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তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ 

 
( ২০০৯ সনের ২০ েং আইে ) 

 

  [এপ্রিল ৬, ২০০৯] 

      

      

তথ্থ্যর অবাি প্রবা এবং জনগথ্ের তথ্য অধিকার ধনধিতকরথ্ের ধনধমত্ত ধবিান 

কধরবার থ্যয প্রেীত আইন। 
  

       যেনহতু গণিজাতন্ত্রী বাংলানেনের সংপ্রবধানে প্রচন্তা, প্রবনবক  বাক-স্বাধীেতা োগপ্ররকগনণর 

অেযতম যমৌপ্রলক অপ্রধকার প্রহসানব স্বীকৃত এবং তথয িাপ্রির অপ্রধকার প্রচন্তা, প্রবনবক  বাক-

স্বাধীেতার একটি অপ্রবনেেয অংে; এবং  
 

       যেনহতু জেগণ িজাতনন্ত্রর সকল ক্ষমতার মাপ্রলক  জেগনণর ক্ষমতায়নের জেয তথয অপ্রধকার 

প্রেপ্রিত করা অতযাবেযক; এবং  
 

       যেনহতু জেগনণর তথয অপ্রধকার প্রেপ্রিত করা হইনল সরকারী, স্বায়ত্তোপ্রসত  সংপ্রবপ্রধবদ্ধ সংস্থা 
এবং সরকারী  প্রবনেেী অথথায়নে সৃষ্ট বা পপ্ররচাপ্রলত যবসরকারী সংস্থার স্বেতা  জবাবপ্রেপ্রহতা বৃপ্রদ্ধ 

পাইনব, েেুীপ্রত হ্রাস পাইনব  সুোসে িপ্রতপ্রিত হইনব; এবং  
 

       যেনহতু সরকারী, স্বায়ত্তোপ্রসত  সংপ্রবপ্রধবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী  প্রবনেেী অথথায়নে সৃষ্ট বা 
পপ্ররচাপ্রলত যবসরকারী সংস্থার স্বেতা  জবাবপ্রেপ্রহতা প্রেপ্রিতকরনণর লনক্ষয প্রবধাে করা সমীচীে  

িনয়াজেীয়; 

 

       যসনহতু এতদ্দ্বারা প্রেম্নরূপ আইে করা হইল :- 

    
 

  

প্রথ্ম অিযায় 

প্রারধিক  

  
  ংধযপ্ত 

ধলথ্রানাম ও 

প্রবতত ন 

  

১।(১) এই আইে তথয অপ্রধকার আইে, ২০০৯ োনম অপ্রিপ্রহত হইনব।  

 

(২) এই আইনের -  

 

(ক) ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ বযপ্রতত অেযােয ধারা ২০ অনটাবর, ২০০৮ তাপ্ররনে 

কােথকর হইয়ানছ বপ্রলয়া গণয হইনব; এবং  
 

(ে) ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারা ১লা জলুাই, ২০০৯ তাপ্ররে হইনত কােথকর হইনব। 
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  ংজ্ঞা 

  

২। -প্রবষয় বা িসনের পপ্ররপন্থী ো হইনল, এই আইনে -  

 

(ক) "আপীল কতৃথ পক্ষ" অথথ -  
 

(অ) যকাে তথয িোে ইউপ্রেনটর যক্ষনে উক্ত ইউপ্রেনটর অবযবপ্রহত উর্ধ্থতে 

কােথালনয়র িোসপ্রেক িধাে; অথবা  
 

(আ) যকাে তথয িোে ইউপ্রেনটর উর্ধ্থতে কােথালয় ো থাপ্রকনল, উক্ত তথয 
িোে ইউপ্রেনটর িোসপ্রেক িধাে;  

 

(ে) "কতৃথ পক্ষ" অথথ -  
 

(অ) গণিজাতন্ত্রী বাংলানেনের সংপ্রবধাে অেুোয়ী সৃষ্ট যকাে সংস্থা;  
 

(আ) গণিজাতন্ত্রী বাংলানেনের সংপ্রবধানের ৫৫(৬) অেুনেনের অধীে িণীত 

কােথ প্রবপ্রধমালার অধীে গঠিত সরকানরর যকাে মন্ত্রণালয়, প্রবিাগ বা কােথালয়;  

 

(ই) যকাে আইে দ্বারা বা উহার অধীে গঠিত যকাে সংপ্রবপ্রধবদ্ধ সংস্থা বা 
িপ্রতিাে;  

 

(ঈ) সরকারী অথথায়নে পপ্ররচাপ্রলত বা সরকারী তহপ্রবল হইনত সাহােযপুষ্ট যকাে 

যবসরকারী সংস্থা বা িপ্রতিাে;  

 

(উ) প্রবনেেী সাহােযপুষ্ট যকাে যবসরকারী সংস্থা বা িপ্রতিাে;  

 

(ঊ) সরকানরর পনক্ষ অথবা সরকার বা সরকারী যকাে সংস্থা বা িপ্রতিানের 

সপ্রহত সম্পাপ্রেত চুপ্রক্ত যমাতানবক সরকারী কােথক্রম পপ্ররচালোর োপ্রয়ত্বিাি 

যকাে যবসরকারী সংস্থা বা িপ্রতিাে; বা  
 

(ঋ) সরকার কতৃথ ক, সময় সময়, সরকারী যগনজনট িজ্ঞাপে দ্বারা প্রেধথাপ্ররত অেয 
যকাে সংস্থা বা িপ্রতিাে;  

 

(গ) "কমথকতথ া" অনথথ কমথচারী অন্তিুথ ক্ত হইনব;  

 

(ঘ) "তথয িোে ইউপ্রেট" অথথ :-  
 

(অ) সরকানরর যকাে মন্ত্রণালয়, প্রবিাগ বা কােথালনয়র সপ্রহত সংেুক্ত বা 
অধীেস্থ যকাে অপ্রধেির, পপ্ররেির বা েিনরর িধাে কােথালয়, প্রবিাগীয় 

কােথালয়, আঞ্চপ্রলক কােথালয়, যজলা কােথালয় বা উপনজলা কােথালয়;  
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(আ) কতৃথ পনক্ষর িধাে কােথালয়, প্রবিাগীয় কােথালয়, আঞ্চপ্রলক কােথালয়, যজলা 
কােথালয় বা উপনজলা কােথালয়;  

 

(ঙ) "তথয কপ্রমেে" অথথ ধারা ১১ এর অধীে িপ্রতপ্রিত তথয কপ্রমেে;  

 

(চ) "তথয" অনথথ যকাে কতৃথ পনক্ষর গঠে, কাঠাযমা  োিপ্ররক কমথকান্ড সংক্রান্ত 

যে যকাে স্মারক, বই, েকো, মােপ্রচে, চুপ্রক্ত, তথয-উপাত্ত, লগ বপ্রহ, আনেে, 

প্রবজ্ঞপ্রি, েপ্রলল, েমুো, পে, িপ্রতনবেে, প্রহসাব প্রববরণী, িকল্প িস্তাব, 

আনলাকপ্রচে, অপ্রড, প্রিপ্রড, অংপ্রকতপ্রচে, প্রিল্ম, ইনলকট্রপ্রেক িপ্রক্রয়ায় 

িস্তুতকৃত যে যকাে ইেসু্গনমন্ট, োপ্রন্ত্রকিানব পাঠনোগয েপ্রললাপ্রে এবং যিৌপ্রতক 

গঠে  ববপ্রেষ্টয প্রেপ্রবথনেনষ অেয যে যকাে তথযবহ বস্তু বা উহানের িপ্রতপ্রলপ্রপ 

ইহার অন্তিুথ ক্ত হইনব : 

 

তনব েতথ  থানক যে, োিপ্ররক যোট প্রসট বা যোট প্রসনটর িপ্রতপ্রলপ্রপ ইহার অন্তিুথ ক্ত 

হইনব ো;  
 

(ছ) "তথয অপ্রধকার" অথথ যকাে কতৃথ পনক্ষর প্রেকট হইনত তথয িাপ্রির অপ্রধকার;  

 

(জ) "তিপ্রসল" অথথ এই আইনের তিপ্রসল;  

 

(ঝ) "তৃতীয় পক্ষ" অথথ তথয িাপ্রির জেয অেুনরাধকারী বা তথয িোেকারী 
কতৃথ পক্ষ বযতীত অেুনরাধকৃত তনথযর সপ্রহত জপ্রিত অেয যকাে পৰ;  

 

(ঞ) "োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া" অথথ ধারা ১০ এর অধীে প্রেেুক্ত কমথকতথ া;  
 

(ট) "প্রেধথাপ্ররত" অথথ প্রবপ্রধ বা িপ্রবধাে দ্বারা প্রেধথাপ্ররত;  

 

(ঠ) "িপ্রবধাে" অথথ ধারা ৩৪ এর অধীে িণীত যকাে িপ্রবধাে;  

 

(ড) "বাছাই কপ্রমটি" অথথ ধারা ১৪ এর অধীে গঠিত বাছাই কপ্রমটি;  

 

(ঢ) "প্রবপ্রধ" অথথ ধারা ৩৩ এর অধীে িণীত যকাে প্রবপ্রধ। 

    
 

    
 

  
  আইথ্নর 

প্রািানয 
  

৩৷ িচপ্রলত অেয যকাে আইনের -  

 

(ক) তথয িোে সংক্রান্ত প্রবধাোবলী এই আইনের প্রবধাোবলী দ্বারা কু্ষণ্ন হইনব 

ো; এবং  
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(ে) তথয িোনে বাধা সংক্রান্ত প্রবধাোবলী এই আইনের প্রবধাোবলীর সপ্রহত 

সাংঘপ্রষথক হইনল, এই আইনের প্রবধাোবলী িাধােয পাইনব৷ 

    
 

    
 

  

ধিতীয় অিযায় 

তথ্য অধিকার, তথ্য ংরযে, প্রকাল ও প্রাধপ্ত  

  
  তথ্য অধিকার 

  

৪৷ এই আইনের প্রবধাোবলী সানপনক্ষ, কতৃথ পনক্ষর প্রেকট হইনত িনতযক 

োগপ্ররনকর তথয লানির অপ্রধকার থাপ্রকনব এবং যকাে োগপ্ররনকর অেুনরানধর 

যিপ্রক্ষনত সংপ্রিষ্ট কতৃথ পক্ষ তাহানক তথয সরবরাহ কপ্ররনত বাধয থাপ্রকনব৷ 
 

    
 

    
 

  
  তথ্য ংরযে 

  

৫৷ (১) এই আইনের অধীে তথয অপ্রধকার প্রেপ্রিত কপ্ররবার লনক্ষয িনতযক 

কতৃথ পক্ষ উহার োবতীয় তনথযর কযাটালগ এবং ইেনডক্স িস্তুত কপ্ররয়া 
েথােথিানব সংরক্ষণ কপ্ররনব৷  

(২) িনতযক কতৃথ পক্ষ যেই সকল তথয কপ্রম্পউটানর সংরক্ষনণর উপেুক্ত বপ্রলয়া 
মনে কপ্ররনব যসই সকল তথয, েুপ্রক্তসংগত সময়সীমার মনধয, কপ্রম্পউটানর 

সংরক্ষণ কপ্ররনব এবং তথয লানির সুপ্রবধানথথ সমগ্র যেনে যেটয়ানকথ র মাধযনম 

উহার সংনোগ স্থাপে কপ্ররনব৷  

 

(৩) তথয কপ্রমেে, িপ্রবধাে দ্বারা, কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক তথয সংরক্ষণ  বযবস্থাপোর 

জেয অেুসরণীয় প্রেনেথেো িোে কপ্ররনব এবং সকল কতৃথ পক্ষ উহা অেুসরণ 

কপ্ররনব৷ 

 

    
 

    
 

  
  তথ্য প্রকাল 

  

৬। (১) িনতযক কতৃথ পক্ষ উহার গৃহীত প্রসদ্ধান্ত, কােথক্রম প্রকংবা সম্পাপ্রেত বা 
িস্তাপ্রবত কমথকানন্ডর সকল তথয োগপ্ররকগনণর প্রেকট সহজলিয হয়, এইরূনপ 

সূপ্রচবদ্ধ কপ্ররয়া িকাে  িচার কপ্ররনব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে তথয িকাে  িচানরর যক্ষনে যকাে কতৃথ পক্ষ যকাে 

তথয যগাপে কপ্ররনত বা উহার সহজলিযতানক সঙু্কপ্রচত কপ্ররনত পাপ্ররনব ো।  

 

(৩) িনতযক কতৃথ পক্ষ িপ্রতবছর একটি িপ্রতনবেে িকাে কপ্ররনব োহানত 

প্রেম্নপ্রলপ্রেত তথযসমূহ অন্তিুথ ক্ত থাপ্রকনব, েথা :-  
 

(ক) কতৃথ পনক্ষর সাংগঠপ্রেক কাঠানমার প্রববরণ, কােথক্রম, কমথকতথ া-
কমথচারীগনণর োপ্রয়ত্ব এবং প্রসদ্ধান্ত গ্রহণ িপ্রক্রয়ার প্রববরণ বা পদ্ধপ্রত;  
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(ে) কতৃথ পনক্ষর সকল প্রেয়ম-কােুে, আইে, অধযানেে, প্রবপ্রধমালা, িপ্রবধােমালা, 
িজ্ঞাপে, প্রেনেথেো, মযােুয়যাল, ইতযাপ্রের তাপ্রলকাসহ উহার প্রেকট রপ্রক্ষত 

তথযসমূনহর যেণী- প্রবেযাস;  

 

(গ) কতৃথ পনক্ষর প্রেকট হইনত যকাে বযপ্রক্ত যে সকল েনতথ  লাইনসন্স, পারপ্রমট, 

অেুোে, বরাদ্দ, সম্মপ্রত, অেুনমােে বা অেয যকাে িকার সুপ্রবধা গ্রহণ কপ্ররনত 

পাপ্ররনবে উহার প্রববরণ এবং উক্তরূপ েনতথ র কারনণ তাহার সপ্রহত যকাে িকার 

যলেনেে বা চুপ্রক্ত সম্পােনের িনয়াজে হইনল যসই সকল েনতথ র প্রববরণ;  

 

(ঘ) োগপ্ররকনের তথয অপ্রধকার প্রেপ্রিত কপ্ররবার জেয িেত্ত সুপ্রবধাপ্রের প্রববরণ 

এবং োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার োম, পেবী, ঠিকাো এবং, িনোজয যক্ষনে, িযাক্স 

েম্বর  ই-যমইল ঠিকাো।  

 

(৪) কতৃথ পক্ষ গুরুত্বপূণথ যকাে েীপ্রত িণয়ে বা প্রসদ্ধান্ত গ্রহণ কপ্ররনল ঐ সকল 

েীপ্রত  প্রসদ্ধান্ত িকাে কপ্ররনব এবং, িনয়াজনে, ঐ সকল েীপ্রত  প্রসদ্ধান্ত গ্রহনণর 

সমথথনে েুপ্রক্ত  কারণ বযােযা কপ্ররনব। 

 

(৫) এই ধারার অধীে কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক িণীত িপ্রতনবেে প্রবোমূনলয সবথসাধারনণর 

পপ্ররেেথনের জেয সহজলিয কপ্ররনত হইনব এবং উহার কপ্রপ োমমাে মূনলয 
প্রবক্রনয়র জেয মজেু রাপ্রেযত হইনব।  

 

(৬) কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক িকাপ্রেত সকল িকােো জেগনণর প্রেকট উপেুক্ত মূনলয 
সহজলিয কপ্ররনত হইনব।  

 

(৭) কতৃথ পক্ষ জেগুরুত্বপূণথ প্রবষয়াপ্রে যিস প্রবজ্ঞপ্রির মাধযনম অথবা অেয যকাে 

পন্থায় িচার বা িকাে কপ্ররনব।  

 

(৮) তথয কপ্রমেে, িপ্রবধাে দ্বারা, কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক তথয িকাে, িচার  িাপ্রির 

জেয অেুসরণীয় প্রেনেথেো িোে কপ্ররনব এবং সকল কতৃথ পক্ষ উহা অেুসরণ 

কপ্ররনব। 

    
 

    
 

  
  কধতপয় তথ্য 

প্রকাল বা প্রদান 

বািযতামূক 

নয়   

৭৷ এই আইনের অেযােয প্রবধাোবলীনত োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, যকাে 

কতৃথ পক্ষ যকাে োগপ্ররকনক প্রেম্নপ্রলপ্রেত তথযসমূহ িোে কপ্ররনত বাধয থাপ্রকনব 

ো, েথাাঃ -  
(ক) যকাে তথয িকানের িনল বাংলানেনের প্রেরাপত্তা, অেণ্ডতা  সাবথনিৌমনত্বর 

িপ্রত হুমপ্রক হইনত পানর এইরূপ তথয;  
 

(ে) পররাষ্ট্রেীপ্রতর যকাে প্রবষয় োহার দ্বারা প্রবনেেী রানষ্ট্রর অথবা আন্তজথ াপ্রতক 
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যকাে সংস্থা বা আঞ্চপ্রলক যকাে যজাট বা সংগঠনের সপ্রহত প্রবেযমাে সম্পকথ  কু্ষণ্ন 

হইনত পানর এইরূপ তথয;  
 

(গ) যকাে প্রবনেেী সরকানরর প্রেকট হইনত িাি যকাে যগাপেীয় তথয;  
 

(ঘ) যকাে তথয িকানের িনল যকাে তৃতীয় পনক্ষর বুপ্রদ্ধবৃপ্রত্তক সস্পনের 

অপ্রধকার ক্ষপ্রতগ্রস্ত হইনত পানর এইরূপ বাপ্রণপ্রজযক বা বযবসাপ্রয়ক অন্তপ্রেথপ্রহত 

যগাপেীয়তা প্রবষয়ক, কপ্রপরাইট বা বুপ্রদ্ধবৃপ্রত্তক সম্পে (Intellectual Property 

Right) সম্পপ্রকথ ত তথয;  
 

(ঙ) যকাে তথয িকানের িনল যকাে প্রবনেষ বযপ্রক্ত বা সংস্থানক লািবাে বা 
ক্ষপ্রতগ্রস্ত কপ্ররনত পানর এইরূপ প্রেনম্নাক্ত তথয, েথাাঃ  

(অ) আয়কর, শুল্ক, িযাট  আবগারী আইে, বানজট বা করহার পপ্ররবতথ ে 

সংক্রান্ত যকাে আগাম তথয;  
 

(আ) মুদ্রার প্রবপ্রেময়  সুনের হার পপ্ররবতথ েজপ্রেত যকাে আগাম তথয;  
 

(ই) বযাংকসহ আপ্রথথক িপ্রতিােসমূনহর পপ্ররচালো  তোরপ্রক সংক্রান্ত যকাে 

আগাম তথয; 
 

 

(চ) যকাে তথয িকানের িনল িচপ্রলত আইনের িনয়াগ বাধাগ্রস্ত হইনত পানর বা 
অপরাধ বৃপ্রদ্ধ পাইনত পানর এইরূপ তথয;  
 

(ছ) যকাে তথয িকানের িনল জেগনণর প্রেরাপত্তা প্রবপ্রিত হইনত পানর বা 
প্রবচারাধীে মামলার সুিু প্রবচার কােথ বযাহত হইনত পানর এইরূপ তথয;  
 

(জ) যকাে তথয িকানের িনল যকাে বযপ্রক্তর বযপ্রক্তগত জীবনের যগাপেীয়তা 
কু্ষণ্ন হইনত পানর এইরূপ তথয;  
 

(ঝ) যকাে তথয িকানের িনল যকাে বযপ্রক্তর জীবে বা োরীপ্ররক প্রেরাপত্তা 
প্রবপোপন্ন হইনত পানর এইরূপ তথয;  
 

(ঞ) আইে িনয়াগকারী সংস্থার সহায়তার জেয যকাে বযপ্রক্ত কতৃথ ক যগাপনে িেত্ত 

যকাে তথয;  
 

(ট) আোলনত প্রবচারাধীে যকাে প্রবষয় এবং োহা িকানে আোলত বা 
ট্রাইবুোনলর প্রেনষধাজ্ঞা রপ্রহয়ানছ অথবা োহার িকাে আোলত অবমােোর 

োপ্রমল এইরূপ তথয;  
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(ঠ) তেন্তাধীে যকাে প্রবষয় োহার িকাে তেন্ত কানজ প্রবি ঘটাইনত পানর এইরূপ 

তথয;  
 

(ড) যকাে অপরানধর তেন্ত িপ্রক্রয়া এবং অপরাধীর যগ্রিতার  োপ্রস্তনক 

িিাপ্রবত কপ্ররনত পানর এইরূপ তথয;  
 

(ঢ) আইে অেুসানর যকবল একটি প্রেপ্রেথষ্ট সমনয়র জেয িকানের বাধযবাধকতা 
রপ্রহয়ানছ এইরূপ তথয;  
 

(ণ) যকৌেলগত  বাপ্রণপ্রজযক কারনণ যগাপে রাো বাঞ্ছেীয় এইরূপ কাপ্ররগরী বা 
ববজ্ঞাপ্রেক গনবষণালব্ধ যকাে তথয;  
 

(ত) যকাে ক্রয় কােথক্রম সমূ্পণথ হইবার পূনবথ বা উক্ত প্রবষনয় প্রসদ্ধান্ত গ্রহনণর পূনবথ 
সংপ্রিষ্ট ক্রয় বা উহার কােথক্রম সংক্রান্ত যকাে তথয ;  
 

(থ) জাতীয় সংসনের প্রবনেষ অপ্রধকার হাপ্রের কারণ হইনত পানর এইরূপ তথয;  
 

(ে) যকাে বযপ্রক্তর আইে দ্বারা সংরপ্রক্ষত যগাপেীয় তথয;  
 

(ধ) পরীক্ষার িশ্নপে বা পরীক্ষায় িেত্ত েম্বর সম্পপ্রকথ ত আগাম তথয;  
 

(ে) মপ্রন্ত্রপপ্ররষে বা, যক্ষেমত, উপনেষ্টা পপ্ররষনের ববঠনক উপস্থাপেীয় সার-

সংনক্ষপসহ আেুষপ্রেক েপ্রললাপ্রে এবং উক্তরূপ ববঠনকর আনলাচো  প্রসদ্ধান্ত 

সংক্রান্ত যকাে তথযাঃ  
 

তনব েতথ  থানক যে, মপ্রেপপ্ররষে বা, যক্ষেমত, উপনেষ্টা পপ্ররষে কতৃথ ক যকাে 

প্রসদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অেুরূপ প্রসদ্ধানন্তর কারণ এবং যে সকল প্রবষনয়র উপর 

প্রিপ্রত্ত কপ্ররয়া প্রসদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়ানছ উহা িকাে করা োইনব৷ 

 

আনরা েতথ  থানক যে, এই ধারার অধীে তথয িোে স্থপ্রগত রাপ্রেবার যক্ষনে 

সংপ্রেস্দষ্ট কতৃথ পক্ষনক তথয কপ্রমেনের পূবথােুনমােে গ্রহণ কপ্ররনত হইনব। 
    

 
    

 
  

  তথ্য প্রাধপ্তর 

অনুথ্রাি 

  

৮৷ (১) যকাে বযপ্রক্ত এই আইনের অধীে তথয িাপ্রির জেয সংপ্রিষ্ট োপ্রয়ত্বিাি 

কমথকতথ ার প্রেকট তথয চাপ্রহয়া প্রলপ্রেতিানব বা ইনলক্ট্রপ্রেক মাধযম বা ই-যমইনল 

অেুনরাধ কপ্ররনত পাপ্ররনবে৷  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উপ্রিপ্রেত অেুনরানধ প্রেম্নপ্রলপ্রেত প্রবষয়সমূনহর উনিে 

থাপ্রকনত হইনব, েথাাঃ-  

 



8 
 

(অ) অেুনরাধকারীর োম, ঠিকাো, িনোজয যক্ষনে, িযানক্সর েম্বর এবং ই-যমইল 

ঠিকাো;  
 

(আ) যে তনথযর জেয অেুনরাধ করা হইয়ানছ উহার প্রেিুথ ল এবং স্পষ্ট বণথো;  
 

(ই) অেুনরাধকৃত তনথযর অবস্থাে প্রেণথনয়র সুপ্রবধানথথ অেযােয িনয়াজেীয় 

িাসপ্রেক তথযাবলী; এবং  
 

(ঈ) যকাে পদ্ধপ্রতনত তথয পাইনত আগ্রহী উহার বণথো অথথাৎ পপ্ররেেথে করা, 
অেুপ্রলপ্রপ যেয়া, যোট যেয়া বা অেয যকাে অেুনমাপ্রেত পদ্ধপ্রত৷ 

 

 

(৩) এই ধারার অধীে তথয িাপ্রির অেুনরাধ কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক মুপ্রদ্রত িরনম বা, 
যক্ষেমত, প্রেধথাপ্ররত িরনমনট হইনত হইনবাঃ  
 

তনব েতথ  থানক যে, িরম মুপ্রদ্রত বা সহজলিয ো হইনল প্রকংবা িরনমট প্রেধথাপ্ররত 

ো হইনল, উপ-ধারা (২) এ উপ্রিপ্রেত তথযাবলী সপ্রন্ননবে কপ্ররয়া সাো কাগনজ বা, 
যক্ষেমত, ইনলক্ট্রপ্রেক প্রমপ্রডয়া বা ই-যমইনল তথয িাপ্রির জেয অেুনরাধ করা 
োইনব৷  

 

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীে তথয িাপ্রির যক্ষনে অেযুরাধকারীনক সংপ্রিষ্ট 

োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া কতৃথ ক উক্ত তনথযর জেয প্রেধথাপ্ররত েুপ্রক্তসংগত মূলয 
পপ্ররনোধ কপ্ররনত হইনব৷  

 

(৫) সরকার, তথয কপ্রমেনের সপ্রহত পরামেথক্রনম এবং সরকারী যগনজনট 

িজ্ঞাপে দ্বারা, তথয িাপ্রির অেুনরাধ প্রিস এবং, িনয়াজনে, তনথযর মূলয প্রেধথারণ 

কপ্ররয়া প্রেনত পাপ্ররনব এবং, যক্ষেমত, যকাে বযপ্রক্ত বা বযপ্রক্ত-যেণীনক প্রকংবা যে 

যকাে যেণীর তথযনক উক্ত মূলয িোে হইনত অবযাহপ্রত িোে কপ্ররনত পাপ্ররনব৷  

 

(৬) িনতযক কতৃথ পক্ষ, তথয কপ্রমেনের প্রেনেথেো অেুসরনণ, প্রবোমূনলয যে সকল 

তথয সরবরাহ করা হইনব উহার একটি তাপ্রলকা িস্তুত কপ্ররয়া িকাে  িচার 

কপ্ররনব৷ 

    
 

    
 

  
  তথ্য প্রদান 

পদ্ধধত 

  

৯৷ (১) োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীে অেুনরাধ 

িাপ্রির তাপ্ররে হইনত অেপ্রধক ২০ (প্রবে) কােথ প্রেবনসর মনধয অেুনরাধকৃত তথয 
সরবরাহ কপ্ররনবে৷ 

 

(২) উপ-ধারা (১) এ োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, অেুনরাধকৃত তনথযর সপ্রহত 
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একাপ্রধক তথয িোে ইউপ্রেট বা কতৃথ পনক্ষর সংপ্রিষ্টতা থাপ্রকনল অেপ্রধক ৩০ 

(প্রেে) কােথ প্রেবনসর মনধয উক্ত অেুনরাধকৃত তথয সরবরাহ কপ্ররনত হইনব৷  

 

(৩) উপ-ধারা (১)  (২) এ োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া 
যকাে কারনণ তথয িোনে অপারগ হইনল অপারগতার কারণ উনিে কপ্ররয়া 
আনবেে িাপ্রির ১০ (েে) কােথ প্রেবনসর মনধয প্রতপ্রে উহা অেুনরাধকারীনক 

অবপ্রহত কপ্ররনবে৷  

 

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, ধারা ৮ এর উপ-

ধারা (১) এর অধীে অেুনরাধকৃত তথয যকাে বযপ্রক্তর জীবে-মৃতুয, যগ্রিতার 

এবং কারাগার হইনত মুপ্রক্ত সম্পপ্রকথ ত হইনল োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া অেুনরাধ িাপ্রির 

২৪ (চপ্রিে) ঘন্টার মনধয উক্ত প্রবষনয় িাথপ্রমক তথয সরবরাহ কপ্ররনবে৷  

 

(৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ উপ্রিপ্রেত সময়সীমার মনধয তথয সরবরাহ 
কপ্ররনত যকাে োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া বযথথ হইনল সংপ্রিষ্ট তথয িাপ্রির অেুনরাধ 

িতযােযাে করা হইয়ানছ বপ্রলয়া গণয হইনব৷  

 

(৬) যকাে অেুনরাধকৃত তথয োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার প্রেকট সরবরানহর জেয 
মজেু থাপ্রকনল প্রতপ্রে উক্ত তনথযর েুপ্রক্তসংগত মূলয প্রেধথারণ কপ্ররনবে এবং উক্ত 

মূলয অেপ্রধক ৫ (পাাঁচ) কােথ প্রেবনসর মনধয পপ্ররনোধ কপ্ররবার জেয 
অেুনরাধকারীনক অবপ্রহত কপ্ররনবে৷  

 

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীে মূলয প্রেধথারনণর যক্ষনে তথয িোনের িকৃত বযয় 

যেমে- তনথযর মুপ্রদ্রত মূলয, ইনলক্ট্রপ্রেক িরনমট এর মূলয প্রকংবা িনটাকপ্রপ বা 
প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে বযয় হইনব উহা হইনত অপ্রধক মূলয প্রেধথারণ করা োইনব 

ো৷  

 

(৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীে অেুনরাধকৃত তথয িোে করা 
োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার প্রেকট েথােথ প্রবনবপ্রচত হইনল এবং যেনক্ষনে উক্ত তথয 
তৃতীয় পক্ষ কতৃথ ক সরবরাহ করা হইয়ানছ প্রকংবা উক্ত তনথয তৃতীয় পনক্ষর স্বাথথ 
জপ্রিত রপ্রহয়ানছ এবং তৃতীয় পক্ষ উহা যগাপেীয় তথয প্রহসানব গণয কপ্ররয়ানছ 

যসইনক্ষনে োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া উক্তরূপ অেুনরাধ িাপ্রির ৫ (পাাঁচ) কােথ প্রেবনসর 

মনধয তৃতীয় পক্ষনক উহার প্রলপ্রেত বা যমৌপ্রেক মতামত চাপ্রহয়া যোটিে িোে 

কপ্ররনবে এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ যোটিনের যিপ্রক্ষনত যকাে মতামত িোে 

কপ্ররনল উহা প্রবনবচোয় লইয়া োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া অেুনরাধকারীনক তথয 
িোনের প্রবষনয় প্রসদ্ধান্ত গ্রহণ কপ্ররনবে৷  

 

(৯) ধারা ৭ এ োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, তথয িকানের জেয বাধযতামূলক 

েয়, এইরূপ তনথযর সপ্রহত সম্পকথ েুক্ত হইবার কারনণ যকাে অেুনরাধ সমূ্পণথ 
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িতযাোে করা োইনব ো এবং অেুনরানধর েতটুকু অংে িকানের জেয 
বাধযতামূলক েয় এবং েতটুকু অংে যেৌপ্রক্তকিানব পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু 

অংে অেুনরাধকারীনক সরবরাহ কপ্ররনত হইনব৷  

 

(১০) যকাে ইন্দ্রীয় িপ্রতবন্ধী বযপ্রক্তনক যকাে যরকডথ  বা উহার অংেপ্রবনেষ 

জাোইবার িনয়াজে হইনল সংপ্রিষ্ট োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া উক্ত িপ্রতবন্ধী বযপ্রক্তনক 

তথয লানি সহায়তা িোে কপ্ররনবে এবং পপ্ররেেথনের জেয যে ধরনের 

সহনোপ্রগতা িনয়াজে তাহা িোে করা এই সহায়তার অন্তিুথ ক্ত বপ্রলয়া গণয 
হইনব৷ 

    
 

    
 

  

তৃতীয় অিযায় 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকতত া  

  
  দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমতকতত া 

  

১০। (১) এই আইে কােথকর হইবার অবযবপ্রহত পূনবথ প্রবেযমাে িনতযক কতৃথ পক্ষ, 

এই আইে জারীর ৬০ (ষাট) প্রেনের মনধয, এই আইনের প্রবধাে অেুোয়ী তথয 
সরবরানহর প্রেপ্রমত্ত উক্ত কতৃথ পনক্ষর িনতযক তথয িোে ইউপ্রেনটর জেয একজে 

কপ্ররয়া োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া প্রেনয়াগ কপ্ররনব।  

 

(২) এই আইে কােথকর হইবার পর িপ্রতপ্রিত যকাে কতৃথ পৰ, উক্তরূপ কতৃথ পৰ 

িপ্রতপ্রিত হইবার ৬০ (ষাট) প্রেনের মনধয, এই আইনের প্রবধাে অেুোয়ী তথয 
সরবরানহর প্রেপ্রমত্ত উক্ত কতৃথ পনক্ষর িনতযক তথয িোে ইউপ্রেনটর জেয একজে 

কপ্ররয়া োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া প্রেনয়াগ কপ্ররনব।  

 

(৩) এই আইে কােথকর হইবার পর যকাে কতৃথ পক্ষ উহার যকাে কােথালয় সৃপ্রষ্ট 

কপ্ররনল, উক্তরূপ কােথালয় সৃপ্রষ্টর তাপ্ররে হইনত ৬০ (ষাট) প্রেনের মনধয, এই 

আইনের প্রবধাে অেুোয়ী তথয সরবরানহর প্রেপ্রমত্ত উক্ত কােথালয় তথা েবসৃষ্ট 

তথয িোে ইউপ্রেনটর জেয একজে োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া প্রেনয়াগ কপ্ররনব।  

 

(৪) িনতযক কতৃথ পক্ষ উপ-ধারা (১), (২)  (৩) এর অধীে প্রেনয়াগকৃত িনতযক 

োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার োম, পেবী, ঠিকাো এবং, িনোজয যক্ষনে, িযাক্স েম্বর  

ই-যমইল ঠিকাো উক্তরূপ প্রেনয়াগ িোনের ১৫ (পনের) প্রেনের মনধয তথয 
কপ্রমেেনক প্রলপ্রেতিানব অবপ্রহত কপ্ররনব।  

 

(৫) এই আইনের অধীে োপ্রয়ত্ব পালনের িনয়াজনে যকাে োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া 
অেয যে যকাে কমথকতথ ার সহায়তা চাপ্রহনত পাপ্ররনবে এবং যকাে কমথকতথ ার 

প্রেকট হইনত এইরূপ সহায়তা চায়া হইনল প্রতপ্রে উক্ত োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ানক 

িনয়াজেীয় সহায়তা িোে কপ্ররনত বাধয থাপ্রকনবে।  
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(৬) যকাে োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া কতৃথ ক উপ-ধারা (৫) এর অধীে অেয যকাে 

কমথকতথ ার সহায়তা চায়া হইনল এবং এইরূপ সহায়তা িোনে বযথথতার জেয 
আইনের যকাে প্রবধাে লংপ্রঘত হইনল যসই যক্ষনে এই আইনের অধীে োয়-োপ্রয়ত্ব 

প্রেধথারনণ যক্ষনে উক্ত অেয কমথকতথ া োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া বপ্রলয়া গণয হইনবে। 

    
 

    
 

  

চতুথ্ত অিযায় 

তথ্য কধমলন প্রধতষ্ঠা, ইতযাধদ  

  
  তথ্য কধমলন 

প্রধতষ্ঠা 

  

১১। (১) এই আইে কােথকর হইবার পর, অেপ্রধক ৯০ (েিই) প্রেনের মনধয, এই 

আইনের উনদ্দেয পূরণকনল্প এবং উহার প্রবধাে অেুসানর তথয কপ্রমেে োনম 

একটি কপ্রমেে িপ্রতপ্রিত হইনব।  

 

(২) তথয কপ্রমেে একটি সংপ্রবপ্রধবদ্ধ স্বাধীে সংস্থা হইনব এবং ইহার স্থায়ী 
ধারাবাপ্রহকতা  একটি সাধারণ সীলযমাহর থাপ্রকনব এবং এই আইনের 

প্রবধাোবলী সানপনক্ষ, উহার স্থাবর  অস্থাবর উিয় িকার সম্পপ্রত্ত অজথ ে 

কপ্ররবার, অপ্রধকানর রাপ্রেবার এবং হস্তান্তর কপ্ররবার ক্ষমতা থাপ্রকনব এবং ইহার 

োনম ইহা মামলা োনয়র কপ্ররনত পপ্ররনব বা ইহার প্রবরুনদ্ধ মামলা োনয়র করা 
োইনব।  

 

(৩) তথয কপ্রমেনের িধাে কােথালয় ঢাকায় থাপ্রকনব এবং কপ্রমেে, িনয়াজনে, 

বাংলানেনের যে যকাে স্থানে উহার োো কােথালয় স্থাপে কপ্ররনত পাপ্ররনব। 

 

    
 

    
 

  
  তথ্য কধমলন 

গঠন 

  

১২৷ (১) িধাে তথয কপ্রমেোর এবং অেয ২ (েইু) জে তথয কপ্রমেোর সমন্বনয় 

তথয কপ্রমেে গঠিত হইনব, োহানের মনধয অেূযে ১ (এক) জে মপ্রহলা হইনবে৷  

 

(২) িধাে তথয কপ্রমেোর তথয কপ্রমেনের িধাে প্রেবথাহী হইনবে৷  

 

(৩) তথয কপ্রমেনের যকাে পনে েূেযতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাপ্রকবার কারনণ 

তথয কপ্রমেনের যকাে কােথ বা কােথধারা অববধ হইনব ো বা তৎসম্পনকথ  যকাে 

িশ্ন উত্থাপে করা োইনব ো৷ 

 

    
 

    
 

  
  তথ্য কধমলথ্নর 

যমতা ও 

কাযতাবী 
  

১৩৷ (১) যকাে বযপ্রক্ত প্রেম্নপ্রলপ্রেত কারনণ যকাে অপ্রিনোগ োনয়র কপ্ররনল তথয 
কপ্রমেে, এই আইনের প্রবধাোবলী সানপনক্ষ, উক্ত অপ্রিনোগ গ্রহণ, উহার 

অেুসন্ধাে এবং প্রেষ্পপ্রত্ত কপ্ররনত পাপ্ররনব, েথাাঃ- 
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(ক) যকাে কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া প্রেনয়াগ ো করা প্রকংবা তনথযর 

জেয অেুনরাধপে গ্রহণ ো করা ;  
 

(ে) যকাে তথয চাপ্রহয়া িতযােযাত হইনল;  

 

(গ) তনথযর জেয অেুনরাধ কপ্ররয়া, এই আইনে উপ্রিপ্রেত প্রেধথাপ্ররত সময়সীমার 

মনধয, কতৃথ পনক্ষর প্রেকট হইনত যকাে জবাব বা তথয িাি ো হইনল;  

 

(ঘ) যকাে তনথযর এমে অংনকর মূলয োবী করা হইনল, বা িোনে বাধ্ে করা 
হইনল, োহা তাহার প্রবনবচোয় যেৌপ্রক্তক েয়; 

 

(ঙ) অেুনরানধর যিপ্রক্ষনত অসমূ্পণথ তথয িোে করা হইনল বা যে তথয িোে 

করা হইয়ানছ উহা ভ্রান্ত  প্রবভ্রাপ্রন্তকর বপ্রলয়া মনে হইনল;  

 

(চ) এই আইনের অধীে তনথযর জেয অেুনরাধ জ্ঞাপে বা তথয িাপ্রি সম্পপ্রকথ ত 

অেয যে যকাে প্রবষয়৷ 

 

(২) তথয কপ্রমেে স্ব-িনণাপ্রেত হইয়া অথবা যকাে অপ্রিনোনগর প্রিপ্রত্তনত এই 

আইনের অধীে উত্থাপ্রপত অপ্রিনোগ সম্পনকথ  অেুসন্ধাে কপ্ররনত পাপ্ররনব৷ 

 

(৩) প্রেম্নপ্রলপ্রেত প্রবষনয় Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) 

এর অধীে একটি যেয়ােী আোলত যে ক্ষমতা িনয়াগ কপ্ররনত পাপ্ররনব তথয 
কপ্রমেে বা, যক্ষেমত, িধাে তথয কপ্রমেোর বা তথয কপ্রমেোর এই ধারার 

অধীে যসইরূপ ক্ষমতা িনয়াগ কপ্ররনত পাপ্ররনবে, েথাাঃ-  

(ক) যকাে বযপ্রক্তনক তথয কপ্রমেনে হাপ্রজর কপ্ররবার জেয সমে জারী করা এবং 
েপথপূবথক যমৌপ্রেক বা প্রলপ্রেত িমাণ, েপ্রলল বা অেয যকাে প্রকছু হাপ্রজর কপ্ররনত 

বাধয করা;  
 

(ে) তথয োচাই  পপ্ররেেথে করা;  
 

(গ) হলিোমাসহ িমাণ গ্রহণ করা;  
 

(ঘ) যকাে অপ্রিনসর যকাে তথয আেয়ে করা;  
 

(ঙ) যকাে সাক্ষী বা েপ্রলল তলব কপ্ররয়া সমে জারী করা; এবং  
 

(চ) এই আইনের উনদ্দেযপূরণকনল্প, প্রবপ্রধ দ্বারা প্রেধথাপ্ররত অেয যে যকাে প্রবষয়৷ 

 

(৪) অেয যকাে আইনে প্রিন্নরূপ োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, এই আইনের অধীে 

যকাে অপ্রিনোগ অেুসন্ধােকানল তথয কপ্রমেে বা, যক্ষেমত, িধাে তথয 
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কপ্রমেোর বা তথয কপ্রমেোর যকাে কতৃথ পনক্ষর প্রেকট রপ্রক্ষত অপ্রিনোগ সংপ্রিষ্ট 

যে যকাে তথয সনরজপ্রমনে পরীক্ষা কপ্ররনত পাপ্ররনবে৷ 

 

(৫) তথয কপ্রমেনের কােথাবলী হইনব প্রেম্নরূপ, েথাাঃ- 
 

(ক) কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক তথয সংরক্ষণ, বযবস্থাপো, িকাে, িচার  িাপ্রির প্রবষনয় 

প্রেনেথেো িোে; 

 

(ে) কতৃথ পনক্ষর প্রেকট হইনত তথয িাপ্রির লনক্ষয অেুনরানধর পদ্ধপ্রত প্রেধথারণ , 

যক্ষেমত, তনথযর উপেুক্ত মূলয প্রেধথারণ;  

 

(গ) োগপ্ররকনের তথয অপ্রধকার সংরক্ষণ  বাস্তবায়নের প্রবষনয় েীপ্রতমালা এবং 
প্রেনেথেো িণয়ে  িকাে;  

 

(ঘ) তথয অপ্রধকার সংরক্ষনণর জেয গণিজাতন্ত্রী বাংলানেনের সংপ্রবধাে বা 
আপাততাঃ বলবত্ অেয যকাে আইনের অধীে স্বীকৃত বযবস্থাপ্রে পেথানলাচো করা 
এবং উহার কােথকর বাস্তবায়নের জেয অসপু্রবধাসমূহ প্রচপ্রিত কপ্ররয়া উহা 
েরূীকরণানথথ সরকানরর প্রেকট সুপাপ্ররে িোে;  

 

(ঙ) োগপ্ররকনের তথয অপ্রধকার সংরক্ষণ  বাস্তবায়নের প্রবষনয় বাধাসমূহ 
প্রচপ্রিত করা এবং েথােথ িপ্রতকানরর জেয সরকানরর প্রেকট সুপাপ্ররে িোে;  

 

(চ) তথয অপ্রধকার প্রবষয়ক চুপ্রক্তসহ অেযােয আন্তজথ াপ্রতক েপ্রললাপ্রের উপর 

গনবষণা করা এবং উহা বাস্তবায়নের জেয সরকানরর প্রেকট সুপাপ্ররে িোে;  

 

(ছ) োগপ্ররকনের তথয অপ্রধকার সংরক্ষণ  বাস্তবায়নের প্রবষনয় তথয অপ্রধকার 

সম্পপ্রকথ ত প্রবপ্রিন্ন আন্তজথ াপ্রতক েপ্রলনলর সপ্রহত প্রবেযমাে আইনের সােেৃযতা 
পরীক্ষা করা এবং ববসােেৃয পপ্ররলপ্রক্ষত হয়ার যক্ষযে উহা েরূীকরণানথথ সরকার 

বা, যক্ষেমত, সংপ্রিষ্ট কতৃথ পনক্ষর প্রেকট িনয়াজেীয় সুপাপ্ররে িোে; 

 

(জ) তথয অপ্রধকার প্রবষনয় আন্তজথ াপ্রতক েপ্রলল অেুসমথথে বা উহানত স্বাক্ষর 

িোনে সরকারনক পরামেথ িোে; 

 

(ঝ) তথয অপ্রধকার সংরক্ষণ  বাস্তবায়নের প্রবষনয় গনবষণা করা এবং প্রেক্ষা  

যপোগত িপ্রতিােনক উক্তরূপ গনবষণা পপ্ররচালোয় সহায়তা িোে;  

 

(ঞ) সমানজর প্রবপ্রিন্ন যেণীর োগপ্ররকনের মনধয তথয অপ্রধকার সংরক্ষণ  

বাস্তবায়নের প্রবষনয় িচার এবং িকােো  অেযােয উপানয় তথয অপ্রধকার 

প্রবষনয় সনচতেতা বৃপ্রদ্ধকরণ;  
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(ট) তথয অপ্রধকার সংরক্ষণ  বাস্তবায়নের লনক্ষয িনয়াজেীয় আইে  

িোসপ্রেক প্রেনেথেো িণয়নের বযাপানর সরকারনক পরামেথ  সহনোপ্রগতা 
িোে; 

 

(ঠ) তথয অপ্রধকার সংরক্ষণ  বাস্তবায়নের লনক্ষয কমথরত সংগঠে বা িপ্রতিাে 

এবং োগপ্ররক সমাজনক িনয়াজেীয় পরামেথ  সহায়তা িোে; 

 

(ড) তথয অপ্রধকার প্রবষনয় গনবষণা, যসপ্রমোর, প্রসনম্পাপ্রজয়াম বা য়াকথ েনপর 

আনয়াজে এবং অেুরূপ অেযপ্রবধ বযবস্থার মাধযনম গণসনচতেতা বৃপ্রদ্ধ করা এবং 
গনবষণালব্ধ িলািল িচার; 

 

(ঢ) তথয অপ্রধকার প্রেপ্রিতকরনণর লনক্ষয কতৃথ পক্ষনক কাপ্ররগরী  অেযােয 
সহায়তা িোে; 

 

(ণ) তথয অপ্রধকার প্রেপ্রিতকরনণর লযক্ষয বাংলানেনের জেয একটি নয়ব 

যপাটথ াল স্থাপে; এবং 
 

(ত) তথয অপ্রধকার সংরক্ষণ  বাস্তবায়নের প্রবষনয় অেয যকাে আইনে গৃহীত 

বযবস্থাপ্রে পেথানলাচো করা৷ 

    
 

    
 

  
  বাছাই কধমটি 

  

১৪৷ (১) িধাে তথয কপ্রমেোর  তথয কপ্রমেোর প্রেনয়ানগর জেয সুপাপ্ররে 

িোনের উনদ্দনেয প্রেম্নবপ্রণথত ৫ (পাাঁচ) জে সেসয সমন্বনয় একটি বাছাই কপ্রমটি 

গঠিত হইনব, েথাাঃ -  

(ক) িধাে প্রবচারপপ্রত কতৃথ ক মনোেীত আপীল প্রবিানগর একজে প্রবচারপপ্রত, 

প্রেপ্রে উহার সিাপপ্রত হইনবে;  

 

(ে) মপ্রন্ত্রপপ্ররষে সপ্রচব, গণিজাতন্ত্রী বাংলানেে সরকার;  

 

(গ) সংসে কােথকর থাকাকালীে অবস্থায় প্রস্পকার কতৃথ ক মনোেীত সরকারী 
েনলর একজে এবং প্রবনরাধী েনলর একজে সংসে সেসয;  
 

(ঘ) সমানজর প্রবপ্রেষ্ট োগপ্ররকগনণর মধয হইনত সরকার কতৃথ ক মনোেীত একজে 

িপ্রতপ্রেপ্রধ৷ 

 

 

(২) তথয মন্ত্রণালয় উপ-ধারা (১) এর অধীে বাছাই কপ্রমটি গঠনে এবং উক্ত 

বাছাই কপ্রমটির কােথ-সম্পােনে িনয়াজেীয় সাপ্রচপ্রবক সহায়তা িোে কপ্ররনব৷  
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(৩) অেূযে ৩ (প্রতে) জে সেনসযর উপপ্রস্থপ্রতনত বাছাই কপ্রমটির যকারাম গঠিত 

হইনব৷  

 

(৪) বাছাই কপ্রমটি, িধাে তথয কপ্রমেোর  তথয কপ্রমেোর প্রেনয়ানগর প্রেপ্রমত্ত 

রাষ্ট্রপপ্রতর প্রেকট, সিায় উপপ্রস্থত সেসযগনণর সংেযাগপ্ররি প্রসদ্ধানন্তর প্রিপ্রত্তনত, 

িপ্রতটি েূেয পনের প্রবপরীনত ২ (েইু) জে বযপ্রক্তর োম সুপাপ্ররে কপ্ররনব৷  

 

(৫) বাছাই কপ্রমটিনত যিানটর সমতার যক্ষনে সিাপপ্রতর প্রদ্বতীয় বা প্রেণথায়ক 

যিাট িোনের অপ্রধকার থাপ্রকনব৷  

 

(৬) বাছাই কপ্রমটি উহার সিার কােথপদ্ধপ্রত প্রেধথারণ কপ্ররনত পাপ্ররনব৷  

 

(৭) শুধুমাে যকাে সেসযপনে েূেযতা বা বাছাই কপ্রমটি গঠনে ত্রুটি থাপ্রকবার 

কারনণ, উহার যকাে কােথ বা কােথধারা অববধ হইনব ো বা তৎসম্পনকথ  যকাে 

িশ্ন উত্থাপে করা োইনব ো৷ 

    
 

    
 

  
  প্রিান তথ্য 

কধমলনার ও 

তথ্য 
কধমলনারগথ্ের 

ধনথ্য়াগ, মময়াদ, 

পদতযাগ, 

ইতযাধদ 

  

১৫৷ (১) রাষ্ট্রপপ্রত, বাছাই কপ্রমটির সুপাপ্ররেক্রনম, িধাে তথয কপ্রমেোর এবং 
অেযােয তথয কপ্রমেোরগণনক প্রেনয়াগ কপ্ররনবে৷  

 

(২) ৬৭ (সাতষপ্রি) বৎসর অনপক্ষা অপ্রধক বয়স্ক যকাে বযপ্রক্ত িধাে তথয 
কপ্রমেোর বা তথয কপ্রমেোর পনে প্রেনয়াগ লানির বা অপ্রধপ্রিত থাপ্রকবার যোগয 
হইনবে ো৷  

 

(৩) িধাে তথয কপ্রমেোর  তথয কপ্রমেোরগণ প্রেনয়াগ লানির তাপ্ররে হইনত 

৫(পাাঁচ) বৎসর প্রকংবা ৬৭ (সাতষপ্রি) বৎসর বয়স পূণথ হয়া পেথন্ত, যেইটি 

আনগ ঘনট, স্বীয় পনে বহাল থাপ্রকনবে৷  

 

(৪) িধাে তথয কপ্রমেোর এবং তথয কপ্রমেোরগণ একই পনে পুেরায় প্রেনয়াগ 

লানির যোগয হইনবে ো, তনব যকাে তথয কপ্রমেোর িধাে তথয কপ্রমেোর 

পনে প্রেনয়াগ লানির অনোগয হইনবে ো৷  

 

(৫) আইে, প্রবচার, সাংবাপ্রেকতা, প্রেক্ষা, প্রবজ্ঞাে, িেুপ্রক্ত, তথয, সমাজকমথ, 
বযবস্থাপো বা জেিোসনে বযাপক জ্ঞাে  অপ্রিজ্ঞতার অপ্রধকারী বযপ্রক্তগনণর 

মধয হইনত িধাে তথয কপ্রমেোর এবং তথয কপ্রমেোরগণ, এই ধারার 

প্রবধাোবলী সানপনক্ষ, প্রেেুক্ত হইনবে৷  

 

(৬) িধাে তথয কপ্রমেোর বা তথয কপ্রমেোরগণ রাষ্ট্রপপ্রতর উনদ্দযেয 
স্বাক্ষরেুক্ত পেনোনগ যে যকানো সময় স্বীয় পে তযাগ কপ্ররনত পাপ্ররনবে৷  
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(৭) িধাে তথয কপ্রমেোনরর পে েূেয হইনল প্রকংবা অেুপপ্রস্থপ্রত, অসুস্থতা বা 
অেয যকানো কারনণ িধাে তথয কপ্রমেোর তাহার োপ্রয়ত্ব পালনে অসমথথ হইনল, 

েবপ্রেেুক্ত িধাে তথয কপ্রমেোর তাাঁহার পনে যোগোে ো করা পেথন্ত প্রকংবা 
িধাে তথয কপ্রমেোর পুেরায় স্বীয় োপ্রয়ত্ব পালনে সমথথ ো হয়া পেথন্ত 

যজযিতম তথয কপ্রমেোর িধাে তথয কপ্রমেোর পনের োপ্রয়ত্ব পালে কপ্ররনবে৷ 

    
 

    
 

  
  প্রিান তথ্য 

কধমলনার ও 

তথ্য 
কধমলনারগথ্ের 

অপারে 

  

১৬৷ (১) সুিীম যকানটথ র একজে প্রবচারক যেরূপ কারণ  পদ্ধপ্রতনত অপসাপ্ররত 

হইনত পানরে, যসইরূপ কারণ  পদ্ধপ্রত বযতীত িধাে তথয কপ্রমেোর বা যকাে 

তথয কপ্রমেোরনক অপসারণ করা োইনব ো৷  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, রাষ্ট্রপপ্রত িধাে তথয 
কপ্রমেোর বা অেয যকাে তথয কপ্রমেোরনক তাহার পে হইনত অপসারণ কপ্ররনত 

পাপ্ররনবে, েপ্রে প্রতপ্রে -  

(ক) যকাে উপেুক্ত আোলত কতৃথ ক যেউপ্রলয়া যঘাপ্রষত হে; বা  
 

(ে) পাপ্ররেপ্রমনকর প্রবপ্রেমনয় স্বীয় োপ্রয়ত্ব বপ্রহিূথ ত অেয যকাে পনে প্রেনয়াপ্রজত হে; 

বা  
 

(গ) যকাে উপেুক্ত আোলত কতৃথ ক অিকৃতস্থ যঘাপ্রষত হে; বা  
 

(ঘ) বেপ্রতক স্খলেজপ্রেত যকাে অপরানধ যোষী সাবযস্ত হে৷ 

 

    
 

    
 

  
  তথ্য 

কধমলনারগথ্ের 

পদমযতাদা, 
পাধরশ্রধমক ও 

ুধবিাধদ 

  

১৭৷ িধাে তথয কপ্রমেোর  তথয কপ্রমেোরগনণর পেমেথাো, পাপ্ররেপ্রমক, 

িাতা,  অেযােয আেুষপ্রেক সুপ্রবধাপ্রে সরকার কতৃথ ক প্রেধথাপ্ররত হইনব৷ 

 

    
 

    
 

  
  তথ্য কধমলথ্নর 

ভা 
  

১৮। (১) এই আইনের প্রবধাোবলী সানপনক্ষ, তথয কপ্রমেে উহার সিার 

কােথপদ্ধপ্রত প্রেধথারণ কপ্ররনত পাপ্ররনব।  

 

(২) িধাে তথয কপ্রমেোর তথয কপ্রমেনের সকল সিায় সিাপপ্রতত্ব কপ্ররনবে 

এবং তাহার অেুপপ্রস্থপ্রতনত তথয কপ্রমেোরগনণর মনধয প্রেপ্রে তথয কপ্রমেোর 
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প্রহসানব যজযিতম প্রতপ্রে সিায় সিাপপ্রতত্ব কপ্ররনবে।  

 

(৩) িধাে তথয কপ্রমেোর এবং তথয কপ্রমেোরগনণর মনধয যে যকাে ১ (এক) 

জনের উপপ্রস্থপ্রতনত তথয কপ্রমেনের সিার যকারাম গঠিত হইনব।  

 

(৪) তথয কপ্রমেনের সিায় প্রসদ্ধান্ত গ্রহনণ িধাে তথয কপ্রমেোর এবং অেযােয 
তথয কপ্রমেোরগনণর একটি কপ্ররয়া যিাট থাপ্রকনব এবং যিানটর সমতা যক্ষনে 

সিায় সিাপপ্রতত্বকারী বযপ্রক্তর প্রদ্বতীয় বা প্রেণথায়ক যিাট িোনের অপ্রধকার 

থাপ্রকনব। 

    
 

    
 

  

পঞ্চম অিযায় 

তথ্য কধমলথ্নর আধথ্তক ধবয়াধদ  

  
  তথ্য কধমলন 

তধব 

  

১৯৷ (১) এই আইনের উনদ্দেয পূরণকনল্প তথয কপ্রমেে তহপ্রবল োনম একটি 

তহপ্রবল গঠিত হইনব৷  

 

(২) তথয কপ্রমেে তহপ্রবল এর পপ্ররচালো  িোসে, এই ধারা এবং প্রবপ্রধর 

প্রবধাে সানপনক্ষ, তথয কপ্রমেনের উপর েযস্ত থাপ্রকনব৷  

 

(৩) তথয কপ্রমেে তহপ্রবল হইনত িধাে তথয কপ্রমেোর  তথয কপ্রমেোরগনণর 

এবং সপ্রচব  অেযােয কমথকতথ া-কমথচারীনের যবতে, িাতা  চাকুরীর েতথ াবলী 
অেুসানর িনেয় অথথ িোে করা হইনব এবং তথয কপ্রমেনের িনয়াজেীয় অেযােয 
বযয় প্রেবথাহ করা হইনব৷  

 

(৪) তথয কপ্রমেে তহপ্রবনল প্রেম্নবপ্রণথত অথথ জমা হইনব, েথাাঃ -  
 

(ক) সরকার কতৃথ ক িেত্ত বাৎসপ্ররক অেুোে;  

 

(ে) সরকানরর সম্মপ্রতক্রনম যকাে িপ্রতিাে কতৃথ ক িেত্ত অেুোে৷ 

 

    
 

    
 

  
  বাথ্জট 

  

২০৷ তথয কপ্রমেে িপ্রত বৎসর সরকার কতৃথ ক প্রেপ্রেথষ্ট সমনয়র মনধয পরবতী 
অথথ-বৎসনরর বাপ্রষথক বানজট প্রববরণী সরকার কতৃথ ক এতেনুদ্দনেয প্রেপ্রেথষ্ট িরনম 

অেুনমােনের জেয সরকানরর প্রেকট যপে কপ্ররনব এবং উহানত উক্ত অথথ-বৎসনর 

সরকানরর প্রেকট হইনত তথয কপ্রমেনের প্রক পপ্ররমাণ অনথথর িনয়াজে হইনব 

উহার উনিে থাপ্রকনব৷ 
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  তথ্য কধমলথ্নর 

আধথ্তক 

স্বািীনতা 

  

২১৷ (১) সরকার িপ্রত অথথ-বৎসনর তথয কপ্রমেনের বযনয়র জেয, উহার চাপ্রহো 
প্রবনবচোয়, উহার অেুকূনল প্রেপ্রেথষ্টকৃত অথথ বরাদ্দ কপ্ররনব এবং অেুনমাপ্রেত  

প্রেধথাপ্ররত োনত উক্ত বরাদ্দকৃত অথথ হইনত বযয় কপ্ররবার যক্ষনে সরকানরর 

পূবথােুনমােে গ্রহণ করা তথয কপ্রমেনের জেয আবেযক হইনব ো৷  

 

(২) এই ধারার প্রবধাে দ্বারা গণিজাতন্ত্রী বাংলানেনের সংপ্রবধানের ১২৮ 

অেুনেনে িেত্ত মহা-প্রহসাব প্রেরীক্ষনকর অপ্রধকার কু্ষণ্ন করা হইয়ানছ বপ্রলয়া 
বযােযা করা োইনব ো৷ 

 

    
 

    
 

  
  ধাব রযে ও 

ধনরীযা 

  

২২৷ (১) তথয কপ্রমেে েথােথিানব উহার প্রহসাব রক্ষণ কপ্ররনব এবং প্রহসানবর 

বাপ্রষথক প্রববরণী িস্তুত কপ্ররনব৷  

 

(২) বাংলানেনের মহা-প্রহসাব প্রেরীক্ষক  প্রেয়ন্ত্রক, অতাঃপর মহা-প্রহসাব 

প্রেরীক্ষক োনম অপ্রিপ্রহত, িপ্রত বৎসর তথয কপ্রমেনের প্রহসাব প্রেরীক্ষা কপ্ররনবে 

এবং প্রেরীক্ষা প্ররনপানটথ র একটি কপ্ররয়া অেুপ্রলপ্রপ সরকার  তথয কপ্রমেনের 

প্রেকট যপে কপ্ররনবে৷  

 

(৩) উপ-ধারা (২) যমাতানবক প্রহসাব প্রেরীক্ষার উনদ্দনেয মহা-প্রহসাব প্রেরীক্ষক 

প্রকংবা তাহার প্রেকট হইনত এতেনুদ্দনেয ক্ষমতািাি যকাে বযপ্রক্ত তথয কপ্রমেনের 

সকল যরকডথ , েপ্রলল েস্তানবজ, েগে বা বযাংনক গপ্রেত অথথ, জামােত, িাণ্ডার 

এবং অেযপ্রবধ সম্পপ্রত্ত পরীক্ষা কপ্ররয়া যেপ্রেনত পাপ্ররনবে এবং িধাে তথয 
কপ্রমেোর বা তথয কপ্রমেোরগণ বা যে যকাে কমথকতথ া বা কমথচারীনক 

প্রজজ্ঞাসাবাে কপ্ররনত পাপ্ররনবে৷ 

 

    
 

    
 

  

ষ্ঠ অিযায় 

তথ্য কধমলথ্নর কমতকতত া ও কমতচারী  

  
  তথ্য কধমলথ্নর 

ধচব এবং 
অনযানয 
কমতকতত া ও 

কমতচারী   

২৩৷ (১) তথয কপ্রমেনের একজে সপ্রচব থাপ্রকনবে৷  

 

(২) এই আইনের অধীে তথয কপ্রমেে উহার কােথাবলী সুিুিানব সম্পােনের 

লনক্ষয সরকানরর পূবথােুনমােেক্রনম সাংগঠপ্রেক কাঠানমা প্রেধথারণপূবথক 

িনয়াজেীয় সংেযক অেযােয কমথকতথ া  কমথচারী প্রেনয়াগ কপ্ররনত পাপ্ররনব৷  

 

(৩) সপ্রচব এবং অেযােয কমথকতথ া  কমথচারীনের যবতে, িাতা  চাকুরীর 

েতথ াপ্রে সরকার কতৃথ ক প্রেধথাপ্ররত হইনব৷  
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(৪) সরকার, তথয কপ্রমেনের অেুনরাধক্রনম, িজাতনন্ত্রর কনমথ প্রেেুক্ত যকানো 
কমথকতথ া  কমথচারীনক কপ্রমেনে যিষনণ প্রেনয়াগ কপ্ররনত পাপ্ররনব৷ 

    
 

    
 

  

প্তম অিযায় 

আপী, অধভথ্যাগ, ইতযাধদ  

  
  আপী, ধনস্পধত্ত 

ইতযাধদ 

  

২৪৷ (১) যকাে বযপ্রক্ত ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ প্রেধথাপ্ররত 

সময়সীমার মনধয তথয লানি বযথথ হইনল প্রকংবা োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার যকাে 

প্রসদ্ধানন্ত সংকু্ষদ্ধ হইনল উক্ত সময়সীমা অপ্রতক্রান্ত হইবার, বা যক্ষেমত, প্রসদ্ধান্ত 

লাি কপ্ররবার পরবতী ৩০ (প্রেে) প্রেনের মনধয আপীল কতৃথ পনক্ষর প্রেকট আপীল 

কপ্ররনত পাপ্ররনবে৷  

 

(২) আপীল কতৃথ পক্ষ েপ্রে এই মনমথ সন্তষ্ট হে যে, আপীলকারী েুপ্রক্তসংগত কারনণ 

উপ-ধারা (১) এ প্রেপ্রেথষ্ট সময়সীমার মনধয আপীল োনয়র কপ্ররনত পানরে োই, 

তাহা হইনল প্রতপ্রে উক্ত সময়সীমা অপ্রতবাপ্রহত হয়ার পর আপীল আনবেে 

গ্রহণ কপ্ররনত পাপ্ররনবে৷  

 

(৩) আপীল কতৃথ পক্ষ উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীে আপীল আনবেে িাপ্রির 

পরবতী ১৫ (পনের) প্রেনের মনধয-  

(ক) আপীল আনবেেকারীনক অেুনরাধকৃত তথয সরবরানহর জেয সংপ্রিষ্ট 

োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ানক প্রেনেথে িোে কপ্ররনবে; অথবা  
 

(ে) তদ্ প্রবনবচোয় গ্রহণনোগয ো হইনল আপীল আনবেেটি োপ্ররজ কপ্ররয়া 
প্রেনবে৷ 

 

 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীে তথয িোনের জেয প্রেনেথ প্রেত হইনল, োপ্রয়ত্বিাি 

কমথকতথ া উক্তরূপ প্রেনেথে িাপ্রির তাপ্ররে হইনত ধারা ৯ এর, যক্ষেমত, উপ-ধারা 
(১), (২) বা (৪) এ প্রেধথাপ্ররত সময়সীমার মনধয আপীল আনবেেকারীনক 

অেুনরাধকৃত তথয সরবরাহ কপ্ররনবে৷ 

 

    
 

    
 

  
  অধভথ্যাগ 

দাথ্য়র, ধনস্পধত্ত 

ইতযাধদ   

২৫৷ (১) যকাে বযপ্রক্ত প্রেম্নপ্রলপ্রেত কারনণ তথয কপ্রমেনে অপ্রিনোগ োনয়র 

কপ্ররনত পাপ্ররনব, েথাাঃ-  

(ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উপ্রিপ্রেত কারনণ তথয িাি ো হইনল;  
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(ে) ধারা ২৪ এর এর অধীে িেত্ত আপীনলর প্রসদ্ধানন্ত সংকু্ষব্ধ হইনল;  

 

(গ) ধারা ২৪ এ উপ্রিপ্রেত সময়সীমার মনধয তথয িাপ্রি বা, যক্ষেমত, তথয িোে 

সংক্রাে প্রসদ্ধান্ত িাি ো হইনল৷ 

 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর েিা (ক) যত উপ্রিপ্রেত প্রবষনয় যে যকাে সময় এবং েিা 
(ে)  (গ) যত উপ্রিপ্রেত প্রবষনয় উক্তরূপ প্রসদ্ধান্ত িোনের তাপ্ররে বা, যক্ষেমত, 

সময়সীমা অপ্রতক্রান্ত হইবার তাপ্ররে হইনত পরবতী ৩০ (প্রেে) প্রেনের মনধয তথয 
কপ্রমেনে অপ্রিনোগ োনয়র কপ্ররনত পাপ্ররনবে৷  

 

(৩) তথয কপ্রমেে েপ্রে এই মনমথ সন্তুষ্ট হে যে, অপ্রিনোগকারী েুপ্রক্তসংগত 

কারনণ উপ-ধারা (২) এ প্রেপ্রেথষ্ট সময়সীমার মনধয অপ্রিনোগ োনয়র কপ্ররনত 

পানরে োই, তাহা হইনল তথয কপ্রমেে উক্ত সময়সীমা অপ্রতবাপ্রহত হয়ার পর 

অপ্রিনোগ গ্রহণ কপ্ররনত পাপ্ররনবে৷  

 

(৪) যকাে অপ্রিনোনগর প্রিপ্রত্তনত প্রকংবা অেয যকােিানব তথয কপ্রমেে েপ্রে এই 

মনমথ সন্তুষ্ট হয় যে, যকাে কতৃথ পক্ষ বা, যক্ষেমত, যকাে োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া এই 

আইনের প্রবধাোবলী অেুসরনণ করণীয় যকাে কােথ কপ্ররনত বযথথ হইয়ানছে বা 
করণীয় েয় এমে কােথ কপ্ররয়ানছে তাহা হইনল তথয কপ্রমেে এই ধারার অধীে 

উক্ত কতৃথ পক্ষ বা, যক্ষেমত, োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার প্রবরুনদ্ধ কােথক্রম গ্রহণ 

কপ্ররনত পাপ্ররনব৷  

 

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীে অপ্রিনোগ িাপ্রির পর প্রকংবা উপ-ধারা (৪) এর 

অধীে যকাে কােথক্রম গ্রহনণর িনয়াজে হইনল িধাে তথয কপ্রমেোর উক্ত 

অপ্রিনোগটি স্বয়ং অেুসন্ধাে কপ্ররনবে অথবা অেুসন্ধানের জেয অেয যকাে তথয 
কপ্রমেোরনক োপ্রয়ত্ব িোে কপ্ররনবে৷  

 

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উপ্রিপ্রেত োপ্রয়ত্ব গ্রহণ বা িাপ্রির ৩০ (প্রেে) প্রেনের মনধয 
সংপ্রিষ্ট অপ্রিনোনগর অেুসন্ধাে সম্পন্ন কপ্ররয়া িধাে তথয কপ্রমেোর বা, 
যক্ষেমত, তথয কপ্রমেোর তথয কপ্রমেনের জেয একটি প্রসদ্ধান্ত কােথপে িস্তুত 

কপ্ররনবে৷  

 

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উপ্রিপ্রেত প্রসদ্ধান্ত কােথপে তথয কপ্রমেনের পরবতী সিায় 

উপস্থাপে কপ্ররনত হইনব এবং তথয কপ্রমেে উহার সিায় আনলাচোক্রনম এই 

প্রবষনয় প্রসদ্ধান্ত গ্রহণ কপ্ররনব৷  

 

(৮) এই ধারায় উপ্রিপ্রেত যকাে অপ্রিনোনগর অেুসন্ধােকানল যে কতৃথ পক্ষ বা 
োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার প্রসদ্ধানন্তর প্রবরুনদ্ধ অপ্রিনোগ োনয়র করা হয় যসই কতৃথ পক্ষ 

বা োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ানক, তাহার প্রসদ্ধানন্তর স্বপনক্ষ েুপ্রক্ত উপস্থাপনের সুনোগ 
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িোে কপ্ররনত হইনব৷  

 

(৯) যকাে অপ্রিনোনগর প্রবষয়বস্তুর সপ্রহত তৃতীয় পক্ষ জপ্রিত থাপ্রকনল তথয 
কপ্রমেে উক্ত তৃতীয় পক্ষনক বক্তবয যপে কপ্ররবার সুনোগ িোে কপ্ররনব৷  

 

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীে িাি অপ্রিনোগ তথয কপ্রমেে সাধারণিানব ৪৫ 

(পয়াঁতাপ্রিে) প্রেনের মনধয প্রেষ্পপ্রত্ত কপ্ররনব, তনব, যক্ষে প্রবনেনষ, স্বাক্ষীর 

জবােবন্দী গ্রহণ বা তেন্ত সম্পােে ইতযাপ্রে কারনণ বপ্রধথত সমনয়র িনয়াজে 

হইনল উক্ত বপ্রধথত সমনয়র মনধয অপ্রিনোগ প্রেষ্পন্ন করা োইনবাঃ  
 

তনব েতথ  থাযক যে, অপ্রিনোগ প্রেষ্পপ্রত্ত সময়সীমা, বপ্রধথত সময়সহ, যকােক্রনমই 

সবথনমাট ৭৫ (পাঁচাত্তর) প্রেনের অপ্রধক হইনব ো৷  

 

(১১) এই ধারার অধীে প্রসদ্ধান্ত গ্রহনণর যক্ষনে তথয কপ্রমেনের প্রেম্নরূপ ক্ষমতা 
থাপ্রকনব, েথাাঃ-  

(ক) যকাে কতৃথ পক্ষ বা, যক্ষেমত, োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ানক প্রেম্নরূপ পেনক্ষপ 

গ্রহনণর জেয প্রেনেথে িোে করা োহা এই আইনের প্রবধাে যমাতানবক গ্রহণ করা 
িনয়াজে, েথাাঃ-  

(অ) অেুনরাধকৃত তথয সুপ্রেপ্রেথষ্ট পন্থায় িোে;  

 

(আ) োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া প্রেনয়াগ;  

 

(ই) প্রবযেষ যকাে তথয বা প্রবনেষ ধরনের তথযাবলী িকাে ;  

 

(ঈ) তথয সংরক্ষণ, বযবস্থাপো  িকানের যক্ষনে উক্ত কতৃথ পনক্ষর পালেীয় 

পদ্ধপ্রতনত িনয়াজেীয় পপ্ররবতথ ে আেয়ে;  

 

(উ) কতৃথ পনক্ষর কমথকতথ ানের তথয অপ্রধকার প্রবষয়ক উন্নত িপ্রেক্ষণ;  

 

(ঊ) যকাে ক্ষপ্রত বা অেয যকাে িকার েনুিথ ানগর জেয ক্ষপ্রতপূরণ িোে; 

 

(ে) এই আইনে বপ্রণথত যকাে জপ্ররমাো আনরাপ করা;  
 

(গ) কতৃথ পনক্ষর প্রসদ্ধান্ত বহাল রাো; 
 

(ঘ) অপ্রিনোগ োপ্ররজ করা; 
 

(ঙ) কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক েূতেিানব তনথযর যেণীবদ্ধকরণ;  
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(চ) তনথযর িকৃপ্রত, যেণীপ্রবেযাসকরণ, সংরক্ষণ, িকাে  সরবরাহ সংক্রান্ত 

ইতযাপ্রে প্রবষনয় এই আইনের আনলানক বযােযা িোে; 

 

 

 

(১২) এই ধারার অধীে িেত্ত তথয কপ্রমেনের প্রসদ্ধান্ত সংপ্রিষ্ট সকল পনক্ষর জেয 
বাধযতামূলক হইনব৷  

 

(১৩) তথয কপ্রমেে ইহার প্রসদ্ধান্ত সংপ্রিষ্ট সকল পক্ষনক প্রলপ্রেতিানব অবপ্রহত 

কপ্ররনব৷  

 

(১৪) তথয কপ্রমেে িপ্রবধাে দ্বারা প্রেধথাপ্ররত পদ্ধপ্রতনত অপ্রিনোগ প্রেষ্পপ্রত্তর 

অেযােয বযবস্থা গ্রহণ কপ্ররনব৷ 

    
 

    
 

  
  প্রধতধনধিত্ব 

  
২৬৷ যকাে অপ্রিনোনগর পক্ষসমূহ তথয কপ্রমেনের সামনে বযপ্রক্তগতিানব বা 
আইেজীবীর মাধযনম তাহানের বক্তবয উপস্থাপে কপ্ররনত পাপ্ররনবে ৷  

    
 

    
 

  
  জধরমানা, 

ইতযাধদ 

  

২৭৷ (১) যকাে অপ্রিনোগ প্রেষ্পপ্রত্তর সূনে প্রকংবা অেয যকােিানব তথয কপ্রমেনের 

েপ্রে এই মনমথ প্রবশ্বাস কপ্ররবার কারণ থানক যে, যকাে োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া - 
 

(ক) যকাে েুপ্রক্তগ্রাহয কারণ ছািাই তথয িাপ্রির যকাে অেুনরাধ বা আপীল গ্রহণ 

কপ্ররনত অস্বীকার কপ্ররয়ানছে; 

 

(ে) এই আইে দ্বারা প্রেধথাপ্ররত সময়সীমার মনধয অেুনরাধকারীনক তথয িোে 

কপ্ররনত প্রকংবা এই প্রবষনয় প্রসদ্ধান্ত িোে কপ্ররনত বযথথ হইয়ানছে;  

(গ) অসেনুদ্দনেয তথয িাপ্রির যকাে অেুনরাধ বা আপীল িতযােযাে কপ্ররয়ানছে;  

 

(ঘ) যে তথয িাপ্রির অেুনরাধ করা হইয়াপ্রছল তাহা িোে ো কপ্ররয়া িুল, 

অসমূ্পণথ, প্রবভ্রাপ্রন্তকর বা প্রবকৃত তথয িোে কপ্ররয়ানছে;  

 

(ঙ) যকাে তথয িাপ্রির পনথ িপ্রতবন্ধকতা সৃপ্রষ্ট কপ্ররয়ানছে-  

 

তাহা হইনল তথয কপ্রমেে, োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার উক্তরূপ কানেথর তাপ্ররে হইনত 

তথয সরবরানহর তাপ্ররে পেথন্ত িপ্রত প্রেনের জেয ৫০ (পঞ্চাে) টাকা হাযর 

জপ্ররমাো আনরাপ কপ্ররনত পাপ্ররনব, এবং এইরূপ জপ্ররমাো যকােক্রনমই ৫০০০ 

(পাাঁচ হাজার) টাকার অপ্রধক হইনব ো৷  
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(২) উপ-ধারা (১) এর অধীে জপ্ররমাো আনরানপর পূনবথ তথয কপ্রমেে, সংপ্রিষ্ট 

োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ানক তাহার বক্তবয যপে কপ্ররবার সুনোগ িোে কপ্ররনব৷  

 

(৩) তথয কপ্রমেে েপ্রে এই মনমথ সন্তষ্ট হয় যে, োগপ্ররনকর তথয িাপ্রিনত উপ-

ধারা (১) এ বপ্রণথত কােথ কপ্ররয়া যকাে কমথকতথ া প্রবি সৃপ্রষ্ট কপ্ররয়ানছে, তাহা 
হইনল তথয কপ্রমেে, িনোজয যক্ষনে, উপ-ধারা (২) এ উপ্রিপ্রেত জপ্ররমাো ছািা 

সংপ্রিষ্ট কমথকতথ ার এনহে কােথনক অসোচরণ গণয কপ্ররয়া তাহার প্রবরুনদ্ধ 

প্রবিাগীয় োপ্রস্তমূলক কােথক্রম গ্রহণ কপ্ররবার জেয সংপ্রিষ্ট কতৃথ পক্ষ বরাবনর 

সুপাপ্ররে কপ্ররনত পাপ্ররনব এবং এই প্রবষনয় গৃহীত সবথনেষ বযবস্থা তথয কপ্রমেেনক 

অবপ্রহত কপ্ররবার জেয উক্ত কতৃথ পক্ষনক অেুনরাধ কপ্ররনত পাপ্ররনব৷  

 

(৪) এই ধারার অধীে পপ্ররনোধনোগয যকাে জপ্ররমাো বা ক্ষপ্রতপূরণ পপ্ররনোধ ো 
হইনল তাহা সংপ্রিষ্ট কমথকতথ ার প্রেকট হইনত Public Demands Recovery Act, 

1913 (Act IX of 1913) এর প্রবধাে অেুোয়ী বনকয়া িূপ্রম রাজস্ব যে পদ্ধপ্রতনত 

আোয় করা হয় যসই পদ্ধপ্রতনত আোয়নোগয হইনব৷ 

    
 

    
 

  
  

Limitation 

Act, 1908এর 

প্রথ্য়াগ 
  

২৮৷ এই আইনের অধীে আপীল বা অপ্রিনোগ োনয়নরর যক্ষনে Limitation 

Act, 1908 (Act IX of 1908) এর প্রবধাোবলী, এই আইনের প্রবধাোবলী 
সানপনক্ষ, েতেরূ সম্ভব, িনোজয হইনব৷ 

 

    
 

    
 

  
  মামা 

দাথ্য়থ্রর মযথ্ে 

প্রধতবন্ধকতা   

২৯৷ এই আইনের অধীে কৃত বা কৃত বপ্রলয়া গণয যকাে কােথ, গৃহীত যকাে 

বযবস্থা, িেত্ত যকাে আনেে বা প্রেনেথ নের ববধতা সম্পনকথ , এই আইনে উপ্রিপ্রেত 

আপীল কতৃথ পনক্ষর প্রেকট আপীল বা, যক্ষেমত, তথয কপ্রমেনের প্রেকট অপ্রিনোগ 

োনয়র বযতীত, যকাে আোলনত যকাে িশ্ন উত্থাপে করা োইনব ো৷ 

 

    
 

    
 

  

অষ্টম অিযায় 

ধবধবি  

  
  তথ্য কধমলথ্নর 

বাধতক 

প্রধতথ্বদন   

৩০৷ (১) িপ্রত বৎসনরর ৩১ মাচথ  এর মনধয তথয কপ্রমেে উহার পূবথবতী 
বৎসনরর কােথাবলী সম্পনকথ  একটি িপ্রতনবেে রাষ্ট্রপপ্রতর প্রেকট যপে কপ্ররনব৷  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উপ্রিপ্রেত িপ্রতনবেনে সংপ্রিষ্ট বৎসনরর প্রেম্নপ্রলপ্রেত তথয 
সপ্রন্ননবপ্রেত থাপ্রকনব, েথাাঃ  
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(ক) কতৃথ পক্ষয়ারী তথয সরবরানহর জেয িাি অেুনরানধর সংেযা;  
 

(ে) অেুনরাধকারীনক অেুনরাধকৃত তথয ো যেয়ার প্রসদ্ধানন্তর সংেযা এবং এই 

আইনের যে সকল প্রবধানের আতায় উক্ত প্রসদ্ধান্তগুপ্রল গৃহীত হইয়ানছ উহার 

প্রববরণ;  

 

(গ) োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ ার প্রসদ্ধানন্তর প্রবরুনদ্ধ োনয়রকৃত আপীনলর সংেযা এবং 
উক্ত আপীনলর িলািল;  

 

(ঘ) কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক উহার কমথকতথ ার প্রবরুনদ্ধ গৃহীত োপ্রস্তমূলক বযবস্থার 

প্রববরণ;  

 

(ঙ) কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক এই আইনের অধীে সংগৃহীত উপেুক্ত মূনলযর পপ্ররমাণ;  

 

(চ) এই আইে এর প্রবধাোবলী বাস্তবায়নের জেয কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক গৃহীত প্রবপ্রিন্ন 

কােথক্রনমর প্রববরণ; 

 

 

(ছ) োগপ্ররনকর তথয অপ্রধকার িপ্রতিার সপ্রহত সমৃ্পক্ত প্রবপ্রিন্ন কতৃথ পনক্ষর প্রেকট 

হইনত িাি সংস্কার িস্তাব;  

 

(জ) তথয কপ্রমেে কতৃথ ক িাি অপ্রিনোনগর সংেযা;  
 

(ঝ) তথয কপ্রমেে কতৃথ ক িাি অপ্রিনোনগর প্রবষনয় গৃহীত বযবস্থার প্রববরণ;  

 

(ঞ) তথয কপ্রমেে কতৃথ ক আনরাপ্রপত েণ্ডিাি কমথকতথ ার সংেযা  উহার 

প্রববরণ;  

 

(ট) তথয কপ্রমেে কতৃথ ক আনরাপ্রপত  আোয়কৃত জপ্ররমাোর যমাট পপ্ররমাণ;  

 

(ঠ) তথয কপ্রমেে কতৃথ ক জারীকৃত প্রেনেথেো  িপ্রবধােমালা;  
 

(ড) তথয কপ্রমেনের আয়-বযনয়র প্রহসাব;  

 

(ঢ) তথয কপ্রমেনের প্রবনবচোয় িপ্রতনবেনে অন্তিুথ ক্ত করা িনয়াজে এইরূপ 

অেযােয আেুষপ্রেক প্রবষয়;  

(ণ) এই আইনের প্রবধাোবলী িপ্রতপালনে যকাে কতৃথ পনক্ষর অেীহা পপ্ররলপ্রক্ষত 

হইনল উক্ত কতৃথ পক্ষ কতৃথ ক িনয়াজেীয় পেনক্ষপ গ্রহনণর জেয সুপ্রেপ্রেথষ্ট সুপাপ্ররে৷ 

 

 

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীে িপ্রতনবেে িাপ্রির পর রাষ্ট্রপপ্রত উহা জাতীয় 
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সংসনে উপস্থাপনের বযবস্থা কপ্ররনবে৷  

 

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীে রাষ্ট্রপপ্রতর প্রেকট যপেকৃত িপ্রতনবেে তথয 
কপ্রমেে প্রবপ্রিন্ন গণমাধযনম  নয়বসাইনট িকাে  িচার কপ্ররনব৷  

 

(৫) এই ধারার অধীে িপ্রতনবেে িণয়নের িনয়াজনে িনতযক কতৃথ পক্ষ তথয 
কপ্রমেেনক িনয়াজেীয় তথযাবলী সরবরাহসহ অেযােয আেুষপ্রেক সহায়তা 
িোে কপ্ররনব৷ 

    
 

    
 

  
  র ধবশ্বাথ্ 

কৃত কাজকমত 
রযে 

  

৩১৷ এই আইে বা তেধীে িণীত প্রবপ্রধ বা িপ্রবপ্রধর অধীে সরল প্রবশ্বানস তথয 
িকাে করা হইয়ানছ বা কপ্ররবার উনদ্দেয প্রছল বপ্রলয়া প্রবনবপ্রচত, যকাে কানেথর 

জেয যকাে বযপ্রক্ত ক্ষপ্রতগ্রস্ত হইনল প্রতপ্রে তথয কপ্রমেে, িধাে তথয কপ্রমেোর, 

তথয কপ্রমেোরগণ বা তথয কপ্রমেনের যকাে কমথকতথ া বা কমথচারী, বা 
কতৃথ পনক্ষর োপ্রয়ত্বিাি কমথকতথ া বা অেয যকাে কমথকতথ া বা কমথচারীর প্রবরুনদ্ধ 

যকাে যেয়ােী বা যিৌজোরী মামলা বা অেয যকাে আইেগত কােথধারা রুজ ু

করা োইনব ো৷ 

 

    
 

    
 

  
  কধতপয় ংস্থা 

বা প্রধতষ্ঠাথ্নর 

মযথ্ে এই আইন 

প্রথ্যাজয নথ্ 

  

৩২। (১) এই আইনে োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, তিপ্রসনল উপ্রিপ্রেত রাষ্ট্রীয় 

প্রেরাপত্তা  যগানয়ন্দা কানেথ প্রেনয়াপ্রজত সংস্থা বা িপ্রতিানের যক্ষনে এই আইে 

িনোজয হইনব ো।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ োহা প্রকছুই থাকুক ো যকে, উক্ত সংস্থা বা িপ্রতিানের 

যকাে তথয েেুীপ্রত বা মােবাপ্রধকার লংঘনের ঘটোর সপ্রহত জপ্রিত থাপ্রকনল 

উক্ত যক্ষনে এই ধারা িনোজয হইনব ো।  

 

(৩) উপ-ধারা (২) এ উপ্রিপ্রেত তথয িাপ্রির জেয যকাে অেুনরাধ িাি হইনল 

সংপ্রিষ্ট সংস্থা বা িপ্রতিাে, তথয কপ্রমেনের অেুনমােে গ্রহণ কপ্ররয়া, অেুনরাধ 

িাপ্রির ৩০ (প্রেে) প্রেনের মনধয অেুনরাধকারীনক উক্ত তথয িোে কপ্ররনব।  

 

(৪) তিপ্রসনল উপ্রলস্দপ্রেত িপ্রতিােসমূনহর সংেযার হ্রাস বা বৃপ্রদ্ধর িনয়াজনে 

সরকার তথয কপ্রমেনের সপ্রহত পরামেথক্রনম, সময় সময়, সরকারী যগনজনট 

িজ্ঞাপে দ্বারা, উক্ত তিপ্রসল সংনোধে কপ্ররনত পাপ্ররনব। 

 

    
 

    
 

  
  ধবধি প্রেয়ন   ৩৩৷ এই আইনের উনদ্দেযপূরণকনল্প সরকার, তথয কপ্রমেনের সপ্রহত 
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যমতা পরামেথক্রনম এবং সরকারী যগনজনট িজ্ঞাপে দ্বারা, প্রবপ্রধ িণয়ে কপ্ররনত 

পাপ্ররনব৷ 

    
 

    
 

  
  প্রধবিান প্রেয়ন 

যমতা   
৩৪৷ এই আইনের উনদ্দনেযপূরণকনল্প তথয কপ্রমেে, সরকানরর পূবথােুনমােেক্রনম 

এবং সরকারী যগনজনট িজ্ঞাপে দ্বারা, িপ্রবধাে িণয়ে কপ্ররনত পাপ্ররনব৷  

    
 

    
 

  
  অস্পষ্টতা 

দরূীকরে   

৩৫৷ এই আইনের যকাে প্রবধাে কােথকর কপ্ররবার যক্ষনে যকাে অস্পষ্টতা যেো 
প্রেনল সরকার, সরকারী যগনজনট িজ্ঞাপে দ্বারা, এই আইনের প্রবধাোবলীর 

সপ্রহত সেপ্রতপূণথ হয়া সানপনক্ষ, উক্তরূপ অস্পষ্টতা অপসারণ কপ্ররনত পাপ্ররনব৷ 
 

    
 

    
 

  
  ইংথ্রজীথ্ত 

অনূধদত পাঠ 

প্রকাল   

৩৬৷ (১) এই আইে িবতথ নের পর সরকার, িনয়াজেনবানধ, সরকারী যগনজনট 

িজ্ঞাপে দ্বারা, এই অধযানেনের ইংনরজীনত অেূপ্রেত একটি প্রেিথ রনোগয পাঠ 

িকাে কপ্ররনত পাপ্ররনব৷  

 

(২) বাংলা  ইংনরজী পানঠর মনধয প্রবনরানধর যক্ষনে বাংলা পাঠ িাধােয পাইনব৷ 

 

    
 

    
 

  
  রধতকরে ও 

মফাজত 

  

৩৭। (১) এতদ্দ্বারা তথয অপ্রধকার অধযানেে, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৫০ েং 
অধযানেে) রপ্রহত করা হইল।  

 

(২) উক্তরূপ রপ্রহতকরণ সনে রপ্রহতকৃত অধযানেে এর অধীে কৃত যকাে কােথ 
বা গৃহীত যকাে বযবস্থা এই আইনের অধীে কৃত বা গৃহীত হইয়ানছ বপ্রলয়া গণয 
হইনব। 
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