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-০১��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশক �ণয়েনর েযৗি�কতা/উে��:
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার জনগেণর জানার অিধকার �িত�ার মা�েম সরকাির ও েবসরকাির সংগঠেনর
��তা ও জবাবিদিহ বৃি, দুনীি �াস ও সুশাস �িত�া, জনগেণর িচ�া, িবেবক ও বাক �াধীনতার
সাংিবধািনক অিধকার �িত�া, সেব র্াপি জনগেণর �মতায়েনর লে�য ত� অিধকার িনি�ত করেত ‘ত�
অিধকার আইন, ২০০৯’ পাস কেরেছ। আইনিট যথাযথ বা�বায়েনর লে�য ‘ত� অিধকার ( ত� �াি� িবষয়ক)
িবিধমালা, ২০০৯ এবং ত� অিধকার সং�া� িবিধমালা ইেতামে� �ণয়ন করা হেয়েছ। ইিতমে� ‘ত� অিধকার
(ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ এবং ত� অিধকার সং�া� িতনি �িবধানমালা �ণীত হেয়েছ।
সরকােরর অবাধ ত��বাহ িনি�তকরণ নীিতেক অনুকর কের সড়ক পিরবহণ ও মহাসড়ক িবভাগ অবাধ
ত��বােহর চচ র্ িনি�ত করেত দৃ �িত� । সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর কমর্কাে� ত� জনস�ুেখ
�কাশ করেল এ িবভােগর কায র্� স�র্ে �� ধারণা লাভ করেব এবং জনগেনর কােছ জবাবিদিহ সু�িত�
হেব।
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর অবাধ ত� সমূ চচ র্া ে�ে� েকােনা ি�ধা�ে�র সৃি েযন না হয় েসজ�
একি ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশক, ২০১৯ �ণয়ন আব�ক বেল মেন কের । সুতরা ত� অিধকার আইন,
২০০৯, ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ ও ত� অিধকার সং�� �িবধানমালার
পিরেপি�েত এই ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশক �ণয়ন করা হেয়েছ।
১.২ িনেদ র্িশকা িশেরানাম :
এই িনেদ র্িশক সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশক -২০১৯ নােম অিভিহত
হেব।
২। িনেদ র্িশকা িভি�:
২.১ �ণয়নকারী কতৃর্:
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ।
২.২ অনুেমাদনকার কতৃর্:
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ।
২.৩ অনুেমাদেন তািরখ: ০১ অে�াবর ২০১৯
২.৪ িনেদ র্িশক কায র্কের তািরখ : ০১ অে�াবর ২০১৯

-০২২.৫ িনেদ র্িশকা �েযাজয্ত :
িনেদ র্িশকা সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর জ� �েযাজয হেব।
৩। সং�াসমূ: িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী েকােনা িকছ না থাকেল এ িনেদ র্িশকা৩.১ ‘ত�’ অথ র ত� অিধকার আইন, ২০০৯ - এর ধারা ২ (চ) -েত উি�িখত বুঝাে।
৩.২ ‘দািয়��া� কমর্কতর’ অথ র ত� অিধকার আইন, ২০০৯ -এর ধারা ১০ - এর অধীন কতৃর্ কতৃর িনযু
কমর্কতর।
৩.৩ ‘িবক� দািয়��া� কমর্কতর’ অথ র দািয়��া� কমর্কতর্ অনুপি�িতে সংি��ট দািয়� পালেনর জ� িনযু
কমর্কতর ।
৩.৪ ‘আিপল কতৃর্’ অথ র ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ক(আ)অনুযায় সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভাগ, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার।
৩.৫ ‘তৃতী প�’ অথ র ত��াি�র জ� অনুেরাধকার বা ত� �দানকারী কতৃর্ �তীত অনুেরাধক তে�র
সে� জিড়ত অ� েকােনা প�।
৩.৬ ‘ত� কিমশন’ অথ র ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১১ এর অধীেন �িতি�ত ত� কিমশন ।
৩.৭ ‘ত� অিধকার িবিধমালা, ২০০৯’ অথ র ত� অিধকার ( ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ ।
৩.৮ ‘কমর্কতর’ অথ র কমর্চারী অ�ভুর হেব।
৩.৯ ‘ত� অিধকার’ অথ র েকােনা কতৃর্পে িনকট হেত ত��াি�র অিধকার ।
৩.১০ ‘আেবদন ফরম’ অথ র ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ -এর তফিসেল িনধ র্াির আিপল
আেবদনর ফরম-ক।
৩.১১ ‘আিপল ফরম’ অথ র ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ -এর তফিসেল িনধ র্াির আিপল
আেবদনর ফরম-গ।
৩.১২ ‘পিরিশ�’ অথ র এই িনেদ র্িশকা সে� সংযু পিরিশ�।
৪। তে�র ধরন এবং ধরন অনুসাে ত� �কাশ ও �দান প�িত:
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর সমুদ ত� িন�বিণ র্ িতনি ে�িনেত ভাগ করা হেব এবং িনধ র্াির িবধান
অনূসাে তা �কাশ ও �দান করা হেব।

-০৩৪.১ ��েণািদতভােব �কাশেযা� ত�:
৪.১.১ এই ধরেনর ত� সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ��েণািদত হেয় েনািট েবােড র,ওেয়বসাইেট,মুি�
বই বা �িতেবদন আকাের , পি�কায় িব�ি�র মা�েম এবং অ�া� �হনেযা� মা�েম �কাশ ও �চার করেব।
৪.১.২ এই ধরেনর ত� েচেয় েকােনা নাগিরক আেবদন করেল তা চািহদার িভি�েত �দানেযা� ত� িহসােব
িবেবিচত হেব এবং দািয়��া� কমর্কতর িনধ র্াির প�িতেত আেবদনকারীেক ত� �দান করেবন।
৪.১.৩ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ �িতবছর একি বািষ র্ �ািতেবদন �কাশ করেব এবং বািষ র্
�িতেবদেন ত� অিধকার আইন, ২০০৯ -এর ধারা ৬ (৩) -এ উি�িখত ত�সমূ সংেযাজন করেব।
৪.১.৪ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ��েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র একি তািলকা ��ত করেব এবং
এই িনেদ র্িশকা পিরিশে� (পিরিশ�-১) ও সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ওেয়বসাইেট �কাশ ও �চার
করেব।
৪.১.৫ �িত ছয় মাস অ�র িকংবা �েয়াজেন এই তািলকা হালনাগাদ করা হেব ।
৪.২ চািহদার িভি�েত �দানেযা� ত�:
৪.২.১ এই ধরেনর ত� েকােনা নাগিরেকর আেবদেনর পিরে�ি�েত এই িনেদ র্িশকা ১০ ও ১১ ন�র অনুে�ে
বিণ র্ প�িত অনুসর কের �দান করেব।
৪.২.২ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র একি তািলকা ��ত করেব
এবং এই িনেদ র্িশকা পিরিশে� (পিরিশ�-২) ও সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ওেয়বসাইেট �কাশ
করেব।
৪.৩ �দান ও �কাশ বা�াতামূল নয়, এমন ত� :
এই িনেদ র্িশকা অ�া� অনুে�ে যা িকছু্ থাকু না েকন, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ-ৈবঠক
স�িকর্ সারসংে�প, আেলাচনা ও িস�া�সহ ত� অিধকার আইন, ২০১৯ -এর ৭ ধারায় বিণ র্ ত�সমূ �দান
বা �কাশ বা �চার করেত বা� থাকেব না।
৫। ত� সং�হ, সংর�ণ ও �ব�াপনা :
৫.১ ত� সং�হ ও �ব�াপনা :
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ত� সং�হ ও �ব�াপনার জ� ত� অিধকার (ত� সংর�ণ ও
�ব�পনা) �িবধানমালা, ২০১০ অনুসর করেব।

-০৪৫.২ ত� সংর�ণ:
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ত� সংর�েণর জ� িনে�া� প�িত অনুসর করেব:
৫.২.১ নাগিরেকর ত� অিধকার িনি�ত করার িনিমে� িবভাগ -সংি�� যাবতীয় তে�র কয্াটাল এবং ইনেড�
যথাযথভােব ��ত ও সংর�ণ করেব।
৫.২.২ কি�উটাের সংর�েণর উপযু ত� যুি�সংগ সময়সীমার মে� কি�উটােরর সংর�ণ করেব।
৫.২.৩ ত� সংর�ণ ও �ব�াপনার জ� ত� অিধকার (ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা) �িবধানমালা, ২০১০
অনুসর করেব।
৫.৩ তে�র ভাষা :
৫.৩.১ তে�র মূ ভাষা হেব বাংলা। েকােনা ত� যিদ অ� েকােনা ভাষায় ৈতির হেয় থােক তাহেল তা েসই
ভাষায় সংরি�ত হেব।
৫.৩.২ ত� েয ভাষায় সংরি�ত থাকেব েসই ভাষােতই আেবদনকারীেক সরবরাহ করা হেব।আেবদনকারীর
চািহদার পিরে�ি�েত েকােনা ত� অনুবা করার দািয়� কতৃর্ বহন করেব না ।
৫.৪ তে�র হালনাগাদকরণ : সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর অনুিবভাগসম �িত মােস ত� হালনাগাদ
করেব।
৬। দািয়��া� কমর্কতর িনেয়াগ :
৬.১ ত� অিধকার আইন, ২০০৯ -এর ধারা ১০(১) অনুসাে সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ একজন
দািয়��া� কমর্কতর িনেয়াগ করেব।
৬.২ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর অধীেন েকােনা কায র্াল/ইউিনট �িতি�ত হেল ত� অিধকার আইন,
২০০৯ -এর ধারা ১০(৩) অনুসাে উ�রূ কায র্াল/ ইউিনট �িতি�ত হওয়ার ৬০ (ষাট) িদেনর মে� দািয়��া�
কমর্কতর িনেয়াগ করেব।
৬.৩ িনেয়াগকৃ দািয়��া� কমর্কতর্ নাম, পদিব, িঠকান এবং �েযাজয ে�ে� ফয্া ন�র ও ই-েমইল িঠকান
িনেয়াগ �দােনর পরবত� ১৫ িদেনর মে� িনধ র্াির ফর�ােট (ত� কিমশন কতৃর িনধ র্াির ফরেম) িলিখতভােব
ত� কিমশেন �রণ করেব; �কা� �ােন সহেজ দৃি�েগাচ হয় এমনভােব �দশর্েন �ব�া করেব এবং
ওেয়বসাইেট �কাশ করেব।

-০৫৬.৪ ত� অিধকার আইন, ২০০৯ -এর অধীেন দািয়� পালেনর �েয়াজেন দািয়��া� কমর্কতর সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগর অ� েয েকােনা কমর্কতর্ সহায়তা চাইেত পারেবন এবং েকােনা কমর্কতর্ কােছ এরু
সহায়তা চাওয়া হেল িতিন দািয়��া� কমর্কতর্া �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করেত বা� থাকেবন ।
৬.৫ দািয়��া� কমর্কতর দািয়� পালেনর �েয়াজন অ� েকােনা কমর্কতর্ সহায়তা চাইেল এবং এরূ সহায়তা
�দােন �থ র্তা জ� ত� অিধকার আইন, ২০০৯ -এর েকােনা িবধান লি�ত হেল এই আইেনর অধীেন দায়দািয়� িনধ র্ারেণ ে�ে� অ� কমর্কতর ও দািয়��া� কমর্কতর বেল গ� হেবন।
৬.৬ এ িনেদ র্িশকা পিরিশে� দািয়��া� কমর্কতর্ নাম, পদিব, িঠকান এবং �েযা� ে�ে� ফয্া ন�র ও ইেমইল িঠকান �কাশ করেব। দািয়��া� কমর্কতর পিরবতর্ হেল নতু দািয়��া� কমর্কতর িনেয়ােগর ৫ িদেনর
মে� উ� ত� হালনাগাদ করা হেব এবং ওেয়বসাইেটও তা �কাশ করা হেব।
৭। দািয়��া� কমর্কতর্ দািয়� ও কমর্পিরিধ
৭.১ তে�র জ� কারও আেবদেনার পিরে�ি�েত দািয়��া� কমর্কতর(অ) আেবদন �হণ ও ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৩(২) অনুসাে আেবদনপ�
�হেণর �াি� �ীকার করেবন;
(আ) চািহত ত� ত� অিধকার আইন, ২০০৯, ধারা ৯ ও ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯এর িবিধ-৪ অনুসাে যথাযথভােব সরবরাহ করেবন;
(ই) ত� �দােন অপরাগতার ে�ে� ত� অিধকার আইন, ২০০৯, এর ধার-৯(৩) ও ত� অিধকার (ত��াি�
সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৫ অনুসাে যথাযথভােব অপারগতা �কাশ করেবন।
(ঈ) েকােনা অনুেরাধক ত� দািয়��া� কমর্কতর্ িনকট সরবরােহর জ� মজু থাকেল িতিন ত� অিধকার
আইন, ২০০৯, ধারা ৯(৬) (৭) ও ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৮ অনুসাে উ�
তে�র যুি�সংগ মূ িনধ র্ার করেবন এবং উ� মূ অনিধক ৫(পাঁ) কায র্িদবেস মে� পিরশাধ করার জ�
আেবদনকারীেক অবিহত করেবন;
(উ) চািহত তে�র সে� তৃতী পে�র সংি��তা থাকেল দািয়��া� কমর্কতর ত� অিধকার আইন, ২০০৯, ধারা
৯(৮) অনুসাে �ব�া �হণ করেবন;
৭.২ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ র্াির আেবদেনর ফর�াট/ফরম ‘ক’ সংর�ণ ও েকােনা
নাগিরকের চািহদার পিরে�ি�েত সরবরাহ;
৭.৩ আেবদন ফরম পূরে স�ম নয়, এমন আেবদনকারীেক আেবদন ফরম পূরে সহায়তা;

-০৬৭.৪ সিঠ কতৃর্ িনব র্াচে ভু কেরেছ, এমন আেবদনকারীেক সিঠ কতৃর্ িনব র্াচে সহায়তা;
৭.৫ েকােনা নাগিরেকর চািহদার পিরে�ি�েত তাঁে আিপল কতৃর্ িনণ র্ে সহায়তা;
৭.৬ েকােনা শারীিরক �িতব�ী �ি�র ত��াি� িনি�ত করেত যথাযথ সহায়তা (এে�ে� দািয়��া� কমর্কতর
উপযু অ� েকােনা �ি�র সহায়তা �হণ করেত পারেবন);
৭.৭ ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা এবং ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশক ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর সে�
সাম��পূণর্ভা হে� িক-না তা িনধৃারে কতৃর্প� সহায়তা;
৭.৮ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর সে� সাম��পূণর্ভা বািষ র্ �িতেবদন �কােশ সহায়তা; এবং
৭.৯ তে�র জ� �া� আেবদনপ�সহ এ সং�া� �েয়াজানীয় ত� সংর�ণ, আেবদনকারীর সে� েযাগােযােগর
িব�ািরত ত� সংর�ণ, ��েণািদত ত� �কাশ সং�া� �িতেবদন সংকলন, তে�র মূ আদায়, িহসাবর�ণ ও
সরকাির েকাষাগাের জমাকরণ এবং কতৃর্ বা ত� কিমশেনর চািহদার পিরে�ি�েত এ সং�া� ত� সরবরাহ
করা ইতয্াি।
৮। িবক� দািয়��া� কমর্কতর িনেয়াগঃ
৮.১ বদিল বা অ� েকােনা কারেণ দািয়��া� কমর্কতর্ অুপি�িতেত দািয়� পালেনর জ� সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ একজন িবক� দািয়��া� কমর্কতর িনেয়াগ করেব। দািয়��া� কমর্কতর্ অনুপি�িতে দািয়�
পালনকােল আইন অনুসাে িতিন দািয়��া� কমর্কতর িহেসেব িবেবিচত হেবন।
৮.২ নতু কায র্াল/ইউিনট �িতি�ত হওয়ার ৬০ (ষাট) িদেনর মে� দািয়��া� কমর্কতর্ পাশাপািশ িবক�
দািয়��া� কমর্কতর িনেয়াগ করেব।
৮.৩ িনেয়াগকৃ িবক� দািয়��া� কমর্কতর্ নাম, পদিব, িঠকান এবং �েযাজয ে�ে� ফয্া ন�র ও ই-েমইল
িঠকান িনেয়াগ �দােনর ১৫ িদেনর মে� িনধ র্াির ফর�ােট িলিখতভােব ত� কিমশেন ে�রণ করেব।
৮.৪ বদিল বা অ� েকােনা কারেণ িবক� কমর্কতর্ পদ শূ হেল, অিবলে� নতু িবক� দািয়��া� কমর্কতর
িনেয়াগ করেব।
৯। িবক� দািয়��া� কমর্কতর্ দািয়� ও কমর্পিরি:
৯.১ দািয়��া� কমর্কতর্ অনুপি�িতে িবক� দািয়��া� কমর্কতর ‘দািয়��া� কমর্কতর’ িহসােব দািয়� পালন
করেবন।
৯.২ দািয়��া� কমর্কতর িহসােব দািয়� পালনকােল এ িনেদ র্িশকা ৭ ন�র অনুে�ে বিণ র্ দািয়��া�
কমর্কতর্ দািয়� ও কমর্পিরি তাঁ জ� �েযাজয হেব।

-০৭১০। তে�র জ� আেবদন, ত� �দােনর প�িত ও সময়সীমা:
১০.১ েকােনা �ি� ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর অধীেন ত� �াি�র জ� সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর দািয়��া� কমর্কতর্ কােছ িনধ র্াির ফরম ‘ক’-এর মা�েম িলিখতভােব বা ইেল�িনক িমিডয়ার
মা�েম বা ই-েমইেল অনুেরা করেত পারেবন।
১০.২ িনধ র্াির ফরম সহজলভয না হেল অেনুাধকারী নাম, িঠকান, �েযাজয ে�ে� ফয্া অথবা েকােনা
প�িতেত ত� েপেত আ�হী তার বণ র্ন উে�খ কের সাদা কাগেজ বা ে��মেত, ইেল�িনক িমিডয়া বা ই-েমইেল
ত��াি�র জ� অনুেরা করেত পারেবন।
১০.৩ দািয়��া� কমর্কতর তে�র জ� েকান অনুেরাধ�াি� তািরখ হেত অনিধক ২০ (িবশ) কায র্িদবেস মে�
অনুেরাধক ত� সরবরাহ করেবন।
১০.৪ উপানুে� (৩)-এ যা িকছু উে�খ থাকু না েকন, অনুেরাধক তে�র সে� একািধক অনুিবভা/সং�া
সংি��তা থাকেল অনিধক ৩০ (ি�শ) কায র্িদবেস মে� েসই অনুেরাধক ত� সরবারহা করেব।
১০.৫ দািয়��া� কমর্কতর িলিখতভােব অথবা ে��মেত, ইেল�িনক িমিডয়ার মা�ম বা ই-েমইল-এর মা�েম
আেবদনপ� �হেণর �াি��ীকার করেবন। �াি��ীকারপে� আবদেনর পূব সূ (েরফাের� ন�র), আেবদনপ�
�হণকারীর নাম, পদময র্াদ এবং আেবদন �হেণর তািরখ উে�খ কের �া�র করেবন।
১০.৬ ইেল�িনক িমিডয়ার মা�ম বা ই-েমইল-এর মা�েম আেবদন �হেণর ে�ে� কতৃর্ বরাবর আেবদন
ে�রেণর তািরখই (�াি�সােপে�) আেবদন �হেণর তািরখ িহসােব গ� হেব।
১০.৭। আেবদন পাওয়ার পর দািয়��া� কমর্কতর ত� �দােনর তািরখ এবং সময় উে�খপূবর আেবদনকারীেক
অবিহত করেবন এবং অনুেরাধক তে�র সে� এক বা একািধক অনুিবভা/সং�া এর সংি��তা থাকেল
দািয়��া� কমর্কতর েসই অনুিবভা/সং�ােক িলিখত েনািট �দান করেবন।
১০.৮। দািয়��া� কমর্কতর েকােনা কারেণ অনুেরাধক ত� �দােন অপারগ অথবা আংিশক ত� সরবরােহ
অপারগ হেল অপারগতার কারণ উে�খ কের আেবদন�াি� ১০ (দশ) কায র্িদবেস মে� ত� অিধকার িবিধমালা,
২০০৯-এর তফিসেল উে�িখত ফরম ‘খ’ অনুযায় এতদিবষেয় আবদনকারীেক অবিহত করেবন।
১০.৯। উপানুে� (৩) বা (৪)-এ উি�িখত সময়সীমার মে� ত� সরবরাহ করেত েকােনা দািয়��া� কমর্কতর
�থ র হেল সংি�� ত��াি�র অনুেরা �তয্া�া করা হেয়েছ বেল গ� হেব।
১০.১০ অনুেরাধক ত� �দান করা দািয়��া� কমর্কতর্ িনকট যথাযথ িবেবিচত হেল এবং েযে�ে� েসই ত�
তৃতী প� কতৃর সরবারহ করা হেয়েছ িকংবা েসই তে� তৃতী পে�র �াথ র জিড়ত রেয়েছ এবং তৃতীয়প তা
েগাপনীয় ত� িহসােব গ� কেরেছ েসে�ে� দািয়��া� কমর্কতর এরু অনুেরাধ�াি ৫ (পাঁ) কায র্িদবেস মে�

-০৮তৃতী প�েক তাঁ িলিখত বা েমৗিখক মতামত েচেয় েনািট �দান করেবন এবং তৃতী প� এরু েনািটেশ
পিরে�ি�েত েকােনা মতামত �দান করেল তা িবেবচনায় িনেয় দািয়��া� কমর্কতর অনুেরাধকারীে ত�
�দােনর িবষেয় িস�া� �হণ করেবন।
১০.১১। েকােনা ইি�য় �িতব�ী �ি�েক েকােনা েরকড র বা তার অংশিবেশষ জানােনার �েয়াজন হেল দািয়��া�
কমর্কতর েসই �িতব�ী �ি�েক ত� লেভ সহায়তা �দান করেবন এবং পিরদশর্েন জ� েয ধরেনর সহেযািগতা
�েয়াজন তা �দান করাও এই সহাযতার অ�ভূর বেল গ� হেব।
১০.১২। আইেনর অধীেন �দ� তে�র �িত পৃ�া ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর অধীেন এই ত� সরবরাহ
করা হেয়েছ মেমর �তয্য় করেত হেব এবং তােত �তয্য়নকার কমর্কতর্ নাম, পদিব, �া�র ও দাি�িরক িসল
থাকেব।
১১। তে�র মূ ও মূ পিরেশাধ:
১১.১ েকােনা অনুরাধক ত� দািয়��া� কমর্কতর্ িনকট সরবরােহর জ� মজু থাকেল িতিন ত� অিধকার
(ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসেল উে�িখত ফরম ‘ঘ’ অনুসাে েসই তে�র মূ িনধ র্ার
করেবন এবং অনিধক ৫ (পাঁ) কায র্িদবেস মে� েসই অথ র ে�জাির চালােনর মা�েম (েকাড ন�র: ১-৩৩০১০০০১-১৮০৭) জমা কের চালােনর কিপ তাঁ কােছ জমা েদওয়ার জ� অনুেরাধকারীে িলিখতভােব অবিহত
করেবন; অথবা
১১.২ অনুেরাধকার কতৃর নগেদ পিরেশািধত তে�র মূ রিশেদর মা�েম দািয়��া� কমর্কতর �হণ করেবন
এবং �া� অথ র ে�জাির চালােনর মা�েম (েকাড ন�র: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা কের চালােনর কিপ সংর�ণ
করেবন।
১২। আিপল দােয়র ও িন�ি�:
১২.১ আিপল কতৃর্;
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর কতৃর্ হেবন সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর সিচব।
১২.২ আিপল প�িত:
(ক) েকােনা �ি� এই িনেদ র্িশকা অনুে� ১০-এর (৩০ বা (৪) -এ িনধ র্াির সময়সীমা মে� ত� লােভ �থ র
হেল িকংবা দািয়��া� কমর্কতর্ েকােনা িস�াে� সং�� হেল িকংবা দািয়��া� কমর্কতর অিতির� মূ ধায র
বা �হণ করেল উ� সময়সীমা অিত�া� হবার, বা ে��মেত, িস�া� লােভর পরবত� ৩০ (ি�শ) কায র্িদবেস
মে� ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ র্াির ফরম ‘গ’ এর মা�েম আিপল
কতৃর্পে কােছ আিপল করেত পারেবন।

-০৯(খ) আিপল কতৃর্ যিদ এই মেমর স�� হন েয, আিপলকারী যুি�সংগ কারেণ িনিদ র্ সময়সীমার মে� আিপল
দােয়র করেত পােরনিন, তাহেল িতিন উ� সময়সীমা অিতবািহত হওয়ার পরও আিপল আেবদন �হণ করেত
পারেবন।
১২.৩ আিপল িন�ি�:
১২.৩.১ আিপল কতৃর্ েকােনা আিপেলর িবষেয় িস�া� �দােনর পূেব িনে�া� পদে�প �হণ করেবন(ক) দািয়��া� কমর্কতর এবং এতদসংি�� অ�া� কমর্কতর্ শুনাি �হন;
(খ) আিপল আেবদেন উে�িখত সং��তার কারণ ও �ািথ র্ �িতকােরর যুি�সম িবেবচনা; এবং
(গ) �ািথ র্ ত� �দােনর সে� একািধক ত� �দানকারী অনুিবভা/সং�া যু থাকেল সংি�� অনুিবভা/সং�া
সমূেহ শুনাি �হণ।
১২.৩.২ আিপল আেবদন �াি�র ১৫ (পেনর) কায র্িদবেস মে� আিপল কতৃর্(ক) উপানুে� (১)-এ উি�িখত পদে�পসমূ �হণপূবর ত� সরবরাহ করার জ� সংি�� দািয়��া�
কমর্কতর্া িনেদ র্ েদেবন, অথবা
(খ) তাঁ িবেবচনায় �হণেযা� না হেল আিপল আেবদনি খািরজ করেত পারেবন।
১২.৩.৩ আিপল আেবদেনর িনেদ র্ অনুযায় দািয়��া� কমর্কতর(ক) যত �ত স�ব �ািথ র্ ত� সরবরাহ করেবন, তেব এই সময় ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ২৪(৪)-এ
িনেদ র্িশ সমেয়র অিধক হেব না; অথবা
(খ) ে��মেত িতিন ত� সরবরাহ েথেক িবরত থাকেবন।
১৩। ত� �দােনর অবেহলায় শাি�র িবধান:
১৩.১ ত� অিধকার আইন, ২০০৯ ও এ িনেদ র্িশকা সংি�� অনুে� অনুসাে দািয়��া� কমর্কতর যিদ েকােনা
আেবদনকারীেক ত� বা এ সং�া� িস�া� �দােন �থ র হন বা ত��াি�র েকােনা অনুেরা �হণ করেত অ�ীকার
কেরন বা িস�া� �দােন �থ র হন বা ভু, অস�ণ র, িব�াি�কর, িবকৃ ত� �দান কেরন বা েকােনা ত��াি�র
পেথ �িতব�কতা সৃি কেরন বা ত� অিধকার পিরপ�ী েকােনা কাজ কেরন তাহেল তাঁ এেহন কাজেক
অসদাচরণ িহসােব িবেবচনা করা হেব এবং সংি�� চাকিরিবিধ অনুসাে তাঁ িবরুে �ব�া �হণ করা হেব।

-১০১৩.২ এ িনেদ র্িশক যথাযথভােব অনুসরে গািফলিতর কারেণ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর �তয্ ঘটেল
এবং এর কারেণ দািয়��া� কমর্কতর ত� কিমশন কতৃর শাি��া� হেল তার তাঁ �ি�গত দায় িহসােব গ�
হেব এবং কতৃর্ তাঁ েকােনা দায় বহন করেব না।
১৩.৩ ত� কিমশেনর কাছ েথেক দািয়��া� কমর্কতর্ িবরুে িবভাগীয় �ব�া �হেণর অনুেরা েপেল কতৃর্
সংি�� চাকিরিবিধ অনুসাে যথাযথ �ব�া �হণ করেব এবং গৃহী ��ার িবষেয় ত� কিমশনেক অবিহত
করেব।
১৪। জনগুরু�পিবষেয় ে�স িব�ি�:
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ জনগুরু�প িবষয়ািদ ে�স িব�ি�র মা�েম অথবা অ� েকােনা উপােয়
�চার বা �কাশ করেব।
১৫। িনেদ র্িশক সংেশাধন:
এই িনেদ র্িশক সংেশাধেনর �েয়াজন হেল সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ৩-৫ সদ�িবিশ� একি কিমি
গঠন করেব। উ� কিমি িনেদ র্িশকা সংেশাধেনর ��াব করেব এবং কতৃর্পে অনুেমাদ সােপে� তা কায র্ক
হেব।
১৬। িনেদ র্িশকা �া�া:
এই িনেদ র্িশকা েকােনা িবষেয় অ��তা েদখা িদেল সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ তার �া�া �দান
করেব।

-১১পিরিশ�-১
ত��াি�র আেবদন ফরম (ফরম ‘ক’)
ফরম ‘ক’
ত� �াি�র আেবদনপ�
১) আেবদনকারীর নাম

:…………………………

মাতার নাম

:…………………………

বতর্মা িঠকান

:…………………………

�ায়ী িঠকান

:…………………………

ফয্া / ই-েমইল/ েটিলেফান ন�র (যিদ থােক)

:…………………………

েপশা

:…………………………

২) িক ধরেনর ত� (�েয়াজেন অিতির� কাগজ �বহার করু)

:…………………………

৩) েকান প�িতেত ত� পাইেত আ�হী (ছাপােনা /ফেটাকিপ/িলিখত
ই-েমইল/ ফয্া/িসিড অথবা অ�েকান প�িত
:………………………….
৪) ত� �হণকারীর নাম ও িঠকান

:………………………...

৫) �েযাজয ে�ে� সহায়তাকারীর নাম ও িঠকান

:…………………………..

৬) ত� �দানকারী কতৃর্পে নাম ও িঠকান

:………………………….

৭) আেবদেনর তািরখ

:………………………….

আেবদনকারীর ��র

-১২পিরিশ�-২

ত� সরবরােহ অপারগতার েনািট (ফরম ‘খ’)
ফরম ‘খ’
ত� সরবরােহ অপরাগতার েনািট
আেবদনপে�র সূ ন�র:

তািরখ:

�িত
আেবদনকারীর নাম:…………………………..
িঠকান :………………………………………………
িবষয়: ত� সরবরােহর অপরাগতা স�েকর অবিহতকরণ।
ি�য় মেহাদয়,
আপনার …………………….তািরেখর আেবদেনর িভি�েত �ািথ র্ ত� িনে�া� কারেন সরবরাহ
করা স�ব হইল না, যথা১) …………………………………………….
……………………………………………
২)…………………………………………….
……………………………………………
৩)…………………………………………….
……………………………………………
(……………………)
দািয়��া� কমর্কতর্ নাম
পদিব
দা�িরক িসল

-১৩পিরিশ�-৩
আপীল আেবদন ফরম (ফরম ‘গ’)
ফরম ‘গ’
আপীল আেবদন
১) আপীলকারীর নাম ও িঠকান (েযাগােযােগর সহজ মা�মসহ)

:………………………...

২) আপীেলর তািরখ

:…………………………

৩) েয আেদেশর িবরুে আপীল করা হইয়ােছ উহার কিপ (যিদ থােক) :…………………..……..
৪) েয আেদেশর িবরুে আপীল করা হইয়ােছ তাহার নামসহ
আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)

:…………………………

৫) আপীেলর সংি�� িববরণ

:.………………………...

৬) আেদেশর িবরুে সং�� হইবার কারণ (সংি�� িববরণ)

:………………………..

৭) �ািথ র্ �িতকােরর যুি/িভি�

:……………………… .

৮) আপীলকারী কতৃর �তয্য়

:………………………

৯) অ�েকান ত� যাহা আপীল কতৃর্পে স�ুেখ উপ�াপেনর জ�
আপীলকারী ই�া েপাষণ কেরন

:……………………….

আেবদনকারীর ��র

-১৪পিরিশ�-৪
ত� �াি�র অনুেরা িফ ও তে�র মূ িফ
ত� �াি�র অনুেরা িফ এবং তে�র মূ িনধ র্ার িফ

ত� সরবরােহর ে�ে� িনে�া� েটিবেলর কলাম (২) -এ উি�িখত তে�র জ� উহার িবপরীেত কলাম (৩)-এ
উি�িখত হাের ে��মেত ত� �াি�র অনুেরা িফ এবং তে�র মূ পিরেশাধেযা� হইেব, যথা�িমক নং
তে�র িববরণ
ত� �াি�র অনুেরা িফ/তে�র মূ
১
২
৩
১
িলিখত েকান ডকুেমে� কিপ সরবরােহর জ� এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর ে�ে� �িত পৃ� ২
(�াপ,নকশা ,ছিব,কি�উটার ি��সহ)
(দু) টাকা হাের এবং তদর
ু মােপর কাগেজর
ে�� �কৃ মূ
২
িড�,িসিড ইতয্ািদে ত� সরবরােহর ে�ে�
১) আেবদনকারী কতৃর িড�,িসিড ইতয্াি
সরবরােহর ে�ে� িবনামূে
২) ত� সরবরাহকারীর িড�, িসিড ইতয্াি
সরবরােহর ে�ে� উহার �কৃ মু
৩
েকান আইন বা সরকাির িবধান িনেদ র্শন
িবনামূে
অনুযায় কাউেক সরবরাহকৃ তে�র ে��
৪
মূে� িবিনমেয় িব�য়েযা� �কাশনার ে�ে� �কাশনায় িনধ র্াির মূ

