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ধযায় 1
ফীভাৰ ৰৰঘয়
ধযায় ৰৰৰঘৰত
এআ ধযায়ট াত ফীভাৰ ভূল তত্ত্ব, আয়াৰ ৰফৱততন অৰু ওামতযন্থাৰ ৰফষটয় এও সভযও ধাৰণা ৰদয়া হ’ফ । লকটত চাৰনফ ৰা
মাফ ফীভাআ ৰও দটৰ অওৰিও খ নাৰ ৰা উদ্ভৱ হহাৱা অৰথতও ক্ষৰতৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদটয় অৰু ৰফদাশংওা
হস্তান্তৰওৰণৰ এও অৰহলা ৰহঘাটফ ওাভ ওটৰ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. চীফন ফীভা - আৰতহাস অৰু ৰফৱততন
B. ফীভাআ হওটনকও ওাভ ওটৰ
C. ৰফদাশংওাৰ হভাওাৰফলা অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণৰ হওৌশল
D. ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ অৰহলা ৰহঘাটফ ফীভা
E. সভাচত ফীভাৰ বূৰভওা

1

A. চীফন ফীভা - আৰতহাস অৰু ৰফৱততন
অৰভ এও ৰনশ্চয়তাৰ চকতত ফাস ওটৰাোঁ ।অৰভ শুৰন থাটওাোঁ –
 হৰল দুখত না হহ অটঙ
 ফান-ানীটয় সভগ্ৰ চনদ ধ্বংস ওৰৰটঙ
 বূৰভওম্পআ হশাওাৱহ ৱস্থা সৃৰি ওৰৰটঙ
 অওৰিওবাটৱ মুৱা সওলৰ ওাল ভৃতুয হহটঙ
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1; অভাৰ হঘৌওাটষ খৰ থওা খ নাটফাৰ

এআ খ নাটফাটৰ ৰওয় ফাৰু অভাও উৎওৰিত অৰু বীত ওটৰ?
ওাৰণট া ৰত সৰল ।
i.

প্ৰথভটত, এআটফাৰ খ নাৰ ৰফষটয় হওাটন বৰৱষযদ্বানী ওৰৰফ হনাৱাটৰ ।মৰদ হওাটনা খ না সম্পটওত ূফাত বাস হয় ফা
ূফতানুভান ওৰৰফ ৰা মায়, হতটনহ’হল আয়াৰ ফাটফ প্ৰস্তুত থাৰওফ ৰা মায় ।

ii. ৰদ্বতীয়টত এআ ধৰণৰ অওৰিও অৰু দুবতাকযচনও খ নাটফাৰ প্ৰাটয়আ অৰথতও ক্ষৰত অৰু ৰফনতাতাৰ ওাৰণ হহ টৰ
।
এআটফাৰ খ নাৰ দ্বাৰা ৰম সওল ভানুহ ক্ষৰতগ্ৰস্ত হয়, াৰস্পৰৰও সহায় অৰু বকা-বৰকৰ দ্ধৰতটৰ হতোঁটলাওও সাহাময ওৰাৰ
ফাটফ এ া সম্প্ৰদায় অগুৱাআ অৰহফ াটৰ ।
মৰদ ফীভাৰ ধাৰণাট াৰ চন্ম হওফা হহচাৰ ফঙৰ অকটতআ হহৰঙল, অৰচৰ ৰদনত ৰমট াও অৰভ ফীভা ফযৱসায় ফুৰল চাটনা,
আয়াৰ অৰম্ভৰণ ভাত্ৰ দুআ ৰতৰনশ ফঙৰ অটকটয় হহৰঙল ।
1. ফীভাৰ আৰতহাস
ঔৃিূফত 3000 ঘনৰ ৰাআ ফীভা ৰফৰবনতা ৰূত ৰফৰবনতা ধৰণত ফৰতত অটঙ ।মুকৰ ৰঙত মুক ধৰৰ ৰফৰবনতা সবযতাআ হতোঁটলাওৰ
ৰওঙু সংঔযও সভচুৱাও হলাওঘানৰ ৰা উদ্ধাৰ ওৰৰফৰ ফাটফ উকভহতীয়া ুৰোঁ চ অৰু বকা-বৰকৰ ধাৰণাট াৰ প্ৰটয়াক ওৰৰৰঙল ।
এআ ধাৰণাট াৰ প্ৰটয়াক ৰও দটৰ ওৰা হহৰঙল, ঘাোঁ অহও ।
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2. মুক মুক ধৰৰ ফীভা
হফৰফলনৰ ফযৱসায়ী

হফৰফলনীয় ফযৱসায়ীসওলৰ ঘুৰি অৰঙল হম হতোঁটলাটও ঋণৰ ৰতৰৰি থতৰ এও
ৰৰভাণ ৰদফ মাৰ ৰফৰনভয়ত হপ্ৰৰৰত ণযসম্ভাৰ হহৰাআ ক’হল ফা ঘুৰৰ হহ ক’হল
ঋণদাতাআ হতোঁটলাওৰ ঋণ ভওুফ ওৰৰফ লাৰকফ ।এআ ঘুৰিটফাৰ “ফ’ ভৰৰ ল’ন”
ৰহঘাটফ চনাচাত অৰঙল । এআ ঘুৰিসভূহৰ ধীনত চাহাচ ফা আয়াৰ ণযৰ সুৰক্ষাৰ
ৰফৰীটত ঋণ হলাৱা হহৰঙল, ৰম ঋণট া ৰৰটশাধ ওৰা হহৰঙল মৰদটহ অৰু হমৰতয়া
সভুদ্ৰমাত্ৰাৰ ন্তত চাহাচঔন ৰনৰাটদ কন্তফযস্থলত উনীত হয় ।

ফাৰুও অৰু সুৰা ৰ ফযফসায়ী

বাৰতীয় চাহাচত শ্ৰীলঙ্কা, ৰভঙৰ অৰু গ্ৰীঙকল সভুদ্ৰমাত্ৰা ওৰা ফাৰুও অৰু সুৰা ৰ
ফযৱসায়ী সওলৰ ভাচটতা হফৰফলনীয় ফযৱসায়ী সওলৰ দটৰ এটও ফযৱস্থাৰ ফযাও
প্ৰঘলন অৰঙল ।

গ্ৰীও সওল

সপ্তভ শৰতওাৰ হশষৰ ৰটন গ্ৰীওসওটল টৰাওাৰী সংখ ৰওঙুভান অৰম্ভ ওৰৰৰঙল
।সংখৰ হওাটনা সদসযৰ ভৃতুয হ’হল হতোঁৰ হশষওৃতয অৰু হতোঁৰ ৰৰয়ালৰ দাৰয়ত্ব
হসআ সংখআ হলৰঙল ।এটও দটৰআ আংটলণ্ডটতা “হেণ্ডঙ হঙাঙাআ ী” কঠন ওৰা হহৰঙল ।

‘হৰাডঙ’ৰ ফাৰসন্দা সওল

হৰাডঙ দ্বীৰ ফাৰসন্দা সওটল এ া প্ৰথা ৱলম্বন ওৰৰৰঙল হম ৰফদওালত ঘলন্ত
চাহাচৰ ৰা হক্ষণৰ সভয়ত মৰদ হওাটনা ফস্তু হহৰাআ মায়, হতটন্ত ফস্ত ফাহাৰনৰ
ভাৰলও সওটল (অনৰও ৰম সওলৰ এ া ফস্তু হহটৰাৱা নাআ ), ৰওঙু নুাটত হ’হল
হলাওঘান ফহন ওৰৰফ লাৰকফ ।

ঘীনটদশীয় ফযৱসায়ী

প্ৰাঘীন ওালত ঘীনা ফৰণও সওটল ৰফদসংওুল হনসভূহত চলমাত্ৰা ওৰাৰ সভয়ত
হতোঁটলাওৰ ণয সাভগ্ৰীটফাৰ ৰফৰবনতা হনৌওা ফা চাহাচত বকাআ ৰাৰঔৰঙল ।হতোঁটলাটও
নুভান ওৰৰৰঙল হম মৰদ হওাটনা হনৌওা দুকদতৱৰ ওফলত টৰ, হতটন্ত ণযটফাৰৰ
সম্পূণত ক্ষৰত নকহ অংৰশও হ’ফ ।এটনদটৰ হলাওঘান ৰফতৰণ ওৰৰফ াৰৰ অৰু
হলাওঘানৰ ৰৰভাণ ওভাফ াৰৰ ।

3. বাৰতফষতত চীফন ফীভাৰ নীৰতট া প্ৰৰতপৰলত হহৰঙল বাৰতীয় এওানতাৱততী ৰৰয়ালৰ প্ৰথাট াত, ৰমট া হহটঙ ফহু মুক ধৰৰ
ঘৰল হা চীফন ফীভাৰ নযাতভ হশ্ৰষ্ঠ প্ৰওাৰ ।ৰৰয়ালৰ হওাটনা সদসযৰ দুবতাকযচনও ভৃতুযৰ পলত হহাৱা ক্ষৰত অৰু
হশাও ফাওী সওটলাটৱ বকাআ লয়, মাৰ পলত ৰৰয়ালৰ প্ৰৰতচন সদসযআ ৰনৰাত্তাটফাধ নুবফ ওটৰ ।
এওানতাৱততী ৰৰফাৰ প্ৰথাট া বাৰক হমাৱা অৰু অধুৰনও মুকৰ হওাষ-হওৰিও ফা ৰনউক্লীয় ৰৰফাৰৰ উত্থানৰ লকটত মুি হহাৱা
হদনৰন্দন চীৱনৰ ঘাট ৰনৰাত্তাৰ এও ৰফওল্প উায়ৰ ৰফওাশৰ ফাটফ ঘাৰহদা সৃৰি ওৰৰটঙ ।এআ ওথাৰঔৰনটয় এচন ফযৰিৰ ফাটফ
চীফন ফীভাৰ ৰৰসীভ গুৰুত্বৰ ওথা দাৰগ ধটৰ ।
i.

লটয়ডঙ 0 অৰভ ফততভাটন ৰমট াও অধুৰনও ফাৰণচয ফীভা ফুৰল চাটনা, হসআ ফীভা লণ্ডনৰস্থত ল’হয়ডৰ ওৰপ হাউঙত
অৰম্ভ হহৰঙল ফুৰল হওাৱা হয় ।তাত সভটফত হহাৱা ফযৱসায়ীসওটল চাহাটচ ওৰিৱা ণয সাভগ্ৰীৰ সাভুৰদ্ৰও
ৰফমতযয়ৰ ফাটফ হহাৱা ক্ষয় ক্ষৰতৰ বাক ফহন ওৰৰফকল ভাৰন্ত হহৰঙল ।কবীৰ সভুদ্ৰত চলদসুযটৱ ওৰা লু া ,
সভুদ্ৰৰ হফয়া ফতটৰ ণয ক্ষয় ৰনৱা অৰু সাভুৰদ্ৰও দুটমতযাটক চাহাচ ৰনভৰিত ওৰা ওাৰণত এআ ক্ষৰতটফাৰ
সংখৰ ত হহৰঙল ।

ii. 1706 ঘনত লন্ডনত স্থাৰত হহাৱা “এৰভটওৱল হঙাঙাআৰ পৰ াৰৰঘুটৱল এৰিউটৰন্স”ও ৰফিৰ প্ৰথভ চীফন
ফীভা হওাম্পানী ৰহঘাটফ ৰফটফঘনা ওৰা হয় ।
4. বাৰতত চীফন ফীভাৰ আৰতহাস
a) বাৰতত অধুৰনও ফীভাৰ অৰম্ভৰণ 1800 ঘনৰ অৰম্ভৰণৰ সভয়টঙাৱাত ৰফটদশী ফীভাওাৰওসওলৰ হনৌ ফীভাৰ
ভাধযটভটৰ হহৰঙল ।
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ৰদ ৰৰটয়ন্টাল লাআপ আনৰিউটৰন্স হওাম্পানী বাৰতত স্থাৰত হহাৱা প্ৰথভ ফীভা হওাম্পানীট া অৰঙল এ া আংৰাচ
ৰলৰভট ড
হওাম্পানী
ৰি ন আনৰিউটৰন্স হওাম্পানী ৰলৰভট ড

বাৰতত স্থাৰত হহাৱা প্ৰথভ -চীফন ফা সাধাৰণ ফীভা হওাম্পানী

ফ’ভটফ ৰভউঘুটৱল এৰিউটৰন্স হঙাঙাআৰ
ৰলৰভট ড

1870 ঘনত ভুম্বাআত স্থাৰত হহাৱা প্ৰথভ বাৰতীয় ফীভা হওাম্পানী

হনিটনল আনৰিউটৰন্স হওাম্পানী ৰলৰভট ড

1906 ঘনত কৰঠত হহাৱা বাৰতৰ প্ৰাঘীনতভ ফীভা হওাম্পানী ।এআ
হওাম্পানীট াটৱ এৰতয়া ফীভা ফযৱসায় ওৰৰ অটঙ ।

আয়াৰ ৰৱততী সভয়টঙাৱাত স্বটদশী অটন্দালনৰ পলস্বৰূট ঊকনশ শৰতওাৰ অৰম্ভৰণটত অৰু ফহু ফীভা সংস্থাআ কি হল উটঠ ।
গুৰুত্বূণত
1912 ঘনত ফীভা ফযৱসায় ৰনয়ন্ৰণ ওৰাৰ ফাটফ “চীফন ফীভা হওাম্পানী অআন” অৰু “বৰৱষয ৰনৰধ অআন” ফলফৎ ওৰা হয়
।1912 ঘনৰ চীফন ফীভা অআনঔটন ৰপ্ৰৰভয়াভ হাৰৰ সাৰণী অৰু হওাম্পানীৰ ৰনয়ৰভত সভয়ান্তৰৰ ভূলযাঙ্কন, ফীভা কাণৰনও ফা
এওঘুটৱৰীৰ দ্বাৰা প্ৰতযাৰয়ত ওটৰাৱাট া ফাধযতাভূলও ওৰৰৰঙল । ৱটশয হতৰতয়া বাৰতীয় অৰু ৰফটদশী ফীভাওাৰওৰ ভাচত
ওৰা হফষভযভূলও ক্ষাৰতত্ব ফযাহত অৰঙল ।
আনৰিউটৰন্স এক্ট ফা ফীভা ৰধৰনয়ভ, 1938 অৰঙল প্ৰথভঔন অআন মাও বাৰতৰ ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ওামতযন্থা ৰনয়ন্ত্ৰণৰ
উটেটশয প্ৰণয়ন ওৰা হহৰঙল । সভটয় সভটয় এআ অআনঔন সংটশাধন ওৰৰ থওা হহটঙ অৰু এৰতয়া ফলফৎ হহ অটঙ
।আনৰিউটৰন্স এক্টৰ নুৰফৰধৰ ধীনত ঘৰওাটৰ ওটৰালাৰ প আনৰিউটৰন্স থতাৎ ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰও এচনও ৰনমুি ওৰৰৰঙল ।
b) চীফন ফীভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ0 1956 ঘনৰ হঙটেম্বৰৰ 1 তাৰৰটঔ বাৰতত চীফন ফীভা ফযৱসায় ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ ওৰা হয় অৰু
বাৰতীয় চীফন ফীভা ৰনকভ ফা লাআপ আনৰিউটৰন্স ওটতাটৰিন প আৰন্ডয়া (এল অআ ৰঘ) কৰঠত হয় ।টতৰতয়া বাৰতত
170 া হওাম্পানী অৰু 75 া বৰৱষয ৰনৰধ সৰভৰতটয় ফীভা ফযৱসায় ঘলাআ অৰঙল ।1956 ৰ ৰা 1999 ঘনকল বাৰতত
চীফন ফীভা ফযৱসায় ঘটলাৱাৰ সফতভয় ওতৃতত্ব ‘এল অআ ৰঘ’ৰ হাতটত অৰঙল ।
c) 1972 ঘনত, হচটনটৰল আনৰিউটৰন্স ৰফচটনঙ হনিটনলাআটচিন এক্ট (ৰচ অআ ৰফ এন এ) ফা সাধাৰণ ফীভা ফযৱসায়
ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ অআন প্ৰণয়নৰ পলত -চীফন ফীভা ফযৱসাটয়া ৰাষ্ট্ৰায়ত্ত হ’ল অৰু বাৰতীয় সাধাৰণ ফীভা ৰনকভ অৰু
আয়াৰ ঘাৰৰ া সহায়ও / ৰৰূৰও হওাম্পানী কৰঠত হ’ল । হসআ সভয়ত বাৰতত -চীফন ফীভা ফযৱসায় ঘলাআ থওা 106
া ফীভাওাৰওও এওত্ৰীওৰণ ওৰৰ এআ ঘাৰৰ া হওাম্পানী কঠন ওৰা হহৰঙল ।
d) ভালটহাত্ৰা ও’ৰভৰ অৰু অআ অৰ ৰড এ0 1993 ঘনত ভালটহাত্ৰা ও’ৰভৰ কঠন ওৰা হহৰঙল উমুি ৰফটেষণৰ ৰঙত
উটদযাকট াৰ উনতায়নৰ ফাটফ অৱশযওীয় ৰৰফততন অৰু প্ৰৰতটমাৰকতাৰ এও উাদান ুনৰ-প্ৰৱততন ওৰাৰ ৰফষটয় ৰাভশত
অক ফটিাৱাৰ ফাটফ ।এআ ও’ৰভৰ টয় 1994 ঘনত হতোঁটলাওৰ প্ৰৰতটফদন দাৰঔল ওটৰ অৰু 1997 ঘনত ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ
প্ৰাৰধওৰণ (অআ অৰ এ) স্থান হয় । আনৰিউটৰন্স হৰগুটল ৰৰ এণ্ড হডটবলটভন্ট এক্ট, 1999 (অআ অৰ ৰড এ) থতাৎ
ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উনতায়ন ৰধৰনয়ভ, 1999ৰ প্ৰণয়নৰ পলত চীফন ফীভা অৰু সাধাৰণ ফীভা উবয় ফযফসায়ৰ ফাটফ
2000 ঘনৰ এৰপ্ৰল ভাহত এও ৰফৰধফদ্ধ ৰনয়ন্ত্ৰও ৰনওায় (টেঘু াৰৰ হৰগুটল ৰৰ ফ’ৰড) ৰহঘাটফ ‘ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উনতায়ন
প্ৰাৰধওৰণ’ কৰঠত হহৰঙল ।
5. অৰচৰ ৰদনত ফীভা উটদযাক
ফততভাটন, ৰনম্নৰলৰঔত 24 া চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় বাৰতত ফযৱসায় ঘলাআ অটঙ0
a) বাৰতীয় চীফন ফীভা ৰনকভ (এল অআ ৰঘ) হহটঙ ৰাচহুৱা ঔণ্ড হওাম্পানী
b) ফযৰিকত ঔণ্ডত 24 া চীফন ফীভা হওাম্পানী অটঙ
c) বাৰত ঘৰওাৰৰ ধীনত, বাৰতীয় ডাও ৰফবাটক ডাও চীফন ফীভাৰ চৰৰয়টত চীফন ফীভা ফযৱসায় ঘলাআ অটঙ,
ৰওন্তু আ ৰনয়ন্ত্ৎ্ওৰ ৰধওাৰ-হক্ষত্ৰবূি নহয় ।
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ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
তলৰ হওানট া বাৰতত ফীভা উটদযাকৰ ৰনয়ন্ত্ৰও?
I.

বাৰতীয় ফীভা প্ৰাৰধওৰণ

II. ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উনতায়ন প্ৰাৰধওৰণ
III. বাৰতীয় চীফন ফীভা ৰনকভ
IV. বাৰতীয় সাধাৰণ ফীভা ৰনকভ

B. ফীভাআ হওটনকও ওাভ ওটৰ
অধুৰনও ফাৰণচয, সম্পৰত্তৰ ভাৰলওানাৰ নীৰতৰ ৰবৰত্তত প্ৰৰতৰষ্ঠত হহৰঙল ।টমৰতয়া হওাটনা ৰনৰেতি খ নাৰ ফাটফ এ া সম্পটদ
তাৰ অৰথতও ভূলয হহৰুৱাআ হলায় (হাৰন ফা ধ্বংসৰ পলত), হতৰতয়া কৰাওীটয় অৰথতও হলাওঘান বুৰকফ লকীয়া হয় ।ৰওন্তু মৰদ
এটও ধৰণৰ সম্পদৰ ফহু হওআচন কৰাওীৰ ৰা ফৰগৰন হল এ া উকভহতীয়া ুোঁৰচ কঠন ওৰা হয়, হতটন্ত হওআচনভান দুবতকীয়া
ক্ষৰতগ্ৰস্ত ভানুহৰ হলাওঘানৰঔৰনও এআ উকভহতীয়া ুৰোঁ চৰ ৰা ুৰাআ ৰদফ ৰা মায় ।
সহচ ওথাত ও’ফকল হ’হল, এটওাচন ভানুটহ সন্মুঔীন হ’ফ ৰা অৰথতও হলাওঘানৰঔৰনও ফীভা ফযাৱস্থাৰ চৰৰয়টত এচনৰ ৰা
ফহুচনকল হস্তান্তৰ ওৰৰফ ৰা মায় ।
সংজ্ঞা
ফীভাও হসটয়টহ, হওআচনভান দুবতকীয়া ভানুহৰ হলাওঘানৰঔৰনও এটও ধৰণৰ খ না / ৰৰৰস্থৰতৰ সন্মুঔীন হহ থওা ফহু ভানুহৰ
দ্বাৰা বকাআ হলাৱাৰ প্ৰৰিয়া ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা মায় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: ফীভাআ হওটনকও ওাভ ওটৰ

এআৰঔৰনটত হওআ াভান প্ৰশ্ন ৰৰহামতযবাটৱ অৰহ টৰ ।
i.

উকভহতীয়া ুৰোঁ চ কঠনৰ ফাটফ ভানুটহ ৰনচৰ ওিাৰচতত থত এৰৰ ৰদফটন?

ii. হতোঁটলাটও হওটনকও বৰসা ওৰৰফ হম ৰবটপ্ৰত উটেশয ূৰণৰ ফাটফআ হতোঁটলাওৰ ফৰগৰন ফযৱহাৰ ওৰা হ’ফ?
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iii. হতোঁটলাটও হওটনকও কভ াফ হম হতোঁটলাটও ঔুফ হফৰঙ হন ঔুফ ওভকও থত ৰদ অটঙ?
স্পিত, হওাটনাফাআ অকবাক হল এআ প্ৰৰিয়াট া অৰম্ভ অৰু সংকৰঠত ওৰৰফ লাৰকফ অৰু সভাচৰ সভচুৱা সওলও এওটকা
ওৰৰফ লাৰকফ । এআ “হওাটনাফা’চন”ও ফীভাওাৰও ফুৰল হওাৱা হয়, ৰমচটন উকভহতীয়া ুোঁৰচত ৰদফ লকা অৱশযওীয় ফৰগৰনৰ
ৰৰভান প্ৰৰতচন ফযৰিৰ ওাৰটণ সুওীয়াকও ৰনদ্ধতাৰণ ওটৰ অৰু হলাওঘান হবাকা ফযৰিসওলও থত ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফযৱস্থা
ওটৰ ।
1. ফীভাআ হওটনকও ওাভ ওটৰ
a) প্ৰথভটত, এআটফাৰ এটওা া সম্পদ হ’ফ লাৰকফ ৰমট াৰ অৰথতও ভূলয থাটও । এআ সম্পদ হ’ফ াটৰ0
i. ফস্তুকত ফা ওাৰয়ও (টমটন কাড়ী ফা খৰ) ফা
ii. -ফস্তুকত ফা স্পশতনাতীত থতাৎ ওাৰয়ও উৰস্থৰত নথওা (টমটন সুনাভ অৰু মশ) ফা
iii. ফযৰিকত থতাৎ ৰনচা হদহ, ৱয়ফ সম্বন্ধীয় (টমটন ওাটৰাফাৰ ঘওু, হাত বৰৰ অৰদ ঙ্গ, ফা হদহৰ অন
হওাটনা ংশ)
b) হওাটনা ৰনৰেতি খ নাৰ পলত সম্পদট াটৱ আয়াৰ অৰথতও ভূলয হহৰুৱাফ াটৰ ।এআ হলাওঘানৰ সম্ভাৱযতাও ‘ৰৰস্ক’
ফা ৰফদাশংওা ফুৰল হওাৱা হয় ।ৰফদাশংওাৰ ওাৰণট াও ‘হৰৰল’ ফা ৰফমতযয় ফুৰল হওাৱা হয় ।
c) “ুৰলং” ফা উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণ নাটভটৰ চনাচাত এ া নীৰত অটঙ । ৰফৰবনতা ভানুহৰ সংঔয ফযৰিকত ফৰগৰনৰ
(ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল জ্ঞাত) সংগ্ৰটহটৰ এআ উকভহতীয়া ুোঁৰচ কৰি হতালা হয় ।এআ ভানুহটফাৰৰ প্ৰটতযওটৰ এটওধৰণৰ
সম্পদ অটঙ ৰম এটও ধৰণৰ ৰফদাশংওাৰ সন্মুঔীন হয় ।
d) ৰফমতযয়ৰ পলত ক্ষৰতগ্ৰস্ত হহাৱা ভানুহটফাৰৰ ক্ষৰত ূৰণৰ ফাটফ এআ উকভহতীয়া ুৰোঁ চ ফযৱহাৰ ওৰা হয় ।
e)

উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণ অৰু দুবতকীয়া ভানুহ ৰওঙুভানৰ ক্ষৰত ূৰণ ওৰাৰ দ্ধৰতট া ৰম প্ৰৰতষ্ঠানট াৰ ভাধযটভটৰ
সম্পনতা হয়, হসআট া ফীভাওাৰও ফুৰল ৰৰৰঘত ।

f)

এআ প্ৰওল্পত ংশ ল’ফ হঔাচা প্ৰৰতচন ভানুহৰ লকত ফীভাওাৰটও ফীভা সংৰফদা থফা ঘুৰিত অফদ্ধ হয় । এআ
ংশগ্ৰহণওাৰী সওলও ফীভাওৃত ফযৰি ফুৰল হওাৱা হয় ।

2. ফীভাআ দায় ওভায়
ৰফদাশংওাৰ দায় ফুৰলটল হওাটনা ঔৰঙ, হলাওঘান থফা হওাটনা াৰকতা ফা ক্ষভতাও ফুচায়, ৰমটফাৰ, হওাটনা ৰনৰেতি
ক্ষৰতদায়ও ৰৰৰস্থৰত / খ নাৰ সন্মুঔীন হহাৱাৰ পলত, ভানুহচটন সৰহফ লকা
হয় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 3: ৰফদাশংওাৰ ৰমটফাৰ দায় ভানুহ এচটন ফহন ওটৰ

ৰফদগ্ৰস্ততাৰ দায় দুআ ধৰণৰ হ’ফ াটৰ- ভুঔয অৰু হকৌণ (প্ৰাআভাৰৰ অৰু হঘটওণ্ডাৰৰ) ।
a) ভুঔয দায়
ৰৰ ৰৰস্ক ফা ৰফশুদ্ধ ৰফদাশংওা চৰড়ত থওা খ নাট া খ াৰ ৰঙত ৰৰয়ালফকতআ (অৰু ফযৱসায় হকা এ াআ) প্ৰওৃতটত
ৰমটফাৰ হলাওঘানৰ সন্মুঔীন হয়, হসআটফাৰটওআ ভুঔয দায় ফুৰল হওাৱা হয় । এআটফাৰ হলাওঘান প্ৰাটয়আ প্ৰতযক্ষ অৰু
ৰৰভাটমাকয হয় ।
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উদাহৰণ
হমৰতয়া ওাৰঔানা এ া ৰিওান্ডৰ পলত ধ্বংস হয়, হতৰতয়া ক্ষৰতগ্ৰস্ত ফা সভূৰল নি হহ হমাৱা ফয়-ফস্তুৰ ভূলযানুভান
ওৰৰফ াৰৰ অৰু হলাওঘানীৰড়ত ফযৰিচনৰ ক্ষৰত ূৰণ ওৰৰফ াৰৰ ।
হওাটনাফা এচনৰ হৃদমন্ত্ৰৰ টৰাঘাৰ হটল, তাৰ ঔৰঙ চাৰনফ ৰা মায় অৰু ফযয় ুৰণ ওৰা হয় ।
আয়াৰ ফাৰহটৰ টৰাক্ষবাটৱ ৰওঙুভান হলাওঘান হ’ফ াটৰ ।
উদাহৰণ
ৰিওাণ্ড এ াআ ফযৱসায় ৰৰঘালনাত ফযাখাত সৃৰি ওৰৰফ াটৰ মাৰ পলত লাবৰ হাৰন হ’ফ াটৰ ।আয়াটৰা ভূলযানুভান
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 হহাৱা নাআ । আয়াৰ থত এয়াআ
হনৰও হম, ৰমসওল ভানুহ ৰফমতযয়ৰ সন্মুঔীন হহ অটঙ, হতোঁটলাটও ৰফদাশংওাৰ দায় ফহন নওটৰ? উত্তৰট া হ’ল হম
ভুঔয দায়ৰ ফাৰহটৰ ভানুহ এচটন ৰফদাশংওাৰ হকৌণ দায় ফহন ওটৰ ।
হওৱল হওাটনা ক্ষৰতওাৰও ৰৰৰস্থৰতৰ সন্মুঔীন হহ অটঙ ফাটফআ সৰহফ লকা হলাওঘান অৰু সুৰফধাটফাৰও হকৌণ দায়ৰ
ৰবতৰত ধৰা হয় । অনৰও তথাওৰথত খ নাট া নখৰ টল, এআ হকৌণ দায়টফাৰ ফহন ওৰৰফ লকীয়া হয় ।
এআ দায়টফাৰ ফুৰচফকল মত্ন ওৰা মাও0
i.

প্ৰথভটত, বয় অৰু উৎওিাৰ ফাটফ হহাৱা শাৰীৰৰও অৰু ভানৰসও ওি ।ৰবনতা ৰবনতা ফযৰিৰ হক্ষত্ৰত উৎওিাৰ
তাৰতভয খৰ ফ াটৰ, ৰওন্তু আ ৰফদযভান থাটও অৰু ঘা সৃৰি ওৰৰ ভানুহচনৰ সৰ্ব্তাঙ্গীণ ৰহতও ক্ষৰতগ্ৰস্ত ওৰৰফ
াটৰ ।

ii. ৰদ্বতীয়টত, হলাওঘান হহাৱা হনাটহাৱাৰ ৰনশ্চয়তাৰ ফাটফ, চৰুৰী ৱস্থাত প্ৰটয়াচন হ’ফ াটৰ ফুৰল এ া চভা ুোঁৰচ
এওাষৰীয়াকও ৰঔাৰ ওথা এচন ৰফঘক্ষণ ভানুটহ ৰঘন্তা ওৰৰফ াটৰ, ৰওন্তু এআ ফযৱস্থাৰ ফাটফ হতোঁ ৰওঙুভান
সুটমাটকা হহৰুৱাফ াটৰ, হমটন নকদ থতৰ ৰূত ৰাৰঔফ লকা ুোঁৰচৰ ৰা হতোঁৰ অয় ৰতকও ওভ হ’ফ াটৰ, ম’ত
হনৰও এআ ধনৰাৰশ অন লাবচনও প্ৰওল্পত ৰফৰনটয়াক ওৰৰফ াৰৰটল হতোঁ হফৰঙ লাবৱান হ’ফ াৰৰটলটহটতন ।
অনহাটত, ফযৰি এচটন ফীভা ল’হল থতাৎ ফীভাওাৰওকল ৰফদাশংওা হস্তান্তৰ ওৰৰটল এআ দাৰয়ত্বটফাৰৰ ৰা ফযাহৰত াফ
াটৰ, পলত ভনৰ শাৰন্ত অৰু ৰনৰশ্চন্ততা উটবাক ওৰৰফ ৰাৰ লকটত অঙুতীয়াকও ুোঁৰচ এ া ৰঔাৰ ফাধযফাধওতা নাআওীয়া
হহ হমাৱাৰ ফাটফ ুোঁৰচৰ ৰফৰনটয়াক ৰধওতৰ ওামতযওৰীবাটৱ ওৰৰফ াৰৰফ অৰু ৰধও দক্ষতাটৰ ফযৱসায় ৰৰঘালনা ওৰৰফ
াৰৰফ । এআটফাৰ ওাৰণটতআ ফীভাৰ প্ৰটয়াচন হয় ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 2
তলৰ হওানট া ৰফদগ্ৰস্ততাৰ হকৌণ দায়?
I.

ফযৱসায়ত ফযাখাত সৃৰিৰ ফাটফ হহাৱা হলাওঘান

II. ফয়-ফস্তুৰ ক্ষৰতগ্ৰস্ততাৰ ফাটফ হহাৱা হলাওঘান
III. বৰৱষযতৰ সম্ভাফয হলাওঘানৰ হভাওাৰফলা ওৰাৰ ফাটফ অঙুতীয়া ুোঁৰচৰ ফযৱস্থা
IV. হৃদমন্ত্ৰৰ চৰ লতাৰ ফাটফ হহাৱা হাস্পতালৰ ঔৰঙ
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C. ৰফদাশংওাৰ হভাওাৰফলা অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণৰ হওৌশল
অন এ া প্ৰশ্ন উৰঠফ াটৰ হম সওটলাৰফধ ৰফদাশংওাৰ ওাৰটণআ ফীভাআ এওভাত্ৰ সভাধান হন?

উত্তৰট া হ’ল,”নহয়” ।

ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ এ া উায় হ’ল ফীভা ।এআ হক্ষত্ৰত ফযৰি এচটন সন্মুঔীন হহ থওা ৰফদাশংওা, হতোঁ
ফীভাটওাম্পানীকল হস্তান্তৰৰত ওটৰ ।ৰফদাশংওা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰাৰ অন উাটয়া অটঙ, হমটন0
1. ৰফদাশংওা ৰৰহাৰ ফা ৰৰস্ক এবআটডন্স
ৰফদাশংওা ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ফাটফ ৰফদাশংওাটফাৰ এৰাআ ঘলাও ‘ৰফদাশংওা ৰৰহাৰ’ ফুৰল হওাৱা হয় ।ৰমটফাৰ সম্পৰত্ত, ভানুহ ফা
ওামতযওলাৰ লকত ৰফদাশংওা চৰড়ত থওাৰ সম্ভাৱনা অটঙ, ভানুহ এচটন হসআটফাৰৰ ৰা এৰাআ ঘলাৰ হঘিা ওৰৰফ াটৰ ।
উদাহৰণ
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 সুস্থ হহ ৰাৰ বয়ত ভ্ৰভণ
ওৰাট াটৱআ ফাদ ৰদফ াটৰ ।
ৰওন্তু ৰফদাশংওা এৰাআ ঘলা হ’ল ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ এও হনৰতফাঘও উায় ।ফযৰিকত ফা সাভাৰচও প্ৰকৰত অটহ
ৰফৰবনতা ওাভৰ ভাটচৰদ অৰু এআ ওাভটফাৰ সম্পাদন ওৰৰফকল মাোঁটত ৰওঙুভান ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰাট া ৰৰহামতয হহ টৰ
।এআ ধৰণৰ ওাভটফাৰ এৰাআ ঘৰলটল ফযৰি এচটন থফা সভাচঔটন ৰফদাশংওামুি প্ৰওল্পসভূটহ অক ফটিাৱা সুৰফধা ফা
লাবৰঔৰন হহৰুৱাফ লাৰকফ ।
2. ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ ফা ৰৰস্ক ৰৰট নিন
হওাটনাফাআ ৰফদৰ সন্মুঔীন হহ তাৰ ৰা ৰম ক্ষয়-ক্ষৰত হয়, হসআৰঔৰন ফহন ওৰাৰ ওাৰটণ সাচু থাৰও ৰফদাশংওাৰ প্ৰবাৱৰ
হভাওাৰফলা ওৰৰফ হঔাটচ ।আয়াও হওাৱা হয় ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ ।
উদাহৰণ
হওাটনা ফযৱসায় প্ৰৰতষ্ঠাটন সৰু সৰু হলাওঘান ফহন ওৰৰফ ৰা ৰনচৰ ক্ষভতাৰ ৰফষটয় ৰবজ্ঞতাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, এ া
ৰনৰেতি সীভাকলটও ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ ওৰাৰ ৰসদ্ধান্ত ল’ফ াটৰ ।
3. ৰফদাশংওা হ্ৰাসওৰণ অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ ফা ৰৰস্ক ৰৰডাওিন এণ্ড ওনিল
ৰফদাশংওা ৰৰহাৰৰ তুলনাত আ ৰধও ফযৱহাৰটমাকয অৰু প্ৰাসৰঙ্গও ।আয়াৰ থত হ’ল, হওাটনা ক্ষৰতদায়ও খ না খ াৰ
সম্ভাৱনা ওভ ওৰৰফৰ ফাটফ থফা খ নাট া খৰ টল ক্ষৰত মাটত ওভ হয়, তাৰ ফাটফ দটক্ষ গ্ৰহণ ওৰা ।
গুৰুত্বূণত
খ নাট া খ াৰ সম্ভাৱনা ওভ ওৰাৰ ফাটফ হলাৱা দটক্ষও “ক্ষৰত প্ৰৰতটৰাধ” ফুৰল হওাৱা হয় ।অৰু ক্ষৰতৰ ভাত্ৰাও ওভ
ওৰৰফৰ ফাটফ হলাৱা দটক্ষও “ক্ষৰত হ্ৰাসওৰণ” ফুৰল হওাৱা হয় ।
ক্ষৰত সংখৰ ত হহাৱাৰ সখনতা অৰু / ফা ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ওটভাৱা-এআ দু াআ ক্ষৰত-হ্ৰাসওৰণ দটক্ষট াৰ ন্তকতত
।ৰনম্নৰলৰঔত এও ফা এওাৰধও উাটয় ক্ষৰতৰ হ্ৰাসওৰণ সম্ভৱ0
a) ৰশক্ষা অৰু প্ৰৰশক্ষণ, হমটন ওভতঘাৰীসওলৰ ফাটফ “পায়াৰ ৰিলঘ” থতাৎ ৰি-ৰনফতানভূলও নুশীলন, থফা
িাআবাৰ, ওাোঁ া-হওাৰ (পওত-ৰলফ্ট) াটৰ ৰ সওলৰ ফাটফ মতযাপ্ত প্ৰৰশক্ষণ, ঙী হফল্ট, হহলটভ ৰন্ধা অৰদৰ
ৰফষটয় প্ৰৰশক্ষণ ।
এআ হশ্ৰণীৰ এ া উদাহৰণ হ’ল- স্কুলীয়া ল’ৰা হঙাৱালীও চাংও পুড ফা ুৰিওৰ ভুঔটৰাঘও ঔাদযৰ ওুপ্ৰবাৱৰ
ৰফষটয় সচাক ওৰৰ হতালা ।
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b) াৰৰাৰিতও ৰৰফততন, হমটন ফস্তুকত ৰৰটফশৰ উনতাৰত, উদাহৰণস্বৰূট, দুয়াৰত উৎওৃি তলা, অৰু ৰঔৰৰৰওত চা
লটকাৱা, চুআ ফা হঘাৰৰ ওাৰটণ ৰফদ সংটওত ৰদয়া মন্ত্ৰ লটকাৱা অৰু ৰি ৰনফতাও সোঁচুৰল ফহুৱা অৰদ
।চনসাধাৰণৰ সাধাৰণ স্বাস্থযৰ উনতাৰতৰ ফাটফ ৰাষ্ট্ৰআ প্ৰদূষণ অৰু শব্দদূষণৰ ভাত্ৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰৰফ াটৰ ।টভটলৰৰয়াৰ
দৰফৰ ৰনয়ৰভত ঙাৰ টয় এআ হৰাকৰ প্ৰাদুবতাৱ প্ৰৰতটৰাধ ওটৰ ।
c) ৰফৰবনতা মাৰন্ত্ৰও হওৌশল ফা সা-সোঁচৰু ল ফযৱহাৰ ওৰাৰ সভয়ত, ফা নযানয দাৰয়ত্ব ালন ওৰাৰ ৰফিনও থফা
ৰফদসংওুল ওামতযদ্ধৰতৰ ৰৰফততন ।
উদাহৰণস্বৰূট, এও সুস্থ চীফনকশলী অৰু সৰঠও সভয়ত সুষভ অহাটৰ ফযৰি এচনৰ সুস্থ হহাৱাৰ হাৰ
ওটভাৱাত সহায় ওটৰ ।
d) ৃথওীওৰণ, থতাৎ ৰফৰবনতা ধৰণৰ সম্পৰত্ত এটও স্থানত হওিীবূত নওৰৰ ৰবনতা ৰবনতা স্থানত ৰসোঁঘৰৰত ওৰৰ ৰদয়াট া ক্ষৰত
ৰনয়ন্ত্ৰণৰ এ া দ্ধৰত ।ৰৰওল্পনাট া হ’ল হম মৰদ হওাটনা এ া ঠাোঁআত দুখত না খট , হতটন্ত হকাট আৰঔৰন তাত নাৰাৰঔ
ক্ষৰতৰ প্ৰবাৱ ওভাফ ৰা মায় ।
উদাহৰণস্বৰূট, ণযফস্তু ৰফৰবনতা গুদাভত ভচুত ওৰৰ ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ওভাফ ৰা মায় ।এটন হক্ষত্ৰত, এ া গুদাভ
নাশ হ’হল ক্ষৰতৰ প্ৰবাৱ মটথি ওভ হ’ফ ।
4. ৰফদাশংওাৰ সংস্থান
আয়াৰ থত হহটঙ সম্ভাফয হলাওঘান ঘম্ভাৰলফৰ ফাটফ ুোঁৰচৰ ফযৱস্থা ওৰা ।
a) স্ব-থতসংস্থানৰ দ্বাৰা ৰফদাশংওা সংৰক্ষণৰ থত হ’ল, হলাওঘানদায়ও খ নাট া হমৰতয়া খৰ ফ, হতৰতয়া ৰনটচআ হসআ
হলাওঘানৰ বৰৰণ ৰদয়া ।এআ দ্ধৰতত এ া প্ৰৰতষ্ঠাটন ৰনচৰ ৰফদাশংওা ৰনটচআ গ্ৰহণ ওটৰ, অৰু ৰনচা নাআফা ধাৰ
ওৰা ুোঁৰচৰ দ্বাৰা আয়াৰ ফাটফ সংস্থান ওটৰ ।আয়াও হওাৱা হয় স্ব-ফীভা । প্ৰৰতষ্ঠানট াটৱ ক্ষৰত-হ্ৰাসওৰণৰ ৰফৰবনতা
দ্ধৰত ৱলম্বন ওৰৰফ াটৰ মাটত হলাওঘানৰ প্ৰবাৱট া, প্ৰৰতষ্ঠানট াটৱ ঘম্ভাৰলফ ৰাকও ওৰভ মায় ।
b) ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণ হহটঙ ৰফদাশংওা সংৰক্ষণৰ ৰফওল্প ।ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণৰ থত হ’ল হলাওঘানৰ
দায়ফদ্ধতা নয এও ক্ষকল হস্তান্তৰ ওৰা ।এআ হক্ষত্ৰত অওৰিও খ নাৰ (ফা ৰফমতযয়ৰ) পলত হ’ফ ৰা হলাওঘান
নয এও ক্ষকল হস্তান্তৰৰত হয় ।
ফীভা হহটঙ ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণৰ এও ভুঔয প্ৰওাৰ অৰু আ ফীভা-ক্ষৰতূৰণৰ চৰৰয়টত ৰনশ্চয়তাৰ দ্বাৰা ৰনশ্চয়তাও
প্ৰৰতস্থাৰত ওটৰ ।
ফীভাওৰণ ফনাভ ৰনৰশ্চতওৰণ (আনৰিউটৰন্স বাঙতাঙ এৰিউটৰন্স)
ফীভাওৰণ ফযৱস্থা অৰু ৰনৰশ্চতওৰণ ফযৱস্থা উবটয়আ ফাৰণৰচযও সংস্থাৰ দ্বাৰা অক ফটিাৱা ৰফত্তীয় ণয । আদানীও এআ দু াৰ
ভাচৰ াথতওয ধূসৰ হহ ৰৰটঙ অৰু এআ দু াও প্ৰায় এটওআ ফুৰল ধৰৰ হলাৱা হয় । ৰম হও, আহোঁতৰ ভাচৰ সূক্ষ্ম তাৰতভযৰঔৰন
তলত অটলাঘনা ওৰা হ’ল ।
ফীভাওৰণ ফুৰলটল এ া খৰ ফ ৰা থতাৎ সম্ভাৱয খ নাৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদয়াট া ফুচায়, অনহাটত ৰনৰশ্চতওৰণ ফুৰল ও’হল
ৰনৰশ্চত ৰূট খৰ ফ লকীয়া খ নাৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদয়াট া ফুচায় ।ফীভাওৰটণ ৰনৰশ্চত ৰফদৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদয়াৰ
ফযৱস্থা ওটৰ, ম’ত হনৰও ৰনৰশ্চতওৰটণ এটন এ া খ নাৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষাৰ ফযৱস্থা ওটৰ ৰমট া খৰ ফআ, হমটন ভৃতুয-ৰম
ৰনফামতয, হওৱল হওৰতয়া খৰ ফ হসআ সভয়ট া ৰনৰেতি ।ৰনৰশ্চতওৃত থতাৎ অিাৰসত ৰলৰঘটফাৰ চীফন সুৰক্ষা-অৱৰণৰ
হসটত চৰড়ত ।
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 4: ফীভাআ হওটনকও ফীভাওৃতৰ ক্ষৰত ূৰণ ওটৰ

ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণৰ অন উাটয়া অটঙ ।উদাহৰণস্বৰূট, প্ৰৰতষ্ঠানট া এ া হকা ৰ ংশ হ’ফ াটৰ ।টতটন হক্ষত্ৰত
ৰফদাশংওাট া ভূল হকা ট াকল হস্তান্তৰৰত ওৰৰফ ৰা মায়, ৰমট াটৱ হতৰতয়া ৰফদাশংওাৰ সংস্থান ওৰৰফ ।
ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণৰ ৰফৰবনতা দ্ধৰতৰ ভাচত ফীভা এ া দ্ধৰত ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 3
ৰনম্নৰলৰঔত হওানট া ৰফদাশংওা হস্তান্তৰ ওৰাৰ এ া দ্ধৰত?
I.

হফংওৰ সাৱৰধ চভা ফা ৰপক্সড ৰড’ৰচ

II. ফীভা
III. আওুআৰ হিয়াৰ
IV. বূ-সম্পৰত্ত
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D. ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ অৰহলা ৰহঘাটফ ফীভা
হমৰতয়া অৰভ ৰফদাশংওাৰ ওথা ওোঁ, অৰভ প্ৰওৃতটত হহ হমাৱা হলাওঘানৰ ৰফষটয় নওোঁ- হতৰতয়া অৰভ খৰ ফ ৰা ফা সম্ভাৱয
হলাওঘানৰ ওথাটহ উটেঔ ওটৰাোঁ ।থতাৎ আ হহটঙ প্ৰতযাৰশত হলাওঘান ।এআ প্ৰতযাৰশত ক্ষৰতৰ ভূলয (ৰম ৰফদাশংওাৰ ভূলযৰ
সভান) হহটঙ তলৰ দু া ওাৰওৰ ূৰণ পল0
i.

ৰম ৰফমতযয়ট াৰ ৰফৰীটত ফীভা ওৰা হহটঙ হসআট া সংখৰ ত হহাৱাৰ অৰু তাৰ পলস্বৰুট ক্ষৰত হহাৱাৰ
সম্ভাৱনাট া

ii. আয়াৰ ৰৰণাভত ফহন ওৰৰফ লকীয়া সম্ভাৱয ক্ষৰতৰ প্ৰবাৱ ফা ৰৰভাণ
ৰফদাশংওাৰ ভূলয, সম্ভাৱনা অৰু ক্ষৰতৰ ৰৰভান দু াৰ লকটতআ সভানুাৰতওবাটৱ ফাটি ।ৰম হও, মৰদ ক্ষৰতৰ ৰৰভানট া
ৰতকও হফৰঙ হয়, অৰু খ নাট া খ াৰ সম্ভাৱনা ঔুফ নকণয থাটও, হতটন্ত ৰফদাশংওাৰ ভূলয ৰওন্তু ওভ হ’ফ ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 5: ফীভা হলাৱাৰ ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ অকটত ৰওঙুভান ৰফটফঘয ৰফষয়

1. ফীভা হলাৱাৰ ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ অকটত ৰওঙুভান ৰফটফঘয ৰফষয়
ফীভাসুৰক্ষা হলাৱাট া অৱশযওীয় হয় হন নহয় এআ ৰসদ্ধান্ত হলাৱাৰ সভয়ত এচটন ৰফদাশংওা হস্তান্তৰ ওৰাৰ ভূলযৰ ৰফৰীটত
ৰফদাশংওা ফহন ওৰাৰ ভূলযট া ৰনটচআ চুৰঔ হঘাৱা উৰঘৎ । ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণৰ ভুলয হ’ল ফীভাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া – ৰমট া
ূফতৰ নুটেদত উটেঔ ওৰা দু া ওাৰওৰ দ্বাৰা হাৱা মায় ।ফীভা হলাৱাৰ ফাটফ অ াআতকও অদশত ৰৰৰস্থৰত হ’ল ম’ত ৰনৰেতি
দুখত নাট া খ াৰ সম্ভাৱনা ঔুটফআ ওভ, ৰওন্তু হদফাৎ খৰ ক’হল ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ৰফশাল হ’ফ াটৰ । এটনওুৱা ৰৰৰস্থৰতটফাৰত,
ৰফদাশংওাও ফীভাৰ (ৰপ্ৰৰভয়াভ) চৰৰয়টত হস্তান্তৰ ওৰাৰ ভূলয ফহু ওভ হ’ফ, ম’ত হনৰও ৰফদাশংওাট া ৰনটচআ ফহন ওৰাৰ
ভূলয ফহু হফৰঙ হ’ফ ।
a) ওনভানৰ ওাৰটণ ফহুত হফৰঙ ৰফদাশংওা ভূৰ াৰত নল’ফ ।ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণৰ ফযয় অৰু আয়াৰ ৰা লব্ধ
প্ৰভূলযৰ ভাচত এ া মুৰিমুি সম্পওত থওাট া অৱশযও ।
উদাহৰণ
এ া সাধাৰণ ফল হনৰ ফীভা ওটৰাৱাৰ হওাটনা মুৰি অটঙ হন?
b) ক্ষৰত ঘম্ভাৰলফ ৰা সাভথতযতকও ৰধও ৰফদাশংওা ভূৰ াৰত নল’ফ 0 এ া ৰনৰেতি খ নাৰ ৰা হ’ফ ৰা ক্ষৰতৰ
ৰৰভাণ মৰদ আভান হফৰঙ হয় হম আ ক্ষৰতগ্ৰস্ত ভানুহচনও প্ৰায় হদউলীয়া ফনাআ ৰদফ াটৰ, হতটন হক্ষত্ৰত
ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ দ্ধৰতট া ফাস্তৱসন্মত অৰু মথাথত নহয় ।
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উদাহৰণ
মৰদ এ া ৰফৰা হতল হশাধনাকাৰ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ফা ক্ষৰতগ্ৰস্ত হয়, হওাটনা হওাম্পানীৰ এআ ক্ষৰত ফহন ওৰাৰ সাভথত অটঙটন?
c) ৰফদাশংওাৰ সম্ভাৱয ৰৰণাভ সতওতাটৰ ৰফটফঘনা ওৰও0 হসআটফাৰ সম্পদৰ ফীভা ওটৰাৱাট া তযন্ত প্ৰটয়াচনীয়
ৰমটফাৰৰ হক্ষত্ৰত হলাওঘানদায়ও খ নাট া খ াৰ (সখনতা) সম্ভাৱনা এটওফাটৰ নকণয, ৰওন্তু খৰ টল সম্ভাৱয প্ৰৱলতা
(প্ৰবাৱ) থতাৎ ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ৰফশাল হ’ফ ।
উদাহৰণ
ভহাওাশমান এঔনও হওাটনাফাআ ফীভা নওটৰাৱাৰ সাহস ওৰৰফটন?
ৰনচও ৰঔ ওৰও 4
তলৰ হওানট া ৰৰৰস্থৰতটয় ফীভা হলাৱাৰ নযামযতা প্ৰৰতনতা ওটৰ?
I.

ৰৰয়ালৰ এওভাত্ৰ চীৰৱওা উাচতনওাৰীচনৰ ওালভৃতুয হ’ফ াটৰ

II. ভানুহ এচটন হতোঁৰ ওাৰ হফকট া হহৰুৱাফ াটৰ
III. িওৰ দৰ সাংখাৰতওবাটৱ ৰৰফ াটৰ
IV. দীখতৰদন ফযৱহাৰৰ পলত হহাৱা স্বাবাৰৱও ক্ষয়-ক্ষৰতৰ পলস্বৰূট খৰ এ াৰ ভূলয ওৰভফ াটৰ
E. সভাচত ফীভাৰ বূৰভওা
ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ হদশ এঔনৰ থতকনৰতও উনতায়নৰ হক্ষত্ৰত গুৰুত্বূণত বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ ।টদশৰ সম্পদৰ সুৰক্ষা অৰু
সংৰক্ষণৰ সুৰনশ্চয়তাৰ ফাটফ হতোঁটলাটও তাৎমতযূণতবাটৱ ৰৰহণা হমাকায় ।টতোঁটলাওৰ ৱদানৰ ৰওঙু উদাহৰণ তলত ৰদয়া
হ’ল ।
a) হতোঁটলাওৰ ৰফৰনটয়াকৰ ফাটফ সাধাৰণটত সভগ্ৰ সভাচঔটনআ উওৃত হয় । ফীভাটওাম্পানী এ াৰ ভূল শৰি হ’ল
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰূত ৰফশাল ৰৰভাণৰ সংকৃহীত ধটনটৰ কৰঠত এও উকভহতীয়া ুোঁৰচ।
b) এআ তহৰফল সংকৃহীত অৰু সংৰৰক্ষত হয় ৰলৰঘধাৰওসওলৰ সুৰফধাৰ ফাটফ । ফীভাওাৰওসওটল এআ ওথাৰঔৰন
ভনত ৰাৰঔ এআ তহৰফল ফযৱহাৰ ওৰাৰ ৰফষটয় সওটলা সভয়টত এটন ধৰণৰ ৰসদ্ধান্ত হলাৱা উৰঘৎ মাটত সভাচঔটন
আয়াৰ সুৰফধা হবাক ওৰৰফ াটৰ ।এআ ওথাট া ৰফৰনটয়াকৰ হক্ষত্ৰটতা প্ৰটমাচয । হসটয়টহ, সপল ফীভাওাৰওসওলও
হওৰতয়া হস্পওুটলৰ ব থতাৎ লাবওৰল্প উদযভত, হমটন িও ফা হিয়াৰত ৰফৰনটয়াক ওৰা হদঔা নামায় ।
c) ফীভা দ্ধৰতট াটয় এচন ফযৰি, হতোঁৰ ৰৰয়াল, উটদযাক, ফাৰণচয, সভাচ, অৰু সাভৰগ্ৰওবাটৱ হদশৰ ফাটফ
সংঔয প্ৰতযক্ষ অৰু টৰাক্ষ সুৰফধা প্ৰদান ওটৰ ।ফীভাওৃত – ফযৰি থফা ফযৱসাৰয়ও প্ৰৰতষ্ঠান উবটয়আ প্ৰতযক্ষ
সুৰফধাটবাকী, ওাৰণ দুখত না ফা অওৰিও খ নাৰ ফাটফ হহাৱা ক্ষৰতৰ ৰৰণাভৰ ৰা হতোঁটলাওও ৰক্ষা ওৰা হয় ।
ওফকল ক’হল, এটনদটৰ ফীভাআ উটদযাকৰ ভূলধন ৰক্ষা ওটৰ অৰু ফযৱসায় তথা উটদযাকৰ অৰু ৰধও সম্প্ৰসাৰণ
অৰু ৰফওাশৰ ফাটফ ভূলধন ভুওৰল ওটৰ ।
d) ফীভাআ ফযৰি এচনৰ বৰৱষযতৰ ৰনশ্চয়তাৰ লকত চৰড়ত বয়, উৎওিা অৰু উটদ্বক দূৰ ওটৰ অৰু পলস্বৰূট
হতোঁ ভূলধনও ফযৱসায়ত ভুিবাটৱ ৰফৰনটয়াক ওৰাৰ সাহস ওৰৰফ াটৰ অৰু ৰফদযভান সম্পদটফাৰৰ ফযৱহাৰ
ৰনুণতাটৰ ওৰৰফ াটৰ ।এআদটৰ ফীভাআ ফাৰণৰচযও অৰু টদযাৰকও ৰফওাশত উৎসাহ হমাটকাৱাৰ লকটত ওভত
সংস্থানৰ ফাটফ সুটমাকৰ সৃৰি ওটৰ অৰু আয়াৰ দ্বাৰা এও সুস্থ থতনীৰত অৰু ফৰদ্ধতত চাতীয় উৎাদনশীলতাৰ ফাটফ
ৰৰহণা হমাকায় ।
e) ফীভাটমাকয ৰফমতযয়ৰ দ্বাৰা হ’ফ ৰা ক্ষৰত ফা হাৰনৰ ৰফৰীটত ফীভা ওটৰাৱা নাথাৰওটল হফংও ফা ৰফত্তীয় প্ৰৰতষ্ঠাটন
হওাটনা সম্পৰত্তৰ ৰত ৰগ্ৰভ ঋণ ৰনৰদটয় । এআটফাৰৰ সৰহৰঔৰনটয়আ অনুষৰঙ্গও প্ৰৰতবূৰত ৰহঘাটফ ৰলৰঘ এঔন
‘এঙাআন’ ফা হস্তান্তৰওৰণ ওৰৰ ৰদয়াৰ ৰত হচাৰ ৰদটয় ।
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f)

হওাটনা ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰাৰ অকটত, ফীভাওাৰওসওটল হততাসম্পনতা ৰবমন্তা অৰু ৰফটশষজ্ঞৰ হতুৱাআ ফীভা
ওৰৰফলকীয়া সম্পৰত্তট াৰ সটফতক্ষণ অৰু ৰৰদশতনৰ ফযৱস্থা ওটৰ । হতোঁটলাটও হওৱল ভূলয ৰনদ্ধতাৰণৰ ফাটফ
ৰফদাশংওাট াৰ ভান ৰনণতয় নওটৰ, ৰফদাশংওাত ৰফৰবনতা সংটশাধনৰ ফাটফ ৰদহা-ৰাভশত অক ফিায় মাটত
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ ওটভ ।

g) হদশকল হফটদৰশও ভুদ্ৰা উাচতন ওৰৰ নাৰ হক্ষত্ৰত, ৰপ্তাৰন ফাৰণচয, চাহাচী ৰৰফহন হসৱা, হফংও হসৱা অৰদৰ
লকত ফীভা এটও শাৰীত টৰ ।বাৰতীয় ফীভাওাৰওসওটল 30 াতকও ৰধও হদশত ফীভা ফযৱসায় ৰৰঘালনা ওটৰ
। এআ ওভতসঘূ ীটয় হফটদৰশও ভুদ্ৰা উাচতন ওটৰ অৰু দৃশয থতাৎ স্পশতনাতীত ণয ৰপ্তাৰনৰ প্ৰৰতৰনৰধত্ব ওটৰ ।
h) ৰিক্ষৰত ৰনটৰাধ, চাহাচ / ৰফভানফাৰহত ণযক্ষৰত ৰনটৰাধ, উটদযাক ৰনৰাত্তা অৰু থ ৰনৰাত্তা অৰদ ওামতযিভৰ
লকত চৰড়ত সংস্থা অৰু এটচৰিটফাৰৰ লকত ফীভাওাৰওসওলৰ খৰনষ্ঠ সংটমাক থাটও ।
তথয
ফীভা অৰু সাভাৰচও সুৰক্ষা
a) এআ ওথাট া এৰতয়া স্বীওৃত হম সাভাৰচও সুৰক্ষাৰ উমুি ফযৱস্থা ওৰাট া ৰাষ্ট্ৰৰ এও দায়ফদ্ধতা ।এআ উটেশয ূৰণৰ
ফাটফ ঘৰওাটৰ প্ৰণয়ন ওৰা ৰফৰবনতা অআনত ফীভাৰ ফযৱহাৰ হস্বোটৰ নাআফা ফাধযতাভূলওবাটৱ, সাভাৰচও সুৰক্ষাৰ অৰহলা
ৰহঘাটফ ন্তবূতি ওৰৰটঙ । হওিীয় অৰু ৰাচয ঘৰওাটৰ হতোঁটলাওৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত ুৰণৰ ফাটফ ৰনৰেতি ৰওঙূভান সাভাৰচও
সুৰক্ষা প্ৰওল্পত ফৰগৰন অক ফিায় ।1948 ঘনৰ ‘ৰদ এভপ্লৰয়ঘ হি আনৰিউটৰন্স এক্ট’ নুমায়ী ফীভাওৃত থতাৎ উটদযাকৰ
ওভতঘাৰী অৰু হতোঁটলাওৰ ৰৰয়ালফকতৰ সুৰফধাটথত সুস্থতা, ক্ষভতা, প্ৰসূৰত-সম্বন্ধীয় অৰু ভৃতুযচৰনত ঔৰঙ ৰৰটশাধ
ওৰাৰ ফাটফ “এভপ্লৰয়ঘ হি আনৰিউটৰন্স ওৰটাটৰিন” ফা ওভতঘাৰী ৰাচয ফীভা ৰনকভৰ স্থানা হহটঙ ।ঘৰওাটৰ
ৰধসূৰঘত ওৰা ৰনৰেতি ৰওঙুভান টদযাৰকও হক্ষত্ৰত এআ অোঁঘৰনঔন ফলফৎ ওৰা হহটঙ ।
b) ঘৰওাটৰ ৃষ্ঠটাষওতা ওৰা সাভাৰচও সুৰক্ষা প্ৰওল্পসভূহত ফীভাওাৰওসওটল এও গুৰুত্বূণত বূৰভওা ালন ওটৰ ।শসয
ফীভা হমাচনা ফা ি’ আনৰিউটৰন্স স্কীভ (অৰ হও ৰফ য়াআ) উটেঔটমাকয সাভাৰচও গুৰুত্ব থওা এও ঘৰওাৰী ফযৱস্থা
।এআ অোঁঘৰনৰ দ্বাৰা হওৱল হঔৰতয়ওসওল নহয়, প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ হকাট আ সভাচঔন উওৃত হয় ।
c) ফাৰণৰচযও ৰবৰত্তত ঘটলাৱা সওটলা গ্ৰাভীন ফীভা অোঁঘৰন ভূলকতবাটৱ ৰবওল্পনা ওৰা হহটঙ কাোঁৱলীয়া ৰৰয়ালটফাৰও
সাভাৰচও সুৰক্ষা প্ৰদান ওৰাৰ ফাটফ ।
d) ঘৰওাৰী প্ৰওল্পসভূহও সভথতন ওৰাৰ ৰৰ ফীভা উটদযাটক ৰনটচআ ফাৰণৰচযও অধাৰত ফীভা সুৰক্ষা অক ফিায়,মাৰ
ঘুড়ান্ত লক্ষয হ’ল সাভাৰচও সুৰক্ষা ।উদাহৰণস্বৰূট, চনতা াঙত’হনল এৰক্সটডন্ট, চন অটৰাকয আতযাৰদ ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 5
তলৰ হওানট া ফীভা অোঁঘৰন ঘৰওাৰৰ ৃষ্ঠটাষওতা ৰফহটনআ ফীভাওাৰটও ঘলায়?
I.

ওভতঘাৰী ৰাচয ফীভা ৰনকভ

II. শসয ফীভা হমাচনা
III. চন অটৰাকয
IV. ৰৰ হকাট আ হওআ া
সাৰ সংটক্ষ


ফীভা হ’ল ৰফদাশংওাৰ উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণৰ ভাধযটভটৰ ৰফদাশংওাৰ হস্তান্তৰওৰণ ।



অৰভ ফততভাটন ৰমট াও অধুৰনও ফাৰণচয ফীভা ফুৰল চাটনা, হসআট া লণ্ডনৰস্থত লটয়ডৰ ওৰপ হাউঙত অৰম্ভ হহৰঙল ফুৰল
হওাৱা হয় ।



এ া ফীভা ফযৱস্থাত ৰনম্নৰলৰঔত হওআ াৰ ৰস্তত্ব চৰড়ত থাটও, হমটন,
 সম্পদ
13



 ৰফদাশংওা
 ৰফমতযয়
 ঘুৰি
 ফীভাওাৰও অৰু
 ফীভাওৃত
হমৰতয়া এটও ধৰণৰ ৰফদাশংওাৰ সন্মুঔীন হহাৱা ফযৰিসওটল ুোঁৰচৰ এ া সভূহীয়া তহৰফলত ফৰগৰন ৰদটয়, আয়াও
উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণ ফুৰল হওাৱা হয় ।



ফীভাৰ ৰৰ ৰফদাশংওা হভাওাৰফলা ওৰাৰ হওৌশলৰ ন্তবূতি হ’ল0



 ৰফদাশংওা ৰৰহাৰ
 ৰফদাশংওা ৰনয়ন্ত্ৰণ
 ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ
 ৰফদাশংওাৰ সংস্থান
 ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণ
ফীভাৰ হক্ষত্ৰত হভা াভুৰ ভাৰন ঘৰলফ লকীয়া নীৰতটওআ া হ’ল0
 ৰনচৰ সাভথতযতকও ৰধও ৰফদাশংওা ভূৰ াৰত নল’ফ
 ৰফদাশংওাৰ সম্ভাৱয ৰৰণাভ সতওততাটৰ ৰফটফঘনা ওৰও, অৰু
 ওনভানৰ ওাৰটণ ফহুত হফৰঙ ৰফদাশংওা ভূৰ াৰত নল’ফ

সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. ৰফদাশংওা
2. উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণ
3. সম্পদ
4. ৰফদাশংওাৰ দায়
5. ৰফদাশংওা ৰৰহাৰ
6. ৰফদাশংওা ৰনয়ন্ত্ৰণ
7. ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ
8. ৰফদাশংওাৰ সংস্থান
9. ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণ
“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হ’ল II
ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উনতায়ন প্ৰাৰধওৰণ হ’ল বাৰতত ফীভা উটদযাকৰ ৰনয়ন্ত্ৰও ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হ’ল III
সম্ভাৱয ক্ষৰতৰ ফাটফ এওাষৰীয়াকও ুোঁৰচ ৰাৰঔ হথাৱা ফযৱস্থাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাও ৰফদাশংওাৰ হকৌণ দায় ফুৰল হওাৱা হয় ।
উত্তৰ 3
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নুশীলনৰ ফাটফ প্ৰটশ্নাত্তৰ
সৰঠও উত্তৰট া হ’ল II
ফীভা হহটঙ ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণৰ এও দ্ধৰত ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হ’ল I
এওভাত্ৰ চীৰৱওা উাচতনওাৰীৰ ওালভৃতুয হ’হল ৰৰয়াল এ াআ ৰনচৰ ফযৱস্থা ৰনটচআ ওৰৰফ লাটক । এআ ধৰণৰ ৰৰৰস্থৰতটয়
ফীভা িয় ওৰাট া নযাময ফুৰল প্ৰৰতনতা ওটৰ ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হ’ল III
চন অটৰাকয ফীভা অোঁঘৰনঔন ঘৰওাৰৰ ৃষ্ঠটাষওতা ৰফহটনআ ফীভাওাৰটও ঘলায় ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণৰ ভাধযটভটৰ ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণ ওৰাও ____________ফুৰল হওাৱা হয় ।
I.

সিয়

II. ৰফৰনটয়াক
III. ফীভা
IV. ৰফদাশংওা প্ৰশভন
প্ৰশ্ন 2
ৰফদাশংওা খ াৰ সম্ভাৱনা ওটভাৱাৰ ফযৱস্থাও ________________ফুৰল হওাৱা হয় ।
I.

ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ

II. ক্ষৰত
III. ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণ
IV. ৰফদাশংওা ৰৰহাৰ
প্ৰশ্ন 3
ফীভাওাৰওকল ৰফদাশংওা হস্তান্তৰ ওৰাৰ পলত ___________________সম্ভৱ ।
I.

ৰনচৰ সম্পদৰ ৰফষটয় সাৱধান হহ ৰা

II. ক্ষৰতৰ খ নাত ফীভাৰ ৰা ওা খ া
III. সম্পদৰ সভুঔত থওা ৰফদাশংওাও অওান ওৰা
IV. ভনৰ শাৰন্তৰঔৰন উটবাক ওৰা অৰু ৰধও ওামতযওৰীবাটৱ ফযৱসায় ৰৰওল্পনা ওৰা
প্ৰশ্ন 4
_________________ও অধুৰনও ফীভা ফযৱসায়ৰ উদ্ভৱৰ ভূল ৰূট কণয ওৰা মায় ।
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I.

ফ’ ভৰৰ

II. ল’হয়ড
III. হৰাডছ্
IV. ভালটহাত্ৰা ওৰভৰ
প্ৰশ্ন 5
ফীভাৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত “ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ” ফুৰলটল এটন এ া ৰৰৰস্থৰত ফুচায় ম’ত ____________।
I.

ক্ষৰত ফা হাৰন হহাৱাৰ সম্ভাৱনা নাআ

II. ক্ষৰতদায়ও খ নাট াৰ হওাটনা ভূলয নাআ
III. সম্পৰত্তট া ফীভা সুৰক্ষাটফিনীৰ ন্তকতত
IV. হওাটনা ফযৰিটয় ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰৰ আয়াৰ ৰৰণাভৰ ভুঔাভুৰঔ হহাৱাৰ ৰসদ্ধান্ত হলটঙ
প্ৰশ্ন 6
তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত শুদ্ধ?
I.

ফীভাআ সম্পদও সুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ

II. ফীভাআ ক্ষৰত প্ৰৰতটৰাধ ওটৰ
III. ফীভাআ ক্ষৰতৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস ওটৰ
IV. সম্পদৰ ক্ষৰত হ’হল ফীভাআ ধন ৰৰটশাধ ওটৰ
প্ৰশ্ন 7
প্ৰৰতট া 20,000 ওা ভূলযৰ 400 া খৰৰ ৰবতৰত কড় ৰহঘাটফ প্ৰৰত ফঙটৰ 4 াকও খৰ চুআত বিীবূত হয়, মাৰ পলত
সাভূৰহও ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ হয় 80,000 ওা । এআ ক্ষৰতৰ ৰৰভাণট া ূৰণ 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 হহটঙ “ফহুসংঔযও”ৰ দ্বাৰা “ওভসংঔযও”ৰ হলাওঘান বকাআ হলাৱাৰ দ্ধৰত

II. ফীভা হহটঙ এচন ভানুহৰ ৰফদাশংওা অন এচন ভানুহকল হস্তান্তৰওৰণৰ দ্ধৰত
III. ফীভা হহটঙ “ওভসংঔযও”ৰ দ্বাৰা “ফহুসংঔযও”ৰ হলাওঘান বকাআ হলাৱাৰ দ্ধৰত
IV. ফীভা হহটঙ ওভসংঔযওৰ লাব ফহুসংঔযওকল হস্তান্তৰওৰণৰ দ্ধৰত
V.
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প্ৰশ্ন 9
ৰফদাশংওা গ্ৰহণৰ অকটত ফীভাওাৰও সওটল সম্পৰত্তট াৰ সটফতক্ষণ অৰু ৰৰদশতনৰ ফযৱস্থা ৰওয় ওটৰ?
I.

ভূলয ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ ফাটফ ৰফদাশংওাট াৰ ভূলযায়ন ওৰৰফকল

II. ফীভাওৃতআ সম্পৰত্তট া হওটনদটৰ ৰওৰনটঙ, হসআট াৰ সটম্ভদ হলাৱাৰ ফাটফ
III. অন ফীভাওাৰটও সম্পৰত্তট া ৰৰদশতন ওৰৰটঙটন নাআ, হসআ ঔফৰট া চনাৰ ওাৰটণ
IV. অটশ-াটশ ফীভাটমাকয অৰু সম্পৰত্ত অটঙটন নাআ, হসআ ঔফৰট া চাৰনফৰ ফাটফ
প্ৰশ্ন 10
তলৰ হওানট া ৰফওল্পআ ফীভা প্ৰৰিয়াট াও সটফতাত্তভ বাটফ ফযাঔযা ওটৰ?
I.

ফহুসংঔযওৰ ক্ষৰত ওভসংঔযটও বকাআ হলাৱা

II. ওভসংঔযওৰ ক্ষৰত ফহুসংঔযটও বকাআ হলাৱা
III. ওভসংঔযওৰ ক্ষৰত এচটন বকাআ হলাৱা
IV. বতুতওীৰ হমাটকটৰ ক্ষৰত বটকাৱা

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণৰ ভাধযটভটৰ ৰফদাশংওা হস্তান্তৰওৰণ ওৰাও ফীভা ফুৰল হওাৱা হয় ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ৰফদাশংওা খ াৰ সম্ভাৱনা ওটভাৱাৰ ফযৱস্থাও ক্ষৰত প্ৰৰতটৰাধ ফুৰল হওাৱা হয় ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
ফীভাওাৰওকল ৰফদাশংওা হস্তান্তৰ ওৰাৰ পলত ভনৰ শাৰন্তৰঔৰন উটবাক ওৰাৰ লকটত অৰু ৰধও ওামতযওৰীবাটৱ ফযৱসায়
ৰৰওল্পনা ওৰা সম্ভৱ ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ল’হয়ডও অধুৰনও ফীভা ফযৱসায়ৰ উদ্ভৱৰ ভূল ৰূট কণয ওৰা মায় ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
ফীভাৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত “ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ” ফুৰলটল এটন এ া ৰৰৰস্থৰত ফুচায় ম’ত হওাটনা ফযৰিটয় ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰৰ
আয়াৰ ৰৰণাভৰ ভুঔাভুৰঔ হহাৱাৰ ৰসদ্ধান্ত হলটঙ ।
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উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
সম্পদৰ ক্ষৰত হ’হল ফীভাআ ধন ৰৰটশাধ ওটৰ ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ক্ষৰতৰ ৰৰভাণট া ূৰণ ওৰাৰ ফাটফ প্ৰৰতট া ৰৰয়াটল ফঙটৰওীয়া 200 ওাকও ফৰগৰন ৰদফ

লাৰকফ ।

উত্তৰ 8
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ফীভা হহটঙ “ফহুসংঔযও”ৰ দ্বাৰা “ওভসংঔযও”ৰ হলাওঘান বকাআ হলাৱাৰ দ্ধৰত ।
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ভূলয ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ ফাটফ ৰফদাশংওাট াৰ ভান ৰনণতয় ওৰৰফকল ৰফদাশংওা গ্ৰহণৰ অকটত ফীভাওাৰও সওটল সম্পৰত্তট াৰ
সটফতক্ষণ অৰু ৰৰদশতনৰ ফযৱস্থা ওটৰ ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
অৰথতও ক্ষৰতৰ সন্মুঔীন হহাৱা হওআচনভান দুবতকীয়া ভানুহৰ হলাওঘানৰঔৰনও এআ এটও ধৰণৰ ৰনৰশ্চত খ না / ৰৰৰস্থৰতৰ
সন্মুঔীন হহ থওা ফহুসংঔযও ভানুটহ ৰনচৰ ভাচত বকাআ হলাৱাৰ প্ৰৰিয়াট াটৱ সটফতাত্তভ বাটৱ ফীভাও ফযাঔযা ওটৰ ।
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ধযায় 3
অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ
পোঠ পভৰচয়
বীমো উযদযোগযটো সোিোৰণযত এটো সসৱোৰ উযদযোগ যত বতধ মোি সময়ত গ্ৰোহিৰ সলৰক্ষোযবোৰ
সলভিৰভোযৱ বৃভৰ্দ্ পোইযছ মৰল সসৱোৰ মোিদণ্ডযটোৰ প্ৰভত অসন্তুভি সদোয় থোযি. তথোভপও
িোৰোবোভহিভোযৱ িতল ি প্ৰডোক্ট ততয়োৰ তহ মযছ, িতল ি প্ৰযলভিৰ বযৱহোৰৰ দ্বোৰো গ্ৰোহি সসৱোৰ
স্তৰযবোৰত দৃিোন্তমূল্িভোযৱ উন্নত তহযছ, গ্ৰোহিৰ অসন্তুভি মৰল সবয়ো প্ৰভতচ্ছভবৰ বোযব
উযদযোগযটোৰ যযথি ক্ষভত সোিি হয়. এই পভৰভিভতযটো সজীৱ িভৰবলল্ চৰিোৰ মৰল পভৰচোল্যি
ভবভভন্ন িোযধপন্থো হোতত ল্য়.
IRDA ৰ ভিয়মোৱল্ীযবোযৰ বীমো সিোম্পোিীযয় গ্ৰোহিি মগবঢোবল্গীয়ো ভবভভন্ন সসৱোযবোৰৰ বোযব সময়
ভিিধোৰণ িভৰ ভদযয় (TAT). এইযবোৰ IRDA (পভল্চীিোৰিৰ মগ্ৰহৰ ভিয়মোৱল্ীযবোৰৰৰ সলৰক্ষো),
২০০২ ৰ অিং . বীমো সিোম্পোিীযবোযৰ এটো সভিয় অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ থিোযটোও দোবী িযৰ মৰল
সসইযটোৰ বোযব IRDA ভিযদধ িোও ততয়োৰ িভৰযছ.
পোঠযটোৰ পৰো ভ ভিবল্গীয়োযবোৰ

ি. অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ – উপযভোিোৰ মদোল্তযবোৰ, সল্োিপোল্
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ক. অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ – উপভভোক্তোৰ আদোলত, ললোকপোল
1. সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোল্িো প্ৰভিয়ো (IGMS)
IRDA সয় সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোল্িো প্ৰভিয়ো (IGMS) এটো মৰম্ভ িভৰযছ ভযযয় বীমো অভভযযোগ
তথযৰ সিন্দ্ৰীয় শ্বোস-প্ৰশ্বোসৰ দযৰ মৰল ল্গযত উযদযোগযটোত অভভযযোগ ভিবোৰণ ভিৰীক্ষণৰ মভহল্োৰ দযৰ
িোযধ িযৰ.
পভল্চীিোৰিযবোযৰ ভসহঁ তৰ পভল্চীৰ পূিংখোিলপূিংখ ভবৱৰণ তসযত এই প্ৰণোল্ীযটোত পঞ্জীয়ি িভৰব
পোযৰ মৰল ভসহঁ তৰ অভভযযোগযবোৰ উথ্থোপি িভৰব পোযৰ. অভভযযোগযবোৰ সতভতয়ো সিংভিি বীমো
সিোম্পোিীযবোৰলল্ পযথোৱো হয়.
অভভযযোগ ভিবোৰণ তন্ত্ৰ
IGMS সয় অভভযযোগযবোৰ চোয় মৰল ভসহঁ তৰ ভিবোৰণৰ বোযব সময় ল্য়. ভিযনোি URL সটোত
অভভযযোগযবোৰ পঞ্জীয়ি িভৰব পোভৰ:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. উপযভোিো সলৰক্ষো মইি, ১৯৮৬
গুৰলত্বপূণধ
“গ্ৰোহিৰ মগ্ৰহযটো ভোল্লি সলৰক্ষো ভদবলল্ মৰল উপযভোিো িোউভন্পৰ প্ৰভতষ্ঠোৰ বোযব বযৱিো
িভৰবলল্ মৰল উপযভোিোৰ অভভযযোগযবোৰ ভিষ্পভত্ত িভৰবলল্ অিয প্ৰ োসিৰ বযৱিো িভৰবলল্”
এই মইিখি প্ৰযযোজয িৰো তহভছল্. মইিখি উপযভোিো সলৰক্ষো (সিংয োভিত) মইি, ২০০২ ৰ
অিীিত সিংয োিি িৰো তহযছ.

মইিখিত থিো ভিছল মোি সিংজ্ঞো তল্ত ভদয়ো িৰণৰ:
সিংজ্ঞো
“সসৱো” মোযি ভযযিোযিো ভবৱৰণৰ সসৱো ভযযটো বযৱহোৰিতধ োি ভি োল্ী িভৰবলল্ ততয়োৰ িৰো
তহযছ মৰল সবিংভিিং, ভবত্তীয়, বীমো, পভৰবহি, প্ৰভিয়ো িৰো, তবদলযভতি বো অিয ভি সযোগোি
িৰো, থিো বো সখোৱো বো দলযয়োটো, গৃহ ভিমধোণ, মযিোৰঞ্জি, মযমোদ-প্ৰযমোদ বো বোতভৰ বো অিয
তথয মযল্োচিো িৰো মভদৰ তসযত জভিত সলভবিোযবোৰৰ বযৱিোযবোৰ অন্তভলধ ি িযৰ. ভিন্তু
এইযটোযৱ ভযযিোযিো সসৱো ভবিোমূল্ীয়োলি বো বযভিগত সসৱোৰ চল ভি এটোৰ অিীিত ভিভদযয়.
বীমোি এটো সসৱো ভহচোযপ অন্তভলধ ি িযৰ

“উপযভোিো” মোযি হল্ ভযযিোযিো বযভি ভযযয়
 ভবযবচিো এটোৰ বোযব ভযযিোযিো বস্তু ভিযি মৰল সতযিকুৱো বস্তুযবোৰৰ ভযযিোযিো
বযৱহোৰিতধ োি অন্তভলধ ি িযৰ. ভিন্তু এইযটোযৱ
সিোযিো বোভণভজযি উযেয য বো পলিৰ
ভবিীৰ বোযব সতযিকুৱো সোমগ্ৰী মহৰণ িৰো বযভিযবোৰি অন্তভলধ ি িিযৰ বো
 ভবযবচিোৰ বোযব ভযযিোযিো সসৱো ভোৰোত মযি বো ল্োভ িযৰ মৰল সতযিকুৱো
সসৱোযবোৰৰ ভহতোভিিোৰী অন্তভলধ ি িযৰ.
“ত্ৰুট” মোযি ভযযিোযিো সবয়ো, অপূণধ, মোিদণ্ডযটোৰ হ্ৰোস, িোযধদক্ষতোৰ প্ৰিৃ ভত মৰল মচৰণ
ভযযটো ভযযিোযিো মইিৰ অিীিত তত্বোৱিোি িৰো বো চল ভি এটো সম্পূণধ িৰোৰ সক্ষত্ৰত বযভি
এজিৰ দ্বোৰো সম্পন্ন িভৰবলল্ দোভয়ত্ব সল্োৱো বো অিযথো ভযযিোযিো সসৱোৰ তসযত সম্পভিধ ত.
“অভভযযোগ” মোযি হল্ অভভযযোগিোৰী এজযি ভল্ভখতভোযৱ উথ্থোপি িৰো সিোযিো দোবী:






এটো অশুভ বযোভণজযৰ অভযোস বো সীমোবৰ্দ্ বোভণজযৰ অভযোস সল্োৱো
সতওঁ ভিিো বস্তুযবোৰত এটো বো তযতোভিি ত্ৰুট থিো
সতওঁৰ দ্বোৰো ভোৰো িৰো বো ল্োভ িৰো সসৱোযবোৰ ভযযিোযিো সক্ষত্ৰত হ্ৰোস সপোৱো
সপযিজত প্ৰদ ধি িৰো বো মইিৰ দ্বোৰো ভিিধোভৰততলি জভৰমিোৰ মূল্যযটো সবভছ হয়
বস্তুযবোৰ ভযযবোৰ জীৱি মৰল সলৰক্ষোৰ বোযব ভবপদজিি সযভতয়ো সতযিকুৱো বস্তুযবোৰৰ বযৱহোৰৰ
ভবষয়বস্তু, মচৰণ মৰল প্ৰভোৱযটো সোযপযক্ষ তথয প্ৰিো িভৰবলল্ বযৱসোযয় দোবী িৰো ভযযিোযিো
মইিৰ গণ্ডীৰৰ বোভহৰত ৰোইজলল্ ভবিীৰ বোযব বযৱহোৰযটো মগবঢোয়

“উপযভোিোৰ অসন্ভত” মোযি হল্ এটো অসন্ভত যত অভভযযোগ উথ্থোভপত বযভি এজযি
অভভযযোগযটোত থিো বদিোমযবোৰ অস্বীিোৰ িযৰ মৰল অসন্ভত প্ৰিো িযৰ.
a) উপযভোিোৰ ভববোদ ভিবোৰণ এযজন্পীযবোৰ
“উপযভোিো ভববোদ ভিবোৰণ এযজন্পীযবোৰ” প্ৰভতখি ভজল্ো মৰল ৰোজয মৰল ৰোষ্ট্ৰীয় স্তৰত িোপি
িৰো তহভছল্.
i.

ভজল্ো ফৰোম
 ফৰোমৰ অভভযযোগযবোৰ পভৰচোল্িো িৰোৰ ক্ষমতো মযছ, যত বস্তুযবোৰ বো
সসৱোযবোৰৰ মোিযটো মৰল সহোিলভূভতৰ দোবীযটো ২০ ল্োখ পযধযন্ত হব পোযৰ.
 সঠিি প্ৰ োসভিি মদোল্তলল্ িোযধিৰীিৰণৰ বোযব ভিযদধ /ভবচোৰ পথোবলল্ ভজল্ো
ফৰোমি ভি োল্ী িৰো হয়.

ii. ৰোভজযি মযয়োগ
 এই ভিবোৰণ িতৃধ পক্ষৰ প্ৰিৃ ত, মপীল্ সম্বন্ধীয় মৰল পযধযযবক্ষণ অভিিোৰ সক্ষত্ৰ
মযছ.
 ভজল্ো ফৰোমৰ পৰো দোবীযবোৰ গ্ৰহণ িযৰ.

 অভভযযোগযবোৰ গ্ৰহণ িভৰবলল্ ইয়োৰ প্ৰিৃ ত ক্ষমতোও মযছ যত বস্তু/যসৱো মৰল
সহোিলভূভতৰ মোিযটো, যভদ দোবী ২০ ল্োখৰ অভিি হয় ভিন্তু ১০০ ল্োখৰ অভিি
িহয়.
 অিয ক্ষমতো মৰল িতৃধ ত্ব ভজল্ো ফৰোমৰ তসযত এযি.
iii. ৰোষ্ট্ৰীয় মযয়োগ
 মইিৰ অিীিত প্ৰভতষ্ঠো িৰো চূ িোন্ত িতৃধ পক্ষযটো হল্ ৰোষ্ট্ৰীয় মযয়োগ.
 ইয়োৰ প্ৰিৃ ত, মপীল্ সম্বন্ধীয়ৰ ল্গযত পযধযযবক্ষণ অভিিোৰ সক্ষত্ৰ মযছ.
 ই ৰোভজযি মযয়োযগ ভদয়ো ভিযদধ যটোৰ পৰো দোবীযবোৰৰ ওপৰত শুিোিী ভদব পোযৰ
মৰল ইয়োৰ মলখয ক্ষমতো হল্ সন্ভত মদোয় িৰো, যত বস্তুযবোৰ/সসৱোযবোৰ মৰল
সহোিলভূভতৰ দ্বোবীযবোৰ ১০০ ল্োখতলি অভিি.
 ইয়োৰ ৰোভজযি মযয়োগৰ ওপৰত ভিৰীক্ষণৰ ক্ষমতো মযছ.
ভতভিওটো এযজন্পীযৰ এখি প্ৰ োসভিি মদোল্তৰ ক্ষমতো মযছ.

ভচত্ৰ ১: অভভযযোগ ভিবোৰণৰ সচযিল্যবোৰ

b) অভভযযোগ এটো ভদয়োৰ প্ৰভিয়ো
অভভযযোগ এটো পূৰ িৰো প্ৰভিয়োযটো অভত সহজ, ভতভিটো ভিবোৰণ এযজন্পীৰ ওপৰত. ৰোভজযি
মযয়োগ বো ৰোষ্ট্ৰীয় মযয়োগৰ ওচৰত অভভযযোগ বো দোবী এটো দোভখল্ িভৰবলল্ সিোযিো মোচল ল্
িোল্োযগ. অভভযযোগযটো অভভযযোিোৰীযয় ভিযজ বো সতওঁৰ িতৃধ ত্ব থিো এযজযে ভদব পোযৰ. এইযটো

বযভিগতভোযৱ বো ডোিযযোযগ পথোব পোভৰ. এইযটো মি িভৰব সয অভভযযোগ এটো ভদবৰ বোযব
উভিল্ৰ সিোযিো সহোয় ল্ব িল্োযগ.
c) উপযভোিো ফৰোম িমযবোৰ

i.
ii.
iii.
iv.
v.

অভভযযোগ িৰো বস্তুযবোৰৰ ভবষযয় যভদ ফৰোমযটো ভিভিত হয় মৰল অভভযযোগত উযেখ থিো
ভযযিোযিো ভবসিংগভত বো অভভযযোগৰ ভযযিোযিো সদোষ সসৱোৰযক্ষত্ৰত প্ৰমোভণত হয় সতভতয়ো
ভবপৰীত তফদলল্ ফৰোযম তল্ত ভদয়োৰ িৰযণ ভতভি প্ৰিোৰৰ ভিযদধ জোভৰ িভৰব পোযৰ,
অভভযযোগিতধ োি সম্পূণধ মূূ্ল্য ঘূৰোই ভদয়ো, (বো বীমোৰ সক্ষত্ৰত ভপ্ৰভময়োম), অভভযযোগিতধ োই
পভৰয োি িৰো মূল্য
ভবপৰীত পক্ষৰ অৱযহল্োৰ বোযব উপযভোিোই সন্ূখীি সহোৱো ভযযিোযিো ক্ষভত বো মঘোতৰ বোযব
অিলিম্পো ভহচোযপ উপযভোিোি পলৰষ্কোৰ ভহচোযপ ভদবলল্ সতযিকুৱো ৰোভ যটো
ভযযবোৰ সসৱোৰ ভবষযয় প্ৰশ্ন উথ্থোভপত তহযছ তোৰ ভবসিংগভতযবোৰ মতঁ ৰ িৰো
অয োভিীয় বযৱসোয়ৰ অভযোস বো সীমোৱৰ্দ্ বযৱসোয়ৰ অভযোস বন্ধ িভৰবলল্ বো সসইযবোৰ
পলিৰোবৃভত্ত িিভৰবলল্
তফদযবোৰি পযধযপ্ত িি মগবযঢোৱো

d) অভভযযোগৰ চভৰত্ৰযবোৰ
বীমো বযৱসোয়ৰ িোৰণো মযত ভযমোি দূৰ সম্ভৱ ভতভিটো ফৰোমৰ তসযত উপযভোত্তোৰ সন্ভতৰ
অভিিোিং তল্ত উযেভখত মূখয সেণী ভতভিটোৰ অন্তগধত
i.
ii.
iii.
iv.
v.

দোবী ভিষ্পভত্তত ভবল্ম্ব
দোবীযবোৰ ভিষ্পভত্ত িিৰো
দোবীযবোৰ অগ্ৰোহয িৰো
ক্ষভতৰ পভৰমোণ
পভল্চীৰ সময়সীমো, চতধ যবোৰ ইতযোভদ.

3. বীমো সল্োিপোল্
বীমো মইি, ১৯৩৮ ৰ ক্ষমতোৰ অিীিত সিন্দ্ৰীয় চৰিোযৰ ১৯৯৮ চিৰ ১১ িযভম্বৰ
তোভৰযখ চৰিোৰী মযল্োচিী এখিত জোিিী এটো প্ৰিো িভৰ ৰোজহুৱো অভভযযোগ ভিবোৰণৰ
ভিয়মযবোৰ, ১৯৯৮ ততয়োৰ িভৰযছ. এই ভিয়মযবোৰ জীৱি মৰল জীৱিৰ বোভহৰৰ বীমোত
প্ৰযয়োগ িৰো হয়, বীমোযবোৰৰ সিযল্োযবোৰ বযভিগত োৰীৰ বোযব, সসইযটো হল্ বযভিগত
সক্ষমতোযৰ বীমো সল্োৱো.
এই ভিয়মযবোৰৰ উযে য হল্ এটো মূল্য িোযধিৰী, সূচোৰল মৰল মিংভ ি িৰযণ
সিোম্পোিীযবোৰৰ তহ দোবী ভিষ্পভত্ত সম্পিীয় সিযল্োযবোৰ অভভযযোগ সমোিোি িৰো.

বীমো

সল্োিপোযল্ বীমোিোৰী মৰল বীমোিতধ োৰ বলজোবলভজৰ জভৰয়যত এটো মোিযম ভহচোযপ মৰল প্ৰসিংগৰ
চতধ অিলসভৰ িোউযন্পল্ৰ ভহচোযপ িোম িভৰব পোযৰ.

সল্োিপোল্ৰ ভসৰ্দ্োন্তযটো, অভভযযোগযটো গ্ৰহণ বো অগ্ৰোহযযটো চূ িোন্ত.
a) সল্োিপোল্িলল্ অভভযযোগ
সল্োিপোল্ত ভদয়ো ভযযিোযিো অভভযযোগ ভল্ভখত, বীমোিতধ ো বো সতওঁৰ মইিী উত্তৰোভিিোৰীৰ
দ্বোৰো চহী িৰো হব ল্োভগব ভযযটো সল্োিপোল্ি উযে য িভৰ সসই মইিীযক্ষত্ৰৰ ভভতৰত
বীমোিোৰীৰ োখো / িোযধযোল্য় িভথৰ দ্বোৰো সমভথধত হব ল্োভগব. যভদ সতযিকুৱো হয় সতযন্ত
অভভযযোগিোৰীৰ মিলমোভিি ক্ষভতৰ প্ৰিোৰ মৰল পভৰমোণৰ ল্গযত ভিমোি সহোয় ভবচোভৰযছ
উযেখ িভৰব ল্োভগব.
অভভযযোগযবোৰ সল্োিপোল্ত ভদব পোভৰ যভদ:
i.

অভভযযোগিোৰীযয় মগতীয়ো ভল্ভখত উপিোপি এটো বীমো সিোম্পোিীি ভদভছল্ মৰল বীমো
সিোম্পোিীযয়:

 অভভযযোগযটো অস্বীিোৰ িভৰভছল্ বো
 অভভযযোগ ল্োভৰ এমোহলল্যি বীমোিোৰীযয় অভভযযোগিোৰীি সিোযিো প্ৰতল যত্তৰ ভদয়ো িোভছল্
ii. বীমোিোৰীযয় ভদয়ো প্ৰতল যত্তৰযটোযৱ অভভযযোগিতধ োি সন্তুি িভৰব পৰো িোভছল্
iii. বীমো সিোম্পোিীযয় অগ্ৰোহয িৰো তোভৰখযটোৰ পৰো এবছৰৰ ভভতৰত অভভযযোগযটো ভদয়ো তহযছ
iv. অভভযযোগযটো সিোযিো মদোল্ত বো গ্ৰোহিৰ ফৰোমত িোম সিোযহোৱোলি পভৰ থিো িোই
b) সল্োিপোল্ৰ দ্বোৰো ভদয়ো পৰোম ধযবোৰ
সল্োিপোযল্ অিলসৰণ িভৰবলল্ ম ো িৰো ভিছল মোি ভিভদধ ি িতধ বয/প্ৰটিল্ মযছ:
i. পৰোম ধযবোৰ সতযিকুৱো অভভযযোগ এটো ল্োভৰ এমোহৰ ভভতৰত ভদয়ো উভচত
ii. বীমো সিোম্পোিী মৰল অভভযযোগিোৰী উভয়লল্ প্ৰভতভল্প পযথোৱো উভচত
iii. সতযিকুৱো পৰোম ধ ল্োভৰ ১৫ ভদিৰ ভভতৰত অভভযযোগিোৰীযয় পৰোম ধযবোৰ ভল্ভখতভোযৱ গ্ৰহণ
িভৰবল্গীয়ো হয়
iv. বীমোিতধ োৰ সন্ভত পত্ৰ এখিৰ প্ৰভতভল্ভপ বীমোিোৰীলল্ পযথোৱো উভচত মৰল সতওঁৰ সতযিকুৱো
সন্ভতৰ পত্ৰ ল্োভৰ ১৫ ভদিৰ ভভতৰত ভল্ভখত জোিিী ভবচৰো উভচত
c) পলৰষ্কোৰ
যভদ অভভযযোগযটো মিযিতোিোৰীযয় ভিষ্পভত্ত িিযৰ, সতযন্ত সল্োিপোযল্যয় বীমোিতধ োলল্ পলৰষ্কোৰ
এটো পথোব ভযযটো সতওঁ ভোল্ বলভল্ ভোযৱ, মৰল সসইযটো বীমোিতধ োৰ ক্ষভতযটো পূৰোবৰ বোযব
প্ৰযয়োজিীয়যটোত তি অভিি িহয়.
সল্োিপোযল্ ভদয়ো পলৰষ্কোৰযবোৰ তল্ত ভদয়ো ভিয়মযবোৰৰ দ্বোৰো ভিয়ন্ত্ৰণ িভৰব পোভৰ:
i.

পলৰষ্কোৰযটো ২০ ল্োখতলি সবভছ হব িোল্োযগ (অিলগ্ৰহী পভৰয োি মৰল অিয খৰচযবোৰ িভৰ)

ii. সতযিকুৱো এটো অভভযযোগ ল্োভৰ তোভৰখযটোৰ পৰো ৩ মোহৰ ভভতৰত পলৰষ্কোৰযটো ভদয়ো
উভচত, মৰল বীমোিতধ োই সতযিকুৱো পলৰষ্কোৰ ল্োভৰ ভতভি মোহৰ ভভতৰত এটো চূ িোন্ত
ভিষ্পভত্তৰ দযৰ পলৰষ্কোৰ ল্োভৰ িথোযটো সম্পূণধভোযৱ জযিোৱো উভচত
iii. বীমোিোৰীযয় পলৰষ্কোৰযটোৰ তসযত এিমত হব মৰল সতযিকুৱো সন্ভতৰ ভচঠি ল্োভৰ ১৫
ভদিৰ ভভতৰত সল্োিপোল্লল্ এখি ভল্ভখত জোিিী পথোব
iv. যভদ বীমোিতধ োই সতযিকুৱো পলৰষ্কোৰ সন্ভতযটো ভল্ভখতভোযৱ িজিোয়, সতযন্ত বীমোিোৰীযয়
পলৰষ্কোৰযটো িোযধিৰী িিযৰ

ভিজি পৰীক্ষো িৰি ১
______________ ৰ অভভযযোগযবোৰ পভৰচোল্িো িৰোৰ ক্ষমতো মযছ, যত বস্তু বো সসৱোযবোৰৰ
মোিযটো মৰল সহোিলভূভতৰ দোবীযটো ২০ ল্োখ পযধযন্ত হব পোযৰ.
I.
II.
III.
IV.

ভজল্ো ফৰোম
ৰোভজযি মযয়োগ
ভজল্ো পভৰষদ
ৰোষ্ট্ৰীয় মযয়োগ

সোৰোিং


IRDA সয় সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোল্িো প্ৰভিয়ো (IGMS) এটো মৰম্ভ িভৰযছ ভযযয় বীমো অভভযযোগ
তথযৰ সিন্দ্ৰীয় শ্বোস-প্ৰশ্বোসৰ দযৰ মৰল ল্গযত উযদযোগযটোত অভভযযোগ ভিবোৰণ ভিৰীক্ষণৰ মভহল্োৰ
দযৰ িোযধ িযৰ.



উপযভোিো ভববোদ ভিবোৰণ এযজন্পীযবোৰ
িোপি িৰো তহভছল্.



বীমো বযৱসোয়ৰ িোৰণো মযত ভযমোি দূৰ সম্ভৱ ভতভিটো ফৰোমৰ তসযত উপযভোিোৰ
সন্ভতৰ অভিিোিং দোবীযবোৰ ভিষ্পভত্তত ভবল্ম্ব, দোবীযবোৰ অগ্ৰোহয িৰো, ক্ষভতৰ পভৰমোণ
মৰল পভল্চীৰ সময়সীমো, চতধ ইতযোভদৰ দযৰ সেণীযবোৰৰ অন্তগধত.



সল্োিপোযল্ বীমোিোৰী মৰল বীমোিতধ োৰ বলজোবলভজৰ জভৰয়যত এটো মোিযম ভহচোযপ মৰল
প্ৰসিংগৰ চতধ অিলসভৰ িোউযন্পল্ৰ ভহচোযপ িোম িভৰব পোযৰ.



যভদ অভভযযোগযটো মিযিতোিোৰীযয় ভিষ্পভত্ত িিযৰ, সতযন্ত সল্োিপোযল্ বীমোিতধ োলল্ পলৰষ্কোৰ
এটো পথোব ভযযটো সতওঁ ভোল্ বলভল্ ভোযৱ, মৰল সসইযটো বীমোিতধ োৰ ক্ষভতযটো পূৰোবৰ বোযব
প্ৰযয়োজিীয়যটোত তি অভিি িহয়.

প্ৰভতখি ভজল্ো মৰল ৰোজয মৰল ৰোষ্ট্ৰীয় স্তৰত

মলখয পদযবোৰ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোল্িো প্ৰভিয়ো (IGMS)
গ্ৰোহি সলৰক্ষো মইি, ১৯৮৬
ভজল্ো ফৰোম
ৰোভজযি মযয়োগ
ৰোষ্ট্ৰীয় মযয়োগ
বীমো সল্োিপোল্

ভিজি পৰীক্ষো িভৰবলল্ উত্তৰযবোৰ
উত্তৰ ১
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ I.
ভজল্ো ফৰোমৰ অভভযযোগযবোৰ পভৰচোল্িো িৰোৰ ক্ষমতো মযছ, যত বস্তু বো সসৱোযবোৰৰ মোিযটো
মৰল সহোিলভূভতৰ দোবীযটো ২০ ল্োখ পযধযন্ত হব পোযৰ.
ভিজি পৰীক্ষো িৰো প্ৰশ্নযবোৰ
প্ৰশ্ন ১
IGMS পদযটো প্ৰসোৰ িৰি.
I.
II.
III.
IV.

বীমোৰ সোিোৰণ পভৰচোল্িো প্ৰণোল্ী
ভোৰতৰ সোিোৰণ পভৰচোল্িো প্ৰণোল্ী
সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোল্িো প্ৰভিয়ো
বলভৰ্দ্মোি অভভযযোগ পভৰচোল্িো প্ৰভিয়ো

প্ৰশ্ন ২
তল্ৰ সিোিযটো গ্ৰোহি অভভযযোগ ভিবোৰণ এযজন্পীযয় ২০ ল্োখৰ পৰো ১০০ ল্োখৰ ভভতৰৰ
গ্ৰোহি ভিষ্পভত্তযবোৰ পভৰচোল্িো িযৰ?
I.
II.
III.
IV.

ভজল্ো ফৰোম
ৰোভজযি মযয়োগ
ৰোষ্ট্ৰীয় মযয়োগ
ভজল্ো পভৰষদ

প্ৰশ্ন ৩

তল্ৰ সিোিযটো অভভযযোযগ এটো তবি গ্ৰোহি অভভযযোগৰ সভটযটো ততয়োৰ িিযৰ?
I.
II.
III.
IV.

দ্ৰবয এটোৰ বোযব সদোিোিীযয় MRP তলি সবভছ িি দোবী িৰো
সদোিোিীযয় গ্ৰোহিি সেণীযটোত থিো সেষ্ঠ দ্ৰবযযটোৰ ভবষযয় পৰোম ধ িিৰোযটো
দৰবৰ বটল্ এটোত সতিীিৰণ ভিভদয়ো
িলটপূণধ দ্ৰবযযবোৰ

প্ৰশ্ন ৪
বীমো পভল্চী সম্পিীয় অভভযযোগযবোৰ দোভখল্ িভৰবলল্ গ্ৰোহি এজিৰ বোযব তল্ৰ সিোিযটো
মটোইতলি সঠিি ভবিল্প?
I.
II.
III.
IV.

পলভল্চ
উচ্চতম িযোয়োল্য়
বীমো সল্োিপোল্
ভজল্ো মদোল্ত

প্ৰশ্ন ৫
বীমো সল্োিপোল্ৰ প্ৰোযদভ ি সক্ষত্ৰোভিিোৰ সোযপযক্ষ তল্ৰ সিোিযটো উভি শুৰ্দ্?
I.
II.
III.
IV.

বীমো সল্োিপোল্ৰ ৰোষ্ট্ৰীয় সক্ষত্ৰোভিিোৰ মযছ
বীমো সল্োিপোল্ৰ ৰোভজযি সক্ষত্ৰোভিিোৰ মযছ
বীমো সল্োিপোল্ ৰ ভজল্ো সক্ষত্ৰোভিিোৰ মযছ
বীমো সল্োিপোল্যয় ভিিধোভৰত প্ৰোযদভ ি সীমোৰ ভভতৰত িোযধ িযৰ

প্ৰশ্ন ৬
বীমো সল্োিপোল্ এটোৰ তসযত সিযিলি অভভযযোগ দোভখল্ িভৰব পোভৰ?
I.
II.
III.
IV.

অভভযযোগযটো
অভভযযোগযটো
অভভযযোগযটো
অভভযযোগযটো

ভল্ভখত ভোযৱ ভদব ল্োযগ
সফোি সযোযগ ভদব ল্োযগ
মলখোমলভখ তি সমৌভখি ভোযৱ ভদব ল্োযগ
বোতভৰিোিতৰ ভবজ্ঞোপিৰ জভৰয়যত ভদয়ো হয়

প্ৰশ্ন ৭
বীমো সল্োিপোল্ এটোৰ িোষ চপোৰ সময়সীমোযটো ভি?
I.
II.
III.
IV.

বীমোিোৰীযয়
বীমোিোৰীযয়
বীমোিোৰীযয়
বীমোিোৰীযয়

অভভযযোগযটো
অভভযযোগযটো
অভভযযোগযটো
অভভযযোগযটো

অগ্ৰোহয
অগ্ৰোহয
অগ্ৰোহয
অগ্ৰোহয

িৰোৰ
িৰোৰ
িৰোৰ
িৰোৰ

দলই বছৰৰ ভভতৰত
ভতভি বছৰৰ ভভতৰত
এি বছৰৰ ভভতৰত
এমোহৰ ভভতৰত

প্ৰশ্ন ৮
সল্োিপোল্ত অভভযযোগ এটো দোভখল্ িভৰবৰ বোযব তল্ৰ সিোিযটো মগতীয়ো প্ৰযয়োজি িহয়?
I.
II.
III.
IV.

অভভযযোগযটো এজি বযভিৰ দ্বোৰো „বযভিগত ল্োইি‟ বীমোৰ ওপৰত হব ল্োভগব
অভভযযোগযটো বীমোিোৰীযয় অগ্ৰোহয িৰোৰ এবছৰৰ ভভতৰত অভভযযোগ িৰো হব ল্োভগব
সল্োিপোল্ৰ মগযত অভভযযোগিোৰীযয় উপযভোিো ফৰোমৰ িোষচপোৰ প্ৰযয়োজি িোই
মলঠ সহোয়ৰ পভৰমোণ ২০ ল্োখৰ ভভতৰত হব ল্োভগব.

প্ৰশ্ন ৯
সল্োিপোল্ৰ তসযত অভভযযোগ ভদবলল্ সিোযিো মোচল ল্ / জভৰমিো ভদব ল্োযগ সিভি?
I.
II.
III.
IV.

১০০ টিোৰ মোচল ল্ এটো পভৰয োি িভৰব ল্োযগ
সিোযিো মোচল ল্ বো জভৰমিো পভৰয োি িভৰব িোল্োযগ
সহোয়ৰ মলঠ ২০% মোচল ল্ ভহচোযপ পভৰয োি িভৰব ল্োভগব
সহোয়ৰ মলঠ ১০% মোচল ল্ ভহচোযপ পভৰয োি িভৰব ল্োভগব

প্ৰশ্ন ১০
বযভিগত বীমোিোৰী এটোৰ ভবৰলযৰ্দ্ অভভযযোগ এটো ভদব পোভৰ সি?
I.
II.
III.
IV.

অভভযযোগযবোৰ সিৱল্ ৰোজহুৱো বীমোিোৰীৰ ভবৰলযৰ্দ্ িভৰব পোভৰ
ভিিয়, বযভিগত বীমোিোৰীযবোৰৰ ভবৰলযৰ্দ্ অভভযযোগ দোভখল্ িভৰব পোভৰ
বযভিগত বীমোিোৰীযবোৰৰ ভবৰলযৰ্দ্ সিৱল্ জীৱি খণ্ডত অভভযযোগ দোভখল্ িভৰব পোভৰ
বযভিগত বীমোিোৰীযবোৰৰ ভবৰলযৰ্দ্ সিৱল্ জীৱি খণ্ডত িপৰো অভভযযোগ দোভখল্ িভৰব
পোভৰ

ভিজি পৰীক্ষো িৰো প্ৰশ্নযবোৰৰ উত্তৰ
উত্তৰ ১
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ III.
IGMS সয় সযৌথ অভভযযোগ পভৰচোল্িো প্ৰভিয়ো সটো বলজোয়.
উত্তৰ ২
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ II.
ৰোভজযি মযয়োযগ ২০ ল্োখৰ পৰো ১০০ ল্োখৰ ভভতৰৰ গ্ৰোহি ভিষ্পভত্তযবোৰ পভৰচোল্িো িভৰব.

উত্তৰ ৩
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ II.
সদোিোিীযয় গ্ৰোহিি সেণীযটোত থিো সেষ্ঠ দ্ৰবযযটোৰ ভবষযয় পৰোম ধ িিৰোযটোযৱ তবি গ্ৰোহি
অভভযযোগৰ সভটযটো ততয়োৰ িিযৰ.
উত্তৰ ৪
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ III.
অভভযযোগ বীমো সল্োিপোল্ত ভদব ল্োযগ যোৰ
অন্তগধত.

প্ৰোযদভ ি সক্ষত্ৰোভিিোৰ অিীিত বীমোৰ িোযধযোল্য়যটো

উত্তৰ ৫
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ IV.
বীমো সল্োিপোযল্ সিৱল্ ভিিধোভৰত প্ৰোযদভ ি সীমোৰ ভভতৰত িোযধ িযৰ.
উত্তৰ ৬
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ I.
সল্োিপোল্ত অভভযযোগযবোৰ ভল্ভখত ভোযৱ ভদব ল্োযগ.
উত্তৰ ৭
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ III.
বীমোিোৰীযয় অভভযযোগযটো অগ্ৰোহয িৰোৰ
সল্োিপোল্ এটোৰ িোষ চপোযটো অপভৰহোযধ.

এি

বছৰৰ

ভভতৰত

অভভযযোগিোৰীযয়

উত্তৰ ৮
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ III.
সল্োিপোল্ৰ মগযত অভভযযোগিোৰীযয় উপযভোিো ফৰোমৰ িোষচপোৰ প্ৰযয়োজি িোই.
উত্তৰ ৯
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ II.

বীমো

সল্োিপোল্ৰ তসযত অভভযযোগ ভদবলল্ সিোযিো মোচল ল্ / জভৰমিো ভদব িোল্োযগ.
উত্তৰ ১০
শুৰ্দ্ ভবিল্পযটো হল্ II.
ভিিয়, বযভিগত বীমোিোৰীৰ ভবৰলযৰ্দ্ অভভযযোগ এটো ভদব পোভৰ.

অিলবন্ধ
ভোৰতবষধত বতধ মোি িোযধ িভৰ থিো জীৱি বীমো সিোম্পোিীযবোৰৰ তোভল্িোখি
১. বোজোজ এল্োযয়ঞ্জ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
২. ভবৰল্ো ছোি ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
৩. এইচ.ভড.এফ.ভচ. ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
৪. মই.ভছ.মই.ভছ.মই. ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
৫. মই.এি.ভজ. Vysya ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
৬. ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ িযপধোযৰচি অৱ ইভণ্ডয়ো
৭. সমক্স ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
৮. PNB সমটোল্োইফ ইভণ্ডয়ো ইিচল যৰঞ্চ
৯. সিোটোি মভহন্দ্ৰ ওল্ড মলচলযৱল্ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১০. এছ. ভব. মই. ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১১. টোটো এ.মই.এ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১২. ভৰল্োযয়ন্প ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১৩. মভভভো ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১৪. ছোহোৰো ইভণ্ডয়ো ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১৫. শ্ৰীৰোম ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১৬. ইভণ্ডয়োমক্সো ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১৭. ভফউচোৰ সজযিযৰল্ী ইভণ্ডয়ো ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১৮. মই.ভড.ভব.মই সফডোযৰল্ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
১৯. িোিোিো এইচ.এচ.ভব.ভচ. অভৰযয়যেল্ সবিংি অৱ িমোচধ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
২০. এগি সৰভল্যগৰ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
২১. ভড.এল্.এফ. প্ৰযমভৰিো ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
২২. িোৰ ইউভিয়ি ডোই-ইভচ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
২৩. ইভণ্ডয়ো ফোিধ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
২৪. এযডল্যৱইছ টভিঅ ল্োইফ ইিচল যৰঞ্চ
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ধযায় 5
চীফন ফীভাৰ ৰফৰধসন্মত নীৰতসভূহ
ধযায় ৰৰৰঘৰত
এআ ধযায়ট াৰ চৰৰয়টত চীফন ফীভা ঘুৰিসভূহৰ ওামতন্থা ৰনয়ন্ত্ৰণওাৰী উাদানটফাৰৰ লকত ৰৰঘয় ওৰাআ ৰদয়া হ’ফ
।লকটত চীফন ফীভা ঘুৰি এঔনৰ ৰফটশষত্বটফাৰৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰা হ’ফ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. ফীভা ঘুৰিসভূহ-ৰফৰধসন্মত ৰদশ অৰু ৰফটশষত্বটফাৰ
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A. ফীভা ঘুৰিসভূহ-ৰফৰধসন্মত ৰদশ অৰু ৰফটশষত্বটফাৰ
I.

চীফন ফীভা ঘুৰি-ৰফৰধসন্মত ৰদশ

a) ফীভা ঘুৰি
ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ লকত এ া ঘুৰিৰ ঙ্গীওাৰ চৰড়ত হহ থাটও, ম’ত ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল হওাৱা এ া ভূলযৰ প্ৰৰতদান স্বৰূট
ফীভাওাৰটও ৰওঙুভান ৰনৰেতি ৰফদাশংওাৰ ৰফৰীটত অৰথতও সুৰক্ষা ৰদফকল সন্মত হয় । এআ ঘুৰিৰ ঙ্গীওাটৰ ফীভা ৰলৰঘৰ
ৰূ লয় ।
b) ফীভা ঘুৰিৰ ৰফৰধসন্মত ৰদশ
এৰতয়া অৰভ ফীভা ঘুৰি এ াৰ হফৰশিযটফাৰ লক্ষয ওৰৰভ অৰু তাৰ ৰঙত হসআ ৰফৰধসন্মত নীৰতসভূহ, ৰম সভূটহ সাধাৰণটত
ফীভা ঘুৰিটফাৰও ৰনয়ন্ত্ৰণ ওটৰ, হসআ হওআ াৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰৰভ ।
গুৰুত্বুণত
এ া ঘুৰি হহটঙ দুআ ফা তটতাৰধও ক্ষৰ ভাচত হহাৱা এও ফুচাফুৰচ ৰমট া অআনৰ দ্বাৰা ওমতযওৰী ওৰা হয় । “বাৰতীয় ঘুৰি
ৰধৰনয়ভ, 1872” ৰ ন্তকতত ৰফৰধসভূহৰ দ্বাৰা ফীভা ঘুৰিটও অৰদ ওৰৰ সওটলা ধৰণৰ ঘুৰি ৰনয়ৰন্ত্ৰত হয় ।
এ া ফীভা ৰলৰঘ হহটঙ দু া ক্ষৰ ভাচত হহাৱা এও ঘুৰি ।আয়াত ক্ষ দু া হহটঙ- হওাম্পানীট া মাও ফীভাওাৰও ফুৰল হওাৱা
হয় অৰু ৰলৰঘধাৰও, ৰমচনও ফীভাওৃত ফুৰল হওাৱা হয় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: ফীভা ঘুৰি

c) এ া হফধ ঘুৰিৰ উাদানসভুহ
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: এ া হফধ ঘুৰিৰ উাদানসভূহ
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এ া হফধ ঘুৰিৰ উাদানসভূহ হ”ল0
i.

প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৃৰত (পাৰ এণ্ড এওটঙট ন্স)

হমৰতয়া হওাটনা ফযৰিটয় ৰওফা এ া ওৰাৰ ফা ওৰাৰ ৰা ৰফৰত থওাৰ অগ্ৰহ প্ৰওাশ ওৰৰ এটন ওামতযৰ ফাটফ অন এচনৰ
সন্মৰত অদায় ওৰৰফ ৰফঘাটৰ, হতৰতয়া ফযৰিচটন প্ৰস্তাৱ ৰদটঙ ফুৰল হওাৱা হয় । সঘৰাঘৰ প্ৰস্তাৱটও প্ৰস্তাৱ ৰদটয় অৰু
ফীভাওাৰটও গ্ৰহণ ফা স্বীওাৰ ওটৰ ।
ৰমচনকল প্ৰস্তাৱ অক ফটিাৱা হহটঙ, হতোঁ হমৰতয়া তাত সন্মৰত প্ৰওাশ ওটৰ, হতৰতয়া আয়াও স্বীওৃৰত ফুৰল ধৰৰ হলাৱা হয়
।হসটয়টহ, প্ৰস্তাৱ স্বীওাৰ ওৰাৰ ৰঙত আ ঙ্গীওাৰত ৰৰণত হহ মায় ।
এআ স্বীওৃৰত প্ৰস্তাৱওও চটনাৱাট া অৱশযও, ৰওয়টনা আয়াৰ লকটতআ ঘুৰিট াৰ কঠন প্ৰৰিয়া অৰম্ভ হয় ।
মৰদ প্ৰস্তাৱওচটন ফীভা অোঁঘৰনঔনৰ ন্তবূতি ঘততটফাৰ ভাৰন লয়, হতটন্ত হতোঁ অৰম্ভৰণৰ লাকৰতয়াল চভাট া (ৰড’ৰচ
এভাউণ্ট) ৰৰটশাধ ওৰাৰ হমাটকটৰ হতোঁৰ সন্মৰত প্ৰওাশ ওটৰ । প্ৰস্তাৱট া কৃহীত হহাৱাৰ ৰঙত প্ৰাৰৰম্ভও চভাট া পািত
ৰপ্ৰৰভয়াভকল ৰূান্তৰৰত হহ মায় অৰু প্ৰস্তাৱট া ৰলৰঘত ৰৰণত হয় ।
মৰদ হওাটনা ঘতত অটৰা ওৰা হয়, হতটন্ত আয়াও হওাৱা হয় প্ৰৰত-প্ৰস্তাৱ ।
ৰলৰঘ ফ’ণ্ড ফা ফীভা ত্ৰঔন হহ টৰ ঘুৰিট াৰ প্ৰভান ফা সাক্ষয ।
ii. ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ফা প্ৰৰতদান (ওনৰঙডাটৰআিন)
আয়াৰ থত হহটঙ হম ঘুৰিট াত সওটলা ক্ষৰ ফাটফ াৰস্পৰৰও লাবৰ সুৰফধা থাৰওফ লাৰকফ । ফীভাওৃতৰ ক্ষৰ ৰা
ৰপ্ৰৰভয়াভট াটৱআ হহটঙ ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ফা প্ৰৰতদানস্বৰূ অৰু অনৰটন ক্ষৰত ূৰণৰ ঙ্গীওাৰট া হহটঙ
ফীভাওাৰওৰ ক্ষৰ ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ।
iii. সওটলা ক্ষৰ সন্মৰত (এৰগ্ৰটভণ্ট ৰফ আু ন ৰদ াৰ ঙত )
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এটও ফস্তুৰ ৰফষটয় এটও া থতত উবয় ক্ষআ সন্মৰত ৰদফ লাৰকফ।অন ওথাত, দু া ক্ষৰ “ওনটঘনঙাঘ এড্ অআটডভ”
থতাৎ ৰফষয়ফস্তুত ঐওভতয থাৰওফ লাৰকফ । ফীভা হওাম্পানী অৰু ফীভাওৃত উবয় ক্ষআ এটও া ফস্তুৰ এটও ধৰণৰ থত
ফুৰচ হল সন্মত হ’ফ লাৰকফ ।
iv. ভুি সন্মৰত (েী ওনটঙণ্ট)
ঘুৰিত অফদ্ধ হহাৱাৰ সভয়ত স্বতঃপ্ৰফৃত্ত সন্মৰত থাৰওফ লাৰকফ ।
সন্মৰত ভুিবাটৱ ৰদয়া ফুচায় হমৰতয়া সন্মৰত ৰদয়াৰ ৃষ্ঠবূৰভ এআটফাৰ নাথাটও  ফলপ্ৰটয়াক
 নুৰঘত প্ৰবাৱ
 প্ৰফিনা
 সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন
 বুল-ভ্ৰাৰন্ত
সন্মৰতট া মৰদ ফাধয ওৰৰ অদায় ওৰা হহটঙ ফা এআট া মৰদ ওাটৰাফাৰ নাহও প্ৰটৰাঘনা, প্ৰফিনা, বুৱা দৃিান্ত ফা বুলটত
গ্ৰহণ ওৰা ৰসদ্ধান্ত, হতটন্ত ঘুৰিট া ফাৰতলটমাকয হ’ফ ।
v. ঘুৰিৰ ক্ষসভূহৰ হততা (টওাৰঘৰ প ৰদ াৰ ঙত )
ঘুৰিট াৰ উবয় ক্ষআ ঘুৰি ওৰৰফ ৰাকও অআনতঃ হততাসম্পনতা হ’ফ লাৰকফ । প্ৰস্তাৱ-ত্ৰ ঘহী ওৰাৰ সভয়ত
ৰলৰঘধাৰওচন প্ৰাপ্তফয়স্ক তথা ভানৰসওবাটৱ সুস্থ হ’ফ লাৰকফ অৰু অআনকত বাটফ ঘুৰি ওৰৰফৰ ফাটফ টমাকয ফুৰল
হখাৰষত হ’ফ নালাৰকফ ।উদাহৰণস্বৰূট, নাফালও এচটন ফীভা ঘুৰিত হসাভাফ হনাৱাটৰ ।
vi. হফধতা (ৰলটকৰলৰ )
ঘুৰিত থওা ৰফষয়ফস্তু ফা উটেশযট াৰ অআনকত হফধতা থাৰওফ লাৰকফ, হমটন, হওাটনা হফঅআনী ওাভৰ ফীভা নহয় ।
ৰমটফাৰ ঘুৰিৰ ৰফষয়ফস্তু ফা উটেশয থফা প্ৰৰতদান ফা ৰফটফঘনাৰ ৰফষয়ফস্তু অআনসন্মত নহয়, হতটন প্ৰৰতট া ঘুৰি
ওামতযওৰী হয় ।এ া ফীভা ঘুৰিৰ ৰফষয়ফস্তু অআনকত হফধ ৰফষয়ফস্তু ।
গুৰুত্বূণত
i.

ফলপ্ৰটয়াক – ৰাধভূলও ওাভওাটচটৰ হহোঁঘা ৰদয়া ।

ii. নুৰঘত প্ৰবাৱ – হমৰতয়া এচন ভানুটহ অন এচন ভানুহৰ আো-ৰনোৰ ৰত কবীৰ প্ৰবাৱ ৰফস্তাৰ ওৰৰফ াটৰ অৰু
নুৰঘত ৰওঙুভান সুৰফধা লাবৰ ফাটফ ৰনচৰ ক্ষভতা প্ৰটয়াক ওটৰ ।
iii. প্ৰফিনা – হমৰতয়া এচটন ৰনটচআ সতয ফুৰল ৰফিাস নওৰা বুল তথয ৰৰটফশন ওৰৰ অন এচনৰ ভনত এ া বুৱা ধাৰণা
ফদ্ধভূল ওটৰ অৰু হসআ ৰফিাসৰ ৰবৰত্তত ৰসদ্ধান্ত হলাৱাৰ ফাটফ ৰসচনও প্ৰটৰাৰঘত ওটৰ ।আ আোওৃতবাটৱ প্ৰওৃত সতয
হকান ওৰা হ’ফ াটৰ থফা হওৰতয়াফা সতয তথয ৰৰটফশটনা হ’ফ াটৰ ।
iv. বুল-ভ্ৰাৰন্ত - হওৰতয়াফা এ া বুল ৰফিাস ফা চনাৰ বুল নাআফা হওাটনা খ না ফা ৰফষয়ফস্তুৰ শুদ্ধ ফযাঔযাৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত
ঘুৰিট াৰ ৰফষয়ফস্তু বুলকও ফুচাৰ পলত ঘুৰিট াটৱ ফুচাত বুল হ’ফ াটৰ ।
II. ফীভা ঘুৰিসভূহ – ৰফটশষত্বটফাৰ
a) ৰভ ৰফিাস (অ ভ’ি গুড হপআথ)
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এআ নীৰতট া ফীভা ঘুৰিৰ ফুৰনয়াদী নীৰতসভূহৰ নযতভ । আয়াও “উটফৰৰভা পাআডঙ” ফুৰল হওাৱা হয় । আয়াৰ থত হ’ল হম
ঘুৰিৰ প্ৰৰতট া ক্ষআ ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তুৰ লকত সম্পৰওতত সওটলা গুৰুত্বুণত তথয প্ৰওাশ ওৰাট া তযাৱশযও ।
সৰল ৰফিাস (গুড হপআথ) অৰু ৰভ ৰফিাসৰ ভাচত এ া াথতওয অটঙ । সঘৰাঘৰ ফাৰণৰচযও ঘুৰিটফাৰৰ হক্ষত্ৰত
হলনটদনটফাৰ ওৰাৰ সভয়ত ৰফিাস ফা সততা ফচায় ৰঔাৰ প্ৰটয়াচন থাটও অৰু অশা ওৰা হয় হম তথয প্ৰওাশৰ হক্ষত্ৰত
হওাটনা প্ৰৱিনা ফা ঙলনা ওৰা নহফ । ৰফিাস ফচায় ৰঔাৰ এআ ৰফৰধকত ওততফযৰঔৰনৰ ফাৰহটৰ, ঘুৰিৰ ৰফষয়ফস্তু সম্পওতীয়
হওাটনা তথয হিতাচনও চনাফকল ৰফটিতাচন ফাধয নহয় ।
এআ হক্ষত্ৰত ালনীয় নীৰতট া হহটঙ “হওৰবএ এম্প ৰ” থতাৎ “হিতা, সাৱধান !” । আয়াত অশা ওৰা মায় হম ঘুৰি ওৰা
ক্ষটওআ াআ ঘুৰিৰ ৰফষয়ফস্তু বালদটৰ ঘাৰলচাৰৰ ল’ফ অৰু হমৰতয়াকল এ া ক্ষআ অনট া ক্ষও ৰফটথ ৰৰঘাৰলত নওটৰ
অৰু উত্তৰসভূহ সততাটৰ ৰদটয়, হতৰতয়াকলটও ৰ ক্ষআ ঘুৰিট া এৰাআ ঘলাৰ হওাটনা প্ৰশ্নআ নুটঠ ।
ৰভ ৰফিাস0 ফীভা ঘুৰিটফাৰ এ া ৰবনতা ৱস্থানত অটঙ ।প্ৰথভটত, ঘুৰিৰ ৰফষয়ফস্তু স্পশতনাতীত অৰু প্ৰতযক্ষ মতযটফক্ষণ ফা
ফীভাওাৰওৰ ৰবজ্ঞতাৰ হমাটকটৰ আয়াও সহটচ চনাৰ উায় নাআ । তদুৰৰ এটন ৰওঙুভান তথয অটঙ, ৰমটফাৰৰ ৰনচৰ
প্ৰওৃৰতকত হফৰশিযৰ ওাৰটণআ হওৱল প্ৰস্তাৱওচটনআ এআটফাৰৰ ৰফষটয় জ্ঞাত । কৰতটও ফীভাওাৰটও প্ৰাটয়আ তথযৰঔৰনৰ ওাৰটণ
সম্পূণতৰূট প্ৰস্তাৱওৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰফলকীয়া হয় ।
হসটয়টহ, ফীভা ঘুৰিৰ ৰফষয়ফস্তুৰ লকত সম্পৰওতত ৰমটফাৰ গুৰুত্বূণত ফাস্তৰৱও তথযৰ ৰফষটয় ফীভাওাৰও জ্ঞাত নহয়, হসআটফাৰও
সদৰী ওৰাৰ ৰফৰধফদ্ধ দাৰয়ত্ব প্ৰস্তাৱওৰ ৰত অৰহ টৰ ।
উদাহৰণ
হডৰবটড চীফন ফীভা ৰলৰঘ এঔন ৰওনাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱ ৰদটঙ । ৰলৰঘৰ ওাৰটণ অটফদন ওৰাৰ সভয়ত হতোঁ ফহুভূত্ৰ হৰাকত
বুৰক অৰঙল অৰু তাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসাধীন হহ অৰঙল ।ৰওন্তু এআ তথযট া হডৰবটড চীফন ফীভা হওাম্পানীও চটনাৱা নাৰঙল
।হডৰবডৰ ফয়স ৰত্ৰঙৰ হওাঠাত অৰঙল । কৰতটও ফীভা হওাম্পানীটয় হডৰবডও ডািৰৰ ৰীক্ষাৰ ওাৰটণ হওাৱা নাৰঙল ।
হওআফঙৰভান ৰঙত হডৰবডৰ স্বাস্থযৰ ৱনৰত খৰ ল অৰু হতোঁ হাস্পতালত বৰতত হ’ফ লকা হ’ল ।ৰওন্তু হতোঁ সুস্থ হহ নুৰঠল
অৰু হওআ াভান ৰদনৰ ৰঙটতআ হতোঁৰ ভৃতুয হ’ল ।ফীভা হওাম্পানীত এ া দাফী উত্থান ওৰা হ’ল ।
ৰওন্তু হডৰবডৰ নৰভৰনটয় থতাৎ নাভাংৰওত ফযৰিচটন চাৰন অশ্চমতযাৰিত হহ ক’ল হম ফীভা হওাম্পানীটয় এআ দাফী গ্ৰাহয
ওৰৰটঙ । দৰাঘলটত, ফীভা হওাম্পানীটয় ওৰা তদন্তৰ ৰা লাআ ৰৰৰঙল হম ফীভাৰ ফাটফ অটফদন ওৰাৰ সভয়টতআ হডৰবড
ফহুভূত্ৰ হৰাকত অিান্ত অৰঙল, ৰম সতযট া হতোঁ আোওৃতবাটৱ হকান ওৰৰৰঙল । হসআ ফাটফ ফীভা ঘুৰিট া অআনতঃ
ওাৰ্যওতৰী হহাৱা হহতুটও দাফী গ্ৰাহয ওৰা হহৰঙল ।
গুৰুত্বূণত তথয হহটঙ প্ৰস্তাৱওচনৰ সম্পটওত হসআটফাৰ তথয ৰমটফাটৰ ফীভাওাৰওসওলও এআ সওল ৰসদ্ধান্ত হলাৱাৰ হক্ষত্ৰত
প্ৰবাৱাৰিত ওটৰ হম হতোঁটলাটও এআ ৰফদাশংওাট া গ্ৰহণ ওৰৰফ হন নাআ?
 মৰদ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণ ওৰা হয়, হতটন্ত তাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ ৰওভান ধামতয ওৰৰফ লাৰকফ অৰু ৰও ৰও ঘতত অটৰা
ওৰৰফ লাৰকফ?
ৰভ ৰফিাসৰ অআনকত ওততফয “ওভন ল” থতাৎ ৰলৰঔত প্ৰথাৰ ৰাআ উদ্ভূত হহটঙ ।এআ ওততফযৰ ৰৰৰধ হওৱল প্ৰস্তাৱটও
চনা গুৰুত্বুণত তথযটতআ সীৰভত নাথাটও, অনৰও ৰমটফাৰ গুৰুত্বূণত তথয হতোঁ চনা উৰঘৎ হসআৰঔৰনটও সাভটৰ ।
উদাহৰণ
প্ৰস্তাৱটও প্ৰওাশ ওৰৰফলকীয়া ৰওঙুভান গুৰুত্বূণত তথযৰ ৰফষটয় তলত ৰদয়া হ’ল0
i.

চীফন ফীভা; ৰনচৰ ৰঘৰওৎসা সম্বন্ধীয় আৰতহাস, ফংশকত সুস্থতাৰ াৰৰফাৰৰও আৰতহাস, ধূভান ফা ভদযানৰ
বযাস, ওভতস্থানত নুৰস্থৰত, ফয়স, ঘঔ, ৰফত্ত ৰফষয়ও তথয হমটন প্ৰস্তাৱওৰ অয়ৰ ৰফস্তৃত ৰফফৰণ, ুৰণা চীফন
ফীভা ৰলৰঘৰ সৰফটশষ, চীৰৱওা আতযাৰদ ।

ii. ৰি ফীভা0 খৰট াৰ কঠন অৰু ফযৱহাৰ-ৰফৰধ, খৰট া ৰওভান ুৰণা, খৰ-ফাৰীত থওা সভগ্ৰীটফাৰৰ প্ৰওাৰ আতযাৰদ ।
iii. হনৌ ফীভা0 সাভগ্ৰীটফাৰৰ ৰফফৰণ, ফস্তু হও ওৰাৰ দ্ধৰত আতযাৰদ ।
87

iv. ভ ৰ ফীভা0 মান-ফাহনৰ ৰফফৰণ, ৰওনাৰ তাৰৰঔ, ঘালওৰ ৰফস্তৃত ৰফফৰণ আতযাৰদ ।
এআফাটফ অআটন ফীভা ঘুৰিটফাৰও এ া উচ্চতৰ ফাধযফাধওতাৰ ওতৃত্বাধীন ওৰৰটঙ অৰু ফীভা ঘুৰিৰ ৰফষয়ট া হাৰ লটক লটক
ৰফিাসৰ ঘুৰিট া ৰভ ৰফিাসৰ ঘুৰিকল ৰূান্তৰৰত হহ ৰৰটঙ ।
সংজ্ঞা
“সুৰক্ষা-অৱৰণৰ ফাটফ প্ৰস্তাৰৱত ৰফদাশংওাট াৰ লকত সম্পৰওতত সওটলা গুৰুত্বূণত তথযৰঔৰন, ৰফঘৰা হও ফা নহও,
হস্বোআ সৰঠওবাটৱ অৰু সম্পুণতবাটৱ প্ৰওাশ ওৰাৰ সটন্দহাতীত ওততফযট া.”ৰ লকত “উটফৰৰভা পাআডঙ” ধাৰণাট া সংৰেি
হহ অটঙ ।
হওাটনা এ া ক্ষআ মৰদ ৰভ ৰফিাসৰ নীৰতট া ভাৰন নঘটল, হতটন হক্ষত্ৰত অনট া ক্ষআ ঘুৰিট া না ভাৰনফ াটৰ । আয়াৰ
সাৰভভত হ”ল হম ৰনচৰ সাধু ওৃতওভতৰ ওাৰটণ ওাটওা সুৰফধা ল’ফ ৰদয়া নহয়, ৰফটশষকও ফীভা ঘুৰিত হসাটভাৱাৰ সভয়ত ।
অশা ওৰা হয় হম ফীভা ঘুৰিৰ ফাটফ ৰৰহামতয গুৰুত্বূণত তথযৰঔৰনৰ ৰফষটয় হওাটনা সতয ফা ভ্ৰভাত্মও ৰফফৰণ ফীভাওৃতআ
ৰৰটফশন নওৰৰফ ।টতোঁ প্ৰাসৰঙ্গও সওটলা তথয অৱশযওীয়বাটৱ প্ৰওাশ ওৰৰফ ।মৰদ এআ ফাধযফাধওতা নাথাটও, হতটনহ”হল
ফযৰি এচটন ৰফষয়ফস্তুট াৰ ৰত ৰফদাশংওাৰ প্ৰবাৱ ৰধও ওৰৰফ ৰা ৰওঙুভান তথয লুওুৱাআ নুৰঘত সুৰফধা ল’ফ াটৰ
।
ৰলৰঘধাৰটও ৰনচৰ স্বাস্থয, াৰৰফাৰৰও আৰতহাস, অয়, চীৰৱওা আতযাৰদৰ ৰফষটয় এটওা হকান নওৰাকও সওটলা গুৰুত্বূণত
তথয প্ৰওাশ ওৰৰফ ফুৰল অশা ওৰা মায়, মাটত অণ্ডাৰৰাআ াটৰ থতাৎ ফীভাঙ্কনওাৰীটয় মথামথবাটৱ ৰফদাশংওাট াৰ ভূলযায়ন
ওৰৰফ াটৰ ।প্ৰস্তাৱ-ত্ৰত তথয প্ৰওাশ নওৰা ফা সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন ওৰাৰ দ্বাৰা মৰদ ফীভাঙ্কওৰ ফীভাঙ্কন
সম্বন্ধীয় ৰসদ্ধান্ত প্ৰবাৱাৰিত হয়, হতটন্ত হসআ ঘুৰি ফাৰতল ওৰৰ ৰদয়াৰ অআনকত ৰধওাৰ ফীভাওাৰওৰ থাটও ।
অআটন সওটলা গুৰুত্বূণত তথয প্ৰওাশ ওৰাৰ ফাটফ ফাধযফাধওতা ফলফৎ ওৰৰটঙ ।
উদাহৰণ
উচ্চৰিঘাত বুৰক থওা ওামতযাৰলওা এচনৰ লটত হৃদমন্ত্ৰৰ ভৃদু চৰ লতা হদঔা ৰদটঙ কৰতটও হতোঁ স্বাস্থয ৰলৰঘ এ া
হলাৱাৰ ৰসদ্ধান্ত হলটঙ, ৰওন্তু ফীভাওাৰওও হতোঁৰ সুস্থতাৰ ৰফষটয় এটওা চটনাৱা নাআ । ফীভাওৃতআ ওৰা সতয তথয
ৰৰটফশনৰ দ্বাৰা সহটচ প্ৰতাৰৰত হহ ফীভাওাৰটও প্ৰস্তাৱট া স্বীওাৰ ওৰৰটল ।
ফযৰি এচনৰ হৃৎৰণ্ডত এ া চন্মকত ৰঙদ্ৰ অটঙ, ৰমট া হতোঁ প্ৰস্তাৱ-ত্ৰত সদৰী ওৰৰটঙ । ফীভাওাৰটও প্ৰস্তাৱট া স্বীওাৰ
ওৰৰটল ৰওন্তু প্ৰস্তাৱওও নচনাটল হম ওভটক্ষ ঘাৰৰ ফঙৰকলটও ূফত-ৰফদযভান ফযাৰধসভূহৰ ৰফৰীটত ফীভা সুৰক্ষা ৰদয়া নহয়
।আ হ’ল ফীভাওাৰওৰ দ্বাৰা তথযৰ ৰফষটয় ভ্ৰভাত্মও ধাৰণা
b) গুৰুত্বূণত তথয
সংজ্ঞা
গুৰুত্বূণত তথয হহটঙ হসআটফাৰ তথয, ৰমটফাটৰ এচন ফীভাঙ্কনওাৰীৰ ফীভা প্ৰস্তাৱট াও গ্ৰহণ ওৰা ফা নওৰাৰ ৰফটফঘনাওৃত
ৰসদ্ধান্তও, অৰু মৰদ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণ ওৰা হয়, হতটন্ত ৰও ৰও ৰনয়ভ তথা ঘতত সাটটক্ষ গ্ৰহণ ওৰা হ’ফ অৰু ৰওভান ৰপ্ৰৰভয়াভ
দাফী ওৰৰফ লাৰকফ হসআ ৰসদ্ধান্তও প্ৰবাৰৱত ওটৰ ।
প্ৰওাৰশত তথযট া সোঁঘাকওটয় গুৰুত্বূণত অৰঙল হন নাআ হসআট া প্ৰৰতট া হক্ষত্ৰটত ৰনচা ৰৰৰস্থৰতৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰফ অৰু
অদালততটহ ঘূড়ান্তবাটৱ আয়াৰ ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ ৰা মাফ । ৰফদাশংওাট াও প্ৰবাৰৱত ওৰৰফ ৰা সওটলা তথয ফীভাওৃতআ
প্ৰওাশ ওৰৰফআ লাৰকফ ।
প্ৰওাশ ওৰৰফলকীয়া ৰওঙুভান গুৰুত্বূণত তথযৰ ৰফষটয় তলত উটেঔ ওৰা হ’ল0
i.

ৰনৰেতি ৰফদাশংওাট াৰ ভাত্ৰা স্বাবাৰৱওতকও ৰধও প্ৰও হ’ফ ৰা ৰদশট াকল আৰঙ্গত ৰদয়া হওাটনা তথয ।

উদাহৰণ
ৰফিনও ধৰণৰ ণযসাভগ্ৰী সভুদ্ৰত ফহন ওৰৰ হল হমাৱা, সুস্থতাৰ ুফত আৰতহাস
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ii. সওটলা ফীভাওাৰওৰ ৰা হলাৱা ৰলৰঘটফাৰৰ ৰফদযভানতা অৰু হসআটফাৰৰ ফততভান ৰস্থৰত
iii. প্ৰস্তাৱত্ৰ ফা ফীভাৰ ফাটফ ওৰা অটফদন ত্ৰঔনত থওা সওটলা প্ৰশ্নআ গুৰুত্বূণত ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা হয় ওাৰণ
এআটফাৰ ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তুৰ অৰু আয়াৰ ৰফদাশংওাৰ ভাত্ৰাৰ ৰফৰবনতা ৰদশৰ লকত সম্পৰওতত ।এআ প্ৰশ্নটফাৰৰ
উত্তৰসভূহ সম্পূণত অৰু সতযৰনষ্ঠ হহাৱা 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 ।

উদাহৰণ0 ৰিৰনফতাও সোঁচুৰল স্থান ওৰা
ii. ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ জ্ঞাত ফা নৱৰহত হওাটনা তথয ।
উদাহৰণ0 এচন ফযৰিটয় উচ্চৰিঘাত বুৰক অটঙ ৰওন্তু ৰলৰঘ হলাৱাৰ সভয়ত আয়াৰ ৰফষটয় হতোঁ ৱৰহত নাৰঙল.
হতোঁও এআ তথয প্ৰওাশ নওৰা ফাটফ হদাষাটৰা ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ।
iii. ৰমটফাৰ তথয নযাময ধযাৱসায়ৰ দ্বাৰাআ চাৰনফ ৰা মায় ।
প্ৰৰতট া গুৰুত্বূণত তথয ুংঔানুংু ঔবাটৱ প্ৰওাশ ওৰাৰ অৱশযওীয়তা নাআ । ফীভাঙ্কনওাৰীসওল মটথি সচাক থওা উৰঘৎ
মাটত প্ৰটয়াচন হ’হল এআ ঔুোঁৰ -নাৰ তথযটফাৰ হতোঁটলাটও অটওৌ প্ৰস্তাৱওৰ ৰা ৰফঘাৰৰফ াটৰ ।
iv. অআনী ৰফষয় সভূহ
হদশৰ অআনসভূহৰ ৰফষটয় সওটলাটৱ চনাট া উৰঘৎ ।
উদাহৰণ0 ৰফটফাৰও দাথত চভা ওৰৰ ৰঔাৰ ৰফষটয় ফলফৎ ওৰা ৰভউৰনৰঘাৰলৰ ৰ অআন ।
v. ৰমটফাৰ তথযৰ ৰফষটয় ফীভাওাৰও উদাসীন প্ৰতীয়ভান হয় (থফা ৰধও তথযৰ প্ৰটয়াচন হফাধ ওৰা নাআ) ।
“উত্তৰটফাৰ সম্পূণত অৰঙল”- আয়াৰ ৰবৰত্তত ফীভাওাৰটও ৰঙকল দাৰয়ত্ব স্বীওাৰ ওৰৰফ হনাৱাটৰ ।
হওৰতয়া তথয সদৰী ওৰাট া ওততফয?
চীফন ফীভা ঘুৰিৰ হক্ষত্ৰত, প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ওৰৰ ৰলৰঘট া চাৰৰ হনাটহাৱাকলটও হকাট আ অটলাঘনা-ৰফটলাঘনাৰ ওালটঙাৱাত তথয
প্ৰ্ওাশ ওৰাৰ ওততফয থাটও । এফাৰ ৰলৰঘ চাৰৰ হহাৱাৰ ৰঙত ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত বৰৱষটত গুৰুত্বূণত তথয-সম্বৰলত
হওাটনা খ না খৰ টল তাৰ ৰফষটয় ফীভাওাৰও চটনাৱাৰ হওাটনা অৱশযওতা নাআ ।
উদাহৰণ
শ্ৰী ৰাচটন হান্ধৰ ফঙৰৰ ফাটফ এ া চীফন ফীভা ৰলৰঘ হলটঙ ।ৰলৰঘ হলাৱাৰ ঙয় ফঙৰ ৰঙত হতোঁৰ হৃদমন্ত্ৰৰ ৰওঙু সভসযা
হদঔা ৰদয়া ফাটফ টৰাঘাৰ ওৰৰফ লকীয়া হ’ল ।গুৰুত্বূণত হটল এআ তথযট া ফীভাওাৰওও চটনাৱাৰ হওাটনা অৱশযওীয়তা
নাআ ।
ৰওন্তু সভয় ভটত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনৰদয়া ফাটফ ৰলৰঘট া মৰদ হলঘড্ থতাৎ ওালাতীত হহ মায় অৰু ৰলৰঘধাৰটও ৰৰবাআটবল
থতাৎ ুনঘতলন দ্ধৰতটৰ ৰলৰঘট া অটওৌ ঘালু ওৰৰফ হঔাটচ, হতটন্ত এআ ধৰণৰ ৰৰবাআটবলৰ সভয়ত সওটলা গুৰুত্বূণত অৰু
প্ৰাসৰঙ্গও তথয সদৰী ওৰাৰ ওততফয হতোঁৰ থাৰওফ, হমন এআট া এ া নতুন ৰলৰঘটহ ।
ৰভ ৰফিাসৰ উলঙ্ঘন (ব্ৰীচ্চ প অ ভ’ি গুড হপআথ)
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হওান হওান ৰৰৰস্থৰতত ৰভ ৰফিাস উলৰঙ্ঘত হয় হঘাৱা মাও।এআ উলঙ্ঘন হ’ফ াটৰ তথয প্ৰওাশ নওৰা ফা সতয /
ভ্ৰভাত্মও ৰফফৰণ ৰৰটফশন ওৰাৰ চৰৰয়টত ।
তথয প্ৰওাশ নওৰা (নন-ৰডঙক্লমাৰ)0 ফীভাওাৰটও ৰনৰেতিবাটৱ হসাধা নাআ ফুৰলটয়আ হমৰতয়া ফীভাওৃত ফযৰিচন গুৰুত্বূণত তথযৰ
ৰফষটয় নীৰৱ থাটও । ফীভাওাৰটও হসাধা প্ৰশ্নটফাৰৰ হান ীয়া উত্তৰ ৰনৰদয়া ফা াল ভৰা উত্তৰ ৰদয়াৰ দ্বাৰা ৰভ ৰফিাস
উলৰঙ্ঘত হয় । ফহু সভয়ত এআ প্ৰওাশ নওৰাট া ফীভাওৃতৰ সাৱধানতাফশত (ৰনোওৃতবাটৱ ফা চাৰনটত) নাআফা হতোঁ
এআ তথয গুৰুত্বূণত ফুৰল নবফা ফাটফ হ’ফ াটৰ ।
এটনওুৱা হক্ষত্ৰত এআট া হদাষ ফুৰল কণয ওৰা নহয় । হমৰতয়া হওাটনা তথয আোওৃতবাটৱ লুওুৱাআ হথাৱা হয়, হতৰতয়া এআট াও
হকান ওৰা (ওনঙীলটভণ্ট) ফুৰল ধৰা হয় ।এআ হক্ষত্ৰত প্ৰতাৰণাৰ উটেটশয এআ তথয হকান ওৰাৰ ৰবটমাক না হয় ।
সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন (ৰভঙ-ৰৰটপ্ৰটচটণ্টিন)0 ফীভা ঘুৰিৰ ফাটফ অটলাঘনা-ৰফটলাঘনা ঘৰল থওাৰ সভয়ত ৰদয়া
ৰফফৃৰতটফাৰও ৰৰটপ্ৰটচটন্টিন থতাৎ ৰৰটফশন ফুৰল হওাৱা হয় । হওাটনা ৰৰটফশন এ া তথযৰ ৰনৰশ্চত ৰফফৃৰত হ’ফ াটৰ নাআফা
ৰফিাস, ৰবপ্ৰায় ফা প্ৰতযাশাৰ এ া ৰফফৃৰত হ’ফ াটৰ ।তথযৰ ৰফষটয় ৰফফৃৰতট া সাভৰগ্ৰওবাটৱ সৰঠও হ’ফ ফুৰল অশা ওৰা হয় ।
হমৰতয়া ৰফিাস ফা প্ৰতযাশা চৰড়ত ৰৰটফশন ফা ৰফফৃৰতট াৰ ওথাট া অটহ, হতৰতয়া ধৰৰ হলাৱা হয় হম এআ ৰফফৃৰতট া
ৰনৰশ্চতৰূট ৰভ ৰফিাসৰ হসটত ওৰা হহটঙ ।
সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন দুআ ধৰণৰ হ’ফ াটৰ0
i.

ৰনৰৰাধবাটৱ ওৰা সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন হহটঙ হসআ বুল ৰফফৃৰতটফাৰ ৰমটওআ া প্ৰতাৰণাৰ সৎ
উটেশয হনাটহাৱাকওটয় ৰদয়া হহটঙ ।

ii. অনহাটত, প্ৰৱিনাওাৰী সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন হহটঙ ফীভাওাৰওও প্ৰৱিনা ওৰাৰ সৎ উটেশয হল
আোওৃতবাটৱ ৰদয়া সতয ৰফফৃৰত, থফা প্ৰওৃত সতয অওান ওৰৰ ৰৰণাভদশতীবাটৱ ওৰা হওাটনা ৰৰটফশন ।
এ া ফীভা ঘুৰি সাধাৰণটত কফধ ফুৰল ৰফটফৰঘত হয়, হমৰতয়া প্ৰতাৰণা ওৰাৰ সৎ উটেটশযটৰ আোওৃতবাটৱ হওাটনা
গুৰুত্বূণত তথয ফীভাওাৰওৰ ৰা হকান ওৰা হয় ফা হমৰতয়া প্ৰৱিনাওাৰী সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন ওৰা হয় ।
c) ফীভাটমাকয স্বাথত (আনৰিউটৰফল্ আন াটৰি)
প্ৰৰতট া ফীভা ঘুৰিৰ এ া ৰৰহামতয উাদান হহটঙ ফীভাটমাকয স্বাথতৰ উৰস্থৰত, ৰমট া এ া অআনকত ুফতাৱশযওতা ফুৰল
ৰফটফৰঘত হয় । ফীভা ঘুৰি হওটনকও চুৱা হঔল (টকম্বৰলং) ফা ফাৰচৰ ঘুৰিৰ (টৱআচাৰৰং) ৰা ৃথও, হঘাৱা মাও ।
i.

চুৱা হঔল অৰু ফীভা

তাঘ হঔলত এচটন হয় ৰচটও নহ’হল হাটৰ ।এআ হাৰ-ৰচতৰ খ নাট া খট হওৱল এচন চুৱা হঔলত প্ৰফৃত্ত হহাৱাৰ পলত
। ৰচওাৰ ফাৰহটৰ এআ হঔলৰ লকত হঔলুকৱচনৰ অন হওাটনা সম্বন্ধ ফা ৰতৰৰি অগ্ৰহ নাথাটও । ফাৰচ ধৰাট া
অদালতত অআনত ওামতযওৰীটমাকয নহয় অৰু আয়াৰ উটেটশয ওৰা ৰমটওাটনা ঘুৰি কফধ ফুৰল ৰফটফৰঘত হ’ফ । মৰদ
হওাটনাফাআ তাঘ হঔলত হতোঁৰ খৰট াটওআ ফাৰচ ৰাটঔ, হতোঁ হাৰৰ ক’হল ৰ ক্ষআ এআ ঘততট াৰ ুৰণ ৰনৰশ্চত ওৰাৰ
ফাটফ অদালতৰ দ্বাৰস্থ হ’ফ হনাৱাটৰ ।
আয়াৰ ৰফৰীটত এ া খৰৰ ওথা অৰু খৰট া বিীবূত হহাৱাৰ খ নাৰ ওথা ধৰৰ হলাৱা মাও ।ৰমচন ফযৰিটয় এআ
খৰট াৰ ফীভা ওৰাআটঙ, ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তু থতাৎ খৰট াৰ লকত হতোঁৰ এ া হফধ সম্বন্ধ অটঙ । খৰট াৰ ভাৰলও হহাৱাৰ
পলত খৰট া চুআত বিীবূত হ’হল ফা খৰট াৰ হওাটনা ক্ষৰত হ’হল ভানুহচনৰ অৰথতও হলাওঘান হ’ফ ।এআ ভাৰলওানাৰ
সম্বন্ধট া খৰট াত চুআ লকা ফা নলকাৰ ৰত ৰনবতৰ নওটৰ অৰু এআ সম্বন্ধট াটয়আ হতোঁও হলাওঘানৰ সন্মুঔীন ওটৰ
।ভানুহচটন ফীভা ওৰাও ফা নওৰাও, খ নাট া (চুআ লকা ফা ঘুৰৰ হহাৱা) খৰ টল ভানুহচটন হলাওঘান বুৰকফ লকা
হ’ফআ ।
চুৱা হঔলত এচন ৰচৰওফ াটৰ নাআফা হাৰৰফ াটৰ, আয়াৰ ৰফৰীটত চুআ লকাৰ এ াআ ৰৰণৰত হ’ফ - খৰট াৰ
ভাৰলওচনৰ ক্ষৰত ।
ভাৰলও এচটন এআ ওাৰটণআ ফীভা ওৰায় মাটত হলাওঘান হ’হল ৰওফা প্ৰওাটৰ আয়াৰ ক্ষৰত ূৰণৰ ৰনৰশ্চৰত হাৱা মায় ।

90

ৰনচৰ খৰ ফা ৰনচৰ থতৰ ৰত ৰম স্বাথতট া ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ থাটও, হসআট াটওআ ফীভাটমাকয স্বাথত ফুৰল হওাৱা হয় ।
এআ ফীভাটমাকয স্বাথত থওা ফাটফআ ফীভা ঘুৰি এ া অআনত হফধ ফুৰল ৰফটফৰঘত হয় অৰু অআনৰ ধীনত ওামতযওৰী ওৰা
মায় ।
উদাহৰণ
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 সওলৰ?
শ্ৰী শ্ৰীৰনফাসৰ ৰৰয়ালত হতোঁৰ ত্নী, দুআ সন্তান অৰু ফৃদ্ধ ভাও-হদউতা অটঙ । এৰতয়া তলৰ প্ৰশ্নটওআ াকল ভন ওৰও0
 ৰৰয়ালৰ সওলৰ সফতাঙ্গীণ ওুশলত হতোঁৰ ফীভাটমাকয স্বাথত অটঙটন?
 মৰদ ৰৰয়ালৰ হওাটনা সদসয হাস্পতালত বৰতত হয়, হতটন্ত হতোঁৰ ৰওফা অৰথতও হলাওঘান হ’ফটন?
 হতোঁৰ প্ৰৰতটৱশীৰ ল’ৰা-হঙাৱালীটফাৰ? ৰসহোঁতৰ ৰত হতোঁৰ ফীভাটমাকয স্বাথত অটঙটন?
এআৰঔৰনটত, ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তু অৰু ফীভা ঘুৰিৰ ৰফষয়ফস্তুৰ ভাচত প্ৰটবদৰঔৰন ৰনণতয় ওৰাট া প্ৰাসৰঙ্গও হ’ফ ।
ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তু হহটঙ ৰনৰহত ৰনচা ভূলয থওা এ া সম্পৰত্ত মাৰ ফীভা ওৰাফ াৰৰ ।
অনহাটত, ফীভা ঘুৰিৰ ৰফষয়ফস্তু হহটঙ হসআ সম্পৰত্তট াৰ ৰত থওা ফীভাওৃতৰ অৰথতও স্বাথত ।টমৰতয়া ফীভাওৃতৰ
এটনধৰণৰ স্বাথত হওাটনা সম্পৰত্তৰ ৰত থাটও, হওৱল হতৰতয়াটহ এআ সম্পৰত্তট াৰ ফীভা ওটৰাৱাৰ অআনৰসদ্ধ ৰধওাৰ
হতোঁৰ থাটও ।এআ মুৰি নুসৰৰ ৰত ৰনবুতলবাটৱ ও’ফকল হ’হল, ফীভা ৰলৰঘটয় এ া সম্পৰত্তও নহয়- হসআ সম্পৰত্তত
থওা ফীভাওৃতৰ অৰথতও স্বাথতওটহ সুৰক্ষা ৰদটয় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 3: ৰলৰঔত প্ৰথা নুসৰৰ ফীভাটমাকয স্বাথত

ii. হওৰতয়া ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাটক
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চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘ হলাৱাৰ সভয়ত ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাৰকফ । সাধাৰণ ফীভাৰ হক্ষত্ৰত, হনৌ-ফীভাৰ দটৰ
ৰওঙুভান ফযৰতিভৰ ফাৰহটৰ, ৰলৰঘ হলাৱাৰ অৰু দাফী উত্থানৰ- এআ দুটয়া া সভয়টতআ ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাৰকফ
।
d) প্ৰতযক্ষ ওাৰণ (প্ৰৰক্সটভআ ওচ)
হশষৰ ৰফৰধসন্মত নীৰতট া হহটঙ “প্ৰতযক্ষ ওাৰণ”ৰ নীৰত ।
প্ৰতযক্ষ ওাৰণ হহটঙ ফীভাৰ ৰত গুৰুত্বূণত নীৰত ৰমট া দু া ভূল প্ৰশ্নৰ লকত চৰড়ত- ৰও বাটফ ক্ষৰত ফা হাৰন প্ৰওৃতটত সংখৰ ত
হ’ল অৰু সোঁঘাকওটয় আ ফীভা ওটৰাৱা ৰফমতযয়ট াৰ পলত হহাৱা ৰৰণাভ হনৰও, মাৰ ফাটফ ফীভাওাৰও দায়ফদ্ধ? মৰদ প্ৰতযক্ষ
ওাৰণট া ফীভা ওটৰাৱা ৰফমতযয়ট াটৱআ হয়, হতটন্ত আয়াৰ ক্ষৰত ূৰণ ওৰৰফকল ফীভাওাৰও ফাধয, নযথা নহয় ।
এআ নীৰত নুসৰৰ, ফীভাওাৰটও হসআ ওতৃতত্বওৰ ওাৰণট া ৰফঘাটৰ ৰমট া হলাওঘানদায়ও ৰৰণৰত সৃৰি ওৰা ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ ভূল
ওাৰও ।আ হশষ ওাৰণ ফা ক্ষৰতগ্ৰস্ততাৰ ফযফৰহত ূফতৰ ওাৰণ থতাৎ ৰনও তভ ফা তাৎক্ষৰণওবাটৱ দায়ী ওাৰণট া নহ’ফ
াটৰ ।
অন ওাৰণটফাৰও দূৰ-সম্বন্ধীয় ওাৰণ ৰহঘাটফ হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰৰফ াৰৰ, ৰমটফাৰ প্ৰতযক্ষ ওাৰণটফাৰতকও হফটলক । দূৰ-সম্বন্ধীয়
ওাৰণটফাৰৰ উৰস্থৰত থাৰওফ াটৰ, ৰওন্তু ৰনৰেতি খ নাট া সংখৰ ত ওৰাৰ হক্ষত্ৰত এআটফাৰ দায়ী নহয় ।
সংজ্ঞা
প্ৰতযক্ষ ওাৰণ হহটঙ খ নািভৰ শৃংঔলা এ াত কৰত সিাৰ ওৰা সৰিয় অৰু সভথত ওাৰণ, ৰমট াটৱ নতুন অৰু স্বাধীন উৎস
এ াৰ ৰা অৰম্ভ হহাৱা অৰু সৰিয়বাটৱ ওাভ ওৰা অন হওাটনা শৰি ভাচত চৰড়ত হনাটহাৱাকও, এ া ৰৰণৰত ওৰিয়াআ
অটন ।
চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত প্ৰতযক্ষ ওাৰণৰ নীৰতট া ৰওবাটৱ প্ৰটমাচয হয়? সঘৰাঘৰ ৰমটহতু চীফন ফীভাআ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ওাৰণ
ৰনৰফতটশটষ অৰথতও সুৰফধাৰ ফযৱস্থা ওটৰ, প্ৰতযক্ষ ওাৰণৰ নীৰতট া আয়াত প্ৰটমাচয নহয় । ৰওন্তু ফহুত চীফন ফীভা ঘুৰিত দুখত না
চৰনত ভৃতুযৰ ফাটফ ৰৰি সুৰফধা অক ফটিাৱা হয়, ম’ত দুখত নাত ভৃতুয হ’হল এও ৰতৰৰি অিাৰসত ফীভাৰাৰশ ৰদয়া হয় ।
এটনওুৱা ৰৰৰস্থৰতত ভৃতুযৰ ওাৰণট া দুখত না হয় হন নহয় হসয়া ৰনণতয় ওৰাট া তযাৱশযওীয় হহ টৰ । এআ ধৰণৰ
ৰৰৰস্থৰতত প্ৰতযক্ষ ওাৰণৰ নীৰতট া প্ৰটমাচয হয় ।
অসঞ্জনৰ ঘুৰি (ওনটিক্ট প এডহীচন)
অসঞ্জনৰ ঘুৰিটফাৰ ৰূায়নৰ হক্ষত্ৰত হওাটনা ধৰণৰ অটলাঘনা-ৰফটলাঘনা নহয় । ৰম ক্ষৰ ঘতত অটৰা ওৰাৰ ক্ষভতা হফৰঙ
হসআ ক্ষআ ঘুৰিৰ সম্পূণত ঔঘৰা ওটৰ অৰু অনট া ক্ষও হওৱল এ াআ সুৰফধা ৰদটয়- ঘুৰিট াৰ নুকত হহাৱা থতাৎ গ্ৰহণ
ওৰা নহ’হল ঘুৰিট া প্ৰতযাঔযান ওৰা । আয়াত ঘুৰিৰ ঘতত অৰু ৰনয়ভ অটৰা ওৰাৰ সম্পূণত ক্ষভতা ফীভাওাৰওৰ হাতত থাটও ।
এআট া প্ৰশৰভত ওৰাৰ ফাটফ এ া েী-লুও ৰৰৰয়ড থতাৎ “ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা” ৰলৰঘধাৰওও ৰদয়া হহটঙ ম’ত ৰলৰঘৰ
ঘততটফাৰ হতোঁৰ ভনঃুত নহটল ৰলৰঘ দৰলল হাৱাৰ 15 ৰদনৰ ৰবতৰত ৰলৰঘট া ফাৰতল ওৰৰফ ৰা ৰফওল্প হতোঁৰ হাতত
থাটও । এটন হক্ষত্ৰত ফীভা হওাম্পানীও হতোঁৰ ৰসদ্ধান্তট া ৰলৰঔতবাটৱ চনাফ লাৰকফ অৰু ঔৰঘ তথা ভাঘুল ফাফদ ৰওঙু ংশ
ওাৰ হল সম্পূণত ৰপ্ৰৰভয়াভট াটৱআ হতোঁও খুৰাআ ৰদয়া হ’ফ ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
তলৰ হওানট া ফলপ্ৰটয়াকৰ এ া উদাহৰণ?
I.

ৰটভটশ ভূল ঘুৰিত্ৰত নথওা ৰওন্তু ঘুৰিৰ লকত সংৰেি ৰওঙুভান গুৰুত্বূণত তথয, ঘততাৱলী ফা হখাষণা (পাআন ৰপ্ৰণ্ট)
নচনাকওটয় ঘুৰিট া ঘহী ওৰৰটঙ ।

II. ঘুৰিট া ঘহী নওৰৰটল ৰটভটশ ভটহশও হতযা ওৰৰফ ফুৰল বাফুৰও ৰদটঙ
III. ভটহশৰ হতুৱাআ ঘুৰিট া ঘহী ওটৰাৱাৰ ফাটফ ৰটভটশ হতোঁৰ হঙাকত প্ৰৰতষ্ঠা ফযৱহাৰ ওৰৰটঙ
IV. ভটহশৰ দ্বাৰাআ ঘুৰিট া ঘহী ওটৰাৱাৰ ফটফ ৰটভটশ হতোঁও সতয তথয ৰৰটফশন ওৰৰটঙ
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ৰনচও ৰঔ ওৰও 2
তলৰ হওানট া ৰটভটশ ফীভা ওৰাফ হনাৱাটৰ?
I.

ৰটভশৰ খৰ

II. ৰটভশৰ ত্নী
III. ৰটভশৰ ফন্ধু
IV. ৰটভশৰ ভাও-হদউতাও

সাৰ সংটক্ষ


ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ লকত এ া ঘুৰিৰ ঙ্গীওাৰ চৰড়ত হহ থাটও, ম’ত এ া ভূলযৰ, মাও ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল হওাৱা হয়, প্ৰৰতদান
স্বৰূট ফীভাওাৰটও ৰওঙুভান ৰনৰেতি ৰফদাশংওাৰ ৰফৰীটত অৰথতও সুৰক্ষা ৰদফকল সন্মত হয় ।এআ ঘুৰিৰ ঙ্গীওাটৰ
ফীভা ৰলৰঘৰ ৰূ লয় ।



এ া ঘুৰি হহটঙ দুআ ফা তটতাৰধও ক্ষৰ ভাচত হহাৱা এও ফুচাফুৰচ ৰমট া অআনৰ দ্বাৰা ওামতযওৰী ওৰৰফ াৰৰ ।



এ া হফধ ঘুৰিত ন্তবূি
ত থাটও0
i.

প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৃৰত

ii. ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ফা প্ৰৰতদান
iii. ৰফষয়ফস্তুত ঐওভতয
iv. ভুি সন্মৰত
v. ঘুৰিৰ ক্ষসভূহৰ হততা
vi. ৰফষয়ফস্তুৰ হফধতা


এ া ফীভা ঘুৰিৰ ৰফটশষত্বটফাৰৰ ন্তকতত হ’ল0
i.

ৰভ ৰফিাস

ii. ফীভাটমাকয স্বাথত
iii. প্ৰতযক্ষ ওাৰণ

সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৃৰত
ৰফৰধসন্মত ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ফা প্ৰৰতদান
ৰফষয়ফস্তুত ঐওভতয
ৰভ ৰফিাস
গুৰুত্বূণত তথয
ফীভাটমাকয স্বাথত
প্ৰতযক্ষ ওাৰণ
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“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ভটহটশ ঘহী নওৰৰটল ৰটভটশ হতোঁও হতযা ওৰাৰ বাফুৰওট া হহটঙ ফলপ্ৰটয়াকৰ উদাহৰণ ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ 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 সম্পওত অটঙ?
I.

প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৃৰত

II. ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ফা প্ৰৰতদান
III. ভুি সন্মৰত
IV. ঘুৰিৰ ক্ষসভূহৰ হততা
প্ৰশ্ন 2
____________________হহটঙ হসআ বুল ৰফফৃৰতটফাৰ ৰমটওআ া প্ৰতাৰণাৰ সৎ উটেশয হনাটহাৱাকওটয় ৰদয়া
হহটঙ ।
I.

ৰনৰৰাধবাটৱ ওৰা সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন

II. ৰৰহনা
III. প্ৰস্তাৱ
IV. ৰৰটফশন
প্ৰশ্ন 3
________________ হহটঙ ৰাধভূলও ওাভওাটচটৰ হহোঁঘা ৰদয়া ।
I.

প্ৰতাৰণা

II. নুৰঘত প্ৰবাৱ
III. ফলপ্ৰটয়াক
IV. বুল-ভ্ৰাৰন্ত
প্ৰশ্ন 4
চীফন ফীভা ঘুৰি সম্পটওত ৰদয়া তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত সৰঠও?
I.

এআটফাৰ হ’ল অআনত ওামতযওৰী হনাটহাৱা হভৌৰঔও ঘুৰি

II. এআটফাৰ হ’ল অআনত ওামতযওৰী হহাৱা হভৌৰঔও ঘুৰি
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III. এআটফাৰ হহটঙ 1872 ৰ বাৰতীয় ঘুৰি ৰধৰনয়ভৰ ন্তকতত ৰফৰধসভূহ নুসৰৰ দু া ক্ষৰ (ফীভাওাৰও অৰু ফীভাওৃত)
ভাচত হহাৱা ঘুৰি
IV. এআটফাৰ ফাৰচ ৰঔা ঘুৰিৰ দটৰ এটওআ
প্ৰশ্ন 5
তলৰ হওানট া এ া ঘুৰিৰ ফাটফ হফধ ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয নহয়?
I.

ওা-আঘা

II. সম্পৰত্ত
III. উৎটওাঘ
IV. ভূলযৱান ৰত্ন
প্ৰশ্ন 6
তলৰ হওানট া ক্ষ ফীভা ঘুৰি ওৰাৰ ফাটফ হমাকয নহয়?
I.

ফযৱসায়ৰ ভাৰলও

II. নাফালও
III. কৃহওত্ৰতী
IV. ঘৰওাৰী ঘাওৰৰয়াল
প্ৰশ্ন 7
তলৰ হওানট া অঘৰটণ ৰভ ৰফিাসৰ নীৰতট া প্ৰদশতন ওটৰ?
I.

জ্ঞাত সুস্থতা সম্পটওত ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ-ত্ৰত ৰভঙা তথয ৰৰটফশন ওৰা

II. জ্ঞাত গুৰুত্বূণত তথযটফাৰ ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ-ত্ৰত প্ৰওাশ নওৰা
III. জ্ঞাত গুৰুত্বূণত তথযটফাৰ ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ-ত্ৰত প্ৰওাশ ওৰা
IV. সভয় ভটত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া
প্ৰশ্ন 8
ফীভাটমাকয স্বাথত সম্পটওত তলৰ হওানট া সৰঠও নহয়?
I.

হদউতাটও ুটতওৰ ৰত ফীভা ৰলৰঘ ওৰা

II. ৰত /ত্নীটয় আচটন ৰসচনৰ ৰত ফীভা ওৰা
III. ফন্ধুটফাটৰ এচটন অনচনৰ ৰত ফীভা ওৰা
IV. ৰনটয়াকওততাআ ওভতঘাৰীসওলৰ ৰত ফীভা ওৰা
প্ৰশ্ন 9
চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত হওৰতয়া ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাটক?
I.

ফীভা হলাৱাৰ সভয়ত

II. দাফী উত্থান ওৰাৰ সভয়ত
III. চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ফীভাটমাকয স্বাথত থওাৰ হওাটনা অৱশযওীয়তা নাআ
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IV. হয় ৰলৰঘ হলাৱাৰ সভয়ত নাআফা দাফী উত্থান ওৰাৰ সভয়ত
প্ৰশ্ন 10
তলৰ দৃশযওল্পট াৰ ৰা ভৃতুযৰ প্ৰতযক্ষ ওাৰণট া ৰফঘাৰৰ উৰলয়াও ।
হখাোঁৰাৰ ৰা ৰৰ চয়ৰ হভৰুদণ্ড বাৰক ক’ল । চভা হহাৱা ানীৰ ভাচত ফহু সভয় ধৰৰ ৰৰ থওা ফাটফ হতোঁ ৰনউভ’ৰনয়াত
অিান্ত হ’ল । হতোঁও হাস্পতালত বৰতত ওৰা হ’ল, ৰওন্তু ৰনউভ’ৰনয়াৰ ওাৰটণ হতোঁৰ ভৃতুয হ’ল ।
I.

ৰনউভ’ৰনয়া

II. বকা হভৰুদণ্ড
III. হখাোঁৰাৰ ৰা ৰা
IV. শলয ৰঘৰওৎসা

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
এ া হফধ ঘুৰিৰ ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ফা প্ৰৰতদান উাদানট াৰ লকত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ সম্পওত অটঙ ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ৰনৰৰাধবাটৱ ওৰা সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয ৰৰটফশন হহটঙ হসআ বুল ৰফফৃৰতটফাৰ ৰমটওআ া প্ৰতাৰণাৰ সৎ উটেশয
হনাটহাৱাকওটয় ৰদয়া হহটঙ ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ফলপ্ৰটয়াক হহটঙ ৰাধভূলও ওাভওাটচটৰ হহোঁঘা ৰদয়া ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
চীফন ফীভা ঘুৰি হহটঙ দু া ক্ষৰ (ফীভাওাৰও অৰু ফীভাওৃত) ভাচত 1872 ৰ বাৰতীয় ঘুৰি ৰধৰনয়ভৰ ন্তকতত ৰফৰধসভূহ
নুসৰৰ হহাৱা এ া ঘুৰি ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
উৎটওাঘ এ া ঘুৰিৰ হফধ উাদান নহয় ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
নাফালওসওলৰ চীফন ফীভা ঘুৰি ওৰাৰ হততা নাআ ।
উত্তৰ 7
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সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
জ্ঞাত গুৰুত্বূণত তথযটফাৰ ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ-ত্ৰত প্ৰওাশ ওৰাট া ৰভ ৰফিাসৰ নীৰতৰ হসটত সঙ্গৰতুণত ।
উত্তৰ 8
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ফীভাটমাকয স্বাথত নথওা ওাৰটণ এচন ফন্ধুটয় অনচনৰ ৰত ফীভা ওৰৰফ হনাৱাটৰ ।
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘ হলাৱাৰ সভয়ত ফীভাটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাটক ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
হখাোঁৰাৰ ৰা ৰাট া চয়ৰ ভৃতুযৰ প্ৰতযক্ষ ওাৰণ ।
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SECTION 2
LIFE INSURANCE
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ধযায় 6
চীফন ফীভাত ৰও চৰড়ত?
ধযায় ৰৰৰঘৰত
ফীভাত ঘাৰৰ া উাদান চৰড়ত থাটও ।
 এ া সম্পদ
 ৰমট া ৰফদাশংওাৰ ফীভা ওৰা হয়
 উকভহতীয়া ুৰোঁ চৰ নীৰত
 ঘুৰি ফা সংৰফদা
এৰতয়া চীফন ফীভাৰ হফৰশিযৰঔৰন ৰীক্ষা ওৰৰ ঘাোঁ অহও । এআ ধযায়ত চীফন ফীভাৰ ৰটৰাি ঘাৰৰ া উাদানৰ ৰফষটয়
এও ঘভু অটলাঘনা ওৰা হ’ফ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. চীফন ফীভা ফযৱসায়-আয়াৰ উাদানসভূহ, ভানফ চীফন ভূলয, বকা-বৰক
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A. চীফন ফীভা ফযৱসায়-আয়াৰ উাদানসভূহ, ভানফ চীফন ভূলয, বকা-বৰক
1. সম্পদ--ভানফ চীফন ভূলয (ৰহউটভন লাআপ হবলুয)
অৰভ আৰতভটধয হদৰঔটঙাোঁ হম সম্পদ হহটঙ এটন এও ধৰণৰ সম্পৰত্ত মাৰ অৰথতও ভূলয অটঙ ফা ৰম লাব উৎনতা ওটৰ । সৰহবাক
সম্পৰত্তৰ ভূলয সৰঠও বাটফ অৰথতও ৰহঘাফত ৰৰভা ওৰা হয় । এটওদটৰ হলাওঘানৰ ৰৰভাণৰ ভূলয ৰৰভা ওৰৰফ াৰৰ ।
উদাহৰণ
হমৰতয়া কাড়ী এঔন দুখত নাৰ সন্মুঔীন হয়, ক্ষৰতৰ ৰৰভাণৰ ভূলযানুভান 50,000 ওা হ’ফ াটৰ । ফীভাওাৰটও কাড়ীৰ
ভাৰলওও এআ হলাওঘানৰ ক্ষৰত ূৰণ ৰদফ ।
ভানুহ এচনৰ ভৃতুয হ’হল অৰভ ক্ষৰতৰ ৰৰভাণৰ ভূলযানুভান হওটনকও ওৰৰভ?
হতোঁৰ চীফনৰ ভূলয 50,000 ওা হন 5, 00,000 ওা?
এচন এটচটন্ট এআ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰদফ লাৰকফ হমৰতয়া হতোঁ এচন গ্ৰাহওও লক ায় ।এআ প্ৰশ্নৰ উত্তৰট াৰ ৰটতআ ৰনবতৰ
ওৰৰফ হম এটচন্টচটন গ্ৰাহওচনও ৰওভান ফীভা ৰওনাৰ ফাটফ ৰদহা ৰদফ ।প্ৰওৃতটত চীফন ফীভা এটচন্ট এচটন ৰশৰওফ লকা
এআট াটৱআ প্ৰথভ াঠ ।
হসৌবাকযিটভ, অৰচৰ ৰা প্ৰায় সত্তৰ ফঙৰ অকটত প্ৰটপঙৰ হুটফনাটৰ উদ্ভাৱন ওৰা চীফন ভূলয ৰৰভা ওৰাৰ এও দ্ধৰত
অভাৰ জ্ঞাত ।“ৰহউটভন লাআপ হবলুয” (এআঘ এল ৰব) ফা ভানফ চীফন ভূলয ৰহঘাটফ ঔযাত এআ দ্ধৰতট া ৰফিচুৰৰ ফযৱহৃত হহ
অটঙ ।
ভানফ চীফন ভূলযৰ ধাৰণা নুমায়ী প্ৰৰতচন উাচতনওাৰী ভানুহৰ চীফন হ’ল এটওা এটওা া সম্পদ । হসটয়টহ এচন ভানুহৰ
প্ৰতযাৰশত প্ৰওৃত বৰৱষযৎ উাচতনৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ হতোঁৰ চীফনৰ ভূলয ৰহঘাফ ওৰা হয় ।প্ৰওৃত উাচতনৰ থত হ’ল, ভানুহ
এচটন বৰৱষযটত প্ৰৰত ফঙটৰ ৰমভান উাচতন ওৰৰফ ফুৰল অশা ওটৰ, তাৰ ৰা ৰনচৰ ফাফদ ঔৰঙ ওৰা আঙাৰঔৰন ফাদ ৰদয়াৰ
ৰঙত উদ্বৃত্ত ধনৰঔৰন । আয়াৰ ৰা চনা মাফ হম উাচতনওাৰী ভানুহচনৰ ওালভৃতুয হটল, হতোঁৰ ৰৰয়ালট াৰ ৰওভান অৰথতও
ক্ষৰত হ’ফ । এ া মটথাৰঘত সুতৰ হাৰ ফযৱহাৰ ওৰৰ এআ বৰৱষযৎ উাচতনটফাৰও হৰহাআওৃত ভূলধনকল ৰূান্তৰৰত ওৰা হয় ।
ভানফ চীফন ভূলয কণনা ওৰাৰ ফাটফ এ া হভা াভুৰ ফযৱহাৰৰওবাটৱ সুৰফধাচনও ৰনয়ভ অটঙ । হসয়া হ’লউাচতনওটৰাোঁতাচন হনাটহাৱা হটল ৰৰয়ালট াটৱ ফঙৰৰ ৰওভান ওা হাৱাট া ওাভনা ওৰৰফ, হসআ ংওট া অৰচতফ ৰা
সুতৰ হাৰট াটৰ বাক ওৰাট া ।
উদাহৰণ
শ্ৰী ৰাচটন ফঙৰৰ 1, 20,000 ওা উাচতন ওটৰ অৰু তাটৰ 24,000 ওা ৰনচৰ ফাটফ ঔৰঙ ওটৰ ।
হতোঁৰ ওালভৃতুয হ’হল,হতোঁৰ ৰৰয়াটল হহৰুৱাফ লকা প্ৰওৃত উাচতনৰ ৰৰভান হ’ফ ফঙৰৰ 96,000 ওা ।
ধৰৰ হলাৱা মাও সুতৰ হাৰ হহটঙ 8% (0.08 ৰহঘাটফ ফযি) ।
ভানফ চীফন ভূলয = 96000 / 0.08 = 12, 00,000 ওা
সম্পূণত সুৰক্ষা াফকল হ’হল ভানুহ এচনৰ ৰওভান ফীভাৰ প্ৰটয়াচন থতাৎ হতোঁ ৰওভান ফীভা ওৰা উৰঘৎ, হসআট া ভানফ চীফন
ভূলযৰ সহায়ত ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা মায় । ৰমট া ৰৰভাণ ৰতিভ ওৰৰটল চীফন ফীভা লাবওৰল্প হহ টৰ, চীফন ফীভাৰ হসআ সটফতাচ্চ
সীভাট া ভানফ চীফন ভূলযআ ৰনণতয় ওটৰ ।
সাধাৰণবাটৱ ও’ফকল হ’হল, এচন ভানুহৰ ফঙটৰওীয়া অয়ৰ 10ৰ ৰা 15 গুণ ৰৰভাণৰ চীফন ফীভা থওাট া উৰঘৎ । ৰৰ
উদাহৰণৰ শ্ৰী ৰাচটন মৰদ 2 হওাৰ ওাৰ ফীভা ল’ফ ৰফঘাটৰ, হতটন্ত সটন্দহ চা উৰঘৎ, ৰওয়টনা হতোঁ ফঙৰত হওৱল 1.20
লাঔ ওাটহ অয় ওটৰ । এচন ভানুটহ হলাৱা ফীভাৰ প্ৰওৃত ৰৰভাণ হতোঁৰ আো অৰু ফীভা ৰওনাৰ সাভথতযৰ ৰতটহ ৰনবতৰ
ওটৰ ।
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2. ৰফদাশংওা
ৰৰ ওথাৰঔৰনৰ ৰা ফুৰচ হাৱা ক’ল হম, ৰমটফাৰ ৰফদাশংওাৰ খ নাৰ ৰা সম্পদ ৰূট কণয ভানফ চীফনৰ ভূলয ওভ ফা
এটওফাটৰ নাআওীয়া হহ মাফ াটৰ, হসআটফাৰৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ চীফন ফীভাআ ।এআ ক্ষৰত ৰতৰন া ৰৰৰস্থৰতত হ’ফ
াটৰ । সাধাৰণ ভানুটহ সঘৰাঘৰ এআ হওআ াৰ ফাটফ দুৰশ্চন্তাত বুটক ।

াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: সাধাৰণ ভানুটহ সঘৰাঘৰ সন্মুঔীন হহাৱা দুৰশ্চন্তাটফাৰ

অনহাটত, সাধাৰণ ফীভাআ সম্পৰত্তও ক্ষৰতগ্ৰস্ত ওৰৰফ ৰা ৰফদাশংওাটফাৰৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ, হমটন চুআ,
সভুদ্ৰমাত্ৰাওালীন চাহাচফাহী ণযৰ হলাওঘান, ঘুৰৰ-ডওাআৰত অৰু ভ ৰ দুখত না অৰদ । এআটফাটৰ মশ অৰু ফযৱসাৰয়ও সুনাভ
ক্ষৰত ওৰৰফ ৰা খ নাসভূহৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদটয় ।এআসভূহ “দায় ফীভা” (লায়াৰফৰলৰ আনৰিউটৰন্স) নাভৰ এও হশ্ৰণীৰ
ফীভাৰ দ্বাৰা সুৰক্ষা ৰদয়া হয় ।
আয়াৰ ৰৰ এটন ৰওঙুভান ৰফদাশংওা অটঙ ৰমটফাটৰ এচন ফযৰিৰ ভানৱ-হদহও ক্ষৰতগ্ৰস্ত ওৰৰফ
ফযৰিকত ৰফদাশংওা ফুৰল হওাৱা হয় অৰু এআটফাৰৰ ৰফৰীটত সাধাৰণ ফীভাআ সুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ ।

াটৰ । এআটফাৰও

উদাহৰণ
দুখত না ফীভাআ এ া দুখত নাৰ ফাটফ হহাৱা হলাওঘানৰ সুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ ।
a) চীফন ফীভাৰ লকত সাধাৰণ ফীভাৰ াথতওয অঘলটত ৰওভান?
সাধাৰণ ফীভা

চীফন ফীভা

ক্ষৰত ূৰণ0 সঘৰাঘৰ সাধাৰণ ফীভা ৰলৰঘটফাৰ হহটঙ, চীফন ফীভা ৰলৰঘটফাৰ হহটঙ প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ ঘুৰি (ওনটিক্ট
ফযৰিকত দুখত না ফীভাৰ ফাৰহটৰ, ক্ষৰত ূৰণৰ ঘুৰি প এৰিউটৰন্স) ।
(ওনটিক্ট প আনটডভৰনৰ ) ।
ক্ষৰত ূৰণৰ থত হহটঙ হওাটনা এ া খ না, হমটন
ৰিওাণ্ড, সংখৰ ত হহাৱাৰ ৰঙত, ফীভাওাৰটও খ নাৰ
পলত হহাৱা প্ৰওৃত ক্ষয়-ক্ষৰতৰ ৰৰভাণ ৰনৰূণ ওৰৰফ
াটৰ অৰু হলাওঘান হহাৱা ৰৰভাণট াটৰআ হওৱল ক্ষৰত
ূৰণ ৰদটয়-ওটনা হফৰঙ ৰনৰদটয় ফা ওটভা ৰনৰদটয় ।
চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত এআট া সম্ভৱৰ নহয় ।ভৃতুযৰ
ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত প্ৰটদয় ফীভাৰাৰশৰ ৰৰভাণ এটওফাটৰ
অৰম্ভৰণটতআ থতাৎ চীফন ফীভা ঘুৰিট া ওৰাৰ সভয়টতআ
ৰনৰেতি ফা ৰনৰশ্চত ওৰৰ ৰদয়া হয় । হসটয়টহ, চীফন ফীভা
ৰলৰঘটফাৰও প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ ঘুৰি ফুৰল হওাৱা হয় । ফীভাওৃত
ফযৰিচনৰ ভৃতুয হ’হল অিাৰসত ফীভাৰাৰশট া হতোঁৰ দ্বাৰা
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নাভাংৰওত ফযৰি ফা হতোঁৰ ৰহতাৰধওাৰীও ৰদয়া হয় ।

ৰনশ্চয়তা0 সাধাৰণ ফীভা ঘুৰিত সুৰক্ষা অৱৰণ ৰদয়া
খ নাট া খ াৰ হওাটনা ৰনশ্চয়তা নাথাটও । হওাটন ডাৰঠ
ও’ফ হনাৱাটৰ হম এ া খৰ চুআৰ দ্বাৰা বিীবূত হহ মাফ ফা
কাড়ী এঔন দুখত নাৰ সন্মুঔীন হ’ফ ।

চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত, ৰনৰেতি খ নাট া থতাৎ ভানুহচনৰ
ভৃতুয হ’ফ হন নহয়-এআট া প্ৰশ্নাতীত ।চন্ম হ’হল ভানুহ
এচনৰ ভতুয ৰনফামতয ।চন্ম হ’হল ভৃতুয ৰনৰশ্চত, হওৱল
ৰনশ্চয়তা ভাত্ৰ ভতুযৰ সভয়ট াও হলটহ ।টসটয়টহ চীফন
ফীভাআ ওাল ভতুযৰ সম্ভাৱনাৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদটয় ।

সম্ভাৱযতা ফৃৰদ্ধ0 সাধাৰণ ফীভাত, চুআ ফা বূৰভওম্প অৰদ চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ভতুযৰ সম্ভাৱযতা ফয়সৰ লটক লটক
ৰফমতযয়ৰ হক্ষত্ৰতত, খ নাট া খ াৰ সম্ভাৱযতা সভয়ৰ ফাৰি হক থাটও ।
লটক লটক ফাৰি নামায়
b) চীফন ফীভাত ৰফদাশংওাৰ প্ৰওৃৰত
ফয়সৰ লকত ৰমটহতু ভানুহৰ ভৰণশীলতাৰ ফা ভৃতুযৰ হাৰৰ সম্বন্ধ অটঙ, ওভ ফয়সৰ ভানুহৰ ওাৰটণ হসটয়টহ ওভ
ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰা হয় অৰু হফৰঙ ফয়সৰ ভানুহৰ ওাৰটণ হফৰঙ । পলত হদঔা ক’ল হম ফয়সস্থ থঘ স্বাস্থযৱান
ভানুহটফাৰৰ ফীভা খুৰাআ হলাৱাৰ অৰু বিস্বাস্থযৰ ভানুহটফাৰৰ ফীভা অোঁঘৰনত থাৰও হমাৱাৰ প্ৰৱনতাট া হফৰঙ ।পলস্বৰূট
ফীভাটওাম্পানীটফাটৰ বয়ানও সভসযাৰ ভুঔাভুৰঔ হ’ফলকীয়া হ’ল । কৰতটও হতোঁটলাটও এটন ধৰণৰ ঘুৰিৰ ওথা ৰঘন্তা
ওৰৰটল ম’ত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ ওভ হ’ফ অৰু ভানুহটফাটৰ অচীৱন এআ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফ াৰৰফ ।এআ ৰঘন্তাৰ
ৰাআ “হলটবল” ফা সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ধাৰণাট াৰ সৃৰি হহটঙ ।
3. সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভ
গুৰুত্বূণত
সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভ হ’ল হসআট া ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰম ফয়সৰ লটক লটক ফাৰি হক নাথাটও অৰু ফীভাঘুৰিট াৰ সভগ্ৰ ভযাদ চুৰৰ মাৰ হাৰ
এটওআ থাটও ।
আয়াৰ থত হ’ল ঘুৰিৰ অৰম্ভৰণৰ ফঙৰটওআ াত সংগ্ৰহ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ, হসআ ফয়সত ভৃতুযদাফীৰ সুৰক্ষা ৰদফৰ ফাটফ
লাকৰতয়াল ৰপ্ৰৰভয়াভতকও হফৰঙ হয় অৰু ৰঙৰ পাটল সংগ্ৰহ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ হসআ উচ্চতৰ ফয়সত ভৃতুযদাফীৰ
সুৰক্ষাৰ ফাটফ ৰদফলকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণতকও মটথি ওভ হয় । সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভ হ’ল এ া কড় ৰহঘাটফ হলাৱা ৰপ্ৰৰভয়াভ, মত
ওভ ফয়সত ৰৰটশাধ ওৰা উদ্বৃত্ত ৰপ্ৰৰভয়াটভ হফৰঙ ফয়সত ৰদয়া ওভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ লকত বাৰসাভয ৰক্ষা ওটৰ ।
সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হফৰশিয তলৰ নক্সাঔনৰ সহায়ত ফযাঔযা ওৰা হ’ল ।
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভ

সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াটভ এআট া ফুচায় হম চীফন ফীভা ঘুৰিটফাৰ সঘৰাঘৰ দীখতভযাদী ফীভাঘুৰি, ৰমটফাৰ 10, 20 ফা তাটতাকও হফৰঙ
ফঙৰৰ ওাৰটণ ঘৰল থাটও । অনহাটত, সাধাৰণ ফীভা হ্ৰস্বভযাদী অৰু এফঙৰীয়া ভাত্ৰ ।
গুৰুত্বুণত
ঘুৰিৰ প্ৰাৰৰম্ভও ফঙৰটওআ াত সংকৃহীত ধনৰাৰশ ৰলৰঘধাৰওৰ প্ৰটয়াচনাটথত ফীভাওাৰটও এ া িাি ফা নযাসত চভা ৰাটঔ । এআ
এওৰত্ৰত ওৰা ধনৰাৰশও ৰৰচাবত ফা সংৰঘৰত থতাৎ অঙুতীয়া ুোঁৰচ ফুৰল হওাো্ৱা হয় । বৰৱষযতৰ দায়ফদ্ধতা ুৰাফৰ ফাটফ
ফীভাওাৰটও এআ সংৰঘৰতৰ ফযৱস্থা ৰাটঔ ।উদ্বৃত্ত ধনৰাৰশটৰ এ া ুোঁৰচ কঠন ওৰা হয়,মাও হওাৱা হয় চীফন ুোঁৰচ । এআ ুোঁৰচ
ৰফৰনটয়াক ওৰৰ চীফনওাৰটও সুত চতন ওটৰ ।
a) সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উাংশ
সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ দু া উাংশ থাটও ।
i.

প্ৰথভ উাংশট াও হওাৱা হয়, “ভযাদ ফা সুৰক্ষা উাংশ” ( াভত ৰ প্ৰট ওিন ওম্প’হনন্ট) ৰমট া
ৰফদাশংওাৰ ভূলয ৰহঘাটফ প্ৰওৃতটত ৰদফ লকা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ংশৰঔৰনটৰ ।

কৰঠত হয়

ii. ৰদ্বতীয়ট াও হওাৱা হয় “নকদ ভূলয উাদান” (হওি হবলুয এৰলটভন্ট) । এআট া কৰঠত হয় ৰলৰঘধাৰটও ৰৰটশাধ
ওৰা ৰতৰৰি ধনৰাৰশৰ সৰিত ংশট াটৰ । এআট াৰ দ্বাৰা সিয় উাংশ কৰঠত হয় ।
আয়াৰ থত হ’ল হম প্ৰায় সওটলাটফাৰ ৰলৰঘটয়আ হহটঙ সুৰক্ষা অৰু সিয়ৰ সংৰভশ্ৰণ ।ৰপ্ৰৰভয়াভত ৰমভান হফৰঙ নকদ ভূলযৰ
উাদান থাটও, ৰলৰঘট াও ৰসভাটনআ হফৰঙ সিয়ভুঔী ফীভা ৰলৰঘ ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা হয় ।
4. ৰফদাশংওাৰ উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণৰ নীৰত
চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাৰও ঘুৰিৰবৰত্তও ৰফত্তীয় প্ৰৰতষ্ঠান ৰূট হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা হহটঙ ।আয়াৰ থত হ’ল হম ৰলৰঘধাৰওও প্ৰটদয়
সুৰফধাৰঔৰন প্ৰাটয়আ ঘুৰিভূলও হকৰাণ্টীৰ ৰূ লয় । সটফতাৰৰ চীফন ফীভা অৰু হিন অোঁঘৰনটফাৰ ৰম্পৰাকত বাটফ ৰওনা হয়
এআটফাটৰ প্ৰদান ওৰা ৰফত্তীয় ৰনৰাত্তাটফাধৰ ফাটফ ।এআ ঘুৰিটফাৰৰ কঠন প্ৰণালী অৰু ফীভাওাৰওসওলৰ ৰৰটশাধ ক্ষভতা
ৰনৰশ্চত ওৰাৰ ওাৰটণ ঘুৰিত ৰওঙুভান ৰক্ষা ওৱঘৰ ফযৱস্থা ওৰৰ ৰঔাৰ পলত এআ ৰনৰাত্তা কৰি উটঠ ।বকা-বৰকৰ নীৰত অৰু
উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণৰ নীৰত প্ৰটয়াক ওৰৰ এআ কাোঁথৰন সৃি হয় ।
বকা-বৰক হহটঙ ৰফত্তীয় ফচাৰৰ ৰফদাশংওা ওটভাৱাৰ এও গুৰুত্বূণত দ্ধৰত । অনট া হ’ল ফহুভুঔীতা ফা ৰফৰঘত্ৰতা । এআ দু া
হভৌৰলওবাটৱ ৰবনতা ।
ফহুভুঔীতা

বকা-বৰক

ফহুভুঔীতা দ্ধৰতত ুোঁৰচটফাৰও ৰফৰবনতা সম্পদত ৰসোঁঘৰৰত ওৰৰ বকা-বৰক থফা উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণ দ্ধৰতত ৰফৰবনতা
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ৰদয়া হয় (ওণীটফাৰ ৰফৰবনতা ও
ু ুৰৰত হথাৱা) ।

ভানুহৰ ুোঁৰচটফাৰ এটওলক হয় (টকাট আটওআ া ওণী এটও া
ুওুৰৰত হথাৱা) ।

ফহুভুঔীতাত ুোঁৰচটফাৰ এটও া উৎসৰ ৰা ৰফৰবনতা কন্তফযকল বকা-বৰকৰ হক্ষত্ৰত ুোঁৰচটফাৰ ৰফৰবনতা উৎসৰ ৰা এটও া
প্ৰফাৰহত হয় ।
কন্তফযকল প্ৰফাৰহত হয় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 3: বকা-বৰক
বকা-বৰক (ুৰোঁ চটফাৰ ৰফৰবনতা উৎসৰ ৰা এটও া কন্তফযকল প্ৰফাৰহত হয়)

বকা-বৰক থফা ুঞ্জীওৰণৰ নীৰত দু াআ চীফন ফীভাত দু া ৰনৰেতি ধৰণৰ বূৰভওা লয় ।
i.

প্ৰথভ বূৰভওা হ’ল, ভানুহ এচনৰ ওালভৃতুযৰ পলত উদ্ভূত থতকনৰতও ক্ষৰতৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদয়াট া । এআ
ধৰণৰ ক্ষৰতটফাৰৰ দাৰয়ত্ব হলাৱা অৰু ঘম্ভালা হয় এ া ুোঁৰচৰ চৰৰয়টত-ৰমট া হহটঙ চীফন ফীভা ঘুৰিত হসাটভাৱা
ফহুসংঔযও ভানুটহ ৰদয়া ফৰগৰনটৰ কৰঠত এ া উকভহতীয়া ুোঁৰচ ।

ii. ৰফদাশংওাৰ উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণৰ নীৰতট া ভৰণশীলতাৰ ৰফদাশংওা ৰতিভ ওৰৰ অৰু ৰফস্তৃত ৰৰসৰটতা
প্ৰটমাচয হয় ।আয়াত ুঞ্জীওৰণৰ লকটত ৰফত্তীয় ৰফদাশংওাটফাৰও সুষভ (কড় ভানৰ) ওৰাট া ন্তবূতি হয় । এআ
উটেশয সপল হয় ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু ুোঁৰচটফাৰও এটওলক ওৰাৰ লকটত ৰফৰবনতা ফযৰিটয় ৰফৰবনতা সভয়ত অফদ্ধ হহাৱা
ৰফৰবনতা ধৰণৰ ঘুৰিৰ লকত চৰড়ত ৰফদাশংওাটফাৰও ুঞ্জীওৃত ওৰৰ । এয়া হ’ল ৰফৰবনতা সভয়ৰ ৰলৰঘধাৰওসওলৰ
ভাচত উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণৰ এও ৰৰৰস্থৰত ।এআ ুঞ্জীওৰণৰ পল হ’ল, বাল ফা হফয়া সভয় ৰনৰফতটশটষ
ৰৰৰস্থৰতকত ফাধা-ৰফৰত্ত হনৰঘ সভয় চুৰৰ লাব অৰচত ফীভাওাৰটও এওভানৰফৰশি লাবৰ হাৰ (সভহাৰ হফানাঘ)
ৰদফকল সক্ষভ হহাৱাৰ ফাটফ মত্ন অৰু ৰনৰশ্চত ওৰাট া ।
5. চীফন ফীভা ঘুৰি
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চীফন ফীভাৰ হশষ ংশট া হ’ল ঘুৰি ।আয়াৰ তাৎমতয কভ হাৱা মায় “অিাৰসত ফীভাৰাৰশ” শব্দট াৰ ৰা ।এআ ংওট া
প্ৰৰতশ্ৰুৰতফদ্ধবাটৱ হকৰান্টীমুি হহাৱাৰ পলত চীফন ফীভা ৰফত্তীয় সুৰক্ষাৰ এও অৰহলা হহ ৰৰটঙ ।এআ হকৰাণ্টী ফা ৰনশ্চয়তা
উাদানট াটৱ, চীফন ফীভা হম ওটঠাৰ ৰফৰধ অৰু ও ও ীয়া তত্বাফধানৰ ধীন -এআ ওথাৰঔৰন ফুচাআ ৰদটয় ।
ফযৱসায় ঘটলাৱাৰ ঘতত ৰহঘাটফ চীফন ফীভাওাৰওসওটল এও ৰফৰধফদ্ধ সংৰঘৰত ফা ৰৰচাবত ভচুত ৰাৰঔফ লাটক । হতোঁটলাওৰ
ুোঁৰচৰ ৰফৰনটয়াকৰ হক্ষত্ৰত ৰওঙুভান ৰনটদতশও ুফতঘতত থাৰওফ াটৰ, হমটন হতোঁটলাওৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ মতযাপ্ততা সম্পটওত
হতোঁটলাটও ৰনৰশ্চত ওৰৰফ লাৰকফ, অৰু ৰলৰঘধাৰওৰ
আঘা হওটনকও ৰফৰনটয়াক ওৰা হ’ফ হসআ ৰফষটয় হতোঁটলাটও
ৰনটেতশও ৰনয়ভটফাৰ ভাৰন ঘৰলফ লাৰকফ ।
প্ৰাটয়আ ৰফতৰওতত এ া ভূল প্ৰশ্ন হ’ল হম নযানয ৰফত্তীয় সোঁচুৰলটফাৰৰ তুলনাত ৰলৰঘধাৰওসওলও ৰদয়া সুৰফধাৰঔৰন মটথি হন?
ভনত ৰাৰঔফ লাৰকফ হম চীফন ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ লকত সুৰক্ষা অৱৰণ অৰু সিয়, এআ দুটয়া া উাদান চৰড়ত থাটও
।পলস্বৰূট চীফন ফীভা ৰফত্তীয় ফচাৰৰ নযানয ণযৰ দটৰ এও ৰফত্তীয় ণয ৰহঘাটফ ৰৰকৰণত হহটঙ । দৰাঘলটত চীফন
ফীভা, সুৰক্ষা-ণয ৰহঘাটফ ওভ অৰু সম্পদ ুঞ্জীবৱনৰ উায় ৰহঘাটফআ হফৰঙ ৰফটফৰঘত হহ অটঙ ।
এআৰঔটনটত, ৰফশুদ্ধ ভযাদী ফীভা, ৰমট াটৱ হওৱল হডথ হফৰনৰপ থতাৎ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰটত্তআ ফীভাৰাৰশৰ সুৰফধা ৰদটয়, অৰু
সিয়ভুঔী অোঁঘৰনটফাৰ, ৰমসওলৰ এও ফৃহৎ ৰৰভাণ নকদ ভূলয ফা সিয় উাংশ থাটও- এআ দু াৰ ভাচৰ াথতওযৰঔৰন স্পি
ওৰাট া অৱশযও ।ভযাদী ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ৰপ্ৰৰভয়াভ ঔুটফআ ওভ হয়, অনহাটত সিয়ভুঔী অোঁঘৰনৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ মটথি ডাগৰ হ’ফ
াটৰ অৰু আ ফযৰি এচনৰ সিয়ৰ এও উটেঔনীয় ংশ কঠন ওটৰ ।এআ নকদ ভূলযৰ ৰওন্তু ৰফৰা “ৰ ুৰনৰ ওি” ফা
ৰফওল্প সুটমাকৰ ভূলয অটঙ । এআ আঘাৰঔৰন অন ও’ৰফাত চভা নওৰৰ ৰফওল্প সুটমাকটফাৰ এৰৰ ৰদয়াৰ পলত ৰম হলাওঘান হয়
তাটওআ এআ ৰ ুৰনৰ ওি শব্দট াটৰ ফুটচাৱা হয় ।
প্ৰওৃতটত, “ভযাদী ফীভা ৰওনও অৰু ৰাৰহৰঔৰন অন ঠাআত ৰফৰনটয়াক ওৰও” মুৰিট াটৱ ৰম্পৰাকত সিয়ভুঔী চীফন ফীভা
ঘুৰিটফাৰও এও গুৰুতৰ প্ৰতযাহ্বানৰ সন্মুঔীন ওৰৰটঙ । ৰৰহামতযবাটৱ এআ মুৰি হদঔুৱা হহটঙ হম ফীভাটওাম্পানীৰ ৰা
হওৱল ভযাদী ফীভা ৰওৰন ফাওী ফাৰঘ হমাৱা ৰপ্ৰৰভয়াভৰঔৰন উচ্চ লাবদায়ও অৰহলাত ৰফৰনটয়াক ওৰৰটল ভানুহ এচন ৰধও
সম্পদশালী হ’ফ ।
এআৰঔৰনটত ৰম্পৰাকত নকদ ভূলয থওা ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ টক্ষ অৰু ৰফটক্ষ দাৰগ ধৰা মুৰিটফাৰ ৰফটফঘনা ওৰাট া প্ৰাসৰঙ্গও
হ”ফ ।
a) সুৰফধাসভূহ
i.

এআট া ঐৰতহাৰসও বাটফ প্ৰভাৰনত হম আ এ া ৰনৰাদ অৰু সুৰৰক্ষত ৰফৰনটয়াক । আয়াৰ নকদ ভূলযআ এ া নূযনতভ
লাবৰ হাৰৰ ৰনশ্চয়তা ৰদটয় ৰম ঘুৰিৰ ভযাদৰ লকত ফাৰি হক থাৰওফ াটৰ ।
ii. ৰনয়ৰভতবাটৱ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ দ্ধৰতট াটৱ এচনও সিয়ৰ ৰৰওল্পনা ওৰৰফকল ফাধয ওটৰ অৰু সিয়ৰ ফাটফ
অৱশযওীয় ৰনয়ভানুৱৰতততা ৰশওায় ।
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iii. ফীভাওাৰটও ৰফৰনটয়াক-ফযৱস্থানাৰ তত্বাৱধান ওটৰ অৰু ফযৰিচনও এআ দাৰয়ত্বৰ ৰা ফযাহৰত ৰদটয় ।
iv. আ ৰলওুআৰডৰ ফা নকদ ধনকল সহচ ৰূান্তৰণৰ সুৰফধা ৰদটয় ।ফীভাওৃতআ ৰলৰঘঔনৰ ৰা ঋণ হল থফা ৰলৰঘঔন
ঘাটৰণ্ডাৰ ফা সভতণ ওৰৰ আয়াও নকদ ধনকল ৰূান্তৰৰত ওৰৰফ াটৰ ।
v. ‘নকদ ভূলয’ ধৰণৰ চীফন ফীভা ফা ফাৰষতও ফৃৰত্ত উবটয়আ ৰওঙুভান অয়ওৰ-সুৰফধা হবাক ওৰৰফ াটৰ ।
vi. সাধাৰণটত ফীভাওৃতৰ হদউলীয়াৱস্থা ফা ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত আ ঋণদাতাৰ দাফীৰ ৰা ৰনৰাদ থাৰওফ াটৰ ।
b) সীভাফদ্ধতাসভূহ
i.

অটৰক্ষওবাটৱ সুৰস্থৰ লাবৰ হাৰ প্ৰদানওাৰী অৰহলা ৰহঘাটফ আ ৰনৰেতি অয়দায়ও অন সওটলা অৰহলাৰ দটৰ
ভুদ্ৰাফীৰতৰ ক্ষয়ওাৰী প্ৰবাৱৰ ধীন ।
ii. চীফন ফীভা ৰলৰঘটফাৰৰ ৰফণন অৰু প্ৰাৰৰম্ভও উচ্চ ফযয়টফাৰৰ ফাটফ অৰম্ভৰণৰ ফঙৰটওআ াত সিয়ৰ ৰৰভাণ
ওভ হয় ।
iii. ৰনশ্চয়তামুি হ’হল ৰফত্তীয় ফচাৰৰ নযানয অৰহলাৰ তুলনাত আয়াৰ লাবৰ ৰৰভাণ ওভ হ’ফ াটৰ । লাবৰ
ৰৰভাণ ওভ হহাৱাৰ ওাৰণট া হ’ল ৰনশ্চয়তা ফচায় ৰঔাৰ ফাটফ ওৰা অটাঘৰ (টিড প) পল, ৰমট াটৱ
ৰফদাশংওা হ্ৰাস ওটৰ ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
ফহুভুঔীতাআ হওটনকও ৰফত্তীয় ফচাৰৰ ৰফদাশংওা ওভায়?
I. ৰফৰবনতা উৎসৰ ৰা ুোঁৰচ সংগ্ৰহ ওৰৰ এটও ঠাোঁআত ৰফৰনটয়াক ওৰা
II. ৰফৰবনতা সম্পদটশ্ৰণী চুৰৰ ুোঁৰচৰ ৰফৰনটয়াক ওৰা
III. ৰফৰনটয়াকটফাৰৰ ভাচত সভয়ৰ ফযৱধান ফচায় ৰঔা
IV. ৰনৰাদ সম্পদটফাৰত ৰফৰনটয়াক ওৰা

সাৰ সংটক্ষ
a) সম্পদ হহটঙ এটন এও ধৰণৰ সম্পৰত্ত মাৰ অৰথতও ভূলয অটঙ ফা ৰম লাব উৎনতা ওটৰ ।
b) ভানফ চীফন ভূলযৰ ধাৰণা নুমায়ী প্ৰৰতচন উাচতনওাৰী ভানুহৰ চীফন হ’ল এটওা এটওা া সম্পদ । হসটয়টহ এচন
ভানুহৰ প্ৰতযাৰশত প্ৰওৃত বৰৱষযৎ উাচতনৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ হতোঁৰ চীফনৰ ভূলয ৰহঘাফ ওৰা হয় ।
c) সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভ হ’ল এটন এ া ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰম ফয়সৰ লটক লটক ফাৰি হক নাথাটও অৰু ফীভাঘুৰিট াৰ সভগ্ৰ ভযাদ চুৰৰ মাৰ
হাৰ এটওআ থাটও ।
d) বকা-বৰক হহটঙ ৰফত্তীয় ফচাৰৰ ৰফদাশংওা ওটভাৱাৰ এও গুৰুত্বূণত দ্ধৰত । অনট া হ’ল ফহুভুঔীতা ফা ৰফৰঘত্ৰতা ।
e) হকৰাণ্টী ফা ৰনশ্চয়তা উাদানট াটৱ, চীফন ফীভা হম ওটঠাৰ ৰফৰধ অৰু ও ও ীয়া তত্বাফধানৰ ধীন -এআ ওথাৰঔৰন
ফুচাআ ৰদটয় ।

সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. সম্পদ
2. ভানফ চীফন ভূলয
3. সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভ
4. বকা-বৰক
5. ফহুভুঔীতা
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“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ফহুভুঔীতাৰ উটেশয হহটঙ ৰফৰবনতা সম্পদটশ্ৰণী চুৰৰ ুোঁৰচৰ ৰফৰনটয়াক ওৰৰ ৰফদাশংওা হ্ৰাস ওৰা ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
তলৰ হওানট া চীফন ফীভা ফযৱসায়ৰ উাদান নহয়?
I.

সম্পদ

II. ৰফদাশংওা
III. বকা-বৰকৰ নীৰত
IV. বতুতওী
প্ৰশ্ন 2
ভানফ চীফন ভূলযৰ ধাৰণাট া হওাটন উদ্ভাৱন ওৰৰৰঙল?
I.

ডঃ ভাৰ তন লুথাৰ ৰওং

II. ৱাটৰণ ফাটপ
III. প্ৰটপঙৰ হুটফনাৰ
IV. চচত ঘৰঙ
প্ৰশ্ন 3
তলৰ হওানঔন ফীভা অোঁঘৰনত সিয় উাদান নূযনতভ থাটও, নাআফা ভুটঠ নাথাটও?
I.

ভযাদী ফীভা অোঁঘৰন

II. ফন্দৱৰস্ত ফীভা অোঁঘৰন
III. অচীফন ফীভা অোঁঘৰন
IV. ভাৰন হফও হপ্লন
প্ৰশ্ন 4
তলৰ হওানট াও সম্পদ ফুৰল হওাৱা নামায়?
I.

কাড়ী

II. ভানফ চীফন
III. ফায়ু
IV. গ্ৰৃহ
প্ৰশ্ন 5
তলৰ হওানট াও ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণীবূি ওৰা নামায়?
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I.

ৰত মুফা ফয়সত ভৃতুয

II. ৰত অকতীয়াকও ভৃতুয
III. দীখতৰদন ফযৱহাৰৰ পলত হহাৱা স্বাবাৰৱও ক্ষয়-ক্ষৰত
IV. ক্ষভতাটৰ হসটত চীয়াআ থওা
প্ৰশ্ন 6
তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত সৰঠও?
I.

চীফন ফীভা ৰলৰঘটফাৰ হহটঙ ক্ষৰত ূৰণৰ ঘুৰি, অনহাটত সাধাৰণ ফীভা হহটঙ প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ ঘুৰি

II. চীফন ফীভা ৰলৰঘটফাৰ হহটঙ প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ ঘুৰি, অনহাটত সাধাৰণ ফীভা হহটঙ ক্ষৰত ূৰণৰ ঘুৰি
III. সাধাৰণ ফীভাৰ হক্ষত্ৰত, সুৰক্ষা অৱৰণ ৰদয়া খ নাট াৰ সংখ ন ৰনৰশ্চত
IV. সাধাৰণ ফীভাৰ হক্ষত্ৰত, সুৰক্ষা অৱৰণ ৰদয়া খ নাট া খ াৰ সম্ভাৱযতা সভয়ৰ লটক লটক ফাৰি হক থাটও
প্ৰশ্ন 7
তলৰ হওানট া দ্ধৰত হহটঙ এ া প্ৰথাকত দ্ধৰত, ৰমট াটৱ এচন ফযৰিৰ ফাটফ অৱশযওীয় ফীভাৰ ৰৰভাণট া ৰনণতয় ওৰাত
সহায় ওটৰ?
I.

ভানফ থতকনৰতও ভূলয

II. মাফিীৱন প্ৰস্তাৱ
III. ভানফ চীফন ভূলয
IV. বৰৱষযৎ চীফন ভুলয
প্ৰশ্ন 8
হফৰঙ ফয়সৰ এচন ভানুহৰ ফাটফ ধামতয ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ তুলনাত ওভ ফয়সৰ ভানুহ এচনৰ হক্ষত্ৰত ৰপ্ৰৰভয়াভ ওভকও ধামতয ওৰা
হয়- এআ ফাস্তৱতাৰ মথাথততা তলৰ হওানট াটৱ সটফতাত্তভবাটৱ ফযাঔযা ওটৰ?
I.

হফৰঙবাক হডওা ভানুহ অনৰ ৰত ৰনবতৰশীল

II. ভানুহটফাৰৰ হফৰঙ আঘা ৰদয়াৰ সাভথতয অটঙ
III. ভৰণশীলতা ফা ভৃতুযৰ হাৰ ফয়সৰ হসটত চৰড়ত
IV. ভৰণশীলতা ফয়সৰ হসটত ৰফৰীতবাটৱ চৰড়ত
প্ৰশ্ন 9
তলৰ হওানট া নকদ ভূলয থওা ফীভা ঘুৰিৰ এ া সুৰফধা নহয়?
I.

ৰনৰাদ অৰু সুৰৰক্ষত ৰফৰনটয়াক

II. সিয়-ৰনয়ভানুৱৰতততা ৰশওায়
III. লাবৰ ৰৰভাণ ওভ
IV. অয়ওৰ-সুৰফধা
প্ৰশ্ন 10
তলৰ হওানট া নকদ ভূলয থওা ফীভা ঘুৰিৰ এ া সুৰফধা?
I.

লাবৰ হাৰ ভুদ্ৰাফীৰতৰ ক্ষয়ওাৰী প্ৰবাৱৰ ধীন
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II. ফঙৰটওআ াত সিয়ৰ ৰৰভাণ ওভ
III. লাবৰ ৰৰভাণ ওভ
IV. সুৰৰক্ষত ৰফৰনটয়াক

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
চীফন ফীভা ফযৱসায়ৰ উাদানটফাৰৰ ন্তবূতি হহটঙ সম্পদ, ৰফদাশংওা, বকা-বৰকৰ নীৰত অৰু চীফন ফীভা ঘুৰি ।বতুতওী
চীফন ফীভা ফযৱসায়ৰ উাদান নহয় ।
উত্তৰ 2
শুদ্ধ উত্তৰট া হহটঙ III
প্ৰটপঙৰ হুটফনাটৰ ভানফ চীফন ভূলযৰ ধাৰণাট া উদ্ভাৱন ওৰৰৰঙল ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ভযাদী ফীভাৰ লকত সিয় উাদান সংৰেি নহয় ।
উত্তৰ 4
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হহটঙ III
ফায়ুও সম্পদৰ হশ্ৰণীবূি ওৰা নামায় ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
দীখতৰদন ফযৱহাৰৰ পলত হহাৱা স্বাবাৰৱও ক্ষয়-ক্ষৰত এ া ৰৰৰস্থৰত ভাত্ৰ, ৰফদাশংওা নহয় ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
চীফন ফীভা ৰলৰঘটফাৰ হহটঙ প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ ঘুৰি, অনহাটত সাধাৰণ ফীভা হহটঙ ক্ষৰত ূৰণৰ ঘুৰি ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ভানফ চীফন ভূলয হহটঙ এ া দ্ধৰত, ৰমট াটৰ ভানুহ এচনৰ ফাটফ লাকৰতয়াল ফীভাৰ ৰৰভাণট া ৰনণতয় ওৰা মায় ।
উত্তৰ 8
শুদ্ধ উত্তৰট া হহটঙ III
ৰমটহতু ফয়সৰ হসটত ভানুহৰ ভৰণশীলতাৰ সম্বন্ধ, হসটয়টহ ওভ ফয়সৰ ভানুহ, ৰম সওলৰ ভৃতুযৰ সম্ভাৱযতা ওভ, হতোঁটলাওৰ
ওাৰটণ ওভ ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু হফৰঙ ফয়সৰ ভানুহৰ ওাৰটণ হফৰঙ ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰা হয়।
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উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
লাবৰ ৰৰভাণ ওভ হহাৱাট া নকদ ভূলয থওা ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ এ া সীভাফদ্ধতা ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
সুৰৰক্ষত ৰফৰনটয়াক হ’ল নকদ ভূলয থওা ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ এ া সুৰফধা ।
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ধযায় 7
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা
ধযায় ৰৰৰঘৰত
অকৰ ধযায় হওআ াত চীফন ফীভাৰ লকত ৰও ৰও চৰড়ত থাটও অৰু ৰফত্তীয় সুৰক্ষা ৰদয়াৰ হক্ষত্ৰত চীফন ফীভাৰ বূৰভওা ৰও –
এআ সম্পটওত অটলাঘনা ওৰা হহটঙ ।ফততভান অৰু বৰৱষযতৰ ৰফৰবনতা ঘাৰহদা ূৰণৰ ফাটফ ৰমসওটল হতোঁটলাওৰ উাচতন তথা
সম্পদও সুওীয়াকও বকাআ ৰাৰঔফ হঔাটচ, হতোঁটলাওৰ ৰফৰবনতা উটদ্বকৰ ভাচত অৰথতও ৰনৰাত্তা এ া ।টসটয়টহ চীফন ফীভাও
“ফযৰিকত ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা”ৰ ফৃহত্তৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত ফুৰচফকল হঘিা ওৰৰফ লাৰকফ । এআ ধযায়ট াৰ উটেশয হ’ল ৰফত্তীয়
ৰৰওল্পনা ৰফষয়ট াৰ ৰৰঘয় প্ৰদান ওৰা ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা অৰু ভানুহৰ চীফন ফৃত্ত
B. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ বূৰভওা
C. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা - প্ৰওাৰ
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A. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা অৰু ভানুহৰ চীফন ফৃত্ত
1. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা ৰও?
অৰভ প্ৰায় সওটলাটৱ চীফনৰ ৰধওাংশ সভয় থত উাচতন ওৰাত ৰতফাৰহত ওটৰা । থতও অভাৰ ফাটফ ওাভ ওটৰাৱাৰ
ওথাট া ৰঘন্তা ওৰৰফকল সভয় সভাকত নহয়টন? এআ বীি ূৰণৰ ফাটফ ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা হহটঙ এও দক্ষ উায় ।ৰফত্তীয়
ৰৰওল্পনাৰ হওআ াভান সংজ্ঞা ৰনৰীক্ষণ ওৰা মাও0
সংজ্ঞা
i.

ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা হহটঙ এচনৰ চীফনৰ লক্ষযটফাৰ ৰঘনাি ওৰা , এআ লক্ষযটফাৰও ৰফত্তীয় লক্ষযকল ৰূান্তৰৰত ওৰা অৰু
এআ উৰেি লক্ষযটফাৰ লাব ওৰৰফ ৰাকও হতোঁৰ থতৰঔৰনৰ ফযৱস্থানা ওৰাৰ প্ৰৰিয়া ।

ii. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা হহটঙ এও প্ৰৰিয়া মাৰ চৰৰয়টত এচনৰ চীফনৰ প্ৰতযাৰশত অৰু প্ৰতযাৰশত অৱশযওীয়তাটফাৰ ূৰণ
ওৰাৰ উমুি থৰ ভানৰঘত্ৰ প্ৰস্তুত ওৰৰফ ৰা মায় । আয়াত চৰড়ত থাটও এচনৰ প্ৰওৃত সম্পৰত্তৰ ভূলযায়ন, বৰৱষযৎ
অৰথতও প্ৰটয়াচনীয়তাৰ ভুলযানুভান অৰু হসআ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ ূৰণ ওৰাৰ ফাটফ সৰঠও ৰফত্তীয় ফযৱস্থানা দ্ধৰত।
iii. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা হহটঙ এচনৰ লক্ষয অৰু বীপ্সাও ফাস্তৎৱত ৰৰনত ওৰাৰ ওাভ হাতত হলাৱা ।
iv. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাআ এচনৰ ফততভান অৰু বৰৱষযতৰ প্ৰটয়াচনীয়তা, হতোঁৰ ৰফদাশংওা-ািতৰঘত্ৰ (ৰৰস্ক প্ৰ’পাআল) অৰু
হতোঁৰ উাচতন – এআ সওটলাৰঔৰন ৰফটফঘনা ওটৰ ।
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাআ ওভ উটদ্বকূণত চীফন এ া কৰি হতালাৰ হক্ষত্ৰত এও ৰনণতায়ও বূৰভওা লয় । সমত্ন ৰৰওল্পনাআ এচনও
হতোঁৰ গ্ৰাৰধওাৰ ৰনৰেতি ওৰাত অৰু লক্ষযসভূহত উনীত হ’ফকল সুৰস্থৰবাটৱ ওাভ ওৰৰ হমাৱাত সহায় ওটৰ ।
ঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: লক্ষযৰ প্ৰওাৰ

i.

এআ লক্ষযটফাৰ হ্ৰস্বভযাদী হ’ফ াটৰ0 এল ৰঘ ৰড ৰ ৰব হঙ এ া ৰওনা ফা ৰৰফাৰৰ হসটত ঙু ী উটবাক ওৰা

ii. এআটফাৰ ভধযভীয়া সভয়ৰ ফাটফ হ’ফ াটৰ0 খৰ এ া ৰওনা ফা ৰফটদশত পুৰৰফ হমাৱা
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iii. দীখতভযাদী লক্ষযটফাৰত ন্তবূি
ত থাৰওফ াটৰ0 সন্তানৰ ৰশক্ষা, ৰফয়া ফা ৱসৰ-ৰৱততী চীফনৰ সংস্থান
2. ভানুহৰ চীফন ফৃত্ত
উআৰলয়াভ হিআওঙীটয়টৰ হওৰঙল, “ৃৰথফীঔন হ’ল এঔন ৰঙ্গভি” ।ভানুহ এচটন চন্মৰ ৰদনট াৰ ৰাআ ভৃতুযকলটও ৰফৰবনতা
মতযায় ৰতিভ ওৰৰফ লকা হয় অৰু এআ প্ৰটতযওট া মতযায়ত হতোঁ ৰবনতা ৰবনতা বূৰভওা ল’ফ লকা হয়, হমটন ৰশওাৰু,
উাচতনওাৰী, সংকী, ৰতৃ-ভাতৃ, হমাকৰনয়াৰ, শূণয নীড়ৰ ফাৰসন্দা অৰু ৱটশষত ঘূড়ান্ত ৱসৰওালীন মতযায় ।
এআ মতযায়টফাৰ তলত ৰদয়া ৰঘত্ৰঔনৰ হমাটকটৰ ফণতনা ওৰা হহটঙ ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: থতকনৰতও চীফন

চীফনৰ ৰফৰবনতা মতযায় অৰু গ্ৰাৰধওাৰটফাৰ
a) ৰশওাৰু (20 / 25 ফঙৰ ফয়সকলটও) 0 এআ মতযায়ট া জ্ঞান অৰু দক্ষতা ফৃৰদ্ধ ওৰৰ এচন উৎাদনশীল নাকৰৰও
হহাৱাৰ প্ৰস্তুৰত ঘটলাৱাৰ মতযায় । ভানফ-ভূলধনৰ ভূলযভান ফটিাৱাট াটৱআ এআ মতযায়ৰ ভটনাটমাকৰ হওিৰফন্দু ।
ৰশক্ষাৰ থত সংস্থানৰ ফাটফ ুোঁৰচৰ প্ৰটয়াচন হয়, হমটন এভ ৰফ এ িাৰ ফাটফ এ া ভমতযাদাূণত হভটনচটভণ্ট
ৰশক্ষানুষ্ঠানৰ উচ্চভূলযৰ ভাঘুল ৰৰটশাধ ওৰৰফকল ।
b) উাচতনওাৰী (25 ফঙৰৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ অককল) 0 এআ মতযায়ট াত, ওভতসংস্থান হহাৱাৰ পলত উাচতনৰঔৰন
সম্ভৱতঃ ঘাৰহদা ূৰণৰ ফাটফ মতযাপ্ত হহাৱাৰ ৰৰ ৰওঙু ৰৰভাটণ ৰাৰহ হয় । এআ মতযায়ত হতোঁৰ ৰওঙুভান
াৰৰফাৰৰও দায়ফদ্ধতা অৰহ ৰৰফ াটৰ অৰু হয়টতা দূৰ বৰৱষযতৰ সম্ভাৱয প্ৰটয়াচনীয়তাৰঔৰন ুৰাফৰ ফাটফ
সিয় অৰু ৰফৰনটয়াকৰ চৰৰয়টত সম্পদ সৃৰিত ভটনাৰনটফশ ওৰৰফ াটৰ, হমটন ফহু-চাৰতও সংস্থাত ঘাওৰৰৰত
তৰুণ এচটন কৃহ-ঋণ লয় অৰু বূ-সম্পৰত্তত ৰফৰনটয়াক ওটৰ ।
c) সংকী (28 ফঙৰৰ ৰা 30 ফঙৰৰ ৰবতৰত) 0 এআ মতযায়ত হতোঁ ৰফফাহাশত অফদ্ধ হয় অৰু হতোঁৰ ৰনচা
ৰৰয়াল এ া হয় ।ৰৰয়াল কঠনৰ লটক লটক আয়াৰ অনুষৰঙ্গও ৰওঙুভান দাৰয়ত্ব অৰহ টৰ অৰু এআটফাৰৰ লকত
চৰড়ত সভসযাটফাৰ ভটনাটমাকৰ হওিৰফন্দু হহ টৰ, হমটন, এ া ৰনচা খৰ, সম্ভৱ হ’হল কাড়ী এঔন, দীখতস্থায়ী
উটবািা-দ্ৰৱয (ওনৰচউভাৰ ৰডউটৰফলচ্), সন্তানৰ বৰৱষযৎ-ৰৰওল্পনা আতযাৰদ ।
d) ৰতৃ-ভাতৃ ফা ৰববাৱও (28 ফঙৰৰ ৰা 35 ফঙৰকলটও)0 এআ হওআ া ফঙৰ হ’ল হমৰতয়া এচন ুৰুষ / ভৰহলা
এও ফা তটতাৰধও সন্তানৰ ৰতৃ/ভাতৃ হয় অৰু স্বাবাৰৱওটত ৰসহোঁতৰ স্বাস্থয তথা ৰশক্ষাৰ ফাটফ উৰদ্বি হয়, হমটন,
বাল স্কুলত বৰতত ওটৰাৱা অৰদ ।
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e) হমাকৰনয়াৰ ফা প্ৰদায়ও (35 ফঙৰ ৰা 55 ফঙৰকলটও)0 ৰশশুৰ ৰা ৰওটশাৰকল ৰৰণত হহাৱা সন্তানটফাৰৰ উচ্চ
ৰফদযালয় অৰু ভহাৰফদযালয়ত িাশুনা ওৰা গুৰুত্বূণত ফঙৰটওআ া এআ মতযায়ট াৰ ন্তকতত । চীফনৰ ৰফৰবনতা
প্ৰতযাহ্বানটফাৰৰ হভাওাৰফলা ওৰৰফ ৰাকও ওাৰৰওৰী ফা হঙাদাৰী ৰশক্ষাকত হমাকযতাটৰ সন্তানও দক্ষ ওৰৰ হতালাৰ
ফাটফ ফহনীয় উচ্চ ভূলযট া এআ মতযায়ৰ উৰদ্বিতাৰ ওাৰণ ।উদাহৰণ স্বৰূট, াোঁঘ ফঙৰীয়া ৰঘৰওৎসা ৰফষয়ও
াঠযিভৰ ফাটফ লাকৰতয়াল ৰফশাল ৰৰভাণৰ ঔৰঘ । ফহুত বাৰতীয় ৰৰয়ালত সাফাৰলওা হহাৱাৰ লটক লটকআ
হঙাৱালীৰ ৰফয়া ৰদয়া হয় । হঙাৱালীৰ ৰফয়াৰ ফন্দৱস্ত অৰু আয়াৰ ঔৰঘৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় থতৰ ৰৰভাণট া
সাধাৰণ বাৰতীয় ৰৰয়াল এ াৰ ফাটফ বীষন উৎওণ্ঠাৰ ওাৰণ হহ টৰ । প্ৰওৃতটত সন্তানৰ ৰশক্ষা অৰু ৰফয়াৰ
সংস্থান ওৰাআ অৰচওাৰলৰ ৰধওাংশ বাৰতীয় ৰৰয়ালৰ সিয়ৰ প্ৰথভ উটেশয ।
f)

শূণয নীড়ৰ ফাৰসন্দা (55 ৰ ৰা 65 ফঙৰকলটও)0 এম্পৰ হনোৰ ফা শূণয নীড়ৰ ফাৰসন্দা শব্দট াটৱ সন্তান ডাগৰ হহ
খৰ ঔালী ওৰৰ গুৰঘ হমাৱাট া ফুচায় ।এআ মতযায়ত সঘৰাঘৰ সন্তানৰ ৰফয়া হহ মায় অৰু হওৰতয়াফা ৰনচৰ
ওভতচীফনৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ ফাটফ ভাও-হদউতাওও এৰৰ অন ঠাোঁআকল মাফ লকীয়া হয় । হসৌবাকযফশত, এআ মতযায়
হাৱাকলটও এচটন হতোঁৰ দাৰয়ত্বৰঔৰনৰ (কৃহ ঋণ ফা নযানয ফন্ধওী ঋণ অৰদ) ৰা ভুি হহ মায় অৰু ৱসৰৰৱততী চীফনৰ ফাটফ ুোঁৰচ এ া কৰি হতাটল । এআ সভয়টতআ অটওৌ উচ্চ ৰিঘা ফা ফহুভূত্ৰ হৰাকৰ দটৰ
ৱক্ষয়ওাৰী ফযাৰধৰ অৰম্ভৰণ হফকল ধটৰ । স্বাস্থযৰ মত্ন হলাৱাট া ভুঔয হহ টৰ, মাৰ পলত ৰফত্তীয় স্বাধীনতা অৰু
অয়ৰ ৰনৰাত্তা চৰুৰী হহ টৰ ।

g) ৱসৰওাল (60 ফঙৰ অৰু তাৰ ৰঙৰ ওালটঙাৱা)0 এআ মতযায়ট াত এচটন সৰিয় ওভতচীফন ৰা ফযাহৰত লয়,
পলত চীফনৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰঔৰন ুৰাফৰ ফাটফ হতোঁ সিয় ওৰৰ হথাৱা চভাুোঁৰচৰ ৰটতআ ৰনবতৰ ওৰৰফ লকীয়া
হয় । ৰন্তভ ওালকলটও ৰনচৰ অৰু স্বাভী / ত্নী উবয়ৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ ঘম্ভালাট াটৱআ এআ সভয়টঙাৱাৰ
ৰঘন্তাৰ হওি ৰফন্দু ।স্বাস্থয-সম্বন্ধীয় সভসযা, অয়ৰ ৰনশ্চয়্তা অৰু এওাওীত্ব হহটঙ এআ সভয়ৰ দুৰশ্চন্তাৰ ৰফষয় ।
এআ মতযায়ট াত অটওৌ এচটন চীফনকশলীৰ ভান ফৃৰদ্ধৰ ফাঞ্ছা ওটৰ, থতাৎ ৰমটফাৰ হতোঁ ওল্পনা ওৰৰৰঙল ৰওন্তু
সপলওাভ হহাৱা নাৰঙল, হমটন ৰওঙুভান ঘঔ ফা ৱওাশ-ৰফটনাদন ফা তীথতভ্ৰভণ- এআ ধৰণৰ ৰওঙুভান ভটনাফাসনা
ূৰণ ওৰৰফ হঔাটচ । হতোঁ ৰুৰঘসন্মতবাটৱ স্বেন্দ চীফন ৰতফাৰহত ওৰৰফ হন বাৱগ্ৰস্তবাটৱ ফৰিত চীফন
ও াফ-এআ ৰফষয়ট া টনওাংশত ৰনবতৰ ওটৰ হম হতোঁ হসআৰঔৰন সভয়ৰ ফাটফ মতযাপ্ত সিয় ওৰৰ হথটঙ হন নাআ ।
ৰত হদঔাৰ দটৰ ভানুহৰ থতকনৰতও চীফন ফৃত্তত ৰতৰন া িভ অটঙ ।
ৰশক্ষাথতী ৱস্থা

প্ৰথভট া হহটঙ ওভত সংস্থানৰ অকৰ ৱস্থা, হমৰতয়া হতোঁ এচন ঙাত্ৰ ।এয়া হহটঙ এচন উৎাদনশীল
নাকৰৰও ৰহঘাটফ দাৰয়ত্ব গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুৰতওাল ।আয়াত গ্ৰাৰধওাৰ হহটঙ স্বওীয় দক্ষতা ফৃৰদ্ধৰ চৰৰয়টত
ভানফ-ভূলধনৰ প্ৰভূলয ফৃৰদ্ধ ওৰা ।

ওভতৰত ৱস্থা

ভানুহৰ ওভতচীফন 18 অৰু 25 ফঙৰ ফয়সৰ ভাচত ফা তাটৰা অকটত অৰম্ভ হয় অৰু হয়টতা 30 ফা
40 ফঙৰ ধৰৰ ঘটল । এআ সভয়টঙাৱাত ভানুটহ ফযয়তকও অয় হফৰঙ ওটৰ অৰু সিয় ওৰৰফকল তথা
ুোঁৰচ ৰফৰনটয়াক ওৰৰফকল অৰম্ভ ওটৰ ।

ৱসৰ গ্ৰহণৰ ৱস্থা

ৱসৰ-সৰনতাও এআ সভয়টঙাৱাত ভানুহচটন সা-সম্পৰত্তৰ ুঞ্জ
োঁ ীবৱন ওটৰ অৰু সম্পদ কৰি হতাটল,
ৰমট াটৱ, হতোঁ হমৰতয়া ৱসৰ গ্ৰহণৰ ৰঙত সৰিয়বাটৱ ওাভ ওৰাট া ফাদ ৰদফ, হতৰতয়া বৰৱষযতৰ
প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰও ঘম্ভালাৰ ফাটফ ুোঁৰচৰ অৰু অয়ৰ ফযৱস্থা ওৰৰফ ।

3. ভানুটহ ৰওয় সিয় ওৰা অৰু ৰফৰবনতা ৰফত্তীয় সম্পদ িয় ওৰা উৰঘত?
ওাৰণট া হ’ল ভানুহৰ চীফন ফৃত্তৰ প্ৰৰতট া মতযায়ত হতোঁ এটওা এটওা া ৰনৰেতি বূৰভওা ালন ওটৰ অৰু এআ প্ৰৰতট া
বূৰভওাআ ৰফৰবনতা ধৰণৰ প্ৰটমাচনীয়তা অৰন ৰদটয়, ৰমটফাৰ ূৰণ ওৰাৰ ওাৰটণ মটথি ুোঁৰচৰ প্ৰটয়াচন হয় ।
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উদাহৰণ
হমৰতয়া ভানুহ এচটন ৰফয়া ওৰায় অৰু হতোঁৰ ৰনচা ৰৰয়াল কৰি উটঠ, হতোঁও ৰনচা খৰৰ প্ৰটয়াচন হয় । সন্তান ডাগৰ
হহাৱাৰ লটক লটক ৰসহোঁতৰ উচ্চ ৰশক্ষাৰ ওাৰটণ ুোঁৰচৰ প্ৰটয়াচন হয় ।ভধয-ফয়সৰ হশষৰ ৰটন স্বাস্থয চৰনত ঔৰঙ অৰু ৱসৰৰৱততী সিয়ৰ ফযৱস্থা ওৰাট া ভুঔয ৰঘন্তাৰ ৰফষয় হহ টৰ, ৰওয়টনা হওাটন ৰনচৰ সন্তানৰ ৰত ৰনবতৰশীল হহ ৰসহোঁতৰ
হফাচা হ’ফ হনাটঔাটচ ।স্বাধীনবাটৱ অৰু ভান-ভমতযাদাৰ হসটত চীয়াআ থওাট া ভানুহ এচনৰ ফাটফ ৰত গুৰুত্বূণত ।
সিয়ও দু া ৰসদ্ধান্তৰ সভিয় ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা হয় ।
i.

ফযয় স্থৰকতওৰণ0 ফততভান অৰু বৰৱষযতৰ ফযয়ৰ ভাচত সম্পদৰ অফণ্টন ।

ii. ৰলওুআৰডৰ থতাৎ নকদ ধনকল সহচ-ৰূান্তৰটমাকযতা ফা তৎওাল িয় ক্ষভতা থওা সম্পদৰ ৰফৰনভয়ত ওভ
ৰূান্তৰটমাকযতা থওা সম্পদ অহৰণত ভটনাৰনটফশ ওৰা ।উদাহৰণ স্বৰূট, চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ া ৰওনাৰ থত হ’ল
নকদ ধনকল ৰূান্তৰ ওৰাৰ ওভ সুৰফধা থওা এ া ঘুৰিৰ লকত নকদ থতৰ ৰফৰনভয় ।
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাত এআ দু া ৰসদ্ধান্তআ ন্তবূতি হয় । বৰৱষযতৰ ফাটফ সিয় অৰু বৰৱষযতৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰঔৰনও ুৰাফ ৰা
উমুি সম্পদত প্ৰাজ্ঞ ৰফৰনটয়াকৰ ফাটফ এচটন ৰৰওল্পনা ওৰাট া অৱশযও ।
প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ অৰু উমুি সম্পদটফাৰও সৰঠওবাটৱ ফুৰচফকল হ’হল ভানুহৰ চীফন ফৃত্তৰ তলত ফটণতাৱা মতযায়
হওআ াকল ঘওু ৰদয়াট া প্ৰাসৰঙ্গও হ’ফ0
গুৰুত্বূণত
চীফন মতযায়
হশশৱ

ভানুহ হমৰতয়া ঙাত্ৰ ফা ৰশওাৰু

ৰফফাৰহত মুৱ মতযায়

উাচতন ওৰা অৰম্ভ ওৰৰটল ভানুহচন ৰফফাৰহত

ৰফফাৰহত মুৱ মতযায়

হমৰতয়া হতোঁ ৰফয়া ওৰাআ স্বাভী / ৰী ৰহঘাটফ মুগ্ম চীফন অৰম্ভ ওটৰ

ৰশশু সন্তানটৰ হসটত ৰফফাৰহত হমৰতয়া এচন ৰতৃ / ভাতৃ হয়
মতযায়
ডাগৰ সন্তানটৰ হসটত ৰফফাৰহত হমৰতয়া হতোঁ লাটহ লাটহ ডাগৰ হ’ফকল ধৰা সন্তানসওলৰ ৰশক্ষা অৰু নযানয
মতযায়
প্ৰটয়াচনটফাৰৰ দাৰয়ত্ব লোঁতা হমাকৰনয়াৰ ফা প্ৰদায়ও হহ উটঠ
ৰৰফাৰ ৰৱততী / প্ৰাও- এআ মতযায়ট াত সন্তানসওল স্বৰনবতৰ হহ উটঠ অৰু খৰ এৰৰ হথ মায় ৰঠও ৰম দটৰ
ৱসৰ গ্ৰহণ মতযায়
ঘৰাআটফাটৰ ঔালী ফাহ ফা শূণয নীড় এৰৰ গুৰঘ মায়
ৱসৰ-ৰৱততী মতযায়

এআট া হ’ল চীফনৰ হকাধূৰলৰ ভুৰনঘুৰন হাহৰৰ ভাটচটৰ াৰ হহাৱা মতযায় ।এআ মতযায়ৰ
প্ৰটয়াচন ুৰাফ ৰা মতযাপ্ত ৰৰভাণৰ চভাুোঁৰচ সিয় ওৰৰ থ’হল ভানুটহ ভান-ভমতযাদাটৰ
হসটত চীফন ৰতফাৰহত ওৰৰফ াটৰ, অৰু নওৰৰটল অনৰ ফদানযতাৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ
ৰনঃৰওনৰ দটৰ ৰদন হওআ া ও াফ লকা হ’ফ াটৰ ।

4. ফযৰিকত প্ৰটয়াচনসভূহ
ৰৰ চীফন ফৃত্তকল ভন ওৰৰটল উদ্ভৱ হ’ফ ৰা ৰতৰন ধৰণৰ প্ৰটয়াচন অৰভ হদঔা াোঁ ।এআটফাটৰ ৰতৰন ৰফধ ৰফত্তীয় ণযৰ
ঘাৰহদা সৃৰি ওটৰ0
a) বৰৱষযতৰ হলনটদন সক্ষভ ওৰাৰ ফাটফ
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চীফন ফৃত্তৰ ৰফৰবনতা মতযায়ত উদ্ভূত হ’ফ ৰা প্ৰতযাৰশত ঔৰঙটফাৰ ঘম্ভালাৰ ওাৰটণ সভথত ুোঁৰচ এ াৰ ফাটফ এআ
প্ৰথভ প্ৰটয়াচনীয়তাট াৰ সৃৰি হয় । এআ ধৰণৰ প্ৰটয়াচনীয়তা দুআ প্ৰওাৰৰ হয়0
i.

ৰনৰেতি হলনটদনৰ প্ৰটয়াচনীয়তা0 চীফনৰ ৰনৰেতি খ না ফা ৰফটশষ ওাভৰ লকত চৰড়ত এআ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ
ুৰাফৰ ফাটফ ফাধযতাভূলও থতৰ দৰওাৰ হয়, হমটন সন্তানৰ উচ্চৰশক্ষাৰ ফযৱস্থা ফা হতোঁৰ ৰত ৰনবতৰশীল
ফযৰিৰ ৰফয়াৰ ফন্দৱস্ত থফা খৰ এ া ফা উটবািা দ্ৰৱয িয় ওৰা ।

ii. সাধাৰণ হলনটদনৰ প্ৰটয়াচনীয়তা0 হওাটনা ৰফটশষ উটেশয হনাটহাৱাকও ফততভানৰ ঔৰঙৰ ৰা এ া বাক অঙুতীয়াকও
হথ ৰদয়া- এআটফাৰও সঘৰাঘৰ “বৰৱষযতৰ সংস্থান” ফুৰল হওাৱা হয় ।
b) অওৰিও দুটমতযাকও ঘম্ভালা
ভানুহৰ চীফনত হঠাটত অৰহ ৰা অওৰিও দুটমতযাকটফাৰ ঘম্ভাৰল লফৰ ফাটফ ডাগৰ ুোঁৰচৰ প্ৰটয়াচন হয়, ৰমট া হতোঁৰ
হসআ সভয়ৰ অয়ৰ ৰা সংস্থান হহাৱাট া অশা ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ।টসটয়টহ এআ ুোঁৰচৰ ফযৱস্থা অকতীয়াকও ওৰৰ ৰঔা
অৱশযও ।এআটফাৰ দুটমতযাকৰ ৰওঙুভান, হমটন ভৃতুয, শাৰীৰৰও ক্ষভতা ফা ৰনফনুৱা ৱস্থাৰ হক্ষত্ৰত অয় নাআওীয়া হহ মায়
।অন ৰওঙুভান দুটমতযাকত, হমটন ৰিওাণ্ডত সা-সম্পৰত্ত নি হহ ভানুহচনৰ ক্ষৰত হ”ফ াটৰ ।ফীভাৰ চৰৰয়টত এআ ধৰণৰ
সভসযাৰ হভাওাৰফলা ওৰৰফ ৰা মায়, মৰদ খ নাট া সংখ নৰ সম্ভাফযতা ঔুফ ওভ থঘ ক্ষৰতৰ প্ৰটওা ঔুফ হফৰঙ হয় ।
এআ ধৰণৰ দুটমতযাকও ঘম্ভালাৰ ফাটফ, ৰফওল্প ৰহঘাটফ, নকদ ধনকল সহটচ ৰূান্তৰটমাকয সম্পদৰ এ া ফৃহৎ ৰৰভাণও
ুোঁৰচ ৰহঘাটফ এওাষৰীয়াকও হথ ৰদফ লাৰকফ ।
c) সম্পৰত্ত ুঞ্জীওৰণ (টৱল্থ এওুযভুটলিন)
সিয় অৰু ৰফৰনটয়াকৰ দ্বাৰাআ এটওা এটওা া সম্পৰত্ত কঠন হয় । হমৰতয়া সিয়ৰ ুঞ্জীওৰণৰ ৰবপ্ৰায়ৰ ওথা উটেঔ
ওৰা হয়, হতৰতয়া সাধাৰণটত ৰফৰনটয়াকৰ চৰৰয়টত ৰফত্তীয় ফচাৰৰ নুওূল ৰৰৰস্থৰতৰ সুৰফধাৰঔৰন লাব ওৰাৰ
অওাঙ্খাটওআ ফুচায় ।অন ওথাত, সিয় অৰু ৰফৰনটয়াক, প্ৰাথৰভওবাটৱ, ভানুহৰ সম্পৰত্ত ুঞ্জীওৰণৰ অওাঙ্খাৰ
প্ৰৰতপলন ।
ৰমটহতু ভানুহ এচটন ৰধও লাবৰ ফাটফ ৰফৰনটয়াকৰ হক্ষত্ৰত ৰওঙু ৰৰভান ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰৰফকল সাচু থাটও, এআ
ৰবপ্ৰায়ট াও লাবওৰল্প ৰবপ্ৰায় ফুৰল হওাৱা হয় ।উচ্চ হাৰত লাবৰ অওাঙ্খা এআ ওাৰটণআ ওৰা হয় হম আ ভানুহচনৰ
সম্পৰত্ত ৰক্ষপ্ৰতাটৰ ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ াটৰ অৰু হতোঁৰ প্ৰওৃত ভূলযৰ ভান ফিায় ।সম্পৰত্ত অহৰণ গুৰুত্বূণত হহ টৰ ৰমটহতু
আয়াৰ লকত চৰড়ত থাটও স্বাধীনতা, প্ৰৰতষ্ঠা, ক্ষভতা অৰু প্ৰবাৱ ।
5. ৰফত্তীয় ণয সভূহ
ৰৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰৰ লকত সভঞ্জস হহাৱা ৰতৰন প্ৰওাৰৰ ণয ৰফত্তীয় ফচাৰত উলব্ধ0
হলনটদনৰ ণয সভূহ (টিনটচওিটনল হফংও-চভা অৰু সিয়ৰ নযানয সোঁচুৰল, ৰমটফাটৰ ভানুহচনও সৰঠও সভয়ত অৰু
প্ৰ’ডাক্টঘ)
লাকৰতয়াল ৰৰভাণত মতযাপ্ত িয় ক্ষভতা (ৰলওুআৰডৰ ) ৰদটয়।
ফীভাৰ ৰনৰঘনা অওৰিও দুটমতযাকৰ ফাটফ বাৰৱত অওৰিও খ নাৰ ৰা উদ্ভূত হ’ফ ৰা ফৃহৎ হলাওঘানৰ ৰফৰীটত আ
থওা ণয সভূহ (ওনৰ নটচৰন্স প্ৰ’ডাক্টঘ) সুৰক্ষা ৰদটয় ।
সম্পৰত্ত ুঞ্জীওৰণ ণয
এওুযভুটলিন প্ৰ’ডাক্টঘ)

(টৱল্থ এআ ধৰণৰ ণযৰ উদাহৰণ হ’ল- হিয়াৰ অৰু উচ্চ লাবদায়ও ফ’ণ্ড ফা বূ-সম্পৰত্ত ।
আয়াত ধনৰাৰশ ৰফৰনটয়াক ওৰা হয় ৰধও ধনৰাৰশ উাচতনৰ টথত ।

ভানুহ এচনৰ সঘৰাঘৰ টৰাি সওটলা প্ৰটয়াচনীয়তা থাটও, কৰতটও ৰতৰন ৰফধ ণযআ অৱশযও হহ
ৰা মায় হম ভানুহৰ চীফন ফৃত্তত এআটফাৰ ৰফদযভান থাটও 0
i.

সিয়ৰ প্ৰটয়াচনীয়তা – নকদ ধনৰ দৰওাৰৰ ফাটফ

ii. ফীভাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা – ৰনশ্চয়তাটফাৰৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষাৰ ফাটফ
iii. ৰফৰনটয়াকৰ প্ৰটয়াচনীয়তা – সম্পৰত্ত সৃৰিৰ ফাটফ
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টৰ । ঘভুকও ও’ফ

6. ৰফদাশংওাৰ ািতৰঘত্ৰ অৰু ৰফৰনটয়াক- (ৰৰস্ক প্ৰ’পাআল এণ্ড আনটবিটভণ্ট)
আৰতভটধয ৰৰলৰক্ষত হহটঙ হম ভানুটহ চীফন ফৃত্তৰ ৰফৰবনতা মতযায় ৰতিভ ওৰৰফ লকীয়া হয় – মুৱা উাচতনওাৰীৰ ৰা ভধয
ফয়স াৰ হহ ওভতচীফনৰ ৰন্তভ ফঙৰ হওআ াৰ মতযায়কল ।ৰঠও এটনদটৰ ভানুহৰ ৰফদাশংওাৰ ািতৰঘত্ৰৰ থতাৎ ৰফদাশংওা
গ্ৰহণ ওৰাৰ ভটনাবাৱটৰা সলৰন হয় ।
মুৱাৱস্থাত হমৰতয়া সভুঔত দীখলীয়া সম্ভাৱনাভয় চীফন এ া টক্ষা ওৰৰ থাটও, হতৰতয়া ৰত সাহৰসও ফা অিভনাত্মও এ া
ভটনাবাৱ থাটও, মাৰ পলত াটৰভাটন সম্পৰত্ত এওত্ৰীওৰণৰ হঘিাত ভানুটহ ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰৰফকল সাচু থাটও । ৰওন্তু
ফয়সৰ লটক লটক ভানুহ ৰধও সতওত অৰু সাৱধানী হহ টৰ- ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰাট া ওভাআ ৰদটয় - এআ সভয়টঙাৱাত
উটেশয থাটও ৰফৰনটয়াকটফাৰও ধীটৰ ধীটৰ এওৰত্ৰত ওৰাৰ ৰঙত সুদিৃ অৰু সুৰৰক্ষত ওৰা ।
ৱটশষত, ৱসৰ গ্ৰহণৰ ফঙৰটওআ া ৰমভান ঘৰ ঘাৰ অটহ, ভানুহ ৰসভাটনআ ৰধও সাৱধানী অৰু ৰক্ষণশীল হহ ৰাৰ
প্ৰৱণতাআ হদঔা ৰদটয় ।এআ সভয়ত ভানুহৰ ভটনাটমাকৰ হওিৰফন্দু হয় সভুদায় সম্পৰত্ত এওীওৃত ওৰৰ এ া ও’ৰাঙ কঠন ওৰা
ম’ৰ ৰা ৱসৰ-ৰৱততীওালৰ ঔৰঙৰঔৰন ফহন ওৰৰফ ৰা মাফ । ৰনচৰ সম্পৰত্ত উত্তৰাৰধওাৰী সওলও উহাৰ ৰহঘাটফ ৰদ
হমাৱাৰ ফা হওাটনা দাতফয প্ৰৰতষ্ঠানও দান ওৰৰ হমাৱাৰ ওথা এআ সভয়ত হতোঁটলাটও ৰঘন্তা ওৰৰফ াটৰ ।
ৰফদাশংওাৰ ািতৰঘত্ৰ সলৰন হহাৱাৰ লটক লটক ৰফৰনটয়াক-অৰহত সাভঞ্জসযূণতবাটৱ ৰৰফৰততত হয় । এআ ওথাৰঔৰন তলত
হদঔুৱা হ’ল ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 3 : ৰফদাশংওা ািতৰঘত্ৰ অৰু ৰফৰনটয়াক-অৰহত

ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
বাৰৱত অওৰিও খ নাটফাৰৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষাৰ ফাটফ তলৰ হওানট াৰ ৰদহা ৰদফ?
I.

ফীভা

II. হফংওৰ সাৱৰধ চভা ফা ৰপক্সড ৰড’ৰচ ৰ দটৰ হলনটদনৰ ণয সভূহ
III. হিয়াৰ
IV. ঋণত্ৰ ফা ৰডটফনঘাৰ
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B. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ বূৰভওা
1. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা হহটঙ এও প্ৰৰিয়া ম’ত গ্ৰাহও এচনৰ ফত্ততভান অৰু বৰৱষযটত উদ্ভূত হ’ফ ৰা সওটলা প্ৰটয়াচনৰ নুঙ্খ
ু
ৰফটফঘনা ওৰৰ ভূলযায়ন ওৰা হয় অৰু লকটত হতোঁৰ ফযৰিকত ৰফদাশংওা গ্ৰহণৰ অগ্ৰহ (ৰৰস্ক প্ৰ’পাআল) তথা অয়ৰ ভান
ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা হয় মাৰ দ্বাৰা হতোঁৰ চীফনৰ প্ৰতযাৰশত অৰু প্ৰতযাৰশত প্ৰটয়াচনটফাৰ ূৰণ ওৰাৰ উমুি থৰ ভানৰঘত্ৰ
প্ৰস্তুত ওৰৰ উমুি ণযৰ ৰদহা ৰদয়া হয়।
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ উাদানটফাৰ হ’ল0
 ৰফৰনটয়াক ওৰা – এচনৰ ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰাৰ অগ্ৰহৰ ৰবৰত্তত সম্পদৰ ৰফৰনটয়াচন,
 ৰফদাশংওাৰ হভাওাৰফলা অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা,
 ৱসৰ গ্ৰহণওালৰ ৰৰওল্পনা,
 ওৰ অৰু সভুদায় সম্পৰত্তৰ ৰৰওল্পনা, অৰু
 প্ৰটয়াচন ুৰাফৰ ফাটফ থতৰ সংস্থান
সংৰক্ষপ্ত ৰূত ও’ফকল হ’হল, ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাআ এ া স্বয়ংসম্পূণত ফা সাভৰগ্ৰও (360 ৰডগ্ৰী) ৰৰওল্পনাও সাগুৰৰ লয় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 4: ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ উাদানসভূহ

2. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ বূৰভওা
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাট া এ া নতুন ৰফষয় নহয় । অভাৰ হফাাওওাহোঁটত সাধাৰণবাটৱ আয়াৰ প্ৰটয়াক ওৰৰৰঙল।তাহাৰন
ৰফৰনটয়াকৰ ৰফওল্প ঔুটফআ সীৰভত অৰঙল । হওআফা দশওৰ অকটত আওুআৰ ত ৰফৰনটয়াক ওৰাট াও ৰধওাংশ ভানুটহআ চুৱাসদৃশ ফুৰল কণয ওৰৰৰঙল ।সিয়ৰ সৰহৰঔৰনটয়আ চভা ওৰা হহৰঙল হফংও, ডাওখৰৰ ৰফৰবনতা চভা-অোঁঘৰন অৰু ৰনৰেতি
অয়দায়ও সোঁচুৰলটফাৰত । অভাৰ সভাচ অৰু গ্ৰাহওসওটল অৰচৰ ৰদনত সন্মুঔীন হহাৱা প্ৰতযাহ্বানটফাৰ সম্পূণত হফটলক ।
তাটৰ ৰওঙুভান উদাহৰণ হ’ল0
i.

হমৌথ ৰৰয়ালৰ বাটগান

হমৌথ ৰৰয়ালটফাৰ এৰতয়া ৰনউক্লীয় হপৰভৰল ফা হওাষ-হওৰিও ৰৰয়ালত ৰৰণত হহটঙ । হওৱল ভাও-হদউতাও অৰু
সন্তানও হল এআটফাৰ ৰৰয়াল কৰঠত ।ৰৰয়ালৰ ভুৰৰ্ব্ী তথা উাচতনওটৰাোঁতাচটনআ ৰৰয়ালৰ সম্পূণত দাৰয়ত্ব ল’ফ
লকীয়া হয় ।এআ ৰৰৰস্থৰতট া হভাওাৰফলা ওৰাৰ ফাটফ মটথি উমুি ৰৰওল্পনাৰ দৰওাৰ হয় অৰু এটনটক্ষত্ৰত
হঙাদাৰী ৰফত্তীয় ৰৰওল্পওৰ ৰওঙু ৰৰভাণ সহায়ৰ দ্বাৰা ভানুহচন উওৃত হ’ফ াটৰ ।
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ii. ৰফৰবনতা প্ৰওাৰৰ ৰফৰনটয়াক-ৰফওল্প
অৰচওাৰল সম্পৰত্ত সৃৰিৰ ফাটফ ৰফৰনটয়াকৰ ফৃহৎ সংঔযও অৰহলা উলব্ধ, অৰু এআটফাৰৰ প্ৰৰতট াৰ লকত ৰবনতা ৰবনতা
স্তৰৰ লাব (ৰৰ াণত) অৰু ৰফদাশংওা (ৰৰস্ক) চৰড়ত থাটও ।অওাৰঙ্খত ৰফত্তীয় লক্ষযত উনীত হ’ফ ৰাট া ৰনৰশ্চত
ওৰাৰ উটেটশয, ৰনচৰ ৰফদাশংওা গ্ৰহণৰ অগ্ৰহৰ ৰবৰত্তত ভানুহচটন প্ৰাজ্ঞতাটৰ ফাঙৰন ওৰৰ সৰঠও ৰফৰনটয়াকৰ ৰসদ্ধান্ত
হলাৱা উৰঘৎ ।সম্পদ ৰফৰনটয়াচনৰ হক্ষত্ৰত ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাআ হতোঁও সহায় ওৰৰফ াটৰ ।
iii. চীফনধাৰণৰ হশলী ৰৰফততন
তাৎক্ষৰণও ৰৰতৃৰপ্ত অৰচৰ ৰদনৰ ৰীৰত হহ ৰৰটঙ ।ভানুটহ অৰচওাৰল অধুৰনওতভ ভ’ফাআল হপান, কাড়ী, ৰফশাল
ট্টাৰলওা, ভমতযাদাূণত ক্লাফৰ সদসযদ অৰদ ৰফঘাটৰ ।এআটফাৰ আোূৰততৰ ওাৰটণ ৱশযম্ভাৱীবাটৱ হতোঁটলাটও ফৃহৎ
ংওৰ ঋণ ওৰৰফ লকা হয় ।আয়াৰ পলত হতোঁটলাওৰ অয়ৰ ৰধওাংশ ঋণ খুৰাআ ৰদোঁটত ঔৰঙ হহ মায় অৰু সিয়ৰ
সুটমাক ওৰভ মায় ।ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা হহটঙ ভানুহ এচনও সটঘতন তথা স্ব-ৰনয়ভানুফততী ওৰৰ হতালা অৰু ফযয়ৰৰওল্পনাত সহায় ওৰাৰ এও উায় মাটত হতোঁ প্ৰটয়াচনীয় ঔৰঙটফাৰ ওভাআ চীফনধাৰণৰ ফততভান ভানট া ফযাহত
ৰঔাৰ লকটত ওালিটভ আয়াও উদ্ধতভুঔী ওৰাত সপল হ’ফ াটৰ ।
iv. ভুদ্ৰাফীৰত
ভুদ্ৰাফীৰত হ’ল থতফযৱস্থা এ াত এ া ৰনৰেতি সভয়ৰ ৰবতৰত ণয অৰু হসৱাটফাৰৰ ভূলযৰ সাধাৰণ স্তৰৰ ফৃৰদ্ধ
।এআট াো্টৱ ওাৰ ভূলযভান ৱনৰভত ওটৰ, পলত ভানুহৰ ওিাৰচতত ধনৰ িয় ক্ষভতা ক্ষয় ায় । হমৰতয়া ভানুহচনৰ
লাবদায়ও ফৃৰত্তচৰনত ৰনয়ৰভত অয় নাআৰওয়া হহ মায় অৰু তীতৰ চভাুোঁৰচটয়আ হতোঁৰ অয়ৰ এওভাত্ৰ উৎস হয়,
ৱসৰৰ হসআ ওালটঙাৱাত ভুদ্ৰাফীৰতটয় ভানুহচনৰ চীফনত অতংও সৃৰি ওৰৰফ াটৰ ।ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাআ ভানুহচনও
ভুদ্ৰাফীৰতৰ ৰফটক্ষ সাচু হহ ৰথয় ৰদফ ৰাট া ৰনৰশ্চত ওটৰ, ৰফটশষকও ৰৱততী ফঙৰটফাৰত ।
v. নযানয ৰনৰশ্চয়তা অৰু প্ৰটয়াচনসভূহ
নযানয ফহু প্ৰটয়াচন তথা ৰফৰবনতা প্ৰতযাহ্বানও ঘম্ভালাৰ উায় হহটঙ ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা । উদাহৰণস্বৰূট, ৰঘৰওৎসা
সম্বন্ধীয় হওাটনা সংও ফা নয অওৰিও দুটমতযাকৰ সভয়ত এচটন প্ৰতযাৰশত ৰওঙুভান ঔৰঙ ঘম্ভাৰলফ লকা হয় ।
এটওদটৰ, ৰফঘক্ষণতাটৰ ওৰ-দায়ফদ্ধতাটৰা উঘাৰ ওৰৰফ লকা হয় ।
ভৃতুযৰ ৰঙত ফযৰি সওলৰ ধন-সম্পৰত্ত অৰদ সভুদায় সম্পদ হতোঁটলাওৰ ৰপ্ৰয়চনকল ভসৃণবাটৱ হস্তান্তৰৰত হহাৱাট া
হতোঁটলাটও ৰনৰশ্চত ওৰাট া প্ৰটয়াচন ।অৰু ৰওঙুভান প্ৰটয়াচন থাটও, হমটন এচনৰ চীফেশাত অনৰও তাৰ ৰঙটতা
দাতফয ফা সাভাৰচও ফা ধভতীয় দাৰয়ত্ব ালন ওৰৰফ লকা হয় । এআ সওটলাটফাৰ সুওলটভ ৰনষ্পনতা ওৰাৰ উায় হহটঙ
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা ।
3. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা অৰম্ভ ওৰাৰ উমুি সভয় হওৰতয়া?
এয়া হওৱল ৰফত্তশালীসওলৰ ফাটফআ হন? প্ৰওৃতটত, প্ৰথভ দৰভহা হাৱাৰ ভুহূততট াটৱআ ৰৰওল্পনা অৰম্ভ ওৰাৰ অদশত সভয়
।ভুওট া সভয়ত ৰৰওল্পনা অৰম্ভ ওৰা উৰঘৎ ফুৰল ধৰাফন্ধা হওাটনা ৰনয়ভ নাআ ।
ৰম নহও, এ া গুৰুত্বূণত নীৰত অটঙ ৰমটয় অভাৰ থ প্ৰদশতণ ওটৰ – “ৰফৰনটয়াকটফাৰৰ ভযাদ ৰমভান হফৰঙ হ’ফ, হসআ
ৰৰভাটণ ৰসোঁহতৰ ফৃৰদ্ধ হ’ফ” ।
কৰতটও আয়াৰ অৰম্ভৰণট া হওৰতয়া হফৰঙ অকতীয়া নহয়, ফৰি হতৰতয়াটহ ৰফৰনটয়াটক সভয়ৰ সফতাৰধও সুৰফধাৰঔৰন লাব ওটৰ
।অটওৌ, ৰৰওল্পনা হওৱল ধনী ফযৰিটফাৰৰ ফাটফ নহয়, সওটলাটৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় ।ৰফত্তীয় লক্ষয লাব ওৰৰফকল এ া
ৰনয়ভানুফততী দটক্ষ হলাৱা ৰৰহামতয, ৰমট াৰ অৰম্ভৰণ হয় ৰফত্তীয় লক্ষয স্থাটনটৰ অৰু ৰৰণৰত খট সিয়ৰ উটেটশয
ৰনটয়াৰচত ধনৰাৰশও ফযৰিচনৰ ৰফদাশংওা গ্ৰহণৰ অগ্ৰহৰ হসটত ৰৰচতা হঔাৱা ৰফৰনটয়াক-ভাধযভত ৰফৰনটয়াটকটৰ ।ফযৰি
এচনৰ অৰথতও দুৰৱস্থাৰ নযতভ ভূল ওাৰণ হ’ল ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ এও ৰৰওৰল্পত অৰু হঠওাৰী দটক্ষ ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 2
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা অৰম্ভ ওৰাৰ সটফতাত্তভ সভয় হওানট া?
I.

ৱসৰ গ্ৰহণৰ ৰঙত
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II. এচটন প্ৰথভ দৰভহা হাৱাৰ লটক লটক
III. ৰফয়াৰ ৰঙত
IV. ধনী হহাৱাৰ ৰঙতটহ
C. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা - প্ৰওাৰ
এৰতয়া ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ ৰফৰবনতা প্ৰওাৰৰ নুশীলনটফাৰৰ প্ৰৰত ওনভান ভন ৰদয়া মাও ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 5: ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা উটদিাধভতী হসৱা

ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ ফাটফ ৰফৰবনতা উটদিাধভতী হসৱা াফ ৰা মায় ।টতটনওুৱা ঙ া ৰফষয় আয়াত অটলাঘনাবূি হ’ফ ।
 নকদ থত ৰৰওল্পনা
 ৰফৰনটয়াক ৰৰওল্পনা
 ফীভা ৰৰওল্পনা
 ৱসৰ ৰৰওল্পনা
 সভুদায় সম্পৰত্ত ৰৰওল্পনা
 ওৰ ৰৰওল্পনা
1. নকদ থত ৰৰওল্পনা
নকদ থতৰ প্ৰফাহ ৰৰঘালনা ওৰাট াৰ দু া উটেশয অটঙ ।
i.

প্ৰথভটত, প্ৰতযাৰশত ফা চৰুৰী ৱস্থাৰ প্ৰটয়াচনটফাৰ ফাটফ নকদ ধনকল সহটচ ৰূান্তৰটমাকয সম্পদৰ অঙুতীয়া
ুোঁৰচ এ া সংস্থান ওৰা অৰু তাও ফচাআ ৰঔাৰ লকটত অয় অৰু ফযয়ৰ ৰনয়ৰভত প্ৰফহণৰ তত্বাৱধান ওৰাট া
অৱশযও ।

ii. ৰদ্বতীয়টত ভূলধন ৰফৰনটয়াকৰ ফাটফ প্ৰণালীফদ্ধবাটৱ উদ্বৃত্ত নকদ ধন সৃৰি ওৰা অৰু তাও ফচাআ ৰঔাট া অৱশযও ।
আয়াৰ ফাটফ ল’ফ লকা প্ৰথভ দটক্ষট া হ’ল অয়-ফযয়ও ফা ফাটচ এঔন প্ৰস্তুত ওৰা অৰু সাম্প্ৰৰতও অয় অৰু ফযয়ৰ
প্ৰফহনৰ ৰফটেষণ ওৰা । আয়াৰ ফাটফ প্ৰথটভ বৰৱষযতৰ ওাৰটণ মুৰিমুি ৰওঙুভান লক্ষয অৰু উটেশয প্ৰস্তুত ওৰাট া অৱৰশযও
। ঘৰলত ফযয়ৰ অৰহতট াটৱ ৰনৰেতি লক্ষযকল হল হমাৱাত সক্ষভ হ’ফ হন নাআ হসয়া ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাত সহায় ওৰৰফ ।
ৰদ্বতীয় দটক্ষট া হ’ল, ৰও ৰও ৰনয়ৰভত অৰু এওওালীন ফযয় ফহন ওৰৰফ লকা হহটঙ হসয়া চাৰনফৰ ফাটফ ৰফকত ঙয় ভাহৰ
অয়-ফযয়ৰ প্ৰফহনট া ৰফটেষণ ওৰা ।ফযয়টফাৰও ৰফৰবনতা প্ৰওাৰত হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰৰফ াৰৰ অৰু ৰৰফততনীয় অৰু ৰৰফততনশীল
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ফযয় ৰহঘাটফ বকাফ াৰৰ ।ৰৰফততনীয় ফযয়ৰ ৰত এচনৰ ৰনয়ন্ত্ৰণ নাথাৰওফ াটৰ, ৰওন্তু ৰৰফততনশীল ফযয়টফাৰৰ হক্ষত্ৰত
স্বতন্তৰীয়াকও ৰসদ্ধান্ত ল’ফ াৰৰ ফাটফ এআটফাৰ প্ৰায়টক্ষত্ৰত ওভাফ ফা ভুলতুৰফ ৰাৰঔফ াৰৰ ।
তৃতীয় দটক্ষট া হহটঙ হকাট আ ফঙৰট াত হ’ফ লকা বৰৱষযতৰ ভাটহওীয়া অয় অৰু ফযয়ৰ ুফতানুভান ওৰা । তীতৰ
ৰফটেষণ অৰু বৰৱষযতৰ প্ৰতযাশাটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ এআ নকদ ধনৰ প্ৰফহনও ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰাৰ ফাটফ এ া ৰৰওল্পনাৰ
ৰফনযাস ওৰৰফ াৰৰ ।
নকদ থত ৰৰওল্পনা প্ৰৰিয়াৰ অন এ া ংশ হ’ল স্ব-ৰফটফঘনাভূলও অয় সফতাৰধও ভাত্ৰাকল ফৃৰদ্ধ ওৰাৰ ফাটফ এ া ৰণটওৌশলৰ
ৰূাংওন ওৰা ।
উদাহৰণ
এচটন হতোঁৰ ফটওয়া ঋণৰ ুনৰফতনযাস ওৰৰফ াটৰ ।
ৰনম্ন হাৰৰ সুতত হলাৱা হফংও-ঋণৰ চৰৰয়টত এচটন হতোঁৰ হিৰড ওাডতৰ ফটওয়া ঋণটফাৰ এওত্ৰীওৃত ওৰৰ ৰৰটশাধ ওৰৰফ
াটৰ ।
ৰফৰনটয়াকৰ ৰা হফৰঙ অয় াফৰ ফাটফ এচটন হতোঁৰ ৰফৰনটয়াকটফাৰ ুনৰাফণ্টন ওৰৰফ াটৰ ।
2. ফীভা ৰৰওল্পনা
ভানুহ এচন এটন ৰওঙুভান ৰফদাশংওাৰ সন্মুঔীন হহ থাটও ৰমটফাটৰ হতোঁও ফযৰিকত ৰফত্তীয় লক্ষযসভূহত উনীত হহাৱাৰ ৰা
ৰনফৃত্ত ওৰৰফ াটৰ । ফীভা ৰৰওল্পনাআ এটন ৰওঙু ওভতৰৰওল্পনা ন্তবূতি ওটৰ ৰমটফাটৰ এটনধৰণৰ ৰফদাশংওাৰ ৰফৰীটত
মতযাপ্ত ফীভাৰ সংস্থান ওটৰ ।
আয়াত ওৰণীয় ওাভট া হ’ল, ৰওভান ফীভাৰ প্ৰটয়াচন তাৰ হভা াভুৰ ৰহঘাফ উৰলৱা অৰু ৰও প্ৰওাৰৰ ফীভা হতোঁৰ ফাটফ
অ াআতকও উমুি হ’ফ হসআট া ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা ।
i.

ৰৰয়ালৰ ভুঔয উাচতনওটৰাোঁতাচনৰ ওাল ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত হতোঁৰ ৰত ৰনবতৰশীল হহ থওা হওআচনৰ অয় অৰু
ফযয়ৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ ৰহঘাফ ওৰৰ হতোঁৰ চীফন ফীভাৰ ৰৰভান ধামতয ওৰা হয় ।

ii. ৰৰয়াল এ াৰ চৰুৰী ৱস্থাত হাস্পতালত বৰতত হহাৱাৰ সম্ভাফয ফযয় সাটটক্ষ স্বাস্থয ফীভাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা
ৰনৰূৰত হয় ।
iii. সফতটশষত, এচনৰ সম্পদটফাৰ, হমটন হতোঁৰ খৰ / কাড়ী / ওাৰঔানা আতযাৰদৰ হলাওঘানৰ ৰফদাশংওাৰ ৰা সুৰক্ষা
ৰদফৰ ফাটফ লাকৰতয়াল সুৰক্ষা অৱৰণৰ প্ৰওাৰ অৰু ৰৰভাণৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ হতোঁৰ সম্পদৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয়
ফীভাৰাৰশট া ধামতয ওৰা হয় ।
3. ৰফৰনটয়াক ৰৰওল্পনা
ৰফৰনটয়াকৰ ফাটফ হওাটনা ৰনৰেতি সৰঠও থ নাআ । সৰঠও থট া প্ৰৰতচনৰ ফাটফ ৰবনতা হয় । ৰফৰনটয়াক ৰৰওল্পনাট া হ’ল,
ভানুহ এচনৰ ৰফদাশংওা গ্ৰহণৰ অগ্ৰহ, ৰফত্তীয় লক্ষযসভূহ অৰু এআ লক্ষযসভূহ লাব ওৰাৰ ফাটফ ৰনৰেতি সভয়-ৰৰসৰৰ
ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ সফতাটক্ষা উমুি ৰফৰনটয়াক অৰু সম্পদ অফণ্টনৰ ৰণটওৌশল ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ প্ৰৰিয়া ।
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a) ৰফৰনটয়াকৰ ৰস্থৰতভা
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 6: ৰফৰনটয়াকৰ ৰস্থৰতভা

আয়াত প্ৰথভ দটক্ষট া হ’ল ৰফৰনটয়াক ৰস্থৰতভাটফাৰ ৰনৰশ্চতৰূট ৰনৰূণ ওৰা । এআটফাৰৰ ন্তবূতি হ’ল0
i.

ৰফদাশংওা সহন-ক্ষভতা (ৰৰস্ক লাটৰন্স)0 ৰফৰনটয়াক এ া ওটৰাটত ভানুহ এচটন ৰওভান ৰফদাশংওা গ্ৰহণ
ওৰৰফকল আেুও তাৰ এ া হচাঔ ।

ii. সভয়-ৰদকন্ত ( াআভ হৰাআচন)0 এআট া হ’ল ৰফত্তীয় উটেশয ূৰণ ওৰৰফৰ ফাটফ সফতাৰধও উলব্ধ সভয় । ৰফত্তীয়
উটেশয সাধনৰ ৰনৰভটত্ত ফযফহৃত ৰফৰনটয়াক-অৰহলাটফাৰও এআ ‘ৰধওতভ উলব্ধ সভয়-ৰৰসটৰ প্ৰবাৱাৰিত ওটৰ
।সভয় সীভা ৰমভাটন দীখত হ’ফ, হ্ৰস্বভযাদী দায়ফদ্ধতাৰ ৰফষটয় উৎওণ্ঠা ৰসভান ওভ হ’ফ । ভানুহচটন হতৰতয়া
নকদকল টক্ষাওৃতবাটৱ ওভ ৰূান্তৰটমাকয সম্পদটফাৰ এ া দীখলীয়া সভয়ৰ ফাটফ ৰফৰনটয়াক ওৰৰ লাবৰ ৰধও
হাৰ চতন ওৰৰফ াটৰ ।
iii. ৰলওুৰডৰ 0 ৰমসওল ভানুহৰ ৰফৰনটয়াক ওৰাৰ ক্ষভতা সীৰভত ফা ৰমসওলৰ অয়-ফযয়ৰ প্ৰফহন ৰনশ্চয়তাূণত থফা
ৰমসওটল ফযৰিকত ফা ফযৱসায় সিান্ত হওাটনা ৰনৰেতি ফযয় ূৰণৰ ফাটফ ৰফৰনটয়াক ওটৰ, হতোঁটলাওৰ ফাটফ
ৰফৰনটয়াকৰ ৰলওুআৰডৰ থতাো্ৎ হলাওঘান হনাটহাৱাকও ৰফৰনটয়াকও সহটচ নকদ থতত ৰৰণত ওৰৰফ ৰাট া এ া
ৰফটফঘয ৰফষয় ।
iv. ৰফণন হমাকযতা (ভাটওতৰ ৰফৰলৰ )0 স্বেন্দতাটৰ এ া সম্পদ িয় ফা ৰফিয় ওৰৰফ ৰা।
v. ফহুভুঔীওৰণ ফা হফৰঘত্ৰযূণও
ত ৰণ (ডাআবাৰঙতৰপটওিন)0 ৰফদাশংওা ওভ ওৰাৰ উটেটশয এওাৰধও ঠাোঁআত ৰফৰনটয়াক
ওৰা থফা ৰফৰনটয়াকও ৰসোঁঘৰৰত ওৰা ।
vi. ওৰ ৰফটফঘনা 0 ফহুটতা ৰফৰনটয়াটক ৰওঙুভান ওৰ-সুৰফধা ৰদটয় অৰু হসটয়টহ এচটন ৰফৰবনতা ৰফৰনটয়াক ওৰাৰ হক্ষত্ৰত
ওৰ-ৰৱততী লাবৰ হাৰৰ ওথা ৰফটফঘনা ওৰৰফ াটৰ ।
b) উমুি ৰফৰনটয়াক অৰহলাৰ ৰনফতাঘন
ৰৰ ৰস্থৰতভাটওআ াৰ ৰবৰত্তত উমুি ৰফৰনটয়াক-অৰহলা ৰনফতাঘন ওৰাট া হ’ল ৰফততী দটক্ষ ।
প্ৰওৃত ৰনফতাঘন ৰনবতৰ ওটৰ লাবৰ হাৰ অৰু ৰফদাশংওাৰ ৰফষটয় ফযৰিচনৰ প্ৰতযাশাৰ ৰত ।
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বাৰতত এটন ৰফৰবনতা ণয অটঙ ৰমটফাৰও ৰফৰনটয়াকৰ উটেটশয ৰফটফঘনা ওৰৰফ াৰৰ । এআটফাৰৰ ন্তবূতি হহটঙ 0
 হফংও / ফৃহৎ ফযৱসায় সংখৰ (ওটতাটৰ ) সাৱৰধ চভা
 ডাওখৰৰ ক্ষুদ্ৰ সিয় অোঁঘৰন
 ৰফিীৰ ফাটফ ৰাআচকল অক ফটিাৱা (াফৰলও আঙুয) হিয়াৰ
 ঋণত্ৰ ফা নযানয প্ৰৰতবূৰত
 ৰভউঘুটৱল পাণ্ডটফাৰ
 চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ অক ফটিাৱা আউৰন ৰলংওড ৰলৰঘটফাৰ আতযাৰদ
4. ৱসৰ ৰৰওল্পনা
এআট া হহটঙ, ৱসৰ-ৰৱততী ওালৰ প্ৰটয়াচনটফাৰ ুৰাফ ৰাকও ভানুহচনৰ ফাটফ লাকৰতয়াল ধনৰ ৰৰভাণট া ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা
অৰু এআ প্ৰটয়াচনটফাৰ সাভৰৰফ ৰা ৱসৰ-ৰফওল্পৰ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত হলাৱাৰ প্ৰৰিয়া ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 7: ৱসৰৰ ৰফৰবনতা মতযায়সভূহ

এ া ৱসৰ ৰৰওল্পনাআ ৰতৰন া মতযায় ন্তবূতি ওটৰ
a) ুঞ্জীবৱন0 এআ উটেশযত ৰফৰনটয়াক ওৰাৰ ফাটফ অঙুতীয়াকও ধন হথাৱাৰ ৰফৰবনতা হওৌশল ৱলম্বন ওৰৰ ুোঁৰচৰ
এওত্ৰীওৰণ ওৰা হয় ।
b) সংৰক্ষণ0 এচনৰ ৰফৰনটয়াকটফাৰও প্ৰফলবাটৱ ওভতক্ষভ ওৰা অৰু হতোঁৰ সৰিয় ওভতচীফনৰ ওালটঙাৱাত
ভূলধনৰঔৰন সফতাৰধও ভাত্ৰাত ফৃৰদ্ধ হাৱাট া ৰনৰশ্চত ওৰাৰ ফাটফ হলাৱা উদযভও সংৰক্ষণ ফুৰল উটেঔ ওৰা হয় ।
c) ৰফতৰণ0 ভূল ধনৰাৰশও (মাও ও’ৰাঙ ফা ফাহৰ ওণী থতাৎ বৰৱষযতৰ ফা ৱসৰৰ ৰঙৰ সভয়টঙাৱাৰ উটেটশয
সাোঁৰঘ হথাৱা থত ফুৰল হওাৱা হয় ) ৱসৰ-ৰৱততী প্ৰটয়াচনীয় অয় সৃৰিৰ টথত উত্তভ উাটয়টৰ উৰলয়াআ ৰনয়াৰ
সুৰফধাত / ফাৰষতও ফৃৰত্তত ৰূান্তৰণৰ দ্ধৰতও ৰফতৰণ ফুৰল হওাৱা হয় ।
5. সভুদায় সম্পৰত্ত ৰৰওল্পনা
এআট া হ’ল এচনৰ ভৃতুযৰ ৰঙত হতোঁৰ সভুদায় সম্পৰত্ত উত্তৰাৰধওাৰীচনকল হস্তান্তৰণ প্ৰৰিয়াৰ ৰৰওল্পনা । আয়াৰ ফাটফ
নাভাংওন, হস্তান্তৰওৰণ ফা আোত্ৰ (উআল) প্ৰস্তুত ওৰা অৰদ নানা দ্ধৰত অটঙ । আয়াৰ ভূল ৰবপ্ৰায়ট া হ’ল ফযৰিচন
হনাটহাৱা হ’হল হতোঁৰ আোনুসৰৰ হতোঁৰ সভুদায় সা-সম্পদৰ ভসৃণ ৰফতৰণ অৰু / ফা সদ্বযৱহাৰ ।
6. ওৰ ৰৰওল্পনা
এআট া হ’ল, ফলফৎ থওা অআনৰ ৰা সফতাৰধও ওৰ-সুৰফধা ৰও দটৰ হাৱা মাফ াটৰ অৰু “হ ক্স হব্ৰও” থতাৎ ৰফটশষ হওাটনা
ফাৰণৰচযও ওামতযওলাও উদকৰন ৰদয়াৰ ফাটফ ঘৰওাটৰ অক ফটিাৱা ওৰ-হৰহাআৰ সুৰফধা সম্পূণত ৰূট গ্ৰহণ ওৰৰ অয়, ফযয়
অৰু ৰফৰনটয়াকৰ ৰৰওল্পনা । আয়াৰ ন্তবূতি হহটঙ ওৰৰ সভয় ওটভাৱা থফা ঘৰলত নাআফা বৰৱষযৎ অয়ওৰৰ দায় স্থানান্তৰ
ওৰাৰ ৰণনীৰত । এআৰঔৰনটত ভনত ৰঔাট া ওততফয হম আয়াৰ উটেশয ওৰৰ ৰৰভাণট া ওটভাৱা, ওৰ পাোঁৰও ৰদয়াট া নহয় ।
এচনৰ ৰফৰনটয়াকটফাৰৰ ুনৰসংস্থান ওৰৰটল অৰু সম্ভাৱয ওৰ-সিয় সুৰফধাৰঔৰনৰ সুটমাক ল’হল হতোঁৰ অয় তথা সিয়
ফৃৰদ্ধ হহাৱাট া সম্ভৱ, ৰমট া নযথায় ওৰ ৰফবাককল গুৰঘ মাফ াটৰ ।
চীফন ফীভা এটচন্টসওলৰ ৰা হতোঁটলাওৰ গ্ৰাহও ফা সম্ভাফয গ্ৰাহওসওটল প্ৰাটয়আ হতোঁটলাওৰ ফীভা-প্ৰটয়াচনৰ ৰৰ অন
অৰথতও প্ৰটয়াচনটফাৰ ঘম্ভালাৰ ওাৰটণ ৰাভশত ৰফঘাটৰ ।ৰত ফৰণতত ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা অৰু আয়াৰ ৰফৰবনতা প্ৰওাৰৰ ৰফষটয়
ৰফশদবাটৱ চনাট া ৰমটওাটনা ফীভা এটচণ্টৰ ফাটফ ৰত ভূলযৱান ।
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ৰনচও ৰঔ ওৰও 3
তলৰ হওানট া ওৰ ৰৰওল্পনাৰ উটেশয নহয়?
I.

সফতাৰধও ওৰ সুৰফধা

II. ৰফঘক্ষণ ৰফৰনটয়াকৰ পলস্বৰূ হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত ওৰ-বাৰ
III. ওৰ পাোঁৰও ৰদয়া
IV. হ ক্স হব্ৰওৰ সম্পূণত সুৰফধা
সাৰ সংটক্ষ


ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা হ’ল এও প্ৰৰিয়া মাৰ উটেশয হহটঙ0
 ভানুহ এচনৰ চীফনৰ লক্ষযটফাৰ ৰঘনাি ওৰা
 এআ ৰঘনািওৃত লক্ষযটফাৰও ৰফত্তীয় লক্ষযকল ৰূান্তৰৰত ওৰা
 এআ উৰেি লক্ষযটফাৰ লাব ওৰৰফ ৰাকও হতোঁৰ থতৰঔৰনৰ ফযৱস্থানা ওৰা ।



ভানুহৰ ফযৰিকত চীফন ফৃত্তৰ ৰবৰত্তত ৰতৰন ৰফধ ৰফত্তীয় ণযৰ প্ৰটয়াচন হয় । এআটফাটৰ সহায় ওটৰ0
 বৰৱষযতৰ হলনটদনটফাৰ ওৰৰফকল সক্ষভ হহাৱাত
 অওৰিও দুটমতযাকটফাৰও ঘম্ভালাত
 সম্পৰত্তৰ ুঞ্জীবৱন ওৰাত



ৰৰফৰততত হহ থওা ৰিয়াশীল সাভাৰচও শৰিসভূহ, হমটন হমৌথ ৰৰয়ালৰ ৰফমুৰিওৰণ, ৰফৰনটয়াকৰ ফাটফ ফততভান
সভয়ত উলব্ধ ফহুসংঔযও ৰফওল্প অৰু ৰৰফততনশীল চীফনমান হশলী অৰদটয় ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ অৱশযওীয়তা
ৰধওতৰ ফৃৰদ্ধ ওৰৰটঙ ।



ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা অৰম্ভ ওৰাৰ সটফতাত্তভ সভয় হ’ল ভানুহ এচটন প্ৰথভ দৰভহা হাৱাৰ ৰঠও ৰঙটতআ ।



ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা উটদিাধভতী হসৱাৰ ন্তবূি
ত থাটও0
 নকদ ৰৰওল্পনা
 ৰফৰনটয়াক ৰৰওল্পনা
 ফীভা ৰৰওল্পনা
 ৱসৰ ৰৰওল্পনা
 সভুদায় সম্পৰত্ত ৰৰওল্পনা অৰু
 ওৰ ৰৰওল্পনা

সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা
2. চীফন মতযায়
3. ৰফদাশংওা-ািতৰঘত্ৰ
4. নকদ ৰৰওল্পনা
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5. ৰফৰনটয়াক ৰৰওল্পনা
6. ফীভা ৰৰওল্পনা
7. ৱসৰ ৰৰওল্পনা
8. সভুদায় সম্পৰত্ত ৰৰওল্পনা
9. ওৰ ৰৰওল্পনা

“ ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও ৰফওল্পট া হ’ ল I
ফীভাআ বাৰৱত অওৰিও খ নাটফাৰৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদটয় ।
উত্তৰ 2
সৰঠও ৰফওল্পট া হ’ল II
প্ৰথভ দৰভহা হাৱাৰ লটক লটক ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনা অৰম্ভ ওৰা উৰঘৎ ।
উত্তৰ 3
সৰঠও ৰফওল্পট া হ’ল III
ওৰ পাোঁৰও ৰদয়া ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাৰ উটেশয নহয় ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
ৰফদাশংওা গ্ৰহণৰ অিভনাত্মও অগ্ৰহ (এটগ্ৰৰঙব ৰৰস্ক প্ৰ’পাআল) থওা ভানুহ এচটন সম্পদ______________ৰ
ৰীৰত নুসৰণ ওৰাৰ সম্ভাৱনা থাটও ।
I.

সুদৃিওৰণ

II. উহাৰ প্ৰদান
III. এওত্ৰীওৰণ
IV. ফযয়ওৰণ
প্ৰশ্ন 2
তলৰ হওানট া সম্পদ ুঞ্জীওৰণৰ ণয?
I.

হফংও ঋণ

II. হিয়াৰ
III. ভযাদী ফীভা ৰলৰঘ
IV. সিয় ৰধটওাষ ৰহঘাফ (টঙৰবংঙ হফংও এওাউণ্ট)
প্ৰশ্ন 3
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সিয়ও দু া ৰসদ্ধান্তৰ সভিয় ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰৰফ াৰৰ ।তলৰ ৰা এআ দু াও ফাৰঙ উৰলৱাও ।
I.

ৰফদাশংওা সংৰক্ষণ অৰু ফযয় সংটওাঘন

II. হাৰ প্ৰদান অৰু ুঞ্জীওৰণ
III. ফযয়ওৰণ অৰু ুঞ্জীওৰণ
IV. ফযয় স্থৰকতওৰণ অৰু নকদ ধনকল সহচ-ৰূান্তৰটমাকয সম্পদৰ ৰফৰনভয়ত ওভ ৰূান্তৰটমাকয সম্পদ অহৰণ ।
প্ৰশ্ন 4
চীফনৰ হওানট া মতযায়ত এচটন তীতৰ সিয়ৰ ভভত অ াআতকও হফৰঙ উলৰব্ধ ওটৰ?
I.

ৱসৰ-ৰৱততী

II. উাচতনওাৰী
III. ৰশক্ষাথতী
IV. সদযৰফফাৰহত
প্ৰশ্ন 5
ৰফৰনটয়াক-ৰৰসৰ (আনটবিটভণ্ট হৰাআচন) অৰু লাবৰ ভাচত সম্পওত ৰও?
I.

হওাটনা সম্পওত নাআ

II. ৰফৰনটয়াক-ৰৰসৰ ৰমভাটন ফৃহৎ হয়, লাবৰ ৰৰভাণ ৰসভাটন হফৰঙ হয়
III. ৰফৰনটয়াক-ৰৰসৰ ৰমভাটন ফৃহৎ হয়, লাবৰ ৰৰভাণ ৰসভাটন ওভ হয়
IV. ৰফৰনটয়াক-ৰৰসৰ ৰমভাটন ফৃহৎ হয়, লাবৰ ৰত ওৰৰ ৰৰভাণ ৰসভাটন হফৰঙ হয়
প্ৰশ্ন 6
তলৰ হওানট াও হলনটদনৰ ণয ৰহঘাটফ হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰৰফ ৰা মায়?
I.

হফংও চভা

II. চীফন ফীভা
III. হিয়াৰ
IV. ফ’ণ্ড
প্ৰশ্ন 7
তলৰ হওানট াও অওৰিও দুটমতযাক সাভৰা ণয ৰহঘাটফ হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰৰফ ৰা মায়?
I.

হফংও চভা

II. চীফন ফীভা
III. হিয়াৰ
IV. ফ”ণ্ড
প্ৰশ্ন 8
তলৰ হওানট াও সম্পৰত্ত ুঞ্জীওৰণৰ ণয ৰহঘাটফ হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা মায়?
I.

হফংও চভা
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II. চীফন ফীভা
III. সাধাৰণ ফীভা
IV. হিয়াৰ
প্ৰশ্ন 9
__________হ’ল থতফযৱস্থা এ াত এ া ৰনৰেতি সভয়ৰ ৰবতৰত ণয অৰু হসৱাটফাৰৰ ভূলযৰ সাধাৰণ স্তৰৰ ফৃৰদ্ধ ।
I.

ভুদ্ৰা-সংটওাঘন

II. ভুদ্ৰাফীৰত
III. ফযাহত ভুদ্ৰাফীৰত চৰনত ভন্দাৱস্থা
IV. ৰত ভাত্ৰাত ভুদ্ৰাফীৰত
প্ৰশ্ন 10
তলৰ হওানট া স্ব-ৰনফতাঘনভূলও অয় সফতাৰধও ফৃৰদ্ধ ওৰাৰ ৰণনীৰত নহয়?
I.

ঋণৰ ুনৰৰফনযাস

II. ঋণ হস্তান্তৰওৰণ
III. ৰফৰনটয়াকৰ ুনৰৰফনযাস
IV. ফীভা িয় ওৰা

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ৰফদাশংওা গ্ৰহণৰ অিভনাত্মও অগ্ৰহ (এটগ্ৰৰঙব ৰৰস্ক প্ৰ’পাআল) থওা ভানুহ এচটন সম্পৰত্ত ুঞ্জীওৰণৰ ৰীৰত নুসৰণ
ওৰাৰ সম্ভাৱনা থাটও ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
হিয়াৰ হ’ল সম্পৰত্ত ুঞ্জীওৰণৰ এ া ণয ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
সিয় এআ দু া ৰসদ্ধান্তৰ সভিয় - ফযয় স্থৰকতওৰণ অৰু নকদ ধনকল সহচ-ৰূান্তৰটমাকয সম্পদৰ ৰফৰনভয়ত ওভ
ৰূান্তৰটমাকয সম্পদ অহৰণ ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ৱসৰ-ৰৱততী মতযায়ত এচটন তীতৰ সিয়ৰ ভভত অ াআতকও হফৰঙ উলৰব্ধ ওটৰ ।
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উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ৰফৰনটয়াক-ৰৰসৰ ৰমভাটন ফৃহৎ হয়, লাবৰ ৰৰভাণ ৰসভাটন হফৰঙ হয় ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
হফংও চভাও হলনটদনৰ ণয ৰহঘাটফ হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰৰফ ৰা মায় ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
চীফন ফীভাও অওৰিও দুটমতযাক সাভৰা ণয ৰহঘাটফ হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰৰফ ৰা মায় ।
উত্তৰ 8
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
হিয়াৰও সম্পৰত্ত ুঞ্জীওৰণৰ ণয ৰহঘাটফ হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা মায় ।
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ভুদ্ৰাফীৰত হ’ল থতফযৱস্থা এ াত এ া ৰনৰেতি সভয়ৰ ৰবতৰত ণয অৰু হসৱাটফাৰৰ ভূলযৰ সাধাৰণ স্তৰৰ ফৃৰদ্ধ ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
িয়ৰ দ্বাৰা স্ব-ৰনফতাঘনভূলও অয় সফতাৰধওবাটৱ ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ।
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ধযায় 8
চীফন ফীভা ণয – I
ধযায় ৰৰৰঘৰত
এআ ধযায়ট াটৱ চীফন ফীভা ণযৰ চকৎঔনৰ হসটত অটানাৰ ৰৰঘয় ওৰাআ ৰদফ । কতানুকৰতও ণযসভূহটৰ অৰম্ভ ওৰৰ,
চীফন ফীভা ণযসভূহৰ অৱশযওীয়তা অৰু ভানুহৰ চীফনৰ ৰফৰবনতা লক্ষয ূৰণৰ ৰদশত এআটফাটৰ ৰও ধৰণৰ বূৰভওা লয়, হসআ
ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰা হ’ফ । হশষত, হওআৰফধভান ৰম্পৰাকত (টিৰডিটনল) চীফন ফীভা ণযৰ প্ৰৰত দৃৰি ৰদয়া হ’ফ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. চীফন ফীভা ণযসভূহৰ এও সংৰক্ষপ্ত ৰূটৰঔা
B. ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযসভূহ
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A. চীফন ফীভা ণযসভূহৰ এও সংৰক্ষপ্ত ৰূটৰঔা
1. ণয ৰও?
ণয (প্ৰ’ডাক্ট) ফুৰলটল ৰও ফুচায়-হসআট াটৰ অৰম্ভ ওৰা মাও ।সঘৰাঘৰ প্ৰঘৰলত থতত ণয অৰু ণয সাভগ্ৰী (ওভ’ৰডৰ )
প্ৰায় সভাথতও । ণযসাভগ্ৰী হ’ল ফযৱসায় ওৰৰফৰ উটমাকী সাভগ্ৰী ৰমট া না হয় অৰু ফচাৰত ৰফিী ওৰা হয় । অনহাটত
ণয শব্দট া ‘ুনৰ উৎাদন’ শব্দট াৰ ৰা অৰহটঙ ।মাৰ থত হহটঙ সভুঔকল না ফা সৃৰি ওৰা । অনওথাত, এ া ণয হহটঙ
ৰনৰেতি ৰওঙুভান শ্ৰভ ফা উদযভৰ পঘল ।
ৰম হও, হওাটনা ফস্তুৰ ফযৱহাৰৰওতা ফা উটমাৰকতা হসআ ফস্তুট াৰ ৰা নাটহ, তাৰ হফৰশিযটফাৰৰ ৰাটহ হাৱা মায় । এআ
ওথাৰঔৰনটয় এ া ৰফণন-ৰৰটপ্ৰৰক্ষত হল অটন । ৰফণনৰ দৃৰিটওানৰ ৰা এ া ণয হ’ল ৰফৰবনতা হফৰশিযৰ সভাহাৰ
।ফযৱসাৰয়ও প্ৰৰতষ্ঠানটফাটৰ ফচাৰত হতোঁটলাওৰ ‘ণয মাঘন’হ া (প্ৰ’ডাক্ট পাৰ) অনতকও ৃথও ওটৰ ৰফৰবনতা ধৰণৰ
হফৰশিযটফাৰ এটওলক ওৰৰ নাআফা এটও হফৰশিযটফাৰও ৰবন ৰবন ভুঠা ওৰৰ ।
ৰফণনৰ দৃৰিবঙ্গীত এ া ণয অৰু এ া ণযসাভগ্ৰীৰ ভাচত থওা াথতওযট া হ’ল হম ণযও াথতওযমুি ওৰৰফ ৰা মায়
ৰওন্তু ণযসাভগ্ৰীও হনাৱাৰৰ । আয়াৰ থত হ’ল হম ৰফৰবনতা হওাম্পানীটয় ৰফিী ওৰা ণযটফাৰ এটওচাতীয় হটল,
হফৰশিযভূলওবাটৱ এ াৰ ৰা অনট া সম্পূণত ৰবনতা হ’ফ াটৰ ।
উদাহৰণ
ওলটক , ক্ল’চঅ অৰু প্ৰ’ৰভঙ- এআ হকাট আটওআ া হ’ল এটওচাতীয় ুথটিৰ ৰফৰবনতা হব্ৰণ্ড । ৰওন্তু এআ প্ৰৰতট া হব্ৰণ্ডৰ
হফৰশিযটফাৰ অন হব্ৰণ্ডৰ হফৰশিযতকও সুওীয়া ।
ণয ৰনটচ লক্ষযৰ ৰৰণৰত নহয়, ৰওন্তু অনটফাৰ লক্ষয ূৰণৰ এ া উায় ।এটন থতত ণযটফাৰ হ’ল সভসযা সভাধানৰ
অৰহলা । এআটফাটৰ প্ৰটয়াচন ফা বাৱ ূৰণওাৰী ৰহঘাটফ ওাভ ওটৰ ।ৰনৰেতি উটেশয সাধনৰ ফাটফ ণয এ া ৰওভান উমুি,
হসআট া ৰনবতৰ ওটৰ ণযট াৰ ৰফটশষত্বটফাৰৰ ৰত ।
ণয হ’ফ াটৰ0
i.

স্পশতগ্ৰাহয (ট নৰচফল্)0 ফস্তুকত ফা ওাৰয়ও উৰস্থৰত থওা দ্ৰফযটফাৰ, ৰমটফাৰও স্পশতৰ দ্বাৰা প্ৰতযক্ষবাটৱ নুবৱ ওৰৰফ
াৰৰ (উদাহৰণস্বৰূট এঔন কাড়ী ফা এ া হ ৰলৰবঙন হঙ ) ।

ii. স্পশতনাতীত (আনট নৰচফল্)0 ৰমটফাৰ ণযও হওৱল টৰাক্ষবাটৱটহ উলৰব্ধ ওৰৰফ াৰৰ ।
চীফন ফীভা হ’ল এৰফধ ণয ৰম স্পশতনাতীত । এচন চীফন ফীভাৰ এটচণ্টৰ দাৰয়ত্ব হ’ল এ া ৰনৰেতি চীফন ফীভা ণযৰ
ৰফটশষত্বটফাৰ ফুৰচফকল গ্ৰাহওও সক্ষভ ওৰৰ হতালা হম এআট াটৱ ৰও ওৰৰফ াটৰ অৰু হওটনকও হতোঁ টলাওৰ ননয
প্ৰটয়াচনটফাৰ ুৰাফ াটৰ ।
2. চীফন ফীভা ণযৰ উটেশয অৰু সুৰক্ষা অৱৰটণ সাভৰা প্ৰটয়াচনসভূহ
ম’হতআ ৰফদাশংওা থাটও, তাটতআ উৎওণ্ঠাৰ ওাৰণ থাটও । ভানুটহ সদায় ৰফদাশংওাও ৰাবূত ওৰাৰ ফা ন্ততঃ ফুৰচ
হাৱাৰ হঘিা ওৰৰটঙ মাটত অকতীয়াকও নুভান ওৰৰ আয়াৰ ফাটফ সাচু থাৰওফ াটৰ । ৰফদাশংওাৰ ৰফৰীটত ৰনৰাত্তা সৃৰি
ওৰাৰ চন্মকত প্ৰফৃৰত্ত অৰু প্ৰফল আোট া ফীভা উদ্ভাৱনৰ নযতভ ভূল ওাৰণ ।
অৰভ ভানুহটফাৰ হ’হলা সাভাৰচও প্ৰাণী ৰম সওটল অভাৰ ৰনৰঘনা অন সওলৰ হসটত চীফন বকাআ লোঁ – অভাৰ ৰপ্ৰয়
ভানুহটফাৰৰ হসটত ।অৰভ অৰু এ া ৰতশয় ভূলযৱান সম্পদৰ ৰধওাৰী - অভাৰ ভানফ-ভূলধন, ৰমট া হ’ল অভাৰ
উৎাদনশীল উাচতন-ক্ষভতাৰ উৎস । ৰওন্তু ভানুহৰ চীফন অৰু সফতাঙ্গীণ ওুশলৰ ৰফষটয় ৰনশ্চয়তা এ া সদায় থাৰও মায় ।
ভৃতুয অৰু ফযাৰধৰ দটৰ খ নাটফাটৰ অভাৰ উৎাদনশীল সক্ষভতা ধ্বংস ওৰৰ ৰদফ াটৰ অৰু অভাৰ ভানফ-ভূলধনৰ ভূলয
হ্ৰাস ওৰৰফ ফা ক্ষয় ৰনয়াফ াটৰ ।
চীফন ফীভা ণযটফাটৰ ভানুহ এচনৰ উৎাদনশীল ক্ষভতাৰ থতকনৰতও ভূলযৰ ক্ষৰতৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা অক ফিায়, ৰম হতোঁৰ
ৰত ৰনবতৰ ওটৰাোঁতাসওলৰ ফা হতোঁৰ ৰনচৰ ফাটফ উলব্ধ হয় । চীফন ফীভাৰ ফীভা ফা আনৰিউটৰন্স থতাৎ ‘ক্ষৰত প্ৰৰতটৰাধফযৱস্থা’ ফাওযঔণ্ডট াটৱ, ওাটৰাফাৰ ভৃতযু ফা স্থায়ী ক্ষভতাৰ হক্ষত্ৰত হতোঁৰ ৰনচৰ ফা হতোঁৰ ৰপ্ৰয়চনৰ অৰথতও ক্ষৰতৰ ৰফৰীটত
সুৰক্ষাৰ ফযৱস্থাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাও তাৎমতযূণতবাটৱ ফুচাআ ৰদটয় ।
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মৰদ ফীভাৰ নয উটমাৰকতা অটঙ, হমটন সিয় অৰু ৰফৰনটয়াক, ৰওন্তু ভৃতুয থফা বয়াৱহ ফযাৰধৰ সুৰক্ষাটফিনীটয়আ হহটঙ
চীফন ফীভা হলাৱাৰ ভূল ওাৰণ ।ৰনৰেতিবাটৱ ওফকল হ’হল, ঘুৰিৰ ভযাদৰ ৰবতৰত ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ উাচতন-ক্ষভতা
ক্ষৰতগ্ৰস্ত ফা ৰফনাশপ্ৰাপ্ত হ’হল, হতোঁৰ ওভতচীফনৰ ফাওীটঙাৱা উাচতনশীল সভয়ত হতোঁ সৃৰি ওৰৰফ ৰা প্ৰতযাৰশত সম্পৰত্তৰ
সম্ভাৱনীয় সম্পদ-ভূলযৰ প্ৰৰতস্থান ফা ক্ষৰতূৰণ হতোঁৰ ৰপ্ৰয়চনও ফা হতোঁটওআ ৰদয়াৰ প্ৰটঘিা ওৰা হয় । ৰমট া ভুহূতত
ত
ফীভাওৃত ফযৰিচটন প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ধনৰাৰশ ৰৰটশাধ ওটৰ, হসআ ভুহূততটৰ ৰাআ হতোঁৰ নাভত এ া তাৎক্ষৰণও সম্পৰত্ত স্ৰচন
ওৰাৰ চৰৰয়টত এআট া ওৰা হয় ।
হসটয়টহ, চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ া, সাৰকতবাটৱ, ভানুহচনৰ দুবতাকযচনও ৰওফা এ া খৰ টল, হতোঁৰ ৰনও তভ ৰপ্ৰয়চনৰ
ভানৰসও শাৰন্তৰ ফযৱস্থা ওটৰ অৰু সুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ ।চীফন ফীভাৰ অন এ া বূৰভওা হ’ল সিয় অৰু সম্পৰত্ত ুঞ্জীওৰণৰ
অৰহলা ৰূট ওাভ ওৰা ।এআ থতত, চীফন ফীভাআ ৰফৰনটয়াকৰ সুৰক্ষা তথা ৰনৰাত্তাৰ লকটত ৰওঙু ৰৰভাণ লাবৰ হাটৰা অক
ফিায় ।
চীফন ফীভা হওৱল ভৃতুয অৰু হৰাকৰ সুৰক্ষা ৰদয়া অৰহলাতকওটয়া ৰওঙু হফৰঙ ।আ এ া ৰফত্তীয় ণয, মাও ননয স্বতন্ত্ৰ ণয
ৰহঘাটফ ৰফঘাৰ নওৰৰ ৰফত্তীয় সম্পদটফাৰৰ  তপ’ৰলৰ এ া উাদানস্বৰূ কণয ওৰৰফ াৰৰ । এ া উদীয়ভান ৰফত্তীয় ফচাৰত
গ্ৰাহওসওলৰ অকত ফহুসংঔযও ৰফওল্প অটঙ- হওৱল হফওৰল্পও ধৰণৰ চীফন ফীভা ণযআ নহয়, চীফন ফীভাৰ ৰৰফত্তত সংঔয
অন ণয, হমটন ৰড’ৰচ , ফ’ণ্ড, ি’ও অৰু ৰভউঘুটৱল পাণ্ড অৰদ ।
এআ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত, চীফন ফীভাৰ স্বতন্ত্ৰতাসূঘও ৰফটশষত্বসভুহৰ ভানকত ভূলযৰ উস্থান ৰও হ’ফ- হসআট া হৃদয়ংকভ ওৰা
উৰঘৎ, ৰওয়টনা গ্ৰাহওৰ ৰফৰবনতা প্ৰটয়াচনৰ সভাধান ৰদয়াৰ সাভথতযৰ ৰফষটয় সভযও উলৰব্ধৰ ৰটত গ্ৰাহও-ভূলয ৰনবতৰ ওটৰ ।
 এআট াটৱ সৰঠও সভাধান ৰদফ াটৰটন? ফা “এআট া ওামতযওৰী হয়টন?”
 আয়াৰ দাভ ৰওভান? ফা “এআট া ওামতযদক্ষ হয়টন?”
ণয অক ফটিাৱাৰ হক্ষত্ৰত চীফন ফীভা উটদযাটক হমাৱা দুআ শৰতওাত কৰণত উদ্ভাৱন ওৰৰটঙ । ‘ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত সুৰফধা’ মুি
ণযটৰ মাত্ৰা অৰম্ভ হহৰঙল মৰদ, ওালিটভ এওাৰধও ‘চীফেশাৰ সুৰফধা’ মুি ণয, হমটন ফন্দৱৰস্ত (এনডাউটভণ্ট),
ক্ষভতা বাত্তা (ৰডঙএৰফৰলৰ হফৰনৰপ ), গুৰুতৰ ফযাৰধৰ সুৰক্ষা অৰদ অৰু ফহুটতা ণয ন্তবূতি ওৰা হহটঙ ।
এটওদটৰ, “লাবত ংশ গ্ৰহণওাৰী” ৰম্পৰাকত ণযৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ উদ্ভাৱটন সৃৰি ওৰৰটঙ ফচাৰ-ৰবৰত্তও (ভাটওত ৰলংওড্) ৰলৰঘ, ম’ত ৰফৰনটয়াক-সম্পদৰ ভটনানীতওৰণ অৰু তত্বাৱধানত ংশ ল’ফকল ফীভাওৃত ফযৰিচনও অহ্বান চটনাৱা
হয় । আয়াৰ উৰৰ অৰু এও নতুন ভাত্ৰা হমাক হহটঙ, ম’ত এ া ৰনৰেতি ভুঠা (ৰনৰূৰত সুৰফধামুি) ফা ফাৰণ্ডলৰ ৰা চীফন
ফীভা ণযটফাৰ উচ্চ নভনীয় অন-ফাণ্ডলড্ ফা ভুঠাভুি ণযকল ৰফৱৰততত হহটঙ, মত ৰলৰঘৰ ন্তকতত ৰফৰবনতা সুৰফধা তথা ফযয়ৰ
উাংশটফাৰ ৰলৰঘধাৰটও হতোঁৰ ৰৰফততন হহ থওা প্ৰটয়াচন, সাভথতয অৰু চীফনফৃত্তৰ মতযায় সাটটক্ষ সলৰন ওৰৰফ াটৰ ।
3. চীফন ফীভা ণযত ৰৰি সুৰফধা ফা ৰাআডাৰ
ৰত হদঔা হকটঙ হওটনকও চীফন ফীভা ঘুৰিটফাটৰ ৰফৰবনতা সুৰফধা অক ফিায়, ৰমটফাটৰ গ্ৰাহও সওলৰ ফৃহৎ সংঔযাৰ
প্ৰটয়াচনটফাৰৰ সভাধান ৰহঘাটফ ওাভ ওটৰ । চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ হওআফা া ৰৰি সুৰফধা (ৰাআডাৰ) অক ফিায়,
মাৰ পলত হতোঁটলাওৰ ণযটফাৰৰ ভূলযৰ ভান ফৃৰদ্ধ ায় ।
ৰৰি সুৰফধাটফাৰ হ’ল সঘৰাঘৰ ৃষ্ঠাঙ্কণৰ চৰৰয়টত সংটমাচন ওৰা উফন্ধ, ৰমটফাৰ ৰঙত ঘুৰিৰ ংশ হহ টৰ ।এআ
ৰৰি সুৰফধাটফাৰ সাধাৰণটত ফযৱহাৰ ওৰা হয় ৰতৰৰি সুৰফধাৰ ফাটফ নাআফা ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘৰ ধীনত লবয
ফীভাৰাৰশৰ ৰৰভাণ ফৃৰদ্ধৰ ফাটফ ।
ৰৰি সুৰফধাটফাৰও “ৰিা”ৰ ভূৰত ফহুৱা ৰতৰৰি ঔাদযদ্ৰৱযৰ ( ৰং) ফাঙৰনৰ হসটত তুলনা ওৰৰফ াৰৰ ।এ া ভূল
ৰলৰঘ হহটঙ ভূল ৰিাৰ ৰনৰঘনা অৰু ৰৰি সুৰফধাটফাৰ হ’ল গ্ৰাহওৰ ৰনচা ঘাৰহদা
নুসৰৰ ৰফৰবনতা ৰিা ৰং অক ফিাআ ৰিাট া গ্ৰাহওৰ ভটনাভত ওৰৰ হতালাট া । ভানুহ এচনৰ ৰফৰবনতা প্ৰটয়াচনটফাৰ হওৱল
এ া অোঁঘৰনটতআ সৰনতাৰফি ওৰৰ হতোঁৰ ভটনাভত ওৰৰ হতালাত ৰৰি সুৰফধাআ সহায় ওটৰ ।
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: ৰৰি সুৰফধাৰ (ৰাআডাৰ) ফাঙৰন

ক্ষভতা, দুখত না অৰু গুৰুতৰ সুস্থতাৰ ৰফৰীটত ৰদয়া সুৰক্ষাৰ সুৰফধা এআ ৰাআডাৰ ফা ৰৰি সুৰফধাটফাৰৰ চৰৰয়টত
এ া ভানকত ফা হিণ্ডাডত ৰলৰঘ ঘুৰিত ৰতৰৰি সুৰফধা ৰহঘাটফ ন্তবূি
ত ওৰা মায় । ৰলৰঘধাৰটও এ া ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
ৰফৰনভয়ত এআ ৰাআডাৰটফাৰৰ সুটমাক ল’ফ াটৰ ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
তলৰ হওানট া এ া স্পশতনাতীত ণয ?
I.

কাড়ী

II. খৰ
III. চীফন ফীভা
IV. ঘাটফান
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B. ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযসভূহ
এআ ধযায়ট াত অৰভ হওআৰফধভান ৰম্পৰাকত প্ৰওাৰৰ চীফন ফীভা ণযৰ ৰফষটয় ৱকত হ’ভ ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযসভূহ

1. ভযাদী ফীভা অোঁঘৰন ( াভত আনৰিউটৰন্স হপ্লন)
ভযাদী ফীভা হওৱল ঘুৰি ভটত ৰনৰেতি ভযাদৰ ফাটফটহ হফধ হয় ।এআ ভযাদ, ৰফভান ভ্ৰভণ এ া সম্পূণত ওৰৰফকল লকা ঘভু সভয়
ৰৰসৰৰ ৰা ঘৰেঙ ফঙৰীয়া দীখত সভয়কলটও ৰফস্তৃত হ’ফ াটৰ । সুৰক্ষা ৰদয়াৰ ভযাদ 60 ফা 70 ফঙৰ ফয়সকলটও ফিাআ ৰদয়া
হ’ফ াটৰ । এফঙৰীয়া ভযাদী ফীভাটফাৰ প্ৰায় সম্পৰত্ত অৰু দুখত না ফীভা ঘুৰিৰ সদৃশ ।এআ ধৰণৰ ৰলৰঘৰ ধীনত সংকৃহীত
সওটলা ৰপ্ৰৰভয়াভ হওাম্পানীটয় ভৰণশীলতাৰ ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰাৰ ফযয় ফাফদ চতন ওৰা ফুৰল ধৰৰ ল’ফ াৰৰ ।ফীভাওৃত
ফযৰি চনৰ হওাটনা নকদ ভূলযৰ উাদানৰ অয় ফা সিয় নহয় ।
a) উটেশয
ভযাদী চীফন ফীভাআ চীফন ফীভাৰ প্ৰধান ফা হভৌৰলও উটেশযট া ূৰণ ওটৰ থতাৎ চীফন ফীভাওৃতচনৰ ওাল ভৃতুয হ’হল
হতোঁৰ ৰৰয়ালট াৰ দাৰয়ত্ববাৰ হলাৱাৰ ফাটফ এ া ধনৰাৰশ উলব্ধ হয় । এআ প্ৰটদয় ভুঠ ধনৰাৰশট াটৱ হতোঁৰ
ৰপ্ৰয়চনসওলৰ ফাটফ হতোঁৰ ভানফ চীফন ভূলযট াৰ প্ৰৰতৰনৰধত্ব ওটৰ - আ মাদৃৰেওবাটৱ স্বৰনফতাৰঘত ৰৰভাটণআ হও ফা
ৰফজ্ঞানসন্মতবাটৱ কণনাওৃতআ হও ।
এ া ভযাদী ফীভা ৰলৰঘ এচনৰ অয়-প্ৰৰতস্থাও ৰহঘাটফ সুৰফধাচনও হয় । আয়াত, ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত দুবতাকযফশত
ভানুহচনৰ ভৃতুয খৰ টল এওওালীন ভুঠ ধনৰাৰশৰ ৰৰফটতত এভাহ ফা ৰতৰনভাহৰ ভূটৰ ভূটৰ ফা এটনদটৰ অন হওাটনা
ৰনৰেতি সভয়ান্তৰত হতোঁৰ ৰত ৰনবতৰশীল ৰহতাৰধওাৰীসওলও এ া ুফত ৰনৰূৰত ওালকদখতযৰ ফাটফ ধন ৰদ থওাৰ
ফযৱস্থা ওৰৰফ ৰা মায় ।
b) ক্ষভতা (ৰডঙএৰফৰলৰ )
সাধাৰণটত এ া ভযাদী ফীভা ৰলৰঘটয় হওৱল ভৃতুযৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদটয় ।ৰওন্তু হমৰতয়া এআট া ভূল ৰলৰঘৰ ৰত
ক্ষভতাৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষাৰ ৰৰি সুৰফধা সহ িয় ওৰা হয়, অৰু মৰদ হওাটনাফা এচটন ভযাদী ফীভাৰ ভযাদৰ
ৰবতৰত এটন দুটমতযাকৰ সন্মুঔীন হয়, হতটনহ’হল ফীভা হওাম্পানীটয় ফীভাওৃত ফযৰিচনও ফা হতোঁৰ ৰহতাৰধওাৰীসওলও
ধন ৰৰটশাধৰ ফযৱস্থা ওৰৰফ । অটওৌ, মৰদ ভযাদ ন্ত হহাৱাৰ ৰঙত ফীভাওৃতৰ ভৃতুয হয়, হতটন্ত হওাটনা সুৰফধা উলব্ধ
নহয়, ৰওয়টনা ভযাদ উওৰল হমাৱাৰ লটক লটক ফযৱসাৰয়ও হলনটদনৰ ৰৰসভাৰপ্ত খট ।
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c) ৰৰি সুৰফধা ৰহঘাটফ ভযাদী ফীভা
ভযাদী ফীভাৰ ন্তকতত সুৰক্ষাৰ সুৰফধাট া সাধাৰণটত এ া স্বতন্ত্ৰ ৰলৰঘ ৰহঘাটফ ৰদয়া হয়, ৰওন্তু আয়াও ভূল ৰলৰঘত এ া
ৰৰি সুৰফধা ৰূট ন্তবূতি ওৰৰফ াৰৰ ।
উদাহৰণ
হিন অৰম্ভ হহাৱা তাৰৰঔৰ অকটতআ ওাটৰাফাৰ ভৃতুয হ’হল, ভৃতুযৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা ৰদয়াৰ সুৰফধাট া হিন অোঁঘৰন
এঔনত ন্তবূি
ত থাৰওফ াটৰ ।
d) ুনৰনৱীওৰণটমাকযতা
ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ সাধাৰণটত এ া ৰনৰেতি ফাৰষতও হাৰত ভযাদী ফীভাৰ সভগ্ৰ ওালকদখতযৰ ফাটফ ধামতয ওৰা হয় । ৰওঙুভান
অোঁঘৰনত ভযাদৰ ন্তত ুনৰনৱীওৰণৰ সুৰফধা থাটও । হতটন হক্ষত্ৰত, হসআ সভয়ৰ ফয়স অৰু স্বাস্থযৰ ৰ ৰবৰত্ত ওৰৰ
এআ ণযটফাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া ুনৰ কণনা ওৰা হয় অৰু এ া নতুন ভযাদ ধামতয ওৰা হয় ৰমট াৰ ফাটফ ৰলৰঘট া
ুনৰনৱীওৰণ ওৰা হয় ।
e) ৰূান্তৰটমাকযতা
ৰূান্তৰটমাকয ভযাদী ফীভা ৰলৰঘটফাটৰ এ া ভযাদী ফীভা ৰলৰঘও ফীভাটমাকযতাৰ হশহতীয়া প্ৰভাণ হনাটহাৱাকওটয় এ া
স্থায়ী অোঁঘৰন, হমটন “অচীফন” ফীভাকল ৰৰফততন ফা ৰূান্তৰণৰ সুৰফধা ৰলৰঘধাৰওও ৰদটয় । এআ ৰফটশষাৰধওাৰট াটৱ
হসআসওল ফযৰিও সহায় ওটৰ ৰমসওলৰ স্থায়ী নকদ ভূলয মুি ফীভা ৰওনাৰ আো থাটও, ৰওন্তু উচ্চ ৰপ্ৰৰভয়াভ ফহন ওৰাৰ
সাভৰয়ও সভথততা হহতু হনাৱাটৰ। হমৰতয়া ভযাদী ফীভা ৰলৰঘ এ া স্থায়ী ফীভাকল ৰূান্তৰৰত হয়, নতুন ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
হাৰট া উচ্চতৰ হয় ।
f)

ননয ৰফিয় উস্থান (আউ এঘ ৰ)

ভযাদী ফীভাৰ স্বতন্ত্ৰতাসূঘও ৰফটশষত্ব হ’ল আয়াৰ নূযন ভূলয, মাৰ পলত এচটন সীৰভত ফাটচ ৰ ৰবতৰত টক্ষাওৃত ফৃহৎ
ৰৰভাণৰ চীফন ফীভা ৰওৰনফকল সক্ষভ হয় ।এআদটৰ, ৰৰয়ালৰ ভুঔয উাচতনওটৰাোঁতা, ৰমচনৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ
ফাটফ থত সীৰভত থঘ হতোঁৰ ওাল ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ৰপ্ৰয়চনও অৰথতও ৰনৰাত্তাহীনতাৰ ৰা সুৰক্ষা ৰদফ হঔাটচ, হতোঁৰ
ফাটফ
এআট া এ া উত্তভ ৰৰওল্পনা ৰূট প্ৰৰতনতা হয় ।
g) ৰূটবদ (টবৰৰটয়ণ্ট)
ভযাদী ফীভাৰ ৰফৰবনতা ৰূটবদ থওাট া সম্ভৱ ।
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i.

হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভা

এআ অোঁঘৰনটফাৰত সুৰক্ষা ভযাদৰ লটক লটক ভৃতুযৰ ৰফৰীটত লবয সুৰক্ষাৰ সুৰফধা হ্ৰাস ায় । প্ৰৰতট া ৰলৰঘ-ফাৰষতওীত
10,000 ওাকও ওৰভ হমাৱা এ া দহফঙৰীয়া ভযাদী ফীভাআ প্ৰথভ ফঙৰত ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত 1, 00,000 ওাৰ সুৰফধা অক
ফিায়, ৰমট া ৱটশষত দশভ ফঙৰৰ ন্তত শূণয ংওকল নাৰভ অটহ ।প্ৰৰত ফঙটৰ ৰদফ লকা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰওন্তু সুষভ থাটও ।
ফন্ধওী ৰফটভাঘন অৰু ঋণ চীফন ফীভা ৰহঘাটফ হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভাৰ ৰফণন ওৰা হয় ।
 ফন্ধওী ৰফটভাঘন 0 আ হ’ল হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভাৰ এও প্ৰওাৰৰ অোঁঘৰন ৰমট া প্ৰস্তুত ওৰা হহটঙ ফন্ধওী ঋণৰ
ফটওয়া ৰৰভাণট াৰ লকত সভঞ্জস হহাৱা ভৃতুয-ধনৰাৰশৰ ফযৱস্থা ওৰাৰ ফাটফ । সঘৰাঘৰ এআ ধৰণৰ ঋণৰ
হক্ষত্ৰত, প্ৰৰতট া সভ ৰৰভাণ ধনৰ ভাটহওীয়া ৰওৰস্ত (আ এভ অআ) ৰৰটশাধৰ পলত ফাওী হৰাৱা ভূল
ৰৰভাণট া িভািটয় ওৰভ অটহ ।ফীভাৰ ফযৱস্থাট া এটন ধৰটণ ওৰা হয় হম ৰমটওাটনা সভয়ত, ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত
প্ৰটদয় সুৰফধাৰ ৰৰভাণ অৰু ভূল ঋণৰ ফটওয়া ৰৰভাণট া এটও হয় । আয়াত ৰলৰঘৰ ভযাদ অৰু ফন্ধওী
ঋণৰ ওালকদখতয ৰস্পৰৰ হসটত এটও থাটও । ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰট া সাধাৰণটত হকাট আ ভযাদ চুৰৰ সুষভ থাটও
। ফন্ধওী ৰফটভাঘন ৰওনাট া প্ৰাটয়আ ফন্ধওী ঋণ হলাৱাৰ এ া ঘতত থাটও ।
 ঋণ চীফন ফীভা 0 আ হ’ল ভযাদী ফীভা অোঁঘৰনৰ অন এ া ৰূ ।ঋণ এ া সম্পূণত ৰৰটশাধ ওৰাৰ অকটত
ঋণ-গ্ৰহীতাচনৰ ভৃতুয হ’হল ঋণৰ ৱৰশি ৰাৰশৰঔৰন ৰৰটশাধৰ ফাটফ আয়াৰ ৰূাংওন ওৰা হহটঙ । ফন্ধওী
ৰফটভাঘনৰ দটৰ, এআট া সঘৰাঘৰ এ া হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভা । ঋণ-প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰও এআ অোঁঘৰন হতোঁটলাওৰ
ৰা ধাৰ হলাৱা হলাওসওলৰ চীফনও সুৰক্ষা ৰদয়াৰ উটেটশয সভূহীয়া ফীভা ৰহঘাটফ ৰফিী ওৰাৰ প্ৰঘলন
ৰধও । এআ ফীভা ভ ৰ-কাড়ী অৰু অনযানয ফযৰিকত ঋণৰ হক্ষত্ৰটতা উলব্ধ । মৰদ ফীভাওৃত ঋণগ্ৰহীতাৰ
ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত ভৃতুয হয়, হতটন্ত এআ ৰলৰঘৰ ন্তকতত সুৰফধাসভূহ প্ৰাটয়আ ঋণদাতা ফা
ানাদাৰসওলও হান ীয়াকও ৰদয়া হয় ।
ii. ফদ্ধতভান ভযাদী ফীভা
নাভট াটৱ অবাস ৰদয়া ভটত, এআ অোঁঘৰনঔনত ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত অক ফটিাৱা সুৰফধাৰঔৰন ভযাদৰ লটক লটক ফাৰি মায় ।
ৰলৰঘৰ হকাট আ ভযাদ চুৰৰ এ া ৰনৰেতি সভয়ান্তৰত, এ া ৰনদ্ধাৰৰত ৰৰভাণ ফা হখাৰষত শতাংশ ৰহঘাটফ ধনৰাৰশট া ফাৰি
হক থাটও । নযথা, চীফমাত্ৰাৰ ফযয়ফৃৰদ্ধৰ সূঘযাংওানুসাটৰ ৰবৰহত ংওট া ফাৰিফ াটৰ । সুৰক্ষাৰ ৰৰভাণ ফাৰি
হমাৱাৰ লটক লটক ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰট া সাধাৰণটত ফাৰি মায় ।
iii. ৰপ্ৰৰভয়াভ প্ৰতযতণৰ হসটত ভযাদী ফীভা
বাৰতফষতত ঔুটফআ চনৰপ্ৰয় অন এৰফধ ৰলৰঘ হহটঙ ৰপ্ৰৰভয়াভ প্ৰতযতণৰ হসটত ভযাদী ফীভা । এআ
অোঁঘৰনঔটন
ৰলৰঘধাৰওৰ ভনত এআ সন্তুৰি ৰফধান ওটৰ হম ভযাদ াৰ হহ কটল হতোঁ এটওা হহৰুৱাফ লকা নহফ ।স্বাবাৰৱওটত এআ
ৰলৰঘৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ প্ৰতযতণৰ সুৰফধা নথওা এটও ধৰণৰ অন ভযাদী ফীভাৰ হাৰতকও হফৰঙ হয় ।
h) প্ৰাসৰঙ্গও ৰৰটপ্ৰৰক্ষত
135

ৰনম্নৰলৰঔত ৰৰৰস্থৰতটফাৰত ভযাদী ফীভা ঔুটফআ প্ৰাসৰঙ্গও ফুৰল প্ৰতীয়ভান হয়0
i.

ৰমটক্ষত্ৰত ফীভা-সুৰক্ষাৰ প্ৰটয়াচনট া সম্পূণত সাভৰয়ও, হমটন ফন্ধওী ৰফটভাঘন ফা হওাটনা লাবওৰল্প ৰফৰনটয়াকৰ
সুৰক্ষাৰ ফাটফ

ii. এ া সিয়ভুঔী অোঁঘৰনৰ ৰতৰৰি সহায় ৰহঘাটফ, উদাহৰণস্বৰূট, মুৱাফয়সৰ ৰতৃ ফা ভাতৃটয় হতোঁৰ ৰত
ৰনবতৰওটৰাোঁতাসওল ডাগৰ হ’ফকল ধৰা ফঙৰটওআ াত ৰতৰৰি সুৰক্ষাৰ ফযৱস্থা ওৰাৰ ফাটফ হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভা
িয় ওৰা ।এ া স্থায়ী অোঁঘৰন ৰওনাৰ সাভথতয এচনৰ নাথাৰওটল, ৰূান্তৰটমাকয ভযাদী ফীভা ৰওনাৰ ৰাভশত হতোঁও
ৰদফ ৰা মায় ।
iii. “ভযাদী ৰওনও অৰু ফাওীৰঔৰন ৰফৰনটয়াক ওৰও” – এআ চীৱন-হফাধৰ ংশ ৰহঘাটফ হিতাআ হমৰতয়া ফীভা
হওাম্পানীৰ ৰা হওৱল ওভ ভূলযৰ ভযাদী ফীভা সুৰক্ষা ৰওৰন আয়াৰ পলস্বৰূট ৰপ্ৰৰভয়াভৰ াথতওযৰঔৰন হওাটনা
ৰধও অওষতণীয় ৰফৰনটয়াক-ৰফওল্পত ৰফৰনটয়াক ওৰৰফ হঔাটচ ।এটনটক্ষত্ৰত ৱটশয ৰলৰঘধাৰটও এআ ৰফৰনটয়াকৰ
ৰফদাশংওা ফহন ওৰৰফ লাৰকফ ।
i)

ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ফা প্ৰৰতদান

ভুঠটত ভযাদী ফীভা অোঁঘৰনটফাৰৰ ভূলযট াটৱআ হ’ল প্ৰৰতটমাৰকতাভূলও সুৰফধাৰ হভৌৰলও ফুৰনয়াদ । এআট া ৰফটশষবাটৱ
ফুচা মায় ফাৰষতও ুনৰনৱীওৰণটমাকয ভযাদী ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত, ৰমট া আয়াৰ নুৰূ সুষভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰলৰঘতকও সস্তা ।
ৰওন্তু এআ এফঙৰীয়া ভযাদী ফীভাৰ সভসযাট া হহটঙ হম ফয়সৰ লকটত আয়াৰ ভৰণশীলতাৰ ফযটয়া ফৃৰদ্ধ হয় । হসটয়টহ
এআটফাৰ হওৱল হতোঁটলাওৰ ফাটফআ অওষতণীয় ৰমসওলৰ ফীভা-ৰৰওল্পনাৰ সভয় ৰৰসৰ হ্ৰস্ব ।
গুৰুত্বূণত
ভযাদী অোঁঘৰনটফাৰৰ সীভাফদ্ধতা
এটও সভয়টত ভযাদী ফীভা অোঁঘৰনটফাৰৰ সীভাফদ্ধতাৰ ৰফষটয় ৱকত হহাৱাট া অৱশযও ।ভূল সভসযট া হয় হমৰতয়া
ফীভা সুৰক্ষা গ্ৰহণ ওৰাৰ উটেশযট া ৰধও স্থায়ী হয় অৰু চীফন ফীভাৰ সুৰক্ষাৰ অৱশযওীয়তাট া ৰলৰঘৰ সভয়সীভাও
ৰতিভ ওৰৰ মায় ।ৰলৰঘৰ ভযাদ ওলাৰ ৰঙত ৰলৰঘৰ কৰাওীচন ফীভা-টমাকয হ’ফ াটৰ অৰু হসটয়টহ, ধৰা
মাও 60 ফা 70 ফঙৰ ফয়সত হতোঁ নতুন ৰলৰঘ ল’ফ হনাৱাটৰ । ভাৰাত্মও ফযাৰধৰ ফাটফ হ’ফ ৰা ঔহনীয়াৰ ৰফৰীটত
ৰনচৰ সম্পৰত্ত সংৰক্ষণৰ নাআফা ফংশধৰৰ ফাটফ এৰৰ হমাৱাৰ উটেটশয ফযৰি এচটন ৰধও স্থায়ী অোঁঘৰন এঔন ৰফঘাৰৰফ
াটৰ । ভযাদী ফীভা এআ ধৰণৰ ৰৰৰস্থৰতৰ ফাটফ উমুি নহফ াটৰ ।
2. অচীফন ফীভা (হ’ল লাআপ আনৰিউটৰন্স)
ৰমটক্ষত্ৰত ভযাদী ফীভা ৰলৰঘটফাৰ হহটঙ সাভৰয়ও ফীভাৰ উদাহৰণ, ম’ত ফীভা সুৰক্ষা এ া সাভৰয়ও সভয়ৰ ফাটফ উলব্ধ,
অচীফন ফীভা হ’ল স্থায়ী চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ এও ৰনদশতন । অন ওথাত আয়াত ফীভা-সুৰক্ষা প্ৰদানৰ হওাটনা ৰনৰেতি সভয়
সীভা নাথাটও, ৰওন্তু ফীভাওৃতৰ ভৃতুয হ’হল ফীভাওাৰটও ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ঙ্গীওাৰওৃত সুৰফধা প্ৰদান ওটৰ, ফীভাওৃতৰ ভৃতুয
হমৰতয়াআ নহও ৰওয় । এচনৰ সভগ্ৰ চীফন চুৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফ ৰা মায় নাআফা এ া ৰনৰেতি সভয়ৰ ফাটফ আয়াও
সীৰভত ওৰা মায়, ৰমট া হতোঁৰ চীফনওালতকও ওভ ।
অচীফন ফীভাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ভযাদী ফীভাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভতকও ফহুত হফৰঙ হয় ৰওয়টনা ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ভৃতূয হনাটহাৱাকলটও
অচীফন ফীভা ফলফৎ থাটও, থতাৎ ভৃতুযৰ ৰফৰীটত লবয সুৰফধাট া সওটলা সভয়টত উলব্ধ হয় । ভযাদী ফীভাৰ ফাটফ
লাকৰতয়াল ঔৰঙট া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰা উৰলয়াআ হলাৱাৰ ৰঙত ফাওী আঘাৰঔৰন ফীভাটওাম্পানীটয় ৰলৰঘধাৰওৰ হহ ৰফৰনটয়াক
ওটৰ । আয়াও নকদ-ভূলয ফুৰল হওাৱা হয় । চৰুৰী প্ৰটয়াচনৰ সভয়ত এচটন ঋণ ৰহঘাটফ ৰলৰঘৰ ৰা নকদ থত উৰলয়াআ
ল’ফ াটৰ ফা ৰলৰঘ সভতণৰ ৰফৰনভয়ত ভকদ ভূলয খুৰাআ াফ াটৰ ।
এটন হক্ষত্ৰত, ৰলৰঘধাৰওৰ ভৃতুয হ’হল ৰলৰঘৰ ফটওয়া ঋণ অৰু আয়াৰ সুত প্ৰটদয় ফীভাৰাৰশৰ ৰা ওাৰ হল ভটনানীত
ৰহতাৰধওাৰীসওলও ৰদয়া হয় ।
ৰমসওল ফযৰি ৰৰয়ালৰ ভূল উাচতনওাৰী অৰু ৰনচৰ অকতীয়া ভৃতুযৰ ফাটফ উদ্ভূত হ’ফ ৰা অৰথতও ৰনৰাত্তাহীনতাৰ
ৰফটক্ষ হতোঁৰ ৰপ্ৰয়চনও সুৰক্ষা ৰদফ ৰফঘাটৰ, হতোঁটলাওৰ ওাৰটণ এ া অচীফন ফীভা ফৰ উটমাকী । এ া অচীফন ফীভাৰ
উচ্চ হাৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ সংকৰতূণত অৰু দীখতভযাদী ৰবৰত্তত ৰৰটশাধ ওৰাৰ সাভথতয এআ ফযৰিসওলৰ থাৰওফ লাৰকফ অৰু এটন
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এ া ফীভা ৰলৰঘ হতোঁটলাওৰ ওাভয হ’ফ লাৰকফ ৰমট াটৱ সভয় ৰনৰফতটশটষ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত উলব্ধ সুৰফধা প্ৰদান ওৰাৰ লকটত
প্ৰটয়াচন সাটটক্ষ অচীফন ফীভা ৰলৰঘৰ নকদ-ভূলযৰঔৰন ৱসৰওালীন প্ৰটয়াচনাটথত ফযৱহাৰ ওৰাৰ সক্ষভতা ৰদফ ।
খৰুৱা সিয় অৰু ৰৱততী প্ৰচন্মকল হস্তান্তৰণৰ ফাটফ সম্পৰত্ত সৃৰি ওৰাৰ হক্ষত্ৰত এ া অচীফন ফীভাআ গুৰুত্বূণত বূৰভওা লয় ।
ৰম তাৎমতযভয় ৰবপ্ৰায়ট াটৱ আয়াও িয় ওৰাৰ ৰসদ্ধান্তও প্ৰবাৰৱত ওটৰ, হসআট া হহটঙ বৰৱষযৎ ফংশধৰসওলৰ ফাটফ ধনসম্পৰত্তৰ এও উত্তৰাৰধওাৰ এৰৰ হথ হমাৱাৰ অওাঙ্খা ।ল’ৰা-হঙাৱালী থওা ৰৰয়ালটফাৰৰ ভাচত চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ
ভাৰলওানাৰ উচ্চতৰ হাৰ অৰু ৰৰয়ালৰ প্ৰৰত থওা উচ্চ শ্ৰদ্ধাুণত ভটনাবাটৱ এআ ৰবপ্ৰায়ট াও ৰধও ভাত্ৰাত ৰনৰশ্চত ওটৰ ।
3. ফন্দৱৰস্ত ফীভা (এনডাউটভণ্ট এৰিউটৰন্স)
এ া ফন্দৱৰস্ত ফীভা ঘুৰি প্ৰওৃতটত দু া অোঁঘৰনৰ সভিয়0
 এ া ভযাদী ফীভা অোঁঘৰন, ৰমট াটৱ ভযাদৰ ৰবতৰত ফীভাওৃতৰ ভৃতুয হ’হল সম্পুণত অিাৰসত ফীভাৰাৰশ প্ৰদান ওটৰ
 এ া ৰফশুদ্ধ ফন্দৱৰস্ত অোঁঘৰন, ৰমট াটৱ ভযাদৰ ন্তকলটও ফীভাওৃত চীৰৱত থাৰওটল এআ ৰাৰশট া প্ৰদান ওটৰ
এআদটৰ এআ ণযট াৰ ভৃতুয অৰু চীৰৱতাৱস্থাৰ সুৰফধাৰ দু া উাংশআ অটঙ । থতকনৰতও দৃৰিটওানৰ ৰা ঘাটল এআ ঘুৰিট া
হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভা অৰু ফদ্ধতভান ৰফৰনটয়াক উাদানৰ এও নুফন্ধন । ৰলৰঘৰ ভযাদ ৰমভাটন ঘুৰ হ’ফ, ৰফৰনটয়াক উাদান
ৰসভাটন হফৰঙ হ’ফ ।
ভযাদ অৰু ৰফৰনটয়াক উাদানৰ ৰভশ্ৰণ অচীফন ফীভা অৰু নয নকদ ভূলযৰ ঘুৰিটতা ৰফদযভান থাটও ।ৰওন্তু এআ সভিয়ট া
ফন্দৱৰস্ত ফীভা ঘুৰিৰ হক্ষত্ৰত অৰু ৰধও সুস্পি । পলস্বৰূট ফন্দৱৰস্ত ফীভাট া এ া ৰনৰেতি সভয়ৰ ৰবতৰত ৰনৰশ্চত ৰৰভাণৰ
ধনৰাৰশ ুঞ্জীবূত ওৰাৰ সপল ভাধযভ হহ ৰৰটঙ ।
প্ৰাথৰভও বাটৱ ফন্দৱৰস্ত হ’ল এও সিয় অোঁঘৰন, মাও ওাল ভৃতুযৰ ৰনশ্চয়তাৰ ৰফৰীটত ফীভা-ফযৱস্থাৰ দ্বাৰা সুৰৰক্ষত ওৰা
হয় । আয়াৰ প্ৰৰত গ্ৰাহওৰ অওষতণৰ হবৰ ট া হ’ল এচনৰ সিয় ওামতযিভৰ লকত ফীভাও সংটমাৰচত ওৰৰ হতোঁৰ ফযৰিকত
ৰফত্তীয় ৰৰওল্পনাটফাৰও ৰনশ্চয়তা ৰদয়াৰ অৰহলা । ফন্দৱৰস্ত ফীভাআ সিয় ুঞ্জীবৱনৰ এও ৰনৰাদ অৰু ফাধযতাভূলও
দ্ধৰতৰ সুৰফধা অক ফিায় । এহাটত ৰফঘক্ষন ৰফৰনটয়াক অৰু সম্পদ-দায়ফদ্ধতাৰ সতওত তত্ত্বাৱধাটন ৰনৰাত্তা ৰদটয়, অনহাটত
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ দ্ধত-ফাধযতাভূলও হফৰশিযআ সিয়ৰ ফাটফ হপ্ৰৰণা হমাকায় ।
ফৃদ্ধাৱস্থাৰ সংস্থান ফা 15 ফঙৰ ৰঙত এ া ৰশক্ষা ুোঁৰচ হাতত থওা থফা হঙাৱালীৰ ৰফয়াৰ ঔৰঙ ঘম্ভালাৰ ফাটফ ুোঁৰচ এ া
কঠনৰ হলৰঔয়া ৰনৰেতি উটেশয সাধনৰ ৰনবতৰটমাকয দ্ধৰত ৰহঘাটফ ভানুটহ ফন্দৱৰস্ত অোঁঘৰন িয় ওটৰ ।এআটফাৰ লক্ষযও লখূবাটৱ
হলাৱা নামায় । ৰনশ্চয়তাৰ হসটত এআ লক্ষযটফাৰ ুৰণ ওৰৰফ লাটক। এআ অোঁঘৰনটফাৰও ফন্ধওী (কৃহ) ঋণ ৰৰটশাধ ওৰাৰ
অদশত উায় ৰহঘাটফ ফযৱহাৰ ওৰৰফ াৰৰ । ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ৰৰটশাধৰ ৰনশ্চয়তাৰ ৰা হওৱল ঋণট াটৱআ সুৰৰক্ষত হহ
নাথাটও, ফন্দৱৰস্ত ফীভাৰ ৰা সংকৃহীত ধনৰ ৰৰভাণট া ঋণৰ হকাট আৰঔৰন ভূল ৰাৰশ অদায় ৰদয়াৰ ফাটফ মটথি হ’ফ াটৰ ।
ৰলৰঘট াও ৰভতফযয়ী সিয়ৰ এ া সাধটনাায় ৰহঘাটফ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা হহটঙ । হমৰতয়া এচটন হতোঁৰ প্ৰৰত ভাহ / ৰতৰনভাহ /
ফঙৰৰ উদ্বৃত্ত অয় এওাষৰীয়াকও হথ বৰৱষযতৰ ফাটফ অফদ্ধ ওৰৰ ৰাৰঔফকল উায় ৰফঘাটৰ, হতটন হক্ষত্ৰত ফন্দৱৰস্ত ফীভা এ া
প্ৰটঘিাটমাকয অোঁঘৰন ৰহঘাটফ গ্ৰহণীয় হ’ফ াটৰ ।
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত ওৰ-হৰহাআৰ সুৰফধা থওা ফাটফ অোঁঘৰনঔন ৰধও অওষতণীয় হহটঙ ।
বাৰতীয় ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত অৰু এ া প্ৰয়াস হ’ল ৰফফাৰহতা ভৰহলাসওলৰ সম্পৰত্ত অআনৰ (টভৰৰড উআটভনচ্ প্ৰাৰ ত এক্ট) ধীনত
কৰঠত নযাসত (িাি) ৰলৰঘট া স্থান ওৰাৰ সুৰফধা ।এআ হক্ষত্ৰত ধনৰাৰশ হওৱল ৰলৰঘৰ
ৰহতাৰধওাৰীসওলও ৰদয়া হয় অৰু এআদটৰ ফীভাওৃতচনৰ সম্পৰত্তৰ ৰত সওটলা ানাদাৰৰ দাফীৰ ৰফৰীটত হতোঁটলাও
সুৰৰক্ষত থাটও ।
55ৰ ৰা 65 ফঙৰ ফয়সৰ ৰবতৰত ফহুটতা ফন্দৱৰস্ত ৰলৰঘৰ ভযাদূৰতত হয়, ৰম সভয়টঙাৱাত ফীভাওৃতআ হতোঁৰ ৱসৰৰৰওল্পনা ওটৰ । এআ ধৰণৰ ৰলৰঘ হতোঁৰ ৱসৰৰ সিয়ৰ নয উৎসটফাৰৰ ৰৰূৰও ৰহঘাটফ ওাভত অৰহফ াটৰ ।
a) ৰূটবদ
ফন্দৱৰস্ত ফীভাৰ ৰ ৰওঙুভান ৰূ অটঙ ৰমটফাৰ তলত অটলাঘনা ওৰা হ’ল ।
i.

ভাৰন হফও অোঁঘৰন
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বাৰতত ফন্দৱৰস্ত অোঁঘৰনৰ চনৰপ্ৰয় অন এ া ৰূ হহটঙ ভাৰন হফও ৰলৰঘ ।প্ৰৰূীবাটৱ এআট া হ’ল, ৰলৰঘৰ ভযাদৰ
ৰবতৰটত ৰনৰেতি ৰফৰৰতৰ ফযৱধানত অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ এ া ংশ ৰওৰস্ত ৰহঘাটফ খুৰাআ ৰদয়াৰ অৰু ভযাদূৰততত
অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ ৱৰশি ংশ প্ৰদান ওৰাৰ সুৰফধা থওা এও ফন্দৱৰস্ত অোঁঘৰন ।
উদাহৰণ
এ া 20 ফঙৰ ভযাদৰ ভাৰন হফও ৰলৰঘত 5, 10 অৰু 15 ফঙৰৰ হশষত ৰফদযভানতাৰ সুৰফধা (ঙাৰবাআটবল হফৰনৰপ )
ৰহঘাটফ অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ 20 শতাংশকও খুৰাআ ৰদয়াৰ অৰু 20 ফঙৰৰ ুণত ভযাদৰ হশষত ফাওী থওা 40 শতাংশ
ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফযৱস্থা অটঙ ।
ধৰা মাও 18 ফঙৰ াৰ হহাৱাৰ ৰঙত মৰদ ফীভাধাৰওৰ ভৃতুয হয়, হতটন্ত ফীভাওাৰটও আৰতভটধয ৰৰটশাধ ওৰা
ৰবৰহত ংওৰ 60 শতাংশৰ সুৰফধাৰঔৰন ৰহঘাফত নধৰৰ সম্পূণত অিাৰসত ফীভাৰাৰশট া সংলি হফানাঘৰ হসটত প্ৰদান
ওৰা হয় ।
এআ অোঁঘৰনটফাৰ ৰতকও চনৰপ্ৰয় হহ ৰৰটঙ ৰওয়টনা নকদ ধনকল ৰূান্তৰটমাকযতাৰ (টওি হফও) উাদান থওা হহতুটও
এআটফাৰ ঘভু অৰু ভধযভীয়া ভযাদৰ প্ৰটয়াচন ঘম্ভাৰলফ ৰা অৰহলাত ৰৰণত হহটঙ । লকটত ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত
ৰমটওাটনা সভয়ত ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ভৃতুয খৰ টল সম্পূণত ভৃতুয-সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ফযৱস্থা অটঙ ।
ii. সভ ভান (াৰ) অৰু -সভ ভানৰ (নন-াৰ) অোঁঘৰন
“সভ ভান” শব্দট াটৱ ফীভাওাৰওৰ লাবত ংশ গ্ৰহণ ওৰা ৰলৰঘটফাৰও ফুচায় । অনহাটত “-সভ ভান”ৰ
ৰলৰঘটফাটৰ ফীভাওাৰওৰ লাবত ংশ গ্ৰহণ নওটৰ । ৰম্পৰাকত চীফন ফীভাত এআ দুৰফটধআ উলব্ধ ।
সওটলা ৰম্পৰাকত অোঁঘৰনৰ হক্ষত্ৰত, ৰলৰঘধাৰওসওলৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰা সংকৃহীত ধনৰাৰশ এওত্ৰীওৃত ওৰৰ কঠন ওৰা
উকভহতীয়া চীফন-ুোঁৰচট া এ া ও ও ীয়া ৰনয়ন্ত্ৰও তত্বাৱধানত ৰনদ্ধতাৰৰত ভান নুসৰৰ ৰফৰনটয়াক ওৰা হয় অৰু “লাব
সৰহত” (উআথ প্ৰৰপ ) ফুৰল চনাচাত ৰলৰঘটফাৰৰ ধীনত ৰলৰঘধাৰওসওলও ফৃৰদ্ধৰ এও ংশৰ ৰনশ্চয়তা নতুফা
ফীভাওাৰটও উৎাদন ওৰা ৰাৰহৰ এ া বাক ৰদয়াৰ ফযৱস্থা ওৰা হয় ।
লাবত ংশ গ্ৰহণ নওৰা ণযটফাৰও সংটমাৰচত (ৰলংওড্) ফা সংটমাৰচত (নন-ৰলংওড্) ৰবৰত্তত অক ফটিাৱা হয় ।এআ
ধযায়ট াত সংটমাৰচত ৰলৰঘটফাৰও হল অটলাঘনা ওৰা হ’ফ । সাধাৰণটত লাব-ৰৰহত (উআদাউ প্ৰৰপ ) ৰলৰঘৰ
সুৰফধাটফাৰ ঘুৰি ওৰাৰ সভয়টত ৰনৰেতি অৰু ৰনৰশ্চত হহ মায় । ৰলৰঘধাৰটও হওৱল এআ সুৰফধাৰঔৰনটয়আ ায়, তাতকও
হফৰঙ এটওা নাায় ।
উদাহৰণ
এচটন 20 ফঙৰ ভযাদৰ এঔন ফন্দৱৰস্ত ৰলৰঘ ল’ফ াটৰ ৰমঔটন ভযাদৰ প্ৰৰত ফঙৰৰ ফাটফ অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ 2
শতাংশ সংটমাচন ওৰাৰ হকৰাণ্টী ৰদটয় মাৰ পলত ভযাদূৰততৰ সভয়ত ভুঠ সুৰফধা ফা ধনৰাৰশ হ’ফ অিাৰসত ফীভাৰাৰশ +
অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ 40 শতাংশ সংটমাচন ।
অআ অৰ ৰড এৰ নতুন নীৰতকত ৰনটেতশাৱলী নুমায়ী, -সভ ভানৰ ৰলৰঘটফাৰৰ হক্ষত্ৰত হওাটনা ৰনৰেতি খ না সংঘ্ নৰ
ৰফৰীটত প্ৰটদয় সুৰফধাৰঔৰন সূঘনাটতআ স্পিবাটৱ উটেঔ ওৰৰফ লাৰকফ অৰু হওাটনা ধৰণৰ সূঘযাংও ফা তলৰঘহ্নৰ (টফি
ভাওত) লকত সংটমাচন ওৰা নামাফ ।
এটওদটৰ, ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত ৰনয়ৰভত ৰফৰৰতত স্বাবাৰৱও প্ৰৰিয়াত মৰদ ৰওফা ৰতৰৰি সুৰফধা লাব হয়,
হসআটফাৰটওা সূঘনাটতআ স্পি ওৰৰ ৰদফ লাৰকফ অৰু হওাটনা সূঘযাংও ফা তলৰঘহ্নৰ হসটত সংমুি ওৰৰফ ৰা নামাফ
।অনওথাত আয়াৰ থত হহটঙ হম ৰলৰঘৰ ৰা াফলকীয়া লাবৰ ৰৰভাণ ৰলৰঘৰ অৰম্ভৰণটতআ প্ৰওাশ ওৰৰফ লাৰকফ
।ৰলৰঘধাৰটও হতৰতয়া প্ৰওৃত লাব ৰহঘাফ ওৰৰ নয সাধন-ভাকতৰ লকত তুলনা ওৰৰ ৰলৰঘৰ দৰৰ ভূলযায়ন ওৰৰফ াৰৰফ
।
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iii. লাবত ংশ গ্ৰহণওাৰী (সভ ভান) ফা লাব সৰহত ৰলৰঘ
লাব-ৰৰহত ফা ৰনশ্চয়তামুি অোঁঘৰনৰ ৰফৰীটত, এআ অোঁঘৰনটফাৰৰ লাবত ংশ গ্ৰহণ ওৰাৰ ফযৱস্থা অটঙ । লাব সৰহত
ৰলৰঘৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ অন ৰলৰঘতকও উচ্চ । লাবৰঔৰন হফানাঘ ফা লবযাংশ (ৰডৰবটডণ্ড) ৰূত ৰদয়া হয় । হফানাঘটফাৰও
সাধাৰণটত প্ৰতযাৱততনীয় (ৰৰবাঘত’নাৰী) হফানাঘ ৰহঘাটফ ৰদয়া হয় । সঘৰাঘৰ এআটফাৰও অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ এও
নুাত ৰহঘাটফ হখাষণা ওৰা হয় (টমটন, 70 ওা প্ৰৰত হহচাৰ অিাৰসত ফীভাৰাৰশত) । এআটফাৰ প্ৰতযাৱততনীয় ৰবৰত্তত
(ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ন্তত থতাৎ ভযাদূৰততত ফা ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত অৰু ৰলৰঘ সভতণওালীন) ৰতৰৰি সুৰফধা ৰহঘাফত
প্ৰটদয় হয় ।
প্ৰতযাৱততনীয় হফানাঘৰ, ৰম এফাৰ সংলি হহাৱাৰ ৰঙত হকৰাণ্টীমুি হহ মায়, ৰৰ ফীভাওাৰটও অৱসান ( াৰভতটনল)
হফানাঘ হখাষণা ওৰৰফ াটৰ ।এআটফাৰ চীফন ফীভাওাৰওৰ হঠাটত হ’ফ ৰা সম্ভাৱয লাবৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ অৰু
হসটয়টহ হকৰাণ্টীমুি নহয় ।
ফৃৰ িো্ মুিৰাচযৰ ুোঁৰচফচাৰত ৰফৰনটয়াকৰ চৰৰয়টত এও ফৃহৎ ংওৰ বাৱনীয় লাব, ংশ গ্ৰহণওাৰী ৰলৰঘধাৰও
সওলৰ লকত বকাআ হলাৱাৰ উায় ৰহঘাটফ অৱসান হফানাঘৰ উদ্ভৱ হহৰঙল । অৱসান হফানাঘৰ ধাৰণাট া বাৰতটও ধৰৰ
অন ফহুটতা উনতায়নশীল ৰফত্তীয় ফচাটৰ গ্ৰহণ ওৰৰটঙ ।
তথয
লাবত ংশ গ্ৰহণৰ লবযাংশ দ্ধৰত
অটভৰৰওা মুিৰাষ্ট্ৰৰ দটৰ অন ৰওঙুভান ফচাৰ অটঙ ম’ত লাবও লবযাংশৰ ৰূত ৰফতৰণ ওৰা হয় । দু া দ্ধৰতত লবযাংশও
ৰহঘাফবূি ওৰা হয় ।
i.

প্ৰথাকত দ্ধৰতট া হহটঙ “ তপ’ৰল দ্ধৰত” । আয়াত হওাম্পানীৰ ৰনয়ন্ত্ৰণত থওা  তপ’ৰলট াৰ ভুঠ ৰফৰনটয়াকলাব ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা হয় অৰু ৰলৰঘধাৰওসওটল াফ লকা ৰফবাচয ৰাৰহৰ ংশট া হতোঁটলাওৰ ৰনচা ৰনচা ৰহঘাফত
ন্তবূতি হহ মায় । অকৰ ফঙৰটওআ াত হওাম্পানীত ৰফৰনমুি ধনৰ ৰত ৰচতত লাবৰ হাৰ অৰু ৰত সম্প্ৰৰত
চভা হহাৱা থতআ চতা হাৰৰ ভাচত প্ৰটবদ ওৰাৰ হওাটনা প্ৰটঘিা আয়াত হলাৱা নহয় । তপ’ৰল দ্ধৰতট াটৱ
এটনদটৰ ৰফৰবনতা লাবৰ হাৰও সুষভবাটৱ ৰভশ্ৰণ ওটৰ অৰু ওালিটভ আয়াও সুৰস্থৰ ওৰৰ হতাটল । এআ হক্ষত্ৰত
ৰফদাশংওাৰ উকভহতীয়া ুঞ্জীওৰণৰ নীৰত প্ৰটয়াক ওৰা হয়, অৰু আ এওভানৰফৰশি প্ৰতযাৱততনীয় হফানাঘৰ ফযৱস্থাৰ
নুৰূ ফুৰল ও’ফ াৰৰ ।

ii. ৰদ্বতীয় ধৰণট া হহটঙ “ঘৰলত ধনৰ দ্ধৰত” । আয়াত হওৰতয়া ৰফৰনটয়াকট া ওৰা হহৰঙল অৰু হতৰতয়া ৰও হাৰ হাৱা
হকৰঙল তাৰ ৰত লাবট া ৰনবতৰ ওটৰ ।আয়াও ঔৰণ্ডত ফা “ৰফৰনটয়াক ঔণ্ড দ্ধৰত” ফুৰল হওাৱা হয় ৰওয়টনা ৰফৰবনতা
ৰফৰনটয়াক ঔণ্ডআ ৰবনতা ৰবনতা লাবৰ হাৰ চতন ওটৰ।
এটনদটৰ, ৰম্পৰাকত লাব সৰহত (ংশ গ্ৰহণওাৰী) ৰলৰঘৰ ৰওঙুৰৰভাটণ চীফন-ওামতযালয়ৰ ৰফৰনটয়াক পলাপলৰ লকত
সংটমাক থাটও, মৰদ এআ সংটমাক হান ীয়া নহয় । ৰলৰঘধাৰটও হফানাঘৰ ৰূত ৰমট া লাব ওটৰ হসআট া ৰনবতৰ ওটৰ
ুোঁৰচৰ সম্পদ অৰু দায়ফদ্ধতাৰ ৰনয়ৰভত সভয়ান্তৰৰ (সাধাৰণটত ফাৰষতও) ভূলযাঙ্কনৰ ৰত ।
ভূলযাঙ্কনত হখাৰষত ৰাৰহ ৰনবতৰ ওটৰ ৰওঙুভান ূফাত নুভান অৰু ভূলযাঙ্কন-কাণৰনটও (এওঘুটৱৰী) ৰফটফঘনাবূি ওৰা হওআ াভান
উাদানৰ ৰত । অনৰও ৰাৰহ হখাৰষত হহাৱাৰ ৰঙটতা ৰলৰঘধাৰওসওলৰ ভাচত আয়াৰ অফণ্টন ৰনবতৰ ওটৰ হওাম্পানীৰ
ৰৰঘালও-ক্ষৰ ৰসদ্ধান্তৰ ৰত । এআটফাৰ ওাৰণটতআ ৰলৰঘত হফানাঘ সংটমাচনট া এও ৰনৰাদ অৰু দূৰৱততী ন্থাৰ
চৰৰয়টত ৰফৰনটয়াক-পলাপলৰ হসটত সম্পৰওতত হয় ।
এআ দ্ধৰতট াৰ ন্তৰনতৰহত হভৌৰলও মুৰিট া হ’ল ওালিভত ৰফৰনটয়াক-অয়ৰ ভসৃণ ৰৰটশাধ । এআট া সোঁঘা হম অৱসান ফা
ঘিফৃৰদ্ধ (ও’ভাউণ্ড) হফানাটঘ ৰলৰঘধাৰও সওলও আওুৰ -ৰফৰনটয়াকৰ সুৰফধা ৰধও ৰৰভাটণ উটবাক ওৰৰফকল সক্ষভ
ওৰৰটঙ, ৰওন্তু তৎসটত্ত্ব এআ হফানাঘটফাৰ হখাষনাওাৰী ফীভা ওামতযালয়ৰ আোধীন ।
হশষত, এ া ভূলযাঙ্কনৰ ধীনত হফানাঘ সাধাৰনটত ফঙৰত এফাৰ হখাষণা ওৰা হয় ।স্পিত এআটফাটৰ সম্পদৰ ভূলযৰ হদৰনও
উঠা-নভাট া প্ৰৰতপৰলত ওৰৰফ হনাৱাটৰ ।
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ৰম্পৰাকত লাব সৰহত অোঁঘৰনটফাটৰ ণযৰ এ া হশ্ৰণীৰ প্ৰৰতৰনৰধত্ব ওটৰ, ম’ত প্ৰটদয় সুৰফধা (অিাৰসত ফীভাৰাৰশ অৰু
হফানাঘ) অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভ সভৰিটত ণয ফা অোঁঘৰনৰ সম্পূণত কাোঁথৰনট াৰ ৰফষটয় চীফন ফীভা হওাম্পানীটয়আ ৰসদ্ধান্ত লয় । অনৰও
হমৰতয়া চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় ৰফৰনটয়াক ফচাৰৰ ৰা উচ্চ হাৰত লাব চতন ওটৰ, তথাৰ এআট া নহয় হম হফানাঘ ফা
লবযাংশও হান ীয়াকও এআ লাবৰ লকত সংটমাৰচত ওৰা হ’ফ ।
ৰলৰঘধাৰও ফা ফীভাওৃতচনৰ ফাটফ এ া গুৰুত্বূণত সুৰফধা হ’ল হম ৰফৰনটয়াকৰ ৰনশ্চয়তাআ এআ অোঁঘৰনটফাৰও হসআটফাৰ প্ৰটয়াচন
ঘম্ভাৰলফ ৰা উমুি সোঁচৰু ল এ াত ৰৰণত ওৰৰটঙ, ৰমটফাৰৰ ফাটফ এ া ৰনৰেতি ৰনটয়াৰচত ুৰোঁ চৰ অৱশযও হয় । এআটফাটৰ
এচনৰ ফযৰিকত ৰফৰনটয়াক  তপ’ৰলৰ সাভৰগ্ৰও  তপ’ৰল-ৰফদাশংওা ওটভাৱাত সহায় ওটৰ ।
গুৰুত্বূণত
ৰম্পৰাকত ণযৰ ফাটফ অআ অৰ ৰড এৰ নতুন নীৰতকত ৰনটেতশাৱলী
এআ ৰনটেতশাৱলী নুসৰৰ ৰম্পৰাকত অোঁঘৰনসভূহৰ ণয ৰবওল্পনা প্ৰায় এটও থাৰওফ ।
a) নতুন ৰম্পৰাকত ণযটফাৰৰ ভৃতুয সুৰক্ষা-অৱৰণ উচ্চতৰ হ’ফ ।
i.

এওও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত 45 ফঙৰ ফয়সৰ তলৰ ফযৰিৰ ফাটফ ভৃতুয সুৰক্ষাৰ ৰৰভাণ হ’ফ এওও
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ 125% অৰু 45 ফঙৰৰ ৰৰ ফযৰিৰ ফাটফ এওও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ 110% ।

ii. ৰনয়ৰভত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত 45 ফঙৰৰ তলৰৰঔৰনৰ ফাটফ সুৰক্ষা-অৱৰণ হ’ফ হকাট আ ফঙৰত ৰদফ লকা
(এনুটৱলাআচড্) ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ 10 গুণ অৰু নযানয সওলৰ ফাটফ 7 গুণ ।
b) ৰম্পৰাকত অোঁঘৰনৰ হক্ষত্ৰত নূযনতভ ভৃতুয সুৰফধা হ’ল ন্ততঃ অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ ৰৰভাণট া অৰু ৰতৰৰি
সুৰফধাটফাৰ (মৰদ থাটও) ।
c) অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ ৰৰি, ৰলৰঘত ৰফশদ ওৰা অৰু ভৃতুযৰ তাৰৰঔকলটও লাব ওৰা হফানাঘ / ৰতৰৰি সুৰফধাসভূহ
অকটত ৰদয়া নহ’হল ভৃতুযৰ সভয়ত প্ৰটদয় হ’ফ ।
d) এআ অোঁঘৰনটফাৰ দু া ৰূত, লাব সৰহত (ংশ গ্ৰহণওাৰী) অৰু লাব ৰৰহত (ংশ গ্ৰহণ নওৰা) অোঁঘৰন ৰহঘাটফ উলব্ধ
হহাৱাট া ফযাহত থৰওফ ।
i.

লাব সৰহত ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত, হফানাঘট া ুোঁৰচৰ সাপলযৰ লকত সংটমাৰচত হয় অৰু অকতীয়াকও হখাষণা ওৰা ফা
ৰনশ্চয়তা ৰদয়া নহয় । ৰওন্তু এফাৰ হখাষণা হহ হমাৱাৰ ৰঙত এআট া এ া হকৰাণ্টীত ৰৰণত হয় । এআট া
সাধাৰণটত ৰলৰঘধাৰওৰ ভৃতুযত ফা ভযাদূৰততৰ সুৰফধা ৰহঘাটফ প্ৰদানটমাকয হ’ফ । এআ ৰফধ হফানাঘও প্ৰতযাৱততনীয়
হফানাঘ ফুৰল হওাৱা হয় ।

ii. লাব ৰৰহত ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত, ৰলৰঘৰ ৰা প্ৰায লাব ৰলৰঘৰ অৰম্ভৰণটতআ প্ৰফযি ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 2
অচীফন ফীভাত ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ ভযাদী ফীভাত ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
হাৰতকও______________হয় ।
I.

হফৰঙ

II. ওভ
III. সভান
IV. মটথি ৰৰভাটন হফৰঙ
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সাৰ সংটক্ষ
•

চীফন ফীভা ণযটফাটৰ ভানুহ এচনৰ উৎাদনশীল ক্ষভতাৰ থতকনৰতও ভূলযৰ ক্ষৰতৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা অক ফিায়, ৰম
হতোঁৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰাোঁতাসওলৰ ফা হতোঁৰ ৰনচৰ ফাটফ উলব্ধ হয় ।

•

এ া চীফন ফীভা ৰলৰঘটয়, সাৰকতবাটৱ, ভানুহচনৰ দুবতাকযচনও ৰওফা এ া খৰ টল, হতোঁৰ ৰনও তভ ৰপ্ৰয়চনৰ
ভানৰসও শাৰন্তৰ ফযৱস্থা ওটৰ অৰু সুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ ।

•

ভযাদী ফীভাআ অক ফটিাৱা সুৰক্ষা-অৱৰণ হওৱল ঘুৰি ভটত ৰনৰেতি ভযাদৰ ফাটফটহ হফধ হয় ।

•

ভযাদী ফীভাৰ স্বতন্ত্ৰতাসূঘও ৰফটশষত্ব হ’ল আয়াৰ নূযন ভূলয, মাৰ পলত এচটন সীৰভত ফাটচ ৰ ৰবতৰত টক্ষাওৃত ফৃহৎ
ৰৰভাণৰ চীফন ফীভা ৰওৰনফকল সক্ষভ হয় ।

•

ৰমটক্ষত্ৰত ভযাদী ফীভা ৰলৰঘটফাৰ হহটঙ সাভৰয়ও ফীভাৰ উদাহৰণ, ম’ত ফীভা সুৰক্ষা এ া সাভৰয়ও সভয়ৰ ফাটফ উলব্ধ,
অচীফন ফীভা হ’ল স্থায়ী চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ এও ৰনদশতন ।

•

এ া ফন্দৱৰস্ত ফীভা ঘুৰি প্ৰওৃতটত দু া অোঁঘৰনৰ সভিয়0 এ া ভযাদী ফীভা অোঁঘৰন, ৰমট াটৱ ভযাদৰ ৰবতৰত ফীভাওৃতৰ
ভৃতুয হ’হল সম্পুণত অিাৰসত ফীভাৰাৰশ প্ৰদান ওটৰ অৰু এ া ৰফশুদ্ধ ফন্দৱৰস্ত অোঁঘৰন, ৰমট াটৱ ভযাদৰ ন্তকলটও ফীভাওৃত
চীৰৱত থাৰওটল এআ ৰাৰশট া প্ৰদান ওটৰ ।

সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. ভযাদী ফীভা
2. অচীফন ফীভা
3. ভাৰন হফও অোঁঘৰন
4. সভ ভান অৰু -সভ ভান অোঁঘৰন
5. প্ৰতযাৱততনীয় হফানাঘ

“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ III
চীফন ফীভা হহটঙ এ া স্পশতনাতীত ণয ।
উত্তৰ 2
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ I
অচীফন ফীভাত ৰৰটশাধ ওৰৰফ লকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ ভযাদী ফীভাত ৰৰটশাধ ওৰৰফ লকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰতকও হফৰঙ হয় ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
ৰলৰঘধাৰওৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত____________চীফন ফীভাআ হতোঁৰ ফন্ধওী ৰৰটশাধ ওটৰ ।
141

I.

ভযাদী

II. ফন্ধও
III. অচীফন
IV. ফন্দৱৰস্ত
প্ৰশ্ন 2
অুৰন অটানাৰ চীফন ফীভাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰমভান________ ৰৰটশাধ ওৰৰফ, অটানাৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত অটানাৰ
ৰহতাৰধওাৰীকল অক ফটিাৱা ক্ষৰতূৰণ ৰসভাটন_______হ’ফ ।
I.

হফৰঙকও, হফৰঙ

II. ওভকও, হফৰঙ
III. হফৰঙকও, ওভ
IV. ৰক্ষপ্ৰতাটৰ, ভন্থৰ
প্ৰশ্ন 3
ভযাদী ফীভা অোঁঘৰনৰ সন্দবতত তলৰ হওানট া ৰফওল্প শুদ্ধ?
I.

I. ভযাদী ফীভা অোঁঘৰনত চীফনটচাৰা ুনৰনৱীওৰণৰ ৰফওল্প থাটও

II. সওটলা ভযাদী ফীভা অোঁঘৰনত ক্ষভতাৰ ফাটফ ৰৰি সুৰফধাট া ংক-স্বৰূট ৰনৰভতত থাটও
III. এ া স্বতন্ত্ৰ ৰলৰঘ অৰু অন ৰলৰঘত সংলি ৰৰি সুৰফধা – এআ দুআ বাটৱআ ভযাদী ফীভা িয় ওৰা মায়
IV. অচীফন ফীভাকল ৰূান্তৰৰত হ’ফ ৰা হওাটনা সুৰফধা ভযাদী ফীভাত উলব্ধ নহয়
প্ৰশ্ন 4
হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভাৰ হক্ষত্ৰত সভয়ৰ লকত ৰপ্ৰৰভয়াভ___________________ ।
I.

ফাৰি হক থাটও

II. ওৰভ হক থাটও
III. ৰৰফততনীয় থাটও
IV. বতাআ ৰদয়া হয়
প্ৰশ্ন 5
ভযাদী ৰলৰঘত উলব্ধ ৰূান্তৰণৰ ৰফওল্পট া ফযৱহাৰ ওৰৰ আয়াও ___________________হল ৰূান্তৰৰত ওৰৰফ
ৰা মায় ।
I.

অচীফন ৰলৰঘ

II. ফন্ধওী ৰফটভাঘন ৰলৰঘ
III. হফংওৰ সাৱৰধ চভা
IV. হ্ৰাসভান ভযাদী ৰলৰঘ
প্ৰশ্ন 6
চীফন ফীভা ণযৰ হভৌৰলও উটেশযট া ৰও?
I.

ওৰ-হৰহাআ
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II. ৰনৰাদ ৰফৰনটয়াক-উায়
III. ফযৰি এচনৰ উৎাদনশীল ক্ষভতাৰ থতকনৰতও ভূলযৰ ক্ষৰতৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা প্ৰদান ওৰা
IV. সম্পদ-ুঞ্জীবৱন
প্ৰশ্ন 7
তলৰ হওানচনৰ ফাটফ এ া ভযাদী অোঁঘৰন িয় ওৰাৰ ৰাভশতট া সফতাৰধও উমুি?
I.

ফীভাৰ ভযাদৰ ন্তত ৰমচন ফযৰিৰ ধনৰ প্ৰটয়াচন অটঙ

II. উচ্চ ফাটচ থওা ৰমচন ফযৰিৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচন অটঙ
III. ৰমচন ফযৰিৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচন অটঙ ৰওন্তু ফাটচ স্বল্প
IV. ৰমচন ফযৰিটয় উচ্চ লাব প্ৰদানওাৰী ফীভা ণয িয় ওৰৰফ হঔাটচ
প্ৰশ্ন 8
হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভা সম্পটওত ৰদয়া তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত শুদ্ধ?
I.

সুৰক্ষা ভযাদৰ লকটত ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত প্ৰটদয় সুৰফধা ওৰভ হক থাটও

II. সুৰক্ষা ভযাদৰ লকটত ৰপ্ৰৰভয়াভ ওৰভ হক থাটও
III. হকাট আ ভযাদ চুৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ সুষভ থাটও
IV. ফন্ধওী ৰফটভাঘন অোঁঘৰনটফাৰ হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভাৰ উদাহৰণ
প্ৰশ্ন 9
ফন্দৱৰস্ত ফীভা অোঁঘৰন সম্পটওত ওৰা তলৰ হওানট া ভন্তফয সৰঠও?
I.

আয়াত হওৱল ভৃতুয-সুৰফধাৰ উাংশ অটঙ

II. আয়াত হওৱল চীৰৱতাৱস্থা-সুৰফধাৰ উাংশ অটঙ
III. আয়াত ভৃতুয অৰু চীৰৱতাৱস্থা - এআ দু া সুৰফধাৰ উাংশআ অটঙ
IV. আ ভযাদী অোঁঘৰনৰ দটৰ এটও
প্ৰশ্ন 10
তলৰ হওানট া ফন্দৱৰস্ত ফীভা অোঁঘৰনৰ এও উদাহৰণ?
I.

ফন্ধওী ৰফটভাঘন অোঁঘৰন

II. ঋণ চীফন ফীভা অোঁঘৰন
III. ভাৰন হফও অোঁঘৰন
IV. অচীফন ফীভা অোঁঘৰন

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ফন্ধও চীফন ফীভাআ ৰলৰঘধাৰওৰ ভৃতযু ৰ হক্ষত্ৰত হতোঁৰ ফন্ধওী ৰৰটশাধ ওটৰ ।
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উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
অুৰন অটানাৰ চীফন ফীভাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰমভান হফৰঙকও ৰৰটশাধ ওৰৰফ, অটানাৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত অটানাৰ
ৰহতাৰধওাৰীকল অক ফটিাৱা ক্ষৰতূৰণ ৰসভাটন হফৰঙ হ’ফ ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
এ া স্বতন্ত্ৰ ৰলৰঘ অৰু অন ৰলৰঘত সংলি ৰৰি সুৰফধা – এআ দুআ বাটৱআ ভযাদী ফীভা িয় ওৰা মায় ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ সভয় চুৰৰ ৰৰফততনীয় থাটও ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ভযাদী ৰলৰঘত উলব্ধ ৰূান্তৰণৰ ৰফওল্পট া ফযৱহাৰ ওৰৰ আয়াও অচীফন ফীভাকল ৰূান্তৰৰত ওৰৰফ ৰা মায় ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ফযৰি এচনৰ উৎাদনশীল ক্ষভতাৰ থতকনৰতও ভূলযৰ ক্ষৰতৰ ৰফৰীটত সুৰক্ষা প্ৰদান ওৰাট াটৱআ হ’ল এ া চীফন ফীভা
ণযৰ হভৌৰলও উটেশয ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ৰমচন ফযৰিৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচন অটঙ ৰওন্তু ফাটচ স্বল্প, হতোঁৰ ফাটফ ভযাদী অোঁঘৰন এ া উত্তভ ৰনফতাঘন ।
উত্তৰ 8
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
হ্ৰাসভান ভযাদী ফীভা অোঁঘৰনত সম্পূণত ভযাদ চুৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া সুষভ থাটও ।
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ফন্দৱৰস্ত ফীভা অোঁঘৰনত ভৃতুয-সুৰফধা অৰু চীৰৱতাৱস্থাৰ সুৰফধা – এআ দুআৰফধ উাংশআ অটঙ ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ভাৰন হফও অোঁঘৰন হ’ল ফন্দৱৰস্ত ফীভা অোঁঘৰনৰ এ া উদাহৰণ ।
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ধযায় 9
চীফন ফীভা ণয –II
ধযায় ৰৰৰঘৰত
এআ ধযায়ট াৰ হমাটকটৰ ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযৰ চকৎঔনৰ লকত অটানাও ৰঘনাৰও ওৰাআ ৰদয়া হ’ফ ।অৰম্ভৰণটত
অৰভ ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযৰ সীভাফদ্ধতাৰঔৰনও ৰনৰীক্ষণ ওৰৰভ, তাৰ ৰঙত ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযৰ
অওষতনীয় হফৰশিযকল ভন ওৰৰভ ।টশষত, ফচাৰত উলব্ধ হওআৰফধভান ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযৰ প্ৰৰত দৃৰি ৰদভ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণয সভূহৰ এও সংৰক্ষপ্ত ৰূটৰঔা
B. ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণয সভূহ
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A. ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণয সভূহৰ এও সংৰক্ষপ্ত ৰূটৰঔা
1. ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণয সভূহ – উটেশয অৰু হপ্ৰ্য়াচনীয়তা
আয়াৰ ূফৰত ধযায়ট াত, অৰভ ৰওঙুভান ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা প্ৰওল্পৰ অটলাঘনা ওৰৰটলা, ৰমৰফলাওত ফীভা সুৰক্ষাৰ লকটত
সিয়টৰা ৰওঙুভান উাদান সংমুি হহ অটঙ ।এআ ণযটফাৰও প্ৰাটয়আ ৰফত্তীয় ফচাৰঔনৰ এও ংশ ৰূট কণয ওৰা হয় অৰু
ভূলধন ূঞ্জীওৰণৰ নয অৰহলাটফাৰৰ হসটত তুলনা ওৰা হয় ।
সিয় অৰু ৰফৰনটয়াকৰ এও প্ৰধান ফা ভুঔয উটেশয হহটঙ – ফযৱহাৰ হমাকয সম্পদৰ অন্তঃসভয়কত অফন্টন ফা আন্টাৰ
হ ম্প’হৰল এল’হওশ্ব্ন- ৰম এওাধাটৰ ওামতযদক্ষ অৰু ওামতযক্ষভ হ’ফ ।
i.

অন্তঃসভয়কত অফন্টনৰ থত হ’ল “সভয় চুৰৰ অফন্টন” ।এআ ‘ওামতযক্ষভ’ শব্দট াটৱ ভানুহ এচনৰ চীফনফৃত্তৰ
ৰফৰবনতা মতযায়ত উদ্ভূত হহাৱা ৰফৰবনতা ঘাৰহদাটফাৰ সটফতাত্তভ উাটয় ূৰণ ওৰৰফ ৰা এও মতযাপ্ত ুোঁৰচৰ ফযৱস্থাওৰণ
ফুচায় ।

ii. নযহাটত, ‘ওামতযদক্ষ’ শব্দট াটৱ ৰক্ষপ্ৰতাটৰ হসটত ৰধও ধনৰ ুঞ্জীবৱন ফুচায় ।এ া ৰনৰেতি স্তৰৰ ৰফদাশংওাৰ
ৰফৰীটত ৰফৰনটয়াকৰ ৰা ৰমভান হফৰঙ লাব হ’ফ, ৰফৰনটয়াকও ৰসভান হফৰঙ ওামতযদক্ষ ফুৰল ধৰা হ’ফ ।
চীফন ফীভাৰ ৰলৰঘটফাটৰ সঘৰাঘৰ সন্মুঔীন হ’ফ লকা এও গুৰুত্বূণত ৰফষয় হহটঙ, ৰফত্তীয় ফচাৰত লবয নযানয সম্পদৰ লকত
তুলনাটমাকয এও প্ৰৰতটমাৰকতাভূলও লাবৰ হাৰ অক ফটিাৱাৰ সভসযা। ূফতৰ ধযায়সভূহত অটলাৰঘত নকদভূলযমুি
ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা অোঁঘৰনটফাৰৰ ৰওঙুভান হফৰশিয সম্পটওত চাৰন হলাৱাট া ওামতযওৰী হ’ফ ।এআটফাৰ অোঁঘৰন ফাণ্ডলড্ ফা
ভুঠাফদ্ধ অোঁঘৰন ৰহঘাটফ চনাচাত, ৰওয়টনা, এআটফাৰও সুৰফধা অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও হটওচ ফা এওীওৃত ৰূত উস্থাৰত
ওৰা হয় ।
2. ৰম্পৰাকত ণযসভূহৰ সীভাফদ্ধতা0
এও সভাটলাঘনাত্মও দৃৰিটওানৰ ৰা ৰফটেষন ওৰৰটল, ৰওঙুভান বাৰফফলকীয়া ওথা লাআ টৰ0
a) নকদভূলয উাংশ - প্ৰথভটত, সিয় ফা নকদভূলয উাংশ (টওটশ্ব্বলুয ওম্প’হনন্টচ্) ৰম্পৰাকত ৰলৰঘসভূহত
ৰনৰেতি বাটফ ৰদয়া হনথাটও ।আ ৰনবতৰ ওটৰ ফীভাকাৰণৰতও তহৰফলৰ ৰত ।আ অটওৌ ৰনদ্ধতাৰৰত হয় ভৃতুযহাৰ, সুতৰ
হাৰ অৰু ৰফৰবনতা ফযয় সম্পৰওতত নুভান অৰু ফীভাওাৰটও ফাৰঙ হলাৱা ৰওঙুভান ৰস্থৰতভাৰ ৰবৰত্তত ।এটন ধৰনৰ
ূফতানুভান প্ৰাটয়আ মটথে ফা এওক্ষীয় হয় ।
b) লাবৰ হাৰ – ৰদ্বতীয়টত, এআ ৰলৰঘটফাৰত লাবৰ হাৰ ৰওভান হ’ফ, তাও ৰনৰেতি ওৰা ওৰঠন ।আয়াৰ ভূল ওাৰণট া
হহটঙ, “লাব সৰহত” ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত সুৰফধা ফা হফৰনৰপ সভূহৰ ভূলয, ফীভাঘুৰি সভাপ্ত হহাৱাৰ ৰঙতটহ ৰনৰশ্চত
ৰূট চাৰনফ ৰা মায় ।ফীভাওাৰওসওলৰ প্ৰওৃত ফযয় আয়াত প্ৰওাশ ওৰা নহয় ।লাবৰ হাৰৰ স্বেতাৰ বাটৱ নয
হফওৰল্পও সুৰফধাসভূহৰ হসটত এআ ৰলৰঘটফাৰৰ তুলনা ওৰাট া ওিসাধয ওৰৰ হতাটল ।স্পিত, এআ তুলনা ওৰাৰ
সুৰফধাৰ বাৱত, সিয়ৰ অৰহলা ৰহঘাটফ চীফন ফীভা ৰওভান সাথতও- এআ ওথাট া চাৰনফ ৰা হনমায় ।
c) সভতণ ভূলয ফা ঘাটৰন্ডাৰ হবলুয – তৃতীয় সভসযাট া হহটঙ, এআ সওল ঘুৰিৰ হক্ষত্ৰত, নকদভূলয অৰু সভতণ ভূলয
সওটলা সভয়টত ৰওঙুভান অন ভূলযৰ – হমটন ফীভাকাৰণৰতও সিয়ৰ ৰৰভাণ অৰু ৰলৰঘৰ সভানুাৰতও সম্পদংশৰ (টপ্ৰা-হৰ া এটঘট্ হিয়াৰ) ৰত ৰনবতৰশীল ।অৰু আ সম্পূণত মাদৃৰেও ফা এওক্ষীয় বাটফ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা
হয় ।কৰতটও সভতণ ভূলয ৰহঘাফ ওৰাৰ দ্ধৰতট া স্পি নহয় ।
d) প্ৰাৰপ্তৰ ৰৰভাণ ফা য়ীল্ডো্ – এআ ৰলৰঘসভূহৰ অন এ া সভসযা হহটঙ প্ৰাৰপ্তৰ ৰৰভাণ ।ৰফৰনটয়াকৰ ৰত
সতওততামুি ভান, ও ও ীয়া তদাৰৰও অৰু ফীভাওাৰওৰ ৰফৰনটয়াক ওামতযদক্ষতা হফানাঘৰ চৰৰয়টত লটক লটক
প্ৰৰতপৰলত হনাটহাৱা – এআ উবয় ওাৰণটতআ এআটফাৰ ৰম্পৰাকত ৰলৰঘত প্ৰাৰপ্তৰ ৰৰভাণ, ৰধও
ৰফদাশংওামুি ৰফৰনটয়াকৰ সভান উচ্চ নহ’ফ াটৰ ।
3. ৰৰফততন ফা ৰিপট্
ৰম্পৰাকত চীফন ফীভাৰ সীভাফদ্ধতাটফাৰ স্পি হহ ৰাৰ ফাটফ চীফন ফীভা হওাম্পানীসভূহৰ ণয-ািতৰঘত্ৰ ফা প্ৰ’ডাও
প্ৰ’পাআলৰ বাটলভান সলৰন হহটঙ । তলত এআটফাৰও সংৰক্ষপ্ত ৰূত হদঔুৱা হহটঙ0
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a) ভুঠাভুিওৰণ ফা অনফাণ্ডৰলং
এআ ধাৰাত সুৰক্ষা অৰু সিয়ৰ উাদানসভূহও ৃথও ওৰৰ ণযটফাৰৰ ৰফওাশ সাধন ওৰা হয় ।আয়াত সুৰক্ষা অৰু
সিয়ৰ ষ্পি ৰভশ্ৰণৰ ৰৰফটতত সুওীয়াকও ৰসোঁহতৰ ৰত গুৰুত্ব ৰদয়া হয় ।
এআ ধাৰাৰ পলত, এহাটত অটভৰৰওা মুিৰাষ্ট্ৰৰ দটৰ ফচাৰত ভযাদী ফা াভত ফীভাৰ ুনৰাৰফষ্কাৰ তথা আউৰনবাটঙতল
এিুটৰন্স অৰু হবৰৰএব্ল আনৰিউটৰন্স ফা ৰৰফততনশীল ফীভাৰ দটৰ নতুন ফীভা ণযৰ উদ্ভাৱন খৰ টঙ, অনহাটত ফৃৰ ি
মুিৰাচযত আউৰন -ৰলংওড্ আনৰিউটৰন্সৰ ফচাৰ উদ্ধতকাভী হহটঙ ।
b) ৰফৰনটয়াক সংটমাক ফা আনটবেটভন্ট ৰলংটওচ
আ ৰদ্বতীয় ধাৰাট া হ’ল ৰফৰনটয়াকমুি ণযৰ প্ৰৰত প্ৰৱণতা, ম’ত ৰলৰঘধাৰটও াফলকীয়া লাব ফা সুৰফধাসভূহ,
ৰফৰনটয়াকৰ পলাপলৰ এও সূঘযাংওৰ লকত মুি থাটও ।আয়াৰ পলস্বৰূট, চীফন ফীভাআ ৰনচৰ ভূল ৱস্থানৰ ৰা
অোঁতৰৰ অৰহফ লকা হহটঙ।আউৰন -ৰলংওডৰ দটৰ ণযটফাটৰ টৰাক্ষবাটফ চীফন ফীভাওাৰওৰ ৰা এও নতুন বূৰভওা
দাফী ওৰৰটঙ । হওফলভাত্ৰ ৰফত্তীয় সুৰক্ষা প্ৰদানওাৰী ৰহঘাটফআ নহয়, ফীভাওাৰও সওলও এৰতয়া ফাধযতাভূলও বাটফ উচ্চ
স্তৰৰ প্ৰৰতটমাৰকতাভূলও লাবৰ হাৰ প্ৰদানওাৰী এও সুদক্ষ ুোঁৰচ-ওামতযাধক্ষ ফা পাণ্ড হভটনচাৰৰ ৰূত হদঔা হকটঙ ।
c) স্বেতা ফা হিন্সাটৰৰন্স
ভুঠাভুিওৰণ ফা অনফাণ্ডৰলটগ লাবালাবৰ হাৰ তথা হসৱাসভূহ (ফযয় আতযাৰদ) ৰ ফাটফ হওাম্পানীটয় ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা
ভুলযসভূহ ৰত স্পি বাটফ হদঔুৱাআ ৰদটয় ।এআ উাংশটফাৰৰ হকাট আ হওআ া ৰত ৰফশদ বাটফ ৰফফৃত ওৰা হয় ফুৰল
এআটফাৰৰ তুলনা ওৰাট া সহচসাধয হয় ।
d) -ভানকত ণয ফা নন্-হেন্ডাডত হপ্ৰাডাক্টচ্
ঘতুথত প্ৰধান ধাৰাট া হহটঙ নভনীয়তাৰ ৰা নভনীয়্তাকল ণযৰ কাোঁথৰনৰ ৰৰফততন ।এআ ৰৰফততটন -ভানকত ণযৰ
পাটল ঢাল হলাৱাট া সূঘায় ।এআ -ভানকত শব্দটমাচনাট া – ৰলৰঘ কাোঁথৰনৰ ৰফনযাস অৰু আয়াৰ ৰা াফলকীয়া
সুৰফধা ফাৰঙ হলাো্ৱাৰ স্বাধীনতাৰ ভাত্ৰাৰ ৰফষটয়টহ প্ৰটমাচয ।
দু া হক্ষত্ৰত গ্ৰাহওসওটল সৰিয় বাটফ ংশ গ্ৰহণ ওৰৰফ াটৰ0
 ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু সুৰফধাসভূহৰ কাোঁথৰন ৰনৰেতি অৰু সলৰন ওৰাৰ সভয়ত
 ৰও ধৰটন ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰফৰনটয়াক ওৰা হ’ফ – হসয়া ফাঙৰন ওৰাৰ সভয়ত
4. এও অটফদন – হপ্ৰ্য়াচনীয়তাৰ ূৰত্তত
নতুন ৰীৰতৰ ণযসভূহৰ প্ৰৰত ৰফিচুৰৰ অওষতণৰ প্ৰধান উৎসসভূহ হ’ল0
a) ৰফৰনটয়াক-লাবৰ লকত হান ীয়া সম্পওত0 এও প্ৰানৱন্ত অৰু প্ৰৰতশ্ৰুৰতভয় ুোঁৰচফচাৰত ৰফৰনটয়াক ওৰৰ চীফন
ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ চতা লাবৰ হসটত এআ ণযটফাৰৰ এও প্ৰতযক্ষ হমাকাটমাকৰ সম্ভাৱনা অটঙ ।ৰফৰনটয়াকমুি
ফীভা ৰলৰঘৰ সটক্ষ ৰতকও গুৰুত্বূণত মুৰি হ’ল হম, মৰদ হ্ৰস্বভযাদত ৰলৰঘটফাৰ সখটন আওুআৰ ফচাৰৰ উত্থান
তনৰ সন্মুঔীন হ’ফ লকা হয়, ৰওন্তু দীখত ৰদন ঘলা ৰলৰঘটফাৰও এআ ফচাটৰ ৰম ৰৰভাণ লাব ৰদটয়, হসয়া
সুৰৰক্ষত অৰু সুৰনৰেতি অয়ওাৰী অৰহলাটফাটৰ অক ফটিাৱা লাবৰ ৰৰভাণতকও ফহু হফৰঙ ।ৰম সওল ফীভাওাৰটও
সুদক্ষবাটৱ হতোঁটলাওৰ ৰফৰনটয়াক ওামতযবাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফ াটৰ,
হতোঁটলাটও গ্ৰাহও সওলও লাবৰ উচ্চ
হাৰ ৰদফকল সক্ষভ হয় অৰু এটনকওটয় উচ্চভান-ৰফৰশি ণযৰ ৰফওাশ ওটৰ ।
b) ভুদ্ৰাফীৰত প্ৰশভনওাৰী লাবৰ হাৰ0 সিয়ৰ ৰত ভুদ্ৰাফীৰতৰ প্ৰবাটৱ “লাবৰ ৰৰভাণ”ৰ
প্ৰসঙ্গট াও ৰধও
গুৰুত্বূণত ওৰৰ হতাটল ।অৰভ সওটলাটৱ চাটনা হম ফযৰি এচনৰ সম্পদৰ িয় ক্ষভতা ভুদ্ৰাফীৰতটয় ফহু ৰৰভাটণ
ক্ষয় ৰনয়াফ াটৰ । মৰদ অৰচৰ 1 ওাৰ ভূলয হান্ধৰ ফঙৰ ৰঙত 30 আঘা হয়, হতটন্ত অৰচৰ 100 ওাৰ ভূলধন
এ াৰ ভূলযভান হান্ধৰ ফঙৰ ৰঙটতা এটওআ ৰাৰঔফকল হ’হল, আ ওভ টক্ষ 300 ওাকলটও ফৃৰদ্ধ াফ লাৰকফ
।আয়াৰ থত হহটঙ হম, চীফন ফীভা ৰলৰঘটয় ৰদয়া লাবৰ হাৰ ভুদ্ৰাফীৰতৰ হাৰৰ তুলনাত মটথি হফৰঙ হ’ফ লাৰকফ
।এআ হক্ষত্ৰটতআ ৰফৰনটয়াকমুি ফীভা ৰলৰঘটফাৰ অন ৰম্পৰাকত ৰলৰঘটফাৰৰ তুলনাত ৰফটশষ বাটফ সপল হয় ।
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c) নভনীয়তা ফা হেওৰঙৰফৰলৰ 0 এআ ধৰনৰ ৰলৰঘৰ প্ৰৰত অওষতণৰ তৃতীয় ওাৰনট া হ’ল আহোঁতৰ নভনীয়তা ।এও
ৰনৰেতি ৰৰসৰৰ ৰবতৰত হটল, এৰতয়া ৰলৰঘধাৰটও হদয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণৰ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত ল’ফ াটৰ ।
লকটত, ভৃতুযসুৰফধা (টডথ হফৰনৰপ ) তথা নকদ ভূলযৰ ৰৰভাণটৰা তাৰতভয খ াফ াটৰ ।ৰফৰনটয়াকমুি ণযটফাৰৰ
হক্ষত্ৰত, ৰম ৰম ুোঁৰচ ফা পাণ্ডৰ ৰভশ্ৰণত হতোঁ ৰফৰনটয়াক ওৰৰফ হঔাটচ, হসআটফাৰ ঙন্দ ওৰাৰ ৰধওাটৰা
ৰলৰঘধাৰওৰ থাটও ।ৰলৰঘৰ এআ নভনীয়তাআ চীফন ফীভাত ওৰা ৰফৰনটয়াকৰ ৰত ৰলৰঘধাৰওৰ ৰধওতৰ
ৰনয়ন্ত্ৰণ থওাৰ আংৰকত ৰদটয় ।
d) সভতণ ভূলয ফা ঘাটৰণ্ডাৰ হবলুয 0 অৰম্ভৰণৰ ৰা এ া ৰনৰেতি সভয় (টমটন 3ৰ ৰা 5ফঙৰ) াৰ হহ হমাৱাৰ ৰঙত
এআ অোঁঘৰনৰ ৰা প্ৰতযাহাৰৰ সুটমাক ৰদয়া হয় ।ৰলৰঘৰ ভযাদ ূণত হহাৱাৰ অকটত ওৰা এআ সভতণ ফা নকদীওৰণৰ
ভূলয অকৰ ৰম্পৰাকত ৰলৰঘত লবয সভতণ ভূলযতকও ফহু হফৰঙ হয় ।
এটন ধৰণৰ ৰলৰঘটফাৰ ৰধও চনৰপ্ৰয় হহ ৰৰটঙ অৰু বাৰতটও ধৰৰ ৃৰথফীৰ ৰফৰবনতা হদশত ৰম্পৰাকত ৰলৰঘটফাৰও
প্ৰৰতস্থাৰত ওৰৰটঙ – ওাৰণ, ৰফৰনটয়াকওাৰী সওলৰ এও গুৰুত্বুণত ৰবপ্ৰায় “সম্পদ ুঞ্জীবৱনৰ অওাংক্ষা” ূৰণ ওৰাত
এআটফাৰ ৰলৰঘ সভথত হহটঙ ।টসটয়টহ ৰফৰনটয়াকৰ উটেশয সপল ওৰৰফ ৰা এও ওামতযদক্ষ ভাধযভৰ ফাটফ ঘাৰহদাৰ সৃৰি হহটঙ
।ঊদাহৰণ স্বৰূট, অটভৰৰওা মুিৰাষ্ট্ৰৰ ফীভাওাৰও সওটল ধন ফচাৰ ফা ুোঁৰচ ফচাৰৰ ৰা ৰচতত উচ্চহাৰৰ ঘৰলত সুতৰ
লাব ৰত দ্ৰুততাটৰ ৰলৰঘধাৰওকল অক ফটিাৱাৰ এও দক্ষ অৰহলা হ’ল আউৰনবাটঙতল লাআপৰ দটৰ ণয ।
ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু হপঙ এভাউন্ট ফা ‘ৰবৰহত ংওৰ’ নভনীয়তাআ ৰফটশষ ৰৰৰস্থৰতৰ লকত ৰপ্ৰৰভয়াভও ঔা ঔুো্ৱাফকল
ৰলৰঘধাৰওও সহায় ওটৰ ।অটওৌ, মথা হলাওঘান নবৰাকওটয় অকতীয়াকও প্ৰতযাহাৰৰ সুৰফধাট াৰ থত হ’ল হম দীখত সভয়ৰ
ফাটফ হতোঁৰ থত অফদ্ধ ওৰৰ ৰঔাৰ হওাটনা প্ৰটয়াচন নাআ ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
তলত ৰদয়া হওানট া ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণয?
I.

ভযাদী ফীভা ফা াভত এিুটৰন্স

II. আউৰনবাটঙতল লাআপ আনৰিউটৰন্স
III. ফন্দৱৰস্ত ফীভা ফা এনডাউটভন্ট আনৰিউটৰন্স
IV. অচীফন ফীভা ফা হ’ল লাআপ আনৰিউটৰন্স
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B. ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণয সভূহ
1. ৰওঙুভান ৰম্পৰাকত ণয
এআ ধযায়ৰ ৱৰশি নুটেদটফাৰত বাৰত অৰু নযানয হদশৰ ফচাৰত প্ৰঘৰলত ৰওঙুভান ৰম্পৰাকত ণযৰ ৰফষটয়
অটলাঘনা ওৰা হ’ফ ।
a) আউৰনবাটঙতল লাআপ
.আউৰনবাটঙতল লাআপ আনৰিউটৰন্স হহটঙ এ া ৰলৰঘ, মাও 1979 ঘনত অটভৰৰওা মুিৰাষ্ট্ৰত অৰম্ভ ওৰা হহৰঙল অৰু
ৰত দ্ৰুততাটৰ অশীৰ দশওত প্ৰবূত চনৰপ্ৰয় হহ উৰঠৰঙল ।
IRDAআ চাৰী ওৰা 2010 ঘনৰ নটৱম্বৰ ভাহৰ ঘাওুল
ত াৰ নুসৰৰ “সওটলা আউৰনবাটঙতল লাআপ প্ৰ’ডাক্টঘ ‘হবৰৰএফল্
আনৰিউটৰন্স প্ৰ’ডাক্টচ্ (VIP) ফুৰল ৰবৰহত হ’ফ ।
তথয
আউৰনবাটঙতল লাআপৰ প্ৰসঙ্গত
আউৰনবাটঙতল লাআপ আনৰিউটৰন্স হ’ল এও প্ৰওাৰৰ স্থায়ী ফীভা – মাৰ হফৰশিয হ’ল নভনীয় ৰপ্ৰৰভয়াভ, নভনীয় হপঙ এভাউন্ট
ফা ‘ৰবৰহত ংও’, ৰৰফততন হমাকয ভৃতুয সুৰফধা, অৰু ভূলযৰ উাংশটফাৰও সুস্পিবাটৱ ৃথও ওৰৰফ ৰা সুৰফধা। ম’ত
নকদভূলয মুি ৰম্পৰাকত ৰলৰঘসভূহও ফলফৎ ৰঔাৰ ওাৰটন ৰনয়ৰভত ফযাফধানত এও ৰনৰেতি গ্ৰঙ ফা ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভ থতাৎ
ৰপঙ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰাট া অৱশযওীয় হহ টৰ, হসআ হক্ষত্ৰত আউৰনবাটঙতল ৰলৰঘটয়, এ া সীভাৰ ৰবতৰত, সুৰক্ষাৰ
ফাটফ ৰৰটশাধয ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ ফাৰঙ হলাৱাৰ স্বাধীনতা ৰলৰঘধাৰওও ৰদটয় । ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ ৰমভাটনআ হফৰঙ হয়,
সুৰক্ষাটফিনী ৰসভাটনআ ডাগৰ হয় ।
আউৰনবাটঙতল লাআপ আনৰিউটৰন্সৰ এও ভুঔয উদ্ভাৱন হ’ল – প্ৰথভ ৰলৰঘ-ফঙৰৰ ৰঙটতআ এও সম্পূণত নভনীয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
সুৰফধা ।এআ হক্ষত্ৰত হওৱল এয়া ৰনৰশ্চত ওৰৰফ লাটক হম ৰপ্ৰৰভয়াভৰ সাভৰগ্ৰও ৰৰভাণট া ৰলৰঘঔন ফলফৎ ৰঔাৰ ওাৰটন
প্ৰটয়াচনীয় সওটলা ফযয়
সাভৰৰ হলাৱাৰ ফাটফ মটথি ।আয়াৰ থত হ’ল, হমৰতয়াকলটও নকদভূলযৰ ৰৰভাণ ভৃতুযদৰ অৰু নযানয ফযয় সাভৰৰ হলাৱাৰ
ফাটফ মতযাপ্ত থাৰওফ, হতৰতয়াকলটও ৰলৰঘঔন ঘৰলত ৱস্থাত অটঙ ফুৰল কণয ওৰা হ’ফ।
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ নভনীয়াতাআ ৰলৰঘধাৰওও ৰনৰেতি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰতৰৰি ৰৰভাণ চভা ওৰাৰ সুৰফধা ৰদটয় । এআ নভনীয়তাৰ ফাটফ
ৰনৰেতি ৰপ্ৰৰভয়াভকৎও ওভকও ফা হওৰতয়াফা এটওফাটৰ ৰনৰদয়াকও াৰৰ ।
অটওৌ, আয়াৰ কাোঁথৰনৰ নভনীয়তাআ ৰলৰঘত লবয নকদভূলযৰ অংৰশও প্ৰতযাহাৰৰ সুৰফধা ৰদটয়, মাও খুৰাআ ৰদয়াৰ হওাটনা
ফাধযফাধওতা নাথাটও অৰু উঠাআ হলাৱা ৰাৰশৰ ৰত সুত ৰৰটশাধ ওৰাটৰা হওাটনা দাৰয়ত্ব নাথাটও ।টওফল নকদভূলয হসআ
ৰৰভাটন সঙ্কুৰঘত হহ মায় ।
নভনীয়তাৰ অৰু এ া থত হ’ল- প্ৰটমাচনানুসাৰৰ ভৃতুযদাফীৰ ৰৰভানৰ সাল সলৰন ওৰৰফ ৰা মায়, অৰু ৰবৰহত ংওত
ৰবনতাতা না মায় ।
ৰস ৰম ৰও নহও, এটন ধৰণৰ ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত ৰভঙ-হঙৰলং ফা কনৰতও ৰফিয়ৰ সম্ভাৱনা থাটও । দৰাঘলটত অটভৰৰওা
মুিৰাষ্ট্ৰৰ দটৰ ফচাৰত-“প্ৰাৰৰম্ভও হওআ াভান ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়াৰ ৰঙটতআ ৰলৰঘঔটন ৰনচাকও ৰনচৰ ফযৱস্থা ল’ফ”-এআ
নুৰফৰধটয় সম্ভাফয গ্ৰাহও সওলও প্ৰলুব্ধ ওটৰ ।ৰওন্তু ফীভাওাৰটও প্ৰওাশ নওৰা তথযট া হ’ল হম ৰলৰঘৰ নকদভূলযআ
ৰলৰঘঔনও হতৰতয়াকলটও ফলফৎ ৰাৰঔফ, হমৰতয়াকলটও আয়াৰ ৰফৰনটয়াক-অয় আয়াৰ ফাটফ মতযাপ্ত থাৰওফ ।
অশীৰ দশওৰ ৰদ্বতীয়াদ্ধতত ৰফৰনটয়াক-প্ৰসূত লাবৰ তটন নকদভূলযৰ ঔহনীয়া সৃৰি ওৰৰৰঙল ।ৰম সওল ৰলৰঘধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ
ৰৰটশাধ ফযাহত ৰাৰঔফ ৰা নাৰঙল, হতোঁটলাওৰ ৰলৰঘটফাৰ হলঘড্ ফা ওালাতীত হহ হকৰঙল অৰু হতোঁটলাওৰ
হওাটনা চীফন ফীভা সুৰক্ষা নাৰঙল ।
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণয সভূহ

বাৰতফষতত IRDAৰ ৰফৰধ নুসৰৰ হওৱলভাত্ৰ দুআ প্ৰওাৰৰ সিয়ভুঔী চীফন ফীভা ণযৰ নুভৰত ৰদয়া

হহটঙ0

 ৰৰফততনশীল ফীভা অোঁঘৰন ফা হবৰৰএফল্ আনৰিউটৰন্স হপ্লন
 আউৰন ৰলংওড্ ফীভা অোঁঘৰন ফা আউৰন ৰলংওড্ আনৰিউটৰন্স হপ্লন
i.

ৰৰফততনশীল ফীভা অোঁঘৰন 0

এআ ৰফষটয় অটলাঘনা অৰম্ভ ওৰাৰ অকটত অটভৰৰওা মুিৰাষ্ট্ৰ অৰু নযানয ফচাৰত প্ৰৱৰততত হহাৱা হবৰৰএফল্ লাআপ
আনৰিউটৰন্সৰ ৰফষটয় চনাট া উটমাকী ।
এআ ৰলৰঘ প্ৰথভটত 1977 ঘনত অটভৰৰওা মুিৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱৰততত হহৰঙল ।ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা হহটঙ এৰফধ অচীফন
ফীভা ।আয়াত ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ এও “ৰফটশষ ৰফৰনটয়াক এওাউন্ট”ত চভা হয় ।এআ এওাউন্টৰ পলাপলৰ লকত ৰলৰঘৰ
ভৃতুযসুৰফধা ফা নকদভূলযৰ ৰৰভাণ উঠা-নভা ওটৰ । হসটয়টহ সুতৰ হাৰ ফা নূযনতভ নকদভূলযৰ ৰফষটয় হওাটনা ৰনশ্চয়তা
ফা হকৰাণ্টী এআ ৰলৰঘটয় ৰদফ হনাৱাটৰ । থতাৎ, তত্ত্বকত বাটফ এআ ৰলৰঘৰ নকদভূলয শূনয ংও (0) হল নাৰভ মাফ
াটৰ । এটন হক্ষত্ৰত ৰলৰঘৰ ৱসান খৰ ফ ।
ৰম্পৰাকত নকদভূলযমুি ৰলৰঘৰ লকত আয়াৰ াথতওয সুস্পি । ৰম্পৰাকত নকদভূলযমুি ৰলৰঘত থওা হপঙ
এভাউন্ট ফা ৰবৰহত ংওট া ৰলৰঘৰ সভগ্ৰ ভযাদ চুৰৰ সুষভ থাটও। ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু সুতৰ হাৰৰ লকটত নকদভূলয
এ া ৰনৰেতি হাৰত ফাটি ।ৰলৰঘৰ অঙুতীয়া ুোঁৰচ কঠনত সহায়ও সম্পদসভূহ এও “সাধাৰণ ৰফৰনটয়াক এওাউন্ট”ৰ ংশ
হহ টৰ ।এআ সাধাৰণ ৰফৰনটয়াক এওাউন্টটতআ ফীভাওাৰটও হকৰাণ্টীমুি ণযটফাৰৰ ুোঁৰচৰ ৰক্ষনাটফক্ষন ওটৰ ।এআ
সম্পদটফাৰও সুৰৰক্ষত ৰফৰনটয়াকৰ তাৰলওাত ৰঔা হয় ।টসটয়টহ এআ এওাউন্টত থওা সম্পদটফাৰৰ ৰা ফীভাওাৰটও এও
ফৰলষ্ঠ লাবৰ হাৰ অশা ওৰৰফ াটৰ ।
আয়াৰ ৰফৰীটত, ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ তহৰফল কঠনত সহায় ওৰা সম্পদটফাৰ এ া
ৃথও ুোঁৰচ থতাৎ “হঘটটৰ পাণ্ড”ত ৰঔা হয়, ৰমট া ুোঁৰচ সাধাৰণ ৰফৰনটয়াক এওাউন্টৰ ন্তবূিত
নহয় ।অটভৰৰওা মুিৰাষ্ট্ৰত আয়াও হওাৱা হয় ৃথও ফা “হঘটটৰ এওাউন্ট” অৰু হওটনডাত আয়াৰ নাভ হহটঙ ৰফৰেনতা
ফা “হঙৰগ্ৰটগ্ৰআট ড্ এওাউন্ট” ।সৰহ্বাক ৰৰফততনশীল ৰলৰঘটয়আ, ৰফৰবনতা ‘ৃথও এওাউন্টৰ’ ভাচৰ ৰা ৰমটওাটনা এ া
ফাৰঙ হলাৱাৰ, অৰু ফঙৰত ওটভ এফাৰ এআ ফাঙৰন সলৰন ওৰাৰ নুভৰত ৰলৰঘধাৰওও ৰদটয় ।
এও ওথাত, আ এটন ধৰণৰ এও ৰলৰঘ ম’ত চীফন ফীভা হওাম্পানীট াৰ ৃথও এওাউন্টৰ ৰা আয়াৰ নকদ ভূলযৰ সংস্থান
হয়, অৰু ভৃতুয সুৰফধা তথা নকদভূলযৰ ৰৰভাণ হওাম্পানীৰ ৰফৰনটয়াকৰ পলাপলৰ হসটত সলৰন হয় । এআ ৰলৰঘটফাটৰ
নূযনতভ ভৃতুয-সুৰফধাৰ ৰনশ্চয়তা ৰদটয় । পলস্বৰূট, ভৃতুযহাৰ অৰু ফযয়ৰ ৰফদাশংওা হওাম্পানীটয় ফহন ওৰৰফ লকা হয়
।এআটফাৰ ৰলৰঘটতা
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ৰম্পৰাকত অচীফন ফীভাৰ দটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ ৰনৰেতি থাটও ।কৰতটও ‘ৰফৰনটয়াক উাদান’হ াটৱআ এআটফাৰও
ৰম্পৰাকত অচীফন ফীভাৰ ৰা ৃথও ওটৰ ।
ৰম সওটল হতোঁটলাওৰ সম্পদ ৰনচৰ ভনঃূত ফাটৰৰভহৰল ুোঁৰচত ৰফৰনটয়াক ওৰৰফ ৰফঘাটৰ, লকটত হতোঁটলাওৰ
ৰফৰনটয়াকৰ লাব হান ীয়াকও াফ ৰফঘাটৰ – হতোঁটলাওৰ ফাটফ ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা হহ ৰৰটঙ এও অদশত ৰফওল্প
।এটন ধৰনৰ ৰলৰঘ িয়ৰ সৰ্ব্ত প্ৰথভ ঘতত হ’ল হম হিতাচটন ৰলৰঘৰ লকত চৰড়ত ৰফৰনটয়াক-ৰফদাশংওা ভুওৰল
ভটনটৰ ফহন ওৰৰফকল সাচু অৰু সক্ষভ হ’ফ লাৰকফ । আয়াৰ থত হ’ল – ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা সাধাৰনটত
হতোঁটলাটওআ িয় ওৰা উৰঘৎ, ৰম সওল আওুআৰ / হড (ঋণ) ফচাৰত ৰফৰনটয়াকৰ তথা ুোঁৰচ ফচাৰৰ ৰস্থৰতাৰ হসটত
ৰৰৰঘত অৰু এআটফাৰও ৰত স্বেন্দ বাটফ গ্ৰহণ ওৰৰফ াটৰ ।স্পিত, আয়াৰ চনৰপ্ৰয়তা ৰফৰনটয়াক ফচাৰৰ ৰৰৰস্থৰতৰ
ৰত ৰনবতৰ ওটৰ – হতচী ফচাৰত ফৃৰদ্ধ ায় অৰু ভন্দা ফচাৰত, থতাৎ ি’ও ফা ফণ্ডৰ দৰ হমৰতয়া হফটকটৰ টৰ –
হতৰতয়া তলকল ঢাল লয় ।ৰৰফততনশীল চীফন ফীভাৰ ৰফণনৰ সভয়ত ুোঁৰচ ফচাৰৰ ৰস্থৰ ঘৰৰত্ৰৰ ওথাট া ভনত ৰঔা
ওততফয ।
ii. আউৰন -ৰলংওড্ ফীভা অোঁঘৰন
আউৰন -ৰলংওড্ অোঁঘৰন সভূটহ, ৰমটফাৰও সংটক্ষট আউৰলচ্ (ULIPs) ফুৰল হওাৱা হয়, ৰফৰবনতা ফচাৰত ৰম্পৰাকত
অোঁঘৰন সভূহও স্থানঘুযত ওৰৰ এও ৰত চনৰপ্ৰয় অৰু গুৰুত্বূণত ণয ৰহঘাটফ অত্মপ্ৰওাশ ওৰৰটঙ ।এআ অোঁঘৰনটফাৰৰ
প্ৰৱততন এটন এও ৰৰৰস্থৰতত হহৰঙল, হমৰতয়া চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ সাধাৰণ আওুআৰ হিয়াৰত এও ৰফশাল
ৰৰভাণৰ ধন ৰফৰনটয়াক ওৰৰ এও ফৃহৎ ংওৰ ভূলধনী ভুনাপা ফা হওৰট ল হকআন তথা লাব চতন ওৰৰফকল সক্ষভ
হহৰঙল ।টসআ সভয়টত, আওুআৰ ত অৰু ৰধও ৰৰভাণৰ ৰফৰনটয়াক অৰু ৰফৰনটয়াকৰ ৰা হহাৱা লাব
ৰলৰঘধাৰওসওলকল হস্তান্তৰণৰ ফাটফ নযায়সঙ্গত তথা অৰু ৰধও দক্ষ ন্থাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা নুবত
ূ হহৰঙল ।
ৰম্পৰাকত ‘লাব-সৰহত’ ৰলৰঘটফাৰটৰা ফীভা ওামতযালয়ৰ ৰফৰনটয়াক-পলাপলৰ লকত ৰওঙু ৰৰভাটণ সংটমাক অটঙ
।ৰওন্তু এআ সংটমাক হান ীয়া নহয়, ৰওয়টনা ৰলৰঘধাৰওৰ হফানাঘ সম্পূণত ৰনবতৰ ওটৰ ‘ৰাৰহ’ ফা ঘাৰপ্লাঙৰ ৰত ।
ৰনয়ৰভত সভয়ান্তৰত (সাধাৰণটত এ ফঙৰ) ওৰা সম্পদ অৰু দায়ফদ্ধতাৰ ফা ঋণ-দাৰয়ত্বৰ ভূলযাঙ্কনৰ পলত ৰাৰহৰ সৃৰি
হয় ।এআ ৰাৰহ অটওৌ ভূলযাঙ্কন কাণৰনও ফা এওঘুটৱৰীৰ নুভান অৰু ৰওঙুভান ৰফটফঘয উাদানৰ ৰত ৰনবতৰশীল ।
লকটত, এআটফাৰ ফীভা ঘুৰিত ৰদয়া হকৰাণ্টীসভূহও ৰফটশষ বাটফ ৰফটফঘনা ওৰৰফ লকা ফাধযওতা, ভূলযাঙ্কন প্ৰৰিয়াৰ ফাটফ
ৰত গুৰুত্বূণত হহ টৰ ।আয়াৰ পলত ফীভাওাৰওৰ ফুৰনয়াদী সম্পদটফাৰৰ ভূলয হওৰতয়া হফানাটঘ প্ৰতযক্ষ বাটফ
প্ৰৰতপৰলত নওটৰ । অনৰও ৰাৰহ হখাষনা ওৰাৰ ৰঙটতা আয়াও হফানাঘৰ ফাটফ অফৰন্টত নওৰৰ, ফযৱসায়ৰ ৰফওাশ অৰু
ৰফস্তাৰৰ উটেশযত ভুি সম্পদ ফৃৰদ্ধৰ ফাটফ ফীভাওাৰটও ফযৱহাৰ ওৰৰফ াটৰ ।
এআ সওল ওাৰণটতআ ৰলৰঘত হফানাঘ সংটমাচনৰ দ্ধৰতট া এও ৰনৰাদ অৰু দূৰফততী ন্থাৰ চৰৰয়টত ৰফৰনটয়াকপলাপলৰ লকত সম্পৰওতত হয় ।
ৰম হভৌৰলও মুৰিট াটৱ ৰম্পৰাকত ৰলৰঘটফাৰও ঘাৰলত ওটৰ, হসয়া হ’ল ওালিটভ ৰফৰনটয়াক-অয়ৰ ভসৃন ৰৰটশাধ
।মৰদ াৰভতটনল ফা অৱসান হফানাঘ অৰু ও’ভাউণ্ড ফা ঘিফৃৰদ্ধ হফানাঘৰ হমাটকৰদ ৰলৰঘধাৰটও আওুআৰ অৰু নযানয
উচ্চ লাব প্ৰদানওাৰী ৰফৰনটয়াকৰ সুৰফধা ৰধও ৰৰভাটণ উটবাক ওৰৰফ াটৰ, হসআটফাটৰা ৰওন্তু হফানাঘ হখাষণাওাৰী
ফীভা ওামতযালয়ৰ আোধীন।
অটওৌ, ভূলযাঙ্কন ৰমটহতু ফঙৰত এফাৰ ওৰা হয়, হফানাঘৰ হখাষণা হসটয়টহ ফঙৰত এফাৰটহ ওৰা হয় ।পলত, লাবৰ
ৰৰভাটণ সম্পদৰ ভূলযৰ হদৰনও উঠা-নভাট া প্ৰৰতপৰলত ন ওটৰ ।
আউৰন -ৰলংওড্ ৰলৰঘটফাটৰ ৰম্পৰাকত ৰলৰঘৰ টৰাি দু া সীভাফদ্ধতাও ৰতিভ ওৰাত সহায় ওটৰ ।
ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰনদ্ধতাৰৰত তাৰৰঔত ৰলৰঘধাৰওৰ চভা ধনৰ ঔৰতয়ানত থওা আউৰন ৰ ভুঠ ভূলযৰ দ্বাৰা এআ ঘুৰি সভূহৰ
ন্তবূি
ত লাব ফা সুৰফধাসভূহ সম্পুণত ফা অংৰশও বাটফ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা হয় ।
আউৰন -ৰলংওড্ ৰলৰঘটফাটৰ ফীভাওাৰওৰ ওামতযদক্ষতাৰ সুপল তুৰটন্ত অৰু হান ীয়াকও হাৱাৰ সুটমাক ৰদটয়
।এআটফাৰ সাধাৰণটত ৰনৰেতি অৰু নুটভাৰদত আউৰন িাি নাআফা হওাম্পানীটয় ৰক্ষনাটফক্ষন ওৰা ৰবতৰুৱা ৰফৰেনতা
ুোঁৰচৰ আউৰন ।এআ আউৰন টফাৰ এওও নাআফা ৰনয়ৰভত সভয়ান্তৰত ৰদ থওা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ভাধযটভটৰ িয় ওৰা মায় ।
ফৃৰ িো্ মুিৰাচয অৰু নযানয ফচাৰত এআ ৰলৰঘটফাটৰ আৰতভটধয ৰফওাশপ্ৰাপ্ত অৰু ফীভাউাদান-মুি এও ৰফৰনটয়াকভাধযভ ৰহঘাটফ স্বীওৃৰত লাব ওৰৰটঙ ।এআটফাৰৰ কাোঁথৰন ৰম্পৰাকত নকদভূলয-ঘুৰি সভূহৰ ৰা থতণূ ত বাটফ ৃথও
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।অকটতআ হওাৱা হহটঙ হম ৰম্পৰাকত ঘুৰিসভূহ ভুঠাফদ্ধ ফা এওীওৃত ৰূত থাটও ।ঘতত,ফযয় অৰু সিয়-উাংশৰ
ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত এআ ঘুৰিটফাৰ স্বে ।আয়াৰ ৰফৰীটত আউৰন -ৰলংওড্ ঘুৰিটফাৰ হ’ল হফৰশিযভূলও বাটফ ৃথওীওৃত
।ফীভা ফযয় ফা ভৃতুযদৰ অৰু ফযয়ৰ উাংশটফাৰৰ ৰত স্পি অৰু সুৰনৰেতি উটেঔৰ সন্দবতত এআ ঘুৰিটফাৰৰ কাোঁথৰন
ৰত স্ত্ে ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰফখ ন ফা হব্ৰও অ

ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰা এআটফাৰৰ ঔৰঙ ওাৰ হলাৱাৰ ৰঙত, ফাওী ৰাৰশ অৰু আয়াৰ অয়ও আউৰন ত ৰফৰনটয়াক ওৰা হয়।
ওামতদক্ষতা ৰবৰত্তও ুফত ৰনৰেতি এও সুঘযাংওৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত এআ আউৰন হফাৰৰ ভূলয ৰনদ্ধতাৰৰত হয় ।
ভুঔয ৰফষয়ট া হ’ল, অকটতআ ৰঠও ওৰৰ ৰঔা ৰওঙু সূত্ৰ ফা নীৰতৰ অধাৰত এআ ভূলয ৰনদ্ধতাৰৰত হয়।সাধাৰণটত হন এটঙ
হবলুয (NAV) ফা প্ৰওৃত সম্পদ ভূলযৰ ৰহঘাফত আউৰন ৰ ভুলয ৰনৰেতি ওৰা হয় । ৰমটফাৰ সম্পদত ুৰোঁ চট া ৰফৰনটয়াক ওৰা
হহটঙ, হসআ সম্পদ হফাৰৰ ফচাৰ দৰ NAVএ প্ৰৰতপৰলত ওটৰ । কৰতটও এটওআ সূত্ৰ নুসৰণ ওৰৰ দুচন ৰবনতা ফযৰিটয়
এটও ধৰণৰ লাব াফ াটৰ ।
হসটয়টহ, ৰলৰঘধাৰটও াফ লকা সুৰফধা ফা লাব ফীভাওাৰওৰ নুভান ফা ৰনচস্ব আোৰ ৰত ৰনবতৰ

নওটৰ ।

আউৰন -ৰলংওড্ ৰলৰঘটফাৰৰ এ া অওষতণীয় ৰদশ হ’ল – ৰফৰবনতা ধৰণৰ ুোঁৰচৰ ভাচৰ ৰা ৰম হওাটনা এ াও
আউৰন ধাৰটও ফাৰঙ ল’ফ ৰাৰ সুৰফধা ফা স্বাধীনতা ।প্ৰৰতট া ুোঁৰচটতআ ৰফৰবনতা সম্পদৰ ৰভশ্ৰণৰ এটওা া ৰবনতা ’ তপ’ৰল
থাটও ।টসটয়টহ ৰফৰনটয়াকওাৰীটয় হড , হফটলন্সড্ অৰু আওুআৰ পাণ্ডৰ ভাচৰ ৰা ঙন্দ ওৰাৰ এও ৰফস্তৃত ৰফওল্পৰ
সুৰফধা ায় ।টডট্ পাণ্ড ফা ঋণ ুোঁৰচ ফুৰলটল ফুচায় হম এচনৰ সৰহ বাক ৰপ্ৰৰভয়াভ, হডট্ ৰঙৰওউৰৰৰ জ্ থতাৎ ঋণপ্ৰৰতবূৰত, হমটন ৰকল্টো্ অৰু ফ’ণ্ডত ৰফৰনটয়াক ওৰা হহটঙ ।অৰু আওুআৰ পান্ড ফুৰল ও’হল ফুৰচ হাৱা মায় হম আউৰন টফাৰ
প্ৰধানত আওুআৰ ফা সাধাৰণ ংশীদাৰৰ হিয়াৰৰ অওাৰত অটঙ ।এআ ভূঔয ৰফবাক সভূহৰ ভাচটতা অৰু নয প্ৰওাৰৰ
ৰফওল্প থাৰওফ াটৰ ।
আওুআৰ পাণ্ড

হডট্ পাণ্ড

হফটলন্সড্ পাণ্ড

ভৰন ভাটওত পাণ্ড

এআ ুোঁৰচৰ ভুঔয ংশ
আওুআৰ
অৰু আওুআৰ
সম্পৰওতত
উওৰণত
ৰফৰনটয়াক ওৰা হয় ।

এআ ুোঁৰচৰ ভুঔয ংশ
ঘৰওাৰী ফ’ণ্ড, ওটতাটৰ
ফ’ণ্ড, ৰপক্সড্ ৰড”ৰচ
অৰদত ৰফৰনটয়াক ওৰা হয়
।

এআ ুোঁৰচৰ ধন আওুআৰ
অৰু
হড ৰ
ৰভশ্ৰ
উওৰণত ৰফৰনটয়াক ওৰ
হয় ।

এআ ুোঁৰচৰ ধন ভূলতঃ
হিচাৰৰ ৰফল, ৰড’ৰচ
ঘাৰৰ ৰপটও , ওভাৰঘতটয়ল
হাৰ অৰদত ৰফৰনটয়াক
ওৰা হয় ।

এচন ফযৰিটয়, গ্ৰ’থ পাণ্ড -মাৰ ধন খাআকও গ্ৰ’থ িওত ৰফৰনটয়াক ওৰা হয়, থফা হফটলন্সড্ পাণ্ড –ৰমটয় অয়ৰ ঘাৰহদা
অৰু ভূলধনী অয়ৰ ভাচত বাৰসাভয ৰক্ষা ওটৰ – আয়াৰ ৰমটওাটনা এ াও প্ৰটয়াচন নুমায়ী ফাৰঙ ল’ফ াটৰ
।হওাটনাফাআ অটওৌ হঘক্ট’হৰল থতাৎ হক্ষত্ৰ ৰবৰত্তও পাণ্ডো্ ফাৰঙ ল’ফ াটৰ –ম’ত ধনৰ ৰফৰনটয়াক ৰফটশষ হক্ষত্ৰ ফা ৰওঙুভান
উটদযাকত ওৰা হয় ।ভূল ওথা হ’ল, ফাৰঙ হলাৱা ৰফওল্পট াটৱ ফযৰিচনৰ ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰাৰ ক্ষভতা অৰু ৰফৰনটয়াক
ঘাৰহদা মথামথ বাটফ ৰপ্ৰ্তৰফৰম্বত ওৰাট া ৰত অৱশযও ।মৰদ এও ফা এওাৰধও পাণ্ডৰ ওামতযপল অশানুৰূ নহয়, হতটন্ত
এৰফধৰ ৰা অনৰফধ পাণ্ডকল ৰৰফততন ওৰাৰ ফযৱস্থা অটঙ ।
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এআ সওটলাটফাৰ ৰফওল্পটৰআ ৰওন্তু এ া সীভাফদ্ধতা অটঙ, হমটন-  তপ’ ৰল ৰফটশষৰ ওামতযসম্পাদনাৰ হক্ষত্ৰত
ফীভাওাৰওৰ ৰা উচ্চ স্তৰৰ দক্ষতা অশা ওৰৰফ াৰৰটল, আউৰন ৰ ভূলয সম্বটন্ধ ফীভাওাৰটও হওাটনা হকৰাণ্টী ৰনৰদটয়
।হসটয়টহ, ৰফৰনটয়াক-ৰফদাশংওাৰ এও কধুৰ দাৰয়ত্বৰ ৰা ফীভাওাৰটও ফযাহৰত াআ মায় ।আউৰন ধাৰটও এআ
ৰফদাশংওা ফহন ওৰৰফ লকা হয় ।ৰম ৰও নহোঁও, ফীভাওাৰটও ফযয় অৰু ভৃতুযহাৰৰ ৰফদাশংওা ফহন ওৰৰফ াটৰ
।অটওৌ, আউৰন -ৰলংওড্ ৰলৰঘটফাটৰ নূযনতভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰবৰত্তত ওাভ ওটৰ, ৰম্পৰাকত অোঁঘৰনটফাৰৰ দটৰ অিাৰসত
ফীভাৰাৰশৰ ৰবৰত্তত নহয় ।ৰনয়ৰভত সভয়ৰ ফযফধানত হদয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণৰ ৰফষটয়
ফীভাওৃতআ ৰনণতয় ল’ফ াটৰ ।এআ হক্ষত্ৰত ফীভা সুৰক্ষাটফিনী হ’ফ প্ৰদত্ত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও গুৰণতও ।ওভ ফা হফৰঙ ফীভা
সুৰক্ষা ফাৰঙ হলাৱাৰ ৰফওল্প ফীভাওৃতৰ অটঙ ।আউৰল ৰপ্ৰৰভয়াভত দু া উাংশ থাটও । প্ৰথভট া থতাৎ াভত ওম্প’হনন্ট ফা
ওালকদখতয উাংশও এও হকৰান্টীমুি ুোঁৰচত হথাৱা হয় (ফৃৰ িো্ মুিৰাচযত মাও হেৰৰলং পাণ্ড ফুৰল হওাৱা হয়), ৰমট াটৱ
ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত এও নূযনতভ অৰথতও সুৰক্ষা অক ফিায় ।ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৱৰশি উাংশট াও ফীভাওাৰটও আউৰন িয়ৰ ফাটফ
ফযৱহাৰ ওটৰ ।এআ আউৰন টফাৰ ুোঁৰচ ফচাৰ, ৰফটশষকও সম্ভাৰ ফচাৰ থতাৎ িও ভাটওত ত ৰফৰনটয়াক ওৰা হয় ।ভৃতুযৰ
হক্ষত্ৰত, অিাৰসত ফীভাৰাৰশ ফা আউৰন ধাৰওৰ এওাউন্টত থওা ুোঁৰচভূলযৰ ভাচত ৰমট া হফৰঙ হয় – হসআ
ৰৰভাণট াটওআ ভৃতুযদাফীৰ ৰাৰশ ফুৰল ধৰা হয় ।সহচ ওথাত, ুোঁৰচভূলয হ’ল আউৰন ধাৰওৰ এওাউন্টত থওা আউৰন ৰ
সংঔযা অৰু এ া আউৰন ৰ ভূলযৰ ূৰণ পল ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 2
তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত শুদ্ধ?
I.

ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা হ’ল এও স্থায়ী চীফন ফীভা ৰলৰঘ

II. ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা হ’ল এও স্থায়ী চীফন ফীভা ৰলৰঘ
III. এআ ৰলৰঘত নকদভূলয এওাউন্ট অটঙ
IV. এআ ৰলৰঘটয় এও নূযনতভ ভৃতুযদাফীৰ হকৰাণ্টী ৰদটয়

সাৰ সংটক্ষ


চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত এও গুৰুত্বূণত ৰফষয় হ’ল ৰফত্তীয় ফচাৰত উলব্ধ নযানয সম্পদ হফাৰৰ লকত তুলনাটমাকয
এও প্ৰৰতটমাৰকতাভূলও লাবৰ হাৰ প্ৰদান ওৰাৰ সভসযা ।



ৰম সওল ধাৰাআ ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযসভূহও উদ্ধতভুঔী ওৰৰটঙ – হসআ হফাৰৰ ন্তকতত হ’ল ভুঠা ভুিওৰণ ফা
অনফান্ডৰলং, ৰফৰনটয়াক-সংটমাক অৰু স্বেতা ।



আউৰনবাটঙতল লাআপ আনৰিউটৰন্স হ’ল এও প্ৰওাৰৰ স্থায়ী ফীভা – মাৰ হফৰশিয হ’ল নভনীয় ৰপ্ৰৰভয়াভ, নভনীয় ৰবৰহত
ংও, ৰৰৱততনটমাকয ভৃতুযসুৰফধা, অৰু ভূলয-ৰনৰূণৰ উাদান সভূহৰ সুস্পি ৃথওীওৰণ ।



হবৰৰএফল্ লাআপ আনৰিউটৰন্স ফা ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা হ’ল অচীফন ফীভাৰ এও প্ৰওাৰটবদ । ৰপ্ৰৰভয়াভ চভা ওৰা
এও ৰফটশষ ৰফৰনটয়াক এওাউন্টৰ পলাপলৰ লকত ৰলৰঘৰ ভৃতুযসুৰফধাৰ ৰৰভাণ তথা নকদভূলযৰ ৰৰভাণ উঠা-নভা
ওটৰ ।



আউৰন -ৰলংওড্ অোঁঘৰনটফাটৰ, ৰম হফাৰও ঘভুকও আউৰলচ্ (ULIPs) ফুৰল হওাৱা হ’য়, ৰফৰবনতা ফচাৰত ৰম্পৰাকত
অোঁঘৰন সভূহও স্থানঘুযত ওৰৰ এও ৰত চনৰপ্ৰয় অৰু গুৰুত্বুণত ণয ৰহঘাটফ অত্ম প্ৰওাশ ওৰৰটঙ ।



আউৰন -ৰলংওড্ ৰলৰঘটফাটৰ ফীভওাৰওৰ ৰফৰনটয়াক-ওামতযদক্ষতাৰ সুপল সভূহও তুৰটন্ত অৰু হান ীয়াকও অক
ফটিাৱাৰ ফযফস্থা ওটৰ ।
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সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. আউৰনবাটঙতল লাআপ আনৰিউটৰন্স
2. হবৰৰএফল্ লাআপ আনৰিউটৰন্স
3. আউৰন -ৰলংওড্ আনৰিউটৰন্স
4. হন এটঙট্ হবলুয ফা প্ৰওৃত সম্পদ ভূলয

“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ II.
আউৰনবাটঙতল লাআপ আনৰিউটৰন্স হহটঙ এও ৰম্পৰাকত ণয ।
উত্তৰ 2
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ I
এআ ৰফফৃৰতট া, “ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা হহটঙ এও স্থায়ী চীফন ফীভা ৰলৰঘ” শুদ্ধ ।
শুদ্ধ ৰফফৃৰতট া হ’ল, “ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা হহটঙ এও স্থায়ী চীফন ফীভা ৰলৰঘ” ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
সম্পদৰ অন্তঃসভয়কত অফন্টন ফুৰলটল ৰও ফুচায়?
I.

উমুি সভয় নহাকলটও সম্পদৰ অফন্টন স্থৰকতওৰণ

II. সম্পদৰ সভয় চুৰৰ অফন্টন
III. সম্পদৰ স্থায়ী অফন্টন
IV. সম্পদ অফন্টনৰ ফহুভুঔীওৰণ
প্ৰশ্ন 2
তলৰ হওানট া ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযত থওা সীভাফদ্ধতা?
I.

এআটফাৰ ৰলৰঘত লাবৰ ৰৰভাণ ৰত উচ্চ

II. সভতণ ভুলয ৰহঘাফ ওৰাৰ ফাটফ এও স্বে অৰু হফাধকভয দ্ধৰত
III. সুৰনৰেতি নকদ অৰু সিয় ভূলযৰ উাংশ
IV. লাবৰ হাৰ ৰনৰূণ ওৰাট া সহচ সাধয নহয়
প্ৰশ্ন 3
আউৰনবাটঙতল লাআপ ৰলৰঘ প্ৰথটভ ও’ত অৰম্ভ ওৰা হহৰঙল?
I.

আউ এঘ এ
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II. হগ্ৰ ফৃট আন
III. চাভতানী
IV. োন্স
প্ৰশ্ন 4
তলৰ হওানচন ফযৰিটয় ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা িয় ওৰাৰ সম্ভাৱনা অটঙ?
I.

ৰম সওটল ৰনৰেতি লাব ৰফঙাটৰ

II. ৰমসওল ফযৰি ৰফদাশংওা ৰফভুঔ অৰু আওুআৰ ত হওাটনা ধৰণৰ অগ্ৰহ নাআ
III. আওুৰ ৰ হসটত স্বেন্দ হফাধ ওৰা ৰফজ্ঞ ফযৰি
IV. সঘৰাঘৰ মুৱ-সম্প্ৰদায়
প্ৰশ্ন 5
আউৰলচ্ৰ হক্ষত্ৰত হওানট া ভন্তফয সোঁঘা?
I.

ূটফতআ ৰনদ্ধতাৰৰত এও সূত্ৰৰ দ্বাৰা আউৰন ৰ ভূলয ৰনণতীত হয়

II. ফীভাওাৰটও ৰফদাশংওা ফহন ওটৰ
III. ঘতত, ফযয় অৰু সিয় উাংশ সভূহৰ ৰফষটয় আউৰলচ্ স্বে নহয়
IV. আউৰলচ্ হ’ল ভুঠাফদ্ধ ণয
প্ৰশ্ন 6
তলৰ হওানট াৰ ফাৰহটৰ ফাৰও হওআ া ৰৰফততনশীল চীফন ফীভাৰ হফৰশিয?
I.

নভনীয় ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ

II. নকদ ভূলয হকৰান্টীমুি নহয়
III. ৰলৰঘধাৰওৰ চভাুোঁৰচ ও’ত ৰফৰনটয়াক ওৰা হ’ফ হসয়া ফাৰঙ হলাৱাৰ সুৰফধা হতোঁৰ থাটও
IV. নূযনতভ ভৃতুয সুৰফধা হকৰান্টীমুি থাটও
প্ৰশ্ন 7
আউৰনবাটঙতল লাআপ সম্পটওত তলত ৰদয়া হওানট া ৰফফৃৰত সৰঠও?
ৰফফৃৰত I: এআ ৰলৰঘত ৰলৰঘধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ সলাফ াটৰ
ৰফফৃৰত II: ৰলৰঘধাৰটও নকদভূলযৰ ৰত ফচাৰ ৰবৰত্তও লাবৰ হাৰ অৰচতফ াটৰ
I.

I শুদ্ধ

II. II শুদ্ধ
III. I অৰু II শুদ্ধ
IV. I অৰু II শুদ্ধ
প্ৰশ্ন 8
তলৰ হওানট াৰ ফাৰহটৰ আউৰলঘৰ ৰফষটয় হকাট আ হওআ া সতয?
I.

আউৰন ধাৰটও ৰফৰবনতা ধৰণৰ ুোঁৰচৰ ৰা ফাৰঙ ল’ফ াটৰ
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II. ফীভাওাৰটও আউৰন ৰ ভূলযৰ ৰফষটয় হকৰান্টী প্ৰদান ওটৰ
III. আউৰন সভূহ এওও নাআফা ৰনয়ৰভত সভয়ৰ ন্তৰত হদয় ৰপ্ৰৰভয়াটভটৰ িয় ওৰৰফ াৰৰ
IV. ফীভা-ফযয়ৰ উাংশৰ সন্দবতত আউৰল ৰলৰঘৰ কাোঁথৰন ৰত স্বে
প্ৰশ্ন 9
অআ অৰ ৰড এ-ৰ ৰফৰধ নুসৰৰ ফীভা হওাম্পানীসভূটহ বাৰতত তলৰ হওান প্ৰওাৰৰ ৰম্পৰাকত সিয়ভুঔী চীফন ফীভা ণয
অক ফিাফ াটৰ?
ফাঙৰন I: আউৰন -ৰলংওড্ ফীভা অোঁঘৰন
ফাঙৰন II.ৰৰফততনশীল ফীভা অোঁঘৰন
I.

হওৱল I

II. হওৱল II
III. I অৰু II দুটয়া া
IV. I অৰু II এ া নহয়
প্ৰশ্ন 10
ভুঠাভুিওৰণ ফা অনফাণ্ডৰলং ফুৰলটল ৰও ফুচায়?
I.

ফণ্ডৰ হসটত চীফন ফীভা ণযসভূহৰ সহ-সম্পওত

II. আওুৰ ৰ হসটত চীফন ফীভা ণযসভূহৰ সহ-সম্পওত
III. সুৰক্ষা অৰু সিয় উাদানৰ এওত্ৰীওৰণ
IV. সুৰক্ষা অৰু সিয় উাদানৰ ৃথওীওৰণ

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
শুদ্ধ উত্তৰট া হহটঙ II
সম্পদৰ অন্তঃসভয়কত অফন্টনৰ থত হ’ল সভয় চুৰৰ অফন্টন ।
উত্তৰ 2
শুদ্ধ উত্তৰট া হহটঙ IV
ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা ণযৰ হক্ষত্ৰত লাবৰ হাৰ ৰনৰূণ ওৰাট া সহচসাধয নহয় ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
আউৰনবাটঙতল লাআপ ৰলৰঘ প্ৰথটভ আউ এঘ এ- ত প্ৰৱৰততত হহৰঙল ।
উত্তৰ 4
শুদ্ধ উত্তৰট া হ’ল III
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আওুআৰ ৰ হসটত স্বেন্দ হফাধ ওৰা ৰফজ্ঞ ফযৰিচটন ৰৰফততনশীল চীফন ফীভা িয় ওৰাৰ সম্ভাফনা অটঙ ।
উত্তৰ 5
সৰঠও ৰফওল্পট া হ’ল I
ূটফতআ ৰনদ্ধতাৰৰত এও সূত্ৰৰ দ্বাৰা আউৰন ৰ ভূলয ৰনণতীত হয় ।
উত্তৰ 6
সৰঠও ৰফওল্পট া হ’ল I
ৰৰফততনশীল চীফন ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ৰনৰেতি, - নভনীয় নহয় ।
উত্তৰ 7
সৰঠও ৰফওল্পট া হ’ল III
দুটয়া া ৰফফৃৰতটয়আ শুদ্ধ ।ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ নভনীয়তা আউৰনবাটঙতল লাআপ আনৰিউটৰন্সৰ
এও ৰফটশষত্ব ।এআ
প্ৰওাৰৰ চীফন ফীভাআ ৰলৰঘধাৰওও ৰওঙুভান ফচাৰৰবৰত্তও সূঘযাংওৰ লকত সংটমাক থওা লাবৰ হাৰ চতন ওৰাৰ সুৰফধা
ৰদটয় ।
উত্তৰ 8
সৰঠও ৰফওল্পট া হ’ল II
আউৰলৰ হক্ষত্ৰত আউৰন ৰ ভূলযৰ হওাটনা হকৰান্টী ফীভাওাৰটও ৰনৰদটয় ।
উত্তৰ 9
সৰঠও ৰফওল্পট া হ’ল III
বাৰতত অআ অৰ ৰড এৰ ৰফৰধ নুসৰৰ নুভৰতপ্ৰাপ্ত দুআ প্ৰওাৰৰ ৰম্পৰাকত সিয়ভুঔী চীফন ফীভা ণয হ’ল আউৰন ৰলংওড্ ফীভা অোঁঘৰন অৰু ৰৰফততনশীল ফীভা অোঁঘৰন ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তট তা হহটঙ IV
চীফন ফীভা ণযৰ ভুঠাভুিওৰণ ফা অনফাণ্ডৰলং ফুৰলটল সুৰক্ষা অৰু সিয় উাদানৰ ৃথওীওৰণ ফুচায়।
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অধ্যোয় 10
জীবন বীমোৰ প্ৰভয়োগ
অধ্যোয় পৰৰৰচৰত
জীবি বীমোই মোিলহি সিৱল্ অিোল্ মৃতলযৰ ভবপৰীযতই মভথধি সলৰক্ষো ভিভদযয়, ইয়োৰ অিযোিয প্ৰযয়োযগো

মযছ ।এি িযোস গঠি িৰোৰ জভৰয়যত বীমোৰ সলভবিো বো ল্োভ সপোৱোৰ বোযব ইয়োি বযৱহোৰ িভৰব পোভৰ;
সিোযিো উযদযোগ বো ভ ল্পৰ মলখয বযোভিজিি বীমো সলৰক্ষো ভদবৰ বোযব ভবয ষ মঁচভি সৃভি িৰোৰ অথবো

বন্ধিী সমোযিোযল্োৱোৰ বোযবও ইয়োৰ প্ৰযয়োগ িভৰব পোভৰ ।জীবি বীমোৰ এই ভবভভন্ন প্ৰযয়োগ সমূহৰ ভবষযয়
ইয়োত চমললি মযল্োচিো িৰো হ’ব ।
ৰিক্ষণৰ ফলোফল

A. জীবি বীমোৰ প্ৰযয়োগ
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A. জীবন বীমোৰ প্ৰভয়োগ
1. ৰববোৰহতো মৰহলোসকলৰ সম্পৰি আইন বো লমৰৰড উইভমনচ্ প্ৰপোৰ্টি এক্ট (এম ডৰিউ ৰপ
এক্ট)
বোভষধি বৃভত্তযি িভৰ জীবি বীমো পভল্ভচযবোৰৰ অিীিত ল্ভয সলভবিো সমূহৰ হস্তোন্তৰণ / উত্তৰোভিিোৰৰ

ওপৰত সম্পদ শুল্কৰ প্ৰযযোজযতোই এি ট্ৰোি বো িযোস গঠিৰ িোৰণোৰ জন্ ভদভছল্ ।ভোৰতত সম্পদ শুল্কৰ
ভবল্লভপ্তিৰণৰ ল্গযত িযোসৰ প্ৰভত অভভৰলভচ িোইিীয়ো হ’ব পোযৰ, ভিন্তু ভবষয়যটো ভব দ ভোযব জিোযটো
ল্োভপ্ৰদ হ’ব ।

ভববোভহতো মভহল্োসিল্ৰ সম্পভত্ত মইি, 1874 ৰ 6 িিং িোৰোই জীবি বীমো পভল্ভচ এখিৰ অিীিত পত্নী মৰল
সন্তোিৰ বোযব উপল্ব্ধ সলভবিো সমূহৰ ভিৰোপত্তো ভদযয় ।ভববোভহতো মভহল্োসিল্ৰ সম্পভত্ত মইি, 1874 ৰ 6 িিং
িোৰো অিলযোয়ী পভল্ভচৰ িযোস গঠি িৰোৰ বোযব এটো ভবয ষ অভিিোৰ ভদয়ো মযছ ।

পোঠৰ বযোখ্যোমূলক নক্সো 1: এম ডৰিউ ৰপ এক্টৰ অধ্ীনত ৰহতোৰধ্কোৰী সকল

“এজি ভববোভহত বযভিযয় যভদ ভিজৰ জীবিৰ ওপৰত বীমো িযৰ মৰল পভল্ভচযটোত স্পিলি সঘোষণো িযৰ
সয এইযটো সতঁ ওৰ স্ত্ৰী বো স্ত্ৰী মৰল সন্তোিসিল্ অথবো ইয়োযৰ ভযযিোযিো এজিৰ সলভবিোল্োভৰ অযথধ গৃহীত,
সতযন্ত সতঁ ওৰ প্ৰিোভ ত ইচ্ছো অিলযোয়ী সতঁ ওৰ স্ত্ৰী, স্ত্ৰী মৰল সন্তোিসিল্ বো ইয়োযৰ ভযযিোযিো এজিৰ
সলভবিোল্োভৰ উযেয য এইযটো এটো িযোস ভহচোযব গণয িৰো হ’ব মৰল সযভতয়োলল্যি িযোসৰ এই উযে য
অপভৰবভতধ ত থোভিব, সতভতয়োলল্যি এই পভল্ভচ, স্বোমী বো সতঁ ওৰ পোওিোদোৰসিল্ৰ ভিয়ন্ত্ৰণত িোথোযি বো
সতঁ ওৰ সম্পভত্তৰ অন্তভূধ ি িহয় ।

a) এম ডৰিউ ৰপ এক্টৰ অধ্ীনৰ পৰলৰচ এখ্নৰ ববৰিষ্ট্যভবোৰ0
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i.

প্ৰভতখি পভল্ভচ এি পৃথি িযোস হ’ব ।পত্নী বো সোবোল্ি সন্তোি (18 বছৰৰ ওপৰত) িযোসপোল্ বো
ট্ৰোভি হ’ব পোযৰ ।

ii. মদোল্যত পভল্ভচখি সিোি িভৰব সিোৱোযৰ মৰল ই পোওিোদোৰ মিভি জীবি বীমোিৃ ত
বযভিজিৰ ভিয়ন্ত্ৰণৰ বোভহৰত থোযি ।

iii. দোবীৰ িি িযোসপোল্ি পভৰয োি িৰো হয় ।
iv. পভল্ভচখি সমপধণ িভৰব সিোৱোভৰ মৰল িোমোিংিি িোইবো হস্তোন্তৰিৰণৰ অিলমভত ভদয়ো িহয় ।
v. যভদ পভল্ভচিোৰযি পভল্ভচৰ অিীিত মশ্বোভসত বীমো ৰোভ পভৰয োি িৰোৰ সময়ত সিোযিো
ভবয ষ িযোসপোল্ি এই অথধ গ্ৰহণ িভৰ তোি ভিজৰ ভজম্মোত ৰোভখবৰ বোযব তবি ভোযব ভিযয়োগ
িিযৰ, সতযন্ত সসই িিৰোভ সসই ৰোজযখিৰ চৰিোৰী িযোসপোল্ি পভৰয োি িৰো হ’ব য’ত বীমো
চল ভিযটো িোযধযিৰী সহোৱো িযধযোল্য়যটো অৱভিত মভছল্ ।
b) সুৰবধ্োসমূহ
িযোস বো ট্ৰোিযটো এি অপভৰবতধ িীয় মৰল অসিংয োিিীয় ট্ৰোি ডীড্ বো িযোস চল ভিিোমোৰ জভৰয়যত
গঠি িৰো হয়, যোৰ অিীিত এি বো এিোভিি পভল্ভচ থোভিব পোযৰ ।এই জীবি বীমো পভল্ভচৰ
িিৰোভ ভখভি এটো িযোসৰ সম্পভত্ত সহোৱো সহতল যি, ইয়োৰ যথোযথ পভৰচোল্িোৰ বোযব এি িযোসপোল্

ভিযয়োগ িৰোযটো জৰলৰী তহ পযৰ । পভল্ভচ িোৰণৰ বোযব িযোস গঠি িভৰ প্ৰিৃ তযত পভল্ভচিোৰযি সতঁ ওৰ
জীভৱতোৱিোৰ বো মৰযণোত্তৰ সিযল্ো অভিিোৰ পভৰতযোগ িযৰ ।িযোসপোযল্ বীমোিিৰোভ

ভবভিযয়োগ

িযৰ মৰল এি বো এিোভিি ভহতোভিিোৰী বো সলভবিোযভোগীৰ ভহতৰ উযেয য িযোস পভৰচোল্িো িযৰ ।
ভয সময়ত সোিোৰণযত পত্নী মৰল সন্তোিৰ (ভিজৰ বো সতোল্িীয়ো) ভহতৰ বোযব িযোস গঠি িৰো হয়,

িযোসপোল্ ভিন্তু সিোযিো ভবভিসন্ত সত্তোও (ভল্যগল্ পোছধ ি) হ’ব পোযৰ ।িযোস গঠি িৰোৰ ফল্ত,
ভহতোভিিোৰীৰ িোবোল্িত্বৰ িোল্যছোৱোত বীমো িিৰোভ ৰ ভবচক্ষি ভবভিযয়োগ সলভিভিত হয় মৰল
ভভৱষযত পোওিোদোৰৰ দোবীৰ ভবপৰীযত ইয়োৰ সলভবিোসমূহ সলৰভক্ষত থোযি ।
2. মুখ্য বযৰক্ত বীমো বো কী লমন ইনৰিউভৰন্স
মলখয বযভি বীমো তহযছ বযৱসোভয়ি বীমোৰ এি গুৰলত্বপলণধ অঙ্গ ।
সংজ্ঞো
মলখয বযভি বীমো তহযছ বযৱসোয় এটোই ইয়োৰ অভত গুৰলত্বপলণধ সদসয এজিৰ মৃতলয বো দীঘধিোল্ীি অপোৰগতোৰ
ফল্ত বযৱসোয়ত হ’ব পৰো ভবত্তীয় সল্োিচোিৰ ক্ষভত পূৰণ িৰোৰ বোযব সল্োৱো বীমো ।
সৰল্ ভোষোত ি’বলল্ হ’সল্, মলখয বযভি বীমো তহযছ এযি এি জীবি বীমো যোি বযৱসোয় সলৰক্ষোৰ উযে যত
বযৱহোৰ িৰো হয় ।এই পভল্ভচখিৰ মযোদ বযৱসোয় সক্ষত্ৰত মলখয বযভিজিৰ উপযযোভগতো িোল্তলি অভিি

িহয় । এি মলখয উপোজধি উৎপোদিিোৰীি সহৰলৱোযল্ বযৱসোয়ত হ’ব পৰো মভথধি সল্োিচোিৰ ক্ষভত পূৰণ
িভৰ বযৱসোয় অবযোহত ৰখোযটো সহজসোিয িৰোৰ বোযব সোিোৰণযত বযৱসোয় প্ৰভতষ্ঠোিযবোযৰ মলখয বযভি
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বীমো ভিযি ।মলখয বযভি বীমোই প্ৰিৃ ত সল্োিচোিৰ ক্ষভত পূৰণ ভিভদযয়, ভিন্তু বীমো পভল্ভচখিত অভভভহত
ভিভেধ ি পভৰমোণৰ িি ৰোভ যৰ ক্ষভত পূৰণ িযৰ ।

বহু বযৱসোয়ত এজি মলখয বযভি থোযি ভযজি অভিিোিং ল্োভৰ বোযব দোয়বৰ্দ্ হয়, বো সতঁ ওৰ অসোিোৰণ
মৰল িঠিি-ল্ভয দক্ষতো ভিছল মোি মযছ, সযযি সবৌভৰ্দ্ি সম্পদ, ভয প্ৰভতষ্ঠোিযটোৰ বোযব জীবিদোভয়িী
ভিস্বৰূপ । এটো প্ৰভতষ্ঠোিৰ ভযজি িমধচোৰীৰ জ্ঞোি, িোমৰ উৎিষধ, অথবো সোমভগ্ৰি অৱদোি সহতল যি
সতঁ ওি প্ৰভতষ্ঠোিযটোৰ বোযব অপভৰসীম মূল্যবোি বলভল্ ভবযবচিো িৰো হয়, ভিযয়োগিতধ োজযি সসই জি
িমধচোৰীৰ জীবি বো স্বোিযৰ ওপৰত মলখয বযভি বীমো ল্’ব পোযৰ ।

প্ৰভতষ্ঠোিযটোযৱ মলখয বযভিজিি সহৰলৱোযল্ বহি িভৰবল্গীয়ো সম্ভোবয বযয় (সযযি অিোয়ী সহোয়ৰ বযৱিো
িৰো বো িল্োভভভষি বযভিজিি ভিযলভি ভদয়ো) মৰল সল্োিচোিৰ (সযযি িল্োভভভষি বযভিজি প্ৰভ ক্ষণপ্ৰোপ্ত
সিোযহোৱোলল্ বযৱসোয় অবযোহত ৰখোৰ সকল ভচত সোমথধয) ক্ষভতপূৰণৰ বোযব এই সলভবিো গ্ৰহণ িযৰ ।

মলখয বযভি বীমো তহযছ এি মযোদী বীমো পভল্ভচ য’ত মশ্বোভসত বীমো ৰোভ যটো সিোম্পোিীৰ ল্োভজিিতোৰ
তসযত সম্পভিধ ত, মলখয বযভিজিৰ ভিজো উপোজধিৰ তসযত িহয় ।ভপ্ৰভময়োমযটো সিোম্পোিীযয় ভদযয় ।ই িৰ-

সলভবিোৰ বোযব উপযযোগী ভিয়যিো সমলচ্চয় ভপ্ৰভময়োম বযৱসোয় সিংিোন্ত বযয় ভহচোযব গণয িৰো হয় ।মলখয
বযভিজিৰ মৃতলয হ’সল্ বীমো ৰোভ যটো সিোম্পোিীি পভৰয োি িৰো হয় ।বযভিগত বীমো পভল্ভচৰ ভবপৰীযত,
মলখয বযভি বীমোৰ মৃতলযদোবীৰ ৰোভ যটোি উপোজধি ভহচোযব গণয িভৰ ইয়োৰ ওপৰত িৰ মযৰোপ িৰো হয় ।

বীমো ৰোভ ভিৰ্দ্ধোৰণ িৰোৰ বোযব বীমোিোৰযি বযৱসোয়ৰ সল্খো পৰীক্ষোিৃ ত ভবত্তীয় প্ৰভতযবদি (অভডযটড
ভফিোভন্পযয়ল্ সেটযমেচ) মৰল দোভখল্ িৰো ময়িৰ প্ৰভববৰণসমূহ (ইিিোম সটক্স ভৰটোণধচ) ভবযবচিোভূ ি
িযৰ ।সোিোৰণযত, মলখয বযভি বীমোৰ িোৰযণ সযোগয হ’বৰ বোযব সিোম্পোিীযটো ল্োভজিি হ’ব
ল্োযগ ।ভিন্তু ভিছল মোি সক্ষত্ৰত, বীমোিোৰিসিযল্ সল্োিচোি ভভৰ থিো িতল ি সিোম্পোিীৰ সক্ষত্ৰত বযভতিম
িভৰব পোযৰ যভদ সসই সিোম্পোিীযটো ভোল্দযৰ পলভঁ জপলি হয় ।
a) মুখ্য বযৰক্ত লকোন হ’ব পোভৰ?
বযৱসোয়যটোৰ তসযত সপোিপটীয়োলি সম্পভিধ ত ভযযিোযিো বযভি এজি মলখয বযভি হ’ব পোযৰ ভযজিি

সহৰলৱোযল্ বযৱসোয়যটোৰ ভবত্তীয় সকট হ’ব ।উদোহৰণ স্বৰূযপ মলখয বযভিজি সিোম্পোিীৰ এজি
অভিিতধ ো, অিং ীদোৰ, গুৰলত্বপূণধ ভবিয় িমধচোৰী, গুৰলত্বপূণধ প্ৰিল্প পভৰচোল্ি, বো এযি সিোযিো বযভি হ’ব
পোযৰ ভযজিৰ ভিভেধ ি সিোযিো জ্ঞোি বো দক্ষতো সিোম্পোিীযটোৰ বোযব ভবয ষলি মূল্যৱোি ।
b) বীমোভযোগয ললোকচোন
মলখয বযভি বীমোই ভিনভল্ভখত সল্োিচোিৰযবোৰৰ বোযব ক্ষভতপূৰণ িভৰব পোযৰ 0
i.

মলখয বযভিজিৰ দীঘধিোল্ীি অপোৰগতো সহতল যি অিোয়ী িমধচোৰীৰ বযবিো, প্ৰযয়োজি সোযপযক্ষ
ভবিল্প বযভিৰ ভিযলভিৰ মৰল প্ৰভ ক্ষণৰ সিংিোি জভিত সল্োিচোি ।

ii. সহযৰোৱো ভবিয়ৰ বোযব সহযৰোৱো উপোজধি, মলখয বযভিজি সিংভিি থিো বযৱসোয় প্ৰিল্পৰ ভবল্ম্ব বো
বোভতল্িৰণৰ ফল্ত সহোৱো সল্োিচোি, বযৱসোয় সম্প্ৰসোৰণৰ সলযযোগৰ হোভি, ভবয ষজ্ঞ সলল্ভ
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পোৰদভ ধতোৰ অপচয় । এি িথোত ি’বলল্ হ’সল্, বীমো হ’ল্ ল্োভ বো মলিোফো সলৰক্ষোৰ এি মভহল্ো
।

3. বন্ধকী ৰবভমোচন বীমো বো ম’ৰ্িভগজ ৰৰভডম্পভিন্ ইনৰিউভৰন্স (এম আৰ আই)
িভৰ সল্োৱো যোওি সম্পভত্ত এটো ভিিোৰ বোযব মপলভি ঋণ তল্যছ ।ঋণ বযৱিোপিোৰ অিং

ভহচোযব সবযক

মযপোিোি বন্ধিী ভবযমোচি বীমো এটো ল্’বলল্ ি’ব পোযৰ ।
a) বন্ধকী ৰবভমোচন বীমো ৰক?

ই তহযছ এি বীমো মঁচভি ভয গৃহ ঋণ গ্ৰহীতোসিল্ি ভবত্তীয় সলৰক্ষো ভদযয় ।বন্ধিী ভবযমোচি বীমো তহযছ
বন্ধিী ঋণযটো সম্পূণধ ঘলৰোই ভদয়োৰ মগযত বন্ধিদোতোৰ মৃতলয হ’সল্ বন্ধিী ঋণৰ বোিী পভৰমোণভখভি
মদোয় ভদয়োৰ িোৰযণ বন্ধিদোতোই সল্োূ্ৱো এি হ্ৰোসমোি মযোদী জীবি বীমো পভল্ভচ । ইয়োি ঋণ

ত্ৰোিিতধ ো বলভল্ ি’ব পোভৰ। এই মঁচভিখি সসই সিল্ বযয়োবৃৰ্দ্ সল্োিৰ বোযব উপযযোগী, ভয সিল্ৰ
অপ্ৰতযোভ ত মৃতলয ঘটযল্ সতঁ ওযল্োিৰ উত্তৰোভিিোৰীসিল্ি সতঁ ওযল্োিৰ ঋণ পভৰয োি িৰোৰ বোযব
সহোয়ৰ প্ৰযয়োজি হ’ব পোযৰ ।
b) ববৰিষ্ট্য সমূহ
পভল্ভচখযি সমপধণ মূল্য বো মযোদপূভতধ ৰ সলভবিোসমূহ বহি িযৰ । অপভৰবভতধ ত বীমো সলৰক্ষো থিো মযোদী
বীমোৰ ভবপৰীযত এই পভল্ভচৰ বীমো সলৰক্ষো প্ৰভত বছযৰই হ্ৰোস পোয় ।
ৰনজক পৰখ্ কৰক 1
বন্ধিী ভবযমোচি বীমোৰ উযে য ভি?
I.

বন্ধিীৰ হোৰ হ্ৰোস িৰোত সহোয়

II. গৃহ ঋণ গ্ৰহীতোসিল্ি ভবত্তীয় সলৰক্ষো ভদয়ো
III. বন্ধিীত ভদয়ো সম্পভত্তৰ মূল্য সলৰভক্ষত িৰো
IV. ঋণ পভৰয োি িভৰব সিোৱোভৰযল্ গৃহৰ পৰ উযচ্ছদ সহোৱো
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সোৰ সংভক্ষপ


ভববোভহতো মভহল্োসিল্ৰ সম্পভত্ত মইি,1874-ৰ 6 িিং িোৰোই জীবি বীমো পভল্ভচ এখিৰ অিীিত পত্নী
মৰল সন্তোিৰ বোযব উপল্ব্ধ সলভবিো সমূহৰ ভিৰোপত্তো ভদযয় ।



ভববোভহতো মভহল্োসিল্ৰ সম্পভত্ত মইিৰ অিীিত িোযধযিৰী িৰো পভল্ভচখি মদোল্যত সিোি িভৰব
সিোৱোযৰ মৰল ই পোওিোদোৰ মিভি জীবি বীমোিৃ ত বযভিজিৰ ভিয়ন্ত্ৰণৰ বোভহৰত থোযি ।



মলখয বযভি বীমো তহযছ বযৱসোভয়ি বীমোৰ এি গুৰলত্বপূণধ অিংগ ।ই তহযছ বযৱসোয় এটোই ইয়োৰ অভত
গুৰলত্বপলণধ সদসয এজিৰ মৃতলয বো দীঘধিোল্ীি অপোৰগতোৰ ফল্ত বযৱসোয়ত হ’ব পৰো ভবত্তীয়
সল্োিচোিৰ ক্ষভত পূৰণ িৰোৰ বোযব সল্োৱো বীমো ।



বন্ধিী ভবযমোচি বীমো তহযছ বন্ধিী ঋণযটো সম্পূণধ ঘলৰোই ভদয়োৰ মগযত বন্ধিদোতোৰ মৃতলয হ’সল্ বন্ধিী
ঋণৰ বোিী পভৰমোণভখভি মদোয় ভদয়োৰ িোৰযণ বন্ধিদোতোই সল্োূ্ৱো এি হ্ৰোসমোি মযোদী বীমো পভল্ভচ ।

সুৰনৰদি ষ্ট্ অথি ৰনৰহত গুৰুত্বপুণি িব্দ
1. ভববোভহতো মভহল্োসিল্ৰ সম্পভত্ত মইি
2. মলখয বযভি বীমো
3. বন্ধিী ভবযমোচি বীমো
“ৰনজক পৰখ্ কৰক”ৰ উিৰ
উত্তৰ 1.
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
বন্ধিী ভবযমোচি বীমোই গৃহ ঋণ গ্ৰহীতোসিল্ি ভবত্তীয় সলৰক্ষো ভদযয় ।

স্ব-পৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
মলখয বযভি বীমোৰ অিীিত মশ্বোভসত বীমো ৰোভ যটো সোিোৰণযত ভিনভল্ভখত সিোিযটোৰ তসযত সম্পভিধ ত
হয়?
I.

মলখয বযভিজিৰ উপোজধি

II. বযৱসোয়ৰ ল্োভজিিতো
III. বযৱসোয়ৰ ইভতহোস
IV. মলদ্ৰোস্ফীভত সূচযোিংি
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প্ৰশ্ন 2
বন্ধিী ভবযমোচি বীমোি (এম মৰ মই)__________________________অিীিত সেণীবৰ্দ্
িভৰব পোভৰ ।
I.

বৰ্দ্ধমোি মযোদী জীবি বীমো

II. হ্ৰোসমোি মযোদী জীবি বীমো
III. পভৰবতধ ি ীল্ জীবি বীমো
IV. ইউভিভোযছধ ল্ ল্োইফ ইিভশ্বউযৰন্প
প্ৰশ্ন 3
মলখয বযভি বীমোৰ অিীিত ভিনভল্ভখত সিোিযটো সল্োিচোি অন্তভূধ ি হয়?
I.

সম্পভত্ত চল ভৰ

II. মলখয বযভিজিৰ দীঘধিোল্ীি অপোৰগতো সম্পভিধ ত সল্োিচোি
III. সোিোৰণ দোয়বৰ্দ্তো
IV. ভল ল্ ভ্ৰোভন্তৰ ফল্ত সহোৱো সল্োিচোি
প্ৰশ্ন 4
ভববোভহতো মভহল্োসিল্ৰ সম্পভত্ত মইিৰ অিীিত পভল্ভচ এখি সল্োৱো তহযছ । যভদ পভল্ভচিোৰযি পভল্ভচৰ
অিীিত মশ্বোভসত বীমো ৰোভ পভৰয োি িৰোৰ সময়ত সিোযিো ভবয ষ িযোসপোল্ি এই অথধ গ্ৰহণ িভৰ তোি
ভিজৰ তদোৰভিত ৰোভখবৰ বোযব তবি ভোযব ভিযয়োগ িিযৰ, সতযন্ত সসই িিৰোভ ____________ি
পভৰয োি িৰো হ’ব ।
I.

ভিিটতম মত্মীয়

II. ৰোজযখিৰ চৰিোৰী িযোসপোল্
III. বীমোিোৰি
IV. বীমোিৃ ত
প্ৰশ্ন 5
মযহয

িোৰ সল্োৱো মূল্িযিযৰ বযৱসোয় এটো চল্োইভছল্ ।সতঁ ওৰ হঠোযত মৃতলয সহোৱোত, সতঁ ওৰ সিযল্ো

পোওিোদোযৰ সতঁ ওৰ সম্পভত্তৰ অভিিোৰ পোবৰ বোযব যৎপযৰোিোভস্ত সচিো চল্োই মযছ ।ভিনভল্ভখত সিোিযটো
সম্পভত্ত পোওিোদোৰসিল্ৰ ভিয়ন্ত্ৰণৰ বোভহৰত মযছ?
I.

মযহ ৰ িোমত থিো সম্পভত্ত

II. মযহ ৰ সবক জমোযবোৰ
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III. এম ডভিউ ভপ এক্টৰ অিীিত সল্োৱো মযোদী জীবি বীমো পভল্ভচ
IV. মযহ ৰ মোভল্িোিোত থিো ভমউচলূ্ যৱল্ ফোণ্ডযবোৰ
প্ৰশ্ন 6
এম ডভিউ ভপ এক্টৰ সক্ষত্ৰত ভিনভল্ভখত সিোিযটো ভবিল্প শুৰ্দ্?
ভববৃভত I : মযোদপূভতধ দোবীৰ সচিযবোৰ পভল্ভচিোৰিি ভদয়ো হয় ।
ভববৃভত II : মযোদপূভতধ দোবীৰ সচিযবোৰ িযোসপোল্ি ভদয়ো হয় ।
I.

I শুৰ্দ্

II. II শুৰ্দ্
III. I মৰল II দলযয়োটো শুৰ্দ্
IV. I বো II এটোও শুৰ্দ্ িহয়
প্ৰশ্ন 7
এম ডভিউ ভপ এক্টৰ সক্ষত্ৰত ভিনভল্ভখত সিোিযটো ভবিল্প শুৰ্দ্?
ভববৃভত I: মৃতলযদোবী িোমোিংভিত বযভিৰ সপযক্ষ ভিষ্পভত্ত িৰো হয়
ভববৃভত II: মৃতলযদোবী িযোসপোল্ৰ সপযক্ষ ভিষ্পভত্ত িৰো হয়
I.

শুৰ্দ্

II. II শুৰ্দ্
III. I মৰল II দলযয়োটো শুৰ্দ্
IV. I বো II এটোও শুৰ্দ্ িহয়
প্ৰশ্ন 8
অজযয় সতঁ ওৰ িমধচোৰীসিল্ৰ বোযব বীমো ভপ্ৰভময়োম ভদযয় ।ভিনভল্ভখত সিোিযটো ভপ্ৰভময়োম িমধচোৰীি
পভৰয োি িৰো পোভৰেভমি ভহচোযব ভবযয়োগযযোগয বলভল্ গণয িৰো িহ’ব?
ভবিল্প I: স্বোিয বীমো, যোৰ ল্োভ িমধচোৰীসিযল্ পোব
ভবিল্প II: মলখয বযভি জীবি বীমো, যোৰ ল্োভ অজযয় পোব
I.

সিৱল্ I

II. সিৱল্ II
III. I মৰল II দলযয়োটো
IV. I বো II এটোও িহয়
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প্ৰশ্ন 9
ঋণ গ্ৰহীতোৰ দখল্যত মিলষভঙ্গি ৰূপত ৰখো সম্পভত্তযটো এভৰ ভদ, সতঁ ওযল্োিৰ পৰো সলত মদোয় িৰো
প্ৰণোল্ীযটোি ____________ বলভল্ সিোৱো হয় ।
I.

প্ৰভতভূ ভত

II.

বন্ধি

III. সলদযখোৰী
IV. দোয় বন্ধি
প্ৰশ্ন 10
ভিনভল্ভখত সিোিযটো পভল্ভচযয় গৃহ ঋণ গ্ৰহীতোসিল্ি সলৰক্ষো ভদব পোযৰ?
I.

জীবি বীমো

II. অক্ষমতো বীমো
III. বন্ধিী ভবযমোচি বীমো
IV. সোিোৰণ বীমো

স্ব-পৰীক্ষণমূলক প্ৰশ্নৰ উিৰ
উিৰ 1
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
মলখয বযভি বীমোৰ অিীিত মশ্বোভসত বীমো ৰোভ যটো সোিোৰণযত বযৱসোয়ৰ ল্োভজিিতোৰ তসযত সম্পভিধ ত
হয় ।

উিৰ 2
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
বন্ধিী ভবযমোচি বীমোি (এম মৰ মই) হ্ৰোসমোি মযোদী জীবি বীমোৰ অিীিত সেণীবৰ্দ্ িভৰব পোভৰ ।
উিৰ 3
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
মলখয বযভি বীমোৰ অিীিত মলখয বযভিজিৰ দীঘধিোল্ীি অপোৰগতো সম্পভিধ ত সল্োিচোি অন্তভূধ ি হয় ।
উিৰ 4
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সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
যভদ পভল্ভচিোৰযি পভল্ভচৰ অিীিত মশ্বোভসত বীমো ৰোভ পভৰয োি িৰোৰ সময়ত সিোযিো ভবয ষ
িযোসপোল্ি এই অথধ গ্ৰহণ িভৰ তোি ভিজৰ তদোৰভিত ৰোভখবৰ বোযব তবি ভোযব ভিযয়োগ িিযৰ, সতযন্ত সসই
িিৰোভ ৰোজযখিৰ চৰিোৰী িযোসপোল্ি পভৰয োি িৰো হ’ব ।
উিৰ 5
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ III
এম ডভিউ ভপ এক্টৰ অিীিত সল্োৱো মযোদী জীবি বীমো পভল্ভচ পোওিোদোৰ সিল্ৰ ভিয়ন্ত্ৰণৰ বোভহৰত
থোযি।
উিৰ 6
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
মযোদপূভতধ দোবীৰ সচিযবোৰ িযোসপোল্ি ভদয়ো হয় ।
উিৰ 7
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
মৃতলযদোবী িযোসপোল্ৰ সপযক্ষ ভিষ্পভত্ত িৰো হয় ।
উিৰ 8
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
অজয়লল্ ল্োভ মগ বযঢোৱো “মলখয বযভি জীবি বীমো”ৰ ভপ্ৰভময়োম, িমধচোৰীি ভদয়ো পোভৰেভমি ভহচোযব
ভবযয়োগযযোগয বলভল্ গণয িহ’ব ।
উিৰ 9
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ II
ঋণ গ্ৰহীতোৰ দখল্যত মিলষভঙ্গি ৰূপত ৰখো সম্পভত্তযটো এভৰ ভদ, সতঁ ওযল্োিৰ পৰো সলত মদোয় িৰো
প্ৰণোল্ীযটোি বন্ধি বলভল্ সিোৱো হয় ।
উত্তৰ 10
সঠিি উত্তৰযটো তহযছ III
বন্ধিী ভবযমোচি বীমোই গৃহ ঋণ গ্ৰহীতোসিল্ি সলৰক্ষো ভদব পোযৰ ।
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ধযায় 11
চীফন ফীভাৰ ভূলয ৰনদ্ধতাৰণ অৰু ভূলযাঙ্কন
ধযায় ৰৰৰঘৰত
এআ ধযায়ট াৰ উটেশয হহটঙ চীফন ফীভা ঘুৰিৰ ভূলযৰনদ্ধতাৰণৰ লকত চৰড়ত ভূল উাদান সভূহ অৰু আয়াৰ সুৰফধাসভূহৰ
লকত ৰশক্ষাথতীসওলও ৰঘনাৰও ওৰৰ ৰদয়া ।প্ৰথটভ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উাদান সভূহৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰা হ’ফ অৰু তাৰ ৰঙত
ৰাৰহ অৰু হফানাঘৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰা হ’ফ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. ফীভাৰ ভূলয ৰনদ্ধতাৰণ – ভূল উাদান সভূহ
B. ৰাৰহ অৰু হফানাঘ
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A. ফীভাৰ ভূলয ৰনদ্ধতাৰণ- ভূল উাদান সভূহ
1. ৰপ্ৰৰভয়াভ
সাধাৰণ বাষাত, ৰপ্ৰৰভয়াভ শব্দট াৰ থত হহটঙ ফীভাওৃত ফযৰি এচটন ফীভা ৰলৰঘ ৰওৰনফৰ ফাটফ ৰদয়া দাভ ।ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ
সদায় অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ প্ৰৰত হাচাৰ ওাৰ ৰহঘাফত ধৰা হয় ।এআ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰসভূহ এঔন সাৰণীত ৰলৰফদ্ধ ওৰা
থাটও ৰমটফাৰ হওাম্পানীটফাটৰ প্ৰওাশ ওৰৰ উৰলৱায় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: ৰপ্ৰৰভয়াভ

এআ সাৰণীবূি ৰপ্ৰৰভয়াভ হাৰটফাৰও “ৰপঙ ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল হওাৱা হয় ।সাধাৰণটত এআটফাৰ হহটঙ প্ৰৰত ফঙটৰ ৰদফ লকা
হলটবল ফা সুষভ ফাৰষতও ৰপ্ৰৰভয়াভ ।টফৰঙবাক হক্ষত্ৰটত ৰলৰঘৰ সভগ্ৰ ভযাদ চুৰৰ এয়া এটওআ থাটও অৰু এআটফাৰও ফাৰষতও
হাৰ ৰহঘাটফ হদঔুৱা হয় ।

উদাহৰণ
মৰদ হওাটনা ৰনৰেতি ফয়সত ওুৰৰ ফঙৰৰ ফন্দৱৰস্ত ফীভা ৰলৰঘ এঔনৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ 4,800 ওা ধামতয হয়, তাৰ ভাটন এআট া ফুৰচফ
লাৰকফ হম ওুৰৰ ফঙৰ ধৰৰ প্ৰৰত ফঙটৰ 4,800 ওাকও এআ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদ থাৰওফ লাৰকফ ।
ৱটশয এটন অোঁঘৰন অটঙ ম’ত ৰপ্ৰৰভয়াভ হওৱল প্ৰথভ হওআফঙৰভানৰ ফাটফটহ ৰদফ লাটক । হওাম্পানীটফাৰৰ এওও
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ঘুৰি অটঙ ম’ত ঘুৰিৰ অৰম্ভৰণত হওৱল এ া ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফ লাটক । এআটফাৰ অোঁঘৰন সাধাৰণটত ৰফৰনটয়াকভুঔী
।
2. হৰহাআ
চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ হদয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত ৰওঙুভান ৰৰটফ ফা হৰহাআ অক ফিাফ াটৰ ।এটন দুৰফধ হৰহাআ অটঙ0
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 অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ
 ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ৰফৰধৰ ফাটফ
a) অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ হৰহাআ
অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ হৰহাআ হতোঁটলাওকল অক ফটিাৱা হয় ৰমসওটল ফৃহৎ ংওৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ
ফীভা ৰওটন ।এআ উচ্চ ভূলযৰ ফীভা ৰলৰঘটফাৰৰ হসৱা অক ফটিাৱাৰ ফাটফ ফীভাটওাম্পানীটফাটৰ ৰমভান লাব ওৰাৰ
সম্ভাৱনা থাটও, হসআৰঔৰনটওআ হৰহাআ ৰহঘাটফ ৰলৰঘধাৰওচনকল অক ফটিাৱা হয় ।আয়াৰ ওাৰণট া হতটনআ সহচ ।ৰলৰঘ
এঔন 5 লাঔ ওাটৰ হও ফা 50 হহচাৰৰ, হসৱা অক ফটিাৱাৰ ওাভ অৰু ওি, লকটত প্ৰাথৰভও স্তৰৰ ৰাআ ৰলৰঘঔন
ঘলাআ ৰঔাৰ ঔৰঙ এটওআ হয় । ৰওন্তু ৰধও ংওৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ হফৰঙ হয় কৰতটও এআটফাৰৰ ৰা
লাটবা হফৰঙ হয় ।
b) ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ভ’ড ফা ৰফৰধৰ ফাটফ হৰহাআ
এটওদটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ৰফৰধৰ হক্ষত্ৰটতা হৰহাআ ৰদফ ৰা মায় ।চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফঙটৰওীয়া, ঙভহীয়া,
ৰতৰনভহীয়া থফা এভহীয়া ৰহঘাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়াৰ ৰদন ৰনদ্ধতাৰৰত ওৰৰফ াটৰ ।ৰৰটশাধৰ ৰদন ৰমভাটন সখন হয়, হসৱা
প্ৰদানৰ ঔৰটঘা ৰসভাটনআ ফাৰি মায় ।এফঙৰীয়া ৰৰটশাধ ৰফৰধৰ ওাৰটণ ফঙৰত এফাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ সংগ্ৰ্হ ওৰা হয় অৰু
ৰহঘাফ-ৰনওাঘ ফঙৰত এফাটৰআ ওৰা হয়, ম’ত ৰতৰনভহীয়া অৰু এভহীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হক্ষত্ৰত এআট া খনাআ ওৰৰফ লকীয়া
হয় ।টসটয়টহ, ৰতৰনভহীয়া অৰু এভহীয়া ৰৰটশাধ ৰফৰধৰ তুলনাত ঙভহীয়া ফা ফঙটৰওীয়া ৰফৰধত প্ৰশাসৰনও ফযয় মটথি
ওভ হয় । তদুৰৰ ৰৰটশাধৰ ৰফৰধ এফঙৰীয়া হ’হল ফীভাওাৰটও এআ ধনৰাৰশ এ া সম্পূণত ফঙৰৰ ওাৰটণ ৰফৰনটয়াক ওৰৰ
সুত উাচতন ওৰৰফ াটৰ ।কৰতটও এফঙৰীয়া অৰু ঙভহীয়া ৰৰটশাধৰ ৰফৰধৰ হক্ষত্ৰত হৰহাআৰ নুটভাদন ৰদ ফীভাওাৰটও
আয়াও উদকৰন ৰদটয় ।এআ এটওআ ওাৰণটত, প্ৰশাসনীয় ঔৰঙ সাভৰাৰ ফাটফ এভহীয়া ৰৰটশাধৰ ৰফৰধৰ হক্ষত্ৰত ল
ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ অদায় ওৰা হয় ।
3. ৰতৰৰি ভাঘুল
সাৰণীবূি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ ফীভাওৃত হসআ ফকতট াৰ ফাটফ ৰমসওলৰ এটন হওাটনা প্ৰৰতফন্ধওতা নাআ মাৰ ওাৰটণ হওাটনা
ৰতৰৰি ৰফদাশংওা থাৰওফ াটৰ । এটন ধৰণৰ চীফনও ৰনৰেতি ভানদণ্ডমুি ফা স্বাবাৰফও ফুৰল কণয ওৰা হয় অৰু
হতোঁটলাওৰ ফাটফ ধামতয ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰট াও সাধাৰণ হাৰ ফা ৰডতনাৰৰ হৰ ফুৰল হওাৱা হয় ।
ফীভাৰ ওাৰটণ প্ৰস্তাৱ ৰদয়া ফযৰিচনৰ মৰদ এটন হওাটনা শাৰীৰৰও সুস্থতা থাটও, হমটন হৃদটৰাক ফা ফহুভূত্ৰ অৰদ, মাৰ
ওাৰটণ ভানুহচনৰ চীফন সঙ্ক ানতা হহ ৰৰফ াটৰ, হতটন্ত এআ ধৰণৰ ভানুহৰ চীফনৰ স্তৰ সাধাৰণ চীফন ফা ভানকত চীফনৰ
তুলনাত তলত অটঙ ফুৰল ধৰৰ হল এোঁটলাওও ৰনওৃি ভানৰ চীফন ফুৰল কণয ওৰা হয় ।এটন হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰটও হয়টতা
“হহলথ্ এক্সিা” থতাৎ স্বাস্থয চৰনত ওাৰণত ৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰাৰ ৰসদ্ধান্ত ল’ফ াটৰ ।এটওদটৰ, ৰফদসংওুল
চীৰৱওাত ৰনমুি হলাওসওল, হমটন ঘাওতাঘত ৰফদচনও হঔল হদঔুৱা হঔলুকৱচনৰ হক্ষত্ৰত, “ওুটিটনল এক্সিা” থতাৎ
হঙাকত ৰফদাশংওাৰ ফাটফ ৰৰি ভাঘুল অটৰা ওৰা হ’ফ াটৰ । এআ ৰৰিটফাৰৰ ন্তবূতৰিৰ পলত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
ৰৰভান সাৰণীবূি ৰপ্ৰৰভয়াভ হাৰতকও হফৰঙ হ’ফ ।
অটওৌ, হওাটনা ফীভাওাৰটও ৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰফৰনভয়ত ৰলৰঘত ৰওঙুভান ৰতৰৰি সুৰফধা মুি ওৰৰফ াটৰ ।

উদাহৰণ
হওাটনা ফীভাওাৰটও দুখত না চৰনত দুগুণ সুৰফধা ফা ডাফল এওৰঙটডন্ট হফৰনৰপ অক ফিাফ াটৰ ।এআ হক্ষত্ৰত দুখত নাৰ পলত
ৰলৰঘধাৰওৰ ভৃতুয হ’হল অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ দুগুণ ভৃতুযদাফী ৰহঘাটফ ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ । এআ ৰতৰৰি সুৰফধা ৰদয়াৰ
ফাটফ ফীভাওাৰটও প্ৰৰত হহচাৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশত এ ওা হাৰত ৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰৰফ াটৰ ।এটনদটৰ, প্ৰৰত
হহচাৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ৰহঘাফত ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদ অন এও সুৰফধা, মাও স্থায়ী ক্ষভতা বাট্টা ফা াৰভাটনণ্ট
ৰডঙএৰফৰলৰ হফৰনৰপ হওাৱা হয়, াফ ৰা মায় ।
4. ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনদ্ধতাৰণ
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ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰৰ সাৰণীঔন চীফন ফীভাওাৰওসওটল হওটনকও ফা ৰও ৰহঘাফত ৰঠও ওটৰ?
এআ ওাভ এওঘুটৱৰীসওটল ওটৰ ।ভযাদী ফীভা, অচীফন ফীভা অৰু ফন্দৱৰস্ত ফীভা অৰদৰ দটৰ ৰম্পৰাকত চীফন ফীভা
ৰলৰঘটফাৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰঠও ওৰাৰ ফাটফ ৰনম্নৰলৰঔত উাদান হওআ া ৰফটফঘনা ওৰা হয়0- ভৃতুযৰ হাৰ
 প্ৰশাসৰনও ফযয়সভূহ
 তহৰফল ফা ৰৰচাবত
 হফানাঘৰ সংটমাচন ফা হফানাঘ ল’ৰডং
াঠৰ ফযাঔযভূলও নক্সা 2: ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উাদানটফাৰ

আয়াটৰ প্ৰথভ দু া উাদাটনটৰ “হন ” থতাৎ প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভ কৰঠত হয় অৰু ফাওীটফাৰ প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ লকত হফাচা
অটৰা ফা ল’ৰডং ৰহঘাটফ হমাক ৰদয়া হয়, মাৰ পলত ভুঠ ফা গ্ৰ’ঙ ৰপ্ৰৰভয়াভ হাৱা মায় ।এআট াটওআ ৰপঙ ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল
হওাৱা হয় ।
a) ভৃতযু হাৰ অৰু সুত
ভৃতুযৰ হাৰ হহটঙ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ প্ৰথভট া উাদান ।ভৃতুযদৰ তাৰলওাৰ সহায়ত ভৃতুযৰ হাৰ ৰহঘাফ ওৰৰ উৰলৱা হয় মাৰ ৰা
চাৰনফ ৰা মায় হম ৰফৰবনতা ফয়সত ভৃতুযৰ হাৰ ৰও হয় ।
উদাহৰণ
35 ফঙৰ ফয়সীয়া ভানুহৰ ভৃতুযৰ হাৰ মৰদ 0.0035 হয়, তাৰ থত এআট া হ’ফ হম প্ৰৰতট া 1000 চনীয়া 35 ফঙৰীয়া
ভানুহৰ ফকতত 3.5 চন (ফা 10000 চনৰ ভাচত 35 চন) ভানুহৰ 35 ৰ ৰা 36 ফঙৰ ফয়সৰ ৰবতৰত ভৃতুয হহাৱাৰ
সম্ভাৱনা অটঙ ।
এআ সাৰণীঔনৰ দ্বাৰা ৰফৰবনতা ফয়সৰ ভৰ াৰলৰ ওি ফা ভৃতুযদৰ ফযয়টৰা ৰহঘাফ উৰলৱা হয় । উদাহৰণস্বৰূট 35 ফঙৰ
ফয়সৰ ভৃতুযদৰ 0.0035 সংঔযাট াটৱ সূঘায় হম 35 ফঙৰ ফয়সত ফীভাৰ ফযয় হ’ফ 0.0035 x 1000 (অিাৰসত ফীভা
ৰাৰশ) = প্ৰৰত হহচাৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশত 3.50 ওা ।
এআ ফযয়ও “ৰৰস্ক ৰপ্ৰৰভয়াভ” ফুৰল হওাৱা হয় ।ফয়স ফািাৰ লকটত ৰৰস্ক ৰপ্ৰৰভয়াটভা ফাৰি মায় ।
ৰফৰবনতা ফয়সৰ ফাটফ ৰৰস্ক ৰপ্ৰৰভয়াভ হফটলটক হফটলটক উৰলৱাআ হল হসআৰঔৰনৰ ৰা এআ হকাট আ ফয়সৰঔৰনৰ ফাটফ, ধৰৰ
হলাৱা মাও 35ৰ ৰা 55হলটও, দাফী ফা হক্লআভৰ সম্ভাফয ঔৰঙৰঔৰন উৰলৱাআ ল’ফ ৰা মায় । এআ দাফীটফাৰৰ ভুঠ
ঔৰঙৰ ৰা কভ হাৱা মাফ হম ৰলৰঘ এঔনৰ ফাটফ বৰৱষযতৰ দায়ফদ্ধতা ৰওভান হ’ফ াটৰ ।অন ওথাত ওফকল কটল,
171

এআট া চাৰনফ ৰা মাফ হম বৰৱষযটত উত্থাৰত হ’ফ ৰা দাফীটফাৰ ৰৰটশাধ ওৰাৰ ওাৰটণ ৰওভান ওাৰ প্ৰটয়াচন হ’ফ
।
প্ৰওৃত ফা হন ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰহঘাফ ওৰাৰ প্ৰথভ দটক্ষট া হ’ল বৰফষযত দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ লাৰকফ ৰা ঔৰঙৰঔৰনৰ
ফততভান ভূলযৰ নুভান ওৰা ।ফততভান ভূলয কণনা ওৰাৰ ওাৰণট া হ’ল হম বৰৱষযটত উত্থাৰত হ’ফ ৰা দাফীটফাৰৰ
ৰনষ্পৰত্তৰ ওাৰটণ অৰচৰ ৰদনত ৰওভান ওাৰ প্ৰটয়াচন হ’ফ, তাৰ ৰহঘাফ ওৰা । ফততভান ভূলয ৰনৰূণৰ প্ৰৰিয়াট াটৱ
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ ৰৱততী উাদানট াও অটন, ৰমট াৰ নাভ হহটঙ সুত ।
বৰৱষযতৰ দাফীটফাৰৰ ওাৰটণ ৰমৰঔৰন ধনৰাৰশ ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ লাৰকফ, হসআৰঔৰনৰ ফততভান ভূলযট াৰ ৰহঘাফ উৰলৱাৰ
ফাটফ নুৰভত ফা ধৰৰ হলাৱা হৰহাআৰ হাৰট াটৱআ হ’ল সুত ।
উদাহৰণ
মৰদ াোঁঘ ফঙৰৰ ৰঘত ফীভাদাফী ৰনষ্পৰত্ত ওৰাৰ ফাটফ প্ৰৰত হহচাৰত 5 ওাৰ ৰহঘাফত ুোঁৰচৰ প্ৰটয়াচন হয়, অৰু মৰদ
সুতৰ হাৰ 6 শতাংশ হয়, হতটন্ত াোঁঘ ফঙৰৰ ৰঙত ৰৰটশাধ ওৰৰফ লকীয়া 5 ওাৰ ফততভান ভূলয হ’ফ – (5x1) /
(1.06)5 = 3.74 ।
মৰদ 6 শতাংশৰ ৰৰফটতত সুতৰ হাৰ 10 শতাংশ ফুৰল ধৰা হয়, হতটন হ’হল ফততভানৰ ভূলয হ’ফ ভাত্ৰ 3.10 । এি
িথোত, সুতৰ হাৰ ৰমভাটনআ হফৰঙ হ’ফ, ফততভান ভূলয ৰসভাটনআ ওৰভ মাফ ।
ভৃতুযহাৰ অৰু সুতৰ ৰফষটয় ধযয়নৰ ৰা দু া ভুঔয ৰসদ্ধান্তত অৰহফ াৰৰ0 ভৃতুযদৰৰ সাৰণীত ভৰণশীলতাৰ হাৰ ৰমভাটনআ হফৰঙ হয়, ৰপ্ৰৰভয়াটভা ৰসভাটন হফৰঙ হ’ফ ।
 ধৰৰ হলাৱা সুতৰ হাৰ ৰমভান হফৰঙ হয়, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰসভাটনআ ওৰভফ ।
এওঘুটৱৰীসওল সতওত অৰু ৰওঙু ৰক্ষণশীল হহাৱা হদঔা মায় । সাধাৰণটত হতোঁটলাটও প্ৰতযাশা ওৰা প্ৰওৃত ৰবজ্ঞতাৰ
তুলনাত হফৰঙকও ভৃতুযহাৰ নুভান ওটৰ অৰু লকটত ৰফৰনটয়াকৰ ৰা প্ৰতযাৰশত লাবৰ হাৰতকও ৰনম্নতৰ সুতৰ হাৰ ধৰৰ
লয় ।
হন ফা প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভ
বৰৱষযটত হ’ফ লকা ফীভাদাফীৰ দায়ফদ্ধতাৰ ফততভানৰ হৰহাআ ভূলযআ অভাও প্ৰওৃত এওও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰহঘাফট া ৰদটয় ।এআ
প্ৰওৃত এওও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰা প্ৰওৃত হলটবল ফা সুষভ ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰহঘাফ অৰভ ওৰৰফ
াটৰা ।এয়া হহটঙ
প্ৰওৃত এওও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ সভ ৰফবাৰচত সুষভ ৰূ ।দৰাঘলটত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধয ভযাদত এআ প্ৰওৃত এওও ৰপ্ৰৰভয়াভটহ
ৰৰটশাধ ওৰৰফ লাটক ।
ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভ
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 3: ল’ৰডং ফা হফাচাআৰ ৰৰভাণ ৰনদ্ধতাৰণৰ ফাটফ ৰনটদতশও নীৰতসভূহ
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ভুঠ ফা গ্ৰ’ঙ ৰপ্ৰৰভয়াভ হহটঙ প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ লকত হফাচাআ ফা ল’ৰডং হমাক হহাৱাৰ ফা অটৰাৰত হহাৱাৰ াঙত সভুদায়
ৰপ্ৰৰভয়াভট া ।ল’ৰডংৰ ৰৰভাণ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ সভয়ত ৰতৰন া ৰফষয় ফা ৰনটদতশও নীৰত ভনত ৰাৰঔফ লাটক ।
i.

মতযাপ্ততা

সওটলা ৰলৰঘৰ ৰা সংগ্ৰৃহীত ভুঠ ল’ৰডং, ফযৱসায় ৰৰঘালনা সংিান্ত সম্পূণত ঔৰঙ সাভৰৰফ ৰাকও মতযাপ্ত হ’ফ লাৰকফ
।লকটত আ ফীভাওাৰওৰ ফযৱসায়ৰ প্ৰৰতওূলতা ঘম্ভাৰলফৰ ওাৰটণ এও ৰনৰাদ উান্ত ফা “হঘপৰ ভাৰচতন”ৰ ফযৱস্থা
ওৰৰফ লাৰকফ অৰু হশহত আ হওাম্পানীৰ লাব ফা ৰাৰহত ৰৰহণা হমাকাফ লাৰকফ ।
ii. সভদৰশততা
অোঁঘৰনৰ প্ৰওাৰ, ফয়স, ভযাদ অৰদৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ ৰফৰবনতা ধৰণৰ ৰলৰঘৰ ভাচত ফযয় অৰু ৰনৰাদ উান্ত আতযাৰদ
নযায়সঙ্গত বাটফ ৰফতৰণ ওৰৰফ লাৰকফ ।আয়াৰ উটেশয হহটঙ হম প্ৰৰতট া হশ্ৰণীৰ ৰলৰঘটয় ৰনচৰ ঔৰঙ ৰনটচআ ফহন ওৰৰফ
লাৰকফ, মাটত ৰমভান দূৰ সম্ভৱ, এও হশ্ৰণীৰ ৰলৰঘটয় অন হশ্ৰণীও বতুতওী ৰদফ নালাটক ।
iii. প্ৰৰতটমাৰকতাভূলওতা
ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভট া এটন ধৰটণ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা উৰঘৎ মাটত আয়াৰ দ্বাৰা হওাম্পানীট াটৱ ৰনচৰ প্ৰৰতটমাৰকতাভূলও ৰস্থৰত উনতাত
ওৰৰফকল সক্ষভ হয় ।তযৰধও হফাচা অটৰাট ৰলৰঘটফাৰও ৰত ভহাখত ওৰৰ তুৰলফ াটৰ অৰু পলস্বৰূট ভানুটহ
এআটফাৰ ৰনৰওৰনফ াটৰ ।
b) ফযয় অৰু তহৰফল
ফযৱসায় ৰৰঘালনা ওৰাৰ ফাটফ চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰফৰবনতা ধৰণৰ ঔৰঙ ওৰৰফ লাটক, মাৰ ৰবতৰত অটঙ0 এটচন্টৰ প্ৰৰশক্ষণ অৰু ৰনমুৰি
 এটচন্টৰ ওৰভঘন
 ওভতঘাৰীৰ হফতন
 ৰপঙ খৰৰ ঔৰঙ
 ৰপঙৰ হলঔন সাভগ্ৰী তথা নয ফয়-ফস্তু
 ৰফচুলী ভাঘুল
 নযানয ৰফৰফধ ঔৰঙ আতযাৰদ
এআ সওটলাটফাৰ ফীভাওাৰওৰ সংকৃহীত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰাৰশৰ ৰা ঔৰঙ ওৰা হয় ।এআ ঔৰঙটফাৰও প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
লকত মুি থতাৎ ল’ৰডং ওৰা হয় ।
চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় দুআ প্ৰওাৰৰ ঔৰঙ ফহন ওৰৰফ লকা হয়0i.

প্ৰথভট া হ’ল “নতুন ফযৱসায়ৰ ঔৰঙ’, ৰমট া ঘুৰিৰ অৰম্ভৰণৰ মতযায়ট াত হয় ।

ii. ৰদ্বতীয়ট া হ’ল ৰৰৰনউটৱল ফা ুননতৱীওৰণৰ ঔৰঙ, ৰম ঘুৰিৰ ৰৱততী ফঙৰটফাৰত হয় ।
অৰম্ভৰণত নতুন ফযৱসায়ৰ ঔৰঙ মটথি হফৰঙ হ’ফ াটৰ ।অটওৌ, প্ৰওৃত ৰবজ্ঞতা নুভানতকও হফয়া হ’হল,
অআনানুসৰৰ ফীভাওাৰওটফাটৰ হতোঁটলাওৰ দায়ফদ্ধতা ুৰাফৰ ফাটফ এও ৰনৰেতি তহৰফল ফা ৰৰচাবতৰ ফযৱস্থা ওৰৰফ লাটক
।অৰম্ভৰণৰ ঔৰঙ অৰু অআনানুক ৰৰভাণৰ তহৰফলৰ মুি-ৰৰভাণ সাধাৰণটত অৰম্ভৰণত হা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণতকও
হফৰঙ হয় ।
হওাম্পানীটয় এটনদটৰ এ া প্ৰৰতওূল ৱস্থাৰ সন্মুঔীন হয়, মাও নতুন ফযৱসায়ৰ প্ৰৰতওূলতা ফুৰল হওাৱা হয় । অৰম্ভৰণৰ
ফৰহঃপ্ৰফাহট া ৰঙৰ ফঙৰটফাৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ দ্বাৰাটহ ুৰাফ ৰা মায় ।টসআ ওাৰটণআ ফীভাওাৰওসওটল, এআ ৰফশাল ঔৰঙৰ
ূৰতত হহাৱাৰ অকটতআ অৰম্ভৰণৰ ফঙৰ হওআ াত এও ফৃহৎ সংঔযও ৰলৰঘও ফাৰতল ফা ওালাতীত (টলঘড্) হ’ফ ৰদফ
হনাৱাটৰ ।নতুন ফযৱসায়ৰ এআ প্ৰৰতওূলতাৰ পলত, লাব অৰচতফ ৰা মতযায়ট াকল হমাৱাৰ অকত ৰফওাশ অৰু ূণততা
প্ৰাৰপ্তৰ ফাটফ চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ৰওঙু সভয়ৰ প্ৰটয়াচন হহ টৰ ।
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ফযয়ৰ প্ৰওাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ ফযয়টফাৰ ৰফৰবনতা প্ৰওাটৰ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা হয় ।
i.

উদাহৰণ স্বৰূট, এটচৰি হভটনচাৰ ফা হডটবলটভন্ট ৰপঙাৰৰ ফাটফ ওৰভঘন অৰু আনটঙৰন্টব সাধাৰণটত
হতোঁটলাটও চতা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ শতাংশ ৰহঘাটফ ৰনণতয় ওৰা হয় ।

ii. অনহাটত, ডািৰী ৰীক্ষওৰ ৰপচ অৰু ৰলৰঘ িাম্প অৰদৰ দটৰ ঔৰঙ ৰলৰঘৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ সন্দবতত
ৰফটফৰঘত হয় অৰু ৰলৰঘৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশ ফা ৰবৰহত ভূলযৰ ৰবৰত্তত ৰৰফৰততত হয় ।
iii. তৃতীয় হশ্ৰণীৰ ঔৰঙট া হহটঙ হফতন, বাৰা অৰদৰ দটৰ ফযৱসায় ৰৰঘালনাৰ অনুষৰঙ্গও ঔৰঙ ।ৰলৰঘৰ সংঔযাৰ
লকটত ৰলৰঘৰ হসৱা চৰনত ওাভৰ ৰৰভাণৰ তাৰতভয খট । অৰু এআ ওাভৰ ৰৰভাণৰ ৰটত এআ ধৰণৰ
ঔৰঙৰ ৰৰভাণ ৰনবতৰ ওটৰ ।
টৰাি হশ্ৰণীৰফনযাসৰ হপ্ৰৰক্ষতত প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত সাধাৰণটত অটৰাৰত হফাচাআ ফা ল’ৰডংত ৰতৰন া ংশ
থাটও0i.

ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও ৰনৰেতি শতাংশ

ii. প্ৰৰত ‘1000 অিাৰসত ফীভা ৰাৰশ’ (ফা ৰবৰহত ভুলয) ৰ ফাটফ এও ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ মাও প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
লকত মুি ওৰা হয়
iii. প্ৰৰত ৰলৰঘৰ ফাটফ এও ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ
ওালাতীততা অৰু অওৰিও প্ৰৰতওূলতা
ফীভাওাৰওসওটল ঘুৰি এঔন ৰবওল্পনা ওৰাৰ সভয়ত ৰলৰঘত ৰদফলকীয়া সুৰফধাসভূহ অৰু আয়াৰ ভযাদ ওালত ফহন
ওৰৰফ লকা সম্ভাফয ঔৰঙটফাৰৰ এও ভূলযানুভান ওটৰ ।অৰু এআ ৰৰভাণট া সাভৰৰফ ৰাকও এও ল’ৰডং প্ৰওৃত
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ লকত মুি ওটৰ । ৰওন্তু এআ ভূলযানুভানৰ হসটত প্ৰওৃত ৰবজ্ঞতা ৰবনতা হ’ফ ৰা এও সম্ভাফয প্ৰৰতওূলতাৰ
শংওাৰ সন্মুঔীন হতোঁটলাও ৰনৰন্তৰ বাটৱ হয় ।
প্ৰতযাৰশত প্ৰৰতওূলতাচৰনত শংওাৰ এও উৎস হহটঙ ওালাতীততা অৰু প্ৰতযাহাৰ ।ৰলৰঘ ওালাতীত হহাৱাৰ থত হহটঙ
ৰলৰঘধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া ফন্ধ ওৰা ।প্ৰতযাহাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘঔন সভতণ ফা ঘাটৰণ্ডাৰ ওটৰ অৰু
ৰলৰঘঔটন চতা নকদ ভূলযৰ ৰা এ া ৰৰভাণ ায় ।
ওালাতীত হহাৱাট াটৱ গুৰুতৰ সভসযাৰ সৃৰি ওৰৰফ াটৰ, ৰওয়টনা, আ সাধাৰণটত প্ৰথভ ৰতৰন ফঙৰৰ ৰবতৰত হয় অৰু
সফতাৰধও ৰৰভাটণ ঘুৰিৰ প্ৰথভ ফঙৰট াটতআ হয় ।আয়াৰ পলত হ’ফ ৰা হলাওঘানৰ নুভানত চীফন ফীভাওাৰটও এও
হফাচাআ ফা ল’ৰডং ন্তবূতি ওটৰ ।
চীফন ফীভাওাৰওসওটল এআ ৰৰৰস্থৰতৰ ফাটফ সাচু থাৰওফ লাটক হম হতোঁটলাটও ৰম ধাৰণাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ
হতোঁটলাওৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনদ্ধতাৰণ ওটৰ, হসয়া ফাস্তৱ ৰবজ্ঞতাতকও ৃথও হ’ফ াটৰ ।দু া ওাৰণত এটন ৰনশ্চয়তাৰ সৃৰি
হ’ফ াটৰ ।
i.

প্ৰথটভ, ধাৰণাটফাটৰআ শুদ্ধ হ’ফ াটৰ ।উদাহৰণ স্বৰূট, চীফন ফীভাওাৰটও এটন এঔন ভৃতুযদৰ সাৰণী ফযৱহাৰ
ওৰৰফ াটৰ, ৰমঔটন ঘৰলত ভৃতুযহাৰ প্ৰৰতপৰলত নওটৰ ফা ভুদ্ৰাফীৰত উাদানট াও মথামথ গুৰুত্ব সহওাটৰ
ৰফটফঘনা ওৰা হহাৱা নাআ ।

ii. ৰদ্বতীয়টত, ৰওঙুভান নীৰত ৰনয়ভ হনাটহাৱা তাৰতভয অটঙ ৰম হওআ াআ ধাৰণাটফাৰও বুল প্ৰৰতনতা ওটৰ ।
টৰাি ধৰণৰ ৰফদাশংওাটফাৰৰ হভাওাৰফলা ওৰাৰ ফাটফ ৰতৰন া উায় অটঙ0
i.

ৰওঙুভান ৰফদাশংওা গ্ৰাহওকল হস্তান্তৰণ ওৰা, হমটন, আউৰল অৰদ ৰফৰনটয়াক-মুি ণযটফাৰ, ম’ত লাবৰ ৰনম্ন
হাৰৰ ৰফদাশংওা গ্ৰাহটওআ ফহন ওৰৰফ লকীয়া হয় ।

ii. ৰদ্বতীয়ট া উায় হহটঙ ৰলৰঘঔন এও ৰৰ-আনৰিউৰাৰ ফা ুনফতীভাওাৰওৰ ঘৰত ুনফতীভা ওৰা ।এটন হক্ষত্ৰত
ভৃতুযহাৰৰ ৰফদাশংওা ুনফতীভাওাৰটও ফহন ওটৰ ।
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iii. তৃতীয় অৰু ৰধওতৰ প্ৰঘৰলত উায়ট া হহটঙ ৰপ্ৰৰভয়াভত এও ল’ৰডং ভাৰচতন ফা ৰতৰৰি ৰাৰশ ন্তবুতি ওৰা, ৰম
প্ৰতযাৰশত অৰু প্ৰওৃত ঔৰঙৰ ভাচৰ াথতওযও দূৰ ওৰাত সহায় ওটৰ
c) লাব সৰহত ফা উআথ প্ৰৰপ ৰলৰঘ অৰু হফানাঘ ল”ৰডং
লাব সৰহত ৰলৰঘৰ ধাৰণাট া হওটনকও উদ্ভৱ হহৰঙল হসআ ৰফষটয় এওঘুটৱৰী ব্ৰায়ান হওাফতীটয় ৰও হওৰঙল শুটনাোঁ অহও ।
“প্ৰায় দুশ ফঙৰ অকটত, চীফন ফীভাৰ অৰম্ভৰণৰ সভয়ত, ভুঔয ৰনশ্চয়তা অৰঙল ভৰণশীলতাৰ হাৰ । এআ সভসযাট াৰ
কৃহীত সভাধানৰ সূত্ৰট া অৰঙল তযৰধও ৰপ্ৰৰভয়াভ অদায় ওৰা ।ৱটশয হতোঁটলাটও ফুচা নাৰঙল হম এআ ৰৰভাণট া
অকতীয়াকও হাৱা এও ৰতৰৰি থত । হসটয়টহ এআ অৰধওযও স্বেলতা ফুৰল ধৰৰ
হলৰঙল ।ৰফততী ওালত, উৰঘৎ
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনণতয় ওৰাৰ মতযাপ্ত ৰবজ্ঞতা সিয় ওৰাৰ ৰঙত, এআ সংকৃহীত ৰতৰৰি ৰাৰশৰঔৰন সম্পূণত ফা অংৰশও বাটফ
ৰলৰঘধাৰওসওলও হফানাঘ সংটমাচন ৰহঘাটফ খুৰাআ ৰদয়াৰ ফযৱস্থা ওৰৰৰঙল ।এটনদটৰ অৰচৰ ৰদনৰ ৰম্পৰাকত লাব
সৰহত ৰলৰঘৰ অৰম্ভৰণ হহৰঙল” ।
এআ লাবৰ ংশীদাৰীৰ ধাৰণাট াটৱ ৰপ্ৰৰভয়াভত ‘হফানাঘ ল’ৰডং’ হফালা এও নতুন উাদান সুভৱু াআটঙ ।আয়াৰ উটেশয
অৰঙল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰবতৰটত লাবৰ ফাটফ ৰওঙু ৰৰভাণৰ থতৰ ফযৱস্থা ওৰা, মাটত আ বাৰৱত ৰফমতযয়ৰ ৰফটক্ষ এও
ৰতৰৰি সুৰক্ষা ৰহঘাটফ ওাভ ওটৰ, অৰু লকটত, ৰাৰহৰ প্ৰায ংশ ৰহঘাটফ ৰলৰঘঔনত আয়াও সংলি ওৰৰফ ৰা মায়
।হফানাঘ ল’ৰডংৰ হফৰশিযআ ফীভাওাৰও সওলও ঋণ ৰৰটশাধ ওৰাৰ দীখত ভযাদী ক্ষভতা অৰু ুোঁৰচৰ মতযাপ্ততাৰ ৰফষটয়
অত্মৰফিাসী ওৰৰ তুৰলটঙ ।
ঘভুকও ও’ফ ৰা মায় হম 0
ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভ = প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভ + ঔৰঙৰ ফাটফ ল’ৰডং + অওৰিও দুটমতাকৰ ফাটফ ল’ৰডং + হফানাঘ ল’ৰডং
মৰদ টৰাি ল’ৰডং ফা হফাচাআটফাৰৰ সভৰি ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভ (GP) ৰ K শতাংশ হয়, অৰু ধৰৰ হলাৱা প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভ
(NP) হয়, হতটন্ত এআদটৰ ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভ (GP) উৰলৱাফ ৰা মায় 0
GP = NP + K(GP)
উদাহৰণ স্বৰূট, মৰদ ফন্দৱৰস্ত ৰলৰঘ এঔনৰ প্ৰওৃত এওও ৰপ্ৰৰভয়াভ 380 ওা হয় অৰু ল’ৰডং গুণনীয়ও K 50% হয়,
হতটনহ’হল ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভ হ’ফ 760 ওা ।

ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
ৰলৰঘ ওালাতীত হহাৱা ভাটন ৰও?
I.

ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া সম্পুণত ওৰৰটঙ

II. ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া ফন্ধ ওৰৰটঙ
III. ৰলৰঘৰ ভযাদূৰতত হহটঙ
IV. ৰলৰঘট াও ফচাৰৰ ৰা উঠাআ হলাৱা হহটঙ
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B. ৰাৰহ অৰু হফানাঘ
1. ৰাৰহ অৰু হফানাঘ ৰনদ্ধতাৰণ
প্ৰটতযও চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় ৰনৰেতি সভয়ান্তৰত আয়াৰ সম্পদ অৰু দায়ফদ্ধতাটফাৰৰ ভূলযাঙ্কন ওৰৰফ ফুৰল অশা ওৰা হয়
।এটন ভূলযাঙ্কনৰ দু া উটেশয অটঙ0i.

চীফন ফীভাওাৰওৰ অৰথতও ৱস্থাৰ নুভান ফা আয়াৰ ঋণ ৰৰটশাধ ওৰাৰ ক্ষভতা ৰওভান অটঙ, হসআট াৰ ৰহঘাফ
উৰলৱা ।

ii. ৰলৰঘধাৰও / হিয়াৰ হ’ল্ডাৰ সওলৰ ভাচত ৰফতৰণ ওৰাৰ ফাটফ উলব্ধ ৰাৰহৰ ৰৰভাণ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা ।
সংজ্ঞা
ৰাৰহ হহটঙ দায়ফদ্ধতাৰ ভূলযতকও ৰতৰৰি সম্পদৰ ভূলয ।মৰদ আ ঋণাত্মও হয়, আয়াও প্ৰফল হহোঁঘা (ফযৱসায়ৰ সম্পদৰ ৰত
তযৰধও দাফী) ফুৰল চনা মায় ।
এৰতয়া চীফন ফীভাত ‘ৰাৰহ’ৰ ধাৰণা অৰু অন প্ৰৰতষ্ঠান এ াৰ ‘লাব’- এআ দু াৰ ভাচত াথতওয ৰও হঘাৱা মাও
।প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰৰ সাধাৰণটত লাবৰ দু া ধাৰণা থাটও ।ৰহঘাফ ৰীক্ষাৰ দৃৰিটৰ ঘাটল, এ া ৰনৰেতি ৰহঘাফ ৰক্ষণৰ সভয়টঙাৱা ফা
এওাউৰন্টং ৰৰৰয়ডৰ ৰবতৰত হহাৱা ফযয়ৰ তুলনাত ৰতৰৰি অয়ও থতওৰী লাব ফুৰল হওাৱা হয় অৰু আ লাব-ক্ষৰতৰ
প্ৰৰতটফদনঔনত ন্তবূতি হয় ।এআ লাব প্ৰৰতষ্ঠানট াৰ উদ্বৃত্ত ত্ৰ ফা হফটলন্স িী টৰা ংশ হয় ।ফঙৰৰ ফাটফ প্ৰস্তুত হফটলন্স
িী ত দায়ফদ্ধতাৰ তুলনাত ৰতৰৰি সম্পদ ৰওভান, হসআট াটৱআ হদঔুৱা হয় ।লাব-ক্ষৰতৰ প্ৰৰতটফদনত ন্তবূতি লাবৰ
ৰৰভানট া হফটলন্স িী ত প্ৰৰতপৰলত হয় ।দুটয়া া হক্ষত্ৰটত খৰ হমাৱাৰ ৰঙৰ ফা প্ৰওৃত পলাপলৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ লাব
ৰনৰূণ ওৰা হয় ।
উদাহৰণ
31 ভাঘত, 2013 তাৰৰটঔ XYZ প্ৰৰতষ্ঠানট াৰ লাব0- আয়াৰ অয়ৰ ৰা ফযয়ৰ ফা হসআ তাৰৰঔত আয়াৰ সম্পদৰ ৰা
দায়ফদ্ধতাৰ ৰফটয়াক পল ৰহঘাটফ হদঔুৱা হহটঙ ।
দুটয়া া হক্ষত্ৰটত লাবট া স্পিবাটফ ৰনদ্ধতাৰৰত অৰু জ্ঞাত ।
চীফন ফীভাৰ ভূলযাঙ্কণৰ হক্ষত্ৰত এটও মুৰি প্ৰটয়াক ওৰৰ অৰভ দায়ফদ্ধতা অৰু সম্পদ ৰনৰেতি ওৰৰফ াটৰাোঁটন?
এটন হক্ষত্ৰত, ৰাৰহ এটনদটৰ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা হ’ফ0ৰাৰহ = সম্পদ – দায়ফদ্ধতা
থতাৎ ৰলৰঘ হকা এ াৰ ফাটফ উদ্ভূত হ’ফ ৰা দায়ফদ্ধতা, হসআ ৰলৰঘটফাৰৰ বৰৱষযৎ দাফী, ফযয় অৰু নযানয ৰওঙুভান
প্ৰতযাৰশত ৰৰটশাধৰ ফততভান ভূলয অৰু এআ ৰলৰঘটফাৰৰ ৰা াফ লকা ৰপ্ৰৰভয়াভসভূহৰ ফততভান ভূলযৰ ৰফটয়াক পল ৰহঘাটফ
ৰনৰূৰত হয় ।
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 4: সম্পদ ভূলযাঙ্কণৰ দ্ধৰতসভূহ

ৰতৰন াৰ ৰবতৰত ৰমটওাটনা এ া দ্ধৰতটৰ সম্পদৰ ভূলযাঙ্কণ ওৰা হয়
i.

ৰলৰফদ্ধ ভূলয

এয়া হহটঙ চীফন ফীভাওাৰটও হতোঁৰ সম্পদটফাৰ িয় ফা চতন ওটৰাোঁটত ৰৰটশাধ ওৰা ভূলয
ii. ফচাৰ ভূলয
ফচাৰত চীফন ফীভাওাৰওৰ সম্পদটফাৰৰ ভূলয
iii. হৰহাআওৃত ফততভান ভূলয
ৰফৰবনতা সম্পদৰ ৰা বৰফষযতৰ উািতন-প্ৰফাহৰ ভূলযানুভান ওৰা অৰু হৰহাআ ৰদ হসআটফাৰৰ ফততভান ভূলয ৰনৰূণ ওৰা
।
সভসযাট া হহটঙ হম, এআ দায়ফদ্ধতাটফাৰৰ এও সৰঠও ভূলযায়ন এটওফাটৰআ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ, ৰওয়টনা বৰৱষযটত ৰও খৰ ফ হসআ
ৰফষটয় হওাটন সুৰনৰশ্চত বাটফ বৰৱষযদ্বাণী ওৰৰফ হনাৱাটৰ ।ভৃতুযহাৰ, সুত, ফযয় অৰু ফযাখাতহীন ধাৰাফাৰহওতা, থতাৎ ৰম
উাদানটফাৰৰ ভূলযানুভানৰ ৰবৰত্তত দায়ফদ্ধতাৰ ফততভান ভূলয ৰনৰূণ ওৰা হহৰঙল, হসআ হওআ াৰ ভূলযানুভানৰ ৰটতআ
দায়ফদ্ধতাৰ ভূলয ৰনবতৰ ওটৰ ।ভূলযায়নৰ সভয়ত নুভান ফা ধাৰণাৰ প্ৰফল উৰস্থৰতৰ ফাটফআ “লাব” শব্দট াৰ ৰৰফটতত
চীফন ফীভাত “ৰাৰহ” শব্দট া ফযফহাৰ ওৰা হয় ।
হসটয়টহ, ৰও দটৰ সম্পদ অৰু দায়ফদ্ধতাৰ ভূলযাঙ্কণ ওৰা হয় তাটৰআ পলশ্ৰুৰত হ’ল ‘ৰাৰহ’0i.

ভূলযাঙ্কণৰ সভয়ত ফীভাওাৰও ৰতকও সাৱধানী হ’হল দায়ফদ্ধতাৰ ভূলয নযামযতকও ৰধও
অৰু সম্পদৰ
ভূলয নযামযতকও ওভকও ধৰা হ’ফ ।পল স্বৰূট, হখাৰষত ৰাৰহৰ ৰৰভাটণা ওভ হ’ফ । আয়াৰ থত হ’ল, ফততভান
ৰলৰঘধাৰওৰ ভাচত ৰফতৰণ ওৰাৰ ফাটফ ৰাৰহৰ ৰৰভাণ হতটনআ ওভ হ’ফ ।ৰওন্তু প্ৰওৃত ৰাৰহ দৰাঘলটত হখাৰষত
ৰাৰহতকও হফৰঙ হহাৱা ওাৰটণ ফীভাওাৰওৰ অৰথতও সফলতা ফৃৰদ্ধ াফ অৰু হসটয়টহ বৰৱষযতৰ ফাটফ ৰধও
সংস্থানৰ ফযফস্থা ওৰৰফ াৰৰফ । আয়ৰ পলত বৰৱষযৎ ৰলৰঘধাৰওসওল উওৃত হ’ফ ।

ii. অনহাটত, মৰদ ফীভাওাৰও সওল ৰত হফৰঙ উদাৰ ফা ভুিহস্ত হয়, হতটন্ত আয়াৰ ৰৰণাভ ৰফৰীত হ’ফ । থতাৎ
বৰৱষযৎ ৰলৰঘধাৰওৰ ভূলযত ফততভান ৰলৰঘধাৰও সওল লাবাৰিত হ’ফ ।
চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় ফততভান অৰু বৰৱষযতৰ ৰলৰঘধাৰওসওলৰ ভাচত সৰঠও বাৰসাভয ৰক্ষা ওৰৰফ লাৰকফ ।
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2. ৰাৰহৰ অফণ্টন
ফীভাওাৰটও নুভান ওৰাতকও ফাস্তৱ ৰবজ্ঞতা হফৰঙ বাল হহাৱাৰ পলত ৰাৰহৰ সৃৰি হয় ।ৰমসওল ৰলৰঘধাৰটও, লাব সৰহত
ঘুৰিৰ ধীনত, লাবৰ ংশীদাৰৰত্ব স্বীওাৰ ওৰৰ লাব সৰহত ৰলৰঘ ৰওৰনৰঙল, প্ৰওৃত অৰু প্ৰতযাৰশত পলাপলৰ ভাচৰ
নুওূল ফযৱধানৰ সুৰফধাৰঔৰন হতোঁটলাওকল অক ফটিাৱাৰ ফাটফ ফীভাওাৰও দায়ফদ্ধ ।
এটও সভয়টত, ৰাৰহ হহটঙ এও উৎস ম’ৰ ৰা হওাম্পানীৰ ফুৰনয়াদী ভূলধন (ৰনচা ংশ ফা আওুআৰ থফা প্ৰওৃত অৰথতও ৰস্থৰত
ফা হন ৱথত) অবযন্তৰীণ বাটফ ফৃৰদ্ধ / উনতাত ওৰৰফ াৰৰ । এআ থতত, চীফন ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ৰাৰহ সাধাৰণ হওাম্পানী
এ াৰ লাবৰ দটৰ এটও, মাও ৰফতৰণ নওৰৰ ৰাৰঔ হথাৱা হহটঙ । এআটফাৰও “প্ৰৰতধাৰৰত উাচতন” থতাৎ ধৰৰ ৰঔা উাচতন
ফুৰল হওাৱা হয় ।আ হওাম্পানীট াৰ অৰথতও ৰস্থৰতও শৰিশালী ওটৰ ।
ৰনৰূৰত ৰাৰহৰ ৰৰভাণট া হওটনদটৰ অফন্টন ওৰা হয় হঘাৱা হও0a) ঋণ ৰৰটশাধ-ক্ষভতাৰ অৱশযওীয়তা
প্ৰথভটত, বৰৱষযতৰ বাৱনীয় প্ৰৰতওূলতাৰ হাতৰ ৰা ৰলৰঘধাৰও সওলও সুৰৰক্ষত ৰঔাৰ ফাটফ, দায়ফদ্ধতাতকও
ৰতৰৰি সম্পদৰ এও ংশ অঙুতীয়াকও ৰঔা অৱশযও ।দায়ফদ্ধতা ুৰণ ওৰাৰ াঙত উদ্বৃত্ত সম্পদৰ এও ংশও,
প্ৰতযাৰশত অৰু ফাস্তৱ ৰবজ্ঞতাৰ ৰবতৰৰ বাৱনীয় ৰফঘুযৰতও ঘম্ভাৰলফৰ ফাটফ ৰফটশষৰূট এওাষৰীয়াকও হথ ৰদয়া হয়
।উদ্বৃত্তৰ এআ ংশৰঔৰনও ঘলটবৰি ভাৰচতন ফুৰল হওাৱা হয় ।
b) ভুি সম্পদ
ৰফতৰণ নওৰাকও ৰাৰহৰ এ া ংশ সুওীয়াবাটফ ৰাৰঔ হথাৱাৰ অন এও উটেশয হহটঙ ভুি সম্পদৰ ৰৰভাণ ফৃৰদ্ধ ওৰা
।ভুি সম্পদটফাৰ দায়ভুি থতাৎ হওাটনা ধৰণৰ দায়ফদ্ধতা ূৰণ ওৰাৰ ফাটফ এআটফাৰৰ প্ৰটয়াচন নহয় । হসটয়টহ চীফন
ফীভাওাৰটও স্বাধীন বাটফ এআটফাৰও ফযৱহাৰ ওৰৰফ াটৰ ।ফীভাওাৰটও দু া ওাৰণত এটন ভুি সম্পদ ৰঔা প্ৰটয়াচন0i.

প্ৰথভটত, নতুন ফযৱসায়ৰ থত হমাকাফৰ ফাটফ হওাম্পানীটফাৰৰ ুোঁৰচৰ প্ৰটয়াচন হয় ।আৰতভটধয হদঔা হকটঙ
হওটনদটৰ নতুন ফযৱসায়ৰ প্ৰফল হহোঁঘাৰ হভাওাৰফলা ওৰাৰ ফাটফ থতৰ হমাকানৰ প্ৰটয়াচন হয় ।

ii. ভুি সম্পটদ ফীভাওাৰওও ৰফৰনটয়াক ৰণনীৰত ফাৰঙ হলাৱাৰ হক্ষত্ৰত ৰধও শৰি অৰু স্বাধীনতা ৰদটয় ।উচ্চতৰ
অৰু প্ৰৰতটমাৰকতাভূলও লাবৰ হাৰ ৰদফ হঔাচা হওাম্পানীটফাৰৰ ফাটফ এআ সম্পদ ৰত গুৰুত্বুণত হহ টৰ ।
ৰফতৰণটমাকয ৰাৰহ হখাষণা ওৰাৰ ৰঙত, ৰৱততী দটক্ষট া হহটঙ চীফন ফীভাওাৰওৰ ৰলৰঘধাৰও সওলৰ ভাচত আয়াৰ
ৰফতৰণ দ্ধৰত ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা (মৰদ হওাটনা হিয়াৰহ’ল্ডাৰ থাটও, হতটন্ত হতোঁটলাওৰ ভাচত ৰফতৰণৰ ফাটফ এও ংশ ৰাৰঔ
হথাৱাৰ ৰঙত) ।ৰাৰহ ৰফতৰণ ওৰাৰ ফাটফ বাৰতত চনৰপ্ৰয় দ্ধৰত হহটঙ “হফানাঘ ফযৱস্থা”- মাৰ চৰৰয়টত ৰাৰহ হহাৱা
ৰৰভাণট া হফানাঘৰ ৰূত ৰফতৰণ ওৰা হয় ।এআ ফযৱস্থাট া মুিৰাচয, বাৰত অৰু অন ফহু হদশত চনৰপ্ৰয় ।
3. হফানাঘ
ঘুৰি এঔনৰ ধীনত হদয় ভূল সুৰফধাটফাৰৰ ৰৰি ৰহঘাটফ হফানাঘ ৰদয়া হয় ।টফানাঘ সাধাৰণটত ভূল অিাৰসত ফীভা ৰাৰশ
ফা ফঙটৰওীয়া ভূল হিনৰ লকত সংটমাচন ৰহঘাটফ অটহ, হমটন, প্ৰৰত হহচাৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশত 60 ওা ফা অিাৰসত
ফীভা ৰাৰশৰ 60 শতাংশ ৰহঘাটফ আয়াও উটেঔ ওৰা হয় ।
সফতাৰধও প্ৰঘৰলত প্ৰওাৰৰ হফানাঘ হহটঙ ৰৰবাঘত’নাৰী ফা প্ৰতযাৱততনীয় হফানাঘ । ফীভাটওাম্পানী এ াআ ঘুৰিৰ ভযাদ চুৰৰ প্ৰৰত
ফঙটৰআ এটন ধৰণৰ হফানাঘ সংটমাচনৰ হখাষণা ওৰৰফ ফুৰল অশা ওৰৰফ াৰৰ । এফাৰ হখাষণা ওৰাৰ ৰঙত এআ হফানাঘ
ৰলৰঘঔনৰ হসটত সংলি হহ মায় অৰু আয়াও অোঁতৰাফ হনাৱাৰৰ ।আ হওাম্পানীট াৰ দায়ফদ্ধতাৰ ংশ হহ টৰ ।আয়াও
প্ৰতযাৱততনীয় হফানাঘ ফুৰল হওাৱা হয়, ওাৰণ ৰলৰঘধাৰটও হতৰতয়াটহ হওৱল আয়াও াফ াটৰ।
হমৰতয়া ভৃতুয ফা ভযাদূৰততৰ ফাটফ ৰলৰঘঔন দাফীটমাকয হয় ।ৰলৰঘৰ সভতণৰ হক্ষত্ৰটতা ঘতত সাটটক্ষ হফানাঘ সংটমাৰচত হয়,
হমটন ঘুৰিঔন এ া নূযনতভ ৰনৰেতি ভযাদকলটও (টমটন 5 ফঙৰ) ঘৰলফ লাৰকফ ।
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প্ৰতযাৱততনীয় হফানাঘৰ প্ৰওাৰ
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 5: প্ৰতযাৱততনীয় হফানাঘৰ প্ৰওাৰ

i.

সৰল প্ৰতযাৱততনীয় ফা ৰঙম্পল ৰৰবাঘত’নাৰী হফানাঘ

আ হহটঙ ঘুৰিৰ ধীনত ভূল নকদ সুৰফধাৰ এও শতাংশ ৰহঘাটফ হখাষণা ওৰা হফানাঘ ।উদাহৰণ স্বৰূট, বাৰতত আয়াও
প্ৰৰত হহচাৰ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশত এও ৰৰভাণ ৰহঘাটফ উটেঔ ওৰা হয় ।
ii. ঘিফৃৰদ্ধ ফা ও’ম্পাউন্ড হফানাঘ
এআ হক্ষত্ৰত হওাম্পানীটয় ভূল সুৰফধা অৰু আৰতভটধয সংলি হহাৱা হফানাঘৰ এও শতাংশ ৰহঘাটফ হফানাঘ হখাষণা ওটৰ
।হসটয়টহ আ হহটঙ হফানাঘৰ ৰত এও হফানাঘ ।আয়াও প্ৰওাশ ওৰাৰ এ া দ্ধৰত হ’ফ াটৰ- ভূল অিাৰসত ফীভা ৰাৰশ
অৰু আৰতভটধয সংলি হহাৱা হফানাঘৰ সভৰিৰ ৰত 8% হাৰত হফানাঘ ৰহঘাটফ ।
iii. অৱসান ফা াৰভতটনল হফানাঘ
নাভট াৰ ৰাআ কভ ায়, এআ হফানাঘট া হওৱলভাত্ৰ ঘুৰিঔনৰ ৱসানতটহ (ভৃতুয ফা ভযাদূৰতত) ঘুৰিৰ হসটত সংলি হয়
।ৰঙৰ ফঙৰটফাৰৰ ফাটফ হওাটনা প্ৰৰতশ্ৰুৰত (প্ৰতযাৱততণীয় হফানাঘৰ দটৰ) ৰনৰদয়াটও এআ হফানাঘট া হওৱল অসনতা
ফঙৰট াৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ হখাষণা ওৰা হয় । থতাৎ 2013 ঘনৰ ফাটফ হখাষণা ওৰা অৱসান হফানাঘ হওৱল 2013-14
ঘনত উত্থাৰত হহাৱা দাফীটফাৰৰ ৰতটহ প্ৰটমাচয হ’ফ- তাৰ ৰঙৰ ফঙৰটফাৰৰ ফাটফ নহয় ।
সফতটশষত, অৱসান হফানাঘ ৰনবতৰ ওটৰ ঘুৰিঔনৰ ওালকদখতযৰ ৰত অৰু ওালকদখতয ফাৰিটল হফানাটঘা ফৃৰদ্ধ ায় ।
হসটয়টহ, 25 ফঙৰ ধৰৰ ঘলা ঘুৰি এঔনৰ অৱ্সান হফানাঘ 15 ফঙৰ ধৰৰ ঘলা ঘুৰি এখ্নতকও হফৰঙ হ’ফ ।
হিয়াৰ অৰু সম্পৰত্তত ফৰদ্ধতত ৰফৰনটয়াকৰ পলত ৰচতত এও ফৃহৎ ৰৰভাণৰ নাদায়ী লাব হওটনদটৰ ৰফতৰণ ওৰা মায়এআ সভসযাৰ এও সভাধান ৰহঘাটফ ফৃৰ ি মুিৰাচযত এআ অৱসান হফানাঘৰ ধাৰণাট াৰ উদ্ভৱ হহৰঙল ।বীমোিোৰি
সিযল্ এই সবোিোচ চোল্ল ৰখোৰ সমসযোযটো দূৰ িৰোৰ বোযব ইয়োি পভল্ভচৰ মযোদৰ ল্গত
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সম্পভিধ ত িভৰ এিিোল্ীি পভৰয োি িৰোৰ ভসৰ্দ্োন্ত ল্য় ।এই সবোিোচ এভতয়ো পভল্ভচিোৰি
সিল্ৰ মোজত সমদভ ধতোৰ িীভত িোপিৰ এি উপোয় তহ পভৰযছ ।
4. ৱদান দ্ধৰত
ৰাৰহ ৰফতৰণ ওৰাৰ অৰু এ া দ্ধৰত হহটঙ ৱদান দ্ধৰত- আয়াও উত্তৰ অটভৰৰওাত গ্ৰহণ ওৰা হহৰঙল । এআ দ্ধৰতত,
ৰতৰন া উৎস ৰফটফৰঘত হয়0 - ৰতৰৰি সুত, ভৃতুযহাৰ চৰনত সিয়, ঔৰঙ তথা নযানয ল’ৰডংৰ ফাটফ উদ্ভৱ হহাৱা সিয় ।
ভৃতুযহাৰ, সুত অৰু ঔৰঙৰ হক্ষত্ৰত ফঙৰট াত প্ৰতযাৰশত অৰু প্ৰওৃত সংখ ণৰ ভাচৰ াথতওযট াৰ ৰা ৰাৰহ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা হয়
।
হখাষণা ওৰা লবযাংশ ফা ৰডৰবটডণ্ডটফাৰ ৰনম্নৰলৰঔত ঘাৰৰ প্ৰওাৰৰ এও প্ৰওাটৰ ৰৰটশাধ ওৰা হয়0i.

নকদ ভুলযৰ লবযাংশ ৰূট

ii. বৰৱষযতৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ হসটত ৰবটমাৰচত ওৰৰ নাআফা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰা হ্ৰাস ওৰৰ
iii. ৰলৰঘত এও -ফাটচয়াপ্তওৰণটমাকয ৰৰটশাৰধত সংটমাচন হলাৱাৰ নুটভাদন ৰদ
iv. হশষত, লবযাংশসভূহও সুটতটৰ হসটত ৰলৰঘঔনত ুঞ্জীবূত হ’ফকল ৰদয়াৰ নুভৰত ৰদ ।
এআ চভাুোঁৰচও ৰলৰঘধাৰটও আোনুমায়ী ৰমটওাটনা সভয়ত উৰলয়াআ ল’ফ াটৰ, নাআফা ঘুৰিৰ ভযাদ হশষ
হহাৱাকলটও টক্ষা ওৰৰফ াটৰ ।
5. আউৰন ৰলংওড ৰলৰঘ
ৰত ফৰণতত ৰম্পৰাকত লাব সৰহত ৰলৰঘটফাৰত চীফন ফীভাওাৰটও অক ফটিাৱা হফানাঘৰ লকত হতোঁটলাওৰ ৰফৰনটয়াক
পলাপলৰ এও সংটমাক থাটও, মৰদ এআ সংটমাক হাণ ীয়া নহয় ।ফীভাওাৰওৰ সম্পদ অৰু দায়ফদ্ধতাৰ ৰনয়ৰভত
ফযৱধানৰ ভূলযাঙ্কনৰ সভয়ত হখাৰষত ৰাৰহৰ ৰৰভাণৰ ৰত ৰলৰঘধাৰওৰ হফানাঘ ৰনবতৰ ওটৰ ।পল স্বৰূট, হফানাঘৰ
কাোঁথৰনটয় ফীভাওাৰওৰ ৰবৰত্তস্বৰূ সম্পদৰ ভূলয প্ৰতযক্ষ বাটফ প্ৰৰতপৰলত নওটৰ ।
তদুটাৰৰ, ভূলযাঙ্কণৰ পলত উদ্ভূত হফানাঘ সাধাৰণটত ফঙৰত হওৱল এফাৰ হখাষণা ওৰা হয় ।টসটয়টহ, এআ হফানাটঘ
সম্পদটফাৰৰ ভূলযৰ হদৰনও উঠা-নভাট া প্ৰৰতপৰলত নওটৰ ।ৰত উটেঔ ওৰা সীভাফদ্ধতাৰ সৰহৰঔৰন নাআওীয়া ওৰাৰ
উটেটশয ঔুোঁৰ -নাৰ কল ঘওু ৰাৰঔ আউৰন ৰলংওড ৰলৰঘটফাৰ ৰফনযাস ওৰা হহটঙ ।
এআ ধৰণৰ ণয ৰূাংওণৰ ফাটফ এও ৰবনতা দৃৰিভ্ঙ্ঙ্গীটৰ হসটত এও ৰবনতা নীৰতশৃঙ্খলা নুসৰণ ওৰা হয় ।
a) আউৰন কল ৰূান্তৰণ
এআ ৰলৰঘটফাৰৰ স্বতন্ত্ৰতাসূঘও ৰফটশষত্ব হহটঙ হম এআটফাৰৰ লাব ফা সুৰফধা, দাফী ৰৰটশাধ ওৰৰফ লকা তাৰৰঔত
ৰলৰঘধাৰওৰ এওাউন্টত চভা থওা আউৰন টফাৰৰ ভূলযৰ ৰত সম্পূণত ফা অংৰশও বাটফ ৰনবতৰশীল ।ৰফৰনটয়াক ুোঁৰচ
এ াও হওআফা া সভান বাকত ৰফবি ওৰৰ আউৰন এ া সৃৰি ওৰা হয় ।
b) স্বে কাোঁথৰন
আউৰন ৰলংওড ণযটফাৰত ফীভা সুৰক্ষা অৰু ঔৰঙৰ উাংশটফাৰৰ ভূলয স্পি বাটফ ৰনদ্ধতাৰৰত থাটও । এআ ভূলযটফাৰ
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰা ফাদ ৰদয়াৰ ৰঙত ৰলৰঘধাৰওৰ এওাউন্টত থওা ফাওী ধন অৰু আয়াৰ ৰা হহাৱা অয়, হকাট আৰঔৰন
আউৰন ত ৰফৰনটয়াক ওৰা হয় ।ওভত দক্ষতা ৰবৰত্তও ূফত ৰনৰেতি সূঘযাংওৰ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত এআ আউৰন টফাৰৰ ভূলয ৰনদ্ধতাৰৰত
হয় ।
ুটফতআ ফৰণতত ৰওঙুভান সূত্ৰ ফা নীৰতৰ ৰবৰত্তত এআ ভূলয ৰনদ্ধতাৰৰত হয় ।এআ সূত্ৰ সভূহ নুসৰণ ওৰৰ দুচন ৰবনতা ফযৰিটয়
এটও ধৰণৰ সুৰফধা ফা লাব াফ াটৰ ।অন ওথাত ও’ফকল কটল, ৰলৰঘধাৰটও াফ লকা সুৰফধা ফীভা হওাম্পানীৰ
নুভান ফা ৰনচস্ব আোৰ ৰত ৰনবতৰ নওটৰ ।
c) ভূলয ৰনদ্ধতাৰণ
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ফন্দৱৰস্ত অৰদৰ দটৰ ৰম্পৰাকত অোঁঘৰনত, ফীভাওৃত ফযৰিচটনআ ৰওৰনফ লকা অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ৰৰভাণৰ ৰফষটয়
ৰসদ্ধান্ত লয় ।এআ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশট া হকৰান্টী মুি । হসটয়টহ ভৃতযু হাৰ, সুত অৰু ঔৰঙৰ নুভানৰ ৰবৰত্তত
ৰৰভানট া এটনদটৰ ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা হয় হম এআ অিাৰসত ফীভা ৰাৰশট া ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফাটফ আ মতযাপ্ত হয় ।মৰদ
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনদ্ধতাৰণৰ ফাটফ ওৰা নুভানতকও প্ৰওৃত ৰবজ্ঞতা উনতাততৰ হয়, হতটন্ত এআ সুৰফধা ফা লাবও এও হফানাঘ
ৰূট ৰলৰঘধাৰওকল অক ফটিাৱা হয় ।
আউৰন ৰলংওড ৰলৰঘত, ফীভাওৃতআ ৰনণতয় ওটৰ হম ৰও ৰৰভাণৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ হতোঁ ৰনয়ৰভত ফযফধানত ৰদফ াৰৰফ
।অৱৰশযও নূযনতভ হদয় ৰপ্ৰৰভয়াভ সাটটক্ষ, ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ ৰবনতা ৰবনতা হ’ফ াটৰ । ফীভা সুৰক্ষাৰ ৰৰভান, প্ৰদত্ত
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও গুৰণতও হয়- হমটন আ ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ দহ গুণ হ’ফ াটৰ ।
ৰপ্ৰৰভয়াভও ৰতৰন া বাকত ৰফবি ওৰা হয়0i.

প্ৰথভটত হহটঙ ৰলৰঘ ফযৱস্থাওৰণৰ ঔৰঙ ফা ৰলৰঘ এল’হওিন ঘাচত (ৰ এ ৰঘ), ম’ত ন্তবূতি হহ থাটও এটচন্টৰ
ওৰভঘন, ৰলৰঘ সূঘনা ওৰাৰ ঔৰঙ, প্ৰশাসৰনও ঔৰঙসভূহ অৰু অআনত অৱশযওীয় ওৰসভূহ ।

ii. ৰদ্বতীয় উাদানট া হহটঙ ভৃতুযহাৰৰ ভূলয, থতাৎ ফীভা সুৰক্ষা প্ৰদান ওৰাৰ ঔৰঙ ।
iii. ৰৰ দুআ ধৰণৰ ফযয় ূৰণ ওৰাৰ ৰঙত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৱৰশি ৰৰভানট া আউৰন ৰওনাৰ ফাটফ অফন্টন ওৰা হয় ।
অৰম্ভৰণৰ ফঙৰ হওআ াত, ৰপ্ৰৰভয়াভৰ নুাত ৰহঘাটফ ৰলৰঘ ফযৱস্থাওৰণৰ ঔৰঙ (ৰ এ ৰঘ) ৰম্পৰাকত অৰু
আউৰল দুটয়া প্ৰওাৰৰ অোঁঘৰনটতআ হফৰঙ হয় । ৰম্পৰাকত ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত হকাট আ ঔৰঙৰঔৰন বাক ওৰৰ সভগ্ৰ ভযাদ
চুৰৰ বকাআ ৰদয়া হয় ।ৰওন্তু আউৰলৰ হক্ষত্ৰত এআটফাৰ প্ৰাৰৰম্ভও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰাআ ওাৰ হলাৱা হয় ।আয়াৰ থত
হহটঙ হম ৰফৰনটয়াকৰ ফাটফ অফৰন্টত ধনৰ ৰৰভাণ প্ৰাৰৰম্ভও ো্ৱস্থাত এআ ঔৰঙটফাৰৰ ফাটফ মটথি ওৰভ মাফ
।হসআফাটফ প্ৰদত্ত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ তুলনাত লাবৰ ভাত্ৰা হফঙ ওভ হ’ফ ।
d) ৰফৰনটয়াকৰ ৰফদাশংওা ফহন
সফতটশষত, আউৰন টফাৰৰ ভূলয চীফন ফীভাওাৰওৰ ৰফৰনটয়াকৰ ভূলযৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ ফাটফ এটন অশংওাও নুআ
ওৰৰফ হনাৱাৰৰ হম আউৰন ৰ ভূলয অশা ওৰাতকও ওভ হ’ফ াটৰ অৰু হসটয়টহ লাবৰ হাটৰা ওভ অনৰও ঋণাত্মটওা হ’ফ
াটৰ ।চীফন ফীভাওাৰটও এআ ৰফৰনটয়াকৰ ৰৰঘালনা দক্ষতা অৰু সুৰফটফঘনাৰ হসটত ওৰৰফ ফুৰল অশা ওৰৰটল,
আউৰন ৰ ভূলযৰ ৰফষটয় হওাটনা হকৰান্টী ৰনৰদটয় । অন ওথাত, ৰফৰনটয়াকৰ ৰফদাশংওা আউৰন ধাৰটও ফহন ওটৰ
।ফীভাওাৰটও ভৃতুযহাৰ অৰু ফযয় চৰনত ৰফদাশংওা ফহন ওৰৰফ াটৰ ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 2
আউৰলৰ হক্ষত্ৰত ৰফৰনটয়াকৰ ৰফদাশংওা হওাটন ফহন ওটৰ?
I.

ফীভাওাৰও

II. ফীভাওৃত
III. ৰাষ্ট্ৰ
IV. অআ অৰ ৰড এ
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সাৰ সংটক্ষ


সাধাৰণ বাষাত, ৰপ্ৰৰভয়াভ শব্দট াৰ থত হহটঙ ফীভাওৃত ফযৰি এচটন ফীভা ৰলৰঘ ৰওৰনফৰ ফাটফ ৰদয়া দাভ ।



চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনদ্ধতাৰণ প্ৰৰিয়াত, ভৃতুযৰ হাৰ, সুত, ফযয়ৰ ফযৱস্থানা অৰু তহৰফল ফা ৰৰচাবত –
এআ হওআ া উাদান ৰফটফঘনাবূি হয় ।



ভুঠ ৰপ্ৰৰভয়াভ হহটঙ প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু আয়াৰ লকত মুি হহাৱা ল’ৰডং ফা হফাচাআৰ সভৰি ।



ৰলৰঘ ওালাতীত হহাৱাৰ থত হহটঙ ৰলৰঘধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া ফন্ধ ওৰা ।প্ৰতযাহাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘঔন
সভতণ ফা ঘাটৰণ্ডাৰ ওটৰ অৰু ৰলৰঘঔটন চতা নকদ ভূলযৰ ৰা এ া ৰৰভাণ ায় ।



চীফন ফীভাওাৰটও নুভান ওৰাতকও ফাস্তৱ ৰবজ্ঞতা হফৰঙ বাল হহাৱাৰ পলত ৰাৰহৰ সৃৰি হয় ।



ঋণ ৰৰটশাধ-ক্ষভতাৰ অৱশযওীয়তা, ভুি সম্পদ ফৃৰদ্ধ অৰদৰ ফাটফ ৰাৰহৰ অফন্টন ওৰা হ’ফ াটৰ।



সফতাৰধও প্ৰঘৰলত প্ৰওাৰৰ হফানাঘ হহটঙ প্ৰতযাৱততনীয় ফা ৰৰবাঘত’নাৰী হফানাঘ

সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. ৰপ্ৰৰভয়াভ
2. হৰহাআ
3. হফানাঘ
4. ৰাৰহ
5. তহৰফল
6. ল’ৰডং ফা হফাচা অটৰা
7. প্ৰতযাৱততনীয় ফা ৰৰবাঘত’নাৰী হফানাঘ

“ ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘ এঔনৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া ফন্ধ ওৰৰটল ৰলৰঘঔন ওালাতীত হহ হমাৱা ফুৰল হওাৱা হয় ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
আউৰলৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওৃত ফযৰিচটন ৰফৰনটয়াকৰ ৰফদাশংওা ফহন ওটৰ ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
ফীভা ৰলৰঘ এঔনৰ সম্পওতত “ৰপ্ৰৰভয়াভ” শব্দট াটৱ ৰও ফুচায়?
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I.

ফীভাওাৰটও চতা লাব

II. ৰলৰঘ এঔন ৰওনাৰ ফাটফ ফীভাওৃত ফযৰিটয় ৰদয়া দাভ
III. ৰলৰঘ এঔনত ফীভাওাৰওৰ ভুনাপা
IV. ৰলৰঘ এঔনৰ ফাটফ ফীভাওাৰটও ওৰা ঔৰঙ
প্ৰশ্ন 2
ৰনম্নৰলৰঔত হওানট া চীফন ফীভাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনদ্ধতাৰণ প্ৰৰিয়াৰ উাদান নহয়?
I.

ভৃতুযৰ হাৰ

II. হৰহাআ
III. তহৰফল
IV. প্ৰশাসৰনও ঔৰঙসভূহ
প্ৰশ্ন 3
ৰলৰঘ প্ৰতযাহাৰ ৰও?
I.

ৰলৰঘধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া ফন্ধ ওৰা

II. ৰচতত সভতণ ভূলযৰ ৰফৰনভয়ত ৰলৰঘঔনৰ স্বত্ব তযাক ওৰা
III. ৰলৰঘ উনতাীতওৰণ
IV. ৰলৰঘ ৱনৰভতওৰণ
প্ৰশ্ন 4
ৰনম্নৰলৰঔত হওানট াটৱ ‘ৰাৰহ’ৰ সংজ্ঞা ৰনৰূণ ওটৰ?
I.

তযৰধও দায়ফদ্ধতা

II. তযৰধও উৎাদন ফা উািতন
III. সম্পদৰ তুলনাত ৰতৰৰি দায়ফদ্ধতাৰ ভূলয
IV. দায়ফদ্ধতাৰ তুলনাত ৰতৰৰি সম্পদৰ ভূলয
প্ৰশ্ন 5
ৰনম্নৰলৰঔত হওানট া আউৰল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উাংশ নহয়?
I.

ৰলৰঘ-ফযৱস্থাওৰণ ফযয়

II. ৰফৰনটয়াক-ৰফদাশংওাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ
III. ভৃতুযহাৰ ফযয়
IV. সাভাৰচও সুৰক্ষা ফযয়
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প্ৰশ্ন 6
চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ________________ৰ ৰবৰত্তত হদয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত হিতাও হৰহাআ অক ফিাফ াটৰ
।
I.

হিতাআ ফাঙৰন ওৰা অিাৰসত ফীভা ৰাৰশ

II. হিতাআ ফাঙৰন ওৰা ৰলৰঘৰ প্ৰওাৰ
III. হিতাআ ফাঙৰন ওৰা ৰলৰঘৰ ভযাদ
IV. হিতাআ ফাঙৰন ওৰা ৰৰটশাধৰ ধৰণ (নকদ, হঘও, ওাডত)
প্ৰশ্ন 7
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনদ্ধতাৰণ ওটৰাোঁটত সুতৰ হাৰ হহটঙ এও গুৰুত্বূণত উাদান ।সুতৰ হাৰ সম্পটওত ৰনম্নৰলৰঔত হওানট া ৰফফৃৰত শুদ্ধ?
I.

ধৰৰ হলাৱা সুতৰ হাৰ ৰমভান ওভ হ’ফ, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰসভাটন ওভ হফ

II. ধৰৰ হলাৱা সুতৰ হাৰ ৰমভান হফৰঙ হ’ফ, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰসভাটন হফৰঙ হফ
III. ধৰৰ হলাৱা সুতৰ হাৰ ৰমভান হফৰঙ হ’ফ, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰসভাটন ওভ হফ
IV. সুতৰ হাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভও প্ৰবাৰৱত নওটৰ
প্ৰশ্ন 8
তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত শুদ্ধ?
I.

প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত অটৰাৰত হফাচাআ ফা ল’ৰডংত সঘৰাঘৰ 3 া ংশ থাটও0 ও) ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও ৰৰফততনীয়
ৰৰভাণ, ঔ) প্ৰৰত ‘1000 ওা অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ এও ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ অৰু ক) প্ৰৰত ৰলৰঘৰ ফাটফ
এও ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ

II. প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত অটৰাৰত হফাচাআ ফা ল’ৰডংত সঘৰাঘৰ 3 া ংশ থাটও0 ও) ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও শতাংশ, ঔ)
প্ৰৰত ‘1000 ওা অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ এও ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ অৰু ক) প্ৰৰত ৰলৰঘৰ ফাটফ এও
ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ
III. প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত অটৰাৰত হফাচাআ ফা ল’ৰডংত সঘৰাঘৰ 3 া ংশ থাটও0 ও) ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও শতাংশ, ঔ)
প্ৰৰত ‘1000 ওা অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ এও ৰৰফততনীয় শতাংশ, অৰু ক) প্ৰৰত ৰলৰঘৰ ফাটফ এও
ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ
IV. প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত অটৰাৰত হফাচাআ ফা ল’ৰডংত সঘৰাঘৰ 3 া ংশ থাটও0 ও) ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও শতাংশ, ঔ)
প্ৰৰত ‘1000 ওা অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ এও ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ, অৰু ক) প্ৰৰত ৰলৰঘত এও শতাংশৰ
ৰৰভাণ
প্ৰশ্ন 9
ফীভা হওাম্পানীটফাটৰাৰ দ্বাৰা সম্পদৰ ভূলযাঙ্কণৰ হক্ষত্ৰত,______________হহটঙ হসআ ভূলয, ৰমট াটৰ চীফন
ফীভাওাৰটও হতোঁৰ সম্পদটফাৰ ৰওৰনটঙ ফা চতন ওৰৰটঙ ।
I.

হৰহাআওৃত বৰৱষযত ভূলয

II.

হৰহাআওৃত ফততভান ভূলয

III. ফচাৰ ভূলয
IV. ৰলৰফদ্ধ ভূলয
প্ৰশ্ন 10
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___________ৰ হক্ষত্ৰত, হওাম্পানীটয় ভূল সুৰফধা অৰু আৰতভটধয সংলি হহাৱা হফানাঘৰ সভৰিৰ এও শতাংশ ৰহঘাটফ
হফানাঘ হখাষণা ওটৰ ।
I.

প্ৰতযাৱততনীয় হফানাঘ

II. ঘিফৃৰদ্ধ হফানাঘ
III. অৱসান হফানাঘ
IV. ৰনৰৱৰেনতা ৰফদযভানতা ফা াৰঙতটেনৰঙ হফানাঘ

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II.
ৰলৰঘ এঔন ৰওনাৰ ফাটফ ফীভাওৃত ফযৰিটয় ৰদয়া দাভও ৰপ্ৰৰভয়াভ ফুৰল হওাৱা হয় ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
হৰহাআ চীফন ফীভাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনদ্ধতাৰণ প্ৰৰিয়াৰ হওাটনা উাদান নহয় ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ৰচতত সভতণ ভূলযৰ ৰফৰনভয়ত ৰলৰঘঔনৰ স্বত্ব তযাক ওৰাও ৰলৰঘ প্ৰতযাহাৰ ফুৰল হওাৱা হয় ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
দায়ফদ্ধতাৰ তুলনাত ৰতৰৰি সম্পদৰ ভূলযআ ‘ৰাৰহ’ৰ সংজ্ঞা ৰনৰূণ ওটৰ ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
সাভাৰচও সুৰক্ষা ফযয় আউৰল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উাংশ নহয় ।আউৰল ৰপ্ৰৰভয়াভত ৰলৰঘ-ফযৱস্থাওৰণ ফযয়,
ৰফৰনটয়াক-ৰফদাশংওাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু ভৃতুযহাৰ ফযয় থাটও ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ হিতাআ ফাঙৰন ওৰা অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ৰবৰত্তত হদয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত হিতাও হৰহাআ অক
ফিাফ াটৰ ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ধৰৰ হলাৱা সুতৰ হাৰ ৰমভান হফৰঙ হ’ফ, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰসভাটন ওভ হফ ।
185

উত্তৰ 8
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
প্ৰওৃত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত অটৰাৰত হফাচাআ ফা ল’ৰডংত সঘৰাঘৰ 3 া ংশ থাটও0 ও) ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এও শতাংশ, ঔ) প্ৰৰত
‘1000 ওা অিাৰসত ফীভা ৰাৰশৰ ফাটফ এও ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ অৰু ক) প্ৰৰত ৰলৰঘৰ ফাটফ এও ৰৰফততনীয় ৰৰভাণ
।
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
ফীভা হওাম্পানীটফাটৰাৰ দ্বাৰা সম্পদৰ ভূলযাঙ্কণৰ হক্ষত্ৰত, ৰলৰফদ্ধ ভূলয হহটঙ হসআ ভূলযট া, ৰমটহটৰ চীফন ফীভাওাৰটও হতোঁৰ
সম্পদটফাৰ ৰওৰনটঙ ফা চতন ওৰৰটঙ ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ঘিফৃৰদ্ধ হফানাঘৰ হক্ষত্ৰত, হওাম্পানীটয় ভূল সুৰফধা অৰু আৰতভটধয সংলি হহাৱা হফানাঘৰ সভৰিৰ এও শতাংশ ৰহঘাটফ হফানাঘ
হখাষণা ওটৰ ।
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ধযায় 12
তথয সহওাটৰ প্ৰৰতাদন – প্ৰস্তাৱ মতযায়
ধযায় ৰৰৰঘৰত
চীফন ফীভা উটদযাকত এও ফৃহৎ সংঔযও প্ৰত্ৰ অৰু নৰথৰ ফযৱহাৰ হয় । ফীভাওৃত অৰু ফীভাওাৰওৰ ভাচৰ সম্বন্ধট াত
স্পিতা অৰনফকল এআটফাৰৰ দৰওাৰ হয় ।এআ ধযায়ট াত প্ৰস্তাৱ মতযায়ৰ লকত চৰড়ত ৰফৰবনতা নৰথত্ৰৰ অৰু এআটফাৰৰ
গুৰুত্বৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰা হ’ফ । ৰনম্নৰলৰঔত নৰথটফাৰ অটলাঘনাৰ ন্তবূি
ত হ’ফ0
i.

ৰফফৰণ-ত্ৰ (প্ৰঙটক্টাঙ)

ii. প্ৰস্তাৱ-ত্ৰ (প্ৰ’হচল)
iii. এটচণ্টৰ ৰৰ ত
iv. ডািৰৰ ৰীক্ষওৰ ৰৰ’ ত
v. হনৰতও সঙ্ক সম্বন্ধীয় (ভটৰল হহচাডত) ৰৰ ত
vi. ফয়সৰ প্ৰভাণ ত্ৰ
vii. অটানাৰ গ্ৰাহওও চানও (ন’ য়ুৰ ওািভাৰ ফা হও ৱাআ ৰঘ) সম্বন্ধীয় দৰলল
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. চীফন ফীভা – প্ৰস্তাৱ মতযায়ৰ দৰলল ত্ৰ

A. চীফন ফীভা – প্ৰস্তাৱ মতযায়ৰ দৰলল ত্ৰ
1. ৰফফৰণ-ত্ৰ
সংজ্ঞা
ৰফফৰণ-ত্ৰ হহটঙ ফীভা হওাম্পানীসভূটহ ফযৱহাৰ ওৰা এঔন প্ৰথাকত অআনানুক দৰলল, ৰমঔটন ণয সম্পটওত ঔুোঁৰ -নাৰ তথয
দাৰগ ধটৰ ।
এচন বাফী ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘ এ া িয় ওৰাৰ ৰফষটয় ৰফজ্ঞ ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় তথযটফাৰ ৰফফৰণ-ত্ৰ এঔনত
সৰনতাৰফি হহাৱা উৰঘৎ ।
চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফযৱহাৰ ওৰা ৰফফৰণ-ত্ৰত হতোঁটলাওৰ প্ৰৰতঔন ফীভা অোঁঘৰনৰ ফাটফ ৰনটম্নাি ৰফষয়টফাৰৰ ৰফফৰণ
থওা উৰঘত0
i.

ঘতত অৰু ৰনয়ভাৱলী

ii. সুৰফধাসভূহৰ ৱওাশ – হকৰাণ্টী-মুি অৰু হকৰাণ্টী-মুি
iii. ৰধওাৰসভূহ
iv. ফযৰতিভসভূহ
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v. অোঁঘৰনঔন ংশ গ্ৰহণওাৰী হন ংশ গ্ৰহণওাৰী নহয়
ৰফফৰণ-ত্ৰ হ’ল এঔন ৰৰঘয়জ্ঞাও নৰথৰ দটৰ, ৰমঔটন হওাম্পানীৰ ণযটফাৰৰ হসটত সম্ভাৱয গ্ৰাহওচনও ৰঘনাৰও ওৰাআ
ৰদটয় ।
2. প্ৰস্তাৱ-ত্ৰ
ফীভা ৰলৰঘ হহটঙ ফীভাওাৰও অৰু ৰলৰঘধাৰওৰ ভাচত হহাৱা এও ৰফৰধসন্মত ঘুৰি । ৰমটওাটনা ঘুৰিৰ ফাটফ ৰৰহামতয
“প্ৰস্তাৱ অৰু স্বীওৃৰত” – আয়াটতা অটঙ ।প্ৰস্তাৱ ওৰাৰ ওাৰটণ ফযৱহৃত অটৱদন-নৰথঔনও সাধাৰণটত “প্ৰস্তাৱ-ত্ৰ” ফুৰল
হওাৱা হয় ।প্ৰস্তাৱ-ত্ৰত উৰেৰঔত সওটলা তথয উবয় ক্ষৰ ফাটফ ফাধযতাভূলও হহ টৰ অৰু ৰফষয়ফস্তুৰ গুৰুত্ব ফুচাত
সভথত হ’হল দাফী ৰনষ্পৰত্তৰ হক্ষত্ৰত প্ৰৰতওূল ৰৰণাভৰ সন্মুঔীন হহাৱাৰ ূণত সম্ভাৱনা থাটও ।
সংজ্ঞা
অআ অৰ ৰড এ (ৰলৰঘধাৰওৰ স্বাথত সুৰক্ষা) ৰফৰধ, 2010 নুসৰৰ প্ৰস্তাৱ-ত্ৰও এআদটৰ সংজ্ঞাফদ্ধ ওৰা হহটঙ0
“আয়াৰ থত হহটঙ হম ফীভা হলাৱাৰ ওাৰটণ, ফীভাওাৰওৰ ফাটফ অৱশযওীয় ৰফদাশংওা সম্বন্ধীয় সওটলা গুৰুত্বূণত তথয
হমাকান ৰদয়াৰ উটেশযত প্ৰস্তাৱটও প্ৰত্ৰ এঔন বৰতত ওৰৰফ লাৰকফ মাটত ৰফদাশংওাট া স্বীওাৰ ফা স্বীওাৰ ওৰা, গ্ৰহণ ওৰা
অৰু গ্ৰহণ ওৰৰটল প্ৰটদয় সুৰক্ষাৰ ৰনৰৰঔ, ঘতত অৰু ৰনয়ভাৱলী ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ ৰসদ্ধান্ত হলাৱাত ফীভাওাৰও সক্ষভ হয়” ।
এআ ৰফৰধসভূহৰ ৰৰসৰত, ফীভাওাৰটও গ্ৰহণ ওৰৰফকল হলাৱা ৰফদাশংওাট াৰ ফীভাঙ্কনৰ (অন্ডাৰৰাআৰ ং) ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত
সওটলা উটেঔটমাকয, ৰৰহামতয অৰু প্ৰাসৰঙ্গও তথযটফাৰও “গুৰুত্বূণত” শব্দটমাচনাট াটৰ ফুটচাৱা অৰু ন্তবূি
ত ওৰা হহটঙ
।
গুৰুত্বূণত
অআঅৰ ৰড এ-আ প্ৰস্তাৱ-ত্ৰঔনৰ সংজ্ঞা ৰনৰূন ওৰৰটঙ মৰদ, আয়াৰ ৰডচাআন অৰু ন্তফতস্তু ফীভাওাৰওৰ আোধীন ।ৰস ৰম
ৰও নহও, ৰলৰঘধাৰও, ভধযস্থওামতযওাৰী, হলাওাল (ভফুডমটভন) অৰু ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ প্ৰৰতৰিয়াৰ ৰবৰত্তত প্ৰস্তাৱত্ৰৰ ন্তফতস্তু অৰু প্ৰত্ৰ দু াআ প্ৰভানীওৃত ওৰাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা অআ অৰ ৰড এ-আ উলৰব্ধ ওৰৰটঙ ।
অআ অৰ ৰড এ-আ এআ উটেশযত অআ অৰ ৰড এ (চীফন ফীভাৰ ভানকত প্ৰস্তাৱ-ত্ৰ) 2013 ৰফৰধ ফলফৎ ওৰৰটঙ । ম’ত অআ
অৰ ৰড এ-আ প্ৰস্তাৱ-ত্ৰৰ অৰহত অৰু ন্তফতস্তু ৰনৰেতি ওৰৰ ৰদটঙ, ফীভা হওাম্পানীটফাৰও ৰতৰৰি তথয ৰফঘাৰৰফ ৰাকও
নভনীয়তা প্ৰদান ওৰৰটঙ ।প্ৰস্তাৱ-ত্ৰঔনত হওৱল প্ৰস্তাৱও ফা প্ৰস্তাৰৱত চীফন ফীভাওৃতৰ ফাটফআ নহয়, ভধযস্থওামতযওাৰী থতাৎ
ৰমসওটল ৰলৰঘৰ ফাটফ নুটৰাধ ওটৰ অৰু প্ৰত্ৰঔন ূৰণ ওৰাত প্ৰস্তাৱওও সহায় ওটৰ, হতোঁটলাওৰ ফাটফ ৰফতং ৰনটেতশ
সৰনতাৰফি থাটও ।
3. এটচণ্টৰ ৰৰ’ ত
এটচণ্টসওল হহটঙ প্ৰাথৰভও ফীভাঙ্কনওাৰী । ৰলৰঘধাৰওৰ ৰফষটয় এটন সওটলা গুৰুত্বূণত তথয অৰু হফৰশিয এটচটণ্ট হতোঁৰ
ৰৰ’ তত হফওত ওৰাট া অৱশযও ৰমটফাৰ ৰলৰঘধাৰওৰ ৰফদাশংওাৰ ভূলযায়নৰ ফাটফ প্ৰাসৰঙ্গও ।স্বাস্থয, বযাস, হঙা, অয়
অৰু াৰৰফাৰৰও ঔুোঁৰ -নাৰ টফাৰৰ ৰফষটয় হতোঁৰ ৰৰ’ তত উটেঔ থওা অৱশযও ।
4. ডািৰৰ ৰীক্ষওৰ ৰৰ” ত
ফহুত হক্ষত্ৰত ফীভাটওাম্পানীৰ তাৰলওাবূি ৰঘৰওৎসওৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৰৱত ফীভাওৃতও ডািৰৰ ৰীক্ষা
ওৰাফলকীয়া হয় ।
শাৰীৰৰও সাধাৰণ হফৰশিযসভূহ, হমটন উচ্চতা, চন, ৰিঘা, হৃদমন্ত্ৰৰ ৱস্থা আতযাৰদ নৰথফদ্ধ ওৰা হয় অৰু ৰীক্ষটও
হতোঁৰ ৰৰ’ তত, ৰমট াও ডািৰৰ ৰীক্ষওৰ ৰৰ’ ত ফুৰল হওাৱা হয়, এআটফাৰৰ উটেঔ ওটৰ ।
এআৰঔৰনটত ভনত ৰঔা উৰঘৎ হম ফহুটফাৰ ফীভা প্ৰস্তাৱ ডািৰৰ ৰীক্ষণৰ দ্বাৰা ৰনৰশ্চত নওটৰাৱাকওটয় ফীভাৰঙ্কত অৰু ফীভাৰ
ফাটফ নুটভাৰদত হহ মায় ।এআটফাৰও নন-হভৰডটওল ফীভাঙ্কন ফুৰল হওাৱা হয় । ডািৰৰ ৰীক্ষওৰ ৰৰ’ ত সঘৰাঘৰ হতৰতয়াআ
প্ৰটয়াচন হয় হমৰতয়া হওাটনা ফীভা প্ৰস্তাৱ নন-হভৰডটওল ফীভাঙ্কনৰ ফাটফ ৰফটফঘনা ওৰৰফ ৰা নামায়, মাৰ ওাৰণ হয়টতাফা
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প্ৰস্তাৰৱত অিাৰসত ফীভাৰাৰশ ফা প্ৰস্তাৱওৰ ফয়স ৰধও, নাআফা প্ৰস্তাৱওৰ এটন ৰওঙুভান হফৰশিয অটঙ ৰমটফাৰৰ ফাটফ ডািৰৰ
ৰীক্ষওৰ দ্বাৰা ৰীক্ষণ অৰু ৰৰ’ ত অৱশযওীয় হহ টৰ ।
আয়াৰ দ্বাৰা ফীভা হওাম্পানীৰ ফীভাঙ্কনওাৰীটয় প্ৰস্তাৰৱত ফীভাওৃতচনৰ স্বাস্থযৰ ফততভান ৱস্থাৰ ৰফষটয় সভযও ধাৰণা এ া ায় ।
5. হনৰতও সঙ্ক সম্বন্ধীয় ৰৰ’ ত
চীফন ফীভা হ’ল ফযৰি এচন অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ ভাচত হহাৱা এ া ঘুৰি, ৰমট াটৱ ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত সুৰক্ষাফৃত
ফযৰিচনৰ ভৃতুয হ’হল এ া ৰনৰেতি ৰৰভাণৰ ধনৰাৰশ প্ৰদান ওটৰ ।চীফন ফীভা িয় ওৰৰটল অটৱদন ত্ৰ ূৰণৰ ৰা অৰম্ভ
ওৰৰ স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ সন্মুঔীন হহাৱাকলটও ৰফৰবনতা ফীভাঙ্কন প্ৰৰিয়াৰ ভাটচটৰ মাফলকীয়া হয় । ৰফদাশংওাও প্ৰবাৰৱত ওৰা ৰম
ওাৰওট াৰ ৰফষটয় ফীভাঙ্কনওাৰীটয় ৰত সচাক থাৰওফ লাটক, হসআট াও “হনৰতও সঙ্ক ” ফুৰল হওাৱা হয় ।
সংজ্ঞা
চীফন ফীভা ৰলৰঘ এঔন ৰওনাৰ পলত গ্ৰাহও এচনৰ অঘৰণৰ ৰৰফততন হহাৱাৰ সম্ভাৱনাও, ৰম ৰৰফততনট াটৱ ক্ষৰতৰ
সম্ভাৱনীয়তাও ফৃৰদ্ধ ওটৰ, তাও হনৰতও সঙ্ক ফুৰল হওাৱা হয় ।
উদাহৰণ
চন হডা-আ সম্প্ৰৰত চীফন ফীভা ৰলৰঘ এঔন ৰওৰনটঙ ।তাৰ ৰঙত হতোঁ ৃৰথফীৰ অ াআতকও ৰফিনও স্কীআং স্থানত স্কীআং
ৰবমানত হমাৱাৰ ৰসদ্ধান্ত হলটঙ ।তীতত ৰওন্তু এআ ধৰণৰ ৰবমানত মাফকল হতোঁ ভাৰন্ত হহাৱা নাৰঙল ।
ৰনচৰ চীফন ফা অন এচনৰ চীফন হশষ ওৰৰ ৰদয়া ওামতযৰ চৰৰয়টত লাব খ াৰ ৰবসৰন্ধটৰ চীফন ফীভা িয় ওৰাৰ সম্ভাৱনাৰ
ৰফৰীটত চীফন ফীভা হওাম্পানীটফাৰ সতওত থাৰওফ ৰফঘাটৰ ।টসটয়টহ, চীফন ফীভাৰ ফীভাঙ্কনওাৰীসওটল এআ ধৰনৰ সঙ্ক ৰ
উভান ৰদয়া ওাৰওটফাৰ ৰফঘাৰৰ ঘায় ।
এআ উটেশযত ফীভা হওাম্পানীৰ হওাটনা ৰফষয়াৰ ৰা এ া হনৰতও সঙ্ক সম্বন্ধীয় ৰৰ’ ত হওাম্পানীটয় ৰফঘাৰৰফ াটৰ ।ৰৰ’ তঔন
সম্পূণত ওৰাৰ অকটত ৰৰ’ তদাতা ৰফষয়াচন ৰনটচ প্ৰস্তাৱওচনৰ ৰৰঘয় সম্বটন্ধ ৰনৰশ্চত অৰু সন্তুি হ’ফ লাৰকফ । ৰৰ’ ত
সম্পূণত ওৰাৰ অকটত ফযৰিচনও হতোঁৰ ৰনচৰ ফাসস্থানত লক ধৰাট া ৰধওতৰ হশ্ৰয় হ’ফ ।প্ৰস্তাৰৱত ফীভাওৃতৰ স্বাস্থয অৰু
বযাস, হঙা, অয়, সাভাৰচও ৃষ্ঠবূৰভ অৰু অৰথতও ৱস্থাৰ ৰফষটয় ৰৰ’ ত প্ৰদানওাৰীটয় স্বাধীনবাটৱ নুসন্ধান ওৰা উৰঘৎ ।
6. ফয়সৰ প্ৰভাণ ত্ৰ
আৰতভটধয ৰৰলৰক্ষত হহটঙ হম চীফন ফীভাত ফয়স ফৃৰদ্ধৰ লটক লটক ভৃতুযৰ হাৰ ফৃৰদ্ধ হয় । হসটয়টহ প্ৰস্তাৰৱত ফীভাওৃতৰ
ৰফদাশংওা-ািতৰঘত্ৰ ৰনৰূণ ওৰাৰ ফাটফ ফীভাটওাম্পানীটয় ফযৱহাৰ ওৰা এ া ওাৰও হহটঙ ফয়স । তদনুসাটৰ, প্ৰৰতট া ফয়সফকতৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰা হয় ।প্ৰওৃত ফয়স প্ৰভাণৰ উমুি অৰু শুদ্ধ দৰললৰ সতযাসতয ৰনৰুণ প্ৰৰিয়াট া হসটয়টহ
চীফন ফীভাত ৰত গুৰুত্বূণত হহ ৰৰটঙ ।
ফয়সৰ হফধ প্ৰভাণ ত্ৰটফাৰ ভানকত ফা -ভানকত হ’ফ াটৰ ।
a) ফয়সৰ ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰসভূহ
i. স্কুল ফা ওটলচৰ ঙাৰ তৰপটও
ii. ৰভউৰনৰঘটৰলৰ ৰ নৰথৰ ৰা উৰলৱা চন্মৰ প্ৰভাণত্ৰ (ফাথত ঙাৰ তৰপটও )
iii. াঙ’ ত
iv. ান (ৰ এ এন) ওাডত
v. ওভত-প্ৰৰতষ্ঠানৰ ঞ্জী (ঙাৰবতঙ হৰৰচিাৰ)
vi. ঔৃি ধভতত শৰণ হলাৱা প্ৰভাণত্ৰ (টফৰেমভ ঙাৰ তৰপটও )
vii. চন্ম তাৰৰঔ সৰনতাৰফি “হপৰভৰল ফাআটফল”ৰ ৰা হলাৱা প্ৰতযাৰয়ত উদ্ধৃৰত (ঙাৰ তপাটয়ড এক্সটিক্ট)
viii. প্ৰৰতৰক্ষা ৰফবাকৰ ওভতঘাৰীসওলৰ ৰৰঘয়-জ্ঞাও ত্ৰ (অআটডৰণ্টৰ ওাডত)
ix. হৰাভান হওথ’ৰলও কীচতাআ চাৰৰ ওৰা ৰফফাহ-প্ৰভাণত্ৰ
b) ফয়সৰ -ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ
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ফয়সৰ টৰাি প্ৰভাণ ত্ৰটফাৰৰ বাফত, চীফন ফীভাওাৰটও হওৰতয়াফা -ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ স্বীওাৰ ওৰৰফ াটৰ
।-ভানকত ৰহঘাটফ ৰফটফৰঘত হহাৱা ৰওঙুভান প্ৰভাণ ত্ৰ হ”ল0
i. হসাোঁৱৰণী (হৰস্ক’)
ii. হৰঘন ওাডত
iii. স্ব-হখাৰষত শতত্ৰ ফা হলপনাভা
iv. গ্ৰাভ িায়টত ৰদয়া ফয়সৰ প্ৰভাণত্ৰ
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: ফয়সৰ হফধ প্ৰভাণ ত্ৰ

7. এৰণ্ট ভাৰন ল’ণ্ডাৰৰং (এ এভ এল)
সংজ্ঞা
“ধন-ৰৰষ্কৰণ” ফা ভাৰন ল’ণ্ডাৰৰং হ’ল হফঅআনী উৎস হকান ওৰৰ এ া থত ফযৱস্থাকল হফঅআনী থত অনয়ন ওৰাৰ প্ৰৰিয়া
মাটত এআ থত অআনানুসাটৰ ৰচতত ফুৰল প্ৰতীয়ভান হয় ।
কফধ উাটয় চতা ধন হফধ ফযৱসায়ত ৰনটয়াক ওৰা ওামতযওলা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু এআ ওামতযওলাৰ দ্বাৰা অহৰৰত সম্পৰত্ত
ফাটচয়াপ্তওৰণৰ ফাটফ “ৰপ্ৰটবনিন ফ ভাৰন লণ্ডাৰৰং (ৰ এভ এল এ) এক্ট, 2002” ফলফৎ ওৰা হয় 2005 ঘনত ।আয়াত ভাৰন
লণ্ডাৰৰং থতাৎ ধন-ৰৰষ্কৰণও ৰতৰনৰ ৰা সাত ফঙৰৰ ওাৰাদণ্ডৰ শাৰস্ত অৰু লকটত াোঁঘ লাঔ ওাকলটও চৰৰভনাটমাকয
ৰাধ ৰূট হখাষনা ওৰা হহটঙ ।
প্ৰৰতট া ফীভাওাৰওৰ এ া এ এভ এল নীৰত থওা অৱশযওীয় অৰু তদনুসাটৰ আয়াৰ প্ৰৰতৰলৰ এঔন অআ অৰ ৰড এ-ৰ
ঘৰত নৰথফদ্ধ ওৰৰফ লাটক ।এ এভ এল ওভতসঘূ ীত ন্তবূি
ত হহাৱা উৰঘৎ0
i.

অবযন্তৰীণ ওভতনীৰত, ওামতয-প্ৰণালী অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ

ii. ভুঔয নুটৰাধ-ালন ৰফষয়াৰ (ওভপ্লাটয়নঙ ৰপঙাৰ) ৰনমুৰি
iii. এটচণ্টৰ নফ ৰনমুৰি অৰু এ এভ এল ওামতযন্থাৰ ৰফষটয় হতোঁটলাওও প্ৰৰশক্ষণ ৰদয়া
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iv. অবযন্তৰীণ ৰনৰীক্ষা / ৰনয়ন্ত্ৰণ
8. অটানাৰ গ্ৰাহওও চানও (ন’ য়ুৰ ওািভাৰ ফা হও ৱাআ ৰঘ)
“অটানাৰ গ্ৰাহওও চানও” হ’ল এ া ফযৱসায় প্ৰৰতষ্ঠাটন গ্ৰাহওৰ ৰৰঘয়ৰ সতযাসতয ৰনৰূণৰ ফাটফ প্ৰটয়াক ওৰা এও
দ্ধৰত ।ৰৰঘয়-তথয ঘুৰৰ, অৰথতও প্ৰফিনা অৰু হফঅআনী ধনৰ ফযৱহাৰ প্ৰৰতটৰাধৰ ফাটফ নুংু ঔ তথয হমাকানাটথত
হফংও অৰু ফীভাওাৰওসওটল গ্ৰাহওসওলৰ ৰত িভফদ্ধতভান হহোঁঘাৰ সৃৰি ওৰৰটঙ ।
হও ৱাআ ৰঘ-ৰ নীৰতকত ৰনটেতশাৱলীৰ উটেশয হহটঙ ৰাধী শৰিসভূটহ ৰফত্তীয় প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰও কফধ থত হফধ
ফযৱসায়ত ৰনটয়াকৰ ভাধযভ ৰূট ফযৱহাৰ ওৰাৰ প্ৰটঘিাও প্ৰৰতহত ওৰা ।
হসটয়টহ, ফীভাওাৰওসওটল হতোঁটলাওৰ গ্ৰাহওসওলৰ প্ৰওৃত ৰৰৰঘৰত ৰনৰূণ ওৰাট া অৱশযওীয় । হও ৱাআ ৰঘ-ৰ
ওভতসঘূ ীৰ ংশ ৰহঘাটফ গ্ৰাহও এচটন হতোঁৰ প্ৰস্তাৱ ত্ৰৰ লকত তলৰ নৰথৰঔৰন দাৰঔল ওৰাট া এটচণ্টসওটল ৰনৰশ্চত
ওৰৰফ লাটক0
i.

প ’

ii. ফয়সৰ প্ৰভাণ ত্ৰ
iii. ৰঠওনাৰ প্ৰভাণ ত্ৰঃ- িাআৰবং লাআটঙি, াঙ’ ত, হ ৰলপ’ন ৰফল, আটলৰিৰঙৰ ৰফল, হফংও াঙফুও অৰদ ।
iv. ৰৰঘয়-প্ৰভাণ ত্ৰঃ- িাআৰবং লাআটঘি, াঙ’ ত, হবা াৰ-ৰৰঘয় ত্ৰ, ান ওাডত আতযাৰদ ।
v. উচ্চ ভূলযৰ হলনটদনৰ হক্ষত্ৰত অয়ৰ ৰৰভাণজ্ঞাও প্ৰভাণ ত্ৰ ।
9. ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওাল (েী লুও ৰৰৰয়ড)
ধৰও, ফযৰি এচটন এ া নতুন চীফন ফীভা ৰলৰঘ িয় ওৰৰটঙ অৰু ৰলৰঘ ডওুটভণ্টঔন াআটঙ । বালকও ৰনৰীক্ষণ ওৰাৰ
ৰঙত হতোঁ কভ াটল হম হতোঁ ৰফঘৰা ঘতত অৰু ৰনয়ভাৱলী অৰু ৰলৰঘ ডওুটভণ্টঔনত থওাটফাৰ এটও নহয় ।
হতোঁ এৰতয়া ৰও ওৰৰফ াটৰ?
অআ অৰ ৰড এ-আ এআ সভসযাট া ৰফটফঘনা ওৰৰ স্বীয় ৰফৰধত এ া গ্ৰাহও-নুওূল নুৰফৰধ ন্তবূি
ত ওৰৰটঙ, মাও হওাৱা হয়
‘ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওাল’ ফা শীতলীওৰণ ওাল (ওুৰলং ৰৰৰয়ড) ।
মৰদ ৰলৰঘধাৰটও এ া ৰলৰঘ ৰওটন অৰু আ হতোঁৰ ভনঃূত নহয়, হতটন্ত এআ সভয়টঙাৱাত, ৰনম্নৰলৰঔত ঘতত-সাটটক্ষ
ৰলৰঘঔন বতাআ ৰদ হতোঁ ওা খুৰাআ াফ াটৰ0
i.

ৰলৰঘ ডওুটভণ্টঔন হাৱাৰ 15 ৰদনৰ ৰবতৰত হতোঁ এআ সুৰফধা প্ৰটয়াক ওৰৰফ াৰৰফ ।

ii. হতোঁ ৰলৰঔত বাটৱ এআ ওথাট া হওাম্পানীও চনাফ লাৰকফ ।
iii. আৰতভটধয প্ৰদত্ত সুৰক্ষাৰ অনুাৰতও ৰফদাশংওা (ৰৰস্ক) ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু ডািৰৰ ৰীক্ষাৰ তথা হভাহৰ শুল্ক (টিম্প
ৰডউৰ ) ৰ ফাফদ হহাৱা ফীভাওাৰওৰ ফযয় ওাৰ হল ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ ।
চীফন ফীভা ৰলৰঘধাৰও সওলকল এআ ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওালট া এ া ৰফটশষাৰধওাৰ ৰূত অক ফটিাৱা হয় ।
হতোঁটলাটও এআ ৰধওাৰট া ৰলৰঘঔন হাৱাৰ 15 ৰদনৰ ৰবতৰটত প্ৰটয়াক ওৰৰফ লাৰকফ ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও
মৰদ ৰলৰঘধাৰও এচটন ৰলৰঘ এঔন ৰওটন অৰু আ হতোঁৰ ভনঃূত নহয়, হতটনহ’হল____________ওালত হতোঁ
ৰলৰঘট া বতাআ ৰদফ াটৰ অৰু হতোঁৰ ওাৰঔৰন খুৰাআ াফ াটৰ ।
I.

ভুওৰল ভূলযায়ন

II. ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা
III. ফাৰতলওৰণ
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IV. ভুওৰল ৰীক্ষা

সাৰ সংটক্ষ


ৰফফৰণ-ত্ৰ হহটঙ ফীভা হওাম্পানীসভূটহ ফযৱহাৰ ওৰা এঔন প্ৰথাকত অআনানুক দৰলল, ৰমঔটন ণয সম্পটওত ঔুোঁৰ -নাৰ
তথয দাৰগ ধটৰ ।



ফীভা-প্ৰস্তাৱ ওৰাৰ ওাৰটণ ফযৱহৃত অটৱদন-নৰথঔনও সাধাৰণটত “প্ৰস্তাৱ-ত্ৰ” ফুৰল হওাৱা



প্ৰস্তাৰৱত ফীভাধাৰীৰ স্বাস্থয, বযাস, হঙা, অয় অৰু াৰৰফাৰৰও ঔুোঁৰ -নাৰ টফাৰৰ ৰফষটয় এটচণ্ট এচটন হতোঁৰ
ৰৰ’ তত উটেঔ ওৰাট া অৱশযও ।



শাৰীৰৰও সাধাৰণ হফৰশিযসভূহৰ ঔুোঁৰ -নাৰ , হমটন উচ্চতা, চন, ৰিঘা, হৃদমন্ত্ৰৰ ৱস্থা আতযাৰদ ডািটৰ নৰথফদ্ধ ওটৰ
অৰু হতোঁৰ ৰৰ’ তত, ৰমট াও ডািৰৰ ৰীক্ষওৰ ৰৰ’ ত ফুৰল হওাৱা হয়, এআটফাৰৰ উটেঔ ওটৰ ।



ৰওঙুভান দৰলল ফয়সৰ ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ ফুৰল ৰফটফৰঘত হয় ৰমটফাৰৰ ন্তবূতি হ’ল স্কুল ফা ওটলচৰ ঙাৰ তৰপটও ,
ৰভউৰনৰঘটৰলৰ ৰ নৰথৰ ৰা উৰলৱা চন্মৰ প্ৰভানত্ৰ (ফাথত ঙাৰ তৰপটও ) ।



প্ৰৰতট া ফীভাওাৰওৰ এ া এ এভ এল নীৰত থওা অৱশযওীয় অৰু তদনুসাটৰ আয়াৰ প্ৰৰতৰলৰ এঔন অআ অৰ ৰড এ-ৰ
ঘৰত নৰথফদ্ধ ওৰৰফ লাটক । অবযন্তৰীণ ওভতনীৰত, ওামতয-প্ৰণালী অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ তথা ভুঔয নুটৰাধ-ালন ৰফষয়াৰ
(ওভপ্লাটয়নঙ ৰপঙাৰ) ৰনমুৰি এ এভ এল ওভতসূঘীত ন্তবূতি হহাৱা উৰঘৎ ।



ফীভাওাৰও সওটল হতোঁটলাওৰ গ্ৰাহওসওলৰ প্ৰওৃত ৰৰৰঘৰত ৰনৰূণ ওৰাট া অৱশযওীয় । হও ৱাআ ৰঘ ওামতযিভৰ
ংশ ৰহঘাটফ হও ৱাআ ৰঘ নৰথটফাৰ, হমটন ৰঠওনাৰ প্ৰভান, ান ওাডত অৰু প ’ আতযাৰদ সংগ্ৰহ ওৰাট া অৱশযও ।

সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূনত শব্দ
1. ৰফফৰণ ত্ৰ
2. প্ৰস্তাৱ ত্ৰ
3. হনৰতও সঙ্ক
4. ফয়সৰ ভানকত অৰু -ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ
5. এৰণ্ট ভাৰন লণ্ডাৰৰং
6. অটানাৰ গ্ৰাহওও চানও (টও ৱাআ ৰঘ)
7. ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওাল
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হয় ।

“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ II
মৰদ ৰলৰঘধাৰও এচটন ৰলৰঘ এঔন ৰওটন অৰু আ হতোঁৰ ভনঃূত নহয়, হতটনহ’হল ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওালত হতোঁ
ৰলৰঘট া বতাআ ৰদফ াটৰ অৰু হতোঁৰ ওাৰঔৰন খুৰাআ াফ াটৰ ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
তলৰ হওানট া ৰফওল্প ফয়সৰ ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰৰ এ া উদাহৰণ?
I.

হৰঘন ওাডত

II. হসাোঁৱৰণী
III. াঙ’ ত
IV. গ্ৰাভ িায়টত ৰদয়া প্ৰভাণত্ৰ
প্ৰশ্ন 2
তলৰ হওানট া হনৰতও সঙ্ক ৰ এ া লক্ষণ ফুৰল ও’ফ াৰৰ?
I.

ফীভা িয় ওৰাৰ ৰঙত ৰফিনও অঘৰণ ফৃৰদ্ধ হাৱা

II. ফীভা িয় ওৰাৰ অকত ৰফিনও অঘৰণ ফৃৰদ্ধ হাৱা
III. ফীভা িয় ওৰাৰ ৰঙত ৰফিনও অঘৰণ হ্ৰাস হাৱা
IV. ফীভা সুৰক্ষা হাৱাৰ ৰঙত ৰাধভূলও ওাভত ৰলপ্ত হহাৱা
প্ৰশ্ন 3
তলৰ হওানট া হফৰশিয ডািৰৰ ৰৰ’ তত ৰীক্ষা ওৰা হ’ফ?
I.

প্ৰস্তাৱওৰ অটৱৰকও অঘৰণ

II. উচ্চতা, চন অৰু ৰিঘা
III. সাভাৰচও ভমতযাদা
IV. সতযৰায়ণতা
প্ৰশ্ন 4
_____________হহটঙ ফীভা হওাম্পানীসভূটহ ফযৱহাৰ ওৰা এঔন প্ৰথাকত অআনানুক দৰলল, ৰমঔটন ণয সম্পটওত ঔুোঁৰ নাৰ তথয দাৰগ ধটৰ ।
I.

প্ৰস্তাৱ ত্ৰ

II. প্ৰস্তাৱ উদ্ধৃৰত
III. তথয-হ াওা
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IV. ৰফফৰণ ত্ৰ
প্ৰশ্ন 5
ফীভা-প্ৰস্তাৱ ওৰাৰ ওাৰটণ ফযৱহৃত অটৱদন-নৰথঔনও সাধাৰণটত__________ফুৰল হওাৱা হয় ।
I.

অটৱদন ত্ৰ

II. প্ৰস্তাৱ ত্ৰ
III. ঞ্জীয়ন ত্ৰ
IV. ফৰগৰন ত্ৰ
প্ৰশ্ন 6
তলত ৰদয়া ফয়সৰ প্ৰভাণ ত্ৰটফাৰৰ ৰা ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ -ভানকত ৰূট হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰাট াও ফাৰঙ লও ।
I.

স্কুল ঙাৰ তৰপটও

II. সাভৰৰও ফাৰহনীৰ ৰৰঘয় ত্ৰ
III. হৰঘন ওাডত
IV. ঔৃি ধভতত শৰণ হলাৱা প্ৰভাণত্ৰ (টফৰেমভ ঙাৰ তৰপটও )
প্ৰশ্ন 7
ধন-ৰৰষ্কৰণ ফা ভাৰন ল’ণ্ডাৰৰং হ’ল___________উৎস হকান ওৰৰ এ া থত ফযৱস্থাকল_______ থত অনয়ন
ওৰাৰ প্ৰৰিয়া মাটত এআ থত অআনানুসাটৰ ৰচতত ফুৰল প্ৰতীয়ভান হয় ।
I.

হফঅআনী, হফঅআনী

II. অআনৰসদ্ধ, অআনৰসদ্ধ
III. হফঅআনী, অআনৰসদ্ধ
IV. অআনৰসদ্ধ, হফঅআনী
প্ৰশ্ন 8
ৰমটক্ষত্ৰত ৰলৰঘট াও হল ৰলৰঘধাৰও সন্তুি নহয়, হতোঁ “ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওাল” ৰ সভয়টঙাৱাত থতাৎ ৰলৰঘ
ডওুটভণ্টঔন হাৱাৰ_____________ৰদনৰ ৰবতৰত আয়াও বতাআ ৰদফ াটৰ ।
I.

60 ৰদন

II. 45 ৰদন
III. 30 ৰদন
IV. 15 ৰদন
প্ৰশ্ন 9
“ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওাল” ৰ সভয়টঙাৱাত ৰলৰঘ এ া বতাআ ৰদয়া সম্পটওত ৰদয়া তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত সৰঠও?
I.

চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় 100% ৰপ্ৰৰভয়াভ খুৰাআ ৰদফ

II. চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় 50% ৰপ্ৰৰভয়াভ খুৰাআ ৰদফ
III. আৰতভটধয প্ৰদত্ত সুৰক্ষাৰ অনুাৰতও ৰফদাশংওা (ৰৰস্ক) ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু ডািৰৰ ৰীক্ষাৰ তথা হভাহৰ শুল্ক (টিম্প
ৰডউৰ ) ৰ ফাফদ হহাৱা ফীভাওাৰওৰ ফযয় ওাৰ হল ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ ।
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IV. ফীভাওাৰটও সম্পূণত ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফাটচয়াপ্ত ওৰৰফ
প্ৰশ্ন 10
তলৰ হওানট া ৰঠওনাৰ হফধ প্ৰভাণ ত্ৰ নহয়?
I.

ান ওাডত

II. হবা াৰ ৰৰঘয়ত্ৰ
III. হফংও াঙফুও
IV. িাআৰবং লাআটঙি

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
াঙ’ ত হ’ল ফয়সৰ এ া হফধ প্ৰভাণ ত্ৰ ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ফীভা িয় ওৰাৰ ৰঙত ৰফিনও অঘৰণ ফৃৰদ্ধ হাৱাট া হনৰতও সঙ্ক ৰ এ া লক্ষণ ফুৰল ও’ফ াৰৰ ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ডািৰৰ ৰীক্ষওৰ ৰৰ’ তত ৰীক্ষা ওৰা ৰফৰবনতা দৰ ৰবতৰত উচ্চতা, চন অৰু ৰিঘা থাটও ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
ৰফফৰণ ত্ৰ হহটঙ ফীভা হওাম্পানীসভূটহ ফযৱহাৰ ওৰা এঔন প্ৰথাকত অআনানুক দৰলল, ৰমঔটন ণয সম্পটওত ঔুোঁৰ -নাৰ তথয
দাৰগ ধটৰ ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ফীভা-প্ৰস্তাৱ ওৰাৰ ওাৰটণ ফযৱহৃত অটৱদন-নৰথঔনও সাধাৰণটত প্ৰস্তাৱ ত্ৰ ফুৰল হওাৱা হয় ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
হৰঘন ওাডতও ফয়সৰ -ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ ৰূট হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা হয় ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ধন-ৰৰষ্কৰণ ফা ভাৰন ল’ণ্ডাৰৰং হ’ল হফঅআনী উৎস হকান ওৰৰ এ া থত ফযৱস্থাকল হফঅআনী থত অনয়ন ওৰাৰ প্ৰৰিয়া
মাটত এআ থত অআনানুসাটৰ ৰচতত ফুৰল প্ৰতীয়ভান হয় ।
উত্তৰ 8
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সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
ৰমটক্ষত্ৰত ৰলৰঘট াও হল ৰলৰঘধাৰও সন্তুি নহয়, হতোঁ “ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওাল” ৰ সভয়টঙাৱাত থতাৎ ৰলৰঘ
ডওুটভণ্টঔন হাৱাৰ 15 ৰদনৰ ৰবতৰত আয়াও বতাআ ৰদফ াটৰ ।
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
“ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওাল” ৰ সভয়টঙাৱাৰ ৰবতৰত ৰলৰঘ বতাআ ৰদয়াৰ হক্ষত্ৰত, আৰতভটধয প্ৰদত্ত সুৰক্ষাৰ অনুাৰতও
ৰফদাশংওা (ৰৰস্ক) ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু ডািৰৰ ৰীক্ষাৰ তথা হভাহৰ শুল্ক (টিম্প ৰডউৰ ) ৰ ফাফদ হহাৱা ফীভাওাৰওৰ ফযয় ওাৰ
হল ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ান ওাডত ৰঠওনাৰ এ া হফধ প্ৰভান ত্ৰ নহয় ।
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ধযায় 13
তথয সহওাটৰ প্ৰৰতাদন – ৰলৰঘ ঘতত – I
ধযায় ৰৰৰঘৰত
প্ৰস্তাৱ এ া ফীভা ৰলৰঘকল ৰূান্তৰৰত হহাৱাৰ প্ৰৰিয়াৰ লকত চৰড়ত নৰথটফাৰ হ’ল এআ ধযায়ৰ অটলাঘনাৰ ৰফষয়-ফস্তু ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. প্ৰস্তাৱ মতযায়ত তথয সহওাটৰ প্ৰৰতাদন
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A. প্ৰস্তাৱ মতযায়ত তথয সহওাটৰ প্ৰৰতাদন
1. প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ (পািত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঙী )
ফীভা ঘুৰি এ াৰ সূঘনা হয় হমৰতয়া চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ (পািত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঙী ফা এপ ৰ অৰ)
চাৰৰ ওটৰ । এআ পািত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঙী ঔটনআ হ’ল ৰলৰঘ ঘুৰি অৰম্ভ হহাৱাৰ প্ৰভাণ ।
প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদঔনত ৰনম্নৰলৰঔত তথযটফাৰ সৰনতাৰফি থাটও0
i.

ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ নাভ অৰু ৰঠওনা

ii. ৰলৰঘ নম্বৰ
iii. ৰওভান ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়া হহটঙ
iv. ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়াৰ দ্ধৰত অৰু সখনতা
v. ৰৰস্ক অৰম্ভ হহাৱাৰ তাৰৰঔ
vi. ঘূড়ান্ত ভযাদূৰততৰ তাৰৰঔ
vii. হশষ ৰপ্ৰৰভয়াভ চভা ৰদয়াৰ তাৰৰঔ
viii. অিাৰসত ফীভাৰাৰশ
প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ চাৰৰ ওৰাৰ ৰঙত ফীভাটওাম্পানীটয় প্ৰস্তাৱওৰ ৰা অৰু হওাটনা ৰপ্ৰৰভয়াভ াটল ৰৱততী ৰপ্ৰৰভয়াভ
ৰৰঘদটফাৰ চাৰৰ ওৰৰফ ।এআ ৰৰঘদ হফাৰও ুনৰনৱীওৰণ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ (ৰৰৰনউটৱল ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঙী ফা অৰ ৰ অৰ) ফুৰল
হওাৱা হয় । ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ সংিান্ত ৰফতওতৰ হক্ষত্ৰত এআ ৰৰঘদটফাটৰ প্ৰভাণ ৰূট ওাভ ওটৰ ।
2. ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট
ৰলৰঘ ডওুটভণ্টঔন হ’ল ফীভাৰ লকত চৰড়ত অ াআতকও গুৰুত্বূণত দৰলল ।আ হ’ল ফীভাওৃত অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ ভাচত
হহাৱা ঘুৰিট াৰ প্ৰভাণ ।আ ৰনটচ এ া ঘুৰি নহয় ।ৰলৰঘধাৰটও এআঔন দৰলল হহৰুৱাআ হলাটল ঘুৰিট াৰ ৰত আয়াৰ
হওাটনা প্ৰবাৱ নটৰ । ঘুৰিত হওাটনা ৰৰফততন নওৰাকওটয় ফীভা হওাম্পানীটয় এঔন হুফহু প্ৰৰতৰলৰ (ডূৰপ্লটও ) ৰলৰঘ চাৰৰ
ওটৰ । ৰলৰঘ ডওুটভণ্টঔন এচন হততাসম্পনতা ওতৃতক্ষআ ঘহী ওৰৰফ লাটক অৰু আৰণ্ডয়ান হিম্প এক্ট নুসৰৰ আয়াত হিম্প
সংলি ওৰৰফ লাটক ।
এঔন ভানকত ৰলৰঘ ডওুটভণ্টত সাধাৰণটত ৰতৰন া ংশ থাটও0
a) ৰলৰঘ নুসঘূ ী (ৰলৰঘ হিৰডউল)
ৰলৰঘ নুসঘূ ীটয় প্ৰথভ ংশট া কঠন ওটৰ । এআট া সাধাৰণটত ৰলৰঘৰ সভুঔৰ ৃষ্ঠাত থাটও ।চীফন ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ
নুসঘূ ীটফাৰ সঘৰাঘৰ এটও ধৰণৰ হয় ।এআটফাৰত সাধাৰণটত তলত ৰদয়া তথযটফাৰ থাটও0
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: ৰলৰঘ ডওুটভণ্টৰ উাংশসভূহ
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i.

ফীভাটওাম্পানীৰ নাভ

ii. ৰনৰেতি ৰলৰঘৰ ফাটফ ৰওঙুভান ৰফটশষ ৰফফৰণ, হমটন
 ৰলৰঘৰ কৰাওীৰ নাভ অৰু ৰঠওনা
 চন্মৰ তাৰৰঔ অৰু হশহতীয়া চন্মৰদনত হতোঁৰ ফয়স
 ফীভাঘুৰিট াৰ অোঁঘৰনঔনৰ প্ৰওাৰ (টপ্লন) অৰু ভযাদ ( াভত)
 অিাৰসত ফীভাৰাৰশ
 ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ
 ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ভযাদ
 ঘুৰিট াৰ সূঘনাৰ তাৰৰঔ, ভযাদূৰততৰ তাৰৰঔ, সফতটশষ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়াৰ ৰনদ্ধতাৰৰত তাৰৰঔ
 ৰলৰঘট া লাব-সৰহত হন লাব-ৰৰহত
 নাভাংৰওত ফা ভটনানীত ফযৰিচনৰ (নৰভনী) নাভ
 ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ৰফৰধ – ফঙটৰওীয়া, ঙভহীয়া, ৰতৰনভহীয়া, এভহীয়া, দৰভহাৰ ৰা ওততন
 ৰলৰঘ নম্বৰ – ৰমট া ৰলৰঘ ঘুৰিৰ ৰদ্বতীয় অৰু এওও ৰৰঘয় জ্ঞাও সংঔযা
iii. ফীভাওাৰটও ৰদয়া ৰৰটশাধৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত ।এআট া হ’ল ফীভাঘুৰিট াৰ প্ৰাণ ।
iv. ওতৃতত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰওাৰীৰ ঘহী অৰু ৰলৰঘ হিম্প
v. স্থানীয় ফীভা হলাওালৰ (আনৰিউটৰন্স ভফুডমটভন) ৰঠওনা
b) ভানকত সা-সুৰফধাসভূহ (টিণ্ডাডত প্ৰৰৱচনঙ)
ৰলৰঘৰ ৰদ্বতীয় ংশট াত, ূফতৰনদ্ধতাৰৰত বাটৱ ৰওঙুভান সুৰফধাৰ ৰা ফৰিত ওৰা ৰলৰঘটফাৰও ফাদ ৰদ, ফাওী সওটলা
চীফন ফীভা ঘুৰিৰ হক্ষত্ৰত সাধাৰণটত প্ৰটমাচয হহাৱা ৰলৰঘৰ ভানকত সা-সুৰফধাটফাৰৰ ৰফষটয় ফণতনা ওৰা থাটও ।
হওাটনা হওাটনা ফীভাঘুৰিৰ হক্ষত্ৰত আয়াৰ ৰওঙুভান সুৰফধা প্ৰটমাচয নহ’ফ াটৰ, হমটন ভযাদী ফীভা, এওও ৰপ্ৰৰভয়াভ মুি
ফা লাব-ৰৰহত ৰলৰঘটফাৰ ।এআ ভানকত সা-সুৰফধাটফাটৰ ৰনৰেতিবাটৱ ঘুৰিট াৰ ধীনত প্ৰটমাচয সুৰফধা, ৰফটশষাৰধওাৰ
তথা অন ঘততসভূহৰ ফযাঔযা ওটৰ ।
c) ৰলৰঘৰ ৰফটশষ উফন্ধসভূহ (টস্পৰঙৰপও ৰলৰঘ প্ৰৰৱচনঙ)
ৰলৰঘ ডওুটভণ্টৰ তৃতীয় ংশট া, প্ৰৰতট া ফীভাঘুৰিৰ ফাটফ ৰফটশষবাটৱ ৰনৰেতি উফন্ধটফাটৰটৰ কৰঠত হয় । এআটফাৰ
দৰললঔনৰ প্ৰথভ ৃষ্ঠাটত ৰলঔা থাটও নাআফা হফটলক ওাকচত ঙা ওৰৰ সুওীয়া সংটমাচন ৰহঘাটফ ভূল দৰললঔনত
সৰনতাৰৱি ওৰা হয় ।
ৰমটক্ষত্ৰত ৰলৰঘৰ ভানকত সা-সুৰফধাটফাৰ, হমটন নুগ্ৰহ-ওাল ফা ওালাতীত হ’হল -ফাটচয়াপ্তওৰণৰ সুৰফধা, ঘুৰিট াৰ
ধীনটতআ ৰফৰধফদ্ধ হয়, ৰফটশষ উফন্ধটফাৰৰ হক্ষত্ৰত এআটফাৰ থওা-নথওাট া ৰওন্তু সাধাৰণটত ফীভাওৃত অৰু
ফীভাওাৰওৰ ভাচৰ ৰফটশষ ঘুৰিৰ ৰতটহ ৰনবতৰ ওটৰ ।
উদাহৰণ
কবতৱতী ভৰহলা একৰাওীৰ চীফনৰ ৰত ঘুৰিট া ওৰাৰ সভয়ত কবতাৱস্থাচৰনত ভৃতুযও সুৰক্ষাটফিনীৰ ৰা অকতীয়াকও
ফাদ ৰদয়াৰ টথত এ া ৰফটশষ ধাৰা ফা ক্ল’চ অটৰা ওৰৰফ াৰৰ ।
13 নম্বৰ ধযায়ট াত সা-সুৰফধাটফাৰৰ ৰফষটয় ৰফশদবাটৱ ফযাঔযা ওৰা হহটঙ ।
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ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ এঔটন (এপ ৰ অৰ) ৰও সূঘায়? সফতাৰধও উমুি ৰফওল্পট া ফাৰঙ লও ।
I.

ভুওৰল ফাঙৰনৰ সুৰফধা ওাল হশষ হহটঙ

II. ৰলৰঘ ঘুৰি অৰম্ভ হহাৱাৰ প্ৰভাণ
III. এৰতয়া ৰলৰঘট া ফাৰতল ওৰৰফ হনাৱাৰৰ
IV. ৰলৰঘট াটয় ৰওঙু ৰৰভাটণ নকদ ভূলয চতন ওৰৰটঙ

সাৰ সংটক্ষ


ফীভা ঘুৰি এ াৰ সূঘনা হয় হমৰতয়া চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ (এপ ৰ অৰ) চাৰৰ ওটৰ । এআ
প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদঔটনআ হ’ল ৰলৰঘ ঘুৰি অৰম্ভ হহাৱাৰ প্ৰভাণ ।



ৰলৰঘ ডওুটভণ্টঔন হ’ল ফীভাৰ লকত চৰড়ত অ াআতকও গুৰুত্বূণত দৰলল ।আ হ’ল ফীভাওৃত অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ
ভাচত হহাৱা ঘুৰিট াৰ প্ৰভাণ ।



এঔন ভানকত ৰলৰঘ ডওুটভণ্টত সাধাৰণটত ৰতৰন া ংশ থাটও ৰম হওআ া হহটঙ ৰলৰঘ নুসূঘী, ভানকত সা-সুৰফধাসভূহ
অৰু ৰলৰঘট াৰ ৰফটশষবাটৱ ৰনৰেতি উফন্ধসভূহ ।

সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ (এপ ৰ অৰ)
2. ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট
3. ৰলৰঘ নুসূঘী
4. ভানকত সা-সুৰফধাসভূহ
5. ৰফটশষ উফন্ধসভূহ

“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ II
ৰলৰঘ ঘুৰিট া হম অৰম্ভ হহটঙ তাৰ প্ৰভাণ হ’ল প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ (এপ ৰ অৰ) ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
তলৰ হওানঔন দৰলল ফীভাওাৰও অৰু ফীভাওৃতৰ ভাচৰ ঘুৰিট াৰ প্ৰভাণ?
I.

প্ৰস্তাৱ ত্ৰ
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II. ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট
III. ৰফফৰণ ত্ৰ
IV. দাফী ত্ৰ
প্ৰশ্ন 2
মৰদ হওাটনা ৰলৰঘ ডওুটভণ্টত শব্দ প্ৰটয়াকৰ হক্ষত্ৰত চৰ ল বাষা ফযৱহাৰ ওৰাৰ পলত স্বেতা ফা দ্বথততাৰ সৃৰি হয়, হতটন্ত
হতটন ধৰণৰ ফাওযাংশৰ বাগৰন ফা ফযাঔযা সাধাৰণটত হওটনকও ওৰা হয়?
I.

ফীভাওৃতৰ সটক্ষ

II. ফীভাওাৰওৰ সটক্ষ
III. ৰলৰঘট া ফাৰতল ফুৰল হখাৰষত হ’ফ অৰু সুত সহ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফীভাওৃতকল খুৰাআ ৰদয়াৰ ফাটফ ফীভাওাৰওও ৰনটেতশ ৰদয়া
হ’ফ
IV. ৰলৰঘট া ফাৰতল ফুৰল হখাৰষত হ’ফ অৰু সুত ৰনৰদয়াটও হওৱল ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফীভাওৃতকল খুৰাআ ৰদফকল ফীভাওাৰওও
ৰনটেতশ ৰদয়া হ’ফ
প্ৰশ্ন 3
হওানট া ৰফওল্পআ ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট এঔনও সটফতাত্তভ উাটয় ফণতনা ওটৰ?
I.

এআট া হহটঙ ফীভাঘুৰি এ াৰ প্ৰভাণ

II. এআট া হহটঙ হওাম্পানীৰ ৰা ফীভা ৰলৰঘ ৰওনাৰ ফাটফ ফীভাওৃতআ হদঔুৱা অগ্ৰহৰ এ া প্ৰভাণ
III. এআট া হহটঙ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ হতোঁটলাওৰ হঘটনল-ঘৰৰও সওল, হমটন হফংও, ব্ৰ’ওাৰ অৰু নযানয সত্তাৰ লকত
হলনটদনৰ হক্ষত্ৰত ভাৰন ঘলা নীৰত (ওামতয-প্ৰণালী) ৰ এ া প্ৰভাণ
IV. এআট া হহটঙ প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদোঁটত ফীভাটওাম্পানীটয় চাৰৰ ওৰা প্ৰাৰপ্ত-স্বীওাৰ ত্ৰ
প্ৰশ্ন 4
তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত শুদ্ধ?
I.

প্ৰস্তাৱ ত্ৰঔন গ্ৰহন ওৰাট া হ’ল ৰলৰঘ ঘুৰিৰ অৰম্ভৰণৰ প্ৰভাণ

II. ৰপ্ৰৰভয়াভ গ্ৰহন ওৰাট া হ’ল ৰলৰঘট া অৰম্ভ হহাৱাৰ প্ৰভাণ
III. প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদঔন হ’ল ৰলৰঘ ঘুৰি অৰম্ভ হহাৱাৰ প্ৰভাণ
IV. ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উদ্ধৃৰতট া হ’ল ৰলৰঘ ঘুৰি অৰম্ভ হহাৱাৰ প্ৰভাণ
প্ৰশ্ন 5
প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ ৰঙত লাব ওৰা ৰৱততী ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ ফাটফ ফীভা হওাম্পানীটয় __________চাৰৰ ওটৰ ।
I.

ুনৰঘলন (ৰৰবাআটবল) ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ

II. ুনৰপ্ৰৰতষ্ঠা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ
III. ুনৰস্থান ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ
IV. ুনৰনৱীওৰণ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ
প্ৰশ্ন 6
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ফীভাওৃত ফযৰিচটন ভূল চীফন ফীভা ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট হহৰুৱাআ হলাটল ৰও হ’ফ?
I.

ঘুৰিত হওাটনা ৰৰফততন নওৰাকওটয় ফীভা হওাম্পানীটয় এঔন হুফহু প্ৰৰতৰলৰ (ডুৰপ্লটও ) ৰলৰঘ চাৰৰ ওৰৰফ

II. ফীভাঘুৰিট াৰ ন্ত ৰৰফ
III. ফীভাওৃতআ ওৰা হতোঁৰ হশহতীয়া স্বাস্থযৰ ৰফষটয় হখাষণাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভা হওাম্পানীটয় ুনৰায় নতুন ঘতত অৰু
ৰনয়ভাৱলীৰ হসটত এঔন ৰদ্বতীয় ৰলৰঘ চাৰৰ ওৰৰফ
IV. অদালতৰ অটদশ হাৱাৰ ৰঙতটহ ঘুৰিত হওাটনা ৰৰফততন নওৰাকওটয় ফীভা হওাম্পানীটয় এঔন হুফহু প্ৰৰতৰলৰ
(ডুৰপ্লটও ) ৰলৰঘ চাৰৰ ওৰৰফ
প্ৰশ্ন 7
তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত সৰঠও?
I.

ৰলৰঘঔন এচন হততাসম্পনতা ওতৃতক্ষআ ঘহী ওৰৰফ লাটক ৰওন্তু আৰণ্ডয়ান হিম্প এক্ট নুসৰৰ হিম্প সংলি ওৰাট া
ফাধযতাভূলও নহয়

II. ৰলৰঘঔন এচন হততাসম্পনতা ওতৃতক্ষআ ঘহী ওৰৰফ লাটক অৰু আৰণ্ডয়ান হিম্প এক্ট নুসৰৰ আয়াত হিম্প সংলি ওৰৰফ
লাটক
III. ৰলৰঘঔন এচন হততাসম্পনতা ওতৃতক্ষআ ঘহী ওৰৰফ নালাটক ৰওন্তু আৰণ্ডয়ান হিম্প এক্ট নুসৰৰ হিম্প সংলি ওৰৰফ লাটক
IV. ৰলৰঘঔন হওাটনা হততাসম্পনতা ওতৃতক্ষআ ঘহী ওৰৰফ নালাটক অৰু আৰণ্ডয়ান হিম্প এক্ট নুসৰৰ হিম্প সংলি ওৰাটৰা
হওাটনা অৱশযওীয়তা নাআ
প্ৰস্ন 8
তলৰ হওানট াটৱ এ া ভানকত ফীভা ৰলৰঘ ডওুটভণ্টৰ প্ৰথভ ংশট া কঠন ওটৰ?
I.

ৰলৰঘ নুসূঘী

II. ভানকত সা-সুৰফধাসভূহ
III. ৰফটশষ ৰলৰঘ উফন্ধসভূহ
IV. দাফী প্ৰৰিয়া
প্ৰশ্ন 9
এঔন ভানকত ফীভা ৰলৰঘৰ ভানকত সা-সুৰফধাসভূহৰ ংশট াত তলৰ হওানৰঔৰন তথয থাটও?
I.

ঘুৰিট াৰ সূঘনাৰ তাৰৰঔ, ভযাদূৰততৰ তাৰৰঔ, সফতটশষ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়াৰ ৰনদ্ধতাৰৰত তাৰৰঔ

II. নাভাংৰওত ফা ভটনানীত ফযৰিচনৰ নাভ
III. ঘুৰিট াৰ ধীনত প্ৰটমাচয সুৰফধা, ৰফটশষাৰধওাৰ তথা অন ঘততসভূহ
IV. ওতৃতত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰওাৰীচনৰ ঘহী অৰু ৰলৰঘ হিম্প
প্ৰশ্ন 10
“কবতৱতী ভৰহলা একৰাওীৰ চীফনৰ ৰত ঘুৰিট া ওৰাৰ সভয়ত কবতাৱস্থাচৰনত ভৃতুযও সুৰক্ষাটফিনীৰ ৰা অকতীয়াকও
ফাদ ৰদয়াৰ টথত এ া ৰফটশষ ধাৰা ফা ক্ল’চ অটৰা ওৰৰফ াৰৰ” – এআট া এ া ভানকত ৰলৰঘ ডওুটভণ্টৰ হওানট া ংশত
ন্তবূতি হয়?
I.

ৰলৰঘ নুসূঘী

II. সাধাৰণ সা-সুৰফধাসভূহ
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III. ভানকত সা-সুৰফধাসভূহ
IV. ৰফটশষ ৰলৰঘ উফন্ধসভূহ

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট হ’ল ফীভাওাৰও অৰু ফীভাওৃতৰ ভাচৰ ঘুৰিট াৰ প্ৰভাণ ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
মৰদ হওাটনা ৰলৰঘ ডওুটভণ্টত শব্দ-প্ৰটয়াকৰ হক্ষত্ৰত চৰ ল বাষা ফযৱহাৰ ওৰাৰ পলত স্বেতা ফা দ্বথততাৰ সৃৰি হয়, হতটন্ত
হতটন ধৰণৰ ফাওযাংশৰ বাগৰন ফা ফযাঔযা সাধাৰণটত ফীভাওৃতৰ সটক্ষ ওৰা
হয় ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট হহটঙ ফীভাঘুৰিট াৰ প্ৰভাণ ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদঔন হ’ল ৰলৰঘ ঘুৰি অৰম্ভ হহাৱাৰ প্ৰভাণ ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ ৰঙত লাব ওৰা ৰৱততী ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ ফাটফ ফীভা হওাম্পানীটয় ুনৰনৱীওৰণ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰঘদ চাৰৰ
ওটৰ ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ফীভাওৃত ফযৰিচটন ভূল চীফন ফীভা ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট হহৰুৱাআ হলাটল ঘুৰিত হওাটনা ৰৰফততন নওৰাকওটয় ফীভাটওাম্পানীটয়
এঔন হুফহু প্ৰৰতৰলৰ (ডূৰপ্লটও ) ৰলৰঘ চাৰৰ ওৰৰফ ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ৰলৰঘঔন এচন হততাসম্পনতা ওতৃতক্ষআ ঘহী ওৰৰফ লাটক অৰু আৰণ্ডয়ান হিম্প এক্ট নুসৰৰ আয়াত হিম্প সংলি ওৰৰফ লাটক ।
উত্তৰ 8
উত্তৰট া হহটঙ I
ৰলৰঘ নুসূঘীটয় এ া ভানকত ফীভা ৰলৰঘ ডওুটভণ্টৰ প্ৰথভ ংশট া কঠন ওটৰ ।
উত্তৰ 9
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সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
এঔন ভানকত ফীভা ৰলৰঘৰ ভানকত সা-সুৰফধাসভূহৰ ংশট াত ঘুৰিট াৰ ধীনত প্ৰটমাচয সুৰফধা, ৰফটশষাৰধওাৰ তথা অন
ঘততসভূহ ৰফষয়ও তথযৰঔৰন থাটও ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
“কবতৱতী ভৰহলা একৰাওীৰ চীফনৰ ৰত ঘুৰিট া ওৰাৰ সভয়ত কবতাৱস্থাচৰনত ভৃতুযও সুৰক্ষাটফিনীৰ ৰা অকতীয়াকও
ফাদ ৰদয়াৰ টথত এ া ৰফটশষ ধাৰা ফা ক্ল’চ অটৰা ওৰৰফ াৰৰ” – এআট া এ া ভানকত ৰলৰঘ ডওুটভণ্টৰ ৰফটশষ ৰলৰঘ
উফন্ধসভূহৰ ংশত ন্তবূতি হয় ।
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ধযায় 14
তথয সহওাটৰ প্ৰৰতাদন – ৰলৰঘ ঘতত – II
ধযায় ৰৰৰঘৰত
এআ ধযায়ট াত ৰলৰঘ ডওুটভণ্টত সৰনতাৰৱি ৰফৰধফদ্ধ সুৰফধাসভূহৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰা হ’ফ । এআ ধযায়ত অটলাঘয ৰফষয়ফস্তুৰ ন্তকতত হ’ল নুগ্ৰহ-ওাল, ৰলৰঘ ওালাতীততা অৰু -ফাটচয়াপ্তওৰণ সম্পৰওতত গুৰুত্বূণত সুৰফধাসভূহ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. ৰলৰঘৰ ঘতত অৰু ৰফটশষাৰধওাৰসভূহ
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A. ৰলৰঘৰ ঘতত অৰু ৰফটশষাৰধওাৰসভূহ
1. নুগ্ৰহ-ওাল
প্ৰৰতট া চীফন ফীভা ঘুৰিটয় ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত সুৰফধা প্ৰদান ওৰৰফকল সন্মত হয় এ া ঘততত হম ৰনয়ৰভতবাটৱ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰদ
থাৰওফ লাৰকফ অৰু ৰলৰঘট া ফলফৎ থাৰওফ লাৰকফ । “নুগ্ৰহ-ওাল”ৰ ৰফটশষ ধাৰাট াটৱ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ওাৰটণ
ৰলৰঘধাৰওও ৰনদ্ধতাৰৰত তাৰৰঔট াৰ ৰঙটতা ৰতৰৰি সভয় ভঞ্জুৰ ওটৰ ।
গুৰুত্বূণত
নুগ্ৰহ-ওালৰ ভানকত হদখতয হ’ল এভাহ ফা 31 ৰদন । ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰনদ্ধতাৰৰত তাৰৰঔৰ ৰঙৰ ৰদনট াৰ ৰা
নুগ্ৰহ-ওালৰ ৰদন কণনা অৰম্ভ হয় । ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনৰদয়া ফাটফ ৰমটফাৰ ৰলৰঘ ওালাতীত (টলঘড্) হহ হমাৱাৰ ওথা,
হসআটফাৰও “নুগ্ৰহ-ওাল”ৰ সভয়টঙাৱাত ঘৰলত ৱস্থাত ৰঔাত এআ ৰফটশষ সুৰফধাট াটৱ সক্ষভ ওটৰ ।
ৰস ৰম ৰও নহও, ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰওন্তু ৰদফ লকীয়া হহ থাটও অৰু মৰদ এআ সভয়ৰ ৰবতৰত ৰলৰঘধাৰওৰ ভৃতুয হয়, হতটন্ত
ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত লবয সুৰফধাৰঔৰনৰ ৰা হদয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰঔৰন ফীভাওাৰটও ওাৰ লয় । মৰদ নুগ্ৰহ-ওাল াৰ হহ হমাৱাৰ ৰঙটতা
ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰদয়া নহয়, হতটনহ’হল ৰলৰঘট াও ওালাতীত ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা হয় অৰু ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত প্ৰটদয় সুৰফধা প্ৰদানৰ
হওাটনা দায়ফদ্ধতা হওাম্পানীৰ নাথাটও ।-ফাটচয়াপ্তওৰণৰ ৰফটশষ সুৰফধাৰ ধীনত প্ৰায ৰাৰশৰঔৰনটয়আ হওৱল এটনটক্ষত্ৰত
প্ৰদানটমাকয হ’ফ ।এও থতত, নুগ্ৰহ-ওালৰ সভয়টঙাৱাত ফীভাওৃতআ ৰফনাভূলীয়া ফীভাসুৰক্ষা লাব ওটৰ ফুৰল ও’ফ াৰৰ ।
2. ওালাতীততা অৰু ুনৰঘলন (টলঘ এণ্ড ৰৰআনটিআ টভণ্ট / ৰৰবাআটবল)
অৰভ আৰতভটধয হদঔা াআটঙা হম নুগ্ৰহ-ওালৰ ৰবতৰত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনৰদটল ৰলৰঘট া ওালাতীত হহ মায় । ৰওন্তু সুঔফৰ হ’ল
হম ফাস্তৰৱওটত সওটলা চীফন ফীভা ঘুৰিটয় ওালাতীত হহাৱা ৰলৰঘট া ুনৰঘলন ওৰাৰ নুটভাদন ৰদটয় ।

সংজ্ঞা
ৰমটফাৰ ৰলৰঘ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ নওৰাৰ ফাটফ ফাৰতল হহ মায় ফা -ফাটচয়াপ্তওৰণ নুৰফৰধৰ হওাটনা এ া সুৰফধাৰ ধীনত
ঘালু থাটও, চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় হসআটফাৰও ুনৰ সঘল ওৰৰ হতালাৰ প্ৰৰিয়াট াও “ুনৰঘলন” ফুৰল হওাৱা হয় ।
ৰওন্তু ৰলৰঘৰ ুনৰঘলনট া ফীভাওৃতৰ ৰনঃঘতত ৰধওাৰ হ’ফ হনাৱাটৰ । এআট া হওৱল ৰওঙুভান ঘতত-সাটটক্ষটহ সম্পনতা হ’ফ
াটৰ0
i.

ফীভাওাৰওৰ ফাটফ ৰফদাশংওা ফৃৰদ্ধ হ’ফ হনাৱাটৰ0 ৰলৰঘট াৰ ুনৰঘলনৰ ৰৰণৰতত ফীভা হওাম্পানীটয় গ্ৰহণ
ওৰৰফ লকা ৰফদাশংওাৰ ভাত্ৰা ফাৰিফ হনাৱাটৰ ।

ii. তহৰফল কঠন0 ৰলৰঘট া ওালাতীত নহ’হল ৰম ৰৰভাণৰ ধনৰাৰশ তহৰফল ৰহঘাটফ ূঞ্জীবূত হ’ল হহটতন, হসআ এটও
ৰৰভাণৰ ধনৰাৰশ ৰলৰঘধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু সুত ৰহঘাটফ ৰদফ লাৰকফ ।
iii. ৰনদ্ধতাৰৰত সভয় সীভাৰ ৰবতৰত ুনৰঘলনৰ অটৱদন0 ৰলৰঘট াৰ ুনৰঘলনৰ ফাটফ ৰলৰঘৰ কৰাওীটয় প্ৰাসৰঙ্গও
নুৰফৰধট াটৱ ৰনৰেতি ওৰৰ ৰদয়া সভয় সীভাৰ ৰবতৰত অটৱদন চনাফ লাৰকফ ।বাৰতফষতত এ া ৰনদ্ধতাৰৰত সভয়
সীভাৰ, হমটন ওালাতীত হহাৱাৰ াোঁঘ ফঙৰৰ ৰবতৰত ৰলৰঘট াৰ ুনৰঘলন হহাৱাট া অৱশযও ।
iv. ফযাহত ফীভাটমাকযতাৰ সটন্তাষচনও প্ৰভাণ0 ফীভাওৃতআ ফীভাটওাম্পানীৰ ঘৰত হতোঁৰ ফযাহত ফীভাটমাকযতাৰ
প্ৰভাণ দাৰঔল ওৰাট া ৱশযওততফয । হওৱল হতোঁৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থা সটন্তাষচনও হ’হলআ নহ’ফ, নযানয
ওাৰওটফাটৰা, হমটন হতোঁৰ অৰথতও ৱস্থা অৰু হনৰতও অঘৰণৰ ফুচন ৱনৰত খৰ ফ নালাৰকফ ।
v. সুতৰ হসটত ফটওয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ0 ৰলৰঘৰ কৰাওীটয় প্ৰৰতট া ফাওী ৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ
ৰা সুতৰ হসটত ৰৰটশাধ ওৰাট া অৱশযও ।
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vi. ফটওয়া ঋণ ৰৰটশাধ0 ফীভাওৃতআ ৱটশযআ ফটওয়া ৰলৰঘ ঋণ ৰৰটশাধ ওৰৰফ লাৰকফ ফা ফৰতত থওা ঋণ-দাৰয়ত্ব
ুনৰস্থাৰত ওৰৰফ লাৰকফ ।
সম্ভফত, ৰৰ হকাট আ হওআ া ঘততৰ ৰবতৰত সফতাৰধও গুৰুত্বূণত হহটঙ ুনৰঘলনৰ ফাটফ লাকৰতয়াল ফযাহত ফীভাটমাকযতাৰ
প্ৰভাণট া । ৰও ধৰণৰ প্ৰভাণ দাফী ওৰা হ’ফ হসআট া ৰনবতৰ ওৰৰফ প্ৰৰতট া ৰলৰঘৰ ৰনচা ৰৰৰস্থৰতৰ ৰত । মৰদ ঔুফ ওভ
সভয়ৰ ফাটফ ৰলৰঘট া ওালাতীত ৱস্থাত থাটও, হতটন্ত ফীভাওাৰটও ফীভাটমাকযতাৰ প্ৰভাণ ৰফহটনআ ৰলৰঘট াও ুনৰায়
ঘৰলত ওৰৰফ াটৰ নাআফা হতোঁ সুস্বাস্থযৰ ৰধওাৰী হহ অটঙ ফুৰল স্ব-হখাৰষত এ া সৰল ৰফফৃৰত হতোঁৰ ৰা ৰফঘাৰৰফ াটৰ ।
ৰওঙুভান ৰৰৰস্থৰতত হওাম্পানীটয় ডািৰৰ ৰীক্ষণ ফা ফীভাটমাকযতাৰ নয প্ৰভাণ দাফী ওৰৰফ াটৰ0
i.

এ া হ’ল, ম’ত নুগ্ৰহ-ওাল ফহু ৰদনৰ অকটত উওৰল হকটঙ অৰু ৰলৰঘট া প্ৰায় এফঙটৰআ হ’ল ওালাতীত
ৱস্থাত অটঙ ।

ii. নয এ া ৰৰৰস্থৰত হ’ল ম’ত স্বাস্থয ফা অন হওাটনা সভসযা অটঙ ফুৰল ফীভাওাৰওৰ সটন্দহ হহাৱাৰ থল অটঙ
।নতুনকও ডািৰৰ ৰীক্ষণৰ অৱশযওীয়তা হ’ফ াটৰ মৰদ অিাৰসত ফীভাৰাৰশ ফা ৰলৰঘট াৰ ৰবৰহত ংওট া
ফৃহৎ হয় ।
ৰমটহতু ুনৰঘলন ফা ৰৰবাআটবলৰ ফাটফ ৰলৰঘধাৰটও এও ফুচন ৰৰভাণৰ ধনৰাৰশ ৰদফ লকা হ’ফ াটৰ (ফটওয়া
ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ অৰু সুত), হসটয়টহ প্ৰৰতচন ৰলৰঘধাৰটও ৰনচাফফীয়াকও ৰসদ্ধান্ত হলাৱা দৰওাৰ হম ুৰণা ৰলৰঘট া ুনৰ ঘালু
ওৰা হন এ া নতুন ৰলৰঘ হলাৱা - হওানট া হতোঁৰ ওাৰটণ হফৰঙ লাবচনও হ’ফ । ৰলৰঘৰ ুনৰঘলনট া প্ৰাটয়আ হফৰঙ
লাবচনও হয় ৰওয়টনা নতুন ৰলৰঘ এ া ৰওৰনটল হতোঁ ৰপ্ৰৰভয়াভ হফৰঙ ৰদফ লাৰকফ, ওাৰণ ুনৰঘলনৰ তাৰৰঔত উনীত হহাৱা
ফয়সৰ ৰবৰত্ততটহ ফীভাওৃতৰ নতুন ৰলৰঘৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰা হ’ফ ।
a) ৰলৰঘ ুনৰঘলনৰ ফযৱস্থা
এৰতয়া হঘাৱা মাও ৰও ৰও উাটয় ৰলৰঘৰ ুনৰঘলন ওৰৰফ াৰৰ । সাধাৰণটত ‘নাদায় প্ৰথভ ৰপ্ৰৰভয়াভট া’ৰ ধামতয
তাৰৰঔট াৰ ৰা এ া ৰনৰেতি সভয় সীভাৰ, হমটন 5 ফঙৰৰ ৰবতৰত ফযৰি এচটন ৰলৰঘট া ুনৰ ঘালু ওৰৰফ াটৰ ।
i.

সাধাৰণ ুনৰঘলন (ৰডতনাৰৰ ৰৰবাআটবল)

ুনৰঘলনৰ সৰলতভ দ্ধৰতট া হ’ল সুতৰ হসটত সম্পূণত ফটওয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰাট া । আয়াও সাধাৰণ ুনৰঘলন
ফা ৰডতনাৰৰ ৰৰবাআটবল ফুৰল হওাৱা হয় অৰু সভতণ ভূলয চতন ওৰৰটলটহ আ ওামতযওৰী হয় । এআ হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰটও
সু-স্বাস্থয সম্পৰওতত হখাষণা ফা ফীভাটমাকযতাৰ নয প্ৰভাণ, হমটন ডািৰৰ ৰীক্ষণ অৰদ ৰফঘাৰৰফ ।
ii. ৰফটশষ ুনৰঘলন (টস্পৰিটয়ল ৰৰবাআটবল)
ম’ত ৰলৰঘ এ া ৰতৰন ফঙৰতকও ওভ ঘৰলটঙ অৰু নূযনতভ সভতণ ভূলয চতন ওৰা নাআ (থতাৎ সৰিত তহৰফল ফা
নকদ-ভূলযৰ ৰৰভাণ ৰত নকণয) থঘ ওালাতীততাৰ ভযাদ দীখত, ধৰও, প্ৰথভ ৰনৰদয়া ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ তাৰৰঔৰ ৰা এও
ফা এওাৰধও ফঙৰৰ ৰঙত হওাটনা ৰলৰঘ ৰৰবাআটবলৰ ফাটফ অৰহটঙ, এটন ৰৰৰস্থৰতত ৰও ওৰৰফ ৰা মায়?
এ া উায় হ’ল ৰফটশষ ুনৰঘলন (টস্পৰিটয়ল ৰৰবাআটবল) ফুৰল চনাচাত (উদাহৰণস্বৰূট বাৰতীয় চীফন ফীভা
ৰনকভত ঘৰল থওা) এ া অোঁঘৰনৰ চৰৰয়টত আয়াও ুনৰ ঘৰলত ওৰা ।এআ ুনৰঘলনট া এ া নতুন ৰলৰঘ চাৰৰ ওৰাৰ
দটৰ হয়, মাৰ সূঘনাৰ তাৰৰঔট া ওালাতীত ৰলৰঘট া অৰম্ভ হহাৱাৰ অঘল তাৰৰঔট াৰ দুআ ফঙৰৰ ৰবতৰত থাটও ।
আয়াৰ ভযাদূৰততৰ তাৰৰঔট া, ৰলৰঘ হলাৱাৰ সভয়ত ৰনৰেতি চীফনট াৰ ফাটফ প্ৰটমাচয ভূল ৰনদ্ধতাৰৰত ভযাদও ৰতিভ
নওটৰ ।
উদাহৰণ
মৰদ ভূল ৰলৰঘট া 40 ফঙৰ ফয়সত হলাৱা হহৰঙল অৰু নতুন অৰম্ভৰণৰ তাৰৰঔট া 42 ফঙৰ ফয়সত হয়, হতটন্ত
হসআটফাৰ ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত ভযাদট া 20ৰ ৰা 18হল ওভাআ ৰদয়া হ’ফ, ৰমটফাৰৰ ভযাদূৰততৰ সভয়সীভা 60 ফঙৰ ফয়সত
সভাপ্ত হহ মায় ।ুৰণা অৰু নতুন ৰপ্ৰৰভয়াভৰ াথতওযৰঔৰন সুটতটৰ হসটত অদায় ৰদফ লাৰকফ ।
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iii. ঋণ তথা ুনৰঘলন (ল’ন ওাভ ৰৰবাআটবল)
এল অআ ৰঘ তথা নয হওাম্পানীটফাৰত অৰু এ া তৃতীয় দ্ধৰত উলব্ধ, ৰমট াও ঋণ তথা ুনৰঘলন ফুৰল হওাৱা হয়
।এআট া ওল ুনৰঘলটনআ নহয়, আয়াৰ লকত দু া হলনটদন চৰড়ত হহ থাটও0
 মুকৎ ঋণ প্ৰদান অৰু
 ুনৰঘলন
এআ হক্ষত্ৰত সাধাৰণ ুনৰঘলনৰ ৰনয়ভানুসাটৰ ফটওয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু সুতৰ ৰহঘাফ ওৰা হয় । লকটত ুনৰঘলনৰ
তাৰৰঔত ৰলৰঘট াৰ ধীনত উলব্ধ ঋণৰ ৰৰভাণট া ৰনৰূণ ওৰা হয় । ুনৰঘলনৰ উটেটশয এআ ঋণট াটওআ
ৰফটফঘনাটমাকয ভূলয ৰহঘাটফ ফযৱহাৰ ওৰা হয় । আয়াৰ ৰা ফটওয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰঔৰন অৰু সুত ওাৰ হলাৱাৰ ৰঙটতা মৰদ
ৰওফা ফাওী থাৰও মায়, হতটন্ত হসআৰঔৰন ৰলৰঘধাৰওও প্ৰদান ওৰা হয় ।স্পিত, ৰৰবাআটবলৰ তাৰৰঔত ৰমটফাৰ ৰলৰঘটয়
সভতণ ভূলয চতন ওৰৰটঙ, হসআটফাৰৰ হক্ষত্ৰটত ল’ন ওাভ ৰৰবাআটবলৰ নুটভাদন ৰদয়া হয় ।
iv. ৰওৰস্তৰ চৰৰয়টত ুনৰঘলন (আনিলটভণ্ট ৰৰবাআটবল)
সফতটশষ উায় হ’ল ৰওৰস্তৰ চৰৰয়টত ুনৰঘলন । হমৰতয়া ৰলৰঘ এ াৰ “ৰফটশষ ুনৰঘলন”ৰ সুৰফধা হাৱাৰ হততা
নাথাটও অৰু আপাটল ৰলৰঘধাৰওৰ এওওালীন ভুঠ ধন ৰদয়াটৰা সাভথতয নাথাটও, হতৰতয়া এআ দ্ধৰতট াৰ ফাটফ নুভৰত
ৰদয়া হয় । সঘৰাঘৰ এআ হক্ষত্ৰটতা “সাধাৰণ ুনৰঘলন”ৰ দটৰ ফটওয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰহঘাফ ওৰা হয় ।
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ৰফৰধ সাটটক্ষ (ৰতৰনভহীয়া ফা ঙভহীয়া) চীফন ফীভাওৃতআ এ া ঙভহীয়া ফা দু া ৰতৰনভহীয়া
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফ লাটক । ভুঠ ফটওয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ফাওী ৰৰভাণৰঔৰন বৰৱষযৎ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ লকটতআ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদয়াৰ ধামতয
তাৰৰঔটফাৰত ৰৰটশাধৰ ওাৰটণ দুআ ফা তটতাৰধও ফঙৰৰ ভযাদ চুৰৰ বকাআ ৰদয়া হয় ম’ত ন্তবূতি থাটও ঘৰল থওা
ৰলৰঘ ফাৰষতওী অৰু ৰৱততী দু া সম্পূণত ৰলৰঘ ফাৰষতওী । এআ হক্ষত্ৰত এ া ঘতত অটৰা ওৰা হয় হম ুনৰঘলনৰ সভয়ত
ৰলৰঘৰ ধীনত হওাটনা ফটওয়া ঋণ থাৰওফ হনাৱাটৰ ।
গুৰুত্বূণত
ওালাতীত ৰলৰঘটফাৰৰ ুনৰঘলনট া এ া গুৰুত্বূণত হসৱা-ওভতসঘূ ী, মাও চীফন ফীভাওাৰওসওটল ৰত সৰিয়বাটৱ
উৎসাৰহত ওৰাৰ প্ৰটঘিা লয় ৰওয়টনা ওালাতীত হহ থওা ৰলৰঘটফাৰ ফীভাওাৰও ফা ফীভাওৃত ওাটৰা উওাৰত নাটহ ।
3. -ফাটচয়াপ্তওৰণৰ নুৰফৰধ (নন-পৰৰপচ্চাৰ প্ৰৰবচনঙ)
বাৰতীয় ফীভা ৰধৰনয়ভ, ধাৰা 113ৰ (আৰণ্ডয়ান আনৰিউটৰন্স এক্ট, হঙওিন 113) ধীনত এ া নযতভ গুৰুত্বূণত নুৰফৰধ
হ’ল স্বাবাৰৱও প্ৰৰিয়াটৰ লাব হহাৱা ৰওঙুভান সুৰফধাৰ ৰধওাৰ ৰলৰঘধাৰও সওটল হাৱাৰ নুটভাদন, অনৰও ৰৱততী
ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ ৰদ ৰলৰঘট া ঘালু ৰঔাত ক্ষভ হটল ।আয়াত প্ৰটমাচয মুৰিট া হ’ল হম ৰলৰঘৰ ধীনত ুঞ্জীবূত হহাৱা
নকদ-ভূলযৰ ৰত ৰলৰঘধাৰওৰ দাফী অটঙ ।
বাৰতফষতৰ অআটন এআদটৰ ৰফৰধফদ্ধ ওৰৰটঙ হম মৰদ িভািটয় নূযনতভ ৰতৰন ফঙৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰা হয়, হতটন্ত এ া
নূযনতভ সভতণ ভূলয ৰদয়াৰ হকৰাণ্টী থাৰওফ ।মৰদ ৰলৰঘট া সভতণ ওৰা নহয়, হতটনহ’হল এআট া এ া সঙ্কুৰঘত অিাৰসত
ফীভাৰাৰশৰ ৰৰটশাৰধত (ৰৰৰডউঘড্ হআড অ) ৰলৰঘ ৰহঘাটফ ফৰতত থাৰওফ । সঘৰাঘৰ ৰলৰঘৰ ন্তবূতি সু ৰফধাট াটৱ অআন
ৰনদ্ধতাৰৰত ৰৰভাণতকও ৰধও উদাৰবাটৱ সভতণ ভূলয ৰনদ্ধতাৰণ ওটৰ ।
a) সভতণ ভূলয (ঙাটৰণ্ডাৰ হবলুয)
চীফন ফীভাওাৰওসওলৰ ঘৰত সাধাৰণটত সাৰণী এঔন থাটও ৰমঔনত ৰফৰবনতা সভয়ৰ সভতণ ভূলয অৰু সভতণ ভূলয
কণনা ওৰৰফকল ফযৱহাৰ ওৰাৰ দ্ধৰতট া থাটও ।পভুতলাট াটৱ ফীভাৰ প্ৰওাৰ অৰু অোঁঘৰন, ৰলৰঘৰ ফয়স অৰু ৰলৰঘৰ
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ওালকদখতয ৰফটৱঘনাবূি ওটৰ । সভতণ ওৰাৰ পলত হাতকল হা প্ৰওৃত নকদৰ ৰৰভাণ ৰলৰঘটয়
ৰফধান ৰদয়া ৰৰভাণতকও ৃথও হ’ফ াটৰ ।
আয়াৰ ওাৰণট া হহটঙ হম স্বাবাৰৱও প্ৰৰিয়াত লাব ওৰা নকদ সভতণ ভূলযৰ লকত “হআড-অ” ফা ৰৰটশাৰধত
সংটমাচন, হফানাঘ ফা লবযাংশৰ ুঞ্জীবৱন, ৰগ্ৰভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ফা ৰপ্ৰৰভয়াভ-ন্তৱততীত পাও (টক), ৰলৰঘ ঋণ
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অৰদৰ সংটমাচন ফা ৰফটয়াচনৰ পলত এআ াথতওযৰ সৃৰি হয় ।ৰন্তভত ৰলৰঘধাৰটও ৰমট া ায় হসআট া হ’ল প্ৰওৃত
সভতণ ভূলয ।
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ শতাংশ ৰহঘাটফ ৰম সভতণ ভূলযট া হাৱা মায়, তাও হওাৱা হয় ৰনৰশ্চত সভতণ ভূলয (টকৰাণ্টীড ঙাটৰণ্ডাৰ
হবলুয) ।
b) ৰলৰঘ-ঋণ (ৰলৰঘ ল’ন)
ৰমটফাৰ চীফন ফীভা ৰলৰঘত নকদ ভূলয চভা হয়, হসআটফাৰত ৰলৰঘৰ নকদ ভূলযও ঋণ-প্ৰৰতবূৰত ৰূট ফযৱহাৰ ওৰৰ
ফীভাওাৰওৰ ৰা ঋণ হলাৱাৰ ৰধওাৰ ৰলৰঘধাৰওৰ থাটও । ৰলৰঘ ঋণৰ ৰৰভাণট া সাধাৰণটত ৰলৰঘট াৰ সভতণ
ভূলযৰ এ া ৰনৰেতি শতাংশত (টমটন 90%) সীৰভত থাটও । এআৰঔৰনত ভনত ৰাৰঔফ লাৰকফ হম ৰলৰঘধাৰটও হতোঁৰ ৰনচৰ
ৰহঘাফৰ চভা ধনৰ ৰাআ ধাৰ লয় । ৰলৰঘট া সভতণ ওৰৰটল হতোঁ এআ ৰৰভাণট া াটলটহোঁটতন ।
সভতণৰ হক্ষত্ৰত ৱটশয ফীভাট াটৰা সভাৰপ্ত খৰ লটহোঁটতন । আয়াৰ সলৰন ৰলৰঘৰ ৰা ঋণ হল ৰলৰঘধাৰটও ৰঠাঔন
ৰাৰঔ হথাৱাৰ লকটত ঔাফকল সক্ষভ হ’ল । ঋণ এ াআ ফীভাট া ফযাহত ৰাৰঔ নকদ ুোঁৰচৰ ঘাৰহদা ুৰায় । ৰমচন
ফযৰিও অুৰন গ্ৰাহও ৰহঘাটফ থাৰও হমাৱাট া ৰফঘাটৰ, হতোঁৰ চৰুৰী ুোঁৰচৰ প্ৰটয়াচন হ’হল এআ ঋণৰ ৰাভশত ৰদফ াটৰ
।
ৰলৰঘ ঋণ এ া অন সাধাৰণ ফাৰণৰচযও ঋণতকও দু া হক্ষত্ৰত ৃথও0
ৰলৰঘ ঋণ
ঋণ ৰৰটশাধৰ অআনকত ফাধযফাধওতা নাআ0
ঋণট া ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফাটফ ৰলৰঘধাৰও অআনকতবাটৱ
ফাধয নহয় । হতোঁ ৰনচৰ সুৰফধাভটত ঋণট া সম্পূণত ফা
অংৰশওবাটৱ ৰৰটশাধ ওৰৰফ াটৰ ।ঋণট া ৰৰটশাধ ওৰা
নহ’হল ফীভাওাৰটও ফটওয়া ঋণ অৰু সুতৰ ৰাৰশৰঔৰন
প্ৰটদয় ৰলৰঘ-সুৰফধাৰ ৰা ওাৰ লয় ।
হিৰড -হঘওৰ প্ৰটয়াচন নাআ0
ৰমটহতু ফীভাওাৰটও প্ৰওৃতটত ৰনচা ুোঁৰচ ৰলৰঘধাৰওও
ধাৰকল ৰনৰদটয়, ৰলৰঘধাৰটও ঋণৰ ফাটফ অটৱদন ওৰৰটল,
হসটয়টহ ৰফত্তীয় হলন-হদন সন্দবতত ৰফিাসটমাকযতাৰ
ঔৰতয়ান হলাৱাৰ হওাটনা প্ৰটয়াচন নাথাটও । হওৱল
ফীভাওাৰটও এআট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফ লাটক হম ঋণট া মাটত
প্ৰদানটমাকয ৰৰভাণট াতকও (টৰাি ৰদহা ভটত সভতণ
ভূলযৰ 90%) হফৰঙ নহয় ।

ফাৰণৰচযও ঋণ
এ া ফাৰণৰচযও ঋটণ হদনাদাৰ – ানাদাৰ সম্পওত সৃৰি
ওটৰ, ম’ত ঋণ-গ্ৰহীতাচন ঋণ ৰৰটশাধ ওৰৰফকল
অআনতঃ ফাধয থাটও ।

ঋণদাতাআ ৰফত্তীয় হলন-হদন সন্দবতত
ঋণগ্ৰহীতাৰ ৰফিাসটমাকযতাৰ ুংঔানুংু ঔ ঔৰতয়ান লয় ।

ৱটশয ফীভাওাৰটও নীৰতকতবাটৱ এআ ধৰণৰ ঋণ সম্বন্ধীয় ঘতত অৰু ৰনয়ভাৱলীৰ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত হলাৱাৰ ৰধওাৰ
সংৰৰক্ষত ৰাটঔ । ৰমটহতু ৰলৰঘট া প্ৰৰতবূৰত ৰূট ৰাৰঔ ঋণট া ৰদয়া হয়, ৰলৰঘট াৰ স্বত্বাৰধওাৰ হসটয়টহ ফীভাওাৰওকল
হস্তান্তৰৰত ওৰৰফ লাটক ।ম’ত ৰলৰঘধাৰটও হতোঁৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ফীভাৰাৰশট া গ্ৰহণ ওৰৰফকল হওাটনাফা এচনও
নাভাংৰওত ফা ভটনানীত ওটৰ, ৰৱততী ওালৰ হস্তান্তৰওৰটণ এআ নাভাংওন ফাৰতল নওটৰ ।
নাভাংৰওত ফযৰিচনৰ ৰধওাৰৰ ৰৰসৰ ৰলৰঘট াত থওা ফীভাওাৰওৰ অৰথতও স্বাথতৰ সীভাকলটও সংওুৰঘত হয় ।
উদাহৰণ
চুতটন এ া চীফন ফীভা ৰলৰঘ ৰওৰনটঙ মাৰ ধীনত প্ৰটদয় ভৃতূযদাফীৰ ৰৰভান হহটঙ 2.5 লাঔ ওা ।এআ ৰলৰঘট াৰ
ৰফৰীটত চুতটন অদায় ৰদফ লকা 1.5 লাঔ ওাৰ ঋণ অৰু সুত অটঙ ।
হসআ ফাটফ চুতনৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত নাভাংৰওত ফযৰিচটন হওৱল ৱৰশি 1 লাঔ ওাটহ াফকল সভথত হ’ফ ।
ফীভাওাৰটও ৰলৰঘ-ঋণৰ ৰত ৰম সুত ধামতয ওটৰ, হসআটফাৰ ষান্মাৰসও ফা ফাৰষতও ৰফৰধত ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া হয় ।মৰদ
সুত ৰৰটশাধ ওৰা নহয়, হসআটফাটৰা ৰলৰঘ-ঋণৰ ংশ হহ টৰ অৰু হদয় ঋণৰ ন্তবূি
ত হহ মায় ।
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ৰমভান ৰদনকল ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদ থওা হয় অৰু ৰলৰঘট া ঘৰলত ৱস্থাত থাটও, হতৰতয়াকলটও সাধাৰণটত ৰলৰঘৰ সৰিত নকদভূলযট া ঋণ অৰু সুতৰ ভুঠ ৰৰভাণট া সাভৰৰফ ৰাকও মতযাপ্ত থাটও ।ৰওন্তু মৰদ ৰলৰঘট া ওালাতীত ৱস্থাত থাটও অৰু
অৰহফলকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ নাটহ, হতটনহ’হল এটন এ া ৰৰৰস্থৰতৰ সৃৰি হ’ফ াটৰ ম’ত হদয় ঋণ অৰু সুত লক লাৰক
(সভুদায় ঋণ) ৰলৰঘট াটয় চতা নকদ-ভূলযৰ ৰৰভাণতকওটয়া হফৰঙ হহ মাফ াটৰ ।
ফীভাওাৰটও স্বাবাৰৱওটত এআ ধৰণৰ ৰৰৰস্থৰত নুটভাদন ওৰৰফ হনাৱাটৰ ।এটন ধৰণৰ সম্ভাৱনীয়তা সৃৰিৰ অকটতআ
ফীভাওাৰটও সঘৰাঘৰ “ূফতাৱসান ওামতয” (প’ৰক্লচাৰ এওিন) গ্ৰহণ ওটৰ । ফীভা হওাম্পানীটয় ূফাত ৱসান ওামতযৰ অশ্ৰয়
হলাৱাৰ অকটত ৰলৰঘধাৰওকল চাননী ৰদফ লাটক । এআ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘট াৰ সভাৰপ্ত খট অৰু হদয় ঋণ অৰু সুতৰঔৰন
ৰলৰঘৰ নকদ ভূলযৰ ৰা ওাৰ হলাৱা হয় । উদ্বৃত্ত ধনৰাৰশ ৰলৰঘধাৰওও ৰদ ৰদয়া হয় ।
4. ৰলৰঘৰ ৰফটশষ সুৰফধাটফাৰ অৰু ৃষ্ঠাঙ্কন
a) নাভাংওন (নৰভটনিন)
i.

নাভাংওন হ’ল ম’ত চীফন ফীভাওৃতআ এচন (ফা এওাৰধও) ফযৰিৰ নাভ প্ৰস্তাৱ ওটৰ ৰমচনও (ৰমসওলও) ফীভা
হওাম্পানীটয় হতোঁৰ ভৃতুযৰ ৰঙত অিাৰসত ফীভাৰাৰশট া ৰৰটশাধ ওৰৰফ ।

ii. চীফনফীভাওৃতআ নাভাংৰওত ৰহঘাটফ এও ফা এওাৰধও ফযৰিৰ ভটনানয়ন ওৰৰফ াটৰ ।
iii. নাভাংৰওত ফযৰিচন হ’ল হসআ ৰফৰধসন্মত ভানুহচন, ৰমচনৰ ভৃতুযদাফী ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফাটফ ফীভাওাৰওও এঔন
হফধ ঋণ-ভুিওৰণৰ (টবৰলড ৰডঙঘাচত) স্বীওৃৰত ত্ৰ ৰদয়াৰ ৰধওাৰ থাটও অৰু ৰমচটন প্ৰওৃত ৰহতাৰধওাৰী
সওলৰ হহ নযাসাল ৰূট ফীভাৰাৰশট াৰ দাৰয়ত্ব ধাৰণ ওৰৰফ লাটক ।
iv. ৰলৰঘট া ৰওনাৰ সভয়টতআ নাআফা ৰঙটতা নাভাংওন ওৰৰফ াৰৰ ।
v. ফীভা ৰধৰনয়ভ, 1938, ধাৰা 39ৰ ধীনত ৰনচৰ চীফনৰ ৰত হলাৱা ৰলৰঘৰ কৰাওীচটন এচন ফা
হওআফাচটনা ফযৰিও নাভাংৰওত ওৰৰফ াটৰ মাও ফা ৰমসওলও হতোঁৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘৰ দ্বাৰা সুৰৰক্ষত
থতৰাৰশট া প্ৰদান ওৰা হ’ফ ।
ৰলৰঘট াত অৰু এ া ৃষ্ঠাঙ্কনৰ চৰৰয়টত নাভাংওন ৰৰফততন ওৰৰফ াৰৰ ।
গুৰুত্বূণত
নাভাংওটন নাভাংৰওত ফযৰিচনও হওৱল চীফন ফীভাধাৰীৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘৰ ধীনৰ থত গ্ৰহণ ওৰাৰ ৰধওাৰ ৰদটয়
।ৰওন্তু সম্পূণত (নাআফা অংৰশও) দাফীৰ ৰত নাভাংৰওত ফযৰিৰ হওাটনা ৰধওাৰ নাথাটও ।
নাভাংৰওত ফযৰিচন নাফালও হ’হল ৰলৰঘধাৰটও এচন “ৰনমুি ফযৰি” (এআণ্টী) ৰাৰঔফ লাটক ।ৰনমুি ফযৰিচটন প্ৰস্তাৱ
ত্ৰঔনত নাআফা ৰলৰঘ ডওুটভণ্টত স্বাক্ষৰ ওৰৰ হতোঁৰ ৰনমুৰিত সন্মৰত চটনাৱাট া অৱশযও । নাভাংৰওত ফযৰিচন প্ৰাপ্তফয়স্ক
হহাৱাৰ লটক লটক ৰনমুি ফযৰিচটন হসআ দভমতযাদা হহৰুৱায় । চীফন ফীভাধাৰীটয় ৰমটওাটনা সভয়টত ৰনমুি ফযৰি ৰৰফততন
ওৰৰফ াটৰ । মৰদ নাভাংৰওত ফযৰিচন নাফালও হয় অৰু হওাটনা ৰনমুি ফযৰি নাথাটও, হতটন ৱস্থাত ফীভাওৃতৰ ভৃতুয
হ’হল ভৃতুযদাফী ৰলৰঘধাৰওৰ হফধ উত্তৰাৰধওাৰী সওলও ৰদয়া হয় ।
নাভাংৰওত ফযৰি হমৰতয়া এওাৰধও হয়, হতৰতয়া ভৃতুযদাফী মু ীয়াবাটৱ হতোঁটলাওও ৰৰটশাধ ওৰা হয় নাআফা হতোঁটলাওৰ
ভাচৰ ফাৰঘ থওা চনও ফা ফাৰঘ থওা সওলও ৰদয়া হয় । প্ৰৰতচন নাভাংৰওত ফযৰিৰ ফাটফ প্ৰায ংশট া ৰনৰেতি ওৰৰফ
হনাৱাৰৰ । ৰলৰঘ অৰম্ভ হহাৱাৰ ৰঙত ওৰা নাভাংওনৰ ৰফষটয় ফীভাওাৰওও চটনাৱাট া তযাৱশযওীয়, নযথা এআ ফযৱস্থা
ওামতযওৰী নহয় ।
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: নাভাংওন সংিান্ত উফন্ধসভূহ

b) ৰধওাৰ-হস্তান্তৰওৰণ (এঙাআনটভণ্ট)
ৰধওাৰৰ হস্তান্তৰওৰণ শব্দট াটৱ ৰলৰঔতবাটৱ সম্পৰত্তৰ হস্তান্তৰণ ফুচায়, ৰমট া প্ৰদান ওৰা হস্তান্তৰণতকও ৃথও
।সম্পৰত্তৰ ভাৰলওী স্বত্ত্বট া সম্পৰত্ত সংিান্ত ৰফৰবনতা ৰধওাৰৰ দ্বাৰা কৰঠত, ৰমটফাৰৰ দাৰয়ত্ব এও ফা এওাৰধও ফযৰিৰ
ৰত নযস্ত ।
হস্তান্তৰওৰণৰ পলত নাভাংওন ৰদ হহ মায় । আয়াৰ ফযৰতিভ হয় হমৰতয়া ৰলৰঘ ঋণৰ ওাৰটণ ফীভা হওাম্পানীকল
ৰধওাৰ হস্তান্তৰওৰণ ওৰা হয় ।
চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ াৰ এঙাআনটভণ্ট ফুৰলটল এচনৰ ৰা অনচনকল ৰলৰঘট াৰ ৰধওাৰ, হফধ স্বত্ব অৰু ৰলৰঘট াত
থওা স্বাথত (সম্পৰত্ত ৰহঘাটফ) হস্তান্তৰওৰণ ওামতযট াটও ফুচায় ।ৰমচন ফযৰিটয় এআটফাৰ স্বত্ব হস্তান্তৰ ওটৰ হতোঁও স্বত্ব
ৰনটয়াকওাৰী (এঙাআনৰ) অৰু ৰমচনকল স্বত্ব হস্তান্তৰ ওৰা হয়, হতোঁও স্বত্ব ৰনটয়াকী (এঙাআনী) ফুৰল হওাৱা হয় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: হস্তান্তৰওৰণ

বাৰতফষতত চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ হস্তান্তৰওৰণ, ফীভা ৰধৰনয়ভ, 1938ৰ 38 নং ধাৰাৰ দ্বাৰা ৰনয়ৰন্ত্ৰত
হয়
।হস্তান্তৰওৰণ সম্পনতা হহাৱাৰ ৰঙত হস্তান্তৰৰত সম্পৰত্তট াৰ ৰধওাৰ, হফধ স্বত্ব অৰু স্বাথত সওটলাৰঔৰন স্বত্ব ৰনটয়াকীচটন
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লাব ওটৰ, অৰু এআ উফন্ধ সাটটক্ষ ৰলৰঘট াৰ ভাৰলওানা চতন ওটৰ ম’ত স্বত্ব ৰনটয়াকওাৰীতকও হশ্ৰয়ঃ ভাৰলওানা
স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ থাৰওফ হনাৱাটৰ ।
হশষৰ উফন্ধট া ৰতটও গুৰুত্বূণত ।আয়াৰ সৰল থত হ’ল হম ৰম দাফীট া ৰওফা এ া ওাৰণত ফীভাওৃতও ৰদফকল
স্বীওাৰ ওৰা হহটঙ, স্বত্ব ৰনটয়াকী হসআট া াফৰ হমাকয নহয় । হস্তান্তৰওৰণৰ ফাটফ সওটলা ক্ষৰ ঘুৰি ওৰাৰ হততা
থওাট া তযাৱশযও অৰু হতোঁটলাও অআনৰ দ্বাৰা টমাকয ফুৰল হখাৰষত হ’ফ নালাটক ।
হস্তান্তৰওৰণ দুআ প্ৰওাৰৰ হয় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 3: হস্তান্তৰওৰণৰ প্ৰওাৰ

ঘতত সাটক্ষ হস্তান্তৰওৰণ
ঘতত সাটক্ষ হস্তান্তৰওৰণৰ হক্ষত্ৰত, ফীভাওৃত মৰদ
ভযাদূৰতত মতযন্ত চীৰফত থাটও ফা স্বত্ব ৰনটয়াকী ফযৰিৰ
অকটত ভৃতুয হয়, হতটনহ’হল ৰলৰঘট া স্বয়ংৰিয়বাটৱ
ফীভাওৃতকল খুৰৰ অটহ ।

সম্পূণত হস্তান্তৰওৰণ
সম্পূণত হস্তান্তৰওৰণৰ হক্ষত্ৰত, ৰলৰঘৰ ৰত থওা
সওটলা ৰধওাৰ, হফধ স্বত্ব অৰু স্বাথত – এআ সওটলাটফাৰ
স্বত্ব ৰনটয়াকীকল গুৰঘ মায় অৰু হওাটনা খ নাৰ
ৰৰটপ্ৰৰক্ষতটতআ স্বত্ব ৰনটয়াকওাৰীকল ফা হতোঁৰ সম্পৰত্তকল
খুৰৰ নাটহ ।এআদটৰ ৰলৰঘট া সম্পূণতৰূট স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ
ভাৰলওীস্বত্ববূি হহ মায় অৰু হতোঁ হমটনকও আো ওটৰ
হতটনকও ৰলৰঘট াৰ ফযৱস্থানা ওৰৰফ াটৰ ।অৰু এআ
হক্ষত্ৰত হতোঁ স্বত্ব ৰনটয়াকওাৰীৰ সন্মৰত হলাৱাৰ হওাটনা
প্ৰটয়াচন নাথাটও ।

সম্পূণত হস্তান্তৰওৰণট া ফহুটতা ফাৰণৰচযও ৰৰৰস্থৰতত সঘৰাঘৰ হদৰঔফকল হাৱা মায় ম’ত ঋণ গ্ৰহণ ওৰাৰ ৰফৰীটত
ৰলৰঘট া ফন্ধওত হথাৱা হয়, হমটন কৃহ-ঋণ ।
হফধ হস্তান্তৰওৰণৰ ঘততসভূহ
এ া হফধ হস্তান্তৰওৰণৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় ঘততটফাৰ হ’ল0
i.

প্ৰথভটত, ৰমচন ফযৰিটয় (স্বত্ব ৰনটয়াকওাৰী) হস্তান্তৰ ওৰৰফ ঔুৰচটঙ, হসআ হস্তান্তৰৰত হ’ফকল হমাৱা ৰলৰঘট াৰ
ৰত হতোঁৰ সম্পূণত ৰধওাৰ অৰু হফধ স্বত্ব ফা হস্তান্তৰটমাকয স্বাথত থাৰওফ লাৰকফ ।

ii. ৰদ্বতীয়টত, হস্তান্তৰওৰণট া এ া ভূলযৱান ৰফটফঘনাটমাকয ভূলযৰ দ্বাৰা সভৰথতত হহাৱাট া অৱশযও । আয়াত ভৰভ
অৰু হস্নহ ন্তবূতি হ’ফ াটৰ ।
iii. তৃতীয়টত, এআট া ফাধযতাভূলও হম হস্তান্তৰওৰণট াটৱ মাটত হওাটনা ফলফৎ থওা অআনৰ ৰফৰুদ্ধাঘৰণ নওটৰ ।
উদাহৰণস্বৰূট, অন এঔন হদশত ফসফাসওাৰী হওাটনা ৰফটদশী নাকৰৰওও ৰলৰঘ হস্তান্তৰ ওৰা ওামতযট াটৱ
ৰফৰনভয়-ৰনয়ন্ত্ৰণ ৰফৰধট া বঙ্গ ওৰৰফ াটৰ ।
iv. স্বত্ব ৰনটয়াকী ফযৰিচটন অন এ া হস্তান্তৰণ ওৰৰফ াটৰ, ৰওন্তু নাভাংওন ওৰৰফ হনাৱাটৰ, ওাৰণ হতোঁ ফীভাওৃত
নহয় ।
হস্তান্তৰওৰণট া ৰলৰঔত অৰু স্বাক্ষৰৰত হ’ফ লাৰকফ, অৰু আয়াও ৰতওটভ এচন সাক্ষীটয় প্ৰতযৰয়ত ওৰৰফ লাৰকফ ।
ভাৰলওানা হস্তান্তৰওৰণৰ ফাস্তৱট া ৃষ্ঠাঙ্কনৰ ৰূত ৰনৰেতিবাটৱ ৰলৰঘট াত সৰনতাৰফি ওৰৰফ লাৰকফ ।ৰলৰঘধাৰটও
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ফীভাওাৰওও এআ হস্তান্তৰওৰণৰ ৰফষটয় এঔন হনাৰ ঘ (চাননী) ৰদয়াট া চৰুৰী ৰওয়টনা ৰলৰঔতবাটৱ ফীভাওাৰটও এআ
হনাৰ ঘ নাাটল স্বত্ব ৰনটয়াকীটয় ৰলৰঘট াৰ হফধ স্বত্বৰ ৰত হওাটনা ৰধওাৰ চতন নওটৰ ।
ৃষ্ঠাঙ্কনৰ ফাটফ ৰলৰঘ ডওুটভণ্টৰ লকত হনাৰ ঘঔন হাৱাৰ ৰঙত চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় হস্তান্তৰওৰণট া ওামতযওৰী
অৰু ঞ্জীবূি ওৰৰফ াটৰ ।এআট া ভনত ৰঔাট া ৰত অৱশযও হম এঙাআনটভণ্টট া ঞ্জীয়ন ওৰাৰ হক্ষত্ৰত হওাম্পানীটয়
হওাটনা ধৰণৰ দাৰয়ত্ব নলয় অৰু আয়াৰ হফধতা ফা অআনী ৰৰণাভৰ ৰফষটয় হওাটনা ভতাভত প্ৰওাশ নওটৰ । চীফন ফীভা
হওাম্পানীৰ সংৰেি ওামতযালয়ট াটয় ৰম তাৰৰঔত এঙাআনটভণ্ট অৰু আয়াৰ হনাৰ ঘ গ্ৰহন ওৰৰটঙ, হসআট াটৱআ ফহীত
নৰথফদ্ধ ওৰা থতাৎ এঙাআনটভণ্টট াৰ ঞ্জীবূি হহাৱাৰ তাৰৰঔ হ’ফ । ৰমটক্ষত্ৰত হনাৰ ঘ অৰু এঙাআনটভণ্ট ৰবনতা ৰবনতা
ৰদনত হাৱা হয়, হতটন হক্ষত্ৰত ৰঙত হাৱাট াৰ তাৰৰঔট াটওআ ঞ্জীয়নৰ তাৰৰঔ ফুৰল কণয ওৰা হয় ।
এচন স্বত্ব ৰনটয়াকীটয় (এঙাআনী) ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত, ৰলৰঘত থওা স্বাথতট া ুনৰ ৰলৰঘধাৰও / চীফন ফীভাওৃতকল
হস্তান্তৰ ওৰৰফ াটৰ ।এটন ুনৰহস্তান্তৰওৰণৰ (ৰৰ-এঙাআনটভণ্ট) হক্ষত্ৰত দ্ৰুত দাফী ৰনষ্পৰত্ত হহতুটও নতুনকও নাভাংওন
ফা হস্তান্তৰওৰণ ওামতযওৰী ওৰাৰ ফাটফ ৰলৰঘধাৰও / চীফন ফীভাধাৰীও ৰদহা ৰদফ াৰৰ ।অটওৌ, ঘতত সাটক্ষ
হস্তান্তৰওৰণৰ ঘতত নুমায়ী স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত চীফন ফীভাধাৰীটয় ৰলৰঘৰ হফধ স্বত্ব খুৰাআ ায় ।অনহাটত,
সম্পূণত হস্তান্তৰওৰণৰ হক্ষত্ৰত এআ হফধ স্বত্বট া ভৃত স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ সা-সম্পৰত্তৰ ন্তবূি
ত হহ মায় ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 4: ফীভা ৰলৰঘৰ হস্তান্তৰওৰণৰ লকত চৰড়ত উফন্ধসভূহ

নাভাংওন ফনাভ হস্তান্তৰওৰণ (নৰভটনিন বাঙতাঙ এঙাআনটভণ্ট)
হভৌৰলও াথতওয

নাভাংওন

হস্তান্তৰওৰণ

নাভাংওন ফা হস্তান্তৰওৰণ ৰও?

নাভাংওন হ’ল ভৃতুযদাফী গ্ৰহণ ওৰাৰ
ফাটফ হওাটনা ফযৰিও ৰনমুি ওৰাৰ
প্ৰৰিয়া

হস্তান্তৰওৰণ হ’ল অন এচন ফযৰি
ফা প্ৰৰতষ্ঠানকল ফীভা ৰলৰঘৰ হফধ স্বত্ব
হস্তান্তৰ ওৰাৰ প্ৰৰিয়া

নাভাংওন ফা হস্তান্তৰওৰণ হওান
সভয়ত ওৰৰফ াৰৰ?

প্ৰস্তাৱ-মতযায়ত ফা ৰলৰঘ অৰম্ভ
হহাৱাৰ ৰঙত নাভাংওন ওৰৰফ াৰৰ

হস্তান্তৰওৰণ হওৱল ৰলৰঘ অৰম্ভ
হহাৱাৰ ৰঙত ওৰৰফ াৰৰ

নাভাংওন ফা হস্তান্তৰওৰণ হওাটন
ওৰৰফ াটৰ?

ৰনচৰ চীফনৰ ৰত হলাৱা
ৰলৰঘতটহ হওৱল ফীভাধাৰীটয়
নাভাংওন ওৰৰফ াটৰ

হস্তান্তৰওৰণ ওৰৰফ াটৰ ৰলৰঘট াৰ
কৰাওীটয়টহ, থতাৎ চীফন ফীভাওৃতআ,
মৰদ হতোঁ ৰনটচআ ৰলৰঘধাৰও হয়,
নতুফা স্বত্ব ৰনটয়াকীটয়
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এআট া হওান হক্ষত্ৰত প্ৰটমাচয?

এআট া হসআ হক্ষত্ৰত প্ৰটমাচয হয় ম’ত এআট া ৰফি চুৰৰ প্ৰৰতঔন হদশটতআ
ফীভা ৰধৰনয়ভ, 1938 প্ৰটমাচয হয়
সম্পৰত্ত-হস্তান্তৰ সম্পৰওতত ৰনচ ৰনচ
অআন নুমায়ী প্ৰটমাচয হয়

ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘৰ ৰত হতোঁৰ ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘত থওা হতোঁৰ
ৰনয়ন্ত্ৰণ ফচাআ ৰাটঔ হন?
হফধ স্বত্ব অৰু ৰলৰঘৰ ৰত
ৰনয়ন্ত্ৰণ ধৰৰ ৰাটঔ অৰু নাভাংৰওত
ফযৰিচনৰ
ৰলৰঘৰ
ধীনত
অআনকত ফযৱস্থা হলাৱাৰ হওাটনা
ৰধওাৰ নাথাটও

ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘট াৰ ৰধওাৰ,
হফধ স্বত্ব ফা ৰলৰঘত থওা স্বাথত – এআ
সওটলাটফাৰ
হহৰুৱায়
অৰু
হমৰতয়াকল ুনৰহস্তান্তৰওৰণ নহয় ফা
ৰলৰঘট াৰ ধীনত অআনকত ফযৱস্থা
ল’ফ ৰা ৰধওাৰ স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ
থাৰও মায়, হতৰতয়াকলটও ৰলৰঘৰ
ৰত ৰলৰঘধাৰওৰ হওাটনা ৰনয়ন্ত্ৰণ
নাথাটও

হওাটনা সাক্ষীৰ অৱশযওীয়তা অটঙ হওাটনা সাক্ষীৰ অৱশযওীয়তা নাআ থওাট া
এ া
হন?
সাক্ষী
অৱশযওীয়তা

ফাধযতাভূলও

এোঁটলাওৰ ৰওফা ৰধওাৰ অটঙ হন?

ৰলৰঘৰ
ৰত
নাভাংৰওত স্বত্ব ৰনটয়াকীচটন ৰলৰঘৰ ৰত
ফযৰিচনৰ হওাটনা ৰধওাৰ নাআ
সম্পূণত ৰধওাৰ লাব ওটৰ অৰু
ৰলৰঘৰ ধীনত অআনকত ফযৱস্থা
হলাৱাৰ ৰধওাৰ হতোঁৰ থাটও

এআট া ৰদ ওৰৰফ াৰৰ হন?

ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত ৰমটওাটনা হস্তান্তৰওৰণৰ প্ৰৰিয়া সভাপ্ত হহাৱাৰ
সভয়ত নাভাংওন ৰদ ফা ফাৰতল ৰঙত আয়াও ৰদ ফা ফাৰতল ওৰৰফ
ওৰৰফ াৰৰএফাৰ
হনাৱাৰৰ, ৰওন্তু ুনৰহস্তান্তৰওৰণ
ওৰৰফ াৰৰ

প্ৰাপ্তফয়স্কৰ হক্ষত্ৰত :

নাভাংৰওত ফযৰি নাফালও হ’হল, ৰনটয়াকী নাফালও হ’হল ৰববাৱও
ৰনমুি ফযৰি এচনৰ ৰনমুৰিৰ এচনৰ ৰনমুৰিৰ প্ৰটয়াচন হয়
প্ৰটয়াচন হয়
স্বত্ব

নাভাংৰওত ফযৰি ফা স্বত্ব ৰনটয়াকী নাভাংৰওত ফযৰিচনৰ ভৃতুয হ’হল
ফযৰিচনৰ ভৃতুয হ’হল ৰও হ’ফ?
ৰলৰঘৰ ৰধওাৰ ৰলৰঘধাৰওকল ফা
হতোঁৰ ৰফৰধসন্মত উত্তৰাৰধওাৰী
সওটলাকল খুৰৰ মায়

ঘতত সাটক্ষ হস্তান্তৰওৰণৰ হক্ষত্ৰত,
স্বত্ব ৰনটয়াকীচনৰ ভৃতুয হ’হল, ঘতত
নুমায়ী ৰলৰঘৰ ৰধওাৰসভূহ চীফন
ফীভাধাৰীকল খুৰৰ মায় । সম্পূণত স্বত্ব
ৰনটয়াকীৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত, হতোঁৰ
ৰফৰধসন্মত উত্তৰাৰধওাৰী সওল
ৰলৰঘৰ ৰধওাৰ প্ৰাপ্ত হয়

চীফন ফীভাওৃতৰ ভৃতুযৰ ৰঙত, ৰওন্তু
ভৃতুযদাফী ৰৰটশাধৰ অকটত,
নাভাংৰওত ফযৰি ফা স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ
ভৃতুয হ’হল ৰও হ’ফ?

ভৃতুযদাফী ৰনষ্পৰত্তৰ অকটত স্বত্ব
ৰনটয়াকী ফযৰিচনৰ ভৃতুয হ’হল,
ফীভাৰাৰশ স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ ৰফৰধসন্মত
উত্তৰাৰধওাৰী সওলও ৰদয়া হ’ফ –
স্বত্ব ৰনটয়াকওাৰী চীফন ফীভাওৃতৰ
উত্তৰাৰধওাৰী সওলও নহয়

ভৃতুযদাফী ৰনষ্পৰত্তৰ অকটত নাভাংৰওত
ফযৰিৰ ভৃতুয হ’হল, ভৃতুযদাফী চীফন
ফীভাওৃতৰ ৰফৰধসন্মত উত্তৰাৰধওাৰী
সওটলাকল প্ৰটদয় হ’ফ
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ানাদাৰ সওটল ৰলৰঘট া হিাও নাভাংওনওৃত ৰলৰঘট াও ানাদাটৰ হস্তান্তৰওৰণট া ানাদাৰ সওলও
ওৰৰফ াটৰ হন?
হিাও ওৰৰফ াটৰ
প্ৰতাৰণা ওৰাৰ উটেটশয ওৰা হহটঙ
ফুৰল প্ৰভান ওৰৰফ হনাৱাৰৰটল,
ৰলৰঘট া ানাদাৰ সওটল হিাও
ওৰৰফ হনাৱাটৰ
c) হুফহু প্ৰৰতৰলৰ ৰলৰঘ (ডুৰপ্লটও ৰলৰঘ)
চীফন ফীভাৰ ৰলৰঘ ডওুটভণ্টঔন হওৱল প্ৰৰতশ্ৰুৰত এ াৰ প্ৰভান । ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট হহটৰাৱা ফা নি হহাৱাট াটৱ হওাটনা
টধযআ হওাম্পানীও ঘুৰিৰ ধীনত গ্ৰহণ ওৰা দাৰয়ত্বৰ ৰা ফযাহৰত ৰনৰদটয় ।ৰলৰঘ ডওুটভণ্ট হহটৰাৱাৰ হক্ষত্ৰত চীফন
ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ সঘৰাঘৰ এ া ভানকত ওামতয-প্ৰণালী নুসৰণ ওটৰ ।
সাধাৰণটত ওামতযালটয় ৰীক্ষা ওৰৰ ঘাফ তথাওৰথত হহৰুৱাৰ ঔফৰট াত সটন্দহ ওৰাৰ হওাটনা ওাৰণ অটঙ হনৰও ।
ৰলৰঘট া হম অন হওাটনা উটেশযত ফযৱহাৰ ওৰা হহাৱা নাআ অৰু সোঁঘাকওটয় হহৰাআটঙ – আয়াৰ সটন্তাষচনও প্ৰভান
দাৰঔল ওৰাৰ দৰওাৰ হ’ফ াটৰ । সাধাৰণটত দাফীদাটৰ চাৰভন সহ ফা চাৰভন ৰফনা এ া ক্ষৰতূৰণৰ ভুঘুলুওা
(আনটডভৰনৰ ফণ্ড) ৰদটল দাফীৰ ৰনষ্পৰত্ত ওৰা হয় ।
মৰদ ৰৰটশাধ ওৰাৰ তাৰৰঔট া ওাষ ঘাৰটঙ অৰু ৰৰটশাধ ওৰৰফ লকা ৰাৰশট া ডাগৰ, হতটনহ’হল ফহল প্ৰঘালনৰ
চাতীয় ফাতৰৰ ওাওত এঔনত ৰলৰঘ হহটৰাৱাৰ ফৃত্তান্ত সহ ৰফজ্ঞান এ া ৰদয়াৰ ফাটফ হওাম্পানীটয় দৃিবাটৱ দাফী ওৰৰফ
াটৰ । অন ওাটৰা ৰা অৰত্ত নাটহ ফুৰল ৰনৰশ্চত হহাৱাৰ ৰঙতটহ এ া হুফহু প্ৰৰতৰলৰ ৰলৰঘ চাৰৰ ওৰা হ’ফ ।
d) ৰৰফততন (ল াটৰিন)
ৰলৰঘধাৰওসওটল ৰলৰঘট াৰ ঘতত ফা ৰনয়ভাৱলীৰ হক্ষত্ৰত ৰওঙুভান সালসলৰন ৰফঘাৰৰফ াটৰ । ফীভাওাৰও অৰু
ফীভাধাৰী ফযৰি দুটয়াটৰ নুভৰত সাটটক্ষ এআ সালসলৰন ওৰাৰ সুৰফধা ৰদয়া হয় । সাধাৰণটত ৰলৰঘট াৰ প্ৰথভ
ফঙৰত, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ৰফৰধ ফা অন ৰওঙুভান ফাধযতাভূলও সালসলৰনৰ ফাৰহটৰ হওাটনা ল াটৰিনৰ নুভৰত
ৰদয়া নহয় । ফাধযতাভূলও চাতীয় সালসলৰনৰ ৰবতৰ অটঙ 0
 নাভ ফা / অৰু ৰঠওনা ৰৰফততন
 ফয়স ওভ ফা হফৰঙ প্ৰভাৰনত হ’হল ফয়সৰ ুনৰগ্ৰাহযওৰণ (ৰৰ-এডৰভিন ফ এআচ)
 দুখত না চৰনত ভৃতুযৰ দুগুণ সুৰফধা অৰু স্থায়ী ক্ষভতা বাত্তা নুটভাদনৰ ফাটফ নুটৰাধ অৰদ
ৰৱততী ফঙৰ হওআ াত ল াটৰিনৰ নুভৰত থাটও ।এআটফাৰ ৰওঙুভান সালসলৰন ৰলৰঘঔনত ফা ৃথওকও ওাকচ
এঔনত মথামথ ৃষ্ঠাঙ্কনৰ চৰৰয়টত ওামতযওৰী ওৰৰফ লাটক ।নযানয ল াটৰিনটফাৰ, ৰমটফাৰত ৰলৰঘ ঘততাৱলীৰ
গুৰুত্বূণত তথয ৰওঙুভান ৰৰফততন ওৰাৰ দৰওাৰ থাটও, হসআটফাৰত ঘৰল থওা ৰলৰঘ ডওুটভণ্টঔন ফাৰতল ওৰৰ, তাৰ
ঠাোঁআত নতুনকও ৰলৰঘ চাৰৰ ওৰাৰ প্ৰটয়াচন হ’ফ াটৰ ।
ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ নুটভাৰদত হওআ াভান ভুঔয প্ৰওাৰৰ ৰৰফততন হ’ল0
i.

ফীভাৰ ৰওঙুভান হশ্ৰণী ফা ভযাদৰ ৰৰফততন (ম’ত ৰফদাশংওা ফৃৰদ্ধ নহয়)

ii. অিাৰসত ফীভাৰাৰশ হ্ৰাসওৰণ
iii. ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ৰফৰধৰ ৰৰফততন
iv. ৰলৰঘট া অৰম্ভ হহাৱাৰ তাৰৰঔট াৰ ৰৰফততন
v. এ া ৰলৰঘও ৰফবাৰচত ওৰৰ দু া ফা তটতাৰধও ৰলৰঘকল ৰৰফততন
vi. ৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ফা ৰনটষধাত্মও / সীৰভতাত্মও ধাৰা (টৰৰিক্টৰ ব ক্ল’চ) উঠাআ হলাৱা
vii. লাব-ৰৰহত অোঁঘৰনৰ ৰা লাব-সৰহত অোঁঘৰনকল ৰৰফততন ওৰা
viii.

নাভ শুদ্ধ ওৰা
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ix. দাফী ৰৰটশাধৰ ৰনষ্পৰত্ত-প্ৰৰিয়াৰ ৰফওল্প অৰু দুখত না চৰনত ভৃতুযত দুগুণ সুৰফধাৰ ভঞ্জুৰৰ
এআটফাৰ ৰৰফততনত সাধাৰণটত ৰফদাশংওা ফৃৰদ্ধৰ সম্ভাৱনা নাথাটও ।ৰওন্তু ৰলৰঘত অন ৰওঙুভান ল াটৰিন অটঙ
ৰমটফাৰৰ নুটভাদন ৰদয়া নহয় ৰওয়টনা এআটফাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ওভাআ ৰদফ াটৰ । উদাহৰণস্বৰূট, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ
সভয় সীভাৰ ফৃৰদ্ধ, লাব-সৰহত অোঁঘৰনৰ ৰা লাব-ৰৰহত অোঁঘৰনকল ৰৰফততন, এ া হশ্ৰণীৰ ফীভাৰ ৰা অন এ া হশ্ৰণীৰ
ফীভাকল ৰৰফততন ম’ত ৰধও ৰফদাশংওা চৰড়ত থাটও অৰু ম’ত অিাৰসত ফীভাৰাৰশ ফৃৰদ্ধ হয় ।
সাধাৰণটত, সফতত্ৰ ফীভা হওাম্পানীটফাৰও হতোঁটলাওৰ ৰলৰঘ ডওুটভণ্টত ফযৱহাৰৰ ওৰাৰ ফাটফ প্ৰওৃত শব্দ ফাঙৰন ওৰাৰ
নুভৰত ৰদয়া হয়, ৰওন্তু হসআটফাৰ ৰনয়ন্ত্ৰওৰ ঘৰত নুটভাদনৰ ফাটফ দাৰঔল ওৰৰফ লাটক ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
হওানট া ৰৰৰস্থৰতত ৰলৰঘধাৰটও এচন “এআণ্টী”ও ৰনমুৰি ৰদয়াট া অৱশযও হহ টৰ?
I.

ফীভাওৃতচন প্ৰাপ্তফয়স্ক

II. নাভাংৰওত ফযৰিচন প্ৰাপ্তফয়স্ক
III. ৰলৰঘধাৰওচন ভানৰসওবাটৱ সুস্থ নহয়
IV. ৰলৰঘধাৰওচন ৰফফাৰহত নহয়

সাৰ সংটক্ষ


নুগ্ৰহ-ওাল ধাৰাট াটৱ ৰপ্ৰৰভয়াভ হদয় হহাৱাৰ ৰঙটতা ৰলৰঘধাৰওও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফকল এ া ৰতৰৰি সভয় ভঞ্জুৰ ওটৰ
।



ুনৰঘলন হ’ল এ া প্ৰৰিয়া ৰমট াৰ দ্বাৰা এ া চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় হসআটফাৰ ৰলৰঘও ুনৰ সঘল ওৰৰ হতাটল
ৰমটফাৰ ৰলৰঘ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ নওৰাৰ ফাটফ সভাপ্ত হহ মায় ফা -ফাটচয়াপ্তওৰণ নুৰফৰধৰ হওাটনা এ া সুৰফধাৰ
ধীনত ঘালু থাটও ।



এ া ৰলৰঘ-ঋণ দু া ৰদশত এ া সাধাৰণ ফাৰণৰচযও ঋণতকও ৃথও0 প্ৰথভটত ৰলৰঘৰ কৰাওীচন ঋণ ৰৰটশাধৰ ফাটফ
অআনত ফাধয নহয় অৰু ফীভাওাৰটও ফীভাওৃতৰ ৰফত্তীয় হলন-হদন সন্দবতত ৰফিাসটমাকযতাৰ ঔৰতয়ান হলাৱাৰ (টিৰড
হঘওৰ) হওাটনা প্ৰটয়াচন নাথাটও ।



নাভাংওন হ’ল ম’ত চীফন ফীভাওৃতআ হওাটনা ফযৰিৰ (ফযৰি হওআচনৰ) নাভ প্ৰস্তাৱ ওটৰ ৰমচনও (ৰমসওলও)
ফীভাটওাম্পানীটয় হতোঁৰ ভৃতুযৰ ৰঙত অিাৰসত ফীভাৰাৰশট া ৰৰটশাধ ওৰৰফ ।



চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ াৰ হস্তান্তৰওৰণ (এঙাআনটভণ্ট) ফুৰলটল এচনৰ ৰা অনচনকল ৰলৰঘট াৰ ৰধওাৰ, হফধ স্বত্ব
অৰু ৰলৰঘট াত থওা স্বাথত (সম্পৰত্ত ৰহঘাটফ) হস্তান্তৰওৰণ ওামতযট াটও ফুচায় । ৰমচন ফযৰিটয় এআটফাৰ হস্তান্তৰ ওটৰ
হতোঁও স্বত্ব ৰনটয়াকওাৰী (এঙাআনৰ) অৰু ৰমচনকল হস্তান্তৰ ওৰা হয়, হতোঁও স্বত্ব ৰনটয়াকী (এঙাআনী) ফুৰল হওাৱা হয় ।



ল াটৰিন ফা ৰৰফততনট া ফীভাওাৰও অৰু ফীভাওৃত - দুটয়াটৰ সন্মৰত সাটক্ষ । সাধাৰণটত ৰওঙুভান সৰল
সালসলৰনৰ ফাৰহটৰ ৰলৰঘৰ প্ৰথভ ফঙৰট াত অন হওাটনা ধৰণৰ সালসলৰনৰ নুভৰত ৰদয়া নহয় ।
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সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. নুগ্ৰহ-ওাল
2. ৰলৰঘ ওালাতীত
3. ৰলৰঘ ুনৰঘলন
4. সভতণ ভূলয
5. নাভাংওন (নৰভটনিন)
6. হস্তান্তৰওৰণ (এঙাআনটভণ্ট)

“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ II.
নাভাংৰওত ফযৰিচন প্ৰাপ্তফয়স্ক হ’হল ৰলৰঘধাৰটও “এআণ্টী” এচনও ৰনমুি ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয় হয় ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
নাভাংওন সম্পটওত ৰদয়া তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত সৰঠও নহয়?
I.

ৰলৰঘৰ নাভাংওনট া ফাৰতল নহয় মৰদ ঋণৰ ৰফৰনভয়ত ৰলৰঘট া চীফন ফীভাওাৰওকল হস্তান্তৰ ওৰা হয়।

II. ৰলৰঘ হলাৱাৰ সভয়ত নাআফা ৰৱততী ওালটঙাৱাত নাভাংওন ওৰৰফ ৰা মায় ।
III. ৰলৰঘত এ া ৃষ্ঠাঙ্কনৰ চৰৰয়টত নাভাংওন সলৰন ওৰা মায়
IV. সভগ্ৰ দাফীট াৰ ৰত নাভাংৰওত ফযৰিচনৰ সম্পূণত ৰধওাৰ থাটও
প্ৰশ্ন 2
ৰলৰঘটয় এ া ৰনৰশ্চত (টকৰাণ্টীড) সভতণ ভূলয চতন ওৰৰফৰ ফাটফ অআন নুমায়ী ৰওভান ৰদন ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফ
লাটক?
I.

ওভ টক্ষ এটওৰাটহ দুআ ফঙৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফ লাৰকফ

II. ওভ টক্ষ এটওৰাটহ ৰতৰন ফঙৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফ লাৰকফ
III. ওভ টক্ষ এটওৰাটহ ঘাৰৰ ফঙৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফ লাৰকফ
IV. ওভ টক্ষ এটওৰাটহ াোঁঘ ফঙৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফ লাৰকফ
প্ৰশ্ন 3
ৰলৰঘ এ াও হওৰতয়া ওালাতীত ফুৰল কণয ওৰা হয়?
I.

মৰদ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ ৰনদ্ধতাৰৰত তাৰৰঔত ৰদয়া নহয়

II. মৰদ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ ৰনদ্ধতাৰৰত তাৰৰঔৰ অকত ৰদয়া নহয়
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III. মৰদ হওাটনা ৰপ্ৰৰভয়াভ নুগ্ৰহ-ওালৰ ৰবতৰটতা ৰদয়া নহয়
IV. মৰদ ৰলৰঘট া সভতণ ওৰা হয়
প্ৰশ্ন 4
ফীভা ৰলৰঘ এ াৰ নুগ্ৰহ-ওালৰ ৰফষটয় তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত শুদ্ধ?
I.

নুগ্ৰহ-ওালৰ ভানকত হদখতয হহটঙ এভাহ

II. নুগ্ৰহ-ওালৰ ভানকত হদখতয হহটঙ 30 ৰদন
III. নুগ্ৰহ-ওালৰ ভানকত হদখতয হহটঙ এভাহ ফা 30 ৰদন
IV. নুগ্ৰহ-ওালৰ ভানকত হদখতয হহটঙ এভাহ ফা 31 ৰদন
প্ৰশ্ন 5
মৰদ ৰলৰঘধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফলকীয়া ধামতয তাৰৰঔট াত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ নওটৰ অৰু তাৰ ৰঙত নুগ্ৰহ-ওালৰ
সভয়টঙাৱাত হতোঁৰ ভৃতুয হয়, হতটন্ত ৰও হফ?
I.

ধামতয তাৰৰঔট াত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰনৰদয়া ওাৰটণ ফীভাওাৰটও ৰলৰঘট াও ওামতযওৰী ফুৰল কণয ওৰৰফ অৰু দাফীট া গ্ৰাহয
ওৰৰফ

II. ফীভাওাৰটও দাফীট া ৰৰটশাধ ওৰৰফ অৰু ৰনৰদয়া ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰধতযাক ওৰৰফ
III. ৰনৰদয়া ৰপ্ৰৰভয়াভট া ওাৰ হল ফীভাওাৰটও দাফীট া ৰৰটশাধ ওৰৰফ
IV. ৰনৰদয়া ৰপ্ৰৰভয়াভট া হফংও-চভাৰ সুতৰ হাৰতকও অৰু 2 শতাংশ ৰধও সুতৰ হসটত ওাৰ হলাৱাৰ ৰঙত ফীভাওাৰটও
দাফীট া ৰৰটশাধ ওৰৰফ
প্ৰশ্ন 6
এ া ওালাতীত ৰলৰঘৰ ুনৰঘলন প্ৰৰিয়াত ফীভাওাৰটও তলৰ হওানট া ৰদশও সফতাৰধও গুৰুত্বূণত ফুৰল কণয ওটৰ?
I.

ুনৰঘলনৰ সভয়ত ফীভাটমাকযতাৰ প্ৰভান

II. ুনৰঘলনট াটৱ ফীভাটওাম্পানীৰ ৰফদাশংওা ফৃৰদ্ধ ওৰা
III. সুতৰ হসটত ফটওয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ
IV. ফীভাওৃতআ ৰনৰেতি সভয়ৰ ৰবতৰত ুনৰঘলনৰ ফাটফ অটৱদনত্ৰ দাৰঔল ওৰা
প্ৰশ্ন 7
ফীভা ৰধৰনয়ভ, 1938 ৰ_____________ৰ ধীনত ফীভা ৰলৰঘত নাভাংওনৰ নুভৰত ৰদয়া হহটঙ ।
I.

10 নং ধাৰা

II. 38 নং ধাৰা
III. 39 নং ধাৰা
IV. 45 নং ধাৰা
প্ৰশ্ন 8
ফীভাটওাম্পানীৰ ৰা ঋণ হলাৱা ৰলৰঘ এ াৰ ফাটফ তলৰ হওানট া ৰফফৃৰত প্ৰটমাচয নহয়?
I.

ৰলৰঘট া ফীভাটওাম্পানীকল হস্তান্তৰওৰণ ওৰৰফ লাৰকফ
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II. ৰলৰঘট া ফীভাটওাম্পানীকল হস্তান্তৰওৰণৰ ৰৰণাভত ৰলৰঘত থওা নাভাংওনট া ফাৰতল হহ মাফ
III. নাভাংৰওত ফযৰিচনৰ ৰধওাৰৰ ৰৰসৰ ৰলৰঘট াত থওা ফীভাওাৰওৰ অৰথতও স্বাথতৰ সীভাকলটও সংওুৰঘত হ’ফ ।
IV. ৰলৰঘ ঋণৰ ৰৰভাণট া সাধাৰণটত ৰলৰঘট াৰ সভতণ ভূলযৰ এ া ৰনৰেতি শতাংশত সীৰভত থাৰওফ
প্ৰশ্ন 9
ফীভা ৰলৰঘ এ াৰ হস্তান্তৰওৰণৰ সম্পটওত তলত ৰদয়া হওানট া ৰফফৃৰত সৰঠও নহয়?
I.

সম্পূণত হস্তান্তৰওৰণৰ হক্ষত্ৰত, স্বত্ব ৰনটয়াকীচনৰ ভৃতুয হ’হল ৰলৰঘট াৰ হফধ স্বত্ব ভৃত স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ সা-সম্পৰত্তৰ
ন্তবূতি হহ মায়

II. চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ াৰ এঙাআনটভণ্ট ফুৰলটল এচনৰ ৰা অনচনকল ৰলৰঘট াৰ ৰধওাৰ, হফধ স্বত্ব অৰু ৰলৰঘট াত
থওা স্বাথত (সম্পৰত্ত ৰহঘাটফ) হস্তান্তৰওৰণ ওামতযট াটও ফুচায়
III. ৰলৰঘধাৰটও হস্তান্তৰওৰণৰ চাননী ফীভাওাৰওও ৰদয়াট া তযাৱশযও
IV. সম্পূণত হস্তান্তৰওৰণৰ হক্ষত্ৰত, ৰলৰঘৰ সম্পূণত ৰধওাৰ ভযাদূৰততকলটও স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ লকত নযস্ত থাটও, হওৱল
ফযৰতিভ হ’ল হম ফীভাওৃতৰ ভৃতুযত ৰলৰঘট াৰ ৰধওাৰ হতোঁৰ ৰহতাৰধওাৰী সওটলাকল ুনৰ খুৰৰ মায় ।
প্ৰশ্ন 10
তলৰ হওানট া ৰৰফততন (ল াটৰিন) ফীভাটওাম্পানীটয় নুটভাদন ওৰৰফ?
I.

এ া ৰলৰঘও ৰফবাৰচত ওৰৰ দু া ফা তটতাৰধও ৰলৰঘকল ৰৰফততন

II. ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰাৰ সভয়সীভা ফৃৰদ্ধ
III. লাব-সৰহত ৰলৰঘৰ ৰা লাব-ৰৰহত ৰলৰঘকল সলৰন
IV. অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ ফৃৰদ্ধ

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
দাফীট াৰ ৰত নাভাংৰওত ফযৰিচনৰ সম্পূণত ফা অংৰশও হওাটনা ৰধওাটৰআ নাথাটও ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
অআন নুমায়ী ৰলৰঘটয় এ া ৰনৰশ্চত (টকৰাণ্টীড) সভতণ ভূলয চতন ওৰৰফৰ ফাটফ ওভ টক্ষ এটওৰাটহ ৰতৰন ফঙৰ
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফ লাৰকফ ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
মৰদ এ া ৰপ্ৰৰভয়াভ নুগ্ৰহ-ওালৰ ৰবতৰটতা ৰৰটশাধ ওৰা নহয়, হতটনহ’হল ৰলৰঘট াও ওালাতীত ফুৰল ধৰা হ’ফ ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
নুগ্ৰহ-ওালৰ ভানকত হদখতয হহটঙ এভাহ ফা 31 ৰদন ।
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উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
মৰদ ৰলৰঘধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফলকীয়া ধামতয তাৰৰঔট াত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ নওটৰ অৰু তাৰ ৰঙত নুগ্ৰহ-ওালৰ
সভয়টঙাৱাত হতোঁৰ ভৃতুয হয়, হতটন্ত ৰনৰদয়া ৰপ্ৰৰভয়াভট া ওাৰ হল ফীভাওাৰটও দাফীট া ৰৰটশাধ ওৰৰফ ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
এ া ওালাতীত ৰলৰঘৰ ুনৰঘলন প্ৰৰিয়াত ফীভাওাৰটও ুনৰঘলনৰ সভয়ত ফীভাটমাকযতা থওাৰ প্ৰভানট াও সফতাৰধও
গুৰুত্বূণত ফুৰল কণয ওটৰ ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ফীভা ৰধৰনয়ভ, 1938 ৰ 39 নং ধাৰাৰ ধীনত ফীভা ৰলৰঘত নাভাংওনৰ নুভৰত ৰদয়া হহটঙ ।
উত্তৰ 8
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ II
ফীভাটওাম্পানীৰ ৰা ঋণ হলাৱা ৰলৰঘ এ াৰ ফাটফ এআ ৰফফৃৰতট া প্ৰটমাচয নহয় – “ৰলৰঘট া ফীভাটওাম্পানীকল
হস্তান্তৰওৰণৰ ৰৰণাভত ৰলৰঘত থওা নাভাংওনট া ফাৰতল হহ মাফ”
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
ওাৰণ ৰফওল্প IVহ াটৱআ হওৱল শুদ্ধ ।
সম্পূণত হস্তান্তৰওৰণৰ হক্ষত্ৰত, ৰলৰঘৰ সম্পূণত ৰধওাৰ ভযাদূৰততকলটও স্বত্ব ৰনটয়াকীৰ লকত নযস্ত থাটও । ফীভাওৃতৰ ভৃতুযত
ৰলৰঘট াৰ ৰধওাৰ হতোঁৰ ৰহতাৰধওাৰী সওটলাকল ুনৰ খুৰৰ নামায় ।স্বত্ব ৰনটয়াকীচটনআ ৰলৰঘৰ সওটলা সুৰফধাৰ ৰধওাৰী
হয় ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
এ া ৰলৰঘও ৰফবাৰচত ওৰৰ দু া ফা তটতাৰধও ৰলৰঘকল ৰৰফততন ওৰাৰ ফাটফ ফীভাটওাম্পানীটয় নুটভাদন ৰদটয় ।
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ধযায় 15
ফীভাঙ্কন (অণ্ডাৰৰাআৰ ং)
ধযায় ৰৰৰঘৰত
এচন বাফী গ্ৰাহওৰ ৰা প্ৰস্তাৱ এ া সংগ্ৰহ ওৰাৰ লকটতআ এচন চীফন ফীভা এটচণ্টৰ ওাভ হশষ হহ নামায় ।প্ৰস্তাৱট া ফীভা
হওাম্পানীট াটৱ গ্ৰহণ ওৰৰ এ া ৰলৰঘকল ৰূান্তৰৰত ওৰৰফ লাৰকফ ।
প্ৰৰতট া চীফন ফীভা প্ৰস্তাৱ দৰাঘলটত চনা এঔন াৰ হহ মাফ লাটক, ম’ত চীফন ফীভাওাৰটও প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণ ওৰা-নওৰা
অৰু ওৰৰটল ৰও ৰও ঘতত সাটটক্ষ গ্ৰহণ ওৰৰফ হসআ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত লয় ।এআ ধযায়ত ফীভাঙ্কনৰ প্ৰৰিয়া অৰু আয়াৰ লকত
চৰড়ত উাদানসভূহৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰা হ’ফ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. ফীভাঙ্কন – হভৌৰলও ধাৰণাসভূহ
B. ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কন
C. ডািৰৰ ৰীক্ষা চৰড়ত ফীভাঙ্কন
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A. ফীভাঙ্কন – হভৌৰলও ধাৰণাসভূহ
1. ফীভাঙ্কনৰ উটেশয
প্ৰথভটত ফীভাঙ্কনৰ উটেশযৰ ৰফষটয় ৱৰহত হহাৱাট া অৱশযও ।আয়াৰ দু া উটেশয থাটও 0
i.

প্ৰৰতওূল ফাঙৰন ফা ফীভাওাৰও-ৰফটৰাধী ফাঙৰন প্ৰৰতটৰাধ ওৰা

ii. ৰফদাশংওাটফাৰৰ হশ্ৰণী ৰফবাচন ওৰা অৰু এআটফাৰৰ প্ৰৰত সভদৰশততা ৰনৰশ্চত ওৰা
সংজ্ঞা
চীফন ফীভাৰ প্ৰৰতট া প্ৰস্তাৱৰ লকত চৰড়ত থওা ৰফদাশংওাৰ ভাত্ৰাট াৰ ভূলযায়ন ওৰাৰ ৰঙত ৰফদাশংওাট া গ্ৰহণ ওৰা
হ’ফ হন নহয় অৰু গ্ৰহণীয় হ’হল ৰও ধৰণৰ ঘতত সাটটক্ষ গ্ৰহণ ওৰা হ’ফ হসআটফাৰৰ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত হলাৱাৰ প্ৰৰিয়াট াও
“ৰফদাশংওাৰ ফাঙৰন” ফুৰল হওাৱা হয় ।
প্ৰৰতওূল ৰনফতাঘন হ’ল ভানুহৰ এটন এও প্ৰৱনতা মাৰ পলত ৰনচৰ ৰফনতাতা অসনতা চাৰন ফীভাৰ দ্বাৰা লাবৱান হহাৱাৰ
উটেশযত হতোঁ ফীভা ৰওনাৰ ফাটফ ধীৰ হহ টৰ ।

উদাহৰণ
ওাকল ফীভা প্ৰস্তাৱ অক ফটিাৱা হহটঙ, হসআ ৰফষটয় ফীভাওাৰও সতওত অৰু সটঘতন নহ’হল, ৰমসওল ভানুহৰ হফৰঙৰদন চীয়াআ
থওাৰ অশা নাআ, হমটন হৃদমন্ত্ৰৰ সভসযা ফা হওিাৰৰ দটৰ গুৰুতৰ হফভাৰত বুৰক থওা হৰাকী, হতোঁটলাটও ফীভা ৰওনাৰ ফাটফ
অগ্ৰহী হ’ফ ।
অনওথাত, ফীভাওাৰটও মৰদ সটঘতনবাটৱ ফাঙৰন নওটৰ, হতটনহ’হল ফীভাওাৰওৰ স্বাথতৰ ৰফৰীটত এটন ফাঙৰন হহাৱাৰ
সম্ভাৱনা থাটও হম তাৰ পলত ফীভা হওাম্পানীট া ক্ষৰতৰ সন্মুঔীন হ’ফ াটৰ ।
2. ৰফদাশংওাটফাৰৰ ভাচত সভদৰশততা
এৰতয়া ৰফদাশংওাৰ ভাচত সভদৰশততাটনা ৰও হসআট া ৰফটফঘনা ওৰা মাও ।আয়াত “সভদৰশততা” শব্দট াৰ থত হ’ল হম
ফীভাৰ ফাটফ অটৱদন ওৰা ভানুহটফাৰৰ ৰবতৰত ৰমটফাৰ ভানুহ এটও ভাত্ৰাৰ ৰফদাশংওাৰ সন্মুঔীন হহাৱাৰ সম্ভাৱনা অটঙ,
হতোঁটলাওও এটও া ৰপ্ৰৰভয়াভ হাৰৰ হশ্ৰণীবূি ওৰা । আৰতভটধয হদঔা হকটঙ হম ফীভাওাৰওসওটল ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰাৰ
ওাৰটণ ৰওদটৰ ভৃতুযদৰ তাৰলওাৰ ফযৱহাৰ ওটৰ ।এআ তাৰলওাটফাৰ কড়ভানৰ ৰফদাশংওাৰ ফা ভানকত চীফন (টিণ্ডাডত লাআপ)
ৰ ভৃতুযৰ ৰবজ্ঞতাৰ অধাৰত প্ৰস্তুত ওৰা হয় ।ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱ ওৰা হফৰঙবাক চীফটনআ এআ তাৰলওাৰ ৰবতৰত টৰ ।
a) ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণীৰফনযাস
ফীভাঙ্কন প্ৰৰিয়াট াত সভদৰশততা উাদানট া সুভৱু াৰ ফাটফ ফীভাঙ্কনওাৰীটয় এ া দ্ধৰত গ্ৰহণ ওটৰ, মাও “ৰফদাশংওাৰ
হশ্ৰণীৰফনযাস” ফুৰল হওাৱা হয়, থতাৎ সন্মুঔীন হহ থওা ৰফদাশংওাৰ ভাত্ৰাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ প্ৰৰতট া চীফনও ৰবনতা ৰবনতা
হশ্ৰণীৰ ৰফদাশংওাৰ ন্তবূি
ত ওৰা হয় ।
ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণী ঘাৰৰ প্ৰওাৰৰ হ’ফ াটৰ0
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণীৰফনযাস

i.

ভানকত চীফন (টিণ্ডাডত লাআবঙ)

ভৃতুযদৰ তাৰলওাত থওা ভানকত চীফনৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযৰ সভয়ৰ হসটত ৰমসওলৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযৰ হাৰ ঔা ঔাআ মায়,
হতটন ভানুহটফাৰও আয়াৰ ধীনত হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা হয় ।
ii. ভনঃুত ৰফদাশংওা (টপ্ৰপাডত ৰৰস্কঙ)
এআ হশ্ৰণীট াত হসআসওল ভানুহ ন্তবূি
ত হয়, ৰমটফাৰৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযৰ হাৰ ভানকত চীফনৰ ভৃতুযদৰতকও মটথি ওভ
হয় অৰু হসটয়টহ হতোঁটলাওৰ ৰা ওভ ৰপ্ৰৰভয়াভ দাফী ওৰৰফ াৰৰ ।
iii. ৰনম্ন ভানৰফৰশি চীফন (ঙাফ-হিণ্ডাডত লাআবঙ)
এআটফাৰ চীফনৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতূযৰ হাৰ ভানকত ফা সাধাৰণটত হদঔা ভৃতুযদৰতকও হফৰঙ হয় মৰদ, এআটফাৰ চীফনও
ফীভাটমাকয ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা হয় ।এটন ধৰণৰ চীফনৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ হফৰঙ (ফা ৰতৰৰি) ধামতয ওৰা হয় ফা
ৰওঙুভান ৰনটষধাজ্ঞা অটৰা ওৰা হয় ।
iv. স্বীওৃত চীফন (ৰডক্লাআনড লাআবঙ)
এআট া হশ্ৰণীত হসআটফাৰ ভানুহ টৰ, ৰমটফাৰৰ হদৌফতলয অৰু প্ৰতযাৰশত ৰতৰৰি ভৃতুযৰ হাৰ আভান হফৰঙ হয় হম
ফীভাওাৰওৰ ফাটফ এ া সাভথতযটমাকয নযাময দাভত এোঁটলাওও ফীভা সুৰক্ষা ৰদয়াট া সম্ভৱ হহ টৰ । হওৰতয়াফা
সাম্প্ৰৰতও ৰঘৰওৎসা সম্পৰওতত খ না, হমটন লটত হহাৱা ৰওফা ডাগৰ াটৰিনৰ ফাটফ ভানুহ এচনৰ ফীভা-প্ৰস্তাৱ
সাভৰয়ওবাটৱ হটল স্বীওাৰ ওৰা হয় ।
3. ফাঙৰন প্ৰৰিয়া
ফীভাঙ্কন ফা ফাঙৰন প্ৰৰিয়া দু া স্তৰত হ’ফ াটৰ0
 হক্ষত্ৰৰবৰত্তও স্তৰত
 ফীভাঙ্কন ৰফবাক স্তৰত
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: ফীভাঙ্কন ফা ফাঙৰন প্ৰৰিয়া

a) হক্ষত্ৰ ৰবৰত্তও ফা প্ৰাথৰভও স্তৰ
হক্ষত্ৰৰবৰত্তও ফীভাঙ্কনও প্ৰাথৰভও ফীভাঙ্কন ফুৰল হওাৱা হয় । আয়াৰ ন্তবূি
ত হ’ল এটচণ্ট ফা হওাম্পানীৰ প্ৰৰতৰনৰধসওটল
সংগ্ৰহ ওৰা হসআটফাৰ তথয মাৰ ৰবৰত্তত ফীভা প্ৰস্তাৱ এ া গ্ৰহণটমাকয হয়টন নহয় তাৰ ৰসদ্ধান্ত হলাৱা হয় । এটচণ্ট
এচটন প্ৰাথৰভও ফীভাঙ্কও ৰহঘাটফ ৰত গুৰুত্বূণত বূৰভওা ালন ওটৰ ৰওয়টনা ফীভা ওৰাফ লকা ভানুহচনৰ ৰফষটয় ৰফশদ
চনাৰ সওটলাতকও বাল সুটমাক হওৱল এটচণ্টচনটৰআ থাটও ।
ফহুটতা ফীভা হওাম্পানীটয় এটচণ্টসওলৰ ৰা প্ৰস্তাৰৱত ফীভাধাৰীৰ ৰফষটয় ৰওঙুভান ৰফটশষ তথয, ভতাভত ফা ফীভা গ্ৰহণৰ
ফাটফ নুটভাদন চনাআ ৰলঔা এ া সম্পূণত ৰফফৃৰত ফা হকানীয় ৰৰ’ ত ৰফঘাটৰ ।
এটও ধৰণৰ অৰু এ া ৰফফৃৰত, মাও “ভটৰল হহচাডত ৰৰ’ ত” ফুৰল হওাৱা হয়, চীফন ফীভা হওাম্পানীট াৰ ৰফষয়া এচনৰ
ৰা ৰফঘৰা হ’ফ াটৰ ।সঘৰাঘৰ এআ ৰৰ তটফাৰত প্ৰস্তাৰৱত ফীভাধাৰীৰ চীৰৱওা, অয়, অৰথতও ৱস্থা তথা সাভাৰচও
সুনাভ ৰফষয়ও তথযটফাৰ সাভৰা হয় ।
প্ৰৱিনা ৰনৰীক্ষণ অৰু প্ৰাথৰভও ফীভাঙ্কও ৰূট এটচণ্টৰ বূৰভওা
এ া ৰফদাশংওা গ্ৰহণ ওৰাৰ ৰসদ্ধান্তট া প্ৰস্তাৱওচটন প্ৰস্তাৱ ত্ৰৰ চৰৰয়টত প্ৰওাশ ওৰা তথযটফাৰৰ ৰত ফৃহৎ ৰৰভাটণ
ৰনবতৰ ওটৰ ।এআ তথযটফাৰ সতয, হন প্ৰতাৰণা ওৰাৰ উটেটশয আোওৃতবাটৱ এআ প্ৰৱিনাভূলও সতয / ভ্ৰভাত্মও তথয
ৰৰটফশন ওৰা হহটঙ - ফীভাঙ্কন ৰফবাকত ফৰহ থাৰও ফীভাঙ্কনওাৰীৰ টক্ষ এআটফাৰৰ সতযাসতয চনাট া ওৰঠন হহ টৰ ।
এটনওুৱা হক্ষত্ৰত এটচণ্টচনৰ বূৰভওা ফৰ গুৰুত্বূণত হহ উটঠ । প্ৰস্তাৰৱত চীফনট াৰ লকত ৰমটহতু এটচণ্টচনৰ হান ীয়া
অৰু ফযৰিকত সম্পওত থাটও, হসটয়টহ ৰৰটফশন ওৰা তথযটফাৰৰ সতযতা ৰফঘাৰৰ উৰলয়াফ ৰা সুৰফধা হতোঁটয়আ অ াআতকও
হফৰঙ ায়, অৰু লকটত ফীভাওাৰওও ৰফটথ ৰৰঘালনা ওৰাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৰৱত ফীভাওৃতআ উটেশয প্ৰটণাৰদতবাটৱ হওাটনা তথয
হকান ওৰা ফা সতয তথয ৰৰটফশন ওৰাত ৰলপ্ত হহটঙটন নাআ হসআটফাৰৰ ৰত নচৰ ৰাৰঔফ াটৰ ।
b) ফীভাঙ্কন ৰফবাক স্তৰ
ৰফবাক ফা ওামতযালয় স্তৰট া হহটঙ ফীভাঙ্কন থতাৎ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰদ্বতীয় স্তৰ ।এআ ৰফবাকত হহাৱা ফীভাঙ্কনত এটন
ৰওঙুভান ফযৰি অৰু ৰফটশষজ্ঞ চৰড়ত থাটও ৰমসওল এআ ধৰণৰ ওাভত ৰনুন হয় । প্ৰাসৰঙ্গও সওটলা হড া ফা তথয
ৰফটৱঘনা ওৰৰ হতোঁটলাটও হসআ চীফন ফীভা প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণ ওৰৰফটন নাআ অৰু কৃহীত হ’হল তাৰ ঘততটফাৰ ৰও হ’ফ, হসআ
ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত লয় ।
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4. ফীভাঙ্কনৰ দ্ধৰতসভূহ
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 3: ফীভাঙ্কনৰ দ্ধৰতসভূহ

ফীভাঙ্কনওাৰীসওটল এআ ওাভৰ ফাটফ দু া দ্ধৰত ফযৱহাৰ ওৰৰফ াটৰ0
ৰফটফঘনা-প্ৰসূত ৰসদ্ধান্তভূলও দ্ধৰত

সাংৰঔযও দ্ধৰত

এআ দ্ধৰতত অত্মপ্ৰসূত ৰফঘাৰফুৰদ্ধটৰ ফীভাঙ্কনওাৰীটয় এআ দ্ধৰতট াত ফীভাঙ্কনওাৰীটয় প্ৰৰতট া হনৰতফাঘও ফা
ৰসদ্ধান্ত লয়, ৰফটশষকও ৰৰৰস্থৰত হমৰতয়া চৰ ল হয় ।
প্ৰৰতওূল উাদানৰ ৰফৰীটত ধনাত্মও ভূলযাঙ্কন আণ্ট ৰদ
মায় (আৰতফাঘও ফা নুওূল উাদানৰ ফাটফ ঋণাত্মও
ভূলযাঙ্কন আণ্ট ৰদটয়) ।
উদাহৰণ0 এচন ডাটয়টফৰ ঙ থওা ভানুহও ফীভা সুৰক্ষা ৰদয়া
হ’ফটন নহয় অৰু ৰদটল ৰও ৰও ঘতত সাটটক্ষ ৰদফ ৰা মাফ ।
এআ ধৰণৰ ৰৰৰস্থৰতত ৰসদ্ধান্ত লফৰ ফাটফ ফীভাঙ্কন ৰফবাটক ভানুহচনও ৰদয়া আণ্টৰ সংঔযাৰ ৰা হশষত চাৰনফ ৰা
ৰফটশষজ্ঞ ডািৰৰ ভতাভত লফ াটৰ, ৰমচনও হভৰডটওল মাফ হম ৰতৰৰি ভৃতুযদৰ ভূলয (এক্সিা ভট ৰত লৰ হৰআ ফা আ
হৰপাৰী ফুৰল হওাৱা হয় ।
এভ অৰ) ৰওভান হ’ল ।আ এভ অৰ ৰমভান হফৰঙ হয়,
চীফনট া ৰসভাটনআ ৰনম্ন ভানৰফৰশি হয় । মৰদ আ এভ অৰ
ফহুত হফৰঙ হয়, হতটন্ত ফীভা স্বীওৃত হহাৱাটৰা সম্ভাৱনা
থাটও ।
ফীভাঙ্কনৰ ৰসদ্ধান্ত্ৎসভূহ
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 4: ফীভাঙ্কনৰ ৰসদ্ধান্তসভূহ
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এৰতয়া ফীভাঙ্কনৰ ফাটফ হা চীফন ফীভাৰ প্ৰস্তাৱটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ফীভাঙ্কনওাৰীটয় লফ ৰা ৰসদ্ধান্তটফাৰৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰা
মাও0
a) সাধাৰণ হাৰত (ৰডতটনৰৰ হৰআ – সংৰক্ষপ্ত ৰূত  অৰ) ৰধওাংশ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ওৰাট া এ া সাধাৰণ ৰসদ্ধান্ত
।এআ ৰসদ্ধান্তট াটৱ ফুচায় হম সাধাৰণটত হদঔা ফা ভানকত চীফনৰ হক্ষত্ৰত প্ৰটমাচয ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰত এআ
প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণ ওৰা হহটঙ ।
b) ৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হসটত গ্ৰহণ ওৰা0 ৰধওাংশ ৰনম্ন ভানৰফৰশি চীফনৰ লকত চৰড়ত ৰফদাশংওাৰ এও ফৃহৎ
ংশও ফীভা সুৰক্ষা ৰদয়াৰ এআট া এ া সৰল উায় ।এটন হক্ষত্ৰত সাৰণীবূি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰৰ ৰত এ া
ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰা হয় ।
c) অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ ৰত “ৰলটয়ন” থতাৎ “গ্ৰহণাৰধওাৰ” সহ গ্ৰহণ ওৰা0 “গ্ৰহণাৰধওাৰ” হহটঙ এও ধৰণৰ
ৰনয়ন্ত্ৰণ, ৰমট া দাফী উত্থান হ’হল চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় সম্পূণত ফা অংৰশও বাটৱ প্ৰটদয় সুৰফধাৰ ৰত লাগু
ওৰৰফ াটৰ ।
উদাহৰণ0 হমৰতয়া ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৰৱত চীফনট া ৰওঙুভান হৰাক, হমটন ৰ ৰফ হৰাকৰ ৰঙত সুস্থ হহ উৰঠটঙ, হতটন
হক্ষত্ৰত এআ ৰলটয়ন অটৰা ওৰৰফ াৰৰ, ওাৰণ মৰদ ফীভাধাৰীৰ লকত চৰড়ত ৰফদাশংওাট া ভানকত নহয়, ৰওন্তু
দূৰ বৰৱষযতত এআট া হনাটহাৱা হহ হমাৱাৰ সম্ভাৱনা অটঙ । মৰদ হওাটনা ৰনৰেতি ওাৰণত ( হমটন এআটক্ষত্ৰত ৰ
ৰফ হৰাকৰ ুনৰািভণৰ পলত) অৰু এ া ৰনৰেতি সভয়সীভাৰ ৰবতৰত চীফন ফীভাধাৰীৰ ভৃতুয হয়, হতটনহ’হল এ া
সঙ্কুৰঘত ৰৰভাণৰ ভৃতুয সুৰফধা প্ৰদানটমাকয হ’ফ ।
d) সীৰভতাত্মও ধাৰাৰ হসটত গ্ৰহণ ওৰা0 ৰওঙুভান ৰফৰত্তৰ হক্ষত্ৰত এ া সীৰভতাত্মও ধাৰা অটৰা ওৰা হয় থতাৎ
ৰওঙুভান ৰফটশষ ৰৰৰস্থৰতত হহাৱা ভৃতুযৰ ফাটফ সীৰভত ভৃতুযদাফী ৰৰটশাধ ওৰা হয় । উদাহৰণ0 কবতৱতী ভৰহলা
একৰাওীৰ হক্ষত্ৰত কবতাৱস্থাৰ ধাৰা লটকাৱা হয় অৰু সন্তান চন্ম ৰদয়াৰ এ া ৰনৰেতি সভয়ৰ, হমটন ৰতৰনভাহৰ
ৰবতৰত কবতাৱস্থা সম্পৰওতত ৰওফা ওাৰণত ভানুহকৰাওীৰ ভৃতুয হ’হল সীৰভত অিাৰসত ফীভাৰাৰশ ৰৰটশাধ ওৰা হয়
।
e) স্বীওাৰ ফা ভুলতুৰফ0 চীফন ফীভাৰ ফীভাঙ্কনওাৰী এচটন ফীভাৰ ফাটফ হা প্ৰস্তাৱ এ া স্বীওাৰ ফা নাওঘ ওৰৰফ
াটৰ । এআ ৰসদ্ধান্ত হলাৱা হয় হমৰতয়া ৰওঙুভান স্বাস্থয / অন হফৰশিয আভাটনআ হফৰঙ প্ৰৰতওূল থাটও হম এআটফাটৰ
ৰফদাশংওাৰ লকত চৰড়ত খ নাট া সংখ নৰ হাৰ মটথি ৰৰভাটণ ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ াটৰ ।
উদাহৰণ0 হওিাৰত বুৰক থওা ফযৰিচন, ৰমচনৰ হৰাক উশভ হহাৱাৰ হওাটনা অশাআ নাআ, হতোঁৰ ফীভা প্ৰস্তাৱট া
নাওঘটমাকয ।
এটওধৰটণ, ৰওঙুভান ৰফদাশংওাৰ হক্ষত্ৰত, ৰৰৰস্থৰতট া ৰধও উনতাত অৰু নুওূল হনাটহাৱাকলটও প্ৰস্তাৱট া স্বীওাৰ
নওৰৰ ভুলতুৰফ ৰঔাট া ৰফটফঘনাূণত ওাভ হ’ফ ।
উদাহৰণ
ৰত সম্প্ৰৰত টৰাঘাৰৰ দ্বাৰা ৰম কৰাওী ভৰহলাৰ চৰায়ূ সাৰণ ওৰা হহটঙ, হতোঁৰ চীফনৰ ৰত ফীভা প্ৰস্তাৱ স্বীওাৰ
ওৰাৰ অকটত হতোঁৰ টৰাঘাৰ-ৰৱততী চৰ লতাটফাৰ শাভ ও াকলটও হতোঁও হওআভাহভান টক্ষা ওৰৰফকল হওাৱা হ’ফ ।

ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
তলৰ হওানট া হক্ষত্ৰত চীফন ফীভাওাৰটও নাওঘ ফা ভুলতুৰফৰ ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওৰৰফ?
I.

18 ফঙৰ ফয়সৰ ৰনটৰাকী ফযৰি

II. এচন ফৰ শওত ফযৰি
III. এআডঙত বুৰক থওা ফযৰি
IV. ৰনচা উাচতন নথওা একৰাওী কৃৰহণী
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B. ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কন
1. ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কন (নন-হভৰডটওল অণ্ডাৰৰাআৰ ং)
প্ৰস্তাৰৱত চীফন ফীভাওৃতৰ ফীভাটমাকযতা ডািৰৰ ৰীক্ষণৰ দ্বাৰা ৰনৰশ্চত নওৰাকওটয় সাধাৰণটত এও ফৃহৎ সংঔযও চীফন ফীভা
প্ৰস্তাৱ ফীভাৰ ফাটফ নুটভাৰদত হহ মায় ।এআটফাৰও নন-হভৰডটওল ফা ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন প্ৰস্তাৱ ফুৰল হওাৱা হয় ।
ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কনৰ সটক্ষ মুৰিট া প্ৰফল হয় হমৰতয়া হদঔা মায় হম ডািৰৰ ৰীক্ষণৰ দ্বাৰা ধৰা ৰা
হফটভচাৰলৰ নুাত ৰত নকনয, হমটন ভাত্ৰ 10 শতাংশটহ । ফাওী সওটলাৰঔৰন তথয প্ৰস্তাৱ ত্ৰ ফা ঙু ীৰ তথয-াৰত অৰু
নযানয নৰথত্ৰৰ ৰাআ চাৰনফ ৰা মায় । হততাসম্পনতা ডািৰৰ দ্বাৰা ডািৰৰ ৰীক্ষণৰ ফাটফ ডািৰৰ ৰপটচা ৰদফ লাটক ।
ডািৰৰ ৰীক্ষণ নওটৰাৱাৰ পলত উদ্ভূত হহাৱা ৰাৰহৰ ৰৰভাণ, ৰীক্ষণট া নওৰাৰ ফাটফ হহাৱা ৰতৰৰি ভৃতুযৰ পলত
উত্থাৰত দাফীৰ ৰৰভাণতকও
ফহুত হফৰঙ হয় । হসটয়টহ ফীভাওাৰটও এৰতয়া ডািৰৰ ৰীক্ষণৰ ৰত হচাৰ ৰনৰদয়াকওটয়আ ফীভা প্ৰস্তাৱ নুটভাদন ওৰাৰ
দ্ধৰত গ্ৰহণ ওৰৰটঙ ।
2. ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কনৰ ঘততটফাৰ
ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কনৰ ফাটফ ৰওঙুভান ঘতত থাটও0
i.

ৰওঙুভান ৰনৰেতি হশ্ৰণীৰ ভৰহলা, হমটন ঘাওৰৰ ওৰা ভৰহলাসওলওটহ হততাসম্পনতা ফুৰল ধৰা হয় ।

ii. অিাৰসত ফীভাৰাৰশ সীৰভত ওৰা থাটও, হমটন অিাৰসত ফীভাৰাৰশ াোঁঘ লাঔ ওা ৰতিভ ওৰৰটল ডািৰৰ
ৰীক্ষণৰ প্ৰটয়াচন হ”ফ ।
iii. ফীভা ঘুৰিট াত হসাটভাৱাৰ ফয়স সীৰভত ওৰা হ’ফ াটৰ, হমটন ফয়স 40 ফা 45 ৰ হফৰঙ হ’হল ডািৰৰ ৰীক্ষণ
ওৰাফ লাৰকফ ।
iv. ৰনৰেতি ৰওঙুভান ফীভা অোঁঘৰনৰ হক্ষত্ৰত ৰফৰধ-ৰনটষধ অটৰা ওৰৰফ াটৰ, হমটন ভযাদী ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ডািৰৰ
ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কনৰ নুটভাদন ৰদয়া নহয় ।
v. ফীভাৰ ভযাদৰ সফতাৰধও সীভা ওুৰৰ ফঙৰত /60 ফঙৰ ফয়সকলটও সীৰভত ওৰা হ’ফ াটৰ ।
vi. ৰফটশষ হশ্ৰণীবূি চীফন0 ৰনৰেতি হওাটনা ৰফটশষ হশ্ৰণীৰ ভানুহও নন-হভৰডটওল ফীভাৰ নুটভাদন ৰদয়া হ’ফ াটৰ,
হমটন সুনাভমুি প্ৰৰতষ্ঠান এ াৰ ৰমসওল ওভতঘাৰীৰ ঘাওৰৰ এফঙৰ হহ হকটঙ, হতোঁটলাওও নন-হভৰডটওল হস্পটিলৰ
সুৰফধা ৰদয়া হয় ।এইযবোৰ সিোম্পোিীযয় িমধচোৰীসিল্ৰ ছল টীৰ িভথপত্ৰ সলচোৰল ৰূযপ সিংৰক্ষণ
িযৰ মৰল ভিয়ভমত বযৱিোিত স্বোিয পৰীক্ষোৰ বযৱিো িযৰ, মাৰ পলত ওভতঘাৰী এচনৰ স্বাস্থযৰ
প্ৰওৃত ৰস্থৰত নায়াটস ৰনৰূণ ওৰৰফ াৰৰ ।
3. হমাকযতাৰ ভান ৰনদ্ধতাৰণৰ হক্ষত্ৰত ফীভাঙ্কনও প্ৰবাৰৱত ওৰা উাদানসভূহ
ফীভা প্ৰস্তাৱ এ াৰ ভান ৰনদ্ধতাৰণ ওৰাৰ সভয়ত ফীভাঙ্কনও ফহুটতা উাদাটন প্ৰবাৱাৰিত ওৰৰফ াটৰ । এআটফাৰ বাফী ফীভা
গ্ৰাহওচনৰ চীফনৰ লকত চৰড়ত ফযৰিকত হওাটনা ৰৰৰস্থৰত ফা হতোঁৰ অৰথতও ৱস্থা, চীফন হশলী, বযাস, াৰৰফাৰৰও
আৰতহাস থফা ৰনচৰ ফযৰিকত স্বাস্থযৰ আৰতফৃত্ত হ’ফ াটৰ, ৰমটফাটৰ সঙ্ক সৃৰি ওৰৰ ৰফদাশংওাৰ ভাত্ৰা ফিাআ তুৰলফ াটৰ ।
ফীভাঙ্কন প্ৰৰিয়াট াটৱ এআ সঙ্ক টফাৰও ৰঘনাি ওটৰ অৰু এআটফাৰৰ সম্ভাৱয প্ৰবাৱৰ ৰৰভাণ নুভান ওৰৰ
ৰফদাশংওাটফাৰও হসআ নুমায়ী হশ্ৰণীফদ্ধ ওটৰ । এ া ফযৰিকত চীফনৰ হফৰশিযসভূটহ হওটনকও ৰফদাশংওাও প্ৰবাৱাৰিত
ওটৰ, হঘাৱা মাও ।প্ৰধানত এআ হফৰশিযসভূহ দু া হশ্ৰণীত টৰ – প্ৰথভট া হ’ল ৰমটফাটৰ হনৰতও সঙ্ক সৃৰি ওটৰ অৰু ৰদ্বতীয়
হশ্ৰণীট া হ’ল ৰমটফাটৰ শাৰীৰৰও (স্বাস্থয সম্বন্ধীয়) সঙ্ক সৃৰিত ৰৰহনা হমাকায় ।এটতটও, ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ প্ৰাটয়আ
হতোঁটলাওৰ ফীভাঙ্কন প্ৰৰিয়াও দু া বাকত হশ্ৰণীফদ্ধ ওটৰ । হনৰতও সঙ্ক সৃৰি ওটৰাোঁতা উাদানটফাৰ, হমটন উাচতন, চীৰৱওা,
চীফনকশলী অৰু বযাস – এআটফাৰও ৰফত্তীয় ফীভাঙ্কনৰ (ৰপটননৰিটয়ল অণ্ডাৰৰাআৰ ং) ংশ ৰহঘাটফ ভূলযায়ন ওৰা হয় অৰু
অনহাটত, স্বাস্থযৰ ৰঘৰওৎসা সম্বন্ধীয় ৰদশট াও স্বাস্থয সম্পৰওতত ফীভাঙ্কনৰ (টভৰডটওল অণ্ডাৰৰাআৰ ং) ংশ ৰূট ভূলযায়ন ওৰা
হয় ।
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a) ভৰহলাসওলৰ ফীভা
সাধাৰণটত ুৰুষতকও ভৰহলাসওল ৰধও দীখতচীৰৱ হয় । তৎসটত্ত্ব, হনৰতও সঙ্ক ৰ হক্ষত্ৰত হতোঁটলাটও ৰওঙুভান
সুৰফধাটৰা সন্মুঔীন হ’ফ লকা হয় ।আয়াৰ ওাৰণ হহটঙ হম এৰতয়া বাৰতীয় সভাচত সংঔয নাৰী ুৰুষতাৰন্ত্ৰও শাসন
অৰু সাভাৰচও হশাষণৰ ফৰল হহ অটঙ ।টমৌতুও-ভৃতুযৰ দটৰ ওদাঘাৰট া অৰচৰ ৰদনটতা এ া সাধাৰণ খ না । ভৰহলা
একৰাওীৰ অয়ুসও প্ৰবাৰৱত ওৰৰফ ৰা অন এ া উাদান হহটঙ কবতাৱস্থাৰ লকত চৰড়ত সভসযা ৰওঙুভান ।
ভৰহলাসওলৰ ফীভাটমাকযতা ৰনদ্ধতাৰৰত হয় হতোঁটলাওৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা তথা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ক্ষভতাৰ দ্বাৰা
।হসটয়টহ ৰমসওল ভৰহলাৰ হস্বাাৰচতত অয় অটঙ, ফীভাটওাম্পানীটয় হওৱল হতোঁটলাওওটহ সম্পূণত ফীভা সুৰক্ষা ৰদয়াৰ
ৰসদ্ধান্ত লয় অৰু অন হশ্ৰণীফদ্ধ ভৰহলাসওলৰ হক্ষত্ৰত ফীভাৰ ৰৰভাণট া সীৰভত ওটৰ ।এটনদটৰ, কবতৱতী ভৰহলাসওটল
ফীভা হলাৱাৰ হক্ষত্ৰটতা ৰওঙুভান ৰফটশষ ঘতত অটৰা ওৰা হয় ।
b) নাফালও চীফন
নাফালওসওলৰ ৰনটচ ঘুৰি ওৰাৰ ৰফৰধসন্মত ক্ষভতা নাথাটও ।টসটয়টহ নাফালও এচনৰ চীফনৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱট া নয
এচন ফযৰিটয়, ৰমচন সম্পওতত নাফালওচনৰ ৰতৃ-ভাতৃ ফা অআনানুক ৰববাৱও, চভা ৰদফ লকীয়া হয় ।ৰমটহতু সৰু
ল’ৰা-হঙাৱালীৰ হস্বাাৰচতত অয় নাথাটও, হতোঁটলাওৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা ৰনণতয় ওৰাট া ৰৰহামতয হহ টৰ ।
নাফালওৰ ফাটফ ফীভা ৰফটফঘনা ওৰৰফকল হ’হল সাধাৰণটত ৰতৰন া ঘতত ূৰণ হহাৱা অৱশযও ।
i.

হতোঁটলাওৰ হদহৰ কঠন অৰু ৱয়ফ মথামথবাটৱ ফৃৰদ্ধপ্ৰাপ্ত হন ?
ুৰি ফা নয স্বাস্থযচৰনত সভসযাৰ পলত হহাৱা দুফতল শাৰীৰৰও কঠটন উটদ্বকচনও ৰফদাশংওাৰ সৃৰি ওৰৰফ াটৰ
।

ii. উমুি াৰৰফাৰৰও অৰু ফযৰিকত আৰতহাস
এআটফাৰত প্ৰৰতওূল সূঘও থাৰওটল ৰফদাশংওা সৃৰি হহাৱাৰ সম্ভাৱনা থাটও ।
iii. হকাট আ ৰৰয়ালট াৰ মতযাপ্ত ফীভা অটঙটন?
ৰমটফাৰ ৰৰয়ালত ফীভা ওৰাৰ প্ৰৱনতা থাটও, হতোঁটলাটওআ সাধাৰণটত সৰু ল’ৰা-হঙাৱালীৰ ফীভা ওৰাৰ ফাটফ
অগ্ৰহী হয় ।টসটয়টহ, ৰনচৰ চীফনৰ ৰত ফীভা নথওা ৰতৃ-ভাতৃটয় সন্তানৰ ফাটফ ফীভা প্ৰস্তাৱ ৰদটল, সতওত
হহাৱা উৰঘৎ । হতোঁটলাটও ফীভা হনাটলাৱাৰ ওাৰণট া ফীভাঙ্কনওাৰীটয় ৰফঘাৰৰ উৰলৱাট া অৱশযও ।নাফালওও ৰদফ
ৰা ফীভাৰ ৰৰভাণট া ভাও-হদউতাওৰ ফীভাৰ ৰৰভাণৰ লকত চৰড়ত ।
c) ফৃহৎ ংওৰ অিাৰসত ফীভাৰাৰশ
প্ৰ্স্তাৰৱত ফীভাওৃতৰ উাচতনৰ নুাটত ফীভাৰাৰশট া ৰত ফৃহৎ হ’হল ফীভাঙ্কনওাৰী সাৱধান হহাৱা অৱশযও । সাধাৰণটত
অিাৰসত ফীভাৰাৰশট া এচনৰ ফাৰষতও অয়ৰ দহৰ ৰা ফাৰগুণৰ ঘটৰ-াোঁচটৰ হহাৱা উৰঘৎ ফুৰল ধৰা হয় । মৰদ এআ
নুাতট া ফহুত হফৰঙ হয়, হতটন্ত আ ফীভাওাৰওৰ ৰফটক্ষ ৰনফতাঘনৰ সম্ভাৱনীয়তা ফৃৰদ্ধ ওটৰ ।
উদাহৰণ
মৰদ ফযৰি এচনৰ ফঙটৰওীয়া অয় হয় 5 লাঔ ওা অৰু হতোঁ 3 হওা ী ওাৰ চীফন ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ ৰদটয়, হতটন্ত আ
ৰঘন্তাৰ ওাৰণ ফৃৰদ্ধ ওটৰ ।
এটনওুৱা হক্ষত্ৰত ৰঘন্তাৰ উটদ্ৰও হহাৱাট া স্বাবাৰৱও ৰওয়টনা অত্মহতযা ওৰাৰ অকটত ফা স্বাস্থযৰ গুৰুতৰ ৱনৰত হহাৱাৰ
অশংওা ওৰৰ আভান ফৃহৎ ংওৰ ফীভা প্ৰস্তাৱট া ৰদয়া হ’ফ াটৰ । ৰফিয়ওাৰীচনৰ তযৰধও ৰভঙ-হঙৰলং ফা কনৰতও
ৰফিয় এআ ধৰণৰ ফৃহৎ ফীভাৰাৰশৰ তৃতীয় ওাৰণ হ’ফ াটৰ ।
এ া ফৃহৎ ংওৰ ফীভাৰাৰশটয় ৰমটহতু এ া ডাগৰ ৰপ্ৰৰভয়াটভা ফুচায়, আয়াৰ ফযাহত ৰৰটশাধৰ প্ৰশ্নট া স্বাবাৰৱওটত
অৰহ টৰ । হসটয়টহ ফীভাৰ ৰৰভাণট া সঘৰাঘৰ এটনদটৰ সীৰভত ওৰা উৰঘৎ মাটত সফতাৰধও প্ৰটদয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণ
ফযৰিচনৰ ফাৰষতও অয়ৰ এও-তৃতীয়াংশতকও হফৰঙ নহয় ।
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d) ফয়স
এআ াঠযিভৰ চৰৰয়টত অৰভ অকটতআ ৱকত হহটঙা হম ফয়সৰ লকত ভৰণশীলতাৰ ৰফদাশংওা ৰত খৰনিবাটৱ
চৰড়ত ।টসটয়টহ ৰধও ফয়সস্থ ভানুহৰ ফীভা ৰফটফঘনা ওটৰাোঁটত ফীভাঙ্কনওাৰীচন সতওত হহাৱা প্ৰটয়াচন ।
উদাহৰণ
মৰদ ফীভাৰ ফাটফ প্ৰথভ প্ৰস্তাৱট া 50 ফঙৰ ফয়সৰ ৰঙত ওৰা হয়, হতটনহ’হল আয়াত হনৰতও সঙ্ক সটন্দহ ওৰাৰ
ৱওাশ অটঙ অৰু হসটয়টহ নুসন্ধান ওৰা দৰওাৰ ৰওয় ভানুহচটন অকটত ফীভা ওৰা নাআ ।
এআ ৰঔৰনটত ভনত ৰঔাট া ওততফয হম হৃদমন্ত্ৰ অৰু ফৃক্ক ৰফপলতাৰ দটৰ ৱক্ষয়ওাৰী হৰাকটফাৰৰ প্ৰাদুবতাৱৰ সম্ভাৱনা
ফয়সৰ লকটত ফৃৰদ্ধ ায় অৰু ৰধও ফয়সত ৰত হফৰঙ হয় ।
হমৰতয়া ফৃহৎ অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ ফাটফ থফা হফৰঙ ফয়সত, নাআফা হফৰঙ ফয়সত ফৃহৎ ৰাৰশৰ ফাটফ ফীভাৰ অটৱদন ওৰা
হয় হতৰতয়া চীফন ফীভাওাৰটও ৰওঙুভান ৰফটশষ ৰৰ’ ত ৰফঘাৰৰফ াটৰ ।
উদাহৰণ
এআ ধৰণৰ ৰফটশষ ৰৰ’ তৰ দৃিান্ত হহটঙ আ ৰঘ ৰচ, আ আ ৰচ, ফুওুৰ এ’ক্স-হৰ অৰু ব্লাড-িুকাৰ হ ি । প্ৰস্তাৱ ত্ৰত ৰদয়া
উত্তৰটফাটৰ ফা সাধাৰণ ডািৰৰ ৰীক্ষটণ প্ৰওাশ ওৰৰফ ৰা তথযটফাৰৰ তুলনাত এআ ৰীক্ষণটফাটৰ প্ৰস্তাৰৱত চীফনট াৰ
স্বাস্থযৰ ৰফষটয় কবীৰতৰ তথযৰ নুঙ্খ
ু প্ৰওাশ ওৰৰফ াটৰ ।
ফীভাঙ্কন প্ৰৰিয়াৰ এ া নযতভ গুৰুত্বূণত ংশ হহটঙ সতযাসতয ৰনৰূন ওৰৰ ফয়সৰ গ্ৰাহযওৰণ (এডৰভিন ফ এআচ)
।ফয়স প্ৰভাণ ওৰাৰ ফাটফ দুআ ধৰণৰ প্ৰভাণ ত্ৰ অটঙ0
 ভানকত (টেণ্ডাডত)
 -ভানকত (নন-হেণ্ডাডত)
ফয়সৰ ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ সাধাৰণটত প্ৰৰতৰষ্ঠত ৰপঘ ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা চাৰৰ ওৰা হয়, হমটন
 ৰভউৰনৰঘটৰলৰ ফা অন হওাটনা ঘৰওাৰী ৰনওায়ৰ পালৰ ৰা ৰদয়া চন্মৰ ঙাৰ তৰপটও ;
 স্কুল এৰাৰ সভয়ত ৰদয়া ঙাৰ তৰপটও ;
 াঙ’ ত; অৰু
 ৰনটয়াকওততাআ ৰদয়া ফয়সৰ প্ৰভাণত্ৰ
হওৰতয়াফা এআ ধৰণৰ ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰৰ বাফত ফয়সৰ -ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ স্বীওাৰ ওৰা হয়, উদাহৰণস্বৰূট
হসাোঁৱৰণী; স্ব-হখাৰষত শতত্ৰ ফা হলপনাভা ।
ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ উলব্ধ নহ’হল -ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ সতওাআ স্বীওাৰ ওৰা উৰঘৎ নহয় । ফটশয এটনটক্ষত্ৰত প্ৰাটয়
ফীভাওাৰটও ফীভাৰ অোঁঘৰন, ভযাদ, ভযাদূৰততত সটফতাচ্চ ফয়সৰ সীভা অৰু সফতাৰধও অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ ৰত ৰওঙুভান
সীভাটৰঔা াৰন ৰদটয় ।
e) হনৰতও সঙ্ক (ভটৰল হহচাডত)
হমৰতয়া প্ৰস্তাৰৱত চীফনট াৰ ফযৰিকত অৰথতও ৰৰৰস্থৰত, চীফন ৰনফতাহৰ ধৰণ অৰু বযাস, সুনাভ অৰু ভানৰসও
স্বাস্থযৰ লকত চৰড়ত ৰওঙুভান হফৰশিয ফা হওাটনা ৰফটশষ ৰৰৰস্থৰতটয় আংৰকত ৰদটয় হম হতোঁ আোওৃত বাটৱ ৰফদশংওা
ফিাফ ৰা ওামতযত প্ৰফৃত্ত হ’ফ াটৰ, হতৰতয়া হনৰতও সঙ্ক থওা ফুৰল ধৰৰ হলাৱা হয় । সংঔয এটনধৰণৰ উাদান অটঙ
ৰমটফাটৰ হনৰতও সঙ্ক ৰ ৰফদযভানতাৰ অবাস ৰদটয় ।
উদাহৰণ
হমৰতয়া খৰৰ ৰা ফহু দূকৰত ৱৰস্থত ফীভা হওাম্পানীট াৰ শাঔা ওামতযালয় এ াত প্ৰস্তাৰৱত ফীভাওৃতআ প্ৰস্তাৱট া চভা
ওটৰ ।
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হততাসম্পনতা ডািৰৰ ৰীক্ষও খৰৰ ঘৰত থওা সটত্ত্ব হমৰতয়া ডািৰৰ ৰীক্ষণ অন ও’হৰাফাত ওটৰাৱা হয় ।
তৃতীয় ৰৰৰস্থৰতট া উদ্ভূত হয় হমৰতয়া স্পি ফীভাটমাকয স্বাথত নথওা সটত্ত্ব অন এচনৰ চীফনৰ ৰত ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ
ওৰা হয় থফা নাভাংৰওত ফযৰিচন প্ৰস্তাৰৱত ফীভাধাৰীৰ ৰত ৰনবতৰশীল ৰনও ৰৰচন নহয় ।
এটনওুৱা ৰপ্ৰ্তট া ৰৰৰস্থৰতত তদন্ত ওৰা দৰওাৰ হ’ফ াটৰ । হশষতীয়াকও, এটচণ্টচন হমৰতয়া বাফী ফীভাওৃতৰ সম্বন্ধীয়
ভানুহ হয়, হতৰতয়া শাঔা ওামতযালয়ৰ হওাটনা ৰফষয়া, হমটন এটচৰি হভটনচাৰ / হডটবলটভণ্ট ৰপঙাৰ এচনৰ ৰা
এ া হনৰতও সঙ্ক সম্বন্ধীয় ৰৰ’ ত (ভটৰল হহচাডত ৰৰ’ ত) হলাৱা হয় ।
f)

চীৰৱওা ফা হঙা (ওুটিন)

ৰনম্নৰলৰঔত উৎসটফাৰৰ ৰমটওাটনা এ াৰ ৰা হঙাকত সঙ্ক ৰ উদ্ভফ হ’ফ াটৰ0
 দুখত না
 স্বাস্থয চৰনত সঙ্ক
 হনৰতও সঙ্ক
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 5: হঙাকত সঙ্ক ৰ উৎসটফাৰ

i.

দুখত না চৰনত সঙ্ক উদ্ভৱ হয় হমৰতয়া ৰওঙুভান ফৃৰত্ত ফা হঙাৰ লকত দুখত নাৰ সম্ভাৱনা চৰড়ত থাটও ।এআ
হশ্ৰণীৰ ন্তবূি
ত ফহু হঙা অটঙ, উদাহৰণস্বৰূট, ঘাওতাঘৰ হঔলুকৱ, ঘাং ফন্ধা ওভতী, খৰ-দুৱাৰ বগা (ৰডভ’ৰলিন)
ওাভৰ ৰফটশষজ্ঞ অৰু হফালঙৰফৰ িাণ্ট ৰশল্পীসওল ।

ii. স্বাস্থয চৰনত সঙ্ক উদ্ভূত হয় হমৰতয়া হওাটনা হঙাআ স্বাস্থযকত ৰফওলতা ফা শাৰীৰৰও হদৌফতলযৰ সম্ভাৱনাৰ চন্ম
ৰদটয় । স্বাস্থয চৰনত সঙ্ক ৰফৰবনতা প্ৰওাৰৰ হ’ফ াটৰ ।
 ৰৰক্সা ঘটলাৱাৰ ৰনৰঘনা ৰওঙুভান চীৰৱওাৰ লকত ওটঠাৰ ওাৰয়ও ওি চৰড়ত থাটও অৰু িসন প্ৰৰিয়াৰ
ওাৰ ওটৰ ।
 ৰদ্বতীয় ৰৰৰস্থৰতট া হহটঙ ম’ত এচটন নফৰত ঔৰনৰ ধূৰলৰ (ভাআৰনং ডাি) দটৰ ৰফষাি ফস্তুৰ ভাচত ফা
ৰাসায়ৰনও অৰু াৰভাণৰৱও ৰফৰওৰণ অৰদৰ দটৰ হওিাৰ সৃৰিওাৰী (ওাৰঙতনটচৰনও) দাথতৰ খৰনি সম্পওতত
থাৰওফ লকা হয় ।
 উচ্চ ঘামুি ৰৰটফশত, হমটন ভাৰ ৰ তলত থওা সুৰঙ্গ ফা কবীৰ সাকৰ তৰলৰ ৰৰটফশত ওাভ ওৰাৰ ফাটফ
তৃতীয় প্ৰওাৰৰ সঙ্ক ট া সৃৰি হয় ।
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 হশষত, ৰওঙুভান ওভত-ৰৰৰস্থৰতত এটওটলথাৰৰটয় ফহু হফৰঙ সভয় থওা ফাটফ শৰীৰৰ ৰওঙুভান ঙ্গ ক্ষৰতগ্ৰ্স্ত
হ’ফ াটৰ, উদাহৰণস্বৰূট, হও ৰ  (নটলচ প্ৰটঙ’ঙ অউ ঙ’ৰৰঙং) এ াত হশী সংওুৰঘত ওৰৰ নফৰত
ওৰম্পউ াৰৰ সভুঔত অঠা লকাৰদ ফৰহ থওা ফা উচ্চ ধ্বৰনমুি ৰৰটফশত ওাভ ওৰা আতযাৰদ ।
iii. হমৰতয়া হওাটনা ওাভ ফা ঘাওৰৰ, ৰাধভূলও উাদান ফা ভদ অৰু নযানয ভাদও দ্ৰফযৰ সাভীযত থাটও নাআফা
এটন ওাভৰ ৰা মৰদ এআটফাৰৰ প্ৰৰত অওৰষতত হহাৱাৰ সম্ভাৱনা থাটও, হতটনহ’হল হঙাকত সঙ্ক ৰ উদ্ভৱ হয়
।এটন উদাহৰণ হহটঙ – নাআ -ক্লাফৰ নততওী, ভদৰ ফাৰৰ ৰক্ষী ফা ৰাধ-সংিান্ত ওমতযওলাত চৰড়ত থওা ফুৰল
সটন্দহমুি ফযৱসায়ী এচনৰ হদহ-ৰক্ষীৰ ওাভ । অটওৌ ৰওঙুভান ভানুহৰ ওভত-ািতৰঘত্ৰ, হমটন, ভটনাৰঞ্জনওাৰী
ঙুাৰ িাৰ এচনৰ উটত্তচনাূণত চীফনকশলীটয় হতোঁও এও হশাওাৱহ ৰৰণৰতকল হঠৰল ৰদফ াটৰ ।টমৰতয়া
অটৱদওচনৰ হঙা হওাটনাফা এ া ৰফদসঙ্কুল হশ্ৰণীত টৰ, হতৰতয়া হতোঁৰ ৰা হতোঁৰ হঙা সম্বন্ধীয় ৰফটশষ ঔুোঁৰ নাৰ ,
হতোঁৰ ওাভৰ লকত ৰও ধৰণৰ দাৰয়ত্ব অৰু ৰফদাশংওা চৰড়ত হহ অটঙ - এআ সওটলাটফাৰ সাভৰৰ হঙা সংিান্ত এ া
প্ৰশ্নাৱলীৰ উত্তৰ ৰফঘৰা হয় । হতোঁৰ হঙাৰ ফাটফ ফীভাওাৰটও এ া সভভাৰত্ৰও ৰৰি ৰহঘাটফ ( হমটন প্ৰৰত হহচাৰ
অিাৰসত ফীভাৰাৰশত দু ওাকও ) ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ ধামতয ওৰৰফ াটৰ, ৰমট া, ফীভাওৃতৰ হঙা সলৰন হ’হল
ওভাআ ৰদয়া ফা সভূৰল উঠাআ ৰদয়া হয় ।
g) চীফন ৰনফতাহৰ হশলী অৰু বযাস
চীফন ৰনফতাহৰ হশলী অৰু বযাস – এআ দু া শব্দআ এচনৰ ফযৰিকত হফৰশিযসূঘও গুণটফাৰও ফহুলাংটশ সাগুৰৰ লয়
।ভানুহ এচনৰ চীফন মাত্ৰা ফা বযাসত মৰদ এটন এ া ৰফটশষত্ব থাটও, ৰমট াটৱ ৰফদাশংওাৰ সটঙ্কত ৰদটয়, হতটন্ত
এটচণ্টৰ হকানীয় ৰৰ’ ত অৰু হনৰতও সঙ্ক -সম্বন্ধীয় ৰৰ’ তত সাধাৰণটত এআটফাৰৰ উটেঔ থওাট া প্ৰতযাৰশত
।ৰফটশষকও তলৰ ৰতৰন া হফৰশিয ঔুটফআ গুৰুত্বূণত0
i.

ধূভান অৰু ধোঁাত ফযৱহাৰ0 ফততভান সভয়ত এআট া সম্পূণতৰূট স্বীওৃত হম ধোঁাতৰ ফযৱহাৰট া হওৱল ৰনটচআ
এ া ৰফদাশংওা নহয়, আ স্বাস্থয সম্পওতীয় নযানয ৰফদাশংওা ফৃৰদ্ধটতা সহায় ওটৰ । ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ
অৰচওাৰল ধূভায়ী অৰু ধূভায়ী ফযৰিৰ ফাটফ তাৰতভয থওা হাৰ ধামতয ওটৰ, ম’ত ধূভায়ীসওটল ফহু হফৰঙ
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰদফ লকা হয় ।ধোঁাতৰ নয প্ৰওাৰৰ ফযৱহাৰ, হমটন গু ওা ফা ান ভঘলা অৰদৰ ফাটফ প্ৰৰতওূল ভৃতুযদৰ
ভূলয ৰনদ্ধতাৰণ ওৰা হ’ফ াটৰ ।

ii. ভদযান0 হনৰভৰত্তও অৰু ৰৰৰভত ভদযানও সঙ্ক ফুৰল ধৰা নহয় ।অনৰও ৃৰথফীৰ ফহুটতা হদশত ভদযানট া
সভাচ চীফনৰ এও ঙ্গ ৰহঘাটফ ধৰা হয় ।ৰওন্তু দীখত ৰদন ধৰৰ ৰনয়ৰভতবাটৱ তযৰধও ভদযাটন ভৰণশীলতাৰ
ৰফদাশংওাৰ ৰত গুৰুতৰ প্ৰবাৱ হলাফ াটৰ ।দীখতওাল ফযাী প্ৰঘুৰ ভদযাটন মওৃতৰ ওামতযক্ষভতা হ্ৰাস অৰু
ৰৰাও প্ৰণালীৰ ক্ষৰতসাধন ওৰৰফ াটৰ ।অনৰও ভানৰসও ৰফওাটৰা খ াফ াটৰ ।
দুখত না, ৰহংসাত্মও খ না, াৰৰফাৰৰও শাৰন্ত, ভানৰসও ৱসাদ অৰু অত্মহতযা অৰদৰ লকটতা তযৰধও
সুৰাসৰি চৰড়ত থাটও ।ৰমটক্ষত্ৰত প্ৰস্তাৱ ত্ৰত সুৰাৰ ফযৱহাৰৰ উটেঔ থাটও, ফীভাঙ্কনওাৰীটয় হতটনটক্ষত্ৰত ৰধও
ভাত্ৰাত ঔুোঁৰ -নাৰ তথয ৰফঘাটৰ, অৰু সুৰাৰ ভাত্ৰা তথা আয়াৰ ফযৱহাৰৰ পলত সৃি চৰ লতাটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত
ওৰৰ প্ৰস্তাৱট াৰ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত লয় ।
iii. ৰনঘামুি দ্ৰৱযৰ ফযৱহাৰ0 ভাদও দ্ৰৱয ( িাকঙ ), হঘতনা হলাওাৰী ৰাৰকয়াল দ্ৰৱয (নাওত’ৰ ওঙ), ৰনদ্ৰা
উটদ্ৰওওাৰী ষধ অৰু নযানয উটত্তচও দ্ৰৱয অৰদৰ ফযৱহাৰও ৰনঘামুি দ্ৰৱযৰ ফযৱহাৰ ফুৰল উটেঔ ওৰা হয়
।এআটফাৰৰ ৰওঙুভান সম্পূণত কফধ অৰু ৰসহোঁতও ফযৱহাৰ ওৰাট াটৱ ৰাধভূলও প্ৰৱণতা অৰু হনৰতও সঙ্ক ৰ
আৰঙ্গত ৰদটয় ।ভযযক্ষত্ৰত ভিচোযলি দ্ৰৱযৰ বযৱহোৰ সম্পযিধ সযেহ ওপযজ, হসআট া ৰফঘাৰৰ উৰলয়াফৰ
ফাটফ ফীভাঙ্কনওাৰীটয় হওআফা া ৰীক্ষাৰ (ট ি) দাফী ওটৰ । এটনওুৱা হক্ষত্ৰত ফীভা সুৰক্ষা ৰদফকল ফীভাওাৰও
প্ৰাটয়আ স্বীওৃত হয় ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 2
তলৰ হওানট া হনৰতও সঙ্ক ৰ এ া উদাহৰণ?
I.

ৰফিনও হঔল হদঔুৱাআ থাটওাটত িাণ্ট ৰশল্পী এচনৰ ভৃতুয হহাৱা
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II. ৰনচৰ চীফনৰ ফীভা সুৰক্ষা অটঙ ওাৰটণ ফযৰি এচটন প্ৰঘুৰ ৰৰভাটণ ভদয ান ওৰৰফকল ধৰা
III. ফীভাওৃত ফযৰিচন ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফকল সভথত হহ থওা
IV. ৰলৰঘ ডওুটভণ্টত প্ৰস্তাৱটও ৰভঙা হওাৱা

C. ডািৰৰ ৰীক্ষা চৰড়ত ফীভাঙ্কন
1. ডািৰৰ ৰীক্ষা চৰড়ত ফীভাঙ্কন (টভৰডটওল অণ্ডাৰৰাআৰ ং)
ফীভাঙ্কনওাৰীৰ ৰসদ্ধান্তত প্ৰবাৱ হলাফ াটৰ এটন ৰওঙুভান স্বাস্থয সম্পৰওতত ওাৰণৰ ৰফষটয় এৰতয়া অটলাঘনা ওৰা হ’ফ ।
সাধাৰণটত হভৰডটওল অণ্ডাৰৰাআৰ গৰ দ্বাৰা এআটফাৰৰ ভূলযাঙ্কন ওৰা হয় অৰু আয়াৰ ফাটফ প্ৰাটয়আ ডািৰৰ ৰীক্ষওৰ ৰৰ’ তৰ
প্ৰটয়াচন হহ টৰ ।ৰীক্ষা ওৰৰ ঘাফলকীয়া হওআ াভান ওাৰওকল ভন ওৰা মাও ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 6: ফীভাঙ্কনওাৰীৰ ৰসদ্ধান্তও প্ৰবাৱাৰিত ওৰৰফ ৰা স্বাস্থয সম্বন্ধীয় ওাৰওটফাৰ

a) াৰৰফাৰৰও আৰতহাস (টপৰভৰল ৰহৰষ্ট্ৰ)
ভৰণশীলতাৰ ৰফদাশংওাৰ ৰত াৰৰফাৰৰও আৰতহাসৰ প্ৰবাৱট াও ৰতৰন া দৃৰিটওাণৰ ৰা ধযয়ন ওৰা হকটঙ0
i.

ফংশকৰত0 ৰওঙুভান ফযাৰধ এ া প্ৰচন্মৰ ৰা ৰঙৰ প্ৰচন্মটফাৰকলটও সিাৰৰত হ’ফ াটৰ, হমটন ৰতৃ-ভাতৃৰ ৰা
সন্তানসওলকল ।

ii. ৰৰয়ালট াৰ কড় অয়ুস0 হমৰতয়া ৰওঙুভান হৰাকত, হমটন হৃদমন্ত্ৰৰ চৰ লতা ফা হওিাৰৰ ওাৰটণ হওাটনা ৰতৃভাতৃৰ অকতীয়াকও ভৃতুয হয়, এআট া এ া সূঘও হ’ফ াটৰ হম হতোঁটলাওৰ সন্তান-সন্তৰতটফাটৰা হফৰঙৰদন চীৰৱত
নাথাটও ।
iii. াৰৰফাৰৰও ৰৰটফশ0 ৰৰয়ালট াটৱ ফসফাস ওৰা ৰৰটফশট া সংিভন অৰু নযানয ৰফদাশংওাৰ ওাৰণ হ’ফ
াটৰ ।
হসটয়টহ প্ৰৰতওূল াৰৰফাৰৰও আৰতহাস থওা ফযৰি এচনৰ ফীভা প্ৰস্তাৱ ৰফটফঘনা ওৰাৰ হক্ষত্ৰত চীফন ফীভাওাৰওসওল
মটথি সাৱধান হ’ফ লাটক । এআটফাৰ হক্ষত্ৰত হতোঁটলাটও নযানয ৰৰ’ ত ৰফঘাৰৰফ াটৰ অৰু ৰতৰৰি ভৃতুযদৰ ভূলয
অটৰা ওৰৰফ াটৰ ।
b) ফযৰিকত আৰতহাস (াঙতটনল ৰহৰষ্ট্ৰ)
ভানুহ এচনৰ ফযৰিকত আৰতহাস ফুৰলটল ভানুহচটন অকটত বুৰক উঠা শৰীৰৰ ৰফৰবনতা প্ৰণালীটফাৰৰ হফওলযও ফুচায় ।এআ
ধৰণৰ হওাটনা হৰাকৰ ফাটফ প্ৰ্স্তাৰৱত ফীভাওৃতআ ৰঘৰওৎসা ল’ফ লকীয়া হহৰঙল হন নাআ এআ তথযৰঔৰন উৰলয়াফৰ ফাটফ
চীফন ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ ত্ৰঔনত সাধাৰণটত ৰওঙুভান প্ৰশ্ন-সভৰি থাটও ।
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এআ সভসযাটফাৰৰ সংটওত ডািৰৰ ৰীক্ষওৰ ৰৰ’ ত ফা অহ্বান ওৰা হওাটনা ৰফটশষ ৰৰ’ তটতা থাৰওফ াটৰ । প্ৰধান
প্ৰাণখাতী সুঔটফাৰৰ ন্তবূতি হ’ল0
i.

হৃদমন্ত্ৰকল ৰি প্ৰৱাহনওাৰী নলী সংিান্ত সুঔ ৰমট াটৱ হৃদমন্ত্ৰ অৰু ৰি প্ৰণালীও প্ৰবাৱাৰিত ওটৰ, হমটন
হৃদমন্ত্ৰৰ চৰ লতা (হা ত এ াও), ক্ষাখাত (ষ্ট্ৰ’ও) অৰু ৰিক্ষৰণ ।

ii. িসন প্ৰণালীৰ সুঔ, হমটন মক্ষ্মাটৰাক (ৰ উফাৰৰওউল’ৰঙঙ) ।
iii. হদহটওাষৰ তযৰধও উৎাদন অৰু ৰফবাচন, ৰমট াটৱ ৰনিসাধও হ ভুনা (টভৰলকটনণ্ট ৰ উভাৰ) ফা হওিাৰৰ
ৰটন হল মায় ।
iv. ফৃক্ক প্ৰণালী সংিান্ত সুঔ, ম’ত ন্তবূতি হ’ল ফৃক্ক অৰু ভূত্ৰ সম্পওতীয় নযানয ঙ্গ ৰমটফাটৰ ফৃক্ক ৰফপলতা
(ৰওডৰন হপআৰলয়াৰ) অনৰও ভৃতুয খ াফ টৰ ।
v. ন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰৰন্থৰ ৰফওলতা, ৰমট া ফহুভূত্ৰ হৰাক ৰূট সভৰধও ৰৰৰঘত ।শৰীৰৰ ৰিপ্ৰফাহও হঘৰনৰ (গ্লুও’চ)
ুৰিটৰ সচীৱ ওৰৰ ৰঔা আনৰঙউৰলনট া মতযাপ্ত ৰৰভাটণ উৎনতা ওৰাৰ ক্ষভতাৰ ৰা এআ হৰাকৰ সৃৰি হয় ।
vi. ৰৰাও প্ৰণালীৰ সুঔ, হমটন উদৰীয় দুিক্ষত (টকৰিও অলঙাৰ) অৰু মওৃতৰ দুৰাটৰাকয ক্ষত (ৰলবাৰ ৰঙৰ’ৰঙঙ)
vii. স্নায়ূতন্ত্ৰৰ হৰাকটফাৰ
c) ফযৰিকত হফৰশিযসভূহ (াঙতটনল হওটৰওট ৰৰঙৰ ওঙ)
এআটফাটৰা হৰাকৰ প্ৰৱনতাৰ গুৰুত্বূণত ৰনটদতশও হ’ফ াটৰ ।
i.

শাৰীৰৰও কঠন (ৰফল্ড)

ভানুহ এচনৰ শাৰীৰৰও কঠনৰ ন্তবূি
ত হহটঙ হতোঁৰ উচ্চতা, চন, ফুওুৰ ভা অৰু হ ৰ হখৰ ।এ া ৰনৰেতি ফয়স
অৰু উচ্চতাৰ ফাটফ এ া ভানকত (টিণ্ডাডত) চন ৰনদ্ধতাৰৰত থাটও অৰু এআ ভানকত চনৰ তুলনাত ভানু হচনৰ প্ৰওৃত
চন হফৰঙ ফা ওভ হ’হল ভানুহচনও নুটভাৰদত চনতকও হফৰঙ চনৰ ফা ওভ চনৰ ভানুহ ফুৰল হওাৱা হয় ।
এটও ধৰটণ, স্বাবাৰৱও ভানুহ এচনৰ ফুওুঔন ওভটক্ষ ঘাৰৰ হঙৰন্টভীট ৰ সম্প্ৰসাৰৰত হ’ফ লাটক অৰু হতোঁৰ হ ৰ
হখৰ হতোঁৰ সম্প্ৰসাৰৰত ফুওুতকও ৰধও হ’ফ নালাটক ।
ii. ৰিঘা (ব্লাড হপ্ৰঙাৰ)
অন এ া সূঘও হহটঙ ভানুহ এচনৰ ৰিঘা ।আয়াৰ দু া হচাঔ অটঙ0
 হদহত ৰি প্ৰফাৰহত ওৰা হৃৎস্পন্দনৰ ঘা (ৰঙঙ ’ৰলও)
 হৃদমন্ত্ৰ অৰু ৰিফাহী নলীটফাৰৰ ঙটন্দাভয় সম্প্ৰসাৰণ (ডাআএিৰলও)
এ া ৰনৰেতি ফয়সৰ স্বাবাৰৱও ৰিঘা ৰহঘাফ ওৰাৰ সুৰফধাচনও ভানয ৰনয়ভ হ’ল0
ৰঙঙ ’ৰলওৰ ফাটফ = 115 + হসআ ফয়সৰ 2/5 ংশ
ডাআএিৰলওৰ ফাটফ = 75 + হসআ ফয়সৰ 1/5 ংশ
মৰদ ফয়স 40 ফঙৰ হয়, হতটন্ত স্বাবাৰৱও ৰিঘা হহাৱা উৰঘত0 ৰঙঙ ’ৰলওঃ-131 অৰু ডাআএিৰলওঃ- 83 ।
হমৰতয়া প্ৰওৃত হচাঔট া টৰাি ভান দু াতকও ৰধও উচ্চ হয়, হতৰতয়া উচ্চ ৰিঘা ফা হাআাৰট নিন থওা ফুৰল
হওাৱা হয় অৰু ৰধও ৰনম্ন হ’হল এআট াও হাআটাট নিন হওাৱা হয় । প্ৰথভট াটৱ উটদ্বকচনও ৰৰণৰত ওৰিয়াআ অৰনফ
াটৰ ।
ধভনী তটন্ত্ৰটৰ প্ৰফাৰহত হহাৱা ৰিঘাট া নাড়ীৰ স্পন্দনৰ কৰতৰ (ালঙ হৰআ ) ৰা ফুচা মায় । 72 কড় ভানৰ হসটত
ৰপ্ৰ্ত ৰভৰন ত 50 ৰ ৰা 90 খাতকলটও নাড়ীৰ স্পন্দনৰ হাৰৰ তাৰতভয খৰ ফ াটৰ ।
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iii. প্ৰস্ৰাৱ – অটৰক্ষও গুৰুত্ব (টস্পৰঙৰপও হগ্ৰৰবৰ )
হশষ উাদানট া হহটঙ প্ৰস্ৰাৱৰ অটৰক্ষও গুৰুত্বৰ ভান । এআ হচাঔট াটৱ ভূত্ৰ প্ৰণালীত থওা ৰফৰবনতা (ৰাসায়ৰনও) লৱনৰ
ভাচৰ বাৰসাভয ৰনটেতশ ওটৰ অৰু হসটয়টহ প্ৰণালীট াৰ সৰঠওবাটৱ ওামতয সম্পাদন ওৰাৰ ক্ষভতাৰ আংৰকত ৰদফ াটৰ
।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 3
ডািৰৰ ৰীক্ষা চৰড়ত ফীভাঙ্কনৰ হক্ষত্ৰত ফংশকৰতৰ আৰতহাসট া গুৰুত্বূণত ৰওয়?
I.

ধনী ৰতৃ-ভাতৃৰ সন্তানটফাৰ স্বাস্থযৱান হয়

II. ৰওঙুভান হৰাক ৰতৃ-ভাতৃৰ ৰা সন্তানসওটলাকল সিাৰৰত হ’ফ াটৰ
III. দৰৰদ্ৰ ৰতৃ-ভাতৃৰ সন্তানটফাৰ ুি হয়
IV. াৰৰফাৰৰও ৰৰটফশ এ া গুৰুত্বূণত ওাৰও

সাৰ সংটক্ষ


ফীভাঙ্কন প্ৰৰিয়াট াত সভদৰশততা উাদানট া সুভৱু াৰ ফাটফ ফীভাঙ্কনওাৰীটয় “ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণীৰফনযাস” ওটৰ, ম’ত
প্ৰৰতট া চীফনৰ লকত চৰড়ত হহ থওা ৰফদাশংওাৰ ভাত্ৰাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ এআটফাৰ চীফনৰ হশ্ৰণী ৰফবাচন ওৰা হয়
অৰু ৰবনতা ৰবনতা হশ্ৰণীৰ ৰফদাশংওাৰ ন্তবূতি ওৰা হয় ।



ফীভাঙ্কন ফা ফাঙৰন প্ৰৰিয়াট া দু া স্তৰত সংখৰ ত হয় ফুৰল হওাৱা হয় 0
 হক্ষত্ৰৰবৰত্তও স্তৰত
 ফীভাঙ্কন ৰফবাক স্তৰত



ফীভা প্ৰস্তাৱটফাৰৰ ফীভাঙ্কনৰ ফাটফ ৰফটফঘনা-প্ৰসূত ৰসদ্ধান্তভূলও দ্ধৰত অৰু সাংৰঔযও ভূলযাঙ্কন দ্ধৰত – এআ দু াটৰআ
ফযৱহাৰ ফযাওবাটৱ প্ৰঘৰলত ।



ফীভাঙ্কনওাৰীটয় হলাৱা ফীভাঙ্কন সম্পৰওতত ৰসদ্ধান্তটফাৰত ন্তবূতি থাটও ভানকত ৰফদাশংওাও সাধাৰণ হাৰত গ্ৰহণ ওৰা
থফা ৰনম্ন ভানৰফৰশি ৰফদাশংওাটফাৰৰ ফাটফ ৰৰি ধামতয ওৰা । হওৰতয়াফা প্ৰস্তাৱটফাৰ অিাৰসত ফীভাৰাৰশৰ ৰত
ৰলটয়নৰ হসটত গ্ৰহণ ওৰা হয় অৰু হওৰতয়াফা সীৰভতাত্মও ধাৰাৰ হসটত প্ৰ্স্তাৱটফাৰ স্বীওাৰ ওৰা হয় । ৰমটক্ষত্ৰত
ৰফদাশংওাৰ ভাত্ৰাট া ৰত ফৃহৎ, তাত প্ৰস্তাৱট া নাওঘ ওৰা হয় নাআফা ভুলতুৰফ ৰঔা হয় ।



প্ৰস্তাৰৱত চীফন-ফীভাওৃতৰ ফীভাটমাকযতা ডািৰৰ ৰীক্ষণৰ দ্বাৰা ৰনৰশ্চত নওৰাকওটয় সাধাৰণটত এও ফৃহৎ সংঔযও চীফন
ফীভা প্ৰস্তাৱ ফীভাৰ ফাটফ নুটভাৰদত হহ মায় ।এআটফাৰও নন-হভৰডটওল ফা ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন প্ৰস্তাৱ ফুৰল হওাৱা হয়
।



হমাকযতাৰ ভান ৰনদ্ধতাৰণৰ হক্ষত্ৰত ফীভাঙ্কনও প্ৰবাৰৱত ওৰা উাদানসভূহৰ ন্তকতত হ’ল0
 ফয়স
 ফৃহৎ অিাৰসত ফীভাৰাৰশ
 হনৰতও সঙ্ক আতযাৰদ



ডািৰৰ ৰীক্ষা চৰড়ত ফীভাঙ্কন ফা হভৰডটওল অণ্ডাৰৰাআৰ গৰ ন্তবূি
ত হ’ল0
 াৰৰফাৰৰও আৰতহাস
 ফংশকৰত অৰু ফযৰিকত আৰতহাস আতযাৰদ
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সুৰনৰেতি থতৰনৰহত গুৰুত্বূণত শব্দ
1. ফীভাঙ্কন ফা অণ্ডাৰৰাআৰ ং
2. ভানকত চীফন
3. ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কন ফা নন-হভৰডটওল অণ্ডাৰৰাআৰ ং
4. হমাকযতাৰ ভান ৰনদ্ধতাৰও উাদানসভূহ
5. ডািৰৰ ৰীক্ষা চৰড়ত ফীভাঙ্কন ফা হভৰডটওল অণ্ডাৰৰাআৰ ং
6. প্ৰৰতওূল ৰনফতাঘন

“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ III
এআডঙ সংিৰভত ফযৰিচনও ফীভা সুৰক্ষা প্ৰদান ওৰৰফকল স্বীওাৰ ওৰা হ’ফ ।
উত্তৰ 2
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ II
ৰনচৰ চীফনৰ ফীভা সুৰক্ষা অটঙ ওাৰটণ ফযৰি এচটন প্ৰঘুৰ ৰৰভাটণ ভদয ান ওৰৰফকল ধৰাট া হনৰতও সঙ্ক ৰ এ া
উদাহৰণ ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ৰওঙুভান ফযাৰধ ৰতৃ-ভাতৃৰ ৰা সন্তানসওটলাকল সিাৰৰত হ’ফ াটৰ অৰু হসটয়টহ ডািৰৰ ৰীক্ষা চৰড়ত ফীভাঙ্কনত
ফংশকৰতৰ আৰতহাস ৰফটফঘনাবূি ওৰাট া অৱশযও হহ টৰ ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
তলৰ হওানট াটৱ ফীভা হওাম্পানী এ াত ফীভাঙ্কনওাৰীৰ বূৰভওা ৰনটেতশ ওটৰ?
I.

দাফী-প্ৰৰিয়া সম্পাদন ওটৰাোঁতা

II. ৰফদাশংওাটফাৰৰ গ্ৰহণটমাকযতা ৰনণতয় ওটৰাোঁতা
III. ণযৰ অৰহত ৰূাঙ্কনওাৰী
IV. গ্ৰাহও-সম্পওত ৰৰঘালও
প্ৰশ্ন 2
তলৰ হওানট া এ া ফীভাঙ্কন সংিান্ত ৰসদ্ধান্ত নহয়?
I.

সাধাৰণ হাৰত ৰফদাশংওা গ্ৰহণ
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II. ৰফদাশংওা স্বীওাৰওৰণ
III. ৰফদাশংওা ভুলতুৰফওৰণ
IV. দাফী গ্ৰাহযওৰণ
প্ৰশ্ন 3
তলৰ হওানট া ফয়সৰ এ া ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ নহয়?
I.

াঙ’ ত

II. স্কুল এৰাৰ সভয়ত ৰদয়া ঙাৰ তৰপটও
III. হসাোঁৱৰণী
IV. চন্মৰ ঙাৰ তৰপটও
প্ৰস্ন 4
তলৰ হওানট া ৱস্থাআ ফযৰি এচনৰ ফীভাটমাকযতাও হনৰতফাঘওবাটৱ প্ৰবাৱাৰিত ওৰৰফ?
I.

প্ৰৰতৰদটন চৰকং ওৰা

II. ৰনৰষদ্ধ ৰনঘামুি দ্ৰফযৰ ফযৱহাৰ
III. এটলহুৱা স্ববাৱ
IV. দীখত-সূত্ৰীতা
প্ৰশ্ন 5
হওানট া দ্ধৰতত ফীভাঙ্কনওাৰীটয় প্ৰৰতট া হনৰতফাঘও ফা প্ৰৰতওূল উাদানৰ ৰফৰীটত ধনাত্মও ভূলযাঙ্কন আণ্ট ৰদটয়
(আৰতফাঘও ফা নুওূল উাদানৰ ফাটফ ঋণাত্মও ভূলযাঙ্কন আণ্ট ৰদটয়)?
I.

ৰফটফঘনা-প্ৰসূত ৰসদ্ধান্তভূলও দ্ধৰত

II. মাদৃৰেও
III. সাংৰঔযও ভূলযাঙ্কন দ্ধৰত
IV. এওও দটক্ষ
প্ৰশ্ন 6
ভৃতুযদৰ তাৰলওাত থওা ভানকত চীফনৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযৰ সভয়ৰ হসটত ৰমসওলৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযৰ হাৰ ঔা ঔাআ মায়,
ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণীৰফনযাসত হতটন ভানুহটফাৰও_________ৰ ধীনত হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা হয় ।
I.

ভানকত চীফন

II. ভনঃুত ৰফদাশংওা
III. ৰনম্ন ভানৰফৰশি চীফন
IV. স্বীওৃত চীফন
প্ৰশ্ন 7
ভৃতা কবতৱতী ।টতোঁ এ া ভযাদী ফীভা সুৰক্ষাৰ ফাটফ অটৱদন ওৰৰটঙ ।ভৃতাও ফীভা সুৰক্ষা ৰদয়াৰ ওাৰটণ তলৰ হওানট া
ৰফওল্প ফীভাঙ্কনওাৰীৰ ফাটফ সফতাৰধও উমুি ৰফওল্প হ’ফ? ৰধওতভ সম্ভাৱয ৰফওল্পট া ফাৰঙ লও ।
I.

সাধাৰণ হাৰত গ্ৰহণ ওৰা
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II. ৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হসটত গ্ৰ্হণ ওৰা
III. প্ৰস্তাৱট া নাওঘ ওৰা
IV. সীৰভতাত্মও ধাৰাৰ হসটত গ্ৰহণ ওৰা
প্ৰশ্ন 8
তলৰ হওানট া ফীভা প্ৰস্তাৱ ডািৰৰ ৰীক্ষা ৰফহীন ফীভাঙ্কনৰ ধীনত ৰফটফৰঘত হহাৱাৰ হততা লাব নওটৰ?
I.

সৰফতা, 26 ফঙৰ ফয়স, ঙপ টৱৰ আৰঞ্জৰনয়াৰ ৰহঘাটফ অআ ৰ হওাম্পানীত ওাভ ওটৰ

II. ভটহশ, 50 ফঙৰ ফয়স, ওয়লা ঔৰনত ওাভ ওটৰ
III. সতীশ, 28 ফঙৰ ফয়স, হফংওত ওাভ ওটৰ অৰু 1 হওা ী ওাৰ ফীভা সুৰক্ষাৰ ওাৰটণ অটৱদন ওৰৰটঙ
IV. প্ৰফীন, 30 ফঙৰ ফয়স, এ া ৰডা তটভটণ্টল হিাৰত ওাভ ওটৰ অৰু এ া 10 ফঙৰ ভযাদৰ ফন্দৱৰস্ত ফীভা অোঁঘৰনৰ ফাটফ
অটৱদন ওৰৰটঙ
প্ৰশ্ন 9
শীনাআ চৰ ল ডাটয়টফৰ ঙত বুৰক অটঙ ।টতোঁ এ া ফীভা অোঁঘৰনৰ ফাটফ অটৱদন ওৰৰটঙ ।এআ হক্ষত্ৰত ফীভাঙ্কনওাৰীচটন ঔুফ
সম্ভৱত ফীভাঙ্কনৰ ফাটফ_______________দ্ধৰতট া প্ৰটয়াক ওৰৰফ ।
I.

ৰফটফঘনা-প্ৰসূত ৰসদ্ধান্তভূলও দ্ধৰত

II. সাংৰঔযও ভূলযাঙ্কন দ্ধৰত
III. ৰমটওাটনা এ া দ্ধৰত, ৰওয়টনা ফীভাঙ্কন প্ৰৰিয়াত ডাটয়টফৰ ঙ হৰাকট াৰ হওাটনা গুৰুত্বূণত বূৰভওা নাআ
IV. ৰৰ এ া দ্ধৰত নহয়, ৰওয়টনা ডাটয়টফৰ ঙৰ প্ৰস্তাৱটফাৰ ৰনৰশ্চত নাওঘ ওৰা হয়
প্ৰশ্ন 10
সটন্তাটষ এ া ভযাদী ফীভা ৰলৰঘৰ ফাটফ অটৱদন ওৰৰটঙ ।হতোঁৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযৰ হাৰ ভানকত চীফনতকও উটেঔনীয়বাটৱ
ওভ অৰু হসটয়টহ ওভ ৰপ্ৰৰভয়াভ ধামতয ওৰৰফ ৰা মায় ।ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণীৰফনযাসত সটন্তাষও____________ৰ
ধীনত হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা হ’ফ ।
I.

ভানকত চীফন

II. ভনঃুত চীফন
III. ৰনম্ন ভানৰফৰশি চীফন
IV. স্বীওৃত চীফন

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উতৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ফীভাঙ্কনওাৰীটয় ৰফদাশংওাৰ গ্ৰহণটমাকযতা ৰনণতয় ওটৰ ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
দাফী গ্ৰাহয ওৰাট া ফীভাঙ্কন সংিান্ত ৰসদ্ধান্ত নহয় ।
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উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
হসাোঁৱৰণীট া ফয়সৰ এ া ভানকত প্ৰভাণ ত্ৰ নহয় ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ৰনৰষদ্ধ ৰনঘামুি দ্ৰৱযৰ হসৱটন ফযৰি এচনৰ ফীভাটমাকযতাও হনৰতফাঘওবাটৱ প্ৰবাৱাৰিত ওটৰ ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
সাংৰঔযও ভূলযাঙ্কন দ্ধৰতত ফীভাঙ্কনওাৰীটয় প্ৰৰতট া হনৰতফাঘও ফা প্ৰৰতওূল উাদানৰ ৰফৰীটত ধনাত্মও ভূলযাঙ্কন আণ্ট
ৰদটয় (আৰতফাঘও ফা নুওূল উাদানৰ ফাটফ ঋণাত্মও ভূলযাঙ্কন আণ্ট ৰদটয়) ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ভৃতুযদৰ তাৰলওাত থওা ভানকত চীফনৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযৰ সভয়ৰ হসটত ৰমসওলৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযৰ হাৰ ঔা ঔাআ মায়,
ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণীৰফনযাসত হতটন ভানুহটফাৰও ভানকত চীফনৰ ধীনত হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা হয় ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
ভৃতাৰ ন্তঃসত্ত্বা ৱস্থাও ৰফটৱঘনা ওৰৰ ভৃতাও এ া সীৰভতাত্মও ধাৰাৰ হসটত ফীভা সুৰক্ষা অক ফটিাৱাট া হহটঙ
ফীভাঙ্কনওাৰীৰ ফাটফ সটফতাত্তভ ৰফওল্প ।এআ সীৰভতাত্মও ধাৰাট া এটন হ’ফ াটৰ হম, মৰদ সন্তান চন্ম ৰদয়াৰ ৰতৰনভাহৰ
ৰবতৰত কবতাৱস্থা সম্বন্ধীয় ওাৰণত ভৃতাৰ ভৃতুয হয়, হতটন্ত অিাৰসত ফীভাৰাৰশ ওভ ওৰৰ ভৃতুযদাফী ৰহঘাটফ ৰৰটশাধ ওৰা
হ’ফ ।
উত্তৰ 8
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ভটহশৰ ফীভা প্ৰস্তাৱট া ডািৰৰ ৰঘৰওৎসা ৰফহীন ফীভাঙ্কনৰ ধীনত ৰফটৱৰঘত হহাৱাৰ হততা লাব নওটৰ ওাৰণ হতোঁ ৰ ফয়স
ৰধও (50 ফঙৰ) অৰু হতোঁৰ হঙাট া ঙপ টৱৰ, হফংৰওং অৰদ অন হঙাটফাৰৰ তুলনাত ৰধও ৰফদাশংওামুি ।
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
শীনাৰ দটৰ প্ৰফলবাটৱ ডাটয়টফৰ ঙ আতযাৰদত বুৰক থওা চৰ ল ৰৰৰস্থৰতটফাৰত ফীভাঙ্কনওাৰীটয় ৰফটফঘনা-প্ৰসূত ৰসদ্ধান্ত ভূলও
ফীভাঙ্কন-দ্ধৰত ফযৱহাৰ ওৰৰফ ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
ৰফদাশংওাৰ হশ্ৰণীৰফনযাস ওটৰাোঁটত সটন্তাষও ভনঃুত ৰফদাশংওাৰ ধীনত হশ্ৰণীফদ্ধ ওৰা হ’ফ ।
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ধযায় 16
চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ ধীনত ৰৰটশাধ
ধযায় ৰৰৰঘৰত
এআ ধযায়ট াটৱ চীফন ফীভাৰ ধীনত উত্থাৰত দাফীটফাৰৰ সভযও ধাৰণা এ া ৰদফ অৰু হওটনকও দাফীটফাৰ ৰনৰূণ ওৰা
হয় হসআট া স্পি ওৰৰফ । তাৰ ৰঙত ৰফৰবনতা প্ৰওাৰৰ দাফীৰ ৰফষটয় ফযাঔযা ওৰা হ’ফ ।টশষত, ভৃতুযদাফীৰ হক্ষত্ৰত দাৰঔল ওৰৰফ
লকা ৰফৰবনতা পভত অৰু ফীভাধাৰীটয় গুৰুত্বূণত হওাটনা তথয হকান নওৰা সটত্ত্ব ফীভাওাৰওৰ দ্বাৰা দাফী গ্ৰাহযওৰণৰ ৰা
ৰহতাৰধওাৰীও সুৰক্ষা ৰদয়াৰ উটেটশয ফলফৎ থওা ৰক্ষাওৱঘটফাৰৰ (ৰফসম্বাৰদত্ব নুটেদ অৰু ৰলৰঘধাৰওৰ স্বাথত সুৰক্ষা
ৰফৰনয়ভ) ৰফষটয় ৱৰহত ওৰাফ ।
ৰশক্ষণৰ পলাপল

A. দাফীৰ প্ৰওাৰ অৰু দাফী প্ৰৰিয়া
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A. দাফীৰ প্ৰওাৰ অৰু দাফী প্ৰৰিয়া
1. দাফীৰ ধাৰণা
এ া ফীভা হওাম্পানী ফা এ া ফীভা ৰলৰঘৰ অঘল ৰীক্ষা হতৰতয়াটহ হয়, হমৰতয়া ৰলৰঘট া দাফী ফা হক্লআভত ৰৰণত হয় ।
দাফী ৰনষ্পৰত্তৰ ধৰণ অৰু প্ৰটদয় সুৰফধাটফাৰৰ ৰৰটশাধৰ ভাটচটৰআ চীফন ফীভাৰ প্ৰওৃত ভূলযৰ ৰফঘাৰ হয় ।
সংজ্ঞা
দাফী হহটঙ এ া ঘাৰহদা, ৰমট া ফীভাওাৰটও ঘুৰিত ৰনদ্ধতাৰৰত প্ৰৰতশ্ৰুৰত নুমায়ী ক্ষৰতূৰণ ৰহঘাটফ ৰদফ লাটক ।
চীফন ফীভা ঘুৰি এ াত সাভৰৰ হলাৱা এও ফা এওাৰধও খ নাৰ সংখ টন ফীভা ঘুৰিট াৰ ধীনত দাফী উত্থানৰ সূত্ৰাত ওটৰ
।ৰওঙুভান হক্ষত্ৰত দাফী উত্থান হহাৱাৰ ৰঙটতা ঘুৰিট া ঘৰল থাটও অৰু ৰওঙুভানত ঘুৰিট াৰ সভাৰপ্ত খট ।
াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 1: ৰফদাশংওা ীৰড়ত খ না অৰু দাফী উত্থান

দাফী দুআ প্ৰওাৰৰ হ’ফ াটৰ 0
i.

চীৰৱতাৱস্থাৰ দাফী ( ঙাৰবাআটবল হক্লআভ), ৰমট া ফীভাধাৰী চীৰৱত থাৰওটল প্ৰদানটমাকয হয় ।

ii. ভৃতুযদাফী
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াঠৰ ফযাঔযাভূলও নক্সা 2: দাফীৰ প্ৰওাৰ

ম’ত ভৃতুযদাফী হওৱল চীফন ফীভাওৃতৰ ভৃতুযতটহ উত্থাৰত হয়, চীৰৱতাৱস্থাৰ দাফী ৰওন্তু এও ফা এওাৰধও খ না খ াৰ পলত
উত্থাৰত হ’ফ াটৰ।
উদাহৰণ
চীৰৱতাৱস্থাৰ দাফীটফাৰৰ সূঘনাওাৰী খ নাটফাৰৰ উদাহৰণ হ’ল0
i.

ৰলৰঘৰ ভযাদূৰতত;

ii. ভাৰন হফও ৰলৰঘৰ ধীনত এ া ৰফৰশি মতযায়ত উৰস্থত হহাৱাৰ ৰঙত প্ৰটদয় ৰওৰস্ত;
iii. ৰলৰঘত ন্তবূতি গুৰুতৰ সুস্থতাৰ ফাটফ প্ৰটদয় ৰৰি সুৰফধা;
iv. ৰলৰঘধাৰও ফা স্ত্ত্ব ৰনটয়াকীৰ দ্বাৰা ৰলৰঘ-সভতণ;
2. দাফী ৰৰটশাধ ওৰৰফ লকা খ নাট া খৰ টঙ হন নাআ হসআট া ৰনৰশ্চত ওৰা
i.

চীৰৱতাৱস্থাৰ দাফী ৰৰটশাধৰ ফাটফ ফীভাওাৰটও ৰনণতয় ওৰৰফ লাৰকফ হম ৰলৰঘত থওা ঘতত নুমায়ী খ নাট া
খৰ টঙ হন নাআ ।

ii. ভযাদূৰততৰ দাফী অৰু ভাৰন হফওৰ ৰওৰস্তৰ দাফীট া ঘুৰিৰ সূঘনাটতআ ৰনৰেতি ওৰা তাৰৰঔৰ ৰবৰত্তত সহটচআ
প্ৰৰতনতা হয় ।
উদাহৰণস্বৰূট, ভযাদূৰততৰ তাৰৰঔ অৰু ভাৰন হফও ৰলৰঘৰ ধীনত প্ৰটদয় ৰফদযভানতাৰ সুৰফধাৰ (ঙাৰবাআটবল
হফৰনৰপ ) ৰওৰস্তটফাৰৰ তাৰৰঔটওআ া ঘুৰিট াৰ প্ৰস্তুৰতফতটতআ স্পিকও ৰনদ্ধতাৰৰত হহ মায় ।
iii. সভতণ ভূলয ৰৰটশাধট া নযানয দাফী ৰৰটশাধৰ ৰা ৰবনতা ।অন দাফী সদৃশ, এআ হক্ষত্ৰত খ নাট াৰ সূঘনা
হয় হমৰতয়া ৰলৰঘধাৰও ফা স্বত্ব ৰনটয়াকী ফযৰিচটন ঘুৰিট া ফাৰতল ওৰৰ ঘুৰিট াৰ ধীনত প্ৰায আঘাৰঔৰন
উঠাআ হলাৱাৰ ৰসদ্ধান্ত লয় । সাধাৰণটত সভতণ ভূলয ৰৰটশাধৰ হক্ষত্ৰত, অকতীয়াকও প্ৰতযাহাৰ ওৰাৰ ফাটফ এ া
চৰৰভনা ধামতয ওৰা হয় অৰু হসটয়টহ সভতণ ভূলযৰ ৰৰভাণট া সম্পূণত ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ প্ৰটদয় ৰৰভাণতকও
ওভ হয় ।
iv. গুৰুতৰ সুস্থতাৰ দাফী ৰনৰূৰত হয় ৰঘৰওৎসা সংিান্ত হৰওডত তথা দাফীৰ সভথতনত ৰলৰঘধাৰটও দাৰঔল ওৰা
নযানয নৰথ-ত্ৰৰ ৰবৰত্তত ।
চৰ লতাৰ সৃৰি হয় হমৰতয়া গুৰুতৰ সুস্থতাৰ ৰৰি সুৰফধামুি ৰলৰঘ এ া হস্তান্তৰৰত ফা এঙাআনড হয় ।
গুৰুতৰ সুস্থতাৰ সুৰফধাৰ উটেশয হহটঙ এআ ধৰণৰ সুস্থতাৰ হক্ষত্ৰত ৰলৰঘধাৰটও ফহন ওৰৰফলকীয়া ফযয়ৰঔৰন
ৰৰটশাধ ওৰা ।ৰওন্তু ৰলৰঘট া হস্তান্তৰৰত হহ ক’হল এআ সওটলা সুৰফধা স্বত্ব ৰনটয়াকীচনকল প্ৰদানটমাকয হয়
।মৰদ এআট া অআনকত ৰদশৰ ৰা শুদ্ধ, ৰওন্তু উৰেি লক্ষয ূৰণ নওটৰ ।টসটয়টহ, এআ ধৰণৰ ৰৰৰস্থৰত এৰাআ
ঘলাৰ ফাটফ এআ ৰফষটয় ৰলৰঘধাৰওও ৱৰহত ওৰাট া গুৰুত্বূণত হম ঘতত-সাটক্ষ হস্তান্তৰওৰণৰ দ্বাৰা হওটনকও
হতোঁ সুৰফধাৰ ৰৰসৰ সীৰভত ওৰৰ ৰলৰঘট া হস্তান্তৰ ওৰৰফ াটৰ ।
এ া ভযদূৰততৰ দাফী ফা ভৃতুযদাফী থফা ৰলৰঘৰ সভতটণ ঘুৰিৰ ধীনস্থ ফীভা সুৰক্ষাটফিনীৰ ৱসান খ ায় অৰু হওাটনা
ফীভা সুৰক্ষা উলব্ধ নাথাটও ।দাফীট া প্ৰওৃতটত ৰৰটশাধ ওৰা হও ফা নহও, ৰৰৰস্থৰতৰ ৰওন্তু সলৰন নহয় - এটওআ থাটও,
ওাৰণ দাফী ৰৰটশাটধ ঘুৰিৰ ধীনত ফীভা সুৰক্ষাটফিনীৰ ধাৰাফাৰহওতা ৰনৰশ্চত নওটৰ ।
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3. দাফীৰ প্ৰওাৰ
ৰলৰঘ ঘৰল থওা সভয়টঙাৱাত ৰনম্নৰলৰঔত ৰৰটশাধটফাৰ উদ্ভৱ হ’ফ াটৰ0
a) ৰফদযভানতাৰ সুৰফধাৰ (ঙাৰবাআটবল হফৰনৰপ ) ৰৰটশাধ
ৰলৰঘ ভযাদৰ ন্তৱততীত সভয়ওালীন ফীভাওাৰটও ৰনৰেতি সভয়ান্তৰত ফীভাওৃতও এআ ৰৰটশাধটফাৰ ওটৰ । ৰফদযভানতাৰ
সুৰফধাৰ প্ৰৰতট া ৰওৰস্ত ৰৰটশাধ ওৰাৰ ৰঙত ৰৰটশাধৰ ৰৰভাণসূঘও এ া ৃষ্ঠাঙ্কন সংলি ওৰৰ ৰলৰঘ ফণ্ডঔন
ৰলৰঘধাৰওকল খুৰাআ ৰদয়া হয় ।
b) ৰলৰঘ সভতণ
আয়াত ৰলৰঘধাৰটও ৰলৰঘট াৰ ওাল সভাৰপ্ত ফাৰঙ লয় ।এআট া ৰলৰঘ ঘুৰিৰ ঐৰেও সভান । ৰৰটশাৰধত ভূলয
(টআড অ হবলুয) চতন ওৰৰটলটহ হওৱল ৰলৰঘ এ া সভতণ ওৰৰফ াৰৰ । ৰলৰঘধাৰওকল প্ৰদানটমাকয ৰাৰশট াটৱআ
হ’ল সভতণ ভূলয, ৰমট া সাধাৰণটত প্ৰদত্ত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এ া শতাংশ হয় । ৰফৰধকত ৰূত এ া নূযনতভ ৰনৰশ্চত সভতণ
ভূলয (টকৰাণ্টীড ঙাটৰণ্ডাৰ হবলুয ফা ৰচ এঙ ৰব) ৰলৰঘত থাটও, ৰওন্তু ৰলৰঘধাৰওও ৰৰটশাধ ওৰা প্ৰওৃত সভতণ
ভূলযট া “ৰচ এঙ ৰব”তকও হফৰঙ হয় ।
c) ৰৰি সুৰফধা (ৰাআডাৰ হফৰনৰপ )
ঘতত অৰু ৰনয়ভাৱলী নুমায়ী ৰনৰেতি খ নাট া সংখৰ ত হ’হল ফীভা হওাম্পানীটয় ৰৰি সুৰফধাৰ ধীনত ৰৰটশাধট া
ওটৰ ।
সঙ্ক চনও সুস্থতা ৰনণতয় হহাৱাৰ হক্ষত্ৰত, গুৰুতৰ সুস্থতাৰ ৰৰি সুৰফধাৰ ধীনত ঘতত নুসৰৰ ৰনৰেতি ৰাৰশট া
ৰৰটশাধ ওৰা হয় ।সুস্থতাট া ফীভা হওাম্পানী দ্বাৰা ৰনদ্ধতাৰৰত গুৰুতৰ সুস্থতাৰ তাৰলওাৰ ন্তবূতি হ’ফ লাৰকফ ।
হাস্পতাল-মত্নৰ ৰৰি সুৰফধাৰ (হৰস্পট ল হওয়াৰ ৰাআডাৰ) ধীনত ফীভাওৃতৰ হাস্পতালত ৰঘৰওৎসাধীন হহাৱাৰ ঔৰঘ
ৰওঙুভান ঘতত সাটটক্ষ ফীভাওাৰটও ৰৰটশাধ ওটৰ ।
ৰৰি সুৰফধাৰ ৰাৰশট া ৰৰটশাধ ওৰাৰ ৰঙটতা ৰলৰঘ ঘুৰিট া ফাহাল থাটও ।
ফীভা ঘুৰিত ৰনৰেতি ওৰা ভটত ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ন্তত তলৰ দাফীটওআ া ৰৰটশাধ ওৰা হয় ।
d) ভযাদূৰততৰ দাফী
এআ ধৰণৰ দাফীৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰটও ৰলৰঘট াৰ ভযাদ হশষ হহাৱাৰ ৰঙত এ া ৰনৰেতি ৰৰভাণৰ ধনৰাৰশ ফীভাধাৰীও
ৰৰটশাধ ওৰাৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত ৰদটয়, মৰদ ৰলৰঘৰ ভযাদ হশষ হহাৱাকলটও ফীভাধাৰী চীৰৱত ৱস্থাত থাটও । এআট া
ভযাদূৰততৰ দাফী ৰহঘাটফ ৰৰৰঘত ।
i.

লাব সৰহত (লাবত ংশ গ্ৰহণওাৰী) অোঁঘৰন0 মৰদ অোঁঘৰনট া লাব সৰহত হয়, হতটনহ’হল আয়াৰ ভযাদূৰততৰ দাফীত
ৰৰটশাধটমাকয ভুঠ ৰৰভাণট া হ’ফ অিাৰসত ফীভাৰাৰশ হমাক ৰলৰঘত সংলি হফানাঘ ৰফটয়াক ফাওী হৰাৱা
ৰপ্ৰৰভয়াভ, ৰলৰঘ ঋণ, অৰু ঋণৰ ৰত সুত ।

ii. ৰপ্ৰৰভয়াভ প্ৰতযতণ ওৰা (ৰৰ ানত ফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ফা অৰ  ৰ) অোঁঘৰন0 ৰওঙুভান হক্ষত্ৰত ৰলৰঘৰ ভযাদ ূণত হ’হল
ৰলৰঘৰ ভযাদওালীন প্ৰদত্ত হকাট আ ৰপ্ৰৰভয়াভৰঔৰন খুৰাআ ৰদয়া হয় ।
iii. আউৰন ৰলংওড ফীভা অোঁঘৰন (আউৰল)0 আউৰলৰ হক্ষত্ৰত ভযাদূৰততৰ দাফী ৰহঘাটফ ফীভাওাৰটও ুোঁৰচভূলযট া
ৰৰটশাধ ওটৰ ।
iv. ভাৰন হফও অোঁঘৰন0 ভাৰন হফও ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰটও ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত প্ৰদান ওৰা ৰফদযভানতাৰ
সুৰফধাৰঔৰন ওাৰ হল ভযাদূৰততৰ দাফী ৰৰটশাধ ওটৰ ।
দাফী ৰৰটশাধৰ ৰঙত ফীভা ঘুৰিৰ সভাৰপ্ত খট ।
e) ভৃতযু দাফী
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মৰদ ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰবতৰত হদৱাৎ ফা নয ওাৰণত ৰলৰঘধাৰওৰ ভৃতুয হয়, হতটনহ’হল ফীভাওাৰটও অিাৰসত
ফীভাৰাৰশৰ লকত সংলি হফানাঘ (লাব সৰহত ৰলৰঘ হ’হল) হমাক ওৰাৰ ৰঙত তাৰ ৰা াফলকীয়া ৰৰভাণৰঔৰন, হমটন
ফাওী হৰাৱা ৰলৰঘ ঋণ, ৰপ্ৰৰভয়াভ, অৰু এআটফাৰৰ ফাওী ৰা সুত – এআ হকাট আৰঔৰন ওাৰ হল ৱৰশি ৰৰভাণট া
প্ৰদান ওটৰ । এআট াটৱআ হহটঙ ভৃতূযদাফী, ৰৰৰস্থৰত সাটটক্ষ ৰম ৰাৰশট াও নাভাংৰওত ফযৰি ফা স্বত্ব ৰনটয়াকী থফা
ফীভাধাৰীৰ হফধ উত্তৰাৰধওাৰীও ৰৰটশাধ ওৰা হয় ।
এ া ভৃতুযদাফী হ’ফ াটৰ0
 অকতীয়া ফা অৰলত হক্লআভ (ৰলৰঘৰ ওালকদখতয ৰতৰন ফঙৰৰ ওভ) অৰু
 না-অকতীয়া ফা নন-অৰলত হক্লআভ (ৰলৰঘৰ ওালকদখতয ৰতৰন ফঙৰৰ হফৰঙ)
নাভাংৰওত ফযৰি ফা স্বত্ব ৰনটয়াকী ফা ৰফৰধসন্মত উত্তৰাৰধওাৰীচটন ফীভাধাৰীৰ ভৃতুযৰ ওাৰণ, তাৰৰঔ অৰু স্থান
ফীভাওাৰওও চনাফ লাটক ।
i.

ভৃতুযদাফীৰ ফাটফ দাৰঔল ওৰৰফ লকা দৰলল-ত্ৰ

দাফী প্ৰৰিয়াট া সহচসাধয ওৰৰফকল ৰনম্নৰলৰঔত নৰথ-ত্ৰটফাৰ ৰহতাৰধওাৰীটয় ফীভাওাৰওৰ ঘৰত দাৰঔল ওৰৰফ লাটক0
 নাভাংৰওত ফযৰিচটন ূৰণ ওৰা দাফীত্ৰ (টক্লআভ পভত)
 সভাৰধস্থ ফা শৱদাহ ওৰাৰ প্ৰভাণত্ৰ (ঙাৰ তৰপটও ফ হফৰৰএল এণ্ড ৰিটভআিন)
 হশহতীয়াকও ৰঘৰওৎসা ওৰা ডািৰচনৰ প্ৰভাণত্ৰ
 হাস্পতালৰ ওতৃতক্ষআ ৰদয়া প্ৰভাণত্ৰ
 ৰনটয়াকওততাচটন ৰদয়া প্ৰভাণত্ৰ
 দুখত না চৰনত ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত, প্ৰথভ ৰবটমাক প্ৰৰতটৱদন (পােত আনপৰটভিন ৰৰ ত ফা এপ অআ অৰ), ভৃতুযৰ
ওাৰণ সম্বটন্ধ নযাৰয়ও তদন্তৰ প্ৰৰতটৱদন (আনওুটৱি ৰৰ’ ত), ভৰটণাত্তৰ ৰীক্ষাৰ প্ৰৰতটৱদন (’ি ভট তভ ৰৰ’ ত) ,
ঘূড়ান্ত প্ৰৰতটৱদন (পাআটনল ৰৰ’ ত) অৰদ ুৰলঘ প্ৰৰতটৱদনটফাৰৰ অদালত-প্ৰতযৰয়ত প্ৰৰতৰলৰ দাৰঔল ওৰাৰ
প্ৰটয়াচন হয় ।
 ভৃতুযৰ প্ৰভাণ ৰহঘাটফ নকৰ াৰলওা অৰদ ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা চাৰৰ ওৰা ভৃতুযৰ প্ৰভাণত্ৰ
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ii. ভৃতযু দাফী গ্ৰাহযওৰণ (টৰুৰডএআিন)
ভৃতুযদাফী ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ াটৰ নাআফা প্ৰতযাঔযান ফা স্বীওাটৰা ওৰা হ’ফ াটৰ । দাফী প্ৰৰিয়া ঘলাৰ সভয়ত মৰদ
ফীভাওাৰটও ধৰা হলায় হম প্ৰস্তাৱটও হওাটনা শুদ্ধ ৰফফৃৰত ৰদটঙ ফা ৰলৰঘৰ ফাটফ প্ৰাসৰঙ্গও হওাটনা গুৰুত্বূণত তথয
হকান ওৰৰটঙ, হতটনহ’হল ৰলৰঘট া কফধ ফুৰল কণয হ’ফ অৰু আয়াৰ ধীনৰ সওটলা সুৰফধা ফাটচয়াপ্ত হহ মাফ ।
iii. ধাৰা নং 45 : ৰফসম্বাৰদত্ব নুটেদ (আনৰডঙৰউট ৰফৰলৰ ক্ল’চ)
ৰওন্তু এআ দণ্ডট া, ফীভা ৰধৰনয়ভ,1938 ৰ 45 নং ধাৰাৰ ৰনয়ভাধীন ।
গুৰুত্বূণত
45 নং ধাৰাত হওাৱা হহটঙ হম0
চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ া ওামতযওৰী হহাৱাৰ তাৰৰঔট াৰ ৰা দুফঙৰ াৰ হহ হমাৱাৰ ৰঙত আয়াৰ হফধতাও হওাটনা
ফীভাওাৰটও এআ ওাৰণত প্ৰতযাহ্বান ওৰৰফ হনাৱাটৰ হম প্ৰস্তাৱ ত্ৰঔনত ফা ডািৰৰ ৰফষয়াৰ ৰৰ’ ত নাআফা হভৰডটওল
হৰপাৰীৰ ৰৰ’ তত থওা হওাটনা তথয ফা ফীভাওৃতৰ ফন্ধুটয় ওৰা এ া উৰি ফা ৰলৰঘট া চাৰৰ হহাৱাত বূৰভওা থওা নয
হওাটনা দৰললত থওা হওাটনা ৰফফৃৰত শুদ্ধ ফা সতয অৰঙল, মৰদটহ ফীভাওাৰটও দশতাফ হনাৱাটৰ হম উি ৰফফৃৰতট া এ া
গুৰুত্বূণত ৰফষয়ত ওৰা হহৰঙল ফা এটন তথয হকান ওৰা হহটঙ ৰমটফাৰ প্ৰওাশ ওৰাট া ৰত গুৰুত্বূণত অৰঙল, অৰু হম
এআট া ৰলৰঘধাৰওচটন প্ৰৱিনাভূলও উটেটশযটৰ ওৰৰৰঙল, অৰু হম ৰফফৃৰতট া ৰৰটফশন ওৰাৰ সভয়টতআ
ৰলৰঘধাৰটও চাৰনৰঙল হম এআট া সতয ফা এআট াটৱ এটন তথয হকান ওৰৰটঙ ৰমটফাৰ প্ৰওাশ ওৰাট া ৰত গুৰুত্বূণত
।
ফযাঔযা 0
মৰদ এচন ফীভাধাৰীটয় গুৰুত্বূণত হওাটনা তথয হকান ওটৰ অৰু মৰদ প্ৰস্তাৱ ত্ৰত থওা গুৰুত্বূণত তথযসভূহ সতয হয়,
হতটনহ’হল ফীভাট া ওৰাৰ দুআ ফঙৰৰ ৰবতৰত ৰমটওাটনা সভয়ত ফীভাওাৰটও ৰলৰঘট া প্ৰতযাহাৰ ওৰৰফ াটৰ ।
এআ দুআ ফঙৰ ওাল গ্ৰাহওৰ ফাটফ টক্ষা অৰু ৰনৰীক্ষণ ওাল । এআ সভয়টঙাৱা ৰতিভ ওৰৰটল ফীভাওাৰটও প্ৰভাণ
ওৰৰফ লাৰকফ হম ৰলৰঘধাৰটও প্ৰতাৰণাভূলও তথয ৰৰটফশন ওৰৰটঙ অৰু গুৰুত্বূণত তথয হকান ওৰৰটঙ অৰু হতোঁ
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চাৰনৰঙল হম প্ৰদত্ত তথযটফাৰ সতয । উমুি প্ৰভাণ লাবৰ ৰঙটতআ হওৱল ফীভাওাৰটও দুআ ফঙৰ ৰতিান্ত ৰলৰঘ
এ া স্বীওাৰ ওৰৰফ াটৰ ।
iv. ভৃতযু ৰ নুভান (ৰপ্ৰমাম্পিন ফ হডথ)
হওৰতয়াফা এটওাচন ফযৰি হওাটনা ঔফৰ-ঔাৰত হনাটহাৱাকও হঠাটত ৰনটঔাচ ফা ৰনৰুটেশ হহ হমাৱাৰ ঔফৰ হাৱা মায় ।
বাৰতীয় সাক্ষয অআন (আৰণ্ডয়ান এৰবটডন্স এক্ট) নুমায়ী এআটফাৰও অনুভাৰনও ভৃতুয ৰহঘাটফ কণয ওৰৰফ াৰৰ মৰদটহ
সাত ফঙৰ ধৰৰ এআ ফযৰিচনৰ হওাটনা ঔা-ঔফৰ হাৱা নামায় । মৰদ নাভাংৰওত ফযৰি ফা ফীভাধাৰী ফযৰিচনৰ
উত্তৰাৰধওাৰীসওটল ফযৰিচনও ৰনটঔাচ ফুৰল হও আৰতভটধয হতোঁৰ ভৃতুয হহটঙ ফুৰল ধৰৰ হলাৱাৰ ফাটফ দাফী চনায়, হতটন্ত
ফীভাওাৰটও এআ ভটভত হওাটনা হততাসম্পনতা অদালতৰ ৰডিীৰ ফাটফ দাফী ওটৰ । অদালটত ভৃতুযৰ নুভানৰ ভটভত ৰডৰি
চাৰৰ ওৰা মতযন্ত সওটলা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰাট া চৰুৰী ।ফীভাওাৰটও হৰহাআ ৰহঘাটফ এআ সাত ফঙৰওালৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ
ভওুফ ওৰৰফ াটৰ ।
4. চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ দাফী প্ৰৰিয়া
অআ অৰ ৰড এ (ৰলৰঘধাৰওৰ স্বাথত সুৰক্ষা) ৰফৰনয়ভ, 2002 নুমায়ী ৰনম্নৰলৰঔত ৰফষয়ফস্তু ৰফৰধবূি হহটঙ0
প্ৰৰফধান 8: চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত দাফী প্ৰৰিয়া
i.

চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ াত দাফীদাৰচটন দাফী এ াৰ সভথতনত সঘৰাঘৰ চভা ৰদফলকীয়া প্ৰাথৰভও নৰথত্ৰটফাৰৰ
উটেঔ থওাট া অৱশযও ।

ii. চীফন ফীভা হওাম্পানীটয় দাফী এ া হাৱাৰ ৰঙত ওালটক্ষ নওৰাকও দাফীট াৰ প্ৰৰিয়াওৰণ অৰম্ভ ওৰৰফ লাৰকফ
। হওাটনা চাৰনফ লকা প্ৰশ্ন ফা ৰতৰৰি নৰথৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰঔৰন ঔণ্ড ঔণ্ডকও দাৰগ নধৰৰ দাফীট াৰ প্ৰাৰপ্তৰ 15 ৰদনৰ
ৰবতৰত মথাসম্ভৱ এটওলটক উত্থাৰত ওৰৰফ লাৰকফ ।
iii. চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ ধীনত উত্থাৰত এ া দাফী, প্ৰাসৰঙ্গও সওটলা নৰথত্ৰ অৰু অৱশযওীয় স্পিীওৰণ হাৱাৰ
30 ৰদনৰ ৰবতৰত ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ নাআফা মথামথ ওাৰণ ফযাঔযা ওৰৰ দাফীট া প্ৰৰতটৰাধ ওৰা হ’ফ । ৰওন্তু ফীভা
হওাম্পানীট াটৱ মৰদ বাটফ হম দাফীৰ ৰৰৰস্থৰতটফাৰ এটনওুৱা হম এ া তদন্ত ওৰৰ হঘাৱাৰ প্ৰটয়াচন অটঙ,
হতটনহটল হওাম্পানীট াটৱ নুসন্ধান অৰম্ভ ওৰৰফ অৰু ৰমভান হসানওাটল সম্ভৱ হশষ ওৰৰফ, মাৰ সফতাৰধও
সভয়সীভা হওাটনা ৱস্থাটতআ দাফী উত্থাৰত হহাৱাৰ 6 ভাহতকও হফৰঙ হ’ফ হনাৱাৰৰফ ।
iv. এআ অআনৰ 47 নং ধাৰাৰ নুৰফৰধ নুসৰৰ, ম’ত দাফী এ া ৰৰটশাধৰ ফাটফ প্ৰস্তুত হহ অটঙ, ৰওন্তু ৰওফা এ া
ওাৰণত প্ৰাওচনৰ মথাথত ৰঘনািওৰণ হহাৱা নাআ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰৰফ ৰা নাআ, হতটনটক্ষত্ৰত
v. উ-ৰফৰনয়ভ (iv)ত ন্তবূতি নথওা হওাটনা ওাৰণত মৰদ ফীভাওাৰওৰ ক্ষৰ ৰা দাফী প্ৰৰিয়াত ৰফলম্ব হয়,
হতটনহটল ৰম ৰফত্তীয় ফঙৰট াত ফীভা হওাম্পানীট াটৱ দাফীট াৰ সভীক্ষা ওৰৰৰঙল হসআ ফঙৰৰ অৰম্ভৰণটত ঘৰল থওা
হফংওৰ হাৰতকও 2 শতাংশ হফৰঙ হাৰত চীফন ফীভা হওাম্পানীট াটৱ দাফীৰাৰশৰ ৰত সুত প্ৰদান ওৰৰফ ।
5. এটচণ্ট এচনৰ বূৰভওা
এটচণ্ট এচটন শুদ্ধ অৰু মথামথবাটৱ হক্লআভ পভত ুৰণৰ ফাটফ নাভাংৰওত ফযৰি / হফধ উত্তৰাৰধওাৰীচনকল সওটলা ধৰণৰ
হসৱা তথা সহটমাৰকতা অক ফিাফ অৰু এআটফাৰও ফীভাওাৰওৰ ৰপঙত চভা ওৰাৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় সহটমাক ওৰৰফ ।
এটনওুৱা ৰৰৰস্থৰতত দাৰয়ত্ব ালনৰ ফাৰহটৰ সৰদো অৰু ফন্ধুত্বৰ ৰৰটফশৰ সৃৰি হয় ম’ত বৰৱষযটত ভৃতওৰ ৰৰয়ালৰ ৰা
নতুন ফযৱসায় সংগ্ৰহ ওৰাৰ ফা ফযৱসায়ৰ ফাটফ ঘুাৰৰঙৰ প্ৰঘুৰ সুটমাক থাটও ।
ৰনচও ৰঔ ওৰও 1
তলৰ হওানট া ৰফফৃৰতটয় দাফীৰ ধাৰণাট া সফতাৰধও উমুিবাটৱ ফণতনা ওটৰ?
I.

দাফী হহটঙ এ া নুটৰাধ, ৰমট া ফীভাওাৰটও ঘুৰিত ৰনদ্ধতাৰৰত প্ৰৰতশ্ৰুৰত নুমায়ী ক্ষৰতূৰণ ৰহঘাটফ ৰদফ লাটক

II. দাফী হহটঙ এ া ঘাৰহদা, ৰমট া ফীভাওাৰটও ঘুৰিত ৰনদ্ধতাৰৰত প্ৰৰতশ্ৰুৰত নুমায়ী ক্ষৰতূৰণ ৰহঘাটফ ৰদফ লাটক
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III. দাফী হহটঙ এ া ঘাৰহদা, ৰমট া ফীভাওাৰটও াৰস্পৰৰও ঐওভতযত ৰনদ্ধতাৰৰত ফাধওতা নুমায়ী ক্ষৰতূৰণ ৰহঘাটফ ৰদফ
লাটক
IV. দাফী হহটঙ এ া নুটৰাধ, ৰমট া ফীভাওাৰটও াৰস্পৰৰও ঐওভতযত ৰনদ্ধতাৰৰত প্ৰৰতশ্ৰুৰত নুমায়ী ক্ষৰতূৰণ ৰহঘাটফ ৰদফ
লাটক

সাৰ সংটক্ষ


দাফী হহটঙ এ া ঘাৰহদা, ৰমট া ফীভাওাৰটও ঘুৰিত ৰনদ্ধতাৰৰত প্ৰৰতশ্ৰুৰত নুমায়ী ক্ষৰতূৰণ ৰহঘাটফ ৰদফ লাটক ।



দাফী এ া চীৰৱতাৱস্থাৰ দাফী ফা ভৃতুযদাফী হ’ফ াটৰ ।ম’ত ভৃতুযদাফী হওৱল চীফন ফীভাওৃতৰ ভৃতুযতটহ উত্থাৰত হয়,
চীৰৱতাৱস্থাৰ দাফী ৰওন্তু এও ফা এওাৰধও খ না খ াৰ পলত উত্থাৰত হ’ফ াটৰ।



চীৰৱতাৱস্থাৰ দাফী ৰৰটশাধৰ ফাটফ ফীভাওাৰটও ৰনণতয় ওৰৰফ লাৰকফ হম ৰলৰঘত থওা ঘতত নুমায়ী খ নাট া খৰ টঙ হন
নাআ ।



ৰলৰঘ এ াৰ ভযাদৰ ৰবতৰত ৰনম্নৰলৰঔত ৰৰটশাধটফাৰ প্ৰটদয় হ’ফ াটৰ0
 ৰফদযভানতাৰ সুৰফধাৰ ৰৰটশাধ
 ৰলৰঘৰ সভতণ
 ৰৰি সুৰফধা
 ভযাদূৰততৰ দাফী
 ভৃতূযদাফী



ফীভা ৰধৰনয়ভৰ 45 নং ধাৰাআ (ৰফসম্বাৰদত্ব নুটেদ) ফীভাওাৰওৰ দ্বাৰা দাফী গ্ৰাহযওৰণৰ ৰা ফীভাওৃতও সুৰক্ষা
প্ৰদান ওটৰ, মৰদটহ ৰলৰঘট াটৱ দুআ ফঙৰ সম্পূণত ওৰৰটঙ অৰু ফীভাওৃতআ হওাটনা গুৰুত্বূণত তথয হকান ওৰা নাআ ।



অআ অৰ ৰড এ (ৰলৰঘধাৰও স্বাথত সুৰক্ষা) ৰফৰনয়ভ,2002ৰ ধীনত অআ অৰ ৰড এ-আ দাফীৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওৃত ফা
হতোঁৰ ৰহতাৰধওাৰীও ৰক্ষাওৱঘ / সুৰক্ষা ৰদয়াৰ ফাটফ ৰওঙু ৰনয়ভ ৰফৰধবূি ওৰৰটঙ ।

“ৰনচও ৰঔ ওৰও”ৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও ৰফওল্পট া হহটঙ II
দাফী হহটঙ এ া ঘাৰহদা, ৰমট া ফীভাওাৰটও ঘুৰিত ৰনদ্ধতাৰৰত প্ৰৰতশ্ৰুৰত নুমায়ী ক্ষৰতূৰণ ৰহঘাটফ ৰদফ লাটক ।

স্ব-ৰীক্ষণ প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন 1
তলত ৰলৰঘটফাৰৰ এঔন তাৰলওা ৰদয়া হহটঙ ।টওান প্ৰওাৰ ৰলৰঘৰ হক্ষত্ৰত মতযাফৃৰত্তও ফা ৰনৰেতি সভয়ান্তৰৰ ৰৰটশাধৰ
ৰূত দাফীট া ৰৰটশাধ ওৰা হয়, ফাৰঙ লও ।
I.

ভাৰন হফও ৰলৰঘ
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II. আউৰন ৰলংওড ফীভা ৰলৰঘ
III. ৰপ্ৰৰভয়াভ প্ৰতযতণ ওৰা ৰলৰঘ
IV. ভযাদী ফীভা ৰলৰঘ
প্ৰশ্ন 2
ভটহটশ গুৰুতৰ সুস্থতাৰ ৰৰি সুৰফধাৰ হসটত চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ া হলটঙ । হতোঁ ওৰণৰ সটক্ষ ৰলৰঘট াৰ সম্পুণত
হস্তান্তৰওৰণ ওৰৰটঙ ।ভটহশ হৃদমন্ত্ৰৰ চৰ লতাত অিান্ত হ’ল অৰু গুৰুতৰ সুস্থতাৰ ৰৰি সুৰফধাৰ ধীনত 50,000
ওাৰ দাফী এ া উত্থাৰত হ’ল । এআ হক্ষত্ৰত ৰৰটশাধট া ওাও ওৰা হ’ফ?
I.

ভটহশ

II. ওৰণ
III. ৰৰটশাধৰ ৰাৰশট া দুচনৰ ভাচত সভাটন বকাআ ৰদয়া হ’ফ
IV. ওাটওা ৰদয়া নহয় ৰওয়টনা ভটহশ সুস্থতাত অিান্ত হহটঙ মৰদ, ৰলৰঘট া ৰওন্তু ওৰণৰ সটক্ষ হস্তান্তৰওৰণ ওৰা
হহটঙ
প্ৰশ্ন 3
এ া ভ ৰ দুখত নাত প্ৰফীনৰ ভৃতুয হহটঙ ।টতোঁৰ ৰহতাৰধওাৰীচটন ভৃতুযদাফীৰ ফাটফ দৰলল ত্ৰ দাৰঔল ওৰৰটঙ । তলৰ হওানট া
নৰথ স্বাবাৰৱও ভৃতুযৰ তুলনাত দুখত না চৰনত ভৃতুযৰ ফাটফ লকা ৰতৰৰি নৰথ?
I.

সভাৰধস্থ ফা শৱদাহ ওৰাৰ প্ৰভাণত্ৰ

II. হশহতীয়াকও ৰঘৰওৎসা ওৰা ডািৰচটন ৰদয়া প্ৰভাণত্ৰ
III. ৰনটয়াকওততাআ ৰদয়া প্ৰভাণত্ৰ
IV. ভৃতুযৰ ওাৰণ সম্বটন্ধ নযাৰয়ও তদন্তৰ প্ৰৰতটৱদন
প্ৰশ্ন 4
তলৰ হওানট া ভৃতুযদাফী অকতীয়া ভৃতুযদাফী ৰহঘাটফ কণয ওৰা হ’ফ?
I.

মৰদ চীফন ফীভাধাৰীৰ ভৃতুয ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰতৰন ফঙৰৰ ৰবতৰত হয়

II. মৰদ চীফন ফীভাধাৰীৰ ভৃতুয ৰলৰঘৰ ভযাদৰ াোঁঘ ফঙৰৰ ৰবতৰত হয়
III. মৰদ চীফন ফীভাধাৰীৰ ভৃতুয ৰলৰঘৰ ভযাদৰ সাত ফঙৰৰ ৰবতৰত হয়
IV. মৰদ চীফন ফীভাধাৰীৰ ভৃতুয ৰলৰঘৰ ভযাদৰ দহ ফঙৰৰ ৰবতৰত হয়
প্ৰশ্ন 5
তলত হওআ াভান খ নাৰ উটেঔ ওৰা হহটঙ, ৰমটফাটৰ চীৰৱতাৱস্থাৰ দাফীৰ সূত্ৰাত ওটৰ ।এআ ৰৰটপ্ৰৰক্ষতত তলৰ হওানট া
ৰফফৃৰত সৰঠও নহয়?
I.

এ া ভযাদী ফীভা ৰলৰঘৰ ভযাদূৰততত দাফী ৰৰটশাধ

II. ভাৰন হফও ৰলৰঘৰ ধীনত এ া ৰফৰশি মতযায়ত উৰস্থত হহাৱাৰ ৰঙত প্ৰটদয় ৰওৰস্ত
III. ৰলৰঘ এ াত ৰৰি সুৰফধা ৰহঘাটফ ন্তবূতি গুৰুতৰ সুস্থতাৰ সুৰফধাৰ ৰৰটশাধ
IV. ৰলৰঘধাৰটও ফন্দৱৰস্ত ৰলৰঘ এ া সভতণ ওৰা ফাটফ সভতণ ভূলযৰ ৰৰটশাধ
প্ৰশ্ন 6
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ভাৰন হফও ৰলৰঘ এ াৰ ধীনত এ া ৰফৰশি মতযায়ত উৰস্থত হহাৱাৰ ৰঙত ৰৰটশাধ ওৰাট া হওান প্ৰওাৰৰ দাফীত হশ্ৰণীফদ্ধ
ওৰা হয়?
I.

ভৃতুযদাফী

II. ভযাদূৰততৰ দাফী
III. মতযাফৃৰত্তও ৰফদযভানতাৰ দাফী
IV. সভতণ দাফী
প্ৰশ্ন 7
শঙ্কটৰ এ া দহ ফঙৰীয়া আউৰন ৰলংওড অোঁঘৰন িয় ওৰৰটঙ ।মৰদ ৰলৰঘট াৰ ভযাদূৰততৰ অকটতআ হতোঁৰ ভৃতুয হয়,
হতটনহটল তলৰ হওানট া ৰৰটশাধ ওৰা হফ?
I.

অিাৰসত ফীভাৰাৰশ অৰু ুোঁৰচভূলযৰ ভাচত ৰমট া ওভ হ’ফ

II. অিাৰসত ফীভাৰাৰশ অৰু ুোঁৰচভূলযৰ ভাচত ৰমট া হফৰঙ হ’ফ
III. হফংওৰ হঙৰবং ৰড’ৰচ ৰ তুলনাত অৰু 2 শতাংশ ৰধও হাৰৰ সুতৰ হসটত ৰপ্ৰৰভয়াভৰঔৰন খুৰাআ ৰদয়া হ’ফ
IV. সভতণ ভূলয
প্ৰশ্ন 8
দাফীৰ হশ্ৰণীৰফনযাসৰ (অকতীয়া ফা না-অকতীয়া) ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ঔা হনাটঔাৱাট া ৰফঘাৰৰ লও ।
I.

এ া ভযাদী ফীভা অোঁঘৰন ৰওনাৰ ঙভাহ ৰঙত ৰভযৰ ভৃতুয হ’ল

II. এ া ভযাদী ফীভা অোঁঘৰন ৰওনাৰ হডৰ ফঙৰ ৰঙত ভটনাচৰ ভৃতুয হ’ল
III. এ া ভযাদী ফীভা অোঁঘৰন ৰওনাৰ অকি ফঙৰ ৰঙত হডৰবডৰ ভৃতুয হ’ল
IV. এ া ভযাদী ফীভা অোঁঘৰন ৰওনাৰ ঘাটৰ াোঁঘ ফঙৰ ৰঙত প্ৰফীনৰ ভৃতুয হ’ল
প্ৰশ্ন 9
চীফন ফীভাওৃতৰ স্বাবাৰৱও ভৃতুযৰ ৰঙত হতোঁৰ সওটলা ৰহতাৰধওাৰীটয় চভা ওৰৰফ লকীয়া নৰথত্ৰটফাৰৰ তাৰলওাঔন তলত
ৰদয়া হ’ল ।আয়াৰ ৰা ফাওীটফাৰৰ লকত ৰনৰভলাট া ৰফঘাৰৰ লও, ৰমট া দুখত নাৰ পলত ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰতটহ ৰতৰৰিবাটৱ
দাৰঔল ওৰৰফ লকা হয় ।
I.

ভৃতুযৰ ওাৰণ সম্বটন্ধ নযাৰয়ও তদন্তৰ প্ৰৰতটৱদন

II. দাফীত্ৰ
III. সভাৰধস্থ ফা শৱদাহ ওৰাৰ প্ৰভাণত্ৰ
IV. হাস্পতাটল ৰদয়া প্ৰভাণত্ৰ
প্ৰশ্ন 10
অআ অৰ ৰড এ (ৰলৰঘধাৰওৰ স্বাথত সুৰক্ষা) ৰফৰনয়ভ, 2002 নুমায়ী চীফন ফীভা ৰলৰঘ এ াৰ দাফী প্ৰাসৰঙ্গও সওটলা
নৰথত্ৰ অৰু অৱশযওীয় স্পিীওৰণ হাৱাৰ________ৰ ৰবতৰত ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ নাআফা মথামথ ওাৰণ ফযাঔযা ওৰৰ
দাফীট া প্ৰৰতটৰাধ ওৰা হ’ফ ।
I.

7 ৰদন

II. 15 ৰদন
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III. 30 ৰদন
IV. 45 ৰদন

স্ব-ৰীক্ষণভূলও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
ভাৰন হফও ৰলৰঘ এ াৰ হক্ষত্ৰত মতযাফৃৰত্তও ফা ৰনৰেতি সভয়ান্তৰৰ ৰৰটশাধৰ ৰূত দাফীট া ৰৰটশাধ ওৰা হয় ।
উত্তৰ 2
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
এআ হক্ষত্ৰত 50,000 ওাৰ হকাট আ ৰৰভাণট া ওৰণও ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ ওাৰণ ওৰণৰ সটক্ষ ৰলৰঘৰ স্বত্বট া সম্পূণত
হস্তান্তৰওৰণৰ চৰৰয়টত হস্তান্তৰণ হহটঙ ।
উত্তৰ 3
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
নাভাংৰওত ফযৰিচটন ূৰণ ওৰা দাফীত্ৰ, সভাৰধস্থ ফা শৱদাহ ওৰা প্ৰভাণত্ৰ, হশহতীয়াকও ৰঘৰওৎসা ওৰা ডািৰচটন ৰদয়া
ৰৰ’ ত, হাস্পতাল ওতৃতক্ষআ ৰদয়া ৰৰ’ ,ত ৰনটয়াকওততাচটন ৰদয়া ঙাৰ তৰপটও ৰ দটৰ নৰথত্ৰটফাৰ স্বাবাৰৱও ভৃতুয ফা দুখত না
চৰনত ভৃতুয দু া হক্ষত্ৰটতআ চভা ৰদফ লকা হয় ।
স্বাবাৰৱও ভৃতুযৰ তুলনাত দুখত না চৰনত ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত, প্ৰথভ ৰবটমাক প্ৰৰতটৱদন (পােত আনপৰটভিন ৰৰ ত ফা এপ অআ
অৰ), ভৃতুযৰ ওাৰণ সম্বটন্ধ নযাৰয়ও তদন্তৰ (আনওুটৱি) ৰৰ ত, ’ি ভট তভ ৰৰ ত, ঘূড়ান্ত (পাআটনল) ৰৰ ত অৰদ ুৰলঘ
ৰৰ তটফাৰ ৰতৰৰি দৰলল ৰহঘাটফ চভা ৰদফ লকা হয় ।
উত্তৰ 4
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
মৰদ চীফন ফীভাধাৰীৰ ভৃতুয ৰলৰঘৰ ভযাদৰ ৰতৰন ফঙৰৰ ৰবতৰত হয়, হতটনহটল ভৃতুযদাফীট াও অকতীয়া ভৃতুযদাফী ফা অৰলত
হক্লআভ ফুৰল কণয ওৰা হ’ফ ।
উত্তৰ 5
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
এ া ভযাদী ফীভা ৰলৰঘৰ ভযাদূৰততত হওাটনা দাফী ৰৰটশাধ ওৰা নহয় ।
উত্তৰ 6
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
ভাৰন হফও ৰলৰঘ এ াৰ ধীনত এ া ৰফৰশি মতযায়ত উৰস্থত হহাৱাৰ ৰঙত ৰৰটশাধ ওৰা দাফীট াও মতযাফৃৰত্তও ফা
ৰনয়ৰভত ফযৱধানত প্ৰদান ওৰা ৰফদযভানতাৰ দাফীৰ হশ্ৰণীবূি ওৰা হয় ।
উত্তৰ 7
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ II
মৰদ আউৰল ৰলট াৰ ভযাদূৰততৰ অকটতআ শংওৰৰ ভৃতুয হয়, হতটনহটল অিাৰসত ফীভাৰাৰশ অৰু ুোঁৰচভূলযৰ ভাচত ৰমট া
হফৰঙ হ’ফ হসআট াটওআ দাফী ৰহঘাটফ ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ ।
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উত্তৰ 8
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ IV
IVহ াটৱআ হ’ল চাওত ৰনৰভলা ৰফওল্প ৰওয়টনা আয়াও না-অকতীয়া দাফী ফা নন-অৰলত হক্লআভ ফুৰল কণয ওৰা হ’ফ ম’ত I, II
অৰু IIIও অকতীয়া দাফী ফা অৰলত হক্লআভ ৰহঘাটফ কণয ওৰা হ’ফ ।
উত্তৰ 9
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ I
দুখত নাৰ পলত ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ৰতৰৰি দৰলল ৰহঘাটফ ভৃতুযৰ ওাৰণ সম্বটন্ধ নযাৰয়ও তদন্তৰ ৰৰ তৰ প্ৰটয়াচন হয় । নযানয
নৰথ, হমটন দাফীত্ৰ, সভাৰধস্থ ফা শৱদাহ ওৰাৰ প্ৰভাণত্ৰ, হাস্পতাল ওতৃ
ত ক্ষআ চাৰৰ ওৰা ঙাৰ তৰপটও সওটলাটফাৰ চীফন
ফীভাধাৰীৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ৰহতাৰধওাৰীসওটল চভা ৰদয়াট া অৱশযও ।
উত্তৰ 10
সৰঠও উত্তৰট া হহটঙ III
অআ অৰ ৰড এ (ৰলৰঘধাৰওৰ স্বাথত সুৰক্ষা) ৰফৰনয়ভ, 2002 নুমায়ী চীফন ফীভা ৰলৰঘৰ ধীনত উত্থাৰত এ া দাফী,
প্ৰাসৰঙ্গও সওটলা নৰথত্ৰ অৰু অৱশযওীয় স্পিীওৰণ হাৱাৰ 30 ৰদনৰ ৰবতৰত ৰৰটশাধ ওৰা হ’ফ নাআফা মথামথ ওাৰণ
ফযাঔযা ওৰৰ দাফীট া প্ৰৰতটৰাধ ওৰা হ’ফ ।
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ধযায় 17
স্বাস্থয ফীভাৰ ৰৰঘয়
াঠ ৰৰঘয়
সভয়ৰ হসাোঁতত ফীভাৰ হওটনকও ৰফওাশ হহটঙ এআ াঠট াটৱ অটানাও ওফ. এআট াটৱ লকটত স্বাস্থযৰ মতন ৰও, স্বাস্থয মতনৰ
স্তৰটফাৰ অৰু স্বাস্থযৰ মতনৰ প্ৰওাৰটফাৰ ৰফষটয় ফাঔযা ওৰৰফ. অুৰন লকটত বাৰতফষতত উলব্ধ স্বাস্থয মতনৰ প্ৰণালী অৰু
আয়াও প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰৰ ৰফষটয় ৰশৰওফ াৰৰফ. হশষত, এআট াটৱ বাৰতফষতত স্বাস্থয ফীভাৰ হওটনকও ৰফওাশ হহৰঙল
অৰু লকটত বাৰতফষতৰ স্বাস্থয ফীভা ফচাৰত থওা ৰফৰবনতা ংশগ্ৰহণওাৰীৰ ৰফষটয় ফাঔযা ওৰৰফ.
াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ

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

স্বাস্থযৰ মতন ৰও
স্বাস্থয মতনৰ স্তৰটফাৰ
স্বাস্থয মতনৰ প্ৰওাৰটফাৰ
বাৰতফষতত স্বাস্থযৰ প্ৰণালীটফাৰ প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰ
বাৰতফষতত স্বাহয ফীভাৰ ৰফওাশ
স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰ

এআ াঠট া ঢাৰ ৰঙত, অুৰন সক্ষভ হহাৱা উৰঘত:
1. হওটনকও ফীভাৰ ৰফওাশ হহটঙ ফুৰচফকল.
2. স্বাস্থয মতনৰ ধাৰণা অৰু প্ৰওাৰটফাৰ অৰু স্বাস্থয মতনৰ স্তৰটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল.
3. বাৰতফষতত স্বাস্থযৰ মতন প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰ অৰু স্বাধীনতাৰ ৰঙটৰ ৰা লাব ওৰা গ্ৰকৰতটফাৰৰ ভূলযাংওন
ওৰৰফকল.
4. বাৰতফষত হহাৱা স্বাস্থয ফীভাৰ িভ ৰফওাশট া অটলাঘনা ওৰৰফকল.
5. বাৰতফষতত স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰঔনৰ ৰফষটয় চাৰনফকল.

A. স্বাস্থযৰ মতন ৰও
অুৰন “স্বাস্থযআ ৰভ ধন ফুৰল হওাৱা শুৰনটঙ. স্বাস্থযআ অঘলটত ৰও ফুচায় অুৰন হওৰতয়াফা চাৰনফকল হঘিা ওৰৰটঙ হন?
‘স্বাস্থয’ শব্দট া ‘হহাল্থ’ ৰ ৰা অৰহটঙ, মাৰ থত হল ‘শৰীৰ দৃঢতা’.
ুৰৰণ ৰদনত, স্বাস্থযট া ‘আিৰ প্ৰদত্ত’ ফুৰল বফা হহৰঙল অৰু হৰাকটফাৰ সংৰলি ফযৰিচটন ওৰা াৰ পল ফুৰল বফা হহৰঙল.
এআট া অৰঙল ৰহটপাটি ঙ (৪৬০ ৰা ৩৭০ ৰফ.ৰঘ. হল) ৰমটয় হৰাকৰ অোঁৰৰ ওাৰণ ৰফঘাৰৰ উৰলয়াআৰঙল. হতোঁৰ ভটত
ৰৰটৱশ, স্বেতা, ফযৰিকত স্বাস্থয ৰফজ্ঞান অৰু অহাৰ অৰদৰ হসটত সম্পওতীয় ৰফৰবনতা ওাৰওটফাৰৰ ফাটফ হৰাক হয়.
অয়ুটফতদৰ বাৰতীয় প্ৰণালীট া ৰহটপাটি ঙৰ অকটত হওআফা শৰতওা অকটৰ ৰা ফৰতত অৰঙল, স্বাস্থযট া ঘাৰৰ া তৰলৰ সুষভ
সভতা ৰহঘাট ৰফটফঘনা ওৰও: ৰি, হালধীয়া ৰত্ত, ওলা ৰত্ত অৰু হেকভ অৰু এআ তৰলটফাৰৰ সভতাট াটৱআ শৰীৰ
সুস্থ ওৰৰ হতাটল. শুশ্ৰুত, বাৰতীয় ৰঘৰওৎসা ৰফজ্ঞান ৰতৃ ৰমটয় অনৰও দক্ষতাটৰ চৰ ল টৰাঘাৰ সম্পনতা ওৰৰৰঙল,
হসআসভয়ত ৰশ্চভত হসআট া জ্ঞাত নাৰঙল.

সভয়ৰ হসাোঁতত অধুৰনও ৰঘৰওৎসাট াৰ চৰ ল ৰফজ্ঞানকল িভ ৰফওাশ খৰ টঙ অৰু অধুৰনও ৰঘৰওৎসাৰ লক্ষযট া ভাত্ৰ হফভাৰৰ
শুশ্ৰুষা হহ থওা নাআ, হফভাৰৰ প্ৰৰতটৰাধ অৰু চীৱন ধাৰণৰ ভানদণ্ড উনতাত ওৰাট া আয়াত ন্তবুতি হহ ৰৰটঙ. ৰফি স্বাস্থয
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সংস্থাআ ১৯৪৮ ঘনত স্বাস্থযৰ এ া ৰফস্তৃতবাটৱ গ্ৰহণটমাকয সংজ্ঞা অকফঢাআটঙ; এআট াটৱ ওয় হম “স্বাস্থয হল সম্পূণত হদৰহও,
ভানৰসও অৰু সাভাৰচও সুঔৰ এ া ৱস্থা অৰু হওৱল ভাত্ৰ হফভাৰৰ নুৰস্থৰতট া নহয় . এআট া চনা উৰঘত হম অয়ুটফতদৰ
দটৰ ৰঘৰওৎসাৰ বাৰতীয় প্ৰণালীট াৱ ৰত প্ৰাঘীনওালটৰ ৰা স্বাস্থযৰ হতটনওুৱা এ া সম্পূণত ৱস্থা ঘাৰভল ওৰৰ অৰহটঙ.
সংজ্ঞা
ৰফি স্বাস্থয সংস্থা (WHO): স্বাস্থয হল সম্পূণত হদৰহও, ভানৰসও অৰু সাভাৰচও সুঔৰ এ া ৱস্থা অৰু হওৱল ভাত্ৰ হফভাৰৰ
নুৰস্থৰতট া নহয়.
স্বাস্থযৰ ৰনধতাৰওটফাৰ
এআট া সাধাৰণটত ৰফিাস ওৰা হয় হম ৰনটম্নাি ওাৰওটফাটৰ ৰমটওাটনা ফযৰিৰ স্বাস্থযট া ৰনধতাৰণ ওটৰ :
a) চীৱনকশলীৰ ওাৰওটফাৰ
চীৱনকশলী ওাৰওটফাৰ হল হসআটফাৰ ৰমটফাৰ প্ৰাটয় ফযৰিকত ৰফটফঘনাৰ দ্বাৰা ৰনয়ৰন্ত্ৰত হয় উদাহৰণস্বৰূট সীৰভতবাটৱ
ফযায়াভ ওৰা অৰু হঔাৱা, ৰঘন্তা ৰৰহাৰ ওৰা অৰু সুস্বাস্থয ৰধওাৰী হহাৱা; অৰু ধুম্ৰান, িাক হসৱন, সুৰৰক্ষত হমৌন
সম্পওত অৰু ৰনৰিয় চীৱন হশলী (হওাটনা ফযায়াভ নওৰা) আতযাৰদৰ দটৰ হফয়া চীৱনকশলী অৰু বযাসটফাটৰ ওওত
হৰাক, এআডঙ, উচ্চৰিঘা অৰু ভধুটভহ অৰদৰ দটৰ হফভাৰত অিান্ত হহাৱাৰ সম্ভাৱনা ফৃৰদ্ধ ওটৰ.
মৰদ ঘৰওাটৰ হতটনওুৱা অঘৰণ ৰনয়ন্ত্ৰণ / প্ৰবাৰৱত ওৰৰফকল ঘৰওাটৰ গুৰুত্বূণত বূৰভওা গ্ৰহণ ওৰৰ অৰহটঙ
(উদাহৰণস্বৰূট, িাক হসৱনওাৰীও মাৱতচীৱন ওাৰাদণ্ড ৰফহা, ম্বাওুৰ দ্বাৰা হতয়াৰী দ্ৰফযটফাৰৰ ৰত ৰধও ওৰ
অটৰা ওৰা.), তথাৰ ফযৰি এচনৰ ফযৰিকত সচাকতাট াটৱ চীৱনকশলী ওাৰওটফাৰৰ ফাটফ হহাৱা হৰাকটফাৰ ৰনয়ন্ত্ৰণ
ওৰাত ৰনধতাৰওৰ বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ.
b) ৰৰটৱশচৰনত ওাৰওটফাৰ
সুৰৰক্ষত হঔাৱা ানী, স্বেতা অৰু ুৰি অৰদটফাৰ হল স্বাস্থযৰ ফাটফ ভহত্বূণত, মাৰ বাৱৰ পলত সভগ্ৰ ৃৰথৱীত হদঔা
হাৱাৰ দটৰ গুৰুত্বূণত স্বাস্থযচৰনত সভসযাৰ সৃৰি ওৰৰফ াটৰ, ৰফটশষকও উনতায়ণশীল হদশটফাৰত. আনেুটৱঞ্জা অৰু
ৰঘটওনক্সৰ দটৰ সঘৰা হফভাৰটফাৰ স্বাস্থযওৰ ৰৰটৱশৰ ফাটফ ৰফয়ট, হভটলৰৰয়া অৰু হডংগু অৰদ হফয়া
ৰৰটৱশচৰনত সেতাৰ ফাটফ ৰফয়ট, হসআদটৰ নয ৰওঙুভান হৰাক ৰৰটৱশচৰনত ওাৰওৰ ফাটফ হয় উদাহৰণস্বৰূট
এঙটফঙট াঙ ৰনভতাণৰ ওাৰঔানাত ওাভ ওৰা শ্ৰৰভওটফাৰৰ এঙটফঙট াঙ অৰু লকটত ওয়লা ঔৰনওটফাৰৰ হাপাৰ হৰাক
হহাৱাৰ দটৰ ৰওঙুভান ৰনভতাণ ওাৰঔানাত ওভতৰত ফযৰিটফাৰৰ ফৃৰত্তচৰনত সংও টফাৰৰ হসটত সম্পওতীয় হৰাকত অিান্ত
হহাৱাৰ সম্ভাৱনা ৰধও.
c) অনুফংৰশও ওাৰওটফাৰ
ৰচনৰ চৰৰয়টত হৰাকটফাৰ ৰতৃ-ভাতৃৰ ৰা সন্তানকল ৰফয়ৰফ াটৰ. হতটনওুৱা অনুফংৰশও ওাৰওটফাটৰ চাৰত,
হবৌটকাৰলও স্থান অৰু অনৰও সম্প্ৰদায়টফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰফিফযাৰ থওা চনসংঔযাৰ ৰফৰবনতা স্বাস্থযৰ ধাৰাত
পলাপল হদঔুৱায়.
এআট া সম্পূণতৰূট স্পি হম হদশ এঔনৰ সাভাৰচও অৰু অৰথতও প্ৰকৰতট া আয়াৰ ফযৰিটফাৰৰ স্বাস্থযৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ.
এ া স্বাস্থযৱান চনসংঔযাআ হওফল ভাত্ৰ অৰথতও ওামতওলাৰ ফাটফ উৎাদনক্ষভ চনফল অক নফঢায় ৰওন্তু লকটত ভূলযৱান
সম্পদটফাৰ ভুওৰল ওটৰ ৰমট া বাৰতফষতৰ দটৰ উনতায়ণশীল ৰাষ্ট্ৰ এঔনৰ ফাটফ সওটলাতকও হফৰঙ গুৰুত্বূণত. এ া ফযৰিকত
স্তৰত, ৰুকীয়া স্বাস্থযআ চীৰৱওাত ক্ষৰত সাধন ওৰৰফ াটৰ, হদৰনও প্ৰটয়াচনীয় ওামতওলাটফাৰ সম্পাদন ওৰৰফকল ক্ষভ হহাৱা
অৰু ফযৰিও দৰৰদ্ৰতাকল হঠৰল ৰদয়া অৰু অনৰও অত্মহতযা ওৰৰফকল ফাধয ওটৰাৱা.
এআদটৰ ৃৰথৱীৰ ঘাৰৰপাটল ঘৰওাৰটফাটৰ হদশৰ ভানুহটফাৰৰ স্বাস্থয অৰু সুঔৰ ফাটফ ৰফৰবনতা দটক্ষ লয় অৰু সওটলা
নাকৰৰওৰ ফাটফ স্বাস্থযৰ মতন লাব অৰু ফহনৰ সাভথতযট া ৰনৰশ্চত ওটৰ. এআদটৰ স্বাস্থযৰ মতনত ‘ঔৰঘ’ ওৰাট াটৱ দৰাঘলটত
প্ৰৰতঔন হদশৰ GDP ৰ গুৰুত্বূণত ংশ এ া হতয়াৰ ওটৰ.
ৰবনতা ৰৰৰস্থৰতৰ ফাটফ ৰবনতা প্ৰওাৰৰ স্বাস্থযৰ মতন প্ৰটয়াচন হয়টন এআ সম্পওতত এআট াটৱ এ া প্ৰশ্নৰ উথ্থান ওটৰ.
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B. স্বাস্থয মতনৰ স্তৰটফাৰ
স্বাস্থযৰ মতনট া হল ভানুহৰ স্বাস্থয ৰফওাশ, প্ৰৰতালন, ৰনৰীক্ষণ ফা উবতাআ অৰনফকল ঘৰওাৰটও ধৰৰ ৰফৰবনতা এটচন্সী অৰু
হমাকানধততাটফাটৰ অকফটঢাৱা হসৱাটফাৰৰ এ া হশ্ৰণী. স্বাস্থযৰ মতন ওামতওৰী হফকল ৰৰহামত:






ভানুহৰ প্ৰটয়াচন নুসৰৰ উমুি
ফযাও
মতযপ্ত
সহটচ উলব্ধ
ফহন ওৰৰফকল সক্ষভ

ফযৰি এচনৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থাট া এচন াৰস্পৰৰওবাটৱ ঘাৰলত হয়. সওটলা ধৰণৰ স্বাস্থযচৰনত সভসযাৰ ফাটফ এটও া স্তৰত
অন্ত:কাোঁথৰন উলব্ধ ওৰাট া সাধয নহয়, প্ৰটয়াচনীয় নহয়. স্বাস্থয মতনৰ সুৰফধাটফাৰ চনসংঔযাট াৰ হৰাকািান্ত হহাৱাৰ
সম্ভাৱনাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ প্ৰদান ওৰা উৰঘত. উদাহৰণস্বৰূট, ফযৰি এচনৰ ফঙৰত ফহুত ফাৰ জ্বৰ, ঘৰদত, ওাোঁহ, ঙালৰ
এলাৰচত আতযাৰদ হফ াটৰ, ৰওন্তু ঘৰদত অৰু ওাোঁহৰ তুলনাত হতোঁ/হতটঔতৰ হহা াআৰ ঙ B ত অিান্ত হহাৱাৰ সম্ভাৱনাট া ওভ.
এটওদটৰ, এটওচন ফযৰিৰ হহা াআৰ ঙ B ৰ তুলনাত হৃদমন্ত্ৰৰ হৰাক ফা ওওত টৰাকৰ দটৰ ওৰঠন হৰাক এ াত অিান্ত হহাৱাৰ
সম্ভাৱনা ওভ. হসটয়টহ, এঔন কাোঁ ফা এঔন ৰচলা ফা এঔন ৰাচযৰ ৰমটওাটনা িলত স্বাস্থযৰ মতনৰ সুৰফধাটফাৰ স্থান
ওৰাট া তলত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হসআ িলট াৰ সূঘও ফুৰল হওাৱা ৰফৰবনতা স্বাস্থয মতনৰ ওাৰওটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ:
 চনসংঔযাৰ অওাৰ
 ভৃতুযৰ হাৰ
 ৰুিতাৰ হাৰ
 ক্ষভতাৰ হাৰ
 ভানুহটফাৰৰ সাভাৰচও অৰু ভানৰসও স্বাস্থয
 ভানুহটফাৰৰ সাধাৰণ ুৰিচৰনত ৱস্থা
 ৰৰটৱশচৰনত ওাৰওটফাৰ মৰদ এআট া এ া ঔৰনৰ িল ফা এ া উটদযাৰকও িল হয়
 সাম্ভাৱয স্বাস্থযৰ মতন অকফটঢাৱা প্ৰণালীট া উদাহৰণস্বৰূট হা তৰ ৰঘৰওৎসও এচন গ্ৰাভয িলত সহটচ উলব্ধ
নাথাৰওফ াৰ অৰু ৰচলা ঘহৰ থাৰওফ াটৰ
 স্বাস্থযৰ মতন প্ৰণালীট াৰ সম্ভৱত ৰওভান ফযৱহাৰ ওৰা হফ
 সুলব দটৰ সাভাৰচও-অৰথতও ওাৰওটফাৰ
টৰাি ওাৰওটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, ঘৰওাটৰ প্ৰাথৰভও, ৰদ্বতীয় অৰু তৃতীয় হশ্ৰণীৰ স্বাস্থযৰ মতনৰ ফাটফ হওিটফাৰ
স্থানৰ ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওটৰ অৰু ৰাআচকল সুলব অৰু সহচলবয উমুি স্বাস্থযৰ মতন অকফঢাফকল নয দটক্ষটফাৰ গ্ৰহণ
ওটৰ.
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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 ৰঘৰওৎসও, নাঙত অৰু অন ক্ষুদ্ৰ
ৰক্লৰনওটফাটৰ অকফটঢাৱা হসৱাটফাৰও ফুচায়, কৰতটও ওফ াৰৰ হম প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতন অকফটঢাৱাট া হল স্বাস্থয প্ৰণালী
এ াৰ ৰবতৰত থওা সওটলাটফাৰ হৰাকীৰ ফাটফ হমাকাটমাকৰ প্ৰথভ ৰফন্দু.
উনতাত হদশটফাৰত, প্ৰাথৰভও স্বাস্থয মতনৰ প্ৰৰত ৰধও গুৰুত্ব প্ৰদান ওৰা হয় মাটত হসআট া ফযাও, চৰ ল অৰু দীখতওাৰলন ফা
প্ৰঘণ্ড হহাৱাৰ অকটত স্বাস্থযচৰনত সভসযাটফাৰ সভাধান ওৰৰফ াৰৰ. প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতন প্ৰৰতষ্ঠানটফাটৰ লকটত হৰাক
ৰনফাৰও স্বাস্থযৰ মতন, ৰ ওাওৰণ, সচাকতা, ৰঘৰওৎসা সম্বন্ধীয় অটলাঘনাঘি আতযাৰদৰ ৰত ভটনাৰনটফশ ওটৰ অৰু
হৰাকীও প্ৰটয়াচন সাটটক্ষ ৰৱততী স্তৰৰ ৰফটশষজ্ঞকল হপ্ৰৰণ ওটৰ.
উদাহৰণস্বৰূট, মৰদ ফযৰি এচটন জ্বৰৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসওৰ ঘৰকল মায় অৰু মৰদ প্ৰথভট া লক্ষণট াটৱ হডংগু সূৰঘত ওটৰ,
হতটন্ত প্ৰাথৰভও ৰঘৰওৎসাৰ মতন অকফঢাতাআ ৰওঙুভান ষধ ৰদফ ৰওন্তু লকটত ৰফটশষ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ এঔন ৰঘৰওৎসালয়ত
বৰতত হফকল হৰাকীচনও ৰনটদতশ ৰদফ. ৰধওাংশ প্ৰাথৰভও মতনৰ হক্ষত্ৰত, ৰঘৰওৎসটও ‘ৰৰয়ালৰ ৰঘৰওৎসও’ ৰ দটৰ ওামত ওটৰ
মত ৰৰয়ালৰ সওটলাটফাৰ সদসযআ ৰমটওাটনা সাধাৰণ সুস্থতাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসওৰ ওাষ ঘাট.
এআ দ্ধৰতট াটৱ লকটত ৰঘৰওৎসাৰ বযাসওততা অনুফংৰশও ওাৰওটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ লক্ষণটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰাত অৰু
উমুিবাটৱ ৰঘৰওৎসাৰ ৰাভশত ৰদয়াত সহায় ওটৰ. উদাহৰণস্বৰূট, ৰঘৰওৎসটও হৰাকী এচনও ৰববাৱওীয় ভধুটভহৰ
আৰতহাসৰ হসটত ৰমভান সম্ভৱ ভধুটভহ অওাণ ওৰৰফকল হডওা ওালৰ ৰাআ চীৱনকশলীৰ প্ৰৰত সতওত হফকল ৰাভশত ৰদফ.
হদশীয় স্তৰ এ াত, ঘৰওাৰ অৰু ফযৰিকত ংশগ্ৰহণওাৰী উবটয় প্ৰাথৰভও স্বাস্থয মতন হওিটফাৰ স্থান ওটৰ. চনসংঔযাৰ
অওাৰট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ঘৰওাৰী প্ৰাথৰভও স্বাস্থয মতন হওিটফাৰ স্থান ওৰা হয় অৰু ৰওঙুভান ধৰটণ ফা নযবাটৱ
গ্ৰাভয স্তৰকল উলব্ধ হয়.
2. ভাধযৰভও স্বাস্থযৰ মতন
ভাধযৰভও স্বাস্থযৰ মতনট াটৱ ৰঘৰওৎসা ৰফটশষজ্ঞটফাৰ অৰু নয স্বাস্থয হঙাদাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা অকফটঢাৱা স্বাস্থযৰ মতন
হসৱাটফাৰও ফুচায় মাৰ সাধাৰণটত হৰাকীৰ হসটত প্ৰথভ হমাকাটমাক নহয়. এআট াটৱ এ া গুৰুতৰ হৰাকৰ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ওভ
সভয়ৰ ৰবতৰত প্ৰটয়াচন হহাৱা তযাৰধও মত্নট া ন্তবুতিওটৰ, প্ৰাটয় (ৰওন্তু অৱশযও ৰূট নহয়) এচন বৰতত হহাৱা হৰাকীৰ
দটৰ, তীব্ৰ মত্নৰ হসৱাটফাৰ, এম্বুটলি সুৰফধাটফাৰ, হথ’লৰচ, ডাআটিাৰিও অৰু নযানয সম্পওতীয় ৰঘৰওৎসা হসৱাটফাৰ
ন্তবুতি ওৰৰ.
হফৰঙবাক সভয়ত, প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতন অকফঢাতাটফাটৰ / প্ৰাথৰভও ৰঘৰওৎসটও হৰাকীটফাৰও ভাধযৰভও মতনৰ ফাটফ হপ্ৰৰণ
ওটৰ. ৰওঙুভান হক্ষত্ৰত, ভাধযৰভও মতন অকফঢাতাআ ঔণ্ড হসৱা প্ৰদান ওৰৰফকল ‘অবযন্তৰীণ’ প্ৰাথৰভও স্বাস্থযৰ মতনৰ
সুৰফধাট া ঘলাআ ৰনটয়.
চনসংঔযাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ভাধযৰভও স্বাস্থযৰ মতন অকফঢাতাটফাৰ প্ৰধানত তালুও / ব্লও স্তৰত থাটও.
3. তৃতীয় হশ্ৰণীৰ স্বাস্থযৰ মতন
তৃতীয় স্বাস্থযৰ মতনট া হল ৰফটশষীওৃত ৰাভশতওাৰী স্বাস্থযৰ মতন, দৰাঘলটত বৰতত হহাৱা হৰাকীটফাৰ অৰু প্ৰাথৰভও/ভাধযৰভও
মতন অকফঢাতাটফাৰৰ ৰা হপ্ৰৰৰতটফাৰৰ ফাটফ. তৃতীয় হশ্ৰণীৰ মতন অকফঢাতাটফাৰ প্ৰধানত ৰাচযৰ ৰাচধানীটফাৰত
অৰু ৰওঙুভান ৰচলাৰ সদৰত থাটও.
তৃতীয় হশ্ৰণীৰ স্বাস্থযৰ মতন অকফঢাতাটফাৰ হল হসআটফাৰ মাৰ উনতাত ৰঘৰওৎসাৰ সুৰফধা অৰু হঙাদাৰী ৰঘৰওৎসও, ভাধযৰভও
স্বাস্থযৰ মতন অকফঢাতাআ ঢুৰও হনাটাৱা সুৰফধাটফাৰ থাটও, উদাহৰণস্বৰূট ন্ত্ওল’ৰচ (ওওত টৰাকৰ ৰঘৰওৎসা), ংক
প্ৰৰতটৰাণৰ সুৰফধাটফাৰ, উচ্চ ৰৰস্কৰ কবতাৱস্থাৰ ৰফটশষজ্ঞটফাৰ আতযাৰদ.
এআট া ভন ওৰা উৰঘত হম মতনৰ স্তৰট া ফৃৰদ্ধ হাৱাৰ লটক লটক, মতন হসটত চৰডত ঔৰঘটফাৰ ফৃৰদ্ধ ায়. হসআদটৰ
ভানুহটফাৰৰ ফাটফ প্ৰাথৰভও মতনটফাৰৰ ফাটফ ৰৰটশাধট া সহচ হয়, ভাধযৰভও মতনৰ হক্ষত্ৰত হতোঁটলাওৰ ফাটফ এআট া ওৰঠন
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হহ টৰ অৰু তৃতীয় হশ্ৰণীৰ মতনৰ ফাটফ এআট া অৰু ৰধও ওৰঠন হহ টৰ. মতনৰ ৰফৰবনতা স্তৰটফাৰৰ ফাটফ অন্ত:কাোঁথৰনট া
হদশ সাটটক্ষ, গ্ৰাভয-ঘহৰ িল সাটটক্ষ ৰবনতা হয়, হসআদটৰ সাভাৰচও-অৰথতও ওাৰওটফাটৰ হসআট া প্ৰবাৰৱত ওটৰ.

D. বাৰতফষতত স্বাস্থযৰ প্ৰণালীটফাৰ প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰ
বাৰতীয় স্বাস্থযৰ প্ৰণালীট াটৱ ধাৰাফাৰহওবাটৱ ফহুটতা সভসযা অৰু প্ৰতযাহ্বানৰ সন্মুঔীন হফ লাটক. এআটফাটৰ স্বাস্থয মতন
প্ৰণালীট া অৰু ফযৰিকত স্তৰত প্ৰটয়াচনীয়তাট া অৰু অন্ত:কাোঁথৰনৰ স্তৰত স্বাস্থয সংস্থাৰ ঘৰৰত্ৰ অৰু ৰফস্তাৰট া প্ৰবাৰৱত
ওটৰ. এআটফাৰ তলত অটলাঘনা ওৰা হল:
1. চনসাংৰঔযও ফা চনসংঔযা সম্বন্ধীয় ধাৰাটফাৰ
a) বাৰতফষত হল ৃৰথৱীৰ ৰদ্বতীয় চনফহুল হদটশ.
b) এআট াটৱ চনসংঔযা ফৃৰদ্ধৰ হসটত চৰডত সভসযাটফাৰৰ প্ৰৰত অভাও প্ৰও ওটৰ.
c) দাৰৰদ্ৰতাৰ স্তৰট াটৱ ৰঘৰওৎসাৰ মতনৰ ফাটফ ফযৰি এচনৰ ৰৰটশাধৰ দক্ষতা প্ৰবাৰৱত ওটৰ.
2. সাভাৰচও ধাৰাটফাৰ
a) নকৰীওৰণ ফৃৰদ্ধ হাৱাৰ লটক লটক ফা ভানুহটফাটৰ কাোঁৱৰ ৰা ঘহৰ িলকল স্থানান্তৰ হহাৱাৰ লটক লটক স্বাস্থযৰ
মতন অকফটঢাৱাত প্ৰতযাহ্বান হদঔা ৰদটঙ.
b) গ্ৰাভয িলটফাৰত স্বাস্থযচৰনত সভসযাটফাৰ অটঙ, প্ৰধানত ৰঘৰওৎসা সুৰফধাটফাৰৰ উলব্ধতা অৰু গ্ৰহণটমাকযতা
এটওদটৰ ফহন ক্ষভতা.
c) ফযায়ভৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ হ্ৰাস ওৰৰ ৰধও ৰনৰিয় চীৱন-মান ওৰাট াটৱ ফযৰি এচনও ভধুটভহ অৰু ৰিঘা
অৰদৰ দটৰ নতুন ধৰণৰ হৰাকৰপাটল হঠৰল ৰদটয়.
3. চীৱন প্ৰতযাশা
a) চীৱন প্ৰতযাশাট াটৱ অৰচ চা ৰশশু এ া চীয়াআ থওা ফঙৰটফাৰৰ প্ৰতযাৰশত সংঔযাট া ফুচায়.
b) চীৱন প্ৰতযাশাট া স্বাধীনতাৰ সভয়ত থওা ৩০ ফঙৰৰ ৰা অৰচৰ ৰদনত ৬০ ফঙৰকল ফৃৰদ্ধ াআটঙ ৰওন্তু এআ সুদীখত
চীৱনওালৰ ভানদণ্ডৰ হসটত সম্পওতীয় ৰফততওটফাৰ ঘঘতা নওটৰ.
c) এআট াটৱ ‘স্বাস্থযওৰ চীৱন প্ৰতযাশা’ ৰ নতুন ধাৰণা এ াৰ চন্ম ৰদটয়.
d) এআট াটৱ লকটত ‘ফৃদ্ধচৰনত’ (ফুঢা ফয়সৰ সম্পওতীয়) হৰাকটফাৰৰ ফাটফ অন্ত:কাোঁথৰন হতয়াৰ ওৰাৰ দাফী ওটৰ.

E. বাৰতফষতত স্বাস্থয ফীভাৰ িভ ৰফওাশ
ঘৰওাটৰ আয়াৰ ৰলঘীৰ ৰসদ্ধান্তটফাৰৰ হসটত ফযস্ত থওাৰ সভয়টত স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰনটফাৰৰ প্ৰৰত সভান গুৰুত্ব প্ৰদান ওটৰ.
ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰসহোঁতৰ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীট া ফহুত লভকও অৰম্ভ ওৰৰৰঙল. বাৰতফষতত স্বাস্থয ফীভাৰ হওটনকও উনতায়ণ
হহটঙ আয়াত উটেঔ ওৰা হল :
a) ওভতঘাৰীটফাৰৰ ৰাৰচযও ফীভা অোঁঘৰন
ওভতঘাৰীটফাৰৰ ৰাৰচযও ফীভা অোঁঘৰনট াৰ অৰম্ভৰণৰ লটক লটক বাৰতফষতত অনুষ্ঠাৰনওবাটৱ স্বাস্থযৰ ফীভা অৰম্ভ হহৰঙল,
১৯৪৭ ঘনত হহাৱা হদশৰ স্বাধীনতাৰ ৰওঙুৰদন ৰঙটত ESI অআন, ১৯৪৮ হ া বাআড ওৰা অৰম্ভ ওৰা হহৰঙল. এআ
অোঁঘৰনট া ৰফৰধকত ফযৰিকত ঔণ্ডত ৰনমুি শ্ৰৰভওটফাৰৰ ফাটফ সূঘনা ওৰা হহৰঙল অৰু আয়াৰ ৰনচা ষধালয় অৰু
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ শৃংঔল এ াৰ চৰৰয়টত ফযাও স্বাস্থয হসৱাটফাৰ অকফঢাআৰঙল.
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ESIC (ওভতঘাৰীৰ ৰাৰচযও ফীভা ৰনকভ) হ া হল এ া ওামতওৰী এটচন্সী ৰমটয় আয়াৰ ৰনচা ৰঘৰওৎসালয় অৰু
ষধালয়টফাৰ ঘলায় অৰু লকটত ৰাচহুৱা/ফযৰিকত হমাকানধততাটফাৰৰ ৰঠওা লয় মত হনৰও আয়াৰ ৰনচা সুৰফধাটফাৰ
মতযপ্ত হয়.
১৫,০০০ ওাকলটও উাচতন ওৰা সওটলাটফাৰ শ্ৰৰভওও ংশীদাৰী অোঁঘৰনৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা হয়, মত ওভতঘাৰী
অৰু ভাৰলটও হটৰালৰ িটভ ১.৭৫% অৰু ৪.৭৫% ফৰগৰণ ৰদটয়; ৰাচয ঘৰওাটৰ ৰঘৰওৎসা ফযয়ৰ ১২.৫% শতাংশ
ফৰগৰণ ৰদটয়.
সাভৰৰটলাৱা লাবটফাৰ হল :
a) ESIS সুৰফধাটফাৰত ৰফনাভূলীয়া ফযাও স্বাস্থযৰ মতন
b) ভাতৃত্বৰ সুৰফধা
c) ক্ষভতাৰ সুৰফধা
d) হৰাকত অিান্ত অৰু উশভৰ ফাটফ হহাৱা াৰৰশ্ৰৰভওৰ ক্ষৰতৰ ফাটফ নকদ ক্ষৰতূৰণ
e) শ্ৰৰভওৰ ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত ন্তযৰিৰিয়াৰ ঔৰঘ
এআট া লকটত ওতৃতত্বপ্ৰাপ্ত ৰঘৰওৎসাৰ ৰৰঘাৰও অৰু ফযৰিক ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ ৰা ৰওনা হসৱাটফাৰৰ দ্বাৰা হমাকান
ধৰা হয়. ২০১২ ৰ ভাঘতকলটও ESIS হয় ৬৫.৫ ৰভৰলয়ন ৰহতাৰধওাৰী সাভৰৰ হলটঙ.
b) হওিীয় ঘৰওাৰৰ স্বাস্থয অোঁঘৰন
ESIS ও ৰতটসানওাটল হওিীয় ঘৰওাৰৰ স্বাস্থয অোঁঘৰন (CGHS) ৰ দ্বাৰা নুসৰণ ওৰা হহৰঙল, ৰমট া হিনটবাকী
অৰু প্ৰশাসৰনও ওামত ওৰা ৰসহোঁতৰ ৰৰয়ালৰ সদসযটফাৰটও ধৰৰ হওিীয় ঘৰওাৰৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাটফ ১৯৫৪ ঘনত
অৰম্ভ ওৰা হহৰঙল. এআট াটৱ ওভতঘাৰীটফাৰ অৰু ৰসহোঁতৰ ৰৰয়ালটফাৰকল ফযাও ৰঘৰওৎসাৰ মতন অকফঢায় অৰু
আয়াত ওভতঘাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা অংৰশওবাটৱ অৰু ভাৰলওৰ (হওিীয় ঘৰওাৰ) দ্বাৰা ফৃহতবাটৱ ফৰগৰণ প্ৰদান ওৰা হয়.
হসৱাটফাৰ CGHS ৰ ৰনচা ষধালয়, ৰলৰক্লৰনও, অৰু তাৰলওাবুি ফযৰিকত ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ চৰৰয়টত
অকফটঢাৱা হয়.
এআট াটৱ ৰঘৰওৎসাৰ সওটলাটফাৰ প্ৰণালী, এটলাটৰথও প্ৰণালীত চৰুৰীওালীন হসৱাটফাৰ, ৰফনাভূলীয়া ষধটফাৰ,
হটথালৰচ অৰু হৰৰড’লৰচ, গুৰুতৰবাটৱ সুস্থ হৰাকীটফাৰও অফাৰসও সাক্ষাত, ৰফটশষজ্ঞৰ ৰাভশতটফাৰ আতযাৰদ.
মৰদ উত্তৰাত্মওবাটৱ দৰভহাৰ হসটত চৰডত, ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফৰগৰণট া সম্পূণতৰূট ভাভুলী - প্ৰৰত ভাটহ ১৫ ওাৰ ৰা
১৫০ ওাকল.
২০১০ ঘনত, CGHS ৰ ৮০০,০০০ ৰৰয়ালও প্ৰৰতৰনৰধত্ব ওৰা ৩ ৰভৰলয়ন ৰহতাৰধওাৰীৰ সদসয-সংঔযা এ া অৰঙল.
c) ফাৰণৰচযও স্বাস্থয ফীভা
ফাৰণৰচযও স্বাস্থয ফীভাট া ফীভা উটদযাকৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ হহাৱাৰ অকত অৰু ৰঙত ৰওঙুভান চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাটহাৱা
ফীভাওাৰীটয় অকফঢাআৰঙল. ৰওন্তু, এআট াৱ ফীভাওৰীটফাৰও ফাটফ হলাঘওানৰ সন্মুথীন ওৰাআৰঙল, অৰাম্ভৰণটত এআট া
প্ৰধানত হওৱল ফাৰণৰচযও গ্ৰাহওটফাৰৰ ফাটফ উলব্ধ অৰঙল অৰু হসআট া এ া সীভাকলটও অৰঙল.
বাৰতফষতৰ ফচাৰত ঘাৰৰ া ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ ওৰা চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাটহাৱা ফীভা হওাম্পানীটয় ১৯৮৬ ঘনত ফযৰিটফাৰ
অৰু ৰসহোঁতৰ ৰৰয়ালফকতৰ ফাটফ প্ৰথভ ভানৰফৰশি স্বাস্থয ফীভাৰ প্ৰডাক্ট সূঘনা ওৰৰৰঙল (এআটফাৰ হতৰতয়া বাৰতীয় চীৱন
ফীভা ৰনকভৰ সহায়ও অৰঙল). কবতাৱস্থা, ূফতটৰ ৰা থওা হৰাক আতযাৰদৰ দটৰ ৰওঙুভান ফৰহষ্কৰণৰ হসটত ক্ষৰতূৰণৰ
এ া ৰনৰদতি ফঙটৰওীয়া সীভাকলটও ৰঘৰওৎসালয়ৰ ঔৰঘটফাৰৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱা অকফঢাফকল হভৰডটক্লভ প্ৰডাক্টট া সূঘনা
ওৰা হহৰঙল. ফচাৰৰ িভৰফওাশৰ লকটত এআট াটৱ ফহুফাৰ ুনৰৰনৰীক্ষণ ওৰৰটঙ, ৰন্তভট া ২০১২ ঘনত ওৰা হহৰঙল.
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ফহুফাৰ ুনৰৰনৰীক্ষণ ওৰাৰ ৰঙটতা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততওৰণৰ ক্ষৰতূৰণ-ৰবৰত্তও ফঙটৰওীয়া ঘুৰিট া অৰচৰ ৰদনত
বাৰতফষতত ফযৰিকত স্বাস্থয ফীভাৰ অ াআতকও চনৰপ্ৰয় ৰূ, হভৰডটক্লভৰ হশহতীয়া সংস্কৰণট াটৱ ভুঔয বূৰভওা গ্ৰহণ
ওটৰ. এআট া আভাটনআ চনৰপ্ৰয় হম ফহুটতা ভানুটহ ফযৰিকত স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰও প্ৰাটয় ‘হভৰডটক্লভ সাভৰৰটলাৱা’ ৰ
দটৰ প্ৰডাক্টৰ হশ্ৰণী এ াৰ দটৰ ৰফটফঘনা ওটৰ, ফীভাওাৰীটফাৰৰ দটৰ অকফটঢাৱা এ া ৰফটশষ প্ৰডাক্টৰ ৰৰৱটতত.
২০০১ ঘনত ফীভা ঔণ্ডত ফযৰিকত ংশগ্ৰহণওাৰীটফাৰৰৰ অকভনৰ পলত স্বাস্থয ফীভাট া উটেঔনীয়বাটৱ ফৃৰদ্ধ াআটঙ
ৰওন্তু তাত অৰচ এঔন ফৃহত ফযৱহূত ফচাৰ অটঙ. সাভৰৰটলাৱাটফাৰত মটথি ৰবনতাতা অটঙ, ফৰহষ্কাৰ ওৰা অৰু
নতুনকও হমাক ওৰা সাভৰৰটলাৱাটফাৰ সূঘনা ওৰা হহটঙ ৰমট া ৰঙৰ াঠটফাৰত অটলাঘনা ওৰা হফ.
অৰচৰ ৰদনট াত বাৰতফষতৰ ফচাৰত ৩০০ তকও হফৰঙ ফীভাৰ প্ৰডাক্ট উলব্ধ.

F. স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰ
অৰচৰ ৰদনত স্বাস্থয ফীভা ফচাৰত ফহুটতা ংশগ্ৰহণওাৰী অটঙ, অকফঢাতা ফুৰল হওাৱা হফাটৰ স্বাস্থযৰ মতনৰ সুৰফধাটফাৰ
অকফঢায়, অনটফাটৰ ফীভাৰ হসৱাটফাৰ অকফঢায় অৰু লকটত ৰফৰবনতা ভধযস্থতাওাৰীটফাৰ. ৰওঙুভাটন প্ৰাথৰভও অন্ত:কাোঁথৰন
হতয়াৰ ওটৰ হসআদটৰ অনটফাটৰ সভথতনৰ সুৰফধাটফাৰ অকফঢায়. ৰওঙুভান হল ঘৰওাৰী ঔণ্ডৰ হসআদটৰ অনটফাৰ হল ফযৰিকত
ঔণ্ডৰ ন্তকতত. এআটফাৰ তলত ৰফস্তৃতবাটৱ ফাঔযা ওৰা হল:
A. অন্ত:কাোঁথৰন:
1. ৰাচহুৱা স্বাস্থয ঔণ্ড
ৰাচহুৱা স্বাস্থয প্ৰণালীট াটৱ ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত, ৰাৰচযও স্তৰত, ৰচলা স্তৰত অৰু সীৰভতবাটৱ গ্ৰাভয স্তৰ ওামত ওটৰ, কাোঁৱটফাৰত,
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয অোঁঘৰনট া ওামতওৰৰ ওৰৰফকল কাোঁৱৰ সম্প্ৰদায় অৰু ঘৰওাৰী অন্ত:কাোঁথৰনট াৰ ভাচত সংটমাক ৰহঘাট ওামত হসৱা
অকফঢাফকল সম্প্ৰদায়ৰ হস্বো-হসৱওটফাৰ চৰডত হফ লাটক:
a) ংকনফাদী ওভতীটফাৰ (প্ৰটতযও ১০০০ চনসংঔযাৰ ফাটফ ১ চনী) ৰমসওলও ভানৱ সম্পদ উনতায়ণ ভন্ত্ৰণালয়ৰ
ৰফবাচয ৰশশু উনতায়ণ হসৱা অোঁঘৰন (ICDS) অৰু ুৰি নুৰূ ণ ওামতসূঘীৰ ধীনত ৰনটয়াৰচত ওৰা হয়.
b) প্ৰৰশৰক্ষত চন্মৰ ৰৰঘাৰৰওা (TBA) অৰু গ্ৰাভয স্বাস্থযৰ ৰাভশতও (ৰাচযটফাৰৰ স্বাস্থয ৰফবাকটফাৰৰ এঔন ূফত
অোঁঘৰন).
c) ASHA (ভানযতাপ্ৰাপ্ত সাভাৰচও স্বাস্থয ওভতী) হসো-হসৰৱওাটফাৰ, সম্প্ৰদায়ট াটৱ NRHM (ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাভয স্বাস্থয
ৰবমান) ওামতসূঘীৰ ধীনত ৰনফতাৰঘত ওটৰ, ৰমসওল হল গ্ৰাভয িলটফাৰত স্বাস্থয ঔণ্ডৰ সংটমাকৰ দটৰ হসৱা
অকফঢাফকল প্ৰৰশৰক্ষত নতুন, গ্ৰাভয-স্তৰৰ, কফতৰনও স্বাস্থয ওভতী.
উ-হওিটফাৰ প্ৰটতযও ৫,০০০ চনসংঔযাৰ ফাটফ স্থান ওৰা হয় (াহাৰীয়া, চনচাৰত অৰু ৰঙৰা িলটফাৰত ৩,০০০
চনসংঔযাৰ ফাটফ) অৰু এআটফাৰ একৰাওী ভৰহলা স্বাস্থয ওভতী, সহওাৰী নাঙত ৰভড-ৱাআপ (ANM) ফুৰল হওাৱা হয় অৰু
এচন ুৰুষ স্বাস্থয ওভতীৰ দ্বাৰা ঘটলাৱা হয়.
প্ৰাথৰভও স্বাস্থয হওিটফাৰ হল ঙয় া উ-হওিৰ ফাটফ ৰাভশতৰ হকা , প্ৰটতযও ৩০,০০০ চনসংঔযাৰ ফাটফ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা হয়
(াহাৰীয়া, চনচাৰত অৰু ৰঙৰা িলটফাৰৰত ২০,০০০). সওটলাটফাৰ PHC হয় ফৰহৰাকত হৰাকীও হসৱা অকফঢায়
অৰু লকটত ৰধওাংশটৰ ঘাৰৰঔনৰ ৰা ঙয়ঔন হৰাকী বৰততৰ ৰফঘনা অটঙ. হসআটফাৰৰ িাপট া এচন ৰঘৰওৎসা ৰফষয়া অৰু
১৪ কৰাওী ৰাৰঘৰওৎসাওভতীৰ দ্বাৰা কৰঠত (মত এচন ুৰুষ অৰু এচন ভৰহলা স্বাস্থযৰ সহওাৰী, এচনী নাঙত-ৰভডৱাআপ,
এচন হলৱটৰ ৰীৰ ওাৰৰওৰী, এচন পাভতাৰঘি অৰু নয সহায়ও িাপ ন্তবুতি).
সম্প্ৰদায় স্বাস্থয হওিটফাৰ হল ঘাৰৰ া PHC ৰ ফাটফ প্ৰথভ ৰাভশতৰ হকা অৰু লকটত ৰফটশষ মত্ন প্ৰদান ওটৰ. ভানও নুসৰৰ
প্ৰৰতট া CHC ত (প্ৰটতযও ১ লাঔ চনসংঔযাৰ ফাটফ) ৰতওটভ ৩০ ৰফঘনা, এ া াটৰঘন ওক্ষ, X-হৰ মন্ত্ৰ, শ্ৰৰভওৰ হওাঠা
অৰু কটৱষণাকাৰৰ সুৰফধাটফাৰ থাৰওফ লাটক অৰু ২১ চন হৰাৰঘৰওৎসও অৰু নয িাপৰ দ্বাৰা সভৰথতত ৰতওটভ
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ঘাৰৰচন ৰফটশষজ্ঞৰ হমটন, এচন শলয ৰঘৰওৎসও, এচন ৰঘৰওৎসও, এচন ৰীটৰাক ৰফটশষজ্ঞ অৰু এচন ৰশশুটৰাক ৰফটশষজ্ঞৰ
িাপ এ া থওা উৰঘত.
গ্ৰাভয ৰঘৰওৎসালয়টফাৰ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা হম অৰু এআটফাৰত উ-ৰচলা ৰঘৰওৎসালয়টফাৰ ন্তবুতি, ভহওুভা / ালুও
ৰঘৰওৎসালয় / ৰফটশষ ৰঘৰওৎসালয় ফুৰল হওাৱা হয় (হদশত প্ৰায় ২০০০ ঔন ৰৰওল্পনা ওৰা হহৰঙল);
ৰফটশষ অৰু ৰশক্ষা ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ সংঔযা ৰতওভ অৰু এআটফাৰত ৰঘৰওৎসা ভহাৰফদযালয়টফাৰ (ফততভান প্ৰায় ৩০০ ঔন
ভান অটঙ) অৰু নয তৃতীয় হশ্ৰণীৰ ৰাভশত হওিটফাৰ ন্তবুতি. এআটফাৰ প্ৰধানত ৰচলা সদৰ অৰু নকৰ িলত থাটও
ৰওন্তু ৰসহোঁতৰ ৰওঙুভাটন ৰত ৰফটশষ অৰু উনতাত ৰঘৰওৎসা হসৱা অকফঢায়.
অন এটচন্সীটফাৰ ঘৰওাৰৰ হসটত চৰডত, হমটন হৰলটৱ, প্ৰৰতৰক্ষা অৰু হতটনওুৱা ডাগৰ ৰফবাকটফাৰৰ (ফন্দৰ/ঔৰন আতযাৰদ)
ৰঘৰওৎসালয় অৰু ষধকাৰটফাটৰ স্বাস্থয হসৱাত এ া বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ. মৰদ ৰসহোঁত হসৱাটফাৰ প্ৰাটয় সংৰলি সংস্থাটফাৰৰ
ওভতঘাৰী অৰু ৰসহোঁতৰ অৰশ্ৰতটফাৰত সীভাফদ্ধ থাটও.
2. ফযৰিকত ঔণ্ডৰ হমাকানধততাটফাৰ
বাৰতফষতৰ এ া ৰত ফৃহত ফযৰিকত স্বাস্থয ঔণ্ড অটঙ, ৰমটয় প্ৰাথৰভও, ভাধযৰভও অৰু এটওদটৰ তৃতীয় এআ ৰতন া প্ৰওাৰৰ
স্বাস্থয মতন হসৱা অকফঢায়. এআটফাৰ হস্বো-হসৱওৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ, ভুনাপা ৰনৰফঘৰা সংস্থা অৰু ফযৰিকত ভুনাপাদায়ও
ওটতাটৰ , নযাসটফাৰ, ওলশৰীয়া ৰঘৰওৎসও, স্বেল ৰফটশষজ্ঞৰ হসৱা, লক্ষণ ৰনণতয়ৰ কটৱষণাকাৰটফাৰ, পাভতাঘী, অৰু লকটত
হততাহীন হমাকানধততাটফাৰকলটও (বুৱা ৰঘৰওৎসও) ৰফস্তৃত হহ অটঙ. বাৰতফষতত প্ৰাটয় ৭৭% এটলাটৰথও (MBBS অৰু
ৰৰ) ৰঘৰওৎসটও ফযৰিকত ঔণ্ডত বযাস ওৰৰ অটঙ. বাৰতফষতত সওটলা স্বাস্থযচৰনত ফযয়ৰ ৭৫% তকও হফৰঙ ফযৰিকত
স্বাস্থয ঔণ্ডত ফযয় হয়. সফতবাৰতীয় স্তৰত সওটলা ফাৰহৰৰ হৰাকী সাক্ষাতৰ ৮২% অৰু ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হৰাকীৰ ৫২%
ফযৰিকত ঔণ্ডত হয়.
বাৰতফষতত লকটত ষধৰ প্ৰণালীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ফৃহত সংঔযও হততাপ্ৰাপ্ত ৰশক্ষাথতী অটঙ (অয়ুটফতদ/ ৰসদ্ধ/ উনানী/
হহাৰভ’হৰথ) ৰমটফাৰৰ ৭ লাঔতকও ৰধও ৰশক্ষাথতী অটঙ. এোঁটলাও ৰাচহুৱাৰ লকটত ফযৰিকত ঔণ্ডটফাৰত সংস্থাৰত.
ভুনাপাদায়ও ফযৰিকত স্বাস্থযৰ মতন হমাকানধততাটফাৰৰ উৰৰ, NGO হফাৰ অৰু হস্বোটসৱও ঔণ্ডট া সম্প্ৰদায়ট াকল
স্বাস্থয হসৱাৰ মতন অকফটঢাৱাৰ হসটত চৰডত.
এআট া ৰনৰূণ ওৰা হহটঙ হম ৭,০০০ তকও ৰধও হস্বোটসৱও এটচন্সী স্বাস্থয-সম্পওতীয় ওামতওলাটফাৰৰ হসটত চৰডত.
ফৃহত সংঔযও ভাধযৰভও অৰু তৃতীয় হশ্ৰণীৰ ৰঘৰওৎসালয় ভুনাপাহীন ঘঘাআৰ ফা নযাসটফাৰৰ দটৰ ঞ্জীয়ন ওৰা হহটঙ, অৰু
ফীভাওৃত ফযৰিটফাৰৰ ফাটফ বৰতত হহাৱা হৰাকীৰ হসৱাৰ ফযৱস্থাট াকল উটেঔনীয় ফৰগৰণ অকফঢায়.
3. ষধ প্ৰস্তুতওাৰী উটদযাক
ষধ অৰু স্বাস্থয সম্পওতীয় প্ৰডাক্টটফাৰ হমাকানধটৰাতাটফাৰৰ ওথা ৰফটফঘনা ওৰও, বাৰতফষতত এ া ফৃহত ষধ প্ৰস্তুতওাৰী
উটদযাক অটঙ, ৰমটয় ১৯৫০ ঘনত থওা ১০ হওাৰ ৰ ৰা ফৃৰদ্ধ লাব ওৰৰ অৰচ ৫৫,০০০ হওাৰ ফযৱসায় ওৰৰ অটঙ
(ৰপ্তাৰনটফাৰ ন্তবুতি ওৰৰ). ৬০০০ া হকা ত প্ৰস্তুত ওৰাৰ দ্বাৰা আ ৫ ৰভৰলয়ন হলাওও সংস্থান ৰদটঙ.
উটদযাকট াৰ ফাটফ হওিীয় স্তৰৰ ভূলয ৰনয়ন্ত্ৰও হল ৰাষ্ট্ৰীয় ষধীয় ভূলয ৰনধতাৰণ ওতৃতক্ষ (NPPA), হসআদটৰ ষধ ঔণ্ডট া
ৰসায়ন ভন্ত্ৰণালয়ৰ ধীনস্থ. হওৱল ভাত্ৰ ৰওঙু সংঔযও িাকঙটহ (৫০০ ৰ ৰবতৰত ৭৬ ফা তাতকও হফৰঙ িাকঙটফাৰ) ভূলয
ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ধীনস্থ, হসআদটৰ ফাওী থওা িাকঙ অৰু প্ৰস্ততটফাৰ ৰফনাভূলীয়া শাসন ধীনস্থ, ভূলয ৰনয়ন্ত্ৰটও সতওততাটৰ
মতযটফক্ষণ ওটৰ. ৰাচযৰ িাকঙ ৰনয়ন্ত্ৰওটফাটৰ হক্ষত্ৰ শৰিটফাৰ ৰৰঘালনা ওটৰ ৰমটয় ৰফটদশী ভানদণ্ড অৰু িাকঙৰ ভূলয
ৰনধতাৰণ অৰু ৰসহোঁতৰ ৰনৰদতি িলটফাৰ ৰনৰূণ ওটৰ.
B. ফীভা হমাকানধততাটফাৰ:
ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰফটশষকও সাধাৰণ ফীভা ঔণ্ডট াটৱ স্বাস্থয ফীভা হসৱাটফাৰৰ অওাৰট া অকফঢায়. এআটফাৰ অকটত
তাৰলওাবুি ওৰা হহটঙ. অৰচৰ ৰদনত াোঁঘ া স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীৰ উৰস্থৰতট া উৎসাহচনও, স্বাস্থয ফীভা
হমাকানধততাৰ হন ৱওতট া ফৃৰদ্ধ ওৰৰফকল অৰু ৰওঙু হাৰ সম্ভাৱনা অটঙ.
C. ভধযস্থতাওাৰীটফাৰ:
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মটথি সংঔযও ভানুহ অৰু সংস্থাআ ফীভা উটদযাকট াৰ ংশ ৰহঘাট হসৱা অকফঢায় লকটত স্বাস্থয ফীভা ফচাৰৰ ংশ এ া
হতয়াৰ ওটৰ. হতটনওুৱা সওটলাটফাৰ ভধযস্থতাওাৰীও IRDA হয় ৰনয়ন্ত্ৰণ ওটৰ. এআটফাৰ হল:
1. ফীভাৰ ব্ৰওাৰটফাৰ ৰম ৰনচাৱফীয়া ফা ফাৰণৰচযও অৰু ফীভা হওাম্পাটনীাফৰৰ স্বতন্ত্ৰ ওামত হফ াটৰ. হতোঁটলাটও ফীভা
ওৰৰফ হঔাচা ফযৰিটফাৰও প্ৰৰতৰনৰধত্ব ওটৰ অৰু সাম্ভাৱয হশ্ৰষ্ঠ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰত ৰত উত্তভ ফীভাৰ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ
লাব ওৰৰফকল ৰসহোঁতও ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ হসটত হমাকাটমাক ওৰাআ ৰদটয়. হতোঁটলাটও লকটত ফীভাওৃত ফযৰিটফাৰও
ক্ষৰতৰ সভয়ত অৰু ফীভা দাফীটফাৰ প্ৰস্তুত ওৰাত সহায় ওটৰ. ব্ৰওাটফাটৰ ফীভা ফযৱসায়ট া হতটনওুৱা ফযৱসায়
ৰৰঘালনা ওৰা ৰমটওাটনা ফীভা হওাম্পানীৰ হসটত 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 হসটত ফীভাৰ ওাভ ওৰৰফ হনাৱাটৰ ৰওন্তু হওৱল হতোঁটলাটও এটচন্সীৰ নুটভাদন লাব ওৰা
হওাম্পানীট াৰ ফাটফটহ ওামত ওৰৰফ াটৰ. হশহতীয়া ৰনয়ভাৱলীটফাৰ ভটত, এটচন্ট এচটন হওৱল এ া সাধাৰণ ফীভা
হওাম্পানী অৰু এ া চীৱন ফীভা হওাম্পানী, এ া স্বাস্থযফীভাওাৰী অৰু প্ৰৰতট া ভ’ন’ লাআন ফীভাওাৰীৰ এ াৰ হটও ওামত
ওৰৰফ াটৰ. হতোঁটলাওও ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফীভা ওৰভঙনৰ হমাটকৰদ াৰৰশ্ৰৰভও প্ৰদান ওটৰ.
3. তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃ
ত ক্ষটফাৰ হল এ া নতুন প্ৰওাৰৰ হসৱা হমাকাধততা ৰমটয় ২০০১ ঘনৰ ৰা ওামত ওৰৰ অটঙ. ফীভা ৰফিী
ওৰৰফকল হতোঁটলাওৰ ওতৃতত্ব নাআ ৰওন্তু ফীভা হওাম্পানীটফাৰ প্ৰশাসনীয় হসৱা অকফঢায়. এফাৰ এ া স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী
ৰফিী ওৰৰটল, ফীভাওততা ফযৰিচনৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ ৰনমুৰিপ্ৰাপ্ত TPA এচনৰ হসটত ৰফৰনভয় ওৰা হয় ৰমটয়
হতৰতয়া ডা াটফঙ হতয়াৰ ওটৰ অৰু ফীভাওততা ফযৰিটফাৰকল স্বাস্থয ত্ৰটফাৰ প্ৰদান ওটৰ. হতটনওুৱা স্বাস্থয ত্ৰটফাটৰ
ফীভাওততা ফযৰিচনও ৰঘৰওৎসালয় অৰু ৰক্লৰনওটফাৰত নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসা সুৰফধাটফাৰৰ (তৎক্ষণাত নকদ ৰৰটশাধ
নওৰাকও ৰঘৰওৎসা লাব) লাব উঠাফকল সক্ষভ ওটৰ. মৰদ ফীভাওততা ফযৰিচটন নকদৰফহীন সুৰফধাট া ফযৱহাৰ নওটৰ,
হতটন্ত হতোঁ ৰফল ৰৰটশাধ ওৰৰফ াটৰ অৰু ৰনটয়াৰচত TPA ৰ ৰা ক্ষৰতূৰণ ৰফঘাৰৰফ াটৰ. ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ
ৰসহোঁতৰ সংৰেি দাফীটফাৰ অৰু ভাঘুলৰ চৰৰয়টত ৰসহোঁতৰ দ্বাৰা প্ৰদান ওৰা ক্ষৰতূৰণটফাৰ ৰমটফাৰ হল প্ৰৰভয়াভট াৰ
শতওৰা হাৰ আতযাৰদৰ ফাটফ TPAহফাৰ কঠন ওটৰ.
4. ফীভা হৱফ এটগ্ৰটক ৰটফাৰ হল IRDAI ৰ ৰনয়ভাৱলীটফাৰৰ দ্বাৰা ৰৰঘাৰলত নতুন ধৰণৰ হসৱাৰ হমাকানধততা. ৰসহোঁতৰ
হৱফ ঙাআ অৰু/ফা হ ৰলভাটওতৰ ংৰ চৰৰয়টত, ৰসহোঁটত প্ৰতযাৰশতৰ হসটত ভুঔা ভুৰঔ হনাটহাৱাকও দূৰৱততী ৰফণনৰ
চৰৰয়টত ফীভাৰ ফযৱসায় অগুৱাআ ৰনফ াটৰ অৰু ফীভাওাৰীটফাৰকল অগ্ৰহী প্ৰতযাৰশতৰ সংঔযা ফৃৰদ্ধ ওটৰ মাৰ হসটত
ৰসহোঁটত এ া ঘুৰি সম্পনতা ওটৰ. ৰসহোঁটত লকটত তুলনাৰ ফাটফ হতটনওুৱা ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ প্ৰডাক্টটফাৰ প্ৰদশতন ওটৰ.
ৰসহোঁটত লকটত হ ৰলভাটওতৰ ং ওৰৰফৰ ফাটফ IRDAI ৰ ওতৃতত্বওৰণ ৰফঘাৰৰফ াটৰ অৰু ফীভাওাৰীটফাৰৰ ফাটফ
নলাআন হাট ল
ত ৰ চৰৰয়টত ৰপ্ৰৰভয়াভ সংগ্ৰহ, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰভাআণ্ডাৰ হপ্ৰৰণ ওৰা আতযাৰদৰ দটৰ অৰু লকটত ৰলঘী
সম্পওতীয় ৰফৰবনতা প্ৰওাৰৰ হসৱাটফাৰৰ অউ ঘৰঘতং ওৰৰফ াটৰ. ফযৱসায়, ফীভাৰ প্ৰডাক্টটফাৰ প্ৰদশতন অৰু এটওদটৰ
ৰসহোঁটত সম্পাদন ওৰা অউ ঘৰঘতং হসৱাটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰসহোঁতও াৰৰশ্ৰৰভও প্ৰদান ওটৰ.
5. ফীভাৰ ৰফণন প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰ হল IRDAI ৰ দ্বাৰা ৰৰঘাৰলত হশহতীয়া ধৰণৰ ভধযস্থতাওাৰী. ৰসহোঁটত হতটনওুৱা
প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফণন, ৰফতৰণ অৰু হসৱা অকফঢাফকল ৰনমুি ফযৰিটফাৰও নুজ্ঞাত্ৰ প্ৰদানৰ দ্বাৰা ৰনটম্নাি ওামতটফাৰ
সম্পাদন ওৰৰফ াটৰ:
ফীভা ৰফিীৰ ওামতওলাটফাৰ : ৰমটওাটনা সভয়টত দু া চীৱন, দু া সাধাৰণ অৰু দু া স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীৰ
প্ৰডাক্টটফাৰ ফীভা ৰফটিতা (ISP) ৰনমুি ওৰৰ ৰফিী ওৰৰফকল, ওতৃতক্ষও ৱকত ওৰৰ. সাধাৰণ ফীভা সাটটক্ষ, IMF ও
পাআল অৰু ফযৱহূত ৰনটদতশনাটফাৰত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ভ ৰ, স্বাস্থয, ফযৰিকত দূখত না, খৰৰ ভাৰলও, হদাওানী অৰু
সভটয় সভটয় ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নুটভাৰদত হতটনওুৱা নয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ দটৰ ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হওৱল ঔুঘুৰা
শাৰীটফাৰ উলব্ধ ওৰৰফকল নুভৰত ৰদয়া হয়. ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া নুটভাদন অৰু ফৰতত থওা ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ ফাটফ
উমুি ফযৱস্থাৰ ফটন্দাৱস্তৰ হসটত ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ হসটত ওৰা ৰনমুৰিত ৰমটওাটনা সলৰন সম্পনতা ওৰৰফ াৰৰ.
ফীভা হসৱাৰ ওামতওলাটফাৰ : হসৱাৰ এআ ওামতওলাটফাৰ হওৱল হসআটফাৰ ফীভা হওাম্পানীৰ ফাটফ মাৰ হসটত ৰসহোঁটত
ফীভাৰ প্ৰডাক্টটফাৰ উলব্ধ ওৰাৰ ফাটফ ঘুৰি ওটৰ অৰু তলত কণনা ওৰা হল:
a.

ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ দ্বাৰা অউ ঘৰঘতং ওৰাৰ হক্ষত্ৰত ওতৃতক্ষআ প্ৰদান ওৰা ৰনটদতশনাটফাৰত নুটভাদন ওৰাৰ
দটৰ ফীভাওাৰীটফাৰৰ হফও ৰপঘ ওামতওলাটফাৰৰ উত্তৰদাৰয়ত্ব গ্ৰহণ ওৰা;
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b.

ফীভাৰ বোঁৰালৰ নুটভাৰদত ফযৰি হহাৱা;

c.

নুজ্ঞাত্ৰ প্ৰাপ্ত ঙাটবতওততা অৰু ক্ষৰত ৰনৰূণওততা ৰনটয়াৰচত ওৰৰ ঙাটবত অৰু ক্ষৰত ৰনৰূণ ওামতৰ
উত্তৰদাৰয়ত্ব গ্ৰহণ ওৰা;

d.

ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা সভটয় সভটয় নুটভাৰদত ফীভা সম্পওতীয় ৰমটওাটনা ওামতওলা.

ৰফত্তীয় প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফতৰণ: ৰফত্তীয় হসৱা ওামতফাহীটফাৰৰ (FSE) ৰনটয়াৰচত ওৰৰ ৰফতৰণ ওৰৰফকল, ৰমটফাৰ হল
ফযৰি মাও ৰফণন, ৰফতৰণ অৰু হসৱাৰ ফাটফ নুজ্ঞাত্ৰ প্ৰদান ওৰা হয় লকটত তলত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ নয
ৰফত্তীয় প্ৰডাক্টটফাৰ:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

SEBI ৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা ৰভউঘুটৱল ুোঁৰচ হওাম্পানীটফাৰৰ ৰভউঘুটৱল ুোঁৰচটফাৰ;
PFRDA ৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা হিন প্ৰডাক্টটফাৰ;
SEBI ৰ নুজ্ঞাত্ৰ প্ৰাপ্ত ৰফৰনটয়াক ৰাভশতদাতাটফাৰৰ দ্বাৰা ৰফতৰণ ওৰা নয ৰফত্তীয় প্ৰডাক্টটফাৰ;
হফংৰওং/ হফংওটফাৰৰ ৰফত্তীয় প্ৰডাক্টটফাৰ / RBI ৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা NBFC;
বাৰত ঘৰওাৰৰ ডাও ৰফবাকৰ দ্বাৰা অকফটঢাৱা ফীভাহীন প্ৰডাক্টটফাৰ;
সভটয় সভটয় ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নুটভাৰদত অন ৰমটওাটনা ৰফত্তীয় প্ৰডাক্ট ফা ওামতওলা.

D. অন গুৰুত্বূণত সংস্থাটফাৰ
অৰু ৰওঙুভান উাদান অটঙ ৰমটফাটৰ স্বাস্থযফীভা ফচাৰৰ ংশ এ া হতয়াৰ ওটৰ অৰু এআটফাৰ হল:
1. বাৰতীয় ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উনতায়ণ ওতৃ
ত ক্ষ (IRDAI) ৰম হল ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰও, সংসদৰ অআনৰ দ্বাৰা কঠন ওৰা হহটঙ ৰমটয়
ফীভাৰ ফচাৰৰ সওটলা ফযৱসায় অৰু ংশগ্ৰহণওাৰীটফাৰও ৰনয়ন্ত্ৰণ ওটৰ. এআট া ২০০০ ঘনত অৰম্ভ হহৰঙল অৰু আ
হওৱল ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা ওামতট াটত অৱদ্ধ নাথাৰও ফীভা ফযৱসায়ৰ উনতায়ণ সাধন ওৰৰটঙ.
2. সাধাৰণ ফীভা অৰু চীৱন ফীভা ৰৰষদ, ৰমটয় লকটত IRDAI ও ৰসহোঁতৰ সংৰেি চীৱন ফা সাধাৰণ ফীভা ফযৱসায়ট া
ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰাৰ ফাটফ নুটৰাধ ওটৰ.
3. IRDA ৰ দ্বাৰা ২০০৯ ঘনত বাৰতীয় ফীভা তথয সংস্থাৰ সূঘনা ওৰা হহৰঙল অৰু এআট া হল ফীভা ঔণ্ডৰ ৰা ৰনফতাৰঘত
২০ চন সদসযৰ দ্বাৰা কৰঠত শাৰসত ৰৰষদ এঔনৰ হসটত এ া ঞ্জীয়নবুি ঘঘাআৰ . ফযৱসাৰয়ও ৰৰওল্পনাটফাৰ প্ৰস্তুত
অৰু ভূলয ৰনধতাৰণটও ধৰৰ ডা াটফঙ অৰু ৰফজ্ঞানসন্মত ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওৰাট া সক্ষভ ওৰৰফকল ফীভা ঔণ্ডৰ ফাটফ এআট াটৱ
ৰফবনতা ঔণ্ড-স্তৰৰ ৰৰটা ত সংগ্ৰহ, ৰফটেষণ অৰু হতয়াৰ ওটৰ. এআট াটৱ লকটত নীৰত প্ৰস্তুত ওৰাত ৰনয়ন্ত্ৰণওততা অৰু
ঘৰওাৰও সহায় ওৰৰফকল ভুঔয আনু টফাৰ অকফঢায়. উটদযাকট াৰ উওাৰীতাৰ ফাটফ সংস্থাট াটৱ সাভৰয়ও অৰু এ া
সভয় ৰবৰত্তও ফহুটতা ৰৰটা ত হতয়াৰ ওটৰ.
IIB হয় হঘটৰল আটণ্ডক্স ঙাবতাৰট া ৰৰঘালনা ওটৰ ৰমটয় ৰফৰবনতা ফীভা ৰৰটাৰচট াৰীটফাৰৰ ভাচত এ া হনাডাল ৰফন্দু
ৰহঘাট ওামত ওটৰ অৰু নতুন এওাউন্ট এ া হতয়াৰ ওৰাৰ সভয়ত ৰডটভ এওাউন্টটফাৰৰ ৰড-ডুৰপ্লটওিনত সহায় ওটৰ.
হঘটৰল আটণ্ডক্স ঙাবতাৰট াটৱ লকটত এ া ফীভাওাৰী অৰু ফীভাৰ ৰৰটাৰচট াৰীট াৰ ভাচত প্ৰৰতট া ৰলঘীৰ হক্ষত্ৰত
হলনটদনটফাৰৰ হসটত সম্বন্ধীয় তথযৰ সিাৰ/ৰাউৰ ংৰ ফাটফ ৰফৰনভয় এ াৰ দটৰ ওামত ওটৰ.
স্বাস্থয ফীভা ঔণ্ডত হসৱা অকফটঢাৱা ‘ঙন্দ ওৰা হমাকানধততা হন ৱওত’ ত তাৰলওাবুি ওৰাৰ দ্বাৰা IIB হয় আৰতভটধয
ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰদ্বতীয় ID ভুঔয ওামতসূঘী অৰম্ভ ওৰৰটঙ.
TPA, ফীভাওাৰী অৰু ৰঘৰওৎসালয় সভূহও সংটমাক ওৰা স্বাস্থয ফীভা গ্ৰীড এঔন তত্বাৱধান ওৰাট া IIB ৰ হশহতীয়া
দটক্ষ হফ াটৰ. দটক্ষট াৰ লক্ষয হল স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ সক্ষভ ভূলয অৰু ৰঘৰওৎসা ফযয়ৰ স্বেতাৰ হসটত
ফীভাৰ দাফীটফাৰ ৰৰঘালনাৰ প্ৰণালী এ া মুগুত ওৰাত স্বাস্থয ফীভা ঔণ্ডট াও সহায় ওৰা.
4. বাৰতীয় ফীভা প্ৰৰতষ্ঠান অৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ফীভা এওাটডভীৰ দটৰ ৰশক্ষাভূলও প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰ ৰমটয় ফীভা অৰু ৰৰঘালনা
সম্পওতীয় ৰফৰবনতা প্ৰৰশক্ষণ প্ৰদান ওটৰ অৰু ফযৰিকত প্ৰৰশক্ষণ প্ৰৰতষ্ঠানৰ এচন অটয়াচনও হয় ৰমটয় এটচন্ট হফকল
প্ৰটয়াচনীয় প্ৰৰশক্ষণ অকফঢায়
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5. ৰঘওৎসাৰ বযাসওততাটফাটৰ ফীভা হওাম্পানী অৰু TPA হফাৰও ৰৰস্কট া গ্ৰহণৰ সভয়ত সাম্ভাৱয গ্ৰাহওটফাৰৰ স্বাস্থয
ফীভাৰ ৰৰস্কটফাৰ ভূলযাংওন ওৰাত সহায় ওটৰ অৰু লকটত চৰ ল দাফীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ফীভা হওাম্পানীটফাৰও ৰাভশত
প্ৰদান ওটৰ.
6. ফীভা হলাওাল, উটবািাৰ অদালত এটওদটৰ নাকৰৰও অদালত অৰদৰ দটৰ অআনী উাদানটফাটৰ স্বাস্থয ফীভাৰ
ফচাৰত বূৰভওা এ া গ্ৰহণ ওটৰ হমৰতয়া আ উটবািাৰ ৰবটমাক ৰনফাৰণ ওৰৰফলকীয়া হয়.

সাৰাংশ
a) ফীভাট া ৰওঙুভান ৰফটশষ ধৰণত ফা নয ৰূত হাচাৰ ফঙৰ অকটৰ ৰা ফৰতত অৰঙল ৰওন্তু আয়াৰ অধুৰনও ৰূট া ভাত্ৰ
হওআ াভান শৰতওা ুৰৰণ. ঘৰওাৰী ৰধৰনয়ভৰ হসটত বাৰতফষতত ফীভাট াটৱ ৰফৰবনতা ৱস্থা ৰতিভ ওৰৰটঙ.
b) নাকৰৰওটফাৰৰ স্বাস্থযট া ৰত গুৰুত্বূণত হহাৱা ফাটফ ঘৰওাটৰ উমুি স্বাস্থযৰ মতন প্ৰণালী এ া হতয়াৰ ওৰাত ভুঔয
বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ.
c) অকফটঢাৱা স্বাস্থযৰ মতনৰ স্তৰট া হদশৰ চনসংঔযাৰ হসটত সম্পওতীয় ফহুটতা ওাৰওৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ.
d) দাফী ওৰা ৰঘৰওৎসাৰ ভটনাৰনটফশৰ স্তৰট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰতৰন প্ৰওাৰৰ স্বাস্থযৰ মতন হল প্ৰাথৰভও, ভাধযৰভও অৰ
তৃতীয় হশ্ৰণীৰ. প্ৰৰতট া স্তৰৰ হসটত স্বাস্থযৰ মতনৰ ভূলযট া ফৃৰদ্ধ ায়, তৃতীয় হশ্ৰণীৰ মতনট া অ াআতকও হফৰঙ ফযয় ফহুল.
e) চনসংঔযা ফৃৰদ্ধ অৰু নকৰীওৰণৰ দটৰ বাৰতফষতৰ ৰনচা ৰফটশষ প্ৰতযাহ্বানটফাৰ অটঙ ৰমটফাটৰ সৰঠও স্বাস্থযৰ মতন দাফী
ওটৰ.
f) ঘৰওাটৰ প্ৰথটভ স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ অোঁঘৰন হতয়াৰ ওৰৰৰঙল ৰমট া ৰঙত ফযৰিকত ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফাৰণৰচযও ফীভাৰ
দ্বাৰা নুসৰণ ওৰৰৰঙল.
g) স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰঔন ফহুটতা ংশগ্ৰহণওাৰীৰ দ্বাৰা কৰঠত, ৰওঙুভান অন্ত:কাোঁথৰন প্ৰদান ওটৰ, অনটফাটৰ ফীভাৰ হসৱাটফাৰ
অকফঢায়, ব্ৰওাৰ, এটচন্ট অৰু তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষৰ দটৰ ভধযস্থতাওাৰীটফাটৰ স্বাস্থয ফীভা ফযৱসায়ৰ হসৱা প্ৰদান ওটৰ
অৰু লকটত নয ৰনয়ন্ত্ৰণ, ৰশক্ষাভূলও এটওদটৰ অআনী উাদানটফাটৰ ৰসহোঁতৰ বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ.

ভুঔয দটফাৰ
a) স্বাস্থযৰ মতন
b) ফাৰণৰচযও ফীভা
c) ৰাষ্ট্ৰীয়ওৰণ
d) প্ৰাথৰভও, ৰদ্বতীয় অৰু তৃতীয় স্বাস্থযৰ মতন
e) হভৰডটক্লভ
f)

ব্ৰওাৰ

g) এটচন্ট
h) তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ
i)

IRDA
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j)

হলাওাল
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ধযায় 18
ফীভাৰ নৰথ প্ৰস্তুত
াঠ ৰৰঘয়
ফীভা উটদযাকত অৰভ মটথি সংঔযও পভত, নৰথ আতযাৰদৰ হসটত হলনটদন ওটৰা. এআ াঠট াটৱ অভাও ৰফৰবনতা নৰথ অৰু ফীভা
ঘুৰি এ াত ৰসহোঁতৰ গুৰুত্বৰ ৰফষটয় ৱকত ওটৰ. এআট াটৱ লকটত প্ৰটতযওঔন পভতৰ প্ৰওৃত ঘৰৰত্ৰট াৰ ধাৰণা ৰদটয়, আয়াও
হওটনকও ূৰ ওৰৰফ লাটক অৰু ৰনৰদতি তথয ৰফঘৰাৰ ওাৰণটফাৰ ৱকত ওটৰ.
াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ
প্ৰস্তাৱট াৰ স্বীওৃৰত (অণ্ডাৰৰাআৰ ং)
ুৰস্তওা
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰঙদ
ৰলঘীৰ নৰথ
ঘতত অৰু অিাসটফাৰ
ৰফজ্ঞানটফাৰ
ৰলঘীটফাৰৰ ফাঔযা
নফীওৰণৰ চাননী
ওলাধন হফধ ওৰাট া হৰাধ ওৰা অৰু ‘অটানাৰ গ্ৰাহওও চানও ৰনটদতৰশওাটফাৰ

এআ াঠট া ঢাৰ ৰঙত অুৰন সক্ষভ হফ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ উাদানটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল.
ুৰস্তওাৰ গুৰুত্ব ফাঔযা ওৰৰফকল.
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰঙদ অৰু ফীভা অআন, ১৯৩৮ ৰ ঔণ্ড 64VB ফাঔযা ওৰৰফকল.
ফীভা ৰলঘী নৰথত থওা ঘতত অৰু ওথাটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল.
ৰলঘী ঘতত, অিাস অৰু ৰফজ্ঞানটফাৰ অটলাঘনা ওৰৰফকল.
ৰফজ্ঞানটফাৰ ৰওয় প্ৰদান ওৰা হয় ধাৰণা ওৰৰফকল.
অআনৰ অদালতত ৰলঘীৰ ওথাটফাৰ হওটনকও হঘাৱা হয় ফুৰচফকল.
নফীওৰণৰ চাননীটফাৰ ৰওয় প্ৰদান ওৰা হয় ধাৰণা ওৰৰফকল.
ওলাধন হফধ ওৰাট া ৰও চানও অৰু অটানাৰ গ্ৰাহও ৰনটদতৰশওাটফাৰ প্ৰসংকত এটচন্ট এচটন ৰও ওৰৰফ লাটক.

264

A. প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ
অকটত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ, ফীভা হল এ া ঘুৰি ৰমট া ৰলৰঔতবাটৱ ৰলঘী এ াত ৰৰণত ওৰা হয়. ফীভাৰ নৰথ প্ৰস্তুতট া
ৰলঘীটফাৰ প্ৰদানটত সীৰভত নহয়. ৰমটহতু তাত ব্ৰওাৰ অৰু এটচন্টটফাৰৰ দটৰ ফহুটতা ভধযস্থতাওাৰী অটঙ ৰমটয় ৰসহোঁতৰ
ভাচত ওামত ওটৰ, এআট া সম্ভৱ হম এচন ফীভাওততা অৰু হতোঁৰ ফীভাওাৰীৰ ভাচত হওৰতয়া সাক্ষাত নহফ াটৰ.
ফীভাটওাম্পানীট াটৱ হওৱল গ্ৰাহটও চভা ৰদয়া নৰথটফাৰৰ ৰা গ্ৰাহওচনৰ ৰফষটয় অৰু হতোঁ/হতটঔতৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ
ৰফষটয় চাৰনফকল সক্ষভ হয়. হতটনওুৱা নৰথটফাটৰ লকটত ফীভাওাৰীও ৰৰস্কট া বালকও ফুচাত সহায় ওটৰ. হসটয়টহ ফীভাৰ নৰথ
প্ৰস্তুতওৰণট া ফীভাওাৰী অৰু ফীভাওততাৰ ভাচত ফুচাফুৰচ অৰু স্বেতা নাৰ ফাটফ নৰথ প্ৰস্তুত ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয়. ৰওঙুভান
ৰনৰদতি নৰথ অটঙ ৰমটফাৰ ফীভা ফযৱসায়ত সাধাৰণটত ফযৱহাৰ ওৰা হয়.
গ্ৰাহওৰ তযন্ত ঘৰৰ ফযৰি ৰহঘাট ফীভা এটচটন্ট গ্ৰাহওৰ ভুঔাভুৰঔ হফ লাটক অৰু নৰথটফাৰ সম্বন্ধীয় সওটলা সটন্দহৰ
ৱওাশ খ াফ লাটক অৰু হসআটফাৰ ূৰাটত হতোঁ/হতটঔতও সহায় ওৰৰফ লাটক. এটচন্টটফাটৰ চৰডত প্ৰৰতঔন নৰথৰ
উটেশযট া অৰু ফীভাত ফযৱহৃত নৰথটফাটৰ ধাৰণ ওৰা তথযৰ গুৰুত্ব অৰু প্ৰসংকট া ফুচা উৰঘত.
1.

প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ

নৰথ প্ৰস্তুতওৰণৰ প্ৰথভ স্তৰট া হল প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ মাৰ চৰৰয়টত ফীভাওততাও চটনাৱা হয়:





হতোঁ/হতটঔত হওান
হতোঁ/হতটঔতও হওটনওুৱা ধৰণৰ ফীভাৰ প্ৰটয়াচন
হতোঁ/হতটঔটত ৰও ফীভা ওৰৰফ ৰফঘাৰৰটঙ তাৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ, অৰু
ৰওভান সভয়সীভাৰ ফাটফ

ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণট াটৱ ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তুৰ অৰথতও ভূলযট া অৰু প্ৰস্তাৰৱত ফীভাট াৰ হসটত সম্পওতীয় সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ
তথয ফুচাফ.
a) ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰৰস্ক ৰনধতাৰণ
i. ৰৰস্ক এ াৰ প্ৰসংকত ফীভাওাৰীটয় দাফী ওৰা সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশ ওৰৰফৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱটও “প্ৰস্তাৱৰ
পভত” ঔন ূৰ ওৰৰফ লাটক, ৰমটয় ফীভাওাৰীও ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওৰৰফকল সক্ষভ ওটৰ:
 ফীভাৰ নুটভাদনট া গ্ৰহণ ওৰৰফ হন গ্ৰাহয ওৰৰফ অৰু
 ৰৰস্ক এ া গ্ৰহণৰ হক্ষত্ৰত, নুটভাদন ওৰৰফলকীয়া সাভৰৰটলাৱাট াৰ ৰনয়ভ অৰু ঘতত, ৰনৰৰঔ ৰনধতাৰণ
ওৰা
প্ৰস্তাৱৰ পভতঔটন ফীভাৰ ফাটফ অকফটঢাৱা ৰৰস্কট া গ্ৰহণ ওৰৰফকল ফীভা হওাম্পানীৰ ফাটফ উটমাকী তঔযটফাৰ ধাৰণ ওটৰ.
ৰভ সৰদোৰ নীৰতট া অৰু ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশৰ ওততফযট া ফীভাৰ প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হসটত অৰম্ভ হয়.
ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশৰ ওততফযট া ৰলঘীট া অৰম্ভ হহাৱাৰ অকটত উদ্ভৱ হয়, অৰু ফীভাৰ সভগ্ৰ সভয়টঘাৱাত ফযাহত
থাটও অৰু অনৰও ঘুৰিট া সভাপ্ত হহাৱাৰ ৰঙকলটও ফৰতত থাটও.
উদাহৰণ
ফযৰিকত দূখত না ৰলঘীৰ হক্ষত্ৰত, মৰদ ফীভাওততাআ প্ৰস্তাৱৰ পভতত স্বীওাটৰাৰি ৰদটয় হম হতোঁ কাডীৰ হঔল ফা হখাোঁৰা
হঘোঁওুটৰাৱাৰ হসটত চৰডত নহয়, হতোঁ ৰনশ্চয়তা প্ৰদান ওৰৰফ লাৰকফ হম ৰলঘীৰ সভয়টঘাৱাত হতোঁ হতটনওুৱা হঔলটফাৰত
ৰনটয়াৰচত নহয়. ফীভাওাৰীৰ ফাটফ এআট া এ া ফস্তুৰনষ্ঠ তথয ৰমটয় এআ তথযটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰৰস্কট া গ্ৰহণ ওৰৰফ
অৰু এটওদটৰ ৰৰস্কট া ভূলয ৰনধতাৰণ ওৰৰফ.
ফীভাওাৰীটফাটৰ ঙা ওৰা প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰত সাধাৰণটত ফীভা হওাম্পানীৰ নাভ, প্ৰতীও, ৰঠওনা অৰু হশ্ৰণী / ফীভাৰ
প্ৰওাৰ / প্ৰডাক্টৰ ৰফষটয় উটেঔ থাটও. ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱৰ পভতত ঙা ওৰা হ াওা এ া হমাক ওৰাট া
এ া প্ৰঘৰলত ৰনয়ভ, মৰদ এআ সংিান্তত হওাটনা ভানৰফৰশি পৰটভ ফা বযাস নাআ.
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উদাহৰণটফাৰ
হতটনওুৱা হ াওাৰ ৰওঙুভান উদাহৰণ হল:
‘ৰৰস্কট াৰ ভূলযাংওন ওটৰাটত ফস্তুৰনষ্ঠ তথযটফাৰ প্ৰওাশ নওৰা, বুল তথয অকফটঢাৱা, ফীভাওততাৰ দ্বাৰা প্ৰৱিনা ফা সহটমাক
নওৰাট াটৱ প্ৰদান ওৰা ফীভাট াৰ ধীনত সাভৰৰ হলাৱাট া ফাৰতল ওৰৰফ’,
‘প্ৰস্তাৱট া হওাম্পানীটয় গ্ৰহণ নওৰাকলটও অৰু সম্পূণত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ নওৰাকলটও হওাম্পনীটয় ৰৰস্ক নলফ’.
প্ৰস্তাৱৰ পভতত স্বীওাটৰাৰি: ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ সাধাৰণটত প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হশষৰ পাটল প্ৰস্তাৱওৰ ঘহী সম্বৰলত স্বীওাটৰাৰি
এ া সংটমাক ওটৰ. এআট াটৱ ৰনৰশ্চত ওটৰ হম ফীভাওততাআ পভতঔন সৰঠওবাটৱ ূৰ ওৰৰটঙ অৰু তাত উটেৰঔত তথযটফাৰ ফুৰচ
াআটঙ, মাটত দাফী এ া উথ্থানৰ সভয়ত তথযটফাৰৰ বুল উস্থানৰ ফাটফ সন্মৰত প্ৰদশতনৰ হওাটনা সুৰফধা নাথাটও.
এআট াটৱ লকটত ফীভাওততাৰ হহ ৰভ সৰদোৰ ভুঔয নীৰতট া অৰু সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথযৰ প্ৰওাশট া অকফঢায়.
স্বীওাটৰাৰিট াটৱ ৰভ সৰদোৰ সাধাৰণ অআনী নীৰতট াও ৰভ সৰদোৰ 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 হহ অৰু ফীভা ওৰৰফলকীয়া সওটলাটফাৰ প্ৰস্তাৰৱত ফযৰিৰ হহ চনা হম হভাৰ দ্বাৰা
প্ৰদান ওৰা উটৰাি উৰি, উত্তৰ অৰু/ফা নৰথটফাৰ হভাৰ জ্ঞান সাটটক্ষ সোঁঘা অৰু সম্পূণত অৰু এআ নয
ফযৰিটফাৰৰ হহ 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 নুটভাৰদত অণ্ডাৰৰাআৰ ং নীৰতট াৰ ৰফষয় ফস্তু অৰু অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া সম্পূণত
লাবৰ ৰঙত ৰলঘীট া ওামতওৰী হফ.
3. ভআ/অৰভ লকটত হখাষণা ওটৰা হম প্ৰস্তাৱট া চভা ৰদয়াৰ ৰঙত ফীভাওততা/প্ৰস্তাৰৱতৰ চীৰৱওা ফা চীৱনৰ সাধাৰণ
স্বাস্থযত হহাৱা ৰমটওাটনা সলৰনৰ ৰফষটয় ৰলৰঔতবাটৱ ৱকত ওৰৰভ ৰওন্তু হওাম্পানীট াৰ দ্বাৰা ৰৰস্কৰ গ্ৰহযতাট া
অৰম্ভ হহাৱাৰ অকটত.
4. সাম্ভাৱয ফীভাওততা/প্ৰস্তাৱওৰ চীৱনত উৰস্থত থওা ৰমটওাটনা ৰঘৰওৎসওৰ ৰা ফা ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰা হওাম্পানীটয়
ৰঘৰওৎসাৰ তথয ৰফঘৰাট াত ভআ/অৰভ সহভত প্ৰদশতন ওটৰা অৰু হখাষণা ফা ফীভাওততা/প্ৰস্তাৱওৰ শাৰীৰৰও ফা
ভানৰসও স্বাস্থয প্ৰবাৰৱত ওৰা ৰমটওাটনাৰ ৰফষটয় 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 সভথতন ওটৰা.
5. প্ৰস্তাৱৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসাৰ তথযটও ধৰৰ হভাৰ প্ৰস্তাৱৰ হসটত সম্পওতীয় তথয ৰফৰনভয় ওৰৰফকল
ভআ/অৰভ হওাম্পানীট াও ওতৃতত্ব প্ৰদান ওটৰা অৰু/ফা দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্ত অৰু ৰমটওাটনা ঘৰওাৰী অৰু/ফা ৰনয়ন্ত্ৰণ
ওতৃতক্ষ সম্বন্ধীয়ৰ হসটত.
b) প্ৰস্তাৱৰ পভতত থওা প্ৰশ্নটফাৰৰ ধৰণ
প্ৰস্তাৱৰ পভত এঔনত থাৰওফ ৰা প্ৰশ্নটফাৰৰ সংঔযা অৰু ধৰণট া ৰফটফৰঘত ফীভাৰ হশ্ৰণীট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ.
স্বাস্থয, ফযৰিকত দুখত না অৰু ভ্ৰভণ ফীভা অৰদৰ দটৰ ফযৰিকত শাৰীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত প্ৰস্তাৱওৰ স্বাস্থয, চীৱনধাৰণৰ
দ্ধৰত অৰু বযাসটফাৰ, ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা স্বাস্থযৰ ৱস্থাটফাৰ, ৰঘৰওৎসাৰ আৰতহাস, ফংশকত লক্ষণ, তীতৰ ফীভাৰ
ৰবজ্ঞতা আতযাৰদৰ ৰফষটয় তথয লাব ওৰৰফকল অৰহত ওৰা হয়.
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প্ৰস্তাৱ এ াৰ উাদানটফাৰ
i.

প্ৰস্তাৱওৰ সম্পূণত নাভ

প্ৰস্তাৱটও ৰনচটও স্পিবাটৱ ৰৰঘয় ৰদফকল সক্ষভ হহাৱা উৰঘত. ওাৰ হসটত ঘুৰিট া ওৰৰটঙ ফীভাওাৰীৰ ফাটফ হসআট া
জ্ঞাত হহাৱাট া গুৰুত্বূণ,ত মাটত ৰলঘীট াৰ ধীনত থওা ভুনাপাটফাৰ হওৱল ফীভাওততাআ লাব ওৰৰফকল সক্ষভ হয়.
ৰৰঘয় প্ৰৰতনতা ওৰাট া অনৰও হওাটনাফাআ ফীভা ওৰা ৰৰস্কট াৰ ৰত সুত চতন ওৰা (ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত অআনী
উত্তৰাৰধওাৰীৰ দটৰ) অৰু দাফী এ া উথ্থান ওৰাৰ হক্ষত্ৰত গুৰুত্বূণত.
ii. প্ৰস্তাৱওৰ ৰঠওনা অৰু হমাকাটমাকৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ
ৰত উটেঔ ওৰা ওাৰণটফাৰ এটওদটৰ প্ৰস্তাৱওৰ ৰঠওনা অৰু হমাকাটমাকৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণটফাৰ সংগ্ৰহ ওৰাৰ
ফাটফ প্ৰটমাচয.
iii. প্ৰস্তাৱওৰ হঙা, চীৰৱওা ফা ফযৱসায়
স্বাস্থয অৰু ফযৰিকত দুখত নাৰ ফীভাৰ দটৰ ৰওঙুভান হক্ষত্ৰত প্ৰস্তাৱওৰ হঙা, ফৃৰত্ত ফা ফযৱসায়ৰ ৰফষটয় চনাট া গুৰুত্বূণত
ৰমটহতু হসআটফাৰ ৰৰস্ক ফহনৰ ওাৰও এ া হফ াটৰ.
উদাহৰণ
পাি-পুড হৰিুটৰন্টৰ ৰফতৰও এচটন গ্ৰাহওও ঔাদযৰ হমাকনা ধৰৰফৰ ফাটফ দ্ৰুত কৰতত সখনাআ ভ ৰঘাআটওলত ভ্ৰভণ
ওৰৰফলকীয়া হয়, হসটয় হতটঔত উি হৰিুটৰন্টঔনৰ কাৰণও ৰফষয়া এচনতকও ৰধও দূখত না প্ৰৱণ হফ াটৰ.
iv. ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তুৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ অৰু ৰৰঘয়
প্ৰস্তাৱটও ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৰৱত ৰফষয় ফস্তুট া স্পিবাটৱ চটনাৱাট া দাফী ওটৰ.
উদাহৰণ
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 হসটত) আতযাৰদ খ নাটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ
v. ভুঠ াফলকীয়াট াটৱ ৰলঘীট াৰ ধীনত ফীভাওাৰীৰ দাৰয়ত্বটফাধৰ সীভাট া সূৰঘত ওটৰ অৰু সওটলা প্ৰস্তাৱৰ পভতত
উটেঔ ওৰৰফ লাটক.
উদাহৰণ
স্বাস্থয ফীভাৰ হক্ষত্ৰত, এআট া ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰঘৰওৎসা ফযয় হফ াটৰ, এটওদটৰ ফযৰিকত দূখত নাৰ ফীভাৰ ফাটফ এআট া দূখত না
এ াৰ পলত চীৱন হহৰুৱা, ংক এ া হহৰুৱা, ফা দৃৰি হহৰুৱাৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি ৰাৰশ হফ াটৰ.
vi. ূফৰত অৰু ফততভানৰ ফীভা
প্ৰস্তাৱটও ফীভাওাৰীও হতটঔতৰ ূফত ফীভাটফাৰৰ ৰফষটয় ূংঔানুংূ ঔবাটৱ চটনাৱাট া প্ৰটয়াচনীয়. এআট াটৱ হতটঔতৰ
ফীভাৰ আৰতহাসট া ফুচাত সহায় ওটৰ. ৰওঙুভান ফচাৰত দ্ধৰতটফাৰ অটঙ মাৰ দ্বাৰা ফীভাওাৰীটফাটৰ ফীভাওততাৰ তথযটফাৰ
হকানীয়বাটৱ ৰফৰনভয় ওটৰ.
হওাটনা ফীভাওাৰীটয় হতটঔতৰ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰাহয ওৰৰৰঙল হন, ৰফটশষ ঘততটফাৰ অটৰা ওৰা হহৰঙল হন, নফীওৰণৰ সভয়ত
ৰপ্ৰৰভয়াভ ফৃৰদ্ধ ওৰা হহৰঙল হনৰও ফা নফীওৰণ ওৰৰফকল স্বীওাৰ ওৰৰৰঙল হনৰও ফা ৰলঘীট া ফাৰতল ওৰৰৰঙল হনৰও
আতযাৰদৰ ৰফষটয় প্ৰস্তাৱটও চটনাৱাট া প্ৰটয়াচন.
ফীভাওাৰীটফাৰৰ নাভট া ন্তবুতি ওৰৰ অন ৰমটওাটনা ফীভাৰ হসটত হশহতীয়া ফীভাট াৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ প্ৰওাশ
ওৰাট া প্ৰটয়াচন. ৰফটশষকও সম্পৰত্ত ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওততাআ ৰফৰবনতা ফীভাওাৰীৰ ৰা ৰলঘী হলাৱাৰ সম্ভাৱনা এ া
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থাটও অৰু ক্ষৰত এ া সংখৰ ত হটল 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 ৰফৰবনতা ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ দ্বাৰা লাব/ভুনাপ চতন ওৰৰফ হনাৱাটৰ.
ৰঙকল, ফযৰিকত দূখত না ফীভাৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰী এচটন এটওচন ফীভাওততাআ হলাৱা নয PA ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত
ভুঠ াফলকীয়াট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ সাভৰৰ হলাৱাৰ ৰৰভাণট া (ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ) সীভাফদ্ধ ওৰৰফ ৰফঘাৰৰফ.
vii. ক্ষৰতৰ ৰবজ্ঞতা
প্ৰস্তাৱওও হতোঁ / হতটঔত সন্মুঔীন হহাৱা সওটলাটফাৰ ক্ষৰতৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ প্ৰওাশ ওৰৰফকল হওাৱা হয়, হসআটফাৰ
ফীভা ওৰা থাওও ফা নাথাওও. এআট াটৱ ফীভাওাৰীও ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তু সম্পটওত অৰু তীতত ফীভাওততাআ ৰৰস্কট া
হওটনকও ৰৰঘালনা ওৰৰৰঙল তাৰ ৰফষটয় তথয প্ৰদান ওৰৰফ. হতটনওুৱা উত্তৰটফাৰৰ ৰা অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাটৰ ৰৰস্কটফাৰ
হফৰঙবালকও ফুৰচফ াটৰ অৰু ৰৰস্কৰ নুসন্ধানটফাৰ নুৰষ্ঠত ওৰা ফা নয ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ সংগ্ৰহ ওৰাৰ ৰসদ্ধান্ত লফ
াটৰ.

viii. ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ৰদয়া স্বীওাটৰাৰি
ৰমদটৰ প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ উটেশযট া হল ফীভাওাৰীটফাৰও সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয হমাকানধৰা, হসআদটৰ পভতঔটন
উত্তৰটফাৰ সোঁঘা অৰু সৰঠও অৰু পভতঔন ফীভা ঘুৰিট াৰ অধাৰ ৰহঘাট হতোঁ ভাৰন হলাৱা ফুৰল ফীভাওততাআ ৰদয়া
স্বীওাটৰাৰি এ া ন্তবুতি ওটৰ. ৰমটওাটনা শুদ্ধ উত্তটৰ ফীভাওাৰীটফাৰও ঘুৰিট া ফাৰতল ওৰৰফকল ৰধওাৰ প্ৰদান ওৰৰফ.
সওটলাটফাৰ প্ৰস্তৱৰ পভতত থওা নয সাধাৰণ ঔণ্ডটফাৰ ঘহী, তাৰৰঔ অৰু ৰওঙুভান হক্ষত্ৰত এটচন্টৰ ৰাভশতৰ হসটত
সম্পওতীয়.
ix. মত প্ৰস্তাৱৰ পভত এঔন ফযৱহাৰ ওৰা নহয়, হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰীটয় লাব ওৰা তথযটফাৰ হভৌৰঔওবাটৱ ফা
ৰলৰঔতবাটৱ হৰওডত ওৰৰফ অৰু প্ৰস্তাৱওৰ হসটত হসআটফাৰ ১৫ ৰদনৰ ৰবতৰত ৰনৰশ্চত ওৰৰফ অৰু ৰলঘীট া ফা আয়াৰ
ৰলঘীট াত তথযট া সংলি ওৰৰফ. মত ফীভাওততাআ ৰঙত দাফী ওৰৰফ াটৰ হম প্ৰস্তাৱটও হওাটনা ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশ ওৰা
নাৰঙল ফা সাভৰৰটলাৱা এ া লাব ওৰৰফকল ৰমটওাটনা ফস্তুৰনষ্ঠৰ ৰভঙা তথয ফা বুল উস্থান অকফঢাআৰঙল, এআট া ৰভঙা
প্ৰভাৰণত ওৰাৰ দাৰয়ত্ব ফীভাওততাৰ.
এআট াটৱ ফুচায় হম অনৰও হভৌৰঔওবাটৱ লাব ওৰা সওটলাটফাৰ তথয হৰওডত ওৰাট া ফীভা হওাম্পানীৰ ওততফয, ৰমট া
এটচটন্ট ওামত ওটৰাটত ভনত ৰাৰঔফ লাটক.
গুৰুত্বূণত
তলত উটেৰঔতটফাৰ হল স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ ৰওঙুভান ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ:
1. ১. প্ৰস্তাৱৰ পভতঔটন ুৰস্তওা এঔন সংটমাৰচত ওটৰ ৰমটয় সাভৰৰটলাৱা, ফৰহষ্কৰণ, অৰক্ষণ আতযাৰদৰ দটৰ সাভৰৰটলাৱাৰ
ৰফৱৰণটফাৰ উটেঔ ওটৰ. ুৰস্তওাঔটন প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনৰ ংশ এ া হতয়াৰ ওটৰ অৰু আয়াৰ উাদানটফাৰৰ ৰফষটয়
জ্ঞাত হহাৱাট া ৱকত ওৰৰফকল প্ৰস্তাৱটও আয়াত ঘহী ওৰৰফ লাটক.
2. প্ৰস্তাৱৰ পভতঔটন নাভ, ৰঠওনা, চীৰৱওা, চন্মৰ তাৰৰঔ, ৰলংক, অৰু প্ৰৰতচন ফীভাওৃত ফযৰিৰ প্ৰস্তাৱওৰ হসটত সম্পওত,
কড ভাটহওীয়া অয় অৰু অয় ওৰ PAN No., ৰঘৰওৎসওৰ নাভ অৰু ৰঠওনা, হতোঁৰ হততা অৰু ঞ্জীয়ন সংঔযা
আতযাৰদৰ হসটত সম্পওতীয় তথয সংগ্ৰহ ওটৰ অৰু হফংও স্থানান্তৰণৰ হমাকৰদ দাফীৰ ধনট া প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰৰটশাধ
ওৰৰফকল অৰচওাৰল ফীভাওততাৰ হফংওৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণটফাৰ সংগ্ৰহ ওৰা হয়.
3. লকটত, তাত ফীভাওৃত ফযৰিৰ ৰঘৰওৎসাৰ ৱস্থা সম্বন্ধীয় প্ৰশ্নটফাৰ থাটও. পভতঔনত থওা এআ ৰফস্তৃত প্ৰশ্নটফাৰ তীতৰ
দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতাৰ ৰত অধাৰৰত অৰু লাব ওৰৰফকল ৰৰস্কট াৰ উমুি অণ্ডাৰৰাআৰ ং ওৰৰফ লাটক.
4. ফীভাওততা ফযৰিচটন সম্পূণত ৰফৱৰণ দাৰগ ধৰাট া প্ৰটয়াচনীয় মৰদ হতোঁ পভতত উটেৰঔত ৰমটওাটনা হৰাকত অিান্ত
হহটঙ.
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5. লকটত, অিান্ত হহাৱা ৰমটওাটনা হৰাক ফা হফভাৰ ফা দূখত নাৰ ৰফৱৰণ তলত ৰদয়া ধৰটণ উটেঔ ওৰৰফ লাটক:
a.
b.
c.
d.

ও. হৰাকৰ ঘৰৰত্ৰ / অখাত অৰু ৰঘৰওৎসা
ঔ. প্ৰথভ ৰঘৰওৎসাৰ তাৰৰঔ
ক. উৰস্থত থওা ৰঘৰওৎসওৰ নাভ অৰু ৰঠওনা
খ. সম্পূণত অটৰাকয লাব ওৰৰটঙটন

6. ফীভাওততা ফযৰিটয় ৰমটওাটনা ৰতৰৰি তথয উটেঔ ওৰৰফ লাটক ৰমট া ফীভাওাৰীটফাৰৰ অকত প্ৰওাশ ওৰা হফ অৰু
মৰদ ৰঘৰওৎসাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা দাফী ওৰা ৰমটওাটনা হৰাক ফা অখাতৰ উৰস্থৰতৰ ৰফষটয় হতোঁ জ্ঞাত হয়.
7. পভতঔটন লকটত তীতৰ ফীভা অৰু দাফীটফাৰৰ আৰতহাসৰ অৰু ৰমটওাটনা ফীভাওাৰীৰ হসটত ওৰা ৰতৰৰি ফততভানৰ
ফীভাৰ হসটত সম্পওতীয় প্ৰশ্নটফাৰ ন্তবুি
ত ওটৰ.
8. প্ৰস্তাৱওৰ দ্বাৰা ঘহী ওৰা স্বীওাটৰাৰি ৰফটশষ হফৰশিযটফাৰ হ াওা ওৰাট া ৰৰহামত.
9. ফীভাওততা ফযৰিচটন ৰমটওাটনা ৰঘৰওৎসালয় / উৰস্থত থওা ৰঘৰওৎসওৰ ৰা তথয ৰফঘৰা ফা হতোঁ শাৰীৰৰও ফা ভানৰসও
স্বাস্থয প্ৰবাৰৱত ওৰা ৰমটওাটনা হৰাকৰ উৰস্থত থওাৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰৰফকল ফীভাওাৰীও ওতৃতত্ব প্ৰদান ওটৰ.
10. ফীভাওততা ফযৰিটয় ৰনৰশ্চত ওটৰ হম হতোঁ পভতঔনৰ ুৰস্তওা হতয়াৰ ওৰা ংশট া ৰঢটঙ অৰু ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰৰ
ভাৰনফকল সন্মত হহটঙ.
11. ঘুৰিট াৰ অধাৰ নুসৰৰ উৰিটফাৰ অৰু প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনৰ সতযট া সাটটক্ষ স্বীওাটৰাৰিট াটৱ সাধাৰণ অিাসটফাৰ
ন্তবুি
ত ওটৰ.
ৰঘৰওৎসাৰ প্ৰশ্নাৱলী
প্ৰস্তাৱৰ পভতত ৰফৰীত ৰঘৰওৎসা আৰতহাসৰ হক্ষত্ৰত, ফীভাওৃত ফযৰিচটন ভধুটভহ, উচ্চৰিঘা, ফুওুৰ ৰফষ ফা ওটৰানাৰৰ মতযপ্ততা
ফা ভায়’ওাৰডতটয়ল আপাওতিন অৰদৰ দটৰ হৰাকটফাৰৰ ৰফষটয় এ া ৰফস্তৃত প্ৰশ্নাৱলী ূণত ওৰৰফ লাটক.
ৰাভশতওাৰী ৰঘৰওৎসও এচনৰ দ্বাৰা ূৰ ওৰা পভত এঔনৰ হসটত এআটফাৰ সভথতন ওৰৰফ লাটক. এআ পভতঔন হওাম্পানীৰ ৰঘৰওৎসও
ভণ্ডলীৰ দ্বাৰা ূংঔানুংূ ঔবাটৱ ৰনৰীক্ষণ ওৰা হয়, মাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ভত, গ্ৰাহযতা, ফৰহষ্কৰণ আতযাৰদ ৰনধতাৰণ ওৰা হয়.
IRDAI হয় প্ৰস্তাৱৰ পভতঔন অৰু তাত থওা নুফন্ধটফাৰৰ প্ৰৰতৰলৰ এ া ৰলঘী নৰথট াৰ হসটত সংলি ওৰাট া অৰু হসআট া
ফীভাওততাকল হতোঁ হৰওডতৰ ফাটফ হপ্ৰৰণ ওৰাট া ৰফঘাটৰ.
2. ভধযস্থতাওাৰীৰ বূৰভওা
ভধযস্থতাওাৰীৰ দুটয়া া হপদৰ প্ৰৰত দায়ফদ্ধ হমটন, ফীভাওততা অৰু ফীভাওাৰী
ফীভাওততাআ ফীভাওৰীকল অকফটঢাৱা ৰৰস্ক সম্বন্ধীয় সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয ৰনৰশ্চত ওৰাট া ফীভা হওাম্পানী অৰু ফীভাওততাৰ
ভাচত ভধযস্থতাওাৰী ৰহঘাট ওামত ওৰা এচন এটচন্ট ফা এচন ব্ৰওাৰৰ দাৰয়ত্ব.
সাম্ভাৱয গ্ৰাহওৰ প্ৰৰত থওা ভধযস্থতাওাৰীটফাৰৰ দাৰয়ত্বট া IRDA ৰ ৰনয়ভাৱলীটফাটৰ প্ৰদশতন ওটৰ.
গুৰুত্বূণত
সাম্ভাৱয গ্ৰাহওৰ প্ৰৰত ভধযস্থতাওাৰী এচনৰ ওততফয (গ্ৰাহও)
IRDA ৰনয়ভাৱলীটয় উটেঔ ওৰৰটঙ হম “এ া ফীভাওাৰী ফা আয়াৰ এটচন্ট ফা নয ভধযস্থতাওাৰীটফাটৰ সাম্ভাৱয গ্ৰাহওও হতোঁ
ফা হতটঔতৰ অগ্ৰহভটভত উমুি সাভৰৰটলাৱাৰ প্ৰস্তাৱ এ াৰ ফাটফ ৰসদ্ধান্ত লফকল সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয অকফঢাফ
মত সাম্ভাৱয গ্ৰাহটও ফীভা হওাম্পানী ফা হতোঁৰ এটচন্ট ফা ফীভাৰ ভধযস্থতাওাৰী এচনৰ উটদশৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ,
হতটনওুৱা ফযৰি এচটন প্ৰতযাৰশত গ্ৰাহওও ৰনৰটক্ষতাটৰ উটদশ ৰদয়াট া ৰৰহামত.
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মত, ৰমটওাটনা ওাৰণফশত, সাম্ভাৱয গ্ৰাহটও প্ৰস্তাৱনাৰ অৰু অন সংটমাৰচত ওাকচটফাৰ ূৰ নওৰৰফ াটৰ, হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত
সাম্ভাৱয গ্ৰাহটও প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হশষৰপাটল প্ৰভাণত্ৰ এঔন সংলি ওৰৰ ৰদফ াটৰ হম পভত অৰু নৰথটফাৰৰ ৰফষয়ফস্তুটফাৰ
হতোঁও সম্পূণতবাটৱ ফযাঔযা ওৰৰফ লাটক অৰু মাটত হতোঁ প্ৰস্তাৰৱত ঘুৰিট াৰ গুৰুত্বট া সম্পূণতৰূট ফুৰচায়.”

B. প্ৰস্তাৱট াৰ গ্ৰহণটমাকযতা (অণ্ডাৰৰাআৰ ং)
অৰভ হদৰঔফকল া হম এঔন সম্পূণত প্ৰস্তাৱৰ পভতত তলত ৰদয়া তথযটফাৰ থাটও:
 ফীভাওততাৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ
 ৰফষয়ফস্তুৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ
 প্ৰটয়াচনীয় সাভৰৰটলাৱাট াৰ প্ৰওাৰ
 শাৰীৰৰও হফৰশিযটফাৰৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণটফাৰ, ধনাত্মও অৰু ঋণাত্মও দুটয়া া
 ফীভা অৰু ক্ষৰতৰ ূফতৰ আৰতহাস
স্বাস্থয ফীভাৰ প্ৰস্তাৱ এ াৰ হক্ষত্ৰত, ফীভাওাৰীটয় লকটত প্ৰতযাৰশত গ্ৰাহওও ৰাভশত ওৰৰফ াটৰ উদাহৰণস্বৰূট, ৪৫ ফঙৰ
ফয়সৰ ৰৰ ফযৰিও ৰঘৰওৎসওৰ ঘৰকল অৰু/ফা ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ ফাটফ. প্ৰস্তাৱৰ পভতত উলব্ধ তথযৰ ৰত ৰবৰত্ত
ওৰৰ অৰু মত ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ ৰাভশত ওৰা হহৰঙল, তাৰ ৰঘৰওৎসাৰ ৰৰটা ত অৰু ৰঘৰওৎসওৰ ৰাভশতট াৰ ৰত ৰবৰত্ত
ওৰৰ ফীভাওাৰীটয় ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওটৰ. হওৰতয়াফা, মত ৰঘৰওৎসাৰ আৰতহাসট া সটন্তাষচনও নহয়, হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত সাম্ভাৱয
গ্ৰাহওচনৰ ৰা ৰধও তথয লাব ওৰৰফকল ৰতৰৰি প্ৰশ্নভালা এ াৰ প্ৰটয়াচনীয়তা এ া অৰহ টৰ. ফীভাওাৰীটয় হতৰতয়া
ৰৰস্কৰ ওাৰওট াত প্ৰটয়াক ওৰৰফলকীয়া ৰনৰৰঔট া ৰনধতাৰণ ওটৰ অৰু ৰফৰবনতা ওাৰওটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া
কণনা ওটৰ, ৰমট া ৰঙত ফীভাওততাও চটনাৱা হয়.
ফীভাওাৰীটয় ঔৰতওীয়াকও অৰু সুঘাৰুৰূট প্ৰস্তাৱটফাৰ প্ৰৰিয়া ওটৰ অৰু এ া মথামুি সভয়সীভাৰ ৰবতৰত আয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ
ওৰা সওটলাটফাৰ ৰসদ্ধান্ত ৰলৰঔতবাটৱ চনায়.
অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰু প্ৰস্তাৱটফাৰৰ প্ৰৰিয়াত হ াওা
ৰনটদতশনাটফাৰৰ ভটত, হওাম্পানীটয় প্ৰস্তাৱট া ১৫ ৰদনৰ ৰবতৰত প্ৰৰিয়া ওৰৰফ লাটক. এটচটন্ট এআ সভয়সীভাটফাৰৰ প্ৰৰত
নচৰ ৰাৰঔফ লাটক, অবযন্তৰীণবাটৱ ৰফঘাৰ ওৰৰফ লাটক অৰু হমৰতয়াআ প্ৰটয়াচন হয় গ্ৰাহও হসৱাৰ চৰৰয়টত সাম্ভাৱয গ্ৰাহও /
ফীভাওততাওৰ হসটত হমাকাটমাক স্থান ওৰৰফ লাটক. প্ৰস্তাৱট া ৰনৰীক্ষণ ওৰা অৰু গ্ৰহণৰ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত হলাৱা এআ সভগ্ৰ
প্ৰৰিয়াট াও অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰহঘাট চনাচায়.

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 1
ৰনটদতশনাটফাৰ নুসৰৰ 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. ুৰস্তওা
ুৰস্তওা হল ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা প্ৰওাশ ওৰা ফা ফীভাৰ সাম্ভাৱয হিতাও প্ৰদান ওৰা এঔন নৰথ. এআঔন সাধাৰণটত ৰফৱৰৰণওা ফা
সূঘনা-ত্ৰৰ ৰূত থাটও অৰু সাম্ভাৱয হিতাটফাৰকল হতটনওুৱা প্ৰডাক্ট এ া অৰম্ভ ওৰাৰ উটেশযট া অকফঢায়. ুৰস্তওাৰ
ৰফতওতটফাৰ ফীভা অআন, ১৯৩৮ এটওদটৰ ৰলঘীধাৰওৰ অগ্ৰহ সুৰক্ষাৰ ৰনয়ভাৱলী ২০০২ অৰু IRDAI ৰ স্বাস্থয ফীভা
ৰনয়ভাৱলী ২০১৩ ৰ দ্বাৰা ৰৰঘালনা ওৰা হয়.
ৰমটওাটনা ফীভা প্ৰডাক্টৰ ুৰস্তওাঔটন ভুনাপাৰ সুৰফধাটফাৰ, ফীভা সাভৰৰটলাৱাৰ প্ৰসাৰট া স্পিবাটৱ উটেঔ ওৰা উৰঘত অৰু
ফীভা সাভৰৰটলাৱাট াৰ অিাস, অৰত্ত অৰু ঘততটফাৰ স্পিবাটৱ ফাঔযা ওৰা উৰঘত.
লকটত ৰসহোঁতৰ ভুনাপাটফাৰৰ সুৰফধা সাটটক্ষ প্ৰডাক্টট াৰ ৰত প্ৰটমাচয নুটভাৰদত ৰাআডাৰটফাৰ (এড-ন সাভৰৰটলাৱা
ফুৰল হওাৱা হয়) স্পিবাটৱ উটেঔ ওৰা উৰঘত. লকটত সওটলাটফাৰ ৰাআডাৰৰ হসটত সম্পওতীয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ সভৰিট া ভুঔয
প্ৰডাক্টৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ ৩০% ৰতিভ ওৰা উৰঘত নহয়.
ুৰস্তওা এঔটন প্ৰওাশ ওৰৰফলকীয়া নয গুৰুত্বূণত তথযটফাৰ হল:
1. ৰফৰবনতা ফয়সৰ হকা টফাৰৰ ফাটফ ফা ৰফৰবনতা প্ৰৰৱৰি ফয়সটফাৰৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱা অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভত থওা ৰমটওাটনা
াথতওয
2. ৰলঘীট াৰ নফীওৰণৰ ৰনয়ভটফাৰ
3. ৰনৰদতি ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ ধীনত ৰলঘীট া ফাৰতলৰ ৰনয়ভটফাৰ
4. ৰফৰবনতা ৰৰৰস্থৰতৰ ধীনত প্ৰটমাচয ৰমটওাটনা হৰহাআ ফা হলাৰডংৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ
5. ৰপ্ৰৰভয়াভট াটও ধৰৰ ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভটফাৰৰ ৰমটওাটনা ৰনৰীক্ষণ ফা ৰৰৱততনৰ সম্ভাৱনাট া
6. এটও া ফীভাওাৰীৰ হসটত অকতীয়া প্ৰৰৱৰি, ধাৰাফাৰহও নফীওৰণ, নুওূল দাফীৰ ৰবজ্ঞতা আতযাৰদৰ ফাটফ
ুৰৰষ্কত ৰলঘীধাৰওটফাৰকল ৰমটওাটনা আনটঘৰন্টব
7. ৭. এ া স্বীওাটৰাৰি হম আয়াৰ সওটলা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী হাট ফত ল, মাৰ থত হল এআ ৰলঘীটফাৰ অন ৰমটওাটনা
ফীভাওাৰীৰ হসটত নফীওৰণ ওৰৰফ াৰৰ ৰমটয় ফৰতত থওা ফীভাওাৰীট াৰ হসটত হতোঁ হবাক ওৰা এটওধৰণৰ
সাভৰৰটলাৱাৰ ভুনাপা অকফঢায়.
স্বাস্থয ৰলঘীৰ ফীভাওাৰীটফাটৰ সাধাৰণটত ুৰস্তওাটফাৰত ৰসহোঁতৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফষটয় প্ৰওাশ ওটৰ. হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত
প্ৰস্তাৱৰ পভতঔটন স্বীওাটৰাৰি এ া ধাৰণ ওৰৰফ হম গ্ৰাহটও ুৰস্তওাঔন ৰঢটঙ অৰু আয়াত সন্মৰত চনাআটঙ .

D. ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰঙদ
হমৰতয়া গ্ৰাহটও ফীভাওাৰী ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰটশাধ ওটৰ, ফীভাওাৰীটয় ৰৰঙদ এঔন প্ৰদান ওৰাট া ৰনফামত. ৰমটওাটনা ৰপ্ৰৰভয়াভ
অকতীয়াকও ৰৰটশাধ ওৰাৰ হক্ষত্ৰত ৰৰঙদ এঔন প্ৰদান ওৰৰফ লাটক.
সংজ্ঞা
ৰপ্ৰৰভয়াভ হল ফীভা ঘুৰি এ াৰ ধীনত ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তু 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 া হল এ া
গুৰুত্বূণত ফযৱস্থা, ৰমটয় ফীভাটওাম্পানীটয় ৰপ্ৰৰভয়াভট া লাব ওৰাৰ লটক লটক এ া হফধ ফীভা ঘুৰি সম্পনতা হহাৱা অৰু ফীভা
হওাম্পানীট াটৱ ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওটৰ. এআ ঔণ্ডট া হল বাৰতফষতৰ চীৱন ফীভাৰ ফাৰহৰৰ ফীভাৰ এ া ৰফটশষ
হফৰশিয.
গুৰুত্বূণত
a) ফীভা অআন-১৯৩৮ ৰ ঔণ্ড ৬৪ VB হয় অকফঢায় হম ৰপ্ৰৰভয়াভট া অকতীয়াকও লাব নওৰা ফা ৰৰটশাধ ওৰাৰ অিাস
ৰনৰদয়া ফা ৰনধতাৰৰত ধৰটণ অকতীয়াকও চভা ৰনৰদয়াকলটও হওাটনা ফীভাওাৰীটয় ৰমটওাটনা ৰৰস্ক ধাৰণ নওৰৰফ.
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b) মত ফীভাওাৰী এচনৰ হহ ফীভা ৰলঘী এ াৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া এটচন্ট এচটন সংগ্ৰহ ওটৰ, হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত হতোঁ হফংও
অৰু ডাওৰ ঙুৰ ৰ ৰদনটফাৰ ফাদ ৰদ হতোঁৰ ওৰভঙনট া ওাৰ নৰঔাকও সংগ্ৰহৰ হঘৌৰফশ খন্টাৰ ৰবতৰত চভা ৰদফ লাটক ফা
ডাওটমাটক থাফ লাটক.
c) লকটত এআট া চটনাৱা হয় হম হওৱল নকদ ফা হঘওৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰা তাৰৰঔট াৰ ৰাটহ ৰৰস্কট া ধাৰণ
ওৰা হফ াটৰ.
d) মত ডাও ফা ভাৰন ডতাৰ ফা ডাওটমাটক টথাৱা হঘওৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰাৰ হক্ষত্ৰত ভাৰন ডতাৰৰ ফটন্দাফৰস্ত
ওৰা ফা হঘওঔন হাি ওৰা তাৰৰঔট াত ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰা হফ াটৰ.
e) ৰলঘী ফাৰতল ওৰা ফা আয়াৰ ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ সলৰন 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
সংগ্ৰহ
ওৰৰফ.
অৰচওাৰল ফীভাওততাৰ হফংও এওাউন্টট াত ৰৰভাণট া প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰদয়া হয়. হিৰড অৰু হতটনওুৱা ৰৰটশাধট া
হওাটনা হক্ষত্ৰটত এটচন্টৰ এওাউন্টত ৰদয়া নহফ.
ফীভাৰ ৰনয়ভ ৫৮ অৰু ৫৯ত উটেৰঔত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ টৰাি ূফত-ঘততমি
ু ৰৰটশাধট াত ৰওঙুভান অৰত্ত অটঙ. এ া হল
ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰওৰস্তত ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফাটফ ৰমট া চীৱন ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ দটৰ ১২ ভাহতকও ৰধও ৰদনৰ ফাটফ
ঘটল. আনটফাটৰ ৰনধতাৰৰত খ নাটফাৰত হফংওৰ অিাস এ াৰ চৰৰয়টত ৰৰটশাধট া ন্তবুতি ওটৰ মত সৰঠও ৰৰটশাধট া
অকতীয়াকও লাব ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ফা ফীভাওাৰীৰ হসটত গ্ৰাহওৰ দ্বাৰা তত্বাৱধান ওৰা নকদ চভা এওাউন্ট এ াকল হডৰফ ৰ
দ্বাৰা.
2. ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ দ্ধৰত
গুৰুত্বূণত
ফীভা ৰলঘী এ া লফৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱ অকফটঢাৱা ৰমটওাটনা ফযৰি ফা ৰলঘীধাৰটও ফীভাওাৰী এ াকল ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া
ৰপ্ৰৰভয়াভট া তলত উটেৰঔত ৰমটওাটনা এ া ফা ৰধও দ্ধৰতৰ দ্বাৰা ৰদফ াটৰ:
a) নকদ
b) বাৰতফষতত 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) সভটয় সভটয় ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নুটভাৰদত ওৰা অন ৰমটওাটনা দ্ধৰত ফা ৰৰটশাধ;
IRDA ৰ ৰনয়ভাৱলীটফাৰ নুসৰৰ, 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 া ৰৰহামত.
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হঘওৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰাৰ হক্ষত্ৰত তলৰ হওানট া উৰি সোঁঘা?
I.

হঘও হাি ওৰা তাৰৰঔট াৰ ৰা ৰৰস্কট া ধাৰণ ওৰা হফ া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 া হল এঔন অনুষ্ঠাৰনও নৰথ ৰমটয় ফীভাৰ ঘুৰিট া প্ৰভাণ এ া দাৰগ ধটৰ. এআ নৰথঔন বাৰতীয় হভাহৰ অআন, ১৮৯৯ৰ অৰক্ষণ
নুমায়ী হভাহৰ ওৰা হহটঙ.
ৰলঘী ধাৰও অগ্ৰহ সুৰৰক্ষত ওৰাৰ ফাটফ IRDAI ৰ ৰনয়ভাৱলীটফাটৰ ৰও ৰনধতাৰণ ওটৰ
স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াআ ধাৰণ ওৰা উৰঘত:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

ফীভাওততাৰ নাভ(হফাৰ) অৰু ৰঠওনা(হফাৰ)অৰু ৰফষয়ফস্তুট াত প্ৰৰত অগ্ৰহী নয ৰমটওাটনা ফযৰিৰ;
সম্পৰত্তট া ফা অগ্ৰহী ফীভাওততাৰ সম্পূণত ৰফৱৰণ;
ৰলঘীৰ ফযৰিচনৰ ধীনত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া অৰু/ফা সংও নুমায়ী
ফীভাৰ সভয়সীভা
সংও টফাৰ সাভৰৰ হলাৱা অৰু ফাদ ৰদয়াটফাৰ;
ৰমটওাটনা ৰতৰৰি / ওাৰ ৰঔা প্ৰটমাচয
ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু মত ৰভটলাৱাৰ ৰফষয় ৰহঘাট ৰপ্ৰৰভয়াভট া স্থায়ী, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰভটলাৱাৰ
অধাৰ
ৰলঘীৰ ৰনয়ভ, ঘতত অৰু অিাসটফাৰ
ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ া উথ্থানৰ দটৰ অওৰিওতা এ াৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ওৰৰফলকীয়া ওামত;
দাফীৰ সৃৰি ওৰা খ না এ া উদ্ভৱ হহাৱাৰ সভয়ত ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তু সম্পওতত ফীভাওততাৰ দাৰয়ত্বটফাৰ অৰু এআ
সংিান্তত ফীভাওাৰীৰ ৰধওাৰটফাৰ;
ৰমটওাটনা ৰফটশষ ঘততটফাৰ;
বুল-উস্থান, প্ৰৱিনা, ফস্তুৰনষ্ঠ তথযটফাৰ প্ৰওাশ নওৰা ফা ফীভাওততাৰ সহটমাক আতযাৰদৰ হক্ষত্ৰত ৰলঘীট া
ফাৰতলৰ ফযৱস্থা অটঙ;
ফীভাওাৰীৰ ৰঠওনাট া মকল ৰলঘীট া সাটটক্ষ সওটলা ধৰটণৰ হমাকাটমাক ওৰা হফ;
ৰাআডাৰটফাৰৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ, মৰদ ৰওফা অটঙ
ৰবটমাক ৰনফাৰণ তন্ত্ৰৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ অৰু হলাওালৰ ৰঠওনা

প্ৰটতযও ফীভাওাৰীটয় ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভ নুমায়ী সভটয় সভটয় প্ৰটতযও ফীভাওততাও দাফী এ া উথ্থানৰ ফাটফ ূৰ ওৰৰফলকীয়া
প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰৰ ৰফষটয় অৰু হতোঁ ালন ওৰৰফলকীয়া প্ৰৰিয়াটফাৰৰ চাননী ৰদফ থাৰওফ লাটক মাটত ফীভাওাৰীটয় দাফী এ া
হসানওাটল ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ াটৰ.

F. ঘতত অৰু অিাসটফাৰ
আয়াত, ৰলঘী শব্দটফাৰ ফযৱহূত দু া গুৰুত্বূণত ৰনয়ভ ফাঔযা ওৰাট া গুৰুত্বূণত. এআটফাৰও ঘতত অৰু অিাস ফুৰল হওাৱা হয়.
1. ঘততটফাৰ
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ফীভা ঘুৰি এ াত ঘততট া হল এ া ফযৱস্থা ৰমটয় ঘুৰিট াৰ অধাৰ হতয়াৰ ওটৰ.
উদাহৰণটফাৰ:
a.

হফৰঙবাক ফীভা ৰলঘীটয় উটেঔ ওৰা ভানৰফৰশি ঘততটফাৰৰ এ া হল:
মৰদ দাফীট াত ৰমটওাটনা প্ৰৱিনা ওৰা হয়, ফা মৰদ ৰভঙা স্বীওাটৰাৰি ৰদয়া হয়, ফা মৰদ ফীভাওততাআ ৰমটওাটনা
প্ৰৱিনাৰ ভাধযভ ফা হমাচনাৰ অশ্ৰয় লয় ফা ৰলঘীট াৰ ধীনত ভুনাপা চতন ওৰৰফৰ ফাটফ হতোঁৰ হহ আন
হওাটনাফাআ ৰবনয়ওটৰ ফা মৰদ ক্ষৰত ফা নিট া আোওৃতবাটৱ ওৰা ওামত হয় ফা ফীভাওততাৰ হভৌন সন্মৰতত ওৰা
হয়, হতটন্ত এআ ৰলঘীট াৰ ধীনস্থ সওটলাটফাৰ ভুনাপা ফাচাটয়প্ত ওৰা হফ.

b. স্বাস্থয ৰলঘী এ াত দাফী চাননীৰ ঘততট াটৱ উটেঔ ওৰৰফ াটৰ:
ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰা ফযাহৰত লাবৰ ৰনধতাৰৰত হওআৰদনভানৰ ৰবতৰত দাফী উথ্থান ওৰাট া ৰৰহামত. হসআদটৰ
ঘূডান্ত ওৰঠন খ নাটফাৰৰ হক্ষত্ৰত এআ ঘততট া ভানয ওৰাট া ভঞ্জুৰ ওৰা হয়, মত হওাম্পানীৰ সন্তুৰিৰ ফাটফ এআট া
প্ৰভাৰণত ওৰা হয় হম সন্মুঔীন হহাৱা চৰ ল ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ ফাটফ ফীভাওততা ফা নয ফযৰিৰ দ্বাৰা ৰনধতাৰৰত
সভয়সীভাৰ ৰবতৰত হতটনওুৱা চাননী প্ৰদান ওৰা ফা দাফী উথ্থান ওৰাট া সম্ভৱ নাৰঙল.
ঘতত বংক ওৰাট াটৱ ফীভাওাৰীৰ ৰলঘীট া ফাৰতল ওৰাৰ ৰধওাৰ প্ৰদান ওটৰ.
2. অিাসটফাৰ
ৰনধতাৰৰত ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ ধীনত ফীভাওাৰী দাৰয়ত্বট া সীৰভত ওৰৰফকল ফীভা ঘুৰি এ াত অিাসটফাৰ ফযৱহাৰ ওৰা হয়.
ফীভাওৰীটফাটৰ লকটত অদট া হ্ৰাস ওৰৰফকল ৰলঘী এ াত অিাসটফাৰ সংটমাৰচত ওটৰ. অিাস এ াৰ হসটত ফীভাওততাআ
ৰনৰদতি দাৰয়ত্বটফাৰ ফহন ওটৰ ৰমট া এ া ৰনৰদতি সভয়সীভাৰ ৰবতৰত ালন ওৰৰফ লাটক অৰু লকটত ৰলঘীট াৰ সভয়টঘাৱাত
অৰু ফীভাওাৰীৰ দাৰয়ত্বট া এআ দাৰয়ত্বটফাৰৰ হসটত ফীভাওততাৰ সন্মৰতট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. ৰৰস্কট া উনতাত ওৰাত অৰু
ৰৰঘালনা ওৰাত অিাসটফাটৰ এ া গুৰুত্বূণত বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ.
অিাস এ া হল ৰলঘীট াত ৰফস্তৃতবাটৱ উটেৰঔত এ া ঘতত ৰমট া ঘুৰিট াৰ হফধতাৰ ফাটফ প্ৰওৃতাথতত ালন ওৰৰফ লাটক.
অিাসট া এ া ৃথও নৰথ নহয়. এআট া ৰলঘী নৰথৰ এ া ংশ. এআট া হল ঘুৰিৰ অকতীয়া এ া ঘতত (ৰমটয় অন
ৰনয়ভটফাৰতকও অকটত ওামত ওটৰ). এআ ওটঠাৰবাটৱ অৰু প্ৰওৃতাথতত ৰনৰীক্ষণ ওৰা অৰু ালন ওৰাট া ৰৰহামত, এআট া
ফস্তুৰনষ্ঠ হয়টন নহয় ৰফঘাৰ নওৰাকও.
মৰদ অিাস এ া ূৰণ নওটৰ, হতটন্ত ৰলঘীট া ফাৰতল হফ, অনৰও বংকট াটৱ ৰফটশষ ক্ষৰত এ া সংখৰ ত নওৰা ফা ফৰগৰণ
হনাটমাটকাৱা ফুৰল স্পিকও প্ৰভাৰণত হহাৱাৰ ৰঙটতা. হসআদটৰ, বযাসভটত, মৰদ অিাস বংকট া সম্পূণতৰূট ওাৰৰওৰী ধৰণৰ
হয় অৰু মৰদ হওাটনা ধৰটণ ক্ষৰতট াত ফৰগৰণ হনাটমাকায়, হতটন্ত ফীভাওাৰীটফাটৰ হওাম্পানী ৰলঘীৰ ৰনটদতশনাটফাৰ নুমায়ী
দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওৰৰফ াটৰ. হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত, ক্ষৰতটফাৰও ফুচাফুৰচৰ দাফীটফাৰৰ দটৰ ফযৱস্থা ওৰৰফ াৰৰ অৰু দাফীট াৰ
এ া উচ্চ শতাংশৰ ফাটফ সাধাৰণটত ৰনষ্পৰত্ত ওৰা হয় ৰওন্তু ১০০ শতাংশৰ ফাটফ নহয়.
ফযৰিকত দূখত না ৰলঘী এ াত ৰনটম্নাি অিাসটফাৰ থাৰওফ াটৰ:
এআট া সতওত ওৰৰ ৰদয়া হয় হম এটও া সভয়ত এটওঔন উৰাচাহাচত এটওটলটক াোঁঘচন ফীভাওততা ফযৰিটয় মাত্ৰ ওৰা
উৰঘত নহয়. মৰদ এআ অিাসট া বংক হয় হতটন্ত দাফীটফাটৰ হওটনকও হলনটদন ওৰৰফ ওফকল অিাসট া ঘৰল থাৰওফ
াটৰ.
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অিাস এ াৰ সম্পওতত তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ?
I.

অিাস হল এ া ঘতত ৰমট া ৰলঘীট াত উটেঔ নওৰাকও প্ৰটয়াক ওৰা হয়

II. অিাস হল ৰলঘীট াত ৰফস্তৃতবাটৱ উটেৰঔত এ া ঘতত
III. অিাস হল ৰলঘীট াত ৰফস্তৃতবাটৱ উটেৰঔত এ া ঘতত অৰু ফীভাওততাও ৃথওবাটৱ হমাকাটমাক ওটৰ অৰু ৰলঘী
ডওুটভন্টৰ ংশ নহয়
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IV. মৰদ অিাস এ া বংক হয়, দাফীট া হতৰতয়া ৰৰটশাধ ওৰৰফ াৰৰ মৰদ এআট া ৰৰস্কৰ ৰফষয়ফস্তু নহয়

G. ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদটফাৰ
এআট া হল ৰওঙুভান সংও সাভৰৰ অৰু অন ৰওঙুভান ফাদৰদ ভানৰফৰশি পভত এঔনত ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰৰফকল
ফীভাওাৰীটফাটৰ ওৰা বযাস.
সংজ্ঞা
মৰদ ফীভাৰ সভয়ত ৰলঘীট াৰ ৰওঙুভান ৰনয়ভ অৰু ঘতত সলৰন ওৰৰফলকীয়া হয়, হতটন্ত এআট া ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ ফুৰল হওাৱা নৰথ
এঔনৰ চৰৰয়টত সংটশাধনটফাৰ / সলৰনটফাৰ ওৰৰ ওৰা হয়.
এআট া ৰলঘীট াৰ হসটত সংলি অৰু আয়াৰ ংশ এ া হতয়াৰ ওটৰ. ৰলঘীট া অৰু ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ উবটয় ৰভৰল ঘুৰি প্ৰস্তুত
ওটৰ. ৰলঘীট া ঘৰল থাটওাটত সলৰনটফাৰ / সংটশাধনটফাৰ হৰওডত ওৰৰফকল ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদটফাৰ ফযৱহাৰ ওৰৰফ াটৰ.
হমৰতয়া ফস্তুৰনষ্ঠ তথয সলৰন হয়, হতৰতয়া ফীভাওততাআ ফীভা হওাম্পানীও এআট াৰ ৰফষটয় চনাফ লাটক ৰমটয় এআট া হ াওা ওৰৰফ
অৰু ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদৰ চৰৰয়টত হসআট াও ফীভা ঘুৰিৰ ংশ ৰহঘাট সংটমাৰচত ওৰৰফ.
ৰনটম্নািটফাৰৰ হসটত সম্পওতীয় ৰলঘী এ াৰ ধীনত সাধাৰণটত ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদৰ প্ৰটয়াচন হয়:
a) ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াত ৰফবনতাতা/সলৰনটফাৰ
b) ঋণ এ া হলাৱা অৰু হফংও এ াত ৰলঘীট া ফন্ধও ৰঔাৰ দ্বাৰা ফীভাটমাকয অগ্ৰহট া সলৰন ওৰা.
c) ৰতৰৰি সংও টফাৰ সাভৰৰলফকল / ৰলঘীৰ সভয়সীভাৰ প্ৰসাৰ ওৰৰফকল ফীভাৰ সম্প্ৰসাৰণ
d) ৰৰস্কত সলৰন, উদাহৰণস্বৰূট ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ৰলঘী এ াৰ হক্ষত্ৰত কন্তফযস্থানটফাৰৰ সলৰন
e) নয এ া স্থানকল সম্পৰত্ত স্থানান্তৰ ওৰা
f)

ফীভাৰ ফাৰতল

g) নাভ ফা ৰঠওনা আতযাৰদত সলৰন ওৰা.
ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদটফাৰৰ নভুনা
ফাঔযাৰ ফাটফ ৰওঙুভান ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদৰ শব্দটফাৰ তলত ৰদয়া ধৰটণ ফযৱহাৰ ওৰা হয়:
ৰলঘীৰ ফাৰতলওৰণ
ফীভাওততাৰ নুটৰাধভটভত এআ ৰলঘীট াৰ দ্বাৰা ওৰা ফীভাট া আয়াৰ চৰৰয়টত <তাৰৰঔ> ৰ ৰা ফাৰতল হহাৱা ফুৰল হখাষণা ওৰা
হহটঙ. ফীভাট া ন ভাহৰ ফাটফ ঘৰল থাৰওফ, ফীভাওততাও হওাটনা ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া নাআ.

ৰলঘীট াত ৰতৰৰি সদসযকল সাভৰৰটলাৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ
ফীভাওততাৰ নুটৰাধভটভত, <তাৰৰঔ> ৰ ৰা ওামতওৰী হহাৱাকও ৩ লাঔ ওাৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ হসটত ফীভাওততাৰ ৫ ফঙৰীয়া
ওনযা সন্তান শ্ৰীভতী ৰত্না ৰভৰষ্ট্ৰও ন্তবুি
ত ওৰৰফকল আয়াৰ চৰৰয়টত ভাৰন হলাৱা হহটঙ.
ৰফটফঘনাৰ হমাটকৰদ, ফীভাওততাও ………………………….. ওাৰ ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰা হফ.
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 4
মৰদ ফীভাৰ সভয়ত ৰলঘীট াৰ ৰওঙুভান ৰনয়ভ অৰু ঘতত ৰৰৱততন ওৰৰফলকীয়া হয়, হতটন্ত এআট া __________ চৰৰয়টত
সংটশাধন ওৰৰ ওৰা হয়.
I.

অিাস

II. ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ
III. ৰফওল্পওৰণ
IV. ৰৰৱততনটফাৰ সম্ভৱ নহয়

H. ৰলঘীটফাৰৰ ফাঔযা
ফীভাৰ ঘুৰিটফাৰ ৰলৰঔতবাটৱ প্ৰওাশ ওৰা হয় অৰু ফীভা ৰলঘীৰ শব্দটফাৰ ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা িাফ্ট ওৰা হয়. কাোঁথৰন ফা
ফাঔযাৰ ৰওঙুভান বালদটৰ ফণতনা ওৰা ৰনয়ভৰ দ্বাৰা এআ ৰলঘীটফাৰ ফাঔযা ওৰা হয় ৰমটফাৰ ৰফৰবনতা অদালতৰ দ্বাৰা প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা
হহটঙ. কাোঁথৰনৰ অ াআতকও গুৰুত্বূণত ৰনয়ভট া হল হপদটফাৰৰ উটেশযটফাৰ ূৰণ ওৰা অৰু এআ উটেশযটফাৰ ৰলঘীট াটৱ
ৰনটচ ৰনৰীক্ষণ ওৰা. মৰদ ৰলঘীট া স্পিবাটৱ প্ৰদান ওৰা হহটঙ, হতটন্ত এআট া অদালটত সাধাৰণ নীৰতত ফীভাওততাৰ
সটক্ষ অৰু ফীভাওাৰীৰ ৰফটক্ষ ৰায় ৰদফ হম ৰলঘীট া ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা িাফ্ট ওৰা হহৰঙল.
ৰনটম্নাি ৰনয়ভটফাৰ নুমায়ী ৰলঘীৰ শব্দটফাৰ ফুচা হয় অৰু ফাঔযা ওৰা হয়:
a) প্ৰওাশ ওৰা ফা ৰলৰঔত ঘতত এ াআ ন্তৰনতৰহত ঘতত এ া অওাণ ওটৰ, হসআট া ওটৰাটত ৰস্থৰতাআ হদঔা ৰদয়াটফাৰ
ফাদৰদ.
b) ভানৰফৰশি ঙা ওৰা ৰলঘী পভত অৰু াআ ওৰা ফা হাটতৰলঔা ংশটফাৰৰ ভাচত ভতৰফটৰাধৰ হক্ষত্ৰত, াআ ফা
হাটতৰলঔাট াটৱ হপদটফাৰৰ উটেশযট া ফুচাত সহায় ওটৰ.
c) মৰদ ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ এঔটন ঘুৰিট াৰ অন ংশটফাৰৰ হসটত ভতৰফটৰাধ ওটৰ হতটন্ত ৰৱততী নৰথ ৰহঘাট আয়াও
ৰঔা হফ.
d) আ াৰলওঙ দপাটফাটৰ সাধাৰণ ঙা শব্দটফাৰও অওাণ ওটৰ মত ৰসহোঁত সুৰস্থৰ নহয়.
e) ৰলঘীট াৰ কাোঁথৰনট াৰ ৰবতৰত থওা শব্দটফাৰতকও ৰলঘীট াৰ সীভাটৰঔাত ঙা ওৰা ফা াআ ওৰা দপাটফাৰও
ৰধও গুৰুত্ব ৰদয়া হয়.
f)

ৰলঘীট াত সংলি ওৰা ফা অঠা লটকাৱা দপাটফাটৰ ওাষৰ দপাটফাৰ অৰু ৰলঘীট াৰ কাোঁথৰনত থওা দপাটফাৰ
অওাণ ওৰা.

g) ঙা ওৰা শব্দটফাৰ াআ ওৰৰ ৰাৰৰ ওৰা ফা ৰঘয়াহীমুি ৰাফাৰ হিম্প এ াৰ দ্বাৰা শব্দৰ ঘা হটলাৱা.
h)
i)

াআ ওৰা ফা হিম্প ওৰা শব্দটফাৰতকও হাটতৰলঔাআ গ্ৰাৰধওাৰ লাব ওটৰ.
হশষত ফযাওৰণ অৰু ৰফৰাভ-ৰঘহ্নৰ সাধাৰণ ৰনয়ভটফাৰ প্ৰটয়াক ওৰা হয় মৰদ তাত হওাটনা স্পিতা হদঔা ৰদটয়.

গুৰুত্বূণত
1. ৰলঘীটফাৰৰ কাোঁথৰন
ফীভা ৰলঘী এ া হল ফাৰণৰচযও ঘুৰি এ াৰ প্ৰভাণ অৰু নয ঘুৰিটফাৰত ওৰাৰ দটৰ ফীভা ঘুৰিটফাৰত অদালতৰ দ্বাৰা
প্ৰৱততন ওৰা কাোঁথৰন অৰু ফাঔযাৰ সাধাৰণ ৰনয়ভটফাৰ প্ৰটয়াক ওৰা হয়.
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কাোঁথৰনৰ ভুঔয ৰনয়ভট া হল হম ঘুৰিট াত থওা হপদটফাৰৰ উটেশযটফাৰ ৰধও গুৰুত্বূণ.ত হসআ উটেশযট া ৰলঘী নৰথ অৰু
আয়াৰ হসটত সংলি ওৰা প্ৰস্তাৱৰ পভত, দপাটফাৰ, ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদটফাৰ, অিাসটফাৰ আতযাৰদৰ ৰা সংগ্ৰহ ওৰাট া অৰু
ঘুৰিট াৰ ংশ এ া হতয়াৰ ওৰাট া ৰৰহামত.
2. শব্দটফাৰৰ থত
ফযৱহূত শব্দটফাৰ সাধাৰণ অৰু চনৰপ্ৰয় ধৰটণ ওৰা হয়. ফযৱহাৰ ওৰৰফলকীয়া শব্দটফাৰৰ থতটফাৰ এটনওুৱা হফ লাটক মাটত
সাধাৰণ ফা ৰুৱাআ ফুৰচফ াটৰ.
অনহাটত, এ া সাধাৰণ ফযৱসাৰয়ও ফা ফাৰণৰচযও থত থওা শব্দটফাৰও হসআ থতট া সৰহত ফযৱহাৰ ওৰা হফ উৰিট াৰ
প্ৰসংকআ হফটলক নুফুটচাৱাকলটও. মত শব্দটফাৰ অআনৰ দ্বাৰা ৰনধতাৰণ ওৰা হয়, হসআ সংজ্ঞাট াৰ থতট া অআন নুসৰৰ ফযৱহাৰ
ওৰা হয়.
ফীভা ৰলঘীটফাৰত ফযৱহাৰ ওৰা ৰফৰবনতা শব্দটফাৰ ূফৰত অআনী ৰসদ্ধান্তৰ ৰফষয়ফস্তু ৰমটফাৰ সাধাৰণবাটৱ প্ৰটয়াক ওৰা হফ.
ুনৰ, উচ্চ অদালত এঔনৰ ৰসদ্ধান্তটফাটৰ ৰনম্ন অদালত এঔনৰ ৰসদ্ধান্তট া নসযাত ওৰৰফ. ওাৰৰওৰী দটফাটৰ সদায় ৰসহোঁতৰ
ওাৰৰওৰী থতট া ফহন ওটৰ, ৰভল এ া নথওাকলটও.

I.

নফীওৰণৰ চাননী

চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাটহাৱা ফীভা ৰলঘীৰ ৰধওাংশ ফঙটৰওীয়া ৰবৰত্তত প্ৰদান ওৰা হয়.
ৰনৰদতি তাৰৰঔ এ া ৰলঘীট াৰ ভযাদ উওৰল হমাৱাৰ ৰফষটয় ফীভাওততাও চটনাৱাট া ফীভাওাৰীটফাৰৰ অআনী দাৰয়ত্ব নহয়.
তথাৰ সদ্ভাৱ অৰু সুস্থ-সফল ফযৱসায়ৰ ৰফষয় ৰহঘাট 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 া সম্পওতীয় সওটলা তথয সংটমাৰচত থাটও. এআট াটৱ লকটত ফীভাওততাও উটদশ ৰদফকল সংটমাৰচত ওৰা হ াওা
এ া ন্তবুতি ওটৰ হম ৰৰস্কট াত ওৰা ৰমটওাটনা ফস্তুৰনষ্ঠ সলৰনৰ ৰফষটয় হতোঁ ৱকত ওৰা উৰঘত.
লকটত সাংৰফধাৰনও ফযৱস্থাট াকল ফীভাওততাৰ ভটনাটমাকট া অভন্ত্ৰণ ওৰা হয় হম অকতীয়াকও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ নওৰাকলটও
হওাটনা ৰৰস্ক ধাৰণ ওৰা নহফ.
ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 5
নফীওৰণৰ চাননী প্ৰসংকত 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
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IV. ৰনয়াৱলীটফাৰ ভটত ৰলঘীট াৰ ভযাদ উওৰলটমাৱাৰ অকটত ফীভাওততাকল নফীওৰণৰ চাননী এঔন টথাৱাট া ফীভাওাৰীৰ
অআনী দাৰয়ত্ব নহয়

J.

ওলাধন হফধ ওৰা হৰাধ অৰু অটানাৰ গ্ৰাহওও চনাৰ ৰনটদতশনাটফাৰ

ৰাধীটফাটৰ ৰসহোঁতৰ কফধ ওামতওলাৰ চৰৰয়টত ুোঁৰচ সংগ্ৰহ ওটৰ অৰু এআটফাৰ প্ৰৰিয়া এ াৰ হমাটকৰদ হফধ ওৰৰফ
ৰফঘাটৰ মাও ওলাধন হফধ ওৰা ফুৰল হওাৱা হয়.
ওলাধন হফধ ওৰাট া হল এ া প্ৰৰিয়া মাৰ দ্বাৰা ৰাধীটফাটৰ প্ৰওৃতট া ফৰধতত ৰাধভূলও ওামতওলাৰ কৰাওীও
লুওুৱাফকল ুোঁৰচ স্থানান্তৰ ওটৰ. এআ প্ৰৰিয়াট াৰ দ্বাৰা ধনৰঔৰনটয় আয়াৰ ৰাধী ৰৰঘয়ট া হহৰুৱায় অৰু হফধ হহ টৰ.
হফংও অৰু ফীভাটও ধৰৰ ৰফত্তীয় হসৱাটফাৰ ফযৱহাৰ ওৰৰ ৰাধীটফাটৰ ৰসহোঁত ওলাধন হফধ ওৰৰফকল হঘিা ওটৰ. ৰসহোঁটত বুৱা
ৰৰঘয় ফযৱহাৰ ওৰৰ হলনটদন ওটৰ, উদাহৰণস্বৰূট, ফীভাৰ ৰওঙুভান ধৰণ ৰওনা অৰু তাৰৰঙত হসআ ধন উঠাফকল ফযৱস্থা
ওৰা অৰু এফাৰ ৰসহোঁতৰ উটেশযট া সপল হহাৱাৰ ৰঙত এআট া নাআৰওয়া হয়.
ওলাধন হফধ ওৰা হৰাধ ওৰাৰ হক্ষত্ৰত হলাৱা হতটনওুৱা দটক্ষটফাটৰ বাৰতটও ধৰৰ ৰফিফযাৰ ঘৰওাৰী স্তৰত সপলতা লাব
ওৰৰটঙ.
ঘৰওাটৰ ২০০২ ঘনত ওলাধনৰ হফধতা হৰাধ অআনৰ ৰফধান প্ৰৱততন ওৰৰৰঙল. ফীভাৰ হসৱাৰ ফাটফ দাফী ওৰা গ্ৰাহওটফাৰৰ
প্ৰওৃত ৰৰঘয়ট া ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল উমুি দটক্ষ হলাৱা, সটন্দহচনও হলনটদনৰ ৰৰটা ত ওৰা অৰু চৰডত নকদ সৰঠও
হৰওডত ৰঔা ফা ওলাধন হফধ ওৰাৰ সটন্দহট া সূৰঘত ওৰাৰ ৰঙত IRDAI হয় ওলাধন হফধতা হৰাধ ওৰাৰ ৰনটদতশনাটফাৰ
অকফঢাআৰঙল.
অটানাৰ গ্ৰাহওও চানও ৰনটদতশনাটফাৰ নুসৰৰ, ৰনটম্নাি নৰথটফাৰৰ সংগ্ৰহৰ দ্বাৰা প্ৰৰতচন গ্ৰাহটও সৰঠওবাটৱ ৰঘনাি
হহাৱাট া ৰৰহামত:
1. ৰঠওনা প্ৰভাৰণতওৰণ
2. হশহতীয়া পট াগ্ৰাপ
3. ৰফত্তীয় ৱস্থা
4. ফীভা ঘুৰিৰ উটেশয
হসআফাটফ গ্ৰাহওৰ ৰৰঘয় প্ৰভাণ ওৰৰফকল এটচটন্ট ফযৱসায়ৰ লাবৰ সভয়ত নৰথ সংগ্ৰহ ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয়:
1. ফযৰিটফাৰৰ হক্ষত্ৰত – সম্পূণত নাভ, ৰঠওনা, ID অৰু ৰঠওনাৰ প্ৰভাণৰ হসটত ফীভাওততাৰ হমাকাটমাক নম্বৰ, PAN
সংঔযা অৰু NEFT ৰ উটেটশয হফংওৰ সম্পূণত ৰফৱৰণ সংগ্ৰহ ওৰা.
2. ৰনকভটফাৰৰ হক্ষত্ৰত – ৰনকভীওৰণৰ প্ৰভাণত্ৰ, িাৰও অৰু সংস্থাৰ নুটেদ, ফযৱসায়ট াত ঘলাফকল ওৰৰফকল
ৰধওাৰ লাব ওৰা, PAN ওাডতৰ প্ৰৰতৰলৰ সংগ্ৰহ ওৰা.
3. ংশীদাৰী প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰৰ হক্ষত্ৰত – ঞ্জীয়নৰ প্ৰভাণ ত্ৰ (মৰদ ঞ্জীয়ন ওৰা হহটঙ), ংশীদাৰী ওামত, ংশীদাৰ
এচনও ফা প্ৰৰতষ্ঠানট াৰ ওভতঘাৰী এচনও আয়াৰ হহ ফযৱসায় ঘলাফকল ৰধওাৰ প্ৰদান ওৰা, হতটনওুৱা ফযৰিৰ
ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণ সংগ্ৰহ ওৰা.
4. নযাস অৰু সংস্থাটফাৰৰ হক্ষত্ৰত – ংশীদাৰীৰ দটৰ এটও.
এআট া আয়াত হ াওা ওৰা গুৰুত্বূণত হম হতটনওুৱা তথযটফাটৰ লকটত প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰা-ৰৰ ৰফিীত সহায় ওটৰ অৰু
এআট া এ া সহায়ও ৰফণন অৰহলা.
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সাৰাংশ
a) নৰথপ্ৰস্তুতওৰণৰ প্ৰথভ স্তৰট া হল প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ মাৰ চৰৰয়টত ফীভাওততাআ ৰনচৰ ৰফষটয় অৰু হতটঔতও ৰও ফীভা
লাটক ৱকত ওটৰ.
b) ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশৰ ওততফযট া ৰলঘীট া অৰম্ভ হহাৱাৰ অকটত উদ্ভৱ হয়, অৰু ৰলঘীট াৰ সভগ্ৰ সভয়টঘাৱাত
ফযাহত থাটও.
c) ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ সাধাৰণটত প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হশষৰ পাটল প্ৰস্তাৱওৰ ঘহী সম্বৰলত স্বীওাটৰাৰি এ া সংটমাক ওটৰ.
d) প্ৰস্তাৱৰ পভত এঔনৰ উাদনটফাৰ হল সাধাৰণটত:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

প্ৰস্তাৱওৰ সম্পূণত নাভ
প্ৰস্তাৱওৰ ৰঠওনা অৰু হমাকাটমাকৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ
স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত হফংওৰ ৰফৱৰণ
প্ৰস্তাৱওৰ হঙা, চীৰৱওা অৰু ফযৱসায়
ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তুৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ অৰু ৰৰঘয়
ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ
ূফতৰ অৰু ফততভানৰ ফীভা
ক্ষৰতৰ ৰবজ্ঞতা
ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ৰদয়া স্বীওাটৰাৰি

e) ফীভাওততাআ ফীভাওৰীকল অকফটঢাৱা ৰৰস্ক সম্বন্ধীয় সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয ৰনৰশ্চত ওৰাট া ভধযস্থতাওাৰী ৰহঘাট ওামত
ওৰা এটচন্ট এচনৰ দাৰয়ত্ব.
f)

প্ৰস্তাৱট া ৰনৰীক্ষণ ওৰা অৰু গ্ৰহণৰ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত হলাৱা এআ সভগ্ৰ প্ৰৰিয়াট াও অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰহঘাট চনাচায়.

g) স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত, ফীভাওততাকল ুৰস্তওা এঔন অকফটঢাৱা হয় অৰু প্ৰস্তাৱট া হতোঁ এআট া হখাষণা ওৰৰফ লাটক হম
হতোঁ এআট া ৰঢটঙ অৰু ফুৰচ াআটঙ.
h) ৰপ্ৰৰভয়াভ হল ফীভা ঘুৰি এ াৰ ধীনত ফীভাৰ ৰফষয়ফস্তু এ া ফীভা ওৰৰফৰ ফাটফ ফীভাওততাআ ফীভাওাৰীও ৰৰটশাধ ওৰা
ৰাৰশ ফা ৰফটফঘনাট া.
i)

ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধট া নকদ, ৰমটওাটনা স্বীওৃৰতপ্ৰাপ্ত হফংৰওং ফুচাফুৰচৰ অৰহলা, ডাওৰ ভাৰন ডতাৰ, হিৰড ফা হডৰফ
ওাডত, আন্টাৰটন , আ-হিন্সপাৰ, প্ৰতক্ষয হিৰড ফা ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা সভটয় সভটয় নুটভাৰদত ৰমটওাটনা দ্ধৰতৰ দ্বাৰা
ওৰৰফ াৰৰ.

j)

প্ৰভাণৰ প্ৰটয়াচন হটল ফীভাৰ প্ৰভাণত্ৰ এঔটন ফীভাৰ উৰস্থৰতট া প্ৰভাৰণত ওটৰ.

k) ৰলঘীট া হল এ া অনুষ্ঠাৰনও নৰথ ৰমটয় ফীভাৰ ঘুৰিট াৰ প্ৰভাণ এ া দাৰগ ধটৰ.
l)

অিাস এ াৰ হল ৰলঘীট াত ৰফস্তৃতবাটৱ উটেৰঔত এ া ঘতত ৰমট া ঘুৰিট াৰ হফধতাৰ ফাটফ প্ৰওৃতাথতত ালন ওৰৰফ
লাটক.

m) মৰদ ফীভাৰ সভয়ত ৰলঘীট াৰ ৰওঙুভান ৰনয়ভ অৰু ঘতত ৰৰৱততন ওৰৰফলকীয়া হয়, হতটন্ত এআট া ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ নাভৰ নৰথ
এঔনৰ চৰৰয়টত সংটশাধনটফাৰ/ সলৰনটফাৰ ওৰৰ সম্পনতা ওৰা হয়.
n) কাোঁথৰনৰ অ াআতকও গুৰুত্বূণত ৰনয়ভট া হল হম হপদটফাৰৰ উটেশযট া ূৰণ ওৰাট া ৰৰহামত অৰু এআ উটেশযট া
ৰলঘীট াত ৰফঘৰা হফ.
o) ওলাধন হফধ ওৰা ভাটন হল ৰাধভূলও ওামতওলাটটৰ অহৰণ ওৰা ধন হফধ ধনকল ৰূান্তৰ ওৰা অৰু আয়াৰ ৰফৰুটদ্ধ
ৰফিচুৰৰ অৰু বাৰতফষতত অআন কৰঢটতালা হহটঙ.
p) অটানাৰ গ্ৰাহওও চানও ৰনটদতশনাটফাৰ নুসৰণ ওৰৰফকল অৰু এআ ৰনটদতশনাটফাৰ দাফী ওৰা নৰথটফাৰ অহৰণ
ওৰৰফকল এটচন্টৰ এ া দাৰয়ত্ব অটঙ.
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ভুঔয দটফাৰ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ৰলঘীৰ পভত
ৰপ্ৰৰভয়াভৰ অকতীয়া ৰৰটশাধ
ফীভাৰ প্ৰভাণত্ৰ
নফীওৰণৰ চাননী
অিাস
ঘতত
ওৃতজ্ঞতাৰ ৰৰঙদ
ওলাধন হফধ ওৰা
অটানাৰ গ্ৰাহওও চানও
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ধযায় 19
স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ
াঠ ৰৰঘয়
এআ াঠট াটৱ অটানাও বাৰতফষতত ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ অকফটঢাৱা ৰফৰবনতা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফষটয় সাভৰগ্ৰও
ন্তদৃৰত ি এ া প্ৰদান ওৰৰফ. ভাত্ৰ এ া প্ৰডাক্ট - হভৰডটক্লভৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ ৰফৰবনতা ধৰণৰ শ শ প্ৰডাক্ট অটঙ, উমুি
সাভৰৰটলাৱা এ া ৰনফতাঘন ওৰৰফকল গ্ৰাহওৰ এ া ৰফস্তৃত ৰৰসৰ অটঙ. এআ াঠট াটৱ ফযৰিটফাৰ, ৰৰয়াল অৰু হকা এ া
সাভৰৰটলাৱা ৰফৰবনতা স্বাস্থয প্ৰডাক্টটফাৰৰ হফৰশিযটফাৰ ফাঔযা ওটৰ.
াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক
স্বাস্থয ফীভাৰ ভানৰফৰশিওৰণত IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণৰ প্ৰডাক্ট
হমাক ওৰা সাভৰৰটলাৱা ফা উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰটমাকয ফীভাৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ
হচাষ্ঠ নাকৰৰওৰ ৰলঘী
ৰনৰদতি উওাৰী সাভৰৰটলাৱাটফাৰ – ৰঘৰওৎসালয়ৰ নকদ, ওৰঠন হৰাকটফাৰ
দীখতওালীন মত্ন হলাৱাৰ প্ৰডাক্ট
ৰভশ্ৰ-প্ৰডাক্টটফাৰ
হটওচ ৰলঘীটফাৰ
দুঔীয়া হশ্ৰণীটফাৰৰ ফাটফ ভাআি’ ফীভা অৰু স্বাস্থয ফীভা
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয ফীভা হমাচনা
প্ৰধান ভন্ত্ৰী সুৰক্ষা ফীভা হমাচনা
প্ৰধানভন্ত্ৰী চন ধন হমাচনা
ফযৰিকত দূখত না অৰু ক্ষভতা সাভৰৰটলাৱা
ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা
সভূহীয়া স্বাহয সাভৰৰটলাৱা
ৰফটশষ প্ৰডাক্টটফাৰ
স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত থওা ভুঔয ৰৰটেদটফাৰ

এআ াঠট া ঢাৰৰ ৰঙত অুৰন সক্ষভ হফ:
a) স্বাস্থয ফীভাৰ ৰফৰবনতা হশ্ৰণীটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল
b) স্বাস্থয ফীভাত ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰত থওা IRDAI ৰনটদতশনাটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল
c) অৰচৰ ৰদনট াত বাৰতীয় ফচাৰত উলব্ধ ৰফৰবনতা ধৰণৰ স্বাস্থযৰ প্ৰডাক্টটফাৰ অটলাঘনা ওৰৰফকল
d) ফযৰিকত দূখত না ফীভা ফাঔযা ওৰৰফকল
e) ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা অটলাঘনা ওৰৰফকল
f)

স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত থওা ভুঔয দটফাৰ অৰু ৰৰটেদটফাৰ ফুৰচফকল
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A. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক
1. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰৰঘয়
IRDA ৰ স্বাস্থয ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাটৰ স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱাট া তলত ৰদয়া ধৰটণ ফণতনা ওটৰ
সংজ্ঞা
“স্বাস্থয ফীভা ফযৱসায়” ফা “স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱা” হ াটৱ হৰাকৰ ভুনাপাটফাৰ ফা ৰঘৰওৎসা, শলয ৰঘৰওৎসা ফা ৰঘৰওৎসালয়ত হহাৱা
ফযয়ৰ ভুনাপাটফাৰৰ ফাটফ অকফটঢাৱা ফীভা ঘুৰিটফাৰৰ প্ৰবাৱট া ফুচায়, ৰনৰশ্চত ভুনাপা অৰু দীখতওালীন মত্ন, ভ্ৰভণ ফীভা
অৰু ফযৰিকত দূখত না সাভৰৰটলাৱা অৰদটও ধৰৰ.
বাৰতীয় ফচাৰত উলব্ধ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ প্ৰধানত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰডাক্টটফাৰৰ দটৰ. এআ প্ৰডাক্টটফাটৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত থওাৰ সভয়ত ফযৰি এচটন ফহন ওৰা ফযয়টফাৰ সাভৰৰ লয়. ুনৰ, এআ ধৰণৰ ফযয়টফাৰ মটথি হফৰঙ হয়
অৰু স্বাস্থয মতনৰ ফৰধতত ভূলয, শলয ৰঘৰওৎসাৰ দ্ধৰতটফাৰ, নতুন অৰু ৰধও ফযয়ফহুল ওাৰৰওৰী অৰু নতুন প্ৰচন্মৰ
ষধটফাৰৰ ভূলয আতযাৰদৰ ফাটফ প্ৰধানত সাধাৰণ ভানুটহ ঢুৰও হাৱাৰ ফাৰহৰত হয়. অনৰও ফযৰি এচন অৰথতওবাটৱ স্বেল
হহাৱা স্বটত্ব স্বাস্থয ফীভা ৰফহটন হতটনওুৱা উচ্চ ফযয়টফাৰ ফহন ওৰা হতোঁৰ টক্ষ তযন্ত ওৰঠন হহ টৰ.
হসআফাটফ, স্বাস্থয ফীভাট া গুৰুত্বূণত প্ৰধানত দু া ওাৰণৰ ফাটফ:
 ৰমটওাটনা হৰাকৰ হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসা সুৰফধাটফাৰৰ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰৰফকল ৰফত্তীয় সহায় অকফঢাফকল.
 ফযৰি এচনৰ চভাধন সংৰক্ষণ ওৰৰ ৰাৰঔফকল ৰমট া নযথা হৰাকৰ ফাটফ ঔৰঘ হহ মাফ াটৰ.
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততওৰণট া সাভৰৰটলাৱা প্ৰথভ ঔুঘুৰা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট - হভৰডটক্লভ - ১৯৮৬ ঘনত ৪ া ৰাচহুৱা ঔণ্ডৰ
ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা অৰম্ভ ওৰা হহৰঙল. এআ হওাম্পানীটফাটৰ লকটত প্ৰস্তাৱওটফাৰও হডওাওালত ৰসহোঁতৰ ৱসৰ ৰঙৰ ৰঘৰওৎসা
ফযয়টফাৰৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱা বৰৱষয অটৰাকয ৰলঘী, ভ্ৰভণ ফীভা অকফটঢাৱা ৰফটদশৰ হভৰডটক্লভ ৰলঘী অৰু দুঔীয়া
ভানুহটফাৰৰ ফাটফ চন অটৰাকয ফীভা ৰলঘী অৰদৰ দটৰ হওআফা া নয সাভৰৰটলাৱা অকফঢাআৰঙল.
ৰঙকল ফীভা ঔণ্ডট া ফযৰিকত ঔণ্ডৰ ংশগ্ৰহণওাৰীটফাৰকল ভুওৰল ওৰা হহৰঙল, ৰমটয় স্বাস্থয ফীভাৰ ফচাৰটও ধৰৰ ফহুটতা
হওাম্পানীৰ প্ৰটৱশট া সুঘল ওৰৰ তুৰলৰঙল. আয়াৰ লটক লটক এআ ফযৱসায়ট া মটথি প্ৰসাৰৰত হল, সাভৰৰটলাৱাটফাৰত ৰবনতাত
অৰহল অৰু লকটত ৰওঙুভান নতুন ধৰণৰ সাভৰৰটলাৱা হদৰঔফকল হাৱা কল.
অৰচৰ ৰদনত, স্বাস্থয ফীভা ঔণ্ডট া মটথি উনতাত হহটঙ, প্ৰায় সওটলাটফাৰ সাধাৰণ ফীভা হওাম্পানী, স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভাওাৰীটফাৰ
অৰু চীৱন ফীভাওাৰীটফাটৰ শ শ প্ৰডাক্ট অকফঢাআ অৰহটঙ. তথাৰ, ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ সাভৰৰটলাৱাৰ দটৰ
হভৰডটক্লভ ৰলঘীট াৰ প্ৰাথৰভও উওাৰী কাোঁথৰনট া এৰতয়া ফীভাৰ অ াআতকও চনৰপ্ৰয় ধৰণ হফকল ফাওী অটঙ.
ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উনতায়ণ ওতৃতক্ষৰ (স্বাস্থয ফীভা) ৰনয়ভাৱলীটফাৰ, ২০১৩ ৰ ভটত
1.

চীৱন ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ দীখতওালীন স্বাস্থয প্ৰডাক্ট অকফঢাফ াটৰ ৰওন্তু হতটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ফাটফ
ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰতওটভ ৰতৰন ফঙৰৰ প্ৰৰতট া ব্লওৰ ফাটফ ৰৰফৰততত থাৰওফ, তাৰৰঙত ৰপ্ৰৰভয়াভট া ুনৰ
ৰনৰীক্ষণ ওৰা অৰু প্ৰটয়াচন নুসৰৰ ৰৰৱততন ওৰা হফ াটৰ.

2.

চীৱনৰফহীন অৰু স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ নূনযতভ এও ফঙৰৰ সভয়সীভাৰ ফাটফ ৰনচাৱফীয়া স্বাস্থয
প্ৰডাক্ট অকফঢাফ াটৰ, সভয়সীভাট াৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰৱৰততত থাটও.

2. স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ হফৰশিযটফাৰ
স্বাস্থয ফীভাট াটৱ সাধাৰণটত হৰাকৰ হসটত চৰডত অৰু হসআফাটফ হৰাকৰ ফাটফ হহাৱা ফযয়টফাৰ ৰফটফঘনা ওৰা হয়. হওৰতয়াফা,
হদনৰন্দন চীৱন ধাৰণৰ ওামতওলাটফাৰৰ প্ৰবাৱ সাটটক্ষ ফযৰি এচনৰ হৰাকট া দীখলীয়া ফা ফহুৰদন ফৰতত থওা, অচীৱন ফা
ওৰঠন হফ াটৰ. দূখত নাচৰনত অখাত ফা দূখত নাৰ পলস্বৰূট উদ্ভৱ হহাৱা ক্ষভতাৰ ফাটফ ফযয়টফাৰ ফাৰঢফ াটৰ.
ৰফৰবনতা চীৱন হশলী, ৰৰটশাধৰ দক্ষতা অৰু স্বাস্থযৰ ৱস্থাৰ হসটত ৰফৰবনতা গ্ৰাহওটফাৰৰ হফটলক হফটলক প্ৰটয়াচনীয়তা থাৰওফ
াটৰ ৰমট া প্ৰৰতট া ঔণ্ডৰ গ্ৰাহওকল অকফঢাফকল উমুি প্ৰডাক্ট হতয়াৰ ওটৰাটত ৰফটফঘনা ওৰাৰ প্ৰটয়াচন. গ্ৰাহওটফাটৰ
স্বাস্থয ফীভা ৰওটনাটত ফযাও সাভৰৰটলাৱাট া অশা ওটৰ ৰমটয় ৰসহোঁতৰ সওটলা প্ৰটয়াচন ূৰ ওৰৰফ. এটও া সভয়ত, ফৃহত
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গ্ৰহণটমাকযতা অৰু ডাগৰ অয়তন লাব ওৰৰফকল হটল ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ ফহনটমাকয হফ লাটক, হসআটফাৰ লকটত গ্ৰাহওৰ ফাটফ
অৰু ৰফটিতা দলট াৰ ফাটফ হসআটফাৰ ৰফণন ওৰৰফকল সহটচ ফুৰচ হাৱা হফ লাটক.
এআটফাৰ হল স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰওঙুভান অওষতণীয় হফৰশিয ৰমটফাৰ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ গ্ৰাহওৰ ফাটফ ৰফৰবনতা ধৰটণ
হতয়াৰ ওৰৰফকল হঘিা ওটৰ.
3. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফস্তৃত হশ্ৰণীৰফবাক
প্ৰডাক্টৰ অৰহতট া ৰমটয়আ নহও ৰওয়, স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰও ৰফস্তৃতবাটৱ ৩ া হশ্ৰণীত বাক ওৰৰফ াৰৰ:
a) ক্ষৰতূৰণ সাভৰৰটলাৱা
এআ প্ৰডাক্টটফাটৰ স্বাস্থয ফীভা ফচাৰৰ অওাৰট া কঠন ওটৰ অৰু ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফাটফ হহাৱা প্ৰওৃত ৰঘৰওৎসাৰ
ফযয়ট া ফহন ওটৰ.
b) ৰনৰদতি ভুনাপা সাভৰৰটলাৱাটফাৰ
‘ৰঘৰওৎসালয় নকদ’ ফুৰল হওাৱা হয়, এআ প্ৰডাক্টটফাটৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহ থওা সভয়টঘাৱাত প্ৰৰতৰদটন ৰনৰদতি নকদ
ৰৰটশাধ ওটৰ. লকটত ৰওঙুো্ভান প্ৰডাক্টৰ ৰনৰদতি ভানযতাপ্ৰাপ্ত শলয ৰঘৰওৎসাৰ ভুনাপা প্ৰডাক্টট াত সৰনতাৰৱি ওৰা থাটও.
c) চৰ ল হৰাক সাভৰৰটলাৱা
এআট া হল হূদমন্ত্ৰৰ অিভণ, হষ্ট্ৰাও, ওওত টৰাক আতযাৰদৰ দটৰ এ া ূফতৰনধতাৰৰত চৰ ল হৰাকৰ উদ্ভৱত ৰৰটশাধ ওৰৰফৰ
ফাটফ এ া ৰনৰদতি ভুনাপাৰ ৰৰওল্পনা.
ৃৰথৱীৰ সওটলাটত স্বাস্থয অৰু ক্ষভতাৰ ফীভাট া এটওলটক ঘৰল অটঙ ৰওন্তু বাৰতফষতত ফযৰিকত দূখত না সাভৰৰটলাৱাট া
ৰম্পৰাকতবাটৱ স্বাস্থয ফীভাৰ স্বতন্ত্ৰ ৰহঘাট ৰফিী ওৰা হয়.
লকটত স্বাস্থয ফীভাআ দৰাঘলটত বাৰতফষতৰ ফাৰহৰত হহাৱা ফযয়টফাৰ ফহন নওটৰ. আয়াৰ ফাটফ নয প্ৰডাক্ট - ৰফটদশৰ স্বাস্থয ফীভা
ফা ভ্ৰভণ ফীভা - ৰওৰনফ লাটক. হওৱল হশহতীয়া সভয়ত, ফযৰিকত ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰওঙুভান উচ্চ হাৰৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাটক্ট
ৰনয়ৰভত স্বাস্থয ফীভা সাভৰৰটলাৱাৰ ংশ ৰহঘাট ৰফটদশৰ ফীভা সাভৰৰটলাৱাট া ন্তবুতি ওটৰ, ৰনৰদতি ৰনয়ভ অৰু ঘতত
সাটটক্ষ.
4. গ্ৰাহও ঔণ্ডটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক
প্ৰডাক্টটফাৰ লকটত উটেৰশত গ্ৰাহও ঔণ্ডটফাৰও ভনস্থ ওৰৰ অৰহত ওৰা হয়. প্ৰৰতট া ঔণ্ডৰ ফাটফ ভুনাপাৰ কাোঁথৰন, ভূলয,
অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰু ৰফণন সম্পূণত স্পি হফ লাটক. গ্ৰাহও ঔণ্ডটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা প্ৰডাক্টটফাৰ হল:
a) ঔুঘুৰা গ্ৰাহও অৰু ৰসহোঁতৰ ৰৰয়ালৰ সদসযটফাৰকল অকফটঢাৱা ফযৰিকত সাভৰৰটলাৱা
b) ওভতঘাৰী অৰু হকা টফাৰ সাভৰৰকল, ৰসহোঁতৰ সদসযটফাৰ সাভৰৰকল ফাৰণৰচযও গ্ৰাহওটফাৰকল অকফটঢাৱা হকা
সাভৰৰটলাৱা
c) চনসংঔযাৰ দুঔীয়া হশ্ৰণীটফাৰও সাভৰৰটলাৱা RSBY ৰ দটৰ ঘৰওাৰী অোঁঘৰনটফাৰৰ দটৰ সাভূৰহও ৰলঘীটফাৰ.
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B. স্বাস্থয ফীভাত ভানৰৱৰশিওৰণত IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ
ৰফৰবনতা প্ৰডাক্ট অকফটঢাৱা ৰফৰবনতা ফীভাওাৰী অৰু ৰফৰবনতা দ অৰু ন্তবুতৰিৰ হফটলক হফটলক সংজ্ঞাআ ফচাৰত স্পিাতৰ সৃৰি
ওটৰ. গ্ৰাহওৰ ফাটফ প্ৰডাক্টটফাৰ তুলনা ওৰৰফকল অৰু ফযৰিকত হওাম্পানীটফাৰৰ প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰফৰুটদ্ধ দাফীটফাৰ ৰৰটশাধ
ওৰৰফকল তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষৰ ফাটফ ওৰঠন হহ টৰ. তাটৰাৰৰ, চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘীটফাৰত, হওানট া চৰ ল হৰাক হয় অৰু
হওানট া নহয় তাৰ হওাটনা স্পি উটেঔ নাথাটও. স্বাস্থয ফীভা উটদযাকট াৰ ফাটফ হফদুযৰতও ডা া তত্বৱধান ওৰাট া ওৰঠন হহ
ৰৰটঙ.
ফীভাওাৰীটফাৰৰ ভাচত থওা স্পিতা দূৰ ওৰৰফকল হসৱা অকফঢাতাটফাৰ, TPA অৰু ৰঘৰওৎসালয়টফাৰ অৰু ফীভাওততা
ৰাআচৰ ৰবটমাকটফাৰ, IRDA ৰ দটৰ ৰফৰবনতা সংস্থাটফাৰ, উটদযাক অৰু হফাৰী ভণ্ডল সংখট াৰ স্বাস্থয উটদশও সৰভৰ টয়
স্বাস্থয ফীভাত ৰওঙুভান ধৰণৰ ভানৰফৰশিতা অৰনফকল এওটকা হফ লাটক. সাধাৰণ ফুচাফুৰচৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, স্বাস্থয ফীভাত
২০১৩ ঘনত IRDA হয় ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰত ৰনটদতশনা চাৰৰ ওৰৰৰঙল.
ৰনটম্নািটফাৰৰ ভানৰফৰশিওৰণৰ ফাটফ এৰতয়া ৰনটদতশনাটফাৰ অকফটঢাৱা হহটঙ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

সাধাৰণটত ফযৱহাৰ ওৰা ফীভাৰ দটফাৰৰ সংজ্ঞাটফাৰ
চৰ ল হৰাকৰ সংজ্ঞাটফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণ ৰলঘীটফাৰত ফযয়ৰ ফৰহতবি
ু ৰফষয় ফস্তুটফাৰৰ তাৰলওা
দাফীৰ পভতটফাৰ অৰু অকতীয়া-ওতৃতত্বওৰণৰ পভতটফাৰ
ৰফলৰ পৰটভ টফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ ফযাহৰতৰ সাৰাংশ
TPA হফাৰ, ফীভাওাৰীটফাৰ অৰু ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ ভাচৰ ভানৰফৰশি ঘুৰিটফাৰ
নতুন ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ IRDAI ও ৰদফকল ভানৰফৰশি পাআল অৰু ফযৱহাৰ ওৰা পৰটভ

এআট া হহটঙ ফীভা উটদযাক অৰু স্বাস্থয হমাকাধততাৰ হসৱাৰ ভানদণ্ডট া উনতাত ওৰৰফকল এ া ডাগৰ দটক্ষ অৰু এআট াটৱ
লকটত থতণূ ত স্বাস্থয অৰু স্বাস্থয ডা াৰ সংগ্ৰহত সহায় ওটৰ.

C. ৰঘওৎসালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণৰ প্ৰডাক্ট
এ া ক্ষৰতূৰণ ৰবৰত্তও স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী হল অ াআতকও সাধাৰণ অৰু বাৰতফষতত সফতাৰধও ৰফিী হহাৱা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট.
PSU ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা অশীৰ দশওত অৰম্ভ ওৰা হভৰডটক্লভ ৰলঘীট া অৰঙল অকতীয়া ভানৰফৰশি স্বাস্থয প্ৰডাক্ট অৰু
দীখত সভয় এ াৰ ফাটফ ফচাৰত উলব্ধ এওভাত্ৰ প্ৰডাক্ট অৰঙল. মৰদ এআ প্ৰডাক্টট াত ৰওঙু সালসলৰনৰ দ্বাৰা ৰফৰবনতা হব্ৰণ্ড
নাভৰ ধীনত ৰফৰবনতা ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰফণন ওৰৰটঙ, তথাৰ এআট াটৱ হদশত সফতাৰধও ৰফিী হহাৱা স্বাস্থয ফীভা ৰহঘাট
ফৰতত অটঙ.
ৰঘওৎসালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণৰ প্ৰডাক্টটফাটৰ ফযৰিটফাৰও ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ হক্ষত্ৰত হতোঁটলাটও ফহন ওৰৰফলকীয়া
ফযয়টফাৰৰ ৰা সুৰৰক্ষত ওটৰ. হফৰঙবাক হক্ষত্ৰত, ৰসহোঁটত লকটত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ৰনৰদতি সংঔযও
ৰদনটফাৰৰ সাভৰৰ লয়, ৰওন্তু ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ হসটত চৰডত হনাটহাৱা ৰমটওাটনা ফযয় ফৰহষ্কাৰ ওটৰ.
হতটনওুৱা সাভৰৰটলাৱা এ া ‘ক্ষৰতূৰণ’ ৰ অধাৰত অকফটঢাৱা হয়, হসআট া হল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়ত হহাৱা ফযয়ৰ
ৰৰভাণ ফা সওটলাটফাৰ ফযয় বাল দটৰ ৰফটফঘনা ওৰৰ. এআট া ‘ভুনাপা’ অধাৰৰত ফীভা সাভৰৰট াৰ হসটত ৰফৰীত হফ াটৰ,
মত ৰনৰদতি খ না এ াৰ উদ্ভৱত ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰৰভাণট া (ৰঘৰওৎসালয়, চৰ ল হৰাকৰ লক্ষণ ফা বৰততৰ থওা
প্ৰৰতৰদন) ৰলঘীট াত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হয় অৰু আয়াৰ প্ৰওৃত ফযয়ট াৰ হসটত হওাটনা সম্পওত নাথাটও.
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উদাহৰণ
ৰখুৰ ত্নী অৰু এ া ১৪ ফঙৰীয় সন্তানৰ হসটত এ া সৰু ৰৰয়াল অটঙ. ৰৰয়ালৰ প্ৰৰতচন সদসযও সাভৰৰ স্বাস্থয ফীভা
হওাম্পানী এ াৰ ৰা হতোঁ হভৰডটক্লভ ৰলঘী এ া হলটঙ, ১ লাঔ ওাৰ ফযৰিকত সাভৰৰটলাৱা এ াৰ হসটত. হতোঁটলাওৰ
প্ৰটতযওচটন ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ হক্ষত্ৰত ১ লাঔ ওাকলটও ৰঘৰওৎসাৰ ফযয় খূৰাআ াফ.
ৰখুও হৃদমন্ত্ৰৰ অিভণৰ পলত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰাফ লকা হহৰঙল অৰু ঘাচতাৰৰৰ প্ৰটয়াচন হহৰঙল. ৰঘৰওৎসাৰ ৰফল ১.২৫
লাঔ ওাকলটও উৰঠৰঙল. সাভৰৰটলাৱাৰ ৰৰওল্পনাট া নুসৰৰ ফীভা হওাম্পানীটয় ১ লাঔ ওা ৰৰটশাধ ওৰৰৰঙল অৰু ফাওী
থওা ২৫,০০০ ওা ৰখুটৱ হতোঁৰ ৰনচৰ হচৰ ৰা ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া হহৰঙল.
ক্ষৰতূৰণ ৰবৰত্তও হভৰডটক্লভ ৰলঘীৰ ভুঔয হফৰশিযটফাৰ তলত ফহলবাটৱ উটেঔ ওৰা হহটঙ, মৰদ সাভৰৰটলাৱাৰ সীভাটফাৰত
ৰবনতাতা থাটও, প্ৰৰতচন ফীভাওাৰীটয় প্ৰডাক্টটফাৰকল ৰতৰৰি ফৰহষ্কৰণটফাৰ ফা ভুনাপাটফাৰ ফা ৰওঙুভান এড-ন প্ৰটয়াক ওৰৰফ
াটৰ. ঙাত্ৰচনও ৰাভশত ওৰা হয় হম ৰনটম্নািট া হল প্ৰডাক্টট াৰ ৰফষটয় হওৱল এ া ৰফস্তৃত ধাৰণা অৰু হতোঁ ৰনচটও হতোঁ
ৰধও চাৰনফকল আো ওৰা ৰফটশষ ফীভাওাৰীট াৰ প্ৰডাক্টট াৰ হসটত ৰৰৰঘত ওটৰাৱা উৰঘত. হতোঁ লকটত ফযৱহূত হফ ৰা
ৰওঙুভান ৰঘৰওৎসাৰ দ ৰফষটয় ৰনচটও জ্ঞাত ওৰৰ তুৰলফ লাটক.
1. বৰততটহাৱা হৰাকীৰ ৰঘৰওৎসালয়ৰ ফযয়টফাৰ
এ া ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটয় ফীভাওততাও হৰাক / দূখত নাৰ ফাটফ হহাৱা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততওৰণ ফযয়ৰ ভূলযট া ৰৰটশাধ ওটৰ.
সওটলাটফাৰ ফযয় ৰৰটশাধটমাকয নহফ াটৰ অৰু ৰধওাংশ প্ৰডাটক্ট সাভৰৰটলাৱা ফযয়ট া ফাঔযা ওটৰ ৰমটয় সাধাৰণটত
ন্তবুতি ওটৰ:
i.

ৰঘৰওৎসালয় / নাৰঙতং হহাটভ অকফটঢাৱাৰ দটৰ হওাঠা, হফাৰডতং অৰু নাৰঙতং ফযয়টফাৰ. এআট াটৱ নাৰঙতং মতন, RMO
ভাঘুলটফাৰ, IV তৰল / ৰি সৰফৰাহ / আনটচওিন ওতৃতক্ষৰ ভাঘুলটফাৰ অৰু হতটনওুৱা ধৰণৰ ফযয়টফাৰ
ন্তবুতি ওটৰ.

ii. তযন্ত মতনৰ হকা (ICU) ৰ ফযয়টফাৰ
iii. শলয ৰঘৰওৎসও, এটনটস্থৰ ি, ৰঘৰওৎসা বযাসওততা, ৰাভশতদাতা, ৰফটশষজ্ঞৰ ভাঘুল
iv. হঘতনানাশও, ৰি, ৰক্সটচন, াটৰঘন ওক্ষৰ ভাঘুল, শলয ৰঘৰওৎসাৰ উওৰণটফাৰ,
v.

ষধটফাৰ অৰু িাকঙটফাৰ,

vi. ডায়লাআৰঙঙ, হওটভাটথৰাৰ, হৰৰড’হথৰাৰ
vii. হঙটভওাৰ, টথতাটৰডও আভপ্লযান্ট, আনো ওাৰডতটয়ও বাল্ব ৰৰটপ্লঙটভন্ট, বাস্কুলাৰ হিন্টঙ আতযাৰদৰ দটৰ
াটৰঘন দ্ধৰতৰ সভয়ত ওামতওৰী ওৰা প্ৰটস্থৰ ও ৰডবাআঘৰ ভূলয
viii. ৰঘৰওৎসাট াৰ হসটত সম্পওতীয় প্ৰাসংৰকও কটৱষণাকাৰ / লক্ষণ ৰীক্ষাটফাৰ অৰু নয ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰ
ix. ফীভাওততাৰ ংক সংটৰাণৰ হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাটৰ দাতাৰ ফযয়ট া (ংকৰ ভূলযট া ফাদ ৰদ)
সাভৰৰলয়
এ া ৰনয়ৰভত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটয় ফযয়টফাৰ সাভৰৰলয় হওৱল মৰদ ৰঘৰওৎসালয়ত থওাৰ সভয়সীভাট া
২৪ খন্টা ফা তাটতাৰধও হয়. হসআদটৰ ৰঘৰওৎসাৰ ওাৰৰওৰীটফাটৰ গ্ৰকৰত লাব ওৰাৰ লটক লটক, ফহুটতা শলয ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা নাআৰওয়া হহ ৰৰটঙ. হসটয় এৰতয়া ৰদফযা মত্নৰ প্ৰৰিয়াটফাৰৰ দটৰ, হসআটফাৰ
ৰফটশষ ৰদফযা মত্নৰ হওিটফাৰ ফা ৰঘৰওৎসালয়টফাৰত সম্পনতা ওৰৰফ াৰৰ. ঘুওৰ শলয ৰঘৰওৎসা, হওটভাটথৰাৰ; ডায়টলৰঙঙ
আতযাৰদ ৰদফযা মতন শলয ৰঘৰওৎসাৰ ধীনত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ অৰু তাৰলওাঔন সদায় ফাৰঢ থাৰওফ. হসআটফাৰ লকটত
ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা হয়.
ফাৰহৰৰ হৰাকীৰ ফযয়টফাৰ সাভৰৰটলাৱাট া বাৰতফষতত এৰতয়া ৰত সীৰভত, ৰত ওভসংঔযও হতটনওুৱা প্ৰডাটক্ট OPD
সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়. ৱটশয ৰওঙুভান ৰৰওল্পনা অটঙ ৰমটয় ফাৰহৰা হৰাকীৰ ৰঘৰওৎসা ফযয়ট া অৰু লকটত ৰঘৰওৎসওৰ
সাক্ষাত, ৰনয়ৰভত ৰঘৰওৎসাৰ ৰীক্ষা, দন্তয অৰু পাভতাঘীৰ ভূলযটফাৰৰ হসটত চৰডত স্বাস্থয মতনৰ ফযয়টফাৰ সাভৰৰ লয়.
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2. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ
i.

ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ ফযয়টফাৰ

ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততট া হয়টতা চৰুৰীওালীন ফা ৰৰওৰল্পত হফ াটৰ. মৰদ হৰাকী এচন ৰৰওৰল্পত শলয ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ
মায়, হতটন্ত হতোঁ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকটত ৰনটচ ফযয় ফহন ওৰৰফ লাৰকফ.
সংজ্ঞা
IRDA স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাটৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ ফযয়টফাৰ তলত ৰদয়া ধৰটণ ফাঔযা ওটৰ:
ফীভাওৃত ফযৰিচনও ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰাৰ অকটত ফহন ওৰৰফলকীয়া ফযয়টফাটৰ, অকফঢায় হম:
a) হতটনওুৱা ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰ এটও া ৱস্থাৰ ফাটফ ফহন ওৰা হয় ৰমহৰ ফাটফ ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততট া
প্ৰটয়াচন অৰঙল, অৰু
b) হতটনওুৱা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততট াৰ ফাটফ ৰবতৰৰ হৰাকী দাফীট া ফীভা হওাম্পানীট াটৱ স্বীওাৰ ওটৰ.
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত অকৰ ফযয়টফাৰ ৰীক্ষা, ষধ, ৰঘৰওৎসওৰ ভাঘুল আতযাৰদ ধৰটণ হফ াটৰ. হতটনওুৱা ফযয়টফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ হসটত প্ৰাসংৰকও অৰু সম্বন্ধীয়, স্বাস্থযফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা হয়.
ii. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত থওাৰ ৰঙত, ফহু হক্ষত্ৰত উশভ অৰু ৰীক্ষা-ৰনৰীক্ষাৰ ফাটফ ফযয় হফ াটৰ.
সংজ্ঞা
ফীভাওৃত ফযৰিচনও ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰা ফযাহৰত ৰদয়াৰ ৰঠও ৰঙটত বৰৰফ লকীয়া ফযয়টফাৰ, অকফঢায় হম:
a) হতটনওুৱা ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰ এটও া ৱস্থাৰ ফাটফ ফহন ওৰা হয় ৰমহৰ ফাটফ ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততট া
প্ৰটয়াচন অৰঙল, অৰু
b) হতটনওুৱা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততট াৰ ফাটফ ৰবতৰৰ হৰাকী দাফীট া ফীভা হওাম্পানীট াটৱ স্বীওাৰ ওটৰ.
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ বৰততৰ ৰঙৰ সভয়টঘাৱাৰ ৰনধতাৰৰত সংঔযও ৰদনৰ ফাটফ ফহন ওৰা ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰৰ
দটৰ প্ৰাসংৰকও হফ াটৰ অৰু দাফী এ া ংশ ৰহঘাট ৰফটফঘনা ওৰৰফ াটৰ.
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ ষধ, িাকঙ, ৰঘৰওৎসওৰ দ্বাৰা ুনৰ ৰীক্ষা আতযাৰদৰ ৰূত হফ াটৰ, ৰঘৰওৎসালয়ৰ
ৰা ফযাহৰত ৰদয়াৰ ৰঙত. হতটনওুৱা ফযয়টফাৰ ৰঘৰওৎসালয়ত ৰঘৰওৎসা গ্ৰহণৰ হসটত সম্পওতীয় অৰু স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ
ধীনত সাভৰৰটলাৱা হয়.
মৰদ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱাৰ সভয়সীভাট া ফীভাওাৰী সাটটক্ষ হফলক হফলটক
হয় অৰু এআট া ৰলঘীট া উটেঔ ওৰা থাটও, তথাৰ অ াআতকও সাধাৰণ সাভৰৰটলাৱাট া হল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰত্ৰশ
ৰদ অকত অৰু ষাৰঠ ৰদন ৰঙত.
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাটৰ সাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া হতয়াৰ ওটৰ মাৰ ফাটফ ৰলঘীট াৰ
ধীনত সাভৰৰটলাৱাট া ভঞ্জুৰ ওৰা হয়.
a) অফাসীয় ৰঘৰওৎসা
মৰদ এআ ভুনাপাট া সাধাৰণটত ৰলঘীধাৰওটফাটৰ ফযৱহাৰ নওটৰ, তথাৰ ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘী এ াৰ ৰঘৰওৎসালয়ত
বৰতত নওৰাকও খৰটত গ্ৰহণ ওৰা ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ফযয়টফাৰ ফহন ওৰাৰ সুৰফধা এ া থাটও. হসআদটৰ ৱস্থাট া এটনওুৱা
হফ াটৰ হম হৰাকট াটৱ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰাট া দাফী ওটৰ, ৰওন্তু হৰাকীৰ ৱস্থাট া এটনওুৱা হম হতোঁ
ৰঘৰওৎসালয়কল মাফ হনাৱাটৰ ফা ৰঘৰওৎসালয়টফাৰত অফাসৰ বাৱ.
এআ সাভৰৰটলাৱাট াটৱ সাধাৰণটত ৰতৰন ৰদনৰ াৰ াোঁঘ ৰদনকল ৰতৰৰি ৰৰটেদটফাৰ ফহন ওটৰ মাৰ থত হল প্ৰথভ
ৰতৰন ৰদনৰ ৰা াোঁঘ ৰদনৰ ফাটফ হহাৱা ৰঘৰওৎসাৰ ফযয়ট া ফীভাওততাআ ৰনটচ ফহন ওটৰ. সাভৰৰটলাৱাট াটৱ লকটত
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এচভা, ব্ৰংওাআৰ ঙ, হিাৰনও হনোআৰ ঙ অৰু হনৰেৰ ও ঙাআনিভ. ডায়ৰৰয়া অৰু হকটষ্ট্ৰাএন্টাৰাআৰ ঙটও ধৰৰ সওটলা
ধৰণৰ ৰডটঘৰৰ, ডাআটফৰ ঙ হভৰল াঙ আৰটলৰঙ, উচ্চৰিঘা, আনেুটৱঞ্জা, ওাোঁহ অৰু ঘৰদত, জ্বৰ আতযাৰদৰ দটৰ ৰনৰদতি
দীখতওালীন অৰু সাধাৰণ হৰাক হফাৰৰ ফাটফ ওৰা অৱাসীয় ৰঘৰওৎসাট া ফৰহষ্কাৰ ওটৰ.
b) সাধাৰণ ফৰহষ্কৰণটফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনস্থ ৰওঙুভান সঘৰাঘৰ ফৰহষ্কৰণ তলত ৰদয়া হল : এআটফাৰ IRDAI হয়
প্ৰদান ওৰা স্বাস্থয ফীভাৰ ভানৰফৰশিওৰণৰ হক্ষত্ৰত থওা ৰনটদতশনাটফাৰত ৰাভশত ওৰা ফৰহষ্কৰণটফাৰৰ ূংঔানুংূ ঔ
ৰফৱৰণৰ ৰবৰত্তত অধাৰৰত, ৰফটশষকও নুফন্ধ IV. ঙাত্ৰচনও IRDAI ৰ হৱফঙাআ ট াত উলব্ধ ৰনটদতশনাটফাৰৰ হসটত
ৰৰৰঘত হফকল উটদশ ৰদয়া হয়.
এআট া ভন ওৰা ৰৰহামত হম পাআল অৰু ফযৱহাৰ নুটভাদনৰ ৰনয়ভটফাৰ নুসৰৰ মৰদ ৰমটওাটনা ফৰহষ্কৰণ ৰধতযাক
ওৰা হয় ফা ৰমটওাটনা ৰতৰৰি ফৰহষ্কৰণ অটৰা ওৰা হয়, হতটন্ত হসআটফাৰ গ্ৰাহও তথযৰ ত্ৰত অৰু ৰলঘীট াত
ৃথটও উটেঔ ওৰাট া ৰৰহামত.
1. ূফটত ৰ ৰা ফৰতত থওা হফভাৰটফাৰ
ফযৰিকত স্বাস্থয ৰৰওল্পনাটফাৰৰ ধীনত এআট া প্ৰায় সদাটয় ফৰহষ্কাৰ ওৰা হয় ৰমটহতু এআট াৱ সাভৰৰটলাৱাট াটৱ
ফীভাওাৰী ফাটফ এ া উচ্চ ৰৰস্ক হতয়াৰ ওটৰ. স্বাস্থয ৰলঘী এ া হলাৱাৰ সভয়ত সাভৰৰটলাৱা প্ৰৰতচন ফীভাওততাৰ ফযাৰধ /
অখাত ূফতৰ আৰতহাস সম্পটওত গুৰুত্বূণত আৰতহাস প্ৰওাশৰ দাফী ওটৰ. এআট াটৱ ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণ ওৰাত
ৰসদ্ধান্ত লফকল ফীভাওাৰীও সক্ষভ ওটৰ.
সংজ্ঞা
ভানৰফৰশিওৰণত থওা IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰত ূটফত ফৰতত থওাট া তলত ৰদয়া ধৰটণ ফাঔযা ওৰা হহটঙ
“ৰমটওাটনা ৱস্থা, ফযাৰধ ফা অখাত ফা সম্পওতী ৱস্থা (হফাৰ) মাৰ ফাটফ অটানাৰ ৰঘহ্ন ফা লক্ষণ থাটও, অৰু/ফা লক্ষণ
ৰীক্ষা ওৰা হহৰঙল, অৰু/ফা ফীভাওাৰীটয় প্ৰদান ওৰা প্ৰথভ ৰলঘীট াৰ ৪৮ ভাহ অকটত ৰঘৰওৎসাৰ ৰাভশত/শুশ্ৰুষা হলাৱা
হহৰঙল.”
ফৰহষ্কৰণট া হল: ৰলঘীট াত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ৰমটওাটনা ূটফত ফৰতত থওা ৱস্থা(হফাৰ), ধাৰাফাৰহওবাটৱ ৪৮ ভাহ
সাভৰৰটলাৱা ূণত নহটত হতটনওুৱা ফীভাওততা ভৃতুযৰ ভুঔত ৰা, হওাম্পানীট াৰ হসটত হতোঁ / হতটঔতৰ প্ৰথভ ৰলঘীৰ
অৰম্ভৰণৰ ৰা.
চন ৰনয়ন্ত্ৰণ ওামতসূঘীটফাৰ / হমাকানটফাৰ / হসৱাটফাৰ
ঘঘভা / ওটন্টক্ট হলন্ত্ঘ/ শ্ৰৱণ মন্ত্ৰ আতযাৰদৰ ভূলয.
দন্ত ৰঘৰওৎসাৰ ফযয়টফাৰ ৰমটয় ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত দাফী নওটৰ
হভতন সলৰন ওৰা
খৰত ৰঘৰওৎসা প্ৰদানৰ ভাঘুলটফাৰ
উফতৰতাহীন/ উউফতৰতা / সহায়ও ধাৰণা প্ৰৰিয়া
হভদফহুলতা (ৰুি হভদফহুলতাটও ধৰৰ) ৰঘৰওৎসা
ঙাআৰিটয়ৰিও অৰু ঙাআটওাঙটভৰ ও ৰফসংকৰত
ৰৰটেৰক্টব িুৰ ৰ ফাটফ ওাটৰৰক্টব ঘাচতাৰৰ
হমৌন সংিৰভত হৰাকৰ ৰঘৰওৎসা
দাতাৰ স্ক্ৰীৰনংৰ ভাঘুলটফাৰ
বৰতত/ঞ্জীয়ন ভাঘুলটফাৰ
ভূলযাংওন/ ডায়টিাৰিওৰ উটেটশয ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত
নুসন্ধান/ প্ৰসাংৰকও হৰাকট া সাটটক্ষ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ফযয়টফাৰ মাৰ ফাটফ বৰতত ফা ডায়টিাঙ ওৰা হহটঙ
ৰমটওাটনা ফযয় হমৰতয়া হৰাকীচনও হৰি’ বাআৰাঙ অৰু/ফা HIV/ AIDS ত অিান্ত হয় আতযাৰদ, প্ৰতযক্ষ ফা
টৰাক্ষবাটৱ ৰঘনাি ওৰা হয়
16. হিভ হওাষ অটৰাণ / ঘাচতাৰৰ অৰু বোঁৰাল
17. মুদ্ধ অৰু ৰনউৰক্লয়াৰ সম্পওতীয় ওাৰওটফাৰ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18. ঞ্জীয়ন ভাঘুল, বৰতত ভাঘুল, হ ৰলটপান, হ ৰলৰবশযনৰ বাৰা, প্ৰসাধন-সাভগ্ৰী আতযাৰদৰ দটৰ সওটলা ৰঘৰওৎসাৰ

ফাৰহৰৰ সাভগ্ৰীটফাৰ.
19. ৰমটওাটনা দাফী উথ্থানৰ ফাটফ ৰধওাংশ ৰলঘীটত ৰলঘীট াৰ অৰম্ভৰণৰ ৰা ৩০ ৰদনৰ টক্ষাৰ সভয়সীভা

এ া প্ৰটমাচয. এআট া দূখত না এ াৰ পলত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফাটফ প্ৰটয়াক ওৰা নহফ.
উদাহৰণ
ভীৰাআ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ হক্ষত্ৰত ফযয়টফাৰ সাভৰৰ লফৰ ফাটফ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ া হলটঙ. ৩০ ৰদনৰ প্ৰাৰৰম্ভও টক্ষাৰ
সভয়সীভাৰ ফাটফ ৰলঘীট াত এ া ৰৰটেদ অটঙ.
দুবতাকযফশত, হতটঔটত ৰলঘীট া হলাৱাৰ ২০ ৰদন ৰঙত, ভীৰাআ হভটলৰৰয়াত অিান্ত হহৰঙল অৰু ৫ ৰদনৰ ফাটফ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হফ লকীয়া হহৰঙল. ৰঘৰওৎসালয়ৰ হভা া ৰফলটফাৰ হতটঔটত ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া হহৰঙল.
হমৰতয়া হতটঔটত ফীভা হওাম্পানীও ক্ষৰতূৰণৰ ফাটফ দাফী ওৰৰৰঙল, হতোঁটলাটও দাফীট া স্বীওাৰ ওৰৰৰঙল ওাৰণ ৰলঘীট া
হলাৱাৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ ৩০ ৰদনৰ টক্ষাৰ সভয়সীভাৰ ৰবতৰত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰাট া সংকৰ ত হহৰঙল.
i.

টক্ষাৰ সভয়সীভাটফাৰ : এআট া সাধাৰণটত ৰঘৰওৎসাত ৰফলম্ব ওৰা অৰু ৰৰওল্পনা ওৰা হৰাকটফাৰৰ ফাটফ
প্ৰটমাচয. প্ৰডাক্টট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, হওট টৰক্ট, হফৰনচন হপ্ৰাটিৰ ও হাআাৰিৰপ, হভটনাৰহাৰচয়া ফা
পাআব্ৰভাটয়াভাৰ ফাটফ হাআিাৰআও ৰভ, হাৰনতয়া, হাআিৰঙল, ওনটচনৰঙটয়ল আন্টাৰটনল ৰডৰচচ, এনাঙত ৰপিুলা,
াআলঘ, ঘাআনাঘ অৰু সম্পওতীয় ৰফওৃৰতটফাৰ, ক’ল ব্লাডাৰ িন অোঁতৰ ওৰা, কাউ অৰু ৰৰউটভৰ চভ, হওলওুলাঙ
হৰাক, ফয়সচৰনত টি’অথতাআৰ ঙ, টি’টৰাৰঙঙ আতযাৰদৰ দটৰ হৰাকটফাৰৰ ফাটফ এও/দুআ/ঘাৰৰ ফঙৰৰ
টক্ষাৰ সভয়সীভা প্ৰটয়াক ওৰা হয়.

c) সাভৰৰটলাৱাৰ ৰফওল্পটফাৰ উলব্ধ
i.

ফযৰিকত সাভৰৰটলাৱা

এচন ফযৰিকত ফীভাওততাআ ত্নী, ৰনবতৰশীল সন্তান, ৰনবতৰশীল ৰতৃ-ভাতৃ, ৰনবতৰশীল শাহু-শহুৰ, ৰনবতৰশীল সহটদাৰ
আতযৰদৰ দটৰ ৰৰয়ালৰ সদসযটফাৰৰ হসটত ৰনচটও সাভৰৰ লফ াটৰ. ৰওঙুভান ফীভাওাৰীত ৰনবতৰশীলতাটফাৰৰ হক্ষত্ৰত
ওাও সাভৰৰটলাৱা হফ সীভাফদ্ধতা নাথাটও. হতটনওুৱা ৰনবতৰশীল ফীভাওততাটফাৰও প্ৰৰতচন ফীভাওততা ফযৰিৰ ফাটফ এ া
ৃথও ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ হসটত এ া এওভাত্ৰ ৰলঘীৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা সম্ভৱ. হতটনওুৱা সাভৰৰটলাৱাটফাৰত,
ৰলঘীট াৰ ধীনত ফীভাওৃত প্ৰৰতচন ফযৰিটয় ৰলঘীট া ঘৰল থওা সভয়ত হতোঁৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ সফতাৰধও
ৰৰভাণ দাফী ওৰৰফ াটৰ. প্ৰৰতচন ফযৰিকত ফীভাওততাৰ ফাটফ হতোঁৰ ফয়স অৰু ৰনফতাৰঘত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অৰু
ৰমটওাটনা নয িভ ওৰা ওাৰও ভটত ৰপ্ৰৰভয়াট া অটৰা ওৰা হফ.
ii. ৰৰয়াল ে াৰ

সংকৰতট াও এ া ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘী ৰহঘাট চনাচায়, ত্নী, ৰনবতৰশীল সন্তান অৰু ৰনবতৰশীল ৰতৃ-ভাতৃ থওা
ৰৰয়ালট াও এ া এওভাত্ৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অকফটঢাৱা হয় ৰমট া সভগ্ৰ ৰৰয়ালট াৰ ৰত ে হয়.
উদাহৰণ
মৰদ ঘাৰৰ াৰ এ া ৰৰয়ালৰ ফাটফ ৫ লাঔ ওাৰ ে ৰলঘী এ া হলাৱা হয়, এআট াটৱ ফুচায় হম ৰলঘীট াৰ সভয়সীভাত, আ
ৰৰয়ালৰ এচনতকও হফৰঙ সদসযৰ হসটত সম্পওতীয় দাফীটফাৰৰ ফাটফ ফা ৰৰয়ালট াৰ একৰাওী সদসযৰৰ ৰফৰবনতা দাফীৰ ফাটফ
ৰৰটশাধ ওৰৰফ. এআ সওটলাটফাটৰ এটওলটক ৫ লাঔ ওাৰ সফতভুঠ সাভৰৰটলাৱাট া ৰতিভ ওৰৰফ হনাৱাটৰ. ৰপ্ৰৰভয়াভট া
সাধাৰণটত ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৰৱত ৰৰয়ালট াৰ অ াআতকও ফয়স্থ সদসয চনৰ ফয়সট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ অটৰা ওৰা হয়.
এআ দুটয়া া ৰলঘীৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা অৰু ফৰহষ্কৰণট া এটও হফ. ফীভাৰ সাভৰগ্ৰও নকদ ৰৰভাণ এ াৰ ফাটফ সভগ্ৰ
ৰৰয়ালট াটৱ সাভৰৰটলাৱা লাব ওৰা ফাটফ ফচাৰত ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘীটফাটৰ মটথি সভাদৰ লাব ওৰৰটঙ, ৰমট া
মটথামুি ৰপ্ৰৰভয়াভ এ াৰ ৰধও উচ্চ স্তৰ এ াত ৰনফতাঘন ওৰৰফ াৰৰ.
d) ৰফটশষ হফৰশিযটফাৰ
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ফৰতত থওা সাভৰৰটলাৱাটফাৰত মটথি সলৰন ওৰৰ অৰু ূফতৰ হভৰডটক্লভ প্ৰডাক্টট াৰ ধীনত অকফটঢাৱা প্ৰাথৰভও
ক্ষৰতূৰণ সাভৰৰটলাৱাট াকল নতুন ভান হমাক ওৰা হফৰশিযটফাৰ হমাক ওৰা হয়. এআ সলৰনটফাৰৰ ৰওঙুভান অৰভ
অটলাঘনা ওৰৰভ. এআট া ভন ওৰা উৰঘত হম সওটলাটফাৰ প্ৰডাটক্ট তলত উটেৰঔত সওটলাটফাৰ হফৰশিয ফহন নওটৰ,
অৰু হসআটফাৰ ফীভাওাৰী সাটটক্ষ অৰু প্ৰডাক্ট সাটটক্ষ ৰবনতা হয়.

i.

উ সীভাটফাৰ অৰু হৰাক ৰফটশষ উচ্চতভ সীভা

ৰওঙুভান প্ৰডাক্টৰ ফাটফ হৰাকৰ ৰফটশষ উচ্চতভ সীভা অটঙ, হমটন হওট টৰক্ট. ৰওঙুভানৰ লকটত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ
হসটত চৰডত হওাঠাৰ বাৰাট াত উ সীভাটফাৰ অটঙ হমটন, প্ৰৰতৰদনৰ হওাঠাৰ বাৰা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ১% ত
অৰু ICU ভাঘুলটফাৰ ২% সীভাফদ্ধ. হসআদটৰ ICU ভাঘুলটফাৰৰ, OT ভাঘুলটফাৰ অৰু অনৰও শলয ৰঘৰওৎসওৰ ভাঘুল
অৰদ ৰফঘৰা হওাঠাৰ প্ৰওাৰট াৰ হসটত সংটমাৰচত ফযয়ৰ নয ভুঔযটফাৰ, হওাঠাৰ বাৰাৰ উচ্চতভ সীভাট াটৱ নয
ভুঔযটফাৰৰ ধীনত হহাৱা ফযয়টফাৰ সীৰভত ওটৰ অৰু হসটয় সাভৰগ্ৰও ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ.
ii. সহ-ৰৰটশাধ (চনৰপ্ৰয়বাটৱ হওা-হ ফুৰল হওাৱা হয়)
সহ-ৰৰটশাধ এ া হল স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত ভূলয-ৰফৰনভয়ৰ এ া প্ৰটয়াচনীয়তা ৰম অকফঢায় হম
ৰলঘীধাৰও/ফীভাওততাআ গ্ৰাহয দাফীৰ ৰৰভাণট াৰ এ া ৰফটশষ শতাংশ ফহন ওৰৰফ. সহ-ৰৰটশাধ এ াআ ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণট া হ্ৰাস নওটৰ.
এআট াটৱ ৰনৰশ্চত ওটৰ হম ফীভাওততাআ হতটঔতৰ ৰফওল্পটফাৰ ৰনফতাঘন ওটৰাটত সাৱধানতা ৱলম্বন ওটৰ অৰু এআদটৰ
হতোঁৰ সাভৰগ্ৰও ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়ট া আোওৃতবাটৱ হ্ৰাস ওটৰ.
iii. ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয
ওাৰ ৰ ৰঔাৰ হমাকয এ া হল স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত ভূলয-ৰফৰনভয়ৰ এ া প্ৰটয়াচনীয়তা ৰম অকফঢায় হম
ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰনধতাৰৰত ধনৰ ৰৰভাণ এ াৰ ফাটফ অৰু ৰঘৰওৎসালয় নকদ ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত এ া
ৰনধতাৰৰত সংঔযও ৰদন/সংঔযাৰ ফাটফ ফীভাওাৰীট া দায়ফদ্ধ নহফ ৰমটফাৰ ফীভাওৰীৰ দ্বাৰা ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰমটওাটনা
ভুনাপাৰ অকত প্ৰটয়াক ওৰা হফ. ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয এ াআ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া হ্ৰাস নওটৰ.
ওাৰ ৰঔাৰ হমাকযট া প্ৰৰত ফঙৰ, প্ৰৰতট া চীৱন ফা প্ৰৰতট া খ নাত প্ৰটমাচয হয়টন নহয় ফীভাওাৰীটফাটৰ ফাঔযা ওৰৰফ
লাটক অৰু ৰফটশষ ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয প্ৰটয়াক ওৰৰফ লাটক.
iv. নতুন ফৰহষ্কৰণটফাৰ সূঘনা ওৰা হহটঙ অৰু ৰঙত IRDAI ৰ দ্বাৰা ভানৰফৰশি ওৰা হহটঙ:
 অনুফংৰশও ৰফসংকৰত অৰু হিভ হঘল অটৰাণ / ঘাচতাৰৰ.
 ডাআটিাৰঙঙৰ ফাটফ ফযৱহাৰ ওৰা ফাৰহযও অৰু ফা ৰমটওাটনা ধৰণৰ স্থায়ী ৰঘৰওৎসা / ৰঘৰওৎসাহীন সোঁচুৰল অৰু
ফা CPAP, CAPD, ৰপউচন াম্প আতযাৰদটও ধৰৰ ৰঘৰওৎসা, ঘলাঘল ফাটফ ফযৱহাৰ ওৰা অৰহলা হমটন,
ৱাওাৰ, িাট্ঙ, হফল্ট, ওলাৰ, হও, ৰস্তপ্লন্ট, ৰেংক, ব্ৰাঙ, িৰওং আতযাৰদ, ভধুটভহৰ ফাটফ হচাতা, গ্লুটওাৰভ াৰ /
থাটভতাৰভ াৰ অৰু এটওধৰণৰ সম্পওতীয় ফস্তুটফাৰ আতযাৰদ অৰু লকটত ৰমটওাটনা ৰঘৰওৎসা সোঁচুৰল ৰমটফাৰ
সভ-সাভৰয়ওবাটৱ কৃহত ফযৱহাৰ ওৰা হয়.
 ৰঘৰওৎসালয়ৰ দ্বাৰা ধামত ওৰা ৰমওটনা ধৰণৰ হসৱাৰ ভাঘুল, ৰধশুল্ক, বৰততৰ ভাঘুল / ঞ্জীয়ন ভাঘুল আতযাৰদ.
 ৰঘৰওৎসটও খৰকল অৰহ শুশ্ৰুষা ওৰা, ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ সভয়ত হসৱও / নাঙতৰ
ভাঘুলটফাৰ

v. হক্ষত্ৰ ৰবৰত্তও ৰপ্ৰৰভয়াভ
সাধাৰণটত, ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফীভাওততা ফযৰি কৰাওীৰ ফয়স অৰু ৰনফতাৰঘত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ.
উচ্চ দাফীটফাৰৰ ভূলযৰ হসটত ৰওঙুভান ৰনৰদতি িলত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ন্তৰট া সূঘনা ওৰা হহটঙ উদাহৰণস্বৰূট, ৰওঙুভান
ফীভাওাৰীৰ ফাটফ ৰদেী অৰু ভুম্বাআ হল অ াআতকও উচ্চ ৰপ্ৰৰভয়াভ িলৰ ংশ.

vi. ূফটত ৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰৰ সাভৰৰটলাৱা
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ৰনয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ প্ৰৰত লক্ষয ৰাৰঔ, ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ ৰমটফাৰ অকটত ফৰহষ্কাৰ ওৰা হহৰঙল,
হসআটফাৰ ঘাৰৰ ফঙৰৰ টক্ষাৰ সভয়সীভা এ াৰ হসটত ৰফটশষবাটৱ উটেঔ ওৰা হহটঙ. ৰওঙুো্ভান ফীভা হওাম্পানীটয়
ৰওঙুভান উচ্চ প্ৰডাক্টৰ সভয় সীভাট া ২ ৰ ৰা ৩ ফঙৰকল হ্ৰাস ওৰৰটঙ.

vii. নফীওৰণতা
ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় চীৱনটমাৰা নফীওৰণতা অৰম্ভ ওৰৰৰঙল. এৰতয়া, এআট া IRDAI হয় সওটলাটফাৰ ৰলঘীৰ ফাটফ
ফাধযতাভূলও ওৰৰটঙ.

viii. ৰদফযা মতনৰ প্ৰৰিয়াৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱা
ৰঘৰওৎসা ৰফজ্ঞানৰ গ্ৰকৰতৰ লটক লটক ৰদফযা মতন হশ্ৰণীট াৰ ধীনত ফহুটতা নতুন নতুন প্ৰৰিয়াৰ উদ্ভৱ হহটঙ. অকটত
ৰদফযা মতনৰ ধীনত ভাত্ৰ সাত া প্ৰৰিয়া ৰফটশষবাটৱ উটেঔ ওৰা হহৰঙল - হওট টৰক্ট, D অৰু C, ডায়টলৰঙঙ,
হওটভাটথৰাৰ, হৰৰড’হথৰাৰ, ৰলটথাৰিৰঙ অৰু নৰঙটলটক্টাৰভ. এৰতয়া, ১৫০ তাতকও ৰধও প্ৰৰিয়া সাভৰৰ হলাৱা
হহটঙ অৰু তাৰলওাঔন ফাৰঢ হক অটঙ.

ix. অকতীয়া ৰলঘী ৰীক্ষাৰ ভূলয
অকটত ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ ভূলযট া প্ৰতযাৰশত গ্ৰাহটও ফহন ওৰৰৰঙল. এৰতয়া ফীভাওাৰীটয় ভূো্লযট া ক্ষৰতূৰণ ৰদটয়,
অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণ ওৰৰফকল অকফঢায়, ক্ষৰতূৰণট া ৫০% ৰ ৰা ১০০% হল হয়. এৰতয়া এআট া
লকটত IRDAI ৰ দ্বাৰা অটদশ ৰদয়া হহটঙ হম ফীভাওাৰীটয় ৰতওটভ ৫০% শতাংশ স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ ফযয় ফহন ওৰা
উৰঘত.

x. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ সাভৰৰটলাৱাৰ সভয়সীভা
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ সাভৰৰটলাৱাৰ সভয়সীভাট া ৬০ ৰদনকল ফৃৰদ্ধ ওৰা হয় অৰু ৰধওাংশ
ফীভাওাৰীটয় ৯০ ফৃৰদ্ধ ওটৰ ৰফটশষকও ৰসহোঁতৰ উচ্চ প্ৰডক্টটফাৰত. ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় লকটত দাফীৰ ৰৰভাণট াৰ ৰনৰদতি
শতাংশ এ াকল সংটমাক ওৰৰফকল এআটফাৰ ফযয়টফাৰ উচ্চতভ ওটৰ, সফতাৰধও সীভা সাটটক্ষ.

xi. এড-ন সাভৰৰটলাৱাটফাৰ
ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় অৰম্ভ ওৰা ফহুটতা নতুন ৰতৰৰি সাভৰৰটলাৱাও এড-ন সাভৰৰটলাৱা ফুৰল হওাৱা হয়.
হসআটফাৰৰ ৰওঙুভান হল :
 কবতাৱস্থা সাভৰৰটলাৱা: ঔুঘুৰা ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত অকটত কবতাৱস্থাট া অকফটঢাৱা নকহৰঙল ৰওন্তু এৰতয়া
ৰধওাংশ ফীভাওাৰীটয় অকফঢায়, ৰফৰবনতা টক্ষাৰ সভয়সীভাৰ হসটত.
 চৰ ল হৰাক সাভৰৰটলাৱা: ৰওঙুভান ফযাৰধৰ ফাটফ উচ্চ ৰফন্দুৰ সংস্কৰণ প্ৰডাক্টটফাৰৰ ধীনত ৰফওল্প এ াৰ দটৰ
উলব্ধ ৰমট া হল শংওাচনও অৰু ঔৰঘী ৰঘওৎসা ৰৰহামত.
 ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ুনৰ ৰনমুৰি: দাফীৰ ৰৰটশাধৰ ৰঙত, ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰ ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণট া (দাফী এ াৰ ৰৰটশাধত ৰমট া হ্ৰাস ায়) ভূল সীভাট াকল ুনৰচভা ওৰৰফ াৰৰ.
 অয়ুস – অয়ুটফতৰদও – হমাকা - উনানী – ৰসদ্ধ – হহৰভ’হৰথ: ৰওঙুভান ৰলঘীটয় ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ফযয়ট াৰ এ া
ৰনৰদতি শতাংশকলটও অয়ুস ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ হহাৱা ফযয়ট া সাভৰৰ লয়.

xii. ভূলয ফৃৰদ্ধ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ
ৰওঙুভান ক্ষৰতূৰণৰ প্ৰডাটক্ট তলত তাৰলওাবুি ওৰাৰ দটৰ ভূলয ফৃৰদ্ধ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ ন্তবুতি ওটৰ. ভুনাপাটফাৰ
ৰলঘীট াৰ সূঘীত থওা প্ৰৰতট া সাভৰৰটলাৱাৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰনধতাৰৰত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ সীভাকলটও ৰৰটশাধটমাকয,
সাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৰতিভ নওটৰ.
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 ফাৰহৰৰ হৰাকী সাভৰৰটলাৱা: অৰভ চনাৰ দটৰ বাৰতফষতত স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাটৰ প্ৰধানত হওৱল ৰঘৰওৎসালয়ত
বৰতত হহাৱা হৰাকীৰ ফযয়টফাৰটহ সাভৰৰলয়. এৰতয়া ৰওঙুভান হওাম্পানীটয় ৰওঙুভান উচ্চ-সীভাৰ ৰৰওল্পনাটফাৰৰ
ধীনত ফাৰহৰা হৰাকীৰ ফাটফ সীৰভত সাভৰৰটলাৱা অকফঢাআটঙ.
 ৰঘৰওৎসালয়ৰ নকদ: এ া ৰনৰদতি সভয়সীভাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতট া ৰদনৰ ফাটফ এআট াটৱ ৰনৰদতি
এওওালীন ৰৰটশাধ অকফঢায়. সাধাৰণটত সভয়সীভাট া ৭ ৰদনৰ ফাটফ নুটভাদন ওৰা হয় ২/৩ ৰদনৰ ওাৰ
ৰঔাৰ হমাকয ৰলঘীটফাৰ ফাদ ৰদ. এআদটৰ, ভুনাপাট া সৰিয় ওৰা হফ, হওৱল মৰদটহ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ
সভয়সীভাট া ওাৰ ৰঔাৰ হমাকযৰ সভয়সীভাট াৰ ফাৰহৰত হয়. এআট া ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ দাফীৰ ৰতৰৰি ৰওন্তু
ৰলঘীট াৰ সাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰবতৰত ফা হয়টতা ৃথও উ-সীভা এ াৰ হসটত হফ াটৰ.
 ুনৰ উদ্ধাৰৰ উওাৰীতা : হৰাক অৰু/ফা দূখত নাৰ পলত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ভুঠ সভয়সীভাট া মৰদ ১০
ৰদনতকও ওভ নহয় হতটন্ত এওালীন নকদ ভুনাপা ৰৰটশাধ ওৰা হয়.
 দাতাৰ ফযয়টফাৰ : ৰলঘীট াত উটেৰঔত ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ নুমায়ী ভুঔয ংক প্ৰৰতটৰাণৰ হক্ষত্ৰত দাতাৰ
ফযয়টফাৰৰ ক্ষৰতূৰণ ৰলঘীট াটৱ অকফঢায়.
 এম্বুটলিৰ বাৰা : ৰলঘীট াৰ সূঘীত উটেৰঔত থওাৰ দটৰ এ া ৰনৰদতি সীভাকলটও ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ফাটফ হহাৱা
এম্বুটলিৰ ফযয়টফাৰ এ া ৰনৰদতি সীভাকলটও ফহন ওৰা হয়.
 সংক ৰদয়া ফযৰিৰ ফযয়টফাৰ : ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়টঘাৱাত ফীভাওৃত হৰাকীও সংক ৰদয়া ফযৰিৰ অহাৰ,
ৰৰফহন আতযাৰদ ফযয়টফাৰ ৰদফকল এআট াটৱ উটেশয ওটৰ. ৰলঘীট াৰ সূঘীত উটেৰঔত থওাৰ দটৰ এ া ৰনৰদতি
সীভাকলটও এওওালীন ৰৰটশাধ ফা ক্ষৰতূৰণৰ ৰৰটশাধ ৰহঘাট ৰৰটশাধ ওৰা হয়.
 ৰৰয়ালৰ ৰৰবাষা : ৰৰয়ালৰ সংজ্ঞাট াটৱ ৰওঙুভান স্বাস্থয প্ৰডাক্টত সলৰন ওটৰ. ূফতটত, প্ৰাথৰভও ফীভাওততা, ত্নী,
ৰনবতৰশীল সন্তানটফাৰও সাভৰৰটলাৱা হহৰঙল. এৰতয়া ৰলঘীটফাটৰ ৰতৃ-ভাতৃ অৰু শাহু-শহুৰটফাৰও এটও া
ৰলঘীৰ ধীনত সাভৰৰলয়.
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D.

-অ সাভৰৰটলাৱা ফা উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰ

-অ সাভৰৰটলাৱা এ াও এ া উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয ৰলঘী ৰহঘাট চনাচায়. অন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় ফচাৰটফাৰত ৰধওাংশ
ফযৰিটয় ৰঘৰওৎসা ফা সাভৰৰ হনাটলাৱা হৰাক ফা উচ্চ হওা-হ ৰলঘীটফাৰৰ লকটত -অ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ ৰওটন. হসআদটৰ
বাৰতফষতত, উচ্চ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ প্ৰডাক্টটফাৰৰ বাৱট া হল -অ সাভৰৰটলাৱাৰ ভুঔয ওাৰণ. এ া দীখতসভয়ৰ ফাটফ
স্বাস্থয ৰলঘী এ াৰ ধীনত সফতাৰধও ৰৰভাণৰ সাভৰৰটলাৱাট া ৫,০০,০০০ ওাকলটও অৰঙল. উচ্চ সাভৰৰটলাৱা ৰফঘৰা
ৰমটওাটনা ফযৰিও ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ ৰদ্বগুণ ৰৰটশাধ ওৰৰ দু া ৰলঘী ৰওৰনফকল হচাৰ ওৰা হহৰঙল. এআট াটৱ ফীভাওাৰীটফাৰৰ
দ্বাৰা -অ ৰলঘীৰ উনতায়ণ ওৰাট া সৃৰি ওৰৰৰঙল, ৰমটয় উচ্চ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণটফাৰৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়
অৰু এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণৰ ৰত (হেঙহল্ড ফুৰল হওাৱা হয়).
এআ ৰলঘীট াটৱ ফীভাৰ ৰনম্ন নকদ ৰৰভাণ এ া থওা প্ৰাথৰভও স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱা এ াৰ হসটত ওামত ওটৰ অৰু
তুলনাভূলওবাটৱ মথামুি ৰপ্ৰৰভয়াভ এ া অটহ. উদাহৰণস্বৰূট, ৰসহোঁতৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফযৰিকত সাভৰৰটলাৱাটফাটৰ
ৰতৰৰি সুৰক্ষাৰ ফাটফ -অ সাভৰৰটলাৱা এ া আো ওটৰ (হেঙহল্ড ৰহঘাট প্ৰথভ ৰলঘীট াৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া
ৰাৰঔ). এআট া ৰনচৰ অৰু ৰৰয়ালৰ ফাটফ, ৰমট া উচ্চ ভূলযৰ ৰঘৰওৎসাৰ দূবতাকযচৰনত খ নাট াৰ হক্ষত্ৰত সহচ হয়.
-অ ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ া লাব ওৰৰফকল উমুি হফৰ ফাটফ, ৰৰওল্পনাট াৰ ধীনত ৰনফতাঘন ওৰা ওাৰ ৰঔাৰ
হমাকয (ফা েঙহল্ড) তকও ডাগৰ হহাৱাট া ৰৰহামত অৰু উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয ৰৰওল্পনাট াৰ ধীনত ক্ষৰতূৰণট া ফহন
ওৰা ফযয়ৰ ৰৰভাণট া হফ হমটন, ওাৰ ৰঔাৰ হমাকযতকও ডাগৰ.
উদাহৰণ
ফযৰি এচনও ৩ লাঔ ওাৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ াৰ ফাটফ ভাৰলটও সাভৰৰ হলটঙ. হতোঁ ৰতৰন লাঔ ওাৰ ৰতৰৰি ৰহঘাট
১০ লাঔ ওাৰ -অ ৰলঘী এ া ৰনফতাঘন ওৰৰফ াৰৰটলটহটতন.
মৰদ এফাৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ঔৰঘট া ৫ লাঔ ওা হয়, হতটন্ত প্ৰাথৰভও ৰলঘীট াটৱ হওৱল ৩ লাঔ ওাকলটওটহ সাভৰৰ
লফ. -অ সাভৰৰটলাৱাট াৰ হসটত ফাওী থওা নকদ দূআ লাঔ ওা -অ ৰলঘীট াটৱ ৰৰটশাধ ওৰৰফ.
-অ ৰলঘীটফাৰ সহটচ অটহ অৰু এ া এওভাত্ৰ ১০ লাঔ ওাৰ ৰলঘীৰ ভূলযট া ৰতৰন লাঔ ওাৰ টৰাৰিত ১০ লাঔ
ওাৰ -অ ৰলঘীট াতকও ফহুত হফৰঙ.
এআ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ ফযৰিকত অৰু ৰৰয়াল ৰবৰত্তত উলব্ধ. ৰৰয়ালৰ প্ৰৰতচন সদসয সাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ ফযৰিকত
ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ ফা ৰৰয়ালৰ ৰত ে ওৰা এ া এওভাত্ৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অৰচওাৰল ফচাৰত অকফটঢাৱা হয়.
-অ ৰৰওল্পনাট াৰ হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতট া ভুহূততত ৰতিভ ওৰৰফকল ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয ৰৰভাণট া দাফী
ওটৰ, ৰৰওল্পনাট া ৰফনাশ অধাৰৰত উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয ৰৰওল্পনা ৰহঘাট চনাচায়. এআট াটৱ ফুচায় হম ৰৰটশাধ
ওৰৰফলকীয়া, ৰত ৰদয়া উদাহৰণট াত, প্ৰটতযওট াটৱ দাফীটয় ৩ লাঔ ওা ৰতিভ ওৰৰফ.
হসআদটৰ ৰলঘীট াৰ সভয়সীভাৰ সভয়ত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ হশ্ৰণী এ াৰ ৰঙৰ ৰতিভ ওৰৰফলকীয়া ওাৰ ৰঔাৰ হমাকযট া
নুটভাদন ওৰৰফকল নুভৰত ৰদয়া -অ ৰৰওল্পনাটফাৰও কড ৰবৰত্তও উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয ৰৰওল্পনা ফুৰল চনাচায় ফা
বাৰতীয় ফচাৰত ঙুাৰ -অ সাভৰৰটলাৱা ৰহঘাট চনাচায়. এআট াটৱ ফুচায় হম, ৰত ৰদয়া উদাহৰণট াত, প্ৰৰতট া
দাফী হমাক ওৰা হয় অৰু হমৰতয়া এআট াটৱ ৩ লাঔ ওা ৰতিভ ওটৰ, হতৰতয়া -অ সাভৰৰটলাৱাট াটৱ দাফীটফাৰ
ৰৰটশাধ ওৰা অৰম্ভ ওৰৰফ.
এআ প্ৰডাক্টটফাৰত ৰঘৰওৎসালয় ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীৰ ৰধওাংশ ভানৰফৰশি ৰনয়ভ, ঘতত অৰু ফৰহষ্কৰণ প্ৰটয়াক ওৰা হয়. ৰওঙুভান
ফচাৰত, মত ঘৰওাটৰ প্ৰাথৰভও স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়, ফীভাওাৰীটফাটৰ প্ৰধানত হওৱল -অ সাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ
হসটত হলনটদন ওটৰ.
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E. হচাষ্ঠয নাকৰৰওৰ ৰলঘী
এআ ৰৰওল্পনাটফাৰ ফয়স্থ ফযৰিটফাৰকল সাভৰৰটলাৱা অকফঢাফকল অৰহত ওৰা হহটঙ ৰমসওল প্ৰাটয় এ া ৰনৰদতি ফয়সৰ ৰঙত
সাভৰৰলফকল স্বীওাৰ ওৰা হয় (উদাহৰণস্বৰূট, ৬০ ফঙৰ ফয়স উধতৰ ফযৰিটফাৰ). সাভৰৰটলাৱা অৰু ফৰহষ্কৰণৰ কাোঁথৰনটফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ওৰা ৰলঘী এ াৰ হসটত প্ৰায় এটও.
সাভৰৰ হলাৱা অৰু টক্ষাৰ সভয়টঘাৱা হতয়াৰ ওটৰাটত ফয়সচৰনত হৰাকটফাৰৰ ফাটফ ৰফটশষ গুৰুত্ব প্ৰদান ওৰা হয়. প্ৰৰৱৰিৰ
ফয়সট া প্ৰধানত ৬০ ফঙৰ ৰঙত অৰু চীৱনটমাৰা নফীওৰণ ওৰৰফ াৰৰ. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰৰসৰট া ৫০,০০০
ওাৰ ৰা ৫,০০,০০০ ওাকলটও. ৰওঙুভান ৰনৰদতি ফযাৰধৰ ফাটফ টক্ষাৰ সভয়সীভাট াত ৰবনতাতা হদঔা মায়. উদাহৰণ:
হওট টৰক্টৰ ফাটফ এচন ফীভাওাৰীটয় ১ ফঙৰ টক্ষা ওৰৰফলকীয়া হফ াটৰ অৰু নয ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় ২ ফঙৰ টক্ষা
ওৰৰফলকীয়া হফ াটৰ.
লকটত এচন ৰফটশষ ফীভাওাৰীটয় ৰওঙুভান ৰনৰদতি ফযাৰধৰ ফাটফ টক্ষা ওৰৰফলকীয়া নহয় হসআদটৰ নয ৰওঙুভাটন টক্ষা
ওৰৰফলকীয়া হয়. উদাহৰণ: ৰওঙুভান ফীভাওাৰীৰ ফাটফ ঘাআনাআৰ ঙ টক্ষা ওৰৰফলকীয়া সভয়সীভাৰ ৰৰটেদৰ ন্তকতত নহয়
ৰওন্তু অন ৰওঙুভাটন ৰসহোঁতৰ টক্ষা ওৰৰফলকীয়া সভয়সীভাৰ ৰৰটেদত ন্তবুতি ওটৰ.
ৰওঙুভান ৰলঘীত ূটফত-ফৰতত থওা হফভাৰৰ হয়টতা এ া টক্ষাৰ সভয়সীভা ফা উচ্চতভ সীভা অটঙ. অকৰ ফা ৰঙৰ
ৰঘৰওৎসালয়ৰ ফযয়টফাৰ হয়টতা ৰঘৰওৎসালয় দাফীটফাৰৰ এ া শতাংশ ৰহঘাট ফা এ া উসীভা ৰহঘাট ৰৰটশাধ ওৰা হয়
ৰমট া উচ্চ. ৰওঙুভান ৰলঘীত হতোঁটলাটও ৩০/৬০ ৰদন ফা ৬০/৯০ ৰদনৰ ৰনধতাৰৰত সভয়সীভাৰ ন্তকতত ফযয়টফাৰৰ দটৰ
ৰফটশষ ক্ষৰতূৰণৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ ভাৰন ঘটল.
IRDAI হয় হচাষ্ঠয নাকৰৰসওলৰ ফাটফ ৰফটশষ অৰক্ষণৰ ফযৱস্থা ওৰৰটঙ:
1.

হচাষ্ঠয নাকৰৰও সওলকল অকফটঢাৱা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া উৰঘত, নযায়সংকত, স্বে অৰু
অকতীয়াকও প্ৰওাৰশত হহাৱা উৰঘত.

2.

ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰত অটৰা ওৰা ৰমটওাটনা অণ্ডাৰৰাআৰ ং ভাঘুলৰ ৰফষটয় ফীভাওততাও ৰলৰঔতবাটৱ চনাফ লাটক
অৰু ৰলঘী এ া প্ৰদানৰ অকটত হতটনওুৱা হলাৰডংটফাৰ ফাটফ ৰলঘীধাৰওৰ ৰা ৰফটশষ সন্মৰত চতনৰ প্ৰটয়াচন
হয়.

3.

হচাষ্ঠয নাকৰৰওসওলৰ স্বাস্থয ফীভাৰ হসটত সম্পওতীয় দাফীটফাৰ অৰু ৰবটমাকটফাৰ সটম্বাৰধত ওৰৰফকল সওটলা
স্বাস্থয ফীভাওাৰী অৰু TPA হয় ৃথও হঘটনল এ া প্ৰৰতষ্ঠা ওৰৰফ.

F. ৰনৰদতি ভুনাপা সাভৰৰটলাৱা - ৰঘৰওৎসালয় নকদ, চৰ ল হৰাক
স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াত ফীভাওাৰী এ া অ াআতকও ফৃহত ৰৰস্কট া হল ৰলঘী ভুনাপাটফাৰৰ প্ৰটয়াচনীয় অৰু মুৰিসন্মত
ফযৱহাৰ. এআট া চনা উৰঘত হম স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা হৰাকীচনও ৰঘৰওৎসও, ঘাচতন অৰু
ৰঘৰওৎসালটয় প্ৰটয়াচনতকও হফৰঙ শুশ্ৰুষা ওৰৰফ াটৰ. হতোঁটলাটও ৰঘৰওৎসালয়ত থওাৰ ৰদন ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ াটৰ, প্ৰটয়াচনীয়
ডাআটিাৰিও অৰু কটৱষণাকাৰৰ ৰীক্ষাটফাৰ সম্পনতা ওৰৰফ াটৰ অৰু এআদটৰ ৰঘৰওৎসাৰ ভূলযট া প্ৰটয়াচনীয় ৰৰভাণতকও
ফঢাআ ৰদফ াটৰ. ফীভাওাৰীৰ ভূলযত ৰা নয এ া প্ৰধান প্ৰবাৱ হল ৰঘৰওৎসা ভূলযটফাৰৰ সুৰস্থৰ ফৃৰদ্ধ, সঘৰাঘৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
হাৰটফাৰ হহাৱা ফৃৰদ্ধতকও ৰধও.
আয়াৰ উত্তৰট া হল ৰনৰদতি ভুনাপা সাভৰৰটলাৱাট া. হমৰতয়া ফীভাওততা ফযৰিটফাৰকল মতযপ্ত সুৰক্ষা অকফঢায়, হতৰতয়া ৰনৰদতি
ভুনাপা সাভৰৰটলাৱাটফাটৰ ফীভাওাৰীও এ া মথামুি সভয়সীভাৰ ফাটফ হতোঁৰ ৰলঘীট া সৰঠওবাটৱ ভূলযাংওন ওৰাত সহায়
ওটৰ. এআ প্ৰডাক্টট াত, ENT, হনত্ৰ-ৰফজ্ঞান, প্ৰসূৰত-ৰফজ্ঞান অৰু ৰীটৰাক-ৰফজ্ঞান অৰদৰ দটৰ প্ৰৰতট া প্ৰণালীৰ ধীনত
সাধাৰণটত হহাৱা ৰঘৰওৎসাটফাৰ তাৰলওাবুি ওৰা হহটঙ অৰু এআটফাৰৰ প্ৰৰতট াৰ ফাটফ সফতাৰধও ৰৰটশাধট া ৰলঘীট াত
ৰঢ শুটনাৱা হয়.
হতোঁৰ দ্বাৰা হহাৱা ৰঘৰওৎসা ফযয়ট া ৰমভাটনআ নহও ৰওয় ফীভাওততাআ দাফীৰ ৰৰভাণ ৰহঘাট এ া ৰনৰদতি নকদ লাব ওটৰ.
এআ সওটলাটফাৰ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া হটওচ ভাঘুলটফাৰ সাধাৰণটত ৰঘৰওৎসাৰ ঘততট াৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয়
মথামুি ভূলযট াৰ ৰফষটয় ধযয়নৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ওৰা হয়.
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হটওচ ভাঘুলটফাটৰ তলত ৰদয়াৰ দটৰ ভূলযট াৰ সওটলাটফাৰ উাদান ন্তবুি
ত ওটৰ:
a)
b)
c)
d)
e)

হওাঠাৰ বাৰা,
হঙাদাৰীৰ ভাঘুল,
ডাআটিাৰিও,
িাকঙ,
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ আতযাৰদ.

হটওচ ভাঘুলটফাটৰ প্ৰডাক্টট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ঔাদয, ৰৰফহন, এম্বুটলিৰ বাৰা আতযাৰদ ন্তবুতি ওৰৰফ াটৰ.
এআ ৰলঘীটফাৰ ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰৰফকল সহচ ৰমটহতু দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰৰফকল হওৱল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত অৰু ৰলঘীট াৰ
ধীনত ফযাৰধৰ সাভৰৰটলাৱাট াৰ প্ৰভাণট া মটথি.
ৰওঙুভান প্ৰডাটক্ট ৰনৰদতি ভুনাপা সাভৰৰটলাৱাৰ হসটত এ া হদৰনও নকদ ভুনাপা হটওচ ওটৰ. ৰঘৰওৎসাটফাৰ সাভৰৰটলাৱাৰ
তাৰলওাঔন প্ৰডাক্টট াত থওা ৰঘৰওৎসাটফাৰৰ সংজ্ঞাটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ ৭৫ ৰ ৰা ২০০ হফ াটৰ.
ঘাচতাৰৰ / ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ৰনৰদতি নকদ এ া ৰৰটশাধ ওৰৰফকল অৰক্ষণ এ া হতয়াৰ ওৰা হয় ৰমট া ৰলঘীট াত থওা
নাভটফাৰৰ তাৰলওাত ৰফঘাৰৰ হাৱা নামায়. ৰলঘীট াৰ সভয়সীভাৰ সভয়ত ৰফৰবনতা দাফী ফা হফটলক হফটলক ৰঘৰওৎসাটফাৰ
সম্ভৱ. হসআদটৰ ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰনফতাঘন ওৰা নকদ ফীভাওততা দ্বাৰা দাফীটফাৰ ঘূডান্তবাটৱ সীৰভত ওৰা হয়.
ৰনৰদতি ভুনাপা ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰৰ ৰওঙুভান:
 ৰঘৰওৎসালয়ৰ হদৰনও নকদ ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰ
 চৰ ল হৰাকৰ ফীভাৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ
1. ৰঘৰওৎসালয়ৰ হদৰনও নকদ ৰলঘী
a) প্ৰৰত ৰদনৰ ৰৰভাণৰ সীভা
ৰঘৰওৎসালয় নকদ সাভৰৰটলাৱাট াটৱ ফীভাওততা ফযৰিকল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতট া ৰদনৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি নকদ
অকফঢায়. প্ৰৰতৰদনৰ নকদ সাভৰৰটলাৱাট া (উদাহৰণস্বৰূট) ১,৫০০ ওা প্ৰৰতৰদনৰ ৰা ৫,০০০ ওা ফা প্ৰৰতৰদন
তটতাৰধও হফ াটৰ. হৰাটক প্ৰৰত হদৰনও নকদ ৰৰটশাধট াত এ া উচ্চ সীভা অকফটঢাৱা হয় এটওদটৰ ৰলঘীট াৰ
সভয়সীভাৰ ফাটফ, ৰমট া দৰাঘলটত এ া ফঙটৰওীয়া ৰলঘী.
b) ৰৰটশাধৰ ৰদনটফাৰৰ সংঔযা
এআ ৰলঘীট াৰ ৰওঙুভানত ঘলওত, হদৰনও নকদ নুটভাদনৰ ৰদনটফাৰৰ সংঔযাট া হফভাৰট াকল সংটমাক ওটৰ মাৰ ফাটফ
ৰঘৰওৎসা গ্ৰহণ ওৰা হয়. ৰঘৰওৎসাৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণৰ তাৰলওা এঔন অৰু প্ৰৰতট া নুফন্ধৰ ফাটফ থওাৰ সভয় ৰমটয়
প্ৰৰতট া প্ৰওাৰৰ প্ৰৰিয়া/হৰাকৰ ফাটফ নুটভাৰদত হদৰনও নকদ ভুনাপাট া সীৰভত ওটৰ.
c) স্বঘাৰলত সাভৰৰটলাৱা ফা এড-ন সাভৰৰটলাৱা
ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় অকফটঢাৱাৰ দটৰ এ া স্বঘাৰলত ৰলঘী ৰহঘাট ৰঘৰওৎসালয়ৰ হদৰনও নকদ ৰলঘীট া উলব্ধ,
অন খ নাটফাৰত, এআট া হল এ া ৰনয়ৰভত ক্ষৰতূৰণ ৰলঘীকল এড-ন সাভৰৰটলাৱা. এআ ৰলঘীটফাটৰ ফীভাওততাও
প্ৰাসংৰকও ফযয়টফাৰ সাভৰৰটলাৱাত সহায় ওটৰ ৰমটহতু ৰৰটশাধট া এ া ৰনৰদতি নকদ অৰু ৰঘৰওৎসাৰ প্ৰওৃত ভূলযৰ হসটত
সম্পওতীয় নহয়. এআট াটৱ লকটত এ া ক্ষৰতূৰণ অধাৰৰত স্বাস্থয ফীভা ৰৰওল্পনাৰ ধীনত লাব ওৰৰফলকীয়া ৰমটওাটনা
সাভৰৰটলাৱাৰ লকত অকফঢাফলকীয়া ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰৰটশাধট াৰ নুভৰত ৰদটয়.
d) ৰতৰৰি সাভৰৰটলাৱা
এআ ৰলঘীটফাটৰ ৰনয়ৰভত ৰঘৰওৎসালয় ফযয় ৰলঘী এ া ৰদফ াটৰ ৰমটহতু এআট া লাবচনও অৰু সংলি ফযয়টফাৰৰ
ফাটফ ক্ষৰতূৰণ অকফঢায় অৰু লকটত ফৰহষ্কৰণ, হওা-হ আতযাৰদৰ দটৰ ফযয়টফাৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীট াৰ ধীনত
ৰৰটশাধটমাকয নহয়.
e) সাভৰৰটলাৱাট াৰ নয সুৰফধাটফাৰ
ফীভাওাৰীৰ দৃৰিৰপালৰ ৰা, এআ ৰৰওল্পনাট াৰ ফহুটতা সুৰফধা অটঙ, ৰমটহতু এআট া গ্ৰাহও এচনৰ অকত ফাঔযা
ওৰৰফকল সহচ অৰু হসটয় ৰধও সহটচ ৰফিী ওৰৰফ াৰৰ. এআট াটৱ ৰঘৰওৎসাৰ ভূলয ফৃৰদ্ধট া ৰাস্ত ওটৰ ৰমটহতু
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প্ৰওৃত ৰৰভাণট া ৰমটয়আ নহও ৰওয় এআট াটৱ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত থওাৰ সভয়টঘাৱাত প্ৰৰতৰদটন ৰনৰদতি নকদ এ া
ৰৰটশাধ ওটৰ. লকটত, হতটনওুৱা ফীভা সাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ গ্ৰহণটমাকযতা অৰু দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্তটফাৰ প্ৰওৃতটত সৰল.
2. চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘী
এআ প্ৰডাক্টট াও লকটত বয়ানও হৰাকৰ সাভৰৰটলাৱা ফা ভানৰসও অখাত সাভৰৰটলাৱা ফুৰল চনাচায়.

ৰঘৰওৎসা ৰফজ্ঞানৰ গ্ৰকৰতৰ লটক লটক, ভানুটহ হওিাৰ, হষ্ট্ৰাও অৰু হৃদমন্ত্ৰৰ অিভণ অৰদৰ দটৰ ৰওঙুভান ভুঔয হৰাকৰ
ৰা অটৰাকয লাব ওৰৰটঙ. ৰমটফাৰৰ ফাটফ অকৰ ৰদনত ভৃতুযফৰণ ওৰৰফলকীয়া হহৰঙল. ুনৰ, হতটনওুৱা ভুঔয
হৰাকটফাৰৰ ৰা অটৰাকয লাব ওৰাৰ ৰঙত চীৱনৰ প্ৰতযাশা তযাৰধও ফৃৰদ্ধ াআটঙ. হসআদটৰ ভুঔয হৰাক এ াৰ ৰা
অটৰাকয লাব ওৰৰফকল হটল ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ প্ৰঘুৰ ফযয় ওৰৰফলকীয়া হয়, এটওদটৰ ৰঘৰওৎসাৰ ৰঙত চীৰৱত ৱস্থাৰ
ফযয়টফাৰ. এআদটৰ চৰ ল হৰাক এ াৰ অৰম্ভৰণট াটৱ ফযৰি এচনৰ ৰফত্তীয় সুৰক্ষাট া শংৰওত ওৰৰ হতাটল.
a) ৰনধতাৰৰত চৰ ল হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙৰ ফাটফ এওওালীন নকদ ৰৰভাণ ৰৰটশাধৰ অৰক্ষণ এ াৰ হসটত চৰ ল
হৰাকৰ ৰলঘীট া হল এ া ভুনাপাৰ ৰলঘী.
b) এআট া ৰফিী ওৰা হহটঙ:
 এ া স্বঘাৰলত ৰলঘীৰ ৰহঘাট ফা
 ৰওঙুভান স্বাস্থয ৰলঘীকল এ া এড-ন সাভৰৰটলাৱা ৰহঘাট ফা
 ৰওঙুভান চীৱন ফীভা ৰলঘীত এ া এড-ন সাভৰৰটলাৱা ৰহঘাট
বাৰতফষতত, চৰ ল হৰাকৰ ভুনাপাটফাৰ প্ৰধানত চীৱন ফীভাওাৰীটফাটৰ চীৱন ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ৰাআডাৰ ৰহঘাট ৰফিী ওটৰ
অৰু হতোঁটলাটও অকফটঢাৱা দুআ ধৰণৰ সাভৰৰটলাৱা হল – ত্বৰৰত CI ভুনাপা ৰৰওল্পনা অৰু স্বঘাৰলত CI ভুনাপা
ৰৰওল্পনা. সাভৰৰটলাৱা হৰাকৰ স্পি সংজ্ঞা অৰু বাল অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰত গুৰুত্বূণত হমৰতয়া এআ ভুনাপাট া ৰফিী ওৰা হয়.
ৰফভ্ৰাৰন্ত অোঁতৰ ওৰৰফকল, ২০ া ৰত সাধাৰণ চৰ ল হৰাকৰ সংজ্ঞা IRDA ৰ স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাৰৰ
ধীনত ভানৰফৰশি ওৰা হহটঙ. (নুগ্ৰহ ওৰৰ হশষত সৰনতাৰৱি ওৰা নুফন্ধকল ঘাও).
তথাৰ, ৰফৰীত ৰনফতাঘনৰ সম্ভাৱনাট া প্ৰাৰৰম্ভও স্তৰত (মাৰ দ্বাৰা প্ৰধানত অিান্ত হহাৱাৰ সম্ভাৱনা থওা ফযৰিটফাটৰ এআ
ফীভাট া লয়) ৰত উচ্চ অৰু প্ৰস্তাৱওটফাৰৰ স্বাস্থযৰ ৱ্স্থাট া ৰনধতাৰণ ওৰাট া গুৰুত্বূণ.ত মতযপ্ত ডা াৰ বাৱৰ পলত,
চৰ ল হৰাকৰ ৰৰওল্পনাটফাৰৰ ফততভানৰ ভূলযট া ুনৰ ফীভাওাৰীটফাৰৰ ডা াৰ চৰৰয়টত সভথতন ওৰা হয়.
c) চৰ ল হৰাকটফাৰ হল ভুঔয হৰাক ৰমটয় হওৱল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰত উচ্চ ফযয় এ া সৃৰি নওটৰ লকটত
ক্ষভতা, ংক হহৰুৱা, উাচতন হহৰুৱা অৰদ সংকৰ ত ওৰৰফ াটৰ অৰু ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱাৰ ৰঙত
দীখতওালীন মত্নৰ দাফী ওৰৰফ াটৰ.
d) ৰঘৰওৎসালয়ৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘী এ াৰ লকটত চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘী এ া লফকল প্ৰাটয় ৰাভশত ওৰা হয়, মাটত
ৰলঘীট াৰ ধীনত ক্ষৰতূৰণট াটৱ ৰৰয়াল এ াৰ ৰফত্তীয় হফাচাট া অওাণ ওৰাত সহায় ওৰৰফ াটৰ মাৰ
সদসয এচন হতটনওুৱা হৰাকৰ দ্বাৰা অিান্ত হহটঙ.
e) চৰ ল হৰাকটফাৰৰ সাভৰৰটলাৱাট া ফীভাওাৰীটফাৰ অৰু প্ৰডাক্টটফাৰ সাটটক্ষ ৰবনতা হয়, ৰওন্তু সাধাৰণটফাৰ হল:












ৰনধতাৰৰত ওৰঠনতাৰ হওিাৰটফাৰ
এওু ভাটয়াওাৰডতটয়ল আনপাওতিন
হওাটৰানাৰী অ তাৰৰ ঘাচতাৰৰ
হৃদমন্ত্ৰৰ বাল্ব সলৰন
ৰনধতাৰৰত ওৰঠনতাৰ ও’ভা
হৰটনল ৰফওল
হষ্ট্ৰাও ফাটফ হহাৱা স্থায়ী লক্ষণটফাৰ
ভুঔয ংক / হাডৰ ভিা প্ৰৰতটৰাণ
ৰফৰবনতা হস্তক্লটৰাৰঙঙ
ভ ৰ ৰনউিন হৰাক
ংকটফাৰৰ স্থায়ী ক্ষাখাত
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 ভুঔয দূখত নাটফাৰৰ পলত হহাৱা স্থায়ী ক্ষভতা
চৰ ল হৰাকৰ তাৰলওাঔন ৰস্থৰ নহয় অৰু ৰফওাশ হহ থাটও. ৰওঙুভান অন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় ফচাৰত ফীভাওাৰীটফাটৰ ৱস্থাটফাৰ
‘ভুঔয’ অৰু ‘ৰতৰৰি’ ৰহঘাট হশ্ৰণীৰফবাক ওটৰ, অনৰও অলটচআভাৰৰ দটৰ হৰাকৰ ৱস্থাটফাৰ সাভৰৰলয়. হওৰতয়াফা
সাভৰৰলফৰ ফাটফ ‘ াৰভতটনল হৰাক’ হ া ন্তবুতি ওৰা হয় মৰদ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰনৰশ্চতবাটৱ ফহুত হফৰঙ.
f)

ৰমদটৰ ৰধওাংশ চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘী হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙত এ া এওওালীন ৰৰটশাধৰ ফাটফ অকফটঢাৱা হয়,
অৰু ৰওঙুভান ৰলঘী অটঙ ৰমটয় ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়ৰ সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়, হওফল ফযয়টফাৰৰ
ক্ষৰতূৰণৰ ৰূত. ৰওঙুভান প্ৰডাটক্ট দুটয়া া সাভৰৰটলাৱাৰ ৰভশ্ৰণট া অকফঢায় হমটন, ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱা
হৰাকীৰ ফযয়ৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ অৰু ৰলঘীট াত উটেৰঔত ভুঔয হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙৰৰ ফাটফ এওওালীন ৰৰটশাধ.

g) চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘীটফাৰ দৰাঘলটত ২১ ফঙৰ ৰা ৬৫ ফঙৰ ফয়সৰ হকা ৰ ফযৰিটফাৰৰ ফাটফ উলব্ধ.
h) এআটফাৰ ৰলঘীৰ ধীনত অকফটঢাৱা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া সম্পূণতৰূট উচ্চ ৰমটহতু হতটনওুৱা ৰলঘী এ াৰ
প্ৰাথৰভও ওাৰণট া হল হতটনওুৱা হৰাকৰ হসটত চৰডত দীখতওালীন মতনৰ ৰফত্তীয় হফাচা ফহন ওৰা.
i)

এআ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত সাধাৰণটত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ১০০% চৰ ল হৰাক এ াৰ ডায়টিাৰঙঙত ৰৰটশাধ
ওৰা হয়. ৰওঙুভান হক্ষত্ৰত ৰলঘীৰ ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ অৰু হৰাকৰ ওৰঠনতাৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ ক্ষৰতূৰণট া
ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ২৫% ৰ ৰা ১০০% হফ াটৰ.

j)

সওটলাটফাৰ ওৰঠন হৰাকৰ ৰলঘীত হদঔা মায় এ া ভানৰফৰশি ৱস্থা হল ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰৰটশাধটমাকয
হহাৱা ৰমটওাটনা ভুনাপাৰ ফাটফ ৰলঘীট াৰ অৰম্ভৰণৰ ৰা ৯০ ৰদনৰ টক্ষাৰ সভয়সীভা অৰু হৰাকৰ
ডাআটিাৰঙঙৰ ৰঙত ৩০ ৰদনৰ উত্তৰচীৰৱতাৰ ৰৰটেদ. উত্তৰচীৰৱতাৰ দপাট া ন্তবুতি ওৰা হয় ৰমটহতু এআ
ভুনাপাট া “ভৃতুযৰ ভুনাপা” এ াৰ হসটত ৰফভ্ৰান্ত হনাটহাৱাট া ৰৰহামত ৰওন্তু এ া “উত্তৰচীৰৱতা (চীৰৱত)
ভুনাপা” ৰহঘাট ৰধও ফাঔযা ওৰা হয় হমটন, ভুনাপাট াটৱ চৰ ল হৰাক এ াৰ পলত হদঔা ৰদফ ৰা ওৰঠনতাটফাৰ
অওাণ ওৰৰফকল অকফঢায়.

k) ৪৫ ফঙৰ ফয়সৰ উধতৰ ফযৰিটফাৰৰ ফাটফ ৰৰশুদ্ধ ৰঘৰওৎসাৰ ৰীক্ষাটফাৰ সম্পনতা ওৰৰফ লাটক ৰমটয় চৰ ল হৰাকৰ
ৰলঘী লফকল আো ওটৰ. ভানৰফৰশি ফৰহষ্কৰণটফাৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ দটৰ প্ৰাটয় এটও, ৰঘৰওৎসাৰ ৰাভশত
ৰফঘাৰৰফকল ফা ভাৰনফকল ফযথত হহাৱা, ফা টক্ষাৰ সভয়সীভাট া লুও-ধাও ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসাত ৰফলম্ব ওৰাট া
ৰফটশষবাটৱ ফৰহষ্কাৰ ওৰা হয়.
l)

ৰলঘীট াটৱ সাভৰৰটলাৱা এ া ফা তটতাৰধও হৰাকৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটয় ফীভাওততাও হওৱল ভাত্ৰ এফাৰ ক্ষৰতূৰণ
ৰদফ াটৰ ফা ৰফৰবনতা ৰৰটশাদ অকফঢায় ৰওন্তু এ া ৰনৰদতি সীৰভত সংঔযাকল. ৰমটওাটনা ফীভাওততা ফযৰি সাটটক্ষ
ৰলঘীট াৰ ধীনত এফাৰ ক্ষৰতূৰণ প্ৰদানৰ ৰঙত ৰলঘীট া ফন্ধ হহ মায়.

m) চৰ ল হৰাকৰ ৰলঘীট া লকটত হকা টফাৰকল অকফটঢাৱা হয় ৰফটশষকও ফাৰণৰচযও প্ৰৰতষ্ঠানটফাৰ ৰমটয়
হতোঁটলাওৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাটফ ৰলঘীটফাৰ লয়.
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G. দীখতওালীন মতনৰ ফীভা
অৰচ, চীৱনৰ প্ৰতযাশা ফৃৰদ্ধ হাৱাৰ লটক লটক, ৃৰথৱীত ফয়স্থ ভানুহ সংঔযা ফাৰঢ হকটঙ. ফয়সস্থ চনসংঔযা এ াৰ হসটত,
ৰফিচুৰৰ দীখতওালীন মতনৰ ফীভাট াৰ গুৰুত্ব ফৃৰদ্ধ াআটঙ. ফয়সস্থ ভানুহটফাৰৰ লকটত ৰমটওাটনা ধৰণৰ ক্ষভতাত হবাকা
ফযৰিটফাটৰ দীখতওালীন মতনট া দাফী ওটৰ. দীখতওালীন মতন ভাটন হল হসআসওল ফযৰিৰ ফাটফ সওটলা ধৰণৰ ফযাহত থওা
ফযৰিকত অৰু নাৰঙতং মতন ৰমসওটল সভথতন ৰফহটন ৰনচৰ মত্ন লফকল ক্ষভ অৰু ৰমসওলৰ স্বাস্থয বৰৱষযটত বাল হহাৱাৰ
অশা নাআ.
দীখতওালীন মতনৰ ফাটফ দুআ ধৰণৰ ৰৰওল্পনা অটঙ:
a) অকতীয়াকও ুোঁৰচ সংগ্ৰহ ওৰা ৰৰওল্পনাটফাৰ ৰমটফাৰ স্বাস্থযফান ফীভাওততাআ ৰসহোঁতৰ বৰৱষযতৰ ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰ
ফহন ওৰৰফকল ৰওটন অৰু
b) তাৎক্ষৰণও প্ৰটয়াচনীয় ৰৰওল্পনাটফাৰ ৰমটফাৰ এ া এওওালীন ৰপ্ৰৰভয়াভৰ দ্বাৰা ৰওনা হয় হমৰতয়া ফীভাওততাআ
দীখতওালীন মতন ৰফঘাটৰ.
ক্ষভতাৰ ওৰঠনতাট াটৱ (অৰু প্ৰতযাৰশত উত্তৰচীৰৱতাৰ সভয়সীভা) ভুনাপাৰ ৰৰভাণট া ৰনফতাঘন ওটৰ. বাৰতীয় ফচাৰত
দীখতওালীন মতনৰ প্ৰডাক্টটফাৰ এৰতয়া ৰফওৰশত হফকল ফাওী অটঙ.
বৰৱষয অটৰাকয ৰলঘী
প্ৰথভ অকতীয়াকও ুোঁৰচ সংকৃহীত ফীভা ৰৰওল্পনাট া অৰঙল বৰৱষয অটৰাকয ৰলঘী, ঘাৰৰ া ৰাচহুৱা ঔণ্ডৰ সাধাৰণ ফীভা
হওাম্পানীৰ দ্বাৰা ৰফণন ওৰা হহৰঙল. ১৯৯০ ঘনত অৰম্ভ ওৰা হহৰঙল, ৰলঘীট াটৱ দৰাঘলটত ৱসৰৰ ৰঙত ফীভাওৃত
ফযৰি এচনৰ স্বাস্থয মতনৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰৰ তদাৰও ওৰাট া ফুচায়, হসআদটৰ হতোঁ হতোঁৰ উৎাদনক্ষভ ওালটঘাৱাত
ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওটৰ. এআট া চীৱন ফীভা ৰলঘী এ া হলাৱাৰ দটৰ এটও হওৱল ভাত্ৰ এআট াটৱ ভৃতুযৰ ৰৰৱটতত বৰৱষযতৰ
ৰঘৰওৎসাৰ ফযয়টফাৰ সাভৰৰলয়.
a) ৰফলৰম্বত হভৰডটক্লভ
ৰলঘীট া হল এ া ৰফলৰম্বত ফা বৰৱষযতৰ হভৰডটক্লভ ৰলঘী অৰু আ হভৰডটক্লভ ৰলঘীট াৰ দটৰ এটও. ২৫ অৰু ৫৫
ফঙৰ ফয়সৰ ভাচৰ প্ৰস্তাৱটও অোঁঘৰনট াত ৰমটওাটনা সভয়টত হমাক ৰদফ াটৰ.
b) ৱসৰৰ ফয়স
হতোঁ ৫৫ অৰু ৬০ ফঙৰৰ ভাচৰ ফয়সত ৱসৰৰ ফয়স এ া ৰনফতাঘন ওৰৰফ াটৰ, হমাক ৰদয়া তাৰৰঔ অৰু ৱসৰৰ
ফয়সট াৰ ভাচত ৪ ফঙৰৰ এ া স্পি ফযৱধান থওাৰ ঘতত এ াৰ হসটত. ৰলঘী ৱসৰৰ ফয়সট াটৱ প্ৰস্তৱট াত ঘহী ওৰাৰ
সভয়ত ফীভাওততাআ ৰনফতাঘন ওৰা ফয়সট াও ফুচায় অৰু ৰলঘীট াৰ ধীনত ভুনাপাৰ অৰম্ভৰণট াৰ ফাটফ সূঘীট াত
ৰনধতাৰণ ওৰা হয়.
c) ৱসৰৰ অকৰ সভয়সীভা
ৱসৰৰ অকৰ সভয়সীভা ভাটন হল প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণৰ তাৰৰঔট াৰ ৰা অৰম্ভ হহাৱা অৰু সূঘীত ৰনধতাৰৰত ৰলঘী
ৱসৰৰ ফয়সট াৰ হসটত হশষ হহাৱা সভয়সীভাট া. এআ সভয়টঘাৱাত ফীভাওততাআ প্ৰটমাচয নুসৰৰ ৰওৰস্তত/এওভাত্ৰ
ৰপ্ৰৰভয়াভত ৰৰটশাধ ওৰৰফ াৰৰফ. হয়টতা এ া এওওালীন ৰপ্ৰৰভয়াভ ফা ৰওৰস্তত ৰৰটশাধ ওৰাৰ ফাটফ ফীভাওততাৰ
ৰফওল্প.
d) প্ৰতযাহাৰ
ফীভাওততাৰ ভৃতুয ফা হয়টতা ৱসৰৰ ফয়সৰ অকটত ৰনফতাৰঘত ৱসৰৰ ফয়সৰ ৰঙত অোঁঘৰনট াৰ ৰা প্ৰতযাহাৰ ওৰৰফকল
আো ওৰাৰ হক্ষত্ৰত ৰলঘীট াৰ ধীনত হওাটনা দাফী উথ্থান হনাটহাৱাকও ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উমুি ৰৰভাণ উটবাতাআ ৰদয়া
হয়. নফীওৰণত ৰফলম্বৰ সন্তুৰিওৰ ওাৰণৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৭ ৰদনৰ ফৰধতত সভয়সীভাৰ ফযৱস্থা এ া
অটঙ.
e) ৰনধতাৰণ
অোঁঘৰনট াটৱ ৰনধতাৰণ অকফঢায়.
297

f)

ফৰহষ্কৰণটফাৰ

ৰলঘীট াত হভৰডটক্লভত থওাৰ দটৰ ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰৰ ফাটফ ফৰহষ্কৰণ, ৩০ ৰদনৰ টক্ষাৰ সভয়সীভা
অৰু প্ৰথভ ৰনধতাৰৰত হৰাকৰটফাৰৰ ফাটফ প্ৰথভ ফঙৰৰ ফৰহষ্কৰণ নাথাটও. ৰমটহতু এআট া এ া বৰৱষযতৰ হভৰডটক্লভ
ৰলঘী, এআট া সম্পূণতৰূট নযায়সংকত.
g) হকা ফীভা ঘলও
ৰলঘীট া লকটত হকা ৰবৰত্তত লফ াৰৰ ৰমট া হক্ষত্ৰত হকা হৰহাআৰ সুৰফধা উলব্ধ.

H. ৰভশ্ৰ- প্ৰডাক্টটফাৰ
হওৰতয়াফা, চীৱন ফীভা সম্বন্ধীয় প্ৰডাক্টটফাৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হসটত সংলি ওৰা হয়. এআ হল দু া ফীভাওাৰী এটওলটক
হাঅৰু ফুচাফুৰচত উনীত হহাৱাৰ চৰৰয়টত হটওচ এ াত ৰধও প্ৰডাক্ট অৰম্ভ ওৰাৰ এ া বাল উায়.
স্বাস্থয হমাক চীৱন উকভহতীয়া প্ৰডাক্টটফাটৰ হসআফাটফ এটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰও ফুচায় ৰমটয় চীৱন ফীভা হওাম্পানী এ াৰ চীৱন
ফীভা সাভৰৰটলাৱা এ া অৰু চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাটহাৱা অৰু/ফা স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীৰ দ্বাৰা অকফটঢাৱা স্বাস্থয
ফীভা সাভৰৰটলাৱা এ াৰ ৰভশ্ৰণ এ া অকফঢায়.
প্ৰডাক্টটফাৰ উবয় ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা উকভহতীয়াবাটৱ অৰহত ওৰা হয় অৰু উবয় ফীভাওাৰীৰ ৰফতৰণ হঘটনলটফাৰৰ চৰৰয়টত
ৰফণন ওৰা হয়. হসআদটৰ, ৰলঘীট াৰ হওানট া ঔণ্ড ক্ষৰতগ্ৰস্ত হহটঙ তাৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ সংৰলি ফীভাওাৰীটফাটৰ দাফীটফাৰ
ৰৰঘালনা ওটৰ.
প্ৰডাক্টটফাৰ দু া ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা উকভহতীয়াবাটৱ অৰহত ওৰা হহটঙ অৰু উবয় ফীভাওাৰীৰ ৰফতৰণ হঘটনলটফাৰৰ চৰৰয়টত
ৰফণন ওৰা হহটঙ. ৰনৰশ্চতবাটৱ, এআট াটৱ দু া হওাম্পানীৰ ভাচত হকা ফন্ধন এ া হতয়াৰ ওটৰ অৰু হশহতীয়া ৰনটদতশনাটফাৰ
নুসৰৰ হতটনওুৱা হকা ফন্ধনটফাৰ ৰমটওাটনা সভয়ত এ া হওৱল এ া চীৱন ফীভাওাৰী অৰু এ া চীৱন ফীভাৰ ফাৰহৰৰ
ফীভাওাৰীৰ ভাচত নুভৰত ৰদয়া হয়. ৰফণন, ৰলঘী হসৱা অৰু সাধাৰণ ফযয়ৰ ৰফৰনভয় আতযাৰদৰ লকটত হসৱাৰ
উওৰণটফাৰ অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভৰ সিাৰৰ ফাটফ হতটনওুৱা হওাম্পানীটফাৰৰ ভাচত ফুচাফুৰচৰ ঘুৰি এ া সম্পনতা হহাৱাট া
ৰৰহামত. ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰমটওাটনা এ াআ হকা ফন্ধনৰ ফাটফ IRDAI ৰ নুটভাদন ৰফঘাৰৰফ াটৰ. ঘুৰিট া দীখতওালীন
হহাৱা উৰঘত অৰু ৰফটশষ ৰৰৰস্থৰতৰ ফাৰহটৰ অৰু IRDAI ৰ সন্মৰত ৰফহটন হকা ফন্ধন বংক ওৰাৰ নুভৰত ৰদয়া নহয়.
ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ৰমটওাটনা এ াআ হওাৰম্ব প্ৰডাক্টটফাৰৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় ৰফৰবনতা হসৱাটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফৰ ফাটফ স্পশত ৰফন্দু
এ াৰ দটৰ ৰলঘী হসৱাত গুৰুত্বূণত বূৰভওা ালন ওৰৰফকল হনতৃত্ব প্ৰদান ওৰা ফীভাওততা ৰহঘাট ওামত ওৰৰফকল
াৰস্পৰৰওবাটৱ সন্মত হফ াটৰ. অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰু ৰলঘী হসৱা সুকভ ওৰাত হনতৃত্ব প্ৰদান ওৰা ফীভাওাৰীটয় গুৰুত্বূণত
বূৰভওা গ্ৰহণ ওৰৰফ াটৰ. হসআদটৰ, ৰলঘীট াৰ হওানট া ঔণ্ড অিান্ত হহটঙ তাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ দাফীটফাৰ অৰু ওৰভঙন
ৰৰটশাধটফাৰ সংৰেি ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা ৰৰঘালনা ওৰা হয়.
'হওাৰম্ব প্ৰডাক্ট' বটৰাৱাট াটৱ সভটয় সভটয় চাৰৰ ওৰা পাআল অৰু ফযৱহূত ৰনটদতশনাটফাৰ ালন ওৰৰফ অৰু ৰনচাৱফীয়াকও
সম্পনতা ওৰা হয়. উবয় ৰৰস্কৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উাদানটফাৰ ৃথওবাটৱ ৰঘনাি ওৰৰফ াৰৰ অৰু ৰফিীৰ অকত অৰু ৰঙত উবয়
স্তৰটত ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ অকত প্ৰওাশ ওৰা হয় অৰু ৰলঘীৰ নৰথ, ৰফিীৰ সাৰহতয আতযাৰদৰ দটৰ সওটলা নৰথ.
প্ৰডাক্টট া ৰনচাৱফীয়া ফীভা ৰলঘী ফা হকা ৰবৰত্তত অকফটঢাৱা হফ াটৰ. হসআদটৰ স্বাস্থয ফীভা ে াৰ ৰলঘীটফাৰ সাটটক্ষ,
ৰফশুদ্ধ সভয়ৰ চীৱন ফীভা সাভৰৰটলাৱাট া ৰৰয়ালৰ ৰমটওাটনা এচন উাচতনওাৰী সদসযৰ চীৱনৰ ৰত নুটভাদন ওৰা
হয় ৰম লকটত ফীভাটমাকয অগ্ৰহ অৰু সংৰলি ফীভাওাৰীটফাৰৰ নয প্ৰটমাচয ঘততটফাৰ সাটটক্ষ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীট াত
প্ৰস্তাৱও.
ফীভাওততাৰ হসটত ভুি ৰফটফঘনাৰ ৰফওল্প উলব্ধ অৰু সাভৰগ্ৰওৰূট ‘হওাৰম্ব প্ৰডাক্ট’ হ াকল প্ৰটয়াক ওৰা হয়. হসআদটৰ, ‘হওাৰম্ব
প্ৰডাক্ট’ হ াৰ স্বাস্থয ংশট াটৱ চীৱন ফীভাৰ ফাৰহৰৰ/ 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
সাধাৰণ ফাৰণৰচযও এটচন্টটফাৰৰ চৰৰয়টত ওৰৰফ াৰৰ ৰওন্তু হফংও ৰাভশতৰ ফযৱস্থাৰ চৰৰয়টত হনাৱাৰৰ. হসআদটৰ, ৰসহোঁত
ভধযস্থতাওাৰী হফ হনাৱাটৰ মাও হয়টতা প্ৰডাক্টটফাৰ ফা হয়টতা ফীভাওাৰীটফাৰৰ হহ ৰফণন ওৰাৰ ওতৃতত্ব প্ৰদান ওৰা নহয়.
দু া ফীভাওাৰী চৰডত হফৰশিযটফাৰৰ হক্ষত্ৰত মত প্ৰৰতট া ৰৰস্ক নযট াৰ ৰা ৃথও, দাফীটফাৰ হওাটন ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ,
ফীভাওততাৰ ৰফওল্পত উবয়টৰ ফা হওৱল এ া সাভৰৰটলাৱাৰ নফীনতাওৰণ সম্পওতীয় ৰৰখ না, হসৱাৰ সুৰফধাটফাৰ আতযাৰদৰ
ফাটফ প্ৰস্তাৱট াত অৰু ৰফিীৰ সাৰহতযত ৰফটশষ প্ৰওাশ হতয়াৰ ওৰা হয়.
এআ ফযৱসায়ট াত হসৱা অকফঢাফকল IT প্ৰণালীট া হচাফৰদস্ত অৰু ৰনৰন্তৰ হহাৱাট া অৱশযও, এআট া ভাটন হল দু া
ফীভাওাৰীৰ ভাচত ডা াৰ মটথি এওীওৰণ হহাৱা অৰু প্ৰটয়াচন নুসৰৰ IRDAI হল ডা া হতয়াৰ ওৰা.

I.

হটওচ ৰলঘীটফাৰ

হটওচ ফা অটম্ব্লা সাভৰৰটলাৱাটফাটৰ এওভাত্ৰ নৰথ এঔনৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ ৰভশ্ৰণ এ া অকফঢায়.
উদাহৰণস্বৰূট ফযৱসায়ৰ নয হশ্ৰণীটফাৰত, খৰৰ কৰাওীৰ ৰলঘী, হদাওানদ্বাৰৰ ৰলঘী, ৰপঘ হটওচ ৰলঘী আতযাৰদৰ
দটৰ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ অটঙ, ৰমটয় এটও া ৰলঘীৰ ধীনত ট্টাৰলওা, আয়াৰ উাদানটফাৰ আতযাৰদটও ধৰৰ ৰফৰবনতা হদৰহও
সম্পৰত্তটফাৰ সাভৰৰটলাৱাট া ৰফঘাটৰ. হতটনওুৱা ৰলঘীটফাটৰ লকটত ৰনৰদতি ফযৰিকত শাৰীটফাৰ ফা দাৰয়ত্ব সাভৰৰটলাৱাটফাৰ
ন্তবুতি ওৰৰফ াটৰ.
স্বাস্থয ফীভাত হটওচ ৰলঘীট াৰ উদাহৰণটফাটৰ ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটফাৰৰ হসটত চৰ ল হৰাক সাভৰৰটলাৱা ভুনাপাটফাৰৰ
সংৰভশ্ৰণট া ন্তবুতি ওটৰ অৰু অনৰও ক্ষৰতূৰণৰ ৰলঘীটফাৰৰ হসটত চীৱন ফীভা ৰলঘী অৰু ৰঘৰওৎসালয়ৰ হদৰনও নকদ
ভুনাপটফাৰ ন্তবুতি ওটৰ.
ভ্ৰভণ ফীভাৰ হক্ষত্ৰত, অকফটঢাৱা ৰলঘীট া হল এ া হটওচ ৰলঘী, ৰমটয় হওৱল স্বাস্থয ফীভাট া সাভৰৰ নলয় ৰওন্তু লকটত
হৰাক / দূখত নাৰ পলত হহাৱা ৰঘৰওৎসালয়ৰ ফযয়টফাৰৰ হসটত দূখত নাভূলও ভৃতুয / ক্ষভতাৰ ভুনাপাটফাৰ, হহৰুৱা ফা সাভগ্ৰী
ৰীক্ষাৰ পলত উৰস্থৰতত ৰফলম্ব, াৰত্ৰ অৰু নৰথটফাৰ হহৰুৱা, সম্পৰত্ত / ফযৰিকত নিটফাৰৰ ফাটফ তৃতীয় ক্ষৰ দাৰয়ত্ব,
ভ্ৰভণটফাৰ ফাৰতল হহাৱা অৰু অনৰও ৰফভান হৰণট া সাভৰৰলয়.
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J.

দুঔীয়া হশ্ৰণীৰ ফাটফ ভাআি’ ফীভা অৰু স্বাস্থয ফীভা

ভাআি’-ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ দৰাঘলটত কাোঁৱলীয়া অৰু নানুষ্ঠাৰনও ঔণ্ডটফাৰৰ ৰনম্ন অয়ৰ ফযৰিটফাৰও সুৰৰক্ষত ওৰৰফৰ ফাটফ
অৰহত ওৰা হহটঙ. অভাৰ চনসংঔযাৰ ফৃহত ংশ এ া ৰনম্ন অয়ৰ ফযৰিটফাটৰ হতয়াৰ ওৰৰটঙ অৰু হতোঁটলাওৰ দৰাঘলটত
হওাটনা স্বাস্থয সুৰক্ষা সাভৰৰটলাৱা নাথাটও. হসআফাটফ, এআ ৰনম্ন ভূলযৰ প্ৰডাক্টট া এ া ফহন হমাকয ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু ভুনাপাৰ
হটওচৰ হসটত এআ ফযৰিটফাৰও সহায় ওৰৰফকল সূঘনা ওৰা হহৰঙল, মাটত সাধাৰণ সংও টফাৰৰ ৰা ৰৰত্ৰাণ াফ অৰু
হভাওাৰৱলা ওৰৰফ াটৰ. ভাআি’ ফীভাট া IRDA ভাআি’ ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাৰ, ২০০৫ ৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা হয়.
এআ প্ৰডাক্টটফাৰ এ া ক্ষুদ্ৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হসটত অটহ অৰু ৰফটশষকও, ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৩০,০০০ ওাৰ তলত, IRDA
ভাআি’-ফীভা ৰনয়ভাৱলী, ২০০৫ ৰ প্ৰটয়াচনীয়তা ভটত. হতটনওুৱা সাভৰৰটলাৱাটফাৰ প্ৰধানত ৰফৰবনতা সম্প্ৰদায়ৰ সংস্থা ফা
হফঘৰওাৰী সংস্থাটফাটৰ (NGO হফাৰ) হতোঁটলাওৰ সদসযটফাৰৰ ফাটফ হকা ৰবৰত্তত লয়. IRDA ৰ কাোঁৱলীয়া অৰু সাভাৰচও
ঔণ্ডৰ দাৰয়ত্বটফাটৰ লকটত দাফী ওটৰ হম ফীভাওাৰীটফাটৰ হতোঁটলাওৰ ৰলঘীটফাৰৰ ৰনধতাৰৰত ংশ এ া ভাআি’-ফীভা
প্ৰডাক্টটফাৰৰ দটৰ ৰফিী ওৰা উৰঘত, ফীভাৰ ৰফস্তৃত প্ৰসাৰট া সক্ষভ ওৰৰফকল.
সভাচ দুঔীয়া হশ্ৰণীট াৰ ৱশযওতাৰ প্ৰৰত ধযান ৰদফকল PSU হয় হতয়াৰ ওৰা দু া ৰফটশষ ৰলঘী তলত ফাঔযা ওৰা হল:
1. চন অটৰাকয ফীভা ৰলঘী
ৰনটম্নািটফাৰ হল চন অটৰাকয ফীভা ৰলঘীৰ হফৰশিয:
a.

সভাচৰ দুঔীয়া হশ্ৰণীটফাৰকল সহচলবয ৰঘৰওৎসা ফীভা অকফঢাফকল এআ ৰলঘীট া অৰহত ওৰা হহটঙ.

b. সাভৰৰটলাৱাট া ৰনচাৱফীয়া হভৰডটক্লভ ৰলঘীট াৰ হসটত এটও া শাৰীত থাটও. সংৰগ্ৰহীত হফানাঘ অৰু ৰঘৰওৎসা
ৰীক্ষাৰ ভুনাপাটফাৰ ন্তবুতি ওৰা নহয়.
c.

ৰলঘীট া ফযৰিকত অৰু ৰৰয়ালৰ সদসযটফাৰকল উলব্ধ.

d. ফয়সৰ সীভাট া াোঁঘৰ ৰা ৭০ ফঙৰকলটও.
e. ৰতৰন ভাহৰ ৰা াোঁঘ ফঙৰ ফয়সৰ ৰবতৰৰ সন্তানৰ লকটত এচন ফা দুটয়াচন ৰববাৱও এটওলটক সাভৰৰ লফ
াৰৰ.
f.

প্ৰৰতচন ফীভাওততা ফযৰি সাটটক্ষ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৫,০০০ ওাত সীভাফদ্ধ অৰু ৰনটম্নাি তাৰলওাঔন
নুমায়ী ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰৰটশাধটমাকয.

তাৰলওা 2.1
ফীভাওৃত ফযৰিচনৰ ফয়স

৪৬
ফঙৰ ৪৬-৫৫
ফয়সকলটও
ৰৰয়ালৰ ভুঔয
৭০
১০০
ত্নী
৭০
১০০
২৫ ফঙৰ ফয়সকলটও ৰনবতৰশীল সন্তান
৫০
৫০
২+১ ৰনবতৰশীল সন্তানৰ ৰৰয়াল
১৯০
২৫০
২+২ ৰনবতৰশীল সন্তানৰ ৰৰয়াল
২৪০
৩০০
 অয় ওৰ অআনৰ ঔণ্ড ৮০D ৰ ধীনত ওৰ ভুনাপাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ হমাকয.


৫৬-৬৫

৬৬-৭০

১২০
১২০
৫০
২৯০
৩৪০

১৪০
১৪০
৫০
৩৩০
৩৮০

ৰলঘীট াত হসৱাৰ ওৰ প্ৰটমাচয নহয়.

2. সাফতচনীন স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰন (UHIS)
১০০ ফা তটতাৰধও ৰৰয়াল হকা টফাৰকল এআ ৰলঘীট া উলব্ধ. হশহতীয়া সভয়ত অনৰও ফযৰিকত UHIS ৰলঘীটফাৰ
ৰাআচকল উলব্ধ ওৰা হহৰঙল.
ভুনাপাটফাৰ
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ৰনটম্নািট া হল সাফতচনীন স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰনৰ ভুনাপাটফাৰৰ তাৰলওা :
 ৰঘৰওৎসাৰ ক্ষৰতূৰণ
ৰলঘীট াটৱ ৰনটম্নাি উ সীভাটফাৰ সাটটক্ষ এচন ফযৰি / ৰৰয়ালকল ৩০,০০০ ওাকলটও ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ
ফযয়টফাৰৰ ক্ষৰতূৰণ অকফঢায়.
তাৰলওা 2.2
ৰফৱৰণ
হওাঠা, হবাচনফযৱস্থাৰ ফযয়টফাৰ
মৰদ অআ.ৰঘ.আউ. ত বৰতত ওৰা হহটঙ
ঘাচতন, এটনটস্থৰ ি, ৰাভশতওাৰী, ৰফটশষজ্ঞটফাৰৰ ভাঘুল, নাৰঙতং ফযয়টফাৰ

সীভা
প্ৰৰতৰদটন ১৫০ ওা হলটও
প্ৰৰত ৰদটন ৩০০ ওা হলটও
প্ৰৰতট া হৰাক/অখাতৰ ফাটফ ৪,৫০০
হলটও
হঘতনানাশও, ৰি, ৰক্সটচন, OT ৰ ভাঘুল, ষধটফাৰ, ডাআটিাৰিও প্ৰৰতট া হৰাক/অখাতৰ ফাটফ ৪,৫০০
অৰহলা অৰু X-হৰ, ডায়লাআৰঙঙ, হৰৰড’হথৰাৰ, হওটভাটথৰাৰ, হলটও
হঙটভওাৰৰ ভূলয, ওৃৰত্ৰভ ংক আতযাৰদ
ৰমটওাটনা এ া হৰাকৰ ফাটফ হহাৱা ভুঠ ফযয়
১৫,০০০ ওা হলটও
 ফযৰিকত দূখত না সাভৰৰটলাৱা

ওা
ওা

দূখত নাৰ পলত ৰৰয়ালৰ ভুঔয উাচতনওাৰীৰ (সূঘীত নাভ থওাৰ দটৰ) ভৃতযু ৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱা: ২৫,০০০ ওা.
 ক্ষভতা সাভৰৰটলাৱা
এ া দূখত না / হৰাকৰ পলত মৰদ ৰৰয়ালৰ ভুঔয উাচতনওাৰীচনও ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰৰফলকীয়া হয় হতটন্ত
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতৰদটন ৫০ ওাকও ক্ষৰতূৰণ প্ৰদান ওৰা হফ, ৰতৰন ৰদনৰ এ া টক্ষাৰ সভয়সীভাৰ ৰঙত
সফতাৰধও ১৫ ৰদনকল.
 ৰপ্ৰৰভয়াভ
তাৰলওা 2.3
উাদান
ৰপ্ৰৰভয়াভ
ফযৰি এচনৰ ফাটফ
ফঙৰৰ ৩৬৫ ওা
াোঁঘচনৰ এ া ৰৰয়ালৰ ফাটফ
ফঙৰৰ ৫৪৮ ওা
(প্ৰথভ ৰতৰন া সন্তান ন্তবুতি ওৰৰ)
সাতচনীয়া এ া ৰৰয়ালৰ ফাটফ (প্ৰথভ ৰতৰন া সন্তান অৰু ফঙৰৰ ৭৩০ ওা
ৰনবতৰশীল ৰববাৱওও ন্তবুতি ওৰৰ)
BPL ৰৰয়ালটফাৰৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ অৰথতও সাহাময
দৰৰদ্ৰতাৰ সীভাটৰঔাৰ তলত ফাস ওৰা ৰৰয়ালটফাৰৰ
ফাটফ ঘৰওাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ অৰথতও হৰহাআ এ া অকফঢাফ.
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K. ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয ফীভা হমাচনা
ঘৰওাটৰ লকটত ৰওঙুভান ৰফৰবনতা স্বাস্থয অোঁঘৰন অৰম্ভ ওৰৰটঙ, হসআটফাৰৰ ৰওঙুভান ৰফটশষ ৰাচযটফাৰত প্ৰটমাচয. ফৃহত
চনসংঔযা এ াকল স্বাস্থয ভুনাপাটফাৰ প্ৰসাৰ ওৰৰফকল, ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ হসটত লকলাৰক আ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয ফীভা হমাচনাট া
ওামতওৰী ওৰৰটঙ. দৰৰদ্ৰতাৰ সীভাটৰঔাৰ তলত (BPL) ফাস ওৰা ৰৰয়ালটফাৰৰ ফাটফ স্বাস্থয ফীভা সাভৰৰটলাৱা অকফঢাফকল
বাৰত ঘৰওাৰৰ শ্ৰভ অৰু ৰনটয়াক ভন্ত্ৰণালটয় RSBY অৰম্ভ ওৰৰটঙ.
ৰনটম্নািটফাৰ হল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থয ফীভা হমাচনাৰ হফৰশিয:
a.

ৰৰয়াল ে াৰ এ াৰ ৰবৰত্তত প্ৰৰতট া BPL ৰৰয়ালৰ ফাটফ ৩০,০০০ ওাৰ ফীভাৰ ভুঠ নকদ ৰৰভাণ.

b. ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ সাভৰৰলফকল.
c.

ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ হসটত সম্পওতীয় স্বাস্থয হসৱাটফাৰ সাভৰৰটলাৱা অৰু শলয ৰঘৰওৎসাৰ দটৰ হসৱাটফাৰ ৰমট া ৰদফযা
মতনৰ ৰবৰত্তত অকফঢাফ াৰৰ.

d. সওটলাটফাৰ উমুি স্বাস্থযটসৱাৰ ফাটফ নকদৰফহীন সাভৰৰটলাৱা.
e. িা ত ওাডতৰ ফযৱস্থা.
f.

ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰৰ ফযৱস্থা ওৰা.

g. প্ৰৰতট া সাক্ষাতৰ ফাটফ ১০০ ওাৰ ৰৰফহন বাট্টা.
h. ফীভাওাৰীও হওিীয় অৰু ৰাচয ঘৰওাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওটৰ.
i.

প্ৰৰতটমাকীতাভূলও ৰনৰফদা এ াৰ দ্বাৰা ৰাচয ঘৰওাটৰ ফীভাওাৰীটফাৰ ৰনফতাঘন ওটৰ.

j.

ৰাচহুৱা অৰু ফযৰিকত ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ ভাচত ৰহতাৰধওাৰী ৰনফতাঘন.

k. ৩:১ নুাততত হওিীয় ঘৰওাৰ অৰু ৰাচয ঘৰওাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ফহন ওটৰ. হওিীয় ঘৰওাটৰ প্ৰটতযও ৰৰয়ালৰ ফাটফ
সফতাৰধও ৫৬৫ ওা ফৰগৰণ ৰদটয়.
l.

ৰাচয ঘৰওাৰটফাৰৰ ফৰগৰণ: ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ২৫ শতাংশ অৰু ৭৫০ ওাৰ ফাৰহৰত ৰমটওাটনা ৰতৰৰি
ৰপ্ৰৰভয়াভ.

m. ঞ্জীয়ন ভাঘুল/ নফীওৰণৰ ভাঘুলৰ দটৰ ফঙৰৰ ৩০ ওা ৰৰটশাধ ওৰৰফকল ৰহতাৰধওাৰী.
n. ৰাচয ঘৰওাৰৰ দ্বাৰা ফহন ওৰা প্ৰশাসৰনও ফযয়টফাৰ.
o. এআ উটেশযট াৰ প্ৰটতযও ৰহতাৰধওাৰীৰ ফাটফ ৬০ ওা ৰতৰৰি িা ত ওাডতৰ ভূলয উলব্ধ.
p. অোঁঘৰনট াটৱ িা ত ওাডত প্ৰদানৰ তাৰৰঔট া ৰৱততী ভাহৰ প্ৰথভ ৰদনট াৰ ৰা ওামত অৰম্ভ ওৰৰফ. এআদটৰ, মৰদ এঔন
ৰফটশষ ৰচলাত হপব্ৰুৱাৰী ভাহৰ ৰমটওাটনা সভয়ত প্ৰাৰৰম্ভও িা ত ওাডত প্ৰদান ওটৰ, হতটন্ত অোঁঘৰনঔন ১ ভ এৰপ্ৰলৰ ৰা
অৰম্ভ হফ.
q. অোঁঘৰন ঔন এফঙৰৰ ফাটফ ফৰতত থাৰওফ, ৰৱততী ফষতৰ ৩১ ভ ভাঘত হলটও. এআট া উি ৰফটশষ ৰচলাঔনৰ ফাটফ সভাৰপ্তৰ
তাৰৰঔ হফ. হসআদটৰ, ভাচটত প্ৰদান ওৰা ওাডতটফাৰৰ ফাটফ ৰৱততী ফষতৰ ৩১ ভ ভাঘতট া হফ সভাৰপ্তৰ তাৰৰঔ.
TPA ৰ চৰৰয়টত ওৰৰফলকীয়া দাফী ৰনষ্পৰত্ত সূঘীত উটেঔ ওৰা হয় ফা ফীভা হওাম্পানীৰ দ্বাৰা. ৰনষ্পৰত্তট া তাৰলওাবুি
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ চৰৰয়টত মথাসম্ভৱ নকদ ৰফহীন ওৰৰফ লাটক.
ৰমটওাটনা এ া হৰাক ফুৰলটল হৰাকৰ ধাৰাফাৰহও সভয়সীভা এ া ফুচায় অৰু এআট াটৱ ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত ৰন্তভফাৰ
ৰফঘাৰ-ৰফভশতৰ তাৰৰঔট াৰ ৰা ৬০ ৰদনৰ ৰবতৰত ুনৰ সভাৰপ্তট া ন্তবুি
ত ওটৰ.
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L. প্ৰধান ভন্ত্ৰী সুৰক্ষা ফীভা হমাচনা
হশহতীয়াবাটৱ হখাষণা ওৰা ফযৰিকত দূখত নাভূলও ভৃতুয অৰু ক্ষভতা সাভৰৰটলাৱা ফীভা PMSBY হয় মটথি সভাদৰ লাব
ওৰৰটঙ অৰু অোঁঘৰনঔনৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণট া তলত উটেঔ ওৰা ধৰণৰ:
সাভৰৰটলাৱাৰ সুৰফধা : ংশগ্ৰহণওাৰী হফংওত থওা ১৮ ৰ ৰা ৭০ ফঙৰ ফয়সৰ সওটলা চভাৰ হফংও এওাউন্ট ধাৰওও হমাক
ৰদফকল ৰধওাৰ প্ৰদান ওৰা হয়. ংশগ্ৰহণওাৰী হফংওটফাটৰ ৰমটওাটনা নুটভাৰদত চীৱন ফীভাৰ ন্তকতত হনাটহাৱা ফীভাওাৰীৰ
হসটত হকা ফন্ধ ওৰাট া ৰৰহামত ৰমটয় সাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ হতটনওুৱা হফংওকল এ া ভুঔয ৰলঘী অকফঢাফ. হওৱল ভাত্ৰ এ া
চভাৰ হফংও এওাউন্টৰ চৰৰয়টত ৰমটওাটনা ফযৰিটয় অোঁঘৰনট াত হমাকদান ওৰৰফকল সক্ষভ হফ অৰু মৰদ হতোঁ এ াতকও
ৰধও হফংওত এওাউন্ট ঔুটল, হতটন্ত হতোঁ হওাটনা ৰতৰৰি ভুনাপা লাব নওটৰ অৰু ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধট া
হহৰুৱাফ. হফংও এওাউন্টৰ ফাটফ অধাৰট া প্ৰাথৰভও KYC হফ.
বৰততৰ অৰহত / সভয়সীভা : সাভৰৰটলাৱাট া ১ ভ চুনৰ ৰা ৩১ হভকলটও এফঙৰৰ সভয়সীভাৰ ফাটফ হফ 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 ফষতত ২০১৫ ঘনৰ ৩১ অকিকলটও প্ৰসাৰটমাকয. প্ৰাৰৰম্ভওবাটৱ
অৰম্ভ ওটৰাটত, হমাকদানৰ সভয়সীভাট া নয ৰতৰনভাহৰ ফাটফ বাৰত ঘৰওাৰৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰ ওৰা হহটঙ, হমটন, ৩০ নটফম্বৰ,
২০১৫ হলটও.
সম্পূণত ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধত ফঙটৰওীয়াবাটৱ হমাক ৰদয়াট া ৰনধতাৰৰত সভয়সীভাৰ ৰবতৰত সম্ভৱ হফ াটৰ.
অটফদনওাৰীটফাটৰ বৰতত / স্বয়ং-ঘাৰলতৰ ফাটফ ৰনৰশ্চতওালীন / দীখতওালীন ৰফওল্প এ া ৰদফ াটৰ, সভয়সীভাৰ হসটত
অোঁঘৰনট া ফযাহত ৰাৰঔফকল তীতৰ ৰবজ্ঞতাৰ ৰবৰত্তত ুনৰ ৰফটফঘনা ওৰা হফ াটৰ. ফযৰিটফাৰ ৰমসওটল অোঁঘৰনট াৰ ৰা
ফাৰহৰ হহৰঙল, টৰাি অৰহতট াৰ চৰৰয়টত বৰৱষযত ফষতটফাৰত ৰমটওাটনা সভয়ত ুনৰ অোঁঘৰনট াত হমাক ৰদফ াটৰ.
উমুি হশ্ৰণীট াত নতুন ৰৰক্ষাথতীটফাটৰ ফঙৰ ফঙৰ ধৰৰ ফা হশহতীয়াবাটৱ উমুি ফযৰিটফাটৰ ৰমসওটল অকটত হমাক ৰদয়া
নাআ হতোঁটলাটও বৰৱষযত ফষতটফাৰত হমাক ৰদফকল সক্ষভ হফ হমৰতয়াকলটও অোঁঘৰনট া ফযাহত থাটও.
ফীভাৰ ধীনত ভুনাপাটফাৰ তলত ৰদয়া ধৰণৰ :
ভুনাপাটফাৰৰ তাৰলওা
ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ
ভৃতুয
২ লাঔ ওা
ভুঠ অৰু দুটয়া া ঘওুৰ দৃৰি শৰি হহৰুৱা ফা দুটয়াঔন হাত ২ লাঔ ওা
ফা বৰৰ হহৰুৱা ফা এ া ঘওুৰ দৃৰি শৰি হহৰুৱা অৰু হাত
ফা বৰৰ ওাৰভলা হহাৱা
ভুঠ অৰু এ া ঘওুৰ দৃৰি শৰি হহৰুৱা ফা এঔন হাত ফা ১ লাঔ ওা
বৰৰ ওাৰভলা হহাৱা
এঙ.এভ.এঙ, আটভআল ফা ফযৰিকতবাটৱ লক ওৰৰ হমাক ৰদয়া অৰু ভটনানয়ন প্ৰদানৰ সুৰফধাট া উলব্ধ.
ৰপ্ৰৰভয়াভ : প্ৰৰতচন সদসযৰ ফাটফ ফঙৰত ১২ ওাকও. ৰপ্ৰৰভয়াভট া প্ৰটতযও ফঙটৰওীয়া সাভৰৰটলাৱা সভয়সীভাৰ ১ভ চুনত ফা
তাতকও অকত এ া ৰওৰস্তত ‘স্বয়ংৰিয় হডৰফ ’ সুৰফধাৰট াৰ চৰৰয়টত এওাউন্ট ধাৰওৰ চভাৰ হফংও এওাউন্টৰ ৰা ওাৰ
ৰঔা হফ. হসআদটৰ মৰদ স্বয়ংৰিয় ওাৰ ৰঔাট া ১ভ চুনৰ ৰঙত ওামতওৰী হয়, হতটন্ত সাভৰৰটলাৱাট া স্বয়ংৰিয় হডটফ ট াৰ
ৰঙৰ ভাহট াৰ প্ৰথভট া ৰদনৰ ৰা অৰম্ভ হফ. ংশগ্ৰহণওাৰী হফংওটফাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰভাণট া এটও া ভাহটত ওাৰ
ৰাৰঔফ, হমৰতয়া স্বয়ংৰিয় হডৰফ ৰফওল্পট া প্ৰটতযও ফঙৰৰ হভত ৰদয়া হয়, অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ ফাটফ উি ভাহট াত
ৰৰভাণট া ৰনচাকও হ্ৰাস ওৰা হয়.
ফঙটৰওীয়া দাফীৰ ৰবজ্ঞতাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ুনৰ ৰফটফঘনা ওৰা হফ ৰওন্তু প্ৰথভ ৰতৰন ফঙৰত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
হওাটনা উধতকাভী ৰনৰীক্ষণ নওৰাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল প্ৰয়াস ওৰা হয়.
সাভৰৰটলাৱাৰ সভাৰপ্ত : সদসযচনৰ ফাটফ দূখত নাভূলও সাভৰৰটলাৱাট া সভাপ্ত হফ :
1.
2.
3.

এচন সদসযআ ৭০ ফঙৰ ফয়সত উনীত হহাৱা (চন্মৰদনৰ ঘৰৰ ফয়স) ফা
হফংওট াৰ হসটত এওাউন্টট া ফন্ধ ওৰা ফা ফীভাট া ঘৰল থাৰওফকল মতযপ্ত চভা নথওা ফা
সদসয এচনও এ াতকও ৰধও এওাউন্টৰ দ্বাৰা সাভৰৰটলাৱাৰ হক্ষত্ৰত, ফীভাৰ সাভৰৰটলাৱাট া হওৱল এ াকল
সীভাফদ্ধ ওৰা হফ অৰু অন সাভৰৰটলাৱাট া সভাপ্ত ওৰা হফ এটওদটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট া ভচফুত ওৰা হফ.
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মৰদ ৰদফলকীয়া তাৰৰঔট াত এওাউন্টট াত মতযপ্ত ধন থওা ফা প্ৰশাসৰনও ৰফতওত অৰদৰ দটৰ ৰমটওাটনা ওাৰৰওৰী
ওাৰণৰ ফাটফ ফীভাৰ সাভৰৰটলাৱাট া ফন্ধ ওৰা হয়, হতটন্ত সম্পূণত ফঙটৰওীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ প্ৰাৰপ্তত হসআট া ুনৰ ফাহাল ওৰা
হফ, ঘতত সাটটক্ষ ৰমটফাৰ তলত উটেঔ ওৰা হফ াটৰ. এআ সভয়টঘাৱাত, ৰৰস্ক সাভৰৰটলাৱাট া ফাৰতল ওৰা হফ অৰু
ফীভা হওাম্পানীৰ এওভাত্ৰ ৰফটফঘনাত ৰৰস্ক সাভৰৰটলাৱাট া ুনৰ ফাহাল ওৰা হফ.

M. প্ৰধানভন্ত্ৰী চন ধন হমাচনা
হফংৰওং সিয় অৰু চভা এওাউন্ট, নকদ হপ্ৰৰণ, হিৰড , ফহনটমাকয ধৰটণ ফীভা অৰু হিনত বাৰতীয় নাকৰৰও সওলৰ
ফাটফ এআ ৰফত্তীয় সভাটৱশ ৰবমানট া ২০১৪ ঘনৰ ১৫ অকিত স্বাধীনতা ৰদৱসৰ বাষণত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ২০১৪ ঘনৰ ২৮
অকি তাৰৰটঔ বাৰতফষতৰ প্ৰধানভন্ত্ৰী নটৰি হভাদীটয় উটন্মাঘন ওৰৰৰঙল. এআ অোঁঘৰনট াটৱ ৰমটওাটনা এ া সপ্তাহৰ ৰবতৰত
হফংও এওাউন্ট হঔালাৰ হক্ষত্ৰত এ া ৰফি হৰওডত কৰঢটঙ. হফংৰওংৰ ভুঔযধাৰাট াত সফতাৰধও ফযৰি ন্তবুতি ওৰৰফকল লক্ষয
ওৰৰটঙ.
ৰমটওাটনা হফংওৰ ব্ৰাি ফা ফযৱসাৰয়ও সংফাদদাতা (হফংও ৰভত্ৰ) অউ টল ত এওাউন্ট এ া ঔুৰলফ াৰৰ. PMJDY
এওাউন্টটফাৰ শূনয চভাৰ হসটত হঔালা হহটঙ. হসআদটৰ, মৰদ এওাউন্টধাৰটও হিও ফহী াফকল আো ওটৰ, হতটন্ত
হতোঁ/হতটঔটত নূনযতভ চভাৰ ঘতত ূৰ ওৰাট া ৰৰহামত.
PMJDY অোঁঘৰনৰ ধীনত ৰফটশষ উটমাকীতাটফাৰ
চভাৰ ৰত সুত প্ৰদান.
১.০০ লাঔ ওাৰ দূখত না ফীভা সাভৰৰটলাৱা
হওাটনা নূনযতভ সভতাৰ প্ৰটয়াচন নাআ.
৩০,০০০ ওাৰ চীৱন ফীভা সাভৰৰটলাৱা
বাৰতফষতৰ ঘাৰৰপাটল সহটচ ওা স্থানান্তৰ ওৰা
এআ এওাউন্টটফাৰত ঘৰওাৰী অোঁঘৰনৰ ৰহতাৰধওাৰীটফাটৰ প্ৰতযক্ষ ভুনাপাৰ হস্তান্তৰ লাব ওৰৰফ.
৬ ভাহৰ ফাটফ এওাউন্টট াৰ সন্তুৰিওৰ ওামতৰ ৰঙত বাৰিাফ্ট সুৰফধা এ াৰ নুভৰত প্ৰদান ওৰা হয়
হিন, ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰকল প্ৰটৱশ.
দূখত না ফীভা সাভৰৰটলাৱা
৪৫ ৰদনত ৰতওটভ এফাৰ ৰুট হডৰফ ওাডত ফযৱহাৰ ওৰাট া ৰৰহামত.
প্ৰৰতট া কৃহস্থীৰ হওৱল এ া ভাত্ৰ এওাউন্টকল ৫০০০ ওাকলটও বাৰিাফ্ট সুৰফধা উলব্ধ, কৃহস্থীৰ ভৰহলা কৰাওী
হহাৱাট া বাল.
১৩ হভ ২০১৫ হলটও হৰওডত সংঔযও ১৫.৫৯ হওাৰ এওাউন্ট হঔালা হহটঙ, ১৬,৯১৮.৯১ হওাৰ ওা চভাৰ হসটত. এআটফাৰৰ
ৰবতৰত ৮.৫০ হওাৰ এওাউন্ট শূনয চভাৰ হসটত হঔালা হহটঙ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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N. ফযৰিকত দূখত না অৰু ক্ষভতা সাভৰৰটলাৱা
এ া ফযৰিকত দূখত না (PA) সাভৰৰটলাৱাআ নাওাংৰক্ষত দূখত নাৰ পলত হহাৱা ভৃতুয অৰু ক্ষভতাৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ
অকফঢায়. এআ ৰলঘীটফাটৰ প্ৰাটয় দূখত নাৰ ভুনাপাট াৰ হসটত ৰওঙুভান ধৰণৰ ৰঘৰওৎসা সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়.
PA ৰলঘী এ াত, ৰমদটৰ ভৃতুযৰ ভুনাপাট া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ১০০% ৰৰটশাধ, হসআদটৰ ক্ষভতাৰ হক্ষত্ৰত, স্থায়ী
ক্ষভতাৰ হক্ষত্ৰত ক্ষৰতূৰণট া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ এ া ৰনৰদতি শতাংশৰ ৰা সাভৰয়ও ক্ষভতাৰ ফাটফ সাপ্তাৰহও
ক্ষৰতূৰণ এ া হফ াটৰ.
সাপ্তাৰহও ক্ষৰতূৰণ ভাটন হল ক্ষৰতূৰণ ৰৰটশাধটমাকয সপ্তাহটফাৰ সফতাৰধও সংঔযাট া সাটটক্ষ ক্ষভতাৰ প্ৰৰতট া সপ্তাহটত
এ া ৰনৰদতি নকদ ৰৰটশাধ ওৰা.
1. ক্ষভতা সাভৰৰটলাৱাৰ প্ৰওাৰ
ৰলঘীট াৰ ধীনত সাধাৰণটত সাভৰৰটলাৱা ক্ষভতাটফাৰৰ প্ৰওাৰ:
i.

স্থায়ী ভুঠ ক্ষভতা (PTD): ভাটন হল চীৱনওালৰ ফাটফ সম্পূণতৰূট ক্ষভ হহাৱা হমটন, ঘাৰৰ া ংকৰ ক্ষাখাত
হহাৱা, টঘতন ৱস্থা, দুটয়া া ঘওু/ দুটয়াঔন হাত/ দুটয়া া ংক ফা এঔন হাত অৰু এ া ঘওু ফা এ া ঘওু অৰু
এঔন বৰৰ ফা এঔন হাত অৰু এঔন বৰৰ হহৰুৱা,

ii. স্থায়ী অংৰশও ক্ষভতা (PPD): ভাটন হল চীৱনওালৰ ফাটফ অংৰশওবাটৱ ক্ষভ হহাৱা হমটন, অগুৰল, বৰৰৰ
অগুৰল হহৰুৱা, হপটলটঞ্জচ আতযাৰদ হহৰুৱা.
iii. সাভৰয়ও ভুঠ ক্ষভতা (TTD): ভাটন হল এ া সাভৰয়ও সভয়সীভাৰ ফাটফ সম্পূণতৰূট ক্ষভ হহাৱা. সাভৰৰটলাৱাৰ
এআ ঔণ্ডট াটৱ ক্ষভতাৰ সভয়টঘাৱাত অয়ৰ ক্ষৰতট া সাভৰৰলফকল উটেশয ওটৰ.
গ্ৰাহটও হওৱল ভৃতুয সাভৰৰটলাৱা ফা ভৃতুয হমাক স্থায়ী ক্ষভতাট া ফা ভৃতুয হমাক স্থায়ী ক্ষভতা অৰু লকটত
সাভৰয়ও সম্পূণত ক্ষভতা ৰনফতাঘন ওৰৰফকল আো ওটৰ.
2. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ
PA ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া সাধাৰণটত ফৰধতত ভাটহওীয়া অয়ৰ ৰবৰত্তত ৰনধতাৰণ ওৰা হয়. সাধাৰণটত,
এআট া ফৰধতত ভাটহওীয়া অয়ৰ ৬০ গুণ হয়. হসআদটৰ, ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় লকটত অয়ৰ স্তৰট া ৰফটফঘনা নওৰাকও ৰনৰদতি
ৰৰওল্পনাৰ ৰবৰত্তত অকফঢায়. হতটনওুৱা ঙন্দন ওৰা ৰৰওল্পনাট া নুমায়ী ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত প্ৰৰতট া ঔণ্ডৰ ফাটফ
সাভৰৰটলাৱাট া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ.

3. ভুনাপাৰ ৰৰওল্পনা
এ া ভুনাপাৰ ৰৰওল্পনা ৰহঘাট, PA ৰলঘীটফাটৰ ফৰগৰণটফাৰ অওষতণ নওটৰ. এআদটৰ মৰদ ফযৰি এচনৰ ৰফৰবনতা
ফীভাওাৰীৰ হসটত এ াতকও হফৰঙ ৰলঘী অটঙ, হতটন্ত দূখত নাভূলও ফীভা হক্ষত্ৰত, PTD ফা PPD দাফীটফাৰ সওটলাটফাৰ
ৰলঘীৰ ধীনত ৰৰটশাধ ওৰা হফ.
4. সাভৰৰটলাৱাৰ সুৰফধা
এআ ৰলঘীটফাৰ প্ৰাটয় ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰ সাভৰৰলফকল প্ৰসাৰ ওৰা হয়, ৰমটয় দূখত নাৰ পলত হহাৱা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত অৰু
নয ৰঘৰওৎসা ভূলযটফাৰৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ ৰদটয়. অৰচ অভাৰ স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰ অটঙ ৰমটফাৰ দূখত নাৰ ৰৰণাভস্বৰূট
ৰঘৰওৎসা/ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ সাভৰৰলফকল প্ৰদান ওৰা হয়. হতটনওুৱা ৰলঘীটফাটৰ হৰাকটফাৰ অৰু ৰসহোঁতৰ
ৰঘৰওৎসা সাভৰৰ নলয় অৰু তাৰ ৰৰৱটতত হওৱল দূখত না সম্বন্ধীয় ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰ সাভৰৰলয়.
5. ভূলয হমাকৰ ভুনাপাটফাৰ
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ফযৰিকত দূখত নাৰ হসটত, ফহুটতা ফীভাওাৰীটয় ভূলয হমাকৰ ভুনাপাটফাৰ অকফঢায়, দূখত নাৰ পলস্বৰূট হহাৱা ৰঘৰওৎসালয়ত
বৰততৰ হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসালয় নকদ, ফাওী থওা খাতওৰ ৰৰফহন ফযয়, এ া ৰনৰদতি নকদৰ ফাটফ ৰশক্ষাৰ ভুনাপা অৰু প্ৰওৃত অৰু
ৰনৰদতি সীভাৰ ৰমট া ওভ হসআট াৰ ৰবৰত্তত এম্বুটলিৰ বাৰা আতযাৰদৰ দটৰ.
6. ফৰহষ্কৰণটফাৰ
সাধাৰণ ফৰহষ্কৰণটফাৰৰ ধীনত ফযৰিকত দূখত না সাভৰৰটলাৱাটফাৰ হল:
i.

ৰলঘীট া অৰম্ভ হহাৱাৰ অকটৰ ৰা ফৰতত থওা ৰমটওাটনা ক্ষভতা

ii. ভানৰসও ৰফসংকৰত ফা ৰমটওাটনা হৰাকৰ ফাটফ হহাৱা ভৃতুয ফা ক্ষভতা
iii. হমৌন হৰাক, হমৌন সংিৰভত হৰাক, এআড্ঙ ফা উন্মাদ অৰদৰ দ্বাৰা প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ সংকৰ ত হহাৱা.
iv. ৰফষৰিয়া, সংিভণ, ৰফওৰণ অৰদৰ পলত হহাৱা ভৃতুয ফা ক্ষভতা মত এআটফাৰ দূখত না এ াৰ পলত উদ্ভৱ হয়.
v.

ফীভাওততাৰ পালৰ ৰা উদ্ভৱ হহাৱা ৰমটওাটনা অখাত ফা হতোঁৰ ৰৰয়ালৰ ৰমটওাটনা সদসযআ ৰাধী ভটনাফৃৰত্তটৰ
ৰমটওাটনা অআন বংক ওৰা.

vi. মুদ্ধ, অিভণ, ৰফটদশী শত্ৰুৰ ওামত, মুদ্ধৰস্থৰত (হয়টতা মুদ্ধ হখাৰষত ওৰা হহটঙ ফা নাআ), কৃহ মুদ্ধ, ৰফটদ্ৰাহ, ৰফপ্লৱ,
দংকা, ৰফটদ্ৰাহ হস্তটক্ষ, হসনাৰ ফা ওাৰঢটলাৱা ক্ষভতা, ৰধগ্ৰহণ, দঔল, হগ্ৰপ্তাৰ, ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু ওাৰাফাস অৰদৰ
হসটত প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ সম্পৰওতত ফা অৰদৰ পলত উদ্ভৱ হহাৱা দূখত নাভূলও অখাতৰ ফাটফ হহাৱ ভৃতুয ফা
ক্ষভতা ফা অখাত.
vii. ফীভাওততা ফযৰিচন হতযাৰ ফৰল হহাৱাৰ হক্ষত্ৰত, হমটন, হতযাওাণ্ড. হসআদটৰ ৰধওাংশ ৰলঘীটয় হতযাওাণ্ডৰ হক্ষত্ৰত
মত ফীভাওততা ৰনটচ ৰাধভূলও ওামতওলাত চৰডত নাআ, হসআট াও এ া দূখত না ৰহঘাট ৰফটফঘনা ওটৰ অৰু
ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰলয়.
viii. সন্তান চন্ম ফা কবতধাৰণ ৰা ফা তাৰ ৰৰণাভস্বৰূট প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ হহাৱা ভৃতুয/ক্ষভতা/ৰঘওৎসালয়ত
বৰতত.
ix. হমৰতয়া ফীভাওততা/ফীভাওততা ফযৰিচটন এচন হঙাদাৰী ৰহঘাট ৰমটওাটনা হঔলৰ ফাটফ ংশগ্ৰহণ ফা প্ৰৰশক্ষণ গ্ৰহণ
ওটৰ, ৰমটওাটনা হদশৰ হসৰনও ফা সশৰ ফাৰহনীত ওাভ ওটৰ, হয়টতা শাৰন্ত স্থান ফা মুদ্ধ.
x. উটেশযপ্ৰটণাৰদতবাটৱ ৰনচটও অখাত ওৰা, অত্মহতযা ফা অত্মহতযাৰ হঘিা (হয়টতা প্ৰওৃৰতস্থ ফা প্ৰওৃৰতস্থ)
xi. ৰনঘামুি দ্ৰফয ফা িাকঙ অৰু এলওহলৰ ফযৱহাৰ
xii. হমৰতয়াকলটও উৰাচাহাচ ফা হফলুৰনংত ৰনটয়াৰচত হহ থাটও, হমৰতয়াকলটও ৰকল হক থাটও, নাৰভ অটহ ফা
ৃৰথৱীৰ ৰমটওাটনা নুজ্ঞাত্ৰ প্ৰাপ্ত ভানৰফৰশি ৰফভানত একৰাওীৰ মাত্ৰীৰ (বাৰা ৰৰটশাধ ওৰৰ ফা নয উাটয়)
ৰৰৱটতত নয ধৰটণ ৰমটওাটনা ৰফভান ফা হফলুনত ভ্ৰভণ ওটৰ
ৰওঙুভান ৰলঘীটয় লকটত হফধ নুজ্ঞাত্ৰ ৰফহটন ৰমটওাটনা ফাহন ঘটলাৱাৰ পলত হহাৱা ক্ষৰতট া ফৰহষ্কাৰ ওটৰ.
PA ৰলঘীটফাৰ ফযৰিটফাৰ, ৰৰয়াল অৰু হকা টফাৰকল অকফটঢাৱা হয়.
ৰৰয়াল হটওচ সাভৰৰটলাৱা
ৰনটম্নাি অৰহতত ৰৰয়াল হটওচ সাভৰৰটলাৱাট া ভঞ্জুৰ ওৰা হফ াটৰ:


উাচতনওাৰী সদসয (ফীভাওততা ফযৰিটফাৰ) অৰু ত্নী, মৰদ উাচতন ওটৰ: প্ৰটতযওৰ ফাটফ স্বতন্ত্ৰ ভূলধন ফীভাৰ
নকদ ৰৰভাণ, অশা ওৰাৰ দটৰ, ৰনচাৱফীয়াৰ দটৰ সাধাৰণ সীভাফদ্ধতাটফাৰৰ ৰবতৰত.



ত্নী (মৰদ উাচতনওাৰী সদসয নহয়): উাচতনওাৰী সদসযৰ ভূলধন ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ সাধাৰণটত ৫০
শতাংশ উাচতনওাৰী সদসয. ৰনধতাৰৰত উচ্চসীভা এ াকল এআট া সীৰভত হফ াটৰ উদাহৰণস্বৰূট, ১,০০,০০ ওা
ফা ৩,০০,০০০ ওা.
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সন্তান (৫ ফঙৰ অৰু ২৫ ব্ঙৰ ফয়সৰ ভাচত): ৰনধতাৰৰত উচ্চ সীভা সাটটক্ষ উাচতনওাৰী ৰববাৱওৰ ভূলধন
ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ সাধাৰণটত ২৫ শতাংশ উদাহৰণ স্বৰূট প্ৰৰতট া ৰশশু সাটটক্ষ ৫০,০০০ ওা.

হকা ফযৰিকত ফীভা ৰলঘীটফাৰ
হকা ফযৰিকত ফীভা ৰলঘীটফাৰ হল দৰাঘলটত ফঙটৰওীয়া ৰলঘী হওৱল ফঙটৰওীয়াবাটৱ নফীওৰণৰ নুভৰত প্ৰদান ওৰা
হয়. হসআদটৰ, চীৱন ফীভাৰ ফাৰহৰৰ অৰু স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভাওাৰীটফাটৰ এফঙৰতকও সভয়সীভাৰ হসটত হকা ফযৰিকত
দূখত নাৰ প্ৰডাক্টটফাৰ অকফঢাফ াটৰ, লকটত ৰমটওাটনা ৰফটশষ ৰৰখ নাকল সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়.
তলত উটেৰঔতটফাৰ হল হফটলক ধৰণৰ হকা ৰলঘী :


ভাৰলও অৰু ওভতঘাৰীৰ সম্পওতটফাৰ
এআ ৰলঘীটফাৰ প্ৰৰতষ্ঠান, সংস্থা আতযাৰদকল অকফটঢাৱা হয়, ৰনটম্নািটফাৰ সাভৰৰ লফকল:



o

নাভাংৰওত ওভতঘাৰীটফাৰ

o

নাভাংৰওত নওৰা ওভতঘাৰীটফাৰ

ভাৰলও-ওভতঘাৰীৰ ফাৰহৰৰ সম্পওতটফাৰ
এআ লৰঘটফাৰ সংস্থাটফাৰ, ঘঘাআৰ টফাৰ, ক্লাফটফাৰ, আতযাৰদকল অকফটঢাৱা হয়, ৰনটম্নািটফাৰ সাভৰৰলফকল:
o

নাভাংৰওত সদসযটফাৰ

o

নাভৰ দ্বাৰা সদসযটফাৰ ৰঘনাি ওৰা নহয়

(হ াওা : ওভতঘাৰীটফাৰ ৃথওবাটৱ সাভৰৰটলাৱা হফ াটৰ)
হদনৰন্দন ওামতওলাটফাৰৰ ফাটফ ব্ৰটওন ফ’ন ৰলঘী অৰু ক্ষৰতূৰণ
এআট া এ া ৰফটশষ PA ৰলঘী. এআ ৰলঘীট া তাৰলওাবুি হফৰশিযটফাৰৰ ৰফৰুটদ্ধ সাভৰৰ লফকল অৰহত ওৰা হয়.
i.

প্ৰৰতট া বকা-ৰঙকাৰ ফাটফ উটেৰঔত ৰনৰদতি ভুনাপা ফা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ শতাংশ দাফীৰ সভয়ত ৰৰটশাধ ওৰা
হয়.

ii. ভুনাপাৰ ৰৰভাণট া হাডৰ প্ৰওাৰ অৰু ফহন ওৰা বকা-ৰঙকাৰ ধৰণট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ.
iii. ৰধও দৃিান্ত ৰহঘাট, সাধাৰণ বকা-ৰঙকাত হও ৰভশ্ৰ বকা-ৰঙকাটফাৰৰ ভুনাপাৰ শতাংশট া ৰধও. ুনৰ, ৰপউভাৰ
হাডডালৰ (থাআৰ হাড) ভুনাপাৰ শতাংশট া অগুৰলৰ হাডতকও হফৰঙ.
iv. ৰলঘীট াত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হদনৰন্দন ওামতওলাটফাৰৰ ক্ষৰতট াৰ ফাটফ ৰলঘীট াটৱ ৰনৰদতি ভুনাপা সাভৰৰলয়
হমটন, অহাৰ গ্ৰহণ, হশৌঘ-প্ৰসাৱ, ফৰ ৰৰধান, সংমভ (ভুত্ৰ অৰু ায়ঔানা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰৰফ ৰা ক্ষভতা) ফা ৰনস্বলতা
মাটত ফীভাওততাআ হতোঁৰ/হতটঔতৰ চীৱনট া প্ৰৰতালন ওৰৰফকল প্ৰটয়াচনীয় ভূলযট া লাব ওটৰ.
v.

এআট াটৱ লকটত ৰঘৰওৎসালয়ৰ নকদ ভুনাপা অৰু দূখত নাভূলও ভৃতুযৰ সাভৰৰটলাৱা সাভৰৰলয়. ৰফৰবনতা ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণ অৰু ভুনাপা ৰৰটশাধৰ হসটত ৰফৰবনতা ৰৰওল্পনাটফাৰ উলব্ধ.
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O. ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা
1.

ৰলঘীট াৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয়তা

ফযৱসায়, ঙুৰ উটবাক ফা ধযয়নৰ ফাটফ বাৰতফষতৰ ফাৰহৰত ভ্ৰভণ ওৰা বাৰতীয় নাকৰৰও এচন ৰফটদশত থওা সভয়টঘাৱাত
দূখত না, অখাত অৰু হৰাক আতযাৰদ ৰৰস্কৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত. USA অৰু ওানাডাৰ দটৰ হদশত ৰঘৰওৎসাৰ মতনৰ ভূলযট া ফহুত
হফৰঙ অৰু এআট াটৱ প্ৰধান অৰথতও সভসযাৰ সৃৰি ওৰৰফ াটৰ মৰদ এআ হদশটফাৰ ভ্ৰভণ ওৰা ফযৰি এচটন এ া নাওাংৰক্ষত
দূখত না/হৰাকৰ সন্মুঔীন হফলকীয়া হয়. হতটনওুৱা প্ৰতযাৰশত খ নাটফাৰৰ ৰফৰুটদ্ধ সুৰক্ষা ৰদফকল, ভ্ৰভণ ৰলঘীটফাৰ ফা
ৰফটদশী স্বাস্থয অৰু দূখত না ৰলঘীটফাৰ উলব্ধ.
2.

সাভৰৰটলাৱাৰ সুৰফধাটফাৰ

হতটনওুৱা ৰলঘীটফাটৰ প্ৰধানত দূখত না অৰু হৰাক ভুনাপাটফাৰ ফুচায়, ৰওন্তু ফচাৰত উলব্ধ ৰধওাংশ প্ৰডাটক্ট এ া প্ৰডাক্টৰ
ৰবতৰত সাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ ৰৰসৰ এ া হটওচ ওটৰ. অকটঢাৱা সাভৰৰটলাৱাটফাৰ হল:
i.

দূখত নাচৰনত ভৃতুয / ক্ষভতা

ii. হৰাক / দূখত নাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰ
iii. সাভগ্ৰী ৰীক্ষা ওটৰাটত হহৰুৱা
iv. সাভগ্ৰী ৰীক্ষাৰ পলত উৰস্থৰতত ৰফলম্ব
v.

াৰত্ৰ অৰু নৰথ হহৰুৱা

vi. সম্পৰত্ত / ফযৰিকত ক্ষৰতৰ ফাটফ তৃতীয় ক্ষৰ দাৰয়ত্ব
vii. ভ্ৰভণ ফাৰতল
viii. হৰণ সাভৰৰটলাৱা
3.

ৰৰওল্পনাটফাৰৰ প্ৰওাৰ

চনৰপ্ৰয় ৰলঘীটফাৰ হল ফযৱসায় অৰু ঙুৰ ৰ ৰদনৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ, ধযয়নৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ অৰু ৰনমুৰিৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ.
4.

এআ ফীভাট া হওাটন অকফঢাফ াটৰ

ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফা খৰুৱা ভ্ৰভণ ফীভা ৰলঘীটফাৰ হওৱল চীৱন ফীভাৰ ফাৰহৰৰ অৰু স্বঘাৰলত স্বাস্থয ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ
অকফঢাফ াটৰ, হয়টতা এ া স্বঘাৰলত প্ৰডাক্ট ফা ফৰতত থওা স্বাস্থয ৰলঘী এ াকল এড-ন এ াৰ দটৰ, অকফটঢাৱা হয় হম
এড-ন সাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভট া পাআল অৰু ফযৱহূত প্ৰৰিয়াট াৰ ধীনত ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নুটভাদন ওৰা হয়.
5.

হওাটনা ৰলঘী লফ াটৰ

ফযৱসাৰয়ও সংিান্তত, ঙুৰ উদমান ফা ধযয়নৰ ফাটফ ৰফটদশকল হমাৱা বাৰতীয় নাকৰৰও এচটন এআ ৰলঘীট া লাব ওৰৰফ
াটৰ. ঘুৰি নুমায়ী ৰফটদশকল টথাৱা বাৰতীয় ভাৰলওটফাৰৰ ওভতঘাৰীটফাৰও সাভৰৰ হলাৱা হয়.
6.

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ

সাভৰৰটলাৱাটফাৰ US ডলাৰত নুটভাদন ওৰা হয় অৰু সাধাৰণটত USD ১০০,০০০ ৰ ৰা USD ৫০০,০০০ হল হয়.
ৰঘৰওৎসা ফযয়, ঔালী ওৰা, ৰৰাৰৰটয়িন সাভৰৰটলাৱা ঔণ্ডটফাৰৰ ফাটফ, ৰমট া হল ভুঔয ঔণ্ড. নয ঔণ্ডটফাৰৰ ফাটফ S.I. হ া ৰনম্ন,
দাৰয়ত্ব সাভৰৰটলাৱাট াৰ ফাৰহটৰ. ৰনমুৰিৰ ৰৰওল্পনাট াৰ ফাৰহটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ বাৰতীয় ভুদ্ৰাত ৰৰটশাধ ওৰৰফ াৰৰ মত
ৰপ্ৰৰভয়াভট া ডলাৰত ৰৰটশাধ ওৰৰফ লাটক. ৰৰওল্পনাট া সাধাৰণটত দুআ ধৰণৰ:
 USA / ওানাডা ফাদ ৰদ ৰফি-ফযাৰ
 USA / ওানাডা ন্তবুতি ওৰৰ ৰফি-ফযাৰ
ৰওঙুভান প্ৰডাক্ট হওৱল এৰঙয়াৰ হদশটফাৰ, হস্কটঞ্জন হদশটফাৰ আতযাৰদত সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়.
308

1. ৰনকভৰ সখন ভ্ৰভণওততাটফাৰৰ ৰৰওল্পনাটফাৰ
এআট া এ া ফঙটৰওীয়া ৰলঘী মাৰ দ্বাৰা ৰনকভ/ভাৰলও এচটন সখনাআ বাৰতফষতৰ ফাৰহৰ ভ্ৰভণ ওৰা হতোঁটলাওৰ
ওামতযফাহীটফাৰৰ ফাটফ ফযৰিকত ৰলঘীটফাৰ লয়. এআ সাভৰৰটলাৱাট া লকটত ফঙৰত ফহুফাৰ ৰফটদশকল উৰা ভাৰ ফযৰিটফাটৰ
লফ াটৰ. এ া ফষতত লাব ওৰা সফতাৰধও সংঔযও ভ্ৰভণ অৰু মাত্ৰট াৰ সফতাৰধও সভয়সীভাৰ এ া সীভা অটঙ.
অৰচৰ ৰদনৰ এ া চনৰপ্ৰয় সাভৰৰটলাৱা হল এ া ফঙটৰওীয়া হখাষণা ৰলঘী মাৰ দ্বাৰা হওাম্পানী এ াৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা
এফঙৰত শ্ৰভৰ ৰদনটফাৰত ওৰাৰ ৰৰওৰল্পত ভ্ৰভণৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ অকতীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ এ া ৰৰটশাধ ওৰা হয়.
হখাষণাটফাৰ ওভতঘাৰী সাটটক্ষ ভ্ৰভণৰ ৰদনটফাৰৰ সংঔযাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰ সাপ্তাৰহও / ৰদ্ব-সাপ্তাৰহওবাটৱ ওৰা হয় অৰু
ৰপ্ৰৰভয়াট া অকতীয়াকও ৰভটলাৱা হয়. লকটত ৰলঘীট া ঘৰল থওাৰ সভয়ত শ্ৰভ ৰদনৰ সংঔয ফৃৰদ্ধৰ ফাটফ ফযৱস্থা ওৰা হহটঙ,
ৰমটহতু ৰতৰৰি অকতীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধৰ পলত এআট া ৰনটষ্পৰক্ষত হফ াটৰ.
টৰাি ৰলঘীটফাৰ হওৱল ফযৱসাৰয়ও অৰু ঙুৰ ৰ ৰদন ভ্ৰভণৰ ফাটফ ভঞ্জুৰ ওৰা হয়.
ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ OMP ৰ ধীনস্থ সাধাৰণ ফৰহষ্কৰণটফাৰৰ ন্তকতত. ফৰতত থওা ফযাৰধৰ হসটত ফযৰিটফাটৰ
ৰফটদশত ৰঘৰওৎসা গ্ৰহণ সাভৰৰটলাৱা লাব নওটৰ.
এআ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত স্বাস্থয সম্পওতীয় দাফীটফাৰ সম্পূণতবাটৱ নকদৰফহীন মটত হনৰও প্ৰৰতট া ফীভাওাৰীটয় প্ৰধান
হদশটফাৰত হন ৱওত থওা অন্তৰাষ্ট্ৰীয় হসৱা অকফঢাতা এ াৰ হসটত ফুচা-ফুৰচ ওটৰ ৰমটয় ৰফটদশত ৰলঘীটফাৰৰ হসৱা
অকফঢায়.
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P. হকা স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱা
1. হকা ৰলঘীটফাৰ
াঠট াত অকটত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হকা ৰলঘী হলাৱা হকা ৰ ভাৰলওচন এচন কৰাওী, এ া সংস্থা, এ া হফংওৰ হিৰড
ওাডত ৰফবাক হফ াটৰ মত এ া এওভাত্ৰ ৰলঘীটয় ফযৰিটফাৰৰ সম্পূণত হকা ট াও সাভৰৰ লয়.
হকা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰ ৰমটওাটনা ফীভা হওাম্পানীটয় অকফঢাফ াটৰ, অকফটঢাৱা হয় হম হতটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰৰ হওৱল
এফঙৰৰ নফীওৰণ ঘুৰি থাৰওফ.
হকা ৰলঘীটফাৰৰ হফৰশিয - ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ভুনাপা সাভৰৰটলাৱা.
1. সাভৰৰটলাৱাৰ সুৰফধা
হকা ফীভা ৰলঘীৰ অ াআতকও সাধাৰণ ধৰণট া হল ভাৰলওটফাটৰ ওভতঘাৰীটফাৰ অৰু ৰনবতৰশীল ত্নী, সন্তান অৰু
ৰববাৱও / শাহু-শহুৰ অৰদটও ধৰৰ ৰসহোঁতৰ ৰৰয়ালটফাৰ সাভৰৰকল ৰলঘী গ্ৰহণ ওৰা.
2. হ আলৰ-হতয়াৰী সাভৰৰটলাৱা
হকা ট াৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ ূৰ ওৰৰফকল হকা ৰলঘীটফাৰ হল প্ৰাটয় হ আলৰ-হতয়াৰী সাভৰৰটলাৱাটফাৰ. এআদটৰ এ া
হকা ৰলঘীত, ফযৰি এচটন ফযৰিকত ৰলঘীট াৰ ফহুটতা ভানৰফৰশি ফৰহষ্কৰণ হকা ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা
হদৰঔফকল াফ.
3. কবতাৱস্থা সাভৰৰটলাৱা
হকা ৰলঘী এ াত অ াআতকও সাধাৰণ সম্প্ৰসাৰণট া হল কবতাৱস্থা সাভৰৰটলাৱাট া. এআট া এৰতয়া ফযৰিকত
ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত ৰওঙুভান ফীভাওাৰী দ্বাৰা অকফটঢাৱা হহটঙ, ৰওন্তু দুআৰ ৰা ৰতৰন ফঙৰৰ এ া টক্ষাৰ
সভয়সীভাৰ হসটত. হকা ৰলঘী এ াত, সাধাৰণটত হওৱল ন ভাহৰ টক্ষাৰ সভয়সীভা এ া অটঙ অৰু ৰওঙুভান
হক্ষত্ৰত অনৰও এআট া স্বীওাৰ ওৰা হয়. C- ঔণ্ডৰ প্ৰসৱটও ধৰৰ সন্তান প্ৰসৱৰ ফাটফ হহাৱা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ
ফযয়ট াৰ ফাটফ কবতাৱস্থাৰ সাভৰৰটলাৱাট া অকফঢায়. এআ সাভৰৰটলাৱাট া সাধাৰণটত ৰৰয়ালৰ সাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণট াৰ ৰবতৰত ২৫,০০০ ওাৰ ৰা ৫০,০০০ ওাকলটও সীভাফদ্ধ.
4. সন্তান সাভৰৰটলাৱা
হওৱল ভাত্ৰ ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত সাধাৰণটত ৰতৰনভাহৰ ফয়সৰ ৰা সন্তানটফাৰ সাভৰৰটলাৱা হয়. হকা
ৰলঘীটফাৰত, প্ৰথভ ৰদনৰ ৰাআ ৰশশুটফাৰও সাভৰৰটলাৱা হয়, হওৰতয়াফা কবতাৱস্থা সাভৰৰটলাৱাৰ সীভাট াত সীৰভত ওৰা
হয় অৰু হওৰতয়াফা ৰৰয়ালট াৰ ফীভাৰ সম্পূণত নকদট া ন্তবুতি ওৰৰফকল সাভৰৰটলাৱা হয়.
5. ূফটত ৰ ৰা ফৰতত থওা হফভাৰ সাভৰৰটলাৱা, টক্ষাৰ সভয়সীভা স্বীওাৰ ওৰা
ূটফতৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাক ফৰহষ্কাৰ, ৰত্ৰশ ৰদনৰ টক্ষাৰ সভয়সীভা, দুফঙৰৰ টক্ষাৰ সভয়সীভা, চন্মকত ফযাৰধ
অৰদৰ দটৰ ৰফৰবনতা ফৰহষ্কাৰটফাৰ এ া হ আলৰ-হতয়াৰী হকা ৰলঘীত সাভৰৰ হলাৱা হফ াটৰ.
6. ৰপ্ৰৰভয়াভ কণনা
হকা ৰলঘী এ াৰ ফাটফ অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া হকা ৰ সদসযটফাৰৰ ফয়সৰ প্ৰপাআল, হকা ট াৰ অওাৰ অৰু ৰত
প্ৰটয়াচনীয়বাটৱ হকা ট াৰ দাফীৰ ৰবজ্ঞতাটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. ৰমটহতু ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰবজ্ঞতাৰ ৰত ৰবৰত্ত
ওৰৰ ফঙৰৰ ৰবনতা হয়, ৰত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ হকা টফাৰকল ৰফনাভূলীবাটৱ ৰতৰৰি সাভৰৰটলাৱা অকফটঢাৱা হয়,
ৰমটহতু এআট া ৰৰটশাধ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ ৰবতৰত হতোঁৰ দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফকল হকা ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ
ফাটফ ওৰা হয়.
7. ভাৰলওহীন ওভতঘাৰীটফাৰৰ হকা টফাৰ
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বাৰতফষতত, ৰনয়ন্ত্ৰণ ফযৱ্স্থাট াটৱ হকা ফীভা সাভৰৰটলাৱা এ াৰ উটেটশয ভুঔযত হকা হতয়াৰ ওৰাট াত ফাধা অটৰা
ওটৰ. হমৰতয়া ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাৰহটৰ নযকল হকা ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰা হয়, হতৰতয়া আয়াৰ সদসযটফাৰৰ হসটত
হকা ৰ ভাৰলওৰ সম্পওতট া ৰনধতাৰণ ওৰাট া গুৰুত্বূণ.ত
উদাহৰণ
চভাৰ হফংও এওাউন্ট ধাৰওটফাৰ ফা হিৰড ওাডত ধাৰওটফাৰৰ ফাটফ হফংও এ াআ ৰলঘী এ া হলাৱাট াটৱ এটওধৰণৰ হকা
এ া কঠন ওটৰ, মাৰ দ্বাৰা ৰসহোঁতৰ প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰকল ূৰ ওৰৰফকল অৰহত ওৰা হ আলৰ-হতয়াৰী ৰলঘী এ াৰ দ্বাৰা ফৃহত
হকা এ া উওৃত হফ াটৰ.
আয়াত প্ৰৰতচন ফযৰিকত এওাউন্ট ধাৰওৰ ৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ সংগ্ৰহ ওৰাট া সম্পূণত ৰনম্ন হফ াটৰ, ৰওন্তু ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা এ া
হকা ৰহঘাট ৰপ্ৰৰভয়াভ সংগ্ৰহ ওৰাট া ফহুত চৰুৰী অৰু হফংওট াটৱ এ া উৎওৃি ৰলঘীৰ ৰূত অৰু ৰধও বাল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ
হাৰত আয়াৰ গ্ৰাহওটফাৰকল ভূলয হমাক এ া অকফঢায়.
8. ভূলয ৰনধতাৰণ
হকা ৰলঘীটফাৰত, হকা ট াৰ অওাৰৰ লকটত হকা ট াৰ দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভট াত হৰহাআৰ
ফাটফ ফযৱস্থা অটঙ. হকা ফীভাআ ৰফৰীত ৰনফতাঘনৰ ৰৰস্কট া হ্ৰাস ওটৰ, ৰমটহতু ৰলঘী এ াত সভগ্ৰ হকা ট া সাভৰৰটলাৱা হয়
অৰু বাল ঘততটফাৰৰ ফাটফ ঘুৰি ওৰৰফকল হকা ধাৰওটফাৰও সক্ষভ ওটৰ. তথাৰ, হশহতীয়া ফষতটফাৰত, এআ ঔণ্ডট াত ৰধও
হলাঘওানৰ নুাত হদঔা হকটঙ, প্ৰধানত প্ৰৰতটমাৰকতাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ওভকও ভূলয ৰনধতাৰণ ওৰাৰ পলত. হসআদটৰ,
এআট াটৱ ফীভাওাৰীটফাৰও ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু সাভৰৰটলাৱাট া ুনৰ ৰফটফঘনা ওৰৰফকল ফাধয ওৰাআটঙ, হতৰতয়াটৰ ৰা
ৰৰৰস্থৰতট া শুদ্ধ হহটঙ ফুৰল হওাৱাট া এৰতয়া ওৰঠন.
9. ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ
ভাৰলও ফা হকা ৰ কৰাওীৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ হয়টতা সম্পূণতৰূট ৰৰটশাধ ওৰা হফ াটৰ, ৰওন্তু এআট া সাধাৰণটত
ওভতঘাৰীটফাৰ ফা হকা ৰ সদসযটফাৰৰ দ্বাৰা এ া ফৰগৰণৰ ৰবৰত্তত ওৰা হয়. তথাৰ এআট া ফীভাওাৰীৰ হসটত এ া এওভাত্ৰ
ঘুৰি, ভাৰলও/হকা ৰ কৰাওীটয় ৰপ্ৰৰভয়াভট া সংগ্ৰহ ওৰা অৰু সওটলাটফাৰ সদসযকল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ সাভৰৰটলাৱা অকফটঢাৱাৰ
হসটত.
10. এড-ন ভুনাপাটফাৰ
হ আলৰ-হতয়াৰী হকা ৰলঘীটফাটৰ দাোঁতৰ মতন, ঘুওৰ মতন, অৰু স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ ভূলয অৰু হওৰতয়াফা সন্মানূফতও প্ৰদান ফা
ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ ৰফৰনভয়ত চৰ ল হৰাক সাভৰৰটলাৱা অৰদৰ দটৰ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ অকফঢায়.
হ াওাটফাৰ :
হকা দূখত না অৰু স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱাটফাৰৰ নুটভাদনৰ হক্ষত্ৰত IRDAI হয় ঘতত অটৰা ওৰৰটঙ. এআট াটৱ ফযৰিটফাৰও
কফধ অৰু ধন খ া হকা ৰলঘী অোঁঘৰনটফাৰৰত হমাক ৰদফকল প্ৰৱিওটফাটৰ ৰফটথ ৰৰঘালনা ওৰাৰ ৰা সুৰক্ষা প্ৰদান
ওটৰ.
হশহতীয়াবাটৱ অৰম্ভ ওৰা ঘৰওাৰী স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰনটফাৰ অৰু ফৃহত প্ৰডাক্টটফাৰ এ া হকা স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱাৰ দটৰ
হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ, ৰমটহতু চনসংঔযাট াৰ সভগ্ৰ ঔণ্ড এ াৰ ফাটফ ঘৰওাটৰ ৰলঘীটফাৰ ৰওটন.
সংজ্ঞা
হকা ৰ সংজ্ঞাট া তলত ৰদয়া ধৰটণ সাৰাংশ ওৰৰফ াৰৰ:
a) হকা এ াআ উটেশযৰ ৰভল থওা ফযৰিটফাৰ ধাৰণ ওটৰ, অৰু হকা হতয়াৰওততাআ ৰসহোঁতৰ ফাটফ ফীভাৰ ফযৱস্থা ওৰৰফকল
হকা ট াৰ সংঔযাকৰৰষ্ঠ সদসযৰ ৰা চনাটদশ লাব ওৰা উৰঘত.
b) ফীভা চতনৰ ভুঔয উটেশযট া অকত ৰাৰঔ হওাটনা হকা হতয়াৰ ওৰা উৰঘত নহয়.
c) ফযৰিকত সদসযটফাৰকল প্ৰদান ওৰা হকা ৰলঘীট াত অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভ অৰু উলব্ধ ভুনাপাটফাৰ স্পিবাটৱ সূৰঘত
ওৰা উৰঘত.
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d) হকা ৰ হৰহাআটফাৰ ফযৰিকত সদসযটফাৰকল অকফটঢাৱা উৰঘত অৰু অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফীভা হওাম্পানীট াকল
ৰদয়াট াতকও ৰধও হহাৱা উৰঘত নহয়.

2. ওটতাটৰ প্ৰৰতটৰাধও ফা ে াৰ সাভৰৰটলাৱা
ৰধওাংশ হকা ৰলঘীত, প্ৰৰতট া ৰৰয়ালও ৰনধতাৰৰত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ াৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱা হয়, এও লাঔ ওাৰ
ৰা াোঁঘ লাঔ ওাকলটও অৰু হওৰতয়াফা তটতাৰধও. তাত ৰৰৰস্থৰতটফাৰৰ উদ্ভৱ হয় মত ৰৰয়ালট াৰ ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণট া ঔালী ওৰৰ ৰদয়া হয়, ৰফটশষকও ৰৰয়ালৰ সদসয এচনৰ চৰ ল হৰাকৰ হক্ষত্ৰত. হতটনওুৱা ৰৰৰস্থৰতটফাৰত,
প্ৰৰতটৰাধও সাভৰৰটলাৱাট াটৱ সওাহ ৰদটয়, মাৰ দ্বাৰা ৰৰয়ালৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰত হহাৱা ৰতৰৰি ফযয়ট া
এআ প্ৰৰতটৰাধও ৰৰভাণট াৰ ৰা লাব ওৰৰফ াৰৰ.
ঘভুকও প্ৰৰতটৰাধও সাভৰৰটলাৱাট াত দহ লাঔৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ এও হওাৰ ফা তটতাৰধওৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ া থাৰওফ
াটৰ. ৰৰভাণটফাৰ প্ৰৰতটৰাধওট াৰ ৰা সংগ্ৰহ ওৰা হয়, এফাৰ ৰৰয়াল এ াৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ঔালী হটল. তথাৰ
এআ প্ৰটয়াকট া সাধাৰণটত ভুঔয হৰাক / চৰ ল হৰাকৰ ফযয়টফাৰকল সীৰভত ওৰা হহটঙ মত এফাৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততটয় ফীভাৰ
নকদ ৰৰভাণট া ঔালী ওটৰ.
এআ প্ৰৰতটৰাধওট াৰ ৰা প্ৰৰতচন সদসযৰ দ্বাৰা উটমাকী ওৰৰফ ৰা ৰৰভাণট া উচ্চতভ ওৰা হহটঙ, প্ৰাটয় প্ৰওৃত ফীভাৰ
নকদ ৰৰভাণট াকলটও. হতটনওুৱা প্ৰৰতটৰাধও সাভৰৰটলাৱাটফাৰ ভধযভ অওাৰৰ ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ প্ৰদান ওৰৰফ াৰৰ অৰু
এচন ফুৰদ্ধদীপ্ত অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰনম্ন ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ এআ সাভৰৰটলাৱাট া অকনফঢায়.

Q. ৰফটশষ প্ৰডাক্টটফাৰ
1. হৰাক সাভৰৰটলাৱাটফাৰ
হশহতীয়া ফষতটফাৰত, বাৰতীয় ফচাৰত ওওত টৰাক, ভধুটভহ অৰদৰ দটৰ হৰাক ৰফটশষ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ অৰম্ভ ওৰা হহটঙ,
প্ৰধানত চীৱন ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ দ্বাৰা. সাভৰৰটলাৱাট া দীখত সভয়সীভাৰ - ৫ ফঙৰৰ ৰা ২০ ফঙৰকল অৰু লকটত এ া
স্বাস্থযৰ ভুনাপা ন্তবুতি ওৰা হয় – এ া ৰনয়ৰভত স্বাস্থয ৰীক্ষা ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰৰটশাধ ওৰা হয়. গ্লুওচ, LDL, ৰি ঘা
আতযাৰদৰ দটৰ ওাৰওটফাৰৰ সৰঠও ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ফাটফ ৰলঘীট াৰ ৰদ্বতীয়ফষতৰ ৰা ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ হ্ৰাসৰ ৰূত হপ্ৰৰণা ৰদয়া হয়.
অনহাটত, ৰনম্নভানৰ ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ফাটফ এ া ৰধও উচ্চ ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰা হফ.
2. ভধুটভহ অিান্ত ফযৰিটফাৰ সাভৰৰলফকল অৰহত ওৰা প্ৰডাক্ট
এআ ৰলঘীট া ২৬ অৰু ৬৫ ফঙৰ ফয়সৰ ৰবতৰৰ ফযৰিটফাটৰ লফ াটৰ অৰু এআট া ৭০ ফঙৰ ফয়সকলটও নফীওৰণ ওৰৰফ
াৰৰ. ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰৰসৰ ৫০,০০০ ওাৰ ৰা ৫,০০,০০০ লাঔ ওা হলটও. হওাঠাৰ বাৰা উচ্চতভ ওৰাট া
প্ৰটমাচয. প্ৰডাক্টট া ভধুটভহচৰনত হৰ ীটনাটৰথ (ঘওু), ফৃক্ক, ভধুটভহচৰনত বৰৰ, দাতাৰ ফযয়টফাৰ ন্তবুতি ওৰৰ ৰওডনী
প্ৰৰতটৰাণ আতযাৰদৰ দটৰ ভধুটভহৰ চৰ লতাটফাৰৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত সাভৰৰলফকল লক্ষয ওটৰ.
ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 10
মৰদ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ ফযয়টফাৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱাট া ফীভাওততা সাটটক্ষ ৰবনতা হয় অৰু এআট া ৰলঘীট াত ফযাঔা
ওৰা হয়, অ াআতকও সাধাৰণ সাভৰৰটলাৱাট া হল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ ________ ফাটফ.
I.

হান্ধৰ ৰদন

II. ৰত্ৰশ ৰদন
III. য়ঙৰেশ ৰদন
IV. ষাৰঠ ৰদন
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R. স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত ভুঔয দটফাৰ
1. হন ৱওত হমাকনধততা
হন ৱওত হমাকানধততাআ এঔন ৰঘৰওৎসালয়/নাৰঙতংটহাভ/ৰদফযা-মতন হওিও ফুচায় ৰমটয় ফীভাওৃত হৰাকীটফাৰও নকদৰফহীন
ৰঘৰওৎসা অকফঢাফৰ ফাটফ ফীভাওাৰী/TPA এ াৰ হসটত হকা ফন্ধন ওটৰ. ফীভাওাৰী/ TPA হফাটৰ সাধাৰণটত হতটনওুৱা
হমাকানধততাটফাৰৰ ৰা ভাঘুলটফাৰত লাবদায়ও হৰহাআৰ ফুচাফুৰচ ওটৰ ৰমটয় লকটত এ া উনতাত স্তৰৰ হসৱাৰ অিাস প্ৰদান
ওটৰ. হৰাকীটফাৰ হন ৱওত হমাকাধততাটফাৰৰ ফাৰহৰকল মাফ াটৰ ৰওন্তু তাত হতোঁটলাওৰ ৰত সাধাৰণটত ৰধও ভাঘুল
অটৰা ওৰা হয়.
2. ৰনফতাৰঘত হমাকানধততাৰ হন ৱওত (PPN)
উমুি দৰত ভানদণ্ড ৰফৰশি ৰঘৰওৎসাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ এ া ঙন্দৰ হন ৱওত কৰঢ তুৰলফকল
ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰফওল্পট া অটঙ. হমৰতয়া এআ হকা ট া ৰবজ্ঞতা, ফযৱহাৰ অৰু মতন অকফটঢাৱাৰ ভূলয অৰদৰ ৰত ৰবৰত্ত
ওৰৰ ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা হওৱল ৰনফতাৰঘত ৰওঙুভানত সীৰভত, হতৰতয়া অৰভ আয়াৰ ৰনফতাৰঘত হমাকাধততাৰ হন ৱওত ওফ াটৰা.
3. নকদৰফহীন হসৱা
নুবৱট াটৱ হদঔুৱায় হম ৰদফলকীয়া এ া ওাৰণ হল ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ধাৰ হলাৱা. নকদৰফহীন হসৱাআ ফীভাওততাও
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰত হওাটনা ৰৰটশাধ ৰফহটন সাভৰৰটলাৱাট াৰ সীভাকলটও ৰঘৰওৎসা লাব ওৰৰফকল সক্ষভ ওটৰ. হসআ
সওটলাটফাৰৰ ফাটফ ফীভাওততাআ ওৰৰফলকীয়াট া হল এঔন হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয়ত মাফ লাটক অৰু ফীভাৰ প্ৰভাণ স্বৰূট হতোঁৰ
ৰঘৰওৎসাৰ ওাডতঔন প্ৰদান ওৰৰফ লাটক. ফীভাওাৰীটয় স্বাস্থয হসৱাট াকল এ া নকদৰফহীন প্ৰাৰপ্তৰ সুৰফধাট া প্ৰদান ওটৰ অৰু
গ্ৰহণটমাকয ৰৰভাণট াৰ ফাটফ হন ৱওত হমাকানধততাও প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰৰটশাধ ওটৰ. তথাৰ, ফীভাওততাআ ৰলঘী সীভাৰ ফাৰহৰ
ৰৰভাণট াৰ ফাটফ অৰু ৰলঘী ঘততটফাৰৰ ভটত ৰৰটশাধটমাকয হনাটহাৱা ফযয়ট াৰ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া হয়.
4. তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃ
ত ক্ষ (TPA)
স্বাস্থয ফীভা ঔণ্ডত এ া প্ৰধান উনতায়ণ হল তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ ফা TPA ৰ সূঘনা. ৃৰথফীৰ ঘাৰৰপাটল ৰফৰবনতা ফীভাওাৰীটয়
স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফৰ ফাটফ স্বতন্ত্ৰ সংস্থাটফাৰৰ হসৱাটফাৰ অকফঢায়. এআ এটচন্সীটফাৰও TPA ৰহঘাট
চনাচায়.
বাৰতফষতত, ফীভাওাৰী এ াআ স্বাস্থয হসৱাটফাৰৰ ফযৱস্থাৰ ফাটফ TPA এ া ৰনমুি ওটৰ ৰমটয় নয ফস্তটফাৰ ন্তবুি
ত ওটৰ0
i.

ৰলঘীধাৰওটফাৰকল ৰৰঘয়ত্ৰ এঔন প্ৰদান ওৰা ৰমঔন হল হতোঁৰ ফীভা ৰলঘী প্ৰভাণ অৰু ৰঘৰওৎসালয় এঔনত
বৰততৰ ফাটফ ফযৱহাৰ ওৰৰফ াটৰ
ii. হন ৱওত ৰঘওৎসালয়টফাৰত নকদৰফহীন হসৱা এ া প্ৰদান ওৰা
iii. দাফীটফাৰৰ প্ৰৰিয়া ওৰা
TPA হফাৰ স্বতন্ত্ৰ উাদান মাও স্বাস্থযৰ দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া অৰু ঘূডান্ত ওৰৰফৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰনমুৰি ৰদটয়. TPA
হফাৰৰ হসৱা স্বাস্থয ৰলঘীধাৰওটফাৰ হয়টতা নকদৰফহীন ৰবৰত্তত ফা ক্ষৰতূৰণৰ ৰবৰত্তত দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্তকলটও ৰঘৰওৎসালয়ত
বৰততৰ ফাটফ ৰদ্বতীয় ওাডতটফাৰৰ প্ৰদানৰ লটক লটক অৰম্ভ হয়.
তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰ ২০০১ ঘনত অৰম্ভ ওৰা হহৰঙল. ৰসহোঁত IRDAI নুজ্ঞাত্ৰ প্ৰদান ওটৰ অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ ওটৰ অৰু
স্বাস্থয হসৱাটফাৰ অকফঢাফকল অটদশ ৰদটয়. এচন TPA ৰহঘাট দক্ষতা চতন ওৰৰফৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় নূনযতভ ভূলধন অৰু
নয নুফন্ধটফাৰ IRDAI হয় ৰনধতাৰণ ওটৰ.
এআদটৰ স্বাস্থযৰ দাফীৰ হসৱাটফাৰ অৰচওাৰল ফীভাওাৰীটফাটৰ TPA হফাৰকলটও স্থানান্তৰৰত ওটৰ, সংকৃহীত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ াোঁঘ-ঙয়
শতাংশ াৰৰশ্ৰৰভওত.
তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাটৰ ৰঘৰওৎসালয়টফাৰ ফা স্বাস্থয হসৱা অকফঢাতাটফাৰৰ হসটত MOU এ া সম্পাদন ওটৰ অৰু
হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয়টফাৰত ৰঘৰওৎসাধীন হহ থওা ৰমটওান ফযৰিটয় এ া নকদৰফহী হসৱা লাব ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওটৰ. হতোঁটলাও
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হল ফীভাওাৰী (হফাৰ) অৰু ফীভাওততাৰ (হফাৰ) ভাচৰ ভধযস্থতাওাৰীটফাৰ, ৰমটয় ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ হসটত সহটমাক ওটৰ অৰু
স্বাস্থযৰ দাফীটফাৰ ঘূডান্ত ওটৰ.
5. ৰঘৰওৎসালয়
ৰঘৰওৎসালয় এঔন ভাটন হল হৰাক অৰু / ফা অখাতটফাৰৰ ৰদফযা মতন অৰু বৰতত হহাৱা হৰাকীৰ মতনৰ ফাটফ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা
ৰমটওাটনা প্ৰৰতষ্ঠান অৰু ৰমঔন স্থানীয় ওতৃতক্ষটফাটৰ ৰঘৰওৎসালয় ৰহঘাট ঞ্জীয়ন ওটৰ, হমৰতয়া প্ৰটমাচয, অৰু এআট া
ঞ্জীওৃত অৰু হততাপ্ৰাপ্ত ৰঘৰওৎসাৰ বযাসওততা এচনৰ ধীনৰ ৰনৰীক্ষণ ওৰা হয় অৰু ৰনটম্নাি সওটলাটফাৰ ঘতত ালন
ওৰাট া ৰৰহামত:
a) ১০,০০,০০০ লাঔতকও ওভ চনসংঔযাৰ নকৰটফাৰত ৰতওটভ ১০ ঔন বৰতত হহাৱা হৰাকীৰ ফাটফ ৰফঘনা অৰু
অন ঠাআটফাৰৰ ফাটফ ১৫ ঔন ৰফঘনা থওাট া ৰৰহামত ;
b) হঘৌৰফশ খন্টাৰ ফাটফ হততাপ্ৰাপ্ত নাৰঙং িাপ থওা;
c) হঘৌৰফশ খন্টাৰ ফাটফ হততাপ্ৰাপ্ত ৰঘৰওৎসা বযাসওততা (হফাৰ) থওা;
d) ৰনচা সম্পূণত সু-সৰিত াটৰঘন ওক্ষ থওা মত শলয ৰঘৰওৎসা প্ৰৰিয়া ওৰা হয়;
e) হৰাকীৰ হদনৰন্দন হৰওডতটফাৰ প্ৰৰতালন ওটৰ অৰু ফীভা হওাম্পানীটয় ওতৃতত্বপ্ৰদান ওৰা ফযৰিকল এআটফাৰ উলব্ধ

ওৰৰটতাটল.
6. ৰঘৰওৎসা বযাসওততা
ৰঘৰওৎসা বযাসওততা এচন হল এচন ফযৰি ৰমটয় বাৰতফষতৰ ৰমটওাটনা ৰাচযৰ ৰঘৰওৎসা ওাউৰন্সলৰ ৰা এ া হফধ ঞ্জীয়ন
ধাৰণ ওটৰ অৰু তাৰ দ্বাৰা আয়াৰ ৰধওাৰ হক্ষত্ৰৰ ৰবতৰত ৰঘৰওৎসা বযাস ওৰৰফকল ৰধওাৰ প্ৰদান ওটৰ; অৰু হতোঁৰ
নুজ্ঞাত্ৰৰ ৰধওাৰ হক্ষত্ৰ অৰু সুৰফধাৰ ৰবতৰত ওামত ওটৰ. তথাৰ, ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ সীভাফদ্ধ এ া হতয়াৰ ওৰাৰ
ফাটফ ভুি হম ঞ্জীয়নওাৰী বযসওততাও ফীভাওৰা উৰঘত নহয় ফা ৰমটওাটনা ৰত অটান ৰৰয়ালৰ সদসযও.
7. হততাপ্ৰাপ্ত নাঙত

হততাপ্ৰাপ্ত নাঙত ভাটন হল একৰাওী ফযৰি ৰমটয় বাৰতীয় নাৰঙতং ৰৰষদ ফা বাৰতফষতৰ ৰমটওাটনা ৰাচযৰ নাৰঙতং ৰৰষদঔনৰ
ৰা এ া হফধ ঞ্জীয়ন ধাৰণ ওটৰ.
8. মুথামুি অৰু প্ৰটয়াচনীয় ফযয়টফাৰ

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াআ সদায় এআ ৰৰটেদট া ধাৰণ ওটৰ ৰমটহতু ফযয়ৰটফাৰৰ ক্ষৰতূৰণটফাৰৰ ফাটফ অকফটঢাৱা ৰলঘীট া
ৰফটশষ ফযাৰধ এ াৰ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ মথামুি ফুৰল অশা ওৰা হয় অৰু এ া ৰফটশষ হবৌটকাৰলও িলৰ ৰবতৰত.
প্ৰটমাচয ভাঘুলটফাৰ এ া সাধাৰণ সংজ্ঞা হফ াটৰ ৰমটফাৰ ৱস্থাট া শুশ্ৰুষা ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসাভূলওবাটৱ প্ৰটয়াচনীয়, স্থানীয়
িলট াত এটওধৰণৰ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ভাঘুল সাধাৰণ স্তৰট া ৰতিভ নওটৰ মত এআট া ফহন ওৰা হয় অৰু ভাঘুল অটৰা
নওটৰ ৰমট া প্ৰস্তত ওৰা নহয় মৰদ হওাটনা ফীভা ফৰতত নাথাটও.
IRDAI হয় হসৱা ফা হমাকানৰ ফাটফ ভাঘুলটফাৰ ৰহঘাট মথামুি ভাঘুলটফাৰ ফাঔযা ওটৰ, ৰমটফাৰ হল ৰফটশষ হমাকানধততাৰ
ফাটফ ভানৰফৰশি অটৰা অৰু ৰদ্বতীয় ফা এটওধৰণৰ হসৱাটফাৰৰ ফাটফ হবৌটকাৰলও িলট াত ভাঘুলটফাৰ  ু থাটও,
চৰডত হৰাক / অখাতৰ ঘৰৰত্ৰট াৰ প্ৰৰত লক্ষয ৰাটঔ.
এআ ৰৰটেদট াটৱ হমাকানধততাটফাৰৰ দ্বাৰা ওৰা ৰফলটফাৰৰ ভুদ্ৰাফীৰতৰ ৰফৰুটদ্ধ ফীভাওাৰীও সুৰক্ষা অকফঢায় অৰু লকটত
ফীভাওততাও সাধাৰণ ফযাৰধৰ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ উচ্চ সীভাৰ ৰঘৰওৎসালয়টফাৰকল হমাৱাত ফাধা প্ৰদান ওটৰ, ৰমট া নযথা
মথামুিবাটৱ ৰনম্ন ভূলযত সম্পনতা ওৰৰফ াটৰ.
9. দাফীৰ চাননী
প্ৰৰতট া ফীভা ৰলঘীটয় দাফীৰ তাৎক্ষৰণও সংটওত অৰু নৰথ চভাৰ ফাটফ ৰনধতাৰৰত সভয়সীভা অকফঢায়. স্বাস্থয ফীভা
ৰলঘীটফাৰত, হমৰতয়া গ্ৰাহওৰ দ্বাৰা নকদৰফহীন সুৰফধা অশা ওৰা হয়, ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ বাটলৰঔৰন অকত সংটওত ৰদয়া
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হয়. তথাৰ ক্ষৰতূৰণৰ দাফীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত, ফীভাওততাআ হওৰতয়াফা দাফীট াৰ খৰনষ্ঠ ফীভাওাৰীটফাৰও ৰদকদাৰী ৰনৰদটয় অৰু
ফহুত ৰদন / ভাহৰ সভাৰপ্তৰ ৰঙত নৰথটফাৰ চভা ৰদটয়. ৰফলটফাৰ চভা ৰদয়াত ৰফলম্বট াটৱ ৰফলটফাৰৰ ভুদ্ৰা-ফীৰত, ফীভাওততা /
ৰঘৰওৎসালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰৱিনা ওৰা আতযাৰদৰ সৃৰি ওৰৰফ াটৰ. এআট াটৱ লকটত ফীভা হওাম্পানীট াৰ দ্বাৰা উথ্থান ওৰা
দাফীটফাৰৰ ফাটফ সৰঠও ফযৱ্স্থা হতয়াৰ ওৰাট া প্ৰবাৰৱত ওটৰ. হসটয়টহ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ সাধাৰণটত দাফীটফাৰৰ
তাৎক্ষৰণও সংটওতৰ ফাটফ হচাৰ ৰদটয়. দাফীৰ নৰথটফাৰ চভা ৰদয়াৰ সভয়সীভাট া সাধাৰণটত ফযাহৰত ৰদয়া তাৰৰঔট াৰ ৰা
১৫ ৰদনৰ ফাটফ ৰনৰদতি ওৰা হহটঙ. এআট াটৱ দাফীটফাৰৰ ৰক্ষপ্ৰ অৰু সৰঠও ৰৰটাৰ তংট া সক্ষভ ওটৰ, অৰু লকটত ফীভাওাৰীও
প্ৰটয়াচনীয় নুসন্ধান ওৰৰফকল সক্ষভ ওটৰ.
IRDA ৰনটদতশনাটফাৰ ৰনধতাৰৰত সভয়ৰ ফাৰহৰত দাফীৰ সংটওত/ওাকচ চভা ৰদয়াট া ৰফটফঘনা ওটৰ মৰদটহ উি ওামতট াৰ এ া
ৰফঘাৰটমাকয ওাৰণ থাটও.
10. ৰফনাভূলীয়া স্বাস্থয ৰীক্ষা

ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত, দাফী ভুি ৰলঘীধাৰও এচনকল সাধাৰণটত ৰওঙুভান ধৰণৰৰ আনটঘৰন্টবৰ ফযৱস্থা অটঙ.
ফহুটতা ৰলঘীটয় ঘাৰৰ া ধাৰাফাৰহও দাফী ভুি ৰলঘীৰ সভয়সীভাৰ হশষত স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ ভূলযট াৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ
অকফঢায়. এআট া সাধাৰণটত হমাৱা ৰতৰন া ফষতৰ কড ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ১% ত উচ্চতভ ওৰা হয়.
11. সিয়ী হফানাঘ
দাফী ভুি ৰলঘীধাৰও এচনও উৎসাৰহত ওৰৰফকল নয এ া ধৰণ হল প্ৰৰতট া দাফী ভুি ফষতৰ ফাটফ ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণট াত এ া সিয়ী হফানাঘ অকফটঢাৱা. এআট া ভাটন হল হম ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া নফীওৰণৰ সভয়ত এ া ৰনৰদতি
শতাংশত ফৃৰদ্ধ ায় ধৰও ৫% ফঙৰৰ অৰু দহ া দাফী-ভুি নফীওৰণৰ ফাটফ সফতাৰধও ৫০% হলটও নুভৰত ৰদয়া হয়.
ফীভাওততাআ প্ৰওৃত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু এ া উচ্চ সাভৰৰটলাৱা লাব ওটৰ.
IRDAI ৰনটদতশনাটফাৰ নুসৰৰ, হওৱল ক্ষৰতূৰণ ৰবৰত্তও স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰত সিয়ী হফানাঘ অকফঢাফ াৰৰ অৰু
ভুনাপা ৰলঘীটফাৰৰ (PA ৰলঘীটফাৰৰ ফাৰহটৰ) ফাটফ হনাৱাৰৰ. ুৰস্তওা অৰু ৰলঘী নৰথত সিয়ী হফানাঘৰ ওামতট া
সম্পূো্ণতবাটৱ প্ৰওাশ ওৰা উৰঘত. তাটৰাৰৰ, মৰদ দাফী এ া ৰমটওাটনা এ া ৰফটশষ ফষতত ওৰা হয়, হতটন্ত চভা ওৰা সিয়ী
হফানাঘট া হওৱল এটও া হাৰত হ্ৰাস ওৰৰফ াৰৰ, ৰমট া হাৰত এআট া চভা ওৰা হহটঙ.
উদাহৰণ
ফযৰি এচটন ৫,০০০ ওাৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ এ াত ৩ লাঔ ওাৰ ফাটফ ৰলঘী এ া হলটঙ. ৰদ্বতীয় ফষতত, প্ৰথভ ফষতত হওাটনা দাফী
নথওাৰ হসটত হতোঁ ৫,০০০ ওাৰ ৰৰভাণট াটত ৩.১৫ লাঔৰ (ৰফকত ফষততকও ৫% হফৰঙ) ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ া লাব
ওটৰ. এআট া দহ ফঙৰৰ দাফী ভুি নফীওৰণত ৪.৫ লাঔ ওাকলটও মাফ াটৰ.

12. হভলাঘ / হফানাঘ
স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী দাফী ভুি ওৰৰ ৰাৰঔফকল এ া আনটঘৰন্টব থওাৰ দটৰ, ৰফৰীতট াও এ া হভলাঘ ফুৰল হওাৱা হয়. আয়াত,
মৰদ ৰলঘী এ াৰ ধীনত দাফীটফাৰ ৰধও উচ্চ হয়, হতটন্ত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ এ া হভলাঘ ফা হলাৰডং নফীওৰণৰ সভয়ত সংগ্ৰহ ওৰা
হয়.
এআট া ধযান ৰঔা উৰঘত হম স্বাস্থয ৰলঘীট া হল এ া সাভাৰচও ভুনাপাৰ ৰলঘী, হসটয় ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰত
মথাসম্ভৱ হভলাঘ অটৰা ওৰা নহয়.
তথাৰ, হকা ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত, মথামুি সীভাৰ ৰবতৰত দাফীৰ নুাতট া ৰাৰঔফকল উমুিবাটৱ সাভৰগ্ৰও
ৰপ্ৰৰভয়াভট া হলাড ওৰাৰ দ্বাৰা হভলাঘট া অটৰা ওৰা হয়. অনহাটত মৰদ ৰবজ্ঞতাট া বাল হয় হতটন্ত ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰত
হৰহাআ এ াৰ নুভৰত ৰদয়া হয় ৰমট া হফানাঘ ৰহঘাট ৰৰকৰণত হফ.
13. হওাটনা দাফীৰ হৰহাআ নাআ
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ৰওঙুভান প্ৰডাক্ট ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াত হফানাঘ এ াৰ ৰৰৱটতত প্ৰৰতট া দাফী ভুি ফষতৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভত হৰহাআ এ াৰ ফাটফ
অকফটঢাৱা হয়.
14. সহ-ৰৰটশাধ
সহ-ৰৰটশাধট া হল স্বাস্থয ৰলঘী এ াৰ ধীনত ফীভাওততাআ প্ৰৰতট া দাফীৰ ংশ এ া ফহন ওৰাৰ ধাৰণাট া. প্ৰডাক্টট াৰ
ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ এআট া ফাধযতাভূলও ফা হস্বোভূলও হফ াটৰ. সহ-ৰৰটশাধট াটৱ প্ৰটয়াচনীয় ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততটফাৰ
অওাণ ওৰৰফকল ফীভাওততাৰ ভাচত ৰওঙুভান ৰনয়ভানুৱততীতা অৰনফকল সহ-ৰৰটশাধট া হতয়াৰ ওৰা হহটঙ.
ফচাৰত থওা ৰওঙুভান প্ৰডাক্টৰ হওৱল ৰওঙুভান হৰাক সাটটক্ষ সহ-ৰৰটশাধৰ দপাটফাৰ অটঙ, ভুঔয শলয ৰঘৰওৎসা ফা সাধাৰণ
শলয ৰঘৰওৎসা অৰদৰ দটৰ ফা এ া ৰনৰদতি ফয়সৰ ৰৰ ফযৰিৰ ফাটফ.
15. ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয / ৰতৰৰি
স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰত ৰতৰৰি ফুৰল হওাৱা হয়, এআট া হল ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা দাফীট া ৰৰটশাধ ওৰাৰ অকটত
ফীভাওততাআ প্ৰাৰৰম্ভওবাটৱ ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ৰনধতাৰৰত ধনৰ ৰৰভাণ, উদাহৰণস্বৰূট, ৰলঘী এ াত ওাৰ ৰঔাট া মৰদ
১০,০০০ ওা হয়, হতটন্ত ফীভাওততাআ প্ৰৰতট া ক্ষৰতূৰণৰ দাফীৰ ফাটফ প্ৰথটভ ১০,০০০ ওা ৰৰটশাধ ওটৰ. সাৰাংশ
ওৰৰফকল, মৰদ দাফীট া ৮০,০০০ ওাৰ ফাটফ হয়, হতটন্ত ফীভাওততাআ প্ৰথটভ ১০,০০০ ওা ফহন ওটৰ অৰু ফীভাওাৰীটয়
৭০,০০০ ওা ৰৰটশাধ ওটৰ.
ৰঘৰওৎসালয় নকদ ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ওাৰ ৰঔাৰ হমাকযট া এ া ৰনধতাৰৰত ৰদন/খন্টাৰ ফাটফ হফ াটৰ ৰমট া ফীভাওাৰী দ্বাৰা
ৰৰটশাধ ওৰা ৰমটওাটনা ভুনাপাৰ অকত প্ৰটয়াক ওৰৰফ.
16. হওাঠাৰ বাৰাৰ সীভাৱদ্ধতাটফাৰ
হসআদটৰ দাফী এ াৰ হক্ষত্ৰত সফতাৰধও ৰৰভাণ ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ হসটত ফহুটতা প্ৰডাক্ট ভুওৰল,
হওাঠাৰ হশ্ৰণীট াৰ হক্ষত্ৰত ফহুটতা প্ৰডাটক্ট অৰচওাৰল সীভাৱদ্ধতা এ া ৰদটয় হম ফীভাওততা এচটন আয়াও ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণট াৰ হসটত সংটমাক ওৰাৰ দ্বাৰা ৰনফতাঘন ওটৰ. ৰবজ্ঞতাআ হদঔুৱাআ হম ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত সওটলাটফাৰ ফযটয় হওাঠাৰ
বাৰাট া নুসৰণ ওটৰ, উচ্চ হওাঠাৰ বাৰাৰ হসটত সওটলা ধৰণৰ ফযয়ৰ ধীনত অনুাৰতওবাটৱ ভাঘুলটফাৰ উচ্চ হয়.
হসটয়টহ এও লাঔ ওাৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ হসটত ফযৰি এচন প্ৰৰতৰদনৰ ফাটফ ১,০০০ ওা ভূলযৰ হওাঠা এ াৰ ফাটফ
হমাকয মৰদ ৰলঘীট াত প্ৰৰতৰদটন ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ১% ৰ হওাঠাৰ বাৰাৰ সীভাৱদ্ধতা এ া অটঙ. এআট াটৱ স্পিবাটৱ
সূৰঘত ওটৰ হম মৰদ হওাটনাফাআ উচ্চ ভানদণ্ডৰ ৰঘৰওৎসালয়টফাৰত প্ৰঘুৰ সুৰফধাৰ ৰঘৰওৎসা এ া ৰফঘাটৰ, হতৰতয়া ৰলঘীট া
উমুি ৰপ্ৰৰভয়াভত উচ্চ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াৰ ফাটফ ৰওনা উৰঘত.
17. নফীওৰণতাৰ ৰৰটেদ

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ হক্ষত্ৰত IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাটৰ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ চীৱনওালৰ ৰধৰত্ৰত
নফীওৰণট া ফাধযতাভূলও ওৰৰটঙ. ফীভা হওাম্পানী এ াআ প্ৰৱিনা ফা বুল-উস্থান ফা হয়টতা ফীভা লাব ওৰৰফকল ফীভাওততাৰ
দ্বাৰা লুও-ঢাও ওৰা (ফা হতোঁৰ সটক্ষ) ফা তাৰ হসটত সভসাভৰয়ও নফীওৰণট া স্বীওাৰ ওৰৰফ াটৰ.
18. ফাৰতলৰ ৰৰটেদ

ফাৰতলৰ ৰৰটেদট া ৰনয়ন্ত্ৰণৰ ফযৱস্থাট াৰ দ্বাৰা ভানৰফৰশি ওৰা হহটঙ অৰু ফীভা হওাম্পানী এ াআ ৰমটওাটনা সভয়ত বুলউস্থান, প্ৰৱিনা, ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাশ নওৰা ফা ফীভাওততাৰ দ্বাৰা সহটমাক নওৰাৰ ৰবৰত্তত ৰমটওাটনা সভয়ত ৰলঘীট া
ফাৰতল ওৰৰফ াটৰ.
ফীভাওততাকল ঞ্জীয়নবুি A/D ৰ দ্বাৰা হতোঁৰ ৰন্তভ জ্ঞাত ৰঠওনাত নূনযতভ 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 সভয়টঘাৱাত ৰলঘীট াৰ ধীনত হওাটনা দাফী ৰৰটশাধ নওৰাৰ সভান্তৰাল স্বৰূট.
ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ফাৰতলওৰণৰ হক্ষত্ৰত, ঘভু সভয়ৰ ৰবতৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট া উটবাতাআ ৰদয়াট াটৱ ফুচায় হম ফীভাওততাআ
মথানুাততকও ওভ শতওৰা এ াৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ উটবাতাআ ৰদয়াট া লাব ওৰৰফ. মৰদ দাফী এ া ওৰা হহটঙ হতটন্ত এটওা
উটবাতাআ ৰদয়া নহয়.
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19. ভুি ৰফটফঘনাৰ সভয়সীভা
মৰদ গ্ৰাহও এচটন নতুন ফীভা ৰলঘী ৰওৰনটঙ অৰু ৰলঘী নৰথ লাব ওৰৰটঙ অৰু হতৰতয়া হতোঁ হদৰঔটঙ হম ৰনয়ভ অৰু
ঘততটফাৰ হতোঁ ৰফঘৰাৰ দটৰ নহয়, হতোঁৰ ৰফওল্পটফাৰ ৰও হফ?
IRDAI হয় আয়াৰ ৰনয়ভাৱলীটফাৰত গ্ৰাহও-সহায়ও ফযৱস্থা এ া ওৰৰটঙ ৰমটয় এআ সভসযাট া সভাধান ওটৰ. ৰনটম্নাি ঘততটফাৰ
সাটটক্ষ গ্ৰাহটও এআট া উটবাতাআ ৰদফ াটৰ অৰু ুোঁৰচ উটবাতাআ াফ াটৰ:
a) ৰতওটভ এও ফঙৰৰ সভয়সীভাৰ হসটত এআট া হওৱল চীৱন ফীভা ৰলঘী অৰু স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীত প্ৰটয়াক
ওৰা হয়.
b) ৰলঘী নৰথ লাবৰ ১৫ ৰদনৰ ৰবতৰত গ্ৰাহওচটন এআ ৰধওাৰট া সাফযস্ত ওৰাট া ৰৰহামত
c) হতোঁ লকটত হসআট াৰ ৰফষটয় ফীভাওততাৰ হসটত ৰলৰঔতবাটৱ হমাকাটমাক ওৰৰফ লাটক
d) ৰপ্ৰৰভয়াভ উটবাতাআ ৰদয়াট া উলব্ধ হওৱল মৰদটহ ৰলঘীট াৰ ৰত হওাটনা দাফী উথ্থান ওৰা নহয় অৰু
…ৰ ফাটফ ৰভটলাৱা হয়
a) সাভৰৰটলাৱাৰ সভয়সীভাট াৰ ফাটফ অনুাৰতও ৰৰস্ক ৰপ্ৰৰভয়াভ
b) ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাত ফীভাওাৰীটয় ফহন ওৰা ফযয়টফাৰ অৰু
c) হিম্প ওততফয ভাঘুলটফাৰ
20. নফীওৰণৰ ফাটফ ফৰধতত সভয়সীভা

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ এ া উটেঔনীয় হফৰশিয হল ফীভাৰ ৰনৰন্তৰতাৰ তত্বাৱধান ওৰা. ৰমটহতু ৰলঘী এ াৰ ধীনত ভুনাপাটফাৰ
তত্বাৱধান ওৰা হয় হওৱল মৰদটহ ৰলঘীটফাৰ ৰফৰৰত ৰফহটন নফীওৰণ ওৰা হয়, সভয়ভটত নফীওৰণ ওৰাট া ৰত গুৰুত্বূণ.ত
IRDAI ৰনটদতশনাটফাৰৰ ভটত, ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ ফাটফ ৩০ ৰদনৰ ফৃৰদ্ধৰ সভয়সীভা এ াৰ নুভৰত ৰদয়া
হয়.
সওটলাটফাৰ ৰনৰন্তৰতাৰ ভুনাপা তত্বাৱধান ওৰা হয় মৰদ অকৰ ফীভাট াৰ ভযাদ উওৰল হমাৱাৰ ৩০ ৰদনৰ ৰবতৰত ৰলঘীট া
নফীওৰণ ওৰা হয়. দাফীটফাৰ, মৰদ ৰওফা অটঙ, ৰফৰৰতৰ সভয়টঘাৱাত ৰফটফঘনা ওৰা নহফ.
ফযৰিকত প্ৰডাক্টটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ নফীওৰণৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটফাটৰ দীখত ফৃৰদ্ধৰ সভয়সীভা এ া ভঞ্জুৰ ওৰাৰ ওথা
ৰফটফঘনা ওৰৰফ াটৰ.
ৰৰ ৰধওাংশ ভুঔয ৰৰটেদ, সংজ্ঞা, ফৰহষ্কৰণ IRDA ৰ দ্বাৰা চাৰৰ ওৰা স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতৰশওাটফাৰ অৰু
স্বাস্থয ৰনয়ভাৱলীটফাৰৰ ধীনত ভানৰফৰশি ওৰা হহটঙ. ঙাত্ৰটফাৰও এটও াৰ ভাটচটৰ মাফকল ৰাভশত ৰদয়া হহটঙ অৰু লকটত
হতোঁটলাওও IRDA ৰ দ্বাৰা সভটয় সভটয় চাৰৰ ওৰা ৰনটদতশনা অৰু আস্তাহাৰটফাৰৰ হসটত অটড হহ থাৰওফকল হওাৱা হহটঙ.

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 2
IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ ভটত, ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ ফাটফ ________ ৰদনৰ ফৰধতত সভয়সীভা এ াৰ
নুভৰত ৰদয়া হহটঙ.
I.

হান্ধৰ ৰদন

II. ৰত্ৰশ ৰদন
III. ঙৰেশ ৰদন
IV. ষাৰঠ ৰদন
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সাৰাংশ
a) স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াআ এ া প্ৰতযাৰশত অৰু অওৰিও দূখত না / হৰাকৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওৃত
ফযৰিও অৰথতও সুৰক্ষা প্ৰদান ওটৰ.
b) ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা ফযৰিটফাৰৰ সংঔযাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ
াৰৰ: ফযৰিকত ৰলঘী, ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘী, হকা ৰলঘী.
c) এ া ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়ৰ ৰলঘী ফা হভৰডটক্লটভ হৰাক / দূখত নাৰ পলত হহাৱা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ভূলযট াৰ
ক্ষৰতূৰণ ৰদটয়.
d) ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ ৰনধতাৰৰত সংঔযও ৰদনকলটও (সাধাৰণটত ৩০ ৰদন)
হহাৱা প্ৰাসংৰকও ৰঘৰওৎসাৰ ফযয়টফাৰ হফ াটৰ অৰু দাফীৰ ংশ ৰহঘাট ৰফটফঘনা ওৰা হফ
e) ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰঙৰ ফযয়টফাৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰঙত ৰনধতাৰৰত সংঔযও ৰদনকলটও (সাধাৰণটত ৬০ ৰদন)
হহাৱা প্ৰাসংৰকও ৰঘৰওৎসাৰ ফযয়টফাৰ হফ াটৰ অৰু দাফীৰ ংশ ৰহঘাট ৰফটফঘনা ওৰা হফ.
f)

ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘী এ াত, ত্নী, ৰনবতৰশীল সন্তান অৰু ৰনবতৰশীল ৰববাৱওটও ধৰৰ ৰৰয়ালট াকল এ া এওভাত্ৰ
ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অকফটঢাৱা হয় ৰমট া সভগ্ৰ ৰৰয়ালট াৰ ৰত ে হয়.

g) ৰঘৰওৎসালয়ৰ হদৰনও নকদ ৰলঘীট াটৱ ফীভাওৃত ফযৰিকল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰৰতট া ৰদনৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি নকদ
অকফঢায়.
h) ৰনধতাৰৰত চৰ ল হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙৰ ফাটফ এওওালীন নকদ ৰৰভাণ ৰৰটশাধৰ অৰক্ষণ এ াৰ হসটত চৰ ল হৰাকৰ
ৰলঘীট া হল এ া ভুনাপাৰ ৰলঘী.
i)

উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰটমাকয ফা -অ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ সুটমাকট াটৱ ৰনফতাৰঘত ৰৰভাণ এ াতকও হফৰঙ ফীভাৰ উচ্চ নকদ
ৰৰভাণৰ ফাটফ সাভৰৰ লয় (েঙহল্ড ফা ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয ফুৰল হওাৱা হয়).

j)

ৰনৰদতি ভুনাপা সাভৰৰটলাৱাট াটৱ ফীভাওততা ফযৰিকল মতযপ্ত সাভৰৰটলাৱা অকফঢায় অৰু লকটত ফীভাওাৰীও হতোঁৰ
ৰলঘীট া সৰঠওবাটৱ ভূলযাংওন ওৰাত সহায় ওটৰ.

k) এ া ফযৰিকত দূখত না (PA) সাভৰৰটলাৱাআ নাওাংৰক্ষত দূখত নাৰ পলত হহাৱা ভৃতুয অৰু ক্ষভতাৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ
অকফঢায়.
l)

ফাৰহৰা হৰাকীৰ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ দাোঁতৰ মতন, ঘুওৰ মতনৰ ফযয়, ৰনয়ভীয়া স্বাস্থয ৰীক্ষা অৰু ৰীক্ষা আতযাৰদৰ দটৰ
ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰৰ ফাটফ অকফটঢাৱা হয়, এআটফাটৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱাট া দাফী নওটৰ.

m) হকা ৰলঘী হলাৱা হকা ৰ ভাৰলওচন এচন কৰাওী, এ া সংস্থা, এ া হফংওৰ হিৰড ওাডত ৰফবাক হফ াটৰ, মত এ া
এওভাত্ৰ ৰলঘীটয় ফযৰিটফাৰৰ সম্পূণত হকা ট াও সাভৰৰ লয়.
n) ৰনকভ ে াৰ ফা প্ৰৰতটৰাধও সাভৰৰটলাৱা ৰৰভাণট াটৱ ৰৰয়ালৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াতকও হহাৱা হফৰঙ ফযয়টফাৰ
ূৰ ওৰাত সহায় ওটৰ.
o) ৰফটদশৰ হভৰডটক্লভ / ভ্ৰভণ ৰলঘীটফাটৰ ফযৰি এচনও ৰফটদশত থওা সভয়টঘাৱাত দূখত না, অখাত অৰু হৰাকৰ
ৰৰস্কট াৰ প্ৰবাৱৰ ৰফৰুটদ্ধ সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়.
p) ৰনকভৰ সখন ভ্ৰভণওততাটফাৰৰ ৰৰওল্পনাট া হল এ া ফঙটৰওীয়া ৰলঘী মাৰ দ্বাৰা ৰনকভ এ াআ সখনাআ বাৰতফষতৰ
ফাৰহৰ ভ্ৰভণ ওৰা আয়াৰ ওামতযফাহীটফাৰৰ ফাটফ ফযৰিকত ৰলঘীটফাৰ লয়.
q) ফীভাওততাটফাৰৰ ফাটফ ৰফভ্ৰাৰন্ত দূৰ ওৰৰফকল ৰনয়ভাৱলীৰ দ্বাৰা IRDA হয় স্বাস্থয ফীভাত ফযৱহাৰ ওৰা ফহুটতা দ
ভানৰফৰশি ওটৰ.
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা উত্তৰটফাৰ
উত্তৰ 1
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল II.
মৰদ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ ফযয়টফাৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱাট া ফীভাওততা সাটটক্ষ ৰবনতা হয় অৰু এআট া ৰলঘীট াত ফযাঔা
ওৰা হয়, অ াআতকও সাধাৰণ সাভৰৰটলাৱাট া হল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ ৰত্ৰশ ৰদনৰ ফাটফ.
উত্তৰ 2
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল I.
IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ ভটত, ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ ফাটফ ৩০ ৰদনৰ ফৰধতত সভয়সীভা এ াৰ নুভৰত ৰদয়া
হহটঙ.
ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰ
প্ৰশ্ন 1
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয় ৰলঘী এ া সাটটক্ষ তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ?
I.

হওৱল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ সাভৰৰটলাৱা হয়

II. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ লকটত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ সাভৰৰটলাৱা হয়
III. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ লকটত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ সাভৰৰটলাৱা হয় অৰু ফীভাওততাৰ ভৃতুযৰ
হক্ষত্ৰত ৰৰয়ালৰ সদসযটফাৰও এওওালীন ৰৰভাণ এ া ৰৰটশাধ ওৰা হয়
IV. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয়টফাৰ প্ৰথভ ফঙৰৰ ৰা সাভৰৰটলাৱা হয় অৰু ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ
ফযয়টফাৰ ৰদ্বতীয়ফষতৰ ৰা সাভৰৰটলাৱা হয় মৰদ প্ৰথভফষতট া দাফী ভুি হয়.
প্ৰশ্ন 2
তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ ৰঘনাি ওৰও?
I.

স্বাস্থয ফীভাআ ৰুিতাৰ হসটত হলনটদন ওটৰ

II. স্বাস্থয ফীভাআ ভৃতুযৰ হসটত হলনটদন ওটৰ
III. স্বাস্থয ফীভাআ ৰুিতাৰ লকটত ভৃতুযৰ হসটত হলনটদন ওটৰ
IV. স্বাস্থয ফীভাআ হওৰতয়া ৰুিতা ফা ভৃতুযৰ হসটত হলনটদন নওটৰ
প্ৰশ্ন 3
স্বাস্থয ফীভাত অকফটঢাৱা নকদৰফহীন হসৱাট া সাটটক্ষ তলৰ হওানট া উৰি শুদ্ধ?
I.

এআট া হল হফদুযৰতও ৰৰটশাধটফাৰ প্ৰঘাৰ ওৰৰফকল হওাম্পানীটফাৰৰ দ্বাৰা অৰম্ভ ওৰা ৰৰটৱশ উটমাকী ক’-গ্ৰীন প্ৰস্তাৱ
মাটত হদৰহও নকদ ওাটফাৰৰ প্ৰঘলনট া হ্ৰাস ওৰৰফ াৰৰ অৰু কঙ-কঙৰনটফাৰ ৰক্ষা ওৰৰফ াৰৰ.

II. ফীভাওততাকল হসৱাট া ৰফনাভূলীয়াকও অকফটঢাৱা হয় অৰু হওাটনা নকদ ৰৰটশাধ ওৰৰফ নালাটক, এআট া ৰফটশষ অোঁঘৰনৰ
এ াৰ ধীনত ঘৰওাটৰ ফীভা হওাম্পানীৰ ফাটফ প্ৰস্তুত ওৰৰটঙ
III. ফীভাওততাআ ওৰা সওটলাটফাৰ ৰৰটশাধ হওৱল আন্টাৰটন হফংৰওং ফা ওাডতৰ চৰৰয়টত ওৰৰফ লাটক, নকদ ৰহঘাট
ৰৰটশাধ ওৰাট া ফীভা হওাম্পানীটয় গ্ৰহণ নওটৰ
IV. ফীভাওততাআ ৰৰটশাধ নওটৰ অৰু ফীভা হওাম্পানীটয় প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত ৰফলটফাৰ ৰনষ্পৰত্ত ওটৰ
319

প্ৰশ্ন 4
স্বাস্থয ফীভাত ৰঘৰওৎসালয়টফাৰ সাটটক্ষ PPN ৰ সৰঠও সম্পূণত 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 গ্ৰাহওটফাৰৰ ফাটফ হকা ৰলঘী এ া লফ াটৰ
III. হদাওানী এচটন হতোঁৰ গ্ৰাহওটফাৰৰ ফাটফ হকা ৰলঘী এ া লফ াটৰ
IV. ভাৰলও এচটন হতোঁৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ফাটফ হলাৱা হকা ৰলঘীট া ওভতঘাৰীটফাৰৰ ৰৰয়ালৰ সদসযটফাৰও ন্তবুতি
ওৰৰফকল সম্প্ৰসাৰৰত ওৰৰফ াৰৰ
ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল II.
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযয় ৰলঘী এ াত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ লকটত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকৰ অৰু ৰঙৰ ফযয়টফাৰ
সাভৰৰটলাৱা হয়.
উত্তৰ 2
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল I.
স্বাস্থয ফীভাআ ৰুিতাৰ হসটত হলনটদন ওটৰ (হৰাকৰ অতনৰ হাৰ).
উত্তৰ 3
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল IV.
ফীভাওততাআ ৰৰটশাধ নওটৰ অৰু ফীভা হওাম্পানীটয় প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত ৰফলটফাৰ ৰনষ্পৰত্ত ওটৰ
উত্তৰ 4
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল II.
PPN হয় ৰপ্ৰপাডত প্ৰবাআডাৰ হন ৱওতট া ফুচায়.
উত্তৰ 5
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল III.
উৰি I, II অৰু IV হ া শুদ্ধ. উৰি III হ া শুদ্ধ ৰমটহতু হদাওানী এচটন হতোঁৰ গ্ৰাহওটফাৰৰ ফাটফ হকা ৰলঘী এ া লফ
হনাৱাটৰ.
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ধযায় 20
স্বাস্থয ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং
াঠ ৰৰঘয়
এআ াঠট াটৱ অটানাও স্বাস্থয ফীভাত অণ্ডাৰাৰআৰ ংৰ ৰফষটয় ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ ৰদফকল উটেশয ওৰৰটঙ. অণ্ডাৰৰাআৰ ং হল
ৰমটওাটনা প্ৰওাৰৰ ফীভাৰ এ া গুৰুত্ব ূণত দৃৰিটওাণ অৰু আ ফীভা ৰলঘী এ া প্ৰদানত গুৰুত্বূূণত বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ. এআ
াঠট াত অুৰন অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ প্ৰাথৰভও নীৰত, অৰহলা, দ্ধৰত অৰু প্ৰৰিয়াৰ ৰফষটয় চাৰনফ াৰৰফ. এআট াটৱ লকটত
অটানাও হকা স্বাস্থয ফীভা অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰফষটয় জ্ঞান অকফঢাফ.
াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰও?
অণ্ডাৰৰাআৰ ং - প্ৰাথৰভও ধাৰণটফাৰ
পাআল অৰু ফযৱহূত ৰনটদতশনাটফাৰ
IRDAI ৰ নয স্বাস্থয ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাৰ
অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ প্ৰাথৰভও নীৰত অৰু অৰহলাটফাৰ
অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়া
হকা স্বাস্থয ফীভা
ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং
ফযৰিকত দূখত না ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং

এআ াঠট া ঢাৰ ৰঙত অুৰন সক্ষভ হফ :
a)
b)
c)
d)
e)

অণ্ডাৰৰাআৰ ং ভাটন ৰও ফাঔযা ওৰৰফকল
অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ প্ৰাথৰভও ধাৰণাটফাৰ ফণতনা ওৰৰফকল
অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাটৰ নুসৰণ ওৰা নীৰতটফাৰ অৰু ৰফৰবনতা অৰহলাটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল
ফযৰিকত স্বাস্থয ৰলঘীটফাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ওৰাৰ সম্পূণত প্ৰৰিয়াট া প্ৰশংসা ওৰৰফকল
হকা স্বাস্থয ফীভাটফাৰ হওটনকও অণ্ডাৰৰাআ ওৰা হয় অটলাঘনা ওৰৰফকল

দৃশযট াত ঘওু পুৰাও
ভৰনশৰ ফয়স ৪৮ ফঙৰ, এচন ঙপ টৱৰ ৰবমন্তা ৰহঘাট ওামত ওৰৰ অটঙ, হতোঁৰ ৰনচৰ ফাটফ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ া লফকল
ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওৰৰটঙ. হতোঁ ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ঘৰকল হকৰঙল, মত ৰসহোঁটত হতোঁও এ া এঔন প্ৰস্তাৱৰ পভত ৰদৰঙল মত
হতোঁ হতোঁৰ হদৰহও স্বাস্থয, ভানৰসও স্বাস্থয, ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাক, হতোঁৰ ৰৰয়ালৰ স্বাস্থযৰ আৰতহাস, বযাস অৰু
নযানযৰ হসটত সম্পওতীয় ফহুটতা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰদফলকীয়া হহৰঙল.
প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনৰ লকটত হতোঁ ৰৰঘয় অৰু ফয়সৰ প্ৰভাণত্ৰ, ৰঠওনাৰ প্ৰভাণ ুৰৰণ ৰঘৰওৎসাৰ হৰওতড অৰদৰ দটৰ ফহুটতা
নৰথ চভা ৰদফলকীয়া হহৰঙল. হতৰতয়া ৰসহোঁটত হতোঁও এ া স্বাস্থয ৰীক্ষা অৰু ৰওঙুভান ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষা সম্পনতা ওৰৰফকল
হওৰঙল ৰমটয় হতোঁও হতাশ ওৰৰ তুৰলৰঙল.
ভৰনশ, ৰমটয় ৰনচটও এচন সু-স্বাস্থযফান ফযৰি ৰহঘাট ৰফটফঘনা ওটৰ অৰু হতোঁ এ া বাল অয়ৰ স্তৰ অটঙ, হতোঁৰ হক্ষত্ৰত
হওাম্পানীট াটৱ আভান দীখলীয়া প্ৰৰিয়া ফলম্বন ওৰাৰ ফাটফ হতোঁ ৰঘৰন্তত হহ ৰৰৰঙল. অনৰও এআ সওটলাটফাৰ সম্পনতা ওৰাৰ
ৰঙত হওাম্পানীটয় হতোঁও চনাআৰঙল হম হতোঁৰ ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাটফাৰত উচ্চ ওটলটিৰল অৰু উচ্চ ৰিঘা ধৰা ৰৰটঙ,
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ৰমটয় ৰঙকল হূদমন্ত্ৰৰ হৰাকৰ সম্ভাৱনা ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ. মৰদ ৰসহোঁটত হতোঁকল ৰলঘী এ া অকফঢাআৰঙল, ৰপ্ৰৰভয়াভট া হতোঁৰ
ফন্ধুটৱ ৰৰটশাধ ওৰাট াতকও ৰধও উচ্চ অৰঙল অৰু হসটয় হতোঁ ৰলঘীট া লফকল স্বীওাৰ ওৰৰৰঙল.
আয়াত, ফীভা হওাম্পানীটয় ৰসহোঁতৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াৰ ংশ ৰহঘাট এআ সওটলাটফাৰ দটক্ষ ালন ওৰৰৰঙল. হসআদটৰ
ৰৰস্ক সাভৰৰ লোঁটত, ফীভাওাৰী এ াআ ৰৰস্কটফাৰ সৰঠওবাটৱ ভূলযায়ন ওৰাট া দৰওাৰ অৰু লকটত মথামুি ভুনাপা প্ৰস্তুত
ওৰৰফ লাটক. মৰদ ৰৰস্কট া সৰঠওবাটৱ ভূলযায়ন ওৰা নহয় অৰু দাফী এ াৰ উদ্ভৱ হয়, হতটন্ত এআট াটৱ হলাঘওান ওৰৰফ.
তাটৰাৰৰ, ফীভাওাৰীটফাটৰ সওটলাটফাৰ ফীভাওততা ফযৰিৰ হহ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ সংগ্ৰহ ওটৰ অৰু নযাস এ া দটৰ এআ ধনটফাৰ
ৰৰঘালনা ওটৰ.

A. অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰও?
1. অণ্ডাৰৰাআৰ ং
ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফযৰিটফাৰও ফীভা ৰদফকল হঘিা ওটৰ মাৰ ৰা ফীভাৰ ুলট াকল ৰসহোঁটত ফহন ওৰা ৰৰস্কট াৰ নুাতত
মতযপ্ত ৰপ্ৰৰভয়াভ অশা ওৰৰফ াৰৰ. ৰৰস্কট া ৰনফতাঘনৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱও এচনৰ ৰা তথয সংগ্ৰহ অৰু ৰফটেষণৰ এআ
প্ৰৰিয়াট াও অণ্ডাৰাআৰ ং ফুৰল হওাৱা হয়. এআ প্ৰৰিয়াৰ চৰৰয়টত সংকৃহীত তথযৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, প্ৰস্তাৱও এচনও ফীভাৰ
ফাটফ ৰনফতাঘন ওৰৰফ হন নাআ ৰসহোঁটত ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওটৰ. মৰদ ৰসহোঁটত হসআট া ওৰৰফকল ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওটৰ, হতৰতয়া ৰপ্ৰৰভয়াভ,
ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ ৰও হফ মাটত হতটনওুৱা ৰৰস্ক ফহনৰ ৰা এ া মথামুি ভুনাপা লাব ওৰৰফকল সক্ষভ হয়.
ভৃতুযৰ ধাৰণাট াৰ ৰত স্বাস্থয ফীভাট া অধাৰৰত. আয়াত ভৃতুযৰ হাৰট া ফযৰি এচন ৰুকীয়া ফা হফভাৰী হহাৱাৰ সম্ভাৱনা
অৰু ৰৰস্কট া দটৰ ফাঔযা ওৰা হহটঙ মাৰ পলত শুশ্ৰুষা ফা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰটয়াচন হয়. ৰফস্তৃত ৰূত, ভৃতুযৰ হাৰট া
ফয়সৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত (সাধাৰণটত হডওা প্ৰাপ্তফয়ষ্কটফাৰতকও হচযাষ্ঠ নাকৰৰওটফাৰৰ হক্ষত্ৰত উচ্চ) অৰু লকটত ৰধও শওত ফা
ৰত ক্ষীন, ৰনৰদতি তীতৰ ফযৰিকত আৰতহাস অৰু ফততভানৰ হৰাক ফা ফযাৰধটফাৰ, ধুম্ৰানৰ দটৰ ফযৰিকত বযাসটফাৰ,
ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু লকটত প্ৰস্তাৱওৰ ফৃৰত্ত মৰদ এআট া ৰফদচনও ৰহঘাট কণয ওৰা হয়, আতযাৰদৰ দটৰ ৰফৰবনতা
ৰফৰীত ওাৰওটফাৰৰ ফাটফ ফৃৰদ্ধ ায়. আয়াৰ ৰফৰীটত, ওভ ফয়স, এ া স্বাস্থযওৰ চীৱনকশলী আতযাৰদৰ দটৰ ওাৰওটফাৰৰ
ফাটফ ভৃতুযৰ হাৰট া হ্ৰাস ায়.
সংজ্ঞা
অণ্ডাৰৰাআৰ ং হল সৰঠওবাটৱ ৰৰস্কট া ভূলযায়ন ওৰা অৰু ৰনয়ভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰা প্ৰৰিয়াট া মাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভাৰ
সাভৰৰটলাৱাট া ভঞ্জুৰ ওৰা হয়. এআদটৰ, এআ হল ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ৰৰস্কৰ ভূলয ৰনধতাৰণৰ এ া প্ৰৰিয়া.
2. অণ্ডাৰাআৰ ংৰ প্ৰটয়াচনীয়তা
অণ্ডাৰাআৰ ং হল ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ৰাচহাড ৰমটহতু সতওততাটৰ ফা মতযপ্ত ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰফহটন ৰৰস্ক গ্ৰহণ ওৰাট াটৱ
ফীভাওাৰীও হদলীয়া ওৰৰফ াটৰ. অনহাটত, তযাৰধও ৰনফতাঘনশীল ফা সতওত হহাৱাট াটৱ ৰৰস্কট া সভাটন প্ৰসাৰৰত ওৰৰফকল
ফীভা হওাম্পানীও ফৃহত ুল এ া হতয়াৰ ওৰাৰ ৰা ফৰিত ওৰৰফ. ৰৰস্ক অৰু ফযৱসায়ৰ ভাচত সৰঠও সভতাট া ফচাআ
ৰাৰঔফকল এআট া হসআফাটফ গুৰুত্বূণত, আয়াৰ দ্বাৰা প্ৰৰতস্পধতাত্মও হহাৱাৰ লকটত সংস্থাট াৰ ফাটফ লাবচনও হয়.
সভতাৰ এআ প্ৰৰিয়াট া অণ্ডাৰৰাআ াটৰ সম্পনতা ওটৰ, সংৰলি ফীভাট াৰ দশতন, নীৰত অৰু ৰৰস্কৰ ক্ষুধাৰ নুৰূত.
অণ্ডাৰৰাআ াৰ ওামতট া হল ৰৰস্কট াৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা অৰু এ া উমুি ভূলযৰ ৰফৰনভয়ত গ্ৰহণৰ ৰনয়ভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰা.
এআট া ভনত ৰঔা গুৰুত্বূণত হম ৰৰস্ক গ্ৰহণ ওৰাট া ফীভাওততাও বৰৱষযটত দাফী ৰনষ্পৰত্তৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত ৰদয়াৰ দটৰ.
3. অণ্ডাৰৰাআৰ ং – ৰৰস্ক ৰনধতাৰণ
অণ্ডাৰৰাআৰ ং হল ৰৰস্ক ৰনফতাঘনৰ এ া প্ৰৰিয়া ৰমট া হকা এ া ফা ফযৰি এচনৰ হফৰশিযটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰনফতাঘন
ওৰা হয়. আয়া ৰৰস্কৰ ভাত্ৰাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰৰস্কট া গ্ৰহণ ওৰৰফ হন নাআ অৰু ভূলযট া ৰও হফ অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰসদ্ধান্ত
গ্ৰহণ ওটৰ. ৰমটওাটনা ৰৰৰস্থৰতটত, গ্ৰহণ প্ৰৰিয়াট া উৰঘত অৰু নযায়সংকতবাটৱ সম্পনতা ওৰা হয় হমটন, এটওধৰণৰ ৰৰস্কটফাৰ
ূফতানুভান নওৰাকও সভাটন হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা উৰঘত. হশ্ৰণীৰফবাকট া সাধাৰণটত ভানৰফৰশি গ্ৰহণটমাকযতাৰ তাৰলওাটফাৰৰ
চৰৰয়টত ওৰা হয় প্ৰৰতট া উস্থান ওৰা ৰৰস্কৰ ৰৰভাণ ৰনধতাৰণ ওৰা হয় অৰু হসআভটত ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ কণনা ওৰা হয়.
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মৰদ ফয়সট াটৱ হৰাকত অিান্ত হহাৱাৰ লকটত ভৃতুযৰ সম্ভাৱনাট া প্ৰবাৰৱত ওটৰ, তথাৰ এআট া ভনত ৰঔা উৰঘত হম
হৰাকটফাৰ সাধাৰণটত ভৃতুযৰ অকত হফৰঙকও হয় অৰু হয়টতা সখনাআ হফ াটৰ. হসটয়টহ, এআট া সম্পূণতৰূট মুৰিসংকত হম
অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ভানও অৰু ৰনটদতশনাটফাৰ ভৃতুয সাভৰৰটলাৱাতকও স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ ৰধও সংওুৰঘত.
উদাহৰণ
ভধুটভহ অিান্ত ফযৰি এচনৰ বৰৱষযটত ওাৰডতটয়ও ফা ৰওডনীৰ চৰ লতাৰ পলত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱাৰ প্ৰটয়াচনীয়তা
অৰু তাৰ ৰঙত ভৃতুয হহাৱাৰ সম্ভাৱনা ৰধও, অৰু লকটত ফীভাৰ সাভৰৰটলাৱাট াৰ সভয়টঘাৱাত ফহুতফাৰ স্বাস্থযৰ প্ৰসংক
সংকৰ ত হফ াটৰ. স্বাস্থয ফীভা অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰনটদতশনা এ াআ এআচনও ফযৰিও কড ৰৰস্ক এ াৰ দটৰ িভ ওৰৰফ াটৰ.
তথাৰ, ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ হতোঁও এ া ৰধও উচ্চ ৰৰস্কৰ দটৰ িভ ওৰা হফ.
স্বাস্থয ফীভাত, ৰফত্তীয় অৰু অয় ৰবৰত্তও অণ্ডাৰৰাআৰ ংতকও ৰঘৰওৎসা ফা স্বাস্থযৰ ৰৰণাভটফাৰৰ ৰত ৰধও ভটনাটমাক ৰদয়া
হয়. তথাৰ, অকৰট া এটওফাটৰ ৱজ্ঞা ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ৰমটহতু ৰমটওাটনা ৰফৰীত ৰনফতাঘন ৰফঘাৰৰ উৰলয়াফকল অৰু স্বাস্থয
ফীভাত ধাৰাফাৰহওতা ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল এ া ফীভাটমাকয অগ্ৰহ অৰু ৰফত্তীয় অণ্ডাৰৰাআৰ ং থওাট া গুৰুত্বূণত.
4. ওাৰওটফাৰ ৰমটয় হৰাকৰ সম্ভাৱনাট া প্ৰবাৰৱত ওটৰ

ভৃতুয (হৰাকত অিান্ত হহাৱাৰ ৰৰস্ক) প্ৰবাৰৱত ওৰা ওাৰওটফাৰ সতওততাটৰ ৰফটফঘনা ওৰৰফ লাটক, হমৰতয়া তলত ৰদয়াৰ দটৰ
ৰৰস্কটফাৰ ৰনধতাৰণ ওটৰ:
a) ফয়স: ফয়স অৰু ৰৰস্কৰ ভাত্ৰাট া সাটটক্ষ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ অটৰা ওৰা হয়. উদাহৰণস্বৰূট সংিভণ অৰু দূখত নাৰ
ফৰধতত ৰৰস্কৰ ফাটফ ৰশশু অৰু সন্তানৰ ভৃতুযৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ প্ৰাপ্তফয়ষ্ক হডওাটফাৰতকও হফৰঙ. এটওদটৰ, ৪৫ ফঙৰ
ফয়সৰ ৰৰ প্ৰাপ্তফয়ষ্কটফাৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ উচ্চ, ৰমটহতু এআট া ফয়সৰ ফযৰি এচটন ভধুটভহ, এ া অওৰিও
হৃদমন্ত্ৰৰ ফযাৰধ অৰদৰ দটৰ দীখতস্থায়ী ফযাৰধৰ হবাকাৰ ফা নয হতটনওুৱা ভৃতুযৰ সম্ভাৱনাট া ৰধও.
b) ৰলংক: ভাআওী ভানুহটফাৰ কবতধাৰণৰ সভয়ত ৰতৰৰি ভৃতুযৰ ৰৰস্কৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত. হসআদটৰ ভতা ভানুহটফাৰৰ
হূদমন্ত্ৰৰ অিভণৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত হহাৱাৰ সম্ভাৱনা ভাআওী ভানুহটফাৰতকও হফৰঙ ফা ওামত সম্পওতীয় দূখত নাৰ
সন্মূঔীন হহাৱাৰ সম্ভাৱনা ভাআওী ভানুহতকও হফৰঙ ৰমটহতু হতোঁটলাটও ৰফদচনও ৰনমুৰিৰ হসটত হফৰঙকও চৰডত
হয়.
c) বাসটফাৰ: ম্বাওু, এলওহল ফা ৰমটওাটনা ধৰণৰ ৰনঘামুি দ্ৰফয হসৱটন প্ৰতযক্ষবাটৱ ভৃতযৰ ৰৰস্কট া ফহন ওটৰ.
d) চীৰৱওা: ৰনৰদতি ৰওঙুভান চীৰৱওাৰ হক্ষত্ৰত দূখত নাৰ ৰতৰৰি ৰৰস্ক থওাট া সম্ভৱ, উদাহৰণস্বৰূট, ঘালও,
ৰফটফাৰণওাৰী, হফভাৰনও আতযাৰদ. এটওদটৰ, এক্স-হৰ হভৰঘন ৰৰঘালও, এঙটফঙট াঙ উটদযাকৰ ফনুৱা,
ঔননওাৰীটফাৰ আতযাৰদৰ দটৰ ৰওঙুভান চীৰৱওাআ ৰধও স্বাস্থযৰ ৰৰস্ক ফহন ওটৰ.
e) ৰৰয়ালৰ আৰতহাস: এআট াৰ ফৃহত প্ৰাসংৰকওতা অটঙ, ৰমটহতু অনুফংৰশও ওাৰওটফাটৰ এচভা, ভধুটভহ অৰু
ৰওঙুভান ওওত টৰাকৰ দটৰ হৰাকটফাৰ প্ৰবাৰৱত ওটৰ. এআট াটৱ ভৃতুযট াত প্ৰবাৱ ৰফস্তাৰ ওটৰ অৰু হসটয় ৰৰস্ক
গ্ৰহণৰ সভয়ত ৰফটফঘনা ওৰা উৰঘত.
f)

শাৰীৰৰও কঠন: ভচফুত, ক্ষীণ ফা কড শাৰীৰৰও কঠনট া ৰওঙুভান হকা ত ভৃতুযৰ হসটত সংলি.

g) তীতৰ হৰাক ফা শলয ৰঘৰওৎসা: তীতৰ হৰাটক শাৰীৰৰও সুস্থতা ফৃৰদ্ধ ওৰা ফা অনৰও ুনৰাফৃৰত্ত হহাৱাৰ সম্ভাৱনা
থওাট াৰ ৰফষটয় ৰনৰশ্চত হহাৱা উৰঘত অৰু হসআভটত ৰলঘীৰ ৰনয়ভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰা উৰঘত. উদাহৰণস্বৰূট,
ৰওডনী াথৰট া ুনৰাফৃৰত্ত হয় ফুৰল চনাচাত অৰু এটওদটৰ, এ া ঘুওৰ হওট টৰটক্ট অনট া ঘওুত হওট টৰক্ট
হহাৱাৰ সম্ভাৱনা ফৃৰদ্ধ ওটৰ.
h) ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু নয ওাৰওটফাৰ ফা ৰবটমাকটফাৰ: ৰৰস্কৰ ভাত্ৰাট া অৰু ফীভাৰটমাকযতাট া লাব ওৰৰফৰ
ফাটফ এআট া গুৰুত্বূণত অৰু সৰঠও প্ৰওাশ অৰু ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ দ্বাৰা এআট া প্ৰৰতষ্ঠা ওৰৰফ াৰৰ.
i)

ৰৰটৱশ অৰু ৰনফাস: এআটফাটৰ ভৃতুযৰ হাৰটফাৰ ফহন ওটৰ.
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 1
অণ্ডাৰৰাআৰ ং হল ___________ ৰ প্ৰৰিয়া.
I.

ৰফণন ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ

II. গ্ৰাহওটফাৰৰ ৰা ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ সংগ্ৰহ ওৰা
III. ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ৰৰস্ক ভূলযায়ন
IV. ৰফৰবনতা ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰ ৰফিী ওৰা

B. অণ্ডাৰৰাআৰ ং – প্ৰাথৰভও ধাৰণাটফাৰ
1. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ উটেশয
অৰভ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ উটেশযট া ৰীক্ষা ওৰাৰ হসটত 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
সংজ্ঞা
ৰৰস্কটফাৰৰ ৰনফতাঘন দট াটৱ উস্থান ওৰা ৰৰস্কৰ ভাত্ৰাট া সাটটক্ষ স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ প্ৰৰতট া প্ৰস্তাৱ ভূলযায়নৰ প্ৰৰিয়াট া
ফুচায় অৰু তাৰৰঙত ফীভাট া ভঞ্জুৰ ওৰৰফ হন অৰু সভয়সীভা ৰও হফ আতযাৰদ ৰনধতাৰণ ওটৰ.
ৰনফতাঘন-ৰফটৰাধীট া (ফা ৰফৰীত ৰনফতাঘন) হল ৰওঙুভান ভানুহৰ সহচাত প্ৰফৃৰত্ত, ৰমটয় সটন্দহ ওটৰ ফা জ্ঞাত হম ক্ষৰত এ াৰ
সন্মুঔীন হহাৱাৰ সম্ভাৱনা ৰসহোঁতৰ ৰধও, ততাকতয়াকও ফীভা ওৰৰফ ৰফঘাটৰ অৰু প্ৰৰিয়াট াত লাবাৰিত হয়.
উদাহৰণ
ওাও অৰু হওটনকও ফীভা প্ৰদান ওৰৰফ হসআ ৰফষটয় মৰদ ফীভাওাৰীটফাটৰ হফৰঙ ফাঘৰন নওটৰ, হতটন্ত ভধুটভহ, উচ্চ ৰিঘা,
হৃদমন্ত্ৰৰ সভসযা ফা ওওত টৰাক অৰদৰ দটৰ গুৰুতৰ ফযাৰধৰ ফযৰিটফাটৰ ফীভা ওৰাৰ সুটমাক াফ াটৰ, ৰমসওটল জ্ঞাত হম
হতোঁটলাটও ৰত শীটে ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হফ লৰকফ, হসটয় স্বাস্থয ফীভা ৰওৰনফ ৰফঘাৰৰফ অৰু ফীভাওাৰীৰ ফাটফ হলাঘাওনৰ
সৃৰি ওৰৰফ.
নয থতত, মৰদ ফীভাওাৰী এ া ৰনফতাঘনট া নুশীলন নওটৰ হতটন্ত এআট া ৰফৰীত ৰনফতাঘন হফ াটৰ অৰু প্ৰৰিয়াট াত
হলাঘওানৰ সন্মুঔীন হফ.
2. ৰৰস্কটফাৰৰ ভাচত আওুআৰ
অৰভ ৰৰস্কটফাৰৰ ভাচত থওা আওুআৰ ট া ৰফটফঘনা ওটৰা অহও. “আওুআৰ ” দট াটৱ ফুচায় হম এটওধৰভৰ ৰৰস্কৰ ভাত্ৰাৰ দ্বাৰা
প্ৰবাৰৱত অটফদনওাৰীটফাৰও এটও া ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হশ্ৰণীত ৰঔা হয়. অটৰা ওৰৰফলকীয়া ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল
ফীভাওাৰীটফাটৰ ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰওঙুভান প্ৰওাৰ ৰফঘাটৰ. এআদটৰ কড ৰৰস্কটফাৰ ধাৰণ ওৰা ফযৰিটফাটৰ এও ৰপ্ৰৰভয়াভ
ৰৰটশাধ ওৰৰফ, হসআদটৰ ৰধও ৰৰস্ক ফহন ওৰা ফযৰিটফাটৰ ৰধও ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফ. কড ৰৰস্কটফাৰ ধাৰণ ওৰা
ফযৰিটফাৰৰ ফৃহত সংঔযাকৰৰষ্ঠাট াত প্ৰটয়াক ওৰৰফকল হতোঁটলাটও ভানৰফৰশিওৰণ ঙন্দ ওটৰ, হসআদটৰ ৰসদ্ধান্ত লফকল অৰু
ৰৰস্কটফাৰৰ ভাত্ৰা ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল, ৰমটফাৰ ৰত ৰৰস্কী হতোঁটলাটও ৰধও সভয় ঔৰঘ ওৰৰফ অৰু হনাৱাটৰ.
a) ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাক
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আওুআৰ সিালন ওৰৰফকল অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাক ৰহঘাট চনাচাত প্ৰৰিয়া এ াৰ হসটত চৰডত হয়, হমটন,
ফযৰিটফাৰও হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা হয় অৰু হতোঁটলাটও ধাৰণ ওৰা ৰৰস্কটফাৰৰ ভাত্ৰাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰফৰবনতা ৰৰস্কৰ
হশ্ৰণীটফাৰকল ৰনধতাৰণ ওৰা হয়.
i.

ভানৰফৰশি ৰৰস্কটফাৰ

এআটফাটৰ হসআটফাৰ ফযৰি ধাৰণ ওটৰ মাৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযট া (হৰাকত অিান্ত হহাৱাৰ সম্ভাৱনা) কড.
ii. গ্ৰাৰধওাৰ ৰদয়া ৰৰস্কটফাৰ
এআটফাৰ হল মাৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতযট া কডতকও উটেঔনীয়বাটৱ ওভ অৰু হসটয় এ া ৰনম্ন ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰা হফ.
iii. উ-ভানৰফৰশি ৰৰস্কটফাৰ
এআটফাৰ হল মাৰ প্ৰতযাৰশত ভৃতুযট া কডট াতকও ৰধও, ৰওন্তু তথাৰ ফীভাৰ হমাকয ফুৰল ৰফটফঘনা ওৰা হয়. ৰসহোঁতও
ৰধও উচ্চ (ফা ৰতৰৰি) ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰৰ হসটত ফীভাৰ ফাটফ গ্ৰহণ ওৰৰফ াৰৰ ফা ৰওঙুভান সীভাৱদ্ধতা সাটটক্ষ.
iv. স্বীওাৰ ওৰা ৰৰস্কটফাৰ
এআটফাৰ হল মাৰ দুফতলতা অৰু প্ৰতযাৰশত ৰতৰৰি ভৃতুয আভাটনআ হফৰঙ হম হতোঁটলাওও এ া ফহনটমাকয ভূলযত ফীভাৰ
সাভৰৰটলাৱা অকফঢাফ হনাৱাৰৰ. হওৰতয়াফা ফযৰি এচনৰ প্ৰস্তাৱট া সাভৰয়ওবাটৱ গ্ৰাহয ওৰৰফ ৰা মায় মৰদ হতোঁ
ফা হতটঔত াটৰঘনৰ দটৰ হশহতীয়া ৰঘৰওৎসাৰ খ নাৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত.
3. ৰনফতাঘন প্ৰৰিয়া
অণ্ডাৰৰাআৰ ং ফা ৰনফতাঘন প্ৰৰিয়াট া দু া স্তৰত হয় ফুৰল ওফ াৰৰ:
 হক্ষত্ৰ স্তৰ
 অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফবাক স্তৰত

ৰঘত্ৰ 1 : অণ্ডাৰৰাআৰ ং ফা ৰনফতাঘন প্ৰৰিয়া
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a) হক্ষত্ৰ ফা প্ৰাথৰভও স্তৰ
হক্ষত্ৰ স্তৰৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংও প্ৰাথৰভও অণ্ডাৰৰাআৰ ং ফুৰল চনাচায়. ফীভাৰ সাভৰৰটলাৱা ভঞ্জুৰ ওৰৰফৰ ফাটফ
অটফদনওাৰী এচন উমুি হয়টন নহয় ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল এচন এটচন্ট ফা হওাম্পানীৰ প্ৰৰতৰনৰধটয় তথয মুগুত ওৰাট া
আয়াত ন্তবুতি. প্ৰাথৰভও অণ্ডাৰৰাআ াৰ ৰহঘাট এটচটন্ট এ া গুৰুত্বূণত বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ. ফীভা ওৰৰফলকীয়া সাম্ভাৱয
গ্ৰাহওচনও চাৰনফকল হতোঁৰ স্থানট া অ াআতকও উমুি
ৰওঙুভান ফীভা হওাম্পানীটয় এটচন্টটফাৰৰ ৰা সম্পূণত স্বীওাটৰাৰি এ া ফা হকানীয় ৰৰটা ত এ া দাফী ওৰৰফ, ৰফটশষ
তথযৰ ফাটফ সুৰধফ, এটচটন্ট প্ৰস্তাৱওও অকফটঢাৱা ৰফওল্প অৰু ৰাভশতটফাৰৰ ৰফষটয় চাৰনফ ৰফঘাৰৰফ াটৰ
এ া এটওধৰণৰ ৰৰটা ,ত ৰমট াও হনৰতও অদৰ ৰৰটা ত ফুৰল হওাৱা হয়, ফীভা হওাম্পানীৰ ৰফষয়া এচনৰ ৰা
ৰফঘাৰৰফ াটৰ. এআ ৰৰটা তটফাটৰ সাধাৰণটত প্ৰস্তাৱওৰ চীৰৱওা, অয় অৰু অৰথতও ৱস্থা অৰু প্ৰৰতষ্ঠাট া সাভৰৰলয়.
হনৰতও অদ ৰও?
ফয়স, ৰলংক, বযাস আতযাৰদৰ দটৰ ওাৰওটফাটৰ ৰমদটৰ স্বাস্থযৰ ৰৰস্ক এ াৰ হদৰহও অদট া ফুচায়, ৰঠও হসআদটৰ নয
ৰওঙুভান অটঙ ৰমটফাৰ বালকও ৰনৰীক্ষণ ওৰৰফ লাটক. এআট া হল গ্ৰাহওৰ হনৰতও অদ ৰমট া ফীভা হওাম্পানীট াৰ ফাটফ
ৰত ঔৰঘী ৰহঘাট ৰৰকৰণত হফ াটৰ.
হফয়া হনৰতও অদৰ এ া সটফতাচ্চ উদাহৰণ হল হম ৰওঙুৰদনৰ ৰবতৰটত শলয ৰঘৰওৎসা এ া ওৰৰফ লাৰকফ ফুৰল জ্ঞাত
হহাৱা স্বটত্ব ফীভাওাৰীৰ অকত প্ৰওাশ নওৰৰ ফীভাওততা এচটন স্বাস্থয ফীভা হলাৱাট া. এআদটৰ তাত ভাত্ৰ দাফী এ া
সংগ্ৰহ ওৰৰফকল আো-প্ৰটণাৰদত উটেশয এ া অটঙ.
ক্ষৰতৰ প্ৰৰত উদাসীনতা হল নয এ া উদাহৰণ. ওাৰণ ফীভাৰ উৰস্থৰতৰ ফাটফ ফীভাওততাআ হতোঁৰ স্বাস্থযৰ প্ৰৰত এ া
হফটৰুৱা ভটনাবাৱ হাষণ ওৰৰফ াটৰ ৰমটহতু হতোঁ জ্ঞাত হম ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰমওটনা ফযয় ফীভাওাৰীটয় ফহন
ওৰৰফ.
‘ভটনাফল অদ’ ফুৰল হওাৱা অদৰ নয প্ৰওাৰট া উটেঔনীয়. আয়াত ফীভাওততাআ হওাটনা প্ৰৱিনা ওৰৰফ হনাৱাটৰ
ৰওন্তু হতোঁৰ এ া ফৃহত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ থওাট া জ্ঞাত হহাৱা ফাটফ অ াআতকও ফযয়ফহুল ৰঘৰওৎসাট া ঙন্দ ওৰৰফ
াটৰ, ৰঘৰওৎসালয়ৰ অ াআতকও ফযয়ফহুল হওাঠাট াত থাৰওফ াটৰ আতযাৰদ, ৰমট া হতোঁ নওৰৰটলটহটতন মৰদ হতোঁৰ
ফীভা নাথাৰওটলটহটতন.
প্ৰৱিনা ৰনৰীক্ষণ অৰু প্ৰাথৰভও অণ্ডাৰৰাআ াৰ ৰহঘাট এটচন্টৰ বূৰভওা
ৰৰস্ক এ া ৰনফতাঘন প্ৰসংকত ৰধওাংশ ৰসদ্ধান্ত প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনত প্ৰস্তাটৱও প্ৰওাশ ওৰা তথযটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ.
এআ তথযটফাৰ সতয অৰু প্ৰৱিনাৰ উটেটশয আোওৃতবাটৱ বুল তথয ৰদয়া হহটঙ হনৰও, চনাট া অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফবাকত
ফৰহ থওা অণ্ডাৰৰাআৰ ং এচনৰ ফাটফ ওৰঠন হফ াটৰ.
এআটক্ষত্ৰত এটচন্ট এচটন ভূঔয বূৰভওা গ্ৰহণ ওটৰ. উস্থান ওৰা তথযটফাৰৰ সতযতা ৰনৰূণ ওৰৰফকল হতোঁ ফা হতটঔত
উমুি স্থানত অটঙ, ৰমটহতু প্ৰস্তাৱওৰ হসটত এটচন্টৰ প্ৰতযক্ষ অৰু ফযৰিকত সংটমাক থাটও অৰু হসটয় এটচটন্ট
ৰফটথ ৰৰঘালনাৰ উটেশয মৰদ ৰওফা আোওৃত লুও-ঢাও ফা বুলকও উস্থান ওৰা হহটঙ, হসআটফাৰ ৰনৰীক্ষণ ওৰৰফ
াটৰ.
b) অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফবাক স্তৰ
অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰদ্বতীয় স্তৰট া হল ৰফবাক ফা ওামতযালয় স্তৰ. আয়াত ৰফটশষজ্ঞ ফা ফযৰিটফাৰ চৰডত ৰম হতটনওুৱা ওামতত
াকওত অৰু ৰমটয় ফীভাৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱ এ া গ্ৰহণ অৰু আয়াৰ সভয়সীভাৰ ৰফষটয় ৰসদ্ধান্ত হলাৱাৰ হক্ষত্ৰত সওটলাটফাৰ
সম্পওতীয় তথয ৰফটফঘনা ওটৰ.
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C. পাআল অৰু ফযৱহূত ৰনটদতশনাটফাৰ
এআট া ভনত ৰঔা ৰৰহামত 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 সাৰাংশ
ওৰা হহটঙ:
প্ৰটতযও হওাম্পানীটয় আয়াৰ প্ৰডাক্টটফাৰ লক্ষয ওৰা গ্ৰাহওৰ প্ৰটয়াচনীয়তা, আো অৰু ফহনক্ষভতা, অণ্ডাৰৰাআৰ ৰ ৰফটফঘনা,
ফীভাংৰওওৰ ভূলয ৰনৰূণ, ফচাৰত থওা প্ৰৰতটমাৰকতাৰ ঘতত আতযাৰদৰ প্ৰৰত লক্ষযত ৰাৰঔ অৰহত ওটৰ. এআদটৰ ৰফৰবনতা হশ্ৰণীৰ
গ্ৰাহওটফাৰৰ ৰা ৰনফতাঘন ওৰৰফকল অৰভ মটথি সংঔযও ৰফওল্প হদঔা া মৰদ ভূল স্তৰত, ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ফযয়ৰ
ক্ষৰতূৰণ প্ৰডাক্টটফাটৰ বাৰতীয় ফচাৰঔন প্ৰবুত্ব ৰফস্তাৰ ওৰৰ অৰহটঙ.
সূঘনা ওৰাৰ অকটত প্ৰৰতট া নতুন প্ৰডাক্টৰ ফাটফ IRDA ৰ নুটভাদনৰ প্ৰটয়াচন. তলত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ‘পাআল অৰু
ফযৱহাৰ’ অৰক্ষণটফাৰৰ ধীনত ৰনয়ন্ত্ৰওৰ হসটত প্ৰডাক্টট া ূৰ ওৰাট া ৰৰহামত. এফাৰ সূঘনা ওৰাৰ ৰঙত, প্ৰডাক্টট া ফন্ধ
ওৰৰফকল ৰনটদতশনাটফাৰ নুসৰণ ওৰাৰ প্ৰটয়াচন হয়. ঙাত্ৰ সওলও পাআল অৰু ফযৱহাৰ ৰনটদতশনাটফাৰৰ হসটত সম্পওতীয়
সওলটফাৰ অৰক্ষণ, পভত, াফলকীয়া আতযাৰদৰ হসটত ৰনচটও ৰৰৰঘত ওৰৰফকল উটদশ ৰদয়া হহটঙ.
IRDA ৰ ৰনটদতশনাটফাৰ নুসৰৰ স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টটফাৰৰ ফাটফ পাআল অৰু ফযৱহাৰ প্ৰৰিয়া :
a) পাআল অৰু ফযৱহাৰ প্ৰৰিয়াট া নুসৰৰ ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া সহভৰত লাব নওৰাকলটও হওাটনা স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট
ৰফণন ওৰা নহফ.
b) ৰমটওাটনা নুটভাৰদত স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টৰ ৰমটওাটনা সভসাভৰয়ও ুনৰৰফটফঘনা ফা ৰৰৱততনৰ ফাটফ সভটয় সভটয়
সূঘনা ওৰা ৰনটদতশনাটফাৰ নুসৰৰ ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া সহভৰতৰ প্ৰটয়াচন হয়.
1.

ৰলঘী এ াত ওৰা ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নুটভাৰদত ৰমটওাটনা ুনৰৰফটফঘনা ফা ৰৰৱততনৰ ৰফষটয় প্ৰৰতচন
ৰলঘীধাৰওও হতটনওুৱা ুনৰৰফটফঘনা ফা ৰৰৱততন ওামতওৰী হহাৱা তাৰৰঔট াৰ ৰা ৰতওটভ ৰতৰনভাহ
অকত চটনাৱা হফ. প্ৰৰভয়াভ ফৃৰদ্ধ অৰু হতটনওুৱা ফৃৰদ্ধৰ ৰৰভাণট াৰ ৰফটশষ ওাৰণট াৰ ফাটফ ুনৰৰফটফঘনা
অৰু ৰৰৱততনৰ ফাটফ চাননী টথাৱা হফ.

2.

ৰপ্ৰৰভয়াভটও ধৰৰ ৰলঘীৰ সভয়সীভাট াৰ ুনৰৰফটফঘনা ফা ৰৰৱততন এ াৰ সম্ভাৱনাট া ুৰস্তওাত প্ৰওাশ
ওৰাট া ৰৰহামত.

c) IRDAI হয় পাআল অৰু ফযৱহাৰ প্ৰটয়াকট া ভানৰফৰশি ওৰৰটঙ অৰু ডা াটফঙ ত্ৰ অৰু গ্ৰাহও তথযৰ ত্ৰটও ধৰৰ
ফহুটতা নুফন্ধৰ হসটত হপ্ৰৰণ ওৰৰটঙ.
গ্ৰাহও তথয ত্ৰ ৰমঔন প্ৰটতযও ফীভাওততাও ুৰস্তওাৰ হসটত প্ৰদান ওৰা হয় অৰু ৰলঘীট াটৱ সাভৰৰটলাৱাৰ,
ফৰহষ্কৰণৰ অৰু টক্ষাৰ সভয়সীভা মৰদ দাফীৰ অকৰ ৰমটওাটনা ৰৰটশাধ ফাওী অটঙ তাৰ ৰফশদ ৰফৱৰণ ধাৰণ
ওটৰ, ঔঘৰাট া হয়টতা প্ৰৰতূৰতত ৰবৰত্তত ফা ৰনৰদতি ৰৰভাণ এ াৰ ৰবৰত্তত ওৰা হফ, নফীওৰণ ঘততটফাৰ অৰু
ভুনাপাটফাৰ, হওা-হৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ ফা ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয অৰু ফাৰতলৰ ঘততটফাৰ আতযাৰদ হফ াটৰ.
ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া নুটভাদনৰ ফাটফ পাআল অৰু ফযৱহাৰ প্ৰটয়াকট া ৰনমুি ফীভাংৰওও অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ
CEO ৰ দ্বাৰা প্ৰভাৰণত ওৰা হফ অৰু এটনওুৱা পৰটভ ত ওৰা হফ হম ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা সভটয় সভটয় নুফন্ধ ওৰৰফ
ৰা নৰথৰ দ্বাৰা সংক ৰদয়া হফ.
d) স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্টৰ ফাৰতল
1. স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট এ া ফাৰতল ওৰৰফকল, ফীভাওততাআ ফাৰতলৰ ওাৰণ অৰু ফৰতত থওা ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ
ৰঘৰওৎসাট াৰ সম্পূণত ৰফৱৰণ দাৰগ ধৰাৰ দ্বাৰা ওতৃতক্ষৰ অকতীয়া ভঞ্জুৰৰ লাব ওৰৰফ লাৰকফ.
2. লঘী নৰথট াটৱ স্পিবাটৱ বৰৱষযতত প্ৰডাক্টটফাৰৰ ফাৰতলৰ সম্ভাৱনাট া অৰু প্ৰডাক্টটফূাৰৰ ফাৰতলত
ৰলঘীধাৰওকল উলব্ধ ৰফওল্পটফাৰ সূৰঘত ওৰৰফ.

327

3. মৰদ ফৰতত থওা গ্ৰাহওচটন ফীভাওাৰী সংটওতৰ প্ৰৰত সোঁহাৰৰ ৰনৰদটয়, হতটন্ত ৰলঘীট া নফীওৰণৰ তাৰৰঔত
ফাৰতল ওৰা হফ অৰু ফীভাওততাআ ফীভাওাৰীৰ হসটত উলব্ধ এ া নতুন ৰলঘী গ্ৰহণ ওৰৰফ লাৰকফ,
হাট ৰত ফৰলৰ ঘততটফাৰ সাটটক্ষ.
4. ফাৰতল ওৰা প্ৰডাক্টট া সাম্ভাৱয গ্ৰাহওটফাৰকল অকফটঢাৱা নহফ.
e) সওটলাটফাৰ প্ৰডাক্টৰ ৰমটওাটনা নৰথ ৰনমুি ফীভাংৰওওৰ দ্বাৰা ফঙৰত ৰতওটভ এফাৰ ৰীক্ষা ওৰা হফ. মৰদ
প্ৰডাক্টট া অৰথতওবাটৱ ক্ষভ ৰহঘাট ৰফঘাৰৰ হাৱা মায়, ফা ৰওফা নৰথ নাআ হতটন্ত ৰনমুি ফীভাংৰওটও প্ৰডাক্টট া
সৰঠওবাটৱ ুনৰ ৰফটফঘনা ওৰৰফ াটৰ অৰু পাআল অৰু ফযৱহাৰ প্ৰৰিয়াৰ ধীনত ুনৰৰফটফঘনাৰ ফাটফ অটফদন
ওৰৰফ াটৰ.
f)

প্ৰডাক্টট াটৱ পাআল অৰু ফযৱহাৰৰ নুটভাদন লাব ওৰাৰ াোঁঘ ফঙৰ ৰঙত, ৰনমুি ফীভাংৰওটও ৰুিতা, হলঙ,
সুতৰ হাৰ, ভুদ্ৰাফীৰত, ফযয়টফাৰ সাটটক্ষ প্ৰডাক্টট াৰ দক্ষতাট া ুনৰৰফটফঘনা ওৰৰফ অৰু ভূল ধাৰণাটফাৰৰ
তুলনাভূলওবাটৱ নয সম্পওতীয় নৰথটফাৰ হতয়াৰ ওৰা হফ, হতটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰ অৰহত ওটৰাটত অৰু উমুি
ৰফটফঘনাৰ হসটত নতুন ভঞ্জুৰৰ ৰফঘাটৰাটত ফা ূফতৰ ধাৰণাটফাৰৰ ৰৰৱততন ওটৰাটত.

D. IRDAI ৰ নয স্বাস্থয ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাৰ
পাআল অৰু ফযৱহাৰ ৰনটদতশনাটফাৰৰ লকটত, স্বাস্থয ফীভা ৰনয়ভাৱলীটফাটৰ লকটত ৰনটম্নািটফাৰ দাফী ওটৰ:
a. সওটলা ফীভা হওাম্পানীটয় স্বাস্থয ফীভা অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰলঘী এ া ৰফওৰশত ওৰৰফ ৰমট া হওাম্পানীট াৰ সৰভৰতৰ
দ্বাৰা নুটভাদন ওৰা হফ. ৰলঘীট া প্ৰস্তাৱৰ পভতত ফাঔযা ওৰা নয ৰৰখ নাটফাৰৰ ন্তকতত হহাৱা উৰঘত মত
প্ৰতযাৰশতটফাটৰ স্বাস্থয ৰলঘী এ াৰ ফাটফ অটফদন ওৰৰফ াটৰ. হওাম্পানীট াৰ উটেৰঔত নীৰত নুসৰৰ প্ৰস্তাৱ এ া
অণ্ডাৰৰাআ ওৰৰফকল প্ৰটয়াচনী সওটলাটফাৰ তথয হতটনওুৱা পভত এঔটন অয়ত্ত ওৰা উৰঘত.
b. ওতৃতক্ষৰ হসটত অণ্ডাৰৰাআৰ ং নীৰতট া ৰনৰীক্ষণ ওৰা হফ. আোনুসৰৰ ৰলঘীট া সলৰন ওৰাৰ ৰধওাৰট া
হওাম্পানীটয় ফৰতত ৰাটঔ, ৰওন্তু প্ৰৰতট া সলৰন ওতৃতক্ষআ ৰনৰীক্ষণ ওৰৰফ.
c. সৰভৰতৰ দ্বাৰা নুটভাৰদত অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰলঘীৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ ৰমটওাটনা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ওৰা
হফ ফা সম্পূণতবাটৱ গ্ৰাহয ওৰা হফ. প্ৰস্তাৱ এ াৰ গ্ৰাহযট া প্ৰতযাৰশতও ৰলৰঔতবাটৱ, গ্ৰাহযৰ ওাৰণটফাৰ উটেঔ
ওৰৰ চটনাৱা হফ.
d. ফীভাওততাও ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ ৰত ৰমটওাটনা অণ্ডাৰৰাআৰ ং হলাড ওৰা ভাঘুলৰ ৰফষটয় চটনাৱা হফ অৰু ৰলঘী এ া
প্ৰদানৰ অকটত হতটনওুৱা হলাৰডংৰ ফাটফ ৰলঘী ধাৰওৰ ৰফটশষ নুভৰত অদায় ওৰা হফ.
e. মৰদ এ া ফীভা হওাম্পানীটয় ৰলঘী এ াৰ সভসাভৰয়ও স্তৰত ফা আয়াৰ নফীওৰণৰ সভয়ত চীৰৱওাৰ সলৰনৰ দটৰ
ৰমটওাটনা ৰৱততী তথয দাফী ওটৰ, হতটন্ত এআট া ফীভাওততাৰ দ্বাৰা উটেঔ ওৰৰফলকীয়া ভানৰফৰশি পভতটফাৰত
উটেঔ ওৰা হফ অৰু এআ পভতটফাৰ ৰলঘী নৰথট াৰ ংশ ৰহঘাট কণয ওৰা হফ, স্পিবাটৱ খ নাটফাৰ উটেঔ ওৰা
হয় ৰমটয় হতটনওুৱা তথযৰ চভাট া দাফী ওৰৰফ অৰু হতটনওুৱা খ নাৰ হক্ষত্ৰত ঘততটফাৰ প্ৰটমাচয.
f.

এটও া ফীভাওাৰীৰ হসটত অকতীয়া প্ৰটৱশ, ধাৰাফাৰহও নফীওৰণ, নুওূল দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতা আতযাৰদৰ ফাটফ
ৰলঘীধাৰওটফাৰও ুৰৰষ্কত ওৰৰফকল ফীভাওাৰীটফাটৰ প্ৰৰিয়া ফা আনটঘৰন্টবৰ ফযৱস্থা ওৰৰফ াটৰ অৰু ৰলঘী নৰথ
অৰু ুৰস্তওাত হতটনওুৱা প্ৰৰিয়া ফা আনটঘৰন্টবৰ ৰফষটয় অকতীয়াকও প্ৰওাশ ওৰৰফ লাটক, পাআল অৰু ফযৱহূত
ৰনটদতশনাটফাৰৰ ধীনত নুটভাদন ওৰাৰ দটৰ.

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ হাট ৰত ফৰল প্ৰসংকত ৰনটদতশনাটফাৰ
চীৱন অৰু স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ হাট ৰত ফৰলৰ প্ৰসংকত IRDAI হয় ফৰ স্পি ৰনটদতৰশওা ওৰঢয়াআ পুৰৰটঙ. এআটফাৰ তলত
ফাঔযা ওৰা হহটঙ:
1.

হাট ৰত ফৰলৰ টয় ৰনটম্নাি ৰৰখ নাটফাৰৰ নুভৰত ৰদটয়:
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a.

ৰৰয়াল ে াৰ ৰলঘীটফাৰটও ধৰৰ চীৱন ফীভাৰ ফাৰহৰৰ ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ প্ৰদান ওৰা সওটলাটফাৰ ৰনচাৱফীয়া
স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী

b.

চীৱন ফীভাৰ ফাৰহৰৰ ফীভা হওাম্পানীৰ ৰমটওাটনা হকা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা ৰৰয়ালৰ
সদসযটফাৰটও ধৰৰ ৰনচাৱফীয়া সদসযটফাৰৰ হতটনওুৱা হকা ৰলঘী এ াৰ ৰা ৰনচাৱফীয়া স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী
এ াকল ফা এটও া ফীভাওাৰীৰ হসটত ৰৰয়াল হো াৰ ৰলঘী এ াকল প্ৰব্ৰচন ওৰাৰ ৰধওাৰ থাৰওফ. তাৰৰঙত,
হতোঁ/হতটঔটত ৰৱততী নফীওৰণত হাট ৰত ফৰলৰ ৰ ৰধওাৰ লাব ওৰৰফ.

2.

ৰলঘীধাৰটও হওৱল নফীওৰণৰ সভয়তত হাট ৰত ফৰলৰ ৰফঘাৰৰফ াটৰ অৰু ৰলঘীট া ঘৰল থওা সভয়ত হনাৱাটৰ.

3.

নয এ া ফীভা হওাম্পানীকল হতোঁৰ ৰলঘীট া হা ত ওৰৰফ ৰফঘৰা ৰলঘীধাৰও এচটন ৰৰয়ালৰ সওটলা সদসযৰ হসটত
সভগ্ৰ 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 ৰত লৰ হয়টতা অকফঢাফ াটৰ ফা হনাৱাটৰ মৰদ ৰলঘীধাৰটও ৰপ্ৰৰভয়াভ নফীওৰণ তাৰৰঔট াৰ
ৰতওটভ ৪৫ ৰদন অকত অকত IRDAI-ৰনধতাৰৰত পভতঔনত প্ৰটয়াক এ া হতয়াৰ ওৰৰফকল ফযথত হয়.

5.

হতটনওুৱা চাননী লাবৰ হক্ষত্ৰত, ফীভা হওাম্পানীটয় অটফদনওাৰীও প্ৰস্তুত ওৰৰফ, প্ৰস্তাৱৰ পভত অৰু ৰফৰবনতা স্বাস্থয ফীভা
প্ৰডাক্টটফাৰত থওা প্ৰাসংৰকও প্ৰডাক্ট সাৰহতযৰ হসটত IRDAI ৰনটদতশনাটফাৰৰ নুফন্ধ 'I' ত ফযৱস্থা ওৰাৰ দটৰ ৰমট া
অকফটঢাৱা হফ াটৰ.

6.

ৰলঘীধাৰটও প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ হসটত হাট ৰত ফৰলৰ পভতত ূৰ ওৰৰফ অৰু এআঔন ফীভা হওাম্পানীও চভা ৰদফ.

7.

হাট ৰত ফৰলৰ পভত লাবৰ হক্ষত্ৰত, ফীভা হওাম্পানীট াটৱ ৰলঘীধাৰওৰ ৰঘৰওৎসাৰ আৰতহাস অৰু দাফী আৰতহাসৰ ৰফশদ
ৰফৱৰণ ৰফঘাৰৰ ফৰতত থওা ফীভা হওাম্পানীট াও সম্বটধান ওৰৰফ. এআট া IRDA ৰ হৱফ হাট ল
ত ট াৰ চৰৰয়টত সম্পনতা ওৰা
হফ.

8.

ফীভা হওাম্পানীটয় হতটনওুৱা হাট ৰত ফৰলৰ ৰ নুটৰাধ লাব ওৰৰটল নুটৰাধ লাবৰ ৭ া ওভতৰদনৰ ৰবতৰত IRDA ৰ
হৱফ হাট ল
ত ট াত ৰনধতাৰৰত হাৰ তং ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ ডা া পৰটভ ত অৱশযওীয় ডা া প্ৰস্তুত ওৰৰফ.

9.

ৰনধতাৰৰত সভয়সীভাৰ ৰবতৰত ফৰতত থওা ফীভা হওাম্পানীট াটৱ নতুন ফীভা হওাম্পানীট াও ডা া পৰটভ ত অৱশযওীয়
ডা া হমাকানধৰাত ফযথত হটল, এআট া IRDA ৰ ৰনটদতশ উলংখন ওৰা ৰহঘাট ৰফটফৰঘত হফ অৰু ফীভা অআন ১৯৩৮ ৰ
ধীনত ফীভাওাৰীট াও দণ্ড ৰফহা হফ.

10. ফৰতত থওা ফীভা হওাম্পানীট াৰ ৰা ডা া লাবৰ হক্ষত্ৰত, নতুন ফীভা হওাম্পানীট াটৱ প্ৰস্তাৱট া অণ্ডাৰৰাআ ওৰৰফ াটৰ

অৰু IRDA (ৰলঘীধাৰওৰ অগ্ৰহ সুৰৰক্ষত ওৰা) ৰনয়ভাৱীটফাৰ, ২০০২ৰ নুসৰৰ ৰলঘীধাৰওও আয়াৰ ৰসদ্ধান্ত চনাফ
াটৰ.
11. মৰদ উটৰাি সভয়সীভাৰ ৰবতৰত ডা া লাব ওটৰ, ফীভা হওাম্পানীটয় ওতৃতক্ষৰ হসটত হওাম্পানীৰ দ্বাৰা ূৰ ওৰাৰ দটৰ

আয়াৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰলঘী নুসৰৰ ১৫ ৰদনৰ ৰবতৰত দাফী ওৰা ৰলঘীধাৰওও আয়াৰ ৰসদ্ধান্তৰ ৰফষটয় ৱকত নওটৰ,
তাৰৰঙত ফীভা হওাম্পানীটয় হতটনওুৱা প্ৰস্তাৱ গ্ৰাহয ওৰৰফকল ৰধওাৰ লাব নওৰৰফ অৰু প্ৰস্তাৱট া ভাৰন লফ লাৰকফ.
12. মত নফীওৰণৰ তাৰৰঔট াত নতুন ফীভাওাৰীৰ ৰা হাট ৰত ফৰলৰ ৰ গ্ৰহণৰ পলাপলট া এৰতয়া টৰক্ষত

a. ফৰতত থওা ৰলঘীট া প্ৰসাৰ ওৰৰফকল নুভৰত ৰদয়া হফ, মৰদ হতটনওুৱা ঘভু সভয়সীভাৰ ফাটফ অকতীয়া-হাৰ
ৰপ্ৰৰভয়াভ গ্ৰহণ ওৰৰ ৰলঘীধাৰওৰ দ্বাৰা ঘভু সভয়সীভাৰ ফাটফ নুটৰাধ ওৰা হয়, ৰমট া ৰতওটভ এভাহৰ ফাটফ
হফ হফ অৰু
b. নতুন ফীভাওাৰীৰ ৰা এ া ৰনৰশ্চত ৰলঘী লাব নওৰাকলটও ফা ফীভাওততাৰ ৰফটশষ ৰলৰঔত নুটৰাধ লাব
নওৰাকলটও ফৰতত থওা ৰলঘীট া ফাৰতল ওৰা নহফ
c. নতুন ফীভাওাৰীট াটৱ হতটনওুৱা সওটলাটফাৰ হক্ষত্ৰত ঘভু সভয়সীভাৰ ভযাদ উওৰল হমাৱা তাৰৰঔট াৰ হসটত ৰৰস্ক
সংকৰ ত হফ ৰা তাৰৰঔট া নুভান ওৰৰফ, ৰমট া প্ৰাসংৰকও.
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d. মৰদ ওাৰণত ফীভাওততাআ ফৰতত থওা ফীভাওাৰীৰ হসটত ৰলঘীট া ৰঙকল ফযাহত ৰাৰঔফ ৰফঘাটৰ, হতটন্ত এ া
ৰনয়ৰভত ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰৰ অৰু ৰমটওাটনা নতুন ঘতত ধামতয নওৰাকও আয়াও ফযাহত ৰাৰঔফকল নুভৰত ৰদয়া
হফ.
13. ৰত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ৰলঘীধাৰটও ঘভু সভয়সীভাৰ প্ৰসাৰণ ৰফঘাৰৰ হক্ষত্ৰত অৰু দাফী এ াৰ হক্ষত্ৰত, ফৰতত থওা

ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ ওৰা দাফীট া অকফটঢাৱা ৰলঘী ফষতৰট াৰ ফাওী থওা ংশৰ ফাটফ ফাওী থওা ৰপ্ৰৰভয়াভট া ফৰতত
থওা ফীভাওাৰীও অটৰা ওৰা হফ াটৰ. হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত, উি ৰলঘী ফষতট াৰ ফাটফ ফৰতত থওা ফীভাওাৰীৰ হসটত
ফযাহত ৰাৰঔফকল অৰু ফাওী সভয়সীভাৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধ ওৰৰফকল ৰলঘীধাৰও দায়ফদ্ধ হফ.
14. হাৰ তং-আন ৰলঘী এ া গ্ৰহণ ওৰাৰ হক্ষত্ৰত হাৰ তংৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটয় হওাটনা ৰতৰৰি হলাৰডং ফা ভাঘুল ফহন ওৰৰফ

নালাটক.
15. হা ত ওৰা ৰলঘী এ া গ্ৰহণৰ হক্ষত্ৰত হওাটনা ভধযস্থতাওাৰীও হওাটনা ওৰভঙন ৰৰটশাধ ওৰা নহয়.
16. ৰমটওাটনা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ ফাটফ, ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ সাটটক্ষ ফৰতত থওা ৰলঘীট াৰ ধীনত টক্ষাৰ

সভয়সীভা আৰতভটধয াৰ হহ হকটঙ অৰু সভয় ৰনধতাৰৰত ফৰহষ্কৰণটফাৰ কণনা ওৰা হফ অৰু নতুনকও হা ত ওৰা
ৰলঘীট াৰ ধীনত উি সীভাট াকল হ্ৰাস ওৰা হফ.
হ াওা 1: এটও া হৰাক ফা ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ অকৰ ৰলঘীট াতকও নতুন ৰলঘীট াত টক্ষাৰ সভয়সীভা হফৰঙ দীখল
হহাৱাৰ হক্ষত্ৰত, হাৰ তং ৰলঘীধাৰওৰ দ্বাৰা চভা ৰদফলকীয়া হাট ৰত ফৰলৰ পভতঔনত অৰহফলকীয়া ৰলঘী ধাৰওট াকল
ৰতৰৰি টক্ষাৰ সভয়সীভাট া স্পিকও ফাঔযা ওৰা হফ.
হ াওা 2: হকা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ, ধাৰাফাৰহও ফীভা সাভৰৰটলাৱা ফষতৰ সংঔযাৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ
ৰত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ ৰনচাৱফীয়া সদসযটফাৰও হশ্ৰয় প্ৰদান ওৰা হয়, অকৰ ৰলঘীট াত ৰমটওাটনা ূফতটৰ ৰা
ফৰতত থওা হৰাক ফৰহষ্কৰণ/সভয়সীভা ফৰহষ্কৰণ থওাট া অওাণ ওৰৰ.
17. অকৰ ৰলঘীট াৰ ধীনত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াত অৰু লকটত ফৃৰদ্ধ ওৰা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ এ াত

হাট ৰত ফৰলৰ ট া প্ৰটমাচয হফ, মৰদ ফীভাওততাআ দাফী ওটৰ, অকৰ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত অকৰ ফীভাওাৰীৰ(হফাৰ)
ৰা সিয়ী হফানাঘ লাব ওৰাকলটও.
উদাহৰণস্বৰূট, - মৰদ ফযৰি এচনৰ ২ লাঔৰ SI এ া অৰু ফীভাওাৰী A ৰ হসটত ৫০,০০০ ওাৰ চভা হফানাঘ
অটঙ; হমৰতয়া হতোঁ ফীভাওাৰী B হল সলৰন ওটৰ অৰু প্ৰস্তাৱট া গ্ৰহণ ওৰা হয়, ২.৫০ লাঔ ওাৰ ফাটফ প্ৰটমাচয
ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰৰ ফীভাওাৰী B হয় হতোঁও ২.৫০ লাঔ ওাৰ SI অকফঢায়. 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 া অকফঢাফ াটৰ. হসআদটৰ, হাট ৰত ফৰল ট া হওৱল ২.৫০ লাঔ
ওাকলটও উলব্ধ হফ.
18. ৰলঘী ঘুৰিট াত ফীভাওাৰীটফাটৰ স্পিবাটৱ ৰলঘীধাৰওৰ ভটনাটমাক অওষতণ ওৰৰফ অৰু ুৰস্তওা, ৰফিীৰ ুৰথ

অৰদৰ দটৰ সূঘনাৰ উওৰণ ফা ৰমটওাটনা পভতত থওা নয নৰথটফাৰ ৰমটওাটনা:
a. সওটলা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী হাট ফত ল;
b. নয ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰলঘীট া গ্ৰহণত হহাৱা ৰফলম্বৰ পলস্বৰূট হহাৱা ৰমটওাটনা ৰফৰৰত অওাণ ওৰৰফকল
নফীওৰণৰ তাৰৰঔট াৰ অকত হাট ৰত ফৰলৰ ৰ সুৰফধালফকল নয ফীভাওাৰীও লকধৰৰফকল ৰলঘীধাৰটও ওামত
হাতত হলাৱা উৰঘত.
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E. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ফীভা অৰু অৰহলাটফাৰৰ প্ৰাথৰভও নীৰত
1. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ হসটত প্ৰাসংৰকও প্ৰাথৰভও নীৰতটফাৰ
ৰমটওাটনা ধৰণৰ ফীভাত, এআট া চীৱন ফীভাআ হও ফা সাধাৰণ ফীভাআ হও, তাত ৰওঙুভান ৰনৰদতি অআনী নীৰত অটঙ ৰমটয়
ৰৰস্কটফাৰৰ গ্ৰহণটমাকযতাৰ হসটত ওামত ওটৰ. এআ নীৰতটফাৰৰ দ্বাৰা স্বাস্থয ফীভাট া সভাটন ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা হয় অৰু নীৰতটফাৰ বংক
ওৰৰটল ফীভাওাৰীটয় দাৰয়ত্বট া ৱজ্ঞা ওৰাৰ ৰসদ্ধান্ত লয়, ৰলঘীধাৰওটফাৰৰ ৰধও সন্তুৰি অৰু হতাশগ্ৰস্ত হয়. এআ ভূঔয
নীৰতটফাৰ হল:
1. াৰস্পৰৰও সদ্ভাৱ (ৰভ সৰদো) অৰু ফীভাটমাকয অগ্ৰহ
2. অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ অৰহলাটফাৰ
এআটফাৰ হল অণ্ডাৰৰাআ াৰ ফাটফ তথযৰ উৎসটফাৰ অৰু মাৰ ৰবৰত্ত ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাকট া সম্পনতা ওৰা হয় অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ
ৱটশষত ৰনধতাৰণ ওৰা হয়. ৰনটম্নািটফাৰ হল অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ভুঔয অৰহলা:
a) প্ৰস্তাৱৰ পভত
এআ নৰথঔন হল ঘুৰিট াৰ অধাৰ মত প্ৰস্তাৱওৰ স্বাস্থয অৰু ফযৰিকত ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ (হমটন, ফয়স, চীৰৱওা,
শাৰীৰৰও কঠন, বযাস, স্বাস্থযৰ ৱস্থা, অয়, ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধৰ ৰফৱৰণ আতযাৰদ) সম্পওতীয় চৰ ল তথযটফাৰ সংগ্ৰহ
ওৰা হহটঙ. প্ৰডাক্ট অৰু প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ/হওাম্পানীট াৰ নীৰতৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ এআট া সাধাৰণ প্ৰশ্নৰ হশ্ৰণী এ াৰ
ৰা অৰম্ভ ওৰৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণৰ সম্পূণত প্ৰশ্নভালা এ া হফ াটৰ, মাটত সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয প্ৰওাৰশত হয়
অৰু হসআভটত সাভৰৰটলাৱা প্ৰদান ওৰা হয়. ফীভাওততাআ ওৰা ৰমটওাটনা বংক ফা তথয লুওুৱাট াটৱ ৰলঘীট া ফাৰতল
ওৰৰফ াটৰ.
b) ফয়সৰ প্ৰভাণ
ফীভাওততাৰ ফয়সট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ ৰনধতাৰণ ওৰা হয়. হসটয় বৰততৰ সভয়ত প্ৰওাশ ওৰা ফয়সট া,
ফয়সৰ প্ৰভাণ এ াৰ চভা ৰদয়াৰ চৰৰয়টত প্ৰভাৰণত ওৰাট া ৰনফামত.
উদাহৰণ
বাৰতফষতত, ফয়সৰ প্ৰভাণ ৰহঘাট ৰফটফঘনা ওৰৰফ ৰা ফহুটতা নৰথ অটঙ, ৰওন্তু হসআ সওটলাটফাৰ অআনীবাটৱ গ্ৰহণটমাকয
নহয়. ৰধওাংশ হফধ নৰথ দু া ৰফস্তৃত হশ্ৰণীত বাক ওৰা হয়. হসআটফাৰ তলত উটেৰঔতৰ দটৰ:
a) ভানৰফৰশি ফয়সৰ প্ৰভাণ: এআটফাৰৰ ৰওঙুভান হল স্কুলৰ প্ৰভাণত্ৰ, াৰত্ৰ, ৰনফাস-স্থানৰ প্ৰভাণত্ৰ, ান ওাডত
আতযাৰদ.
b) ভানৰফৰশিহীন ফয়সৰ প্ৰভাণ: এআটফাৰৰ ৰওঙুভান হল হৰঘন ওাডত, হবা াৰ ID, ডাগৰৰ স্বীওাটৰাৰি, কাোঁৱ িায়তৰ
প্ৰভাণত্ৰ আতযাৰদ.
c) ৰফত্তীয় নৰথটফাৰ
প্ৰডাক্টটফাৰৰ ভুনাপাৰ ফাটফ অৰু হনৰতও অদ হ্ৰাস ওৰৰফকল প্ৰস্তাৱওৰ অৰথতও ৱস্থাৰ ৰফষটয় চনাট া প্ৰাসংৰকও.
তথাৰ, হওৱল ৰনটম্নািটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰফত্তীয় নৰথটফাৰ ৰফঘৰা হয়
a) ফযৰিকত দূখত না সাভৰৰটলাৱা ফা
b) উচ্চ ফীভাৰ নকদ সাভৰৰটলাৱা ফা
c) ৰফঘৰা সাভৰৰটলাৱাট া সাটটক্ষ হমৰতয়া উটেৰঔত অয় অৰু চীৰৱওাট া ৰনৰভটল.
d) ৰঘৰওৎসাৰ ৰৰটা টত ফাৰ
ৰঘৰওৎসাৰ ৰৰটা তটফাৰৰ প্ৰটয়াচনীয়তাট া ফীভাওাৰীৰ ভানওটফাৰৰ ৰত অধাৰৰত, অৰু সাধাৰণটত ফীভাওততাৰ
ফয়সট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ অৰু হওৰতয়াফা ৰফঘৰা সাভৰৰটলাৱাট াৰ ৰৰভাণৰ ৰত. প্ৰস্তাৱৰ পভতঔনৰ ৰওঙুভান
প্ৰতুযত্তটৰ ৰওঙুভান তথয ফহন ওটৰ মাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসাৰ ৰৰটা তটফাৰ ৰফঘৰা হফ াটৰ.
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e) ৰফটিতাৰ ৰৰটা টত ফাৰ
হওাম্পানীট াৰ ফাটফ ৰফটিতাটফাৰও তৃণভূল মতযায়ৰ অণ্ডাৰাআ াৰ ৰহঘাট হদঔা মায় অৰু ৰসহোঁতৰ ৰৰটা তট াত
ৰসহোঁটত প্ৰদান ওৰা তথযট াটৱ গুৰুত্বূণত ৰফটফঘনা এ াৰ ৱতাৰণা ওৰৰফ াটৰ. তথাৰ, ৰমটহতু ৰফটিতাআ ৰধও
ফযৱসায়ৰ ফাটফ আনটঘৰন্টব এ া লাব ওটৰ, হসআট াটৱ অগ্ৰহট া নাশ ওৰৰফ াটৰ.

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 2
অণ্ডাৰৰাআৰ ংত থওা াৰস্পৰৰও সৰদোৰ নীৰতট া ___________ হয় ালন ওৰৰফ লাটক.
I.

ফীভাওাৰী

II. ফীভাওততা
III. ফীভাওাৰী অৰু ফীভাওততা উবটয়
IV. ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাওততাটফাৰ

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 3
ফীভাটমাকয অগ্ৰহট াটৱ ফুচায় ____________.
I.

ফীভা ওৰৰফলকীয়া সম্পৰত্তট াৰ প্ৰৰত ফযৰিচনৰ ৰফত্তীয় অগ্ৰহ

II. আৰতভটধয ফীভা ওৰা সম্পৰত্তট া
III. প্ৰটতযও ফীভাওাৰীটয় ফহন ওৰা ক্ষৰতৰ ংশ হমৰতয়া এ াতকও হফৰঙ হওাম্পানীটয় এটও া ক্ষৰত সাভৰৰলয়
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
ফযৱসায়ৰ ফাটফ ফযৱহাৰ ওৰা সাধাৰণ ধৰণটফাৰ হল:
1. ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং
ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং হল এ া প্ৰৰিয়া মত স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ ফাটফ অটফদন ওৰা ফযৰি এচনৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থাট া ৰনধতাৰণ
ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসাৰ ৰৰটা তটফাৰ প্ৰস্তাৱওৰ ৰা ৰফঘৰা হয়. তাৰৰঙত সাভৰৰটলাৱা অকফঢাফ হন নাআ, সীভাট া ৰও হফ অৰু
ৰও ৰও ঘতত অৰু ফৰহষ্কৰণ থাৰওফ, আতযাৰদ ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল সংগ্ৰহ ওৰা স্বাস্থযৰ তথযট া ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা ভূলযায়ন ওৰা
হয়. এআদটৰ ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় ৰৰস্ক এ াৰ গ্ৰহণটমাকযতাট া ফা গ্ৰাহযট া অৰু লকটত সাভৰৰটলাৱাৰ ৰনয়ভটফাৰ
ৰনধতাৰণ ওৰৰফ াটৰ.
তথাৰ, ৰঘৰওৎসা ৰৰটা তটফাৰ লাব ওৰা অৰু ৰীক্ষা ওৰাৰ হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসা অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ হসটত উচ্চ ফযয় চৰডত হহ
টৰ. লকটত হমৰতয়া ফীভাওাৰীটফাটৰ এ া উচ্চ ভাত্ৰাৰ ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ফযৱহাৰ ওটৰ, হতৰতয়া হতোঁটলাওও ‘ভলাআ
হঔাৱা’ (হওৱল উত্তভ ধৰণৰ ৰৰস্কটফাৰ গ্ৰহণ ওৰা অৰু অনটফাৰ স্বীওাৰ ওৰা) ৰ ফাটফ হদাষাটৰা ওৰা হয়. এআট াটৱ লকটত
সাম্ভাৱয গ্ৰাহওটফাৰৰ ভাচত হতাশাৰ সৃৰি ওটৰ অৰু উি ফীভাওাৰীটফাৰৰ হসটত ফীভা ওৰৰফকল আো ওৰা ফযৰিৰ সংঔযাট া
হ্ৰাস ওটৰ, ৰমটহতু হতোঁটলাটও অৱশযওীয় তথয অৰু ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ দাৰগ ধৰৰফকল অৰু অৱশযওীয় ৰীক্ষা সম্পনতা
ওৰৰফকল ৰাক নহয়.
ফযৰিকত স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু ফয়সট া হল গুৰুত্বূণত অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফটফঘনা. লকটত ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা,
ফযৰিকত অৰু ৰৰয়ালৰ ৰঘৰওৎসাৰ আৰতহাটস অণ্ডাৰৰাআ াৰ এচনও ৰমটওাটনা ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকৰ উৰস্থৰত ফা
ঘততটফাৰ অৰু হশষত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ফা শলয ৰঘৰওৎসাৰ প্ৰটয়াচন হফ ৰা বৰৱষযতৰ স্বাস্থয সভসযাটফাৰৰ সম্ভাৱনাট া
ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল সক্ষভ ওটৰ.
তীতত গ্ৰহণ ওৰা শুশ্ৰুষা, ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত, অৰু শলয ৰঘৰওৎসাৰ সন্মুঔীন হহাৱা আতযাৰদৰ ৰফষটয় তথয অহৰণ ওৰৰফকল
প্ৰস্তাৱৰ পভতটফাৰ অৰহত ওৰা হহটঙ. এআট াটৱ অকৰ ফযাৰধ এ াৰ ুনৰাফৃৰত্ত হহাৱাট া, ঘৰলত ফা বৰৱষযতৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থাট াত
ফা বৰৱষযতৰ চৰ লতাটফাৰ আয়াৰ প্ৰবাৱ আতযাৰদ ভূলযায়ন ওৰৰফকল অণ্ডাৰৰাআ াৰ এচনও সহায় ওটৰ. ৰওঙুভান হৰাক মাৰ
ফাটফ প্ৰস্তাৱটও দৰফ ঔাআ অটঙ, হয়টতা ৰমটওাটনা সভয়টত হসানওাটল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰটয়াচন হফ ফা ুনৰাফৃৰত্ত হফ.
উদাহৰণ
উচ্চ-ৰিঘা, চন-ফৃৰদ্ধ/হভদফহুলতা অৰু শওতৰাৰ স্তৰ ফৃৰদ্ধ আতযাৰদৰ দটৰ স্বাস্থযচৰনত ৱস্থাৰ ফাটফ বৰফষযটত হৃদমন্ত্ৰ,
ৰওডনী অৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ হৰাকত অিান্ত হহ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱাৰ এ া উচ্চ সম্ভাৱনা থাটও. হসটয়টহ, ৰঘৰওৎসাৰ
অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ৰৰস্কট া ভূলযায়ন ওটৰাটত এআ ঘততটফাৰ সাৱধাটনৰ ৰফটফঘনা ওৰা উৰঘত.
ৰমটহতু স্বাস্থযৰ ৱস্থাট া প্ৰৰতওূল ৰৰৱততনট া সাধাৰণটত ৪০ ফঙৰৰ ৰঙত হয়, প্ৰধানত স্বাবাৰৱও ফয়স প্ৰৰিয়াট াৰ ফাটফ,
ফীভাওততাটফাটৰ ৪৫ ফঙৰ (ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় এআ প্ৰটয়াচনীয়তাট া ৫০ ফা ৫৫ ফঙৰ ফয়সকল ফৃৰদ্ধ ওৰৰফ াটৰ)
ফয়সতকও অকৰ প্ৰস্তাৱওৰ হওাটনা ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষা দাফী নওটৰ. ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ৰনটদতশনাটফাটৰ হয়টতা প্ৰস্তাৱওৰ
স্বাস্থযৰ ৱস্থাৰ ৰফষটয় হতোঁ/হতটঔতৰ ৰৰয়ালৰ ৰঘৰওৎসওৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰৰত স্বীওাটৰাৰি এ া দাফী ওৰৰফ াটৰ.
বাৰতীয় স্বাস্থয ফীভা ফচাৰত, ফযৰিকত স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ ভুঔয ৰঘৰওৎসা অণ্ডাৰৰাআৰ ং ওাৰওট া হল ফযৰি এচনৰ ফয়সট া.
প্ৰথভফাৰৰ ফাটফ দাৰঔল হহাৱা ৪৫-৫০ ফঙৰৰ ৰৰ ফয়সৰ ফযৰিটফাটৰ স্বাস্থয ৰৰস্ক প্ৰপাআলট া ভূলযায়ন ওৰৰফকল অৰু
হতোঁটলাওৰ ঘৰলত স্বাস্থয ৱস্থাট াৰ ৰফষটয় তথয লাব ওৰৰফকল সাধাৰণটত ৰনধতাৰৰত হটথালৰচটওল নুসন্ধানটফাৰ সম্পনতা
ওৰাট া প্ৰটয়াচন. হতটনওুৱা নুসন্ধানটফাটৰ লকটত ৰমটওাটনা ূফতফৰতত ৰঘৰওৎসাৰ ৱস্থা ফা হৰাকৰ সম্ভাৱনাৰ সংটওত এ া
ৰদটয়.
উদাহৰণ
িাকঙ, এলওহল অৰু ম্বাওু হসৱন ৰঘনাি ওৰৰফকল ওৰঠন হফ াটৰ অৰু হওৰতয়াফা প্ৰস্তাৱটও প্ৰস্তাৱৰ পভতত স্বীওাৰ ওটৰ.
এআটফাৰ প্ৰওাশ নওৰাট াটৱ স্বাস্থয ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংত এ া প্ৰধান প্ৰতযাহ্বান ৰহঘাট ৰথয় ৰদটয়. হভদফহুলতা হল নয এ া
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সভসযা ৰমটয় এ া প্ৰধান ৰাচহুৱা সভসযাত ৰৰণত হহাৱাৰ বাফুৰও ৰদটঙ অৰু অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাটৰ হসআট াৰ ফাটফ উদ্ভৱ হহাৱা
চৰ লতাটফাৰৰ মতযপ্তবাটৱ ভূলযাংওন ওৰৰফকল সক্ষভ হফকল অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰহলাটফাৰ উনতাত ওৰাৰ প্ৰটয়াচন.
2. ৰঘৰওৎসাৰফহীন অণ্ডাৰৰাআৰ ং
স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ অটফদন ওৰা ৰধওাংশ প্ৰস্তাৱটও ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ সম্পনতা ওৰৰফলকীয়া নহয়. সৰঠওতাৰ এ া বাল ভাত্ৰৰ
হসটত মৰদ এআট া জ্ঞাত হলটহটতন হম হতটনওুৱা খ নাৰ হওৱল দহবাকৰ এও ংশ ফা তাটতাকও ওভ সংঔযটও ৰঘৰওৎসা
ৰীক্ষাৰ সভয়ত প্ৰৰতওূল পলাপল হদঔুৱাফ, হতৰতয়া ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰধওাংশ হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষা ওৰৰফ ৰদটলটহটতন.
অনৰও, মৰদ প্ৰস্তাৱটও সওটলাটফাৰ ফস্তুৰনষ্ঠ তথয সম্পূণতবাটৱ অৰু সততাটৰ প্ৰওাশ ওৰৰটলটহটতন অৰু হসআটফাৰ এটচটন্ট
সতওততাটৰ ৰীক্ষা ওৰৰটলটহটতন, হতৰতয়া ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাট া ৰধও ওভ হলটহটতন. ফাস্তৰৱওটত,
দাফীটফাৰৰ নুাতট াত এ া সাভানয ফৃৰদ্ধ গ্ৰহণ ওৰৰফ াৰৰ মৰদ তাত ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ ঔৰঘ অৰু নয ফযয়টফাৰৰ
চভাটফাৰ অটঙ অৰু লকটত ৰমটহতু এআট াটৱ প্ৰস্তাৱওকল সুৰফধাট া হ্ৰাস ওৰৰফ.
হসআফাটফ, ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ৰওঙুভান ৰঘৰওৎসা ৰলঘী হল অটহ মত প্ৰস্তাৱটও হওাটনা ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ সন্মুঔীন হফ
নালাটক. হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত, হওানট া ফয়স অৰু ৱস্থাত ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং এ া সম্পনতা ওৰা হফ সূৰঘত ওৰৰফকল
হওাম্পানীটফাটৰ সাধাৰণটত এঔন ‘ৰঘৰওৎসাৰ গ্ৰীড’ হতয়াৰ ওটৰ অৰু হসআফাটফ এআ ৰঘৰওৎসাৰফহীন সীভাটফাৰ সতওততাটৰ
অৰহত ওৰা হয় মাটত ফযৱসায় অৰু ৰৰস্কৰ ভাচত এ া সৰঠও সভতা হতয়াৰ ওৰৰফ াৰৰ.
উদাহৰণ
মৰদ ফযৰি এচটন ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষা, টক্ষাৰ সভয়সীভা অৰু প্ৰৰিয়াৰ ৰফলম্বটফাৰৰ ভাটচটৰ হনাটমাৱাকও ততাকতয়াকও স্বাস্থয
ফীভা সাভৰৰটলাৱা এ া লফ ৰফঘাটৰ হতটন্ত হতোঁ এ া ৰঘৰওৎসাৰফহীন অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰলঘী ঙন্দ ওৰৰফ াৰৰফ. ৰঘৰওৎসাৰফহীন
অণ্ডাৰাআৰ ং ৰলঘী এ াত, ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰ অৰু ভুঠ াফলকীয়াট া সাধাৰণটত ফয়স, ৰলংক, ধুম্ৰানৰ হশ্ৰণী, শাৰীৰৰও কঠন
আতযাৰদৰ ৰত অধাৰৰত ৰওঙুভান স্বাস্থয সম্বন্ধীয় প্ৰশ্নৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰনধতাৰণ ওৰা হয়. প্ৰৰিয়াট া ঔৰতওীয়া ৰওন্তু
ৰপ্ৰৰভয়াভটফাৰ তূলনাভূলওবাটৱ উচ্চ হফ াটৰ.
3. সাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰত
এআট া হল অণ্ডাৰৰাআৰ ংত ফলম্বন ওৰা এ া প্ৰৰিয়া, মত ৰৰস্কৰ প্ৰৰতট া উাংশত সাংৰঔযও ফা শতওৰা ভূলযায়নটফাৰ ওৰা
হয়.
ফয়স, ৰলংক, হৰঘ, চীৰৱওা, ফাসস্থান, ৰৰটৱশ, শাৰীৰৰও কঠন, বযাস, ৰৰয়াল অৰু ফযৰিকত আৰতহাস অৰদৰ দটৰ
ওাৰওটফাৰ ৰীক্ষা ওৰা হয় অৰু ূফতৰনধতাৰৰত ঘততৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ সাংৰঔযওবাটৱ হস্কাৰ ওৰা হয়.
4. অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰসদ্ধান্তটফাৰ
অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট া সম্পূণত হয় হমৰতয়া লাব ওৰা তথযট া সতওততাটৰ ভূলযায়ন ওৰা হয় অৰু উমুি ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীটফাৰত
হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা হয়. ৰৰ অৰহলাটফাৰ অৰু হতোঁৰ ৰফঘাৰট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ, অণ্ডাৰৰাআ াটৰ ৰৰস্কট া ৰনটম্নাি
হশ্ৰণীটফাৰত হশ্ৰণীৰফবাক ওটৰ:
a) ভানৰফৰশি হাৰটফাৰত ৰৰস্ক গ্ৰহণ ওৰা
b) ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ (হলাড ওৰৰটঙ) এ াত ৰৰস্ক গ্ৰহণ ওৰা, মৰদ এআট া সওটলাটফাৰ হওাম্পানীত নঘৰলফ াটৰ
c) ৰনধতাৰৰত সভয়সীভা/ওাল এ াৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱাট া স্থৰকত ৰঔা
d) সাভৰৰটলাৱাট া স্বীওাৰ ওৰা
e) ৰফটৰাধ ওৰা (হয়টতা সাভৰৰটলাৱাৰ ংশ এ া সীৰভত ওৰা ফা স্বীওাৰ ওৰা)
f) উচ্চ ওাৰ ৰঔাৰ হমাকয এ া অটৰা ওৰা ফা হওা-হ
g) ৰলঘীট াৰ ধীনত হলৰব স্থায়ী ফৰহষ্কৰণ(হফাৰ)
মৰদ ৰমটওাটনা হৰাক স্থায়ীবাটৱ ফৰহষ্কাৰ ওৰা হয়, হতটন্ত এআট া ৰলঘীৰ প্ৰভাণত্ৰত উটেঔ থাৰওফ লাটক. ভানৰফৰশি ৰলঘী
ফৰহষ্কৰণট াৰ উৰৰ এআট া এ া ৰতৰৰি ফৰহষ্কৰণ হহ ৰৰফ অৰু ঘুৰিট াৰ ংশট া হতয়াৰ ওৰৰফ.
অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ দ্বাৰা ওৰা ৰনুণ ফযৰিকত ৰৰস্ক ভূলযায়নট া ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ ফাটফ ভহত্বূণত ৰমটহতু এআট াটৱ ফীভা
প্ৰণালীট াৰ সভতা ফচাআ ৰাটঔ. অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় ফীভাওাৰীটফাৰও প্ৰতযাৰশত ৰৰস্কৰ এটও া স্তৰত থওাটফাৰও এটওলটক হকা
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ওৰৰফকল অৰু ৰসহোঁটত ৰফঘাৰ সুৰক্ষাৰ ফাটফ ৰসহোঁতৰ ৰত এটও া ৰপ্ৰৰভয়াভ অটৰা ওৰৰফকল সক্ষভ ওটৰ. ৰলঘীধাৰওৰ
ফাটফ ভুনাপাট া হল বাল অৰু প্ৰৰতস্পধতাূণত ভূলযত ফীভাৰ উলব্ধতা, হসআদটৰ ফীভাওাৰী এচনৰ ফাটফ ভুনাপাট া হল ভৃতুযৰ
ূফতানুভানটফাৰৰ সভানকও আয়াৰ ৰফবাকৰ ৰবজ্ঞতাট া তত্বাৱধান ওৰৰফকল দক্ষতাট া.
5. সাধাৰণ ফা ভানৰফৰশি ফৰহষ্কৰণটফাৰৰ ফযৱহাৰ
ৰলঘীটফাৰৰ ৰধওাংশআ ফৰহষ্কৰণটফাৰ অটৰা ওটৰ ৰমট া ৰসহোঁতৰ সওটলাটফাৰ সদসযত প্ৰটমাচয. এআটফাৰ ভানৰফৰশি
ফৰহষ্কৰণ ৰহঘাট চনাচাত ফা হওৰতয়াফা সাধাৰণ ফৰহষ্কৰণটফাৰৰ দটৰ উটেঔ ওৰা হয়. ভানৰফৰশি ফৰহষ্কৰণটফাৰৰ
ওামতওৰীওৰণট াৰ দ্বাৰা ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰসহোঁতৰ প্ৰদশতনট া সীৰভত ওটৰ.
হসআট া অকৰ াঠট াত অটলাঘনা ওৰা হহটঙ.
ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 4
ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং সম্পটওত তলৰ উৰিটফাৰৰ হওানট া শুদ্ধ?
I.

ৰঘৰওৎসাৰ ৰৰটা তটফাৰ সংগ্ৰহ অৰু ভূলযাংয়ন ওটৰাটত ৰধও ভূলযৰ প্ৰটয়াচন হয়.

II. স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসা অণ্ডাৰৰাআৰ ংত ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু ফয়সট া হল ভুঔয ওাৰও.
III. স্বাস্থয ৰৰস্কৰ প্ৰপাআলট া ভূলযায়ন ওৰৰফকল প্ৰস্তাৱওটফাটৰ ৰঘৰওৎসা অৰু হটথালৰচটওল নুসন্ধান সম্পনতা ওৰৰফ লাটক.
IV. ৰৰস্কট াৰ প্ৰৰতট া উাংশত শতওৰা ভূলযায়ন ওৰা হয়.
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G. হকা স্বাস্থয ফীভা
1. হকা স্বাস্থয ফীভা
হকা ফীভাট া সাধাৰণটত কডটফাৰৰ ৰনয়ভটফাৰৰ ৰবৰত্তত অণ্ডাৰৰাআ ওৰা হয়, সূৰঘত ওৰা হয় হম হমৰতয়া ভানৰফৰশি হকা
এ াৰ সওটলাটফাৰ সদসযও হকা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা হয়, হতৰতয়া হকা ট া কঠন ওৰা ফযৰিটফাটৰ
ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন নওটৰ. এআদটৰ স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ হকা এ া গ্ৰহণ ওটৰাটত, ফীভাওাৰীটফাটৰ হকা ট াত
থওা ৰওঙুভান সদসযৰ উৰস্থৰতৰ সম্ভাৱনাট া ৰফটফঘনা ওটৰ, মাৰ ওৰঠন অৰু সখন স্বাস্থযচৰনত সভসযা থাৰওফ াটৰ.
এআট া ফীভা হওাম্পানীৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰনটদতশনাটফাৰৰ ৰবতৰত টৰ হন, এটওদটৰ ৰনটদতশনাটফাৰ ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰওটফাৰৰটফাৰৰ
দ্বাৰা হকা ফীভাৰ ফাটফ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰা হহটঙ হন ভূলযায়ন ওৰৰফকল হকা স্বাস্থয ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় হকা ট াৰ হফৰশিযটফাৰ
ৰফটেষণ ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয়.
হকা স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ ভানৰফৰশি অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট াটৱ ৰনটম্নাি ওাৰওটফাৰৰত প্ৰস্তাৰৱত হকা ট া ভূলযায়ন ওৰাট া
দাফী ওটৰ:
a) হকা ৰ প্ৰওাৰ
b) হকা ৰ অওাৰ
c) উটদযাকৰ প্ৰওাৰ
d) সাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ উমুি ফযৰিটফাৰ
e) সভগ্ৰ হকা ট াটও সাভৰৰটলাৱা হয় হন ফা তাত সদসযটফাৰৰ ফাটফ ঙন্দ ওৰৰফকল ৰফওল্প এ া অটঙ
f)

সাভৰৰটলাৱাৰ স্তৰ – সওটলাটৰ ফাটফ এটও হন ৃথও

g) ৰলংক, ফয়স, এ া ফা ৰফৰবনতা স্থান, হকা সদসযটফাৰৰ অয়ৰ স্তৰটফাৰ, ওভতঘাৰীৰ ঘাওৰৰ এৰাৰ হাৰ, ৰপ্ৰৰভয়াভট া
হকা ধাৰওট াৰ দ্বাৰা ৰপ্ৰৰভয়াভট া সম্পূণতৰূট ৰৰটশাধ ওৰা হহটঙ হন ফা সদসযটফাটৰ ৰপ্ৰৰভয়াভ ৰৰটশাধট াত
ংশগ্ৰহণ ওৰাৰ প্ৰটয়াচন হন আতযাৰদ সাটটক্ষ হকা ট াৰ সংখ ন
h) ৰফৰবনতা হবৌটকাৰলও স্থানত ৰফয়ৰ থওা ৰফৰবনতা স্থানটফাৰৰ হক্ষত্ৰত িলটফাৰৰ ভাচত স্বাস্থয মতনৰ াথতওয
i)

তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষ এ া ফা ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰনটচ হকা ফীভাট াৰ প্ৰশাসনৰ (হতোঁৰ ঙন্দৰ ফা ফীভাওাৰীৰ
দ্বাৰা এ া ৰনফতাৰঘত) ফাটফ হকা ধাৰওট া ঙন্দ ওৰা

j)

প্ৰস্তাৰৱত হকা ট াৰ তীতৰ দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতা

উদাহৰণ
ঔৰন ফা ওাৰঔানাত ওামত ওৰা সদসযটফাৰৰ হকা এ াআ শীত-তা ৰনয়ৰন্ত্ৰত ওামতযালয়ত ওামত ওৰা সদসযটফাৰৰ হকা এ াত হও
ৰধও উচ্চ স্বাস্থযৰ ৰৰস্ক ফহন ওটৰ. লকটত হৰাকটফাৰৰ ঘৰৰত্ৰট া (তাৰ দ্বাৰা দাফীটফাৰ ওৰা হয়) দুটয়া া হকা ৰ ফাটফ সম্পূণত
ৃথও. হসআফাটফ, ফীভাওাৰীটয় দুটয়া া ৰৰখ না নুসৰৰ হকা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীট াৰ ভূলয ৰনৰূণ ওৰৰফ.
এটওদটৰ IT হওাম্পানীটফাৰৰ দটৰ উচ্চ ৰফিীৰ হকা টফাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰফৰীত ৰনফতাঘন ৱজ্ঞা ওৰৰফকল ফীভাওাৰীটফাটৰ ফীভাৰ
ফাটফ হমাকয হহাৱাৰ অকটত ওভতঘাৰীটফাটৰ ৰসহোঁতৰ ৰীক্ষাধীন সভয়টঘাৱাত হসৱা অকফটঢাৱাট া দাফী ওৰৰ ূফত-সতওততাৰ ঘতত
অৰম্ভ ওৰৰফ াটৰ.
হকা স্বাস্থয ফীভা ফযৱসায়ৰ ৰত প্ৰৰতটমাৰকতাভূলও ঘৰৰত্ৰৰ ফাটফ ফীভাওাৰীটফাটৰ হকা ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰৰ ভুনাপাটফাৰত
অৱশযওীয় সংটওাঘন প্ৰসাৰণ অৰু ফযৱস্থাওৰণৰ নুভৰত ৰদটয়. ভাৰলও-ওভতঘাৰী হকা ফীভা ৰৰওল্পনাটফাৰত, ভুনাপাটফাৰৰ
অৰহতট া সভয়তকও অকটত উনতাত ওৰা হয় অৰু ভাৰলওৰ ভানৱ সম্পদ ৰফবাকট াটৱ ওভতঘাৰী ফটৰাধণৰ অৰহলা এ া ৰহঘাট
ফযৱহাৰ ওটৰ. প্ৰাটয়, সংটওাঘন-প্ৰসাৰণট া ফযৱসায় দঔল ফা সলৰন ওৰৰফকল নয ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰদয়া ফৰতত থওা হকা ফীভা
ৰৰওল্পনাট াৰ ভুনাপাটফাৰ ৰভলাফকল ফা উনতাত ওৰৰফকল ফীভাওাৰীটফাৰৰ ভাচত হহাৱা প্ৰৰতটমাৰকতাৰ পলাপল ৰহঘাট হদঔা
মায়.
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2. ভাৰলও-ওভতঘাৰী হকা টফাৰৰ ফাৰহটৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং
ভাৰলও-ওভতঘাৰী হকা টফাৰ হল হকা স্বাস্থয ফীভা অকফটঢাৱা ৰম্পৰাকতবাটৱ অ াআতকও সাধাৰণ হকা . তথাৰ, ৰমটহতু
স্বাস্থয ফীভাট াটৱ স্বাস্থয মতনৰ ঔৰঘৰ এ া ওামতওৰী ফাহন ৰহঘাট গ্ৰহণটমাকযতা লাব ওৰৰটঙ, এৰতয়া ৰফৰবনতা ধৰণৰ হকা ৰ
ৰনভতাণ উনতাত হহটঙ. হতটনওুৱা এ া দৃশয ত, হকা ট া অণ্ডাৰৰাআ ওটৰাটত হকা ট াৰ উাদানটফাৰৰ ঘৰৰত্ৰট া ৰফটফঘনা
ওৰাট া হকা স্বাস্থয ফীভা অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ ফাটফ গুৰুত্বূণত.
ওভতঘাৰী-ভাৰলও হকা টফাৰৰ লকটত, ফীভাওাৰীটফাটৰ শ্ৰৰভও আউৰনয়ন, নযাস অৰু ঘঘাআৰ টফাৰ, ৰফৰবনতা ভাৰলওৰ হকা ,
ৰফটশষাৰধওাৰ-প্ৰাপ্ত হফাৰী, হঙাদাৰী সংস্থা, ক্লাফ অৰু বাতৃ-সংখটফাৰ অৰদৰ দটৰ ৰফৰফধ প্ৰওাৰৰ হকা টফাৰকল স্বাস্থয ফীভা
সাভৰৰটলাৱা অকফঢাআটঙ.
ৰফৰবনতা হদশত ঘৰওাৰটফাৰ হল সভাচৰ ৰত দুঔীয়া হশ্ৰণীটফাৰৰ ফাটফ হকা স্বাস্থয ফীভা সাভৰৰটলাৱা ৰওটনাতা. বাৰতফষতত,
হওি অৰু ৰাচয ঘৰওাৰ উবটয় দুঔীয়াৰ ফাটফ সৰিয়বাটৱ হকা স্বাস্থয ফীভা অোঁঘৰনটফাৰ প্ৰটমাচন ওৰৰ অৰহটঙ হমটন,
RSBY, হয়হস্বাৰঘনী আতযাৰদ.
হতটনওুৱা ৰবনতা হকা টফাৰৰ ফাটফ মৰদ প্ৰাথৰভও অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফটফঘনাটফাৰ সাধাৰণবাটৱ গ্ৰহণ ওৰা হকা অণ্ডাৰৰাআৰ ং
ওাৰওটফাৰৰ হসটত এটও, ৰতৰৰি দৃৰিটওাণটফাটৰ ন্তবুতি ওটৰ:
a) হকা ট াৰ অওাৰ (সৰু হকা অওাৰট াটৱ সখন সলৰনটফাৰৰ বুৰকফ াটৰ)
b) ৰফৰবনতা হবৌটকাৰলও িলটফাৰত স্বাস্থয মতন ভূলযৰ স্তৰটফাৰ ৰফৰবনতা
c) হকা ট াৰ সওটলাটফাৰ ংশগ্ৰহণওাৰীৰ হক্ষত্ৰত ৰফৰীত ৰনফতাঘনৰ ৰৰস্কট াটৱ হকা স্বাস্থয ফীভা ৰৰওল্পনাট াত
ংশগ্ৰহণ নওটৰ
d) ৰলঘীট াত হকা ট াত থওা সদসযটফাৰৰ ধাৰাফাৰহওতা
সুলব ভূলযত হতটনওুৱা হকা স্বাস্থয ফীভা ভুনাপাৰ ভাত্ৰ সুৰফধা লফকল ৰনয়ৰভত প্ৰওাৰৰ হকা ৰনভতাণট া ফৃৰদ্ধ াআটঙ,
‘সুৰফধাৰ হকা টফাৰ’ ফুৰল হওাৱা হয়. ৰফৰবনতা হকা ৰ হসটত হলনটদন ওটৰাটত ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা ৱলম্বন ওৰা দটক্ষট া
ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰাৰ উটেশয ফীভাৰ ৰনয়ন্ত্ৰও IRDA হয় হসআফাটফ হকা ফীভাৰ ৰনটদতশনাটফাৰ চাৰৰ ওৰৰটঙ. হতটনওুৱা ভাৰলওৰফহীন
হকা টফাৰত ন্তবুতি:
a) ভাৰলও ওলযাণ সংস্থাটফাৰ
b) এ া ৰফটশষ হওাম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰদান ওৰা হিৰড ওাডতটফাৰৰ ধাৰওটফাৰ
c) ৰফটশষ ফযৱসায় এ াৰ গ্ৰাহওটফাৰ মত ফীভাট া এ া এড-ন ভুনাপা ৰহঘাট অকফটঢাৱা হয়
d) এ া হফংও অৰু হঙাদাৰী সংস্থাটফাৰ ফা ঘঘাআৰ ৰ ৰা ঋণ লতাটফাৰ
হকা ফীভা ৰনটদতশনাটফাৰৰ ভূলভন্ত্ৰট া হল নভনীয় অৰহতৰ সুৰফধাৰ হসটত এওভাত্ৰ ফীভা লাবৰ ফাটফ হকা ৰনভতাণ ওৰাট া
সীভাৱদ্ধ ওৰা, ভূলয চভা অৰু ফযৰিকত ৰলঘীটফাৰত ভুনাপাটফাৰৰ সাভৰৰটলাৱাট া উলব্ধ নহয়. এআট া লক্ষয ওৰা হয় হম
হতটনওুৱা ‘সুৰফধাৰ হকা টফাৰ’ হয় প্ৰাটয় ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন সংকৰ ত ওটৰ অৰু ৱটশষত দাফীৰ
নুাতটফাৰ উচ্চ হয়. ৰনয়ন্ত্ৰণ ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা চাৰৰ ওৰা হকা ফীভা ৰনটদতশনাটফাটৰ এআদটৰ ফীভাওাৰীটফাৰও দাৰয়ত্বূণত
ফচাৰ ৰৰঘালনা ওৰাত সহায় ওটৰ. হসআটফাটৰ 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 ং
ৰমটহতু ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত ভুঔয সাভৰৰটলাৱাট া হল স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱা, অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় সাধাৰণবাটৱ
স্বাস্থয ফীভাৰ ফাটফ অৰহতট া নুসৰণ ওৰা উৰঘত.
ৰপ্ৰৰভয়াভ হৰৰ ং অৰু গ্ৰহণটমাকযতাট া ৰনচাৱফীয়া হওাম্পানী ৰনটদতশনাটফাৰ নুমায়ী ওৰা হয় ৰওন্তু ৰওঙুভান দৰওাৰী ৰফটফঘনা
তলত ৰদয়া হল:
1. ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰট া প্ৰস্তাৱওৰ ফয়স অৰু ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ সভয়সীভাৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰফ.
2. ৰমহটতু ৰফটদশত ৰঘৰওৎসা ফযয়ট া ফযয়ফহুল, হসটয় ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰটফাৰ খৰুৱা ফীভা ৰলঘীটফাৰতকও স্বাবাৰৱওটত হফৰঙ
হফ.
3. অনৰও ৰফটদশ ৰাষ্ট্ৰটফাৰৰ ৰবতৰত USA অৰু ওানাডাত ৰপ্ৰৰভয়াভট া অ াআতকও হফৰঙ.
4. ৰফটদশত ৰঘৰওৎসা গ্ৰহণ ওৰৰফকল প্ৰস্তাৱও এচটন ৰলঘীট া ফযৱহাৰ ওৰাৰ সম্ভাৱনাট া নাআৰওয়া ওৰৰফকল ৰফটশষ মতন
হলাৱা হয় অৰু হসটয় প্ৰস্তাৱৰ স্তৰত ৰমটওাটনা ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকৰ উৰস্থৰতট া সতওততাটৰ ৰফটফঘনা ওৰা হয়.

I.

ফযৰিকত দূখত না ফীভাৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং

ফযৰিকত দূখত না ৰলঘীটফাৰৰ ফাটফ অণ্ডাৰৰাআৰ ং ৰফটফঘনাটফাৰ তলত অটলাঘনা ওৰা হল:
হাৰ ৰনধতাৰণ
ফযৰিকত দূখত না ফীভাত, ৰফটফঘনা ওৰা ভুঔয ওাৰওট া হল ফীভাওততাৰ চীৰৱওাট া. সাধাৰণটত খৰত, ৰাস্তাত আতযাৰদত
ফযৰিকত দূখত না ফীভাট া ফৰহপ্ৰওাশট া সওটলা ফযৰিৰ ফাটফ এটও. ৰওন্তু হঙা ফা চীৰৱওাৰ হসটত চৰডত ৰৰস্কট া ওামত
সম্পাদনৰ ঘৰৰত্ৰ নুমায়ী ৰবনতা হয়. উদাহৰণস্বৰূট, ওামতযালয় ৰৰঘালও এচন ট্টাৰলওা ৰনভতাণ ওৰা ঙাআ ত ওাভ ওৰা
ৰঘৰবল আৰঞ্জৰনয়াৰ এচনতকও ওভকও ৰৰস্কৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত.
প্ৰৰতট া হঙা ফা চীৰৱওাৰ ফাটফ হাৰ এ া ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল এআট া ফযৱহাৰৰও নহয়. হসটয়টহ চীৰৱওাটফাৰ হকা ত বাক ওৰা
হয়, সওটলাটফাৰ হকাট ওভ ফা হফৰঙ ৰৰভাটণ এটওধৰণৰ ৰৰস্ক প্ৰওাশ ওটৰ. হশ্ৰণীৰফবাকৰ ৰনটম্নাি প্ৰণালীট া সাধাৰণ অৰু
সাধয. ৰনচাৱফীয়া হওাম্পানীটফাৰৰ ৰসহোঁতৰ হশ্ৰণীৰফবাকৰ ৰনচা ৰবৰত্ত থাৰওফ াটৰ.
ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাক
চীৰৱওাৰ ৰবৰত্তত, ফীভাওততা ফযৰিৰ হসৰত চৰডত ৰৰস্কটফাৰ ৰতৰন া হকা ত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ:


ৰৰস্ক হকা I
কাৰণও, ৰঘৰওৎসও, অআনচীৰৱ, অৰওতট ও, ৰাভশতওাৰী ৰবমন্তা, ৰশক্ষও, হফংওাৰ, প্ৰশাসৰনও ওামতৰ হসটত
ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ, এটওধৰণৰ অদৰ চীৰৱওাত প্ৰাথৰভওবাটৱ ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ.



ৰৰস্ক হকা II
হওৱল ৰনৰীক্ষণ ওামতত ৰনটয়াৰচত ৰনভতাওাৰী, ৰঠওাদাৰ, অৰু ৰবমন্তাটফাৰ, শু ৰঘৰওৎসওটফাৰ, কাডীৰ বাৰাতীয়া
ঘালওটফাৰ, অৰু এটওধৰণৰ অদৰ চীৰৱওাৰ হসটত ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ.
হভনুটৱল শ্ৰৰভও (হকা III ত ন্তবুতি হহাৱাটফাৰ ফাদৰদ), ধন ৰৰফহন ওৰা ওভতঘাৰীটফাৰ, হকটৰচ অৰু ভ ৰ
হভওাৰনওটফাৰ, মন্ত্ৰ ৰৰঘালও, িাও ফা লৰী অৰু নয কধুৰ মান-ফাহনৰ ঘালওটফাৰ, হঙাদাৰী এথটল অৰু
হঔলুকৱ, ওাঠৰ ওাভ ওৰা ৰভৰী অৰু এটওধৰণৰ অদৰ চীৰৱওাৰ হসটত ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ.



ৰৰস্ক হকা III
ঔৰন অৰু ফাৰুদ ওাৰঔানাত ওাভ ওৰা ফযৰি, উচ্চ প্ৰাৱলযৰ হফদুযৰতও আনিটলিনৰ শ্ৰৰভও, িটৰাহী, ঘাওতাঘৰ
হঙাদাৰী, কাডী ফা হখাোঁৰা হদৌৰ প্ৰৰতটমাৰকতৰ হসটত ৰনটয়াৰচত ফযৰি, ডাগৰ চংকলী চন্তু ৰঘওাৰীৰ, ফততাটৰাহী,
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শীতওালীন িীডা, স্কীং, অআঙ হওী, হফলুৰনং, হহংক গ্লাআৰডং, নদীত ৰাৰফ্টং ওৰা, ’ল’ হঔলুকৱ অৰু এটওধৰণৰ
অদৰ চীৰৱওা / ওামতত ৰনটয়াৰচত ফযৰিটফাৰ.
ৰৰস্ক হকা টফাৰ িভািটয় ‘স্বাবাৰৱও’, ‘ভধযভ’ অৰু ‘উচ্চ’ ৰহঘাট চনাচায়.
ফয়সৰ সীভাটফাৰ
সাভৰৰটলাৱা অৰু নফীওৰণৰ ফাটফ নূনযতভ অৰু সফতাৰধও ফয়সট া হওাম্পানী সাটটক্ষ ৰবনতা হয়. সাধাৰণটত ৫ ৰ ৰা ৭০
ব্ঙৰ ফয়সৰ সীভাট া ভানও. হসআদটৰ আৰতভটধয সাভৰৰটলাৱা এ া থওা ফযৰিটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰসহোঁটত ৭০ ফঙৰ ফয়স ৰতিভ
ওৰাৰ ৰঙত ৰলঘীটফাৰ নফীওৰণ ওৰা হফ াটৰ ৰওন্তু নফীওৰণ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ এ াৰ হলাৰডং এ া সাটটক্ষ ৮০ ফঙৰ
ফয়সকল.
নফীওৰণ ফা সচীৱ সাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ সাধাৰণটত হওাটনা ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ প্ৰটয়াচন নহয়.
ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰ
ৰঘৰওৎসা ফযয় সাভৰৰটলাৱাট া তলত ৰদয়াৰ দটৰ :


এটণ্ডাঙতটভন্টৰ দ্বাৰা ফযৰিকত দূখত না ৰলঘী এ া প্ৰসাৰৰত ওৰৰফ াৰৰ, দূখত নাভূলও শাৰীৰৰও অখাতৰ হক্ষত্ৰত
ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ফহন ওৰা ৰঘৰওৎসা ফযয় সাভৰৰলফকল ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰৰটশাধ ওৰৰ.



এআ ভুনাপাটফাৰ হল ৰলঘীটফাৰৰ ধীনস্থ নয ভুনাপাটফাৰৰ ৰতৰৰি.



ফযৰিচনও ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয় নহয়.

মুদ্ধ অৰু এলাআড ৰৰস্কটফাৰ
ৰফটদশত নাকৰৰও ওততফয ালন ওৰৰ থওা বাৰতীয় ফযৰি / ৰফটশষজ্ঞটফাৰকল ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হসটত মুদ্ধৰ ৰৰস্ক
সাভৰৰটলাৱাট া সাভৰৰটলাৱা হফ াটৰ.


শাৰন্তৰ সভয়ত ফা স্বাবাৰৱও সভয়টঘাৱাত P.A. ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰা হয়, স্বাবাৰৱও হাৰতকও ৫০ শতাংশ
ৰতৰৰি ফুৰল ওফ াৰৰ (হমটন, স্বাবাৰৱও হাৰৰ ১৫০ শতাংশ.)



স্বাবাৰৱও/ শংওাচৰনত সভয়টঘাৱাত প্ৰদান ওৰা P.A. ৰলঘীটফাৰ (হমটন, আৰতভটধয মুদ্ধসদৃশ ৰৰৰস্থৰতৰ সৃৰি
হহাৱা ফা ৰফটদশী ৰাষ্ট্ৰত অসনতা হহাৱা/হমটন মত বাৰতীয় ফযৰিটয় নাকৰৰও ওততফয ালন ওৰৰ অটঙ) স্বাবাৰৱও
হাৰতকও ১৫০ শতাংশ ৰতৰৰি (হমটন স্বাবাৰৱও হাৰৰ ২৫০ শতাংশ)

প্ৰস্তাৱৰ পভত
ৰনটম্নািফৰত পভতঔটন ৰফঘৰা তথযটফাৰ তলত ৰদয়া হল:


ফযৰিকত ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ



শাৰীৰৰও ৱস্থা



বযাস অৰু াৰ ওৰা সভয়টফাৰ



নয ফা অকৰ ফীভাটফাৰ



অকৰ দূখত না ফা হৰাকটফাৰ



ভুনাপা অৰু ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ৰনফতাঘন



হখাষণা

টৰাি প্ৰটয়াচনীয় ৰফৱৰণটফাৰ তলত ৰদয়া ধৰটণ ফাঔযা ওৰৰফ াৰৰ:


আন্টাৰ অৰলয়া, ফয়স, উচ্চতা অৰু চন, চীৰৱওাৰ সম্পূণত ৰফৱৰণ অৰু কড ভাটহওীয়া অয় আতযাৰদৰ হসটত
সম্পওতীয় ফযৰিকত ৰফৱৰণ.
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অশাৰ ওৰা ৰলঘীট াৰ ফাটফ প্ৰস্তাৱটও প্ৰটৱশওৰ ফয়সৰ সীভাট াৰ ৰবতৰত ৰৰফটন নাআ ফয়সট াটৱ হদঔুৱাফ.
ৰলংক, উচ্চতা অৰু ফয়সৰ ফাটফ কডৰ চনৰ তাৰলওা এঔনৰ হসটত চন অৰু উচ্চতাট া তুলনা ওৰা হফ অৰু
ৰঙকল নুসন্ধান ওৰা হফ মৰদ প্ৰস্তাৱও ১৫ শতাংশতকও হফৰঙ ফা ওভ কডৰ হয়.



ৰমটওাটনা শাৰীৰৰও হফভাৰ ফা হদাষ, দীখতওালীন হফভাৰ আতযাৰদৰ হসটত সম্পওতীয় শাৰীৰৰও ৱস্থা.



প্ৰস্তাৱও ৰমটয় ৰচবা এঔন হহৰাআটঙ ফা এ া ঘওুৰ দৃৰিশৰি হহৰাআটঙ, ৰসহোঁতও হওৱল নুটভাৰদত খ নাটফাৰত
ৰফটশষ ঘতত সাটটক্ষ গ্ৰহণ ওৰা হফ. ৰসহোঁটত স্বাবাৰৱও ৰৰস্কটফাৰ হতয়াৰ ওটৰ ওাৰণ ৰসহোঁত ৰফটশষ ধৰণৰ
দূখত নাটফাৰ হৰাধ ওৰৰফকল ওভ ৰৰভাটণ সক্ষভ অৰু তথযৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ মৰদ ফাওী থওা হাত ফা বৰৰঔন
অখাতপ্ৰাপ্ত হয় ফা ফাওী থওা ঘওুট া ক্ষৰতগ্ৰস্ত হয়, হতটন্ত ক্ষভতাৰ ভাত্ৰা অৰু হদখতযট া স্বাবাৰৱওতকও ৰধও
হফ.



ভধুটভহ হৰাটক উশভট া হলটহভীয়া ওৰৰ তুৰলফ াটৰ ৰমটহতু খা হসানওাটল নুশুওাফ াটৰ অৰু ক্ষভতাট া
নাৱশযওীয়বাটৱ দীখলীয়া হফ াটৰ. অখাত ফা হৰাকটফাটৰ ৰওভান ৰৰভাটণ বৰৱষযত দূখত নাৰ ৰৰস্কটফাৰ
প্ৰবাৰৱত ওৰৰফ াটৰ হসআট া সাটটক্ষ প্ৰস্তাৱওৰ ৰঘৰওৎসা আৰতহাস ৰীক্ষা ওৰাট া ৰৰহামত. ৰৰস্কট া ফীভাহীন
ওৰৰ তুৰলফকল হতটনওুৱা এ া ৰনৰশ্চত গুৰুত্বূণত ঘৰৰত্ৰ এ াৰ ফহুটতা ৰবটমাক অটঙ, উদাহৰণস্বৰূট হৃদমন্ত্ৰৰ
বাল্বউলাৰ হৰাক.



ফততাটৰাহণ, ’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 া সতওততাটৰ ৰনধতাৰণ ওৰৰফ লাটক, ৰমটহতু হসআটফাৰ ভুনাপাৰ ৰলঘী
অৰু সীৰভত ক্ষৰতূৰণৰ ৰফষয়ফস্তু নহয়. ‘লাবচনও ৰনমুৰিৰ’ চৰৰয়টত অয় চতন ওৰৰফকল মত্ন হলাৱা উৰঘত. নয থতত,
প্ৰস্তাৱওৰ দূখত নাৰ পলত প্ৰবাৰৱত হনাটহাৱা অয়ট া ৰফটফঘনা ওৰা নহফ হমৰতয়া ফীভা নকদ ৰৰভাণট া ৰনধতাৰণ ওটৰ.
ফীভাওাৰীটফাৰ/অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ ভাচত S.I ৰনৰদতি ওৰাট া ৰবনতা হহাৱাৰ দটৰ, প্ৰওৃত ৰৰভাণট া মাৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱাট া
নুটভাদন ওৰৰফ াৰৰ, অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ. হসআদটৰ সাভৰৰটলাৱা ভঞ্জুৰ ওৰা সাধাৰণ বযাসট া ৰমটয়
সাভৰৰটলাৱা ভঞ্জুৰ ওটৰ ফীভাওততাৰ ৭২ ভাহ / ৬ ফঙৰৰ সভান্তৰাল উাচতনট া ৰতিভ ওৰা উৰঘত নহয়.
এআ সীভাফদ্ধতাট া হওাঠৰবাটৱ প্ৰটয়াক ওৰা হয় মৰদ ৰলঘীট া হওৱল ভূলধনৰ ভুনাপাৰ ফাটফ. সাভৰয়ও ভুঠ ক্ষভতা
সাভৰৰটলাৱাৰ ফাটফ মৰদ এআট া সংকৰ ত নহয় হম ক্ষৰতূৰণ ৰৰটশাধৰ হক্ষত্ৰত, এটও া সভয়সীভাত হতোঁৰ উাচতনকল
হসআট া সংকত. মৰদ সাভৰৰটলাৱাট া TTD ৰ সাপ্তাৰহও ক্ষৰতূৰণ হয়, হতটন্ত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া সাধাৰণটত
হতোঁ/হতটঔতৰ ফঙটৰওীয়া অয়ৰ দুগুণতকও হফৰঙ নহফ.
ফযৰিটফাৰকল সাভৰৰটলাৱা অকফঢাটত ৰমটফাৰ লাব অহৰণওাৰী ওভতঘাৰী নহয় উদাহৰণস্বৰূট কৃহস্থী, ঙাত্ৰ আতযাৰদ
ফীভাওাৰীটফাটৰ ৰনৰশ্চত ওৰা উৰঘত হম ৰসহোঁটত হওৱল ভূলধনৰ ভুনাপা অকফঢায় অৰু হওাটনা সাপ্তাৰহও ক্ষৰতূৰণ
অকফটঢাৱা নহয়.
ৰৰয়াল হটওচ সাভৰৰটলাৱা
সন্তান অৰু উাচতহীন ত্নীৰ ফাটফ ভৃতুয অৰু স্থায়ী ক্ষভতাৰ (সম্পূণত ফা অংৰশও) ফাটফ সাভৰৰটলাৱাট া সীৰভত. হসআদটৰ
ৰনচাৱফীয়া হওাম্পানীৰ ভানওটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ভুনাপাৰ তাৰলওাঔন ৰফটফঘনা ওৰা হফ াটৰ. ৰওঙুভান হওাম্পানীটয়
লকটত ৰনৰদতি সীভা এ াকল উাচতনহীন ত্নীকল TTD সাভৰৰটলাৱাৰ নুভৰত ৰদটয়.
ফৃো্ৰদ্ধৰ ৰপ্ৰৰভয়াভত ৫ শতাংশ হৰহাআ সাধাৰণটত ভঞ্জুৰ ওৰা হয়.
হকা ৰলঘীটফাৰ
মৰদ ফীভাওততা ফযৰিৰ সংঔযা ১০০ তকও ৰধও হয় হতটন্ত হকা হৰহাআ এ া নুটভাদন ওৰৰফ াৰৰ. হকা ৰলঘীট া হসআদটৰ
প্ৰদান ওৰৰফ াৰৰ হমৰতয়া সংঔযাট া সৰু হয়, ধৰও ২৫ ৰওন্তু হৰহাআ ৰফহটন.
স্বাবাৰৱওবাটৱ, হওৱল ভূলযৱান গ্ৰাহওকল নাভহীন ৰবৰত্তত ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰা হয়, মত সদসযৰ ৰৰঘয়ট া সটন্দহ ৰফহটন
স্পিকও ৰফঘাৰৰ উৰলয়াফ াৰৰ.
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হকা হৰহাআৰ ঘতত
হকা ৰলঘীটফাৰ হওৱল নাভাংৰওত হকা টফাৰ সাটটক্ষ প্ৰদান ওৰা হফ. হকা হৰহাআ অৰু নয ভুনাপা লাবৰ উটেটশয
প্ৰস্তাৰৱত “হকা ” হ া ৰনৰশ্চতবাটৱ ৰনটম্নাি হশ্ৰণীটফাৰৰ ৰমটওাটনা এ াত ৰৰফ:


ওভতঘাৰীৰ ৰনবতৰশীলটফাৰও ন্তবুতি ওৰৰ ভাৰলও – ওভতঘাৰীৰ সম্পওত



ূটফত ৰঘনাি ওৰা ঔণ্ড / হকা টফাৰ মত ৰপ্ৰৰভয়াভট া ৰাৰচযও / হওিী ঘৰওাৰৰ দ্বাৰা ৰৰটশাধ ওৰা হয়



ঞ্জীয়ন ওৰা হওা-াটৰৰ ব ঘঘাআৰ এ াৰ সদসযটফাৰ



ঞ্জীয়ন ওৰা হসৱা ক্লাফৰ সদসযটফাৰ



হফংও / ৰডনাৰ / ভািাৰ / ৰবঙাৰ হিৰড ওাডত ধাৰও



হফংও / NBFC ৰ দ্বাৰা প্ৰদান ওৰা চভাৰ প্ৰভাণত্ৰটফাৰৰ ধাৰও



হফংও / ৰাচহুৱা সীৰভত হওাম্পানীটফাৰৰ হিয়াৰধাৰওটফাৰ

ৰৰ হশ্ৰণীটফাৰৰ ৰা ৃথও ৰমটওাটনা ৰৱততী হশ্ৰণীৰ হসটত সম্পওতীয় প্ৰস্তৱটফাৰৰ হক্ষত্ৰত, সংৰলি ফীভাওাৰীটফাৰৰ
ওাৰৰওৰী ৰফবাকট াৰ দ্বাৰা ৰসহোঁতও ৰঘন্তা ওৰা অৰু ৰনধতাৰণ ওৰা হফ াটৰ.
‘প্ৰতযাৰশত’ হকা অওাৰট াত হওাটনা হকা হৰহাআ অকফঢাফ হনাৱাৰৰ. হকা হৰহাআট া ৰফটফঘনা ওৰা হফ অৰু হওৱল
ৰলঘীট া হলাৱাৰ সভয়ত ‘হকা ’ হ াত ঞ্জীয়ন ওৰা সদসযটফাৰৰ প্ৰওৃত সংঔযাট াত ওামতওৰী ওৰা হফ. নফীওৰণটফাৰৰ
সভয়ত এআট া ুনৰৰফটফঘনা ওৰা হফ.
ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ
প্ৰৰতচন ফীভাওততা ফযৰিৰ ফাটফ ৃথটও ৰনৰদতি ৰৰভাণটফাৰৰ ফাটফ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৰনৰদতি ওৰা হফ াটৰ ফা এআট া
ফীভাওততা ফযৰিটফাৰও ৰৰটশাধ ওৰৰফলকীয়া াৰৰশ্ৰৰভওৰ হসটত সংটমাক ওৰা হফ াটৰ.
হকা ফীভা এ াত ‘সওটলা ফা এ া নহয়’ নীৰতট া প্ৰটয়াক ওৰা হয়. মথামুি ৰতৰৰি ৰপ্ৰৰভয়াভ ফা টবাতাআ ৰদয়াৰ হসটত
তাৰ লকত হমাক অৰু ৰফটয়াক ওৰা হয়.
ৰপ্ৰৰভয়াভ
ৰনফতাৰঘত ৰৰস্ক অৰু ভুনাপাটফাৰৰ হশ্ৰণীৰফবাকৰ দটৰ নাভাংৰওত ওভতঘাৰীটফাৰকল ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৰবনতা হাৰটফাৰ প্ৰটমাচয. এআদটৰ
সাভৰৰটলাৱা ফযৰিটফাৰৰ চীৰৱওাট া নুসৰৰ হাৰটফাৰ হফটলক হফলটক হফ.
উদাহৰণ
ওভতঘাৰীটফাৰৰ সুৰনৰদতি হকা এ াকল এটও া হাৰ প্ৰটয়াক ওৰা হফ মাৰ সওটলাটফাৰও এটওধৰণৰ চীৰৱওা নুসৰণ ওৰৰফকল
হওাৱা হয়.
নাভহীন ওভতঘাৰীটফাৰ সাটটক্ষ ভাৰলটও হতোঁৰ দ্বাৰা তত্বাৱধান ওৰা হফধ হৰওডতটফাৰ ৰবৰত্ত ওৰৰ প্ৰৰতট া হশ্ৰণীৰফবাকত
ওভতঘাৰীৰ সংঔযা হখাষণা ওৰাট া প্ৰটয়াচন.
সংস্থা, ক্লাফ আতযাৰদৰ নাভাংৰওত সদসযৰ ফাটফ ৰপ্ৰৰভয়াভৰ হাৰটফাৰ ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীৰফবাকট া নুসৰৰ প্ৰটয়াক ওৰা হয়.
হমৰতয়া সদসযদট া এ া সাধাৰণ ঘৰৰত্ৰৰ হয় অৰু ৰমটওাটনা ৰফটশষ চীৰৱওাত সীভাৱদ্ধ নহয়, হতৰতয়া অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাটৰ
হাৰটফাৰ প্ৰটয়াক ওৰা ৰসহোঁতৰ ৰফঘাৰশীলতা ফযৱহাৰ ওটৰ.
ওততফযৰ সভয়ত সাভৰৰটলাৱা
ওততফযৰ সভয়ত অকফটঢাৱা সাভৰৰটলাৱাট া তলত ৰদয়া ধৰণৰ:


মৰদ P.A সাভৰৰটলাৱাট া হওৱল সীভাফদ্ধ ওততফযৰ সভয়টঘাৱাৰ (অৰু এৰদনত ২৪ খন্টাৰ ফাটফ নহয়) ফাটফ
প্ৰটয়াচন হয়, হতটন্ত এ া হ্ৰাস ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ধৰও উমুি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৭৫ শতাংশ অটৰা ওৰা হফ.
342



হওৱল ৰনমুিৰ হক্ষত্ৰত অৰু ওভতঘাৰীৰ উদ্ভৱ হহাৱা দূখত নাকল সাভৰৰটলাৱা প্ৰটয়াক ওটৰ.

ওততফযৰ ফাৰহৰৰ সাভৰৰটলাৱাটফাৰ
মৰদ হওৱল সীৰভত হওআ খন্টাভানৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱাট াৰ প্ৰটয়াচন হয়, হমৰতয়া ওভতঘাৰীচটন ওভতত অৰু/ফা ওামতযালয়ৰ
দাৰয়ত্ব নাথাটও, হতটন্ত হ্ৰাস ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভ ধৰও উমুি ৰপ্ৰৰভয়াভৰ ৫০ শতাংশ অটৰা ওৰা হফ াটৰ.
ভৃতযু সাভৰৰটলাৱাৰ ফৰহষ্কৰণ
ভৃতুযৰ ভুনাপাট া ফাদ ৰদ হকা P.A. ৰলঘীটফাৰ প্ৰদান ওৰাট া সম্ভৱ, ৰনচাৱফীয়া হওাম্পানী ৰনটদতৰশওাটফাৰ সাটটক্ষ.
হকা হৰহাআ অৰু হফানাঘ /হভলাঙ
ৰমটহতু এ া ৰলঘীৰ ধীনত ফৃহত সংঔযও ফযৰি সাভৰৰটলাৱা হয়, হসটয় তাত ওভ প্ৰশাসৰনও ওামত অৰু ফযয়ৰ প্ৰটয়াচন
হয়. তাটৰাৰৰ, সাধাৰণটত হকা ট াৰ সওটলাটফাৰ সদসযও ফীভা প্ৰদান ওৰা হফ অৰু তাত ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰফৰুটদ্ধ হওাটনা
ৰফৰীত ৰনফতাঘন নাথাৰওফ. হসটয়, ৰপ্ৰৰভয়াভত হৰহাআ এ া নুটভাদন ওৰা হয়, ৰনৰৰঔ এ া নুসৰৰ.
হকা ৰলঘীটফাৰৰ নফীওৰণৰ ধীনত হাৰট া দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতাৰ সাৰাংশৰ হসটত ৰনধতাৰণ ওৰা হয়.


নফীওৰণ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভট াত (হফানাঘ) হৰহাআ এ াৰ হসটত নুওূল ৰবজ্ঞতাট া ুৰৰষ্কত ওৰা হয়



নফীওৰণ ওৰা ৰপ্ৰৰভয়াভৰ (হভলাঙ) হলাৰডংৰ দ্বাৰা ৰফৰীত ৰবজ্ঞতাট া দৰণ্ডত ওৰা হয়, ৰনৰৰঔ এ া নুসৰৰ



নফীওৰণৰ ফাটফ স্বাবাৰৱও হাৰটফাৰ প্ৰটয়াক ওৰা হফ মৰদ দাফীটফাৰৰ ৰবজ্ঞতাট া হয়, ধৰও ৭০ শতাংশ

প্ৰস্তাৱৰ পভত


সদসযটফাৰৰ দ্বৰা সম্পূণত ওৰাৰ ফাটফ পভতটফাৰ ৰদয়াট া প্ৰঘৰলত অৰু ফীভাওততাৰ দ্বাৰা হওৱল এঔন নৰথ সম্পূণত
ওৰা হয়.



হতোঁ স্বীওাটৰাৰি এ া ৰদয়াট া প্ৰটয়াচন হম হওাটনা সদসযৰ শাৰীৰৰও হৰাক ফা হদাষ নাআ ৰমটয় হতোঁৰ
ংশগ্ৰহণট া ফাৰতল ওৰৰফ.



হওৰতয়াফা অনৰও এআ সাৱধানীট া ৰধতযাক ওৰা হয়, এআট া ফুৰচফ াৰৰ অৰু/ফা ৰফজ্ঞানৰ দ্বাৰা স্পি ওৰা হয়
হম সাভৰৰটলাৱাট া অৰম্ভ হহাৱাৰ অকটত থওা ক্ষভতা অৰু লকটত হতটনওুৱা ক্ষভতাৰ পলস্বৰূট হফ ৰা
ৰমটওাটনা সিয়ী প্ৰবাৱ ফৰহষ্কাৰ ওৰা হয়.

হসআদটৰ হওাম্পানীটফাৰৰ ভাচত বযাসট া হফটলক হফলক হফ া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 সাভৰৰটলাৱা অকফঢায়.
I.

উৰি ১ হ া সোঁঘা অৰু উৰি ২ হ া ৰভঙা

II. উৰি ২ হ া সোঁঘা অৰু উৰি ১ হ া ৰভঙা
III. উৰি ১ অৰু উৰি ২ দুটয়া া সোঁঘা
IV. উৰি ১ অৰু উৰি ২ দুটয়া া ৰভঙা
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তথয
ৰৰস্ক ৰৰঘালনা প্ৰৰিয়াট াৰ এ া ংশ ৰহঘাট, অণ্ডাৰৰাআৰ ংটয় হতোঁৰ ৰৰস্কটফাৰ স্থানান্তৰ ফাটফ দু া দ্ধৰত ফযৱহাৰ ওটৰ
ৰফটশষকও ফৃহত হকা ৰলঘীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত:
সহ-ফীভা: এআট াটৱ এচনতকও হফৰঙ ফীভাওাৰীৰ দ্বাৰা ৰৰস্ক এ া গ্ৰহণ ওৰাট া ফুচায়. সাধাৰণটত, এআট া প্ৰৰতচন
ফীভাওাৰীল ৰৰস্কট াৰ শতাংশ এ া ৰনধতাৰণ ওৰা দ্ধৰতৰ দ্বাৰা ওৰা হয়. এআদটৰ ৰলঘীট া দুচন ফীভাওাৰীটয় গ্ৰহণ ওৰৰফ
াটৰ, ধৰও ৬০% ংশৰ হসটত ফীভাওাৰী A অৰু ৪০% ংশৰ হসটত ফীভাওাৰী B. স্বাবাৰৱওটত ফীভাওাৰী A ভুঔয
ফীভাওাৰী হফ অৰু দাফীটফাৰ ৰনষ্পৰত্ত অৰু ৰলঘী প্ৰদানটও ধৰৰ ৰলঘীট াৰ হসটত সম্পওতীয় সওটলাটফাৰ ৰফষয় ৰৰঘালনা
ওৰৰফ. ফীভাওাৰী B হয় ফীভাওাৰী A ও ৰৰটশাধ ওৰা দাফীটফাৰৰ ৪০% ৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ ৰদফ.
ুনৰফীভা: ফীভাওাৰীটয় ৰফৰবনতা প্ৰওাৰ অৰু অওাৰৰ ৰৰস্কটফাৰ গ্ৰহণ ওটৰ. হতোঁ হওটনকও হতোঁৰ ৰফৰবনতা ৰৰস্কটফাৰ সুৰৰক্ষত
ওৰৰফ? নয ফীভা হওাম্পানীটফাৰৰ হসটত হতোঁৰ ৰৰস্কটফাৰ ুনৰফীভা ওৰাৰ দ্বাৰা হতোঁ এআট া ওটৰ অৰু এআট াও ুনৰফীভা
ফুৰল হওাৱা হয়. ুনৰফীভাটফাটৰ হসআফাটফ ফীভাওাৰীটফাৰৰ ৰৰস্কটফাৰ গ্ৰহণ ওটৰ হয়টতা ৰস্থৰ ফযৱস্থাৰ দ্বাৰা মাও সৰন্ধ ফুৰল
হওাৱা হয় নতুফা খ নাটফাৰ সাটটক্ষ মাও অওৰিও ুনৰ ফীভা ফুৰল হওাৱা হয়. ুনৰফীভাট া ৰফিফযাৰ ওৰা হয় অৰু হসটয়
এআট াটৱ ৰৰস্কট া সফতত্ৰ ৰসোঁঘৰৰত ওটৰ.
সাৰাংশ
a) ভৃতুযৰ ধাৰণাট াৰ ৰত স্বাস্থয ফীভাট া অধাৰৰত ৰমট া ফযৰি এচন হৰাক ফা হফভাৰত অিান্ত হহাৱাৰ ৰৰস্কট াৰ দটৰ
ফাঔযা ওৰা হয়.
b) অণ্ডাৰৰাআৰ ং হল ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ৰৰস্ক ভূলযায়নৰ প্ৰৰিয়া.
c) ৰৰস্ক অৰু ফযৱসায়ৰ ভাচত সৰঠও সভতাট া ফচাআ ৰাৰঔফকল অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰটয়াচনীয়, আয়াৰ দ্বাৰা প্ৰৰতস্পধতাত্মওট া
ালন ওৰা হয় অৰু লকটত সংস্থাট াৰ ফাটফ লাবচনও হয়.
d) ফযৰি এচনৰ ভৃতুযট া প্ৰবাৰৱত ওৰা ৰওঙুভান ওাৰও হল ফয়স, ৰলংক, বযাস, চীৰৱওা, শাৰীৰৰও কঠন, ৰৰয়ালৰ
আৰতহাস, তীতৰ হৰাক ফা শলয ৰঘৰওৎসা, ঘৰলত স্বাস্থযৰ ৱস্থা অৰু ৰনফাসৰ ঠাআ.
e) অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ উটেশযট া হল ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘনট া ফাধা ৰদয়া অৰু লকটত ৰৰস্কটফাৰৰ ভাচত সৰঠও
হশ্ৰণীৰফবাক অৰু সভতা ৰনৰশ্চত ওৰা.
f)

এটচন্ট হল প্ৰথভ স্তৰৰ অণ্ডাৰৰাআ াৰ ৰমটহতু ফীভা ওৰৰফলকীয়া সাম্ভাৱয গ্ৰাহওচনও চাৰনফকল হতোঁ উমুি স্থানত
অটঙ.

g) ফীভাৰ ভুঔয নীৰতটফাৰ হল : াৰস্পৰৰও সদ্ভাৱ, ফীভাটমাকয অগ্ৰহ, ক্ষৰতূৰণ, ফৰগৰণ, প্ৰতযাসন অৰু অসনতা ওাৰও.
h) অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ ফাটফ ভুঔয অৰহলাটফাৰ হল: প্ৰস্তাৱৰ পভত, ফয়সৰ প্ৰভাণ, ৰফত্তীয় নৰথটফাৰ, ৰঘৰওৎসাৰ ৰৰটা তটফাৰ অৰু
ৰফিীৰ ৰৰটা তটফাৰ.
i)

ৰঘৰওৎসাৰ অণ্ডাৰাআৰ ং হল এ া প্ৰৰিয়া ৰমট া স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীৰ ফাটফ অটফদন ওৰা ফযৰি এচনৰ স্বাস্থযৰ ৱস্থাট া
ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল ফীভা হওাম্পানীটফাটৰ ফযৱহাৰ ওটৰ.

j)

ৰঘৰওৎসাহীন অণ্ডাৰৰাআৰ ং হল এ া প্ৰৰিয়া মত প্ৰস্তাৱটও হওাটনা ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ সন্মুঔীন হফ নালাটক.

k) সাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰতট া হল অণ্ডাৰৰাআৰ ংত ফলম্বন ওৰা এ া প্ৰৰিয়া, মত ৰৰস্কট াৰ প্ৰৰতট া দৃৰিটওাণত
সাংৰঔযও ফা শতওৰা ভূলযায়নটফাৰ ওৰা হয়.
l)

অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট া সম্পূণত হয় হমৰতয়া লাব ওৰা তথযট া সতওততাটৰ ভূলযায়ন ওৰা অৰু উমুি ৰৰস্কৰ
হশ্ৰণীটফাৰত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা হয়.
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m) হকা ফীভাট া সাধাৰণটত কডটফাৰৰ ৰনয়ভটফাৰৰ ৰবৰত্তত অণ্ডাৰৰাআ ওৰা হয়, সূৰঘত ওৰা হয় হম হমৰতয়া ভানৰফৰশি
হকা এ াৰ সওটলাটফাৰ সদসযও হকা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা হয়, হতৰতয়া হকা ট া কঠন ওৰা
ফযৰিটফাটৰ ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন নওটৰ.
ৰনচও ৰীক্ষা ওৰৰফকল উত্তৰটফাৰ
উত্তৰ 1
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল III.
অণ্ডাৰৰাআৰ ং হল ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ৰৰস্ক ভূলযায়নৰ প্ৰৰিয়া.
উত্তৰ 2
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল III.
অণ্ডাৰৰাআৰ ংত থওা াৰস্পৰৰও সৰদোৰ নীৰতট া ফীভাওাৰী অৰু ফীভাওততা উবটয় ালন ওৰৰফ লাটক.
উত্তৰ 3
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল I.
ফীভাটমাকয অগ্ৰহট াটৱ ফীভা ওৰৰফ টলাৱা সম্পৰত্তট াৰ প্ৰৰত থওা ফযৰি এচনৰ অৰথতও ফা ৰফত্তীয় অগ্ৰহ অৰু সম্পৰত্তট াত
হহাৱা ৰমটওাটনা ক্ষৰতৰ ফাটফ অৰথতও হলাঘওানৰ সন্মুঔীন হহাৱাট া ফুচায়.
উত্তৰ 4
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল IV.
সাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰতত ৰৰস্কট াৰ প্ৰৰতট া উাংশত শতওৰা অৰু সাংৰঔযও ভূলযায়ন ওৰা হয়, অৰু ৰঘৰওৎসাৰ
অণ্ডাৰাআৰ ং দ্ধৰতত ওৰা নহয়.
উত্তৰ 5
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল IV.
হকা স্বাস্থয ফীভা এ াত, হমৰতয়া হকা এ াৰ সওটলাটফাৰ সদসযও হকা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা হয়,
হতৰতয়া হকা ট া কঠন ওৰা ফযৰিটফাটৰ ফীভাওাৰীৰ ৰফৰুটদ্ধ ৰফৰীত ৰনফতাঘন নওটৰ.
ওভতঘাৰী-ভাৰলও হকা টফাৰৰ লকটত, ফীভাওাৰীটফাটৰ শ্ৰৰভও আউৰনয়ন, নযাস অৰু ঘঘাআৰ টফাৰ, হঙাদাৰী সংস্থা, ক্লাফ অৰু
বাতৃত্বটফাধৰ সংখটফাৰ অৰদৰ দটৰ ৰফৰফধ প্ৰওাৰৰ হকা টফাৰকল হকা স্বাস্থয ফীভা সাভৰৰটলাৱা অকফঢাআটঙ.
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰ
প্ৰশ্ন 1
তলৰ হওানট া ওাৰটও ফযৰি এচনৰ ভৃতুযট া প্ৰবাৰৱত নওটৰ?
I.

ৰলংক

II. ত্নীৰ ওাভ
III. বযাস
IV. ফাসকৃহৰ স্থান
প্ৰশ্ন 2
ক্ষৰতূৰণৰ নীৰত ভটত, ফীভাওততাও __________ ৰ ফাটফ ৰৰটশাধ ওৰা হয়.
I.

ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া সাটটক্ষ প্ৰওৃত ক্ষৰতটফাৰ

II. প্ৰওৃটত ফযয় ওৰা ৰৰভাণট া ৰনৰফতটশটষ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া
III. উবয় হপদৰ ভাচৰ সন্মৰতৰ এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণৰ
IV. ভুঠ াফলকীয়াট া ৰনৰফতটশটষ প্ৰওৃত ক্ষৰতট া
প্ৰশ্ন 3
অণ্ডাৰৰাআ াৰৰ ফাটফ অটফদনওাৰী এচনৰ ৰফষটয় তথয লাবৰ প্ৰথভ অৰু প্ৰাথৰভও উৎসট া হল হতোঁৰ
________________.
I.

ফয়স প্ৰভাণৰ নৰথটফাৰ

II. ৰফত্তীয় নৰথটফাৰ
III. অকৰ ৰঘৰওৎসা হৰওডতটফাৰ
IV. প্ৰস্তাৱৰ পভত
প্ৰশ্ন 4
অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট া সম্পূণত হয় হমৰতয়া ___________________.
I.

প্ৰস্তাৱওৰ স্বাস্থয অৰু ফযৰিকত ৰফৱৰণ সম্পওতীয় সওটলাটফাৰ চৰ ল তথয প্ৰস্তাৱৰ পভতৰ চৰৰয়টত সংগ্ৰহ ওৰা হয়

II. প্ৰস্তাৱওৰ সওটলা ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষা অৰু ৰীক্ষা সম্পনতা ওৰা হয়
III. লাব ওৰা তথযট া সতওততাটৰ ভূলযায়ন ওৰা অৰু উমুি ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীটফাৰত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা হয়
IV. ৰৰস্ক ৰনফতাঘন অৰু ভূলযায়ন ওৰাৰ ৰঙত প্ৰস্তাৱওও ৰলঘীট া প্ৰদান ওৰা হয়.
প্ৰশ্ন 5
সাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰত সম্পওতত তলৰ উৰিটফাৰৰ হওানট া শুদ্ধ?
I.

সাংৰঔযও িভ ওৰা দ্ধৰতট াটৱ প্ৰৰশৰক্ষত ফযৰিৰ সহায়ত ফৃহত ফযৱসায় এ া ৰৰঘালনাত ৰধও কৰত প্ৰদান ওটৰ.

II. ৰঘৰওৎসাৰ হৰপাৰী ফা ৰফটশষজ্ঞটফাৰ ৰফহটন সাংৰঔযও ৰফন্দুটফাৰৰ ৰবৰত্ত ওৰঠন ফা সটন্দহচনও খ নাটফাৰ ৰফটেষণ
ওৰাট া সম্ভৱ নহয়.
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III. ৰঘৰওৎসা ৰফজ্ঞানৰ ৰফটশষ জ্ঞান ৰফহটন ফযৰিটফাটৰ এআ দ্ধৰতট া ফযৱহাৰ ওৰৰফ াটৰ.
IV. এআট াটৱ ৰফৰবনতা অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰৰ ভাচৰ ৰসদ্ধান্তটফাৰত ৰস্থৰতা অটন.

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল II.
ফযৰি এচনৰ ভৃতুযট া হতোঁৰ ত্নীৰ ওামতট াৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত নহয়, মৰদ ৰসহোঁতৰ ৰনচা চীৰৱওাট া এ া গুৰুত্বূণত
ওাৰওটফাৰৰ এ া ৰমটয় ৰসহোঁতৰ ভৃতুযট া প্ৰবাৰৱত ওৰৰফ াটৰ.
উত্তৰ 2
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল I.
ক্ষৰতূৰণৰ নীৰতট া নুসৰৰ, ফীভাওততাও প্ৰওৃত ভূলয ফা ক্ষৰতটফাৰৰ ফাটফ ক্ষৰতূৰণ ৰদয়া হয়, ৰওন্তু ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণট াকলটও.
উত্তৰ 3
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল IV.
অণ্ডাৰৰাআ াৰ ফাটফ এচন অটফদনওাৰী সম্পটওত তথযৰ প্ৰাথৰভও উৎসট া হল হতোঁৰ প্ৰস্তাৱৰ পভত ফা অটফদনৰ পভত, মত
প্ৰস্তাৱওৰ স্বাস্থয অৰু ফযৰিকত ৰফৱৰণ সম্পওতীয় সওটলাটফাৰ চৰ ল তথয সংগ্ৰহ ওৰা হহটঙ.
উত্তৰ 4
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল III.
অণ্ডাৰৰাআৰ ং প্ৰৰিয়াট া সম্পূণত হয় হমৰতয়া লাব ওৰা তথযট া সতওততাটৰ ভূলযায়ন ওৰা অৰু উমুি ৰৰস্কৰ হশ্ৰণীটফাৰত
হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা হয়.
উত্তৰ 5
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল II.
ওৰঠন ফা সটন্দহচনও খ নাটফাৰৰ এ া ৰধও সতওত ৰফটেষণ সাংৰঔযও িণ ওৰা দ্ধৰতৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয় ওাৰণ এ া জ্ঞাত
ভানৰফৰশি অৰু ৰবনতাতাটফাৰ সাটটক্ষ সটন্দহচনও ৰফন্দুটফাৰৰ প্ৰসংকৰ হসটত তীতৰ ৰবজ্ঞতাট া সংৰঔযওবাটৱ প্ৰওাশ ওৰা
হয়.
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ধযায় 21
স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ
াঠ ৰৰঘয়
এআ াঠট াত অৰভ স্বাস্থয ফীভাত থওা দাফী ৰৰঘালনা প্ৰৰিয়াৰ ৰফষটয় অটলাঘনা ওৰৰভ, প্ৰটয়াচনীয় নৰথ অৰু দাফী
সংৰক্ষণৰ প্ৰৰিয়াট া. এআট াৰ ফাৰহটৰ অৰভ লকটত ফযৰিকত দূখত না ফীভাৰ ধীনত দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনাত দৃৰি
ৰনটক্ষ ওৰৰভ অৰু TPAহফাৰৰ বূৰভওাট া ফুৰচভ.
াঠট াৰ ৰা ৰশৰওফলকীয়াটফাৰ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ফীভাত দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা
স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা
স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰত নৰথ প্ৰস্তুত
দাফীটফাৰ সংৰক্ষণ
তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰৰ বূৰভওা (TPA)
দাফীৰ ৰৰঘালনা – ফযৰিকত দূখত না
দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা - ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা

এআ াঠট া ঢাৰ ৰঙত, অুৰন সক্ষভ হফ :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ফীভাৰ দাফীটফাৰত থওা ৰফৰবনতা ংশীদাৰটফাৰ ফাঔযা ওৰৰফকল
স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ হওটনকও ৰৰঘালনা ওৰা হয় ফাঔযা ওৰৰফকল
স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় ৰফৰবনতা নৰথটফাৰ অটলাঘনা ওৰৰফকল
ফীভাওাৰীটফাৰৰ দ্বাৰা হওটনকও দাফীটফাৰৰ ফাটফ সংৰক্ষণ অকফটঢাৱা হয় ফাঔযা ওৰৰফকল
ফযৰিকত দূখত না দাফীটফাৰ অটলাঘনা ওৰৰফকল
TPAহফাৰৰ ধাৰণা অৰু বূৰভওা ফুৰচফকল

A. ফীভাত দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা
এআট া ফৰ বালকও ফুৰচফ াৰৰ হম ফীভাট া হল এ া ‘প্ৰৰতশ্ৰুৰত’ অৰু ৰলঘী হল উি প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ এ া ‘সাক্ষী’. ফীভা ওৰা
খ না এ া সংকৰ ত হহাৱাট াটৱ ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ া হতয়াৰ ওৰাট া হল উি প্ৰৰতশ্ৰুৰতট াৰ সোঁঘা ৰীক্ষা.
ফীভাওাৰী এচটন ৰওভান বালকও ওামতসম্পাদন ওটৰ হসআট া আ ৰওভান বালকও আয়াৰ দাফীৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰতটফাৰ ালন ওটৰ তাৰ
দ্বাৰা ভূলযায়ন ওৰা হয়. ফীভাত থওা ভূঔয িৰভও ওাৰওটফাৰৰ এ া হল ফীভা হওাম্পানীট াৰ দাফীটফাৰ ৰৰটশাধৰ দক্ষতা.
1. দাফীৰ প্ৰৰিয়াত ংশীদাৰটফাৰ
দাফীটফাৰ হওটনকও ৰৰঘালনা ওৰা হয় অৰভ ূংঔানুংু ঔবাটৱ ৰনৰীক্ষণ ওৰাৰ অকটত, দাফীটফাৰৰ প্ৰৰিয়াট াত অগ্ৰহী
হপদটফাৰ হওানটফাৰ অৰভ ফুচাট া প্ৰটয়াচন.
ৰঘত্ৰ 1 : দাফীৰ প্ৰৰিয়াত শীদাৰটফাৰ
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গ্ৰাহও

ফীভা ৰওনা ফযৰিচন হল প্ৰথভ ংশীদাৰ অৰু ‘দাফীট াৰ প্ৰাও’.

কৰাওীটফাৰ

ফীভা হওাম্পানীট াৰ কৰাওীটফাৰৰ ‘দাফীটফাৰৰ ৰৰটশাধওততা’ ৰহঘাট এ া ডাগৰ ংশ অটঙ.
অনৰও দাফীটফাৰ ৰলঘী ধাৰওটফাৰৰ ুোঁৰচটফাৰৰ ৰা াফ াৰৰ, হফৰঙবাক হক্ষত্ৰত, এআট া
হল ৰসহোঁত ৰমটয় প্ৰৰতশ্ৰুৰতট া ৰাৰঔফকল দায়ফদ্ধ.

অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰ

দাফীটফাৰ ফুৰচফকল অৰু প্ৰডাক্টটফাৰ অৰহত ওৰৰফকল, ৰলঘীৰ ৰনয়ভ, ঘতত অৰু ভূলয আতযাৰদ
ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ৰবতৰত অৰু ফীভাওাৰীটফাৰৰ ঘাৰৰপাটল
অণ্ডাৰৰাআ াটফাৰৰ দাৰয়ত্ব অটঙ.

ৰনয়ন্ত্ৰণও

ৰনয়ন্ত্ৰও (বাৰতীয় ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰও অৰু উনতায়ণ ওতৃতক্ষ) হল এ া ভুঔয ংশীদাৰ, আয়াৰ
উটেশয হল:
 ফীভাৰ ৰৰটৱশট াত িভ তত্বাৱধান ওৰা
 ৰলঘী ধাৰওটফাৰৰ অগ্ৰহ সুৰৰক্ষত ওৰা
 ফীভাওাৰীটফাৰৰ দীখতওালনী ৰফত্তীয় স্বাস্থয ৰনৰশ্চত ওৰা.
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তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃ
ত ক্ষটফাৰ

হসৱাৰ ভধযস্থতাওাৰীটফাৰও তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰ ৰহঘাট চনাচায়, ৰমটয় স্বাস্থয ফীভা
দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওটৰ.

ফীভাৰ এটচন্টটফাৰ /
ব্ৰওাৰটফাৰ

ফীভাৰ এটচটন্ট / হব্ৰাওাৰটফাটৰ হওৱল ৰলঘীটফাৰ ৰফিী নওটৰ ৰওন্তু লকটত দাফী এ াৰ
হক্ষত্ৰত গ্ৰাহওটফাৰকল হসৱা অকফটঢাৱাট া অশাৰ ওৰা হয়.

হমাকানধততা /
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰ

হতোঁটলাটও গ্ৰাহটও এ া ভসৃণ দাফীৰ ৰবজ্ঞতা লাব ওৰাট া ৰসহোঁটত ৰনৰশ্চত ওটৰ, ৰফটশষকও
হমৰতয়া ফীভাওাৰীটয় নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত অকফঢাফকল ৰঘৰওৎসালয়ঔন TPA ৰ
হটনলত থাটও.

এআদটৰ দাফীটফাৰ বালকও ৰৰঘালনা ওৰা ভাটন হল প্ৰতযও ংশীদাৰৰ দাফীটফাৰ সম্পওতী উটেশযটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰা.
ৰনৰশ্চত বাটফ, এআট া হফ াটৰ হম ৰওঙুভান উটেশযআ ৰস্পৰৰ ভাচত ৰফটৰাধ ওৰৰফ াটৰ.
2. ফীভা হওাম্পানীত দাফীটফাৰ ৰৰঘালনাৰ বূৰভওা
উটদযাক তথয ভটত- “ৰফৰবনতা ফীভাওাৰীটফাৰৰ স্বাস্থয ফীভা ক্ষৰতৰ নুাতট া ৬৫% ৰা ১২০% হল, ১০০% ক্ষৰতৰ নুাতৰ
ৰত ৰফণত ওামতট াৰ ভুঔয ংশৰ হসটত”. স্বাস্থয ফীভা ফযৱসায়ত ৰধওাংশ হওাম্পানীয় ক্ষৰতগ্ৰস্ত হহটঙ.
এআট াটৱ ফুচায় হম হওাম্পানী অৰু ৰলঘীধাৰওটফাৰও ৰধও উনতাত পলাপল ৰদফকল দাফীটফাৰৰ সূঘাৰু ৰৰঘালনা অৰু
শৰিশালী অণ্ডাৰৰাআৰ ংৰ বযাসৰ ঔুটফআ প্ৰটয়াচন.
ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 1
ফীভা দাফীৰ প্ৰৰিয়াত তলৰ হওানট া এ া ংশীদাৰ নহয়?
I.

ফীভা হওাম্পানীৰ হিয়াৰধাৰওটফাৰ

II. ভানৱ সম্পদ ৰফবাক
III. ৰনয়ন্ত্ৰও
IV. TPA
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B. স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা
1. স্বাস্থয ফীভাত প্ৰতযাহ্বানটফাৰ
স্বাস্থয ফীভা ৰফবাকট াৰ ৰফটশষ হফৰশিযটফাৰ কবীৰবাটৱ ফুৰচ হাৱাট া গুৰুত্বূণত মাটত স্বাস্থয দাফীটফাৰ ওামতওৰীবাটৱ
ৰৰঘালনা ওৰৰফ াৰৰ. এআটফাৰ হল:
a) ৰলঘীটফাৰৰ ৰধওাংশআ হল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণ মত সাভৰৰটলাৱা ৰফষয়ফস্তুট া হল এ া ভানফ চীৱন.
এআট াটৱ অটফৰকও আেুযটফাৰ ওৰঢয়াআ ৰমটফাৰ সাধাৰণটত ফীভাৰ অন হশ্ৰণীটফাৰ হদঔা হাৱা নামায়.
b) ৰঘৰওৎসা অৰু ৰফঘাৰ-ৰফভশত ওৰৰফকল বাৰতফষতত ফৰ ৰফৰঘত্ৰ ধৰণৰ হৰাকটফাৰ অটঙ. এআটফাৰৰ পলত ৰওঙুভান
ফযৰিটয় ৰতশয় সতওততা ফলম্বন ওটৰ অৰু অন ৰওঙুভান ৰসহোঁতৰ হৰাক অৰু ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ৰঘৰন্তত হহ
থাটও.
c) এচন ফযৰি, ৰনকভৰ দটৰ এ া হকা ফা হফংও এ াৰ দটৰ এ া ঔুঘুৰা ৰফিীৰ হমাটকৰদ স্বাস্থয ফীভা ৰওৰনফ াৰৰ.
এআট াটৱ মথাসম্ভৱ এ া ভানৰফৰশি সাভগ্ৰী ৰহঘাট প্ৰডাক্ট ৰফিী ওৰাত পলাপল ৰদটয় হসআদটৰ অনপাটল গ্ৰাহওৰ
প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ ূৰণ ওৰৰফকল নুওুলতাৰ সৃৰি ওটৰ.
d) স্বাস্থয ফীভা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰা ওামতট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ, ৰলঘী এ াৰ ধীনত দাফী এ া সৰিয়
ওৰৰফকল. তথাৰ, সওটলাটফাৰ স্বাস্থয হসৱা হমাকানধততাৰ উলব্ধতা, ৰফটশষীওৰণ, ৰঘৰওৎসা দ্ধৰত, ৰফলৰ ধৰণ
অৰু ভাঘুলটফাৰত ফৃহত াথতওয হদৰঔফকল হাৱা মায়, হসআদটৰ ৰঘৰওৎসও, শলয-ৰঘৰওৎসও ফা ৰঘৰওৎসালয়টফাটৰ
দাফীটফাৰ ভূলযায়ন ওৰৰফকল এআট া ফৰ ওৰঠন ওৰৰ হতাটল.
e) স্বাস্থয মতনৰ ফযৱস্থাট া ঔৰতওীয়াকও উনতাৰত লাব ওৰৰফ ধৰৰটঙ. নতুন হৰাক অৰু ঘততটফাৰৰ লাআ থওাৰ পলত
নতুন নতুন ৰঘৰওৎসা দ্ধৰতৰ উনতায়ণ হহটঙ. এআটফাৰৰ উদাহৰণ হল ওী-হ’ল ঘাচতাৰী, হলচাৰ ৰঘৰওৎসা, আতযাৰদ.
এআট াটৱ স্বাস্থয ফীভাট া ৰধও ওাৰৰওৰী ওৰৰটতাটল অৰু হতটনওুৱা দ্ধৰতৰ ফাটফ ফীভাৰ দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা
ওৰৰফকল হওৌশলটফাৰৰ সুৰস্থৰ উনতায়ণৰ প্ৰটয়াচন.
f)

এআ সওটলাটফাৰ ওাৰওৰ উৰৰ, সোঁঘাট া হল হম এ া সম্পূণত নতুন ভাত্ৰা হমাক ওৰৰ ভানৱ হদহট া ভানৰফৰশি
ওৰৰফ হনাৱাৰৰ. এটও া ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ দুচন ফযৰিটয় ৃথও সোঁহাৰৰ ৰদফ াটৰ ফা হফটলক ৰঘৰওৎসা দাফী ওৰৰফ
াটৰ ফা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়সীভাট া ৰবনতা হফ াটৰ.

স্বাস্থয ফীভা ৰফবাকট াৱ ঔৰতওীয়াকও ফৃৰদ্ধ াফ ধৰৰটঙ. হতটনওুৱা ঔৰতওীয়া ফৃৰদ্ধৰ প্ৰতযাহ্বানট া হল ফৃহত সংঔয প্ৰডাক্টটফাৰ.
ফচাৰত শতাৰধও স্বাস্থয ফীভা প্ৰডাক্ট অটঙ অৰু অনৰও এ া হওাম্পানীৰ ৰবতৰটত ফযৰি এচটন ফহুটতা ৰবনতা প্ৰডাক্ট ৰফঘাৰৰ
াফ াটৰ. প্ৰৰত প্ৰডাক্ট অৰু আয়াৰ সংকৰতৰ ৰনচস্ব ৰফটশষত্ব অটঙ অৰু হসআফাটফ দাফী এ া ৰৰঘালনা ওৰাৰ অকটত
ধযয়ন ওৰাৰ প্ৰটয়াচন.
স্বাস্থয ৰফবাকট াৰ ফৃৰদ্ধটয় লকটত সংঔযাটফাৰৰ প্ৰতযাহ্বানট া ওৰঢয়াআ অটন – ঔুঘুৰা গ্ৰাহওটফাৰ সাভৰৰটলাৱাট াকল
১০০,০০০ লাঔ স্বাস্থয ৰলঘী ৰফিী ওৰা হওাম্পানী এ াআ ধৰও এআ ৰলঘীটফাৰৰ ধীনত ৩০০,০০০ সদসয সাভৰৰ হলটঙ,
ৰতওটভ ২০,০০০ দাফীৰ ফাটফ হসৱা অকফঢাফকল প্ৰস্তুৰত ওৰৰফ লাটক! দাফীটফাৰৰ ঔৰতওীয়া ৰনষ্পৰত্ত অৰু নকদৰফহীন
হসৱাৰ প্ৰতযাশাৰ হসটত স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ অটয়াচন ওৰাট া ৰফবাকট াৰ ফাটফ এ া উটেঔনীয় প্ৰতযাহ্বান.
বাৰতফষতত স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাটৰ সাধাৰণটত হদশৰ ৰমটওাটনা স্থানত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততট া সাভৰৰলয়. উস্থান ওৰা
দাফীট া গ্ৰহণ ওৰাট া সক্ষভ ওৰৰফকল দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰা দলট াটৱ হদশচুৰৰ ওৰা বযাসটফাৰ ফুচা উৰঘত.
দক্ষতা, ৰবজ্ঞতা অৰু হতোঁৰ হসটত উলব্ধ ৰফৰবনতা অৰহলাটফাৰ ফযৱহাৰ ওৰৰ স্বাস্থয দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালটও এআ
প্ৰতযাহ্বানটফাৰ সম্পনতা ওটৰ.
ঘূডান্ত ৰফটেষণট াত, স্বাস্থয ফীভাআ ফযৰি এচনও সহায় ওৰাৰ সন্তুৰিট া অকফঢায়, মাও ৰত প্ৰটয়াচন অৰু হতোঁৰ ৰনচৰ
অৰু হতোঁৰ ৰৰয়ালত হহাৱা হৰাকৰ ফাটফ শাৰীৰৰও অৰু ভানৰসও ঘা বুৰক অটঙ.
দাফীটফাৰৰ সূঘাৰু ৰৰঘালনাট াটৱ সৰঠও সভয়ত সৰঠও ফযৰিও সৰঠও দাফী ৰৰটশাধ ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওটৰ.
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2. স্বাস্থয ফীভাত দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া
দাফী এ া হয়টতা ফীভা হওাম্পানীটয় ৰনটচ ফা ফীভা হওাম্পানীটয় ওতৃতত্ব প্ৰদান ওৰা তৃতীয় ক্ষৰ প্ৰশাসও (TPA) এ াৰ
হসৱাটফাৰৰ চৰৰয়টত প্ৰৰিয়া ওৰা হফ াটৰ.
দাফী এ া উথ্থান ওৰা সভয়ট াৰ ৰা ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভটফাৰ নুমায়ী ৰৰটশাধ ওৰাকলটও সভয়টঙাৱা ফীভাওাৰী / TPA
জ্ঞাত, স্বাস্থযৰ দাফীট া বালকও ৰনধতাৰণ ওৰা স্তৰটফাৰৰ হশ্ৰণী এ াৰ ভাটচটৰ াৰ হয়, প্ৰৰতট াটৰ এ া ৰনচা প্ৰাসংৰকওতা
অটঙ.
তলত ূংঔানুংূ ঔবাটৱ উটেঔ ওৰা প্ৰৰিয়াটফাৰ হল স্বাস্থয ফীভাৰ (ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত) ক্ষৰতূৰণ প্ৰডাক্টটফাৰকল ৰফটশষ
প্ৰসংক ৰমটয় স্বাস্থয ফীভা ফযৱসায়ৰ প্ৰধান ংশট া হতয়াৰ ওটৰ.
ৰনৰদতি ভুনাপা প্ৰডাক্ট ফা চৰ ল হৰাক ফা হদৰনও নকদ প্ৰডাক্ট আতযাৰদৰ ধীনত দাফী এ াৰ ফাটফ নৰথটফাৰ সভথতন ওৰা অৰু
সাধাৰণ প্ৰৰিয়াট া প্ৰাটয় এটও হফ াটৰ, হওৱল ভাত্ৰ হতটনওুৱা প্ৰডাক্টটফাৰত নকদৰফহীন সুৰফধাট া নাথাৰওফ ৰা তথযট া
ফাদ ৰদ.
ক্ষৰতূৰণ ৰলঘী এ াৰ ধীনত দাফীট া হফ াটৰ:
a) নকদৰফহীন দাফী
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ফা ৰঘৰওৎসাৰ সভয়ত হহাৱা ফযয়টফাৰ গ্ৰাহটও ৰৰটশাধ নওটৰ. ফীভাওাৰী/TPA ৰ অকতীয়া
নুটভাদন এ াৰ ৰবৰত্তত হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয়ঔটন হসৱাটফাৰ অকফঢায় অৰু ৰঙত দাফীট া ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ
ফীভাওাৰী/TPA হল নৰথটফাৰ চভা ৰদটয়.
b) দাফীৰ প্ৰৰতূৰতত
গ্ৰাহটও ৰনচৰ পালৰ ৰা ৰঘৰওৎসালয়ঔনও ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু ৰঙত প্ৰটমাচয দাফীট াৰ ৰৰটশাধৰ ফাটফ
ফীভাওাৰী/TPA ঘৰত হতোঁৰ দাফীট া উথ্থান ওটৰ.
উবয় হক্ষত্ৰটত, প্ৰাথৰভও স্তৰটফাৰ এটও থাটও.
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a) চাননী
দাফীৰ চাননীট া হল গ্ৰাহও অৰু দাফীটফাৰৰ দলট াৰ ভাচত হহাৱা হমাকাটমাকৰ প্ৰথভ দৃিান্ত. গ্ৰাহওচটন
হওাম্পানীট াও চটনাৱা উৰঘত হম হতোঁ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত এ া লাব ওৰৰফৰ ফাটফ ৰৰওল্পনা ওৰৰটঙ ফা চাননীট া
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱাৰ ৰঙটতা ৰদফ াৰৰ, ৰফটশষকও ৰঘৰওৎসালয়ত অদওালীনবাটৱ বৰতত হহাৱাৰ হক্ষত্ৰত.
হসআৰদনাকলটও দাফীৰ খ না এ াৰ ৰফষটয় চাননী ৰদয়া ওামতট া এ া অনুষ্ঠাৰনওতা অৰঙল. ৰওন্তু হশহতীয়াবাটৱ
ফীভাওাৰীটফাটৰ মথাসম্ভৱ হসানওাটল দাফীৰ ৰফষটয় চাননী ৰদয়াট াত হচাৰ প্ৰদান ওৰৰটঙ. সাধাৰণটত ৰৰওৰল্পত বৰততৰ
হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকটত অৰু অদওালীন এ াৰ হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ২৪ খন্টাৰ ৰবতৰত চাননী
ৰদয়াট া দাফী ওটৰ.
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰফষটয় সভয়ভটত লাব ওৰা চাননীট াটৱ ফীভাওাৰী/TPA ও প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল সহায় ওটৰ হম
গ্ৰাহওচনৰ ৰঘৰওৎসালয়ত 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
হহাৱা উনতায়ণৰ লটক লটক এৰতয়া ফীভাওাৰীটফাৰ/TPA হফাটৰ ভুওৰল ওৰা ২৪ খন্টীয়া হসৱাৰ ও’ল হঘন্টাৰটফাৰৰ
চৰৰয়টত সম্ভৱ হহ উৰঠটঙ এটওদটৰ আন্টাৰটন অৰু আ-হভআলৰ চৰৰয়টত াৰৰ.
b) ঞ্জীয়ন
দাফী এ াৰ ঞ্জীয়নট া হল দাফীট া প্ৰণালীট াত সুটভাৱাৰ অৰু এ া প্ৰংসক সংঔযা হতয়াৰ ওৰাৰ প্ৰৰিয়া, ৰমট া
ফযৱহাৰ ওৰৰ দাফীট া ৰমটওাটনা সভয়টত ৰঘৰহ্নত ওৰৰফ াৰৰ. এআ সংঔযাট াও দাফী সংঔযা, দাফীৰ প্ৰসংক সংঔযা ফা দাফী
ৰনয়ন্ত্ৰণ সংঔযা ফুৰল হওাৱা হয়. প্ৰৰিয়া ওৰা সংস্থাআ ফযৱহাৰ ওৰা প্ৰৰিয়াট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ দাফী সংঔযাট া
ৰনউভাৰৰও ফা অলপা-ৰনউভাৰৰও হফ াটৰ.
দাফীৰ চাননীট া এফাৰ লাব ওৰা ৰঙত অৰু শুদ্ধ ৰলঘী সংঔযা অৰু ফীভাওততা ফযৰিৰ ৰফৱৰণটফাৰ ৰভলাৰ ৰঙত
সাধাৰণটত প্ৰসংক সংঔযা এ াৰ ঞ্জীয়ন অৰু ুৰস্ত ওৰা হয়.
প্ৰণালীট াত দাফী এ া এফাৰ ঞ্জীয়ন হহাৱাৰ ৰঙত, এটওটলক ফীভাওাৰীৰ এওাউন্টত হসআট াৰ ফাটফ সংৰক্ষণ এ া
হতয়াৰ ওৰা হফ. চাননী/ঞ্জীয়নৰ সভয়ত, প্ৰওৃত দাফীৰ ৰৰভাণ ফা কণনাট া চাৰনফ ৰা নামাফ াটৰ. প্ৰাৰৰম্ভও
সংৰক্ষণ ৰৰভাণট া হল হসআফাটফ এ া ভানৰফৰশি সংৰক্ষণ (প্ৰধানত ঐৰতহাৰসও কড দাফীৰ অওাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত
ওৰৰ). দাৰয়ত্বৰ কণনা ওৰা ফা প্ৰতযাৰশত ৰৰভাণট া এফাৰ চনাৰ ৰঙত হসআট া প্ৰৰতপৰলত ওৰৰফকল সংৰক্ষণট া
ৰকল/তলকল সংস্কাৰ ওৰা হয়.
c) নৰথটফাৰৰ সতযতা ৰনৰূণ
দাফী এ া এফাৰ ঞ্জীয়ন ওৰাৰ ৰঙত, ৰৱততী স্তৰট া হল প্ৰৰিয়াট াৰ ফাটফ প্ৰটয়াচনীয় সওটলাটফাৰ নৰথ লাব
ওৰৰটঙটন নাআ ৰীক্ষা ওৰা.
এআট া জ্ঞাত হহাৱা ৰৰহামত হম দাফী এ া প্ৰৰিয়া ওৰৰফকল ৰনটম্নািটফাৰ হল অ াআতকও গুৰুত্বূণত প্ৰটয়াচনীয়তা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

হৰাকৰ ৰলৰঔত প্ৰভাণ
অকফটঢাৱা ৰঘৰওৎসা
বৰতত হহাৱা হৰাকীৰ সভয়সীভা
নুসন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত ওৰা ৰৰটশাধ
ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ বৰৱষযতৰ ৰাভশত
দাৰঔল ওৰাটফাৰৰ ফাটফ ৰৰটশাধৰ প্ৰভাণটফাৰ আতযাৰদ.

নৰথটফাৰৰ সতযতা ৰনৰূটণ ৰীক্ষাৰ তাৰলওা এঔন ভাৰনফ লাটক ৰমট া দাফী প্ৰৰিয়াওততাআ ৰীক্ষা ওটৰ. ৰধওাংশ
ফীভা হওাম্পানীটয় ৰনৰশ্চত ওটৰ হম হতটনওুৱা ৰীক্ষাৰ তাৰলওাটফাৰ হল নৰথ প্ৰস্তুতওৰণ প্ৰৰিয়া ওৰাট াৰ ংশ.
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নৰথ হহৰুৱাট া এআট া স্তৰত ুৰও ৰঔা হয় - হসআদটৰ এআট া হক্ষত্ৰত গ্ৰাহও / ৰঘৰওৎসালয়ৰ দ্বাৰা চভা ৰনৰদয়া
নৰথটফাৰ দাফী ওৰাট াৰ হসটত ৰওঙুভান প্ৰৰিয়া চৰডত, ৰতৰৰি তথয দাফী ওৰাৰ অকটত হফৰঙবাক হওাম্পানীটয়
প্ৰথটভ সওটলাটফাৰ চভা ৰদয়া নৰথ সুক্ষ্মবাটৱ ৰীক্ষা ওটৰ মাটত গ্ৰাহটও সুৰফধাত নটৰ.
d) ৰফলৰ তথয দাৰঔল
ৰফল হতয়াৰ ওৰাট া হল দাফী প্ৰৰিয়া ঘিট াৰ এ া গুৰুত্বূণত ংশ. ৰফৰবনতা ভুঔযৰ ধীনত ৰফটশষ সীভাটফাৰৰ হসটত
ৰঘৰওৎসা হহাৱা ফযয়টফাৰৰ ক্ষৰতূৰণ ফহন ওৰাৰ ফাটফ ৰফৰশি স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰ অকফটঢাৱা হয়. ভানৰফৰশি
বযাসট া হল ৰঘৰওৎসাৰ অটৰাটফাৰ ৰনটম্নািটফাৰত হশ্ৰণীৰফবাক ওৰা:
 ঞ্জীয়ন অৰু হসৱাৰ ভাঘুলটফাৰ ন্তবুতি ওৰৰ হওাঠা, হঔাৱা অৰু নাৰঙতং ফযয়টফাৰ.
 ICU অৰু ৰমটওাটনা আটন্টৰঙব হওয়াৰ াটৰঘনৰ ফাটফ ভাঘুল.
 াটৰঘন ওক্ষৰ ভাঘুল, এটনটস্থৰঙয়া, ৰি প্ৰদান, ৰস্কটচন, শলয ৰঘৰওৎসাৰ উওৰণটফাৰ, ষধ অৰু
িাকঙ, ডাআটিাৰিও ভট ৰৰটয়ল অৰু এক্স-হৰ, ডায়টলৰঙঙ, হওটভাটথৰাৰ, হৰৰড’হথৰাৰ, হঙটভওাৰৰ
ভূলয, ওৃৰত্ৰভ ংক অৰু ৰমটওাটনা ৰঘৰওৎসা ফযয় ফহন ওৰা ৰমট া াটৰঘনট াৰ ৰফটেে ংক.
 শলয ৰঘৰওৎসও, এটনটস্থৰ ি, ৰঘৰওৎসা বযাসওততা, ৰাভশতদাতা, ৰফটশষজ্ঞটফাৰৰ ভাঘুল.
 এম্বুটলিৰ ভাঘুলটফাৰ.
 হতচ ৰীক্ষা, এক্স-হৰ, হস্কন অৰদটও সাভৰৰকল নুসন্ধানৰ ভাঘুলটফাৰ.
 ষধ অৰু িাকঙটফাৰ.
এআ ভুঔযটফাৰৰ ধীনত তথয সংগ্ৰহ ওৰৰফকল গ্ৰাহটও চভা ৰদয়া নৰথটফাৰ ৰীক্ষা ওৰা হয় মাটত দাফীটফাৰৰ ৰনষ্পৰত্তট া
সৰঠওবাটৱ সম্পনতা ওৰৰফ াৰৰ.
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ ৰফলৰ ধৰণট া ভানৰফৰশি ওৰৰফকল মৰদ প্ৰয়াসটফাৰ ওৰা হয়, ৰফল হতয়াৰৰ ফাটফ হফটলক হফটলক
দ্ধৰত এ া ফলম্বন ওৰাট া প্ৰৰতঔন ৰঘৰওৎসালয়ৰ ফাটফ সাধাৰণ অৰু এআটক্ষত্ৰত সন্মুঔীন হহাৱা প্ৰতযাহ্বানটফাৰ হল:
 হওাঠাৰ ভাঘুলটফাটৰ হসৱাৰ ভাঘুল ফা হবাচনৰ দটৰ ৰওঙুভান ৰৰটশাধটমাকয ন্তবুি
ত ওৰৰফ াটৰ.
 এঔন ৰফটল হফটলক হফটলক ভুঔযটফাৰ ন্তবুতি ওৰৰফ াটৰ ফা সওটলাটফাৰ নুসন্ধান ফা সওটলাটফাৰ ষধৰ
ফাটফ এঔন এওওালীন ৰফল.
 ভানৰফৰশি নাভটফাৰ ফযৱহাৰ ওৰৰফ াটৰ - উদাহৰণস্বৰূট নাৰঙতং ভাঘুলটফাৰও হসৱাৰ ভাঘুল ফুৰল ওফ
াটৰ.
 ৰফলত “এটওধৰণৰ ভাঘুল”, “আতযাৰদ”, “সটম্বাৰধত ফযয়টফাৰ” অৰদৰ দটৰ শব্দটফাৰৰ ফযৱহাৰ.
মত ৰফলঔন স্পি নহয়, প্ৰৰিয়াওততাআ ৰফৰৰত ফা ৰতৰৰি তথয ৰফঘাৰৰফ াটৰ, মাটত হশ্ৰণীৰফবাক অৰু গ্ৰাহযতাট াত
থওা সটন্দহটফাৰ সভাধান ওৰৰফ াৰৰ.
এআ ৰফতওতট া সভাধান ওৰৰফকল, IRDAI স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰনটদতশনাটফাৰ চাৰৰ ওৰৰটঙ ৰমটয় হতটনওুৱা
ৰফলটফাৰৰ পৰটভ ট া অৰু ৰৰটশাধটমাকয ফস্তুটফাৰৰ তাৰলওাঔন ভানৰফৰশি ওৰৰটঙ.
হটওচ হাৰটফাৰ
ৰনৰদতি হৰাকটফাৰৰ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ফহুটতা ৰঘৰওৎসালটয় হটওচ হাৰটফাৰত সন্মৰত প্ৰদান ওৰৰটঙ. এআট া ৰঘৰওৎসা
দ্ধৰতট া ভানৰফৰশি ওৰৰফকল অৰু সম্পদটফাৰ ফযৱহাৰ ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসালয়ঔনৰ দক্ষতাট াৰ ৰত অধাৰৰত. ঘৰলত
সভয়টফাৰত, ঙন্দ ওৰা হমাকানধততা হন ৱওতত ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ অৰু লকটত RSBY ৰ হক্ষত্ৰত, ফহুটতা দ্ধৰতৰ হটওচ
ভূলযট া ূফ-ত ৰনধতাৰৰত ওৰা হহটঙ.
উদাহৰণ
a) ওাৰডতটয়ও হটওচটফাৰ: এনৰচ’গ্ৰাভ, এনৰচ’প্লাৰি, CABG ফা টন হা ত ঘাচতাৰী আতযাৰদ.
b) কায়টনটওালৰচটওল হটওচ: স্বাবাৰৱও কবতাত, ৰঘচাৰৰয়ান কবতাত, হাআিাৰআও ৰভ আতযাৰদ.
c) থতটৰডও হটওচটফাৰ
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d) টথলটভালৰচটওল হটওচটফাৰ

ঘাচতাৰৰৰ ৰঙত হদঔা ৰদয়া চৰ লতাটফাৰৰ পলত হহাৱা ৰতৰৰি ফযয়টফাৰ ৃথওবাটৱ প্ৰওৃতট াৰ অধাৰত অটৰা
ওৰা হয়, মৰদ এআটফাৰৰ ৰত ফহন ওৰৰফলকীয়া হয়.
চৰডত ভূলযটফাৰৰ ৰনশ্চয়তা অৰু প্ৰৰিয়াটফাৰৰ ভানৰফৰশিওৰণৰ সুৰফধাটফাৰ হটওচটফাৰত থাটও অৰু হসয় হতটনওুৱা
দাফীটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফকল সহচ.
e) দাফীটফাৰৰ হওাৰডং
ফযৱহাৰ ওৰা গুৰুত্বূণত হওাড হঙ ট া হল ৰফি স্বাস্থয সংস্থাআ (WHO) উনতায়ণ ওৰা হৰাকৰ অন্তৰাষ্ট্ৰীয় হশ্ৰণীৰফবাক
(ICD) হওাডটফাৰ.
হমৰতয়া ICD হয় হৰাকট াও ভানৰফৰশি পৰটভ এ া দঔল ওৰৰফকল ফযৱহাৰ ওটৰ, হতৰতয়া ঘৰলত প্ৰৰিয়া াৰভতটনালৰচ
(CPT) হওাডৰ দটৰ প্ৰৰিয়া হওাডটফাটৰ হৰাকট া শুশ্ৰুষা ওৰৰফকল প্ৰৰিয়াটফাৰ দঔল ওটৰ.
ফীভাওাৰীটফাটৰ ফৰধততবাটৱ হওাৰডংট াৰ ৰত ৰনবতৰ ওটৰ অৰু ফীভা তথয অটয়াক (IIB), ৰমট া হল ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ
অৰু উনতায়ণ ওতৃতক্ষ (IRDAI) ৰ ংশ, তথযৰ হফংও এ া অৰম্ভ ওৰৰটঙ মত ৰফটেষণ ওৰৰফ ৰা তথযটফাৰ ৰঔা হয়.
f)

দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া

স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীট াৰ ংওট াটৱ হদঔুৱায় হম হমৰতয়া এআট া এ া ফাৰণৰচযও ঘুৰি হয়, এট াটৱ ৰঘৰওৎসাৰ দটফাৰ
চৰডত ওটৰ ৰমটয় দাফী এ া হওৰতয়া অৰু ৰওভান দূৰকল ৰৰটশাধটমাকয হয় ফাঔযা ওটৰ. ৰমটওাটনা ফীভা ৰলঘী এ াত
দাফীটফাৰৰ হওিট া হল দু া ভুঔয প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান:
 ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফীট া ৰৰটশাধটমাকয হন?
 মৰদ হয়, হতটন্ত ভুঠ ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট া ৰও?
এআ প্ৰশ্নটফাৰৰ প্ৰৰতট াটৱ প্ৰদান ওৰা ৰলঘীট াৰ ফহুটতা ৰনয়ভ অৰু ঘতত ফুৰচ হাৱাট া দাফী ওটৰ এটওদটৰ এঔন
হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয়ত ৰঘৰওৎসা গ্ৰহণৰ হক্ষত্ৰত ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত ফুচাফুৰচ ওৰা দৰট া.
দাফী এ াৰ গ্ৰাহযতা
স্বাস্থয দাফী এ া গ্ৰাহয হফৰ ফাটফ ৰনটম্নাি ঘততটফাৰ ূৰণ ওৰাট া ৰৰহামত.
i. ৰঘৰওৎসাধীন সদসযচন ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱাট া ৰৰহামত
মৰদ এআট া হদঔাত সাধাৰণ, অৰভ ৰৰৰস্থৰতট াৰ ভাচকল অটহা মত সাভৰৰটলাৱা ফযৰিৰ নাভট া (অৰু ৰওঙুভান
হক্ষত্ৰত ফয়সট া) অৰু ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱাৰ ফযৰিৰ হসটত ৰনৰভটল. এআট া হফ াটৰ ওাৰণ:
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱা ফযৰিচন অৰু ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা ফযৰিচন এটওচন ফযৰি হহাৱাট া ৰনৰশ্চত
ওৰাট া গুৰুত্বূণ.ত স্বাস্থয ফীভাত এআধৰণৰ প্ৰফিনা ৰত সাধাৰণ.
ii. ফীভাৰ সভয়সীভাট াৰ ৰবতৰত হৰাকীৰ বৰতত
iii. ৰঘৰওৎসালয়ৰ সংজ্ঞা
ফযৰিচনও বৰতত ওৰা ৰঘৰওৎসালয়ঔন ৰলঘীট াৰ ধীনত “ৰঘৰওৎসালয় অৰু নাৰঙতং হভ” ৰ সংজ্ঞাট া ভটত হহাৱা উৰঘত
নযথা দাফীট া ৰৰটশাধটমাকয নহয়.
iv. অফাসীয় ৰঘৰওৎসা
ৰওঙুভান ৰলঘীটয় অফাসীয় ৰঘৰওৎসাট া সাভৰৰলয় হমটন, ফযাৰধ এ াৰ ফাটফ ৩ তকও হফৰঙ ৰদনৰ ফাটফ বাৰতফষতত
ৱৰস্থত ফাসকৃহত ৰঘৰওৎসা গ্ৰহণ ওৰাট া ৰমটয় সাধাৰণটত ৰঘৰওৎসালয়/নাৰঙতং হভত ৰঘৰওৎসা ওৰাট া দাফী ওটৰ.
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অফাসীয় ৰঘৰওৎসাট া মৰদ ৰলঘী এ াআ সাভৰৰলয়, হতটন্ত এআট া ৰৰটশাধটমাকয মৰদটহ:
 হৰাকীৰ ৱস্থাট া এটনওুৱা হয় হম হতোঁ/হতটঔতও ৰঘৰওৎসালয়/নাৰঙতং হভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ ফা
 অফাসৰ বাৱৰ ফাটফ হৰাকীচনও ৰঘৰওৎসালয়/নাৰঙতং হভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ
v. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়সীভা
স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাটৰ সাধাৰণটত এচন বৰতত হহাৱা হৰাকী ৰহঘাট ২৪ খন্টাতকও হফৰঙ ৰদনৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়ত
বৰততট া সাভৰৰলয়. হসআফাটফ বৰততৰ তাৰৰঔ অৰু সভয়ট া এটওদটৰ ফযাহৰতট া গুৰত্ব ুৰও ৰঔাট া গুৰুত্বূণত হহ টৰ
মৰদ এআ ঘততট া ভাৰন হলাৱা হয়.
ৰদফযা মতনৰ ৰঘৰওৎসাটফাৰ
স্বাস্থযৰ মতন উটদযাকট াত হহাৱা প্ৰমুৰিকত উনতায়ণৰ পলস্বৰূট ফহুটতা দ্ধৰত সৰলীওৰণ হহটঙ ৰমটফাৰ অকটত চৰ ল
অৰঙল অৰু দীখতওালীন ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰটয়াচন হহৰঙল. ২৪ খন্টাত হও হফৰঙ সভয়ৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ
প্ৰটয়াচন ৰফহটন ৰদফযা মতনৰ অধাৰত ফহুটতা প্ৰৰিয়া সম্পনতা ওৰা হয়.
ৰদফযা মতন প্ৰৰিয়াটফাৰৰ সৰহ সংঔযও ূফত-ৰনধতাৰৰত হটওচ হাৰৰ ৰবৰত্ত ওৰা হয়, পলস্বৰূট ভূলযটফাৰত ৰনশ্চয়তা
থাটও.
vi. OPD
ৰওঙুভান ৰলঘীটয় ফাৰহৰৰ হৰাকী ৰহঘাট গ্ৰহণ ওৰা ৰঘৰওৎসা/ৰাভশতটফাৰ সাভৰৰলয়, এ া ৰফটশষ ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণ সাটটক্ষ, ৰমট া সাধাৰণটত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট াতকও ওভ.
OPD ৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱাট া ৰলঘীটফাৰ সাটটক্ষ ৰবনতা হয়. হতটনওুৱা ক্ষৰতূৰণটফাৰৰ ফাটফ ২৪ খন্টা
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ দপাট া প্ৰটমাচয নহয়.
vii. ৰঘৰওৎসা দ্ধৰত/ৰঘৰওৎসাৰ শাৰী
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততওৰণট া সাধাৰণটত ৰঘৰওৎসাৰ এটলাটৰথও দ্ধৰতৰ হসটত চৰডত. তথাৰ, হৰাকীটয়
ৰনটম্নািটফাৰৰ দটৰ ৰঘৰওৎসাৰ নয ধৰণটফাৰ ফলম্বন ওৰৰফ াটৰ:
 উনানী
 ৰসদ্ধা
 হহৰভ’হৰথ
 অয়ুটফতদ
 হনঘাটৰাটৰথ আতযাৰদ.
ৰধওাংশ ৰলঘীটয় এআটফাৰ ৰঘৰওৎসা ফৰহষ্কাৰ ওটৰ, হসআদটৰ ৰওঙুভান ৰলঘীটয় উ-সীভাটফাৰৰ হসটত এআ
ৰঘৰওৎসাটফাৰৰ এ া ফা তটতাৰধও সাভৰৰলয়.
viii. ূফটত ৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ
সংজ্ঞা
ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাটৰ “ৰমটওাটনা ৱস্থা, ফযাৰধ ফা অখাত ফা সম্পওতীয় ঘতত(হফাৰ) মাৰ ফাটফ ফীভাওৃত ফযৰিৰ ৰঘহ্ন
ফা লক্ষণ থাটও অৰু/ফা ডায়টিাৰঙঙ ওৰৰৰঙল অৰু/ফা হওাম্পানীট াৰ হসটত হতোঁ/হতটঔতৰ স্বাস্থয ৰলঘীট া অৰম্ভ হহাৱাৰ
৪৮ ভাহৰ ৰবতৰত ৰঘৰওৎসাৰ ৰাভশত/শুশ্ৰুষা গ্ৰহণ ওৰৰৰঙল, হয়টতা হতোঁ সম্পূণতবাটৱ জ্ঞাত হয় নতুফা নহয়.”
ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা হৰাকটফাৰ ফৰহষ্কাৰ ওৰাৰ ওাৰণট া হল ফীভাৰ ধীনত ৰনৰশ্চত এ া সাভৰৰ হনাটলাৱাৰ হভৌৰলও
নীৰতট া.
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তথাৰ, এআ নীৰতট াৰ ফযৱহাৰট া সম্পূণত ওৰঠন অৰু ফীভা ওৰাৰ সভয়ত ফযৰিচনৰ সাম্প্ৰৰতও ৱস্থাট াৰ ৰফষটয়
জ্ঞাত হফকল লক্ষণটফাৰৰ এ াৰ প্ৰণালীফদ্ধ ৰীক্ষা এ া সম্পনতা ওৰা হয়. ৰমটহতু ৰঘৰওৎসাৰ হঙাদাৰীটফাটৰ হৰাকট াৰ
সভয়সীভাৰ হক্ষত্ৰত হফটলক হফটলক ভন্তফয ৰদটয়, হমৰতয়া হৰাকট া প্ৰথভ হদঔা হকৰঙল হসআ ভন্তফযট া সতওততাটৰ গ্ৰহণ
ওৰা হয়, ৰমটওাটনা দাফী গ্ৰাহয ওৰৰফকল এআ ঘততট া প্ৰটয়াক ওৰাৰ অকটত.
স্বাস্থয ফীভাৰ িভৰফওাশত, এআ ফৰহষ্কৰণট াত দু া ৰৰৱততন হদৰঔফকল াোঁ.
 প্ৰথভট া হল হকা ফীভাৰ হক্ষত্ৰত মত ফযৰিৰ সভগ্ৰ হকা ট াটও ফীভা ওৰা হয়, ফীভাওাৰী ৰফৰুটদ্ধ হওাটনা ৰনফতাঘন
হনাটহাৱাকও. হকা ৰলঘীটফাটৰ সাভৰৰলয়, ধৰও সওটলাটফাৰ ঘৰওাৰী ওভতঘাৰী, দৰৰদ্ৰতাৰ সীভা হৰঔাৰ তলৰ
সওটলাটফাৰ ৰৰয়াল, প্ৰধান ফাৰণৰচযও হকা এ াৰ ওভতঘাৰীটফাৰৰ ৰৰয়ালটফাৰ আতযাৰদ, প্ৰথভফাৰৰ ফাটফ
সাভৰৰলফকল আো ওৰা ওলশৰীয়া ৰৰয়াল এ াৰ তুলনাত ওৃাূফতও ৰহঘাট কণয ওৰা হয়. এআটফাৰ ৰলঘীটয়
প্ৰাটয় অৰত্তট া ৰডৰল ওটৰ, মতযপ্ত ভূলয হতয়াৰৰ অৰত্তট াৰ হসটত.
 ৰদ্বতীয় ৰৰৱততনট া হল হম ধাৰাফাৰহও সাভৰৰটলাৱাৰ এ া ৰনৰদতি সভয়সীভাৰ ৰঙত ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা
হৰাকটফাৰ সাভৰৰটলাৱা হয়. এআট াটৱ নীৰতট া নুসৰণ ওটৰ হম ফযৰি এচনৰ তাত ঘতত এ া উৰস্থত থওাৰ
ৰঙটতা মৰদ এ া ৰনৰদতি সভয়সীভাকলটও এআ পুৰ নুটঠ, হতটন্ত এআট া এ া ৰনশ্চয়তা ৰহঘাট কণয ওৰৰফ
হনাৱাৰৰ.
ix. প্ৰাৰৰম্ভও টক্ষাৰ সভয়সীভা
এ া ৰফটশষ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটয় হওৱল এ া ৩০ ৰদনৰ প্ৰাৰৰম্ভও সভয়সীভাৰ ৰঙত হৰাকটফাৰ সাভৰৰলয় (দূখত না
সম্পওতীয় ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততট া ফাদ ৰদ).
এটওদটৰ, হৰাকটফাৰৰ তাৰলওাঔন এটনধৰণৰ:
 হওট টৰক্ট,

 হফৰনচন হপ্ৰাটিৰ ও হাআাৰিৰপ,

 হাআিাৰআও ৰভ,

 ৰপিুলা,

 াআলঘ,
এআটফাৰ এ া প্ৰাৰৰম্ভও সভয়সীভাৰ ফাটফ সাভৰৰটলাৱা নহয় হসআট
এফঙৰ ফা দুআ ফঙৰ ফা তটতাৰধও হফ াটৰ.

হাৰনতয়া,
হাআিৰঙল,
ঘাআনাৰঘৰ ঙ,
অঠু / তৰনাৰ সংটমাক স্থানান্তৰ আতযাৰদ.
া ৰনৰদতি ফীভা হওাম্পানীৰ প্ৰডাক্টৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ

দাফী প্ৰৰিয়াওততাআ ৰঘনাি ওটৰ মৰদ হৰাকট া এআটফাৰৰ ৰবতৰত এ া হয় হন অৰু ৰীক্ষা ওৰৰফকল ফযৰিচনও ৰওভান
সভয়সীভাকল সাভৰৰটলাৱা হয় মৰদ এআট া গ্ৰাহযতাৰ ঘততৰ ৰবতৰত টৰ.
x. ফৰহষ্কৰণটফাৰ
ৰলঘীট াটৱ ফৰহষ্কৰণটফাৰৰ হঙ এ া তাৰলওা ওৰৰটঙ মাও সাধাৰণবাটৱ তলত ৰদয়াৰ দটৰ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ:
 ভৃতুযৰ দটৰ ভুনাপাটফাৰ (মৰদ এআট া ৰওঙুভান ৰলঘীত সাভৰৰটলাৱা হয়).
 ফাৰহৰ হৰাকী অৰু দন্ত ৰঘৰওৎসাটফাৰ.
 হভতন হথৰাৰ, হভদফহুলতাৰ ৰঘৰওৎসা, প্ৰচনন ৰঘৰওৎসা, ওঘটভৰ ও ঘাচতাৰৰ আতযাৰদৰ দটৰ হৰাকটফাৰ ৰমটফাৰ
সাভৰৰলফকল উটেশয ওৰা নহয়.
 সুৰাান/িাকঙ হসৱনৰ পটলাত হহাৱা হৰাক.
 বাৰতফষতৰ ফাৰহৰত গ্ৰহণ ওৰা ৰঘৰওৎসা হসৱা.
 ৰধও ৰফদচনও ওামতওলা, অত্মহযাৰ হঘিা, হৰৰড’ধভতী দূষণ.
 হওৱল ৰীক্ষা/নুসন্ধানৰ উটেটশয বৰতত.
হতটনওুৱা এ া হক্ষত্ৰত দৃিান্তটফাৰ ৰফটশষবাটৱ ফাঔযা ওৰৰফকল দাফী ৰৰঘালনাওততাটফাৰ ফাটফ এআট া ৰতশয় গুৰুত্বূণত
মাটত ৰফটশষজ্ঞৰ ভন্তফযট া সৰঠওবাটৱ প্ৰাসংৰকও হয় অৰু অআনৰ অদালতত সুক্ষ্ম ৰীক্ষাট া ৰহঘাট ৰথয় ৰদফ, মৰদ
প্ৰতযাহ্বান ওৰা হয়.
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xi. দাফীটফাৰৰ সাটটক্ষ ঘততটফাৰৰ হসটত সভতণ.
ফীভা ৰলঘীটফাটৰ লকটত দাফী এ াৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওততাআ গ্ৰহণ ওৰৰফলকীয়া ৰওঙুভান ৰনৰদতি ওামত ফাঔযা ওটৰ, ৰমটফাৰৰ
ৰওঙুভান দাফীট াৰ গ্ৰাহযতাৰ ফাটফ দৰওাৰী.
সাধাৰণটত, এআটফাৰ ৰনটম্নািটফাৰৰ হসটত সম্পওতীয়:
 ৰনৰদতি সভয়সীভাৰ ৰবতৰত দাফীৰ চাননী – দাফীৰ চাননীৰ গুৰুত্বট া অৰভ অকটত হদৰঔফকল াআটঙা.
ৰলঘীট াটৱ সভয়সীভা এ া ফাৰন্ধ ৰদফ ৰমট াৰ ৰবতৰত হতটনওুৱা চাননীট া হওাম্পানীট াটৱ লাব ওৰাট া
গুৰুত্বূণ.ত
 ৰনৰদতি সভয়সীভা এ াৰ ৰবতৰত দাফীৰ নৰথটফাৰ চভা ৰদয়া.
 বুল-উস্থান, বুল-ফাঔযা ফা ফস্তুৰনষ্ঠ তথয লুওুৱাৰ হসটত চডৰত হনাটহাৱা.
g) ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ ৰন্তভ মতযয়ত উনীত হহাৱা
দাফীট া এফাৰ গ্ৰাহয হহাৱাৰ ৰঙত, ৰফততী স্তৰট া হল ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ ৰৰভাণট া ৰনধতাৰণ ওৰা. এআট া কণনা
ওৰৰফকল অৰভ ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ ৰৰভাণট া ৰনধতাৰণ ওৰা ওাৰওটফাৰ ফুচাট া চৰুৰী. এআ ওাৰওটফাৰ হল:
i.

ৰলঘীট াৰ ধীনত সদসযচনৰ ফাটফ উলব্ধ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ

তাত ফযৰিকত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ হসটত প্ৰদান ওৰা ৰলঘীটফাৰ অটঙ, ৰওঙুভান ে াৰ ৰবৰত্ত প্ৰদান ওৰা হয় মত
ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ৰৰয়াল অৰু ৰলঘীটফাৰৰ ভাচত উলব্ধ ৰমট া ে াৰ ৰবৰত্তও ৰওন্তু প্ৰটতযও সদসযত এ া
সীভাৰ হসটত.
ii. আৰতভটধয ওৰা ৰমটওাটনা দাফী এ াৰ ৰঙত সদসযচনৰ ফাটফ ৰলঘীট াৰ ধীনত ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ফাওীট া
উলব্ধ:
আৰতভটধয ৰৰটশাধ ওৰা দফীটফাৰ ওাৰ ৰঔাৰ ৰঙত উলব্ধ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া কণনা ওটৰাটত,
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰকল অকফটঢাৱা ৰমটওাটনা ৰৱততী নকদৰফহীন ওতৃতত্ব ভনত ৰঔা হফ.
iii. উ-সীভাটফাৰ
ৰধওাংশ ৰলঘীটয় হওাঠাৰ বাৰাৰ সীভাট া, নাৰঙতং ভাঘুলটফাৰ আতযাৰদ ৰনৰদতি ওটৰ হয়টতা প্ৰৰত ৰদনৰ সীভা এ াৰ দটৰ
ফা ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ শতাংশ এ াৰ দটৰ. এটওদটৰ ৰাভশতদাতাৰ ভাঘুল, ফা এম্বুটলি ভাঘুল আতযাৰদৰ ফাটফ
এটওধৰণৰ সীভা হচাৰ ওৰৰফ ৰা মায়.
iv. হৰাকটফাৰকল ৰনৰদতি ৰমটওাটনা সীভাৰ ফাটফ ৰীক্ষা ওৰও
ৰলঘীট াটৱ ভাতৃত্ব সাভৰৰটলাৱাৰ ফা ওাৰডতটয়ওৰ দটৰ নয হৰাকটফাৰৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণ ফা উচ্চতভ সীভা এ া
ৰনধতাৰণ ওৰৰফ াটৰ.
v. ৰধওাৰী হয়টন ফা সিয়ী হফানাঘ নাাটয় ৰীক্ষা ওৰও
ফীভাওততাআ ৰমটওাটনা দাফীহীন হফানাঘৰ ৰধওাৰী হয়টন প্ৰভাৰণত ওৰও (অকৰ ফষত/হফাৰত ফীভাওততাআ দাফী উথ্থান
নওৰাৰ হক্ষত্ৰত). হওাটনা দাফী উথ্থান নওৰাৰ হক্ষত্ৰত হফানাঘটফাৰ ফীভাৰ ৰতৰৰি নকদ ৰৰভাণট াৰ ৰূত অটহ,
ৰমটয় অঘলটত হৰাকী/ফীভাওততাৰ ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণট া ফৃৰদ্ধ ওটৰ. হওৰতয়াফা, সিয়ী হফানাঘটফাৰ শুদ্ধকও উটেঔ
ওৰৰফ াটৰ, ৰমটহতু অকৰ ফঙৰৰ হশষৰপাটল সূৰঘত ওৰা দাফীটফাৰ কণনা ওৰা নহফ াটৰ.
vi. সীভাৰ হসটত সাভৰৰটলাৱা নয ফযয়টফাৰ:
তাতা নয সীভাটফাৰ থাৰওফ াটৰ উদাহৰণস্বৰূট মৰদ ৰঘৰওৎসাট া ষধৰ ৰঘৰওৎসাৰ অয়ুটফতৰদও প্ৰণালীৰ ধীনত
ওৰা হয়, সাধাৰণটত হসআট াৰ ৰত ওভ সীভা এ া থাটও. স্বাস্থয ৰীক্ষাৰ ভূলযটফাৰ হল ৰলঘীট াৰ ঘাৰৰ ফঙৰৰ ৰঙত
হওৱল এ া ৰনৰদতি সীভাকলটও. ৰঘৰওৎসালয়ৰ নকদ ৰৰটশাধট াৰ প্ৰৰতৰদনৰ সীভা এ া থাটও.
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vii. সহ-ৰৰটশাধ
এআট া সাধাৰণটত ৰৰটশাধৰ অকত ৰনৰূৰত দাফীট াৰ এ া হে শতাংশ. সহ-ৰৰটশাধট া হওৱল ৰনফতাৰঘত
ৰৰৰস্থৰতটফাৰত উলব্ধ হফ া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 হক্ষত্ৰত.
ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট া এআ সীভাটফাৰকল ৰভটলাৱাৰ অকটত, দাফীৰ ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট া হল ৰৰটশাধটমাকয
হনাটহাৱা ফস্তুটফাৰৰ ফাটফ ওাৰ ৰঔাটফাৰৰ কণনাওৃত ভুঠ.
স্বাস্থয দাফী এ াত ৰৰটশাধটমাকয হনাটহাৱা ফস্তুটফাৰ
হৰাকৰ এ াৰ ৰঘৰওৎসাত ফহন ওৰা ফযয়টফাৰ তলত ৰদয়া ধৰটণ হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ:
 অটৰাকয লাবৰ ফাটফ ফযয় অৰু
 মত্নৰ ফাটফ ফযয়.
হৰাক এ াৰ অটৰাকযৰ ফাটফ ওৰা ফযয়টফাৰত সওটলাটফাৰ ৰঘৰওৎসা ভূলয অৰু স্বাবাৰৱও সম্পওতীয় সুৰফধাটফাৰ সৰনতাৰফি.
লকটত, ৰঘৰওৎসালয়ত থওাট া ৰধও অৰাভদায়ও ফা অনৰও ৰফলাসী ওৰাৰ ফাটফ ফযয় ফহন ওৰৰফলকীয়া হয়.
ৰফটশষ স্বাস্থয ফীভা ৰলঘী এ াআ হৰাক এ া ৰনৰাভয়ৰ ফাটফ ওৰা ফযয়টফাৰত ধযান ৰদটয় অৰু ৰফটশষবাটৱ উটেঔ
নওৰাকলটও, ৰফলাসীতাৰ ফাটফ ওৰা ৰতৰৰি ফযয়টফাৰ ৰৰটশাধটমাকয নহয়.
এআ ফযয়টফাৰ ঞ্জীয়ন ভাঘুল, নৰথ প্ৰস্তওৰণৰ ভাঘুল, আতযাৰদৰ দটৰ ৰঘৰওৎসাৰ ন্তকতত হনাটহাৱা ভাঘুলটফাৰত
হশ্ৰণীৰফবাক ওৰৰফ াৰৰ অৰু ৰফটফঘনা ওৰৰফ ৰা ফস্তুটফাৰকলটও মৰদ উশভৰ হসটত প্ৰতযক্ষবাটৱ চৰডত
(উদাহৰণস্বৰূট,ৰফটশষকও ৰনধতাৰণ ওৰা বৰততৰ সভয়টঘাৱাত প্ৰৰ ন হমাকান ধৰা).
অকটত প্ৰটতযও TPA/ফীভাওততাৰ ৰৰটশাধটমাকয হনাটহাৱা ফস্তুটফাৰৰ ফাটফ ৰনচা তাৰলওা অৰঙল, এৰতয়া হসআঔন
IRDAI স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাৰৰ ধীনত ভানৰফৰশি ওৰা হহটঙ.
ৰৰটশাধটমাকয ঘূডান্ত দাফীট াত উনীত হহাৱাৰ অকটত িভট া তলত ৰদয়া ধৰণৰ:
তাৰলওা 2.1
স্তৰ I

হওাঠাৰ বাৰা, ৰাভশতদাতাৰ ভাঘুল আতযাৰদ ৰফৰবনতা ভুঔযৰ ধীনত সওটলাটফাৰ ৰফল অৰু ৰৰঙদ তাৰলওা
ওৰও.

স্তৰ II

প্ৰৰতট া ভুঔযৰ ধীনত দাফী ওৰা ৰৰভাণট াৰ ৰা ৰৰটশাধটমাকযহীন ফস্তুটফাৰ ওাৰ ৰাঔও

স্তৰ III

ফযয়ৰ প্ৰৰতট া ভুঔযৰ ফাটফ প্ৰটমাচয ৰমটওাটনা সীভা প্ৰটয়াক ওৰও

স্তৰ IV

ভুঠ ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট াত উৰস্থত হও অৰু ৰীক্ষা ওৰও মৰদ এআট া সাভৰগ্ৰও ফীভাৰ নকদ
ৰৰভাণট াৰ ৰবতৰত অটঙ

স্তৰ V

ৰমটওাটনা সহ-ৰৰটশাধ ওাৰ ৰাঔও মৰদ ৰৰটশাধটমাকয ভুঠ দাফীট াত উনীত হহাৱাৰ হক্ষত্ৰত প্ৰটমাচয

h) দাফীৰ ৰৰটশাধ
ৰৰটশাধটমাকয দাফীৰ ৰৰভাণট া এফাৰ লাব ওৰাৰ ৰঙত, খ নাট া ৰমটয়আ নহও ৰওয় গ্ৰাহও ফা ৰঘৰওৎসালয়ও
ৰৰটশাধট া ওৰা হয়. নুটভাৰদত দাফীৰ ৰৰভাণট া হল ৰফত্ত / ৰহঘাৰ ওামতকল ৰাভশত ওৰা হয় অৰু ৰৰটশাধট া
হয়টতা হঘও ফা গ্ৰাহওৰ হফংও এওাউন্টট াকল দাফীৰ ধন স্থানান্তৰ ওৰাৰ দ্বাৰা ওৰা হফ াটৰ.
হমৰতয়া ৰৰটশাধট া ৰঘৰওৎসালয়কল ওটৰ, প্ৰটয়াচনীয় ওৰ ওাৰ ৰঔা হয়, মৰদ ৰৰটশাধট াৰ ৰা ৰওফা ওৰা হতয়াৰ
ওৰা হহটঙ.
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মত ৰৰটশাধট া তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষআ ৰৰঘালনা ওটৰ, তাত ৰৰটশাধট া প্ৰৰিয়াট া ফীভাওাৰী সাটটক্ষ হফটলক
হফটলক হফ াটৰ. ৰঙকল TPAহফাৰৰ ওামতত ূংঔানুংূ ঔবাটৱ দৃৰি ৰনটক্ষ ওৰা হহটঙ.
গ্ৰাহওৰ নুসন্ধানটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফকল প্ৰণালীট াত ৰৰটশাধৰ অটড টফাৰ প্ৰদান ওৰাট া গুৰুত্বূণত. সাধাৰণটত
এআ ৰফৱৰণটফাৰ ও’ল হঘন্টাৰ / গ্ৰাহও হসৱাৰ দলৰ হসটত প্ৰণালীট াৰ চৰৰয়টত ৰফৰনভয় ওৰা হয়.
এফাৰ ৰৰটশাধ ওৰাৰ ৰঙত, দাফীট া ৰনষ্পৰত্ত ৰহঘাট কণয ওৰা হয়. ৰনষ্পৰত্ত ওৰা দাফীটফাৰৰ ৰৰভাণ অৰু সংঔযাট াৰ
ফাটফ ৰৰটা তটফাৰ সভটয় সভটয় হওাম্পানীৰ ৰৰঘালনা ৰফবাক, ভধযস্থতাওাৰীটফাৰ, গ্ৰাহওটফাৰ অৰু IRDAI হল থাফ
লাটক. ৰনষ্পৰত্ত ওৰা দাফীটফাৰৰ ৰফটশষ ৰফটেষণট াত ৰনষ্পৰত্তৰ %, নুাত এ াৰ দটৰ ৰৰটশাধটমাকয হনাটহাৱাটফাৰৰ
ৰৰভাণ, দাফীটফাৰ ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফকল হলাৱা কড সভয়, আতযাৰদ ন্তবুতি.
i)

প্ৰটয়াচনীয় ৰতৰৰি তথয / নৰথটফাৰ ওভ হহাৱাট াৰ ৰৰঘালনা

দাফী এ াৰ প্ৰৰিয়াট াটৱ ভুঔয নৰথটফাৰৰ তাৰলওা এঔনৰ সুক্ষ্ম ৰনৰীক্ষণট া দাফী ওটৰ. এআটফাৰ হল:
 বৰততৰ হ াওাটফাৰৰ হসটত ফযাহৰতৰ সাৰাংশ,
 সভৰথতত নুসন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ,
 ৰফৰবনতা ংশৰ বাক ওৰৰ ঘূডান্তবাটৱ প্ৰস্তুত ওৰা ৰফল,
 হপ্ৰঘৰিিন অৰু পাভতাঘীৰ ৰফলটফাৰ,
 ৰৰটশাধৰ ৰৰঙদটফাৰ,
 দাফীৰ পভত অৰু
 গ্ৰাহওৰ ৰৰঘয়ত্ৰ.
ৰবজ্ঞতাআ হদঔুৱায় হম প্ৰাথৰভও নৰথটফাৰ সাটটক্ষ ঘাৰৰ াৰ ৰবতৰত এ া দাফী সম্পূণত হয়. হসআফাটফ গ্ৰাহওও চভা
ৰনৰদয়া নৰথৰ ৰফটষটয় ৰাভশত ওৰা অৰু এ া সভয়সীভা ধৰৰ ৰদয়াট া চৰুৰী, ৰমট াৰ ৰবতৰত হতোঁ হসআটফাৰ হতোঁৰ
দাফীট াৰ হসটত সংলি ওৰৰফ াটৰ.
এটওদটৰ, দাফীট া প্ৰৰিয়া হহ থওাৰ সভয়ত ৰতৰৰি তথযৰ প্ৰটয়াচনীয়তা অৰহ ৰৰফ াটৰ ওাৰণ:
i. অকফটঢাৱা ফযাহৰতৰ সাৰাংশট া IRDAI ৰ দ্বাৰা উটেঔ ওৰাৰ দটৰ শুো্দ্ধ পৰটভ ট াত নাথাটও ফা ডায়টিাৰঙঙৰ
ৰওঙুভান ৰফৱৰণ ফাঔযা নওটৰ ফা হৰাকট াৰ আৰতহাসৰ ৰফষটয় উটেঔ নওটৰ.
ii. প্ৰদান ওৰা ৰঘৰওৎসাট া ৰধও ৰফস্তৃতবাটৱ ফণতনা ওৰা নাআ ফা স্পিীওৰণৰ প্ৰটয়াচন.
iii. ফযাহৰতৰ সাৰাংশ ভটত ৰঘৰওৎসাট া ডায়টিাৰঙঙৰ সভান্তৰাল বাটৱ হহাৱা নাআ ফা ৰনধতাৰণ ওৰা ষধটফাৰৰ
হৰাকট াৰ হসটত হওাটনা সম্পওত নাআ মাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসা অকফটঢাৱা হহৰঙল.
iv. অকফটঢাৱা ৰফলটফাৰৰ প্ৰটয়াচনীয় ফকতীওৰণ ওৰা হহাৱা নাআ.
v. দুঔন নৰথৰ ভাচত ফযৰিচনৰ ফয়সট া ৰনৰভটল.
vi. ফযাহৰতৰ সাৰাংশ অৰু ৰফলঔনৰ ভাচত বৰততৰ তাৰৰঔ / ফযাহৰতৰ তাৰৰঔ ৰনৰভটল.
vii. দাফীট াটৱ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ এ া ৰধও ৰফস্তৃত ৰনৰীক্ষণ দাফী ওটৰ অৰু এআট াৰ ফাটফ, ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰবতৰৰ
খ নাৰ ওাকচটফাৰ প্ৰটয়াচনীয়.
উবয় হক্ষত্ৰত, ৰতৰৰি তথযৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ ৰফৱৰণ গ্ৰাহওও ৰলৰঔতবাটৱ ফা হভআলৰ চৰৰয়টত চটনাৱা হয়. হফৰঙবাক
হক্ষত্ৰত, গ্ৰাহটও প্ৰটয়াচনীয় তথয অকফঢাফকল সক্ষভ. হসআদটৰ, ৰওঙুভান ৰৰৰস্থৰতত অটঙ মত টৰ টৰ ৰনৰীক্ষণ
ওৰৰফকল তথযৰ প্ৰটয়াচনীয়তাট া তযন্ত গুৰুত্বূণত ৰওন্তু গ্ৰাহটও সোঁহাৰৰ ৰনৰদটয়. হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত, গ্ৰাহওও ৰৰভাণ্ডাৰ
টথাৱা হয় হম দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰৰফকল তথযৰ প্ৰটয়াচন হহটঙ অৰু হতটনওুৱা ৰতৰন া ৰৰভাআণ্ডাৰৰ ৰঙত, দাফী
সভাৰপ্তৰ চাননী এঔন টথাৱা হয়.
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দাফী এ াৰ হসটত সম্পওতীয় সওটলাটফাৰ হক্ষত্ৰত হমৰতয়া এআট া প্ৰৰিয়া হহ থাটও, অুৰন হদৰঔফ হম ৰঘৰঠঔনৰ ৰত
“ূো্ফতানুভান ৰফহটন” ৰলঔা থাটও. এআট া হল দাফী এ া গ্ৰাহয ওৰৰফকল ফীভাওাৰীৰ ৰধওাৰট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল এ া
অআনী প্ৰটয়াচনীয়তা, এআটফাৰৰ ৰঙত সংৰেিটফাৰ  ু থাটও.
উদাহৰণ
খ নাট া ূংঔানুংূ ঔবাটৱ ধযয়ন ওৰৰফকল অবযন্তৰীণ খ নাৰ ওাকচটফাৰ ফীভাওাৰীটয় ৰফঘাৰৰফ াটৰ অৰু সাভৰৰণ এ াত
উনীত হফ াটৰ হম প্ৰৰিয়া / ৰঘৰওৎসাট া ৰলঘী ঘততটফাৰৰ ৰবতৰত নটৰ. ৰধও তথযৰ ফাটফ হসাধা ওামতট া ফীভাওততাআ
দাফীট া গ্ৰহণ ওৰা ফুটচাৱাৰ দটৰ কণয ওৰা উৰঘত নহয়.
দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনাত নৰথ ফাদ ৰাট া ৰৰঘালনা ওৰা অৰু স্পিীওৰণ ৰদয়া অৰু ৰতৰৰি তথযৰ প্ৰটয়াচনীয়তা
হল এ া ভুঔয প্ৰতযাহ্বান. ৰমদটৰ সওটলাটফাৰ প্ৰটয়াচনীয় নৰথ ৰফহটন দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰৰফ হনাৱাৰৰ, হসআদটৰ ৰধও
অৰু ৰধও তথযৰ ফাটফ সখনাআ দাফী ওৰৰ দ্বাৰা গ্ৰাহওও সুৰফধাত হলাফ নালাটক.
বাল বযাটস প্ৰটয়াচন হফ ৰা সওলটফাৰ তথযৰ সম্পূণত তাৰলওা এঔনৰ হসটত হতটনওুৱা নুটৰাধট া 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
সভয়সীভাটফাৰৰ ৰবতৰত নটৰ. এআট া ৰফৰবনতা ধৰণৰ ওাৰণৰ ফাটফ হফ াটৰ ৰমটফাৰ হল:
i.

বৰততৰ তাৰৰঔট া ফীভাৰ সভয়সীভাট াৰ ৰবতৰত নহয়.

ii. সদসযচন মাৰ ফাটফ দাফীট া হতয়াৰ ওৰা হহৰঙল সভৰৰটলাৱা হহাৱা নাআ.
iii. ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা এ া হৰাকৰ পলত (মত ৰলঘীট াটৱ হতটনওুৱা ৱস্থাট া ফৰহষ্কাৰ ওটৰ).
iv. হফধ ওাৰণ ৰফহটন চভা ৰদয়াত নাৱশযও ৰফলম্ব.
v. হওাটনা সৰিয় ৰঘৰওৎসা নওৰা; হওৱল ভাত্ৰ নুসন্ধানৰ উটেটশয বৰতত.
vi. ৰঘৰওৎসা ওৰা হৰাকট া ৰলঘীট াৰ ধীনত ফৰহষ্কাৰ ওৰা হহটঙ.
vii. হৰাকৰ ওাৰণট া হল সুৰাান ফা িাকঙ হসৱন.
viii. ২৪ খন্টাতকও ওভ সভয়ৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত.
দাফী এ াৰ স্বীওাৰ ফা ৰৰতযাকট া (ৰমটওাটনা ওাৰণৰ পলত) গ্ৰাহওও ৰলৰঔতবাটৱ চনাফ লাটক. সাধাৰণটত
হতটনওুৱা গ্ৰাহয ত্ৰআ স্পিবাটৱ স্বীওাৰৰ ওাৰণট া উটেঔ ওটৰ, ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভ / ঘতত ফাঔযা ওটৰ ৰমহৰ ফাটফ
দাফীট া গ্ৰাহয ওৰা হহৰঙল.
ৰধওাংশ ফীভাওাৰী এ া ৰনচস্ব প্ৰৰিয়া অটঙ মাৰ দ্বাৰা দাফীট া নুটভাদন ওৰৰফৰ ফাটফ ওতৃতত্বপ্ৰাপ্ত ফযৰি এচনকত
হচযাষ্ঠ ৰৰঘালও এচটন স্বীওাৰট া ভানযতা ওটৰ. এআট া হল ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল হম ৰমটওাটনা স্বীওাৰ সম্পূণতবাটৱ
মুৰিসন্মত অৰু ফীভাওততাআ ৰফঘৰা ৰমটওাটনা অআনী সুধৰৰণৰ হক্ষত্ৰত ফাঔযা ওৰা হফ.
ফীভাওততাকল প্ৰদান ওৰা উস্থানট াৰ উৰৰ, দাফীৰ স্বীওাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰনটম্নািটফাৰৰ ওাষঘাৰফকল গ্ৰাহওৰ ৰফওল্প
থাটও:





ফীভা হলাওাল ফা
উটবািা পৰাভ ফা
IRDAI ফা
অআনৰ অদালত.
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প্ৰৰতট া গ্ৰাহযৰ হক্ষত্ৰত ভূলযায়ন ওৰৰফকল পাআলট া ৰীক্ষা ওৰা হয় মৰদ স্বীওাৰট াটৱ স্বাবাৰৱও ৰফষয়ত অআনী
ৰনৰীক্ষণ ওটৰ অৰু নৰথটফাৰ এ া সুৰৰক্ষত স্থানত ৰাটঔ, উদ্ভৱ হহাৱা ৰসদ্ধান্তট া সভথতন ওৰাৰ প্ৰটয়াচন হফ াটৰ.
k) ৰধও ূংঔানুংূ ঔ নুসন্ধানৰ ফাটফ সটন্দহচনও দাফীটফাৰ
ফযৱসায়ৰ সওটলা স্তৰটত ফীভাওাৰীটফাটৰ প্ৰৱিনাৰ সভসযাট া ৰৰঘালনা ওৰৰফকল হঘিা ওৰৰ অৰহটঙ. প্ৰৱিনাৰ
দাফীটফাৰ ৰৰঘালনাৰ সংঔযাট া সাটটক্ষ, স্বাস্থয ফীভাআ ফীভাওাৰীটফাৰকল ফৃহত প্ৰতযাহ্বান এ া অকফঢায়.
স্বাস্থয ফীভাত সংকৰঠত প্ৰৱিনাৰ ৰওঙুভান উদাহৰণ হল:
i.

ৰূধাৰণ, ফীভাওৃত ফযৰিচন অৰু ৰঘৰওৎসা গ্ৰহণ ওৰা ফযৰিচন হফটলক হহাৱা.

ii. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হনাটহাৱাকও দাফী উথ্থানৰ ফাটফ ভটন সচা নৰথ প্ৰস্তত ওৰা.
iii. ফযয়টফাৰৰ ভুদ্ৰাফীৰত, হয়টতা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সহায়কল ফা প্ৰৱিনাটৰ হতয়াৰ ওৰা ফাৰহযও ৰফলটফাৰ হমাকৰদ.
iv. ডায়টিাৰঙঙৰ ফযয়ট া সাভৰৰলফকল ফাৰহৰ হৰাকীৰ ৰঘৰওৎসাট া বৰতত হহাৱা হৰাকী / ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততকল সলৰন
ওৰা, ৰমট া ৰওঙুভান ৱস্থাত ফহুত হফৰঙ.
প্ৰৰতৰদটন অৰহফলকীয়া প্ৰফিনাৰ নতুন নতুন দ্ধৰতটফাৰৰ ফাটফ ফীভাওাৰী অৰু TPA হফাটৰ ঠাআটত থাৰও ৰৰৰস্থৰতট া
ধাৰাফাৰহওবাটৱ ৰনৰীক্ষণ ওটৰ অৰু হতটনওুৱা প্ৰৱিনাটফাৰ ৰফঘাৰৰ উৰলয়াফকল অৰু ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰৰফকল দটক্ষ গ্ৰহণ
ওটৰ.
দু া দ্ধৰতৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ দাফীটফাৰ নুসন্ধানৰ ফাটফ ৰনফতাঘন ওৰা হয়:
 ৰনয়ৰভত দাফীটফাৰ অৰু
 সৰিয় দাফীটফাৰ
TPA ফা ফীভাওততা এ াআ অবযন্তৰীণ ভানৰফৰশি এ া হঙ ওৰৰফ াটৰ ৰমটয় দাফীটফাৰৰ এ া ৰনৰদতি শতাংশ হদৰহওবাটৱ
প্ৰভাৰণত ওটৰ; এআ শতাংশট া নকদৰফহীন অৰু ক্ষৰতূণতৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ হফটলক হফ াটৰ.
এআ দ্ধৰতট াৰ ধীনত, ৰফশৃংঔল প্ৰৰতঘয়ন দ্ধৰত ফযৱহাৰ ওৰৰ দাফীটফাৰ ৰনফতাঘন ওৰা হয়. ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয়
নুফন্ধ ওটৰ এ া ৰনৰদতি ভানতকও ৰৰ সওটলাটফাৰ দাফী নুসন্ধান ওৰা হফ অৰু উি সীভাট াৰ তলৰ দাফীটফাৰৰ
নভুনাৰ হঙ এ া প্ৰভাৰণতওৰণৰ ফাটফ হলাৱা হফ.
ৰদ্বতীয়ট া দ্ধৰতত, প্ৰৰতট া দাফীটয় ৰীক্ষা ৰফন্দুটফাৰৰ হঙ এ াৰ ভাটচটৰ াৰ হয়, হসআট া মৰদ শাৰীত নাথাটও,
হতটন্ত তলত ৰদয়াৰ দটৰ নুসন্ধানট া সৰিয় ওৰও
i. ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাটফাৰ ফা ষধটফাৰৰ হসটত সম্পওতীয় দাফীট াৰ এ া উচ্চ ংশ
ii. ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ ৰত আেুও গ্ৰাহও
iii. ৰা-ৰৰকও ৰলঔাটফাৰৰ হসটত ৰফলটফাৰ, আতযাৰদ.
মৰদ দাফীট া প্ৰওৃত নহয় ফুৰল সটন্দহ ওৰা হয়, হতটন্ত দাফীট া নুসন্ধান ওৰা হয়, এআট া ৰমভাটনআ ক্ষুদ্ৰ নহও ৰওয়.
l)

l. TPA নকদৰফহীন ৰনষ্পৰত্তৰ প্ৰৰিয়া

নকদৰফহীন সুৰফধাট াটৱ হওটনকও ওামত ওটৰ? আয়াৰ অোঁৰত TPA ফীভাওাৰীটয় ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত ওৰা ঘুৰি এ া
অটঙ. তাত এটওদটৰ নয ৰঘৰওৎসা হসৱা অকফঢাতাটফাৰৰ হসটত ঘুৰিটফাৰ সম্ভৱ. অৰভ এআ ঔণ্ডট াত নকদৰফহীন
সুৰফধা অকফটঢাৱাৰ ফাটফ ফযৱহাৰ ওৰা প্ৰৰিয়াট া ৰনৰীক্ষণ ওৰৰভ:
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তাৰলওা 3.1

স্তৰ ১

স্বাস্থয ফীভাৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা গ্ৰাহও এচটন হৰাক এ াত বুৰকটঙ ফা অখাতপ্ৰাপ্ত হহটঙ অৰু হসটয়
ৰঘৰওৎসালয় এঔনত বৰতত হফকল উটদশ ৰদয়া হহটঙ. হতোঁ/হতটঔটত (ফা হতোঁ/হতটঔতৰ ক্ষৰ
হওাটনাফা এচন ফযৰি) ৰনটম্নািটফাৰৰ দটৰ ফীভাৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণট াৰ হসটত ৰঘৰওৎসালয়ৰ ফীভা
হডস্কট াৰ ওাষ ঘাট:
i. TPA নাভ,
ii. হতোঁৰ সদসয সংঔযা,
iii. ফীভাওাৰীৰ নাভ, আতযাৰদ.

স্তৰ ২

ৰঘৰওৎসালয়ঔটন প্ৰটয়াচনীয় তথযট া তলত ৰদয়াৰ দটৰ সংওৰলত ওটৰ:
i. হৰাকৰ ডায়টিাৰঙঙ
ii. ৰঘৰওৎসা,
iii. ৰঘৰওৎসা ওৰা ৰঘৰওৎসওৰ নাভ,
iv. প্ৰস্তাৰৱত ৰঘৰওৎসালয়তৰ ৰদনটফাৰৰ সংঔযা অৰু
v. ধামত ওৰা ভূলযট া
এআট া পৰটভ এ াত উস্থান ওৰা হয়, নকদৰফহীন ওতৃতত্বৰ ধৰণ ফুৰল হওাৱা হয়.

স্তৰ ৩

নকদৰফহীন ওতৃতত্বৰ ধৰণত অকফটঢাৱা তথযট া TPA হয় ধযয়ন ওটৰ. আ ৰলঘীট াৰ সভয়সীভা
অৰু ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত ফুচাফুৰচ ওৰা শুল্কট াৰ হসটত তথযট া ৰীক্ষা ওটৰ, মৰদ ৰওফা অটঙ, অৰু
নকদৰফহীন ওতৃতত্ব প্ৰদান ওৰৰফটন নাআ ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওটৰ অৰু মৰদ হসআট া হয়, হতটন্ত ৰৰভাণট া
ৰও হফ.
ৰসদ্ধান্তত উনীত হফৰ ফাটফ TPA হয় ৰধও তথয ৰফঘাৰৰফ াটৰ. এফাৰ ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওৰাৰ ৰঙত,
ৰফলম্ব ৰফহটন ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত হমাকাটমাক ওৰা হয়.
এৰতয়া দুটয়া া ধৰণ IRDAI স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাৰৰ ধীনত ভানৰফৰশি ওৰা
হয়; হশষত নুফন্ধত উটেঔ ওৰও.

স্তৰ ৪

হৰাকীৰ এওাউন্টট াত হিৰড ৰহঘাট TPA হয় ওতৃতত্ব প্ৰদান ওৰা ৰৰভাণট া অকত ৰাৰঔ
ৰঘৰওৎসালটয় হৰাকীচনও ৰঘৰওৎসা ওটৰ. ৰলঘীট াৰ ধীনত প্ৰটয়াচন হহাৱা ৰঘৰওৎসাহীন ফযয়টফাৰ
অৰু ৰমটওাটনা সহ-ৰৰটশাধ সাভৰৰলফকল সদসযচনও চভাৰ ৰৰটশাধ এ া ওৰৰফকল হওাৱা হফ
াটৰ.

স্তৰ ৫

হমৰতয়া হৰাকীচন ফযাহৰতৰ ফাটফ সাচু হয়, হতৰতয়া ৰঘৰওৎসালয় ওতৃতক্ষআ ফীভাৰ দ্বাৰা সাভৰৰটলাৱা
প্ৰওৃত ৰঘৰওৎসাৰ ভাঘুলটফাৰৰ ৰফৰীটত TPA ৰ দ্বাৰা নুটভাৰদত হৰাকীৰ এওাউন্টট াৰ হিৰড ৰ
ৰৰভাণট া ৰীক্ষা ওটৰ.
মৰদ হিৰড ট া ওভ হয়, হতৰতয়া ৰঘৰওৎসালয় ওতৃতক্ষআ নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ হিৰড ৰ
ৰতৰৰি নুটভাদন দাফী ওটৰ.
TPA হয় হসআট া ৰফটেষণ ওটৰ অৰু ৰতৰৰি ৰৰভাণট া ভঞ্জুৰ ওটৰ.

স্তৰ ৬

হৰাকীচটন গ্ৰাহয নওৰা ভাঘুলটফাৰ ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু ফযাহৰত লাব ওটৰ. নৰথ প্ৰস্তুত সম্পূণত
ওৰৰফকল হতোঁও দাফীৰ পভত অৰু ৰফলত ঘহী ওৰৰফকল হওাৱা হফ.
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ৰঘৰওৎসালয় ওতৃতক্ষআ সওটলাটফাৰ নৰথ ৰভলায় অৰু ৰফলট াৰ প্ৰৰিয়াৰ ফাটফ ৰনটম্নাি নৰথটফাৰ
TPA ও প্ৰদশতন ওটৰ:
i. দাফীৰ পভত
ii. ফযাহৰতৰ সাৰাংশ / বৰততৰ হ াওাটফাৰ
iii. TPA হয় প্ৰদান ওৰা হৰাকী / প্ৰস্তাৱওৰ ৰৰঘয় ত্ৰ অৰু পট া ID প্ৰভাণ.
স্তৰ ৭
iv. ঘূডান্ত ৰভটলাৱা ৰফল
v. সম্পূণত ৰফল
vi. নুসন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ
vii. হপ্ৰঙৰিিন অৰু পাভতাঘীৰ ৰফলটফাৰ
viii. TPA ৰ দ্বাৰা হপ্ৰৰণ ওৰা নুটভাদনৰ ত্ৰটফাৰ
TPA হয় দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰৰফ অৰু ৰনটম্নাি ধৰটণ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণটফাৰ প্ৰভাৰণত ওৰাৰ ৰঙত
ৰঘৰওৎসালয়ও ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰাভশত ওৰৰফ:
i. ৰঘৰওৎসা ওৰা হৰাকীচন এটওচন ফযৰি হয় হন মাৰ ফাটফ নুটভাদনট া অকফটঢাৱা হহৰঙল.
ii. হসআট া ৱস্থাৰ ফাটফ হৰাকীচনও ৰঘৰওৎসা ওৰা হহৰঙল হন ৰমট াৰ ফাটফ নুটভাদন দাফী ওৰা
হহৰঙল.
স্তৰ ৮
iii. ফৰহষ্কৃত হৰাকৰ ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ফযয়টফাৰ, মৰদ ৰওফা অটঙ হতটন্ত হসআট া ৰফলৰ ংশ নহয়.
iv. ৰঘৰওৎসালয়কল হমাকাটমাক ওৰা সওটলাটফাৰ সীভা ালন ওৰা হহটঙ.
v. ভুঠ ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট া কণনা ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত ফুচাফুৰচ ওৰা শুল্কৰ
দৰটফাৰ ালন ওৰা হয়.
নকদৰফহীন সুৰফধাৰ ভানট া সটন্দহচনও নহয়. সুৰফধাট াৰ হওটনকও বাল ফযৱহাৰ ওৰৰফ হসআট া জ্ঞাত হফকল এআট া
গ্ৰাহওৰ ফাটফ গুৰুত্বূণ.ত ভন ওৰৰফলকীয়া আন্টটফাৰ হল:
i.

গ্ৰাহটও এআ ৰনৰশ্চত ওৰা ৰৰহামত হম হতোঁ/হতটঔতৰ ফীভাৰ সম্পূণত ৰফৱৰণ হতোঁ/হতটঔতৰ লকত অটঙ. আয়াত
ন্তবুতিটফাৰ হল:
 TPA ওাডত,
 ৰলঘীৰ প্ৰৰতৰলৰ,
 সাভৰৰটলাৱাৰ ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰ আতযাৰদ.

হমৰতয়া এআট া উলব্ধ নহয়, হতোঁ TPA ৰ হসটত হমাকাটমাক ওৰৰফ াটৰ (এ া ২৪ খন্টাৰ হ ৰলটপাৰনও সহায়ৰ দ্বাৰা)
অৰ সম্পূণত ৰফৱৰণ ৰফঘাৰৰফ াটৰ.
ii. হতোঁ/হতটঔতৰ ৰাভশতওাৰী ৰঘৰওৎসটও ৰাভশত ওৰা ৰঘৰওৎসালয়ঔন TPA ৰ হন ৱওতট াত অটঙ হন গ্ৰাহটও
ৰীক্ষা ওৰাট া ৰৰহামত. মৰদ নাআ, হতটন্ত হতোঁ TPA ৰ হসটত থওা উলব্ধ ৰফওল্পটফাৰ ৰীক্ষা ওৰা উৰঘত মত
হতটনওুৱা ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ নকদৰফহীন সুৰফধা উলব্ধ.
iii. হতোঁ/হতটঔটত ৰনৰশ্চত ওৰাট া প্ৰটয়াচন হম ূফত-ওতৃতত্বৰ পভতত শুদ্ধ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণটফাৰ বটৰাৱা হহটঙ. ২০০৩
ঘনত প্ৰদান ওৰা স্বাস্থয ফীভাত ভানৰফৰশিওৰণৰ ৰনটদতৰশওাটফাৰ নুসৰৰ IRDAI ৰ দ্বাৰা এআ পভতঔন ভানৰফৰশি
ওৰা হহটঙ. মৰদ খ নাট া স্পি নহয়, হতটন্ত TPA হয় নকদৰফহীন সুৰফধাট া স্বীওাৰ ওৰৰফ াৰ ফা প্ৰশ্ন উথ্থান
ওৰৰফ াটৰ.
iv. হতোঁ/হতটঔটত এআট া ৰনৰশ্চত ওৰা প্ৰটয়াচন হম হওাঠাৰ বাৰা ফা হওট টৰক্টৰ দটৰ ৰনধতাৰৰত ৰঘৰওৎসাটফাৰত থওা
উচ্চসীভাট াৰ দটৰ সীভাটফাৰৰ হসটত ৰঘৰওৎসালয়ৰ ভাঘুলটফাৰ সুৰস্থৰ.
হতোঁ/হতটঔটত ৰলঘীট াটৱ নুটভাদন ওৰাতকও ৰধও ফযয় ওৰৰফ ৰফঘৰাৰ হক্ষত্ৰত, এআট া অকতীয়াকও চাৰন হথাৱা
বাল হফ হম ফযয়টফাৰত হতোঁ/হতটঔতৰ ংশ ৰও হফ.
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v.

ফযাহৰতৰ ফাটফ গ্ৰাহটও TPA ও অকতীয়াকও চটনাৱাট া অৰু ফযাহৰতৰ অকটত প্ৰটয়াচন হফ ৰা ৰমটওাটনা
ৰতৰৰি নুটভাদন TPA হল হপ্ৰৰণ ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসালয় ওতৃতক্ষও নুটৰাধ ওৰাট া ৰৰহামত. এআট াটৱ
হৰাকীচনও প্ৰটয়াচনীয়বাটৱ ৰঘৰওৎসালয়ত টক্ষা ওৰৰফ নলকাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফ.

লকটত এআট া সম্ভৱ হম গ্ৰাহটও দাফী ওটৰ অৰু ৰঘৰওৎসালয় এঔনত নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ নুটভাদন এ া লাব
ওটৰ ৰওন্তু হৰাৰকচনও নয ওটৰাফাত বৰতত ওৰৰফকল ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওটৰ. হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত, গ্ৰাহটও চটনাৱাট া অৰু
ৰঘৰওৎসালয় ওতৃতক্ষও TPA ৰ হসটত হমাকাটমাক ওৰৰফকল হওাৱাট া ৰৰহামত হম নকদৰফহীন নুটভাদনট া ফযৱহাৰ
ওৰা নাআ.
মৰদ এআট া সম্পনতা ওৰা নহয়, হতটন্ত নুটভাৰদত ৰৰভাণট া গ্ৰাহওৰ ৰলঘীট াত অফদ্ধ ওৰৰ ৰঔা হফ অৰু সভসাভৰয়ও
দাফীট াৰ ভঞ্জুৰীট া ক্ষাতূণত হফ.

C. স্বাস্থয ফীভাৰ দাফীটফাৰত নৰথ প্ৰস্তুত
অকটত ফাঔযা ওৰাৰ দটৰ স্বাস্থয ফীভাৰ দাফীটফাটৰ নৰথটফাৰৰ ৰৰসৰ এ া দাফী ওটৰ. প্ৰৰতট া নৰথ দু া ভুঔয প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
ৰদয়াত সহায়ও হহাৱাট া অশা ওৰা হয় – গ্ৰাহযতা (এআট া ৰৰটশাধটমাকয হন?) অৰু দাফীৰ প্ৰসাৰ (ৰওভান ৰৰভাণ?).
এআ ঔণ্ডট াটৱ প্ৰটয়াচনটফাৰ অৰু গ্ৰাহওটফাটৰ চভা ৰদফলকীয়া প্ৰৰতট া নৰথৰ উাদানটফাৰ ফাঔযা ওটৰ:
1. ফযাহৰতৰ সাৰাংশ
স্বাস্থয ফীভাৰ দাফী এ া প্ৰৰিয়া ওৰৰফকল প্ৰটয়াচনীয় ফযাহৰতৰ সাৰাংশট াও ৰত গুৰুত্বূণত নৰথ ৰহঘাট ৰঘৰহ্নত ওৰৰফ াৰৰ.
এআট াটৱ হৰাকীৰ ৱস্থা অৰু ৰঘৰওৎসাৰ শাৰীট াৰ ৰফষটয় সম্পূণত তথয ৰফশদবাটৱ দাৰগ ধটৰ.
IRDAI ৰ ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতশনাটফাৰ নুসৰৰ ভানৰফৰশি ফযাহৰতৰ সাৰাংশ এ াৰ উাদানটফাৰ হল তলত ৰদয়া ধৰণৰ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ৰববাৱওৰ নাভ
হ ৰলটপান নম্বৰ / হভাফাআল নম্বৰ
IPD নং
বৰতত নং
শুশ্ৰুষা ওৰা ৰঘৰওৎসওৰ নাভ, হমাকাটমাক নম্বৰ অৰু ৰফবাক / ৰফটশষতা
সভয়ত বৰততৰ তাৰৰঔ
সভয়ত ফযাহৰতৰ তাৰৰঔ
MLC নং / FIR নং
বৰততৰ সভয়ত ওৰা স্থায়ী ডায়টিাৰঙঙ
ফযাহৰতৰ সভয়ত ওৰা ঘূডান্ত ডায়টিাৰঙঙ
ICD-10 হওাড (হফাৰ) ফা ৰমটওাটনা নয হওাড, ঘূডান্ত ডায়টিাৰঙঙৰ ফাটফ ওতৃতক্ষৰ দ্বাৰা নুটভাদন ওৰাৰ দটৰ
বৰততৰ ফাটফ সভয়সীভা অৰু ওাৰণৰ হসটত ৰবটমাকটফাৰ উথ্থান ওৰা
হৰাকৰ সাৰাংশ
বৰততৰ সভয়ত শাৰীৰৰও ৰীক্ষাত ভুঔয ৰফঘাৰৰ হাৱাটফাৰ
সুৰাানৰ আৰতহাস, ম্বাওু ফা দ্ৰফয হসৱন, মৰদ ৰওফা অটঙ
উটেঔনীয় তীতৰ ৰঘৰওৎসা অৰু ঘাৰচতটওল আৰতহাস, মৰদ ৰওফা অটঙ
ৰৰয়ালৰ আৰতহাস মৰদ ডায়টিাৰঙঙ ফা ৰঘৰওৎসা সাটটক্ষ উটেঔনীয়/প্ৰাসংৰকও
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়ত ভুঔয নুসন্ধানটফাৰৰ সাৰাংশ
চৰ লতাটও ধৰৰ ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰফষয়টফাৰ মৰদ ৰওফা অটঙ
ফযাহৰতৰ সভয়ত উটদশ
ৰঘৰওৎসা ওৰা ৰাভশতদাতা/ ওতৃতত্বপ্ৰাপ্ত দলীয় ৰঘৰওৎসওৰ নাভ অৰু ঘহী
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22. হৰাকী / ৰৰঘাৰৰওাৰ নাভ অৰু ঘহী
এ া বালকও ৰলঔা ফযাহৰতৰ সাৰাংশআ দাফী প্ৰৰিয়া ওৰা ফযৰিও হৰাক / অখাত অৰু ৰঘৰওৎসাৰ শাৰীটফাৰ ৰফশদবাটৱ
ফুৰচফকল সহায় ওটৰ, তাৰদ্বাৰা ৰনষ্পৰত্তৰ প্ৰৰিয়াট া কৰতশীল ওৰৰফ াৰৰ. মত হৰাকীচটন দূবাত কযফশত অটৰাকয লাব
নওৰৰটল, ফহুটতা ৰঘৰওৎসালয়ত ফযাহৰতৰ সাৰাংশট া ভৃতুযৰ সাৰাংশ ৰহঘাট উটেঔ ওৰা হয়.
ফযাহৰতৰ সাৰাংশট া সদায় অঘল ৰূত ৰফঘৰা হয়.
2. নুসন্ধানৰ ৰৰটা টত ফাৰ
নুসন্ধানৰ ৰৰটা তটফাটৰ ডায়টিাৰঙঙ অৰু ৰঘৰওৎসাট া তুলনা ওৰাত সহায় ওটৰ, তাৰদ্বাৰা প্ৰওৃত ৱস্থাট া ফুৰচফকল
প্ৰটয়াচনীয় তথয অকফঢায় ৰমটয় ৰঘৰওৎসাট া ঔৰতওীয়া ওটৰ অৰু ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়টঘাৱাত অটৰাকযতাৰপাটল
ধাৱভান হয়.
নুসন্ধানৰ ৰৰটা তটফাটৰ সাধাৰণটত ধাৰণ ওটৰ:
a) হতচ ৰীক্ষাৰ ৰৰটা তটফাৰ;
b) এক্স-হৰ ৰৰটা তটফাৰ;
c) হস্কন ৰৰটা তটফাৰ অৰু
d) ফায়’ৰঘ ৰৰটা তটফাৰ
সওটলাটফাৰ নুসন্ধানৰ ৰৰটাট ত নাভ, ফয়স, ৰলংক, ৰীক্ষাৰ তাৰৰঔ আতযাৰদ ফহন ওটৰ অৰু সাধাৰণটত অঘল ৰূত
প্ৰদশতন ওৰা হয়. ফীভাওাৰীটয় এক্স-হৰ অৰু নয ৰেভটফাৰ ৰফটশষ নুটৰাধত গ্ৰাহওও টবাতাআ ৰদফ াটৰ.
3. ঘূডা ন্ত অৰু ৰফস্তৃত ৰফলটফাৰ:
এআঔন হল নৰথ ৰমটয় ফীভা ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰও ৰৰটশাধ ওৰৰফ লাৰকফ ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণ ওটৰ. অকটত ৰফলৰ ফাটফ হওাটনা
ভানৰফৰশি পৰটভ নাৰঙল, ৰওন্তু ৰভটলাৱা অৰু ূংঔানুংূ ঔ ৰফলটফাৰৰ ফাটফ IRDAI ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতৰশওাটফাটৰ পৰটভ
অকফঢাআৰঙল. IRDAI হৱফঙাআ ট াত উলব্ধ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণটফাৰ ফুৰচফকল ঙাত্ৰ সওলও উটদশ ৰদয়া হহটঙ.
ৰমদটৰ ৰভটলাৱা ৰফলঔটন সভগ্ৰ ঙৰফট া প্ৰদশতন ওটৰ, হসআদটৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফলঔটন সাৰাংশ হওাডটফাৰৰ হসটত ৰফবাৰচতট া
অকফঢাফ.
ূংঔানুংূ ঔ ৰফল ফযৱহাৰ ওৰৰ ৰৰটশাধটমাকযহীন ফযয়টফাৰ ৰনৰীক্ষণ ওৰা হয়, মত গ্ৰাহযহীন ফযয়টফাৰ সভাপ্ত ওৰা হয় অৰু
এআট া চৰডত থওা ফযয়ৰ ভুঔযট াৰ ধীনত ওাৰ ৰঔাৰ ফাটফ ফযৱহাৰ ওৰা হয়.
ৰফলটফাৰৰ অঘল প্ৰৰতৰলৰ গ্ৰহণ ওৰা হয়.
4. ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰৰঙদ
ক্ষৰতূৰণৰ এ া ঘুৰি ৰহঘাট, স্বাস্থয ফীভা দাফী এ াৰ ক্ষৰতূৰণট াটৱ ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰা ৰৰটশাধ ওৰা ৰৰভাণট াৰ
অনুষ্ঠাৰনও ৰৰঙদ দাফী ওটৰ.
ৰমদটৰ ৰৰটশাধ ওৰা ৰৰভাণট া ৰফলট াৰ ভুঠৰ হসটত সংলি হহাৱাট া ৰৰহামত, হসআদটৰ ফহুটতা ৰঘৰওৎসালটয় সুৰফধাৰ
উাদান এ া ফা ৰৰটশাধটমাকয ৰৰভাণট াত হৰহাআ এ া অকফঢায়. হতটনওুৱা হক্ষত্ৰত, ফীভাওততাও হওৱল হৰাকীৰ সটক্ষ
প্ৰওৃতটত ৰৰটশাধ ওৰা ৰৰভাণট া ৰৰটশাধ ওৰৰফকল হওাৱা হয়.
ৰৰঙদঔনত সংঔযা প্ৰদান ওৰৰফ লাটক অৰু ফা হভাহৰ ভাৰৰফ লাটক অৰু অঘল ৰূত প্ৰদশতন ওৰৰফ লাটক.
5. দাফীৰ পভত
দাফীৰ পভত হল দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰাৰ ফাটফ অনুষ্ঠাৰনও অৰু অআনী নুটৰাধ অৰু গ্ৰাহওৰ দ্বাৰা ঘহী ওৰৰ অঘল
প্ৰৰতৰলৰট া চভা ৰদয়া হয়. দাফীৰ পভতঔন এৰতয়া IRDAI হয় ভানৰফৰশি ওৰৰটঙ অৰু এআঔটন ৰনটম্নািটফাৰ ধাৰণ ওটৰ:
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a) প্ৰাথৰভও ফীভাওততা অৰু ৰলঘী সংঔযাট াৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণটফাৰ মাৰ ধীনত দাফীট া উথ্থান ওৰা হহটঙ.
b) ফীভাৰ আৰতহাসৰ ূংঔানুঔূ ৰফৱৰণ
c) ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰা ফীভাওৃত ফযৰিৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ.
d) ৰঘওৎসালয়, হওাঠাৰ হশ্ৰণী, বৰতত অৰু ফযাৰহতৰ তাৰৰঔ অৰু সভয়, দূখত নাৰ হক্ষত্ৰত অৰক্ষীও ৱকত ওৰা
হহৰঙল হন, ষধৰ প্ৰণালী আতযাৰদৰ দটৰ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ.
e) ৰফটেষণৰ ভূলয, ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ূফতৰ অৰু ৰঙৰ সভয়টঘাৱা, এওওালীন/নকদ ভুনাপা দাফীট াৰ ূংঔানুংূ ঔ
ৰফৱৰণ আতযাৰদ মাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰা হহৰঙল.
f)

সংলি ওৰা ৰফলটফাৰৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ

g) স্বীওৃত দাফীৰ ৰৰটশাধৰ ফাটফ প্ৰাথৰভও ফীভাওততাৰ হফংও এওাউন্টৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ
h) ফীভাওততাৰ ৰা স্বীওাটৰাৰি.
হৰাক, ৰঘৰওৎসা আতযাৰদৰ তথযৰ উৰৰ, ফীভাওততা ফযৰি ৰা লাব ওৰা স্বীওাটৰাৰিট াটৱ দাফীৰ পভতট া অআনী ৰদশৰ ৰা
ৰধও গুৰুত্বূণত নৰথ ওৰৰটতাটল.
এআট া হল এআ স্বীওাটৰাৰিট া ৰমটয় দাফীট াত “াৰস্পৰৰও সদ্ভাৱৰ ভত” হ া প্ৰটয়াক ওটৰ, মাৰ বংকট াটৱ ৰলঘীট াৰ
ধীনস্থ বুল উস্থানৰ দপাট া অওষতণ ওটৰ.
6. ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণ
অভৰ চীৱনৰ ৰফৰবনতা ওামতওলাত ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণৰ ফযৱহাৰ ফৃৰদ্ধ হাৱাৰ হসটত - ৰৰঘয়ৰ সাধাৰণ প্ৰভাণ এ াআ গুৰুত্বূণত
উটেশয এ া প্ৰভাণ ওটৰ – হম সাভৰৰটলাৱা ফযৰিচন অৰু ৰঘৰওৎসা ওৰা ফযৰিচন নয এচন অৰু এটও হহাৱাট া প্ৰভাৰণত
ওটৰ.
সাধাৰটণ ৰফঘৰা ৰৰঘয়ত্ৰৰ নৰথ হফ াটৰ:
a) হবা াৰ ৰৰঘয় ত্ৰ,
b) ঘালওৰ নুজ্ঞাত্ৰ,
c) ান ওাডত,
d) অধাৰ ওাডত আতযাৰদ.
ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণৰ প্ৰৰত অগ্ৰহট াটৱ নকদৰফহীন দাফীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰূধাৰণ ওৰাট া উটেঔনীয়বাটৱ হ্ৰাস ওৰৰটঙ ৰমটহতু
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ অকটত ৰৰঘয়ৰ প্ৰভাণট া ৰফঘৰা হয়, প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল এআট া হতয়াৰ ওৰাট া অৰু হসআট া ফীভাওাৰী
ফা TPA ওৰ প্ৰদশতন ওৰাট া ৰঘৰওৎসালয়ৰ ওততফয.
ক্ষৰতূৰণৰ দাফীটফাৰত, ৰৰঘয় ত্ৰৰ প্ৰভাটণ ওভ উটেশযৰ ফাটফ হসৱা অকফঢায়.
7. ৰফটশষ দাফীটফাৰৰ হসটত ৰনবতৰ নৰথটফাৰ
ৰওঙুভান ৰফটশষ ধৰণৰ দাফী অটঙ ৰমটফাটৰ ৰত উটেৰঔতটফাৰৰ উৰৰ ৰতৰৰি নৰথ ৰওঙুভান দাফী ওটৰ. হসআটফাৰ
হল:
a) দূখত নাৰ দাফীটফাৰ, মত FIR ফা ঞ্জী ওৰা অৰক্ষী থানাকল ৰঘৰওৎসালটয় প্ৰদান ওৰা হভৰডটওা-অআনী প্ৰভাণত্ৰৰ
প্ৰটয়াচন হফ াটৰ. এআট াটৱ দূখত নাৰ ওাৰণট া উটেঔ ওটৰ অৰু মৰদ ফযৰিচন সুৰাানৰ ৰাৰকত অৰঙল, মানফাহন দূখত নাৰ হক্ষত্ৰত.
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b) চৰ ল অৰু উচ্চ ভূলযৰ দাফীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত খ নাৰ অবযন্তৰীণ ওাকচটফাৰ. অবযন্তৰীণ খ নাৰ ওাকচ ফা খ নাৰ
ত্ৰ হল এঔন নৰথ ৰমঔন ৰঘৰওৎসালয়ৰ পালৰ ৰা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সম্পূণত সভয়টঘাৱাত ফাটফ প্ৰৰতৰদটন
হৰাকীও অকফটঢাৱা সওটলাটফাৰ ৰঘৰওৎসাৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণৰ হসটত হতয়াৰ ওৰা হয়.
c) ডায়লাআৰঙঙ / হওটভাটথৰাৰ / ৰপৰচ’হথৰাৰৰ তাৰলওাটফাৰ মত প্ৰটমাচয.
d) ৰঘৰওৎসালয়ৰ ঞ্জীয়ন প্ৰভাণত্ৰ, মত ৰঘৰওৎসালয়ৰ সংজ্ঞাট াৰ হসটত নুওূলতাট া ৰীক্ষা ওৰৰফ লাটক.
দাফী এ া প্ৰৰিয়া ওৰৰফৰ ফাটফ দাফীটফাৰৰ দলট াটৱ ৰনৰদতি অবযন্তৰীণ নৰথ ফযৱহাৰ ওটৰ. এআটফাৰ হল:
i. নৰথ প্ৰভাৰণতওৰণৰ ফাটফ ৰীক্ষাৰ তাৰলওাটফাৰ,
ii. ৰনৰীক্ষণ/ৰনষ্পৰত্তৰ ওাকচ,
iii. ভানদণ্ড ৰীক্ষা / ৰনয়ন্ত্ৰণ পৰটভ .
মৰদ এআ ফীভাওাৰীটফাৰৰ ভাচত এআ পৰটভ টফাৰ এটও নহয়, অৰভ সঘৰাঘৰ উাদানটফাৰৰ নভুনা এ াৰ হসটত নৰথটফাৰৰ
উটেশযট া ধযয়ন ওটৰা অহও.
তাৰলওা 2.2

1.নৰথ প্ৰভাৰণতওৰণ ত্ৰ

এআঔন হল অ াআতও সৰল, গ্ৰাহওৰ দ্বাৰা এআটফাৰ চভা ৰদয়াট া হ াওা
ওৰৰফকল লাব ওৰা নৰথটফাৰৰ তাৰলওাঔনত এ া ৰীক্ষা ৰঘহ্ন ন্তবুতি ওৰা হয়.
গ্ৰাহওৰ স্বীওাটৰাৰি ৰহঘাট ৰওঙুভান ফীভাওাৰীটয় আয়াৰ এ া প্ৰৰতৰলৰ
অকফঢাফ াটৰ.

২.

ৰনৰীক্ষণ/প্ৰৰিয়া ত্ৰ

এআট া সাধাৰণটত এঔন এৰঔলা ওাকচ মত সভগ্ৰ প্ৰৰিয়া ওৰা হ াওাটফাৰ ৰঔা
হয়.
a) গ্ৰাহওৰ নাভ অৰু id সংঔযা
b) দাফীৰ সংঔযা, দাফীৰৰ ত্ৰটফাৰ লাবৰ তাৰলওা
c) ৰলঘীৰ ৱটলাওন, ঔণ্ড 64VB নুালন
d) ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ অৰু ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণৰ ফযৱহাৰ
e) ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত অৰু ফযাহৰতৰ তাৰৰঔ
f) ডায়টিাৰঙঙ অৰু ৰঘৰওৎসা
g) দাফীৰ গ্ৰহণটমাকযতা / ওাৰণৰ হসটত প্ৰৰিয়াৰ ভতাভতটফাৰ
h) দাফীৰ ৰৰভাণৰ কণনা
i) প্ৰৰিয়াওাৰী ফযৰিৰ তাৰৰঔ অৰু নাভটফাৰৰ হসটত দাফীট াৰ কৰতৰফৰধ

ভানদণ্ড ৰীক্ষাটফাৰ / ৰনয়ন্ত্ৰণ
পৰটভ

দাফী ৰৰঘালনাওততাৰ ৰৰৱটতত ফযৰিৰ দ্বাৰা দাফীৰ ৰীক্ষাৰ ফাটফ ঘূডান্ত ৰীক্ষা
ফা ভানদণ্ড ৰনয়ন্ত্ৰণ পৰটভ
ৰীক্ষাৰ তাৰলওা অৰু দাফী ৰনৰীক্ষণৰ প্ৰশ্নভালাৰ উৰৰ, ভানদণ্ড
ৰনয়ন্ত্ৰণ/ৰহঘাফ পৰটভট  ৰনটম্নািটফাৰৰ হসটত সম্পওতীয় তথয ন্তবুতি ওটৰ:
a) দাফীৰ ৰনষ্পৰত্ত,
b) দাফীৰ গ্ৰাহয ফা
c) ৰতৰৰি তথযৰ ফাটফ নুটৰাধ.

৩.
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 2
বৰতত হহাৱা হৰাকী এচনও প্ৰদান ওৰা সওটলাটফাৰ ৰঘৰওৎসাৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণৰ হসটত তলৰ হওানঔন নৰথ ৰঘৰওৎসালয়ত
প্ৰস্তুত ওৰা হয়?
I.

নুসন্ধানৰ ৰৰটা ত

II. ৰনষ্পৰত্তৰ ত্ৰ
III. খ নাৰ ওাকচ
IV. ৰঘৰওৎসালয় ঞ্জীয়ন প্ৰভাণত্ৰ

D. দাফীটফাৰ সংৰক্ষণ
1. সংৰক্ষণ
এআট াটৱ দাফীটফাৰৰ ৱস্থাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভাওাৰীৰ ফহীটফাৰত সওটলাটফাৰ দাফীৰ ফাটফ প্ৰস্তুত ওৰা সংৰক্ষণৰ
ৰৰভাণট া ফুচায়. মৰদ এআট া হদঔাত ৰত সৰল, সৰংক্ষণৰ প্ৰৰিয়াট াটৱ ফাটফ তযাৰধও মত্নৰ দাফী ওটৰ – সৰংক্ষণত
হহাৱা ৰমটওাটনা বুটল ফীভাওাৰীৰ ভুনাপা অৰু অৰথতও স্বেলতাৰ সীভা কণনাত প্ৰবাৱ হলায়.
ৰমটওাটনা সভয়টত সংৰক্ষণটফাৰ কণনা ওৰৰফকল প্ৰৰিয়া প্ৰণালীট াৰ অৰচওাৰল ন্তৰনতৰহত দক্ষতা অটঙ.
ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 3
দাফীটফাৰৰ ৱস্থাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভাওাৰীৰ ফহীটফাৰত সওটলাটফাৰ দাফীৰ ফাটফ প্ৰস্তুত ওৰা সংৰক্ষণৰ ৰৰভাণও
________ ৰহঘাট চনাচায়.
I.

ুৰলং

II. ফযৱস্থা ৰঔা
III. সংৰক্ষণ ওৰা
IV. ৰফৰনটয়াক ওৰা
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E. তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃত ক্ষটফাৰৰ বূৰভওা (TPA)
1. বাৰতফষতত TPA হফাৰৰ ৰৰঘয়
২০০০ ঘনত ফযৰিকত ংশগ্ৰহণওাৰীটফাৰৰ ফাটফ ফীভা ঔণ্ডট া ভুওৰল ওৰা হহৰঙল. এআসভয়ত, নতুন প্ৰডাক্টটফাৰ অৰম্ভ ওৰাৰ
হসটত স্বাস্থযৰ মতনৰ প্ৰডাক্টটফাৰ ফাটফ ঘাৰহদা ফৃৰদ্ধ াআৰঙল. স্বাস্থয ফীভাত ৰফিীৰ ৰঙৰ হসৱাটফাৰৰ ফাটফ হঘটনল এ াৰ
ৰৰঘয়ট াৰ ফাটফ প্ৰটয়াচন এ া নুবৱ ওৰা হহৰঙল. এআট াটৱ অৰম্ভ ওৰৰফলকীয়া হঙাদাৰী তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰৰ
ফাটফ সুৰফধাট া অকফঢায়.
এআট া ঘাআ, ফীভা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰু উনতায়ণ ওতৃতক্ষআ TPA ও IRDAI ৰ নুজ্ঞাত্ৰৰ ধীনত ফচাৰত প্ৰটৱশ ওৰৰফকল নুভৰত
ৰদটয়, ৰসহোঁটত ২০০১ ঘনৰ ১৭ হঙটেম্বৰত চাননী ৰদয়া IRDAI (তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃ
ত ক্ষ - স্বাস্থয ফীভা) ৰনয়ভাৱলী, ২০০১ ৰ
হসটত সংওলন ওটৰ.
সংজ্ঞা
ৰনয়ভাৱলীটফাৰ ভটত,
তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষটফাৰ ফা TPA ভাটন ৰমটওাটনা ফযৰি মাও ওতৃতক্ষআ IRDAI (তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃ
ত ক্ষ - স্বাস্থয ফীভা)
ৰনয়ভাৱলী, ২০০১ ৰ ধীনত নুজ্ঞাত্ৰ প্ৰদান ওৰৰটঙ, অৰু ৰনটয়াৰচত ওৰা হহটঙ, স্বাস্থয হসৱাটফাৰ অকফটঢাৱাৰ উটেটশয
ফীভা হওাম্পানীটয় ভাঘুল ফা াৰৰশ্ৰৰভও এ া প্ৰদান ওটৰ.
"TPA ৰ দ্বাৰা স্বাস্থয হসৱাটফাৰ" ভাটন হল স্বাস্থয ফীভা ফযৱসায়ৰ হসটত সংকৰত ৰাৰঔ ঘুৰি এ াৰ ধীনত ফীভাওাৰী এ াকল
TPA এ াআ প্ৰস্তুত ওৰা হসৱাটফাৰ ৰওন্তু ফীভা হওাম্পানী এ াৰ ফযৱসায়ট া ন্তবুতি নওটৰ ফা হয়টতা প্ৰতযক্ষ ফা টৰাক্ষবাটৱ
ৰনটফদন ওটৰ, স্বাস্থয ফীভা ফযৱসায়ৰ ফা দাফী এ াৰ গ্ৰাহযতাট া ফা গ্ৰাহযট া ৰনধতাৰণ ওৰাত.
এআদটৰ TPA হসৱাটফাৰৰ সুৰফধাট া ফীভা ৰলঘী এ া অৰম্ভ অৰু ৰফিীৰ ৰঙত অৰম্ভ হয়. ফীভাওাৰীটফাটৰ TPA হফাৰ
ফযৱহাৰ নওৰাৰ হক্ষত্ৰত, হসৱাটফাৰ খৰৰ ৰবতৰৰ দলট াটৱ সম্পাদন ওটৰ.
2. স্বাস্থয ফীভাৰ ৰফিীৰ ৰঙৰ হসৱাটফাৰ
a) প্ৰস্তাৱট া (অৰু ৰপ্ৰৰভয়াভট া) এফাৰ গ্ৰহণ ওৰাৰ ৰঙত, সাভৰৰটলাৱা অৰম্ভ হয়.
b) ৰলঘীট া হভৰাভৰত ওৰৰফৰ ফাটফ মৰদ TPA এ া ফযৱহাৰ ওৰৰফলকীয়া হয়, ফীভাওাৰীটয় TPA হল গ্ৰাহও অৰু
ৰলঘীট াৰ ৰফষটয় তথয হপ্ৰৰণ ওটৰ.
c) TPA হয় সদসযটফাৰ (ৰমদটৰ প্ৰস্তাৱও হল ৰলঘী গ্ৰহণ ওৰা ফযৰি, সদসযটফাৰ হল ৰলঘীট াৰ ধীনত
সাভৰৰটলাৱাটফাৰ) বৰতত ওটৰ অৰু ওাডত এঔনৰ ৰূত সদসযদৰ ৰৰঘয়ত্ৰ এঔন প্ৰদান ওৰৰফ াটৰ, হয়টতা
হদৰহও ফা হফদুযৰতও.
d) নকদৰফহীন সুৰফধাৰ লকটত দাফীটফাৰৰ প্ৰৰিয়াট া লাব ওৰৰফৰ ফাটফ TPA ৰ হসটত সদসযদট া ফযৱহাৰ ওৰা
হয় হমৰতয়া সাভৰৰটলাৱা ৰঘৰওৎসা ফা ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত এ াৰ ফাটফ সদসযট াটৱ ৰলঘীট াৰ সভথতনট া দাফী
ওটৰ.
e) TPA দাফীট া ফা নকদৰফহীন নুটৰাধট া প্ৰৰিয়া ওটৰ অৰু ফীভাওাৰীৰ হসটত ঘুৰি ওৰা সভয়ৰ ৰবতৰত
হসৱাটফাৰ অকফঢায়.
ফন্ধ ওৰা ৰফন্দুট া মৰ ৰা TPA ৰ বূৰভওাট া অৰম্ভ হয় হসআট া হল হসৱা অকফটঢাৱা উাদানট া ৰহঘাট TPA ৰ নাভত
ৰলঘীট া অৱন্টন ৰদয়া ভুহূততট া. ৰলঘীট াৰ সভগ্ৰ সভয়টঘাৱাত হসৱাৰ প্ৰটয়াচনীয়তাট া ফযাহত থাটও অৰু ৰঙৰ
ৰমটওাটনা সভয়সীভাৰ চৰৰয়টত ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ াৰ ৰৰটাৰ তংৰ ফাটফ হসআট া নুটভাদন ওৰা হয়.
হমৰতয়া হহচাৰ হহচাৰ ৰলঘী ওামতক্ষভ ওৰা হয়, এআ ওামতট া ফযাহত থাটও, ৰফটশষকও হমৰতয়া এটও া ৰলঘী নফীওৰণ
ওৰা হয় অৰু এটও া TPA আ ৰলঘীট াত হসৱা অকফঢায়.
3. তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃ
ত ক্ষৰ উটেশযটফাৰ (TPA)
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স্বাস্থয ফীভাত তৃতীয় ক্ষৰ ওতৃতক্ষৰ ধাৰণাট া ৰনটম্নাি উটেশযটফাৰ হসটত হতয়াৰ ওৰা হয় ফুৰল ওফ াৰৰ :
a) প্ৰটয়াচনৰ সভয়ত সাম্ভাৱয সওটলা ধৰটণ স্বাস্থয ফীভাৰ গ্ৰাহও এচনকল হসৱাট া সুলব ওৰৰফকল.
b) হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয়টফাৰত ফীভাওৃত হৰাকীৰ ফাটফ নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসা নুৰষ্ঠত ওৰৰফকল.
c) ফীভাটওাম্পানীট াৰ ৰনটদতশনাটফাৰ অৰু দ্ধৰত নুমায়ী অৰু চভা ৰদয়া দাফীৰ নৰথটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ
গ্ৰাহওটফাৰকল দাফীটফাৰৰ বাল অৰু ঔৰতওীয়া ৰনষ্পৰত্ত এ া অকফঢাফকল.
d) স্বাস্থয ফীভাৰ দাফীটফাৰ অৰু সম্পওতীয় হসৱাটফাৰ ৰৰঘালনা ওৰৰফকল ফযৱহাৰৰও দক্ষতা প্ৰস্তুত ওৰৰফকল.
e) সভয়ভটত অৰু উমুি ধৰটণ গ্ৰাহওটফাৰও সোঁহাৰৰ ৰদফকল.
f)

ৰৰটৱশ এ া হতয়াৰ ওৰৰফকল মত ৰফণৰ উটেশযট া হল ফীভাওৃত ফযৰি এচটন মথামুি ভূলযৰ ৰফৰনভয়ত
ভানদণ্ডৰফৰশি স্বাস্থযৰ মতন এ া লাব ওৰা.

g) ভৃতুয, ভূলযটফাৰ, দ্ধৰতটফাৰ, থওাৰ হদখত আতযাৰদৰ হসটত সম্পওতীয় প্ৰাসংৰকও ডা া উৎাদন/ৰভটলাৱাত সহায়
ওৰৰফকল.
4. ফীভাওাৰী অৰু TPA ৰ ভাচৰ সম্পওত
ফহটঘা ফীভাওাৰীটয় স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ ৰফিীৰ ৰঙৰ হসৱাট াৰ ফাটফ TPA ৰ হসৱাট া ফযৱহাৰ ওটৰ, হসআদটৰ ৰওঙুভান
ফীভাওাৰীটয়, ৰফটশষকও চীৱন ফীভা ঔণ্ডৰ ৰা ৰলঘীট াৰ অকৰ ৰঘৰওৎসা ৰীক্ষাৰ হসৱাৰ ফাটফ TPA এ াৰ সহায় ৰফঘাটৰ.
ঘুৰিট াত হতয়াৰ ওৰা প্ৰৰিয়াৰ স্তৰটফাৰ অৰু প্ৰটয়াচনীয়তাৰ অটয়াচন এ াৰ হসটত ফীভাওাৰী অৰু TPA ৰ ভাচৰ
সম্পওতট া হল ঘুৰিকত. IRDAI স্বাস্থয ফীভা ভানৰফৰশিওৰণ ৰনটদতৰশওাটফাটৰ এৰতয়া ৰনটদতশনাটফাৰ প্ৰৰতষ্ঠা ওৰৰটঙ অৰু
TPA অৰু ফীভাটওাম্পানীৰ ভাচৰ ঘুৰিট াৰ ফাটফ ৰাভৰশতত ভানৰফৰশি দপাটফাৰ অকফঢাআটঙ,
ফীভওাৰী এ াআ TPA ৰ ৰা অশা ওৰা হসৱাটফাৰ হল তলত ৰদয়া ধৰণৰ:
A. হন ৱওত হসৱাটফাৰ অকফঢাতা
TPA হয় হদশৰ ঘাৰৰপাটল ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ হন ৱওত এ াৰ হসটত সম্পওত এ া কৰঢ হতাটল, ফীভাওৃত ফযৰিটফাৰকল স্বাস্থয
দাফীটফাৰৰ ফাটফ নকদৰফহীন দাফী ৰৰটশাধটফাৰ অকফটঢাৱাৰ উটেটশয. IRDAI ৰ দ্বাৰা ধামতয ওৰা হশহতীয়া ৰনটদতশনাটফাটৰ
ফীভাওাৰীও ন্তবুতি ওৰৰ সম্পওতট া ৰত্ৰটওাণীয় হহাৱাট া দাফী ওটৰ অৰু হওৱল ভাত্ৰ TPA অৰু হমাকাধততাৰ ভাচত সীৰভত
নাৰাটঔ.
ৰসহোঁটত লকটত ফীভওততা অৰু ফীভাওাৰীটফাৰৰ ভূলযট া হ্ৰাস ওৰৰফকল হতটনওুৱা হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ ৰা ৰঘৰওৎসালয়ত
বৰততৰ ৰফৰবনতা দ্ধৰতটফাৰৰ অৰু হটওচটফাৰৰ ফাটফ বাল ৰনধতাৰৰত হাৰটফাৰ ফুচাফুৰচ ওটৰ.
B. ও’ল হঘন্টাৰৰ হসৱাটফাৰ
ৰাৰত, সপ্তাহৰ হশষ অৰু ঙুৰ ৰ ৰদন হমটন, 24*7*365 অৰদটও ধৰৰ সওটলা সভয়টত উলব্ধ হহাৱাকও ভাঘুল ৰফহীন
নম্বৰটফাৰৰ হসটত TPA হয় সাধাৰণটত ও’ল হঘন্টাৰ এ া ঘটলাৱাট া অশা ওৰা হয়. TPA ৰ ও’ল হঘন্টাৰট াটৱ
ৰনটম্নািটফাৰৰ হসটত সম্পওতীয় তথয অকফঢাফ:
a) ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা অৰু ভুনাপাটফাৰ.
b) স্বাস্থয দাফীটফাৰৰ হসটত সম্পওতীয় প্ৰৰিয়া অৰু দ্ধৰতটফাৰ.
c) হসৱাটফাৰ অৰু নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত সম্পওতীয় ৰনটদতশনা.
d) হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয়টফাৰত তথয.
e) ৰলঘীট াৰ ধীনত উলব্ধ ফীভাৰ ফাওী থওা নকদৰ তথয.
f)

দাফীৰ ৱস্থাট াত তথয.
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g) দাফীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত হহৰুৱা নৰথটফাৰত ৰাভশত.
ও’ল হঘন্টাৰট া এ া ৰাষ্ট্ৰীয় ভাঘুল ৰফহীন নম্বৰৰ চৰৰয়টত উলব্ধ হহাৱা উৰঘত অৰু গ্ৰাহও হসৱাৰ িাপট াটৱ গ্ৰাহওটফাটৰ
সাধাৰণটত ফযৱহাৰ ওৰা প্ৰধান বাষাটফাৰৰ দ্বাৰা হমাকাটমাক ওৰৰফকল সক্ষভ হহাৱা উৰঘত. এআ ৰফৱৰণটফাৰ ৰনৰশ্চতবাটৱ
ফীভাওাৰী অৰু ৰসহোঁতৰ TPA হফাৰৰ ভাচৰ ঘুৰিটফাৰৰ দ্বাৰা ৰনয়ন্ত্ৰণ ওৰা হয়.
C. নকদৰফহীনবাটৱ উলব্ধ হসৱাটফাৰ
সংজ্ঞা
"নকদৰফহীন সুৰফধা " ভাটন হল ফীভাওাৰী দ্বাৰা ফীভাওততাকল অকফটঢাৱা এ া সুৰফধা মত ৰলঘীৰ ৰনয়ভ অৰু ঘতত নুসৰৰ
ফীভওততাআ গ্ৰহণ ওৰা ৰঘৰওৎসাৰ ভূলযট াৰ ফাটফ ৰৰটশাধটফাৰ ফীভাওাৰীটয় অকতীয়াকও নুটভাদন ওৰা হন ৱওত
হমাকানধততাও প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰৰটশাধ ওটৰ.
এআ হসৱাট া অকফঢাফকল, ঘুৰিট াৰ ধীনত ফীভাওাৰী প্ৰটয়াচনীয়তাটফাৰ হল:
a) TPA ৰ লকত সওটলাটফাৰ ৰলঘী সম্পওতীয় তথয উলব্ধ হহাৱাট া ৰৰহামত. TPA ও এআটফাৰ হমাকান ধৰাট া
হল ফীভাওাৰীৰ ওততফয.
b) ৰলঘীট াত ন্তবুতি সদসযটফাৰৰ ডা া উলব্ধ অৰু সুলব হহাৱা উৰঘত, হওাটনা বুল ফা হ্ৰাস ৰফহটন.
c) ফীভাওততা ফযৰিটফাটৰ ৰলঘীট া অৰু TPA ৰ হসটত ৰসহোঁতও সম্পওত ওৰা ৰৰঘয় ত্ৰ এঔন ওৰঢয়াআ পুৰাট া
ৰৰহামত. সন্মৰতৰ পৰটভ এ াত TPA হয় প্ৰদান ওৰা এআ ৰৰঘয় ত্ৰ ঔন এ া মথাথুি সভয়ৰ ৰবতৰত সদসয
লাব ওৰাট া ৰৰহামত অৰু ৰলঘীট াৰ সভয়টঘাৱাত হফধ হহাৱা উৰঘত.
d) নকদৰফহীন সুৰফধাট া নুটৰাধ ফাটফ অকফটঢাৱা তথযট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰঘৰওৎসালয়কল TPA হয় এ া ূফতওতৃতত্ব ফা অিাসৰ ত্ৰ এঔন প্ৰদান ওৰাট া ৰৰহামত. হৰাকৰ ঘৰৰত্ৰ, প্ৰস্তাৰৱত ৰঘৰওৎসা অৰু চৰডত ভূলযট া
ফুৰচফকল এআট াটৱ ৰধও তথয ৰফঘাৰৰফ াটৰ.
e) মত তথযট া স্পি ফা উলব্ধ নহয়, TPA হয় নকদৰফহীন দাফীট া গ্ৰাহয ওৰৰফ াটৰ, এআট া স্পি ওৰা উৰঘত হম
নকদৰফহীন সুৰফধা গ্ৰাহয ওৰাট াটৱ ৰঘৰওৎসাৰ গ্ৰাহয ওৰা নুফুটচাৱাট া স্পি ওৰৰফ লাটক. ৰঙকল ৰৰটশাধ
ওৰৰফকল অৰু দাফী এ া উথ্থান ওৰৰফকল সদসযচন ভুো্ি থাৰওফ লাটক, ৰমট া আয়াৰ প্ৰৰতবাৰ ৰত ৰফটফঘনা
ওৰা হফ.
f)

অদওালী খ নাটফাৰৰ হক্ষত্ৰত, বৰতত হহাৱাৰ ২৪ খন্টাৰ ৰবতৰত চটনাৱা উৰঘত অৰু নকদৰফহীনৰ হক্ষত্ৰত
ৰসদ্ধান্তট া হমাকাটমাক ওৰা হয়.

D. গ্ৰাহও সম্পওত অৰু ঘুৰি ৰৰঘালনা
TPA হয় ওাৰৰওৰী এ া অকফটঢাৱাট া প্ৰটয়াচনীয় মাৰ দ্বাৰা গ্ৰাহওটফাটৰ হতোঁটলাওৰ ৰবটমাকটফাৰ প্ৰদশতন ওৰৰফ াটৰ.
ৰনৰীক্ষণ অৰু প্ৰভাৰণতওৰণৰ ৰফষয়ফস্তু ৰহঘাট স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰৰ ফাটফ এআট া সঘৰাঘৰ. এআট া লকটত ভন ওৰা হয় হম
স্বাস্থয ফীভা দাফীটফাৰ ক্ষুদ্ৰ শতাংশ এ া গ্ৰাহয ওৰা হয় ৰমটফাৰ ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভ অৰু ঘততটফাৰৰ ফাৰহৰৰ.
লকটত, প্ৰায় সওটলাটফাৰ স্বাস্থয ফীভাৰ দাফী হল দাফীট াৰ ৰওঙু ৰৰভাণ ওাৰ ৰঔাৰ ৰফষয়ফস্তু. এআ ওাৰ ৰঔাটফাটৰ গ্ৰাহওও
নন্তুি ওৰৰফ াটৰ, ৰফটশষকও মত ওাৰ ৰঔা ফা গ্ৰাহযৰ ওাৰণট া গ্ৰাহওও উমুিবাটৱ ফাঔযা ওৰা নহয়.
হতটনওুৱা ৰবটমাকটফাৰ মথাসম্ভৱ ঔৰতওীয়াকও সভাধান ওৰাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল ফীভাওাৰীটয় TPA ৰ এ া ওামতওৰী
ৰবটমাক ৰনফাৰণ তন্ত্ৰ থওাট া দাফী ওটৰ.
E. ৰফলৰ হসৱাটফাৰ
ৰফলৰ হসৱাটফাৰৰ ধীনত, ফীভাওাৰীটয় TPA ৰ ৰা ৰতৰন া ওামত অশা ওটৰ:
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a) ভানৰফৰশি ৰফল হতয়াৰৰ অৰহতট াটৱ ফীভাওাৰীও ৰফৰবনতা ভুঔযৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱাৰ ফযৱহাৰট া ৰফটেষণৰ লকটত
ভূলয ৰনধতাৰণ ওৰাত সহায় ওৰৰফ াটৰ.
b) সতযান ওৰও হম অটৰাৰত ৰৰভাণট া হৰাকট াৰ ফাটফ প্ৰওৃতটত প্ৰটয়াচন হহাৱা ৰঘৰওৎসাট াৰ হসটত সম্পওতীয়.
c) ডায়টিাৰঙঙ অৰু প্ৰৰিয়াৰ হওাডটফাৰ সাভৰৰটলাৱা হয় মাটত ৰাষ্ট্ৰীয় ফা অন্তৰাষ্ট্ৰীয় ভানৰফৰশিটফাৰৰ নুৰূত
হসটত TPA হফাৰৰ ভাচত ডা াৰ ভানৰফৰশিওৰণট া সম্ভৱ.
এআট াটৱ TPA ত প্ৰৰশক্ষণপ্ৰাপ্ত অৰু হওৌশলী ভানফসম্পদ দাফী ওটৰ ৰমসওল হওাৰডং ওৰা, শুল্কট া প্ৰভাৰণত ওৰা অৰু
ৰফৰলং ডা া সাভৰৰটলাৱাট া ভানৰফৰশি ওৰৰফকল দক্ষ.
F. দাফীৰ প্ৰৰিয়া অৰু ৰৰটশাধৰ হসৱাটফাৰ
এআট া হল TPA হফাটৰ অকফটঢাৱা অ াআতকও চৰ ল হসৱা. ফীভাওাৰীকল TPA হয় অকফটঢাৱা দাফী প্ৰৰিয়া ওৰাৰ
হসৱাটফাৰ হল সাধাৰণটত ৰৰটশাধ অৰু নুটভাদনৰ ৰাভশত ওৰৰফকল সংটওত ঞ্জীয়নৰ ৰা অৰম্ভ ওৰৰ হশষকলটও ঘলা
হসৱা.
ফীভাওাৰীৰ ৰা লাব ওৰা ুোঁৰচটফাৰৰ চৰৰয়টত দাফীটফাৰৰ ৰৰটশাধ সম্পনতা ওৰা হয়. অকধন ৰহঘাট TPA হল ুোঁৰচ
অকফটঢাৱা হফ াটৰ ফা হয়টতা ৰঘৰওৎসালয়কল ফা গ্ৰাহওকল আয়াৰ হফংওৰ চৰৰয়টত ফীভাওাৰীটয় প্ৰতযক্ষবাটৱ ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফ
াটৰ.
TPA হয় ধনীটফাৰৰ ৰহঘা এ া ৰাৰঔফ ফুৰল অৰু ফীভা হওাম্পানীট াৰ ৰা লাব ওৰা ৰৰভাণট াৰ সভয়ওালীন সাভঞ্জসয
অকফঢাফ ফুৰল অশা ওৰা হয়. নুটভাৰদত দাফীটফাৰৰ ৰৰটশাধৰ ফাৰহটৰ নয উটেশযৰ ফাটফ ধন ফযৱহাৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ.
G. ৰৰঘালনা তথযৰ হসৱাটফাৰ
ৰমটহতু TPA হয় দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া সম্পাদনা ওটৰ, TPA ৰ হসটত ফযৰিকতবাটৱ ফা সভূহীয়াবাটৱ দাফীটফাৰ সম্পওতীয়
সওটলাটফাৰ তথয উলব্ধ. ফীভাওাৰীটয় ৰফৰবনতা উটেশযৰ ফাটফ ডা া দাফী ওটৰ অৰু হতটনওুৱা ডা া TPA ৰ দ্বাৰা সভয়
ৰবৰত্তত অৰু সৰঠওবাটৱ অকফটঢাৱাট া ৰৰহামত.
এআদটৰ এ া TPA ৰ হসৱাটফাৰৰ সুৰফধাট াও ফীভাওাৰীটফাটৰ প্ৰদান ওৰা স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীটফাৰৰ অৰম্ভৰণৰ ৰা হশষকলটও
ঘলা হসৱা এ া ৰহঘাট কণয ওৰৰফ াৰৰ, প্ৰটয়াচনীয়তা অৰু ৰফটশষ ফীভাওৰীৰ হসটত ওৰা MOU ৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ
ৰওঙুভান ওামতওলাকল সীৰভত ওৰৰফ াৰৰ.
H. TPA ৰ াৰৰশ্ৰৰভও
এআ হসৱাটফাৰৰ ফাটফ TPA ও ৰনটম্নািটফাৰৰ ৰবৰত্তত ভাঘুল এ া ৰৰটশাধ ওৰা হয়:
a) গ্ৰাহওকল অটৰাৰত ৰপ্ৰৰভয়াভট াৰ (হসৱা ওৰ ফৰহষ্কাৰ ওৰৰ) এ া শতাংশ,
b) এ া ৰনধতাৰৰত সভয়সীভাৰ ফাটফ TPA হয় হসৱা অকফটঢাৱা প্ৰৰতচন সদসযৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণ, ফা
c) TPA হয় অকফটঢাৱা হসৱাট াৰ প্ৰৰতট া হলনটদনৰ ফাটফ এ া ৰনৰদতি ৰৰভাণ – উদাহৰণস্বৰূট প্ৰদান ওৰা
প্ৰৰতট া সদসয ওাডত সাটটক্ষ ভূলয, প্ৰৰতট া দাফী সাটটক্ষ আতযাৰদ.
এআদটৰ TPA ৰ হসৱাটফাৰৰ চৰৰয়টত ফীভাওাৰীটয় লাব ওটৰ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

নকদৰফহীন হসৱাটফাৰ
ডা া সংওলন অৰু ৰফটেষণ
গ্ৰাহওটফাৰৰ ফাটফ ২৪ খন্টীয়া ও’ল হঘন্টাৰ অৰু সহায়ওাৰী
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ হন ৱওত অৰু নয ৰঘৰওৎসাৰ সুৰফধাটফাৰ
ভুঔয হকা গ্ৰাহওটফাৰকল সভথতন অকফটঢাৱা
গ্ৰাহওৰ হসটত দাফীটফাৰৰ ভত ৰফৰনভয়ট া সৰলীওৃত ওৰা
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ হসটত শুল্কটফাৰ অৰু প্ৰৰিয়াটফাৰৰ ভূলয ফুচাফুৰচ ওৰা
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viii. গ্ৰাহও হসৱা সহচ ওৰৰফকল প্ৰমুৰি সক্ষভ হসৱাটফাৰ
ix. সটন্দহচনও খ নাটফাৰ নুসন্ধান অৰু প্ৰভাৰণতওৰণ
x. হওাম্পানীটফাৰৰ ভাচত দাফীৰ অৰহতটফাৰৰ ৰফটেষণ অৰু ভূলযটফাৰত গুৰুত্বূণত তথযৰ অৰক্ষণ, ৰঘৰওৎসাৰ নতুন
দ্ধৰত, অৰহফলকীয়া ধাৰাটফাৰ অৰু প্ৰৱিনাটফাৰ ৰনয়ন্ত্ৰণ
xi. ৰক্ষপ্ৰবাটৱ হসৱাটফাৰ লাব ওৰাট া প্ৰসাৰ ওৰা

F. দাফীৰ ৰৰঘালনা – ফযৰিকত দূখত না
1. ফযৰিকত দূখত না
সংজ্ঞা
ফযৰিকত দূখত না হল এ া ভুনাপাৰ ৰলঘী অৰু দূখত নাচৰনত ভৃতুয, দূখত নাভূলও ক্ষভতা (স্থায়ী/অংৰশও), সাভৰয়ও সফতভুঠ
ক্ষভতা সাভৰৰলয় অৰু ৰফটশষ প্ৰডাক্ট এ াৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ লকটত দূখত নাভূলও ৰঘৰওৎসা ফযয়টফাৰৰ এড-ন
সাভৰৰটলাৱা, ন্তযৰিৰিয়াৰ ফযয়, ৰশক্ষাৰ ফযয়টফাৰ আতযাৰদ.
PA ৰলঘী এ াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা সংও ট া হল “দূখত না”.
সংজ্ঞা
দূখত নাট া ৰমটওাটনা অওৰিও, টদঔা, ৰনেুও, ফাৰহযও, ৰহংসাত্মও অৰু দৃশযভান ৰহঘাট ফাঔযা ওৰৰফ াৰৰ.
দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালটও সতওততাটফাৰ ৰঘৰহ্নত ওৰৰফ লাটক অৰু দাফীট াৰ চাননী লাবৰ লটক লটক ৰনটম্নাি হক্ষত্ৰতটফাৰ
ৰীক্ষা ওৰৰফ লাটক:
a) ৰমচন ফযৰিৰ সাটটক্ষ দাফীট া উথ্থান ওৰা হহটঙ উি ফযৰিচনও ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱা হহটঙ হন
b) ৰপ্ৰৰভয়াভ লাব অৰু ক্ষৰতৰ তাৰৰঔট া ভটত ৰলঘীট া হফধ হহাৱা
c) ক্ষৰতট া ৰলঘীট াৰ সভয়সীভাৰ ৰবতৰত হহাৱা
d) হৰাকৰ ফাটফ হনাটহাৱা অৰু “দূখত না” ৰ ফাটফ উদ্ভৱ হহাৱা ক্ষৰত
e) ৰমটওাটনা প্ৰৱিনাৰ ফাটফ ৰীক্ষা অৰু নুসন্ধান ওৰও মৰদ প্ৰটয়াচন হয়
f)

দাফীট া ঞ্জী ওৰও অৰু হসআট াৰ ফাটফ সংৰক্ষণ হতয়াৰ ওৰও

g) হতয়াৰীৰ সভয়ট া ভাৰন ঘলা (দাফী ৰনষ্পৰত্তৰ সভয়) অৰু গ্ৰাহওও দাফীট াৰ গ্ৰকৰতৰ ৰফষটয় চনাআ থওা.
2. দাফীটফাৰৰ নুসন্ধান
দাফীট াৰ চাননীত ফা দাফীৰ নৰথটফাৰৰ লটক লটক মৰদ ৰওফা হৰড এলা ত ঘওুত টৰ, হতটন্ত এটওলটক প্ৰভাৰণত ওৰৰফৰ ফাটফ
দাফীট া এচন হঙাদাৰী নুসন্ধানওততাকল ৰনধতাৰণ ওৰা হফ াটৰ.
উদাহৰণ
ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ হৰড এলা তৰ উদাহৰণটফাৰ (ৰঙকল নুসন্ধানৰ উটেটশয, ৰওন্তু দাফীট া ঘলূণত হহাৱা ফা
প্ৰৱিনাৰ ধনাত্মও সংটওতট া সূৰঘত নওটৰ):
 ফন্ধ অসনতা দাফীটফাৰ (ফীভাৰ অৰম্ভৰণৰ এ া ঘভু সভয়সীভাৰ ৰবতৰত দাফী)
 ক্ষভতাৰ দীখত সভয়সীভাৰ হসটত উচ্চ সাপ্তাৰহও ভুনাপাৰ ৰৰভাণ
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দাফীৰ নৰথটফাৰত ন্তৰ
এটওচন ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ৰফৰবনতা দাফী উথ্থান
সুৰাসি
সটন্দহচনও অত্মহতযা
ৰাৰত হদৰীকও হহাৱা মান-ফাহনৰ থ দূখত না হমৰতয়া ফাহনঔন ফীভাওততাআ ঘলাআ অৰঙল
সাট হঔা া
ানীত ডুফ হমাৱা
ৰৰ ৰা ৰা
খ না সম্বন্ধীয় সটন্দহচনও হৰাক
ৰফষৰিয়া
হতযাওাণ্ড
গুলীৰফদ্ধ
হোি ফাআ ৰডঙএৰয়াৰৰং
নৰহতযা আতযাৰদ.

নুসন্ধানৰ ভূঔয উটেশযটফাৰ হল:
a) ক্ষৰতৰ ওাৰণট া ৰীক্ষা ওৰা.
b) ক্ষৰতৰ ঘৰৰত্ৰ অৰু প্ৰসাৰট া ৰনৰশ্চত ওৰা.
c) সাক্ষয অৰু তথয সংগ্ৰহ ওৰা.
d) মৰদ দাফীৰ ৰৰভাণট াত প্ৰৱিনা ফা ৰতৰৰঞ্জত ৰওফা অটঙ ৰনৰশ্চত ওৰা.
নুগ্ৰহ ওৰৰ ভন ওৰৰফ : নুসন্ধানৰ উটেশযট া হল খ নাৰ তথযটফাৰ প্ৰভাৰণত ওৰা অৰু প্ৰটয়াচনীয় সাক্ষয মুগুত ওৰা.
দাফীটফাৰ ৰীক্ষাওততাআ নুসন্ধানওততাও নুসন্ধানৰ হওিৰফন্দুৰ দটৰ থপ্ৰদশতন ওৰাট া গুৰুত্বূণ.ত
দাফীটফাৰৰ ৰীক্ষাওততাআ নুসন্ধানওততাও নুসন্ধানত ভটনাৰনটৱশ ওৰাত থপ্ৰদশতন ওৰাট া প্ৰটয়াচনীয়.
উদাহৰণ
খ না ৰনটদতশনাৱলীৰ উদাহৰণ:
মান-ফাহনৰ থ দূখত না
i.

দুখত নাট া হওৰতয়া সংকৰ ত হহৰঙল - প্ৰওৃত সভয় অৰু তাৰৰঔ, ঠাআ? তাৰৰঔ অৰু সভয়

ii. ফীভাওততা এচন দঘাৰী, মাত্ৰী/ৰৰলয়ন ৰাআডা ৰহঘাট ভ্ৰভণ ওৰা ফা দূখত নাত চৰডত ফাহনঔনৰ ঘালও অৰঙল
হনৰও?
iii. দূখত নাট াৰ ৰফৱৰণ, এআট া হওটনকও সংকৰ ত হহৰঙল?
iv. দূখত নাৰ সভয়ত ফীভাওততাচন সুৰাানৰ দ্বাৰা প্ৰবাৰৱত অৰঙল হনৰও?
v. ভৃতুযৰ হক্ষত্ৰত, ভৃতুযৰ প্ৰওৃত সভয় অৰু তাৰৰঔ, ভৃতুযৰ অকটত গ্ৰহণ ওৰা ৰঘৰওৎসা, হওান ঔন ৰঘৰওৎসালয় আতযাৰদ
ৰও অৰঙল?
দূখত নাট াৰ সাম্ভাৱয ওাৰণট া :
ফীভাওততা ফা প্ৰৰতক্ষৰ ফাহনঔনৰ মাৰন্ত্ৰও ৰফচুৰত (ৰষ্ট্ৰয়াৰৰং, হব্ৰও আতযাৰত ৰফওল হহাৱা), ফাহনঔনৰ ঘালওৰ ৰমটওাটনা হৰাকৰ
ফাটফ (হা ত এ াও, ৰঙচাৰ আতযাৰদ), সুৰানৰ প্ৰবাৱ, হফয়া ৰাস্তা, ফতৰৰ ৱস্থা, ফাহনঔনৰ কৰত আতযাৰদ.
সাম্ভাৱয প্ৰৱিনা অৰু ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰত থওা ত্ৰুৰ ৰ ৰওঙুভান উদাহৰণ :
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i.

TTD সভয়সীভাৰ ৰতৰৰঞ্জত.

ii. হৰাকট া দূখত না ৰহঘাট প্ৰদশতন ওৰা, উদাহৰণস্বৰূট হটথালৰচটওল ওাৰণৰ পলত হহাৱা ৰৰঠৰ ৰফষট া খৰত
‘ৰা/ৰঙল হঔাৱা’ ৰহঘাট হদঔুৱাআ PA দাফীকল ৰূান্তৰৰত ওৰা.
iii. ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা দূখত নাটফাৰ নতুন ৰহঘাট দাফী ওৰা, ভটন সচা নৰথ প্ৰস্তুত ওৰৰ প্ৰাওৃৰতও ভৃতুযট া
দূখত নাচৰনত খ না ৰহঘাট প্ৰদশতন ওৰা ফা ূফতটৰ ৰা ফৰতত থওা ৰুিতাৰ পলত দূখত নাৰ ৰঙত ভৃতুয হহাৱা
iv. দূখত নাভূলও ভৃতুযটফাৰ দটৰ উস্থান ওৰা অত্মহতযাচৰনত ভৃতুযটফাৰ
ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীৰ ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ ফযাহৰতৰ বাউঙাৰ হল এঔন গুৰুত্বূণত নৰথ, ৰফটশষকও ভৃতুযৰ দাফীটফাৰ হসটত
চৰডতটফাৰৰ ফাটফ. লকটত প্ৰস্তাৱৰ সভয়ত ভটনানীত ফযৰিৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণ অহৰণ ওৰাট া গুৰুত্বূণত অৰু হসআট াটৱ
ৰলঘী নৰথৰ ংশ হফ.
3. দাফীৰ নৰথপ্ৰস্তুত
তাৰলওা 2.3
ভৃতযু ৰ দাফী

a) দাফীওততাৰ ভটনানীত/ৰৰয়ালৰ সদসযৰ দ্বাৰা ঘহী ওৰা সম্পূণতকও ূৰ ওৰা ফযৰিকত
দূখত নাৰ দাফীৰ পভত.
b) প্ৰথভ তথযৰ ৰৰটা তৰ অঘল ফা প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ. (FIR / িনাভ / টিষণ
ওৰা িনাভ)
c) ভৃতুযৰ প্ৰভাণ ত্ৰৰ অঘল ফা প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ.
d) ভৃতটদহ ৰীক্ষাৰ ৰৰটা ত প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ মৰদ সম্পনতা ওৰা হহটঙ.
e) AML নৰথটফাৰৰ প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ (কফধ ধন হফধ ওৰাট া হৰাধ ওৰা) - নাভ
প্ৰভাৰণতওৰণৰ ফাটফ (াৰত্ৰ / ান ওাডত / হবা াৰ ID / ঘালওৰ নুজ্ঞাত্ৰ) ৰঠওনাৰ
প্ৰাভাৰণতওৰণৰ ফাটফ (হ ৰলটপান ৰফল / হফংও এওাউন্টৰ স্পিীওৰণ / ৰফদুযতৰ ৰফল /
হৰঘন ওাডত).
f) হলঔ প্ৰভাৰণত অৰু সওটলাটফাৰ অআনী উত্তৰাৰধওাৰীৰ দ্বাৰা ঘহী ওৰা শত-ত্ৰ অৰু
ক্ষৰতূৰণৰ ফণ্ডটও ধৰৰ অআনী উত্তৰাৰধওাৰীৰ প্ৰভাণত্ৰ
স্থায়ী ভুঠ ক্ষভতা a) দাফীওততাৰ দ্বাৰা ঘহী ওৰা সম্পূণতকও ূৰ ওৰা ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীৰ পভত.
(PTD) অৰু স্থায়ী b) প্ৰথভ তথযৰ ৰৰটা তৰ প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ মৰদ প্ৰটমাচয হয়.
অংৰশও
ক্ষভতাৰ c) এচন নাকৰৰও ৰঘৰওৎসও ফা ফীভাওততাৰ ক্ষভতাট া প্ৰভাৰণত ওৰা ৰমটওাটনা দক্ষ
(PPD) দাফী
ৰঘৰওৎসওৰ ৰা লাব ওৰা স্থায়ী ক্ষভতাৰ প্ৰভাণত্ৰ.
সাভৰয়ও ভুঠ ক্ষভতাৰ a) ক্ষভতাৰ সভয়সীভা অৰু প্ৰওাৰট া উটেঔ ওৰৰ ৰঘৰওৎসা ওৰা ৰঘৰওৎসওৰ ৰা লাব
(TTD) দাফী
ওৰা ৰঘৰওৎসাৰ প্ৰভাণ ত্ৰ. ভাৰলওৰ দ্বাৰা মথাথতবাটৱ ঘহী ওৰা অৰু হভাহৰ ভৰা, ঙুৰ ৰ
প্ৰওৃত সভয়সীভাৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণৰ হসত ভাৰলওৰ ৰা লাব ওৰা ঙুৰ ৰ প্ৰভাণ ত্ৰ.
b) ফীভাওততাআ স্বাবাৰৱও ওামতয সম্পাদন ওৰৰফকল সুস্থ ফুৰল প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসওৰ
ৰা লাব ওৰা সুস্থতাৰ প্ৰভাণ ত্ৰ.
টৰাি তাৰলওাঔন হওৱল ৰৰঘায়ও, ৰঙকল খ নাট াৰ ৰফটশষ তথযটফাৰৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰফটশষকও নুসন্ধান
ওৰৰফলকীয়া সটন্দহচনও প্ৰৱিনাৰ হক্ষত্ৰত নৰথটফাৰৰ (অখাতৰ ৰঘহ্ন, দূখত নাৰ িল আতযাৰদৰ পট াগ্ৰাপ) প্ৰটয়াচন হফ
াটৰ.
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ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 4
স্থায়ী ভুঠ ক্ষভতাৰ দাফীৰ ফাটফ তলৰ নৰথটফাৰৰ হওানট া চভা ৰদয়াৰ প্ৰটয়াচন নহয়?
I.

দাফীওততাৰ দ্বাৰা ঘহী ওৰা মথাথতবাটৱ ূৰ ওৰা ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীৰ পভত.

II. প্ৰথভ তথযৰ ৰৰটা তৰ প্ৰভাৰণত নওল প্ৰৰতৰলৰ মৰদ প্ৰটমাচয হয়.
III. এচন নাকৰৰও ৰঘৰওৎসও ফা ফীভাওততাৰ ক্ষভতাট া প্ৰভাৰণত ওৰা ৰমটওাটনা দক্ষ ৰঘৰওৎসওৰ ৰা লাব ওৰা স্থায়ী
ক্ষভতাৰ প্ৰভাণত্ৰ.
IV. ফীভাওততাআ স্বাবাৰৱও ওামতয সম্পাদন ওৰৰফকল সুস্থ ফুৰল প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসওৰ ৰা লাব ওৰা সুস্থতাৰ প্ৰভাণ
ত্ৰ.

G. দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা - ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা
1. ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা ৰলঘী
ৰঘৰওৎসাহীন ভুনাপাটফাৰ সাভৰৰকল মৰদ ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভা ৰলঘীৰ ফহুটতা ঔণ্ড অটঙ, আয়াৰ অণ্ডাৰৰাআৰ ং অৰু দাফীটফাৰৰ
ৰৰঘালনাট া ৰম্পৰাকতবাটৱ স্বাস্থয ফীভা হা তপৰল’ৰ ধীনস্থ ওাৰণ ৰলঘীট াৰ ধীনত ৰঘৰওৎসা অৰু হৰাকৰ ভুনাপাট া
হল ভুঔয সাভৰৰটলাৱা.
ৰলঘীট াৰ ধীনত সাভৰৰটলাৱাটফাৰ ৰনটম্নাি ঔণ্ডটফাৰত ৰফস্তৃতবাটৱ বাক ওৰৰফ াৰৰ. এ া ৰফটশষ প্ৰডাটক্ট তলত উটেৰঔত
ভুনাপাটফাৰৰ সওটলাটফাৰ ফা ৰওঙুভান সাভৰৰলফ াটৰ:
a) ৰঘৰওৎসা অৰু হফভাৰ ঔণ্ড
b) প্ৰতযাৱততন অৰু তযাক ওৰা
c) ফযৰিকত দূখত না সাভৰৰটলাৱা
d) ফযৰিকত দাৰয়ত্ব
e) অন ৰঘৰওৎসাহীন সাভৰৰটলাৱাটফাৰ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

মাত্ৰা ফাৰতল
মাত্ৰাত ৰফলম্ব
মাত্ৰাত ফাধা
বুল সংটমাক
সাভগ্ৰী ৰীক্ষাৰ পলত হহাৱা ৰফলম্ব
ৰীক্ষা ওৰা সাভগ্ৰী হহৰুৱা
াৰত্ৰ হহৰুৱা
তৎওালীন ৰগ্ৰভৰাৰশ
হৰণৰ বাট্টা
চাৰভন ফণ্ড ফীভা
হৰণ সাভৰৰটলাৱা
প্ৰটমাচও সুৰক্ষা
সহানুবূৰতশীল দশতন
ধযয়নত ফাধা
খৰত ঘুৰৰ
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নাভট াটৱ ফুটচাৱাৰ দটৰ, ৰলঘীট া ৰফটদশ ভ্ৰভণ ওৰা ভানুহটফাৰৰ ফাটফ, বাৰতফষতৰ ফাৰহৰত ক্ষৰত সংকৰ ত হফ ৰাট া
স্বাবাৰৱও অৰু মথাসম্ভৱ ৰৰটা ত ওৰাৰ সভয়ত দাফীটফাৰৰ সৰঠওবাটৱ হসৱা অকফটঢাৱাট া প্ৰটয়াচনীয়. ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ
ফীভাৰ দাফীৰ হক্ষত্ৰত দাফীৰ হসৱাট াটৱ সাধাৰণটত তৃতীয় ক্ষৰ হসৱা হমাকানধততা এ া চৰডত ওটৰ (সহায়ওাৰী হওাম্পানী)
ৰমটয় ৃৰথৱীৰ সওটলাটত প্ৰটয়াচনীয় সভথতন অৰু সহায় অকফঢাফৰ ফাটফ এ া হন ৱওত প্ৰৰতষ্ঠা ওটৰ.
দাফীৰ হসৱাটফাটৰ চৰুৰীবাটৱ ন্তবুি
ত ওটৰ :
a)
b)
c)
d)
e)

২৪*৭ ৰবৰত্তত দাফীৰ চাননীট া ৰলঔা;
দাফীৰ পভত অৰু প্ৰৰিয়াট া হপ্ৰৰণ ওৰা;
ক্ষৰতৰ ৰঠও ৰঙটত ৰও ওৰৰফ গ্ৰাহওও থপ্ৰদশতন ওৰা;
ৰঘৰওৎসা অৰু হফভাৰৰ দাফীটফাৰৰ ফাটফ নকদৰফহীন হসৱাটফাৰ প্ৰসাৰ ওৰা;
প্ৰতযাৱততন অৰু তযাক, তৎওালীন ৰগ্ৰভৰাৰশৰ ফাটফ ফযৱস্থা ওৰা.

2. সহায়ওাৰী হওাম্পানীটফাৰ – ৰফটদশৰ দাফীটফাৰত বূৰভওা
সহায়ও হওাম্পানীটফাৰৰ ৰনচা ওামতযালয় থাটও অৰু ৃৰথৱীৰ অন প্ৰান্তত থওা হতটনওুৱা নয হমাকানধততাৰ হসটত হকা ফন্ধন
ওটৰ. এআ হওাম্পানীটফাটৰ ৰলঘীট াৰ ধীনত সাম্ভাৱনাটফাৰ সাভৰৰটলাৱাৰ হক্ষত্ৰত গ্ৰাহও সওলকল সহায় অকফঢায়.
দাফী ঞ্জীয়নৰ ফাটফ এআ হওাম্পানীটফাটৰ অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাঘুল ৰফহীন নম্বৰ এ াৰ হমাটকৰদ ২৪*৭ ও’ল হঘন্টাৰ এ া ৰৰঘালনা
ওটৰ. ৰসহোঁটত লকটত ৰনটম্নাি হসৱাটফাৰ অকফঢায় অৰু হসৱাটফাৰৰ ভাঘুলটফাৰ ৰফটশষ ফীভা হওাম্পানীট াৰ হসটত ঘুৰিট া,
ভুনাপাটফাৰ সাভৰৰটলাৱা আতযাৰদৰ ৰত ৰনবতৰ ওৰৰ ৰবনতা হয়.
a) ৰঘৰওৎসাৰ সহায়ও হসৱাটফাৰ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ৰঘৰওৎসা হসৱা হমাকানধততাৰ উেঔটফাৰ
ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ফযৱস্থা
চৰুৰীওালীন ৰঘৰওৎসা শূনয ওৰাৰ ফযৱস্থা
চৰুৰীওালীন ৰঘৰওৎসা প্ৰতযাৱততনৰ ফযৱস্থা
নিৰটদহ প্ৰতযাৱততন
নুওম্পাভূলও দশতনৰ ফযৱস্থাটফাৰ
নাফালও ৰশশুৰ সহায়ও/সহঘৰ

b) ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়ত অৰু ৰঙত ৰঘৰওৎসাৰ ৱস্থাট া ৰনৰীক্ষণ ওৰা
c) প্ৰটয়াচনীয় ষধ প্ৰদান ওৰা
d) ফীভা হওাম্পানীৰ ভঞ্জুৰৰ অৰু ৰলঘীট াৰ ৰনয়ভ অৰু ঘতত সাটটক্ষ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়ত ফহন ওৰা
ৰঘৰওৎসা ফযয়ৰ অিাস প্ৰদান.
e) মাত্ৰাৰ ূফতৰ তথয হসৱাটফাৰ অৰু নয হসৱাটফাৰ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
f)

ৰবঙা অৰু আনওুটলিনৰ প্ৰটয়াচনীয়তা
এটম্বঙী সম্বন্ধীয় হসৱাটফাৰ
হহৰুৱা াৰত্ৰ অৰু হহৰুৱা সাভগ্ৰীৰ সহায়ও হসৱাটফাৰ
চৰুৰীওালীন ফাততা হপ্ৰৰণ ওৰা হসৱাটফাৰ
চাৰভন ফণ্ডৰ ফযৱস্থা
ৰফত্তীয় সংও ৰ সহায়ও

ফাঔযাওততাৰ উটেঔ

g) অআনী উটেঔ
h) অআনজ্ঞৰ হসটত ৰনমুৰি
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3. নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসা খ নাটফাৰৰ ফাটফ দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনা
নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসাৰ খ না, প্ৰৰতূৰতত ৰঘৰওৎসাৰ খ না অৰু অন ৰঘৰওৎসাহীন খ নাটফাৰৰ ফাটফ দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনাৰ
দটক্ষট া ৰবনতা. অটওৌ, নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসা দাফীটফাৰৰ ৰৰঘালনাট া অন হদশটফাৰতকও US ত ৃথও. অৰভ এৰতয়া স্তৰ
নুমায়ী ধযয়ন ওৰৰভ
a) দাফীৰ চাননী
ক্ষৰতট া সংকৰ ত হহাৱাৰ লটক লটক হৰাকীচনও ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰা হয় অৰু বৰততৰ ওাউন্টাৰত ফীভাৰ ূংঔানুংূ ঔ
ৰফৱৰণটফাৰ হদঔুৱা হয়. ৰঘৰওৎসালয় অৰু/ফা হৰাকী ফা অত্মীয়/ফন্ধুফকতৰ ৰা সহায়ও হওাম্পানীটয় এ া নতুন খ নাৰ
চাননী লাব ওটৰ. দাফীৰ প্ৰৰিয়াট া হতৰতয়া দাফীওততাও অকত ফণতনা ওৰা হয়.
b) খ না ৰৰঘালনাৰ স্তৰটফাৰ :
হওাম্পানী সাটটক্ষ এআটফাৰ হফটলক হফটলক হয়, সাধাৰণ স্তৰটফাৰ তলত উটেঔ ওৰা হল:
i.

সহায়ও হওাম্পানীৰ খ না ৰৰঘালটও ভুনাপাটফাৰ, ফীভাৰ নকদ ৰৰভাণ, ৰলঘীৰ সভয়সীভা, ৰলঘী ধাৰওৰ নাভ
আতযাৰদ প্ৰভাৰণত ওটৰ.

ii.

হৰাকীৰ ৰঘৰওৎসা ৱস্থাৰ অটড , ৰফলৰ তথয, ধামতয ওৰা ভূলয আতযাৰদৰ ফাটফ হৰাক-ৰফষয়ও / ৰঘৰওৎসা হ াওা
অহৰণ ওৰৰফকল খ নাৰ ৰৰঘালও ৰঘৰওৎসালয়ৰ হসটত সম্পওত ৰক্ষা ওৰৰ ঘটল. সহায়ও হওাম্পানীটয় হৰাকৰফষয়ও হ াওা অৰু ৰঘৰওৎসা ভূলযৰ ধামতযট া লাব ওটৰ অৰু ফীভাওাৰীকল অটড এ া হপ্ৰৰণ ওটৰ.

iii. দাফীট াৰ গ্ৰাহযতা ৰনধতাৰণ ওৰা হয় অৰু ফীভা হওাম্পানীৰ নুটভাদন সাটটক্ষ ৰঘৰওৎসালয়ও ৰৰটশাধৰ অিাস
প্ৰদান ওৰা হয়.
iv. দৃশয এ া থাৰওফ াটৰ মত বাৰতফষতত (ফীভাওততাৰ স্থানীয় ঠাআ) অৰু/ফা ক্ষৰতৰ স্থানত নুসন্ধানৰ প্ৰটয়াচন
হফ াটৰ. ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰৰ ঔণ্ডত উটেঔ ওৰাৰ দটৰ নুসন্ধানৰ প্ৰৰিয়াট া এটও. ফীভা হওাম্পানীৰ
প্ৰতযক্ষ হমাকাটমাকৰ চৰৰয়টত ফা সহায়ও হওাম্পানীৰ সহায়ৰ হসটত ৰফটদশৰ নুসন্ধানওততাও ৰনফতাঘন ওৰা হয়.
v.

ৰঘৰওৎসা ফযাহত ৰাৰঔফৰ ফাটফ ওতৃতত্ব লাবৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰীও হৰাক-ৰফষয়ও অৰু ভূলযৰ অটড , উনতাৰতৰ
হ াওা আতযাৰদ অকফঢাফকল সহায়ও হওাম্পানীৰ খ নাৰ ৰৰঘালটও খ নাট া হদৰনও ৰনৰীক্ষণ ওটৰ.

vi. এফাৰ হৰাকীচনও ফযাহৰত ৰদয়াৰ ৰঙত ঘূডান্ত ভাঘুলটফাৰ ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল খ নাৰ ৰৰঘালটও হওাঠৰ ৰৰশ্ৰভ
ওটৰ.
vii. সহায়ও হওাম্পানীটয় ৰনশ্চয়তা প্ৰদান ওটৰ হম ৰফলঔন সৰঠওবাটৱ ৰনৰীক্ষণ, ৰীক্ষা অৰু কণনা ওৰা হহটঙ. ৰওফা
বুল ৰফঘাৰৰ াটল ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰফল ৰফবাকও সংটশাধনৰ ফাটফ চটনাৱা হয়.
viii. হমাকানধততা অৰু সহায়ও হওাম্পানীৰ ফা আয়াৰ ুনৰ ভূলয ৰনৰূণ ওৰা এটচন্টৰ ভাচত হহাৱা সন্মৰতৰ হাৰট া
নুমায়ী ঘূডান্ত ৰফলঔন হতৰতয়া ুনৰ ৰনৰূণ ওৰা হয়. ৰঘৰওৎসালয়ও প্ৰদান ওৰা অকতীয়া ৰৰটশাধৰ
অিাসট াত ুনৰ ভূলযৰ ৰনৰূণৰ চৰৰয়টত উমুি হৰহাআ লাব ওৰাট া সম্ভৱ.
ুনৰ ভূলয ৰনধতাৰণট া হল সাধাৰণটত US স্বাস্থয মতনৰ হফৰশিয, এআট া US ৰ ফাৰহৰৰ খ নাটফাৰৰ ফাটফ প্ৰটমাচয
নহয়. এআট া হল US অৰু US ৰ ফাৰহৰৰ নকদৰফহীন ৰঘৰওৎসা খ নাৰ ভাচৰ ভুঔয াথতওয.
c) দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওৰা দটক্ষটফাৰ:
i.

দাফী ৰনধতাৰটও ুনৰ ভূলয-ৰনধতাৰৰত/প্ৰওৃত ৰফলঔন লাব ওটৰ, প্ৰভাৰণত ওটৰ অৰু ৰনৰশ্চত ওটৰ হম সাভৰৰটলাৱাট া
প্ৰদান ওৰা হসৱা অৰু ৰঘৰওৎসাৰ তাৰৰঔটফাৰৰ ফাটফ অৰঙল. ভাঘুলটফাৰ হান ীয়াকও থওাট া অৰু ৰঘৰওৎসাৰ
প্ৰ ওল নুমায়ী হহাৱাট া ৰনৰশ্চত ওৰৰফকল সহায়ও হওাম্পানীটয় লাব ওৰা ৰফলঔন দাফীটফাৰৰ ৰফবাকট াৰ দ্বাৰা
ৰীক্ষা ওৰা হয়. হৰহাআট া ুনৰ ৰনৰশ্চত ওৰা হয় অৰু ৰফলঔন প্ৰৰিয়া ওৰা হয়.

ii. ুনৰ ভূলয ৰনধতাৰণৰ চাননী ত্ৰ অৰু ভুনাপাটফাৰৰ ফাঔযাটফাৰৰ (EOB) হসটত ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰফলঔন হতৰতয়া
ফীভাওাৰীকল হপ্ৰৰণ ওৰা হয়.
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iii. ফীভা হওাম্পানীটয় ৰফলঔন লাব ওটৰ অৰু সহায়ও হওাম্পানীও তাৎক্ষৰণও ৰৰটশাধৰ ওতৃতত্ব প্ৰদান ওটৰ.
d) দাফী প্ৰৰিয়াৰ স্তৰটফাৰ :
i.

স্থানীয় ওামতযালয়ৰ হমাটকৰদ ৰঘৰওৎসালয়কল ৰৰটশাধট া ভুওৰল ওৰৰ ৰদফকল সহায়ও হওাম্পানীটয় ফীভাওাৰী ৰা
ওতৃতত্ব লাব ওটৰ.

ii. ৰফত্ত ৰফবাটক ৰৰটশাধট া ভুওৰল ওৰৰ ৰদটয়
e) ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ প্ৰৰিয়াটফাৰ
i.

ৰফটদশী ৰাষ্ট্ৰটফাৰত প্ৰণালীট া, ৰফটশষকও US অৰু আউটৰাত বাৰতীয় ৰঘৰওৎসালয়তকও সম্পূণত ৃথও, ৰমটহতু
ৰধওাংশ ফযৰিৰ হয়টতা ফযৰিকত ফীভা ফা ঘৰওাৰী অোঁঘৰনটফাৰৰ চৰৰয়টত সাফতচনীন স্বাস্থয সাভৰৰটলাৱা অটঙ.
এফাৰ ফীভাওততাআ ৰসহোঁতও হফধ স্বাস্থয ফা ৰফটদশ ভ্ৰভণৰ ফীভা ৰলঘী এ া অকফটঢাৱাৰ ৰঙত ৰধওাংশ
ৰঘৰওৎসালটয় সওটলাটফাৰ অন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফীভা হওাম্পানীৰ ৰা ৰৰটশাধৰ অিাস গ্ৰহণ ওটৰ.

ৰধওাংশ হদশটত ফীভাৰ সাভৰৰটলাৱা ফা নকদ চভা ৰফঘাৰৰ ৰঘৰওৎসাট াত ৰফলম্ব ওৰা নহয়.
ৰঘৰওৎসালয়টফাটৰ তৎক্ষণাত ৰঘৰওৎসা অৰম্ভ ওটৰ. মৰদ ফীভাৰ সাভৰৰটলাৱা অটঙ ফীভা ৰলঘীটয় ৰৰটশাধ ওৰৰফ ফা
হৰাকীৰ অত্মীয়আ ৰৰটশাধ ওৰৰফ লাৰকফ. ৰঘৰওৎসালয়টফাটৰ ফৰধতত ভাঘুল অটৰা ওটৰ ৰমটহতু ৰৰটশাধটফাৰত ৰফলম্ব
ওৰা হয়.
মৰদ ৰৰটশাধট া তৎক্ষণাত ওৰা হয়, হতটন্ত তাৎক্ষৰণও ৰৰটশাধৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়টফাটৰ উচ্চ হৰহাআ অকফঢায়.
হৰহাআৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয় ৰফলটফাৰৰ অকতীয়া ৰনষ্পৰত্ত ওৰৰফকল ুনৰ ভূলয-ৰনৰূণ ওৰা এটচন্সীটফাটৰ সাধাৰণটত
ৰঘৰওৎসালয়টফাৰৰ হসটত ফুচাফুৰচ ওটৰ.
ii. সহায়ও হওাম্পানীটফাটৰ প্ৰদান ওৰা ভাঘুলৰফহীন নম্বৰট াত হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয়টফাৰ প্ৰসংকত তথয অৰু
প্ৰৰিয়াটফাৰ ফীভাওততাকল উলব্ধ.
iii. ৰঘৰওৎসালয় এঔনৰ প্ৰটয়াচনীয়তাৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওততাআ হসআট া ও’ল হঘন্টাৰও চনাফ লাটক অৰু হফধ ভ্ৰভণ ফীভা
ৰলঘীট াৰ হসটত ৰনধতাৰৰত ৰঘৰওৎসালয় এঔনকল মাফ লাটক.
iv. ৰলঘীট াৰ হফধতা ৰীক্ষা ওৰৰফকল অৰু সাভৰৰটলাৱাটফাৰ প্ৰভাৰণত ওৰৰফকল ৰঘৰওৎসালয়টফাটৰ সাধাৰণটত ও’ল
হঘন্টাৰৰ নম্বৰটফাৰত সহায়ও হওাম্পানী/ফীভাওাৰীটফাৰৰ লকত হমাকাটমাক ওটৰ.
v. ৰঘৰওৎসালয়ঔনৰ দ্বাৰা এফাৰ ৰলঘীট া গ্ৰহণ ওৰাৰ ৰঙত ফীভাওততাআ ৰঘৰওৎসালয়ঔনত নকদৰফহীনবাটৱ
ৰঘৰওৎসাধীন হফ াটৰ.
vi. গ্ৰাহযতা ৰনধতাৰণ ওৰৰফকল ফীভাওাৰী/সহায়ও হমাকানধততাআ দাফী ওৰা ৰওঙুভান সাধাৰণ তথয হল
1. হফভাৰৰ ূংঔানুংূ ঔ ৰফৱৰণটফাৰ
2. ৰমটওাটনা অকৰ আৰতহাস, ৰঘৰওৎসালয়ৰ ৰফৱৰণ, বাৰতফষতৰ স্থানীয় ৰঘৰওৎসা ৰফষয়া অৰদৰ হক্ষত্ৰত:
 তীতৰ আৰতহাস, ঘৰলত ৰঘৰওৎসা অৰু ৰঙকল ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ৰৰওল্পনা ওৰা অৰু তাৎক্ষৰণও
হপ্ৰৰণৰ নুটৰাধ ওৰা
 উৰস্থত থওা ৰঘৰওৎসওৰ উৰিৰ হসটত দাফীৰ পভত
 াৰত্ৰৰ প্ৰৰতৰলৰ
 ৰঘৰওৎসা তথয পভতৰ ভুৰি
f)

ৰঘৰওৎসা ফযয় অৰু নয ৰঘৰওৎসাহীন দাফীটফাৰৰ প্ৰৰতূৰতত:

হতোঁটলাটও বাৰতকল উবৰত হাৰ ৰঙত প্ৰৰতূৰততৰ দাফীটফাৰ সাধাৰণটত ফীভাওততাৰ দ্বাৰা ূৰ ওৰা হয়. দাফীৰ
ওাকচটফাৰ লাব ওৰাৰ লটক লটক সঘৰাঘৰ প্ৰৰিয়াৰ দটৰ দাফীট া প্ৰৰিয়া ওৰা হয়. সওটলাটফাৰ গ্ৰাহয দাফীৰ ফাটফ
ৰৰটশাধটফাৰ বাৰতীয় ওাত (INR) ওৰা হয়, নকদৰফহীন দাফীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ৰফটদশী ভুদ্ৰাত ৰৰটশাধট া ওৰা হয়.
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প্ৰৰতূৰততৰ দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওটৰাটত, INR ত দাৰয়ত্বৰ ৰৰভাণট াত ক্ষৰতৰ তাৰৰঔট া উৰস্থত হহাৱাৰ দটৰ ভুদ্ৰা
ৰূান্তৰৰ হাৰট া প্ৰটয়াক ওৰা হয়. হতৰতয়া ৰৰটশাধট া হঘও ফা আটলিৰনও স্থানান্তৰৰ হমাটকৰদ ওৰা হয়.
i.

ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰৰ ঔণ্ডত ফাঔযা ওৰাৰ দটৰ এটওধৰটণ ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰ প্ৰৰিয়া ওৰা হয়.

ii.

চাৰভন ফণ্ড খ নাটফাৰ অৰু ৰফত্তীয় চৰুৰীওালীন খ নাটফাৰ সহায়ও হওাম্পানীটয় অকটত ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু
ৰঙত ফীভা হওাম্পানীৰ ৰা দাফী ওটৰ.

iii. সভথতনীয় দাফীটফাৰৰ গ্ৰাহযট াটৱ অন সওটলাটফাৰ দাফীৰ দটৰ এটও প্ৰৰিয়া নুসৰণ ওটৰ.
g) ৰঘৰওৎসাচৰনত দূখত না অৰু হৰাকৰ ফযয়টফাৰৰ ফাটফ দাফীৰ নৰথ-প্ৰস্তুত
i.

দাফীৰ পভত

ii. ৰঘৰওৎসওৰ ৰৰটা ত
iii. অঘল বৰতত/ফযাহৰতৰ ত্ৰ
iv. অঘল ৰফলটফাৰ/ৰৰঙদটফাৰ/প্ৰঘৰিিন
v. অঘল এক্স-হৰ ৰৰটা তটফাৰ/ হটথালৰচটওল/ নুসন্ধানৰ ৰৰটা তটফাৰ
vi. প্ৰটৱশ অৰু প্ৰস্থান হভাহৰৰ হসটত াৰত্ৰ/ৰবঙাৰ প্ৰৰতৰলৰ
ৰৰ তাৰলওাঔন হওৱল ৰৰঘায়ও. ৰফটশষ ফীভাওাৰীটয় নুসৰণ ওৰা দাফী ৰনষ্পৰত্তৰ নীৰত/প্ৰৰিয়াৰ ৰত ৰনবতৰ
ওৰৰ ফা ৰফটশষ খ নাৰ ৰফৱৰণৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ৰতৰৰি তথয/নৰথৰ প্ৰটয়াচন হফ াটৰ.

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰও 5
________________ সহায়ও ফীভা হওাম্পানীটয় অকটত ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু ৰঙত ফীভা হওাম্পানীৰ ৰা দাফী
ওটৰ.
I.

চাৰভন ফণ্ড খ নাটফাৰ

II. ফযৰিকত দূখত নাৰ দাফীটফাৰ
III. ৰফটদশ ভ্ৰভণ ফীভাৰ দাফীটফাৰ
IV. সভথতনীয় দাফীটফাৰ
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সাৰাংশ
a) ফীভাট া হল এ া ‘প্ৰৰতশ্ৰুৰত’ অৰু ৰলঘী হল উি প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ এ া ‘সাক্ষী’. ফীভা ওৰা খ না এ া সংকৰ ত হহাৱাট াটৱ
ৰলঘীট াৰ ধীনত দাফী এ া হতয়াৰ ওৰাট া হল উি প্ৰৰতশ্ৰুৰতট াৰ সোঁঘা ৰীক্ষা.
b) ফীভাৰ এ া ভুঔয িভৰ ভানদণ্ড হল হওাম্পানীট াৰ দাফী ৰৰটশাধৰ দক্ষতা.
c) গ্ৰাহওটফাৰ, ৰমটয় ফীভা ৰওটন হতোঁটলাও প্ৰাথৰভও হিওধাৰও এটওদটৰ দাফীট াৰ প্ৰাও.
d) নকদৰফহীন দাফীটফাৰৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰী/TPA ৰ অকতীয়া নুটভাদন এ াৰ ৰবৰত্তত হন ৱওত ৰঘৰওৎসালয় এঔটন
ৰঘৰওৎসা হসৱাটফাৰ অকফঢায় অৰু ৰঙত দাফীট া ৰনষ্পৰত্তৰ ফাটফ নৰথটফাৰ চভা ৰদটয়.
e) ক্ষৰতূৰণৰ দাফীৰ হক্ষত্ৰত, গ্ৰাহটও ৰনচৰ পালৰ ৰা ৰঘৰওৎসালয়ঔনও ৰৰটশাধ ওটৰ অৰু ৰঙত ৰৰটশাধৰ ফাটফ
ফীভাওাৰী/TPA ঘৰত দাফীট া উথ্থান ওটৰ.
f)

দাফীৰ চাননীট া হল গ্ৰাহও অৰু দাফীটফাৰৰ দলট াৰ ভাচত হহাৱা হমাকাটমাকৰ প্ৰথভ দৃিান্ত.

g) ফীভাৰ দাফী এ াৰ হক্ষত্ৰত ফীভাওাৰীটয় মৰদ প্ৰৱিনা এ াৰ সটন্দহ ওটৰ, হতটন্ত এআট া নুসন্ধানৰ ফাটফ হপ্ৰৰণ ওৰা
হয়. দাফী এ াৰ নুসন্ধানট া ফীভাওাৰী / TPA হয় খৰত ফৰহ ওৰৰফ াটৰ ফা এ া হঙাদাফী নুসন্ধান এটচন্সীও
তণ ওৰৰফ াটৰ.
h) সংৰক্ষণট াটৱ দাফীটফাৰৰ ৱস্থাট াৰ ৰত ৰবৰত্ত ওৰৰ ফীভাওাৰীৰ ফহীটফাৰত সওটলাটফাৰ দাফীৰ ফাটফ প্ৰস্তুত ওৰা
সংৰক্ষণৰ ৰৰভাণট া ফুচায়.
i)

গ্ৰাহযৰ হক্ষত্ৰত, ফীভাওাৰীকল উস্থান ওৰাৰ উৰৰ গ্ৰাহওৰ ফীভাৰ হলাওাল ফা উটবািা পৰাভ ফা অআনী
ওতৃতক্ষৰ ঘৰ ঘাৰ ৰফওল্প থাটও.

j)

প্ৰধানত ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ ক্ষৰতূৰণ ৰলঘীটফাৰত প্ৰৱিনাৰ উদ্ভৱ হয় ৰওন্তু লকটত প্ৰৱিনাৰ দাফীটফাৰ প্ৰস্তুত
ওৰৰফকল ফযৰিকত দূখত না ৰলঘীটফাৰ ফযৱহাৰ ওৰা হয়.

k) ফীভাওাৰীকল TPA হয় ফহুটতা গুৰুত্বূণত হসৱা অকফঢায় অৰু ভাঘুলটফাৰ ৰূত াৰৰশ্ৰৰভও লাব ওটৰ.

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰ
প্ৰশ্ন 1
ফীভাৰ দাফী প্ৰৰিয়াত তলৰ হওানট াও প্ৰাথৰভও হিওধাৰও ৰহঘাট ৰফটফঘনা ওৰা হয়?
I.

গ্ৰাহওটফাৰ

II. কৰাওীটফাৰ
III. অণ্ডাৰৰাআ াৰটফাৰ
IV. ফীভাৰ এটচন্টটফাৰ/ব্ৰওাৰটফাৰ
প্ৰশ্ন 2
ৰকৰীশ ঙাটক্সনাৰ ফীভাৰ দাফীট া ফীভা হওাম্পানীটয় গ্ৰাহয ওৰৰৰঙল. গ্ৰাহয এ াৰ হক্ষত্ৰত, ৰকৰীশ ঙাটক্সনাৰ হাতত থওা
ৰফওল্পট া ৰও হফ, ফীভাওাৰীকল প্ৰদশত ওৰাৰ উৰৰ?
I.

ঘৰওাৰৰ ওাষ ঘা

II. অআনী ওতৃতক্ষৰ ওাষ ঘা
III. ফীভাৰ এটচন্টৰ ওাষ ঘা
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IV. গ্ৰাহযৰ হক্ষত্ৰত এটওা ওৰৰফ নালাটক
প্ৰশ্ন 3
ৰাচীৱ হভহট াৰ দ্বাৰা উথ্থান ওৰা স্বাস্থয ফীভাৰ দাফী এ াৰ নুসন্ধানৰ সভয়ত ফীভা হওাম্পানীটয় ৰফঘাৰৰ াটল হম ৰাচীৱ
হভহট াৰ ৰৰৱটতত হতোঁৰ বাতৃ ৰাটচশ হভহট াও ৰঘৰওৎসাৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত ওৰা হহটঙ. ৰাচীৱ হভহট াৰ ৰলঘীট া
এ া ৰৰয়াল ে াৰ ৰৰওল্পনা নাৰঙল. এআট া হল ___________ প্ৰৱিনাৰ এ া উদাহৰণ.
I.

ৰূধাৰণ

II. নৰথটফাৰ ভটন সচা
III. ফযয়টফাৰ ৰতৰৰঞ্জতও ওৰা
IV. ফাৰহৰা হৰাকীৰ ৰঘৰওৎসাট া বৰতত হহাৱা হৰাকী / ৰঘৰওৎসালয়ত বৰতত হহাৱাকল ৰূান্তৰ ওৰা
প্ৰশ্ন 4
তলৰ হওানট া ঘততৰ ধীনত, স্বাস্থয ৰলঘী এ াত অফাসীয় ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততট া সাভৰৰটলাৱা হয়?
I.

হৰাকীচনৰ ৱস্থা এটনওুৱা হয় হম হতোঁ/হতটঔতও ৰঘৰওৎসালয়/নাৰঙত হভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ, ৰওন্তু নওৰৰফকল
ৰাভশত ওৰা হয়

II. হৰাকীচনও ঠাআৰ বাৱৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়/নাৰঙতং হভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰটল
III. ৰঘৰওৎসাট া হওৱল ৰঘৰওৎসালয়/নাৰঙত হভত ওৰৰটল
IV. ৰঘৰওৎসালয়ত বৰততৰ সভয়সীভাট াটৱ ২৪ খন্টাত ৰতিভ ওৰৰটল
প্ৰশ্ন 5
হৰাকট া ৰঘৰওৎসা ওৰৰফকল তলৰ হওানট া হওাটড সম্পাদন ওৰা দ্ধৰতটফাৰ সাভৰৰলয়?
I.

ICD

II. DCI
III. CPT
IV. PCT

ৰনচও ৰীক্ষা ওৰা প্ৰশ্নটফাৰৰ উত্তৰ
উত্তৰ 1
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল I.
গ্ৰাহওটফাৰ হল ফীভাৰ দাফী প্ৰৰিয়াত প্ৰাথৰভও হিওধাৰও
উত্তৰ 2
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল II.
ফীভাৰ দাফীৰ গ্ৰাহযৰ হক্ষত্ৰত, ফযৰি এচটন অআনী ওতৃতক্ষৰ ওাষ ঘাৰফ াটৰ.
উত্তৰ 3
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল I.
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এআট া হল ৰূধাৰণৰ এ া উদাহৰণ, ৰমটহতু ফীভাওৃত ফযৰিচন ৰঘৰওৎসা ওৰা ফযৰিচনৰ ৰা ৃথও.
উত্তৰ 4
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল II.
স্বাস্থয ফীভা ৰলঘীত অফাসীয় ৰঘৰওৎসা অকফটঢাৱা হয়, হমৰতয়া হওৱল হৰাকীচনও ঠাআৰ বাৱৰ ফাটফ ৰঘৰওৎসালয়/নাৰঙতং
হভকল স্থানান্তৰ ওৰৰফ হনাৱাৰৰ.
উত্তৰ 5
শুদ্ধ ৰফওল্পট া হল III.
হৰাকট া ৰঘৰওৎসা ওৰৰফকল ঘৰলত দ্ধৰত াৰভতটনাটলাৰচ (CPT) হওাডটফাটৰ সম্পাদন ওৰা দ্ধৰতটফাৰ সাভৰৰলয়.
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SECTION 4
GENERAL INSURANCE
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হ
প্ৰযয়োগ

িভৰবৰ

Sl =
বোযব

প্ৰযয়োজিীয়

১০

ভৰস্কৰ মোিদণ্ডৰ ভবষযয় মণ্ডোৰোইটোৰি এটো অন্তদৃধ ভি প্ৰদোি
িৰি

১১. পৰলচী সময়সীমোভৰ্োৰ উকৰল
লযোৱোভৰ্ো বোদৰদ পোৰহহ লযোৱো
মোহভৰ্োৰ বোভব ৰপ্ৰৰময়োম / দোবী
কৰোভৰ্োৰ পূংখ্োনুপংূ খ্ ৰবৱৰণ

ৰ

ৰ

ৰ

ৰ ৰ

ৰৰ অ

ৰ

ৰ

অৱস্থোভৰ্োত সোমৰৰভলোৱো ৰৰস্কভবোৰৰ প্ৰকোৰভৰ্ো ৰক?
প্ৰস্তোৱিৰ বযৱসোয়ৰ ভবষযয় পূিংখোিলপূিংখ ভবৱৰণ

১২. বীমোকতিোৰ সম্পৰিভৰ্ো হল:
বোসস্থোন, অৰফচ, লদোকোন, লহোভৰ্ল ইতযোৰদ.
উভদযোৰগক / ৰনমি োণৰ ৰৰস্কভবোৰ
উভদযোৰগক / ৰনমি োণৰ ৰৰস্কভবোৰৰ
বোৰহৰফোলৰ ভঁৰোল
উভদযোৰগক / ৰনমি োণৰ ৰৰস্কভবোৰৰ
বোৰহৰফোলৰ লৰ্ংক / লগছ ধ্োৰকভবোৰ
উভদযোৰগক / ৰনমি োণৰ ৰৰস্কভবোৰৰ বোৰহৰফোভল
অৱৰস্থত উপভযোগীতোভবোৰ
বোসস্থোন, অৰফচ, লদোকোন, লহোভৰ্ল ইতযোৰদ.
১৩. যৰদ লদোকোন ৰহচোভপ বযৱহোৰ কৰৰৰছল, লতভে
পৰৰচোলনো
কৰো
সোমগ্ৰীভবোৰত
তলৰ
তোৰলকোখ্নত উভেৰখ্ত ৰযভকোভনো সোমগ্ৰী আৰছল
লন.
যৰদ লতভনকুৱো ষ্ট্কভবোৰৰ মূলযভৰ্ো ষ্ট্কভবোৰৰ মুঠ

হোৰৰ ওপৰত ভভভত্ত িভৰ ভৰস্কৰ
দখল্যটো
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প্ৰোথভমি হোৰ মৰল
সোমভৰযল্োৱোযটোৰ ভসৰ্দ্োন্ত ল্বলল্

মূলযৰ ৫% হয়:
১. লছলুলয়ড সোমগ্ৰীভবোৰ, ২. নোৰৰকলৰ ৰচী, ৩.
ফৰ্কো আৰু আৰ্চবোজী, ৪. ৰযভকোভনো ধ্ৰণৰ
ৰবভফোৰক, ৫. শুকোন ঘোঁহ/ভখ্ৰ, ৬. গোঞ্জো, ৭.
মৰোপোৰ্ৰ ৰচী, ৮. ৰদয়োচলোইৰ বোকচ, ৯.
ৰমথোইভলভৰ্ড ৰিৰৰত, ১০. নোইট্ৰ’ – লছলুল’জ,
১১. অয়ল / ইথোৰ / উভদযোৰগক দ্ৰোবক আৰু অনয
৩২ ৰডগ্ৰী লছৰিভগ্ৰডৰ বো তোভতোহক তলৰ দোহয
তৰল, (বন্ধ কোপ পৰীক্ষো), ১২. ৩২ ৰডগ্ৰী
লছৰিভগ্ৰডৰ তলৰ ফ্লোছ ৰবন্দু সম্পন্ন দোহয ৰংভবোৰ
(বন্ধ কোপ পৰীক্ষো) ছীল কৰো ৰ্টন বো ড্ৰোমৰ
ৰভতৰত নথকো, ১৩. ৩২ ৰডগ্ৰী লছৰিভগ্ৰডৰ
তলৰ ফ্লোছ ৰবন্দু সম্পন্ন (বন্ধ কোপ পৰীক্ষো), ১৪.
ছীল কৰো ৰ্টন বো ড্ৰোমত নথকো ৰনৰোময়কোৰক
তৰল আৰু তৰল কীৰ্নোিক. ১৫. ৰযভকোভনো
প্ৰকোৰৰ বজৰবক ৰচী
১৪. যৰদ ভঁৰোল / গদোম ঘৰ ৰহচোভপ বযৱহোৰ কভৰ
(কোৰখ্োনো লচৌহদৰ বোৰহৰত অৱৰস্থত) লতভে
অনুগ্ৰহ কৰৰ জমো কৰো সোমগ্ৰীভবোৰৰ তোৰলকোখ্ন
ৰদয়ক
১৫. যৰদ উভদযোৰগক ৰনমি োণৰ লগোৰ্ ৰহচোভপ বযৱহোৰ
কভৰ লতভে প্ৰস্তোৰৱত স্থোনত বতয়োৰ কৰো
সোমগ্ৰীভবোৰৰ তোৰলকোখ্ন ৰদয়ক, (প্ৰদোন
কৰৰবলগীয়ো ৰবৰভন্ন সুৰবধ্োভবোৰ অেভি ু ক্ত কৰৰ
িক পৰৰকল্পনোভৰ্োৰ ৰবৱৰণ)
১৬. যৰদ উভদযোৰগক ৰনমি োণৰ লগোৰ্ ৰহচোভপ বযৱহোৰ
কভৰ, লতভে অনুগ্ৰহ কৰৰ কোৰখ্োনোভৰ্ো কোযি ক্ষম
বো সুপ্ত অৱস্থোত থকোৰ ৰবষভয় উভেখ্ কভৰ লন?
১৭. অৰিৰনবি োপকৰ বযৱস্থো থকো
অনুগ্ৰহ কৰৰ তলৰ খ্োলীঠোইভবোৰত ৰ্টক মোকি
ৰদয়ক:
ৰবৰভন্ন খ্ণ্ডৰ তোৰলকো আৰু সৰু
ৰনবি োপকভবোৰৰ প্ৰকোৰৰ ৰবষভয়
উভেখ্ কৰক
প্ৰযতযিযটো িিৰ বোযব মগবযঢোৱো ভিৰোপত্তো
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সৰু ৰনবি োপকভবোৰ
লট্ৰইলোৰ পোম্পভবোৰ
জুইৰ ইৰঞ্জন
হোইভড্ৰি প্ৰণোলী
ৰৰংকলোৰ প্ৰণোলী
ৰনৰদি ষ্ট্ পোনী লৰ প্ৰণোলী

ক্ষভত
িূিযতমৰ
সজোখযবোৰ.
সসযয়যহ,
সৰহোই সগ্ৰট
িভৰব পোযৰ

To know better risks feature

উপকৰণভবোৰৰ বোভব বছভৰকীয়ো
তত্বোৱধ্োনৰ চু ৰক্তৰ ৰবষভয় উভেখ্
কৰক
১৮. (অট্টোৰলকো / যন্ত্োংি / আচবোবৰ
ৰস্থৰতো আৰু ৰফৰ্টং)

বীমোৰ বোযব প্ৰস্তোভৱত মিোৰযটো
এইযটোযৱ মিোৰযটো
ততয়োৰ িভৰব যোৰ
ওপৰত ভভভত্ত িভৰ
মলঠ পোবল্গীয়োযটো
ভিিধোৰণ মৰল
দোবীযটো ভডফল্ট
িৰো হব

বজোৰ মূলযৰ আধ্োৰ

অবযোহতৰ মূলযৰ আধ্োৰ

বৃৰিৰ প্ৰভয়োজন লন
১৯. ৰনমি োণৰ পূংখ্োনুপংূ খ্ ৰবৱৰণভবোৰ
অনুগ্ৰহ কৰৰ বযৱহোৰ কৰো পদোথি ভবোৰ
উভেখ্ কৰক
i. লবৰভবোৰ
ii. মৰজয়ো
iii. মুধ্চ
অট্টোৰলকোভৰ্োৰ উচ্চতো

মণ্ডোৰৰোইটিং

ৰমৰ্োৰ______________মৰজয়োভবোৰ____
________
৫ বছৰতৰহক কম
৫ – ১৫ বছৰ

অট্টোৰলকোৰ বয়স
১৫-২৫ বছৰ
২৫ বছৰৰ ওপৰত
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লৰ্োকো: কোঠৰ তক্তো/ লঠৰ্চ্ছ পোতভবোৰ আৰু/ বো ঘোঁহ/ ৰযভকোভনো ধ্ৰণৰ লখ্ৰ/ বোহ/ প্লোৰষ্ট্ক
কোভপোৰ/ এছফোল্ট/ কোভপোৰ/ লকনভোছ/ ৰ্োৰপোউৰলন ইতযোৰদৰ দ্বোৰো বতয়োৰী লবৰভবোৰ
আৰু/বো মুধ্চভবোৰ থকো অট্টোৰলকো
২০. অট্টোৰলকো অনুসৰৰ মূলযভবোৰ (অনুগ্ৰহ কৰৰ কুৰ্চ্ছো অট্টোৰলকভৰ্ো অেভি ু ক্ত কৰক
লগভত লতভনকুৱো অট্টোৰলকোভবোৰৰ ৰবৰুভি এই তোৰলকোখ্নত বযৰক্তগত মূলযভৰ্ো ৰ্কোত উভেখ্
কৰক
মুঠ পোবলগীয়ো ধ্ন
খ্ণ্ড বয় উচ্চ
ৰনমি োণ
ৰপ্লন্ঠভবোৰ
যোৰন্ত্ক
F আৰু
ষ্ট্ক
বীমো
ৰ
স তো
পুচ্ছো/কু
অেভি ু ক্ত
আৰহলোভবোৰ
F,
আৰু
কৰৰবল
ৰবৱ (বছ (ৰম
ৰ্চ্ছো
কৰৰ
কোযি যো প্ৰৰিয়ো
গীয়ো
ৰণ
ৰ) ৰ্োৰ)
অট্টোৰলকো
লয়
বহ থকো
অনয
লবোৰ
ৰ্কো
আৰু
ষ্ট্কভবো
সম্পৰি
ৰ্কো
অনয
ৰ**
লবোৰ
সঁজৰু ল
ৰ্কো
ৰ্কো
লবোৰ
ৰ্কো

মুঠ

যভদ প্ৰযযোজয সতযন্ত প্ৰযতযি খণ্ডৰ পূিংখোিলপূিংখ
ভবৱৰণযবোযৰ অবিল্ িম প্ৰদ ি
ধ িভৰব

লৰ্োকো: ** লয় লসইভবোৰ ষ্ট্ক সূৰচত কভৰ ৰযভবোৰ সোধ্োৰণ ৰভৰিত সোমৰৰভলোৱো হয় আৰু
িৰমক সংখ্যো A, B,C আৰু D তলত থোভক

২১. সিৱল্ িিযবোৰৰ বোযব ভবয ষ সোমভৰযল্োৱো
অিলগ্ৰহ িভৰ তল্ৰ বোিচযটোত ভিি িৰি মৰল প্ৰতযিযটোৰ ভবপৰীযত বীমো িভৰবল্গীয়ো িিৰ
পভৰমোণযটো ভদয়ি.
ক. ফ্লৰ্োৰ ৰভৰিত:
ভবভভন্ন অৱিোত িিযবোৰ (প্ৰভিয়ো খণ্ডযবোৰ, ভঁ ৰোল্ / গদোমযবোৰ মৰল/বো মলি ইতযোভদ, )
অিল্ ৰীয়ো মলঠ পোবল্গীয়োৰ অিীিত ফ্লটোৰ মিোৰত সোমভৰল্ব পোভৰ
অৱস্থোভবোৰ (ৰপন লকোডৰ বসভত ডোক ঠিকনো
পৰৰমোণ ৰ্কো
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খ্. স্বীকোভৰোৰক্তৰ ৰভৰিত
মূল্যত উঠো-িমো িৰো িিযবোৰ স্বীিোযৰোভিৰ ভভভত্তত সোমভৰ ল্ব পোভৰ (মোভহভল্).
অৱস্থোনভবোৰ (ৰপন লকোডৰ বসভত ডোক
ৰ্কোৰ পৰৰমোণ.
দোবী ৰনষ্পৰিৰ বোভব ৰভৰিভবোৰ
ঠিকনো

সটোিো:
িূিযতম মলঠ পোবল্গীয়ো হল্ ১ সিোট টিো, মৰল চমল সময়সীমোৰ মিোৰত পভল্চী প্ৰদোি িৰো
িহয়. প্ৰভিয়ো তহ থিো িিযবোৰ মৰল সৰল্ল্োইিৰ িোষত সঞ্চয় িৰো িিযবোৰ সোমভৰ সল্োৱো
িহয়.
গ. ফ্লৰ্োৰ স্বীকোভৰোৰক্তৰ ৰভৰিত:
মূল্যত উঠো-িমো িৰো, এযিদযৰ ভবভভন্ন অৱিোিযবোৰত সঞ্চয় িৰো িিযবোৰ ফ্লটোৰ
স্বীিোযৰোভিৰ ভভভত্তত এিমোত্ৰ মলঠ পোবল্গীয়োৰ অিীিত সোমভৰ ল্ব পোভৰ ভভভত্তত সোমভৰ ল্ব
পোভৰ (মোভহভল্).
অৱস্থোনভবোৰ (ৰপন লকোডৰ বসভত ডোক
ৰ্কোৰ পৰৰমোণ
ঠিকনো

সটোিো:
১. িূিযতম মলঠ পোবল্গীয়ো হল্ ২ সিোট
টিো
২. প্ৰভিয়ো তহ থিো িিযবোৰ মৰল
সৰল্ল্োইিৰ িোষত সঞ্চয় িৰো িিযবোৰ
সোমভৰ সল্োৱো িহয়.
ঘ. মুকৰল ঠোইত ৰখ্ো ষ্ট্কভবোৰ (কোৰখ্োনো লচৌহদৰ বোৰহৰত অৱৰস্থত)
মলিভল্ ঠোইত ৰখো িিযবোৰৰ পূিংখোিলপূিংখ
ভবৱৰণ:
অৱস্থোনভবোৰ (ৰপন লকোডৰ বসভত ডোক
ৰ্কোৰ পৰৰমোণ
ঠিকনো)
ভবয ষ ভিিয়তোযবোৰ প্ৰযযোজয

ঙ. লৰ্ংক ফোমি আৰু লগছ ধ্োৰকভবোৰ
(কোৰখ্োনো লচৌহদৰ বোৰহৰত অৱৰস্থত)
মলিভল্লি ৰখো িিযবোৰৰ পূিংখোিলপূিংখ ভবৱৰণ
অৱস্থোনভবোৰ (ৰপন লকোডৰ বসভত ডোক
ঠিকনো)

ৰ্কোৰ পৰৰমোণ
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`

ভৰস্ক মৰল িম িৰোযটো সঠিিভোযৱ সোমভৰ সল্োৱো

ইচ্ছোিৃ ত িোট ৰখোযটোৰ বোযব মপলভি সৰহোই
ভবচোযৰ সিভি
যভদ উত্তৰযটো হয় হয়, সতযন্ত িোটব পৰো
িিৰ পছেযটো সূভচত িৰি

টিো
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স্বীকোভৰোৰক্ত দ্বোৰো
পৰম সততোৰ িীত

প্ৰস্তোভৱত ভৰস্কযটোৰ বোযব

-

তোভৰখ:
িোি:
প্ৰস্তোৱিৰ চহী মৰল সিোম্পোিীৰ সমোহৰ
এযজেৰ পৰোম ধযবোৰ:
ভিযনোিযটো হল্ বীমো মইি ১৯৩৮ খণ্ড ৪১ৰ প্ৰভতভল্ভপ
সৰহোইযবোৰৰ বযৱিো
১. ভযযিোযিো বযভিি ভোৰতবষধত থিো সম্পভত্ত বো জীৱিৰ তসযত সম্পিীয় ভযযিোযিো
িৰণৰ ভৰস্কৰ বোযব বীমো অবযোহত ৰখো বো িবীিৰণ িৰোৰ সক্ষত্ৰত পভল্চীযটোত
সদখলওৱো ভপ্ৰভময়োমৰ ওপৰত ভযযিোযিো বযভিি সৰহোইৰ প্ৰযল্োভি ভদয়োৰ অিলমভত ভদয়ো
িহব বো অিলমভত ভদবৰ বোযব প্ৰস্তোৱ মগবযঢোৱো িহব িতল বো সতযিকুৱো সৰহোইযবোৰ
বোযদ পভল্চী সল্োৱো বো অবযোহত ৰখো বো িবীিৰণ িৰো ভযযিোযিো বযভিি বীমোিোৰীৰ
তোভল্িো বো পলভস্তিোত প্ৰিোভ ত িৰযণ সৰহোই প্ৰদোিৰ অিলমভত ভদব পোযৰ.
২. এই খণ্ডযটোৰ ভবভি ভিংগ িৰো ভযযিোযিো বযভিি জভৰমিো ভবহোৰ দ্বোৰো
ভযযটো পোঁচ টিোতলি সবভছ হব পোযৰ.
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