তথ্যপত্র

ডিসেম্বর ২০১৮

এনএসডব্লিউতে সরকারী েথ্য পাবার ক্ষেতে আপনার অব্লিকার
এনএেিডিউসত গভসেন্ট ইনফরসেশন (পাবডিক
অ্যাসেে) অ্যাক্ট ২০০৯ (‘ডিআইডপএ অ্যাক্ট’) এর
আওতায় আপনার েরকারী তথ্য িানার আইনত
প্রসয়াগস াগয অ্ডিকার রসয়সে, ডি না সেখাসন
আরও গুরুত্বপূর্ণ সকাসনা িনস্বাথ্ণ িডিত থ্াসক।
ব্লিআইব্লপএ অযাক্ট এবং সরকারী েথ্য কী?
ডিআইডপএ অ্যাক্ট এনএেিডিউর েরকারী এসিডিগুসিা
সথ্সক কীভাসব আপডন েরকারী তথ্য সপসত পাসরন সে
েম্পডকণ ত ডনয়ে নীডতগুসিা ডনিণারর্ কসর। েরকারী তথ্য
হি এনএেিডিউর সকাসনা েরকারী এসিডি কততণ ক
েংরডিত স সকাসনা তথ্য। এর েসিয থ্াকসত পাসর সকাসনা
েরকারী এসিডির কা ণক্রে েম্পডকণ ত সরকিণ এবং িাটা,
ডকংবা েরকারী সকাসনা এসিডি কততণ ক েংরডিত আপনার
বযডিগত তথ্য।
গুরুত্বপূর্ণ ডবষয় হি েরকারী তথ্য প্রকাসশর অ্নুকূসি
একটি িারর্া রসয়সে। তসব ডিআইডপএ অ্যাক্ট এর অ্িীসন
ডকেু ডকেু েরকারী তথ্য প্রকাসশর সিসত্র শি ডবডিডনসষি
আসে, স েন আিািসতর ডবচাডরক প্রডক্রয়া।

তাহসি আপডন তাসির রাইট টু ইনফরসেশন অ্ডফোর
বা তথ্য অ্ডিকার কেণকতণ ার োসথ্ কথ্া বিসত
চাইসত পাসরন।
উসেখয: আপডন স তথ্য চাসেন সেটি স েরকারী
এসিডিসত আসে তাসির োসথ্ আপনাসক স াগাস াগ করসত
হসব।

এতিব্লিগুত া কীোতব েথ্য প্রকাশ কতর?
1.

ডিআইডপএ অ্যাক্ট এর আওতায় এসিডিগুসিাসক
ডনডিণ ষ্ট ডকেু তথ্য (স গুসিা ‘উন্মুি প্রকাশস াগয তথ্য’
নাসে পডরডচত) প্রকাশ করসত হসব ডি না এ িরসর্র
প্রকাসশর ডবরুসে গুরুত্বপূর্ণ িনস্বাথ্ণ িডিত থ্াসক।
োিারনভাসব উন্মুি প্রকাশস াগয তথ্য এসিডির
ওসয়বোইসট অ্বশযই েবণোিারসর্র িনয ডবনােূসিয
উন্মুি থ্াকসত হসব। অ্নযানযভাসবও এসিডিরগুসিা
প্রকাশস াগয তথ্য েবার িনয উন্মুি রাখসত পাসর
(স েন েুডিত ডকংবা এসিডির অ্ডফসে প্রিশণসনর
োিযসে)।

2.

এসিডিগুসিাসক েব তথ্যই তাসির ওসয়বোইসট প্রকাশ
করসত হসব না, তসব অ্ডিকাংশ তথ্যই প্রকাশ করসত
হসব ডি না এগুসিা প্রকাশ না করার পসি আরও
গুরুত্বপূর্ণ িনস্বাথ্ণ িডিত থ্াসক, ডকংবা তথ্যগুসিা
ওসয়বোইসট প্রকাশ করা এসিডির িনয
অ্স ৌডিকভাসব বযয়বহুি হসয় পসি। এসিডির তথ্য
অ্ডিকার কেণকতণ া আপনাসক বিসত পারসবন কীভাসব
এবং সকাথ্ায় আপডন ডবনােূসিয অ্থ্বা েম্ভাবয
েবণডনম্ন খরসচ তথ্যটি সপসত পাসরন।

3.

এসিডির ওসয়বোইসট তথ্যটি সকাথ্ায় রসয়সে সেটি
ডি আপডন সবর করসত না পাসরন তাহসি তাসির
োসথ্ স াগাস াগ কসর তথ্যটির কথ্া ডিসেে করুন
– এটি ‘অ্নানুষ্ঠাডনক প্রকাশ’ নাসে পডরডচত।
ুডিেঙ্গত শতণ োসপসি এসিডিগুসিা
অ্নানুষ্ঠাডনকভাসবও তথ্য প্রকাশ করসত পাসর।

4.

আপডন ডি অ্নয সকাসনাভাসব তথ্যটি না পান,
তাহসি আপডন একটি ‘অ্যাসেে অ্যাডিসকশন’ িো
ডিসত পাসরন।

কাতের ক্ষেতে এটি প্রত ািয?
ডিআইডপএ অ্যাক্ট ডনম্নডিডখত এসিডির সিসত্র প্রস ািয:
•
•
•
•
•

এনএেিডিউর েরকারী ডবভাগেেূহ
এনএেিডিউর স্থানীয় কাউডিিেেূহ
এনএেিডিউ েরকাসরর োডিকানািীন কসপণাসরশনেেূহ
ডবশ্বডবিযািয়েেূহ
এনএেিডিউর েন্ত্রী ও তাসির কেণচারীবতন্দ

সকান িরসর্র এসিডিগুসিা ডিআইডপএ অ্যাক্ট এর আওতায়
পসি সে েম্পসকণ আরও তথ্য পাসবন আইডপডে এর What
is an agency? নােক তথ্য পসত্র।

কীোতব আব্লে সরকারী েথ্য ক্ষপতে পাব্লর?
আপডন িুটি কাি করসত পাসরন:
1. েংডিষ্ট এসিডির ওসয়বোইসট ডগসয় সিখুন আপডন স
তথ্য চাসেন তা েবণোিারসর্র িনয উন্মুি আসে ডক
না ডকংবা
2. ঐ এসিডির গ্রাহক সেবা কেীসির োসথ্ স াগাস াগ
করুন। ডি তারা আপনাসক তথ্যটি ডিসত না পাসরন
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এনএসডব্লিউতে সরকারী েথ্য পাবার ক্ষেতে আপনার অব্লিকার

েথ্যপে

আব্লে কীোতব আনুষ্ঠাব্লনক আতবেন করব?

আোর আতবেনপে কেব্লেন সেয় ক্ষনতব?

এটি ‘অ্যাসেে অ্যাডিসকশন’ নাসেও পডরডচত। অ্যাসেে
অ্যাডিসকশন এর আসবিনপত্রগুসিা এসিডির ওসয়বোইট
সথ্সক িাউনসিাি করা ায়। তা না হসি আপডন ডনসিই
আসবিনপত্র িো ডিসত পাসরন।

• এসিডি আপনার আসবিনপত্র গ্রহসর্র পর োিারর্ত
২০ কেণডিবসের েসিয াচাই করসব।
• আপডন এবং এসিডি ২০ কেণ ডিবসের বাইসরও েেয়
বািাসনার িনয েম্মত হসত পাসরন।

স ভাসবই িো ডিন না সকন, একটি আসবিনপত্র তখনই
গ্রহর্স াগয হসব খন তা ডনম্নডিডখত শতণ াবিী পূরর্
করসব:

•

ডি এসিডিসক অ্নয কারও োসথ্ কথ্া বিসত হয়,
ডকংবা আকণ াইসভ তথ্য খুুঁিসত হয় তাহসি বািডত ১০
কেণডিবে েেয় িাগসত পাসর।

• আসবিনপত্রটি হাসত ডিসখ পূরর্ করুন এবং স েব
এসিডিসত তথ্যগুসিা আসে বসি আপডন েসন কসরন
সেখাসন পাঠিসয় ডিন ডকংবা িো ডিন।

•

ডি এসিডিসক পরােশণ এবং আকণ াইভ সথ্সক সরকিণ
সবর করা উভয়ই করসত হয়, তাহসি বািডত ১৫ ডিন
েেয় িাগসত পাসর।

• এটি স ডিআইডপএ অ্যাক্ট এর আওতায় পসি তা
অ্যাসেে অ্যাডিসকশন উসেখ করুন।

•

ডি এর সচসয় সবশী েেয় িাসগ এবং আপডন বািডত
এই েেসয়র িনয েম্মডত না সিন, তাহসি এসিডি
আপনার আসবিন বাডতি কসরসে বসি গর্য করা হসব
এবং সেসিসত্র তাসিরসক অ্বশযই আপনার ডফ সফরত
ডিসত হসব।

• আসবিনপসত্রর োসথ্ ৩০ িিাসরর আসবিন ডফ িো
ডিন
• আপনার নাে, িাক ঠিকানা এবং ইসেইি ঠিকানা
উসেখ করুন
• আপডন স ই তসথ্যর িনয আসবিন করসেন তা স্পষ্ট
কসর উসেখ করুন াসত এসিডি তা শনাি করসত
পাসর।
আপডন অ্নয সকান এসিডিসত কখনও েূিত একই তসথ্যর
িনয আসবিন কসরসেন ডকনা তাও আপনার অ্যাসেে
আডিসকশসন উসেখ করসত হসব। ডি তা হসয় থ্াসক
তাহসি এর আসগ আপডন সকান এসিডিসত আসবিন
কসরডেসিন তা উসেখ করুন। তসব ডি আপডন এই তথ্য
নাও সিন তাহসি আপনার আসবিন বাডতি হসব না।

এর িনয কে োে ব্লেতে হতব?
আনুষ্ঠাডনক আসবিসনর িনয োিারর্ ডফ হি ৩০ িিার।
এই ডফ ডি না সিওয়া হয় তাহসি আসবিন বাডতি বসি
গর্য করা হসব।
আপনাসক (ঘণ্টায় ৩০ িিার হাসর) প্রসেডেং ডফ ডিসত
হসত পাসর। ডি তথ্যটি আপনার বযডিগত হয় তাহসি
প্রথ্ে ২০ ঘণ্টার িনয এই প্রসেডেং ডফ েউকুফ করা হসব।
োিারর্ত এসিডির ওসয়বোইসট প্রসেডেং ডফ েম্পসকণ তথ্য
সিওয়া থ্াসক, ডকংবা আপডন ঐ এসিডির তথ্য অ্ডিকার
কেণকতণ ার োসথ্ কথ্া বিসত পাসরন।

আব্লে

ব্লে ব্লফ ব্লেতে না পাব্লর?

সেসিসত্র আসবিনপত্র িো সিওয়ার আসগ এসিডির োসথ্
কথ্া বিুন এবং আপনাসক তারা এ বযাপাসর োহা য
করসত পারসব ডকনা তা ডিোো করুন। োিারর্ত
ডিআইডপএ অ্যাক্ট এর আওতায় েংস্থাগুসিার ডফ েউকুফ
করার, কোসনার ডকংবা আসরাডপত স সকাসনা ডফ সফরত
সিওয়ার িেতা আসে।

ক্ষ েথ্য আব্লে ক্ষেতয়ব্লি াে ক্ষসটি
পাই?

ব্লে না

এসিডির ডেোসে ডি আপডন েন্তুষ্ট না হন তাহসি
আপনার িনয ডনম্নডিডখত পথ্গুসিা সখািা আসে:

অপশন 1: আপনাসক ডেোে িানাসনার ২০ কেণডিবসের
েসিয এসিডি কততণ ক অ্ভযেরীর্ প ণাসিাচনার িনয
অ্নুসরাি করুন।

অথ্বা

অপশন 2A: আপনাসক ডেোে িানাসনার ৪০ কেণডিবসের
েসিয ইনফরসেশন কডেশনার কততণ ক বাডহযক প ণাসিাচনার
িনয অ্নুসরাি করুন।

অথ্বা

অপশন 2B: আপনাসক ডেোে িানাসনার ৪০ কেণডিবসের
েসিয এনএেিডিউ ডেডভি এন্ড অ্যািডেডনসেটিভ
ট্রাইবুযনাি (NCAT) কততণ ক বাডহযক প াণ সিাচনার িনয
অ্নুসরাি করুন।

অপশন 1: অেযন্তরীণ প য াত ােনার প্রব্লিয়া
ডেোেটি িানাসনার পর আপনার হাসত ২০ কেণডিবে
েেয় থ্াকসব ার েসিয আপনাসক স ই এসিডি ডেোেটি
ডনসয়ডেি তাসির দ্বারা অ্ভযেরীর্ প ণাসিাচনার িনয
অ্নুসরাি করসত হসব।
স ই এসিডিসত আপডন অ্যাসেে অ্যাডিসকশন কসরডেসিন
তারাই অ্ভযেরীর্ প াণ সিাচনা করসব। স অ্ডফোর েূি
ডেোেটি ডনসয়ডেসিন তার সচসয় সিযষ্ঠতার ডভডিসত নীসচর
সকাসনা অ্ডফোসরর দ্বারা এই প ণাসিাচনাটি করাসনা াসব
না।
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এনএসডব্লিউতে সরকারী েথ্য পাবার অব্লিকার
ডি সকান েন্ত্রী ডকংবা তাসির বযডিগত কেণচারী, অ্থ্বা
সকান এসিডির প্রিান কেণকতণ া ডেোেটি ডনসয় থ্াসক,
তাহসি আপডন অ্ভযেরীর্ প াণ সিাচনার িনয আসবিন
করসত পারসবন না। তসব আপডন ইনফরসেশন কডেশনার
অ্থ্বা NCAT কততণ ক বাডহযক প ণাসিাচনার িনয আসবিন
করসত পাসরন (অ্পশন 2A এবং 2B সিখুন)।
েরকারী এসিডিটিসক আপডন এেন সকান সকাসনা ডেোসের
অ্ভযেরীর্ প ণাসিাচনার িনয বিসত পারসবন না স
ডেোে অ্ভযেরীর্ প াণ সিাচনার োিযসেই সনওয়া হসয়ডেি।
অ্ভযেরীর্ প ণাসিাচনার িনয ৪০ িিার আসবিন ডফ
ডিসত হসব। তসব ডনসম্নাি কারসর্ ডি ডেোেটি বাডতি
বসি ডবসবচনা করা হয় তাহসি অ্ভযেরীর্ প ণাসিাচনার
িনয সকান ডফ ডিসত হসব না:
•

ডি আপনার আসবিন
ডকংবা

•

ডি পুনডবণসবচনার িনয ইনফরসেশন কডেশনাসরর
েুপাডরসশর ডভডিসত ডেোেটির প ণাসিাচনা েরকারী
এসিডিটি দ্বারা করা হয়।

থ্ােেসয়

াচাই করা না হয়,

এসিডিসক আসবিনপত্র পাবার ৫ কেণডিবসের েসিয তার
প্রাডি স্বীকার করসত হসব, এবং ১৫ কেণডিবসের েসিয
অ্ভযেরীর্ প ণাসিাচনার ডেোে ডনসত হসব ( ডি তত তীয়
পসির োসথ্ পরােসশণর প্রসয়ািন পসি তাহসি ১০ ডিন
সবশী েেয় সনওয়া স সত পাসর)।

ডেোে িানাসনার পর NCAT এর কাসে প ণাসিাচনার
আসবিসনর িনয আপনার কাসে ৪০ কেণডিবে েেয়
থ্াকসব। তসব আপডন ডি ইনফরসেশন কডেশনাসরর দ্বারা
প ণাসিাচনার িনয আসবিন কসর থ্াসকন সেসিসত্র
কডেশনাসরর প ণাসিাচনা সশষ হওয়ার সনাটিশ হাসত পাবার
পর NCAT এর কাসে আসবিসনর িনয আপনার কাসে
২০ কেণডিবে েেয় থ্াকসব।

অ্পশন 2A এবং 2B এর িনয িষ্টবয
েথ্য পাবার িনয আতবেনকারী ব্লে আপব্লনই হতয়
থ্াতকন তাহসি ইনফরসেশন কডেশনার ডকংবা NCAT
এর দ্বারা ডেোেটি প াণ সিাচনার আসগ আপনার অ্ভযেরীর্
প ণাসিাচনার িরকার হসব না।
আপব্লন ব্লে অযাতেস আতবেনকারী না হতয় থ্াতকন
তাহসি ইনফরসেশন কডেশনার ডকংবা NCAT এর দ্বারা
ডেোেটি প ণাসিাচনার আসবিন করার আসগ সেটিসক
অ্বশযই অ্ভযেরীর্ভাসব প াণ সিাচনা করসত হসব। তসব ডি
অ্ভযেরীর্ প ণাসিাচনার িনয আসবিন করা না ায়
(স সহতু একিন েন্ত্রী, তাসির বযডিগত কেণচারী, অ্থ্বা
এসিডির প্রিান কেণকতণ া ডেোেটি ডনসয়সেন), সেসিসত্র
আপডন বাডহযক প ণাসিাচনার িনয েরােডর ইনফরসেশন
কডেশনাসরর বরাবর আসবিন করসত পারসবন

আইব্লপব্লস সম্পতকয

অপশন 2A: ইনফরতেশন কব্লেশনার কেতয ক
বাব্লহযক প য াত ােনা

ইনফরসেশন এন্ড প্রাইসভডে কডেশন (IPC) একটি স্বতন্ত্র
েংডবডিবে কততণ পি ারা ডনউ োউথ্ ওসয়িসে
সগাপনীয়তা ও েরকারী তথ্য বযবহার েম্পডকণ ত আইন
পডরচািনা কসর।

এসিডির ডেোসে ডি আপডন েন্তুষ্ট না হন তাহসি
আপডন ইনফরসেশন কডেশনার কততণ ক প ণাসিাচনার িনয
অ্নুসরাি করসত পাসরন।

আপডন কীভাসব এনএেিডিউর েরকারী তথ্য চাইসত
পাসরন সে বযাপাসর আরও িানসত আোসির োসথ্
স াগাস াগ করুন।

ডেোে িানাসনার পর ইনফরসেশন কডেশনার কততণ ক
প ণাসিাচনার িনয আপনার কাসে ৪০ কেণডিবে েেয়
থ্াকসব। প ণাসিাচনার পর ইনফরসেশন কডেশনার
ডেোেটি ডনসয় এসিডির কাসে েুপাডরশ করসত পারসবন।

আইডপডে ডিআইডপএ অ্যাক্ট এর আওতায় আপনার
অ্ডিকার েম্পসকণ আপনাসক োিারর্ পরােশণ ডিসত পাসর,
তসব আপনাসক আইনগত পরােশণ ডিসত পারসব না।

স ডেোেটি NCAT কততণ ক প ণাসিাচনা করা হসে ডকংবা
হসয়সে সেটি ইনফরসেশন কডেশনার প াণ সিাচনা করসত
পারসবন না।

অপশন 2B: এনএসডব্লিউ ব্লসব্লে এন্ড
অযাডব্লেব্লনতেটিে ট্রাইবুযনা (NCAT) কেতয ক
বাব্লহযক প য াত ােনা
আপডন ডি এসিডির ডেোসে েন্তুষ্ট না হন তাহসি
NCAT কততণ ক প ণাসিাচনার িনয অ্নুসরাি করসত পাসরন।

আইব্লপব্লস এর সাতথ্ কীোতব ক্ষ াগাত াগ
করতবন

আোসির অ্ডফে (েরকারী েু টির ডিন োিা) সোেবার
সথ্সক শুক্রবার েকাি 9 টা সথ্সক 5 টা প ণে সখািা থ্াডক।
ঠিকানা:

Level 17, 201 Elizabeth Street,
Sydney NSW 2000

ডাক:

GPO Box 7011, Sydney NSW 2001

ব্লি ক :

1800 472 679

ইতেই :

ipcinfo@ipc.nsw.gov.au

ওতয়বসাইট: www.ipc.nsw.gov.au
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কীভাবে আমি সরকারী ককান এবেন্সি কেবক তেয কেবত োমর?
তেযগুব া ইমতিবযযই সেসাযারবের
ব
েনয উন্মুক্ত আবে মক না তা কেবে মনন।
এজেন্সির ওজেবসাইট দেখুন ক িংবা তাজের াস্টমার সাকভিস টটম এবিং/অথবা তথয অকি ার ম ি তিার সাজথ দ াগাজ াগ
না

রুন।

↓

এবেন্সি তেযগুব া আেনার কাবে অনানুষ্ঠামনকভাবে প্রকাশ করবে মক না তা ন্সেজ্ঞাসা করুন।
এজেন্সির াস্টমার সাকভিস টটম এবিং/অথবা তথয অকি ার ম ি তিার সাজথ দ াগাজ াগ রুন।
না

↓

গভবিন্ট ইনফরবিশন (োেম ক অযাবেস) অযাক্ট ২০০৯ (ন্সেআইমেএ অযাক্ট) এর আওতায় একটি আনুষ্ঠামনক

(নীসচর পিসিপগুসিা সিখুন)

আবেেনেত্র েূরে করুন।

আনুষ্ঠাব্লনক আতবেন করা:
না

এতিব্লির ওতয়বসাইতট হয়তোবা পূরণ
করার েে ব্লনব্লেয ষ্ট ক্ষকাতনা ফেয আতি।

ব্লে না থ্াতক োহত :
এসিডিসত তথ্যগুসিা আসে বসি আপডন েসন কসরন তাসির কাসে
ডিডখতভাসব আসবিন িো ডিন
তাসিরসক বিুন স এটি ডিআইডপএ অ্যাক্ট এর অ্িীসন করা একটি অ্যাসেে
অ্যাডিসকশন
৩০ িিার অ্যাডিসকশন ডফ িো ডিন (নীসচ সিখুন)
আপনার নাে এবং িাক ঠিকানা অ্থ্বা ইসেইি ঠিকানা ডিখুন
আপডন স তসথ্যর িনয আসবিন করসেন তা স্পষ্ট কসর বযাখযা করুন,
াসত কসর এসিডি তথ্যগুসিা শনাি করসত পাসর।

• স
•

হযাাঁ

•
•
•

↓

হযাাঁ
৩০ ড াতরর একটি অযাব্লিতকশন ব্লফ ব্লেতে হতব।

(এই ডফ পডরসশাি করা না হসি আসবিন অ্কা ণকর বসি গর্য করা হয়। ডনডিণ ষ্ট ডকেু পডরডস্থডতসত এসিডি ডফ েউকুফ ডকংবা কোসত পাসর।)

হযাাঁ

↓

আপনার আতবেন ২০ কেয ব্লেবতসর েতিয

াোই করা হতব।

( ডি এসিডিসক অ্নযসির োসথ্ পরােশণ ডকংবা আকণ াইভ সথ্সক তথ্যগুসিা সবর করসত হয় সেসিসত্র ১০ সথ্সক ১৫ ডিন সবশী সনওয়া হয়)।

একটা প্রসেডেং ডফ এর োসথ্

ুি হসত পাসর –

ডি তা হয় তাহসি আপনাসক তা িানাসনা হসব। আপনাসক এসিডির ডেোে ডিডখতভাসব
িানাসনা হসব।

এতিব্লির ব্লসদ্ধাতন্তর প য াত ােনা:
এতিব্লির ব্লসদ্ধাতন্ত ব্লে আপব্লন সন্তুষ্ট না
হন, ব্লকংবা ব্লে োরা থ্াসেতয় ব্লসদ্ধান্তটি
না িানাতে পাতর, ক্ষসতেতে আপনার
প য াত ােনার অব্লিকার আতি।
আপডন এসিডির কাসে এবং/অ্থ্বা ইনফরসেশন
কডেশনার এবং/অ্থ্বা এনএেিডিউ ডেডভি এন্ড
অ্যািডেডনসেটিভ ট্রাইবুযনাি এর কাসে অ্ভযেরীর্
প ণাসিাচনার িনয আসবিন করসত পাসরন। তসব
স ডেোেটি NCAT প ণাসিাচনা কসরসে ডকংবা
করসে সেটি ইনফরসেশন কডেশনার প ণাসিাচনা
করসত পারসব না।

→

অপশন 1: অেযন্তরীণ প য াত ােনার িনয আতবেন করুন। এটি করসবন
খন এসিডির অ্নয সকউ আপনার আসবিনটি াচাই করসে। এর িনয ৪০
িিার ডফ ডিসত হসব ( ডি এসিডি েূি ডেোেটি েেয়েত ডিসত না পাসর
তাহসি এই ডফ ডিসত হসব না)।

↓

→

অপশন 2A: ইনফরতেশন কব্লেশনার কেযত ক বাব্লহযক প য াত ােনার
িনয আতবেন করুন। এর িনয আোসির ওসয়বোইসট একটি ফেণ
আসে। সকাসনা ডফ িাগসব না।

↓

→

অপশন 2B: NCAT কেযত ক বাব্লহযক প য াত ােনার িনয আতবেন করুন।
এর িনয ডফ ডিসত হসব। বতণ োসন প্রস ািয ডফ এর িনয িয়া কসর NCAT এর
ওসয়বোইট সিখুন।

িষ্টবয: এই তথ্যপসত্র সিওয়া তথ্যগুসিা সকবি একটি ডনসিণ ডশকা ডহসেসব বযবহাসরর িনয সিওয়া হসয়সে। আপনার ডনিস্ব পডরডস্থডত
োসপসি স্বতন্ত্র আইডন পরােশণ চাইসত হসব।

ইনফরতেশন এন্ড প্রাইতেব্লস কব্লেশনার এনএসডব্লিউ
www.ipc.nsw.gov.au | 1800 IPC NSW (1800 472 679)
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