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জন�াথ� সংি�� তথ� �কাশ (�র�া �দান) আইন, ২০১১
( ২০১১ সেনর ৭ নং আইন )

[ ২২ জুন , ২০১১ ]

জন�াথ� সংি�� তথ� �কাশকারীেক আইনগত �র�া �দান এবং �াসি�ক অ�া� িবষেয় িবধান �ণয়নকে� �ণীত
আইন ।

�যেহতু জন�াথ� সংি�� তথ� �কাশকারীেক আইনগত �র�া �দান এবং �াসি�ক অ�া� িবষেয় িবধান করা
সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

    �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল:-

  

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১।(১) এই আইন জন�াথ� সংি�� তথ� �কাশ (�র�া �দান) আইন, ২০১১ নােম অিভিহত

হইেব।

  (২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

  
সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

 (১) ‘‘উপযু� কতৃ�প�’’ অেথ� �কান সং�ার �ধান বা উ� সং�ার সিহত সংযু� বা অধীন� �কান

অিধদ�র, পিরদ�র বা দ�েরর িবভাগীয়, আ�িলক, �জলা, উপেজলা বা ইউিনয়ন কায�ালয় এর

�ধান বা �ধান িনব�াহী এবং িন�বিণ�ত ব�ি� বা পদধারীগণও ইহার অ�ভু�� হইেবন, যথাঃ-

 (ক) সাংিবধািনক পেদ অিধি�ত ব�ি�বেগ�র ��ে�, ��িসেড�ট;

 (খ) সংসদ সদে�র ��ে�, �ীকার;

 (গ) িবচার কম� িবভােগর �কান সদে�র ��ে�, ��ীম �কাট� এর �রিজ�ার;

 (ঘ) �ন�ীিতর সিহত সংি�� হইেল, �ন�ীিত দমন কিমশন;

 (ঙ) সরকাির অেথ�র সিহত সংি�� হইেল, মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক; এবং

 (চ) অৈবধ বা অৈনিতক কােয�র ��ে� সংি�� থানার ভার�া� কম�কত�া;

 (২) ‘‘কম�কত�া’’ অেথ� �কান সং�ায় িনব�ািচত, মেনানীত, চুি�িভি�ক বা সাব��িণকভােব িনযু�

আেছন বা িছেলন এমন ব�ি�ও ইহার অ�ভু�� হইেবন;

 (৩) ‘‘জন�াথ�’’ অথ� সরকার বা সরকােরর িনেদ�েশ জনগণ বা জনগেণর িকয়দংেশর �ােথ� বা

কল�ােণ গৃহীত কম�;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1072.html
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 (৪) ‘‘জন�াথ� সংি�� তথ�’’ বা ‘‘তথ�’’ অথ� �কান সং�ার এই�প �কান তথ� যাহােত �কাশ পায়

�য, �কান কম�কত�া-

 (ক) সরকাির অেথ�র অিনয়িমত ও অন�েমািদত ব�য়;

 (খ) সরকাির স�েদর অব�ব�াপনা;

 (গ) সরকাির স�দ বা অথ� আ�সাৎ বা অপচয়;

 (ঘ) �মতার অপব�বহার বা �শাসিনক ব�থ�তা (maladministration);

 (ঙ) �ফৗজদারী অপরাধ বা �বআইনী বা অৈবধ কায� স�াদন;

 (চ) জন�া��, িনরাপ�া বা পিরেবেশর জ� �িতকর বা ঝুঁিকপূণ� �কান কায�কলাপ; অথবা

 (ছ) �ন�ীিত-

 এর সিহত জিড়ত িছেলন, আেছন বা হইেত পােরন;

 [ব�াখ�া: এই দফায় ‘‘�ন�ীিত’’ বিলেত Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর

section 161 এ 'gratification' �য অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� বুঝাইেব।]

 (৫) ‘‘তথ� �কাশকারী’’ অথ� িযিন উপযু� কতৃ�পে�র িনকট জন�াথ� সংি�� তথ� �কাশ কেরন;

 (৬) ‘‘িনধ�ািরত’’ অথ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত;

 (৭) ‘‘�ফৗজদারী কায�িবিধ’’ অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of

1898);

 (৮) ‘‘সং�া’’ অথ� -

 (ক) গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান অ�যায়ী সৃ� �কান সং�া;

 (খ) গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌র ৫৫(৬) অ�ে�েদর অধীন �ণীত কায�িবিধমালার

(Rules of Business) অধীন গিঠত সরকােরর �কান ম�ণালয়, িবভাগ বা কায�ালয়;

 (গ) �কান আইন বা অধ�ােদশ �ারা বা উহার অধীন গিঠত �কান সংিবিধব� সং�া বা �িত�ান;

 (ঘ) সরকাির অথ�ায়েন পিরচািলত বা সরকাির তহিবল হইেত সাহায�পু� �কান �বসরকাির সং�া

বা �িত�ান;

 (ঙ) িবেদশী সাহায�পু� �কান �বসরকাির সং�া বা �িত�ান;

 (চ) �বসরকাির সং�া বা �িত�ান ;

 (ছ) সরকােরর পে� অথবা সরকার বা সরকাির �কান সং�া বা �িত�ােনর সিহত স�ািদত

চুি� �মাতােবক সরকাির কায��ম পিরচালনার দািয়��া� �কান ব�ি�, �বসরকাির সং�া বা

�িত�ান ; বা

 (জ) সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা িনধ�ািরত অ� �কান সং�া বা

�িত�ানও ইহার অ�ভু�� হইেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
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http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html


13/09/2022 জন�াথ� সংি�� তথ� �কাশ (�র�া �দান) আইন, ২০১১

� ি � ই

আইেনর �াধা� ৩।আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী

�াধা� পাইেব।

জন�াথ� সংি��
তথ� �কাশ

৪ । (১) �কান তথ� �কাশকারী উপযু� কতৃ�পে�র িনকট, যুি�যু� িবেবচনায়, জন�াথ� সংি��

সিঠক তথ� �কাশ কিরেত পািরেবন।

  (২) �কান তথ� �কাশকারী, এই আইেনর উে�� পূরণকে�, জন�াথ� সংি�� সিঠক তথ�

�কাশ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ-

  (ক) যুি�স�ত কারেণ িতিন িব�াস কেরন �য তথ�িট সত�; বা

  (খ) তেথ�র সত�তা স�েক� িব�াস কিরবার যুি�স�ত কারণ না থািকেলও িতিন এই�প িব�াস

কেরন �য, তথ�িট সত� হইেত পাের এবং তেথ�র ��� িবেবচনা কিরয়া উহার সত�তা যাচাই

করা সমীচীন।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান তথ�, উপযু� কতৃ�পে�র িনকট, িলিখতভােব সরাসির

হােত হােত, ডাকেযােগ বা �য �কান ইেল�িনক মাধ�েম �কােশর উে�ে� ��রণ করা যাইেব।

  (৪) �কািশত �েত�কিট তথ�, �াথিমকভােব �মািণত হয় এই�প সহায়ক দিললািদ বা

উপকরণ �ারা, যিদ থােক, সমিথ�ত(supported) হইেত হইেব।

 
তথ�
�কাশকারীর
�র�া

৫ । (১) �কান তথ� �কাশকারী ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জন�াথ� সংি�� �কান

সিঠক তথ� �কাশ কিরেল, উ� ব�ি�র স�িত ব�তীত, তাহার পিরিচিত �কাশ করা যাইেব না।

  (২) জন�াথ� সংি�� সিঠক তথ� �কােশর কারেণ তথ� �কাশকারীর িব�ে� �কান �ফৗজদারী বা

�দওয়ানী মামলা বা, �েযাজ� ��ে�, �কান িবভাগীয় মামলা দােয়র করা যাইেব না।

  (৩) তথ� �কাশকারী �কান চা�রীজীবী হইেল �ধু জন�াথ� সংি�� তথ� �কােশর কারেণ

তাহােক পদাবনিত, হয়রািনমূলক বদলী বা বাধ�তামূলক অবসর �দান করা বা এমন �কান

ব�ব�া �হণ করা যাইেব না যাহা তাহার জ� মানিসক, আিথ�ক বা সামািজক �নােমর জ�

�িতকর হয় বা তাহার িব�ে� অ� �কান �কার িবভাগীয় ব�ব�া �হণ ও �বষম�মূলক আচরণ

করা যাইেব না।

  (৪) উপ-ধারা (৬) এর িবধান সােপে�, ধারা ৪ এর অধীন �কািশত তথ� �কান �দওয়ানী বা

�ফৗজদারী মামলায় সা�� িহসােব �হণ এবং তথ� �কাশকারীেক �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী

মামলায় সা�ী করা যাইেব না এবং মামলার কায��েম এমন �কান িকছু �কাশ করা যাইেব না

যাহােত উ� ব�ি�র পিরচয় �কািশত হয় বা হইেত পাের।

  (৫) �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলার সা��-�মােণর অ�ভু�� �কান বিহ, দিলল বা

কাগজপে� যিদ এমন িকছু থােক, যাহােত তথ� �কাশকারীর পিরচয় অ�ভু�� থােক, তাহা
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হইেল আদালত �কান ব�ি�েক, উ� বিহ, দিলল বা কাগজপে�র �য অংেশ উ��প পিরচয়

িলিপব� থােক �সই অংশ পিরদশ�েনর অ�মিত �দান কিরেব না।

  (৬) এই ধারায় অ� যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান মামলার �নানীকােল আদালেতর িনকট

যিদ �তীয়মান হয় �য, তথ� �কাশকারী ই�াকৃতভােব িমথ�া ও িভি�হীন তথ� �কাশ

কিরয়ােছন অথবা তথ� �কাশকারীর �কৃত পিরচয় �কাশ ব�তীত উ� মামলায় �ায়িবচার

িনি�ত করা স�ব নয়, তাহা হইেল আদালত সংি�� তথ� �কাশকারীর পিরচয় �কাশ কিরেত

এবং িমথ�া ও িভি�হীন তথ� �কােশর ��ে� তাহার িব�ে� ধারা ১০ এর িবধান অ�সাের

ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।

  
তদ� ও
আইনা�গ
কায��ম

৬ । (১) �কান তথ� �কাশকারী ধারা ৪ এর অধীন উপযু� কতৃ�পে�র িনকট �কান তথ� �কাশ

কিরেল উ� কতৃ�প� িবষয়িট তদে�র উেদ�াগ �হণ কিরেব অথবা িবষয়িট অ� �কান উপযু�

কতৃ�পে�র এখিতয়ারাধীন হইেল উহা �সই কতৃ�পে�র িনকট ��রণ কিরেব।

  (২) উপযু� কতৃ�পে�র িনকট �কান জন�াথ� সংি�� তথ� �কাশ করা হইেল বা, ���মত,

��রণ করা হইেল উ� কতৃ�প� �য়ং িবষয়িট তদ� কিরেত পািরেব অথবা অ� �কান যথাযথ

কতৃ�পে�র মাধ�েম িবষয়িট তদ� করাইেত পািরেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান িবষয় তদ�কােল উপযু� কতৃ�প� বা, ���মত, যথাযথ

কতৃ�প� তথ� �কাশকারীর িনকট হইেত, �েয়াজেন, �াসি�ক তথ� ও উপা� সং�হ কিরেত

পািরেব।

  (৪) তদ�কােল বা তদ� অ��ােনর পর যিদ �দখা যায় �য,-

  (ক) �কৃত ঘটনা ও অিভেযাগ তু� �কৃিতর, িবরি�কর এবং িভি�হীন; অথবা

  (খ) তদ� ও আইনা�গ কায��ম চালাইবার মত যেথ� �কান কারণ ও উপাদান িবদ�মান নাই-

  তাহা হইেল উপযু� কতৃ�প� তৎ�ণাৎ সংি�� িবষেয় গৃহীত কায��ম ব� কিরেব, এবং িবষয়িট

উপ-ধারা (২) এর িবধান অ�যায়ী অ� �কান যথাযথ কতৃ�প� কতৃ�ক তদ� করা হইেল, উ�

কতৃ�প� উহার �িতেবদন উপযু� কতৃ�পে�র িনকট ��রণ কিরেব এবং উপযু� কতৃ�প�

তদ�যায়ী িস�া� �হণ কিরেব।

  (৫) িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� তদ� অ��ােনর পর যিদ �দখা যায় �য, সংি�� কম�কত�ার িব�ে�

উ�ািপত অিভেযাগিট সত� ও সিঠক, তাহা হইেল উপযু� কতৃ�প� তাহার িব�ে� �চিলত

আইন অ�সাের যথাযথ ব�ব�া �হণ কিরেব।

  (৬) এই ধারার অধীন �কান তদে�র ��ে� �কান তদ�কারী কম�কত�া িনধ�ািরত সময়সীমার

মেধ� উহার তদ� কায��ম সমা� কিরেত ব�থ� হইেল এবং িনধ�ািরত সমেয়র �েয়াজন হইেল,

তৎস�েক� যুি�স�ত কারণ উে�খপূব�ক বিধ�ত সময় ম�ুেরর জ� আেবদন না কিরেল, সংি��

কম�কত�ার িব�ে� আইনা�গ ও িবভাগীয় ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব।
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� ি � ই

    
তদে�র ��ে�
সহায়তা

৭ । (১) �কান তথ� �কাশকারী জন�াথ� সংি�� তথ� �কাশ কিরেল, িতিন, সংি�� তেথ�র

সত�তা তদে�র ��ে�, পুিলশ বা অ� �য �কান তদ�কারী কতৃ�প�েক সহায়তা কিরেবনঃ

  তেব শত� থােক �য, �কান তথ� �কাশকারীেক এই�প �কান তদে� সহায়তা কিরেত বাধ� করা

যাইেব না, যাহার ফেল তাহার জীবন ও শারীিরক িনরাপ�া িবি�ত হইেত পাের বা িতিন

িভ�ভােব �িত�� হইেত পােরন।

  (২) এই আইেনর উে�� পূরণকে� উপযু� কতৃ�প�, যথাযথ কতৃ�প� বা, ���মত,

তদ�কারী কম�কত�া, তদে�র ��ে� আইন �েয়াগকারী সং�া বা অ� �য �কান সরকাির কতৃ�প�

বা সংিবিধব� সং�ার িনকট সহায়তার জ� অ�েরাধ কিরেত পািরেবন এবং তদ�সাের উ�

কতৃ�প� বা সং�া সহায়তা �দান কিরেব।

ফলাফল
অবিহতকরণ

৮। �কান তথ� �কাশকারী কতৃ�ক উপযু� কতৃ�পে�র িনকট যথাযথভােব জন�াথ� সংি�� �কান

তথ� �কাশ করা হইেল, তথ� �কাশকারী অ�েরাধ কিরেল, সংি�� তেথ�র িভি�েত িক ব�ব�া

�হণ করা হইয়ােছ তাহা তাহােক, তাহার �গাপনীয়তা অ�ু� রািখয়া, অবিহত কিরেত হইেব।

ধারা ৫ এর
িবধান লংঘেনর
দ�

৯। (১) �কান ব�ি� ধারা ৫ এর িবধান লংঘন কিরেল িতিন এই আইেনর অধীন অপরাধ

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� অপরােধর জ� িতিন অনূ�ন ২ (�ই) বৎসর বা অনিধক

৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে� বা অথ�দে� বা উভয়দে� দি�ত হইেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধী �কান সরকাির কম�কত�া হইেল, তাহার িব�ে� উ�

উপ-ধারায় উি�িখত দ� ছাড়াও িবভাগীয় শাি�মূলক ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব।

  
িমথ�া তথ�
�কাশ কিরবার
দ�

১০। (১) িমথ�া জািনয়া বা তেথ�র সত�তা স�েক� স�ূণ��েপ িনি�ত না হইয়া �কান তথ�

�কাশকারী উে���েণািদতভােব �কান িভি�হীন তথ� �কাশ কিরেল, যাহা জন�াথ� সংি��

তথ� নেহ বা �য তেথ�র িভি�েত এই আইেনর অধীন তদ� বা িবচার কায� পিরচািলত হইবার

স�াবনা থােক, িতিন িমথ�া তথ� �কাশ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন।

  (২) �কান তথ� �কাশকারী উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান িমথ�া তথ� �কাশ কিরেল িতিন এই

আইেনর অধীন অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব এবং উ� অপরােধর জ� িতিন অনূ�ন ২

(�ই) বৎসর বা অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর স�ম কারাদে� বা অথ�দে� বা উভয়দে� দি�ত

হইেবন।

  (৩) তথ� �কাশকারী �কান সরকাির কম�কত�া হইেল এবং িতিন উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান

িমথ�া তথ� �কাশ কিরেল তাহার িব�ে� উপ-ধারা (২) এ উি�িখত দ� ছাড়াও িবভাগীয়

শাি�মূলক ব�ব�া �হণ করা যাইেব।
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�ফৗজদারী
কায�িবিধর
�েয়াগ

১১। এই আইেন িভ��প িকছু না থািকেল, �কান অপরােধর অিভেযাগ দােয়র, তদ�, িবচার ও

িন�ি�র ��ে� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর

িবধানাবলী �েযাজ� হইেব।

অপরােধর
আমলেযাগ�তা,
অ-
আেপাষেযাগ�তা
ও
জািমনেযাগ�তা

১২। এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ আমলেযাগ�(cognizable), অ-আেপাষেযাগ�(non-

compoundable) ও জািমনেযাগ� (bailable) হইেব।

অথ�দ�েক
�িতপূরণ
িহসােব �পা�র

১৩। আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, উপযু�

আদালত ত� কতৃ�ক ধারা ১০ এর অধীন আেরািপত অথ�দ�েক, তথ� �কাশকারীর �ারা িভি�হীন

বা িমথ�া তথ� �কােশর কারেণ �িত�� ব�ি�র জ� �িতপূরণ িহসােব গণ� কিরেত পািরেব

এবং অথ�দ� বা �িতপূরেণর অথ� দি�ত তথ� �কাশকারীর িনকট হইেত আদায়েযাগ� হইেব।

পুর�ার বা
স�াননা �দান,
ইত�ািদ

১৪। �কান তথ� �কাশকারীর তেথ�র িভি�েত এই আইেনর অধীন আনীত অিভেযাগ বা অপরাধ

আদালত কতৃ�ক �মািণত হইেল, উপযু� কতৃ�প�, সংি�� তথ� �কাশকারীেক যথাযথ পুর�ার

বা স�াননা �দান কিরেত পািরেব।

    
িবিধ �ণয়েনর
�মতা

১৫। এই আইেনর উে�� পূরণকে� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

  
ইংেরজীেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ

১৬। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, �েয়াজনেবােধ, সরকাির �গেজেট ��াপন

�ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত অনূিদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text)

�কাশ কিরেত পািরেব।

 (২) এই আইেনর বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।
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