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৫২। চবচধ িারা চনরদ তি, ইর্যাচদর লঙ্ঘন চনধ তারণ 
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৫৫। প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ   

 

৫৬। আচপল  

 

 

ত্ররয়াদি অধ্যায় 

কচর্পয় অচিরর্াগ অপরাধ চহসারব চবরবিনা ও র্ৎসম্পচকতর্ চবষয়াচদ 

 

৫৭। সুচনচদ তষ্ট চনরদ তিনাসহ অচিরর্াগ নেরর্ প্রদারন মহাপচরিালরকর ক্ষমর্া 

  

৫৮। দণ্ড আররারপর সীমা  

 

৫৯। অপরাধ র্দরন্তর ক্ষমর্া  

 

৬০। অপরারধর চবিার ও আচপল 

  

৬১। নেৌজদাচর কার্ তচবচধর প্ররয়াগ  

৬২। নকাম্পানী কতৃতক অপরাধ সংঘটন  

িতুতদি অধ্যায় 

চবচবধ 

৬৩। কচর্পয় নক্ষরত্র সরকাররর চনরদ তি প্রদারনর ক্ষমর্া   

 

৬৪। প্রচর্রবদন, ইর্যাচদ 

  

৬৫। ক্ষমর্াপ তণ  

 

৬৬। সরল চবশ্বারস কৃর্ কাজকম ত রক্ষণ 

 

৬৭। এই আইন কার্ তকর হইবার পূরব ত প্রচিয়াকৃর্ উপাত্ত সম্পরকত অনুসরণীয় চবধান 

 

৬৮। অসুচবধা দূরীকরণ  

৬৯। চবচধ প্রণয়রনর ক্ষমর্া   

৭০। ইংররচজরর্ অনূচদর্ পাঠ প্রকাি  
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  চবল নং……, ২০২২ 

 

ককাদিা ব্যচির উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার প্রচিয়াকরণ সংিান্ত কার্ তাচদ চনয়ন্ত্রণ এবং আনুষচিক চবষরয় চবধান 

প্রণয়নকরল্প আনীর্  

চবল 

নর্রহতু উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়াকরণ, মজুর্, ব্যবহার বা পুনঃব্যবহার, হস্তান্তর, প্রকাি, চবনষ্টকরণ ও 

র্ৎসংচিষ্ট চবষরয় চবধান করা আবশ্যক; এবং  

নর্রহতু উপাত্ত প্রচিয়াকরণ সংিান্ত কার্ তাবচল র্ত্ত্বাবধান ও পচরবীক্ষরণর জন্য চবদ্যমান প্রিাসচনক 

ব্যবস্হায় একটি চনয়ন্ত্রণকারী সংস্থা স্থাপন করা প্ররয়াজন; এবং  

নর্রহতু র্থ্য ও নর্াগারর্াগ প্রযুচি খারর্র সাচব তক উন্নয়রনর লরক্ষয ককাদিা ব্যচির অচধকারর থাকা 

উপারত্তর সুরক্ষা প্রদান করা আবশ্যক; এবং 

নর্রহতু ককাদিা ব্যচির উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার প্রচিয়াকরণ সংিান্ত কার্ তাচদ চনয়ন্ত্রণ ও আনুষচিক 

চবষয়াচদ সম্পরকত চবধান করা সমীিীন ও প্ররয়াজনীয়; 

কেদহতু এতদ্দ্বারা বিম্নরূপ আইি করা হইল:- 

 

প্রথম অধ্যায় 

প্রারচিক 

 

১। সংচক্ষপ্ত চিররানাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ নারম অচিচহর্ হইরব।  

 

(২) সরকার, সরকাচর নগরজরট প্রজ্ঞাপন িারা, নর্ র্াচরখ চনধ তারণ কচররব নসই র্াচররখ এই আইন 

কার্ তকর হইরব।  

 

২। সংজ্ঞা।- চবষয় বা প্রসরির পচরপন্থী নকারনা চকছু না থাচকরল, এই আইরন- 

 

(১)  “অজ্ঞার্নামা উপাত্ত (anonymized data)” অথ ত এই আইরনর অধীন অজ্ঞার্নারম বা 

িদ্মনারমর নর্ উপাত্ত প্রচিয়া করা হয়; 

 

(২)  “আচথ তক উপাত্ত (financial data)” অথ ত নকারনা আচথ তক প্রচর্ষ্ঠান কতৃতক নকারনা 

উপাত্তধারীর অনুকূরল ইসুযকৃর্ নকারনা চহসাব (account), নর্চবট বা নিচর্ট কার্ ত বা 

অন্য নকারনা ইন্সটু্ররমন্ট িনািকররণ ব্যবহৃর্ নকারনা সংখ্যা বা অন্যান্য উপাত্ত, অথবা 
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আচথ তক প্রচর্ষ্ঠান ও উপাত্তধারীর মধ্যকার নকারনা আচথ তক সম্পকত বা ঋণ গ্রহণ সংিান্ত 

উপাত্ত; 

 

(৩)  “উপাত্ত (data)” অথ ত নকান আনুষ্ঠাচনক পদ্ধচর্রর্ প্রস্তুর্ র্থ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা বা 

চনরদ তিাবলী র্াহা কচম্পউটার চপ্রন্ট আউট, ম্যাগরনটিক বা অপটিকযাল নস্টাররজ চমচর্য়া, 

পাঞ্চকার্ ত, পাঞ্চ নটপসহ নর্ নকান আকারর বা চবন্যারস কচম্পউটার চসরস্টম অথবা 

কচম্পউটার ননটওয়ারকত প্রচিয়া করা হইয়ারি, হইরর্রি অথবা হইরব অথবা র্াহা 

অিযন্তরীণিারব নকান কচম্পউটার স্মৃচর্রর্ সংরচক্ষর্; 

 

(৪)  “উপাত্তধারী (data subject)” অথ ত উপাত্ত সংচিষ্ট ব্যচি; 

 

(৫)  “উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালয়” অথ ত এই আইরনর অধীন স্থাচপর্ উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালয় 

(Data Protection Office); 

 

(৬)  “উপারত্তর চ্যযচর্ (data breach)” অথ ত উপারত্তর চনরাপত্তার চ্যযচর্ র্াহার েরল 

সঞ্চাচরর্, মজুর্কৃর্ বা অন্য নকারনািারব প্রচিয়াকৃর্ নকারনা উপাত্ত দুঘ তটনাবির্ বা 

নবআইনীিারব চবনষ্ট, ক্ষচর্, পচরবর্তন বা অননুরমাচদর্িারব প্রকাি হইরর্ পারর বা 

উহারর্ অনুপ্ররবি ঘটিরর্ পারর; 

 

(৭)  “চনধ তাচরর্” অথ ত চবচধ িারা চনধ তাচরর্; 

 

(৮)  “চনয়ন্ত্রক” অথ ত সরকাচর নকারনা কতৃতপক্ষ, নকাম্পানী বা অন্য নকারনা আইনগর্ ব্যচি 

সত্তা চর্চন, একক বা নর্ৌথিারব, নকারনা সুচনচদতষ্ট উরদরশ্য নকারনা উপাত্ত প্রচিয়া কররন 

বা উি উরদরশ্য উহা চনয়ন্ত্রণ কররন বা উপাত্ত প্রচিয়াকররণর উরদরশ্য অন্য নকারনা 

ব্যচি বা আইনগর্ ব্যচি সত্তারক ক্ষমর্া প্রদান কররন, র্রব প্রচিয়াকারী ইহার অন্তর্ভ তি 

হইরব না; 

 

(৯)  “চনরীক্ষক” অথ ত এই আইরনর অধীন উপাত্ত চনরীক্ষা কারজ চনরয়াচজর্ ব্যচি; 

 

(১০) “প্রচিয়াকারী” অথ ত সরকাচর নকারনা কতৃতপক্ষ, নকাম্পানী বা অন্য নকারনা ব্যচি, 

আইনগর্ ব্যচি সত্তা, বা এমন নকারনা ব্যচি চর্চন চনয়ন্ত্ররকর পরক্ষ উপাত্ত প্রচিয়া 

কররন, র্রব চনয়ন্ত্ররকর নকারনা কম তিারী ইহার অন্তর্ভ তি হইরব না; 

 

(১১)  “প্রচিয়াকরণ” অথ ত নকারনা উপাত্ত প্রচিয়াকররণর উরদরশ্য সচিয়িারব নকারনা কার্ ত-

সম্পাদন (operation) করা, উহা সয়ংচিয়িারব করা হউক বা না হউক, (রর্মন-

উপাত্ত সংগ্রহ করা, চলচপবদ্ধ (record) করা, চবন্যাস করা (organization), 

সংরর্াজন (structuring) করা, মজুর্করা, অচিরর্াজন (adaptation)  বা 
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পচরবর্তন (alteration) করা, প্রর্যাবর্তন (retrieval) করা, পরামি ত 

(consultation) করা, ব্যবহার করা, সঞ্চালরনর মাধ্যরম প্রকাি করা, চবর্রণ করা 

(dissemination) বা অন্য নকারনািারব প্রাচপ্তসাধ্য (available) করা, 

সাচরবদ্ধ(alignment) বা সংযুি (combination) করা, সীচমর্ করা, চবনষ্ট করা 

বা মুচিয়া নেলা); 

 

(১২)  “বারয়ারমচট্রক উপাত্ত” অথ ত উপাত্তধারীর িারীচরক, মানচসক বা িাচরচত্রক ববচিরষ্টযর 

পচরমাপক বা কাচরগচর প্রচিয়াকরণ চিয়াপদ্ধচর্র চনণ তায়ক সংিান্ত মুখমন্ডরলর 

প্রচর্চ্ছচব, হস্তাঙ্গুরলর নরখাসমূরহর িাপ, নিারখর র্ারার অচিবীক্ষণ (iris scan) বা 

অন্য নকারনা সমজার্ীয় উপাত্ত র্াহা নকারনা একক ব্যচির পচরিয় অনন্যিারব িনাি বা 

চিচির্ করর; 

(১৩)  “চবচধ” অথ ত এই আইরনর অধীন প্রণীর্ চবচধ; 

 

(১৪) “নজরনটিক উপাত্ত (genetic data)” অথ ত নকারনা ব্যচির উত্তরাধীকারসূরত্র প্রাপ্ত 

বংিানুগচর্ ববচিষ্ঠয সম্বন্ধীয় উপাত্ত র্াহা উি ব্যচির িাচরচত্রক, মানচসক বা স্বাস্হযগর্ 

ববচিষ্ঠয সম্পরকত অনন্যিারব নকারনা উপাত্ত প্রদান করর, এবং চবরিষ কচরয়া উি 

ব্যচির বজব নমুনা চবরিষরণ নর্ মানচসক বা স্বাস্হযগর্ ববচিষ্ঠয চনচির্ করা হয়; 

 

(১৫)  “ব্যচি” অরথ ত নকারনা আইনগর্ ব্যচিসত্তা, সংস্থা, অংিীদারী কারবার, নকাম্পানী, 

সচমচর্, করপ তাররিন, সমবায় সচমচর্, প্রচর্ষ্ঠান বা সংচবচধবদ্ধ সংস্থা (statutory 

body) অন্তর্ভ তি হইরব;  

 

(১৬) “ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্ত (user created or generated data)” অথ ত সীচমর্ 

ব্যবহার বা নিয়ার কচরবার উরদরশ্য নকারনা একক ব্যচি বা ব্যচিরেচণ (group of 

individual) কতৃতক সৃষ্ট উপাত্তধারীর নকারনা ব্যচিগর্ (personal) উপাত্ত (রর্মন- 

উপাত্তধারীর ব্যচিগর্ বার্তা (text message), িচব (image), অচর্ও, চিচর্ও, 

ইরমইল, ব্যচিগর্ দচলল বা সমরূপ অন্যান্য চবষয়, ইর্যাচদ);   

 

(১৭)  “মহাপচরিালক” অথ ত চর্চজটাল চনরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সরনর ৪৬ নং আইন) 

এর ধারা ৬(১) এর অধীন চনযুি চর্চজটাল চনরাপত্তা এরজচন্সর মহাপচরিালক; 

 

(১৮) “তৃর্ীয় পক্ষ” অথ ত উপাত্তধারী, উপাত্তধারীর সচহর্ সম্পচকতর্ অন্য নকারনা ব্যচি, 

চনয়ন্ত্রক, প্রচিয়াকরী বা চনয়ন্ত্রণ কতৃতক এর্দুরদরশ্য, চলচখর্িারব, ক্ষমর্া প্রদত্ত নকারনা 

ব্যচি ব্যর্ীর্ অন্য নকারনা ব্যচি চর্চন চনয়ন্ত্ররকর সরাসচর র্ত্ত্বাবধারন উপাত্ত প্রচিয়া 

কররন; 
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(১৯) “সম্মচর্ (consent)” অথ ত উপাত্ত প্রচিয়াকররণর জন্য উপাত্তধারী কতৃতক সুস্পষ্ট 

ইচর্বািক নকারনা কার্ ত বা নঘাষণা িারা প্রদত্ত চনরদ তিনা (indication); 

 

(২০)  “স্বাস্থয সম্পচকতর্ উপাত্ত (health data)” অথ ত উপাত্তধারীর িারীচরক বা মানচসক 

অবস্থা সম্পচকতর্ নকারনা উপাত্ত এবং র্দুরদরশ্য উি উপাত্তধারীর অর্ীর্, বর্তমান বা 

িচবষ্যৎ স্বাস্থযগর্ অবস্থা সম্পচকতর্ নরকর্ তপত্র ও স্বাস্থযগর্ অবস্থা সংিান্ত চবষরয় নসবা 

প্রদারনর সচহর্ সম্পচকতর্ আনুষচিক অন্যান্য উপাত্ত, এবং উপাত্তধারীরক স্বাস্থয নসবা 

প্রদারনর সময় সংগৃহীর্ উপাত্ত ও ইহার অন্তর্ভ তি হইরব; 

 

(২১)  “সংরবদনিীল উপাত্ত” অথ ত উপাত্তধারীর চনম্নবচণ তর্ চবষরয়র উপাত্ত- 

 

(অ) পাসওয়ার্ ত; 

(আ)  বাচণচজযক বা আচথ তক উপাত্ত; 

(ই)  স্বাস্থয সম্বন্ধীয় উপাত্তসহ নকারনা একক ব্যচির চিচকৎসা সংিান্ত উপাত্ত,  

(ঈ)   নর্ৌন চবষয়ক পাচরপাচশ্বক অবস্থা (sexual orientation); 

(উ)  নজরনটিক উপাত্ত; 

(ঊ)  বারয়ারমচট্রক উপাত্ত; 

(ঋ)  জাচর্ বা উপজাচর্ প্রথা (custom); 

(এ)  রাজবনচর্ক বা ধমীয় চবশ্বাস বা মর্াদি ত; 

(ঐ) নকারনা ব্যচি কতৃতক সংগঠির্ অপরাধ বা অপরাধ সংগঠরনর অচিরর্াগ, উি 

ব্যচির চবরুরদ্ধ আনীর্ অচিরর্ারগর পচররপ্রচক্ষরর্ পচরিাচলর্ মামলা বা 

আইনগর্ কার্ তধারা, উি মামলা বা আইনগর্ কার্ তধারার চনষ্পচত্ত, উি মামলায় 

বা কার্ তধারায় আদালর্ কতৃতক প্রদত্ত দণ্ড; 

(ও)  চবচধ িারা চনধ তাচরর্ অন্য নকারনা উপাত্ত; 

 

(২২) “নেৌজদাচর কার্ তচবচধ” অথ ত Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V 

of 1898।  

 

৩। আইরনর প্রধান্য।- আপার্র্ বলবৎ অন্য নকারনা আইরন চিন্নর্র র্াহা চকছুই থাকুক না নকন, এই 

আইরনর চবধানাবচল কার্ তকর থাচকরব।  
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৪। প্ররয়াগ।- (১) এই আইন সমগ্র বাংলারদরি এবং চনম্নবচণ তর্ নক্ষরত্র নকারনা ব্যচির উপর প্ররর্াজয 

হইরব, র্থা:- 

 

(ক) বাংলারদরির অিযন্তরর নকারনা ব্যচির উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়াকরণ, ব্যবহার, চবর্রণ বা 

ধারণ করা; 

 

(খ)  বাংলারদরির বাচহরর বসবাসরর্ বাংলারদরির নাগচরকরদর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়াকরণ, 

ব্যবহার, চবর্রণ বা ধারণ করা; 

 

(গ)  বাংলারদরি অবস্থান না কচরয়া চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী কতৃতক নকারনা উপাত্ত প্রচিয়া 

করা, র্চদ উিরূপ প্রচিয়াকরণ বাংলারদরি পচরিাচলর্ নকারনা ব্যবসার প্ররয়াজরন করা 

হয়, বা উপাত্তধারীরক পণ্য সরবরাহ বা নসবা প্রদান সংিান্ত নকান কম তকান্ড সম্পচকতর্ হয়, 

বা বাব্যবসাচয়ক প্ররয়াজরন উপাত্তধারীর পচররলখা (profiling) প্রস্তুরর্র সচহর্ 

সম্পচকতর্ হয়। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এ র্াহা চকছুই থাকুক না নকন, অজ্ঞার্নামা উপাত্ত প্রচিয়াকররণর নক্ষরত্র এই আইন 

প্ররর্াজয হইরব না।  

 

চির্ীয় অধ্যায় 

উপাত্ত সুরক্ষার মূলনীচর্ 

 

৫। উপাত্ত সুরক্ষার মূলনীচর্।- এই আইরনর উরদরশ্য পূরণকরল্প, নকারনা ব্যচি কতৃতক উপাত্ত সংগ্রহ, 

প্রচিয়া, ব্যবহার বা ধারণ কচরবার নক্ষরত্র উি ব্যচিরক উপাত্ত সুরক্ষার চনম্নবচণ তর্ নীচর্র র্থার্থ প্রচর্পালন 

চনচির্ কচররর্ হইরব, র্থা:- 

(ক) সম্মচর্ ও জবাবচদচহর্া: সংগৃহীর্ ও প্রচিয়াকৃর্ উপারত্তর জন্য উহা সংগ্রহ ও প্রচিয়াকরণ 

কারর্ তর সচহর্ সংচিষ্ট ব্যচি উপাত্তধারীর চনকট দায়ী থাচকরব; এবং সংরবদনিীল উপাত্ত 

ব্যর্ীর্ অন্যান্য উপাত্ত সংচিষ্ট উপাত্তধারীর সম্মচর্রর্ প্রচিয়া কচররর্ হইরব; এবং এই 

আইন ও চবচধ অনুসরণ ব্যর্ীর্ উপাত্তধারীর নকারনা সংরবদনিীল উপাত্ত প্রচিয়া করা 

র্াইরব না;  

(খ) পক্ষপার্হীনর্া (fair) ও যুচিপরায়ণর্া: সকল নক্ষরত্র পক্ষপার্হীন ও যুচিযুি নীচর্ 

অনুসরণিরম এই আইন ও চবচধরর্ চবধৃর্ পদ্ধচর্রর্ উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়া কচররর্ 

হইরব; 

(গ) শুদ্ধর্া (integrity): উপাত্তধারীর সচহর্ প্রাসচিক নয় এমন অচর্চরি বা অপ্ররয়াজনীয় 

নকারনা উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়া, ধারণ বা ব্যবহার করা র্াইরব না; এবং উরদরশ্যর সচহর্ 
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সামঞ্জস্য রক্ষা কচরয়া চনর্ভ তল (accurate) ও হালনাগাদকৃর্ উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়া, ধারণ 

বা ব্যবহার কচররর্ হইরব; 

(ঘ) ধারণ (retention): এই আইন ও চবচধর অধীন অনুরমাচদর্ নময়ারদ উপাত্ত ধারণ করা 

র্াইরব; এবং নর্ উরদরশ্য উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রচিয়া করা হইয়ারি নসই উরদরশ্য 

প্ররয়াজনীয় না হইরল উিরূপ উপাত্ত স্থায়ীিারব চবনষ্ট কচরবার যুচিসির্ ব্যবস্থা গ্রহণ 

কচররর্ হইরব; 

(ঙ)  গুণগর্-মান (quality) চনচির্করণ ও উপারত্ত প্ররবিাচধকার (access): সংগৃহীর্, 

প্রচিয়াকৃর্, ধারণকৃর্ বা ব্যবহৃর্ উপারত্তর গুণগর্-মান চনচির্ কচররর্ হইরব; এবং 

উপাত্তধারীরক ধারণকৃর্ উপারত্ত প্ররবিাচধকার প্রদান কচররর্ হইরব, এবং উিরূপ উপাত্ত 

চনর্ভ তল ও হালনাগাদকৃর্ না হইরল উপাত্তধারীরক উহা সংরিাধরনর সুরর্াগ প্রদান কচররর্ 

হইরব; 

(ি) প্রকাি (disclosure): উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়াকরণ, ধারণ বা ব্যবহাররর নক্ষরত্র 

উপাত্তধারীর অংিগ্রহণ চনচির্ করাসহ উি নক্ষরত্র সব তদাই জবাবচদচহর্ার নীচর্ অনুসরণ 

কচররর্ হইরব; এবং এই আইন ও চবচধ সারপরক্ষ, উপাত্তধারীর সম্মচর্ ব্যচর্রররক, নর্ 

উরদরশ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হইয়ারি নসই উরদরশ্য ব্যর্ীর্ অন্য নকারনা উরদরশ্য উহা 

ব্যবহার ও প্রকাি করা র্াইরব না; 

(ি) চনরাপত্তা (security): সংগৃহীর্ উপারত্তর র্থার্থ চনরাপত্তা চনচির্ কচররর্ হইরব; এবং 

উপাত্ত প্রচিয়াকররণর সময় র্াহারর্ উহার নকারনা প্রকার ক্ষচর্, অপব্যবহার বা পচরবর্তন 

না করা হয় অথবা অননুরমাচদর্ বা দুঘ তটনাবির্ প্ররবি কচরয়া উপাত্ত প্রকাি, পচরবর্তন বা 

চবনষ্ট না করা হয়, নসইজন্য উপাত্ত সুরক্ষার জন্য র্থার্থ পদরক্ষপ গ্রহণ কচররর্ হইরব।  

 

তৃর্ীয় অধ্যায় 

উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়াকরণ 

 

৬। উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়াকরণ।- এই আইন ও চবচধ অনুসরণিরম উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়া কচররর্ 

হইরব।  

 

৭। উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়াকররণ সম্মচর্ গ্রহণ।- (১) উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়াকররণর কার্ তিম শুরুর 

পূরব ত র্ৎসম্পরকত উপাত্তধারীর সম্মচর্ ব্যচর্রররক নকারনা উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়া করা র্াইরব না।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত প্ররর্যক সম্মচর্ নস্বচ্ছাধীন,  সুচনচদতষ্ট, স্পষ্ট ও প্রর্যাহাররর্াগ্য 

হইরর্ হইরব।  
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(৩) এই ধারার অধীন উপাত্তধারী কতৃতক র্থার্থিারব সম্মচর্ প্রদান করা হইয়ারি উহা প্রমারণর 

দায়িার চনয়ন্ত্ররকর উপর ন্যস্ত থাচকরব।  

 

(৪) উপাত্তধারী পক্ষর্ভি রচহয়ারি এমন নকারনা চ্যচির অধীন উপাত্ত প্রচিয়াকররণর প্ররয়াজনীয় কার্ ত-

সম্পাদরনর নক্ষরত্র চর্চন র্চদ র্াহার সন্মচর্ প্রর্যাহার কররন, র্াহা হইরল উিরূপ প্রর্যাহাররর কাররণ উদূ্ভর্ 

সকল আইনগর্ দায়িার র্াহার উপর বর্তাইরব। 

 

(৫) উপ -ধারা (১) এ র্াহা চকছুই থাকুক না নকন, চনম্নবচণ তর্ নক্ষরত্র প্ররয়াজনীয় হইরল চনয়ন্ত্রক নকারনা 

উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রচিয়া কচররর্ পাচররব, র্থা:- 

 

(ক) উপাত্তধারী পক্ষর্ভি রচহয়ারি এমন নকারনা চ্যচির অধীন কার্ ত-সম্পাদন; 

 

(খ)  চ্যচি সম্পাদরনর প্ররয়াজরন উপাত্তধারীর অনুররারধ প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 

(গ) নকারনা চ্যচির অধীন অচপ তর্ বাধ্যবাধকর্া ব্যচর্রররক, চনয়ন্ত্রক-সংচিষ্ট নকারনা 

আইনগর্ বাধ্যবাধকর্া প্রচর্পালন; 

(ঘ) উপাত্তধারীর অপচরহার্ ত স্বাথ ত সুরক্ষা; 

 

ব্যাখ্যা।- “অপচরহার্ ত স্বাথ ত” অথ ত উপাত্তধারীর জীবন, মৃতুয বা চনরাপত্তা সংিান্ত নকারনা স্বাথ ত;  

 

(ঙ) জনস্বাস্থয, স্বাস্থয, চিচকৎসা বা গরবষণা সংিান্ত বা উপাত্তধারী বা অন্য নকারনা ব্যচির 

জীবন বা স্বাস্থয ঝুঁচকর েরল উদ্ভূর্ জরুচর চিচকৎসা সম্পচকতর্ কার্ তিম; 

 

(ি)  এখচর্য়ার সম্পন্ন আদালরর্র আরদি প্রচর্পালন; 

 

(ি) আইনগর্ বাধ্যবাধকর্া পূরণাথ ত নকারনা কার্ ত-সম্পাদন; 

 

(জ) নকারনা সনদ, লাইরসন্স বা পারচমট এর অধীন, অথবা সরকার কতৃতক প্রদত্ত নসবা বা 

সুচবধা প্রদান সম্পচকতর্ নকারনা কার্ ত-সম্পাদন। 

 

(৬) জনস্বাথ ত সংচিষ্ট নকারনা চবষরয় প্ররয়াজনীয় হইরল, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, চনয়ন্ত্রক 

নকারনা উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রচিয়া কচররর্ পাচররব।  

 

৮। উপাত্তধারীর প্রচর্ ননাটিি জাচর।- চনয়ন্ত্রক, এই আইরনর অধীন উপাত্ত সংগ্ররহর পূরব ত, বা 

উপাত্তধারীর উপাত্ত ধারণ, ব্যবহার বা তৃর্ীয় পরক্ষর চনকট প্রকারির নক্ষরত্র, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, 

উপাত্তধারীরক চলচখর্ ননাটিি প্রদান কচররব, এবং উি ননাটিরি উপাত্তধারীর উপাত্ত সংগ্ররহর উরদশ্য ও উহা 

সংগ্ররহর পদ্ধচর্ সংিান্ত র্থ্যাচদ সচন্নরবি কচররব।  
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৯। ব্যচিগর্ নগাপনীয়র্ার সুরক্ষা।- উপাত্তধারীর ব্যচিগর্ নগাপনীয়র্া লচঙ্ঘর্ হওয়ার নকারনারূপ 

সিাবনা রচহয়ারি এইরূপ নকারনা পদ্ধচর্রর্ নকারনা সংগ্রহকারী, প্রচিয়াকারী বা চনয়ন্ত্রক উপাত্তধারীর চনকট 

হইরর্ নকারনা উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়া বা ধারণ কচররব না।  

 

১০। উপাত্তধারীর চনকট হইরর্ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধচর্।- (১) চনয়ন্ত্ররকর চনকট হইরর্ এর্দুরদরশ্য 

ক্ষমর্াপ্রাপ্ত নকারনা ব্যচি, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, উপাত্তধারীর চনকট হইরর্ উপাত্ত সংগ্রহ কচররর্ 

পাচররব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ র্াহা চকছুই থাকুক না নকন, চনম্নবচণ তর্ নক্ষরত্র নকারনা ব্যচি, প্রচর্ষ্ঠান, 

সংচবচধবদ্ধ সংস্থা বা সরকাচর কতৃতপরক্ষর চনকট হইরর্, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, উপাত্ত সংগ্রহ করা 

র্াইরব, র্থা:- 

 

(ক)  সরকাচর নরকর্ তপরত্র সংরচক্ষর্ উপাত্ত; 

(খ) উপাত্তধারী কতৃতক স্বউরদ্যারগ সব তসাধাররণর জন্য উমু্মিকৃর্ নকারনা উপাত্ত, অথবা উপাত্তধারী 

কতৃতক অন্য নকারনা অনুরমাচদর্ উৎস হইরর্ উপাত্ত সংগ্ররহর জন্য সম্মচর্ প্রদান করা হইয়ারি 

এমন উপাত্ত; 

(গ)  ব্যচিগর্ নগাপনীয়র্া ক্ষুণ্ণ হইরব না এইরূপ িরর্ত অন্য নকারনা উৎস হইরর্ সংগৃহীর্ উপাত্ত;  

(ঘ) নর্রক্ষরত্র জার্ীয় চনরাপত্তা সুরক্ষা বা নকারনা অপরাধ প্রচর্ররাধ, িনাি ও র্দন্ত কচরবার 

উরদরশ্য প্ররয়াজনীয় হয় এইরূপ উপাত্ত। 

 

িতুথ ত অধ্যায় 

সংরবদনিীল উপাত্ত প্রচিয়াকরণ 

 

১১। সংরবদনিীল উপাত্ত।- (১) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর চবধান সারপরক্ষ, নকারনা 

চনয়ন্ত্রক, চনম্নবচণ তর্ ির্ত প্রচর্পালনিরম, উপাত্তধারীর নকারনা সংরবদনিীল উপাত্ত প্রচিয়া কচররর্ পাচররব, 

র্থা:- 

 

(ক)  উপাত্ত প্রচিয়া কচরবার জন্য উপাত্তধারীর সুচনচদতষ্ট সম্মচর্ গ্রহণ; 

 

(খ) চনয়ন্ত্রক কতৃতক পচরপালনীয় কারর্ তর ধারাবাচহকর্ায় (connection) নকারনা আইন িারা 

প্রদত্ত বা অচপ তর্ অচধকার বা বাধ্যবাধকর্ার অধীন কার্ ত-সম্পাদন; 

 

(গ) উপাত্তধারীর স্বাথ ত সুরক্ষার নক্ষরত্র, র্চদ নকারনা কাররণ উপাত্তধারী কতৃতক সম্মচর্ প্রদান 

করা সিব না হয় বা যুচিসির্ নকারনা কাররণ চনয়ন্ত্রক র্াঁহার সম্মচর্ সংগ্রহ কচররর্ 

অসমথ ত হন; 
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(ঘ) অন্য নকারনা ব্যচির স্বাথ ত সুরক্ষার নক্ষরত্র, র্চদ উপাত্তধারী বা র্াহার পরক্ষ অন্য নকারনা 

ব্যচি অরর্ৌচিকিারব সম্মচর্ প্রর্যাহার কররন; 

 

(ঙ ) চিচকৎসাকমী কতৃতক চিচকৎসার দাচয়ত্ব পালন, এবং উপাত্তধারীর জীবন বা স্বাস্হয ঝুঁচকর 

সচহর্ সম্পচকতর্ জরুচর চিচকৎসার  নক্ষরত্র; 

 

(ি)  নকারনা আইনগর্ কার্ তধারার সচহর্ সমৃ্পি নকারনা চবষয়; 

 

(ি)  নকারনা আইনগর্ অচধকার প্রচর্ষ্ঠা বা নকারনা মামলা বা আইনগর্ কার্ তধারায় আত্মরক্ষার 

(defence) জন্য প্ররয়াজনীয় নক্ষরত্র; 

 

(জ)  নকারনা আদালরর্র আরদরির পচররপ্রচক্ষরর্; 

 

(ঝ)  নকারনা আইরনর অধীন নকারনা ব্যচির উপর অচপ তর্ নকারনা কার্ ত-সম্পাদরনর নক্ষরত্র। 

 

(২) উপাত্তধারী নস্বচ্ছায় নকারনা উপাত্ত সব তসাধাররণর জন্য উমু্মি কররন। 

 

পঞ্চম অধ্যায় 

চিশু-সম্পচকতর্ উপাত্ত 

 

১২। চিশু-সম্পচকতর্ উপাত্ত।- (১) নকারনা চিশুর চপর্া-মার্া, অচিিাবক বা চিশুর পরক্ষ চসদ্ধান্ত প্রদান 

কচররর্ ক্ষমর্াপ্রাপ্ত নকারনা ব্যচির পূব ত সম্মচর্ অথবা সরকার কতৃতক অনুরমাচদর্ গরবষণা বা পচরসংখ্যান 

সংগ্ররহর প্ররয়াজন ব্যচর্রররক নকারনা ব্যচি নকারনা চিশুর উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রচিয়া কচররর্ পাচররব না। 

 

(২) চনয়ন্ত্রক, চিশুর অচধকার ও স্বাথ ত র্াহারর্ সুরচক্ষর্ থারক বা ক্ষুণ্ন না হয় নসই চদরক লক্ষয রাচখয়া 

চিশুর উপাত্ত প্রচিয়া কচররব।  

 

(৩) চিশুর উপাত্ত প্রচিয়া করা, চিশুর বয়স র্ািাই-পদ্ধচর্, চপর্া-মার্া বা অচিিাবক কতৃতক সম্মচর্ 

প্রদান ও সংচিষ্ট অন্যান্য চবষয় চবচধ িারা চনধ তাচরর্ হইরব। 

 

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উরদশ্য পূরণকরল্প,- 

 

 (ক) “চিশু” অথ ত অনূর্ধ্ৃ ১৮ (আঠার) বৎসর বয়রসর নর্রকারনা ব্যচি; 

 

(খ) “ক্ষমর্াপ্রাপ্ত ব্যচি” অথ ত নকারনা চিশুর নক্ষরত্র, অথ ত আদালর্ কতৃতক উপাত্তধারী চিশুর 

উপারত্ত প্ররবরির এবং উহা সংরিাধরনর জন্য ক্ষমর্াপ্রাপ্ত নকারনা অচিিাবক বা ব্যচি।  
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

 উপাত্তধারীর অচধকার 

 

১৩। উপারত্ত প্ররবিাচধকার।- (১) চনয়ন্ত্রক বা র্ৎকতৃতক ক্ষমর্াপ্রাপ্ত ব্যচি কতৃতক প্রচিয়াকৃর্ উপাত্ত 

সম্পরকত চনয়ন্ত্ররকর চনকট হইরর্ প্ররয়াজনীয় উপাত্ত পাওয়া ও র্ৎসচিষ্ট উপারত্ত প্ররবিাচধকাররর  চবষরয় উি 

উপাত্ত-সংচিষ্ট উপাত্তধারীর অচধকার থাচকরব।  

 

(২) উপাত্তধারী, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ চে পচররিাধ সারপরক্ষ, চলচখর্িারব, এর্ৎসংিান্ত উপাত্ত প্রাচপ্তর 

জন্য চনয়ন্ত্রকরক অনুররাধ কচররর্ পাচররব।  

 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুররারধর পচররপ্রচক্ষরর্, চনয়ন্ত্রক সুস্পষ্ঠিারব অনুররাধকৃর্ প্ররয়াজনীয় 

উপাত্ত উপাত্তধারীরক প্রদান কচররব। 

 

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন উপাত্ত পাওয়ার অচধকার পৃথকিারব একটি একক অনুররাধ বচলয়া গণ্য 

হইরব।  

 

 (৫) র্চদ নকারনা চনয়ন্ত্রক নকারনা উপাত্ত ধারণ না কররন, চকন্তু এমনিারব উপাত্ত প্রচিয়াকরণ কার্ ত 

চনয়ন্ত্রণ কররন  র্াহারর্ উি উপাত্তধারণকারী চনয়ন্ত্রক উপ-ধারা (২) এর চবধান প্রচর্পালরন সম্পূণ তিারব বা 

আংচিকিারব বাধাগ্রস্ত  হন, র্াহা হইরল উি উপাত্ত প্রথরমাি চনয়ন্ত্ররকর আওর্াধীরন ধারণকৃর্ উপাত্ত বচলয়া 

গণ্য হইরব, এবং উি উপাত্ত ধাররণর আইনগর্ দায়িার র্াহার উপরও প্ররর্াজয হইরব।  

 

১৪। সংরিাধরনর অচধকার, ইর্যাচদ।- (১) উপাত্ত প্রচিয়াকররণর উরদরশ্যর আরলারক অশুদ্ধ বা 

চবভ্রাচন্তকর উপাত্ত সংরিাধন, অসম্পূণ ত উপাত্ত সম্পূণ তকরণ, এবং চনয়ন্ত্ররকর চনকট প্রচিয়াকররণর জন্য রচক্ষর্ 

উপাত্ত হালনাগাদকৃর্ অবস্থায় না থাচকরল প্রমাণকসহ উহা সংরিাধন, সম্পূণ তকরণ বা হালনাগাদ কচররর্ 

উপাত্তধারীর অচধকার থাচকরব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নকারনা অনুররারধর পচররপ্রচক্ষরর্ চনয়ন্ত্রক র্চদ উিরূরপ অনুররাধকৃর্ 

উপাত্ত সংরিাধন, সম্পূণ তকরণ বা হালনাগাদ কচররর্ অসম্মচর্ জ্ঞাপন কররন, র্াহা হইরল চর্চন উপাত্তধারীরক, 

চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, উিরূপ অসম্মচর্ জ্ঞাপরনর নর্ৌচিক কারণ চলচখর্িারব অবচহর্ কচররবন।  

 

(৩) নর্রক্ষরত্র উপ-ধারা (২) এর অধীন চনয়ন্ত্ররকর প্রদত্ত নর্ৌচিকর্ায় (justification) উপাত্তধারী 

সন্তুষ্ট না হয়, নসইরক্ষরত্র চর্চন চনয়ন্ত্রকরক সংচিষ্ট উপাত্ত চবররাধপূণ ত উপাত্ত বচলয়া চিচির্ কচররর্ অনুররাধ 

কচররর্ পাচররবন। 

 

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অনুররারধর পচররপ্রচক্ষরর্ চনয়ন্ত্রক র্চদ নকারনা উপাত্ত সংরিাধন বা 

সম্পূণ ত বা হালনাগাদ কররন, র্াহা হইরল চর্চন র্ৎসম্পরকত উপাত্তধারী ও সংচিষ্ট সকলরক অবচহর্ কচররবন।  
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(৫) এই ধারার অধীন উপাত্ত সংরিাধন, সম্পূণ তকরণ বা হালনাগাদ কচরবার জন্য অনুররাধপত্র দাচখল 

ও উহা চনষ্পরন্নর পদ্ধচর্, চনয়ন্ত্রক কতৃতক উপাত্ত সংরিাধন, সম্পূণ তকরণ, হালনাগাদকরণ এবং অন্যান্য চবষয় 

চবচধ িারা চনধ তাচরর্ হইরব।  

 

১৫। সম্মচর্ প্রর্যাহার।- (১) উপাত্তধারী, চলচখর্ আরবদন িারা, উপাত্ত প্রচিয়া কচরবার জন্য র্ৎকতৃতক 

প্রদত্ত সম্মচর্ প্রর্যাহার কচররর্ পাচররব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরবদন প্রাচপ্তর পর, চনয়ন্ত্রক উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রচিয়াকরণ হইরর্ 

চবরর্ থাচকরবন।  

 

(৩) উপাত্তধারী কতৃতক এই ধারার অধীন অচপ তর্ অচধকার প্ররয়ারগ ব্যথ তর্া এই আইরনর অধীন প্রদত্ত 

র্াহার অন্য নকারনা অচধকাররক ক্ষুণ্ন কচররব না। 

 

১৬। উপাত্ত বহনরর্াগ্যর্ার (portability) অচধকার।- (১) উপাত্তধারীর, সাধারণিারব 

ব্যবহৃর্রূরপ, সুচবন্যস্ত আকারর বা নমচিন চররর্বল েরম্যারট, চনম্নবচণ তর্ র্থ্যাচদ প্রাচপ্তর অচধকার থাচকরব, 

র্থা:- 

 

(ক)  চনয়ন্ত্রকরক প্রদত্ত র্াহার নকারনা উপাত্ত; 

(খ)  প্রোইরলর অংি চহসারব অন্তর্ভ তি র্াহার নকারনা উপাত্ত; 

(গ)  চনয়ন্ত্রক কতৃতক অন্য নকারনািারব সংগৃহীর্ উপাত্তধারী সম্পচকতর্ নকারনা উপাত্ত; 

(ঘ) চনয়ন্ত্রক কতৃতক অন্য নকারনা চনয়ন্ত্ররকর চনকট হস্তান্তরকৃর্ উপাত্তধারী সম্পচকতর্ নকারনা 

উপাত্ত। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর চবধান অজ্ঞার্নামারূরপ প্রচিয়াকৃর্ উপারত্তর নক্ষরত্রও সমিারব প্ররর্াজয হইরব।  

 

১৭। চবরদচি উপাত্তধারীর অচধকার।- বাংলারদরি বসবাস বা অবস্থানরর্ নকারনা চবরদচি ব্যচির 

সংগৃহীর্ উপাত্ত সম্পরকত র্াহার অচধকার থাচকরব। 

 

১৮। উপাত্ত মুচিয়া নেচলবার অচধকার।- (১) চনম্নবচণ তর্ নকারনা কাররণ নকারনা উপাত্তধারীর 

অনুররারধর পচররপ্রচক্ষরর্, চনয়ন্ত্রক, র্াহার চনকট রচক্ষর্ অনুররাধকারী সম্পচকতর্ উপাত্ত মুচিয়া নেচলরবন, 

র্থা:- 

 

(ক) নর্ উরদরশ্য উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রচিয়া করা হইয়াচিল, নসই উরদরশ্যর আর নকারনা 

প্ররয়াজনীয়র্া না থাচকরল; 

 

(খ)  উপাত্ত প্রচিয়াকররণর জন্য উপাত্তধারী র্ৎকতৃতক প্রদত্ত সম্মচর্ প্রর্যাহার কচররল; 
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(গ) উপাত্ত প্রচিয়াকররণ উপাত্তধারী কতৃতক এই আইরনর অন্যান্য ধারার চবধান সারপরক্ষ 

আপচত্ত উত্থাচপর্ হইরল; 

 

(ঘ)   কতৃতত্ব বচহর্ভ তর্িারব উপাত্ত প্রচিয়া করা হইরল; 

 

(ঙ)  নকারনা আইনগর্ বাধ্যবাধকর্ার আওর্ায় উপাত্ত মুচিয়া নেলা আবশ্যক হইরল; 

 

(ি)  চবচধ িারা চনধ তাচরর্ অন্য নকারনা কারণ উপজার্ হইরল।  

 

(২) নর্রক্ষরত্র চনয়ন্ত্রক কতৃতক নকারনা উপাত্ত সব তসাধাররণর জন্য প্রকাি (public) করা হয় এবং উহা 

র্চদ উপ-ধারা (১) এর অধীন মুচিয়া নেচলবার অনুররাধ করা হয়, র্াহা হইরল চনয়ন্ত্রক উি উপাত্ত মুচিয়া 

নেচলবার জন্য প্ররয়াজনীয় নর্রকারনা ব্যবস্থা গ্রহণ কচররব।  

 

(৩) চনম্নবচণ তর্ উরদরশ্য উপাত্ত প্রচিয়াকররণর প্ররয়াজন হইরল, পূরব তাি উপ-ধারাসমূরহর চবধানাবচল 

প্ররর্াজয হইরব না, র্থা:- 

 

(ক)  উপাত্ত ও মর্প্রকারির স্বাধীনর্ার অচধকার প্ররয়াগ; 

(খ)  আইনগর্ বাধ্যবাধকর্া প্রচর্পালনাথ ত বা জনস্বারথ ত নকারনা কার্ ত-সম্পাদন; 

(গ)  জনস্বাস্থয-চবষয়ক স্বাথ ত রক্ষা; 

(ঘ)  জনস্বাথ ত-সংচিষ্ট ববজ্ঞাচনক ও ঐচর্হাচসক গরবষণা বা পচরসংখ্যান আকতাইরি সংরক্ষণ; 

নর্রক্ষরত্র উপ-ধারা (১) এ বচণ তর্ অচধকার প্ররয়াগ করা অসিব হইয়া পরড় বা উপাত্ত 

প্রচিয়াকররণর নমৌচলক উরদশ্য ব্যাহর্ হয়।  

 

১৯। উপাত্ত প্রচিয়াকরণ চনবৃত্ত (prevent) কচরবার অচধকার।- (১) র্চদ নকারনা কাররণ 

উপাত্তধারীর চনকট প্রর্ীয়মান হয় নর্, র্ৎসম্পচকতর্ নকারনা উপাত্ত প্রচিয়া করা হইরল র্াহার ক্ষচর্গ্রস্ত হইবার 

সিবনা রচহয়ারি বা চর্চন বাস্তচবক অরথ ত ক্ষচর্গ্রস্ত হইরবন, র্াহা হইরল উি উপাত্তধারী, চলচখর্ আরবদন 

িারা, চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারীরক র্াহার উপাত্ত প্রচিয়াকরণ বন্ধ রাচখরর্ অনুররাধ কচররর্ পাচররবন। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুররাধ প্রাচপ্তর পর, চনয়ন্ত্রক, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, 

উপাত্তধারীরক অবচহর্ কচরয়া উিরূপ উপাত্ত প্রচিয়াকরণ কার্ ত বন্ধ রাচখরব, এবং একান্তই র্চদ উি কার্ ত বন্ধ 

করা না র্ায়, র্াহা হইরল চবষয়টি সম্পরকত, নর্ৌচিক কারণসহ, মহাপচরিালক ও উপাত্তধারীরক অবচহর্ 

কচররব। 
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(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অবচহর্ হইবার পর মহাপচরিালক র্চদ সন্তুষ্ট হন নর্, এই ধারার অধীন 

উপাত্তধারী নর্ৌচিকিারব উপাত্ত প্রচিয়াকররণর জন্য চনবৃত্ত থাচকরর্ অনুররাধ কচরয়ারি, র্াহা হইরল চর্চন 

উিরূরপ প্ররয়াজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ কচরবার জন্য চনয়ন্ত্রকরক চনরদ তি প্রদান কচররর্ পাচররবন। 

   

 

২০। অচধকার প্ররয়ারগর সাধারণ ির্তাচদ।- (১) চনয়ন্ত্রক বরাবরর নপ্রচরর্ চলচখর্ অনুররারধর চিচত্তরর্ 

এই অধ্যারয়র চবধারনর অধীন অচধকার প্ররয়াগ করা র্াইরব এবং উহারর্ অনুররাধকারী উপাত্তধারীরক িনাি 

কচরবার জন্য পর্ তাপ্ত উপাত্ত প্রমাণ থাচকরর্ হইরব, এবং উিরূরপ নকারনা অনুররাধ প্রাচপ্তর পর চনয়ন্ত্রক, চবচধ 

িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, উহার প্রাচপ্ত স্বীকার কচররবন।  

 

(২) উপাত্তধারী কতৃতক এই অধ্যারয় বচণ তর্ অচধকার প্ররয়াগ, উিরূপ অনুররারধর পচররপ্রচক্ষরর্ চনয়ন্ত্রক 

কতৃতক প্রচর্পালনীয় কার্ ত-পদ্ধচর্ ও চনয়ন্ত্রক কতৃতক অনুররাধ প্রর্যাখ্যান এবং র্ৎসংচিষ্ট অন্যান্য চবষয় চবচধ 

িারা চনধ তাচরর্ হইরব।  

 

 

সপ্তম অধ্যায় 

জবাবচদচহর্া ও স্বচ্ছর্া 

 

২১। জবাবচদচহর্া।- চনয়ন্ত্রক র্ৎকতৃতক উপাত্ত প্রচিয়াকররণর কার্ ত-সম্পাদরনর নক্ষরত্র এই আইন ও 

চবচধর অধীন সকল বাধ্যবাধকর্া প্রচর্পালরনর জন্য দায়ী থাচকরবন, এবং উপাত্ত প্রচিয়াকরণ কার্ ত-পদ্ধচর্র 

সুষু্ঠ প্ররয়াগ চনচির্ কচররবন।  

 

২২। স্বচ্ছর্া।- (১) চনয়ন্ত্রক স্বচ্ছিারব উপাত্ত প্রচিয়াকররণর সকল রীচর্-নীচর্ প্ররয়ারগর যুচিসংগর্ 

ব্যবস্থা গ্রহণ কচররবন, এবং চর্চন, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ েরম ও পদ্ধচর্রর্, সংচিষ্ট সকলরক চনম্নবচণ তর্ 

র্থ্যাচদর প্রাপ্যর্া চনচির্ কচররবন, র্থা:- 

 

(ক)  সাধারণিারব সংগৃহীর্ উপারত্তর নেচণ ও উহার সংগ্রহ পদ্ধচর্; 

 

(খ)  উপাত্ত প্রচিয়াকররণর সাধারণ উরদশ্য; 

 

(গ)  চবরিষ পচরচস্থচর্রর্ বা উরদরশ্য উপাত্ত প্রচিয়াকররণ নর্ নর্ নেচণর উপারত্তর নক্ষরত্র 

ক্ষচর্গ্রস্ত হইবার ঝুঁচকর সৃচষ্ট হইরর্ পারর নসই নেচণর উপারত্তর চববরণ; 

 

(ঘ)  উপাত্তধারী কতৃতক অচধকার প্ররয়াগ পদ্ধচর্ এবং র্ৎসংিান্ত নর্াগারর্ারগর চববরণ; 

 

(ঙ) উপাত্তধারী কতৃতক অচধকার প্ররয়াগ চবষরয় মহাপচরিালরকর চনকট অচিরর্াগ দারয়র 

সংিান্ত চববরণ; 

 

(ি)  প্ররর্াজয নক্ষরত্র, চনয়ন্ত্রক কতৃতক অন্য নকারনা স্থারন উপাত্ত স্থানান্তর; 
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(ি)  চবচধ িারা চনধ তাচরর্ অন্য নকারনা উপাত্ত।  

 

(২) নকারনা উপাত্তধারীর উপাত্ত-প্রচিয়াকরণ সংিান্ত নকারনা গুরুত্বপূণ ত কার্ ত-সম্পাদরনর নক্ষরত্র, 

চনয়ন্ত্রক, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, র্ৎসম্পরকত সংচিষ্ট উপাত্তধারীরক অবচহর্ কচররব।  

   

২৩। উপাত্ত প্রকারি সীমাবদ্ধর্া।- এই আইরনর অন্যান্য চবধান সারপরক্ষ, উপাত্তধারীর সম্মচর্ 

ব্যচর্রররক, নর্ উরদরশ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হইয়াচিল নসই উরদরশ্য ব্যর্ীর্ অন্য নকারনা উরদরশ্য নকারনা 

উপাত্ত প্রকাি করা র্াইরব না।  

 

২৪। উপারত্তর চনরাপত্তা চবধারনর মানদণ্ড।- (১) উপারত্তর ক্ষচর্, অপব্যবহার, সংরিাধন, দুঘ তটনাবির্ 

বা অননুরমাচদর্ প্ররবি, পচরবর্তন বা চবনষ্ট হইরর্ সুরক্ষা প্রদারনর নক্ষরত্র সরকার চবচধ িারা মানদণ্ড 

(standard) চনধ তারণ কচররর্ পাচররব।  

 

(২) উপাত্ত প্রচিয়াকররণ, চনয়ন্ত্রক চনম্নবচণ তর্ চবষয়াচদর নক্ষরত্র র্দচবরবিনায় প্ররয়াজনীয় সকল 

ব্যবস্থা গ্রহণ কচররব, র্থা:- 

 

(ক)  উপারত্তর ধরন, এবং উপাত্ত মুচিয়া র্াওয়া, উপারত্তর অপব্যবহার, পচরবর্তন, পচরবধ তন, 

চবনষ্ট বা উপারত্ত অননুরমাচদর্ প্ররবি বা উহা প্রকারির েরল উদূ্ভর্ ক্ষচর্; 

 

(খ)  নর্ নর্ কাররণ উপাত্ত ক্ষচর্গ্রস্ত হইবার সিাবনা থারক উহার কারণ; 

 

(গ)  উপাত্ত মজুরর্র স্থান বা এলাকা; 

 

(ঘ)  উপারত্ত প্ররবরির অচধকার রচহয়ারি এমন ব্যচিবরগ তর চবশ্বস্তর্া, সর্র্া ও সক্ষমর্া 

চনচিরর্ গৃহীর্ ব্যবস্থাচদ; 

 

(ঙ)  উপাত্ত সংরক্ষরণর স্থারন স্থাচপর্ র্ন্ত্রপাচর্র চনরাপত্তা সংিান্ত ব্যবস্থাচদ; 

 

(ি)  উপারত্তর চনরাপদ স্থানান্তরর গৃহীর্ ব্যবস্থাচদ। 

 

(৩) চনয়ন্ত্ররকর পরক্ষ প্রচিয়াকারী কতৃতক নকারনা উপাত্ত প্রচিয়াকরণ কার্ তাচদ সুরচক্ষর্ কচরবার 

উরদরশ্য চনয়ন্ত্রক চনচির্ কচররব নর্, প্রচিয়াকারী চবচধ িারা চনধ তাচরর্ কাচরগচর ও প্রাচর্ষ্ঠাচনক চনরাপত্তার 

মানদণ্ড অনুসরণ কচরয়া উপাত্ত প্রচিয়াকররণর কার্ ত-সম্পাদন কচরয়ারি।  

 

(৪) প্রচিয়াকারী উপ-ধারা (৩) এ উচিচখর্ কাচরগচর ও প্রাচর্ষ্ঠাচনক চনরাপত্তার মানদরণ্ডর র্থার্থ 

অনুসররণর জন্য পৃথকিারব দায়ী থাচকরব।  
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২৫। উপাত্ত ধাররণর (retention) ির্তাচদ।- (১) নর্ উরদরশ্য উপাত্ত প্রচিয়া করা হইয়ারি নসই 

উরদরশ্য সংরক্ষণ কচরবার জন্য চবচধ িারা চনধ তাচরর্ নময়ারদর অচর্চরি নময়ারদ নকারনা উপাত্ত সংরক্ষণ করা 

র্াইরব না।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উচিচখর্ নময়াদ অচর্িারন্তর পর সকল উপাত্ত স্থায়ীিারব চবনষ্ট কচরবার দাচয়ত্ব 

চনয়ন্ত্ররকর উপর ন্যস্ত থাচকরব।  

 

২৬। উপারত্তর শুদ্ধর্া (integrity) ও উপারত্ত প্ররবরির অচধকার।- (১) চনয়ন্ত্রক চনচির্ কচররব নর্, 

নর্ উরদরশ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়া করা হইয়ারি নসই উরদরশ্যর চনচররখ উহা চনর্ভ তলিারব, সম্পূণ তরূরপ এবং 

হালনাগাদকৃর্ অবস্থায় সংরক্ষণ করা হইয়ারি।  

 

(২) চনয়ন্ত্রক র্ৎকতৃতক সংরচক্ষর্ সকল উপাত্ত-সংচিষ্ট উপাত্তধারীরক প্ররবরির সুরর্াগ প্রদান কচররব; 

এবং এই আইরনর অধীন উপারত্ত প্ররবি বা, নক্ষত্রমর্, সংরিাধরনর অনুররাধ প্রর্যাখ্যান করা ব্যর্ীর্, র্ভল, 

অসম্পূণ ত, চবভ্রাচন্তপূণ ত বা হালনাগাদ নয় এমন উপাত্ত সংরিাধন কচরবার সুরর্াগ প্রদান কচররবন।  

 

২৭। নরকর্ তপত্র সংরক্ষণ।- (১) চনয়ন্ত্রক র্ৎকতৃতক প্রচিয়াকৃর্ উপাত্ত-সংিান্ত সকল নরকর্ তপত্র (রর্মন- 

আরবদনপত্র, অনুররাধপত্র, ননাটিি, উপাত্ত প্রচিয়াকরণ-সম্পচকতর্ র্থ্য, ইর্যাচদ) র্থার্থিারব সংরক্ষণ 

কচররবন। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উচিচখর্ সকল নরকর্ তপত্র, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ েরম ও পদ্ধচর্রর্, সংরক্ষণ 

কচররর্ হইরব।  

 

২৮। উপারত্তর নগাপনীয়র্া লঙ্ঘন (data breach) সম্পর্কিত ননাটিি প্রদান সংিান্ত চবধান।- (১) 

উপারত্তর নগাপনীয়র্া লঙ্ঘরনর নক্ষরত্র, চনয়ন্ত্রক উিরূপ লঙ্ঘরনর চবষরয় অবগর্ হইবার পর, অনচর্চবলরম্ব, 

মহাপচরিালকরক উি উপাত্ত-লঙ্ঘন সম্পরকত ননাটিি িারা অবচহর্ কচররবন।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উচিচখর্ ননাটিরি চবচধ িারা চনধ তাচরর্ সকল উপাত্ত প্রদান কচররর্ হইরব।  

 

(৩) চনয়ন্ত্রক উিরূপ উপাত্ত-লঙ্ঘন সংিান্ত সকল উপাত্ত ও ঘটনা, উহার প্রিাব এবং উহা প্রচর্কারর 

গৃহীর্ ব্যবস্থাচদ-সংিান্ত সকল নরকর্ ত সংরক্ষণ কচররবন, এবং প্ররর্াজয নক্ষরত্র, উি চবষরয় করণীয় সম্পরকত 

প্রচিয়াকারীরক প্ররয়াজনীয় চনরদ তিনা প্রদান কচররবন।  

 

২৯। উপাত্ত চনরীক্ষা।- (১) চনয়ন্ত্রক, মহাপচরিালক কতৃতক ক্ষমর্াপ্রাপ্ত নকারনা চনরীক্ষক িারা, প্রচর্ 

বৎসর উপাত্ত প্রচিয়াকরণ সংিান্ত সকল কার্ তিম-চনরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কচররবন। 

 

(২) চনরীক্ষক এই আইন ও চবচধ-চবধারনর অধীন প্রচর্পালনীয় সকল চবষয় মূল্যায়ন কচররবন। 
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(৩) এই ধারার অধীন উপাত্ত চনরীক্ষার কার্ ত-সম্পাদন পদ্ধচর্, প্রচর্রবদন নপি ও এর্ৎসংিান্ত 

অন্যান্য চবষয় চবচধ িারা চনধ তাচরর্ হইরব।  

 

(৪) চনরীক্ষা কার্ ত-সম্পাদরনর উরদরশ্য, মহাপচরিালক, র্থ্য ও নর্াগারর্াগ প্রযুচি, কচম্পউটার 

চসরস্টম, উপাত্ত সম্পচকতর্ জ্ঞান, উপাত্ত সুরক্ষা বা উপারত্তর নগাপনীয়র্া চবষরয় অচিজ্ঞর্া রচহয়ারি এইরূপ 

ব্যচি সমন্বরয়, একটি চনরীক্ষা প্যারনল প্রস্তুর্ কচররর্ পাচররবন।  

 

(৫) উপ-ধারা (১) এ র্াহা চকছুই থাকুক না নকন, র্চদ মহাপচরিালরকর চনকট প্রর্ীয়মান হয় নর্, 

চনয়ন্ত্রক নর্ পদ্ধচর্রর্ উপাত্ত প্রচিয়া কচররর্রি উহা উপাত্তধারীর জন্য ক্ষচর্কর হইরর্ পারর, র্াহা হইরল চর্চন 

র্ৎকতৃতক চনযুি চনরীক্ষক িারা চনরীক্ষা কার্ ত-সম্পাদরনর জন্য চনয়ন্ত্রকরক চনরদ তি প্রদান কচররর্ পাচররবন, 

এবং উিরূরপ নকারনা চনরদ তি প্রদান করা হইরল সংচিষ্ট চনয়ন্ত্রক উহা প্রচর্পালরন বাধ্য থাচকরবন। 

 

৩০। উপাত্ত-লঙ্ঘরন চনয়ন্ত্ররকর দাচয়ত্ব।- উপাত্তধারীর উপারত্তর লঙ্ঘরন চনয়ন্ত্ররকর দাচয়ত্ব হইরব 

চনম্নরূপ, র্থা:- 

 

(ক) উপাত্ত প্রচিয়াকররণ র্থার্থ কাচরগচর ও প্রাচর্ষ্ঠাচনক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন 

চনচির্করণ; 

 

(খ) উপারত্তর ধরন, ব্যচপ্ত, প্রসি, উরদশ্য, সিাব্য পচরবর্তরনর ঝুঁচক ও উপাত্তধারীর 

অচধকাররর চবষয়সমূহ চবরবিনায় লইয়া সংচিষ্ট সকরলর অবগচর্রর্ এই আইরনর 

অধীন উপাত্ত প্রচিয়াকরণ কার্ ত-সম্পাদন; 

 

(গ) উপাত্ত সুরক্ষার কার্ ত-সম্পাদন নীচর্ বা র্ৎসংিান্ত আদি ত পচরিালন-চবচধ অনুসরণ ও 

উহা বাস্তবায়ন; 

 

(ঘ) দো (ক), (খ) ও (গ) এর উরদশ্য পূরণকরল্প, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ অন্য নকারনা দাচয়ত্ব 

পালন ও কার্ ত-সম্পাদন।  

 

৩১। উপাত্ত সুরক্ষা কম তকর্তা (Data Protection Officer)।- (১) এই আইরনর অধীন উপাত্ত 

সুরক্ষার উরদরশ্য, চনয়ন্ত্রক র্াঁহার চনয়ন্ত্রণাধীরন, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ নর্াগ্যর্াসম্পন্ন, একজন উপাত্ত সুরক্ষা 

কম তকর্া চনরয়াগ কচররব।  

 

(২) উপাত্ত সুরক্ষা কম তকর্তা চনম্নরূপ কার্ ত-সম্পাদন কচররব, র্থা:- 

 

(ক) এই আইরনর অধীন বনচর্ক ও আইনগর্ বাধ্যকবাধকর্া প্রচর্পালনাথ ত চনয়ন্ত্রকরক 

পরামি ত প্রদান; 

 

(খ)  উপাত্ত প্রচিয়াকরণ পচরবীক্ষণ; 
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(গ)  প্ররর্াজয নক্ষরত্র, উপাত্ত সুরক্ষার প্রিাব মূল্যায়ন (data protection impact 

assessment) পদ্ধচর্ কার্ তকর কচরবার নক্ষরত্র চনয়ন্ত্রকরক পরামি ত প্রদান;  

 

(ঘ)  এই আইরন চবধৃর্ মূলনীচর্ বাস্তবায়নাথ ত অিযন্তরীণ কার্ ত-সম্পাদন পদ্ধচর্ উন্নয়রন 

চনয়ন্ত্রকরক পরামি ত প্রদান; 

 

(ঙ)  এই আইরনর অধীন উপাত্ত চনয়ন্ত্ররকর প্রচর্পালন (compliance) চবষরয় উপাত্ত 

সুরক্ষা কার্ তালয়রক অবচহর্করণ; 

 

(ি)  চনয়ন্ত্ররকর চনকট অচিরর্াগ উপস্থাপরনর চবষরয় নোকাল পরয়ন্ট চহসারব দাচয়ত্ব পালন; 

 

(ি)  চনয়ন্ত্রক কতৃতক নরকর্ তপরত্রর র্াচলকা (inventory) সংরক্ষণ; 

 

(জ)  চনয়ন্ত্রক কতৃতক, সময় সময়, প্রদত্ত কার্ ত-সম্পাদন; 

 

(ঝ) উপাত্ত প্রচিয়াকররণর সচহর্ সংচিষ্ট চবষরয় উি কারজ চনরয়াচজর্ ব্যচিবগ তরক 

প্রচিক্ষণ প্রদান; 

 

(ঞ)  চবচধ িারা চনধ তাচরর্ অন্যান্য কার্ ত-সম্পাদন। 

 

(২) উপাত্ত সুরক্ষা কম তকর্তা এই আইরনর অধীন উপাত্ত প্রচিয়াকরণ-সংিান্ত সামচগ্রক কম তকারণ্ডর 

সচহর্ সমৃ্পি থাচকয়া উহার উরদশ্য, প্রকৃচর্, ব্যাচপ্ত ও প্রসি চবরবিনািরম র্াঁহার উপর অচপ তর্ দাচয়ত্ব 

সূিারুিারব পালন কচররবন। 

 

৩২। উপাত্ত সুরক্ষার সামচগ্রক পচরকল্পনা (design)।-  চনয়ন্ত্রক-  

 

(ক)  উপাত্তধারীর ক্ষচর্ চিচির্িরম উিরূপ ক্ষচর্ পচরহারকরল্প, প্রাচর্ষ্ঠাচনক রীচর্-নীচর্ 

প্রচর্পালনসহ কাচরগচর ব্যবস্থাচদর (technical system) র্থার্থ সংস্থাপরনর 

পচরকল্পনা কচররবন; 

 

(খ)  উপাত্ত প্রচিয়াকররণ প্রযুচি ব্যবহাররর নক্ষরত্র চবচধ িারা চনধ তাচরর্ মানদন্ড অনুসরণ 

কচররবন; 

 

(গ)  উপাত্ত সংগ্রহ কার্ ত হইরর্ উহা মুচিয়া (deletion) নেলার কার্ তসহ 

উপাত্তপ্রচিয়াকররণর সকল পর্ তারয় উপাত্তধারীর আইনগর্ স্বাথ ত এবং নগাপনীয়র্া রক্ষা 

কচররবন; এবং 

 

(ঘ)  স্বচ্ছর্ার সচহর্ এই আইন ও চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্ উপাত্ত প্রচিয়া কচররবন। 
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অষ্টম অধ্যায় 

অব্যাহচর্ সংিান্ত চবষয়াচদ 

 

৩৩। অব্যাহচর্।- ধারা ৩৪ এর চবধান সারপরক্ষ, উপাত্ত প্রচিয়াকরণ কার্ তিম পচরিালনার জন্য 

চনম্নবচণ তর্ নক্ষরত্র, এই আইরনর সংচিষ্ট চবধারনর প্ররয়াগ হইরর্, অব্যহচর্ প্রদান করা র্াইরব, র্থা:- 

 

(ক)  অপরাধ প্রচর্ররাধ বা িনািকরণ বা অপরাধ র্দরন্তর উরদরশ্য নকারনা অপরাধীরক 

নগ্রের্ার বা র্াহার চবরুরদ্ধ মামলা দারয়র অথবা আররাপরর্াগ্য বা আররাচপর্ শুল্ক 

কর, চর্উটি বা সমধমী অন্যান্য আদায় চনধ তারণ বা সংগ্রহ; 

 

(খ) উপাত্তধারীর িারীচরক বা মানচসক স্বাস্থয সম্পচকতর্ উপাত্ত প্রচিয়াকরণ, র্চদনা উি 

চবধানাবচলর প্ররয়াগ উপাত্তধারী বা অন্য নকারনা ব্যচির িারীচরক বা মানচসক 

স্বারস্হযর গুরুর্র ক্ষচর্র সিবনা থারক; 

 

(গ)  গরবষণা পচরিালনা বা পচরসংখ্যানগর্ র্থ্য প্রস্তুরর্র প্ররয়াজরন উপাত্ত প্রচিয়াকরণ, 

র্চদনা উিরূপ গরবষণা বা পচরসংখ্যারনর প্রকাচির্ েলােল িারা উপাত্তধারীরক 

চিচির্ করা র্ায়; 

 

(ঘ)  আদালরর্র রায় বা আরদরির প্ররয়াজরন উপাত্ত প্রচিয়াকরণ; 

 

(ঙ) চবচধসম্মর্ কার্ ত-সম্পাদরনর (regulatory function) প্ররয়াজরন উপাত্ত 

প্রচিয়াকরণ, র্চদনা উিরূপ চবধানাবচলর প্ররয়াগ উি কার্ ত-সম্পাদন প্রচিয়ারক ক্ষুণ্ন 

করর; 

 

(ি)  সংবাদ-মাধ্যম সংিান্ত (journalistic), সাচহর্য কম ত (literary) বা চিল্প সংিান্ত 

(artistic) চবষরয় উপাত্ত প্রচিয়াকরণ।   

 

৩৪। অচধকর্র অব্যাহচর্ প্রদারনর ক্ষমর্া।- (১) সরকার, সরকাচর নগরজট প্রজ্ঞাপন িারা, নকারনা 

চনয়ন্ত্রকরক এই আইরনর নকারনা চবধারনর প্ররয়াগ হইরর্, ধারা ৩৩ এ বচণ তর্ নক্ষরত্রর অচর্চরি চহসারব, 

অব্যাহচর্ প্রদান কচররর্ পাচররব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহচর্ প্রদারনর নক্ষরত্র সরকার উহার চবরবিনায় প্ররয়াজনীয় ির্ত 

আররাপ কচররর্ পাচররব।  
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নবম অধ্যায় 

উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালয় 

 

৩৫। উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালয় স্থাপন।- (১) এই আইন কার্ তকর হইবার পর, সরকার, র্থািীঘ্র সিব, এই 

আইরনর উরদশ্য পূরণকরল্প, উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালয় নারম একটি কার্ তালয় স্থাপন কচররব।  

 

(২) উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালয় চর্চজটাল চনরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর অধীন প্রচর্চষ্ঠর্ চর্চজটাল চনরাপত্তা 

এরজচন্সর প্রিাসনাধীন ও চনয়ন্ত্ররণ পচরিাচলর্ হইরব। 

 

(৩) চর্চজটাল চনরাপত্তা এরজচন্সর মহাপচরিালক উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালরয়র প্রধান হইরবন।  

 

(৪) সরকার উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালরয়র কার্ তাবচল সুষু্ঠিারব সম্পাদরনর উরদরশ্য প্ররয়াজনীয় সংখ্যক 

কম তকর্তা ও কম তিারী চনরয়াগ কচররর্ পাচররব র্াহারদর চনরয়াগ ও িাকুচরর ির্তাবচল চবচধ িারা চনধ তাচরর্ 

হইরব।  

 

৩৬। উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালরয়র ক্ষমর্া।- (১) এই আইরনর চবধানাবচল সারপরক্ষ, উপাত্ত সুরক্ষা 

কার্ তালয় এই আইরনর অধীন কার্ ত-সম্পাদরনর প্ররয়াজরন নর্রকারনা ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষমর্া প্ররয়াগ কচররর্ 

পাচররব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) বচণ তর্ ক্ষমর্ার সামচগ্রকর্ারক ক্ষুণ্ন না কচরয়া উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালয় চনম্নবচণ তর্ 

সকল বা নর্রকারনা ক্ষমর্া প্ররয়াগ কচররর্ পাচররব, র্থা:- 

 

(ক)  র্দন্ত পচরিালনা সংিান্ত: 

 

(অ)  উপাত্ত সুরক্ষা সংিান্ত চনরীক্ষার মাধ্যরম র্দন্ত পচরিালনা;  

 

(আ)  চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী বা, নক্ষত্রমর্, এর্দুরদরশ্য ক্ষমর্াপ্রাপ্ত প্রচর্চনচধরক 

র্ৎকতৃতক সম্পাচদর্ কারজর প্ররয়াজনীয় উপাত্ত সরবরাহ কচরবার আরদি 

প্রদান;  

 

(ই) এই আইন ও চবচধ লঙ্ঘরনর অচিরর্াগ সম্পরকত চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারীরক 

ননাটিি প্রদান; 

 

(ঈ) কার্ ত-সম্পাদরনর প্ররয়াজরন চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারীর চনয়ন্ত্রণাধীন উপারত্ত 

প্ররবি; 

   

(উ) পরীক্ষা-চনরীক্ষার উরদরশ্য চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারীর উপাত্ত প্রচিয়াকররণর 

স্থানসহ উি স্থারন উপাত্ত প্রচিয়াকরণ সংিান্ত র্ন্ত্রপাচর্ ও সংচিষ্ট অন্যান্য 

স্হাপনায় প্ররবি; 
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(খ) সংরিাধন সংিান্ত: 

 

(অ)  এই আইন ও চবচধ লঙ্ঘনিরম উপাত্ত প্রচিয়া কচরবার নক্ষরত্র চনয়ন্ত্রক বা 

প্রচিয়াকারীরক সর্কতকরণ; 

 

(আ) এই আইরনর চবধান অনুসরণিরম অচধকার প্ররয়ারগর ধারাবাচহকর্ায় 

উপাত্তধারীর অনুররাধ পচরপালরনর জন্য চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারীরক চনরদ তিনা 

প্রদান; 

 

(ই) এই আইরন চবধৃর্ বাধ্যবাধকর্া অনুসরণিরম প্রচিয়াকরণ কার্ তিম 

পচরিালনার ব্যপারর চনয়ন্ত্রক ও প্রচিয়াকারীরক প্ররয়াজনীয় চনরদ তি প্রদান 

করা, এবং প্ররর্াজয নক্ষরত্র, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ সময় ও পদ্ধচর্রর্ উি 

কার্ তিম পচরিালনা; 

 

(ঈ)  উপাত্ত-লঙ্ঘরনর নক্ষরত্র উপাত্তধারীর সচহর্ নর্াগারর্ারগর জন্য চনয়ন্ত্রকরক 

চনরদ তিনা প্রদান; 

 

(উ)  প্ররয়াজনীয় নক্ষরত্র প্রচিয়াকরণ কার্ তিম চনচষদ্ধকরণ (ban); 

 

(ঊ)  উপাত্ত সংরিাধন বা মুচিয়া নেলার চনরদ তি প্রদান; 

 

(ঋ)  এই আইরনর অধীন প্রিাসচনক জচরমানা আররারপর নক্ষরত্র মহাপচরিালরকর 

চনকট প্ররয়াজনীয় উপাত্ত উপস্থাপন; 

 

(এ)  চবরদচি নকারনা রারের গ্রাহক বা আন্তজতাচর্ক সংগঠরন উপাত্ত সরবরাহ বন্ধ বা 

স্থচগরর্র আরদি প্রদান; 

 

(গ)  পরামি ত ও ক্ষমর্া প্রদান সংিান্ত: 

 

(অ)  এই আইন ও চবচধর অধীন কার্ ত-সম্পাদরন চনয়ন্ত্রকরক পরামি ত প্রদান; 

 

(আ)  উপাত্ত সুরক্ষা সংিান্ত চবষরয় সংচিষ্ট সকলরক সর্কতর্ামূলক চনরদ তিনা প্রদান; 

 

(ই)  উপাত্ত সুরক্ষার মানদণ্ড সম্পচকতর্ নীচর্মালা অনুসররণর জন্য সংচিষ্ট সকলরক 

চনরদ তিনা প্রদান; 

 

(ঈ)  প্রিাসচনক ব্যবস্থা গ্রহরণর জন্য সংচিষ্ট ব্যচিরক ক্ষমর্া অপ তণ।  
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৩৭। উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালরয়র কার্ তাবচল।- এই আইরনর উরদরশ্য পূরণকরল্প, উপাত্ত সুরক্ষা 

কার্ তালরয়র কার্ তাবচল হইরব চনম্নরূপ, র্থা:- 

 

(ক)  এই আইরনর র্থার্থ বাস্তবায়ন র্ত্ত্বাবধান; 

 

(খ) উপারত্তর নগাপনীয়র্ার অচধকার সংরক্ষণ ও উহার সুরক্ষা প্রদান-সংিান্ত চবষয়াচদ 

পর্ তরবক্ষণ, পচরবীক্ষণ বা অনুসন্ধানিরম প্ররয়াজনীয় ব্যবস্হা গ্রহরণ সংচিষ্ট সকলরক 

উৎসাহ প্রদান;  

 

(গ)  এই আইন সম্পরকত জনসরির্নর্া বৃচদ্ধকররণ প্ররয়াজনীয় পদরক্ষপ গ্রহণ; 

 

(ঘ)  এই আইরনর চবধান লঙ্ঘন সংিান্ত চবষরয় অচিরর্াগ গ্রহণ ও র্ৎসম্পরকত ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 

(ঙ)  উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার নগাপনীয়র্া সংিান্ত নরচজস্টার সংরক্ষণ; 

 

(ি)  দক্ষর্ার সচহর্ উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়াকরণ, ধারণ, ব্যবহার এবং সংচিষ্ট অন্যান্য 

চবষরয় কার্ ত-সম্পাদরনর জন্য চনরদ তিনা প্রদান; 

 

(ি)  উপচর-উি চবষরয়র সচহর্ সংচিষ্ট আনুষচিক কার্ ত-সম্পাদন;  

 

(জ)  চবচধ িারা চনধ তাচরর্ অন্য নকারনা কার্ ত-সম্পাদন। 

 

৩৮। আদি ত পচরিালন-চবচধ প্রণয়ন।- (১) মহাপচরিালক, সরকাররর পূব তানুরমাদনিরম, এই আইন ও 

চবচধর চবধানাবচল সারপরক্ষ, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়াকরণ, মজুর্ বা ধারণ, ব্যবহার ও সংচিষ্ট অন্যান্য চবষরয় 

আদি ত পচরিালন-চবচধ প্রণয়ন কচররর্ পাচররব। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর সামচগ্রকর্ারক ক্ষুণ্ন না কচরয়া মহাপচরিালক, অন্যান্য চবষরয়র মরধ্য, 

চনম্নবচণ তর্ চবষরয় আদি ত পচরিালন চবচধ প্রণয়ন কচররর্ পাচররব, র্থা:- 

 

(ক)  ধারা ৭ এর অধীন ননাটিি প্রদারনর প্ররয়াজনীয় ির্তাচদসহ ননাটিরির েরম ও উহা জাচর 

সংিান্ত চনরদ তিনা; 

 

(খ) উপাত্ত প্রচিয়াকরণ ও উহা ধাররণর গুণগর্ মান চনচির্কররণ গৃহীর্ব্য ব্যবস্থাচদ; 

 

(গ) সম্মচর্ প্রদারনর ির্তাচদ; 

 

(ঘ)  উপাত্ত প্রচিয়াকরণ সম্পচকতর্ চবষয়াচদ; 

 

(ঙ)  উপাত্তধারী কতৃতক এই আইরনর অধীন ক্ষমর্া প্ররয়াগ; 

 

(ি)  উপাত্ত বহরনর অচধকার প্ররয়াগ; 
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(ি)  চনয়ন্ত্রক ও প্রচিয়াকারী কতৃতক স্বচ্ছর্া ও জবাবচদচহসহ উপাত্ত প্রচিয়াকররণর মানদণ্ড 

বজায় রাচখবার জন্য গৃহীর্ব্য ব্যবস্থাচদ; 

 

(জ)  অজ্ঞার্নামা উপাত্ত প্রচিয়াকরণ পদ্ধচর্; 

 

(ঝ)  উপাত্ত চবনষ্ট, মুচিয়া নেলা ও চবরলাপকরণ পদ্ধচর্; 

 

(ঞ)  উপাত্ত সুরক্ষার প্রিাব মূল্যায়ন পচরিালন পদ্ধচর্; 

 

(ট)  বাংলারদরির বাচহরর উপাত্ত স্থানান্তর পদ্ধচর্; 

 

(ঠ)  এই আইরনর উরদশ্য পূরণকরল্প, প্ররয়াজনীয় অন্যান্য চবষয়।  

 

(৩) চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী কতৃতক এই ধারার অধীন প্রণীর্ আদি ত পচরিালন চবচধ প্রচর্পালন না করা 

এই আইরনর চবধানাবচলর লঙ্ঘন বচলয়া গণ্য হইরব।  

 

৩৯। মহাপচরিালরকর চনরদ তি প্রদারনর ক্ষমর্া।- (১) এই আইন ও চবচধর চবধানাবচল সারপরক্ষ, 

মহাপচরিালক এই আইরনর অধীন উহার দাচয়ত্ব সম্পাদরনর উরদরশ্য চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারীরক চলচখর্িারব 

প্ররয়াজনীয় চনরদ তি প্রদান কচররর্ পাচররবন; এবং চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী অনুরূপ চনরদ তি পালন কচররর্ বাধ্য 

থাচকরবন।  

 

(২) এই ধারার অধীন মহাপচরিালক কতৃতক জাচরকৃর্ চনরদ তরি সংচিষ্ট কার্ ত-সম্পাদরনর সময়সীমা 

চনচদ তষ্ট কচরয়া নদওয়া র্াইরব।  

 

৪০। উপাত্ত সরবরাহ।- (১) এই আইরনর অন্যান্য চবধারনর প্ররয়াগরক ক্ষুণ্ন না কচরয়া, মহাপচরিালক 

এই আইরনর অধীন উহার কার্ ত-সম্পাদরনর উরদরশ্য চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী বা সংচিষ্ট অন্য নকারনা 

ব্যচিরক, র্ৎকতৃতক চনচদ তষ্টকৃর্ সমরয়, চলচখর্িারব, প্ররয়াজনীয় উপাত্ত সরবরাহ কচরবার জন্য চনরদ তি প্রদান 

কচররর্ পাচররবন।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নকারনা উপাত্ত সরবরারহর জন্য নকারনা চনরদ তি প্রদান করা হইরল সংচিষ্ট 

চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী বা ব্যচি উি উপাত্ত সরবরাহ কচররর্ বাধ্য থাচকরবন।  

 

৪১। র্দন্ত, ইর্যাচদর ক্ষমর্া।- (১) মহাপচরিালরকর চনকট র্চদ চবশ্বাসরর্াগ্যিারব প্রর্ীয়মান হয় নর্, 

চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী, উপাত্তধারীর স্বারথ তর পচরপচন্থ বা এই আইন ও চবচধ বা মহাপচরিালক কতৃতক 

জাচরকৃর্ নকারনা চনরদ তি লঙ্ঘনিরম, নকারনা কার্ ত কচরয়ারি বা কচররর্রি, র্াহা হইরল চর্চন উি চবষরয় 

প্ররয়াজনীয় অনুসন্ধান ও র্দন্ত কচররর্ পাচররবন।  

 



 

 

28 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর উরদশ্য পূরণকরল্প, মহাপচরিালক, চলচখর্ আরদি িারা উি উপ-ধারার অধীন 

অনুসন্ধান বা র্দন্ত পচরিালনার জন্য র্াহার অধস্তন নকারনা কম তকর্তারক ক্ষমর্া প্রদান কচররর্ পাচররবন। 

 

(৩) উপ-ধারা (২) অধীন এর নকারনা ক্ষমর্া প্রদান করা হইরল সংচিষ্ট কম তকর্তা অনুসন্ধান বা র্দন্ত 

পচরিালনার পর উহার প্রচর্রবদন মহাপচরিালক বরাবরর উপস্থাপন কচররবন। 

  

(৪) এই আইরনর অধীন অনুসন্ধান বা র্দন্ত পচরিালনা পদ্ধচর্ চবচধ িারা চনধ তাচরর্ হইরব।  

 

 

দিম অধ্যায় 

উপাত্ত মজুর্ ও স্থানান্তর সংিান্ত চবধান 

 

৪২। সংরবদনিীল উপাত্ত, ব্যবহারকারী সৃষ্ট উপাত্ত ও নেচণবদ্ধকৃর্ উপাত্ত (classified data) 

মজুর্করণ।- (১) সংরবদনিীল উপাত্ত, ব্যববহারকারী সৃষ্ট উপাত্ত ও নেচণবদ্ধকৃর্ উপাত্ত নকবল বাংলারদরি 

মজুর্ কচররর্ হইরব, এবং উহা বাংলারদরির আদালর্ ও আইন প্ররয়াগকারী সংস্থা বা কতৃতপক্ষ ব্যর্ীর্ অন্য 

নকারনা রারের আদালর্ ও আইন প্ররয়াগকারী সংস্থা বা কতৃতপরক্ষর এখচর্য়ার বচহর্ভ তর্ থাচকরব। 

 

(২) সরকার, সময় সময়, সাধারণ বা চবরিষ আরদি িারা, নকারনা উপাত্তরক নেচণবদ্ধকৃর্ উপাত্ত 

বচলয়া চনচদ তষ্ট কচররল উিরূপ উপাত্ত সরকাররর পূব তানুরমাদন ব্যর্ীর্ নকারনা স্থান বা চসরস্টরম স্থানান্তর করা 

র্াইরব না। 

 

৪৩। ধারা ৪২ এ উচিচখর্ উপাত্ত স্থানান্তর সংিান্ত চবধান।- (১) এই আইরনর অন্য নকারনা চবধারন 

র্াহা চকছুই থাকুক না নকন, উপাত্তধারীর প্ররয়াজরন র্াহার নকারনা সংরবদনিীল উপাত্ত ও ব্যবহারকারী সৃষ্ট 

উপাত্তসহ নর্রকারনা উপাত্ত, র্াহার সম্মচর্িরম, বাংলারদরির বাচহরর স্থানান্তর করা র্াইরব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাংলারদরির বাচহরর নকারনা উপাত্ত স্থানান্তর করা হইরল র্ৎসম্পরকত, 

চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, মহাপচরিালকরক অবচহর্ কচররর্ হইরব।    

 

  

একাদি অধ্যায় 

উপাত্ত সুরক্ষা নরচজস্টার 

 

৪৪। উপাত্ত সুরক্ষা নরচজস্টার।- (১) মহাপচরিালক, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, একটি উপাত্ত 

নরচজস্টার সংরক্ষণ ও রক্ষণারবক্ষণ কচররবন।  
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(২) মহাপচরিালক উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচিয়াকররণর সচহর্ সংচিষ্ট সকল ব্যচি বা প্রচর্ষ্ঠারনর নাম ও 

উিরূপ সংগ্রহ বা প্রচিয়াকররণর উরদশ্য-সংিান্ত সকল চবষয় উি নরচজস্টারর চলচপবদ্ধ রাচখরবন। 

 

(৩) চনয়ন্ত্রক বা র্ৎকতৃতক ক্ষমর্াপ্রাপ্ত অন্য নকারনা ব্যচি কতৃতক উি নরচজস্টাদর উপাত্ত অন্তর্ভ তচির 

জন্য আরবদন কচররবন এবং উহার পদ্ধচর্ চবচধ িারা চনধ তাচরর্ হইরব। 

 

(৪) প্ররর্যক চনয়ন্ত্রক এই আইরনর অধীন সংচিষ্ট উপাত্তধারীর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচিয়াকরণ, ধারণ, 

সংরর্াজন, চবরয়াজন, মজুদ, অচিরর্াজন, পচরবর্তন, প্রর্যাবর্তনসহ অন্যান্য চবষয় চনর্ভ তল ও হালনাগাদিারব 

চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্ চনয়ন্ত্ররকর র্ত্ত্বাবধারন উি নরচজস্টারর চলচপবদ্ধ ও সংরক্ষণ কচররব। 

 

৪৫। নরচজস্টারর প্ররবিাচধকার।- মহাপচরিালক নরচজস্টারর অন্তর্ভ তি সকল উপাত্ত, চবচধ িারা 

চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, সংচিষ্ট ব্যচির আরবদরনর পচররপ্রচক্ষরর্, পচরদি তরনর জন্য উমু্মি রাচখরবন।  

 

িাদি অধ্যায় 

অচিরর্াগ দারয়র, প্রিাসচনক জচরমানা, ইর্যাচদ 

 

৪৬। অচিরর্াগ দারয়র।- র্চদ নকারনা উপাত্তধারী বা নকারনা ব্যচির চবশ্বাস কচরবার কারণ থারক নর্, 

নকারনা চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী বা সংগ্রহকারী এই আইরনর অধীন প্রদত্ত অচধকার লঙ্ঘন কচরয়ারি বা এই 

আইরনর চবধান লঙ্ঘনিরম নকারনা কার্ ত কচরয়ারি, র্াহা হইরল উি উপাত্তধারী বা ব্যচি, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ 

সময় ও পদ্ধচর্রর্, মহাপচরিালকরকর চনকট অচিরর্াগ দারয়র কচররর্ পাচররবন। 

 

৪৭। অচিরর্ারগর অনুসন্ধান ও র্দন্ত।- (১) মাহপচরিালক স্বয়ং ধারা ৪৬ এর অধীন দাচখলকৃর্ 

প্ররর্যক অচিরর্ারগর, চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্, অনুসন্ধান ও, নক্ষত্রমর্, র্দন্ত কচররবন, অথবা অনুসন্ধান 

বা র্দরন্তর জন্য র্াহার অধস্তন অন্য নকারনা কম তকর্তারক দাচয়ত্ব প্রদান কচররবন।  

 

(২) সংচিষ্ট অচিরর্ারগর অনুসন্ধান ও, নক্ষত্রমর্, র্দন্ত সম্পন্ন কচরয়া মহাপচরিালক র্চদ এই মরম ত 

সন্তুষ্ট হয় নর্, নকারনা চনয়ন্ত্রক, প্রচিয়াকারী, সংগ্রহকারী বা এর্দুরদরশ্য ক্ষমর্াপ্রাপ্ত নকারনা ব্যচি এই 

আইরনর চবধানাবচল অনুসররণ করণীয় নকারনা কার্ ত কচররর্ ব্যথ ত হইয়ারিন বা করণীয় নয় এমন নকারনা কার্ ত 

কচরয়ারিন, র্াহা হইরল চর্চন চনয়ন্ত্রক বা, নক্ষত্রমর্, প্রচিয়াকারী, সংগ্রহকারী বা ক্ষমর্াপ্রাপ্ত ব্যচির চবরুরদ্ধ 

আইনগর্ কার্ তধারা বা মামলা দারয়ররর প্ররয়াজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ কচররর্ পাচররবন।  

 

(৩) এই আইরন প্রদত্ত উপাত্তধারীর অচধকার পুনব তহাল কচরবার জন্য চনয়ন্ত্রক বা, নক্ষত্রমর্, 

প্রচিয়াকারী, সংগ্রহকারী বা ক্ষমর্াপ্রাপ্ত ব্যচিরক মহাপচরিালক প্ররয়াজনীয় চনরদ তিনা প্রদান কচররর্ 

পাচররবন। 
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৪৮। অববধিরব উপাত্ত প্রচিয়াকরণ।- (১) র্চদ নকারনা ব্যচি এই আইরনর চবধান লঙ্ঘনিরম নকারনা 

উপাত্ত প্রচিয়া কররন বা প্রচিয়া কচররর্ জ্ঞার্সারর সহায়র্া কররন, বা নকারনা উপাত্ত প্রিার বা প্রকাি কররন, 

র্াহা হইরল উি ব্যচির উিরূপ কাজ হইরব এই আইন বা চবচধর অধীন প্রদত্ত নকারনা আরদি বা চনরদ তরির 

লঙ্ঘন, এবং র্জ্জন্য উি ব্যচির উপর অনচধক পাঁি লক্ষ টাকা প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ করা র্াইরব; 

এবং র্চদ নকারনা ব্যচি উি লঙ্ঘন চির্ীয় বার বা পুনঃপুনঃ সংঘটন কররন, র্াহা হইরল উি ব্যচির উপর 

অনচধক দি লক্ষ টাকা প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ করা র্াইরব।  

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নকারনা লঙ্ঘন সংরবদনিীল উপাত্ত সংিান্ত হইরল সংচিষ্ট লঙ্ঘনকারীর 

উপর অনচধক দি লক্ষ টাকা প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ করা র্াইরব। 

 

৪৯। র্থার্থ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহরণ ব্যথ তর্া।- র্চদ নকারনা চনয়ন্ত্রক বা সংচিষ্ট ব্যচি উপাত্ত সুরক্ষার 

প্ররয়াজরন এই আইন ও চবচধ লঙ্ঘনিরম উপারত্তর সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহরণ ব্যথ ত হন, র্াহা হইরল উি ব্যচির 

উিরূপ কার্ ত হইরব এই আইন বা চবচধর অধীন প্রদত্ত নকারনা আরদি বা চনরদ তরির লঙ্ঘন, এবং র্জ্জন্য উি 

ব্যচির উপর অনচধক পাঁি লক্ষ টাকা প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ করা র্াইরব।  

 

৫০। চনরদ তি প্রচর্পালরন ব্যথ তর্া।- র্চদ নকারনা চনয়ন্ত্রক বা সংচিষ্ট ব্যচি এই আইন বা চবচধরর্ প্রদত্ত 

নকারনা চনরদ তি প্রচর্পালরন ব্যথ ত হন, র্াহা হইরল উি ব্যচির উিরূপ কার্ ত হইরব এই আইন বা চবচধর অধীন 

প্রদত্ত নকারনা আরদি বা চনরদ তরির লঙ্ঘন, এবং র্জ্জন্য উি ব্যচির উপর অনচধক চর্ন লক্ষ টাকা প্রিাসচনক 

জচরমানা আররাপ করা র্াইরব। 

 

৫১। সংরবদনিীল উপাত্ত স্থানান্তর, চবিয়, ইর্যাচদ সংিান্ত চবধারনর লঙ্ঘন।- (১) র্চদ নকারনা 

চনয়ন্ত্রক বা সংচিষ্ট ব্যচি, একক বা নর্ৌথিারব, জ্ঞার্সারর বা ইচ্ছাকৃর্িারব বা অসংর্র্িারব, এই আইন বা 

চবচধর লঙ্ঘনিরম উপাত্তধারী ক্ষচর্গ্রস্ত হইরর্ পারর এমন নকারনা সংরবদনিীল উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রকাি কররন 

অথবা সংরবদনিীল নকারনা উপাত্ত অন্য নকারনা ব্যচির চনকট হস্তান্তর অথবা চবিয় কররন বা চবিরয়র প্রস্তাব 

কররন, র্াহার েরল উপাত্তধারী ক্ষচর্গ্রস্ত হইরর্ পারর, র্াহা হইরল উি ব্যচির উিরূপ কার্ ত হইরব এই আইন 

বা চবচধর অধীন প্রদত্ত নকারনা আরদি বা চনরদ তরির লঙ্ঘন, এবং র্জ্জন্য উি ব্যচির উপর অনচধক পাঁি লক্ষ 

টাকা প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ করা র্াইরব। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নকারনা লঙ্ঘন সংরবদনিীল উপাত্ত-সংিান্ত হইরল সংচিষ্ট লঙ্ঘনকারীর 

উপর অনচধক দি লক্ষ টাকা প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ করা র্াইরব। 

 

৫২। চবচধ িারা চনরদ তি, ইর্যাচদর লঙ্ঘন চনধ তারণ।- এই অধ্যারয়র অন্যান্য চবধান সারপরক্ষ, চবচধ িারা, 

নকারনা ব্যচির কচর্পয় কার্ ত এই আইন বা চবচধর অধীন প্রদত্ত নকারনা আরদি বা চনরদ তরির লঙ্ঘন বচলয়া 

চিচির্ করা র্াইরব এবং উহার জন্য উি ব্যচির উপর চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পচরমাণ প্রিাসচনক জচরমানা 

আররাপ করা র্াইরব র্াহা এই আইরনর অধীন চনধ তাচরর্ পচরমারণর অচধক হইরব না।  
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৫৩। ক্ষচর্পূরণ আদায়।- (১) নর্রক্ষরত্র নকারনা চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকারী বা সংগ্রহকারী এই আইন ও 

চবচধ লঙ্ঘনিরম নকারনা কার্ ত-সম্পাদরনর েরল নকারনা উপাত্তধারী ক্ষচর্গ্রস্ত হয়, নসইরক্ষরত্র উি উপাত্তধারী 

মহাপচরিালরকর বা চবচধ িারা চনধ তাচরর্ কতৃতপরক্ষর চনকট উপযুি ক্ষচর্পূরণ পাইবার জন্য অচিরর্াগ দারয়র 

কচররর্ পাচররবন, এবং উিরূরপ নকারনা আরবদন করা হইরল মহাপচরিালক বা চবচধ িারা চনধ তাচরর্ কতৃতপক্ষ 

উপ-ধারা (২) এ চনধ তাচরর্ পদ্ধচর্রর্ উহা চনষ্পন্ন কচররব।  

 

(২) এই ধারার অধীন অচিরর্াগ দারয়র, র্ৎসম্পরকত আইনগর্ কার্ তধারা গ্রহণ, উহা চনষ্পচত্তর পদ্ধচর্ 

ও অন্যান্য চবষয় চবচধ িারা চনধ তাচরর্ হইরব।  

 

৫৪। চবরদচি ককাম্পাবি কর্তকৃ এই আইদির বিধাদির লঙ্ঘি।– র্চদ নকাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ 

সরনর ১৮ নং আইন) এর দিম খরণ্ডর অধীন চনবচন্ধর্ নকারনা চবরদচি নকাম্পাচন ধারা ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ ও 

৫২ এর চবধান লঙ্ঘনিরম নকারনা কার্ ত করর, র্াহা হইরল উি নকাম্পাচনর উপর উহার পূব তবচর্ত আচথ তক 

বৎসররর নমাট টান তওিার এর অনচধক ২৫% (ির্করা পঁচিি িাগ) পচরমাণ অথ ত প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ 

করা র্াইরব। 

 

৫৫। প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ।- (১) মহাপচরিালক, এই ধারার অন্যান্য চবধান সারপরক্ষ, সংচিষ্ট 

ব্যচিরক যুচিসির্ শুনাচনর সুরর্াগ প্রদান কচরয়া, ধারা ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২ ও ৫৪ এ চনধ তাচরর্ 

পচরমাণ, এবং অন্যান্য নক্ষরত্র চবচধ িারা চনধ তাচরর্ পচরমাণ অথ ত প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ কচররর্ পাচররব।  

 

(২) নকারনা ব্যচি এই আইরনর অধীন র্াহার উপর আররাচপর্ প্রিাসচনক জচরমানা, চবচধ িারা 

চনধ তাচরর্ সমরয়র মরধ্য, পচররিাধ কচররর্ ব্যথ ত হইরল, উহা Public Demand Recovery) Act, 1913 

(Act 1X of 1913) এর অধীন সরকাচর দাচব গরণ্য আদায়রর্াগ্য হইরব।  

 

(৩) এই আইরনর অধীন অচিরর্ারগর গুরুত্ব অনুসারর নকান নকান নক্ষরত্র কী পচরমাণ অথ ত প্রিাসচনক 

জচরমানা আররাপ করা র্াইরব উহা চবচধ িারা চনধ তাচরর্ হইরব।  

 

(৪) এই ধারার অধীন প্রিাসচনক জচরমানা ত্ররয়াদি অধ্যারয় বচণ তর্ দরন্ডর অচর্চরি চহসারব আররাপ 

করা র্াইরব।  

 

(৫) এই ধারার অধীন প্রিাসচনক জচরমানা আররাপ, আচপরলর পদ্ধচর্ ও র্ৎসংচিষ্ট অন্যান্য চবষয় 

চবচধ িারা চনধ তাচরর্ হইরব।  

 

৫৬। আচপল।- (১) এই অধ্যারয়র চবধারনর অধীন প্রদত্ত আরদি বা চসদ্ধান্ত িারা নকারনা ব্যচি সংক্ষুব্ধ 

হইরল, চর্চন উি আরদি বা চসদ্ধান্ত প্রদারনর ৩০ (চত্রি) চদরনর মরধ্য সরকাররর চনকট আচপল কচররর্ 

পাচররবন।  
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(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নকারনা আচপল দারয়ররর নক্ষরত্র, উহার কচপ মহাপচরিালক বা চবচধ িারা 

চনধ তাচরর্ কতৃতপক্ষরক প্রদান কচররর্ হইরব। 

 

 

ত্ররয়াদি অধ্যায় 

কচর্পয় অচিরর্াগ অপরাধ চহসারব গণ্য ও র্ৎসম্পচকতর্ চবষয়াচদ 

 

৫৭। সুচনচদ তষ্ট চনরদ তিনাসহ অচিরর্াগ নেরর্ প্রদারন মহাপচরিালরকর ক্ষমর্া।- (১) এই আইরনর 

নকারনা চবধান লঙ্ঘরনর চবষরয় নকারনা ব্যচি কতৃতক মহাপচরিালরকর চনকট আনীর্ অচিরর্ারগর ব্যাপারর র্চদ 

র্াহার চনকট প্রর্ীয়মান হয় নর্, উিরূপ লঙ্ঘরনর অচিরর্ারগর প্রচর্কার চহসারব প্রিাসচনক জচরমানা প্রদান 

পর্ তাপ্ত নরহ, র্াহা হইরল চর্চন উি অচিরর্ারগর চবষয় এই আইরনর অধীন অপরাধ চহসারব গণ্য কচররর্ 

পাচররবন, এবং র্ৎসম্পরকত র্থার্থ আইনগর্ প্রচর্কার লারির জন্য, উি চবষরয় করণীয় সম্পরকত সুচনচদ তষ্ট 

চনরদ তিনাসহ, অচিরর্াগটি সংচিষ্ট ব্যচির চনকট নেরর্ প্রদান কচররর্ পাচররবন। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রচর্টি অচিরর্াগ নেরর্ প্রদারনর নক্ষরত্র উহা সংচিষ্ট ব্যচি কতৃতক 

দাচখরলর দি চদরনর মরধ্য র্াহার চনকট নেরর্ প্রদান কচররর্ হইরব। 

  

৫৮। দণ্ড আররারপর সীমা।- ধারা ৫৭ অনুসারর নকারনা অচিরর্াগ অপরাধ চহসারব গণ্য হইরল উি 

অপরারধর জন্য এখচর্য়ারসম্পন্ন আদালর্ অনচধক পঁচিি লক্ষ টাকা অথ তদণ্ড বা অনচধক চর্ন বৎসররর 

কারাদণ্ড বা উিয় দরণ্ড দচণ্ডর্ কচররর্ পাচররব। 

 

৫৯। অপরাধ র্দরন্তর ক্ষমর্া।- নেৌজদাচর কার্ তচবচধরর্ র্াহা চকছুই থাকুক না নকন, পুচলরির 

পচরদি তক পদমর্ তদার চনরম্ন নরহন এমন নকারনা পুচলি কম তকর্তা এই আইরনর অধীন সংঘটির্ নকারনা অপরাধ 

র্দন্ত কচররবন।  

 

৬০। অপরারধর চবিার ও আচপল।- (১) আপর্র্ বলবৎ অন্য নকারনা আইরন র্াহা চকছুই থাকুক না 

নকন, এই আইরনর অধীন সংঘটির্ অপরাধসমূহ নকবল র্থ্য ও নর্াগারর্াগ প্রযুচি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৮ 

এর অধীন গঠির্ সাইবার ট্রাইব্যযনাল কতৃতক চবিার্ ত হইরব।  

 

(২) নকারনা ব্যচি সাইবার ট্রাইব্যযনাল কতৃতক প্রদত্ত রারয় সংক্ষুব্ধ হইরল চর্চন উপ-ধারা (১) এ 

উচিচখর্ আইরনর ধারা ৮২ এর অধীন গঠির্ আচপল ট্রাইব্যযনারল আচপল কচররর্ পাচররবন।  

৬১। নেৌজদাচর কার্ তচবচধর প্ররয়াগ।- (১) এই আইরন চিন্নরূপ নকারনা চকছু না থাচকরল, এই আইরনর 

অধীন নকারনা অপরারধর দণ্ড, চবিার, আচপল ও অন্যান্য চবষয় চনষ্পচত্তর নক্ষরত্র নেৌজদাচর কার্ তচবচধর 

চবধানাবচল প্ররর্াজয হইরব।  
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(২) ট্রাইব্যযনাল একটি দায়রা আদালর্ বচলয়া গণ্য হইরব এবং এই আইরনর অধীরন নর্রকারনা অপরাধ 

বা র্দনুসারর অন্য নকারনা অপরাধ চবিাররর নক্ষরত্র দায়রা আদালরর্র সকল ক্ষমর্া প্ররয়াগ কচররর্ পাচররব। 

(৩) ট্রাইব্যযনারল অচিরর্াগকারীর পরক্ষ ক্ষমর্া পচরিালনাকারী ব্যচি পাবচলক প্রচসচকউটর বচলয়া 

গণ্য হইরবন। 

৬২। নকাম্পাচন কতৃতক অপরাধ সংঘটন।- (১) নকারনা নকাম্পাচন কতৃতক এই আইরনর অধীন নকারনা 

অপরাধ সংঘটরনর নক্ষরত্র, উি অপরারধর সচহর্ প্রর্যক্ষ সংচিষ্টর্া রচহয়ারি এইরূপ নকাম্পাচনর প্ররর্যক 

মাচলক, প্রধান চনব তাহী, পচরিালক, ম্যারনজার, সচিব, অংিীদার বা অন্য নকারনা কম তকর্তা বা কম তিারী বা 

প্রচর্চনচধ উি অপরাধ কচরয়ারিন বচলয়া গণ্য হইরবন, র্চদ না চর্চন প্রমাণ কচররর্ সক্ষম হন নর্ উি অপরাধ 

র্াহার অজ্ঞার্সারর হইয়ারি বা উি অপরাধ নরাধ কচরবার জন্য চর্চন র্থাসাধ্য নিষ্টা কচরয়ারিন।  

(২) উপ-ধারা (১) এ উচিচখর্ নকাম্পাচন আইনগর্ ব্যচিসত্তা চবচিষ্ট সংস্থা হইরল, উি ব্যচিরক 

অচিযুি বা নদাষী সাব্যস্ত করা িাড়াও উি নকাম্পাচনরক পৃথকিারব একই কার্ তধারায় অচিযুি ও নদাষী 

সাব্যস্ত করা র্াইরব, র্রব উহার উপর সংচিষ্ট চবধান নমার্ারবক নকবল অথ তদণ্ড আররাপরর্াগ্য হইরব।  

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়- 

(ক) “নকাম্পাচন” অরথ ত নকারনা বাচণচজযক প্রচর্ষ্ঠান, অংিীদারী করবার, সচমচর্, সংঘ বা 

সংগঠনও অন্তর্ভ তি; 

(খ) বাচণচজযক প্রচর্ষ্ঠারনর নক্ষরত্র, “পচরিালক” অরথ ত উহার নকারনা অংিীদার বা পচরিালনা 

নবারর্ তর সদস্যও অন্তর্ভ তি।  

 

িতুতদি অধ্যায় 

চবচবধ 

৬৩। কচর্পয় নক্ষরত্র সরকাররর চনরদ তি প্রদারনর ক্ষমর্া।- (১) এই আইরনর উরদশ্য পূরণকরল্প, 

সরকার, বাংলারদরির সাব তরিৌমত্ব ও অখন্ডর্া, রােীয় চনরাপত্তা, চবরদচি রারের সচহর্ বন্ধুত্বপূণ ত সম্পকত বা 

জনশৃঙ্খলার স্বারথ ত, মহাপচরিালকরক, সময় সময়, র্ৎচবরবিনায় প্ররয়াজনীয় নর্ নকারনা চনরদ তি প্রদান কচররর্ 

পাচররব। 

 

(২) এই আইরনর অন্যান্য চবধানরক ক্ষুণ্ন না কচরয়া, মহাপচরিালক এই আইরনর অধীন র্াহার দাচয়ত্ব 

পালরনর নক্ষরত্র সরকাররর উিরূপ চনরদ তি প্রচর্পালরন বাধ্য থাচকরবন।  

 

৬৪। প্রচর্রবদন, ইর্যাচদ।- সরকার, প্ররয়াজরন, সময় সময়, মহাপচরিালরকর চনকট হইরর্ এই 

আইরনর অধীন সম্পাচদর্ নর্রকারনা চবষরয় প্রচর্রবদন বা চববরণী আহ্বান কচররর্ পাচররব, এবং উিরূরপ 

নকারনা প্রচর্রবদন আহ্বান করা হইরল মহাপচরিালক সরকাররর চনকট উহা সরবরাহ কচররবন। 
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৬৫। ক্ষমর্াপ তণ।- মহাপচরিালক, এই আইন বা চবচধর সচহর্ অসংগচর্পূণ ত নরহ এইরূপ নকারনা িরর্ত, 

উহার নর্রকারনা ক্ষমর্া বা দাচয়ত্ব উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালরয়র নর্রকারনা কম তকর্তা বা অন্য নকারনা ব্যচির 

অনুকূরল অপ তণ কচররর্ পাচররবন।  

 

৬৬। সরল চবশ্বারস কৃর্ কাজকম ত রক্ষণ।- এই আইন বা চবচধর অধীন সরল চবশ্বারস কৃর্ নকারনা 

কারর্ তর েরল নকারনা ব্যচি ক্ষচর্গ্রস্ত হইরল বা ক্ষচর্ হইবার সিাবনা থাচকরল র্জ্জন্য মহাপচরিালক, বা 

উপাত্ত সুরক্ষা কার্ তালরয়র নকারনা কম তকর্তা বা কম তিারী বা চনয়ন্ত্রক বা প্রচিয়াকরী বা সংগ্রহকারী বা 

র্ৎসংচিষ্ট নকারনা ব্যচির  চবরুরদ্ধ নকারনা নদওয়াচন বা নেৌজদাচর বা অন্য নকারনা আইনগর্ কার্ তধারা গ্রহণ 

করা র্াইরব না।  

 

৬৭। এই আইন কার্ তকর হইবার পূরব ত প্রচিয়াকৃর্ উপাত্ত সম্পরকত অনুসরণীয় চবধান।- এই আইন 

কার্ তকর হইবার পূরব ত নকারনা চনয়ন্ত্রক নকারনা উপাত্তধারী বা অন্য নকারনা ব্যচির চনকট হইরর্ নকারনা উপাত্ত 

সংগ্রহ কচরয়া থাচকরল উহা এই আইন ও চবচধ অনুসরণিরম প্রচিয়া কচররর্ হইরব। 

 

৬৮। অসুচবধা দূরীকরণ।- এই আইরনর চবধানাবচল কার্ তকর কচরবার নক্ষরত্র নকারনা অসুচবধা নদখা 

চদরল সরকার উি অসুচবধা দূরীকরণাথ ত, চলচখর্ আরদি িারা, প্ররয়াজনীয় নর্রকারনা ব্যবস্হা গ্রহণ কচররর্ 

পাচররব।  

 

৬৯। চবচধ প্রণয়রনর ক্ষমর্া।- সরকার, সরকাচর নগরজট প্রজ্ঞাপন িারা, এই আইরনর উরদশ্য 

পূরণকরল্প, চবচধ প্রণয়ন কচররর্ পাচররব।  

 

৭০। ইংররচজরর্ অনূচদর্ পাঠ প্রকাি।- (১) এই আইন প্রব তর্রনর পর সরকার, সরকাচর নগরজট 

প্রজ্ঞাপন িারা, এই আইরনর ইংররচজরর্ অনূচদর্ একটি পাঠ প্রকাি কচররব র্াহা এই আইরনর অনুরমাচদর্ 

ইংররচজ পাঠ (Authentic English Text) নারম অচিচহর্ হইরব।  

 

(২) বাংলা পাঠ ও ইংররচজ পারঠর মধ্য চবররারধর নক্ষরত্র বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইরব।  

 

 

উরদশ্য ও কারণ সংবচলর্ চববৃচর্ 

 

 

 

 

 

 

িারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 


