জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য প্রকাশ ( সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১
( ২০১১ সননর ৭ নং আইন )
[ ২২ জুন , ২০১১]
জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য প্রকাশকারীনক আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং প্রাসশ্লিক অন্যান্য শ্লবষনে শ্লবধান
প্রণেনকনে প্রণীত আইন ।
যেনেতু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য প্রকাশকারীনক আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং প্রাসশ্লিক অন্যান্য শ্লবষনে শ্লবধান করা
সমীচীন ও প্রনোজনীে;
যসনেতু এতদ্দ্বারা শ্লনম্নরূপ আইন করা েইল: সংশ্লক্ষপ্ত শ্লশনরানাম
ও প্রবতথন

১।( ১) এই আইন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য প্রকাশ ( সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ নানম
অশ্লিশ্লেত েইনব।
( ২) ইো অশ্লবলনে কােথকর েইনব।

সংজ্ঞা

২। শ্লবষে বা প্রসনির পশ্লরপন্থী যকান শ্লকছু না র্াশ্লকনল, এই আইনন)১(‘‘উপেুক্ত কততপ
থ ক্ষ’’ অনর্থ যকান সংস্থার প্রধান বা উক্ত সংস্থার সশ্লেত সংেুক্ত বা
অধীনস্থ যকান অশ্লধদপ্তর, পশ্লরদপ্তর বা দপ্তনরর শ্লবিাগীে, আঞ্চশ্ললক, যজলা,
উপনজলা বা ইউশ্লনেন কােথালে এর প্রধান বা প্রধান শ্লনবথােী এবং শ্লনম্নবশ্লণথত বযশ্লক্ত বা
পদধারীগণও ইোর অন্তিুক্ত
থ েইনবন, ের্াাঃ( ক) সাংশ্লবধাশ্লনক পনদ অশ্লধশ্লিত বযশ্লক্তবনগথর যক্ষনে, যপ্রশ্লসনেন্ট;
( খ) সংসদ সদনের যক্ষনে, স্পীকার;
( গ) শ্লবচার কমথ শ্লবিানগর যকান সদনের যক্ষনে, সুপ্রীম যকাটথ এর যরশ্লজস্ট্রার;
( ঘ) দুনথীশ্লতর সশ্লেত সংশ্লিষ্ট েইনল, দুনথীশ্লত দমন কশ্লমশন;
( ঙ) সরকাশ্লর অনর্থর সশ্লেত সংশ্লিষ্ট েইনল, মো- শ্লেসাব শ্লনরীক্ষক ও শ্লনেন্ত্রক; এবং
( চ) অববধ বা অবনশ্লতক কানেথর যক্ষনে সংশ্লিষ্ট র্ানার িারপ্রাপ্ত কমথকতথা;
( ২) ‘‘কমথকতথা’’ অনর্থ যকান সংস্থাে শ্লনবথাশ্লচত, মননানীত, চুশ্লক্তশ্লিশ্লিক বা

সাবথক্ষশ্লণকিানব শ্লনেুক্ত আনছন বা শ্লছনলন এমন বযশ্লক্তও ইোর অন্তিুক্ত
থ েইনবন;
( ৩) ‘‘জনস্বার্থ’’ অর্থ সরকার বা সরকানরর শ্লননদথনশ জনগণ বা জনগনণর শ্লকেদংনশর
স্বানর্থ বা কলযানণ গতেীত কমথ;
( ৪) ‘‘জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য’’ বা ‘‘তর্য’’ অর্থ যকান সংস্থার এইরূপ যকান তর্য োোনত
প্রকাশ পাে যে, যকান কমথকতথা( ক) সরকাশ্লর অনর্থর অশ্লনেশ্লমত ও অননুনমাশ্লদত বযে;
( খ) সরকাশ্লর সম্পনদর অবযবস্থাপনা;
( গ) সরকাশ্লর সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ বা অপচে;
( ঘ) ক্ষমতার অপবযবোর বা প্রশাসশ্লনক বযর্থতা ( mal admi ni st r at i on) ;
( ঙ) য ৌজদারী অপরাধ বা যবআইনী বা অববধ কােথ সম্পাদন;
( চ) জনস্বাস্থয, শ্লনরাপিা বা পশ্লরনবনশর জন্য ক্ষশ্লতকর বা ঝুুঁশ্লকপূণথ যকান কােথকলাপ;
অর্বা
( ছ) দুনথীশ্লতএর সশ্লেত জশ্লিত শ্লছনলন, আনছন বা েইনত পানরন;
[ বযাখযা: এই দ াে ‘‘দুনথীশ্লত’’ বশ্ললনত Penal Code, 1860 ( Act No.
XLV of 1860) এর sect i on 161 এ ' gr at i f i cat i on' যে অনর্থ
বযবহৃত েইোনছ যসই অনর্থ বুঝাইনব।]
( ৫) ‘‘তর্য প্রকাশকারী’’ অর্থ শ্লেশ্লন উপেুক্ত কততপ
থ নক্ষর শ্লনকট জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য
প্রকাশ কনরন;
( ৬) ‘‘শ্লনধথাশ্লরত’’ অর্থ শ্লবশ্লধ দ্বারা শ্লনধথাশ্লরত;
( ৭) ‘‘য ৌজদারী কােথশ্লবশ্লধ’’ অর্থ Code of Cr i mi nal Pr ocedur e,
1898 ( Act V of 1898) ;
( ৮) ‘‘সংস্থা’’ অর্থ ( ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলানদনশর সংশ্লবধান অনুোেী সতষ্ট যকান সংস্থা;

( খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলানদনশর সংশ্লবধাননর ৫৫( ৬) অনুনেনদর অধীন প্রণীত
কােথশ্লবশ্লধমালার ( Rul es of Busi ness) অধীন গশ্লিত সরকানরর যকান
মন্ত্রণালে, শ্লবিাগ বা কােথালে;
( গ) যকান আইন বা অধযানদশ দ্বারা বা উোর অধীন গশ্লিত যকান সংশ্লবশ্লধবদ্ধ সংস্থা বা
প্রশ্লতিান;
( ঘ) সরকাশ্লর অর্থােনন পশ্লরচাশ্ললত বা সরকাশ্লর তেশ্লবল েইনত সাোেযপুষ্ট যকান
যবসরকাশ্লর সংস্থা বা প্রশ্লতিান;
( ঙ) শ্লবনদশী সাোেযপুষ্ট যকান যবসরকাশ্লর সংস্থা বা প্রশ্লতিান;
( চ) যবসরকাশ্লর সংস্থা বা প্রশ্লতিান ;
( ছ) সরকানরর পনক্ষ অর্বা সরকার বা সরকাশ্লর যকান সংস্থা বা প্রশ্লতিাননর সশ্লেত
সম্পাশ্লদত চুশ্লক্ত যমাতানবক সরকাশ্লর কােথক্রম পশ্লরচালনার দাশ্লেত্বপ্রাপ্ত যকান বযশ্লক্ত ,
যবসরকাশ্লর সংস্থা বা প্রশ্লতিান ; বা
( জ) সরকার কততক
থ , সমে সমে, সরকাশ্লর যগনজনট প্রজ্ঞাপন দ্বারা শ্লনধথাশ্লরত অন্য
যকান সংস্থা বা প্রশ্লতিানও ইোর অন্তিুক্ত
থ েইনব।

আইননর প্রাধান্য

৩।আপাততাঃ বলবৎ অন্য যকান আইনন োো শ্লকছুই র্াকুক না যকন, এই আইননর
শ্লবধানাবলী প্রাধান্য পাইনব।

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট
তর্য প্রকাশ

৪ । ( ১) যকান তর্য প্রকাশকারী উপেুক্ত কততপ
থ নক্ষর শ্লনকট, েুশ্লক্তেুক্ত শ্লবনবচনাে,
জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সশ্লিক তর্য প্রকাশ কশ্লরনত পাশ্লরনবন।
( ২) যকান তর্য প্রকাশকারী, এই আইননর উনেশ্য পূরণকনে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট
সশ্লিক তর্য প্রকাশ কশ্লরোনছন বশ্ললো গণয েইনব, েশ্লদ( ক) েুশ্লক্তসিত কারনণ শ্লতশ্লন শ্লবশ্বাস কনরন যে তর্যশ্লট সতয; বা
( খ) তনর্যর সতযতা সম্পনকথ শ্লবশ্বাস কশ্লরবার েুশ্লক্তসিত কারণ না র্াশ্লকনলও শ্লতশ্লন
এইরুপ শ্লবশ্বাস কনরন যে, তর্যশ্লট সতয েইনত পানর এবং তনর্যর গুরুত্ব শ্লবনবচনা কশ্লরো
উোর সতযতা োচাই করা সমীচীন।
( ৩) উপ- ধারা ( ১) এ উশ্লিশ্লখত যকান তর্য, উপেুক্ত কততপ
থ নক্ষর শ্লনকট,
শ্ললশ্লখতিানব সরাসশ্লর োনত োনত, োকনোনগ বা যে যকান ইনলক্ট্রশ্লনক মাধযনম প্রকানশর

উনেনশ্য যপ্ররণ করা োইনব।
( ৪) প্রকাশ্লশত প্রনতযকশ্লট তর্য, প্রার্শ্লমকিানব প্রমাশ্লণত েে এইরূপ সোেক দশ্লললাশ্লদ
বা উপকরণ দ্বারা, েশ্লদ র্ানক, সমশ্লর্থত( suppor t ed) েইনত েইনব।

তর্য প্রকাশকারীর
সুরক্ষা

৫ । ( ১) যকান তর্য প্রকাশকারী ধারা ৪ এর উপএর অধীন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট )১( ধারাতাোর পশ্লরশ্লচশ্লত প্রকাশ ,উক্ত বযশ্লক্তর সম্মশ্লত বযতীত ,যকান সশ্লিক তর্য প্রকাশ কশ্লরনল
োইনব না। করা
(২) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সশ্লিক তর্য প্রকানশর কারনণ তর্য প্রকাশকারীর শ্লবরুনদ্ধ যকান
য ৌজদারী বা যদওোনী মামলা বা, প্রনোজয যক্ষনে, যকান শ্লবিাগীে মামলা দানের
করা োইনব না।
( ৩) তর্য প্রকাশকারী যকান চাকুরীজীবী েইনল শুধু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য প্রকানশর
কারনণ তাোনক পদাবনশ্লত, েেরাশ্লনমূলক বদলী বা বাধযতামূলক অবসর প্রদান করা বা
এমন যকান বযবস্থা গ্রেণ করা োইনব না োো তাোর জন্য মানশ্লসক, আশ্লর্থক বা
সামাশ্লজক সুনানমর জন্য ক্ষশ্লতকর েে বা তাোর শ্লবরুনদ্ধ অন্য যকান প্রকার শ্লবিাগীে
বযবস্থা গ্রেণ ও ববষমযমূলক আচরণ করা োইনব না।
( ৪) উপ- ধারা ( ৬) এর শ্লবধান সানপনক্ষ, ধারা ৪ এর অধীন প্রকাশ্লশত তর্য যকান
যদওোনী বা য ৌজদারী মামলাে সাক্ষয শ্লেসানব গ্রেণ এবং তর্য প্রকাশকারীনক যকান
যদওোনী বা য ৌজদারী মামলাে সাক্ষী করা োইনব না এবং মামলার কােথক্রনম এমন
যকান শ্লকছু প্রকাশ করা োইনব না োোনত উক্ত বযশ্লক্তর পশ্লরচে প্রকাশ্লশত েে বা েইনত
পানর।
( ৫) যকান যদওোনী বা য ৌজদারী মামলার সাক্ষয- প্রমানণর অন্তিুক্ত
থ যকান বশ্লে,
দশ্ললল বা কাগজপনে েশ্লদ এমন শ্লকছু র্ানক, োোনত তর্য প্রকাশকারীর পশ্লরচে অন্তিুক্ত
থ
র্ানক, তাো েইনল আদালত যকান বযশ্লক্তনক, উক্ত বশ্লে, দশ্ললল বা কাগজপনের যে
অংনশ উক্তরূপ পশ্লরচে শ্ললশ্লপবদ্ধ র্ানক যসই অংশ পশ্লরদশথননর অনুমশ্লত প্রদান কশ্লরনব না।
( ৬) এই ধারাে অন্য োো শ্লকছুই র্াকুক না যকন, যকান মামলার শুনানীকানল
আদালনতর শ্লনকট েশ্লদ প্রতীেমান েে যে, তর্য প্রকাশকারী ইোকততিানব শ্লমর্যা ও
শ্লিশ্লিেীন তর্য প্রকাশ কশ্লরোনছন অর্বা তর্য প্রকাশকারীর প্রকতত পশ্লরচে প্রকাশ বযতীত
উক্ত মামলাে ন্যােশ্লবচার শ্লনশ্লিত করা সম্ভব নে, তাো েইনল আদালত সংশ্লিষ্ট তর্য
প্রকাশকারীর পশ্লরচে প্রকাশ কশ্লরনত এবং শ্লমর্যা ও শ্লিশ্লিেীন তর্য প্রকানশর যক্ষনে তাোর
শ্লবরুনদ্ধ ধারা ১০ এর শ্লবধান অনুসানর বযবস্থা গ্রেণ কশ্লরনত পাশ্লরনব।

তদন্ত ও আইনানুগ
কােথক্রম

৬ । ( ১) যকান তর্য প্রকাশকারী ধারা ৪ এর অধীন উপেুক্ত কততপ
থ নক্ষর শ্লনকট যকান
তর্য প্রকাশ কশ্লরনল উক্ত কততপ
থ ক্ষ শ্লবষেশ্লট তদনন্তর উনদযাগ গ্রেণ কশ্লরনব অর্বা শ্লবষেশ্লট
অন্য যকান উপেুক্ত কততপ
থ নক্ষর এখশ্লতোরাধীন েইনল উো যসই কততপ
থ নক্ষর শ্লনকট যপ্ররণ
কশ্লরনব।
( ২) উপেুক্ত কততপ
থ নক্ষর শ্লনকট যকান জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য প্রকাশ করা েইনল বা,
যক্ষেমত, যপ্ররণ করা েইনল উক্ত কততপ
থ ক্ষ স্বেং শ্লবষেশ্লট তদন্ত কশ্লরনত পাশ্লরনব অর্বা
অন্য যকান ের্াের্ কততপ
থ নক্ষর মাধযনম শ্লবষেশ্লট তদন্ত করাইনত পাশ্লরনব।
( ৩) উপ- ধারা ( ২) এর অধীন যকান শ্লবষে তদন্তকানল উপেুক্ত কততপ
থ ক্ষ বা,
যক্ষেমত, ের্াের্ কততপ
থ ক্ষ তর্য প্রকাশকারীর শ্লনকট েইনত, প্রনোজনন, প্রাসশ্লিক
তর্য ও উপাি সংগ্রে কশ্লরনত পাশ্লরনব।
( ৪) তদন্তকানল বা তদন্ত অনুিাননর পর েশ্লদ যদখা োে যে, ( ক) প্রকতত ঘটনা ও অশ্লিনোগ তুে প্রকতশ্লতর, শ্লবরশ্লক্তকর এবং শ্লিশ্লিেীন; অর্বা
( খ) তদন্ত ও আইনানুগ কােথক্রম চালাইবার মত েনর্ষ্ট যকান কারণ ও উপাদান
শ্লবদযমান নাইতাো েইনল উপেুক্ত কততপ
থ ক্ষ তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট শ্লবষনে গতেীত কােথক্রম বন্ধ কশ্লরনব, এবং
শ্লবষেশ্লট উপ- ধারা ( ২) এর শ্লবধান অনুোেী অন্য যকান ের্াের্ কততপ
থ ক্ষ কততক
থ তদন্ত
করা েইনল, উক্ত কততপ
থ ক্ষ উোর প্রশ্লতনবদন উপেুক্ত কততপ
থ নক্ষর শ্লনকট যপ্ররণ কশ্লরনব
এবং উপেুক্ত কততপ
থ ক্ষ তদনুোেী শ্লসদ্ধান্ত গ্রেণ কশ্লরনব।
( ৫) শ্লনধথাশ্লরত সমনের মনধয তদন্ত অনুিাননর পর েশ্লদ যদখা োে যে, সংশ্লিষ্ট
কমথকতথার শ্লবরুনদ্ধ উত্থাশ্লপত অশ্লিনোগশ্লট সতয ও সশ্লিক, তাো েইনল উপেুক্ত কততপ
থ ক্ষ
তাোর শ্লবরুনদ্ধ প্রচশ্ললত আইন অনুসানর ের্াের্ বযবস্থা গ্রেণ কশ্লরনব।
( ৬) এই ধারার অধীন যকান তদনন্তর যক্ষনে যকান তদন্তকারী কমথকতথা শ্লনধথাশ্লরত
সমেসীমার মনধয উোর তদন্ত কােথক্রম সমাপ্ত কশ্লরনত বযর্থ েইনল এবং শ্লনধথাশ্লরত সমনের
প্রনোজন েইনল, তৎসম্পনকথ েুশ্লক্তসিত কারণ উনিখপূবথক বশ্লধথত সমে মঞ্জুনরর জন্য
আনবদন না কশ্লরনল, সংশ্লিষ্ট কমথকতথার শ্লবরুনদ্ধ আইনানুগ ও শ্লবিাগীে বযবস্থা গ্রেণ
কশ্লরনত েইনব।

তদনন্তর যক্ষনে
সোেতা

৭ । ( ১) যকান তর্য প্রকাশকারী জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য প্রকাশ কশ্লরনলসংশ্লিষ্ট ,শ্লতশ্লন ,
পুশ্ললশ বা অন্য যে যকান তদন্তকারী কততপ
থ ক্ষনক সোেতা ,সতযতা তদনন্তর যক্ষনে তনর্যর

কশ্লরনবনাঃ
বাধয যকান তর্য প্রকাশকারীনক এইরূপ যকান তদনন্ত সোেতা কশ্লরনত ,তনব শতথ র্ানক যে
করা োাইনব না, োোর নল তাোর জীবন ও শারীশ্লরক শ্লনরাপিা শ্লবশ্লিত েইনত পানর
বা শ্লতশ্লন শ্লিন্নিানব ক্ষশ্লতগ্রস্ত েইনত পানরন।
( ২) এই আইননর উনেশ্য পূরণকনে উপেুক্ত কততপ
থ ক্ষ, ের্াের্ কততপ
থ ক্ষ বা,
যক্ষেমত, তদন্তকারী কমথকতথা, তদনন্তর যক্ষনে আইন প্রনোগকারী সংস্থা বা অন্য যে
যকান সরকাশ্লর কততপ
থ ক্ষ বা সংশ্লবশ্লধবদ্ধ সংস্থার শ্লনকট সোেতার জন্য অনুনরাধ কশ্লরনত
পাশ্লরনবন এবং তদনুসানর উক্ত কততপ
থ ক্ষ বা সংস্থা সোেতা প্রদান কশ্লরনব।

লা ল
অবশ্লেতকরণ

৮। যকান তর্য প্রকাশকারী কততথক উপেুক্ত কততপ
থ নক্ষর শ্লনকট ের্াের্িানব জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট
যকান তর্য প্রকাশ করা েইনল, তর্য প্রকাশকারী অনুনরাধ কশ্লরনল, সংশ্লিষ্ট তনর্যর
শ্লিশ্লিনত শ্লক বযবস্থা গ্রেণ করা েইোনছ তাো তাোনক, তাোর যগাপনীেতা অক্ষুণ্ণ
রাশ্লখো, অবশ্লেত কশ্লরনত েইনব।

ধারা ৫ এর শ্লবধান
লংঘননর দণ্ড

৯। ( ১) যকান বযশ্লক্ত ধারা ৫ এর শ্লবধান লংঘন কশ্লরনল শ্লতশ্লন এই আইননর অধীন
অপরাধ কশ্লরোনছন বশ্ললো গণয েইনব এবং উক্ত অপরানধর জন্য শ্লতশ্লন অনূযন ২ ( দুই )
( ৫ বৎসর বা অনশ্লধকপাুঁচ) বৎসর কারাদনণ্ড বা অর্থদনণ্ড বা উিেদনণ্ড দশ্লণ্ডত েইনবন।
(২) উপএ উশ্লিশ্লখত অপরাধী )১( ধারা- যকান সরকাশ্লর কমথকতথা েইনল, তাোর
শ্লবরুনদ্ধ উক্ত উপ- ধারাে উশ্লিশ্লখত দণ্ড ছািাও শ্লবিাগীে শাশ্লস্তমূলক বযবস্থা গ্রেণ কশ্লরনত
েইনব।

শ্লমর্যা তর্য প্রকাশ
কশ্লরবার দণ্ড

১০। ( ১) শ্লমর্যা জাশ্লনো বা তনর্যর সতযতা সম্পনকথ সম্পূণথরূনপ শ্লনশ্লিত না েইো যকান
তর্য প্রকাশকারী উনেশ্যপ্রনণাশ্লদতিানব যকান শ্লিশ্লিেীন তর্য প্রকাশ কশ্লরনল, োো
জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তর্য ননে বা যে তনর্যর শ্লিশ্লিনত এই আইননর অধীন তদন্ত বা শ্লবচার
কােথ পশ্লরচাশ্ললত েইবার সম্ভাবনা র্ানক, শ্লতশ্লন শ্লমর্যা তর্য প্রকাশ কশ্লরোনছন বশ্ললো গণয
েইনবন।
( ২) যকান তর্য প্রকাশকারী উপ- ধারা ( ১) এ উশ্লিশ্লখত যকান শ্লমর্যা তর্য প্রকাশ
কশ্লরনল শ্লতশ্লন এই আইননর অধীন অপরাধ কশ্লরোনছন বশ্ললো গণয েইনব এবং উক্ত
অপরানধর জন্য শ্লতশ্লন অনূযন ২ ( দুই) বৎসর বা অনশ্লধক ৫ ( পাুঁচ) বৎসর সশ্রম
কারাদনণ্ড বা অর্থদনণ্ড বা উিেদনণ্ড দশ্লণ্ডত েইনবন।

( ৩) তর্য প্রকাশকারী যকান সরকাশ্লর কমথকতথা েইনল এবং শ্লতশ্লন উপ- ধারা ( ১) এ
উশ্লিশ্লখত যকান শ্লমর্যা তর্য প্রকাশ কশ্লরনল তাোর শ্লবরুনদ্ধ উপ- ধারা ( ২) এ উশ্লিশ্লখত
দণ্ড ছািাও শ্লবিাগীে শাশ্লস্তমূলক বযবস্থা গ্রেণ করা োইনব।

য ৌজদারী
কােথশ্লবশ্লধর প্রনোগ

১১। এই আইনন শ্লিন্নরূপ শ্লকছু না র্াশ্লকনল, যকান অপরানধর অশ্লিনোগ দানের,
তদন্ত, শ্লবচার ও শ্লনষ্পশ্লির যক্ষনে Code of Cr i mi nal Pr ocedur e, 1898
( Act V of 1898) এর শ্লবধানাবলী প্রনোজয েইনব।

অপরানধর
আমলনোগযতা,
অ- আনপাষনোগযতা
ও জাশ্লমননোগযতা

১২। এই আইননর অধীন অপরাধসমূে আমলনোগয( cogni zabl e) , অআনপাষনোগয( non- compoundabl e) ও জাশ্লমননোগয ( bai l abl e) েইনব।

অর্থদণ্ডনক
ক্ষশ্লতপূরণ শ্লেসানব
রুপান্তর

১৩। আপাততাঃ বলবৎ অন্য যকান আইনন শ্লিন্নরূপ োো শ্লকছুই র্াকুক না যকন, উপেুক্ত
আদালত তদকততক
থ ধারা ১০ এর অধীন আনরাশ্লপত অর্থদণ্ডনক, তর্য প্রকাশকারীর দ্বারা
শ্লিশ্লিেীন বা শ্লমর্যা তর্য প্রকানশর কারনণ ক্ষশ্লতগ্রস্ত বযশ্লক্তর জন্য ক্ষশ্লতপূরণ শ্লেসানব গণয
কশ্লরনত পাশ্লরনব এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষশ্লতপূরনণর অর্থ দশ্লণ্ডত তর্য প্রকাশকারীর শ্লনকট েইনত
আদােনোগয েইনব।

পুরস্কার বা সম্মাননা
প্রদান, ইতযাশ্লদ

১৪। যকান তর্য প্রকাশকারীর তনর্যর শ্লিশ্লিনত এই আইননর অধীন আনীত অশ্লিনোগ বা
অপরাধ আদালত কততক
থ প্রমাশ্লণত েইনল, উপেুক্ত কততপ
থ ক্ষসংশ্লিষ্ট তর্য প্রকাশকারীনক ,
ের্াের্ পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান কশ্লরনতপাশ্লরনব।

শ্লবশ্লধ প্রণেননর
ক্ষমতা

১৫। এই আইননর উনেশ্য পূরণকনে সরকার, সরকারী যগনজনট প্রজ্ঞাপন দ্বারাশ্লবশ্লধ ,
প্রণেন কশ্লরনত পাশ্লরনব।

ইংনরজীনত অনূশ্লদত
পাি প্রকাশ

১৬। ( ১) এই আইন কােথকর েইবার পর সরকার ,প্রনোজননবানধ, সরকাশ্লর যগনজনট
প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইননর ইংনরজীনত অনূশ্লদত একশ্লট শ্লনিথরনোগয পাি
( Aut hent i c Engl i sh Text ) প্রকাশ কশ্লরনত পাশ্লরনব।

( ২) এই আইননর বাংলা ও ইংনরজী পানির মনধয শ্লবনরানধর যক্ষনে বাংলা পাি প্রাধান্য
পাইনব।
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