
  

  

  

 

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯  

 
( ২০০৯ ননয ২০ নং আইন ) 

 

  [এপ্রির ৬, ২০০৯] 

      

      

তথ্থ্যর অবাি প্রবা এবং জনগথ্ের তথ্য অধিকার ধনশ্চিতকরথ্ের ধনধমত্ত ধবিান কধরবার থ্যয প্রেীত আইন। 

যমনতু গণিজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংপ্রফধানন প্রচন্তা, প্রফনফক  ফাক-স্বাধীনতা নাগপ্রযকগনণয অনযতভ যভপ্ররক অপ্রধকায প্রানফ স্বীকৃত এফং 

তথয িাপ্রিয অপ্রধকায প্রচন্তা, প্রফনফক  ফাক-স্বাধীনতায একটট অপ্রফনেদয অং; এফং যমনতু জনগণ িজাতনন্ত্রয কর ক্ষভতায ভাপ্ররক  

জনগনণয ক্ষভতায়ননয জনয তথয অপ্রধকায প্রনশ্চিত কযা অতযাফযক; এফং যমনতু জনগনণয তথয অপ্রধকায প্রনশ্চিত কযা ইনর যকাযী, 

স্বায়ত্তাপ্রত  ংপ্রফপ্রধফদ্ধ ংস্ঙা এফং যকাযী  প্রফনদী অথ থায়নন ৃষ্ট ফা প্রযচাপ্ররত যফযকাযী ংস্ঙায স্বেতা  জফাফপ্রদপ্রতা ফশৃ্চদ্ধ 

াইনফ, দুনীপ্রত হ্রা াইনফ  ুান িপ্রতটিত ইনফ; এফং যমনতু যকাযী, স্বায়ত্তাপ্রত  ংপ্রফপ্রধফদ্ধ ংস্ঙা এফং যকাযী  প্রফনদী 

অথ থায়নন ৃষ্ট ফা প্রযচাপ্ররত যফযকাযী ংস্ঙায স্বেতা  জফাফপ্রদপ্রতা প্রনশ্চিতকযনণয রনক্ষয প্রফধান কযা ভীচীন  িনয়াজনীয়; যনতু 

এতদ্দ্নাযা প্রনম্নরূ আইন কযা ইর :- 

  
  

  

প্রথ্ম অিযায় 

প্রারধিক  

  
  

ংধযপ্ত ধলথ্রানাম ও 

প্রবততন 

  

১।(১) এই আইন তথয অপ্রধকায আইন, ২০০৯ নানভ অপ্রবপ্রত ইনফ।  

(২) এই আইননয -  

(ক) ধাযা ৮, ২৪ এফং ২৫ ফযপ্রতত অনযানয ধাযা ২০ অনটাফয, ২০০৮ তাপ্রযনে কাম থকয ইয়ানছ ফপ্ররয়া গণয 

ইনফ; এফং  

(ে) ৮, ২৪ এফং ২৫ ধাযা ১রা জরুাই, ২০০৯ তাপ্রযে ইনত কাম থকয ইনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

ংজ্ঞা 

  

২। প্রফলয় ফা িনেয প্রযন্থী না ইনর, এই আইনন -  

(ক) "আীর কতৃথক্ষ" অথ থ -  

(অ) যকান তথয িদান ইউপ্রননটয যক্ষনে উক্ত ইউপ্রননটয অফযফপ্রত উর্ধ্ থতন কাম থারনয়য িাপ্রনক িধান; 

অথফা  

(আ) যকান তথয িদান ইউপ্রননটয উর্ধ্ থতন কাম থারয় না থাপ্রকনর, উক্ত তথয িদান ইউপ্রননটয িাপ্রনক িধান;  

(ে) "কতৃথক্ষ" অথ থ -  

(অ) গণিজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংপ্রফধান অনুমায়ী ৃষ্ট যকান ংস্ঙা;  

(আ) গণিজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংপ্রফধাননয ৫৫(৬) অনুনেনদয অধীন িণীত কাম থ প্রফপ্রধভারায অধীন গটঠত 

যকানযয যকান ভন্ত্রণারয়, প্রফবাগ ফা কাম থারয়;  

(ই) যকান আইন দ্নাযা ফা উায অধীন গটঠত যকান ংপ্রফপ্রধফদ্ধ ংস্ঙা ফা িপ্রতিান;  

(ঈ) যকাযী অথ থায়নন প্রযচাপ্ররত ফা যকাযী তপ্রফর ইনত াামযুষ্ট যকান যফযকাযী ংস্ঙা ফা িপ্রতিান;  

(উ) প্রফনদী াামযুষ্ট যকান যফযকাযী ংস্ঙা ফা িপ্রতিান;  

(ঊ) যকানযয নক্ষ অথফা যকায ফা যকাযী যকান ংস্ঙা ফা িপ্রতিাননয প্রত ম্পাপ্রদত চুশ্চক্ত যভাতানফক 

যকাযী কাম থক্রভ প্রযচারনায দাপ্রয়ত্বিাি যকান যফযকাযী ংস্ঙা ফা িপ্রতিান; ফা  

(ঋ) যকায কতৃথক, ভয় ভয়, যকাযী যগনজনট িজ্ঞান দ্নাযা প্রনধ থাপ্রযত অনয যকান ংস্ঙা ফা িপ্রতিান;  

(গ) "কভ থকতথা" অনথ থ কভ থচাযী অন্তবুথক্ত ইনফ;  

(ঘ) "তথয িদান ইউপ্রনট" অথ থ -  

(অ) যকানযয যকান ভন্ত্রণারয়, প্রফবাগ ফা কাম থারনয়য প্রত ংমুক্ত ফা অধীনস্ঙ যকান অপ্রধদিয, প্রযদিয ফা 

দিনযয িধান কাম থারয়, প্রফবাগীয় কাম থারয়, আঞ্চপ্ররক কাম থারয়, যজরা কাম থারয় ফা উনজরা কাম থারয়;  

(আ) কতৃথনক্ষয িধান কাম থারয়, প্রফবাগীয় কাম থারয়, আঞ্চপ্ররক কাম থারয়, যজরা কাম থারয় ফা উনজরা 

কাম থারয়;  

(ঙ) "তথয কপ্রভন" অথ থ ধাযা ১১ এয অধীন িপ্রতটিত তথয কপ্রভন;  

(চ) "তথয" অনথ থ যকান কতৃথনক্ষয গঠন, কাঠানভা  দািপ্রযক কভ থকান্ড ংক্রান্ত যম যকান স্মাযক, ফই, নকা, 

ভানপ্রচে, চুশ্চক্ত, তথয-উাত্ত, রগ ফপ্র, আনদ, প্রফজ্ঞপ্রি, দপ্ররর, নভুনা, ে, িপ্রতনফদন, প্রাফ প্রফফযণী, িকল্প 

িস্ঘাফ, আনরাকপ্রচে, অপ্রড, প্রবপ্রড, অংপ্রকতপ্রচে, প্রপল্ম, ইনরকট্রপ্রনক িশ্চক্রয়ায় িস্তুতকৃত যম যকান 

ইনস্্গুনভন্ট, মাপ্রন্ত্রকবানফ াঠনমাগয দপ্রররাপ্রদ এফং যবপ্রতক গঠন  বফপ্রষ্টয প্রনপ্রফ থননল অনয যম যকান 

 

  



তথযফ ফস্তু ফা উানদয িপ্রতপ্ররপ্র ইায অন্তবুথক্ত ইনফ : 

তনফ তথ থানক যম, দািপ্রযক যনাট প্রট ফা যনাট প্রনটয িপ্রতপ্ররপ্র ইায অন্তবুথক্ত ইনফ না;  

(ছ) "তথয অপ্রধকায" অথ থ যকান কতৃথনক্ষয প্রনকট ইনত তথয িাপ্রিয অপ্রধকায;  

(জ) "তপপ্রর" অথ থ এই আইননয তপপ্রর;  

(ঝ) "তৃতীয় ক্ষ" অথ থ তথয িাপ্রিয জনয অনুনযাধকাযী ফা তথয িদানকাযী কতৃথক্ষ ফযতীত অনুনযাধকৃত 

তনথযয প্রত জপ্রত অনয যকান ক্ষ;  

(ঞ) "দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা" অথ থ ধাযা ১০ এয অধীন প্রনমুক্ত কভ থকতথা;  

(ট) "প্রনধ থাপ্রযত" অথ থ প্রফপ্রধ ফা িপ্রফধান দ্নাযা প্রনধ থাপ্রযত;  

(ঠ) "িপ্রফধান" অথ থ ধাযা ৩৪ এয অধীন িণীত যকান িপ্রফধান;  

(ড) "ফাছাই কপ্রভটট" অথ থ ধাযা ১৪ এয অধীন গটঠত ফাছাই কপ্রভটট;  

(ঢ) "প্রফপ্রধ" অথ থ ধাযা ৩৩ এয অধীন িণীত যকান প্রফপ্রধ।  

    
 

    
 

  
  

আইথ্নর প্রািানয 

  

৩৷ িচপ্ররত অনয যকান আইননয -  

(ক) তথয িদান ংক্রান্ত প্রফধানাফরী এই আইননয প্রফধানাফরী দ্নাযা কু্ষণ্ন ইনফ না; এফং  

(ে) তথয িদানন ফাধা ংক্রান্ত প্রফধানাফরী এই আইননয প্রফধানাফরীয প্রত াংঘপ্রল থক ইনর, এই আইননয 

প্রফধানাফরী িাধানয াইনফ৷  

 

    
 

    
 

  

ধিতীয় অিযায় 

তথ্য অধিকার, তথ্য ংরযে, প্রকাল ও প্রাধপ্ত  

  
  

তথ্য অধিকার 

  

৪৷ এই আইননয প্রফধানাফরী াননক্ষ, কতৃথনক্ষয প্রনকট ইনত িনতযক নাগপ্রযনকয তথয রানবয অপ্রধকায 

থাপ্রকনফ এফং যকান নাগপ্রযনকয অনুনযানধয যিপ্রক্ষনত ংপ্রিষ্ট কতৃথক্ষ তাানক তথয যফযা কপ্রযনত ফাধয 

থাপ্রকনফ৷  
 

    
 

    
 

  
  

তথ্য ংরযে 

  

৫৷ (১) এই আইননয অধীন তথয অপ্রধকায প্রনশ্চিত কপ্রযফায রনক্ষয িনতযক কতৃথক্ষ উায মাফতীয় তনথযয 

কযাটারগ এফং ইননডক্স িস্তুত কপ্রযয়া মথামথবানফ ংযক্ষণ কপ্রযনফ৷  

(২) িনতযক কতৃথক্ষ যমই কর তথয কম্পম্পউটানয ংযক্ষনণয উমুক্ত ফপ্ররয়া ভনন কপ্রযনফ যই কর তথয, 

মুশ্চক্তংগত ভয়ীভায ভনধয, কম্পম্পউটানয ংযক্ষণ কপ্রযনফ এফং তথয রানবয ুপ্রফধানথ থ ভগ্র যদন 

যনটয়ানকথয ভাধযনভ উায ংনমাগ স্ঙান কপ্রযনফ৷  

 

(৩) তথয কপ্রভন, িপ্রফধান দ্নাযা, কতৃথক্ষ কতৃথক তথয ংযক্ষণ  ফযফস্ঙানায জনয অনুযণীয় প্রননদথনা 

িদান কপ্রযনফ এফং কর কতৃথক্ষ উা অনুযণ কপ্রযনফ৷  

 

    
 

    
 

  
  

তথ্য প্রকাল 

  

৬। (১) িনতযক কতৃথক্ষ উায গৃীত প্রদ্ধান্ত, কাম থক্রভ প্রকংফা ম্পাপ্রদত ফা িস্ঘাপ্রফত কভ থকানন্ডয কর তথয 

নাগপ্রযকগনণয প্রনকট জরবয য়, এইরূন ূপ্রচফদ্ধ কপ্রযয়া িকা  িচায কপ্রযনফ।  

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন তথয িকা  িচানযয যক্ষনে যকান কতৃথক্ষ যকান তথয যগান কপ্রযনত ফা 

উায জরবযতানক ঙ্কুপ্রচত কপ্রযনত াপ্রযনফ না।  

(৩) িনতযক কতৃথক্ষ িপ্রতফছয একটট িপ্রতনফদন িকা কপ্রযনফ মাানত প্রনম্নপ্ররপ্রেত তথযভূ অন্তবুথক্ত 

থাপ্রকনফ, মথা :-  

(ক) কতৃথনক্ষয াংগঠপ্রনক কাঠানভায প্রফফযণ, কাম থক্রভ, কভ থকতথা-কভ থচাযীগনণয দাপ্রয়ত্ব এফং প্রদ্ধান্ত গ্রণ 

িশ্চক্রয়ায প্রফফযণ ফা দ্ধপ্রত;  

(ে) কতৃথনক্ষয কর প্রনয়ভ-কানুন, আইন, অধযানদ, প্রফপ্রধভারা, িপ্রফধানভারা, িজ্ঞান, প্রননদথনা, 

ভযানুয়যার, ইতযাপ্রদয তাপ্ররকা উায প্রনকট যপ্রক্ষত তথযভূনয যেণী- প্রফনযা;  

(গ) কতৃথনক্ষয প্রনকট ইনত যকান ফযশ্চক্ত যম কর নতথ রাইনন্স, াযপ্রভট, অনুদান, ফযাদ্দ, ম্মপ্রত, 

অনুনভাদন ফা অনয যকান িকায ুপ্রফধা গ্রণ কপ্রযনত াপ্রযনফন উায প্রফফযণ এফং উক্তরূ নতথয কাযনণ 

তাায প্রত যকান িকায যরননদন ফা চুশ্চক্ত ম্পাদননয িনয়াজন ইনর যই কর নতথয প্রফফযণ;  

(ঘ) নাগপ্রযকনদয তথয অপ্রধকায প্রনশ্চিত কপ্রযফায জনয িদত্ত ুপ্রফধাপ্রদয প্রফফযণ এফং দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায 

নাভ, দফী, টঠকানা এফং, িনমাজয যক্ষনে, পযাক্স নম্বয  ই-যভইর টঠকানা।  

 



(৪) কতৃথক্ষ গুুত্বূণ থ যকান নীপ্রত িণয়ন ফা প্রদ্ধান্ত গ্রণ কপ্রযনর ঐ কর নীপ্রত  প্রদ্ধান্ত িকা কপ্রযনফ 

এফং, িনয়াজনন, ঐ কর নীপ্রত  প্রদ্ধান্ত গ্রনণয ভথ থনন মুশ্চক্ত  কাযণ ফযােযা কপ্রযনফ। 

(৫) এই ধাযায অধীন কতৃথক্ষ কতৃথক িণীত িপ্রতনফদন প্রফনাভূনরয ফ থাধাযনণয প্রযদ থননয জনয জরবয 

কপ্রযনত ইনফ এফং উায কপ্র নাভভাে ভূনরয প্রফক্রনয়য জনয ভজদু যাপ্রেনত ইনফ।  

(৬) কতৃথক্ষ কতৃথক িকাপ্রত কর িকানা জনগনণয প্রনকট উমুক্ত ভূনরয জরবয কপ্রযনত ইনফ।  

(৭) কতৃথক্ষ জনগুুত্বূণ থ প্রফলয়াপ্রদ যি প্রফজ্ঞপ্রিয ভাধযনভ অথফা অনয যকান ন্থায় িচায ফা িকা 

কপ্রযনফ।  

(৮) তথয কপ্রভন, িপ্রফধান দ্নাযা, কতৃথক্ষ কতৃথক তথয িকা, িচায  িাপ্রিয জনয অনুযণীয় প্রননদথনা 

িদান কপ্রযনফ এফং কর কতৃথক্ষ উা অনুযণ কপ্রযনফ।  

    
 

    
 

  
  

কধতপয় তথ্য প্রকাল 

বা প্রদান বািযতামূক 

নয় 

  

৭৷ এই আইননয অনযানয প্রফধানাফরীনত মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, যকান কতৃথক্ষ যকান নাগপ্রযকনক 

প্রনম্নপ্ররপ্রেত তথযভূ িদান কপ্রযনত ফাধয থাপ্রকনফ না, মথাাঃ -  

(ক) যকান তথয িকানয পনর ফাংরানদনয প্রনযাত্তা, অেণ্ডতা  াফ থনবভনত্বয িপ্রত ুভপ্রক ইনত ানয 

এইরূ তথয;  

(ে) যযাষ্ট্রনীপ্রতয যকান প্রফলয় মাায দ্নাযা প্রফনদী যানষ্ট্রয অথফা আন্তজথাপ্রতক যকান ংস্ঙা ফা আঞ্চপ্ররক যকান 

যজাট ফা ংগঠননয প্রত প্রফদযভান ম্পকথ কু্ষণ্ন ইনত ানয এইরূ তথয;  

(গ) যকান প্রফনদী যকানযয প্রনকট ইনত িাি যকান যগানীয় তথয;  

(ঘ) যকান তথয িকানয পনর যকান তৃতীয় নক্ষয ফুশ্চদ্ধফপৃ্রত্তক স্পনদয অপ্রধকায ক্ষপ্রতগ্রস্ঘ ইনত ানয 

এইরূ ফাপ্রণশ্চজযক ফা ফযফাপ্রয়ক অন্তপ্রন থপ্রত যগানীয়তা প্রফলয়ক, কপ্রযাইট ফা ফুশ্চদ্ধফপৃ্রত্তক ম্পদ 

(Intellectual Property Right) ম্পপ্রকথত তথয;  

(ঙ) যকান তথয িকানয পনর যকান প্রফনল ফযশ্চক্ত ফা ংস্ঙানক রাবফান ফা ক্ষপ্রতগ্রস্ঘ কপ্রযনত ানয এইরূ 

প্রননম্নাক্ত তথয, মথাাঃ-  

(অ) আয়কয, শুল্ক, বযাট  আফগাযী আইন, ফানজট ফা কযায প্রযফতথন ংক্রান্ত যকান আগাভ তথয;  

(আ) ভুদ্রায প্রফপ্রনভয়  ুনদয ায প্রযফতথনজপ্রনত যকান আগাভ তথয;  

(ই) ফযাংক আপ্রথ থক িপ্রতিানভূনয প্রযচারনা  তদাযপ্রক ংক্রান্ত যকান আগাভ তথয;  

(চ) যকান তথয িকানয পনর িচপ্ররত আইননয িনয়াগ ফাধাগ্রস্ঘ ইনত ানয ফা অযাধ ফশৃ্চদ্ধ াইনত ানয 

এইরূ তথয;  

(ছ) যকান তথয িকানয পনর জনগনণয প্রনযাত্তা প্রফপ্রিত ইনত ানয ফা প্রফচাযাধীন ভাভরায ুল্ঠু প্রফচায 

কাম থ ফযাত ইনত ানয এইরূ তথয;  

(জ) যকান তথয িকানয পনর যকান ফযশ্চক্তয ফযশ্চক্তগত জীফননয যগানীয়তা কু্ষণ্ন ইনত ানয এইরূ তথয;  

(ঝ) যকান তথয িকানয পনর যকান ফযশ্চক্তয জীফন ফা াযীপ্রযক প্রনযাত্তা প্রফদান্ন ইনত ানয এইরূ 

তথয;  

(ঞ) আইন িনয়াগকাযী ংস্ঙায ায়তায জনয যকান ফযশ্চক্ত কতৃথক যগানন িদত্ত যকান তথয;  

(ট) আদারনত প্রফচাযাধীন যকান প্রফলয় এফং মাা িকান আদারত ফা ট্রাইফুযনানরয প্রননলধাজ্ঞা যপ্রয়ানছ অথফা 

মাায িকা আদারত অফভাননায াপ্রভর এইরূ তথয;  

(ঠ) তদন্তাধীন যকান প্রফলয় মাায িকা তদন্ত কানজ প্রফি ঘটাইনত ানয এইরূ তথয;  

(ড) যকান অযানধয তদন্ত িশ্চক্রয়া এফং অযাধীয যগ্রপতায  াশ্চস্ঘনক িবাপ্রফত কপ্রযনত ানয এইরূ 

তথয;  

(ঢ) আইন অনুানয যকফর একটট প্রনপ্রদথষ্ট ভনয়য জনয িকানয ফাধযফাধকতা যপ্রয়ানছ এইরূ তথয;  

(ণ) যকরগত  ফাপ্রণশ্চজযক কাযনণ যগান যাো ফাঞ্ছনীয় এইরূ কাপ্রযগযী ফা বফজ্ঞাপ্রনক গনফলণারব্ধ যকান 

তথয;  

(ত) যকান ক্রয় কাম থক্রভ মূ্পণ থ ইফায ূনফ থ ফা উক্ত প্রফলনয় প্রদ্ধান্ত গ্রনণয ূনফ থ ংপ্রিষ্ট ক্রয় ফা উায 

কাম থক্রভ ংক্রান্ত যকান তথয ;  

(থ) জাতীয় ংনদয প্রফনল অপ্রধকায াপ্রনয কাযণ ইনত ানয এইরূ তথয;  

(দ) যকান ফযশ্চক্তয আইন দ্নাযা ংযপ্রক্ষত যগানীয় তথয;  

(ধ) যীক্ষায িশ্নে ফা যীক্ষায় িদত্ত নম্বয ম্পপ্রকথত আগাভ তথয;  

(ন) ভপ্রন্ত্রপ্রযলদ ফা, যক্ষেভত, উনদষ্টা প্রযলনদয বফঠনক উস্ঙানীয় ায-ংনক্ষ আনুলপ্রেক দপ্রররাপ্রদ 

এফং উক্তরূ বফঠনকয আনরাচনা  প্রদ্ধান্ত ংক্রান্ত যকান তথযাঃ  

তনফ তথ থানক যম, ভপ্রন্ত্রপ্রযলদ ফা, যক্ষেভত, উনদষ্টা প্রযলদ কতৃথক যকান প্রদ্ধান্ত গৃীত ইফায য 

অনুরূ প্রদ্ধানন্তয কাযণ এফং যমকর প্রফলনয়য উয প্রবপ্রত্ত কপ্রযয়া প্রদ্ধান্তটট গৃীত ইয়ানছ উা িকা 

কযা মাইনফাঃ 

 



আনযা তথ থানক যম, এই ধাযায অধীন তথয িদান স্ঙপ্রগত যাপ্রেফায যক্ষনে ংপ্রিষ্ট কতৃথক্ষনক তথয কপ্রভননয 

ূফ থানুনভাদন গ্রণ কপ্রযনত ইনফ।  

  
  

    
 

  
  

তথ্য প্রাধপ্তর অনুথ্রাি 

  

৮৷ (১) যকান ফযশ্চক্ত এই আইননয অধীন তথয িাপ্রিয জনয ংপ্রিষ্ট দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায প্রনকট তথয চাপ্রয়া 

প্ররপ্রেতবানফ ফা ইনরক্ট্রপ্রনক ভাধযভ ফা ই-যভইনর অনুনযাধ কপ্রযনত াপ্রযনফন৷  

(২) উ-ধাযা (১) এ উপ্রিপ্রেত অনুনযানধ প্রনম্নপ্ররপ্রেত প্রফলয়ভূনয উনিে থাপ্রকনত ইনফ, মথাাঃ-  

(অ) অনুনযাধকাযীয নাভ, টঠকানা, িনমাজয যক্ষনে, পযাক্স নম্বয এফং ই-যভইর টঠকানা;  

(আ) যম তনথযয জনয অনুনযাধ কযা ইয়ানছ উায প্রনবুথর এফং স্পষ্ট ফণ থনা;  

(ই) অনুনযাধকৃত তনথযয অফস্ঙান প্রনণ থনয়য ুপ্রফধানথ থ অনযানয িনয়াজনীয় িাপ্রেক তথযাফরী; এফং  

(ঈ) যকান দ্ধপ্রতনত তথয াইনত আগ্রী উায ফণ থনা অথ থাৎ প্রযদ থন কযা, অনুপ্ররপ্র যনয়া, যনাট যনয়া ফা 

অনয যকান অনুনভাপ্রদত দ্ধপ্রত৷  

(৩) এই ধাযায অধীন তথয িাপ্রিয অনুনযাধ কতৃথক্ষ কতৃথক ভুপ্রদ্রত পযনভ ফা, যক্ষেভত, প্রনধ থাপ্রযত পযনভনট 

ইনত ইনফাঃ  

তনফ তথ থানক যম, পযভ ভুপ্রদ্রত ফা জরবয না ইনর প্রকংফা পযনভট প্রনধ থাপ্রযত না ইনর, উ-ধাযা (২) এ 

উপ্রিপ্রেত তথযাফরী প্রন্ননফ কপ্রযয়া াদা কাগনজ ফা, যক্ষেভত, ইনরক্ট্রপ্রনক প্রভপ্রডয়া ফা ই-যভইনর তথয 

িাপ্রিয জনয অনুনযাধ কযা মাইনফ৷  

(৪) উ-ধাযা (১) এয অধীন তথয িাপ্রিয যক্ষনে অনুনযাধকাযীনক ংপ্রিষ্ট দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা কতৃথক উক্ত 

তনথযয জনয প্রনধ থাপ্রযত মুশ্চক্তংগত ভূরয প্রযনাধ কপ্রযনত ইনফ৷  

(৫) যকায, তথয কপ্রভননয প্রত যাভ থক্রনভ এফং যকাযী যগনজনট িজ্ঞান দ্নাযা, তথয িাপ্রিয 

অনুনযাধ প্রপ এফং, িনয়াজনন, তনথযয ভূরয প্রনধ থাযণ কপ্রযয়া প্রদনত াপ্রযনফ এফং, যক্ষেভত, যকান ফযশ্চক্ত ফা 

ফযশ্চক্ত-যেণীনক প্রকংফা যম যকান যেণীয তথযনক উক্ত ভূরয িদান ইনত অফযাপ্রত িদান কপ্রযনত াপ্রযনফ৷  

(৬) িনতযক কতৃথক্ষ, তথয কপ্রভননয প্রননদথনা অনুযনণ, প্রফনাভূনরয যম কর তথয যফযা কযা ইনফ 

উায একটট তাপ্ররকা িস্তুত কপ্রযয়া িকা  িচায কপ্রযনফ৷  

 

    
 

    
 

  
  

তথ্য প্রদান পদ্ধধত 

  

৯৷ (১) দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা ধাযা ৮ এয উ-ধাযা (১) এয অধীন অনুনযাধ িাপ্রিয তাপ্রযে ইনত অনপ্রধক ২০ 

(প্রফ) কাম থ প্রদফনয ভনধয অনুনযাধকৃত তথয যফযা কপ্রযনফন৷  

(২) উ-ধাযা (১) এ মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, অনুনযাধকৃত তনথযয প্রত একাপ্রধক তথয িদান ইউপ্রনট ফা 

কতৃথনক্ষয ংপ্রিষ্টতা থাপ্রকনর অনপ্রধক ৩০ (শ্চে) কাম থ প্রদফনয ভনধয উক্ত অনুনযাধকৃত তথয যফযা 

কপ্রযনত ইনফ৷  

(৩) উ-ধাযা (১)  (২) এ মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা যকান কাযনণ তথয িদানন 

অাযগ ইনর অাযগতায কাযণ উনিে কপ্রযয়া আনফদন িাপ্রিয ১০ (দ) কাম থ প্রদফনয ভনধয প্রতপ্রন উা 

অনুনযাধকাযীনক অফপ্রত কপ্রযনফন৷  

(৪) উ-ধাযা (১) এফং (২) এ মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, ধাযা ৮ এয উ-ধাযা (১) এয অধীন অনুনযাধকৃত 

তথয যকান ফযশ্চক্তয জীফন-ভৃতুয, যগ্রপতায এফং কাযাগায ইনত ভুশ্চক্ত ম্পপ্রকথত ইনর দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা 

অনুনযাধ িাপ্রিয ২৪ (চশ্চি) ঘন্টায ভনধয উক্ত প্রফলনয় িাথপ্রভক তথয যফযা কপ্রযনফন৷  

(৫) উ-ধাযা (১), (২) ফা (৪) এ উপ্রিপ্রেত ভয়ীভায ভনধয তথয যফযা কপ্রযনত যকান দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা 

ফযথ থ ইনর ংপ্রিষ্ট তথয িাপ্রিয অনুনযাধ িতযােযান কযা ইয়ানছ ফপ্ররয়া গণয ইনফ৷  

(৬) যকান অনুনযাধকৃত তথয দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায প্রনকট যফযানয জনয ভজদু থাপ্রকনর প্রতপ্রন উক্ত তনথযয 

মুশ্চক্তংগত ভূরয প্রনধ থাযণ কপ্রযনফন এফং উক্ত ভূরয অনপ্রধক ৫ (াাঁচ) কাম থ প্রদফনয ভনধয প্রযনাধ কপ্রযফায 

জনয অনুনযাধকাযীনক অফপ্রত কপ্রযনফন৷  

(৭) উ-ধাযা (৬) এয অধীন ভূরয প্রনধ থাযনণয যক্ষনে তথয িদাননয িকৃত ফযয় যমভন- তনথযয ভুপ্রদ্রত ভূরয, 

ইনরক্ট্রপ্রনক পযনভট এয ভূরয প্রকংফা পনটাকপ্র ফা প্রিন্ট আউট ংক্রান্ত যম ফযয় ইনফ উা ইনত অপ্রধক ভূরয 

প্রনধ থাযণ কযা মাইনফ না৷  

(৮) ধাযা ৮ এয উ-ধাযা (১) এয অধীন অনুনযাধকৃত তথয িদান কযা দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায প্রনকট মথামথ 

প্রফনফপ্রচত ইনর এফং যমনক্ষনে উক্ত তথয তৃতীয় ক্ষ কতৃথক যফযা কযা ইয়ানছ প্রকংফা উক্ত তনথয তৃতীয় 

নক্ষয স্বাথ থ জপ্রত যপ্রয়ানছ এফং তৃতীয় ক্ষ উা যগানীয় তথয প্রানফ গণয কপ্রযয়ানছ যইনক্ষনে 

দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা উক্তরূ অনুনযাধ িাপ্রিয ৫ (াাঁচ) কাম থ প্রদফনয ভনধয তৃতীয় ক্ষনক উায প্ররপ্রেত ফা 

যভপ্রেক ভতাভত চাপ্রয়া যনাটট িদান কপ্রযনফন এফং তৃতীয় ক্ষ এইরূ যনাটটনয যিপ্রক্ষনত যকান ভতাভত 

িদান কপ্রযনর উা প্রফনফচনায় রইয়া দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা অনুনযাধকাযীনক তথয িদাননয প্রফলনয় প্রদ্ধান্ত গ্রণ 

 



কপ্রযনফন৷  

(৯) ধাযা ৭ এ মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, তথয িকানয জনয ফাধযতাভূরক নয়, এইরূ তনথযয প্রত 

ম্পকথমুক্ত ইফায কাযনণ যকান অনুনযাধ মূ্পণ থ িতযাোন কযা মাইনফ না এফং অনুনযানধয মতটুকু অং 

িকানয জনয ফাধযতাভূরক নয় এফং মতটুকু অং যমশ্চক্তকবানফ থৃক কযা ম্ভফ, ততটুকু অং 

অনুনযাধকাযীনক যফযা কপ্রযনত ইনফ৷  

(১০) যকান ইন্দ্রীয় িপ্রতফন্ধী ফযশ্চক্তনক যকান যযকডথ ফা উায অংপ্রফনল জানাইফায িনয়াজন ইনর ংপ্রিষ্ট 

দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা উক্ত িপ্রতফন্ধী ফযশ্চক্তনক তথয রানব ায়তা িদান কপ্রযনফন এফং প্রযদ থননয জনয যম 

ধযনণয নমাপ্রগতা িনয়াজন তাা িদান কযা এই ায়তায অন্তবুথক্ত ফপ্ররয়া গণয ইনফ৷  

    
 

    
 

  

তৃতীয় অিযায় 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

  
  

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা 

  

১০। (১) এই আইন কাম থকয ইফায অফযফপ্রত ূনফ থ প্রফদযভান িনতযক কতৃথক্ষ, এই আইন জাযীয ৬০ (লাট) 

প্রদননয ভনধয, এই আইননয প্রফধান অনুমায়ী তথয যফযানয প্রনপ্রভত্ত উক্ত কতৃথনক্ষয িনতযক তথয িদান 

ইউপ্রননটয জনয একজন কপ্রযয়া দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা প্রননয়াগ কপ্রযনফ।  

(২) এই আইন কাম থকয ইফায য িপ্রতটিত যকান কতৃথক্ষ, উক্তরূ কতৃথক্ষ িপ্রতটিত ইফায ৬০ (লাট) 

প্রদননয ভনধয, এই আইননয প্রফধান অনুমায়ী তথয যফযানয প্রনপ্রভত্ত উক্ত কতৃথনক্ষয িনতযক তথয িদান 

ইউপ্রননটয জনয একজন কপ্রযয়া দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা প্রননয়াগ কপ্রযনফ।  

(৩) এই আইন কাম থকয ইফায য যকান কতৃথক্ষ উায যকান কাম থারয় ৃটষ্ট কপ্রযনর, উক্তরূ কাম থারয় ৃটষ্টয 

তাপ্রযে ইনত ৬০ (লাট) প্রদননয ভনধয, এই আইননয প্রফধান অনুমায়ী তথয যফযানয প্রনপ্রভত্ত উক্ত কাম থারয় তথা 

নফৃষ্ট তথয িদান ইউপ্রননটয জনয একজন দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা প্রননয়াগ কপ্রযনফ।  

(৪) িনতযক কতৃথক্ষ উ-ধাযা (১), (২)  (৩) এয অধীন প্রননয়াগকৃত িনতযক দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায নাভ, 

দফী, টঠকানা এফং, িনমাজয যক্ষনে, পযাক্স নম্বয  ই-যভইর টঠকানা উক্তরূ প্রননয়াগ িদাননয ১৫ (ননয) 

প্রদননয ভনধয তথয কপ্রভননক প্ররপ্রেতবানফ অফপ্রত কপ্রযনফ।  

(৫) এই আইননয অধীন দাপ্রয়ত্ব ারননয িনয়াজনন যকান দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা অনয যম যকান কভ থকতথায 

ায়তা চাপ্রনত াপ্রযনফন এফং যকান কভ থকতথায প্রনকট ইনত এইরূ ায়তা চায়া ইনর প্রতপ্রন উক্ত 

দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথানক িনয়াজনীয় ায়তা িদান কপ্রযনত ফাধয থাপ্রকনফন।  

(৬) যকান দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা কতৃথক উ-ধাযা (৫) এয অধীন অনয যকান কভ থকতথায ায়তা চায়া ইনর 

এফং এইরূ ায়তা িদানন ফযথ থতায জনয আইননয যকান প্রফধান রংপ্রঘত ইনর যইনক্ষনে এই আইননয 

অধীন দায়-দাপ্রয়ত্ব প্রনধ থাযনণ যক্ষনে উক্ত অনয কভ থকতথা দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা ফপ্ররয়া গণয ইনফন।  

 

    
 

    
 

  

চতুথ্ ত অিযায় 

তথ্য কধমলন প্রধতষ্ঠা, ইতযাধদ  

  
  

তথ্য কধমলন প্রধতষ্ঠা 

  

১১। (১) এই আইন কাম থকয ইফায য, অনপ্রধক ৯০ (নিই) প্রদননয ভনধয, এই আইননয উনদ্দয ূযণকনল্প 

এফং উায প্রফধান অনুানয তথয কপ্রভন নানভ একটট কপ্রভন িপ্রতটিত ইনফ।  

(২) তথয কপ্রভন একটট ংপ্রফপ্রধফদ্ধ স্বাধীন ংস্ঙা ইনফ এফং ইায স্ঙায়ী ধাযাফাপ্রকতা  একটট াধাযণ 

ীরনভায থাপ্রকনফ এফং এই আইননয প্রফধানাফরী াননক্ষ, উায স্ঙাফয  অস্ঙাফয উবয় িকায ম্পপ্রত্ত 

অজথন কপ্রযফায, অপ্রধকানয যাপ্রেফায এফং স্ঘান্তয কপ্রযফায ক্ষভতা থাপ্রকনফ এফং ইায নানভ ইা ভাভরা দানয়য 

কপ্রযনত প্রযনফ ফা ইায প্রফুনদ্ধ ভাভরা দানয়য কযা মাইনফ।  

(৩) তথয কপ্রভননয িধান কাম থারয় ঢাকায় থাপ্রকনফ এফং কপ্রভন, িনয়াজনন, ফাংরানদনয যম যকান স্ঙানন 

উায াো কাম থারয় স্ঙান কপ্রযনত াপ্রযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

তথ্য কধমলন গঠন 

  

১২৷ (১) িধান তথয কপ্রভনায এফং অনয ২ (দুই) জন তথয কপ্রভনায ভন্নয় তথয কপ্রভন গটঠত ইনফ, 

মাানদয ভনধয অনূযন ১ (এক) জন ভপ্ররা ইনফন৷  

(২) িধান তথয কপ্রভনায তথয কপ্রভননয িধান প্রনফ থাী ইনফন৷  

(৩) তথয কপ্রভননয যকান নদ ূনযতা ফা উা গঠনন ত্ুটট থাপ্রকফায কাযনণ তথয কপ্রভননয যকান কাম থ ফা 

কাম থধাযা অবফধ ইনফ না ফা তৎম্পনকথ যকান িশ্ন উত্থান কযা মাইনফ না৷  

 

    
 

    
 

  
  



তথ্য কধমলথ্নর 

যমতা ও কায তাবী 

  

১৩৷ (১) যকান ফযশ্চক্ত প্রনম্নপ্ররপ্রেত কাযনণ যকান অপ্রবনমাগ দানয়য কপ্রযনর তথয কপ্রভন, এই আইননয 

প্রফধানাফরী াননক্ষ, উক্ত অপ্রবনমাগ গ্রণ, উায অনুন্ধান এফং প্রনষ্পপ্রত্ত কপ্রযনত াপ্রযনফ, মথাাঃ- 

(ক) যকান কতৃথক্ষ কতৃথক দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা প্রননয়াগ না কযা প্রকংফা তনথযয জনয অনুনযাধে গ্রণ না 

কযা ;  

(ে) যকান তথয চাপ্রয়া িতযােযাত ইনর;  

(গ) তনথযয জনয অনুনযাধ কপ্রযয়া, এই আইনন উপ্রিপ্রেত প্রনধ থাপ্রযত ভয়ীভায ভনধয, কতৃথনক্ষয প্রনকট ইনত 

যকান জফাফ ফা তথয িাি না ইনর;  

(ঘ) যকান তনথযয এভন অংনকয ভূরয দাফী কযা ইনর, ফা িদানন ফাধয কযা ইনর, মাা তাায প্রফনফচনায় 

যমশ্চক্তক নয়; 

(ঙ) অনুনযানধয যিপ্রক্ষনত অমূ্পণ থ তথয িদান কযা ইনর ফা যম তথয িদান কযা ইয়ানছ উা ভ্রান্ত  

প্রফভ্রাপ্রন্তকয ফপ্ররয়া ভনন ইনর;  

(চ) এই আইননয অধীন তনথযয জনয অনুনযাধ জ্ঞান ফা তথয িাপ্রি ম্পপ্রকথত অনয যম যকান প্রফলয়৷ 

(২) তথয কপ্রভন স্ব-িনণাপ্রদত ইয়া অথফা যকান অপ্রবনমানগয প্রবপ্রত্তনত এই আইননয অধীন উত্থাপ্রত 

অপ্রবনমাগ ম্পনকথ অনুন্ধান কপ্রযনত াপ্রযনফ৷ 

(৩) প্রনম্নপ্ররপ্রেত প্রফলনয় Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এয অধীন একটট যদয়ানী আদারত 

যম ক্ষভতা িনয়াগ কপ্রযনত াপ্রযনফ তথয কপ্রভন ফা, যক্ষেভত, িধান তথয কপ্রভনায ফা তথয কপ্রভনায এই 

ধাযায অধীন যইরূ ক্ষভতা িনয়াগ কপ্রযনত াপ্রযনফন, মথাাঃ-  

(ক) যকান ফযশ্চক্তনক তথয কপ্রভনন াশ্চজয কপ্রযফায জনয ভন জাযী কযা এফং থূফ থক যভপ্রেক ফা প্ররপ্রেত 

িভাণ, দপ্ররর ফা অনয যকান প্রকছু াশ্চজয কপ্রযনত ফাধয কযা;  

(ে) তথয মাচাই  প্রযদ থন কযা;  

(গ) রপনাভা িভাণ গ্রণ কযা;  

(ঘ) যকান অপ্রপনয যকান তথয আনয়ন কযা;  

(ঙ) যকান াক্ষী ফা দপ্ররর তরফ কপ্রযয়া ভন জাযী কযা; এফং  

(চ) এই আইননয উনদ্দয ূযণকনল্প, প্রফপ্রধ দ্নাযা প্রনধ থাপ্রযত অনয যম যকান প্রফলয়৷ 

(৪) অনয যকান আইনন প্রবন্নরূ মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, এই আইননয অধীন যকান অপ্রবনমাগ 

অনুন্ধানকানর তথয কপ্রভন ফা, যক্ষেভত, িধান তথয কপ্রভনায ফা তথয কপ্রভনায যকান কতৃথনক্ষয 

প্রনকট যপ্রক্ষত অপ্রবনমাগ ংপ্রিষ্ট যম যকান তথয নযজপ্রভনন যীক্ষা কপ্রযনত াপ্রযনফন৷ 

(৫) তথয কপ্রভননয কাম থাফরী ইনফ প্রনম্নরূ, মথাাঃ- 

(ক) কতৃথক্ষ কতৃথক তথয ংযক্ষণ, ফযফস্ঙানা, িকা, িচায  িাপ্রিয প্রফলনয় প্রননদথনা িদান; 

(ে) কতৃথনক্ষয প্রনকট ইনত তথয িাপ্রিয রনক্ষয অনুনযানধয দ্ধপ্রত প্রনধ থাযণ , যক্ষেভত, তনথযয উমুক্ত 

ভূরয প্রনধ থাযণ;  

(গ) নাগপ্রযকনদয তথয অপ্রধকায ংযক্ষণ  ফাস্ঘফায়ননয প্রফলনয় নীপ্রতভারা এফং প্রননদথনা িণয়ন  িকা;  

(ঘ) তথয অপ্রধকায ংযক্ষনণয জনয গণিজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংপ্রফধান ফা আাততাঃ ফরফৎ অনয যকান 

আইননয অধীন স্বীকৃত ফযফস্ঙাপ্রদ ম থানরাচনা কযা এফং উায কাম থকয ফাস্ঘফায়ননয জনয অুপ্রফধাভূ 

প্রচপ্রিত কপ্রযয়া উা দযূীকযণানথ থ যকানযয প্রনকট ুাপ্রয িদান;  

(ঙ) নাগপ্রযকনদয তথয অপ্রধকায ংযক্ষণ  ফাস্ঘফায়ননয প্রফলনয় ফাধাভূ প্রচপ্রিত কযা এফং মথামথ 

িপ্রতকানযয জনয যকানযয প্রনকট ুাপ্রয িদান;  

(চ) তথয অপ্রধকায প্রফলয়ক চুশ্চক্ত অনযানয আন্তজথাপ্রতক দপ্রররাপ্রদয উয গনফলণা কযা এফং উা 

ফাস্ঘফায়ননয জনয যকানযয প্রনকট ুাপ্রয িদান;  

(ছ) নাগপ্রযকনদয তথয অপ্রধকায ংযক্ষণ  ফাস্ঘফায়ননয প্রফলনয় তথয অপ্রধকায ম্পপ্রকথত প্রফপ্রবন্ন আন্তজথাপ্রতক 

দপ্ররনরয প্রত প্রফদযভান আইননয াদৃযতা যীক্ষা কযা এফং বফাদৃয প্রযরপ্রক্ষত য়ায যক্ষনে উা 

দযূীকযণানথ থ যকায ফা, যক্ষেভত, ংপ্রিষ্ট কতৃথনক্ষয প্রনকট িনয়াজনীয় ুাপ্রয িদান; 

(জ) তথয অপ্রধকায প্রফলনয় আন্তজথাপ্রতক দপ্ররর অনুভথ থন ফা উানত স্বাক্ষয িদানন যকাযনক যাভ থ 

িদান; 

(ঝ) তথয অপ্রধকায ংযক্ষণ  ফাস্ঘফায়ননয প্রফলনয় গনফলণা কযা এফং প্রক্ষা  যাগত িপ্রতিাননক উক্তরূ 

গনফলণা প্রযচারনায় ায়তা িদান;  

(ঞ) ভানজয প্রফপ্রবন্ন যেণীয নাগপ্রযকনদয ভনধয তথয অপ্রধকায ংযক্ষণ  ফাস্ঘফায়ননয প্রফলনয় িচায এফং 

িকানা  অনযানয উানয় তথয অপ্রধকায প্রফলনয় নচতনতা ফশৃ্চদ্ধকযণ;  

(ট) তথয অপ্রধকায ংযক্ষণ  ফাস্ঘফায়ননয রনক্ষয িনয়াজনীয় আইন  িাপ্রনক প্রননদথনা িণয়ননয 

ফযাানয যকাযনক যাভ থ  নমাপ্রগতা িদান; 

(ঠ) তথয অপ্রধকায ংযক্ষণ  ফাস্ঘফায়ননয রনক্ষয কভ থযত ংগঠন ফা িপ্রতিান এফং নাগপ্রযক ভাজনক 

িনয়াজনীয় যাভ থ  ায়তা িদান; 

 



(ড) তথয অপ্রধকায প্রফলনয় গনফলণা, যপ্রভনায, প্রনম্পাশ্চজয়াভ ফা য়াকথনয আনয়াজন এফং অনুরূ 

অনযপ্রফধ ফযফস্ঙায ভাধযনভ গণনচতনতা ফশৃ্চদ্ধ কযা এফং গনফলণারব্ধ পরাপর িচায; 

(ঢ) তথয অপ্রধকায প্রনশ্চিতকযনণয রনক্ষয কতৃথক্ষনক কাপ্রযগযী  অনযানয ায়তা িদান; 

(ণ) তথয অপ্রধকায প্রনশ্চিতকযনণয রনক্ষয ফাংরানদনয জনয একটট নয়ফ যাটথার স্ঙান; এফং 

(ত) তথয অপ্রধকায ংযক্ষণ  ফাস্ঘফায়ননয প্রফলনয় অনয যকান আইনন গৃীত ফযফস্ঙাপ্রদ ম থানরাচনা কযা৷  

    
 

    
 

  
  

বাছাই কধমটি 

  

১৪৷ (১) িধান তথয কপ্রভনায  তথয কপ্রভনায প্রননয়ানগয জনয ুাপ্রয িদাননয উনদ্দনয প্রনম্নফপ্রণ থত ৫ 

(াাঁচ) জন দয ভন্নয় একটট ফাছাই কপ্রভটট গটঠত ইনফ, মথাাঃ -  

(ক) িধান প্রফচাযপ্রত কতৃথক ভননানীত আীর প্রফবানগয একজন প্রফচাযপ্রত, প্রমপ্রন উায বাপ্রত ইনফন;  

(ে) ভপ্রন্ত্রপ্রযলদ প্রচফ, গণিজাতন্ত্রী ফাংরানদ যকায;  

(গ) ংদ কাম থকয থাকাকারীন অফস্ঙায় ম্পস্পকায কতৃথক ভননানীত যকাপ্রয দনরয একজন এফং প্রফনযাধী 

দনরয একজন ংদ দয;  

(ঘ) ম্পাদনকয যমাগযতাম্পন্ন ংফাপ্রদকতা যায় প্রননয়াশ্চজত এভন অথফা গণভাধযনভয প্রত ম্পপ্রকথত 

ভানজয প্রফপ্রষ্ট নাগপ্রযকগনণয ভধয ইনত যকায কতৃথক ভননানীত একজন িপ্রতপ্রনপ্রধ৷  

(২) তথয ভন্ত্রণারয় উ-ধাযা (১) এয অধীন ফাছাই কপ্রভটট গঠনন এফং উক্ত ফাছাই কপ্রভটটয কাম থ-ম্পাদনন 

িনয়াজনীয় াপ্রচপ্রফক ায়তা িদান কপ্রযনফ৷  

(৩) অনূযন ৩ (প্রতন) জন দনযয উপ্রস্ঙপ্রতনত ফাছাই কপ্রভটটয যকাযাভ গটঠত ইনফ৷  

(৪) ফাছাই কপ্রভটট, িধান তথয কপ্রভনায  তথয কপ্রভনায প্রননয়ানগয প্রনপ্রভত্ত যাষ্ট্রপ্রতয প্রনকট, বায় 

উপ্রস্ঙত দযগনণয ংেযাগপ্রযি প্রদ্ধানন্তয প্রবপ্রত্তনত, িপ্রতটট ূনয নদয প্রফযীনত ২ (দুই) জন ফযশ্চক্তয নাভ 

ুাপ্রয কপ্রযনফ৷  

(৫) ফাছাই কপ্রভটটনত যবানটয ভতায যক্ষনে বাপ্রতয প্রদ্নতীয় ফা প্রনণ থায়ক যবাট িদাননয অপ্রধকায থাপ্রকনফ৷  

(৬) ফাছাই কপ্রভটট উায বায কাম থদ্ধপ্রত প্রনধ থাযণ কপ্রযনত াপ্রযনফ৷  

(৭) শুধুভাে যকান দযনদ ূনযতা ফা ফাছাই কপ্রভটট গঠনন ত্ুটট থাপ্রকফায কাযনণ, উায যকান কাম থ ফা 

কাম থধাযা অবফধ ইনফ না ফা তৎম্পনকথ যকান িশ্ন উত্থান কযা মাইনফ না৷  

 

  
  

    
 

  
  

প্রিান তথ্য কধমলনার 

ও তথ্য 

কধমলনারগথ্ের 

ধনথ্য়াগ, মময়াদ, 

পদতযাগ, ইতযাধদ 

  

১৫৷ (১) যাষ্ট্রপ্রত, ফাছাই কপ্রভটটয ুাপ্রযক্রনভ, িধান তথয কপ্রভনায এফং অনযানয তথয কপ্রভনাযগণনক 

প্রননয়াগ কপ্রযনফন৷  

(২) ৬৭ (াতলটি) ফৎয অনক্ষা অপ্রধক ফয়স্ক যকান ফযশ্চক্ত িধান তথয কপ্রভনায ফা তথয কপ্রভনায নদ 

প্রননয়াগ রানবয ফা অপ্রধটিত থাপ্রকফায যমাগয ইনফন না৷  

(৩) িধান তথয কপ্রভনায  তথয কপ্রভনাযগণ প্রননয়াগ রানবয তাপ্রযে ইনত ৫(াাঁচ) ফৎয প্রকংফা ৬৭ 

(াতলটি) ফৎয ফয় ূণ থ য়া ম থন্ত, যমইটট আনগ ঘনট, স্বীয় নদ ফার থাপ্রকনফন৷  

(৪) িধান তথয কপ্রভনায এফং তথয কপ্রভনাযগণ একই নদ ুনযায় প্রননয়াগ রানবয যমাগয ইনফন না, তনফ 

যকান তথয কপ্রভনায িধান তথয কপ্রভনায নদ প্রননয়াগ রানবয অনমাগয ইনফন না৷  

(৫) আইন, প্রফচায, াংফাপ্রদকতা, প্রক্ষা, প্রফজ্ঞান, িমুশ্চক্ত, তথয, ভাজকভ থ, ফযফস্ঙানা ফা জনিানন ফযাক 

জ্ঞান  অপ্রবজ্ঞতায অপ্রধকাযী ফযশ্চক্তগনণয ভধয ইনত িধান তথয কপ্রভনায এফং তথয কপ্রভনাযগণ, এই 

ধাযায প্রফধানাফরী াননক্ষ, প্রনমুক্ত ইনফন৷  

(৬) িধান তথয কপ্রভনায ফা তথয কপ্রভনাযগণ যাষ্ট্রপ্রতয উনদ্দনয স্বাক্ষযমুক্ত েনমানগ যম যকাননা ভয় 

স্বীয় দ তযাগ কপ্রযনত াপ্রযনফন৷  

(৭) িধান তথয কপ্রভনানযয দ ূনয ইনর প্রকংফা অনুপ্রস্ঙপ্রত, অুস্ঙতা ফা অনয যকাননা কাযনণ িধান তথয 

কপ্রভনায তাায দাপ্রয়ত্ব ারনন অভথ থ ইনর, নফপ্রনমুক্ত িধান তথয কপ্রভনায তা াঁায নদ যমাগদান না 

কযা ম থন্ত প্রকংফা িধান তথয কপ্রভনায ুনযায় স্বীয় দাপ্রয়ত্ব ারনন ভথ থ না য়া ম থন্ত যজযিতভ তথয 

কপ্রভনায িধান তথয কপ্রভনায নদয দাপ্রয়ত্ব ারন কপ্রযনফন৷  

 

  
  

    
 

  
  

প্রিান তথ্য কধমলনার 

ও তথ্য 

কধমলনারগথ্ের 

অপারে 

  

১৬৷ (১) ুিীভ যকানটথয একজন প্রফচাযক যমরূ কাযণ  দ্ধপ্রতনত অাপ্রযত ইনত ানযন, যইরূ কাযণ 

 দ্ধপ্রত ফযতীত িদান তথয কপ্রভনায ফা যকান তথয কপ্রভনাযনক অাযণ কযা মাইনফ না৷  

(২) উ-ধাযা (১) এ মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, যাষ্ট্রপ্রত িধান তথয কপ্রভনায ফা অনয যকান তথয 

কপ্রভনাযনক তাায দ ইনত অাযণ কপ্রযনত াপ্রযনফন, মপ্রদ প্রতপ্রন -  

 



(ক) যকান উমুক্ত আদারত কতৃথক যদউপ্ররয়া যঘাপ্রলত ন; ফা  

(ে) াপ্রযেপ্রভনকয প্রফপ্রনভনয় স্বীয় দাপ্রয়ত্ব ফপ্রবূথত অনয যকান নদ প্রননয়াশ্চজত ন; ফা  

(গ) যকান উমুক্ত আদারত কতৃথক অিকৃতস্ঙ যঘাপ্রলত ন; ফা  

(ঘ) বনপ্রতক স্খরনজপ্রনত যকান অযানধ যদালী াফযস্ঘ ন৷ 

  
  

    
 

  
  

তথ্য কধমলনারগথ্ের 

পদময তাদা, পাধরশ্রধমক 

ও ুধবিাধদ 

  

১৭৷ িধান তথয কপ্রভনায  তথয কপ্রভনাযগনণয দভম থাদা, াপ্রযেপ্রভক, বাতা,  অনযানয আনুলপ্রেক 

ুপ্রফধাপ্রদ যকায কতৃথক প্রনধ থাপ্রযত ইনফ৷  
 

    
 

    
 

  
  

তথ্য কধমলথ্নর ভা 

  

১৮। (১) এই আইননয প্রফধানাফরী াননক্ষ, তথয কপ্রভন উায বায কাম থদ্ধপ্রত প্রনধ থাযণ কপ্রযনত াপ্রযনফ।  

(২) িধান তথয কপ্রভনায তথয কপ্রভননয কর বায় বাপ্রতত্ব কপ্রযনফন এফং তাায অনুপ্রস্ঙপ্রতনত তথয 

কপ্রভনাযগনণয ভনধয প্রমপ্রন তথয কপ্রভনায প্রানফ যজযিতভ প্রতপ্রন বায় বাপ্রতত্ব কপ্রযনফন।  

(৩) িধান তথয কপ্রভনায এফং তথয কপ্রভনাযগনণয ভনধয যম যকান ১ (এক) জননয উপ্রস্ঙপ্রতনত তথয 

কপ্রভননয বায যকাযাভ গটঠত ইনফ।  

(৪) তথয কপ্রভননয বায় প্রদ্ধান্ত গ্রনণ িধান তথয কপ্রভনায এফং অনযানয তথয কপ্রভনাযগনণয একটট 

কপ্রযয়া যবাট থাপ্রকনফ এফং যবানটয ভতায যক্ষনে বায় বাপ্রতত্বকাযী ফযশ্চক্তয প্রদ্নতীয় ফা প্রনণ থায়ক যবাট 

িদাননয অপ্রধকায থাপ্রকনফ।  

 

    
 

    
 

  

পঞ্চম অিযায় 

তথ্য কধমলথ্নর আধথ্ তক ধবয়াধদ  

  
  

তথ্য কধমলন তধব 

  

১৯৷ (১) এই আইননয উনদ্দয ূযণকনল্প তথয কপ্রভন তপ্রফর নানভ একটট তপ্রফর গটঠত ইনফ৷  

(২) তথয কপ্রভন তপ্রফর এয প্রযচারনা  িান, এই ধাযা এফং প্রফপ্রধয প্রফধান াননক্ষ, তথয কপ্রভননয 

উয নযস্ঘ থাপ্রকনফ৷  

(৩) তথয কপ্রভন তপ্রফর ইনত িধান তথয কপ্রভনায  তথয কপ্রভনাযগনণয এফং প্রচফ  অনযানয 

কভ থকতথা-কভ থচাযীনদয যফতন, বাতা  চাকুযীয তথাফরী অনুানয িনদয় অথ থ িদান কযা ইনফ এফং তথয 

কপ্রভননয িনয়াজনীয় অনযানয ফযয় প্রনফ থা কযা ইনফ৷  

(৪) তথয কপ্রভন তপ্রফনর প্রনম্নফপ্রণ থত অথ থ জভা ইনফ, মথাাঃ -  

(ক) যকায কতৃথক িদত্ত ফাৎপ্রযক অনুদান;  

(ে) যকানযয ম্মপ্রতক্রনভ যকান িপ্রতিান কতৃথক িদত্ত অনুদান৷  

 

  
  

    
 

  
  

বাথ্জি 

  

২০৷ তথয কপ্রভন িপ্রত ফৎয যকায কতৃথক প্রনপ্রদথষ্ট ভনয়য ভনধয যফতী অথ থ-ফৎনযয ফাপ্রল থক ফানজট 

প্রফফযণী যকায কতৃথক এতদুনদ্দনয প্রনপ্রদথষ্ট পযনভ অনুনভাদননয জনয যকানযয প্রনকট য কপ্রযনফ এফং 

উানত উক্ত অথ থ-ফৎনয যকানযয প্রনকট ইনত তথয কপ্রভননয প্রক প্রযভাণ অনথ থয িনয়াজন ইনফ উায 

উনিে থাপ্রকনফ৷  

 

    
 

    
 

  
  

তথ্য কধমলথ্নর 

আধথ্ তক স্বািীনতা 

  

২১৷ (১) যকায িপ্রত অথ থ-ফৎনয তথয কপ্রভননয ফযনয়য জনয, উায চাপ্রদা প্রফনফচনায়, উায অনুকূনর 

প্রনপ্রদথষ্টকৃত অথ থ ফযাদ্দ কপ্রযনফ এফং অনুনভাপ্রদত  প্রনধ থাপ্রযত োনত উক্ত ফযাদ্দকৃত অথ থ ইনত ফযয় কপ্রযফায 

যক্ষনে যকানযয ূফ থানুনভাদন গ্রণ কযা তথয কপ্রভননয জনয আফযক ইনফ না৷  

(২) এই ধাযায প্রফধান দ্নাযা গণিজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংপ্রফধাননয ১২৮ অনুনেনদ িদত্ত ভাপ্রাফ 

প্রনযীক্ষনকয অপ্রধকায কু্ষণ্ন কযা ইয়ানছ ফপ্ররয়া ফযােযা কযা মাইনফ না৷  

 

    
 

    
 

  
  

ধাব রযে ও 

ধনরীযা   

২২৷ (১) তথয কপ্রভন মথামথবানফ উায প্রাফ যক্ষণ কপ্রযনফ এফং প্রানফয ফাপ্রল থক প্রফফযণী িস্তুত কপ্রযনফ।  

(২) ফাংরানদনয ভা-প্রাফ প্রনযীক্ষক  প্রনয়ন্ত্রক, অতাঃয ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক নানভ অপ্রবপ্রত, িপ্রত ফৎয 

তথয কপ্রভননয প্রাফ প্রনযীক্ষা কপ্রযনফন এফং প্রনযীক্ষা প্রযনানটথয একটট কপ্রযয়া অনুপ্ররপ্র যকায  তথয 
 



কপ্রভননয প্রনকট য কপ্রযনফন।  

(৩) উ-ধাযা (২) যভাতানফক প্রাফ প্রনযীক্ষায উনদ্দনয ভাপ্রাফ প্রনযীক্ষক প্রকংফা তাায প্রনকট ইনত 

এতদুনদ্দনয ক্ষভতািাি যকান ফযশ্চক্ত তথয কপ্রভননয কর যযকডথ, দপ্ররর দস্ঘানফজ, নগদ ফা ফযাংনক গশ্চেত 

অথ থ, জাভানত, বাণ্ডায এফং অনযপ্রফধ ম্পপ্রত্ত যীক্ষা কপ্রযয়া যদপ্রেনত াপ্রযনফন এফং িধান তথয কপ্রভনায ফা 

তথয কপ্রভনাযগণ ফা যম যকান কভ থকতথা ফা কভ থচাযীনক শ্চজজ্ঞাাফাদ কপ্রযনত াপ্রযনফন।  

    
 

    
 

  

ষ্ঠ অিযায় 

তথ্য কধমলথ্নর কম তকততা ও কম তচারী  

  
  

তথ্য কধমলথ্নর ধচব 

এবং অনযানয কম তকততা 

ও কম তচারী 

  

২৩৷ (১) তথয কপ্রভননয একজন প্রচফ থাপ্রকনফন৷  

(২) এই আইননয অধীন তথয কপ্রভন উায কাম থাফরী ুল্ঠুবানফ ম্পাদননয রনক্ষয যকানযয 

ূফ থানুনভাদনক্রনভ াংগঠপ্রনক কাঠানভা প্রনধ থাযণূফ থক িনয়াজনীয় ংেযক অনযানয কভ থকতথা  কভ থচাযী 

প্রননয়াগ কপ্রযনত াপ্রযনফ৷  

(৩) প্রচফ এফং অনযানয কভ থকতথা  কভ থচাযীনদয যফতন, বাতা  চাকুযীয তথাপ্রদ যকায কতৃথক প্রনধ থাপ্রযত 

ইনফ৷  

(৪) যকায, তথয কপ্রভননয অনুনযাধক্রনভ, িজাতনন্ত্রয কনভ থ প্রনমুক্ত যকাননা কভ থকতথা  কভ থচাযীনক 

কপ্রভনন যিলনণ প্রননয়াগ কপ্রযনত াপ্রযনফ৷  

 

    
 

    
 

  

প্তম অিযায় 

আপী, অধভথ্যাগ, ইতযাধদ  

  
  

আপী, ধনস্পধত্ত 

ইতযাধদ 

  

২৪৷ (১) যকান ফযশ্চক্ত ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১), (২) ফা (৪) এ প্রনধ থাপ্রযত ভয়ীভায ভনধয তথয রানব ফযথ থ ইনর 

প্রকংফা দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায যকান প্রদ্ধানন্ত ংকু্ষদ্ধ ইনর উক্ত ভয়ীভা অপ্রতক্রান্ত ইফায, ফা যক্ষেভত, 

প্রদ্ধান্ত রাব কপ্রযফায যফতী ৩০ (শ্চে) প্রদননয ভনধয আীর কতৃথনক্ষয প্রনকট আীর কপ্রযনত াপ্রযনফন৷  

(২) আীর কতৃথক্ষ মপ্রদ এই ভনভ থ স্তুষ্ট ন যম, আীরকাযী মুশ্চক্তংগত কাযনণ উ-ধাযা (১) এ প্রনপ্রদথষ্ট 

ভয়ীভায ভনধয আীর দানয়য কপ্রযনত ানযন নাই, তাা ইনর প্রতপ্রন উক্ত ভয়ীভা অপ্রতফাপ্রত য়ায 

য আীর আনফদন গ্রণ কপ্রযনত াপ্রযনফন৷  

(৩) আীর কতৃথক্ষ উ-ধাযা (১) ফা (২) এয অধীন আীর আনফদন িাপ্রিয যফতী ১৫ (ননয) প্রদননয 

ভনধয-  

(ক) আীর আনফদনকাযীনক অনুনযাধকৃত তথয যফযানয জনয ংপ্রিষ্ট দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথানক প্রননদথ 

িদান কপ্রযনফন; অথফা  

(ে) তদ্প্রফনফচনায় গ্রণনমাগয না ইনর আীর আনফদনটট োপ্রযজ কপ্রযয়া প্রদনফন৷  

(৪) উ-ধাযা (৩) এয অধীন তথয িদাননয জনয প্রননদথপ্রত ইনর, দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা উক্তরূ প্রননদথ 

িাপ্রিয তাপ্রযে ইনত ধাযা ৯ এয, যক্ষেভত, উ-ধাযা (১), (২) ফা (৪) এ প্রনধ থাপ্রযত ভয়ীভায ভনধয আীর 

আনফদনকাযীনক অনুনযাধকৃত তথয যফযা কপ্রযনফন৷  

 

    
 

    
 

  
  

অধভথ্যাগ দাথ্য়র, 

ধনস্পধত্ত ইতযাধদ 

  

২৫৷ (১) যকান ফযশ্চক্ত প্রনম্নপ্ররপ্রেত কাযনণ তথয কপ্রভনন অপ্রবনমাগ দানয়য কপ্রযনত াপ্রযনফ, মথাাঃ-  

(ক) ধাযা ১৩ এয উ-ধাযা (১) এ উপ্রিপ্রেত কাযনণ তথয িাি না ইনর;  

(ে) ধাযা ২৪ এয এয অধীন িদত্ত আীনরয প্রদ্ধানন্ত ংকু্ষব্ধ ইনর;  

(গ) ধাযা ২৪ এ উপ্রিপ্রেত ভয়ীভায ভনধয তথয িাপ্রি ফা, যক্ষেভত, তথয িদান ংক্রান্ত প্রদ্ধান্ত িাি না 

ইনর৷  

(২) উ-ধাযা (১) এয দপা (ক) যত উপ্রিপ্রেত প্রফলনয় যম যকান ভয় এফং দপা (ে)  (গ) যত উপ্রিপ্রেত প্রফলনয় 

উক্তরূ প্রদ্ধান্ত িদাননয তাপ্রযে ফা, যক্ষেভত, ভয়ীভা অপ্রতক্রান্ত ইফায তাপ্রযে ইনত যফতী ৩০ (শ্চে) 

প্রদননয ভনধয তথয কপ্রভনন অপ্রবনমাগ দানয়য কপ্রযনত াপ্রযনফন৷  

(৩) তথয কপ্রভন মপ্রদ এই ভনভ থ ন্তুষ্ট ন যম, অপ্রবনমাগকাযী মুশ্চক্তংগত কাযনণ উ-ধাযা (২) এ প্রনপ্রদথষ্ট 

ভয়ীভায ভনধয অপ্রবনমাগ দানয়য কপ্রযনত ানযন নাই, তাা ইনর তথয কপ্রভন উক্ত ভয়ীভা অপ্রতফাপ্রত 

য়ায য অপ্রবনমাগ গ্রণ কপ্রযনত াপ্রযনফন৷  

(৪) যকান অপ্রবনমানগয প্রবপ্রত্তনত প্রকংফা অনয যকানবানফ তথয কপ্রভন মপ্রদ এই ভনভ থ ন্তুষ্ট য় যম, যকান 

কতৃথক্ষ ফা, যক্ষেভত, যকান দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা এই আইননয প্রফধানাফরী অনুযনণ কযণীয় যকান কাম থ 

 



কপ্রযনত ফযথ থ ইয়ানছন ফা কযণীয় নয় এভন কাম থ কপ্রযয়ানছন তাা ইনর তথয কপ্রভন এই ধাযায অধীন উক্ত 

কতৃথক্ষ ফা, যক্ষেভত, দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায প্রফুনদ্ধ কাম থক্রভ গ্রণ কপ্রযনত াপ্রযনফ৷  

(৫) উ-ধাযা (১) এয অধীন অপ্রবনমাগ িাপ্রিয য প্রকংফা উ-ধাযা (৪) এয অধীন যকান কাম থক্রভ গ্রনণয 

িনয়াজন ইনর িধান তথয কপ্রভনায উক্ত অপ্রবনমাগটট স্বয়ং অনুন্ধান কপ্রযনফন অথফা অনুন্ধাননয জনয 

অনয যকান তথয কপ্রভনাযনক দাপ্রয়ত্ব িদান কপ্রযনফন৷  

(৬) উ-ধাযা (৫) এ উপ্রিপ্রেত দাপ্রয়ত্ব গ্রণ ফা িাপ্রিয ৩০ (শ্চে) প্রদননয ভনধয ংপ্রিষ্ট অপ্রবনমানগয অনুন্ধান 

ম্পন্ন কপ্রযয়া িধান তথয কপ্রভনায ফা, যক্ষেভত, তথয কপ্রভনায তথয কপ্রভননয জনয একটট প্রদ্ধান্ত 

কাম থে িস্তুত কপ্রযনফন৷  

(৭) উ-ধাযা (৬) এ উপ্রিপ্রেত প্রদ্ধান্ত কাম থে তথয কপ্রভননয যফতী বায় উস্ঙান কপ্রযনত ইনফ এফং 

তথয কপ্রভন উায বায় আনরাচনাক্রনভ এই প্রফলনয় প্রদ্ধান্ত গ্রণ কপ্রযনফ৷  

(৮) এই ধাযায় উপ্রিপ্রেত যকান অপ্রবনমানগয অনুন্ধানকানর যম কতৃথক্ষ ফা দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায প্রদ্ধানন্তয 

প্রফুনদ্ধ অপ্রবনমাগ দানয়য কযা য় যই কতৃথক্ষ ফা দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথানক, তাায প্রদ্ধানন্তয স্বনক্ষ মুশ্চক্ত 

উস্ঙাননয ুনমাগ িদান কপ্রযনত ইনফ৷  

(৯) যকান অপ্রবনমানগয প্রফলয়ফস্তুয প্রত তৃতীয় ক্ষ জপ্রত থাপ্রকনর তথয কপ্রভন উক্ত তৃতীয় ক্ষনক 

ফক্তফয য কপ্রযফায ুনমাগ িদান কপ্রযনফ৷  

(১০) উ-ধাযা (১) এয অধীন িাি অপ্রবনমাগ তথয কপ্রভন াধাযণবানফ ৪৫ (য়াঁতাপ্রি) প্রদননয ভনধয 

প্রনষ্পপ্রত্ত কপ্রযনফ, তনফ, যক্ষে প্রফননল, স্বাক্ষীয জফানফন্দী গ্রণ ফা তদন্ত ম্পাদন ইতযাপ্রদ কাযনণ ফপ্রধ থত 

ভনয়য িনয়াজন ইনর উক্ত ফপ্রধ থত ভনয়য ভনধয অপ্রবনমাগ প্রনষ্পন্ন কযা মাইনফাঃ  

তনফ তথ থানক যম, অপ্রবনমাগ প্রনষ্পপ্রত্ত ভয়ীভা, ফপ্রধ থত ভয়, যকানক্রনভই ফ থনভাট ৭৫ (াঁচাত্তয) প্রদননয 

অপ্রধক ইনফ না৷  

(১১) এই ধাযায অধীন প্রদ্ধান্ত গ্রনণয যক্ষনে তথয কপ্রভননয প্রনম্নরূ ক্ষভতা থাপ্রকনফ, মথাাঃ-  

(ক) যকান কতৃথক্ষ ফা, যক্ষেভত, দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথানক প্রনম্নরূ দনক্ষ গ্রনণয জনয প্রননদথ িদান কযা 

মাা এই আইননয প্রফধান যভাতানফক গ্রণ কযা িনয়াজন, মথাাঃ-  

(অ) অনুনযাধকৃত তথয ুপ্রনপ্রদথষ্ট ন্থায় িদান;  

(আ) দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা প্রননয়াগ;  

(ই) প্রফনল যকান তথয ফা প্রফনল ধযননয তথযাফরী িকা ;  

(ঈ) তথয ংযক্ষণ, ফযফস্ঙানা  িকানয যক্ষনে উক্ত কতৃথনক্ষয ারনীয় দ্ধপ্রতনত িনয়াজনীয় প্রযফতথন 

আনয়ন;  

(উ) কতৃথনক্ষয কভ থকতথানদয তথয অপ্রধকায প্রফলয়ক উন্নত িপ্রক্ষণ;  

(ঊ) যকান ক্ষপ্রত ফা অনয যকান িকায দুনবথানগয জনয ক্ষপ্রতূযণ িদান;  

(ে) এই আইনন ফপ্রণ থত যকান জপ্রযভানা আনযা কযা;  

(গ) কতৃথনক্ষয প্রদ্ধান্ত ফার যাো; 

(ঘ) অপ্রবনমাগ োপ্রযজ কযা; 

(ঙ) কতৃথক্ষ কতৃথক নূতনবানফ তনথযয যেণীফদ্ধকযণ;  

(চ) তনথযয িকৃপ্রত, যেণীপ্রফনযাকযণ, ংযক্ষণ, িকা  যফযা ংক্রান্ত ইতযাপ্রদ প্রফলনয় এই আইননয 

আনরানক ফযােযা িদান। 

(১২) এই ধাযায অধীন িদত্ত তথয কপ্রভননয প্রদ্ধান্ত ংপ্রিষ্ট কর নক্ষয জনয ফাধযতাভূরক ইনফ৷  

(১৩) তথয কপ্রভন ইায প্রদ্ধান্ত ংপ্রিষ্ট কর ক্ষনক প্ররপ্রেতবানফ অফপ্রত কপ্রযনফ৷  

(১৪) তথয কপ্রভন িপ্রফধান দ্নাযা প্রনধ থাপ্রযত দ্ধপ্রতনত অপ্রবনমাগ প্রনষ্পপ্রত্তয অনযানয ফযফস্ঙা গ্রণ কপ্রযনফ৷  

  
  

    
 

  
  

প্রধতধনধিত্ব 
  

২৬৷ যকান অপ্রবনমানগয ক্ষভূ তথয কপ্রভননয াভনন ফযশ্চক্তগতবানফ ফা আইনজীফীয ভাধযনভ তাানদয 

ফক্তফয উস্ঙান কপ্রযনত াপ্রযনফন ৷   

    
 

    
 

  
  

জধরমানা, ইতযাধদ 

  

২৭৷ (১) যকান অপ্রবনমাগ প্রনষ্পপ্রত্তয ূনে প্রকংফা অনয যকানবানফ তথয কপ্রভননয মপ্রদ এই ভনভ থ প্রফশ্বা 

কপ্রযফায কাযণ থানক যম, যকান দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথা - 

(ক) যকান মুশ্চক্তগ্রায কাযণ ছাাই তথয িাপ্রিয যকান অনুনযাধ ফা আীর গ্রণ কপ্রযনত অস্বীকায কপ্রযয়ানছন; 

(ে) এই আইন দ্নাযা প্রনধ থাপ্রযত ভয়ীভায ভনধয অনুনযাধকাযীনক তথয িদান কপ্রযনত প্রকংফা এই প্রফলনয় 

প্রদ্ধান্ত িদান কপ্রযনত ফযথ থ ইয়ানছন;  

(গ) অদুনদ্দনয তথয িাপ্রিয যকান অনুনযাধ ফা আীর িতযােযান কপ্রযয়ানছন;  

 



(ঘ) যম তথয িাপ্রিয অনুনযাধ কযা ইয়াপ্রছর তাা িদান না কপ্রযয়া বুর, অমূ্পণ থ, প্রফভ্রাপ্রন্তকয ফা প্রফকৃত তথয 

িদান কপ্রযয়ানছন;  

(ঙ) যকান তথয িাপ্রিয নথ িপ্রতফন্ধকতা ৃটষ্ট কপ্রযয়ানছন-  

তাা ইনর তথয কপ্রভন, দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায উক্তরূ কানম থয তাপ্রযে ইনত তথয যফযানয তাপ্রযে ম থন্ত 

িপ্রত প্রদননয জনয ৫০ (ঞ্চা) টাকা ানয জপ্রযভানা আনযা কপ্রযনত াপ্রযনফ, এফং এইরূ জপ্রযভানা 

যকানক্রনভই ৫০০০ (াাঁচ াজায) টাকায অপ্রধক ইনফ না৷  

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন জপ্রযভানা আনযানয ূনফ থ তথয কপ্রভন, ংপ্রিষ্ট দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথানক তাায 

ফক্তফয য কপ্রযফায ুনমাগ িদান কপ্রযনফ৷  

(৩) তথয কপ্রভন মপ্রদ এই ভনভ থ ন্তুষ্ট য় যম, নাগপ্রযনকয তথয িাপ্রিনত উ-ধাযা (১) এ ফপ্রণ থত কাম থ কপ্রযয়া 

যকান কভ থকতথা প্রফি ৃটষ্ট কপ্রযয়ানছন, তাা ইনর তথয কপ্রভন, িনমাজয যক্ষনে, উ-ধাযা (২) এ উপ্রিপ্রেত 

জপ্রযভানা ছাা ংপ্রিষ্ট কভ থকতথায এনন কাম থনক অদাচযণ গণয কপ্রযয়া তাায প্রফুনদ্ধ প্রফবাগীয় 

াশ্চস্ঘভূরক কাম থক্রভ গ্রণ কপ্রযফায জনয ংপ্রিষ্ট কতৃথক্ষ ফযাফনয ুাপ্রয কপ্রযনত াপ্রযনফ এফং এই প্রফলনয় 

গৃীত ফ থনল ফযফস্ঙা তথয কপ্রভননক অফপ্রত কপ্রযফায জনয উক্ত কতৃথক্ষনক অনুনযাধ কপ্রযনত াপ্রযনফ৷  

(৪) এই ধাযায অধীন প্রযনাধনমাগয যকান জপ্রযভানা ফা ক্ষপ্রতূযণ প্রযনাধ না ইনর তাা ংপ্রিষ্ট কভ থকতথায 

প্রনকট ইনত Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এয প্রফধান অনুমায়ী ফনকয়া বূপ্রভ যাজস্ব 

যম দ্ধপ্রতনত আদায় কযা য় যই দ্ধপ্রতনত আদায়নমাগয ইনফ৷  

    
 

  
  

  
  

Limitation Act, 

1908এর প্রথ্য়াগ 
  

২৮৷ এই আইননয অধীন আীর ফা অপ্রবনমাগ দানয়নযয যক্ষনে Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908) এয 

প্রফধানাফরী, এই আইননয প্রফধানাফরী াননক্ষ, মতদযূ ম্ভফ, িনমাজয ইনফ৷   

    
 

    
 

  
  

মামা দাথ্য়থ্রর 

মযথ্ে প্রধতবন্ধকতা   

২৯৷ এই আইননয অধীন কৃত ফা কৃত ফপ্ররয়া গণয যকান কাম থ, গৃীত যকান ফযফস্ঙা, িদত্ত যকান আনদ ফা 

প্রননদথনয বফধতা ম্পনকথ, এই আইনন উপ্রিপ্রেত আীর কতৃথনক্ষয প্রনকট আীর ফা, যক্ষেভত, তথয 

কপ্রভননয প্রনকট অপ্রবনমাগ দানয়য ফযতীত, যকান আদারনত যকান িশ্ন উত্থান কযা মাইনফ না৷  
 

    
 

    
 

  

অষ্টম অিযায় 

ধবধবি  

  
  

তথ্য কধমলথ্নর 

বাধ তক প্রধতথ্বদন 

  

৩০৷ (১) িপ্রত ফৎনযয ৩১ ভাচথ এয ভনধয তথয কপ্রভন উায ূফ থফতী ফৎনযয কাম থাফরী ম্পনকথ একটট 

িপ্রতনফদন যাষ্ট্রপ্রতয প্রনকট য কপ্রযনফ৷  

(২) উ-ধাযা (১) এ উপ্রিপ্রেত িপ্রতনফদনন ংপ্রিষ্ট ফৎনযয প্রনম্নপ্ররপ্রেত তথয প্রন্ননফপ্রত থাপ্রকনফ, মথাাঃ-  

(ক) কতৃথক্ষয়াযী তথয যফযানয জনয িাি অনুনযানধয ংেযা;  

(ে) অনুনযাধকাযীনক অনুনযাধকৃত তথয না যদয়ায প্রদ্ধানন্তয ংেযা এফং এই আইননয যম কর প্রফধাননয 

আতায় উক্ত প্রদ্ধান্তগুপ্রর গৃীত ইয়ানছ উায প্রফফযণ;  

(গ) দাপ্রয়ত্বিাি কভ থকতথায প্রদ্ধানন্তয প্রফুনদ্ধ দানয়যকৃত আীনরয ংেযা এফং উক্ত আীনরয পরাপর;  

(ঘ) কতৃথক্ষ কতৃথক উায কভ থকতথায প্রফুনদ্ধ গৃীত াশ্চস্ঘভূরক ফযফস্ঙায প্রফফযণ;  

(ঙ) কতৃথক্ষ কতৃথক এই আইননয অধীন ংগৃীত উমুক্ত ভূনরযয প্রযভাণ;  

(চ) এই আইননয প্রফধানাফরী ফাস্ঘফায়ননয জনয কতৃথক্ষ কতৃথক গৃীত প্রফপ্রবন্ন কাম থক্রনভয প্রফফযণ; 

(ছ) নাগপ্রযনকয তথয অপ্রধকায িপ্রতিায প্রত ম্পকৃ্ত প্রফপ্রবন্ন কতৃথনক্ষয প্রনকট ইনত িাি ংস্কায িস্ঘাফ;  

(জ) তথয কপ্রভন কতৃথক িাি অপ্রবনমানগয ংেযা;  

(ঝ) তথয কপ্রভন কতৃথক িাি অপ্রবনমাযগয প্রফলনয় গৃীত ফযফস্ঙায প্রফফযণ;  

(ঞ) তথয কপ্রভন কতৃথক আনযাপ্রত দণ্ডিাি কভ থকতথায ংেযা  উায প্রফফযণ;  

(ট) তথয কপ্রভন কতৃথক আনযাপ্রত  আদায়কৃত জপ্রযভানায যভাট প্রযভাণ;  

(ঠ) তথয কপ্রভন কতৃথক জাযীকৃত প্রননদথনা  িপ্রফধানভারা; 

(ড) তথয কপ্রভননয আয়-ফযনয়য প্রাফ;  

(ঢ) তথয কপ্রভননয প্রফনফচনায় িপ্রতনফদনন অন্তবুথক্ত কযা িনয়াজন এইরূ অনযানয আনুলপ্রেক প্রফলয়;  

(ণ) এই আইননয প্রফধানাফরী িপ্রতারনন যকান কতৃথনক্ষয অনীা প্রযরপ্রক্ষত ইনর উক্ত কতৃথক্ষ কতৃথক 

িনয়াজনীয় দনক্ষ গ্রনণয জনয ুপ্রনপ্রদথষ্ট ুাপ্রয৷  

(৩) উ-ধাযা (১) এয অধীন িপ্রতনফদন িাপ্রিয য যাষ্ট্রপ্রত উা জাতীয় ংনদ উস্ঙাননয ফযফস্ঙা 

কপ্রযনফন৷  

 



(৪) উ-ধাযা (১) এয অধীন যাষ্ট্রপ্রতয প্রনকট যকৃত িপ্রতনফদন তথয কপ্রভন প্রফপ্রবন্ন গণভাধযনভ  

নয়ফাইনট িকা  িচায কপ্রযনফ৷  

(৫) এই ধাযায অধীন িপ্রতনফদন িণয়ননয িনয়াজনন িনতযক কতৃথক্ষ তথয কপ্রভননক িনয়াজনীয় 

তথযাফরী যফযা অনযানয আনুলপ্রেক ায়তা িদান কপ্রযনফ৷  

    
 

    
 

  
  

র ধবশ্বাথ্ কৃত 

কাজকম ত রযে 

  

৩১৷ এই আইন ফা তদধীন িণীত প্রফপ্রধ ফা িপ্রফধাননয অধীন যর প্রফশ্বান তথয িকা কযা ইয়ানছ ফা কপ্রযফায 

উনদ্দয প্রছর ফপ্ররয়া প্রফনফপ্রচত, যকান কানম থয জনয যকান ফযশ্চক্ত ক্ষপ্রতগ্রস্ঘ ইনর প্রতপ্রন তথয কপ্রভন, িধান তথয 

কপ্রভনায, তথয কপ্রভনাযগণ ফা তথয কপ্রভননয যকান কভ থকতথা ফা কভ থচাযী, ফা কতৃথনক্ষয দাপ্রয়ত্বিাি 

কভ থকতথা ফা অনয যকান কভ থকতথা ফা কভ থচাযীয প্রফুনদ্ধ যকান যদয়ানী ফা যপজদাযী ভাভরা ফা অনয যকান 

আইনগত কাম থধাযা ুজ ুকযা মাইনফ না।  

 

    
 

    
 

  
  

কধতপয় ংস্থা বা 

প্রধতষ্ঠাথ্নর মযথ্ে এই 

আইন প্রথ্যাজয নথ্  

  

৩২। (১) এই আইনন মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, তপপ্রনর উপ্রিপ্রেত যাষ্ট্রীয় প্রনযাত্তা  যগানয়ন্দা কানম থ 

প্রননয়াশ্চজত ংস্ঙা ফা িপ্রতিাননয যক্ষনে এই আইন িনমাজয ইনফ না।  

(২) উ-ধাযা (১) এ মাা প্রকছুই থাকুক না যকন, উক্ত ংস্ঙা ফা িপ্রতিাননয যকান তথয দুনীপ্রত ফা ভানফাপ্রধকায 

রংঘননয ঘটনায প্রত জপ্রত থাপ্রকনর উক্ত যক্ষনে এই ধাযা িনমাজয ইনফ না।  

(৩) উ-ধাযা (২) এ উপ্রিপ্রেত তথয িাপ্রিয জনয যকান অনুনযাধ িাি ইনর ংপ্রিষ্ট ংস্ঙা ফা িপ্রতিান, তথয 

কপ্রভননয অনুনভাদন গ্রণ কপ্রযয়া, অনুনযাধ িাপ্রিয ৩০ (শ্চে) প্রদননয ভনধয অনুনযাধকাযীনক উক্ত তথয 

িদান কপ্রযনফ।  

(৪) তপপ্রনর উপ্রিপ্রেত িপ্রতিানভূনয ংেযায হ্রা ফা ফশৃ্চদ্ধয িনয়াজনন যকায তথয কপ্রভননয প্রত 

যাভ থক্রনভ, ভয় ভয়, যকাযী যগনজনট িজ্ঞান দ্নাযা, উক্ত তপপ্রর ংনাধন কপ্রযনত াপ্রযনফ।  

 

    
 

    
 

  
  

ধবধি প্রেয়ন যমতা 
  

৩৩৷ এই আইননয উনদ্দয ূযণকনল্প যকায, তথয কপ্রভননয প্রত যাভ থক্রনভ এফং যকাযী যগনজনট 

িজ্ঞান দ্নাযা, প্রফপ্রধ িণয়ন কপ্রযনত াপ্রযনফ৷   

    
 

    
 

  
  

প্রধবিান প্রেয়ন 

যমতা 
  

৩৪৷ এই আইননয উনদ্দনয ূযণকনল্প তথয কপ্রভন, যকানযয ূফ থানুনভাদনক্রনভ এফং যকাযী যগনজনট 

িজ্ঞান দ্নাযা, িপ্রফধান িণয়ন কপ্রযনত াপ্রযনফ৷   

    
 

    
 

  
  

অস্পষ্টতা দরূীকরে 

  

৩৫৷ এই আইননয যকান প্রফধান কাম থকয কপ্রযফায যক্ষনে যকান অস্পষ্টতা যদো প্রদনর যকায, যকাযী 

যগনজনট িজ্ঞান দ্নাযা, এই আইননয প্রফধানাফরীয প্রত েপ্রতূণ থ য়া াননক্ষ, উক্তরূ অস্পষ্টতা 

অাযণ কপ্রযনত াপ্রযনফ৷  
 

    
 

    
 

  
  

ইংথ্রজীথ্ত অনূধদত 

পাঠ প্রকাল 
  

৩৬৷ এই আইননয ভূর াঠ ফাংরানত ইনফ এফং ইংনযশ্চজনত অনুপ্রদত উায একটট প্রনবথযনমাগয াঠ থাপ্রকনফাঃ 

তনফ তথ থানক যম, ফাংরা  ইংনযজী ানঠয ভনধয প্রফনযানধয যক্ষনে ফাংরা াঠ িাধানয াইনফ।   

    
 

    
 

  
  

রধতকরে ও 

মফাজত    

৩৭। (১) এতদ্দ্নাযা তথয অপ্রধকায অধযানদ, ২০০৮ (২০০৮ ননয ৫০ নং অধযানদ) যপ্রত কযা ইর।  

(২) উক্তরূ যপ্রতকযণ নে যপ্রতকৃত অধযানদ এয অধীন কৃত যকান কাম থ ফা গৃীত যকান ফযফস্ঙা এই 

আইননয অধীন কৃত ফা গৃীত ইয়ানছ ফপ্ররয়া গণয ইনফ।  
 

    
 

  
  

    
 

  
  

 


