
আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেম 
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প্রথম িা ঃ আ টন যে য ান ওস্টেব্ ব্রাউজাস্টরর (যমাটজলা, গুগল যরাম, ইন্টারস্টনি এক্সস্টলারার ইত্যাটি) মািযস্টম এই িাইিটি 

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

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

 

টিত্ীে িা ঃ আ টন টিস্টেমটি ব্ািংলা এব্িং ইিংস্টরজী এই দুই ভাষাস্টত্ ব্যব্হার  রস্টত্  ারস্টব্ন। মূল াত্ার উ স্টর ডান াস্টশ ব্ািংলা 

ও ইিংস্টরটজ যলখা ব্ািস্টন টি   রার মািযস্টম আ নার  াটিত্ ভাষাটি টনব্টাচন  রুন।   

 

ত্তৃ্ীে িা ঃ ওস্টেব্িাইস্টির ‘টনব্ন্ধন’ ব্ািস্টন টি   রস্টল আ টন ড্র -ডাউস্টন চারটি অ শন যিখস্টত্  ারস্টব্ন (টচত্র: ১)। 
অ শনগুস্টলার মিয যথস্ট  ‘িাস্ট ািট িহ ারী’ এর উ র টি   রস্টল িাস্ট ািট িহ ারীর টনব্ন্ধস্টনর  ৃষ্ঠাটি যিখস্টত্  ারস্টব্ন। 

 

পষৃ্ঠাটি যেভাবে পূরণ করবেন তা টনবে যেয়া হল-   

িম্পূর্ট নাম টলখুন। 

- ট ত্ার নাম টলখুন। 

- মাত্ার নাম টলখুন। 

- আ নার ব্ত্টমান টি ানা ড্র  ডাউন যথস্ট  টচটিত্  রুন। 

- আ নার স্থােী টি ানা ড্র  ডাউন যথস্ট  টচটিত্  রুন। 

- আ নার ব্ত্টমান টি ানা ও স্থােী টি ানা এ ই হস্টল ‘ব্ত্টমান টি ানার মত্’ অিংশটিস্টত্ টি   রুন।  

- ড্র  ডাউন যথস্ট  টচটিত্  রুন। আ নার ‘প্রটত্ষ্ঠাস্টনর নাম’ টনব্টাচন  রুন।  

- টলঙ্গ টচটিত্  রুন। 

- জন্ম ত্াটরখ টলখুন। 

- জাত্ীে  টরচে ত্র নম্বর (েটি থাস্ট ) টলখুন। 

- যমাব্াইল নম্বর টলখুন। 

- ‘ই-স্টমইল অযাস্টড্রি’ টলখুন। 

- িুটব্িামত্ ‘ইউজারস্টনম’ টলখুন। 

- িুটব্িামত্ ‘ ািওোডট’ টলখুন। 

- ‘ ািওোডট টনটিত্  রার জনয আব্ার ‘ ািওোডট’ টলখুন। 

- এব্ার ‘তত্টর  রুন’ ব্ািস্টন টি   রুন।  

টচত্র: ১ (িাস্ট ািট িহ ারী টনব্ন্ধন)  
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চত্থুট িা ঃ টনব্ন্ধস্টনর  র আ টন যেস্ট ান িমে আ নার ইউজারস্টনম ও  ািওোডট ব্যব্হার  স্টর টিস্টেস্টম লগ ইন  রস্টত্ 

 ারস্টব্ন। টিস্টেস্টম লগ ইন  রস্টত্ মলূ াত্ার ডান াস্টশ উ স্টরর লগ ইন ব্ািস্টন টি   রুন। আ নার ইউজারস্টনম ও 

 ািওোডটটি টলখুন আ নার ইউজারস্টনম ও  ািওোডটটি টলখুন এব্িং লগ ইন  রুন। ত্স্টব্ য ান  ারস্টর্  ািওোডট ভুস্টল যগস্টল 

‘ ািওোডট ভুস্টল যগস্টনন’ ব্ািস্টন টি   রুন। এর র আ নার ই-স্টমইল অথব্া যমাব্াইল নম্বর টলখুন এব্িং ‘অযা াউন্টটি খুুঁজুন’ 

ব্ািস্টন টি   রুন। 

 ঞ্চম িা ঃ নাগটর স্ট  ত্থয যচস্টে আস্টব্িন  রস্টত্ িাহােয  রার জনয আ নাস্ট  লগ-ইন অব্স্থাে ওস্টেব্িাইস্টির মূল াত্ার 

স্লাইডাস্টরর ‘ত্স্টথযর জনয আস্টব্িন  রুন’ অিংশটিস্টত্ টি   রুন অথব্া মূল াত্ার ‘আস্টব্িন  রুন’ অিংশটিস্টত্ টি   রুন। 

এনাড়াও মূল াত্ার ডান  াস্টশ উ স্টরর টিস্ট  এ টি ব্াগটার যমনুয আস্টন। এই যমনুযর 'আস্টব্িন' অ শনটিস্টত্ টি   স্টরও ত্থয 

যচস্টে আস্টব্িন  রস্টত্  ারস্টব্ন (টচত্র: ২)। এনাড়াও ডযাশস্টব্াস্টডটর ডান  াস্টশ উ স্টরর টিস্ট  ব্াগটার যমনুযস্টত্ আস্টব্িস্টনর অ শনটি 

আস্টন। এই টত্নটি অিংস্টশর যেস্ট ান এ টিস্টত্ টি   রস্টল এ টি আস্টব্িন ফরম আিস্টব্। আস্টব্িন ফরস্টমর প্রথম অিংস্টশ ির াটর 

ত্থযগুস্টলা  ূরর্  রুন। এস্টেস্টত্র ‘িাস্ট ািট িহ ারীর নাম ও টি ানা’ অিংশটিস্টত্ আ নার নাম ও টি ানা টলখুন। এব্িং আস্টব্িস্টনর 

যশষ অিংস্টশ আস্টব্িন ারীর ির ারী ত্থযগুস্টলা  ূরর্  স্টর ‘জমা টিন’ ব্ািস্টন টি   রুন। এর র নাগটরস্ট র যমাব্াইল নম্বস্টর 

এিএমএি’র মািযস্টম এ টি য াড আিস্টব্। এই য াডটি ‘ নফাস্টমটশন য াড’ অিংশটিস্টত্ টলস্টখ ‘জমা টিন’ ব্ািস্টন টি   রুন। 

িাস্ট ািট িহ ারীস্ট  অব্শযই লগ-ইন অব্স্থাে আস্টব্িন  রস্টত্ হস্টব্।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
টচত্র: ২ (আস্টব্িন)  
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ষষ্ঠ িা ঃ আস্টব্িন ফরম জমা যিোর  র নাগটরস্ট র যমাব্াইল নম্বস্টর এিএমএি’র 

মািযস্টম এ টি ট্র্যাট িং নম্বর এব্িং  ািস্ট াড আিস্টব্। এই ট্র্যাট িং নম্বর এব্িং  ািস্ট াডটি 

িিংরেন  রুন।  স্টর যেস্ট াস্টনা িমে আস্টব্িস্টনর অগ্রগটত্ জানস্টত্ মূল াত্ার 

‘আস্টব্িস্টনর ব্ত্টমান অব্স্থা যিখুন’ অিংশটিস্টত্ টি   স্টর এই ট্র্যাট িং নম্বর এব্িং 

 ািস্ট াড টলস্টখ ‘িাব্টমি’ ব্ািস্টন টি   রুন (টচত্র: ৩)।  

 

িপ্তম িা ঃ নাগটর  িাটেত্বপ্রাপ্ত  মট ত্টার  ান যথস্ট  আস্টব্িস্টনর য ান উত্তর না য স্টল, অথব্া য ান ত্থয না য স্টল, অথব্া ত্ার 

উত্তস্টর িন্তুষ্ট না হস্টল ঊর্ধ্টত্ন  মট ত্টার  াস্টন আ ীল  রুন। আ ীল  রার জনয মূল াত্ার ‘আ ীল  রুন’ ব্ািস্টন টি   রুন। 

এব্াস্টর আ নার ট্র্যাট িং আইটড ও  ািস্ট াড টলস্টখ ‘িাব্টমি’ ব্ািস্টন টি   রুন। এর র আ ীস্টলর ফরম আিস্টব্। আ ীল 

ফরস্টম ির াটর ত্থযগুস্টলা  ূরর্  স্টর ‘জমা টিন’ ব্ািস্টন টি   রুন। এর র আ ীল আস্টব্িন জমা হস্টে োস্টব্। েটি আ টন 

যরটজস্টেশন  স্টর আস্টব্িনটি  স্টর থাস্ট ন, ত্াহস্টল আ নার ডযাশস্টব্াডট যথস্ট ও ‘আস্টব্িস্টনর টব্স্তাটরত্’  ৃষ্ঠাটিস্টত্ টগস্টে ‘আ ীল’ 

ব্ািস্টন টি   স্টরও আ ীল  রস্টত্  ারস্টব্ন।  

অষ্টম িা ঃ নাগটর  আ ীল  তৃ্ট স্টের  ান যথস্ট  আ ীস্টলর উত্তর না য স্টল, অথব্া ত্থয না য স্টল অথব্া ত্ার টিদ্ধাস্টে িন্তুষ্ট না 

হস্টল ত্থয  টমশস্টন অটভস্টোগ  রুন। ত্থয  টমশস্টন অটভস্টোগ  রার জনয মলূ াত্ার ‘অটভস্টোগ  রুন’ ব্ািস্টন টি   রুন। 

অটভস্টোগ ফরম িটি  ভাস্টব্  ূরর্  স্টর ‘জমা টিন’ ব্ািস্টন টি   রুন। এর র আ নার ‘অটভস্টোগ’ জমা হস্টে োস্টব্। েটি 

আ টন যরটজস্টেশন  স্টর আস্টব্িনটি  স্টর থাস্ট ন, ত্াহস্টল আ নার ডযাশস্টব্াডট যথস্ট  ‘আস্টব্িস্টনর টব্স্তাটরত্’  ৃষ্ঠাটিস্টত্ টগস্টে 

‘অটভস্টোগ’ ব্ািস্টন টি   স্টরও অটভস্টোগ  রস্টত্  ারস্টব্ন।  

নব্ম িা ঃ আ টন এ জন িাস্ট ািট িহ ারী টহস্টিস্টব্ অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেস্টম লগ ইন  রার মািযস্টম আ নার ডযাশস্টব্াডট 

ব্যব্হার  রস্টত্  ারস্টব্ন। এই ডযাশস্টব্াস্টডট আ টন ‘যপ্রাফাইল’, ‘আস্টব্িস্টনর অব্স্থা’, ‘আ ীল’, ‘অটভস্টোগ’ অ শনগুস্টলা  াস্টব্ন। 

‘যপ্রাফাইল’ ব্ািস্টন টি   স্টর আ টন আ নার যপ্রাফাইল এটডি  রস্টত্  ারস্টব্ন। আ নার অযা াউস্টন্টর  ািওোডট  টরব্ত্টন 

 রস্টত্  ারস্টব্ন। ‘আস্টব্িস্টনর অব্স্থা’ ব্ািস্টন টি   স্টর আ টন নাগটর স্ট  যেিব্ আস্টব্িন  রস্টত্ িাহােয  স্টরস্টনন যিগুস্টলার 

টব্স্তাটরত্ যিখস্টত্  ারস্টব্ন। ‘আ ীল’ ব্ািস্টন টি   স্টর যে িব্ আস্টব্িন আ ীল  েটাস্টে যগস্টন যিগুস্টলার টব্স্তাটরত্ যিখস্টত্ 

 ারস্টব্ন। ‘অটভস্টোগ’ ব্ািস্টন টি   স্টর  যে িব্ আস্টব্িন অটভস্টোগ  েটাস্টে যগস্টন যিগুস্টলার টব্স্তাটরত্ যিখস্টত্  ারস্টব্ন। আ টন 

ডযাশস্টব্াস্টডটর উ স্টর ‘অনুিন্ধান’ ব্াস্টক্স আ টন নাগটর স্ট  যেিব্ আস্টব্িন  রস্টত্ িাহােয  স্টরস্টনন যিগুস্টলা খুুঁজস্টত্  ারস্টব্ন। এর 

টনস্টচর অিংস্টশ আ টন যমাি আস্টব্িস্টনর িিংখযা যিখস্টত্  ারস্টব্ন। এব্িং িব্গুস্টলা আস্টব্িস্টনর এ টি ত্াটল া যিখস্টত্  ারস্টব্ন। এই 

ত্াটল া যথস্ট  আ টন প্রটত্টি আস্টব্িস্টনর টব্স্তাটরত্ যিখস্টত্  ারস্টব্ন। ডযাশস্টব্াস্টডটর ডান াস্টশ আ টন লগ আউি  রার অ শন 

 াস্টব্ন। (টচত্র: ৪) 

 

টচত্র: ৩ (আস্টব্িন ট্র্যাট িং) 

টচত্র: ৪ (িাস্ট ািট িহ ারীর ডযাশস্টব্াডট) 



আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেম 

ব্যব্হারটব্টি (িাস্ট ািট িহ ারীর জনয) 

  

 

 

অনযানযঃ আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেস্টমর ডান  াস্টশ উ স্টরর টিস্ট  এ টি ব্াগটার যমনুয  আস্টন। এই যমনুযস্টত্ 

৮টি অ শন যিো আস্টন। ব্যব্হার ারী এই যমনুযব্ার যথস্ট  ত্ার  নন্দ অনুোেী যেস্ট ান অ শন টি   স্টর ব্যব্হার  রস্টত্ 

 ারস্টব্ন। যমনুযব্াস্টরর অ শন গুস্টলা হল-  

- আস্টব্িন (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর আস্টব্িন  রস্টত্  ারস্টব্ন)  

- অটভস্টোগ (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর ত্থয  টমশস্টন অটভস্টোগ  রস্টত্  ারস্টব্ন) 

-  তৃ্ট স্টের ত্াটল া (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর  তৃ্ট স্টের ত্াটল া যিখস্টত্  ারস্টব্ন) 

- আরটিআই ফমট (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর ত্থয অটি ার আইন িম্পট টত্ টব্টভন্ন মযানুোল ফরম 

যিখস্টত্  ারস্টব্ন এব্িং ডাউনস্টলাড  রস্টত্  ারস্টব্ন) 

- আরটিআই আইন (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর ত্থয অটি ার আইন, ২০০৯ এর যগস্টজি যিখস্টত্ 

 ারস্টব্ন এব্িং ডাউনস্টলাড  রস্টত্  ারস্টব্ন) 

- ব্যব্হার টব্টি (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর ট ভাস্টব্ এই ওস্টেব্িাইিটি ব্যব্হার  রস্টব্ন ত্া জানস্টত্ 

 ারস্টব্ন) 

- িািারর্ টজজ্ঞািা (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেম টব্ষে  টব্টভন্ন প্রশ্ন 

ও ত্ার উত্তর জানস্টত্  ারস্টব্ন) 

 

আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেস্টমর টনস্টচর অিংস্টশ ‘িাইিমযা ’, ‘আমাস্টির  থা’, ‘যোগাস্টোগ’, ‘মত্ামত্’ অ শনগুস্টলা 

রস্টেস্টন। 

- িাইিমযা  (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর ওস্টেব্িাইস্টির ট  ট  টফচারি রস্টেস্টন ত্া জানস্টত্  ারস্টব্ন এব্িং 

এর  াস্টশ ট নু টলিং   াস্টব্ন ো টি   স্টর এই টফচারি গুস্টলাস্টত্ যেস্টত্  ারস্টব্ন)  

- আমাস্টির  থা (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর ওস্টেব্িাইিটি িম্পস্ট ট টব্স্তাটরত্ জানস্টত্  ারস্টব্ন) 

- যোগাস্টোগ (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর আরটিআই ওটিএি িম্পট টত্ যেস্ট ান িমিযা িমািাস্টনর জনয 

যফান ব্া ইস্টমইস্টলর মািযস্টম যোগাস্টোগ  রস্টত্  ারস্টব্ন) 

- মত্ামত্ (ব্যব্হার ারী এই অ শনটিস্টত্ টি   স্টর আরটিআই অনলাইন ট্র্যাট িং টিস্টেম িম্পস্ট ট ত্ার টনজস্ব মত্ামত্, 

টজজ্ঞািা, অটভস্টোগ,  রামশট যশোর  রস্টত্  ারস্টব্ন) 

 

 

িনযব্াি। 

 

 


