
দ্বিতীয় অধ্যায় 

তথ্য অদ্বিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাদ্বি 

িারা ৭ এর বণ ণনা- 

 

কদ্বতপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় 
 

৭৷ এই আইননর অন্যান্য দ্ববিানাবলীনত যাহা দ্বকছুই থাকুক না ককন, ককান কর্তণপক্ষ ককান নাগদ্বরকনক 

দ্বনম্নদ্বলদ্বিত তথ্যসমূহ প্রদান কদ্বরনত বাধ্য থাদ্বকনব না, যথাাঃ - 

 

(ক) ককান তথ্য প্রকানশর ফনল বাংলানদনশর দ্বনরাপত্তা, অিণ্ডতা ও সাব ণন ৌমনের প্রদ্বত হুমদ্বক হইনত 

পানর এইরূপ তথ্য; 

 

(ি) পররাষ্ট্রনীদ্বতর ককান দ্ববষয় যাহার িারা দ্ববনদশী রানষ্ট্রর অথবা আন্তর্ণাদ্বতক ককান সংস্থা বা 

আঞ্চদ্বলক ককান কর্াট বা সংগঠননর সদ্বহত দ্ববদ্যমান সম্পকণ ক্ষুণ্ন হইনত পানর এইরূপ তথ্য; 
 

 

 

 

 

 

(গ) ককান দ্ববনদশী সরকানরর দ্বনকট হইনত প্রাি ককান কগাপনীয় তথ্য; 

 

(ঘ) ককান তথ্য প্রকানশর ফনল ককান র্ততীয় পনক্ষর বুদ্বিবৃদ্বত্তক সস্পনদর অদ্বিকার ক্ষদ্বতগ্রস্ত হইনত 

পানর এইরূপ বাদ্বণদ্বর্িক বা ব্যবসাদ্বয়ক অন্তদ্বন ণদ্বহত কগাপনীয়তা দ্ববষয়ক, কদ্বপরাইট বা বুদ্বিবৃদ্বত্তক 

সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পদ্বকণত তথ্য;   

(ঙ) ককান তথ্য প্রকানশর ফনল ককান দ্ববনশষ ব্যদ্বি বা সংস্থানক লা বান বা ক্ষদ্বতগ্রস্ত কদ্বরনত পানর 

এইরূপ দ্বননম্নাি তথ্য, যথাাঃ- 

 

(অ) আয়কর, শুল্ক,  িাট ও আবগারী আইন, বানর্ট বা করহার পদ্বরবতণন সংক্রান্ত ককান আগাম তথ্য; 
 

(আ) মুদ্রার দ্ববদ্বনময় ও সুনদর হার পদ্বরবতণনর্দ্বনত ককান আগাম তথ্য; 
 

(ই) ব্যাংকসহ আদ্বথ ণক প্রদ্বতষ্ঠানসমূনহর পদ্বরচালনা ও তদারদ্বক সংক্রান্ত ককান আগাম তথ্য; 
 

(চ) ককান তথ্য প্রকানশর ফনল প্রচদ্বলত আইননর প্রনয়াগ বািাগ্রস্ত হইনত পানর বা অপরাি বৃদ্বি পাইনত 

পানর এইরূপ তথ্য; 
 

(ছ) ককান তথ্য প্রকানশর ফনল র্নগনণর দ্বনরাপত্তা দ্ববদ্বিত হইনত পানর বা দ্ববচারািীন মামলার সুষ্ঠু 

দ্ববচার কায ণ ব্যাহত হইনত পানর এইরূপ তথ্য; 
 

(র্) ককান তথ্য প্রকানশর ফনল ককান ব্যদ্বির ব্যদ্বিগত র্ীবননর কগাপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইনত পানর এইরূপ 

তথ্য; 
 

(ঝ) ককান তথ্য প্রকানশর ফনল ককান ব্যদ্বির র্ীবন বা শারীদ্বরক দ্বনরাপত্তা দ্ববপদাপন্ন হইনত পানর 

এইরূপ তথ্য; 



(ঞ) আইন প্রনয়াগকারী সংস্থার সহায়তার র্ন্য ককান ব্যদ্বি কর্তণক কগাপনন প্রদত্ত ককান তথ্য; 

 

(ট) আদালনত দ্ববচারািীন ককান দ্ববষয় এবং যাহা প্রকানশ আদালত বা ট্রাইবুিনানলর দ্বননষিাজ্ঞা 

রদ্বহয়ানছ অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শাদ্বমল এইরূপ তথ্য; 
 

(ঠ) তদন্তািীন ককান দ্ববষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কানর্ দ্ববি ঘটাইনত পানর এইরূপ তথ্য; 

 

(ড) ককান অপরানির তদন্ত প্রদ্বক্রয়া এবং অপরািীর কগ্রফতার ও শাদ্বস্তনক প্র াদ্ববত কদ্বরনত পানর এইরূপ 

তথ্য;  

(ঢ) আইন অনুসানর ককবল একটি দ্বনদ্বদ ণষ্ট সমনয়র র্ন্য প্রকানশর বাধ্যবািকতা রদ্বহয়ানছ এইরূপ তথ্য; 

(ণ) ককৌশলগত ও বাদ্বণদ্বর্িক কারনণ কগাপন রািা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কাদ্বরগরী বা ববজ্ঞাদ্বনক গনবষণালব্ধ 

ককান তথ্য; 

(ত) ককান ক্রয় কায ণক্রম সম্পূণ ণ হইবার পূনব ণ বা উি দ্ববষনয় দ্বসিান্ত গ্রহনণর পূনব ণ সংদ্বিষ্ট ক্রয় বা উহার 

কায ণক্রম সংক্রান্ত ককান তথ্য ; 

(থ) র্াতীয় সংসনদর দ্ববনশষ অদ্বিকার হাদ্বনর কারণ হইনত পানর এইরূপ তথ্য; 
 

(দ) ককান ব্যদ্বির আইন িারা সংরদ্বক্ষত কগাপনীয় তথ্য; 
 

(ি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পদ্বকণত আগাম তথ্য; 
 

(ন) মদ্বিপদ্বরষদ বা, কক্ষত্রমত, উপনদষ্টা পদ্বরষনদর ববঠনক উপস্থাপনীয় সার-সংনক্ষপসহ আনুষদ্বিক 

দদ্বললাদ্বদ এবং উিরূপ ববঠনকর আনলাচনা ও দ্বসিান্ত সংক্রান্ত ককান তথ্যাঃ 
 

তনব শতণ থানক কয, মদ্বিপদ্বরষদ বা, কক্ষত্রমত, উপনদষ্টা পদ্বরষদ কর্তণক ককান দ্বসিান্ত গৃহীত হইবার পর 

অনুরূপ দ্বসিানন্তর কারণ এবং কযসকল দ্ববষনয়র উপর দ্ব দ্বত্ত কদ্বরয়া দ্বসিান্তটি গৃহীত হইয়ানছ উহা প্রকাশ 

করা যাইনবাঃ 

আনরা শতণ থানক কয, এই িারার অিীন তথ্য প্রদান স্থদ্বগত রাদ্বিবার কক্ষনত্র সংদ্বিষ্ট কর্তণপক্ষনক তথ্য 

কদ্বমশননর পূব ণানুনমাদন গ্রহণ কদ্বরনত হইনব। 

 


