
সং া কতৃক তথ  দান ি য়া  
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সং া ক ক িনিদ  সমেয়র মে  ত  দান না করেল সং  ি র করণীয়ঃ 
 

 

  

 

 

 

 

 

আপীেলর িস াে  সং  হইেল সং  ি র করণীয়ঃ 
 
 
 
 
 
 

সং া কতৃক আেবদন হণ 

কান ব ি র জীবন, মৃতু , 

ফতার, কারাগার হেত 

মুি  সং া  জ রী িবষয় 

হেল ২৪ ঘ ার মেধ  সাধারণ 

তথ  দান (ধারা- ৯(৪) 

কান এক  ইউিনট 

সং া  তথ  হেল ২০ 

কাযিদবেসর মেধ   

[ধারা ৯(১)] 

অনুেরাধকৃত তেথ র সােথ 
একািধক ইউিনট/ কতৃপ  
সংি  তথ  হেল  অনিধক 

৩০ কাযিদবেসর মেধ   

[ধারা-৯ (২)] 

 

সং ু  ব ি  পরবত  ৩০ কাযিদবেসর মেধ  িকংবা যুি সংগত কারেন এর পের আপীল 

কতৃপে র িনকট আপীল করেবন [ধারা-২৪ (১)] 

যািচত তেথ র জন  আেবদন অনুেরাধকারীর নাম, কানা, সল ন র, ই- মইল কানাসহ 

তেথ র বণনাসহ আেবদন করা  ( িনধািরত ফরেমেট/প  ারা/ ই- মইল এর মাধ েম)(ধারা ৮) 

আপীল কতৃপ  পরবত  ১৫ 

িদেনর মেধ  আপীল খািরজ 

কের িদেবন [ধারা ২৪ (৩খ)] 

আপীল কতৃপ  পরবত  ১৫ িদেনর মেধ  

তথ  দােনর িনেদশ িদেবন [ধারা ২৪ (৩ক)] 

িনেদশ দােনর পরবত   িবেশষ ২৪ ঘ া/ 

২০ কাযিদবস/ ৩০ কাযিদবেসর মেধ  তথ দান 

ধারা ২৪ (৪) 

অনুেরাধকৃত তথ  

দােন অপারগ হেল 

অনিধক ১০ কাযিদবেসর 

মেধ  অবিহত করা [ধারা 

-৯(৩)] 

৩০ িদেনর মেধ  িকংবা যুি সংগত কারেন এর পের তথ  কিমশেন অিভেযাগ 

দােয়র করেত পারেবন। (ধারা ২৫(২)) 

অিভেযাগ হণ/ াি র ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  সংি  অিভেযােগর অনুস ান 

স  কিরয়া ধান তথ  কিমশনার বা, মত, তথ  কিমশনার তথ  
কিমশেনর জন  এক  িস া  কাযপ  ত কিরেবন৷ [ধারা ২৫ (৬)] 

তথ  কিমশন কিমশেনর পরবত  সভায় উ  িবষেয় িস া  গৃহণ করা হেব।  সাধারণভােব 

৪৫ (পয়ঁতাি শ) িদেনর মেধ  িন ি  কিরেবন তেব বিধত সমেয়র েয়াজন হেল সেবা  
৭৫ িদেনর মেধ  অিভেযাগ িন ি  করেবন  

[ধারা ২৫ (১০)] 
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