
চানিবদুনা অেদামগী হকিশং অমসুং েথৗদাংিশং ৱাখল মপুং ফাবা অমিদ ফজবা মওংদা শীিজ�িবয়ু। 
েহল্থেকয্র ে�াভাইদরিশংনা অেদামগী মফমদা �াইদগী কা�গদবা লােয়ং পথাপ ফংহনবগা 

েলায়ননা মদুদগী ফংল�দবা মৈহগী মতাঙদসু অেদামগী চপ মা�বা েথৗদাং ৈল।

অনাবিশংগী হক অমসুং েথৗদাংিশং

েচেরাল অিস েতাঙান েতাঙানবা েসাসর্িশংদগী েখামিজ�বা অনাবা মীওইিশংগী হক অমসুং েথৗদাংিশংগী মপুং ফাবা 
িল� অমিন। মিস অনাবা মীওইিশংনা হকেশলগী সিভর্সিশং পীিরবা মফম অমা েহ�দগী েলৗবা মতমদা হায়িরবিশং 

অিস ফংননবগীদমক মেখায়না খঙিজনবা ঙ�বগীদমক েলৗিশং ওইেহৗননবা েশমবিন।

অনাবা মীওইিশংগী েথৗদাংিশং

অেদামগী লােয়ং অমসুং ইনগদবা,
অেদামগী েলৗগদবা েথৗদাংিশংিদ

• অেদামগী েদা�রদা অেদামগী েহৗিজ�ী অমসুং 
হা�গী েমিদেকল িহ�রী, িহদাক লাংথক, 
সজর্রী েতৗিখবা অমিদ অৈত েথৗওং 
চ�িখবিশংগী মিরক চুমবা অমিদ মপুং ফাবা 
ৱাফম েফাঙেদা�দবিন

• অেদামগী েমিদেকল েরেকাদর্িশং/িরেপাতর্িশং 
েদা�রনা ফংবা ঙমগদবা মওংদা থমগদবিন।

• অেদামগী িফিজি�য়�া পীরি�বা লােয়ং পিরং 
অদু চু�া ই�নবা অমিদ হায়িরবা অিসবু 
চ�িরবা হকেশলগী েথৗমীগী ৱাফমিশং ঙা�া 
চৎনবা েহাৎনগদবিন।

• অেদামগী িফিজি�য়নগী পাউতাক ই�বা 
তারবিদ অেদাম ইশাখ�না মদুগী দাই� 
পুজগদবিন। মরম অিসনা কিরগু�া অেদা�া 
পীরি�বা লােয়ং পিরং অদু ইনবা ঙে�াইদবা 
নৎ�গা িচংনবা ৈলরগিদ িফিজি�য়ন অদুদা পাউ 
পীগদবিন।

• মরুওইনা লােয়ং চ�িরৈঙদা অেদামগী ফীভমদা 
েহাংলকপা অমিদ/নৎ�গা ওইরি�বা ফীভম 
েশ�গদবিন। অেদামগী েদা�রদা মতম চানা 
পাউ পীগদবিন।

• এেপাই�েম� ঙা�া চৎকদবিন। ঙে�াইদবা 
ওইরবিদ অেদামগী েদা�রদা পাউ পীগদবিন।

লােয়ংশঙ অমসুং অেতা�া মীওইিশংগী মফমদা,,
অেদা�া েলৗগদবা েথৗদাংিশংিদ 

ইকায়খু�গদবিশংিদ 

• লােয়ংিলবা মফমদুগী লন-থুম
• মফম অদুদা লাি�বা অেতা�া 

অনাবিশংগী হক অমসুং লন-থুম
• লােয়ংিলবা/লাি�বা েদা�রিশং, নসর্িশং, 

েপরােমিদকিশং অমসুং মফম অদুদা থবক 
েতৗিরবা অৈত �াফিশংগী হক অমসুং লন-থুম

অেদামগী েশলথুমগী েতৗফম েথাকপিশং, 
অেদা�া েলৗগদবা েথৗদাংিশংিদ 

• অেদামদা ফংহি�বা হকেশলগী সিভর্সিশংগী 
মতাংদা ৈলিরবা অেদামগী েশলথুমগী েতৗফম 
েথাকপিশং মাঙেজৗননা খঙিজনবা অমিদ প�বা 
েতৗদনা পাঙেথাকপা (চৎনগদবা ওইরবিদ, 
অপেদত েতৗরবা ই�ুয্ের�কী ৱাফমিশং প�দনা 
পীবা য়াওনা)

অেদামগী পুি� মেরলগী মরমদা
• অেদামগী পুি� মেরলগী মরমদা েলৗিরবা 

িফেরপিশং অমসুং হায়িরবা পুি� মেরল 
অিসনা অেদামগী হকেশলদা পীিরবা 
ইিথলগী মতাঙদা অেদাম ইশাখ�না দাই� 
পুজগদবিন।
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অনাবা মীওইিশংগী হকিশং

ইকায়খু�বা অমিদ েখ�বা ৈলতবা লােয়ং 
অেদামগী ফংফম েথাকপা হকিশংিদ 

• কিরগু�া েফিসিলতী অদুদা মেথৗ তািরবা সিভর্স 
অদু পীরবা অমিদ অেদামবু লােয়ংনবগী মিতং 
ৈলরবিদ, অেদাক কনােনা, অেদা�া কির থাৈজ, 
অেদামগী জািত, েশাইনাইবা নৎ�গা েশল 
থীবগী মওং মেতৗগী ৱাফম েয়ংদনা েখ�বা 
ৈলতবা লােয়ং

• অেদামবু লােয়ংিলৈঙ মনুংদা, মতম পু�ম�া, 
ফীভম খুিদংম�া ইকায়খু�না েলায়নিববা

�াইেভসী অমসুং অেরান অথুপ ঙাকপা 
অেদামগী ফংফম েথাকপা হকিশংিদ 

• মখাগীিশং অিস খঙিজ�ুনা মওং চু�া 
লােয়ংিববা:
o অেদামগী �াইেভসী, মরুওইনা 

একজািমেনসন মনুংদা
o েতাখাইনা অমিদ অেরান অথুপ 

ঙা�দবা মওংদা অেদামগী 
লােয়ংবগী ৱা খ�বা/ তা�বা

• অেদামগী েমিদেকল েরেকাদর্িশং থাজবা 
ঙা�া থমবা অমিদ অয়াবা ৈলরবা 
হকেশলগী েথৗমীখ�দা েয়ংহনবা

• হকচাঙগী একজািমেনসন/লােয়ং 
চ�বা মতমদা মা�বা েস�কী মীওই 
অমা য়াওহনবা

েসফ্তী অমসুং অয়াবা েলৗবা 
অেদামগী ফংফম েথাকপা হকিশংিদ 

• েফিসিলতীদা ৈলিরৈঙ অমিদ ে�াসজরিশং 
চ�িরৈঙ মনুংদা �াইদগী শাফগদবা মওংদা 
লােয়ংিবগিন হায়না থাজবা থমবা

• অেদা�া ইশানা য়ািনংনা অইবা ওইনা অয়াবা 
পী�গিদ ে�ািসজর অম�া চ�হ�বা (পুি� 
মাঙিনংঙাই ওইবা অথু অকায় নৎ�গা অেদা�া 
কিরসু েতৗবা ঙমদবা ফীভমদিদ এে�পসন 
ৈলগিন)

• কিরগুমবা লােয়ং মখা চ�বদা েলালনা অপনবা 
ওইরগিদ ৱাহে�াক পীননবা মীওই অমা 
শীিজ�বা

অেদামবু লােয়ংিলবা কাঙবু খঙবা 
অেদামগী ফংফম েথাকপ হকিশংিদ 

• অেদামগী লােয়ংগী েথৗদাং েলৗিরবা অমসুং/
নৎ�গা শরুক য়ািরবা িফিজি�য়ন অমসুং 
অৈত হকেশলগী েথৗমীিশংগী মশক মিমং 
অমসুং িশন্ফমগী থাক খঙবা

অেদামগী লােয়ংগী মরমদা খঙবা 
অেদামগী ফংফম েথাকপা হকিশংিদ 

• অেদামগী দাইে�ািসস, লােয়ং, অমসুং অেদামগী 
ফীভমগী খঙবা য়াবা েহাংলি�বা মওং 
মেতৗিশংগী মরমদা মপুং ফাবা অমিদ েহৗিজ�ী 
ওইিরবা ঈ-পাউিশং অেদা�া খঙগদবা মওংদা 
ফংবা

• লােয়ংবগী িফেরপ েলৗবদা (নৎ�গা কিরগু�া 
িথিজন হুমিজনবগী ে�ােজ�তা শরুক য়াবদা) 
মদুগী মরমদা মরী ৈলনবা ৱাফম পু�মক 
ফংলবা মতুংদা িফিজি�য়নগা পু�া িফেরপ 
েলৗিম�বা

• লােয়ংিলবা িফিজি�য়নগী ইিথক অমসুং 
িশন্ফমগী ে��দর্কা েয়ৎনেরাইদবা মওংদা 
ৈলিরবা আইনগী মতুং ই�া েমিদেকল েকয্র 
েলৗবা নৎ�গা েলৗদবা

অিনসুবা ৱাখে�ান অমা েলৗবা
অেদামগী ফংফম েথাকপা হকিশংিদ

• কিরগু�া অেদা�া পা�বিদ, েফিসিলতী অদুদগী 
নৎ�গা মপা�গী অেদামবু লােয়ংিলবা েদা�রগী 
অয়াবা য়াওরগা নৎ�গা য়াওদনা অেতা�া 
েদা�র অমদগী অিনসুবা ৱাখে�ান অমা েলৗবা 
য়াই

কেম্�� েমেনজেম� অমসুং িবি�ং
অেদামগী ফংফম েথাকপা হকিশংিদ

• অেদা�া ফংিলবা সিভর্স পু�ম�ী েপাৎলমিশংদুগী 
মচা খায়বা িবল অমা ফংবা অমিদ িবল েতৗরবা 
েপাৎলমিশং অদুগী মচা খায়বা ৱাফমিশং 
অেদা�া পা�বিদ শে�া�া তাকহনবা

• অেদামগী হক েখা�াওনবগী মতাঙদা কিরগু�া 
ৱাকৎিনংবা ৈলরগিদ, অেদামগী মফমদা মেতৗ 
কর�া ৱাকৎকদেগ, মদুবু ে�ােসস েতৗবা অমিদ 
ৱােরাইিশন পুরকপগী মওং মেতৗিশং 
তাকহ�বগী হকসু ৈল




