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ধযায় 1 

ফীভাৰ ৰৰঘয় 

 

ধযায় ৰৰৰঘৰত 

এআ ধযায়ট াত ফীভাৰ ভলূ তত্ত্ব, আয়াৰ ৰফৱততন অৰু ওামতযাাৰ ৰফ টয় এও যভযও ধাৰণা ৰদয়া  ’ফ । লকটত চাৰনফ ৰা 

মাফ ফীভাআ ৰও দটৰ অওৰিও খ নাৰ ৰা উদ্ভৱ হ াৱা অৰথতও ক্ষৰতৰ ৰফৰীটত যৰুক্ষা ৰদটয় অৰু ৰফদাশংওা 

 স্তান্তৰওৰণৰ এও অৰ লা ৰ ঘাটফ ওাভ ওটৰ । 

ৰশক্ষণৰ পলাপল 

 

A. চীফন ফীভা - আৰত ায অৰু ৰফৱততন  

B. ফীভাআ হওটনকও ওাভ ওটৰ 

C. ৰফদাশংওাৰ হভাওাৰফলা অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণৰ হওৌশল 

D. ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ অৰ লা ৰ ঘাটফ ফীভা 

E. যভাচত ফীভাৰ বূৰভওা 
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A. চীফন ফীভা - আৰত ায অৰু ৰফৱততন 

অৰভ এও ৰনশ্চয়তাৰ চকতত ফায ওটৰাোঁ ।অৰভ শুৰন থাটওাোঁ – 

 হৰল দুখত না হ  অটঙ 

 ফান-ানীটয় যভগ্ৰ চনদ ধ্বংয ওৰৰটঙ  

 বূৰভওম্পআ হশাওাৱ  ৱস্থা যৃৰি ওৰৰটঙ 

 অওৰিওবাটৱ মুৱা যওলৰ ওাল ভৃতুয হ টঙ 

াঠৰ ফযাঔযাভলূও নক্সা 1; অভাৰ হঘৌওাট  খৰ  থওা খ নাটফাৰ 

                                                    

এআ খ নাটফাটৰ ৰওয় ফাৰু অভাও উৎওৰিত অৰু বীত ওটৰ? 

ওাৰণট া ৰত যৰল । 

i. প্ৰথভটত, এআটফাৰ খ নাৰ ৰফ টয় হওাটন বৰৱ যদ্বানী ওৰৰফ হনাৱাটৰ ।মৰদ হওাটনা খ না যম্পটওত ফূতাবায  য় ফা 

ফূতানভুান ওৰৰফ ৰা মায়, হতটন ’হল আয়াৰ ফাটফ প্ৰস্তুত থাৰওফ ৰা মায় । 

ii. ৰদ্বতীয়টত এআ ধৰণৰ অওৰিও অৰু দুবতাকযচনও খ নাটফাৰ প্ৰাটয়আ অৰথতও ক্ষৰত অৰু ৰফন্নতাৰ ওাৰণ হ  টৰ 

। 

এআটফাৰ খ নাৰ দ্বাৰা ৰম যওল ভানু  ক্ষৰতগ্ৰস্ত  য়, াৰস্পৰৰও য ায় অৰু বকা-বৰকৰ দ্ধৰতটৰ হতোঁটলাওও যা াময ওৰাৰ 

ফাটফ এ া যম্প্ৰদায় অগুৱাআ অৰ ফ াটৰ । 

মৰদ ফীভাৰ ধাৰণাট াৰ চন্ম হওফা হ চাৰ ফঙৰ অকটতআ হ ৰঙল, অৰচৰ ৰদনত ৰমট াও অৰভ ফীভা ফযৱযায় ফুৰল চাটনা, 

আয়াৰ অৰম্ভৰণ ভা্ৰ  দুআ ৰতৰনশ ফঙৰ অটকটয় হ ৰঙল । 

1. ফীভাৰ আৰত ায  

ঔৃিফূত 3000 ঘনৰ ৰাআ ফীভা ৰফৰবন্ন ৰূত ৰফৰবন্ন ধৰণত ফৰতত অটঙ ।মুকৰ ৰঙত মকু ধৰৰ ৰফৰবন্ন যবযতাআ হতোঁটলাওৰ 

ৰওঙু যংঔযও যভচুৱাও হলাওঘানৰ ৰা উদ্ধাৰ ওৰৰফৰ ফাটফ উকভ তীয়া ুোঁৰচ অৰু বকা-বৰকৰ ধাৰণাট াৰ প্ৰটয়াক ওৰৰৰঙল । 

এআ ধাৰণাট াৰ প্ৰটয়াক ৰও দটৰ ওৰা হ ৰঙল, ঘাোঁ অ ও । 
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2. মকু মকু ধৰৰ ফীভা 

 হফৰফলনৰ ফযৱযায়ী হফৰফলনীয় ফযৱযায়ীযওলৰ ঘুৰি অৰঙল হম হতোঁটলাটও ঋণৰ ৰতৰৰি থতৰ এও 

ৰৰভাণ ৰদফ মাৰ ৰফৰনভয়ত হপ্ৰৰৰত ণযযম্ভাৰ হ ৰাআ ক’হল ফা ঘুৰৰ হ  ক’হল 

ঋণদাতাআ হতোঁটলাওৰ ঋণ ভওুফ ওৰৰফ লাৰকফ ।এআ ঘুৰিটফাৰ “ফ’ ভৰৰ ল’ন” 

ৰ ঘাটফ চনাচাত অৰঙল । এআ ঘুৰিযভ ূৰ ধীনত চা াচ ফা আয়াৰ ণযৰ যৰুক্ষাৰ 

ৰফৰীটত ঋণ হলাৱা হ ৰঙল, ৰম ঋণট া ৰৰটশাধ ওৰা হ ৰঙল  মৰদট  অৰু হমৰতয়া 

যভুদ্ৰমা্ৰ াৰ ন্তত চা াচঔন ৰনৰাটদ কন্তফযস্থলত উনীত  য় । 

ফাৰুও অৰু যৰুা ৰ ফযফযায়ী বাৰতীয় চা াচত শ্ৰীলঙ্কা, ৰভঙৰ অৰু গ্ৰীঙকল যভুদ্ৰমা্ৰ া ওৰা ফাৰুও অৰু যৰুা ৰ 

ফযৱযায়ী যওলৰ  ভাচটতা হফৰফলনীয় ফযৱযায়ী যওলৰ দটৰ এটও ফযৱস্থাৰ ফযাও 

প্ৰঘলন অৰঙল । 

গ্ৰীও যওল যপ্তভ শৰতওাৰ হশ ৰ ৰটন গ্ৰীওযওটল টৰাওাৰী যংখ ৰওঙুভান অৰম্ভ ওৰৰৰঙল 

।যংখৰ হওাটনা যদযযৰ ভতৃুয  ’হল হতোঁৰ হশ ওৃতয অৰু হতোঁৰ ৰৰয়ালৰ দাৰয়ত্ব 

হযআ যংখআ হলৰঙল ।এটও দটৰআ আংটলণ্ডটতা “হেণ্ডঙ হঙাঙাআ ী” কঠন ওৰা হ ৰঙল । 

‘হৰাডঙ’ৰ ফাৰযন্দা যওল হৰাডঙ দ্বীৰ ফাৰযন্দা যওটল এ া প্ৰথা ৱলম্বন ওৰৰৰঙল হম ৰফদওালত ঘলন্ত 

চা াচৰ ৰা হক্ষণৰ যভয়ত মৰদ হওাটনা ফস্তু হ ৰাআ মায়, হতটন্ত ফস্ত ফা াৰনৰ 

ভাৰলও যওটল (অনৰও ৰম যওলৰ এ া ফস্তু হ টৰাৱা নাআ ), ৰওঙু নুাটত  ’হল 

হলাওঘান ফ ন ওৰৰফ লাৰকফ । 

ঘীনটদশীয় ফযৱযায়ী প্ৰাঘীন ওালত ঘীনা ফৰণও যওটল ৰফদযংওুল হনযভূ ত চলমা্ৰ া ওৰাৰ যভয়ত 

হতোঁটলাওৰ ণয যাভগ্ৰীটফাৰ ৰফৰবন্ন হনৌওা ফা চা াচত বকাআ ৰাৰঔৰঙল ।হতোঁটলাটও 

নভুান ওৰৰৰঙল হম মৰদ হওাটনা হনৌওা দুকদতৱৰ ওফলত টৰ, হতটন্ত  ণযটফাৰৰ 

যমূ্পণত ক্ষৰত নক  অংৰশও  ’ফ ।এটনদটৰ হলাওঘান ৰফতৰণ ওৰৰফ াৰৰ অৰু 

হলাওঘানৰ ৰৰভাণ ওভাফ াৰৰ । 

3. বাৰতফ তত চীফন ফীভাৰ নীৰতট া প্ৰৰতপৰলত হ ৰঙল বাৰতীয় এওান্নৱততী ৰৰয়ালৰ প্ৰথাট াত, ৰমট া হ টঙ ফহু মুক ধৰৰ 

ঘৰল  া চীফন ফীভাৰ নযাতভ হশ্ৰষ্ঠ প্ৰওাৰ ।ৰৰয়ালৰ হওাটনা যদযযৰ দুবতাকযচনও ভতৃুযৰ পলত হ াৱা ক্ষৰত অৰু 

হশাও ফাওী যওটলাটৱ বকাআ লয়, মাৰ পলত ৰৰয়ালৰ প্ৰৰতচন যদযযআ ৰনৰাত্তাটফাধ নুবফ ওটৰ । 

এওান্নৱততী ৰৰফাৰ প্ৰথাট া বাৰক হমাৱা অৰু অধুৰনও মুকৰ হওা -হওৰিও ফা ৰনউক্লীয় ৰৰফাৰৰ উত্থানৰ লকটত মুি হ াৱা 

হদনৰন্দন চীৱনৰ ঘাট ৰনৰাত্তাৰ এও ৰফওল্প উায়ৰ ৰফওাশৰ ফাটফ ঘাৰ দা যৃৰি ওৰৰটঙ ।এআ ওথাৰঔৰনটয় এচন ফযৰিৰ ফাটফ 

চীফন ফীভাৰ ৰৰযীভ গুৰুত্বৰ ওথা দাৰগ ধটৰ । 

i. লটয়ডঙ 0 অৰভ ফততভাটন ৰমট াও অধুৰনও ফাৰণচয ফীভা ফুৰল চাটনা, হযআ ফীভা লণ্ডনৰস্থত ল’হয়ডৰ ওৰপ  াউঙত 

অৰম্ভ হ ৰঙল ফুৰল হওাৱা  য় ।তাত যভটফত হ াৱা ফযৱযায়ীযওটল চা াটচ ওৰিৱা ণয যাভগ্ৰীৰ যাভুৰদ্ৰও 

ৰফমতযয়ৰ ফাটফ হ াৱা ক্ষয় ক্ষৰতৰ বাক ফ ন ওৰৰফকল ভাৰন্ত হ ৰঙল ।কবীৰ যভুদ্ৰত চলদযুযটৱ ওৰা লু া , 

যভুদ্ৰৰ হফয়া ফতটৰ ণয ক্ষয় ৰনৱা অৰু যাভুৰদ্ৰও দুটমতযাটক চা াচ ৰনভৰজিতত ওৰা ওাৰণত এআ ক্ষৰতটফাৰ 

যংখৰ ত হ ৰঙল । 

ii. 1706 ঘনত লন্ডনত স্থাৰত হ াৱা “এৰভটওৱল হঙাঙাআৰ  পৰ াৰৰঘুটৱল এৰিউটৰন্স”ও ৰফিৰ প্ৰথভ চীফন 
ফীভা হওাম্পানী ৰ ঘাটফ ৰফটফঘনা ওৰা  য় । 

4. বাৰতত চীফন ফীভাৰ আৰত ায 

a) বাৰতত অধুৰনও ফীভাৰ অৰম্ভৰণ 1800 ঘনৰ অৰম্ভৰণৰ যভয়টঙাৱাত ৰফটদশী ফীভাওাৰওযওলৰ হনৌ ফীভাৰ 

ভাধযটভটৰ হ ৰঙল । 
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ৰদ ৰৰটয়ন্টাল লাআপ আনৰিউটৰন্স হওাম্পানী 

ৰলৰভট ড 

বাৰতত স্থাৰত হ াৱা প্ৰথভ ফীভা হওাম্পানীট া অৰঙল এ া আংৰাচ 

হওাম্পানী 

ৰি ন আনৰিউটৰন্স হওাম্পানী ৰলৰভট ড বাৰতত স্থাৰত হ াৱা প্ৰথভ -চীফন ফা যাধাৰণ ফীভা হওাম্পানী 

ফ’ভটফ ৰভউঘটুৱল এৰিউটৰন্স হঙাঙাআৰ  

ৰলৰভট ড 

1870 ঘনত ভুম্বাআত স্থাৰত হ াৱা প্ৰথভ বাৰতীয় ফীভা হওাম্পানী 

হনিটনল আনৰিউটৰন্স হওাম্পানী ৰলৰভট ড 1906 ঘনত কৰঠত হ াৱা বাৰতৰ প্ৰাঘীনতভ ফীভা হওাম্পানী ।এআ 

হওাম্পানীট াটৱ এৰতয়া ফীভা ফযৱযায় ওৰৰ অটঙ । 

আয়াৰ ৰৱততী যভয়টঙাৱাত স্বটদশী অটন্দালনৰ পলস্বৰূট ঊকনশ শৰতওাৰ অৰম্ভৰণটত অৰু ফহু ফীভা যংস্থাআ কি হল উটঠ । 

গুৰুত্বণূত  

1912 ঘনত ফীভা ফযৱযায় ৰনয়ন্ৰণ ওৰাৰ ফাটফ “চীফন ফীভা হওাম্পানী অআন” অৰু “বৰৱ য ৰনৰধ অআন” ফলফৎ ওৰা  য় 

।1912 ঘনৰ চীফন ফীভা অআনঔটন ৰপ্ৰৰভয়াভ  াৰৰ যাৰণী অৰু হওাম্পানীৰ ৰনয়ৰভত যভয়ান্তৰৰ ভলূযাঙ্কন, ফীভা কাণৰনও ফা 

এওঘুটৱৰীৰ দ্বাৰা প্ৰতযাৰয়ত ওটৰাৱাট া ফাধযতাভলূও ওৰৰৰঙল । ৱটশয হতৰতয়া বাৰতীয় অৰু ৰফটদশী ফীভাওাৰওৰ ভাচত 

ওৰা হফ ভযভলূও ক্ষাৰতত্ব ফযা ত অৰঙল । 

আনৰিউটৰন্স এক্ট ফা ফীভা ৰধৰনয়ভ, 1938 অৰঙল প্ৰথভঔন অআন মাও বাৰতৰ ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ওামতযাা ৰনয়ন্ত্ৰণৰ 

উটেটশয প্ৰণয়ন ওৰা হ ৰঙল । যভটয় যভটয় এআ অআনঔন যংটশাধন ওৰৰ থওা হ টঙ অৰু এৰতয়া ফলফৎ হ  অটঙ 

।আনৰিউটৰন্স এক্টৰ নৰুফৰধৰ ধীনত ঘৰওাটৰ ওটৰালাৰ প আনৰিউটৰন্স থতাৎ ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰও এচনও ৰনমুি ওৰৰৰঙল । 

b) চীফন ফীভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ0 1956 ঘনৰ হঙটেম্বৰৰ 1 তাৰৰটঔ বাৰতত চীফন ফীভা ফযৱযায় ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ ওৰা  য় অৰু 

বাৰতীয় চীফন ফীভা ৰনকভ ফা লাআপ আনৰিউটৰন্স ওটতাটৰিন প আৰন্ডয়া (এল অআ ৰঘ) কৰঠত  য় ।টতৰতয়া বাৰতত 

170 া হওাম্পানী অৰু 75 া বৰৱ য ৰনৰধ যৰভৰতটয় ফীভা ফযৱযায় ঘলাআ অৰঙল ।1956 ৰ ৰা 1999 ঘনকল বাৰতত 

চীফন ফীভা ফযৱযায় ঘটলাৱাৰ যফতভয় ওতৃতত্ব ‘এল অআ ৰঘ’ৰ  াতটত অৰঙল । 

c) 1972 ঘনত, হচটনটৰল আনৰিউটৰন্স ৰফচটনঙ হনিটনলাআটচিন এক্ট (ৰচ অআ ৰফ এন এ) ফা যাধাৰণ ফীভা ফযৱযায় 

ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ অআন প্ৰণয়নৰ পলত -চীফন ফীভা ফযৱযাটয়া ৰাষ্ট্ৰায়ত্ত  ’ল অৰু বাৰতীয় যাধাৰণ ফীভা ৰনকভ অৰু 

আয়াৰ ঘাৰৰ া য ায়ও / ৰৰূৰও হওাম্পানী কৰঠত  ’ল । হযআ যভয়ত বাৰতত -চীফন ফীভা ফযৱযায় ঘলাআ থওা 106 

 া ফীভাওাৰওও এও্ৰ ীওৰণ ওৰৰ এআ ঘাৰৰ া হওাম্পানী কঠন ওৰা হ ৰঙল । 

d) ভালট া্ৰ া ও’ৰভৰ  অৰু অআ অৰ ৰড এ0 1993 ঘনত ভালট া্ৰ া ও’ৰভৰ  কঠন ওৰা হ ৰঙল উমুি ৰফটে ণৰ ৰঙত 

উটদযাকট াৰ উন্নয়নৰ ফাটফ অৱশযওীয় ৰৰফততন অৰু প্ৰৰতটমাৰকতাৰ এও উাদান নুৰ-প্ৰৱততন ওৰাৰ ৰফ টয় ৰাভশত 

অক ফটিাৱাৰ ফাটফ ।এআ ও’ৰভৰ টয় 1994 ঘনত হতোঁটলাওৰ প্ৰৰতটফদন দাৰঔল ওটৰ অৰু 1997 ঘনত ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ 

প্ৰাৰধওৰণ (অআ অৰ এ) স্থান  য় । আনৰিউটৰন্স হৰগুটল ৰৰ এণ্ড হডটবলটভন্ট এক্ট, 1999 (অআ অৰ ৰড এ) থতাৎ 

ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উন্নয়ন ৰধৰনয়ভ, 1999ৰ প্ৰণয়নৰ পলত চীফন ফীভা অৰু যাধাৰণ ফীভা উবয় ফযফযায়ৰ ফাটফ 

2000 ঘনৰ এৰপ্ৰল ভা ত এও ৰফৰধফদ্ধ ৰনয়ন্ত্ৰও ৰনওায় (টেঘু াৰৰ হৰগুটল ৰৰ ফ’ৰড) ৰ ঘাটফ ‘ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উন্নয়ন 

প্ৰাৰধওৰণ’ কৰঠত হ ৰঙল ।   

5. অৰচৰ ৰদনত ফীভা উটদযাক  

ফততভাটন, ৰনম্নৰলৰঔত 24  া চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় বাৰতত ফযৱযায় ঘলাআ অটঙ0 

a) বাৰতীয় চীফন ফীভা ৰনকভ (এল অআ ৰঘ) হ টঙ ৰাচহুৱা ঔণ্ড হওাম্পানী  

b) ফযৰিকত ঔণ্ডত 24  া চীফন ফীভা হওাম্পানী অটঙ  

c) বাৰত ঘৰওাৰৰ ধীনত, বাৰতীয় ডাও ৰফবাটক ডাও চীফন ফীভাৰ চৰৰয়টত চীফন ফীভা ফযৱযায় ঘলাআ অটঙ, 

ৰওন্তু আ ৰনয়ন্ত্ৎ্ওৰ ৰধওাৰ-হক্ষ্ৰ বূি ন য় । 
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তলৰ হওানট া বাৰতত ফীভা উটদযাকৰ ৰনয়ন্ত্ৰও? 

I. বাৰতীয় ফীভা প্ৰাৰধওৰণ                                                                                                                    

II. ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উন্নয়ন প্ৰাৰধওৰণ                                                                                             

III. বাৰতীয় চীফন ফীভা ৰনকভ                                                                                                                                    

IV. বাৰতীয় যাধাৰণ ফীভা ৰনকভ 

 

B. ফীভাআ হওটনকও ওাভ ওটৰ 

অধুৰনও ফাৰণচয, যম্পৰত্তৰ ভাৰলওানাৰ নীৰতৰ ৰবৰত্তত প্ৰৰতৰষ্ঠত হ ৰঙল ।টমৰতয়া হওাটনা ৰনৰেতি খ নাৰ ফাটফ এ া যম্পটদ 

তাৰ অৰথতও ভলূয হ ৰুৱাআ হলায় ( াৰন ফা ধ্বংযৰ পলত), হতৰতয়া কৰাওীটয় অৰথতও হলাওঘান বুৰকফ লকীয়া  য় ।ৰওন্তু মৰদ 

এটও ধৰণৰ যম্পদৰ ফহু হওআচন কৰাওীৰ ৰা ফৰগৰন হল এ া উকভ তীয়া ুোঁৰচ কঠন ওৰা  য়, হতটন্ত হওআচনভান দুবতকীয়া 

ক্ষৰতগ্ৰস্ত ভান ুৰ হলাওঘানৰঔৰনও এআ উকভ তীয়া ুোঁৰচৰ ৰা ুৰাআ ৰদফ ৰা মায় ।     

য চ ওথাত ও’ফকল  ’হল, এটওাচন ভানুট  যনু্মঔীন  ’ফ ৰা অৰথতও হলাওঘানৰঔৰনও ফীভা ফযাৱস্থাৰ চৰৰয়টত এচনৰ ৰা 

ফহুচনকল  স্তান্তৰ ওৰৰফ ৰা মায় । 

যংজ্ঞা 

ফীভাও হযটয়ট , হওআচনভান দুবতকীয়া ভানু ৰ হলাওঘানৰঔৰনও এটও ধৰণৰ খ না / ৰৰৰস্থৰতৰ যনু্মঔীন হ  থওা ফহু ভান ুৰ 

দ্বাৰা বকাআ হলাৱাৰ প্ৰৰিয়া ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা মায় । 

াঠৰ ফযাঔযাভলূও নক্সা 2: ফীভাআ হওটনকও ওাভ ওটৰ  

 

 

এআৰঔৰনটত হওআ াভান প্ৰশ্ন ৰৰ ামতযবাটৱ অৰ  টৰ । 

i. উকভ তীয়া ুোঁৰচ কঠনৰ ফাটফ ভানটু  ৰনচৰ ওিাৰচতত থত এৰৰ ৰদফটন? 

ii. হতোঁটলাটও হওটনকও বৰযা ওৰৰফ হম ৰবটপ্ৰত উটেশয ূৰণৰ ফাটফআ হতোঁটলাওৰ ফৰগৰন ফযৱ াৰ ওৰা  ’ফ? 
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iii. হতোঁটলাটও হওটনকও কভ াফ হম হতোঁটলাটও ঔুফ হফৰঙ হন ঔুফ ওভকও থত ৰদ অটঙ? 

স্পিত, হওাটনাফাআ অকবাক় হল এআ প্ৰৰিয়াট া অৰম্ভ অৰু যংকৰঠত ওৰৰফ লাৰকফ অৰু যভাচৰ যভচুৱা যওলও এওটকা  

ওৰৰফ লাৰকফ । এআ “হওাটনাফা’চন”ও ফীভাওাৰও ফুৰল হওাৱা  য়, ৰমচটন উকভ তীয়া ুোঁৰচত ৰদফ লকা অৱশযওীয় ফৰগৰনৰ 

ৰৰভান প্ৰৰতচন ফযৰিৰ ওাৰটণ যওুীয়াকও ৰনদ্ধতাৰণ ওটৰ অৰু হলাওঘান হবাকা ফযৰিযওলও থত ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফযৱস্থা 

ওটৰ । 

1. ফীভাআ হওটনকও ওাভ ওটৰ  

a) প্ৰথভটত, এআটফাৰ এটওা া যম্পদ  ’ফ লাৰকফ ৰমট াৰ অৰথতও ভূলয থাটও । এআ যম্পদ  ’ফ াটৰ0  

i. ফস্তুকত ফা ওাৰয়ও (টমটন কাড়ী ফা খৰ) ফা                                                                         

ii. -ফস্তুকত ফা স্পশতনাতীত থতাৎ ওাৰয়ও উৰস্থৰত নথওা (টমটন যুনাভ অৰু মশ) ফা                                         

iii. ফযৰিকত থতাৎ ৰনচা হদ , ৱয়ফ যম্বন্ধীয় (টমটন ওাটৰাফাৰ ঘওু,  াত বৰৰ অৰদ ঙ্গ, ফা হদ ৰ অন 

হওাটনা ংশ)  

b) হওাটনা ৰনৰেতি খ নাৰ পলত যম্পদট াটৱ আয়াৰ অৰথতও ভলূয হ ৰুৱাফ াটৰ ।এআ হলাওঘানৰ যম্ভাৱযতাও ‘ৰৰস্ক’ 

ফা ৰফদাশংওা ফুৰল হওাৱা  য় ।ৰফদাশংওাৰ ওাৰণট াও ‘হৰৰল’ ফা ৰফমতযয় ফুৰল হওাৱা  য় । 

c) “ৰুলং” ফা উকভ তীয়া ঞু্জীওৰণ নাটভটৰ চনাচাত এ া নীৰত অটঙ । ৰফৰবন্ন ভানু ৰ যংঔয ফযৰিকত ফৰগৰনৰ 

(ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল জ্ঞাত) যংগ্ৰট টৰ এআ উকভ তীয়া ুোঁৰচ কৰি হতালা  য় ।এআ ভানু টফাৰৰ প্ৰটতযওটৰ এটওধৰণৰ 

যম্পদ অটঙ ৰম এটও ধৰণৰ ৰফদাশংওাৰ যনু্মঔীন  য় । 

d) ৰফমতযয়ৰ পলত ক্ষৰতগ্ৰস্ত হ াৱা ভান ুটফাৰৰ ক্ষৰত ৰূণৰ ফাটফ এআ উকভ তীয়া ুোঁৰচ ফযৱ াৰ ওৰা  য় । 

e)  উকভ তীয়া ঞু্জীওৰণ অৰু দুবতকীয়া ভানু  ৰওঙুভানৰ ক্ষৰত ৰূণ ওৰাৰ দ্ধৰতট া ৰম প্ৰৰতষ্ঠানট াৰ ভাধযটভটৰ 

যম্পন্ন  য়, হযআট া ফীভাওাৰও ফুৰল ৰৰৰঘত । 

f) এআ প্ৰওল্পত ংশ ল’ফ হঔাচা প্ৰৰতচন ভানু ৰ লকত ফীভাওাৰটও ফীভা যংৰফদা থফা ঘুৰিত অফদ্ধ  য় । এআ 

ংশগ্ৰ ণওাৰী যওলও ফীভাওৃত ফযৰি ফুৰল হওাৱা  য় । 

2. ফীভাআ দায় ওভায়  

ৰফদাশংওাৰ দায় ফুৰলটল হওাটনা ঔৰঙ, হলাওঘান থফা হওাটনা াৰকতা ফা ক্ষভতাও ফুচায়, ৰমটফাৰ, হওাটনা ৰনৰেতি 

ক্ষৰতদায়ও ৰৰৰস্থৰত / খ নাৰ যনু্মঔীন হ াৱাৰ পলত, ভানু চটন যৰ ফ লকা                 য় । 

াঠৰ ফযাঔযাভলূও নক্সা 3: ৰফদাশংওাৰ ৰমটফাৰ দায় ভান ু এচটন ফ ন ওটৰ 

 

ৰফদগ্ৰস্ততাৰ দায় দুআ ধৰণৰ  ’ফ াটৰ- ভঔুয অৰু হকৌণ (প্ৰাআভাৰৰ অৰু হঘটওণ্ডাৰৰ) । 

a) ভঔুয দায়  

ৰৰ ৰৰস্ক ফা ৰফশুদ্ধ ৰফদাশংওা চৰড়ত থওা খ নাট া খ াৰ ৰঙত ৰৰয়ালফকতআ (অৰু ফযৱযায় হকা  এ াআ) প্ৰওৃতটত 

ৰমটফাৰ হলাওঘানৰ যনু্মঔীন  য়, হযআটফাৰটওআ ভঔুয দায় ফুৰল হওাৱা  য় । এআটফাৰ হলাওঘান প্ৰাটয়আ প্ৰতযক্ষ অৰু 

ৰৰভাটমাকয  য় । 
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উদা ৰণ 

হমৰতয়া ওাৰঔানা এ া ৰিওান্ডৰ পলত ধ্বংয  য়, হতৰতয়া ক্ষৰতগ্ৰস্ত ফা যভূৰল নি হ  হমাৱা ফয়-ফস্তুৰ ভলূযানভুান 

ওৰৰফ াৰৰ অৰু হলাওঘানীৰড়ত ফযৰিচনৰ ক্ষৰত ৰূণ ওৰৰফ াৰৰ । 

হওাটনাফা এচনৰ হৃদমন্ত্ৰৰ টৰাঘাৰ  টল, তাৰ ঔৰঙ চাৰনফ ৰা মায় অৰু ফযয় ুৰণ ওৰা  য় । 

আয়াৰ ফাৰ টৰ টৰাক্ষবাটৱ ৰওঙুভান হলাওঘান  ’ফ াটৰ । 

উদা ৰণ 

ৰিওাণ্ড এ াআ ফযৱযায় ৰৰঘালনাত ফযাখাত যৰৃি ওৰৰফ াটৰ মাৰ পলত লাবৰ  াৰন  ’ফ াটৰ ।আয়াটৰা ভলূযানভুান 

ওৰৰফ ৰা মায় অৰু ক্ষৰতগ্ৰস্ত ফযৰিচনও ক্ষৰতূৰণ ৰদয়াৰ ফযৱস্থা ওৰৰফ ৰা মায় । 

b) হকৌণ দায় 

ধৰৰ হলাৱা মাও হম এটন হওাটনা খ না খ া নাআ অৰু তাৰ পলত হওাটনা হলাওঘাটনা হ াৱা নাআ ।  আয়াৰ থত এয়াআ 

হনৰও হম, ৰমযওল ভানু  ৰফমতযয়ৰ যনু্মঔীন হ  অটঙ, হতোঁটলাটও ৰফদাশংওাৰ দায় ফ ন নওটৰ? উত্তৰট া  ’ল হম 

ভঔুয দায়ৰ ফাৰ টৰ ভান ু এচটন ৰফদাশংওাৰ হকৌণ দায় ফ ন ওটৰ । 

হওৱল হওাটনা ক্ষৰতওাৰও ৰৰৰস্থৰতৰ যনু্মঔীন হ  অটঙ ফাটফআ যৰ ফ লকা হলাওঘান অৰু যৰুফধাটফাৰও হকৌণ দায়ৰ 

ৰবতৰত ধৰা  য় । অনৰও তথাওৰথত খ নাট া নখৰ টল, এআ হকৌণ দায়টফাৰ ফ ন ওৰৰফ লকীয়া  য় । 

এআ দায়টফাৰ ফুৰচফকল মত্ন ওৰা মাও0  

i. প্ৰথভটত, বয় অৰু উৎওিাৰ ফাটফ হ াৱা শাৰীৰৰও অৰু ভানৰযও ওি ।ৰবন্ন ৰবন্ন ফযৰিৰ হক্ষ্ৰ ত উৎওিাৰ 

তাৰতভয খৰ ফ াটৰ, ৰওন্তু আ ৰফদযভান থাটও অৰু ঘা যৰৃি ওৰৰ ভানু চনৰ যৰ্ব্তাঙ্গীণ ৰ তও ক্ষৰতগ্ৰস্ত ওৰৰফ 

াটৰ । 

ii. ৰদ্বতীয়টত, হলাওঘান হ াৱা হনাট াৱাৰ ৰনশ্চয়তাৰ ফাটফ, চৰুৰী ৱস্থাত প্ৰটয়াচন  ’ফ াটৰ ফুৰল এ া চভা ুোঁৰচ 

এওা ৰীয়াকও ৰঔাৰ ওথা এচন ৰফঘক্ষণ ভানুট  ৰঘন্তা ওৰৰফ াটৰ, ৰওন্তু এআ ফযৱস্থাৰ ফাটফ হতোঁ ৰওঙুভান 

যটুমাটকা হ ৰুৱাফ াটৰ, হমটন নকদ থতৰ ৰূত ৰাৰঔফ লকা ুোঁৰচৰ ৰা হতোঁৰ অয় ৰতকও ওভ  ’ফ াটৰ, ম’ত 

হনৰও এআ ধনৰাৰশ অন লাবচনও প্ৰওল্পত ৰফৰনটয়াক ওৰৰফ াৰৰটল হতোঁ হফৰঙ লাবৱান  ’ফ াৰৰটলট টতন । 

অন াটত, ফযৰি এচটন ফীভা ল’হল থতাৎ ফীভাওাৰওকল ৰফদাশংওা  স্তান্তৰ ওৰৰটল এআ দাৰয়ত্বটফাৰৰ ৰা ফযা ৰত াফ 

াটৰ, পলত ভনৰ শাৰন্ত অৰু ৰনৰশ্চন্ততা উটবাক ওৰৰফ ৰাৰ লকটত অঙতুীয়াকও ুোঁৰচ এ া ৰঔাৰ ফাধযফাধওতা নাআওীয়া 

হ  হমাৱাৰ ফাটফ ুোঁৰচৰ ৰফৰনটয়াক ৰধওতৰ ওামতযওৰীবাটৱ ওৰৰফ াৰৰফ অৰু ৰধও দক্ষতাটৰ ফযৱযায় ৰৰঘালনা ওৰৰফ 

াৰৰফ । এআটফাৰ ওাৰণটতআ ফীভাৰ প্ৰটয়াচন  য় । 

ৰনচও ৰঔ ওৰও 2 

তলৰ হওানট া ৰফদগ্ৰস্ততাৰ হকৌণ দায়? 

I. ফযৱযায়ত ফযাখাত যৃৰিৰ ফাটফ হ াৱা হলাওঘান 

II. ফয়-ফস্তুৰ ক্ষৰতগ্ৰস্ততাৰ ফাটফ হ াৱা হলাওঘান                                                                                                                          

III. বৰৱ যতৰ যম্ভাফয হলাওঘানৰ হভাওাৰফলা ওৰাৰ ফাটফ অঙুতীয়া ুোঁৰচৰ ফযৱস্থা                                                          

IV. হৃদমন্ত্ৰৰ চৰ লতাৰ ফাটফ হ াৱা  াস্পতালৰ ঔৰঙ 
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C. ৰফদাশংওাৰ হভাওাৰফলা অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণৰ হওৌশল  

অন এ া প্ৰশ্ন উৰঠফ াটৰ হম যওটলাৰফধ ৰফদাশংওাৰ ওাৰটণআ ফীভাআ এওভা্ৰ  যভাধান হন?      উত্তৰট া  ’ল,”ন য়” । 

ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ এ া উায়  ’ল ফীভা ।এআ হক্ষ্ৰ ত ফযৰি এচটন যনু্মঔীন হ  থওা ৰফদাশংওা, হতোঁ 

ফীভাটওাম্পানীকল  স্তান্তৰৰত ওটৰ ।ৰফদাশংওা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰাৰ অন উাটয়া অটঙ, হমটন0 

1. ৰফদাশংওা ৰৰ াৰ ফা ৰৰস্ক এবআটডন্স  

ৰফদাশংওা ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ফাটফ ৰফদাশংওাটফাৰ এৰাআ ঘলাও ‘ৰফদাশংওা ৰৰ াৰ’ ফুৰল হওাৱা  য় ।ৰমটফাৰ যম্পৰত্ত, ভানু  ফা 

ওামতযওলাৰ লকত ৰফদাশংওা চৰড়ত থওাৰ যম্ভাৱনা অটঙ, ভানু  এচটন হযআটফাৰৰ ৰা এৰাআ ঘলাৰ হঘিা ওৰৰফ াটৰ । 

উদা ৰণ 

i. হওাটনাফাআ ৰনৰেতি উৎাদন-ৰফদাশংওা এৰাআ ঘলাৰ ফাটফ অন ওাটৰাফাও ওাভট া ৰঠওাত ৰদ ৰদফ াটৰ । 

ii. অটওৌ, হওাটনাফা এচটন  দুখত নাৰ বয়ত খৰৰ ৰা হনালাফ াটৰ, নাআফা ৰফটদশত যসু্থ হ  ৰাৰ বয়ত ভ্ৰভণ 

ওৰাট াটৱআ ফাদ ৰদফ াটৰ । 

ৰওন্তু ৰফদাশংওা এৰাআ ঘলা  ’ল ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ এও হনৰতফাঘও উায় ।ফযৰিকত ফা যাভাৰচও প্ৰকৰত অট  

ৰফৰবন্ন ওাভৰ ভাটচৰদ অৰু এআ ওাভটফাৰ যম্পাদন ওৰৰফকল মাোঁটত ৰওঙুভান ৰফদাশংওা গ্ৰ ণ ওৰাট া ৰৰ ামতয হ  টৰ 

।এআ ধৰণৰ ওাভটফাৰ এৰাআ ঘৰলটল ফযৰি এচটন থফা যভাচঔটন ৰফদাশংওামুি প্ৰওল্পযভটূ  অক ফটিাৱা যৰুফধা ফা 

লাবৰঔৰন হ ৰুৱাফ লাৰকফ । 

2. ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ ফা ৰৰস্ক ৰৰট নিন 

হওাটনাফাআ ৰফদৰ যনু্মঔীন হ  তাৰ ৰা ৰম ক্ষয়-ক্ষৰত  য়, হযআৰঔৰন ফ ন ওৰাৰ ওাৰটণ যাচ ুথাৰও ৰফদাশংওাৰ প্ৰবাৱৰ 

হভাওাৰফলা ওৰৰফ হঔাটচ ।আয়াও হওাৱা  য় ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ । 

 

উদা ৰণ 

হওাটনা ফযৱযায় প্ৰৰতষ্ঠাটন যৰু যৰু হলাওঘান ফ ন ওৰৰফ ৰা ৰনচৰ ক্ষভতাৰ ৰফ টয় ৰবজ্ঞতাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, এ া 

ৰনৰেতি যীভাকলটও ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ ওৰাৰ ৰযদ্ধান্ত ল’ফ াটৰ । 

3. ৰফদাশংওা হ্ৰাযওৰণ অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ ফা ৰৰস্ক ৰৰডাওিন এণ্ড ওনিল 

ৰফদাশংওা ৰৰ াৰৰ তুলনাত আ ৰধও ফযৱ াৰটমাকয অৰু প্ৰাযৰঙ্গও ।আয়াৰ থত  ’ল, হওাটনা ক্ষৰতদায়ও খ না খ াৰ 

যম্ভাৱনা ওভ ওৰৰফৰ ফাটফ থফা খ নাট া খৰ টল ক্ষৰত মাটত ওভ  য়, তাৰ ফাটফ দটক্ষ গ্ৰ ণ ওৰা । 

গুৰুত্বণূত  

খ নাট া খ াৰ যম্ভাৱনা ওভ ওৰাৰ ফাটফ হলাৱা দটক্ষও “ক্ষৰত প্ৰৰতটৰাধ” ফুৰল হওাৱা  য় ।অৰু ক্ষৰতৰ ভা্ৰ াও ওভ 

ওৰৰফৰ ফাটফ হলাৱা দটক্ষও “ক্ষৰত হ্ৰাযওৰণ” ফুৰল হওাৱা  য় । 

ক্ষৰত যংখৰ ত হ াৱাৰ যখনতা অৰু / ফা ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ওটভাৱা-এআ দু াআ ক্ষৰত-হ্ৰাযওৰণ দটক্ষট াৰ ন্তকতত 

।ৰনম্নৰলৰঔত এও ফা এওাৰধও উাটয় ক্ষৰতৰ হ্ৰাযওৰণ যম্ভৱ0 

a) ৰশক্ষা অৰু প্ৰৰশক্ষণ, হমটন ওভতঘাৰীযওলৰ ফাটফ “পায়াৰ ৰিলঘ” থতাৎ ৰি-ৰনফতানভূলও নশুীলন, থফা 

িাআবাৰ, ওাোঁ া-হওাৰ (পওত-ৰলফ্ট) াটৰ ৰ যওলৰ ফাটফ মতযাপ্ত প্ৰৰশক্ষণ, ঙী  হফল্ট, হ লটভ  ৰন্ধা অৰদৰ 

ৰফ টয় প্ৰৰশক্ষণ । 

এআ হশ্ৰণীৰ এ া উদা ৰণ  ’ল- স্কুলীয়া ল’ৰা হঙাৱালীও চাংও পুড ফা ৰুিওৰ ভঔুটৰাঘও ঔাদযৰ ওুপ্ৰবাৱৰ 

ৰফ টয় যচাক ওৰৰ হতালা । 
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b) াৰৰাৰিতও ৰৰফততন, হমটন ফস্তুকত ৰৰটফশৰ উন্নৰত, উদা ৰণস্বৰূট, দুয়াৰত উৎওৃি তলা, অৰু ৰঔৰৰৰওত চা 

লটকাৱা, চুআ ফা হঘাৰৰ ওাৰটণ ৰফদ যংটওত ৰদয়া মন্ত্ৰ লটকাৱা অৰু ৰি ৰনফতাও যোঁচুৰল ফহুৱা অৰদ 

।চনযাধাৰণৰ যাধাৰণ স্বাস্থযৰ উন্নৰতৰ ফাটফ ৰাষ্ট্ৰআ প্ৰদ ূণ অৰু শব্দদূ ণৰ ভা্ৰ া ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰৰফ াটৰ ।টভটলৰৰয়াৰ 

দৰফৰ ৰনয়ৰভত ঙাৰ টয় এআ হৰাকৰ প্ৰাদুবতাৱ প্ৰৰতটৰাধ ওটৰ । 

c) ৰফৰবন্ন মাৰন্ত্ৰও হওৌশল ফা যা-যোঁচুৰল ফযৱ াৰ ওৰাৰ যভয়ত, ফা নযানয দাৰয়ত্ব ালন ওৰাৰ ৰফজিতনও থফা 

ৰফদযংওুল ওামতযদ্ধৰতৰ ৰৰফততন । 

উদা ৰণস্বৰূট, এও যসু্থ চীফনকশলী অৰু যৰঠও যভয়ত য ুভ অ াটৰ ফযৰি এচনৰ যসু্থ হ াৱাৰ  াৰ 

ওটভাৱাত য ায় ওটৰ । 

d) থৃওীওৰণ, থতাৎ ৰফৰবন্ন ধৰণৰ যম্পৰত্ত এটও স্থানত হওিীবূত নওৰৰ ৰবন্ন ৰবন্ন স্থানত ৰযোঁঘৰৰত ওৰৰ ৰদয়াট া ক্ষৰত 

ৰনয়ন্ত্ৰণৰ এ া দ্ধৰত ।ৰৰওল্পনাট া  ’ল হম মৰদ হওাটনা এ া ঠাোঁআত দুখত না খট , হতটন্ত হকাট আৰঔৰন তাত নাৰাৰঔ 

ক্ষৰতৰ প্ৰবাৱ ওভাফ ৰা মায় । 

উদা ৰণস্বৰূট, ণযফস্তু ৰফৰবন্ন গুদাভত ভচুত ওৰৰ ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ওভাফ ৰা মায় ।এটন হক্ষ্ৰ ত, এ া গুদাভ 

নাশ  ’হল ক্ষৰতৰ প্ৰবাৱ মটথি ওভ  ’ফ । 

4. ৰফদাশংওাৰ যংস্থান 

আয়াৰ থত হ টঙ যম্ভাফয হলাওঘান ঘম্ভাৰলফৰ ফাটফ ুোঁৰচৰ ফযৱস্থা ওৰা । 

a) স্ব-থতযংস্থানৰ দ্বাৰা ৰফদাশংওা যংৰক্ষণৰ থত  ’ল, হলাওঘানদায়ও খ নাট া হমৰতয়া খৰ ফ, হতৰতয়া ৰনটচআ হযআ 

হলাওঘানৰ বৰৰণ ৰদয়া ।এআ দ্ধৰতত এ া প্ৰৰতষ্ঠাটন ৰনচৰ ৰফদাশংওা ৰনটচআ গ্ৰ ণ ওটৰ, অৰু ৰনচা নাআফা ধাৰ 

ওৰা ুোঁৰচৰ দ্বাৰা আয়াৰ ফাটফ যংস্থান ওটৰ ।আয়াও হওাৱা  য় স্ব-ফীভা । প্ৰৰতষ্ঠানট াটৱ ক্ষৰত-হ্ৰাযওৰণৰ ৰফৰবন্ন 

দ্ধৰত ৱলম্বন ওৰৰফ াটৰ মাটত হলাওঘানৰ প্ৰবাৱট া, প্ৰৰতষ্ঠানট াটৱ ঘম্ভাৰলফ ৰাকও ওৰভ মায় । 

b) ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণ হ টঙ ৰফদাশংওা যংৰক্ষণৰ ৰফওল্প ।ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণৰ থত  ’ল হলাওঘানৰ 

দায়ফদ্ধতা নয এও ক্ষকল  স্তান্তৰ ওৰা ।এআ হক্ষ্ৰ ত অওৰিও খ নাৰ (ফা ৰফমতযয়ৰ) পলত  ’ফ ৰা হলাওঘান 

নয এও ক্ষকল  স্তান্তৰৰত  য় । 

ফীভা হ টঙ ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণৰ এও ভঔুয প্ৰওাৰ অৰু আ ফীভা-ক্ষৰতৰূণৰ চৰৰয়টত ৰনশ্চয়তাৰ দ্বাৰা ৰনশ্চয়তাও 

প্ৰৰতস্থাৰত ওটৰ । 

ফীভাওৰণ ফনাভ ৰনৰশ্চতওৰণ (আনৰিউটৰন্স বাঙতাঙ এৰিউটৰন্স) 

ফীভাওৰণ ফযৱস্থা অৰু ৰনৰশ্চতওৰণ ফযৱস্থা উবটয়আ ফাৰণৰচযও যংস্থাৰ দ্বাৰা অক ফটিাৱা ৰফত্তীয় ণয । আদানীও এআ দু াৰ 

ভাচৰ াথতওয ধূযৰ হ  ৰৰটঙ অৰু এআ দু াও প্ৰায় এটওআ ফুৰল ধৰৰ হলাৱা  য় । ৰম  ও, আ োঁতৰ ভাচৰ যকূ্ষ্ম তাৰতভযৰঔৰন 

তলত অটলাঘনা ওৰা  ’ল । 

ফীভাওৰণ ফুৰলটল এ া খৰ ফ ৰা থতাৎ যম্ভাৱয খ নাৰ ৰফৰীটত যৰুক্ষা ৰদয়াট া ফুচায়, অন াটত ৰনৰশ্চতওৰণ ফুৰল ও’হল 

ৰনৰশ্চত ৰূট খৰ ফ লকীয়া খ নাৰ ৰফৰীটত যৰুক্ষা ৰদয়াট া ফুচায় ।ফীভাওৰটণ ৰনৰশ্চত ৰফদৰ ৰফৰীটত যৰুক্ষা ৰদয়াৰ 

ফযৱস্থা ওটৰ, ম’ত হনৰও ৰনৰশ্চতওৰটণ এটন এ া খ নাৰ ৰফৰীটত যৰুক্ষাৰ ফযৱস্থা ওটৰ ৰমট া খৰ ফআ, হমটন ভতৃুয-ৰম 

ৰনফামতয, হওৱল হওৰতয়া খৰ ফ হযআ যভয়ট া ৰনৰেতি ।ৰনৰশ্চতওৃত থতাৎ অিাৰযত ৰলৰঘটফাৰ চীফন যৰুক্ষা-অৱৰণৰ 

হযটত চৰড়ত । 
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াঠৰ ফযাঔযাভলূও নক্সা 4: ফীভাআ হওটনকও ফীভাওতৃৰ ক্ষৰত ৰূণ ওটৰ 

 

ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণৰ অন উাটয়া অটঙ ।উদা ৰণস্বৰূট, প্ৰৰতষ্ঠানট া এ া হকা ৰ ংশ  ’ফ    াটৰ ।টতটন হক্ষ্ৰ ত 

ৰফদাশংওাট া ভূল হকা ট াকল  স্তান্তৰৰত ওৰৰফ ৰা মায়, ৰমট াটৱ হতৰতয়া ৰফদাশংওাৰ যংস্থান ওৰৰফ । 

ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণৰ ৰফৰবন্ন দ্ধৰতৰ ভাচত ফীভা এ া দ্ধৰত । 

ৰনচও ৰঔ ওৰও 3 

ৰনম্নৰলৰঔত হওানট া ৰফদাশংওা  স্তান্তৰ ওৰাৰ এ া দ্ধৰত? 

I. হফংওৰ যাৱৰধ চভা ফা ৰপক্সড ৰড’ৰচ   

II. ফীভা        

III. আওুআৰ  হিয়াৰ                                                                                                                             

IV. বূ-যম্পৰত্ত    

 

 

 

 



 

11 

D. ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ অৰ লা ৰ ঘাটফ ফীভা 

হমৰতয়া অৰভ ৰফদাশংওাৰ ওথা ওোঁ, অৰভ প্ৰওৃতটত হ  হমাৱা হলাওঘানৰ ৰফ টয় নওোঁ- হতৰতয়া অৰভ খৰ ফ ৰা ফা যম্ভাৱয 

হলাওঘানৰ ওথাট  উটেঔ ওটৰাোঁ ।থতাৎ আ হ টঙ প্ৰতযাৰশত হলাওঘান ।এআ প্ৰতযাৰশত ক্ষৰতৰ ভলূয (ৰম ৰফদাশংওাৰ ভলূযৰ 

যভান) হ টঙ তলৰ দু া ওাৰওৰ ৰূণ পল0 

i. ৰম ৰফমতযয়ট াৰ ৰফৰীটত ফীভা ওৰা হ টঙ হযআট া যংখৰ ত হ াৱাৰ অৰু তাৰ পলস্বৰুট ক্ষৰত হ াৱাৰ 

যম্ভাৱনাট া 

ii. আয়াৰ ৰৰণাভত ফ ন ওৰৰফ লকীয়া যম্ভাৱয ক্ষৰতৰ প্ৰবাৱ ফা ৰৰভাণ  

ৰফদাশংওাৰ ভলূয, যম্ভাৱনা অৰু ক্ষৰতৰ ৰৰভান দু াৰ লকটতআ যভানুাৰতওবাটৱ ফাটি ।ৰম  ও, মৰদ ক্ষৰতৰ ৰৰভানট া 

ৰতকও হফৰঙ  য়, অৰু খ নাট া খ াৰ যম্ভাৱনা ঔুফ নকণয থাটও, হতটন্ত ৰফদাশংওাৰ ভূলয ৰওন্তু ওভ  ’ফ । 

াঠৰ ফযাঔযাভলূও নক্সা 5: ফীভা হলাৱাৰ ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণৰ অকটত ৰওঙভুান ৰফটফঘয ৰফ য়  

 

 

1. ফীভা হলাৱাৰ ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণৰ অকটত ৰওঙভুান ৰফটফঘয ৰফ য়  

ফীভাযুৰক্ষা হলাৱাট া অৱশযওীয়  য় হন ন য় এআ ৰযদ্ধান্ত হলাৱাৰ যভয়ত এচটন ৰফদাশংওা  স্তান্তৰ ওৰাৰ ভলূযৰ ৰফৰীটত 

ৰফদাশংওা ফ ন ওৰাৰ ভলূযট া ৰনটচআ চুৰঔ হঘাৱা উৰঘৎ । ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণৰ ভলুয  ’ল ফীভাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া – ৰমট া 

ফূতৰ নটুেদত উটেঔ ওৰা দু া ওাৰওৰ দ্বাৰা হাৱা মায় ।ফীভা হলাৱাৰ ফাটফ অ াআতকও অদশত ৰৰৰস্থৰত  ’ল ম’ত ৰনৰেতি 

দুখত নাট া খ াৰ যম্ভাৱনা ঔুটফআ ওভ, ৰওন্তু হদফাৎ খৰ  ক’হল ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ৰফশাল  ’ফ াটৰ । এটনওুৱা ৰৰৰস্থৰতটফাৰত, 

ৰফদাশংওাও ফীভাৰ (ৰপ্ৰৰভয়াভ) চৰৰয়টত  স্তান্তৰ ওৰাৰ ভলূয ফহু ওভ  ’ফ, ম’ত হনৰও ৰফদাশংওাট া ৰনটচআ ফ ন ওৰাৰ 

ভলূয ফহু হফৰঙ  ’ফ । 

a) ওনভানৰ ওাৰটণ ফহুত হফৰঙ ৰফদাশংওা ভূৰ াৰত নল’ফ ।ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণৰ ফযয় অৰু আয়াৰ ৰা লব্ধ 

প্ৰভূলযৰ ভাচত এ া মুৰিমুি যম্পওত থওাট া অৱশযও । 

উদা ৰণ 

এ া যাধাৰণ ফল হনৰ ফীভা ওটৰাৱাৰ হওাটনা মুৰি অটঙ হন? 

b) ক্ষৰত ঘম্ভাৰলফ ৰা যাভথতযতকও ৰধও ৰফদাশংওা ভৰূ াৰত নল’ফ 0 এ া ৰনৰেতি খ নাৰ ৰা  ’ফ ৰা ক্ষৰতৰ 

ৰৰভাণ মৰদ আভান হফৰঙ  য় হম আ ক্ষৰতগ্ৰস্ত ভান ুচনও প্ৰায় হদউলীয়া ফনাআ ৰদফ াটৰ, হতটন হক্ষ্ৰ ত 

ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ দ্ধৰতট া ফাস্তৱযন্মত অৰু মথাথত ন য় । 
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উদা ৰণ 

মৰদ এ া ৰফৰা  হতল হশাধনাকাৰ ধ্বংযপ্ৰাপ্ত ফা ক্ষৰতগ্ৰস্ত  য়, হওাটনা হওাম্পানীৰ এআ ক্ষৰত ফ ন ওৰাৰ যাভথত অটঙটন? 

c) ৰফদাশংওাৰ যম্ভাৱয ৰৰণাভ যতওতাটৰ ৰফটফঘনা ওৰও0 হযআটফাৰ যম্পদৰ ফীভা ওটৰাৱাট া তযন্ত প্ৰটয়াচনীয় 

ৰমটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত হলাওঘানদায়ও খ নাট া খ াৰ (যখনতা) যম্ভাৱনা এটওফাটৰ নকণয, ৰওন্তু খৰ টল যম্ভাৱয প্ৰৱলতা 

(প্ৰবাৱ) থতাৎ ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ৰফশাল  ’ফ । 

উদা ৰণ 

ভ াওাশমান এঔনও হওাটনাফাআ ফীভা নওটৰাৱাৰ যা য ওৰৰফটন? 

 

ৰনচও ৰঔ ওৰও 4 

তলৰ হওানট া ৰৰৰস্থৰতটয় ফীভা হলাৱাৰ নযামযতা প্ৰৰতন্ন ওটৰ? 

I. ৰৰয়ালৰ এওভা্ৰ  চীৰৱওা উাচতনওাৰীচনৰ ওালভতৃুয  ’ফ াটৰ 

II. ভানু  এচটন হতোঁৰ  ওাৰ হফকট া হ ৰুৱাফ াটৰ 

III. িওৰ দৰ যাংখাৰতওবাটৱ ৰৰফ াটৰ 

IV. দীখতৰদন ফযৱ াৰৰ পলত হ াৱা স্বাবাৰৱও ক্ষয়-ক্ষৰতৰ পলস্বৰূট খৰ এ াৰ ভূলয ওৰভফ াটৰ 

E. যভাচত ফীভাৰ বৰূভওা 

ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ হদশ এঔনৰ থতকনৰতও উন্নয়নৰ হক্ষ্ৰ ত গুৰুত্বূণত বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ ।টদশৰ যম্পদৰ যৰুক্ষা অৰু 

যংৰক্ষণৰ যৰুনশ্চয়তাৰ ফাটফ হতোঁটলাটও তাৎমতযূণতবাটৱ ৰৰ ণা হমাকায় ।টতোঁটলাওৰ ৱদানৰ ৰওঙু উদা ৰণ তলত ৰদয়া 

 ’ল । 

a) হতোঁটলাওৰ ৰফৰনটয়াকৰ ফাটফ যাধাৰণটত যভগ্ৰ যভাচঔটনআ উওৃত  য় । ফীভাটওাম্পানী এ াৰ ভলূ শৰি  ’ল 

ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰূত ৰফশাল ৰৰভাণৰ যংকৃ ীত ধটনটৰ কৰঠত এও উকভ তীয়া ুোঁৰচ। 

b) এআ ত ৰফল যংক ৃীত অৰু যংৰৰক্ষত  য় ৰলৰঘধাৰওযওলৰ যৰুফধাৰ ফাটফ । ফীভাওাৰওযওটল এআ ওথাৰঔৰন 

ভনত ৰাৰঔ এআ ত ৰফল ফযৱ াৰ ওৰাৰ ৰফ টয় যওটলা যভয়টত এটন ধৰণৰ ৰযদ্ধান্ত হলাৱা উৰঘৎ মাটত যভাচঔটন 

আয়াৰ যৰুফধা হবাক ওৰৰফ াটৰ ।এআ ওথাট া ৰফৰনটয়াকৰ হক্ষ্ৰ টতা প্ৰটমাচয । হযটয়ট , যপল ফীভাওাৰওযওলও 

হওৰতয়া হস্পওুটলৰ ব থতাৎ লাবওৰল্প উদযভত, হমটন িও ফা হিয়াৰত ৰফৰনটয়াক ওৰা হদঔা নামায় । 

c) ফীভা দ্ধৰতট াটয় এচন ফযৰি, হতোঁৰ ৰৰয়াল, উটদযাক, ফাৰণচয, যভাচ, অৰু যাভৰগ্ৰওবাটৱ হদশৰ ফাটফ 

যংঔয প্ৰতযক্ষ অৰু টৰাক্ষ যৰুফধা প্ৰদান ওটৰ ।ফীভাওৃত – ফযৰি থফা ফযৱযাৰয়ও প্ৰৰতষ্ঠান উবটয়আ প্ৰতযক্ষ 

যৰুফধাটবাকী, ওাৰণ দুখত না ফা অওৰিও খ নাৰ ফাটফ হ াৱা ক্ষৰতৰ ৰৰণাভৰ ৰা হতোঁটলাওও ৰক্ষা ওৰা  য় । 

ওফকল ক’হল, এটনদটৰ ফীভাআ উটদযাকৰ ভলূধন ৰক্ষা ওটৰ অৰু ফযৱযায় তথা উটদযাকৰ অৰু ৰধও যম্প্ৰযাৰণ 

অৰু ৰফওাশৰ ফাটফ ভূলধন ভওুৰল ওটৰ । 

d) ফীভাআ ফযৰি এচনৰ বৰৱ যতৰ ৰনশ্চয়তাৰ লকত চৰড়ত বয়, উৎওিা অৰু উটদ্বক দৰূ ওটৰ অৰু পলস্বৰূট 

হতোঁ ভলূধনও ফযৱযায়ত ভিুবাটৱ ৰফৰনটয়াক ওৰাৰ যা য ওৰৰফ াটৰ অৰু ৰফদযভান যম্পদটফাৰৰ ফযৱ াৰ 

ৰনুণতাটৰ ওৰৰফ াটৰ ।এআদটৰ ফীভাআ ফাৰণৰচযও অৰু টদযাৰকও ৰফওাশত উৎযা  হমাটকাৱাৰ লকটত ওভত 

যংস্থানৰ ফাটফ যটুমাকৰ যৰৃি ওটৰ অৰু আয়াৰ দ্বাৰা এও যসু্থ থতনীৰত অৰু ফৰদ্ধতত চাতীয় উৎাদনশীলতাৰ ফাটফ 

ৰৰ ণা হমাকায় । 

e) ফীভাটমাকয ৰফমতযয়ৰ দ্বাৰা  ’ফ ৰা ক্ষৰত ফা  াৰনৰ ৰফৰীটত ফীভা ওটৰাৱা নাথাৰওটল হফংও ফা ৰফত্তীয় প্ৰৰতষ্ঠাটন 

হওাটনা যম্পৰত্তৰ ৰত ৰগ্ৰভ ঋণ ৰনৰদটয় । এআটফাৰৰ যৰ ৰঔৰনটয়আ অন ুৰঙ্গও প্ৰৰতবূৰত ৰ ঘাটফ ৰলৰঘ এঔন 

‘এঙাআন’ ফা  স্তান্তৰওৰণ ওৰৰ ৰদয়াৰ ৰত হচাৰ ৰদটয় । 
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f) হওাটনা ৰফদাশংওা গ্ৰ ণ ওৰাৰ অকটত, ফীভাওাৰওযওটল  ততাযম্পন্ন ৰবমন্তা অৰু ৰফটশ জ্ঞৰ  তুৱাআ ফীভা 

ওৰৰফলকীয়া যম্পৰত্তট াৰ যটফতক্ষণ অৰু ৰৰদশতনৰ ফযৱস্থা ওটৰ । হতোঁটলাটও হওৱল ভলূয ৰনদ্ধতাৰণৰ ফাটফ 

ৰফদাশংওাট াৰ ভান ৰনণতয় নওটৰ, ৰফদাশংওাত ৰফৰবন্ন যংটশাধনৰ ফাটফ ৰদ া-ৰাভশত অক ফিায় মাটত 

ৰপ্ৰৰভয়াভৰ  াৰ ওটভ । 

g) হদশকল হফটদৰশও ভদু্ৰা উাচতন ওৰৰ নাৰ হক্ষ্ৰ ত, ৰপ্তাৰন ফাৰণচয, চা াচী ৰৰফ ন হযৱা, হফংও হযৱা অৰদৰ 

লকত ফীভা এটও শাৰীত টৰ ।বাৰতীয় ফীভাওাৰওযওটল 30  াতকও ৰধও হদশত ফীভা ফযৱযায় ৰৰঘালনা ওটৰ 

। এআ ওভতযঘূীটয় হফটদৰশও ভদু্ৰা উাচতন ওটৰ অৰু দৃশয থতাৎ স্পশতনাতীত ণয ৰপ্তাৰনৰ প্ৰৰতৰনৰধত্ব ওটৰ । 

h) ৰিক্ষৰত ৰনটৰাধ, চা াচ / ৰফভানফাৰ ত ণযক্ষৰত ৰনটৰাধ, উটদযাক ৰনৰাত্তা অৰু থ ৰনৰাত্তা অৰদ ওামতযিভৰ 

লকত চৰড়ত যংস্থা অৰু এটচৰিটফাৰৰ লকত ফীভাওাৰওযওলৰ খৰনষ্ঠ যংটমাক থাটও । 

তথয  

ফীভা অৰু যাভাৰচও যৰুক্ষা 

a) এআ ওথাট া এৰতয়া স্বীওৃত হম যাভাৰচও যৰুক্ষাৰ উমুি ফযৱস্থা ওৰাট া ৰাষ্ট্ৰৰ এও দায়ফদ্ধতা ।এআ উটেশয ৰূণৰ 

ফাটফ ঘৰওাটৰ প্ৰণয়ন ওৰা ৰফৰবন্ন অআনত ফীভাৰ ফযৱ াৰ হস্বোটৰ নাআফা ফাধযতাভলূওবাটৱ, যাভাৰচও যৰুক্ষাৰ অৰ লা 

ৰ ঘাটফ ন্তবূতি ওৰৰটঙ । হওিীয় অৰু ৰাচয ঘৰওাটৰ হতোঁটলাওৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত ৰুণৰ ফাটফ ৰনৰেতি ৰওঙূভান যাভাৰচও 

যৰুক্ষা প্ৰওল্পত ফৰগৰন অক ফিায় ।1948 ঘনৰ ‘ৰদ এভপ্লৰয়ঘ হি  আনৰিউটৰন্স এক্ট’ নমুায়ী ফীভাওৃত থতাৎ উটদযাকৰ 

ওভতঘাৰী অৰু হতোঁটলাওৰ ৰৰয়ালফকতৰ যৰুফধাটথত যসু্থতা, ক্ষভতা, প্ৰযূৰত-যম্বন্ধীয় অৰু ভতৃুযচৰনত ঔৰঙ ৰৰটশাধ 

ওৰাৰ ফাটফ “এভপ্লৰয়ঘ হি  আনৰিউটৰন্স ওৰটাটৰিন” ফা ওভতঘাৰী ৰাচয ফীভা ৰনকভৰ স্থানা হ টঙ ।ঘৰওাটৰ 

ৰধযৰূঘত ওৰা ৰনৰেতি ৰওঙুভান টদযাৰকও হক্ষ্ৰ ত এআ অোঁঘৰনঔন ফলফৎ ওৰা হ টঙ ।  

b) ঘৰওাটৰ ষৃ্ঠটা ওতা ওৰা যাভাৰচও যৰুক্ষা প্ৰওল্পযভ ূত ফীভাওাৰওযওটল এও গুৰুত্বূণত বূৰভওা ালন ওটৰ ।শযয 

ফীভা হমাচনা ফা ি’ আনৰিউটৰন্স স্কীভ (অৰ হও ৰফ য়াআ) উটেঔটমাকয যাভাৰচও গুৰুত্ব থওা এও ঘৰওাৰী ফযৱস্থা 

।এআ অোঁঘৰনৰ দ্বাৰা হওৱল হঔৰতয়ওযওল ন য়, প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ হকাট আ যভাচঔন উওৃত  য় । 

c) ফাৰণৰচযও ৰবৰত্তত ঘটলাৱা যওটলা গ্ৰাভীন ফীভা অোঁঘৰন ভলূকতবাটৱ ৰবওল্পনা ওৰা হ টঙ কাোঁৱলীয়া ৰৰয়ালটফাৰও 

যাভাৰচও যুৰক্ষা প্ৰদান ওৰাৰ ফাটফ । 

d) ঘৰওাৰী প্ৰওল্পযভ ূও যভথতন ওৰাৰ ৰৰ ফীভা উটদযাটক ৰনটচআ ফাৰণৰচযও অধাৰত ফীভা যৰুক্ষা অক ফিায়,মাৰ 

ঘুড়ান্ত লক্ষয  ’ল যাভাৰচও যুৰক্ষা ।উদা ৰণস্বৰূট, চনতা াঙত’হনল এৰক্সটডন্ট, চন অটৰাকয আতযাৰদ । 

ৰনচও ৰঔ ওৰও 5 

তলৰ হওানট া ফীভা অোঁঘৰন ঘৰওাৰৰ ষৃ্ঠটা ওতা ৰফ টনআ ফীভাওাৰটও ঘলায়? 

I. ওভতঘাৰী ৰাচয ফীভা ৰনকভ                                                                                                                   

II. শযয ফীভা হমাচনা 

III. চন অটৰাকয 

IV. ৰৰ হকাট আ হওআ া    

যাৰ যংটক্ষ 

 ফীভা  ’ল ৰফদাশংওাৰ উকভ তীয়া ঞু্জীওৰণৰ ভাধযটভটৰ ৰফদাশংওাৰ  স্তান্তৰওৰণ । 

 অৰভ ফততভাটন ৰমট াও অধুৰনও ফাৰণচয ফীভা ফুৰল চাটনা, হযআট া লণ্ডনৰস্থত লটয়ডৰ ওৰপ  াউঙত অৰম্ভ হ ৰঙল ফুৰল 

হওাৱা  য় । 

 এ া ফীভা ফযৱস্থাত ৰনম্নৰলৰঔত হওআ াৰ ৰস্তত্ব চৰড়ত থাটও, হমটন,  

 যম্পদ         
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 ৰফদাশংওা 

 ৰফমতযয় 

 ঘুৰি  

 ফীভাওাৰও অৰু  

 ফীভাওৃত   

 হমৰতয়া এটও ধৰণৰ ৰফদাশংওাৰ যনু্মঔীন হ াৱা ফযৰিযওটল ুোঁৰচৰ এ া যভূ ীয়া ত ৰফলত ফৰগৰন ৰদটয়, আয়াও 

উকভ তীয়া ঞু্জীওৰণ ফুৰল হওাৱা  য় । 

 ফীভাৰ ৰৰ ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ হওৌশলৰ ন্তবূতি  ’ল0 

 ৰফদাশংওা ৰৰ াৰ 

 ৰফদাশংওা ৰনয়ন্ত্ৰণ 

 ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ 

 ৰফদাশংওাৰ যংস্থান 

 ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণ 

 ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত হভা াভৰু  ভাৰন ঘৰলফ লকীয়া নীৰতটওআ া  ’ল0 

 ৰনচৰ যাভথতযতকও ৰধও ৰফদাশংওা ভূৰ াৰত নল’ফ 

 ৰফদাশংওাৰ যম্ভাৱয ৰৰণাভ যতওততাটৰ ৰফটফঘনা ওৰও, অৰু 

 ওনভানৰ ওাৰটণ ফহুত হফৰঙ ৰফদাশংওা ভূৰ াৰত নল’ফ  

 

যৰুনৰেতি থতৰনৰ ত গুৰুত্বণূত  শব্দ  

1. ৰফদাশংওা  

2. উকভ তীয়া ঞু্জীওৰণ 

3. যম্পদ  

4. ৰফদাশংওাৰ দায় 

5. ৰফদাশংওা ৰৰ াৰ 

6. ৰফদাশংওা ৰনয়ন্ত্ৰণ 

7. ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ 

8. ৰফদাশংওাৰ যংস্থান 

9. ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণ  

―ৰনচও ৰঔ ওৰও‖ৰ উত্তৰ 

উত্তৰ 1 

যৰঠও উত্তৰট া  ’ল II  

ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উন্নয়ন প্ৰাৰধওৰণ  ’ল বাৰতত ফীভা উটদযাকৰ ৰনয়ন্ত্ৰও । 

উত্তৰ 2 

যৰঠও উত্তৰট া  ’ল III 

যম্ভাৱয ক্ষৰতৰ ফাটফ এওা ৰীয়াকও ুোঁৰচ ৰাৰঔ হথাৱা ফযৱস্থাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাও ৰফদাশংওাৰ হকৌণ দায় ফুৰল হওাৱা  য় । 

উত্তৰ 3 
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নশুীলনৰ ফাটফ প্ৰটশ্নাত্তৰ 

যৰঠও উত্তৰট া  ’ল II 

ফীভা হ টঙ ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণৰ এও দ্ধৰত । 

উত্তৰ 4 

যৰঠও উত্তৰট া  ’ল I 

এওভা্ৰ  চীৰৱওা উাচতনওাৰীৰ ওালভতৃুয  ’হল ৰৰয়াল এ াআ ৰনচৰ ফযৱস্থা ৰনটচআ ওৰৰফ লাটক । এআ ধৰণৰ ৰৰৰস্থৰতটয় 

ফীভা িয় ওৰাট া নযাময ফুৰল প্ৰৰতন্ন ওটৰ । 

উত্তৰ 5 

যৰঠও উত্তৰট া  ’ল III 

চন অটৰাকয ফীভা অোঁঘৰনঔন ঘৰওাৰৰ ৃষ্ঠটা ওতা ৰফ টনআ ফীভাওাৰটও ঘলায় । 

 

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন   

প্ৰশ্ন 1 

উকভ তীয়া ঞু্জীওৰণৰ ভাধযটভটৰ ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণ ওৰাও ____________ফুৰল হওাৱা  য় । 

I. যিয় 

II. ৰফৰনটয়াক 

III. ফীভা  

IV. ৰফদাশংওা প্ৰশভন 

প্ৰশ্ন 2 

ৰফদাশংওা খ াৰ যম্ভাৱনা ওটভাৱাৰ ফযৱস্থাও ________________ফুৰল হওাৱা  য় । 

I. ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ 

II. ক্ষৰত  

III. ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণ 

IV. ৰফদাশংওা ৰৰ াৰ     

প্ৰশ্ন 3 

ফীভাওাৰওকল ৰফদাশংওা  স্তান্তৰ ওৰাৰ পলত ___________________যম্ভৱ ।  

I. ৰনচৰ যম্পদৰ ৰফ টয় যাৱধান হ  ৰা 

II. ক্ষৰতৰ খ নাত ফীভাৰ ৰা  ওা খ া 

III. যম্পদৰ যভুঔত থওা ৰফদাশংওাও অওান ওৰা 

IV. ভনৰ শাৰন্তৰঔৰন উটবাক ওৰা অৰু ৰধও ওামতযওৰীবাটৱ ফযৱযায় ৰৰওল্পনা ওৰা 

প্ৰশ্ন 4 

_________________ও অধুৰনও ফীভা ফযৱযায়ৰ উদ্ভৱৰ ভূল ৰূট কণয ওৰা মায় । 
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I. ফ’ ভৰৰ                                                                                                                                              

II. ল’হয়ড 

III. হৰাডছ্ 

IV. ভালট া্ৰ া ওৰভৰ      

 

প্ৰশ্ন 5 

ফীভাৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত “ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ” ফুৰলটল এটন এ া ৰৰৰস্থৰত ফুচায় ম’ত ____________। 

I. ক্ষৰত ফা  াৰন হ াৱাৰ যম্ভাৱনা নাআ 

II. ক্ষৰতদায়ও খ নাট াৰ হওাটনা ভূলয নাআ 

III. যম্পৰত্তট া ফীভা যৰুক্ষাটফিনীৰ ন্তকতত 

IV. হওাটনা ফযৰিটয় ৰফদাশংওা গ্ৰ ণ ওৰৰ আয়াৰ ৰৰণাভৰ ভুঔাভৰুঔ হ াৱাৰ ৰযদ্ধান্ত হলটঙ 

প্ৰশ্ন 6 

তলৰ হওানট া ৰফফৰৃত শুদ্ধ? 

I. ফীভাআ যম্পদও যুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ 

II. ফীভাআ ক্ষৰত প্ৰৰতটৰাধ ওটৰ 

III. ফীভাআ ক্ষৰতৰ যম্ভাৱনা হ্ৰায ওটৰ 

IV. যম্পদৰ ক্ষৰত  ’হল ফীভাআ ধন ৰৰটশাধ ওটৰ       

প্ৰশ্ন 7 

প্ৰৰতট া 20,000  ওা ভলূযৰ 400 া খৰৰ ৰবতৰত কড় ৰ ঘাটফ প্ৰৰত ফঙটৰ 4 াকও খৰ চুআত বিীবূত  য়, মাৰ পলত 

যাভূৰ ও ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ  য় 80,000  ওা । এআ ক্ষৰতৰ ৰৰভাণট া ৰূণ ওৰাৰ ফাটফ প্ৰৰতচন খৰৰ ভাৰলটও ফঙটৰওীয়া 

ৰওভান  ওাকও ফৰগৰন ৰদয়া অৱশযও? 

I. 100  ওা 

II. 200  ওা  

III. 80  ওা  

IV. 400  ওা    

প্ৰশ্ন 8 

তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত শুদ্ধ? 

I. ফীভা হ টঙ “ফহুযংঔযও”ৰ দ্বাৰা “ওভযংঔযও”ৰ হলাওঘান বকাআ হলাৱাৰ দ্ধৰত 

II. ফীভা হ টঙ এচন ভানু ৰ ৰফদাশংওা অন এচন ভান ুকল  স্তান্তৰওৰণৰ দ্ধৰত 

III. ফীভা হ টঙ “ওভযংঔযও”ৰ দ্বাৰা “ফহুযংঔযও”ৰ হলাওঘান বকাআ হলাৱাৰ দ্ধৰত 

IV. ফীভা হ টঙ ওভযংঔযওৰ লাব ফহুযংঔযওকল  স্তান্তৰওৰণৰ দ্ধৰত 

V.  
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প্ৰশ্ন 9 

ৰফদাশংওা গ্ৰ ণৰ অকটত ফীভাওাৰও যওটল যম্পৰত্তট াৰ যটফতক্ষণ অৰু ৰৰদশতনৰ ফযৱস্থা ৰওয় ওটৰ? 

I. ভলূয ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ ফাটফ ৰফদাশংওাট াৰ ভূলযায়ন ওৰৰফকল 

II. ফীভাওৃতআ যম্পৰত্তট া হওটনদটৰ ৰওৰনটঙ, হযআট াৰ যটম্ভদ হলাৱাৰ ফাটফ 

III. অন ফীভাওাৰটও যম্পৰত্তট া ৰৰদশতন ওৰৰটঙটন নাআ, হযআ ঔফৰট া চনাৰ ওাৰটণ 

IV. অটশ-াটশ ফীভাটমাকয অৰু যম্পৰত্ত অটঙটন নাআ, হযআ ঔফৰট া চাৰনফৰ ফাটফ 

প্ৰশ্ন 10 

তলৰ হওানট া ৰফওল্পআ ফীভা প্ৰৰিয়াট াও যটফতাত্তভ বাটফ ফযাঔযা ওটৰ? 

I. ফহুযংঔযওৰ ক্ষৰত ওভযংঔযটও বকাআ হলাৱা 

II. ওভযংঔযওৰ ক্ষৰত ফহুযংঔযটও বকাআ হলাৱা 

III. ওভযংঔযওৰ ক্ষৰত এচটন বকাআ হলাৱা 

IV. বতুতওীৰ হমাটকটৰ ক্ষৰত বটকাৱা 

 

স্ব-ৰীক্ষণভলূও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 

উত্তৰ 1 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

উকভ তীয়া ঞু্জীওৰণৰ ভাধযটভটৰ ৰফদাশংওা  স্তান্তৰওৰণ ওৰাও ফীভা ফৰুল হওাৱা  য় । 

উত্তৰ 2 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

ৰফদাশংওা খ াৰ যম্ভাৱনা ওটভাৱাৰ ফযৱস্থাও ক্ষৰত প্ৰৰতটৰাধ ফুৰল হওাৱা  য় । 

উত্তৰ 3 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ IV 

ফীভাওাৰওকল ৰফদাশংওা  স্তান্তৰ ওৰাৰ পলত ভনৰ শাৰন্তৰঔৰন উটবাক ওৰাৰ লকটত অৰু ৰধও ওামতযওৰীবাটৱ ফযৱযায় 

ৰৰওল্পনা ওৰা যম্ভৱ ।  

উত্তৰ 4 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ II 

ল’হয়ডও অধুৰনও ফীভা ফযৱযায়ৰ উদ্ভৱৰ ভূল ৰূট কণয ওৰা মায় । 

উত্তৰ 5 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ IV 

ফীভাৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত “ৰফদাশংওা যংৰক্ষণ” ফুৰলটল এটন এ া ৰৰৰস্থৰত ফুচায় ম’ত হওাটনা ফযৰিটয় ৰফদাশংওা গ্ৰ ণ ওৰৰ 

আয়াৰ ৰৰণাভৰ ভুঔাভৰুঔ হ াৱাৰ ৰযদ্ধান্ত হলটঙ ।    
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উত্তৰ 6 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ IV 

যম্পদৰ ক্ষৰত  ’হল ফীভাআ ধন ৰৰটশাধ ওটৰ ।       

উত্তৰ 7 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ II 

ক্ষৰতৰ ৰৰভাণট া ৰূণ ওৰাৰ ফাটফ প্ৰৰতট া ৰৰয়াটল ফঙটৰওীয়া 200  ওাকও ফৰগৰন ৰদফ            লাৰকফ । 

উত্তৰ 8 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ I 

ফীভা হ টঙ “ফহুযংঔযও”ৰ দ্বাৰা “ওভযংঔযও”ৰ হলাওঘান বকাআ হলাৱাৰ দ্ধৰত ।       

উত্তৰ 9 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ I 

ভলূয ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ ফাটফ ৰফদাশংওাট াৰ ভান ৰনণতয় ওৰৰফকল ৰফদাশংওা গ্ৰ ণৰ অকটত ফীভাওাৰও যওটল যম্পৰত্তট াৰ 

যটফতক্ষণ অৰু ৰৰদশতনৰ ফযৱস্থা ওটৰ । 

উত্তৰ 10  

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ II 

অৰথতও ক্ষৰতৰ যনু্মঔীন হ াৱা হওআচনভান দুবতকীয়া ভানু ৰ হলাওঘানৰঔৰনও এআ এটও ধৰণৰ ৰনৰশ্চত খ না / ৰৰৰস্থৰতৰ 

যনু্মঔীন হ  থওা ফহুযংঔযও ভানটু  ৰনচৰ ভাচত বকাআ হলাৱাৰ প্ৰৰিয়াট াটৱ যটফতাত্তভ বাটৱ ফীভাও ফযাঔযা ওটৰ । 
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ধযায় 2 

গ্ৰ হক স ৱ  
 

      ৰ   

     ঠ ট                        ট                                      
                                                                      
                                                                         
                                                                       

      ৰ  ৰ     ক         ৰ 

 
A.           –                  
B.                                               
C.                 
D.                  
E.                   
F.            

     ঠ ট                           

1.                     ট               
2.                          
3.             ট              ট               
4.                                               ট                 
5.                                            
6.                  ট               
7.                         ট               
8.                          

 

 

 

 

 

 



 

20 

A. গ্ৰ হক স ৱ  –     ৰ    ৰ     ৰ 

1. গ্ৰ হক স ৱ   ক         

                  ট          ট                                            
                         ড                                        
                 ট            

   ট                   ট                                            

      ট       ট                                                

                ৰ      
   ট                         
   ট                          
                         
       

   ট                                 ট   
 ট                                         
       ট                            ট   ট  
                                 ট         
                            

                             
      ট                    ট  
                        
 

          ট                            
          ট                      ট         
                
   ট                                      
                 ট                 
       ট                    

         ট                  
                          
                     
                        
                         ট   
    ট                      
               

              ট                         
       ট                                
                        ট               
       ট                 
 

                         ট                   ট          ট       ট         
       ট                              ট                                 
                               ট      ট                           

2. স ৱ ৰ        

   ট                                                                         
                                                      

 ক          ৰ স ৱ   ক     ৰ          ৰ  ক    
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                         ট   [“SERVQUAL                           
           ট                     ট                        

a)     ৰ        :                  ট                                   
                                      ট          ট               
 ট                                      ট                           
      ট                 

b)         ক                                                     
             ট                                          ট         
   ট       ট                                                         
                  

c)                                                                
                                 ট                                    
                                                                   
                                     ট                

d)  হ                                                  ট             
                                         ট                

e)     ক ৰ   ৰ  স  ৰ                                                    
                                                      ট      
      -                                        ট                 
                                            ট                   
                                    ট                                 
   ট                      ট                       ট             
              

3. গ্ৰ হক স ৱ   ৰ       

                                                                             
                                    ট                            ট     
                                                                           
             

                                                  ট                    
                                                                      
 ট       

                              

    ট             হ  ৰ গ্ৰ হক   ৰক স ৱ           কৰ            

                   ট                                            
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      ট                        -                      ট               

গ্ৰ হকৰ   ৱ -ক  ৰ                                                         
   ট                                            ট                         
               

        গ্ৰ হকৰ   ৱ -ক  ৰ      

 
                                                   ট               
                                        ট                    

                 

          -          ট              

I.                 -                                               
II.                                   
III.                          ট     ট                                       

              
IV.                                           

   ৰ            

  ে: 

ঐ  হ   ক 

     

গ্ৰ হকৰ  ৰ  
অ         কৰ  
         ৰ  অ   

শুল্ক   ৰ 

     

     

  ৱ   ৰ 

          ৰ       
স  ৱ ৰ     ক ৰ  

   ৰ          থক  
  ৱ           থ  ক  

  ম্ভ ৱ  
     

          ৰৰ 

              গ্ৰ হকক 

অ   ৰক্ত  ড ক্ট 

 ক         ি 

ক ৰ ৱ ৰ দ্ব ৰ      

   ৰ  
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B.        গ্ৰ হক স ৱ        ৱ       ৰ     ৰ     ক   

                                                                      
       ট          ট                  ট                                       
                            ট                             ট           
                                     

1.     ৰ         - স         

                    ট                ট                                        
                                ট                                   ট  
         ক                    

     ট                   ট           -          ট                     
          ট                                   ট                              
    ট                       

        ট                           ট                  ট                   
             

                                                                      
                        ট                   

                             ট                                      ট 
 ট             ট                     ট                               
                 ট                                 ট        ট           
                  ট                    

   হৰ  

                                                                  
                ট                           

                              ট                                ঠ    
                           ট          ট                

  ৰ          ৰ অ             ৰ   ৰ      ৰ      থক              ক  
    ট                                                   ট             

                             ট                       -                   
                             ট                                         
       ট             ট                     ট                  

                 ট                                               
                  ট                                                  
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                                                        ট             :  

             ট            
                       

     ট                                                                ট   
                                           ট                          
      ট                                 ট          ট          ট        
           ট                                              ট             
                                                     

                                                                
     ট                                         ট                    
                           ট                          ট                 
                                                                        
                  ট                                    

                                                                  : 

         ট                                        
                                            ট                    

     

                                                                           
                                           ট                         ট  
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          ট        ট                                                
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                                ট            ট                        
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C. অ           ৰ  

1. অৱ   ক  

                            ট                  ট                          
            ট                   ট          [   ট               ড         
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                                               ট            ট    ট       

                                                                         ট  
                                                              :  
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                                   ট               ৰ      ”      
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                                               সক     ৰ     ক্ত      ৰ 
      থ    ক ৰ       ৰ     স   সক      সক            ক্ত গ্ৰ হকৰ      ৰ 
 ৰ ক   হ                ম্ভৱ ক ৰ  

                                                                ট        
                                                                         
                                     ট                                     
                      ট                                  ট                
                                       

স    ক   ৱ    ৰ            কৰ     ৱ       ৰ  স ৱ               ক  গ্ৰহ  
ক ৰ                        ট                                              
     ট                          

2.        অ         ৰ     ৰ       (IGMS) 

         ট                                                             
              ট                              ট                          
      ট                       

                                                     ট                       
                                                                             
                                                                ট          
                                : 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
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iii. ৰ                                              ট                  
                                                               
                   ট                                                   
                                                                
    ট                                                      
      

        ট                                     
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30 
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ii.                                                                  
                                                            

iii.                                          
iv.                                                                

         
v.                               

e)      ক্ত ৰ      ৰ স      ৰ 

    ট                                                                
                      ট                : 

i.        ৰ              
ii.        ৰৰ        কৰ  
iii.        ৰ অ  ক ৰ কৰ  
iv.    ৰ      
v.      ৰ             ৰ        

 

4.     ৰ স  ক     
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                                                   ট               ট  
                          

                   ট                                                   
                                                         

    ক     ৰ      ক ৰ ৰ    ৰ   ৰ  ৰক         ৰ দ্ব ৰ  স  ক       ৱ       ৰ 
       ৰৰ    ৰ        ক ৰ   ৰ   ৰ        ৰ   ৰ ক    ক ৰ     ৰ  

অ          গ্ৰহ  কৰ     অ  ক ৰ কৰ ৰ স    স  ক   ৰ     ি        ি     ি  

a) স  ক      অ       

                                                              
                                                                  
                             ট                                      
                                             ট                      
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                                   : 

i.                            ট                        ট                
         :  

         ট                  
                    ট                                               

        
                            ট                             

ii.                            ট                           ট         

iii.         ট                                                      
         

b) স  ক   ৰ দ্ব ৰ  অ   ৰ   

                      ট              ট                  : 

i.                  ট                                    
ii.                                                          
iii.                                                                     

              
iv.                   ট                                               

                                               

          ট                                                                
             ট                              ট                            
                                      

 

c) স  ক   ৰ দ্ব ৰ    ৰ  ৰ 

                                                       : 

i.        ট         ট                                          
                     

ii.                  ট             ট                           ট       
                                           ট                   
                           ট                   

iii.                   ট                                                  
                                        

iv.                                                                  
                  ট                      
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I.                                     /          
II.                                            
III.          ট                                                       
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D. স        ৰ       

গ্ৰ হক স ৱ   স        ৰ সক      ৰ 

                                                                           
                                                   

                   –  ট                                             
                                        সক      ৰ ক          ক      ৰ 
   হৰ  অ   ক     ৰৰ      ক   কৰ  সহ ৱ  ক           ক ৰ ৰ         ক্ত 
       ৰ         ক     

1. স          ৰ  গ্ৰ হক   ক    ৰ 

                                         ট      ট                      ট  
                                                ট                     
              
      স ৱ   ৰ    ক ৰ অ           গ্ৰ হ ক সক        ক সক   ক গ্ৰহ  ক ৰ  
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                                                        ট               
                                            

             ৰ    

 
i.       ট              ট               ঠ: 

                      -      ট                        ট            
                                                             
      ট                                                      ট     
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        স        ৰ  ৰ    ৰ 

 
                              

         
        
         
                           

   ট                                    ট                   ট              
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        ট                              ট                                     
            ট            

স        ৰ                     কৰ   হ ে   
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    ৪  স        ৰ       
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iii.   ক  ড                                                 ট          
      ট           ট                         ট                ড   ড 
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                                ট             ট                    ট    
                                          

iv. স      ট                 ট                  ট        ট              
                      -                             ট           ট           
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     ট               ট                 

v.  ড ক  ড        ট                 ট                 ট              
                                                 ড    ড  ট  [        
                   ট                 ড   [             ট              
                       

vi. গ্ৰহ ক                                             [                  ট  
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                                        ট                          
     ট                                                             ট    
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                    ট                                    

3. ক   কৰ  স        ৰ        ৰ 
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                                   ট                         ট        
                       ট     
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          ট                       ট                

I.       
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III.           
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                                      ট          ট                    
                                     ট          ট                    
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                    ,      ,                ,                      
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                                        ট                   

                       ট ট        ? 

v.       ক্তক  ৰ        কৰ  -  ট                    ট              
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             ট               -                                         
                                                                     
                      

   ট                            ট                       ট                 
   ট               ট                       ড                         
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                                                               -
                                                  : 
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                                      ট                                
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               -                      
               ;          ড             
              ঠ  
  ড                                                             

              
      –                                

                                                ট            : 

                                                    
                      
                                   
                
                                      

          ৰ গ্ৰ হ ক      ৰৰ    ক               ক ৰ   থ                ক 
 ৰ    ক ৰ       হ   ৰ  গ্ৰ হকৰ         থক    ৰ                         

2. শু  ৰ সক      ৰ  

                                                      ট                
                                ট                                 ট          
-                                   

                     ট                                                  
     ট                                                                

a)      ক শু  :   

   ট                                                              
                                  ট                     

                 ট                                              :- 

i.               কৰ  

                                                       ট             
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                 ট              
                                  [                           ট  
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                                  ট                                   
                                                                 

স    ৱ          ক          ৱ স       ক্ত ক      অ   হ  ৰ       
অ               ৰ   ৰ              ৰ        ৱ       ক্ত ক            ৰ  
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41 

   ট                             ট               ট                   
              ট            :  

                             ট                              
                                             

v.     ক্ত   ৱ   হ  ৰ        

          ট                                    ট              
          ট                                                               
                     ট                                   ট        
                                         ট             : 

                ট                                      
                                   
                              ট                                ট  

       

vi. অ  ক     ক   ৱ শু  :  
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IV.            ট   

   4 

                                         ট                 

I.           
II.                
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   ক  ৰ    কৰ       ৰৰ   ৰ  

  ৰ 1 

        ট     II. 



 

48 

      ট                          

  ৰ 2 

        ট     I. 

        ট                ট            

  ৰ 3 

        ট     I. 

          ট                       ট              

 

  ৰ 4 

        ট     II. 

                                         ট            ট                
           ট   

  ৰ 5 

        ট     I. 
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ধযায় 3 

অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ 

পোঠ পভৰচয় 
 

বীমো উয্যোগযটো সোিোৰণযত এটো সসৱোৰ উয্যোগ যত বতত মোি সময়ত গ্ৰোহকৰ সুৰক্ষোযবোৰ 
সুভিৰভোযৱ বভৃপ পোেযআ ুৰ ু সসৱোৰ মোি্ডটোযটোৰ প্ৰভত অসতুষ্ভস স্োয় থোযক. তথোভপও 
িোৰোবোভহকভোযৱ িতুি প্ৰডোক্ট ততয়োৰ তহ ুযআ, িতুি প্ৰযুভিৰ বযৱহোৰৰ দ্বোৰো গ্ৰোহক সসৱোৰ 
স্তৰযবোৰত ্সৃোন্তমলূকভোযৱ উন্নত তহযআ, গ্ৰোহকৰ অসতুষ্ভস ুৰ ু সবয়ো প্ৰভতচ্ছভবৰ বোযব 
উয্যোগযটোৰ যযথস ক্ষভত সোিি হয়. এে পভৰভিভতযটো সজীৱ কভৰবলল চৰকোৰ ুৰ ুপভৰচোলযক 
ভবভভন্ন কোযতপন্থো হোতত লয়. 

 

IRDA ৰ ভিয়মোৱলীযবোযৰ বীমো সকোম্পোিীযয় গ্ৰোহকক ুগবঢোবলগীয়ো ভবভভন্ন সসৱোযবোৰৰ বোযব সময় 

ভিিতোৰণ কভৰ ভ্যয় (TAT). এেযবোৰ IRDA (পভলচীিোৰকৰ ুগ্ৰহৰ ভিয়মোৱলীযবোৰৰৰ সুৰক্ষো), 
২০০২ ৰ অংশ. বীমো সকোম্পোিীযবোযৰ এটো সভিয় অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ থকোযটোও ্োবী কযৰ ুৰ ু

সসেযটোৰ বোযব IRDA ভিয ত্শিোও ততয়োৰ কভৰযআ. 

 

পোঠযটোৰ পৰো ভশভকবলগীয়োযবোৰ 

 

ক. অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ – উপযভোিোৰ ু্োলতযবোৰ, সলোকপোল 
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ক. অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ – উপভ োক্তোৰ আদোলত, ললোকপোল 

 

1. সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোলিো প্ৰভিয়ো (IGMS) 

 

IRDA সয় সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোলিো প্ৰভিয়ো (IGMS) এটো ুৰম্ভ কভৰযআ ভযযয় বীমো অভভযযোগ 

তথযৰ সকন্দ্ৰীয় শ্বোস-প্ৰশ্বোসৰ ্যৰ ুৰ ুলগযত উয্যোগযটোত অভভযযোগ ভিবোৰণ ভিৰীক্ষণৰ ুভহলোৰ ্যৰ 

কোযত কযৰ. 

 

পভলচীিোৰকযবোযৰ ভসহঁতৰ পভলচীৰ পূংখোিপুূংখ ভবৱৰণ তসযত এে প্ৰণোলীযটোত পঞ্জীয়ি কভৰব 
পোযৰ ুৰ ুভসহঁতৰ অভভযযোগযবোৰ উথ্থোপি কভৰব পোযৰ. অভভযযোগযবোৰ সতভতয়ো সংভিস বীমো 
সকোম্পোিীযবোৰলল পযথোৱো হয়. 

 

অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ 

 

IGMS সয় অভভযযোগযবোৰ চোয় ুৰ ু ভসহঁতৰ ভিবোৰণৰ বোযব সময় লয়. ভিযনোি URL সটোত 

অভভযযোগযবোৰ পঞ্জীয়ি কভৰব পোভৰ: 

 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 

2. উপযভোিো সুৰক্ষো ুেি, ১৯৮৬ 

 

গুৰতু্বপূণত 

 

 “গ্ৰোহকৰ ুগ্ৰহযটো ভোললক সুৰক্ষো ভ্বলল ুৰ ুউপযভোিো কোউভন্পৰ প্ৰভতষ্ঠোৰ বোযব বযৱিো 
কভৰবলল ুৰ ুউপযভোিোৰ অভভযযোগযবোৰ ভিষ্পভি কভৰবলল অিয প্ৰশোসকৰ বযৱিো কভৰবলল” 

এে ুেিখি প্ৰযযোজয কৰো তহভআল. ুেিখি উপযভোিো সুৰক্ষো (সংযশোভিত) ুেি, ২০০২ ৰ 
অিীিত সংযশোিি কৰো তহযআ. 

 

 

ুেিখিত থকো ভকআুমোি সংজ্ঞো তলত ভ্য়ো িৰণৰ: 

 

সংজ্ঞো 

 

“সসৱো” মোযি ভযযকোযিো ভবৱৰণৰ সসৱো ভযযটো বযৱহোৰকতত োক শভিশোলী কভৰবলল ততয়োৰ কৰো 
তহযআ ুৰ ুসবংভকং, ভবিীয়, বীমো, পভৰবহি, প্ৰভিয়ো কৰো, তব্যুভতক বো অিয শভি সযোগোি 
িৰো, থকো বো সখোৱো বো ্যুয়োটো, গৃহ ভিমতোণ, মযিোৰঞ্জি, ুযমো্-প্ৰযমো্ বো বোতভৰ বো অিয 
তথয ুযলোচিো কৰো ুভ্ৰ তসযত জভ়িত সুভবিোযবোৰৰ বযৱিোযবোৰ অন্তভুত ি কযৰ. ভকতুষ্ 
এেযটোযৱ ভযযকোযিো সসৱো ভবিোমলূীয়োলক বো বযভিগত সসৱোৰ চুভি এটোৰ অিীিত ভিভ্যয়. 
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বীমোক এটো সসৱো ভহচোযপ অন্তভুত ি কযৰ 

 

“উপযভোিো” মোযি হল ভযযকোযিো বযভি ভযযয় 

 

 ভবযবচিো এটোৰ বোযব ভযযকোযিো বস্তু ভকযি ুৰ ু সতযিকুৱো বস্তুযবোৰৰ ভযযকোযিো 
বযৱহোৰকতত োক অন্তভুত ি কযৰ. ভকতুষ্ এেযটোযৱ  সকোযিো বোভণভজযক উযেযশয বো পিুৰ 
ভবিীৰ বোযব সতযিকুৱো সোমগ্ৰী ুহৰণ কৰো বযভিযবোৰক অন্তভুত ি িকযৰ বো 

 ভবযবচিোৰ বোযব ভযযকোযিো সসৱো ভোৰোত ুযি বো লোভ কযৰ ুৰ ুসতযিকুৱো সসৱোযবোৰৰ 
ভহতোভিকোৰী অন্তভুত ি কযৰ. 

 

“ত্ৰুটি” মোযি ভযযকোযিো সবয়ো, অপূণত, মোি্ডটোযটোৰ হ্ৰোস, কোযত্ক্ষতোৰ প্ৰকৃভত ুৰ ুুচৰণ ভযযটো 
ভযযকোযিো ুেিৰ অিীিত তত্বোৱিোি কৰো বো চুভি এটো সম্পূণত কৰোৰ সক্ষত্ৰত বযভি এজিৰ 
দ্বোৰো সম্পন্ন কভৰবলল ্োভয়ত্ব সলোৱো বো অিযথো ভযযকোযিো সসৱোৰ তসযত সম্পভকত ত. 

 

“অভভযযোগ” মোযি হল অভভযযোগকোৰী এজযি ভলভখতভোযৱ উথ্থোপি কৰো সকোযিো ্োবী: 
 

 এটো অশুভ বযোভণজযৰ অভযোস বো সীমোবপ বোভণজযৰ অভযোস সলোৱো 
 সতওঁ ভকিো বস্তুযবোৰত এটো বো তযতোভিক ত্ৰুটি থকো  
 সতওঁৰ দ্বোৰো ভোৰো কৰো বো লোভ কৰো সসৱোযবোৰ ভযযকোযিো সক্ষত্ৰত হ্ৰোস সপোৱো 
 সপযকজত প্ৰ্শতি কৰো বো ুেিৰ দ্বোৰো ভিিতোভৰততলক জভৰমিোৰ মলূযযটো সবভআ হয় 

 বস্তুযবোৰ ভযযবোৰ জীৱি ুৰ ুসৰুক্ষোৰ বোযব ভবপ্জিক সযভতয়ো সতযিকুৱো বস্তুযবোৰৰ বযৱহোৰৰ 

ভবষয়বস্তু, ুচৰণ ুৰ ুপ্ৰভোৱযটো সোযপযক্ষ তথয প্ৰকোশ কভৰবলল বযৱসোযয় ্োবী কৰো ভযযকোযিো 
ুেিৰ গডটোীৰৰ বোভহৰত ৰোেজলল ভবিীৰ বোযব বযৱহোৰযটো ুগবঢোয় 

 

“উপযভোিোৰ অসন্ভত” মোযি হল এটো অসন্ভত যত অভভযযোগ উথ্থোভপত বযভি এজযি 
অভভযযোগযটোত থকো ব্িোমযবোৰ অস্বীকোৰ কযৰ ুৰ ুঅসন্ভত প্ৰকোশ কযৰ. 

 

a) উপযভোিোৰ ভববো্ ভিবোৰণ এযজন্পীযবোৰ 

 

“উপযভোিো ভববো্ ভিবোৰণ এযজন্পীযবোৰ” প্ৰভতখি ভজলো ুৰ ুৰোজয ুৰ ুৰোষ্ট্ৰীয় স্তৰত িোপি 
কৰো তহভআল. 

 

i. ভজলো ফৰোম 

 

 ফৰোমৰ অভভযযোগযবোৰ পভৰচোলিো কৰোৰ ক্ষমতো ুযআ, যত বস্তুযবোৰ বো 
সসৱোযবোৰৰ মোিযটো ুৰ ুসহোিভূুভতৰ ্োবীযটো ২০ লোখ পযতযন্ত হব পোযৰ. 

 সঠিক প্ৰশোসভিক ু্োলতলল কোযতকৰীকৰণৰ বোযব ভিয ত্শ/ভবচোৰ পথোবলল ভজলো 
ফৰোমক শভিশোলী কৰো হয়. 

 

ii. ৰোভজযক ুযয়োগ 
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 এে ভিবোৰণ কতৃত পক্ষৰ প্ৰকৃত, ুপীল সম্বন্ধীয় ুৰ ু পযতযযবক্ষণ অভিকোৰ সক্ষত্ৰ 
ুযআ.  

 ভজলো ফৰোমৰ পৰো ্োবীযবোৰ গ্ৰহণ কযৰ. 

 অভভযযোগযবোৰ গ্ৰহণ কভৰবলল েয়োৰ প্ৰকৃত ক্ষমতোও ুযআ যত বস্তু/যসৱো ুৰ ু
সহোিভূুভতৰ মোিযটো, যভ্ ্োবী ২০ লোখৰ অভিক হয় ভকতুষ্ ১০০ লোখৰ অভিক 
িহয়.  

 অিয ক্ষমতো ুৰ ুকতৃত ত্ব ভজলো ফৰোমৰ তসযত এযক.  

 

iii. ৰোষ্ট্ৰীয় ুযয়োগ 

 

 ুেিৰ অিীিত প্ৰভতষ্ঠো কৰো চূ়িোন্ত কতৃত পক্ষযটো হল ৰোষ্ট্ৰীয় ুযয়োগ.  

 েয়োৰ প্ৰকৃত, ুপীল সম্বন্ধীয়ৰ লগযত পযতযযবক্ষণ অভিকোৰ সক্ষত্ৰ ুযআ.  

 ে ৰোভজযক ুযয়োযগ ভ্য়ো ভিয ত্শযটোৰ পৰো ্োবীযবোৰৰ ওপৰত শুিোিী ভ্ব পোযৰ 
ুৰ ুেয়োৰ মখুয ক্ষমতো হল সন্ভত ু্োয় কৰো, যত বস্তুযবোৰ/সসৱোযবোৰ ুৰ ু
সহোিভূুভতৰ দ্বোবীযবোৰ ১০০ লোখতলক অভিক.  

 েয়োৰ ৰোভজযক ুযয়োগৰ ওপৰত ভিৰীক্ষণৰ ক্ষমতো ুযআ.  

 

ভতভিওটো এযজন্পীযৰ এখি প্ৰশোসভিক ু্োলতৰ ক্ষমতো ুযআ. 

 
 
 

 

ভচত্ৰ ১: অভভযযোগ ভিবোৰণৰ সচযিলযবোৰ 
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b) অভভযযোগ এটো ভ্য়োৰ প্ৰভিয়ো 
 

অভভযযোগ এটো পূৰ কৰো প্ৰভিয়োযটো অভত সহজ, ভতভিটো ভিবোৰণ এযজন্পীৰ ওপৰত. ৰোভজযক 
ুযয়োগ বো ৰোষ্ট্ৰীয় ুযয়োগৰ ওচৰত অভভযযোগ বো ্োবী এটো ্োভখল কভৰবলল সকোযিো মোচুল 
িোলোযগ. অভভযযোগযটো অভভযযোকোৰীযয় ভিযজ বো সতওঁৰ কতৃত ত্ব থকো এযজযে ভ্ব পোযৰ. এেযটো 
বযভিগতভোযৱ বো ডোকযযোযগ পথোব পোভৰ. এেযটো মি কভৰব সয অভভযযোগ এটো ভ্বৰ বোযব 
উভকলৰ সকোযিো সহোয় লব িলোযগ. 

 

c) উপযভোিো ফৰোম িমযবোৰ 

 

অভভযযোগ কৰো বস্তুযবোৰৰ ভবষযয় যভ্ ফৰোমযটো ভিভিত হয় ুৰ ুঅভভযযোগত উযেখ থকো 
ভযযকোযিো ভবসংগভত বো অভভযযোগৰ ভযযকোযিো স্োষ সসৱোৰযক্ষত্ৰত প্ৰমোভণত হয় সতভতয়ো ভবপৰীত 
তফ্লল ফৰোযম তলত ভ্য়োৰ িৰযণ ভতভি প্ৰকোৰৰ ভিয ত্শ জোভৰ কভৰব পোযৰ, 

i. অভভযযোগকতত োক সম্পূণত মূূ্লয ঘূৰোে ভ্য়ো, (বো বীমোৰ সক্ষত্ৰত ভপ্ৰভময়োম), অভভযযোগকতত োে 
পভৰযশোি কৰো মলূয 

ii. ভবপৰীত পক্ষৰ অৱযহলোৰ বোযব উপযভোিোে সন্খূীি সহোৱো ভযযকোযিো ক্ষভত বো ুঘোতৰ বোযব 
অিকুম্পো ভহচোযপ উপযভোিোক পুৰষ্কোৰ ভহচোযপ ভ্বলল সতযিকুৱো ৰোভশযটো 

iii. ভযযবোৰ সসৱোৰ ভবষযয় প্ৰশ্ন উথ্থোভপত তহযআ তোৰ ভবসংগভতযবোৰ ুতঁৰ কৰো 
iv. অযশোভিীয় বযৱসোয়ৰ অভযোস বো সীমোৱপ বযৱসোয়ৰ অভযোস বন্ধ কভৰবলল বো সসেযবোৰ 

পুিৰোবভৃি িকভৰবলল 

v. তফ্যবোৰক পযতযপ্ত িি ুগবযঢোৱো 
 

d) অভভযযোগৰ চভৰত্ৰযবোৰ 

 

বীমো বযৱসোয়ৰ িোৰণো মযত ভযমোি ্ৰূ সম্ভৱ ভতভিটো ফৰোমৰ তসযত উপযভোিোৰ সন্ভতৰ 
অভিকোংশ তলত উযেভখত মখূয সেণী ভতভিটোৰ অন্তগতত 

 

i. ্োবী ভিষ্পভিত ভবলম্ব  

ii. ্োবীযবোৰ ভিষ্পভি িকৰো 
iii. ্োবীযবোৰ অগ্ৰোহয কৰো 
iv. ক্ষভতৰ পভৰমোণ 
v. পভলচীৰ সময়সীমো, চতত যবোৰ েতযোভ্. 

 

 

3. বীমো সলোকপোল  

 

বীমো ুেি, ১৯৩৮ ৰ ক্ষমতোৰ অিীিত সকন্দ্ৰীয় চৰকোযৰ ১৯৯৮ চিৰ ১১ িযভম্বৰ তোভৰযখ 
চৰকোৰী ুযলোচিী এখিত জোিিী এটো প্ৰকোশ কভৰ ৰোজহুৱো অভভযযোগ ভিবোৰণৰ ভিয়মযবোৰ, 
১৯৯৮ ততয়োৰ কভৰযআ. এে ভিয়মযবোৰ জীৱি ুৰ ুজীৱিৰ বোভহৰৰ বীমোত প্ৰযয়োগ কৰো হয়, 
বীমোযবোৰৰ সকযলোযবোৰ বযভিগত শোৰীৰ বোযব, সসেযটো হল বযভিগত সক্ষমতোযৰ বীমো সলোৱো. 
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এে ভিয়মযবোৰৰ উযেশয হল এটো মলূয কোযতকৰী, সূচোৰ ু ুৰ ু ুংভশক িৰযণ বীমো 
সকোম্পোিীযবোৰৰ তহ ্োবী ভিষ্পভি সম্পকীয় সকযলোযবোৰ অভভযযোগ সমোিোি কৰো. 
 

সলোকপোযল বীমোকোৰী ুৰ ুবীমোকতত োৰ বজুোবভুজৰ জভৰয়যত এটো মোিযম ভহচোযপ ুৰ ুপ্ৰসংগৰ 
চতত  অিসুভৰ কোউযন্পলৰ ভহচোযপ কোম কভৰব পোযৰ. 

সলোকপোলৰ ভসপোন্তযটো, অভভযযোগযটো গ্ৰহণ বো অগ্ৰোহযযটো চূ়িোন্ত. 

 

a) সলোকপোলকলল অভভযযোগ 

 

সলোকপোলত ভ্য়ো ভযযকোযিো অভভযযোগ ভলভখত, বীমোকতত ো বো সতওঁৰ ুেিী উিৰোভিকোৰীৰ দ্বোৰো 
চহী কৰো হব লোভগব ভযযটো সলোকপোলক উযেশয কভৰ সসে ুেিীযক্ষত্ৰৰ ভভতৰত বীমোকোৰীৰ 
শোখো / কোযতযোলয় িভথৰ দ্বোৰো সমভথতত হব লোভগব. যভ্ সতযিকুৱো হয় সতযন্ত অভভযযোগকোৰীৰ 
ুিমুোভিক ক্ষভতৰ প্ৰকোৰ ুৰ ুপভৰমোণৰ লগযত ভকমোি সহোয় ভবচোভৰযআ উযেখ কভৰব লোভগব. 

 

অভভযযোগযবোৰ সলোকপোলত ভ্ব পোভৰ যভ্: 
 

i. অভভযযোগকোৰীযয় ুগতীয়ো ভলভখত উপিোপি এটো বীমো সকোম্পোিীক ভ্ভআল ুৰ ু বীমো 
সকোম্পোিীযয়: 

 

 অভভযযোগযটো অস্বীকোৰ কভৰভআল বো 
 অভভযযোগ লোভৰ এমোহললযক বীমোকোৰীযয় অভভযযোগকোৰীক সকোযিো প্ৰতুযিৰ ভ্য়ো িোভআল  

 

ii. বীমোকোৰীযয় ভ্য়ো প্ৰতুযিৰযটোযৱ অভভযযোগকতত োক সতুষ্স কভৰব পৰো িোভআল 

iii. বীমো সকোম্পোিীযয় অগ্ৰোহয কৰো তোভৰখযটোৰ পৰো এবআৰৰ ভভতৰত অভভযযোগযটো ভ্য়ো তহযআ 

iv. অভভযযোগযটো সকোযিো ু্োলত বো গ্ৰোহকৰ ফৰোমত কোম সিোযহোৱোলক পভৰ থকো িোে 
 

b) সলোকপোলৰ দ্বোৰো ভ্য়ো পৰোমশতযবোৰ 

 

সলোকপোযল অিসুৰণ কভৰবলল ুশো কৰো ভকআুমোি ভিভ ত্স কতত বয/প্ৰটকল ুযআ: 

 

i. পৰোমশতযবোৰ সতযিকুৱো অভভযযোগ এটো লোভৰ এমোহৰ ভভতৰত ভ্য়ো উভচত 

ii. বীমো সকোম্পোিী ুৰ ুঅভভযযোগকোৰী উভয়লল প্ৰভতভলপ পযথোৱো উভচত 

iii. সতযিকুৱো পৰোমশত লোভৰ ১৫ ভ্িৰ ভভতৰত অভভযযোগকোৰীযয় পৰোমশতযবোৰ ভলভখতভোযৱ গ্ৰহণ 
কভৰবলগীয়ো হয় 

iv. বীমোকতত োৰ সন্ভত পত্ৰ এখিৰ প্ৰভতভলভপ বীমোকোৰীলল পযথোৱো উভচত ুৰ ু সতওৰঁ সতযিকুৱো 
সন্ভতৰ পত্ৰ লোভৰ ১৫ ভ্িৰ ভভতৰত ভলভখত জোিিী ভবচৰো উভচত 

 

c) পুৰষ্কোৰ 
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যভ্ অভভযযোগযটো মিযিতোকোৰীযয়  ভিষ্পভি িকযৰ, সতযন্ত সলোকপোযলযয় বীমোকতত োলল পুৰষ্কোৰ 
এটো পথোব ভযযটো সতওঁ ভোল বভুল ভোযৱ, ুৰ ু সসেযটো বীমোকতত োৰ ক্ষভতযটো পূৰোবৰ বোযব 
প্ৰযয়োজিীয়যটোত তক অভিক িহয়. 

 
 

সলোকপোযল ভ্য়ো পুৰষ্কোৰযবোৰ তলত ভ্য়ো ভিয়মযবোৰৰ দ্বোৰো ভিয়ন্ত্ৰণ কভৰব পোভৰ: 

 

i. পুৰষ্কোৰযটো ২০ লোখতলক সবভআ হব িোলোযগ (অিগু্ৰহী পভৰযশোি ুৰ ুঅিয খৰচযবোৰ িভৰ) 

ii. সতযিকুৱো এটো অভভযযোগ লোভৰ তোভৰখযটোৰ পৰো ৩ মোহৰ ভভতৰত পুৰষ্কোৰযটো ভ্য়ো 
উভচত, ুৰ ু বীমোকতত োে সতযিকুৱো পুৰষ্কোৰ লোভৰ ভতভি মোহৰ ভভতৰত এটো চূ়িোন্ত 
ভিষ্পভিৰ ্যৰ পুৰষ্কোৰ লোভৰ কথোযটো সম্পূণতভোযৱ জযিোৱো উভচত  

iii. বীমোকোৰীযয় পুৰষ্কোৰযটোৰ তসযত একমত হব ুৰ ুসতযিকুৱো সন্ভতৰ ভচঠি লোভৰ ১৫ 
ভ্িৰ ভভতৰত সলোকপোললল এখি ভলভখত জোিিী পথোব 

iv. যভ্ বীমোকতত োে সতযিকুৱো পুৰষ্কোৰ সন্ভতযটো ভলভখতভোযৱ িজিোয়, সতযন্ত বীমোকোৰীযয় 
পুৰষ্কোৰযটো কোযতকৰী িকযৰ 

 
 

ভিজক পৰীক্ষো কৰক ১ 

 

______________ ৰ অভভযযোগযবোৰ পভৰচোলিো কৰোৰ ক্ষমতো ুযআ, যত বস্তু বো সসৱোযবোৰৰ 
মোিযটো ুৰ ুসহোিভূুভতৰ ্োবীযটো ২০ লোখ পযতযন্ত হব পোযৰ. 

 

I. ভজলো ফৰোম 

II. ৰোভজযক ুযয়োগ 

III. ভজলো পভৰষ্ 
IV. ৰোষ্ট্ৰীয় ুযয়োগ 

 

সোৰোংশ 

 

 IRDA সয় সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোলিো প্ৰভিয়ো (IGMS) এটো ুৰম্ভ কভৰযআ ভযযয় বীমো অভভযযোগ 

তথযৰ সকন্দ্ৰীয় শ্বোস-প্ৰশ্বোসৰ ্যৰ ুৰ ুলগযত উয্যোগযটোত অভভযযোগ ভিবোৰণ ভিৰীক্ষণৰ ুভহলোৰ 

্যৰ কোযত কযৰ. 

 

 উপযভোিো ভববো্ ভিবোৰণ এযজন্পীযবোৰ  প্ৰভতখি ভজলো ুৰ ুৰোজয ুৰ ুৰোষ্ট্ৰীয় স্তৰত িোপি 
কৰো তহভআল. 
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 বীমো বযৱসোয়ৰ িোৰণো মযত ভযমোি ্ৰূ সম্ভৱ ভতভিটো ফৰোমৰ তসযত উপযভোিোৰ সন্ভতৰ 
অভিকোংশ ্োবীযবোৰ ভিষ্পভিত ভবলম্ব, ্োবীযবোৰ অগ্ৰোহয কৰো, ক্ষভতৰ পভৰমোণ ুৰ ু
পভলচীৰ সময়সীমো, চতত  েতযোভ্ৰ ্যৰ সেণীযবোৰৰ অন্তগতত. 

 

 সলোকপোযল বীমোকোৰী ুৰ ু বীমোকতত োৰ বজুোবভুজৰ জভৰয়যত এটো মোিযম ভহচোযপ ুৰ ু
প্ৰসংগৰ চতত  অিসুভৰ কোউযন্পলৰ ভহচোযপ কোম কভৰব পোযৰ. 

 

 যভ্ অভভযযোগযটো মিযিতোকোৰীযয়  ভিষ্পভি িকযৰ, সতযন্ত সলোকপোযল বীমোকতত োলল পৰুষ্কোৰ 
এটো পথোব ভযযটো সতওঁ ভোল বভুল ভোযৱ, ুৰ ুসসেযটো বীমোকতত োৰ ক্ষভতযটো পূৰোবৰ বোযব 
প্ৰযয়োজিীয়যটোত তক অভিক িহয়. 

 

মখুয প্যবোৰ 

 

1. সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোলিো প্ৰভিয়ো (IGMS) 

2. গ্ৰোহক সুৰক্ষো ুেি, ১৯৮৬ 

3. ভজলো ফৰোম 

4. ৰোভজযক ুযয়োগ 

5. ৰোষ্ট্ৰীয় ুযয়োগ 

6. বীমো সলোকপোল 

 

ভিজক পৰীক্ষো কভৰবলল উিৰযবোৰ  

 

উিৰ ১ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল I. 

 

ভজলো ফৰোমৰ অভভযযোগযবোৰ পভৰচোলিো কৰোৰ ক্ষমতো ুযআ, যত বস্তু বো সসৱোযবোৰৰ মোিযটো 
ুৰ ুসহোিভূুভতৰ ্োবীযটো ২০ লোখ পযতযন্ত হব পোযৰ. 

 

ভিজক পৰীক্ষো কৰো প্ৰশ্নযবোৰ  

 

প্ৰশ্ন ১ 

 

IGMS প্যটো প্ৰসোৰ কৰক. 

 

I. বীমোৰ সোিোৰণ পভৰচোলিো প্ৰণোলী 
II. ভোৰতৰ সোিোৰণ পভৰচোলিো প্ৰণোলী 
III. সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোলিো প্ৰভিয়ো 
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IV. বভুপমোি অভভযযোগ পভৰচোলিো প্ৰভিয়ো  
 

প্ৰশ্ন ২ 

 

তলৰ সকোিযটো গ্ৰোহক অভভযযোগ ভিবোৰণ এযজন্পীযয় ২০ লোখৰ পৰো ১০০ লোখৰ ভভতৰৰ গ্ৰোহক 
ভিষ্পভিযবোৰ পভৰচোলিো কযৰ? 

 

I. ভজলো ফৰোম 

II. ৰোভজযক ুযয়োগ 

III. ৰোষ্ট্ৰীয় ুযয়োগ 

IV. ভজলো পভৰষ্ 

 

প্ৰশ্ন ৩ 

 

তলৰ সকোিযটো অভভযযোযগ এটো তবি গ্ৰোহক অভভযযোগৰ সভটিযটো ততয়োৰ িকযৰ? 

 

I. দ্ৰবয এটোৰ বোযব স্োকোিীযয় MRP তলক সবভআ িি ্োবী কৰো 
II. স্োকোিীযয় গ্ৰোহকক সেণীযটোত থকো সেষ্ঠ দ্ৰবযযটোৰ ভবষযয় পৰোমশত িকৰোযটো  
III. ্ৰবৰ বটল এটোত সতকীকৰণ ভিভ্য়ো 
IV. িুটিপূণত দ্ৰবযযবোৰ 

 

প্ৰশ্ন ৪ 

 

বীমো পভলচী সম্পকীয় অভভযযোগযবোৰ ্োভখল কভৰবলল গ্ৰোহক এজিৰ বোযব তলৰ সকোিযটো 
ুটোেতলক সঠিক ভবকল্প? 

 

I. পুভলচ 

II. উচ্চতম িযোয়োলয়  

III. বীমো সলোকপোল 

IV. ভজলো ু্োলত 

 

প্ৰশ্ন ৫ 

 

বীমো সলোকপোলৰ প্ৰোয্ভশক সক্ষত্ৰোভিকোৰ সোযপযক্ষ তলৰ সকোিযটো উভি শুপ? 

 

I. বীমো সলোকপোলৰ ৰোষ্ট্ৰীয় সক্ষত্ৰোভিকোৰ ুযআ 

II. বীমো সলোকপোলৰ ৰোভজযক সক্ষত্ৰোভিকোৰ ুযআ  

III. বীমো সলোকপোল ৰ ভজলো সক্ষত্ৰোভিকোৰ ুযআ  

IV. বীমো সলোকপোলযয় ভিিতোভৰত প্ৰোয্ভশক সীমোৰ ভভতৰত কোযত কযৰ 

 

প্ৰশ্ন ৬ 
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বীমো সলোকপোল এটোৰ তসযত সকযিলক অভভযযোগ ্োভখল কভৰব পোভৰ? 

 

I. অভভযযোগযটো ভলভখত ভোযৱ ভ্ব লোযগ 

II. অভভযযোগযটো সফোি সযোযগ ভ্ব লোযগ 

III. অভভযযোগযটো মখুোমভুখ তক সমৌভখক ভোযৱ ভ্ব লোযগ 

IV. অভভযযোগযটো বোতভৰকোকতৰ ভবজ্ঞোপিৰ জভৰয়যত ভ্য়ো হয় 

 

প্ৰশ্ন ৭ 

 

বীমো সলোকপোল এটোৰ কোষ চপোৰ সময়সীমোযটো ভক? 

 

I. বীমোকোৰীযয় অভভযযোগযটো অগ্ৰোহয কৰোৰ ্েু বআৰৰ ভভতৰত  

II. বীমোকোৰীযয় অভভযযোগযটো অগ্ৰোহয কৰোৰ ভতভি বআৰৰ ভভতৰত 

III. বীমোকোৰীযয় অভভযযোগযটো অগ্ৰোহয কৰোৰ এক বআৰৰ ভভতৰত 

IV. বীমোকোৰীযয় অভভযযোগযটো অগ্ৰোহয কৰোৰ এমোহৰ ভভতৰত 

প্ৰশ্ন ৮ 

 

সলোকপোলত অভভযযোগ এটো ্োভখল কভৰবৰ বোযব তলৰ সকোিযটো ুগতীয়ো প্ৰযয়োজি িহয়? 

 

I. অভভযযোগযটো এজি বযভিৰ দ্বোৰো „বযভিগত লোেি‟ বীমোৰ ওপৰত হব লোভগব 

II. অভভযযোগযটো বীমোকোৰীযয় অগ্ৰোহয কৰোৰ এবআৰৰ ভভতৰত অভভযযোগ কৰো হব লোভগব 

III. সলোকপোলৰ ুগযত অভভযযোগকোৰীযয় উপযভোিো ফৰোমৰ কোষচপোৰ প্ৰযয়োজি িোে 
IV. মঠু সহোয়ৰ পভৰমোণ ২০ লোখৰ ভভতৰত হব লোভগব. 

 

প্ৰশ্ন ৯ 

 

সলোকপোলৰ তসযত অভভযযোগ ভ্বলল সকোযিো মোচুল / জভৰমিো ভ্ব লোযগ সিভক? 

 

I. ১০০ টকোৰ মোচুল এটো পভৰযশোি কভৰব লোযগ 

II. সকোযিো মোচুল বো জভৰমিো পভৰযশোি কভৰব িোলোযগ 

III. সহোয়ৰ মঠু ২০% মোচুল ভহচোযপ পভৰযশোি কভৰব লোভগব 

IV. সহোয়ৰ মঠু ১০% মোচুল ভহচোযপ পভৰযশোি কভৰব লোভগব 

 

প্ৰশ্ন ১০ 

 

বযভিগত বীমোকোৰী এটোৰ ভবৰযুপ অভভযযোগ এটো ভ্ব পোভৰ সি? 

 

I. অভভযযোগযবোৰ সকৱল ৰোজহুৱো বীমোকোৰীৰ ভবৰযুপ কভৰব পোভৰ 

II. ভিিয়, বযভিগত বীমোকোৰীযবোৰৰ ভবৰযুপ অভভযযোগ ্োভখল কভৰব পোভৰ 

III. বযভিগত বীমোকোৰীযবোৰৰ ভবৰযুপ সকৱল জীৱি খডটোত অভভযযোগ ্োভখল কভৰব পোভৰ 
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IV. বযভিগত বীমোকোৰীযবোৰৰ ভবৰযুপ সকৱল জীৱি খডটোত িপৰো অভভযযোগ ্োভখল কভৰব পোভৰ 

 
 

ভিজক পৰীক্ষো কৰো প্ৰশ্নযবোৰৰ উিৰ  

 

উিৰ ১ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল III. 

 

IGMS সয় সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোলিো প্ৰভিয়ো সটো বজুোয়. 

 

উিৰ ২ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল II. 

 

ৰোভজযক ুযয়োযগ ২০ লোখৰ পৰো ১০০ লোখৰ ভভতৰৰ গ্ৰোহক ভিষ্পভিযবোৰ পভৰচোলিো কভৰব. 

উিৰ ৩ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল II. 

 

স্োকোিীযয় গ্ৰোহকক সেণীযটোত থকো সেষ্ঠ দ্ৰবযযটোৰ ভবষযয় পৰোমশত িকৰোযটোযৱ তবি গ্ৰোহক 
অভভযযোগৰ সভটিযটো ততয়োৰ িকযৰ. 

 

উিৰ ৪ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল III. 

 

অভভযযোগ বীমো সলোকপোলত ভ্ব লোযগ যোৰ  প্ৰোয্ভশক সক্ষত্ৰোভিকোৰ অিীিত বীমোৰ কোযতযোলয়যটো 
অন্তগতত. 

 

উিৰ ৫ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল IV. 

 

বীমো সলোকপোযল সকৱল ভিিতোভৰত প্ৰোয্ভশক সীমোৰ ভভতৰত কোযত কযৰ. 

 

 

উিৰ ৬ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল I. 

 



 

61 

সলোকপোলত অভভযযোগযবোৰ ভলভখত ভোযৱ ভ্ব লোযগ. 

 

উিৰ ৭ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল III. 

 

বীমোকোৰীযয় অভভযযোগযটো অগ্ৰোহয কৰোৰ এক বআৰৰ ভভতৰত অভভযযোগকোৰীযয় বীমো সলোকপোল 

এটোৰ কোষ চপোযটো অপভৰহোযত. 
 

উিৰ ৮ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল III. 

 

সলোকপোলৰ ুগযত অভভযযোগকোৰীযয় উপযভোিো ফৰোমৰ কোষচপোৰ প্ৰযয়োজি িোে. 

 

উিৰ ৯ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল II. 

 

সলোকপোলৰ তসযত অভভযযোগ ভ্বলল সকোযিো মোচুল / জভৰমিো ভ্ব িোলোযগ. 

 

উিৰ ১০ 

 

শুপ ভবকল্পযটো হল II. 

 

ভিিয়, বযভিগত বীমোকোৰীৰ ভবৰযুপ অভভযযোগ এটো ভ্ব পোভৰ. 

 

অিবুন্ধ 

 

ভোৰতবষতত বতত মোি কোযত কভৰ থকো জীৱি বীমো সকোম্পোিীযবোৰৰ তোভলকোখি 

 

১. বোজোজ এলোযয়ঞ্জ লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

২. ভবৰলো আোি লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

৩. এেচ.ভড.এফ.ভচ. লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

৪. ুে.ভআ.ুে.ভআ.ুে. লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

৫. ুে.এি.ভজ. Vysya লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

৬. লোেফ েিচুযৰঞ্চ কযপতোযৰচি অৱ েভডটোয়ো 
৭. সমক্স লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

৮. PNB সমটোলোেফ েভডটোয়ো েিচুযৰঞ্চ 

৯. সকোটোক মভহন্দ্ৰ ওল্ড মচুুযৱল লোেফ েিচুযৰঞ্চ 
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১০. এআ. ভব. ুে. লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

১১. টোটো এ.ুে.এ লোেফ েিচুযৰঞ্চ  

১২. ভৰলোযয়ন্প লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

১৩. ুভভভো লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

১৪. আোহোৰো েভডটোয়ো লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

১৫. শ্ৰীৰোম লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

১৬. েভডটোয়োুক্সো লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

১৭. ভফউচোৰ সজযিযৰলী েভডটোয়ো লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

১৮. ুে.ভড.ভব.ুে সফডোযৰল লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

১৯. কোিো়িো এেচ.এচ.ভব.ভচ. অভৰযয়যেল সবংক অৱ কমোচত  লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

২০. এগি সৰভলযগৰ লোেফ েিচুযৰঞ্চ  

২১. ভড.এল.এফ. প্ৰযমভৰকো লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

২২. সোৰ েউভিয়ি ডোে-েভচ লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

২৩. েভডটোয়ো ফোসত লোেফ েিচুযৰঞ্চ 

  ২৪. এযডলযৱেআ টভকঅ লোেফ েিচুযৰঞ্চ 
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 ধযায় 4 

    ৰ        ৰ      ৱ     ৰ 
 

    ৰ        ৰ 

 
                                                                        
         . 

                       . 

১.        ৰ:   

 ) “       ”                      ,      (        )           
                .  

 ) “         ”                                                    
                                      .  

 ) “     ট      ”                                                
                                                                  .  
 ) "          "                                              ,        
                                  ট                                  
                                             .   

 ) “      ”                                            ,      
(         )                                                 
                     .  

 ) “             ”                                                   
                                  ,     /        ট               
        ,                ,                             -                   
    ট                                                ট        .  

৭) “                                                             
                    ,                                                  
                   .  

 ) “                                                               
                    ,                   /                        
                                                    /                .  

 ) “             ”                                                 
                                          .  
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  ) “           ”           ট      ,                                   
                            ট                                  .  

  )                         “    -             ”                  , 
           ( )                                              ,       
   ডট                          ট                        .  

  ) “  -                ”                                      
              .  

 

২.     ক ৰ ৰ দ্ব ৰ      ৰ     ৰ      ক্ত:   

 )           ট                                                       
                                 I-A                          .  

 

 )          ট                                                 
                     :-  

 )                         I-A                                  ;   

 )                        PAN                      ;  

 )                                                           ;  

 )          ৭                        ট                             
   ;  

 )                                                   ;       
                                     ;  

 

 )                                                   ঠ        
                      ট                       ,                ,      
                 ট      -                                           ট  
                                          ট            . 

 

 )                            ক ৰ   

 )                                              PAN             
                                                  .  

 )                          ট                                        
                                 .  

 )                                                                
                                                               -
   ( )                                                               
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                  ট                .                                     
         ড        ট                         ড       ট        
                         ট                    .  

 

 )                                             ট                  
            ট                                                      ট  
                                              ট                .      
                                ৭                                
  .  

 

৭)                                                                  
    ,                      /                             ট        
                  .  

 

 )                                                               
                                                                    
          ট           .                                                 
                                                                
    .   

 

 )                                                             ট   
                                           ট                         
                            ট                                       
            .                                                       
                       ট                       .      ট        
                                                                
        ড         ট                     .  

 

৩.     ক ৰ ৰ দ্ব ৰ               ৰ      ক্ত:  

 ) „              ‟                                                
    ,       ,                        -                             
                                ,                      I-B 

       .                                                      
                                . 
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৪.           ৰ  ৰ   :—  

 )                                    ,       ,                 
                                                             ,       
                                                                     
  ঠ           .                                                       
                                                             .  

 

 )                                                      
                                                      .              
                                                ট                 , 
                                                                        .  

 

 )                                                                 
                                                                   
                                                 .  

 

৫.     ৰ           হ     ক    ক ৰ    অ       :                   
        ট         ( )                       .  

 

৬. অ      .  

 

  ১)     ক                 ৰ  অ         ৰ               :-  

a)                  , ---  

i.                                                          ;  

ii.                                 ,                         
                                        ;  

iii.                                                 ড              
                                               ট         
                                                 ;  

iv.                                  ড             ট          
                      ,                                   
 ড                                                           
                                   ড                  ;  

v.                         ড   ট                              
        ট           ;  
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vi.                         ড   ট                              
        ট           ;  

vii.                                                   ট   
     ,                     ট                              
     ট            ;  

viii.                                                        
                প্ৰতযোভশত সম্পকীয় প্ৰভতযটো তথয বীমোকোৰীক অবগত 
কভৰব,                 ,                             ট  
           “                 ট                           ট   ট   
                  ,          ট                               
      ট                                               , 
                                          ; 

ix.                                                            
     ট                                                      
                 ;  

x.       ট                                                    

xi.                 ট                                         
                 ;  

xii.              ,          ,            ট                        
                                                           
                                    /                     
                                                          ;  

xiii.          ট                                                      
                                                            
      ;  

 

২) সক         ৰ      , ----  

 .                                                                  
                            ;  
 .                                                                 
             ;  

 .      ট                                                   
                                                     ;  

 .                                                               
   /                     /                               ট   
           .  
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 .                                     ;  

 .                                           ট              
        ;  

 .                                                 ,       ,          
                   ;  

 .            ট                                    ট                
             ;  

ঝ.                               ট                          
                     ট                                            
 ট                       ;  

ট.                                                                  
             ,                                                     
               ,                             ট                 
         ট                    ;  
ঠ.                                                     ;  

 

 )                                                          ট      
                                                               ট        
                            ,                                     
                ;  

 

 )           ট                                             ,          
                                                         ট         
       ,    ট           ট                                          
                                   ,                                   
                                                                    
 ট            ট                                             ট       
                                             ট                            , 
                                                     ,              
                                                                   
                          ট                              ট          
ট              . 

 

 )                                                               
                                                            ট         
   ট          ট              . 
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৭.         ৰ      ক্ত     হ ৰ:   

 )                    /                    ট                      
                      ট                                     
    /      :-  

 .         ,      (        ),                            
   ,      (         )                                        
                                                                ;  

 .                                     ট          .   

 .                                                               
                    ট                       .  

 .                         .  

 .                                                      /       
                                                             ;  

 .                                                  ;   

 .                                                              
                                                                ; 
                              .  

 .         /                                                  ;  

ঝ.                                                                
      ;  

ঞ.                                                                  
                                     ;  

ট.                       /                                  /      
                                     .               ট              
                              /                                 .    

 

৮.            ৰ      :  
                                ড          ট                                
       ট              ট                                                      
      .  

 

৯.            ক্ত     হৰ/     ৰ    ৱ.—  

 )                   ট                               ট               
                                               .  
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 .                                                              
                                                 ট          ৭      
               .   

 .                                             /                  
           ট                                           ড ট          
          ড ট                                  ,            , 

      /               ট                     .  

 .                                                            
                     ট               ট                     , 
    /                                   ট                      
                                               ট             .  

 .           ড                                                       
      ট                                               ,         
                           -                           /           
                        .  

 

১০.     ৰ         ৰ দ্ব ৰ       ক্ত     /  ৰহ ৰ             ক ৰ       
        :  

 )           ট                                      /                 
                 ট                         ,     /                     
                                                               
                       .   

 )                                 ট                        ট   
          I-C                                                       .   

 )                                                                
            .            ,                              /           
                                                                    
                           I-C                                      
     .  

 )                                                    ট           
                      ট                                            
                      .   

 

১১.     ক ৰ  দ্ব ৰ         ৰ      ক্তৰ     ৰ        ৰ:  

 )                                                                 ট  
                   ট                                              . 
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„                           ‟  ট                                              
  .  
 )                ট                       ,                ,      
                 ট      -                                               
             .   
 )                                                                 
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ধযায় 5 

চীফন ফীভাৰ ৰফৰধযন্মত নীৰতযভূ  

 

ধযায় ৰৰৰঘৰত 

এআ ধযায়ট াৰ চৰৰয়টত চীফন ফীভা ঘুৰিযভ ূৰ ওামতাা ৰনয়ন্ত্ৰণওাৰী উাদানটফাৰৰ লকত ৰৰঘয় ওৰাআ ৰদয়া  ’ফ 

।লকটত চীফন ফীভা ঘুৰি এঔনৰ ৰফটশ ত্বটফাৰৰ ৰফ টয় অটলাঘনা ওৰা  ’ফ । 

ৰশক্ষণৰ পলাপল 

 

A. ফীভা ঘুৰিযভ ূ-ৰফৰধযন্মত ৰদশ অৰু ৰফটশ ত্বটফাৰ 
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A. ফীভা ঘৰুিযভ ূ-ৰফৰধযন্মত ৰদশ অৰু ৰফটশ ত্বটফাৰ 

I. চীফন ফীভা ঘৰুি-ৰফৰধযন্মত ৰদশ 

a) ফীভা ঘৰুি 

ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ লকত এ া ঘুৰিৰ ঙ্গীওাৰ চৰড়ত হ  থাটও, ম’ত ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল হওাৱা এ া ভলূযৰ প্ৰৰতদান স্বৰূট 

ফীভাওাৰটও ৰওঙুভান ৰনৰেতি ৰফদাশংওাৰ ৰফৰীটত অৰথতও যৰুক্ষা ৰদফকল যন্মত  য় । এআ ঘুৰিৰ ঙ্গীওাটৰ ফীভা ৰলৰঘৰ 

ৰূ লয় । 

b) ফীভা ঘৰুিৰ ৰফৰধযন্মত ৰদশ 

এৰতয়া অৰভ ফীভা ঘুৰি এ াৰ হফৰশিযটফাৰ লক্ষয ওৰৰভ অৰু তাৰ ৰঙত হযআ ৰফৰধযন্মত নীৰতযভ ূ, ৰম যভূট  যাধাৰণটত 

ফীভা ঘুৰিটফাৰও ৰনয়ন্ত্ৰণ ওটৰ, হযআ হওআ াৰ ৰফ টয় অটলাঘনা ওৰৰভ । 

গুৰুত্বণুত  

এ া ঘুৰি হ টঙ দুআ ফা তটতাৰধও ক্ষৰ ভাচত হ াৱা এও ফুচাফুৰচ ৰমট া অআনৰ দ্বাৰা ওমতযওৰী ওৰা    য় । “বাৰতীয় ঘুৰি 

ৰধৰনয়ভ, 1872” ৰ ন্তকতত ৰফৰধযভ ূৰ দ্বাৰা ফীভা ঘুৰিটও অৰদ ওৰৰ যওটলা ধৰণৰ ঘুৰি ৰনয়ৰন্ত্ৰত  য় । 

এ া ফীভা ৰলৰঘ হ টঙ দু া ক্ষৰ ভাচত হ াৱা এও ঘুৰি ।আয়াত ক্ষ দু া হ টঙ- হওাম্পানীট া মাও ফীভাওাৰও ফুৰল হওাৱা 

 য় অৰু ৰলৰঘধাৰও, ৰমচনও ফীভাওৃত ফুৰল হওাৱা  য় । 

াঠৰ ফযাঔযাভলূও নক্সা 1: ফীভা ঘৰুি  
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c) এ া হফধ ঘৰুিৰ উাদানযভ ু 

াঠৰ ফযাঔযাভলূও নক্সা 2: এ া হফধ ঘৰুিৰ উাদানযভ ূ 

 

এ া হফধ ঘুৰিৰ উাদানযভ ূ  ”ল0 

i. প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৰৃত (পাৰ এণ্ড এওটঙট ন্স) 

হমৰতয়া হওাটনা ফযৰিটয় ৰওফা এ া ওৰাৰ ফা ওৰাৰ ৰা ৰফৰত থওাৰ অগ্ৰ  প্ৰওাশ ওৰৰ এটন ওামতযৰ ফাটফ অন এচনৰ 

যন্মৰত অদায় ওৰৰফ ৰফঘাটৰ, হতৰতয়া ফযৰিচটন প্ৰস্তাৱ ৰদটঙ ফুৰল হওাৱা  য় । যঘৰাঘৰ প্ৰস্তাৱটও প্ৰস্তাৱ ৰদটয় অৰু 

ফীভাওাৰটও গ্ৰ ণ ফা স্বীওাৰ ওটৰ । 

ৰমচনকল প্ৰস্তাৱ অক ফটিাৱা হ টঙ, হতোঁ হমৰতয়া তাত যন্মৰত প্ৰওাশ ওটৰ, হতৰতয়া আয়াও স্বীওৃৰত ফুৰল ধৰৰ হলাৱা  য় 

।হযটয়ট , প্ৰস্তাৱ স্বীওাৰ ওৰাৰ ৰঙত আ ঙ্গীওাৰত ৰৰণত হ  মায় । 

এআ স্বীওৃৰত প্ৰস্তাৱওও চটনাৱাট া অৱশযও, ৰওয়টনা আয়াৰ লকটতআ ঘুৰিট াৰ কঠন প্ৰৰিয়া অৰম্ভ  য় ।   

মৰদ প্ৰস্তাৱওচটন ফীভা অোঁঘৰনঔনৰ ন্তবূতি ঘততটফাৰ ভাৰন লয়, হতটন্ত হতোঁ অৰম্ভৰণৰ লাকৰতয়াল চভাট া (ৰড’ৰচ  

এভাউণ্ট) ৰৰটশাধ ওৰাৰ হমাটকটৰ হতোঁৰ যন্মৰত প্ৰওাশ ওটৰ । প্ৰস্তাৱট া কৃ ীত হ াৱাৰ ৰঙত প্ৰাৰৰম্ভও চভাট া পািত 

ৰপ্ৰৰভয়াভকল ৰূান্তৰৰত হ  মায় অৰু প্ৰস্তাৱট া ৰলৰঘত ৰৰণত  য় । 

মৰদ হওাটনা ঘতত অটৰা ওৰা  য়, হতটন্ত আয়াও হওাৱা  য় প্ৰৰত-প্ৰস্তাৱ । 

ৰলৰঘ ফ’ণ্ড ফা ফীভা ্ৰ ঔন হ  টৰ ঘুৰিট াৰ প্ৰভান ফা যাক্ষয ।  

ii. ৰফটফঘনাটমাকয ভলূয ফা প্ৰৰতদান (ওনৰঙডাটৰআিন) 

আয়াৰ থত হ টঙ হম ঘুৰিট াত যওটলা ক্ষৰ ফাটফ াৰস্পৰৰও লাবৰ যৰুফধা থাৰওফ লাৰকফ । ফীভাওৃতৰ ক্ষৰ ৰা 

ৰপ্ৰৰভয়াভট াটৱআ হ টঙ ৰফটফঘনাটমাকয ভলূয ফা প্ৰৰতদানস্বৰূ অৰু অনৰটন ক্ষৰত ৰূণৰ ঙ্গীওাৰট া হ টঙ 

ফীভাওাৰওৰ ক্ষৰ ৰফটফঘনাটমাকয ভলূয । 

iii. যওটলা ক্ষৰ যন্মৰত (এৰগ্ৰটভণ্ট ৰফ আুন ৰদ াৰ তঙ)    
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এটও ফস্তুৰ ৰফ টয় এটও া থতত উবয় ক্ষআ যন্মৰত ৰদফ লাৰকফ।অন ওথাত, দু া ক্ষৰ “ওনটঘনঙাঘ এড্ অআটডভ” 

থতাৎ ৰফ য়ফস্তুত ঐওভতয থাৰওফ লাৰকফ । ফীভা হওাম্পানী অৰু ফীভাওৃত উবয় ক্ষআ এটও া ফস্তুৰ এটও ধৰণৰ থত 

ফুৰচ হল যন্মত  ’ফ লাৰকফ । 

iv. ভিু যন্মৰত (েী ওনটঙণ্ট) 

ঘুৰিত অফদ্ধ হ াৱাৰ যভয়ত স্বতঃপ্ৰফতৃ্ত যন্মৰত থাৰওফ লাৰকফ । 

যন্মৰত ভিুবাটৱ ৰদয়া ফুচায় হমৰতয়া যন্মৰত ৰদয়াৰ ষৃ্ঠবূৰভ এআটফাৰ নাথাটও -  

 ফলপ্ৰটয়াক 

 নৰুঘত প্ৰবাৱ 

 প্ৰফিনা 

 যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন   

 বুল-ভ্ৰাৰন্ত 

 

যন্মৰতট া মৰদ ফাধয ওৰৰ অদায় ওৰা হ টঙ ফা এআট া মৰদ ওাটৰাফাৰ না ও প্ৰটৰাঘনা, প্ৰফিনা, বুৱা দৃিান্ত ফা বুলটত 

গ্ৰ ণ ওৰা ৰযদ্ধান্ত, হতটন্ত ঘুৰিট া ফাৰতলটমাকয  ’ফ ।  

v. ঘৰুিৰ ক্ষযভ ূৰ  ততা (টওাৰঘৰ  প ৰদ াৰ তঙ) 

ঘুৰিট াৰ উবয় ক্ষআ ঘুৰি ওৰৰফ ৰাকও অআনতঃ  ততাযম্পন্ন  ’ফ লাৰকফ । প্ৰস্তাৱ-্ৰ  ঘ ী ওৰাৰ যভয়ত 

ৰলৰঘধাৰওচন প্ৰাপ্তফয়স্ক তথা ভানৰযওবাটৱ যসু্থ  ’ফ লাৰকফ অৰু অআনকত বাটফ ঘুৰি ওৰৰফৰ ফাটফ টমাকয ফুৰল 

হখাৰ ত  ’ফ নালাৰকফ ।উদা ৰণস্বৰূট, নাফালও এচটন ফীভা ঘুৰিত হযাভাফ  হনাৱাটৰ । 

vi. হফধতা (ৰলটকৰলৰ ) 

ঘুৰিত থওা ৰফ য়ফস্তু ফা উটেশযট াৰ অআনকত হফধতা থাৰওফ লাৰকফ, হমটন, হওাটনা হফঅআনী ওাভৰ ফীভা ন য় । 

ৰমটফাৰ ঘুৰিৰ ৰফ য়ফস্তু ফা উটেশয থফা প্ৰৰতদান ফা ৰফটফঘনাৰ ৰফ য়ফস্তু অআনযন্মত ন য়, হতটন প্ৰৰতট া ঘুৰি 

ওামতযওৰী  য় ।এ া ফীভা ঘুৰিৰ ৰফ য়ফস্তু অআনকত হফধ ৰফ য়ফস্তু । 

গুৰুত্বণূত  

i. ফলপ্ৰটয়াক – ৰাধভলূও ওাভওাটচটৰ হ োঁঘা ৰদয়া । 

ii. নৰুঘত প্ৰবাৱ – হমৰতয়া এচন ভানুট  অন এচন ভান ুৰ আো-ৰনোৰ ৰত কবীৰ প্ৰবাৱ ৰফস্তাৰ ওৰৰফ াটৰ অৰু 

নৰুঘত ৰওঙুভান যৰুফধা লাবৰ ফাটফ ৰনচৰ ক্ষভতা প্ৰটয়াক ওটৰ । 

iii. প্ৰফিনা – হমৰতয়া এচটন ৰনটচআ যতয ফুৰল ৰফিায নওৰা বুল তথয ৰৰটফশন ওৰৰ অন এচনৰ ভনত এ া বৱুা ধাৰণা 

ফদ্ধভূল ওটৰ অৰু হযআ ৰফিাযৰ ৰবৰত্তত ৰযদ্ধান্ত হলাৱাৰ ফাটফ ৰযচনও প্ৰটৰাৰঘত ওটৰ ।আ আোওৃতবাটৱ প্ৰওৃত যতয 

হকান ওৰা  ’ফ াটৰ থফা হওৰতয়াফা যতয তথয ৰৰটফশটনা  ’ফ াটৰ ।  

iv. বুল-ভ্ৰাৰন্ত - হওৰতয়াফা এ া বলু ৰফিায ফা চনাৰ বলু নাআফা হওাটনা খ না ফা ৰফ য়ফস্তুৰ শুদ্ধ ফযাঔযাৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত 

ঘুৰিট াৰ ৰফ য়ফস্তু বুলকও ফুচাৰ পলত ঘুৰিট াটৱ ফুচাত বুল  ’ফ াটৰ । 

 

II. ফীভা ঘৰুিযভ ূ – ৰফটশ ত্বটফাৰ 

a) ৰভ ৰফিায (অ ভ’ি গুড হপআথ) 
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এআ নীৰতট া ফীভা ঘুৰিৰ ফুৰনয়াদী নীৰতযভ ূৰ নযতভ । আয়াও “উটফৰৰভা পাআডঙ” ফুৰল হওাৱা  য় । আয়াৰ থত  ’ল হম 

ঘুৰিৰ প্ৰৰতট া ক্ষআ ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তুৰ লকত যম্পৰওতত যওটলা গুৰুত্বুণত তথয প্ৰওাশ ওৰাট া তযাৱশযও । 

যৰল ৰফিায (গুড হপআথ) অৰু ৰভ ৰফিাযৰ ভাচত এ া াথতওয অটঙ । যঘৰাঘৰ ফাৰণৰচযও ঘুৰিটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত 

হলনটদনটফাৰ ওৰাৰ যভয়ত ৰফিায ফা যততা ফচায় ৰঔাৰ প্ৰটয়াচন থাটও অৰু অশা ওৰা  য় হম তথয প্ৰওাশৰ হক্ষ্ৰ ত 

হওাটনা প্ৰৱিনা ফা ঙলনা ওৰা ন ফ । ৰফিায ফচায় ৰঔাৰ এআ ৰফৰধকত ওততফযৰঔৰনৰ ফাৰ টৰ, ঘুৰিৰ ৰফ য়ফস্তু যম্পওতীয় 

হওাটনা তথয হিতাচনও চনাফকল ৰফটিতাচন ফাধয ন য় । 

এআ হক্ষ্ৰ ত ালনীয় নীৰতট া হ টঙ “হওৰবএ  এম্প ৰ” থতাৎ “হিতা, যাৱধান !” । আয়াত অশা ওৰা মায় হম ঘুৰি ওৰা 

ক্ষটওআ াআ ঘুৰিৰ ৰফ য়ফস্তু বালদটৰ ঘাৰলচাৰৰ ল’ফ অৰু হমৰতয়াকল এ া ক্ষআ অনট া ক্ষও ৰফটথ ৰৰঘাৰলত নওটৰ 

অৰু উত্তৰযভূ  যততাটৰ ৰদটয়, হতৰতয়াকলটও ৰ ক্ষআ ঘুৰিট া এৰাআ ঘলাৰ হওাটনা প্ৰশ্নআ নুটঠ । 

ৰভ ৰফিায0 ফীভা ঘুৰিটফাৰ এ া ৰবন্ন ৱস্থানত অটঙ ।প্ৰথভটত, ঘুৰিৰ ৰফ য়ফস্তু স্পশতনাতীত অৰু প্ৰতযক্ষ মতযটফক্ষণ ফা 

ফীভাওাৰওৰ ৰবজ্ঞতাৰ হমাটকটৰ আয়াও য টচ চনাৰ উায় নাআ । তদুৰৰ এটন ৰওঙুভান তথয অটঙ, ৰমটফাৰৰ ৰনচৰ 

প্ৰওৃৰতকত হফৰশিযৰ ওাৰটণআ হওৱল প্ৰস্তাৱওচটনআ এআটফাৰৰ ৰফ টয় জ্ঞাত । কৰতটও ফীভাওাৰটও প্ৰাটয়আ তথযৰঔৰনৰ ওাৰটণ 

যমূ্পণতৰূট প্ৰস্তাৱওৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰফলকীয়া  য় । 

হযটয়ট , ফীভা ঘুৰিৰ ৰফ য়ফস্তুৰ লকত যম্পৰওতত ৰমটফাৰ গুৰুত্বূণত ফাস্তৰৱও তথযৰ ৰফ টয় ফীভাওাৰও জ্ঞাত ন য়, হযআটফাৰও 

যদৰী ওৰাৰ ৰফৰধফদ্ধ দাৰয়ত্ব প্ৰস্তাৱওৰ ৰত অৰ  টৰ । 

উদা ৰণ 

হডৰবটড চীফন ফীভা ৰলৰঘ এঔন ৰওনাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱ ৰদটঙ । ৰলৰঘৰ ওাৰটণ অটফদন ওৰাৰ যভয়ত  হতোঁ ফহুভ্ূৰ  হৰাকত 

বুৰক অৰঙল অৰু তাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযাধীন হ  অৰঙল ।ৰওন্তু এআ তথযট া হডৰবটড চীফন ফীভা হওাম্পানীও চটনাৱা নাৰঙল 

।হডৰবডৰ ফয়য ৰ্ৰ ঙৰ হওাঠাত অৰঙল । কৰতটও ফীভা হওাম্পানীটয় হডৰবডও ডািৰৰ ৰীক্ষাৰ ওাৰটণ হওাৱা নাৰঙল । 

হওআফঙৰভান ৰঙত হডৰবডৰ স্বাস্থযৰ ৱনৰত খৰ ল অৰু হতোঁ  াস্পতালত বৰতত  ’ফ লকা  ’ল ।ৰওন্তু হতোঁ যসু্থ হ  নুৰঠল 

অৰু হওআ াভান ৰদনৰ ৰঙটতআ হতোঁৰ ভৃতুয  ’ল ।ফীভা হওাম্পানীত এ া দাফী উত্থান ওৰা  ’ল । 

ৰওন্তু হডৰবডৰ নৰভৰনটয় থতাৎ নাভাংৰওত ফযৰিচটন চাৰন অশ্চমতযাৰিত হ  ক’ল হম ফীভা হওাম্পানীটয় এআ দাফী গ্ৰা য 

ওৰৰটঙ । দৰাঘলটত, ফীভা হওাম্পানীটয় ওৰা তদন্তৰ ৰা লাআ ৰৰৰঙল হম ফীভাৰ ফাটফ অটফদন ওৰাৰ যভয়টতআ হডৰবড 

ফহুভ্ূৰ  হৰাকত অিান্ত অৰঙল, ৰম যতযট া হতোঁ আোওৃতবাটৱ হকান ওৰৰৰঙল । হযআ ফাটফ ফীভা ঘুৰিট া অআনতঃ 

ওাৰ্যওতৰী হ াৱা হ তুটও দাফী গ্ৰা য ওৰা হ ৰঙল । 

গুৰুত্বূণত তথয হ টঙ প্ৰস্তাৱওচনৰ যম্পটওত হযআটফাৰ তথয ৰমটফাটৰ ফীভাওাৰওযওলও এআ যওল ৰযদ্ধান্ত হলাৱাৰ হক্ষ্ৰ ত 

প্ৰবাৱাৰিত ওটৰ হম- 

 হতোঁটলাটও এআ ৰফদাশংওাট া গ্ৰ ণ ওৰৰফ হন নাআ? 

 মৰদ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰ ণ ওৰা  য়, হতটন্ত তাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ  াৰ ৰওভান ধামতয ওৰৰফ লাৰকফ অৰু ৰও ৰও ঘতত অটৰা 

ওৰৰফ লাৰকফ? 

ৰভ ৰফিাযৰ অআনকত ওততফয “ওভন ল” থতাৎ ৰলৰঔত প্ৰথাৰ ৰাআ উদূ্ভত হ টঙ ।এআ ওততফযৰ ৰৰৰধ হওৱল প্ৰস্তাৱটও 

চনা গুৰুত্বুণত তথযটতআ যীৰভত নাথাটও, অনৰও ৰমটফাৰ গুৰুত্বূণত তথয হতোঁ চনা উৰঘৎ হযআৰঔৰনটও যাভটৰ । 

উদা ৰণ 

প্ৰস্তাৱটও প্ৰওাশ ওৰৰফলকীয়া ৰওঙুভান গুৰুত্বূণত তথযৰ ৰফ টয় তলত ৰদয়া  ’ল0 

i. চীফন ফীভা; ৰনচৰ ৰঘৰওৎযা যম্বন্ধীয় আৰত ায, ফংশকত যসু্থতাৰ াৰৰফাৰৰও আৰত ায, ধূভান ফা ভদযানৰ 

বযায, ওভতস্থানত নুৰস্থৰত, ফয়য, ঘঔ, ৰফত্ত ৰফ য়ও তথয হমটন প্ৰস্তাৱওৰ অয়ৰ ৰফস্তৃত ৰফফৰণ, ৰুণা চীফন 

ফীভা ৰলৰঘৰ যৰফটশ , চীৰৱওা আতযাৰদ । 

ii. ৰি ফীভা0 খৰট াৰ কঠন অৰু ফযৱ াৰ-ৰফৰধ, খৰট া ৰওভান ুৰণা, খৰ-ফাৰীত থওা যভগ্ৰীটফাৰৰ প্ৰওাৰ আতযাৰদ । 

iii. হনৌ ফীভা0 যাভগ্ৰীটফাৰৰ ৰফফৰণ, ফস্তু হও ওৰাৰ দ্ধৰত আতযাৰদ । 
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iv. ভ ৰ ফীভা0 মান-ফা নৰ ৰফফৰণ, ৰওনাৰ তাৰৰঔ, ঘালওৰ ৰফস্তৃত ৰফফৰণ আতযাৰদ । 

এআফাটফ অআটন ফীভা ঘুৰিটফাৰও এ া উচ্চতৰ ফাধযফাধওতাৰ ওততৃ্বাধীন ওৰৰটঙ অৰু ফীভা ঘুৰিৰ ৰফ য়ট া  াৰ লটক লটক 

ৰফিাযৰ ঘুৰিট া ৰভ ৰফিাযৰ ঘুৰিকল ৰূান্তৰৰত হ  ৰৰটঙ । 

যংজ্ঞা 

“যৰুক্ষা-অৱৰণৰ ফাটফ প্ৰস্তাৰৱত ৰফদাশংওাট াৰ লকত যম্পৰওতত যওটলা গুৰুত্বূণত তথযৰঔৰন, ৰফঘৰা  ও ফা ন ও, 

হস্বোআ যৰঠওবাটৱ অৰু যমু্পণতবাটৱ প্ৰওাশ ওৰাৰ যটন্দ াতীত ওততফযট া.”ৰ লকত “উটফৰৰভা পাআডঙ” ধাৰণাট া যংৰেি 

হ  অটঙ । 

হওাটনা এ া ক্ষআ মৰদ ৰভ ৰফিাযৰ নীৰতট া ভাৰন নঘটল, হতটন হক্ষ্ৰ ত অনট া ক্ষআ ঘুৰিট া না ভাৰনফ াটৰ । আয়াৰ 

যাৰভভত  ”ল হম ৰনচৰ যাধু ওৃতওভতৰ ওাৰটণ ওাটওা যুৰফধা ল’ফ ৰদয়া ন য়, ৰফটশ কও ফীভা ঘুৰিত হযাটভাৱাৰ যভয়ত ।  

অশা ওৰা  য় হম ফীভা ঘুৰিৰ ফাটফ ৰৰ ামতয গুৰুত্বূণত তথযৰঔৰনৰ ৰফ টয় হওাটনা যতয ফা ভ্ৰভাত্মও ৰফফৰণ ফীভাওৃতআ 

ৰৰটফশন নওৰৰফ ।টতোঁ প্ৰাযৰঙ্গও যওটলা তথয অৱশযওীয়বাটৱ প্ৰওাশ ওৰৰফ ।মৰদ এআ ফাধযফাধওতা নাথাটও, হতটন ”হল 

ফযৰি এচটন ৰফ য়ফস্তুট াৰ ৰত ৰফদাশংওাৰ প্ৰবাৱ ৰধও ওৰৰফ ৰা ৰওঙুভান তথয লুওুৱাআ নৰুঘত যৰুফধা ল’ফ াটৰ 

। 

ৰলৰঘধাৰটও ৰনচৰ স্বাস্থয, াৰৰফাৰৰও আৰত ায, অয়, চীৰৱওা আতযাৰদৰ ৰফ টয় এটওা হকান নওৰাকও যওটলা গুৰুত্বূণত 

তথয প্ৰওাশ ওৰৰফ ফুৰল অশা ওৰা মায়, মাটত অণ্ডাৰৰাআ াটৰ থতাৎ ফীভাঙ্কনওাৰীটয় মথামথবাটৱ ৰফদাশংওাট াৰ ভলূযায়ন 

ওৰৰফ াটৰ ।প্ৰস্তাৱ-্ৰ ত তথয প্ৰওাশ নওৰা ফা যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন ওৰাৰ দ্বাৰা মৰদ ফীভাঙ্কওৰ ফীভাঙ্কন 

যম্বন্ধীয় ৰযদ্ধান্ত প্ৰবাৱাৰিত  য়, হতটন্ত হযআ ঘুৰি ফাৰতল ওৰৰ ৰদয়াৰ অআনকত ৰধওাৰ ফীভাওাৰওৰ থাটও । 

অআটন যওটলা গুৰুত্বূণত তথয প্ৰওাশ ওৰাৰ ফাটফ ফাধযফাধওতা ফলফৎ ওৰৰটঙ । 

উদা ৰণ 

উচ্চৰিঘাত বুৰক থওা ওামতযাৰলওা এচনৰ লটত হৃদমন্ত্ৰৰ ভদৃু চৰ লতা হদঔা ৰদটঙ কৰতটও হতোঁ স্বাস্থয ৰলৰঘ এ া 

হলাৱাৰ ৰযদ্ধান্ত হলটঙ, ৰওন্তু ফীভাওাৰওও হতোঁৰ যসু্থতাৰ ৰফ টয় এটওা চটনাৱা নাআ । ফীভাওৃতআ ওৰা যতয তথয 

ৰৰটফশনৰ দ্বাৰা য টচ প্ৰতাৰৰত হ  ফীভাওাৰটও প্ৰস্তাৱট া স্বীওাৰ ওৰৰটল । 

ফযৰি এচনৰ হৃৎৰণ্ডত এ া চন্মকত ৰঙদ্ৰ অটঙ, ৰমট া হতোঁ প্ৰস্তাৱ-্ৰ ত যদৰী ওৰৰটঙ । ফীভাওাৰটও প্ৰস্তাৱট া স্বীওাৰ 

ওৰৰটল ৰওন্তু প্ৰস্তাৱওও নচনাটল হম ওভটক্ষ ঘাৰৰ ফঙৰকলটও ফূত-ৰফদযভান ফযাৰধযভূ ৰ ৰফৰীটত ফীভা যৰুক্ষা ৰদয়া ন য় 

।আ  ’ল ফীভাওাৰওৰ দ্বাৰা তথযৰ ৰফ টয় ভ্ৰভাত্মও ধাৰণা  

b) গুৰুত্বণূত তথয  

যংজ্ঞা 

গুৰুত্বূণত তথয হ টঙ হযআটফাৰ তথয, ৰমটফাটৰ এচন ফীভাঙ্কনওাৰীৰ ফীভা প্ৰস্তাৱট াও গ্ৰ ণ ওৰা ফা নওৰাৰ ৰফটফঘনাওৃত 

ৰযদ্ধান্তও, অৰু মৰদ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰ ণ ওৰা  য়, হতটন্ত ৰও ৰও ৰনয়ভ তথা ঘতত যাটটক্ষ গ্ৰ ণ ওৰা  ’ফ অৰু ৰওভান ৰপ্ৰৰভয়াভ 

দাফী ওৰৰফ লাৰকফ হযআ ৰযদ্ধান্তও প্ৰবাৰৱত ওটৰ । 

প্ৰওাৰশত তথযট া যোঁঘাকওটয় গুৰুত্বণূত অৰঙল হন নাআ হযআট া প্ৰৰতট া হক্ষ্ৰ টত ৰনচা ৰৰৰস্থৰতৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰফ অৰু 

অদালততট  ঘূড়ান্তবাটৱ আয়াৰ ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ ৰা মাফ । ৰফদাশংওাট াও প্ৰবাৰৱত ওৰৰফ ৰা যওটলা তথয ফীভাওৃতআ 

প্ৰওাশ ওৰৰফআ লাৰকফ । 

প্ৰওাশ ওৰৰফলকীয়া ৰওঙুভান গুৰুত্বণূত তথযৰ ৰফ টয় তলত উটেঔ ওৰা  ’ল0 

i. ৰনৰেতি ৰফদাশংওাট াৰ ভা্ৰ া স্বাবাৰৱওতকও ৰধও প্ৰও   ’ফ ৰা ৰদশট াকল আৰঙ্গত ৰদয়া হওাটনা তথয । 

উদা ৰণ 

ৰফজিতনও ধৰণৰ ণযযাভগ্ৰী যভদু্ৰত ফ ন ওৰৰ হল হমাৱা, যসু্থতাৰ ফুত আৰত ায  
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ii. যওটলা ফীভাওাৰওৰ ৰা হলাৱা ৰলৰঘটফাৰৰ ৰফদযভানতা অৰু হযআটফাৰৰ ফততভান ৰস্থৰত 

iii. প্ৰস্তাৱ্ৰ  ফা ফীভাৰ ফাটফ ওৰা অটফদন ্ৰ ঔনত থওা যওটলা প্ৰশ্নআ গুৰুত্বূণত ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা  য় ওাৰণ 

এআটফাৰ ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তুৰ অৰু আয়াৰ ৰফদাশংওাৰ ভা্ৰ াৰ ৰফৰবন্ন ৰদশৰ লকত যম্পৰওতত ।এআ প্ৰশ্নটফাৰৰ 

উত্তৰযভূ  যমূ্পণত অৰু যতযৰনষ্ঠ হ াৱা উৰঘত ।     

ৰনম্নৰলৰঔত ৰৰৰস্থৰতটওআ াত গুৰুত্বূণত তথয প্ৰওাশ ওৰাৰ হওাটনা অৱশযওীয়তা হনথাটও0 

তথয  

ৰমটফাৰ গুৰুত্বূণত তথয প্ৰওাশ ওৰাৰ ফাধযফাধওতা নাআ 

মৰদ ফীভাঙ্কনওাৰীটয় ৰনৰেতিবাটৱ চাৰনফ ৰনৰফঘাটৰ, হতটন্ত তলত ৰদয়া ধৰণৰ তথযটফাৰ প্ৰওাশ ওৰাৰ হওাটনা ফাধযফাধওতা 

হনথাটও0 

i. ৰফদাশংওা ওটভাৱাৰ ফাটফ হলাৱা দটক্ষটফাৰ । 

উদা ৰণ0 ৰিৰনফতাও যোঁচুৰল স্থান ওৰা 

ii. ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ জ্ঞাত ফা নৱৰ ত হওাটনা তথয । 

উদা ৰণ0 এচন ফযৰিটয় উচ্চৰিঘাত বুৰক অটঙ ৰওন্তু ৰলৰঘ হলাৱাৰ যভয়ত আয়াৰ ৰফ টয় হতোঁ ৱৰ ত নাৰঙল. 

হতোঁও এআ তথয প্ৰওাশ নওৰা ফাটফ হদা াটৰা ওৰৰফ হনাৱাৰৰ । 

iii. ৰমটফাৰ তথয নযাময ধযাৱযায়ৰ দ্বাৰাআ চাৰনফ ৰা মায় । 

প্ৰৰতট া গুৰুত্বূণত তথয ংুঔানুংুঔবাটৱ প্ৰওাশ ওৰাৰ অৱশযওীয়তা নাআ । ফীভাঙ্কনওাৰীযওল মটথি যচাক থওা উৰঘৎ 

মাটত প্ৰটয়াচন  ’হল এআ ঔুোঁৰ -নাৰ  তথযটফাৰ হতোঁটলাটও অটওৌ প্ৰস্তাৱওৰ ৰা ৰফঘাৰৰফ াটৰ । 

iv. অআনী ৰফ য় যভ ূ 

হদশৰ অআনযভূ ৰ ৰফ টয় যওটলাটৱ চনাট া উৰঘৎ । 

উদা ৰণ0 ৰফটফাৰও দাথত চভা ওৰৰ ৰঔাৰ ৰফ টয় ফলফৎ ওৰা ৰভউৰনৰঘাৰলৰ ৰ অআন । 

v. ৰমটফাৰ তথযৰ ৰফ টয় ফীভাওাৰও উদাযীন প্ৰতীয়ভান  য় (থফা ৰধও তথযৰ প্ৰটয়াচন হফাধ ওৰা নাআ) । 

“উত্তৰটফাৰ যমূ্পণত অৰঙল”- আয়াৰ ৰবৰত্তত ফীভাওাৰটও ৰঙকল দাৰয়ত্ব স্বীওাৰ ওৰৰফ হনাৱাটৰ । 

হওৰতয়া তথয যদৰী ওৰাট া ওততফয? 

চীফন ফীভা ঘুৰিৰ হক্ষ্ৰ ত, প্ৰস্তাৱ গ্ৰ ণ ওৰৰ ৰলৰঘট া চাৰৰ হনাট াৱাকলটও হকাট আ অটলাঘনা-ৰফটলাঘনাৰ ওালটঙাৱাত তথয 

প্ৰ্ওাশ ওৰাৰ ওততফয থাটও । এফাৰ ৰলৰঘ চাৰৰ হ াৱাৰ ৰঙত ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত বৰৱ টত গুৰুত্বূণত তথয-যম্বৰলত 

হওাটনা খ না খৰ টল তাৰ ৰফ টয় ফীভাওাৰও চটনাৱাৰ হওাটনা অৱশযওতা নাআ । 

উদা ৰণ 

শ্ৰী ৰাচটন হান্ধৰ ফঙৰৰ ফাটফ এ া চীফন ফীভা ৰলৰঘ হলটঙ ।ৰলৰঘ হলাৱাৰ ঙয় ফঙৰ ৰঙত হতোঁৰ হৃদমন্ত্ৰৰ ৰওঙু যভযযা 

হদঔা ৰদয়া ফাটফ টৰাঘাৰ ওৰৰফ লকীয়া  ’ল ।গুৰুত্বূণত  টল এআ তথযট া ফীভাওাৰওও চটনাৱাৰ হওাটনা অৱশযওীয়তা 

নাআ । 

ৰওন্তু যভয় ভটত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনৰদয়া ফাটফ ৰলৰঘট া মৰদ হলঘড্ থতাৎ ওালাতীত হ  মায় অৰু ৰলৰঘধাৰটও ৰৰবাআটবল 

থতাৎ নুঘতলন দ্ধৰতটৰ ৰলৰঘট া অটওৌ ঘালু ওৰৰফ হঔাটচ, হতটন্ত এআ ধৰণৰ ৰৰবাআটবলৰ যভয়ত যওটলা গুৰুত্বূণত অৰু 

প্ৰাযৰঙ্গও তথয যদৰী ওৰাৰ ওততফয হতোঁৰ থাৰওফ, হমন এআট া এ া নতুন ৰলৰঘট  । 
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ৰভ ৰফিাযৰ উলঙ্ঘন (ব্ৰীচ্চ প অ ভ’ি গুড হপআথ) 

হওান হওান ৰৰৰস্থৰতত ৰভ ৰফিায উলৰঙ্ঘত  য় হঘাৱা মাও।এআ উলঙ্ঘন  ’ফ াটৰ তথয প্ৰওাশ নওৰা ফা যতয / 

ভ্ৰভাত্মও ৰফফৰণ ৰৰটফশন ওৰাৰ চৰৰয়টত ।  

তথয প্ৰওাশ নওৰা (নন-ৰডঙক্লমাৰ)0 ফীভাওাৰটও ৰনৰেতিবাটৱ হযাধা নাআ ফুৰলটয়আ হমৰতয়া ফীভাওৃত ফযৰিচন গুৰুত্বূণত তথযৰ 

ৰফ টয় নীৰৱ থাটও । ফীভাওাৰটও হযাধা প্ৰশ্নটফাৰৰ হান ীয়া উত্তৰ ৰনৰদয়া ফা াল ভৰা উত্তৰ ৰদয়াৰ দ্বাৰা ৰভ ৰফিায 

উলৰঙ্ঘত  য় । ফহু যভয়ত এআ প্ৰওাশ নওৰাট া ফীভাওৃতৰ যাৱধানতাফশত (ৰনোওৃতবাটৱ ফা চাৰনটত) নাআফা হতোঁ 

এআ তথয গুৰুত্বূণত ফুৰল নবফা ফাটফ  ’ফ াটৰ । 

এটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত এআট া হদা  ফুৰল কণয ওৰা ন য় । হমৰতয়া হওাটনা তথয আোওৃতবাটৱ লুওুৱাআ হথাৱা  য়, হতৰতয়া এআট াও 

হকান ওৰা (ওনঙীলটভণ্ট) ফুৰল ধৰা  য় ।এআ হক্ষ্ৰ ত প্ৰতাৰণাৰ উটেটশয এআ তথয হকান ওৰাৰ ৰবটমাক না  য় । 

যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন (ৰভঙ-ৰৰটপ্ৰটচটণ্টিন)0 ফীভা ঘুৰিৰ ফাটফ অটলাঘনা-ৰফটলাঘনা ঘৰল থওাৰ যভয়ত ৰদয়া 

ৰফফৃৰতটফাৰও ৰৰটপ্ৰটচটন্টিন থতাৎ ৰৰটফশন ফুৰল হওাৱা  য় । হওাটনা ৰৰটফশন এ া তথযৰ ৰনৰশ্চত ৰফফৃৰত  ’ফ াটৰ নাআফা 

ৰফিায, ৰবপ্ৰায় ফা প্ৰতযাশাৰ এ া ৰফফৃৰত  ’ফ াটৰ ।তথযৰ ৰফ টয় ৰফফৃৰতট া যাভৰগ্ৰওবাটৱ যৰঠও  ’ফ ফুৰল অশা ওৰা  য় । 

হমৰতয়া ৰফিায ফা প্ৰতযাশা চৰড়ত ৰৰটফশন ফা ৰফফৃৰতট াৰ ওথাট া অট , হতৰতয়া ধৰৰ হলাৱা  য় হম এআ ৰফফৃৰতট া 

ৰনৰশ্চতৰূট ৰভ ৰফিাযৰ হযটত ওৰা হ টঙ ।  

যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন দুআ ধৰণৰ  ’ফ াটৰ0 

i. ৰনৰৰাধবাটৱ ওৰা যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন হ টঙ হযআ বুল ৰফফৃৰতটফাৰ ৰমটওআ া প্ৰতাৰণাৰ যৎ 

উটেশয হনাট াৱাকওটয় ৰদয়া হ টঙ । 

ii. অন াটত, প্ৰৱিনাওাৰী যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন হ টঙ ফীভাওাৰওও প্ৰৱিনা ওৰাৰ যৎ উটেশয হল 

আোওৃতবাটৱ ৰদয়া যতয ৰফফৃৰত, থফা প্ৰওৃত যতয অওান ওৰৰ ৰৰণাভদশতীবাটৱ ওৰা হওাটনা ৰৰটফশন । 

এ া ফীভা ঘুৰি যাধাৰণটত কফধ ফুৰল ৰফটফৰঘত  য়, হমৰতয়া প্ৰতাৰণা ওৰাৰ যৎ উটেটশযটৰ আোওৃতবাটৱ হওাটনা 

গুৰুত্বূণত তথয ফীভাওাৰওৰ ৰা হকান ওৰা  য় ফা হমৰতয়া প্ৰৱিনাওাৰী যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন ওৰা  য় । 

c) ফীভাটমাকয স্বাথত (আনৰিউটৰফল্ আন াটৰি)   

প্ৰৰতট া ফীভা ঘুৰিৰ এ া ৰৰ ামতয উাদান হ টঙ ফীভাটমাকয স্বাথতৰ উৰস্থৰত, ৰমট া এ া অআনকত ফুতাৱশযওতা ফুৰল 

ৰফটফৰঘত  য় । ফীভা ঘুৰি হওটনকও চুৱা হঔল (টকম্বৰলং) ফা ফাৰচৰ ঘুৰিৰ (টৱআচাৰৰং)  ৰা ৃথও, হঘাৱা মাও । 

i. চুৱা হঔল অৰু ফীভা 

তাঘ হঔলত এচটন  য় ৰচটও ন ’হল  াটৰ ।এআ  াৰ-ৰচতৰ খ নাট া খট  হওৱল এচন চুৱা হঔলত প্ৰফৃত্ত হ াৱাৰ পলত 

। ৰচওাৰ ফাৰ টৰ এআ হঔলৰ লকত হঔলুকৱচনৰ অন হওাটনা যম্বন্ধ ফা ৰতৰৰি অগ্ৰ  নাথাটও । ফাৰচ ধৰাট া 

অদালতত অআনত ওামতযওৰীটমাকয ন য় অৰু আয়াৰ উটেটশয ওৰা ৰমটওাটনা ঘুৰি কফধ ফুৰল ৰফটফৰঘত  ’ফ । মৰদ 

হওাটনাফাআ তাঘ হঔলত হতোঁৰ খৰট াটওআ ফাৰচ ৰাটঔ, হতোঁ  াৰৰ ক’হল ৰ ক্ষআ এআ ঘততট াৰ ৰুণ ৰনৰশ্চত ওৰাৰ 

ফাটফ অদালতৰ দ্বাৰস্থ  ’ফ হনাৱাটৰ । 

আয়াৰ ৰফৰীটত এ া খৰৰ ওথা অৰু খৰট া বিীবূত হ াৱাৰ খ নাৰ ওথা ধৰৰ হলাৱা মাও ।ৰমচন ফযৰিটয় এআ 

খৰট াৰ ফীভা ওৰাআটঙ, ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তু থতাৎ খৰট াৰ লকত হতোঁৰ এ া হফধ যম্বন্ধ অটঙ । খৰট াৰ ভাৰলও হ াৱাৰ 

পলত খৰট া চুআত বিীবূত  ’হল ফা খৰট াৰ হওাটনা ক্ষৰত  ’হল ভানু চনৰ অৰথতও হলাওঘান  ’ফ ।এআ ভাৰলওানাৰ 

যম্বন্ধট া খৰট াত চুআ লকা ফা নলকাৰ ৰত ৰনবতৰ নওটৰ অৰু এআ যম্বন্ধট াটয়আ হতোঁও হলাওঘানৰ যনু্মঔীন ওটৰ 

।ভানু চটন ফীভা ওৰাও ফা নওৰাও, খ নাট া (চুআ লকা ফা ঘুৰৰ হ াৱা) খৰ টল ভানু চটন হলাওঘান বুৰকফ লকা 

 ’ফআ । 

চুৱা হঔলত এচন ৰচৰওফ াটৰ নাআফা  াৰৰফ াটৰ, আয়াৰ ৰফৰীটত চুআ লকাৰ এ াআ ৰৰণৰত  ’ফ - খৰট াৰ 

ভাৰলওচনৰ ক্ষৰত । 

ভাৰলও এচটন এআ ওাৰটণআ ফীভা ওৰায় মাটত হলাওঘান  ’হল ৰওফা প্ৰওাটৰ আয়াৰ ক্ষৰত ৰূণৰ ৰনৰশ্চৰত হাৱা মায় ।  
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ৰনচৰ খৰ ফা ৰনচৰ থতৰ ৰত ৰম স্বাথতট া ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ থাটও, হযআট াটওআ ফীভাটমাকয স্বাথত ফুৰল হওাৱা  য় । 

এআ ফীভাটমাকয স্বাথত থওা ফাটফআ ফীভা ঘুৰি এ া অআনত হফধ ফুৰল ৰফটফৰঘত  য় অৰু অআনৰ ধীনত ওামতযওৰী ওৰা 

মায় ।  

উদা ৰণ 

শ্ৰী ঘিটশঔৰ এ া খৰৰ ভাৰলও, ৰমট াৰ ওাৰটণ হতোঁ হফংওৰ ৰা 15 লাঔ  ওাৰ এ া ফন্ধওী-ঋণ হলটঙ । এৰতয়া তলৰ 

প্ৰশ্নটওআ াকল ভন ওৰও0 

 এআ খৰট াৰ ৰত হতোঁৰ ৰওফা ফীভাটমাকয স্বাথত অটঙটন? 

 এআ খৰট াৰ ৰত হফংওৰ ৰওফা ফীভাটমাকয স্বাথত অটঙটন? 

 হতোঁৰ প্ৰৰতটৱশী যওলৰ? 

শ্ৰী শ্ৰীৰনফাযৰ ৰৰয়ালত হতোঁৰ ত্নী, দুআ যন্তান অৰু ফৃদ্ধ ভাও-হদউতা অটঙ । এৰতয়া তলৰ প্ৰশ্নটওআ াকল ভন ওৰও0 

 ৰৰয়ালৰ যওলৰ যফতাঙ্গীণ ওুশলত হতোঁৰ ফীভাটমাকয স্বাথত অটঙটন? 

 মৰদ ৰৰয়ালৰ হওাটনা যদযয  াস্পতালত বৰতত  য়, হতটন্ত হতোঁৰ ৰওফা অৰথতও হলাওঘান  ’ফটন? 

 হতোঁৰ প্ৰৰতটৱশীৰ ল’ৰা-হঙাৱালীটফাৰ? ৰয োঁতৰ ৰত হতোঁৰ ফীভাটমাকয স্বাথত অটঙটন?  

এআৰঔৰনটত, ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তু অৰু ফীভা ঘুৰিৰ ৰফ য়ফস্তুৰ ভাচত প্ৰটবদৰঔৰন ৰনণতয় ওৰাট া প্ৰাযৰঙ্গও    ’ফ । 

ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তু হ টঙ ৰনৰ ত ৰনচা ভূলয থওা এ া যম্পৰত্ত মাৰ ফীভা ওৰাফ াৰৰ । 

অন াটত, ফীভা ঘুৰিৰ ৰফ য়ফস্তু হ টঙ হযআ যম্পৰত্তট াৰ ৰত থওা ফীভাওৃতৰ অৰথতও স্বাথত ।টমৰতয়া ফীভাওৃতৰ 

এটনধৰণৰ স্বাথত হওাটনা যম্পৰত্তৰ ৰত থাটও, হওৱল হতৰতয়াট  এআ যম্পৰত্তট াৰ ফীভা ওটৰাৱাৰ অআনৰযদ্ধ ৰধওাৰ 

হতোঁৰ থাটও ।এআ মুৰি নযুৰৰ ৰত ৰনবুতলবাটৱ ও’ফকল  ’হল, ফীভা ৰলৰঘটয় এ া যম্পৰত্তও ন য়- হযআ যম্পৰত্তত 

থওা ফীভাওৃতৰ অৰথতও স্বাথতওট  যুৰক্ষা ৰদটয় ।    

াঠৰ ফযাঔযাভলূও নক্সা 3: ৰলৰঔত প্ৰথা নযুৰৰ ফীভাটমাকয স্বাথত  
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ii. হওৰতয়া ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাটক 

চীফন ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত ৰলৰঘ হলাৱাৰ যভয়ত ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাৰকফ । যাধাৰণ ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত, হনৌ-ফীভাৰ দটৰ 

ৰওঙুভান ফযৰতিভৰ ফাৰ টৰ, ৰলৰঘ হলাৱাৰ অৰু দাফী উত্থানৰ- এআ দুটয়া া যভয়টতআ ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাৰকফ 

।  

d) প্ৰতযক্ষ ওাৰণ (প্ৰৰক্সটভআ  ওচ) 

হশ ৰ ৰফৰধযন্মত নীৰতট া হ টঙ “প্ৰতযক্ষ ওাৰণ”ৰ নীৰত । 

প্ৰতযক্ষ ওাৰণ হ টঙ ফীভাৰ ৰত গুৰুত্বূণত নীৰত ৰমট া দু া ভলূ প্ৰশ্নৰ লকত চৰড়ত- ৰও বাটফ ক্ষৰত ফা  াৰন প্ৰওৃতটত যংখৰ ত 

 ’ল অৰু যোঁঘাকওটয় আ ফীভা ওটৰাৱা ৰফমতযয়ট াৰ পলত হ াৱা ৰৰণাভ হনৰও, মাৰ ফাটফ ফীভাওাৰও দায়ফদ্ধ? মৰদ প্ৰতযক্ষ 

ওাৰণট া ফীভা ওটৰাৱা ৰফমতযয়ট াটৱআ  য়, হতটন্ত আয়াৰ ক্ষৰত ৰূণ ওৰৰফকল ফীভাওাৰও ফাধয, নযথা ন য় । 

এআ নীৰত নযুৰৰ, ফীভাওাৰটও হযআ ওতৃতত্বওৰ ওাৰণট া ৰফঘাটৰ ৰমট া হলাওঘানদায়ও ৰৰণৰত যৰৃি ওৰা ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ ভলূ 

ওাৰও ।আ হশ  ওাৰণ ফা ক্ষৰতগ্ৰস্ততাৰ ফযফৰ ত ফূতৰ ওাৰণ থতাৎ ৰনও তভ ফা তাৎক্ষৰণওবাটৱ দায়ী ওাৰণট া ন ’ফ 

াটৰ । 

অন ওাৰণটফাৰও দূৰ-যম্বন্ধীয় ওাৰণ ৰ ঘাটফ হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰৰফ াৰৰ, ৰমটফাৰ প্ৰতযক্ষ ওাৰণটফাৰতকও হফটলক । দূৰ-যম্বন্ধীয় 

ওাৰণটফাৰৰ উৰস্থৰত থাৰওফ াটৰ, ৰওন্তু ৰনৰেতি খ নাট া যংখৰ ত ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত এআটফাৰ দায়ী ন য় ।  

যংজ্ঞা 

প্ৰতযক্ষ ওাৰণ হ টঙ খ নািভৰ শংৃঔলা এ াত কৰত যিাৰ ওৰা যৰিয় অৰু যভথত ওাৰণ, ৰমট াটৱ নতুন অৰু স্বাধীন উৎয 

এ াৰ ৰা অৰম্ভ হ াৱা অৰু যৰিয়বাটৱ ওাভ ওৰা অন হওাটনা শৰি ভাচত চৰড়ত হনাট াৱাকও, এ া ৰৰণৰত ওৰিয়াআ 

অটন । 

চীফন ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত প্ৰতযক্ষ ওাৰণৰ নীৰতট া ৰওবাটৱ প্ৰটমাচয  য়? যঘৰাঘৰ ৰমট তু চীফন ফীভাআ ভতৃুযৰ হক্ষ্ৰ ত ওাৰণ 

ৰনৰফতটশট  অৰথতও যুৰফধাৰ ফযৱস্থা ওটৰ, প্ৰতযক্ষ ওাৰণৰ নীৰতট া আয়াত প্ৰটমাচয ন য় । ৰওন্তু ফহুত চীফন ফীভা ঘুৰিত দুখত না 

চৰনত ভতৃুযৰ ফাটফ ৰৰি যৰুফধা অক ফটিাৱা  য়, ম’ত দুখত নাত ভতৃুয  ’হল এও ৰতৰৰি অিাৰযত ফীভাৰাৰশ ৰদয়া  য় । 

এটনওুৱা ৰৰৰস্থৰতত ভতৃুযৰ ওাৰণট া দুখত না  য় হন ন য় হযয়া ৰনণতয় ওৰাট া তযাৱশযওীয় হ  টৰ । এআ ধৰণৰ 

ৰৰৰস্থৰতত প্ৰতযক্ষ ওাৰণৰ নীৰতট া প্ৰটমাচয  য় । 

অযঞ্জনৰ ঘৰুি (ওনটিক্ট প এড ীচন) 

অযঞ্জনৰ ঘুৰিটফাৰ ৰূায়নৰ হক্ষ্ৰ ত হওাটনা ধৰণৰ অটলাঘনা-ৰফটলাঘনা ন য় । ৰম ক্ষৰ ঘতত অটৰা ওৰাৰ ক্ষভতা হফৰঙ 

হযআ ক্ষআ ঘুৰিৰ যমূ্পণত ঔঘৰা ওটৰ অৰু অনট া ক্ষও হওৱল এ াআ যৰুফধা ৰদটয়- ঘুৰিট াৰ নকুত হ াৱা থতাৎ গ্ৰ ণ 

ওৰা ন ’হল ঘুৰিট া প্ৰতযাঔযান ওৰা । আয়াত ঘুৰিৰ ঘতত অৰু ৰনয়ভ অটৰা ওৰাৰ যমূ্পণত ক্ষভতা ফীভাওাৰওৰ  াতত থাটও । 

এআট া প্ৰশৰভত ওৰাৰ ফাটফ এ া েী-লুও ৰৰৰয়ড থতাৎ “ভওুৰল ফাঙৰনৰ যৰুফধা” ৰলৰঘধাৰওও ৰদয়া হ টঙ ম’ত ৰলৰঘৰ 

ঘততটফাৰ হতোঁৰ ভনঃতু ন টল ৰলৰঘ দৰলল হাৱাৰ 15 ৰদনৰ ৰবতৰত ৰলৰঘট া ফাৰতল ওৰৰফ ৰা ৰফওল্প হতোঁৰ  াতত 

থাটও । এটন হক্ষ্ৰ ত ফীভা হওাম্পানীও হতোঁৰ ৰযদ্ধান্তট া ৰলৰঔতবাটৱ চনাফ লাৰকফ অৰু ঔৰঘ তথা ভাঘুল ফাফদ ৰওঙু ংশ 

ওাৰ  হল যম্পূণত ৰপ্ৰৰভয়াভট াটৱআ হতোঁও খুৰাআ ৰদয়া  ’ফ । 

ৰনচও ৰঔ ওৰও 1 

তলৰ হওানট া ফলপ্ৰটয়াকৰ এ া উদা ৰণ? 

I. ৰটভটশ ভলূ ঘুৰি্ৰ ত নথওা ৰওন্তু ঘুৰিৰ লকত যংৰেি ৰওঙুভান গুৰুত্বণূত তথয, ঘততাৱলী ফা হখা ণা (পাআন ৰপ্ৰণ্ট) 

নচনাকওটয় ঘুৰিট া ঘ ী ওৰৰটঙ । 

II. ঘুৰিট া ঘ ী নওৰৰটল ৰটভটশ ভট শও  তযা ওৰৰফ ফুৰল বাফুৰও ৰদটঙ 

III. ভট শৰ  তুৱাআ ঘুৰিট া ঘ ী ওটৰাৱাৰ ফাটফ ৰটভটশ হতোঁৰ হঙাকত প্ৰৰতষ্ঠা ফযৱ াৰ ওৰৰটঙ  
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IV. ভট শৰ দ্বাৰাআ ঘুৰিট া ঘ ী ওটৰাৱাৰ ফটফ ৰটভটশ হতোঁও যতয তথয ৰৰটফশন ওৰৰটঙ    

ৰনচও ৰঔ ওৰও 2 

তলৰ হওানট া ৰটভটশ ফীভা ওৰাফ হনাৱাটৰ? 

I. ৰটভশৰ খৰ 

II. ৰটভশৰ ত্নী 

III. ৰটভশৰ ফন্ধু  

IV. ৰটভশৰ ভাও-হদউতাও   

 

 

 

যাৰ যংটক্ষ 

 ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ লকত এ া ঘুৰিৰ ঙ্গীওাৰ চৰড়ত হ  থাটও, ম’ত এ া ভলূযৰ, মাও ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল হওাৱা  য়, প্ৰৰতদান 

স্বৰূট ফীভাওাৰটও ৰওঙুভান ৰনৰেতি ৰফদাশংওাৰ ৰফৰীটত অৰথতও যৰুক্ষা ৰদফকল যন্মত   য় ।এআ ঘুৰিৰ ঙ্গীওাটৰ 

ফীভা ৰলৰঘৰ ৰূ লয় । 

 এ া ঘুৰি হ টঙ দুআ ফা তটতাৰধও ক্ষৰ ভাচত হ াৱা এও ফুচাফুৰচ ৰমট া অআনৰ দ্বাৰা ওামতযওৰী ওৰৰফ াৰৰ । 

 এ া হফধ ঘুৰিত ন্তবূতি থাটও0 

i. প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৃৰত 

ii. ৰফটফঘনাটমাকয ভলূয ফা প্ৰৰতদান 

iii. ৰফ য়ফস্তুত ঐওভতয 

iv. ভিু যন্মৰত 

v. ঘুৰিৰ ক্ষযভ ূৰ  ততা 

vi. ৰফ য়ফস্তুৰ হফধতা                           

 এ া ফীভা ঘুৰিৰ ৰফটশ ত্বটফাৰৰ ন্তকতত  ’ল0 

i. ৰভ ৰফিায 

ii. ফীভাটমাকয স্বাথত  

iii. প্ৰতযক্ষ ওাৰণ    

 

যৰুনৰেতি থতৰনৰ ত গুৰুত্বণূত শব্দ  

1. প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৃৰত 

2. ৰফৰধযন্মত ৰফটফঘনাটমাকয ভলূয ফা প্ৰৰতদান 

3. ৰফ য়ফস্তুত ঐওভতয  

4. ৰভ ৰফিায 

5. গুৰুত্বূণত তথয  
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6. ফীভাটমাকয স্বাথত  

7. প্ৰতযক্ষ ওাৰণ 

 “ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ 

উত্তৰ 1 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ II 

ভট টশ ঘ ী নওৰৰটল ৰটভটশ হতোঁও  তযা ওৰাৰ বাফুৰওট া হ টঙ ফলপ্ৰটয়াকৰ উদা ৰণ । 

উত্তৰ 2 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

ফন্ধুচনৰ চীফনৰ ৰত ৰটভশৰ হওাটনা ফীভাটমাকয স্বাথত নাআ কৰতটও হতোঁ ফন্ধুৰ চীফনৰ ৰত ফীভা ওৰাফ হনাৱাটৰ ।      

 

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন  

প্ৰশ্ন 1 

এ া হফধ ঘুৰিৰ হওানট া উাদানৰ লকত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ যম্পওত অটঙ? 

I. প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৃৰত 

II. ৰফটফঘনাটমাকয ভলূয ফা প্ৰৰতদান 

III. ভিু যন্মৰত 

IV. ঘুৰিৰ ক্ষযভূ ৰ  ততা   

প্ৰশ্ন 2 

____________________হ টঙ হযআ বলু ৰফফৃৰতটফাৰ ৰমটওআ া প্ৰতাৰণাৰ যৎ উটেশয হনাট াৱাকওটয় ৰদয়া 

হ টঙ । 

I. ৰনৰৰাধবাটৱ ওৰা যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন 

II. ৰৰ না 

III. প্ৰস্তাৱ  

IV.  ৰৰটফশন   

প্ৰশ্ন 3 

________________ হ টঙ ৰাধভলূও ওাভওাটচটৰ হ োঁঘা ৰদয়া । 

I. প্ৰতাৰণা  

II. নৰুঘত প্ৰবাৱ 

III. ফলপ্ৰটয়াক 

IV. বুল-ভ্ৰাৰন্ত   

প্ৰশ্ন 4 

চীফন ফীভা ঘুৰি যম্পটওত ৰদয়া তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত যৰঠও? 
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I. এআটফাৰ  ’ল অআনত ওামতযওৰী হনাট াৱা হভৌৰঔও ঘুৰি 

II. এআটফাৰ  ’ল অআনত ওামতযওৰী হ াৱা হভৌৰঔও ঘুৰি 

III. এআটফাৰ হ টঙ 1872 ৰ বাৰতীয় ঘুৰি ৰধৰনয়ভৰ ন্তকতত ৰফৰধযভূ  নযুৰৰ দু া ক্ষৰ (ফীভাওাৰও অৰু ফীভাওৃত) 

ভাচত হ াৱা ঘুৰি 

IV. এআটফাৰ ফাৰচ ৰঔা ঘুৰিৰ দটৰ এটওআ  

প্ৰশ্ন 5 

তলৰ হওানট া এ া ঘুৰিৰ ফাটফ হফধ ৰফটফঘনাটমাকয ভলূয ন য়? 

I.  ওা-আঘা  

II. যম্পৰত্ত  

III. উৎটওাঘ 

IV. ভলূযৱান ৰত্ন    

প্ৰশ্ন 6 

তলৰ হওানট া ক্ষ ফীভা ঘুৰি ওৰাৰ ফাটফ হমাকয ন য়? 

I. ফযৱযায়ৰ ভাৰলও 

II. নাফালও 

III. কৃ ও্ৰ তী 

IV. ঘৰওাৰী ঘাওৰৰয়াল 

প্ৰশ্ন 7 

তলৰ হওানট া অঘৰটণ ৰভ ৰফিাযৰ নীৰতট া প্ৰদশতন ওটৰ? 

I. জ্ঞাত যসু্থতা যম্পটওত ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ-্ৰ ত ৰভঙা তথয ৰৰটফশন ওৰা 

II. জ্ঞাত গুৰুত্বূণত তথযটফাৰ ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ-্ৰ ত প্ৰওাশ নওৰা  

III. জ্ঞাত গুৰুত্বূণত তথযটফাৰ ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ-্ৰ ত প্ৰওাশ ওৰা  

IV. যভয় ভটত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া  

প্ৰশ্ন 8 

ফীভাটমাকয স্বাথত যম্পটওত তলৰ হওানট া যৰঠও ন য়? 

I. হদউতাটও ুটতওৰ ৰত ফীভা ৰলৰঘ ওৰা  

II. ৰত /ত্নীটয় আচটন ৰযচনৰ ৰত ফীভা ওৰা  

III. ফন্ধুটফাটৰ এচটন অনচনৰ ৰত ফীভা ওৰা 

IV. ৰনটয়াকওততাআ ওভতঘাৰীযওলৰ ৰত ফীভা ওৰা  

প্ৰশ্ন 9 

চীফন ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত হওৰতয়া ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাটক? 

I. ফীভা হলাৱাৰ যভয়ত  
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II. দাফী উত্থান ওৰাৰ যভয়ত 

III. চীফন ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাটমাকয স্বাথত থওাৰ হওাটনা অৱশযওীয়তা নাআ  

IV.  য় ৰলৰঘ হলাৱাৰ যভয়ত নাআফা দাফী উত্থান ওৰাৰ যভয়ত 

প্ৰশ্ন 10   

তলৰ দৃশযওল্পট াৰ ৰা ভৃতুযৰ প্ৰতযক্ষ ওাৰণট া ৰফঘাৰৰ উৰলয়াও । 

হখাোঁৰাৰ ৰা ৰৰ চয়ৰ হভৰুদণ্ড বাৰক ক’ল । চভা হ াৱা ানীৰ ভাচত ফহু যভয় ধৰৰ ৰৰ থওা ফাটফ হতোঁ ৰনউভ’ৰনয়াত 

অিান্ত  ’ল । হতোঁও  াস্পতালত বৰতত ওৰা  ’ল, ৰওন্তু ৰনউভ’ৰনয়াৰ ওাৰটণ হতোঁৰ ভৃতুয  ’ল ।  

I. ৰনউভ’ৰনয়া  

II. বকা হভৰুদণ্ড 

III. হখাোঁৰাৰ ৰা ৰা 

IV. শলয ৰঘৰওৎযা   

 

স্ব-ৰীক্ষণভলূও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 

উত্তৰ 1 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ II 

এ া হফধ ঘুৰিৰ ৰফটফঘনাটমাকয ভলূয ফা প্ৰৰতদান উাদানট াৰ লকত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ যম্পওত অটঙ । 

উত্তৰ 2 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ I 

ৰনৰৰাধবাটৱ ওৰা যতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন হ টঙ হযআ বলু ৰফফৃৰতটফাৰ ৰমটওআ া প্ৰতাৰণাৰ যৎ উটেশয 

হনাট াৱাকওটয় ৰদয়া হ টঙ । 

 

উত্তৰ 3 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

ফলপ্ৰটয়াক হ টঙ ৰাধভলূও ওাভওাটচটৰ হ োঁঘা ৰদয়া । 

উত্তৰ 4 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

চীফন ফীভা ঘুৰি হ টঙ দু া ক্ষৰ (ফীভাওাৰও অৰু ফীভাওৃত) ভাচত 1872 ৰ বাৰতীয় ঘুৰি ৰধৰনয়ভৰ ন্তকতত ৰফৰধযভূ  

নযুৰৰ হ াৱা এ া ঘুৰি । 

উত্তৰ 5 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

উৎটওাঘ এ া ঘুৰিৰ হফধ উাদান ন য় । 

উত্তৰ 6 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ II 
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নাফালওযওলৰ চীফন ফীভা ঘুৰি ওৰাৰ  ততা নাআ । 

উত্তৰ 7 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

জ্ঞাত গুৰুত্বূণত তথযটফাৰ ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ-্ৰ ত প্ৰওাশ ওৰাট া ৰভ ৰফিাযৰ নীৰতৰ হযটত যঙ্গৰতুণত ।        

উত্তৰ 8 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

ফীভাটমাকয স্বাথত নথওা ওাৰটণ এচন ফন্ধুটয় অনচনৰ ৰত ফীভা ওৰৰফ হনাৱাটৰ । 

উত্তৰ 9 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ I 

চীফন ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত ৰলৰঘ হলাৱাৰ যভয়ত ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাটক । 

উত্তৰ 10 

যৰঠও উত্তৰট া হ টঙ III 

হখাোঁৰাৰ ৰা ৰাট া চয়ৰ ভৃতুযৰ প্ৰতযক্ষ ওাৰণ । 
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ধযায় 6 

স্বাস্থয ফীভাৰ ৰৰঘয় 

 

াঠ ৰৰঘয় 

যভয়ৰ হযাোঁতত ফীভাৰ হওটনকও ৰফওাশ হ টঙ এআ াঠট াটৱ অটানাও ওফ. এআট াটৱ লকটত স্বাস্থযৰ মতন ৰও, স্বাস্থয মতনৰ 

স্তৰটফাৰ অৰু স্বাস্থযৰ মতনৰ প্ৰওাৰটফাৰ ৰফ টয় ফাঔযা ওৰৰফ. অৰুন লকটত বাৰতফ তত উলব্ধ স্বাস্থয মতনৰ প্ৰণালী অৰু 

আয়াও প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰৰ ৰফ টয় ৰশৰওফ াৰৰফ. হশ ত, এআট াটৱ বাৰতফ তত স্বাস্থয ফীভাৰ হওটনকও ৰফওাশ হ ৰঙল 

অৰু লকটত বাৰতফ তৰ স্বাস্থয ফীভা ফচাৰত থওা ৰফৰবন্ন ংশগ্ৰ ণওাৰীৰ ৰফ টয় ফাঔযা ওৰৰফ. 

াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ 

A. স্বাস্থযৰ মতন ৰও 

B. স্বাস্থয মতনৰ স্তৰটফাৰ 

C. স্বাস্থয মতনৰ প্ৰওাৰটফাৰ 

D. বাৰতফ তত স্বাস্থযৰ প্ৰণালীটফাৰ প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰ 

E. বাৰতফ তত স্বা য ফীভাৰ ৰফওাশ 

F. স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰ 

এআ াঠট া ঢ়াৰ ৰঙত, অৰুন যক্ষভ হ াৱা উৰঘত: 

1. হওটনকও ফীভাৰ ৰফওাশ হ টঙ ফুৰচফকল. 

2. স্বাস্থয মতনৰ ধাৰণা অৰু প্ৰওাৰটফাৰ অৰু স্বাস্থয মতনৰ স্তৰটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল. 

3. বাৰতফ তত স্বাস্থযৰ মতন প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰ অৰু স্বাধীনতাৰ ৰঙটৰ ৰা লাব ওৰা গ্ৰকৰতটফাৰৰ ভলূযাংওন 

ওৰৰফকল. 

4. বাৰতফ ত হ াৱা স্বাস্থয ফীভাৰ িভ ৰফওাশট া অটলাঘনা ওৰৰফকল. 

5. বাৰতফ তত স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰঔনৰ ৰফ টয় চাৰনফকল. 
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A. স্বাস্থযৰ মতন ৰও 

অৰুন “স্বাস্থযআ ৰভ ধন  ফুৰল হওাৱা শুৰনটঙ. স্বাস্থযআ অঘলটত ৰও ফুচায় অৰুন হওৰতয়াফা চাৰনফকল হঘিা ওৰৰটঙ হন? 

‘স্বাস্থয’ শব্দট া ‘হ াল্থ’ ৰ ৰা অৰ টঙ, মাৰ থত  ল ‘শৰীৰ দৃঢ়তা’. 

ৰুৰণ ৰদনত, স্বাস্থযট া ‘আিৰ প্ৰদত্ত’ ফুৰল বফা হ ৰঙল অৰু হৰাকটফাৰ যংৰলি ফযৰিচটন ওৰা াৰ পল ফুৰল বফা হ ৰঙল. 

এআট া অৰঙল ৰ টপাটি ঙ (৪৬০ ৰা ৩৭০ ৰফ.ৰঘ. হল) ৰমটয় হৰাকৰ অোঁৰৰ ওাৰণ ৰফঘাৰৰ উৰলয়াআৰঙল. হতোঁৰ ভটত 

ৰৰটৱশ, স্বেতা, ফযৰিকত স্বাস্থয ৰফজ্ঞান অৰু অ াৰ অৰদৰ হযটত যম্পওতীয় ৰফৰবন্ন ওাৰওটফাৰৰ ফাটফ হৰাক  য়.  

অয়ুটফতদৰ বাৰতীয় প্ৰণালীট া ৰ টপাটি ঙৰ অকটত হওআফা শৰতওা অকটৰ ৰা ফৰতত অৰঙল, স্বাস্থযট া ঘাৰৰ া তৰলৰ য ুভ 

যভতা ৰ ঘাট ৰফটফঘনা ওৰও: ৰি,  ালধীয়া ৰত্ত, ওলা ৰত্ত অৰু হেকভ অৰু এআ তৰলটফাৰৰ যভতাট াটৱআ শৰীৰ 

যসু্থ ওৰৰ হতাটল. শুশ্ৰুত, বাৰতীয় ৰঘৰওৎযা ৰফজ্ঞান ৰত ৃ ৰমটয় অনৰও দক্ষতাটৰ চৰ ল টৰাঘাৰ যম্পন্ন ওৰৰৰঙল, 

হযআযভয়ত ৰশ্চভত হযআট া জ্ঞাত নাৰঙল. 

যভয়ৰ হযাোঁতত অধুৰনও ৰঘৰওৎযাট াৰ চৰ ল ৰফজ্ঞানকল িভ ৰফওাশ খৰ টঙ অৰু অধুৰনও ৰঘৰওৎযাৰ লক্ষযট া ভা্ৰ  হফভাৰৰ 

শুশ্ৰু া হ  থওা নাআ, হফভাৰৰ প্ৰৰতটৰাধ অৰু চীৱন ধাৰণৰ ভানদণ্ড উন্নত ওৰাট া আয়াত ন্তবুতি হ  ৰৰটঙ. ৰফি স্বাস্থয 

যংস্থাআ ১৯৪৮ ঘনত স্বাস্থযৰ এ া ৰফস্তৃতবাটৱ গ্ৰ ণটমাকয যংজ্ঞা অকফঢা়আটঙ; এআট াটৱ ওয় হম “স্বাস্থয  ল যমূ্পণত হদৰ ও, 

ভানৰযও অৰু যাভাৰচও যঔুৰ এ া ৱস্থা অৰু হওৱল ভা্ৰ  হফভাৰৰ নুৰস্থৰতট া ন য় . এআট া চনা উৰঘত হম অয়ুটফতদৰ 

দটৰ ৰঘৰওৎযাৰ বাৰতীয় প্ৰণালীট াৱ ৰত প্ৰাঘীনওালটৰ ৰা স্বাস্থযৰ হতটনওুৱা এ া যমূ্পণত ৱস্থা ঘাৰভল ওৰৰ অৰ টঙ. 

যংজ্ঞা 

ৰফি স্বাস্থয যংস্থা (WHO): স্বাস্থয  ল যমূ্পণত হদৰ ও, ভানৰযও অৰু যাভাৰচও যঔুৰ এ া ৱস্থা অৰু হওৱল ভা্ৰ  হফভাৰৰ 

নুৰস্থৰতট া ন য়.  

স্বাস্থযৰ ৰনধতাৰওটফাৰ 

এআট া যাধাৰণটত ৰফিায ওৰা  য় হম ৰনটম্নাি ওাৰওটফাটৰ ৰমটওাটনা ফযৰিৰ স্বাস্থযট া ৰনধতাৰণ ওটৰ : 

a) চীৱনকশলীৰ ওাৰওটফাৰ 

চীৱনকশলী ওাৰওটফাৰ  ল হযআটফাৰ ৰমটফাৰ প্ৰাটয় ফযৰিকত ৰফটফঘনাৰ দ্বাৰা ৰনয়ৰন্ত্ৰত  য় উদা ৰণস্বৰূট যীৰভতবাটৱ 

ফযায়াভ ওৰা অৰু হঔাৱা, ৰঘন্তা ৰৰ াৰ ওৰা অৰু যসু্বাস্থয ৰধওাৰী হ াৱা; অৰু ধুম্ৰান, িাক হযৱন, যৰুৰক্ষত হমৌন 

যম্পওত অৰু ৰনৰিয় চীৱন হশলী (হওাটনা ফযায়াভ নওৰা) আতযাৰদৰ দটৰ হফয়া চীৱনকশলী অৰু বযাযটফাটৰ ওওত  

হৰাক, এআডঙ, উচ্চৰিঘা অৰু ভধুটভ  অৰদৰ দটৰ হফভাৰত অিান্ত হ াৱাৰ যম্ভাৱনা ফৃৰদ্ধ ওটৰ. 

মৰদ ঘৰওাটৰ হতটনওুৱা অঘৰণ ৰনয়ন্ত্ৰণ / প্ৰবাৰৱত ওৰৰফকল ঘৰওাটৰ গুৰুত্বূণত বূৰভওা গ্ৰ ণ ওৰৰ অৰ টঙ 

(উদা ৰণস্বৰূট, িাক হযৱনওাৰীও মাৱতচীৱন ওাৰাদণ্ড ৰফ া,  ম্বাওুৰ দ্বাৰা হতয়াৰী দ্ৰফযটফাৰৰ ৰত ৰধও ওৰ 

অটৰা ওৰা.), তথাৰ ফযৰি এচনৰ ফযৰিকত যচাকতাট াটৱ চীৱনকশলী ওাৰওটফাৰৰ ফাটফ হ াৱা হৰাকটফাৰ ৰনয়ন্ত্ৰণ 

ওৰাত ৰনধতাৰওৰ বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ. 

b) ৰৰটৱশচৰনত ওাৰওটফাৰ 

যৰুৰক্ষত হঔাৱা ানী, স্বেতা অৰু ৰুি অৰদটফাৰ  ল স্বাস্থযৰ ফাটফ ভ ত্বণূত, মাৰ বাৱৰ পলত যভগ্ৰ ৰৃথৱীত হদঔা 

হাৱাৰ দটৰ গুৰুত্বূণত স্বাস্থযচৰনত যভযযাৰ যৰৃি ওৰৰফ াটৰ, ৰফটশ কও উন্নয়ণশীল হদশটফাৰত. আনেুটৱঞ্জা অৰু 

ৰঘটওনক্সৰ দটৰ যঘৰা হফভাৰটফাৰ স্বাস্থযওৰ ৰৰটৱশৰ ফাটফ ৰফয়ট, হভটলৰৰয়া অৰু হডংগু অৰদ হফয়া 

ৰৰটৱশচৰনত যেতাৰ ফাটফ ৰফয়ট, হযআদটৰ নয ৰওঙুভান হৰাক ৰৰটৱশচৰনত ওাৰওৰ ফাটফ  য় উদা ৰণস্বৰূট 

এঙটফঙট াঙ ৰনভতাণৰ ওাৰঔানাত ওাভ ওৰা শ্ৰৰভওটফাৰৰ এঙটফঙট াঙ অৰু লকটত ওয়লা ঔৰনওটফাৰৰ  াপাৰ হৰাক 

হ াৱাৰ দটৰ ৰওঙুভান ৰনভতাণ ওাৰঔানাত ওভতৰত ফযৰিটফাৰৰ ফৃৰত্তচৰনত যংও টফাৰৰ হযটত যম্পওতীয় হৰাকত অিান্ত 

হ াৱাৰ যম্ভাৱনা ৰধও.  

c) অনফুংৰশও ওাৰওটফাৰ 
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ৰচনৰ চৰৰয়টত হৰাকটফাৰ ৰতৃ-ভাতৃৰ ৰা যন্তানকল ৰফয়ৰফ াটৰ. হতটনওুৱা অনফুংৰশও ওাৰওটফাটৰ চাৰত, 

হবৌটকাৰলও স্থান অৰু অনৰও যম্প্ৰদায়টফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰফিফযাৰ থওা চনযংঔযাৰ ৰফৰবন্ন স্বাস্থযৰ ধাৰাত 

পলাপল হদঔুৱায়. 

এআট া যমূ্পণতৰূট স্পি হম হদশ এঔনৰ যাভাৰচও অৰু অৰথতও প্ৰকৰতট া আয়াৰ ফযৰিটফাৰৰ স্বাস্থযৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. 

এ া স্বাস্থযৱান চনযংঔযাআ হওফল ভা্ৰ  অৰথতও ওামতওলাৰ ফাটফ উৎাদনক্ষভ চনফল অক নফঢ়ায় ৰওন্তু লকটত ভলূযৱান 

যম্পদটফাৰ ভওুৰল ওটৰ ৰমট া বাৰতফ তৰ দটৰ উন্নয়ণশীল ৰাষ্ট্ৰ এঔনৰ ফাটফ যওটলাতকও হফৰঙ গুৰুত্বূণত. এ া ফযৰিকত 

স্তৰত, ৰুকীয়া স্বাস্থযআ চীৰৱওাত ক্ষৰত যাধন ওৰৰফ াটৰ, হদৰনও প্ৰটয়াচনীয় ওামতওলাটফাৰ যম্পাদন ওৰৰফকল ক্ষভ হ াৱা 

অৰু ফযৰিও দৰৰদ্ৰতাকল হঠৰল ৰদয়া অৰু অনৰও অত্ম তযা ওৰৰফকল ফাধয ওটৰাৱা.   

এআদটৰ ৰৃথৱীৰ ঘাৰৰপাটল ঘৰওাৰটফাটৰ হদশৰ ভানু টফাৰৰ স্বাস্থয অৰু যঔুৰ ফাটফ ৰফৰবন্ন দটক্ষ লয় অৰু যওটলা 

নাকৰৰওৰ ফাটফ স্বাস্থযৰ মতন লাব অৰু ফ নৰ যাভথতযট া ৰনৰশ্চত ওটৰ. এআদটৰ স্বাস্থযৰ মতনত ‘ঔৰঘ’ ওৰাট াটৱ দৰাঘলটত 

প্ৰৰতঔন হদশৰ GDP ৰ গুৰুত্বূণত ংশ এ া হতয়াৰ ওটৰ. 

ৰবন্ন ৰৰৰস্থৰতৰ ফাটফ ৰবন্ন প্ৰওাৰৰ স্বাস্থযৰ মতন প্ৰটয়াচন  য়টন এআ যম্পওতত এআট াটৱ এ া প্ৰশ্নৰ উথ্থান ওটৰ. 

 

B. স্বাস্থয মতনৰ স্তৰটফাৰ 

স্বাস্থযৰ মতনট া  ল ভানু ৰ স্বাস্থয ৰফওাশ, প্ৰৰতালন, ৰনৰীক্ষণ ফা উবতাআ অৰনফকল ঘৰওাৰটও ধৰৰ ৰফৰবন্ন এটচন্সী অৰু 

হমাকানধততাটফাটৰ অকফটঢা়ৱা হযৱাটফাৰৰ এ া হশ্ৰণী. স্বাস্থযৰ মতন ওামতওৰী  ফকল ৰৰ ামত: 

 ভানু ৰ প্ৰটয়াচন নযুৰৰ উমুি 

 ফযাও 

 মতযপ্ত 

 য টচ উলব্ধ 

 ফ ন ওৰৰফকল যক্ষভ 

ফযৰি এচনৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থাট া এচন াৰস্পৰৰওবাটৱ ঘাৰলত  য়. যওটলা ধৰণৰ স্বাস্থযচৰনত যভযযাৰ ফাটফ এটও া স্তৰত 

অন্ত:কাোঁথৰন উলব্ধ ওৰাট া যাধয ন য়, প্ৰটয়াচনীয় ন য়. স্বাস্থয মতনৰ যৰুফধাটফাৰ চনযংঔযাট াৰ হৰাকািান্ত হ াৱাৰ 

যম্ভাৱনাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ প্ৰদান ওৰা উৰঘত. উদা ৰণস্বৰূট, ফযৰি এচনৰ ফঙৰত ফহুত ফাৰ জ্বৰ, ঘৰদত, ওাোঁ , ঙালৰ 

এলাৰচত আতযাৰদ  ফ াটৰ, ৰওন্তু ঘৰদত অৰু ওাোঁ ৰ তুলনাত হতোঁ/হতটঔতৰ হ া াআৰ ঙ B ত অিান্ত হ াৱাৰ যম্ভাৱনাট া ওভ. 

এটওদটৰ, এটওচন ফযৰিৰ হ া াআৰ ঙ B ৰ তুলনাত হৃদমন্ত্ৰৰ হৰাক ফা ওওত টৰাকৰ দটৰ ওৰঠন হৰাক এ াত অিান্ত হ াৱাৰ 

যম্ভাৱনা ওভ. হযটয়ট , এঔন কাোঁ ফা এঔন ৰচলা ফা এঔন ৰাচযৰ ৰমটওাটনা িলত স্বাস্থযৰ মতনৰ যৰুফধাটফাৰ স্থান 

ওৰাট া তলত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হযআ িলট াৰ যঘূও ফুৰল হওাৱা ৰফৰবন্ন স্বাস্থয মতনৰ ওাৰওটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ: 

 চনযংঔযাৰ অওাৰ 

 ভতৃুযৰ  াৰ 

 ৰুিতাৰ  াৰ 

 ক্ষভতাৰ  াৰ 

 ভানু টফাৰৰ যাভাৰচও অৰু ভানৰযও স্বাস্থয 

 ভানু টফাৰৰ যাধাৰণ ৰুিচৰনত ৱস্থা 

 ৰৰটৱশচৰনত ওাৰওটফাৰ মৰদ এআট া এ া ঔৰনৰ িল ফা এ া উটদযাৰকও িল  য় 

 যাম্ভাৱয স্বাস্থযৰ মতন অকফটঢ়াৱা প্ৰণালীট া উদা ৰণস্বৰূট  া তৰ ৰঘৰওৎযও এচন গ্ৰাভয িলত য টচ উলব্ধ 

নাথাৰওফ াৰ অৰু ৰচলা ঘ ৰ থাৰওফ াটৰ 
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 স্বাস্থযৰ মতন প্ৰণালীট াৰ যম্ভৱত ৰওভান ফযৱ াৰ ওৰা  ফ 

 যলুব দটৰ যাভাৰচও-অৰথতও ওাৰওটফাৰ 

টৰাি ওাৰওটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, ঘৰওাটৰ প্ৰাথৰভও, ৰদ্বতীয় অৰু তৃতীয় হশ্ৰণীৰ স্বাস্থযৰ মতনৰ ফাটফ হওিটফাৰ 

স্থানৰ ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওটৰ অৰু ৰাআচকল যলুব অৰু য চলবয উমুি স্বাস্থযৰ মতন অকফঢ়াফকল নয দটক্ষটফাৰ গ্ৰ ণ 

ওটৰ.  

 

C. স্বাস্থযৰ মতনৰ প্ৰওাৰটফাৰ 

স্বাস্থযৰ মতনও ৰফস্তৃতবাটৱ তলত ৰদয়া ধৰটণ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ: 

1. প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতন 

প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতনট াটৱ ৰমটওাটনা হৰাকৰ ফাটফ হৰাকীটয় প্ৰথটভ হমাকাটমাক ওৰা ৰঘৰওৎযও, নাঙত অৰু অন ক্ষুদ্ৰ 

ৰক্লৰনওটফাটৰ অকফটঢ়াৱা হযৱাটফাৰও ফুচায়, কৰতটও ওফ াৰৰ হম প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতন অকফটঢ়াৱাট া  ল স্বাস্থয প্ৰণালী 

এ াৰ ৰবতৰত থওা যওটলাটফাৰ হৰাকীৰ ফাটফ হমাকাটমাকৰ প্ৰথভ ৰফন্দু.  

উন্নত হদশটফাৰত, প্ৰাথৰভও স্বাস্থয মতনৰ প্ৰৰত ৰধও গুৰুত্ব প্ৰদান ওৰা  য় মাটত হযআট া ফযাও, চৰ ল অৰু দীখতওাৰলন ফা 

প্ৰঘণ্ড হ াৱাৰ অকটত স্বাস্থযচৰনত যভযযাটফাৰ যভাধান ওৰৰফ াৰৰ. প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতন প্ৰৰতষ্ঠানটফাটৰ লকটত হৰাক 

ৰনফাৰও স্বাস্থযৰ মতন, ৰ ওাওৰণ, যচাকতা, ৰঘৰওৎযা যম্বন্ধীয় অটলাঘনাঘি আতযাৰদৰ ৰত ভটনাৰনটফশ ওটৰ অৰু 

হৰাকীও প্ৰটয়াচন যাটটক্ষ ৰৱততী স্তৰৰ ৰফটশ জ্ঞকল হপ্ৰৰণ ওটৰ.  

উদা ৰণস্বৰূট, মৰদ ফযৰি এচটন জ্বৰৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযওৰ ঘৰকল মায় অৰু মৰদ প্ৰথভট া লক্ষণট াটৱ হডংগু যৰূঘত ওটৰ, 

হতটন্ত প্ৰাথৰভও ৰঘৰওৎযাৰ মতন অকফঢ়াতাআ ৰওঙুভান  ধ ৰদফ ৰওন্তু লকটত ৰফটশ  ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ এঔন ৰঘৰওৎযালয়ত 

বৰতত  ফকল হৰাকীচনও ৰনটদতশ ৰদফ. ৰধওাংশ প্ৰাথৰভও মতনৰ হক্ষ্ৰ ত, ৰঘৰওৎযটও ‘ৰৰয়ালৰ ৰঘৰওৎযও’ ৰ দটৰ ওামত ওটৰ 

মত ৰৰয়ালৰ যওটলাটফাৰ যদযযআ ৰমটওাটনা যাধাৰণ যসু্থতাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযওৰ ওা  ঘাট.  

এআ দ্ধৰতট াটৱ লকটত ৰঘৰওৎযাৰ বযাযওততা অনফুংৰশও ওাৰওটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ লক্ষণটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰাত অৰু 

উমুিবাটৱ ৰঘৰওৎযাৰ ৰাভশত ৰদয়াত য ায় ওটৰ. উদা ৰণস্বৰূট, ৰঘৰওৎযটও হৰাকী এচনও ৰববাৱওীয় ভধুটভ ৰ 

আৰত াযৰ হযটত ৰমভান যম্ভৱ ভধুটভ  অওাণ ওৰৰফকল হডওা ওালৰ ৰাআ চীৱনকশলীৰ প্ৰৰত যতওত  ফকল ৰাভশত ৰদফ. 

হদশীয় স্তৰ এ াত, ঘৰওাৰ অৰু ফযৰিকত ংশগ্ৰ ণওাৰী উবটয় প্ৰাথৰভও স্বাস্থয মতন হওিটফাৰ স্থান ওটৰ. চনযংঔযাৰ 

অওাৰট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ঘৰওাৰী প্ৰাথৰভও স্বাস্থয মতন হওিটফাৰ স্থান ওৰা  য় অৰু ৰওঙুভান ধৰটণ ফা নযবাটৱ 

গ্ৰাভয স্তৰকল উলব্ধ  য়. 

2. ভাধযৰভও স্বাস্থযৰ মতন 

ভাধযৰভও স্বাস্থযৰ মতনট াটৱ ৰঘৰওৎযা ৰফটশ জ্ঞটফাৰ অৰু নয স্বাস্থয হঙাদাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা অকফটঢা়ৱা স্বাস্থযৰ মতন 

হযৱাটফাৰও ফুচায় মাৰ যাধাৰণটত হৰাকীৰ হযটত প্ৰথভ হমাকাটমাক ন য়. এআট াটৱ এ া গুৰুতৰ হৰাকৰ ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ওভ 

যভয়ৰ ৰবতৰত প্ৰটয়াচন হ াৱা তযাৰধও মত্নট া ন্তবুতিওটৰ, প্ৰাটয় (ৰওন্তু অৱশযও ৰূট ন য়) এচন বৰতত হ াৱা হৰাকীৰ 

দটৰ, তীব্ৰ মত্নৰ হযৱাটফাৰ, এম্বুটলি যৰুফধাটফাৰ, হথ’লৰচ, ডাআটিাৰিও অৰু নযানয যম্পওতীয় ৰঘৰওৎযা হযৱাটফাৰ 

ন্তবুতি ওৰৰ.  

হফৰঙবাক যভয়ত, প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতন অকফঢ়াতাটফাটৰ / প্ৰাথৰভও ৰঘৰওৎযটও হৰাকীটফাৰও ভাধযৰভও মতনৰ ফাটফ হপ্ৰৰণ 

ওটৰ. ৰওঙুভান হক্ষ্ৰ ত, ভাধযৰভও মতন অকফঢ়াতাআ ঔণ্ড হযৱা প্ৰদান ওৰৰফকল ‘অবযন্তৰীণ’ প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতনৰ 

যৰুফধাট া ঘলাআ ৰনটয়. 

চনযংঔযাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ভাধযৰভও স্বাস্থযৰ মতন অকফঢা়তাটফাৰ প্ৰধানত তালুও / ব্লও স্তৰত থাটও. 

3. ততৃীয় হশ্ৰণীৰ স্বাস্থযৰ মতন 
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তৃতীয় স্বাস্থযৰ মতনট া  ল ৰফটশ ীওৃত ৰাভশতওাৰী স্বাস্থযৰ মতন, দৰাঘলটত বৰতত হ াৱা হৰাকীটফাৰ অৰু প্ৰাথৰভও/ভাধযৰভও 

মতন অকফঢ়াতাটফাৰৰ ৰা হপ্ৰৰৰতটফাৰৰ ফাটফ. তৃতীয় হশ্ৰণীৰ মতন অকফঢ়াতাটফাৰ প্ৰধানত ৰাচযৰ ৰাচধানীটফাৰত 

অৰু ৰওঙুভান ৰচলাৰ যদৰত থাটও.  

তৃতীয় হশ্ৰণীৰ স্বাস্থযৰ মতন অকফঢা়তাটফাৰ  ল হযআটফাৰ মাৰ উন্নত ৰঘৰওৎযাৰ যৰুফধা অৰু হঙাদাৰী ৰঘৰওৎযও, ভাধযৰভও 

স্বাস্থযৰ মতন অকফঢা়তাআ ঢুৰও হনাটাৱা যৰুফধাটফাৰ থাটও, উদা ৰণস্বৰূট ন্ত্ওল’ৰচ (ওওত টৰাকৰ ৰঘৰওৎযা), ংক 

প্ৰৰতটৰাণৰ যৰুফধাটফাৰ, উচ্চ ৰৰস্কৰ কবতাৱস্থাৰ ৰফটশ জ্ঞটফাৰ আতযাৰদ. 

এআট া ভন ওৰা উৰঘত হম মতনৰ স্তৰট া ফৃৰদ্ধ হাৱাৰ লটক লটক, মতন হযটত চৰড়ত ঔৰঘটফাৰ ফৃৰদ্ধ ায়. হযআদটৰ 

ভানু টফাৰৰ ফাটফ প্ৰাথৰভও মতনটফাৰৰ ফাটফ ৰৰটশাধট া য চ  য়, ভাধযৰভও মতনৰ হক্ষ্ৰ ত হতোঁটলাওৰ ফাটফ এআট া ওৰঠন 

হ  টৰ অৰু তৃতীয় হশ্ৰণীৰ মতনৰ ফাটফ এআট া অৰু ৰধও ওৰঠন হ  টৰ. মতনৰ ৰফৰবন্ন স্তৰটফাৰৰ ফাটফ অন্ত:কাোঁথৰনট া 

হদশ যাটটক্ষ, গ্ৰাভয-ঘ ৰ িল যাটটক্ষ ৰবন্ন  য়, হযআদটৰ যাভাৰচও-অৰথতও ওাৰওটফাটৰ হযআট া প্ৰবাৰৱত ওটৰ. 

 

D. বাৰতফ তত স্বাস্থযৰ প্ৰণালীটফাৰ প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰ 

বাৰতীয় স্বাস্থযৰ প্ৰণালীট াটৱ ধাৰাফাৰ ওবাটৱ ফহুটতা যভযযা অৰু প্ৰতযাহ্বানৰ যনু্মঔীন  ফ লাটক. এআটফাটৰ স্বাস্থয মতন 

প্ৰণালীট া অৰু ফযৰিকত স্তৰত প্ৰটয়াচনীয়তাট া অৰু অন্ত:কাোঁথৰনৰ স্তৰত স্বাস্থয যংস্থাৰ ঘৰৰ্ৰ  অৰু ৰফস্তাৰট া প্ৰবাৰৱত 

ওটৰ. এআটফাৰ তলত অটলাঘনা ওৰা  ল: 

1. চনযাংৰঔযও ফা চনযংঔযা যম্বন্ধীয় ধাৰাটফাৰ 

a) বাৰতফ ত  ল ৰৃথৱীৰ ৰদ্বতীয় চনফহুল হদটশ. 

b) এআট াটৱ চনযংঔযা ফৃৰদ্ধৰ হযটত চৰড়ত যভযযাটফাৰৰ প্ৰৰত অভাও প্ৰও  ওটৰ. 

c) দাৰৰদ্ৰতাৰ স্তৰট াটৱ ৰঘৰওৎযাৰ মতনৰ ফাটফ ফযৰি এচনৰ ৰৰটশাধৰ দক্ষতা প্ৰবাৰৱত ওটৰ. 

2. যাভাৰচও ধাৰাটফাৰ 

a) নকৰীওৰণ ফৃৰদ্ধ হাৱাৰ লটক লটক ফা ভানু টফাটৰ কাোঁৱৰ ৰা ঘ ৰ িলকল স্থানান্তৰ হ াৱাৰ লটক লটক স্বাস্থযৰ 

মতন অকফটঢা়ৱাত প্ৰতযাহ্বান হদঔা ৰদটঙ. 

b) গ্ৰাভয িলটফাৰত স্বাস্থযচৰনত যভযযাটফাৰ অটঙ, প্ৰধানত ৰঘৰওৎযা যৰুফধাটফাৰৰ উলব্ধতা অৰু গ্ৰ ণটমাকযতা 

এটওদটৰ ফ ন ক্ষভতা. 

c) ফযায়ভৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ হ্ৰায ওৰৰ ৰধও ৰনৰিয় চীৱন-মান ওৰাট াটৱ ফযৰি এচনও ভধুটভ  অৰু ৰিঘা 

অৰদৰ দটৰ নতুন ধৰণৰ হৰাকৰপাটল হঠৰল ৰদটয়. 

3. চীৱন প্ৰতযাশা 

a) চীৱন প্ৰতযাশাট াটৱ অৰচ চা ৰশশু এ া চীয়াআ থওা ফঙৰটফাৰৰ প্ৰতযাৰশত যংঔযাট া ফুচায়. 

b) চীৱন প্ৰতযাশাট া স্বাধীনতাৰ যভয়ত থওা ৩০ ফঙৰৰ ৰা অৰচৰ ৰদনত ৬০ ফঙৰকল ফৃৰদ্ধ াআটঙ ৰওন্তু এআ যদুীখত 

চীৱনওালৰ ভানদণ্ডৰ হযটত যম্পওতীয় ৰফততওটফাৰ ঘঘতা নওটৰ. 

c) এআট াটৱ ‘স্বাস্থযওৰ চীৱন প্ৰতযাশা’ ৰ নতুন ধাৰণা এ াৰ চন্ম ৰদটয়. 

d) এআট াটৱ লকটত ‘ফৃদ্ধচৰনত’ (ফুঢ়া ফয়যৰ যম্পওতীয়) হৰাকটফাৰৰ ফাটফ অন্ত:কাোঁথৰন হতয়াৰ ওৰাৰ দাফী ওটৰ. 
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E. বাৰতফ তত স্বাস্থয ফীভাৰ িভ ৰফওাশ 

ঘৰওাটৰ আয়াৰ ৰলঘীৰ ৰযদ্ধান্তটফাৰৰ হযটত ফযস্ত থওাৰ যভয়টত স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰনটফাৰৰ প্ৰৰত যভান গুৰুত্ব প্ৰদান ওটৰ. 

ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰয োঁতৰ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীট া ফহুত লভকও অৰম্ভ ওৰৰৰঙল. বাৰতফ তত স্বাস্থয ফীভাৰ হওটনকও উন্নয়ণ 

হ টঙ আয়াত উটেঔ ওৰা  ল : 

a) ওভতঘাৰীটফাৰৰ ৰাৰচযও ফীভা অোঁঘৰন  

ওভতঘাৰীটফাৰৰ ৰাৰচযও ফীভা অোঁঘৰনট াৰ অৰম্ভৰণৰ লটক লটক বাৰতফ তত অনষু্ঠাৰনওবাটৱ স্বাস্থযৰ ফীভা অৰম্ভ হ ৰঙল, 

১৯৪৭ ঘনত হ াৱা হদশৰ স্বাধীনতাৰ ৰওঙুৰদন ৰঙটত ESI অআন, ১৯৪৮ হ া বাআড ওৰা অৰম্ভ ওৰা হ ৰঙল. এআ 

অোঁঘৰনট া ৰফৰধকত ফযৰিকত ঔণ্ডত ৰনমুি শ্ৰৰভওটফাৰৰ ফাটফ যঘূনা ওৰা হ ৰঙল অৰু আয়াৰ ৰনচা  ধালয় অৰু 

ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ শৃংঔল এ াৰ চৰৰয়টত ফযাও স্বাস্থয হযৱাটফাৰ অকফঢ়াআৰঙল.  

ESIC (ওভতঘাৰীৰ ৰাৰচযও ফীভা ৰনকভ) হ া  ল এ া ওামতওৰী এটচন্সী ৰমটয় আয়াৰ ৰনচা ৰঘৰওৎযালয় অৰু 

 ধালয়টফাৰ ঘলায় অৰু লকটত ৰাচহুৱা/ফযৰিকত হমাকানধততাটফাৰৰ ৰঠওা লয় মত হনৰও আয়াৰ ৰনচা যৰুফধাটফাৰ 

মতযপ্ত  য়.    

১৫,০০০  ওাকলটও উাচতন ওৰা যওটলাটফাৰ শ্ৰৰভওও ংশীদাৰী অোঁঘৰনৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা  য়, মত ওভতঘাৰী 

অৰু ভাৰলটও হটৰালৰ িটভ ১.৭৫% অৰু ৪.৭৫% ফৰগৰণ ৰদটয়; ৰাচয ঘৰওাটৰ ৰঘৰওৎযা ফযয়ৰ ১২.৫% শতাংশ 

ফৰগৰণ ৰদটয়.   

যাভৰৰটলাৱা লাবটফাৰ  ল : 

a) ESIS যৰুফধাটফাৰত ৰফনাভলূীয়া ফযাও স্বাস্থযৰ মতন 

b) ভাতৃত্বৰ যৰুফধা 

c) ক্ষভতাৰ যৰুফধা 

d) হৰাকত অিান্ত অৰু উশভৰ ফাটফ হ াৱা াৰৰশ্ৰৰভওৰ ক্ষৰতৰ ফাটফ নকদ ক্ষৰতূৰণ 

e) শ্ৰৰভওৰ ভতৃুযৰ হক্ষ্ৰ ত ন্তযৰিৰিয়াৰ ঔৰঘ 

এআট া লকটত ওতৃতত্বপ্ৰাপ্ত ৰঘৰওৎযাৰ ৰৰঘাৰও অৰু ফযৰিক ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ ৰা ৰওনা হযৱাটফাৰৰ দ্বাৰা হমাকান 

ধৰা  য়. ২০১২ ৰ ভাঘতকলটও ESIS হয় ৬৫.৫ ৰভৰলয়ন ৰ তাৰধওাৰী যাভৰৰ হলটঙ. 

 

b) হওিীয় ঘৰওাৰৰ স্বাস্থয অোঁঘৰন  

ESIS ও ৰতটযানওাটল হওিীয় ঘৰওাৰৰ স্বাস্থয অোঁঘৰন (CGHS) ৰ দ্বাৰা নযুৰণ ওৰা হ ৰঙল, ৰমট া হিনটবাকী 

অৰু প্ৰশাযৰনও ওামত ওৰা ৰয োঁতৰ ৰৰয়ালৰ যদযযটফাৰটও ধৰৰ হওিীয় ঘৰওাৰৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাটফ ১৯৫৪ ঘনত 

অৰম্ভ ওৰা হ ৰঙল. এআট াটৱ ওভতঘাৰীটফাৰ অৰু ৰয োঁতৰ ৰৰয়ালটফাৰকল ফযাও ৰঘৰওৎযাৰ মতন অকফঢা়য় অৰু 

আয়াত ওভতঘাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা অংৰশওবাটৱ অৰু ভাৰলওৰ (হওিীয় ঘৰওাৰ) দ্বাৰা ফৃ তবাটৱ ফৰগৰণ প্ৰদান ওৰা  য়.  

হযৱাটফাৰ CGHS ৰ ৰনচা  ধালয়, ৰলৰক্লৰনও, অৰু তাৰলওাবিু ফযৰিকত ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ চৰৰয়টত 

অকফটঢ়াৱা  য়.   

এআট াটৱ ৰঘৰওৎযাৰ যওটলাটফাৰ প্ৰণালী, এটলাটৰথও প্ৰণালীত চৰুৰীওালীন হযৱাটফাৰ, ৰফনাভলূীয়া  ধটফাৰ, 

হটথালৰচ অৰু হৰৰড’লৰচ, গুৰুতৰবাটৱ যসু্থ হৰাকীটফাৰও অফাৰযও যাক্ষাত, ৰফটশ জ্ঞৰ ৰাভশতটফাৰ আতযাৰদ.   

মৰদ উত্তৰাত্মওবাটৱ দৰভ াৰ হযটত চৰড়ত, ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফৰগৰণট া যমূ্পণতৰূট ভাভুলী - প্ৰৰত ভাট  ১৫  ওাৰ ৰা 

১৫০  ওাকল.   

২০১০ ঘনত, CGHS ৰ ৮০০,০০০ ৰৰয়ালও প্ৰৰতৰনৰধত্ব ওৰা ৩ ৰভৰলয়ন ৰ তাৰধওাৰীৰ যদযয-যংঔযা এ া অৰঙল. 

c) ফাৰণৰচযও স্বাস্থয ফীভা 
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ফাৰণৰচযও স্বাস্থয ফীভাট া ফীভা উটদযাকৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ হ াৱাৰ অকত অৰু ৰঙত ৰওঙুভান চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাট াৱা 

ফীভাওাৰীটয় অকফঢ়াআৰঙল. ৰওন্তু, এআট াৱ ফীভাওৰীটফাৰও ফাটফ হলাঘওানৰ যনু্মথীন ওৰাআৰঙল, অৰাম্ভৰণটত এআট া 

প্ৰধানত হওৱল  ফাৰণৰচযও গ্ৰা ওটফাৰৰ ফাটফ উলব্ধ অৰঙল অৰু হযআট া এ া যীভাকলটও অৰঙল. 

বাৰতফ তৰ ফচাৰত ঘাৰৰ া ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ ওৰা চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাট াৱা ফীভা হওাম্পানীটয় ১৯৮৬ ঘনত ফযৰিটফাৰ 

অৰু ৰয োঁতৰ ৰৰয়ালফকতৰ ফাটফ প্ৰথভ ভানৰফৰশি স্বাস্থয ফীভাৰ প্ৰডাক্ট যঘূনা ওৰৰৰঙল (এআটফাৰ হতৰতয়া বাৰতীয় চীৱন 

ফীভা ৰনকভৰ য ায়ও অৰঙল). কবতাৱস্থা, ফূতটৰ ৰা থওা হৰাক আতযাৰদৰ দটৰ ৰওঙুভান ফৰ ষ্কৰণৰ হযটত ক্ষৰতৰূণৰ 

এ া ৰনৰদতি ফঙটৰওীয়া যীভাকলটও ৰঘৰওৎযালয়ৰ ঔৰঘটফাৰৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়াফকল হভৰডটক্লভ প্ৰডাক্টট া যঘূনা 

ওৰা হ ৰঙল. ফচাৰৰ িভৰফওাশৰ লকটত এআট াটৱ ফহুফাৰ নুৰৰনৰীক্ষণ ওৰৰটঙ, ৰন্তভট া ২০১২ ঘনত ওৰা হ ৰঙল.   

 

ফহুফাৰ নুৰৰনৰীক্ষণ ওৰাৰ ৰঙটতা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততওৰণৰ ক্ষৰতূৰণ-ৰবৰত্তও ফঙটৰওীয়া ঘুৰিট া অৰচৰ ৰদনত 

বাৰতফ তত  ফযৰিকত স্বাস্থয ফীভাৰ অ াআতকও চনৰপ্ৰয় ৰূ, হভৰডটক্লভৰ হশ তীয়া যংস্কৰণট াটৱ ভঔুয বূৰভওা গ্ৰ ণ 

ওটৰ. এআট া আভাটনআ চনৰপ্ৰয় হম ফহুটতা ভানটু  ফযৰিকত স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰও প্ৰাটয় ‘হভৰডটক্লভ যাভৰৰটলাৱা’ ৰ 

দটৰ প্ৰডাক্টৰ হশ্ৰণী এ াৰ দটৰ ৰফটফঘনা ওটৰ, ফীভাওাৰীটফাৰৰ দটৰ অকফটঢা়ৱা এ া ৰফটশ  প্ৰডাক্টৰ ৰৰৱটতত. 

২০০১ ঘনত ফীভা ঔণ্ডত ফযৰিকত ংশগ্ৰ ণওাৰীটফাৰৰৰ অকভনৰ পলত স্বাস্থয ফীভাট া উটেঔনীয়বাটৱ ফৃৰদ্ধ াআটঙ 

ৰওন্তু তাত অৰচ এঔন ফৃ ত ফযৱ ূত ফচাৰ অটঙ. যাভৰৰটলাৱাটফাৰত মটথি ৰবন্নতা অটঙ, ফৰ ষ্কাৰ ওৰা অৰু 

নতুনকও হমাক ওৰা যাভৰৰটলাৱাটফাৰ যঘূনা ওৰা হ টঙ ৰমট া ৰঙৰ াঠটফাৰত অটলাঘনা ওৰা  ফ. 

অৰচৰ ৰদনট াত বাৰতফ তৰ ফচাৰত ৩০০ তকও হফৰঙ ফীভাৰ প্ৰডাক্ট উলব্ধ. 

 

F. স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰ 

অৰচৰ ৰদনত স্বাস্থয ফীভা ফচাৰত ফহুটতা ংশগ্ৰ ণওাৰী অটঙ, অকফঢা়তা ফুৰল হওাৱা হফাটৰ স্বাস্থযৰ মতনৰ যৰুফধাটফাৰ 

অকফঢ়ায়, অনটফাটৰ ফীভাৰ হযৱাটফাৰ অকফঢ়ায় অৰু লকটত ৰফৰবন্ন ভধযস্থতাওাৰীটফাৰ. ৰওঙুভাটন প্ৰাথৰভও অন্ত:কাোঁথৰন 

হতয়াৰ ওটৰ হযআদটৰ অনটফাটৰ যভথতনৰ যৰুফধাটফাৰ অকফঢা়য়. ৰওঙুভান  ল ঘৰওাৰী ঔণ্ডৰ হযআদটৰ অনটফাৰ  ল ফযৰিকত 

ঔণ্ডৰ ন্তকতত. এআটফাৰ তলত ৰফস্তৃতবাটৱ ফাঔযা ওৰা  ল: 

A. অন্ত:কাোঁথৰন: 

1. ৰাচহুৱা স্বাস্থয ঔণ্ড 

ৰাচহুৱা স্বাস্থয প্ৰণালীট াটৱ ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত, ৰাৰচযও স্তৰত, ৰচলা স্তৰত অৰু যীৰভতবাটৱ গ্ৰাভয স্তৰ ওামত ওটৰ, কাোঁৱটফাৰত, 

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয অোঁঘৰনট া ওামতওৰৰ ওৰৰফকল কাোঁৱৰ যম্প্ৰদায় অৰু ঘৰওাৰী অন্ত:কাোঁথৰনট াৰ ভাচত যংটমাক ৰ ঘাট ওামত হযৱা 

অকফঢ়াফকল যম্প্ৰদায়ৰ হস্বো-হযৱওটফাৰ চৰড়ত  ফ লাটক:  

a) ংকনফাদী ওভতীটফাৰ (প্ৰটতযও ১০০০ চনযংঔযাৰ ফাটফ ১ চনী) ৰমযওলও ভানৱ যম্পদ উন্নয়ণ ভন্ত্ৰণালয়ৰ 

ৰফবাচয ৰশশু উন্নয়ণ হযৱা অোঁঘৰন (ICDS) অৰু ৰুি নুৰূণ ওামতযূঘীৰ ধীনত ৰনটয়াৰচত ওৰা  য়.  

b) প্ৰৰশৰক্ষত চন্মৰ ৰৰঘাৰৰওা (TBA) অৰু গ্ৰাভয স্বাস্থযৰ ৰাভশতও (ৰাচযটফাৰৰ স্বাস্থয ৰফবাকটফাৰৰ এঔন ফূত 

অোঁঘৰন). 

c) ASHA (ভানযতাপ্ৰাপ্ত যাভাৰচও স্বাস্থয ওভতী) হযো-হযৰৱওাটফাৰ, যম্প্ৰদায়ট াটৱ NRHM (ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাভয স্বাস্থয 

ৰবমান) ওামতযূঘীৰ ধীনত ৰনফতাৰঘত ওটৰ, ৰমযওল  ল গ্ৰাভয িলটফাৰত স্বাস্থয ঔণ্ডৰ যংটমাকৰ দটৰ হযৱা 

অকফঢ়াফকল প্ৰৰশৰক্ষত নতুন, গ্ৰাভয-স্তৰৰ, কফতৰনও স্বাস্থয ওভতী.  

উ-হওিটফাৰ প্ৰটতযও ৫,০০০ চনযংঔযাৰ ফাটফ স্থান ওৰা  য় (া াৰীয়া, চনচাৰত অৰু ৰঙৰা িলটফাৰত ৩,০০০ 

চনযংঔযাৰ ফাটফ) অৰু এআটফাৰ একৰাওী ভৰ লা স্বাস্থয ওভতী, য ওাৰী নাঙত ৰভড-ৱাআপ (ANM) ফুৰল হওাৱা  য় অৰু 

এচন ৰুু  স্বাস্থয ওভতীৰ দ্বাৰা ঘটলাৱা  য়.   
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প্ৰাথৰভও স্বাস্থয হওিটফাৰ  ল ঙয় া উ-হওিৰ ফাটফ ৰাভশতৰ হকা , প্ৰটতযও ৩০,০০০ চনযংঔযাৰ ফাটফ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা  য় 

(া াৰীয়া, চনচাৰত অৰু ৰঙৰা িলটফাৰৰত ২০,০০০). যওটলাটফাৰ PHC হয় ফৰ ৰাকত হৰাকীও হযৱা অকফঢা়য় 

অৰু লকটত ৰধওাংশটৰ ঘাৰৰঔনৰ ৰা ঙয়ঔন হৰাকী বৰততৰ ৰফঘনা অটঙ. হযআটফাৰৰ িাপট া এচন ৰঘৰওৎযা ৰফ য়া অৰু 

১৪ কৰাওী ৰাৰঘৰওৎযাওভতীৰ দ্বাৰা কৰঠত (মত এচন ৰুু  অৰু এচন ভৰ লা স্বাস্থযৰ য ওাৰী, এচনী নাঙত-ৰভডৱাআপ, 

এচন হলৱটৰ ৰীৰ ওাৰৰওৰী, এচন পাভতাৰঘি অৰু নয য ায়ও িাপ ন্তবুতি).  

যম্প্ৰদায় স্বাস্থয হওিটফাৰ  ল ঘাৰৰ া PHC ৰ ফাটফ প্ৰথভ ৰাভশতৰ হকা  অৰু লকটত ৰফটশ  মত্ন প্ৰদান ওটৰ. ভানও নযুৰৰ 

প্ৰৰতট া CHC ত (প্ৰটতযও ১ লাঔ চনযংঔযাৰ ফাটফ) ৰতওটভ ৩০ ৰফঘনা, এ া াটৰঘন ওক্ষ, X-হৰ মন্ত্ৰ, শ্ৰৰভওৰ হওাঠা 

অৰু কটৱ ণাকাৰৰ যৰুফধাটফাৰ থাৰওফ লাটক অৰু ২১ চন হৰাৰঘৰওৎযও অৰু নয িাপৰ দ্বাৰা যভৰথতত ৰতওটভ 

ঘাৰৰচন ৰফটশ জ্ঞৰ হমটন, এচন শলয ৰঘৰওৎযও, এচন ৰঘৰওৎযও, এচন ৰীটৰাক ৰফটশ জ্ঞ অৰু এচন ৰশশুটৰাক ৰফটশ জ্ঞৰ 

িাপ এ া থওা উৰঘত.  

গ্ৰাভয ৰঘৰওৎযালয়টফাৰ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা  ম অৰু এআটফাৰত উ-ৰচলা ৰঘৰওৎযালয়টফাৰ ন্তবুতি, ভ ওুভা /  ালুও 

ৰঘৰওৎযালয় / ৰফটশ  ৰঘৰওৎযালয় ফুৰল হওাৱা  য় (হদশত প্ৰায় ২০০০ ঔন ৰৰওল্পনা ওৰা হ ৰঙল); 

ৰফটশ  অৰু ৰশক্ষা ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ যংঔযা ৰতওভ অৰু এআটফাৰত ৰঘৰওৎযা ভ াৰফদযালয়টফাৰ (ফততভান প্ৰায় ৩০০ ঔন 

ভান অটঙ) অৰু নয তৃতীয় হশ্ৰণীৰ ৰাভশত হওিটফাৰ ন্তবুতি. এআটফাৰ প্ৰধানত ৰচলা যদৰ অৰু নকৰ িলত থাটও 

ৰওন্তু ৰয োঁতৰ ৰওঙুভাটন ৰত ৰফটশ  অৰু উন্নত ৰঘৰওৎযা হযৱা অকফঢা়য়. 

অন এটচন্সীটফাৰ ঘৰওাৰৰ হযটত চৰড়ত, হমটন হৰলটৱ, প্ৰৰতৰক্ষা অৰু হতটনওুৱা ডাগৰ ৰফবাকটফাৰৰ (ফন্দৰ/ঔৰন আতযাৰদ) 

ৰঘৰওৎযালয় অৰু  ধকাৰটফাটৰ স্বাস্থয হযৱাত এ া বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ. মৰদ ৰয োঁত হযৱাটফাৰ প্ৰাটয় যংৰলি যংস্থাটফাৰৰ 

ওভতঘাৰী অৰু ৰয োঁতৰ অৰশ্ৰতটফাৰত যীভাফদ্ধ থাটও. 

2. ফযৰিকত ঔণ্ডৰ হমাকানধততাটফাৰ  

বাৰতফ তৰ এ া ৰত ফৃ ত ফযৰিকত স্বাস্থয ঔণ্ড অটঙ, ৰমটয় প্ৰাথৰভও, ভাধযৰভও অৰু এটওদটৰ তৃতীয় এআ ৰতন া প্ৰওাৰৰ 

স্বাস্থয মতন হযৱা অকফঢ়ায়. এআটফাৰ হস্বো-হযৱওৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ, ভনুাপা ৰনৰফঘৰা যংস্থা অৰু ফযৰিকত ভনুাপাদায়ও 

ওটতাটৰ , নযাযটফাৰ, ওলশৰীয়া ৰঘৰওৎযও, স্বেল ৰফটশ জ্ঞৰ হযৱা, লক্ষণ ৰনণতয়ৰ কটৱ ণাকাৰটফাৰ, পাভতাঘী, অৰু লকটত 

 ততা ীন হমাকানধততাটফাৰকলটও (বুৱা ৰঘৰওৎযও) ৰফস্তৃত হ  অটঙ. বাৰতফ তত প্ৰাটয় ৭৭% এটলাটৰথও (MBBS অৰু 

ৰৰ) ৰঘৰওৎযটও ফযৰিকত ঔণ্ডত বযায ওৰৰ অটঙ. বাৰতফ তত যওটলা স্বাস্থযচৰনত ফযয়ৰ ৭৫% তকও হফৰঙ ফযৰিকত 

স্বাস্থয ঔণ্ডত ফযয়  য়. যফতবাৰতীয় স্তৰত যওটলা ফাৰ ৰৰ হৰাকী যাক্ষাতৰ ৮২% অৰু ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হৰাকীৰ ৫২% 

ফযৰিকত ঔণ্ডত  য়.  

বাৰতফ তত লকটত  ধৰ প্ৰণালীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ফৃ ত যংঔযও  ততাপ্ৰাপ্ত ৰশক্ষাথতী অটঙ (অয়ুটফতদ/ ৰযদ্ধ/ উনানী/ 

হ াৰভ’হৰথ)  ৰমটফাৰৰ ৭ লাঔতকও ৰধও ৰশক্ষাথতী অটঙ. এোঁটলাও ৰাচহুৱাৰ লকটত ফযৰিকত ঔণ্ডটফাৰত যংস্থাৰত.  

ভনুাপাদায়ও ফযৰিকত স্বাস্থযৰ মতন হমাকানধততাটফাৰৰ উৰৰ, NGO হফাৰ অৰু হস্বোটযৱও ঔণ্ডট া যম্প্ৰদায়ট াকল 

স্বাস্থয হযৱাৰ মতন অকফটঢা়ৱাৰ হযটত চৰড়ত.  

এআট া ৰনৰূণ ওৰা হ টঙ হম ৭,০০০ তকও ৰধও হস্বোটযৱও এটচন্সী স্বাস্থয-যম্পওতীয় ওামতওলাটফাৰৰ হযটত চৰড়ত. 

ফৃ ত যংঔযও ভাধযৰভও অৰু তৃতীয় হশ্ৰণীৰ ৰঘৰওৎযালয় ভনুাপা ীন ঘঘাআৰ  ফা নযাযটফাৰৰ দটৰ ঞ্জীয়ন ওৰা হ টঙ, অৰু 

ফীভাওৃত ফযৰিটফাৰৰ ফাটফ বৰতত হ াৱা হৰাকীৰ হযৱাৰ ফযৱস্থাট াকল উটেঔনীয় ফৰগৰণ অকফঢা়য়.  

3.  ধ প্ৰস্তুতওাৰী উটদযাক 

 ধ অৰু স্বাস্থয যম্পওতীয় প্ৰডাক্টটফাৰ হমাকানধটৰাতাটফাৰৰ ওথা ৰফটফঘনা ওৰও, বাৰতফ তত এ া ফৃ ত  ধ প্ৰস্তুতওাৰী 

উটদযাক অটঙ, ৰমটয় ১৯৫০ ঘনত থওা ১০ হওাৰ ৰ ৰা ফৃৰদ্ধ লাব ওৰৰ অৰচ ৫৫,০০০ হওাৰ  ফযৱযায় ওৰৰ অটঙ 

(ৰপ্তাৰনটফাৰ ন্তবুতি ওৰৰ). ৬০০০  া হকা ত প্ৰস্তুত ওৰাৰ দ্বাৰা আ ৫ ৰভৰলয়ন হলাওও যংস্থান ৰদটঙ.  

উটদযাকট াৰ ফাটফ হওিীয় স্তৰৰ ভলূয ৰনয়ন্ত্ৰও  ল ৰাষ্ট্ৰীয়  ধীয় ভলূয ৰনধতাৰণ ওতৃতক্ষ (NPPA), হযআদটৰ  ধ ঔণ্ডট া 

ৰযায়ন ভন্ত্ৰণালয়ৰ ধীনস্থ. হওৱল ভা্ৰ  ৰওঙু যংঔযও িাকঙট  (৫০০ ৰ ৰবতৰত ৭৬ ফা তাতকও হফৰঙ িাকঙটফাৰ) ভলূয 

ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ধীনস্থ, হযআদটৰ ফাওী থওা িাকঙ অৰু প্ৰস্ততটফাৰ ৰফনাভলূীয়া শাযন ধীনস্থ, ভলূয ৰনয়ন্ত্ৰটও যতওততাটৰ 
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মতযটফক্ষণ ওটৰ. ৰাচযৰ িাকঙ ৰনয়ন্ত্ৰওটফাটৰ হক্ষ্ৰ  শৰিটফাৰ ৰৰঘালনা ওটৰ ৰমটয় ৰফটদশী ভানদণ্ড অৰু িাকঙৰ ভলূয 

ৰনধতাৰণ অৰু ৰয োঁতৰ ৰনৰদতি িলটফাৰ ৰনৰূণ ওটৰ.  

B. ফীভা হমাকানধততাটফাৰ: 

ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰফটশ কও যাধাৰণ ফীভা ঔণ্ডট াটৱ স্বাস্থয ফীভা হযৱাটফাৰৰ অওাৰট া অকফঢ়ায়. এআটফাৰ অকটত 

তাৰলওাবুি ওৰা হ টঙ. অৰচৰ ৰদনত াোঁঘ া স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীৰ উৰস্থৰতট া উৎযা চনও, স্বাস্থয ফীভা 

হমাকানধততাৰ হন ৱওতট া ফৃৰদ্ধ ওৰৰফকল অৰু ৰওঙু  াৰ যম্ভাৱনা অটঙ. 

C. ভধযস্থতাওাৰীটফাৰ: 

মটথি যংঔযও ভানু  অৰু যংস্থাআ ফীভা উটদযাকট াৰ ংশ ৰ ঘাট হযৱা অকফঢ়ায় লকটত স্বাস্থয ফীভা ফচাৰৰ ংশ এ া 

হতয়াৰ ওটৰ. হতটনওুৱা যওটলাটফাৰ ভধযস্থতাওাৰীও IRDA হয় ৰনয়ন্ত্ৰণ ওটৰ. এআটফাৰ  ল: 

1. ফীভাৰ ব্ৰওাৰটফাৰ ৰম ৰনচাৱফীয়া ফা ফাৰণৰচযও অৰু ফীভা হওাম্পাটনীাফৰৰ স্বতন্ত্ৰ ওামত  ফ াটৰ. হতোঁটলাটও ফীভা 

ওৰৰফ হঔাচা ফযৰিটফাৰও প্ৰৰতৰনৰধত্ব ওটৰ অৰু যাম্ভাৱয হশ্ৰষ্ঠ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ  াৰত ৰত উত্তভ ফীভাৰ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ 

লাব ওৰৰফকল ৰয োঁতও ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ হযটত হমাকাটমাক ওৰাআ ৰদটয়. হতোঁটলাটও লকটত ফীভাওৃত ফযৰিটফাৰও 

ক্ষৰতৰ যভয়ত অৰু ফীভা দাফীটফাৰ প্ৰস্তুত ওৰাত য ায় ওটৰ. ব্ৰওাটফাটৰ ফীভা ফযৱযায়ট া হতটনওুৱা ফযৱযায় 

ৰৰঘালনা ওৰা ৰমটওাটনা ফীভা হওাম্পানীৰ হযটত লক লকাফ াটৰ. ফীভাৰ ওৰভঙনৰ হমাটকৰদ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ 

হতোঁটলাওও াৰৰশ্ৰৰভও প্ৰদান ওটৰ 

2. ফীভাৰ এটচন্টটফাৰ দৰাঘলটত ফযৰিকত ৰওন্তু ৰওঙুভান ফাৰণৰচযও এটচন্ট থাটও. ব্ৰওাৰটফাৰৰ দটৰ এটচন্টটফাটৰ 

ৰমটওাটনা ফীভা হওাম্পানী হযটত ফীভাৰ ওাভ ওৰৰফ হনাৱাটৰ ৰওন্তু হওৱল হতোঁটলাটও এটচন্সীৰ নটুভাদন লাব ওৰা 

হওাম্পানীট াৰ ফাটফট  ওামত ওৰৰফ াটৰ. হশ তীয়া ৰনয়ভাৱলীটফাৰ ভটত, এটচন্ট এচটন হওৱল এ া যাধাৰণ ফীভা 

হওাম্পানী অৰু এ া চীৱন ফীভা হওাম্পানী, এ া স্বাস্থযফীভাওাৰী অৰু প্ৰৰতট া ভ’ন’ লাআন ফীভাওাৰীৰ এ াৰ  টও ওামত 

ওৰৰফ াটৰ. হতোঁটলাওও ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফীভা ওৰভঙনৰ হমাটকৰদ াৰৰশ্ৰৰভও প্ৰদান ওটৰ. 

3. ততৃীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰ  ল এ া নতুন প্ৰওাৰৰ হযৱা হমাকাধততা ৰমটয় ২০০১ ঘনৰ ৰা ওামত ওৰৰ অটঙ. ফীভা ৰফিী 

ওৰৰফকল হতোঁটলাওৰ ওতৃতত্ব নাআ ৰওন্তু ফীভা হওাম্পানীটফাৰ প্ৰশাযনীয় হযৱা অকফঢ়ায়. এফাৰ এ া স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী 

ৰফিী ওৰৰটল, ফীভাওততা ফযৰিচনৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ ৰনমুৰিপ্ৰাপ্ত TPA এচনৰ হযটত ৰফৰনভয় ওৰা  য় ৰমটয় 

হতৰতয়া ডা াটফঙ হতয়াৰ ওটৰ অৰু ফীভাওততা ফযৰিটফাৰকল স্বাস্থয ্ৰ টফাৰ প্ৰদান ওটৰ. হতটনওুৱা স্বাস্থয ্ৰ টফাটৰ 

ফীভাওততা ফযৰিচনও ৰঘৰওৎযালয় অৰু ৰক্লৰনওটফাৰত নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযা যৰুফধাটফাৰৰ (তৎক্ষণাত নকদ ৰৰটশাধ 

নওৰাকও ৰঘৰওৎযা লাব) লাব উঠাফকল যক্ষভ ওটৰ. মৰদ ফীভাওততা ফযৰিচটন নকদৰফ ীন যৰুফধাট া ফযৱ াৰ নওটৰ, 

হতটন্ত হতোঁ ৰফল ৰৰটশাধ ওৰৰফ াটৰ অৰু ৰনটয়াৰচত TPA ৰ ৰা ক্ষৰতূৰণ ৰফঘাৰৰফ াটৰ. ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ 

ৰয োঁতৰ যংৰেি দাফীটফাৰ অৰু ভাঘুলৰ চৰৰয়টত ৰয োঁতৰ দ্বাৰা প্ৰদান ওৰা ক্ষৰতূৰণটফাৰ ৰমটফাৰ  ল প্ৰৰভয়াভট াৰ 

শতওৰা  াৰ আতযাৰদৰ ফাটফ TPAহফাৰ কঠন ওটৰ. 

4. ফীভা হৱফ এটগ্ৰটক ৰটফাৰ  ল IRDAI ৰ ৰনয়ভাৱলীটফাৰৰ দ্বাৰা ৰৰঘাৰলত নতুন ধৰণৰ হযৱাৰ হমাকানধততা. ৰয োঁতৰ 

হৱফ ঙাআ  অৰু/ফা হ ৰলভাটওতৰ ংৰ চৰৰয়টত, ৰয োঁটত প্ৰতযাৰশতৰ হযটত ভঔুা ভৰুঔ হনাট াৱাকও দূৰৱততী ৰফণনৰ 

চৰৰয়টত ফীভাৰ ফযৱযায় অগুৱাআ ৰনফ াটৰ অৰু ফীভাওাৰীটফাৰকল অগ্ৰ ী প্ৰতযাৰশতৰ যংঔযা ফৃৰদ্ধ ওটৰ মাৰ হযটত 

ৰয োঁটত এ া ঘুৰি যম্পন্ন ওটৰ. ৰয োঁটত লকটত তুলনাৰ ফাটফ হতটনওুৱা ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ প্ৰডাক্টটফাৰ প্ৰদশতন ওটৰ. 

ৰয োঁটত লকটত হ ৰলভাটওতৰ ং ওৰৰফৰ ফাটফ IRDAI ৰ ওতৃতত্বওৰণ ৰফঘাৰৰফ াটৰ অৰু ফীভাওাৰীটফাৰৰ ফাটফ 

নলাআন হাট তলৰ চৰৰয়টত ৰপ্ৰৰভয়াভ যংগ্ৰ , ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰভাআণ্ডাৰ হপ্ৰৰণ ওৰা আতযাৰদৰ দটৰ অৰু লকটত ৰলঘী 

যম্পওতীয় ৰফৰবন্ন প্ৰওাৰৰ হযৱাটফাৰৰ অউ ঘৰঘতং ওৰৰফ াটৰ. ফযৱযায়, ফীভাৰ প্ৰডাক্টটফাৰ প্ৰদশতন অৰু এটওদটৰ 

ৰয োঁটত যম্পাদন ওৰা অউ ঘৰঘতং হযৱাটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰয োঁতও াৰৰশ্ৰৰভও প্ৰদান ওটৰ. 

5. ফীভাৰ ৰফণন প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰ  ল IRDAI ৰ দ্বাৰা ৰৰঘাৰলত হশ তীয়া ধৰণৰ ভধযস্থতাওাৰী. ৰয োঁটত হতটনওুৱা 

প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফণন, ৰফতৰণ অৰু হযৱা অকফঢা়ফকল ৰনমুি ফযৰিটফাৰও নজু্ঞা্ৰ  প্ৰদানৰ দ্বাৰা ৰনটম্নাি ওামতটফাৰ 

যম্পাদন ওৰৰফ াটৰ: 

ফীভা ৰফিীৰ ওামতওলাটফাৰ : ৰমটওাটনা যভয়টত দু া চীৱন, দু া যাধাৰণ অৰু দু া স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীৰ 

প্ৰডাক্টটফাৰ ফীভা ৰফটিতা (ISP) ৰনমুি ওৰৰ ৰফিী ওৰৰফকল, ওতৃতক্ষও ৱকত ওৰৰ. যাধাৰণ ফীভা যাটটক্ষ, IMF ও 
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পাআল অৰু ফযৱ তূ ৰনটদতশনাটফাৰত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ভ ৰ, স্বাস্থয, ফযৰিকত দূখত না, খৰৰ ভাৰলও, হদাওানী অৰু 

যভটয় যভটয় ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নটুভাৰদত হতটনওুৱা নয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ দটৰ ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হওৱল ঔুঘুৰা 

শাৰীটফাৰ উলব্ধ ওৰৰফকল নভুৰত ৰদয়া  য়. ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া নটুভাদন অৰু ফৰতত থওা ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ ফাটফ 

উমুি ফযৱস্থাৰ ফটন্দাৱস্তৰ হযটত ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ হযটত ওৰা ৰনমুৰিত ৰমটওাটনা যলৰন যম্পন্ন ওৰৰফ াৰৰ. 

ফীভা হযৱাৰ ওামতওলাটফাৰ : হযৱাৰ এআ ওামতওলাটফাৰ হওৱল হযআটফাৰ ফীভা হওাম্পানীৰ ফাটফ মাৰ হযটত ৰয োঁটত 

ফীভাৰ প্ৰডাক্টটফাৰ উলব্ধ ওৰাৰ ফাটফ ঘুৰি ওটৰ অৰু তলত কণনা ওৰা  ল:  

a. ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ দ্বাৰা অউ ঘৰঘতং ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত ওতৃতক্ষআ প্ৰদান ওৰা ৰনটদতশনাটফাৰত নটুভাদন ওৰাৰ 

দটৰ ফীভাওাৰীটফাৰৰ হফও ৰপঘ ওামতওলাটফাৰৰ উত্তৰদাৰয়ত্ব গ্ৰ ণ ওৰা; 

b. ফীভাৰ বোঁৰালৰ নটুভাৰদত ফযৰি হ াৱা; 

c. নজু্ঞা্ৰ  প্ৰাপ্ত ঙাটবতওততা অৰু ক্ষৰত ৰনৰূণওততা ৰনটয়াৰচত ওৰৰ ঙাটবত অৰু ক্ষৰত ৰনৰূণ ওামতৰ 

উত্তৰদাৰয়ত্ব গ্ৰ ণ ওৰা; 

d. ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা যভটয় যভটয় নটুভাৰদত ফীভা যম্পওতীয় ৰমটওাটনা ওামতওলা. 

ৰফত্তীয় প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফতৰণ: ৰফত্তীয় হযৱা ওামতফা ীটফাৰৰ (FSE) ৰনটয়াৰচত ওৰৰ ৰফতৰণ ওৰৰফকল, ৰমটফাৰ  ল 

ফযৰি মাও ৰফণন, ৰফতৰণ অৰু হযৱাৰ ফাটফ নজু্ঞা্ৰ  প্ৰদান ওৰা  য় লকটত তলত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ নয 

ৰফত্তীয় প্ৰডাক্টটফাৰ: 

a. SEBI ৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা ৰভউঘুটৱল ুোঁৰচ হওাম্পানীটফাৰৰ ৰভউঘুটৱল ুোঁৰচটফাৰ; 

b. PFRDA ৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা হিন প্ৰডাক্টটফাৰ; 

c. SEBI ৰ নজু্ঞা্ৰ  প্ৰাপ্ত ৰফৰনটয়াক ৰাভশতদাতাটফাৰৰ দ্বাৰা ৰফতৰণ ওৰা নয ৰফত্তীয় প্ৰডাক্টটফাৰ; 

d. হফংৰওং/ হফংওটফাৰৰ ৰফত্তীয় প্ৰডাক্টটফাৰ / RBI ৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা NBFC; 

e. বাৰত ঘৰওাৰৰ ডাও ৰফবাকৰ দ্বাৰা অকফটঢ়াৱা ফীভা ীন প্ৰডাক্টটফাৰ; 

f. যভটয় যভটয় ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নটুভাৰদত অন ৰমটওাটনা ৰফত্তীয় প্ৰডাক্ট ফা ওামতওলা. 

D. অন গুৰুত্বণূত যংস্থাটফাৰ 

অৰু ৰওঙুভান উাদান অটঙ ৰমটফাটৰ স্বাস্থযফীভা ফচাৰৰ ংশ এ া হতয়াৰ ওটৰ অৰু এআটফাৰ  ল: 

1. বাৰতীয় ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উন্নয়ণ ওতৃতক্ষ (IRDAI) ৰম  ল ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰও, যংযদৰ অআনৰ দ্বাৰা কঠন ওৰা হ টঙ ৰমটয় 

ফীভাৰ ফচাৰৰ যওটলা ফযৱযায় অৰু ংশগ্ৰ ণওাৰীটফাৰও ৰনয়ন্ত্ৰণ ওটৰ. এআট া ২০০০ ঘনত অৰম্ভ হ ৰঙল অৰু আ 

হওৱল ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা ওামতট াটত অৱদ্ধ নাথাৰও ফীভা ফযৱযায়ৰ উন্নয়ণ যাধন ওৰৰটঙ. 

2. যাধাৰণ ফীভা অৰু চীৱন ফীভা ৰৰ দ, ৰমটয় লকটত IRDAI ও ৰয োঁতৰ যংৰেি চীৱন ফা যাধাৰণ ফীভা ফযৱযায়ট া 

ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰাৰ ফাটফ নটুৰাধ ওটৰ. 

3. IRDA ৰ দ্বাৰা ২০০৯ ঘনত বাৰতীয় ফীভা তথয যংস্থাৰ যঘূনা ওৰা হ ৰঙল অৰু এআট া  ল ফীভা ঔণ্ডৰ ৰা ৰনফতাৰঘত 

২০ চন যদযযৰ দ্বাৰা কৰঠত শাৰযত ৰৰ দ এঔনৰ হযটত এ া ঞ্জীয়নবিু ঘঘাআৰ . ফযৱযাৰয়ও ৰৰওল্পনাটফাৰ প্ৰস্তুত 

অৰু ভলূয ৰনধতাৰণটও ধৰৰ ডা াটফঙ অৰু ৰফজ্ঞানযন্মত ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওৰাট া যক্ষভ ওৰৰফকল ফীভা ঔণ্ডৰ ফাটফ এআট াটৱ 

ৰফবন্ন ঔণ্ড-স্তৰৰ ৰৰটা ত যংগ্ৰ , ৰফটে ণ অৰু হতয়াৰ ওটৰ. এআট াটৱ লকটত নীৰত প্ৰস্তুত ওৰাত ৰনয়ন্ত্ৰণওততা অৰু 

ঘৰওাৰও য ায় ওৰৰফকল ভঔুয আন ুটফাৰ অকফঢা়য়. উটদযাকট াৰ উওাৰীতাৰ ফাটফ যংস্থাট াটৱ যাভৰয়ও অৰু এ া 

যভয় ৰবৰত্তও ফহুটতা ৰৰটা ত হতয়াৰ ওটৰ. 

IIB হয় হঘটৰল আটণ্ডক্স ঙাবতাৰট া ৰৰঘালনা ওটৰ ৰমটয় ৰফৰবন্ন ফীভা ৰৰটাৰচট াৰীটফাৰৰ ভাচত এ া হনাডাল ৰফন্দ ু

ৰ ঘাট ওামত ওটৰ অৰু নতুন এওাউন্ট এ া হতয়াৰ ওৰাৰ যভয়ত ৰডটভ  এওাউন্টটফাৰৰ ৰড-ডুৰপ্লটওিনত য ায় ওটৰ. 

হঘটৰল আটণ্ডক্স ঙাবতাৰট াটৱ লকটত এ া ফীভাওাৰী অৰু ফীভাৰ ৰৰটাৰচট াৰীট াৰ ভাচত প্ৰৰতট া ৰলঘীৰ হক্ষ্ৰ ত 

হলনটদনটফাৰৰ হযটত যম্বন্ধীয় তথযৰ যিাৰ/ৰাউৰ ংৰ ফাটফ ৰফৰনভয় এ াৰ দটৰ ওামত ওটৰ. 

স্বাস্থয ফীভা ঔণ্ডত হযৱা অকফটঢ়াৱা ‘ঙন্দ ওৰা হমাকানধততা হন ৱওত’ ত তাৰলওাবুি ওৰাৰ দ্বাৰা IIB হয় আৰতভটধয 

ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰদ্বতীয় ID ভঔুয ওামতযূঘী অৰম্ভ ওৰৰটঙ. 
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TPA, ফীভাওাৰী অৰু ৰঘৰওৎযালয় যভূ ও যংটমাক ওৰা স্বাস্থয ফীভা গ্ৰীড এঔন তত্বাৱধান ওৰাট া IIB ৰ হশ তীয়া 

দটক্ষ  ফ াটৰ. দটক্ষট াৰ লক্ষয  ল স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ যক্ষভ ভলূয অৰু ৰঘৰওৎযা ফযয়ৰ স্বেতাৰ হযটত 

ফীভাৰ দাফীটফাৰ ৰৰঘালনাৰ প্ৰণালী এ া মুগুত ওৰাত স্বাস্থয ফীভা ঔণ্ডট াও য ায় ওৰা. 

4. বাৰতীয় ফীভা প্ৰৰতষ্ঠান অৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ফীভা এওাটডভীৰ দটৰ ৰশক্ষাভলূও প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰ  ৰমটয় ফীভা অৰু ৰৰঘালনা 

যম্পওতীয় ৰফৰবন্ন প্ৰৰশক্ষণ প্ৰদান ওটৰ অৰু ফযৰিকত প্ৰৰশক্ষণ প্ৰৰতষ্ঠানৰ এচন অটয়াচনও  য় ৰমটয় এটচন্ট  ফকল 

প্ৰটয়াচনীয় প্ৰৰশক্ষণ অকফঢ়ায় 

5. ৰঘওৎযাৰ বযাযওততাটফাটৰ ফীভা হওাম্পানী অৰু TPA হফাৰও ৰৰস্কট া গ্ৰ ণৰ যভয়ত যাম্ভাৱয গ্ৰা ওটফাৰৰ স্বাস্থয 

ফীভাৰ ৰৰস্কটফাৰ ভলূযাংওন ওৰাত য ায় ওটৰ অৰু লকটত চৰ ল দাফীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভা হওাম্পানীটফাৰও ৰাভশত 

প্ৰদান ওটৰ. 

6. ফীভা হলাওাল, উটবািাৰ অদালত এটওদটৰ নাকৰৰও অদালত অৰদৰ দটৰ অআনী উাদানটফাটৰ স্বাস্থয ফীভাৰ 

ফচাৰত বূৰভওা এ া গ্ৰ ণ ওটৰ হমৰতয়া আ উটবািাৰ ৰবটমাক ৰনফাৰণ ওৰৰফলকীয়া  য়. 

 

যাৰাংশ  

a) ফীভাট া ৰওঙুভান ৰফটশ  ধৰণত ফা নয ৰূত  াচাৰ ফঙৰ অকটৰ ৰা ফৰতত অৰঙল ৰওন্তু আয়াৰ অধুৰনও ৰূট া ভা্ৰ  

হওআ াভান শৰতওা ৰুৰণ. ঘৰওাৰী ৰধৰনয়ভৰ হযটত বাৰতফ তত ফীভাট াটৱ ৰফৰবন্ন ৱস্থা ৰতিভ ওৰৰটঙ. 

b)  নাকৰৰওটফাৰৰ স্বাস্থযট া ৰত গুৰুত্বূণত হ াৱা ফাটফ ঘৰওাটৰ উমুি স্বাস্থযৰ মতন প্ৰণালী এ া হতয়াৰ ওৰাত ভঔুয 

বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ. 

c) অকফটঢ়াৱা স্বাস্থযৰ মতনৰ স্তৰট া হদশৰ চনযংঔযাৰ হযটত যম্পওতীয় ফহুটতা ওাৰওৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. 

d) দাফী ওৰা ৰঘৰওৎযাৰ ভটনাৰনটফশৰ স্তৰট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰতৰন প্ৰওাৰৰ স্বাস্থযৰ মতন  ল প্ৰাথৰভও, ভাধযৰভও অৰ 

তৃতীয় হশ্ৰণীৰ. প্ৰৰতট া স্তৰৰ হযটত স্বাস্থযৰ মতনৰ ভলূযট া ফৃৰদ্ধ ায়, তৃতীয় হশ্ৰণীৰ মতনট া অ াআতকও হফৰঙ ফযয় ফহুল. 

e) চনযংঔযা ফৃৰদ্ধ অৰু নকৰীওৰণৰ দটৰ বাৰতফ তৰ ৰনচা ৰফটশ  প্ৰতযাহ্বানটফাৰ অটঙ ৰমটফাটৰ যৰঠও স্বাস্থযৰ মতন দাফী 

ওটৰ. 

f) ঘৰওাটৰ প্ৰথটভ স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ অোঁঘৰন হতয়াৰ ওৰৰৰঙল ৰমট া ৰঙত ফযৰিকত ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফাৰণৰচযও ফীভাৰ 

দ্বাৰা নযুৰণ ওৰৰৰঙল. 

g) স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰঔন ফহুটতা ংশগ্ৰ ণওাৰীৰ দ্বাৰা কৰঠত, ৰওঙুভান অন্ত:কাোঁথৰন প্ৰদান ওটৰ, অনটফাটৰ ফীভাৰ হযৱাটফাৰ 

অকফঢ়ায়, ব্ৰওাৰ, এটচন্ট অৰু তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষৰ দটৰ ভধযস্থতাওাৰীটফাটৰ স্বাস্থয ফীভা ফযৱযায়ৰ হযৱা প্ৰদান ওটৰ 

অৰু লকটত নয ৰনয়ন্ত্ৰণ, ৰশক্ষাভলূও এটওদটৰ অআনী উাদানটফাটৰ ৰয োঁতৰ বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ. 

 

ভঔুয দটফাৰ  

a) স্বাস্থযৰ মতন 

b) ফাৰণৰচযও ফীভা 

c) ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ 

d) প্ৰাথৰভও, ৰদ্বতীয় অৰু তৃতীয় স্বাস্থযৰ মতন 

e) হভৰডটক্লভ 

f) ব্ৰওাৰ 

g) এটচন্ট 
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h) তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ 

i) IRDA 

j) হলাওাল 
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ধযায় 7 

ফীভাৰ নৰথ প্ৰস্তুত 

 

াঠ ৰৰঘয় 

ফীভা উটদযাকত অৰভ মটথি যংঔযও পভত, নৰথ আতযাৰদৰ হযটত হলনটদন ওটৰা. এআ াঠট াটৱ অভাও ৰফৰবন্ন নৰথ অৰু ফীভা 

ঘুৰি এ াত ৰয োঁতৰ গুৰুত্বৰ ৰফ টয় ৱকত ওটৰ. এআট াটৱ লকটত প্ৰটতযওঔন পভতৰ প্ৰওৃত ঘৰৰ্ৰ ট াৰ ধাৰণা ৰদটয়, আয়াও 

হওটনকও ৰূ ওৰৰফ লাটক অৰু ৰনৰদতি তথয ৰফঘৰাৰ ওাৰণটফাৰ ৱকত ওটৰ. 

াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ 

 

A. প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ 

B. প্ৰস্তাৱট াৰ স্বীওৃৰত (অণ্ডাৰৰাআৰ ং) 

C. ৰুস্তওা 

D. ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰঙদ 

E. ৰলঘীৰ নৰথ 

F. ঘতত অৰু অিাযটফাৰ 

G. ৰফজ্ঞানটফাৰ 

H. ৰলঘীটফাৰৰ ফাঔযা 

I. নফীওৰণৰ চাননী 

J. ওলাধন হফধ ওৰাট া হৰাধ ওৰা অৰু ‘অটানাৰ গ্ৰা ওও চানও ৰনটদতৰশওাটফাৰ 

 

 

এআ াঠট া ঢ়াৰ ৰঙত অৰুন যক্ষভ  ফ: 

a) প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ উাদানটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল. 

b) ৰুস্তওাৰ গুৰুত্ব ফাঔযা ওৰৰফকল.  

c) ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰঙদ অৰু ফীভা অআন, ১৯৩৮ ৰ ঔণ্ড 64VB ফাঔযা ওৰৰফকল. 

d) ফীভা ৰলঘী নৰথত থওা ঘতত অৰু ওথাটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল.   

e) ৰলঘী ঘতত, অিায অৰু ৰফজ্ঞানটফাৰ অটলাঘনা ওৰৰফকল. 

f) ৰফজ্ঞানটফাৰ ৰওয় প্ৰদান ওৰা  য় ধাৰণা ওৰৰফকল. 

g) অআনৰ অদালতত ৰলঘীৰ ওথাটফাৰ হওটনকও হঘাৱা  য় ফুৰচফকল. 

h) নফীওৰণৰ চাননীটফাৰ ৰওয় প্ৰদান ওৰা  য় ধাৰণা ওৰৰফকল. 

i) ওলাধন হফধ ওৰাট া ৰও চানও অৰু অটানাৰ গ্ৰা ও ৰনটদতৰশওাটফাৰ প্ৰযংকত এটচন্ট এচটন ৰও ওৰৰফ লাটক. 
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A. প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ 

অকটত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ, ফীভা  ল এ া ঘুৰি ৰমট া ৰলৰঔতবাটৱ ৰলঘী এ াত ৰৰণত ওৰা  য়. ফীভাৰ নৰথ প্ৰস্তুতট া 

ৰলঘীটফাৰ প্ৰদানটত যীৰভত ন য়. ৰমট ত ুতাত ব্ৰওাৰ অৰু এটচন্টটফাৰৰ দটৰ ফহুটতা ভধযস্থতাওাৰী অটঙ ৰমটয় ৰয োঁতৰ 

ভাচত ওামত ওটৰ, এআট া যম্ভৱ হম এচন ফীভাওততা অৰু হতোঁৰ ফীভাওাৰীৰ ভাচত হওৰতয়া যাক্ষাত ন ফ াটৰ.  

ফীভাটওাম্পানীট াটৱ হওৱল গ্ৰা টও চভা ৰদয়া নৰথটফাৰৰ ৰা গ্ৰা ওচনৰ ৰফ টয় অৰু হতোঁ/হতটঔতৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ 

ৰফ টয় চাৰনফকল যক্ষভ  য়. হতটনওুৱা নৰথটফাটৰ লকটত ফীভাওাৰীও ৰৰস্কট া বালকও ফুচাত য ায় ওটৰ. হযটয়ট  ফীভাৰ নৰথ 

প্ৰস্তুতওৰণট া ফীভাওাৰী অৰু ফীভাওততাৰ ভাচত ফুচাফুৰচ অৰু স্বেতা নাৰ ফাটফ নৰথ প্ৰস্তুত ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয়. ৰওঙুভান 

ৰনৰদতি নৰথ অটঙ ৰমটফাৰ ফীভা ফযৱযায়ত যাধাৰণটত ফযৱ াৰ ওৰা  য়. 

গ্ৰা ওৰ তযন্ত ঘৰৰ ফযৰি ৰ ঘাট ফীভা এটচটন্ট গ্ৰা ওৰ ভঔুাভৰুঔ  ফ লাটক অৰু নৰথটফাৰ যম্বন্ধীয় যওটলা যটন্দ ৰ 

ৱওাশ খ াফ লাটক অৰু হযআটফাৰ ৰূাটত হতোঁ/হতটঔতও য ায় ওৰৰফ লাটক. এটচন্টটফাটৰ চৰড়ত প্ৰৰতঔন নৰথৰ 

উটেশযট া অৰু ফীভাত ফযৱহৃত নৰথটফাটৰ ধাৰণ ওৰা তথযৰ গুৰুত্ব অৰু প্ৰযংকট া ফুচা উৰঘত. 

1.  প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ 

নৰথ প্ৰস্তুতওৰণৰ প্ৰথভ স্তৰট া  ল প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ মাৰ চৰৰয়টত ফীভাওততাও চটনাৱা  য়: 

 হতোঁ/হতটঔত হওান 

 হতোঁ/হতটঔতও হওটনওুৱা ধৰণৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচন  

 হতোঁ/হতটঔটত ৰও ফীভা ওৰৰফ ৰফঘাৰৰটঙ তাৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ, অৰু  

 ৰওভান যভয়যীভাৰ ফাটফ 

ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণট াটৱ ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তুৰ অৰথতও ভলূযট া অৰু প্ৰস্তাৰৱত ফীভাট াৰ হযটত যম্পওতীয় যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ 

তথয ফুচাফ. 

a) ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰৰস্ক ৰনধতাৰণ 

i. ৰৰস্ক এ াৰ প্ৰযংকত ফীভাওাৰীটয় দাফী ওৰা যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশ ওৰৰফৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱটও “প্ৰস্তাৱৰ 

পভত” ঔন ৰূ ওৰৰফ লাটক, ৰমটয় ফীভাওাৰীও ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওৰৰফকল যক্ষভ ওটৰ: 

 ফীভাৰ নটুভাদনট া গ্ৰ ণ ওৰৰফ হন গ্ৰা য ওৰৰফ অৰু  

 ৰৰস্ক এ া গ্ৰ ণৰ হক্ষ্ৰ ত, নটুভাদন ওৰৰফলকীয়া যাভৰৰটলাৱাট াৰ ৰনয়ভ অৰু ঘতত, ৰনৰৰঔ ৰনধতাৰণ 

ওৰা 

প্ৰস্তাৱৰ পভতঔটন ফীভাৰ ফাটফ অকফটঢা়ৱা ৰৰস্কট া গ্ৰ ণ ওৰৰফকল ফীভা হওাম্পানীৰ ফাটফ উটমাকী তঔযটফাৰ ধাৰণ ওটৰ. 

ৰভ যৰদোৰ নীৰতট া অৰু ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশৰ ওততফযট া ফীভাৰ প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হযটত অৰম্ভ  য়. 

ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশৰ ওততফযট া ৰলঘীট া অৰম্ভ হ াৱাৰ অকটত উদ্ভৱ  য়, অৰু ফীভাৰ যভগ্ৰ যভয়টঘাৱাত ফযা ত 

থাটও অৰু অনৰও ঘুৰিট া যভাপ্ত হ াৱাৰ ৰঙকলটও ফৰতত থাটও.  

উদা ৰণ 

ফযৰিকত দূখত না ৰলঘীৰ হক্ষ্ৰ ত, মৰদ ফীভাওততাআ প্ৰস্তাৱৰ পভতত স্বীওাটৰাৰি ৰদটয় হম হতোঁ কাড়ীৰ হঔল ফা হখাোঁৰা 

হঘোঁওুটৰাৱাৰ হযটত চৰড়ত ন য়,  হতোঁ ৰনশ্চয়তা প্ৰদান ওৰৰফ লাৰকফ হম ৰলঘীৰ যভয়টঘাৱাত হতোঁ হতটনওুৱা হঔলটফাৰত 

ৰনটয়াৰচত ন য়. ফীভাওাৰীৰ ফাটফ এআট া এ া ফস্তুৰনষ্ঠ তথয ৰমটয় এআ তথযটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰৰস্কট া গ্ৰ ণ ওৰৰফ 

অৰু এটওদটৰ ৰৰস্কট া ভূলয ৰনধতাৰণ ওৰৰফ. 

ফীভাওাৰীটফাটৰ ঙা ওৰা প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰত যাধাৰণটত ফীভা হওাম্পানীৰ নাভ, প্ৰতীও, ৰঠওনা অৰু হশ্ৰণী / ফীভাৰ 

প্ৰওাৰ / প্ৰডাক্টৰ ৰফ টয় উটেঔ থাটও. ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱৰ পভতত ঙা ওৰা হ াওা এ া হমাক ওৰাট া 

এ া প্ৰঘৰলত ৰনয়ভ, মৰদ এআ যংিান্তত হওাটনা ভানৰফৰশি পৰটভ  ফা বযায নাআ.  
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উদা ৰণটফাৰ 

হতটনওুৱা হ াওাৰ ৰওঙুভান উদা ৰণ  ল: 

‘ৰৰস্কট াৰ ভলূযাংওন ওটৰাটত ফস্তুৰনষ্ঠ তথযটফাৰ প্ৰওাশ নওৰা, বুল তথয অকফটঢ়াৱা, ফীভাওততাৰ দ্বাৰা প্ৰৱিনা ফা য টমাক 

নওৰাট াটৱ প্ৰদান ওৰা ফীভাট াৰ ধীনত যাভৰৰ হলাৱাট া ফাৰতল ওৰৰফ’,  

‘প্ৰস্তাৱট া হওাম্পানীটয় গ্ৰ ণ নওৰাকলটও অৰু যম্পূণত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ নওৰাকলটও হওাম্পনীটয় ৰৰস্ক নলফ’. 

প্ৰস্তাৱৰ পভতত স্বীওাটৰাৰি: ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ যাধাৰণটত প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হশ ৰ পাটল প্ৰস্তাৱওৰ ঘ ী যম্বৰলত স্বীওাটৰাৰি 

এ া যংটমাক ওটৰ. এআট াটৱ ৰনৰশ্চত ওটৰ হম ফীভাওততাআ পভতঔন যৰঠওবাটৱ ৰূ ওৰৰটঙ অৰু তাত উটেৰঔত তথযটফাৰ ফুৰচ 

াআটঙ, মাটত দাফী এ া উথ্থানৰ যভয়ত তথযটফাৰৰ বুল উস্থানৰ ফাটফ যন্মৰত প্ৰদশতনৰ হওাটনা যৰুফধা নাথাটও.  

এআট াটৱ লকটত ফীভাওততাৰ হ  ৰভ যৰদোৰ ভঔুয নীৰতট া অৰু যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথযৰ প্ৰওাশট া অকফঢ়ায়. 

স্বীওাটৰাৰিট াটৱ ৰভ যৰদোৰ যাধাৰণ অআনী নীৰতট াও ৰভ যৰদোৰ ৰঠওাৰবৰত্তও ওততফয এ াকল ৰূান্তৰৰত ওটৰ. 

 

স্বীওাটৰাৰিৰ ভানৰফৰশি পভত 

স্বাস্থয ফীভা প্ৰস্তাৱট াত ভানৰফৰশি স্বীওাটৰাৰিৰ পৰটভ ট া IRDAI তলত ৰদয়া ধৰটণ ৰনধতাৰণ ওৰৰটঙ: 

1. ‘ভআ/অৰভ আয়াৰদ্বাৰা হভাৰ হ  অৰু ফীভা ওৰৰফলকীয়া যওটলাটফাৰ প্ৰস্তাৰৱত ফযৰিৰ হ  চনা হম  হভাৰ দ্বাৰা 

প্ৰদান ওৰা উটৰাি উৰি, উত্তৰ অৰু/ফা নৰথটফাৰ হভাৰ জ্ঞান যাটটক্ষ যোঁঘা অৰু যমূ্পণত অৰু এআ নয 

ফযৰিটফাৰৰ হ  প্ৰস্তাৱ ওৰৰফকল হভা/অভাৰ ওতৃতত্ব অটঙ. 

2. ভআ ফুৰচ া হম হভাৰ দ্বাৰা প্ৰদান ওৰা তথযট াটৱ ফীভা ৰলঘীট াৰ হবৰ ট া হতয়াৰ ওৰৰফ, এআট া ফীভা 

হওাম্পানীট াৰ হফাডতৰ দ্বাৰা নটুভাৰদত অণ্ডাৰৰাআৰ ং নীৰতট াৰ ৰফ য় ফস্তু অৰু অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া যমূ্পণত 

লাবৰ ৰঙত ৰলঘীট া ওামতওৰী  ফ. 

3. ভআ/অৰভ লকটত হখা ণা ওটৰা হম প্ৰস্তাৱট া চভা ৰদয়াৰ ৰঙত ফীভাওততা/প্ৰস্তাৰৱতৰ চীৰৱওা ফা চীৱনৰ যাধাৰণ 

স্বাস্থযত হ াৱা ৰমটওাটনা যলৰনৰ ৰফ টয় ৰলৰঔতবাটৱ ৱকত ওৰৰভ ৰওন্তু হওাম্পানীট াৰ দ্বাৰা ৰৰস্কৰ গ্ৰ যতাট া 

অৰম্ভ হ াৱাৰ অকটত. 

4. যাম্ভাৱয ফীভাওততা/প্ৰস্তাৱওৰ চীৱনত উৰস্থত থওা ৰমটওাটনা ৰঘৰওৎযওৰ ৰা ফা ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰা হওাম্পানীটয় 

ৰঘৰওৎযাৰ তথয ৰফঘৰাট াত ভআ/অৰভ য ভত প্ৰদশতন ওটৰা অৰু হখা ণা ফা ফীভাওততা/প্ৰস্তাৱওৰ শাৰীৰৰও ফা 

ভানৰযও স্বাস্থয প্ৰবাৰৱত ওৰা ৰমটওাটনাৰ ৰফ টয় তীতৰ ফা ফততভানৰ ভাৰলওৰ ৰা অৰু মত প্ৰস্তাৱট া 

অণ্ডাৰৰাআ  ওৰা অৰু/ফা দাফী ৰনষ্পৰত্ত ওৰাৰ ফাটফ ফীভওততা/প্ৰস্তাৱটও অটফদন ওৰা ৰমটওাটনা ফীভা হওাম্পানীৰ 

ৰা তথয ৰফঘৰাট া ভআ/অৰভ যভথতন ওটৰা. 

5. প্ৰস্তাৱৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযাৰ তথযটও ধৰৰ হভাৰ প্ৰস্তাৱৰ হযটত যম্পওতীয় তথয ৰফৰনভয় ওৰৰফকল 

ভআ/অৰভ হওাম্পানীট াও ওতৃতত্ব প্ৰদান ওটৰা অৰু/ফা দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্ত অৰু ৰমটওাটনা ঘৰওাৰী অৰু/ফা ৰনয়ন্ত্ৰণ 

ওতৃতক্ষ যম্বন্ধীয়ৰ হযটত. 

b) প্ৰস্তাৱৰ পভতত থওা প্ৰশ্নটফাৰৰ ধৰণ 

প্ৰস্তাৱৰ পভত এঔনত থাৰওফ ৰা প্ৰশ্নটফাৰৰ যংঔযা অৰু ধৰণট া ৰফটফৰঘত ফীভাৰ হশ্ৰণীট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. 

স্বাস্থয, ফযৰিকত দুখত না অৰু ভ্ৰভণ ফীভা অৰদৰ দটৰ ফযৰিকত শাৰীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত প্ৰস্তাৱওৰ স্বাস্থয, চীৱনধাৰণৰ 

দ্ধৰত অৰু বযাযটফাৰ, ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা স্বাস্থযৰ ৱস্থাটফাৰ, ৰঘৰওৎযাৰ আৰত ায, ফংশকত লক্ষণ, তীতৰ ফীভাৰ 

ৰবজ্ঞতা আতযাৰদৰ ৰফ টয় তথয লাব ওৰৰফকল অৰ ত ওৰা  য়. 
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প্ৰস্তাৱ এ াৰ উাদানটফাৰ 

i. প্ৰস্তাৱওৰ যমূ্পণত নাভ 

প্ৰস্তাৱটও ৰনচটও স্পিবাটৱ ৰৰঘয় ৰদফকল যক্ষভ হ াৱা উৰঘত. ওাৰ হযটত ঘুৰিট া ওৰৰটঙ ফীভাওাৰীৰ ফাটফ হযআট া 

জ্ঞাত হ াৱাট া গুৰুত্বূণত, মাটত ৰলঘীট াৰ ধীনত থওা ভনুাপাটফাৰ হওৱল ফীভাওততাআ লাব ওৰৰফকল যক্ষভ  য়. 

ৰৰঘয় প্ৰৰতন্ন ওৰাট া অনৰও হওাটনাফাআ ফীভা ওৰা ৰৰস্কট াৰ ৰত যতু চতন ওৰা (ভৃতুযৰ হক্ষ্ৰ ত অআনী 

উত্তৰাৰধওাৰীৰ দটৰ) অৰু দাফী এ া উথ্থান ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত গুৰুত্বূণত.  

ii. প্ৰস্তাৱওৰ ৰঠওনা অৰু হমাকাটমাকৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ 

ৰত উটেঔ ওৰা ওাৰণটফাৰ এটওদটৰ প্ৰস্তাৱওৰ ৰঠওনা অৰু হমাকাটমাকৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণটফাৰ যংগ্ৰ  ওৰাৰ 

ফাটফ প্ৰটমাচয.  

iii. প্ৰস্তাৱওৰ হঙা, চীৰৱওা ফা ফযৱযায় 

স্বাস্থয অৰু ফযৰিকত দুখত নাৰ ফীভাৰ দটৰ ৰওঙুভান হক্ষ্ৰ ত প্ৰস্তাৱওৰ হঙা, ফৃৰত্ত ফা ফযৱযায়ৰ ৰফ টয় চনাট া গুৰুত্বূণত 

ৰমট ত ুহযআটফাৰ ৰৰস্ক ফ নৰ ওাৰও এ া  ফ াটৰ.  

উদা ৰণ 

পাি-পুড হৰিুটৰন্টৰ ৰফতৰও এচটন গ্ৰা ওও ঔাদযৰ হমাকনা ধৰৰফৰ ফাটফ দ্ৰুত কৰতত যখনাআ ভ ৰঘাআটওলত ভ্ৰভণ 

ওৰৰফলকীয়া  য়, হযটয় হতটঔত উি হৰিুটৰন্টঔনৰ কাৰণও ৰফ য়া এচনতকও ৰধও দূখত না প্ৰৱণ  ফ াটৰ.  

iv. ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তুৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ অৰু ৰৰঘয় 

প্ৰস্তাৱটও ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৰৱত ৰফ য় ফস্তুট া স্পিবাটৱ চটনাৱাট া দাফী ওটৰ.  

উদা ৰণ 

প্ৰস্তাৱওও চনাফ লাটক মৰদ এআট া: 

i. এ া ৰফটদশ ভ্ৰভণ (হওাটন, হওৰতয়া, হওান হদশত, ৰও উটেটশয) ফা  

ii. ফযৰি এচনৰ স্বাস্থয (ফযৰিচনৰ নাভ, ৰঠওনা অৰু ৰৰঘয়ৰ হযটত) আতযাৰদ খ নাটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ  

v. ভঠু াফলকীয়াট াটৱ ৰলঘীট াৰ ধীনত ফীভাওাৰীৰ দাৰয়ত্বটফাধৰ যীভাট া যৰূঘত ওটৰ অৰু যওটলা প্ৰস্তাৱৰ পভতত 

উটেঔ ওৰৰফ লাটক.   

 

উদা ৰণ 

স্বাস্থয ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত, এআট া ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰঘৰওৎযা ফযয়  ফ াটৰ, এটওদটৰ ফযৰিকত দূখত নাৰ ফীভাৰ ফাটফ এআট া দূখত না 

এ াৰ পলত চীৱন হ ৰুৱা, ংক এ া হ ৰুৱা, ফা দৃৰি হ ৰুৱাৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি ৰাৰশ  ফ াটৰ. 

vi. ফূতৰ অৰু ফততভানৰ ফীভা  

প্ৰস্তাৱটও ফীভাওাৰীও হতটঔতৰ ফূত ফীভাটফাৰৰ ৰফ টয় ংূঔানুংূঔবাটৱ চটনাৱাট া প্ৰটয়াচনীয়. এআট াটৱ হতটঔতৰ 

ফীভাৰ আৰত াযট া ফুচাত য ায় ওটৰ. ৰওঙুভান ফচাৰত দ্ধৰতটফাৰ অটঙ মাৰ দ্বাৰা ফীভাওাৰীটফাটৰ ফীভাওততাৰ তথযটফাৰ 

হকানীয়বাটৱ ৰফৰনভয় ওটৰ.  

হওাটনা ফীভাওাৰীটয় হতটঔতৰ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰা য ওৰৰৰঙল হন, ৰফটশ  ঘততটফাৰ অটৰা ওৰা হ ৰঙল হন, নফীওৰণৰ যভয়ত 

ৰপ্ৰৰভয়াভ ফৃৰদ্ধ ওৰা হ ৰঙল হনৰও ফা নফীওৰণ ওৰৰফকল স্বীওাৰ ওৰৰৰঙল হনৰও ফা ৰলঘীট া ফাৰতল ওৰৰৰঙল হনৰও 

আতযাৰদৰ ৰফ টয় প্ৰস্তাৱটও চটনাৱাট া প্ৰটয়াচন. 

ফীভাওাৰীটফাৰৰ নাভট া ন্তবুতি ওৰৰ অন ৰমটওাটনা ফীভাৰ হযটত হশ তীয়া ফীভাট াৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ প্ৰওাশ 

ওৰাট া প্ৰটয়াচন. ৰফটশ কও যম্পৰত্ত ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওততাআ ৰফৰবন্ন ফীভাওাৰীৰ ৰা ৰলঘী হলাৱাৰ যম্ভাৱনা এ া 
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থাটও অৰু ক্ষৰত এ া যংখৰ ত  টল এচনতকও ৰধও ফীভাওাৰীৰ ৰা ক্ষৰতূৰণ দাফী ওটৰ. ফৰগৰণৰ নীৰত প্ৰটয়াক 

ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল এআ তথযট া দাফী ওটৰ মাটত ফীভাওততাও ফীভাৰ ধন খূৰাআ ৰদফ াৰৰ অৰু মাটত এটও া ৰৰস্কৰ 

ফাটফ হলাৱা ৰফৰবন্ন ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ দ্বাৰা লাব/ভনুাপ চতন ওৰৰফ হনাৱাটৰ.   

ৰঙকল, ফযৰিকত দূখত না ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওাৰী এচটন এটওচন ফীভাওততাআ হলাৱা নয PA ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত 

ভঠু াফলকীয়াট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ যাভৰৰ হলাৱাৰ ৰৰভাণট া (ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ) যীভাফদ্ধ ওৰৰফ ৰফঘাৰৰফ.  

vii. ক্ষৰতৰ ৰবজ্ঞতা  

প্ৰস্তাৱওও হতোঁ / হতটঔত যনু্মঔীন হ াৱা যওটলাটফাৰ ক্ষৰতৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ প্ৰওাশ ওৰৰফকল হওাৱা  য়, হযআটফাৰ 

ফীভা ওৰা থাওও ফা নাথাওও. এআট াটৱ ফীভাওাৰীও ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তু যম্পটওত অৰু তীতত ফীভাওততাআ ৰৰস্কট া 

হওটনকও ৰৰঘালনা ওৰৰৰঙল তাৰ ৰফ টয় তথয প্ৰদান ওৰৰফ. হতটনওুৱা উত্তৰটফাৰৰ ৰা অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাটৰ ৰৰস্কটফাৰ 

হফৰঙবালকও ফুৰচফ াটৰ অৰু ৰৰস্কৰ নযুন্ধানটফাৰ নৰুষ্ঠত ওৰা ফা নয ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ যংগ্ৰ  ওৰাৰ ৰযদ্ধান্ত লফ 

াটৰ.  

 

 

viii. ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ৰদয়া স্বীওাটৰাৰি 

ৰমদটৰ প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ উটেশযট া  ল ফীভাওাৰীটফাৰও যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয হমাকানধৰা, হযআদটৰ পভতঔটন 

উত্তৰটফাৰ যোঁঘা অৰু যৰঠও অৰু পভতঔন ফীভা ঘুৰিট াৰ অধাৰ ৰ ঘাট হতোঁ ভাৰন হলাৱা ফুৰল ফীভাওততাআ ৰদয়া 

স্বীওাটৰাৰি এ া ন্তবুতি ওটৰ. ৰমটওাটনা শুদ্ধ উত্তটৰ ফীভাওাৰীটফাৰও ঘুৰিট া ফাৰতল ওৰৰফকল ৰধওাৰ প্ৰদান ওৰৰফ. 

যওটলাটফাৰ প্ৰস্তৱৰ পভতত থওা নয যাধাৰণ ঔণ্ডটফাৰ ঘ ী, তাৰৰঔ অৰু ৰওঙুভান হক্ষ্ৰ ত এটচন্টৰ ৰাভশতৰ হযটত 

যম্পওতীয়. 

ix. মত প্ৰস্তাৱৰ পভত এঔন ফযৱ াৰ ওৰা ন য়, হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত ফীভাওাৰীটয় লাব ওৰা তথযটফাৰ হভৌৰঔওবাটৱ ফা 

ৰলৰঔতবাটৱ হৰওডত ওৰৰফ অৰু প্ৰস্তাৱওৰ হযটত হযআটফাৰ ১৫ ৰদনৰ ৰবতৰত ৰনৰশ্চত ওৰৰফ অৰু ৰলঘীট া ফা আয়াৰ 

ৰলঘীট াত তথযট া যংলি ওৰৰফ. মত ফীভাওততাআ ৰঙত দাফী ওৰৰফ াটৰ হম প্ৰস্তাৱটও হওাটনা ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশ ওৰা 

নাৰঙল ফা যাভৰৰটলাৱা এ া লাব ওৰৰফকল ৰমটওাটনা ফস্তুৰনষ্ঠৰ ৰভঙা তথয ফা বুল উস্থান অকফঢা়আৰঙল, এআট া ৰভঙা 

প্ৰভাৰণত ওৰাৰ দাৰয়ত্ব ফীভাওততাৰ. 

এআট াটৱ ফুচায় হম অনৰও হভৌৰঔওবাটৱ লাব ওৰা যওটলাটফাৰ তথয হৰওডত ওৰাট া ফীভা হওাম্পানীৰ ওততফয, ৰমট া 

এটচটন্ট ওামত ওটৰাটত ভনত ৰাৰঔফ লাটক. 

গুৰুত্বণূত 

তলত উটেৰঔতটফাৰ  ল স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ ৰওঙুভান ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ: 

1. ১. প্ৰস্তাৱৰ পভতঔটন ৰুস্তওা এঔন যংটমাৰচত ওটৰ ৰমটয় যাভৰৰটলাৱা, ফৰ ষ্কৰণ, অৰক্ষণ আতযাৰদৰ দটৰ যাভৰৰটলাৱাৰ 

ৰফৱৰণটফাৰ উটেঔ ওটৰ. ৰুস্তওাঔটন প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনৰ ংশ এ া হতয়াৰ ওটৰ অৰু আয়াৰ উাদানটফাৰৰ ৰফ টয় 

জ্ঞাত হ াৱাট া ৱকত ওৰৰফকল প্ৰস্তাৱটও আয়াত ঘ ী ওৰৰফ লাটক. 

2. প্ৰস্তাৱৰ পভতঔটন নাভ, ৰঠওনা, চীৰৱওা, চন্মৰ তাৰৰঔ, ৰলংক, অৰু প্ৰৰতচন ফীভাওৃত ফযৰিৰ প্ৰস্তাৱওৰ হযটত যম্পওত, 

কড ়ভাট ওীয়া অয় অৰু অয় ওৰ PAN No., ৰঘৰওৎযওৰ নাভ অৰু ৰঠওনা, হতোঁৰ  ততা অৰু ঞ্জীয়ন যংঔযা 

আতযাৰদৰ হযটত যম্পওতীয় তথয যংগ্ৰ  ওটৰ অৰু হফংও স্থানান্তৰণৰ হমাকৰদ দাফীৰ ধনট া প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰৰটশাধ 

ওৰৰফকল অৰচওাৰল ফীভাওততাৰ হফংওৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণটফাৰ যংগ্ৰ  ওৰা  য়. 

3. লকটত, তাত ফীভাওৃত ফযৰিৰ ৰঘৰওৎযাৰ ৱস্থা যম্বন্ধীয় প্ৰশ্নটফাৰ থাটও. পভতঔনত থওা এআ ৰফস্তৃত প্ৰশ্নটফাৰ তীতৰ 

দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতাৰ ৰত অধাৰৰত অৰু লাব ওৰৰফকল ৰৰস্কট াৰ উমুি অণ্ডাৰৰাআৰ ং ওৰৰফ লাটক. 

4. ফীভাওততা ফযৰিচটন যম্পূণত ৰফৱৰণ দাৰগ ধৰাট া প্ৰটয়াচনীয় মৰদ হতোঁ পভতত উটেৰঔত ৰমটওাটনা হৰাকত অিান্ত 

হ টঙ. 
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5. লকটত, অিান্ত হ াৱা ৰমটওাটনা হৰাক ফা হফভাৰ ফা দূখত নাৰ ৰফৱৰণ তলত ৰদয়া ধৰটণ উটেঔ ওৰৰফ লাটক: 

a. ও. হৰাকৰ ঘৰৰ্ৰ  / অখাত অৰু ৰঘৰওৎযা 

b. ঔ. প্ৰথভ ৰঘৰওৎযাৰ তাৰৰঔ 

c. ক. উৰস্থত থওা ৰঘৰওৎযওৰ নাভ অৰু ৰঠওনা 

d. খ. যম্পূণত অটৰাকয লাব ওৰৰটঙটন 

6. ফীভাওততা ফযৰিটয় ৰমটওাটনা ৰতৰৰি তথয উটেঔ ওৰৰফ লাটক ৰমট া ফীভাওাৰীটফাৰৰ অকত প্ৰওাশ ওৰা  ফ অৰু 

মৰদ ৰঘৰওৎযাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা দাফী ওৰা ৰমটওাটনা হৰাক ফা অখাতৰ উৰস্থৰতৰ ৰফ টয় হতোঁ জ্ঞাত  য়. 

7. পভতঔটন লকটত তীতৰ ফীভা অৰু দাফীটফাৰৰ আৰত াযৰ অৰু ৰমটওাটনা ফীভাওাৰীৰ হযটত ওৰা ৰতৰৰি ফততভানৰ 

ফীভাৰ হযটত যম্পওতীয় প্ৰশ্নটফাৰ ন্তবুতি ওটৰ. 

8. প্ৰস্তাৱওৰ দ্বাৰা ঘ ী ওৰা স্বীওাটৰাৰি ৰফটশ  হফৰশিযটফাৰ হ াওা ওৰাট া ৰৰ ামত. 

9. ফীভাওততা ফযৰিচটন ৰমটওাটনা ৰঘৰওৎযালয় / উৰস্থত থওা ৰঘৰওৎযওৰ ৰা তথয ৰফঘৰা ফা হতোঁ শাৰীৰৰও ফা ভানৰযও 

স্বাস্থয প্ৰবাৰৱত ওৰা ৰমটওাটনা হৰাকৰ উৰস্থত থওাৰ ৰফ টয় অটলাঘনা ওৰৰফকল ফীভাওাৰীও ওতৃতত্ব প্ৰদান ওটৰ. 

10. ফীভাওততা ফযৰিটয় ৰনৰশ্চত ওটৰ হম হতোঁ পভতঔনৰ ৰুস্তওা হতয়াৰ ওৰা ংশট া ৰঢ়টঙ অৰু ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰৰ 

ভাৰনফকল যন্মত হ টঙ. 

11. ঘুৰিট াৰ অধাৰ নযুৰৰ উৰিটফাৰ অৰু প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনৰ যতযট া যাটটক্ষ স্বীওাটৰাৰিট াটৱ যাধাৰণ অিাযটফাৰ 

ন্তবুতি ওটৰ. 

ৰঘৰওৎযাৰ প্ৰশ্নাৱলী 

প্ৰস্তাৱৰ পভতত ৰফৰীত ৰঘৰওৎযা আৰত াযৰ হক্ষ্ৰ ত, ফীভাওৃত ফযৰিচটন ভধুটভ , উচ্চৰিঘা, ফুওুৰ ৰফ  ফা ওটৰানাৰৰ মতযপ্ততা 

ফা ভায়’ওাৰডতটয়ল আপাওতিন অৰদৰ দটৰ হৰাকটফাৰৰ ৰফ টয় এ া ৰফস্তৃত প্ৰশ্নাৱলী ণূত ওৰৰফ লাটক.  

ৰাভশতওাৰী ৰঘৰওৎযও এচনৰ দ্বাৰা ৰূ ওৰা পভত এঔনৰ হযটত এআটফাৰ যভথতন ওৰৰফ লাটক. এআ পভতঔন হওাম্পানীৰ ৰঘৰওৎযও 

ভণ্ডলীৰ দ্বাৰা ংূঔানুংূঔবাটৱ ৰনৰীক্ষণ ওৰা  য়, মাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ভত, গ্ৰা যতা, ফৰ ষ্কৰণ আতযাৰদ ৰনধতাৰণ ওৰা  য়. 

IRDAI হয় প্ৰস্তাৱৰ পভতঔন অৰু তাত থওা নফুন্ধটফাৰৰ প্ৰৰতৰলৰ এ া ৰলঘী নৰথট াৰ হযটত যংলি ওৰাট া অৰু হযআট া 

ফীভাওততাকল হতোঁ হৰওডতৰ ফাটফ হপ্ৰৰণ ওৰাট া ৰফঘাটৰ. 

2. ভধযস্থতাওাৰীৰ বৰূভওা 

ভধযস্থতাওাৰীৰ দুটয়া া হপদৰ প্ৰৰত দায়ফদ্ধ হমটন, ফীভাওততা অৰু ফীভাওাৰী 

ফীভাওততাআ ফীভাওৰীকল অকফটঢ়াৱা ৰৰস্ক যম্বন্ধীয় যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয ৰনৰশ্চত ওৰাট া ফীভা হওাম্পানী অৰু ফীভাওততাৰ 

ভাচত ভধযস্থতাওাৰী ৰ ঘাট ওামত ওৰা এচন এটচন্ট ফা এচন ব্ৰওাৰৰ দাৰয়ত্ব. 

যাম্ভাৱয গ্ৰা ওৰ প্ৰৰত থওা ভধযস্থতাওাৰীটফাৰৰ দাৰয়ত্বট া IRDA ৰ ৰনয়ভাৱলীটফাটৰ প্ৰদশতন ওটৰ. 

গুৰুত্বণূত 

যাম্ভাৱয গ্ৰা ওৰ প্ৰৰত ভধযস্থতাওাৰী এচনৰ ওততফয (গ্ৰা ও) 

IRDA ৰনয়ভাৱলীটয় উটেঔ ওৰৰটঙ হম “এ া ফীভাওাৰী ফা আয়াৰ এটচন্ট ফা নয ভধযস্থতাওাৰীটফাটৰ যাম্ভাৱয গ্ৰা ওও হতোঁ 

ফা হতটঔতৰ অগ্ৰ ভটভত উমুি যাভৰৰটলাৱাৰ প্ৰস্তাৱ এ াৰ ফাটফ ৰযদ্ধান্ত লফকল যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয অকফঢ়াফ 

মত যাম্ভাৱয গ্ৰা টও ফীভা হওাম্পানী ফা হতোঁৰ এটচন্ট ফা ফীভাৰ ভধযস্থতাওাৰী এচনৰ উটদশৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ, 

হতটনওুৱা ফযৰি এচটন প্ৰতযাৰশত গ্ৰা ওও ৰনৰটক্ষতাটৰ উটদশ ৰদয়াট া ৰৰ ামত. 
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মত, ৰমটওাটনা ওাৰণফশত, যাম্ভাৱয গ্ৰা টও প্ৰস্তাৱনাৰ অৰু অন যংটমাৰচত ওাকচটফাৰ ৰূ নওৰৰফ াটৰ, হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত 

যাম্ভাৱয গ্ৰা টও প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হশ ৰপাটল প্ৰভাণ্ৰ  এঔন যংলি ওৰৰ ৰদফ াটৰ হম পভত অৰু নৰথটফাৰৰ ৰফ য়ফস্তুটফাৰ 

হতোঁও যম্পূণতবাটৱ ফযাঔযা ওৰৰফ লাটক অৰু মাটত হতোঁ প্ৰস্তাৰৱত ঘুৰিট াৰ গুৰুত্বট া যম্পূণতৰূট ফুৰচায়.” 

 

B. প্ৰস্তাৱট াৰ গ্ৰ ণটমাকযতা (অণ্ডাৰৰাআৰ ং) 

অৰভ হদৰঔফকল া হম এঔন যমূ্পণত প্ৰস্তাৱৰ পভতত তলত ৰদয়া তথযটফাৰ থাটও: 

 ফীভাওততাৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ 

 ৰফ য়ফস্তুৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ 

 প্ৰটয়াচনীয় যাভৰৰটলাৱাট াৰ প্ৰওাৰ 

 শাৰীৰৰও হফৰশিযটফাৰৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণটফাৰ, ধনাত্মও অৰু ঋণাত্মও দুটয়া া  

 ফীভা অৰু ক্ষৰতৰ ফূতৰ আৰত ায 

স্বাস্থয ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ এ াৰ হক্ষ্ৰ ত, ফীভাওাৰীটয় লকটত প্ৰতযাৰশত গ্ৰা ওও ৰাভশত ওৰৰফ াটৰ উদা ৰণস্বৰূট, ৪৫ ফঙৰ 

ফয়যৰ ৰৰ ফযৰিও ৰঘৰওৎযওৰ ঘৰকল অৰু/ফা ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ ফাটফ.  প্ৰস্তাৱৰ পভতত উলব্ধ তথযৰ ৰত ৰবৰত্ত 

ওৰৰ অৰু মত ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ ৰাভশত ওৰা হ ৰঙল, তাৰ ৰঘৰওৎযাৰ ৰৰটা ত অৰু ৰঘৰওৎযওৰ ৰাভশতট াৰ ৰত ৰবৰত্ত 

ওৰৰ ফীভাওাৰীটয় ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওটৰ. হওৰতয়াফা, মত ৰঘৰওৎযাৰ আৰত াযট া যটন্তা চনও ন য়, হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত যাম্ভাৱয 

গ্ৰা ওচনৰ ৰা ৰধও তথয লাব ওৰৰফকল ৰতৰৰি প্ৰশ্নভালা এ াৰ প্ৰটয়াচনীয়তা এ া অৰ  টৰ. ফীভাওাৰীটয় হতৰতয়া 

ৰৰস্কৰ ওাৰওট াত প্ৰটয়াক ওৰৰফলকীয়া ৰনৰৰঔট া ৰনধতাৰণ ওটৰ অৰু ৰফৰবন্ন ওাৰওটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া 

কণনা ওটৰ, ৰমট া ৰঙত ফীভাওততাও চটনাৱা  য়. 

ফীভাওাৰীটয় ঔৰতওীয়াকও অৰু যঘুাৰুৰূট প্ৰস্তাৱটফাৰ প্ৰৰিয়া ওটৰ অৰু এ া মথামুি যভয়যীভাৰ ৰবতৰত আয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰ ণ 

ওৰা যওটলাটফাৰ ৰযদ্ধান্ত ৰলৰঔতবাটৱ চনায়. 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰু প্ৰস্তাৱটফাৰৰ প্ৰৰিয়াত হ াওা 

ৰনটদতশনাটফাৰৰ ভটত, হওাম্পানীটয় প্ৰস্তাৱট া ১৫ ৰদনৰ ৰবতৰত প্ৰৰিয়া ওৰৰফ লাটক. এটচটন্ট এআ যভয়যীভাটফাৰৰ প্ৰৰত 

নচৰ ৰাৰঔফ লাটক, অবযন্তৰীণবাটৱ ৰফঘাৰ ওৰৰফ লাটক অৰু হমৰতয়াআ প্ৰটয়াচন  য় গ্ৰা ও হযৱাৰ চৰৰয়টত যাম্ভাৱয গ্ৰা ও / 

ফীভাওততাওৰ হযটত হমাকাটমাক স্থান ওৰৰফ লাটক. প্ৰস্তাৱট া ৰনৰীক্ষণ ওৰা অৰু গ্ৰ ণৰ ৰফ টয় ৰযদ্ধান্ত হলাৱা এআ যভগ্ৰ 

প্ৰৰিয়াট াও অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰ ঘাট চনাচায়.  

 

 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও  1 

ৰনটদতশনাটফাৰ নযুৰৰ ফীভা হওাম্পানী এ াআ ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ এ া __________ৰ ৰবতৰত প্ৰৰিয়া ওৰৰফ লাটক. 

I. ৭ ৰদন 

II. ১৫ ৰদন 

III. ৩০ ৰদন 

IV. ৪৫ ৰদন 
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C. ৰুস্তওা 

ৰুস্তওা  ল ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা প্ৰওাশ ওৰা ফা ফীভাৰ যাম্ভাৱয হিতাও প্ৰদান ওৰা এঔন নৰথ. এআঔন যাধাৰণটত ৰফৱৰৰণওা ফা 

যঘূনা-্ৰ ৰ ৰূত থাটও অৰু যাম্ভাৱয হিতাটফাৰকল হতটনওুৱা প্ৰডাক্ট এ া অৰম্ভ ওৰাৰ উটেশযট া অকফঢ়ায়. ৰুস্তওাৰ 

ৰফতওতটফাৰ ফীভা অআন, ১৯৩৮ এটওদটৰ ৰলঘীধাৰওৰ অগ্ৰ  যৰুক্ষাৰ ৰনয়ভাৱলী ২০০২ অৰু IRDAI ৰ স্বাস্থয ফীভা 

ৰনয়ভাৱলী ২০১৩ ৰ দ্বাৰা ৰৰঘালনা ওৰা  য়. 

ৰমটওাটনা ফীভা প্ৰডাক্টৰ ৰুস্তওাঔটন ভনুাপাৰ যৰুফধাটফাৰ, ফীভা যাভৰৰটলাৱাৰ প্ৰযাৰট া স্পিবাটৱ উটেঔ ওৰা উৰঘত অৰু 

ফীভা যাভৰৰটলাৱাট াৰ অিায, অৰত্ত অৰু ঘততটফাৰ স্পিবাটৱ ফাঔযা ওৰা উৰঘত.  

লকটত ৰয োঁতৰ ভনুাপাটফাৰৰ যৰুফধা যাটটক্ষ প্ৰডাক্টট াৰ ৰত প্ৰটমাচয নটুভাৰদত ৰাআডাৰটফাৰ (এড-ন যাভৰৰটলাৱা 

ফুৰল হওাৱা  য়) স্পিবাটৱ উটেঔ ওৰা উৰঘত. লকটত যওটলাটফাৰ ৰাআডাৰৰ হযটত যম্পওতীয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ যভৰিট া ভঔুয 

প্ৰডাক্টৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ ৩০% ৰতিভ ওৰা উৰঘত ন য়. 

ৰুস্তওা এঔটন প্ৰওাশ ওৰৰফলকীয়া নয গুৰুত্বূণত তথযটফাৰ  ল: 

1. ৰফৰবন্ন ফয়যৰ হকা টফাৰৰ ফাটফ ফা ৰফৰবন্ন প্ৰৰৱৰি ফয়যটফাৰৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱা অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভত থওা ৰমটওাটনা 

াথতওয 

2. ৰলঘীট াৰ নফীওৰণৰ ৰনয়ভটফাৰ 

3. ৰনৰদতি ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ ধীনত ৰলঘীট া ফাৰতলৰ ৰনয়ভটফাৰ 

4. ৰফৰবন্ন ৰৰৰস্থৰতৰ ধীনত প্ৰটমাচয ৰমটওাটনা হৰ াআ ফা হলাৰডংৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ 

5. ৰপ্ৰৰভয়াভট াটও ধৰৰ ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভটফাৰৰ ৰমটওাটনা ৰনৰীক্ষণ ফা ৰৰৱততনৰ যম্ভাৱনাট া 

6. এটও া ফীভাওাৰীৰ হযটত অকতীয়া প্ৰৰৱৰি, ধাৰাফাৰ ও নফীওৰণ, নওূুল দাফীৰ ৰবজ্ঞতা আতযাৰদৰ ফাটফ 

ৰুৰষ্কত ৰলঘীধাৰওটফাৰকল ৰমটওাটনা আনটঘৰন্টব 

7. ৭. এ া স্বীওাটৰাৰি হম আয়াৰ যওটলা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী হাট তফল, মাৰ থত  ল এআ ৰলঘীটফাৰ অন ৰমটওাটনা 

ফীভাওাৰীৰ হযটত নফীওৰণ ওৰৰফ াৰৰ ৰমটয় ফৰতত থওা ফীভাওাৰীট াৰ হযটত হতোঁ হবাক ওৰা এটওধৰণৰ 

যাভৰৰটলাৱাৰ ভুনাপা অকফঢ়ায়. 

স্বাস্থয ৰলঘীৰ ফীভাওাৰীটফাটৰ যাধাৰণটত ৰুস্তওাটফাৰত ৰয োঁতৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফ টয় প্ৰওাশ ওটৰ. হতটনওৱুা হক্ষ্ৰ ত 

প্ৰস্তাৱৰ পভতঔটন স্বীওাটৰাৰি এ া ধাৰণ ওৰৰফ হম গ্ৰা টও ৰুস্তওাঔন ৰঢট়ঙ অৰু আয়াত যন্মৰত চনাআটঙ .  

 

D. ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰঙদ 

হমৰতয়া গ্ৰা টও ফীভাওাৰী ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰটশাধ ওটৰ, ফীভাওাৰীটয় ৰৰঙদ এঔন প্ৰদান ওৰাট া ৰনফামত. ৰমটওাটনা ৰপ্ৰৰভয়াভ 

অকতীয়াকও ৰৰটশাধ ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত ৰৰঙদ এঔন প্ৰদান ওৰৰফ লাটক. 

যংজ্ঞা 

ৰপ্ৰৰভয়াভ  ল ফীভা ঘুৰি এ াৰ ধীনত ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তু এ া ফীভা ওৰৰফৰ ফাটফ ফীভাওততাআ ফীভাওাৰীও ৰৰটশাধ ওৰা 

ৰাৰশট া.  

1. অকতীয়াকও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধ (ফীভা অআন, ১৯৩৮ ৰ ঔণ্ড 64 VB)  

ফীভা অআন ভটত, ফীভা ঘুৰিট াৰ অৰম্ভৰণ তাৰৰঔট াৰ অকটত অকতীয়াকও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফ াৰৰ. এআট া  ল এ া 

গুৰুত্বূণত ফযৱস্থা, ৰমটয় ফীভাটওাম্পানীটয় ৰপ্ৰৰভয়াভট া লাব ওৰাৰ লটক লটক এ া হফধ ফীভা ঘুৰি যম্পন্ন হ াৱা অৰু ফীভা 

হওাম্পানীট াটৱ ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওটৰ. এআ ঔণ্ডট া  ল বাৰতফ তৰ চীৱন ফীভাৰ ফাৰ ৰৰ ফীভাৰ এ া ৰফটশ  

হফৰশিয.  

গুৰুত্বণূত 

a) ফীভা অআন-১৯৩৮ ৰ ঔণ্ড ৬৪ VB হয় অকফঢ়ায় হম ৰপ্ৰৰভয়াভট া অকতীয়াকও লাব নওৰা ফা ৰৰটশাধ ওৰাৰ অিায 

ৰনৰদয়া ফা ৰনধতাৰৰত ধৰটণ অকতীয়াকও চভা ৰনৰদয়াকলটও হওাটনা ফীভাওাৰীটয় ৰমটওাটনা ৰৰস্ক ধাৰণ নওৰৰফ. 
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b) মত ফীভাওাৰী এচনৰ হ  ফীভা ৰলঘী এ াৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া এটচন্ট এচটন যংগ্ৰ  ওটৰ, হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত হতোঁ হফংও 

অৰু ডাওৰ ঙুৰ ৰ ৰদনটফাৰ ফাদ ৰদ হতোঁৰ ওৰভঙনট া ওাৰ  নৰঔাকও যংগ্ৰ ৰ হঘৌৰফশ খন্টাৰ ৰবতৰত চভা ৰদফ লাটক ফা 

ডাওটমাটক থাফ লাটক. 

c) লকটত এআট া চটনাৱা  য় হম হওৱল নকদ ফা হঘওৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰা তাৰৰঔট াৰ ৰাট  ৰৰস্কট া ধাৰণ 

ওৰা  ফ াটৰ. 

d) মত ডাও ফা ভাৰন ডতাৰ ফা ডাওটমাটক টথাৱা হঘওৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত ভাৰন ডতাৰৰ ফটন্দাফৰস্ত 

ওৰা ফা হঘওঔন হাি ওৰা তাৰৰঔট াত ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰা  ফ াটৰ. 

e) ৰলঘী ফাৰতল ওৰা ফা আয়াৰ ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ যলৰন ওৰা ফা অন ৰমটওাটনা ওাৰণত ৰপ্ৰৰভয়াভ উটবাতাআ ৰদয়াট া 

ফীভাওাৰীটয় এঔন িঙ ফা ডতাৰ হঘও ফা ডাও / ভাৰন ডতাৰৰ হমাটকৰদ ফীভাওততাও প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰৰটশাধ ওৰৰফ অৰু 

ফীভাওততাৰ ৰা এঔন প্ৰওৃত প্ৰাৰপ্তৰ ৰৰঙদ যংগ্ৰ  ওৰৰফ.  

অৰচওাৰল ফীভাওততাৰ হফংও এওাউন্টট াত ৰৰভাণট া প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰদয়া  য়. হিৰড  অৰু হতটনওুৱা ৰৰটশাধট া 

হওাটনা হক্ষ্ৰ টত এটচন্টৰ এওাউন্টত ৰদয়া ন ফ.  

 

ফীভাৰ ৰনয়ভ ৫৮ অৰু ৫৯ত উটেৰঔত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ টৰাি ফূত-ঘততমিু ৰৰটশাধট াত ৰওঙুভান অৰত্ত অটঙ. এ া  ল 

ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ৰওৰস্তত ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফাটফ ৰমট া চীৱন ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ দটৰ ১২ ভা তকও ৰধও ৰদনৰ ফাটফ 

ঘটল. আনটফাটৰ ৰনধতাৰৰত খ নাটফাৰত হফংওৰ অিায এ াৰ চৰৰয়টত ৰৰটশাধট া ন্তবুতি ওটৰ মত যৰঠও ৰৰটশাধট া 

অকতীয়াকও লাব ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ফা ফীভাওাৰীৰ হযটত গ্ৰা ওৰ দ্বাৰা তত্বাৱধান ওৰা নকদ চভা এওাউন্ট এ াকল হডৰফ ৰ 

দ্বাৰা. 

2. ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ দ্ধৰত 

গুৰুত্বণূত 

ফীভা ৰলঘী এ া লফৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱ অকফটঢ়াৱা ৰমটওাটনা ফযৰি ফা ৰলঘীধাৰটও ফীভাওাৰী এ াকল ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া 

ৰপ্ৰৰভয়াভট া তলত উটেৰঔত ৰমটওাটনা এ া ফা ৰধও দ্ধৰতৰ দ্বাৰা ৰদফ াটৰ: 

a) নকদ 

b) বাৰতফ তত ৱৰস্থত ৰমটওাটনা হফংওত বাৰগফ ৰা হঘও, ৰডভাণ্ড িাফ্ট, হ ডতাৰ, হফংওাৰ হঘও আতযাৰদৰ দটৰ 

ৰমটওাটনা স্বীওৃৰতপ্ৰাপ্ত প্ৰাৰপ্তৰ ভাধযভ; 

c) ডাওখৰৰ ভাৰন ডতাৰ; 

d) হিৰড  ফা হডৰফ  ওাডতটফাৰ; 

e) হফংও হকযৰান্টী ফা নকদ চভা; 

f) আন্টাৰটন ; 

g) আ-হিন্সপাৰ 

h) হফংও স্থানান্তৰণৰ চৰৰয়টত প্ৰস্তাৱও ফা ৰলঘীধাৰও ফা চীৱন ফীভাওততাৰ হানটা ীয়া ৰনটদতশৰ হমাটকৰদ প্ৰতক্ষয 

হিৰড টফাৰ; 

i) যভটয় যভটয় ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নটুভাৰদত ওৰা অন ৰমটওাটনা দ্ধৰত ফা ৰৰটশাধ; 

IRDA ৰ ৰনয়ভাৱলীটফাৰ নযুৰৰ, প্ৰস্তাৱও / ৰলঘীধাৰটও হন  হফংৰওং ফা হিৰড  / হডৰফ  ওাডতৰ হমাটকৰদ ৰপ্ৰৰভয়াভ 

ৰৰটশাধ ওৰৰফ ৰফঘাৰৰটল, ৰৰটশাধট া হওৱল হতটনওুৱা প্ৰস্তাৱও / ৰলঘীধাৰওৰ নাভত থওা হন  হফংৰওং এওাউন্ট ফা 

হিৰড  / হডৰফ  ওাডতৰ দ্বাৰা ওৰাট া ৰৰ ামত. 
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও  2 

হঘওৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত তলৰ হওানট া উৰি যোঁঘা? 

I. হঘও হাি ওৰা তাৰৰঔট াৰ ৰা ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰা  ফ াটৰ 

II. ফীভা হওাম্পানীটয় হঘওঔন চভা ৰদয়া তাৰৰঔট াৰ ৰা ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰৰফ াটৰ 

III. ফীভা হওাম্পানীটয় হঘওঔন লাব ওৰা তাৰৰঔট াৰ ৰা ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰৰফ াটৰ 

IV. প্ৰস্তাৱটও হঘওঔন প্ৰদান ওৰা তাৰৰঔট াৰ ৰা ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰৰফ াটৰ 

 

E. ৰলঘী নৰথ 

ৰলঘী নৰথ 

ৰলঘীট া  ল এঔন অনষু্ঠাৰনও নৰথ ৰমটয় ফীভাৰ ঘুৰিট া প্ৰভাণ এ া দাৰগ ধটৰ. এআ নৰথঔন বাৰতীয় হভা ৰ অআন, ১৮৯৯ৰ অৰক্ষণ 

নমুায়ী হভা ৰ ওৰা হ টঙ. 

ৰলঘী ধাৰও অগ্ৰ  যৰুৰক্ষত ওৰাৰ ফাটফ IRDAI ৰ ৰনয়ভাৱলীটফাটৰ ৰও ৰনধতাৰণ ওটৰ  

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াআ ধাৰণ ওৰা উৰঘত: 

a) ফীভাওততাৰ নাভ(হফাৰ) অৰু ৰঠওনা(হফাৰ)অৰু ৰফ য়ফস্তুট াত প্ৰৰত অগ্ৰ ী নয ৰমটওাটনা ফযৰিৰ; 

b) যম্পৰত্তট া ফা অগ্ৰ ী ফীভাওততাৰ যমূ্পণত ৰফৱৰণ; 

c) ৰলঘীৰ ফযৰিচনৰ ধীনত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া অৰু/ফা যংও  নমুায়ী 

d) ফীভাৰ যভয়যীভা 

e) যংও টফাৰ যাভৰৰ হলাৱা অৰু ফাদ ৰদয়াটফাৰ;  

f) ৰমটওাটনা ৰতৰৰি / ওাৰ  ৰঔা প্ৰটমাচয 

g) ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু মত ৰভটলাৱাৰ ৰফ য় ৰ ঘাট ৰপ্ৰৰভয়াভট া স্থায়ী, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰভটলাৱাৰ 

অধাৰ  

h) ৰলঘীৰ ৰনয়ভ, ঘতত অৰু অিাযটফাৰ 

i) ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ া উথ্থানৰ দটৰ অওৰিওতা এ াৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ওৰৰফলকীয়া ওামত; 

j) দাফীৰ যৰৃি ওৰা খ না এ া উদ্ভৱ হ াৱাৰ যভয়ত ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তু যম্পওতত ফীভাওততাৰ দাৰয়ত্বটফাৰ অৰু এআ 

যংিান্তত ফীভাওাৰীৰ ৰধওাৰটফাৰ; 

k) ৰমটওাটনা ৰফটশ  ঘততটফাৰ;  

l) বুল-উস্থান, প্ৰৱিনা, ফস্তুৰনষ্ঠ তথযটফাৰ প্ৰওাশ নওৰা ফা ফীভাওততাৰ য টমাক আতযাৰদৰ হক্ষ্ৰ ত ৰলঘীট া 

ফাৰতলৰ ফযৱস্থা অটঙ; 

m) ফীভাওাৰীৰ ৰঠওনাট া মকল ৰলঘীট া যাটটক্ষ যওটলা ধৰটণৰ হমাকাটমাক ওৰা  ফ; 

n) ৰাআডাৰটফাৰৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ, মৰদ ৰওফা অটঙ 

o) ৰবটমাক ৰনফাৰণ তন্ত্ৰৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ অৰু হলাওালৰ ৰঠওনা 

প্ৰটতযও ফীভাওাৰীটয় ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভ নমুায়ী যভটয় যভটয় প্ৰটতযও ফীভাওততাও দাফী এ া উথ্থানৰ ফাটফ ৰূ ওৰৰফলকীয়া 

প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰৰ ৰফ টয় অৰু হতোঁ ালন ওৰৰফলকীয়া প্ৰৰিয়াটফাৰৰ চাননী ৰদফ থাৰওফ লাটক মাটত ফীভাওাৰীটয় দাফী এ া 

হযানওাটল ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ াটৰ. 

 

F. ঘতত অৰু অিাযটফাৰ 

আয়াত, ৰলঘী শব্দটফাৰ ফযৱ ূত দু া গুৰুত্বূণত ৰনয়ভ ফাঔযা ওৰাট া গুৰুত্বণূত. এআটফাৰও ঘতত অৰু অিায ফুৰল হওাৱা  য়. 

1. ঘততটফাৰ 
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ফীভা ঘুৰি এ াত ঘততট া  ল এ া ফযৱস্থা ৰমটয় ঘুৰিট াৰ অধাৰ হতয়াৰ ওটৰ. 

উদা ৰণটফাৰ: 

a. হফৰঙবাক ফীভা ৰলঘীটয় উটেঔ ওৰা ভানৰফৰশি ঘততটফাৰৰ এ া  ল: 

মৰদ দাফীট াত ৰমটওাটনা প্ৰৱিনা ওৰা  য়, ফা মৰদ ৰভঙা স্বীওাটৰাৰি ৰদয়া  য়, ফা মৰদ ফীভাওততাআ ৰমটওাটনা 

প্ৰৱিনাৰ ভাধযভ ফা হমাচনাৰ অশ্ৰয় লয় ফা ৰলঘীট াৰ ধীনত ভনুাপা চতন ওৰৰফৰ ফাটফ হতোঁৰ হ  আন 

হওাটনাফাআ ৰবনয়ওটৰ ফা মৰদ ক্ষৰত ফা নিট া আোওৃতবাটৱ ওৰা ওামত  য় ফা ফীভাওততাৰ হভৌন যন্মৰতত ওৰা 

 য়, হতটন্ত এআ ৰলঘীট াৰ ধীনস্থ যওটলাটফাৰ ভনুাপা ফাচাটয়প্ত ওৰা  ফ. 

b. স্বাস্থয ৰলঘী এ াত দাফী চাননীৰ ঘততট াটৱ উটেঔ ওৰৰফ াটৰ:  

ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰা ফযা ৰত লাবৰ ৰনধতাৰৰত হওআৰদনভানৰ ৰবতৰত দাফী উথ্থান ওৰাট া ৰৰ ামত. হযআদটৰ 

ঘূড়ান্ত ওৰঠন খ নাটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত এআ ঘততট া ভানয ওৰাট া ভঞ্জুৰ ওৰা  য়, মত হওাম্পানীৰ যন্তুৰিৰ ফাটফ এআট া 

প্ৰভাৰণত ওৰা  য় হম   যনু্মঔীন হ াৱা চৰ ল ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ ফাটফ ফীভাওততা ফা নয ফযৰিৰ দ্বাৰা ৰনধতাৰৰত 

যভয়যীভাৰ ৰবতৰত হতটনওুৱা চাননী প্ৰদান ওৰা ফা দাফী উথ্থান ওৰাট া যম্ভৱ নাৰঙল. 

ঘতত বংক ওৰাট াটৱ ফীভাওাৰীৰ ৰলঘীট া ফাৰতল ওৰাৰ ৰধওাৰ প্ৰদান ওটৰ. 

2. অিাযটফাৰ 

ৰনধতাৰৰত ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ ধীনত ফীভাওাৰী দাৰয়ত্বট া যীৰভত ওৰৰফকল ফীভা ঘুৰি এ াত অিাযটফাৰ ফযৱ াৰ ওৰা  য়. 

ফীভাওৰীটফাটৰ লকটত অদট া হ্ৰায ওৰৰফকল ৰলঘী এ াত অিাযটফাৰ যংটমাৰচত ওটৰ. অিায এ াৰ হযটত ফীভাওততাআ 

ৰনৰদতি দাৰয়ত্বটফাৰ ফ ন ওটৰ ৰমট া এ া ৰনৰদতি যভয়যীভাৰ ৰবতৰত ালন ওৰৰফ লাটক অৰু লকটত ৰলঘীট াৰ যভয়টঘাৱাত 

অৰু ফীভাওাৰীৰ দাৰয়ত্বট া এআ দাৰয়ত্বটফাৰৰ হযটত ফীভাওততাৰ যন্মৰতট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. ৰৰস্কট া উন্নত ওৰাত অৰু 

ৰৰঘালনা ওৰাত অিাযটফাটৰ এ া গুৰুত্বূণত বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ. 

অিায এ া  ল ৰলঘীট াত ৰফস্তৃতবাটৱ উটেৰঔত এ া ঘতত ৰমট া ঘুৰিট াৰ হফধতাৰ ফাটফ প্ৰওৃতাথতত ালন ওৰৰফ লাটক. 

অিাযট া এ া থৃও নৰথ ন য়. এআট া ৰলঘী নৰথৰ এ া ংশ. এআট া  ল ঘুৰিৰ অকতীয়া এ া ঘতত (ৰমটয় অন 

ৰনয়ভটফাৰতকও অকটত ওামত ওটৰ). এআ ওটঠাৰবাটৱ অৰু প্ৰওৃতাথতত ৰনৰীক্ষণ ওৰা অৰু ালন ওৰাট া ৰৰ ামত, এআট া 

ফস্তুৰনষ্ঠ  য়টন ন য় ৰফঘাৰ নওৰাকও.  

মৰদ অিায এ া ৰূণ নওটৰ, হতটন্ত ৰলঘীট া ফাৰতল  ফ, অনৰও বংকট াটৱ ৰফটশ  ক্ষৰত এ া যংখৰ ত নওৰা ফা ফৰগৰণ 

হনাটমাটকাৱা ফুৰল স্পিকও প্ৰভাৰণত হ াৱাৰ ৰঙটতা. হযআদটৰ, বযাযভটত, মৰদ অিায বংকট া যমূ্পণতৰূট ওাৰৰওৰী ধৰণৰ 

 য় অৰু মৰদ হওাটনা ধৰটণ ক্ষৰতট াত ফৰগৰণ হনাটমাকায়, হতটন্ত ফীভাওাৰীটফাটৰ হওাম্পানী ৰলঘীৰ ৰনটদতশনাটফাৰ নমুায়ী 

দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওৰৰফ াটৰ. হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত, ক্ষৰতটফাৰও ফুচাফুৰচৰ দাফীটফাৰৰ দটৰ ফযৱস্থা ওৰৰফ াৰৰ অৰু দাফীট াৰ 

এ া উচ্চ শতাংশৰ ফাটফ যাধাৰণটত ৰনষ্পৰত্ত ওৰা  য় ৰওন্তু ১০০ শতাংশৰ ফাটফ ন য়. 

ফযৰিকত দখূত না ৰলঘী এ াত ৰনটম্নাি অিাযটফাৰ থাৰওফ াটৰ: 

এআট া যতওত ওৰৰ ৰদয়া  য় হম এটও া যভয়ত এটওঔন উৰাচা াচত এটওটলটক াোঁঘচন ফীভাওততা ফযৰিটয় মা্ৰ  ওৰা 

উৰঘত ন য়. মৰদ এআ অিাযট া বংক  য় হতটন্ত দাফীটফাটৰ হওটনকও হলনটদন ওৰৰফ ওফকল অিাযট া ঘৰল থাৰওফ 

াটৰ. 
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অিায এ াৰ যম্পওতত তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ? 

I. অিায  ল এ া ঘতত ৰমট া ৰলঘীট াত উটেঔ নওৰাকও প্ৰটয়াক ওৰা  য় 

II. অিায  ল ৰলঘীট াত ৰফস্তৃতবাটৱ উটেৰঔত এ া ঘতত 

III. অিায  ল ৰলঘীট াত ৰফস্তৃতবাটৱ উটেৰঔত এ া ঘতত অৰু ফীভাওততাও থৃওবাটৱ হমাকাটমাক ওটৰ অৰু ৰলঘী 

ডওুটভন্টৰ ংশ ন য় 
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IV. মৰদ অিায এ া বংক  য়, দাফীট া হতৰতয়া ৰৰটশাধ ওৰৰফ াৰৰ মৰদ এআট া ৰৰস্কৰ ৰফ য়ফস্তু ন য় 

 

G. ওতৃজ্ঞতাৰ ৰৰঙদটফাৰ 

এআট া  ল ৰওঙুভান যংও  যাভৰৰ অৰু অন ৰওঙুভান ফাদৰদ ভানৰফৰশি পভত এঔনত ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰৰফকল 

ফীভাওাৰীটফাটৰ ওৰা বযায.  

যংজ্ঞা 

মৰদ ফীভাৰ যভয়ত ৰলঘীট াৰ ৰওঙুভান ৰনয়ভ অৰু ঘতত যলৰন ওৰৰফলকীয়া  য়, হতটন্ত এআট া ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ ফুৰল হওাৱা নৰথ 

এঔনৰ চৰৰয়টত যংটশাধনটফাৰ / যলৰনটফাৰ ওৰৰ ওৰা  য়. 

এআট া ৰলঘীট াৰ হযটত যংলি অৰু আয়াৰ ংশ এ া হতয়াৰ ওটৰ. ৰলঘীট া অৰু ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ উবটয় ৰভৰল ঘুৰি প্ৰস্তুত 

ওটৰ. ৰলঘীট া ঘৰল থাটওাটত যলৰনটফাৰ / যংটশাধনটফাৰ হৰওডত ওৰৰফকল ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদটফাৰ ফযৱ াৰ ওৰৰফ াটৰ. 

হমৰতয়া ফস্তুৰনষ্ঠ তথয যলৰন  য়, হতৰতয়া ফীভাওততাআ ফীভা হওাম্পানীও এআট াৰ ৰফ টয় চনাফ লাটক ৰমটয় এআট া হ াওা ওৰৰফ 

অৰু ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদৰ চৰৰয়টত হযআট াও ফীভা ঘুৰিৰ ংশ ৰ ঘাট যংটমাৰচত ওৰৰফ. 

ৰনটম্নািটফাৰৰ হযটত যম্পওতীয় ৰলঘী এ াৰ ধীনত যাধাৰণটত ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদৰ প্ৰটয়াচন  য়: 

a) ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াত ৰফবন্নতা/যলৰনটফাৰ  

b) ঋণ এ া হলাৱা অৰু হফংও এ াত ৰলঘীট া ফন্ধও ৰঔাৰ দ্বাৰা ফীভাটমাকয অগ্ৰ ট া যলৰন ওৰা.  

c) ৰতৰৰি যংও টফাৰ যাভৰৰলফকল / ৰলঘীৰ যভয়যীভাৰ প্ৰযাৰ ওৰৰফকল ফীভাৰ যম্প্ৰযাৰণ 

d) ৰৰস্কত যলৰন, উদা ৰণস্বৰূট ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ৰলঘী এ াৰ হক্ষ্ৰ ত কন্তফযস্থানটফাৰৰ যলৰন   

e) নয এ া স্থানকল যম্পৰত্ত স্থানান্তৰ ওৰা  

f) ফীভাৰ ফাৰতল 

g) নাভ ফা ৰঠওনা আতযাৰদত যলৰন ওৰা. 

ওতৃজ্ঞতাৰ ৰৰঙদটফাৰৰ নভনুা 

ফাঔযাৰ ফাটফ ৰওঙুভান ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদৰ শব্দটফাৰ তলত ৰদয়া ধৰটণ ফযৱ াৰ ওৰা  য়: 

ৰলঘীৰ ফাৰতলওৰণ 

ফীভাওততাৰ নটুৰাধভটভত এআ ৰলঘীট াৰ দ্বাৰা ওৰা ফীভাট া আয়াৰ চৰৰয়টত <তাৰৰঔ> ৰ ৰা ফাৰতল হ াৱা ফুৰল হখা ণা ওৰা 

হ টঙ. ফীভাট া ন ভা ৰ ফাটফ ঘৰল থাৰওফ, ফীভাওততাও হওাটনা ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া নাআ. 

 

ৰলঘীট াত ৰতৰৰি যদযযকল যাভৰৰটলাৱাৰ যম্প্ৰযাৰণ 

ফীভাওততাৰ নটুৰাধভটভত, <তাৰৰঔ> ৰ ৰা ওামতওৰী হ াৱাকও ৩ লাঔ  ওাৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ হযটত ফীভাওততাৰ ৫ ফঙৰীয়া 

ওনযা যন্তান শ্ৰীভতী ৰত্না ৰভৰষ্ট্ৰও ন্তবুতি ওৰৰফকল আয়াৰ চৰৰয়টত ভাৰন হলাৱা হ টঙ. 

ৰফটফঘনাৰ হমাটকৰদ, ফীভাওততাও …………………………..  ওাৰ ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰা  ফ. 
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মৰদ ফীভাৰ যভয়ত ৰলঘীট াৰ ৰওঙুভান ৰনয়ভ অৰু ঘতত ৰৰৱততন ওৰৰফলকীয়া  য়, হতটন্ত এআট া __________ চৰৰয়টত 

যংটশাধন ওৰৰ ওৰা  য়. 

I. অিায 

II. ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ 

III. ৰফওল্পওৰণ 

IV. ৰৰৱততনটফাৰ যম্ভৱ ন য় 

 

H. ৰলঘীটফাৰৰ ফাঔযা 

ফীভাৰ ঘুৰিটফাৰ ৰলৰঔতবাটৱ প্ৰওাশ ওৰা  য় অৰু ফীভা ৰলঘীৰ শব্দটফাৰ ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা িাফ্ট ওৰা  য়. কাোঁথৰন ফা 

ফাঔযাৰ ৰওঙুভান বালদটৰ ফণতনা ওৰা ৰনয়ভৰ দ্বাৰা এআ ৰলঘীটফাৰ ফাঔযা ওৰা  য় ৰমটফাৰ ৰফৰবন্ন অদালতৰ দ্বাৰা প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা 

হ টঙ. কাোঁথৰনৰ অ াআতকও গুৰুত্বূণত ৰনয়ভট া  ল হপদটফাৰৰ উটেশযটফাৰ ৰূণ ওৰা অৰু এআ উটেশযটফাৰ ৰলঘীট াটৱ 

ৰনটচ ৰনৰীক্ষণ ওৰা. মৰদ ৰলঘীট া স্পিবাটৱ প্ৰদান ওৰা হ টঙ, হতটন্ত এআট া অদালটত যাধাৰণ নীৰতত ফীভাওততাৰ 

যটক্ষ অৰু ফীভাওাৰীৰ ৰফটক্ষ ৰায় ৰদফ হম ৰলঘীট া ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা িাফ্ট ওৰা হ ৰঙল. 

ৰনটম্নাি ৰনয়ভটফাৰ নমুায়ী ৰলঘীৰ শব্দটফাৰ ফুচা  য় অৰু ফাঔযা ওৰা  য়: 

a) প্ৰওাশ ওৰা ফা ৰলৰঔত ঘতত এ াআ ন্তৰনতৰ ত ঘতত এ া অওাণ ওটৰ, হযআট া ওটৰাটত ৰস্থৰতাআ হদঔা ৰদয়াটফাৰ 

ফাদৰদ.  

b) ভানৰফৰশি ঙা ওৰা ৰলঘী পভত অৰু  াআ ওৰা ফা  াটতৰলঔা ংশটফাৰৰ ভাচত ভতৰফটৰাধৰ হক্ষ্ৰ ত,  াআ ফা 

 াটতৰলঔাট াটৱ হপদটফাৰৰ উটেশযট া ফুচাত য ায় ওটৰ.  

c) মৰদ ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ এঔটন ঘুৰিট াৰ অন ংশটফাৰৰ হযটত ভতৰফটৰাধ ওটৰ হতটন্ত ৰৱততী নৰথ ৰ ঘাট আয়াও 

ৰঔা  ফ.  

d) আ াৰলওঙ দপাটফাটৰ যাধাৰণ ঙা শব্দটফাৰও অওাণ ওটৰ মত ৰয োঁত যৰুস্থৰ ন য়.  

e) ৰলঘীট াৰ কাোঁথৰনট াৰ ৰবতৰত থওা শব্দটফাৰতকও ৰলঘীট াৰ যীভাটৰঔাত ঙা ওৰা ফা  াআ ওৰা দপাটফাৰও 

ৰধও গুৰুত্ব ৰদয়া  য়.  

f) ৰলঘীট াত যংলি ওৰা ফা অঠা লটকাৱা দপাটফাটৰ ওা ৰ দপাটফাৰ অৰু ৰলঘীট াৰ কাোঁথৰনত থওা দপাটফাৰ 

অওাণ ওৰা.  

g) ঙা ওৰা শব্দটফাৰ  াআ ওৰৰ ৰাৰৰ ওৰা ফা ৰঘয়া ীমুি ৰাফাৰ হিম্প এ াৰ দ্বাৰা শব্দৰ ঘা হটলাৱা.  

h)  াআ ওৰা ফা হিম্প ওৰা শব্দটফাৰতকও  াটতৰলঔাআ গ্ৰাৰধওাৰ লাব ওটৰ. 

i) হশ ত ফযাওৰণ অৰু ৰফৰাভ-ৰঘহ্নৰ যাধাৰণ ৰনয়ভটফাৰ প্ৰটয়াক ওৰা  য় মৰদ তাত হওাটনা স্পিতা হদঔা ৰদটয়.  

 

গুৰুত্বণূত 

1. ৰলঘীটফাৰৰ কাোঁথৰন 

ফীভা ৰলঘী এ া  ল ফাৰণৰচযও ঘুৰি এ াৰ প্ৰভাণ অৰু নয ঘুৰিটফাৰত ওৰাৰ দটৰ ফীভা ঘুৰিটফাৰত অদালতৰ দ্বাৰা 

প্ৰৱততন ওৰা কাোঁথৰন অৰু ফাঔযাৰ যাধাৰণ ৰনয়ভটফাৰ প্ৰটয়াক ওৰা  য়. 
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কাোঁথৰনৰ ভঔুয ৰনয়ভট া  ল হম ঘৰুিট াত থওা হপদটফাৰৰ উটেশযটফাৰ ৰধও গুৰুত্বূণত. হযআ উটেশযট া ৰলঘী নৰথ অৰু 

আয়াৰ হযটত যংলি ওৰা প্ৰস্তাৱৰ পভত, দপাটফাৰ, ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদটফাৰ, অিাযটফাৰ আতযাৰদৰ ৰা যংগ্ৰ  ওৰাট া অৰু 

ঘুৰিট াৰ ংশ এ া হতয়াৰ ওৰাট া ৰৰ ামত. 

2. শব্দটফাৰৰ থত 

ফযৱ ূত শব্দটফাৰ যাধাৰণ অৰু চনৰপ্ৰয় ধৰটণ ওৰা  য়. ফযৱ াৰ ওৰৰফলকীয়া শব্দটফাৰৰ থতটফাৰ এটনওুৱা  ফ লাটক মাটত 

যাধাৰণ ফা ৰুৱাআ ফুৰচফ াটৰ. 

অন াটত, এ া যাধাৰণ ফযৱযাৰয়ও ফা ফাৰণৰচযও থত থওা শব্দটফাৰও হযআ থতট া যৰ ত ফযৱ াৰ ওৰা  ফ উৰিট াৰ 

প্ৰযংকআ হফটলক নফুুটচাৱাকলটও. মত শব্দটফাৰ অআনৰ দ্বাৰা ৰনধতাৰণ ওৰা  য়, হযআ যংজ্ঞাট াৰ থতট া অআন নযুৰৰ ফযৱ াৰ 

ওৰা  য়. 

ফীভা ৰলঘীটফাৰত ফযৱ াৰ ওৰা ৰফৰবন্ন শব্দটফাৰ ফূতৰ অআনী ৰযদ্ধান্তৰ ৰফ য়ফস্তু ৰমটফাৰ যাধাৰণবাটৱ প্ৰটয়াক ওৰা  ফ. 

নুৰ, উচ্চ অদালত এঔনৰ ৰযদ্ধান্তটফাটৰ ৰনম্ন অদালত এঔনৰ ৰযদ্ধান্তট া নযযাত ওৰৰফ. ওাৰৰওৰী দটফাটৰ যদায় ৰয োঁতৰ 

ওাৰৰওৰী থতট া ফ ন ওটৰ, ৰভল এ া নথওাকলটও. 

 

I. নফীওৰণৰ চাননী 

চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাট াৱা ফীভা ৰলঘীৰ ৰধওাংশ ফঙটৰওীয়া ৰবৰত্তত প্ৰদান ওৰা  য়.  

ৰনৰদতি তাৰৰঔ এ া ৰলঘীট াৰ ভযাদ উওৰল হমাৱাৰ ৰফ টয় ফীভাওততাও চটনাৱাট া ফীভাওাৰীটফাৰৰ অআনী দাৰয়ত্ব ন য়. 

তথাৰ যদ্ভাৱ অৰু যসু্থ-যফল ফযৱযায়ৰ ৰফ য় ৰ ঘাট ফীভাওাৰীটফাটৰ ভযাদ উওৰলটমাৱা তাৰৰঔট াৰ অকটত ৰলঘীট া 

নফীওৰণৰ ফাটফ অভন্ত্ৰণ চনাআ চাননী এঔন হপ্ৰৰণ ওটৰ. চাননী ঔনত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ, ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ আতযাৰদৰ 

দটৰ ৰলঘীট া যম্পওতীয় যওটলা তথয যংটমাৰচত থাটও. এআট াটৱ লকটত ফীভাওততাও উটদশ ৰদফকল যংটমাৰচত ওৰা হ াওা 

এ া ন্তবুতি ওটৰ হম ৰৰস্কট াত ওৰা ৰমটওাটনা ফস্তুৰনষ্ঠ যলৰনৰ ৰফ টয় হতোঁ ৱকত ওৰা উৰঘত. 

লকটত যাংৰফধাৰনও ফযৱস্থাট াকল ফীভাওততাৰ ভটনাটমাকট া অভন্ত্ৰণ ওৰা  য় হম অকতীয়াকও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ নওৰাকলটও 

হওাটনা ৰৰস্ক ধাৰণ ওৰা ন ফ. 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও  5 

নফীওৰণৰ চাননী প্ৰযংকত তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ? 

I. ৰনয়াৱলীটফাৰ ভটত ৰলঘীট াৰ ভযাদ উওৰলটমাৱাৰ ৩০ ৰদনৰ অকটত ফীভাওততাকল নফীওৰণৰ চাননী এঔন টথাৱাট া 

ফীভাওাৰীৰ এ া অআনী দাৰয়ত্ব 

II. ৰনয়াৱলীটফাৰ ভটত ৰলঘীট াৰ ভযাদ উওৰলটমাৱাৰ ১৫ ৰদনৰ অকটত ফীভাওততাকল নফীওৰণৰ চাননী এঔন টথাৱাট া 

ফীভাওাৰীৰ এ া অআনী দাৰয়ত্ব 

III. ৰনয়াৱলীটফাৰ ভটত ৰলঘীট াৰ ভযাদ উওৰলটমাৱাৰ ৭ ৰদনৰ অকটত ফীভাওততাকল নফীওৰণৰ চাননী এঔন টথাৱাট া 

ফীভাওাৰীৰ এ া অআনী দাৰয়ত্ব 

IV. ৰনয়াৱলীটফাৰ ভটত ৰলঘীট াৰ ভযাদ উওৰলটমাৱাৰ অকটত ফীভাওততাকল নফীওৰণৰ চাননী এঔন টথাৱাট া ফীভাওাৰীৰ 

অআনী দাৰয়ত্ব ন য় 

 

J. ওলাধন হফধ ওৰা হৰাধ অৰু অটানাৰ গ্ৰা ওও চনাৰ ৰনটদতশনাটফাৰ 

ৰাধীটফাটৰ ৰয োঁতৰ কফধ ওামতওলাৰ চৰৰয়টত ুোঁৰচ যংগ্ৰ  ওটৰ অৰু এআটফাৰ প্ৰৰিয়া এ াৰ হমাটকৰদ হফধ ওৰৰফ 

ৰফঘাটৰ মাও ওলাধন হফধ ওৰা ফুৰল হওাৱা  য়.  
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ওলাধন হফধ ওৰাট া  ল এ া প্ৰৰিয়া মাৰ দ্বাৰা ৰাধীটফাটৰ প্ৰওৃতট া ফৰধতত ৰাধভলূও ওামতওলাৰ কৰাওীও 

লুওুৱাফকল ুোঁৰচ স্থানান্তৰ ওটৰ. এআ প্ৰৰিয়াট াৰ দ্বাৰা ধনৰঔৰনটয় আয়াৰ ৰাধী ৰৰঘয়ট া হ ৰুৱায় অৰু হফধ হ  টৰ. 

হফংও অৰু ফীভাটও ধৰৰ ৰফত্তীয় হযৱাটফাৰ ফযৱ াৰ ওৰৰ ৰাধীটফাটৰ ৰয োঁত ওলাধন হফধ ওৰৰফকল হঘিা ওটৰ. ৰয োঁটত বুৱা 

ৰৰঘয় ফযৱ াৰ ওৰৰ হলনটদন ওটৰ, উদা ৰণস্বৰূট, ফীভাৰ ৰওঙুভান ধৰণ ৰওনা অৰু তাৰৰঙত হযআ ধন উঠাফকল ফযৱস্থা 

ওৰা অৰু এফাৰ ৰয োঁতৰ উটেশযট া যপল হ াৱাৰ ৰঙত এআট া নাআৰওয়া  য়.  

ওলাধন হফধ ওৰা হৰাধ ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত হলাৱা হতটনওুৱা দটক্ষটফাটৰ বাৰতটও ধৰৰ ৰফিফযাৰ ঘৰওাৰী স্তৰত যপলতা লাব 

ওৰৰটঙ. 

ঘৰওাটৰ ২০০২ ঘনত ওলাধনৰ হফধতা হৰাধ অআনৰ ৰফধান প্ৰৱততন ওৰৰৰঙল. ফীভাৰ হযৱাৰ ফাটফ দাফী ওৰা গ্ৰা ওটফাৰৰ 

প্ৰওৃত ৰৰঘয়ট া ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল উমুি দটক্ষ হলাৱা, যটন্দ চনও হলনটদনৰ ৰৰটা ত ওৰা অৰু চৰড়ত নকদ যৰঠও 

হৰওডত ৰঔা ফা ওলাধন হফধ ওৰাৰ যটন্দ ট া যৰূঘত ওৰাৰ ৰঙত IRDAI হয় ওলাধন হফধতা হৰাধ ওৰাৰ ৰনটদতশনাটফাৰ 

অকফঢ়াআৰঙল. 

অটানাৰ গ্ৰা ওও চানও ৰনটদতশনাটফাৰ নযুৰৰ, ৰনটম্নাি নৰথটফাৰৰ যংগ্ৰ ৰ দ্বাৰা প্ৰৰতচন গ্ৰা টও যৰঠওবাটৱ ৰঘনাি 

হ াৱাট া ৰৰ ামত:  

1. ৰঠওনা প্ৰভাৰণতওৰণ 

2. হশ তীয়া পট াগ্ৰাপ 

3. ৰফত্তীয় ৱস্থা 

4. ফীভা ঘুৰিৰ উটেশয 

হযআফাটফ গ্ৰা ওৰ ৰৰঘয় প্ৰভাণ ওৰৰফকল এটচটন্ট ফযৱযায়ৰ লাবৰ যভয়ত নৰথ যংগ্ৰ  ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয়: 

1. ফযৰিটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত – যমূ্পণত নাভ, ৰঠওনা, ID অৰু ৰঠওনাৰ প্ৰভাণৰ হযটত ফীভাওততাৰ হমাকাটমাক নম্বৰ, PAN 

যংঔযা অৰু NEFT ৰ উটেটশয হফংওৰ যমূ্পণত ৰফৱৰণ যংগ্ৰ  ওৰা. 

2. ৰনকভটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত – ৰনকভীওৰণৰ প্ৰভাণ্ৰ , িাৰও অৰু যংস্থাৰ নটুেদ, ফযৱযায়ট াত ঘলাফকল ওৰৰফকল 

ৰধওাৰ লাব ওৰা, PAN ওাডতৰ প্ৰৰতৰলৰ যংগ্ৰ  ওৰা. 

3. ংশীদাৰী প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত – ঞ্জীয়নৰ প্ৰভাণ ্ৰ  (মৰদ ঞ্জীয়ন ওৰা হ টঙ), ংশীদাৰী ওামত, ংশীদাৰ 

এচনও ফা প্ৰৰতষ্ঠানট াৰ ওভতঘাৰী এচনও আয়াৰ হ  ফযৱযায় ঘলাফকল ৰধওাৰ প্ৰদান ওৰা, হতটনওুৱা ফযৰিৰ 

ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণ যংগ্ৰ  ওৰা. 

4. নযায অৰু যংস্থাটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত – ংশীদাৰীৰ দটৰ এটও. 

এআট া আয়াত হ াওা ওৰা গুৰুত্বূণত হম হতটনওুৱা তথযটফাটৰ লকটত প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰা-ৰৰ ৰফিীত য ায় ওটৰ অৰু 

এআট া এ া য ায়ও ৰফণন অৰ লা. 

 

 

যাৰাংশ 

a) নৰথপ্ৰস্তুতওৰণৰ প্ৰথভ স্তৰট া  ল প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ মাৰ চৰৰয়টত ফীভাওততাআ ৰনচৰ ৰফ টয় অৰু হতটঔতও ৰও ফীভা 

লাটক ৱকত ওটৰ. 

b) ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশৰ ওততফযট া ৰলঘীট া অৰম্ভ হ াৱাৰ অকটত উদ্ভৱ  য়, অৰু ৰলঘীট াৰ যভগ্ৰ যভয়টঘাৱাত 

ফযা ত থাটও. 

c) ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ যাধাৰণটত প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হশ ৰ পাটল প্ৰস্তাৱওৰ ঘ ী যম্বৰলত স্বীওাটৰাৰি এ া যংটমাক ওটৰ. 



 

115 

d) প্ৰস্তাৱৰ পভত এঔনৰ উাদনটফাৰ  ল যাধাৰণটত: 

i. প্ৰস্তাৱওৰ যমূ্পণত নাভ 

ii. প্ৰস্তাৱওৰ ৰঠওনা অৰু হমাকাটমাকৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ 

iii. স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত হফংওৰ ৰফৱৰণ 

iv. প্ৰস্তাৱওৰ হঙা, চীৰৱওা অৰু ফযৱযায় 

v. ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তুৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ অৰু ৰৰঘয় 

vi. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ 

vii. ফূতৰ অৰু ফততভানৰ ফীভা 

viii. ক্ষৰতৰ ৰবজ্ঞতা 

ix. ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ৰদয়া স্বীওাটৰাৰি 

e) ফীভাওততাআ ফীভাওৰীকল অকফটঢ়াৱা ৰৰস্ক যম্বন্ধীয় যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয ৰনৰশ্চত ওৰাট া ভধযস্থতাওাৰী ৰ ঘাট ওামত 

ওৰা এটচন্ট এচনৰ দাৰয়ত্ব. 

f) প্ৰস্তাৱট া ৰনৰীক্ষণ ওৰা অৰু গ্ৰ ণৰ ৰফ টয় ৰযদ্ধান্ত হলাৱা এআ যভগ্ৰ প্ৰৰিয়াট াও অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰ ঘাট চনাচায়. 

g) স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত, ফীভাওততাকল ৰুস্তওা এঔন অকফটঢা়ৱা  য় অৰু প্ৰস্তাৱট া হতোঁ এআট া হখা ণা ওৰৰফ লাটক হম 

হতোঁ এআট া ৰঢ়টঙ অৰু ফুৰচ াআটঙ. 

h) ৰপ্ৰৰভয়াভ  ল ফীভা ঘুৰি এ াৰ ধীনত ফীভাৰ ৰফ য়ফস্তু এ া ফীভা ওৰৰফৰ ফাটফ ফীভাওততাআ ফীভাওাৰীও ৰৰটশাধ ওৰা 

ৰাৰশ ফা ৰফটফঘনাট া. 

i) ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধট া নকদ, ৰমটওাটনা স্বীওৃৰতপ্ৰাপ্ত হফংৰওং ফুচাফুৰচৰ অৰ লা, ডাওৰ ভাৰন ডতাৰ, হিৰড  ফা হডৰফ  

ওাডত, আন্টাৰটন , আ-হিন্সপাৰ, প্ৰতক্ষয হিৰড  ফা ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা যভটয় যভটয় নটুভাৰদত ৰমটওাটনা দ্ধৰতৰ দ্বাৰা 

ওৰৰফ াৰৰ. 

j) প্ৰভাণৰ প্ৰটয়াচন  টল ফীভাৰ প্ৰভাণ্ৰ  এঔটন ফীভাৰ উৰস্থৰতট া প্ৰভাৰণত ওটৰ. 

k) ৰলঘীট া  ল এ া অনষু্ঠাৰনও নৰথ ৰমটয় ফীভাৰ ঘুৰিট াৰ প্ৰভাণ এ া দাৰগ ধটৰ. 

l) অিায এ াৰ  ল ৰলঘীট াত ৰফস্তৃতবাটৱ উটেৰঔত এ া ঘতত ৰমট া ঘুৰিট াৰ হফধতাৰ ফাটফ প্ৰওৃতাথতত ালন ওৰৰফ 

লাটক. 

m) মৰদ ফীভাৰ যভয়ত ৰলঘীট াৰ ৰওঙুভান ৰনয়ভ অৰু ঘতত ৰৰৱততন ওৰৰফলকীয়া  য়, হতটন্ত এআট া ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ নাভৰ নৰথ 

এঔনৰ চৰৰয়টত যংটশাধনটফাৰ/ যলৰনটফাৰ ওৰৰ যম্পন্ন ওৰা  য়. 

n) কাোঁথৰনৰ অ াআতকও গুৰুত্বূণত ৰনয়ভট া  ল হম হপদটফাৰৰ উটেশযট া ৰূণ ওৰাট া ৰৰ ামত অৰু এআ উটেশযট া 

ৰলঘীট াত ৰফঘৰা  ফ. 

o) ওলাধন হফধ ওৰা ভাটন  ল ৰাধভলূও ওামতওলাটটৰ অ ৰণ ওৰা ধন হফধ ধনকল ৰূান্তৰ ওৰা অৰু আয়াৰ ৰফৰুটদ্ধ 

ৰফিচুৰৰ অৰু বাৰতফ তত অআন কৰঢ়টতালা হ টঙ. 

p) অটানাৰ গ্ৰা ওও চানও ৰনটদতশনাটফাৰ নযুৰণ ওৰৰফকল অৰু এআ ৰনটদতশনাটফাৰ দাফী ওৰা নৰথটফাৰ অ ৰণ 

ওৰৰফকল এটচন্টৰ এ া দাৰয়ত্ব অটঙ. 

 

ভঔুয দটফাৰ 

a) ৰলঘীৰ পভত  

b) ৰপ্ৰৰভয়াভৰ অকতীয়া ৰৰটশাধ 

c) ফীভাৰ প্ৰভাণ্ৰ  

d) নফীওৰণৰ চাননী 

e) অিায 
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f) ঘতত 

g) ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ 

h) ওলাধন হফধ ওৰা 

i) অটানাৰ গ্ৰা ওও চানও 
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ধযায় 8 

স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ 

 

াঠ ৰৰঘয় 

এআ াঠট াটৱ অটানাও বাৰতফ তত ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ অকফটঢ়াৱা ৰফৰবন্ন স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফ টয় যাভৰগ্ৰও 

ন্তদৃতৰি এ া প্ৰদান ওৰৰফ. ভা্ৰ  এ া প্ৰডাক্ট - হভৰডটক্লভৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ ৰফৰবন্ন ধৰণৰ শ শ প্ৰডাক্ট অটঙ, উমুি 

যাভৰৰটলাৱা এ া ৰনফতাঘন ওৰৰফকল গ্ৰা ওৰ এ া ৰফস্তৃত ৰৰযৰ অটঙ.  এআ াঠট াটৱ ফযৰিটফাৰ, ৰৰয়াল অৰু হকা  এ া 

যাভৰৰটলাৱা ৰফৰবন্ন স্বাস্থয প্ৰডাক্টটফাৰৰ হফৰশিযটফাৰ ফাঔযা ওটৰ. 

াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ 

 

A. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক 

B. স্বাস্থয ফীভাৰ ভানৰফৰশিওৰণত IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ 

C. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণৰ প্ৰডাক্ট 

D. হমাক ওৰা যাভৰৰটলাৱা ফা উচ্চ ওাৰ  ৰঔাৰটমাকয ফীভাৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ 

E. হচাষ্ঠ নাকৰৰওৰ ৰলঘী 

F. ৰনৰদতি উওাৰী যাভৰৰটলাৱাটফাৰ – ৰঘৰওৎযালয়ৰ নকদ, ওৰঠন হৰাকটফাৰ 

G. দীখতওালীন মত্ন হলাৱাৰ প্ৰডাক্ট 

H. ৰভশ্ৰ-প্ৰডাক্টটফাৰ 

I. হটওচ ৰলঘীটফাৰ 

J. দুঔীয়া হশ্ৰণীটফাৰৰ ফাটফ ভাআি’ ফীভা অৰু স্বাস্থয ফীভা 

K. ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয ফীভা হমাচনা 

L. প্ৰধান ভন্ত্ৰী যৰুক্ষা ফীভা হমাচনা 

M. প্ৰধানভন্ত্ৰী চন ধন হমাচনা 

N. ফযৰিকত দূখত না অৰু ক্ষভতা যাভৰৰটলাৱা 

O. ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা 

P. যভূ ীয়া স্বা য যাভৰৰটলাৱা  

Q. ৰফটশ  প্ৰডাক্টটফাৰ 

R. স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত থওা ভঔুয ৰৰটেদটফাৰ 

এআ াঠট া ঢ়াৰৰ ৰঙত অৰুন যক্ষভ  ফ: 

a) স্বাস্থয ফীভাৰ ৰফৰবন্ন হশ্ৰণীটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল 

b) স্বাস্থয ফীভাত ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰত থওা IRDAI ৰনটদতশনাটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল  

c) অৰচৰ ৰদনট াত বাৰতীয় ফচাৰত উলব্ধ ৰফৰবন্ন ধৰণৰ স্বাস্থযৰ প্ৰডাক্টটফাৰ অটলাঘনা ওৰৰফকল 

d) ফযৰিকত দূখত না ফীভা ফাঔযা ওৰৰফকল   

e) ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা অটলাঘনা ওৰৰফকল 

f) স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত থওা ভঔুয দটফাৰ অৰু ৰৰটেদটফাৰ ফুৰচফকল 
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A. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক 

1. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰৰঘয় 

IRDA ৰ স্বাস্থয ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাটৰ স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱাট া তলত ৰদয়া ধৰটণ ফণতনা ওটৰ 

যংজ্ঞা 

“স্বাস্থয ফীভা ফযৱযায়” ফা “স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱা” হ াটৱ হৰাকৰ ভনুাপাটফাৰ ফা ৰঘৰওৎযা, শলয ৰঘৰওৎযা ফা ৰঘৰওৎযালয়ত হ াৱা 

ফযয়ৰ ভনুাপাটফাৰৰ ফাটফ অকফটঢ়াৱা ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ প্ৰবাৱট া ফুচায়, ৰনৰশ্চত ভনুাপা অৰু দীখতওালীন মত্ন, ভ্ৰভণ ফীভা 

অৰু ফযৰিকত দূখত না যাভৰৰটলাৱা অৰদটও ধৰৰ. 

বাৰতীয় ফচাৰত উলব্ধ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ প্ৰধানত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰডাক্টটফাৰৰ দটৰ. এআ প্ৰডাক্টটফাটৰ 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত থওাৰ যভয়ত ফযৰি এচটন ফ ন ওৰা ফযয়টফাৰ যাভৰৰ লয়. নুৰ, এআ ধৰণৰ ফযয়টফাৰ মটথি হফৰঙ  য় 

অৰু স্বাস্থয মতনৰ ফৰধতত ভলূয, শলয ৰঘৰওৎযাৰ দ্ধৰতটফাৰ, নতুন অৰু ৰধও ফযয়ফহুল ওাৰৰওৰী অৰু নতুন প্ৰচন্মৰ 

 ধটফাৰৰ ভলূয আতযাৰদৰ ফাটফ প্ৰধানত যাধাৰণ ভানুট  ঢুৰও হাৱাৰ ফাৰ ৰত  য়. অনৰও ফযৰি এচন অৰথতওবাটৱ স্বেল 

হ াৱা স্বটত্ব স্বাস্থয ফীভা ৰফ টন হতটনওুৱা উচ্চ ফযয়টফাৰ ফ ন ওৰা হতোঁৰ টক্ষ তযন্ত ওৰঠন হ  টৰ.   

হযআফাটফ, স্বাস্থয ফীভাট া গুৰুত্বূণত প্ৰধানত দু া ওাৰণৰ ফাটফ: 

 ৰমটওাটনা হৰাকৰ হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযা যৰুফধাটফাৰৰ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰৰফকল ৰফত্তীয় য ায় অকফঢ়াফকল.  

 ফযৰি এচনৰ চভাধন যংৰক্ষণ ওৰৰ ৰাৰঔফকল ৰমট া নযথা হৰাকৰ ফাটফ ঔৰঘ হ  মাফ াটৰ. 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততওৰণট া যাভৰৰটলাৱা প্ৰথভ ঔুঘুৰা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট - হভৰডটক্লভ - ১৯৮৬ ঘনত ৪  া ৰাচহুৱা ঔণ্ডৰ 

ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা অৰম্ভ ওৰা হ ৰঙল. এআ হওাম্পানীটফাটৰ লকটত প্ৰস্তাৱওটফাৰও হডওাওালত ৰয োঁতৰ ৱযৰ ৰঙৰ ৰঘৰওৎযা 

ফযয়টফাৰৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱা বৰৱ য অটৰাকয ৰলঘী, ভ্ৰভণ ফীভা অকফটঢ়াৱা ৰফটদশৰ হভৰডটক্লভ ৰলঘী অৰু দুঔীয়া 

ভানু টফাৰৰ ফাটফ চন অটৰাকয ফীভা ৰলঘী অৰদৰ দটৰ হওআফা া নয যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়আৰঙল.  

ৰঙকল ফীভা ঔণ্ডট া ফযৰিকত ঔণ্ডৰ ংশগ্ৰ ণওাৰীটফাৰকল ভওুৰল ওৰা হ ৰঙল, ৰমটয় স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰটও ধৰৰ ফহুটতা 

হওাম্পানীৰ প্ৰটৱশট া যঘুল ওৰৰ তুৰলৰঙল. আয়াৰ লটক লটক এআ ফযৱযায়ট া মটথি প্ৰযাৰৰত  ল, যাভৰৰটলাৱাটফাৰত ৰবন্নত 

অৰ ল অৰু লকটত ৰওঙুভান নতুন ধৰণৰ যাভৰৰটলাৱা হদৰঔফকল হাৱা কল. 

অৰচৰ ৰদনত, স্বাস্থয ফীভা ঔণ্ডট া মটথি উন্নত হ টঙ, প্ৰায় যওটলাটফাৰ যাধাৰণ ফীভা হওাম্পানী, স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভাওাৰীটফাৰ 

অৰু চীৱন ফীভাওাৰীটফাটৰ শ শ প্ৰডাক্ট অকফঢা়আ অৰ টঙ. তথাৰ, ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ যাভৰৰটলাৱাৰ দটৰ 

হভৰডটক্লভ ৰলঘীট াৰ প্ৰাথৰভও উওাৰী কাোঁথৰনট া এৰতয়া ফীভাৰ অ াআতকও চনৰপ্ৰয় ধৰণ  ফকল ফাওী অটঙ.   

ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উন্নয়ণ ওতৃতক্ষৰ (স্বাস্থয ফীভা) ৰনয়ভাৱলীটফাৰ, ২০১৩ ৰ ভটত 

1. চীৱন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ দীখতওালীন স্বাস্থয প্ৰডাক্ট অকফঢ়াফ াটৰ ৰওন্তু হতটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ফাটফ 

ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰতওটভ ৰতৰন ফঙৰৰ প্ৰৰতট া ব্লওৰ ফাটফ ৰৰফৰততত থাৰওফ, তাৰৰঙত ৰপ্ৰৰভয়াভট া নুৰ 

ৰনৰীক্ষণ ওৰা অৰু প্ৰটয়াচন নযুৰৰ ৰৰৱততন ওৰা  ফ াটৰ. 

2. চীৱনৰফ ীন অৰু স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ননূযতভ এও ফঙৰৰ যভয়যীভাৰ ফাটফ ৰনচাৱফীয়া স্বাস্থয 

প্ৰডাক্ট অকফঢ়াফ াটৰ, যভয়যীভাট াৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰৱৰততত থাটও. 

2. স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ হফৰশিযটফাৰ 

স্বাস্থয ফীভাট াটৱ যাধাৰণটত হৰাকৰ হযটত চৰড়ত অৰু হযআফাটফ হৰাকৰ ফাটফ হ াৱা ফযয়টফাৰ ৰফটফঘনা ওৰা  য়. হওৰতয়াফা, 

হদনৰন্দন চীৱন ধাৰণৰ ওামতওলাটফাৰৰ প্ৰবাৱ যাটটক্ষ ফযৰি এচনৰ হৰাকট া দীখলীয়া ফা ফহুৰদন ফৰতত থওা, অচীৱন ফা 

ওৰঠন  ফ াটৰ.  দূখত নাচৰনত অখাত ফা দূখত নাৰ পলস্বৰূট উদ্ভৱ হ াৱা ক্ষভতাৰ ফাটফ ফযয়টফাৰ ফাৰঢ়ফ াটৰ. 

ৰফৰবন্ন চীৱন হশলী, ৰৰটশাধৰ দক্ষতা অৰু স্বাস্থযৰ ৱস্থাৰ হযটত ৰফৰবন্ন গ্ৰা ওটফাৰৰ হফটলক হফটলক প্ৰটয়াচনীয়তা থাৰওফ 

াটৰ ৰমট া প্ৰৰতট া ঔণ্ডৰ গ্ৰা ওকল অকফঢ়াফকল উমুি প্ৰডাক্ট হতয়াৰ ওটৰাটত ৰফটফঘনা ওৰাৰ প্ৰটয়াচন.  গ্ৰা ওটফাটৰ 

স্বাস্থয ফীভা ৰওটনাটত ফযাও যাভৰৰটলাৱাট া অশা ওটৰ ৰমটয় ৰয োঁতৰ যওটলা প্ৰটয়াচন ৰূ ওৰৰফ. এটও া যভয়ত, ফৃ ত 
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গ্ৰ ণটমাকযতা অৰু ডাগৰ অয়তন লাব ওৰৰফকল  টল ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ ফ নটমাকয  ফ লাটক, হযআটফাৰ লকটত গ্ৰা ওৰ ফাটফ 

অৰু ৰফটিতা দলট াৰ ফাটফ হযআটফাৰ ৰফণন ওৰৰফকল য টচ ফুৰচ হাৱা  ফ লাটক.  

এআটফাৰ  ল স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰওঙুভান অও তণীয় হফৰশিয ৰমটফাৰ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ গ্ৰা ওৰ ফাটফ ৰফৰবন্ন ধৰটণ 

হতয়াৰ ওৰৰফকল হঘিা ওটৰ. 

3. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফস্ততৃ হশ্ৰণীৰফবাক 

প্ৰডাক্টৰ অৰ তট া ৰমটয়আ ন ও ৰওয়, স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰও ৰফস্তৃতবাটৱ ৩  া হশ্ৰণীত বাক ওৰৰফ াৰৰ: 

a) ক্ষৰতৰূণ যাভৰৰটলাৱা 

এআ প্ৰডাক্টটফাটৰ স্বাস্থয ফীভা ফচাৰৰ অওাৰট া কঠন ওটৰ অৰু ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফাটফ হ াৱা প্ৰওৃত ৰঘৰওৎযাৰ 

ফযয়ট া ফ ন ওটৰ.  

 

b) ৰনৰদতি ভনুাপা যাভৰৰটলাৱাটফাৰ 

‘ৰঘৰওৎযালয় নকদ’ ফুৰল হওাৱা  য়, এআ প্ৰডাক্টটফাটৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ  থওা যভয়টঘাৱাত প্ৰৰতৰদটন ৰনৰদতি নকদ 

ৰৰটশাধ ওটৰ. লকটত ৰওঙুু্ভান প্ৰডাক্টৰ ৰনৰদতি ভানযতাপ্ৰাপ্ত শলয ৰঘৰওৎযাৰ ভনুাপা প্ৰডাক্টট াত যৰন্নৰৱি ওৰা থাটও.  

c) চৰ ল হৰাক যাভৰৰটলাৱা 

এআট া  ল  ূদমন্ত্ৰৰ অিভণ, হষ্ট্ৰাও, ওওত টৰাক আতযাৰদৰ দটৰ এ া ফূতৰনধতাৰৰত চৰ ল হৰাকৰ উদ্ভৱত ৰৰটশাধ ওৰৰফৰ 

ফাটফ এ া ৰনৰদতি ভনুাপাৰ ৰৰওল্পনা. 

ৰৃথৱীৰ যওটলাটত স্বাস্থয অৰু ক্ষভতাৰ ফীভাট া এটওলটক ঘৰল অটঙ ৰওন্তু বাৰতফ তত ফযৰিকত দূখত না যাভৰৰটলাৱাট া 

ৰম্পৰাকতবাটৱ স্বাস্থয ফীভাৰ স্বতন্ত্ৰ ৰ ঘাট ৰফিী ওৰা  য়.  

লকটত স্বাস্থয ফীভাআ দৰাঘলটত বাৰতফ তৰ ফাৰ ৰত হ াৱা ফযয়টফাৰ ফ ন নওটৰ. আয়াৰ ফাটফ নয প্ৰডাক্ট - ৰফটদশৰ স্বাস্থয ফীভা 

ফা ভ্ৰভণ ফীভা - ৰওৰনফ লাটক. হওৱল হশ তীয়া যভয়ত, ফযৰিকত ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰওঙুভান উচ্চ  াৰৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাটক্ট 

ৰনয়ৰভত স্বাস্থয ফীভা যাভৰৰটলাৱাৰ ংশ ৰ ঘাট ৰফটদশৰ ফীভা যাভৰৰটলাৱাট া ন্তবুতি ওটৰ, ৰনৰদতি ৰনয়ভ অৰু ঘতত 

যাটটক্ষ. 

4. গ্ৰা ও ঔণ্ডটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক 

প্ৰডাক্টটফাৰ লকটত উটেৰশত গ্ৰা ও ঔণ্ডটফাৰও ভনস্থ ওৰৰ অৰ ত ওৰা  য়. প্ৰৰতট া ঔণ্ডৰ ফাটফ ভনুাপাৰ কাোঁথৰন, ভলূয, 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰু ৰফণন যমূ্পণত স্পি  ফ লাটক. গ্ৰা ও ঔণ্ডটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা প্ৰডাক্টটফাৰ  ল: 

a) ঔুঘুৰা গ্ৰা ও অৰু ৰয োঁতৰ ৰৰয়ালৰ যদযযটফাৰকল অকফটঢা়ৱা ফযৰিকত যাভৰৰটলাৱা 

b) ওভতঘাৰী অৰু হকা টফাৰ যাভৰৰকল, ৰয োঁতৰ যদযযটফাৰ যাভৰৰকল ফাৰণৰচযও গ্ৰা ওটফাৰকল অকফটঢা়ৱা হকা  

যাভৰৰটলাৱা 

c) চনযংঔযাৰ দুঔীয়া হশ্ৰণীটফাৰও যাভৰৰটলাৱা RSBY ৰ দটৰ ঘৰওাৰী অোঁঘৰনটফাৰৰ দটৰ যাভূৰ ও ৰলঘীটফাৰ. 
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B. স্বাস্থয ফীভাত ভানৰৱৰশিওৰণত IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ 

ৰফৰবন্ন প্ৰডাক্ট অকফটঢ়াৱা ৰফৰবন্ন ফীভাওাৰী অৰু ৰফৰবন্ন দ অৰু ন্তবুতৰিৰ হফটলক হফটলক যংজ্ঞাআ ফচাৰত স্পিাতৰ যৰৃি 

ওটৰ. গ্ৰা ওৰ ফাটফ প্ৰডাক্টটফাৰ তুলনা ওৰৰফকল অৰু ফযৰিকত হওাম্পানীটফাৰৰ প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফৰুটদ্ধ দাফীটফাৰ ৰৰটশাধ 

ওৰৰফকল তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষৰ ফাটফ ওৰঠন হ  টৰ. তাটৰাৰৰ, চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘীটফাৰত, হওানট া চৰ ল হৰাক  য় অৰু 

হওানট া ন য় তাৰ হওাটনা স্পি উটেঔ নাথাটও. স্বাস্থয ফীভা উটদযাকট াৰ ফাটফ হফদুযৰতও ডা া তত্বৱধান ওৰাট া ওৰঠন হ  

ৰৰটঙ. 

ফীভাওাৰীটফাৰৰ ভাচত থওা স্পিতা দূৰ ওৰৰফকল হযৱা অকফঢ়াতাটফাৰ, TPA অৰু ৰঘৰওৎযালয়টফাৰ অৰু ফীভাওততা 

ৰাআচৰ ৰবটমাকটফাৰ, IRDA ৰ দটৰ ৰফৰবন্ন যংস্থাটফাৰ, উটদযাক অৰু হফাৰী ভণ্ডল যংখট াৰ স্বাস্থয উটদশও যৰভৰ টয় 

স্বাস্থয ফীভাত ৰওঙুভান ধৰণৰ ভানৰফৰশিতা অৰনফকল এওটকা   ফ লাটক. যাধাৰণ ফুচাফুৰচৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, স্বাস্থয ফীভাত 

২০১৩ ঘনত IRDA হয় ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰত ৰনটদতশনা চাৰৰ ওৰৰৰঙল. 

ৰনটম্নািটফাৰৰ ভানৰফৰশিওৰণৰ ফাটফ এৰতয়া ৰনটদতশনাটফাৰ অকফটঢা়ৱা হ টঙ:  

1. যাধাৰণটত ফযৱ াৰ ওৰা ফীভাৰ দটফাৰৰ যংজ্ঞাটফাৰ 

2. চৰ ল হৰাকৰ যংজ্ঞাটফাৰ  

3. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণ ৰলঘীটফাৰত ফযয়ৰ ফৰ তবিু ৰফ য় ফস্তুটফাৰৰ তাৰলওা  

4. দাফীৰ পভতটফাৰ অৰু অকতীয়া-ওতৃতত্বওৰণৰ পভতটফাৰ 

5. ৰফলৰ পৰটভ টফাৰ  

6. ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ ফযা ৰতৰ যাৰাংশ 

7. TPA হফাৰ, ফীভাওাৰীটফাৰ অৰু ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ ভাচৰ ভানৰফৰশি ঘুৰিটফাৰ 

8. নতুন ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ IRDAI ও ৰদফকল ভানৰফৰশি পাআল অৰু ফযৱ াৰ ওৰা পৰটভ  

এআট া হ টঙ ফীভা উটদযাক অৰু স্বাস্থয হমাকাধততাৰ হযৱাৰ ভানদণ্ডট া উন্নত ওৰৰফকল এ া ডাগৰ দটক্ষ অৰু এআট াটৱ 

লকটত থতণূত স্বাস্থয অৰু স্বাস্থয ডা াৰ যংগ্ৰ ত য ায় ওটৰ. 

 

C. ৰঘওৎযালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতৰূণৰ প্ৰডাক্ট  

এ া ক্ষৰতূৰণ ৰবৰত্তও স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী  ল অ াআতকও যাধাৰণ অৰু বাৰতফ তত যফতাৰধও ৰফিী হ াৱা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট. 

PSU ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা অশীৰ দশওত অৰম্ভ ওৰা হভৰডটক্লভ ৰলঘীট া অৰঙল অকতীয়া ভানৰফৰশি স্বাস্থয প্ৰডাক্ট অৰু 

দীখত যভয় এ াৰ ফাটফ ফচাৰত উলব্ধ এওভা্ৰ  প্ৰডাক্ট অৰঙল. মৰদ এআ প্ৰডাক্টট াত ৰওঙু যালযলৰনৰ দ্বাৰা ৰফৰবন্ন হব্ৰণ্ড 

নাভৰ ধীনত ৰফৰবন্ন ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰফণন ওৰৰটঙ, তথাৰ এআট াটৱ হদশত যফতাৰধও ৰফিী হ াৱা স্বাস্থয ফীভা ৰ ঘাট 

ফৰতত অটঙ. 

ৰঘওৎযালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণৰ প্ৰডাক্টটফাটৰ ফযৰিটফাৰও ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ হক্ষ্ৰ ত হতোঁটলাটও ফ ন ওৰৰফলকীয়া 

ফযয়টফাৰৰ ৰা যৰুৰক্ষত ওটৰ. হফৰঙবাক হক্ষ্ৰ ত, ৰয োঁটত লকটত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ৰনৰদতি যংঔযও 

ৰদনটফাৰৰ যাভৰৰ লয়, ৰওন্তু ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ হযটত চৰড়ত হনাট াৱা ৰমটওাটনা ফযয় ফৰ ষ্কাৰ ওটৰ.  

হতটনওুৱা যাভৰৰটলাৱা এ া ‘ক্ষৰতূৰণ’ ৰ অধাৰত অকফটঢ়াৱা  য়, হযআট া  ল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়ত হ াৱা ফযয়ৰ 

ৰৰভাণ ফা যওটলাটফাৰ ফযয় বাল দটৰ ৰফটফঘনা ওৰৰ. এআট া ‘ভনুাপা’ অধাৰৰত ফীভা যাভৰৰট াৰ হযটত ৰফৰীত  ফ াটৰ, 

মত ৰনৰদতি খ না এ াৰ উদ্ভৱত ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰৰভাণট া (ৰঘৰওৎযালয়, চৰ ল হৰাকৰ লক্ষণ ফা বৰততৰ থওা 

প্ৰৰতৰদন) ৰলঘীট াত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ  য় অৰু আয়াৰ প্ৰওৃত ফযয়ট াৰ হযটত হওাটনা যম্পওত নাথাটও.  
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উদা ৰণ 

ৰখুৰ ত্নী অৰু এ া ১৪ ফঙৰীয় যন্তানৰ হযটত এ া যৰু ৰৰয়াল অটঙ. ৰৰয়ালৰ প্ৰৰতচন যদযযও যাভৰৰ স্বাস্থয ফীভা 

হওাম্পানী এ াৰ ৰা হতোঁ হভৰডটক্লভ ৰলঘী এ া হলটঙ, ১ লাঔ  ওাৰ ফযৰিকত যাভৰৰটলাৱা এ াৰ হযটত. হতোঁটলাওৰ 

প্ৰটতযওচটন ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ হক্ষ্ৰ ত ১ লাঔ  ওাকলটও ৰঘৰওৎযাৰ ফযয় খূৰাআ াফ.  

ৰখুও হৃদমন্ত্ৰৰ অিভণৰ পলত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰাফ লকা হ ৰঙল অৰু ঘাচতাৰৰৰ প্ৰটয়াচন হ ৰঙল. ৰঘৰওৎযাৰ ৰফল ১.২৫ 

লাঔ  ওাকলটও উৰঠৰঙল. যাভৰৰটলাৱাৰ ৰৰওল্পনাট া নযুৰৰ ফীভা হওাম্পানীটয় ১ লাঔ  ওা ৰৰটশাধ ওৰৰৰঙল অৰু ফাওী 

থওা ২৫,০০০  ওা ৰখুটৱ হতোঁৰ ৰনচৰ হচৰ ৰা ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া হ ৰঙল. 

ক্ষৰতূৰণ ৰবৰত্তও হভৰডটক্লভ ৰলঘীৰ ভঔুয হফৰশিযটফাৰ তলত ফ লবাটৱ উটেঔ ওৰা হ টঙ, মৰদ যাভৰৰটলাৱাৰ যীভাটফাৰত 

ৰবন্নতা থাটও, প্ৰৰতচন ফীভাওাৰীটয় প্ৰডাক্টটফাৰকল ৰতৰৰি ফৰ ষ্কৰণটফাৰ ফা ভুনাপাটফাৰ ফা ৰওঙুভান এড-ন প্ৰটয়াক ওৰৰফ 

াটৰ. ঙা্ৰ চনও ৰাভশত ওৰা  য় হম ৰনটম্নািট া  ল প্ৰডাক্টট াৰ ৰফ টয় হওৱল এ া ৰফস্তৃত ধাৰণা অৰু হতোঁ ৰনচটও হতোঁ 

ৰধও চাৰনফকল আো ওৰা ৰফটশ  ফীভাওাৰীট াৰ প্ৰডাক্টট াৰ হযটত ৰৰৰঘত ওটৰাৱা উৰঘত. হতোঁ লকটত ফযৱ তূ  ফ ৰা 

ৰওঙুভান ৰঘৰওৎযাৰ দ ৰফ টয় ৰনচটও জ্ঞাত ওৰৰ তুৰলফ লাটক. 

1. বৰততট াৱা হৰাকীৰ ৰঘৰওৎযালয়ৰ ফযয়টফাৰ 

এ া ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটয় ফীভাওততাও হৰাক / দূখত নাৰ ফাটফ হ াৱা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততওৰণ ফযয়ৰ ভলূযট া ৰৰটশাধ ওটৰ.  

যওটলাটফাৰ ফযয় ৰৰটশাধটমাকয ন ফ াটৰ অৰু ৰধওাংশ প্ৰডাটক্ট যাভৰৰটলাৱা ফযয়ট া ফাঔযা ওটৰ ৰমটয় যাধাৰণটত 

ন্তবুতি ওটৰ: 

i. ৰঘৰওৎযালয় / নাৰঙতং হ াটভ অকফটঢ়াৱাৰ দটৰ হওাঠা, হফাৰডতং অৰু নাৰঙতং ফযয়টফাৰ. এআট াটৱ নাৰঙতং মতন, RMO 

ভাঘুলটফাৰ,  IV তৰল / ৰি যৰফৰা  / আনটচওিন ওতৃতক্ষৰ ভাঘুলটফাৰ অৰু হতটনওুৱা ধৰণৰ ফযয়টফাৰ 

ন্তবুতি ওটৰ. 

ii. তযন্ত মতনৰ হকা  (ICU) ৰ ফযয়টফাৰ  

iii. শলয ৰঘৰওৎযও, এটনটস্থৰ ি, ৰঘৰওৎযা বযাযওততা, ৰাভশতদাতা, ৰফটশ জ্ঞৰ ভাঘুল 

iv. হঘতনানাশও, ৰি, ৰক্সটচন, াটৰঘন ওক্ষৰ ভাঘুল, শলয ৰঘৰওৎযাৰ উওৰণটফাৰ,  

v.  ধটফাৰ অৰু িাকঙটফাৰ,  

vi. ডায়লাআৰঙঙ, হওটভাটথৰাৰ, হৰৰড’হথৰাৰ 

vii. হঙটভওাৰ, টথতাটৰডও আভপ্লযান্ট, আনো ওাৰডতটয়ও বাল্ব ৰৰটপ্লঙটভন্ট, বাস্কুলাৰ হিন্টঙ আতযাৰদৰ দটৰ 

াটৰঘন দ্ধৰতৰ যভয়ত ওামতওৰী ওৰা প্ৰটস্থৰ ও ৰডবাআঘৰ ভলূয 

viii. ৰঘৰওৎযাট াৰ হযটত যম্পওতীয় প্ৰাযংৰকও কটৱ ণাকাৰ / লক্ষণ ৰীক্ষাটফাৰ অৰু নয ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰ 

ix. ফীভাওততাৰ ংক যংটৰাণৰ হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাটৰ দাতাৰ ফযয়ট া (ংকৰ ভলূযট া ফাদ ৰদ) 

যাভৰৰলয় 

এ া ৰনয়ৰভত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটয় ফযয়টফাৰ যাভৰৰলয় হওৱল মৰদ ৰঘৰওৎযালয়ত থওাৰ যভয়যীভাট া 

২৪ খন্টা ফা তাটতাৰধও  য়. হযআদটৰ ৰঘৰওৎযাৰ ওাৰৰওৰীটফাটৰ গ্ৰকৰত লাব ওৰাৰ লটক লটক, ফহুটতা শলয ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা নাআৰওয়া হ  ৰৰটঙ. হযটয় এৰতয়া ৰদফযা মত্নৰ প্ৰৰিয়াটফাৰৰ দটৰ, হযআটফাৰ 

ৰফটশ  ৰদফযা মত্নৰ হওিটফাৰ ফা ৰঘৰওৎযালয়টফাৰত যম্পন্ন ওৰৰফ াৰৰ. ঘুওৰ শলয ৰঘৰওৎযা, হওটভাটথৰাৰ; ডায়টলৰঙঙ 

আতযাৰদ ৰদফযা মতন শলয ৰঘৰওৎযাৰ ধীনত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ অৰু তাৰলওাঔন যদায় ফাৰঢ ়থাৰওফ. হযআটফাৰ লকটত 

ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা  য়. 

ফাৰ ৰৰ হৰাকীৰ ফযয়টফাৰ যাভৰৰটলাৱাট া বাৰতফ তত এৰতয়া ৰত যীৰভত, ৰত ওভযংঔযও হতটনওুৱা প্ৰডাটক্ট OPD 

যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়য়. ৱটশয ৰওঙুভান ৰৰওল্পনা অটঙ ৰমটয় ফাৰ ৰা হৰাকীৰ ৰঘৰওৎযা ফযয়ট া অৰু লকটত ৰঘৰওৎযওৰ 

যাক্ষাত, ৰনয়ৰভত ৰঘৰওৎযাৰ ৰীক্ষা, দন্তয অৰু পাভতাঘীৰ ভলূযটফাৰৰ হযটত চৰড়ত স্বাস্থয মতনৰ ফযয়টফাৰ যাভৰৰ লয়. 
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2. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ 

i. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ ফযয়টফাৰ 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট া  য়টতা চৰুৰীওালীন ফা ৰৰওৰল্পত  ফ াটৰ. মৰদ হৰাকী এচন ৰৰওৰল্পত শলয ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ 

মায়, হতটন্ত হতোঁ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকটত ৰনটচ ফযয় ফ ন ওৰৰফ লাৰকফ. 

যংজ্ঞা 

IRDA স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাটৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ ফযয়টফাৰ তলত ৰদয়া ধৰটণ ফাঔযা ওটৰ:   

ফীভাওৃত ফযৰিচনও ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰাৰ অকটত ফ ন ওৰৰফলকীয়া ফযয়টফাটৰ, অকফঢ়ায় হম: 

a) হতটনওুৱা ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰ এটও া ৱস্থাৰ ফাটফ ফ ন ওৰা  য় ৰম ৰ ফাটফ ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট া 

প্ৰটয়াচন অৰঙল, অৰু 

b) হতটনওুৱা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট াৰ ফাটফ ৰবতৰৰ হৰাকী দাফীট া ফীভা হওাম্পানীট াটৱ স্বীওাৰ ওটৰ. 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত অকৰ ফযয়টফাৰ ৰীক্ষা,  ধ, ৰঘৰওৎযওৰ ভাঘুল আতযাৰদ ধৰটণ  ফ াটৰ. হতটনওুৱা ফযয়টফাৰ 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ হযটত প্ৰাযংৰকও অৰু যম্বন্ধীয়, স্বাস্থযফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা  য়. 

ii. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ 

ৰঘৰওৎযালয়ত থওাৰ ৰঙত, ফহু হক্ষ্ৰ ত উশভ অৰু ৰীক্ষা-ৰনৰীক্ষাৰ ফাটফ ফযয়  ফ াটৰ. 

যংজ্ঞা 

ফীভাওৃত ফযৰিচনও ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰা ফযা ৰত ৰদয়াৰ ৰঠও ৰঙটত বৰৰফ লকীয়া ফযয়টফাৰ, অকফঢা়য় হম: 

a) হতটনওুৱা ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰ এটও া ৱস্থাৰ ফাটফ ফ ন ওৰা  য় ৰম ৰ ফাটফ ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট া 

প্ৰটয়াচন অৰঙল, অৰু 

b) হতটনওুৱা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট াৰ ফাটফ ৰবতৰৰ হৰাকী দাফীট া ফীভা হওাম্পানীট াটৱ স্বীওাৰ ওটৰ. 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ বৰততৰ ৰঙৰ যভয়টঘাৱাৰ ৰনধতাৰৰত যংঔযও ৰদনৰ ফাটফ ফ ন ওৰা ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰৰ 

দটৰ প্ৰাযংৰকও  ফ াটৰ অৰু দাফী এ া ংশ ৰ ঘাট ৰফটফঘনা ওৰৰফ াটৰ. 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ  ধ, িাকঙ, ৰঘৰওৎযওৰ দ্বাৰা নুৰ ৰীক্ষা আতযাৰদৰ ৰূত  ফ াটৰ, ৰঘৰওৎযালয়ৰ 

ৰা ফযা ৰত ৰদয়াৰ ৰঙত. হতটনওুৱা ফযয়টফাৰ ৰঘৰওৎযালয়ত ৰঘৰওৎযা গ্ৰ ণৰ হযটত যম্পওতীয় অৰু স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ 

ধীনত যাভৰৰটলাৱা  য়. 

মৰদ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱাৰ যভয়যীভাট া ফীভাওাৰী যাটটক্ষ হফলক হফলটক 

 য় অৰু এআট া ৰলঘীট া উটেঔ ওৰা থাটও, তথাৰ অ াআতকও যাধাৰণ যাভৰৰটলাৱাট া  ল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰ্ৰ শ 

ৰদ অকত অৰু  াৰঠ ৰদন ৰঙত.  

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাটৰ যাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া হতয়াৰ ওটৰ মাৰ ফাটফ ৰলঘীট াৰ 

ধীনত যাভৰৰটলাৱাট া ভঞ্জুৰ ওৰা  য়. 

a) অফাযীয় ৰঘৰওৎযা  

মৰদ এআ ভনুাপাট া যাধাৰণটত ৰলঘীধাৰওটফাটৰ ফযৱ াৰ নওটৰ, তথাৰ ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘী এ াৰ ৰঘৰওৎযালয়ত 

বৰতত নওৰাকও খৰটত গ্ৰ ণ ওৰা ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ফযয়টফাৰ ফ ন ওৰাৰ যৰুফধা এ া থাটও. হযআদটৰ ৱস্থাট া এটনওুৱা 

 ফ াটৰ হম হৰাকট াটৱ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰাট া দাফী ওটৰ, ৰওন্তু হৰাকীৰ ৱস্থাট া এটনওুৱা হম হতোঁ 

ৰঘৰওৎযালয়কল মাফ হনাৱাটৰ ফা ৰঘৰওৎযালয়টফাৰত অফাযৰ বাৱ.  

এআ যাভৰৰটলাৱাট াটৱ যাধাৰণটত ৰতৰন ৰদনৰ াৰ াোঁঘ ৰদনকল ৰতৰৰি ৰৰটেদটফাৰ ফ ন ওটৰ মাৰ থত  ল প্ৰথভ 

ৰতৰন ৰদনৰ ৰা াোঁঘ ৰদনৰ ফাটফ হ াৱা ৰঘৰওৎযাৰ ফযয়ট া ফীভাওততাআ ৰনটচ ফ ন ওটৰ. যাভৰৰটলাৱাট াটৱ লকটত 
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এচভা, ব্ৰংওাআৰ ঙ, হিাৰনও হনোআৰ ঙ অৰু হনৰেৰ ও ঙাআনিভ. ডায়ৰৰয়া অৰু হকটষ্ট্ৰাএন্টাৰাআৰ ঙটও ধৰৰ যওটলা 

ধৰণৰ ৰডটঘৰৰ, ডাআটফৰ ঙ হভৰল াঙ আৰটলৰঙ, উচ্চৰিঘা, আনেুটৱঞ্জা, ওাোঁ  অৰু ঘৰদত, জ্বৰ আতযাৰদৰ দটৰ ৰনৰদতি 

দীখতওালীন অৰু যাধাৰণ হৰাক হফাৰৰ ফাটফ ওৰা অৱাযীয় ৰঘৰওৎযাট া ফৰ ষ্কাৰ ওটৰ. 

b) যাধাৰণ ফৰ ষ্কৰণটফাৰ 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতৰূণৰ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনস্থ ৰওঙভুান যঘৰাঘৰ ফৰ ষ্কৰণ তলত ৰদয়া  ল : এআটফাৰ IRDAI হয় 

প্ৰদান ওৰা স্বাস্থয ফীভাৰ ভানৰফৰশিওৰণৰ হক্ষ্ৰ ত থওা ৰনটদতশনাটফাৰত ৰাভশত ওৰা ফৰ ষ্কৰণটফাৰৰ ংূঔানুংূঔ 

ৰফৱৰণৰ ৰবৰত্তত অধাৰৰত, ৰফটশ কও নফুন্ধ IV. ঙা্ৰ চনও IRDAI ৰ হৱফঙাআ ট াত উলব্ধ ৰনটদতশনাটফাৰৰ হযটত 

ৰৰৰঘত  ফকল উটদশ ৰদয়া  য়. 

এআট া ভন ওৰা ৰৰ ামত হম পাআল অৰু ফযৱ াৰ নটুভাদনৰ ৰনয়ভটফাৰ নযুৰৰ মৰদ ৰমটওাটনা ফৰ ষ্কৰণ ৰধতযাক 

ওৰা  য় ফা ৰমটওাটনা ৰতৰৰি ফৰ ষ্কৰণ অটৰা ওৰা  য়, হতটন্ত হযআটফাৰ গ্ৰা ও তথযৰ ্ৰ ত অৰু ৰলঘীট াত 

থৃটও উটেঔ ওৰাট া ৰৰ ামত. 

1. ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হফভাৰটফাৰ 

ফযৰিকত স্বাস্থয ৰৰওল্পনাটফাৰৰ ধীনত এআট া প্ৰায় যদাটয় ফৰ ষ্কাৰ ওৰা  য় ৰমট ত ুএআট াৱ যাভৰৰটলাৱাট াটৱ 

ফীভাওাৰী ফাটফ এ া উচ্চ ৰৰস্ক হতয়াৰ ওটৰ. স্বাস্থয ৰলঘী এ া হলাৱাৰ যভয়ত যাভৰৰটলাৱা প্ৰৰতচন ফীভাওততাৰ ফযাৰধ / 

অখাত ফূতৰ আৰত ায যম্পটওত গুৰুত্বূণত আৰত ায প্ৰওাশৰ দাফী ওটৰ. এআট াটৱ ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰ ণ ওৰাত 

ৰযদ্ধান্ত লফকল ফীভাওাৰীও যক্ষভ ওটৰ.  

যংজ্ঞা 

ভানৰফৰশিওৰণত থওা IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰত টূফত ফৰতত থওাট া তলত ৰদয়া ধৰটণ ফাঔযা ওৰা হ টঙ  

“ৰমটওাটনা ৱস্থা, ফযাৰধ ফা অখাত ফা যম্পওতী ৱস্থা (হফাৰ) মাৰ ফাটফ অটানাৰ ৰঘহ্ন ফা লক্ষণ থাটও, অৰু/ফা লক্ষণ 

ৰীক্ষা ওৰা হ ৰঙল, অৰু/ফা ফীভাওাৰীটয় প্ৰদান ওৰা প্ৰথভ ৰলঘীট াৰ ৪৮ ভা  অকটত ৰঘৰওৎযাৰ ৰাভশত/শুশ্ৰু া হলাৱা 

হ ৰঙল.”  

ফৰ ষ্কৰণট া  ল: ৰলঘীট াত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ৰমটওাটনা টূফত ফৰতত থওা ৱস্থা(হফাৰ), ধাৰাফাৰ ওবাটৱ ৪৮ ভা  

যাভৰৰটলাৱা ণূত ন টত হতটনওুৱা ফীভাওততা ভতৃুযৰ ভঔুত ৰা, হওাম্পানীট াৰ হযটত হতোঁ / হতটঔতৰ প্ৰথভ ৰলঘীৰ 

অৰম্ভৰণৰ ৰা. 

1. চন ৰনয়ন্ত্ৰণ ওামতযূঘীটফাৰ / হমাকানটফাৰ / হযৱাটফাৰ  

2. ঘঘভা / ওটন্টক্ট হলন্ত্ঘ/ শ্ৰৱণ মন্ত্ৰ আতযাৰদৰ ভলূয. 

3. দন্ত ৰঘৰওৎযাৰ ফযয়টফাৰ ৰমটয় ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত দাফী নওটৰ 

4.  ভতন যলৰন ওৰা  

5. খৰত ৰঘৰওৎযা প্ৰদানৰ ভাঘুলটফাৰ 

6. উফতৰতা ীন/ উউফতৰতা / য ায়ও ধাৰণা প্ৰৰিয়া 

7. হভদফহুলতা (ৰুি হভদফহুলতাটও ধৰৰ) ৰঘৰওৎযা  

8. ঙাআৰিটয়ৰিও অৰু ঙাআটওাঙটভৰ ও ৰফযংকৰত 

9. ৰৰটেৰক্টব িুৰ ৰ ফাটফ ওাটৰৰক্টব ঘাচতাৰৰ 

10. হমৌন যংিৰভত হৰাকৰ ৰঘৰওৎযা 

11. দাতাৰ স্ক্ৰীৰনংৰ ভাঘুলটফাৰ 

12. বৰতত/ঞ্জীয়ন ভাঘুলটফাৰ 

13. ভলূযাংওন/ ডায়টিাৰিওৰ উটেটশয ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত 

14. নযুন্ধান/ প্ৰযাংৰকও হৰাকট া যাটটক্ষ ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ফযয়টফাৰ মাৰ ফাটফ বৰতত ফা ডায়টিাঙ ওৰা হ টঙ 

15. ৰমটওাটনা ফযয় হমৰতয়া হৰাকীচনও হৰি’ বাআৰাঙ অৰু/ফা HIV/ AIDS ত অিান্ত  য় আতযাৰদ, প্ৰতযক্ষ ফা 

টৰাক্ষবাটৱ ৰঘনাি ওৰা  য় 

16. হিভ হওা  অটৰাণ / ঘাচতাৰৰ অৰু বোঁৰাল  

17. মুদ্ধ অৰু ৰনউৰক্লয়াৰ যম্পওতীয় ওাৰওটফাৰ 
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18. ঞ্জীয়ন ভাঘুল, বৰতত ভাঘুল, হ ৰলটপান, হ ৰলৰবশযনৰ বাৰা, প্ৰযাধন-যাভগ্ৰী আতযাৰদৰ দটৰ যওটলা ৰঘৰওৎযাৰ 

ফাৰ ৰৰ যাভগ্ৰীটফাৰ. 

19. ৰমটওাটনা দাফী উথ্থানৰ ফাটফ ৰধওাংশ ৰলঘীটত ৰলঘীট াৰ অৰম্ভৰণৰ ৰা ৩০ ৰদনৰ টক্ষাৰ যভয়যীভা 

এ া প্ৰটমাচয. এআট া দূখত না এ াৰ পলত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফাটফ প্ৰটয়াক ওৰা ন ফ. 

উদা ৰণ 

ভীৰাআ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ হক্ষ্ৰ ত ফযয়টফাৰ যাভৰৰ লফৰ ফাটফ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ া হলটঙ. ৩০ ৰদনৰ প্ৰাৰৰম্ভও টক্ষাৰ 

যভয়যীভাৰ ফাটফ ৰলঘীট াত এ া ৰৰটেদ অটঙ. 

দুবতাকযফশত, হতটঔটত ৰলঘীট া হলাৱাৰ ২০ ৰদন ৰঙত, ভীৰাআ হভটলৰৰয়াত অিান্ত হ ৰঙল অৰু ৫ ৰদনৰ ফাটফ 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত  ফ লকীয়া হ ৰঙল. ৰঘৰওৎযালয়ৰ হভা া ৰফলটফাৰ হতটঔটত ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া হ ৰঙল. 

হমৰতয়া হতটঔটত ফীভা হওাম্পানীও ক্ষৰতূৰণৰ ফাটফ দাফী ওৰৰৰঙল, হতোঁটলাটও দাফীট া স্বীওাৰ ওৰৰৰঙল ওাৰণ ৰলঘীট া 

হলাৱাৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ ৩০ ৰদনৰ টক্ষাৰ যভয়যীভাৰ ৰবতৰত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰাট া যংকৰ ত হ ৰঙল. 

i. টক্ষাৰ যভয়যীভাটফাৰ : এআট া যাধাৰণটত ৰঘৰওৎযাত ৰফলম্ব ওৰা অৰু ৰৰওল্পনা ওৰা হৰাকটফাৰৰ ফাটফ 

প্ৰটমাচয. প্ৰডাক্টট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, হওট টৰক্ট, হফৰনচন হপ্ৰাটিৰ ও  াআাৰিৰপ, হভটনাৰ াৰচয়া ফা 

পাআব্ৰভাটয়াভাৰ ফাটফ  াআিাৰআও ৰভ,  াৰনতয়া,  াআিৰঙল, ওনটচনৰঙটয়ল আন্টাৰটনল ৰডৰচচ, এনাঙত ৰপিুলা, 

াআলঘ, ঘাআনাঘ অৰু যম্পওতীয় ৰফওৃৰতটফাৰ, ক’ল ব্লাডাৰ িন অোঁতৰ ওৰা, কাউ  অৰু ৰৰউটভৰ চভ, হওলওুলাঙ 

হৰাক, ফয়যচৰনত টি’অথতাআৰ ঙ, টি’টৰাৰঙঙ আতযাৰদৰ দটৰ হৰাকটফাৰৰ ফাটফ এও/দুআ/ঘাৰৰ ফঙৰৰ 

টক্ষাৰ যভয়যীভা প্ৰটয়াক ওৰা  য়. 

c) যাভৰৰটলাৱাৰ ৰফওল্পটফাৰ উলব্ধ 

i. ফযৰিকত যাভৰৰটলাৱা 

এচন ফযৰিকত ফীভাওততাআ ত্নী, ৰনবতৰশীল যন্তান, ৰনবতৰশীল ৰত-ৃভাতৃ, ৰনবতৰশীল শাহু-শহুৰ, ৰনবতৰশীল য টদাৰ 

আতযৰদৰ দটৰ ৰৰয়ালৰ যদযযটফাৰৰ হযটত ৰনচটও যাভৰৰ লফ াটৰ. ৰওঙুভান ফীভাওাৰীত ৰনবতৰশীলতাটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত 

ওাও যাভৰৰটলাৱা  ফ যীভাফদ্ধতা নাথাটও. হতটনওুৱা ৰনবতৰশীল ফীভাওততাটফাৰও প্ৰৰতচন ফীভাওততা ফযৰিৰ ফাটফ এ া 

থৃও ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ হযটত এ া এওভা্ৰ  ৰলঘীৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা যম্ভৱ. হতটনওুৱা যাভৰৰটলাৱাটফাৰত, 

ৰলঘীট াৰ ধীনত ফীভাওৃত প্ৰৰতচন ফযৰিটয় ৰলঘীট া ঘৰল থওা যভয়ত হতোঁৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ যফতাৰধও 

ৰৰভাণ দাফী ওৰৰফ াটৰ. প্ৰৰতচন ফযৰিকত ফীভাওততাৰ ফাটফ হতোঁৰ ফয়য অৰু ৰনফতাৰঘত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অৰু 

ৰমটওাটনা নয িভ ওৰা ওাৰও ভটত ৰপ্ৰৰভয়াট া অটৰা ওৰা  ফ. 

ii. ৰৰয়াল ে াৰ 

যংকৰতট াও এ া ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘী ৰ ঘাট চনাচায়, ত্নী, ৰনবতৰশীল যন্তান অৰু ৰনবতৰশীল ৰতৃ-ভাতৃ থওা 

ৰৰয়ালট াও এ া এওভা্ৰ  ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অকফটঢ়াৱা  য় ৰমট া যভগ্ৰ ৰৰয়ালট াৰ ৰত ে   য়.  

উদা ৰণ 

মৰদ ঘাৰৰ াৰ এ া ৰৰয়ালৰ ফাটফ ৫ লাঔ  ওাৰ ে  ৰলঘী এ া হলাৱা  য়, এআট াটৱ ফুচায় হম ৰলঘীট াৰ যভয়যীভাত, আ 

ৰৰয়ালৰ এচনতকও হফৰঙ যদযযৰ হযটত যম্পওতীয় দাফীটফাৰৰ ফাটফ ফা ৰৰয়ালট াৰ একৰাওী যদযযৰৰ ৰফৰবন্ন দাফীৰ ফাটফ 

ৰৰটশাধ ওৰৰফ. এআ যওটলাটফাটৰ এটওলটক ৫ লাঔ  ওাৰ যফতভুঠ যাভৰৰটলাৱাট া ৰতিভ ওৰৰফ হনাৱাটৰ. ৰপ্ৰৰভয়াভট া 

যাধাৰণটত ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৰৱত ৰৰয়ালট াৰ অ াআতকও ফয়স্থ যদযয চনৰ ফয়যট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ অটৰা ওৰা  য়. 

এআ দুটয়া া ৰলঘীৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা অৰু ফৰ ষ্কৰণট া এটও  ফ. ফীভাৰ যাভৰগ্ৰও নকদ ৰৰভাণ এ াৰ ফাটফ যভগ্ৰ 

ৰৰয়ালট াটৱ যাভৰৰটলাৱা লাব ওৰা ফাটফ ফচাৰত ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘীটফাটৰ মটথি যভাদৰ লাব ওৰৰটঙ, ৰমট া 

মটথামুি ৰপ্ৰৰভয়াভ এ াৰ ৰধও উচ্চ স্তৰ এ াত ৰনফতাঘন ওৰৰফ াৰৰ. 
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d) ৰফটশ  হফৰশিযটফাৰ 

ফৰতত থওা যাভৰৰটলাৱাটফাৰত মটথি যলৰন ওৰৰ অৰু ফূতৰ হভৰডটক্লভ প্ৰডাক্টট াৰ ধীনত অকফটঢা়ৱা প্ৰাথৰভও 

ক্ষৰতূৰণ যাভৰৰটলাৱাট াকল নতুন ভান হমাক ওৰা হফৰশিযটফাৰ হমাক ওৰা  য়. এআ যলৰনটফাৰৰ ৰওঙুভান অৰভ 

অটলাঘনা ওৰৰভ. এআট া ভন ওৰা উৰঘত হম যওটলাটফাৰ প্ৰডাটক্ট তলত উটেৰঔত যওটলাটফাৰ হফৰশিয ফ ন নওটৰ, 

অৰু হযআটফাৰ ফীভাওাৰী যাটটক্ষ অৰু প্ৰডাক্ট যাটটক্ষ ৰবন্ন  য়. 

i. উ যীভাটফাৰ অৰু হৰাক ৰফটশ  উচ্চতভ যীভা 

ৰওঙুভান প্ৰডাক্টৰ ফাটফ হৰাকৰ ৰফটশ  উচ্চতভ যীভা অটঙ, হমটন হওট টৰক্ট. ৰওঙুভানৰ লকটত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ 

হযটত চৰড়ত হওাঠাৰ বাৰাট াত উ যীভাটফাৰ অটঙ হমটন, প্ৰৰতৰদনৰ হওাঠাৰ বাৰা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ১% ত 

অৰু ICU ভাঘুলটফাৰ ২% যীভাফদ্ধ. হযআদটৰ ICU ভাঘুলটফাৰৰ, OT ভাঘুলটফাৰ অৰু অনৰও শলয ৰঘৰওৎযওৰ ভাঘুল 

অৰদ ৰফঘৰা হওাঠাৰ প্ৰওাৰট াৰ হযটত যংটমাৰচত ফযয়ৰ নয ভঔুযটফাৰ, হওাঠাৰ বাৰাৰ উচ্চতভ যীভাট াটৱ নয 

ভঔুযটফাৰৰ ধীনত হ াৱা ফযয়টফাৰ যীৰভত ওটৰ অৰু হযটয় যাভৰগ্ৰও ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ. 

ii. য -ৰৰটশাধ (চনৰপ্ৰয়বাটৱ হওা-হ ফৰুল হওাৱা  য়) 

য -ৰৰটশাধ এ া  ল স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত ভলূয-ৰফৰনভয়ৰ এ া প্ৰটয়াচনীয়তা ৰম অকফঢ়ায় হম 

ৰলঘীধাৰও/ফীভাওততাআ গ্ৰা য দাফীৰ ৰৰভাণট াৰ এ া ৰফটশ  শতাংশ ফ ন ওৰৰফ. য -ৰৰটশাধ এ াআ ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণট া হ্ৰায নওটৰ. 

এআট াটৱ ৰনৰশ্চত ওটৰ হম ফীভাওততাআ হতটঔতৰ ৰফওল্পটফাৰ ৰনফতাঘন ওটৰাটত যাৱধানতা ৱলম্বন ওটৰ অৰু এআদটৰ 

হতোঁৰ যাভৰগ্ৰও ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়ট া আোওৃতবাটৱ হ্ৰায ওটৰ. 

iii. ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয 

ওাৰ ৰ ৰঔাৰ হমাকয এ া  ল স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত ভলূয-ৰফৰনভয়ৰ এ া প্ৰটয়াচনীয়তা ৰম অকফঢ়ায় হম 

ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ৰনধতাৰৰত ধনৰ ৰৰভাণ এ াৰ ফাটফ অৰু ৰঘৰওৎযালয় নকদ ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত এ া 

ৰনধতাৰৰত যংঔযও ৰদন/যংঔযাৰ ফাটফ ফীভাওাৰীট া দায়ফদ্ধ ন ফ ৰমটফাৰ ফীভাওৰীৰ দ্বাৰা ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰমটওাটনা 

ভনুাপাৰ অকত প্ৰটয়াক ওৰা  ফ. ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয এ াআ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া হ্ৰায নওটৰ.  

ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকযট া প্ৰৰত ফঙৰ, প্ৰৰতট া চীৱন ফা প্ৰৰতট া খ নাত প্ৰটমাচয  য়টন ন য় ফীভাওাৰীটফাটৰ ফাঔযা ওৰৰফ 

লাটক অৰু ৰফটশ  ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয প্ৰটয়াক ওৰৰফ লাটক. 

iv. নতনু ফৰ ষ্কৰণটফাৰ যঘূনা ওৰা হ টঙ অৰু ৰঙত IRDAI ৰ দ্বাৰা ভানৰফৰশি ওৰা হ টঙ: 

 অনফুংৰশও ৰফযংকৰত অৰু হিভ হঘল অটৰাণ / ঘাচতাৰৰ. 

 ডাআটিাৰঙঙৰ ফাটফ ফযৱ াৰ ওৰা ফাৰ যও অৰু ফা ৰমটওাটনা ধৰণৰ স্থায়ী ৰঘৰওৎযা / ৰঘৰওৎযা ীন যোঁচুৰল অৰু 

ফা CPAP, CAPD, ৰপউচন াম্প আতযাৰদটও ধৰৰ ৰঘৰওৎযা, ঘলাঘল ফাটফ ফযৱ াৰ ওৰা অৰ লা হমটন, 

ৱাওাৰ, িাট্ঙ, হফল্ট, ওলাৰ, হও, ৰলপ্লন্ট, ৰেংক, ব্ৰাঙ, িৰওং আতযাৰদ, ভধটুভ ৰ ফাটফ হচাতা, গ্লুটওাৰভ াৰ / 

থাটভতাৰভ াৰ অৰু এটওধৰণৰ যম্পওতীয় ফস্তুটফাৰ আতযাৰদ অৰু লকটত ৰমটওাটনা ৰঘৰওৎযা যোঁচুৰল ৰমটফাৰ 

যভ-যাভৰয়ওবাটৱ কৃ ত ফযৱ াৰ ওৰা  য়. 

 ৰঘৰওৎযালয়ৰ দ্বাৰা ধামত ওৰা ৰমওটনা ধৰণৰ হযৱাৰ ভাঘুল, ৰধশুল্ক, বৰততৰ ভাঘুল / ঞ্জীয়ন ভাঘুল আতযাৰদ. 

 ৰঘৰওৎযটও খৰকল অৰ  শুশ্ৰু া ওৰা, ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ যভয়ত হযৱও / নাঙতৰ 

ভাঘুলটফাৰ 

v. হক্ষ্ৰ  ৰবৰত্তও ৰপ্ৰৰভয়াভ 

যাধাৰণটত, ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফীভাওততা ফযৰি কৰাওীৰ ফয়য অৰু ৰনফতাৰঘত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. 

উচ্চ দাফীটফাৰৰ ভলূযৰ হযটত ৰওঙুভান ৰনৰদতি িলত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ন্তৰট া যঘূনা ওৰা হ টঙ উদা ৰণস্বৰূট, ৰওঙুভান 

ফীভাওাৰীৰ ফাটফ ৰদেী অৰু ভমু্বাআ  ল অ াআতকও উচ্চ ৰপ্ৰৰভয়াভ িলৰ ংশ.    

vi. ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰৰ যাভৰৰটলাৱা 
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ৰনয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ প্ৰৰত লক্ষয ৰাৰঔ, ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ ৰমটফাৰ অকটত ফৰ ষ্কাৰ ওৰা হ ৰঙল, 

হযআটফাৰ ঘাৰৰ ফঙৰৰ টক্ষাৰ যভয়যীভা এ াৰ হযটত ৰফটশ বাটৱ উটেঔ ওৰা হ টঙ. ৰওঙুু্ভান ফীভা হওাম্পানীটয় 

ৰওঙুভান উচ্চ প্ৰডাক্টৰ যভয় যীভাট া ২ ৰ ৰা ৩ ফঙৰকল হ্ৰায ওৰৰটঙ. 

vii. নফীওৰণতা 

ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় চীৱনটমাৰা নফীওৰণতা অৰম্ভ ওৰৰৰঙল. এৰতয়া, এআট া IRDAI হয় যওটলাটফাৰ ৰলঘীৰ ফাটফ 

ফাধযতাভলূও ওৰৰটঙ.   

viii. ৰদফযা মতনৰ প্ৰৰিয়াৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱা 

ৰঘৰওৎযা ৰফজ্ঞানৰ গ্ৰকৰতৰ লটক লটক ৰদফযা মতন হশ্ৰণীট াৰ ধীনত ফহুটতা নতুন নতুন প্ৰৰিয়াৰ উদ্ভৱ হ টঙ. অকটত 

ৰদফযা মতনৰ ধীনত ভা্ৰ  যাত া প্ৰৰিয়া ৰফটশ বাটৱ উটেঔ ওৰা হ ৰঙল - হওট টৰক্ট, D অৰু C, ডায়টলৰঙঙ, 

হওটভাটথৰাৰ, হৰৰড’হথৰাৰ, ৰলটথাৰিৰঙ অৰু  নৰঙটলটক্টাৰভ. এৰতয়া, ১৫০ তাতকও ৰধও প্ৰৰিয়া যাভৰৰ হলাৱা 

হ টঙ অৰু তাৰলওাঔন ফাৰঢ ়হক অটঙ.   

ix. অকতীয়া ৰলঘী ৰীক্ষাৰ ভলূয 

অকটত ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ ভলূযট া প্ৰতযাৰশত গ্ৰা টও ফ ন ওৰৰৰঙল. এৰতয়া ফীভাওাৰীটয় ভূু্লযট া ক্ষৰতূৰণ ৰদটয়, 

অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰ ণ ওৰৰফকল অকফঢ়ায়, ক্ষৰতূৰণট া ৫০% ৰ ৰা ১০০% হল  য়. এৰতয়া এআট া 

লকটত IRDAI ৰ দ্বাৰা অটদশ ৰদয়া হ টঙ হম ফীভাওাৰীটয় ৰতওটভ ৫০% শতাংশ স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ ফযয় ফ ন ওৰা 

উৰঘত. 

x. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ যাভৰৰটলাৱাৰ যভয়যীভা 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ যাভৰৰটলাৱাৰ যভয়যীভাট া ৬০ ৰদনকল ফৃৰদ্ধ ওৰা  য় অৰু ৰধওাংশ 

ফীভাওাৰীটয় ৯০ ফৃৰদ্ধ ওটৰ ৰফটশ কও ৰয োঁতৰ উচ্চ প্ৰডক্টটফাৰত. ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় লকটত দাফীৰ ৰৰভাণট াৰ ৰনৰদতি 

শতাংশ এ াকল যংটমাক ওৰৰফকল এআটফাৰ ফযয়টফাৰ উচ্চতভ ওটৰ, যফতাৰধও যীভা যাটটক্ষ. 

 

xi. এড-ন যাভৰৰটলাৱাটফাৰ 

ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় অৰম্ভ ওৰা ফহুটতা নতুন ৰতৰৰি যাভৰৰটলাৱাও এড-ন যাভৰৰটলাৱা ফুৰল হওাৱা  য়. 

হযআটফাৰৰ ৰওঙুভান  ল : 

 কবতাৱস্থা যাভৰৰটলাৱা: ঔুঘুৰা ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত অকটত কবতাৱস্থাট া অকফটঢ়াৱা নক ৰঙল ৰওন্তু এৰতয়া 

ৰধওাংশ ফীভাওাৰীটয় অকফঢা়য়, ৰফৰবন্ন টক্ষাৰ যভয়যীভাৰ হযটত.  

 চৰ ল হৰাক যাভৰৰটলাৱা: ৰওঙুভান ফযাৰধৰ ফাটফ উচ্চ ৰফন্দুৰ যংস্কৰণ প্ৰডাক্টটফাৰৰ ধীনত ৰফওল্প এ াৰ দটৰ 

উলব্ধ ৰমট া  ল শংওাচনও অৰু ঔৰঘী ৰঘওৎযা ৰৰ ামত.  

 ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ নুৰ ৰনমৰুি: দাফীৰ ৰৰটশাধৰ ৰঙত, ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰ ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণট া (দাফী এ াৰ ৰৰটশাধত ৰমট া হ্ৰায ায়) ভলূ যীভাট াকল নুৰচভা ওৰৰফ াৰৰ.  

 অয়যু – অয়টুফতৰদও – হমাকা - উনানী – ৰযদ্ধ – হ ৰভ’হৰথ: ৰওঙুভান ৰলঘীটয় ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ফযয়ট াৰ এ া 

ৰনৰদতি শতাংশকলটও অয়ুয ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ হ াৱা ফযয়ট া যাভৰৰ লয়.  

xii. ভলূয ফৰৃদ্ধ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ 

ৰওঙুভান ক্ষৰতূৰণৰ প্ৰডাটক্ট তলত তাৰলওাবুি ওৰাৰ দটৰ ভলূয ফৃৰদ্ধ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ ন্তবুতি ওটৰ. ভনুাপাটফাৰ 

ৰলঘীট াৰ যঘূীত থওা প্ৰৰতট া যাভৰৰটলাৱাৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰনধতাৰৰত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ যীভাকলটও ৰৰটশাধটমাকয, 

যাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৰতিভ নওটৰ.   
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 ফাৰ ৰৰ হৰাকী যাভৰৰটলাৱা: অৰভ চনাৰ দটৰ বাৰতফ তত স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাটৰ প্ৰধানত হওৱল ৰঘৰওৎযালয়ত 

বৰতত হ াৱা হৰাকীৰ ফযয়টফাৰট  যাভৰৰলয়. এৰতয়া ৰওঙুভান হওাম্পানীটয় ৰওঙুভান উচ্চ-যীভাৰ ৰৰওল্পনাটফাৰৰ 

ধীনত ফাৰ ৰা হৰাকীৰ ফাটফ যীৰভত যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়আটঙ. 

 ৰঘৰওৎযালয়ৰ নকদ: এ া ৰনৰদতি যভয়যীভাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতট া ৰদনৰ ফাটফ এআট াটৱ ৰনৰদতি 

এওওালীন ৰৰটশাধ অকফঢা়য়. যাধাৰণটত যভয়যীভাট া ৭ ৰদনৰ ফাটফ নটুভাদন ওৰা  য় ২/৩ ৰদনৰ ওাৰ  

ৰঔাৰ হমাকয ৰলঘীটফাৰ ফাদ ৰদ. এআদটৰ, ভুনাপাট া যৰিয় ওৰা  ফ, হওৱল মৰদট  ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ 

যভয়যীভাট া ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকযৰ যভয়যীভাট াৰ ফাৰ ৰত  য়. এআট া ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ দাফীৰ ৰতৰৰি ৰওন্তু 

ৰলঘীট াৰ যাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰবতৰত ফা  য়টতা থৃও উ-যীভা এ াৰ হযটত  ফ াটৰ. 

 নুৰ উদ্ধাৰৰ উওাৰীতা : হৰাক অৰু/ফা দূখত নাৰ পলত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ভঠু যভয়যীভাট া মৰদ ১০ 

ৰদনতকও ওভ ন য় হতটন্ত এওালীন নকদ ভনুাপা ৰৰটশাধ ওৰা  য়.  

 দাতাৰ ফযয়টফাৰ : ৰলঘীট াত উটেৰঔত ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ নমুায়ী ভঔুয ংক প্ৰৰতটৰাণৰ হক্ষ্ৰ ত দাতাৰ 

ফযয়টফাৰৰ ক্ষৰতূৰণ ৰলঘীট াটৱ অকফঢ়ায়. 

 এম্বটুলিৰ বাৰা : ৰলঘীট াৰ যঘূীত উটেৰঔত থওাৰ দটৰ এ া ৰনৰদতি যীভাকলটও ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ফাটফ হ াৱা 

এম্বুটলিৰ ফযয়টফাৰ এ া ৰনৰদতি যীভাকলটও ফ ন ওৰা  য়. 

 যংক ৰদয়া ফযৰিৰ ফযয়টফাৰ : ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়টঘাৱাত ফীভাওৃত হৰাকীও যংক ৰদয়া ফযৰিৰ অ াৰ, 

ৰৰফ ন আতযাৰদ ফযয়টফাৰ ৰদফকল এআট াটৱ উটেশয ওটৰ. ৰলঘীট াৰ যঘূীত উটেৰঔত থওাৰ দটৰ এ া ৰনৰদতি 

যীভাকলটও এওওালীন ৰৰটশাধ ফা ক্ষৰতূৰণৰ ৰৰটশাধ ৰ ঘাট ৰৰটশাধ ওৰা  য়.  

 ৰৰয়ালৰ ৰৰবা া : ৰৰয়ালৰ যংজ্ঞাট াটৱ ৰওঙুভান স্বাস্থয প্ৰডাক্টত যলৰন ওটৰ. ফূতটত, প্ৰাথৰভও ফীভাওততা, ত্নী, 

ৰনবতৰশীল যন্তানটফাৰও যাভৰৰটলাৱা হ ৰঙল. এৰতয়া ৰলঘীটফাটৰ ৰত-ৃভাত ৃ অৰু শাহু-শহুৰটফাৰও এটও া 

ৰলঘীৰ ধীনত যাভৰৰলয়. 
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D.  -অ যাভৰৰটলাৱা ফা উচ্চ ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰ 

 -অ যাভৰৰটলাৱা এ াও এ া উচ্চ ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয ৰলঘী ৰ ঘাট চনাচায়. অন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় ফচাৰটফাৰত ৰধওাংশ 

ফযৰিটয় ৰঘৰওৎযা ফা যাভৰৰ হনাটলাৱা হৰাক ফা উচ্চ হওা-হ ৰলঘীটফাৰৰ লকটত  -অ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ ৰওটন. হযআদটৰ 

বাৰতফ তত, উচ্চ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ প্ৰডাক্টটফাৰৰ বাৱট া  ল  -অ যাভৰৰটলাৱাৰ ভঔুয ওাৰণ. এ া দীখতযভয়ৰ ফাটফ 

স্বাস্থয ৰলঘী এ াৰ ধীনত যফতাৰধও ৰৰভাণৰ যাভৰৰটলাৱাট া ৫,০০,০০০  ওাকলটও অৰঙল. উচ্চ যাভৰৰটলাৱা ৰফঘৰা 

ৰমটওাটনা ফযৰিও ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ ৰদ্বগুণ ৰৰটশাধ ওৰৰ  দু া ৰলঘী ৰওৰনফকল হচাৰ ওৰা হ ৰঙল. এআট াটৱ ফীভাওাৰীটফাৰৰ 

দ্বাৰা  -অ ৰলঘীৰ উন্নয়ণ ওৰাট া যৰৃি ওৰৰৰঙল, ৰমটয় উচ্চ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণটফাৰৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়য়  

অৰু এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণৰ ৰত (হেঙ ল্ড ফুৰল হওাৱা  য়). 

এআ ৰলঘীট াটৱ ফীভাৰ ৰনম্ন নকদ ৰৰভাণ এ া থওা প্ৰাথৰভও স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱা এ াৰ হযটত ওামত ওটৰ অৰু 

তুলনাভলূওবাটৱ মথামিু ৰপ্ৰৰভয়াভ এ া অট . উদা ৰণস্বৰূট, ৰয োঁতৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফযৰিকত যাভৰৰটলাৱাটফাটৰ 

ৰতৰৰি যৰুক্ষাৰ ফাটফ  -অ যাভৰৰটলাৱা এ া আো ওটৰ (হেঙ ল্ড ৰ ঘাট প্ৰথভ ৰলঘীট াৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া 

ৰাৰঔ). এআট া ৰনচৰ অৰু ৰৰয়ালৰ ফাটফ, ৰমট া উচ্চ ভলূযৰ ৰঘৰওৎযাৰ দবূতাকযচৰনত খ নাট াৰ হক্ষ্ৰ ত য চ  য়.  

 -অ ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ া লাব ওৰৰফকল উমুি  ফৰ ফাটফ, ৰৰওল্পনাট াৰ ধীনত ৰনফতাঘন ওৰা ওাৰ  ৰঔাৰ 

হমাকয (ফা েঙ ল্ড) তকও ডাগৰ হ াৱাট া ৰৰ ামত অৰু উচ্চ ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয ৰৰওল্পনাট াৰ ধীনত ক্ষৰতূৰণট া ফ ন 

ওৰা ফযয়ৰ ৰৰভাণট া  ফ হমটন, ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকযতকও ডাগৰ. 

উদা ৰণ 

ফযৰি এচনও ৩ লাঔ  ওাৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ াৰ ফাটফ ভাৰলটও যাভৰৰ হলটঙ. হতোঁ ৰতৰন লাঔ  ওাৰ ৰতৰৰি ৰ ঘাট 

১০ লাঔ  ওাৰ  -অ ৰলঘী এ া ৰনফতাঘন ওৰৰফ াৰৰটলট টতন.  

মৰদ এফাৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ঔৰঘট া ৫ লাঔ  ওা  য়, হতটন্ত প্ৰাথৰভও ৰলঘীট াটৱ হওৱল ৩ লাঔ  ওাকলটওট  যাভৰৰ 

লফ.  -অ যাভৰৰটলাৱাট াৰ হযটত ফাওী থওা নকদ দূআ লাঔ  ওা  -অ ৰলঘীট াটৱ ৰৰটশাধ ওৰৰফ.  

 -অ ৰলঘীটফাৰ য টচ অট  অৰু এ া এওভা্ৰ  ১০ লাঔ  ওাৰ ৰলঘীৰ ভলূযট া ৰতৰন লাঔ  ওাৰ টৰাৰিত ১০ লাঔ 

 ওাৰ  -অ ৰলঘীট াতকও ফহুত হফৰঙ. 

এআ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ ফযৰিকত অৰু ৰৰয়াল ৰবৰত্তত উলব্ধ. ৰৰয়ালৰ প্ৰৰতচন যদযয যাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ ফযৰিকত 

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ ফা ৰৰয়ালৰ ৰত ে  ওৰা এ া এওভা্ৰ  ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অৰচওাৰল ফচাৰত অকফটঢ়াৱা  য়. 

 -অ ৰৰওল্পনাট াৰ হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতট া ভ ুূততত ৰতিভ ওৰৰফকল ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয ৰৰভাণট া দাফী 

ওটৰ, ৰৰওল্পনাট া ৰফনাশ অধাৰৰত উচ্চ ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয ৰৰওল্পনা ৰ ঘাট চনাচায়. এআট াটৱ ফুচায় হম ৰৰটশাধ 

ওৰৰফলকীয়া, ৰত ৰদয়া উদা ৰণট াত, প্ৰটতযওট াটৱ দাফীটয় ৩ লাঔ  ওা ৰতিভ ওৰৰফ. 

হযআদটৰ ৰলঘীট াৰ যভয়যীভাৰ যভয়ত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ হশ্ৰণী এ াৰ ৰঙৰ ৰতিভ ওৰৰফলকীয়া ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকযট া 

নটুভাদন ওৰৰফকল নভুৰত ৰদয়া  -অ ৰৰওল্পনাটফাৰও কড ়ৰবৰত্তও উচ্চ ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয ৰৰওল্পনা ফুৰল চনাচায় ফা 

বাৰতীয় ফচাৰত ঙুাৰ  -অ যাভৰৰটলাৱা ৰ ঘাট চনাচায়. এআট াটৱ ফুচায় হম, ৰত ৰদয়া উদা ৰণট াত, প্ৰৰতট া 

দাফী হমাক ওৰা  য় অৰু হমৰতয়া এআট াটৱ ৩ লাঔ  ওা ৰতিভ ওটৰ, হতৰতয়া  -অ যাভৰৰটলাৱাট াটৱ দাফীটফাৰ 

ৰৰটশাধ ওৰা অৰম্ভ ওৰৰফ. 

এআ প্ৰডাক্টটফাৰত ৰঘৰওৎযালয় ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীৰ ৰধওাংশ ভানৰফৰশি ৰনয়ভ, ঘতত অৰু ফৰ ষ্কৰণ প্ৰটয়াক ওৰা  য়. ৰওঙুভান 

ফচাৰত, মত ঘৰওাটৰ প্ৰাথৰভও স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়ায়, ফীভাওাৰীটফাটৰ প্ৰধানত হওৱল  -অ যাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ 

হযটত হলনটদন ওটৰ. 
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E. হচাষ্ঠয নাকৰৰওৰ ৰলঘী 

এআ ৰৰওল্পনাটফাৰ ফয়স্থ ফযৰিটফাৰকল যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়াফকল অৰ ত ওৰা হ টঙ ৰমযওল প্ৰাটয় এ া ৰনৰদতি ফয়যৰ ৰঙত 

যাভৰৰলফকল স্বীওাৰ ওৰা  য় (উদা ৰণস্বৰূট, ৬০ ফঙৰ ফয়য উধতৰ ফযৰিটফাৰ). যাভৰৰটলাৱা অৰু ফৰ ষ্কৰণৰ কাোঁথৰনটফাৰ 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ওৰা ৰলঘী এ াৰ হযটত প্ৰায় এটও.  

যাভৰৰ হলাৱা অৰু টক্ষাৰ যভয়টঘাৱা হতয়াৰ ওটৰাটত ফয়যচৰনত হৰাকটফাৰৰ ফাটফ ৰফটশ  গুৰুত্ব প্ৰদান ওৰা  য়. প্ৰৰৱৰিৰ 

ফয়যট া প্ৰধানত ৬০ ফঙৰ ৰঙত অৰু চীৱনটমাৰা নফীওৰণ ওৰৰফ াৰৰ. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰৰযৰট া ৫০,০০০ 

 ওাৰ ৰা ৫,০০,০০০  ওাকলটও. ৰওঙুভান ৰনৰদতি ফযাৰধৰ ফাটফ টক্ষাৰ যভয়যীভাট াত ৰবন্নতা হদঔা মায়. উদা ৰণ: 

হওট টৰক্টৰ ফাটফ এচন ফীভাওাৰীটয় ১ ফঙৰ টক্ষা ওৰৰফলকীয়া  ফ াটৰ অৰু নয ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় ২ ফঙৰ টক্ষা 

ওৰৰফলকীয়া  ফ াটৰ. 

লকটত এচন ৰফটশ  ফীভাওাৰীটয় ৰওঙুভান ৰনৰদতি ফযাৰধৰ ফাটফ টক্ষা ওৰৰফলকীয়া ন য় হযআদটৰ নয ৰওঙুভাটন টক্ষা 

ওৰৰফলকীয়া  য়. উদা ৰণ: ৰওঙুভান ফীভাওাৰীৰ ফাটফ ঘাআনাআৰ ঙ টক্ষা ওৰৰফলকীয়া যভয়যীভাৰ ৰৰটেদৰ ন্তকতত ন য় 

ৰওন্তু অন ৰওঙুভাটন ৰয োঁতৰ টক্ষা ওৰৰফলকীয়া যভয়যীভাৰ ৰৰটেদত ন্তবুতি ওটৰ. 

ৰওঙুভান ৰলঘীত টূফত-ফৰতত থওা হফভাৰৰ  য়টতা এ া টক্ষাৰ যভয়যীভা ফা উচ্চতভ যীভা অটঙ. অকৰ ফা ৰঙৰ 

ৰঘৰওৎযালয়ৰ ফযয়টফাৰ  য়টতা ৰঘৰওৎযালয় দাফীটফাৰৰ এ া শতাংশ ৰ ঘাট ফা এ া উযীভা ৰ ঘাট ৰৰটশাধ ওৰা  য় 

ৰমট া উচ্চ. ৰওঙুভান ৰলঘীত হতোঁটলাটও ৩০/৬০ ৰদন ফা ৬০/৯০ ৰদনৰ ৰনধতাৰৰত যভয়যীভাৰ ন্তকতত ফযয়টফাৰৰ দটৰ 

ৰফটশ  ক্ষৰতূৰণৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ ভাৰন ঘটল. 

IRDAI হয় হচাষ্ঠয নাকৰৰযওলৰ ফাটফ ৰফটশ  অৰক্ষণৰ ফযৱস্থা ওৰৰটঙ:  

1. হচাষ্ঠয নাকৰৰও যওলকল অকফটঢ়াৱা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া উৰঘত, নযায়যংকত, স্বে অৰু 

অকতীয়াকও প্ৰওাৰশত হ াৱা উৰঘত.  

2. ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত অটৰা ওৰা ৰমটওাটনা অণ্ডাৰৰাআৰ ং ভাঘুলৰ ৰফ টয় ফীভাওততাও ৰলৰঔতবাটৱ চনাফ লাটক 

অৰু ৰলঘী এ া প্ৰদানৰ অকটত হতটনওুৱা হলাৰডংটফাৰ ফাটফ ৰলঘীধাৰওৰ ৰা ৰফটশ  যন্মৰত চতনৰ প্ৰটয়াচন 

 য়.  

3. হচাষ্ঠয নাকৰৰওযওলৰ স্বাস্থয ফীভাৰ হযটত যম্পওতীয় দাফীটফাৰ অৰু ৰবটমাকটফাৰ যটম্বাৰধত ওৰৰফকল যওটলা 

স্বাস্থয ফীভাওাৰী অৰু TPA হয় থৃও হঘটনল এ া প্ৰৰতষ্ঠা ওৰৰফ. 

 

F. ৰনৰদতি ভনুাপা যাভৰৰটলাৱা - ৰঘৰওৎযালয় নকদ, চৰ ল হৰাক 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াত ফীভাওাৰী এ া অ াআতকও ফৃ ত ৰৰস্কট া  ল ৰলঘী ভনুাপাটফাৰৰ প্ৰটয়াচনীয় অৰু মুৰিযন্মত 

ফযৱ াৰ. এআট া চনা উৰঘত হম স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা হৰাকীচনও ৰঘৰওৎযও, ঘাচতন অৰু 

ৰঘৰওৎযালটয় প্ৰটয়াচনতকও হফৰঙ শুশ্ৰু া ওৰৰফ াটৰ. হতোঁটলাটও ৰঘৰওৎযালয়ত থওাৰ ৰদন ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ াটৰ, প্ৰটয়াচনীয় 

ডাআটিাৰিও অৰু কটৱ ণাকাৰৰ ৰীক্ষাটফাৰ যম্পন্ন ওৰৰফ াটৰ অৰু এআদটৰ ৰঘৰওৎযাৰ ভলূযট া প্ৰটয়াচনীয় ৰৰভাণতকও 

ফঢ়াআ ৰদফ াটৰ. ফীভাওাৰীৰ ভলূযত ৰা নয এ া প্ৰধান প্ৰবাৱ  ল ৰঘৰওৎযা ভলূযটফাৰৰ যৰুস্থৰ ফৃৰদ্ধ, যঘৰাঘৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ 

 াৰটফাৰ হ াৱা ফৃৰদ্ধতকও ৰধও.  

আয়াৰ উত্তৰট া  ল ৰনৰদতি ভনুাপা যাভৰৰটলাৱাট া. হমৰতয়া ফীভাওততা ফযৰিটফাৰকল মতযপ্ত যৰুক্ষা অকফঢা়য়, হতৰতয়া ৰনৰদতি 

ভনুাপা যাভৰৰটলাৱাটফাটৰ ফীভাওাৰীও এ া মথামুি যভয়যীভাৰ ফাটফ হতোঁৰ ৰলঘীট া যৰঠওবাটৱ ভলূযাংওন ওৰাত য ায় 

ওটৰ. এআ প্ৰডাক্টট াত, ENT, হন্ৰ -ৰফজ্ঞান, প্ৰযূৰত-ৰফজ্ঞান অৰু ৰীটৰাক-ৰফজ্ঞান অৰদৰ দটৰ প্ৰৰতট া প্ৰণালীৰ ধীনত 

যাধাৰণটত হ াৱা ৰঘৰওৎযাটফাৰ তাৰলওাবুি ওৰা হ টঙ অৰু এআটফাৰৰ প্ৰৰতট াৰ ফাটফ যফতাৰধও ৰৰটশাধট া ৰলঘীট াত 

ৰঢ় শুটনাৱা  য়. 

হতোঁৰ দ্বাৰা হ াৱা ৰঘৰওৎযা ফযয়ট া ৰমভাটনআ ন ও ৰওয় ফীভাওততাআ দাফীৰ ৰৰভাণ ৰ ঘাট এ া ৰনৰদতি নকদ লাব ওটৰ. 

এআ যওটলাটফাৰ ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া হটওচ ভাঘুলটফাৰ যাধাৰণটত ৰঘৰওৎযাৰ ঘততট াৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় 

মথামুি ভলূযট াৰ ৰফ টয় ধযয়নৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ওৰা  য়.  
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হটওচ ভাঘুলটফাটৰ তলত ৰদয়াৰ দটৰ ভলূযট াৰ যওটলাটফাৰ উাদান ন্তবুতি ওটৰ: 

a) হওাঠাৰ বাৰা,    

b) হঙাদাৰীৰ ভাঘুল,  

c) ডাআটিাৰিও,  

d) িাকঙ,  

e) ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ আতযাৰদ. 

হটওচ ভাঘুলটফাটৰ প্ৰডাক্টট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ঔাদয, ৰৰফ ন, এম্বুটলিৰ বাৰা আতযাৰদ ন্তবুতি ওৰৰফ াটৰ. 

এআ ৰলঘীটফাৰ ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰৰফকল য চ ৰমট ত ু দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰৰফকল হওৱল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত অৰু ৰলঘীট াৰ 

ধীনত ফযাৰধৰ যাভৰৰটলাৱাট াৰ প্ৰভাণট া মটথি. 

ৰওঙুভান প্ৰডাটক্ট ৰনৰদতি ভনুাপা যাভৰৰটলাৱাৰ হযটত এ া হদৰনও নকদ ভনুাপা হটওচ ওটৰ. ৰঘৰওৎযাটফাৰ যাভৰৰটলাৱাৰ 

তাৰলওাঔন প্ৰডাক্টট াত থওা ৰঘৰওৎযাটফাৰৰ যংজ্ঞাটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ ৭৫ ৰ ৰা ২০০  ফ াটৰ.  

ঘাচতাৰৰ / ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ৰনৰদতি নকদ এ া ৰৰটশাধ ওৰৰফকল অৰক্ষণ এ া হতয়াৰ ওৰা  য় ৰমট া ৰলঘীট াত থওা 

নাভটফাৰৰ তাৰলওাত ৰফঘাৰৰ হাৱা নামায়. ৰলঘীট াৰ যভয়যীভাৰ যভয়ত ৰফৰবন্ন দাফী ফা হফটলক হফটলক ৰঘৰওৎযাটফাৰ 

যম্ভৱ. হযআদটৰ ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰনফতাঘন ওৰা নকদ ফীভাওততা দ্বাৰা দাফীটফাৰ ঘূড়ান্তবাটৱ যীৰভত ওৰা  য়. 

ৰনৰদতি ভনুাপা ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰৰ ৰওঙুভান: 

 ৰঘৰওৎযালয়ৰ হদৰনও নকদ ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰ 

 চৰ ল হৰাকৰ ফীভাৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ 

1. ৰঘৰওৎযালয়ৰ হদৰনও নকদ ৰলঘী 

a) প্ৰৰত ৰদনৰ ৰৰভাণৰ যীভা 

ৰঘৰওৎযালয় নকদ যাভৰৰটলাৱাট াটৱ ফীভাওততা ফযৰিকল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতট া ৰদনৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি নকদ 

অকফঢ়ায়. প্ৰৰতৰদনৰ নকদ যাভৰৰটলাৱাট া (উদা ৰণস্বৰূট) ১,৫০০  ওা প্ৰৰতৰদনৰ ৰা ৫,০০০  ওা ফা প্ৰৰতৰদন 

তটতাৰধও  ফ াটৰ. হৰাটক প্ৰৰত হদৰনও নকদ ৰৰটশাধট াত এ া উচ্চ যীভা অকফটঢ়াৱা  য় এটওদটৰ ৰলঘীট াৰ 

যভয়যীভাৰ ফাটফ, ৰমট া দৰাঘলটত এ া ফঙটৰওীয়া ৰলঘী. 

b) ৰৰটশাধৰ ৰদনটফাৰৰ যংঔযা 

এআ ৰলঘীট াৰ ৰওঙুভানত ঘলওত, হদৰনও নকদ নটুভাদনৰ ৰদনটফাৰৰ যংঔযাট া হফভাৰট াকল যংটমাক ওটৰ মাৰ ফাটফ 

ৰঘৰওৎযা গ্ৰ ণ ওৰা  য়. ৰঘৰওৎযাৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণৰ তাৰলওা এঔন অৰু প্ৰৰতট া নফুন্ধৰ ফাটফ থওাৰ যভয় ৰমটয় 

প্ৰৰতট া প্ৰওাৰৰ প্ৰৰিয়া/হৰাকৰ ফাটফ নটুভাৰদত হদৰনও নকদ ভনুাপাট া যীৰভত ওটৰ.  

c) স্বঘাৰলত যাভৰৰটলাৱা ফা এড-ন যাভৰৰটলাৱা 

ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় অকফটঢ়াৱাৰ দটৰ এ া স্বঘাৰলত ৰলঘী ৰ ঘাট ৰঘৰওৎযালয়ৰ হদৰনও নকদ ৰলঘীট া উলব্ধ, 

অন খ নাটফাৰত, এআট া  ল এ া ৰনয়ৰভত ক্ষৰতূৰণ ৰলঘীকল এড-ন যাভৰৰটলাৱা. এআ ৰলঘীটফাটৰ ফীভাওততাও 

প্ৰাযংৰকও ফযয়টফাৰ যাভৰৰটলাৱাত য ায় ওটৰ ৰমট ত ুৰৰটশাধট া এ া ৰনৰদতি নকদ অৰু ৰঘৰওৎযাৰ প্ৰওৃত ভলূযৰ হযটত 

যম্পওতীয় ন য়. এআট াটৱ লকটত এ া ক্ষৰতূৰণ অধাৰৰত স্বাস্থয ফীভা ৰৰওল্পনাৰ ধীনত লাব ওৰৰফলকীয়া ৰমটওাটনা 

যাভৰৰটলাৱাৰ লকত অকফঢ়াফলকীয়া ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰৰটশাধট াৰ নভুৰত ৰদটয়. 

d) ৰতৰৰি যাভৰৰটলাৱা 

এআ ৰলঘীটফাটৰ ৰনয়ৰভত ৰঘৰওৎযালয় ফযয় ৰলঘী এ া ৰদফ াটৰ ৰমট তু এআট া লাবচনও অৰু যংলি ফযয়টফাৰৰ 

ফাটফ ক্ষৰতূৰণ অকফঢ়ায় অৰু লকটত ফৰ ষ্কৰণ, হওা-হ আতযাৰদৰ দটৰ ফযয়টফাৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীট াৰ ধীনত 

ৰৰটশাধটমাকয ন য়. 

e) যাভৰৰটলাৱাট াৰ নয যৰুফধাটফাৰ 

ফীভাওাৰীৰ দৃৰিৰপালৰ ৰা, এআ ৰৰওল্পনাট াৰ ফহুটতা যৰুফধা অটঙ, ৰমট ত ুএআট া গ্ৰা ও এচনৰ অকত ফাঔযা 

ওৰৰফকল য চ অৰু হযটয় ৰধও য টচ ৰফিী ওৰৰফ াৰৰ. এআট াটৱ ৰঘৰওৎযাৰ ভলূয ফৃৰদ্ধট া ৰাস্ত ওটৰ ৰমট ত ু
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প্ৰওৃত ৰৰভাণট া ৰমটয়আ ন ও ৰওয় এআট াটৱ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত থওাৰ যভয়টঘাৱাত প্ৰৰতৰদটন ৰনৰদতি নকদ এ া 

ৰৰটশাধ ওটৰ. লকটত, হতটনওুৱা ফীভা যাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ গ্ৰ ণটমাকযতা অৰু দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্তটফাৰ প্ৰওৃতটত যৰল. 

2. চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘী 

এআ প্ৰডাক্টট াও লকটত বয়ানও হৰাকৰ যাভৰৰটলাৱা ফা ভানৰযও অখাত যাভৰৰটলাৱা ফুৰল চনাচায়. 

ৰঘৰওৎযা ৰফজ্ঞানৰ গ্ৰকৰতৰ লটক লটক, ভানুট  হওিাৰ, হষ্ট্ৰাও অৰু হৃদমন্ত্ৰৰ অিভণ অৰদৰ দটৰ ৰওঙুভান ভঔুয হৰাকৰ 

ৰা অটৰাকয লাব ওৰৰটঙ. ৰমটফাৰৰ ফাটফ অকৰ ৰদনত ভতৃুযফৰণ ওৰৰফলকীয়া হ ৰঙল. নুৰ, হতটনওুৱা ভঔুয 

হৰাকটফাৰৰ ৰা অটৰাকয লাব ওৰাৰ ৰঙত চীৱনৰ প্ৰতযাশা তযাৰধও ফৰৃদ্ধ াআটঙ. হযআদটৰ ভঔুয হৰাক এ াৰ ৰা 

অটৰাকয লাব ওৰৰফকল  টল ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ প্ৰঘুৰ ফযয় ওৰৰফলকীয়া  য়, এটওদটৰ ৰঘৰওৎযাৰ ৰঙত চীৰৱত ৱস্থাৰ 

ফযয়টফাৰ. এআদটৰ চৰ ল হৰাক এ াৰ অৰম্ভৰণট াটৱ ফযৰি এচনৰ ৰফত্তীয় যৰুক্ষাট া শংৰওত ওৰৰ হতাটল. 

a) ৰনধতাৰৰত চৰ ল হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙৰ ফাটফ এওওালীন নকদ ৰৰভাণ ৰৰটশাধৰ অৰক্ষণ এ াৰ হযটত চৰ ল 

হৰাকৰ ৰলঘীট া  ল এ া ভনুাপাৰ ৰলঘী. 

b) এআট া ৰফিী ওৰা হ টঙ: 

 এ া স্বঘাৰলত ৰলঘীৰ ৰ ঘাট ফা  

 ৰওঙুভান স্বাস্থয ৰলঘীকল এ া এড-ন যাভৰৰটলাৱা ৰ ঘাট ফা  

 ৰওঙুভান চীৱন ফীভা ৰলঘীত এ া এড-ন যাভৰৰটলাৱা ৰ ঘাট 

বাৰতফ তত, চৰ ল হৰাকৰ ভনুাপাটফাৰ প্ৰধানত চীৱন ফীভাওাৰীটফাটৰ চীৱন ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ৰাআডাৰ ৰ ঘাট ৰফিী ওটৰ 

অৰু হতোঁটলাটও অকফটঢ়াৱা দুআ ধৰণৰ যাভৰৰটলাৱা  ল – ত্বৰৰত CI ভনুাপা ৰৰওল্পনা অৰু স্বঘাৰলত CI ভনুাপা 

ৰৰওল্পনা. যাভৰৰটলাৱা হৰাকৰ স্পি যংজ্ঞা অৰু বাল অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰত গুৰুত্বূণত হমৰতয়া এআ ভনুাপাট া ৰফিী ওৰা  য়. 

ৰফভ্ৰাৰন্ত অোঁতৰ ওৰৰফকল, ২০  া ৰত যাধাৰণ চৰ ল হৰাকৰ যংজ্ঞা IRDA ৰ স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাৰৰ 

ধীনত ভানৰফৰশি ওৰা হ টঙ. (নগু্ৰ  ওৰৰ হশ ত যৰন্নৰৱি ওৰা নফুন্ধকল ঘাও).  

তথাৰ, ৰফৰীত ৰনফতাঘনৰ যম্ভাৱনাট া প্ৰাৰৰম্ভও স্তৰত (মাৰ দ্বাৰা প্ৰধানত অিান্ত হ াৱাৰ যম্ভাৱনা থওা ফযৰিটফাটৰ এআ 

ফীভাট া লয়)  ৰত উচ্চ অৰু প্ৰস্তাৱওটফাৰৰ স্বাস্থযৰ ৱ্স্স্থাট া ৰনধতাৰণ ওৰাট া গুৰুত্বূণত. মতযপ্ত ডা াৰ বাৱৰ পলত, 

চৰ ল হৰাকৰ ৰৰওল্পনাটফাৰৰ ফততভানৰ ভলূযট া নুৰ ফীভাওাৰীটফাৰৰ ডা াৰ চৰৰয়টত যভথতন ওৰা  য়. 

c) চৰ ল হৰাকটফাৰ  ল ভঔুয হৰাক ৰমটয় হওৱল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰত উচ্চ ফযয় এ া যৰৃি নওটৰ লকটত 

ক্ষভতা, ংক হ ৰুৱা, উাচতন হ ৰুৱা অৰদ যংকৰ ত ওৰৰফ াটৰ অৰু ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱাৰ ৰঙত 

দীখতওালীন মত্নৰ দাফী ওৰৰফ াটৰ. 

d) ৰঘৰওৎযালয়ৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘী এ াৰ লকটত চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘী এ া লফকল প্ৰাটয় ৰাভশত ওৰা  য়, মাটত 

ৰলঘীট াৰ ধীনত ক্ষৰতূৰণট াটৱ ৰৰয়াল এ াৰ ৰফত্তীয় হফাচাট া অওাণ ওৰাত য ায় ওৰৰফ াটৰ মাৰ 

যদযয এচন হতটনওুৱা হৰাকৰ দ্বাৰা অিান্ত হ টঙ. 

e) চৰ ল হৰাকটফাৰৰ যাভৰৰটলাৱাট া ফীভাওাৰীটফাৰ অৰু প্ৰডাক্টটফাৰ যাটটক্ষ ৰবন্ন  য়, ৰওন্তু যাধাৰণটফাৰ  ল: 

 ৰনধতাৰৰত ওৰঠনতাৰ হওিাৰটফাৰ 

 এওু  ভাটয়াওাৰডতটয়ল আনপাওতিন 

 হওাটৰানাৰী অ তাৰৰ ঘাচতাৰৰ 

 হৃদমন্ত্ৰৰ বাল্ব যলৰন 

 ৰনধতাৰৰত ওৰঠনতাৰ ও’ভা 

 হৰটনল ৰফওল 

 হষ্ট্ৰাও ফাটফ হ াৱা স্থায়ী লক্ষণটফাৰ 

 ভঔুয ংক /  াড়ৰ ভজিতা প্ৰৰতটৰাণ 

 ৰফৰবন্ন হলক্লটৰাৰঙঙ 

 ভ ৰ ৰনউিন হৰাক 

 ংকটফাৰৰ স্থায়ী ক্ষাখাত 
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 ভঔুয দূখত নাটফাৰৰ পলত হ াৱা স্থায়ী ক্ষভতা 

চৰ ল হৰাকৰ তাৰলওাঔন ৰস্থৰ ন য় অৰু ৰফওাশ হ  থাটও. ৰওঙুভান অন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় ফচাৰত ফীভাওাৰীটফাটৰ ৱস্থাটফাৰ 

‘ভঔুয’ অৰু ‘ৰতৰৰি’ ৰ ঘাট হশ্ৰণীৰফবাক ওটৰ, অনৰও অলটচআভাৰৰ দটৰ হৰাকৰ ৱস্থাটফাৰ যাভৰৰলয়.  হওৰতয়াফা 

যাভৰৰলফৰ ফাটফ ‘ াৰভতটনল হৰাক’ হ া ন্তবুতি ওৰা  য় মৰদ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰনৰশ্চতবাটৱ ফহুত হফৰঙ. 

f) ৰমদটৰ ৰধওাংশ চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘী হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙত এ া এওওালীন ৰৰটশাধৰ ফাটফ অকফটঢ়াৱা  য়, 

অৰু ৰওঙুভান ৰলঘী অটঙ ৰমটয় ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়ৰ যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়ায়, হওফল ফযয়টফাৰৰ 

ক্ষৰতূৰণৰ ৰূত. ৰওঙুভান প্ৰডাটক্ট দুটয়া া যাভৰৰটলাৱাৰ ৰভশ্ৰণট া অকফঢ়ায় হমটন, ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱা 

হৰাকীৰ ফযয়ৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ অৰু ৰলঘীট াত উটেৰঔত ভঔুয হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙৰৰ ফাটফ এওওালীন ৰৰটশাধ. 

g) চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘীটফাৰ দৰাঘলটত ২১ ফঙৰ ৰা ৬৫ ফঙৰ ফয়যৰ হকা ৰ ফযৰিটফাৰৰ ফাটফ উলব্ধ.  

h) এআটফাৰ ৰলঘীৰ ধীনত অকফটঢ়াৱা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া যমূ্পণতৰূট উচ্চ ৰমট ত ু হতটনওুৱা ৰলঘী এ াৰ 

প্ৰাথৰভও ওাৰণট া  ল হতটনওুৱা হৰাকৰ হযটত চৰড়ত দীখতওালীন মতনৰ ৰফত্তীয় হফাচা ফ ন ওৰা.  

i) এআ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত যাধাৰণটত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ১০০% চৰ ল হৰাক এ াৰ ডায়টিাৰঙঙত ৰৰটশাধ 

ওৰা  য়. ৰওঙুভান হক্ষ্ৰ ত ৰলঘীৰ ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ অৰু হৰাকৰ ওৰঠনতাৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ ক্ষৰতূৰণট া 

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ২৫% ৰ ৰা ১০০%  ফ াটৰ. 

j) যওটলাটফাৰ ওৰঠন হৰাকৰ ৰলঘীত হদঔা মায় এ া ভানৰফৰশি ৱস্থা  ল ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰৰটশাধটমাকয 

হ াৱা ৰমটওাটনা ভনুাপাৰ ফাটফ ৰলঘীট াৰ অৰম্ভৰণৰ ৰা ৯০ ৰদনৰ টক্ষাৰ যভয়যীভা  অৰু হৰাকৰ 

ডাআটিাৰঙঙৰ ৰঙত ৩০ ৰদনৰ উত্তৰচীৰৱতাৰ ৰৰটেদ. উত্তৰচীৰৱতাৰ দপাট া ন্তবুতি ওৰা  য় ৰমট ত ুএআ 

ভনুাপাট া “ভতৃুযৰ ভনুাপা” এ াৰ হযটত ৰফভ্ৰান্ত হনাট াৱাট া ৰৰ ামত ৰওন্তু এ া “উত্তৰচীৰৱতা (চীৰৱত) 

ভনুাপা” ৰ ঘাট ৰধও ফাঔযা ওৰা  য় হমটন, ভনুাপাট াটৱ চৰ ল হৰাক এ াৰ পলত হদঔা ৰদফ ৰা ওৰঠনতাটফাৰ 

অওাণ ওৰৰফকল অকফঢা়য়. 

k) ৪৫ ফঙৰ ফয়যৰ উধতৰ ফযৰিটফাৰৰ ফাটফ ৰৰশুদ্ধ ৰঘৰওৎযাৰ ৰীক্ষাটফাৰ যম্পন্ন ওৰৰফ লাটক ৰমটয় চৰ ল হৰাকৰ 

ৰলঘী লফকল আো ওটৰ. ভানৰফৰশি ফৰ ষ্কৰণটফাৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ দটৰ প্ৰাটয় এটও, ৰঘৰওৎযাৰ ৰাভশত 

ৰফঘাৰৰফকল ফা ভাৰনফকল ফযথত হ াৱা, ফা টক্ষাৰ যভয়যীভাট া লুও-ধাও ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযাত ৰফলম্ব ওৰাট া 

ৰফটশ বাটৱ ফৰ ষ্কাৰ ওৰা  য়. 

l) ৰলঘীট াটৱ যাভৰৰটলাৱা এ া ফা তটতাৰধও হৰাকৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটয় ফীভাওততাও হওৱল ভা্ৰ  এফাৰ ক্ষৰতূৰণ 

ৰদফ াটৰ ফা ৰফৰবন্ন ৰৰটশাদ অকফঢ়ায় ৰওন্তু এ া ৰনৰদতি যীৰভত যংঔযাকল. ৰমটওাটনা ফীভাওততা ফযৰি যাটটক্ষ 

ৰলঘীট াৰ ধীনত এফাৰ  ক্ষৰতূৰণ প্ৰদানৰ ৰঙত ৰলঘীট া ফন্ধ হ  মায়. 

m) চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘীট া লকটত হকা টফাৰকল অকফটঢা়ৱা  য় ৰফটশ কও ফাৰণৰচযও প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰ ৰমটয় 

হতোঁটলাওৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাটফ ৰলঘীটফাৰ লয়.  
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G. দীখতওালীন মতনৰ ফীভা  

অৰচ, চীৱনৰ প্ৰতযাশা ফৃৰদ্ধ হাৱাৰ লটক লটক, ৰৃথৱীত ফয়স্থ ভানু  যংঔযা ফাৰঢ ় হকটঙ. ফয়যস্থ চনযংঔযা এ াৰ হযটত, 

ৰফিচুৰৰ দীখতওালীন মতনৰ ফীভাট াৰ গুৰুত্ব ফৃৰদ্ধ াআটঙ. ফয়যস্থ ভানু টফাৰৰ লকটত ৰমটওাটনা ধৰণৰ ক্ষভতাত হবাকা 

ফযৰিটফাটৰ দীখতওালীন মতনট া দাফী ওটৰ. দীখতওালীন মতন ভাটন  ল হযআযওল ফযৰিৰ ফাটফ যওটলা ধৰণৰ ফযা ত থওা 

ফযৰিকত অৰু নাৰঙতং মতন ৰমযওটল যভথতন ৰফ টন ৰনচৰ মত্ন লফকল ক্ষভ অৰু ৰমযওলৰ স্বাস্থয বৰৱ যটত বাল হ াৱাৰ 

অশা নাআ. 

দীখতওালীন মতনৰ ফাটফ দুআ ধৰণৰ ৰৰওল্পনা অটঙ: 

a) অকতীয়াকও ুোঁৰচ যংগ্ৰ  ওৰা ৰৰওল্পনাটফাৰ ৰমটফাৰ স্বাস্থযফান ফীভাওততাআ ৰয োঁতৰ বৰৱ যতৰ ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰ 

ফ ন ওৰৰফকল ৰওটন অৰু  

b) তাৎক্ষৰণও প্ৰটয়াচনীয় ৰৰওল্পনাটফাৰ ৰমটফাৰ এ া এওওালীন ৰপ্ৰৰভয়াভৰ দ্বাৰা ৰওনা  য় হমৰতয়া ফীভাওততাআ 

দীখতওালীন মতন ৰফঘাটৰ. 

ক্ষভতাৰ ওৰঠনতাট াটৱ (অৰু প্ৰতযাৰশত উত্তৰচীৰৱতাৰ যভয়যীভা) ভনুাপাৰ ৰৰভাণট া ৰনফতাঘন ওটৰ. বাৰতীয় ফচাৰত 

দীখতওালীন মতনৰ প্ৰডাক্টটফাৰ এৰতয়া ৰফওৰশত  ফকল ফাওী অটঙ. 

বৰৱ য অটৰাকয ৰলঘী 

প্ৰথভ অকতীয়াকও ুোঁৰচ যংকৃ ীত ফীভা ৰৰওল্পনাট া অৰঙল বৰৱ য অটৰাকয ৰলঘী, ঘাৰৰ া ৰাচহুৱা ঔণ্ডৰ যাধাৰণ ফীভা 

হওাম্পানীৰ দ্বাৰা ৰফণন ওৰা হ ৰঙল. ১৯৯০ ঘনত অৰম্ভ ওৰা হ ৰঙল, ৰলঘীট াটৱ দৰাঘলটত ৱযৰৰ ৰঙত ফীভাওৃত 

ফযৰি এচনৰ স্বাস্থয মতনৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰৰ তদাৰও ওৰাট া ফুচায়, হযআদটৰ হতোঁ হতোঁৰ উৎাদনক্ষভ ওালটঘাৱাত 

ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওটৰ. এআট া চীৱন ফীভা ৰলঘী এ া হলাৱাৰ দটৰ এটও হওৱল ভা্ৰ  এআট াটৱ ভতৃুযৰ ৰৰৱটতত বৰৱ যতৰ 

ৰঘৰওৎযাৰ ফযয়টফাৰ যাভৰৰলয়.  

a) ৰফলৰম্বত হভৰডটক্লভ 

ৰলঘীট া  ল এ া ৰফলৰম্বত ফা বৰৱ যতৰ হভৰডটক্লভ ৰলঘী অৰু আ হভৰডটক্লভ ৰলঘীট াৰ দটৰ এটও. ২৫ অৰু ৫৫ 

ফঙৰ ফয়যৰ ভাচৰ প্ৰস্তাৱটও অোঁঘৰনট াত ৰমটওাটনা যভয়টত হমাক ৰদফ াটৰ.  

b) ৱযৰৰ ফয়য 

হতোঁ ৫৫ অৰু ৬০ ফঙৰৰ ভাচৰ ফয়যত ৱযৰৰ ফয়য এ া ৰনফতাঘন ওৰৰফ াটৰ, হমাক ৰদয়া তাৰৰঔ অৰু ৱযৰৰ 

ফয়যট াৰ ভাচত ৪ ফঙৰৰ এ া স্পি ফযৱধান থওাৰ ঘতত এ াৰ হযটত. ৰলঘী ৱযৰৰ ফয়যট াটৱ প্ৰস্তৱট াত ঘ ী ওৰাৰ 

যভয়ত ফীভাওততাআ ৰনফতাঘন ওৰা ফয়যট াও ফুচায় অৰু ৰলঘীট াৰ ধীনত ভনুাপাৰ অৰম্ভৰণট াৰ ফাটফ যঘূীট াত 

ৰনধতাৰণ ওৰা  য়.  

c) ৱযৰৰ অকৰ যভয়যীভা 

ৱযৰৰ অকৰ যভয়যীভা ভাটন  ল প্ৰস্তাৱট া গ্ৰ ণৰ তাৰৰঔট াৰ ৰা অৰম্ভ হ াৱা অৰু যঘূীত ৰনধতাৰৰত ৰলঘী 

ৱযৰৰ ফয়যট াৰ হযটত হশ  হ াৱা যভয়যীভাট া. এআ যভয়টঘাৱাত ফীভাওততাআ প্ৰটমাচয নযুৰৰ ৰওৰস্তত/এওভা্ৰ  

ৰপ্ৰৰভয়াভত ৰৰটশাধ ওৰৰফ াৰৰফ.  য়টতা এ া এওওালীন ৰপ্ৰৰভয়াভ ফা ৰওৰস্তত ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফাটফ ফীভাওততাৰ 

ৰফওল্প. 

d) প্ৰতযা াৰ 

ফীভাওততাৰ ভতৃুয ফা  য়টতা ৱযৰৰ ফয়যৰ অকটত ৰনফতাৰঘত ৱযৰৰ ফয়যৰ ৰঙত অোঁঘৰনট াৰ ৰা প্ৰতযা াৰ ওৰৰফকল 

আো ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত ৰলঘীট াৰ ধীনত হওাটনা দাফী উথ্থান হনাট াৱাকও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উমুি ৰৰভাণ উটবাতাআ ৰদয়া 

 য়. নফীওৰণত ৰফলম্বৰ যন্তুৰিওৰ ওাৰণৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৭ ৰদনৰ ফৰধতত যভয়যীভাৰ ফযৱস্থা এ া 

অটঙ.  

e) ৰনধতাৰণ 

অোঁঘৰনট াটৱ ৰনধতাৰণ অকফঢ়ায়.  
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f) ফৰ ষ্কৰণটফাৰ 

ৰলঘীট াত হভৰডটক্লভত থওাৰ দটৰ ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰৰ ফাটফ ফৰ ষ্কৰণ, ৩০ ৰদনৰ টক্ষাৰ যভয়যীভা 

অৰু প্ৰথভ ৰনধতাৰৰত হৰাকৰটফাৰৰ ফাটফ প্ৰথভ ফঙৰৰ ফৰ ষ্কৰণ নাথাটও. ৰমট ত ু এআট া এ া বৰৱ যতৰ হভৰডটক্লভ 

ৰলঘী, এআট া যমূ্পণতৰূট নযায়যংকত. 

g) হকা  ফীভা ঘলও 

ৰলঘীট া লকটত হকা  ৰবৰত্তত লফ াৰৰ ৰমট া হক্ষ্ৰ ত হকা  হৰ াআৰ যৰুফধা উলব্ধ. 

 

 

H. ৰভশ্ৰ- প্ৰডাক্টটফাৰ 

হওৰতয়াফা, চীৱন ফীভা যম্বন্ধীয় প্ৰডাক্টটফাৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হযটত যংলি ওৰা  য়. এআ  ল দু া ফীভাওাৰী এটওলটক 

 াঅৰু ফুচাফুৰচত উনীত হ াৱাৰ চৰৰয়টত হটওচ এ াত ৰধও প্ৰডাক্ট অৰম্ভ ওৰাৰ এ া বাল উায়. 

স্বাস্থয হমাক চীৱন উকভ তীয়া প্ৰডাক্টটফাটৰ হযআফাটফ এটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰও ফুচায় ৰমটয় চীৱন ফীভা হওাম্পানী এ াৰ চীৱন 

ফীভা যাভৰৰটলাৱা এ া অৰু চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাট াৱা অৰু/ফা স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীৰ দ্বাৰা অকফটঢ়াৱা স্বাস্থয 

ফীভা যাভৰৰটলাৱা এ াৰ ৰভশ্ৰণ এ া অকফঢ়ায়. 

প্ৰডাক্টটফাৰ উবয় ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা উকভ তীয়াবাটৱ অৰ ত ওৰা  য় অৰু উবয় ফীভাওাৰীৰ ৰফতৰণ হঘটনলটফাৰৰ চৰৰয়টত 

ৰফণন ওৰা  য়. হযআদটৰ, ৰলঘীট াৰ হওানট া ঔণ্ড ক্ষৰতগ্ৰস্ত হ টঙ তাৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ যংৰলি ফীভাওাৰীটফাটৰ দাফীটফাৰ 

ৰৰঘালনা ওটৰ. 

প্ৰডাক্টটফাৰ দু া ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা উকভ তীয়াবাটৱ অৰ ত ওৰা হ টঙ অৰু উবয় ফীভাওাৰীৰ ৰফতৰণ হঘটনলটফাৰৰ চৰৰয়টত 

ৰফণন ওৰা হ টঙ. ৰনৰশ্চতবাটৱ, এআট াটৱ দু া হওাম্পানীৰ ভাচত হকা ফন্ধন এ া হতয়াৰ ওটৰ অৰু হশ তীয়া ৰনটদতশনাটফাৰ 

নযুৰৰ হতটনওুৱা হকা ফন্ধনটফাৰ ৰমটওাটনা যভয়ত এ া হওৱল এ া চীৱন ফীভাওাৰী অৰু এ া চীৱন ফীভাৰ ফাৰ ৰৰ 

ফীভাওাৰীৰ ভাচত নভুৰত ৰদয়া  য়. ৰফণন, ৰলঘী হযৱা অৰু যাধাৰণ ফযয়ৰ ৰফৰনভয় আতযাৰদৰ লকটত হযৱাৰ 

উওৰণটফাৰ অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভৰ যিাৰৰ ফাটফ হতটনওুৱা হওাম্পানীটফাৰৰ ভাচত ফুচাফুৰচৰ ঘুৰি এ া যম্পন্ন হ াৱাট া 

ৰৰ ামত. ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰমটওাটনা এ াআ হকা ফন্ধনৰ ফাটফ IRDAI  ৰ নটুভাদন ৰফঘাৰৰফ াটৰ. ঘুৰিট া দীখতওালীন 

হ াৱা উৰঘত অৰু ৰফটশ  ৰৰৰস্থৰতৰ ফাৰ টৰ অৰু IRDAI ৰ যন্মৰত ৰফ টন হকা ফন্ধন বংক ওৰাৰ নভুৰত ৰদয়া ন য়. 

ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ৰমটওাটনা এ াআ হওাৰম্ব প্ৰডাক্টটফাৰৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় ৰফৰবন্ন হযৱাটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফৰ ফাটফ স্পশত ৰফন্দু 

এ াৰ দটৰ ৰলঘী হযৱাত গুৰুত্বূণত বূৰভওা ালন ওৰৰফকল হনততৃ্ব প্ৰদান ওৰা ফীভাওততা ৰ ঘাট ওামত ওৰৰফকল 

াৰস্পৰৰওবাটৱ যন্মত  ফ াটৰ. অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰু ৰলঘী হযৱা যকুভ ওৰাত হনতৃত্ব প্ৰদান ওৰা ফীভাওাৰীটয় গুৰুত্বূণত 

বূৰভওা গ্ৰ ণ ওৰৰফ াটৰ. হযআদটৰ, ৰলঘীট াৰ হওানট া ঔণ্ড অিান্ত হ টঙ তাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ দাফীটফাৰ অৰু ওৰভঙন 

ৰৰটশাধটফাৰ যংৰেি ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা ৰৰঘালনা ওৰা  য়. 

'হওাৰম্ব প্ৰডাক্ট' বটৰাৱাট াটৱ যভটয় যভটয় চাৰৰ ওৰা পাআল অৰু ফযৱ ূত ৰনটদতশনাটফাৰ ালন ওৰৰফ অৰু ৰনচাৱফীয়াকও 

যম্পন্ন ওৰা  য়. উবয় ৰৰস্কৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উাদানটফাৰ থৃওবাটৱ ৰঘনাি ওৰৰফ াৰৰ অৰু ৰফিীৰ অকত অৰু ৰঙত উবয় 

স্তৰটত ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ অকত প্ৰওাশ ওৰা  য় অৰু ৰলঘীৰ নৰথ, ৰফিীৰ যাৰ তয আতযাৰদৰ দটৰ যওটলা নৰথ. 

প্ৰডাক্টট া ৰনচাৱফীয়া ফীভা ৰলঘী ফা হকা  ৰবৰত্তত অকফটঢ়াৱা  ফ াটৰ. হযআদটৰ স্বাস্থয ফীভা ে াৰ ৰলঘীটফাৰ যাটটক্ষ, 

ৰফশুদ্ধ যভয়ৰ চীৱন ফীভা যাভৰৰটলাৱাট া ৰৰয়ালৰ ৰমটওাটনা এচন উাচতনওাৰী যদযযৰ চীৱনৰ ৰত নটুভাদন ওৰা 

 য় ৰম লকটত ফীভাটমাকয অগ্ৰ  অৰু যংৰলি ফীভাওাৰীটফাৰৰ নয প্ৰটমাচয ঘততটফাৰ যাটটক্ষ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীট াত 

প্ৰস্তাৱও. 

ফীভাওততাৰ হযটত ভিু ৰফটফঘনাৰ ৰফওল্প উলব্ধ অৰু যাভৰগ্ৰওৰূট ‘হওাৰম্ব প্ৰডাক্ট’ হ াকল প্ৰটয়াক ওৰা  য়. হযআদটৰ, ‘হওাৰম্ব 

প্ৰডাক্ট’ হ াৰ স্বাস্থয ংশট াটৱ চীৱন ফীভাৰ ফাৰ ৰৰ/ স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীৰ ৰা ৰলঘীধাৰওৰ ৰফওল্পট াত 

নফীওৰণৰ দাফী ওটৰ. 
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হওাৰম্ব প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফণন প্ৰতযক্ষ ৰফণন হঘটনলটফাৰৰ, ব্ৰওাৰটফাৰ অৰু মুগ্ম ৰনচাৱফীয়াটফাৰৰ অৰু উবয় ফীভাওাৰীৰ 

যাধাৰণ ফাৰণৰচযও এটচন্টটফাৰৰ চৰৰয়টত ওৰৰফ াৰৰ ৰওন্তু হফংও ৰাভশতৰ ফযৱস্থাৰ চৰৰয়টত হনাৱাৰৰ. হযআদটৰ, ৰয োঁত 

ভধযস্থতাওাৰী  ফ হনাৱাটৰ মাও  য়টতা প্ৰডাক্টটফাৰ ফা  য়টতা ফীভাওাৰীটফাৰৰ হ  ৰফণন ওৰাৰ ওতৃতত্ব প্ৰদান ওৰা ন য়. 

দু া ফীভাওাৰী চৰড়ত হফৰশিযটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত মত প্ৰৰতট া ৰৰস্ক নযট াৰ ৰা থৃও, দাফীটফাৰ হওাটন ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ, 

ফীভাওততাৰ ৰফওল্পত উবয়টৰ ফা হওৱল এ া যাভৰৰটলাৱাৰ নফীনতাওৰণ যম্পওতীয় ৰৰখ না, হযৱাৰ যৰুফধাটফাৰ আতযাৰদৰ 

ফাটফ প্ৰস্তাৱট াত অৰু ৰফিীৰ যাৰ তযত ৰফটশ  প্ৰওাশ হতয়াৰ ওৰা  য়.  

এআ ফযৱযায়ট াত হযৱা অকফঢ়াফকল IT প্ৰণালীট া হচাফৰদস্ত অৰু ৰনৰন্তৰ হ াৱাট া অৱশযও, এআট া ভাটন  ল দু া 

ফীভাওাৰীৰ ভাচত ডা াৰ মটথি এওীওৰণ হ াৱা অৰু প্ৰটয়াচন নযুৰৰ IRDAI হল ডা া হতয়াৰ ওৰা. 

 

I. হটওচ ৰলঘীটফাৰ  

হটওচ ফা অটম্ব্লা যাভৰৰটলাৱাটফাটৰ এওভা্ৰ  নৰথ এঔনৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ ৰভশ্ৰণ এ া অকফঢা়য়.  

উদা ৰণস্বৰূট ফযৱযায়ৰ নয হশ্ৰণীটফাৰত, খৰৰ কৰাওীৰ ৰলঘী, হদাওানদ্বাৰৰ ৰলঘী, ৰপঘ হটওচ ৰলঘী আতযাৰদৰ 

দটৰ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ অটঙ, ৰমটয় এটও া ৰলঘীৰ ধীনত ট্টাৰলওা, আয়াৰ উাদানটফাৰ আতযাৰদটও ধৰৰ ৰফৰবন্ন হদৰ ও 

যম্পৰত্তটফাৰ যাভৰৰটলাৱাট া ৰফঘাটৰ. হতটনওুৱা ৰলঘীটফাটৰ লকটত ৰনৰদতি ফযৰিকত শাৰীটফাৰ ফা দাৰয়ত্ব যাভৰৰটলাৱাটফাৰ 

ন্তবুতি ওৰৰফ াটৰ.  

স্বাস্থয ফীভাত হটওচ ৰলঘীট াৰ উদা ৰণটফাটৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটফাৰৰ হযটত চৰ ল হৰাক যাভৰৰটলাৱা ভনুাপাটফাৰৰ 

যংৰভশ্ৰণট া ন্তবুতি ওটৰ অৰু অনৰও ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটফাৰৰ হযটত চীৱন ফীভা ৰলঘী অৰু ৰঘৰওৎযালয়ৰ হদৰনও নকদ 

ভনুাপটফাৰ ন্তবুতি ওটৰ. 

ভ্ৰভণ ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত, অকফটঢ়াৱা ৰলঘীট া  ল এ া হটওচ ৰলঘী, ৰমটয় হওৱল স্বাস্থয ফীভাট া যাভৰৰ নলয় ৰওন্তু লকটত 

হৰাক / দূখত নাৰ পলত হ াৱা ৰঘৰওৎযালয়ৰ ফযয়টফাৰৰ হযটত দূখত নাভলূও ভতৃুয / ক্ষভতাৰ ভনুাপাটফাৰ, হ ৰুৱা ফা যাভগ্ৰী 

ৰীক্ষাৰ পলত উৰস্থৰতত ৰফলম্ব, াৰ্ৰ  অৰু নৰথটফাৰ হ ৰুৱা, যম্পৰত্ত / ফযৰিকত নিটফাৰৰ ফাটফ তৃতীয় ক্ষৰ দাৰয়ত্ব, 

ভ্ৰভণটফাৰ ফাৰতল হ াৱা অৰু অনৰও ৰফভান  ৰণট া যাভৰৰলয়. 
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J. দুঔীয়া হশ্ৰণীৰ ফাটফ ভাআি’ ফীভা অৰু স্বাস্থয ফীভা 

ভাআি’-ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ দৰাঘলটত কাোঁৱলীয়া অৰু নানুষ্ঠাৰনও ঔণ্ডটফাৰৰ ৰনম্ন অয়ৰ ফযৰিটফাৰও যৰুৰক্ষত ওৰৰফৰ ফাটফ 

অৰ ত ওৰা হ টঙ. অভাৰ চনযংঔযাৰ ফৃ ত ংশ এ া ৰনম্ন অয়ৰ ফযৰিটফাটৰ হতয়াৰ ওৰৰটঙ অৰু হতোঁটলাওৰ দৰাঘলটত 

হওাটনা স্বাস্থয যৰুক্ষা যাভৰৰটলাৱা নাথাটও. হযআফাটফ, এআ ৰনম্ন ভলূযৰ প্ৰডাক্টট া এ া ফ ন হমাকয ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু ভনুাপাৰ 

হটওচৰ হযটত এআ ফযৰিটফাৰও য ায় ওৰৰফকল যঘূনা ওৰা হ ৰঙল, মাটত যাধাৰণ যংও টফাৰৰ ৰা ৰৰ্ৰ াণ াফ অৰু 

হভাওাৰৱলা ওৰৰফ াটৰ. ভাআি’ ফীভাট া IRDA ভাআি’ ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাৰ, ২০০৫ ৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা  য়. 

এআ প্ৰডাক্টটফাৰ এ া ক্ষুদ্ৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হযটত অট  অৰু ৰফটশ কও, ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৩০,০০০  ওাৰ তলত, IRDA 

ভাআি’-ফীভা ৰনয়ভাৱলী, ২০০৫ ৰ প্ৰটয়াচনীয়তা ভটত. হতটনওুৱা যাভৰৰটলাৱাটফাৰ প্ৰধানত ৰফৰবন্ন যম্প্ৰদায়ৰ যংস্থা ফা 

হফঘৰওাৰী যংস্থাটফাটৰ (NGO হফাৰ) হতোঁটলাওৰ যদযযটফাৰৰ ফাটফ হকা  ৰবৰত্তত লয়. IRDA ৰ কাোঁৱলীয়া অৰু যাভাৰচও 

ঔণ্ডৰ দাৰয়ত্বটফাটৰ লকটত দাফী ওটৰ হম ফীভাওাৰীটফাটৰ হতোঁটলাওৰ ৰলঘীটফাৰৰ ৰনধতাৰৰত ংশ এ া ভাআি’-ফীভা 

প্ৰডাক্টটফাৰৰ দটৰ ৰফিী ওৰা উৰঘত, ফীভাৰ ৰফস্তৃত প্ৰযাৰট া যক্ষভ ওৰৰফকল. 

যভাচ দুঔীয়া হশ্ৰণীট াৰ ৱশযওতাৰ প্ৰৰত ধযান ৰদফকল PSU হয় হতয়াৰ ওৰা দু া ৰফটশ  ৰলঘী তলত ফাঔযা ওৰা  ল: 

1. চন অটৰাকয ফীভা ৰলঘী 

ৰনটম্নািটফাৰ  ল চন অটৰাকয ফীভা ৰলঘীৰ হফৰশিয: 

a. যভাচৰ দুঔীয়া হশ্ৰণীটফাৰকল য চলবয ৰঘৰওৎযা ফীভা অকফঢ়াফকল এআ ৰলঘীট া অৰ ত ওৰা হ টঙ. 

b. যাভৰৰটলাৱাট া ৰনচাৱফীয়া হভৰডটক্লভ ৰলঘীট াৰ হযটত এটও া শাৰীত থাটও. যংৰগ্ৰ ীত হফানাঘ অৰু ৰঘৰওৎযা 

ৰীক্ষাৰ ভনুাপাটফাৰ ন্তবুতি ওৰা ন য়. 

c. ৰলঘীট া ফযৰিকত অৰু ৰৰয়ালৰ যদযযটফাৰকল উলব্ধ. 

d. ফয়যৰ যীভাট া াোঁঘৰ ৰা ৭০ ফঙৰকলটও. 

e. ৰতৰন ভা ৰ ৰা াোঁঘ ফঙৰ ফয়যৰ ৰবতৰৰ যন্তানৰ লকটত এচন ফা দুটয়াচন ৰববাৱও এটওলটক যাভৰৰ লফ 

াৰৰ. 

f. প্ৰৰতচন ফীভাওততা ফযৰি যাটটক্ষ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৫,০০০  ওাত যীভাফদ্ধ অৰু ৰনটম্নাি তাৰলওাঔন 

নমুায়ী ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰটশাধটমাকয. 

 

তাৰলওা 2.1 

ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ফয়য ৪৬ ফঙৰ 

ফয়যকলটও 

৪৬-৫৫ ৫৬-৬৫ ৬৬-৭০ 

ৰৰয়ালৰ ভঔুয ৭০ ১০০ ১২০ ১৪০ 

ত্নী ৭০ ১০০ ১২০ ১৪০ 

২৫ ফঙৰ ফয়যকলটও ৰনবতৰশীল যন্তান ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

২+১ ৰনবতৰশীল যন্তানৰ ৰৰয়াল ১৯০ ২৫০ ২৯০ ৩৩০ 

২+২ ৰনবতৰশীল যন্তানৰ ৰৰয়াল ২৪০ ৩০০ ৩৪০ ৩৮০ 

 অয় ওৰ অআনৰ ঔণ্ড ৮০D ৰ ধীনত ওৰ ভনুাপাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ হমাকয. 

 ৰলঘীট াত হযৱাৰ ওৰ প্ৰটমাচয ন য়. 

2. যাফতচনীন স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰন (UHIS) 

১০০ ফা তটতাৰধও ৰৰয়াল হকা টফাৰকল এআ ৰলঘীট া উলব্ধ. হশ তীয়া যভয়ত অনৰও ফযৰিকত UHIS ৰলঘীটফাৰ 

ৰাআচকল উলব্ধ ওৰা হ ৰঙল. 

ভনুাপাটফাৰ 
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ৰনটম্নািট া  ল যাফতচনীন স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰনৰ ভনুাপাটফাৰৰ তাৰলওা : 

 ৰঘৰওৎযাৰ ক্ষৰতৰূণ 

ৰলঘীট াটৱ ৰনটম্নাি উ যীভাটফাৰ যাটটক্ষ এচন ফযৰি / ৰৰয়ালকল ৩০,০০০  ওাকলটও ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ 

ফযয়টফাৰৰ ক্ষৰতূৰণ অকফঢ়ায়. 

তাৰলওা 2.2 

ৰফৱৰণ যীভা 

হওাঠা, হবাচনফযৱস্থাৰ ফযয়টফাৰ প্ৰৰতৰদটন ১৫০  ওা হলটও 

মৰদ অআ.ৰঘ.আউ. ত বৰতত ওৰা হ টঙ প্ৰৰত ৰদটন ৩০০  ওা হলটও 

ঘাচতন, এটনটস্থৰ ি, ৰাভশতওাৰী, ৰফটশ জ্ঞটফাৰৰ ভাঘুল, নাৰঙতং ফযয়টফাৰ প্ৰৰতট া হৰাক/অখাতৰ ফাটফ ৪,৫০০  ওা 

হলটও 

হঘতনানাশও, ৰি, ৰক্সটচন, OT ৰ ভাঘুল,  ধটফাৰ, ডাআটিাৰিও 

অৰ লা অৰু X-হৰ, ডায়লাআৰঙঙ, হৰৰড’হথৰাৰ, হওটভাটথৰাৰ, 

হঙটভওাৰৰ ভলূয, ওৃৰ্ৰ ভ ংক আতযাৰদ 

প্ৰৰতট া হৰাক/অখাতৰ ফাটফ ৪,৫০০  ওা 

হলটও 

ৰমটওাটনা এ া হৰাকৰ ফাটফ হ াৱা ভঠু ফযয় ১৫,০০০  ওা হলটও 

 ফযৰিকত দখূত না যাভৰৰটলাৱা 

দূখত নাৰ পলত ৰৰয়ালৰ ভঔুয উাচতনওাৰীৰ (যঘূীত নাভ থওাৰ দটৰ) ভতৃযুৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱা: ২৫,০০০  ওা. 

 ক্ষভতা যাভৰৰটলাৱা  

এ া দূখত না / হৰাকৰ পলত মৰদ ৰৰয়ালৰ ভঔুয উাচতনওাৰীচনও ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰৰফলকীয়া  য় হতটন্ত 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতৰদটন ৫০  ওাকও ক্ষৰতূৰণ প্ৰদান ওৰা  ফ, ৰতৰন ৰদনৰ এ া টক্ষাৰ যভয়যীভাৰ ৰঙত 

যফতাৰধও ১৫ ৰদনকল. 

 ৰপ্ৰৰভয়াভ 

তাৰলওা 2.3 

উাদান ৰপ্ৰৰভয়াভ 

ফযৰি এচনৰ ফাটফ ফঙৰৰ ৩৬৫  ওা 

াোঁঘচনৰ এ া ৰৰয়ালৰ ফাটফ  

(প্ৰথভ ৰতৰন া যন্তান ন্তবুতি ওৰৰ) 

ফঙৰৰ ৫৪৮  ওা 

যাতচনীয়া এ া ৰৰয়ালৰ ফাটফ (প্ৰথভ ৰতৰন া যন্তান অৰু 

ৰনবতৰশীল ৰববাৱওও ন্তবুতি ওৰৰ) 

ফঙৰৰ ৭৩০  ওা 

BPL ৰৰয়ালটফাৰৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ অৰথতও যা াময দৰৰদ্ৰতাৰ যীভাটৰঔাৰ তলত ফায ওৰা ৰৰয়ালটফাৰৰ 

ফাটফ ঘৰওাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ অৰথতও হৰ াআ এ া অকফঢ়াফ. 
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K. ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয ফীভা হমাচনা  

ঘৰওাটৰ লকটত ৰওঙুভান ৰফৰবন্ন স্বাস্থয অোঁঘৰন অৰম্ভ ওৰৰটঙ, হযআটফাৰৰ ৰওঙুভান ৰফটশ  ৰাচযটফাৰত প্ৰটমাচয. ফৃ ত 

চনযংঔযা এ াকল স্বাস্থয ভনুাপাটফাৰ প্ৰযাৰ ওৰৰফকল, ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ হযটত লকলাৰক আ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয ফীভা হমাচনাট া 

ওামতওৰী ওৰৰটঙ. দৰৰদ্ৰতাৰ যীভাটৰঔাৰ তলত (BPL) ফায ওৰা ৰৰয়ালটফাৰৰ ফাটফ স্বাস্থয ফীভা যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়াফকল 

বাৰত ঘৰওাৰৰ শ্ৰভ অৰু ৰনটয়াক ভন্ত্ৰণালটয় RSBY অৰম্ভ ওৰৰটঙ. 

ৰনটম্নািটফাৰ  ল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয ফীভা হমাচনাৰ হফৰশিয: 

a. ৰৰয়াল ে াৰ এ াৰ ৰবৰত্তত প্ৰৰতট া BPL ৰৰয়ালৰ ফাটফ ৩০,০০০  ওাৰ ফীভাৰ ভঠু নকদ ৰৰভাণ. 

b. ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ যাভৰৰলফকল. 

c. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ হযটত যম্পওতীয় স্বাস্থয হযৱাটফাৰ যাভৰৰটলাৱা অৰু শলয ৰঘৰওৎযাৰ দটৰ হযৱাটফাৰ ৰমট া ৰদফযা 

মতনৰ ৰবৰত্তত অকফঢ়াফ াৰৰ. 

d. যওটলাটফাৰ উমুি স্বাস্থযটযৱাৰ ফাটফ নকদৰফ ীন যাভৰৰটলাৱা. 

e. িা ত ওাডতৰ ফযৱস্থা. 

f. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰৰ ফযৱস্থা ওৰা. 

g. প্ৰৰতট া যাক্ষাতৰ ফাটফ ১০০  ওাৰ ৰৰফ ন বাট্টা. 

h. ফীভাওাৰীও হওিীয় অৰু ৰাচয ঘৰওাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওটৰ. 

i. প্ৰৰতটমাকীতাভলূও ৰনৰফদা এ াৰ দ্বাৰা ৰাচয ঘৰওাটৰ ফীভাওাৰীটফাৰ ৰনফতাঘন ওটৰ. 

j. ৰাচহুৱা অৰু ফযৰিকত ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ ভাচত ৰ তাৰধওাৰী ৰনফতাঘন. 

k. ৩:১ নুাততত হওিীয় ঘৰওাৰ অৰু ৰাচয ঘৰওাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ফ ন ওটৰ. হওিীয় ঘৰওাটৰ প্ৰটতযও ৰৰয়ালৰ ফাটফ 

যফতাৰধও ৫৬৫  ওা ফৰগৰণ ৰদটয়. 

l. ৰাচয ঘৰওাৰটফাৰৰ ফৰগৰণ: ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ২৫ শতাংশ অৰু ৭৫০  ওাৰ ফাৰ ৰত ৰমটওাটনা ৰতৰৰি 

ৰপ্ৰৰভয়াভ. 

m. ঞ্জীয়ন ভাঘুল/ নফীওৰণৰ ভাঘুলৰ দটৰ ফঙৰৰ ৩০  ওা ৰৰটশাধ ওৰৰফকল ৰ তাৰধওাৰী. 

n. ৰাচয ঘৰওাৰৰ দ্বাৰা ফ ন ওৰা প্ৰশাযৰনও ফযয়টফাৰ. 

o. এআ উটেশযট াৰ প্ৰটতযও ৰ তাৰধওাৰীৰ ফাটফ ৬০  ওা ৰতৰৰি িা ত ওাডতৰ ভলূয উলব্ধ. 

p. অোঁঘৰনট াটৱ িা ত ওাডত প্ৰদানৰ তাৰৰঔট া ৰৱততী ভা ৰ প্ৰথভ ৰদনট াৰ ৰা ওামত অৰম্ভ ওৰৰফ. এআদটৰ, মৰদ এঔন 

ৰফটশ  ৰচলাত হপব্ৰুৱাৰী ভা ৰ ৰমটওাটনা যভয়ত প্ৰাৰৰম্ভও িা ত ওাডত প্ৰদান ওটৰ, হতটন্ত অোঁঘৰনঔন ১ ভ এৰপ্ৰলৰ ৰা 

অৰম্ভ  ফ. 

q. অোঁঘৰন ঔন এফঙৰৰ ফাটফ ফৰতত থাৰওফ, ৰৱততী ফ তৰ ৩১ ভ ভাঘত হলটও. এআট া উি ৰফটশ  ৰচলাঔনৰ ফাটফ যভাৰপ্তৰ 

তাৰৰঔ  ফ. হযআদটৰ, ভাচটত প্ৰদান ওৰা ওাডতটফাৰৰ ফাটফ ৰৱততী ফ তৰ ৩১ ভ ভাঘতট া  ফ যভাৰপ্তৰ তাৰৰঔ. 

TPA  ৰ চৰৰয়টত ওৰৰফলকীয়া দাফী ৰনষ্পৰত্ত যঘূীত উটেঔ ওৰা  য় ফা ফীভা হওাম্পানীৰ দ্বাৰা. ৰনষ্পৰত্তট া তাৰলওাবুি 

ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ চৰৰয়টত মথাযম্ভৱ নকদ ৰফ ীন ওৰৰফ লাটক. 

ৰমটওাটনা এ া হৰাক ফুৰলটল হৰাকৰ ধাৰাফাৰ ও যভয়যীভা এ া ফুচায় অৰু এআট াটৱ ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত ৰন্তভফাৰ 

ৰফঘাৰ-ৰফভশতৰ তাৰৰঔট াৰ ৰা ৬০ ৰদনৰ ৰবতৰত নুৰ যভাৰপ্তট া ন্তবুতি ওটৰ. 
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L. প্ৰধান ভন্ত্ৰী যৰুক্ষা ফীভা হমাচনা 

হশ তীয়াবাটৱ হখা ণা ওৰা ফযৰিকত দূখত নাভলূও ভতৃুয অৰু ক্ষভতা যাভৰৰটলাৱা ফীভা PMSBY হয় মটথি যভাদৰ লাব 

ওৰৰটঙ অৰু অোঁঘৰনঔনৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণট া তলত উটেঔ ওৰা ধৰণৰ: 

যাভৰৰটলাৱাৰ যৰুফধা : ংশগ্ৰ ণওাৰী হফংওত থওা ১৮ ৰ ৰা ৭০ ফঙৰ ফয়যৰ যওটলা চভাৰ হফংও এওাউন্ট ধাৰওও হমাক 

ৰদফকল ৰধওাৰ প্ৰদান ওৰা  য়. ংশগ্ৰ ণওাৰী হফংওটফাটৰ ৰমটওাটনা নটুভাৰদত চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাট াৱা ফীভাওাৰীৰ 

হযটত হকা ফন্ধ ওৰাট া ৰৰ ামত ৰমটয় যাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ হতটনওুৱা হফংওকল এ া ভঔুয ৰলঘী অকফঢা়ফ. হওৱল ভা্ৰ  এ া 

চভাৰ হফংও এওাউন্টৰ চৰৰয়টত ৰমটওাটনা ফযৰিটয় অোঁঘৰনট াত হমাকদান ওৰৰফকল যক্ষভ  ফ অৰু মৰদ হতোঁ এ াতকও 

ৰধও হফংওত এওাউন্ট ঔুটল, হতটন্ত হতোঁ হওাটনা ৰতৰৰি ভুনাপা লাব নওটৰ অৰু ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধট া 

হ ৰুৱাফ. হফংও এওাউন্টৰ ফাটফ অধাৰট া প্ৰাথৰভও KYC  ফ. 

বৰততৰ অৰ ত / যভয়যীভা : যাভৰৰটলাৱাট া ১ ভ চুনৰ ৰা ৩১ হভকলটও এফঙৰৰ যভয়যীভাৰ ফাটফ  ফ মাৰ ফাটফ ভটনানীত 

চভাৰ হফংও এওাউন্টট াৰ ৰা হমাক ৰদফকল / স্বয়ংৰিয়-হডৰফ ৰ দ্বাৰা ৰৰটশাধ ওৰৰফকল ৰফওল্পট া ৰনধতাৰৰত পভতটফাৰত 

প্ৰটতযও ফঙৰৰ ৩১ হভত উটেঔ ওৰাট া প্ৰটয়াচন, প্ৰাৰৰম্ভও ফ তত ২০১৫ ঘনৰ ৩১ অকিকলটও প্ৰযাৰটমাকয. প্ৰাৰৰম্ভওবাটৱ 

অৰম্ভ ওটৰাটত, হমাকদানৰ যভয়যীভাট া নয ৰতৰনভা ৰ ফাটফ বাৰত ঘৰওাৰৰ দ্বাৰা প্ৰযাৰ ওৰা হ টঙ, হমটন, ৩০ নটফম্বৰ, 

২০১৫ হলটও.  

যমূ্পণত ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধত ফঙটৰওীয়াবাটৱ হমাক ৰদয়াট া ৰনধতাৰৰত যভয়যীভাৰ ৰবতৰত যম্ভৱ  ফ াটৰ. 

অটফদনওাৰীটফাটৰ বৰতত / স্বয়ং-ঘাৰলতৰ ফাটফ ৰনৰশ্চতওালীন / দীখতওালীন ৰফওল্প এ া ৰদফ াটৰ, যভয়যীভাৰ হযটত 

অোঁঘৰনট া ফযা ত ৰাৰঔফকল তীতৰ ৰবজ্ঞতাৰ ৰবৰত্তত নুৰ ৰফটফঘনা ওৰা  ফ াটৰ. ফযৰিটফাৰ ৰমযওটল অোঁঘৰনট াৰ ৰা 

ফাৰ ৰ হ ৰঙল, টৰাি অৰ তট াৰ চৰৰয়টত বৰৱ যত ফ তটফাৰত ৰমটওাটনা যভয়ত নুৰ অোঁঘৰনট াত হমাক ৰদফ াটৰ. 

উমুি হশ্ৰণীট াত নতুন ৰৰক্ষাথতীটফাটৰ ফঙৰ ফঙৰ ধৰৰ ফা হশ তীয়াবাটৱ উমুি ফযৰিটফাটৰ ৰমযওটল অকটত হমাক ৰদয়া 

নাআ হতোঁটলাটও বৰৱ যত ফ তটফাৰত হমাক ৰদফকল যক্ষভ  ফ হমৰতয়াকলটও অোঁঘৰনট া ফযা ত থাটও. 

ফীভাৰ ধীনত ভনুাপাটফাৰ তলত ৰদয়া ধৰণৰ : 

ভনুাপাটফাৰৰ তাৰলওা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ 

ভতৃুয ২ লাঔ  ওা 

ভঠু অৰু দুটয়া া ঘওুৰ দৃৰি শৰি হ ৰুৱা ফা দুটয়াঔন  াত 

ফা বৰৰ হ ৰুৱা ফা এ া ঘওুৰ দৃৰি শৰি হ ৰুৱা অৰু  াত 

ফা বৰৰ ওাৰভলা হ াৱা 

২ লাঔ  ওা 

ভঠু অৰু এ া ঘওুৰ দৃৰি শৰি হ ৰুৱা ফা এঔন  াত ফা 

বৰৰ ওাৰভলা হ াৱা 

১ লাঔ  ওা 

এঙ.এভ.এঙ, আটভআল ফা ফযৰিকতবাটৱ লক ওৰৰ হমাক ৰদয়া অৰু ভটনানয়ন প্ৰদানৰ যৰুফধাট া উলব্ধ. 

ৰপ্ৰৰভয়াভ : প্ৰৰতচন যদযযৰ ফাটফ ফঙৰত ১২  ওাকও. ৰপ্ৰৰভয়াভট া প্ৰটতযও ফঙটৰওীয়া যাভৰৰটলাৱা যভয়যীভাৰ ১ভ চুনত ফা 

তাতকও অকত এ া ৰওৰস্তত ‘স্বয়ংৰিয় হডৰফ ’ যৰুফধাৰট াৰ চৰৰয়টত এওাউন্ট ধাৰওৰ চভাৰ হফংও এওাউন্টৰ ৰা ওাৰ  

ৰঔা  ফ. হযআদটৰ মৰদ স্বয়ংৰিয় ওাৰ  ৰঔাট া ১ভ চুনৰ ৰঙত ওামতওৰী  য়, হতটন্ত যাভৰৰটলাৱাট া স্বয়ংৰিয় হডটফ ট াৰ 

ৰঙৰ ভা ট াৰ প্ৰথভট া ৰদনৰ ৰা অৰম্ভ  ফ. ংশগ্ৰ ণওাৰী হফংওটফাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণট া এটও া ভা টত ওাৰ  

ৰাৰঔফ, হমৰতয়া স্বয়ংৰিয় হডৰফ  ৰফওল্পট া প্ৰটতযও ফঙৰৰ হভত ৰদয়া  য়, অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ ফাটফ উি ভা ট াত 

ৰৰভাণট া ৰনচাকও হ্ৰায ওৰা  য়. 

ফঙটৰওীয়া দাফীৰ ৰবজ্ঞতাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া নুৰ ৰফটফঘনা ওৰা  ফ ৰওন্তু প্ৰথভ ৰতৰন ফঙৰত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ 

হওাটনা উধতকাভী ৰনৰীক্ষণ নওৰাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল প্ৰয়ায ওৰা  য়. 

যাভৰৰটলাৱাৰ যভাৰপ্ত : যদযযচনৰ ফাটফ দূখত নাভলূও যাভৰৰটলাৱাট া যভাপ্ত  ফ : 

1. এচন যদযযআ ৭০ ফঙৰ ফয়যত উনীত হ াৱা (চন্মৰদনৰ ঘৰৰ ফয়য) ফা 

2. হফংওট াৰ হযটত এওাউন্টট া ফন্ধ ওৰা ফা ফীভাট া ঘৰল থাৰওফকল মতযপ্ত চভা নথওা ফা 

3. যদযয এচনও এ াতকও ৰধও এওাউন্টৰ দ্বাৰা যাভৰৰটলাৱাৰ হক্ষ্ৰ ত, ফীভাৰ যাভৰৰটলাৱাট া হওৱল এ াকল 

যীভাফদ্ধ ওৰা  ফ অৰু অন যাভৰৰটলাৱাট া যভাপ্ত ওৰা  ফ এটওদটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ভচফুত ওৰা  ফ. 
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মৰদ ৰদফলকীয়া তাৰৰঔট াত এওাউন্টট াত মতযপ্ত ধন থওা ফা প্ৰশাযৰনও ৰফতওত অৰদৰ দটৰ ৰমটওাটনা ওাৰৰওৰী 

ওাৰণৰ ফাটফ ফীভাৰ যাভৰৰটলাৱাট া ফন্ধ ওৰা  য়, হতটন্ত যমূ্পণত ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ প্ৰাৰপ্তত হযআট া নুৰ ফা াল ওৰা 

 ফ, ঘতত যাটটক্ষ ৰমটফাৰ তলত উটেঔ ওৰা  ফ াটৰ. এআ যভয়টঘাৱাত, ৰৰস্ক যাভৰৰটলাৱাট া ফাৰতল ওৰা  ফ অৰু 

ফীভা হওাম্পানীৰ এওভা্ৰ  ৰফটফঘনাত ৰৰস্ক যাভৰৰটলাৱাট া নুৰ ফা াল ওৰা  ফ. 

 

M. প্ৰধানভন্ত্ৰী চন ধন হমাচনা 

হফংৰওং যিয় অৰু চভা এওাউন্ট, নকদ হপ্ৰৰণ, হিৰড , ফ নটমাকয ধৰটণ ফীভা অৰু হিনত বাৰতীয় নাকৰৰও যওলৰ 

ফাটফ এআ ৰফত্তীয় যভাটৱশ ৰবমানট া ২০১৪ ঘনৰ ১৫ অকিত স্বাধীনতা ৰদৱযৰ বা ণত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ২০১৪ ঘনৰ ২৮ 

অকি তাৰৰটঔ বাৰতফ তৰ প্ৰধানভন্ত্ৰী নটৰি হভাদীটয় উটন্মাঘন ওৰৰৰঙল. এআ অোঁঘৰনট াটৱ ৰমটওাটনা এ া যপ্তা ৰ ৰবতৰত 

হফংও এওাউন্ট হঔালাৰ হক্ষ্ৰ ত এ া ৰফি হৰওডত কৰঢ়টঙ. হফংৰওংৰ ভঔুযধাৰাট াত যফতাৰধও ফযৰি ন্তবুতি ওৰৰফকল লক্ষয 

ওৰৰটঙ. 

ৰমটওাটনা হফংওৰ ব্ৰাি ফা ফযৱযাৰয়ও যংফাদদাতা (হফংও ৰভ্ৰ ) অউ টল ত এওাউন্ট এ া ঔুৰলফ াৰৰ. PMJDY 

এওাউন্টটফাৰ শূনয চভাৰ হযটত হঔালা হ টঙ. হযআদটৰ, মৰদ এওাউন্টধাৰটও হিও ফ ী াফকল আো ওটৰ, হতটন্ত 

হতোঁ/হতটঔটত ননূযতভ চভাৰ ঘতত ৰূ ওৰাট া ৰৰ ামত. 

PMJDY অোঁঘৰনৰ ধীনত ৰফটশ  উটমাকীতাটফাৰ 

1. চভাৰ ৰত যতু প্ৰদান.  

2. ১.০০ লাঔ  ওাৰ দূখত না ফীভা যাভৰৰটলাৱা  

3. হওাটনা ননূযতভ যভতাৰ প্ৰটয়াচন নাআ. 

4. ৩০,০০০  ওাৰ চীৱন ফীভা যাভৰৰটলাৱা  

5. বাৰতফ তৰ ঘাৰৰপাটল য টচ  ওা স্থানান্তৰ ওৰা  

6. এআ এওাউন্টটফাৰত ঘৰওাৰী অোঁঘৰনৰ ৰ তাৰধওাৰীটফাটৰ প্ৰতযক্ষ ভনুাপাৰ  স্তান্তৰ লাব ওৰৰফ.  

7. ৬ ভা ৰ ফাটফ এওাউন্টট াৰ যন্তুৰিওৰ ওামতৰ ৰঙত বাৰিাফ্ট যৰুফধা এ াৰ নভুৰত প্ৰদান ওৰা  য়  

8. হিন, ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰকল প্ৰটৱশ.  

9. দূখত না ফীভা যাভৰৰটলাৱা 

10. ৪৫ ৰদনত ৰতওটভ এফাৰ ৰুট হডৰফ  ওাডত ফযৱ াৰ ওৰাট া ৰৰ ামত.  

11. প্ৰৰতট া কৃ স্থীৰ হওৱল এ া ভা্ৰ  এওাউন্টকল ৫০০০  ওাকলটও বাৰিাফ্ট যৰুফধা উলব্ধ, কৃ স্থীৰ ভৰ লা কৰাওী 

হ াৱাট া বাল. 

১৩ হভ ২০১৫ হলটও হৰওডত যংঔযও ১৫.৫৯ হওাৰ  এওাউন্ট হঔালা হ টঙ, ১৬,৯১৮.৯১ হওাৰ   ওা চভাৰ হযটত. এআটফাৰৰ 

ৰবতৰত ৮.৫০ হওাৰ  এওাউন্ট শূনয চভাৰ হযটত হঔালা হ টঙ. 
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N. ফযৰিকত দখূত না অৰু ক্ষভতা যাভৰৰটলাৱা  

এ া ফযৰিকত দখূত না (PA) যাভৰৰটলাৱাআ নাওাংৰক্ষত দূখত নাৰ পলত হ াৱা ভতৃুয অৰু ক্ষভতাৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ 

অকফঢ়ায়. এআ ৰলঘীটফাটৰ প্ৰাটয় দূখত নাৰ ভনুাপাট াৰ হযটত ৰওঙুভান ধৰণৰ ৰঘৰওৎযা যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়য়.  

PA ৰলঘী এ াত, ৰমদটৰ ভতৃুযৰ ভনুাপাট া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ১০০% ৰৰটশাধ, হযআদটৰ ক্ষভতাৰ হক্ষ্ৰ ত, স্থায়ী 

ক্ষভতাৰ হক্ষ্ৰ ত ক্ষৰতূৰণট া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ এ া ৰনৰদতি শতাংশৰ ৰা যাভৰয়ও ক্ষভতাৰ ফাটফ যাপ্তাৰ ও 

ক্ষৰতূৰণ এ া  ফ াটৰ.  

যাপ্তাৰ ও ক্ষৰতূৰণ ভাটন  ল ক্ষৰতূৰণ ৰৰটশাধটমাকয যপ্তা টফাৰ যফতাৰধও যংঔযাট া যাটটক্ষ ক্ষভতাৰ প্ৰৰতট া যপ্তা টত 

এ া ৰনৰদতি নকদ ৰৰটশাধ ওৰা. 

1. ক্ষভতা যাভৰৰটলাৱাৰ প্ৰওাৰ 

ৰলঘীট াৰ ধীনত যাধাৰণটত যাভৰৰটলাৱা ক্ষভতাটফাৰৰ প্ৰওাৰ: 

i. স্থায়ী ভঠু ক্ষভতা (PTD): ভাটন  ল চীৱনওালৰ ফাটফ যমূ্পণতৰূট ক্ষভ হ াৱা হমটন, ঘাৰৰ া ংকৰ ক্ষাখাত 

হ াৱা, টঘতন ৱস্থা, দুটয়া া ঘওু/ দুটয়াঔন  াত/ দুটয়া া ংক ফা এঔন  াত অৰু এ া ঘওু ফা এ া ঘওু অৰু 

এঔন বৰৰ ফা এঔন  াত অৰু এঔন বৰৰ হ ৰুৱা, 

ii. স্থায়ী অংৰশও ক্ষভতা (PPD): ভাটন  ল চীৱনওালৰ ফাটফ অংৰশওবাটৱ ক্ষভ হ াৱা হমটন, অগুৰল, বৰৰৰ 

অগুৰল হ ৰুৱা, হপটলটঞ্জচ আতযাৰদ হ ৰুৱা. 

iii. যাভৰয়ও ভঠু ক্ষভতা (TTD): ভাটন  ল এ া যাভৰয়ও যভয়যীভাৰ ফাটফ যমূ্পণতৰূট ক্ষভ হ াৱা. যাভৰৰটলাৱাৰ 

এআ ঔণ্ডট াটৱ ক্ষভতাৰ যভয়টঘাৱাত অয়ৰ ক্ষৰতট া যাভৰৰলফকল উটেশয ওটৰ. 

গ্ৰা টও হওৱল ভতৃুয যাভৰৰটলাৱা ফা ভতৃুয হমাক স্থায়ী ক্ষভতাট া ফা ভতৃুয হমাক স্থায়ী ক্ষভতা অৰু লকটত 

যাভৰয়ও যমূ্পণত ক্ষভতা ৰনফতাঘন ওৰৰফকল আো ওটৰ. 

2. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ 

PA ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া যাধাৰণটত ফৰধতত ভাট ওীয়া অয়ৰ ৰবৰত্তত ৰনধতাৰণ ওৰা  য়. যাধাৰণটত, 

এআট া ফৰধতত ভাট ওীয়া অয়ৰ ৬০ গুণ  য়. হযআদটৰ, ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় লকটত অয়ৰ স্তৰট া ৰফটফঘনা নওৰাকও ৰনৰদতি 

ৰৰওল্পনাৰ ৰবৰত্তত অকফঢ়ায়. হতটনওুৱা ঙন্দন ওৰা ৰৰওল্পনাট া নমুায়ী ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত প্ৰৰতট া ঔণ্ডৰ ফাটফ 

যাভৰৰটলাৱাট া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. 

 

 

3. ভনুাপাৰ ৰৰওল্পনা 

এ া ভনুাপাৰ ৰৰওল্পনা ৰ ঘাট, PA ৰলঘীটফাটৰ ফৰগৰণটফাৰ অও তণ নওটৰ. এআদটৰ মৰদ ফযৰি এচনৰ ৰফৰবন্ন 

ফীভাওাৰীৰ হযটত এ াতকও হফৰঙ ৰলঘী অটঙ, হতটন্ত দূখত নাভলূও ফীভা হক্ষ্ৰ ত, PTD ফা PPD  দাফীটফাৰ যওটলাটফাৰ 

ৰলঘীৰ ধীনত ৰৰটশাধ ওৰা  ফ. 

4. যাভৰৰটলাৱাৰ যৰুফধা 

এআ ৰলঘীটফাৰ প্ৰাটয় ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰ যাভৰৰলফকল প্ৰযাৰ ওৰা  য়, ৰমটয় দূখত নাৰ পলত হ াৱা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত অৰু 

নয ৰঘৰওৎযা ভলূযটফাৰৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ ৰদটয়. অৰচ অভাৰ স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰ অটঙ ৰমটফাৰ দূখত নাৰ ৰৰণাভস্বৰূট 

ৰঘৰওৎযা/ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ যাভৰৰলফকল প্ৰদান ওৰা  য়. হতটনওুৱা ৰলঘীটফাটৰ হৰাকটফাৰ অৰু ৰয োঁতৰ 

ৰঘৰওৎযা যাভৰৰ নলয় অৰু তাৰ ৰৰৱটতত হওৱল দূখত না যম্বন্ধীয় ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰ যাভৰৰলয়.  

5. ভলূয হমাকৰ ভনুাপাটফাৰ 
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ফযৰিকত দূখত নাৰ হযটত, ফহুটতা ফীভাওাৰীটয় ভলূয হমাকৰ ভনুাপাটফাৰ অকফঢ়ায়, দূখত নাৰ পলস্বৰূট হ াৱা ৰঘৰওৎযালয়ত 

বৰততৰ হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযালয় নকদ, ফাওী থওা খাতওৰ ৰৰফ ন ফযয়, এ া ৰনৰদতি নকদৰ ফাটফ ৰশক্ষাৰ ভনুাপা অৰু প্ৰওৃত অৰু 

ৰনৰদতি যীভাৰ ৰমট া ওভ হযআট াৰ ৰবৰত্তত এম্বুটলিৰ বাৰা আতযাৰদৰ দটৰ. 

6. ফৰ ষ্কৰণটফাৰ 

যাধাৰণ ফৰ ষ্কৰণটফাৰৰ ধীনত ফযৰিকত দূখত না যাভৰৰটলাৱাটফাৰ  ল: 

i. ৰলঘীট া অৰম্ভ হ াৱাৰ অকটৰ ৰা ফৰতত থওা ৰমটওাটনা ক্ষভতা 

ii. ভানৰযও ৰফযংকৰত ফা ৰমটওাটনা হৰাকৰ ফাটফ হ াৱা ভতৃুয ফা ক্ষভতা 

iii. হমৌন হৰাক, হমৌন যংিৰভত হৰাক, এআড্ঙ ফা উন্মাদ অৰদৰ দ্বাৰা প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ যংকৰ ত হ াৱা. 

iv. ৰফ ৰিয়া, যংিভণ, ৰফওৰণ অৰদৰ পলত হ াৱা ভতৃুয ফা ক্ষভতা মত এআটফাৰ দূখত না এ াৰ পলত উদ্ভৱ  য়. 

v. ফীভাওততাৰ পালৰ ৰা উদ্ভৱ হ াৱা ৰমটওাটনা অখাত ফা হতোঁৰ ৰৰয়ালৰ ৰমটওাটনা যদযযআ ৰাধী ভটনাফৃৰত্তটৰ 

ৰমটওাটনা অআন বংক ওৰা. 

vi. মুদ্ধ, অিভণ, ৰফটদশী শত্ৰুৰ ওামত, মুদ্ধৰস্থৰত ( য়টতা মুদ্ধ হখাৰ ত ওৰা হ টঙ ফা নাআ), কৃ  মুদ্ধ, ৰফটদ্ৰা , ৰফপ্লৱ, 

দংকা, ৰফটদ্ৰা   স্তটক্ষ, হযনাৰ ফা ওাৰঢ়টলাৱা ক্ষভতা, ৰধগ্ৰ ণ, দঔল, হগ্ৰপ্তাৰ, ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু ওাৰাফায অৰদৰ 

হযটত প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ যম্পৰওতত ফা অৰদৰ পলত উদ্ভৱ হ াৱা দখূত নাভলূও অখাতৰ ফাটফ হ াৱ ভতৃুয ফা 

ক্ষভতা ফা অখাত.  

vii. ফীভাওততা ফযৰিচন  তযাৰ ফৰল হ াৱাৰ হক্ষ্ৰ ত, হমটন,  তযাওাণ্ড. হযআদটৰ ৰধওাংশ ৰলঘীটয়  তযাওাণ্ডৰ হক্ষ্ৰ ত 

মত ফীভাওততা ৰনটচ ৰাধভলূও ওামতওলাত চৰড়ত নাআ, হযআট াও এ া দূখত না ৰ ঘাট ৰফটফঘনা ওটৰ অৰু 

ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰলয়. 

viii. যন্তান চন্ম ফা কবতধাৰণ ৰা ফা তাৰ ৰৰণাভস্বৰূট প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ হ াৱা ভতৃুয/ক্ষভতা/ৰঘওৎযালয়ত 

বৰতত. 

ix. হমৰতয়া ফীভাওততা/ফীভাওততা ফযৰিচটন এচন হঙাদাৰী ৰ ঘাট ৰমটওাটনা হঔলৰ ফাটফ ংশগ্ৰ ণ ফা প্ৰৰশক্ষণ গ্ৰ ণ 

ওটৰ, ৰমটওাটনা হদশৰ হযৰনও ফা যশৰ ফাৰ নীত ওাভ ওটৰ,  য়টতা শাৰন্ত স্থান ফা মুদ্ধ. 

x. উটেশযপ্ৰটণাৰদতবাটৱ ৰনচটও অখাত ওৰা, অত্ম তযা ফা অত্ম তযাৰ হঘিা ( য়টতা প্ৰওৃৰতস্থ ফা প্ৰওৃৰতস্থ) 

xi. ৰনঘামুি দ্ৰফয ফা িাকঙ অৰু এলও লৰ ফযৱ াৰ  

xii. হমৰতয়াকলটও উৰাচা াচ ফা হফলুৰনংত ৰনটয়াৰচত হ  থাটও, হমৰতয়াকলটও ৰকল হক থাটও, নাৰভ অট  ফা 

ৰৃথৱীৰ ৰমটওাটনা নজু্ঞা্ৰ  প্ৰাপ্ত ভানৰফৰশি ৰফভানত একৰাওীৰ মা্ৰ ীৰ (বাৰা ৰৰটশাধ ওৰৰ ফা নয উাটয়) 

ৰৰৱটতত নয ধৰটণ ৰমটওাটনা ৰফভান ফা হফলুনত ভ্ৰভণ ওটৰ 

ৰওঙুভান ৰলঘীটয় লকটত হফধ নজু্ঞা্ৰ  ৰফ টন ৰমটওাটনা ফা ন ঘটলাৱাৰ পলত হ াৱা ক্ষৰতট া ফৰ ষ্কাৰ ওটৰ. 

PA ৰলঘীটফাৰ ফযৰিটফাৰ, ৰৰয়াল অৰু হকা টফাৰকল অকফটঢ়াৱা  য়. 

ৰৰয়াল হটওচ যাভৰৰটলাৱা 

ৰনটম্নাি অৰ তত ৰৰয়াল হটওচ যাভৰৰটলাৱাট া ভঞ্জুৰ ওৰা  ফ াটৰ: 

 উাচতনওাৰী যদযয (ফীভাওততা ফযৰিটফাৰ) অৰু ত্নী, মৰদ উাচতন ওটৰ: প্ৰটতযওৰ ফাটফ স্বতন্ত্ৰ ভলূধন ফীভাৰ 

নকদ ৰৰভাণ, অশা ওৰাৰ দটৰ, ৰনচাৱফীয়াৰ দটৰ যাধাৰণ যীভাফদ্ধতাটফাৰৰ ৰবতৰত. 

 ত্নী (মৰদ উাচতনওাৰী যদযয ন য়): উাচতনওাৰী যদযযৰ ভলূধন ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ যাধাৰণটত ৫০ 

শতাংশ উাচতনওাৰী যদযয. ৰনধতাৰৰত উচ্চযীভা এ াকল এআট া যীৰভত  ফ াটৰ উদা ৰণস্বৰূট, ১,০০,০০  ওা 

ফা ৩,০০,০০০  ওা.  
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 যন্তান (৫ ফঙৰ অৰু ২৫ ব্ঙৰ ফয়যৰ ভাচত): ৰনধতাৰৰত উচ্চ যীভা যাটটক্ষ উাচতনওাৰী ৰববাৱওৰ ভলূধন 

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ যাধাৰণটত ২৫ শতাংশ উদা ৰণ স্বৰূট প্ৰৰতট া ৰশশু যাটটক্ষ ৫০,০০০  ওা. 

 

হকা  ফযৰিকত ফীভা ৰলঘীটফাৰ 

হকা  ফযৰিকত ফীভা ৰলঘীটফাৰ  ল দৰাঘলটত ফঙটৰওীয়া ৰলঘী হওৱল ফঙটৰওীয়াবাটৱ নফীওৰণৰ নভুৰত প্ৰদান ওৰা 

 য়. হযআদটৰ, চীৱন ফীভাৰ ফাৰ ৰৰ অৰু স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভাওাৰীটফাটৰ এফঙৰতকও যভয়যীভাৰ হযটত হকা  ফযৰিকত 

দূখত নাৰ প্ৰডাক্টটফাৰ অকফঢা়ফ াটৰ, লকটত ৰমটওাটনা ৰফটশ  ৰৰখ নাকল যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়য়. 

তলত উটেৰঔতটফাৰ  ল হফটলক ধৰণৰ হকা  ৰলঘী : 

 ভাৰলও অৰু ওভতঘাৰীৰ যম্পওতটফাৰ 

এআ ৰলঘীটফাৰ প্ৰৰতষ্ঠান, যংস্থা আতযাৰদকল অকফটঢা়ৱা  য়, ৰনটম্নািটফাৰ যাভৰৰ লফকল: 

o নাভাংৰওত ওভতঘাৰীটফাৰ 

o নাভাংৰওত নওৰা ওভতঘাৰীটফাৰ 

 ভাৰলও-ওভতঘাৰীৰ ফাৰ ৰৰ যম্পওতটফাৰ 

এআ লৰঘটফাৰ যংস্থাটফাৰ, ঘঘাআৰ টফাৰ, ক্লাফটফাৰ, আতযাৰদকল অকফটঢ়াৱা  য়, ৰনটম্নািটফাৰ যাভৰৰলফকল: 

o নাভাংৰওত যদযযটফাৰ 

o নাভৰ দ্বাৰা যদযযটফাৰ ৰঘনাি ওৰা ন য় 

(হ াওা : ওভতঘাৰীটফাৰ থৃওবাটৱ যাভৰৰটলাৱা  ফ াটৰ) 

হদনৰন্দন ওামতওলাটফাৰৰ ফাটফ ব্ৰটওন ফ’ন ৰলঘী অৰু ক্ষৰতৰূণ 

এআট া এ া ৰফটশ  PA ৰলঘী. এআ ৰলঘীট া তাৰলওাবুি হফৰশিযটফাৰৰ ৰফৰুটদ্ধ যাভৰৰ লফকল অৰ ত ওৰা  য়.  

i. প্ৰৰতট া বকা-ৰঙকাৰ ফাটফ উটেৰঔত ৰনৰদতি ভনুাপা ফা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ শতাংশ দাফীৰ যভয়ত ৰৰটশাধ ওৰা 

 য়.  

ii. ভনুাপাৰ ৰৰভাণট া  াড়ৰ প্ৰওাৰ অৰু ফ ন ওৰা বকা-ৰঙকাৰ ধৰণট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ.  

iii. ৰধও দৃিান্ত ৰ ঘাট, যাধাৰণ বকা-ৰঙকাত হও ৰভশ্ৰ বকা-ৰঙকাটফাৰৰ ভনুাপাৰ শতাংশট া ৰধও. নুৰ, ৰপউভাৰ 

 াড়ডালৰ (থাআৰ  াড)় ভনুাপাৰ শতাংশট া অগুৰলৰ  াডত়কও হফৰঙ. 

iv. ৰলঘীট াত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হদনৰন্দন ওামতওলাটফাৰৰ ক্ষৰতট াৰ ফাটফ ৰলঘীট াটৱ ৰনৰদতি ভনুাপা যাভৰৰলয় 

হমটন, অ াৰ গ্ৰ ণ, হশৌঘ-প্ৰযাৱ, ফৰ ৰৰধান, যংমভ (ভ্ুৰ  অৰু ায়ঔানা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰৰফ ৰা ক্ষভতা) ফা ৰনস্বলতা 

মাটত ফীভাওততাআ হতোঁৰ/হতটঔতৰ চীৱনট া প্ৰৰতালন ওৰৰফকল প্ৰটয়াচনীয় ভলূযট া লাব ওটৰ.  

v. এআট াটৱ লকটত ৰঘৰওৎযালয়ৰ নকদ ভনুাপা অৰু দখূত নাভলূও ভতৃুযৰ যাভৰৰটলাৱা যাভৰৰলয়. ৰফৰবন্ন ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণ অৰু ভনুাপা ৰৰটশাধৰ হযটত ৰফৰবন্ন ৰৰওল্পনাটফাৰ উলব্ধ. 
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O. ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা  

1. ৰলঘীট াৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয়তা 

ফযৱযায়, ঙুৰ  উটবাক ফা ধযয়নৰ ফাটফ বাৰতফ তৰ ফাৰ ৰত ভ্ৰভণ ওৰা বাৰতীয় নাকৰৰও এচন ৰফটদশত থওা যভয়টঘাৱাত 

দূখত না, অখাত অৰু হৰাক আতযাৰদ ৰৰস্কৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত. USA  অৰু ওানাডাৰ দটৰ হদশত ৰঘৰওৎযাৰ মতনৰ ভলূযট া ফহুত 

হফৰঙ অৰু এআট াটৱ প্ৰধান অৰথতও যভযযাৰ যৰৃি ওৰৰফ াটৰ মৰদ এআ হদশটফাৰ ভ্ৰভণ ওৰা ফযৰি এচটন এ া নাওাংৰক্ষত 

দূখত না/হৰাকৰ যনু্মঔীন  ফলকীয়া  য়. হতটনওুৱা প্ৰতযাৰশত খ নাটফাৰৰ ৰফৰুটদ্ধ যৰুক্ষা ৰদফকল, ভ্ৰভণ ৰলঘীটফাৰ ফা 

ৰফটদশী স্বাস্থয অৰু দূখত না ৰলঘীটফাৰ উলব্ধ. 

2. যাভৰৰটলাৱাৰ যৰুফধাটফাৰ 

হতটনওুৱা ৰলঘীটফাটৰ প্ৰধানত দূখত না অৰু হৰাক ভনুাপাটফাৰ ফুচায়, ৰওন্তু ফচাৰত উলব্ধ ৰধওাংশ প্ৰডাটক্ট এ া প্ৰডাক্টৰ 

ৰবতৰত যাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ ৰৰযৰ এ া হটওচ ওটৰ. অকটঢ়াৱা যাভৰৰটলাৱাটফাৰ  ল:  

i. দূখত নাচৰনত ভতৃুয / ক্ষভতা 

ii. হৰাক / দূখত নাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰ 

iii. যাভগ্ৰী ৰীক্ষা ওটৰাটত হ ৰুৱা 

iv. যাভগ্ৰী ৰীক্ষাৰ পলত উৰস্থৰতত ৰফলম্ব 

v. াৰ্ৰ  অৰু নৰথ হ ৰুৱা 

vi. যম্পৰত্ত / ফযৰিকত ক্ষৰতৰ ফাটফ তৃতীয় ক্ষৰ দাৰয়ত্ব 

vii. ভ্ৰভণ ফাৰতল 

viii.  ৰণ যাভৰৰটলাৱা 

3. ৰৰওল্পনাটফাৰৰ প্ৰওাৰ 

চনৰপ্ৰয় ৰলঘীটফাৰ  ল ফযৱযায় অৰু ঙুৰ ৰ ৰদনৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ, ধযয়নৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ অৰু ৰনমুৰিৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ.  

4. এআ ফীভাট া হওাটন অকফঢা়ফ াটৰ 

ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফা খৰুৱা ভ্ৰভণ ফীভা ৰলঘীটফাৰ হওৱল চীৱন ফীভাৰ ফাৰ ৰৰ অৰু স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ 

অকফঢ়াফ াটৰ,  য়টতা এ া স্বঘাৰলত প্ৰডাক্ট ফা ফৰতত থওা স্বাস্থয ৰলঘী এ াকল এড-ন এ াৰ দটৰ, অকফটঢ়াৱা  য় হম 

এড-ন যাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভট া পাআল অৰু ফযৱ তূ প্ৰৰিয়াট াৰ ধীনত ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নটুভাদন ওৰা  য়. 

5. হওাটনা ৰলঘী লফ াটৰ 

ফযৱযাৰয়ও যংিান্তত, ঙুৰ  উদমান ফা ধযয়নৰ ফাটফ ৰফটদশকল হমাৱা বাৰতীয় নাকৰৰও এচটন এআ ৰলঘীট া লাব ওৰৰফ 

াটৰ. ঘুৰি নমুায়ী ৰফটদশকল টথাৱা বাৰতীয় ভাৰলওটফাৰৰ ওভতঘাৰীটফাৰও যাভৰৰ হলাৱা  য়. 

6. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ 

যাভৰৰটলাৱাটফাৰ US ডলাৰত নটুভাদন ওৰা  য় অৰু যাধাৰণটত USD ১০০,০০০ ৰ ৰা USD ৫০০,০০০ হল  য়. 

ৰঘৰওৎযা ফযয়, ঔালী ওৰা, ৰৰাৰৰটয়িন যাভৰৰটলাৱা ঔণ্ডটফাৰৰ ফাটফ, ৰমট া  ল ভঔুয ঔণ্ড. নয ঔণ্ডটফাৰৰ ফাটফ S.I. হ া ৰনম্ন, 

দাৰয়ত্ব যাভৰৰটলাৱাট াৰ ফাৰ টৰ. ৰনমুৰিৰ ৰৰওল্পনাট াৰ ফাৰ টৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ বাৰতীয় ভদু্ৰাত ৰৰটশাধ ওৰৰফ াৰৰ মত 

ৰপ্ৰৰভয়াভট া ডলাৰত ৰৰটশাধ ওৰৰফ লাটক. ৰৰওল্পনাট া যাধাৰণটত দুআ ধৰণৰ:  

 USA / ওানাডা ফাদ ৰদ ৰফি-ফযাৰ 

 USA / ওানাডা ন্তবুতি ওৰৰ ৰফি-ফযাৰ 

ৰওঙুভান প্ৰডাক্ট হওৱল এৰঙয়াৰ হদশটফাৰ, হস্কটঞ্জন হদশটফাৰ আতযাৰদত যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়ায়. 
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1. ৰনকভৰ যখন ভ্ৰভণওততাটফাৰৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ 

এআট া এ া ফঙটৰওীয়া ৰলঘী মাৰ দ্বাৰা ৰনকভ/ভাৰলও এচটন যখনাআ বাৰতফ তৰ ফাৰ ৰ ভ্ৰভণ ওৰা হতোঁটলাওৰ 

ওামতযফা ীটফাৰৰ ফাটফ ফযৰিকত ৰলঘীটফাৰ লয়. এআ যাভৰৰটলাৱাট া লকটত ফঙৰত ফহুফাৰ ৰফটদশকল উৰা ভাৰ ফযৰিটফাটৰ 

লফ াটৰ. এ া ফ তত লাব ওৰা যফতাৰধও যংঔযও ভ্ৰভণ অৰু মা্ৰ ট াৰ যফতাৰধও যভয়যীভাৰ এ া যীভা অটঙ. 

অৰচৰ ৰদনৰ এ া চনৰপ্ৰয় যাভৰৰটলাৱা  ল এ া ফঙটৰওীয়া হখা ণা ৰলঘী মাৰ দ্বাৰা হওাম্পানী এ াৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা 

এফঙৰত শ্ৰভৰ ৰদনটফাৰত ওৰাৰ ৰৰওৰল্পত ভ্ৰভণৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ অকতীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ এ া ৰৰটশাধ ওৰা  য়.  

হখা ণাটফাৰ ওভতঘাৰী যাটটক্ষ ভ্ৰভণৰ ৰদনটফাৰৰ যংঔযাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰ যাপ্তাৰ ও / ৰদ্ব-যাপ্তাৰ ওবাটৱ ওৰা  য় অৰু 

ৰপ্ৰৰভয়াট া অকতীয়াকও ৰভটলাৱা  য়. লকটত ৰলঘীট া ঘৰল থওাৰ যভয়ত শ্ৰভ ৰদনৰ যংঔয ফৃৰদ্ধৰ ফাটফ ফযৱস্থা ওৰা হ টঙ, 

ৰমট ত ুৰতৰৰি অকতীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধৰ পলত এআট া ৰনটষ্পৰক্ষত  ফ াটৰ. 

টৰাি ৰলঘীটফাৰ হওৱল ফযৱযাৰয়ও অৰু ঙুৰ ৰ ৰদন ভ্ৰভণৰ ফাটফ ভঞ্জুৰ ওৰা  য়. 

ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ OMP ৰ ধীনস্থ যাধাৰণ ফৰ ষ্কৰণটফাৰৰ ন্তকতত. ফৰতত থওা ফযাৰধৰ হযটত ফযৰিটফাটৰ 

ৰফটদশত ৰঘৰওৎযা গ্ৰ ণ যাভৰৰটলাৱা লাব নওটৰ.  

এআ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত স্বাস্থয যম্পওতীয় দাফীটফাৰ যমূ্পণতবাটৱ নকদৰফ ীন মটত হনৰও প্ৰৰতট া ফীভাওাৰীটয় প্ৰধান 

হদশটফাৰত হন ৱওত থওা অন্তৰাষ্ট্ৰীয় হযৱা অকফঢা়তা এ াৰ হযটত ফচুা-ফুৰচ ওটৰ ৰমটয় ৰফটদশত ৰলঘীটফাৰৰ হযৱা 

অকফঢ়ায়. 
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P. হকা  স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱা 

1. হকা  ৰলঘীটফাৰ 

াঠট াত অকটত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হকা  ৰলঘী হলাৱা হকা ৰ ভাৰলওচন এচন কৰাওী, এ া যংস্থা, এ া হফংওৰ হিৰড  

ওাডত ৰফবাক  ফ াটৰ মত এ া এওভা্ৰ  ৰলঘীটয় ফযৰিটফাৰৰ যমূ্পণত হকা ট াও যাভৰৰ লয়.  

হকা  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰ ৰমটওাটনা ফীভা হওাম্পানীটয় অকফঢ়াফ াটৰ, অকফটঢ়াৱা  য় হম হতটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হওৱল 

এফঙৰৰ নফীওৰণ ঘুৰি থাৰওফ. 

হকা  ৰলঘীটফাৰৰ হফৰশিয - ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ভনুাপা যাভৰৰটলাৱা. 

1. যাভৰৰটলাৱাৰ যৰুফধা 

হকা  ফীভা ৰলঘীৰ অ াআতকও যাধাৰণ ধৰণট া  ল ভাৰলওটফাটৰ ওভতঘাৰীটফাৰ অৰু ৰনবতৰশীল ত্নী, যন্তান অৰু 

ৰববাৱও / শাহু-শহুৰ অৰদটও ধৰৰ ৰয োঁতৰ ৰৰয়ালটফাৰ যাভৰৰকল ৰলঘী গ্ৰ ণ ওৰা. 

2. হ আলৰ-হতয়াৰী যাভৰৰটলাৱা 

হকা ট াৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ ৰূ ওৰৰফকল হকা  ৰলঘীটফাৰ  ল প্ৰাটয় হ আলৰ-হতয়াৰী যাভৰৰটলাৱাটফাৰ. এআদটৰ এ া 

হকা  ৰলঘীত, ফযৰি এচটন ফযৰিকত ৰলঘীট াৰ ফহুটতা ভানৰফৰশি ফৰ ষ্কৰণ হকা  ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা 

হদৰঔফকল াফ. 

3. কবতাৱস্থা যাভৰৰটলাৱা 

হকা  ৰলঘী এ াত অ াআতকও যাধাৰণ যম্প্ৰযাৰণট া  ল কবতাৱস্থা যাভৰৰটলাৱাট া. এআট া এৰতয়া ফযৰিকত 

ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত ৰওঙুভান ফীভাওাৰী দ্বাৰা অকফটঢ়াৱা হ টঙ, ৰওন্তু দুআৰ ৰা ৰতৰন ফঙৰৰ এ া টক্ষাৰ 

যভয়যীভাৰ হযটত. হকা  ৰলঘী এ াত, যাধাৰণটত হওৱল ন ভা ৰ টক্ষাৰ যভয়যীভা এ া অটঙ অৰু ৰওঙুভান 

হক্ষ্ৰ ত অনৰও এআট া স্বীওাৰ ওৰা  য়. C- ঔণ্ডৰ প্ৰযৱটও ধৰৰ যন্তান প্ৰযৱৰ ফাটফ হ াৱা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ 

ফযয়ট াৰ ফাটফ কবতাৱস্থাৰ যাভৰৰটলাৱাট া অকফঢ়ায়. এআ যাভৰৰটলাৱাট া যাধাৰণটত ৰৰয়ালৰ যাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণট াৰ ৰবতৰত ২৫,০০০  ওাৰ ৰা ৫০,০০০  ওাকলটও যীভাফদ্ধ. 

4. যন্তান যাভৰৰটলাৱা 

হওৱল ভা্ৰ  ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত যাধাৰণটত ৰতৰনভা ৰ ফয়যৰ ৰা যন্তানটফাৰ যাভৰৰটলাৱা  য়. হকা  

ৰলঘীটফাৰত, প্ৰথভ ৰদনৰ ৰাআ ৰশশুটফাৰও যাভৰৰটলাৱা  য়, হওৰতয়াফা কবতাৱস্থা যাভৰৰটলাৱাৰ যীভাট াত যীৰভত ওৰা 

 য় অৰু হওৰতয়াফা ৰৰয়ালট াৰ ফীভাৰ যমূ্পণত নকদট া ন্তবুতি ওৰৰফকল যাভৰৰটলাৱা  য়. 

 

5. ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হফভাৰ যাভৰৰটলাৱা, টক্ষাৰ যভয়যীভা স্বীওাৰ ওৰা 

টূফতৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাক ফৰ ষ্কাৰ, ৰ্ৰ শ ৰদনৰ টক্ষাৰ যভয়যীভা, দুফঙৰৰ টক্ষাৰ যভয়যীভা, চন্মকত ফযাৰধ 

অৰদৰ দটৰ ৰফৰবন্ন ফৰ ষ্কাৰটফাৰ এ া হ আলৰ-হতয়াৰী হকা  ৰলঘীত যাভৰৰ হলাৱা  ফ াটৰ.  

6. ৰপ্ৰৰভয়াভ কণনা 

হকা  ৰলঘী এ াৰ ফাটফ অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া হকা ৰ যদযযটফাৰৰ ফয়যৰ প্ৰপাআল, হকা ট াৰ অওাৰ অৰু ৰত 

প্ৰটয়াচনীয়বাটৱ হকা ট াৰ দাফীৰ ৰবজ্ঞতাটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. ৰমট ত ু ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰবজ্ঞতাৰ ৰত ৰবৰত্ত 

ওৰৰ ফঙৰৰ ৰবন্ন  য়, ৰত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হকা টফাৰকল ৰফনাভলূীবাটৱ ৰতৰৰি যাভৰৰটলাৱা অকফটঢ়াৱা  য়, 

ৰমট ত ুএআট া ৰৰটশাধ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ ৰবতৰত হতোঁৰ দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফকল হকা  ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ 

ফাটফ ওৰা  য়. 

7. ভাৰলও ীন ওভতঘাৰীটফাৰৰ হকা টফাৰ 
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বাৰতফ তত, ৰনয়ন্ত্ৰণ ফযৱ্স্স্থাট াটৱ হকা  ফীভা যাভৰৰটলাৱা এ াৰ উটেটশয ভঔুযত হকা  হতয়াৰ ওৰাট াত ফাধা অটৰা 

ওটৰ. হমৰতয়া ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাৰ টৰ নযকল হকা  ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰা  য়, হতৰতয়া আয়াৰ যদযযটফাৰৰ হযটত 

হকা ৰ ভাৰলওৰ যম্পওতট া ৰনধতাৰণ ওৰাট া গুৰুত্বূণত.  

উদা ৰণ 

চভাৰ হফংও এওাউন্ট ধাৰওটফাৰ ফা হিৰড  ওাডত ধাৰওটফাৰৰ ফাটফ হফংও এ াআ ৰলঘী এ া হলাৱাট াটৱ এটওধৰণৰ হকা  

এ া কঠন ওটৰ, মাৰ দ্বাৰা ৰয োঁতৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰকল ৰূ ওৰৰফকল অৰ ত ওৰা হ আলৰ-হতয়াৰী ৰলঘী এ াৰ দ্বাৰা ফ ৃত 

হকা  এ া উওৃত  ফ াটৰ. 

আয়াত প্ৰৰতচন ফযৰিকত এওাউন্ট ধাৰওৰ ৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ যংগ্ৰ  ওৰাট া যমূ্পণত ৰনম্ন  ফ াটৰ, ৰওন্তু ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা এ া 

হকা  ৰ ঘাট ৰপ্ৰৰভয়াভ যংগ্ৰ  ওৰাট া ফহুত চৰুৰী অৰু হফংওট াটৱ এ া উৎওৃি ৰলঘীৰ ৰূত অৰু ৰধও বাল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ 

 াৰত আয়াৰ গ্ৰা ওটফাৰকল ভলূয হমাক এ া অকফঢ়ায়. 

8. ভলূয ৰনধতাৰণ 

হকা  ৰলঘীটফাৰত, হকা ট াৰ অওাৰৰ লকটত হকা ট াৰ দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট াত হৰ াআৰ 

ফাটফ ফযৱস্থা অটঙ. হকা  ফীভাআ ৰফৰীত ৰনফতাঘনৰ ৰৰস্কট া হ্ৰায ওটৰ, ৰমট ত ুৰলঘী এ াত যভগ্ৰ হকা ট া যাভৰৰটলাৱা  য় 

অৰু বাল ঘততটফাৰৰ ফাটফ ঘুৰি ওৰৰফকল হকা  ধাৰওটফাৰও যক্ষভ ওটৰ. তথাৰ, হশ তীয়া ফ তটফাৰত, এআ ঔণ্ডট াত ৰধও 

হলাঘওানৰ নুাত হদঔা হকটঙ, প্ৰধানত প্ৰৰতটমাৰকতাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ওভকও ভলূয ৰনধতাৰণ ওৰাৰ পলত. হযআদটৰ, 

এআট াটৱ ফীভাওাৰীটফাৰও ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু যাভৰৰটলাৱাট া নুৰ ৰফটফঘনা ওৰৰফকল ফাধয ওৰাআটঙ, হতৰতয়াটৰ ৰা 

ৰৰৰস্থৰতট া শুদ্ধ হ টঙ ফুৰল হওাৱাট া এৰতয়া ওৰঠন. 

9. ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ 

ভাৰলও ফা হকা ৰ কৰাওীৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ  য়টতা যমূ্পণতৰূট ৰৰটশাধ ওৰা  ফ াটৰ, ৰওন্তু এআট া যাধাৰণটত 

ওভতঘাৰীটফাৰ ফা হকা ৰ যদযযটফাৰৰ দ্বাৰা এ া ফৰগৰণৰ ৰবৰত্তত ওৰা  য়. তথাৰ এআট া ফীভাওাৰীৰ হযটত এ া এওভা্ৰ  

ঘুৰি, ভাৰলও/হকা ৰ কৰাওীটয় ৰপ্ৰৰভয়াভট া যংগ্ৰ  ওৰা অৰু যওটলাটফাৰ যদযযকল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ যাভৰৰটলাৱা অকফটঢ়াৱাৰ 

হযটত. 

10. এড-ন ভনুাপাটফাৰ 

হ আলৰ-হতয়াৰী হকা  ৰলঘীটফাটৰ দাোঁতৰ মতন, ঘুওৰ মতন, অৰু স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ ভলূয অৰু হওৰতয়াফা যন্মানূফতও প্ৰদান ফা 

ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ ৰফৰনভয়ত চৰ ল হৰাক যাভৰৰটলাৱা অৰদৰ দটৰ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ অকফঢা়য়. 

হ াওাটফাৰ : 

হকা  দূখত না অৰু স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ নটুভাদনৰ হক্ষ্ৰ ত IRDAI হয় ঘতত অটৰা ওৰৰটঙ. এআট াটৱ ফযৰিটফাৰও 

কফধ অৰু ধন খ া হকা  ৰলঘী অোঁঘৰনটফাৰৰত হমাক ৰদফকল প্ৰৱিওটফাটৰ ৰফটথ ৰৰঘালনা ওৰাৰ ৰা যৰুক্ষা প্ৰদান 

ওটৰ.   

হশ তীয়াবাটৱ অৰম্ভ ওৰা ঘৰওাৰী স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰনটফাৰ অৰু ফৃ ত প্ৰডাক্টটফাৰ এ া হকা  স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱাৰ দটৰ 

হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ, ৰমট ত ুচনযংঔযাট াৰ যভগ্ৰ ঔণ্ড এ াৰ ফাটফ ঘৰওাটৰ ৰলঘীটফাৰ ৰওটন.   

যংজ্ঞা 

হকা ৰ যংজ্ঞাট া তলত ৰদয়া ধৰটণ যাৰাংশ ওৰৰফ াৰৰ: 

a) হকা  এ াআ উটেশযৰ ৰভল থওা ফযৰিটফাৰ ধাৰণ ওটৰ, অৰু হকা  হতয়াৰওততাআ ৰয োঁতৰ ফাটফ ফীভাৰ ফযৱস্থা ওৰৰফকল 

হকা ট াৰ যংঔযাকৰৰষ্ঠ যদযযৰ ৰা চনাটদশ লাব ওৰা উৰঘত. 

b) ফীভা চতনৰ ভঔুয উটেশযট া অকত ৰাৰঔ হওাটনা হকা  হতয়াৰ ওৰা উৰঘত ন য়. 

c) ফযৰিকত যদযযটফাৰকল প্ৰদান ওৰা হকা  ৰলঘীট াত অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু উলব্ধ ভনুাপাটফাৰ স্পিবাটৱ যৰূঘত 

ওৰা উৰঘত. 
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d) হকা ৰ হৰ াআটফাৰ ফযৰিকত যদযযটফাৰকল অকফটঢা়ৱা উৰঘত অৰু অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফীভা হওাম্পানীট াকল 

ৰদয়াট াতকও ৰধও হ াৱা উৰঘত ন য়. 

 

2. ওটতাটৰ  প্ৰৰতটৰাধও ফা ে াৰ যাভৰৰটলাৱা 

ৰধওাংশ হকা  ৰলঘীত, প্ৰৰতট া ৰৰয়ালও ৰনধতাৰৰত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ াৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱা  য়, এও লাঔ  ওাৰ 

ৰা াোঁঘ লাঔ  ওাকলটও অৰু হওৰতয়াফা তটতাৰধও. তাত ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ উদ্ভৱ  য় মত ৰৰয়ালট াৰ ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণট া ঔালী ওৰৰ ৰদয়া  য়, ৰফটশ কও ৰৰয়ালৰ যদযয এচনৰ চৰ ল হৰাকৰ হক্ষ্ৰ ত. হতটনওুৱা ৰৰৰস্থৰতটফাৰত, 

প্ৰৰতটৰাধও যাভৰৰটলাৱাট াটৱ যওা  ৰদটয়, মাৰ দ্বাৰা ৰৰয়ালৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰত হ াৱা ৰতৰৰি ফযয়ট া 

এআ প্ৰৰতটৰাধও ৰৰভাণট াৰ ৰা লাব ওৰৰফ াৰৰ.  

ঘভকুও প্ৰৰতটৰাধও যাভৰৰটলাৱাট াত দ  লাঔৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ এও হওাৰ  ফা তটতাৰধওৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ া থাৰওফ 

াটৰ. ৰৰভাণটফাৰ প্ৰৰতটৰাধওট াৰ ৰা যংগ্ৰ  ওৰা  য়, এফাৰ ৰৰয়াল এ াৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ঔালী  টল. তথাৰ 

এআ প্ৰটয়াকট া  যাধাৰণটত ভঔুয হৰাক / চৰ ল হৰাকৰ ফযয়টফাৰকল যীৰভত ওৰা হ টঙ মত এফাৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততটয় ফীভাৰ 

নকদ ৰৰভাণট া ঔালী ওটৰ.  

এআ প্ৰৰতটৰাধওট াৰ ৰা প্ৰৰতচন যদযযৰ দ্বাৰা উটমাকী ওৰৰফ ৰা ৰৰভাণট া উচ্চতভ ওৰা হ টঙ, প্ৰাটয় প্ৰওৃত ফীভাৰ 

নকদ ৰৰভাণট াকলটও. হতটনওুৱা প্ৰৰতটৰাধও যাভৰৰটলাৱাটফাৰ ভধযভ অওাৰৰ ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ প্ৰদান ওৰৰফ াৰৰ অৰু 

এচন ফুৰদ্ধদীপ্ত অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰনম্ন ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ এআ যাভৰৰটলাৱাট া অকনফঢা়য়.  

 

Q. ৰফটশ  প্ৰডাক্টটফাৰ 

1. হৰাক যাভৰৰটলাৱাটফাৰ 

হশ তীয়া ফ তটফাৰত, বাৰতীয় ফচাৰত ওওত টৰাক, ভধুটভ  অৰদৰ দটৰ হৰাক ৰফটশ  যাভৰৰটলাৱাটফাৰ অৰম্ভ ওৰা হ টঙ, 

প্ৰধানত চীৱন ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ দ্বাৰা. যাভৰৰটলাৱাট া দীখত যভয়যীভাৰ - ৫ ফঙৰৰ ৰা ২০ ফঙৰকল অৰু লকটত এ া 

স্বাস্থযৰ ভনুাপা ন্তবুতি ওৰা  য় – এ া ৰনয়ৰভত স্বাস্থয ৰীক্ষা ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰৰটশাধ ওৰা  য়. গ্লুওচ, LDL, ৰি ঘা 

আতযাৰদৰ দটৰ ওাৰওটফাৰৰ যৰঠও ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ফাটফ ৰলঘীট াৰ ৰদ্বতীয়ফ তৰ ৰা ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ হ্ৰাযৰ ৰূত হপ্ৰৰণা ৰদয়া  য়. 

অন াটত, ৰনম্নভানৰ ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ফাটফ এ া ৰধও উচ্চ ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰা  ফ. 

2. ভধটুভ  অিান্ত ফযৰিটফাৰ যাভৰৰলফকল অৰ ত ওৰা প্ৰডাক্ট 

এআ ৰলঘীট া ২৬ অৰু ৬৫ ফঙৰ ফয়যৰ ৰবতৰৰ ফযৰিটফাটৰ লফ াটৰ অৰু এআট া ৭০ ফঙৰ ফয়যকলটও নফীওৰণ ওৰৰফ 

াৰৰ. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰৰযৰ ৫০,০০০  ওাৰ ৰা ৫,০০,০০০ লাঔ  ওা হলটও. হওাঠাৰ বাৰা উচ্চতভ ওৰাট া 

প্ৰটমাচয. প্ৰডাক্টট া ভধুটভ চৰনত হৰ ীটনাটৰথ (ঘওু), ফকৃ্ক, ভধুটভ চৰনত বৰৰ, দাতাৰ ফযয়টফাৰ ন্তবুতি ওৰৰ ৰওডনী 

প্ৰৰতটৰাণ আতযাৰদৰ দটৰ ভধুটভ ৰ চৰ লতাটফাৰৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত যাভৰৰলফকল লক্ষয ওটৰ. 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 10 

মৰদ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ ফযয়টফাৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱাট া ফীভাওততা যাটটক্ষ ৰবন্ন  য় অৰু এআট া ৰলঘীট াত ফযাঔা 

ওৰা  য়, অ াআতকও যাধাৰণ যাভৰৰটলাৱাট া  ল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ ________  ফাটফ. 

I. হান্ধৰ ৰদন 

II. ৰ্ৰ শ ৰদন 

III. য়ঙৰেশ ৰদন 

IV.  াৰঠ ৰদন 
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R. স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত ভঔুয দটফাৰ 

1. হন ৱওত হমাকনধততা  

হন ৱওত হমাকানধততাআ এঔন ৰঘৰওৎযালয়/নাৰঙতংট াভ/ৰদফযা-মতন হওিও ফুচায় ৰমটয় ফীভাওৃত হৰাকীটফাৰও নকদৰফ ীন 

ৰঘৰওৎযা অকফঢা়ফৰ ফাটফ ফীভাওাৰী/TPA এ াৰ হযটত হকা ফন্ধন ওটৰ. ফীভাওাৰী/ TPA হফাটৰ যাধাৰণটত হতটনওুৱা 

হমাকানধততাটফাৰৰ ৰা ভাঘুলটফাৰত লাবদায়ও হৰ াআৰ ফুচাফুৰচ ওটৰ ৰমটয় লকটত এ া উন্নত স্তৰৰ হযৱাৰ অিায প্ৰদান 

ওটৰ. হৰাকীটফাৰ হন ৱওত হমাকাধততাটফাৰৰ ফাৰ ৰকল মাফ াটৰ ৰওন্তু তাত হতোঁটলাওৰ ৰত যাধাৰণটত ৰধও ভাঘুল 

অটৰা ওৰা  য়. 

2. ৰনফতাৰঘত হমাকানধততাৰ হন ৱওত (PPN) 

উমুি দৰত ভানদণ্ড ৰফৰশি ৰঘৰওৎযাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ এ া ঙন্দৰ হন ৱওত কৰঢ ় তুৰলফকল 

ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰফওল্পট া অটঙ. হমৰতয়া এআ হকা ট া ৰবজ্ঞতা, ফযৱ াৰ অৰু মতন অকফটঢ়াৱাৰ ভলূয অৰদৰ ৰত ৰবৰত্ত 

ওৰৰ ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা হওৱল ৰনফতাৰঘত ৰওঙুভানত যীৰভত, হতৰতয়া অৰভ আয়াৰ ৰনফতাৰঘত হমাকাধততাৰ হন ৱওত ওফ াটৰা.  

3. নকদৰফ ীন হযৱা 

নবুৱট াটৱ হদঔুৱায় হম ৰদফলকীয়া এ া ওাৰণ  ল ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ধাৰ হলাৱা. নকদৰফ ীন হযৱাআ ফীভাওততাও 

ৰঘৰওৎযালয়টফাৰত হওাটনা ৰৰটশাধ ৰফ টন যাভৰৰটলাৱাট াৰ যীভাকলটও ৰঘৰওৎযা লাব ওৰৰফকল যক্ষভ ওটৰ. হযআ 

যওটলাটফাৰৰ ফাটফ ফীভাওততাআ ওৰৰফলকীয়াট া  ল এঔন হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয়ত মাফ লাটক অৰু ফীভাৰ প্ৰভাণ স্বৰূট হতোঁৰ 

ৰঘৰওৎযাৰ ওাডতঔন প্ৰদান ওৰৰফ লাটক. ফীভাওাৰীটয় স্বাস্থয হযৱাট াকল এ া নকদৰফ ীন প্ৰাৰপ্তৰ যৰুফধাট া প্ৰদান ওটৰ অৰু 

গ্ৰ ণটমাকয ৰৰভাণট াৰ ফাটফ হন ৱওত হমাকানধততাও প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰৰটশাধ ওটৰ. তথাৰ, ফীভাওততাআ ৰলঘী যীভাৰ ফাৰ ৰ 

ৰৰভাণট াৰ ফাটফ অৰু ৰলঘী ঘততটফাৰৰ ভটত ৰৰটশাধটমাকয হনাট াৱা ফযয়ট াৰ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া  য়. 

4. ততৃীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ (TPA) 

স্বাস্থয ফীভা ঔণ্ডত এ া প্ৰধান উন্নয়ণ  ল ততৃীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ ফা TPA ৰ যঘূনা. ৰৃথফীৰ ঘাৰৰপাটল ৰফৰবন্ন ফীভাওাৰীটয় 

স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফৰ ফাটফ স্বতন্ত্ৰ যংস্থাটফাৰৰ হযৱাটফাৰ অকফঢা়য়. এআ এটচন্সীটফাৰও TPA ৰ ঘাট 

চনাচায়.  

বাৰতফ তত, ফীভাওাৰী এ াআ স্বাস্থয হযৱাটফাৰৰ ফযৱস্থাৰ ফাটফ TPA এ া ৰনমুি ওটৰ ৰমটয় নয ফস্তটফাৰ ন্তবুতি ওটৰ0 

i. ৰলঘীধাৰওটফাৰকল ৰৰঘয়্ৰ  এঔন প্ৰদান ওৰা ৰমঔন  ল হতোঁৰ ফীভা ৰলঘী প্ৰভাণ অৰু ৰঘৰওৎযালয় এঔনত 

বৰততৰ ফাটফ ফযৱ াৰ ওৰৰফ াটৰ 

ii. হন ৱওত ৰঘওৎযালয়টফাৰত নকদৰফ ীন হযৱা এ া প্ৰদান ওৰা 

iii. দাফীটফাৰৰ প্ৰৰিয়া ওৰা 

TPA হফাৰ স্বতন্ত্ৰ উাদান মাও স্বাস্থযৰ দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া অৰু ঘূড়ান্ত ওৰৰফৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰনমুৰি ৰদটয়. TPA 

হফাৰৰ হযৱা স্বাস্থয ৰলঘীধাৰওটফাৰ  য়টতা নকদৰফ ীন ৰবৰত্তত ফা ক্ষৰতূৰণৰ ৰবৰত্তত দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্তকলটও ৰঘৰওৎযালয়ত 

বৰততৰ ফাটফ ৰদ্বতীয় ওাডতটফাৰৰ প্ৰদানৰ লটক লটক অৰম্ভ  য়. 

তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰ ২০০১ ঘনত অৰম্ভ ওৰা হ ৰঙল. ৰয োঁত IRDAI নজু্ঞা্ৰ  প্ৰদান ওটৰ অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ ওটৰ অৰু 

স্বাস্থয হযৱাটফাৰ অকফঢা়ফকল অটদশ ৰদটয়. এচন TPA ৰ ঘাট দক্ষতা চতন ওৰৰফৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় ননূযতভ ভলূধন অৰু 

নয নফুন্ধটফাৰ IRDAI হয় ৰনধতাৰণ ওটৰ. 

এআদটৰ স্বাস্থযৰ দাফীৰ হযৱাটফাৰ অৰচওাৰল ফীভাওাৰীটফাটৰ TPA হফাৰকলটও স্থানান্তৰৰত ওটৰ, যংক ৃীত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ াোঁঘ-ঙয় 

শতাংশ াৰৰশ্ৰৰভওত. 

তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাটৰ ৰঘৰওৎযালয়টফাৰ ফা স্বাস্থয হযৱা অকফঢ়াতাটফাৰৰ হযটত MOU এ া যম্পাদন ওটৰ অৰু 

হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয়টফাৰত ৰঘৰওৎযাধীন হ  থওা ৰমটওান ফযৰিটয় এ া নকদৰফ ী হযৱা লাব ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওটৰ. হতোঁটলাও 
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 ল ফীভাওাৰী (হফাৰ) অৰু ফীভাওততাৰ (হফাৰ) ভাচৰ ভধযস্থতাওাৰীটফাৰ, ৰমটয় ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ হযটত য টমাক ওটৰ অৰু 

স্বাস্থযৰ দাফীটফাৰ ঘূড়ান্ত ওটৰ. 

5. ৰঘৰওৎযালয় 

ৰঘৰওৎযালয় এঔন ভাটন  ল হৰাক অৰু / ফা অখাতটফাৰৰ ৰদফযা মতন অৰু বৰতত হ াৱা হৰাকীৰ মতনৰ ফাটফ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা 

ৰমটওাটনা প্ৰৰতষ্ঠান অৰু ৰমঔন স্থানীয় ওতৃতক্ষটফাটৰ ৰঘৰওৎযালয় ৰ ঘাট ঞ্জীয়ন ওটৰ, হমৰতয়া প্ৰটমাচয, অৰু এআট া 

ঞ্জীওৃত অৰু  ততাপ্ৰাপ্ত ৰঘৰওৎযাৰ বযাযওততা এচনৰ ধীনৰ ৰনৰীক্ষণ ওৰা  য় অৰু ৰনটম্নাি যওটলাটফাৰ ঘতত ালন 

ওৰাট া ৰৰ ামত: 

a) ১০,০০,০০০ লাঔতকও ওভ চনযংঔযাৰ নকৰটফাৰত ৰতওটভ ১০ ঔন বৰতত হ াৱা হৰাকীৰ ফাটফ ৰফঘনা অৰু 

অন ঠাআটফাৰৰ ফাটফ ১৫ ঔন ৰফঘনা থওাট া ৰৰ ামত ; 

b) হঘৌৰফশ খন্টাৰ ফাটফ  ততাপ্ৰাপ্ত নাৰঙং িাপ থওা; 

c) হঘৌৰফশ খন্টাৰ ফাটফ  ততাপ্ৰাপ্ত ৰঘৰওৎযা বযাযওততা (হফাৰ) থওা; 

d) ৰনচা যম্পূণত যু-যৰজিতত াটৰঘন ওক্ষ থওা মত শলয ৰঘৰওৎযা প্ৰৰিয়া ওৰা  য়; 

e) হৰাকীৰ হদনৰন্দন হৰওডতটফাৰ প্ৰৰতালন ওটৰ অৰু ফীভা হওাম্পানীটয় ওতৃতত্বপ্ৰদান ওৰা ফযৰিকল এআটফাৰ উলব্ধ 

ওৰৰটতাটল. 

 

6. ৰঘৰওৎযা বযাযওততা 

ৰঘৰওৎযা বযাযওততা এচন  ল এচন ফযৰি ৰমটয় বাৰতফ তৰ ৰমটওাটনা ৰাচযৰ ৰঘৰওৎযা ওাউৰন্সলৰ ৰা এ া হফধ ঞ্জীয়ন 

ধাৰণ ওটৰ  অৰু তাৰ দ্বাৰা আয়াৰ ৰধওাৰ হক্ষ্ৰ ৰ ৰবতৰত ৰঘৰওৎযা বযায ওৰৰফকল ৰধওাৰ প্ৰদান ওটৰ; অৰু হতোঁৰ 

নজু্ঞা্ৰ ৰ ৰধওাৰ হক্ষ্ৰ  অৰু যৰুফধাৰ ৰবতৰত ওামত ওটৰ. তথাৰ, ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ যীভাফদ্ধ এ া হতয়াৰ ওৰাৰ 

ফাটফ ভিু হম ঞ্জীয়নওাৰী বযযওততাও ফীভাওৰা উৰঘত ন য় ফা ৰমটওাটনা ৰত অটান ৰৰয়ালৰ যদযযও. 

7.  ততাপ্ৰাপ্ত নাঙত 

 ততাপ্ৰাপ্ত নাঙত ভাটন  ল একৰাওী ফযৰি ৰমটয় বাৰতীয় নাৰঙতং ৰৰ দ ফা বাৰতফ তৰ ৰমটওাটনা ৰাচযৰ নাৰঙতং ৰৰ দঔনৰ 

ৰা এ া হফধ ঞ্জীয়ন ধাৰণ ওটৰ. 

8. মথুামিু অৰু প্ৰটয়াচনীয় ফযয়টফাৰ 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াআ যদায় এআ ৰৰটেদট া ধাৰণ ওটৰ ৰমট তু ফযয়ৰটফাৰৰ ক্ষৰতূৰণটফাৰৰ ফাটফ অকফটঢা়ৱা ৰলঘীট া 

ৰফটশ  ফযাৰধ এ াৰ ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ মথামুি ফুৰল অশা ওৰা  য় অৰু এ া ৰফটশ  হবৌটকাৰলও িলৰ ৰবতৰত. 

প্ৰটমাচয ভাঘুলটফাৰ এ া যাধাৰণ যংজ্ঞা  ফ াটৰ ৰমটফাৰ ৱস্থাট া শুশ্ৰু া ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযাভলূওবাটৱ প্ৰটয়াচনীয়, স্থানীয় 

িলট াত এটওধৰণৰ ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ভাঘুল যাধাৰণ স্তৰট া ৰতিভ নওটৰ মত এআট া ফ ন ওৰা  য় অৰু ভাঘুল অটৰা 

নওটৰ ৰমট া প্ৰস্তত ওৰা ন য় মৰদ হওাটনা ফীভা ফৰতত নাথাটও.  

IRDAI হয় হযৱা ফা হমাকানৰ ফাটফ ভাঘুলটফাৰ ৰ ঘাট মথামিু ভাঘুলটফাৰ ফাঔযা ওটৰ, ৰমটফাৰ  ল ৰফটশ  হমাকানধততাৰ 

ফাটফ ভানৰফৰশি অটৰা অৰু ৰদ্বতীয় ফা এটওধৰণৰ হযৱাটফাৰৰ ফাটফ হবৌটকাৰলও িলট াত ভাঘুলটফাৰ  ু  থাটও, 

চৰড়ত হৰাক / অখাতৰ ঘৰৰ্ৰ ট াৰ প্ৰৰত লক্ষয ৰাটঔ. 

এআ ৰৰটেদট াটৱ হমাকানধততাটফাৰৰ দ্বাৰা ওৰা ৰফলটফাৰৰ ভদু্ৰাফীৰতৰ ৰফৰুটদ্ধ ফীভাওাৰীও যৰুক্ষা অকফঢ়ায় অৰু লকটত 

ফীভাওততাও  যাধাৰণ ফযাৰধৰ ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ উচ্চ যীভাৰ ৰঘৰওৎযালয়টফাৰকল হমাৱাত ফাধা প্ৰদান ওটৰ, ৰমট া নযথা 

মথামুিবাটৱ ৰনম্ন ভলূযত যম্পন্ন ওৰৰফ াটৰ. 

9. দাফীৰ চাননী 

প্ৰৰতট া ফীভা ৰলঘীটয় দাফীৰ তাৎক্ষৰণও যংটওত অৰু নৰথ চভাৰ ফাটফ ৰনধতাৰৰত যভয়যীভা অকফঢ়ায়. স্বাস্থয ফীভা 

ৰলঘীটফাৰত, হমৰতয়া গ্ৰা ওৰ দ্বাৰা নকদৰফ ীন যৰুফধা অশা ওৰা  য়, ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ বাটলৰঔৰন অকত যংটওত ৰদয়া 
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 য়. তথাৰ ক্ষৰতূৰণৰ দাফীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত, ফীভাওততাআ হওৰতয়াফা দাফীট াৰ খৰনষ্ঠ ফীভাওাৰীটফাৰও ৰদকদাৰী ৰনৰদটয় অৰু 

ফহুত ৰদন / ভা ৰ যভাৰপ্তৰ ৰঙত নৰথটফাৰ চভা ৰদটয়. ৰফলটফাৰ চভা ৰদয়াত ৰফলম্বট াটৱ ৰফলটফাৰৰ ভদু্ৰা-ফীৰত, ফীভাওততা / 

ৰঘৰওৎযালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰৱিনা ওৰা আতযাৰদৰ যৰৃি ওৰৰফ াটৰ. এআট াটৱ লকটত ফীভা হওাম্পানীট াৰ দ্বাৰা উথ্থান ওৰা 

দাফীটফাৰৰ ফাটফ যৰঠও ফযৱ্স্স্থা হতয়াৰ ওৰাট া প্ৰবাৰৱত ওটৰ.  হযটয়ট  ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ যাধাৰণটত দাফীটফাৰৰ 

তাৎক্ষৰণও যংটওতৰ ফাটফ হচাৰ ৰদটয়. দাফীৰ নৰথটফাৰ চভা ৰদয়াৰ যভয়যীভাট া যাধাৰণটত ফযা ৰত ৰদয়া তাৰৰঔট াৰ ৰা 

১৫ ৰদনৰ ফাটফ ৰনৰদতি ওৰা হ টঙ. এআট াটৱ দাফীটফাৰৰ ৰক্ষপ্ৰ অৰু যৰঠও ৰৰটাৰ তংট া যক্ষভ ওটৰ, অৰু লকটত ফীভাওাৰীও 

প্ৰটয়াচনীয় নযুন্ধান ওৰৰফকল যক্ষভ ওটৰ. 

IRDA ৰনটদতশনাটফাৰ ৰনধতাৰৰত যভয়ৰ ফাৰ ৰত দাফীৰ যংটওত/ওাকচ চভা ৰদয়াট া ৰফটফঘনা ওটৰ মৰদট  উি ওামতট াৰ এ া 

ৰফঘাৰটমাকয ওাৰণ থাটও. 

10. ৰফনাভলূীয়া স্বাস্থয ৰীক্ষা 

ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত, দাফী ভিু ৰলঘীধাৰও এচনকল যাধাৰণটত ৰওঙুভান ধৰণৰৰ আনটঘৰন্টবৰ ফযৱস্থা অটঙ. 

ফহুটতা ৰলঘীটয় ঘাৰৰ া ধাৰাফাৰ ও দাফী ভিু ৰলঘীৰ যভয়যীভাৰ হশ ত স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ ভলূযট াৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ 

অকফঢ়ায়. এআট া যাধাৰণটত হমাৱা ৰতৰন া ফ তৰ কড় ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ১% ত উচ্চতভ ওৰা  য়. 

11. যিয়ী হফানাঘ 

দাফী ভিু ৰলঘীধাৰও এচনও উৎযাৰ ত ওৰৰফকল নয এ া ধৰণ  ল প্ৰৰতট া দাফী ভিু ফ তৰ ফাটফ ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণট াত এ া যিয়ী হফানাঘ অকফটঢ়াৱা. এআট া ভাটন  ল হম ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া নফীওৰণৰ যভয়ত এ া ৰনৰদতি 

শতাংশত ফৃৰদ্ধ ায় ধৰও ৫% ফঙৰৰ অৰু দ  া দাফী-ভিু নফীওৰণৰ ফাটফ যফতাৰধও ৫০% হলটও নভুৰত ৰদয়া  য়. 

ফীভাওততাআ প্ৰওৃত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু এ া উচ্চ যাভৰৰটলাৱা লাব ওটৰ.  

IRDAI ৰনটদতশনাটফাৰ নযুৰৰ, হওৱল ক্ষৰতূৰণ ৰবৰত্তও স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰত যিয়ী হফানাঘ অকফঢ়াফ াৰৰ অৰু 

ভনুাপা ৰলঘীটফাৰৰ (PA ৰলঘীটফাৰৰ ফাৰ টৰ) ফাটফ হনাৱাৰৰ. ৰুস্তওা অৰু ৰলঘী নৰথত যিয়ী হফানাঘৰ ওামতট া 

যমূ্পু্ণতবাটৱ প্ৰওাশ ওৰা উৰঘত. তাটৰাৰৰ, মৰদ দাফী এ া ৰমটওাটনা এ া ৰফটশ  ফ তত ওৰা  য়, হতটন্ত চভা ওৰা যিয়ী 

হফানাঘট া হওৱল এটও া  াৰত হ্ৰায ওৰৰফ াৰৰ, ৰমট া  াৰত এআট া চভা ওৰা হ টঙ. 

উদা ৰণ 

ফযৰি এচটন ৫,০০০  ওাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ এ াত ৩ লাঔ  ওাৰ ফাটফ ৰলঘী এ া হলটঙ. ৰদ্বতীয় ফ তত, প্ৰথভ ফ তত হওাটনা দাফী 

নথওাৰ হযটত হতোঁ ৫,০০০  ওাৰ ৰৰভাণট াটত ৩.১৫ লাঔৰ (ৰফকত ফ ততকও ৫% হফৰঙ) ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ া লাব 

ওটৰ. এআট া দ  ফঙৰৰ দাফী ভুি নফীওৰণত ৪.৫ লাঔ  ওাকলটও মাফ াটৰ. 

 

 

12. হভলাঘ / হফানাঘ 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী দাফী ভিু ওৰৰ ৰাৰঔফকল এ া আনটঘৰন্টব থওাৰ দটৰ, ৰফৰীতট াও এ া হভলাঘ ফুৰল হওাৱা  য়. আয়াত, 

মৰদ ৰলঘী এ াৰ ধীনত দাফীটফাৰ ৰধও উচ্চ  য়, হতটন্ত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এ া হভলাঘ ফা হলাৰডং নফীওৰণৰ যভয়ত যংগ্ৰ  ওৰা 

 য়. 

এআট া ধযান ৰঔা উৰঘত হম স্বাস্থয ৰলঘীট া  ল এ া যাভাৰচও ভনুাপাৰ ৰলঘী, হযটয় ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত 

মথাযম্ভৱ হভলাঘ অটৰা ওৰা ন য়. 

তথাৰ, হকা  ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত, মথামুি যীভাৰ ৰবতৰত দাফীৰ নুাতট া ৰাৰঔফকল উমুিবাটৱ যাভৰগ্ৰও 

ৰপ্ৰৰভয়াভট া হলাড ওৰাৰ দ্বাৰা হভলাঘট া অটৰা ওৰা  য়. অন াটত মৰদ ৰবজ্ঞতাট া বাল  য় হতটন্ত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ  াৰত 

হৰ াআ এ াৰ নভুৰত ৰদয়া  য় ৰমট া হফানাঘ ৰ ঘাট ৰৰকৰণত  ফ. 

13. হওাটনা দাফীৰ হৰ াআ নাআ 
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ৰওঙুভান প্ৰডাক্ট ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াত হফানাঘ এ াৰ ৰৰৱটতত প্ৰৰতট া দাফী ভুি ফ তৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভত হৰ াআ এ াৰ ফাটফ 

অকফটঢ়াৱা  য়. 

14. য -ৰৰটশাধ 

য -ৰৰটশাধট া  ল স্বাস্থয ৰলঘী এ াৰ ধীনত ফীভাওততাআ প্ৰৰতট া দাফীৰ ংশ এ া ফ ন ওৰাৰ ধাৰণাট া. প্ৰডাক্টট াৰ 

ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ এআট া ফাধযতাভলূও ফা হস্বোভলূও  ফ াটৰ. য -ৰৰটশাধট াটৱ প্ৰটয়াচনীয় ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততটফাৰ 

অওাণ ওৰৰফকল ফীভাওততাৰ ভাচত ৰওঙুভান ৰনয়ভানুৱততীতা অৰনফকল য -ৰৰটশাধট া হতয়াৰ ওৰা হ টঙ. 

ফচাৰত থওা ৰওঙুভান প্ৰডাক্টৰ হওৱল ৰওঙুভান হৰাক যাটটক্ষ য -ৰৰটশাধৰ দপাটফাৰ অটঙ, ভঔুয শলয ৰঘৰওৎযা ফা যাধাৰণ 

শলয ৰঘৰওৎযা অৰদৰ দটৰ ফা এ া ৰনৰদতি ফয়যৰ ৰৰ ফযৰিৰ ফাটফ. 

15. ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয / ৰতৰৰি  

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰত ৰতৰৰি ফুৰল হওাৱা  য়, এআট া  ল ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা দাফীট া ৰৰটশাধ ওৰাৰ অকটত 

ফীভাওততাআ প্ৰাৰৰম্ভওবাটৱ ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰনধতাৰৰত ধনৰ ৰৰভাণ, উদা ৰণস্বৰূট, ৰলঘী এ াত ওাৰ  ৰঔাট া মৰদ 

১০,০০০  ওা  য়, হতটন্ত ফীভাওততাআ প্ৰৰতট া ক্ষৰতূৰণৰ দাফীৰ ফাটফ প্ৰথটভ ১০,০০০  ওা ৰৰটশাধ ওটৰ. যাৰাংশ 

ওৰৰফকল, মৰদ দাফীট া ৮০,০০০  ওাৰ ফাটফ  য়, হতটন্ত ফীভাওততাআ প্ৰথটভ ১০,০০০  ওা ফ ন ওটৰ অৰু ফীভাওাৰীটয় 

৭০,০০০  ওা ৰৰটশাধ ওটৰ. 

ৰঘৰওৎযালয় নকদ ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকযট া এ া ৰনধতাৰৰত ৰদন/খন্টাৰ ফাটফ  ফ াটৰ ৰমট া ফীভাওাৰী দ্বাৰা 

ৰৰটশাধ ওৰা ৰমটওাটনা ভনুাপাৰ অকত প্ৰটয়াক ওৰৰফ. 

16. হওাঠাৰ বাৰাৰ যীভাৱদ্ধতাটফাৰ 

হযআদটৰ দাফী এ াৰ হক্ষ্ৰ ত যফতাৰধও ৰৰভাণ ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ হযটত ফহুটতা প্ৰডাক্ট ভওুৰল, 

হওাঠাৰ হশ্ৰণীট াৰ হক্ষ্ৰ ত ফহুটতা প্ৰডাটক্ট অৰচওাৰল যীভাৱদ্ধতা এ া ৰদটয় হম ফীভাওততা এচটন আয়াও ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণট াৰ হযটত যংটমাক ওৰাৰ দ্বাৰা ৰনফতাঘন ওটৰ. ৰবজ্ঞতাআ হদঔুৱাআ হম ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত যওটলাটফাৰ ফযটয় হওাঠাৰ 

বাৰাট া নযুৰণ ওটৰ, উচ্চ হওাঠাৰ বাৰাৰ হযটত যওটলা ধৰণৰ ফযয়ৰ ধীনত অনুাৰতওবাটৱ ভাঘুলটফাৰ উচ্চ  য়. 

হযটয়ট  এও লাঔ  ওাৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ হযটত ফযৰি এচন প্ৰৰতৰদনৰ ফাটফ ১,০০০  ওা ভলূযৰ হওাঠা এ াৰ ফাটফ 

হমাকয মৰদ ৰলঘীট াত প্ৰৰতৰদটন ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ১% ৰ হওাঠাৰ বাৰাৰ যীভাৱদ্ধতা এ া অটঙ. এআট াটৱ স্পিবাটৱ 

যৰূঘত ওটৰ হম মৰদ হওাটনাফাআ উচ্চ ভানদণ্ডৰ ৰঘৰওৎযালয়টফাৰত প্ৰঘুৰ যৰুফধাৰ ৰঘৰওৎযা এ া ৰফঘাটৰ, হতৰতয়া ৰলঘীট া 

উমুি ৰপ্ৰৰভয়াভত উচ্চ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ফাটফ ৰওনা উৰঘত. 

17. নফীওৰণতাৰ ৰৰটেদ 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ হক্ষ্ৰ ত IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাটৰ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ চীৱনওালৰ ৰধৰ্ৰ ত 

নফীওৰণট া ফাধযতাভলূও ওৰৰটঙ. ফীভা হওাম্পানী এ াআ প্ৰৱিনা ফা বুল-উস্থান ফা  য়টতা ফীভা লাব ওৰৰফকল ফীভাওততাৰ 

দ্বাৰা লুও-ঢাও ওৰা (ফা হতোঁৰ যটক্ষ) ফা তাৰ হযটত যভযাভৰয়ও নফীওৰণট া স্বীওাৰ ওৰৰফ াটৰ. 

18. ফাৰতলৰ ৰৰটেদ 

ফাৰতলৰ ৰৰটেদট া ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ফযৱস্থাট াৰ দ্বাৰা ভানৰফৰশি ওৰা হ টঙ অৰু ফীভা হওাম্পানী এ াআ ৰমটওাটনা যভয়ত বুল-

উস্থান, প্ৰৱিনা, ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশ নওৰা ফা ফীভাওততাৰ দ্বাৰা য টমাক নওৰাৰ ৰবৰত্তত ৰমটওাটনা যভয়ত ৰলঘীট া 

ফাৰতল ওৰৰফ াটৰ.  

ফীভাওততাকল ঞ্জীয়নবুি A/D ৰ দ্বাৰা হতোঁৰ ৰন্তভ জ্ঞাত ৰঠওনাত ননূযতভ হান্ধৰ ৰদনৰ ৰলৰঔত চাননী এঔন হপ্ৰৰণ ওৰাট া 

প্ৰটয়াচনীয়. ফীভওাৰীটয় ৰলঘী এ া ফাৰতল ওৰৰটল, হওাম্পানীট াটৱ ফীভাওততাও ৰন্তভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ নুাত এ া উটবাতাআ 

ৰদফ, ভযাদ উওৰল হনাটমাৱা যভয়টঘাৱাত ৰলঘীট াৰ ধীনত হওাটনা দাফী ৰৰটশাধ নওৰাৰ যভান্তৰাল স্বৰূট. 

ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ফাৰতলওৰণৰ হক্ষ্ৰ ত, ঘভু যভয়ৰ ৰবতৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া উটবাতাআ ৰদয়াট াটৱ ফুচায় হম ফীভাওততাআ 

মথানুাততকও ওভ শতওৰা এ াৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উটবাতাআ ৰদয়াট া লাব ওৰৰফ. মৰদ দাফী এ া ওৰা হ টঙ হতটন্ত এটওা 

উটবাতাআ ৰদয়া ন য়. 
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19. ভিু ৰফটফঘনাৰ যভয়যীভা 

মৰদ গ্ৰা ও এচটন নতুন ফীভা ৰলঘী ৰওৰনটঙ অৰু ৰলঘী নৰথ লাব ওৰৰটঙ অৰু হতৰতয়া হতোঁ হদৰঔটঙ হম ৰনয়ভ অৰু 

ঘততটফাৰ হতোঁ ৰফঘৰাৰ দটৰ ন য়, হতোঁৰ ৰফওল্পটফাৰ ৰও  ফ? 

IRDAI হয় আয়াৰ ৰনয়ভাৱলীটফাৰত গ্ৰা ও-য ায়ও ফযৱস্থা এ া ওৰৰটঙ ৰমটয় এআ যভযযাট া যভাধান ওটৰ. ৰনটম্নাি ঘততটফাৰ 

যাটটক্ষ গ্ৰা টও এআট া উটবাতাআ ৰদফ াটৰ অৰু ুোঁৰচ উটবাতাআ াফ াটৰ: 

a) ৰতওটভ এও ফঙৰৰ যভয়যীভাৰ হযটত এআট া হওৱল চীৱন ফীভা ৰলঘী অৰু স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীত প্ৰটয়াক 

ওৰা  য়. 

b) ৰলঘী নৰথ লাবৰ ১৫ ৰদনৰ ৰবতৰত গ্ৰা ওচটন এআ ৰধওাৰট া যাফযস্ত ওৰাট া ৰৰ ামত  

c) হতোঁ লকটত হযআট াৰ ৰফ টয় ফীভাওততাৰ হযটত ৰলৰঔতবাটৱ হমাকাটমাক ওৰৰফ লাটক  

d) ৰপ্ৰৰভয়াভ উটবাতাআ ৰদয়াট া উলব্ধ হওৱল মৰদট  ৰলঘীট াৰ ৰত হওাটনা দাফী উথ্থান ওৰা ন য় অৰু 

…ৰ ফাটফ ৰভটলাৱা  য় 

a) যাভৰৰটলাৱাৰ যভয়যীভাট াৰ ফাটফ অনুাৰতও ৰৰস্ক ৰপ্ৰৰভয়াভ  

b) ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাত ফীভাওাৰীটয় ফ ন ওৰা ফযয়টফাৰ অৰু  

c) হিম্প ওততফয ভাঘুলটফাৰ 

20. নফীওৰণৰ ফাটফ ফৰধতত যভয়যীভা 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ এ া উটেঔনীয় হফৰশিয  ল ফীভাৰ ৰনৰন্তৰতাৰ তত্বাৱধান ওৰা. ৰমট ত ুৰলঘী এ াৰ ধীনত ভনুাপাটফাৰ 

তত্বাৱধান ওৰা  য় হওৱল মৰদট  ৰলঘীটফাৰ ৰফৰৰত ৰফ টন নফীওৰণ ওৰা  য়, যভয়ভটত নফীওৰণ ওৰাট া ৰত গুৰুত্বূণত. 

IRDAI ৰনটদতশনাটফাৰৰ ভটত, ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ ফাটফ ৩০ ৰদনৰ ফৃৰদ্ধৰ যভয়যীভা এ াৰ নভুৰত ৰদয়া 

 য়.  

যওটলাটফাৰ ৰনৰন্তৰতাৰ ভনুাপা তত্বাৱধান ওৰা  য় মৰদ অকৰ ফীভাট াৰ ভযাদ উওৰল হমাৱাৰ ৩০ ৰদনৰ ৰবতৰত ৰলঘীট া 

নফীওৰণ ওৰা  য়. দাফীটফাৰ, মৰদ ৰওফা অটঙ, ৰফৰৰতৰ যভয়টঘাৱাত ৰফটফঘনা ওৰা ন ফ.  

ফযৰিকত প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ নফীওৰণৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটফাটৰ দীখত ফৃৰদ্ধৰ যভয়যীভা এ া ভঞ্জুৰ ওৰাৰ ওথা 

ৰফটফঘনা ওৰৰফ াটৰ. 

ৰৰ ৰধওাংশ ভঔুয ৰৰটেদ, যংজ্ঞা, ফৰ ষ্কৰণ IRDA ৰ দ্বাৰা চাৰৰ ওৰা স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতৰশওাটফাৰ অৰু 

স্বাস্থয ৰনয়ভাৱলীটফাৰৰ ধীনত ভানৰফৰশি ওৰা হ টঙ. ঙা্ৰ টফাৰও এটও াৰ ভাটচটৰ মাফকল ৰাভশত ৰদয়া হ টঙ অৰু লকটত 

হতোঁটলাওও IRDA ৰ দ্বাৰা যভটয় যভটয় চাৰৰ ওৰা ৰনটদতশনা অৰু আস্তা াৰটফাৰৰ হযটত অটড  হ  থাৰওফকল হওাৱা হ টঙ. 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 2 

IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ ভটত, ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ ফাটফ ________ ৰদনৰ ফৰধতত যভয়যীভা এ াৰ 

নভুৰত ৰদয়া হ টঙ. 

I. হান্ধৰ ৰদন 

II. ৰ্ৰ শ ৰদন 

III. ঙৰেশ ৰদন 

IV.  াৰঠ ৰদন 
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যাৰাংশ 

a) স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াআ এ া প্ৰতযাৰশত অৰু অওৰিও দূখত না / হৰাকৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওৃত 

ফযৰিও অৰথতও যৰুক্ষা প্ৰদান ওটৰ. 

b) ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা ফযৰিটফাৰৰ যংঔযাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ 

াৰৰ: ফযৰিকত ৰলঘী, ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘী, হকা  ৰলঘী. 

c) এ া ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়ৰ ৰলঘী ফা হভৰডটক্লটভ হৰাক / দূখত নাৰ পলত হ াৱা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ভলূযট াৰ 

ক্ষৰতূৰণ ৰদটয়. 

d) ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ ৰনধতাৰৰত যংঔযও ৰদনকলটও (যাধাৰণটত ৩০ ৰদন) 

হ াৱা প্ৰাযংৰকও ৰঘৰওৎযাৰ ফযয়টফাৰ  ফ াটৰ অৰু দাফীৰ ংশ ৰ ঘাট ৰফটফঘনা ওৰা  ফ 

e) ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰঙত ৰনধতাৰৰত যংঔযও ৰদনকলটও (যাধাৰণটত ৬০ ৰদন) 

হ াৱা প্ৰাযংৰকও ৰঘৰওৎযাৰ ফযয়টফাৰ  ফ াটৰ অৰু দাফীৰ ংশ ৰ ঘাট ৰফটফঘনা ওৰা  ফ. 

f) ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘী এ াত, ত্নী, ৰনবতৰশীল যন্তান অৰু ৰনবতৰশীল ৰববাৱওটও ধৰৰ ৰৰয়ালট াকল এ া এওভা্ৰ  

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অকফটঢা়ৱা  য় ৰমট া যভগ্ৰ ৰৰয়ালট াৰ ৰত ে   য়. 

g) ৰঘৰওৎযালয়ৰ হদৰনও নকদ ৰলঘীট াটৱ ফীভাওৃত ফযৰিকল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতট া ৰদনৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি নকদ 

অকফঢ়ায়. 

h) ৰনধতাৰৰত চৰ ল হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙৰ ফাটফ এওওালীন নকদ ৰৰভাণ ৰৰটশাধৰ অৰক্ষণ এ াৰ হযটত চৰ ল হৰাকৰ 

ৰলঘীট া  ল এ া ভনুাপাৰ ৰলঘী. 

i) উচ্চ ওাৰ  ৰঔাৰটমাকয ফা  -অ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ যটুমাকট াটৱ ৰনফতাৰঘত ৰৰভাণ এ াতকও হফৰঙ ফীভাৰ উচ্চ নকদ 

ৰৰভাণৰ ফাটফ যাভৰৰ লয় (েঙ ল্ড ফা ওাৰ  ৰঔাৰ হমাকয ফুৰল হওাৱা  য়). 

j) ৰনৰদতি ভনুাপা যাভৰৰটলাৱাট াটৱ ফীভাওততা ফযৰিকল মতযপ্ত যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়য় অৰু লকটত ফীভাওাৰীও হতোঁৰ 

ৰলঘীট া যৰঠওবাটৱ ভলূযাংওন ওৰাত য ায় ওটৰ. 

k) এ া ফযৰিকত দূখত না (PA) যাভৰৰটলাৱাআ নাওাংৰক্ষত দূখত নাৰ পলত হ াৱা ভতৃুয অৰু ক্ষভতাৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ 

অকফঢ়ায়. 

l) ফাৰ ৰা হৰাকীৰ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ দাোঁতৰ মতন, ঘুওৰ মতনৰ ফযয়, ৰনয়ভীয়া স্বাস্থয ৰীক্ষা অৰু ৰীক্ষা আতযাৰদৰ দটৰ 

ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰৰ ফাটফ অকফটঢ়াৱা  য়, এআটফাটৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱাট া দাফী নওটৰ. 

m) হকা  ৰলঘী হলাৱা হকা ৰ ভাৰলওচন এচন কৰাওী, এ া যংস্থা, এ া হফংওৰ হিৰড  ওাডত ৰফবাক  ফ াটৰ, মত এ া 

এওভা্ৰ  ৰলঘীটয় ফযৰিটফাৰৰ যমূ্পণত হকা ট াও যাভৰৰ লয়. 

n) ৰনকভ ে াৰ ফা প্ৰৰতটৰাধও যাভৰৰটলাৱা ৰৰভাণট াটৱ ৰৰয়ালৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াতকও হ াৱা হফৰঙ ফযয়টফাৰ 

ৰূ ওৰাত য ায় ওটৰ. 

o) ৰফটদশৰ হভৰডটক্লভ / ভ্ৰভণ ৰলঘীটফাটৰ ফযৰি এচনও ৰফটদশত থওা যভয়টঘাৱাত দূখত না, অখাত অৰু হৰাকৰ 

ৰৰস্কট াৰ প্ৰবাৱৰ ৰফৰুটদ্ধ যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়ায়. 

p) ৰনকভৰ যখন ভ্ৰভণওততাটফাৰৰ ৰৰওল্পনাট া  ল এ া ফঙটৰওীয়া ৰলঘী মাৰ দ্বাৰা ৰনকভ এ াআ যখনাআ বাৰতফ তৰ 

ফাৰ ৰ ভ্ৰভণ ওৰা আয়াৰ ওামতযফা ীটফাৰৰ ফাটফ ফযৰিকত ৰলঘীটফাৰ লয়. 

q) ফীভাওততাটফাৰৰ ফাটফ ৰফভ্ৰাৰন্ত দূৰ ওৰৰফকল ৰনয়ভাৱলীৰ দ্বাৰা IRDA  হয় স্বাস্থয ফীভাত ফযৱ াৰ ওৰা ফহুটতা দ 

ভানৰফৰশি ওটৰ. 
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা উত্তৰটফাৰ  

উত্তৰ 1 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল II. 

মৰদ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ ফযয়টফাৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱাট া ফীভাওততা যাটটক্ষ ৰবন্ন  য় অৰু এআট া ৰলঘীট াত ফযাঔা 

ওৰা  য়, অ াআতকও যাধাৰণ যাভৰৰটলাৱাট া  ল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ ৰ্ৰ শ ৰদনৰ ফাটফ. 

উত্তৰ 2 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল I. 

IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ ভটত, ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ ফাটফ ৩০ ৰদনৰ ফৰধতত যভয়যীভা এ াৰ নভুৰত ৰদয়া 

হ টঙ. 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰ  

প্ৰশ্ন 1 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয় ৰলঘী এ া যাটটক্ষ তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ? 

I. হওৱল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ যাভৰৰটলাৱা  য় 

II. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ লকটত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ যাভৰৰটলাৱা  য় 

III. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ লকটত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ যাভৰৰটলাৱা  য় অৰু ফীভাওততাৰ ভতৃুযৰ 

হক্ষ্ৰ ত ৰৰয়ালৰ যদযযটফাৰও এওওালীন ৰৰভাণ এ া ৰৰটশাধ ওৰা  য় 

IV. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ প্ৰথভ ফঙৰৰ ৰা যাভৰৰটলাৱা  য় অৰু ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ 

ফযয়টফাৰ ৰদ্বতীয়ফ তৰ ৰা যাভৰৰটলাৱা  য় মৰদ প্ৰথভফ তট া দাফী ভিু  য়. 

প্ৰশ্ন 2 

তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ ৰঘনাি ওৰও? 

I. স্বাস্থয ফীভাআ ৰুিতাৰ হযটত হলনটদন ওটৰ 

II. স্বাস্থয ফীভাআ ভতৃুযৰ হযটত হলনটদন ওটৰ 

III. স্বাস্থয ফীভাআ ৰুিতাৰ লকটত ভতৃুযৰ হযটত হলনটদন ওটৰ 

IV. স্বাস্থয ফীভাআ হওৰতয়া ৰুিতা ফা ভতৃুযৰ হযটত হলনটদন নওটৰ 

প্ৰশ্ন 3 

স্বাস্থয ফীভাত অকফটঢ়াৱা নকদৰফ ীন হযৱাট া যাটটক্ষ তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ? 

I. এআট া  ল হফদুযৰতও ৰৰটশাধটফাৰ প্ৰঘাৰ ওৰৰফকল হওাম্পানীটফাৰৰ দ্বাৰা অৰম্ভ ওৰা ৰৰটৱশ উটমাকী ক’-গ্ৰীন প্ৰস্তাৱ 

মাটত হদৰ ও নকদ  ওাটফাৰৰ প্ৰঘলনট া হ্ৰায ওৰৰফ াৰৰ অৰু কঙ-কঙৰনটফাৰ ৰক্ষা ওৰৰফ াৰৰ. 

II. ফীভাওততাকল হযৱাট া ৰফনাভলূীয়াকও অকফটঢ়াৱা  য় অৰু হওাটনা নকদ ৰৰটশাধ ওৰৰফ নালাটক, এআট া ৰফটশ  অোঁঘৰনৰ 

এ াৰ ধীনত ঘৰওাটৰ ফীভা হওাম্পানীৰ ফাটফ প্ৰস্তুত ওৰৰটঙ 

III. ফীভাওততাআ ওৰা যওটলাটফাৰ ৰৰটশাধ হওৱল আন্টাৰটন  হফংৰওং ফা ওাডতৰ চৰৰয়টত ওৰৰফ লাটক, নকদ ৰ ঘাট 

ৰৰটশাধ ওৰাট া ফীভা হওাম্পানীটয় গ্ৰ ণ নওটৰ 

IV. ফীভাওততাআ ৰৰটশাধ নওটৰ অৰু ফীভা হওাম্পানীটয় প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত ৰফলটফাৰ ৰনষ্পৰত্ত ওটৰ 
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প্ৰশ্ন 4 

স্বাস্থয ফীভাত ৰঘৰওৎযালয়টফাৰ যাটটক্ষ PPN ৰ যৰঠও যমূ্পণত ধৰণট া ৰঘনাি ওৰও. 

I. াৰব্লও ৰপ্ৰপাডত হন ৱওত 

II. ৰপ্ৰপাডত প্ৰবাআডাৰ হন ৱওত 

III. াৰব্লও প্ৰাআটব  হন ৱওত 

IV. প্ৰবাআডাৰ ৰপ্ৰপাটৰৰিটয়ল হন ৱওত 

প্ৰশ্ন 5 

তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ ৰঘনাি ওৰও? 

I. ভাৰলও এচটন হতোঁ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাটফ হকা  ৰলঘী এ া লফ াটৰ 

II. হফংও এ াআ আয়াৰ গ্ৰা ওটফাৰৰ ফাটফ হকা  ৰলঘী এ া লফ াটৰ 

III. হদাওানী এচটন হতোঁৰ গ্ৰা ওটফাৰৰ ফাটফ হকা  ৰলঘী এ া লফ াটৰ 

IV. ভাৰলও এচটন হতোঁৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাটফ হলাৱা হকা  ৰলঘীট া ওভতঘাৰীটফাৰৰ ৰৰয়ালৰ যদযযটফাৰও ন্তবুতি 

ওৰৰফকল যম্প্ৰযাৰৰত ওৰৰফ াৰৰ 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰৰ উত্তৰ  

উত্তৰ 1 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল II. 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযয় ৰলঘী এ াত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ লকটত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ 

যাভৰৰটলাৱা  য়. 

উত্তৰ 2 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল I. 

স্বাস্থয ফীভাআ ৰুিতাৰ হযটত হলনটদন ওটৰ (হৰাকৰ অতনৰ  াৰ). 

উত্তৰ 3 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল IV. 

ফীভাওততাআ ৰৰটশাধ নওটৰ অৰু ফীভা হওাম্পানীটয় প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত ৰফলটফাৰ ৰনষ্পৰত্ত ওটৰ 

উত্তৰ 4 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল II. 

PPN হয় ৰপ্ৰপাডত প্ৰবাআডাৰ হন ৱওতট া ফুচায়. 

উত্তৰ 5 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল III. 

উৰি I, II অৰু IV হ া শুদ্ধ. উৰি III হ া শুদ্ধ ৰমট তু হদাওানী এচটন হতোঁৰ গ্ৰা ওটফাৰৰ ফাটফ হকা  ৰলঘী এ া লফ 

হনাৱাটৰ. 
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ধযায় 9 

স্বাস্থয ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

 

াঠ ৰৰঘয় 

এআ াঠট াটৱ অটানাও স্বাস্থয ফীভাত অণ্ডাৰাৰআৰ ংৰ ৰফ টয় ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ ৰদফকল উটেশয ওৰৰটঙ. অণ্ডাৰৰাআৰ ং  ল 

ৰমটওাটনা প্ৰওাৰৰ ফীভাৰ এ া গুৰুত্ব ণূত দৃৰিটওাণ অৰু আ ফীভা ৰলঘী এ া প্ৰদানত গুৰুত্বূূণত বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ. এআ 

াঠট াত অৰুন অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ প্ৰাথৰভও নীৰত, অৰ লা, দ্ধৰত অৰু প্ৰৰিয়াৰ ৰফ টয় চাৰনফ াৰৰফ. এআট াটৱ লকটত 

অটানাও হকা  স্বাস্থয ফীভা অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰফ টয় জ্ঞান অকফঢা়ফ.  

াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ 

 

A. অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰও? 

B. অণ্ডাৰৰাআৰ ং - প্ৰাথৰভও ধাৰণটফাৰ 

C. পাআল অৰু ফযৱ ূত ৰনটদতশনাটফাৰ 

D. IRDAI ৰ নয স্বাস্থয ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাৰ 

E. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ প্ৰাথৰভও নীৰত অৰু অৰ লাটফাৰ 

F. অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়া 

G. হকা  স্বাস্থয ফীভা 

H. ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

I. ফযৰিকত দূখত না ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

এআ াঠট া ঢ়াৰ ৰঙত অৰুন যক্ষভ  ফ : 

a) অণ্ডাৰৰাআৰ ং ভাটন ৰও ফাঔযা ওৰৰফকল 

b) অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ প্ৰাথৰভও ধাৰণাটফাৰ ফণতনা ওৰৰফকল 

c) অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাটৰ নযুৰণ ওৰা নীৰতটফাৰ অৰু ৰফৰবন্ন অৰ লাটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল 

d) ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ওৰাৰ যমূ্পণত প্ৰৰিয়াট া প্ৰশংযা ওৰৰফকল 

e) হকা  স্বাস্থয ফীভাটফাৰ হওটনকও অণ্ডাৰৰাআ  ওৰা  য় অটলাঘনা ওৰৰফকল 

 

দশৃযট াত ঘও ুপুৰাও 

ভৰনশৰ ফয়য ৪৮ ফঙৰ, এচন ঙপ টৱৰ ৰবমন্তা ৰ ঘাট ওামত ওৰৰ অটঙ, হতোঁৰ ৰনচৰ ফাটফ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ া লফকল 

ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওৰৰটঙ. হতোঁ ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ঘৰকল হকৰঙল, মত ৰয োঁটত হতোঁও এ া এঔন প্ৰস্তাৱৰ পভত ৰদৰঙল মত 

হতোঁ হতোঁৰ হদৰ ও স্বাস্থয, ভানৰযও স্বাস্থয, ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাক, হতোঁৰ ৰৰয়ালৰ স্বাস্থযৰ আৰত ায, বযায অৰু 

নযানযৰ হযটত যম্পওতীয় ফহুটতা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰদফলকীয়া হ ৰঙল.   

প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনৰ লকটত হতোঁ ৰৰঘয় অৰু ফয়যৰ প্ৰভাণ্ৰ , ৰঠওনাৰ প্ৰভাণ ৰুৰণ ৰঘৰওৎযাৰ হৰওতড অৰদৰ দটৰ ফহুটতা 

নৰথ চভা ৰদফলকীয়া হ ৰঙল. হতৰতয়া ৰয োঁটত হতোঁও এ া স্বাস্থয ৰীক্ষা অৰু ৰওঙুভান ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষা যম্পন্ন ওৰৰফকল 

হওৰঙল ৰমটয় হতোঁও  তাশ ওৰৰ তুৰলৰঙল.  

ভৰনশ, ৰমটয় ৰনচটও এচন যু-স্বাস্থযফান ফযৰি ৰ ঘাট ৰফটফঘনা ওটৰ অৰু হতোঁ এ া বাল অয়ৰ স্তৰ অটঙ, হতোঁৰ হক্ষ্ৰ ত 

হওাম্পানীট াটৱ আভান দীখলীয়া প্ৰৰিয়া ফলম্বন ওৰাৰ ফাটফ হতোঁ ৰঘৰন্তত হ  ৰৰৰঙল. অনৰও এআ যওটলাটফাৰ যম্পন্ন ওৰাৰ 

ৰঙত হওাম্পানীটয় হতোঁও চনাআৰঙল হম হতোঁৰ ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাটফাৰত উচ্চ ওটলটিৰল অৰু উচ্চ ৰিঘা ধৰা ৰৰটঙ, 
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ৰমটয় ৰঙকল  ূদমন্ত্ৰৰ হৰাকৰ যম্ভাৱনা ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ. মৰদ ৰয োঁটত হতোঁকল ৰলঘী এ া অকফঢ়াআৰঙল, ৰপ্ৰৰভয়াভট া হতোঁৰ 

ফন্ধুটৱ ৰৰটশাধ ওৰাট াতকও ৰধও উচ্চ অৰঙল অৰু হযটয় হতোঁ ৰলঘীট া লফকল স্বীওাৰ ওৰৰৰঙল. 

আয়াত, ফীভা হওাম্পানীটয় ৰয োঁতৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াৰ ংশ ৰ ঘাট এআ যওটলাটফাৰ দটক্ষ ালন ওৰৰৰঙল. হযআদটৰ 

ৰৰস্ক যাভৰৰ লোঁটত, ফীভাওাৰী এ াআ ৰৰস্কটফাৰ যৰঠওবাটৱ ভলূযায়ন ওৰাট া দৰওাৰ অৰু লকটত মথামুি ভনুাপা প্ৰস্তুত 

ওৰৰফ লাটক. মৰদ ৰৰস্কট া যৰঠওবাটৱ ভলূযায়ন ওৰা ন য় অৰু দাফী এ াৰ উদ্ভৱ  য়, হতটন্ত এআট াটৱ হলাঘওান ওৰৰফ. 

তাটৰাৰৰ, ফীভাওাৰীটফাটৰ যওটলাটফাৰ ফীভাওততা ফযৰিৰ হ  ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ যংগ্ৰ  ওটৰ অৰু নযায এ া দটৰ এআ ধনটফাৰ 

ৰৰঘালনা ওটৰ. 

 

A. অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰও? 

1. অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফযৰিটফাৰও ফীভা ৰদফকল হঘিা ওটৰ মাৰ ৰা ফীভাৰ লুট াকল ৰয োঁটত ফ ন ওৰা ৰৰস্কট াৰ নুাতত 

মতযপ্ত ৰপ্ৰৰভয়াভ অশা ওৰৰফ াৰৰ. ৰৰস্কট া ৰনফতাঘনৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱও এচনৰ ৰা তথয যংগ্ৰ  অৰু ৰফটে ণৰ এআ 

প্ৰৰিয়াট াও অণ্ডাৰাআৰ ং ফুৰল হওাৱা  য়. এআ প্ৰৰিয়াৰ চৰৰয়টত যংক ৃীত তথযৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, প্ৰস্তাৱও এচনও ফীভাৰ 

ফাটফ ৰনফতাঘন ওৰৰফ হন নাআ ৰয োঁটত ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওটৰ. মৰদ ৰয োঁটত হযআট া ওৰৰফকল ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওটৰ, হতৰতয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ, 

ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ ৰও  ফ মাটত হতটনওুৱা ৰৰস্ক ফ নৰ ৰা এ া মথামুি ভনুাপা লাব ওৰৰফকল যক্ষভ  য়.  

ভতৃুযৰ ধাৰণাট াৰ ৰত স্বাস্থয ফীভাট া অধাৰৰত. আয়াত ভতৃুযৰ  াৰট া ফযৰি এচন ৰুকীয়া ফা হফভাৰী হ াৱাৰ যম্ভাৱনা 

অৰু ৰৰস্কট া দটৰ ফাঔযা ওৰা হ টঙ মাৰ পলত শুশ্ৰু া ফা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰটয়াচন  য়. ৰফস্তৃত ৰূত, ভতৃুযৰ  াৰট া 

ফয়যৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত (যাধাৰণটত হডওা প্ৰাপ্তফয়ষ্কটফাৰতকও হচযাষ্ঠ নাকৰৰওটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত উচ্চ) অৰু লকটত ৰধও শওত ফা 

ৰত ক্ষীন, ৰনৰদতি তীতৰ ফযৰিকত আৰত ায অৰু ফততভানৰ হৰাক ফা ফযাৰধটফাৰ, ধুম্ৰানৰ দটৰ ফযৰিকত বযাযটফাৰ, 

ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু লকটত প্ৰস্তাৱওৰ ফৃৰত্ত মৰদ এআট া ৰফদচনও ৰ ঘাট কণয ওৰা  য়, আতযাৰদৰ দটৰ ৰফৰবন্ন 

ৰফৰীত ওাৰওটফাৰৰ ফাটফ ফৃৰদ্ধ ায়. আয়াৰ ৰফৰীটত, ওভ ফয়য, এ া স্বাস্থযওৰ চীৱনকশলী আতযাৰদৰ দটৰ ওাৰওটফাৰৰ 

ফাটফ ভতৃুযৰ  াৰট া হ্ৰায ায়. 

যংজ্ঞা 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং  ল যৰঠওবাটৱ ৰৰস্কট া ভলূযায়ন ওৰা অৰু ৰনয়ভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰা প্ৰৰিয়াট া মাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভাৰ 

যাভৰৰটলাৱাট া ভঞ্জুৰ ওৰা  য়. এআদটৰ, এআ  ল ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ৰৰস্কৰ ভলূয ৰনধতাৰণৰ এ া প্ৰৰিয়া. 

2. অণ্ডাৰাআৰ ংৰ প্ৰটয়াচনীয়তা 

অণ্ডাৰাআৰ ং  ল ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ৰাচ াড ় ৰমট ত ুযতওততাটৰ ফা মতযপ্ত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰফ টন ৰৰস্ক গ্ৰ ণ ওৰাট াটৱ 

ফীভাওাৰীও হদলীয়া ওৰৰফ াটৰ. অন াটত, তযাৰধও ৰনফতাঘনশীল ফা যতওত হ াৱাট াটৱ ৰৰস্কট া যভাটন প্ৰযাৰৰত ওৰৰফকল 

ফীভা হওাম্পানীও ফৃ ত লু এ া হতয়াৰ ওৰাৰ ৰা ফৰিত ওৰৰফ. ৰৰস্ক অৰু ফযৱযায়ৰ ভাচত যৰঠও যভতাট া ফচাআ 

ৰাৰঔফকল এআট া হযআফাটফ গুৰুত্বূণত, আয়াৰ দ্বাৰা প্ৰৰতস্পধতাত্মও হ াৱাৰ লকটত যংস্থাট াৰ ফাটফ লাবচনও  য়.  

যভতাৰ এআ প্ৰৰিয়াট া অণ্ডাৰৰাআ াটৰ যম্পন্ন ওটৰ, যংৰলি ফীভাট াৰ দশতন, নীৰত অৰু ৰৰস্কৰ ক্ষুধাৰ নৰুূত. 

অণ্ডাৰৰাআ াৰ ওামতট া  ল ৰৰস্কট াৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা অৰু এ া উমুি ভলূযৰ ৰফৰনভয়ত গ্ৰ ণৰ ৰনয়ভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰা. 

এআট া ভনত ৰঔা গুৰুত্বূণত হম ৰৰস্ক গ্ৰ ণ ওৰাট া ফীভাওততাও বৰৱ যটত দাফী ৰনষ্পৰত্তৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত ৰদয়াৰ দটৰ.   

3. অণ্ডাৰৰাআৰ ং – ৰৰস্ক ৰনধতাৰণ 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং  ল ৰৰস্ক ৰনফতাঘনৰ এ া প্ৰৰিয়া ৰমট া হকা  এ া ফা ফযৰি এচনৰ হফৰশিযটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰনফতাঘন 

ওৰা  য়. আয়া ৰৰস্কৰ ভা্ৰ াট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰৰস্কট া গ্ৰ ণ ওৰৰফ হন নাআ অৰু ভলূযট া ৰও  ফ অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰযদ্ধান্ত 

গ্ৰ ণ ওটৰ. ৰমটওাটনা ৰৰৰস্থৰতটত, গ্ৰ ণ প্ৰৰিয়াট া উৰঘত অৰু নযায়যংকতবাটৱ যম্পন্ন ওৰা  য় হমটন, এটওধৰণৰ ৰৰস্কটফাৰ 

ফূতানভুান নওৰাকও যভাটন হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা উৰঘত. হশ্ৰণীৰফবাকট া যাধাৰণটত ভানৰফৰশি গ্ৰ ণটমাকযতাৰ তাৰলওাটফাৰৰ 

চৰৰয়টত ওৰা  য় প্ৰৰতট া উস্থান ওৰা ৰৰস্কৰ ৰৰভাণ ৰনধতাৰণ ওৰা  য় অৰু হযআভটত ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ কণনা ওৰা  য়. 
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মৰদ ফয়যট াটৱ হৰাকত অিান্ত হ াৱাৰ লকটত ভতৃুযৰ যম্ভাৱনাট া প্ৰবাৰৱত ওটৰ, তথাৰ এআট া ভনত ৰঔা উৰঘত হম 

হৰাকটফাৰ যাধাৰণটত ভতৃুযৰ অকত হফৰঙকও  য় অৰু  য়টতা যখনাআ  ফ াটৰ. হযটয়ট , এআট া যমূ্পণতৰূট মুৰিযংকত হম 

অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ভানও অৰু ৰনটদতশনাটফাৰ ভতৃুয যাভৰৰটলাৱাতকও স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ ৰধও যংওুৰঘত.  

উদা ৰণ 

ভধুটভ  অিান্ত ফযৰি এচনৰ বৰৱ যটত ওাৰডতটয়ও ফা ৰওডনীৰ চৰ লতাৰ পলত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা 

অৰু তাৰ ৰঙত ভতৃুয হ াৱাৰ যম্ভাৱনা ৰধও, অৰু লকটত ফীভাৰ যাভৰৰটলাৱাট াৰ যভয়টঘাৱাত ফহুতফাৰ স্বাস্থযৰ প্ৰযংক 

যংকৰ ত  ফ াটৰ. স্বাস্থয ফীভা অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰনটদতশনা এ াআ এআচনও ফযৰিও কড় ৰৰস্ক এ াৰ দটৰ িভ ওৰৰফ াটৰ. 

তথাৰ, ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ হতোঁও এ া ৰধও উচ্চ ৰৰস্কৰ দটৰ িভ ওৰা  ফ.  

স্বাস্থয ফীভাত, ৰফত্তীয় অৰু অয় ৰবৰত্তও অণ্ডাৰৰাআৰ ংতকও ৰঘৰওৎযা ফা স্বাস্থযৰ ৰৰণাভটফাৰৰ ৰত ৰধও ভটনাটমাক ৰদয়া 

 য়. তথাৰ, অকৰট া এটওফাটৰ ৱজ্ঞা ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ৰমট ত ু ৰমটওাটনা ৰফৰীত ৰনফতাঘন ৰফঘাৰৰ উৰলয়াফকল অৰু স্বাস্থয 

ফীভাত ধাৰাফাৰ ওতা ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল এ া ফীভাটমাকয অগ্ৰ  অৰু ৰফত্তীয় অণ্ডাৰৰাআৰ ং থওাট া গুৰুত্বূণত. 

4. ওাৰওটফাৰ ৰমটয় হৰাকৰ যম্ভাৱনাট া প্ৰবাৰৱত ওটৰ 

ভতৃুয (হৰাকত অিান্ত হ াৱাৰ ৰৰস্ক) প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰ যতওততাটৰ ৰফটফঘনা ওৰৰফ লাটক, হমৰতয়া তলত ৰদয়াৰ দটৰ 

ৰৰস্কটফাৰ ৰনধতাৰণ ওটৰ: 

a) ফয়য: ফয়য অৰু ৰৰস্কৰ ভা্ৰ াট া যাটটক্ষ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ অটৰা ওৰা  য়. উদা ৰণস্বৰূট যংিভণ অৰু দূখত নাৰ 

ফৰধতত ৰৰস্কৰ ফাটফ ৰশশু অৰু যন্তানৰ ভতৃুযৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ প্ৰাপ্তফয়ষ্ক হডওাটফাৰতকও হফৰঙ. এটওদটৰ, ৪৫ ফঙৰ 

ফয়যৰ ৰৰ প্ৰাপ্তফয়ষ্কটফাৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ উচ্চ, ৰমট ত ুএআট া ফয়যৰ ফযৰি এচটন ভধুটভ , এ া অওৰিও 

হৃদমন্ত্ৰৰ ফযাৰধ অৰদৰ দটৰ দীখতস্থায়ী ফযাৰধৰ হবাকাৰ ফা নয হতটনওুৱা ভতৃুযৰ যম্ভাৱনাট া ৰধও. 

b) ৰলংক: ভাআওী ভানু টফাৰ কবতধাৰণৰ যভয়ত ৰতৰৰি ভতৃুযৰ ৰৰস্কৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত. হযআদটৰ ভতা ভানু টফাৰৰ 

 ূদমন্ত্ৰৰ অিভণৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত হ াৱাৰ যম্ভাৱনা ভাআওী ভানু টফাৰতকও হফৰঙ ফা ওামত যম্পওতীয় দূখত নাৰ 

যনূ্মঔীন হ াৱাৰ যম্ভাৱনা ভাআওী ভানু তকও হফৰঙ ৰমট ত ুহতোঁটলাটও ৰফদচনও ৰনমুৰিৰ হযটত হফৰঙকও চৰড়ত 

 য়. 

c) বাযটফাৰ:  ম্বাওু, এলও ল ফা ৰমটওাটনা ধৰণৰ ৰনঘামুি দ্ৰফয হযৱটন প্ৰতযক্ষবাটৱ ভতৃযৰ ৰৰস্কট া ফ ন ওটৰ. 

d) চীৰৱওা: ৰনৰদতি ৰওঙুভান চীৰৱওাৰ হক্ষ্ৰ ত দূখত নাৰ ৰতৰৰি ৰৰস্ক থওাট া যম্ভৱ, উদা ৰণস্বৰূট, ঘালও, 

ৰফটফাৰণওাৰী, হফভাৰনও আতযাৰদ. এটওদটৰ, এক্স-হৰ হভৰঘন ৰৰঘালও, এঙটফঙট াঙ উটদযাকৰ ফনুৱা, 

ঔননওাৰীটফাৰ আতযাৰদৰ দটৰ ৰওঙুভান চীৰৱওাআ ৰধও স্বাস্থযৰ ৰৰস্ক ফ ন ওটৰ. 

e) ৰৰয়ালৰ আৰত ায: এআট াৰ ফৃ ত প্ৰাযংৰকওতা অটঙ, ৰমট ত ুঅনফুংৰশও ওাৰওটফাটৰ এচভা, ভধুটভ  অৰু 

ৰওঙুভান ওওত টৰাকৰ দটৰ হৰাকটফাৰ প্ৰবাৰৱত ওটৰ. এআট াটৱ ভতৃুযট াত প্ৰবাৱ ৰফস্তাৰ ওটৰ অৰু হযটয় ৰৰস্ক 

গ্ৰ ণৰ যভয়ত ৰফটফঘনা ওৰা উৰঘত. 

f) শাৰীৰৰও কঠন: ভচফুত, ক্ষীণ ফা কড ়শাৰীৰৰও কঠনট া ৰওঙুভান হকা ত ভতৃুযৰ হযটত যংলি. 

g) তীতৰ হৰাক ফা শলয ৰঘৰওৎযা: তীতৰ হৰাটক শাৰীৰৰও যসু্থতা ফৃৰদ্ধ ওৰা ফা অনৰও নুৰাফৃৰত্ত হ াৱাৰ যম্ভাৱনা 

থওাট াৰ ৰফ টয় ৰনৰশ্চত হ াৱা উৰঘত অৰু হযআভটত ৰলঘীৰ ৰনয়ভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰা উৰঘত. উদা ৰণস্বৰূট, 

ৰওডনী াথৰট া নুৰাফৃৰত্ত  য় ফুৰল চনাচাত অৰু এটওদটৰ, এ া ঘুওৰ হওট টৰটক্ট অনট া ঘওুত হওট টৰক্ট 

হ াৱাৰ যম্ভাৱনা ফৃৰদ্ধ ওটৰ. 

h) ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু নয ওাৰওটফাৰ ফা ৰবটমাকটফাৰ: ৰৰস্কৰ ভা্ৰ াট া অৰু ফীভাৰটমাকযতাট া লাব ওৰৰফৰ 

ফাটফ এআট া গুৰুত্বূণত অৰু যৰঠও প্ৰওাশ অৰু ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ দ্বাৰা এআট া প্ৰৰতষ্ঠা ওৰৰফ াৰৰ. 

i) ৰৰটৱশ অৰু ৰনফায: এআটফাটৰ ভতৃুযৰ  াৰটফাৰ ফ ন ওটৰ.  
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 1 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং  ল ___________ ৰ প্ৰৰিয়া. 

I. ৰফণন ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ 

II. গ্ৰা ওটফাৰৰ ৰা ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ যংগ্ৰ  ওৰা 

III. ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ৰৰস্ক ভলূযায়ন 

IV. ৰফৰবন্ন ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ ৰফিী ওৰা 

 

B. অণ্ডাৰৰাআৰ ং – প্ৰাথৰভও ধাৰণাটফাৰ 

1. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ উটেশয 

অৰভ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ উটেশযট া ৰীক্ষা ওৰাৰ হযটত অৰম্ভ ওৰৰটঙা. তাত দু া উটেশয অটঙ 

i. ৰফৰীত ৰনফতাঘন ফাধা ৰদফকল থতযাত ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰনফতাঘন 

ii. ৰৰস্কটফাৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফকল অৰু ৰৰস্কটফাৰৰ ভাচত আওুআৰ  ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল 

যংজ্ঞা 

ৰৰস্কটফাৰৰ ৰনফতাঘন দট াটৱ উস্থান ওৰা ৰৰস্কৰ ভা্ৰ াট া যাটটক্ষ স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ প্ৰৰতট া প্ৰস্তাৱ ভলূযায়নৰ প্ৰৰিয়াট া 

ফুচায় অৰু তাৰৰঙত ফীভাট া ভঞ্জুৰ ওৰৰফ হন অৰু যভয়যীভা ৰও  ফ আতযাৰদ ৰনধতাৰণ ওটৰ. 

ৰনফতাঘন-ৰফটৰাধীট া (ফা ৰফৰীত ৰনফতাঘন)  ল ৰওঙুভান ভান ুৰ য চাত প্ৰফৃৰত্ত, ৰমটয় যটন্দ  ওটৰ ফা জ্ঞাত হম ক্ষৰত এ াৰ 

যনু্মঔীন হ াৱাৰ যম্ভাৱনা ৰয োঁতৰ ৰধও, ততাকতয়াকও ফীভা ওৰৰফ ৰফঘাটৰ অৰু প্ৰৰিয়াট াত লাবাৰিত  য়.    

 

উদা ৰণ 

ওাও অৰু হওটনকও ফীভা প্ৰদান ওৰৰফ হযআ ৰফ টয় মৰদ ফীভাওাৰীটফাটৰ হফৰঙ ফাঘৰন নওটৰ, হতটন্ত ভধুটভ , উচ্চ ৰিঘা, 

হৃদমন্ত্ৰৰ যভযযা ফা ওওত টৰাক অৰদৰ দটৰ গুৰুতৰ ফযাৰধৰ ফযৰিটফাটৰ ফীভা ওৰাৰ যটুমাক াফ াটৰ, ৰমযওটল জ্ঞাত হম 

হতোঁটলাটও ৰত শীটে ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত  ফ লৰকফ, হযটয় স্বাস্থয ফীভা ৰওৰনফ ৰফঘাৰৰফ অৰু ফীভাওাৰীৰ ফাটফ হলাঘাওনৰ 

যৰৃি ওৰৰফ. 

নয থতত, মৰদ ফীভাওাৰী এ া ৰনফতাঘনট া নশুীলন নওটৰ হতটন্ত এআট া ৰফৰীত ৰনফতাঘন  ফ াটৰ অৰু প্ৰৰিয়াট াত 

হলাঘওানৰ যন্মঔুীন  ফ. 

2. ৰৰস্কটফাৰৰ ভাচত আওআুৰ  

অৰভ ৰৰস্কটফাৰৰ ভাচত থওা আওুআৰ ট া ৰফটফঘনা ওটৰা অ ও. “আওুআৰ ” দট াটৱ ফুচায় হম এটওধৰভৰ ৰৰস্কৰ ভা্ৰ াৰ দ্বাৰা 

প্ৰবাৰৱত অটফদনওাৰীটফাৰও এটও া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হশ্ৰণীত ৰঔা  য়. অটৰা ওৰৰফলকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল 

ফীভাওাৰীটফাটৰ ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰওঙুভান প্ৰওাৰ ৰফঘাটৰ. এআদটৰ কড় ৰৰস্কটফাৰ ধাৰণ ওৰা ফযৰিটফাটৰ এও ৰপ্ৰৰভয়াভ 

ৰৰটশাধ ওৰৰফ, হযআদটৰ ৰধও ৰৰস্ক ফ ন ওৰা ফযৰিটফাটৰ ৰধও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফ. কড ় ৰৰস্কটফাৰ ধাৰণ ওৰা 

ফযৰিটফাৰৰ ফৃ ত যংঔযাকৰৰষ্ঠাট াত প্ৰটয়াক ওৰৰফকল হতোঁটলাটও ভানৰফৰশিওৰণ ঙন্দ ওটৰ, হযআদটৰ ৰযদ্ধান্ত লফকল অৰু 

ৰৰস্কটফাৰৰ ভা্ৰ া ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল, ৰমটফাৰ ৰত ৰৰস্কী হতোঁটলাটও ৰধও যভয় ঔৰঘ ওৰৰফ অৰু হনাৱাটৰ. 

a) ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাক 
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আওুআৰ  যিালন ওৰৰফকল অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাক ৰ ঘাট চনাচাত প্ৰৰিয়া এ াৰ হযটত চৰড়ত  য়, হমটন, 

ফযৰিটফাৰও হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা  য় অৰু হতোঁটলাটও ধাৰণ ওৰা ৰৰস্কটফাৰৰ ভা্ৰ াট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰফৰবন্ন ৰৰস্কৰ 

হশ্ৰণীটফাৰকল ৰনধতাৰণ ওৰা  য়. 

i. ভানৰফৰশি ৰৰস্কটফাৰ 

এআটফাটৰ হযআটফাৰ ফযৰি ধাৰণ ওটৰ মাৰ প্ৰতযাৰশত ভতৃুযট া (হৰাকত অিান্ত হ াৱাৰ যম্ভাৱনা) কড.়  

ii. গ্ৰাৰধওাৰ ৰদয়া ৰৰস্কটফাৰ 

এআটফাৰ  ল মাৰ প্ৰতযাৰশত ভতৃযট া কড়তকও উটেঔনীয়বাটৱ ওভ অৰু হযটয় এ া ৰনম্ন ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰা  ফ. 

iii. উ-ভানৰফৰশি ৰৰস্কটফাৰ 

এআটফাৰ  ল মাৰ প্ৰতযাৰশত ভতৃুযট া কড়ট াতকও ৰধও, ৰওন্তু তথাৰ ফীভাৰ হমাকয ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা  য়. ৰয োঁতও 

ৰধও উচ্চ (ফা ৰতৰৰি) ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ হযটত ফীভাৰ ফাটফ গ্ৰ ণ ওৰৰফ াৰৰ ফা ৰওঙুভান যীভাৱদ্ধতা যাটটক্ষ.  

iv. স্বীওাৰ ওৰা ৰৰস্কটফাৰ 

এআটফাৰ  ল মাৰ দুফতলতা অৰু প্ৰতযাৰশত ৰতৰৰি ভতৃুয আভাটনআ হফৰঙ হম হতোঁটলাওও এ া ফ নটমাকয ভলূযত ফীভাৰ 

যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়ফ হনাৱাৰৰ. হওৰতয়াফা ফযৰি এচনৰ প্ৰস্তাৱট া যাভৰয়ওবাটৱ গ্ৰা য ওৰৰফ ৰা মায় মৰদ হতোঁ 

ফা হতটঔত াটৰঘনৰ দটৰ হশ তীয়া ৰঘৰওৎযাৰ খ নাৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত. 

3. ৰনফতাঘন প্ৰৰিয়া 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং ফা ৰনফতাঘন প্ৰৰিয়াট া দু া স্তৰত  য় ফুৰল ওফ াৰৰ: 

 হক্ষ্ৰ  স্তৰ  

 অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফবাক স্তৰত 

 

 

 

ৰঘ্ৰ  1 : অণ্ডাৰৰাআৰ ং ফা ৰনফতাঘন প্ৰৰিয়া 
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a) হক্ষ্ৰ  ফা প্ৰাথৰভও স্তৰ 

হক্ষ্ৰ  স্তৰৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংও প্ৰাথৰভও অণ্ডাৰৰাআৰ ং ফুৰল চনাচায়. ফীভাৰ যাভৰৰটলাৱা ভঞ্জুৰ ওৰৰফৰ ফাটফ 

অটফদনওাৰী এচন উমুি  য়টন ন য় ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল এচন এটচন্ট ফা হওাম্পানীৰ প্ৰৰতৰনৰধটয় তথয মুগুত ওৰাট া 

আয়াত ন্তবুতি. প্ৰাথৰভও অণ্ডাৰৰাআ াৰ ৰ ঘাট এটচটন্ট এ া গুৰুত্বূণত বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ. ফীভা ওৰৰফলকীয়া যাম্ভাৱয 

গ্ৰা ওচনও চাৰনফকল হতোঁৰ স্থানট া অ াআতকও উমুি 

ৰওঙুভান ফীভা হওাম্পানীটয় এটচন্টটফাৰৰ ৰা যমূ্পণত স্বীওাটৰাৰি এ া ফা হকানীয় ৰৰটা ত এ া দাফী ওৰৰফ, ৰফটশ  

তথযৰ ফাটফ যৰুধফ, এটচটন্ট প্ৰস্তাৱওও অকফটঢা়ৱা ৰফওল্প অৰু ৰাভশতটফাৰৰ ৰফ টয় চাৰনফ ৰফঘাৰৰফ াটৰ 

এ া এটওধৰণৰ ৰৰটা ত, ৰমট াও হনৰতও অদৰ ৰৰটা ত ফুৰল হওাৱা  য়, ফীভা হওাম্পানীৰ ৰফ য়া এচনৰ ৰা 

ৰফঘাৰৰফ াটৰ. এআ ৰৰটা তটফাটৰ যাধাৰণটত প্ৰস্তাৱওৰ চীৰৱওা, অয় অৰু অৰথতও ৱস্থা অৰু প্ৰৰতষ্ঠাট া যাভৰৰলয়. 

হনৰতও অদ ৰও? 

ফয়য, ৰলংক, বযায আতযাৰদৰ দটৰ ওাৰওটফাটৰ ৰমদটৰ স্বাস্থযৰ ৰৰস্ক এ াৰ হদৰ ও অদট া ফুচায়, ৰঠও হযআদটৰ নয 

ৰওঙুভান অটঙ ৰমটফাৰ বালকও ৰনৰীক্ষণ ওৰৰফ লাটক. এআট া  ল গ্ৰা ওৰ হনৰতও অদ ৰমট া ফীভা হওাম্পানীট াৰ ফাটফ 

ৰত ঔৰঘী ৰ ঘাট ৰৰকৰণত  ফ াটৰ. 

হফয়া হনৰতও অদৰ এ া যটফতাচ্চ উদা ৰণ  ল হম ৰওঙুৰদনৰ ৰবতৰটত শলয ৰঘৰওৎযা এ া ওৰৰফ লাৰকফ ফুৰল জ্ঞাত 

হ াৱা স্বটত্ব ফীভাওাৰীৰ অকত প্ৰওাশ নওৰৰ ফীভাওততা এচটন স্বাস্থয ফীভা হলাৱাট া. এআদটৰ তাত ভা্ৰ  দাফী এ া 

যংগ্ৰ  ওৰৰফকল আো-প্ৰটণাৰদত উটেশয এ া অটঙ.  

ক্ষৰতৰ প্ৰৰত উদাযীনতা  ল নয এ া উদা ৰণ. ওাৰণ ফীভাৰ উৰস্থৰতৰ ফাটফ ফীভাওততাআ হতোঁৰ স্বাস্থযৰ প্ৰৰত এ া 

হফটৰুৱা ভটনাবাৱ হা ণ ওৰৰফ াটৰ ৰমট ত ু হতোঁ জ্ঞাত হম ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰমওটনা ফযয় ফীভাওাৰীটয় ফ ন 

ওৰৰফ. 

‘ভটনাফল অদ’ ফুৰল হওাৱা অদৰ নয প্ৰওাৰট া উটেঔনীয়. আয়াত ফীভাওততাআ হওাটনা প্ৰৱিনা ওৰৰফ হনাৱাটৰ 

ৰওন্তু হতোঁৰ এ া ফৃ ত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ থওাট া জ্ঞাত হ াৱা ফাটফ অ াআতকও ফযয়ফহুল ৰঘৰওৎযাট া ঙন্দ ওৰৰফ 

াটৰ, ৰঘৰওৎযালয়ৰ অ াআতকও ফযয়ফহুল হওাঠাট াত থাৰওফ াটৰ আতযাৰদ, ৰমট া হতোঁ নওৰৰটলট টতন মৰদ হতোঁৰ 

ফীভা নাথাৰওটলট টতন.  

প্ৰৱিনা ৰনৰীক্ষণ অৰু প্ৰাথৰভও অণ্ডাৰৰাআ াৰ ৰ ঘাট এটচন্টৰ বৰূভওা 

ৰৰস্ক এ া ৰনফতাঘন প্ৰযংকত ৰধওাংশ ৰযদ্ধান্ত প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনত প্ৰস্তাটৱও প্ৰওাশ ওৰা তথযটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. 

এআ তথযটফাৰ যতয অৰু প্ৰৱিনাৰ উটেটশয আোওৃতবাটৱ বুল তথয ৰদয়া হ টঙ হনৰও, চনাট া অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফবাকত 

ফৰ  থওা অণ্ডাৰৰাআৰ ং এচনৰ ফাটফ ওৰঠন  ফ াটৰ. 

এআটক্ষ্ৰ ত এটচন্ট এচটন ভঔূয বূৰভওা গ্ৰ ণ ওটৰ. উস্থান ওৰা তথযটফাৰৰ যতযতা ৰনৰূণ ওৰৰফকল হতোঁ ফা হতটঔত 

উমুি স্থানত অটঙ, ৰমট ত ুপ্ৰস্তাৱওৰ হযটত এটচন্টৰ প্ৰতযক্ষ অৰু ফযৰিকত যংটমাক থাটও অৰু হযটয় এটচটন্ট 

ৰফটথ ৰৰঘালনাৰ উটেশয মৰদ ৰওফা আোওৃত লুও-ঢাও ফা বুলকও উস্থান ওৰা হ টঙ, হযআটফাৰ ৰনৰীক্ষণ ওৰৰফ 

াটৰ. 

b) অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফবাক স্তৰ  

অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰদ্বতীয় স্তৰট া  ল ৰফবাক ফা ওামতযালয় স্তৰ. আয়াত ৰফটশ জ্ঞ ফা ফযৰিটফাৰ চৰড়ত ৰম হতটনওুৱা ওামতত 

াকওত অৰু  ৰমটয় ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱ এ া গ্ৰ ণ অৰু আয়াৰ যভয়যীভাৰ ৰফ টয় ৰযদ্ধান্ত হলাৱাৰ হক্ষ্ৰ ত যওটলাটফাৰ 

যম্পওতীয় তথয ৰফটফঘনা ওটৰ. 
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C. পাআল অৰু ফযৱ তূ ৰনটদতশনাটফাৰ 

এআট া ভনত ৰঔা ৰৰ ামত হম প্ৰটতযও ফীভাওাৰী ৰফণন ওৰাৰ অকটত আয়াৰ প্ৰডাক্টটফাৰ প্ৰস্তুত ওৰৰফ লাটক অৰু এআট া 

লকটত অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফবাকট াৰ এ া ওামত. এআট াৰ ফাটফ IRDAI হয় ৰনটদতশনাটফাৰ প্ৰদান ওৰৰটঙ, ৰমটফাৰ তলত যাৰাংশ 

ওৰা হ টঙ: 

প্ৰটতযও হওাম্পানীটয় আয়াৰ প্ৰডাক্টটফাৰ লক্ষয ওৰা গ্ৰা ওৰ প্ৰটয়াচনীয়তা, আো অৰু ফ নক্ষভতা, অণ্ডাৰৰাআৰ ৰ ৰফটফঘনা, 

ফীভাংৰওওৰ ভলূয ৰনৰূণ, ফচাৰত থওা প্ৰৰতটমাৰকতাৰ ঘতত আতযাৰদৰ প্ৰৰত লক্ষযত ৰাৰঔ অৰ ত ওটৰ. এআদটৰ ৰফৰবন্ন হশ্ৰণীৰ 

গ্ৰা ওটফাৰৰ ৰা ৰনফতাঘন ওৰৰফকল অৰভ মটথি যংঔযও ৰফওল্প হদঔা া মৰদ ভলূ স্তৰত, ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ফযয়ৰ 

ক্ষৰতূৰণ প্ৰডাক্টটফাটৰ বাৰতীয় ফচাৰঔন প্ৰবুত্ব ৰফস্তাৰ ওৰৰ অৰ টঙ. 

যঘূনা ওৰাৰ অকটত প্ৰৰতট া নতুন প্ৰডাক্টৰ ফাটফ IRDA ৰ নটুভাদনৰ প্ৰটয়াচন. তলত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ‘পাআল অৰু 

ফযৱ াৰ’ অৰক্ষণটফাৰৰ ধীনত ৰনয়ন্ত্ৰওৰ হযটত প্ৰডাক্টট া ৰূ ওৰাট া ৰৰ ামত. এফাৰ যঘূনা ওৰাৰ ৰঙত, প্ৰডাক্টট া ফন্ধ 

ওৰৰফকল ৰনটদতশনাটফাৰ নযুৰণ ওৰাৰ প্ৰটয়াচন  য়. ঙা্ৰ  যওলও পাআল অৰু ফযৱ াৰ ৰনটদতশনাটফাৰৰ হযটত যম্পওতীয় 

যওলটফাৰ অৰক্ষণ, পভত, াফলকীয়া আতযাৰদৰ হযটত ৰনচটও ৰৰৰঘত ওৰৰফকল উটদশ ৰদয়া হ টঙ. 

IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ নযুৰৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ফাটফ পাআল অৰু ফযৱ াৰ প্ৰৰিয়া : 

a) পাআল অৰু ফযৱ াৰ প্ৰৰিয়াট া নযুৰৰ ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া য ভৰত লাব নওৰাকলটও হওাটনা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট 

ৰফণন ওৰা ন ফ. 

b) ৰমটওাটনা নটুভাৰদত স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টৰ ৰমটওাটনা যভযাভৰয়ও নুৰৰফটফঘনা ফা ৰৰৱততনৰ ফাটফ যভটয় যভটয় 

যঘূনা ওৰা ৰনটদতশনাটফাৰ নযুৰৰ ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া য ভৰতৰ প্ৰটয়াচন  য়. 

1. ৰলঘী এ াত ওৰা ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নটুভাৰদত ৰমটওাটনা নুৰৰফটফঘনা ফা ৰৰৱততনৰ ৰফ টয় প্ৰৰতচন 

ৰলঘীধাৰওও হতটনওুৱা নুৰৰফটফঘনা ফা ৰৰৱততন ওামতওৰী হ াৱা তাৰৰঔট াৰ ৰা ৰতওটভ ৰতৰনভা  

অকত চটনাৱা  ফ. প্ৰৰভয়াভ ফৃৰদ্ধ অৰু হতটনওুৱা ফৃৰদ্ধৰ ৰৰভাণট াৰ ৰফটশ  ওাৰণট াৰ ফাটফ নুৰৰফটফঘনা 

অৰু ৰৰৱততনৰ ফাটফ চাননী টথাৱা  ফ. 

2. ৰপ্ৰৰভয়াভটও ধৰৰ ৰলঘীৰ যভয়যীভাট াৰ নুৰৰফটফঘনা ফা ৰৰৱততন এ াৰ যম্ভাৱনাট া ৰুস্তওাত প্ৰওাশ 

ওৰাট া ৰৰ ামত. 

c) IRDAI  হয় পাআল অৰু ফযৱ াৰ প্ৰটয়াকট া ভানৰফৰশি ওৰৰটঙ অৰু ডা াটফঙ ্ৰ  অৰু গ্ৰা ও তথযৰ ্ৰ টও ধৰৰ 

ফহুটতা নফুন্ধৰ হযটত হপ্ৰৰণ ওৰৰটঙ.  

গ্ৰা ও তথয ্ৰ  ৰমঔন প্ৰটতযও ফীভাওততাও ৰুস্তওাৰ হযটত প্ৰদান ওৰা  য় অৰু ৰলঘীট াটৱ যাভৰৰটলাৱাৰ, 

ফৰ ষ্কৰণৰ অৰু টক্ষাৰ যভয়যীভা মৰদ দাফীৰ অকৰ ৰমটওাটনা ৰৰটশাধ ফাওী অটঙ তাৰ ৰফশদ ৰফৱৰণ ধাৰণ 

ওটৰ, ঔঘৰাট া  য়টতা প্ৰৰতূৰতত ৰবৰত্তত ফা ৰনৰদতি ৰৰভাণ এ াৰ ৰবৰত্তত ওৰা  ফ, নফীওৰণ ঘততটফাৰ অৰু 

ভনুাপাটফাৰ, হওা-হৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ ফা ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয অৰু ফাৰতলৰ ঘততটফাৰ আতযাৰদ  ফ াটৰ.  

ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া নটুভাদনৰ ফাটফ পাআল অৰু ফযৱ াৰ প্ৰটয়াকট া ৰনমুি ফীভাংৰওও অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ 

CEO ৰ দ্বাৰা প্ৰভাৰণত ওৰা  ফ অৰু এটনওুৱা পৰটভ ত ওৰা  ফ হম ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা যভটয় যভটয় নফুন্ধ ওৰৰফ 

ৰা নৰথৰ দ্বাৰা যংক ৰদয়া  ফ. 

d) স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টৰ ফাৰতল 

1. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট এ া ফাৰতল ওৰৰফকল, ফীভাওততাআ ফাৰতলৰ ওাৰণ অৰু ফৰতত থওা ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ 

ৰঘৰওৎযাট াৰ যমূ্পণত ৰফৱৰণ দাৰগ ধৰাৰ দ্বাৰা ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া ভঞ্জুৰৰ লাব ওৰৰফ লাৰকফ. 

2. লঘী নৰথট াটৱ স্পিবাটৱ বৰৱ যতত প্ৰডাক্টটফাৰৰ ফাৰতলৰ যম্ভাৱনাট া অৰু প্ৰডাক্টটফূাৰৰ ফাৰতলত 

ৰলঘীধাৰওকল উলব্ধ ৰফওল্পটফাৰ যৰূঘত ওৰৰফ. 
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3. মৰদ ফৰতত থওা গ্ৰা ওচটন ফীভাওাৰী যংটওতৰ প্ৰৰত যোঁ াৰৰ ৰনৰদটয়, হতটন্ত ৰলঘীট া নফীওৰণৰ তাৰৰঔত 

ফাৰতল ওৰা  ফ অৰু ফীভাওততাআ ফীভাওাৰীৰ হযটত উলব্ধ এ া নতুন ৰলঘী গ্ৰ ণ ওৰৰফ লাৰকফ, 

হাট তৰফৰলৰ  ঘততটফাৰ যাটটক্ষ. 

4. ফাৰতল ওৰা প্ৰডাক্টট া যাম্ভাৱয গ্ৰা ওটফাৰকল অকফটঢা়ৱা ন ফ. 

e) যওটলাটফাৰ প্ৰডাক্টৰ ৰমটওাটনা নৰথ ৰনমুি ফীভাংৰওওৰ দ্বাৰা ফঙৰত ৰতওটভ এফাৰ ৰীক্ষা ওৰা  ফ. মৰদ 

প্ৰডাক্টট া অৰথতওবাটৱ ক্ষভ ৰ ঘাট ৰফঘাৰৰ হাৱা মায়, ফা ৰওফা নৰথ নাআ হতটন্ত ৰনমুি ফীভাংৰওটও প্ৰডাক্টট া 

যৰঠওবাটৱ নুৰ ৰফটফঘনা ওৰৰফ াটৰ অৰু পাআল অৰু ফযৱ াৰ প্ৰৰিয়াৰ ধীনত নুৰৰফটফঘনাৰ ফাটফ অটফদন 

ওৰৰফ াটৰ. 

f) প্ৰডাক্টট াটৱ পাআল অৰু ফযৱ াৰৰ নটুভাদন লাব ওৰাৰ াোঁঘ ফঙৰ ৰঙত, ৰনমুি ফীভাংৰওটও ৰুিতা, হলঙ, 

যতুৰ  াৰ, ভদু্ৰাফীৰত, ফযয়টফাৰ যাটটক্ষ প্ৰডাক্টট াৰ দক্ষতাট া নুৰৰফটফঘনা ওৰৰফ অৰু ভলূ ধাৰণাটফাৰৰ 

তুলনাভলূওবাটৱ নয যম্পওতীয় নৰথটফাৰ হতয়াৰ ওৰা  ফ, হতটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰ অৰ ত ওটৰাটত অৰু উমুি 

ৰফটফঘনাৰ হযটত নতুন ভঞ্জুৰৰ ৰফঘাটৰাটত ফা ফূতৰ ধাৰণাটফাৰৰ ৰৰৱততন ওটৰাটত. 

 

 

D. IRDAI ৰ নয স্বাস্থয ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাৰ 

পাআল অৰু ফযৱ াৰ ৰনটদতশনাটফাৰৰ লকটত, স্বাস্থয ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাটৰ লকটত ৰনটম্নািটফাৰ দাফী ওটৰ: 

a. যওটলা ফীভা হওাম্পানীটয় স্বাস্থয ফীভা অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰলঘী এ া ৰফওৰশত ওৰৰফ ৰমট া হওাম্পানীট াৰ যৰভৰতৰ 

দ্বাৰা নটুভাদন ওৰা  ফ. ৰলঘীট া প্ৰস্তাৱৰ পভতত ফাঔযা ওৰা নয ৰৰখ নাটফাৰৰ ন্তকতত হ াৱা উৰঘত মত 

প্ৰতযাৰশতটফাটৰ স্বাস্থয ৰলঘী এ াৰ ফাটফ অটফদন ওৰৰফ াটৰ. হওাম্পানীট াৰ উটেৰঔত নীৰত নযুৰৰ প্ৰস্তাৱ এ া 

অণ্ডাৰৰাআ  ওৰৰফকল প্ৰটয়াচনী যওটলাটফাৰ তথয হতটনওুৱা পভত এঔটন অয়ত্ত ওৰা উৰঘত. 

b. ওতৃতক্ষৰ হযটত অণ্ডাৰৰাআৰ ং নীৰতট া ৰনৰীক্ষণ ওৰা  ফ. আোনযুৰৰ ৰলঘীট া যলৰন ওৰাৰ ৰধওাৰট া 

হওাম্পানীটয় ফৰতত ৰাটঔ, ৰওন্তু প্ৰৰতট া যলৰন ওতৃতক্ষআ ৰনৰীক্ষণ ওৰৰফ. 

c. যৰভৰতৰ দ্বাৰা নটুভাৰদত অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰলঘীৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ ৰমটওাটনা প্ৰস্তাৱ গ্ৰ ণ ওৰা 

 ফ ফা যমূ্পণতবাটৱ গ্ৰা য ওৰা  ফ. প্ৰস্তাৱ এ াৰ গ্ৰা যট া প্ৰতযাৰশতও ৰলৰঔতবাটৱ, গ্ৰা যৰ ওাৰণটফাৰ উটেঔ 

ওৰৰ চটনাৱা  ফ. 

d. ফীভাওততাও ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ ৰত ৰমটওাটনা অণ্ডাৰৰাআৰ ং হলাড ওৰা ভাঘুলৰ ৰফ টয় চটনাৱা  ফ অৰু ৰলঘী এ া 

প্ৰদানৰ অকটত হতটনওুৱা হলাৰডংৰ ফাটফ ৰলঘী ধাৰওৰ ৰফটশ  নভুৰত অদায় ওৰা  ফ. 

e. মৰদ এ া ফীভা হওাম্পানীটয় ৰলঘী এ াৰ যভযাভৰয়ও স্তৰত ফা আয়াৰ নফীওৰণৰ যভয়ত চীৰৱওাৰ যলৰনৰ দটৰ 

ৰমটওাটনা ৰৱততী তথয দাফী ওটৰ, হতটন্ত এআট া ফীভাওততাৰ দ্বাৰা উটেঔ ওৰৰফলকীয়া ভানৰফৰশি পভতটফাৰত 

উটেঔ ওৰা  ফ অৰু এআ পভতটফাৰ ৰলঘী নৰথট াৰ ংশ ৰ ঘাট কণয ওৰা  ফ, স্পিবাটৱ খ নাটফাৰ উটেঔ ওৰা 

 য় ৰমটয় হতটনওুৱা তথযৰ চভাট া দাফী ওৰৰফ অৰু হতটনওুৱা খ নাৰ হক্ষ্ৰ ত ঘততটফাৰ প্ৰটমাচয. 

f. এটও া ফীভাওাৰীৰ হযটত অকতীয়া প্ৰটৱশ, ধাৰাফাৰ ও নফীওৰণ, নওূুল দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতা আতযাৰদৰ ফাটফ 

ৰলঘীধাৰওটফাৰও ৰুৰষ্কত ওৰৰফকল ফীভাওাৰীটফাটৰ প্ৰৰিয়া ফা আনটঘৰন্টবৰ ফযৱস্থা ওৰৰফ াটৰ অৰু ৰলঘী নৰথ 

অৰু ৰুস্তওাত হতটনওুৱা প্ৰৰিয়া ফা আনটঘৰন্টবৰ ৰফ টয় অকতীয়াকও প্ৰওাশ ওৰৰফ লাটক, পাআল অৰু ফযৱ ূত 

ৰনটদতশনাটফাৰৰ ধীনত নটুভাদন ওৰাৰ দটৰ. 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ হাট তৰফৰল  প্ৰযংকত ৰনটদতশনাটফাৰ 

চীৱন অৰু স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ হাট তৰফৰলৰ  প্ৰযংকত IRDAI হয় ফৰ স্পি ৰনটদতৰশওা ওৰঢ়য়াআ পুৰৰটঙ. এআটফাৰ তলত 

ফাঔযা ওৰা হ টঙ: 

1. হাট তৰফৰলৰ টয় ৰনটম্নাি ৰৰখ নাটফাৰৰ নভুৰত ৰদটয়: 
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a. ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘীটফাৰটও ধৰৰ চীৱন ফীভাৰ ফাৰ ৰৰ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ প্ৰদান ওৰা যওটলাটফাৰ ৰনচাৱফীয়া 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী 

b. চীৱন ফীভাৰ ফাৰ ৰৰ ফীভা হওাম্পানীৰ ৰমটওাটনা হকা  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা ৰৰয়ালৰ 

যদযযটফাৰটও ধৰৰ ৰনচাৱফীয়া যদযযটফাৰৰ হতটনওুৱা হকা  ৰলঘী এ াৰ ৰা ৰনচাৱফীয়া স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী 

এ াকল ফা এটও া ফীভাওাৰীৰ হযটত ৰৰয়াল হো াৰ ৰলঘী এ াকল প্ৰব্ৰচন ওৰাৰ ৰধওাৰ থাৰওফ. তাৰৰঙত, 

হতোঁ/হতটঔটত ৰৱততী নফীওৰণত হাট তৰফৰলৰ ৰ ৰধওাৰ লাব ওৰৰফ. 

2. ৰলঘীধাৰটও হওৱল নফীওৰণৰ যভয়তত হাট তৰফৰলৰ  ৰফঘাৰৰফ াটৰ অৰু ৰলঘীট া ঘৰল থওা যভয়ত হনাৱাটৰ. 

3. নয এ া ফীভা হওাম্পানীকল হতোঁৰ ৰলঘীট া হা ত ওৰৰফ ৰফঘৰা ৰলঘীধাৰও এচটন ৰৰয়ালৰ যওটলা যদযযৰ হযটত 

যভগ্ৰ ৰলঘীট া হা ত ওৰৰফকল হতটনওুৱা ফীভা হওাম্পানীকল অটফদন ওৰৰফ লাটক, মৰদ ৰওফা অটঙ, হতটন্ত ফৰতত থওা 

ৰলঘীট াৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ নফীওৰণ তাৰৰঔট াৰ ৰতওটভ ৪৫ ৰদন অকত. 

4. নতুন ফীভাওাৰীটয় হাট তৰলৰ   য়টতা অকফঢা়ফ াটৰ ফা হনাৱাটৰ মৰদ ৰলঘীধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ নফীওৰণ তাৰৰঔট াৰ 

ৰতওটভ ৪৫ ৰদন অকত অকত IRDAI-ৰনধতাৰৰত পভতঔনত প্ৰটয়াক এ া হতয়াৰ ওৰৰফকল ফযথত  য়. 

5. হতটনওুৱা চাননী লাবৰ হক্ষ্ৰ ত, ফীভা হওাম্পানীটয় অটফদনওাৰীও প্ৰস্তুত ওৰৰফ, প্ৰস্তাৱৰ পভত অৰু ৰফৰবন্ন স্বাস্থয ফীভা 

প্ৰডাক্টটফাৰত থওা প্ৰাযংৰকও প্ৰডাক্ট যাৰ তযৰ হযটত IRDAI ৰনটদতশনাটফাৰৰ নফুন্ধ 'I' ত ফযৱস্থা ওৰাৰ দটৰ ৰমট া 

অকফটঢ়াৱা  ফ াটৰ. 

6. ৰলঘীধাৰটও প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হযটত হাট তৰফৰলৰ  পভতত ৰূ ওৰৰফ অৰু এআঔন ফীভা হওাম্পানীও চভা ৰদফ. 

7. হাট তৰফৰলৰ  পভত লাবৰ হক্ষ্ৰ ত, ফীভা হওাম্পানীট াটৱ ৰলঘীধাৰওৰ ৰঘৰওৎযাৰ আৰত ায অৰু দাফী আৰত াযৰ ৰফশদ 

ৰফৱৰণ ৰফঘাৰৰ ফৰতত থওা ফীভা হওাম্পানীট াও যম্বটধান ওৰৰফ. এআট া IRDA ৰ হৱফ হাট তলট াৰ চৰৰয়টত যম্পন্ন ওৰা 

 ফ. 

8. ফীভা হওাম্পানীটয় হতটনওুৱা হাট তৰফৰলৰ ৰ নটুৰাধ লাব ওৰৰটল নটুৰাধ লাবৰ ৭  া ওভতৰদনৰ ৰবতৰত IRDA ৰ 

হৱফ হাট তলট াত ৰনধতাৰৰত হাৰ তং ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ ডা া পৰটভ ত অৱশযওীয় ডা া প্ৰস্তুত ওৰৰফ. 

9. ৰনধতাৰৰত যভয়যীভাৰ ৰবতৰত ফৰতত থওা ফীভা হওাম্পানীট াটৱ নতুন ফীভা হওাম্পানীট াও ডা া পৰটভ ত অৱশযওীয় 

ডা া হমাকানধৰাত ফযথত  টল, এআট া IRDA ৰ ৰনটদতশ উলংখন ওৰা ৰ ঘাট ৰফটফৰঘত  ফ অৰু ফীভা অআন ১৯৩৮ ৰ 

ধীনত ফীভাওাৰীট াও দণ্ড ৰফ া  ফ. 

10. ফৰতত থওা ফীভা হওাম্পানীট াৰ ৰা ডা া লাবৰ হক্ষ্ৰ ত, নতুন ফীভা হওাম্পানীট াটৱ প্ৰস্তাৱট া অণ্ডাৰৰাআ  ওৰৰফ াটৰ 

অৰু  IRDA (ৰলঘীধাৰওৰ অগ্ৰ  যৰুৰক্ষত ওৰা) ৰনয়ভাৱীটফাৰ, ২০০২ৰ নযুৰৰ ৰলঘীধাৰওও আয়াৰ ৰযদ্ধান্ত চনাফ 

াটৰ. 

11. মৰদ উটৰাি যভয়যীভাৰ ৰবতৰত ডা া লাব ওটৰ, ফীভা হওাম্পানীটয় ওতৃতক্ষৰ হযটত হওাম্পানীৰ দ্বাৰা ৰূ ওৰাৰ দটৰ 

আয়াৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰলঘী নযুৰৰ ১৫ ৰদনৰ ৰবতৰত দাফী ওৰা ৰলঘীধাৰওও আয়াৰ ৰযদ্ধান্তৰ ৰফ টয় ৱকত নওটৰ, 

তাৰৰঙত ফীভা হওাম্পানীটয় হতটনওুৱা প্ৰস্তাৱ গ্ৰা য ওৰৰফকল ৰধওাৰ লাব নওৰৰফ অৰু প্ৰস্তাৱট া ভাৰন লফ লাৰকফ. 

12. মত নফীওৰণৰ তাৰৰঔট াত নতুন ফীভাওাৰীৰ ৰা হাট তৰফৰলৰ ৰ গ্ৰ ণৰ পলাপলট া এৰতয়া টৰক্ষত 

a. ফৰতত থওা ৰলঘীট া প্ৰযাৰ ওৰৰফকল নভুৰত ৰদয়া  ফ, মৰদ হতটনওুৱা ঘভু যভয়যীভাৰ ফাটফ অকতীয়া- াৰ 

ৰপ্ৰৰভয়াভ গ্ৰ ণ ওৰৰ ৰলঘীধাৰওৰ দ্বাৰা ঘভু যভয়যীভাৰ ফাটফ নটুৰাধ ওৰা  য়, ৰমট া ৰতওটভ এভা ৰ ফাটফ 

 ফ  ফ অৰু 

b. নতুন ফীভাওাৰীৰ ৰা এ া ৰনৰশ্চত ৰলঘী লাব নওৰাকলটও ফা ফীভাওততাৰ ৰফটশ  ৰলৰঔত নটুৰাধ লাব 

নওৰাকলটও ফৰতত থওা ৰলঘীট া ফাৰতল ওৰা ন ফ 

c. নতুন ফীভাওাৰীট াটৱ হতটনওুৱা যওটলাটফাৰ হক্ষ্ৰ ত ঘভু যভয়যীভাৰ ভযাদ উওৰল হমাৱা তাৰৰঔট াৰ হযটত ৰৰস্ক 

যংকৰ ত  ফ ৰা তাৰৰঔট া নভুান ওৰৰফ, ৰমট া প্ৰাযংৰকও. 
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d. মৰদ ওাৰণত ফীভাওততাআ ফৰতত থওা ফীভাওাৰীৰ হযটত ৰলঘীট া ৰঙকল ফযা ত ৰাৰঔফ ৰফঘাটৰ, হতটন্ত এ া 

ৰনয়ৰভত ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰৰ অৰু ৰমটওাটনা নতুন ঘতত ধামতয নওৰাকও আয়াও ফযা ত ৰাৰঔফকল নভুৰত ৰদয়া 

 ফ. 

13. ৰত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ৰলঘীধাৰটও ঘভ ুযভয়যীভাৰ প্ৰযাৰণ ৰফঘাৰৰ হক্ষ্ৰ ত অৰু দাফী এ াৰ হক্ষ্ৰ ত, ফৰতত থওা 

ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা গ্ৰ ণ ওৰা দাফীট া অকফটঢ়াৱা ৰলঘী ফ তৰট াৰ ফাওী থওা ংশৰ ফাটফ ফাওী থওা ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফৰতত 

থওা ফীভাওাৰীও অটৰা ওৰা  ফ াটৰ. হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত, উি ৰলঘী ফ তট াৰ ফাটফ ফৰতত থওা ফীভাওাৰীৰ হযটত 

ফযা ত ৰাৰঔফকল অৰু ফাওী যভয়যীভাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফকল ৰলঘীধাৰও দায়ফদ্ধ  ফ. 

14. হাৰ তং-আন ৰলঘী এ া গ্ৰ ণ ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত হাৰ তংৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটয় হওাটনা ৰতৰৰি হলাৰডং ফা ভাঘুল ফ ন ওৰৰফ 

নালাটক. 

15. হা ত ওৰা ৰলঘী এ া গ্ৰ ণৰ হক্ষ্ৰ ত হওাটনা ভধযস্থতাওাৰীও হওাটনা ওৰভঙন ৰৰটশাধ ওৰা ন য়. 

16. ৰমটওাটনা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ ফাটফ, ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ যাটটক্ষ ফৰতত থওা ৰলঘীট াৰ ধীনত টক্ষাৰ 

যভয়যীভা আৰতভটধয াৰ হ  হকটঙ অৰু যভয় ৰনধতাৰৰত ফৰ ষ্কৰণটফাৰ কণনা ওৰা  ফ অৰু নতুনকও হা ত ওৰা 

ৰলঘীট াৰ ধীনত উি যীভাট াকল হ্ৰায ওৰা  ফ. 

হ াওা 1: এটও া হৰাক ফা ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ অকৰ ৰলঘীট াতকও নতুন ৰলঘীট াত টক্ষাৰ যভয়যীভা হফৰঙ দীখল 

হ াৱাৰ হক্ষ্ৰ ত, হাৰ তং ৰলঘীধাৰওৰ দ্বাৰা চভা ৰদফলকীয়া হাট তৰফৰলৰ  পভতঔনত অৰ ফলকীয়া ৰলঘী ধাৰওট াকল 

ৰতৰৰি টক্ষাৰ যভয়যীভাট া স্পিকও ফাঔযা ওৰা  ফ. 

হ াওা 2: হকা  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ, ধাৰাফাৰ ও ফীভা যাভৰৰটলাৱা ফ তৰ যংঔযাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ 

ৰত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ৰনচাৱফীয়া যদযযটফাৰও হশ্ৰয় প্ৰদান ওৰা  য়, অকৰ ৰলঘীট াত ৰমটওাটনা ফূতটৰ ৰা 

ফৰতত থওা হৰাক ফৰ ষ্কৰণ/যভয়যীভা ফৰ ষ্কৰণ থওাট া অওাণ ওৰৰ. 

17. অকৰ ৰলঘীট াৰ ধীনত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াত অৰু লকটত ফৃৰদ্ধ ওৰা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ াত 

হাট তৰফৰলৰ ট া প্ৰটমাচয  ফ, মৰদ ফীভাওততাআ দাফী ওটৰ, অকৰ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত অকৰ ফীভাওাৰীৰ(হফাৰ) 

ৰা যিয়ী হফানাঘ লাব ওৰাকলটও. 

উদা ৰণস্বৰূট, - মৰদ ফযৰি এচনৰ ২ লাঔৰ SI এ া অৰু ফীভাওাৰী A ৰ হযটত ৫০,০০০  ওাৰ চভা হফানাঘ 

অটঙ; হমৰতয়া হতোঁ ফীভাওাৰী B হল যলৰন ওটৰ অৰু প্ৰস্তাৱট া গ্ৰ ণ ওৰা  য়, ২.৫০ লাঔ  ওাৰ ফাটফ প্ৰটমাচয 

ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰৰ ফীভাওাৰী B হয় হতোঁও ২.৫০ লাঔ  ওাৰ SI অকফঢ়ায়. মৰদ ফীভওাৰী B ৰ ২.৫০ লাঔ 

 ওাৰ হওাটনা প্ৰডাক্ট নাআ, হতটন্ত ফীভাওাৰী B হয় ৩ লাঔ  ওাৰ SI প্ৰটমাচয ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰাৰ দ্বাৰা 

ফীভাওততাকল ৩ লাঔ  ওাৰ উচ্চ হেফৰ ঘৰৰ এ া অকফঢা়ফ াটৰ. হযআদটৰ, হাট তৰফৰল ট া হওৱল ২.৫০ লাঔ 

 ওাকলটও উলব্ধ  ফ. 

18. ৰলঘী ঘুৰিট াত ফীভাওাৰীটফাটৰ স্পিবাটৱ ৰলঘীধাৰওৰ ভটনাটমাক অও তণ ওৰৰফ অৰু ৰুস্তওা, ৰফিীৰ ৰুথ 

অৰদৰ দটৰ যঘূনাৰ উওৰণ ফা ৰমটওাটনা পভতত থওা নয নৰথটফাৰ ৰমটওাটনা: 

a. যওটলা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী হাট তফল; 

b. নয ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰলঘীট া গ্ৰ ণত হ াৱা ৰফলম্বৰ পলস্বৰূট হ াৱা ৰমটওাটনা ৰফৰৰত অওাণ ওৰৰফকল 

নফীওৰণৰ তাৰৰঔট াৰ অকত হাট তৰফৰলৰ ৰ যৰুফধালফকল নয ফীভাওাৰীও লকধৰৰফকল ৰলঘীধাৰটও ওামত 

 াতত হলাৱা উৰঘত. 
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E. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ফীভা অৰু অৰ লাটফাৰৰ প্ৰাথৰভও নীৰত 

1. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ হযটত প্ৰাযংৰকও প্ৰাথৰভও নীৰতটফাৰ 

ৰমটওাটনা ধৰণৰ ফীভাত, এআট া চীৱন ফীভাআ  ও ফা যাধাৰণ ফীভাআ  ও, তাত ৰওঙুভান ৰনৰদতি অআনী নীৰত অটঙ ৰমটয় 

ৰৰস্কটফাৰৰ গ্ৰ ণটমাকযতাৰ হযটত ওামত ওটৰ. এআ নীৰতটফাৰৰ দ্বাৰা স্বাস্থয ফীভাট া যভাটন ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা  য় অৰু নীৰতটফাৰ বংক 

ওৰৰটল ফীভাওাৰীটয় দাৰয়ত্বট া ৱজ্ঞা ওৰাৰ ৰযদ্ধান্ত লয়, ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ ৰধও যন্তুৰি অৰু  তাশগ্ৰস্ত  য়. এআ ভঔূয 

নীৰতটফাৰ  ল:   

1. াৰস্পৰৰও যদ্ভাৱ (ৰভ যৰদো) অৰু ফীভাটমাকয অগ্ৰ  

2. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ অৰ লাটফাৰ 

এআটফাৰ  ল অণ্ডাৰৰাআ াৰ ফাটফ তথযৰ উৎযটফাৰ অৰু মাৰ ৰবৰত্ত ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাকট া যম্পন্ন ওৰা  য় অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ 

ৱটশ ত ৰনধতাৰণ ওৰা  য়. ৰনটম্নািটফাৰ  ল অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ভঔুয অৰ লা: 

a) প্ৰস্তাৱৰ পভত  

এআ নৰথঔন  ল ঘুৰিট াৰ অধাৰ মত প্ৰস্তাৱওৰ স্বাস্থয অৰু ফযৰিকত ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ (হমটন, ফয়য, চীৰৱওা, 

শাৰীৰৰও কঠন, বযায, স্বাস্থযৰ ৱস্থা, অয়, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ৰফৱৰণ আতযাৰদ) যম্পওতীয় চৰ ল তথযটফাৰ যংগ্ৰ  

ওৰা হ টঙ. প্ৰডাক্ট অৰু প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ/হওাম্পানীট াৰ নীৰতৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ এআট া যাধাৰণ প্ৰশ্নৰ হশ্ৰণী এ াৰ 

ৰা অৰম্ভ ওৰৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণৰ যমূ্পণত প্ৰশ্নভালা এ া  ফ াটৰ, মাটত যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাৰশত  য় 

অৰু হযআভটত যাভৰৰটলাৱা প্ৰদান ওৰা  য়. ফীভাওততাআ ওৰা ৰমটওাটনা বংক ফা তথয লুওুৱাট াটৱ ৰলঘীট া ফাৰতল 

ওৰৰফ াটৰ. 

b) ফয়যৰ প্ৰভাণ  

ফীভাওততাৰ ফয়যট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰা  য়. হযটয় বৰততৰ যভয়ত প্ৰওাশ ওৰা ফয়যট া, 

ফয়যৰ প্ৰভাণ এ াৰ চভা ৰদয়াৰ চৰৰয়টত প্ৰভাৰণত ওৰাট া ৰনফামত.  

উদা ৰণ 

বাৰতফ তত, ফয়যৰ প্ৰভাণ ৰ ঘাট ৰফটফঘনা ওৰৰফ ৰা ফহুটতা নৰথ অটঙ, ৰওন্তু হযআ যওটলাটফাৰ অআনীবাটৱ গ্ৰ ণটমাকয 

ন য়. ৰধওাংশ হফধ নৰথ দু া ৰফস্তৃত হশ্ৰণীত বাক ওৰা  য়. হযআটফাৰ তলত উটেৰঔতৰ দটৰ: 

a) ভানৰফৰশি ফয়যৰ প্ৰভাণ: এআটফাৰৰ ৰওঙুভান  ল স্কুলৰ প্ৰভাণ্ৰ , াৰ্ৰ , ৰনফায-স্থানৰ প্ৰভাণ্ৰ , ান ওাডত 

আতযাৰদ. 

b) ভানৰফৰশি ীন ফয়যৰ প্ৰভাণ: এআটফাৰৰ ৰওঙুভান  ল হৰঘন ওাডত, হবা াৰ ID, ডাগৰৰ স্বীওাটৰাৰি, কাোঁৱ িায়তৰ 

প্ৰভাণ্ৰ  আতযাৰদ. 

c) ৰফত্তীয় নৰথটফাৰ 

প্ৰডাক্টটফাৰৰ ভনুাপাৰ ফাটফ অৰু হনৰতও অদ হ্ৰায ওৰৰফকল প্ৰস্তাৱওৰ অৰথতও ৱস্থাৰ ৰফ টয় চনাট া প্ৰাযংৰকও. 

তথাৰ, হওৱল ৰনটম্নািটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ৰফত্তীয় নৰথটফাৰ ৰফঘৰা  য়  

a) ফযৰিকত দূখত না যাভৰৰটলাৱা ফা 

b) উচ্চ ফীভাৰ নকদ যাভৰৰটলাৱা ফা  

c) ৰফঘৰা যাভৰৰটলাৱাট া যাটটক্ষ হমৰতয়া উটেৰঔত অয় অৰু চীৰৱওাট া ৰনৰভটল.  

d) ৰঘৰওৎযাৰ ৰৰটা তটফাৰ 

ৰঘৰওৎযাৰ ৰৰটা তটফাৰৰ প্ৰটয়াচনীয়তাট া ফীভাওাৰীৰ ভানওটফাৰৰ ৰত অধাৰৰত, অৰু যাধাৰণটত ফীভাওততাৰ 

ফয়যট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ অৰু হওৰতয়াফা ৰফঘৰা যাভৰৰটলাৱাট াৰ ৰৰভাণৰ ৰত. প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনৰ ৰওঙুভান 

প্ৰতুযত্তটৰ ৰওঙুভান তথয ফ ন ওটৰ মাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযাৰ ৰৰটা তটফাৰ ৰফঘৰা  ফ াটৰ.   
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e) ৰফটিতাৰ ৰৰটা তটফাৰ 

হওাম্পানীট াৰ ফাটফ ৰফটিতাটফাৰও তৃণভলূ মতযায়ৰ অণ্ডাৰাআ াৰ ৰ ঘাট হদঔা মায় অৰু ৰয োঁতৰ ৰৰটা তট াত 

ৰয োঁটত প্ৰদান ওৰা তথযট াটৱ গুৰুত্বূণত ৰফটফঘনা এ াৰ ৱতাৰণা ওৰৰফ াটৰ. তথাৰ, ৰমট ত ু ৰফটিতাআ ৰধও 

ফযৱযায়ৰ ফাটফ আনটঘৰন্টব এ া লাব ওটৰ, হযআট াটৱ অগ্ৰ ট া নাশ ওৰৰফ াটৰ. 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 2 

অণ্ডাৰৰাআৰ ংত থওা াৰস্পৰৰও যৰদোৰ নীৰতট া ___________ হয় ালন ওৰৰফ লাটক. 

I. ফীভাওাৰী 

II. ফীভাওততা 

III. ফীভাওাৰী অৰু ফীভাওততা উবটয় 

IV. ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাওততাটফাৰ 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 3 

ফীভাটমাকয অগ্ৰ ট াটৱ ফুচায় ____________. 

I. ফীভা ওৰৰফলকীয়া যম্পৰত্তট াৰ প্ৰৰত ফযৰিচনৰ ৰফত্তীয় অগ্ৰ  

II. আৰতভটধয ফীভা ওৰা যম্পৰত্তট া 

III. প্ৰটতযও ফীভাওাৰীটয় ফ ন ওৰা ক্ষৰতৰ ংশ হমৰতয়া এ াতকও হফৰঙ হওাম্পানীটয় এটও া ক্ষৰত যাভৰৰলয় 

IV. ফীভাওাৰীৰ ৰা উদ্ধাৰ ওৰৰফ ৰা ক্ষৰতৰ ৰৰভাণট া 
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F. অণ্ডাৰ ৰাআৰ ং প্ৰৰিয়া 

প্ৰটয়াচনীয় তথযট া এফাৰ লাব ওৰাৰ ৰঙত, অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওটৰ. অণ্ডাৰৰাআৰ ং স্বাস্থয ফীভা 

ফযৱযায়ৰ ফাটফ ফযৱ াৰ ওৰা যাধাৰণ ধৰণটফাৰ  ল: 

1. ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং  ল এ া প্ৰৰিয়া মত স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ ফাটফ অটফদন ওৰা ফযৰি এচনৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থাট া ৰনধতাৰণ 

ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযাৰ ৰৰটা তটফাৰ প্ৰস্তাৱওৰ ৰা ৰফঘৰা  য়. তাৰৰঙত যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়ফ হন নাআ, যীভাট া ৰও  ফ অৰু 

ৰও ৰও ঘতত অৰু ফৰ ষ্কৰণ থাৰওফ, আতযাৰদ ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল যংগ্ৰ  ওৰা স্বাস্থযৰ তথযট া ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা ভলূযায়ন ওৰা 

 য়. এআদটৰ ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় ৰৰস্ক এ াৰ গ্ৰ ণটমাকযতাট া ফা গ্ৰা যট া অৰু লকটত যাভৰৰটলাৱাৰ ৰনয়ভটফাৰ 

ৰনধতাৰণ ওৰৰফ াটৰ.  

তথাৰ, ৰঘৰওৎযা ৰৰটা তটফাৰ লাব ওৰা অৰু ৰীক্ষা ওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযা অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ হযটত উচ্চ ফযয় চৰড়ত হ  

টৰ. লকটত হমৰতয়া ফীভাওাৰীটফাটৰ এ া উচ্চ ভা্ৰ াৰ ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ফযৱ াৰ ওটৰ, হতৰতয়া হতোঁটলাওও ‘ভলাআ 

হঔাৱা’ (হওৱল উত্তভ ধৰণৰ ৰৰস্কটফাৰ গ্ৰ ণ ওৰা অৰু অনটফাৰ স্বীওাৰ ওৰা) ৰ ফাটফ হদা াটৰা ওৰা  য়. এআট াটৱ লকটত 

যাম্ভাৱয গ্ৰা ওটফাৰৰ ভাচত  তাশাৰ যৰৃি ওটৰ অৰু উি ফীভাওাৰীটফাৰৰ হযটত ফীভা ওৰৰফকল আো ওৰা ফযৰিৰ যংঔযাট া 

হ্ৰায ওটৰ, ৰমট ত ু হতোঁটলাটও অৱশযওীয় তথয অৰু ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ দাৰগ ধৰৰফকল অৰু অৱশযওীয় ৰীক্ষা যম্পন্ন 

ওৰৰফকল ৰাক ন য়.  

ফযৰিকত স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু ফয়যট া  ল গুৰুত্বূণত অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফটফঘনা. লকটত ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা, 

ফযৰিকত অৰু ৰৰয়ালৰ ৰঘৰওৎযাৰ আৰত াটয অণ্ডাৰৰাআ াৰ এচনও ৰমটওাটনা ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকৰ উৰস্থৰত ফা 

ঘততটফাৰ অৰু হশ ত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ফা শলয ৰঘৰওৎযাৰ প্ৰটয়াচন  ফ ৰা বৰৱ যতৰ স্বাস্থয যভযযাটফাৰৰ যম্ভাৱনাট া 

ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল যক্ষভ ওটৰ. 

তীতত গ্ৰ ণ ওৰা শুশ্ৰু া, ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত, অৰু শলয ৰঘৰওৎযাৰ যনু্মঔীন হ াৱা আতযাৰদৰ ৰফ টয় তথয অ ৰণ ওৰৰফকল 

প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ অৰ ত ওৰা হ টঙ. এআট াটৱ অকৰ ফযাৰধ এ াৰ নুৰাফৃৰত্ত হ াৱাট া, ঘৰলত ফা বৰৱ যতৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থাট াত 

ফা বৰৱ যতৰ চৰ লতাটফাৰ আয়াৰ প্ৰবাৱ আতযাৰদ ভলূযায়ন ওৰৰফকল অণ্ডাৰৰাআ াৰ এচনও য ায় ওটৰ. ৰওঙুভান হৰাক মাৰ 

ফাটফ প্ৰস্তাৱটও দৰফ ঔাআ অটঙ,  য়টতা ৰমটওাটনা যভয়টত হযানওাটল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰটয়াচন  ফ ফা নুৰাফৃৰত্ত  ফ.  

উদা ৰণ 

উচ্চ-ৰিঘা, চন-ফৃৰদ্ধ/হভদফহুলতা অৰু শওতৰাৰ স্তৰ ফৃৰদ্ধ আতযাৰদৰ দটৰ স্বাস্থযচৰনত ৱস্থাৰ ফাটফ বৰফ যটত হৃদমন্ত্ৰ, 

ৰওডনী অৰু স্নায়তুন্ত্ৰৰ হৰাকত অিান্ত হ  ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱাৰ এ া উচ্চ যম্ভাৱনা থাটও. হযটয়ট , ৰঘৰওৎযাৰ 

অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ৰৰস্কট া ভূলযায়ন ওটৰাটত এআ ঘততটফাৰ যাৱধাটনৰ ৰফটফঘনা ওৰা উৰঘত. 

ৰমট ত ুস্বাস্থযৰ ৱস্থাট া প্ৰৰতওূল ৰৰৱততনট া যাধাৰণটত ৪০ ফঙৰৰ ৰঙত  য়, প্ৰধানত স্বাবাৰৱও ফয়য প্ৰৰিয়াট াৰ ফাটফ, 

ফীভাওততাটফাটৰ ৪৫ ফঙৰ (ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় এআ প্ৰটয়াচনীয়তাট া ৫০ ফা ৫৫ ফঙৰ ফয়যকল ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ াটৰ) 

ফয়যতকও অকৰ প্ৰস্তাৱওৰ হওাটনা ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষা দাফী নওটৰ. ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰনটদতশনাটফাটৰ  য়টতা প্ৰস্তাৱওৰ 

স্বাস্থযৰ ৱস্থাৰ ৰফ টয় হতোঁ/হতটঔতৰ ৰৰয়ালৰ ৰঘৰওৎযওৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰৰত স্বীওাটৰাৰি এ া দাফী ওৰৰফ াটৰ. 

বাৰতীয় স্বাস্থয ফীভা ফচাৰত, ফযৰিকত স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ ভঔুয ৰঘৰওৎযা অণ্ডাৰৰাআৰ ং ওাৰওট া  ল ফযৰি এচনৰ ফয়যট া. 

প্ৰথভফাৰৰ ফাটফ দাৰঔল হ াৱা ৪৫-৫০ ফঙৰৰ ৰৰ ফয়যৰ ফযৰিটফাটৰ স্বাস্থয ৰৰস্ক প্ৰপাআলট া ভলূযায়ন ওৰৰফকল অৰু 

হতোঁটলাওৰ ঘৰলত স্বাস্থয ৱস্থাট াৰ ৰফ টয় তথয লাব ওৰৰফকল যাধাৰণটত ৰনধতাৰৰত হটথালৰচটওল নযুন্ধানটফাৰ যম্পন্ন 

ওৰাট া প্ৰটয়াচন. হতটনওুৱা নযুন্ধানটফাটৰ লকটত ৰমটওাটনা ফূতফৰতত ৰঘৰওৎযাৰ ৱস্থা ফা হৰাকৰ যম্ভাৱনাৰ যংটওত এ া 

ৰদটয়. 

উদা ৰণ 

িাকঙ, এলও ল অৰু  ম্বাওু হযৱন ৰঘনাি ওৰৰফকল ওৰঠন  ফ াটৰ অৰু হওৰতয়াফা প্ৰস্তাৱটও প্ৰস্তাৱৰ পভতত স্বীওাৰ ওটৰ. 

এআটফাৰ প্ৰওাশ নওৰাট াটৱ স্বাস্থয ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংত এ া প্ৰধান প্ৰতযাহ্বান ৰ ঘাট ৰথয় ৰদটয়. হভদফহুলতা  ল নয এ া 
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যভযযা ৰমটয় এ া প্ৰধান ৰাচহুৱা যভযযাত ৰৰণত হ াৱাৰ বাফুৰও ৰদটঙ অৰু অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাটৰ হযআট াৰ ফাটফ উদ্ভৱ হ াৱা 

চৰ লতাটফাৰৰ মতযপ্তবাটৱ ভলূযাংওন ওৰৰফকল যক্ষভ  ফকল অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰ লাটফাৰ উন্নত ওৰাৰ প্ৰটয়াচন.  

2. ৰঘৰওৎযাৰফ ীন অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ অটফদন ওৰা ৰধওাংশ প্ৰস্তাৱটও ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ যম্পন্ন ওৰৰফলকীয়া ন য়. যৰঠওতাৰ এ া বাল ভা্ৰ ৰ 

হযটত মৰদ এআট া জ্ঞাত  লট টতন হম হতটনওুৱা খ নাৰ হওৱল দ বাকৰ এও ংশ ফা তাটতাকও ওভ যংঔযটও ৰঘৰওৎযা 

ৰীক্ষাৰ যভয়ত প্ৰৰতওূল পলাপল হদঔুৱাফ, হতৰতয়া ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰধওাংশ হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষা ওৰৰফ ৰদটলট টতন.  

অনৰও, মৰদ প্ৰস্তাৱটও যওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয যমূ্পণতবাটৱ অৰু যততাটৰ প্ৰওাশ ওৰৰটলট টতন অৰু হযআটফাৰ এটচটন্ট 

যতওততাটৰ ৰীক্ষা ওৰৰটলট টতন, হতৰতয়া ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাট া ৰধও ওভ  লট টতন. ফাস্তৰৱওটত, 

দাফীটফাৰৰ নুাতট াত এ া যাভানয ফৃৰদ্ধ গ্ৰ ণ ওৰৰফ াৰৰ মৰদ তাত ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ ঔৰঘ অৰু নয ফযয়টফাৰৰ 

চভাটফাৰ অটঙ অৰু লকটত ৰমট ত ুএআট াটৱ প্ৰস্তাৱওকল যৰুফধাট া হ্ৰায ওৰৰফ.  

হযআফাটফ, ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰওঙুভান ৰঘৰওৎযা ৰলঘী হল অট  মত প্ৰস্তাৱটও হওাটনা ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ যনু্মঔীন  ফ 

নালাটক. হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত, হওানট া ফয়য অৰু ৱস্থাত ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং এ া যম্পন্ন ওৰা  ফ যৰূঘত ওৰৰফকল 

হওাম্পানীটফাটৰ যাধাৰণটত এঔন ‘ৰঘৰওৎযাৰ গ্ৰীড’ হতয়াৰ ওটৰ অৰু হযআফাটফ এআ ৰঘৰওৎযাৰফ ীন যীভাটফাৰ যতওততাটৰ 

অৰ ত ওৰা  য় মাটত ফযৱযায় অৰু ৰৰস্কৰ ভাচত এ া যৰঠও যভতা হতয়াৰ ওৰৰফ াৰৰ. 

উদা ৰণ 

মৰদ ফযৰি এচটন ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষা, টক্ষাৰ যভয়যীভা অৰু প্ৰৰিয়াৰ ৰফলম্বটফাৰৰ ভাটচটৰ হনাটমাৱাকও ততাকতয়াকও স্বাস্থয 

ফীভা যাভৰৰটলাৱা এ া লফ ৰফঘাটৰ হতটন্ত হতোঁ এ া ৰঘৰওৎযাৰফ ীন অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰলঘী ঙন্দ ওৰৰফ াৰৰফ. ৰঘৰওৎযাৰফ ীন 

অণ্ডাৰাআৰ ং ৰলঘী এ াত, ৰপ্ৰৰভয়াভৰ  াৰ অৰু ভঠু াফলকীয়াট া যাধাৰণটত ফয়য, ৰলংক, ধুম্ৰানৰ হশ্ৰণী, শাৰীৰৰও কঠন 

আতযাৰদৰ ৰত অধাৰৰত ৰওঙুভান স্বাস্থয যম্বন্ধীয় প্ৰশ্নৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰনধতাৰণ ওৰা  য়. প্ৰৰিয়াট া ঔৰতওীয়া ৰওন্তু 

ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ তূলনাভলূওবাটৱ উচ্চ  ফ াটৰ.  

3. যাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰত   

এআট া  ল অণ্ডাৰৰাআৰ ংত ফলম্বন ওৰা এ া প্ৰৰিয়া, মত ৰৰস্কৰ প্ৰৰতট া উাংশত যাংৰঔযও ফা শতওৰা ভলূযায়নটফাৰ ওৰা 

 য়.  

ফয়য, ৰলংক, হৰঘ, চীৰৱওা, ফাযস্থান, ৰৰটৱশ, শাৰীৰৰও কঠন, বযায, ৰৰয়াল অৰু ফযৰিকত আৰত ায অৰদৰ দটৰ 

ওাৰওটফাৰ ৰীক্ষা ওৰা  য় অৰু ফূতৰনধতাৰৰত ঘততৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ যাংৰঔযওবাটৱ হস্কাৰ ওৰা  য়.  

4. অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰযদ্ধান্তটফাৰ 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট া যমূ্পণত  য় হমৰতয়া লাব ওৰা তথযট া যতওততাটৰ ভলূযায়ন ওৰা  য় অৰু উমুি ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীটফাৰত 

হশ্ৰণীৰফবাক  ওৰা  য়. ৰৰ অৰ লাটফাৰ অৰু হতোঁৰ ৰফঘাৰট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰৰস্কট া ৰনটম্নাি 

হশ্ৰণীটফাৰত হশ্ৰণীৰফবাক ওটৰ: 

a) ভানৰফৰশি  াৰটফাৰত ৰৰস্ক গ্ৰ ণ ওৰা 

b) ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ (হলাড ওৰৰটঙ) এ াত ৰৰস্ক গ্ৰ ণ ওৰা, মৰদ এআট া যওটলাটফাৰ হওাম্পানীত নঘৰলফ াটৰ 

c) ৰনধতাৰৰত যভয়যীভা/ওাল এ াৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱাট া স্থৰকত ৰঔা  

d) যাভৰৰটলাৱাট া স্বীওাৰ ওৰা 

e) ৰফটৰাধ ওৰা ( য়টতা যাভৰৰটলাৱাৰ ংশ এ া যীৰভত ওৰা ফা স্বীওাৰ ওৰা)  

f) উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয এ া অটৰা ওৰা ফা হওা-হ 

g) ৰলঘীট াৰ ধীনত হলৰব স্থায়ী ফৰ ষ্কৰণ(হফাৰ) 

মৰদ ৰমটওাটনা হৰাক স্থায়ীবাটৱ ফৰ ষ্কাৰ ওৰা  য়, হতটন্ত এআট া ৰলঘীৰ প্ৰভাণ্ৰ ত উটেঔ থাৰওফ লাটক. ভানৰফৰশি ৰলঘী 

ফৰ ষ্কৰণট াৰ উৰৰ এআট া এ া ৰতৰৰি ফৰ ষ্কৰণ হ  ৰৰফ অৰু ঘুৰিট াৰ ংশট া হতয়াৰ ওৰৰফ. 

অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ দ্বাৰা ওৰা ৰনুণ ফযৰিকত ৰৰস্ক ভলূযায়নট া ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ফাটফ ভ ত্বণূত ৰমট ত ুএআট াটৱ ফীভা 

প্ৰণালীট াৰ যভতা ফচাআ ৰাটঔ. অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় ফীভাওাৰীটফাৰও প্ৰতযাৰশত ৰৰস্কৰ এটও া স্তৰত থওাটফাৰও এটওলটক হকা  



 

171 

ওৰৰফকল অৰু ৰয োঁটত ৰফঘাৰ যৰুক্ষাৰ ফাটফ ৰয োঁতৰ ৰত এটও া ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰৰফকল যক্ষভ ওটৰ. ৰলঘীধাৰওৰ 

ফাটফ ভনুাপাট া  ল বাল অৰু প্ৰৰতস্পধতাণূত ভলূযত ফীভাৰ উলব্ধতা, হযআদটৰ ফীভাওাৰী এচনৰ ফাটফ ভনুাপাট া  ল ভতৃুযৰ 

ফূতানভুানটফাৰৰ যভানকও আয়াৰ ৰফবাকৰ ৰবজ্ঞতাট া তত্বাৱধান ওৰৰফকল দক্ষতাট া.  

5. যাধাৰণ ফা ভানৰফৰশি ফৰ ষ্কৰণটফাৰৰ ফযৱ াৰ 

ৰলঘীটফাৰৰ ৰধওাংশআ ফৰ ষ্কৰণটফাৰ অটৰা ওটৰ ৰমট া ৰয োঁতৰ যওটলাটফাৰ যদযযত প্ৰটমাচয. এআটফাৰ ভানৰফৰশি 

ফৰ ষ্কৰণ ৰ ঘাট চনাচাত ফা হওৰতয়াফা যাধাৰণ ফৰ ষ্কৰণটফাৰৰ দটৰ উটেঔ ওৰা  য়. ভানৰফৰশি ফৰ ষ্কৰণটফাৰৰ 

ওামতওৰীওৰণট াৰ দ্বাৰা ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰয োঁতৰ প্ৰদশতনট া যীৰভত ওটৰ.  

হযআট া অকৰ াঠট াত অটলাঘনা ওৰা হ টঙ. 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 4 

ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং যম্পটওত তলৰ উৰিটফাৰৰ হওানট া শুদ্ধ? 

I. ৰঘৰওৎযাৰ ৰৰটা তটফাৰ যংগ্ৰ  অৰু ভলূযাংয়ন ওটৰাটত ৰধও ভলূযৰ প্ৰটয়াচন  য়. 

II. স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযা অণ্ডাৰৰাআৰ ংত ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু ফয়যট া  ল ভঔুয ওাৰও. 

III. স্বাস্থয ৰৰস্কৰ প্ৰপাআলট া ভলূযায়ন ওৰৰফকল প্ৰস্তাৱওটফাটৰ ৰঘৰওৎযা অৰু হটথালৰচটওল নযুন্ধান যম্পন্ন ওৰৰফ লাটক. 

IV. ৰৰস্কট াৰ প্ৰৰতট া উাংশত শতওৰা ভলূযায়ন ওৰা  য়. 
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ৰঘ্ৰ  1: অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়া   
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G. হকা  স্বাস্থয ফীভা  

1. হকা  স্বাস্থয ফীভা 

হকা  ফীভাট া যাধাৰণটত কড়টফাৰৰ ৰনয়ভটফাৰৰ ৰবৰত্তত অণ্ডাৰৰাআ  ওৰা  য়, যৰূঘত ওৰা  য় হম হমৰতয়া ভানৰফৰশি হকা  

এ াৰ যওটলাটফাৰ যদযযও হকা  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা  য়, হতৰতয়া হকা ট া কঠন ওৰা ফযৰিটফাটৰ 

ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন নওটৰ. এআদটৰ স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ হকা  এ া গ্ৰ ণ ওটৰাটত, ফীভাওাৰীটফাটৰ হকা ট াত 

থওা ৰওঙুভান যদযযৰ উৰস্থৰতৰ যম্ভাৱনাট া ৰফটফঘনা ওটৰ, মাৰ ওৰঠন অৰু যখন স্বাস্থযচৰনত যভযযা থাৰওফ াটৰ.  

এআট া ফীভা হওাম্পানীৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰনটদতশনাটফাৰৰ ৰবতৰত টৰ হন, এটওদটৰ ৰনটদতশনাটফাৰ ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰওটফাৰৰটফাৰৰ 

দ্বাৰা হকা  ফীভাৰ ফাটফ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা হ টঙ হন ভলূযায়ন ওৰৰফকল হকা  স্বাস্থয ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় হকা ট াৰ হফৰশিযটফাৰ 

ৰফটে ণ ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয়.  

হকা  স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ ভানৰফৰশি অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট াটৱ ৰনটম্নাি ওাৰওটফাৰৰত প্ৰস্তাৰৱত হকা ট া ভলূযায়ন ওৰাট া 

দাফী ওটৰ: 

a) হকা ৰ প্ৰওাৰ 

b) হকা ৰ অওাৰ  

c) উটদযাকৰ প্ৰওাৰ 

d) যাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ উমুি ফযৰিটফাৰ 

e) যভগ্ৰ হকা ট াটও যাভৰৰটলাৱা  য় হন ফা তাত যদযযটফাৰৰ ফাটফ ঙন্দ ওৰৰফকল ৰফওল্প এ া অটঙ 

f) যাভৰৰটলাৱাৰ স্তৰ – যওটলাটৰ ফাটফ এটও হন থৃও 

g) ৰলংক, ফয়য, এ া ফা ৰফৰবন্ন স্থান, হকা  যদযযটফাৰৰ অয়ৰ স্তৰটফাৰ, ওভতঘাৰীৰ ঘাওৰৰ এৰাৰ  াৰ, ৰপ্ৰৰভয়াভট া 

হকা  ধাৰওট াৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভট া যমূ্পণতৰূট ৰৰটশাধ ওৰা হ টঙ হন ফা যদযযটফাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধট াত 

ংশগ্ৰ ণ ওৰাৰ প্ৰটয়াচন হন আতযাৰদ যাটটক্ষ হকা ট াৰ যংখ ন 

h) ৰফৰবন্ন হবৌটকাৰলও স্থানত ৰফয়ৰ থওা ৰফৰবন্ন স্থানটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত িলটফাৰৰ ভাচত স্বাস্থয মতনৰ াথতওয 

i) তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ এ া ফা ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰনটচ হকা  ফীভাট াৰ প্ৰশাযনৰ (হতোঁৰ ঙন্দৰ ফা ফীভাওাৰীৰ 

দ্বাৰা এ া ৰনফতাৰঘত) ফাটফ হকা  ধাৰওট া ঙন্দ ওৰা 

j) প্ৰস্তাৰৱত হকা ট াৰ তীতৰ দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতা 

উদা ৰণ 

ঔৰন ফা ওাৰঔানাত ওামত ওৰা যদযযটফাৰৰ হকা  এ াআ শীত-তা ৰনয়ৰন্ত্ৰত ওামতযালয়ত ওামত ওৰা যদযযটফাৰৰ হকা  এ াত হও 

ৰধও উচ্চ স্বাস্থযৰ ৰৰস্ক ফ ন ওটৰ. লকটত হৰাকটফাৰৰ ঘৰৰ্ৰ ট া (তাৰ দ্বাৰা দাফীটফাৰ ওৰা  য়) দুটয়া া হকা ৰ ফাটফ যমূ্পণত 

থৃও.  হযআফাটফ, ফীভাওাৰীটয় দুটয়া া ৰৰখ না নযুৰৰ হকা  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীট াৰ ভলূয ৰনৰূণ ওৰৰফ.  

এটওদটৰ IT হওাম্পানীটফাৰৰ দটৰ উচ্চ ৰফিীৰ হকা টফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ৰফৰীত ৰনফতাঘন ৱজ্ঞা ওৰৰফকল ফীভাওাৰীটফাটৰ ফীভাৰ 

ফাটফ হমাকয হ াৱাৰ অকটত ওভতঘাৰীটফাটৰ ৰয োঁতৰ ৰীক্ষাধীন যভয়টঘাৱাত হযৱা অকফটঢ়াৱাট া দাফী ওৰৰ ফূত-যতওততাৰ ঘতত 

অৰম্ভ ওৰৰফ াটৰ. 

হকা  স্বাস্থয ফীভা ফযৱযায়ৰ ৰত প্ৰৰতটমাৰকতাভলূও ঘৰৰ্ৰ ৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটফাটৰ হকা  ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰৰ ভনুাপাটফাৰত 

অৱশযওীয় যংটওাঘন প্ৰযাৰণ অৰু ফযৱস্থাওৰণৰ নভুৰত ৰদটয়. ভাৰলও-ওভতঘাৰী হকা  ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰত, ভনুাপাটফাৰৰ 

অৰ তট া যভয়তকও অকটত উন্নত ওৰা  য় অৰু ভাৰলওৰ ভানৱ যম্পদ ৰফবাকট াটৱ ওভতঘাৰী ফটৰাধণৰ অৰ লা এ া ৰ ঘাট 

ফযৱ াৰ ওটৰ. প্ৰাটয়, যংটওাঘন-প্ৰযাৰণট া ফযৱযায় দঔল ফা যলৰন ওৰৰফকল নয ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰদয়া ফৰতত থওা হকা  ফীভা 

ৰৰওল্পনাট াৰ ভনুাপাটফাৰ ৰভলাফকল ফা উন্নত ওৰৰফকল ফীভাওাৰীটফাৰৰ ভাচত হ াৱা প্ৰৰতটমাৰকতাৰ পলাপল ৰ ঘাট হদঔা 

মায়. 
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2. ভাৰলও-ওভতঘাৰী হকা টফাৰৰ ফাৰ টৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

ভাৰলও-ওভতঘাৰী হকা টফাৰ  ল হকা  স্বাস্থয ফীভা অকফটঢা়ৱা ৰম্পৰাকতবাটৱ অ াআতকও যাধাৰণ হকা . তথাৰ, ৰমট ত ু

স্বাস্থয ফীভাট াটৱ স্বাস্থয মতনৰ ঔৰঘৰ এ া ওামতওৰী ফা ন ৰ ঘাট গ্ৰ ণটমাকযতা লাব ওৰৰটঙ, এৰতয়া ৰফৰবন্ন ধৰণৰ হকা ৰ 

ৰনভতাণ উন্নত হ টঙ. হতটনওুৱা এ া দৃশয ত, হকা ট া অণ্ডাৰৰাআ  ওটৰাটত হকা ট াৰ উাদানটফাৰৰ ঘৰৰ্ৰ ট া ৰফটফঘনা 

ওৰাট া হকা  স্বাস্থয ফীভা অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ ফাটফ গুৰুত্বূণত. 

ওভতঘাৰী-ভাৰলও হকা টফাৰৰ লকটত, ফীভাওাৰীটফাটৰ শ্ৰৰভও আউৰনয়ন, নযায অৰু ঘঘাআৰ টফাৰ, ৰফৰবন্ন ভাৰলওৰ হকা , 

ৰফটশ াৰধওাৰ-প্ৰাপ্ত হফাৰী, হঙাদাৰী যংস্থা, ক্লাফ অৰু বাত-ৃযংখটফাৰ অৰদৰ দটৰ ৰফৰফধ প্ৰওাৰৰ হকা টফাৰকল স্বাস্থয ফীভা 

যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়আটঙ. 

ৰফৰবন্ন হদশত ঘৰওাৰটফাৰ  ল যভাচৰ ৰত দুঔীয়া হশ্ৰণীটফাৰৰ ফাটফ হকা  স্বাস্থয ফীভা যাভৰৰটলাৱা ৰওটনাতা. বাৰতফ তত, 

হওি অৰু ৰাচয ঘৰওাৰ উবটয় দুঔীয়াৰ ফাটফ যৰিয়বাটৱ হকা  স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰনটফাৰ প্ৰটমাচন ওৰৰ অৰ টঙ হমটন, 

RSBY, হয় স্বাৰঘনী আতযাৰদ. 

হতটনওুৱা ৰবন্ন হকা টফাৰৰ ফাটফ মৰদ প্ৰাথৰভও অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফটফঘনাটফাৰ যাধাৰণবাটৱ গ্ৰ ণ ওৰা হকা  অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

ওাৰওটফাৰৰ হযটত এটও, ৰতৰৰি দৰৃিটওাণটফাটৰ ন্তবুতি ওটৰ: 

a) হকা ট াৰ অওাৰ (যৰু হকা  অওাৰট াটৱ যখন যলৰনটফাৰৰ বুৰকফ াটৰ) 

b) ৰফৰবন্ন হবৌটকাৰলও িলটফাৰত স্বাস্থয মতন ভলূযৰ স্তৰটফাৰ ৰফৰবন্ন 

c) হকা ট াৰ যওটলাটফাৰ ংশগ্ৰ ণওাৰীৰ হক্ষ্ৰ ত ৰফৰীত ৰনফতাঘনৰ ৰৰস্কট াটৱ হকা  স্বাস্থয ফীভা ৰৰওল্পনাট াত 

ংশগ্ৰ ণ নওটৰ 

d) ৰলঘীট াত হকা ট াত থওা যদযযটফাৰৰ ধাৰাফাৰ ওতা 

যলুব ভলূযত হতটনওুৱা হকা  স্বাস্থয ফীভা ভনুাপাৰ ভা্ৰ  যৰুফধা লফকল ৰনয়ৰভত প্ৰওাৰৰ হকা  ৰনভতাণট া ফৃৰদ্ধ াআটঙ, 

‘যৰুফধাৰ হকা টফাৰ’ ফুৰল হওাৱা  য়. ৰফৰবন্ন হকা ৰ হযটত হলনটদন ওটৰাটত ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা ৱলম্বন ওৰা দটক্ষট া 

ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰাৰ উটেশয ফীভাৰ ৰনয়ন্ত্ৰও IRDA হয় হযআফাটফ হকা  ফীভাৰ ৰনটদতশনাটফাৰ চাৰৰ ওৰৰটঙ. হতটনওুৱা ভাৰলওৰফ ীন 

হকা টফাৰত ন্তবুতি: 

a) ভাৰলও ওলযাণ যংস্থাটফাৰ 

b) এ া ৰফটশ  হওাম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰদান ওৰা হিৰড  ওাডতটফাৰৰ ধাৰওটফাৰ 

c) ৰফটশ  ফযৱযায় এ াৰ গ্ৰা ওটফাৰ মত ফীভাট া এ া এড-ন ভনুাপা ৰ ঘাট অকফটঢা়ৱা  য় 

d) এ া হফংও অৰু হঙাদাৰী যংস্থাটফাৰ ফা ঘঘাআৰ ৰ ৰা ঋণ লতাটফাৰ 

হকা  ফীভা ৰনটদতশনাটফাৰৰ ভলূভন্ত্ৰট া  ল নভনীয় অৰ তৰ যৰুফধাৰ হযটত এওভা্ৰ  ফীভা লাবৰ ফাটফ হকা  ৰনভতাণ ওৰাট া 

যীভাৱদ্ধ ওৰা, ভলূয চভা অৰু ফযৰিকত ৰলঘীটফাৰত ভনুাপাটফাৰৰ যাভৰৰটলাৱাট া উলব্ধ ন য়. এআট া লক্ষয ওৰা  য় হম 

হতটনওুৱা ‘যৰুফধাৰ হকা টফাৰ’ হয় প্ৰাটয় ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন যংকৰ ত ওটৰ অৰু ৱটশ ত দাফীৰ 

নুাতটফাৰ উচ্চ  য়. ৰনয়ন্ত্ৰণ ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা চাৰৰ ওৰা হকা  ফীভা ৰনটদতশনাটফাটৰ এআদটৰ ফীভাওাৰীটফাৰও দাৰয়ত্বূণত 

ফচাৰ ৰৰঘালনা ওৰাত য ায় ওটৰ. হযআটফাটৰ ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংত ৰনয়ভানুৱততীতা অটন অৰু লকটত হকা  

অোঁঘৰনটফাৰৰ ফাটফ ওতৃতক্ষ ভানৰফৰশিটফাৰ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰৰ হকা  ফীভা অোঁঘৰনটফাৰ প্ৰঘাৰ ওটৰ. 
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H. ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

ৰমট ত ু ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত ভঔুয যাভৰৰটলাৱাট া  ল স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱা, অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় যাধাৰণবাটৱ 

স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ অৰ তট া নযুৰণ ওৰা উৰঘত.  

ৰপ্ৰৰভয়াভ হৰৰ ং অৰু গ্ৰ ণটমাকযতাট া ৰনচাৱফীয়া হওাম্পানী ৰনটদতশনাটফাৰ নমুায়ী ওৰা  য় ৰওন্তু ৰওঙুভান দৰওাৰী ৰফটফঘনা 

তলত ৰদয়া  ল: 

1. ৰপ্ৰৰভয়াভৰ  াৰট া প্ৰস্তাৱওৰ ফয়য অৰু ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ যভয়যীভাৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰফ. 

2. ৰম টত ুৰফটদশত ৰঘৰওৎযা ফযয়ট া ফযয়ফহুল, হযটয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ  াৰটফাৰ খৰুৱা ফীভা ৰলঘীটফাৰতকও স্বাবাৰৱওটত হফৰঙ 

 ফ. 

3. অনৰও ৰফটদশ ৰাষ্ট্ৰটফাৰৰ ৰবতৰত USA অৰু ওানাডাত ৰপ্ৰৰভয়াভট া অ াআতকও হফৰঙ. 

4. ৰফটদশত ৰঘৰওৎযা গ্ৰ ণ ওৰৰফকল প্ৰস্তাৱও এচটন ৰলঘীট া ফযৱ াৰ ওৰাৰ যম্ভাৱনাট া নাআৰওয়া ওৰৰফকল ৰফটশ  মতন 

হলাৱা  য় অৰু হযটয় প্ৰস্তাৱৰ স্তৰত ৰমটওাটনা ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকৰ উৰস্থৰতট া যতওততাটৰ ৰফটফঘনা ওৰা  য়. 

 

I. ফযৰিকত দখূত না ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং 

ফযৰিকত দূখত না ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফটফঘনাটফাৰ তলত অটলাঘনা ওৰা  ল: 

 াৰ ৰনধতাৰণ 

ফযৰিকত দূখত না ফীভাত, ৰফটফঘনা ওৰা ভঔুয ওাৰওট া  ল ফীভাওততাৰ চীৰৱওাট া. যাধাৰণটত খৰত, ৰাস্তাত আতযাৰদত 

ফযৰিকত দূখত না ফীভাট া ফৰ প্ৰওাশট া যওটলা ফযৰিৰ ফাটফ এটও. ৰওন্তু হঙা ফা চীৰৱওাৰ হযটত চৰড়ত ৰৰস্কট া ওামত 

যম্পাদনৰ ঘৰৰ্ৰ  নমুায়ী ৰবন্ন  য়. উদা ৰণস্বৰূট, ওামতযালয় ৰৰঘালও এচন ট্টাৰলওা ৰনভতাণ ওৰা ঙাআ ত ওাভ ওৰা 

ৰঘৰবল আৰঞ্জৰনয়াৰ এচনতকও ওভকও ৰৰস্কৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত. 

প্ৰৰতট া হঙা ফা চীৰৱওাৰ ফাটফ  াৰ এ া ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল এআট া ফযৱ াৰৰও ন য়. হযটয়ট  চীৰৱওাটফাৰ হকা ত বাক ওৰা 

 য়, যওটলাটফাৰ হকাট  ওভ ফা হফৰঙ ৰৰভাটণ এটওধৰণৰ ৰৰস্ক প্ৰওাশ ওটৰ. হশ্ৰণীৰফবাকৰ ৰনটম্নাি প্ৰণালীট া যাধাৰণ অৰু 

যাধয. ৰনচাৱফীয়া হওাম্পানীটফাৰৰ ৰয োঁতৰ হশ্ৰণীৰফবাকৰ ৰনচা ৰবৰত্ত থাৰওফ াটৰ. 

ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাক 

চীৰৱওাৰ ৰবৰত্তত, ফীভাওততা ফযৰিৰ হযৰত চৰড়ত ৰৰস্কটফাৰ ৰতৰন া হকা ত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ: 

 ৰৰস্ক হকা  I 

কাৰণও, ৰঘৰওৎযও, অআনচীৰৱ, অৰওতট ও, ৰাভশতওাৰী ৰবমন্তা, ৰশক্ষও, হফংওাৰ, প্ৰশাযৰনও ওামতৰ হযটত 

ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ, এটওধৰণৰ অদৰ চীৰৱওাত প্ৰাথৰভওবাটৱ ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ. 

 ৰৰস্ক হকা  II 

হওৱল ৰনৰীক্ষণ ওামতত ৰনটয়াৰচত ৰনভতাওাৰী, ৰঠওাদাৰ, অৰু ৰবমন্তাটফাৰ, শু ৰঘৰওৎযওটফাৰ, কাড়ীৰ বাৰাতীয়া 

ঘালওটফাৰ, অৰু এটওধৰণৰ অদৰ চীৰৱওাৰ হযটত ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ.  

হভনুটৱল শ্ৰৰভও (হকা  III ত ন্তবুতি হ াৱাটফাৰ ফাদৰদ), ধন ৰৰফ ন ওৰা ওভতঘাৰীটফাৰ, হকটৰচ অৰু ভ ৰ 

হভওাৰনওটফাৰ, মন্ত্ৰ ৰৰঘালও, িাও ফা লৰী অৰু নয কধৰু মান-ফা নৰ ঘালওটফাৰ, হঙাদাৰী এথটল  অৰু 

হঔলুকৱ, ওাঠৰ ওাভ ওৰা ৰভৰী অৰু এটওধৰণৰ অদৰ চীৰৱওাৰ হযটত ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ. 

 ৰৰস্ক হকা  III 

ঔৰন অৰু ফাৰুদ ওাৰঔানাত ওাভ ওৰা ফযৰি, উচ্চ প্ৰাৱলযৰ হফদুযৰতও আনিটলিনৰ শ্ৰৰভও, িটৰা ী, ঘাওতাঘৰ 

হঙাদাৰী, কাডী় ফা হখাোঁৰা হদৌৰ প্ৰৰতটমাৰকতৰ হযটত ৰনটয়াৰচত ফযৰি, ডাগৰ চংকলী চন্তু ৰঘওাৰীৰ, ফততাটৰা ী, 
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শীতওালীন িীডা়, স্কীং, অআঙ  ওী, হফলুৰনং, হ ংক গ্লাআৰডং, নদীত ৰাৰফ্টং ওৰা, ’ল’ হঔলুকৱ অৰু এটওধৰণৰ 

অদৰ চীৰৱওা / ওামতত ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ. 

ৰৰস্ক হকা টফাৰ িভািটয় ‘স্বাবাৰৱও’, ‘ভধযভ’ অৰু ‘উচ্চ’ ৰ ঘাট চনাচায়. 

ফয়যৰ যীভাটফাৰ 

যাভৰৰটলাৱা অৰু নফীওৰণৰ ফাটফ ননূযতভ অৰু যফতাৰধও ফয়যট া হওাম্পানী যাটটক্ষ ৰবন্ন  য়. যাধাৰণটত ৫ ৰ ৰা ৭০ 

ব্ঙৰ ফয়যৰ যীভাট া ভানও. হযআদটৰ আৰতভটধয যাভৰৰটলাৱা এ া থওা ফযৰিটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ৰয োঁটত ৭০ ফঙৰ ফয়য ৰতিভ 

ওৰাৰ ৰঙত ৰলঘীটফাৰ নফীওৰণ ওৰা  ফ াটৰ ৰওন্তু নফীওৰণ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ এ াৰ হলাৰডং এ া যাটটক্ষ ৮০ ফঙৰ 

ফয়যকল. 

নফীওৰণ ফা যচীৱ যাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ যাধাৰণটত হওাটনা ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ প্ৰটয়াচন ন য়. 

ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰ 

ৰঘৰওৎযা ফযয় যাভৰৰটলাৱাট া তলত ৰদয়াৰ দটৰ : 

 এটণ্ডাঙতটভন্টৰ দ্বাৰা ফযৰিকত দূখত না ৰলঘী এ া প্ৰযাৰৰত ওৰৰফ াৰৰ, দূখত নাভলূও শাৰীৰৰও অখাতৰ হক্ষ্ৰ ত 

ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ফ ন ওৰা ৰঘৰওৎযা ফযয় যাভৰৰলফকল ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধ ওৰৰ. 

 এআ ভনুাপাটফাৰ  ল ৰলঘীটফাৰৰ ধীনস্থ নয ভনুাপাটফাৰৰ ৰতৰৰি. 

 ফযৰিচনও ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয় ন য়. 

মদু্ধ অৰু এলাআড ৰৰস্কটফাৰ 

ৰফটদশত নাকৰৰও ওততফয ালন ওৰৰ থওা বাৰতীয় ফযৰি / ৰফটশ জ্ঞটফাৰকল ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হযটত মুদ্ধৰ ৰৰস্ক 

যাভৰৰটলাৱাট া যাভৰৰটলাৱা  ফ াটৰ.  

 শাৰন্তৰ যভয়ত ফা স্বাবাৰৱও যভয়টঘাৱাত P.A. ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰা  য়, স্বাবাৰৱও  াৰতকও ৫০ শতাংশ 

ৰতৰৰি ফুৰল ওফ াৰৰ (হমটন, স্বাবাৰৱও  াৰৰ ১৫০ শতাংশ.) 

 স্বাবাৰৱও/ শংওাচৰনত যভয়টঘাৱাত প্ৰদান ওৰা P.A. ৰলঘীটফাৰ (হমটন, আৰতভটধয মুদ্ধযদশৃ ৰৰৰস্থৰতৰ যৰৃি 

হ াৱা ফা ৰফটদশী ৰাষ্ট্ৰত অযন্ন হ াৱা/হমটন মত বাৰতীয় ফযৰিটয় নাকৰৰও ওততফয ালন ওৰৰ অটঙ) স্বাবাৰৱও 

 াৰতকও ১৫০ শতাংশ ৰতৰৰি (হমটন স্বাবাৰৱও  াৰৰ ২৫০ শতাংশ) 

প্ৰস্তাৱৰ পভত 

ৰনটম্নািফৰত পভতঔটন ৰফঘৰা তথযটফাৰ তলত ৰদয়া  ল: 

 ফযৰিকত ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ 

 শাৰীৰৰও ৱস্থা 

 বযায অৰু াৰ ওৰা যভয়টফাৰ 

 নয ফা অকৰ ফীভাটফাৰ 

 অকৰ দূখত না ফা হৰাকটফাৰ 

 ভনুাপা অৰু ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ৰনফতাঘন 

 হখা ণা 

টৰাি প্ৰটয়াচনীয় ৰফৱৰণটফাৰ তলত ৰদয়া ধৰটণ ফাঔযা ওৰৰফ াৰৰ: 

 আন্টাৰ অৰলয়া, ফয়য, উচ্চতা অৰু চন, চীৰৱওাৰ যমূ্পণত ৰফৱৰণ অৰু কড ়ভাট ওীয়া অয় আতযাৰদৰ হযটত 

যম্পওতীয় ফযৰিকত ৰফৱৰণ. 
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 অশাৰ ওৰা ৰলঘীট াৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱটও প্ৰটৱশওৰ ফয়যৰ যীভাট াৰ ৰবতৰত ৰৰফটন নাআ ফয়যট াটৱ হদঔুৱাফ. 

ৰলংক, উচ্চতা অৰু ফয়যৰ ফাটফ কডৰ় চনৰ তাৰলওা এঔনৰ হযটত চন অৰু উচ্চতাট া তুলনা ওৰা  ফ অৰু 

ৰঙকল নযুন্ধান ওৰা  ফ মৰদ প্ৰস্তাৱও ১৫ শতাংশতকও হফৰঙ ফা ওভ কড়ৰ  য়. 

 ৰমটওাটনা শাৰীৰৰও হফভাৰ ফা হদা , দীখতওালীন হফভাৰ আতযাৰদৰ হযটত যম্পওতীয় শাৰীৰৰও ৱস্থা.  

 প্ৰস্তাৱও ৰমটয় ৰচবা এঔন হ ৰাআটঙ ফা এ া ঘওুৰ দৃৰিশৰি হ ৰাআটঙ, ৰয োঁতও হওৱল নটুভাৰদত খ নাটফাৰত 

ৰফটশ  ঘতত যাটটক্ষ গ্ৰ ণ ওৰা  ফ. ৰয োঁটত স্বাবাৰৱও ৰৰস্কটফাৰ হতয়াৰ ওটৰ ওাৰণ ৰয োঁত ৰফটশ  ধৰণৰ 

দূখত নাটফাৰ হৰাধ ওৰৰফকল ওভ ৰৰভাটণ যক্ষভ অৰু তথযৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ মৰদ ফাওী থওা  াত ফা বৰৰঔন 

অখাতপ্ৰাপ্ত  য় ফা ফাওী থওা ঘওুট া ক্ষৰতগ্ৰস্ত  য়, হতটন্ত ক্ষভতাৰ ভা্ৰ া অৰু হদখতযট া স্বাবাৰৱওতকও ৰধও 

 ফ.  

 ভধুটভ  হৰাটক উশভট া হলট ভীয়া ওৰৰ তুৰলফ াটৰ ৰমট ত ুখা হযানওাটল নশুুওাফ াটৰ অৰু ক্ষভতাট া 

নাৱশযওীয়বাটৱ দীখলীয়া  ফ াটৰ. অখাত ফা হৰাকটফাটৰ ৰওভান ৰৰভাটণ বৰৱ যত দূখত নাৰ ৰৰস্কটফাৰ 

প্ৰবাৰৱত ওৰৰফ াটৰ হযআট া যাটটক্ষ প্ৰস্তাৱওৰ ৰঘৰওৎযা আৰত ায ৰীক্ষা ওৰাট া ৰৰ ামত. ৰৰস্কট া ফীভা ীন 

ওৰৰ তুৰলফকল হতটনওুৱা এ া ৰনৰশ্চত গুৰুত্বূণত ঘৰৰ্ৰ  এ াৰ ফহুটতা ৰবটমাক অটঙ, উদা ৰণস্বৰূট হৃদমন্ত্ৰৰ 

বাল্বউলাৰ হৰাক. 

 ফততাটৰা ণ, ’ল’, ভ ৰ হৰৰঙং, এটিাটফৰ ওঙ আতযাৰদৰ দটৰ ৰফদচনও ভটনাৰঞ্জনৰ ফাটফ ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ 

অৱশযও. 

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ 

ফযৰিকত দূখত না ৰলঘী এ া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া যতওততাটৰ ৰনধতাৰণ ওৰৰফ লাটক, ৰমট ত ু হযআটফাৰ ভনুাপাৰ ৰলঘী 

অৰু যীৰভত ক্ষৰতূৰণৰ ৰফ য়ফস্তু ন য়. ‘লাবচনও ৰনমুৰিৰ’ চৰৰয়টত অয় চতন ওৰৰফকল মত্ন হলাৱা উৰঘত. নয থতত, 

প্ৰস্তাৱওৰ দূখত নাৰ পলত প্ৰবাৰৱত হনাট াৱা অয়ট া ৰফটফঘনা ওৰা ন ফ হমৰতয়া ফীভা নকদ ৰৰভাণট া ৰনধতাৰণ ওটৰ. 

ফীভাওাৰীটফাৰ/অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ ভাচত S.I ৰনৰদতি ওৰাট া ৰবন্ন হ াৱাৰ দটৰ, প্ৰওৃত ৰৰভাণট া মাৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱাট া 

নটুভাদন ওৰৰফ াৰৰ, অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. হযআদটৰ যাভৰৰটলাৱা ভঞ্জুৰ ওৰা যাধাৰণ বযাযট া ৰমটয় 

যাভৰৰটলাৱা ভঞ্জুৰ ওটৰ ফীভাওততাৰ ৭২ ভা  / ৬ ফঙৰৰ যভান্তৰাল উাচতনট া ৰতিভ ওৰা উৰঘত ন য়. 

এআ যীভাফদ্ধতাট া হওাঠৰবাটৱ প্ৰটয়াক ওৰা  য় মৰদ ৰলঘীট া হওৱল ভলূধনৰ ভনুাপাৰ ফাটফ. যাভৰয়ও ভঠু ক্ষভতা 

যাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ মৰদ এআট া যংকৰ ত ন য় হম ক্ষৰতূৰণ ৰৰটশাধৰ হক্ষ্ৰ ত, এটও া যভয়যীভাত হতোঁৰ উাচতনকল 

হযআট া যংকত. মৰদ যাভৰৰটলাৱাট া TTD ৰ যাপ্তাৰ ও ক্ষৰতূৰণ  য়, হতটন্ত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া যাধাৰণটত 

হতোঁ/হতটঔতৰ ফঙটৰওীয়া অয়ৰ দুগুণতকও হফৰঙ ন ফ. 

ফযৰিটফাৰকল যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়াটত ৰমটফাৰ লাব অ ৰণওাৰী ওভতঘাৰী ন য় উদা ৰণস্বৰূট কৃ স্থী, ঙা্ৰ  আতযাৰদ 

ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰনৰশ্চত ওৰা উৰঘত হম ৰয োঁটত হওৱল ভলূধনৰ ভনুাপা অকফঢ়ায় অৰু হওাটনা যাপ্তাৰ ও ক্ষৰতূৰণ 

অকফটঢ়াৱা ন য়. 

ৰৰয়াল হটওচ যাভৰৰটলাৱা 

যন্তান অৰু উাচত ীন ত্নীৰ ফাটফ ভতৃুয অৰু স্থায়ী ক্ষভতাৰ (যমূ্পণত ফা অংৰশও) ফাটফ যাভৰৰটলাৱাট া যীৰভত. হযআদটৰ 

ৰনচাৱফীয়া হওাম্পানীৰ ভানওটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ভনুাপাৰ তাৰলওাঔন ৰফটফঘনা ওৰা  ফ াটৰ. ৰওঙুভান হওাম্পানীটয় 

লকটত ৰনৰদতি যীভা এ াকল উাচতন ীন ত্নীকল TTD যাভৰৰটলাৱাৰ নভুৰত ৰদটয়. 

ফৃু্ৰদ্ধৰ ৰপ্ৰৰভয়াভত ৫ শতাংশ হৰ াআ যাধাৰণটত ভঞ্জুৰ ওৰা  য়. 

হকা  ৰলঘীটফাৰ 

মৰদ ফীভাওততা ফযৰিৰ যংঔযা ১০০ তকও ৰধও  য় হতটন্ত হকা  হৰ াআ এ া নটুভাদন ওৰৰফ াৰৰ. হকা  ৰলঘীট া হযআদটৰ 

প্ৰদান ওৰৰফ াৰৰ হমৰতয়া যংঔযাট া যৰু  য়, ধৰও ২৫ ৰওন্তু হৰ াআ ৰফ টন. 

স্বাবাৰৱওবাটৱ, হওৱল ভলূযৱান গ্ৰা ওকল নাভ ীন ৰবৰত্তত ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰা  য়, মত যদযযৰ ৰৰঘয়ট া যটন্দ  ৰফ টন 

স্পিকও ৰফঘাৰৰ উৰলয়াফ াৰৰ. 
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হকা  হৰ াআৰ ঘতত 

হকা  ৰলঘীটফাৰ হওৱল নাভাংৰওত হকা টফাৰ যাটটক্ষ প্ৰদান ওৰা  ফ. হকা  হৰ াআ অৰু নয ভনুাপা লাবৰ উটেটশয 

প্ৰস্তাৰৱত “হকা ” হ া ৰনৰশ্চতবাটৱ ৰনটম্নাি হশ্ৰণীটফাৰৰ ৰমটওাটনা এ াত ৰৰফ: 

 ওভতঘাৰীৰ ৰনবতৰশীলটফাৰও ন্তবুতি ওৰৰ ভাৰলও – ওভতঘাৰীৰ যম্পওত 

 টূফত ৰঘনাি ওৰা ঔণ্ড / হকা টফাৰ মত ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰাৰচযও / হওিী ঘৰওাৰৰ দ্বাৰা ৰৰটশাধ ওৰা  য় 

 ঞ্জীয়ন ওৰা হওা-াটৰৰ ব ঘঘাআৰ  এ াৰ যদযযটফাৰ 

 ঞ্জীয়ন ওৰা হযৱা ক্লাফৰ যদযযটফাৰ 

 হফংও / ৰডনাৰ / ভািাৰ / ৰবঙাৰ হিৰড  ওাডত ধাৰও 

 হফংও / NBFC ৰ দ্বাৰা প্ৰদান ওৰা চভাৰ প্ৰভাণ্ৰ টফাৰৰ ধাৰও 

 হফংও / ৰাচহুৱা যীৰভত হওাম্পানীটফাৰৰ হিয়াৰধাৰওটফাৰ 

ৰৰ হশ্ৰণীটফাৰৰ ৰা থৃও ৰমটওাটনা ৰৱততী হশ্ৰণীৰ হযটত যম্পওতীয় প্ৰস্তৱটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত, যংৰলি ফীভাওাৰীটফাৰৰ 

ওাৰৰওৰী ৰফবাকট াৰ দ্বাৰা ৰয োঁতও ৰঘন্তা ওৰা অৰু ৰনধতাৰণ ওৰা  ফ াটৰ. 

‘প্ৰতযাৰশত’ হকা  অওাৰট াত হওাটনা হকা  হৰ াআ অকফঢা়ফ হনাৱাৰৰ. হকা  হৰ াআট া ৰফটফঘনা ওৰা  ফ অৰু হওৱল 

ৰলঘীট া হলাৱাৰ যভয়ত ‘হকা ’ হ াত ঞ্জীয়ন ওৰা যদযযটফাৰৰ প্ৰওৃত যংঔযাট াত ওামতওৰী ওৰা  ফ. নফীওৰণটফাৰৰ 

যভয়ত এআট া নুৰৰফটফঘনা ওৰা  ফ. 

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ 

প্ৰৰতচন ফীভাওততা ফযৰিৰ ফাটফ থৃটও ৰনৰদতি ৰৰভাণটফাৰৰ ফাটফ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৰনৰদতি ওৰা  ফ াটৰ ফা এআট া 

ফীভাওততা ফযৰিটফাৰও ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া াৰৰশ্ৰৰভওৰ হযটত যংটমাক ওৰা  ফ াটৰ.  

হকা  ফীভা এ াত ‘যওটলা ফা এ া ন য়’ নীৰতট া প্ৰটয়াক ওৰা  য়. মথামুি ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ফা টবাতাআ ৰদয়াৰ হযটত 

তাৰ লকত হমাক অৰু ৰফটয়াক ওৰা  য়. 

ৰপ্ৰৰভয়াভ  

ৰনফতাৰঘত ৰৰস্ক অৰু ভনুাপাটফাৰৰ হশ্ৰণীৰফবাকৰ দটৰ নাভাংৰওত ওভতঘাৰীটফাৰকল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰবন্ন  াৰটফাৰ প্ৰটমাচয. এআদটৰ 

যাভৰৰটলাৱা ফযৰিটফাৰৰ চীৰৱওাট া নযুৰৰ  াৰটফাৰ হফটলক হফলটক  ফ. 

উদা ৰণ 

ওভতঘাৰীটফাৰৰ যৰুনৰদতি হকা  এ াকল এটও া  াৰ প্ৰটয়াক ওৰা  ফ মাৰ যওটলাটফাৰও এটওধৰণৰ চীৰৱওা নযুৰণ ওৰৰফকল 

হওাৱা  য়. 

নাভ ীন ওভতঘাৰীটফাৰ যাটটক্ষ ভাৰলটও হতোঁৰ দ্বাৰা তত্বাৱধান ওৰা হফধ হৰওডতটফাৰ ৰবৰত্ত ওৰৰ প্ৰৰতট া হশ্ৰণীৰফবাকত 

ওভতঘাৰীৰ যংঔযা হখা ণা ওৰাট া প্ৰটয়াচন. 

যংস্থা, ক্লাফ আতযাৰদৰ নাভাংৰওত যদযযৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ  াৰটফাৰ ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাকট া নযুৰৰ প্ৰটয়াক ওৰা  য়. 

হমৰতয়া যদযযদট া এ া যাধাৰণ ঘৰৰ্ৰ ৰ  য় অৰু ৰমটওাটনা ৰফটশ  চীৰৱওাত যীভাৱদ্ধ ন য়, হতৰতয়া অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাটৰ 

 াৰটফাৰ প্ৰটয়াক ওৰা ৰয োঁতৰ ৰফঘাৰশীলতা ফযৱ াৰ ওটৰ. 

ওততফযৰ যভয়ত যাভৰৰটলাৱা 

ওততফযৰ যভয়ত অকফটঢা়ৱা যাভৰৰটলাৱাট া তলত ৰদয়া ধৰণৰ: 

 মৰদ P.A যাভৰৰটলাৱাট া হওৱল যীভাফদ্ধ ওততফযৰ যভয়টঘাৱাৰ (অৰু এৰদনত ২৪ খন্টাৰ ফাটফ ন য়) ফাটফ 

প্ৰটয়াচন  য়, হতটন্ত এ া হ্ৰায ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ধৰও উমুি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৭৫ শতাংশ অটৰা ওৰা  ফ. 
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 হওৱল ৰনমুিৰ হক্ষ্ৰ ত অৰু ওভতঘাৰীৰ উদ্ভৱ হ াৱা দূখত নাকল যাভৰৰটলাৱা প্ৰটয়াক ওটৰ. 

ওততফযৰ ফাৰ ৰৰ যাভৰৰটলাৱাটফাৰ 

মৰদ হওৱল যীৰভত হওআ খন্টাভানৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱাট াৰ প্ৰটয়াচন  য়, হমৰতয়া ওভতঘাৰীচটন ওভতত অৰু/ফা ওামতযালয়ৰ 

দাৰয়ত্ব নাথাটও, হতটন্ত হ্ৰায ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ধৰও উমুি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৫০ শতাংশ অটৰা ওৰা  ফ াটৰ. 

ভতৃযু যাভৰৰটলাৱাৰ ফৰ ষ্কৰণ 

ভতৃুযৰ ভনুাপাট া ফাদ ৰদ হকা  P.A. ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰাট া যম্ভৱ, ৰনচাৱফীয়া হওাম্পানী ৰনটদতৰশওাটফাৰ যাটটক্ষ. 

হকা  হৰ াআ অৰু হফানাঘ /হভলাঙ 

ৰমট ত ুএ া ৰলঘীৰ ধীনত ফৃ ত যংঔযও ফযৰি যাভৰৰটলাৱা  য়, হযটয় তাত ওভ প্ৰশাযৰনও ওামত অৰু ফযয়ৰ প্ৰটয়াচন 

 য়.  তাটৰাৰৰ, যাধাৰণটত হকা ট াৰ যওটলাটফাৰ যদযযও ফীভা প্ৰদান ওৰা  ফ অৰু তাত ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰফৰুটদ্ধ হওাটনা 

ৰফৰীত ৰনফতাঘন নাথাৰওফ. হযটয়, ৰপ্ৰৰভয়াভত হৰ াআ এ া নটুভাদন ওৰা  য়, ৰনৰৰঔ এ া নযুৰৰ. 

হকা  ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ ধীনত  াৰট া দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতাৰ যাৰাংশৰ হযটত ৰনধতাৰণ ওৰা  য়. 

 নফীওৰণ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভট াত (হফানাঘ) হৰ াআ এ াৰ হযটত নওূুল ৰবজ্ঞতাট া ৰুৰষ্কত ওৰা  য় 

 নফীওৰণ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ (হভলাঙ) হলাৰডংৰ দ্বাৰা ৰফৰীত ৰবজ্ঞতাট া দৰণ্ডত ওৰা  য়, ৰনৰৰঔ এ া নযুৰৰ 

 নফীওৰণৰ ফাটফ স্বাবাৰৱও  াৰটফাৰ প্ৰটয়াক ওৰা  ফ মৰদ দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতাট া  য়, ধৰও ৭০ শতাংশ 

 

প্ৰস্তাৱৰ পভত 

 যদযযটফাৰৰ দ্বৰা যমূ্পণত ওৰাৰ ফাটফ পভতটফাৰ ৰদয়াট া প্ৰঘৰলত অৰু ফীভাওততাৰ দ্বাৰা হওৱল এঔন নৰথ যমূ্পণত 

ওৰা  য়. 

 হতোঁ স্বীওাটৰাৰি এ া ৰদয়াট া প্ৰটয়াচন হম হওাটনা যদযযৰ শাৰীৰৰও হৰাক ফা হদা  নাআ ৰমটয় হতোঁৰ 

ংশগ্ৰ ণট া ফাৰতল ওৰৰফ.  

 হওৰতয়াফা অনৰও এআ যাৱধানীট া ৰধতযাক ওৰা  য়, এআট া ফুৰচফ াৰৰ অৰু/ফা ৰফজ্ঞানৰ দ্বাৰা স্পি ওৰা  য় 

হম যাভৰৰটলাৱাট া অৰম্ভ হ াৱাৰ অকটত থওা ক্ষভতা অৰু লকটত হতটনওুৱা ক্ষভতাৰ পলস্বৰূট  ফ ৰা 

ৰমটওাটনা যিয়ী প্ৰবাৱ ফৰ ষ্কাৰ ওৰা  য়. 

হযআদটৰ হওাম্পানীটফাৰৰ ভাচত বযাযট া হফটলক হফলক  ফ াটৰ. 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 5 

1. হকা  স্বাস্থয ফীভা এ াত, হকা ট া কঠন ওৰা ফযৰিৰ ৰমটওাটনাটৱ ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন ওৰৰফ াটৰ. 

2. হকা  স্বাস্থয ফীভাআ হওৱল ভাৰলও-ওভতঘাৰী হকা টফাৰকল যাভৰৰটলাৱা অকফঢ়ায়. 

I. উৰি ১ হ া যোঁঘা অৰু উৰি ২ হ া ৰভঙা 

II. উৰি ২ হ া যোঁঘা অৰু উৰি ১ হ া ৰভঙা 

III. উৰি ১ অৰু উৰি ২ দুটয়া া যোঁঘা 

IV. উৰি ১ অৰু উৰি ২ দুটয়া া ৰভঙা 
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তথয 

ৰৰস্ক ৰৰঘালনা প্ৰৰিয়াট াৰ এ া ংশ ৰ ঘাট, অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় হতোঁৰ ৰৰস্কটফাৰ স্থানান্তৰ ফাটফ দু া দ্ধৰত ফযৱ াৰ ওটৰ 

ৰফটশ কও ফৃ ত হকা  ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত: 

য -ফীভা: এআট াটৱ এচনতকও হফৰঙ ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰৰস্ক এ া গ্ৰ ণ ওৰাট া ফুচায়. যাধাৰণটত, এআট া প্ৰৰতচন 

ফীভাওাৰীল ৰৰস্কট াৰ শতাংশ এ া ৰনধতাৰণ ওৰা দ্ধৰতৰ দ্বাৰা ওৰা  য়. এআদটৰ ৰলঘীট া দুচন ফীভাওাৰীটয় গ্ৰ ণ ওৰৰফ 

াটৰ, ধৰও ৬০% ংশৰ হযটত ফীভাওাৰী A  অৰু ৪০% ংশৰ হযটত ফীভাওাৰী B. স্বাবাৰৱওটত ফীভাওাৰী A  ভঔুয 

ফীভাওাৰী  ফ অৰু দাফীটফাৰ ৰনষ্পৰত্ত অৰু ৰলঘী প্ৰদানটও ধৰৰ ৰলঘীট াৰ হযটত যম্পওতীয় যওটলাটফাৰ ৰফ য় ৰৰঘালনা 

ওৰৰফ. ফীভাওাৰী B হয় ফীভাওাৰী A ও ৰৰটশাধ ওৰা দাফীটফাৰৰ ৪০% ৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ ৰদফ. 

নুৰফীভা: ফীভাওাৰীটয় ৰফৰবন্ন প্ৰওাৰ অৰু অওাৰৰ ৰৰস্কটফাৰ গ্ৰ ণ ওটৰ. হতোঁ হওটনকও হতোঁৰ ৰফৰবন্ন ৰৰস্কটফাৰ যৰুৰক্ষত 

ওৰৰফ? নয ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ হযটত হতোঁৰ ৰৰস্কটফাৰ নুৰফীভা ওৰাৰ দ্বাৰা হতোঁ এআট া ওটৰ অৰু এআট াও নুৰফীভা 

ফুৰল হওাৱা  য়. নুৰফীভাটফাটৰ হযআফাটফ ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰৰস্কটফাৰ গ্ৰ ণ ওটৰ  য়টতা ৰস্থৰ ফযৱস্থাৰ দ্বাৰা মাও যৰন্ধ ফুৰল 

হওাৱা  য় নতুফা খ নাটফাৰ যাটটক্ষ মাও অওৰিও নুৰ ফীভা ফুৰল হওাৱা  য়. নুৰফীভাট া ৰফিফযাৰ ওৰা  য় অৰু হযটয় 

এআট াটৱ ৰৰস্কট া যফত্ৰ  ৰযোঁঘৰৰত ওটৰ. 

 

যাৰাংশ  

a) ভতৃুযৰ ধাৰণাট াৰ ৰত স্বাস্থয ফীভাট া অধাৰৰত ৰমট া ফযৰি এচন হৰাক ফা হফভাৰত অিান্ত হ াৱাৰ ৰৰস্কট াৰ দটৰ 

ফাঔযা ওৰা   য়. 

b) অণ্ডাৰৰাআৰ ং  ল ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ৰৰস্ক ভলূযায়নৰ প্ৰৰিয়া.  

c) ৰৰস্ক অৰু ফযৱযায়ৰ ভাচত যৰঠও যভতাট া ফচাআ ৰাৰঔফকল অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰটয়াচনীয়, আয়াৰ দ্বাৰা প্ৰৰতস্পধতাত্মওট া 

ালন ওৰা  য় অৰু লকটত যংস্থাট াৰ ফাটফ লাবচনও  য়.  

d) ফযৰি এচনৰ ভতৃুযট া প্ৰবাৰৱত ওৰা ৰওঙুভান ওাৰও  ল ফয়য, ৰলংক, বযায, চীৰৱওা, শাৰীৰৰও কঠন, ৰৰয়ালৰ 

আৰত ায, তীতৰ হৰাক ফা শলয ৰঘৰওৎযা, ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু ৰনফাযৰ ঠাআ. 

e) অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ উটেশযট া  ল ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘনট া ফাধা ৰদয়া অৰু লকটত ৰৰস্কটফাৰৰ ভাচত যৰঠও 

হশ্ৰণীৰফবাক অৰু যভতা ৰনৰশ্চত ওৰা. 

f) এটচন্ট  ল প্ৰথভ স্তৰৰ অণ্ডাৰৰাআ াৰ ৰমট ত ুফীভা ওৰৰফলকীয়া যাম্ভাৱয গ্ৰা ওচনও চাৰনফকল হতোঁ উমুি স্থানত 

অটঙ. 

g) ফীভাৰ ভঔুয নীৰতটফাৰ  ল : াৰস্পৰৰও যদ্ভাৱ, ফীভাটমাকয অগ্ৰ , ক্ষৰতূৰণ, ফৰগৰণ, প্ৰতযাযন অৰু অযন্ন ওাৰও. 

h) অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ভঔুয অৰ লাটফাৰ  ল: প্ৰস্তাৱৰ পভত, ফয়যৰ প্ৰভাণ, ৰফত্তীয় নৰথটফাৰ, ৰঘৰওৎযাৰ ৰৰটা তটফাৰ অৰু 

ৰফিীৰ ৰৰটা তটফাৰ. 

i) ৰঘৰওৎযাৰ অণ্ডাৰাআৰ ং  ল এ া প্ৰৰিয়া ৰমট া স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ ফাটফ অটফদন ওৰা ফযৰি এচনৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থাট া 

ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফযৱ াৰ ওটৰ. 

j) ৰঘৰওৎযা ীন অণ্ডাৰৰাআৰ ং  ল এ া প্ৰৰিয়া মত প্ৰস্তাৱটও হওাটনা ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ যনু্মঔীন  ফ নালাটক. 

k) যাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰতট া  ল অণ্ডাৰৰাআৰ ংত ফলম্বন ওৰা এ া প্ৰৰিয়া, মত ৰৰস্কট াৰ প্ৰৰতট া দৃৰিটওাণত 

যাংৰঔযও ফা শতওৰা ভলূযায়নটফাৰ ওৰা  য়.  

l) অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট া যমূ্পণত  য় হমৰতয়া লাব ওৰা তথযট া যতওততাটৰ ভলূযায়ন ওৰা অৰু উমুি ৰৰস্কৰ 

হশ্ৰণীটফাৰত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা  য়. 
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m) হকা  ফীভাট া যাধাৰণটত কড়টফাৰৰ ৰনয়ভটফাৰৰ ৰবৰত্তত অণ্ডাৰৰাআ  ওৰা  য়, যৰূঘত ওৰা  য় হম হমৰতয়া ভানৰফৰশি 

হকা  এ াৰ যওটলাটফাৰ যদযযও হকা  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা  য়, হতৰতয়া হকা ট া কঠন ওৰা 

ফযৰিটফাটৰ ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন নওটৰ.  

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰৰফকল উত্তৰটফাৰ  

উত্তৰ 1 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল III. 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং  ল ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ৰৰস্ক ভলূযায়নৰ প্ৰৰিয়া. 

উত্তৰ 2 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল III. 

অণ্ডাৰৰাআৰ ংত থওা াৰস্পৰৰও যৰদোৰ নীৰতট া ফীভাওাৰী অৰু ফীভাওততা উবটয় ালন ওৰৰফ লাটক. 

উত্তৰ 3 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল I. 

ফীভাটমাকয অগ্ৰ ট াটৱ ফীভা ওৰৰফ টলাৱা যম্পৰত্তট াৰ প্ৰৰত থওা ফযৰি এচনৰ অৰথতও ফা ৰফত্তীয় অগ্ৰ  অৰু যম্পৰত্তট াত 

হ াৱা ৰমটওাটনা ক্ষৰতৰ ফাটফ অৰথতও হলাঘওানৰ যনু্মঔীন হ াৱাট া ফুচায়. 

উত্তৰ 4 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল IV. 

যাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰতত ৰৰস্কট াৰ প্ৰৰতট া উাংশত শতওৰা অৰু যাংৰঔযও ভলূযায়ন ওৰা  য়, অৰু ৰঘৰওৎযাৰ 

অণ্ডাৰাআৰ ং দ্ধৰতত ওৰা ন য়. 

উত্তৰ 5 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল IV. 

হকা  স্বাস্থয ফীভা এ াত, হমৰতয়া হকা  এ াৰ যওটলাটফাৰ যদযযও হকা  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা  য়, 

হতৰতয়া হকা ট া কঠন ওৰা ফযৰিটফাটৰ ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন নওটৰ. 

ওভতঘাৰী-ভাৰলও হকা টফাৰৰ লকটত, ফীভাওাৰীটফাটৰ শ্ৰৰভও আউৰনয়ন, নযায অৰু ঘঘাআৰ টফাৰ, হঙাদাৰী যংস্থা, ক্লাফ অৰু 

বাতৃত্বটফাধৰ যংখটফাৰ অৰদৰ দটৰ ৰফৰফধ প্ৰওাৰৰ হকা টফাৰকল হকা  স্বাস্থয ফীভা যাভৰৰটলাৱা অকফঢা়আটঙ. 
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰ 

প্ৰশ্ন 1 

তলৰ হওানট া ওাৰটও ফযৰি এচনৰ ভতৃুযট া প্ৰবাৰৱত নওটৰ? 

I. ৰলংক 

II. ত্নীৰ ওাভ 

III. বযায 

IV. ফাযক ৃৰ স্থান 

প্ৰশ্ন 2 

ক্ষৰতূৰণৰ নীৰত ভটত, ফীভাওততাও __________ ৰ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰা  য়. 

I. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া যাটটক্ষ প্ৰওৃত ক্ষৰতটফাৰ 

II. প্ৰওৃটত ফযয় ওৰা ৰৰভাণট া ৰনৰফতটশট  ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া 

III. উবয় হপদৰ ভাচৰ যন্মৰতৰ এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণৰ 

IV. ভঠু াফলকীয়াট া ৰনৰফতটশট  প্ৰওৃত ক্ষৰতট া 

প্ৰশ্ন 3 

অণ্ডাৰৰাআ াৰৰ ফাটফ অটফদনওাৰী এচনৰ ৰফ টয় তথয লাবৰ প্ৰথভ অৰু প্ৰাথৰভও উৎযট া  ল হতোঁৰ 

________________. 

I. ফয়য প্ৰভাণৰ নৰথটফাৰ 

II. ৰফত্তীয় নৰথটফাৰ 

III. অকৰ ৰঘৰওৎযা হৰওডতটফাৰ 

IV. প্ৰস্তাৱৰ পভত  

প্ৰশ্ন 4 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট া যমূ্পণত  য় হমৰতয়া ___________________. 

I. প্ৰস্তাৱওৰ স্বাস্থয অৰু ফযৰিকত ৰফৱৰণ যম্পওতীয় যওটলাটফাৰ চৰ ল তথয প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ চৰৰয়টত যংগ্ৰ  ওৰা  য় 

II. প্ৰস্তাৱওৰ যওটলা ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষা অৰু ৰীক্ষা যম্পন্ন ওৰা  য় 

III. লাব ওৰা তথযট া যতওততাটৰ ভলূযায়ন ওৰা অৰু উমুি ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীটফাৰত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা  য় 

IV. ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ভলূযায়ন ওৰাৰ ৰঙত প্ৰস্তাৱওও ৰলঘীট া প্ৰদান ওৰা  য়. 

প্ৰশ্ন 5 

যাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰত যম্পওতত তলৰ উৰিটফাৰৰ হওানট া শুদ্ধ? 

I. যাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰতট াটৱ প্ৰৰশৰক্ষত ফযৰিৰ য ায়ত ফৃ ত ফযৱযায় এ া ৰৰঘালনাত ৰধও কৰত প্ৰদান ওটৰ. 

II. ৰঘৰওৎযাৰ হৰপাৰী ফা ৰফটশ জ্ঞটফাৰ ৰফ টন যাংৰঔযও ৰফন্দুটফাৰৰ ৰবৰত্ত ওৰঠন ফা যটন্দ চনও খ নাটফাৰ ৰফটে ণ 

ওৰাট া যম্ভৱ ন য়. 
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III. ৰঘৰওৎযা ৰফজ্ঞানৰ ৰফটশ  জ্ঞান ৰফ টন ফযৰিটফাটৰ এআ দ্ধৰতট া ফযৱ াৰ ওৰৰফ াটৰ. 

IV. এআট াটৱ ৰফৰবন্ন অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ ভাচৰ ৰযদ্ধান্তটফাৰত ৰস্থৰতা অটন. 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰৰ উত্তৰ  

উত্তৰ 1 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল II. 

ফযৰি এচনৰ ভতৃুযট া হতোঁৰ ত্নীৰ ওামতট াৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত ন য়, মৰদ ৰয োঁতৰ ৰনচা চীৰৱওাট া এ া গুৰুত্বূণত 

ওাৰওটফাৰৰ এ া ৰমটয় ৰয োঁতৰ ভতৃুযট া প্ৰবাৰৱত ওৰৰফ াটৰ. 

উত্তৰ 2 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল I. 

ক্ষৰতূৰণৰ নীৰতট া নযুৰৰ, ফীভাওততাও প্ৰওৃত ভলূয ফা ক্ষৰতটফাৰৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ ৰদয়া  য়, ৰওন্তু ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণট াকলটও. 

উত্তৰ 3 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল IV. 

অণ্ডাৰৰাআ াৰ ফাটফ এচন অটফদনওাৰী যম্পটওত তথযৰ প্ৰাথৰভও উৎযট া  ল হতোঁৰ প্ৰস্তাৱৰ পভত ফা অটফদনৰ পভত, মত 

প্ৰস্তাৱওৰ স্বাস্থয অৰু ফযৰিকত ৰফৱৰণ যম্পওতীয় যওটলাটফাৰ চৰ ল তথয যংগ্ৰ  ওৰা হ টঙ. 

উত্তৰ 4 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল III. 

অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট া যমূ্পণত  য় হমৰতয়া লাব ওৰা তথযট া যতওততাটৰ ভলূযায়ন ওৰা অৰু উমুি ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীটফাৰত 

হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা  য়.  

উত্তৰ 5 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল II. 

ওৰঠন ফা যটন্দ চনও খ নাটফাৰৰ এ া ৰধও যতওত ৰফটে ণ যাংৰঔযও িণ ওৰা দ্ধৰতৰ দ্বাৰা যম্ভৱ  য় ওাৰণ এ া জ্ঞাত 

ভানৰফৰশি অৰু ৰবন্নতাটফাৰ যাটটক্ষ যটন্দ চনও ৰফন্দুটফাৰৰ প্ৰযংকৰ হযটত তীতৰ ৰবজ্ঞতাট া যংৰঔযওবাটৱ প্ৰওাশ ওৰা 

 য়. 
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ধযায় 10 

স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ 

 

াঠ ৰৰঘয় 

এআ াঠট াত অৰভ স্বাস্থয ফীভাত থওা দাফী ৰৰঘালনা প্ৰৰিয়াৰ ৰফ টয় অটলাঘনা ওৰৰভ, প্ৰটয়াচনীয় নৰথ অৰু দাফী 

যংৰক্ষণৰ প্ৰৰিয়াট া. এআট াৰ ফাৰ টৰ অৰভ লকটত ফযৰিকত দূখত না ফীভাৰ ধীনত দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনাত দৃৰি 

ৰনটক্ষ ওৰৰভ অৰু TPAহফাৰৰ বূৰভওাট া ফুৰচভ.  

াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ 

 

A. ফীভাত দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা  

B. স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা 

C. স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰত নৰথ প্ৰস্তুত 

D. দাফীটফাৰ যংৰক্ষণ 

E. তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰৰ বূৰভওা (TPA) 

F. দাফীৰ ৰৰঘালনা – ফযৰিকত দূখত না  

G. দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা - ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা 

এআ াঠট া ঢ়াৰ ৰঙত, অৰুন যক্ষভ  ফ : 

a) ফীভাৰ দাফীটফাৰত থওা ৰফৰবন্ন ংশীদাৰটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল 

b) স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ হওটনকও ৰৰঘালনা ওৰা  য় ফাঔযা ওৰৰফকল  

c) স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় ৰফৰবন্ন নৰথটফাৰ অটলাঘনা ওৰৰফকল 

d) ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা হওটনকও দাফীটফাৰৰ ফাটফ যংৰক্ষণ অকফটঢ়াৱা  য় ফাঔযা ওৰৰফকল   

e) ফযৰিকত দূখত না দাফীটফাৰ অটলাঘনা ওৰৰফকল 

f) TPAহফাৰৰ ধাৰণা অৰু বূৰভওা ফুৰচফকল 

 

 

A. ফীভাত দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা  

এআট া ফৰ বালকও ফুৰচফ াৰৰ হম ফীভাট া  ল এ া ‘প্ৰৰতশ্ৰুৰত’ অৰু ৰলঘী  ল উি প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ এ া ‘যাক্ষী’. ফীভা ওৰা 

খ না এ া যংকৰ ত হ াৱাট াটৱ ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ া হতয়াৰ ওৰাট া  ল উি প্ৰৰতশ্ৰুৰতট াৰ যোঁঘা ৰীক্ষা. 

ফীভাওাৰী এচটন ৰওভান বালকও ওামতযম্পাদন ওটৰ হযআট া আ ৰওভান বালকও আয়াৰ দাফীৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰতটফাৰ ালন ওটৰ তাৰ 

দ্বাৰা ভলূযায়ন ওৰা  য়. ফীভাত থওা ভঔূয িৰভও ওাৰওটফাৰৰ এ া  ল ফীভা হওাম্পানীট াৰ দাফীটফাৰ ৰৰটশাধৰ দক্ষতা. 

1. দাফীৰ প্ৰৰিয়াত ংশীদাৰটফাৰ 

দাফীটফাৰ হওটনকও ৰৰঘালনা ওৰা  য় অৰভ ংূঔানুংুঔবাটৱ ৰনৰীক্ষণ ওৰাৰ অকটত, দাফীটফাৰৰ প্ৰৰিয়াট াত অগ্ৰ ী 

হপদটফাৰ হওানটফাৰ  অৰভ ফুচাট া প্ৰটয়াচন. 

ৰঘ্ৰ  1 : দাফীৰ প্ৰৰিয়াত শীদাৰটফাৰ  
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গ্ৰা ও ফীভা ৰওনা ফযৰিচন  ল প্ৰথভ ংশীদাৰ অৰু ‘দাফীট াৰ প্ৰাও’. 

কৰাওীটফাৰ 

ফীভা হওাম্পানীট াৰ কৰাওীটফাৰৰ ‘দাফীটফাৰৰ ৰৰটশাধওততা’ ৰ ঘাট এ া ডাগৰ ংশ অটঙ. 

অনৰও দাফীটফাৰ ৰলঘী ধাৰওটফাৰৰ ুোঁৰচটফাৰৰ ৰা াফ াৰৰ, হফৰঙবাক হক্ষ্ৰ ত, এআট া 

 ল ৰয োঁত ৰমটয় প্ৰৰতশ্ৰুৰতট া ৰাৰঔফকল দায়ফদ্ধ. 

অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰ 

দাফীটফাৰ ফুৰচফকল অৰু প্ৰডাক্টটফাৰ অৰ ত ওৰৰফকল, ৰলঘীৰ ৰনয়ভ, ঘতত অৰু ভলূয আতযাৰদ 

ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ৰবতৰত অৰু ফীভাওাৰীটফাৰৰ ঘাৰৰপাটল 

অণ্ডাৰৰাআ াটফাৰৰ দাৰয়ত্ব অটঙ. 

ৰনয়ন্ত্ৰণও 

ৰনয়ন্ত্ৰও (বাৰতীয় ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰও অৰু উন্নয়ণ ওতৃতক্ষ)   ল এ া ভঔুয ংশীদাৰ, আয়াৰ 

উটেশয  ল: 

 ফীভাৰ ৰৰটৱশট াত িভ তত্বাৱধান ওৰা 

 ৰলঘী ধাৰওটফাৰৰ অগ্ৰ  যৰুৰক্ষত ওৰা  

 ফীভাওাৰীটফাৰৰ দীখতওালনী ৰফত্তীয় স্বাস্থয ৰনৰশ্চত ওৰা. 

ততৃীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰ 
হযৱাৰ ভধযস্থতাওাৰীটফাৰও তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰ ৰ ঘাট চনাচায়, ৰমটয় স্বাস্থয ফীভা 

দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওটৰ.  
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ফীভাৰ এটচন্টটফাৰ / 

ব্ৰওাৰটফাৰ 

ফীভাৰ এটচটন্ট / হব্ৰাওাৰটফাটৰ হওৱল ৰলঘীটফাৰ ৰফিী নওটৰ ৰওন্তু লকটত দাফী এ াৰ 

হক্ষ্ৰ ত গ্ৰা ওটফাৰকল হযৱা অকফটঢ়াৱাট া অশাৰ ওৰা  য়. 

হমাকানধততা / 

ৰঘৰওৎযালয়টফাৰ 

হতোঁটলাটও গ্ৰা টও এ া ভযৃণ দাফীৰ ৰবজ্ঞতা লাব ওৰাট া ৰয োঁটত ৰনৰশ্চত ওটৰ, ৰফটশ কও 

হমৰতয়া ফীভাওাৰীটয় নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত অকফঢ়াফকল ৰঘৰওৎযালয়ঔন TPA ৰ 

হটনলত থাটও. 

এআদটৰ দাফীটফাৰ বালকও ৰৰঘালনা ওৰা ভাটন  ল প্ৰতযও ংশীদাৰৰ দাফীটফাৰ যম্পওতী উটেশযটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰা. 

ৰনৰশ্চত বাটফ, এআট া  ফ াটৰ হম ৰওঙুভান উটেশযআ ৰস্পৰৰ ভাচত ৰফটৰাধ ওৰৰফ াটৰ. 

2. ফীভা হওাম্পানীত দাফীটফাৰ ৰৰঘালনাৰ বৰূভওা 

উটদযাক তথয ভটত- “ৰফৰবন্ন ফীভাওাৰীটফাৰৰ স্বাস্থয ফীভা ক্ষৰতৰ নুাতট া ৬৫% ৰা ১২০% হল, ১০০% ক্ষৰতৰ নুাতৰ 

ৰত ৰফণত ওামতট াৰ ভঔুয ংশৰ হযটত”. স্বাস্থয ফীভা ফযৱযায়ত ৰধওাংশ হওাম্পানীয় ক্ষৰতগ্ৰস্ত হ টঙ. 

এআট াটৱ ফুচায় হম হওাম্পানী অৰু ৰলঘীধাৰওটফাৰও ৰধও উন্নত পলাপল ৰদফকল দাফীটফাৰৰ যঘূাৰু ৰৰঘালনা অৰু 

শৰিশালী অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ বযাযৰ ঔুটফআ প্ৰটয়াচন. 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও  1 

ফীভা দাফীৰ প্ৰৰিয়াত তলৰ হওানট া এ া ংশীদাৰ ন য়? 

I. ফীভা হওাম্পানীৰ হিয়াৰধাৰওটফাৰ 

II. ভানৱ যম্পদ ৰফবাক 

III. ৰনয়ন্ত্ৰও 

IV. TPA 

B. স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা 

1. স্বাস্থয ফীভাত প্ৰতযাহ্বানটফাৰ 

স্বাস্থয ফীভা ৰফবাকট াৰ ৰফটশ  হফৰশিযটফাৰ কবীৰবাটৱ ফুৰচ হাৱাট া গুৰুত্বূণত মাটত স্বাস্থয দাফীটফাৰ ওামতওৰীবাটৱ 

ৰৰঘালনা ওৰৰফ াৰৰ. এআটফাৰ  ল: 

a) ৰলঘীটফাৰৰ ৰধওাংশআ  ল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণ মত যাভৰৰটলাৱা ৰফ য়ফস্তুট া  ল এ া ভানফ চীৱন. 

এআট াটৱ অটফৰকও আেুযটফাৰ ওৰঢ়য়াআ ৰমটফাৰ যাধাৰণটত ফীভাৰ অন হশ্ৰণীটফাৰ হদঔা হাৱা নামায়.  

b) ৰঘৰওৎযা অৰু ৰফঘাৰ-ৰফভশত ওৰৰফকল বাৰতফ তত ফৰ ৰফৰঘ্ৰ  ধৰণৰ হৰাকটফাৰ অটঙ. এআটফাৰৰ পলত ৰওঙুভান 

ফযৰিটয় ৰতশয় যতওততা ফলম্বন ওটৰ অৰু অন ৰওঙুভান ৰয োঁতৰ হৰাক অৰু ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ৰঘৰন্তত হ  

থাটও. 

c) এচন ফযৰি, ৰনকভৰ দটৰ এ া হকা  ফা হফংও এ াৰ দটৰ এ া ঔুঘুৰা ৰফিীৰ হমাটকৰদ স্বাস্থয ফীভা ৰওৰনফ াৰৰ. 

এআট াটৱ মথাযম্ভৱ এ া ভানৰফৰশি যাভগ্ৰী ৰ ঘাট প্ৰডাক্ট ৰফিী ওৰাত পলাপল ৰদটয় হযআদটৰ অনপাটল গ্ৰা ওৰ 

প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ ৰূণ ওৰৰফকল নওুুলতাৰ যৰৃি ওটৰ. 

d) স্বাস্থয ফীভা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰা ওামতট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ, ৰলঘী এ াৰ ধীনত দাফী এ া যৰিয় 

ওৰৰফকল. তথাৰ, যওটলাটফাৰ স্বাস্থয হযৱা হমাকানধততাৰ উলব্ধতা, ৰফটশ ীওৰণ, ৰঘৰওৎযা দ্ধৰত, ৰফলৰ ধৰণ 

অৰু ভাঘুলটফাৰত ফৃ ত াথতওয হদৰঔফকল হাৱা মায়, হযআদটৰ ৰঘৰওৎযও, শলয-ৰঘৰওৎযও ফা ৰঘৰওৎযালয়টফাটৰ 

দাফীটফাৰ ভলূযায়ন ওৰৰফকল এআট া ফৰ ওৰঠন ওৰৰ হতাটল. 
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e) স্বাস্থয মতনৰ ফযৱস্থাট া ঔৰতওীয়াকও উন্নৰত লাব ওৰৰফ ধৰৰটঙ. নতুন হৰাক অৰু ঘততটফাৰৰ লাআ থওাৰ পলত 

নতুন নতুন ৰঘৰওৎযা দ্ধৰতৰ উন্নয়ণ হ টঙ. এআটফাৰৰ উদা ৰণ  ল ওী- ’ল ঘাচতাৰী, হলচাৰ ৰঘৰওৎযা, আতযাৰদ.  

এআট াটৱ স্বাস্থয ফীভাট া ৰধও ওাৰৰওৰী ওৰৰটতাটল অৰু হতটনওুৱা দ্ধৰতৰ ফাটফ ফীভাৰ দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা 

ওৰৰফকল হওৌশলটফাৰৰ যৰুস্থৰ উন্নয়ণৰ প্ৰটয়াচন. 

f) এআ যওটলাটফাৰ ওাৰওৰ উৰৰ, যোঁঘাট া  ল হম এ া যমূ্পণত নতুন ভা্ৰ া হমাক ওৰৰ ভানৱ হদ ট া ভানৰফৰশি 

ওৰৰফ হনাৱাৰৰ. এটও া ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ দুচন ফযৰিটয় থৃও যোঁ াৰৰ ৰদফ াটৰ ফা হফটলক ৰঘৰওৎযা দাফী ওৰৰফ 

াটৰ ফা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়যীভাট া ৰবন্ন  ফ াটৰ. 

স্বাস্থয ফীভা ৰফবাকট াৱ ঔৰতওীয়াকও ফৃৰদ্ধ াফ ধৰৰটঙ. হতটনওুৱা ঔৰতওীয়া ফৃৰদ্ধৰ প্ৰতযাহ্বানট া  ল ফৃ ত যংঔয প্ৰডাক্টটফাৰ. 

ফচাৰত শতাৰধও স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট অটঙ অৰু অনৰও এ া হওাম্পানীৰ ৰবতৰটত ফযৰি এচটন ফহুটতা ৰবন্ন প্ৰডাক্ট ৰফঘাৰৰ 

াফ াটৰ. প্ৰৰত  প্ৰডাক্ট অৰু আয়াৰ যংকৰতৰ ৰনচস্ব ৰফটশ ত্ব অটঙ অৰু হযআফাটফ দাফী এ া ৰৰঘালনা ওৰাৰ অকটত 

ধযয়ন ওৰাৰ প্ৰটয়াচন. 

স্বাস্থয ৰফবাকট াৰ ফৃৰদ্ধটয় লকটত যংঔযাটফাৰৰ প্ৰতযাহ্বানট া ওৰঢ়য়াআ অটন – ঔুঘুৰা গ্ৰা ওটফাৰ যাভৰৰটলাৱাট াকল 

১০০,০০০ লাঔ স্বাস্থয ৰলঘী ৰফিী ওৰা হওাম্পানী এ াআ ধৰও এআ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত ৩০০,০০০ যদযয যাভৰৰ হলটঙ, 

ৰতওটভ ২০,০০০ দাফীৰ ফাটফ হযৱা অকফঢা়ফকল প্ৰস্তুৰত ওৰৰফ লাটক! দাফীটফাৰৰ ঔৰতওীয়া ৰনষ্পৰত্ত অৰু নকদৰফ ীন 

হযৱাৰ প্ৰতযাশাৰ হযটত স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ অটয়াচন ওৰাট া ৰফবাকট াৰ ফাটফ এ া উটেঔনীয় প্ৰতযাহ্বান.  

বাৰতফ তত স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাটৰ যাধাৰণটত হদশৰ ৰমটওাটনা স্থানত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট া যাভৰৰলয়. উস্থান ওৰা 

দাফীট া গ্ৰ ণ ওৰাট া যক্ষভ ওৰৰফকল দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰা দলট াটৱ হদশচুৰৰ ওৰা বযাযটফাৰ ফুচা উৰঘত. 

দক্ষতা, ৰবজ্ঞতা অৰু হতোঁৰ হযটত উলব্ধ ৰফৰবন্ন অৰ লাটফাৰ ফযৱ াৰ ওৰৰ স্বাস্থয দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালটও এআ 

প্ৰতযাহ্বানটফাৰ যম্পন্ন ওটৰ. 

ঘূড়ান্ত ৰফটে ণট াত, স্বাস্থয ফীভাআ ফযৰি এচনও য ায় ওৰাৰ যন্তুৰিট া অকফঢ়ায়, মাও ৰত প্ৰটয়াচন অৰু হতোঁৰ ৰনচৰ 

অৰু হতোঁৰ ৰৰয়ালত হ াৱা হৰাকৰ ফাটফ শাৰীৰৰও অৰু ভানৰযও ঘা বুৰক অটঙ.   

দাফীটফাৰৰ যঘূাৰু ৰৰঘালনাট াটৱ যৰঠও যভয়ত যৰঠও ফযৰিও যৰঠও দাফী ৰৰটশাধ ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওটৰ. 

2. স্বাস্থয ফীভাত দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া 

দাফী এ া  য়টতা ফীভা হওাম্পানীটয় ৰনটচ ফা ফীভা হওাম্পানীটয় ওতৃতত্ব প্ৰদান ওৰা তৃতীয় ক্ষৰ প্ৰশাযও (TPA) এ াৰ 

হযৱাটফাৰৰ চৰৰয়টত প্ৰৰিয়া ওৰা  ফ াটৰ. 

দাফী এ া উথ্থান ওৰা যভয়ট াৰ ৰা ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভটফাৰ নমুায়ী ৰৰটশাধ ওৰাকলটও যভয়টঙাৱা ফীভাওাৰী / TPA 

জ্ঞাত,  স্বাস্থযৰ দাফীট া বালকও ৰনধতাৰণ ওৰা স্তৰটফাৰৰ হশ্ৰণী এ াৰ ভাটচটৰ াৰ  য়, প্ৰৰতট াটৰ এ া ৰনচা প্ৰাযংৰকওতা 

অটঙ. 

তলত ংূঔানুংূঔবাটৱ উটেঔ ওৰা প্ৰৰিয়াটফাৰ  ল স্বাস্থয ফীভাৰ (ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত) ক্ষৰতূৰণ প্ৰডাক্টটফাৰকল ৰফটশ  

প্ৰযংক ৰমটয় স্বাস্থয ফীভা ফযৱযায়ৰ প্ৰধান ংশট া হতয়াৰ ওটৰ.  

ৰনৰদতি ভনুাপা প্ৰডাক্ট ফা চৰ ল হৰাক ফা হদৰনও নকদ প্ৰডাক্ট আতযাৰদৰ ধীনত দাফী এ াৰ ফাটফ নৰথটফাৰ যভথতন ওৰা অৰু 

যাধাৰণ প্ৰৰিয়াট া প্ৰাটয় এটও  ফ াটৰ, হওৱল ভা্ৰ  হতটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰত নকদৰফ ীন যৰুফধাট া নাথাৰওফ ৰা তথযট া 

ফাদ ৰদ. 

ক্ষৰতূৰণ ৰলঘী এ াৰ ধীনত দাফীট া  ফ াটৰ: 

a) নকদৰফ ীন দাফী 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ফা ৰঘৰওৎযাৰ যভয়ত হ াৱা ফযয়টফাৰ গ্ৰা টও ৰৰটশাধ নওটৰ. ফীভাওাৰী/TPA ৰ অকতীয়া 

নটুভাদন এ াৰ ৰবৰত্তত হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয়ঔটন হযৱাটফাৰ অকফঢা়য় অৰু ৰঙত দাফীট া ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ 

ফীভাওাৰী/TPA হল নৰথটফাৰ চভা ৰদটয়.   

b) দাফীৰ প্ৰৰতৰূতত 
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গ্ৰা টও ৰনচৰ পালৰ ৰা ৰঘৰওৎযালয়ঔনও ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু ৰঙত প্ৰটমাচয দাফীট াৰ ৰৰটশাধৰ ফাটফ 

ফীভাওাৰী/TPA ঘৰত হতোঁৰ দাফীট া উথ্থান ওটৰ.    

উবয় হক্ষ্ৰ টত, প্ৰাথৰভও স্তৰটফাৰ এটও থাটও. 

 

ৰঘ্ৰ  2 : দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া ৰফস্ততৃবাটৱ ৰনটম্নাি স্তৰটফাৰৰ দ্বাৰা কৰঠত (যৰঠও িভত নাআ) 
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a) চাননী 

দাফীৰ চাননীট া  ল গ্ৰা ও অৰু দাফীটফাৰৰ দলট াৰ ভাচত হ াৱা হমাকাটমাকৰ প্ৰথভ দৃিান্ত. গ্ৰা ওচটন 

হওাম্পানীট াও চটনাৱা উৰঘত হম হতোঁ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত এ া লাব ওৰৰফৰ ফাটফ ৰৰওল্পনা ওৰৰটঙ ফা চাননীট া 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱাৰ ৰঙটতা ৰদফ াৰৰ, ৰফটশ কও ৰঘৰওৎযালয়ত অদওালীনবাটৱ বৰতত হ াৱাৰ হক্ষ্ৰ ত. 

হযআৰদনাকলটও দাফীৰ খ না এ াৰ ৰফ টয় চাননী ৰদয়া ওামতট া এ া অনষু্ঠাৰনওতা অৰঙল. ৰওন্তু হশ তীয়াবাটৱ 

ফীভাওাৰীটফাটৰ মথাযম্ভৱ হযানওাটল দাফীৰ ৰফ টয় চাননী ৰদয়াট াত হচাৰ প্ৰদান ওৰৰটঙ. যাধাৰণটত ৰৰওৰল্পত বৰততৰ 

হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকটত অৰু অদওালীন এ াৰ হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ২৪ খন্টাৰ ৰবতৰত চাননী 

ৰদয়াট া দাফী ওটৰ.   

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰফ টয় যভয়ভটত লাব ওৰা চাননীট াটৱ ফীভাওাৰী/TPA ও প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল য ায় ওটৰ হম 

গ্ৰা ওচনৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট া অঘল অৰু তাত হওাটনা ৰূ ধাৰণ ফা প্ৰফিনা নাআ অৰু হওৰতয়া ভাঘুলটফাৰ 

ফুচাফুৰচ ওৰৰফ াটৰ. 

চাননীট াটৱ অকটত ‘ৰঘৰঠ ৰলঔা, চভা ৰদয়া অৰু স্বীওাৰ ওৰা’ ফা হপক্স ওৰাট া ফুচাআৰঙল. হমাকাটমাক অৰু প্ৰমুৰিত 

হ াৱা উন্নয়ণৰ লটক লটক এৰতয়া ফীভাওাৰীটফাৰ/TPA হফাটৰ ভওুৰল ওৰা ২৪ খন্টীয়া হযৱাৰ ও’ল হঘন্টাৰটফাৰৰ 

চৰৰয়টত যম্ভৱ হ  উৰঠটঙ এটওদটৰ আন্টাৰটন  অৰু আ-হভআলৰ চৰৰয়টত াৰৰ. 

b) ঞ্জীয়ন 

দাফী এ াৰ ঞ্জীয়নট া  ল দাফীট া প্ৰণালীট াত যটুভাৱাৰ অৰু এ া প্ৰংযক যংঔযা হতয়াৰ ওৰাৰ প্ৰৰিয়া, ৰমট া 

ফযৱ াৰ ওৰৰ দাফীট া ৰমটওাটনা যভয়টত ৰঘৰহ্নত ওৰৰফ াৰৰ. এআ যংঔযাট াও দাফী যংঔযা, দাফীৰ প্ৰযংক যংঔযা ফা দাফী 

ৰনয়ন্ত্ৰণ যংঔযা ফুৰল হওাৱা  য়. প্ৰৰিয়া ওৰা যংস্থাআ ফযৱ াৰ ওৰা প্ৰৰিয়াট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ দাফী যংঔযাট া 

ৰনউভাৰৰও ফা অলপা-ৰনউভাৰৰও  ফ াটৰ. 

দাফীৰ চাননীট া এফাৰ লাব ওৰা ৰঙত অৰু শুদ্ধ ৰলঘী যংঔযা অৰু ফীভাওততা ফযৰিৰ ৰফৱৰণটফাৰ ৰভলাৰ ৰঙত 

যাধাৰণটত প্ৰযংক যংঔযা এ াৰ ঞ্জীয়ন অৰু ৰুস্ত ওৰা  য়. 

প্ৰণালীট াত দাফী এ া এফাৰ ঞ্জীয়ন হ াৱাৰ ৰঙত, এটওটলক ফীভাওাৰীৰ এওাউন্টত হযআট াৰ ফাটফ যংৰক্ষণ এ া 

হতয়াৰ ওৰা  ফ. চাননী/ঞ্জীয়নৰ যভয়ত, প্ৰওৃত দাফীৰ ৰৰভাণ ফা কণনাট া চাৰনফ ৰা নামাফ াটৰ. প্ৰাৰৰম্ভও 

যংৰক্ষণ ৰৰভাণট া  ল হযআফাটফ এ া ভানৰফৰশি যংৰক্ষণ (প্ৰধানত ঐৰত াৰযও কড ়দাফীৰ অওাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত 

ওৰৰ). দাৰয়ত্বৰ কণনা ওৰা ফা প্ৰতযাৰশত ৰৰভাণট া এফাৰ চনাৰ ৰঙত হযআট া প্ৰৰতপৰলত ওৰৰফকল যংৰক্ষণট া 

ৰকল/তলকল যংস্কাৰ ওৰা  য়. 

c) নৰথটফাৰৰ যতযতা ৰনৰূণ 

দাফী এ া এফাৰ ঞ্জীয়ন ওৰাৰ ৰঙত, ৰৱততী স্তৰট া  ল প্ৰৰিয়াট াৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় যওটলাটফাৰ নৰথ লাব 

ওৰৰটঙটন নাআ ৰীক্ষা ওৰা. 

এআট া জ্ঞাত হ াৱা ৰৰ ামত হম দাফী এ া প্ৰৰিয়া ওৰৰফকল ৰনটম্নািটফাৰ  ল অ াআতকও গুৰুত্বূণত প্ৰটয়াচনীয়তা: 

1. হৰাকৰ ৰলৰঔত প্ৰভাণ  

2. অকফটঢ়াৱা ৰঘৰওৎযা  

3. বৰতত হ াৱা হৰাকীৰ যভয়যীভা  

4. নযুন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ  

5. ৰঘৰওৎযালয়ত ওৰা ৰৰটশাধ  

6. ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ বৰৱ যতৰ ৰাভশত  

7. দাৰঔল ওৰাটফাৰৰ ফাটফ ৰৰটশাধৰ প্ৰভাণটফাৰ আতযাৰদ. 

নৰথটফাৰৰ যতযতা ৰনৰূটণ ৰীক্ষাৰ তাৰলওা এঔন ভাৰনফ লাটক ৰমট া দাফী প্ৰৰিয়াওততাআ ৰীক্ষা ওটৰ. ৰধওাংশ 

ফীভা হওাম্পানীটয় ৰনৰশ্চত ওটৰ হম হতটনওুৱা ৰীক্ষাৰ তাৰলওাটফাৰ  ল নৰথ প্ৰস্তুতওৰণ প্ৰৰিয়া ওৰাট াৰ ংশ. 
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নৰথ হ ৰুৱাট া এআট া স্তৰত  ুৰও ৰঔা  য় - হযআদটৰ এআট া হক্ষ্ৰ ত গ্ৰা ও / ৰঘৰওৎযালয়ৰ দ্বাৰা চভা ৰনৰদয়া 

নৰথটফাৰ দাফী ওৰাট াৰ হযটত ৰওঙুভান প্ৰৰিয়া চৰড়ত, ৰতৰৰি তথয দাফী ওৰাৰ অকটত হফৰঙবাক হওাম্পানীটয় 

প্ৰথটভ যওটলাটফাৰ চভা ৰদয়া নৰথ যকু্ষ্মবাটৱ ৰীক্ষা ওটৰ মাটত গ্ৰা টও যৰুফধাত নটৰ. 

d) ৰফলৰ তথয দাৰঔল 

ৰফল হতয়াৰ ওৰাট া  ল দাফী প্ৰৰিয়া ঘিট াৰ এ া গুৰুত্বূণত ংশ. ৰফৰবন্ন ভঔুযৰ ধীনত ৰফটশ  যীভাটফাৰৰ হযটত 

ৰঘৰওৎযা হ াৱা ফযয়টফাৰৰ ক্ষৰতূৰণ ফ ন ওৰাৰ ফাটফ ৰফৰশি স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰ অকফটঢা়ৱা  য়. ভানৰফৰশি 

বযাযট া  ল ৰঘৰওৎযাৰ অটৰাটফাৰ ৰনটম্নািটফাৰত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা: 

 ঞ্জীয়ন অৰু হযৱাৰ ভাঘুলটফাৰ ন্তবুতি ওৰৰ হওাঠা, হঔাৱা অৰু নাৰঙতং ফযয়টফাৰ. 

 ICU অৰু ৰমটওাটনা আটন্টৰঙব হওয়াৰ াটৰঘনৰ ফাটফ ভাঘুল. 

 াটৰঘন ওক্ষৰ ভাঘুল, এটনটস্থৰঙয়া, ৰি প্ৰদান, ৰস্কটচন, শলয ৰঘৰওৎযাৰ উওৰণটফাৰ,  ধ অৰু 

িাকঙ, ডাআটিাৰিও ভট ৰৰটয়ল অৰু এক্স-হৰ, ডায়টলৰঙঙ, হওটভাটথৰাৰ, হৰৰড’হথৰাৰ, হঙটভওাৰৰ 

ভলূয, ওৃৰ্ৰ ভ ংক অৰু ৰমটওাটনা ৰঘৰওৎযা ফযয় ফ ন ওৰা ৰমট া াটৰঘনট াৰ ৰফটেে ংক. 

 শলয ৰঘৰওৎযও, এটনটস্থৰ ি, ৰঘৰওৎযা বযাযওততা, ৰাভশতদাতা, ৰফটশ জ্ঞটফাৰৰ ভাঘুল. 

 এম্বুটলিৰ ভাঘুলটফাৰ. 

 হতচ ৰীক্ষা, এক্স-হৰ, হস্কন অৰদটও যাভৰৰকল নযুন্ধানৰ ভাঘুলটফাৰ. 

  ধ অৰু িাকঙটফাৰ. 

এআ ভঔুযটফাৰৰ ধীনত তথয যংগ্ৰ  ওৰৰফকল গ্ৰা টও চভা ৰদয়া নৰথটফাৰ ৰীক্ষা ওৰা  য় মাটত দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্তট া 

যৰঠওবাটৱ যম্পন্ন ওৰৰফ াৰৰ.  

ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ ৰফলৰ ধৰণট া ভানৰফৰশি ওৰৰফকল মৰদ প্ৰয়াযটফাৰ ওৰা  য়, ৰফল হতয়াৰৰ ফাটফ হফটলক হফটলক 

দ্ধৰত এ া ফলম্বন ওৰাট া প্ৰৰতঔন ৰঘৰওৎযালয়ৰ ফাটফ যাধাৰণ অৰু এআটক্ষ্ৰ ত যনু্মঔীন হ াৱা প্ৰতযাহ্বানটফাৰ  ল: 

 হওাঠাৰ ভাঘুলটফাটৰ হযৱাৰ ভাঘুল ফা হবাচনৰ দটৰ ৰওঙুভান ৰৰটশাধটমাকয ন্তবুতি ওৰৰফ াটৰ. 

 এঔন ৰফটল হফটলক হফটলক ভঔুযটফাৰ ন্তবুতি ওৰৰফ াটৰ ফা যওটলাটফাৰ নযুন্ধান ফা যওটলাটফাৰ  ধৰ 

ফাটফ এঔন এওওালীন ৰফল. 

 ভানৰফৰশি নাভটফাৰ ফযৱ াৰ ওৰৰফ াটৰ - উদা ৰণস্বৰূট নাৰঙতং ভাঘুলটফাৰও হযৱাৰ ভাঘুল ফুৰল ওফ 

াটৰ. 

 ৰফলত “এটওধৰণৰ ভাঘুল”, “আতযাৰদ”, “যটম্বাৰধত ফযয়টফাৰ” অৰদৰ দটৰ শব্দটফাৰৰ ফযৱ াৰ. 

মত ৰফলঔন স্পি ন য়, প্ৰৰিয়াওততাআ ৰফৰৰত ফা ৰতৰৰি তথয ৰফঘাৰৰফ াটৰ, মাটত হশ্ৰণীৰফবাক অৰু গ্ৰা যতাট াত 

থওা যটন্দ টফাৰ যভাধান ওৰৰফ াৰৰ. 

এআ ৰফতওতট া যভাধান ওৰৰফকল, IRDAI স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰনটদতশনাটফাৰ চাৰৰ ওৰৰটঙ ৰমটয় হতটনওুৱা 

ৰফলটফাৰৰ পৰটভ ট া অৰু ৰৰটশাধটমাকয ফস্তুটফাৰৰ তাৰলওাঔন ভানৰফৰশি ওৰৰটঙ. 

হটওচ  াৰটফাৰ 

ৰনৰদতি হৰাকটফাৰৰ ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ফহুটতা ৰঘৰওৎযালটয় হটওচ  াৰটফাৰত যন্মৰত প্ৰদান ওৰৰটঙ. এআট া ৰঘৰওৎযা 

দ্ধৰতট া ভানৰফৰশি ওৰৰফকল অৰু যম্পদটফাৰ ফযৱ াৰ ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযালয়ঔনৰ দক্ষতাট াৰ ৰত অধাৰৰত. ঘৰলত 

যভয়টফাৰত, ঙন্দ ওৰা হমাকানধততা হন ৱওতত ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ অৰু লকটত RSBY ৰ হক্ষ্ৰ ত, ফহুটতা দ্ধৰতৰ হটওচ 

ভলূযট া ফূত-ৰনধতাৰৰত ওৰা হ টঙ. 

উদা ৰণ 

a) ওাৰডতটয়ও হটওচটফাৰ: এনৰচ’গ্ৰাভ, এনৰচ’প্লাৰি, CABG ফা টন  া ত ঘাচতাৰী আতযাৰদ. 

b) কায়টনটওালৰচটওল হটওচ: স্বাবাৰৱও কবতাত, ৰঘচাৰৰয়ান কবতাত,  াআিাৰআও ৰভ আতযাৰদ. 

c) থতটৰডও হটওচটফাৰ 

d) টথলটভালৰচটওল হটওচটফাৰ  
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ঘাচতাৰৰৰ ৰঙত হদঔা ৰদয়া চৰ লতাটফাৰৰ পলত হ াৱা ৰতৰৰি ফযয়টফাৰ থৃওবাটৱ প্ৰওৃতট াৰ অধাৰত অটৰা 

ওৰা  য়, মৰদ এআটফাৰৰ ৰত ফ ন ওৰৰফলকীয়া  য়. 

চৰড়ত ভলূযটফাৰৰ ৰনশ্চয়তা অৰু প্ৰৰিয়াটফাৰৰ ভানৰফৰশিওৰণৰ যৰুফধাটফাৰ হটওচটফাৰত থাটও অৰু হযয় হতটনওুৱা 

দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফকল য চ.  

e) দাফীটফাৰৰ হওাৰডং 

ফযৱ াৰ ওৰা গুৰুত্বূণত হওাড হঙ ট া  ল ৰফি স্বাস্থয যংস্থাআ (WHO) উন্নয়ণ ওৰা হৰাকৰ অন্তৰাষ্ট্ৰীয় হশ্ৰণীৰফবাক 

(ICD) হওাডটফাৰ.  

হমৰতয়া ICD হয় হৰাকট াও ভানৰফৰশি পৰটভ  এ া দঔল ওৰৰফকল ফযৱ াৰ ওটৰ, হতৰতয়া ঘৰলত প্ৰৰিয়া  াৰভতটনালৰচ 

(CPT) হওাডৰ দটৰ প্ৰৰিয়া হওাডটফাটৰ হৰাকট া শুশ্ৰু া ওৰৰফকল প্ৰৰিয়াটফাৰ দঔল ওটৰ.  

ফীভাওাৰীটফাটৰ ফৰধততবাটৱ হওাৰডংট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ অৰু ফীভা তথয অটয়াক (IIB), ৰমট া  ল ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ 

অৰু উন্নয়ণ ওতৃতক্ষ (IRDAI) ৰ ংশ, তথযৰ হফংও এ া অৰম্ভ ওৰৰটঙ মত ৰফটে ণ ওৰৰফ ৰা তথযটফাৰ ৰঔা  য়. 

f) দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীট াৰ ংওট াটৱ হদঔুৱায় হম হমৰতয়া এআট া এ া ফাৰণৰচযও ঘুৰি  য়, এট াটৱ ৰঘৰওৎযাৰ দটফাৰ 

চৰড়ত ওটৰ ৰমটয় দাফী এ া হওৰতয়া অৰু ৰওভান দূৰকল ৰৰটশাধটমাকয  য় ফাঔযা ওটৰ. ৰমটওাটনা ফীভা ৰলঘী এ াত 

দাফীটফাৰৰ হওিট া  ল দু া ভঔুয প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান: 

 ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফীট া ৰৰটশাধটমাকয হন? 

 মৰদ  য়, হতটন্ত ভঠু ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট া ৰও? 

এআ প্ৰশ্নটফাৰৰ প্ৰৰতট াটৱ প্ৰদান ওৰা ৰলঘীট াৰ ফহুটতা ৰনয়ভ অৰু ঘতত ফুৰচ হাৱাট া দাফী ওটৰ এটওদটৰ এঔন 

হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয়ত ৰঘৰওৎযা গ্ৰ ণৰ হক্ষ্ৰ ত ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত ফুচাফুৰচ ওৰা দৰট া. 

দাফী এ াৰ গ্ৰা যতা 

স্বাস্থয দাফী এ া গ্ৰা য  ফৰ ফাটফ ৰনটম্নাি ঘততটফাৰ ৰূণ ওৰাট া ৰৰ ামত. 

i. ৰঘৰওৎযাধীন যদযযচন ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱাট া ৰৰ ামত 

মৰদ এআট া হদঔাত যাধাৰণ, অৰভ ৰৰৰস্থৰতট াৰ ভাচকল অট া মত যাভৰৰটলাৱা ফযৰিৰ নাভট া (অৰু ৰওঙুভান 

হক্ষ্ৰ ত ফয়যট া) অৰু ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱাৰ ফযৰিৰ হযটত ৰনৰভটল. এআট া  ফ াটৰ ওাৰণ: 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱা ফযৰিচন অৰু ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা ফযৰিচন এটওচন ফযৰি হ াৱাট া ৰনৰশ্চত 

ওৰাট া গুৰুত্বূণত. স্বাস্থয ফীভাত এআধৰণৰ প্ৰফিনা ৰত যাধাৰণ. 

ii. ফীভাৰ যভয়যীভাট াৰ ৰবতৰত হৰাকীৰ বৰতত 

iii. ৰঘৰওৎযালয়ৰ যংজ্ঞা  

ফযৰিচনও বৰতত ওৰা ৰঘৰওৎযালয়ঔন ৰলঘীট াৰ ধীনত “ৰঘৰওৎযালয় অৰু নাৰঙতং  ভ” ৰ যংজ্ঞাট া ভটত হ াৱা উৰঘত 

নযথা দাফীট া ৰৰটশাধটমাকয ন য়. 

iv. অফাযীয় ৰঘৰওৎযা 

ৰওঙুভান ৰলঘীটয় অফাযীয় ৰঘৰওৎযাট া যাভৰৰলয় হমটন, ফযাৰধ এ াৰ ফাটফ ৩ তকও হফৰঙ ৰদনৰ ফাটফ বাৰতফ তত 

ৱৰস্থত ফাযক ৃত ৰঘৰওৎযা গ্ৰ ণ ওৰাট া ৰমটয় যাধাৰণটত ৰঘৰওৎযালয়/নাৰঙতং  ভত ৰঘৰওৎযা ওৰাট া দাফী ওটৰ. 

অফাযীয় ৰঘৰওৎযাট া মৰদ ৰলঘী এ াআ যাভৰৰলয়, হতটন্ত এআট া ৰৰটশাধটমাকয মৰদট : 

 হৰাকীৰ ৱস্থাট া এটনওুৱা  য় হম হতোঁ/হতটঔতও ৰঘৰওৎযালয়/নাৰঙতং  ভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ফা  

 অফাযৰ বাৱৰ ফাটফ হৰাকীচনও ৰঘৰওৎযালয়/নাৰঙতং  ভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ 
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v. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়যীভা 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাটৰ যাধাৰণটত এচন বৰতত হ াৱা হৰাকী ৰ ঘাট ২৪ খন্টাতকও হফৰঙ ৰদনৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়ত 

বৰততট া যাভৰৰলয়. হযআফাটফ বৰততৰ তাৰৰঔ অৰু যভয়ট া এটওদটৰ ফযা ৰতট া গুৰত্ব  ুৰও ৰঔাট া গুৰুত্বূণত হ  টৰ 

মৰদ এআ ঘততট া ভাৰন হলাৱা  য়. 

ৰদফযা মতনৰ ৰঘৰওৎযাটফাৰ 

স্বাস্থযৰ মতন উটদযাকট াত হ াৱা প্ৰমুৰিকত উন্নয়ণৰ পলস্বৰূট ফহুটতা দ্ধৰত যৰলীওৰণ হ টঙ ৰমটফাৰ অকটত চৰ ল 

অৰঙল অৰু দীখতওালীন ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰটয়াচন হ ৰঙল. ২৪ খন্টাত হও হফৰঙ যভয়ৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ 

প্ৰটয়াচন ৰফ টন ৰদফযা মতনৰ অধাৰত ফহুটতা প্ৰৰিয়া যম্পন্ন ওৰা  য়. 

ৰদফযা মতন প্ৰৰিয়াটফাৰৰ যৰ  যংঔযও ফূত-ৰনধতাৰৰত হটওচ  াৰৰ ৰবৰত্ত ওৰা  য়, পলস্বৰূট ভলূযটফাৰত ৰনশ্চয়তা 

থাটও. 

vi. OPD  

ৰওঙুভান ৰলঘীটয় ফাৰ ৰৰ হৰাকী ৰ ঘাট গ্ৰ ণ ওৰা ৰঘৰওৎযা/ৰাভশতটফাৰ যাভৰৰলয়, এ া ৰফটশ  ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণ যাটটক্ষ, ৰমট া যাধাৰণটত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াতকও ওভ.  

OPD ৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱাট া ৰলঘীটফাৰ যাটটক্ষ ৰবন্ন  য়. হতটনওুৱা ক্ষৰতূৰণটফাৰৰ ফাটফ ২৪ খন্টা 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ দপাট া প্ৰটমাচয ন য়. 

vii. ৰঘৰওৎযা দ্ধৰত/ৰঘৰওৎযাৰ শাৰী 

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততওৰণট া যাধাৰণটত ৰঘৰওৎযাৰ এটলাটৰথও দ্ধৰতৰ হযটত চৰড়ত. তথাৰ, হৰাকীটয় 

ৰনটম্নািটফাৰৰ দটৰ ৰঘৰওৎযাৰ নয ধৰণটফাৰ ফলম্বন ওৰৰফ াটৰ: 

 উনানী 

 ৰযদ্ধা  

 হ ৰভ’হৰথ 

 অয়ুটফতদ 

 হনঘাটৰাটৰথ আতযাৰদ.  

ৰধওাংশ ৰলঘীটয় এআটফাৰ ৰঘৰওৎযা ফৰ ষ্কাৰ ওটৰ, হযআদটৰ ৰওঙুভান ৰলঘীটয় উ-যীভাটফাৰৰ হযটত এআ 

ৰঘৰওৎযাটফাৰৰ এ া ফা তটতাৰধও যাভৰৰলয়. 

viii. ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ 

যংজ্ঞা 

ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাটৰ “ৰমটওাটনা ৱস্থা, ফযাৰধ ফা অখাত ফা যম্পওতীয় ঘতত(হফাৰ) মাৰ ফাটফ ফীভাওৃত ফযৰিৰ ৰঘহ্ন 

ফা লক্ষণ থাটও অৰু/ফা ডায়টিাৰঙঙ ওৰৰৰঙল অৰু/ফা হওাম্পানীট াৰ হযটত হতোঁ/হতটঔতৰ স্বাস্থয ৰলঘীট া অৰম্ভ হ াৱাৰ 

৪৮ ভা ৰ ৰবতৰত ৰঘৰওৎযাৰ ৰাভশত/শুশ্ৰু া গ্ৰ ণ ওৰৰৰঙল,  য়টতা হতোঁ যমূ্পণতবাটৱ জ্ঞাত  য় নতফুা ন য়.” 

ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ ফৰ ষ্কাৰ ওৰাৰ ওাৰণট া  ল ফীভাৰ ধীনত ৰনৰশ্চত এ া যাভৰৰ হনাটলাৱাৰ হভৌৰলও 

নীৰতট া.  

তথাৰ, এআ নীৰতট াৰ ফযৱ াৰট া যমূ্পণত ওৰঠন অৰু ফীভা ওৰাৰ যভয়ত ফযৰিচনৰ যাম্প্ৰৰতও ৱস্থাট াৰ ৰফ টয় 

জ্ঞাত  ফকল  লক্ষণটফাৰৰ এ াৰ প্ৰণালীফদ্ধ ৰীক্ষা এ া যম্পন্ন ওৰা  য়. ৰমট ত ু ৰঘৰওৎযাৰ হঙাদাৰীটফাটৰ হৰাকট াৰ 

যভয়যীভাৰ হক্ষ্ৰ ত হফটলক হফটলক ভন্তফয ৰদটয়, হমৰতয়া হৰাকট া প্ৰথভ হদঔা হকৰঙল হযআ ভন্তফযট া যতওততাটৰ গ্ৰ ণ 

ওৰা  য়, ৰমটওাটনা দাফী গ্ৰা য ওৰৰফকল এআ ঘততট া প্ৰটয়াক ওৰাৰ অকটত. 
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স্বাস্থয ফীভাৰ িভৰফওাশত, এআ ফৰ ষ্কৰণট াত দু া ৰৰৱততন হদৰঔফকল াোঁ.  

 প্ৰথভট া  ল হকা  ফীভাৰ হক্ষ্ৰ ত মত ফযৰিৰ যভগ্ৰ হকা ট াটও ফীভা ওৰা  য়, ফীভাওাৰী ৰফৰুটদ্ধ হওাটনা ৰনফতাঘন 

হনাট াৱাকও. হকা  ৰলঘীটফাটৰ যাভৰৰলয়, ধৰও যওটলাটফাৰ ঘৰওাৰী ওভতঘাৰী, দৰৰদ্ৰতাৰ যীভা হৰঔাৰ তলৰ 

যওটলাটফাৰ ৰৰয়াল, প্ৰধান ফাৰণৰচযও হকা  এ াৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ৰৰয়ালটফাৰ আতযাৰদ, প্ৰথভফাৰৰ ফাটফ 

যাভৰৰলফকল আো ওৰা ওলশৰীয়া ৰৰয়াল এ াৰ তুলনাত ওৃাফূতও ৰ ঘাট কণয ওৰা  য়. এআটফাৰ ৰলঘীটয় 

প্ৰাটয় অৰত্তট া ৰডৰল  ওটৰ, মতযপ্ত ভলূয হতয়াৰৰ অৰত্তট াৰ হযটত. 

 ৰদ্বতীয় ৰৰৱততনট া  ল হম ধাৰাফাৰ ও যাভৰৰটলাৱাৰ এ া ৰনৰদতি যভয়যীভাৰ ৰঙত ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা 

হৰাকটফাৰ যাভৰৰটলাৱা  য়. এআট াটৱ নীৰতট া নযুৰণ ওটৰ হম ফযৰি এচনৰ তাত ঘতত এ া উৰস্থত থওাৰ 

ৰঙটতা মৰদ এ া ৰনৰদতি যভয়যীভাকলটও এআ  পুৰ  নটুঠ, হতটন্ত এআট া এ া ৰনশ্চয়তা ৰ ঘাট কণয ওৰৰফ 

হনাৱাৰৰ. 

ix. প্ৰাৰৰম্ভও টক্ষাৰ যভয়যীভা 

এ া ৰফটশ  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটয় হওৱল এ া ৩০ ৰদনৰ প্ৰাৰৰম্ভও যভয়যীভাৰ ৰঙত হৰাকটফাৰ যাভৰৰলয় (দূখত না 

যম্পওতীয় ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট া ফাদ ৰদ). 

এটওদটৰ, হৰাকটফাৰৰ তাৰলওাঔন এটনধৰণৰ: 

 হওট টৰক্ট, 

 হফৰনচন হপ্ৰাটিৰ ও  াআাৰিৰপ, 

  াআিাৰআও ৰভ,  

 ৰপিুলা,  

 াআলঘ,  

  াৰনতয়া,  

  াআিৰঙল,  

 ঘাআনাৰঘৰ ঙ,  

 অঠ ু/ তৰনাৰ যংটমাক স্থানান্তৰ আতযাৰদ.  

এআটফাৰ এ া প্ৰাৰৰম্ভও যভয়যীভাৰ ফাটফ যাভৰৰটলাৱা ন য় হযআট া ৰনৰদতি ফীভা হওাম্পানীৰ প্ৰডাক্টৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ 

এফঙৰ ফা দুআ ফঙৰ ফা তটতাৰধও  ফ াটৰ. 

দাফী প্ৰৰিয়াওততাআ ৰঘনাি ওটৰ মৰদ হৰাকট া এআটফাৰৰ ৰবতৰত এ া  য় হন অৰু ৰীক্ষা ওৰৰফকল ফযৰিচনও ৰওভান 

যভয়যীভাকল যাভৰৰটলাৱা  য় মৰদ এআট া গ্ৰা যতাৰ ঘততৰ ৰবতৰত টৰ. 

x. ফৰ ষ্কৰণটফাৰ 

ৰলঘীট াটৱ ফৰ ষ্কৰণটফাৰৰ হঙ  এ া তাৰলওা ওৰৰটঙ মাও যাধাৰণবাটৱ তলত ৰদয়াৰ দটৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ: 

 ভতৃুযৰ দটৰ ভনুাপাটফাৰ (মৰদ এআট া ৰওঙুভান ৰলঘীত যাভৰৰটলাৱা  য়). 

 ফাৰ ৰ হৰাকী অৰু দন্ত ৰঘৰওৎযাটফাৰ. 

  ভতন হথৰাৰ, হভদফহুলতাৰ ৰঘৰওৎযা, প্ৰচনন ৰঘৰওৎযা, ওঘটভৰ ও ঘাচতাৰৰ আতযাৰদৰ দটৰ হৰাকটফাৰ ৰমটফাৰ 

যাভৰৰলফকল উটেশয ওৰা ন য়. 

 যৰুাান/িাকঙ হযৱনৰ পটলাত হ াৱা হৰাক. 

 বাৰতফ তৰ ফাৰ ৰত গ্ৰ ণ ওৰা ৰঘৰওৎযা হযৱা. 

 ৰধও ৰফদচনও ওামতওলা, অত্ম যাৰ হঘিা, হৰৰড’ধভতী দূ ণ. 

 হওৱল ৰীক্ষা/নযুন্ধানৰ উটেটশয বৰতত. 

হতটনওুৱা এ া হক্ষ্ৰ ত দৃিান্তটফাৰ ৰফটশ বাটৱ ফাঔযা ওৰৰফকল দাফী ৰৰঘালনাওততাটফাৰ ফাটফ এআট া ৰতশয় গুৰুত্বূণত 

মাটত ৰফটশ জ্ঞৰ ভন্তফযট া যৰঠওবাটৱ প্ৰাযংৰকও  য় অৰু অআনৰ অদালতত যকু্ষ্ম ৰীক্ষাট া ৰ ঘাট ৰথয় ৰদফ, মৰদ 

প্ৰতযাহ্বান ওৰা  য়. 

xi. দাফীটফাৰৰ যাটটক্ষ ঘততটফাৰৰ হযটত যভতণ.  

ফীভা ৰলঘীটফাটৰ লকটত দাফী এ াৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওততাআ গ্ৰ ণ ওৰৰফলকীয়া ৰওঙুভান ৰনৰদতি ওামত ফাঔযা ওটৰ, ৰমটফাৰৰ 

ৰওঙুভান দাফীট াৰ গ্ৰা যতাৰ ফাটফ দৰওাৰী.  

যাধাৰণটত, এআটফাৰ ৰনটম্নািটফাৰৰ হযটত যম্পওতীয়: 
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 ৰনৰদতি যভয়যীভাৰ ৰবতৰত দাফীৰ চাননী – দাফীৰ চাননীৰ গুৰুত্বট া অৰভ অকটত হদৰঔফকল াআটঙা. 

ৰলঘীট াটৱ যভয়যীভা এ া ফাৰন্ধ ৰদফ ৰমট াৰ ৰবতৰত হতটনওুৱা চাননীট া হওাম্পানীট াটৱ লাব ওৰাট া 

গুৰুত্বূণত. 

 ৰনৰদতি যভয়যীভা এ াৰ ৰবতৰত দাফীৰ নৰথটফাৰ চভা ৰদয়া. 

 বুল-উস্থান, বুল-ফাঔযা ফা ফস্তুৰনষ্ঠ তথয লুওুৱাৰ হযটত চড়ৰত হনাট াৱা. 

g) ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ ৰন্তভ মতযয়ত উনীত হ াৱা 

দাফীট া এফাৰ গ্ৰা য হ াৱাৰ ৰঙত, ৰফততী স্তৰট া  ল ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ ৰৰভাণট া ৰনধতাৰণ ওৰা. এআট া কণনা 

ওৰৰফকল অৰভ ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ ৰৰভাণট া ৰনধতাৰণ ওৰা ওাৰওটফাৰ ফুচাট া চৰুৰী. এআ ওাৰওটফাৰ  ল: 

i. ৰলঘীট াৰ ধীনত যদযযচনৰ ফাটফ উলব্ধ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ 

তাত ফযৰিকত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ হযটত প্ৰদান ওৰা ৰলঘীটফাৰ অটঙ, ৰওঙুভান ে াৰ ৰবৰত্ত প্ৰদান ওৰা  য় মত 

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৰৰয়াল অৰু ৰলঘীটফাৰৰ ভাচত উলব্ধ ৰমট া ে াৰ ৰবৰত্তও ৰওন্তু প্ৰটতযও যদযযত এ া 

যীভাৰ হযটত. 

ii. আৰতভটধয ওৰা ৰমটওাটনা দাফী এ াৰ ৰঙত যদযযচনৰ ফাটফ ৰলঘীট াৰ ধীনত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ফাওীট া 

উলব্ধ:  

আৰতভটধয ৰৰটশাধ ওৰা দফীটফাৰ ওাৰ  ৰঔাৰ ৰঙত উলব্ধ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া কণনা ওটৰাটত, 

ৰঘৰওৎযালয়টফাৰকল অকফটঢ়াৱা ৰমটওাটনা ৰৱততী নকদৰফ ীন ওতৃতত্ব ভনত ৰঔা  ফ. 

iii. উ-যীভাটফাৰ 

ৰধওাংশ ৰলঘীটয় হওাঠাৰ বাৰাৰ যীভাট া, নাৰঙতং ভাঘুলটফাৰ আতযাৰদ ৰনৰদতি ওটৰ  য়টতা প্ৰৰত ৰদনৰ যীভা এ াৰ দটৰ 

ফা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ শতাংশ এ াৰ দটৰ. এটওদটৰ ৰাভশতদাতাৰ ভাঘুল, ফা এম্বুটলি ভাঘুল আতযাৰদৰ ফাটফ 

এটওধৰণৰ যীভা হচাৰ ওৰৰফ ৰা মায়. 

iv. হৰাকটফাৰকল ৰনৰদতি ৰমটওাটনা যীভাৰ ফাটফ ৰীক্ষা ওৰও 

ৰলঘীট াটৱ ভাতৃত্ব যাভৰৰটলাৱাৰ ফা ওাৰডতটয়ওৰ দটৰ নয হৰাকটফাৰৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণ ফা উচ্চতভ যীভা এ া 

ৰনধতাৰণ ওৰৰফ াটৰ. 

v. ৰধওাৰী  য়টন ফা যিয়ী হফানাঘ নাাটয় ৰীক্ষা ওৰও 

ফীভাওততাআ ৰমটওাটনা দাফী ীন হফানাঘৰ ৰধওাৰী  য়টন প্ৰভাৰণত ওৰও (অকৰ ফ ত/হফাৰত ফীভাওততাআ দাফী উথ্থান 

নওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত). হওাটনা দাফী উথ্থান নওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত হফানাঘটফাৰ ফীভাৰ ৰতৰৰি নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰূত অট , 

ৰমটয় অঘলটত হৰাকী/ফীভাওততাৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ফৃৰদ্ধ ওটৰ. হওৰতয়াফা, যিয়ী হফানাঘটফাৰ শুদ্ধকও উটেঔ 

ওৰৰফ াটৰ, ৰমট ত ুঅকৰ ফঙৰৰ হশ ৰপাটল যৰূঘত ওৰা দাফীটফাৰ কণনা ওৰা ন ফ াটৰ. 

vi. যীভাৰ হযটত যাভৰৰটলাৱা নয ফযয়টফাৰ:  

তাতা নয যীভাটফাৰ থাৰওফ াটৰ উদা ৰণস্বৰূট মৰদ ৰঘৰওৎযাট া  ধৰ ৰঘৰওৎযাৰ অয়ুটফতৰদও প্ৰণালীৰ ধীনত 

ওৰা  য়, যাধাৰণটত হযআট াৰ ৰত ওভ যীভা এ া থাটও. স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ ভলূযটফাৰ  ল ৰলঘীট াৰ ঘাৰৰ ফঙৰৰ ৰঙত 

হওৱল এ া ৰনৰদতি যীভাকলটও. ৰঘৰওৎযালয়ৰ নকদ ৰৰটশাধট াৰ প্ৰৰতৰদনৰ যীভা এ া থাটও. 

vii. য -ৰৰটশাধ  

এআট া যাধাৰণটত ৰৰটশাধৰ অকত ৰনৰূৰত দাফীট াৰ এ া হে  শতাংশ. য -ৰৰটশাধট া হওৱল ৰনফতাৰঘত 

ৰৰৰস্থৰতটফাৰত উলব্ধ  ফ াটৰ – হওৱল ৰববাৱওৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ, হওৱল ভাতৃত্বৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ, হওৱল 

ৰদ্বতীয় দাফীট াৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ ফা অনৰও হওৱল হওাটনা দাফীটয় ৰনৰদতি ৰৰভাণ এ া ৰতিভ নওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত. 

ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট া এআ যীভাটফাৰকল ৰভটলাৱাৰ অকটত, দাফীৰ ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট া  ল ৰৰটশাধটমাকয 

হনাট াৱা ফস্তুটফাৰৰ ফাটফ ওাৰ  ৰঔাটফাৰৰ কণনাওৃত ভঠু. 
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স্বাস্থয দাফী এ াত ৰৰটশাধটমাকয হনাট াৱা ফস্তুটফাৰ 

হৰাকৰ এ াৰ ৰঘৰওৎযাত ফ ন ওৰা ফযয়টফাৰ তলত ৰদয়া ধৰটণ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ: 

 অটৰাকয লাবৰ ফাটফ ফযয় অৰু  

 মত্নৰ ফাটফ ফযয়.  

হৰাক এ াৰ অটৰাকযৰ ফাটফ ওৰা ফযয়টফাৰত যওটলাটফাৰ ৰঘৰওৎযা ভলূয অৰু স্বাবাৰৱও যম্পওতীয় যৰুফধাটফাৰ যৰন্নৰফি. 

লকটত, ৰঘৰওৎযালয়ত থওাট া ৰধও অৰাভদায়ও ফা অনৰও ৰফলাযী ওৰাৰ ফাটফ ফযয় ফ ন ওৰৰফলকীয়া  য়.  

ৰফটশ  স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াআ হৰাক এ া ৰনৰাভয়ৰ ফাটফ ওৰা ফযয়টফাৰত ধযান ৰদটয় অৰু ৰফটশ বাটৱ উটেঔ 

নওৰাকলটও, ৰফলাযীতাৰ ফাটফ ওৰা ৰতৰৰি ফযয়টফাৰ ৰৰটশাধটমাকয ন য়. 

এআ ফযয়টফাৰ ঞ্জীয়ন ভাঘুল, নৰথ প্ৰস্তওৰণৰ ভাঘুল, আতযাৰদৰ দটৰ ৰঘৰওৎযাৰ ন্তকতত হনাট াৱা ভাঘুলটফাৰত 

হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ অৰু ৰফটফঘনা ওৰৰফ ৰা ফস্তুটফাৰকলটও মৰদ উশভৰ হযটত প্ৰতযক্ষবাটৱ চৰড়ত 

(উদা ৰণস্বৰূট,ৰফটশ কও ৰনধতাৰণ ওৰা বৰততৰ যভয়টঘাৱাত প্ৰৰ ন হমাকান ধৰা). 

অকটত প্ৰটতযও TPA/ফীভাওততাৰ ৰৰটশাধটমাকয হনাট াৱা ফস্তুটফাৰৰ ফাটফ ৰনচা তাৰলওা অৰঙল, এৰতয়া হযআঔন 

IRDAI স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাৰৰ ধীনত ভানৰফৰশি ওৰা হ টঙ.      

ৰৰটশাধটমাকয ঘূড়ান্ত দাফীট াত উনীত হ াৱাৰ অকটত িভট া তলত ৰদয়া ধৰণৰ: 

তাৰলওা 2.1 

স্তৰ I 
হওাঠাৰ বাৰা, ৰাভশতদাতাৰ ভাঘুল আতযাৰদ ৰফৰবন্ন ভঔুযৰ ধীনত যওটলাটফাৰ ৰফল অৰু ৰৰঙদ তাৰলওা 

ওৰও. 

স্তৰ II প্ৰৰতট া ভঔুযৰ ধীনত দাফী ওৰা ৰৰভাণট াৰ ৰা ৰৰটশাধটমাকয ীন ফস্তুটফাৰ ওাৰ  ৰাঔও 

স্তৰ III ফযয়ৰ প্ৰৰতট া ভঔুযৰ ফাটফ প্ৰটমাচয ৰমটওাটনা যীভা প্ৰটয়াক ওৰও 

স্তৰ IV 
ভঠু ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট াত উৰস্থত  ও অৰু ৰীক্ষা ওৰও মৰদ এআট া যাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ 

ৰৰভাণট াৰ ৰবতৰত অটঙ 

স্তৰ V ৰমটওাটনা য -ৰৰটশাধ ওাৰ  ৰাঔও মৰদ ৰৰটশাধটমাকয ভঠু দাফীট াত উনীত হ াৱাৰ হক্ষ্ৰ ত প্ৰটমাচয 

 

h) দাফীৰ ৰৰটশাধ 

ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ ৰৰভাণট া এফাৰ লাব ওৰাৰ ৰঙত, খ নাট া ৰমটয়আ ন ও ৰওয় গ্ৰা ও ফা ৰঘৰওৎযালয়ও 

ৰৰটশাধট া ওৰা  য়. নটুভাৰদত দাফীৰ ৰৰভাণট া  ল ৰফত্ত / ৰ ঘাৰ ওামতকল ৰাভশত ওৰা  য় অৰু ৰৰটশাধট া 

 য়টতা হঘও ফা গ্ৰা ওৰ হফংও এওাউন্টট াকল দাফীৰ ধন স্থানান্তৰ ওৰাৰ দ্বাৰা ওৰা  ফ াটৰ.  

হমৰতয়া ৰৰটশাধট া ৰঘৰওৎযালয়কল ওটৰ, প্ৰটয়াচনীয় ওৰ ওাৰ  ৰঔা  য়, মৰদ ৰৰটশাধট াৰ ৰা ৰওফা ওৰা হতয়াৰ 

ওৰা হ টঙ. 

মত ৰৰটশাধট া তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষআ ৰৰঘালনা ওটৰ, তাত ৰৰটশাধট া প্ৰৰিয়াট া ফীভাওাৰী যাটটক্ষ হফটলক 

হফটলক  ফ াটৰ. ৰঙকল TPAহফাৰৰ ওামতত ংূঔানুংূঔবাটৱ দৃৰি ৰনটক্ষ ওৰা হ টঙ. 

গ্ৰা ওৰ নযুন্ধানটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফকল প্ৰণালীট াত ৰৰটশাধৰ অটড টফাৰ প্ৰদান ওৰাট া গুৰুত্বূণত. যাধাৰণটত 

এআ ৰফৱৰণটফাৰ  ও’ল হঘন্টাৰ / গ্ৰা ও হযৱাৰ দলৰ হযটত প্ৰণালীট াৰ চৰৰয়টত ৰফৰনভয় ওৰা  য়. 

এফাৰ ৰৰটশাধ ওৰাৰ ৰঙত, দাফীট া ৰনষ্পৰত্ত ৰ ঘাট কণয ওৰা  য়. ৰনষ্পৰত্ত ওৰা দাফীটফাৰৰ ৰৰভাণ অৰু যংঔযাট াৰ 

ফাটফ ৰৰটা তটফাৰ যভটয় যভটয় হওাম্পানীৰ ৰৰঘালনা ৰফবাক, ভধযস্থতাওাৰীটফাৰ, গ্ৰা ওটফাৰ অৰু IRDAI হল থাফ 
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লাটক. ৰনষ্পৰত্ত ওৰা দাফীটফাৰৰ ৰফটশ  ৰফটে ণট াত ৰনষ্পৰত্তৰ %, নুাত এ াৰ দটৰ ৰৰটশাধটমাকয হনাট াৱাটফাৰৰ 

ৰৰভাণ, দাফীটফাৰ ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফকল হলাৱা কড ়যভয়, আতযাৰদ ন্তবুতি.  

i) প্ৰটয়াচনীয় ৰতৰৰি তথয / নৰথটফাৰ ওভ হ াৱাট াৰ ৰৰঘালনা 

দাফী এ াৰ প্ৰৰিয়াট াটৱ ভঔুয নৰথটফাৰৰ তাৰলওা এঔনৰ যকু্ষ্ম ৰনৰীক্ষণট া দাফী ওটৰ. এআটফাৰ  ল: 

 বৰততৰ হ াওাটফাৰৰ হযটত ফযা ৰতৰ যাৰাংশ,  

 যভৰথতত নযুন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ,  

 ৰফৰবন্ন ংশৰ বাক ওৰৰ ঘূড়ান্তবাটৱ প্ৰস্তুত ওৰা ৰফল,  

 হপ্ৰঘৰিিন অৰু পাভতাঘীৰ ৰফলটফাৰ,  

 ৰৰটশাধৰ ৰৰঙদটফাৰ,  

 দাফীৰ পভত অৰু  

 গ্ৰা ওৰ ৰৰঘয়্ৰ . 

ৰবজ্ঞতাআ হদঔুৱায় হম প্ৰাথৰভও নৰথটফাৰ যাটটক্ষ ঘাৰৰ াৰ ৰবতৰত এ া দাফী যমূ্পণত  য়. হযআফাটফ গ্ৰা ওও চভা 

ৰনৰদয়া নৰথৰ ৰফট টয় ৰাভশত ওৰা অৰু এ া যভয়যীভা ধৰৰ ৰদয়াট া চৰুৰী, ৰমট াৰ ৰবতৰত হতোঁ হযআটফাৰ হতোঁৰ 

দাফীট াৰ হযটত যংলি ওৰৰফ াটৰ. 

এটওদটৰ, দাফীট া প্ৰৰিয়া হ  থওাৰ যভয়ত ৰতৰৰি তথযৰ প্ৰটয়াচনীয়তা অৰ  ৰৰফ াটৰ ওাৰণ: 

i. অকফটঢ়াৱা ফযা ৰতৰ যাৰাংশট া IRDAI ৰ দ্বাৰা উটেঔ ওৰাৰ দটৰ শুু্দ্ধ পৰটভ ট াত নাথাটও ফা ডায়টিাৰঙঙৰ 

ৰওঙুভান ৰফৱৰণ ফাঔযা নওটৰ ফা হৰাকট াৰ আৰত াযৰ ৰফ টয় উটেঔ নওটৰ. 

ii. প্ৰদান ওৰা ৰঘৰওৎযাট া ৰধও ৰফস্তৃতবাটৱ ফণতনা ওৰা নাআ ফা স্পিীওৰণৰ প্ৰটয়াচন. 

iii. ফযা ৰতৰ যাৰাংশ ভটত ৰঘৰওৎযাট া ডায়টিাৰঙঙৰ যভান্তৰাল বাটৱ হ াৱা নাআ ফা ৰনধতাৰণ ওৰা  ধটফাৰৰ 

হৰাকট াৰ হযটত হওাটনা যম্পওত নাআ মাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযা অকফটঢা়ৱা হ ৰঙল. 

iv. অকফটঢ়াৱা ৰফলটফাৰৰ প্ৰটয়াচনীয় ফকতীওৰণ ওৰা হ াৱা নাআ. 

v. দুঔন নৰথৰ ভাচত ফযৰিচনৰ ফয়যট া ৰনৰভটল. 

vi. ফযা ৰতৰ যাৰাংশ অৰু ৰফলঔনৰ ভাচত বৰততৰ তাৰৰঔ / ফযা ৰতৰ তাৰৰঔ ৰনৰভটল. 

vii. দাফীট াটৱ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ এ া ৰধও ৰফস্তৃত ৰনৰীক্ষণ দাফী ওটৰ অৰু এআট াৰ ফাটফ, ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰবতৰৰ 

খ নাৰ ওাকচটফাৰ প্ৰটয়াচনীয়. 

উবয় হক্ষ্ৰ ত, ৰতৰৰি তথযৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ ৰফৱৰণ গ্ৰা ওও ৰলৰঔতবাটৱ ফা হভআলৰ চৰৰয়টত চটনাৱা  য়. হফৰঙবাক 

হক্ষ্ৰ ত, গ্ৰা টও প্ৰটয়াচনীয় তথয অকফঢ়াফকল যক্ষভ. হযআদটৰ, ৰওঙুভান ৰৰৰস্থৰতত অটঙ মত টৰ টৰ ৰনৰীক্ষণ 

ওৰৰফকল তথযৰ প্ৰটয়াচনীয়তাট া তযন্ত গুৰুত্বূণত ৰওন্তু গ্ৰা টও যোঁ াৰৰ ৰনৰদটয়. হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত, গ্ৰা ওও ৰৰভাণ্ডাৰ 

টথাৱা  য় হম দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰৰফকল তথযৰ প্ৰটয়াচন হ টঙ অৰু হতটনওুৱা ৰতৰন া ৰৰভাআণ্ডাৰৰ ৰঙত, দাফী 

যভাৰপ্তৰ চাননী এঔন টথাৱা  য়. 

দাফী এ াৰ হযটত যম্পওতীয় যওটলাটফাৰ হক্ষ্ৰ ত হমৰতয়া এআট া প্ৰৰিয়া হ  থাটও, অৰুন হদৰঔফ হম ৰঘৰঠঔনৰ ৰত 

“ূু্ফতানভুান ৰফ টন” ৰলঔা থাটও. এআট া  ল দাফী এ া গ্ৰা য ওৰৰফকল ফীভাওাৰীৰ ৰধওাৰট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল এ া 

অআনী প্ৰটয়াচনীয়তা, এআটফাৰৰ ৰঙত যংৰেিটফাৰ  ু  থাটও.  
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উদা ৰণ 

খ নাট া ংূঔানুংূঔবাটৱ ধযয়ন ওৰৰফকল অবযন্তৰীণ খ নাৰ ওাকচটফাৰ ফীভাওাৰীটয় ৰফঘাৰৰফ াটৰ অৰু যাভৰৰণ এ াত 

উনীত  ফ াটৰ হম প্ৰৰিয়া / ৰঘৰওৎযাট া ৰলঘী ঘততটফাৰৰ ৰবতৰত নটৰ. ৰধও তথযৰ ফাটফ হযাধা ওামতট া ফীভাওততাআ 

দাফীট া গ্ৰ ণ ওৰা ফুটচাৱাৰ দটৰ কণয ওৰা উৰঘত ন য়. 

দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনাত নৰথ ফাদ ৰাট া ৰৰঘালনা ওৰা অৰু স্পিীওৰণ ৰদয়া অৰু ৰতৰৰি তথযৰ প্ৰটয়াচনীয়তা 

 ল এ া ভঔুয প্ৰতযাহ্বান. ৰমদটৰ যওটলাটফাৰ প্ৰটয়াচনীয় নৰথ ৰফ টন দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰৰফ হনাৱাৰৰ, হযআদটৰ ৰধও 

অৰু ৰধও তথযৰ ফাটফ যখনাআ দাফী ওৰৰ দ্বাৰা গ্ৰা ওও যৰুফধাত হলাফ নালাটক.  

বাল বযাটয প্ৰটয়াচন  ফ ৰা যওলটফাৰ তথযৰ যমূ্পণত তাৰলওা এঔনৰ হযটত হতটনওুৱা নটুৰাধট া এফাৰ উথ্থান 

ওৰাৰ দাফী ওটৰ অৰু তাৰৰঙত হওাটনা নতুন প্ৰটয়াচনীয়তা উথ্থান নওটৰ. 

 

j) স্বীওাৰ ওৰা দাফীটফাৰ 

স্বাস্থয দাফীটফাৰত ৰবজ্ঞতাট াটৱ হদঔুৱায় হম চভা ৰদয়া দাফীটফাৰৰ ১০% ৰ ৰা ১৫% হলটও ৰলঘীট াৰ 

যভয়যীভাটফাৰৰ ৰবতৰত নটৰ. এআট া ৰফৰবন্ন ধৰণৰ ওাৰণৰ ফাটফ  ফ াটৰ ৰমটফাৰ  ল: 

i. বৰততৰ তাৰৰঔট া ফীভাৰ যভয়যীভাট াৰ ৰবতৰত ন য়. 

ii. যদযযচন মাৰ ফাটফ দাফীট া হতয়াৰ ওৰা হ ৰঙল যভৰৰটলাৱা হ াৱা নাআ. 

iii. ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা এ া হৰাকৰ পলত (মত ৰলঘীট াটৱ হতটনওুৱা ৱস্থাট া ফৰ ষ্কাৰ ওটৰ). 

iv. হফধ ওাৰণ ৰফ টন চভা ৰদয়াত নাৱশযও ৰফলম্ব. 

v. হওাটনা যৰিয় ৰঘৰওৎযা নওৰা; হওৱল ভা্ৰ  নযুন্ধানৰ উটেটশয বৰতত. 

vi. ৰঘৰওৎযা ওৰা হৰাকট া ৰলঘীট াৰ ধীনত ফৰ ষ্কাৰ ওৰা হ টঙ. 

vii. হৰাকৰ ওাৰণট া  ল যৰুাান ফা িাকঙ হযৱন. 

viii. ২৪ খন্টাতকও ওভ যভয়ৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত. 

দাফী এ াৰ স্বীওাৰ ফা ৰৰতযাকট া (ৰমটওাটনা ওাৰণৰ পলত) গ্ৰা ওও ৰলৰঔতবাটৱ চনাফ লাটক. যাধাৰণটত 

হতটনওুৱা গ্ৰা য ্ৰ আ স্পিবাটৱ স্বীওাৰৰ ওাৰণট া উটেঔ ওটৰ, ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভ / ঘতত ফাঔযা ওটৰ ৰম ৰ ফাটফ 

দাফীট া গ্ৰা য ওৰা হ ৰঙল.  

ৰধওাংশ ফীভাওাৰী এ া ৰনচস্ব প্ৰৰিয়া অটঙ মাৰ দ্বাৰা দাফীট া নটুভাদন ওৰৰফৰ ফাটফ ওতৃতত্বপ্ৰাপ্ত ফযৰি এচনকত 

হচযাষ্ঠ ৰৰঘালও এচটন স্বীওাৰট া ভানযতা ওটৰ. এআট া  ল ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল হম ৰমটওাটনা স্বীওাৰ যমূ্পণতবাটৱ 

মুৰিযন্মত অৰু ফীভাওততাআ ৰফঘৰা ৰমটওাটনা অআনী যধুৰৰণৰ হক্ষ্ৰ ত ফাঔযা ওৰা  ফ. 

ফীভাওততাকল প্ৰদান ওৰা উস্থানট াৰ উৰৰ, দাফীৰ স্বীওাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ৰনটম্নািটফাৰৰ ওা ঘাৰফকল গ্ৰা ওৰ ৰফওল্প 

থাটও: 

 ফীভা হলাওাল ফা  

 উটবািা পৰাভ ফা 

 IRDAI ফা  

 অআনৰ অদালত.  

প্ৰৰতট া গ্ৰা যৰ হক্ষ্ৰ ত ভলূযায়ন ওৰৰফকল পাআলট া ৰীক্ষা ওৰা  য় মৰদ স্বীওাৰট াটৱ স্বাবাৰৱও ৰফ য়ত অআনী 

ৰনৰীক্ষণ ওটৰ অৰু নৰথটফাৰ এ া যৰুৰক্ষত স্থানত ৰাটঔ, উদ্ভৱ হ াৱা ৰযদ্ধান্তট া যভথতন ওৰাৰ প্ৰটয়াচন  ফ াটৰ. 

k) ৰধও ংূঔানুংূঔ নযুন্ধানৰ ফাটফ যটন্দ চনও দাফীটফাৰ 
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ফযৱযায়ৰ যওটলা স্তৰটত ফীভাওাৰীটফাটৰ প্ৰৱিনাৰ যভযযাট া ৰৰঘালনা ওৰৰফকল হঘিা ওৰৰ অৰ টঙ. প্ৰৱিনাৰ 

দাফীটফাৰ ৰৰঘালনাৰ যংঔযাট া যাটটক্ষ, স্বাস্থয ফীভাআ ফীভাওাৰীটফাৰকল ফৃ ত প্ৰতযাহ্বান এ া অকফঢ়ায়. 

স্বাস্থয ফীভাত যংকৰঠত প্ৰৱিনাৰ ৰওঙুভান উদা ৰণ  ল: 

i. ৰূধাৰণ, ফীভাওৃত ফযৰিচন অৰু ৰঘৰওৎযা গ্ৰ ণ ওৰা ফযৰিচন হফটলক হ াৱা. 

ii. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হনাট াৱাকও দাফী উথ্থানৰ ফাটফ ভটন যচা নৰথ প্ৰস্তত ওৰা. 

iii. ফযয়টফাৰৰ ভদু্ৰাফীৰত,  য়টতা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ য ায়কল ফা প্ৰৱিনাটৰ হতয়াৰ ওৰা ফাৰ যও ৰফলটফাৰ হমাকৰদ. 

iv. ডায়টিাৰঙঙৰ ফযয়ট া যাভৰৰলফকল ফাৰ ৰ হৰাকীৰ ৰঘৰওৎযাট া বৰতত হ াৱা হৰাকী / ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততকল যলৰন 

ওৰা, ৰমট া ৰওঙুভান ৱস্থাত ফহুত হফৰঙ. 

প্ৰৰতৰদটন অৰ ফলকীয়া প্ৰফিনাৰ নতুন নতুন দ্ধৰতটফাৰৰ ফাটফ ফীভাওাৰী অৰু TPA হফাটৰ ঠাআটত থাৰও ৰৰৰস্থৰতট া 

ধাৰাফাৰ ওবাটৱ ৰনৰীক্ষণ ওটৰ অৰু হতটনওুৱা প্ৰৱিনাটফাৰ ৰফঘাৰৰ উৰলয়াফকল অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰৰফকল দটক্ষ গ্ৰ ণ 

ওটৰ.  

দু া দ্ধৰতৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ দাফীটফাৰ নযুন্ধানৰ ফাটফ ৰনফতাঘন ওৰা  য়: 

 ৰনয়ৰভত দাফীটফাৰ অৰু  

 যৰিয় দাফীটফাৰ  

TPA ফা ফীভাওততা এ াআ অবযন্তৰীণ ভানৰফৰশি এ া হঙ  ওৰৰফ াটৰ ৰমটয় দাফীটফাৰৰ এ া ৰনৰদতি শতাংশ হদৰ ওবাটৱ 

প্ৰভাৰণত ওটৰ; এআ শতাংশট া নকদৰফ ীন অৰু ক্ষৰতূণতৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ হফটলক  ফ াটৰ.  

এআ দ্ধৰতট াৰ ধীনত, ৰফশৃংঔল প্ৰৰতঘয়ন দ্ধৰত ফযৱ াৰ ওৰৰ দাফীটফাৰ ৰনফতাঘন ওৰা  য়. ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় 

নফুন্ধ ওটৰ এ া ৰনৰদতি ভানতকও ৰৰ যওটলাটফাৰ দাফী নযুন্ধান ওৰা  ফ অৰু উি যীভাট াৰ তলৰ দাফীটফাৰৰ 

নভুনাৰ হঙ  এ া প্ৰভাৰণতওৰণৰ ফাটফ হলাৱা  ফ. 

ৰদ্বতীয়ট া দ্ধৰতত, প্ৰৰতট া দাফীটয় ৰীক্ষা ৰফন্দুটফাৰৰ হঙ  এ াৰ ভাটচটৰ াৰ  য়, হযআট া মৰদ শাৰীত নাথাটও, 

হতটন্ত তলত ৰদয়াৰ দটৰ নযুন্ধানট া যৰিয় ওৰও 

i. ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাটফাৰ ফা  ধটফাৰৰ হযটত যম্পওতীয় দাফীট াৰ এ া উচ্চ ংশ  

ii. ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ ৰত আেুও গ্ৰা ও   

iii. ৰা-ৰৰকও ৰলঔাটফাৰৰ হযটত ৰফলটফাৰ, আতযাৰদ.  

মৰদ দাফীট া প্ৰওৃত ন য় ফুৰল যটন্দ  ওৰা  য়, হতটন্ত দাফীট া নযুন্ধান ওৰা  য়, এআট া ৰমভাটনআ ক্ষুদ্ৰ ন ও ৰওয়. 

l) l. TPA নকদৰফ ীন ৰনষ্পৰত্তৰ প্ৰৰিয়া 

নকদৰফ ীন যৰুফধাট াটৱ হওটনকও ওামত ওটৰ? আয়াৰ অোঁৰত TPA ফীভাওাৰীটয় ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত ওৰা ঘুৰি এ া 

অটঙ. তাত এটওদটৰ নয ৰঘৰওৎযা হযৱা অকফঢ়াতাটফাৰৰ হযটত ঘুৰিটফাৰ যম্ভৱ. অৰভ এআ ঔণ্ডট াত নকদৰফ ীন 

যৰুফধা অকফটঢ়াৱাৰ ফাটফ ফযৱ াৰ ওৰা প্ৰৰিয়াট া ৰনৰীক্ষণ ওৰৰভ: 
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তাৰলওা 3.1 

স্তৰ ১ 

স্বাস্থয ফীভাৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা গ্ৰা ও এচটন হৰাক এ াত বুৰকটঙ ফা অখাতপ্ৰাপ্ত হ টঙ অৰু হযটয় 

ৰঘৰওৎযালয় এঔনত বৰতত  ফকল উটদশ ৰদয়া হ টঙ. হতোঁ/হতটঔটত (ফা হতোঁ/হতটঔতৰ ক্ষৰ 

হওাটনাফা এচন ফযৰি) ৰনটম্নািটফাৰৰ দটৰ ফীভাৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণট াৰ হযটত ৰঘৰওৎযালয়ৰ ফীভা 

হডস্কট াৰ ওা  ঘাট: 

i. TPA নাভ,  

ii. হতোঁৰ যদযয যংঔযা,  

iii. ফীভাওাৰীৰ নাভ, আতযাৰদ. 

স্তৰ ২ 

ৰঘৰওৎযালয়ঔটন প্ৰটয়াচনীয় তথযট া তলত ৰদয়াৰ দটৰ যংওৰলত ওটৰ: 

i. হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙ  

ii. ৰঘৰওৎযা,  

iii. ৰঘৰওৎযা ওৰা ৰঘৰওৎযওৰ নাভ,  

iv. প্ৰস্তাৰৱত ৰঘৰওৎযালয়তৰ ৰদনটফাৰৰ যংঔযা অৰু  

v. ধামত ওৰা ভলূযট া  

এআট া পৰটভ  এ াত উস্থান ওৰা  য়, নকদৰফ ীন ওতৃতত্বৰ ধৰণ ফুৰল হওাৱা  য়. 

স্তৰ ৩ 

নকদৰফ ীন ওতৃতত্বৰ ধৰণত অকফটঢ়াৱা তথযট া TPA হয় ধযয়ন ওটৰ. আ ৰলঘীট াৰ যভয়যীভা 

অৰু ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত ফুচাফুৰচ ওৰা শুল্কট াৰ হযটত তথযট া ৰীক্ষা ওটৰ, মৰদ ৰওফা অটঙ, অৰু 

নকদৰফ ীন ওতৃতত্ব প্ৰদান ওৰৰফটন নাআ ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওটৰ অৰু মৰদ হযআট া  য়, হতটন্ত ৰৰভাণট া 

ৰও  ফ.  

ৰযদ্ধান্তত উনীত  ফৰ ফাটফ TPA হয় ৰধও তথয ৰফঘাৰৰফ াটৰ. এফাৰ ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওৰাৰ ৰঙত, 

ৰফলম্ব ৰফ টন ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত হমাকাটমাক ওৰা  য়.  

এৰতয়া দুটয়া া ধৰণ IRDAI স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাৰৰ ধীনত ভানৰফৰশি ওৰা 

 য়; হশ ত নফুন্ধত উটেঔ ওৰও. 

স্তৰ ৪ 

হৰাকীৰ এওাউন্টট াত হিৰড  ৰ ঘাট TPA হয় ওতৃতত্ব প্ৰদান ওৰা ৰৰভাণট া অকত ৰাৰঔ 

ৰঘৰওৎযালটয় হৰাকীচনও ৰঘৰওৎযা ওটৰ. ৰলঘীট াৰ ধীনত প্ৰটয়াচন হ াৱা ৰঘৰওৎযা ীন ফযয়টফাৰ 

অৰু ৰমটওাটনা য -ৰৰটশাধ যাভৰৰলফকল যদযযচনও চভাৰ ৰৰটশাধ এ া ওৰৰফকল হওাৱা  ফ 

াটৰ. 

স্তৰ ৫ 

হমৰতয়া হৰাকীচন ফযা ৰতৰ ফাটফ যাচ ু য়, হতৰতয়া ৰঘৰওৎযালয় ওতৃতক্ষআ ফীভাৰ দ্বাৰা যাভৰৰটলাৱা 

প্ৰওৃত ৰঘৰওৎযাৰ ভাঘুলটফাৰৰ ৰফৰীটত TPA ৰ দ্বাৰা নটুভাৰদত হৰাকীৰ এওাউন্টট াৰ হিৰড ৰ 

ৰৰভাণট া ৰীক্ষা ওটৰ.  

মৰদ হিৰড ট া ওভ  য়, হতৰতয়া ৰঘৰওৎযালয় ওতৃতক্ষআ নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ হিৰড ৰ 

ৰতৰৰি নটুভাদন দাফী ওটৰ.  

TPA হয় হযআট া ৰফটে ণ ওটৰ অৰু ৰতৰৰি ৰৰভাণট া ভঞ্জুৰ ওটৰ. 

স্তৰ ৬ 
হৰাকীচটন গ্ৰা য নওৰা ভাঘুলটফাৰ ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু ফযা ৰত লাব ওটৰ. নৰথ প্ৰস্তুত যমূ্পণত 

ওৰৰফকল হতোঁও দাফীৰ পভত অৰু ৰফলত ঘ ী ওৰৰফকল হওাৱা  ফ. 
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স্তৰ ৭ 

ৰঘৰওৎযালয় ওতৃতক্ষআ যওটলাটফাৰ নৰথ ৰভলায় অৰু ৰফলট াৰ প্ৰৰিয়াৰ ফাটফ ৰনটম্নাি নৰথটফাৰ 

TPA ও প্ৰদশতন ওটৰ: 

i. দাফীৰ পভত 

ii. ফযা ৰতৰ যাৰাংশ / বৰততৰ হ াওাটফাৰ 

iii. TPA হয় প্ৰদান ওৰা হৰাকী / প্ৰস্তাৱওৰ ৰৰঘয় ্ৰ  অৰু পট া ID প্ৰভাণ. 

iv. ঘূড়ান্ত ৰভটলাৱা ৰফল 

v. যমূ্পণত ৰফল 

vi. নযুন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ 

vii. হপ্ৰঙৰিিন অৰু পাভতাঘীৰ ৰফলটফাৰ 

viii. TPA ৰ দ্বাৰা হপ্ৰৰণ ওৰা নটুভাদনৰ ্ৰ টফাৰ 

স্তৰ ৮ 

TPA হয় দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰৰফ অৰু ৰনটম্নাি ধৰটণ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণটফাৰ প্ৰভাৰণত ওৰাৰ ৰঙত 

ৰঘৰওৎযালয়ও ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰাভশত ওৰৰফ: 

i. ৰঘৰওৎযা ওৰা হৰাকীচন এটওচন ফযৰি  য় হন মাৰ ফাটফ নটুভাদনট া অকফটঢ়াৱা হ ৰঙল. 

ii. হযআট া ৱস্থাৰ ফাটফ হৰাকীচনও ৰঘৰওৎযা ওৰা হ ৰঙল হন ৰমট াৰ ফাটফ নটুভাদন দাফী ওৰা 

হ ৰঙল. 

iii. ফৰ ষ্কৃত হৰাকৰ ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ফযয়টফাৰ, মৰদ ৰওফা অটঙ হতটন্ত হযআট া ৰফলৰ ংশ ন য়. 

iv. ৰঘৰওৎযালয়কল হমাকাটমাক ওৰা যওটলাটফাৰ যীভা ালন ওৰা হ টঙ. 

v. ভঠু ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট া কণনা ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত ফুচাফুৰচ ওৰা শুল্কৰ 

দৰটফাৰ ালন ওৰা  য়. 

নকদৰফ ীন যৰুফধাৰ ভানট া যটন্দ চনও ন য়. যৰুফধাট াৰ হওটনকও বাল ফযৱ াৰ ওৰৰফ হযআট া জ্ঞাত  ফকল এআট া 

গ্ৰা ওৰ ফাটফ গুৰুত্বূণত. ভন ওৰৰফলকীয়া আন্টটফাৰ  ল: 

i. গ্ৰা টও এআ ৰনৰশ্চত ওৰা ৰৰ ামত হম হতোঁ/হতটঔতৰ ফীভাৰ যমূ্পণত ৰফৱৰণ হতোঁ/হতটঔতৰ লকত অটঙ. আয়াত 

ন্তবুতিটফাৰ  ল: 

 TPA ওাডত,  

 ৰলঘীৰ প্ৰৰতৰলৰ,  

 যাভৰৰটলাৱাৰ ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ আতযাৰদ.  

হমৰতয়া এআট া উলব্ধ ন য়, হতোঁ TPA ৰ হযটত হমাকাটমাক ওৰৰফ াটৰ (এ া ২৪ খন্টাৰ হ ৰলটপাৰনও য ায়ৰ দ্বাৰা) 

অৰ যমূ্পণত ৰফৱৰণ ৰফঘাৰৰফ াটৰ. 

ii. হতোঁ/হতটঔতৰ ৰাভশতওাৰী ৰঘৰওৎযটও ৰাভশত ওৰা ৰঘৰওৎযালয়ঔন TPA ৰ হন ৱওতট াত অটঙ হন গ্ৰা টও 

ৰীক্ষা ওৰাট া ৰৰ ামত. মৰদ নাআ, হতটন্ত হতোঁ TPA ৰ হযটত থওা উলব্ধ ৰফওল্পটফাৰ ৰীক্ষা ওৰা উৰঘত মত 

হতটনওুৱা ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ নকদৰফ ীন যৰুফধা উলব্ধ. 

iii. হতোঁ/হতটঔটত ৰনৰশ্চত ওৰাট া প্ৰটয়াচন হম ফূত-ওতৃতত্বৰ পভতত শুদ্ধ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণটফাৰ বটৰাৱা হ টঙ. ২০০৩ 

ঘনত প্ৰদান ওৰা স্বাস্থয ফীভাত ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰনটদতৰশওাটফাৰ নযুৰৰ IRDAI ৰ দ্বাৰা এআ পভতঔন ভানৰফৰশি 

ওৰা হ টঙ. মৰদ খ নাট া স্পি ন য়, হতটন্ত TPA হয় নকদৰফ ীন যৰুফধাট া স্বীওাৰ ওৰৰফ াৰ ফা প্ৰশ্ন উথ্থান 

ওৰৰফ াটৰ. 

iv. হতোঁ/হতটঔটত এআট া ৰনৰশ্চত ওৰা প্ৰটয়াচন হম হওাঠাৰ বাৰা ফা হওট টৰক্টৰ দটৰ ৰনধতাৰৰত ৰঘৰওৎযাটফাৰত থওা 

উচ্চযীভাট াৰ দটৰ যীভাটফাৰৰ হযটত ৰঘৰওৎযালয়ৰ ভাঘুলটফাৰ যৰুস্থৰ.  

 

হতোঁ/হতটঔটত ৰলঘীট াটৱ নটুভাদন ওৰাতকও ৰধও ফযয় ওৰৰফ ৰফঘৰাৰ হক্ষ্ৰ ত, এআট া অকতীয়াকও চাৰন হথাৱা 

বাল  ফ হম ফযয়টফাৰত হতোঁ/হতটঔতৰ ংশ ৰও  ফ. 
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v. ফযা ৰতৰ ফাটফ গ্ৰা টও TPA ও অকতীয়াকও চটনাৱাট া অৰু ফযা ৰতৰ অকটত প্ৰটয়াচন  ফ ৰা ৰমটওাটনা 

ৰতৰৰি নটুভাদন TPA হল হপ্ৰৰণ ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযালয় ওতৃতক্ষও নটুৰাধ ওৰাট া ৰৰ ামত. এআট াটৱ 

হৰাকীচনও প্ৰটয়াচনীয়বাটৱ ৰঘৰওৎযালয়ত টক্ষা ওৰৰফ নলকাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফ. 

লকটত এআট া যম্ভৱ হম গ্ৰা টও দাফী ওটৰ অৰু ৰঘৰওৎযালয় এঔনত নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ নটুভাদন এ া লাব 

ওটৰ ৰওন্তু হৰাৰকচনও নয ওটৰাফাত বৰতত ওৰৰফকল ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওটৰ. হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত, গ্ৰা টও চটনাৱাট া অৰু 

ৰঘৰওৎযালয় ওতৃতক্ষও TPA ৰ হযটত হমাকাটমাক ওৰৰফকল হওাৱাট া ৰৰ ামত হম নকদৰফ ীন নটুভাদনট া ফযৱ াৰ 

ওৰা নাআ. 

মৰদ এআট া যম্পন্ন ওৰা ন য়, হতটন্ত নটুভাৰদত ৰৰভাণট া গ্ৰা ওৰ ৰলঘীট াত অফদ্ধ ওৰৰ ৰঔা  ফ অৰু যভযাভৰয়ও 

দাফীট াৰ ভঞ্জুৰীট া ক্ষাতূণত  ফ. 

 

C. স্বাস্থয ফীভাৰ দাফীটফাৰত নৰথ প্ৰস্তুত 

অকটত ফাঔযা ওৰাৰ দটৰ স্বাস্থয ফীভাৰ দাফীটফাটৰ নৰথটফাৰৰ ৰৰযৰ এ া দাফী ওটৰ. প্ৰৰতট া নৰথ দু া ভঔুয প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 

ৰদয়াত য ায়ও হ াৱাট া অশা ওৰা  য় – গ্ৰা যতা (এআট া ৰৰটশাধটমাকয হন?) অৰু দাফীৰ প্ৰযাৰ (ৰওভান ৰৰভাণ?).  

এআ ঔণ্ডট াটৱ প্ৰটয়াচনটফাৰ অৰু গ্ৰা ওটফাটৰ চভা ৰদফলকীয়া প্ৰৰতট া নৰথৰ উাদানটফাৰ ফাঔযা ওটৰ: 

1. ফযা ৰতৰ যাৰাংশ 

স্বাস্থয ফীভাৰ দাফী এ া প্ৰৰিয়া ওৰৰফকল প্ৰটয়াচনীয় ফযা ৰতৰ যাৰাংশট াও ৰত গুৰুত্বূণত নৰথ ৰ ঘাট ৰঘৰহ্নত ওৰৰফ াৰৰ. 

এআট াটৱ হৰাকীৰ ৱস্থা অৰু ৰঘৰওৎযাৰ শাৰীট াৰ ৰফ টয় যমূ্পণত তথয ৰফশদবাটৱ দাৰগ ধটৰ. 

IRDAI ৰ ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাৰ নযুৰৰ ভানৰফৰশি ফযা ৰতৰ যাৰাংশ এ াৰ উাদানটফাৰ  ল তলত ৰদয়া ধৰণৰ: 

1. ৰববাৱওৰ নাভ 

2. হ ৰলটপান নম্বৰ / হভাফাআল নম্বৰ 

3. IPD নং 

4. বৰতত নং 

5. শুশ্ৰু া ওৰা ৰঘৰওৎযওৰ নাভ, হমাকাটমাক নম্বৰ অৰু ৰফবাক / ৰফটশ তা 

6. যভয়ত বৰততৰ তাৰৰঔ 

7. যভয়ত ফযা ৰতৰ তাৰৰঔ 

8. MLC নং / FIR নং 

9. বৰততৰ যভয়ত ওৰা স্থায়ী ডায়টিাৰঙঙ 

10. ফযা ৰতৰ যভয়ত ওৰা ঘূড়ান্ত ডায়টিাৰঙঙ 

11. ICD-10 হওাড (হফাৰ) ফা ৰমটওাটনা নয হওাড, ঘূড়ান্ত ডায়টিাৰঙঙৰ ফাটফ ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নটুভাদন ওৰাৰ দটৰ 

12. বৰততৰ ফাটফ যভয়যীভা অৰু ওাৰণৰ হযটত ৰবটমাকটফাৰ উথ্থান ওৰা 

13. হৰাকৰ যাৰাংশ 

14. বৰততৰ যভয়ত শাৰীৰৰও ৰীক্ষাত ভঔুয ৰফঘাৰৰ হাৱাটফাৰ 

15. যৰুাানৰ আৰত ায,  ম্বাওু ফা দ্ৰফয হযৱন, মৰদ ৰওফা অটঙ 

16. উটেঔনীয় তীতৰ ৰঘৰওৎযা অৰু ঘাৰচতটওল আৰত ায, মৰদ ৰওফা অটঙ 

17. ৰৰয়ালৰ আৰত ায মৰদ ডায়টিাৰঙঙ ফা ৰঘৰওৎযা যাটটক্ষ উটেঔনীয়/প্ৰাযংৰকও 

18. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়ত ভঔুয নযুন্ধানটফাৰৰ যাৰাংশ 

19. চৰ লতাটও ধৰৰ ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰফ য়টফাৰ মৰদ ৰওফা অটঙ 

20. ফযা ৰতৰ যভয়ত উটদশ 

21. ৰঘৰওৎযা ওৰা ৰাভশতদাতা/ ওতৃতত্বপ্ৰাপ্ত দলীয় ৰঘৰওৎযওৰ নাভ অৰু ঘ ী 

22. হৰাকী / ৰৰঘাৰৰওাৰ নাভ অৰু ঘ ী 
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এ া বালকও ৰলঔা ফযা ৰতৰ যাৰাংশআ দাফী প্ৰৰিয়া ওৰা ফযৰিও হৰাক / অখাত অৰু ৰঘৰওৎযাৰ শাৰীটফাৰ ৰফশদবাটৱ 

ফুৰচফকল  য ায় ওটৰ, তাৰদ্বাৰা ৰনষ্পৰত্তৰ প্ৰৰিয়াট া কৰতশীল ওৰৰফ াৰৰ. মত হৰাকীচটন দূবতাকযফশত অটৰাকয লাব 

নওৰৰটল, ফহুটতা ৰঘৰওৎযালয়ত ফযা ৰতৰ যাৰাংশট া ভতৃুযৰ যাৰাংশ ৰ ঘাট উটেঔ ওৰা  য়. 

ফযা ৰতৰ যাৰাংশট া যদায় অঘল ৰূত ৰফঘৰা  য়. 

2. নযুন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ 

নযুন্ধানৰ ৰৰটা তটফাটৰ ডায়টিাৰঙঙ অৰু ৰঘৰওৎযাট া তুলনা ওৰাত য ায় ওটৰ, তাৰদ্বাৰা প্ৰওৃত ৱস্থাট া ফুৰচফকল 

প্ৰটয়াচনীয় তথয অকফঢা়য় ৰমটয় ৰঘৰওৎযাট া ঔৰতওীয়া ওটৰ অৰু ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়টঘাৱাত অটৰাকযতাৰপাটল 

ধাৱভান  য়. 

নযুন্ধানৰ ৰৰটা তটফাটৰ যাধাৰণটত ধাৰণ ওটৰ: 

a) হতচ ৰীক্ষাৰ ৰৰটা তটফাৰ; 

b) এক্স-হৰ ৰৰটা তটফাৰ;  

c) হস্কন ৰৰটা তটফাৰ অৰু  

d) ফায়’ৰঘ ৰৰটা তটফাৰ  

যওটলাটফাৰ নযুন্ধানৰ ৰৰটাট ত নাভ, ফয়য, ৰলংক, ৰীক্ষাৰ তাৰৰঔ আতযাৰদ ফ ন ওটৰ অৰু যাধাৰণটত অঘল ৰূত 

প্ৰদশতন ওৰা  য়. ফীভাওাৰীটয় এক্স-হৰ অৰু নয ৰেভটফাৰ ৰফটশ  নটুৰাধত গ্ৰা ওও টবাতাআ ৰদফ াটৰ. 

3. ঘডূা়ন্ত অৰু ৰফস্ততৃ ৰফলটফাৰ: 

এআঔন  ল নৰথ ৰমটয় ফীভা ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰও ৰৰটশাধ ওৰৰফ লাৰকফ ৰযদ্ধান্ত গ্ৰ ণ ওটৰ. অকটত ৰফলৰ ফাটফ হওাটনা 

ভানৰফৰশি পৰটভ  নাৰঙল, ৰওন্তু ৰভটলাৱা অৰু ংূঔানুংূঔ ৰফলটফাৰৰ ফাটফ IRDAI ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতৰশওাটফাটৰ পৰটভ  

অকফঢ়াআৰঙল. IRDAI হৱফঙাআ ট াত উলব্ধ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণটফাৰ ফুৰচফকল ঙা্ৰ  যওলও উটদশ ৰদয়া হ টঙ. 

ৰমদটৰ ৰভটলাৱা ৰফলঔটন যভগ্ৰ ঙৰফট া প্ৰদশতন ওটৰ, হযআদটৰ ংূঔানুংূঔ ৰফলঔটন যাৰাংশ হওাডটফাৰৰ হযটত ৰফবাৰচতট া 

অকফঢ়াফ.  

ংূঔানুংূঔ ৰফল ফযৱ াৰ ওৰৰ ৰৰটশাধটমাকয ীন ফযয়টফাৰ ৰনৰীক্ষণ ওৰা  য়, মত গ্ৰা য ীন ফযয়টফাৰ যভাপ্ত ওৰা  য় অৰু 

এআট া চৰড়ত থওা ফযয়ৰ ভঔুযট াৰ ধীনত ওাৰ ৰঔাৰ ফাটফ ফযৱ াৰ ওৰা  য়.   

ৰফলটফাৰৰ অঘল প্ৰৰতৰলৰ গ্ৰ ণ ওৰা  য়. 

4. ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰৰঙদ 

ক্ষৰতূৰণৰ এ া ঘুৰি ৰ ঘাট, স্বাস্থয ফীভা দাফী এ াৰ ক্ষৰতূৰণট াটৱ ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰা ৰৰটশাধ ওৰা ৰৰভাণট াৰ 

অনষু্ঠাৰনও ৰৰঙদ দাফী ওটৰ. 

ৰমদটৰ ৰৰটশাধ ওৰা ৰৰভাণট া ৰফলট াৰ ভঠুৰ হযটত যংলি হ াৱাট া ৰৰ ামত, হযআদটৰ ফহুটতা ৰঘৰওৎযালটয় যৰুফধাৰ 

উাদান এ া ফা ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট াত হৰ াআ এ া অকফঢ়ায়. হতটনওুৱা হক্ষ্ৰ ত, ফীভাওততাও হওৱল হৰাকীৰ যটক্ষ 

প্ৰওৃতটত ৰৰটশাধ ওৰা ৰৰভাণট া ৰৰটশাধ ওৰৰফকল হওাৱা  য়. 

ৰৰঙদঔনত যংঔযা প্ৰদান ওৰৰফ লাটক অৰু ফা হভা ৰ ভাৰৰফ লাটক অৰু অঘল ৰূত প্ৰদশতন ওৰৰফ লাটক. 

5. দাফীৰ পভত 

দাফীৰ পভত  ল দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰাৰ ফাটফ অনষু্ঠাৰনও অৰু অআনী নটুৰাধ অৰু গ্ৰা ওৰ দ্বাৰা ঘ ী ওৰৰ অঘল 

প্ৰৰতৰলৰট া চভা ৰদয়া  য়. দাফীৰ পভতঔন এৰতয়া IRDAI হয় ভানৰফৰশি ওৰৰটঙ অৰু এআঔটন ৰনটম্নািটফাৰ ধাৰণ ওটৰ: 

a) প্ৰাথৰভও ফীভাওততা অৰু ৰলঘী যংঔযাট াৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণটফাৰ মাৰ ধীনত দাফীট া উথ্থান ওৰা হ টঙ. 

b) ফীভাৰ আৰত াযৰ ংূঔানুঔূ ৰফৱৰণ 
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c) ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰা ফীভাওৃত ফযৰিৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ. 

d) ৰঘওৎযালয়, হওাঠাৰ হশ্ৰণী, বৰতত অৰু ফযাৰ তৰ তাৰৰঔ অৰু যভয়, দূখত নাৰ হক্ষ্ৰ ত অৰক্ষীও ৱকত ওৰা 

হ ৰঙল হন,  ধৰ প্ৰণালী আতযাৰদৰ দটৰ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ. 

e) ৰফটে ণৰ ভলূয, ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফূতৰ অৰু ৰঙৰ যভয়টঘাৱা, এওওালীন/নকদ ভনুাপা দাফীট াৰ ংূঔানুংূঔ 

ৰফৱৰণ আতযাৰদ মাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰা হ ৰঙল. 

f) যংলি ওৰা ৰফলটফাৰৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ 

g) স্বীওৃত দাফীৰ ৰৰটশাধৰ ফাটফ প্ৰাথৰভও ফীভাওততাৰ হফংও এওাউন্টৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ 

h) ফীভাওততাৰ ৰা স্বীওাটৰাৰি. 

হৰাক, ৰঘৰওৎযা আতযাৰদৰ তথযৰ উৰৰ, ফীভাওততা ফযৰি ৰা লাব ওৰা স্বীওাটৰাৰিট াটৱ দাফীৰ পভতট া অআনী ৰদশৰ ৰা 

ৰধও গুৰুত্বূণত নৰথ ওৰৰটতাটল.  

এআট া  ল এআ স্বীওাটৰাৰিট া ৰমটয় দাফীট াত “াৰস্পৰৰও যদ্ভাৱৰ ভত” হ া প্ৰটয়াক ওটৰ, মাৰ বংকট াটৱ ৰলঘীট াৰ 

ধীনস্থ বুল উস্থানৰ দপাট া অও তণ ওটৰ. 

6. ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণ 

অভৰ চীৱনৰ ৰফৰবন্ন ওামতওলাত ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণৰ ফযৱ াৰ ফৃৰদ্ধ হাৱাৰ হযটত - ৰৰঘয়ৰ যাধাৰণ প্ৰভাণ এ াআ গুৰুত্বূণত 

উটেশয এ া প্ৰভাণ ওটৰ – হম যাভৰৰটলাৱা ফযৰিচন অৰু ৰঘৰওৎযা ওৰা ফযৰিচন নয এচন অৰু এটও হ াৱাট া প্ৰভাৰণত 

ওটৰ.  

যাধাৰটণ ৰফঘৰা ৰৰঘয়্ৰ ৰ নৰথ  ফ াটৰ: 

a) হবা াৰ ৰৰঘয় ্ৰ , 

b) ঘালওৰ নজু্ঞা্ৰ ,  

c) ান ওাডত,  

d) অধাৰ ওাডত আতযাৰদ.  

ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণৰ প্ৰৰত অগ্ৰ ট াটৱ নকদৰফ ীন দাফীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ৰূধাৰণ ওৰাট া উটেঔনীয়বাটৱ হ্ৰায ওৰৰটঙ ৰমট ত ু

ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ অকটত ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণট া ৰফঘৰা  য়, প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল এআট া হতয়াৰ ওৰাট া অৰু হযআট া ফীভাওাৰী 

ফা TPA ওৰ প্ৰদশতন ওৰাট া ৰঘৰওৎযালয়ৰ ওততফয. 

ক্ষৰতূৰণৰ দাফীটফাৰত, ৰৰঘয় ্ৰ ৰ প্ৰভাটণ ওভ উটেশযৰ ফাটফ হযৱা অকফঢ়ায়. 

7. ৰফটশ  দাফীটফাৰৰ হযটত ৰনবতৰ নৰথটফাৰ 

ৰওঙুভান ৰফটশ  ধৰণৰ দাফী অটঙ ৰমটফাটৰ ৰত উটেৰঔতটফাৰৰ উৰৰ ৰতৰৰি নৰথ ৰওঙুভান দাফী ওটৰ. হযআটফাৰ 

 ল: 

a) দূখত নাৰ দাফীটফাৰ, মত FIR ফা ঞ্জী ওৰা অৰক্ষী থানাকল ৰঘৰওৎযালটয় প্ৰদান ওৰা হভৰডটওা-অআনী প্ৰভাণ্ৰ ৰ 

প্ৰটয়াচন  ফ াটৰ. এআট াটৱ দূখত নাৰ ওাৰণট া উটেঔ ওটৰ অৰু মৰদ ফযৰিচন যৰুাানৰ ৰাৰকত অৰঙল, মান-

ফা ন দূখত নাৰ হক্ষ্ৰ ত. 

b) চৰ ল অৰু উচ্চ ভলূযৰ দাফীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত খ নাৰ অবযন্তৰীণ ওাকচটফাৰ. অবযন্তৰীণ খ নাৰ ওাকচ ফা খ নাৰ 

্ৰ   ল এঔন নৰথ ৰমঔন ৰঘৰওৎযালয়ৰ পালৰ ৰা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যমূ্পণত যভয়টঘাৱাত ফাটফ প্ৰৰতৰদটন 

হৰাকীও অকফটঢা়ৱা যওটলাটফাৰ ৰঘৰওৎযাৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণৰ হযটত হতয়াৰ ওৰা  য়.  

c) ডায়লাআৰঙঙ / হওটভাটথৰাৰ / ৰপৰচ’হথৰাৰৰ তাৰলওাটফাৰ মত প্ৰটমাচয. 

d) ৰঘৰওৎযালয়ৰ ঞ্জীয়ন প্ৰভাণ্ৰ , মত ৰঘৰওৎযালয়ৰ যংজ্ঞাট াৰ হযটত নওূুলতাট া ৰীক্ষা ওৰৰফ লাটক. 
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দাফী এ া প্ৰৰিয়া ওৰৰফৰ ফাটফ দাফীটফাৰৰ দলট াটৱ ৰনৰদতি অবযন্তৰীণ নৰথ ফযৱ াৰ ওটৰ. এআটফাৰ  ল: 

i. নৰথ প্ৰভাৰণতওৰণৰ ফাটফ ৰীক্ষাৰ তাৰলওাটফাৰ,  

ii. ৰনৰীক্ষণ/ৰনষ্পৰত্তৰ ওাকচ,  

iii. ভানদণ্ড ৰীক্ষা / ৰনয়ন্ত্ৰণ পৰটভ .  

মৰদ এআ ফীভাওাৰীটফাৰৰ ভাচত এআ পৰটভ টফাৰ এটও ন য়, অৰভ যঘৰাঘৰ উাদানটফাৰৰ নভুনা এ াৰ হযটত নৰথটফাৰৰ 

উটেশযট া ধযয়ন ওটৰা অ ও. 

তাৰলওা 2.2 

1. নৰথ প্ৰভাৰণতওৰণ ্ৰ  

এআঔন  ল অ াআতও যৰল, গ্ৰা ওৰ দ্বাৰা এআটফাৰ চভা ৰদয়াট া হ াওা 

ওৰৰফকল লাব ওৰা নৰথটফাৰৰ তাৰলওাঔনত এ া ৰীক্ষা ৰঘহ্ন ন্তবুতি ওৰা  য়. 

গ্ৰা ওৰ স্বীওাটৰাৰি ৰ ঘাট ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় আয়াৰ এ া প্ৰৰতৰলৰ 

অকফঢ়াফ াটৰ. 

২. ৰনৰীক্ষণ/প্ৰৰিয়া ্ৰ  

এআট া যাধাৰণটত এঔন এৰঔলা ওাকচ মত যভগ্ৰ প্ৰৰিয়া ওৰা হ াওাটফাৰ ৰঔা 

 য়.  

a) গ্ৰা ওৰ নাভ অৰু id যংঔযা 

b) দাফীৰ যংঔযা, দাফীৰৰ ্ৰ টফাৰ লাবৰ তাৰলওা 

c) ৰলঘীৰ ৱটলাওন, ঔণ্ড 64VB নুালন 

d) ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অৰু ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ফযৱ াৰ 

e) ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত অৰু ফযা ৰতৰ তাৰৰঔ 

f) ডায়টিাৰঙঙ অৰু ৰঘৰওৎযা 

g) দাফীৰ গ্ৰ ণটমাকযতা / ওাৰণৰ হযটত প্ৰৰিয়াৰ ভতাভতটফাৰ 

h) দাফীৰ ৰৰভাণৰ কণনা 

i) প্ৰৰিয়াওাৰী ফযৰিৰ তাৰৰঔ অৰু নাভটফাৰৰ হযটত দাফীট াৰ কৰতৰফৰধ 

৩. 
ভানদণ্ড ৰীক্ষাটফাৰ / ৰনয়ন্ত্ৰণ 

পৰটভ  

দাফী ৰৰঘালনাওততাৰ ৰৰৱটতত ফযৰিৰ দ্বাৰা দাফীৰ ৰীক্ষাৰ ফাটফ ঘূড়ান্ত ৰীক্ষা 

ফা ভানদণ্ড ৰনয়ন্ত্ৰণ পৰটভ  

ৰীক্ষাৰ তাৰলওা অৰু দাফী ৰনৰীক্ষণৰ প্ৰশ্নভালাৰ উৰৰ, ভানদণ্ড 

ৰনয়ন্ত্ৰণ/ৰ ঘাফ পৰটভট  ৰনটম্নািটফাৰৰ হযটত যম্পওতীয় তথয ন্তবুতি ওটৰ: 

a) দাফীৰ ৰনষ্পৰত্ত, 

b) দাফীৰ গ্ৰা য ফা  

c) ৰতৰৰি তথযৰ ফাটফ নটুৰাধ.  

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও  2 

বৰতত হ াৱা হৰাকী এচনও প্ৰদান ওৰা যওটলাটফাৰ ৰঘৰওৎযাৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণৰ হযটত তলৰ হওানঔন নৰথ ৰঘৰওৎযালয়ত 

প্ৰস্তুত ওৰা  য়? 

I. নযুন্ধানৰ ৰৰটা ত 

II. ৰনষ্পৰত্তৰ ্ৰ  
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III. খ নাৰ ওাকচ 

IV. ৰঘৰওৎযালয় ঞ্জীয়ন প্ৰভাণ্ৰ  

 

D. দাফীটফাৰ যংৰক্ষণ 

1. যংৰক্ষণ  

এআট াটৱ দাফীটফাৰৰ ৱস্থাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভাওাৰীৰ ফ ীটফাৰত যওটলাটফাৰ দাফীৰ ফাটফ প্ৰস্তুত ওৰা যংৰক্ষণৰ 

ৰৰভাণট া ফুচায়. মৰদ এআট া হদঔাত ৰত যৰল, যৰংক্ষণৰ প্ৰৰিয়াট াটৱ ফাটফ তযাৰধও মত্নৰ দাফী ওটৰ – যৰংক্ষণত 

হ াৱা ৰমটওাটনা বুটল ফীভাওাৰীৰ ভনুাপা অৰু অৰথতও স্বেলতাৰ যীভা কণনাত প্ৰবাৱ হলায়. 

ৰমটওাটনা যভয়টত যংৰক্ষণটফাৰ কণনা ওৰৰফকল প্ৰৰিয়া প্ৰণালীট াৰ অৰচওাৰল ন্তৰনতৰ ত দক্ষতা অটঙ. 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 3 

দাফীটফাৰৰ ৱস্থাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভাওাৰীৰ ফ ীটফাৰত যওটলাটফাৰ দাফীৰ ফাটফ প্ৰস্তুত ওৰা যংৰক্ষণৰ ৰৰভাণও 

________ ৰ ঘাট চনাচায়. 

I. ৰুলং 

II. ফযৱস্থা ৰঔা 

III. যংৰক্ষণ ওৰা 

IV. ৰফৰনটয়াক ওৰা 

 

 

E. ততৃীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰৰ বৰূভওা (TPA) 

1. বাৰতফ তত TPA হফাৰৰ ৰৰঘয় 

২০০০ ঘনত ফযৰিকত ংশগ্ৰ ণওাৰীটফাৰৰ ফাটফ ফীভা ঔণ্ডট া ভওুৰল ওৰা হ ৰঙল. এআযভয়ত, নতুন প্ৰডাক্টটফাৰ অৰম্ভ ওৰাৰ 

হযটত স্বাস্থযৰ মতনৰ প্ৰডাক্টটফাৰ ফাটফ ঘাৰ দা ফৃৰদ্ধ াআৰঙল. স্বাস্থয ফীভাত ৰফিীৰ ৰঙৰ হযৱাটফাৰৰ ফাটফ হঘটনল এ াৰ 

ৰৰঘয়ট াৰ ফাটফ প্ৰটয়াচন এ া নবুৱ ওৰা হ ৰঙল. এআট াটৱ অৰম্ভ ওৰৰফলকীয়া হঙাদাৰী তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰৰ 

ফাটফ যৰুফধাট া অকফঢা়য়.  

এআট া ঘাআ, ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উন্নয়ণ ওতৃতক্ষআ TPA ও IRDAI  ৰ নজু্ঞা্ৰ ৰ ধীনত ফচাৰত প্ৰটৱশ ওৰৰফকল নভুৰত 

ৰদটয়, ৰয োঁটত ২০০১ ঘনৰ ১৭ হঙটেম্বৰত চাননী ৰদয়া IRDAI (ততৃীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ - স্বাস্থয ফীভা) ৰনয়ভাৱলী, ২০০১ ৰ 

হযটত যংওলন ওটৰ.  

যংজ্ঞা 

ৰনয়ভাৱলীটফাৰ ভটত, 

তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰ ফা TPA ভাটন ৰমটওাটনা ফযৰি মাও ওতৃতক্ষআ IRDAI (ততৃীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ - স্বাস্থয ফীভা) 

ৰনয়ভাৱলী, ২০০১ ৰ ধীনত নজু্ঞা্ৰ  প্ৰদান ওৰৰটঙ, অৰু ৰনটয়াৰচত ওৰা হ টঙ, স্বাস্থয হযৱাটফাৰ অকফটঢা়ৱাৰ উটেটশয 

ফীভা হওাম্পানীটয় ভাঘুল ফা াৰৰশ্ৰৰভও এ া প্ৰদান ওটৰ. 

"TPA ৰ দ্বাৰা স্বাস্থয হযৱাটফাৰ" ভাটন  ল স্বাস্থয ফীভা ফযৱযায়ৰ হযটত যংকৰত ৰাৰঔ ঘুৰি এ াৰ ধীনত ফীভাওাৰী এ াকল 

TPA এ াআ প্ৰস্তুত ওৰা হযৱাটফাৰ ৰওন্তু ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ফযৱযায়ট া ন্তবুতি নওটৰ ফা  য়টতা প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ 

ৰনটফদন ওটৰ, স্বাস্থয ফীভা ফযৱযায়ৰ ফা দাফী এ াৰ গ্ৰা যতাট া ফা গ্ৰা যট া ৰনধতাৰণ ওৰাত. 
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এআদটৰ TPA হযৱাটফাৰৰ যৰুফধাট া ফীভা ৰলঘী এ া অৰম্ভ অৰু ৰফিীৰ ৰঙত অৰম্ভ  য়. ফীভাওাৰীটফাটৰ TPA হফাৰ 

ফযৱ াৰ নওৰাৰ হক্ষ্ৰ ত, হযৱাটফাৰ খৰৰ ৰবতৰৰ দলট াটৱ যম্পাদন ওটৰ.   

2. স্বাস্থয ফীভাৰ ৰফিীৰ ৰঙৰ হযৱাটফাৰ 

a) প্ৰস্তাৱট া (অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভট া) এফাৰ গ্ৰ ণ ওৰাৰ ৰঙত, যাভৰৰটলাৱা অৰম্ভ  য়. 

b) ৰলঘীট া হভৰাভৰত ওৰৰফৰ ফাটফ মৰদ TPA এ া ফযৱ াৰ ওৰৰফলকীয়া  য়, ফীভাওাৰীটয় TPA হল গ্ৰা ও অৰু 

ৰলঘীট াৰ ৰফ টয় তথয হপ্ৰৰণ ওটৰ. 

c) TPA হয় যদযযটফাৰ (ৰমদটৰ প্ৰস্তাৱও  ল ৰলঘী গ্ৰ ণ ওৰা ফযৰি, যদযযটফাৰ  ল ৰলঘীট াৰ ধীনত 

যাভৰৰটলাৱাটফাৰ) বৰতত ওটৰ অৰু ওাডত এঔনৰ ৰূত যদযযদৰ ৰৰঘয়্ৰ  এঔন প্ৰদান ওৰৰফ াটৰ,  য়টতা 

হদৰ ও ফা হফদুযৰতও. 

d) নকদৰফ ীন যৰুফধাৰ লকটত দাফীটফাৰৰ প্ৰৰিয়াট া লাব ওৰৰফৰ ফাটফ TPA ৰ হযটত যদযযদট া ফযৱ াৰ ওৰা 

 য় হমৰতয়া যাভৰৰটলাৱা ৰঘৰওৎযা ফা ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত এ াৰ ফাটফ যদযযট াটৱ ৰলঘীট াৰ যভথতনট া দাফী 

ওটৰ. 

e) TPA দাফীট া ফা নকদৰফ ীন নটুৰাধট া প্ৰৰিয়া ওটৰ অৰু ফীভাওাৰীৰ হযটত ঘুৰি ওৰা যভয়ৰ ৰবতৰত 

হযৱাটফাৰ অকফঢ়ায়. 

ফন্ধ ওৰা ৰফন্দুট া মৰ ৰা TPA ৰ বূৰভওাট া অৰম্ভ  য় হযআট া  ল হযৱা অকফটঢা়ৱা উাদানট া ৰ ঘাট TPA  ৰ নাভত 

ৰলঘীট া অৱন্টন ৰদয়া ভ ুূততট া. ৰলঘীট াৰ যভগ্ৰ যভয়টঘাৱাত হযৱাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাট া ফযা ত থাটও অৰু ৰঙৰ 

ৰমটওাটনা যভয়যীভাৰ চৰৰয়টত ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ াৰ ৰৰটাৰ তংৰ ফাটফ হযআট া নটুভাদন ওৰা  য়. 

হমৰতয়া হ চাৰ হ চাৰ ৰলঘী ওামতক্ষভ ওৰা  য়, এআ ওামতট া ফযা ত থাটও, ৰফটশ কও হমৰতয়া এটও া ৰলঘী নফীওৰণ 

ওৰা  য় অৰু এটও া TPA আ ৰলঘীট াত হযৱা অকফঢা়য়. 

3. ততৃীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষৰ উটেশযটফাৰ (TPA) 

স্বাস্থয ফীভাত তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষৰ ধাৰণাট া ৰনটম্নাি উটেশযটফাৰ হযটত হতয়াৰ ওৰা  য় ফুৰল ওফ াৰৰ : 

a) প্ৰটয়াচনৰ যভয়ত যাম্ভাৱয যওটলা ধৰটণ স্বাস্থয ফীভাৰ গ্ৰা ও এচনকল হযৱাট া যলুব ওৰৰফকল. 

b) হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয়টফাৰত ফীভাওৃত হৰাকীৰ ফাটফ নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযা নৰুষ্ঠত ওৰৰফকল. 

c) ফীভাটওাম্পানীট াৰ ৰনটদতশনাটফাৰ অৰু দ্ধৰত নমুায়ী অৰু চভা ৰদয়া দাফীৰ নৰথটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ 

গ্ৰা ওটফাৰকল দাফীটফাৰৰ বাল অৰু ঔৰতওীয়া ৰনষ্পৰত্ত এ া অকফঢা়ফকল. 

d) স্বাস্থয ফীভাৰ দাফীটফাৰ অৰু যম্পওতীয় হযৱাটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফকল ফযৱ াৰৰও দক্ষতা প্ৰস্তুত ওৰৰফকল. 

e) যভয়ভটত অৰু উমুি ধৰটণ গ্ৰা ওটফাৰও যোঁ াৰৰ ৰদফকল. 

f) ৰৰটৱশ এ া হতয়াৰ ওৰৰফকল মত ৰফণৰ উটেশযট া  ল ফীভাওৃত ফযৰি এচটন মথামুি ভলূযৰ ৰফৰনভয়ত 

ভানদণ্ডৰফৰশি স্বাস্থযৰ মতন এ া লাব ওৰা.  

g) ভতৃুয, ভলূযটফাৰ, দ্ধৰতটফাৰ, থওাৰ হদখত আতযাৰদৰ হযটত যম্পওতীয় প্ৰাযংৰকও ডা া উৎাদন/ৰভটলাৱাত য ায় 

ওৰৰফকল.  

4. ফীভাওাৰী অৰু TPA ৰ ভাচৰ যম্পওত 

ফ টঘা ফীভাওাৰীটয় স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ৰফিীৰ ৰঙৰ হযৱাট াৰ ফাটফ TPA ৰ হযৱাট া ফযৱ াৰ ওটৰ, হযআদটৰ ৰওঙুভান 

ফীভাওাৰীটয়, ৰফটশ কও চীৱন ফীভা ঔণ্ডৰ ৰা ৰলঘীট াৰ অকৰ ৰঘৰওৎযা ৰীক্ষাৰ হযৱাৰ ফাটফ TPA এ াৰ য ায় ৰফঘাটৰ.  

ঘুৰিট াত হতয়াৰ ওৰা প্ৰৰিয়াৰ স্তৰটফাৰ অৰু প্ৰটয়াচনীয়তাৰ অটয়াচন এ াৰ হযটত ফীভাওাৰী অৰু TPA ৰ ভাচৰ 

যম্পওতট া  ল ঘুৰিকত. IRDAI স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতৰশওাটফাটৰ এৰতয়া ৰনটদতশনাটফাৰ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰৰটঙ অৰু 

TPA অৰু ফীভাটওাম্পানীৰ ভাচৰ ঘুৰিট াৰ ফাটফ ৰাভৰশতত ভানৰফৰশি দপাটফাৰ অকফঢ়াআটঙ,  
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ফীভওাৰী এ াআ TPA ৰ ৰা অশা ওৰা হযৱাটফাৰ  ল তলত ৰদয়া ধৰণৰ: 

A. হন ৱওত হযৱাটফাৰ অকফঢা়তা 

TPA হয় হদশৰ ঘাৰৰপাটল ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ হন ৱওত এ াৰ হযটত যম্পওত এ া কৰঢ ়হতাটল, ফীভাওৃত ফযৰিটফাৰকল স্বাস্থয 

দাফীটফাৰৰ ফাটফ নকদৰফ ীন দাফী ৰৰটশাধটফাৰ অকফটঢা়ৱাৰ উটেটশয. IRDAI ৰ দ্বাৰা ধামতয ওৰা হশ তীয়া ৰনটদতশনাটফাটৰ 

ফীভাওাৰীও ন্তবুতি ওৰৰ যম্পওতট া ৰ্ৰ টওাণীয় হ াৱাট া দাফী ওটৰ অৰু হওৱল ভা্ৰ  TPA অৰু হমাকাধততাৰ ভাচত যীৰভত 

নাৰাটঔ.  

ৰয োঁটত লকটত ফীভওততা অৰু ফীভাওাৰীটফাৰৰ ভলূযট া হ্ৰায ওৰৰফকল হতটনওুৱা হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ ৰা ৰঘৰওৎযালয়ত 

বৰততৰ ৰফৰবন্ন দ্ধৰতটফাৰৰ অৰু হটওচটফাৰৰ ফাটফ বাল ৰনধতাৰৰত  াৰটফাৰ ফুচাফুৰচ ওটৰ. 

B. ও’ল হঘন্টাৰৰ হযৱাটফাৰ 

ৰাৰত, যপ্তা ৰ হশ  অৰু ঙুৰ ৰ ৰদন হমটন, 24*7*365 অৰদটও ধৰৰ যওটলা যভয়টত উলব্ধ হ াৱাকও ভাঘুল ৰফ ীন 

নম্বৰটফাৰৰ হযটত  TPA হয় যাধাৰণটত ও’ল হঘন্টাৰ এ া ঘটলাৱাট া অশা ওৰা  য়. TPA ৰ ও’ল হঘন্টাৰট াটৱ 

ৰনটম্নািটফাৰৰ হযটত যম্পওতীয় তথয অকফঢ়াফ: 

a) ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা অৰু ভনুাপাটফাৰ. 

b) স্বাস্থয দাফীটফাৰৰ হযটত যম্পওতীয় প্ৰৰিয়া অৰু দ্ধৰতটফাৰ. 

c) হযৱাটফাৰ অৰু নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত যম্পওতীয় ৰনটদতশনা. 

d) হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয়টফাৰত তথয. 

e) ৰলঘীট াৰ ধীনত উলব্ধ ফীভাৰ ফাওী থওা নকদৰ তথয. 

f) দাফীৰ ৱস্থাট াত তথয. 

g) দাফীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত হ ৰুৱা নৰথটফাৰত ৰাভশত. 

ও’ল হঘন্টাৰট া এ া ৰাষ্ট্ৰীয় ভাঘুল ৰফ ীন নম্বৰৰ চৰৰয়টত উলব্ধ হ াৱা উৰঘত অৰু গ্ৰা ও হযৱাৰ িাপট াটৱ গ্ৰা ওটফাটৰ 

যাধাৰণটত ফযৱ াৰ ওৰা প্ৰধান বা াটফাৰৰ দ্বাৰা হমাকাটমাক ওৰৰফকল যক্ষভ হ াৱা উৰঘত. এআ ৰফৱৰণটফাৰ ৰনৰশ্চতবাটৱ 

ফীভাওাৰী অৰু ৰয োঁতৰ TPA হফাৰৰ ভাচৰ ঘুৰিটফাৰৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা  য়. 

 

C. নকদৰফ ীনবাটৱ উলব্ধ হযৱাটফাৰ 

যংজ্ঞা 

"নকদৰফ ীন যৰুফধা " ভাটন  ল ফীভাওাৰী দ্বাৰা ফীভাওততাকল অকফটঢ়াৱা এ া যৰুফধা মত ৰলঘীৰ ৰনয়ভ অৰু ঘতত নযুৰৰ 

ফীভওততাআ গ্ৰ ণ ওৰা ৰঘৰওৎযাৰ ভলূযট াৰ ফাটফ ৰৰটশাধটফাৰ ফীভাওাৰীটয় অকতীয়াকও নটুভাদন ওৰা হন ৱওত 

হমাকানধততাও প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰৰটশাধ ওটৰ. 

এআ হযৱাট া অকফঢ়াফকল, ঘুৰিট াৰ ধীনত ফীভাওাৰী প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ  ল: 

a) TPA ৰ লকত যওটলাটফাৰ ৰলঘী যম্পওতীয় তথয উলব্ধ হ াৱাট া ৰৰ ামত. TPA ও এআটফাৰ হমাকান ধৰাট া 

 ল ফীভাওাৰীৰ ওততফয. 

b) ৰলঘীট াত ন্তবুতি যদযযটফাৰৰ ডা া উলব্ধ অৰু যলুব হ াৱা উৰঘত, হওাটনা বুল ফা হ্ৰায ৰফ টন. 

c) ফীভাওততা ফযৰিটফাটৰ ৰলঘীট া অৰু TPA ৰ হযটত ৰয োঁতও যম্পওত ওৰা ৰৰঘয় ্ৰ  এঔন ওৰঢ়য়াআ পুৰাট া 

ৰৰ ামত. যন্মৰতৰ পৰটভ  এ াত TPA হয় প্ৰদান ওৰা এআ ৰৰঘয় ্ৰ  ঔন এ া মথাথুি যভয়ৰ ৰবতৰত যদযয 

লাব ওৰাট া ৰৰ ামত অৰু ৰলঘীট াৰ যভয়টঘাৱাত হফধ হ াৱা উৰঘত. 
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d) নকদৰফ ীন যৰুফধাট া নটুৰাধ ফাটফ অকফটঢ়াৱা তথযট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰঘৰওৎযালয়কল TPA হয় এ া ফূত-

ওতৃতত্ব ফা অিাযৰ ্ৰ  এঔন প্ৰদান ওৰাট া ৰৰ ামত. হৰাকৰ ঘৰৰ্ৰ , প্ৰস্তাৰৱত ৰঘৰওৎযা অৰু চৰড়ত ভলূযট া 

ফুৰচফকল এআট াটৱ ৰধও তথয ৰফঘাৰৰফ াটৰ. 

e) মত তথযট া স্পি ফা উলব্ধ ন য়, TPA হয় নকদৰফ ীন দাফীট া গ্ৰা য ওৰৰফ াটৰ, এআট া স্পি ওৰা উৰঘত হম 

নকদৰফ ীন যৰুফধা গ্ৰা য ওৰাট াটৱ ৰঘৰওৎযাৰ গ্ৰা য ওৰা নফুুটচাৱাট া স্পি ওৰৰফ লাটক. ৰঙকল ৰৰটশাধ 

ওৰৰফকল অৰু দাফী এ া উথ্থান ওৰৰফকল যদযযচন ভুু্ি থাৰওফ লাটক, ৰমট া আয়াৰ প্ৰৰতবাৰ ৰত ৰফটফঘনা 

ওৰা  ফ. 

f) অদওালী খ নাটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত, বৰতত হ াৱাৰ ২৪ খন্টাৰ ৰবতৰত চটনাৱা উৰঘত অৰু নকদৰফ ীনৰ হক্ষ্ৰ ত 

ৰযদ্ধান্তট া হমাকাটমাক ওৰা  য়. 

D. গ্ৰা ও যম্পওত অৰু ঘৰুি ৰৰঘালনা 

TPA হয় ওাৰৰওৰী এ া অকফটঢ়াৱাট া প্ৰটয়াচনীয় মাৰ দ্বাৰা গ্ৰা ওটফাটৰ হতোঁটলাওৰ ৰবটমাকটফাৰ প্ৰদশতন ওৰৰফ াটৰ. 

ৰনৰীক্ষণ অৰু প্ৰভাৰণতওৰণৰ ৰফ য়ফস্তু ৰ ঘাট স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰৰ ফাটফ এআট া যঘৰাঘৰ. এআট া লকটত ভন ওৰা  য় হম 

স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ ক্ষুদ্ৰ শতাংশ এ া গ্ৰা য ওৰা  য় ৰমটফাৰ ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰৰ ফাৰ ৰৰ.  

লকটত, প্ৰায় যওটলাটফাৰ স্বাস্থয ফীভাৰ দাফী  ল দাফীট াৰ ৰওঙু ৰৰভাণ ওাৰ  ৰঔাৰ ৰফ য়ফস্তু. এআ ওাৰ  ৰঔাটফাটৰ গ্ৰা ওও 

নন্তুি ওৰৰফ াটৰ, ৰফটশ কও মত ওাৰ  ৰঔা ফা গ্ৰা যৰ ওাৰণট া গ্ৰা ওও উমুিবাটৱ ফাঔযা ওৰা ন য়. 

হতটনওুৱা ৰবটমাকটফাৰ মথাযম্ভৱ ঔৰতওীয়াকও যভাধান ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল ফীভাওাৰীটয় TPA ৰ এ া ওামতওৰী 

ৰবটমাক ৰনফাৰণ তন্ত্ৰ থওাট া দাফী ওটৰ. 

E. ৰফলৰ হযৱাটফাৰ 

ৰফলৰ হযৱাটফাৰৰ ধীনত, ফীভাওাৰীটয় TPA ৰ ৰা ৰতৰন া ওামত অশা ওটৰ: 

a) ভানৰফৰশি ৰফল হতয়াৰৰ অৰ তট াটৱ ফীভাওাৰীও ৰফৰবন্ন ভঔুযৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱাৰ ফযৱ াৰট া ৰফটে ণৰ লকটত 

ভলূয ৰনধতাৰণ ওৰাত য ায় ওৰৰফ াটৰ. 

b) যতযান ওৰও হম অটৰাৰত ৰৰভাণট া হৰাকট াৰ ফাটফ প্ৰওৃতটত প্ৰটয়াচন হ াৱা ৰঘৰওৎযাট াৰ হযটত যম্পওতীয়. 

c) ডায়টিাৰঙঙ অৰু প্ৰৰিয়াৰ হওাডটফাৰ যাভৰৰটলাৱা  য় মাটত ৰাষ্ট্ৰীয় ফা অন্তৰাষ্ট্ৰীয় ভানৰফৰশিটফাৰৰ নৰুূত 

হযটত TPA হফাৰৰ ভাচত ডা াৰ ভানৰফৰশিওৰণট া যম্ভৱ. 

এআট াটৱ TPA ত প্ৰৰশক্ষণপ্ৰাপ্ত অৰু হওৌশলী ভানফযম্পদ দাফী ওটৰ ৰমযওল হওাৰডং ওৰা, শুল্কট া প্ৰভাৰণত ওৰা অৰু 

ৰফৰলং ডা া যাভৰৰটলাৱাট া ভানৰফৰশি ওৰৰফকল দক্ষ. 

F. দাফীৰ প্ৰৰিয়া অৰু ৰৰটশাধৰ হযৱাটফাৰ 

এআট া  ল TPA হফাটৰ অকফটঢা়ৱা অ াআতকও চৰ ল হযৱা. ফীভাওাৰীকল TPA হয় অকফটঢ়াৱা দাফী প্ৰৰিয়া ওৰাৰ 

হযৱাটফাৰ  ল যাধাৰণটত ৰৰটশাধ অৰু নটুভাদনৰ ৰাভশত ওৰৰফকল যংটওত ঞ্জীয়নৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ হশ কলটও ঘলা 

হযৱা.   

ফীভাওাৰীৰ ৰা লাব ওৰা ুোঁৰচটফাৰৰ চৰৰয়টত দাফীটফাৰৰ ৰৰটশাধ যম্পন্ন ওৰা  য়. অকধন ৰ ঘাট TPA হল ুোঁৰচ 

অকফটঢ়াৱা  ফ াটৰ ফা  য়টতা ৰঘৰওৎযালয়কল ফা গ্ৰা ওকল আয়াৰ হফংওৰ চৰৰয়টত ফীভাওাৰীটয় প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ 

াটৰ.  

TPA হয় ধনীটফাৰৰ ৰ ঘা এ া ৰাৰঔফ ফুৰল অৰু ফীভা হওাম্পানীট াৰ ৰা লাব ওৰা ৰৰভাণট াৰ যভয়ওালীন যাভঞ্জযয 

অকফঢাফ ফুৰল  অশা ওৰা  য়. নটুভাৰদত দাফীটফাৰৰ ৰৰটশাধৰ ফাৰ টৰ নয উটেশযৰ ফাটফ ধন ফযৱ াৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ. 
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G. ৰৰঘালনা তথযৰ হযৱাটফাৰ 

ৰমট ত ু TPA হয় দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া যম্পাদনা ওটৰ, TPA ৰ হযটত ফযৰিকতবাটৱ ফা যভূ ীয়াবাটৱ দাফীটফাৰ যম্পওতীয় 

যওটলাটফাৰ তথয উলব্ধ. ফীভাওাৰীটয় ৰফৰবন্ন উটেশযৰ ফাটফ ডা া দাফী ওটৰ অৰু হতটনওুৱা ডা া TPA ৰ দ্বাৰা যভয় 

ৰবৰত্তত অৰু যৰঠওবাটৱ অকফটঢ়াৱাট া ৰৰ ামত. 

এআদটৰ এ া TPA ৰ হযৱাটফাৰৰ যৰুফধাট াও ফীভাওাৰীটফাটৰ প্ৰদান ওৰা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ অৰম্ভৰণৰ ৰা হশ কলটও 

ঘলা হযৱা এ া ৰ ঘাট কণয ওৰৰফ াৰৰ, প্ৰটয়াচনীয়তা অৰু ৰফটশ  ফীভাওৰীৰ হযটত ওৰা MOU ৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ 

ৰওঙুভান ওামতওলাকল যীৰভত ওৰৰফ াৰৰ.  

H. TPA ৰ াৰৰশ্ৰৰভও 

এআ হযৱাটফাৰৰ ফাটফ TPA ও ৰনটম্নািটফাৰৰ ৰবৰত্তত ভাঘুল এ া ৰৰটশাধ ওৰা  য়: 

a) গ্ৰা ওকল অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ (হযৱা ওৰ ফৰ ষ্কাৰ ওৰৰ) এ া শতাংশ, 

b) এ া ৰনধতাৰৰত যভয়যীভাৰ ফাটফ TPA  হয় হযৱা অকফটঢা়ৱা প্ৰৰতচন যদযযৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণ, ফা 

c) TPA হয় অকফটঢ়াৱা হযৱাট াৰ প্ৰৰতট া হলনটদনৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণ – উদা ৰণস্বৰূট প্ৰদান ওৰা 

প্ৰৰতট া যদযয ওাডত যাটটক্ষ ভলূয, প্ৰৰতট া দাফী যাটটক্ষ আতযাৰদ. 

এআদটৰ TPA ৰ হযৱাটফাৰৰ চৰৰয়টত ফীভাওাৰীটয় লাব ওটৰ: 

i. নকদৰফ ীন হযৱাটফাৰ 

ii. ডা া যংওলন অৰু ৰফটে ণ 

iii. গ্ৰা ওটফাৰৰ ফাটফ ২৪ খন্টীয়া ও’ল হঘন্টাৰ অৰু য ায়ওাৰী 

iv. ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ হন ৱওত অৰু নয ৰঘৰওৎযাৰ যৰুফধাটফাৰ 

v. ভঔুয হকা  গ্ৰা ওটফাৰকল যভথতন অকফটঢ়াৱা 

vi. গ্ৰা ওৰ হযটত দাফীটফাৰৰ ভত ৰফৰনভয়ট া যৰলীওৃত ওৰা 

vii. ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ হযটত শুল্কটফাৰ অৰু প্ৰৰিয়াটফাৰৰ ভলূয ফুচাফুৰচ ওৰা  

viii. গ্ৰা ও হযৱা য চ ওৰৰফকল প্ৰমুৰি যক্ষভ হযৱাটফাৰ 

ix. যটন্দ চনও খ নাটফাৰ নযুন্ধান অৰু প্ৰভাৰণতওৰণ 

x. হওাম্পানীটফাৰৰ ভাচত দাফীৰ অৰ তটফাৰৰ ৰফটে ণ অৰু ভলূযটফাৰত গুৰুত্বূণত তথযৰ অৰক্ষণ, ৰঘৰওৎযাৰ নতনু 

দ্ধৰত, অৰ ফলকীয়া ধাৰাটফাৰ অৰু প্ৰৱিনাটফাৰ ৰনয়ন্ত্ৰণ 

xi. ৰক্ষপ্ৰবাটৱ হযৱাটফাৰ লাব ওৰাট া প্ৰযাৰ ওৰা 

 

 

F. দাফীৰ ৰৰঘালনা – ফযৰিকত দখূত না 

1. ফযৰিকত দখূত না 

যংজ্ঞা 

ফযৰিকত দখূত না  ল এ া ভনুাপাৰ ৰলঘী অৰু দূখত নাচৰনত ভতৃুয, দূখত নাভলূও ক্ষভতা (স্থায়ী/অংৰশও), যাভৰয়ও যফতভুঠ 

ক্ষভতা যাভৰৰলয় অৰু ৰফটশ  প্ৰডাক্ট এ াৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ লকটত দূখত নাভলূও ৰঘৰওৎযা ফযয়টফাৰৰ এড-ন 

যাভৰৰটলাৱা, ন্তযৰিৰিয়াৰ ফযয়, ৰশক্ষাৰ ফযয়টফাৰ আতযাৰদ. 

PA ৰলঘী এ াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা যংও ট া  ল “দূখত না”.   

যংজ্ঞা 

দূখত নাট া ৰমটওাটনা অওৰিও, টদঔা, ৰনেুও, ফাৰ যও, ৰ ংযাত্মও অৰু দৃশযভান ৰ ঘাট ফাঔযা ওৰৰফ াৰৰ.  
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দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালটও যতওততাটফাৰ ৰঘৰহ্নত ওৰৰফ লাটক অৰু দাফীট াৰ চাননী লাবৰ লটক লটক ৰনটম্নাি হক্ষ্ৰ তটফাৰ 

ৰীক্ষা ওৰৰফ লাটক: 

a) ৰমচন ফযৰিৰ যাটটক্ষ দাফীট া উথ্থান ওৰা হ টঙ উি ফযৰিচনও ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱা হ টঙ হন 

b) ৰপ্ৰৰভয়াভ লাব অৰু ক্ষৰতৰ তাৰৰঔট া ভটত ৰলঘীট া হফধ হ াৱা 

c) ক্ষৰতট া ৰলঘীট াৰ যভয়যীভাৰ ৰবতৰত হ াৱা  

d) হৰাকৰ ফাটফ হনাট াৱা অৰু “দখূত না” ৰ ফাটফ উদ্ভৱ হ াৱা ক্ষৰত 

e) ৰমটওাটনা প্ৰৱিনাৰ ফাটফ ৰীক্ষা অৰু নযুন্ধান ওৰও মৰদ প্ৰটয়াচন  য় 

f) দাফীট া ঞ্জী ওৰও অৰু হযআট াৰ ফাটফ যংৰক্ষণ হতয়াৰ ওৰও 

g) হতয়াৰীৰ যভয়ট া ভাৰন ঘলা (দাফী ৰনষ্পৰত্তৰ যভয়) অৰু গ্ৰা ওও দাফীট াৰ গ্ৰকৰতৰ ৰফ টয় চনাআ থওা. 

2. দাফীটফাৰৰ নযুন্ধান 

দাফীট াৰ চাননীত ফা দাফীৰ নৰথটফাৰৰ লটক লটক মৰদ ৰওফা হৰড এলা ত ঘওুত টৰ, হতটন্ত এটওলটক প্ৰভাৰণত ওৰৰফৰ ফাটফ 

দাফীট া এচন হঙাদাৰী নযুন্ধানওততাকল ৰনধতাৰণ ওৰা  ফ াটৰ. 

 

উদা ৰণ 

ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ হৰড এলা তৰ উদা ৰণটফাৰ (ৰঙকল নযুন্ধানৰ উটেটশয, ৰওন্তু দাফীট া ঘলণূত হ াৱা ফা 

প্ৰৱিনাৰ ধনাত্মও যংটওতট া যৰূঘত নওটৰ):  

 ফন্ধ অযন্ন দাফীটফাৰ (ফীভাৰ অৰম্ভৰণৰ এ া ঘভ ুযভয়যীভাৰ ৰবতৰত দাফী) 

 ক্ষভতাৰ দীখত যভয়যীভাৰ হযটত উচ্চ যাপ্তাৰ ও ভনুাপাৰ ৰৰভাণ  

 দাফীৰ নৰথটফাৰত ন্তৰ  

 এটওচন ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ৰফৰবন্ন দাফী উথ্থান   

 যৰুাযি  

 যটন্দ চনও অত্ম তযা  

 ৰাৰত হদৰীকও হ াৱা মান-ফা নৰ থ দূখত না হমৰতয়া ফা নঔন ফীভাওততাআ ঘলাআ অৰঙল   

 যাট হঔা া  

 ানীত ডুফ হমাৱা  

 ৰৰ ৰা ৰা  

 খ না যম্বন্ধীয় যটন্দ চনও হৰাক  

 ৰফ ৰিয়া  

  তযাওাণ্ড  

 গুলীৰফদ্ধ  

 হোি ফাআ  ৰডঙএৰয়াৰৰং  

 নৰ তযা আতযাৰদ. 

নযুন্ধানৰ ভঔূয উটেশযটফাৰ  ল: 

a) ক্ষৰতৰ ওাৰণট া ৰীক্ষা ওৰা. 

b) ক্ষৰতৰ ঘৰৰ্ৰ  অৰু প্ৰযাৰট া ৰনৰশ্চত ওৰা. 

c) যাক্ষয অৰু তথয যংগ্ৰ  ওৰা. 

d) মৰদ দাফীৰ ৰৰভাণট াত প্ৰৱিনা ফা ৰতৰৰঞ্জত ৰওফা অটঙ ৰনৰশ্চত ওৰা. 
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নগু্ৰ  ওৰৰ ভন ওৰৰফ : নযুন্ধানৰ উটেশযট া  ল খ নাৰ তথযটফাৰ প্ৰভাৰণত ওৰা অৰু প্ৰটয়াচনীয় যাক্ষয মুগুত ওৰা. 

দাফীটফাৰ ৰীক্ষাওততাআ নযুন্ধানওততাও নযুন্ধানৰ হওিৰফন্দুৰ দটৰ থপ্ৰদশতন ওৰাট া গুৰুত্বূণত. 

দাফীটফাৰৰ ৰীক্ষাওততাআ নযুন্ধানওততাও নযুন্ধানত ভটনাৰনটৱশ ওৰাত থপ্ৰদশতন ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয়. 

উদা ৰণ 

খ না ৰনটদতশনাৱলীৰ উদা ৰণ:   

মান-ফা নৰ থ দখূত না  

i. দুখত নাট া হওৰতয়া যংকৰ ত হ ৰঙল - প্ৰওৃত যভয় অৰু তাৰৰঔ, ঠাআ? তাৰৰঔ অৰু যভয় 

ii. ফীভাওততা এচন দঘাৰী, মা্ৰ ী/ৰৰলয়ন ৰাআডা ৰ ঘাট ভ্ৰভণ ওৰা ফা দূখত নাত চৰড়ত ফা নঔনৰ ঘালও অৰঙল 

হনৰও? 

iii. দূখত নাট াৰ ৰফৱৰণ, এআট া হওটনকও যংকৰ ত হ ৰঙল? 

iv. দূখত নাৰ যভয়ত ফীভাওততাচন যৰুাানৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত অৰঙল হনৰও? 

v. ভতৃুযৰ হক্ষ্ৰ ত, ভতৃুযৰ প্ৰওৃত যভয় অৰু তাৰৰঔ, ভতৃুযৰ অকটত গ্ৰ ণ ওৰা ৰঘৰওৎযা, হওান ঔন ৰঘৰওৎযালয় আতযাৰদ 

ৰও অৰঙল? 

দখূত নাট াৰ যাম্ভাৱয ওাৰণট া :  

ফীভাওততা ফা প্ৰৰতক্ষৰ ফা নঔনৰ মাৰন্ত্ৰও ৰফচুৰত (ৰষ্ট্ৰয়াৰৰং, হব্ৰও আতযাৰত ৰফওল হ াৱা), ফা নঔনৰ ঘালওৰ ৰমটওাটনা হৰাকৰ 

ফাটফ ( া ত এ াও, ৰঙচাৰ আতযাৰদ), যৰুানৰ প্ৰবাৱ, হফয়া ৰাস্তা, ফতৰৰ ৱস্থা, ফা নঔনৰ কৰত আতযাৰদ. 

যাম্ভাৱয প্ৰৱিনা অৰু ফযৰিকত দখূত নাৰ দাফীটফাৰত থওা ত্ৰুৰ ৰ ৰওঙভুান উদা ৰণ : 

i. TTD যভয়যীভাৰ ৰতৰৰঞ্জত.  

ii. হৰাকট া দূখত না ৰ ঘাট প্ৰদশতন ওৰা, উদা ৰণস্বৰূট হটথালৰচটওল ওাৰণৰ পলত হ াৱা ৰৰঠৰ ৰফ ট া খৰত 

‘ৰা/ৰঙল হঔাৱা’ ৰ ঘাট হদঔুৱাআ PA দাফীকল ৰূান্তৰৰত ওৰা. 

iii. ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা দূখত নাটফাৰ নতুন ৰ ঘাট দাফী ওৰা, ভটন যচা নৰথ প্ৰস্তুত ওৰৰ প্ৰাওৃৰতও ভতৃুযট া 

দূখত নাচৰনত খ না ৰ ঘাট প্ৰদশতন ওৰা ফা ফূতটৰ ৰা ফৰতত থওা ৰুিতাৰ পলত দূখত নাৰ ৰঙত ভতৃুয হ াৱা   

iv. দূখত নাভলূও ভতৃুযটফাৰ দটৰ উস্থান ওৰা অত্ম তযাচৰনত ভতৃুযটফাৰ 

ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীৰ ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ ফযা ৰতৰ বাউঙাৰ  ল এঔন গুৰুত্বূণত নৰথ, ৰফটশ কও ভতৃুযৰ দাফীটফাৰ হযটত 

চৰড়তটফাৰৰ ফাটফ. লকটত প্ৰস্তাৱৰ যভয়ত ভটনানীত ফযৰিৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণ অ ৰণ ওৰাট া গুৰুত্বূণত অৰু হযআট াটৱ 

ৰলঘী নৰথৰ ংশ  ফ.   

 

3. দাফীৰ নৰথপ্ৰস্তুত  

তাৰলওা 2.3 

ভতৃযুৰ দাফী a) দাফীওততাৰ ভটনানীত/ৰৰয়ালৰ যদযযৰ দ্বাৰা ঘ ী ওৰা যমূ্পণতকও ৰূ ওৰা ফযৰিকত 

দূখত নাৰ দাফীৰ পভত. 

b) প্ৰথভ তথযৰ ৰৰটা তৰ অঘল ফা প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ. (FIR / িনাভ / টি ণ 

ওৰা িনাভ) 

c) ভতৃুযৰ প্ৰভাণ ্ৰ ৰ অঘল ফা প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ. 

d) ভতৃটদ  ৰীক্ষাৰ ৰৰটা ত প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ মৰদ যম্পন্ন ওৰা হ টঙ. 
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e) AML নৰথটফাৰৰ প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ (কফধ ধন হফধ ওৰাট া হৰাধ ওৰা) - নাভ 

প্ৰভাৰণতওৰণৰ ফাটফ (াৰ্ৰ  / ান ওাডত / হবা াৰ ID / ঘালওৰ নজু্ঞা্ৰ ) ৰঠওনাৰ 

প্ৰাভাৰণতওৰণৰ ফাটফ (হ ৰলটপান ৰফল / হফংও এওাউন্টৰ স্পিীওৰণ / ৰফদুযতৰ ৰফল / 

হৰঘন ওাডত). 

f) হলঔ প্ৰভাৰণত অৰু যওটলাটফাৰ অআনী উত্তৰাৰধওাৰীৰ দ্বাৰা ঘ ী ওৰা শত-্ৰ  অৰু 

ক্ষৰতূৰণৰ ফণ্ডটও ধৰৰ অআনী উত্তৰাৰধওাৰীৰ প্ৰভাণ্ৰ  

স্থায়ী ভঠু ক্ষভতা 

(PTD) অৰু স্থায়ী 

অংৰশও ক্ষভতাৰ 

(PPD) দাফী  

a) দাফীওততাৰ দ্বাৰা ঘ ী ওৰা যমূ্পণতকও ৰূ ওৰা ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীৰ পভত. 

b) প্ৰথভ তথযৰ ৰৰটা তৰ প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ মৰদ প্ৰটমাচয  য়. 

c) এচন নাকৰৰও ৰঘৰওৎযও ফা ফীভাওততাৰ ক্ষভতাট া প্ৰভাৰণত ওৰা ৰমটওাটনা দক্ষ 

ৰঘৰওৎযওৰ ৰা লাব ওৰা স্থায়ী ক্ষভতাৰ প্ৰভাণ্ৰ . 

যাভৰয়ও ভঠু ক্ষভতাৰ 

(TTD) দাফী 

a) ক্ষভতাৰ যভয়যীভা অৰু প্ৰওাৰট া উটেঔ ওৰৰ ৰঘৰওৎযা ওৰা ৰঘৰওৎযওৰ ৰা লাব 

ওৰা ৰঘৰওৎযাৰ প্ৰভাণ ্ৰ . ভাৰলওৰ দ্বাৰা মথাথতবাটৱ ঘ ী ওৰা অৰু হভা ৰ ভৰা, ঙুৰ ৰ 

প্ৰওৃত যভয়যীভাৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণৰ হযত ভাৰলওৰ ৰা লাব ওৰা ঙুৰ ৰ প্ৰভাণ ্ৰ .  

b) ফীভাওততাআ স্বাবাৰৱও ওামতয যম্পাদন ওৰৰফকল যসু্থ ফুৰল প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযওৰ 

ৰা লাব ওৰা যসু্থতাৰ প্ৰভাণ ্ৰ . 

টৰাি তাৰলওাঔন হওৱল ৰৰঘায়ও, ৰঙকল খ নাট াৰ ৰফটশ  তথযটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰফটশ কও নযুন্ধান 

ওৰৰফলকীয়া যটন্দ চনও প্ৰৱিনাৰ হক্ষ্ৰ ত নৰথটফাৰৰ (অখাতৰ ৰঘহ্ন, দূখত নাৰ িল আতযাৰদৰ পট াগ্ৰাপ) প্ৰটয়াচন  ফ 

াটৰ. 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 4 

স্থায়ী ভঠু ক্ষভতাৰ দাফীৰ ফাটফ তলৰ নৰথটফাৰৰ হওানট া চভা ৰদয়াৰ প্ৰটয়াচন ন য়? 

I. দাফীওততাৰ দ্বাৰা ঘ ী ওৰা মথাথতবাটৱ ৰূ ওৰা ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীৰ পভত. 

II. প্ৰথভ তথযৰ ৰৰটা তৰ প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ মৰদ প্ৰটমাচয  য়. 

III. এচন নাকৰৰও ৰঘৰওৎযও ফা ফীভাওততাৰ ক্ষভতাট া প্ৰভাৰণত ওৰা ৰমটওাটনা দক্ষ ৰঘৰওৎযওৰ ৰা লাব ওৰা স্থায়ী 

ক্ষভতাৰ প্ৰভাণ্ৰ . 

IV. ফীভাওততাআ স্বাবাৰৱও ওামতয যম্পাদন ওৰৰফকল যসু্থ ফুৰল প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযওৰ ৰা লাব ওৰা যসু্থতাৰ প্ৰভাণ 

্ৰ . 

 

G. দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা - ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা  

1. ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা ৰলঘী 

ৰঘৰওৎযা ীন ভনুাপাটফাৰ যাভৰৰকল মৰদ ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভা ৰলঘীৰ ফহুটতা ঔণ্ড অটঙ, আয়াৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰু দাফীটফাৰৰ 

ৰৰঘালনাট া ৰম্পৰাকতবাটৱ স্বাস্থয ফীভা হা তপৰল’ৰ ধীনস্থ ওাৰণ ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰঘৰওৎযা অৰু হৰাকৰ ভনুাপাট া 

 ল ভঔুয যাভৰৰটলাৱা.  

ৰলঘীট াৰ ধীনত যাভৰৰটলাৱাটফাৰ ৰনটম্নাি ঔণ্ডটফাৰত ৰফস্তৃতবাটৱ বাক ওৰৰফ াৰৰ. এ া ৰফটশ  প্ৰডাটক্ট তলত উটেৰঔত 

ভনুাপাটফাৰৰ যওটলাটফাৰ ফা ৰওঙুভান যাভৰৰলফ াটৰ: 

a) ৰঘৰওৎযা অৰু হফভাৰ ঔণ্ড 

b) প্ৰতযাৱততন অৰু তযাক ওৰা 

c) ফযৰিকত দূখত না যাভৰৰটলাৱা 
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d) ফযৰিকত দাৰয়ত্ব 

e) অন ৰঘৰওৎযা ীন যাভৰৰটলাৱাটফাৰ: 

i. মা্ৰ া ফাৰতল 

ii. মা্ৰ াত ৰফলম্ব 

iii. মা্ৰ াত ফাধা 

iv. বুল যংটমাক  

v. যাভগ্ৰী ৰীক্ষাৰ পলত হ াৱা ৰফলম্ব  

vi. ৰীক্ষা ওৰা যাভগ্ৰী হ ৰুৱা 

vii. াৰ্ৰ  হ ৰুৱা 

viii. তৎওালীন ৰগ্ৰভৰাৰশ 

ix.  ৰণৰ বাট্টা 

x. চাৰভন ফণ্ড ফীভা 

xi.  ৰণ যাভৰৰটলাৱা 

xii. প্ৰটমাচও যৰুক্ষা 

xiii. য ানবুূৰতশীল দশতন 

xiv. ধযয়নত ফাধা 

xv. খৰত ঘুৰৰ 

নাভট াটৱ ফুটচাৱাৰ দটৰ, ৰলঘীট া ৰফটদশ ভ্ৰভণ ওৰা ভানু টফাৰৰ ফাটফ, বাৰতফ তৰ ফাৰ ৰত ক্ষৰত যংকৰ ত  ফ ৰাট া 

স্বাবাৰৱও অৰু মথাযম্ভৱ ৰৰটা ত ওৰাৰ যভয়ত দাফীটফাৰৰ যৰঠওবাটৱ হযৱা অকফটঢ়াৱাট া প্ৰটয়াচনীয়. ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ 

ফীভাৰ দাফীৰ হক্ষ্ৰ ত দাফীৰ হযৱাট াটৱ যাধাৰণটত তৃতীয় ক্ষৰ হযৱা হমাকানধততা এ া চৰড়ত ওটৰ (য ায়ওাৰী হওাম্পানী) 

ৰমটয় ৰৃথৱীৰ যওটলাটত প্ৰটয়াচনীয় যভথতন অৰু য ায় অকফঢ়াফৰ ফাটফ এ া হন ৱওত প্ৰৰতষ্ঠা ওটৰ. 

দাফীৰ হযৱাটফাটৰ চৰুৰীবাটৱ ন্তবুতি ওটৰ : 

a) ২৪*৭ ৰবৰত্তত দাফীৰ চাননীট া ৰলঔা; 

b) দাফীৰ পভত অৰু প্ৰৰিয়াট া হপ্ৰৰণ ওৰা;  

c) ক্ষৰতৰ ৰঠও ৰঙটত ৰও ওৰৰফ গ্ৰা ওও থপ্ৰদশতন ওৰা;  

d) ৰঘৰওৎযা অৰু হফভাৰৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ নকদৰফ ীন হযৱাটফাৰ প্ৰযাৰ ওৰা;  

e) প্ৰতযাৱততন অৰু তযাক, তৎওালীন ৰগ্ৰভৰাৰশৰ ফাটফ ফযৱস্থা ওৰা. 

2. য ায়ওাৰী হওাম্পানীটফাৰ – ৰফটদশৰ দাফীটফাৰত বৰূভওা  

য ায়ও হওাম্পানীটফাৰৰ ৰনচা ওামতযালয় থাটও অৰু ৰৃথৱীৰ অন প্ৰান্তত থওা হতটনওুৱা নয হমাকানধততাৰ হযটত হকা ফন্ধন 

ওটৰ. এআ হওাম্পানীটফাটৰ ৰলঘীট াৰ ধীনত যাম্ভাৱনাটফাৰ যাভৰৰটলাৱাৰ হক্ষ্ৰ ত গ্ৰা ও যওলকল য ায় অকফঢা়য়.   

দাফী ঞ্জীয়নৰ ফাটফ এআ হওাম্পানীটফাটৰ অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাঘুল ৰফ ীন নম্বৰ এ াৰ হমাটকৰদ ২৪*৭ ও’ল হঘন্টাৰ এ া ৰৰঘালনা 

ওটৰ. ৰয োঁটত লকটত ৰনটম্নাি হযৱাটফাৰ অকফঢা়য় অৰু হযৱাটফাৰৰ ভাঘুলটফাৰ ৰফটশ  ফীভা হওাম্পানীট াৰ হযটত ঘুৰিট া, 

ভনুাপাটফাৰ যাভৰৰটলাৱা আতযাৰদৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ ৰবন্ন  য়.   

a) ৰঘৰওৎযাৰ য ায়ও হযৱাটফাৰ: 

i. ৰঘৰওৎযা হযৱা হমাকানধততাৰ উেঔটফাৰ 

ii. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ফযৱস্থা 

iii. চৰুৰীওালীন ৰঘৰওৎযা শূনয ওৰাৰ ফযৱস্থা 

iv. চৰুৰীওালীন ৰঘৰওৎযা প্ৰতযাৱততনৰ ফযৱস্থা 

v. নিৰটদ  প্ৰতযাৱততন 

vi. নওুম্পাভূলও দশতনৰ ফযৱস্থাটফাৰ 

vii. নাফালও ৰশশুৰ য ায়ও/য ঘৰ 
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b) ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়ত অৰু ৰঙত ৰঘৰওৎযাৰ ৱস্থাট া ৰনৰীক্ষণ ওৰা 

c) প্ৰটয়াচনীয়  ধ প্ৰদান ওৰা 

d) ফীভা হওাম্পানীৰ ভঞ্জুৰৰ অৰু ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভ অৰু ঘতত যাটটক্ষ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়ত ফ ন ওৰা 

ৰঘৰওৎযা ফযয়ৰ অিায প্ৰদান. 

e) মা্ৰ াৰ ফূতৰ তথয হযৱাটফাৰ অৰু নয হযৱাটফাৰ: 

i. ৰবঙা অৰু আনওুটলিনৰ প্ৰটয়াচনীয়তা  

ii. এটম্বঙী যম্বন্ধীয় হযৱাটফাৰ 

iii. হ ৰুৱা াৰ্ৰ  অৰু হ ৰুৱা যাভগ্ৰীৰ য ায়ও হযৱাটফাৰ 

iv. চৰুৰীওালীন ফাততা হপ্ৰৰণ ওৰা হযৱাটফাৰ 

v. চাৰভন ফণ্ডৰ ফযৱস্থা 

vi. ৰফত্তীয় যংও ৰ য ায়ও 

f) ফাঔযাওততাৰ উটেঔ 

g) অআনী উটেঔ 

h) অআনজ্ঞৰ হযটত ৰনমুৰি 

3. নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযা খ নাটফাৰৰ ফাটফ দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা 

নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযাৰ খ না, প্ৰৰতূৰতত ৰঘৰওৎযাৰ খ না অৰু অন ৰঘৰওৎযা ীন খ নাটফাৰৰ ফাটফ দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনাৰ 

দটক্ষট া ৰবন্ন. অটওৌ, নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযা দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনাট া অন হদশটফাৰতকও US ত থৃও.  অৰভ এৰতয়া স্তৰ 

নমুায়ী ধযয়ন ওৰৰভ 

a) দাফীৰ চাননী 

ক্ষৰতট া যংকৰ ত হ াৱাৰ লটক লটক হৰাকীচনও ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰা  য় অৰু বৰততৰ ওাউন্টাৰত ফীভাৰ ংূঔানুংূঔ 

ৰফৱৰণটফাৰ হদঔুৱা  য়. ৰঘৰওৎযালয় অৰু/ফা হৰাকী ফা অত্মীয়/ফন্ধফুকতৰ ৰা য ায়ও হওাম্পানীটয় এ া নতুন খ নাৰ 

চাননী লাব ওটৰ. দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া হতৰতয়া দাফীওততাও অকত ফণতনা ওৰা  য়. 

b) খ না ৰৰঘালনাৰ স্তৰটফাৰ : 

হওাম্পানী যাটটক্ষ এআটফাৰ হফটলক হফটলক  য়, যাধাৰণ স্তৰটফাৰ তলত উটেঔ ওৰা  ল: 

i. য ায়ও হওাম্পানীৰ খ না ৰৰঘালটও ভনুাপাটফাৰ, ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ, ৰলঘীৰ যভয়যীভা, ৰলঘী ধাৰওৰ নাভ 

আতযাৰদ প্ৰভাৰণত ওটৰ.  

ii. হৰাকীৰ ৰঘৰওৎযা ৱস্থাৰ অটড , ৰফলৰ তথয, ধামতয ওৰা ভলূয আতযাৰদৰ ফাটফ হৰাক-ৰফ য়ও / ৰঘৰওৎযা হ াওা 

অ ৰণ ওৰৰফকল খ নাৰ ৰৰঘালও ৰঘৰওৎযালয়ৰ হযটত যম্পওত ৰক্ষা ওৰৰ ঘটল. য ায়ও হওাম্পানীটয় হৰাক-

ৰফ য়ও হ াওা অৰু ৰঘৰওৎযা ভলূযৰ ধামতযট া লাব ওটৰ অৰু ফীভাওাৰীকল অটড  এ া হপ্ৰৰণ ওটৰ. 

iii. দাফীট াৰ গ্ৰা যতা ৰনধতাৰণ ওৰা  য় অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ নটুভাদন যাটটক্ষ ৰঘৰওৎযালয়ও ৰৰটশাধৰ অিায 

প্ৰদান ওৰা  য়.  

iv. দৃশয  এ া থাৰওফ াটৰ মত বাৰতফ তত (ফীভাওততাৰ স্থানীয় ঠাআ) অৰু/ফা ক্ষৰতৰ স্থানত নযুন্ধানৰ প্ৰটয়াচন 

 ফ াটৰ. ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰৰ ঔণ্ডত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ নযুন্ধানৰ প্ৰৰিয়াট া এটও. ফীভা হওাম্পানীৰ 

প্ৰতযক্ষ হমাকাটমাকৰ চৰৰয়টত ফা য ায়ও হওাম্পানীৰ য ায়ৰ হযটত ৰফটদশৰ নযুন্ধানওততাও ৰনফতাঘন ওৰা  য়. 

v. ৰঘৰওৎযা ফযা ত ৰাৰঔফৰ ফাটফ ওতৃতত্ব লাবৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওাৰীও হৰাক-ৰফ য়ও অৰু ভলূযৰ অটড , উন্নৰতৰ 

হ াওা আতযাৰদ অকফঢ়াফকল য ায়ও হওাম্পানীৰ খ নাৰ ৰৰঘালটও খ নাট া হদৰনও ৰনৰীক্ষণ ওটৰ.  

vi. এফাৰ হৰাকীচনও ফযা ৰত ৰদয়াৰ ৰঙত ঘূড়ান্ত ভাঘুলটফাৰ ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল খ নাৰ ৰৰঘালটও হওাঠৰ ৰৰশ্ৰভ 

ওটৰ. 
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vii. য ায়ও হওাম্পানীটয় ৰনশ্চয়তা প্ৰদান ওটৰ হম ৰফলঔন যৰঠওবাটৱ ৰনৰীক্ষণ, ৰীক্ষা অৰু কণনা ওৰা হ টঙ. ৰওফা 

বুল ৰফঘাৰৰ াটল ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰফল ৰফবাকও যংটশাধনৰ ফাটফ চটনাৱা  য়. 

viii. হমাকানধততা অৰু য ায়ও হওাম্পানীৰ ফা আয়াৰ নুৰ ভলূয ৰনৰূণ ওৰা এটচন্টৰ ভাচত হ াৱা যন্মৰতৰ  াৰট া 

নমুায়ী ঘূড়ান্ত ৰফলঔন হতৰতয়া নুৰ ৰনৰূণ ওৰা  য়. ৰঘৰওৎযালয়ও প্ৰদান ওৰা অকতীয়া ৰৰটশাধৰ 

অিাযট াত নুৰ ভলূযৰ ৰনৰূণৰ চৰৰয়টত উমুি হৰ াআ লাব ওৰাট া যম্ভৱ. 

নুৰ ভলূয ৰনধতাৰণট া  ল যাধাৰণটত US স্বাস্থয মতনৰ হফৰশিয, এআট া US ৰ ফাৰ ৰৰ খ নাটফাৰৰ ফাটফ প্ৰটমাচয 

ন য়. এআট া  ল US  অৰু US ৰ ফাৰ ৰৰ নকদৰফ ীন ৰঘৰওৎযা খ নাৰ ভাচৰ ভঔুয াথতওয. 

c) দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওৰা দটক্ষটফাৰ:  

i. দাফী ৰনধতাৰটও ুনৰ ভলূয-ৰনধতাৰৰত/প্ৰওৃত ৰফলঔন লাব ওটৰ, প্ৰভাৰণত ওটৰ অৰু ৰনৰশ্চত ওটৰ হম যাভৰৰটলাৱাট া 

প্ৰদান ওৰা হযৱা অৰু ৰঘৰওৎযাৰ তাৰৰঔটফাৰৰ ফাটফ অৰঙল. ভাঘুলটফাৰ হান ীয়াকও থওাট া অৰু ৰঘৰওৎযাৰ 

প্ৰ ওল নমুায়ী হ াৱাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল য ায়ও হওাম্পানীটয় লাব ওৰা ৰফলঔন দাফীটফাৰৰ ৰফবাকট াৰ দ্বাৰা 

ৰীক্ষা ওৰা  য়. হৰ াআট া নুৰ ৰনৰশ্চত ওৰা  য় অৰু ৰফলঔন প্ৰৰিয়া ওৰা  য়.  

ii. নুৰ ভলূয ৰনধতাৰণৰ চাননী ্ৰ  অৰু ভনুাপাটফাৰৰ ফাঔযাটফাৰৰ (EOB) হযটত ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰফলঔন হতৰতয়া 

ফীভাওাৰীকল হপ্ৰৰণ ওৰা  য়.  

iii. ফীভা হওাম্পানীটয় ৰফলঔন লাব ওটৰ অৰু য ায়ও হওাম্পানীও তাৎক্ষৰণও ৰৰটশাধৰ ওতৃতত্ব প্ৰদান ওটৰ.  

d) দাফী প্ৰৰিয়াৰ স্তৰটফাৰ :  

i. স্থানীয় ওামতযালয়ৰ হমাটকৰদ ৰঘৰওৎযালয়কল ৰৰটশাধট া ভওুৰল ওৰৰ ৰদফকল য ায়ও হওাম্পানীটয় ফীভাওাৰী ৰা 

ওতৃতত্ব লাব ওটৰ.  

ii. ৰফত্ত ৰফবাটক ৰৰটশাধট া ভওুৰল ওৰৰ ৰদটয়  

e) ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ প্ৰৰিয়াটফাৰ 

i. ৰফটদশী ৰাষ্ট্ৰটফাৰত প্ৰণালীট া, ৰফটশ কও US অৰু আউটৰাত বাৰতীয় ৰঘৰওৎযালয়তকও যমূ্পণত থৃও, ৰমট তু 

ৰধওাংশ ফযৰিৰ  য়টতা ফযৰিকত ফীভা ফা ঘৰওাৰী অোঁঘৰনটফাৰৰ চৰৰয়টত যাফতচনীন স্বাস্থয যাভৰৰটলাৱা অটঙ. 

এফাৰ ফীভাওততাআ ৰয োঁতও হফধ স্বাস্থয ফা ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা ৰলঘী এ া অকফটঢ়াৱাৰ ৰঙত ৰধওাংশ 

ৰঘৰওৎযালটয় যওটলাটফাৰ অন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফীভা হওাম্পানীৰ ৰা ৰৰটশাধৰ অিায গ্ৰ ণ ওটৰ.  

ৰধওাংশ হদশটত ফীভাৰ যাভৰৰটলাৱা ফা নকদ চভা ৰফঘাৰৰ ৰঘৰওৎযাট াত ৰফলম্ব ওৰা ন য়. 

ৰঘৰওৎযালয়টফাটৰ তৎক্ষণাত ৰঘৰওৎযা অৰম্ভ ওটৰ. মৰদ ফীভাৰ যাভৰৰটলাৱা অটঙ ফীভা ৰলঘীটয় ৰৰটশাধ ওৰৰফ ফা 

হৰাকীৰ অত্মীয়আ ৰৰটশাধ ওৰৰফ লাৰকফ. ৰঘৰওৎযালয়টফাটৰ ফৰধতত ভাঘুল অটৰা ওটৰ ৰমট ত ুৰৰটশাধটফাৰত ৰফলম্ব 

ওৰা  য়. 

মৰদ ৰৰটশাধট া তৎক্ষণাত ওৰা  য়, হতটন্ত তাৎক্ষৰণও ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়টফাটৰ উচ্চ হৰ াআ অকফঢ়ায়. 

হৰ াআৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয় ৰফলটফাৰৰ অকতীয়া ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফকল নুৰ ভলূয-ৰনৰূণ ওৰা এটচন্সীটফাটৰ যাধাৰণটত 

ৰঘৰওৎযালয়টফাৰৰ হযটত ফুচাফুৰচ ওটৰ.  

ii. য ায়ও হওাম্পানীটফাটৰ প্ৰদান ওৰা ভাঘুলৰফ ীন নম্বৰট াত হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয়টফাৰ প্ৰযংকত তথয অৰু 

প্ৰৰিয়াটফাৰ ফীভাওততাকল উলব্ধ. 

iii. ৰঘৰওৎযালয় এঔনৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওততাআ হযআট া ও’ল হঘন্টাৰও চনাফ লাটক অৰু হফধ ভ্ৰভণ ফীভা 

ৰলঘীট াৰ হযটত ৰনধতাৰৰত ৰঘৰওৎযালয় এঔনকল মাফ লাটক. 

iv. ৰলঘীট াৰ হফধতা ৰীক্ষা ওৰৰফকল অৰু যাভৰৰটলাৱাটফাৰ প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল ৰঘৰওৎযালয়টফাটৰ যাধাৰণটত ও’ল 

হঘন্টাৰৰ নম্বৰটফাৰত য ায়ও হওাম্পানী/ফীভাওাৰীটফাৰৰ লকত হমাকাটমাক ওটৰ. 



 

216 

v. ৰঘৰওৎযালয়ঔনৰ দ্বাৰা এফাৰ ৰলঘীট া গ্ৰ ণ ওৰাৰ ৰঙত ফীভাওততাআ ৰঘৰওৎযালয়ঔনত নকদৰফ ীনবাটৱ 

ৰঘৰওৎযাধীন  ফ াটৰ. 

vi. গ্ৰা যতা ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল ফীভাওাৰী/য ায়ও হমাকানধততাআ দাফী ওৰা ৰওঙুভান যাধাৰণ তথয  ল 

1. হফভাৰৰ ংূঔানুংূঔ ৰফৱৰণটফাৰ  

2. ৰমটওাটনা অকৰ আৰত ায, ৰঘৰওৎযালয়ৰ ৰফৱৰণ, বাৰতফ তৰ স্থানীয় ৰঘৰওৎযা ৰফ য়া অৰদৰ হক্ষ্ৰ ত: 

 তীতৰ আৰত ায, ঘৰলত ৰঘৰওৎযা অৰু ৰঙকল ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ৰৰওল্পনা ওৰা অৰু তাৎক্ষৰণও 

হপ্ৰৰণৰ নটুৰাধ ওৰা  

 উৰস্থত থওা ৰঘৰওৎযওৰ উৰিৰ হযটত দাফীৰ পভত 

 াৰ্ৰ ৰ প্ৰৰতৰলৰ  

 ৰঘৰওৎযা তথয পভতৰ ভৰুি 

f) ৰঘৰওৎযা ফযয় অৰু নয ৰঘৰওৎযা ীন দাফীটফাৰৰ প্ৰৰতৰূতত: 

হতোঁটলাটও বাৰতকল উবৰত  াৰ ৰঙত প্ৰৰতূৰততৰ দাফীটফাৰ যাধাৰণটত ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ৰূ ওৰা  য়. দাফীৰ 

ওাকচটফাৰ লাব ওৰাৰ লটক লটক যঘৰাঘৰ প্ৰৰিয়াৰ দটৰ দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰা  য়.  যওটলাটফাৰ গ্ৰা য দাফীৰ ফাটফ 

ৰৰটশাধটফাৰ বাৰতীয়  ওাত (INR) ওৰা  য়, নকদৰফ ীন দাফীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ৰফটদশী ভদু্ৰাত ৰৰটশাধট া ওৰা  য়. 

প্ৰৰতূৰততৰ দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওটৰাটত, INR ত দাৰয়ত্বৰ ৰৰভাণট াত ক্ষৰতৰ তাৰৰঔট া উৰস্থত হ াৱাৰ দটৰ ভদু্ৰা 

ৰূান্তৰৰ  াৰট া প্ৰটয়াক ওৰা  য়. হতৰতয়া ৰৰটশাধট া হঘও ফা আটলক্ট্ৰৰনও স্থানান্তৰৰ হমাটকৰদ ওৰা  য়.  

i. ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰৰ ঔণ্ডত ফাঔযা ওৰাৰ দটৰ এটওধৰটণ ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওৰা  য়. 

ii. চাৰভন ফণ্ড খ নাটফাৰ অৰু ৰফত্তীয় চৰুৰীওালীন খ নাটফাৰ য ায়ও হওাম্পানীটয় অকটত ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু 

ৰঙত ফীভা হওাম্পানীৰ ৰা দাফী ওটৰ. 

iii. যভথতনীয় দাফীটফাৰৰ গ্ৰা যট াটৱ অন যওটলাটফাৰ দাফীৰ দটৰ এটও প্ৰৰিয়া নযুৰণ ওটৰ. 

g) ৰঘৰওৎযাচৰনত দখূত না অৰু হৰাকৰ ফযয়টফাৰৰ ফাটফ দাফীৰ নৰথ-প্ৰস্তুত 

i. দাফীৰ পভত 

ii. ৰঘৰওৎযওৰ ৰৰটা ত 

iii. অঘল বৰতত/ফযা ৰতৰ ্ৰ   

iv. অঘল ৰফলটফাৰ/ৰৰঙদটফাৰ/প্ৰঘৰিিন 

v. অঘল এক্স-হৰ ৰৰটা তটফাৰ/ হটথালৰচটওল/ নযুন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ 

vi. প্ৰটৱশ অৰু প্ৰস্থান হভা ৰৰ হযটত াৰ্ৰ /ৰবঙাৰ প্ৰৰতৰলৰ 

ৰৰ তাৰলওাঔন হওৱল ৰৰঘায়ও. ৰফটশ  ফীভাওাৰীটয় নযুৰণ ওৰা দাফী ৰনষ্পৰত্তৰ নীৰত/প্ৰৰিয়াৰ ৰত ৰনবতৰ 

ওৰৰ ফা ৰফটশ  খ নাৰ ৰফৱৰণৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰতৰৰি তথয/নৰথৰ প্ৰটয়াচন  ফ াটৰ. 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 5 

________________ য ায়ও ফীভা হওাম্পানীটয় অকটত ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু ৰঙত ফীভা হওাম্পানীৰ ৰা দাফী 

ওটৰ. 

I. চাৰভন ফণ্ড খ নাটফাৰ 

II. ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰ 
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III. ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভাৰ দাফীটফাৰ  

IV. যভথতনীয় দাফীটফাৰ 

 

যাৰাংশ  

a) ফীভাট া  ল এ া ‘প্ৰৰতশ্ৰুৰত’ অৰু ৰলঘী  ল উি প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ এ া ‘যাক্ষী’. ফীভা ওৰা খ না এ া যংকৰ ত হ াৱাট াটৱ 

ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ া হতয়াৰ ওৰাট া  ল উি প্ৰৰতশ্ৰুৰতট াৰ যোঁঘা ৰীক্ষা. 

b) ফীভাৰ এ া ভঔুয িভৰ ভানদণ্ড  ল হওাম্পানীট াৰ দাফী ৰৰটশাধৰ দক্ষতা. 

c) গ্ৰা ওটফাৰ, ৰমটয় ফীভা ৰওটন হতোঁটলাও প্ৰাথৰভও হিওধাৰও এটওদটৰ দাফীট াৰ প্ৰাও. 

d) নকদৰফ ীন দাফীটফাৰৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওাৰী/TPA ৰ অকতীয়া নটুভাদন এ াৰ ৰবৰত্তত হন ৱওত ৰঘৰওৎযালয় এঔটন 

ৰঘৰওৎযা হযৱাটফাৰ অকফঢ়ায় অৰু ৰঙত দাফীট া ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ নৰথটফাৰ চভা ৰদটয়.   

e) ক্ষৰতূৰণৰ দাফীৰ হক্ষ্ৰ ত, গ্ৰা টও ৰনচৰ পালৰ ৰা ৰঘৰওৎযালয়ঔনও ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু ৰঙত ৰৰটশাধৰ ফাটফ 

ফীভাওাৰী/TPA ঘৰত দাফীট া উথ্থান ওটৰ.    

f) দাফীৰ চাননীট া  ল গ্ৰা ও অৰু দাফীটফাৰৰ দলট াৰ ভাচত হ াৱা হমাকাটমাকৰ প্ৰথভ দৃিান্ত. 

g) ফীভাৰ দাফী এ াৰ হক্ষ্ৰ ত ফীভাওাৰীটয় মৰদ প্ৰৱিনা এ াৰ যটন্দ  ওটৰ, হতটন্ত এআট া নযুন্ধানৰ ফাটফ হপ্ৰৰণ ওৰা 

 য়. দাফী এ াৰ নযুন্ধানট া ফীভাওাৰী / TPA হয় খৰত ফৰ  ওৰৰফ াটৰ ফা এ া হঙাদাফী নযুন্ধান এটচন্সীও 

তণ ওৰৰফ াটৰ.  

h) যংৰক্ষণট াটৱ দাফীটফাৰৰ ৱস্থাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভাওাৰীৰ ফ ীটফাৰত যওটলাটফাৰ দাফীৰ ফাটফ প্ৰস্তুত ওৰা 

যংৰক্ষণৰ ৰৰভাণট া ফুচায়. 

i) গ্ৰা যৰ হক্ষ্ৰ ত, ফীভাওাৰীকল উস্থান ওৰাৰ উৰৰ গ্ৰা ওৰ ফীভাৰ হলাওাল ফা উটবািা পৰাভ ফা অআনী 

ওতৃতক্ষৰ ঘৰ ঘাৰ ৰফওল্প থাটও. 

j) প্ৰধানত ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণ ৰলঘীটফাৰত প্ৰৱিনাৰ উদ্ভৱ  য় ৰওন্তু লকটত প্ৰৱিনাৰ দাফীটফাৰ প্ৰস্তুত 

ওৰৰফকল ফযৰিকত দূখত না ৰলঘীটফাৰ ফযৱ াৰ ওৰা  য়. 

k) ফীভাওাৰীকল TPA হয় ফহুটতা গুৰুত্বণূত হযৱা অকফঢা়য় অৰু ভাঘুলটফাৰ ৰূত াৰৰশ্ৰৰভও লাব ওটৰ.  

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰ  

প্ৰশ্ন 1 

ফীভাৰ দাফী প্ৰৰিয়াত তলৰ হওানট াও প্ৰাথৰভও হিওধাৰও ৰ ঘাট ৰফটফঘনা ওৰা  য়? 

I. গ্ৰা ওটফাৰ 

II. কৰাওীটফাৰ 

III. অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰ 

IV. ফীভাৰ এটচন্টটফাৰ/ব্ৰওাৰটফাৰ 

প্ৰশ্ন 2 

ৰকৰীশ ঙাটক্সনাৰ ফীভাৰ দাফীট া ফীভা হওাম্পানীটয় গ্ৰা য ওৰৰৰঙল. গ্ৰা য এ াৰ হক্ষ্ৰ ত, ৰকৰীশ ঙাটক্সনাৰ  াতত থওা 

ৰফওল্পট া ৰও  ফ, ফীভাওাৰীকল প্ৰদশত ওৰাৰ উৰৰ?  
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I. ঘৰওাৰৰ ওা  ঘা 

II. অআনী ওতৃতক্ষৰ ওা  ঘা  

III. ফীভাৰ এটচন্টৰ ওা  ঘা 

IV. গ্ৰা যৰ হক্ষ্ৰ ত এটওা ওৰৰফ নালাটক 

প্ৰশ্ন 3 

ৰাচীৱ হভ ট াৰ দ্বাৰা উথ্থান ওৰা স্বাস্থয ফীভাৰ দাফী এ াৰ নযুন্ধানৰ যভয়ত ফীভা হওাম্পানীটয় ৰফঘাৰৰ াটল হম ৰাচীৱ 

হভ ট াৰ ৰৰৱটতত হতোঁৰ বাত ৃৰাটচশ হভ ট াও ৰঘৰওৎযাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত ওৰা হ টঙ. ৰাচীৱ হভ ট াৰ ৰলঘীট া 

এ া ৰৰয়াল ে াৰ ৰৰওল্পনা নাৰঙল. এআট া  ল ___________ প্ৰৱিনাৰ এ া উদা ৰণ. 

I. ৰূধাৰণ 

II. নৰথটফাৰ ভটন যচা 

III. ফযয়টফাৰ ৰতৰৰঞ্জতও ওৰা 

IV. ফাৰ ৰা হৰাকীৰ ৰঘৰওৎযাট া বৰতত হ াৱা হৰাকী / ৰঘৰওৎযালয়ত বৰতত হ াৱাকল ৰূান্তৰ ওৰা 

প্ৰশ্ন 4 

তলৰ হওানট া ঘততৰ ধীনত, স্বাস্থয ৰলঘী এ াত অফাযীয় ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততট া যাভৰৰটলাৱা  য়? 

I. হৰাকীচনৰ ৱস্থা এটনওুৱা  য় হম হতোঁ/হতটঔতও ৰঘৰওৎযালয়/নাৰঙত  ভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ, ৰওন্তু নওৰৰফকল 

ৰাভশত ওৰা  য় 

II. হৰাকীচনও ঠাআৰ বাৱৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়/নাৰঙতং  ভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰটল 

III. ৰঘৰওৎযাট া হওৱল ৰঘৰওৎযালয়/নাৰঙত  ভত ওৰৰটল 

IV. ৰঘৰওৎযালয়ত বৰততৰ যভয়যীভাট াটৱ ২৪ খন্টাত ৰতিভ ওৰৰটল 

প্ৰশ্ন 5 

হৰাকট া ৰঘৰওৎযা ওৰৰফকল তলৰ হওানট া হওাটড যম্পাদন ওৰা দ্ধৰতটফাৰ যাভৰৰলয়? 

I. ICD 

II. DCI 

III. CPT 

IV. PCT 

 

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰৰ উত্তৰ  

উত্তৰ 1 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল I. 

গ্ৰা ওটফাৰ  ল ফীভাৰ দাফী প্ৰৰিয়াত প্ৰাথৰভও হিওধাৰও 

উত্তৰ 2 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল II. 

ফীভাৰ দাফীৰ গ্ৰা যৰ হক্ষ্ৰ ত, ফযৰি এচটন অআনী ওতৃতক্ষৰ ওা  ঘাৰফ াটৰ. 
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উত্তৰ 3 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল I. 

এআট া  ল ৰূধাৰণৰ এ া উদা ৰণ, ৰমট ত ুফীভাওৃত ফযৰিচন ৰঘৰওৎযা ওৰা ফযৰিচনৰ ৰা থৃও. 

উত্তৰ 4 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল II. 

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীত অফাযীয় ৰঘৰওৎযা অকফটঢ়াৱা  য়, হমৰতয়া হওৱল হৰাকীচনও ঠাআৰ বাৱৰ ফাটফ ৰঘৰওৎযালয়/নাৰঙতং 

 ভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ. 

উত্তৰ 5 

শুদ্ধ ৰফওল্পট া  ল III. 

হৰাকট া ৰঘৰওৎযা ওৰৰফকল ঘৰলত দ্ধৰত  াৰভতটনাটলাৰচ (CPT) হওাডটফাটৰ যম্পাদন ওৰা দ্ধৰতটফাৰ যাভৰৰলয়. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


