
অিধেবশন-০২ কুইজ মালা:  

1/5. Question 

সব থম কান দেশ তথ  অিধকার আইন পাস হয়? 

Your answer: 

আেমিরকা ভারত সইুেডন অে িলয়া 

2/5. Question 

বাংলােদেশ তথ  অিধকার আইন, ২০০৯ পেুরাপিুরভােব কাযকর হয়  কেব? 

  

Your answer: 

২৯ মাচ ২০০৯ ৫ এি ল ২০০৯ ১  জুলাই ২০০৯ ২০ অে াবর ২০০৯ 

3/5. Question 

তথ  অিধকার আইন ব বহার কের কাি ত তথ  পেত পােরন ক? 
 
  

  

Your answer: 

সরকাির কমকতা া  বয়  ব ি িবে র যেকান ব ি বাংলােদেশর যেকােনা নাগিরক 

4/5. Question 
 
তেথ র অিধকার িনি ত হেল 
 
  

Your answer: 

তা ও জবাবিদিহতা বিৃ  পােব নীিত াস পােব সশুাসন িতি ত হেব উপেরর সব েলা 

5/5. Question 

‘জনগণ দেশর সকল মতার মািলক’।  কথািট বলা হেয়েছ-     



Your answer: সংিবধােন আইেন সরকাির নীিতমালায় জািতসংেঘর মানবািধকােরর সাবজিনন ঘাষনাপে  

অিধেবশন-০৩ কুইজ মালা:  

1/6. Question 

‘তথ  অিধকার আইন’-এর পেুরা নাম কী? 

. 

Your answer: 

তথ  অিধকার আইন, ২০০৯ নাগিরেকর তথ  অিধকার িনি তকরণ আইন, ২০০৯ তথ  জানার অিধকার আইন, 

২০০৯ তথ  অিধকার আইন 

2/6. Question 

তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী কতপৃ  কানিট? 

  

Your answer: 

সকল সরকাির সং া এবং সরকাির বা িবেদিশ অথায়েন পিরচািলত এনিজও ব জািতক কা ািন ব ি  ও 

ব ি মািলকানাধীন িত ান ব বসা িত ান 

3/6. Question 

তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী িনেচর কানিট ‘তথ ’ নয়? 

  

Your answer: 

বরা  ও ব েয়র িহসাব নাটিশট কমকতা-কমচারীর হািজরা খাতা ক  বােজট 

4/6. Question 
  

তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী সাধারণভােব কত িদেনর মেধ  তথ  দান করেত হয় ? 
  

  

Your answer: 



অনিধক ২০ (িবশ) কাযিদবেসর মেধ িনিদ  নয় অনিধক ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ ১০ (দশ) কাযিদবেসর 
মেধ  

5/6. Question 

তথ  দােন অপারগতার ে  দািয় া  কমকতা কত িদেনর মেধ  এবং কীভােব অপারগতা জানােবন? 
 
  

  

Your answer: 

১০ কায িদবেসর মেধ  িলিখতভােব ১৫ কায িদবেসর মেধ  িলিখত বা মৗিখক যেকােনাভােব ২০ িদেনর মেধ  

মৗিখকভােব ১০ িদেনর মেধ  মৗিখকভােব 

6/6. Question 

নাগিরেকর আেবদেনর ি েত সংি  কতপৃ  তথ  সরবরাহ করেত বাধ  থাকেবন 

  

Your answer: 

False True 

 

অিধেবশন-০৪ কুইজ মালা:  

1/5. Question 

আেবদন কের তথ  না পেল অথবা আংিশক বা ভলু তথ  পেল পরবতী করণীয় কী? 
 
 
  

Your answer: 

অিফস ধােনর কােছ আপীল আপীল কতৃপে র কােছ আপীল তথ  কিমশেন আপীল কােট মামলা করা 

2/5. Question 

তথ  আেবদন ত াখ াত হবার কত িদেনর মেধ  আপীল আেবদন করেত হয়? 
 
  

Your answer: 



আেবদন জমাদােনর পরবতী ১০ িদেনর মেধ আেবদন ত াখ াত হবার পরবতী ১৫ িদেনর মেধ আেবদন 

ত াখ াত হবার পরবতী ৩০ িদেনর মেধ িনিদ  কােনা সময়সীমা নই 

3/5. Question 

আপীল আেবদেনর জন  কান ফরম ব বহার করেত হয়? 
  

  

Your answer: 

ফরম ক ফরম খ ফরম গ ফরম ক ও গ 

4/5. Question 

আপীল কতপৃ  ক? 
 
  

Your answer: 

দািয় া  কমকতা িনেজই ঊ তন কাযালেয়র শাসিনক ধান তথ  ধান ইউিনেটর শাসিনক ধান

ধান তথ  কিমশনার 

5/5. Question 

তথ  অিধকার আইন অনসুাের উপেজলা া েকে  তথ  চেয় না পেল কার কােছ আপীল করেবন? 
 
 
  

Your answer: 

উপেজলা া েকে র ধান ‘উপেজলা া  কমকতা’র  কােছ জলার ‘িসিভল সাজন’-এর কােছ া  

ম ণালেয়র ‘সিচব’-এর কােছ া  ‘ম ী’-এর কােছ 

 

অিধেবশন-০৫ কুইজ মালা:  

1/5. Question 
 
আপীল কতপৃে র িস াে  আেবদনকারী স  না হেল করণীয় কী? 
  



  

Your answer: 

পনুরায় আেবদন পনুরায় আপীল অিভেযাগ দােয়র কানিটই নয়  

2/5. Question 

তথ  কিমশন সেবা  কত িদেনর মেধ  অিভেযাগ িন ি  করেবন? 
 
 
  

Your answer: 

সেবা  ৪৫ িদেনর মেধ সেবা  ৫০ িদেনর মেধ সেবা  ৭৫ িদেনর মেধ সেবা  ৯০ িদেনর মেধ  

3/5. Question 

দািয় া  কমকতা দাষী হেল তথ  কিমশন সেবা  কত টাকা জিরমানা করেত পােরন? 
  

Your answer: 

৫০০ টাকা পয ২০০০ টাকা পয ৩০০০ টাকা পয ৫০০০ টাকা পয  

4/5. Question 

জিরমানা ছাড়াও তথ  কিমশন সংি  কতপৃ  বরাবর দািয় া  কমকতার িব ে  িবভাগীয় শাি র সুপািরশ 
করেত পারেবন।  

  

Your answer: 

False True 

5/5. Question 

দওয়ািন আদালেতর মতাবেল তথ  কিমশন- 
 
  

Your answer: 

হলফনামাসহ মাণ হণ করেত পােরন সমন জাির করেত পােরন তথ  যাচাই ও পিরদশন করেত পােরন

উপেরর সব েলা 

 



 

 

 

অিধেবশন-০৬ কুইজ মালা:  

1/4. Question 

- েণািদত তথ  কাশ’ বলেত কী বাঝায়? 

  

   

Your answer: 

িনজ উেদ ােগ তথ  কাশ ও চার আেবদেনর ি েত আ হ সহকাের তথ  কাশ ও চার ঊ তন কতৃপে র 

অনমুিত িনেয় সকল তথ  কাশ ও চার আকাইেভর মাধ েম তথ  কাশ 

2/4. Question 

িতিট তথ  দান ইউিনট - েণািদতভােব কাশেযাগ  তেথ র একিট তািলকা ত করেব।  

  

  

Your answer: 

False True 

3/4. Question 

তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী সকল কতপৃ  িতবছর - কাশ করেব।  

  

  

 
  

  

Your answer: 



বািষক িতেবদন িনউজেলটার স িব ি  

4/4. Question 

তথ  অিধকার আইেনর ধারা-৬-এ - েণািদতভােব কাশ সং া  িনেদশনা রেয়েছ।  

 Your answer: 

False True 

অিধেবশন-০৭ কুইজ মালা:  

 

 
 
তথ  অিধকার আইেনর কান ধারায় দান বাধ তামূলক নয়  এমন তেথ র কথা বলা হেয়েছ? 
 
 
  

Your answer: 

ধারা ৩ ধারা ৪ ধারা ৬ ধারা ৭ 

2/4. Question 

কয়িট িত ানেক তথ  অিধকার আইেনর আওতার বাইের রাখা হেয়েছ? 
  

  

Your answer: 

৬িট গােয় া সং া ৭িট গােয় া সং া ৮িট গােয় া সং া ১০িট গােয় া সং া 

3/4. Question 

ধারা ৩২ অনযুায়ী চািহত তথ  নীিত বা মানবািধকার ল েনর ঘটনার সে  জিড়ত থাকেল কত িদেনর মেধ  
দান করেত হেব? 

  

Your answer: 

২০ িদেনর মেধ ১০ িদেনর মেধ ৩০ িদেনর মেধ তথ  দান বাধ তামূলক নয়  

4/4. Question 



তদ াধীন িবষেয়র কােনা তথ  যা তদ কাজেক িবি ত করেত পাের, তা দানেযাগ  নয়।  

  

Your answer: 

False True 

 

অিধেবশন-০৮ কুইজ মালা”  

1/4. Question 
  

কানিট দািয় া  কমকতার করণীয় নয়? 

  
  

Your answer: 

আেবদেনর াি ীকার তেথ র মূল  আেবদনকারীেক জানােনা ২০ কাযিদবেসর মেধ  তথ  দান আপীল 
নািন হণ 

2/4. Question 

দািয় া  কমকতা কােনা কারেণ যিদ স ণূ বা আংিশক তথ  সরবরােহ অপারগ হন  তাহেল 

  

  

Your answer: 

ক ফরেমর মাধ েম অপারগতা কাশ করেবন খ ফরেমর মাধ েম অপারগতা কাশ করেবন গ ফরেমর মাধ েম 

অপারগতা কাশ করেবন সাদা কাগেজ অপারগতা কাশ করেবন 

3/4. Question 

ততৃীয় পে র সংি তা থাকেল দািয় া  কমকতা সেবা  কত িদেনর মেধ  তথ  দান করেবন? 

  

  

Your answer: 

২০ িদেনর মেধ ২২ কাযিদবেসর মেধ ৩০ িদেনর মেধ ৩০ কাযিদবেসর মেধ  



4/4. Question 

আইন ও িবিধমালার আেলােক িতিট ম ণালয় কান িনেদিশকা ণয়ন কেরেছ? 

   

Your answer: 

তথ  অবমু করণ িনেদিশকা - েণািদত তথ  কাশ িনেদিশকা তথ  কাশ ও চার িবষয়ক িনেদিশকা

স চার নীিতমালা 

অিধেবশন-০৯ কুইজ মালা:  

1/4. Question 
 
দািয় া  কমকতার দািয়  ও কতব েলা সু ভুােব পালন করেত কী েয়াজন? 
 
 
  

Your answer: 

পিরক নাCorrect answer বািষক িতেবদন কতৃপে র নজরদাির আপীল নািন হণ 

2/4. Question 

দািয় া  কমকতা ও আপীল কতপৃে র নাম কান মাধ েম দশন করেত হেব? 
 
 
 
  

Your answer: 

সহেজ দিৃ েগাচর হয়  এমন ােন নািটশ বােড ওেয়বসাইেট উপেরর সব েলা মাধ েমCorrect answer 

3/4. Question 

দািয় া  কমকতার অনপুি িতেত ক তথ  দােনর দািয়  পালন করেব? 
  

  

Your answer: 

আপীল কতৃপ িবক  দািয় া  কমকতাCorrect answer দ েরর ধান অন  যেকােনা কমকতা 



4/4. Question 

আইন, িবিধমালা, িবধানমালা, ফরমসমূহ, তথ  অবমু করণ নীিতমালা/িনেদিশকা ইত ািদ সংর ণ করা 
আপীল কতপৃে র দািয় । 
  

  

Your answer: 

FalseCorrect answer True 

 

অিধেবশন-১০ সমাপনী ও চড়ুা  মলূ ায়ণ:  

 

 
আ জািতকভােব নাগিরেকর তথ  অিধকােরর ীকিৃত রেয়েছ কাথায়? 

Your answer: 

জািতসংেঘর সাবজনীন মানবািধকার ঘাষণাপে জািতসংেঘর নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকােরর আ জািতক 

চুি েত জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর রজুেলশেন উপেরর সব েলােত 

2/10. Question 

তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী িনেচর কানিট ‘তথ ’ নয়? 

Your answer: 

বরা  ও ব েয়র িহসাব নাটিশট কমকতা-কমচারীর হািজরা খাতা ক  বােজট 

3/10. Question 

তথ  দােন অপারগতার ে  দািয় া  কমকতা কত িদেনর মেধ  এবং কীভােব অপারগতা জানােবন? 

Your answer: 

১০ কায িদবেসর মেধ  িলিখতভােব ১৫ কায িদবেসর মেধ  িলিখত বা মৗিখক যেকােনাভােব ২০ িদেনর মেধ  

মৗিখকভােব ১০ িদেনর মেধ  মৗিখকভােব 

4/10. Question 

তথ  অিধকার আইন অনযুায়ী তথ  পেত 



Your answer: 

তেথ র জন  কােনা মূল  পিরেশাধ করেত হয়  না তেথ র মূল  পিরেশাধ করেত হয় সিুনিদ  করা নাই

কােনািটই নয়  

5/10. Question 

আপীল কতপৃ  কত িদেনর মেধ  আপীল িন ি  করেবন? 

Your answer: 

আপীল আেবদন পাওয়ার ১৫ িদেনর মেধ আপীল আেবদন পাওয়ার ২০ িদেনর মেধ আপীল আেবদন পাওয়ার 

৩০ িদেনর মেধ আপীল আেবদন পাওয়ার ৭৫ িদেনর মেধ  

6/10. Question 

দািয় া  কমকতা দাষী হেল তথ  কিমশন সেবা  কত টাকা জিরমানা করেত পােরন? 

Your answer: 

৫০০ টাকা পয ২০০০ টাকা পয ৩০০০ টাকা পয ৫০০০ টাকা পয  

7/10. Question 

জিরমানা ছাড়াও তথ  কিমশন সংি  কতপৃ  বরাবর দািয় া  কমকতার িব ে  িবভাগীয় শাি র সুপািরশ 
করেত পারেবন।  

Your answer: 

False True 

8/10. Question 

কােনা কতপৃ  দািয় া  কমকতা িনেয়াগ না করেল িকংবা তেথ র জন  অনেুরাধপ  হণ না করেল আপীল 
দােয়র না কেরই আেবদনকারী সরাসির তথ  কিমশেন অিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন 

Your answer: 

False True 

9/10. Question 

- েণািদত তথ  কাশ’ বলেত কী বাঝায়? 

Your answer: 



িনজ উেদ ােগ তথ  কাশ ও চার আেবদেনর ি েত আ হ সহকাের তথ  কাশ ও চার ঊ তন কতৃপে র 

অনমুিত িনেয় সকল তথ  কাশ ও চার আকাইেভর মাধ েম তথ  কাশ 

10/10. Question 

কে র বােজট ও অিফেসর িহসাব িববরণী দানেযাগ  তথ ।  

Your answer: 

False True 

 


