
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ডাক, টটলরদমাগাদমাগ  তথ্যপ্রমৄলি ভন্ত্রণারয় 

তথ্য  টমাগাদমাগ প্রমৄলি লফবাগ 

তথ্য টগানীয়তা  সুযক্ষা লফলধ ২০১৯ 

এ .রয ,    

 

লডলজটার লনযাত্তা রইন ২০১৮ এয ৬০(২)ঝ এয প্রদত্ত ক্ষভতাফদর াংযলক্ষত ডাটায সুযক্ষা রদক্ষে লনম্নরূ 

লফলধভারা প্রণয়ন কলযর। 

 

১। াংলক্ষপ্ত লদযানাভ।–  

লদযানাভঃ  (১) এই লফলধভারা তথ্য টগানীয়তা  সুযক্ষা লফলধ ২০১৯ লফলধভারা  নাদভ অলবলত দফ।  

      (২) ইা অলফরদে কাম যকয ইদফ। 

 

প্রথভ অধ্যায় 

প্রাথলভক লফলয়ালদ 

১৷  (১) এই লফলধ  তথ্য টগানীয়তা  সুযক্ষা (data protection & Privacy rules) লফলধ নাদভ অলবলত ইদফ৷ 

(২) ভগ্র ফাাংরাদদদ ইায প্রদয়াগ ইদফ৷ 

(৩) ইা অলফরদে কাম যকয ইদফ৷ 

২।      - লফলয় ফা প্রদেয লযন্থী টকান লকছু না থালকদর, এই রইদন- 

(ক) “অজ্ঞাতনাভা উাত্ত” অথ য তথ্য ফা উাত্ত এভনবাদফ প্রলিমাকযণ কযা মাদত এটি টকান ব্যলি ম্পলকযত না য়। 

(খ) ”কর্তযক্ষ” অথ য ৪৪ এয অধীন গঠিত জাতীয় াইফায লনযাত্তা াংস্থা 

(গ) ”স্ত্র ফালনী” অথ য টম টকান উত্থালত ফা গঠিত অথফা ফতযভাদন াললত ফা লনদম্নাি টম টকান ফালনী রলভ য অোক্ট ১৯৫২ (১৯৫২ 

াদরয ৩৯ নাং লফলধ ), রলভ য অোন্ড এমায টপা য লযজাব য অোক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০ াদরয ৪৭ নাং লফলধ ), জাতীম যক্ষী ফালনী অোক্ট, 

১৯৭৫ (১৯৭৫ াদরয ৫২ নাং লফলধ ), এমায টপা য (ালব য এক্সদটনন) অোক্ট, ১৯৫২ (১৯৫২ াদরয ৪৬ নাং লফলধ ),এমায টপা য 

অোক্ট, ১৯৫৩ (১৯৫৩ াদরয ৬ নাং লফলধ ), টনৌফালনী লফলধ, ১৯৫০ (১৯৫০ াদরয ২৪ নাং লফলধ ), টনৌফালনী অড যন্যান্স অোক্ট, ১৯৬১ 

(৩৫) (১৯৬১ াদরয ৩৫ নাং লফলধ ), পুলর লফলধ,১৮৬১ (১৮৬১ াদরয ৫ নাং লফলধ ), পুলর লফলধ,১৯২২ (১৯২২ াদরয ২২ নাং লফলধ 

), স্ত্র পুলর ব্যাটালরমন অোক্ট,১৯৭৯ (১৯৭৯ াদরয ২৫ নাং লফলধ )। 

(ঘ) "অনুদভালদত কভ যকতযা" অথ য একজন কভ যকতযা টম টগদজদটড দভম যাদায নীদচ নয় এফাং টকান ভাভরা দর, যকাযী প্রজ্ঞান দ্বাযা 

ফা যকায কর্তযক ক্ষভতাপ্রাপ্ত টকান কভ যকতযা, টম অন্য ব্যলিয াদথ টমাগাদমাগ ফা এই রইদনয রতায় অন্য ব্যালিয উয 

নজযদাযী কযদত াদয; 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=950


 

(ঙ) "দমাগাদমাগ" অথ য টভৌলখক, লরলখত ফা কাউদক ইলেত কদয টকান ব্দ ফা ব্দগুচ্ছ অথফা টম টকান প্রকাদয ফা বালায় এনলিদেড 

ফা রনএনলিদেডবাদফ,অথ যপূণ য ফা অথ যীন দব্দয লবজুয়ার লযদপ্রদজদেন,রইলডয়া ফা লের ফা ইদভদজয ভাধ্যদভ  টপ্রলযত ফা 

অদপ্রলযত এফাং টপ্রযণ কযা দর ঞ্চারন ভাধ্যদভয লনলফ যদল উাত্ত; 

(চ)“উাত্ত” অথ য টকান রনুষ্ঠালনক দ্ধলতদত প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধাযণা ফা লনদদ যাফরী মাা কলম্পউটায লপ্রে রউট, ম্যাগদনটিক 

ফা অটিকোর টটাদযজ লভলডয়া, াঞ্চকাড য, াঞ্চ টট টম টকান রকাদয ফা লফন্যাদ কলম্পউটায লদটভ অথফা কলম্পউটায 

টনটয়াদকয প্রলিয়াজাত কযা ইয়াদছ, ইদতদছ অথফা ইদফ অথফা মাা অবেন্তযীণবাদফ টকান কলম্পউটায স্মৃলতদত াংযলক্ষত; 

(ছ) "উাত্ত লনয়ন্ত্রক" অথ য এভন ব্যলি, লমলন একা ফা টমৌথবাদফ ফা অন্য টকান ব্যলিয াদথ ভন্বম কদয, ব্যলিগত তথ্য ব্যফায ফা 

প্রদমাগ দ্ধলত লনধ যাযণ কদয; 

(জ) "উাত্ত প্রলিয়াকাযী" অথ য উাত্ত লনয়ন্ত্রদকয একজন কভীয াাাল টম টকান ব্যলিগত উাত্ত লনমন্ত্রদকয রতায় স্বাধীনবাদফ 

প্রলিয়াকাযী; 

(ঝ) "স্তদক্ষ" অথ য অনুলরল কযায উদেদে টকান ব্যলিয কাম যকরা কোচায,ডা, টানা এফাং / অথফা টযকড য কযা; 

(ঞ) "দগাদমন্দা াংস্থা" অথ য তথ্য াংগ্রদ টগানতা অফরেন, গুপ্তচযবৃলত্ত, টমাগাদমাগ লফলচ্ছন্নতা, লিদোএনারাইল  অন্যান্য াংস্থায 

দমালগতায় জনাধাযদণয উৎ মূল্যামন; 

(ট) "ব্যলি" অথ য এই রইদনয উদেে পূযণকদে টম টকান তন্ত্র  ব্যলি; 

(ঠ) "ব্যলিগত তথ্য" অথ য টম টকান ব্যলিয াদথ ম্পলকযত তথ্য, মা টথদক তাদক যালয ফা দযাক্ষবাদফ নাি কযা মাম এফাং 

তাদত াংদফদনীর ব্যলিগত তথ্য অন্তর্ভ যি থাদক; 

(ড) "লনধ যালযত" অথ য এই রইদনয অধীন প্রণীত লফলধ দ্বাযা লনধ যালযত; 

(ঢ) "প্রলিমাকযণ" অথ য তথ্য ফা তথ্য প্রালপ্ত টযকড য কযা ফা তথ্য লযচারনায টকান অাদযন স্বতন্ত্র উাদম লযচারনা কযা। 

লনম্নলরলখত লফলয়মু কাদয- 

(১) াংস্থা, অলবদমাজন ফা তথ্য লযফতযন, 

(২) ফা তথ্য, 

(৩) তথ্য পুনরুদ্ধায, যাভ য ফা তদথ্যয ব্যফায, 

(৪)ম্প্রচায ফা অন্যদকানবাদফ উরব্ধ তথ্য প্রকা কযা; 

(৫) তথ্য াংলভশ্রণ, ব্লক কযা, লফদরা ফা ধ্বাং কযা। 

(ন) "ছদ্ম-অোদনালনভাইদজন" অথ য ব্যলিগত তথ্য এভনবাদফ প্রলিমাকযণ কযা মাদত টই তথ্য ব্যফায কদয টকান ব্যলিদক 

ররাদাবাদফ নাি কযা কযা না মায় এফাং প্রমৄলিগত এফাং াাংগঠলনক ব্যফস্থা লনলিত কযায জন্য টম ব্যলিগত তথ্য একটি লচলিত 

ফা নাি কযা; 

 (ত) "দাদট যলফলরটি" অথ য লফলবন্ন কলম্পউটায, কলম্পউটায টনটমাদকয, কলম্পউটায লদটভ এফাং / অথফা কলম্পউটায লযদাদ যয ভদধ্য 

টম টকান উাদম তথ্য স্থানান্তয, অনুলরল ফা টয়ায কযা। 

(থ) "দপ্রাপাইলরাং" অথ য টকান ব্যলিয ব্যলিগত তথ্য স্বতন্ত্র প্রলিমাকযণ এফাং লফণন ব্যতীত অন্য উদেদেয লফদেলণ এফাং 

লফদেলদণয জন্য ব্যলিয রচযণদক টশ্রণীফদ্ধ কযা; 



 

(দ) "নজযদালয" অথ য টকান টমাগাদমাগ লফদেলদণয ভাধ্যদভ ব্যলি, টগাষ্ঠী ফা লনলদ যষ্ট টশ্রলণয ব্যলিদদয ম্পদকয তথ্য প্রালপ্তয দ্বাযা কাজ 

ম্পাদন, ম যদফক্ষণ, লনযীক্ষণ, অন্তফ যতীকযণ ফা ফলধ যত কযায উদেদে ব্যফহৃত টকান লিমাকরা।দমভন: লচত্র, াংদকত, তথ্য, রচযণ 

ফা কভ য; 

(ধ) "াংদফদনীর ব্যলিগত তথ্য" অথ য এই ধযদনয ব্যলি ম্পলকযত তথ্য মা- 

(১) জালতগত ব্যেৎলত্ত ফা উৎ, যাজননলতক ফা ধভীম দৃলষ্টবলে; 

(২) ামাড য; 

(৩) রলথ যক তথ্য টমভন ব্যাাংক অোকাউে ফা টিলডট কাড য ফা টডলফট কাড য ফা অন্য টদভে উকযদণয লফফযণ ফা রলথ যক 

টরনদদন টযকড য; 

(৪) াযীলযক, াযীযবৃত্তীম এফাং ভানলক স্বাদস্থেয তথ্য; 

(৫) টমৌন কাম যকরা; 

(৬) টভলডদকর টযকড য এফাং ইলতা; 

(৭) াযীলযক, াযীযবৃত্তীম ফা রচযণগত বফলদষ্টেয াদথ ম্পলকযত ফাদমাদভলিক তথ্য মা তাদদয নািকযদণ াায্য কদয 

লকন্তু এদত ীভাফদ্ধ নম টমভন: মুদখয ছলফ, টজদনটিক তথ্য, রঙ্গুদরয ছা, াদতয ছা, াদয়য ছা, রইলয, াদতয টরখা, 

টাই ডামনালভক্স, এফাং কন্ঠস্বয; 

(৮) উদযয তযাফরী (১) টথদক (৭)এয টম টকান  লযদলফা প্রদাদনয জন্য াংস্থা প্রদত্ত লফস্তালযত লফফযণ; এফাং 

(৯) লফলধ প্রদমাগকাযী াংস্থায অধীদন, াংযক্ষণ ফা প্রলিমাকযদণয জন্য উলযয (১) টথদক (৭) এ উলিলখত টম টকাদনা তথ্য। 

তদফ তয থাদক টম, াফলরক টডাদভইদন অফাদধ এফাং রইনানুগবাদফ প্রাপ্ত ফা অোদক্সদমাগ্য টম টকান তথ্য, এই রইদনয রতায় 

াংদফদনীর ব্যলিগত তথ্য লাদফ লফদফলচত দফ না; এফাং 

(ণ) "র্ততীম ক্ষ" অথ য তথ্য প্রলিমাকযদণয জন্য অনুদভালদত উাত্ত লনয়ন্ত্রক, উাত্ত প্রলিয়াকাযীয অধীন টকান ব্যলি, যকাযী 

কর্তযক্ষ ফা াংস্থা ফা অন্য টকান াংস্থা মা তথ্য াংগ্র ফা প্রলিমাকযণ কদয। 

৩. (১) এই লফলধ- 

(ক) ম্পূণ য ফা রাংলকবাদফ স্বমাংলিম ফা ম্যানুমার দ্ধলতয ভাধ্যদভ ব্যলিগত তথ্য ফা ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, ব্যফায, াংযক্ষণ, 

প্রকা এফাং প্রলিমাকযদণয কাদজ ব্যফহৃত দফ; 

(খ) উাত্ত লনয়ন্ত্রক  উাত্ত প্রলিয়াকাযী, যকালয াংস্থা ফা অনুদভালদত কভ যচাযীদদয াাাল টফযকালয াংস্থা, অাংীদাযী ফা 

যাষ্ট্রীম াংস্থায অন্তগ যত অন্য টকান াংস্থা, মা টকান ফালণলজেক প্রলতষ্ঠান ফা প্রলতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয ভূখদেয ভদধ্য ফা  

ফাাংরাদদদয ীভানায ফাইদয টম টকান স্থাদন তথ্য প্রলিমাকযণ কাম যিভ লযচারনা কদয; এফাং 

(গ) উাত্ত লনয়ন্ত্রক  উাত্ত প্রলিয়াকাযী, যকালয াংস্থা ফা অনুদভালদত কভ যচাযীদদয াাাল টফযকালয াংস্থা, অাংীদাযী ফা 

যাষ্ট্রীম াংস্থায অন্তগ যত অন্য টকান াংস্থা, মা যফযা লফলধ, ১৮৭২ (১৮৭২ াদরয ৯ নাং লফলধ) এয রতায় ফাাংরাদদদ ব্যফা 

প্রলতষ্ঠান লদদফ লনফলিত নয় এফাং ফাাংরাদদদয অবেন্তদয ণ্য যফযা কদয না। 

(২) এই রইদনয টকান লকছু ললডউর-১ এ উলিলখত তথ্য াংগ্র ফা প্রলিমাকযদণ প্রদমাজে দফ না: 

তদফ তয থাদক টম, যকায প্রজ্ঞান জাযীয ভাধ্যদভ, ললডউর-১ অলবদমাজন ফা াংদাধন কলযদত ালযদফ। 

 

 

  



 

লদ্বতীয় অধ্যায় 

তথ্য টগানীয়তা এফাং সুযক্ষায অলধকায 

৪. উদযাি লফলয়মু দে, াংলফধাদনয ১৯ এফাং ২১ অনুদচ্ছদ অনুাদয এফাং এই রইদনয লফধান াদদক্ষ, কর ব্যলিয 

টগানীয়তায অলধকায থাকদফ। 

৫.  (১) এই রইদনয রতায ফালদয টকান ব্যলি অন্য টকান ব্যলিয ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, ঞ্চয়, প্রলিয়াকযণ, প্রকা ফা অন্য 

টকান উাদয় টকান ব্যলিয তদথ্য স্তদক্ষ কযা, টমাগাদমাগ ফা নজযদালযয  ভাধ্যদভ অন্য টকান ব্যলিয তথ্য স্তগত কযদত 

াযদফনা। 

(২) টকান ব্যলিগত তথ্য াংগ্র,ঞ্চয়,প্রলিয়াকযণ, াংযক্ষণ, প্রকা ফা অন্য টকান উাদয় টকান ব্যলিয তদথ্য স্তদক্ষ 

কযায পূদফ য এই লফলধভারায ললডউর-২ এ ফলণ যত লফলদয় উি ব্যলিয কাছ টথদক ম্মলত লনদত দফ। 

(৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন ম্মলত টকফরভাত্র বফধ ফদর লফদফলচত দফ মলদ টকফরভাত্র  স্বতন্ত্রবাদফ লনলদ যষ্ট, জ্ঞাত এফাং 

ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, প্রলিয়াকযণ, াংযক্ষণ, প্রকা ফা অন্য টকানবাদফ স্তদক্ষ কযায অনুভলত প্রদান কযা য়। 

(৪) উদযাি লফলয়মু দে, রইনী ফাধ্যফাধকতা ফা জরুলয লচলকৎায টক্ষদত্র মলদ স্থায়ী ফা অগ্রণীয় াযীলযক ক্ষলতয 

রাংকা টথদক থাকদর ধাযা ১৫ টত উলিলখত লফলধলনদলধ প্রদমাজে দফ না। 

তদফ তয থাদক টম, ম্মলত দে টকান ব্যলিয ক্ষলতগ্রস্ত য়ায ম্ভাফনা থাকদর প্রদয়াজনীয় টক্ষদত্র উি লফলধ প্রদমাজে দফ না। 

৬. ধাযা ৪ এয উদেে, প্রদতেক ব্যলিয তায ব্যলিগত তথ্য ফেন দ্ধলত লনধ যাযণ কযায জন্য চূডান্ত ক্ষভতা থাকদফ। 

৭. প্রদতেক ব্যলিদক  তথ্য প্রলিয়াকযদণয লফলদয় একটি টগানীয় লফজ্ঞলপ্তয ভাধ্যদভ অফগত কলযদত ইদফ এফাং লযষ্কায, দজ 

টফাধগম্য, যর বালায় (ইাংদযজী এফাং স্থানীয় উবয় বালায়) ললডউর ২এ উলিলখত াংলক্ষপ্ত  ারনাগাদকৃত তথ্য লফনামূদল্য প্রদান 

কলযদত ইদফ; 

তদফ তয থাদক টম, লরলখত টঘালণাদত্র/অনরাইন পদভ য অন্য টকান ধাযা ফা  লফলদয়য উদিখ থাকদর, টগানীয় লফজ্ঞলপ্তদত উি ধাযা ফা 

অাং, অন্যান্য ধাযা ফা অাং টথদক ররাদাবাদফ উস্থান কযদত দফ। 

৮. প্রদতেক ব্যলি উাত্ত লনয়ন্ত্রক এফাং উাত্ত প্রলিয়াকাযী কর্তযক াংগৃীত  প্রলিয়াকৃত উাত্তমু দত তাদদয ব্যলিগত উাত্ত 

অোকদ   ললডউর-২ অনুমায়ী কল প্রালপ্তয অলধকায াংযক্ষণ কদযন।   

৯.  (১) প্রদতেক ব্যলি তায ম্পদকয অস্পষ্ট ফা অম্পূণ য ব্যলিগত তথ্য াংদাধন কযায অলধকায াংযক্ষণ কদযন। 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন প্রদতেক াংদাধন  মথামথ কর্তযদক্ষয যাভ যিদভ যকায কর্তযক লনধ যালযত দ্ধলতদত উাত্ত 

লনয়ন্ত্রক এফাং/ অথফা উাত্ত প্রলিয়াকাযী কর্তযক লযচালরত ইদফ; 

তদফ তয থাদক টম, াংদাধদনয জন্য তথ্য প্রালপ্তয ৬০ লদদনয ভদধ্য প্রলতটি াংদাধন ম্পন্ন কযদত দফ। 

(৩) ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, গ্রণ, ঞ্চয়, প্রলিয়াজাতকযণ ফা অন্য টকানবাদফ তথ্য লযচারনাকাযী তদথ্যয ম্ভাব্য র্ভর ফা 

লফভ্রালন্ত এলিদয় তথ্যমু ারনাগাদ ফাখদফন। 

(৪) ব্যলি টকান ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, গ্রণ, ঞ্চম, প্রলিমাজাত ফা অন্য টকাদনা উাদম লযচারনা কদয থাকদর তা 

অস্বীকায কযদফ, টই ব্যলিয কাদছ মায অলধকাদয টকান াংগৃীত, গৃীত, লঞ্চত, প্রলিমাজাতকৃত ফা অন্য টকান উাদম 

লযচালরত ব্যলিগত তথ্য ম যাদরাচনা কযায এফাং প্রদমাজনীম াংদাধন কযায সুদমাগ যদমদছ মলদ না তা র্ভর, অাভঞ্জস্য 



 

ফা ারনাগাদ না দম থাদক। 

১০. (১) তথ্য লনয়ন্ত্রদকয কাছ টথদক প্রদতেক ব্যলি তায ব্যলিগত তথ্য মুদছ টপরায অলধকায াংযক্ষণ কদয- 

(ক) ব্যলিগত উাত্ত াংগ্র ফা প্রলিয়াকযণ রয প্রদয়াজনীয় না থাকদর; অথফা 

(খ) টকান ব্যলি তায উাদত্তয লফলদয় ম্মলত প্রতোায কদয; অথফা 

(গ) ব্যলিগত তথ্য অনফধবাদফ াংগৃীত দর; অথফা 

(ঘ) রদারদতয রদদ ফা অনুমায়ী রইনী ফাধ্যফাধকতায় ব্যলিগত তথ্য মুদছ টপরা প্রদয়াজন দর। 

(২) উ-ধাযা (১) এ মাাই থাকুক না টকন, মলদ বফধ স্বাথ যদক রডার কযা  ফা তদনুরূ প্রদয়াজদন ব্যলিগত উাত্ত অাযদণয 

অনুভলত প্রদমাজে ইদফ না--  

 

(ক) টভৌলরক অলধকাদযয স্বাদথ য; 

(খ) টকান রইনী ফাধ্যফাধকতা ফা রদারদতয রদদ ফা টকান কভ যকতযা কর্তযক ক্ষভতায প্রদয়াদগ গৃীত টকান লফধাদনয 

ম্মলতয জন্য; 

(গ) লফলধ প্রলতষ্ঠা ফা যক্ষায জন্য;  

(ঘ) জনস্বাথ য যক্ষায়। 

ব্যাখ্যা 

মলদ ক, াব্যস্ত টমৌন অযাধী, যকায লযচালরত অনরাইন টমৌন অযাধী টযলজলি টথদক লনদজয নাভ যাদনায টচষ্টা কদয, তদফ নাযী 

 লশুদদয লনযাত্তা  জনস্বাদথ যয রদরাদক তা প্রথ্যাখ্যাত দফ। 

১১.  (১) টকান লনলদ যষ্ট ব্যলিগত তথ্য অাযদণয অনুদযাধকাদর, উাত্ত লনয়ন্ত্রক  উাত্ত প্রলিয়াকযনকাযী লনলদ যষ্ট ব্যলিয তথ্য 

প্রলিয়াকযণ ফি যাখদফ। 

(২) স্পলষ্টকযন কযা য় টম, উ-ধাযা (১) ব্যলিগত তথ্য াংগ্র / ঞ্চদয় ফাধা সৃলষ্ট কদয না। 

১২. প্রদতেক ব্যলি তায ব্যলিগত তথ্য মা লতলন তথ্য লনয়ন্ত্রকদক যফযা কদযদছন তা প্রদয়াজদন টকান লফলত্ত ছািাই সুলনলদ যষ্ট, 

াধাযণবাদফ ব্যফহৃত এফাং টভলদন াঠদমাগ্য লফন্যাদ প্রালপ্তয এফাং অন্য তথ্য লনয়ন্ত্রক ফযাফয তথ্য ফনদমাগ্যতায অলধকায যাদখন। 

১৩. তদথ্য অননুদভালদত প্রদফ, তথ্য ধ্বাং, ব্যফায, প্রলিয়াকযণ, ঞ্য়,  াংদাধন, ব্যালি-লযচয় পাu, অননুদভালদত প্রকা 

(দুঘ যটনাজলনত ফা রনুললেক) ফা তাদদয ব্যলিগত তথ্য ম্পলকযত লনযাত্তা বদেয  অন্যান্য মৄলিেত ঝুঁলক ম্পদকয মথামথবাদফ 

এফাং অলফরদে, ৭ লদদনয ভদধ্য জানায অলধকায থাকদফ। 

১৪.  (১) ব্যালিগত তথ্য াংগ্র, প্রলিয়াকযণ, ব্যফায ফা ঞ্চদয়য জন্য ম্মলত প্রদান কযা দর উাত্ত লনয়ন্ত্রক এফাং উাত্ত 

প্রলিয়াকযণকাযী অত্র রইদনয লফধানমু টভদন চরদফ। 

(২) উাত্ত লনয়ন্ত্রক এফাং / উাত্ত প্রলিয়াকযণকাযীগণ তথ্যমুদয লনযাত্তায় মথামথ লনযাত্তা ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ এফাং 

ব্যলিগত তথ্যমু াংযক্ষণ এফাং সুযক্ষায় তাদদয টপাজদত যাখদফ। 

১৫. উদযাি লফলয়মু দে, লনম্নলরলখত লফলদয় এই রইদনয টগানীয়তা লফলধ  কর্তযদক্ষয ক্ষভতা প্রদমাজে ইদফনা- 

 



 

(ক) ফাাংরাদদদয াফ যদবৌভত্ব, অখেতা, জাতীয় লনযাত্তা এফাং টদদয প্রলতযক্ষায জন্য ভীচীন লনযাত্তা ব্যফস্থায়; 

(খ) ন্ত্রাফাদ, দুনীলত, ভালন রন্ডালযাং, াংঘফদ্ধ অযাধ, ভাদকদ্রব্য  টচতনানাক দাদথ যয িয়-লফিয়  দন্দজনক 

অযাধ লনফাযদণ; 

(গ) দেলফলধয ১৮৬০ াদরয রতায় অযাধমূরক  অ-জালভনদমাগ্য অযাদধ াব্যস্ত দর অথফা টপৌজদাযী কাম যলফলধ 

১৮৯৮ (১৮৯৮ াদরয ৫ নাং লফলধ) এয অধীদন যালয লফচাযাধীন থাকদর; 

(ঘ)  দেলফলধ ১৮৬০ াদরয রতায় টম টকান অযাদধ াব্যস্ত দর অথফা অন্য টম টকান রইদনয রতায় লনধ যালযত 

ভদয় টকান তথ্য াংগ্র ফা প্রলিয়াকযদণয জন্য লফচায লফবাগ দত রদদ প্রাপ্ত দর; 

(ই) রন্ন ঝলকপূণ য লযলস্থলতদত যকাযী রদদ প্রলতারদন: 

তদফ তয থাদক টম, উদযয লফলধলনদলধগুদরা মথামথ, প্রালেক, রনুালতক এফাং লনধ যালযত দ্ধলতদত রদযালত য়া 

রফেক। 

 

র্ততীয় অধ্যায় 

তথ্য াংগ্র  প্রলিয়াকযদণয দ্ধলত  নীলতভারা 

১৬.  (১) পূদফ যালিলখত অনুভলত ব্যলতদযদক যালয প্রবালফত য় এরু টকান ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, প্রলিয়াকযণ, াংযক্ষণ, 

অোকদ ফা টকান ব্যলিয উয নজযদালয কযা মাদফ না। 

(২) ইলতফাচক ম্মলত গ্রদনয য ললডউর-২ এয লনদদ যনা টভাতাদফক স্বীকৃত ব্যলিদক সুলনলদ যষ্ট, ভদয়াদমাগী, 

ারনাগাদকৃত, টফাধগম্য, স্পষ্ট এফাং যর বালায় লরলখত (ইাংদযলজ এফাং স্থানীয় উবয় বালায়) প্রদান কযদফন; 

তদফ তয থাদক টম, ম্মলত গ্রন াদদক্ষ তথ্য াংগ্রদয প্রলতটি ম যাদয় ব্যলিগত তথ্য াংগ্রদয অলবপ্রাদয় টম টকান ভয় 

ম্মলত প্রতোাদযয জন্য উমৄি সুদমাগ প্রদান কযা ইদফ; 

রয তয থাদক টম, ব্যালিয পূফ য ম্মলত ছাডা তথ্য াংগ্রদয প্রাথলভক উদেদেয ফালদয অন্য টকান উদেদে তদথ্য 

লযফতযন, অন্য তথ্য টমাগ কযা ফা অন্য কাযদন তদথ্য টযদপয কদয  প্রলিয়াকযণ কযা মাইদফ না।   

(৩) টকান টকান ব্যলিগত উাত্ত অোকদ, াংগ্র, াংযক্ষণ ফা প্রলিয়াজাত কযা দফ তায দ্ধলত এফাং লযভাণ ম্পদকয 

ম্মলত গ্রদণয ভয় মথামথ তথ্য যফযা এফাং ব্যাখ্যা প্রদান কযা উাত্ত লনয়ন্ত্রদকয দালয়ত্ব।  

 ব্যাখ্যা- এই ধাযায় উলিলখত "ম্মলত" চুলি লফলধ, ১৮৭২ (১৮৭২ াদরয ৯ নাং লফলধ) অনুমায়ী একই অথ য ফন কদয। 

১৭.  (১) উদাদযাি ১৬ ধাযায়  মাাই থাক না টকন, টভজলযটি লফলধ, ১৮৭৫ (১৮৭৫ াদরয ৯ নাং লফলধ) অনুাদয নাফারদকয 

ব্যলিগত তদথ্যয ম্মলত — 

(ক) রইলন অলববাফক টথদক প্রাপ্ত দত দফ; এফাং 

(খ) উাত্ত লনয়ন্ত্রক  প্রলিয়াকযনকাযী দ্বাযা মথামথবাদফ মাচাই কযা। 

তদফ তয থাদক টম, াফারক য়ায য, নাফারক ফা তায দক্ষ রইলন অলববাফক কর্তযক প্রদত্ত ম্মলত ফজায় যাখদত ফা 

লনযন কযদত াযদফন। 

(২) স্বতন্ত্র ফা লবন্নবাদফ অক্ষভ ব্যলিদদয টক্ষদত্র, উাত্ত লনয়ন্ত্রক  প্রলিয়াকযনকাযীগন কর্তযদক্ষয লনদদ যনা অনুমায়ী 

টগানীয় টনাটি প্রদান এফাং ম্মলত প্রালপ্তয জন্য লফদল ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ। 

১৮.  (১) প্রদতেক উাত্ত লনয়ন্ত্রক  উাত্ত  প্রলিয়াকযনকাযী অফেই করদক এই রইদনয ললডউর-২ অনুমায়ী লনধ যালযত ছদক 



 

ম যাপ্ত তথ্য  াংগ্র, অোকদ, প্রলিয়াজাতকযদণয উদেে ম্পদকয অফলত কযদফন।  

তদফ তয থাদক টম, একালধক উদেদে তথ্য াংগ্রদয টক্ষদত্র, প্রলতটি উদেে পৃথকবাদফ প্রদল যত ইদফ এফাং ফগুদরা 

লফলদয় ম্মলত গ্রণ কলযদত ইদফ। 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন অলবষ্ট রদক্ষে প্রদয়াজনীয় ফলরয়া গণ্য না ইদর টকান ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, অোকদ ফা 

প্রলিয়াজাত কযা মাইদফ না; 

তদফ অন্য টকান ব্যলিগত তথ্য াংগ্র কযা দর তা "ঐলচ্ছক" লাদফ লযগলণত দফ। 

(৩) রকযাইব কযা, বফজ্ঞালনক গদফলণা ফা ঐলতালক ফা লযাংখ্যাদনয জন্য ব্যলিগত তদথ্যয অন্যান্য প্রলিয়াকযণ, তথ্য 

াংগ্রদয প্রাথলভক উদেদেয াদথ অেত দফ না – 

(ক) লফশ্বস্ততায াদথ; 

(খ) জনস্বাদথ য; এফাং 

(ল) তথ্য সুযক্ষা মৃদ্ধ। 

 

১৯. টকান ব্যলিগত তথ্য ব্যলিয ম্মলত াদদক্ষ অথফা  রইনীবাদফ াংগ্র  প্রলিমাজাত কযা টমদত াদয,মলদ- 

(ক) চুলি ম্পাদন অথফা চুলি শুরু কযায প্রদমাজদন; 

(খ) রইলন ফাধ্যফাধকতা; 

(গ) টকান ব্যলিয জরুলয লচলকৎা; 

(ঘ) রদারদতয লফচালযক কাদম যয প্রালনক প্রদমাজন; 

(ঙ) াংলফলধফদ্ধ,যকাযী ফা অন্য কাম যাফরীয মূল্যায়ন  ম্পাদদনয জন্য উাত্ত প্রলিয়াকাযী ফা লনয়ন্ত্রক কর্তযক তথ্য াংগ্র; 

(চ) রইনী প্রদমাজদন তথ্য লনমন্ত্রক, প্রলিয়াকাযী ফা  র্ততীম টকান দক্ষয কাদছ তথ্য প্রকাদয দয তথ্যদাতাদক এ ম্পদকয 

অফলত কযা। 

তদফ তয থাদক টম,এই প্রলফধান এফাং ফাাংরাদদদয াংলফধান অনুাদয তথ্য লনমন্ত্রক, প্রলিয়াকাযী ফা র্ততীম টকান ক্ষ ব্যলিয 

অলধকায  স্বাধীনতায উয প্রলতকূর প্রবাদফয লফরুদদ্ধ মথামথবাদফ মৃদ্ধ ইদফ; এফাং 

(ছ) যকায কর্তযক জাযীকৃত অন্য টম টকান উদেদে। 

২০. এই রইদনয ১৬ এফাং ১৯ ধাযায় মাই থাক না টকন, 

(১) লচঠি, পোক্স ফা ইদভদরয ভাধ্যদভ ম্মলতসূচক এফাং স্পষ্ট বালায় লরলখত ম্মলত ব্যলতদযদক াংদফদনীর ব্যলিগত তথ্য াংগ্র  

প্রলিমাজাত কযা মাইদফ না। 

(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন তথ্য াংগ্রদয মুর উদেদেয ফালদয টকান াংদফদনীর ব্যলিগত তথ্য কল্যাণ লিভ এফাং াভালজক 

সুযক্ষা রইদনয ফাস্তফায়দন প্রলিয়াজাত কযা মাইদফ না। 

(৩) যকাযী াংস্থা,প্রলতষ্ঠান,কর্তযক্ষ ফা টফযকাযী াংস্থা, অাংীদাযী কাযফাযী ফা অন্য টকান াংস্থা কর্তযক লনলদ যষ্ট উদেদে ফা রইলন 

প্রদমাজদন াংদফদনীর ব্যলিগত তথ্য াংগৃীত দর লবন্ন টকান াংস্থায দমালগতাম ফা স্বতন্ত্রবাদফ তা লনযীক্ষণ কযা দফ মলদ 

এটি- 

(ক) অত্র রইদনয ১৫ ধাযায় উলিলখত মৄলিেত লফলধলনদলদধয ফাইদয ব্যলিগত টপ্রাপাইর বতযী কযা; অথফা 

(খ) টফরইনী বাদফ গণভাধ্যদভ টকান ব্যলি, টগালষ্ঠ ফা জালতয টপ্রাপাইর  বতযী কযা; অথফা  

(গ) র্ততীম দক্ষয দ্বাযা টফরইনী অোকদ। 



 

(৪) াংদফদনীর ব্যলিগত তথ্য াংগ্র,াংযক্ষণ ফা প্রলিমাজাত কযায পূদফ য উন্নত লনযাত্তা এফাং সুযক্ষা ব্যফস্থা  টমভন তথ্য লনযাত্তা 

লনলিত কযা উাত্ত লনমন্ত্রক ফা প্রলিয়াকাযীয কতযব্য। 

 

চতুথ য অধ্যাম 

স্থানান্তয,াংযক্ষন  ব্যলিগত তদথ্যয লনযাত্তা 

২১. ব্যলিগত তথ্য টয়ায কযা এই রইদনয রাংঘন লদদফ অলবলত ইদফ। 

২২. টকান লনলদ যষ্ট কাদজয জন্য াংগৃলত ব্যলিগত তথ্যমু কাম য ভালপ্তয য াংযক্ষন কদয যাখা মাদফ না। 

তদফ তয থাদক টম, এই লফলধ যকায কর্তযক প্রলতলষ্ঠত াংদফদনীর ব্যলিগত তথ্য-উাদত্তয টক্ষদত্র প্রদমাজে ইদফ না। 

২৩. (১) টকান ব্যলি লনলদ যষ্ট কাদজয জন্য াংগৃীত অন্য টকান ব্যলিয ব্যলিগত তথ্য কাজটি ম্পন্ন য়ায দয ফা টকান কাযদণ 

ফালতর য়ায দয ফা প্রদমাজনীম ভদময টচদম টফল ভম াংযক্ষণ কযদফন না। 

(২) উ-ধাযা (৩) এ উলিলখত, টম টকান উদেদে াংগৃীত ফা গৃীত টকান ব্যলিগত তথ্য উদেে ালধত য়ায য ফা অন্য টকান 

কাযদন তা ফালতর দর াংগৃীত তথ্য অলফরদে ধ্বাং কযদত দফ। 

(৩) এই ধাযাম মাাই থাকুক না টকন, লনম্নলরলখত কাযদন াংগৃীত ব্যলিগত তথ্য াংগ্রদয মুর উদেে ালধত য়ায য 

প্রদমাজনীম ভদময টচদম টফল ভম াংযক্ষণ কযা টমদত াদয,মলদ - 

(ক) টকান ব্যালি তায ম্পলকযত তথ্য উি কাদজ ব্যফাদযয পূফ য ম্মলত প্রদান কলযদর; অথফা 

(খ) াংলফধাদনয ধাযা অনুমায়ী ঐলতালক,লযাংখ্যানগত ফা গদফলণামূরক কাদজয জন্য। 

তদফ তয থাদক টম, এই রইদনয উ-ধাযায় উি উদেে াধদন প্রদয়াজনীয় ব্যলিগত তথ্যমু াংযক্ষণ কযা মাইদফ।  এফাং অন্যান্য 

ব্যলিগত তথ্য উাত্তমু ধ্বাং কলযদত ইদফ। 

২৪. টকান ব্যলিগত তথ্য র্ততীম দক্ষয কাদছ স্তান্তদযয পূদফ য এই রইদনয ১৬ ধাযা টভাতাদফক লরলখত ম্মলত লনদত ইদফ এফাং এই 

রইদনয ৭ ধাযা টভাতাদফক ব্যলি াধাযনদক তা অফলত কলযদত ইদফ। 

তদফ তয থাদক টম, র্ততীম দক্ষয টগানীমতা নীলত এফাং লনযাত্তায ভান ম্পদকয এফাং র্ততীম ক্ষ টগানীমতা নীলত রাংঘন কযদফ  

না ভদভ য লনলিত দয় র্ততীম দক্ষয কাদছ তথ্য স্তান্তয কযদত ইদফ। 

২৫. টকান ব্যলিগত তথ্য অন্য টকান টদদ স্থানান্তদযয পূদফ য এই রইদনয ১৬ ধাযা টভাতাদফক লরলখত ম্মলত লনদত ইদফ এফাং এই 

রইদনয ৭ ধাযা টভাতাদফক ব্যলি াধাযনদক তা অফলত কলযদত ইদফ। 

তদফ তয থাদক টম, ফাাংরাদদদয ফালদয তথ্য স্তান্তয টকফরভাত্র টগানীমতা নীলত এফাং লনযাত্তায ভান ম্পদকয এফাং তথ্য গ্রনকাযী 

টগানীমতা নীলত রাংঘন কযদফ  না ভদভ য লনলিত দয় র্ততীম দক্ষয কাদছ তথ্য স্তান্তয কযদত ইদফ। 

২৬. ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, প্রলিমাকযণ, াংযক্ষণ, প্রকা এফাং / অথফা অন্য টকানবাদফ স্তান্তয কযায জন্য, মতদূয ম্ভফ ছদ্মদফ ফা 

লউদডা-অোদনালনভাইদজন কযা উত্ালত কযা দফ। 

২৭. তদথ্যয অননুদভালদত অোকদ,তথ্য ধ্বাং, ব্যফায, প্রলিমাজাত কযা, াংযক্ষণ, লযফতযন, কাউদক নাি কযা, তদথ্যয 

অননুদভালদত প্রকা (দুঘ যটনামূরক ফা রনুলালেক) ফা অন্যান্য মৄলিেত ঝুঁলক প্রভন কযা উাত্ত লনয়ন্ত্রক  উাত্ত প্রলিয়াকাযীয 



 

দালমত্ব। এরু টকান দুঘ যটনা ঘটদর াংলেষ্ট কর্তযদক্ষয াদথ াদথ  াংলেষ্ট ব্যালিদক লনযাত্তা রঙ্ঘদনয ক্ষলত কভাদনায জন্য াত 

লদদনয ভদধ্য অফলত কলযদত ইদফ। 

২৮. কর্তযদক্ষয যাভ যিদভ ভদয় ভদয় যকাযী প্রজ্ঞান অনুাদয  লনযাত্তায ধযন  প্রকৃলত অনুমায়ী মথামথ লনযাত্তা ব্যফস্থা 

গ্রন কযা উাত্ত লনমন্ত্রক এফাং উাত্ত প্রলকয়াজাতকাযীয দালমত্ব। 

 

ঞ্চভ অধ্যাম 

উাত্ত লনমন্ত্রক এফাং প্রলিয়াজাতকাযীয দায়ফদ্ধতা 

২৯.  (১)  এই রইদনয রতায় স্বচ্ছতায াদথ  ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, াংযক্ষণ, অোকদ ফা প্রলিয়াজাত কযা উাত্ত লনমন্ত্রক 

এফাং উাত্ত প্রলকয়াজাতকাযীয দালমত্ব। 

(২) টকান ব্যলিগত তথ্য াংগ্রদ উ-ধাযা (১) এয রঙ্ঘন অনফধ ফদর গণ্য ইদফ। 

৩০. টম টকান ঘটনায় ফা শুদৄভাত্র প্রদয়াজনীয় টক্ষদত্র ব্যলিগত তথ্য টয়ায কযা  এফাং এই রইদনয টগানীয়তা লফধানাফরী টভদন চরা 

উাত্ত লনমন্ত্রক, প্রলকয়াজাতকাযী  র্ততীয় দক্ষয দালমত্ব। 

৩১. টম টকান ঘটনায় অননুদভালদত ফা টফরইনী অোকদ ফা ব্যফায, দুঘ যটনাজলনত ক্ষলত, তথ্য ধ্বাং ফা াইফায াভরায লফরুদদ্ধ 

মথামথ তথ্য লনযাত্তা গ্রন কযা উাত্ত লনমন্ত্রক, প্রলকয়াজাতকাযী  র্ততীয় দক্ষয দালমত্ব: 

তদফ তয থাদক টম, টকান তথ্য লফচুেলতয ঘটনায় াত লদদনয ভদধ্য রিান্ত ব্যলিদদযদক অফলত কযা এফাং ক্ষলত কভাদনায ম যাপ্ত 

ব্যফস্থা গ্রন কযা উাত্ত লনমন্ত্রক, প্রলকয়াজাতকাযী  র্ততীয় দক্ষয দালমত্ব: 

রয তয থাদক টম,উি রইদনয রতায় মথামথ ব্যফস্থা গ্রন  তায প্রভানবায উাত্ত লনমন্ত্রক, প্রলকয়াজাতকাযী  র্ততীয় দক্ষয 

উয ফতযায়।  

৩২. উি রইদনয রতায় পূফ যলরলখত ম্মলত াদদক্ষ তদথ্যয ঠিকতা ফজাম টযদখ াংগৃীত তথ্যাফরী অোকদ,াংযক্ষণ এফাং 

প্রলিমাজাত কযা উাত্ত লনমন্ত্রক, প্রলকয়াজাতকাযী  র্ততীয় দক্ষয দালমত্ব: 

৩৩. উাত্ত লনমন্ত্রক, প্রলকয়াজাতকাযী, র্ততীয় ক্ষ অথফা অন্য টকউ এই রইদনয ৮ভ অধ্যাদয় ফলণ যত কাযাফা উদমাগী অযাধ 

কযদর উি কাদজয াদথ ব্যফালয়ক, রলথ যক ফা অন্য টকানবাদফ দালমত্বপ্রাপ্ত  াংলেষ্ট কর ব্যলি টপৌজদাযী কাম যলফলধ অনুমায়ী 

দলন্ডত ইদফন।  

তদফ তয থাদক টম,এই লফবাদগ মাাই থাকুক না টকন, দেনীম ব্যলি মলদ প্রভাণ কলযদত াদযন টম এই অযাধ তায অজ্ঞাদত াংঘটিত 

দয়দছ ফা লতলন এই অযাধ প্রলতদযাধ কযায ফ যাত্দক প্রদচষ্টা কলযয়াদছন এফাং কর্তযক্ষ তায প্রভাদণ ন্তুষ্ট ইদর লতলন উি াজা 

ইদত অব্যলত াইদত াদযন। 

৩৪. (১) প্রদতেক উাত্ত লনমন্ত্রক, প্রলকয়াজাতকাযী ফা র্ততীয় ক্ষ, তথ্য াংযক্ষণ  প্রলিয়াজাতকযদণয রনুললেক   প্রমৄলিগত 

দক্ষতাম্পন্ন টকান ব্যালিদক তথ্য সুযক্ষাকাযী কভ যকতযা লদদফ তথ্য াংগ্র ফা প্রলিমাকযদণয টক্ষদত্র লনমৄি কযদফ এফাং এই রইদনয 

রতায় টকান অনুদযাধ, স্পষ্টীকযণ ফা অলবদমাদগয ভাধান কযায ক্ষভতা প্রদান কযদফ। 

(২) টকান অনুদযাধ, ব্যাখ্যা ফা অলবদমাদগয াংদাধন ফা ভাধান প্রদাদন অলতলযি ালযশ্রলভক রদযা কযা কযা দফ না। 

৩৫. (১) তথ্য সুযক্ষা কভ যকতযা- 

(ক) স্বাধীন ব্যলি লদদফ কাজ কযদফ; 



 

(খ) লরলখত ফা ইদরকিলনক পদভ য অনুদযাধ,স্পষ্টীকযণ ফা অলবদমাদগয টক্ষদত্র ক্ষলতগ্রস্থ ব্যলি ফা প্রলতলনলধয ভাধ্যদভ লফলধগত ব্যফস্থা 

গ্রন কযদফ; 

(গ) অলবদমাগ গ্রদণয াত লদদনয ভদধ্য তদন্তকাম য শুরু কযায দদক্ষ গ্রণ কযদফ; 

(ঘ) অলবদমাগ প্রালপ্তয নব্বই লদদনয ভদধ্য লফলমটি লনষ্পলত্ত কযদফ; 

(ঙ) উমৄি দদক্ষ গ্রণ কযায জন্য উাত্ত লনয়ন্ত্রক  প্রলিয়াজাতকাযীদক সুালয কযদফ; এফাং 

(চ) কাম যলফফযনী প্রস্তুত, পরাপর এফাং লদ্ধাদন্ত টৌুঁছাদনায কাযণ লরলফদ্ধ কযদফ। 

(২) তথ্য সুযক্ষাকাযী কভ যকতযা লনদমাগ প্রদান কযা না দর ফা নব্বই লদদনয লনধ যালযত ভমীভায ভদধ্য অলবদমাগ ভাধাদন ব্যথ য দর, 

প্রলতকাদযয জন্য অলবদমাগকাযী তথ্য টগানীমতা কর্তযদক্ষয কাদছ টমদত াদয। 

 

লষ্ঠ অধ্যাম 

তত্বাফধান 

৩৬. এই রইদনয ধাযা প্রদমাজে না দর,টকান ব্যলি অন্য টকান ব্যলিয উয নজযদালয কযদত ফা অন্য কাউদক নজযদালযদত ামতা 

কযদত াযদফ না। 

৩৭. যকাযী কভ যচাযী ফা কর্তযক্ষ অনুদভালদত কভ যকতযা ফা যকায কর্তযক তদদন্ত ামতা প্রদানকাযী ব্যলতদযদক এই লফলধ টভাতাদফক 

টকান ব্যলি নজযদালয, ামতাকাযী ফা নজযদালয লযচারনায কাদজ স্পষ্টবাদফ লনললদ্ধ ইদফ। 

৩৮. (১) ধাযা ১৫ এয রতায় লফলধলনদলধ অনুমায়ী যাদষ্ট্রয তথ্য াংগ্র, প্রলিমাকযণ, লনযীক্ষণ  ব্যলিগত তথ্য স্তান্তয কযায 

ক্ষভতা যদমদছ। 

২) যকায অনুদভালদত কভ যকতযা, পুলর ফালনী, স্ত্র ফালনী, টগাদমন্দা াংস্থা ফা অন্য টকান যকাযী কভ যকতযা কর্তযক প্রাপ্ত ফা 

রলফষ্কৃত তদথ্যয লবলত্তদত, াফ যদবৌভত্ব, অখন্ডতা, জাতীম লনযাত্তা ফা জনগদনয লনযাত্তা লফলিত য়ায রাংকা কদযন তাদর লতলন 

াংলেষ্ট টগাদমন্দা াংস্থায কাদছ উি লফলদয় অগ্রয দত াদযন। 

(৩) উধাযা (২) এয রতায় উলিলখত তথ্য প্রালপ্তয য াংলেষ্ট টগাদমন্দা াংস্থা প্রদয়াজনীয় ভদন কযদর কর্তযদক্ষয কাদছ একটি 

লরলখত রদদদয জন্য অনুদযাধ কলযদত াদয মাদত কর্তযক্ষ াংলেষ্ট প্রলতষ্ঠানদক লরলখতবাদফ টকান ব্যলিগত তদথ্য নজযদাযী  

ফাধাদাদনয রদদ প্রদান কলযদত াদয রফায না াদয। 

তদফ তয থাদক টম, এই ধাযা প্রদতেক টক্ষদত্র প্রদমাজে ইদফ এফাং ভাভরা প্রালপ্তয ৬০ লদদনয ভদধ্য কর্তযক্ষ মথামথ রদদ প্রদান 

কলযদফ: 

রয তয থাদক টম,রদদটি ব্যলি ফা টশ্রণীয ব্যলিদদয দ্বাযা টমাগাদমাদগয ভাধ্যভ ফা টশ্রণীয রদদদয অধীন থালকদফ। 

৪) উ-ধাযা (২) অনুমায়ী ভাভরামু লনষ্পলত্তদত কর্তযদক্ষয ামতাকদে যকায কর্তযক একটি লফদল লফবাগ স্থালত ইদফ। 

তদফ তয থাদক টম রদদ প্রদাদনয পূদফ য, কর্তযক্ষ লনদজই প্রদমাজনীম ফ তথ্য গ্রদণয জন্য মৄলিেত,  লনযদক্ষবাদফ লফলধ কাম যকয 

কযা দমদছ  ভদভ য লনলিত কযদফ। 

(৫) উ-ধাযা (৪) এয রতায় প্রলতলষ্ঠত লফদল লফবাদগ যকায কর্তযক লনধ যালযত দ্ধলতদত প্রাথলভক তদন্ত কযায ক্ষভতা 

থাকদফ,কর্তযদক্ষয লনকট তাাযা প্রলতদফদন প্রদান কযদফ, মাায উয লবলত্ত কদয কর্তযক্ষ টগাদমন্দা াংস্থাদক লফস্তালযত রদদ প্রদান 

কলযদফ 

তদফ তয থাদক টম াভলযক টগাদয়ন্দায টক্ষদত্র, এই রইদনয রতায় অনলতগম্য ফা াংদফদনীর এফাং / অথফা টগানীম ফদর 

লফদফলচত তথ্যমু প্রদাদনয পূদফ য কর্তযক্ষ ফাাংরাদদ যকাদযয ভলন্ত্রলযলদ লচদফয াদথ যাভ যিদভ রদদ প্রদান কযদফ। 



 

(৬) কর্তযদক্ষয কাছ টথদক রদদ প্রালপ্তয য, টগাদমন্দা াংস্থা তদনুমামী প্রদত্ত তযদভাতাদফক নজযদালয লযচারনা কলযদফ। 

৩৯. উ-ধাযা ৩৮ এয রতায় ইসুেকৃত প্রলতটি রদদদ টগাদমন্দা াংস্থায দ্বাযা ব্যলিগত তথ্য নজযদালয কযায ভম লনলদ যষ্ট কদয 

লদদফ। 

তদফ তয থাদক টম, নজযদালযয ভয় বৃলদ্ধয প্রদয়াজদন, টগাদমন্দা াংস্থা কর্তযদক্ষয লনকট ভয় বৃলদ্ধয কাযন প্রস্তাফ কযদফ। 

৪০. কর্তযক্ষ, টগাদমন্দা াংস্থা ফা টফযকাযী াংস্থা, অাংীদালয ফা অন্য টকান াংস্থা,এই রইদনয লফধান অনুমামী নজযদালয জতয 

কযায জন্য অাংগ্রণ, দমালগতা, লযচারনা ফা এয ম্পলকযত টম টকান কাদজ তথ্য টগানীমতা এফাং টগানীমতা ফজাম যাখায 

মৄলিেত দদক্ষ গ্রন কযদফন। 

৪১. টম টকান ম যাদম নজযদালযয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত ব্যলিগত তথ্য রদারদত রনীত দর, দালমত্বযত কভ যকতযা প্রদমাজে টক্ষদত্র াংগৃীত 

তথ্যমু াংলেষ্ট কর্তযক্ষ, টগাদমন্দা াংস্থা ফা অন্য টকান ফলযাগত কায স্তদক্ষ ছািা এই রইদনয লফধান অনুমামী াংগৃীত 

দমদছ তা প্রভাণ কযদফ। 

৪২. লফদল রদক্ষে  টকান ব্যলি ফা টকান লনলদ যষ্ট টশ্রলণয কাউদক াযীলযক, রলথ যক ফা অন্য টকান উাদয় মযালন ফা টকান 

রক্ষেমৄি টপ্রাপাইলরাং স্পষ্টবাদফ লনললদ্ধ এফাং এই রইদনয টগানীমতা রঙ্ঘন ফদর গণ্য দফ। 

৪৩. নজযদাযী প্রলিমায় াংগৃীত টকান ব্যলিগত তথ্য টগাদমন্দা াংস্থায তদন্ত চালরদম মামায জন্য প্রালেক নম টফ তথ্য 

টগাদমন্দা াংস্থা কর্তযক প্রাপ্ত তালযখ টথদক এক ফছদযয টফী টভয়াদদ াংযক্ষণ ফা অোকদ কযা মাদফ না।  

 

লফলফধ 

৪৪. যকায, কর্তযদক্ষয টচমাযাযন ফা দস্য ফা অন্য টকান ব্যলি কর্তযক এই লফলধয রতায় টম টকান টক্ষদত্র ৎ উদেদে অনুযণ 

কযদর তায লফরুদদ্ধ টকান রইনানুগ ব্যফস্থা গ্রন কযা মাদফ না।  

৪৫. এই লফলধ কাম যকয কযায টক্ষদত্র টকান অসুলফধা টদখা লদদর, এই রইদনয লফধানাফরী লত েলত টযদখ যকায টগদজট প্রকাদয 

ভাধ্যদভ উি অসুলফধা অাযদণয জন্য ভীচীন দদক্ষ গ্রন কযদফ।  

তদফ তয থাদক টম, এই লফলধ প্রফতযদনয লতন ফছয  য এই ধাযায রতায় এ ধযদনয টকান রদদ কাম যকয কযা মাইদফ না। 

৪৬. এই রইদনয লফধানাফরী তথ্য  টমাগাদমাগ প্রমৄলি লফলধ, ২০০৬ ফা ব্যলিগত তথ্য াংগ্র, প্রলিমাকযণ, স্তদক্ষ এফাং লনযীক্ষণ 

ম্পলকযত অন্যান্য লফলধদক ফালতর কযদফ। 

৪৭. যকায এই  রইদনয উদেে পূযণকদে যকাযী প্রজ্ঞান দ্বাযা লফলধ প্রণমন কলযদত ালযদফ। 

 

 

  



 

ললডউর-১: ব্যলতিভমু 

এই রইদনয রতায় লনদম্নাি টক্ষদত্র ব্যলিগত তথ্য  

াংগ্র ফা প্রলিয়াকযণ কযা মাইদফ না: 

১।                                            ; 

২।                    ; 

৩।            লফলধ, ২০০৫ এয রতায় প্রকাদমাগ্য; এফাং  

৪।                                                      ইদফ না। 

 

 

 

  



 

ললডউর ২: টগানীয় লফজ্ঞলপ্ত 

এই রইদনয রতায় টগানীয় লফজ্ঞলপ্তমুদ লনদম্নাি লফলয়মু অন্তযর্ভি থাকদফ-- 

(ক) লক লক ব্যালিগত তথ্য াংগ্র কযা দফ; 

(খ) তথ্য প্রলিয়াকযদণয  উদেে; 

(গ) ব্যালি ম্পলকযত তদথ্যয টশ্রনীলফবাগ; 

(ঘ) ব্যালিগত তথ্যাফরী মাদদয কাদছ প্রকা কযা দফ অথফা লফদল কদয র্ততীয় টকান টদদ ফা রন্তজযালতক টকান াংগঠদন প্রদান 

কযা দর ম যাপ্ত লনযাত্তা ব্যফস্থা গ্রন কযা; 

(ঙ) অনুলভত ভয়ীভায ভদধ্য ব্যালিগত তথ্যমু াংযক্ষন কযা এফাং ম্ভফ না দর ঐ ভয়ীভায জন্য লনন যায়ক ব্যফায কযা। 

(চ) উাত্ত লনয়ন্ত্রক টকান ব্যলিগত তথ্য াংদাধন ফা মুদছ টপরায অথফা প্রলিয়াকযদণ ফাধাদান ফা এই ধযদনয প্রলিয়াকযদণয 

অনুদযাধ কযায অলধকায; 

(ছ) উমৄি কর্তযদক্ষয কাদছ অলবদমাগ দালখদরয লফধান; 

(জ) ব্যলিগত তথ্য যালয ব্যলি টথদক াংগ্র কযা না দর,তদথ্যয উৎ ম্পদকয উদিখ কযা; 

(ঝ) সুলনলদ যষ্ট অথ যফ  মৄলিপুন য তদথ্যয টক্ষদত্র স্বয়াংলিয় লদ্ধান্ত গ্রদণয লফলয় অন্তভূ যি থাকদর, এফাং ব্যলিয জন্য তাত্ম যপূণ য 

প্রলিয়াজাত লযদল যত পরাপর। 


