
আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেম 

ব্যব্হারটব্টি (আপীল  র্তপৃস্টের জনয)  

  

 

 
 

প্রথম িাপঃ আপটন যে য ান ওস্টেব্ ব্রাউজাস্টরর (যমাটজলা, গুগল যরাম, ইন্টারস্টনি এক্সস্টলারার ইর্যাটি) মািযস্টম এই িাইিটি 

ব্যব্হার  রস্টর্ পারস্টব্ন। যেস্ট ান এ টি ওস্টেব্ ব্রাউজাস্টর টগস্টে rtitracking.infocom.gov.bd এই টলিং টির মািযস্টম 

িাইস্টি প্রস্টব্শ  রুন। অথব্া র্থয  টমশস্টনর ওস্টেব্িাইি (infocom.gov.bd) যথস্ট ও িরািটর এই ওস্টেব্িাইস্টি প্রস্টব্শ 
 রার টলিং  পাস্টব্ন।    
 

টির্ীে িাপঃ আপটন টিস্টেমটি ব্ািংলা এব্িং ইিংস্টরজী এই দুই ভাষাস্টর্ ব্যব্হার  রস্টর্ পারস্টব্ন। মূলপার্ার উপস্টর ডানপাস্টশ ব্ািংলা 

ও ইিংস্টরটজ যলখা ব্ািস্টন টি   রার মািযস্টম আপনার  াটির্ ভাষাটি টনবৃ্াচন  রুন।   

   

র্তর্ীে িাপঃ ওস্টেব্িাইস্টির ‘টনব্ন্ধন’ ব্ািস্টন টি   রস্টল আপটন ড্রপ-ডাউস্টন চারটি অপশন যিখস্টর্ পারস্টব্ন। অপশনগুস্টলার মিয 

যথস্ট  ‘আপীল  র্তৃপে’ এর উপর টি   রস্টল আপীল  র্তৃপস্টের টনব্ন্ধস্টনর পতষ্ঠাটি যিখস্টর্ পাস্টব্ন। (টচত্র: ১)  

 

 

 

আপীল  র্তৃপস্টের টনব্ন্ধস্টনর পতষ্ঠাটিস্টর্ দুইটি অিংশ রস্টেস্টে। পতষ্ঠাটি যেভাস্টব্ পূরণ  রস্টব্ন র্া টনস্টচ যিো হল-  

আপীল  র্তপৃস্টের ব্যটিগর্ র্থয 

- িম্পূণৃ নাম টলখুন। 

- যমাব্াইল নম্বর টলখুন। 

- ই-স্টমইল অযাস্টড্রি টলখুন। 

- জার্ীে পটরচেপত্র নম্বর টলখুন। 

- িুটব্িামর্ ‘ইউজারস্টনম’ টলখুন। 

- িুটব্িামর্ ‘পািওোডৃ’ টলখুন। 

- ‘পািওোডৃ’ টনটির্  রার জনয আব্ার ‘পািওোডৃ’ টলখুন। 

টচত্র: ১ (আপীল  র্তৃপস্টের টনব্ন্ধন)  

ডযাশস্টব্াডৃ) 
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টচত্র: ২ (আপীল  র্তৃপস্টের ডযাশস্টব্াডৃ) 
 

 

 

 

আপীল  র্তপৃস্টের অটিটিোল র্থয 

- ড্রপ-ডাউন যথস্ট  আপনার অটিস্টির টি ানা টচটির্  রুন।  

- ড্রপ-ডাউন যথস্ট  অটিস্টির নাম টচটির্  রুন।  

- আপনার ‘অটিি পিব্ী’ টলখুন। 

- ‘তর্টর  রুন’ ব্ািস্টন টি   রুন। 

 

েটি অটিিটি টিস্টেস্টম তর্রী  রা না হস্টে থাস্ট  র্স্টব্ ড্রপ-ডাউন যথস্ট  ‘অটিি তর্রী  রুন’ অপশস্টন টি   রুন এব্িং অটিিটি 

তর্টর  রুন। এরপর এডটমন আপনার যপ্রািাইলটির অনুস্টমািন টিস্টব্ন। যপ্রািাইলটি অনুস্টমাটির্ হস্টল এ টি এিএমএি ও ই-

যমইস্টলর মািযস্টম আপনাস্ট  জানাস্টনা হস্টব্।  

 

চর্থু ৃিাপঃ টনব্ন্ধস্টনর পর আপটন যেস্ট ান িমে আপনার ইউজারস্টনম ও পািওোডৃ ব্যব্হার  স্টর টিস্টেস্টম লগ ইন  রস্টর্ 

পারস্টব্ন। টিস্টেস্টম লগ ইন  রস্টর্ মলূপার্ার ডানপাস্টশ উপস্টরর লগ ইন ব্ািস্টন টি   রুন। আপনার ইউজারস্টনম ও 

পািওোডৃটি টলখুন। আপনার ইউজারস্টনম ও পািওোডৃটি টলখুন এব্িং লগ ইন  রুন। র্স্টব্ য ান  ারস্টণ পািওোডৃ ভুস্টল যগস্টল 

‘পািওোডৃ ভুস্টল যগস্টেন’ ব্ািস্টন টি   রুন। এরপর আপনার ই-স্টমইল অথব্া যমাব্াইল নম্বর টলখুন এব্িং ‘অযা াউন্টটি খুুঁজুন’ 

ব্ািস্টন টি   রুন। 

 

পঞ্চম িাপঃ আপীল  র্তৃপে টহস্টিস্টব্ আপটন আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেস্টম লগ ইন  রার মািযস্টম আপনার ডযাশস্টব্াডৃ 

ব্যব্হার  রস্টর্ পারস্টব্ন।  (টচত্র: ২)  
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এই ডযাশস্টব্াস্টডৃ আপটন ‘যপ্রািাইল’, ‘আপীল আস্টব্িন’ অপশন দুইটি পাস্টব্ন। ‘যপ্রািাইল’ ব্ািস্টন টি   স্টর আপটন আপনার 

যপ্রািাইল এটডি  রস্টর্ পারস্টব্ন। আপনার অযা াউস্টন্টর পািওোডৃ পটরব্রৃ্ন  রস্টর্ পারস্টব্ন। ‘আপীল আস্টব্িন’ ব্ািস্টন টি  

 স্টর আপটন আপনার  াস্টে যেিব্ আপীল জমা পস্টেস্টে র্ার টব্স্তাটরর্ যিখস্টর্ পারস্টব্ন। ডযাশস্টব্াস্টডৃর উপস্টর ‘অনুিন্ধান’ ব্াস্টক্স 

আপনার  াস্টে আিা যেস্ট ান আপীল খুুঁজস্টর্ পারস্টব্ন। এর টনস্টচর অিংস্টশ আপটন আপনার  াস্টে ের্ গুস্টলা আপীল জমা হস্টেস্টে 

র্ার িিংখযা যিখস্টর্ পারস্টব্ন। এব্িং এরপর িব্গুস্টলা আপীস্টলর এ টি র্াটল া যিখস্টর্ পারস্টব্ন। এই র্াটল া যথস্ট  আপটন 

প্রটর্টি আপীস্টলর টব্স্তাটরর্ পতষ্ঠাে টগস্টে আপীস্টলর জব্াব্ টিস্টর্ পারস্টব্ন। (টচত্র: ৩) ডযাশস্টব্াস্টডৃর ডানপাস্টশ আপটন লগ আউি 
 রার অপশন পাস্টব্ন। 

 

 

 

 

 

অনযানযঃ আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেস্টমর ডান পাস্টশ উপস্টরর টিস্ট  এ টি ব্াগৃার যমনুয (টচত্র: ৪) আস্টে।  

 

 

 

টচত্র: ৪ (ব্াগৃার যমনুয) 

টচত্র: ৩ (আস্টব্িস্টনর টব্স্তাটরর্) 
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এই যমনুযস্টর্ ৮টি অপশন যিো আস্টে। ব্যব্হার ারী এই যমনুযব্ার যথস্ট  র্ার পেন্দ অনুোেী যেস্ট ান অপশন টি   স্টর ব্যব্হার 

 রস্টর্ পারস্টব্ন। যমনুযব্াস্টরর অপশন গুস্টলা হল-  

- আস্টব্িন (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর আস্টব্িন  রস্টর্ পারস্টব্ন)  

- অটভস্টোগ (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর র্থয  টমশস্টন অটভস্টোগ  রস্টর্ পারস্টব্ন) 

-  র্তৃপস্টের র্াটল া (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর  র্তৃপস্টের র্াটল া যিখস্টর্ পারস্টব্ন) 

- আরটিআই িম ৃ(ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর র্থয অটি ার আইন িম্পট ৃর্ টব্টভন্ন মযানুোল িরম 

যিখস্টর্ পারস্টব্ন এব্িং ডাউনস্টলাড  রস্টর্ পারস্টব্ন) 

- আরটিআই আইন (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর র্থয অটি ার আইন, ২০০৯ এর যগস্টজি যিখস্টর্ 

পারস্টব্ন এব্িং ডাউনস্টলাড  রস্টর্ পারস্টব্ন) 

- ব্যব্হার টব্টি (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর ট ভাস্টব্ এই ওস্টেব্িাইিটি ব্যব্হার  রস্টব্ন র্া জানস্টর্ 

পারস্টব্ন) 

- িািারণ টজজ্ঞািা (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেম টব্ষে  টব্টভন্ন প্রশ্ন 

ও র্ার উত্তর জানস্টর্ পারস্টব্ন) 

 

আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেস্টমর টনস্টচর অিংস্টশ ‘িাইিমযাপ’, ‘আমাস্টির  থা’, ‘যোগাস্টোগ’, ‘মর্ামর্’ অপশনগুস্টলা 

রস্টেস্টে। 

- িাইিমযাপ (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর ওস্টেব্িাইস্টির ট  ট  টিচারি রস্টেস্টে র্া জানস্টর্ পারস্টব্ন এব্িং 

এর পাস্টশ ট েু টলিং  পাস্টব্ন ো টি   স্টর এই টিচারি গুস্টলাস্টর্ যেস্টর্ পারস্টব্ন)  

- আমাস্টির  থা (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর ওস্টেব্িাইিটি িম্পস্ট ৃ টব্স্তাটরর্ জানস্টর্ পারস্টব্ন) 

- যোগাস্টোগ (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর আরটিআই ওটিএি িম্পট ৃর্ যেস্ট ান িমিযা িমািাস্টনর জনয 

যিান ব্া ইস্টমইস্টলর মািযস্টম যোগাস্টোগ  রস্টর্ পারস্টব্ন) 

- মর্ামর্ (ব্যব্হার ারী এই অপশনটিস্টর্ টি   স্টর আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেম িম্পস্ট ৃ র্ার টনজস্ব মর্ামর্, 

টজজ্ঞািা, অটভস্টোগ, পরামশৃ যশোর  রস্টর্ পারস্টব্ন) 

িনযব্াি। 

 

 

 

 


