ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযন (রফআযটির) -এয
স্বপ্রদ ারদত তথ্য প্রকা রনদদ পরকা, 2019
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সূরিত্র
উক্রভর কা
1। স্বপ্রদ ারদত তথ্য প্রকা রনদদ পরকা প্র দনয যমৌরিকতা/উদেশ্য:
1.1 রনদদ পরকায রদযানাভ:
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9। রফকল্প দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায দারত্ব ও কভপরযরধ:
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10। তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধরত ও ভীভা
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১।

১.২

২।

স্বপ্রদ ারদত তথ্য প্রকা রনদদ পরকা প্র দনয যমৌরিকতা/উদেশ্য:
গ প্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায জনগদনয জানায অরধকায প্ররতষ্ঠায ভা
ধ্যদভ যকারয ও
যফযারয াংগঠদনয স্বচ্ছতা ও জফাফরদর বৃরদ্ধ , দুনীরত হ্রা ও সুান প্ররতষ্ঠা , জনগদনয রিন্তা,
রফদফক ও ফাক স্বাধীনতায াাংরফধারনক অরধকায প্ররতষ্ঠা , দফ পারয জনগদনয ক্ষভতাদনয
রদক্ষে তথ্য অরধকায রনরিত কযদত ‘তথ্য অরধকায আইন , ২০০৯’া কদযদে। আইনটিয
মথামথ ফািাফাদনয রদক্ষে তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত রফলক ) রফরধভারা, ২০০৯ এফাং তথ্য
অরধকায াংক্রান্ত রফরধভারা ইদতাভদধ্য প্র ন কযা দদে। ইদতাভদধ্য তথ্য অরধকায
(তথ্য
প্রারপ্ত াংক্রান্ত ) রফরধভারা, ২০০৯ এফাং তথ্য অরধকায াংক্রান্ত রতনটি প্ররফধানভারা প্র নীত
দদে।
যকাদযয অফাধ তথ্যপ্রফা রনরিতকয নীরতদক অনুকয কদয ফাাংরাদদ ড়ক রযফন
কদপাদযন (BRTC) অফাধ তথ্যপ্রফাদয িি পা রনরিত কযদত দৃঢ় প্ররতজ্ঞ । রফআযটির
‘য
কভপকাদেয তথ্য জনম্মুদে প্রকা কযদর কদপাদযদনয কাম পক্রভ ম্পদকপ স্বচ্ছ ধায া রাব
কযদফ এফাং জনগদ য কাদে জফাফরদর সুপ্ররতরষ্ঠত দফ।
রফআযটির‘য অফাদ তথ্যমূ িি পায যক্ষদত্র যকাদনা রিধাদদেয সৃরষ্ট যমন না  যজন্য একটি
স্বপ্রদ ারদত তথ্য প্রকা রনদদ পরকা , প্র ন আফশ্যক ফদর ভদন কদয। সুতযাাং তথ্য অরধকায
আইন,২০০৯ তথ্য অরধকায (তথ্যপ্রারপ্ত াংক্রা ন্ত) রফরধভারা, ২০০৯ ও তথ্য অরধকায াংক্রান্ত
প্ররফধানভারায রযদরক্ষদত এই স্বপ্রদ ারদত তথ্য প্রকা রনদদ পরকা, ২০১৯ প্র ন কযা দদে।
রনদদ পরকায রদযানাভ:
এই রনদদ পরকা ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযন (রফআযটির)-এয স্বপ্রদ ারদত তথ্য প্রকা
রনদদ পরকা, ২০১৯ নাদভ অরবরত দফ।
রনদদ পরকায রবরি:
২.১
প্র নকাযী কর্তপ ক্ষ:
ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযন (রফআযটির)
২.২
অনুদভাদনকাযী কর্তপ ক্ষ:
ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযন ( BRTC)
২.৩
অনুদভাদদনয তারযে: ০১অদটাফয ২০১৯
২.৪

রনদদ পরকা কাম পকদযয তারযে: ০১অদটাফয ২০১৯

রনদদ পরকায প্রদমাজেতা:
রনদদ পরকাটি ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযন ( BRTC)এয জন্য প্রদমাজে দফ
াংজ্ঞামূ: রফল ফা প্রদেয রযন্থী যকাদনা রকছু না থাকদর এ রনদদ পরকা৩.১
‘তথ্য’ অথ প তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ – এয ধাযা ২(ি)-যত উদেরেত বুঝাদফ।
২.৫

৩।

৩.২
৩.৩

‘দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা অথ প তথ্য অরধকাযআইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০-এয অধীন কর্তপ ক্ষ
কর্তক
প রনযুি কভপকতপা।
‘রফকল্প দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা ’ অথ প দারত্বপ্রাপ্ত কভপতাপ য অনুরস্থরতদত াংরিষ্ট দারত্ব
ারদনয জন্য রনযুি কভপকতপা।
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৩.৪

‘আরর কর্তপ ক্ষ’ অথ প তথ্য অরধকায আইন , ২০০৯ এয ধাযা ২ক(আ) অনুমাী ফাাংরাদদ ড়ক
রযফন কদপাদযন ( BRTC)

৩.৫

‘র্ততী ক্ষ” অথ প তথ্য প্রারপ্তয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কর্তপ ক্ষ ব্যতীত অনুদযাধকৃত
তদথ্যয দে জরড়ত অন্য যকাদনা ক্ষ।

৩.৬
৩.৭
৩.৮

‘তথ্য করভন’ অথ প তথ্য অরধকায আইন,২০০৯-এয ধাযা ১১ এয অধীদন প্ররতরষ্ঠত তথ্য করভন।
‘তথ্য অরধকায রফরধভারা, ২০০৯’ অথ প তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা ,২০০৯।
‘কভপকতপা’ অথ প ‘কভপিাযী’ ও অন্তর্ভপি দফ।

৩.৯

‘তথ্য অরধকায’ অথ প যকাদনা কর্তপ দক্ষয রনকট দত তথ্যপ্রারপ্তয অরধকায।

৩.১০

‘আদফদন পযভ ’ অথ প তথ্য অরধকায

(তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত ) রফরধভারা ,২০০৯–এয তপরদর

রনধ পারযত আরর আদফদন পযভ-ক।
৩.১১

‘আরর পযভ’ অথ প তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা ,২০০৯–এয তপরদর রনধ পারযত
আরর আদফদন পযভ-গ।

৩.১২
৪।

‘রযরষ্ট’ অথ প এই রনদদ পরকায দে াংযুি রযরষ্ট।

তদথ্যয ধযন এফাং ধযন অনুাদয তথ্য প্রকা ও প্রধান দ্ধরত:
রফআরযটির‘য মুদ তথ্য রনম্নফর পত রতনটি যেরনদত বাগ কযা দফ এফাং রনধ পারযত রফধান অনুাদয তা প্রকা ও
প্রদান কযা দফ।

৪.১

স্বপ্রদ ারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তথ্য:
৪.১.১

এই ধযদনয তথ্য রফআযটির স্বপ্রদ ারদত দ যনাটি যফাদড প
, ওদফাইদট, মুরিত ফই ফা প্ররতদফদন
আকাদয, প্ররত্রকা রফজ্ঞরপ্তয ভাধ্যদভ এফাং অন্যান্য গ্র দমাগ্য ভাধ্যদভ প্রকা ও প্রিায কযদফ।

৪.১.২

এই ধযদনয তথ্য যিদ যকাদনা না গরযক আদফদন কযদর তা িারদায রব রিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য রাদফ
রফদফরিত দফ এফাং দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রনধ পারযত দ্ধরতদত আদফদনকাযীদক তথ্য প্রদান কযদফন।
রফআযটির প্ররতফেয একটি ফারল পক প্ররতদফদন প্রকা কযদফ এফাং ফারল পক প্ররতদফদদন তথ্য অরধকায আ ইন,
২০০৯-এয ধাযা ৬(৩)-এ উরেরেত তথ্যমূ াংদমাজন কযদফ।
রফআরযটির স্বপ্রদ ারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয একটি তাররকা প্রস্তুত কযদফ এফাং এই রনদদ পরকায
রযরষ্ট (রযরষ্ট-১) ও রফআযটির‘য ওদফাইদট প্রকা ও প্রিায কযদফ।
প্ররত ে ভা অন্তয রকাংফা প্রযাজদন এই তাররকা ারনাগাদ কযা দফ।

৪.১.৩
৪.১.৪
৪.১.৫
৪.২

িারদায রবরিদত প্রদানদমাগ্য তথ্য :
৪.২.১ এই ধযদ য তথ্য যকাদনা নাগরযদকয আদফদদনয রযরক্ষদত এই রনদদ পরকায
ফর পত দ্ধরত অনুয কদয প্রদান কযদফ।
৪.২.২

রফআযটির িারদায রবরিদত প্রদান যমাগ্য তযথ্যয একটি তাররকা প্রস্তুত কযদফ এফাং এই রনদদ পর
রযরদষ্ট (রযরষ্ট-২) ও রফআযটির‘য ওদফাইদট প্রকা কযদফ।

৪.৩

১০ ও ১১ নম্বয অনুদচ্ছ যদ

প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক ন, এভন তথ্য :
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কায

এই রনদদ পরকায অন্যান্য অনুদচ্ছদদ মা রকছুই থাকুক না যকন , রফআযটির বফঠক ম্পরকপত াযাংদক্ষ , আযরািনা ও
রদ্ধান্ত তথ্য অরধকায আইন, ২০১৯ –এয ৭ ধাযা ফর পত তথ্যমূ প্রদান ফা প্রকা প্রিায কযদত ফাধ্য থাকদফ না।
৫।

তথ্য াংগ্র, াংযক্ষ ও ব্যফস্থানা:

৫.১

তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থনা:
রফআযটির তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অরধকায (তথ্য াংযক্ষ ও ব্য ফস্থানা ) প্ররফধানভারা,
২০১০ অনুযন কযদফ।

৫.২

তথ্য াংযক্ষ :
ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযন (রফআযটির) তথ্য াংযক্ষদ য জন্য রনদম্নাি দ্ধরত অনুয কযদফ:
৫.২.১

নাগরযদকয তথ্য অরধকায রনরিত কযায রনরভদি রফবাগ -াংরিষ্ট মাফতী তদথ্যয কোটারগ এফাং ইনদডক্স
মথামথবাদফ প্রস্তুত ও াংযক্ষ কযদফ।

৫.২.২

করম্পউটাদয াংযক্ষদ য উযুি তথ্য যুরিাংগত ভীভায ভদধ্য করম্পউটাদয াংযক্ষ কযদফ

5.2.3 তথ্য াংযক্ষ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অরধকায

(তথ্য াংযক্ষ ও ব্যফস্থানা ) প্ররফধানভারা, ২০১০

অনুয কযদফ।
৫.৩

তদথ্যয বালা:
৫.৩.১
৫.৩.২

তদথ্যয মূর বালা দফ ফাাংরা। যকাদনা তথ্য মরদ অন্য যকাদনা বালা বতরয দ থাদক তাদর তা যই
বালা াংযরক্ষত দফ।
তথ্য যম বালা াংযরক্ষত থাকদফ যই বালাদতই আদফদনকাযীদক যফযা কযা দফ। আদফদনকাযী
িারদায রযদপ্ররক্ষদত যকাদনা তথ্য অনুফাদ কযা দারত্ব কর্তপক্ষ ফন কযদফ না।

৫.৪
৬।

তদথ্যয ারনাগাদকয :
ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযযনয রফবাগমূ প্ররতভাদ তথ্য ারনাগাদ কযদফ।
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রনদাগ:
৬.১

তথ্য অরধকায আইন , ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাদয ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযন একজন
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রনদাগ কযদফ।

৬.২

ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদয যনয অধীদন যকাদনা কাম পার /ইউরনট প্ররতরষ্ঠত দর তথ্য অরধকায
আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুাদয উিরু কাম পার/ইউরনট প্ররতরষ্ঠত ওায ৬০(লাট) রদদনয ভদধ্য
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রনদাগ কযদফ।

৬.৩

৬.৪

রনযাগকৃত দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায নাভ , দরফ, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে যক্ষদত্র পোক্স নম্বয ও ই -যভইর ঠিকানা
রনদাগ প্রদাদনয যফতী ১৫ রদদনয ভদধ্য রনধ পারযত পযম্যাযট (তথ্য করভন কর্তপক রনধ পারযত পযদভ )
রররেতবাদফ তথ্য করভদন যপ্রয কযদফ ; প্রকাশ্য স্থাদন দজ দৃরষ্ট যগািয  এভনবাদফ প্রদপদনয ব্যফস্থা
কযদফ এফাং ওদফাইদট প্রকা কযদফ।
তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ –এয অধীদন দারত্ব ারদনয প্রদাজদন দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রফআযটির‘য অন্য
যম যকান কভপকতপায াতা িাইদত াযদফন এফাং যকাদনা কভপকতপায কাদে এরু াতা িাওা যর রতরন
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপাদক প্রদাজনী াতা প্রদান কযদত ফাধ্য থাকদফন।
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৭।

৬.৫

দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা দারত্ব ারদনয প্রদাজদন অন্য যকাদনা কভপকতপায াতা িাইদর এফাং এরু াতা
প্রদাদন ব্যথ পতায জন্য তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয যকাদনা রফধান ররিত দর এই আইদনয অধীদন দাদারত্ব রনধ পাযদ য যক্ষদত্র যকান অন্য কভপকতপাও দারত্বপ্রাপ্ত ফদর গণ্য দফন।

৬.৬

এ রনদদ পরকায রযরদষ্ট দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায নাভ, দরফ, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে যক্ষদত্র পোক্স নম্বয ও ই যভইর ঠিকানা প্রকা কযদফ। দারত্বপ্রাপ্ত কভপ কতপা রযফতপন দর নতুন দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রনদাদগয ৫
রদদনয ভদধ্য উি তথ্য ারনাগাদ কযা দফ এফাং ওদফাইদটও তা প্রকা কযা দফ।

দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায দারত্ব ও কভপরযরধ:
৭.১ তদথ্যয জন্য কাযও আদফদদনয রযদপ্ররক্ষদত দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা(অ) আদফদন গ্র ও তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯-এয রফরধ-৩(২) অনুাদয আদফদনত্র
গ্রদ য প্রারপ্ত স্বীকায কযদফন;
(আ) িারত তথ্য ‘তথ্য অরধকায আইন’ ২০০৯ ধাযা ৯ ও তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা,২০০-এয
রফরধ-৪ অনুাদয মথামথবাদফ যফযা কযদফন;
(ই)

তথ্য প্রদাদন অযাগতায যক্ষদত্র তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯, এয ধাযা -৯(৩) ও তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত
াংক্রান্ত ) রফরধভারা, ২০০৯ –এয রফরধ-৫ অনুাদয মথামথবাদফ অাযগতা প্রকা কযদফ;
(ঈ) যকাদনা অনুদযাধকৃত তথ্য দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায রনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর রতরন তথ্য অরধকায
আইন, ২০০৯ ,ধাযা ৯(৬) (৭) ও তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা ,২০০৯–এয রফরধ-৮ অনুাদয
উি তদথ্যয যুরিাংগত মূল্য রনধ পায কযদফন এফাং উি মূল্য অনরধক ৫(াঁি) কাম পরদফদয ভদধ্য রযদাধ
কযায জন্য আদফদনকাযীদক অফরত কযদফন;
(উ) িারত তদথ্যয দে র্ততী দক্ষয াংরিষ্টতা থাকদর দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯, ধাযা
৯(৮) অনুাদয ব্যফস্থা গ্র কযদফন;
৭.২
তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয তপরদর রনধ পারযত আদফদদনয পযম্যাট.পযভ ‘ক’ াংযক্ষ ও যকাদনা
নাগরযদকয িারদায রযদপ্ররক্ষদত যফযা;
৭.৩
আদফদন পযভ পূযদ ক্ষভ ন, এভন আদফদনকাযীদক আদফদন পযভ পূযদ াতা;
৭.৪

ঠিক কর্তপক্ষ রনফ পািদন র্ভর কদযদে, এভন আদফদনকাযীদক ঠিক কর্তপক্ষ রনফ পািদন াতা;

৭.৫

যকাদনা নাগরযদকয িারদায রযদপ্ররক্ষযত তাঁদক আরর কর্তপক্ষ রন পদ াতা;

৭.৬

যকাদনা াযীরযক প্ররতফন্ধী ব্যরিয তথ্য প্রারপ্ত রনরিত কযদত মথামথ াতা (এদক্ষদত্র দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা
উযুি অন্য যকাদনা ব্যরিয াতা গ্র কযদত াযদফন);

৭.৭

তথ্য াংযক্ষ ও ব্যফস্থানা এফাং স্বপ্রদ ারদত তথ্য প্রকা রনদদ পরকা তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয দে
াভঞ্জস্যপূ পবাদফ দচ্ছ রক-না তা রনধ পাযদ কর্তপক্ষদক াতা;

৭.৮

তথ্য অরধকায আইন ,২০০৯ –এয দে াভঞ্জস্যপূ পবাদফ ফারল পক প্ররতদফদন প্রকাদ াতা; এফাং

৭.৯

তদথ্যয জন্য প্রাপ্ত আদফদনত্র এ াংক্রান্ত প্রদাজনী তথ্য াংযক্ষ , আদফদনকাযীয দে যমাগাদমাদগয
রফিারযত তথ্য াংযক্ষ , স্বপ্রদ ারদত তথ্য প্রকা াংক্রান্ত প্ররতদফদন াংকরন, তদথ্যয মূল্য আদা,
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রাফযক্ষ ও যকারয যকালাগাদয জভাকয এফাং কর্তপক্ষ ফা তথ্য করভদনয িারদায রযদপ্ররক্ষদত এ
াংক্রান্ত প্ররতদফদন াংকরন, তদথ্যয মূল্য আদা , রাফযক্ষ ও যকারয যকালাগাদয জভাকয এফাং
কর্তপক্ষ ফা তথ্য করভদনয িারদায রযদপ্ররক্ষদত এ াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা ইতোরদ।
৮।

রফকল্প দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রনদাগ:
৮.১

ফদরর ফা অন্য যকাদনা কাযদ দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায অনুরস্থরতদত দারত্ব ারদনয জন্য রফআ যটির‘য
একজন রফকল্প দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রনদাগ কযদফ। দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায অনুরস্থদত দারত্ব ারনকাদর
আইন অনুাদয রতরন দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রদদফ রফদফরিত দফন।

৮.২

নতুন কাম পার /ইউরনট প্ররত রষ্ঠত ওায ৬০ (লাট) রদদনয ভদধ্য দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায াাার রফকল্প
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রনদাগ কযদফ।

৮.৩
৮.৪

রনদাগকৃত রফকল্প দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায নাভ , দরফ, ঠিকানা এফাং প্রদমাজে যক্ষদত্র পোক্স নম্বয ও ই -যভইর
ঠিকানা রনদাগ প্রদাদনয ১৫ রদদনয ভদধ্য রনধ পারযত পযম্যাদট রররেতবাদফ তথ্য করভদন যপ্রয কযদফ।
ফদরী ফা অন্য যকাদনা কাযদ রফকল্প কভপকতপায দ শূন্য দর , অরফরদম্ব নতুন রফকল্প দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা
রনদাগ কযদফ।

৯।

রফকল্প দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায দারত্ব ও কভপরযরধ:
৯.১
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায অনুরস্থরতদত রফকল্প দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা ‘দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা’ রাদফ
দারত্ব ারন কযদফন।
৯.২
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রাদফ দারত্ব ারনকাদর এ রনদদ পরকায
৭ নম্বয অনুদচ্ছদদ ফর পত দারত্বপ্রাপ্ত
কভপকতপায দারত্ব ও কভপরযরধ তাঁয জন্য প্রদমাজে দফ।

১০।

তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধরত ও ভীভা:
১০.১

১০.২

যকাদনা ব্যরি তথ্য অরধকায আইন , ২০০৯-এয অধীদন তথ্য প্রারপ্তয জন্য ড়ক রযফন ও
ভাড়ক
রফবাদগয দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায কাদে রনধ পারযত পযভ
‘ক’–এয ভাধ্যদভ রররেত বাদফ ফা ইদরক্ট্ররনক
রভরডায ভাধ্যদভ ফা ই-যভইদর অনুদযাধ কযদত াযদফন।
রনধ পারযত পযভ জরবে না দর অনুদযাধকাযীয নাভ , ঠিকানা, প্রদমাজে যক্ষদত্র পোক্স অথফা যকাদনা
দ্ধরতদত তথ্য যদত আগ্রী তা ফ পনা উদেে কদয াদা কাগদজ ফা যক্ষত্রভদত, ইদরক্ট্ররনক রভরডায ভাধ্যদভ
ফা ই-যভইদর তথ্যপ্রারপ্তয জন্য অনুদযাধ কযদত াযদফন।

১০.৩

দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা তদথ্যয জন্য যকান অনুদযাধ প্রারপ্তয তারয ে দত অনরধক 20(রফ) কাম পরদফদয ভদধ্য
অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদফন।

১০.৪

উানুদচ্ছদ (৩) –এ মা রকছুই উদেে থাকুক না যকন, অনুদযাধকৃত তদথ্যয দে একারধক অনুরফবাগ /াংস্থা
াংরিষ্টতা থাকদর অনরধক ৩০ (রত্র) কাম পরদফদয ভদধ্য যই অনুদযাধকৃত তথ্য
যফযা কযদফ।
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা রররেতবাদফ অথফা যক্ষত্রভদত , ইদরক্ট্ররনক রভরডায ভাধ্যদভ ফা ই -যভইর-এয ভাধ্যদভ
আদফদত্র গ্রদ য প্রারপ্তস্বীকায কযদফন। প্রারপ্তস্বীকাযদত্র আদফদদনয পূফ প সূত্র
(যযপাদযন্স নম্বয ),
আদফদনত্র গ্র কাযীয নাভ, দভম পাদা এফাং আদফদন গ্রদ য তারযে উদেে কদয স্বাক্ষয কযদফন।

১০.৫

১০.৬

ইদরক্ট্ররনক রভরডায ভাধ্যদভ ফা ই-যভইর-এয ভাধ্যদভ আদফদন গ্রদনয যক্ষযত্র কর্তপক্ষ ফযাফয
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আদফদন যপ্রযদ য তারযেই (প্রারপ্ত াদদক্ষ) আদফদন গ্রদ য তারযে রাদফ গণ্য দফ।
১০.৭

আদফদন াওায য দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা তথ্য প্রদাদনয তারযে এফাং ভ উদেেপূফ পক আদফদনকাযীদক
অফরত কযদফন এফাং অনুদযাধকৃত তদথ্যয দে এক ফা একারধক অনুরফবাগ/াংস্থা এয াংরিষ্টতা থাকদর
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা যই অনুরফবাগ/াংস্থাদক রররেত যনাটি প্রদান কযদফন।

১০.৮

দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা যকাদনা কাযদ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদাদন অাযগ অথফা আাংরক তথ্য যফযাদ
অাযগ দর অাযগতায কায উদেে কদয আদফ দন প্রারপ্তয ১০(দ) কাম পরদফদয ভদধ্য তথ্য অরধকায
রফরধভারা, ২০০৯-এয তপরদর উদেরেত পযভ ‘ে’ অনুমাী এতদরফলদ আদফদনকাযীদক অফরত
কযদফন।

১০.৯

উানুদচ্ছদ (৩) ফা (৪) –এ উদেরেত ভীভায ভদধ্য তথ্য যফযা কযদত যকাদনা দারত্বপ্রাপ্ত
ব্যথ প দর াংরিষ্ট তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ প্রতোোন কযা দদে ফদর গণ্য দফ।

১০.১০

অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদান কযা দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায রনকট মথামথ রফদফরিত দর এফাং যমদক্ষদত্র যই তথ্য
র্ততী ক্ষ কর্তপক যফযা কযা দদে রকাংফা যই তদথ্য র্ততী দক্ষয স্বাথ প জরড়ত যদদে এফাং র্ততী
ক্ষ তা যগানী তথ্য রাদফ গণ্য কদযদে যদক্ষদত্র দারত্ব প্রাপ্ত কভপকতপা এরু অনুদযাধ প্রারপ্তয ৫ (াঁি)
কাম পরদফদয ভদধ্য র্ততী ক্ষদক তাঁয রররেত ফা যভৌরেক ভতাভত যিদ যনাটি প্রদান কযদফন এফাং র্ততী
ক্ষ এরু যনাটিদয রযদপ্ররক্ষদত যকাদনা ভতাভত প্রদান ক যদর তা রফদফিনা রনদ দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা
অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয রফলদ রদ্ধান্ত গ্র কযদফন।

১০.১১

যকাদনা ইরি প্ররতফন্ধী ব্যরিদক যকাদনা যযকপড ফা তায অাংরফদল জানাদনায প্রদাজন দর দারত্বপ্রাপ্ত
কভপকতপা যই প্ররতফন্ধী ব্যরিদক তথ্য রাদব াতা প্রদান কযদফন এফাং রযদপদনয জন্য যম ধযদনয
দমাগীতা প্রদাজন তা প্রদান কযাও এই াতায অন্তর্ভপি ফদর গণ্য দফ।

১০.১২

আইদনয অধীদন প্রদি তদথ্যয প্ররত পৃষ্ঠা তথ্য অরধকায আইন , ২০০৯-এয অধীদন এই তথ্য যফযা কযা
দদে ভদভপ প্রতেন কযদত দফ এফাং তাদত প্রতেনকাযী কভপকতপায নাভ , দরফ, স্বাক্ষয ও দাপ্তরযক রর
থাকদফ।

কভপকতপা

১১। তদথ্যয মূল্য ও মূল্য রযদাধ:
১১.১

যকাদনা অনুদযাধকৃত তথ্য দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায রনকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর রতরন তথ্য অরধকায
(তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত ) রফরধভারা, ২০০৯-এয তপরদর উদেরেত পযভ

‘ঘ’ অনুাদয যই তদথ্যয মূল্য

রনধ পায কযদন এফাং অনরধক ৫ (াঁি) কাম পরদফদয ভদধ্য যই অথ প যেজারয িারাদনয ভাধ্যদভ (যকাড নম্বয:
১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জভা কদয িারাদনায কর তাঁয কাদে জভা যদওায জন্য অনুদযাধকাযীদক
রররেতবাদফ অফরত কযদফন; অথফা
১১.২

অনুদযাধকাযী কর্তপক নগদদ রযদারধত তদথ্যয মূল্য যরদদয ভাধ্যদভ (দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা গ্র কযদফন
এফাং প্রাপ্ত অথ প যেজারয িারাদনয ভাধ্যদভ (যকাড নম্বয: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জভা কদয িারাদনয কর
াংযক্ষ কযদফন।

১২।

আরর দাদয ও রনষ্পরি:
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১২.১
১২.২

আরর কর্তপক্ষ: রফআযটির‘য আরর কর্তপক্ষ দফন রফআযটিরয‘য যিাযম্যান।

আরর দ্ধরত:
যকাদনা ব্যরি এই রনদদ পরকায অনুদচ্ছদ ১০-এয (৩০ ফা (৪) –এ রনধ পারযত ভীভায ভদধ্য তথ্য রাদব

(ক)

ব্যথ প দর রকাংফা দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায যকাদনা রদদ্ধাদন্ত াংক্ষুদ্ধ দর রকাংফা দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা অরতরযি
মূল্য ধাম প ফা গ্র কযদর উি ভীভা অরতক্রান্ত ওায, ফা যক্ষত্রভদত, রদ্ধান্ত রাদবয যফতী ৩০ (রত্র)
কাম পরদফদয ভদধ্য তথ্য অরধকায (তথ্য প্রারপ্ত াংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯-এয তপরদর রনধ পারযত পযভ ‘গ’
এয ভাধ্যদভ আরর কর্তপদক্ষয কাদে আরর কযদত াযদফন।
(ে)

আরর কর্তপক্ষ মরদ এই ভদভপ ন্তুষ্ট ন যম

, আররকাযী যুরিাংগত কাযদ রনরদ পষ্ট ভীভায ভদধ্য

আরর দাদয কযদত াদযনরন , তাদর রতরন উি ভীভা অরতফারত ওায যও আদফদন গ্র
কযদত াযদফন।
১২.৩

আরর রনষ্পরি:

১২.৩.১ আরর কর্তপক্ষ যকাদনা আরদরয রফলদ রদ্ধান্ত প্রদাদনয পূদফ প রনদমাি দদক্ষ গ্র কযদফন(ক) দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা এফাং এতদাংরিষ্ট অন্যান্য কভপকতপা শুনারন গ্র ;
(ে) আরর আদফদন উদেরেত াংক্ষুদ্ধতায কায ও প্রারথ পত প্ররতকাদযয যুরিমূ রফদফিনা; এফাং
(গ) প্রারথ পত তথ্য প্রদাদনয দে একারধক তথ্য প্রদানকাযী অনুরফবাগ/াংস্থা যুি থাকদর াংরিষ্ট
অনুরফবাগ/াংস্থামূদয শুনারন গ্রন।
১২.৩.২ আরর আদফদন প্রারপ্তয ১৫ (দনয) কাম পরদফদয ভদধ্য আরর কর্তপক্ষ(ক) উানুদচ্ছদ (১)-এ উরেরেত দদক্ষমূ গ্র পূফ পক তথ্য যফযা কযায জন্য াংরিষ্ট দারত্বপ্রাপ্ত
কভপকতপাদক রনদদ প রদদফন, অথফা
(ে) তাঁয রফদফিনা গ্র দমাগ্য না দর আরর আদফদনটি োরযজ কযদত াযদফন।
১২.৩.৩ আরর আদফদদনয রনদদ প অনুমাী দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা (ক)

মত দ্রুত ম্ভফ প্রারথ পত তথ্য যফযা কযদফন, তদফ এই ভ তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ২৪(৪)–
এ রনদদ পরত ভদয অরধক দফ না; অথফা

(ে)
১৩।

যক্ষত্রভদত রতরন তথ্য যফযা যথদক রফযত থাকদফন।

তথ্য প্রদাদনয অফদরা ারিয রফধান:
১৩.১

তথ্য অরধকায আইন , ২০০৯ এফাং এ রনদদ প রকায াংরিষ্ট অনুদচ্ছদ অনুাদয দারত্বপ্রাপ্ত

কভপকতপা মরদ

যকাদনা আদফদনকাযীদক তথ্য ফা এ াংক্রান্ত রদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ প ন ফা তথ্য প্রারপ্তয যকাদনা অনুদযাধ গ্র
কযদত অস্বীকায কদযন ফা রদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ প ন ফা র্ভর , অম্পূ প, রফভ্রারন্তকয, রফকৃত তথ্য প্রদান কদযন
ফা যকাদনা তথ্য প্রারপ্তয দথ প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট কদযন ফা তথ্য অরধকায রযরন্থ যকাদনা কাজ কদযন তাদর
তাঁয এদন কাজদক অদািয রাদফ রফদফিনা কযা দফ এফাং াংরিষ্ট িাকুরযরফরধ
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অনুাদয তাঁয রফরুদদ্ধ

ব্যফস্থা গ্র কযা দফ।
১৩.২

এ রনদদ পরকা মথাম থবাদফ অনুাদয গাপররতয কাযদ তথ্য অরধকায

আইন, ২০০৯-এয ব্যত

ঘটদর

এফাং এয কাযদ দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপা তথ্য করভন কর্তপক ারিপ্রাপ্ত দর তাঁয ব্যরিগত দা রাদফ গণ্য
দফ এফাং কর্তপক্ষ তাঁয যকাদনা দা ফন কযদফ না।
১৩.৩

তথ্য করভদনয কাে যথদক দারত্বপ্রা প্ত কভপকতপায রফরুদদ্ধ রফবাগী ব্যফস্থা গ্রদ য অনুদযাধ যদর কর্তপক্ষ
াংরিষ্ট িাকরযরফরধ অনুাদয মথামথ ব্যফস্থা গ্র কযদফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায রফলদ তথ্য করভনদক
অফরত কযদফ।

১৪।

জনগুরুত্বপূ প রফলদ যপ্র রফজ্ঞরপ্ত:
রফআযটির জনগুরুত্বপূ প রফলারদ যপ্র রফজ্ঞরপ্তয ভাধ্যযভ অথফা অন্য যকান উাদ প্রিায ফা প্রকা কযদফ।

১৫।

রনদদ পরকায াংদাধন:
এই রনদদ পরকা াংদাধদনয প্রদাজন দর রফআ যটির ৩-৫ দস্য রফরষ্ট একটি করভটি গঠন কযদফ। উি করভটি
রনদদ পরকাটি াংদাধাদনয প্রিাফ কযদফ এফাং কর্তপদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ তা কাম পকয দফ।

১৬।

রনদদ পরকায ব্যাখ্যা:
এই রনদদ পরকায যকাদনা রফলদ অস্পষ্টতা যদো রদদর রফআযটির তায ব্যাখ্যা প্রদান কযদফ।
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রযরষ্ট-১
তথ্য প্রারপ্তয আদফদন (পযভ ‘ক’)
(পযভ ‘ক’)
তথ্য প্রারপ্তয আদফদনত্র

১)

২)

আদফদনকাযীয নাভ

:

……………………………….

রতায নাভ

:

………………………………..

ভাতায নাভ

:

………………………………..

ফতপভান ঠিকানা

:

………………………………..

স্থাী ঠিকানা পোক্স/ই-যভইর/

:

………………………………..

যটররদপান নম্বয (মরদ থাদক)

:

………………………………..

যা

:

………………………………..

রক ধযদনয তথ্য (প্রদাজদন
অরতরযি কাগজ ব্যফায করুন)

:

……………………………….

রররেত অন্যদকান দ্ধরত

:

……………………………….

৪)

তথ্য গ্র কাযীয নাভ ও ঠিকানা

:

৫)

প্রদমাজে যক্ষদত্র াতাকাযীয

৩)

যকান দ্ধরতদত তথ্য াইদত আগ্রী
(োাদনা/পদটাকর/
রররেত ই-যভইর/পোক্স/ররড অথফা

নাভ ও ঠিকানা
৬)
৭)

………………………………..

:

………………………………..

নাভ ও ঠিকানা

:

………………………………..

আদফদদনয তারযে

:

………………………………..

তথ্য প্রদানকাযী কর্তপদক্ষয

আদফনকাযীয স্বাক্ষয
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রযরষ্ট-২
তথ্য যফযাদ অাযগতায যনাটি (পযভ ‘ে’)
পযভ (‘ে’)
তথ্য যফযাদ অযাগতায যনাটি
আদফদনদত্রয সূত্র নম্বয

:

তারযে : ………………..

আদফদনকাযীয নাভ

:

…………………………

ঠিকানা

:

…………………………

প্ররত

রফল : তথ্য যফযাদয অযাগতা ম্পদকপ অফরতকয ।
রপ্র ভদাদ,
আনায…………………………………..তারযদেয আদফদদনয রবরিদত প্রারথ পত তথ্য
রনদম্নাি কাযদ যফযা কযা
ম্ভফ ইর না, মথা১)…………………………………………………………..
…………………………………………………………….
২)…………………………………………………………..
…………………………………………………………….
৩)…………………………………………………………..
……………………………………………………………
(…………………)
দারত্বপ্রাপ্ত কভপকতপায নাভ
দরফ
দাপ্তরযক রর

C:\Users\user\Downloads\Latter-A4- 2.doc-12

রযরষ্ট-৩
আীর আদফদন পযভ (পযভ ‘গ’)
পযভ (‘গ’)
আীর আদফদন
১)

আীরকাযীয নাভ ও ঠিকানা
(যমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ)

২)

আীদরয তারযে

৩)

যম আদদদয রফরুদদ্ধ আীর
কযা ইাদে
উায কর (মরদ থাদক)
যম আদদদয রফরুদদ্ধ আীর
কযা ইাদে তাায নাভ
আদদদয রফফয (মরদ থাদক)
আীদরয াংরক্ষপ্ত
রফফয
আদদদয রফরুদদ্ধ াংক্ষুদ্ধ
ইফায কায (াংরক্ষপ্ত রফফয )
প্রারথ পত প্ররতকাদযয যুরি/রবরি
আীরকাযী কর্তপক
প্রতেন
অন্যদকান তথ্য মাা আীর
কর্তপদক্ষয ম্মুদে উস্থাদনয
জন্য আীরকাযী ইচ্ছা যাল
কদযন।

৪
৫
৬
৭
৮
৯

:

………………………………

:

………………………………

:

………………………………

:

………………………………

:

……………………………….

:
:

……………………………….
………………………………..

:

………………………………..

:

……………………………….

আদফনকাযীয স্বাক্ষয
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রযরষ্ট-৪
তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ ও তদথ্যয মূল্য রপ
তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ এফাং তদথ্যয মূল্য রনধ পায রপ
তথ্য যফযাদয যক্ষদত্র রনদম্নাি যটরফদরয করাভ (২) –এ উদেরেত তদথ্যয জন্য উায রফযীদত করাভ (৩)–এ
উরেরেত াদয যক্ষত্রভদত তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ এফাং তদথ্যয মূল্য রযদাধদমাগ্য ইদফ , মথা-

ক্ররভক নাং

তদথ্যয রফফয

তথ্য প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ/তদথ্যয মূল্য

১

২

৩

১

রররেত যকান ডকুদভদেয কর যফযাদয
জন্য (ম্যা,নকা,েরফ,করম্পউটাযরপ্রে

২

রডস্ক,ররড ইতোরদদত তথ্য যফযাদয
যক্ষদত্র

এ-৪ ও এ -৩ ভাদয কাগদজয যক্ষদত্র প্ররত
পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা াযয এফাং তদুপধ্ধ ভাদয
কাগদজয যক্ষত্র প্রকৃত মূল্য
১) আদফদনকাযী কর্তপক রডস্ক, ররড ইতোরদ
যফযাদয যক্ষদত্র রফনামূদল্য
২) তথ্য যফযাকাযীয রডস্ক, ররড
ইতোরদ যফযাদয যক্ষদত্র উায প্রকৃত মূল্য

৩

যকান আইন ফা যকারয রফধান রনদদ পনা
অনুমাী কাউদক যফযাকৃত তদথ্যয
যক্ষত্র
মূদল্যয রফরনভদ রফক্রদমাগ্য প্রকানায
যক্ষদত্র

৪
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রফনামূদল্য
প্রকানা রনধ পারযত মূল্য

