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বফর নং...................................২০২১ 

 

 

ফাংরাদদদ নাগবযক-ফান্ধফ বডবজটার এফং অগ্রয প্রমৄবিবববিক সফাব্যফস্থায উন্নয়ন, উদ্ভাফনী ংস্কৃবতয বফকা 

এফং জ্ঞানবববিক সুখী ও মৃদ্ধ ভাজ প্রবতষ্ঠায় ায়তা প্রদানকদে         ইদনাদবন (এটুআই) - নাদভ 

একটি এদজবি প্রবতষ্ঠা এফং আনুলবিক বফলয়াবদ ম্পদকে বফধান প্রণয়নকদে আনীত 

 

বফর 

 

  সমদতু ফাংরাদদদ নাগবযক-ফান্ধফ বডবজটার এফং অগ্রয প্রমৄবিবববিক সফাব্যফস্থায উন্নয়ন, উদ্ভাফনী 

ংস্কৃবতয বফকা এফং জ্ঞানবববিক সুখী ও মৃদ্ধ ভাজ প্রবতষ্ঠায় ায়তা প্রদানকদে এদজবি টু ইদনাদবন 

(এটুআই) - নাদভ একটি এদজবি প্রবতষ্ঠা এফং আনুলবিক বফলয়াবদ ম্পদকে বফধান প্রণয়ন কযা ভীচীন ও 

প্রদয়াজনীয়;  

 সদতু এতদ্দ্বাযা বনম্নরূ আইন কযা ইর:— 

১। ংবিপ্ত বদযানাভ ও প্রফতেন।— (১) এই আইন ‘এদজবি টু ইদনাদবন (এটুআই) আইন,  ২০২১’ 

নাদভ অবববত ইদফ।   

 (২) ইা অবফরদে কাম েকয ইদফ। 

 ২। ংজ্ঞা।— বফলয় ফা প্রদিয বযবি সকাদনা বকছু না থাবকদর, এই আইদন—    

(ক) ‘এদজবি’ অথ ে ধাযা ৩-এয অধীদন প্রবতবষ্ঠত এদজবি টু ইদনাদবন - এটুআই; 

(খ) ‘বডবজটার সফা’ অথ ে বডবজটার প্রবিয়ায় প্রদি সফা  

(গ) ‘তবফর’ অথ ে ধাযা ১৪-এ উবিবখত এদজবিয তবফর;  

 (ঘ) ‘বনফ োী কবভটি’ অথ ে ধাযা ৯-এয অধীদন গঠিত বনফ োী কবভটি;  

(ঙ) ‘বযচারনা ল েদ’ অথ ে ধাযা ৬-এয অধীদন গঠিত বযচারনা ল েদ; 

(চ) ‘প্রধান বনফ োী কভ েকতো’ অথ ে ধাযা ১২-এয অধীদন বনমৄি প্রধান বনফ োী কভ েকতো;  

(ছ) ‘প্রবফধান’ অথ ে এই আইদনয অধীদন প্রণীত প্রবফধান  

(জ) ‘বফবধ’ অথ ে এই আইদনয অধীদন প্রণীত বফবধ; 

(ঝ) ‘দস্য’ অথ ে বযচারনা ল েদ -এয দস্য;     

(ঞ) ‘বাবত’ অথ ে এদজবিয বযচারনা ল েদ-এয বাবত।   

 ৩। এদজবি প্রবতষ্ঠা।— (১) এই আইন কাম েকয ইফায য, যকায, যকাবয সগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা, 

মথাীঘ্র ম্ভফ, এই আইদনয উদেশ্য পূযণকদে, এদজবি টু ইদনাদবন (এটুআই) - নাদভ একটি এদজবি প্রবতষ্ঠা 

কবযদফ।   

খড়া 
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 (২) এদজবি একটি ংবফবধফদ্ধ (statutory) ংস্থা ইদফ।  

 ৪। এদজবিয কাম োরয়।— (১) এদজবিয প্রধান কাম োরয় ঢাকায় থাবকদফ। 

 (২) এদজবি, প্রদয়াজনদফাদধ,                     ফাংরাদদদয সম-সকাদনা স্থাদন ফা বফদদদ উায 

াখা কাম োরয় স্থান কবযদত াবযদফ।  

 ৫। এদজবিয উদেশ্য ও কাম োফবর।— (১) এদজবিয উদেশ্যমূ ইদফ বনম্নরূ, মথা:  

(ক) বডবজটার ও অগ্রয প্রমৄবিবববিক সফাব্যফস্থায উন্নয়ন, উদ্ভাফনী ংস্কৃবতয বফকা, জ্ঞানবববিক 

সুখী ও মৃদ্ধ ভাজ প্রবতষ্ঠায় ায়তা প্রদান   

(খ) এদজবিদক এতৎংিান্ত একটি উদ্ভাফন-উৎকল ে ায়ক প্রবতষ্ঠান বাদফ গবড়য়া সতারা;  

(গ) উদ্ভাফন কভ েসূবচ ও প্রকে গ্রণ, বযচারনা, মূল্যায়ন, বযফীিণ এফং এই আইদনয উদেশ্য 

পূযণকদে, প্রদয়াজনীয় দদি গ্রণ  

(ঘ)  ফাংরাদদদয নাগবযক ফা প্রবতষ্ঠাদনয উদ্ভাফন বফলদয় দিতা উন্নয়ন, িভতা বৃবদ্ধ এফং উদ্ভাফনী 

কাদম ে উৎাবতকযণ, প্রদণাদনা ও ায়তা প্রদান; 

(ঙ) বডবজটার সফা ও উদ্ভাফন-ংস্কৃবত বফলদয় জনদচতনতা ও চাবদা সৃবি;  

(চ) উদ্ভাফন ায়ক ও জনফান্ধফরূদ সফা প্রদাদন যকাবয কভ েচাযীদদয দিতায উন্নয়দন ায়তা 

প্রদান;  

(ছ) অগ্রয প্রমৄবিবববিক উদ্ভাফন ায়ক দি ভানফম্পদ ততবযদত দমাবগতা প্রদান; 

(জ) বডবজটার ফাংরাদদ ও অগ্রয প্রমৄবি ইদত প্রাপ্ত সুদমাগ-সুবফধা ব্যফাদয  উদ্বুদ্ধকযণ; 

(ঝ) জনকল্যাদণ উন্নততয প্রমৄবি বফলদয় গদফলণা বযচারনা এফং উদ্ভাবফত ণ্য ও সফায সভধাস্বত্ত্ব  

  ংযিদণ ায়তা প্রদান;   

(ঞ) একটি উদ্ভাফন-ইদকাবদেভ সৃবিয রদিে বে, বিা-বযদফ, যকায ও ভাদজয ভদে   

ংদমাগ  স্থাদন ায়তা প্রদান   

 (ট) সদীয় ও আন্তজোবতক প্রবতষ্ঠানমূদক তথ্য প্রমৄবি ও উদ্ভাফন বফলদয় সফা ও যাভ ে প্রদান;  

  এফং  

(ঠ) উদ্ভাফন বফলদয় আঞ্চবরক ও আন্তজোবতক দমাবগতা উৎাবত কবযফায ভােদভ এদজবিদক  

  তফবিক জ্ঞান বফতযণকাযী প্রবতষ্ঠান বাদফ প্রবতষ্ঠাকযণ।   

(২) যকায কর্তেক, ভদয় ভদয়, জাবযকৃত আদদ ও বনদদ ে ইতোবদ অনুাদয প্রদয়াজনীয় কাম েিভ 

গ্রণ।  

(৩) এই আইদন ফবণ েত উদেশ্য পূযণকদে, এদজবি, গৃীত উদযাগ ও বযকেনা ফাস্তফায়দন যকাদযয 

ংবিি ভন্ত্রণারয়/দপ্তযমূদয বত ভন্বয় াধনিদভ কাম ে       কবযদফ।  
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৬। বযচারনা ল েদদয গঠন।— (১) বযচারনা ল েদদয গঠন বনম্নরূ ইদফ—  

(ক)                  , তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রমৄবি বফবাগ -         

(খ)  বচফ, তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রমৄবি বফবাগ - দস্য;  

(গ)    চ                                - দস্য; 

(ঘ)   চ                    -      

(ঙ) বচফ, অথ ে বফবাগ - দস্য;  

(চ)  বচফ, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় - দস্য;  

(ছ) বচফ, ডাক ও সটবরদমাগাদমাগ বফবাগ - দস্য  

(জ) বাবত, সপডাদযন অফ ফাংরাদদ সচোয অফ কভা ে অোন্ড ইন্ডাবিজ - দস্য; 

(ঝ) বাবত, ফাংরাদদ অোদাবদয়ন অফ পটওয়োয এন্ড ইনপযদভন াবব েদ - দস্য; 

(ঞ)  বাবত,  -                      ফাংরাদদ - দস্য; 

(ট)            চ       ট                   ট  -      

(ঠ)                     ১ (  ) জন বফজ্ঞানী - দস্য  

(ড) যকায কর্তেক ভদনানীত ১ (এক) জন প্রমৄবিবফদ - দস্য; 

(ঢ)       কর্তেক ভদনানীত ১ (  ) জন বিাবফদ - দস্য; 

(ণ)  প্রধান বনফ োী কভ েকতো - দস্য-বচফ।    

 (২)                         ণ            ১ (  )                  

(৩)  যকায কর্তেক ভদনানীত দস্যগণ তাঁাদদয ভদনানয়দনয তাবযখ ইদত ০৩ (   ) ফৎয 

সভয়াদদ স্বীয় দদ ফার থাবকদফন।  

  ৭। বযচারনা ল েদদয দাবয়ত্ব ও কাম োফবর।— বযচারনা ল েদদয দাবয়ত্ব ও কাম োফবর বনম্নরূ ইদফ— 

(ক) এদজবি বযচারনা কাম েিদভয বত ংবিি সকৌরত্র, নীবত ফা বনদদ েনা (Guideline), 

বফবধ ও প্রবফধান প্রণয়দনয উদযাগ গ্রদণয অনুদভাদন; 

(খ)  এদজবিয কাম েিভ বযফীিণ ও মূল্যায়ন;  

(গ) এদজবিয ম্পবিয উন্নয়ন, স্থাফয ম্পবিয বফিয়, ম্প্রাযণ, বযচারনা ফা যিণাদফিদণয 

উদেদশ্য অন্তফ েতী তবফর, বযজাব ে-তবফর, বফভা-তবফর এফং বফদল তবফর সৃবিয 

অনুদভাদন  

(ঘ)               ণ    সকাম্পাবন গঠন ফা অন্য সকাদনা প্রবতষ্ঠান প্রবতষ্ঠায অনুদভাদন; 
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(ঙ) এদজবিয উদেশ্য পূযণকদে বনদয়াগবফবধ, জনফর, সফতন কাঠাদভা ও ফাদজট প্রণয়দনয  

অনুদভাদন  এফং 

(চ)  আইদনয উদেদশ্যয বত ংগবতপূণ ে অন্য সকাদনা বফলদয় উদযাগ গ্রদণয জন্য বনফ োী 

কবভটিদক প্রদয়াজনীয় যাভ ে প্রদান এফং অনুদভাদন।   

 ৮। বযচারনা ল েদদয বা।— (১) এই ধাযায অন্যান্য বফধানাদদি, বযচারনা ল েদ উায বায 

কাম েদ্ধবত বনধ োযণ কবযদত াবযদফ। 

 (২) বযচারনা ল েদদয বা, উায বাবতয ম্মবতিদভ উায প্রধান বনফ োী কভ েকতো কর্তেক আসৄত 

ইদফ এফং বাবত কর্তেক বনধ োবযত স্থান ও ভদয় অনুবষ্ঠত ইদফ।  

 (৩) প্রবত ফৎয অন্যেন ২ (দুই) ফায বযচারনা ল েদদয বা অনুবষ্ঠত ইদফ।  

 (৪) বযচারনা ল েদদয বায় সকাযাদভয জন্য সভাট দস্য ংখ্যায অন্যেন এক-র্ততীয়াং দদস্যয 

উবস্থবত প্রদয়াজন ইদফ, তদফ মুরতবফ বায সিদত্র সকাযাদভয প্রদয়াজন ইদফ না। 

 (৫) বযচারনা ল েদদয বায় উায প্রদতেক দদস্যয একটি কবযয়া সবাট থাবকদফ এফং সবাদটয ভতায 

সিদত্র বায় বাবতয বনণ োয়ক সবাট প্রদাদনয িভতা থাবকদফ। 

 (৬) বযচারনা ল েদদয কর বদ্ধান্ত ংখ্যাগবযষ্ঠ দদস্যয ম্মবতদত গৃীত ইদফ।  

 (৭) বযচারনা ল েদ                       সদব ফা বফদদব সকাদনা ব্যবি ফা ংস্থাদক      ণ 

কবযফায জন্য আভন্ত্রণ জানাইদত াবযদফ।  

 ৯। বনফ োী কবভটিয গঠন।— (১) এদজবিয কাম েিভ ম্পাদদনয রদিে বনম্নরূ দস্য ভন্বদয় একটি 

বনফ োী কবভটি থাবকদফ, মথা— 

(ক) বচফ, তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রমৄবি বফবাগ - সচয়াযাযন;  

(খ) অবতবযি বচফ (ংস্কায), ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ - দস্য;   

(গ) প্রধানভন্ত্রীয কাম োরদয়য ১ (এক) জন ভাবযচারক - দস্য  

(ঘ) অবতবযি বচফ (ংস্থা), তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রমৄবি বফবাগ - দস্য;  

(ঙ) বফজ্ঞানী/প্রমৄবিবফদ/বিাবফদ/উদযািাগদণয ভে ইদত সচয়াযাযন কর্তেক ভদনানীত ৩  

  (বতন) জন - দস্য  

(চ)  প্রবতবনবধ, োট েআ ফাংরাদদ বরবভদটড - দস্য  

(ছ) এদজবিয কর বযচারক - দস্য; এফং  

(জ) এদজবিয প্রধান বনফ োী কভ েকতো - দস্য-বচফ।  

 (২)         দস্যগদণয           ১ (  )                 
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(৩) ভদনানীত দস্য তাঁায ভদনানয়দনয তাবযখ ইদত ২ (  ) ফৎয সভয়াদদ স্বীয় দদ ফার 

থাবকদফন।  

(৪)                                    সদব ফা বফদদব সকাদনা ব্যবি ফা ংস্থাদক      ণ 

কবযফায জন্য আভন্ত্রণ জানাইদত াবযদফ।  

 ১০। বনফ োী কবভটিয দাবয়ত্ব ও কাম োফবর।— (১) বনফ োী কবভটিয দাবয়ত্ব ও কাম োফবর বনম্নরূ ইদফ— 

(ক) এদজবিয উদেশ্য ফাস্তফায়নকদে প্রকে, কভ েসূবচ ও বযকেনা প্রণয়ন, গ্রণ, মুল্যায়ন ও 

বযফীিণ;  

(খ)  এদজবিয কল্যাণ ও সুবফধাদথ ে ঋণ, ভঞ্জুবয ফা অনুদান গ্রদণয অনুদভাদন; 

(গ)  এদজবিয আয় ফা ম্পবিয অং দ্বাযা িয় ফা অন্য সকাদনাবাদফ ম্পবি অজেন, উন্নয়ন এফং 

এদজবিয গবিত অথ ে প্রবফধাদন ফবণ েত দ্ধবতদত বফবনদয়াদগয অনুদভাদন;  

(ঘ)  এদজবিয কর স্থাফয ও অস্থাফয ম্পবি যিণাদফিণ ও ংস্কায, উায বফভা এফং উা 

বযচারনা ও ব্যফস্থানায জন্য আনুলবিক খযচ, চাজে ও ব্যয় বনফ োদয অনুদভাদন;  

(ঙ)  ব্যবি, পাভ ে, সকাম্পাবন, যকাবয ফা সফযকাবয প্রবতষ্ঠাদনয বত সমৌথ উদযাগ ফা অংীদাবয 

কাযফাদয অংগ্রণ ও এতৎংিান্ত চুবি ম্পাদদনয অনুদভাদন; 

(চ)  এদজবিয কল্যাদণ, এদজবিয স্থাফয ফা অস্থাফয ম্পবিয সকাদনা অং ইজাযা ফা বাড়া প্রদাদনয 

অনুদভাদন;     

(ছ)  এদজবিয উদেশ্য পূযণ ও কাম োফবর ফাস্তফায়নকদে জাতীয়, আঞ্চবরক   ন্তজোবতক ংস্থা, 

বফবনদয়াগকাযী ও প্রমৄবি প্রবতষ্ঠানমূদয বত চুবি অনুদভাদন    

(২)    চ          কর্তেক গৃীত সমদকাদনা বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন।   

 ১১। বনফ োী কবভটিয বা।— (১) এই ধাযায অন্যান্য বফধানাদদি, বনফ োী কবভটি উায বায 

কাম েদ্ধবত বনধ োযণ কবযদফ। 

(২) বনফ োী কবভটি এদজবিয কাম েিদভয অগ্রগবত ও আবথ েক কাম েিভ ম োদরাচনায জন্য সম-সকাদনা ভয় 

বা কবযদত াবযদফ। 

(৩) বনফ োী কবভটিয বায তাবযখ, ভয় ও স্থান সচয়াযাযন কর্তেক বনধ োবযত ইদফ। 

 (৪) বনফ োী কবভটিয সভাট দস্য ংখ্যায অন্যেন এক-র্ততীয়াং দদস্যয উবস্থবতদত বায সকাযাভ 

গঠিত ইদফ, তদফ মুরতুবফ বায সিদত্র সকাদনা সকাযাদভয প্রদয়াজন ইদফ না। 

(৫) বনফ োী কবভটিয বায় উবস্থত দদস্যয একটি কবযয়া সবাট থাবকদফ এফং বায় উবস্থত দস্যদদয 

ংখ্যাগবযষ্ঠ সবাদট বনফ োী কবভটিয বদ্ধান্ত গৃীত ইদফ এফং সবাদটয ভতায সিদত্র বাবতয বনণ োয়ক সবাট 

প্রদাদনয িভতা থাবকদফ। 
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(৬) সকফর দস্যদদ শূন্যতা ফা বনফ োী কবভটিয গঠদন ত্রুটি থাবকফায কাযদণ বনফ োী কবভটিয সকাদনা 

কাম ে অথফা কাম েধাযা অবফধ ইদফ না। 

 (৭) বনফ োী কবভটি                       সদব ফা বফদদব সকাদনা ব্যবি ফা ংস্থাদক      ণ 

কবযফায জন্য আভন্ত্রণ জানাইদত াবযদফ। 

 ১২। প্রধান বনফ োী কভ েকতো।— (১)                                           

(২)                                              চ                              

      চ                                         

(৩)                                   ণ                        — 

( )    চ                                              ;     

( )                 ণ       চ                                                

                          

১৩। কবভটি গঠন।— এদজবিয কাম েিভ ফাস্তফায়দনয প্রদয়াজদন বনফ োী কবভটি এক ফা একাবধক কবভটি 

গঠন কবযদত াবযদফ। 

 ১৪। এদজবিয তবফর।— (১) এদজবিয একটি তবফর থাবকদফ মাা এদজবি টু ইদনাদবন - এটুআই 

তবফর নাদভ অবববত ইদফ। 

 (২) বনম্নফবণ েত উৎ ইদত প্রাপ্ত অথ ে দ্বাযা তবফর গঠিত ইদফ, মথা— 

(ক)  যকাদযয বনকট ইদত প্রাপ্ত               অনুদান; 

(খ)  যকাদযয অনুদভাদন াদদি প্রাপ্ত অনুদান ফা াায্য;  

(গ)  সফা ফা যাভ ে প্রদাদনয বফবনভদয় প্রাপ্ত বপ ফা চাজে; 

(ঘ)                         গৃীত ঋণ; 

(ঙ)  এদজবিয ম্পবি ফা সম-সকাদনা অনুদভাবদত কাম েিভ ইদত রব্ধ আয়; 

(চ)  এদজবিয তবফদরয অথ ে বফবনদয়াগ ইদত অবজেত আয় ফা মুনাপা;  

(ছ) এদজবিয বনজস্ব উৎ ইদত প্রাপ্ত আয়; এফং 

(জ) যকায কর্তেক অনুদভাবদত অন্য সকাদনা উৎ ইদত প্রাপ্ত অথ ে। 

 (৩) প্রদতেক ফৎয যকাবয অনুদান (দথাক ফযাে ফা অন্তফ েতীকারীন অনুদান) ইদত প্রাপ্ত অথ ে এদজবিয 

রিে ও উদেশ্য পূযদণ বযচাবরত প্রকে, কভ েসূবচ ও কাম েিদভ ব্যয় কযা মাইদফ।  

(৪) তবফদরয অথ ে সকাদনা তববর ব্যাংদক এদজবিয নাদভ জভা যাবখদত ইদফ এফং বযচারনা ল েদ 

কর্তেক অনুদভাবদত দ্ধবতদত উি অথ ে উদিারন কযা মাইদফ। 
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ব্যাখ্যা- এই ধাযায উদেশ্য পূযণকদে ‘তববর ব্যাংক’ অথ ে Bangladesh Bank Order, 1972 (P. 

O. No. 127 of 1972) এয Article 2(j) সত ংজ্ঞাবয়ত Scheduled Bank।  

(৫) যকায কর্তেক প্রদি অথ ে ব্যদয়য সিদত্র এদজবি প্রচবরত যকাবয বফবধ-বফধান অনুযণ কবযদফ এফং 

অন্যান্য উৎ ইদত প্রাপ্ত অথ ে ব্যদয়য সিদত্র এদজবি বনজস্ব নীবতভারা ততবয কবযদত াবযদফ।  

১৫। এদজবিয জনফর।—                                              চ               

                                                                                     

     চ                                             চ                                           

 ১৬। ফাদজট।— এদজবিয একটি ফাৎবযক ফাদজট থাবকদফ এফং উা বনফ োী কবভটি ও বযচারনা ল েদ 

কর্তেক অনুদভাবদত ইদফ।  

 ১৭। বাফযিণ ও বনযীিা।— (১) এদজবি, তৎকর্তেক বনধ োবযত দ্ধবতদত, উায আয়-ব্যদয়য মথামথ 

বাফযিণ কবযদফ এফং বাদফয ফাৎবযক বফফযণী প্রস্তুত কবযদফ।  

 (২)                     -                               -                     

                                                                                      

   ট    ণ         

(৩)   -     (২)                                                                  

                             ণ         

(৪)   -     (২)                          Bangladesh Chartered Accountants 

Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973)-   Article 2(1)(b)-                      চ ট      

                                                                             চ ট      

                                                 চ ট                               

                       

(৫)   -     (২)   (৪)                                     -                     

         ট                                    চ ট                                   

    -                                                                                 

                     -                         চ                                  

 ১৮              ণ —                                   ণ                         

                                                                                     ট 

                                  ণ                   ি         ণ                  

                   

 ১৯। এদজবিয ফাৎবযক প্রবতদফদন।—                                                

    ণ                                                                     ট            
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 ২০। িভতা অ েণ।— বযচারনা ল েদ উায সম-সকাদনা কাম ে, িভতা ফা দাবয়ত্ব, প্রদয়াজদন, তৎকর্তেক 

বনধ োবযত তোদদি, ংখ্যাগবযষ্ঠ দদস্যয বদ্ধান্ত দ্বাযা বাবত, সকাদনা দস্য, বনফ োী কবভটি, প্রধান বনফ োী 

কভ েকতো ফা অন্য সকাদনা কভ েকতো ফা কভ েচাযীদক অ েণ কবযদত াবযদফ।  

  ২১। বফবধ প্রণয়দনয িভতা।— এই আইদনয উদেশ্য পূযণকদে, যকায, যকাবয সগদজট প্রজ্ঞান দ্বাযা, 

বফবধ প্রণয়ন কবযদত াবযদফ।  

  ২২। প্রবফধান প্রণয়দনয িভতা।— এই আইদনয উদেশ্য পূযণকদে, এদজবি, যকাবয সগদজট প্রজ্ঞান 

দ্বাযা, এই আইন অথফা বফবধয বত িবতপূণ ে প্রবফধান প্রণয়ন কবযদত াবযদফ। 

 ২৩। জনদফক।— এজেন্সির প্রধান ন্সনর্ বাহী কর্ বকর্বা ও অন্যান্য কর্ বকর্বা-কর্ বচারী এই আইজনর অধীন 

Penal Code, 1860-এর “public servant         ”                 ব্যর্হৃর্                 

                        

 ২৪। ইংদযবজদত অন্যবদত াঠ প্রকা।— (১) এই আইন কাম েকয ইফায য যকায, যকাবয সগদজট 

প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইদনয ইংদযবজদত অন্যবদত একটি বনবেযদমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা 

কবযদফ। 

 (২) ফাংরা ও ইংদযবজ াদঠয ভদে বফদযাদধয সিদত্র ফাংরা াঠ প্রাধান্য াইদফ। 

  


