জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১
( ২০১১ ননয ৭ নং আইন )
[২২ জুন , ২০১১]
জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাকাযীনক আইনগত সুযক্ষা প্রদান এফং প্রাশ্লিক অন্যান্য শ্লফলনে শ্লফধান প্রণেনকনে প্রণীত আইন ।
যমনতু জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাকাযীনক আইনগত সুযক্ষা প্রদান এফং প্রাশ্লিক অন্যান্য শ্লফলনে শ্লফধান কযা ভীচীন ও
প্রনোজনীে;
যনতু এতদ্দ্বাযা শ্লনম্নরূ আইন কযা ইর:ংশ্লক্ষপ্ত শ্লনযানাভ ও
প্রফতথন

১।(১) এই আইন জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ নানভ অশ্লবশ্লত ইনফ।
(২) ইা অশ্লফরনে কাম থকয ইনফ।

ংজ্ঞা

২।

, এই আইনন-

)১(‘‘উযুক্ত কর্তথক্ষ’’ অনথ থ যকান ংস্থায প্রধান ফা উক্ত ংস্থায শ্লত ংযুক্ত ফা অধীনস্থ যকান
অশ্লধদপ্তয, শ্লযদপ্তয ফা দপ্তনযয শ্লফবাগীে, আঞ্চশ্লরক, যজরা, উনজরা ফা ইউশ্লনেন কাম থারে এয প্রধান ফা
প্রধান শ্লনফ থাী এফং শ্লনম্নফশ্লণ থত ব্যশ্লক্ত ফা দধাযীগণও ইায অন্তর্ভথক্ত ইনফন, মথাাঃ(ক) াংশ্লফধাশ্লনক নদ অশ্লধশ্লিত ব্যশ্লক্তফনগযথ যক্ষনে, যপ্রশ্লনেন্ট;
(খ) ংদ দনেয যক্ষনে, স্পীকায;
(গ) শ্লফচায কভথ শ্লফবানগয যকান দনেয যক্ষনে, সুপ্রীভ যকার্ থ এয যযশ্লজস্ট্রায;
(ঘ) দুনীশ্লতয শ্লত ংশ্লিষ্ট ইনর, দুনীশ্লত দভন কশ্লভন;
(ঙ) যকাশ্লয অনথ থয শ্লত ংশ্লিষ্ট ইনর, ভা-শ্লাফ শ্লনযীক্ষক ও শ্লনেন্ত্রক; এফং
(চ) অবফধ ফা অবনশ্লতক কানম থয যক্ষনে ংশ্লিষ্ট থানায বাযপ্রাপ্ত কভথকতথা;
(২) ‘‘কভথকতথা’’ অনথ থ যকান ংস্থাে শ্লনফ থাশ্লচত, ভননানীত, চুশ্লক্তশ্লবশ্লিক ফা াফ থক্ষশ্লণকবানফ শ্লনযুক্ত আনছন
ফা শ্লছনরন এভন ব্যশ্লক্তও ইায অন্তর্ভথক্ত ইনফন;
(৩) ‘‘জনস্বাথ থ’’ অথ থ যকায ফা যকানযয শ্লননদ থন জনগণ ফা জনগনণয শ্লকেদংনয স্বানথ থ ফা কল্যানণ
গৃীত কভথ;
(৪) ‘‘জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য’’ ফা ‘‘তথ্য’’ অথ থ যকান ংস্থায এইরূ যকান তথ্য মাানত প্রকা াে যম,
যকান কভথকতথা-

(ক) যকাশ্লয অনথ থয অশ্লনেশ্লভত ও অননুনভাশ্লদত ব্যে;
(খ) যকাশ্লয ম্পনদয অব্যফস্থানা;
(গ) যকাশ্লয ম্পদ ফা অথ থ আত্মাৎ ফা অচে;
(ঘ) ক্ষভতায অব্যফায ফা প্রাশ্লনক ব্যথ থতা (maladministration);
(ঙ) যপৌজদাযী অযাধ ফা যফআইনী ফা অবফধ কাম থ ম্পাদন;
(চ) জনস্বাস্থয, শ্লনযািা ফা শ্লযনফনয জন্য ক্ষশ্লতকয ফা ঝশ্লুঁ কপূণ থ যকান কাম থকরা; অথফা
(ছ) দুনীশ্লতএয শ্লত জশ্লিত শ্লছনরন, আনছন ফা ইনত ানযন;
[ব্যাখ্যা: এই দপাে ‘‘দুনীশ্লত’’ ফশ্লরনত Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860)
এয section 161 এ 'gratification' যম অনথ থ ব্যফহৃত ইোনছ যই অনথ থ বুঝাইনফ।]
(৫) ‘‘তথ্য প্রকাকাযী’’ অথ থ শ্লমশ্লন উযুক্ত কর্তথনক্ষয শ্লনকর্ জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকা কনযন;
(৬) ‘‘শ্লনধ থাশ্লযত’’ অথ থ শ্লফশ্লধ দ্বাযা শ্লনধ থাশ্লযত;
(৭) ‘‘যপৌজদাযী কাম থশ্লফশ্লধ’’ অথ থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V
of 1898);
(৮) ‘‘ংস্থা’’ অথ থ (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংশ্লফধান অনুমােী সৃষ্ট যকান ংস্থা;
(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদনয ংশ্লফধাননয ৫৫(৬) অনুনেনদয অধীন প্রণীত কাম থশ্লফশ্লধভারায (Rules
of Business) অধীন গঠিত যকানযয যকান ভন্ত্রণারে, শ্লফবাগ ফা কাম থারে;
(গ) যকান আইন ফা অধ্যানদ দ্বাযা ফা উায অধীন গঠিত যকান ংশ্লফশ্লধফদ্ধ ংস্থা ফা প্রশ্লতিান;
(ঘ) যকাশ্লয অথ থােনন শ্লযচাশ্লরত ফা যকাশ্লয তশ্লফর ইনত াায্যপুষ্ট যকান যফযকাশ্লয ংস্থা ফা
প্রশ্লতিান;
(ঙ) শ্লফনদী াায্যপুষ্ট যকান যফযকাশ্লয ংস্থা ফা প্রশ্লতিান;
(চ) যফযকাশ্লয ংস্থা ফা প্রশ্লতিান ;
(ছ) যকানযয নক্ষ অথফা যকায ফা যকাশ্লয যকান ংস্থা ফা প্রশ্লতিাননয শ্লত ম্পাশ্লদত চুশ্লক্ত
যভাতানফক যকাশ্লয কাম থক্রভ শ্লযচারনায দাশ্লেত্বপ্রাপ্ত যকান ব্যশ্লক্ত, যফযকাশ্লয ংস্থা ফা প্রশ্লতিান ; ফা
(জ) যকায কর্তথক, ভে ভে, যকাশ্লয যগনজনর্ প্রজ্ঞান দ্বাযা শ্লনধ থাশ্লযত অন্য যকান ংস্থা ফা
প্রশ্লতিানও ইায অন্তর্ভথক্ত ইনফ।

আইননয প্রাধান্য

৩।
াইনফ।

, এই আইননয শ্লফধানাফরী প্রাধান্য

জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য
প্রকা

৪ । (১) যকান তথ্য প্রকাকাযী উযুক্ত কর্তথনক্ষয শ্লনকর্, যুশ্লক্তযুক্ত শ্লফনফচনাে, জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট ঠিক
তথ্য প্রকা কশ্লযনত াশ্লযনফন।
(২) যকান তথ্য প্রকাকাযী, এই আইননয উনেশ্য পূযণকনে, জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট ঠিক তথ্য প্রকা
কশ্লযোনছন ফশ্লরো গণ্য ইনফ, মশ্লদ(ক) যুশ্লক্তিত কাযনণ শ্লতশ্লন শ্লফশ্বা কনযন যম তথ্যটি তয; ফা
(খ) তনথ্যয তযতা ম্পনকথ শ্লফশ্বা কশ্লযফায যুশ্লক্তিত কাযণ না থাশ্লকনরও শ্লতশ্লন এইরু শ্লফশ্বা কনযন
যম, তথ্যটি তয ইনত ানয এফং তনথ্যয গুরুত্ব শ্লফনফচনা কশ্লযো উায তযতা মাচাই কযা ভীচীন।
(৩) উ-ধাযা (১) এ উশ্লিশ্লখত যকান তথ্য, উযুক্ত কর্তথনক্ষয শ্লনকর্, শ্লরশ্লখতবানফ যাশ্লয ানত ানত,
োকনমানগ ফা যম যকান ইনরক্ট্রশ্লনক ভাধ্যনভ প্রকানয উনেনশ্য যপ্রযণ কযা মাইনফ।
(৪) প্রকাশ্লত প্রনতযকটি তথ্য, প্রাথশ্লভকবানফ প্রভাশ্লণত ে এইরূ ােক দশ্লররাশ্লদ ফা উকযণ দ্বাযা,
মশ্লদ থানক, ভশ্লথ থত(supported) ইনত ইনফ।

তথ্য প্রকাকাযীয
সুযক্ষা

৫ । (১) যকান তথ্য প্রকাকাযী ধাযা ৪ এয উএয অধীন জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট যকান ঠিক তথ্য )১( ধাযামাইনফ না। তাায শ্লযশ্লচশ্লত প্রকা কযা ,উক্ত ব্যশ্লক্তয  শ্লত ব্যতীত ,প্রকা কশ্লযনর
)২) জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট ঠিক তথ্য প্রকানয কাযনণ তথ্য প্রকাকাযীয শ্লফরুনদ্ধ যকান যপৌজদাযী ফা
যদওোনী ভাভরা ফা, প্রনমাজয যক্ষনে, যকান শ্লফবাগীে ভাভরা দানেয কযা মাইনফ না।
(৩) তথ্য প্রকাকাযী যকান চাকুযীজীফী ইনর শুধু জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকানয কাযনণ তাানক
দাফনশ্লত, েযাশ্লনমূরক ফদরী ফা ফাধ্যতামূরক অফয প্রদান কযা ফা এভন যকান ব্যফস্থা গ্রণ কযা
মাইনফ না মাা তাায জন্য ভানশ্লক, আশ্লথ থক ফা াভাশ্লজক সুনানভয জন্য ক্ষশ্লতকয ে ফা তাায শ্লফরুনদ্ধ
অন্য যকান প্রকায শ্লফবাগীে ব্যফস্থা গ্রণ ও বফলম্যমূরক আচযণ কযা মাইনফ না।
(৪) উ-ধাযা (৬) এয শ্লফধান াননক্ষ, ধাযা ৪ এয অধীন প্রকাশ্লত তথ্য যকান যদওোনী ফা যপৌজদাযী
ভাভরাে াক্ষয শ্লানফ গ্রণ এফং তথ্য প্রকাকাযীনক যকান যদওোনী ফা যপৌজদাযী ভাভরাে াক্ষী কযা
মাইনফ না এফং ভাভরায কাম থক্রনভ এভন যকান শ্লকছু প্রকা কযা মাইনফ না মাানত উক্ত ব্যশ্লক্তয শ্লযচে
প্রকাশ্লত ে ফা ইনত ানয।
(৫) যকান যদওোনী ফা যপৌজদাযী ভাভরায াক্ষয-প্রভানণয অন্তর্ভথক্ত যকান ফশ্ল, দশ্লরর ফা কাগজনে মশ্লদ
এভন শ্লকছু থানক, মাানত তথ্য প্রকাকাযীয শ্লযচে অন্তর্ভথক্ত থানক, তাা ইনর আদারত যকান
ব্যশ্লক্তনক, উক্ত ফশ্ল, দশ্লরর ফা কাগজনেয যম অংন উক্তরূ শ্লযচে শ্লরশ্লফদ্ধ থানক যই অং
শ্লযদথননয অনুভশ্লত প্রদান কশ্লযনফ না।

(৬) এই ধাযাে অন্য মাা শ্লকছুই থাকুক না যকন, যকান ভাভরায শুনানীকানর আদারনতয শ্লনকর্ মশ্লদ
প্রতীেভান ে যম, তথ্য প্রকাকাযী ইোকৃতবানফ শ্লভথ্যা ও শ্লবশ্লিীন তথ্য প্রকা কশ্লযোনছন অথফা তথ্য
প্রকাকাযীয প্রকৃত শ্লযচে প্রকা ব্যতীত উক্ত ভাভরাে ন্যােশ্লফচায শ্লনশ্লিত কযা ম্ভফ নে, তাা ইনর
আদারত ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাকাযীয শ্লযচে প্রকা কশ্লযনত এফং শ্লভথ্যা ও শ্লবশ্লিীন তথ্য প্রকানয যক্ষনে
তাায শ্লফরুনদ্ধ ধাযা ১০ এয শ্লফধান অনুানয ব্যফস্থা গ্রণ কশ্লযনত াশ্লযনফ।

তদন্ত ও আইনানুগ
কাম থক্রভ

৬ । (১) যকান তথ্য প্রকাকাযী ধাযা ৪ এয অধীন উযুক্ত কর্তথনক্ষয শ্লনকর্ যকান তথ্য প্রকা কশ্লযনর
উক্ত কর্তথক্ষ শ্লফলেটি তদনন্তয উনযাগ গ্রণ কশ্লযনফ অথফা শ্লফলেটি অন্য যকান উযুক্ত কর্তথনক্ষয
এখশ্লতোযাধীন ইনর উা যই কর্তথনক্ষয শ্লনকর্ যপ্রযণ কশ্লযনফ।
(২) উযুক্ত কর্তথনক্ষয শ্লনকর্ যকান জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকা কযা ইনর ফা, যক্ষেভত, যপ্রযণ কযা
ইনর উক্ত কর্তথক্ষ স্বেং শ্লফলেটি তদন্ত কশ্লযনত াশ্লযনফ অথফা অন্য যকান মথামথ কর্তথনক্ষয ভাধ্যনভ
শ্লফলেটি তদন্ত কযাইনত াশ্লযনফ।
(৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন যকান শ্লফলে তদন্তকানর উযুক্ত কর্তথক্ষ ফা, যক্ষেভত, মথামথ কর্তথক্ষ
তথ্য প্রকাকাযীয শ্লনকর্ ইনত, প্রনোজনন, প্রাশ্লিক তথ্য ও উাি ংগ্র কশ্লযনত াশ্লযনফ।
(৪) তদন্তকানর ফা তদন্ত অনুিাননয য মশ্লদ যদখা মাে যম,(ক) প্রকৃত ঘর্না ও অশ্লবনমাগ তুে প্রকৃশ্লতয, শ্লফযশ্লক্তকয এফং শ্লবশ্লিীন; অথফা
(খ) তদন্ত ও আইনানুগ কাম থক্রভ চারাইফায ভত মনথষ্ট যকান কাযণ ও উাদান শ্লফযভান নাইতাা ইনর উযুক্ত কর্তথক্ষ তৎক্ষণাৎ ংশ্লিষ্ট শ্লফলনে গৃীত কাম থক্রভ ফন্ধ কশ্লযনফ, এফং শ্লফলেটি উধাযা (২) এয শ্লফধান অনুমােী অন্য যকান মথামথ কর্তথক্ষ কর্তথক তদন্ত কযা ইনর, উক্ত কর্তথক্ষ উায
প্রশ্লতনফদন উযুক্ত কর্তথনক্ষয শ্লনকর্ যপ্রযণ কশ্লযনফ এফং উযুক্ত কর্তথক্ষ তদনুমােী শ্লদ্ধান্ত গ্রণ
কশ্লযনফ।
(৫) শ্লনধ থাশ্লযত ভনেয ভনধ্য তদন্ত অনুিাননয য মশ্লদ যদখা মাে যম, ংশ্লিষ্ট কভথকতথায শ্লফরুনদ্ধ উত্থাশ্লত
অশ্লবনমাগটি তয ও ঠিক, তাা ইনর উযুক্ত কর্তথক্ষ তাায শ্লফরুনদ্ধ প্রচশ্লরত আইন অনুানয মথামথ
ব্যফস্থা গ্রণ কশ্লযনফ।
(৬) এই ধাযায অধীন যকান তদনন্তয যক্ষনে যকান তদন্তকাযী কভথকতথা শ্লনধ থাশ্লযত ভেীভায ভনধ্য উায
তদন্ত কাম থক্রভ ভাপ্ত কশ্লযনত ব্যথ থ ইনর এফং শ্লনধ থাশ্লযত ভনেয প্রনোজন ইনর, তৎম্পনকথ যুশ্লক্তিত
কাযণ উনিখপূফ থক ফশ্লধ থত ভে ভঞ্জুনযয জন্য আনফদন না কশ্লযনর, ংশ্লিষ্ট কভথকতথায শ্লফরুনদ্ধ আইনানুগ ও
শ্লফবাগীে ব্যফস্থা গ্রণ কশ্লযনত ইনফ।

তদনন্তয যক্ষনে ােতা

৭ । (১) যকান তথ্য প্রকাকাযী জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকা কশ্লযনরতযতা ংশ্লিষ্ট তনথ্যয ,শ্লতশ্লন ,
পুশ্লর ফা অন্য যম যকান তদন্তকাযী কর্তথক্ষনক ােতা কশ্লযনফনাঃ ,তদনন্তয যক্ষনে

যকান তথ্য প্রকাকাযীনক এইরূ যকান তদনন্ত ােতা কশ্লযনত ফাধ্য কযা ম ,তনফ তথ থানক যমাাইনফ
না, মাায পনর তাায জীফন ও াযীশ্লযক শ্লনযািা শ্লফশ্লিত ইনত ানয ফা শ্লতশ্লন শ্লবন্নবানফ ক্ষশ্লতগ্রস্ত
ইনত ানযন।
(২) এই আইননয উনেশ্য পূযণকনে উযুক্ত কর্তথক্ষ, মথামথ কর্তথক্ষ ফা, যক্ষেভত, তদন্তকাযী কভথকতথা,
তদনন্তয যক্ষনে আইন প্রনোগকাযী ংস্থা ফা অন্য যম যকান যকাশ্লয কর্তথক্ষ ফা ংশ্লফশ্লধফদ্ধ ংস্থায
শ্লনকর্ ােতায জন্য অনুনযাধ কশ্লযনত াশ্লযনফন এফং তদনুানয উক্ত কর্তথক্ষ ফা ংস্থা ােতা প্রদান
কশ্লযনফ।

পরাপর অফশ্লতকযণ

৮।
মথামথবানফ জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট যকান তথ্য
প্রকা কযা ইনর, তথ্য প্রকাকাযী অনুনযাধ কশ্লযনর, ংশ্লিষ্ট তনথ্যয শ্লবশ্লিনত শ্লক ব্যফস্থা গ্রণ কযা
ইোনছ তাা তাানক, তাায যগানীেতা অক্ষুণ্ণ যাশ্লখো, অফশ্লত কশ্লযনত ইনফ।

ধাযা ৫ এয শ্লফধান
রংঘননয দণ্ড

৯। (১) যকান ব্যশ্লক্ত ধাযা ৫ এয শ্লফধান রংঘন কশ্লযনর শ্লতশ্লন এই আইননয অধীন অযাধ কশ্লযোনছন
ফশ্লরো গণ্য ইনফ এফং উক্ত অযানধয জন্য শ্লতশ্লন অন্যযন ২ (দুই ৫ ফৎয ফা অনশ্লধক )) ) ফৎয
কাযাদনণ্ড ফা অথ থদনণ্ড ফা উবেদনণ্ড দশ্লণ্ডত ইনফন।
)২) উএ উশ্লিশ্লখত অযাধী )১( ধাযা- যকান যকাশ্লয কভথকতথা ইনর, তাায শ্লফরুনদ্ধ উক্ত উ-ধাযাে
উশ্লিশ্লখত দণ্ড ছািাও শ্লফবাগীে াশ্লস্তমূরক ব্যফস্থা গ্রণ কশ্লযনত ইনফ।

শ্লভথ্যা তথ্য প্রকা
কশ্লযফায দণ্ড

১০। (১) শ্লভথ্যা জাশ্লনো ফা তনথ্যয তযতা ম্পনকথ ম্পূণ থরূন শ্লনশ্লিত না ইো যকান তথ্য প্রকাকাযী
উনেশ্যপ্রনণাশ্লদতবানফ যকান শ্লবশ্লিীন তথ্য প্রকা কশ্লযনর, মাা জনস্বাথ থ ংশ্লিষ্ট তথ্য নন ফা যম তনথ্যয
শ্লবশ্লিনত এই আইননয অধীন তদন্ত ফা শ্লফচায কাম থ শ্লযচাশ্লরত ইফায ম্ভাফনা থানক, শ্লতশ্লন শ্লভথ্যা তথ্য
প্রকা কশ্লযোনছন ফশ্লরো গণ্য ইনফন।
(২) যকান তথ্য প্রকাকাযী উ-ধাযা (১) এ উশ্লিশ্লখত যকান শ্লভথ্যা তথ্য প্রকা কশ্লযনর শ্লতশ্লন এই আইননয
অধীন অযাধ কশ্লযোনছন ফশ্লরো গণ্য ইনফ এফং উক্ত অযানধয জন্য শ্লতশ্লন অন্যযন ২ (দুই) ফৎয ফা
অনশ্লধক ৫ (াঁচ) ফৎয শ্রভ কাযাদনণ্ড ফা অথ থদনণ্ড ফা উবেদনণ্ড দশ্লণ্ডত ইনফন।
(৩) তথ্য প্রকাকাযী যকান যকাশ্লয কভথকতথা ইনর এফং শ্লতশ্লন উ-ধাযা (১) এ উশ্লিশ্লখত যকান শ্লভথ্যা
তথ্য প্রকা কশ্লযনর তাায শ্লফরুনদ্ধ উ-ধাযা (২) এ উশ্লিশ্লখত দণ্ড ছািাও শ্লফবাগীে াশ্লস্তমূরক ব্যফস্থা
গ্রণ কযা মাইনফ।

যপৌজদাযী কাম থশ্লফশ্লধয
প্রনোগ

১১। এ আইনন শ্লবন্নরূ শ্লকছু না থাশ্লকনর, যকান অযানধয অশ্লবনমাগ দানেয, তদন্ত, শ্লফচায ও শ্লনষ্পশ্লিয
যক্ষনে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এয
শ্লফধানাফরী প্রনমাজয ইনফ।

অযানধয
আভরনমাগ্যতা, অআনালনমাগ্যতা ও
জাশ্লভননমাগ্যতা

১২। এ আইননয অধীন অযাধমূ আভরনমাগ্য(cognizable), অ-আনালনমাগ্য(noncompoundable) ও জাশ্লভননমাগ্য (bailable) ইনফ।

অথ থদণ্ডনক ক্ষশ্লতপূযণ
শ্লানফ রুান্তয

১৩।
, উযুক্ত আদারত
তদকর্তথক ধাযা ১০ এয অধীন আনযাশ্লত অথ থদণ্ডনক, তথ্য প্রকাকাযীয দ্বাযা শ্লবশ্লিীন ফা শ্লভথ্যা তথ্য
প্রকানয কাযনণ ক্ষশ্লতগ্রস্ত ব্যশ্লক্তয জন্য ক্ষশ্লতপূযণ শ্লানফ গণ্য কশ্লযনত াশ্লযনফ এফং অথ থদণ্ড ফা
ক্ষশ্লতপূযনণয অথ থ দশ্লণ্ডত তথ্য প্রকাকাযীয শ্লনকর্ ইনত আদােনমাগ্য ইনফ।

পুযস্কায ফা  াননা
প্রদান, ইতযাশ্লদ

১৪।

এ
, উযুক্ত কর্তথক্ষংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাকাযীনক মথামথ পুযস্কায ফা  াননা প্রদান ,

কশ্লযনতাশ্লযনফ।

শ্লফশ্লধ প্রণেননয ক্ষভতা

১৫। এ
াশ্লযনফ।

, যকাযী যগনজনর্ প্রজ্ঞান দ্বাযাশ্লফশ্লধ প্রণেন কশ্লযনত ,

ইংনযজীনত অন্যশ্লদত
াঠ প্রকা

১৬। (১) এই আইন কাম থকয ইফায য যকায ,প্রনোজননফানধ, যকাশ্লয যগনজনর্ প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই
আইননয ইংনযজীনত অন্যশ্লদত একটি শ্লনবথযনমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা
কশ্লযনত াশ্লযনফ।
(২) এই আইননয ফাংরা ও ইংনযজী ানঠয ভনধ্য শ্লফনযানধয যক্ষনে ফাংরা াঠ প্রাধান্য াইনফ।
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