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নবআরটিএ’র পটভূনম : 

সুষ্ঠ সড়ক পনরবহি ব্যবস্থাপিা, সড়ক পনরবহ মসক্টর্র শৃঙ্খলা এবাং সড়ক নিরাপত্তা নবধাি কর্ে মমাটরযাি 

অধ্যার্দি ১৯৮৩ (সাংর্িানধত ১৯৮৭) এর ধারা ২এ অনুযােী ২০ নির্সম্বর ১৯৮৭ তানরর্খ এসআরও িাং 

৩০৩/আইি/৮৭/এমনভআরটি/১ই-৭/৮৪(অাংি) এর মধ্যর্ম বাাংলার্দি মরাি ট্রান্সর্পাট ে অথনরটি(নবআরটিএ) 

গঠিত হে এবাং ১৯৮৮ সার্লর জানুোনর মথর্ক কায েক্রম শুরু হে। মমাটরযাি  অধ্যার্দি ১৯৮৩ বাস্তবাের্ির 

উর্ের্ে তৎকালীি মযাগার্যাগ মন্ত্রণালে (বতেমার্ি সড়ক পনরবহি ও মসতু মন্ত্রণালে)-এর অধীি নবআরটিএ 

গঠি করা হে।পরবতীর্ত সড়ক পনরবহি কর্তেপক্ষ আইি ২০১৭ অনুযােী বাাংলার্দি সড়ক পনরবহি কর্তেপক্ষ 

(নবআরটিএ)সুষ্ঠ ভার্ব পনরিানলত হর্চ্ছ।  

 

গঠিতন্ত্র: মিোরম্যাি নবআরটিএ’র সব েমে ক্ষমতার অনধকারী। সরকার কর্তেক সমে সমে জারীকৃত  কায ে 

সম্পদি করাও মিোরম্যার্ির দানেত্ব। 

  

সাংর্িানধত অগ োর্িাগ্রাম অনুযােী বতেমার্ি নবআরটিএ’র মমাট নবভাগীে অনফস ৭টি এবাং সার্কেল অনফস 

৬২টি। এর মর্ধ্য মজলা সার্কেল ৫৭টি এবাং মমর্ট্রা সার্কেল ৫টি। বাাংলার্দর্ির ৬৪টি মজলার মর্ধ্য বতেমার্ি 

৫৭টি মজলাে নবআরটিএ’র পূি োে সার্কেল অনফস অর্ে। অবনিষ্ট ০৭টি মজলাে পািবতী মজলা সার্কেল 

অনফর্সর সহকারী পনরিালক(ইনি:) কর্তেক নবআরটিএ সাংনিষ্ট কায েক্রম সম্পাদি করা হেথার্ক। 

  

নবভাগীে অনফর্সর প্রধাি হর্চ্ছি উপপনরিালক(ইনি:) এবাং সার্কেল অনফর্সর প্রধাি হর্চ্ছি সহকারী 

পনরিালক(ইনি:)। 

 

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকাপ্রণের্ির মযৌনক্তকতা/উর্েে 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার জিগর্ণর জািার অনধকার প্রনতষ্ঠার মাধ্যর্ম সরকানর ও মবসরকানর 

সাংগঠর্ির স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহতা বৃনদ্ধ, দুিীনত হ্রাস ও সুিাসি প্রনতষ্ঠা; জিগর্ণর নিন্তা, নবর্বক ও 

বাকস্বাধীিতার সাাংনবধানিক অনধকার প্রনতষ্ঠা সর্ব োপনর জিগর্ণর ক্ষমতাের্ির লর্ক্ষে তথ্য-অনধকার নিনিত 

করর্ত গত ২৯ মাি ে ২০০৯ তানরর্খ ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ পাস কর্রর্ে। আইর্ির কায েকর 

বাস্তবাের্ির জন্য ইনতমর্ধ্য ‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’ এবাং তথ্য অনধকার 

সাংক্রান্ত নতিটি প্রনবধািমালাও প্রণীত হর্ের্ে। 

 

তথ্য অনধকার গণতানন্ত্রক ব্যবস্থার্ক আর্রা সুসাংহত করার অন্যতম িতে। নবআরটিএ’র তথ্য জিগর্ণর কার্ে 

উন্মুক্ত হর্ল অেপ্রনতনষ্ঠর্ির কায েক্রম সম্পর্কে জিগর্ণর সর্েহ ও অনবশ্বাস দূর হর্ব। এর্ত প্রনতষ্ঠার্ির স্বচ্ছতা 

এবাং জিগর্ণর কার্ে সকল কার্জর জবাবনদনহ প্রনতনষ্ঠত হর্ব। 

 

জিগর্ণর জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিনিত করার ময িীনত সরকার গ্রহণ কর্রর্ে, তার সর্ে সাংগনতপূণ েভার্ব 

সরকার্রর গুরুত্বপূ েণ ে প্রনতষ্ঠাি নহর্সর্বনবআরটিএঅবাধ তথ্যপ্রবার্হর িি ো নিনিত করর্ত বদ্ধপনরকর। 



 

 

নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীেও সার্কেল অনফর্সঅবাধ তথ্যপ্রবাহ িি োর মক্ষর্ে 

মযি মকার্িা নিধাির্ের সৃনষ্ট িা হে, মসজন্য একটি ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা’ প্রণেি আবেক বর্ল মর্ি 

করর্েনবআরটিএ।সুতরাাং তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯, তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা ২০০৯ 

ও এতৎসাংনিষ্ট প্রনবধািমালাসমূর্হর আর্লার্ক ও সাযুজেতা সার্পর্ক্ষ এই ‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা’ 

প্রণেি করা হর্লা। 

 

১. নির্দ েনিকা নির্রািাম 

এই নির্দ েনিকা‘‘তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা, ২০১9’’ িার্ম অনভনহত হর্ব। 

 

২. নির্দ েনিকার নভনত্ত   

২.১. প্রণেিকারী কর্তেপক্ষ : এির্ফাস ের্মন্ট িাখা, বাাংলার্দি সড়ক পনরবহি কর্তেপক্ষ (নবআরটিএ), 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার। 

২.২. অনুর্মাদিকারী কর্তেপক্ষ : মিোরম্যাি , বাাংলার্দি সড়ক পনরবহি কর্তেপক্ষ(নবআরটিএ), 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি সরকার। 

২.৩. অনুর্মাদর্ির তানরখ : ১৬ জুি, ২০১৯ নরোঃ। 

২.৪. নির্দ েনিকা বাস্তবাের্ির তানরখ : অনুর্মাদর্ির তানরখ হর্ত। 

২.৫. নির্দ েনিকার প্রর্যাজেতা : 

(ক) এই নির্দ েনিকাটি নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল 

অনফর্সর জন্যপ্রর্যাজে হর্ব। 

 

৩. সাংজ্ঞা 

৩.১ তথ্য    

‘‘তথ্য’’ অর্থ ে নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল অনফর্সরগঠি, 

কাঠার্মা ও দািনরক কম েকান্ড সাংক্রান্ত ময মকাি স্মারক, বই, িকিা, মািনিে, চুনক্ত, তথ্য-উপাত্ত, লগ 

বই, আর্দি, নবজ্ঞনি, দনলল, িমুিা, পে, প্রনতর্বদি, নহসাব নববরণী, প্রকে প্রস্তাব, আর্লাকনিে, অনিও, 

নভনিও, অনিত নিে, নফল্ম, ইর্লক্ট্র্রনিক প্রনক্রোে প্রস্ত্ত্ততকৃত ময মকাি ইিস্ট্রুর্মন্ট, যানন্ত্রকভার্ব 

পাঠর্যাগ্য দনললানদ এবাং মভৌনতক গঠি ও ববনিষ্টে-নিনব ের্ির্ষ অন্য ময মকাি তথ্যবহ বস্ত্ত্ত বা এর্দর 

প্রনতনলনপও এর অন্তর্ভ েক্ত হর্ব : 

তর্ব িতে থার্ক ময, দািনরক মিাটনিট বা মিাটনির্টর প্রনতনলনপ এর অন্তর্ভ েক্ত হর্ব িা। 



 

 

৩.২ দানেত্বপ্রাি কম েকতো  

‘‘দানেত্বপ্রাি কম েকতো’’ অথ ে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’এর ধারা ১০ এর অধীি নিযুক্ত 

কম েকতো;পনরনিষ্ট-১ 

৩.৩ নবকে দানেত্বপ্রাি কম েকতো  

দানেত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থনতর্ত সাংনিষ্ট দানেত্ব পালর্ির জন্য নিযুক্ত কম েকতো; 

পনরনিষ্ট-২ 

৩.৪“তথ্য প্রদাি ইউনিট”অথ ে নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল 

অনফসর্ক বুঝার্ব। 

৩.৫ ‘আনপল কর্তেপক্ষ’ অথ েপনরনিষ্ট-৩ 

৩.৬ ‘‘র্ততীে পক্ষ’’ অথ ে তথ্য প্রানির জন্য অনুর্রাধকারী বা তথ্য প্রদািকারী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুর্রাধকৃত 

তর্থ্যর সর্ে জনড়ত অন্য মকাি পক্ষ। 

৩.৭ ‘‘তথ্য কনমিি’’ অথ ে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর ধারা ১১-এর অধীি প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনমিি। 

৩.৮ “তঅআ, ২০০৯’’ বলর্ত ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’’ বুঝার্ব। 

৩.৯ ‘‘তঅনব, ২০০৯’’ বলর্ত ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’’ বুঝার্ব। 

৩.১০ ‘‘কম েকতো’’অর্থ ে কম েিারীও অন্তর্ভ েক্ত হর্ব। 

৩.১১ ‘‘তথ্য অনধকার’’অথ ে মকার্িা কর্তেপর্ক্ষর নিকট হইর্ত তথ্য প্রানির অনধকার। 

৩.১২ ‘‘আর্বদি ফরম’’অথ ে তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯-এর তফনসর্ল 

নিধ োনরত আর্বদর্ির ফরর্মট- ফরম ‘ক’ বুঝার্ব। 

৩.১৩ ‘‘আপীল ফরম’’অথ ে তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯-এর তফনসর্ল নিধ োনরত 

আনপল আর্বদর্ির ফরর্মট- ফরম ‘গ’ বুঝার্ব। 

৩.১৪ পনরনিষ্ট’’অথ ে এই নির্দ েনিকা সর্ে সাংযুক্ত পনরনিষ্ট। 

৪. তর্থ্যর ধরি এবাং ধরি অনুসার্র তথ্য প্রকাি ও প্রদাি পদ্ধনত : 

নবআরটিএ সদর কায োলে ও এর আওতাধীি নবভাগীে ও সার্কেল অনফস সমুর্হর সমুদে তথ্য নির্নাক্ত ৩টি 

মেণীর্ত ভাগ করা হর্ব এবাং নিধ োনরত নবধাি অনুসার্র প্রদাি, প্রিার বা প্রকাি করা হর্ব : 

ক. স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তথ্য : 

১) এই ধরর্ির তথ্য নবনবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল 

অনফস স্বপ্রর্ণানদত হর্ে মিাটিির্বাি ে, ওর্েবসাইট, ব্রনিওর, মুনিত বই বা প্রনতর্বদি, নবলর্বাি ে, 

সাইি মবাি ে, নিকার, মপািার, বুকর্লট, নলফর্লট, নিউজ মলটার, পনেকাে নবজ্ঞনির ম্যাধর্ম 

প্রিারণাসহ অন্যান্য গ্রহণর্যাগ্য মাধ্যর্ম প্রকাি ও প্রিার করর্ব। 



 

 

২) এই ধরর্ির তথ্য মির্ে মকাি িাগনরক আর্বদি করর্ল তখি তা িানহদার নভনত্তর্ত প্রদাির্যাগ্য 

তথ্য নহর্সর্ব নবর্বনিত হর্ব এবাং দানেত্বপ্রাি কম েকতো নিধ োনরত পন্থাে আর্বদিকারীর্ক তা 

প্রদাি করর্বি। 

৩)নবআরটিএ সদর কায োলেপ্রনত বের একটি বানষ েক প্রনতর্বদি প্রকাি করর্ব। বানষ েক 

প্রনতর্বদর্ি‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’এর ধারা ৬(৩)-এ উনিনখত তথ্যসমূহ সাংর্যাজি 

করর্ব। 

৪)নবআরটিএ স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্ত্ত্তত করর্ব এবাং এই 

নির্দ েনিকা পনরনির্ষ্ট ওনবআরটিএ’র ওর্েবসাইর্ট প্রকাি ও প্রিার করর্ব। 

৫) প্রনত নতি মাস অন্তর এই তানলকা হালিাগাদ করা হর্ব। 

 

খ. িানহদার নভনত্তর্ত প্রদাির্যাগ্য তথ্য : 

১) এই ধরর্ির তথ্য মকার্িা িাগনরর্কর আর্বদর্ির মপ্রনক্ষর্ত এই নির্দ েনিকা ১০ ও ১১ অনুর্চ্ছর্দ 

বনণ েত পদ্ধনত অনুসরণ কর্র প্রদাি করর্ত হর্ব। 

২) নবআরটিএ িানহদার নভনত্তর্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর একটি তানলকা প্রস্ত্ত্তত করর্ব এবাং এই 

নির্দ েনিকা পনরনির্ষ্ট নবআরটিএ’রওর্েবসাইর্ট প্রকাি ও প্রিার করর্ব। 

৩) প্রনত নতি মাস অন্তর এই তানলকা হালিাগাদ করা হর্ব। 

 

গ. প্রদাি ও প্রকাি বাধ্যতামূলক িে, এমি তথ্য : 

এই নির্দ েনিকা অন্যান্য অনুর্চ্ছর্দ যা নকছুই থাকুক িা মকি নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর 

আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল অনফসনির্ন্মাক্ত তথ্যসমূহ প্রদাি বা প্রকাি বা প্রিার করর্ত 

বাধ্য থাকর্ব িা : 

(ক)র্কাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল মকাি র্ততীে পর্ক্ষর বুনদ্ধবৃনত্তক সম্পর্দর অনধকার ক্ষনতগ্রস্থ হর্ত 

পার্র এরূপ বানণনজেক বা ব্যবসানেক অন্তনি েনহত মগাপিীেতা নবষেক, কনপরাইট বা 

বুনদ্ধবৃনত্তক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পনকেত তথ্য; 

(খ) মকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল নবিারাধীি মামলার সুষ্ঠ ু নবিার কাজ ব্যাহত হর্ত পার্র এরূপ 

তথ্য; 

(গ) মকাি তথ্য প্রকার্ির ফর্ল মকাি ব্যনক্তর ব্যনক্তগত জীবর্ির মগাপিীেতা ক্ষুণ্ণ হর্ত পার্র এরূপ 

তথ্য; 

(ঘ) তদন্তিাধীি মকাি নবষে যার প্রকাি তদন্ত কার্জ নবঘ্ন ঘটার্ত পার্র এরূপ তথ্য; 



 

 

(ঙ) মকৌিলগত ও বানণনজেক কারর্ণ মগাপি রাখা বাঞ্ছিীে এরূপ কানরগরী বা ববজ্ঞানিক 

গর্বষণালব্ধ মকাি তথ্য; 

(ি) মকাি ক্রে কায েক্রম সম্পূণ ে হওোর পূর্ব ে বা এ নবষর্ে নসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পূর্ব ে সাংনিষ্ট ক্রে বা 

এর কায েক্রম সাংক্রান্ত মকাি তথ্য; 

(ে) পরীক্ষার প্রশ্নপে বা পরীক্ষাে প্রদত্ত িম্বর সম্পনকেত আগাম তথ্য; 

৫. তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিাোঃ 

ক)তথ্য সাংরক্ষণোঃনবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল অনফস 

তথ্য সাংরক্ষমণর জন্য নির্নাক্ত পদ্ধনত অনুসরণ করর্বোঃ 

(১) িাগনরর্কর তথ্য অনধকার নিনিত করার লর্ক্ষে নবআরটিএ তার যাবতীে তর্থ্যর কোটালগ এবাং 

ইির্িক্স প্রস্ত্ত্তত কর্র যথাযথভার্ব সাংরক্ষণ করর্ব। 

(২) প্রর্তেক কর্তেপক্ষ ময-সকল তথ্য কনম্পউটার্র সাংরক্ষর্ণর উপযুক্ত বর্ল মর্ি করর্ব মস-সকল 

তথ্য যুনক্তসাংগত সমেসীমার মর্ধ্য কনম্পউটার্র সাংরক্ষণ করর্ব এবাং তথ্য লার্ভর সুনবধার্থ ে 

সমগ্র মদর্ি মিটওোর্কের মাধ্যর্ম তার সাংর্যাগ স্থাপি করর্ব। 

(৩) তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) প্রনবধািমালা, 

২০১০ অনুসরণ করর্ব। (তথ্য সাংরক্ষর্ণর জন্য কর্তেপমক্ষর যনদ স্বতন্ত্র মকাি আইি, নবনধ, 

প্রনবধাি, নির্দ েনিকাবা নির্দ েিিা থার্ক এখার্ি মসটির িাম, উর্িখ করর্ব।) 

খ) তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিাোঃ নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও 

সার্কেল অনফস তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবস্থাপিার জন্য তথ্য অনধকার (তথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপিা) 

প্রনবধািমালা, ২০১০ অনুসরণ করর্ব।  

গ) তর্থ্যর ভাষাোঃ (১) তর্থ্যর মূল ভাষা হর্ব বাাংলা। তথ্য যনদ অন্য মকাি ভাষাে উৎপন্ন হর্ে থার্ক 

তাহর্ল মসটি মসই ভাষাে সাংরনক্ষত হর্ব। দািনরক প্রর্োর্জি তথ্য অনুবাদ করা হর্ত পার্র। 

(২) তথ্য ময ভাষাে সাংরনক্ষত থাকর্ব মসই ভাষার্তই আর্বদিকারীর্ক সরবরাহ করা হর্ব। 

আর্বদিকারীর িানহদার মপ্রনক্ষমত মকাি তথ্য অনুবাদ করার দানেত্ব কর্তেপক্ষ বহি করর্ব িা। 

ঘ) তর্থ্যর হালিাগাদকরণোঃ নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল 

অনফস প্রনতমার্স তথ্য হালিাগাদ করর্ব। 

 

৬. দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োগ 

 

1) ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর ধারা ১০(১) অনুসার্র নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর 

আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল অনফর্সপ্রর্তেক তথ্য প্রদাি ইউনির্ট একজি কর্র দানেত্বপ্রাি 

কম েকতো নির্োগ করর্ত হর্ব। 



 

 

2) পরবতীর্তনবআরটিএর মকাি নবভাগীে ও সার্কেল অনফস প্রনতনষ্ঠত হর্ল ‘তথ্য অনধকার আইি, 

২০০৯’-এর ধারা ১০(৩) অনুসার্র উক্তরূপ ইউনিট/ইউনিটসমূর্হ প্রনতনষ্ঠত হওোর ৬০ নদর্ির মর্ধ্য 

দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োগ করর্ত হর্ব। 

3) প্রনতটি অনফর্সর প্রিাসনিক প্রধাি, দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োগ মদর্বি এবাং নির্োগকৃত প্রর্তেক 

দানেত্বপ্রাি কম েকতোর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে মক্ষর্ে ফোক্স িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািা 

নির্োগ প্রদার্ির পরবতী ১৫ (পর্ির) নদর্ির মর্ধ্য নিধ োনরত ফরর্মর্ট (তথ্য কনমিি কর্তেক নিধ োনরত 

ফরর্মট) নলনখতভার্ব তথ্য কনমির্ি মপ্ররণ করর্বি এবাং মন্ত্রণালে ও উক্ত ইউনির্টর আনপল 

কর্তেপর্ক্ষর কার্ে অনুনলনপ মপ্ররণ করর্বি। 

4) ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর অধীি দানেত্ব পালর্ির প্রর্োজর্ি মকাি দানেত্বপ্রাি কম েকতো অন্য 

ময মকাি কম েকতোর সহােতা িাইর্ত পারর্বি এবাং মকাি কম েকতোর কাে মথর্ক এরূপ সহােতা িাওো 

হর্ল নতনি উক্ত দানেত্বপ্রাি কম েকতোর্ক প্রর্োজিীে সহােতা প্রদাি করর্ত বাধ্য থাকর্বি। 

5) মকাি দানেত্বপ্রাি কম েকতো দানেত্ব পালর্ির প্রর্োজর্ি অন্য মকাি কম েকতোর সহােতা িাইর্ল এবাং 

এরূপ সহােতা প্রদার্ি ব্যথ েতার জন্য ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর মকাি নবধাি লাংনঘত হর্ল এই 

আইর্ির অধীি দাে-দানেত্ব নিধ োরর্ণর মক্ষর্ে উক্ত অন্য কম েকতোও দানেত্বপ্রাি কম েকতো বর্ল গণ্য 

হর্বি। 

6) প্রনতটি অনফস তার দানেত্বপ্রাি কম েকতোর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে মক্ষর্ে ফোক্স িম্বর ও ই-

মমইল ঠিকািা তার কায োলর্ের প্রকাে স্থার্ি সহর্জ দৃনষ্টর্গাির হে এমিভার্ব প্রদি ের্ির ব্যবস্থা 

করর্ব এবাং ওর্েবসাইর্ট প্রকাি করর্ব। 

7) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দ েনিকা পনরনির্ষ্ট এই নির্দ েনিকাপ্রর্যাজে এমি প্রনতটি অনফর্সর দানেত্বপ্রাি 

কম েকতোর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং প্রর্যাজে মক্ষর্ে ফোক্স িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািাসহ তানলকা 

প্রকাি করা হর্ব। মকাি দানেত্বপ্রাি কম েকতো পনরবতেি হর্ল িতুি দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োর্গর ৫ 

নদর্ির মর্ধ্য তানলকা হালিাগাদ করা হর্ব। তানলকা কর্তেপর্ক্ষর ওর্েবসাইর্ট প্রকাি করা হর্ব। 

 

৭. দানেত্বপ্রাি কম েকতোর দানেত্ব ও কম েপনরনধ 

ক) তর্থ্যর জন্য কার্রা আর্বদর্ির মপ্রনক্ষর্ত দানেত্বপ্রাি কম েকতোোঃ 

অ) আর্বদি গ্রহণ ও তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’নবনধ-৩ অনুসার্র 

আর্বদিপে গ্রহর্ণর প্রানি স্বীকার করর্বি; 

আ) অনুর্রাধকৃত ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ধারা-৯ ও তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) 

নবনধমালা, ২০০৯নবনধ-৪ অনুসার্র যথাযথভার্ব সরবরাহ করর্বি; 



 

 

ই) তথ্য প্রদার্ি অপারগতার মক্ষমে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ধারা-৯(৩) ও তথ্য অনধকার (তথ্য 

প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯নবনধ-৫ অনুসার্র যথাযথভার্ব অপারগতা প্রকাি করর্বি। 

অপারগতার কারণ ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’-এর সার্থ সামিস্যপূণ ে হর্ত হর্ব; 

ঈ) মকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানেত্বপ্রাি কম েকতোর নিকট সরবরার্হর জন্য মজুদ থাকর্ল নতনি ‘তথ্য 

অনধকার আইি, ২০০৯’ধারা-৯(৬)(৭) ও তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, 

২০০৯নবনধ-৮ অনুসার্র উক্ত তর্থ্যর যুনক্তসাংগত মূল্য নিধ োরণ করর্বি এবাং উক্ত মূল্য অিনধক ৫ 

(পাঁি) কায ে নদবর্সর মর্ধ্য পনরর্িাধ করার জন্য অনুর্রাধকারীর্ক অবনহত করর্বি; 

উ) মকাি অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ র্ততীে পর্ক্ষর সাংনিষ্টতা থাকর্ল দানেত্বপ্রািকম েকতো ‘তথ্য অনধকার 

আইি, ২০০৯ ধারা-৯(৮) অনুসার্র ব্যবস্থা গ্রহণ করর্বি; 

খ) ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯-এর তফনসর্ল নিধ োনরত আর্বদর্ির ফরর্মট/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও মকাি 

িাগনরর্কর িানহদার মপ্রনক্ষর্ত সরবরাহ; 

গ) আর্বদি ফরম পূরর্ণ সক্ষম িে, এমি আর্বদিকারীর্ক আর্বদি ফরম পূরর্ণ সহােতা; 

ঘ) মকাি িাগনরর্কর িানহদার মপ্রনক্ষর্ত তার্ক আনপল কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ সহােতা; 

ঙ) সঠিক কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ র্ভল কর্রর্ে, এমি আর্বদিকারীর্ক সঠিক কর্তেপক্ষ নিধ োরর্ণ সহােতা; 

ি) মকাি িারীনরক প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর তথ্য প্রানি নিনিত করর্ত দানেত্বপ্রাি কম েকতো তার্ক উপযুক্ত 

পদ্ধনতর্ত তথ্য মপর্ত সহােতা করর্বি। এর্ক্ষর্ে দানেত্বপ্রাি কম েকতো উপযুক্ত অন্য মকাি ব্যনক্তর সহােতা 

গ্রহণ করর্ত পারর্বি;  

ে) তথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপিা ও স্বপ্রর্ণানদত তথ্য প্রকাি ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯-এর সার্থ 

সামিস্যপূণ েভার্ব হর্চ্ছ নক িা তা নিধ োরর্ণ কর্তেপক্ষর্ক সহােতা প্রদাি; 

জ)“তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯”-এর সার্থ সামিস্যপূণ েভার্ব বানষ েক প্রনতর্বদি প্রকার্ি সহােতা করা; 

ঝ) তর্থ্যর জন্য প্রাি আর্বদিপেসহ এ-সাংক্রান্ত প্রর্োজিীে তথ্য সাংরক্ষণ, আর্বদিকারীর মযাগার্যার্গর 

নবস্তানরত তথ্য সাংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সাংক্রান্ত প্রনতর্বদি সাংকনলত করা, তথ্য মূল্য আদাে, নহসাব 

রক্ষণ ও সরকানর মকাষাগার্র জমাকরণ এবাং কর্তেপক্ষ বা তথ্য কনমির্ির িানহদার মপ্রনক্ষর্ত এ সাংক্রান্ত তথ্য 

সরবরাহ করা; ইতোনদ। 

 

িমু৮. নবকে দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োগ 

1) বদলী বা অন্য মকাি কারর্ণ দানেত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থনতর্ত দানেত্বপালর্ির জন্য নবআরটিএ 

সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল অনফর্স একজি কর্র নবকে 



 

 

দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োগ করর্ত হর্ব। দানেত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থনতর্ত দানেত্বপালিকালীি 

আইি অনুসার্র নতনি দানেত্বপ্রাি কম েকতো নহর্সর্ব নবর্বনিত হর্বি। 

2) িতুি প্রনতনষ্ঠতঅনফসসমূর্হ প্রনতনষ্ঠত হওোর ৬০ নদর্ির মর্ধ্য দানেত্বপ্রাি কম েকতোর পািাপানি নবকে 

দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োগ করর্ত হর্ব। 

3) প্রনতটি অনফর্সর প্রিাসনিক প্রধাি নবকে দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োগ মদর্বি এবাং নির্োগকৃত 

প্রর্তের্কর িাম, পদবী, ঠিকািা এবাং, প্রর্যাজে মক্ষর্ে, ফোক্স িম্বর ও ই-মমইল ঠিকািা নির্োগ 

প্রদার্ির ১৫ (পর্ির) নদর্ির মর্ধ্য নিধ োনরত ফরর্মর্ট (তথ্য কনমিি কর্তেক নিধ োনরত ফরর্মট) 

নলনখতভার্ব তথ্য কনমির্ি মপ্ররণ করর্বি এবাং মন্ত্রণালে ও উক্ত ইউনির্টর আনপল কর্তেপর্ক্ষর কার্ে 

অনুনলনপ মপ্ররণ করর্ব। 

বদলী বা অন্য মকাি কারর্ণ এই পদ শূন্য হর্ল, অনবলর্ম্ব িতুি নবকে দানেত্বপ্রাি কম েকতো নির্োগ করর্ত 

হর্ব। 

৯. নবকে দানেত্বপ্রাি কম েকতোর দানেত্ব ও কম েপনরনধ 

ক) দানেত্বপ্রাি কম েকতোর অনুপনস্থতকালীি সমর্ে ‘নবকে দানেত্বপ্রাি কম েকতো’ ‘দানেত্বপ্রাি কম েকতো’ 

নহর্সর্ব দানেত্ব পালি করর্বি; 

খ) দানেত্বপ্রাি কম েকতো নহর্সর্ব দানেত্ব পালিকালীি সমর্ে িীনত ৭-এ বনণ েত ‘দানেত্বপ্রাি কম েকতোর 

দানেত্ব ও কম েপনরনধ’ তার জন্য প্রর্যাজে হর্ব। 

 

১০. তর্থ্যর জন্য আর্বদি, তথ্য প্রদার্ির পদ্ধনত ও সমেসীমা 

(১) মকাি ব্যনক্ত ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯-এর অধীি তথ্য প্রানির জন্য সাংনিষ্ট দানেত্বপ্রাি কম েকতোর 

কার্ে নিধ োনরত ফরম ‘ক’ এর মাধ্যর্ম তথ্য মির্ে নলনখতভার্ব বা ইর্লক্ট্র্নিক মাধ্যম বা ই-মমইর্ল 

অনুর্রাধ করর্ত পারর্বি। 

(২) নিধ োনরত ফরম সহজলভে িা হর্ল অনুর্রাধকারীর িাম, ঠিকািা, প্রর্যাজে মক্ষর্ে ফোক্স িম্বর এবাং ই-

মমইল ঠিকািা; অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর নির্ভ েল এবাং স্পষ্ট বণ েিা এবাং মকান্ পদ্ধনতর্ত তথ্য মপর্ত আগ্রহী 

তার বণ েিা উর্িখ কর্র সাদা কাগর্জ বা মক্ষেমত, ইর্লক্ট্র্নিক নমনিো বা ই-মমইর্লও তথ্য প্রানির জন্য 

অনুর্রাধ করা যার্ব। 

(৩) দানেত্বপ্রাি কম েকতো তর্থ্যর জন্য মকাি অনুর্রাধ প্রানির তানরখ হর্ত অিনধক ২০ (নবি) কায ে নদবর্সর 

মর্ধ্য অনুর্রাধকৃত তথ্য সরবরাহ করর্বি। 



 

 

(৪) পূর্ব ে উনিনখত উপ-অনুর্চ্ছদ (৩) এ যাহা নকছুই থাকুক িা মকি, অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ একানধক 

তথ্য প্রদাি ইউনিট বা কর্তেপর্ক্ষর সাংনিষ্টতা থাকর্ল অিনধক ৩০ (নেি) কায ে নদবর্সর মর্ধ্য মসই 

অনুর্রাধকৃত তথ্য সরবরাহ করর্ত হর্ব। 

(৫) অনুর্রাধকৃত তথ্য মকাি ব্যনক্তর জীবি-মৃতুে, মগ্রফতার এবাং কারাগার হর্ত মুনক্ত সম্পনকেত হর্ল 

দানেত্বপ্রাি কম েকতো অনুর্রাধ প্রানির অিনধক ২৪ (িনববি) ঘণ্টার মর্ধ্য উক্ত নবষর্ে প্রাথনমক তথ্য 

সরবরাহ করর্বি। 

(৬) দানেত্বপ্রাি কম েকতো নলনখতভার্ব অথবা মক্ষেমত, ইর্লক্ট্র্নিক মাধ্যম বা ই-মমইল এর মাধ্যর্ম আর্বদি 

পে গ্রহর্ণর প্রানি স্বীকার করর্বি এবাং প্রানি স্বীকারপর্ে আর্বদর্ির মরফার্রন্স িম্বর, আর্বদিপে 

গ্রহণকারীর িাম, পদময োদা এবাং আর্বদি গ্রহর্ণর তানরখ উর্িখ কর্র স্বাক্ষর করর্বি। 

 

(৭) ইর্লক্ট্র্নিক বা ই-মমইল এর মাধ্যর্ম আর্বদি গ্রহর্ণর মক্ষর্ে কর্তেপর্ক্ষর বরাবর আর্বদি মপ্ররর্ণর 

তানরখই (প্রানি সার্পর্ক্ষ) আর্বদি গ্রহর্ণর তানরখ নহর্সর্ব গণ্য হর্ব। 

(৮) আর্বদি পাওোর পর দানেত্বপ্রাি কম েকতো তথ্য প্রদার্ির তানরখ এবাং সমে উর্িখপূব েক 

আর্বদিকারীর্ক মস সম্পর্কে অবনহত করর্বি এবাং অনুর্রাধকৃত তর্থ্যর সার্থ একানধক তথ্য প্রদাি 

ইউনিট বা কর্তেপর্ক্ষর সাংনিষ্টতা থাকর্ল দানেত্বপ্রাি কম েকতো মসই ইউনিট বা কর্তেপক্ষর্ক এ সম্পর্কে 

নলনখত মিাটিি প্রদাি করর্বি। 

(৯) দানেত্বপ্রাি কম েকতো মকাি কারর্ণ অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদার্ি অপারগ অথবা আাংনিক তথ্য সরবরার্হ 

অপারগ হর্ল অপারগতার কারণ উর্িখ কর্র আর্বদি প্রানির ১০ (দি) কায ে নদবর্সর মর্ধ্য ‘‘তথ্য 

অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’’ -এর তফনসর্ল উনিনখত ফরম-‘খ’ অনুযােী 

এতনিষর্ে আর্বদিকারীর্ক অবনহত করর্বি। 

 (১০) উপ-অনুর্চ্ছদ (৩), (৪) বা (৫) এ উনিনখত সমেসীমার মর্ধ্য তথ্য সরবরাহ করর্ত মকাি দানেত্বপ্রাি 

কম েকতো ব্যথ ে হর্ল সাংনিষ্ট তথ্য প্রানির অনুর্রাধ প্রতোখ্যাি করা হর্ের্ে বর্ল গণ্য হর্ব। 

(১১) অনুর্রাধকৃত তথ্য প্রদাি করা দানেত্বপ্রাি কম েকতোর নিকট যথাযথ নবর্বনিত হর্ল এবাং মযর্ক্ষর্ে মসই 

তথ্য র্ততীে পক্ষ কর্তেক সরবরাহ করা হর্ের্ে নকাংবা মসই তর্থ্য র্ততীে পর্ক্ষর স্বাথ ে জনড়ত রর্ের্ে 

এবাং র্ততীে পক্ষ তা মগাপিীে তথ্য নহর্সর্ব গণ্য কর্রর্ে মস মক্ষর্ে দানেত্বপ্রাি কম েকতো এরূপ অনুর্রাধ 

প্রানির ৫ (পাঁি) কায ে নদবর্সর মর্ধ্য র্ততীে পক্ষর্ক তার নলনখত বা মমৌনখক মতামত মির্ে মিাটিি 

প্রদাি করর্বি এবাং র্ততীে পক্ষ এরূপ মিাটির্ির মপ্রনক্ষর্ত মকাি মতামত প্রদাি করর্ল তা নবর্বিিাে 

নির্ে দানেত্বপ্রাি কম েকতো অনুর্রাধকারীর্ক তথ্য প্রদার্ির নবষর্ে নসদ্ধান্ত গ্রহণ করর্বি। 

(১২) মকাি ইনিে প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক মকাি মরকি ে বা তার অাংিনবর্িষ জািার্িার প্রর্োজি হর্ল সাংনিষ্ট 

দানেত্বপ্রাি কম েকতো মসই প্রনতবন্ধী ব্যনক্তর্ক তথ্য লার্ভ সহােতা প্রদাি করর্বি এবাং পনরদি ের্ির জন্য 

ময ধরর্ির সহর্যানগতা প্রর্োজি তা প্রদাি করাও এই সহােতার অন্তরর্ভ েক্ত বর্ল গণ্য হর্ব। 



 

 

(১৩) আইর্ির অধীি প্রদত্ত তর্থ্যর প্রনত পৃষ্ঠাে ‘‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর অধীর্ি এই তথ্য সরবরাহ 

করা হর্ের্ে’’ মর্ম ে প্রতেেি করর্ত হর্ব এবাং তার্ত প্রতেেিকারী কম েকতোর িাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দািনরক 

সীল থাকর্ব। 

 

১১. তর্থ্যর মূল্য এবাং মূল্য পনরর্িাধোঃ 

(১) মকাি অনুর্রাধকৃত তথ্য দানেত্বপ্রাি কম েকতোর নিকট সরবরার্হর জন্য মজুদ থাকর্ল নতনি‘‘তথ্য 

অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’’ -এর তফনসর্ল উনিনখত ফরম-‘ঘ’ অনুসার্র মসই 

তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ করর্বি এবাং অিনধক ৫ (পাঁি) কায ে নদবর্সর মর্ধ্য মসই অথ ে িালাি মকাি িাং- 

১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭এ জমা কর্র মট্রজারী িালার্ির কনপ তার কার্ে জমা মদোর জন্য 

অনুর্রাধকারীর্ক নলনখতভার্ব অবনহত করর্বি; অথবা 

(২) দানেত্বপ্রাি কম েকতো অনুর্রাধকারী কর্তেক পনরর্িানধত তর্থ্যর মূল্য রনির্দর মাধ্যর্ম গ্রহণ করর্বি এবাং 

প্রাি অথ ে িালাি মকাি িাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এর্ট্রজারী িালার্ির মাধ্যর্ম জমা মদর্বি। 

 

১২। আপীল দার্েরওনিষ্পনত্তোঃ 

১২.১. আনপল পদ্ধনতোঃ 

ক) মকাি ব্যনক্ত এই নির্দ েনিকা িীনত ১০-এর (৩), (৪) বা (৫)-এ নিধ োনরত সমেসীমার মর্ধ্য তথ্য লার্ভ 

ব্যথ ে হর্ল নকাংবা দানেত্বপ্রাি কম েকতোর মকাি নসদ্ধার্ন্ত সাংক্ষুব্ধ হর্ল নকাংবা অনতনরক্ত মূল্য ধায ে বা 

গ্রহণ করর্ল উক্ত সমেসীমা অনতক্রান্ত হবার, বা মক্ষেমত, নসদ্ধান্ত লার্ভর পরবতী ৩০ (নেি) নদর্ির 

মর্ধ্য ‘‘তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯’’ -এর তফনসর্ল নিধ োনরত ফরম-‘গ’ 

এর মাধ্যর্ম আপীল কর্তেপর্ক্ষর কার্ে আনপল করর্ত পারর্বি। 

খ) আনপল কর্তেপক্ষ যনদ এই মর্ম ে সন্তুষ্ট হি ময, আনপলকারী যুনক্তসাংগত কারর্ণ নিনদ েষ্ট সমেসীমার মর্ধ্য 

আনপল দার্ের করর্ত পার্রিনি, তাহর্ল নতনি উক্ত সমেসীমা অনতবানহত হওোর পরও আনপল আর্বদি 

গ্রহণ করর্ত পারর্বি। 

 

১২.২. আনপল নিষ্পনত্তোঃ 

(1) আনপল কর্তেপক্ষ মকাি আনপলর নবষর্ে নসদ্ধান্ত প্রদার্ির পূর্ব ে নির্নাক্ত পদর্ক্ষপ গ্রহণ করর্বি, যথাোঃ- 

(ক) দানেত্বপ্রাি কম েকতো এবাং এতদ্সাংনিষ্ট অন্যান্য কম েকতোর শুিািী গ্রহণ  

(খ) আনপল আর্বদর্ি উনিনখত সাংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্তসমূহ নবর্বিিা; 



 

 

(গ) প্রানথ েত তথ্য প্রদার্ির সার্থ একানধক তথ্য প্রদািকারী ইউনিট যুক্ত থাকর্ল সাংনিষ্ট 

ইউনিটসমূর্হর শুিািী গ্রহণ। 

(২)  আনপল আর্বদি প্রানির ১৫ (পর্ির) নদর্ির মর্ধ্য আনপল কর্তেপক্ষ- 

(ক) উপ-অনুর্চ্ছদ (১) এ উনিনখত পদর্ক্ষপসমূহ গ্রহণপূব েক তথ্য সরবরাহ করার জন্য সাংনিষ্ট 

দানেত্বপ্রাি কম েকতোর্ক নির্দ েি মদর্বি; অথবা 

(খ) তাঁর নবর্বিিাে গ্রহণর্যাগ্য িা হর্ল আপীল আর্বদিটি খানরজ করর্ত পারর্বি। 

(৩)  আনপল কর্তেপর্ক্ষর নির্দ েি অনুযােী দানেত্বপ্রাি কম েকতো যথাসম্ভব দ্রুততার সার্থ প্রানথ েত তথ্য 

সরবরাহ করর্বি তর্ব এই সমে ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯এর ধারা ২৪(৪) এ নির্দ েনিত সমর্ের 

অনধক হর্ব িা অথবা মক্ষেমত নতনি তথ্য সরবরাহ মথর্ক নবরত থাকর্বি। 

 

১৩. তথ্য প্রদার্ি অবর্হলাে িানস্তর নবধািোঃ 

১৩.১ ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ ও এই নির্দ েনিকা নবনধ-নবধাি সার্পর্ক্ষ মকাি দানেত্বপ্রাি কম েকতো 

যনদ মকার্িা আর্বদিকারীর্ক তথ্য বা এ সাংক্রান্তনসদ্ধান্ত প্রদার্ি ব্যথ ে হে বা তথ্যপ্রানির মকার্িা 

অনুর্রাধ গ্রহণ করর্ত অস্বীকার কর্র বা নসদ্ধান্ত প্রদার্ি ব্যথ ে হে বা র্ভল, অসম্পূণ ে, নবভ্রানন্তকর, 

নবকৃত তথ্য প্রদাি কর্র বা মকাি তথ্য প্রানির পর্থ প্রনতবন্ধকতা সৃনষ্ট কর্র বা তথ্য অনধকার 

পনরপন্থী মকাি কাজ কর্র তাহর্ল দানেত্বপ্রাি কম েকতোর এর্হি কাজর্ক অসদািরণ নহর্সর্ব 

নবর্বিিা করা হর্ব এবাং সাংনিষ্ট িাকরী নবনধনবধাি অনুসার্র তার নবরুর্দ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হর্ব। 

১৩.২ এই নির্দ েনিকাযথাযথভার্ব অনুসরর্ণ গানফলনতর কারর্ণ‘তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯’ এর ব্যতেে 

ঘটর্ল এবাং এর কারর্ণ মকাি কম েকতো তথ্য কনমিি কর্তেক িানস্ত মপর্ল তা তার ব্যানক্তগত দাে 

নহর্সর্ব গণ্য হর্ব এবাং কর্তেপক্ষ তার মকাি দাে বহি করর্ব িা। 

১৩.৩ তথ্য কনমির্ির কাে মথর্ক মকাি কম েকতোর নবরুর্দ্ধ নবভাগীে ব্যবস্থা গ্রহর্ণর অনুর্রাধ মপর্ল 

কর্তেপক্ষ সাংনিষ্ট নবনধ-নবধাি অনুসার্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ব এবাং গৃহীত ব্যবস্থার নবষর্ে তথ্য 

কনমিির্ক অবনহত করর্ব। 

 

১৪. তথ্যানদ পনরদি েি এবাং প্রকানিত প্রনতর্বদি নবক্রর্ের সুর্যাগোঃ 

 

নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল অনফস কর্তেক প্রণীত প্রনতর্বদি 

নবিামূর্ল্যসব েসাধারর্ণর পনরদি ের্ির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করর্ব এবাং িামমাে মূর্ল্য নবক্রর্ের জন্য মজুদ রাখর্ব। 

 

১৫. জিগুরুত্বপূণ ে নবষর্ে মপ্রস নবজ্ঞনিোঃ 



 

 

নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল অনফসজিগুরুত্বপূণ ে নবষোনদ মপ্রস 

নবজ্ঞনির মাধ্যর্ম অথবা অন্য মকাি পন্থাে প্রিার বা প্রকাি করর্ব। 

১৬. নির্দ েনিকার বাস্তবােি ও মনিটনরাং 

১) এই নির্দ েনিকাঅনুসরর্ণর জন্য নবআরটিএ সদর কায োলর্েঅনফস আর্দিসহএরআওতাধীি সকল 

নবভাগীে ও সার্কেল অনফর্সর্প্ররণ করর্ব। 

 

২) এই নির্দ েনিকা বাস্তবােি তদারনকর জন্য নবআরটিএ’র সদর কায োলর্ে নতি সদস্য নবনিষ্ট একটি 

কনমটি থাকর্ব।এর্তসদর কায োলর্ের জাতীে শুদ্ধািার মকৌিল এর মফাকাল পর্েন্ট কম েকতো এবাং 

দানেত্বপ্রাি কম েকতো এর আবনেক সদস্য হর্বি। 

 

৩) নবআরটিএ সদর কায োলে এবাং এর আওতাধীি সকল নবভাগীে ও সার্কেল অনফসপ্রনত নতিমাস অন্তর 

সাংনিষ্ট ইউনির্ট তথ্য অনধকার আইর্ি আর্বদি, আর্বদর্ির মপ্রনক্ষর্ত গৃহীত ব্যবস্থা, স্বপ্রর্ণানদত তথ্য 

প্রকািসহ এই নির্দ েনিকা বাস্তবােি নবষর্ে প্রনতর্বদি প্রস্তুত করর্ব এবাং উপযু েক্ত কনমটির নিকট মপ্ররণ 

করর্ব। 

৪)এই নির্দ েনিকা বাস্তবােি তদারনকর জন্য নবআরটিএ’রসদর কায োলর্ের গঠিত কনমটি প্রনত নতিমাস 

অন্তর এই নির্দ েনিকার বাস্তবােি নবষর্ে প্রনতর্বদি প্রস্তুত করর্ব এবাং উক্ত প্রনতর্বদি 

নবআরটিএ’রর্িোরম্যাি মর্হাদর্ের নিকট দানখল করর্ব। 

 

১৭. নির্দ েনিকার সাংর্িাধিোঃ 

এই নির্দ েনিকা সাংর্িাধর্ির প্রর্োজি হর্ল কর্তেপক্ষ৩/৫ সদস্য নবনিষ্ট একটি কনমটি গঠি করর্ব। কনমটি 

নির্দ েনিকা অনুর্মাদিকারী কর্তেপর্ক্ষর কার্ে সাংর্িাধর্ির প্রস্তাব করর্ব। অনুর্মাদিকারী কর্তেপর্ক্ষর 

অনুর্মাদর্ি নির্দ েনিকা সাংর্িাধি কায েকর হর্ব। 

 

১৮. নির্দ েনিকা ব্যখ্যা : 

এই নির্দ েনিকার মকাি নবষর্ে অস্পষ্টতা মদখা নদর্ল নির্দ েনিকাপ্রণেিকারী কর্তেপক্ষ তার ব্যখ্যা প্রদাি করর্ব। 

 

 

 

 



 

 

 

 

পনরনিষ্টোঃ 

িমুিাোঃ 

পনরনিষ্ট-১ : দানেত্বপ্রাি কম েকতোর তানলকা 

ক্রোঃ িাং 
সদর 

কায োলে 

দানেত্বপ্রাি কম েকতোর 

িাম ও পদনব 

মফাি, মমাবাইল, 

ফোক্স,  ই-মমইল 
মযাগার্যার্গর ঠিকািা 

১ সদর 

কায োলে 

 

সনিব, 

বাাংলার্দি সড়ক 

পনরবহি কর্তেপক্ষ  

মফািোঃ 55040175 

ই-মমইলোঃ 

sec@brta.gov.bd 

বাাংলার্দি সড়ক পনরবহি কর্তেপক্ষ  

সদরকায োলে, িতুি নবমািবের সড়ক, 

বিািী, ঢাকা-১২১২। 

২ নবভাগীে 

কায োলে 

উপপনরিালক(ইনিোঃ) মফািোঃ 

মমাবাোঃ 

ই-মমইলোঃ 

নবআরটিএনবভাগীে কায োলে সমূহ 

৩ মজলা ও 

মমর্ট্রা 

সার্কেল 

সহকারী 

পনরিালক(ইনিোঃ) 

মফািোঃ 

মমাবাোঃ 

ই-মমইলোঃ 

নবআরটিএ মজলা ও মমর্ট্রা সার্কেল কায োলে 

সমূহ  

 

পনরনিষ্ট-২ : নবকে দানেত্বপ্রাি কম েকতোর্দর তানলকা 

ক্রোঃ িাং 
সদর 

কায োলে 

দানেত্বপ্রাি কম েকতোর 

িাম ও পদনব 

মফাি, মমাবাইল, 

ফোক্স,  ই-মমইল 
মযাগার্যার্গর ঠিকািা 

১ সদর 

কায োলে 

 

উপপনরিালক (আইি)  

বাাংলার্দি সড়ক 

পনরবহি কর্তেপক্ষ  

মফািোঃ 

ddlaw@brta.gov.bd 

মমাবাোঃ 

ই-মমইলোঃ 

বাাংলার্দি সড়ক পনরবহি কর্তেপক্ষ  

সদর কায োলে, িতুি নবমািবের সড়ক, 

বিািী, ঢাকা-১২১২। 

২ নবভাগীে 

কায োলে 

সহকারী পনরিালক 

(সাধারি/ইনিোঃ) 

মফািোঃ 

মমাবাোঃ 

ই-মমইলোঃ 

নবআরটিএ’রসাংনিষ্ট নবভাগীে কায োলে 

৩ মজলা ও 

মমর্ট্রা 

সার্কেল 

মমাটরযাি পনরদি েক/ 

সহকারী রাজস্ব 

কম েকতো 

মফািোঃ 

মমাবাোঃ 

ই-মমইলোঃ 

নবআরটিএ’রসাংনিষ্ট মজলা ও মমর্ট্রা সার্কেল 

কায োলে 

 

পনরনিষ্ট-৩ : আনপল কর্তেপর্ক্ষর তানলকা 

ক্রোঃ িাং 
সদর 

কায োলে 

দানেত্বপ্রাি কম েকতোর 

িাম ও পদনব 

মফাি, মমাবাইল, 

ফোক্স,  ই-মমইল 
মযাগার্যার্গর ঠিকািা 

১ সদর 

কায োলে 

 

মিোরম্যাি  

বাাংলার্দি সড়ক 

পনরবহি কর্তেপক্ষ  

মফািোঃ ৫৫০৪০৭১১ 

ই-মমইলোঃ 

chair@brta.gov.bd 

বাাংলার্দি সড়ক পনরবহি কর্তেপক্ষ  

সদর কায োলে, িতুি নবমািবের সড়ক, 

বিািী, ঢাকা-১২১২। 

২ নবভাগীে 

কায োলে 

সনিব, 

বাাংলার্দি সড়ক 

পনরবহি কর্তেপক্ষ  

মফািোঃ55040175 

ই-মমইলোঃ 

sec@brta.gov.bd 

নবআরটিএ’রসাংনিষ্ট নবভাগীে কায োলে 

৩ মজলা ও উপপনরিালক (ইনিোঃ) মফািোঃ নবআরটিএ’রসাংনিষ্ট মজলা ও মমর্ট্রা সার্কেল 



 

 

মমর্ট্রা 

সার্কেল 

মমাবাোঃ 

ই-মমইলোঃ 

কায োলে 

 

পনরনিষ্ট-৪ : স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা ও প্রকার্ির মাধ্যম  

বাাংলার্দি সড়ক পনরবহি কর্তেপক্ষ (নবআরটিএ) এর সকল তথ্য প্রকাি ইউনিট নির্নাক্ত তথ্যসমূহ পার্ি ে 

উনিনখত পন্থাে প্রকাি ও প্রিার করর্ব  

ক্র: িাং তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রকার্ির মাধ্যম 

১ নবআরটিএ’র সাাংগঠনিক কাঠার্মা ও কায েক্রর্মর 

নববরণ, কায েপ্রণালী এবাং দানেত্বসমূহ 

মিাটিি মবাি ে, প্রর্তেক অনফস/তথ্য 

প্রদাি ইউনির্ট মুনিত অনুনলনপ, বানষ েক 

প্রনতর্বদি, ওর্েবসাইট। 

২ নবআরটিএ’র প্রর্তেক নবভাগ/িাখা সমূর্হর কায োবলী ওর্েবসাইট, বানষ েক প্রনতর্বদি। 

৩ নসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পদ্ধনত, জবাবনদনহতা এবাং 

তত্ত্বাবধার্ির মাধ্যম 

প্রর্তেক অনফস/তথ্য প্রদাি ইউনির্ট 

মুনিত অনুনলনপ, ওর্েবসাইট। 

৪ আর্দি/নবজ্ঞনি  মিাটিস মবাি ে,ওর্েবসাইট 

৫ িাগনরর্কর তথ্য সাংগ্রর্হর জন্য নবরাজমাি সুু্র্যাগ 

সুনবধা সাংক্রান্ত নববরণ  

ওর্েবসাইট, মফইসবুক মপজ 

৬ িাম, পদনব , দানেত্বপ্রাি কম েকতো ও আপীল কর্তেপক্ষ সাংনিষ্ট তথ্য প্রদাি ইউনির্টর মিাটিি 

মবাি ে ও ওর্েবসাইট 

৭ অনভর্যাগ গ্রহণ ও নিষ্পনত্ত কম েকতোর িাম,পদবী ও 

ঠিকািা  

সাংনিষ্ট তথ্য প্রদাি ইউনির্টর মিাটিি 

মবাি ে ও ওর্েবসাইট 

৮ নবআরটিএ কর্তেক প্রদত্ত মসবাসমূহ,র্সবা প্রদার্ির 

পদ্ধনত ও দানেত্বপ্রাি কম েকতোর িাম,পদবী ও ঠিকািা 

সাংনিষ্ট তথ্য প্রদাি ইউনির্টর মিাটিি 

মবাি ে, ওর্েবসাইট,নসটির্জি িাট োর  

৯ নবআরটিএ’র অভেন্তরীণ মসবাসমূহ শুধুমাে অনফর্সর 

কম েরত কম েিারীর্দর জন্য  

সাংনিষ্ট তথ্য প্রদাি ইউনির্টর মিাটিি 

মবাি ে, ওর্েবসাইট,নসটির্জি িাট োর 

১০ ইর্িার্ভিি সাংক্রান্ত নবষোনদ  ওর্েবসাইট 

১১ মসবার নবষে সম্পনকেত নসটির্জি িাট োর  সাংনিষ্ট তথ্য প্রদাি ইউনির্টর মিাটিি 

মবাি ে, ওর্েবসাইট 

১২ কম েিারীবৃর্ের িাম,পদবী ও মফাি িাম্বার  ওর্েবসাইট 

১৩ মিোরম্যাি মর্হাদর্ের মপ্রাফাইল ওর্েবসাইট 

১৪ নবআরটিএ’র আইি, নবনধনবধাি, প্রনবধািমালা ওর্েবসাইট 

১৫ নবনভন্ন রকর্মর আন্তজোনতক সাংস্থার সার্থ সম্পানদত ওর্েবসাইট 



 

 

ক্র: িাং তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রকার্ির মাধ্যম 

চুনক্ত,কির্ভিিি 

১৬ শুদ্ধািার মকৌিল বাস্তবােি সম্পনকেত তথ্যানদ  ওর্েবসাইট 

১৭ নবনভন্ন মসবাপ্রদাি সাংক্রান্ত ষান্মানসক পনরসাংখ্যাি 

প্রকাি 

ওর্েবসাইট 

১৮ িলমাি ও বাস্তবানেত গর্বষণা প্রকেসমূর্হর তথ্য  ওর্েবসাইট 

১৯ প্রস্তানবত প্রকেসমূর্হর তথ্য  ওর্েবসাইট 

২০ দরপে আহবাি,র্কার্টিি নবজ্ঞনি মিাটিি মবাি ে, ওর্েবসাইট ও 

জাতীে/স্থািীে বদনিক পনেকা 

২১ সাংনিষ্ট গুরুত্বপূণ ে সরকারী অনফস ও গুরুত্বপূণ ে মসবা 

সাংক্রান্ত ওর্েবনলাংক  

ওর্েবসাইট 

২২ ওর্েবসাইর্ট প্রদত্ত তথ্য হালিাগাদ করার তানরখ ওর্েবসাইট 

২৩ তর্থ্যর জন্য িাগনরর্কর কাে মথর্ক প্রাি সকল 

আর্বদি পর্ের অনুনলনপ, যার মর্ধ্য নির্নাক্ত 

তথ্যসমূহ অন্তর্ভ েক্ত থাকর্ব : 

(ক) ময কর্তেপক্ষ কর্তেক অনুর্রাধপেটি গৃহীত হর্ের্ে 

তার িাম 

(খ) নক তর্থ্যর জন্য অনুর্রাধ করা হর্ের্ে 

(গ) অনুর্রার্ধর তানরখ 

গৃহীত আর্বদি পর্ের একটি কনপ 

প্রর্তেক কর্তেপর্ক্ষর/তথ্য প্রদাি 

ইউনির্টর পনরদি ের্ির জন্য অনফর্স 

সাংরনক্ষত থাকর্ব। 

২৪ তথ্য কনমিি ও কনমিিারর্দর িাম, পদবী ও 

ঠিকািার নবস্তানরত নববরণ 

সাংনিষ্ট তথ্য প্রদাি ইউনির্টর মিাটিি 

মবাি ে, ওর্েবসাইট/গণমাধ্যম ইতোনদ 

 

 

পনরনিষ্ট-৫ : িানহদার নভনত্তর্ত প্রদাির্যাগ্য তর্থ্যর তানলকা  

নিননলনখত তথ্যসমূহ জিগর্ণর িানহদার নভনত্তর্ত প্রদাি করা হর্ব- 

 স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকানিত সকল তথ্য 

 নবনভন্ন িীনত 

 অনিট নরর্পাট ে (জবাবসহ) 

 ক্রে কায েক্রমসাংক্রান্ত তথ্য (নসদ্ধান্ত গ্রহর্ণর পর) 

 উপকারর্ভাগীর তানলকা 

 মািারর্রাল 

 নবনভন্ন প্রিাসনিক মরনজস্ট্রার খাতা 

 অনিও-নভজুোল িকুর্মন্ট 

 নির্োগ/বদনলর আর্দি 

 মদর্ি বা নবর্দি ভ্রমণসাংক্রান্ত তথ্যানদ 



 

 

 প্রদাি বাধ্যতামূলক িে, এমি তথ্য (পনরনিষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য। 

 

 

পনরনিষ্ট-৬ : প্রদাি বাধ্যতামূলক িে, এমি তর্থ্যর তানলকা  

নিননলনখত তথ্যসমূহ প্রদাি ও প্রকাি করর্ত কর্তেপক্ষ বাধ্য থাকর্ব িা- 

 কমী ও উপকারর্ভাগীর ব্যনক্তগত জীবর্ির মগাপিীেতা ক্ষুণ্ণণ হে, এরূপ তথ্য। 

 নবিারাধীি মামলার তথ্য যা ওই মামলার সুষু্ঠ নবিারকায ের্ক ব্যাহত করর্ত পার্র, এরূপ তথ্য। 

 তদন্তাধীি নবষে সাংনিষ্ট মকার্িা তথ্য, যার প্রকাি তদন্তকার্জ নবঘ্ন ঘটার্ত পার্র। 

 মকার্িা ক্রে কায েক্রর্মর নবষর্ে নসদ্ধান্ত মিোর আর্গ সাংনিষ্ট ক্রে বা এর কায েক্রম সাংক্রান্ত মকার্িা 

তথ্য।  

 গর্বষণার সূে বা মকৌিল বা কার্রা বুনদ্ধবৃনত্তক সম্পর্দর অনধকার ক্ষনতগ্রস্থ হর্ত পার্র, এরূপ তথ্য। 

 নির্োগ ও পর্দান্ননত পরীক্ষাসহ সকল পাবনলক পরীক্ষার প্রশ্নপে ও পরীক্ষার ফলাফল সাংক্রান্ত আগাম 

তথ্য, ইতোনদ। 



 

 

 পনরনিষ্ট-৭ : তথ্য প্রানির আর্বদি ফরম (ফরম ‘ক’) 

 

 

ফরম ‘ক’ 

তথ্য প্রানির আর্বদিপে 

[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ-৩ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

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

................................................................ (িাম ও পদবী) 

ও 

দানেত্বপ্রাি কম েকতো, 

........................................... (দির্রর িাম ও ঠিকািা) 

 

১।  আর্বদিকারীর িাম : ................................................................................................. 

 নপতার িাম : ..........................................................................................................  

মাতার িাম : ........................................................................................................... 

 বতেমাি ঠিকািা : ...................................................................................................... 

স্থােী ঠিকািা : ......................................................................................................... 

 ফোক্স, ই-মমইল, মটনলর্ফাি ও মমাবাইল মফাি িম্বর (যনদ থার্ক): ................................................. 

২।  নক ধরর্ির তথ্য* (প্রর্োজর্ি অনতনরক্ত কাগজ ব্যবহার করুি) : ................................................... 

 

৩।  মকাি পদ্ধনতর্ত তথ্য পাইর্ত আগ্রহী (োপার্িা/ ফর্টাকনপ/ : ........................................................ 

 নলনখত/ ই-মমইল/ ফোক্স/নসনি অথবা অন্য মকাি পদ্ধনত)  

৪। তথ্য গ্রহণকারীর িাম ও ঠিকািা : ................................................................................... 

৫।  প্রর্যাজে মক্ষর্ে সহােতাকারীর িাম ও ঠিকািা :................................................................... 

 

 

 

আর্বদর্িরতানরখ:.........................................      আর্বদিকারীর স্বাক্ষর 

 

*তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযােী তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্যাগ্য। 



 

 

পনরনিষ্ট-৮ : তথ্য সরবরার্হ অপারগতার মিাটিি (ফরম ‘খ’) 

 

 

 

ফরম ‘খ’ 

 [ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালা, ২০০৯ নবনধ-৫ িষ্টব্য ] 

তথ্য সরবরার্হ অপারগতার মিাটিি 

 

 

আর্বদি পর্ের সূে িম্বর:                                  তানরখ : ......................................... 

 

প্রনত 

আর্বদিকারীর িাম : .............................................................. 

ঠিকািা  : ............................................................................ 

 

নবষে : তথ্য সরবরার্হ অপারগতা সম্পর্কে অবনহতকরণ। 

 

নপ্রে মর্হাদে, 

আপিার ........................................................তানরর্খর আর্বদর্ির নভনত্তর্ত প্রানথ েত তথ্য নির্নাক্ত কারর্ণ 

সরবরাহ করা সম্ভব হইল িা, যথা :- 

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

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

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

 

 

 

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

              দানেত্বপ্রাি কম েকতোর িাম : 

             পদবী : 

           দািনরক সীল : 

 

 

 

 



 

 

পনরনিষ্ট-৯ : আপীল আর্বদি ফরম (ফরম ‘গ’) 

 

ফরম ‘গ’ 

আপীল আর্বদি 

[ তথ্য অনধকার (তথ্য প্রানি সাংক্রান্ত) নবনধমালার নবনধ-৬ িষ্টব্য ] 

 

বরাবর 

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

..................................................................(িাম ও পদবী) 

ও 

আপীল কর্তেপক্ষ, 

...........................................(দির্রর িাম ও ঠিকািা) 

  

১। আপীলকারীর িাম ও ঠিকািা : ..................................................................... 

 (র্যাগার্যার্গর সহজ মাধ্যমসহ) 

২। আপীর্লর তানরখ: .................................................................................. 

৩। ময আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা হইোর্ে উহার : ............................................. 

  কনপ (যনদ থার্ক)   

৪। যাহার আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ আপীল করা হইোর্ে : .................................................. 

 তাহার িামসহ আর্দর্ির নববরণ (যনদ থার্ক)   

৫। আপীর্লর সাংনক্ষি নববরণ:.......................................................................... 

 

 

 

 

৬। আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ সাংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সাংনক্ষি নববরণ) :............................................................ 

৭।  প্রানথ েত প্রনতকার্রর যুনক্ত/নভনত্ত: .................................................................................... 

৮।  আপীলকারী কর্তেক প্রতেেি : ......................................................................................... 

৯।  অন্য মকাি তথ্য যাহা আপীল কর্তেপর্ক্ষর সম্মুর্খ : ................................................................. 

 উপস্থাপর্ির জন্য আপীলকারী ইচ্ছা মপাষণ কর্রি 

 

 

আর্বদর্ির তানরখ : ...................................                                            আর্বদিকারীর স্বাক্ষর 



 

 

পনরনিষ্ট-১০ : তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ (ফরম ‘ঘ’) 

 

ফরম ‘ঘ’ 

[ নবনধ ৮ িষ্টব্য ] 

তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য নিধ োরণ নফ 

 তথ্য সরবরার্হর মক্ষর্ে নিন মটনবর্লর কলাম (২) এ উনিনখত তর্থ্যর জন্য উহার নবপরীর্ত কলাম 

(৩) এ উনিনখত হার্র মক্ষেমত তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ এবাং তর্থ্যর মূল্য পনরর্িাধর্যাগ্য হইর্ব, যথা :- 

 

 

মটনবল 

 

ক্র:িাং তর্থ্যর নববরণ তথ্য প্রানির অনুর্রাধ নফ/তর্থ্যর মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। নলনখত মকাি িকুর্মর্ন্টর কনপসরবরার্হর 

জন্য (ম্যাপ, িক্িা, েনব,কনম্পউটার 

নপ্রন্টসহ) 

এ-৪ ও এ-৩ মার্পর কাগর্জর মক্ষর্ে প্রনত 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হার্র এবাং তদূর্ধ্ে 

সাইর্জর কাগর্জর মক্ষর্ে প্রকৃত মূল্য। 

২। নিস্ক, নসনি ইতোনদর্ত তথ্য সরবরার্হর 

মক্ষর্ে 

 

(১) আর্বদিকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতোনদ সরবরার্হর মক্ষর্ে নবিা মূর্ল্য; 

(২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তেক নিস্ক, নসনি 

ইতোনদ সরবরার্হর মক্ষর্ে উহার প্রকৃত 

মূল্য। 

৩। মকাি আইি বা সরকানর নবধাি বা 

নির্দ েিিা অনুযােী কাউর্ক 

সরবরাহকৃততর্থ্যর মক্ষর্ে 

নবিামূর্ল্য। 

৪। মূর্ল্যর নবনিমর্ে নবক্রের্যাগ্য 

প্রকািিারর্ক্ষর্ে 

প্রকািিাে নিধ োনরত মূল্য। 

 

 

 

 



 

 

পনরনিষ্ট-১১ : তথ্য কনমির্ি অনভর্যাগ দার্ের্রর নিধ োরণ ফরম (ফরম ‘ক’) 

 

ফরম ‘ক’ 

অনভর্যাগ দার্ের্রর ফরম 

[তথ্য অনধকার (অনভর্যাগ দার্ের ও নিষ্পনত্ত সাংক্রান্ত) প্রনবধািমালার প্রনবধাি-৩ (১) িষ্টব্য] 

 

 

বরাবর 

প্রধাি তথ্য কনমিিার 

তথ্য কনমিি 

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রিাসনিক এলাকা 

মির্রবাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭।  

 

              অনভর্যাগ িাং ........................................................................................................।  

 

১। অনভর্যাগকারীর িাম ও ঠিকািা                          :...................................................................... 

    (র্যাগার্যার্গর সহজ মাধ্যমসহ) 

 

২। অনভর্যাগ দানখর্লর তানরখ                               : ...................................................................... 

 

৩। যাহার নবরুর্দ্ধ অনভর্যাগ করা হইোর্ে                : ......................................................................... 

     তাহার িাম ও ঠিকািা   

 

৪। অনভর্যার্গর সাংনক্ষি নববরণ                             : ....................................................................... 

    (প্রর্োজর্ি আলাদা কাগজ সনন্নর্বি করা যাইর্ব) 

 

৫। সাংক্ষুব্ধতার কারণ (যনদ মকাি আর্দর্ির নবরুর্দ্ধ      : .......................................................................

  

    অনভর্যাগ আিেি করা হে মসই মক্ষর্ে উহার কনপ  

সাংযুক্ত কনরর্ত হইর্ব) 

 

৬। প্রানথ েত প্রনতকার ও উহার মযৌনক্তকতা                     : ..................................................................... 

 

৭। অনভর্যাগ উনিনখত বক্তর্ব্যর সমথ ের্ি প্রর্োজিীে      :...................................................................... 

     কাগজ পর্ের বণ েিা (কনপ সাংযুক্ত কনরর্ত হইর্ব) 

 

 

সতেপাঠ 

আনম/আমরা এই মর্ম ে হলফপূব েক মঘাষণা কনরর্তনে ময, এই অনভর্যার্গ বনণ েত অনভর্যাগসমূহ আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাস 

মর্ত সতে।  

 

 

 

 

(সতেপাঠকারীর স্বাক্ষর) 


