা ক্রয় কামকৃ্রদভয রফলদয় রদ্ধান্ত সনয়ায আদগ াংরিষ্ট ক্রয় ফা এয ক্রয়াংক্রান্ত সকাদনা তথ্য; এফাং  

 রনদয়াগ  দদান্নরত যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা নম্বযীট ফা পরাপর াংক্রান্ত আগাভ তথ্য ইতযারদ। 

 

 

 

রযরষ্ট-৪: দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয রফফযণ  : 

  কভকৃতাৃয নাভ  : সভােঃ আফদুয সযৌপ খান 

  দরফ   : যুগ্মরিফ 

সপান   : ৯৫৮৪১২৭ 

ই-সভইর   : roufds@yahoo.com 

 

 

ঠিকানা   : বফন নাং-০৭, কক্ষ নাং-৮১৩ 

                                        ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ 

                                        ফাাংরাদদ রিফারয়, ঢাকা-১০০০। 
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রযরষ্ট-৫ : আরর কর্তৃক্ষ : 

   কভকৃতাৃয নাভ   : এভ, এ, এন, রছরেক 

   দরফ   : রিফ 

  সপান   : ৯৫১১১২২ 

  ই-সভইর   : secretary@rthd.gov.bd 

 

ঠিকানা   : বফন নাং-০৭, কক্ষ নাং-৮৩০ 

                                        ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ 

                                        ফাাংরাদদ রিফারয়, ঢাকা-১০০০। 

 

রযরষ্ট-৬: তথ্য প্রারপ্তয আদফদন পযভ (পযভ ‘ক’) 

পযভ ‘ক’ 

তথ্য প্রারপ্তয আদফদনত্র 

[তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারায রফরধ-৩ দ্রষ্টব্য] 

 

ফযাফয 

…………… 

……………. (নাভ  দরফ) 

  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃ, 

…………….(দপ্তদযয নাভ  ঠিকানা) 

 

১. আদফদনকাযী নাভ     :----------------------- 

 রতায নাভ     :------------------------ 

 ভাতায নাভ     :------------------------ 

 জাতীয় রযিয় ত্র নম্বয    :------------------------ 

 ফতভৃান ঠিকানা     :------------------------ 

 স্থায়ী ঠিকানা     :------------------------ 

 পযাক্স, ই-সভইর, সটররদপান  সভাফাইর নম্বয (মরদ থাদক) :------------------------- 

২. সকান ধযদনয তথ্য* (প্রদয়াজদন অরতরযক্ত কাগজ ব্যফায করুন):------------------------ 

৩. সকান দ্ধরতদত তথ্য াইদত আগ্রী  (ছাাদনা/পদটাকর/রররখত/ 

ই-সভইর/পযাক্স/ররড অথফা অন্য সকান দ্ধরত)  :------------------------------- 

৪. তথ্য গ্রণকাযীয নাভ  ঠিকানা   :---------------------------- 

৫. প্রদমাজয সক্ষদত্র ায়তাকাযীয নাভ  ঠিকানা  :---------------------------- 

 

 আদফদদনয তারযখ:---------------------------                ------------------------------ 

 

 

*তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯-এয ৮ ধাযা অনুমায়ী তদথ্যয মূল্য রযদাধদমাগ্য। 
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রযরষ্ট-৭: তথ্য যফযাদ অাযগতায় সনাটি (পযভ ‘খ’) 

     

    পযভ ‘খ’ 

 

[তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯ রফরধ-৫ দ্রষ্টব্য] 

                      তথ্য যফযাদ অাযগতায় সনাটি 

 

আদফদন দত্রয সূত্র নম্বয:  তারযখ:------------------------------ 

প্ররত  

আদফদকাযীয নাভ          :    

ঠিকানা          : 

 

রফলয়: তথ্য যফযাদ অাযগতা ম্পদক ৃঅফরতকযণ। 

 

রপ্রয় ভদাদয়, 

 

আনায ---------------------------------------তারযদখয আদফদদনয রবরিদত প্রারথতৃ তথ্য রনদম্নাক্ত কাযদণ যফযা কযা ম্ভফ র 

না, মথা- 

 

 

১.---------------------------। 

 

২.---------------------------। 

 

৩.---------------------------। 

 

 

 

       (--------------------------------) 

            দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভকৃতাৃয নাভ: 

                  দরফ: 

        দাপ্তরযক ীর: 
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রযরষ্ট-৮: তথ্য প্রারপ্তয আদফদন পযভ (পযভ ‘গ’) 

পযভ ‘গ’ 

        আীর আদফদন 

[তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারায রফরধ-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

ফযাফয 

…………… 

……………. (নাভ  দরফ) 

  

আীর কর্তৃক্ষ, 

…………….(দপ্তদযয নাভ  ঠিকানা) 

 

১. আীরকাযীয  নাভ  ঠিকানা    :----------------------- 

        (সমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ)      

২. আীদরয তারযখ     :------------------------ 

৩. সম আদদদয রফরুদদ্ধ আরর কযা দয়দছ তায কর (মরদ থাদক):-------------------- 

৪. মা আদদদয রফরুদদ্ধ আরর কযা দয়দছ তা নাভ আদদদয রফফযণ (মরদ থাদক):------------------------ 

৫. আরদরয াংরক্ষপ্ত রফফযণ                            :------------------------ 

৬. আদদদয রফরুদদ্ধ াংক্ষুব্ধ য়ায কাযণ (াংরক্ষপ্ত রফফযণ) :------------------------- 

 

৭. প্রারথতৃা প্ররতকাদযয যুরক্ত/রবরি    :------------------------ 

 

৮. আররকাযী কর্তকৃ প্রতযয়ন    :------------------------------- 

৯. অন্য সকান তথ্য মা আরর কর্তৃদক্ষয মু্মদখ উস্থাদনয জন্য :---------------------------- 

            আররকাযী ইচ্ছা সালণ কদযন    

 

 আদফদদনয তারযখ:---------------------------               পূণ ৃস্বাক্ষয ------------------------------ 
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রযরষ্ট-৯: তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ এফাং তদথ্যয মূল্য রনধাৃযণ রপ  (পযভ ‘ঘ’) 

পযভ ‘ঘ’ 

        (রফরধ ৮ দ্রষ্টব্য) 

তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ এফাং তদথ্যয মূল্য রনধাৃযণ রপ 

 

তথ্য যফযাদয সক্ষদত্র রনম্ন সটরফদরয করাভ (২) এ উদেরখত তদথ্যয জন্য তায রফযীদত করাভ (৩)- এ উদেরখত াদয সক্ষত্রভদত তথ্য 

প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ এফাং তদথ্যয মূল্য রযদাধদমাগ্য দফ, মথা:- 

সটরফর 

   ক্রভ তদথ্যয রফফযণ তদথ্যয রফফযণ তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ/তদথ্যয মূল্য 

১। রররখত সকাদনা ডকুদভদন্টয কর যফযাদয জন্য 

(ম্যা, নকা, ছরফ, করম্পউটায রপ্রন্ট)  

এ-৪  এ -৩ ভাদয কাগদজয সক্ষদত্র প্ররত পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা 

াদয এফাং তদূর্ধ্ৃ াইদজয কাগদজয সক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য। 

২। রডস্ক, ররড ইতযারদদত তথ্য যফযাদয সক্ষদত্র  (১) আদফদকাযী কর্তকৃ রডস্ক , ররড ইতযারদ যফযাদয সক্ষদত্র 

রফনামূদর; 

(২) তথ্য যফযাকাযী কর্তকৃ রডস্ক , ররড ইতযারদ যফযাদয 

সক্ষদত্র তায প্রকৃত মূল্য। 

৩। সকাদনা আইন ফা যকারয রফধান ফা রনদদৃনা 

অনুমায়ী কাউদক যফযাকৃত তদথ্যয সক্ষদত্র  

প্রকানায় রনধাৃরযত মূল্য। 

৪। রফনামূদল্যয প্রকানায সক্ষদত্র (কর থাকা াদদক্ষ) রফনামূদল্য। 
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চযচষ্ট-১০ : তথ্য কচভগন অচবগমাগ দাগয়গযয চনধ থাযণ পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

অচবগমাগ দাগয়গযয পযভ 
[তথ্য অচধকায (অচবগমাগ দাগয়য ও চনষ্পচি ংক্রাভত্ম) প্রচফধানভারায প্রচফধান-৩ (১) িষ্টব্য]  

 

 
ফযাফয 

প্রধান তথ্য কচভনায 

তথ্য কচভন 

এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রাচনক এরাকা 

দগযফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

 
              অচবগমাগ নং ...............................................................................................................।  

 
১। অচবগমাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা                          : ......................................................................... 

    (দমাগাগমাগগয জ ভাধ্যভ) 

 
২। অচবগমাগ দাচেগরয তাচযে                               : .......................................................................... 

 
৩। মাায চফরুগদ্ধ অচবগমাগ কযা ইয়াগছ                : ......................................................................... 

     তাায নাভ ও ঠিকানা   

 
৪। অচবগমাগগয ংচযপ্ত চফফযণ                             : ......................................................................... 

    (প্রগয়াজগন আরাদা কাগজ চন্নগফ কযা মাইগফ) 

 

 

 
৫। ংক্ষুব্ধতায কাযণ (মচদ দকান আগদগয চফরুগদ্ধ      : .......................................................................  

    অচবগমাগ আনয়ন কযা য় দই দযগি উায কচ  

    ংযুক্ত কচযগত ইগফ) 

 
৬। প্রাচথ থত প্রচতকায ও উায দমৌচক্তকতা                     : ....................................................................... 

 
৭। অচবগমাগ উচিচেত ফক্তগব্যয ভথ থগন প্রগয়াজনীয়      : ......................................................................... 

     কাগজ গিয ফণ থনা (কচ ংযুক্ত কযগত গফ) 

 

তোঠ 
আচভ/আভযা এই ভগভ থ রপপূফ থক দঘালণা কযচছ দম, এই অচবগমাগগ ফচণ থত অচবগমাগমূ আভায জ্ঞান ও চফশ্বা ভগত তে।  

 

 

 

 
 (তোঠকাযীয স্বাযয)   
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