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দি ইন্তরতেসতেল কেতনাতলািী (ইন্তরমেদিয়রী গাইিলাইন্স  

এন্দ দিদিতেল দিদিয়া ইদিক্স ক াি) রুল ২০২১গী িখািা 
 

 

 



 

ত োয়নো হংগনবো ৱোহংশ ং 

তেক্সন ১: অচম্বো ৱোফম 

1. ইনফফোফমেেন ত ফনোফ োজী (ইন্তরমেশিয়রী গোইি োইন্সএন্দ শিশজফ   

শমশিয়ো ইশিক্স ত োি) রুল্ে, ২০২১গী মরু ওইবো ৱোফমশে  শরফনো? 

ক ৌদখবা চদ  খরদসিা দিদিতেল দিদিয়া চাউখৎলতে। ওেলাইে দেউি ক াতেে ল, 

ও.দে.দে. কেেত ািেেদচিংবা অতেৌবা কে ত াল্দর  য়া ইন্তরতেত্তা কিিংেতর। রুল অদসো 

 ায়দরবা এদন্তেীদ িং অদসগী, িীয়ািবু ি াঙ্গল  ল ন্নবগী অিদি কেস অিসুিং আদেে েদ িং 

য়াওো ৱা ঙাঙবগী অিদি ক াঙতিা  গী দেিংেিবা ঙা  া িেিিা অঙাঙদ িংবু 

িাঙদেিংঙাই ওইবা িচাক্তগী  ন্নেবগী ইন্সদেেুুসতেল কি াদেিি অিা  ীদর। চৎে-

 াঙতলাে অদসো দিদিতেল দিদিয়ািা চঙলদেবা অতেৌবা দিদিয়া সেেদ িংবু   খঙবগা 

অিদি খুতিািংচাবা  ীবগা কলায়েো দিদিয়া অিসুিং এন্তরতেেতিন্ত ী লিিা েুিং ক াইগিবা 

অিদি িীৎতয়ঙ  ান্না চাউখৎ কিৌরািং  ুর  া ঙি েগদে। 

 

2. চৎন- োঙফ োন অশে  রম্বো আইনগী মখোিো ত শিবফনো? মফখোয়শ ংশে 

পোশ েয়োফমন্ত ো পুফিোক্কদ্রো? 

দি ইেত াতিেসে কেতনাতলািী এক্ত, ২০০০ অদস  াদলেয়াতিন্তো  াস কেৌদখবা 

আইে অিদে। চৎে- ািংতলােদ িং অদস আইে অদসগী িখািা ক ম্বদে অিদি  াদলেয়াতিন্তো 

 ুতিা দখগদে। 
 

3. শিশজফ   শনউজ পশিের অমেুং ও.শ .শ . তে ফফোমেশ ংগীিমক্তো চৎন-

 োঙফ োন অশে  রম্বো  োশরখ গী চৎনবো তহৌগশন। 

 

 
চৎে- াঙতলাে অদস ক ব্রুৱারী ২৫িগী, ২০২১িগী চৎেবা ক ৌতে।

4.  চৎন- োঙফ োন অশে  িোয়িগী মচো খোয়নো পোবো য়োগিফগ? 
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চৎে- াঙতলাে অদস িন্ত্রালয়গী কৱবসাইত্তগী  াবা য়াগদে 

https://mib.gov.in/digitalmedia/information-tecnology-inter- mediary-
guidelines-and-digital-media-ethics-code-rules-2021 
 

তেক্সন ২: চৎন- োঙফ োন অশেগী অচম্বো  শমেফনোফ োজী অমশি মীৎফয়ঙ 

5. ইনফফোফমেেন ত ফনোফ োজী (ইন্তরমেশিয়রী গোইি োইন্স এন্দ শিশজফ   শমশিয়ো 

ইশিক্স ত োি) রুল্ে, ২০২১গী মীৎফয়ং মখোিো  রম্বো এশন্ত ীশ ংবু ত োনশ নগিফগ? 

চৎে- াঙতলাে অদস ঈ- াউ অিসুিং িেিগী ৱা িদ িংগী  দিসরদ িং, ওেলাইে 

ক্যুতরতেি  তন্তন্ত (ও.দে.দে. কেেত ািে  ায়ো খঙেবা) অদসগী  দিসরদ িং অিসুিং 

ইদন্তদিদিয়রীদ িংিা চৎেগদে। 

 
 

 

6. চৎন- োঙফ োনশ ং অশে ইফ ফরোশনক্স এন্দ ইনফফোফমেেন ত ফনোফ োজী 

মন্ত্রো য়নো চৎনহনবরো নৎত্রগো ইনফফোফমেেন এন্দ তরোি োশতং মন্ত্রো য়নো চৎনহনরো? 
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চৎে- াঙতলাে অদসগী ২শুবা  রু  ইন্তরদিদিয়রীদ িংগা িরী ললনে অিদি ইতলতরাদেক্স 

এন্দ ইেত াতিেসে কেতনাতলািী িন্ত্রালয়ো কয়িংদ েগদে। ৩শুবা  রুনা দিদিতেল দেউি  দিসর 

অিসুিং ও.দে.দে. কেেত ািেগা িরী ললনে অিদি ইেত াতিেসে এন্দ করাি াদেিং িন্ত্রালয়ো 

কয়িংদ েগদে। 

 
 

 

 

 

 

7. শিশজফ   শমশিয়োিো  রম্বো এশন্ত ীশ ংবু ঈ-পোউ অমেুং ম মগী ৱোফমশ ংগী পশিের 

ওইগিফগ? 

ওেলাইে ক  র, দেউি ক াতেে ল, দেউি এদিতগের, দেউি এতিন্সীেদচিংবদ িং  ঈ- াউ অিসুিং 

িেিগী ৱা িদ িং িচা দ িংগী  দিসরদ িংদে। িদসগা িান্নবা িওিংিা ললদরবা অতোপ্পা এদন্তেীদ িংসু ঈ- াউ 

অিসুিং িেিগী ৱা িগী  দিসরদ িংদে। 

8. ওন োইন ক্যুফরফ ি  ফন্তন্তগী পশিের হোয়বশে  নোবুফনো? 
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ওেলাইে ক্যুতরতেি  তন্তন্তদ িংগী  দিসরদ িংসু ও.দে.দে. কেেত ািে  ায়ো খঙনে। 

খুিি ওইো কেেদিক্স, এতিতিাে োইি, িী৫, অল্ত বালািীেদচিংবা য়াওদর।  ায়দরবা  দিসরদ িং 

অদসো িতখায়গী  ম্পাক্তা কোঙাে কোঙােবা িখলগী কিৌরিদ িং, দ ল্ম, কৱব কসদরিেদচিংবগী 

িোঙিা দ তর  কলৌই অিদি িীয়ািিা  িং দি। 
 

9. ওনো ইন ক্যুফরফ ি  ফন্তন্ত হোয়রগো  শরবু খঙনবফগ? 

ওেলাইে ক্যুতরতেি  তন্তন্ত  ায়বদস ও.দে.দে. কেেত ািেদ িংো কয়িংদলবা িীওইদ িংিা 

দিিান্দিা  িং দিবা দ ল্ম, কৱব কসদরিেদচিংবা ওদিও-দিিুএল িচা দ িং অদুবুদে। 

10. ইন রফনত্তো ফংশ বো মচো শ ংগী মরক্তো  রম্ববু শিমোন্দো ফংহনবো হোয়নো 

খঙনবফগ? 

য়ুির, সব্সক্রাইবর েৎত্রগা কয়িংদলবা িীওই অিদি ি ানা খঞ্জবা িেি অিিা খনু্দো কয়িংবা 

য়াবা িচা দ িংবু দিিান্দা  িংবা িচা  ক ৌগদে। 

11. ক্যইশদ্রঙঙিো পোঙফিো শখবো তিৌরমশ ংগী ম োঙিো ৱোখফলোন তফোঙফিো পো য়োওনো 

ত োঙোন ত োঙোনবো মখ গী মচো শ ং ইন্তরফনত্তো িোগৎপো  মন য়ুজরশ ংেু পশিের 

ওইগদ্রো? 

ইন্তরতেত্তা িচা  িাগৎ া, অদুবু িওিং োইবা দবদিতেস ী কিৌওিংদি েত্তবা  িে য়ুিরদ িংদি 

ঈ- াউ অিসুিং িেিগী ৱা িগী িচা দ িংগী  দিসরগী দিদ দেসন্না ক ােদ েতি। 

12. চৎন-পিোপশ ং অশে পশিের অদুগী তৱবেোই খক্তিো চৎনবরো? 

 

 দিসরো  াউ  তন্দা  গী িওিং িতেৌগী কখন্নবা ললেো  তন্দাদেবা িচা দ িংদু চৎে-

 াঙতলােদ িং অদস ঙাদেবরা  ায়বদস কয়িংদ েবা িতিৌ োই । 
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 তেক্সন ৩: ঈ-পোউ অমেুং ম মগী ৱোফমশ ংগী পশিেরশ ংগী ত োি ওফ ইশিক্স 

 

 

 

 

13. শিশজফ   শনউজ পশিেরশ ংগী ত োি ওফ ইশিক্স  শরফনো? 

কেস  াউদন্সল ও  ইদন্দয়াগী িতেেদলদে   ন্দক্কী চৎে- িা দ িং 

https://presscouncil.nic.in/WriteReadDa- 

ta/Pdf/NORMSTWOZEROONEININE.pdf 
 

ক বল কেদলদিিে কেেৱ ে  (দরগুতলসে) এক্ত, ১৯৯৫ ী কসক্সে ৫গী িখািা ললবা কোিাি 

ক াি https://www.mib.gov.in/broadcasting/programme-and-

adver- 

tising-codes 

িেি িেিগী চৎেদরবা আইন্না দিিংবা িচা দ িং ক াঙতিা  া েৎত্রগা  তন্দা  া য়াতরাই । 

 

14. ত োি ওফ ইশিক্স অশেনো শনউজ পশিেরশ ংগীিমক্তো অফনৌবো অশিংবো ৱোফমশ ং 

হোপশচল পরো? 

দিদিতেল দেউি  দিসরদ িংগী ক াি ও  ইদিক্স অদসো  ান্না ললরম্বা আইেদ িং ইনু্দো 

চৎদল; অতেৌবা আইে েৎত্রগা চৎে- িা  অিত্তা  া দচতন্দ। দেউি কৱবসাইে খরো দেন্ত অিসুিং 

দে.দি. দেৎউ দিদিয়াগী চৎে- াঙতলােদ িং  ান্নো ইনু্দো লতর, অদুগা ক াি ও  ইদিক্স অদসো 

দিদিতেল দেউিদ িংো িতেেদলদে   ন্দক্কী চৎে- াঙতলােদ িং (দেন্ত া চােবা ি িিা) অিদি 

ক বল কেদলদিিে কেেৱ ে স দরগুতলসে এক্তগী িখািা কোিাি ক াি (দে.দি.গা চুেবা ি িিা) 

ইনু্দো চৎ িগা দেউি দিদিয়া ইন্দস্ত্রীিা িান্নবা য়ুম্ফি অিা ক ম্নবা ক াৎেবা খক্তদে। 
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তেক্সন ৪: ওন োইন ক্যুফরফ ি  ফন্তন্ত (ও.শ .শ . তে ফফোমে) পশিেরশ ংগী 

ত োি ওফ ইশিক্স তফোর 

 

15. ও.শ .শ . তে ফফোমেশ ংগী ত োি ওফ ইশিক্স হোয়বশে  শরফনো? 

 

ও.দে.দে. কেেত ািেদ িংগী ক াি ও  ইদিক্সো িখাগী িচা দ িং অদস য়াওদর: 

অদিিংবা িচা দ িং অিসুিং  ম্পা  অদুো কচ দ ন্না কিৌিািং কলৌবা িতিৌ োবা িচা দ িংগা 

িরী ললেবা িচিং ওইবা চৎে- িা দ িং 

কোঙাে কোঙােবা চদ িা য়ুম্ফি ওইবা  াঙলু দ িংগী িেুিং ইন্না িচা দ িং খায়তিা বা অিদি 

করদেিং কেৌবা। 

খায়তিাদেবা িচা   াঙলু  অিসুিং িচাক্কী িরিিা ৱা িদ িং উৎ া। 

অ নবা িচা দ িং অঙাঙদ িংো  ীদিন্নবা য়া ন্দেবা চদ গী িেুিং ইন্না চঙ েবা, ক তরতন্তল 

কলা  অিসুিং চদ  খঙতিানবগী কিৌওিংদ িং  া দচেবা 

োম্মা ক ায়রবা িীওইদ িংিা িচা দ িং ক ন্না  িং েবা য়ােবা কিৌরািংদ িং। 
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16. ত োি ওফ ইশিক্স ী  রু  অমো ওইনো ও.শ .শ . তে ফফোমেশ ংনো ইনবো মফিৌ 

 োবো মচং ওইবো চৎন-পিোপশ ং  শর  শরফনো? 

ও.দে.দে. কেেত ািেদ িংো ক াি ও  ইদিক্স ী  রু  অিা ওইো ইেগিবা িচিং 

ওইবা চৎে- িা দ িংদি: 
 

 

আইন্না দিিংবা অিদি িদে  চাো িুদরসদিক্সে ললরবা ৱাতয়ল ঙ অিা ক ক্তো দিিংলবা 

িচা দ িং ক াঙতিাক্তবা। 

 

কিােক্কিবা  ীিিদ িং খিগা িারে ী দেিংেম্বা অিদি অ ুেবগী  ক্তিিা ক া  েবা য়াবা; 

ললবাক্কী ঙা ত লবু দ িংেবা, খুতিািংদি েগিবা অিদি িাঙ ো  েগিবা; িারে া ি াে 

ললবা দ িংগা ললেদরবা িরূ  ি ািং ওইবগী িরীিা ক া  িক্কিবা; েৎত্রগা িীয়ািগী েিংদু 

ললোবা  ুদন্স িম্বিা অ ায়বা  ীরক্কিবা েৎত্রগা দ িংসাগী কিৌওিং ইেদ েগিবা িচা দ িংগী 

িোঙিা কচ দ ে কিৌরািং কলৌখতূ্তো ি াো িব  কলৌখৎচবা। 

 

িারে ী িদ িং য়াম্লবা  াঙলু - ুর  অিসুিং লাইদেিংগী  ীিি কয়িংলগা  ুরু  অিগী েৎত্রগা 

লাইদেিং  াঙলু  অিগী কিৌওিং, িািেবা, চৎেবী অিদি িীৎতয়িংদ িং য়াওবা িচা দ িংিা 

কচ দ েবা অিিদি ি াো িব  কলৌখৎচবা। 
 

17. ওন োইন ক্যুফরফ ি  ফন্তন্তশ ংিো উৎ িবো ত োঙোন ত োঙোনবো  ফন্তন্ত 

ইশ ফমন্তশ ং  শর  শরফনো? 

ও.দে.দে. কেেত ািেদ িংো চদ িা য়ুম্ফি ওইবা িচাক্কী করদেিং অিসুিং িচাক্কী িরিিা 

ইবা ৱা িদ িং িচা  েৎত্রগা কিৌরি, কৱব কসদরিেদচিংবা খুদিিংিা উৎ িবদে। িতিৌ োরবদি 

 দিসরদ িংো কিৌরি ক ৌর  িা কয়িংদলবদ িংো ি াো দ তর  কলৌিেবা  াউো  ৱাতরাল 

িাগিবদে। 
 

18. িো  মঙোগী চশহিো য়ুম্ফম ওইবো মচো শ ং খোয়ফিো পগী ক্রোইফ শরয়ো  
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 ীশজন্নবগী মরম  শরফনো? মশেনো  ঞু্জ্ুমরশ ংিো  মফিৌনো মফ ং ওইগফিৌশরবফনো? 

িাতলিগী চৎেদরবা  ািংতলান্দা য়ুম্ফি ওইবা চদ িা য়ুম্ফি ওইরগা িচা  খাতিা  গী 

কিৌওিং অদস অঙাঙদ িংবু কসদন্সদেব ওইবা েৎত্রগা িাঙদেিংঙাস ওইবা িচা দ িংিগী 

ঙা তিানবগীিিক্তদে। িন  িদ িং অিসুিং দিদিয়াো অঙাঙদ িংগী  ুদনিং ৱাখল ক িবিা অতচৌবা 

কিৌিািং কলৌবো িরি ওইরগা িা  িঙাগী চদ িা য়ুম্ফি ওইদুো িচা  খায়তিা  গী কিৌওিংদসো 

িিা ি া ওইবদ িংিা িতখায়গী অঙাঙদ িংিা কয়িং েবা য়াবা েৎত্রগা য়ািবা িচা দ িংগী িোঙিা 

খঙো দ তর  কলৌিবা ঙি েগদে। 

 

19. ওন োইন ক্যুফরফ ি  ফন্তন্তশ ং খোয়ফিোক্কিবো চশহিো য়ুু্ম্ফম ওইবো  োঙ ুপশ ংদু 

 শর  শরফনো? 

ওেলাইে ক্যুতরতেি  তন্তন্তদ িং অদস িখািা  ীদরবা চদ িা য়ুম্ফি ওইবা করদেিংগী  াঙলু দ িংদসিা 

খায়তিাক্কদে: 
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20. ও.শ .শ . তে ফফোমেশ ংিো তেন্সরশেপ ল গদ্রো? 

চৎে- াঙতলাে অদসিা কসন্সরদস  ী ৱা ি অিত্তা য়াওতি। ও.দে.দে. কেেত ািেগী িচা দ িং 

িতখায় ি াো িখল খায়তিা চগিবদে। 
 

21. মচো শ ং মখ  খোয়ফিো পগী তফক্তরশ ং  শর  শরফনো? 

িচা দ িং িখল খায়তিা  িা  ীদিন্নগিবা য়ুম্ফি ওইগিবদ িংদি: (১) িীি অিসুিং 

 াউতিল; (২) দ িংসা; (৩) েুুদিেী; (৪) কসক্স; (৫) কলাল; (৬) দ্রগ অিদি অনে ক াৎলিদ িং লান্না 

 ীদিন্নবা; অিদি (৭) ক ারর ।  ায়দরবদ িং অদস চৎে- াঙতলােগী দসদুুলিা  তন্দানা োদে। 

 

22. তিৌরম অদুগো মচো   ো পো ৱোফরো িো  রম্বো মচো খ য়বো ৱোফমশ ং পনগিফগ?  

িচা  ো  া ৱাতরালিা দ ল্ম, কৱব কসদরিেদচিংবগী কোঙাে কোঙােবা ি   িওিংদ িং 

 েগিবদে।  ায়দরবা ি   িওিংদ িং অদস আইন্না য়ািবা েৎত্রগা িাঙদেিংঙাই ওইবা ক াৎলি, 

লিিম্নগেবা  ািৎ, দ  কিািংিবা, কলাে, কসক্স, দ িংসা, অদ বা, দ  েবাল ক াররেদচিংবদ িং উৎ গা 

িরী ললেগিবদে। 
 

23. মশেনো  মফিৌনো অঙোঙশ ংনো তেশন্সশ ব ওইবো মচো শ ং তয়ংহনিবো 

ঙমগফিৌশরবফনো? 

‘U/A 13+’ েৎত্রগা ক ন্না ৱািংবা িচা দ িংগীিিক্তা ও.দে.দে. কেেত াম্নে া ক তরতন্তল 

কলানদচিংবা এতক্সস  তন্ত্রাল কি াদেিি  ীদিন্নগদে। করদেিং ‘A’ ওইবা িচা দ িংগীো অদসগুম্বা 

িচা দ িং কয়িংেবগীিি  িািবা য়াবা চদ  খঙতিানবগী কিৌওিং  ীদিন্নগদে। 

24. চৎন- োঙফ োন অশেনো ভোর  ী ও.শ .শ . ইন্দস্ত্রীিো  মফিৌনো চোউখৎপো 

পুরক্কফিৌশরবফনো? 

চৎে- াঙতলাে অদসো দিদিতেল দিদিয়া ইত াদসতেিিা িখা োো চাউখৎ া  ুরক্কদে। 

চুেবা ইন্সদেেুুসতেল কি াদেিি অিদি ইেতিেতিন্ত  
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দচিংদ েবা, িব   ীবা অিদি িরুওইো ও.দে.দে. কসক্তরিা অিদি ওদিও-দিিুএল সদিে স কসক্তরিা 

চাউখৎ া  ুরক্কদে। 
 

25. তহৌফিোরশিবো ইশিক্স ত োি অশেন  মফিৌনো অশ ে ত ী শনং ম্বো অমশি 

শক্রএশ শভ ীবু তয়ো খৎপফগ? 

ললঙা  অদসো আদেে ে ী দেিংেম্বা অিদি ঙাঙদেিংবা অিসুিং ক াঙতিাদনিংবা 

ক ািংতিানবগী রাইে ু ঙাকু্তো িদম্ল। চৎে- াতঙাে অদসো কসতন্ত্রল কবািে  ও  দ ল্ম সদেে দ ত সন্না 

খুৎ দিিংদিন্দো ও.দে.দে. কেেত ািেদ িংো ি াগী িতখায়গী িচা দ িং সদেে দ ত সে কেৌিেবা 

ৱা ি  দি।  ীরিদসগী িোঙিা সদেে দ ত সে ী চাউরা  া  দরিং অিো চৎে- াঙতলােদসিা  ীদর। 

িরি অদসো, চৎে- াঙতলাে অদসো এন্তরতেেতিন্ত কসক্তরিা আদেে দে  দক্রএদেদিেী 

ক াঙতিা চেবগী অিদি িদেিং ললবা িচা দ িং ক িগৎেবগী োঞ্জা  ীগদে। 
 

26. ও.শ .শ . তে ফফোমেগী চৎন- োঙফ োনশ ং অশেনো  ঞু্জ্ুমরনো অপোম্বো খঞ্জ্বো 

য়োবগী মওংবু  মফিৌনো তয়ো খৎপফগ? 

চৎে- াঙতলাে অদসো কয়িংদলবা অিদি ক্য্িুউিরদ িংগী ি াঙ্গল  ে দি। চৎে-

 াঙতলাে অদসো ও.দে.দে. কোেত ািেদ িংো করদেিং অিসুিং  তন্তন্ত কিদিপ্তর উতু্তো ি াো 

িখল খায়তিা চেবগী লম্বী  ীদর। কেিৱ ে  অদসো অতয়িংবদ িংবু িতখায়ো কয়িংেেবা খদিবা 

িচা দ িংদুগী িোঙিা িিুৎ োো খঙদুো দ তর  কলৌিবা ঙি দি। অ নবা িচা  খরা চঙবিা 

 তন্ত্রাল কেৌবা অিদি চদ  খঙতিানবগী কিৌওিংদ িংো িিা ি া ওইবদ িংো অঙাঙদ িংবু 

িাঙদেিংঙাই ওইবা িচা দ িংিগী ঙা তিা  া ঙি েগদে। 
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তেক্সন ৫: শিভোন্স শরফদ্রফে  তম োশনজম 
 

27. শিশজফ   শমশিয়োিো য়োওবো মচো শ ংগো মরী ল নবো মীয়োমগী ৱো ৎ তয়ংশ ন্নবো 

িো  অহুমগী ইন্সশ  ুুেফন  তম োশনজমশ ং অদু  শর  শরফনো? 

 

িীয়ািগী ৱা ৎ অ নবা িেিগী িেুিংিা ৱানখ  ুরক্কদে। চৎে- াঙতলাে অদসো িরি 

অদসগীিিক্তা িা  অহুিগী ওইবা  ীিি অিা ক তম্ল :- 

কলতিল ১ –  দিসরদ িংো ি াো দরগুতলসে কেৌিবা 

কলতিল ২ –  দিসরদ িংগী ওইবা কসল্ফ দরগুতলদেিং কবাদিদ িংো ি াো দরগুতলসে কেৌিবা 

কলতিল ৩ – ক ন্দ্র ললঙানা  ুন্না কয়িংদ ন্নবগী কিৌওিং 

28. তেল্ত-শরগুফ  রী তম োশনজমিো পশিেরশ ংনো  রম্বো শনং ম্বশ ং ফংবফগ? 

ল ঙোনো তিৌওং অশেগী চুশে পোয়শ নবরো? 

ইন্সদেেুুসতেল কি াদেিি অদসো কসল্ফ-দরগুতলসেগী িা  অদে ক দম্ম – কলতিল ১ো 

 দিসরদে অদুগা কলতিল ২ো কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািীদে। কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািী অদস  দিসর 

িয়াম্না ক িিবা ইন্দস্ত্রী কবািী অিা ওইগদে। িবক্তগী ক াত্থারবা সুদেি ক ােে / ায় ক ােে  ী িি অিা 

েৎত্রগা ইন্দস্ত্রীদুগা িরী ললেবা  ীরিদ িংিা ি   োইরবা িীওই অিো কচয়রতিে ওইো লুদচিংবা 

কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািী অদস ি   োইবা অিদি িা  ৱািংো ই ায় খুম্নবা কবািী অিা ওইগদে। 

ললঙাক্কীদি ওিসোইে কি াদেিিগী খুত্থাঙিা অ ােবগী িা  অদেিা ৱানখ  ুর  া ঙিিবা 

 ীিিদ িংগী িোঙিা য়াম্না  ী  া কিৌিািং অিখ  ললগদে। 
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29. ৱো ৎশ ংগী ৱোঙখ পুর পিো পশিেরগী (ত ফভ  ১) তিৌিোং  শর  শর ওইগশন? 

 দিসর খুদিিংিনা ৱা ৎ ী ৱানখ  ুরনবা কি াদেিি অিা িিগিবদে অিদি ৱা ৎদ িং 

অ নবা িেিগী িেুিংিা ৱানখ  ুরনবগীিি  িারত্তা ললগিবা িীিাতন্সস ওদ সর অিা  া  িবদে। 

ৱা ৎ ী ৱানখ  ুরনবগী কি াদেিিগী িচা খায়বা ৱা িদ িং  দিসর অদুো ি াক্কী কৱবসাইে ী 

েৎত্রগা ইন্তরত স ী চুেবা ি ি অিিা উি িবদে। অদুগা  দিসর খুদিিংিনা কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািী 

অদসগী কিম্বর অিা ওইবা িতিৌ োই ।  

30. পশিের অমনো মহোনো ফংশ বো ৱো ৎ অদুগী ৱোঙখ ম ম  য়োগী মনুংিো 

পুরক্কিফগ? 

 

  দিসর অদুো ৱা ৎ িাঙ্গৎলদেবা িীওই অদুিা ৱাতর  অদু েুদিৎ ১৫দেগী িেুিংিা 

খঙ েগিবদে। 

 

31. ৱো ৎশ বো মীওই অমনো মহোনো িোঙ্গৎশ বো ৱো তু্তগী ম োঙিো পশিের অমনো 

ত ৌর পো শফফরপ ী মোফয়োনো ৱো ৎ অমো অমু  িোঙ্গৎপো য়োবরো? 

 

য়াই, ৱা ৎদলবা িীওইদুো  দিসরগী দ তর  ী িাতয়াক্তা  দিসর অদুো কিম্বর ওইবা 

কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািী অদুিা আদ ল কেৌবা য়াই । অদসগুম্বা আদ ল অদস  দিসরিগী দ তর  

 িংলবা িেুিং েুদিৎ ১৫দেগী িেুিংিা িাঙ্গৎ িবদে। 
 

32.  শরগুম্বো পশিেরদুনো নুশমৎ ১৫শনগী মনুংিো পোউখুম শপররবশি  শর ত ৌগশন? 

 দিসরদুো েুদিৎ ১৫দেগী িেুিংিা  াউখুি দ ররবদি, ৱা ি অদু  দিসরদুো কিম্বর ওইদরবা 

কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািী অদুিা   তিিংেো  ুখৎ া য়াই । 
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33. তেল্ফ-শরগুফ শ ং তবোিী অশে  মফিৌনো ত মগশন? 

 

 দিসরদ িং েৎত্রগা িতখায়গী লূ দ িংো চৎে- াঙতলাে অদসিা য়াওদরবা ৱা িদ িংগী িেুিং ইন্না 

কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািীদ িং ক িিবা য়াই । 
 

34. তেল্ফ-শরগুফ শ ং তবোিী অমগী  ফপোশজেন  শর ওইগিফগ? 

 

কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািী অদস সুদেি ক ােে  েৎত্রগা  ায় ক ােে  ী িবক্তগী ক াত্থারবা িি 

অিো েৎত্রগা দিদিয়া, করাি াদেিং, এন্তরতেেতিন্ত, অঙাঙদ িংগী   েদচিংবা লিদ িংিা ি   

োইরবা িদেিং েম্বা িীওই অিো লুদচিংগদে।  ায়দরবা লিদ িং অদসিা েীিংদিো খঙ ল রবা িীওই 

য়াম্লবিা েরুনা কিম্বর ওইগদে। 

 

35. ভোরত্তো ল শরবো পশিের খুশিংমক্কী ওইবো তেল্ফ-শরগুফ শ ং তবোিী অমখক্তম  

ল গদ্রো? 

কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািী অিিগী ক ন্না ললবা য়াই অদুবু  দিসর অিো কসল্ফ দরগুতলদেিং 

কবািী অিগী কিম্বরদি ওইগিবদে। 
 

36. তেল্ফ-শরগুফ শ ং তবোিী অশেগী মফিৌশ ং  শর  শরফনো? 

কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািী অদসো িখািা  ীদরবা িতিৌদ িং অদস কেৌগদে:- 

 দিসরদ িংো ক াি ও  ইদিক্স ঙানা চৎ েবা 

 দিসরো েুদিৎ েরািঙাদেগী িেুিংিা ৱানখ  ুরক্তবা ৱা ৎদ িংগী ৱানখ  ুর  া;  দিসরদ িংগী 

দ তর  ী িাতয়াক্তা ৱা ৎদলবা িীওইদুো িাঙ্গৎল  া ৱা ৎদ িং োবা 

অদসগুম্বা  দিসরদ িংিা ক াি ও  ইদিক্স ঙানা চৎেেবা লিদিিং অিসুিং  াউো দ িং 

 ীবা। 

37. তেল্ফ-শরগুফ শ ং তবোিীশ ং অশে মন্ত্রো য়িো তরশজতর ত ৌগদ্রো? 
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কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািীদ িং অদস চৎে- াঙতলাে অদস ঙানা ক িবদে  ায়ো িিুৎ োো 

খঙলবা অিদি চৎে- াঙতলােিা  ীদরবা িতিৌদ িং  াঙতিাক্কদে  ায়ো য়ারবা িেুিংিা িন্ত্রালয়িা 

করদিের কেৌগদে। 
 

38. তেল্ফ-শরগুফ শ ং তবোিী অমনো পশিেরশ ংিো  রম্বো  মশজং অমশি পোউ ো শ ং 

পীবো য়োবফগ? 

কচ দ েৱা, কসন্সর কেৌবা, চুিতিানবা  ায়বা অিদি অ েবা ৱা িদ িং  দিসরিা িম্বা; 

েৎত্রগা 

 দিসরিগী ক ায়তে  ায়বা ৱাতরাল অিা কিা  েবা; েৎত্রগা 

 দিসরদুিা কচ দ েৱাগী  ািে  অিা েৎত্রগা দিসতেির অিা য়াও েবা; েৎত্রগা 

 দরগুম্বা ওেলাইে ক্যুতরতেি  তন্তন্ত ী ৱা ি ওইরগদি  দিসরদুিা - 

িদর ললেবা িচা দ িং  ন্না িখল খায়তিা  া; েৎত্রগা  

 তন্তন্ত কিসদক্রপ্তর, চদ  খায়তিা  া অিসুিং এতক্সস  তন্ত্রাল কিৌওিংদ িংিা 

ক িতিা  া; েৎত্রগা 

িদর ললেবা িচা দ িংগী দসতো দসস ক িতিা  া 
 

39. তেল্ফ-শরগুফ শ ং তবোিী অমনো ত ৌরশিবো শফফরপ ী মোফয়োক্তো ৱো ৎশ বো 

মীওইদুনো অশপ  ত ৌবো য়োবরো? 

য়াই, ৱা ৎদলবা িীওইদুো কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািীদুগী দ তর  ী িাতয়াক্তা ওিরসাইে 

কি াদেিিিা দ তর  অদু  িংবা িেুিং েুদিৎ ১৫দেগী িেুিংিা অদ ল কেৌবা য়াই । 

 

40. িো  অহুমগী শিভোফন্সে শরফদ্রফে  তম োশনজমগী মখোিো ওভরেোই  

তম োশনজম (ত ফভ  ৩) অশে  শরনো ওইগিফগ? 

ইেত াতিেসে অিসুিং করাি াদেিং িন্ত্রালয়, অিদি িন্ত্রালয় অদসো ক ম্বা ইন্তর-

দি ােে তিতন্তল  দম্মেীো ওিরসাইে কি াদেিি ওইগদে। 
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41. ইন্তর-শিপো ে ফমফন্ত   শি ীগী  ফপোশজেন  শর ওইগশন? 

ইন্তর-দি ােে তিতন্তল  দম্মেী অদস িন্ত্রালয়ো কিদিগতেে কেৌবা অয়াবা  ীরবা ওদ সর 

অিো লুদচিংগদে। িদসিা ক াি এ ুাসে িন্ত্রালয়, ইতলতরাদেক্স এন্দ ইেত াতিেসে কেতনাতলািী 

িন্ত্রালয়েদচিংবা অতোপ্পা িন্ত্রালয় অিসুিং লূ দ িংগী িীহুৎদ িং অিদি  ীরিদসিা খঙ-ল রবা িীওইদ িং 

য়াওগদে। 

42. ইন্তর-শিপো ে ফমফন্ত   শি ীগী তিৌিোং  শর ওইগশন? 

ইন্তর-দি ােে তিতন্তল  দম্মেী অদসো কলতিল২/১িগী লা  া েৎত্রগা িন্ত্রালয়ো দর র 

কেৌর  া ৱা ৎদ িং োগদে অদুগা িন্ত্রালয়িা দর তিতন্দসে  ীগদে। 

 

43. পশিেরশ ংবু  শি ীিো মফখোয়গী পোউখুম িোগতু্তনো ত ংফিোনবগী অমশি মফখোয়গী 

ৱোফরো   োনবগী  োঞ্জ্ো পীগদ্রো? 

 দম্মেীিা লা  া ৱা িদ িংগী িোঙিা  দিসরদ িংবু  দম্মেীিা িতখায়বা ৱাতরাল অিদি 

 াউখুি িাগতু্তো িতখায়গী ওইবা ৱা ি োেবগী োঞ্জা  ীগদে। 

 

44. ৱো ৎ/অশপ শ ং অশেগী অফরোইবো ৱোঙখ  মফিৌনো পুরক্কফিৌশরবফনো? 

 

 দম্মেী অদসো িন্ত্রালয়িা িখাগী দর তম্মতন্দসেদ িং অদস  ীবা য়াই:- 

কচ দ েৱা, কসন্সর কেৌবা, চুিতিানবা  ায়বা অিদি অ েবা ৱা িদ িং  দিসরিা িম্বা; 

েৎত্রগা 

এদন্তেীদ িং অদুো ক ায়তে  ায়বা ৱাতরাল অিা কিা  েবা; েৎত্রগা  

এদন্তেীদ িং অদুো কচ দ েৱাগী  ািে  অিা েৎত্রগা দিসতেির অিা য়াও েবা; েৎত্রগা 
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  দরগুম্বা ওেলাইে ক্যুতরতেি  তন্তন্ত ী ৱা ি ওইরগদি  দিসরদুিা – 

 িদর ললেবা িচা দ িং  ন্না িখল খায়তিা  া; েৎত্রগা 

িদর ললেবা িচা দ িংগী দসতো দসস ক িতিা  া 

 তন্তন্ত কিসদক্রপ্তর, চদ  খায়তিা  া অিসুিং এতক্সস  তন্ত্রাল কিৌওিংদ িংিা 

ক িতিা  া; েৎত্রগা 

খুন্নাইগী েিংদু ললোবা  ীিিগা িরী ললেবা ক াগদেতিবল ওত ন্স কেৌ দন্নিংবগী 

ইেদ ে ন্দেবা িচা দ িং ক িতিা  া েৎত্রগা   িৎ া 

 দম্মেীো  দরগুম্বা িচা  অিগী িিক্তা এক্ত অদসগী কসক্সে ৬৯এ.গী সব-কসক্সে (১)িা 

 ীদরবা িরিদ িংগা িরী ললেো এক্সে কলৌখৎ া য়াতর  ায়ো খিগদি কলৌখৎ ি কিা  া 

এক্সে কলৌখৎেবা দর তম্মন্দ কেৌবা য়াই । 
 

45. ৱো ৎ/অশপ  অদু  মফিৌনো অফরোইবো ৱোঙখ পুরক্কশন ? 

 

 

িন্ত্রালয়ো ইন্তর-দি ােে তিতন্তল  দম্মেীগী দর তম্মতন্দসে খন্নরগা  দিসরদ িংিা িদে  চাবা 

য়ািিং/ াউো   ীগদে। 
 

46. ল ঙোনো মচো  শিংশজনবো অশে অফনৌবো ৱোফম অমরো? 

িচা  দিিংদিেবগী ৱা ি অদস অতেৌবা ৱা ি েতত্ত। িদস আই.দে.এক্ত ী কসক্সে ৬৯এ.গী 

িখািা  ান্না ললরবদে, অিদি ২০০৯িগী ক ৌরগা ক ৌদখবা চদ  েরািাতিাইদসিা ইতলতরাদেক্স এন্দ 

আই.দে. িন্ত্রালয়গী কসতক্রেরীো ইেত াতিেসে কেতনাতলািী (কোদসির এন্দ কস গািে  ক ার 

কিাদ িং ক ার এতক্সস ও  ইেত াতিেসে বাই  দি ) রুল্স, ২০০৯গী িখািা কেৌদুো লাদে। 

ইেত াতিেসে কেতনাতলািী (ইন্তরতিদিয়রী গাইিলাইন্স এন্দ দিদিতেল দিদিয়া ইদিক্স ক াি) 

রুল্স ী িখািা ৱা ি অদস আই. এন্দ দব. িন্ত্রালয়গী কসতক্রেরীো 
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 ীতন্দা  খক্তদে, িরিদি চৎে- াঙতলাে অদসগী  ােে  ৩গী িেুিং ইন্না চৎে- াঙতলােদ িং অদস 

ইেত াতিেসে এন্দ করাি াদেিং িন্ত্রালয়ো চৎে েগিবদে। 
 

47. মচো  শিংশজনবগী তেফগোিে   শর  শরফনো? 

কেয়া দসিং াল িিতিন্তো ই ায়খুম্নরবা সুদেি ক ােে ো কসক্সে ৬৯এ.গী িখািা িচা  

দিিংদিেবগী িব  কলৌখৎদত্রনঙ িিাঙিা িদুিগী ঙা তিানবা কিৌওিং িরািং  ায়ো লল  ায়ো 

 ায়তে।  ায়দরবা কস গািে দ িং অদস অতেৌবা চৎে- াঙতলােদ িং অদসিা চ  চাো  াদে।  ায়দরবা 

কস গািে দ িং অদসিা য়াওদরবদ িংদি: 

দিিংদিেবগী কিৌওিংদ িং অদস  ন্সদেেুুসেগী আদেে  ল ১৯(২)িা  দিবা েী স্পীচ ী 

দরিতেবল করদস্ত্রক্সেগী অ নবা ৱা িদ িংিখক্তা কেৌগিবদে। িদসিা িারে ী দেিংেম্বা 

অিদি অ ুেবগী  ক্তি, ললবাক্কী ঙা ত ল, ি াে ললবা দ িংগা ললেবা িরূ  ি ািং 

ওইবগী িরী অদসেদচিংবা য়াওদর। 

িচা  অিা দিিংদিেবগী দর তম্মতন্দসে অদস েু ী অিসুিং অঙাঙগী চাউখৎ কিৌরািং িন্ত্রালয়, 

কলা অিসুিং িদেস িন্ত্রালয়, ঙা ত ল িন্ত্রালয়, ি াে কিৌরি িন্ত্রালয়েদচিংবদ িংিগী িীহুৎ 

য়াওবা  দম্মেী অিিগী ওইো লাক্কিবদে । 

চৎে- াঙতলােদ িং অদসো  দিসরবু  দম্মেী অদসিা লাকু্তো িতখায়গী  াউখুি অিদি 

ক িংতিা  ৱাতরাল িাগৎেবা োঞ্জা  ীদুো  দম্মেীো িচা  অিবু দিিংদিেবা িতিৌ োবরা 

েৎত্রগা োিবরা  ায়বা কয়িংদ েগদে।  দম্মেীো অদুগুম্বা কখাঙিাঙ অিা িতিৌ োতর  ায়ো 

খিবা িেুিংিো দিিংদিন্নবা য়ািিং অিা  ীগদে। 

িচা  দিিংদিেবগী িরিদ িং েীিংদিো ইদুো িিগিবদে। 
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তেক্সন ৬: অঙ  মীৎফয়ংশ ং 

 

48. ত োি ওফ ইশিক্স অমেুং অঙ  হীরমশ ংিো মরী ল নবো ৱোফমগী ম োঙিো পশিের 

অমেুং মন্ত্রো য়গী মরক্তো  মফিৌনো পোউ ফোওফিো  ফোওশজন ত ৌগিফগ? 

 দিসরদ িংো িতখায়গী এদন্তেীগী িচা খাবা ৱা িদ িং িন্ত্রালয়িা িাগতু্তো খঙ েগদে। 

 

49. পশিেরশ ং অমেুং ইন্তরশমশিয়রীশ ংনো পশি  তিোফমন্দো  রম  রম্বো ৱোফমশ ং 

িম্বো মফিৌ  োগিফগ? 

 দিসর অিসুিং কসল্ফ-দরগুতলদেিং কবািীদ িংো িতখায়ো  িংবা ৱা ৎ খুদিিংি ,  ায়দরবা 

ৱা ৎদ িং অদুগী ৱানখ  ুর দখবগী িওিং িতেৌ, ৱা ৎদ িংদুগী িোঙিা কলৌখৎদখবা িব দ িং, 

িতখায়ো ৱা ৎলদেবা িীওইদুিা  ীদখবা  াউখুি অদসেদচিংবদ িং িা িাগী ওইো ক াঙতিাক্কিবদে। 
 

তেক্সন ৭: মন্ত্রো য়গী  ফন্ত  তপোইশন্তশ ং 

50. ত ংফিো পো নৎত্রগো শচংনবো ল বো ম োঙিো ইনফফোফমেেন অমেুং তরোি োশতং 

মন্ত্রো য়িো  নোগো পোউ ফোএনগিফগ? 

দচিংেবা অিদি ক িংতিা  ী িোঙিা িখাগী ওদ সরদ িং অদসগা  াউ িাওেবা য়াই: 

শ্রী অিতরন্দ্র দসিং , দি ুেী কসতক্রেরী (দিদিতেল দিদিয়া) ইেত াতিেসে অিসুিং 

করাি াদেিং িন্ত্রালয় । ইতিল এতদ্রস: amarendra.singh@nic.in 

শ্রী দিদেি অগ্গরৱাল, এদসতেন্ত িাইতরক্তর (দিদিতেল দিদিয়া), ইেত াতিেসে অিসুিং 

করাি াদেিং িন্ত্রালয় । ইতিল এতদ্রস: kshitij.aggarwal@gov.in 
 

চৎে- াঙতলােদ িং অদসগী িরী ললেবা ৱা ি  ুম্বা ইেত াতিেসে অিসুিং করাি াদেিং িন্ত্রালয়গী 

কৱবসাইত্তা  িংগদে।  https://mib.gov.in/. 
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