
বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপদের ২০১৫-১৬ অর্ থ বৎসদরর Right to Information 

(RTI) সাংক্রান্ত প্রতিদবেৈঃ 

 

বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপে (ববজা) ২০১০ সদৈর ৪২ ৈাং আইৈ অনুযায়ী গঠিি একটি সাংস্থা। দ্রুি 

অর্ থনৈতিক উন্নয়ৈ ির্া তশল্পায়ৈ, কর্ থসাংস্থাৈ, উৎপােৈ এবাং রপ্তাৈী বৃতি ও বহুমুখীকরদে উৎসাহ প্রোদৈর জন্য 

পশ্চাৎপে ও অৈগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবৈার্য় সকল এলাকায় অর্ থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবাং উহার উন্নয়ৈ, 

পতরচালৈা, ব্যবস্থাপৈা ও তৈয়ন্ত্রেসহ আনুষতিক কায থক্রর্ পতরচালৈার জন্য ববজা সৃতি হদয়দে। 

 

গেপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার জৈগদের িথ্য জাৈার অতিকার প্রতিষ্ঠার র্াধ্যদর্ সরকাতর ও ববসরকাতর 

সাংগঠদৈর স্বচ্ছিা ও জবাবতেতহিা বৃতি, দুৈীতি হ্রাস ও সুশাসৈ প্রতিষ্ঠা, জৈগদের তচন্তা, তবদবক ও বাকস্বািীৈিার 

সাাংতবিাতৈক অতিকার প্রতিষ্ঠা, সদব থাপতর জৈগদের ের্িায়দৈর লদেে িথ্য অতিকার তৈতশ্চি করদি “িথ্য 

অতিকার আইৈ, ২০০৯” পাস কদরদে। আইদৈর কায থক্রর্ বাস্তবায়দৈর জন্য ইদিার্দধ্য “িথ্য অতিকার তবতির্ালা, 

২০০৯” প্রেীি হদয়দে। িথ্য অতিকার গেিাতন্ত্রক ব্যবস্থাদক আরও সুসাংহি করার অন্যর্ি শিথ। বাাংলাদেশ 

অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপে (ববজা)-এর িথ্য জৈগদের কাদে তবদশষ কদর তবতৈদয়াগকারীদের তৈকট উন্মুক্ত হদল 

এ সাংস্থার কায থক্রর্ সম্পদকথ অবতহি হদবৈ। এদি বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপে (ববজা) এর স্বচ্ছিা এবাং 

সাংতিি সকদলর কাদে জবাবতেতহিা প্রতিতষ্ঠি হদব। 

 

জৈগদের জন্য অবাি িথ্যপ্রবাহ তৈতশ্চি করার বয ৈীতি সরকার গ্রহে কদরদে, িার সদি সাংগতিপূে থভাদব 

সরকাদরর গুরুত্বপূে থ সাংস্থা তহদসদব বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপে (ববজা) অবাি িথ্যপ্রবাদহর চচ থা তৈতশ্চি 

করদি বিপতরকর। বস লদেে ববজা িথ্য অতিকার তৈতশ্চি করার জন্য ব াকাল পদয়ন্ট তহদসদব ব্যবস্থাপক (অর্ থ 

ও বাদজট)-বক তৈদয়াগ প্রোৈ কদরদে। 

 

ব াকাল পদয়ন্ট কর্ থকিথা/োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথার োতয়ত্ব ও কর্ থপতরতিঃ 

 

(ক) িদথ্যর জন্য কারও আদবেদৈর পতরদপ্রতেদি োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথা- 

(অ) আদবেৈ গ্রহে ও “িথ্য অতিকার তবতির্ালা, ২০০৯” তবতি-৩ অনুসাদর আদবেৈপত্র গ্রহদের প্রাতপ্তস্বীকার 

করদবৈ; 

(আ) অনুদরািকৃি িথ্য “িথ্য অতিকার আইৈ, ২০০৯” িারা ৯ ও “িথ্য অতিকার তবতির্ালা, ২০০৯” এর 

তবতি-৪ অনুসাদর যর্াযর্ভাদব সরবরাহ করদবৈ; 

(ই) িথ্য প্রোদৈ অপরাগিার বেদত্র “িথ্য অতিকার আইৈ, ২০০৯” িারা-৯(৩) ও “িথ্য অতিকার তবতির্ালা, 

২০০৯” তবতি-৫ অনুসাদর যর্াযর্ভাদব অপরাগিা প্রকাশ করদবৈ। অপরাগিার কারে “িথ্য অতিকার 

আইৈ, ২০০৯”-এর সদি সর্াঞ্জস্যপূে থ হদি হদব;  

(ঈ) বকাৈ অনুদরািকৃি িথ্য োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথার তৈকট সরবরাদহর জন্য র্জুে র্াকদল তিতৈ “িথ্য 

অতিকার আইৈ, ২০০৯” িারা ৯(৬)(৭) ও “িথ্য অতিকার তবতির্ালা, ২০০৯” তবতি-৮ অনুসাদর উক্ত 

িদথ্যর যুতক্তসাংগি মূল্য তৈি থারে করদবৈ এবাং উক্ত মূল্য অৈতিক ৫ (পাঁচ) কায থতেবদসর র্দধ্য পতরদশাি 

করার জন্য অনুদরািকারীদক অবতহি করদবৈ; 

(উ)  বকাৈ অনুদরািকৃি িদথ্যর সদি র্তিীয় পদের সাংতিিিা র্াকদল োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথা “িথ্য অতিকার 

আইৈ, ২০০৯” িারা ৯(৮) অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহে করদবৈ; 

(খ) “িথ্য অতিকার আইৈ, ২০০৯” এর ি তসদল তৈি থাতরি আদবেদৈর  রম্যাট/ রর্ ‘ক’ সাংরেে ও বকাদৈা 

ৈাগতরদকর চাতহোর পতরদপ্রতেদি সরবরাহ; 



(গ) আদবেৈ  রর্ পূরদে সের্ ৈয়, এর্ৈ আদবেৈকারীদক আদবেৈ  রর্ পূরদে সহায়িা; 

(ঘ) বকাদৈা ৈাগতরদকর চাতহোর পতরদপ্রতেদি িাদক আতপল কর্তথপে তৈি থারদে সহায়িা; 

(ঙ) সঠিক কর্তথপে তৈি থারদে ভুল কদরদে, এর্ৈ আদবেৈকারীদক সঠিক কর্তথপে তৈি থারদে সহায়িা; 

(চ) বকাৈ শারীতরক প্রতিবন্ধী ব্যতক্তর িথ্যপ্রাতপ্ত তৈতশ্চি করদি োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথা িাদক উপযুক্ত পিতিদি িথ্য 

বপদি সহায়িা করদবৈ। এদেদত্র োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথা উপযুক্ত অন্য বকাদৈা ব্যতক্তর সহায়িা গ্রহে করদি 

পারদবৈ; 

(ে) িথ্য সাংরেে, ব্যবস্থাপৈা ও স্বপ্রদোতেি িথ্য প্রকাশ “িথ্য অতিকার আইৈ, ২০০৯” এর সাংদি 

সার্ঞ্জস্যপূে থভাদব হদচ্ছ তক ৈা িা তৈি থারদে কর্তথপেদক সহায়িা প্রোৈ; 

(জ) “িথ্য অতিকার আইৈ, ২০০৯”-এর সদি সার্ঞ্জস্যপূে থভাদব বাতষ থক প্রতিদবেৈ প্রকাদশ সহায়িা করা; এবাং  

(ঝ) িদথ্যর জন্য প্রাপ্ত আদবেৈপত্রসমূহ এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজৈীয় িথ্য সাংরেে আদবেৈকারীর বযাগাদযাদগর 

তবস্তাতরি িথ্য সাংরেে, িথ্য অবমুক্তকরে সাংক্রান্ত প্রতিদবেৈ সাংকলৈ, িদথ্যর মূল্য আোয়, তহসাবরেে 

ও সরকাতর বকাষাগাদর জর্াকরে এবাং কর্তথপে বা িথ্য কতর্শদৈর চাতহোর পতরদপ্রতেদি এ সাংক্রান্ত িথ্য 

সরবরাহ করা ইিোতে। 

 

তবকল্প োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথা তৈদয়াগঃ 

 

(১) বেতল বা অন্য বকাৈ কারদে োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথার অনুপতস্থতিদি োতয়ত্ব পালদৈর জন্য িাঁর ছুটি প্রতিভূ  

তবকল্প োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথার োতয়ত্ব পালৈ করদবৈ। 

  

আতপলঃ 

 

(ক) বকাৈ ব্যতক্ত তৈি থাতরি সর্য়সীর্ার র্দধ্য িথ্য লাদভ ব্যর্ থ হদল তকাংবা োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথার বকাদৈা 

তসিাদন্ত সাংক্ষুব্ধ হদল তকাংবা োতয়ত্বাপ্রাপ্ত কর্ থকিথা অতিতরক্ত মূল্য িায থ বা গ্রহে করদল উক্ত 

সর্য়সীর্ার অতিক্রান্ত হবার, বা বেত্রর্দি, তৈি থাতরি  রদর্র র্াধ্যদর্ আতপল কর্তথপদের কাদে 

আতপল করদি পারদবৈ। 

(খ) আতপল কর্তথপে যতে এই র্দর্ থ সন্তুি হৈ বয, আতপলকারী যুতক্তসাংগি কারদে তৈতে থি সর্য়সীর্ার র্দধ্য 

আতপল োদয়র করদি পাদরৈতৈ, িাহদল তিতৈ উক্ত সর্য়সীর্া অতিবাতহি হওয়ার পরও আতপল 

আদবেৈ গ্রহে করদি পারদবৈ। 

 

আতপল তৈষ্পততঃ 

 

(১) আতপল কর্তথপে বকাদৈা আতপদলর তবষদয় তসিান্ত প্রোদৈর পূদব থ তৈদন্মাক্ত পেদেপ গ্রহে করদবৈ- 

(ক) োতয়ত্বাপ্রাপ্ত কর্ থকিথা এবাং এিেসাংতিি অন্যান্য কর্ থকিথার শুৈাতৈ গ্রহে; 

(খ) আতপল আদবেদৈর উতিতখি সাংক্ষুব্ধিার কারে ও প্রাতর্ থি প্রতিকাদরর যুতক্তসমূহ তবদবচৈা; এবাং 

(গ) প্রাতর্ থর িথ্য প্রোদৈর সদি একাতিক িথ্য প্রোৈকারী উইাং যুক্ত র্াকদল সাংতিি উইাং সমূদহর শুৈাতৈ 

গ্রহে। 

(২) আতপল আদবেৈ প্রাতপ্তর ১৫ (পদৈর) কায থতেবদসর র্দধ্য আতপল কর্তথপে- 

(ক) উপানুদচ্ছে (১)-এ উতিতখি পেদেপসমূহ প্রহেপূব থক িথ্য সরবরাহ করা জন্য সাংতিি োতয়ত্বপ্রাপ্ত  

কর্ থকিথাদক তৈদে থশ তেদবৈ; অর্বা 

(খ)  িাঁর তবদবচৈায় গ্রহেদযাগ্য ৈা হদল আতপল আদবেৈটি খাতরজ করদি পারদবৈ। 

(৩) আতপল কর্তথপদের তৈদে থশ অনুযায়ী োতয়ত্বাপ্রাপ্ত কর্ থকিথা- 



(ক) যি দ্রুি সম্ভব প্রাতর্ থি িথ্য সরবরাহ করদবৈ। িদব এই সর্য় “িথ্য অতিকার আইৈ, ২০০৯”-এর িারা 

২৪(৪)-এ তৈদে থতশি সর্দয়র অতিক হদব ৈা; অর্বা 

(খ) বেত্রর্দি তিতৈ িথ্য সরবরাহ বর্দক তবরি র্াকদবৈ। 

 

বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপে স্বচ্ছিা এবাং িথ্য অতিকার তৈতশ্চি করার জন্য তৈম্নবতে থি 

পেদেপ গ্রহে কদরদেঃ- 

 

 িথ্য অতিকার তৈতশ্চি করার জন্য ব াকাল পদয়ন্ট কর্ থকিথার ৈার্, পেবী ও ব াৈ ৈম্বরসহ অন্যান্য িথ্য 

ববজা’র ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদয়দে। 

 ববজা’র ওদয়বসাইদট আদবেৈ  রর্ আপ-বলাড করা হদয়দে। 

 ববজা’র কর্ থকিথাদের ৈার্, পেবী ও ব াৈ ৈম্বরসহ অন্যান্য িথ্য ববজা’র ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা 

হদয়দে। 

 ববজা’র আইৈ, তবতির্ালা, বডদভলপার তৈদয়াগ গাইড লাইৈ, আদবেৈ  রর্ ও তবতভন্ন অর্ থনৈতিক 

অঞ্চদলর গুরুত্বপূে থ িথ্য ববজা’র ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদয়দে। 

 

ববজা তভন্নির্ী তবতৈদয়াগ বান্ধব প্রতিষ্ঠাৈ তহদসদব তবতৈদয়াগকারীদেরদক সকল িথ্য  স্বচ্ছিা ও দ্রুিিার সাদর্ 

প্রোৈ করদি বিপতরকর। ইদিার্দধ্য বেশী-তবদেশী তবতৈদয়াগকারী, উন্নয়ৈ সহদযাগী প্রতিষ্ঠাৈ, তপ্রন্ট এবাং 

ইদলকট্রতৈক প্রচার র্াধ্যর্সহ সকল সরকাতর-ববসরকাতর প্রতিষ্ঠাদৈর তৈকট ববজা’র গ্রহেদযাগ্যিা বৃতি বপদয়দে। 

 

তবগি ২০১৫-১৬ অর্ থ বৎসদর ববজা’র কায থক্রদর্র সাদর্ সাংতিি বকাৈ ব্যতক্ত/প্রতিষ্ঠাদৈ হদি িথ্য অতিকার 

আইৈ অনুযায়ী িথ্য প্রাতপ্তর বকাৈ আদবেৈ পাওয়া যায়তৈ। িদব ববজা’র কায থক্রর্ তবষদয় বয বকাৈ বেশী-তবদেশী 

তবতৈদয়াগকারী/প্রতিষ্ঠাৈ, উন্নয়ৈ সহদযাগী প্রতিষ্ঠাৈ তকাংবা প্রচার র্াধ্যর্সহ বয বকাৈ ব্যতক্ত/জৈদগাতষ্ঠর চাতহি 

িথ্য ববজা’র কর্ থকিথাগে িাৎেতৈকভাদব সরবরাহ কদর আসদে। বস কারদে সম্ভবিঃিথ্য অতিকার আইৈ 

অনুযায়ী তৈি থাতরি  রদর্ বকাৈ িথ্য প্রাতপ্তর আদবেৈ পাওয়া যায়তৈ। 

 

তৈদম্ন তবগি বৎসদরর “িথ্য অতিকার আইৈ, ২০০৯” অনুযায়ী ববজা’র বাতষ থক প্রতিদবেৈ উপস্থাপৈ করা 

হদলাঃ- 

 

 িথ্য সরবরাদহর জন্য প্রাপ্ত অনুদরাদির সাংখ্যা:  বকাৈ আদবেৈ পাওয়া যায়তৈ। 

 অনুদরািকারীদক অনুদরািকৃি িথ্য ৈা বেওয়ার তসিাদন্তর সাংখ্যা এবাং এই আইদৈর বয সকল তবিাদৈর 

আওিায় উক্ত তসিান্তগুতল গৃহীি হইয়াদে উহার তববরে:  প্রদযাজে ৈয়। 

 োতয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ থকিথার তসিাদন্তর তবরুদি োদয়রকৃি আপীদলর সাংখ্যা এবাং উক্ত আপীদলর  লা ল: 

প্রদযাজে ৈয়। 

 কর্তথপে কর্তথক উহার কর্ থকিথার তবরুদি গৃহীি শাতস্তমূলক ব্যবস্থার তববরে:  প্রদযাজে ৈয়। 

 কর্তথপে কর্তথক এই আইদৈর অিীৈ সাংগৃহীি উপযুক্ত মূদল্যর পতরর্াে:  প্রদযাজে ৈয়। 

 এই আইদৈর তবিাৈাবলী বাস্তবায়দৈর জন্য কর্তথপে কর্তথক  গৃহীি তবতভন্ন কায থক্রদর্র তববরে: প্রতিদবেদৈ 

উদিখ করা হদয়দে। 

 

 

(বর্াঃ বশাদয়ব) 

ব্যবস্থাপক (অর্ থ ও বাদজট) 

ও 

ব াকাল পদয়ন্ট কর্ থকিথা 


