
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ – ধক ও ককন (৩) 

  

তথ্য অধিকার আইন অনুসারর দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমারদর কতমব্যসমূহঃ 

 

 দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা অনুররাি প্রাধপ্তর তাধরখ হরত অনধিক ২০ (ধিশ) কার্ ম ধদিরসর র্রে অনুররািকৃত তথ্য 

সরিরাহ কররিন। 

 অনুররািকৃত তরথ্যর সধহত একাধিক তথ্য প্রদান ইউধনট িা কর্তমপরের সংধিষ্টতা থাকরে অনধিক ৩০ 

(ধিশ) কার্ ম ধদিরসর র্রে উক্ত অনুররািকৃত তথ্য সরিরাহ কররত হরি। 

 দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা ককান কাররে তথ্য প্রদারন অপারগ হরে অপারগতার কারে উরেখ করর আরিদন প্রাধপ্তর 

১০ (দশ) কার্ ম ধদিরসর র্রে ধতধন তা অনুররািকারীরক অিধহত কররিন। 

 অনুররািকৃত তথ্য ককান ব্যধক্তর জীিন-মৃত্যু, কেফতার এিং কারাগার হইরত মুধক্ত সম্পধকমত হরে 

দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা অনুররাি প্রাধপ্তর অনধিক ২৪ (চধিিশ) ঘন্টার র্রে উক্ত ধিষরি প্রাথধর্ক তথ্য সরিরাহ 

কররিন। 

 ককান দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা ধনি মাধরত সর্িসীর্ার র্রে তথ্য সরিরাহ কররত ব্যথ ম হরে সংধিষ্ট তথ্যপ্রাধপ্তর 

অনুররাি প্রতুাখ্যান করা হরিরে িরে গণ্য হরি। 

 ককান অনুররািকৃত তথ্য দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমার ধনকট সরিরারহর জন্য র্জুদ থাকরে ধতধন তথ্য প্রাধপ্ত 

সংক্রান্ত ধিধির্াো অনুর্ািী উক্ত তরথ্যর মূল্য ধনি মারে কররিন এিং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্ ম 

ধদিরসর র্রে পধররশাি করার জন্য অনুররািকারীরক অিধহত কররিন। 

 অনুররািকৃত তথ্য প্রদান করা দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমার ধনকট র্থার্থ ধিরিধচত হরে এিং কর্রেরি উক্ত তথ্য 

র্ততীি পে কর্তমক সরিরাহ করা হরিরে ধকংিা উক্ত তরথ্য র্ততীি পরের স্বাথ ম জধিত ররিরে এিং র্ততীি 

পে তা কগাপনীি তথ্য ধহরসরি গণ্য করররে কসইরেরি দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা উক্তরূপ অনুররাি প্রাধপ্তর ৫ 

(পাঁচ) কার্ ম ধদিরসর র্রে র্ততীি পরের ধনকট র্তার্ত কচরি কনাটিশ প্রদান কররিন এিং র্ততীি পে 

এইরূপ কনাটিরশর কপ্রধেরত ককান র্তার্ত প্রদান কররে তা ধিরিচনাি ধনরি দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা 

অনুররািকারীরক তথ্য প্রদারনর ধিষরি ধসদ্ধান্ত েহে কররিন। 

 তথ্য প্রকারশর জন্য িােতামূেক নি, এইরূপ তরথ্যর সারথ সম্পকমযুক্ত হিার কাররে ককান অনুররাি সম্পূে ম 

প্রতুাখ্যান করা র্ারি না এিং অনুররারির র্তটুকু অংশ প্রকারশর জন্য িােতামূেক নি এিং র্তটুকু অংশ 

কর্ৌধক্তকভারি পৃথক করা সম্ভি, ততটুকু অংশ অনুররািকারীরক সরিরাহ কররত হরি। 

 ককান ইন্দ্রীি প্রধতিন্ধী ব্যধক্তরক ককান করকর্ ম িা উহার অংশধিরশষ জানািার প্ররিাজন হরে সংধিষ্ট 

দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা উক্ত প্রধতিন্ধী ব্যধক্তরক তথ্য োরভ িা পধরদশ মরনর জন্য সহািতা প্রদান কররিন। 

 

তথ্য প্রাধপ্তর অনুররাি ও তথ্য প্রদান পদ্ধধতঃ  

 

ককান ব্যধক্ত তথ্য প্রাধপ্তর জন্য সংধিষ্ট দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমার ধনকট তথ্য কচরি ধেধখতভারি িা ইরেকট্রধনক র্াের্ 

িা ই-রর্ইরে অনুররাি কররত পাররিন। উধেধখত অনুররারি ধননলিধেধখত ধিষিসমূরহর উরেখ থাকরত হরিঃ 

 

 অনুররািকারীর নার্, ঠিকানা, প্ররর্াজু কেরি ফুাক্স নম্বর এিং ই-রর্ইে ঠিকানা; 

 



 কর্ তরথ্যর জন্য অনুররাি করা হরিরে তার ধনর্ভ মে এিং স্পষ্ট িে মনা; 

 অনুররািকৃত তরথ্যর অিস্থান ধনে মরির সুধিিারথ ম অন্যান্য প্ররিাজনীি প্রাসধিক তথ্যািেী; এিং 

 ককান পদ্ধধতরত তথ্য কপরত আেহী তার িে মনা অথ মাৎ প পধরদশ মন করা, অনুধেধপ কনিা, কনাট কনিা িা অন্য 

ককান অনুরর্াধদত পদ্ধধত। 

 তথ্য প্রাধপ্তর অনুররাি কর্তমপে কর্তমক মুধিত ফররর্ ধনি মাধরত ফররর্রট হরত হরি। তরি ফরর্ মুধিত িা 

সহজেভু না হরে উপধরধেধখত তথ্যািেী সধিরিশ করর সাদা কাগরজ িা কেির্ত, ইরেকট্রধনক ধর্ধর্িা/ 

িা ই-রর্ইরেও তথ্য প্রাধপ্তর জন্য অনুররাি করা র্ারি। 

 তথ্য প্রাধপ্তর কেরি অনুররািকারীরক সংধিষ্ট দাধিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা কর্তমক উক্ত তরথ্যর জন্য ধনি মাধরত 

যুধক্তসংগত মূল্য পধররশাি কররত হরি। 

 সরকার তথ্য কধর্শরনর সারথ পরার্শ মক্ররর্ এিং সরকারী কগরজরট প্রজ্ঞাপন দ্বারা তথ্য প্রাধপ্তর অনুররাি 

ধফস এিং তরথ্যর মূল্য ধনি মারে করর ধদরত পাররি এিং ককান ব্যধক্ত িা ব্যধক্ত কেেীরক ধকংিা কর্ ককান 

কেেীর তথ্যরক উক্ত মূল্য প্রদান হরত অব্যাহধত প্রদান কররত পাররি। 

 প্ররতুক কর্তমপে তথ্য কধর্শরনর ধনরদ মশনা অনুসররে ধিনামূরল্য কর্ সকে তথ্য সরিরাহ করা হরি তার 

একটি তাধেকা প্রস্ত্তত করর প্রকাশ ও প্রচার কররি। 


