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f~wgKv 

Dcwewamg~n G‡mvwm‡qk‡bi AZ¨vek¨Kxq cÖweavb hv †Kvb পে KZ…©K cwieZ©b ev wfbœiƒc Kiv hv‡e bv| 

 

msÁv 

Dcwewa 100 

Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvq Ges Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úbœ †h †Kvb Pzw³‡Z, wb‡¤œv³ 

cwifvlv¸‡jv Gi cÖ`Ë A_© cÖ`vb Ki‡e, hw` bv †m¸‡jvi wfbœ e¨envi ¯úófv‡e cÖ`k©b K‡i: 

 

cÖkvmwbK cwifvlv 

1 আররবক্ে ন বো সোরি  ক্ষকৌ ি করমটির অর্থ এমন করমটি যোর মক্ধে একটি প্রর্ম পযথোক়্ের েোইবুনোি বো কোররগরী 

আপীি করমটির ক্ষে়েোর রিসোক্ব রনযুক্ত িও়েোর জনে একজন সোরির  সদসে িক্ত িক্ব। আররবক্ে ন েোক্েরজ 

করমটির ক্ষে়েোর সদসে িও়েোর ক্ষযোগে িও়েোর জনে, কমপক্ে ৫ বেক্রর জনে আইরসএ সোরির  িও়েো/সোরির  

র্োকো আব েক বক্ি রবক্বরেত িক্ব।  

2 ÒAby‡”Q`Ó ej‡Z Avgv‡`i msNwewa I ‡m¸‡jvর †Kvb Kvh©Ki cwieZ©b‡K †evSvq| 

3 ÒDcwewaÓ I ÒwewagvjvÓ ej‡Z Avgv‡`i mKj Dcwewa I wewagvjv †evSvq hv Kvh©Ki i‡q‡Q| 

4 ÒKwgwUÓ ej‡Z ¯̂Zš¿ m`m¨ KZ…©K wbe©vwPZ ‡Kvb KwgwU‡K †evSvq| KwgwUi m`m¨MY Avgv‡`i 

Aby‡”Q‡`i Aax‡b KvR Kivi Rb¨ †h †Kvb Dchy³ e¨w³‡K অন্তেুথ ক্ত, wb‡qvM ev g‡bvbxZ Ki‡e| 

5 ÒcwiPvjKÓ ej‡Z Avgv‡`i mvaviY ev mn‡hvMx cwiPvjK‡`i †evSv‡e Ges Zv †cÖwm‡W›U, dv÷© 

fvBm †cÖwm‡W›U, †m‡KÛ fvBm †cÖwm‡W›U, ক্ষেRvivi I BwgwW‡qU cv÷ †cÖwm‡W›U‡`i অন্তেুথ ক্ত 

Ki‡e| 

Òmn‡hvMx cwiPvjKÓ ej‡Z cwiPvjKMY KZ…©K cÖwZ eQi Avgwš¿Z Ges wk‡íi mvaviY ¯̂v‡_©i 

Rb¨ KvR Ki‡Z m`m¨MY KZ…©K Aby‡gvw`Z †Kvb cwiPvjK‡K †evSvq| 

ÒmvaviY cwiPvjKÓ ej‡Z e¨w³ m`m¨MY KZ…©K wbe©vwPZ cwiPvjK‡K †evSvq| GwU †cÖwm‡W›U, 

dv÷© fvBm †cÖwm‡W›U, †m‡KÛ fvBm †cÖwm‡W›U, ক্ষেRvivi ev BwgwW‡qU cv÷ †cÖwm‡W›U‡`i 

অন্তেুথ ক্ত Ki‡e bv| 

ÒBwgwW‡qU cv÷ †cÖwm‡W›UÓ Ggb †Kvb †cÖwm‡W›U‡K অন্তেুথ ক্ত K‡i bv hv‡K Aby‡”Q` 69 Abyhvqx 

AcmviY ev Aby‡”Q` 80 Abyhvqx cwiPvjK wn‡m‡e weiZ ivLv িক়্েক্ে| 

6 ÒmvaviY mfvÓ ej‡Z Avgv‡`i msNwewai Aax‡b Avnক্ষvbK…Z Avgv‡`i ¯̂Zš¿ m`m¨‡`i mfv 

†evSvq| 

7 ÒgvmÓ ej‡Z GK K¨v‡jÛvi gvm †evSvq| 
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8 Òপযথক্বেকÓ ej‡Z প্রক্ব নোরী mvwjkKvix †evSvq, প্রর েক্ের D‡Ï‡k¨, 

hv‡K G‡mvwm‡qkb KZ…©K wb‡qvwRZ n‡q †UKwbK¨vj mvwjk UªvBeybvj I †UKwbK¨vj Avwcj 

KwgwUi Dci A‰eZwbK পযথক্বেক wn‡m‡e KvR Ki‡eb| পযথক্বেক UªvBeybv‡ji রসদ্ধোন্ত MÖn‡Yi 

cÖwµqvq AskMÖnY ev cÖfvweZ Ki‡e bv| 

9 ÒAvgv‡`iÓ ej‡Z hv wKQz Avgv‡`i gvwjKvbvaxb ev Avgv‡`i KZ…©K Bmy¨K…Z †evSvq| 

10 Ò‡cÖwm‡W›UÓ †Kvb Abycw ’̄Z †cÖwm‡W‡›Ui `vwqZ¡cvj‡bi Rb¨ Avgv‡`i msNwewai Aax‡b dv÷© 

fvBm †cÖwm‡W›U ev †m‡KÛ fvBm †cÖwm‡W›U A_ev cwiPvjKMY KZ…©K wbe©vwPZ Ab¨ †Kvb e¨w³‡K 

অন্তেুথ ক্ত Ki‡e| 

11 ‡Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ ev wbewÜZ cÖwZôv‡bi Òe¨emvi ’̄vbÓ ej‡Z GKwU Awdm †evSvq †hLv‡b ‡Kvb 

¯̂Zš¿ m`m¨ ev wbewÜZ cÖwZôvb e¨emv cwiPvjbv K‡i e‡j cwiPvjKMY g‡b K‡ib| 

12 Òwewagvjv eBÓ ej‡Z †mB eB‡K †evSvq †hLv‡b Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjv cÖKvk Kiv 

n‡q‡Q| 

13 Ò‡m‡µUvixÓ ej‡Z †mB e¨w³‡K †evSvq hv‡K cwiPvjKMY †m‡µUvix wn‡m‡e KvR Kivi Rb¨ 

g‡bvbxZ K‡i‡Qb| cwiPvjKMY KZ…©K g‡bvbxZ †Kvb weKí †m‡µUvix †mB †m‡µUvixi ’̄‡j KvR 

Ki‡Z cv‡i| 

14 ÒAvgivÓ ÒAvgvw`M‡KÓ I ÒAvBwmGÓ ej‡Z w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡UW 

†evSvq| 

15 ÒwjwLZÓ ej‡Z KvM‡R ev w¯Œ‡b ev I‡qemvB‡U kã gy`ªb I Ab¨ †Kvb Dcv‡q cybivq Dc ’̄vcb‡K 

অন্তেুথ ক্ত Ki‡e| wjwLZ wPwVcÎ WvK, nv‡Z, d¨v·, B‡gB‡ji gva¨‡g cÖ`vb Kiv hv‡e| 

16 ÒAm¤ú~Y© রসদ্ধোক্ন্তর AvBwmG ZvwjKvÓ Gi g‡a¨ ỳBwU Ask i‡q‡Q| 

ÒAm¤ú~Y© রসদ্ধোক্ন্তর AvBwmG ZvwjKv: 1g AskÓ ej‡Z †mB †Kv¤úvbxi ZvwjKv †evSvq hviv †Kvb 

mvwj‡ki রসদ্ধোন্ত cÖwZcvj‡b e¨_© n‡q‡Q| 

ÒAm¤ú~Y© রসদ্ধোক্ন্তর AvBwmG ZvwjKv: 2q AskÓ ej‡Z Am¤ú~Y© রসদ্ধোক্ন্তর AvBwmG ZvwjKv: 1g 

As‡ki AvBwmG ZvwjKvq cÖ`wk©Z †Kv¤úvbx¸‡jvi mv‡_ m¤úwK ©Z †Kv¤úvbxi ZvwjKv †evSvq| 

m`m¨c` I wbeÜb cwifvlv  

17 ÒAwaf~³ wkí cÖwZôvbÓ ej‡Z Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b wbewÜZ †Kvb cÖwZôvb ev ms ’̄v †evSvq| 

18 ÒG‡R›U cÖwZôvbÓ ej‡Z Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b wbewÜZ †Kvb cÖwZôvb ev ms ’̄v †evSvq| 

19 ÒcÖwZôvbÓ ej‡Z e¨emv cwiPvjbvKvix †Kvb Askx`vix, AwbewÜZ ms ’̄v ev †Kv¤úvbx‡K †evSvq| 

20 Ò¯̂Zš¿ m`m¨Ó ej‡Z Avgv‡`i msNwewai Aax‡b †Kvb m`m¨ cÖwZôv‡bi ¯̂Zš¿ m`m¨ nIqvi Rb¨ 

wbe©vwPZ e¨w³‡K †evSvq| 

21 Òm`m¨ cÖwZôvbÓ ej‡Z †Kvb cÖavb cÖwZôvb, Awaf~³ wkí cÖwZôvb, G‡R›U cÖwZôvb ev সংরিষ্ট 

†Kv¤úvbx †evSvq| 

22 ÒAm`m¨Ó ej‡Z Ggb e¨w³‡K †evSvq whwb G‡mvwm‡qk‡bi †Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ bb| 
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23 ÒAwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z Ggb cÖwZôvb‡K †evSvq hv G‡mvwm‡qk‡bi †Kvb wbewÜZ cÖwZôvb 

bq| 

 

24 ÒcÖavb cÖwZôvbÓ n‡jv ewYK, Drcv`bKvix ev wgj Ges GwU Avgv‡`i msNwewa I Dcwewai Aax‡b 

wbewÜZ †Kvb cÖwZôvb ev †Kv¤úvbx‡K †evSvq| 

 

25 ÒwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z mKj cÖavb cÖwZôvb, Awaf~³ wkí cÖwZôvb, সংরিষ্ট †Kv¤úvbx, Awaf~³ 

G‡mvwm‡qkb, G‡mvwm‡qkb m`m¨ cÖwZôvb I G‡R›U cÖwZôvb‡K †evSvq, G‡`i we Í̄vwiZ eY©bv 

wbewÜZ cÖwZôv‡bi wbeÜb eB‡Z cÖ`Ë n‡q‡Q| 

  

26 ÒwbewÜZÓ ej‡Z wbewÜZ ev cybtwbewÜZ ‡evSvq Ges ÒwbeÜbÓ ej‡Z wbeÜb ev cybt wbeÜb 

†evSvq| 

 

27 GB Dcwewa I wewagvjv D‡Ï‡k¨, ÒwbewÜZ ev cybtwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z Avgv‡`i cÖavb 

cÖwZôvb, Awaf~³ wkí cÖwZôvb, সংরিষ্ট †Kv¤úvbx, Awaf~³ G‡mvwm‡qkb I G‡R›U cÖwZôv‡bi 

ZvwjKv †evSvq| 

 

28 ÒwbewÜZ cÖwZôvbÓ ej‡Z Avgv‡`i msNwewai eY©bv Abyhvqx Avgv‡`i wbewÜZ cÖwZôv‡bi wbeÜb 

eB‡Z ZvwjKvf~³ cÖwZôvb †evSvq| 

  

29 Òসংরিষ্ট †Kv¤úvbxÓ ej‡Z cÖavb cÖwZôvb ev Awaf~³ wkí cÖwZôv‡bi mv‡_ সংরিষ্ট ‡Kvb 

‡Kv¤úvbx‡K †evSvq| 

 

mvaviY e¨emvwqK cwifvlv 

30 ÒAv‡gwiKvb KUbÓ ej‡Z Avcj¨vÛ, Mvjd ev †U·vm KUb bv‡g cwiwPZ KUb mn hy³iv‡óªi 

wbKUeZ©x ivR¨¸‡jvi g‡a¨ †h †Kvb ’̄v‡b Drcvw`Z mKj KUb ‡evSvq, wKš‘ wm AvBj¨vÛ ev wcgv 

ai‡Yi অন্তেুথ ক্ত bq| 

 

31 ÒmvwU©dvBW j¨ve‡iUixÓ ej‡Z Avgv‡`i Bmy¨K…Z Aby‡gvw`Z ZvwjKvi †Kvb j¨ve‡iUix †evSvq| 

  

32 ÒK¤v̂BÛ UªvÝ‡cvU©Ó, ÒB›Uvi‡gvWvj UªvÝ‡cvU©Ó I Ògvwë‡gvWvj UªvÝ‡cvUÓ ej‡Z কমপক্ে `yBwU 

wfbœ cwienb c×wZ e¨envi K‡i GK ’̄vb †_‡K Ab¨ ’̄v‡b KUb †Wwjfvwi †evSvq| 

 

33 ÒK¤v̂BÛ UªvÝ‡cvU© WKz‡g›UÓ ej‡Z K¤v̂BÛ UªvÝ‡cvU©, B›Uvi‡gvWvj UªvÝ‡cvU© ev gvwë‡gvWvj 

UªvÝ‡cv‡U©i gva¨‡g KUb স্থোনোন্তক্রর wel‡q †Kvb wkwcs †Kv¤úvbx, K¤v̂BÛ UªvÝ‡cvU© Acv‡iUi ev 

G‡R›U KZ…©K cÖ ‘̄ZK…Z wej Ad j¨vwWs ev UvB‡Uj WKz‡g›U †evSvq| 

 

34 ÒK¤v̂BÛ UªvÝ‡cvU© Acv‡iUiÓ ej‡Z †mB e¨w³ ev cÖwZôvb‡K †evSvq hv K¤v̂BÛ UªvÝ‡cvU© 

WKz‡g›U cÖ ‘̄Z K‡i| 

 

35 ÒK‡›UBbvi †d«BU †÷kbÓ, ÒwmGdGmÓ I ÒK‡›UBbvi †emÓ ej‡Z Ggb ’̄vb †evSvq †hLv‡b 

K¨vwiqvi ev Zv‡`i G‡R›U Zv‡`i wbqš¿Yvax‡b K‡›UBbvi †jvW ev Avb‡jvW K‡i| 
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36 ÒK‡›UBbvi BqvW©Ó I ÒwmIqvBÓ ej‡Z Ggb ’̄vb †evSvq †hLv‡b K‡›UBbvi cvK© Kiv hv‡e, wcK 

Avc ev †Wwjfvwi, fwZ© I Lvwj Kiv hv‡e| K‡›UBbvi BqvW© ev wmIqvB Ggb ’̄vbI n‡Z cv‡i 

†hLv‡b K‡›Ubvi fwZ© Kiv ev Lvwj Kiv nq| 

37 Òwbqš¿Y mxgvÓ ej‡Z GKB KUb e¨envi K‡i wfbœ wfbœ hš¿cvwZi gva¨‡g M„nxZ wiwWs Gi wfbœZv 

†evSvq| 

 

38 ÒKUb eR©¨Ó Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjv সোক্পক্ে Pzw³‡Z অন্তেুথ ক্ত n‡j Zv KUb wn‡m‡e 

cÖwµqvKiY Kiv n‡e| 

 

39 Òকোরি ড্েোক্মজ” n‡jv evB‡i †_‡K AwZwi³ Av`ªZv, a~jv ev evjy †kvl‡Yi d‡j dvBev‡ii েরত ev 

AebwZ, KviY GwU 

 

▪ ‡Lvjv AvenvIqvq অনোবৃত i‡q‡Q; ev 

 

▪ ‡fRv ev `~wlZ mv‡d©‡m gRy` Kiv n‡q‡Q, 

UªvK/K‡›UBbvi ev Rvnv‡R †jvwWs Gi c~‡e©| 

Òকোরি ড্েোক্মজ” এর g‡a¨ অন্তেুথ ক্ত bq: 

▪ ‡Kvb অেেন্তরীে েরত; ev 

 

▪ ‡h †Kvb ai‡Yi `~lY; ev 

 

▪ UªvK/K‡›UBbvi ev Rvnv‡R †jvwWs Gi ci †Kvb েরত| 

 

40 ÒAvMg‡bi ZvwiLÓ wb‡¤œv³ A‡_©i †h †Kvb GKwU _vKv সোক্পক্ে cÖm‡½i Dci wbf©i K‡i n‡e| 

 

▪ ‡eªK evé wkc‡g›U Gi Rb¨, GwU wej Ad j¨vwWs Gi g‡a¨ ewY©Z ’̄v‡bi e›`‡i RvnvR 

†cŠQv‡bvi ZvwiL †evSvq| Z‡e, hw` RvnvRwU Ab¨ w`‡K hvq ev KUb Ab¨ Rvnv‡R 

mwi‡q †bqv nq, Zvn‡j GwU n‡e wej Ad j¨vwWs-G ewY©Z e›`i A_ev ev evqv‡ii wbKU 

MÖnY‡hvM¨ Ab¨ †Kvb e›`‡i KUb †cŠQv‡bvi ZvwiL | 

  

▪ K‡›UBbv‡i KUb wkc‡g‡›Ui ক্ষেক্ে, GwU n‡e wej Ad j¨vwWs ev K¤̂vBÛ UªvÝ‡cvU© 

WKz‡g›U Gi g‡a¨ ewY©Z ¯’v‡bi e›`‡i KUb †cŠQv‡bvi ZvwiL। Z‡e, hw` RvnvRwU Ab¨ 

w`‡K hvq ev K‡›UBbvi Ab¨ Rvnv‡R mwi‡q †bqv nq, Zvn‡j GwU n‡e wej Ad j¨vwWs-G 

ewY©Z e›`i A_ev ev evqv‡ii wbKU MÖnY‡hvM¨ Ab¨ †Kvb e›`‡i KUb †cŠQv‡bvi ZvwiL| 

 

▪ Ab¨vb¨ cwienb e¨e ’̄vi ক্ষেক্ে, GwU n‡e Pzw³‡Z ewY©Z ’̄v‡b m¤úvw`Z cÖ‡Z¨K 

†Wwjfvwii ZvwiL| 

 

41 Pzw³ m¤ú‡K© Òwe‡ivaÓ ev ÒgZcv_©K¨Ó Pzw³wU wKfv‡e e¨vL¨v Ki‡Z n‡e †mB wel‡q A_ev Pzw³ 

Øviv Ave× †h †Kvb e¨w³i AwaKvi ev `vq`vwqZ¡ m¤ú‡K© †h †Kvb weZK©, gZv‰bK¨ ev cÖkœ 

অন্তেুথ ক্ত Ki‡e| 
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42 Òdjm& c¨vKW& †eBjÓ n‡jv †h †eB‡j i‡q‡Q: 

 

▪ Ggb e¯‘ hv KUb bq; 

▪ েরতগ্রি KUb; 

▪ evB‡i w`‡K fv‡jv KUb Ges wfZ‡i wb¤œgv‡bi KUb; ev 

▪ KU‡bi cwie‡Z© wcwKs ev রিন্টোরস| 

 

43 Òdvi B÷ KUbÓ ej‡Z evsjv‡`k, evg©v, Pxb, fviZ ev cvwK Í̄v‡b Drcvw`Z KUb †evSvq| 

৪৪ “রনরদথ ষ্ট দোম” িি প্ররত ইউরনে কেক্নর দোম, যো ক্ষক্রতো রবক্ক্রতোক্ক রদক়্ে র্োক্ক।    

 রনরদথ ষ্ট দোম-এ আসো যো়ে দুই উপোক়্ে: 

•  প্ররত ইউরনক্ের দোম রবরক্রর সমক়্ে ক্ষকোে করো ি়ে এবং েুরক্তক্ত প্ররত ইউরনক্ের দোম রিসোক্ব 

ক্ষিেো িক়্ে র্োক্ক। 

 

• একটি সমন্বক়্ের মোধেক্ম যো অন-কি েুরক্তক্ত রনরদথ ষ্টকরে এবং েুরক্তক্ত রনরদথ ষ্ট কক্র বিোর 

রেরিক্ত করো িক়্ে র্োক্ক, যো মূিত প্রকো  করো ি়ে প্ররত মুদ্রো একক, প্ররত ওজক্নর একক্ক, 

ক্ষযমন েুরক্তক্ত বিো িক়্েক্ে। 

৪৫ ÒweRvZxq e ‘̄Ó ej‡Z Ggb wKQz‡K †evSvq hv KUb Dw™¢‡`i Ask bq| 

৪৬ Òc~Y© K‡›UBbvi †jvWÓ Ges ÒGdwmGjÓ ej‡Z Ggb e¨e ’̄v‡K †evSvq যোক্ত K‡›UBbv‡ii mKj 
’̄vb e¨eüZ n‡q‡Q| 

৪৭ ÒK‡›UBbvi †jv‡Wi †P‡q KgÓ Ges ÒGjwmGjÓ ej‡Z KU‡bi cv‡m©j †evSvq hv GKwU 
K‡›UBbvi c~Y© Kivi Rb¨ LyeB †QvU Ges hv GB গন্তবে ’̄‡ji w`‡K hvIqv mgiƒc Kv‡M©vi mv‡_ 

K‡›UBbvi †d«BU †÷k‡b K¨vwiqvi Øviv গ্রুপK …Z| 

৪৮ ÒnvDR UzÓ, ÒK‡›UBbvi BqvW© UzÓ Ges Ò‡Wvi UzÓ ej‡Z তোক্দর cQ‡›`i ’̄v‡b (nvDR, wmIqvB ev 

†Wvi) wkcvi KZ…©K wbqwš¿Z †jvwWs †evSvq| †h †dªBU eyK Ki‡e, Zv‡K Aek¨B †jvwWs 

c‡q‡›Ui c‡ii mKj LiPvw` Ges nvDR, wmIqvB ev †Wv‡i K‡›UBbvi mieiv‡ni LiPvw` 

cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

৪৯ ‘ICA ক্ষেক্মন সোটিথ ফোক়্েড্ িেোক্বোক্রেরর’ –এর মোক্ন ICA ক্ষেক্মন দ্বোরো  ংরসত িেোক্বোক্রেরর। 

৫০ ÒতৎেেোৎÓ ej‡Z wZb w`‡bi g‡a¨ †evSvq| 

৫১ ÒBbw÷wUDU Kv‡M©v Aby‡”Q`Ó I ÒBbw÷wUDU K‡gvwWwU †UªW Aby‡”Q`Ó ej‡j jÛb AvÛviivBUvm © 

Bbw÷wUD‡Ui Aby‡”Q` †evSvq| 

৫২ Òআেেন্তরীে Av`ª©ZvÓ ev ÒAv`ª©Zv wi‡MBbÓ ej‡Z dvBev‡ii IR‡bi kZKiv wn‡m‡e cÖKvwkZ KU‡b 

Av`ª©Zvi IRb †evSvq hLb †m¸‡jv m¤ú~Y© ïK‡bv _v‡K| 
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৫৩ ÒjUÓ ej‡j GK gv‡K©i Aax‡b ivLv A‡bK msL¨K †ej| 

৫৪ Òwg·W c¨vKW& †eBjÓ n‡jv A‡bK¸‡jv wfbœ wfbœ ‡MÖW, is ev ‡÷cj Gi mgš^‡q GKwU †eBj| 

৫৫ Òক্ষমররb Kv‡M©v BÝy‡iÝÓ I ÒUªvbwRU BÝy‡iÝÓ ej‡Z Bbw÷wUDU Kv‡M©v Aby‡”Q` Gi mv‡_ e¨eüZ 

‡gwib cwjwm dig (GgGAvi dig) AvIZvf~³ A_ev Ab¨ BÝy‡iÝ gv‡K©‡U mgiƒc cÖ_g 

†kÖYxi cwjwmর AvIZvf~³ SuywKi wecix‡Z BÝy‡iÝ †evSvq| 

৫৬ ÒgvB‡µv‡bqviÓ ej‡Z KuvPv KUb dvBev‡ii dvBb‡bm I cwicK¡Zvi mgš^‡qi cwigvc †evSvq| 

৫৭ Ò‡bv K‡›Uªvj wjwgUÓ Ges ÒGbwmGjÓ ej‡Z †bv K‡›Uªvj wjwgU Gi AbygwZ †`qv n‡q‡Q †evSvq| 

৫৮   মক্নোনীত প্ররতরনরধ বিক্ত একটি ক্ষকোম্পোনীর রনজস্ব কমথেোরীক্ক ক্ষবোঝো়ে, একটি আন্তজথ োরতক রন়েন্ত্রেকোরী 

ক্ষকোম্পোনী অর্বো সেোম্পরিং ও সোক্েথ র রবষক়্ে কোক্জ রনক়্েোক্গর পক্ে ঐরূপ ক্ষযোগে এক্সপোেথ ।  

৫৯ ÒAb-‡evW© wej Ad j¨vwWsÓ ej‡Z Ggb wej †evSvq ‡hLv‡b K¨v‡Þb ev তোক্দর G‡R›U স্বোের 

K‡i‡Qb, hLb Rvnv‡R KUb †jvW Kiv nq| 

60 ÒkZKiv QvoÓ ej‡j Pvjvb g~‡j¨i GKwU kZKiv nvi †evSvq| 

61  Òwcqvi UzÓ, ÒK‡›UBbvi †d«BU †÷kb UzÓ I ÒK‡›UBbvi †em UzÓ ej‡Z †jvwWs wbqš¿YKvix 

K¨wiqvi‡K †evSvq| wcqvi, K‡›UBbvi †d«BU †÷kb I K‡›UBbvi †e‡m K¨vwiqv‡ii wbKU Aek¨B 

KU‡bi †Wwjfvwi w`‡Z n‡e|  

৬২  Òক্ষেক্েড্ †eBjÓ n‡jv Ggb †eBj †hwU‡Z wfbœ wfbœ gv‡bi KU‡bi †jqvi evB‡ii কমপক্ে GKw`K 

†_‡K †`Lv hvq|  

৬৩  Òগন্তবে c‡q›UÓ ej‡Z H ’̄vb †evSvq †hLv‡b cÖvcK‡K ev তোক্দর G‡R›U‡K †Wwjfvwi †`qv n‡q‡Q 

Ges †hLv‡b K¨vwiqv‡ii `vwqZ¡ †kl n‡q‡Q| 

৬৪  Òc‡q›U Ae AwiwRbÓ ej‡Z wVK †h ’̄v‡b K¨vwiqvi ev তোক্দর G‡R›U KUb MÖnY K‡i‡Q Ges 

†hLv‡b K¨vwiqv‡ii `vwqZ¡ শুরু n‡q‡Q| 

৬৫ Òত্বররতÓ ej‡j 14 w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ †evSvq| 

৬৬ Òwkc‡g›UÓ ej‡Z we‡µZv ev তোক্দর G‡R‡›Ui KvQ †_‡K evqvi, A_ev †h wej Ad j¨vwWs ev 

K¤v̂BÛ UªvÝ‡cvU© w`‡Z cvi‡e Ggb ‡Kvb K¨vwiqv‡ii wbKU †Wwjfvwii Rb¨ ‡h †Kvb cwienb 

e¨e ’̄vq KUb †jvwWs ‡evSvq| 

৬৭  Òwkcv‡ii †jvW I MYbvÓ ej‡Z eySvq wkcvi K‡›UBbv‡ii e ‘̄i Rb¨ `vqx| 

৬৮  ÒwkwcsÓ A_ev ÒwkcW&Ó ej‡Z wkc‡g‡›Ui Rb¨ †jvwWs ev †jvWK…Z †evSvq| 

৬৯  Òwkwcs WKz‡g›UÓ ej‡Z Pzw³i Aax‡b KUb wKfv‡e wkcW& n‡ব Zv †evSvq| 
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৭০ “ক্ষেড্ ক্ষেড্”। এটি একটি কেন রফউেোসথ ক্ষেড্ ক্ষেড্ যো একসোক্র্ দুটি রবপরীতমুরে পরজ ক্ন করো ি়ে দুটি 

আিোদো মোক্স। প্ররতটি ক্ষেড্ করো মোসক্ক বিো িয একটি ক্ষিগ। ক্ষেক্ড্র একটি উদোিরে, ক্র়ে 5 মোেথ  

রফউেোর কিেোট এবং রবক্র়ে 5 মোেথ  রফউেোর কনেেোট। 

৭১ Òag©NU, `v½v I Rbরবক্েোে exgvÓ ej‡Z Bbw÷wUDU ag©NU Aby‡”Q` (Kv‡M©v) ev Bbw÷wUDU ag©NU 

Aby‡”Q` (cY¨`ªe¨ evwYR¨), ev Ab¨ cÖ_g †kÖYxi BÝy‡iÝ gv‡K©‡Ui mgiƒc Aby‡”Q‡` ewY©Z 

SyuwKi wecix‡Z BÝy‡iÝ ev exgv| 

৭২ “রসক্ন্থটিক প্রোইস রফউেোর” ি়ে যেন আইস কেন রফউেোরগুরি “িক করো” র্োক্ক দদরনক সীমো়ে, একটি 

রসক্ন্থটিক প্রইস রফউেোর দতরর িক়্ে র্োক্ক যেন একটি কি ও পুে অপ ক্ন একসোক্র্ রকন্তু রবপরীতমুরে 

ক্ষেরড্ং ি়ে একই ক্ষম়েোদপূরতথ  ও েোইরকং দোক্ম। একটি িং কি অপ ন ও  েথ  পুে অপ ন একটি কৃরেম িং 

রফউেোর রদক়্ে র্োক্ক, আর একটি  েথ  কি অপ ন এবং একটি িং পুে অপ ন একটি কৃরেম  েথ  রফউেোর 

রদক়্ে র্োক্ক। 

৭৩ Ò‡UqviÓ ej‡Z KUb †eBj XvKvi Rb¨ e¨eüZ i¨vwcs, e¨vÛ, `wo ev Zv‡ii IRb †evSvq| 

৭৪ ÒUz nvDRÓ, ÒUz K‡›UBbvi BqvW©Ó Ges ÒUz ‡WviÓ ej‡Z †d«BU eywKsKvix e¨w³ KZ…©K wbe©vwPZ 

Iq¨vinvDR ev wg‡j †Wwjfvwi †evSvq| 

৭৫ ÒUz wcqviÓ, ÒUz K‡›UBbvi †d«BU †÷kbÓ I ÒUz K‡›UBbvi †emÓ ej‡Z †evSvq †h, K¨vwiqvi 

গন্তবেস্থক্ির বন্দক্র তোক্দর Iq¨vinvD‡R, K‡›UBbvi †d«BU ‡÷k‡b ev K‡›UBbvi †e‡m Avb‡jvW 

Ki‡e|  

৭৬  ÒmvaviY wbqš¿Y mxgvÓ I ÒBDwmGjÓ ej‡Z GKB KUb e¨envi nIqv m‡Ë¡I wewfbœ hš¿cvwZ 

†_‡K cÖZ¨vwkZ ¯̂vfvweK wfbœZvi Rb¨ wnmv‡ei wiwWs-G Aby‡gvw`Z wfbœZv †evSvq| 

৭৭ Òhy× SzuwK exgvÓ ej‡Z Bbw÷wUDU hy× Aby‡”Q` (Kv‡M©v) ev Bbw÷wUDU hy× Aby‡”Q` (cY¨`ªe¨ 

evwYR¨), ev Ab¨ cÖ_g †kÖYxi BÝy‡iÝ gv‡K©‡Ui mgiƒc Aby‡”Q‡` ewY©Z SyuwKi wecix‡Z 

BÝy‡iÝ ev exgv| 



নভেম্বর 2019 সংস্করণ 12 
 

mvaviY Dcwewagvjv 

Dcwewa 101 

 GB Dcwewa I wewagvjv Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b Pzw³Kvix mKj পক্েের Dci cÖ‡hvR¨ n‡e| 

Dcwewa 102 

1 hw` †Kvb Pzw³ Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z n়ে: 
 

▪ AÎ eB‡qi mKj Dcwewagvjv Pzw³‡Z cÖ‡hvR¨ n‡e Ges evqvi I †mjvi †Kvb 

সংক্ োধন Ki‡Z cvi‡eb bv; wKš‘ 

 

▪ ‡h †Kvb wfbœ wewagvjvi ক্ষেক্ে evqvi I †mjvi Zv‡`i Pzw³‡Z m¤§wZ Ávcb Ki‡Z 

cv‡ib| 

 

2 Pzw³i Zvwi‡Li c‡i Avgiv †Kvb Dcwewa cwieZ©b Ki‡j, evqvi I †mjvi Zv‡Z m¤§Z bv n‡j 

†mB cwieZ©b D³ Pzw³‡Z cÖ‡hvR¨ n‡e bv| GwU 3bs avivi mvwjkx mgqmxgv, †bvwUk, wd I 

Ab¨vb¨ Kvh©cÖYvjx সংক্রোন্ত Dcwewai e¨wZµg| Giƒc ক্ষেক্ে, পররর ষ্ট ‘রস’ ক্ষত mvwjk ev 

Avwc‡ji Rb¨ e¨eüZe¨ Kvh©cÖYvjx এবং মূিে ইতেোরদ n‡e Av‡e`b Kivi mgq †h¸‡jv Kvh©Ki 

_vK‡e| 

 

3 Avgiv hLb eje, ZLb mKj Ab¨vb¨ cwieZ©b cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

4 েুরক্ত(সমূি) এবং ক্ষিেোর(স) অব ক্ষক্ররড্ক্ের (অর্বো সংরিষ্ট অপর ক্ষকোক্নো অর্থপ্রদোন উপকরক্ের) ক্ষকোক্নো 

 ক্তথ র মক্ধে ক্ষকোক্নো রবক্রোধ বো দ্বন্দ্ব উপরস্থত িক্ি ক্ষিেোর(স) অব ক্ষক্ররড্ক্ের উপর েুরক্ত(সমূি) প্রোধোনে করক্ব এবং 

ক্ষকোক্নো রবক্রোধ রনষ্পরির উক্েক্ ে পেসমূক্ির মক্ধে সম্মত  তথ োরদ পররেোিনোর জনে রবক্বরেত িক্ব।   

Dcwewa 103 

1 cwiPvjKMY m¤§Z bv n‡j GB Dcwewamg~n Ab¨ †Kvb fvlvq Abyev` Kiv hv‡e bv| 

 

2 ‡Kvb Abyev` I Bs‡iRx fvlvi g‡a¨ A_©MZ w`K †_‡K †Kvb m‡›`n ev gZcv_©K¨ n‡j, B‡iRx 

fvlvi Dcwewa I wewagvjv cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

3 GB wewa eB‡qi †Kvb ms¯‹i‡Y †Kvb fy‡ji Rb¨ Avgiv `vqx bB|  

Dcwewa 104 

AÎ Dcwewa I wewagvjv Øviv ‡cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë েমতো dv÷© fvBm †cÖwm‡W›U, †m‡KÛ fvBm †cÖwm‡W›U 

Ges †h †Kvb fvicÖvß †cÖwm‡W›U‡KI ‡`Iqv n‡q‡Q|  

Dcwewa 105 

 GB Dcwewa I wewagvjvq: 

▪ ‡Kvb NUbvi †Kvb wbw`©ó msL¨K w`‡bi g‡a¨ †Kvb wKQz Ki‡Z n‡j, †mB w`b¸‡jvi msL¨v়ে 

NUbvi w`bwU অন্তেুথ ক্ত Ki‡e bv| Aby‡gvw`Z w`b¸‡jv Aweivg Pj‡Z _vK‡e| 
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▪ evqvi I †mjvi †Kvbiƒ‡c m¤§Z bv n‡j, GK wK‡jvMÖvg mgvb 2.2046 cvDÛ IRb| 

 

▪ Ò‡mÓ, ÒZv‡KÓ I ÒZviÓ cÖ‡qvR‡b পুরুষ I ¿̄xevPK A_© w`‡e 

▪ e¨w³‡K wb‡`©k K‡i kã¸‡jv cÖ‡qvR‡b cÖwZôvb‡K wb‡`©k Ki‡Z cv‡i| 

 

▪ GKePb kã¸‡jv eûePb অন্তেুথ ক্ত Ki‡e| eûePb kã¸‡jv GKePb অন্তেুথ ক্ত Ki‡e| 

▪ Kvh©Kvj wn‡m‡e mgq 24 NÈv Nwo‡Z উক্েে Kiv n‡q‡Q| mKj mgq BDwbfvm©vj UvB‡g 

(wMÖbDBP wgb UvBg) †`qv n‡q‡Q| 

Dcwewa 106 

‡Kvb mxgve×Zv e¨ZxZ AÎ Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b †Kvb Pzw³i mKj kZ©vejxi e¨vL¨v mn GB 

Dcwewa I wewagvjv Abyhvqx cwiPvwjZ †Kvb mvwjk PjvKv‡j welq I AvBb m¤ú‡K© DÌvwcZ mKj 

cÖ‡kœ UªvBeyjv‡bi m`m¨MY রসদ্ধোন্ত cÖ`vb Ki‡eb Ges Zv‡`i রসদ্ধোন্ত n‡e Kvh©Ki I েূডোন্ত| AvBwmG 

mvwj‡ki রসদ্ধোন্ত †_‡K D™¢~Z †Kvb AvBbx cÖ‡kœ পেসমূি 1996 mv‡ji mvwjkx AvB‡bi 69bs avivi 

Aax‡b Bswjk nvB‡Kv‡U© Avwcj Kivi AwaKvi Z¨vM K‡i‡Qb| 
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Pzw³ 

Dcwewa I wewagvjvi cÖ‡qvM 

Dcwewa 200 

Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z cÖwZwU Pzw³ Bsj¨v‡Û m¤úvw`Z n‡q‡Q Ges Bsj¨v‡Ûর 

AvBb Øviv wbqwš¿Z e‡j MY¨ n‡e| 

  

Dcwewa 201  

1 Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z ev GKB Kvh©Kix kãvejx m¤úbœ cÖwZwU Pzw³‡Z 

Dcwewa 302 I 330 সোক্পক্ে রনক্নোক্ত Aby‡”Q`¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e: 

 

• Pzw³wU w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡UW Gi Dcwewa I wewagvjvi GKÎxf~Z 

Ki‡e †hb Pzw³‡Z m¤§wZ Ávc‡bi mgq †m¸‡jv wQj| GwU mvwjk mgqmxgv, †bvwUk, wd 

I Ab¨vb¨ Kvh©cÖYvjx AvIZvf~³ K‡i 3bs Aby‡”Q‡`i Ggb Dcwewamg~‡ni e¨wZµg| 

Giƒc ক্ষেক্ে †m¸‡jv n‡e mvwjk ev Avwc‡ji Rb¨ e¨eüZ Kvh©cÖYvjx hv Av‡e`b Kivi 

mgq Kvh©Ki i‡q‡Q| 
 

• hw` †Kvb Pzw³ বোিবো়েন bv Kiv nq, †mwU evwZj e‡j MY¨ n‡e bv| GwU Pzw³i Zvwi‡L 

Kvh©Ki _vKv Avgv‡`i wewagvjvi Aax‡b Pvjvb we‡µZvi wbKU †diZ w`‡q mgvß Kiv 

n‡e| 

 

• Pyw³ সংক্রোন্ত mKj we‡iva w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡UW Gi Dcwewa 

Abyhvqx mvwj‡ki gva¨‡g wb®úwË Kiv n‡e| AÎ Pzw³bvgv †mB Dcwewa¸‡jv GKwÎf~Z 

K‡i‡Q †h¸‡jv G‡mvwm‡qk‡bi mvwjkx Kvh©cÖYvjx‡Z ewY©Z n‡q‡Q| 

 

• hw` পেগে w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡U‡Wi KvQ †_‡K †Kvb mvwjkx 

রসদ্ধোন্ত MÖnY bv K‡i _v‡K Ges G‡mvwm‡qk‡bi Dcwewa Øviv Aby‡gvw`Z Avwc‡ji mKj 

c×wZ wbt‡kwlZ bv nIqv পর্যন্ত ‡Kvb `vexi Rb¨ RvgvbZ MÖnY Kiv e¨ZxZ ‡Kvb পেB 

mvwjk‡hvM¨ †Kvb we‡iv‡ai Rb¨ AvBbx পদক্েপ wb‡Z cvi‡e bv| 
 

ÒmKj we‡ivaÓ kã¸‡jv Ò‡KvqvwjwU we‡ivaÓ ev Ò‡UKwbK¨vj we‡ivaÓ Gi mv‡_ cwieZ©b K‡i 

cov hv‡e| wKš‘ †Kvb wKQz‡ZB m¤§Z bv n‡j, ÒmKj we‡ivaÓ kã¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e| 

  

2 Dcwewa 302 I 330 Gi w`‡K `„wó AvKl©b Kiv hv‡”Q hv cwiPvjK‡`i mvwjk cÖZ¨vL¨v‡bi 

AbygwZ †`q, hw` Pzw³i Zvwi‡Li GKw`b c~‡e© we‡iva m„wó n‡j, ‡h †Kvb পে Dcwewa 366 

Abyhvqx Am¤ú~Y© রসদ্ধোক্ন্তর AvBwmG ZvwjKvq bvg _vKv সোক্পক্ে| 
 

3 Pzw³wU AKvh©Ki evwZj A_ev Amgvß n‡jI Dcwewai cÖ‡hvR¨ n‡e| 

Dcwewa 202 

evqvi I †mjvi Ab¨ ‡Kvbiƒ‡c m¤§Z bv n‡j, Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z Pzw³‡Z 

wb‡¤œv³ cÖweavb¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 

• আন্তজথ োরতক weµq AvBb (1967) Gi mgiƒc AvBb; Ges 
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• cY`ªe¨ আন্তজথ োরতকfv‡e weµ‡qi Rb¨ Pzw³‡Z 1980 wf‡qbv Kb‡fbkb 

উপরবরধ ২০৩ 

ইন্টোরকরন্টক্নন্টোি কেন এক্সক্েঞ্জ (‘আইরসই’) –এর কেন রফউেোসথ কনেেোট আধোররত অন-কি রবক্রক়্ের জনে: 

• বো়েোক্রর কি কিেোক্টর জনে, ক্ষসিোরক্ক রফক্ির পর যত দ্রুত সম্ভব জোনোক্ত িক্ব ক্ষকোক্নো রফি করো রফক্ক্স ন ির 

আক্ে রকনো এবং তোর ফক্ি উদ্ভূত দোমটি কী। ক্ষসিোক্রর কি কনেেোক্টর জনে এই েূরমকো উক্ে যোক্ব। 

• রফক্ক্স ন রনরিতকরক্ে বরেথত রনরদথ ষ্ট কেক্নর অংক্ র উপর রফক্ক্স ন ক্ষিক্েি এবং েূডোন্ত দোম উে়ে পক্ের জনে 

মোনো বোধেতোমূিক িক্ব। 

• দোক্মর রফক্ক্স ন করো যোক্ব ক্ষেরড্ং রফউেোর দ্বোরো, অর্বো কেোক্িন্ডোর ক্ষেড্ ক্ষেড্, অপ ন ক্ষকৌ ি অর্বো রসক্ন্থটিক থ্রু 

রবকল্পগুরি দ্বোরো।   

we‡kl ক্ষেক্ে Pzw³ mgvwßKiY 

Dcwewa 204 

1 hw` †Kvb evqvi ev †mjvi (Ab¨ †Kvb Dcwewa I wewavgvjv Øviv AvIZvf~³ bv nIqvi 

ক্ষেক্ে): 
 

• তোক্দর †µwWU‡ii mv‡_ †Kvb e¨e ’̄vq Pzw³e× nq ev; 

 

• তোক্দর e¨emv cwiPvjbvi Rb¨ †Kvb wiwmfvi ev cÖkvmK wbhy³ _v‡K; ev 

 

• wcwUk‡bi gva¨‡g †Kvb Aemvq‡bi Rb¨ ejv n‡jÕ ev 

 

• Dc‡iv³ †Kvb GKwU wel‡qi Aax‡b co‡Z cv‡i e‡j †cÖwm‡W›U রসদ্ধোন্ত cÖ`vb Ki‡j; 

Dfq পে ivq †NvlYvi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡i Ges Zv‡`i Av‡e`‡bi mv‡_ c~Y© wjwLZ 

eY©bv mn Aciপক্ে BwZg‡a¨ †cÖwiZ mgvßKi‡Yi wjwLZ †bvwUk Aek¨B cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

2 ZLb †cÖwm‡W›U mgvßKi‡Yi ZvwiL Ges Ab¨ †Kvb Aewkó e‡Kqv A_© mn ‡mjv‡ii wbKU 

†diZ cvVv‡bv Pvjvb Pzw³i g~j¨ wba©vi‡Yi Rb¨ GKRb †hvM¨ AvBwmG mvwjkKvix wb‡qvM 

†`‡eb| Dchy³ AvBwmG mvwjkKvix GKwU ivq †NvlYv প্রস্তুত Ki‡eb hv †cÖwm‡W›U KZ…©K 

Aby‡gvw`Z I স্বোেররত n‡Z cv‡i| ivq †NvlYvq †cÖwm‡W›U Aby‡gv`b I স্বোের cÖ`vb Ki‡eb 

wKbv ‡cÖwm‡W‡›Ui GKK রসদ্ধোন্ত| 

 

3 ‡h পে †cÖwm‡W›U †K H †NvlYvcÎ Aby‡gv`b I স্বোেক্রর Av‡e`b K‡i‡Q, †mB পে ivq 

†NvlYv †_‡K AvBwmG, †hvM¨ AvBwmG mvwjkKvix ev †cÖwm‡W‡›Ui রবরুক্দ্ধ D™¢~Z †Kvb `vex (‡h 

†Kvb Drm †_‡K †nvK bv †Kb) wel‡q AvBwmG, †hvM¨ AvBwmG mvwjkKvix ev †cÖwm‡W›U‡K 

েরতমুক্ত ‡i‡L †cÖwm‡W‡›Ui mv‡_ GKwU Pzw³bvgv m¤úv`b Ki‡eb| 
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Aby‡”Q` 2 : 

wewagvjv 
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ÒAb KjÓ weµq 22 

‡eBj ‡Uqvi I IRb 23 

‡WwjfviK…Z KU‡bi ¸YMZgvb 26 

m¨v¤úwjs 27 

`vex 29 

mgq mxgv e„w×KiY 30 

Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s 30 

gvB‡µv‡bqvi I Qvo 32 

‡÷ªs_/mn¨kw³ I Qvo 25 

Pzw³ mgvwßKiY 34 
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wewagvjv 

wewagvjvmg~n GB G‡mvwm‡qk‡bi eva¨Zvg~jK cÖweavb bq Ges পেM‡Yi cvi¯úwiK m¤§wZi gva¨‡g Zv 

cwieZ©b Kiv hv‡e| 

wkc‡g›U Ges wej Ad j¨vwWs 

wewa 200 

 GKwU স্বোেররত wej Ad j¨vwWs n‡e wkc‡g›U Zvwi‡Li cÖgvY¯̂iƒc| 

wewa 201 

1. ‡mjvi/we‡µZv‡K Pzw³bvgvq ewY©Z mg‡qi g‡a¨ Aek¨B GKwU Bbf‡qm ev gv‡K©i c~Y© I mwVK 

রবিোররত Z_¨, Rvnv‡Ri bvg I Ab¨vb¨ Z_¨vejx m¤úbœ wej Ad j¨vwWs cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

‡mjvi/we‡µZv Giƒc bv Ki‡j, evqvi/‡µZv †mB wej Ad j¨vwWs I Bbf‡q‡mi AvIZvq c~Y© ev 

AvswkK Pzw³ evwZj K‡i Zv †mjvi/we‡µZvi wbKU †diZ cvVv‡Z cv‡ib, †hiƒc Avgv‡`i 

wewagvjvq ewY©Z i‡q‡Q| evqvi/‡µZv‡K ‡mwU Pzw³bvgvi উরেরেত †WWjvBb 14 w`‡bi (`yB mßvn) 

g‡a¨ Ki‡Z n‡e| ‡mjvi/we‡µZv †WWjvB‡bi ci Bbf‡qm ev রবিোররত Z_¨ cÖ`vb Ki‡j Ges 

evqvi/‡µZv Pzw³ ev ‡mwUi †Kvb Ask evwZj Ki‡Z PvB‡j, তোক্দর Aek¨B wZb w`‡bi g‡a¨ Zv 

‡mjvi/we‡µZv‡K AeMZ Ki‡Z n‡e| 

 

2. Pzw³‡Z †Kvb mgqmxgv bv _vK‡j Ges ‡mjvi/we‡µZv wej Ad j¨vwWs Gi Zvwi‡Li 21 w`‡bi 

(wZb mßvn) g‡a¨ Bbf‡qm ev রবিোররত Z_¨ cÖ`vb bv Ki‡j, Dc‡iv³ wbqg cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

3. wkc‡g‡›Ui IR‡bi MÖnY‡hvM¨ wfbœZv m‡Ë¡I, wkc‡g‡›Ui cwigv‡Yi c~Y© g~‡j¨i Rb¨ wkwcs 

wb‡`©kbv I †jUvi Ad †µwWU Bmy¨ Ki‡Z n‡e| (wewa 220 †`Lyb) 

 

4. †jUvi Ad †µwWU wej‡¤ ̂ †Lvjv n‡j, ev Pzw³bvgv Abyhvqx wkc‡g›U bv Kiv n‡j, ক্ষসক্েক্ে 

Dfqপে wkc‡g‡›Ui †gqv` e„w× Ki‡Z m¤§Z n‡Z cv‡i| পেMY wkc‡g‡›Ui †gqv` e„w× Ki‡Z 

m¤§Z bv n‡j, wewa 237 I wewa 238 cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

5. gvK©¸‡jvi mvgvb¨ wfbœZv ‡Kvb welq n‡e bv| 

wewa 202 

hw` evqvi/‡µZv প্রমোে Ki‡Z cv‡ib †h, wej Ad j¨vwWs Gi ewY©Z Z_¨vw` mwVK bq ev Pzw³bvgvi 

kZ©vejx c~iY K‡i bv, তোাঁ রো welqwU mvwj‡k wb‡Z cv‡ib| mvwjkKvixMY wVK Ki‡eb †h, ‡Kvb Qvo mn 

evqvi/‡µZv KUb MÖnY Ki‡eb wKbv A_ev Pzw³ evwZj Kivi †Kvb my‡hvM cv‡eb wKbv| ¯’jfv‡M 

wkc‡g‡›Ui Rb¨, evqvi/‡µZv‡K Aek¨B Z_¨ cÖvwßi 42 w`‡bi (Qq mßvn) g‡a¨ mvwj‡ki Rb¨ 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| Rjfv‡M wkc‡g‡›Ui Rb¨, Zv‡K Aek¨B Z_¨ cÖvwßi 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ 

mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

wewa 203 
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Dcwewa 100 Gi eY©bvbyhvqx hZw`b wej Ad j¨vwWs mwVK I h_vh_ _vK‡e, উরেরেত RvnvR †_‡K 

KUb ev Gi Askwe‡kl অবরুদ্ধ _vK‡j, Pzw³wU mgvß n‡e bv| GwU ïaygvÎ wkc‡g‡›Ui Pzw³i Rb¨ 

cÖ‡hvR¨, ‡mBwjs ev wK¬qv‡i‡Ýi Pzw³i Rb¨ bq| 

wewa 204 

hy³iv‡óªi e›`i †_‡K K‡›UBbv‡i Av‡gwiKvb KU‡bi wkc‡g‡›Ui Pzw³i wel‡q †Kvb gZwe‡iva _vK‡j, 

†mwU Avgv‡`i wewa eB‡qi cwiwkó- we Gi g‡a¨ ewY©Z ÒK‡›UBbvi †UªW রুিসÓ Abyhvqx wb®úwË Ki‡Z 

n‡e| 

BÝy‡iÝ 

wewa 205 

hLb ‡Kvb evqvi ev †mjvi Avgv‡`i Dcwewa I wewagvjvi Aax‡b m¤úvw`Z KUb wkc‡g‡›Ui Dci 

BÝy‡iÝ কর‡e, BÝy‡i‡Ý Aek¨B wb‡¤œv³ welqvw` অন্তেুথ ক্ত n‡Z n‡e: 

• Bbw÷টিDU Kv‡M©v Aby‡”Q` (K) ev Bbw÷টিDU K‡gvwWwU ‡UªW Aby‡”Q` (K) Abyhvqx 

Ò‡gwib Kv‡M©v BÝy‡iÝÓ I ÒUªvbwRU BÝy‡iÝÓ; 

 

• Bbw÷টিDU hy× Aby‡”Q` (Kv‡M©v) ev Bbw÷টিDU hy× Aby‡”Q` (K‡gvwWwU ‡UªW) Abyhvqx 

Òhy× SuywK BÝy‡iÝÓ; 

 

• Bbw÷টিDU ag©NU Aby‡”Q` (Kv‡M©v) ev Bbw÷টিDU ag©NU Aby‡”Q` (K‡gvwWwU ‡UªW) 

Abyhvqx Òag©NU, `v½v I Rbরবক্েোে BÝy‡iÝÓ, 

 

Ges 10% †hvM mn wkc‡g›U Pvjvb g~j¨ AvIZvf~³ _vK‡e| 

 

wewa 206 

পেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, wewa 208 (L) Gi g‡a¨ ewY©Z eva¨evaKZv সোক্পক্ে Kvw›Uª 

†W‡g‡Ri Rb¨ ‡mjvi/we‡µZv `vqx _vK‡e| 

 

wewa 207 

‡gwib Kv‡M©v BÝy‡iÝ, UªvbwRU BÝy‡iÝ I Kvw›Uª †W‡gRW BÝy‡i‡Ýi cÖ`vb ‡mjvi/we‡µZvi `vwqZ¡ n‡j, 

Pzw³‡Z wb‡¤œv³ kZ©vejx cÖ‡hvR¨ n‡e: 

K Aek¨B GKwU cwjwm WKz‡g›U ev BÝy‡iÝ mvwU©wd‡KU _vK‡Z n‡e| GB WKz‡g›U ev BÝy‡iÝ 

mvwU©wd‡KU Aek¨B wkwcs WKz‡g›U wn‡m‡e Dc ’̄vcb Ki‡Z n‡e| 

L KUb Avmvi mgq Zv Kvw›Uª †W‡gRW n‡j, evqvi েরতগ্রি †eBj Aek¨B Avjv`v Ki‡eb Ges 

IRb ev gvj bvgv‡bvi, †hwU c‡i nq Gi, mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ ‡mjv‡ii রবরুক্দ্ধ 

`vexbvgv †ck Ki‡Z n‡e, Gm‡Ë¡I wej Ad j¨vwWs Gi g‡a¨ ewY©Z †Wwjfvwii ’̄vb ev 

c‡q‡›U cwienb ‡cŠQv‡bvi 42 w`‡bi (Qq mßvn) g‡a¨ GB `vex Ki‡Z n‡e| 

 পেMY‡K Qv‡oi wel‡q m¤§Z Kivi †Póv Ki‡Z n‡e| Zviv Zv bv cvi‡j, েরতগ্রি KUb 

cwi`k©‡bi Rb¨ j‡q‡Wi G‡R›U ev BÝy‡iÝ †Kv¤úvbx KZ…©K ¯̂xK…Z †Kvb Dchy³ mv‡fqvi© 
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wbhy³ Ki‡Z n‡e| cÖ_‡g mv‡f©i LiP evqv‡ii বিন করক্ত n‡e| mv‡f©‡Z Kvw›Uª †W‡g‡Ri 

welqwU wbwðZ n‡j, ‡mjv‡ii BÝy‡iÝ‡K cwi‡kva Kivi Rb¨ ejv n‡e : 

• evqvi‡K, mv‡f© wi‡cvU© Abyhvqx †eBj †_‡K mwi‡q †bqv Kvw›Uª †W‡gR nIqv KU‡bi 

gv‡K©U †fjymn Kvw›Uª †W‡gR nIqv KUb Avjv`v Kivi mg‡q nIqv †hŠw³K LiP| 

 

• mv‡f©i LiP|  

M hw` BÝy‡iÝ `vex msMÖ‡ni Rb¨ †Kvb PvR© cÖ‡hvR¨ nq Ges Zv evqvi cwi‡kva K‡i, Zvn‡j 

†mjvi‡K Zv Aek¨B cÖZ¨vc©b Ki‡Z n‡e| †mjv‡ii BÝy‡i‡Ý েরত h_vh_fv‡e c~iY bv 

Ki‡j, †mjvi‡K Zv Aek¨B cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

wewa 208 

wb‡¤œv³ kZ©¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e †hLv‡b evqvi †gwib Kv‡M©v BÝy‡iÝ A_ev UªvbwRU BÝy‡iÝ Ges †mjvi 

Kvw›Uª †W‡g‡Ri BÝy‡i‡Ýi Rb¨ `vqx _vK‡e| 

K myZivs evqvi BÝy‡i‡Ýi e¨e ’̄v Ki‡eb, †mjvi Aek¨B cÖ‡Z¨K wkc‡g›Ui cÖ‡qvRbxq Z_¨ 

evqvi‡K cÖ`vb Ki‡eb| 

L KUb Kvw›Uª †W‡gR n‡j, evqvi েরতগ্রি †eBj Aek¨B Avjv`v Ki‡eb Ges IRb ev gvj 

bvgv‡bvi, †hwU c‡i nq Gi, mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ ‡mjv‡ii রবরুক্দ্ধ `vexbvgv †ck 

Ki‡Z n‡e, Gm‡Ë¡I wej Ad j¨vwWs Gi g‡a¨ ewY©Z †Wwjfvwii ¯’vb ev c‡q‡›U cwienb 

‡cŠQv‡bvi 42 w`‡bi (Qq mßvn) g‡a¨ GB `vex Ki‡Z n‡e| 

পেMY‡K Qv‡oi wel‡q m¤§Z Kivi †Póv Ki‡Z n‡e| Zviv Zv bv cvi‡j, েরতগ্রি KUb 

cwi`k©‡bi Rb¨ j‡q‡Wi G‡R›U ev BÝy‡iÝ †Kv¤úvbx KZ…©K ¯̂xK…Z †Kvb Dchy³ mv‡f©qi 

wbhy³ Ki‡Z n‡e| cÖ_‡g mv‡f©i LiP evqv‡ii wnmv‡e n‡e| hw` mv‡f©‡Z †`‡k েরতগ্রক্ির 

welqwU wbwðZ nq Ges েরতi cwigvY wkc‡g‡›Ui †gvU IR‡bi 1.0% (GK kZvsk) †ekx 

nq, b~b¨Zg 500.00 gvwK©b Wjv‡ii `vex সোক্পক্ে, ‡mjv‡ii BÝy‡iÝ‡K Zv cwi‡kva Kivi 

Rb¨ ejv n‡e: 

• mv‡f©i wi‡cv‡U© eY©bv Abyhvqx †eBj AcvmvwiZ †_‡K Kvw›Uª †W‡gR KU‡bi evRvi g~j¨ 

mn Kvw›Uª †W‡gR KU‡bi Avjv`v Kivi d‡j D™¢~Z †hŠw³K PvR© evqvi‡K cwi‡kva Kiv| 

• mv‡f©i LiP| 

M hw` BÝy‡iÝ `vex msMÖ‡ni Rb¨ †Kvb PvR© cÖ‡hvR¨ nq Ges Zv evqvi cwi‡kva K‡i, Zvn‡j 

†mjvi‡K Zv Aek¨B cÖZ¨vc©b Ki‡Z n‡e| †mjvi BÝy‡i‡Ý েরত h_vh_fv‡e c~iY bv n‡j, 

†mjvi‡K Zv Aek¨B cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

wewa 209 

1 wb‡¤œv³ Kvi‡Y hw` evqvi‡K A_© e¨q Ki‡Z nq, Zvn‡j †mjvi Aek¨B evqvi‡K AwZwi³ PvR© ev 

wcÖwgqvg প্রতেোপথে Ki‡eb: 

• hw` ‡gwib BÝy‡iÝ evqv‡ii `vwq‡Z¡ nq; 
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• hw` ‡d«BU eywKs‡q `vwqZ¡ †mjv‡ii nq; 

 

• hw` evqvi hv †P‡q‡Q †mwU e¨ZxZ †mjvi Ab¨ †Kvb Rvnv‡R †d«BU eyK K‡i; Ges 

 

• hLb evqvi Rvnv‡Ri bvg Rvb‡Z cv‡ib, †mB mgq Bbw÷wUDU Ad jÛb AvÛviivB‡Ui 

Bbw÷DU K¬vwmwd‡Kkb Aby‡”Q‡`i  ক্তথ র Aax‡b Rvnv‡Ri Dci AwZwi³ wcÖwgqvg 

cÖ‡hvR¨ nq| 

 

2 wb‡¤œv³ Kvi‡Y evqvi †mjvi‡K AwZwi³ PvR© cÖ`vb Ki‡eb: 

• hw` ‡gwib BÝy‡iÝ ‡mjv‡ii `vwq‡Z¡ nq; 

 

• hw` ‡d«BU eywKs‡qi `vwqZ¡ evqv‡ii nq; 

 

• hw` ‡mjvi hv †P‡q‡Q †mwU e¨ZxZ evqvi Ab¨ †Kvb Rvnv‡R †d«BU eyK K‡i; Ges 

 

• hLb ‡mjvi Rvnv‡Ri bvg Rvb‡Z cv‡ib, †mB mgq Bbw÷wUDU Ad jÛb AvÛviivB‡Ui 

Bbw÷wUDU K¬vwmwd‡Kkb Aby‡”Q‡`i  ক্তথ র Aax‡b Rvnv‡Ri Dci AwZwi³ wcÖwgqvg 

cÖ‡hvR¨ nq| 

 

 

Pvjvb I ‡c‡g›U 

wewa 210 

hLb wkc‡g›U ‡cŠQv‡e, †cŠQv‡bvi mgq A_ev wej Ad j¨vwWs ev wkwcs WKz‡g‡›Ui Zvwi‡Li 49 

w`‡bi (mvZ mßvn) g‡a¨, †hwU Av‡M nq Gi g‡a¨, Aek¨B †c‡g›U Ki‡Z n‡e| 

Pzw³i wkwcs WKz‡g›U cÖ_gevi Dc ’̄vc‡bi ci, পেMY Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j wZb Kvh©w`e‡mi g‡a¨ 

†c‡g›U Ki‡Z n‡e| 

wewa 211 

Pzw³i kZ©vejx Abyhvqx `vexi Rb¨ `vex Zvwi‡Li 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ `vex cwi‡kva Ki‡Z 

n‡e| †c‡g‡›Ui Rb¨ `vqx পে hw` Zv bv K‡i, ক্ষসক্েক্ে Dfq পক্েi m¤§Z nv‡i েূডোন্ত A‡_©i Dci 

Zv‡`i my` cÖ`vb Ki‡Z n‡e| hw` পেMY Zv‡Z m¤§Z bv nq, Zvn‡j এই Dcwewai Aax‡b mvwjkKvix 

KZ…©K `vex A_© I my‡`i nvi wba©vwiZ n‡e| 

wewa 212 

 mg_©b‡hvM¨ cÖgvY _vK‡j Pvjv‡bi ‡jLv fz‡ji Rb¨ `vex MÖnY‡hvM¨ n‡e| 

wewa 213 

 Pzw³‡Z ewY©Z KU‡bi g~‡j¨ ‡Kvb f¨vU অন্তেুথ ক্ত _vK‡e bv, hw` bv পেগে e‡jb †h, G‡Z Zv i‡q‡Q| 
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ÒAb KjÓ weµq 

wewa 214 

1 evqv‡ii K‡j : 

K  B›UviKw›U‡b›Uvj G·‡Pঞ্জ (ÔAvBwmBÕ) –এর কেন রফউেোরস কনেেোট-এ ক্ষসিস কক্ির 

Rb¨: 

• Ab K‡j wewµZ KU‡bi েূডোন্ত g~j¨ weµq Pzw³‡Z wbw`©ó AvBwmB KUb wdDPvim 
Pzw³i মাভসর Dci wfwË K‡i wba©vwiZ n‡e| 

• evqvi ‡mjvi‡K GKwU বোিবো়েন‡hvM¨ wd‡·kb/wba©viY wb‡`©wkKv wjwLZfv‡e বো 

তোক্দর রনক়্েোরজত এক্জক্ন্টর মোধেক্ম AeMZ Ki‡eb| 

পেMY Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j : 

• weµq Pzw³‡Z wbw`©ó AvBwmB KUb wdDPvim Pzw³i cÖ_g †bvwUk w`‡bi ৩ রদন 

আক্গর দুপুর ১২:০০ (ইস্টোনথ েোইম)-এর মক্ধে KUb wba©viY Ki‡Z n‡e| 

• ক্ষকোক্নো কোরক্ে যরদ বো়েোর কেন রনধথোরে করক্ত নো পোক্র রফক্ক্স ন ক্ষড্ড্িোইক্নর মক্ধে, তোিক্ি 

েুরক্তর দোম রনধথোরে করোর অরধকোর ও  রক্ত দুটিই তোৎেেোৎ অরপথত িক্ব বো়েোর ক্ষর্ক্ক ক্ষসিোক্রর 

প্ররত এবং েূডোন্ত দোম রনধথোররত িক্ব ক্ষসিোক্রর ক্ষেড্ অেোে ক্ষসক্েিক্মন্ট (TAS)-এর ক্ষেরড্ং দ্বোরো, 

েুরক্তক্ত বরেথত রফউেোরস কিেোক্টর ক্ষস ক্নর ক্ষ ক্ষ এবং এই রফক্ক্স ন উে়ে পক্ের ক্ষেক্েই 

বোধেতোমূিক িক্ব।  

ে প্রর্ম ক্ষনোটি  রদক্নর সোক্র্ সম্পকথ যুক্ত ন়ে এমন রফক্ক্স ন ক্ষড্ড্িোইক্নর জনে: 

• ক্ষকোক্নো কোরক্ে যরদ বো়েোর কেন রনধথোরে করক্ত নো পোক্র রফক্ক্স ন ক্ষড্ড্িোইক্নর মক্ধে, ক্ষযমন 

েুরক্তক্ত বিো িক়্েক্ে, তোিক্ি েুরক্তর দোম রনধথোরে করোর অরধকোর ও  রক্ত দুটিই তোৎেেোৎ অরপথত 

িক্ব বো়েোর ক্ষর্ক্ক ক্ষসিোক্রর প্ররত এবং এই রফক্ক্স ন উে়ে পক্ের ক্ষেক্েই বোধেতোমূিক িক্ব। 

গ AvBwmB KUb wdDPvim Pzw³ e¨ZxZ Ab¨ ক াভনা Ab K‡j †idv‡iÝ  রা পণয 
weµ‡qi Rb¨: 

• Ab K‡j wewµZ KU‡bi েূডোন্ত g~j¨ weµq Pzw³‡Z mywbw`©ó c‡Y¨i ‡Kv‡Uk‡bi Dci 

wfwË K‡i wba©vwiZ n‡e| 

• evqvi ‡mjvi‡K GKwU evিবোqb‡hvM¨ wd‡·kb/wba©viY wb‡`©wkKv wjwLZfv‡e বো 

তোক্দর রনক়্েোরজত এক্জক্ন্টর মোধেক্ম AeMZ Ki‡eb| ‡mjvi RgvK…Z wd‡·kb I 

dj¯̂iƒc wba©vwiZ g~j¨ evqvi‡K AeMZ Ki‡eb ফিভের পর র্ত দ্রুত সম্ভব| 

পেMY Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j : 

• c‡Y¨i †gqv` উিীক্েথর c~‡e© KUb Aek¨B wba©viY Ki‡Z n‡e| 
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• c‡Y¨i †gqv` DËx‡Y©i c~‡e© KUb wba©vwiZ bv n‡j, c‡Y¨i me©‡kl cÖKvwkZ 

‡Kv‡Uk‡bi Dci wfwË K‡i wd‡·kb n‡e, ev †gqv` DËx‡Y©i ZvwiL bv _vK‡j, 

wkc‡g›U/‡Wwjfvwii Zvwi‡L n‡e| 

2 ‡mjv‡ii K‡j, evqvi I †mjv‡ii f~wgKv উভে র্াভব|  

 

‡eBj ‡Uqvi I IRb 

wewa 215 

1 ‡mjvi Ab¨iƒc †NvlYv I M¨vivw›U bv w`‡j, mKj KUb cÖK…Z ‡Uqv‡i weµq Ki‡Z n‡e| 

 

2 evqvi †Rvi Ki‡Z cv‡ib †h, †Wwjfvwiর mgq cÖK…Z ‡Uqvi wba©viY Kiv n‡e| KUb ক্ষপৌাঁেোক্নোর 

Zvwi‡Li 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ cÖK…Z ‡Uqvi Aek¨B cwigvc Ki‡Z n‡e Ges †mjv‡ii 

cÖwZwbwa‡`i ZË¡veav‡b evqvi †mwU m¤úbœ Ki‡eb| ZLb GUvB n‡e IR‡b mgš^q Kivi R‡b¨ 

†Uqv‡ii cwigvc| 

 

3 hw` evqvi †Rvi K‡ib †h, †cŠQv‡bvi ci †Uqvi Kiv n‡e Ges Zv hw` Pzw³ ev Pvjv‡bi Qv‡oi 

†P‡q †ekx bq e‡j cÖgvwYZ nq, evqvq †Uqvwis Gi LiP enb Ki‡eb, Ab¨_vq †mjvi‡K 

Aek¨B GmKj LiPvw` cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

wewa 216 

1 cÖK…Z †Uqvi wnmve Kivi Rb¨, †Kvb GKwU j‡Ui cÖ‡Z¨K ai‡Yi †Uqv‡ii Kgপক্ে 5wU †eBj 

অর্বো Kgপক্ে 5% †eBj (†hwU †ewk) Aek¨B পরীেো Ki‡Z n‡e|  

 

2 jU ev gvK© MVbKvix cÖwZwU wfbœ wfbœ ‡Uqv‡ii †gvoK, e¨vÛ `wo ev Zv‡ii Mo IRb wbwðZ Kivi 

gva¨‡g Ges wkc‡g‡›Ui †gvU †eBj msL¨v Øviv cÖwZwU ai‡Yi †Uqv‡ii Mo IRb ¸Y K‡i cÖK…Z 

†Uqvi wbY©q Ki‡Z n‡e| 

 

3 ‡givgZK…Z †eBj Aek¨B Avjv`vfv‡e †Uqvi Ki‡Z n‡e| 

wewa 217 

Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, mKj KUb Aek¨B ‡eBj wfwËKiƒ‡c Ò‡gvU IRbÓ cwigvc Ki‡Z 

n‡e| †Uqv‡ii cwigvc †gvU I‡qU †_‡K we‡qvM Ki‡Z n‡e| 

wewa 218 

1 m¨v¤úwjs Gi পূক্বথ Ges wkc‡g‡›Ui ci 24 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ evqvi I †mjv‡ii g‡a¨ 

m¤§wZK…Z Ab¨ †h †Kvb †gqv‡`i g‡a¨ GKwU ¯̂Zš¿ IRbKvix ms ’̄v A_ev evqvi I †mjv‡ii g‡a¨ 

wjwLZfv‡e wba©vwiZ Ab¨ †Kvb ms ’̄v Øviv †MÖvm wkwcs IRb wba©viY Ki‡Z n‡e| 
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2 ‡MÖvm j¨vwÛs IRb- mKj KUb †Wwjfvwii c‡q‡›U ev evqvi I †mjvi KZ…©K wba©vwiZ Ab¨ †Kvb 

’̄v‡b KUb †cŠQv‡bvi ZvwiL †_‡K 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ ‡mjv‡ii cÖwZwbwa‡`i ZË¡veav‡b 

(‡mjv‡ii Li‡P), evqvi KZ…©K (evqv‡ii Li‡P) IRb Ki‡Z n‡e| hw` KUb BwZg‡a¨ m¨v¤úwjs 

n‡q hvq, m¨v¤új MÖn‡Yi Rb¨ Aek¨B IRb Qvo cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

 

3 ওক়্েেরেক্জর ওজন - রবক্ক্রতো এবং ক্ষক্রতোর মক্ধে েুরক্তক্ত ওজন-রেক্জর েোক্কর ওজন গ্রিেক্যোগে, ক্ষক্রতোক্ক 

রবক্ক্রতোর রন়েন্ত্রকক্ক ওজন-রেক্জর মোক্পর সোটিথ রফক্কক্ের একটি করপ প্রদোন করো আব েক যরদ নো তো আক্গ 

ক্ষক্রতো ও রবক্ক্রতোর মক্ধে একটি েুু্ রক্ত র্োক্ক। একটি অনুক্মোরদত কতৃথ পে কতৃথ ক পূবথবতী ১২ মোক্সর মক্ধে 

 ংসোপে বো সোটিথ রফক্কেটিটি জোরর করো আব েক। তুিো আসোর তোররক্ের ২৮ রদক্নর (েোর সপ্তোি) মক্ধে ক্ষকোক্নো 

ঘেনোকক্মথ, ক্ষক্রতো এবং রবক্ক্রতো দ্বোরো রনধথোররত ক্ষড্রিেোরর বো অনে অবস্থোক্নর সম্মত সম়েরবনু্দক্ত সঞ্চোিক্নর 

জনে বেবস্থো করো িক্ব।যরদ তুিো ইরতমক্ধেই সেোম্পি করো িক়্ে র্োক্ক, তোিক্ি ক্ষনও়েো নমুনোর জনে অরতররক্ত 

ওজক্নর েোক্ডর মোপ দতরর করক্ত িক্ব। 
 

4 IRbKiY ZË¡veavb Ki‡Z evqvi I †mjvi Zv‡`i wbR Li‡P cÖwZwbwa wb‡qvM Ki‡Z cvi‡eb| †h 

পে IRb Kivi e¨e ’̄v Ki‡e, †m পে Aciপক্েi cÖwZwbwai Dcw ’̄wZi Rb¨ †hŠw³K mg‡q 

†Kv_vq I KLb IRb Kiv n‡e Zv Aci পে‡K AewnZ Ki‡eb| 

wewa 219 

1 ‡h mKj †eBj evwZj, kU© j¨v‡ÛW, Ly‡j hvIqv, †m¸‡jvi IRb j¨vÛK…Z IR‡bi Mo †MÖvm IRb 

Abyhvqx wnmve Kiv n‡e। hw` 25% Gi Kg fv‡jv Ae ’̄vq _v‡K, কসই †eBj¸‡jvi IRb Mo 

Pvjvb IRb Abyhvqx wnmve Kiv n‡e| 

 

2 ক্ষযেোক্ন েুরক্ত রনরদথ ষ্ট কক্র ক্ষদক্ব ক্ষবিগুরির নম্বর এবং ক্ষবিগুরি েুিেোক্ব মোকথ  করো ি়ে বো মোকথ  নো করো ি়ে, 

তোিক্ি এই ক্ষবিগুরির ওজন আিোদোেোক্ব প্রদ থন করো ি়ে। যরদ েুরক্তক্ত রনরদথ ষ্ট করো গুেগতমোক্নর ক্ষেক়্ে 

সরবরোিকৃত কেক্নর গুেগতমোন কম ি়ে, তোিক্ি বো়েোর ICA গুেগতমোন সোরি  রনষ্পরি রন়েমরবরধ অনুযো়েী 

দোবী জোনোক্ত পোক্র।  

 

3 KUb †cŠQv‡bvi Zvwi‡Li 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ hw` evqvi †gvU wkc‡g‡›Ui IRb bv K‡i, 

IRb bv Kiv †eBj¸‡jv IRbK…Z †eB‡ji Mo †MÖvm IRb Abyhvqx wnmve Kiv n‡e, †hLv‡b 

Kgপক্ে 90% jU IRb Kiv n‡q‡Q| র্ফি 90% Gi †P‡q Kg IRb Kiv হয়, IRb bv Kiv 

†eBj¸‡jvi IRb Mo Pvjvb IRb Abyhvqx wnmve Kiv n‡e| 

 

4 K‡›UBbv‡ii gva¨‡g wkc‡g›U Kiv n‡j Ges mKj K‡›UBbvi GKwU Rvnv‡R †jvW Kiv n‡j, †gvU 

msL¨K †WwjfvwiK…Z †eB‡ji Dci AÎ wewai cwi‡”Q` (1) Abyhvqx 25% cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

5 K‡›UBbv‡ii gva¨‡g wkc‡g›U Kiv n‡j, cÖ‡Z¨K ফবে অি কেফ ং-এ †WwjfvwiK…Z †eB‡ji 

msL¨vi Dci AÎ wewai cwi‡”Q` (1) Abyhvqx 25% cÖ‡hvR¨ n‡e। 
 

 

wewa 220  
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wewfbœ wkc‡g›U/‡Wwjfvwi ‡gqv‡` hLb mywbw`©ó cwigv‡Yi wkc‡g›U ev †Wwjfvwii Rb¨ Pzw³ Kiv ি়ে, 

cÖ‡Z¨K wkc‡g›U/‡Wwjfvwi Aby‡gvw`Z †fwi‡qkb/wfbœZvi g‡a¨ co‡e| GKvwaK cwien‡bi gva¨‡g 

wkc‡g›U n‡j ev Avm‡jI, cÖwZ gv‡mi wkc‡g›U/‡Wwjfvwi GKwU IRb weeiYx MVb করক্ত িক্ব| 

IR‡b †h †Kvb wfbœZvi cÖgvY Aek¨B KUb ‡cŠQv‡bvi Zvwi‡Li 49 w`‡bi (mvZ mßvn) g‡a¨ 

Aciপক্েi wbKU †cÖiY Ki‡Z n‡e| IR‡b wfbœZvi Rb¨ েরতc ~iY mvaviYZ Pvjvb g~‡j¨i Dci wfwË 

K‡i wba©vwiZ n‡e| Z‡e, wfbœZv, Pzw³‡Z Aby‡gvw`Z cwigv‡Yi ‡P‡q †ekx n‡j, ZLb KUb ‡cŠQv‡bvi 

Zvwi‡L KU‡bi evRvi g~‡j¨i Dci wfwË K‡i, wfbœZvi cwigv‡Yi Dci evRvi cv_©‡K¨i Rb¨ evqvi 

েরতc~iY `vex Ki‡Z cv‡i| hw` Pzw³‡Z †Kvb Aby‡gvw`Z wfbœZv bv উক্েে _vক্ষক, Aby‡gvw`Z wfbœZv 

n‡e 3%| 
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†WwjfviK…Z KU‡bi ¸YMZgvb 

 

wewa 221 

র্ফি Pzw³‡Z ÔMoÕ উক্েে Kiv bv র্োক্ক, তখন KUb-ক  Aek¨B Pzw³K…Z gv‡bi mgvb ev তোর ক্ষেক়্ে fvj 

n‡Z n‡e| 

 

wewa 222  

1 evqvi I †mjvi–এর উরেত Pzw³‡Z বো †h, †WwjfviK…Z KU‡bi †MÖW, ˆ`N©¨, gvB‡µv‡bqvi, ক্ষেন্থ I 

dvBev‡ii Ab¨vb¨ ‰ewkó¨ wK n‡e| Kxiƒc Qvo, cv_©K¨, mxgv _vK‡e Ges †m¸‡jv wKfv‡e I 

†Kv_vq cÖ‡hvR¨ n‡e, we‡iv‡ai ক্ষেক্ে ‰ewkó¨ cÖgvY Ki‡Z Kx ai‡Yi KvMRvw` e¨envi Ki‡Z 

n‡e- G¸‡jv Pzw³‡Z _vK‡Z cv‡i| 

 

2 hw` evqvi I †mjvi †Kvb `vexi ক্ষেক্ে wel‡q m¤§Z bv nq, †mB we‡iva Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b 

mvwj‡ki gva¨‡g wb®úwË Ki‡Z n‡e| 

 

3 বো়েোর ও ক্ষসিোর-এর েুরক্তক্ত বিো উরেত ক্ষয সোরি  রনষ্পরির রেরি কী িক্ব, িোক্ত কক্র ক্ষেরনরবেোগ নোরক যন্ত্র 

দ্বোরো পররমোপ করো। যরদ পেগে তোক্দর েুরক্তক্ত এই  তথ টি রিেক্ত বের্থ িন, অর্বো ক্ষেরনরবেোক্গর বো সোরি  

রনষ্পরির পদ্ধরত রবষক়্ে একমত নো িক্ত পোক্রন, তক্ব উপরবরধ ৩৩৯ প্রক্যোজে িক্ব।    
 

4  (ক্ষগ্রড্): ক্ষযেোক্ন ক্ষগ্রড্ (িোল্কো ফুে ফুে, ফুে ফুে, ক্ষম োক্নো এবং িিুক্দ দোগও়েোিো ) েুরক্তর মোক্নর রনক্ে ক্ষদেো 

যো়ে, তোিক্ি মোন পোর্থক্কের রননরিরেত গুেক প্রক্যোজে িক্ব: 

0.5 পূেথ ক্ষগ্রড্ - প্রকৃত মোন পোর্থকে 

1 পূেথ ক্ষগ্রড্ - প্রকৃত মূিে পোর্থকে 

1.5 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 1.25 এক্স মোন পোর্থকে 

2 পূেথ ক্ষেেী - 1.5 x মোন পোর্থকে 

2.5 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 1.75 এক্স মোন পোর্থকে 

3 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 2 x মোন পোর্থকে 

3.5 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 2.25 এক্স মোন পোর্থকে 

4 পূেথ ক্ষগ্রড্ - 2.5 এক্স মোন পোর্থকে 

আর ক্ষসরকমেোক্ব। 

রবক্ ষ দ্রষ্টবে: 1 রক্ের ক্ষগ্রড্ অর্বো 1 টি পোতো ক্ষগ্রড্ একটি পূেথ ক্ষগ্রক্ড্র অক্ধথক্কর সমোন। 

প্রকোর ত মোন পোর্থকে এবং একটি বেোেেোমূিক ক্ষনোক্ের জনে মূিে পোর্থকে রবজ্ঞরপ্তটি পডুন। 
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5. (প্রধোনতম): ক্ষকোর্ো়ে প্রধোনতম েুরক্তর মোক্নর রনক্ে পোও়েো যো়ে তোিক্ি মোন পোর্থক্কের রননরিরেত গুেক 

প্রক্যোজে িক্ব: 

1/32 "- প্রকৃত মূিে পোর্থকে 

1/16 "- 1.5 x মোন পোর্থকে 

3/32 "- ২ x মোন পোর্থকে 

1/8 - 2.5 এক্স মোন পোর্থকে 

5/32 "- 3 এক্স মোন পোর্থকে 

3/16 "- 3.5 x মোন পোর্থকে 

7/32 "- 4 x মোন পোর্থকে 

আর ক্ষসরকমেোক্ব। 

 রবক্ ষ দ্রষ্টবে:প্রকোর ত মূিে পোর্থকে জনে মোন পোর্থকে রবজ্ঞরপ্তটি পডুন। 

 

m¨v¤úwjs 

wewa 223 

1 চুড়ান্ত ‡Wwjfvwi c‡q›U ev বায়ার I †mjvi KZ„©K wba©vwiZ Ab¨ †Kvb ’̄v‡b m¨v¤úwjs n‡Z n‡e| 

evqvi I †mjv‡ii cÖwZwbwaMY Aek¨B m¨v¤úwjs তত্ত্বোবধোন Ki‡eb|  

 

2 বো়েোরক্ক রিরেতেোক্ব ক্ষসিোরক্ক জোনোক্ত িক্ব ক্ষযক্কোক্নো গুেগতমোন সম্বন্ধী়ে ক্ষেইম, সরবরোক্ির পক়্েক্ন্ট কেন 

ক্ষপৌাঁেোক্নোর 28 রদক্নর মক্ধে (4 সপ্তোি)। পেগুরিক্ক রিরেতেোক্ব তোক্দর সেোম্পরিং তত্ত্বোবধোনকোরী প্ররতরনরধক্দর 

নোম জোনোক্ত িক্ব, ক্ষয ক্ষকোক্নো ক্ষেইক্মর ক্ষেক্ে রিরেত রবজ্ঞরপ্ত পোও়েোর 14 রদন (2 সপ্তোি)-এর মক্ধে। 

প্রোর্রমকেোক্ব প্ররতটি পেক্ক তোক্দর মক্নোনীত প্ররতরনরধক্দর েরে ক্ষযোগোক্ত িক্ব। 

 

3 যরদ উে়ে পেই তোক্দর প্ররতরনরধক্দর মক্নোনীত করক্ত বের্থ ি়ে 14 রদন (2 সপ্তোি)-এর সম়েসীমোর মক্ধে, এবং 

তোরো অপক্রর ক্ষেইক্মর উির ক্ষদ়ে, তক্ব অপর পে একজন আন্তজথ োরতক েেোরত সম্পন্ন রন়েন্ত্রক দ্বোরো সেোম্পরিং 

করোক্ত পোরক্ব। 

 

4 ক্ষয ক্ষকোক্নো মেোনু়েোি বো যন্ত্র দ্বোরো পরীেো করো গুেগতমোক্নর সোরি  রনষ্পরির ক্ষেক্ে বেবিোর করো সেোক্ম্পিগুরি 

ক্ষয ক্ষকোক্নো ক্ষেইক্মর ক্ষেক্ে রিরেত রবজ্ঞরপ্ত পোও়েোর 28 রদন (4 সপ্তোি) –এর মক্ধে রনক্ত িক্ব। 

 

5 উপরবরধ 337 রনরদথ ষ্ট কক্র গুেগতমোক্নর সোরি  রনষ্পরি শুরু করোর সম়েসীমোর এবং পদ্ধরত।  

 

wewa 224 
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১  KU‡bi ‡eBj †_‡K GKwU m¨v¤ú‡ji IRb n‡e cÖvq 150 MÖvg| যরদ নো পেগুরি অনে েোক্ব 
সম্মত ি়ে, গৃিীত সেোক্ম্পিগুরিক্ক রসি করো উরেত বো়েোর এবং/অর্বো ক্ষসিোক্রর প্ররতরনরধক্দর। 
 

২ g¨vbyqvj K¬vwmwd‡Kkb `vex, যন্ত্র দ্বোরো ক্ষেরেরবেোক্গর দোবী Ges/ev mvwj‡ki Rb¨, Ab¨iƒ‡c m¤§Z 
নো n‡j কেন ১০% সেোক্ম্পি করক্ত িক্ব। †mjv‡ii evwYwR¨K Pvjv‡bi eY©bv Abymv‡i cÖ‡Z¨K 

jU ev gvK© †_‡K 10% wi‡cÖ‡R‡›UwUf m¨v¤ú‡ji wfwË‡Z Ab¨vb¨ KUb¸‡jv ïay m¨v¤új 

Ki‡Z n‡e| 

 

৩ j‡Ui Ask I/ev wkc‡g›U †_‡K m¨v¤új †Zvjv hv‡e। Z‡e, m¨v¤úwjs Gi mgq ïaygvÎ cÖvß 

†eB‡ji msL¨vi Dci `vex Kiv hv‡e| 

 

4 একটি গুনমোক্নর সোরি ী রসদ্ধোন্ত দতরর করো িক্ি, তোক্ত র্োকক্ব অঙ্কন েরে, নমুনো অঙ্কন এবং ক্ষপ্ররে 

তত্ত্বোবধোক্নর েরে যো পুনরুদ্ধোর করো িক্ত পোক্র এবং সোরি ী দ্বোরো রনধথোররত িক্ব। সোধোরে পরররস্থরতক্ত এবং 

সোরিক্ র রবক্বেনোর রেরিক্ত, েরে ঘেনোর অনুক্রক্ম িক্ব। 
 

5 hLb m¨v‡¤cj †ej¸wj‡K Af¨š—ixY Av`ª©Zvi Rb¨ cix¶v Kiv n‡e wbæwjwLZ¸wj cÖ‡hvR¨ 

n‡e:  

• †h †ej¸wj m¨v‡¤cj Kiv n‡e, †mLvb †_‡K Aš—Z 150 MÖv‡gi m¨v‡¤cj cÖwZ †ej 

†_‡K wb‡Z n‡e, †hgb wewa 223(1) †_‡K (5)-G ewY©Z mgqmxgv I প্ররক্র়েো 
Abyhvqx| 

• cÖwZ jU, gvK©, UªvK A_ev cvÎ †_‡K, hv †mjv‡ii evwYwR¨K Pvjvb A_ev c¨vwKs 

wj‡÷ (Aš—Z wZbwU †ej) ewY©Z n‡q‡Q, †m¸wji 5% †ej †_‡K cÖwZwbwaZ¡g~jK 

m¨v‡¤cj †bqv n‡e| GB †ej¸wj অব েই G‡jvcvZvwofv‡e †e‡Q wb‡Z n‡e| 
m¨v‡¤cj GKB †e‡ji Aš—Z `ywU Avjv`v ’̄vb †_‡K wb‡Z n‡e, Zvi 40 †mw›UwgUvi 

wfZi †_‡K wb‡Z n‡e| m¨v‡¤cj¸wj‡K Zr¶Yvr ïK‡bv, Pvwiw`K †_‡K eÜ cv‡Î 

ivL‡Z n‡e Ges Zv‡`i †j‡ej Ki‡Z n‡e hv‡Z †ej¸wji cwiwPwZ †evSv hvq, 

†Kv_v †_‡K †mB m¨v‡¤cj¸wj G‡m‡Q|  

• m¨v‡¤cj¸wj‡K Zr¶Yvr এমন GKwU cix¶vMv‡i cvVv‡Z n‡e, hv Dfqc‡¶i Kv‡Q 

MÖnY‡hvM¨ n‡e| 

6 উপরবরধ 337 ক্ষর্ক্ক 341 মেোনু়েোি গুেগতমোন এবং যন্ত্র দ্বোরো পরীরেত সরিক্ র সম়েসীমো এবং 

পদ্ধরতগুরি রনরদথ ষ্ট কক্র বক্ি।  

wewa 225 

 ‡mjv‡ii AbygwZ e¨ZxZ evqvi IRb Kivi c~‡e© †eB‡ji m¨v¤új Ki‡Z cvi‡eb bv| 

wewa 226 

hw` †mjvi m¨v¤ú‡ji GKwU †mে †bq েোিোন জোরী করোর পক্র, তোক্দর Aek¨B KU‡bi Pzw³ g~‡j¨ A_© 

cwi‡kva Ki‡Z n‡e| যরদ বো়েোর েোিোন জোরী করোর আক্গ এক ক্ষসে সেোক্ম্পি ক্ষন়ে, তক্ব তোক্দরক্ক ক্ষসটি 

কেক্নর েুরক্ত মূক্িে অর্থ পররক্ োধ করক্ত িক্ব। 
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`vex 

Rvj c¨vKK…Z, wgwkÖZ c¨vKK…Z, ক্ষেক্েড্ †eBj Ges wfbœ e ‘̄ _vKv †eBj 

wewa 227 

1 যরদ বো়েোর মক্ন কক্রন ক্ষয কেন বো কেন বজথ ে Rvj c¨vKK…Z, wgwkÖZ c¨vKK…Z ev ক্ষেক্েড্ †eB‡j আক্ে, 

দোবীর অন্তগথত প্ররতটি ক্ষবইি অব েই ক্ষসিোর ও বো়েোক্রর মক্নোনীত প্ররতরনরধ দ্বোরো পররদ থন করক্ত িক্ব।  

2 Rvj c¨vKK…Z, wgwkÖZ c¨vKK…Z ev ক্ষেক্েড্ †eB‡ji Rb¨ KUb †cŠQv‡bvi Qq gv‡mi (26 mßvn) 

g‡a¨ evqvi‡K `vex †ck Ki‡Z n‡e| `vex Kivi ci 28 w`‡bi (েোর সপ্তোি) Rb¨ cwi`k©‡bi 

িক্েে †eBj¸‡jv Aek¨B cwi`k©‡bi D‡Ï‡k¨ c„_K Ki‡Z n‡e Ges অব েই ক্ষসিোর ও বো়েোরক্দর 

মক্নোনীত প্ররতরনরধ Øviv cwi`k©b Kiv‡Z n‡e| `vex Kivi 14 w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ hw` †mjvi 

evqvi‡K e‡jb †h, তোাঁ রো KUb †diZ wb‡Z B”QzK, Z‡e Zv Kivi AwaKvi তোাঁ ক্দর i‡q‡Q| evqvi 

KU‡bi Rb¨ BwZg‡a¨ †c‡g›U K‡i _vK‡j, মক্নোনীত প্ররতরনরধ দ্বোরো `vex cÖgv‡Yi Zvwi‡L fv‡jv 

KU‡bi evRvi g~‡j¨ †mjviক্ষক Zv cybivq µq Ki‡Z n‡e Ges evqv‡ii cÖgvwYZ LiP cwi‡kva 

Ki‡Z n‡e| 
 

3 ‡mjvi KUb †diZ bv wb‡ি, †mjvi‡K cÖ`Ë `vex cÖgv‡Yi Zvwi‡L fv‡jv KU‡bi evRvi g~‡j¨ 

`vexwU wb®úwË Ki‡Z n‡e| †mjvi‡K অব েই evqv‡ii cÖgvwYZ LiPI cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

4 রেন্ন বস্তু - KUb †cŠQv‡bvi Qq gv‡mi (26 mßvn) g‡a¨ evqvi‡K KU‡b রেন্ন বস্তুর Rb¨ `vex Ki‡Z 

n‡e| `vex Kivi ci 28 w`‡bi (েোর সপ্তোি) Rb¨ cwi`k©‡bi িক্েে †eBj¸‡jv Aek¨B পররদ থক্নর 

উক্েেক্ ে পৃর্ক Ki‡Z n‡e Ges অব েই ক্ষসিোর ও বো়েোরক্দর মক্নোনীত প্ররতরনরধক্দর Øviv cwi`k©b Kiv‡Z 

n‡e| wfbœ e¯‘ অপসোরক্ের Rb¨ evqvi †mjv‡ii KvQ †_‡K ‡hŠw³K I cÖgvwYZ LiP `vex Ki‡Z 

cvi‡eb|  

 

 

wewa 228 

কোরি ড্েোক্মজ 

wewa 207 ev wewa 208 Gi eY©bv Abymv‡i কোরি ড্েোক্মজ এর ‡h †Kvb `vexi Rb¨ evqvi Aek¨B †bvwUk 

cÖ`vb Ki‡eb Ges `vex †bvwU‡ki 14 w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ A_ev KUb †cŠQv‡bvi 56 w`‡bi (AvU 

mßvn) g‡a¨, †hwU Av‡M nq, তোর মক্ধে ক্ষসিোর ও বো়েোরক্দর মক্নোনীত প্ররতরনরধক্দর দ্বোরো mv‡f© m¤úbœ Ki‡Z 

n‡e| 

wewa 229 

অেেন্তরীে Av`ª©Zv 

১ উপরবরধ ৩৩৭ ক্ষর্ক্ক ৩৪১ মেোনু়েোি গুেমোন ও ইন্সেুক্মন্ট পরীেো-রেরিক সোরির গুরি পররেোিনোর ক্ষেক্ে 

সম়েসূরে ও পদ্ধরতর  তথ  রনধথোরে কক্র (অেেন্তরীে Av`ª©Zvজরনত ক্ষযক্কোক্নো দোরব যোর অন্তগথত)। 
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সেোম্পিগুরি অব েই ক্ষযক্কোক্নো দোরবর রিরেত রবজ্ঞরপ্তর তোররে ক্ষর্ক্ক ৫৬ রদক্নর (আে সপ্তোি) মক্ধে 

সোরি ীর স্থক্ি এবং/অর্বো পরীেোর স্থক্ি পোঠোক্ত িক্ব।  

২ evqvi‡K cÖ`Ë Qvo wba©vwiZ n‡e j¨ve‡iUwi wi‡cv‡U©i Dci wfwË K‡i| QvowU n‡e 

wbæwjwLZ¸wji ga¨Kvi cv_©K¨:  

• j‡Ui m¤ú~Y© ï®‹ dvBev‡ii IRb mn Pzw³‡Z ewY©Z Av`©ªZv cybivq wd‡i Avmvi 

kZKরো; Ges  

• j‡Ui †gvU IRb|  

Pvjvb g~‡j¨i Dci wbf©i K‡iI Qvo wba©vwiZ n‡e| 

wewa 230 

`vexKvix I Av`ª©Zv পরীেোvi Rb¨ রনবথোরেত পে‡K m¨v¤úwjs LiP I mKj সংরিষ্ট PvR© cwi‡kva Ki‡Z 

n‡e| `vex cÖgvwYZ n‡j, m¨v¤úwjs, Kzwiqvi I j¨ve‡iUwi PvR© Aciপে cÖZ¨vc©b Ki‡e| 

wewa 231 

hw` c¶¸wj cvi¯cwiKfv‡e †KvbI M‡elYvMv‡ii mv‡_ GKgZ n‡Z bv cv‡i ev wewa 227 †_‡K 229 

Gi Aax‡b `vwei weÁwß 14 w`‡bi g‡a¨ †Kv‡bv `vwe hvPvB‡qi Rb¨ g‡bvbxZ cÖwZwbwa wb‡qvM Ki‡Z 

e¨_© nq, Z‡e wbæwjwLZ kZ©vejx cÖ‡hvR¨ n‡e|  

• Dfq c‡¶i Aby‡iv‡a, AvBwmG-i mfvcwZ cwi`k©b Ges/A_ev m¨v¤cwjs Pvwj‡q hvIqvi 

Rb¨ GKwU Avš—R©vwZKfv‡e ¯̂xK…Z wbqš¿YKvix ms ’̄v g‡bvbxZ Ki‡e, hv GKwU AvBwmG 

m`m¨ n‡e| mfvcwZ Avš—R©vwZKfv‡e ¯̂xK…Z wbqš¿Y ms ’̄v Øviv cwi`k©b Ges/A_ev 

m¨v¤cwjs‡qi Rb¨ AviI 28 w`b (4 mßvn) †`‡e;  

• Dfq c‡¶i Aby‡iv‡a, AvBwmGi mfvcwZ GKwU AvBwmG †eª‡gb ¯̂xK…Z cix¶vMvi g‡bvbqb 

Ki‡e hv M„nxZ m¨v‡¤cj cix¶v K‡i GKwU cÖwZ‡e`b Bm¨y Ki‡e| ¯̂xK…Z j¨ve‡iUwi¸wji 

GKwU ZvwjKv AvBwmG I‡qemvBU †_‡K cÖvß n‡Z cv‡i| ¯̂xK…Z cix¶vMv‡ii Rb¨ Ges 

P‚ovš— `vwe Dc ’̄vcb Kivi Rb¨ mfvcwZ 63 w`b (bq mßvn) cÖ`vb Ki‡e|  

  

   

mgq mxgv e„w×KiY 

wewa 232 

wewa 218, 220, 227, 228 ev 230 Gi g‡a¨ wea„Z mgqmxgv cwiPvjKMY †h †Kvb mgq e„w× Ki‡Z 

cv‡ib, Z‡e hw` সংরিষ্ট cÖwZôvb cÖgvwYZ Ab¨vq Ges KviY cÖ`k©b Ki‡Z cv‡i †h: 

• wej‡¤î welqwU †hŠw³Kfv‡e AbygvY Kiv hvqwb; A_ev 

• Ab¨ cÖwZôv‡bi e¨env‡ii Kvi‡Y 

Avgv‡`i wbKU Av‡e`b¸‡jv wjwLZfv‡e ‡ck Ki‡Z n‡e| cwiPvjKMY রসদ্ধোন্ত MÖn‡Yi c~‡e© Ab¨vb¨ 

cÖwZôv‡bi gZvgZ we‡ePbvq †b‡eb| 

BÝUªy‡g›U †Uw÷s 
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wewa 233 

 BÝUªy‡g›U Øviv g~j KUb m¨v¤új †Uw÷s Gi wel‡q mKj we‡iv‡a GB wewa cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

1 hy³iv‡óªi K…wl wefvM I আন্তজথ োরতক স্বোেরKvix‡`i gv‡S m¤úvw`Z BDwbfvm©vj KUb ÷¨vÛvW© 

GwMÖ‡g›U Gi me©‡kl ms¯‹i‡Yi ZvwjKvq ewY©Z Aby‡gvw`Z KvR I Kvh©cÖYvjx Abyhvqx AwaK 

cwigv‡Y BÝUªy‡g›U †Uw÷s ev K¬vwmwd‡Kkb Ki‡Z n‡e| 

 

2 wewa 223 Abyhvqx g¨vbyqvj mvwj‡ki Rb¨ wmjK…Z m¨v¤új BwZg‡a¨ †bqv n‡j, †mB m¨v¤új 

†U‡÷i Rb¨ e¨envi Kiv hv‡e| উক্েেে †h, †m¸‡jv cybivq mxj Ki‡Z n‡e| 

 

3 cÖ_g †m‡Ui †U÷ ICA ক্ষেক্মন িেোক্বোক্রেররক্ত অর্বো ক্ষয ক্ষকোক্নো ICA ক্ষেক্মন িেোক্বোক্রেরর দ্বোরো  ংরসত 

িেোক্বোক্রেররক্ত evqvi I †mjv‡ii wbKU MÖnY‡hvM¨ j¨ve‡iUwi‡Z Ki‡Z n‡e| ‡Kvb HK¨gZ bv 

_vK‡j, উে়ে পে এই অেোক্সোরসক়্ে ক্নর ক্ষপ্ররসক্ড্ন্টক্ক অনুক্রোধ কক্ত পোরক্ব যোক্ত রতরন প্রর্ম পরীেোর 

জনে একটি িেোক্বোক্রেরর রনরদথ ষ্ট কক্র ক্ষদন।  ংরসত িেোক্বোক্রেররর একটি তোরিকো ICA ওক়্েবসোইক্ে পোও়েো 
যোক্ব। 

 

4 cÖ_g †U÷ Kivi j¨ve‡iUwi Aby‡gvw`Z e¨w³ KZ…©K স্বোেররত Ges/ev mxjK…Z †U÷ wi‡cvU© Bmy¨ 

Ki‡e| †U÷ wi‡cv‡U© †U‡÷i djvdj cÖ`k©b Ki‡e| m¨v¤új¸‡jv j¨ve‡iUwi cybivq mxj Ki‡e 

Ges 35 w`‡bi (cuvP mßvn) Rb¨ সংরেে Ki‡e, hw` mvwU©dvBW j¨ve‡iUwi‡Z wØZxq †U‡÷i Rb¨ 

ejv nq| 

 

5 †h †Kvb পে cÖ_g djvdj †cÖi‡Yi 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ wØZxq ‡U‡÷i Rb¨ Av‡e`b 

Ki‡Z cv‡i| †Kvb Av‡e`b Kiv bv n‡j, †U÷ wi‡cv‡U©i Z_¨ n‡e েূডোন্ত| 

 

6 wØZxq †U‡÷i Rb¨ †Kvb Av‡e`b cÖ_g †U‡÷i †eB‡ji †gvU msL¨vi Dci cÖ‡hvR¨ n‡e| wØZxq 

†U÷wU ICA ক্ষেক্মন িেোক্বোক্রেররক্ত Ki‡Z n‡e| যরদ প্রর্ম ক্ষেস্টটি ICA ক্ষেক্মন িেোক্বোক্রেররক্ত িক়্ে 

র্োক্ক, তক্ব রদ্বতী়ে ক্ষেক্স্টর সম়ে অনে একজন অপোক্রের ক্ষনও়েো িক্ব। g~j cybtwmjK…Z m¨v¤új †_‡K 

†bqv KU‡bi m¨v¤ú‡ji ক্ষেস্ট Ki‡Z n‡e| wØZxq †U‡÷i Rb¨ Ave‡`bKvix পে wØZxq †U‡÷i 

Rb¨ cybtwmjK…Z m¨v¤új †cÖi‡Yi LiP enb Ki‡e যো পোঠোক্ত িক্ব ICA ক্ষেক্মন িেোক্বোক্রেররক্ত| 
 

7 j¨ve‡iUwi Aby‡gvw`Z e¨w³ KZ…©K স্বোেররত Ges/ev mxjK…Z †U÷ wi‡cvU© Bmy¨ Ki‡e| 

 

8 Av‡e`bK…Z Qvo ev djvd‡ji e¨vL¨vi wel‡q পেMY †Kvb HKg‡Z¨ †cŠQ‡Z bv cvi‡j, Dfq পে  

KZ…©K Zv‡`i পক্ে mvwjkKvix wb‡qvM Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

9 j¨ve‡iUwi †U‡÷i gva¨‡g wba©vwiZ ফোইবোক্রর দবর ষ্টে KZ cwigvY MÖnY‡hvM¨ wfbœZv _vK‡e Zv 

Pzw³‡Z ejv _vK‡Z cv‡i| Pzw³‡Z wbqš¿Y mxgvI wba©vwiZ _vK‡Z cv‡i| 

 

10 মোইক্ক্রোক্ন়েোক্রর জনে, যরদ পোটিথ রো অনের্ো়ে সম্মত নো িন, তক্ব ক্ষকোন রন়েন্ত্রে সীমো প্রক়্েোগ করো িক্ব নো। পোটিথ রো 

যরদ রন়েন্ত্রক্ের সীমোক্ত সম্মত িন তক্ব 0.1 এর স্বোেোরবক রন়েন্ত্রে সীমো প্রক্যোজে িক্ব।  
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11  রক্তর জনে, যরদ নো পোটিথ রো অনের্ো়ে সম্মত নো িন, ক্ষকোন রন়েন্ত্রে সীমো প্রক্যোজে িক্ব নো। পোটিথ রো যরদ রন়েন্ত্রক্ের 

সীমোক্ত সম্মত িন তক্ব 1.0 গ্রোম / ক্ষেক্স স্বোেোরবক রন়েন্ত্রে সীমো প্রক়্েোগ করো িক্ব।  
 

12 ‡h পেB †U‡÷i Av‡e`b Ki‡e, Zv‡K j¨ve‡iUwii m¤ú~Y© LiP cwi‡kva Ki‡Z n‡e| hw` evqvi 

cwi‡kva K‡i, ক্ষসক্েক্ে †h mKj †eBj Pzw³‡Z ewY©Z wbqš¿Y mxgvi g‡a¨ Av‡m bv, ev Dc‡iv³ 

c¨viv (10) I c¨viv (11) Gi g‡a¨ ewY©Z BDwmGj Gi g‡a¨ Pzw³‡Z wbqš¿Y mxgv ewY©Z bv 

_vK‡j, cÖ‡Z¨K †eB‡ji Rb¨ †mjvi A_© cwi‡kva Ki‡eb| hw` †mjvi cwi‡kva K‡i, ক্ষসক্েক্ে 

†h mKj †eBj Pzw³‡Z ewY©Z wbqš¿Y mxgvi g‡a¨ Av‡m bv, ev Dc‡iv³ c¨viv (10) I c¨viv (11) 

Gi g‡a¨ ewY©Z BDwmGj Gi g‡a¨ Pzw³‡Z wbqš¿Y mxgv ewY©Z bv _vK‡j, cÖ‡Z¨K †eB‡ji Rb¨ 

evqvi A_© cwi‡kva Ki‡eb| 

 

gvB‡µv‡bqvi I Qvo 

wewa 234 

1 GB wewagvjv gvB‡µv‡bqvi m¤úwK©Z mKj we‡iv‡ai ক্ষেক্ে cÖ‡hvR¨ n‡e|  

2 যরদ েুরক্তটি 'মোইক্ক্রোক্ন়েোর' বক্ি তক্ব তো 'নূেনতম' বো 'সক্বথোচ্চ' িও়েো উরেত রকনো তো বিক্ব নো, তক্ব এটি 

'নূেনতম মোইক্ক্রোক্ন়েোর' রিসোক্ব রবক্বরেত িক্ব। তক্ব পরীেোর জনে নমুনো পোঠোক্নোর আক্গ উে়ে দিই 

রিরেতেোক্ব অনের্ো়ে সম্মত িক্ত পোক্রন। 

wewa 235 

1 gvB‡µv‡bqv‡ii wel‡q †Kvb we‡iv‡ai ক্ষেক্ে, পেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j wewa 

233 Gi Kvh©cÖYvjx cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

2 যরদ নো ক্ষক্রতো ও রবক্ক্রতো অনের্ো়ে সম্মত িন: েুরক্ত যো একটি সবথরনন ক্ষসে, এবং / অর্বো সক্বথোচ্চ, 

মোইক্ররন়েোর মোন, ক্ষবি জনে অরতররক্ত রিসোব যো এই নূেনতম মোক্ন ক্ষপৌাঁেো়ে নো, এবং / অর্বো সক্বথোচ্চ, মূিে 

পোর্থকে সোর্কথ িোক্র রস্থর করো িক্ব। 

3 মূিে পোর্থকে করমটি, তোর রবক্বেনোর রেরিক্ত মূিেগত পোর্থকে সোর্কথ িোক্রর রনরদথ ষ্ট বৃরদ্ধর জনে অরতররক্ত 

মোইক্ক্রোরন়েোর মোন পোর্থকেগুরি ক্ষযোগ করক্ত বো প্রতেোিোর করক্ত পোক্র। 

ক্ষেন্থ/mn¨kw³ I Qvo 

wewa 236 

1 ক্ষেন্থ/mn¨kw³ wel‡q †Kvb we‡iv‡ai ক্ষেক্ে, পেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j wewa 233 Gi 

Kvh©cÖYvjx cÖ‡hvR¨ n‡e| 
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2 evqvi I ‡mjvi Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, ‡h mKj Pzw³ GKwU b~¨bZg ক্ষেন্থ f¨vjy রনধথোরে 

K‡i‡Q, †h mKj †eB‡ji Rb¨ Qvo Gi b~¨bZg ch©vq পষথন্ত †cŠQvqwb Zv wb¤œiƒc: 

 

 

3  মূিে পোর্থকে করমটি মূিে পোর্থকে সোর্কথ িোক্রর রনরদথ ষ্ট বৃরদ্ধর জনে তোর রবক্বেনোর রেরিক্ত, প্রবতথ ন বো অরতররক্ত 

 রক্ত মোন পোর্থকে প্রতেোিোর করক্ত পোক্র। 
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Pzw³ mgvwßKiY 

wewa 237 

1 ‡h †Kvন কোi‡Y †Kvb Pzw³ A_ev †Kvb Pzw³i †Kvb Ask m¤úv`b Kiv bv n‡j ev bv Kiv ‡M‡j 

(‡Kvb পে KZ…©K Pzw³ j•N‡bi Kvi‡Y ev Ab¨ †Kvb Kvi‡Y), GwU evwZj n‡e bv| 

 

2 Pzw³i Zvwi‡L Kvh©Ki _vKv Avgv‡`i wewagvjv Abyhvqx ‡mjv‡ii wbKU Pvjvb †diZ †`Iqvi 

gva¨‡g Pyw³ ev Pzw³i †Kvb Ask mgvwß Kiv hv‡e| 

wewa 238 

‡mjv‡ii wbKU Pvjvb †diZ †`Iqvi gva¨‡g Pyw³ ev Pzw³i †Kvb Ask mgvwß Kiv n‡j, wb‡¤œv³ 

cÖweavbmg~n cÖ‡hvR¨ n‡e: 

1 ‡mjv‡ii wbKU †diZ cvVv‡bv Pvjv‡bi Pzw³ g~‡j¨ পেMY m¤§Z bv n‡j, g~j¨ mvwj‡ki 

gva¨‡g wba©vwiZ n‡e Ges cÖ‡qvR‡b Avwc‡ji gva¨‡g| 

 

2 Dfqপে ‡hw`b †R‡b‡Q ev Rvb‡e ‡h Pzw³wU m¤úvw`Z n‡e bv, †mwU n‡e mgvwßi ZvwiL| 

ZvwiL wba©vi‡Y mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU wb‡¤œv³ welq we‡ePbvq wb‡e: 

 

K Pzw³i kZ©vejx; 

 

L পেM‡Yi AvPiY; 

 

M mgvwßi †Kvb wjwLZ †bvwUk; Ges 

 

N Ab¨ †Kvb welq hv mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU সংরিষ্ট g‡b K‡ib| 

 

3 Pvjv‡bi †diZ g~j¨ wba©vi‡Y, mvwjkKvix ev †UKwbK¨vj KwgwU wb‡¤œv³ welq †`L‡e: 

 

K Dc‡iv³ 2 bs c¨vivi gva¨‡g wba©vwiZ Pzw³i mgvwßi ZvwiL; 

 

L Pzw³i kZ©vejx; Ges 

 

M mgvwßi Zvwi‡L Pzw³bvgvi KU‡bi evRvi g~j¨ ev Abyiƒc gvb| 

 

4 Pvjvb †di‡Zi cÖ‡`q ‡m‡Uj‡g›U/e‡›`vবি Pzw³g~j¨ I mgvwßi Zvwi‡L cÖvß evRvi g~‡j¨i 

cv_©‡K¨i (hw` _v‡K) g‡a¨ mxgve× _vK‡e| 

 

5 Pzw³ m¤úv`b bv Kiv Ges/ev j•N‡bi Rb¨ ‡Kvb পে A_© cÖ`vb ev MÖnY করুক bv †Kb Zv 

wbwe©‡k‡l wewa 237 I 238 Abyhvqx Pzw³ mgvwßi d‡j Pvjvb †di‡Zi cÖ‡`q ‡m‡Uj‡g›U/ 

e‡›`vবি wnmve Kiv n‡e Ges cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 
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Ab¨vb¨ `vex I েরত 

6 পেM‡Yi gv‡S Pzw³K…Z Ab¨ †Kvb Av`vq‡hvM¨ †Kvb েরত ev `vex Pvjvb †di‡Zi g~‡j¨ 

অন্তেুথ ক্ত n‡e bv| Giƒc েরত ev `vex cvi¯úwiK wb®úwË, A_ev mvwjk ev Avwc‡j `vexi 

gva¨‡g wb®úwË Ki‡Z n‡e| 

wewa 239  

 Ab¨ †Kvb NUbv †_‡K D™¢~Z েরতi `vexi AbygwZ †`qv n‡e bv| 

wewa 240 

1 mvwjkKvixMY Pvjvb ‡di‡Zi IRb wba©viY Ki‡e, hw`: 

 

• ‡mjvi †Kvb Pvjvb bv ‡`q; ev 

 

• ‡Kvb cÖK…Z IRb bv _v‡K; ev 

 

• IR‡bi e¨vcv‡i পেMY m¤§Z bv nq| 

 

 

2 Pvjvb ‡di‡Zi IRb wba©vi‡Yi D‡Ï‡k¨, Pzw³i †Kvb Ask BwZg‡a¨ m¤ú~Y© n‡j, evKx As‡ki 

Dci IRb mnbkxjZv cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 
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cwiwkó A1: 

Pzw³bvgv dig 

KUb wkc‡g‡›Ui Rb¨ Avgv‡`i Aby‡gvw`Z Pzw³bvgv dig n‡jv Avgv‡`i B›U¨vib¨vkbvj wkc‡g›U K›Uªv± dig 

1| GB di‡g BÝy‡iÝ I †d«BU LiP (wmAvBGd), LiP I †d«BU (wmGdAvi), wd« Ab †evW© (GdIwe) I 

Ab¨vb¨ Abyiƒc kZ©vejx অন্তেুয ক্ত _vK‡e| েুরক্তর ফমথ - শুধুমোে অনিোইন   

Website: http://www.ica-ltd.org/safe-trading/electronic-contract-generator/ 
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 পররর ষ্ট A2 

পররর ষ্ট A2 - গুেমোন আররবক্ে ক্নর সম়ে-সোররে 

  

সুে 

নম্বর. 
রবষ়ে উপরবরধ / রন়েম সংেেো পদক্েপ সম়ে সীমোর জনে শুরু তোররে সম়ে সীমো ক্ষনোে 

১ 

ক্ষদক্  

র্োকোর 

সমক়্ে েরত 

রন়েম ২০৭ রব 

/ ২০৮ রব 

েরতগ্রি ক্ষবি পৃর্ক এবং একটি দোরব 

দোক়্ের করো 

ওজন বো রড্েেোরনং করোর 

তোররে, ক্ষযটি আক্গ করো িক়্েক্ে 
৭ রদন 

উে়ে 

সম়ে 

সীমোর 

মক্ধে 

র্োকক্তই 

িক্ব 

২ 

ক্ষিনক্দক্নর রবিটিক্ত বরেথত স্থোন 

বো রবরি পক়্েক্ন্ট ক্ষপ্ররক্ের 

আগমন 

৪২ রদন 

৩ 
ক্ষবি ক্ষে়েোর 

বো ওজন 
রন়েম ২১৫.২ প্রকৃত ওজক্নর পররমোপ ক্ষপৌেোক্নোর তোররে ২৮ রদন   

৪ ক্ষমোে র রপং 

ওজন 

রন়েম ২১৮.১ ক্ষমোে র রপং ওজন পররমোপ 

সেোম্পরিং এবং েোিোক্নর আক্গ 

বো দুই পক্ের দ্বোরো সম্মত িও়েো 

অনে তোররে 

২৮ রদন   

৫ রন়েম ২১৮.২ গ্রস িেোরন্ডং ওজন পররমোপ করুন ক্ষপৌেোক্নোর তোররে ২৮ রদন   

৬ ক্ষবি ওজন রন়েম ২১৯ 

যরদ ক্ষক্রতো সম়ে সীমোর মক্ধে েোিোন করো 

মোক্ির পররমোপ নো কক্রন, ওজন নো করো 

ক্ষবি এই রন়েম অনুযো়েী পররমোপ করো 

িক্ব। 

ক্ষপৌেোক্নোর তোররে ২৮ রদন   

৭ 

ওজক্নর 

মক্ধে 

পোর্থকে 

রন়েম ২২০ ওজক্নর মক্ধে পোর্থকে জোনোন  ক্ষপৌেোক্নোর তোররে ৪৯ রদন   

৮ নমুনো এবং 

গুনমোন 

রবষ়েক দোরব 

রন়েম ২২৩.২ 

ক্ষকোনও গুেমোক্নর দোবী রিরেতেোক্ব 

রবক্ক্রতোক্ক জোনোন 
ক্ষড্রিেোরর পক়্েক্ন্ট তূিো আসো ২৮ রদন   

৯ 
সকি পেক্ক সেোম্পরিং তত্ত্বোবধোন করো 

প্ররতরনরধক্দর নোম জোনোক্ত িক্ব  

ক্ষকোন দোবীর রিরেতেোক্ব 

রবজ্ঞরপ্ত 
১৪ রদন   
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১০ রন়েম ২২৩.৩ 

যরদ ক্ষকোন দি এই সম়ে সীমোর মক্ধে 

তোক্দর প্ররতরনরধ মক্নোনীত করক্ত বের্থ 

ি়ে আর অনে পক্ের দোবীর জবোব ক্ষদ়ে, 

তক্ব অনে পে আন্তজথ োরতকেোক্ব স্বীকৃত 

রন়েোমক দ্বোরো সেোম্পরিং েোরিক়্ে ক্ষযক্ত 

পোক্র। 

ক্ষকোন দোবীর রিরেতেোক্ব 

রবজ্ঞরপ্ত 
১৪ রদন   

১১ রন়েম ২২৩.৪ 

নমুনো যরদ ক্ষকোন মেোনু়েোি বো যক্ন্ত্রর 

পরীেোর রেরিক মোক্ন রেরিক্ত সোরি  

বেবস্থো়ে করো ি়ে, কক্ব তো এই 

সম়েসীমোর মক্ধে র্োকো উরেত 

ক্ষকোন দোবীর রিরেতেোক্ব 

রবজ্ঞরপ্ত 
২৮ রদন   

১২ 
ঠগোক্নো 

পেোক্করজং, 

ক্ষম োক্নো 

এবং ধোতুর 

পোত 

জডোক্নো 

ক্ষবি 

রন়েম ২২৭.১ 

একটি দোরব করো ক্ষপৌেোক্নোর তোররে 
৬ মোস (২৬ 

সপ্তোি) 
  

১৩ পররদ থক্নর জনে ক্ষবি সোরজক়্ে রোেো দোরবর তোররে ২৮ রদন   

১৪ রবক্ক্রতো তুক্িো রফররক়্ে রনক়্ে যোক্ব 
ক্ষয তোররক্ে দোরবটি প্রমোরেত 

িক়্েক্ে 
১৪ রদন   

১৫ রবরক্রর 

অক্যোগে 

তূিো 

রন়েম ২২৭.৩ 
একটি দোরব করো ক্ষপৌেোক্নোর তোররে 

৬ মোস (২৬ 

সপ্তোি) 
  

১৬ পররদ থক্নর জনে ক্ষবি সররক়্ে রোেো দোরবর তোররে দতরর করো িক়্েক্ে ২৮ রদন   

১৭ রবক্দ ী 

রবষ়ে 
রন়েম ২২৭.৪ 

একটি দোরব করো ক্ষপৌেোক্নোর তোররে 
৬ মোস (২৬ 

সপ্তোি) 
  

১৮ পররদ থক্নর জনে ক্ষবি সররক়্ে রোেো দোরবর তোররে  ২৮ রদন   

১৯ ক্ষদক্  

র্োকোর 

সমক়্ে েরত 

রন়েম ২২৮ সমীেো সম্পন্ন করুন 

রন়েম ২০৭/২০৮ অনুযো়েী দোরবর 

তোররে 
১৪ রদন ক্ষযটি 

আক্গ 
২০ ক্ষপৌেোক্নোর তোররে ৫৬ রদন 

২১ অেেন্তরীে রন়েম ২৩০ একটি দোরব করো ক্ষপৌেোক্নোর তোররে ৪২ রদন   
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২২ 

আদ্রথ তো একটি পোরস্পররক সম্মরতযুক্ত পরীেোগোর 

এবং েূডোন্ত দোরব ক্ষর্ক্ক একটি ররক্পোেথ  

দতরী করো 

ক্ষপৌেোক্নোর তোররে ৬৩ রদন   

২৩ যন্ত্র দ্বোরো 

পরীেো 

রন়েম ২৩৩.৬ 

একটি অ-প্রতের়েত পরীেোগোর দ্বোরো 

পরীেো করো িক্ি (রদ্বতী়ে পরীেোর 

ক্ষেক্ে) নমুনো রোেুন 

প্রর্ম পরীেোর তোররে ৩৫ রদন   

২৪ রন়েম ২৩৩.৭ একটি রদ্বতী়ে পরীেোর অনুক্রোধ প্রর্ম পরীেোর তোররে ২১ রদন   

২৫ 

সোরি ী 

রনক়্েোগ 

রন়েম ৩৩৩ 
রদ্বতী়ে ফোমথ সোরিস রনক়্েোগ করক্ব সোরির  শুরু িও়েোর তোররে ১৪ রদন   

২৬ সোরি ী রনক়্েোক্গ আপরি সোরি ী রনক়্েোক্গর তোররে ৭ রদন   

২৭ রন়েম ৩৩৫.১ সোরি ী রনক়্েোক্গ আপরি সোরি ী রনক়্েোক্গর তোররে ৭ রদন   

২৮ রন়েম ৩৩৫.২ 

একজন সোরি ী বোধেতোমূিকেোক্ব 

রনক়্েোগ করোর জনে সেোপরতর কোক্ে 

রজজ্ঞোসো করুন 

একজন সোরি ীর রনক়্েোগ বো 

মক্নোন়েন বো তোর রবরুক্দ্ধ দবধ 

কোরক্ন একটি প্ররতস্থোপন সোরিরস 

রনক়্েোগ করোর অনুক্রোক্ধর তোররে 

১৪ রদন   

২৯ ৩৩৫.৩ রন়েম 
সেোপরত দ্বোরো একজন সোরি ী 

বোধেতোমূিকেোক্ব রনক়্েোগ করো 
আইরসএ ক্ষনোটিক্ র তোররে ১৪ রদন   

৩০ রন়েম ৩৩৫.৪ 
একজন সোরি ী রনক়্েোক্গ বো আপীি 

করমটির সদসে রনক়্েোক্গ আপরি 
রনক়্েোক্গর রবজ্ঞরপ্ত প্রোরপ্তর তোররে ৭ রদন   

৩১ রন়েম ৩৩৫.৭ 
একজন সোরি ীক্ক সেোপরত দ্বোরো 

বোধেতোমূিক রনক়্েোক্গ আপরি 

 রনক়্েোক্গর রবজ্ঞরপ্ত প্রোরপ্তর 

তোররে 
৭ রদন   

৩২ 

একজন 

সোরি ীর 

েমতো 

প্রতেোিোর 

রন়েম ৩৩৬.৩ 

একমোে একজন সোরি ীর একটি 

রনক়্েোক্গর প্রতেোিোর  

সোরিক্ র জো়েগো়ে সোরি ী 

রনক়্েোক্গর তোররে বো নমুনো 

আসো, ক্ষযটি পক্র িক্ব 

২১ রদন   

৩৩ দুইজন সোরি ী রনক়্েোক্গর প্রতেোিোর 

সোরিক্ র জো়েগো়ে সোরি ী 

রনক়্েোক্গর তোররে বো নমুনো 

আসো, ক্ষযটি পক্র িক্ব 

২১ রদন   

৩৪ আম্পো়েোক্রর রনক়্েোগ প্রতেোিোর সোেোক্তর তোররে ৭ রদন   

৩৫ রন়েম ৩৩৬.৪ প্রতেোিোক্র আপরি প্রতেোিোক্রর ক্ষনোটিক্ র তোররে ৭ রদন   
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৩৬ 
মেোনু়েোি 

এবং 

উপকরে 

মোক্নর 

সোরি ী 

উপরবরধ 

৩৩৭.১ 

সোরি ী শুরু 
ক্ষকোন দোবী রিরেতেোক্ব ক্ষপ  

করোর তোররে 
৪২ রদন   

৩৭ 
আররবক্ে ন এবং / অর্বো ক্ষেরস্টং এর 

জো়েগো়ে নমুনো পোঠোক্নো 
ক্ষপৌেোক্নোর তোররে ৫৬ রদন   

৩৮ 
আররবক্ে ন 

েরতপূরে 

উপরবরধ 

৩৩৯.২ 

সোরি ীরো একটি েরতপূরক্ের আক্দ  

রদক্ত পোক্রন যরদ নো পূবথসম্মত যর্োযর্ 

েোড ক্ষদ়েো নো িক়্ে র্োক্ক 

পরীেোর ররক্পোেথ  জোরর িও়েোর 

তোররে 
১৪ রদন   

৩৯ স্টেোন্ডোড্থ  উপরবরধ ৩৪৩ 
গুনমোন এবং গুনমোন রনরিত করক্ত 

কোযথকর িক়্ে 

প্রিোরবত পররবতথ ক্নর রিরেত 

ক্ষনোটিক্ র তোররে 
১৪ রদন   

৪০ 

ক্ষবনোমী 

সোরিরস 

উপরবরধ 

৩৪৯.৫ 

সেোপরত একজন আম্পো়েোর রনক়্েোগ 

করক্বন  

একটি েরতপূরক্ে সোরি ীক্দর 

অসম্মরতর তোররে 
২১ রদন   

৪১ 
উপরবরধ 

৩৪৯.৬ 

সেোপরত এতকজন নতুন সোরি ী বো 

নতুন আম্পো়েোর রনক়্েোগ করক্বন 

একজন সোরি ী কোজ করক্ত 

অেম, অর্বো একজন 

আম্পো়েোর তোাঁ ক্দর রিরেত 

রসদ্ধোন্তটি ক্ষদনরন 

৭ রদন   

৪২ 

গুনমোন 

রবষ়েক 

আরপি 

উপরবরধ 

৩৫২.২ 

সম়ে সীমোর মক্ধে ক্ষপক্মন্ট পোও়েো 

আব েক অনের্ো়ে আপীি েোররজ করো 

িক্ব 

আক্বদন রফ এর জনে েোিোক্নর 

তোররে 
১৪ রদন   
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cwiwkó L: 

K‡›UBbvi †UªW রুিস GwMÖ‡g›U 

(K‡›UBbvi evwYR¨ wewagvjv Pzw³bvgv) 

GB Pzw³bvgvwU 

w` B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qkb wjwg‡UW 

Ges w` Av‡gwiKvb wkcvim G‡mvwm‡qkb Gi g‡a¨ m¤úvw`Z 

(cwigvwR©Z 19 b‡f¤^i 1992) 
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Pzw³bvgv 

(wewa 204 co–b) 

cwi‡”Q` K: msÁv 

AÎ Pzw³bvgvq, ‡Kvb cÖm‡½i wel‡qi Gi mv‡_ Am½wZc~Y© bv n‡j, wb‡¤œv³ cwifvlv¸‡jv wb‡¤œv³ A_© cÖ`vb 

Ki‡e:- 

1 ÒK‡›UBbvi BqvW©Ó I ÒwmIqvBÓ ej‡Z Ggb ’̄vb †evSvq †hLv‡b K‡›UBbvi cvK© Kiv hv‡e, wcK 

Avc ev †Wwjfvwi, fwZ© ev Lvwj Kiv hv‡e| K‡›UBbvi BqvW© ev wmIqvB Ggb ’̄vbI n‡Z cv‡i 

†hLv‡b wkcvi †jvwWs/fwZ© Ki‡eb ev wiwmfvi Kv‡M©v Avb‡jvW/Lvwj Ki‡eb, Ges/ev †hLv‡b 

IqvUvi K¨vwiqvi g~j ’̄v‡b Kv‡M©vi Kv÷wW I wbqš¿Y MÖnY Ki‡e| 

 

2 ÒK‡›UBbvi †d«BU †÷kbÓ, ÒwmGdGmÓ ej‡Z Ggb ’̄vb †evSvq †hLv‡b IqvUvi K¨vwiqvi ev 

Zvi G‡R›U Zv‡`i wbqš¿Yvax‡b K‡›UBbvi †jvW ev Avb‡jvW K‡i| 

 

3 ÒnvDR UzÓ, ev ÒK‡›UBbvi BqvW© UzÓ Ges Ò‡Wvi UzÓ ej‡Z wkcvi KZ…©K wba©vwiZ ’̄v‡b wkcv‡ii 

wbqš¿vax‡b †jvwWs †evSvq| nvBR/wmIqvB/‡Wv‡i †jvwWs c‡q‡›Ui c‡ii mKj LiPvw` mn 

K‡›UBbvi mieiv‡ni LiPvw`i †d«BU eywKs‡qi Rb¨ `vwqZ¡cÖvß পক্েi wnmv‡e hv‡e| 

 

4 Òwcqvi UzÓ, ev ÒK‡›UBbvi †d«BU †÷kb UzÓ ej‡Z K¨wiqvi wbqwš¿Z †jvwWs †evSvq †hLv‡b wcqvi 

ev K‡›UBbvi †d«BU †÷k‡b K¨vwiqv‡ii wbKU Kv‡M©v †Wwjfvwi ‡`Iqv n‡q‡Q| 

 

5 ÒUz nvDRÓ, ev ÒUz K‡›UBbvi BqvW©Ó ev ÒUz ‡WviÓ ej‡Z গন্তবে ’̄v‡bi e›`‡i †cŠQv‡bvi ci 

KbmvBwbi ’̄v‡b (Iq¨vinvDR ev wg‡j) †Wwjfvwi †evSvq| 

 

6 ÒUz wcqviÓ, ev ÒUz K‡›UBbvi †d«BU †÷kbÓ ej‡Z †evSvq K¨vwiqvi গন্তবে ’̄‡ji e›`‡ii wcqv‡i 

ev K‡›UBbvi †d«BU ‡÷k‡b K¨vwiqvi Lvwj Ki‡e| 

 

‡bvU:  3-6 bs msÁv¸‡jvi LiP I Pv‡R©i Rb¨ evqvi I †mjv‡ii `vwqZ¡ cwiwkó-1 Gi g‡a¨ cÖ`Ë n‡q‡Q| 

 

7 Òwgwb weªRÓ ej‡Z cvwb‡Z K‡›UBbv‡ii m¤§yL cwien‡bi Rb¨ hy³iv‡óªi e›`i GjvKv †_‡K 

hy³iv‡óªi Ab¨ e›`i GjvKvq †ij ev weKí cwien‡bi gva¨‡g enbK…Z Kv‡M©v †evSvq| we‡`‡ki 

গন্তবে ’̄‡j cwienb AvIZvf~³ K‡i g~j e›`‡i IqvUvi K¨vwiqvi KZ…©K B›Uvi‡gvWvj wej Ad 

j¨vwWs Bmy¨ n‡e| 

 

8 ÒgvB‡µv-weªRÓ ej‡Z cvwb‡Z K‡›UBbv‡ii m¤§yL cwien‡bi Rb¨ অেেন্তরীে c‡q›U †_‡K †ij ev 

weKí cwien‡bi (K‡›UBbv‡i ev Ab¨ hš¿cvwZ) gva¨‡g mivmwi e›`‡i Kv‡Mv© স্থোনোন্তর †evSvq| 

we‡`‡ki গন্তবে ’̄‡j cwienb AvIZvf~³ K‡i অেেন্তরীে †jvwWs c‡q‡›U IqvUvi K¨vwiqvi KZ…©K 

B›Uvi‡gvWvj wej Ad j¨vwWs Bmy¨ n‡e| 

 

9 Òj¨vÛ-weªRÓ ej‡Z cvwb‡Z AvMZ Kv‡Mv© Ges cvwb‡Z m¤§yL cwien‡bi Rb¨ †i‡ji gva¨‡g GK 

DcK~j †_‡K Ab¨wU‡Z িিোন্তর †evSvq| 
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10 wd« K¨vwiqvi - ‡bgW c‡q›U ev B‡›Uwiqi c‡q›U B›Uvi‡gvWvj (AvBwcAvB) ej‡Z †evSvq hLb 

†mjvi ‡bgW c‡q‡›U Kv‡M©v IqvUvi K¨vwiqv‡ii ক্ষিফোজক্ত †Wwjfvwi w`‡q Zvi `vwqZ¡ m¤úbœ 

K‡i| hw` weµq Pzw³‡Z †Kvb wbw`©ó c‡q›U উক্েে Kiv bv যো়ে, পেMY †mB ’̄vb ev †i‡Ä †cÖiY 

Ki‡e †hLv‡b IqvUvi K¨vwiqvi Kv‡M©v wbR `vwq‡Z¡ wb‡e| 

11 Òwkcvim †jvW I KvD›UÓ ej‡Z †evSvq K‡›Ubv‡ii e ‘̄i (wmIqvB †jvwWs) Rb¨ wkcvi `vwqZ¡ 

MÖnY Ki‡e| 

 

12 ÒB›Uvi‡gvWvj wej Ad j¨vwWsÓ ev ÒK¤v̂BÛ UªvÝ‡cvU© WKz‡g›UÓ ej‡Z †Kvb †ijMvox ev Ab¨ 

†Kvb cwienb hš¿cvwZi gva¨‡g K‡›UBbvi ev Ab †evW© KUb MÖn‡Yi ci IqvUvi K¨vwiqvi KZ…©K 

Bmy¨K…Z †Kvb িিোন্তর‡hvM¨ WKz‡g›U †evSvq| 

 

13 Òev¼vi GWRv÷‡g›U d¨v±iÓ, weGGd, Òdz‡qj GWRv÷‡g›U d¨v±iÓ ev ÒGdGGdÓ ej‡Z 

K¨vwiqv‡ii wbqš¿‡Yi evB‡i R¡vjvbx LiP A¯^vfvweK e„w× AvIZvf~³ K‡i †em †d«B‡U mshy³ PvR© 

†evSvq| 

 

14 ÒKv‡i›U GWRv÷‡g›U d¨v±iÓ, ev ÒwmGGdÓ ej‡Z Ggb PvR© †evSvq hv mvaviY †eBm †d«B‡Ui 

cv‡m©‡›UR/kZKiv wn‡m‡e উক্েে Kiv nq, ‡hLv‡b ÔU¨vwid gy`ªvÕ gvwK©b Wjv‡ii mv‡_ gy`ªvi 

A¯̂vfvweK IVvbvgvর Rb¨ েরতc ~i‡Yi †Póv Kiv nq| 

 

15 ÒUvwg©bvj wiwmwfs PvR©Ó, ÒwUAviwmÓ, ÒUvwg©bvj n¨vÛwjs PvR©Ó, ÒwUGBPwmÓ, ÒK‡›UBbvi BqvW© 

PvR©Ó ev ÒwmIqvBwmÓ ej‡Z K¨vwiqvi KZ…©K †em †d«BU †i‡U hy³ PvR© †evSvq hv MÖn‡Yi ’̄vb 

†_‡K Uvwg©bv‡j †evW© †f‡m‡j KUb n¨vÛwjs Gi LiP cÖwZdwjZ K‡i| 

 

16 ÒAwiwRb wiwmwfs PvR©Ó ev ÒIAviwmÓ ej‡Z †em †d«BU †i‡U hy³ PvR© †evSvq hv g~j ’̄v‡b 

MÖn‡Yi ’̄vb ‡_‡K Ab †evW© B›Uvi‡gvWvj Kbwf‡q‡Ý KUb n¨vÛwjs Gi LiP cÖwZdwjZ K‡i| 
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cwi‡”Q` L: evwYR¨ wewagvjv 

Pzw³‡Z my¯úófv‡e Ab¨iƒc ewY©Z bv _vK‡j A_ev cieZ©x‡Z পেMY Ab¨iƒ‡c m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, hy³ivóª e›`i 

†_‡K K‡›UBbv‡i BDGm KU‡bi wkc‡g›Ui Rb¨ cÖ‡Z¨K Pzw³‡Z GwU উক্েে i‡q‡Q e‡j a‡i †bqv n‡e †h, পেM‡Yi 

gv‡S †Kvb we‡iva m„wó n‡j, Zv wb‡¤œv³ wewagvjv Abyhvqx পেMY wb‡Riv ev mvwj‡ki gva¨‡g wb®úwË Ki‡e : 

1 wkc‡g›U: ‡d«BU eywKsKvix পভক্ষi cQ›` Abyhvqx Rjc‡_ Ges/ev B›Uvi‡gvWvj cwienb e¨e¯’vi gva¨‡g 

KUb wkc‡g›U Kiv †h‡Z cv‡i| wej Ad j¨vwWs‡q Avjv`vfv‡e cÖ`wk©Z ‡d«BU †iU ev Avjv`vfv‡e wejK…Z 

K¨vwiqvi KZ…©K Av‡ivwcZ mKj PvR© ‡d«BU eywKsKvix পে enb Ki‡e| Z‡e, hw` †mjvi †Kvb wmGdGm 

myweav e¨envi Ki‡Z Pvq, Zvn‡j wmGdGm I wmIqvB Gi ga¨Kvi cv_©‡K¨i PvR© ‡mB ¯’v‡b †mjvi enb 

Ki‡e|  

 

2 K‡›UBbvi mieivn I cwienb: ‡d«BU eywKsKvix পে Pzw³‡Z ewY©Z e›`‡i ev c‡q›U Ae AwiwR‡b Pzw³i 

wkwcs gv‡mi g‡a¨ cwienb I †jvwWs Gi Rb¨ h_vmg‡q K‡›UBbvi mieivn Ki‡Z eva¨ _vK‡e| 

 

3 wkc‡g‡›Ui ZvwiL: B›Uvi‡gvWvj cwien‡bi ক্ষেক্ে, B›Uvi‡gvWvj wej Ad j¨vwWs Gi ZvwiLB wkc‡g‡›Ui 

ZvwiL wn‡m‡e MY¨ n‡e| 
 

4 BÝy¨‡iÝ: GdIwe/GdGGm/wmGÛGd ev Òwd« K¨vwiqvi- (†bgW c‡q›U)Ó weµ‡qi ক্ষেক্ে, KUb wkcW ev 

Ab ‡ev‡W©i mgq †_‡K ev IqvUvi K¨vwiqv‡ii ZË¡veavb I wbqš¿‡Y MÖn‡Yi mgq †_‡K, civgk© †`qv †nvK 

ev bv †nvK, mKj SzuwKi Rb¨ evqv‡ii BÝy¨‡iÝ Kfvi Ki‡e| 
 

5 dzj K‡›UBbvi †jvW (GdwmGj): 
 

K Ab¨iƒc ewY©Z bv n‡j, m¤ú~Y© েরে  dzU K‡›UBbvi †jv‡Wi Rb¨ †d«BU nv‡ii Dci wfwË 

K‡i weµq n‡e| AwZwi³ †eB‡ji Rb¨ AwZwi³ PvR© ev b~¨bZg PvR© ‡d«BU eywKsKvix পে 

cwi‡kva Ki‡e|  
 

L K‡›UBbv‡i cwigvY উক্েে _vK‡j, GwU †evSv‡e: 

 

1) AwiwRb- DcmvMixq GjvKv: েরে  dzU K‡›UBbv‡i cÖvq 78 †eBj; 

 

2) AwiwRb- cwðg DcK~j: েরে  dzU K‡›UBbv‡i cÖvq 83 †eBj; 

 

েরে  dzU e¨ZxZ Ab¨vb¨ K‡›UBbvi ïaygvÎ ÔnvDR Uz wcqviÕ ev Ôwcqvi Uz wcqviÕ Gi Rb¨ 

n‡Z cv‡i| 

 

6 ‡jvwWs I Avb‡jvwWs: ÔnvDR/wmIqvBÕ ev Ôwcqvi/wmGdGmÕ-‡Z †jvW Kiv †mjv‡ii cQ‡›` n‡e Ges 

ÔnvDR/wmIqvBÕ ev Ôwcqvi/wmGdGmÕ-‡Z Avb‡jvW Kiv evqv‡ii cQ‡›` n‡e| Z‡e evqvi KZ…©K Ôwkc Uz 

nvDRÕ mywbw`©ófv‡e wb‡`wk©Z bv _vK‡j, †mjvi Ôwkc Uz wcqviÕ Ki‡Z cv‡i| 
 

7 IRb Kiv: Ab¨iƒ‡c m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, Ôwcqvi Uz nvDRÕ Ges ÔnvDR Uz nvDRÕ wkc‡g›U ej‡Z ÔbxU 

েূডোন্ত cÖZ¨vwqZ wkwcs IRbÕ eyS‡Z n‡e| 

8 m¨v¤úwjs: 

K ‡mjv‡ii m¤§wZ mv‡পক্ে, evqvi †mjv‡ii wbKU evB-‡jvW m¨v¤új PvB‡Z cv‡ib| এক্েক্ে 

AwZwi³ PvR© evqvi enb Ki‡e| 
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L Ôwcqvi Uz nvDRÕ ev ÔnvDR Uz nvDRÕ wkc‡g‡›Ui ক্ষেক্ে, mvaviY mvwjkx wewagvjv cÖ‡hvR¨ 

n‡e, Z‡e m¨v¤úwjs evqv‡ii ’̄v‡b Z`viKxi Aax‡b n‡Z cv‡i| m¨v¤úwjs Gi LiP evqvi 

enb Ki‡e| 

 

৯ nviv‡bv †eBj:  

wkcv‡ii †jvW I KvD‡›Ui ক্ষেক্ে, †mjvi K‡›UBbv‡ii e ‘̄i Rb¨ `vqx _vK‡e| evqvi I †mjvi 

Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv Ki‡j, †h †Kvb `vexi Rb¨ Aek¨B K‡›UBbv‡ii wmwiqvj I mxj b¤̂i উক্েে 

K‡i †mjv‡ii wbqš¿K KZ…©K Bmy¨K…Z mvwU©wd‡KU _vK‡Z n‡e Ges cÖZ¨vwqZ n‡Z n‡e †h, mxjwU 

অেত| Z‡e wkc‡g‡›U Ôwcqvi Uz nvDRÕ ev ÔnvDR Uz nvDRÕ n‡q _vK‡j Ges cÖ‡ek e›`‡i Kv÷gm 

ev Ab¨ KZ…©পে mxj fv½‡j, K‡›UBbvi Aek¨B cybivq mxj Ki‡Z n‡e Ges g~j mxj I bZzb mxj 

b¤^i DfqwU wkcv‡ii wbqš¿‡Ki wbKU ‡cÖiY Ki‡Z n‡e| 

 

১০ †c‡g›U: 

K †jUvi Ad †µwWU †c‡g›U: ‡jUvi Ad †µwWU Aek¨B B›Uvi‡gvWvj wej Ad j¨vwWs 

Aby‡gv`b Ki‡e| 

 

L cÖ_g Dc ’̄vc‡b WKz‡g‡›Ui wecix‡Z bM` A_©: evqvi‡K Aek¨B B›Uvi‡gvWvj wej Ad 

j¨vwWs Gi wecix‡Z cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

M K¨vk Ab GivBfvj (‡cŠQv‡bvi mgq bM` A_©): wej Ad j¨vwWs-G উক্েেK…Z ¯’v‡b ‡bŠhvb 

†cŠQv‡bvi ci wej Ad j¨vwWs Gi wecix‡Z evqvi A_© cwi‡kva Ki‡e| 

 

Z‡e K‡›UBbvi¸‡jv wdWvi †f‡mj ev Ab¨ †Kvb e¨e¯’vq Avb‡j, Pzw³‡Z ewY©Z েূডোন্ত ¯’v‡b wdWvi 

‡f‡mj ev Ab-K¨vwis hvb ‡cŠQv‡bvi ci †c‡g›U Ki‡Z n‡e| 

 

‡mjv‡ii †d«BU eywKs Gi ক্ষেক্ে, hw` K‡›UBbvi¸‡jv wej Ad j¨vwWs-G উক্েেK…Z †bŠhv‡b Ab †evW© 

bv Kiv nq, K‡›UBbvi¸‡jv cÖK…Zfv‡e bv †cŠQv‡bv পযথন্ত my` cÖZ¨vc©‡bi Rb¨ evqvi †mjv‡ii রবরুক্দ্ধ 

`vex Ki‡Z cvi‡e| Z‡e GwU cÖ‡hvR¨ n‡e bv, hw` Pzw³ m¤úv`‡bi c‡i K‡›UBbvi †f‡m‡ji gva¨‡g 

wkc‡g›U evqv‡ii cÖ‡qvRb nq| 
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cwiwkó 1 

e¨q I Kvh© m¤úv`‡bi Rb¨ `vwq‡Z¡i wPÎ eY©bv 

nvDR Uz nvDR  

 GdIwe GdGGm wmAvBGd wmGÛGd 

`vwqZ¡ `vwqZ¡ `vwqZ¡ `vwqZ¡ 

e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b 

1. ÷vwds c‡q‡›U Lvwj K‡›UBbvi ‡WªBs evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi 

2. ÷vwds ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi 

3. ‡ij †ivW ev †bŠhv‡b †jvwWs c‡q‡›U c~Y© 

K‡›UBbvi cwienb 

evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi 

4. wjdU Ab PvR© ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত 

5. ‡d«BU evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi 

6. wk‡ci †i‡j wjdU Ad PvR© ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত 

7. wk‡ci †i‡ji ci wK¬qv‡iÝ I †cvU/Uvwg©bvj 

PvR© 

evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi 

8. MšÍe¨ c‡q‡›U K‡›UBbvi cwienb evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi 

9. wW-f¨vwbs evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi 
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nvDR Uz wcqvi 

 GdIwe GdGGm wmAvBGd wmGÛGd 

`vwqZ¡ `vwqZ¡ `vwqZ¡ `vwqZ¡ 

e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b 

1. ÷vwds c‡q‡›U Lvwj K‡›UBbvi ‡WªBs evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi 

2. ÷vwds ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi 

3. ‡ij †ivW ev †bŠhv‡b †jvwWs c‡q‡›U c~Y© 

K‡›UBbvi cwienb 

evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi 

4. wjdU Ab PvR© ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত 

5. †d«BU evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi 

6. wk‡ci †i‡j wjdU Ad PvR© ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত 

7. wk‡ci †i‡ji ci wK¬qv‡iÝ I †cvU/Uvwg©bvj 

PvR© 

evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi 

8. †cŠQv‡bvi c‡q›U ev wmGdGm-G wW-f¨vwbs ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi 

9. Iq¨vinvDR ev wg‡j KUb cwienb evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi 

‡bvU 1: mvaviYZ ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত _v‡K| hw` অন্তেুথ ক্ত bv _v‡K Z‡e evqvi enb Ki‡e 
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wcqvi Uz wcqvi 

 GdIwe GdGGm wmAvBGd wmGÛGd 

`vwqZ¡ `vwqZ¡ `vwqZ¡ `vwqZ¡ 

e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b 

1. wkc‡g›U c‡q›U ev wmGdGm-G KUb 

†Wwjfvwi 

‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi 

2. ÷vwds ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi 

3. wjdU Ab PvR© ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত 

4. ‡d«BU evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi 

5. wk‡ci †i‡j wjdU Ad PvR© ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত 

6. wk‡ci †i‡ji ci wK¬qv‡iÝ I †cvU/Uvwg©bvj 

PvR© 

evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi 

7. ‡cŠQv‡bvi c‡q›U ev wmGdGm-G wW-f¨vwbs ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi 

8. Iq¨vinvDR ev wg‡j KUb cwienb evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi 

‡bvU 1: ÷vwds I wW-f¨vwbs PvR© mvaviYZ †d«B‡U অন্তেুথ ক্ত _v‡K| hw` Zv অন্তেুথ ক্ত bv _v‡K, †mjvi ÷vwds LiP enb Ki‡e, evqvi wW-f¨vwbs Gi LiP enb Ki‡e| 
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নভেম্বর 2019 সংস্করণ  
 

 

wcqvi Uz nvDR 

 GdIwe GdGGm wmAvBGd wmGÛGd 

`vwqZ¡ `vwqZ¡ `vwqZ¡ `vwqZ¡ 

e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b e¨q Kvh© m¤úv`b 

1. wkc‡g›U c‡q›U ev wmGdGm-G KUb 

†Wwjfvwi 

‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi ‡mjvi 

2. ÷vwds ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi ‡bvU 1 K¨vwiqvi 

3. wjdU Ab PvR© ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত 

4. ‡d«BU evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi ‡mjvi K¨vwiqvi 

5. wk‡ci †i‡j wjdU Ad PvR© ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত 

6. wk‡ci †i‡ji ci wK¬qv‡iÝ I †cvU/Uvwg©bvj 

PvR© 

evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi 

7. MšÍe¨ c‡q‡›U K‡›UBbvi cwienb evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi evqvi K¨vwiqvi 

8. wW-f¨vwbs evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi evqvi 

‡bvU 1: mvaviYZ ‡d«B‡U অন্তেুথ ক্ত _v‡K| hw` bv _v‡K Z‡e †mjvi enb Ki‡e 

we-8 
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Aby‡”Q` 3: 

mvwjkx Dcwewa 
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Aby‡”Q` 3: mvwjkx Dcwewa 

m~wPcÎ 

  

f~wgKv 36 

‡bvwUk 37 

‡UKwbK¨vj mvwjk 38 

mvwjk cÖeZ©b 38 

UªvBeybvj 40 

mvwjkKvix wb‡qvM 40 

mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`m¨‡`i KZ…©Z¡ cÖZ¨vnvi 41 

wePvi e¨e¯’v 42 

mvwjk cwiPvjbv 42 

‡gŠwLK ïbvbx 43 

‡UKwbK¨vj mvwjk রসদ্ধোন্ত 44 

রসদ্ধোক্ন্তi Dci my` 45 

রসদ্ধোন্ত ms‡kvab 45 

‡UKwbK¨vj Avwcj 45 

‡gŠwLK ïbvbx (Avwc‡j) 46 

‡UKwbK¨vj Avwcj KwgwU 47 

Avwcj mgqm~Px 48 

ে z`ª `vex ‡UKwbK¨vj mvwjk 50 

mvwjk শুরু 50 

ïay GKRb mvwjkKvix wb‡qvM 51 

ïay GKRb mvwjkKvixi KZ…©Z¡ cÖZ¨vnvi 52 

ে zz`ª `vex ‡UKwbK¨vj mvwjk wd eve` G‡mvwm‡qk‡bi wd I Rgv 53 

wePvi e¨e¯’v 54 

ে zz`ª `vex ‡UKwbK¨vj mvwjk cwiPvjbv 54 

ে z`ª `vex ‡UKwbK¨vj mvwjk রসদ্ধোন্ত 55 

my‡`i nvi I ivq 55 

LiPvw` 55 

ে z`ª `vex ‡UKwbK¨vj Avwcj 55 

ে z`ª `vex ‡UKwbK¨vj Avwcj KwgwU 55 

Avwcj mgqm~Px 57 
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†KvqvwjwU mvwjk  60 

সোরি  শুরু  60 

mvwjkKvix wb‡qvM 62 

mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU সদক্সের কতৃথ ত্ব প্রতেোিোর 62 

mgqm~Px 62 

mvwj‡ki ’̄vb 62 

Kvh©cÖYvjx 62 

wePvwiK প্ররক্র়েো 63 

÷¨vÛvW© 64 

we‡iv‡a f¨vjy wWdv‡iÝ cÖ‡qvM 64 

ÔMo ‡MÖWÕ 68 

‡kÖYxwefvRb 68 

mvaviY gvb mxgvi evB‡ii KUb 69 

bvgnxb mvwjk 69 

†KvqvwjwU mvwjkx ivq 70 

iv‡qi Dci my` 71 

†KvqvwjwU Avwcj 71 

Ab¨ †Kv_vI cwiPvwjZ mvwjk Avwcj 73 

‡mŠnv`©¨c~Y© wb®úwË 73 

wd I PvR© 75 

mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b wd 75 

Avwc‡ji Rb¨ Av‡e`b wd 75 

Ab¨vb¨ wd I PvR© - †UKwbK¨vj 75 

Ab¨vb¨ wd I PvR© - †KvqvwjwU 77 

÷¨vw¤ús PvR©  79 

রফ পররক্ োক্ধ বোধেবোধকতো 79 

অসমূ্পেথ রসদ্ধোন্ত ও বোতে়েকোরী পে 79 

ররক্পোটিথ ং 79 
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mvwjkx Dcwewa 

GB mwgwZi Kvh©fvi AvB‡bi weavb Øviv cwiPvwjZ hvnv wewfbœ পেMY KZ…©K cwieZ©b‡hvM¨ bq|  

 

†h †Kvb we‡iva, hv GB Dcwewai AvIZvq mvwj‡ki Rb¨ অন্তেুথ ক্ত I cÖ`vb Kiv nq Ggb Pzw³ †_‡K D™¢~Z ev 

Zvi mv‡_ সংরিষ্ট, Zv‡K mvwj‡ki AvIZvq Avbv hv‡e| GKRb Av¤úvqvi, GKwU ‡KŠkjMZ Avwcj KwgwU A_ev 

†KvqvwjwU Avwcj KwgwUi MÖnY‡hvM¨ GKwU Avwcj (†hgb gvgjv n‡Z cv‡i) Abyhvqx রসদ্ধোন্ত n‡e| 

  

m~Pbv 

Dcwewa 300 

1 Avgiv `ywU Dcv‡q GKwU mvwjk cwiPvjbv Kie : 

 

• †KvqvwjwU mvwjk KU‡bi Ges Gi ˆewk‡ó¨i g¨vbyqvj cixেvi Kvi‡Y D™¢~Z we‡iva hv 

ïaygvÎ Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s Gi gva¨‡g wba©viY Kiv hvq Zv wb‡q KvR Ki‡e| we‡klZt 

evBjR mwVK mvwjkx cÖ‡hvR¨ Ges GLv‡b Avwcj †mU AvDU n‡q‡Q|  

 

• †UKwbK¨vj mvwjk KvR Ki‡e Ab¨me we‡iva wb‡q| †h Dcwewa¸‡jv †UKwbK¨vj mvwjk 

Ges Avwc‡j cÖ‡hvR¨ Zv‡`i GLv‡b †mU AvDU Kiv n‡e|  

 

2 Bsj¨vÛ Ges I‡qjm Gi AvBb I Aviwe‡Uªkb G± 1996 Gi eva¨Zvg~jK wewamg~n mKj 

weev` Ges / A_ev Avwc‡j cÖ‡hvR¨ n‡e| GB wewamg~n Øviv cwieZ©xZ ev G‡`i mv‡_ Am½Z 

cÖwfkb¸‡jv‡K G‡±i Aeva¨Zvg~jK cÖwfkb¸‡jv iেv Ki‡e| 

 

3 Avgv‡`i mvwjkxi Ae ’̄vb Bsj¨v‡Û Ab¨ †Kvb ’̄v‡bi e¨vcv‡i †KD রসদ্ধোন্ত MÖnY ev m¤§Z n‡Z 

cvi‡e bv| 

 

4 Pzw³gvjvi পেM‡Yi Avevm ’̄j, evm¯’vb ev e¨e¯’v ’̄vb †hLv‡bB †nvK bv †Kb Bsj¨vÛ Ges 

I‡qjm Gi AvBb †gvZv‡eK Awf‡hv‡Mi gxgvsmv n‡e| 

  

5 hw` পেMY Avgv‡`i wewagvjv Abyhvqx mvwjk Ki‡Z m¤§Z nq Z‡e wb‡¤œv³ Aby‡”Q` 6 

Abyhvqx hZক্ষY Avgiv gxgvsmv Ki‡Z AcviM ne ZZেY পযথন্ত welqwU †Kvbfv‡e †Kvb 

Av`vj‡Z DÌvcb Ki‡Z cvi‡e bv| hw` Av`vj‡Zi kibvcbœ n‡ZB nq Z‡e Zv Aek¨B 

Bsj¨vÛ Ges I‡qj‡mi Av`vjZ n‡Z n‡e| 

 

6 †Kvb পে Zvi `vexi wbivcËvi Rb¨ †h‡Kvb ’̄v‡bi Av`vj‡Z Avwcj Ki‡Z cvi‡eb| 

 

7 Dcwewa 302 (4) A_ev Dcwewa 330 (1) Abyhvqx †Kvb পে mvwjkx †h‡Z bv cvi‡j †m 

†h‡Kvb †Kv‡U©, hv wePvi Ki‡Z B”QzK, Av‡e`b Ki‡Z cv‡i| 
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8 Avgv‡`i Kv‡Q cvVv‡bv †Kvb we‡iva, hv GLbI Kvh©Ki nqwb ev n‡eI bv Zv evwZj e‡j MY¨ 

Kiv n‡e bv| 

 

9 পোটিথ ক্দর ক্ষর্ক্ক েোইবুেনোি বো ক্ষেকরনকোি আপীি করমটি েূডোন্ত রিরেত আক্বদন পোও়েোর আে সপ্তোি পক্র, 

েোইবুেনোি বো কোররগরর আপীি করমটি তোক্দর পে ক্ষর্ক্ক বোতথ ো প্রদোন কক্র েরতপূরক্ের রবষক়্ে আপক্ড্ে 

করক্ব। 

 

†bvwUk 

 

Dcwewa 301 

1 †Kvb পক্েi †Kvb †bvwUk A_ev †hvMv‡hv‡Mi cÖ‡qvRb n‡j Zv GB Dcwewai Aax‡b wjwLZ 

AvKv‡i wbewÜZ WvK, আন্তজথ োরতকfv‡e ¯̂xK…Z Kzwiqvi mvwf©m, d¨v· ev B-‡gBj ev Ab¨ †Kvb 

†UwjKwgDwb‡Kkb gva¨g Øviv †cÖiY Ki‡Z n‡e hv GB †cÖi‡Yi †iKW© wn‡m‡e cwiMwYZ 

n‡e| 

  

†m‡µUvwi‡q‡Ui gva¨‡g UªvBeybvj ev Avwcj KwgwU B-‡gBj ev d¨v· e¨envi K‡i †bvwUk ev 

WKz‡g›U †Kvb পে‡K cvVv‡j B-‡gBj ev d¨v· cvVv‡bvi c‡ii w`b †_‡K mvwf©‡mi w`b MYbv 

Kiv n‡e| 

 

2 †Kvb পে Ab¨ পে‡K, UªvBeybvj‡K, Avwcj KwgwU ev †m‡µUvwi‡qU‡K Zvi wVKvbv cwieZ©b 

m¤ú©‡K AeMZ bv Ki‡j Zvi me©‡kl evm¯’vb ev e¨emv ’̄j ev RvbvgZ †kl B-‡gBj ev d¨v· 

G‡Wªm mvwjk PjvKvjxb mg‡q †bvwUk cvVv‡bvi Rb¨ ˆea e‡j MY¨ n‡e|  

 

3 †Kvb †bvwUk ev KwgDwb‡Kk‡bi mgq MYbvi Rb¨ GwU †cÖi‡Yi c‡iiw`b cÖvcK Zv †c‡q‡Q 

ev †cÖiY KvR m¤úbœ n‡q‡Q e‡j MY¨ Kiv n‡e| hw` Avgiv †Kvb †bvwU‡k RvbvB †h †Kvb 

KvR GKwU wbw`©ó mgqKv‡ji g‡a¨ Ki‡Z n‡e Z‡e Zvi w`b MYbv শুরু n‡e †hw`b †bvwUkwU 

†cÖiY KvR m¤úbœ n‡q‡Q †mw`b †_‡K| 

 

4 GB Dcwewai Aax‡b mgqKvj wba©vi‡bi Rb¨, †bvwUk ev Ab¨vb¨ †hvMv‡hvM m¤úbœ nIqvi 

A_ev AvcvZ m¤úbœ nIqvi c‡ii w`b n‡Z mgq MYbv শুরু n‡e| hw` mgqKv‡ji †kl w`b 

Bswjk e¨vsK nwj‡W (Awdwmqvj) nq Z‡e Zv cieZ ©x cÖ_g Kvh©w`em পযথন্ত ewa©Z n‡e| G 

mgqKv‡ji g‡a¨ †Kvb Bswjk e¨vsK nwj‡W A_ev Ab¨ †Kvb weR‡bm nwj‡W _vK‡j Zvi 

mgqKvj MYbvi g‡a¨ অন্তেুথ ক্ত n‡e|  



নভেম্বর 2019 সংস্করণ 38 
 

 

5 UªvBeybvj ev Avwcj KwgwU mvwjk cwiPvjbvi Rb¨ GB Dcwewai Aax‡b †h‡Kvb mgqKvj 

cwiea©b (GgbwK †hLv‡b mgqKvj †kl n‡q †M‡Q †mLv‡bI) Ki‡Z cv‡i| GgbwK †Kvb পে 

†_‡K Ab¨ পে‡K cvVv‡bv †bvwUk ev †hvMv‡hv‡Mi mgqKvjI cwiea©b Ki‡Z cv‡i| 

 

6 †Kvb wbw`©ó ZvwiL ev mgqKv‡ji g‡a¨ hw` Avgv‡`i †KvbwKQz cvVv‡bv nq wKsev †c Kiv nq 

Z‡e GwU‡K Aek¨B †kl w`‡bi 23.59 N›Uvi g‡a¨ A_ev Av‡M †cuŠQv‡Z n‡e| hw` GUv 

mivmwi িিোন্তর Kiv nq Z‡e Zv Aek¨B Awdm PjvKvjxb mg‡qi g‡a¨ Ki‡Z n‡e| hw` †PK 

ev mgiƒc †Kvb gva¨‡g UvKv †`qv nq Ges e¨vsK Zv w`‡Z A¯̂xKvi K‡i Z‡e †hw`b Avgiv 

†PK MÖnY K‡iwQ †mw`b Avgv‡`i UvKv †`qv n‡q‡Q e‡j we‡ePbv Kiv n‡e bv| 

 

7 ক্ষকোন রো়ে প্রকোক্ র নূেনতম এক সপ্তোি আক্গ েোইবুনোি অর্বো আরপি করমটি ক্ষসক্ক্রেোররক়্েেক্ক অব েই 

প্রকোক্ র তোররে অবগত করক্বন। 

 

8 রতন কমথ রদবক্সর মক্ধে ক্ষে়েোর কতৃথ ক আইরসএ-র কোক্ে ক্ষকোন জবোক্বর অনুপরস্থরতক্ত, বোরক 

সোরি ীকোরীগে, সংেেোগুরুর সম্মরতর রেরিক্ত, আইরসএ-ক্ষক ক্ষে়েোক্রর রনক্দথ   বেরতক্রক্ক কোজ করক্ত 

রনক্দথ   রদক্ত পোক্রন। 

 

†UKwbK¨vj mvwjk 

 

 

mvwjk Kvh©µg cÖeZ©b 

 

Dcwewa 302 

1. †Kvb পে ewY©Z Dcwewai AvIZvq †Kvb mvwjk PvB‡Z AvMÖnx n‡j Awf‡hvMKvix Avgv‡`i‡K 

mvwj‡ki Rb¨ wjwLZ Aby‡iva Aby‡iva †cÖiY Ki‡eb| 

 

2. Awf‡hvM †cÖi‡bi mgq Awf‡hvMKvix Av‡iv †hme WKz‡g›U mv‡_ cvVv‡eb Zv n‡jvt 

 

• Aci পক্েi (Reve`vZvi) bvg, wVKvbv, B‡gBj G‡Wªm, †Uwj‡dvb I d¨v· bv¤v̂i|  

K. পেM‡Yi ¯̂vেwiZ Pzw³cÎ; ev 

L. Pzw³c‡Î উক্েে bv _vK‡j Dfqপক্েi ¯̂vেwiZ mvwjk Pzw³; ev 

M. m¤úyiK mnvqK cÖgvYmn Pzw³i Abywjwc| 
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• Zv‡`i wbe©vwPZ mvwjkKvix ev cÖ‡hvR¨ ক্ষেক্ে GKK mvwjkKvix hv‡K Dfqপে †g‡b 

†b‡eb, Ges 

• ewY©Z Av‡e`‡bi wd wewa Abyhvqx cwiwkó M wewagvjv Rgv Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

3. Dc‡iv³ wel‡q †bvwUk cvIqvi ci Avgiv Reve`vZv‡K GKwU Aby‡iv‡ai Abywjwc cvVv‡ev Ges 

†mB ZvwiL nB‡Z mvwjk Kvh©µg শুরু nj e‡j a‡i †bqv n‡e| 

 

4. Avgiv mvwjk Kvh©µg cÖZ¨vLvb Ki‡Z cvwi hw` †Kvb পে GB msN n‡Z ewn¯‹…Z ev ’̄wMZ n‡q 

_v‡Kb|  োরি স্বরূপ Pzw³ ¯̂vক্ষ‡ii mgq hw` †Kvb GKwU পক্েi bvg ms¯’vi Acyb© ZvwjKv‡Z _v‡K 

ev A¯^xK…wZi mvwjk myweav cÖZ¨vLvb Kie hv Aby‡”Q` 27 Dcwewa 419 †gvZv‡eK cÖ‡hvR¨| 

আমরো ক্ষযেোক্ন সোরি ী সুরবধো রদক্ত অস্বীকোর করক্বো ক্ষযেোক্ন: 

• পেক্দর ক্ষকোন এক জক্নর নোম ক্ষয সমক়্ে রববোদটি নরর্েুক্ত িক়্েরেি ক্ষস সমক়্ে এক্ োর ক়্ে ক্নর 

অপূেথ েরতপূরে পোেথ  1 তোরিকো়ে রেি। 

• দোরবদোর সোরি ী উরেরেত েুরক্ত (গুরি) এক্সোরসক়্ে ক্নর অপূেথ েরতপূরে পোেথ  ১ তোরিকো়ে তোর আক্গই 

রেি। 

• ক্ষযেোক্ন সোরির  পররক্ষবো বোরতক্ির  োরি উপরবরধ 415 অনুযো়েী পক্েi কোরুর রবরুক্দ্ধ জোরর করো 

িক়্েক্ে। 

• সদসে ফোক্মথর সদসেপদ স্থরগতকরক্ের ক্ষেক্ে, সদসে পষথদক্ক স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোক্দ েুরক্তর তোররে 

রনধথোরক্ের ক্ষেক্ে মধেস্থতো করোর অনুমরত ক্ষদ়েো িক্ব নো। এই সদসে ফোমথ তোক্ত অন্তেুথ ক্ত। 

• স্থরগতোক্দক্ র সমক়্ের মক্ধে সোরির র জনে স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোদ পূবথক স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোদ স্থরগত 

করো িক্ব এমন একটি সদক্সের সোরি ী আক্বদন গৃিীত িক্ব তক্ব তোর মোশুি সদসে নন তোক্দর িোক্র 

ক্ষদ়েো িক্ব। 

 

5. mvwjk AvBb 1996 Gi aviv 37 ewY©Z cÖweavb mgy‡ni mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L UªvBeybvj Zzjv 

evwb‡R¨i mv‡_ m¤ú„³ DcvË my‡Îi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i eZ©gvb evRvi `i m¤ú‡K© AewnZ n‡Z 

cv‡i hv mvwj‡ki welqe ‘̄ n‡Z cv‡i ev পেMb‡K ewY©Z evRvi Z_¨ m¤ú‡K© wbR wbR AwfgZ 

cÖKv‡ki my‡hvM †`qv n‡e Z‡e GmKj Z_¨ Aegy³ Kiv hv‡e bv| 

 



নভেম্বর 2019 সংস্করণ 40 
 

UªvBeybvj 

Dcwewa 303 

Dc‡i ewY©Z wewai AvIZvq we‡iva wb¯úwËi Rb¨ রতন mvwjkKvix wewkó wePvimfv ev Dfqপক্েi 

m¤§wZµ‡g wVK Kiv GKK mvwjkKvix পেM‡Yi ïbvwb MÖnY Ki‡eb, রযরন এই উপরবরধগুরির উক্েক্ ে 
একজন ক্ষযোগে সোরি কোরী রিসোক্ব গেে িক্বন| Dfqপে GKRb K‡i mvwjkKvixi g‡bvbqb Ki‡e Ges 

Avgiv তৃতী়ে mvwjkKvix wb‡qvM Kie whwb wePvimfvi †Pqvi wn‡m‡e KvR Ki‡eb| wePvimfv wbwðZ 

Ki‡e †h Dfqপে‡K wbi‡পে I mgvbfv‡e g~j¨vqb Kiv n‡e| cÖ‡Z¨Kপক্েi ïbvwb cÖ`v‡bi mgvb 

AwaKvi i‡q‡Q Ges cÖ‡Z¨K‡K †Pqv‡ii w`K-wb‡`©kbv Abyhvqx wbR wbR †KBm Dc ’̄vc‡bi b¨vh¨ 

my‡hvM †`qv n‡e| wePvimfv weev` দ্রুত mgvavb Kivi Rb¨ c`‡েc MÖnY Ki‡e| 

 

mvwjk wb‡qvM  

Dcwewa 304  

1. Dcwewa 302 Gi Aax‡b †Kvb Aby‡iva cvIqvi ci Avgiv Revev`vZv পে‡K Zv‡`i পক্ে GKRb 

mvwjkKvix g‡bvbxZ Ki‡Z Aby‡iva Ki‡ev ev 14 Kg©w`e‡mi g‡a¨ (`y mßvn) GKK mvwjkKvix 

wb‡qv‡Mi wel‡q m¤§wZ Ávc‡bi Aby‡iva cvVv‡ev Ges †mB wel‡q Zv‡`i gZvgZ Avgv‡`i‡K Rvbv‡Z 

n‡e Avi †mBmv‡_ Awf‡hvMKvix‡KI Zv‡`i g‡bvbxZ mvwjkKvix m¤ú‡K© AewnZ Ki‡Z n‡e| hw` 

Reve`vZv wbw` ©ó mgq mxgvi g‡a¨ ewY©Z mgqmxgvi g‡a¨ Reve`vZvMb hw` Zv‡`i mvwjkKvix 

wb‡qv‡Mi welqwU েূডোন্ত Ki‡Z bv cv‡ib Z‡e Avgiv GKRb mvwjkKvix g‡bvbxZ K‡i সংরিষ্ট পে‡K 

g‡bvbxZ mvwjkKvix m¤ú‡K© AewnZ Ki‡ev| 

 

2. Avgiv wKsev Reve`vZv KZ©„K wØZxq mvwjkKvix g‡bvbxZ Kivi mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Avgiv 

Z…Zxq mvwjk wb‡qvM Ki‡ev whwb n‡eb mvwjk UªvBeybv‡ji †Pqvi| AvBwmG Avwe©‡Uªkb ÷¨v‡URx 

KwgwUi সোরি কোরী m`m¨M‡Yi ga¨ †_‡K †Pqvi wb‡qvM †`qv n‡e|  

 

3. Avgiv Ggb GKRb ch©‡eক্ষK g‡bvbxZ Ki‡Z cvwi whwb UªvBeybv‡ji Ask bb wKš‘ cÖwkেb cÖ`v‡bi 

Kv‡R mnvqZv Ki‡eb | 

 

4. wb‡qvM`vbKv‡j mvwjkKvixMY Aek¨B Avgv‡`i ms ’̄vi ¯^Zš¿ m`m¨ n‡eb| GB ai‡bi wb‡qvMcÖvwßi 

c~‡e© wbw`©ó mgq cici wW‡i±‡ii wVK Kiv gvb Abyhvqx Aek¨B mvwjkKvixMY‡K †hvM¨ n‡Z n‡e| 

 

5. †Kvb mvwjkKvix gviv †M‡j, c`Z¨vM Ki‡j, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbv‡j, Kvw•LZ gvb eRvq ivL‡Z 

m¤úbœ bv n‡j ev Awc©Z `vwqZ¡ cvj‡b mেg bv n‡j hw` c`ïb¨ e‡j cwiMwbZ nq Z‡e Dc‡ii P 

c¨vivMÖvd(1) †gvZv‡eK ïb¨ c` পূরক্ের বক্ন্দোবি †bqv n‡e|  

 

6. mvwjk wn‡m‡e রনক়্েোগ গ্রিক্ের মোধেক্ম (†Kvb পে অর্বো আমোক্দর দ্বোরো ক্ষদ়েো) সোরি কোরী Dcwewa I Aby‡”Q` 

†gvZv‡eK ms ’̄vi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z eva¨ _vK‡eb| 

 

7. hLb †Kvb ms ’̄v/dvg©: 

• 14 w`‡bi g‡a¨ Aby‡ivaK…Z mvwjkKvix wb‡qv‡M e¨_© n‡j; ev  

• 14 w`‡bi g‡a¨ mvwjkKvix cÖwZ ’̄vcb Ki‡Z ev †Kvb mvwjk m¤ú‡K© ˆea AvcwË m¤ú‡K© 

mgvavb Ki‡Z bv cv‡ib, Z‡e 

সংরিষ্ট dvg© mvwjk wb‡qv‡M e¨_© n‡j ev ewY©Z mgqmxgvi g‡a¨ cÖwZ ’̄vwcZ mvwjkKvix m¤ú‡K© সিমক্ত 

ক্ষপৌাঁেক্ত e¨_© িক্ি Zv‡`i পক্ে আমরো রনক়্েোগ করব| 
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8. mfvcwZi AeMwZi Rb¨ ms ’̄vi Zid n‡Z †bvwUk †`qv n‡e| dvg© hw` 14 w`‡bi g‡a¨ Aci dv‡g©i 

wbKU MÖnY‡hvM¨ GKRb mvwjkKvix wb‡qv‡M e¨_© nq Z‡e †cÖwm‡W›U Zvi Dci Awc©Z `vwqZ¡ e‡j KvR 

Ki‡Z cv‡ib|  

 

9. weev`gvb †Kvb GKwU dvg© mvwjkKvix ev UªvBeybv‡ji †Kvb m`m¨ m¤ú‡K© ev ch©‡eেK m¤ú‡K© Zv‡`i 

AvcwË Rvbvb Z‡e ewY©Z AvcwË Aek¨B সংরিষ্ট wb‡qv‡Mi m¤ú‡K© †bvwUk cÖvwßi mvZ w`‡bi g‡a¨ 

Ki‡Z n‡e| mKj AvcwË Aek¨B wjwLZfv‡e Rvbv‡Z n‡e KviY I e¨vL¨vmn| g‡bvbqb m¤ú‡K© 

AvcwË ZLwb ˆea n‡e hLb †cÖwm‡W›U Ggb রসদ্ধোন্ত †`‡eb †h ewY©Z g‡bvbq‡bi Kvi‡Y b¨vqwePvi 

wewNœZ n‡Z cv‡i|  

 

10. hw` `v‡qiK…Z AvcwË Avg‡j bv †bqv nq ev cÖZ¨vnvi bv Kiv nq Z‡e †cÖwm‡W›U ˆea †h‡Kvb রসদ্ধোন্ত 

w`‡Z cv‡ib| 

 

11. mvaviY mgqmxgv AwZµg Kivi ciI AvcwË DÌvc‡bi g‡Zv bZzb †Kvb cÖgvY nvwRi n‡j ewY©Z 

wel‡q AvcwË †Zvjv hv‡e| †cÖwm‡W›U রসদ্ধোন্ত †`‡eb †h †mB wel‡q ïbvbx n‡e wKbv ev †mwU ˆea wKbv|  

 

12. ‡Kvb dvg© hw` †cÖwm‡W‡›Ui রসদ্ধোক্ন্ত Amš‘ó nq Z‡e cwiPvjKgÛjx eivei Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib 

†cÖwm‡W‡›Ui রসদ্ধোন্ত m¤ú‡K© Zv‡`i‡K †bvwUk Rvbv‡bvi mvZ w`‡bi g‡a¨| cwiPvjKgÛjx c¨vivMÖvd(6) 

I c¨vivMÖvd (7) Gi gva¨‡g Awc©Z †h‡Kvb ক্ষgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cv‡ib| 

 

13. ‡cÖwm‡W‡›Ui hw` ewY©Z weev`gvb wel‡q ¯̂v_©MZ Ø›Ø _v‡K Z‡e তোাঁ রো ewY©Z Dcwewai AvIZvq 

mvwjkKvix wb‡qvM cÖZ¨vL¨vb Ki‡Z cv‡ib| †mB ক্ষেক্ে fvBm-‡cÖwm‡W›U ev fvicÖvß †cÖwm‡W›U ms ’̄vi 

†cÖwm‡W‡›Ui b¨vq wb‡qvM cÖ`v‡bi েgZv cv‡eb| 

 

mvwjk ev Avwcj KwgwU m`m¨M‡Yi েgZv cÖZ¨vnvi 

Dcwewa 305 

1. hLb GKRb mvwjkKvixi ev Avwcj KwgwUi m`m¨‡K রনক়্েোগ Kiv n‡e ZLb Dfqপক্েi m¤§wZ e¨ZxZ 

তোাঁ ক্দর ক্ষgZv cÖZ¨vnvi Kiv hv‡e bv| 

 

2. GKRb mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU m`m¨ hLb AvšতR©vwZK KUb G‡mvwm‡qk‡bi m`m¨c` 

nvivb/Z¨vM K‡ib, ZLb cwiPvjKgÛjx m¤§wZ bv w`‡j তোাঁ রো তোাঁ ক্দর রনযুক্ত c‡`i `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z 

cvi‡eb bv| 

 

3. ‡cÖwm‡W›U †h‡Kvb রনক়্েোগ cÖZ¨vnvi করক্ত ev weKí রনক়্েোগ w`‡Z cv‡ibt 

 

hw` তোাঁ রো তোাঁ ক্দর Dci Awc©Z `vwqZ¡e‡j eo †Kvb AwePvi Ki‡Z cvivi m¤¢vebv _v‡K ev  

 

wb¤œewY©Z cwiw ’̄wZ‡Z †Kvb dvg© hw` Ggb Ki‡Z Aby‡iva K‡ibt 

• hw` তোাঁ রো Dcwewa -304 Gi †Kvb AvcwËi envj iv‡Lb; 

• hw` †Kvb wbhy³ mvwjkKvix gviv hvb, `vwqZ¡ cvj‡b A¯̂xK…wZ Rvbvb ev Aেg nb; 

• hw` পেM‡Yi Zid †_‡K েূডোন্ত wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 w`‡bi g‡a¨ GKK mvwjkKvix 

weev‡`i wel‡q †Kvb mgvavb w`‡Z bv cv‡ib ev 

• পেM‡Yi Zid †_‡K wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 রদন (AvU mßvn) mg‡qi g‡a¨ 

wePvimfv hw` †Kvb mgvavb w`‡Z bv cv‡ib| 
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4. ms ’̄v mgvav‡bi e¨vcv‡i †cÖwm‡W‡›Ui cwiKíbv/B”Qvi K_v Rvwb‡q †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| †Kvb dvg© 

hw` †cÖwm‡W‡›Ui mv‡_ GKgZ bv nb Z‡e †bvwUkcÖvwßi 7 w`‡bi g‡a¨ cwiPvjKgÛjx eivie Avwcj 

`v‡qi Ki‡Z cv‡ib| cwiPvjKgÛjx †cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë †h †Kvb ক্ষgZv e¨envi Ki‡Z cv‡ib| 

 

5. c¨vivMÖvd(3) G ewY©Z mgqmxgv Dfqপে‡K wePvimfvi †Kvb cÖKvi wRÁvmvi Reve †`qvi Rb¨ h‡_ó 

my‡hvM †`qvi `vwqZ¡‡K AMÖvn¨ K‡i bv| 

 

wePvwiK cÖwµqv 

Dcwewa 306 

UªvBeybvj †Kvb ms¯‹vi Øviv cÖfvweZ bv n‡q Gi wbR¯̂ Awa‡ে‡Î kvmb Ki‡e; †hgbÑ †Kv_vI mvwjkx 

mg‡SvZv ˆea wKbv, UªvBeybvj wVKgZ ˆZix n‡q‡Q wKbv, Ges mvwjkx mg‡SvZv Abyhvqx †Kvb welq 

mvwj‡ki Rb¨ †`qv n‡q‡Q wKbv|  

 

mvwjk AvPibwewa 

Dcwewa 307 K. 

1. UªvBeybvj †Pqvi তোাঁ ক্দর অধীনস্থ mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i, weev`gvb পেM‡Yi msiwেZ 

AwaKvi we‡ePbvq †i‡L  

 

• wVK K‡i †b‡eb †h UªvBeybv‡ji GB wel‡q wePvwiK cÖwµqv cwiPvjbv Ki‡Z cv‡i wKbv| 

 

• mKj c×wZMZ Ges cÖvgvwYK wel‡q রসদ্ধোন্ত †bqv| 

 

2.  ‡Pqvi mvwjk Kvh©µ‡gi AMÖMwZ wbwðZ Ki‡eb, cÖ‡qvR‡b GB সংক্রোন্ত Av‡`k Rvwi Ki‡Z cv‡ib| 

 

3. ‡Pqvi রনক্দথ   জোরর করো এবং প্ররক্র়েোকরক্ের mgqmxgv †e‡a †`qvi ci Avgiv পেMY‡K †bvwUk cvVv‡ev|  

 

4. mKj পে‡K cÖwµqvq mnvqK KvR Ki‡Z n‡e †mBmv‡_ UªvBeybvj †Kvb Av‡`k ev wb‡`©k Rvwi Ki‡j 

mgq‡েcb bv K‡i cÖ_vMZ I cÖgvY welqK wel‡q m¤§Z n‡Z n‡e 

 

পেM‡Yi g‡a¨ A_ev UªvBeybvj †_‡K Ab¨পক্েi †hvMv‡hvM Avgiv Kwc Kie| 

 

5. †Kvb পে hw` UªvBeybv‡ji wePvwiK cÖwµqvi †Kvb wb‡`©k cwicvj‡b Aেg nb Z‡e GB wel‡q 

UªvBeybv‡ji mvwjk প্ররক্র়েো করো ও রো়ে প্রদোন করোর েমতো র্োকক্ব| যেন ক্ষকোন েোইবুনোি একটি সোরি  মোমিো 
‘স্থরগত’ রোেক্ত সম্মত িন (যো বতথ মোক্ন সরক্র়ে/ ক্ষনই) েোইবুনোি প্ররত ে়ে মোক্স পেক্ক রজজ্ঞোসো করক্বন তোাঁ রো 

মোমিোটি ‘স্থরগত’ রোেক্ত েোন রকনো। ক্ষকোনও পে এই ক্ষযোগোক্যোক্গর জবোব নো রদক্ি, েোইবুনোি ক্ষসই পেক্ক একটি 

রনরদথ ষ্ট সম়েকোক্ির মক্ধে সোরি ী মোমিো করক্ত অবগত করক্বন, তোক্ত বের্থ িক্ি েোইবুনোি রো়ে প্রদোন করক্বন অর্বো 

দোরব েোররজ করক্বন।  
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6. mvwjkM‡Yi me©m¤§Z g‡Z ev AwaKvs‡ki g‡Zi Av‡jv‡K mvwjk Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡e hv‡Z 

†PqviI _vK‡eb| ewY©Z wel‡q †Pqv‡ii AwfgZ wbi¼zk ev ‡gRwiwU bv †c‡jI উক্েে _vK‡e| 

 

7. mKj cÖKvi weeiY, Pzw³ I cÖvgvY¨ welqvw`/cÖgvY Aek¨B Bs‡iRx‡Z `vwLj Ki‡Z n‡e| Z‡e hw` 

cÖvgvY¨ `wjjvw` Ab¨ †Kvb fvlvq `vwLj Kiv n‡j UªvBeybvj Ab¨iæc wb‡`©k bv w`‡j †m¸‡jv 

Bs‡iRx‡Z Abyev` Kiv n‡e mb`cÖvß †jvK w`‡q| 

8. Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

 

Dcwewa 307 L 

পেMY UªvBeybvj ev †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU Ges/ev mwPevjq‡K ক্ষgZvc©Y Ki‡eb †h, 

• GKB wjM¨vj GbwUwUi mv‡_ Ab¨ mvwjkx Kvh©µg GKwÎZ Kivi ক্ষgZv, A_ev  

• UªvBeybvj ev †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU Ges/ev mwPevjq mwgPxb g‡b K‡ib এরূপ mnMvgx 

ïbvbx Ki‡Z cvi‡eb Ges 

• hw` `ywU পে GKwU wm×v‡šতi wel‡q Avwcj K‡ib Z‡e cÖ_g Avwcj `v‡qiKvix‡K 

Avwcjv›U Ges wØZxq Avwcj `v‡qiKvix‡K Reve`vZv wn‡m‡e AwfwnZ Kiv n‡e|  

 

‡gŠwLK ïbvbx 

Dcwewa -308 

1. †Kvb পে ev Dfqপে hw` †gŠwLK ïbvbxi Av‡e`b K‡ib Z‡e wjwLZfv‡e UªvBeybvj‡K Rvbv‡Z n‡e| 

UªvBeybvj Zv MÖnY ev †Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZZ evwZj Ki‡Z cv‡ib| Zv‡`i রসদ্ধোন্তB েূডোন্ত| Av‡e`b 

M„wnZ n‡j †Pqvi তোাঁ ক্দর অধিন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ civgk©µ‡g ïbvbxi ZvwiL, mgq I ’̄vb wba©viY 

K‡i ïbvbx Kvh©µg MÖnY Ki‡e| 

 

2. ‡Pqvi Zvi অধিন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i ïbvbxi cy‡e©B mgqmxgv ‡e‡a w`‡q wb‡`©kbv 

Rvwi Ki‡Z cv‡ib hv‡Z mshy³ n‡e wb¤œewY©Z welqvw`mgyn| 

 

• †Kvb পে ev Zvi n‡q wjwLZ Av‡e`b, 

• mvক্ষxM‡Yi Revbe›`x 

• cÖgvYvw` Dc¯’vcb| 

 

3. †gŠwLK ïbvbxi কক্ষভে †Pqvi mgq †e‡a †`‡eb Ges mvক্ষx‡`i Revbe›`x I †Rivi Rb¨ mgq †e‡a 

†`‡eb| 

 

4. পেMY Zv‡`i †Kvb GKRb Kg©KZ©vi gva¨‡g wbR wbR cÖwZwbwaZ¡ Kiv‡Z cv‡ib ev ms ’̄vi m`m¨ Øviv 

Ki‡Z cv‡ib ev mwjwmUi ev e¨vwi÷vi wb‡qvM Ki‡Z cv‡ib ev AvBbMZ ¯̂xK…wZm¤úbœ GW‡fv‡K‡Ui 
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gva¨‡g cÖwZwbwaZ¡ Kiv‡Z cv‡ib| †gŠwLK ïbvbx‡Z পেMY AvBbx cÖwZwbwa wb‡q nvwRi n‡Z cv‡ib| 

G‡nb AvBbx cÖwZwbwa পে‡K Dc‡`k cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib wKš‘ UªvBeybv‡j Zv‡`i †Kvb fzwgKv _vK‡e 

bv| 

‡UKwbK¨vj mvwjkx ivq 

Dcwewa 309 

1. ivq Avgv‡`i `vßwiK wbq‡g wjwLZ n‡e Ges UªvBeybv‡ji mKj m`m¨ ev GKK mvwjkKvix KZ©„K 

ZvwiLmn ¯̂vেwiZ n‡e Ges Zv‡Z e¨vL¨v _vK‡e †h †Kb UªvBeybvj G‡nb ivq cÖ`vb Ki‡Q| †Pqvi 

iv‡qi েসডো cÖ ‘̄‡Zi `vwqZ¡ cvjb Ki‡eb Z‡e wZwb PvB‡j UªvBeybv‡ji GKRb †hvM¨Zvm¤úbœ 

m`m¨‡K Zvi `vwqZ¡ Ac©Y Ki‡Z cv‡ib| UªvBeybv‡ji m`m¨M‡Yi Zv‡`i cÖ`Ë iv‡qi Dci ¯̂vে‡ii 

Rb¨ ev Zv‡Z †Kvbরূপ cwigvR©b _vK‡j Zv m¤úbœ Ki‡Z GKwÎZ nevi `iKvi †bB| 

2. mvwjk nIqvi ’̄vbwU Bsj¨v‡Û n‡ব এবং ঐ তোররে অনুসোক্র Avgiv Avcx‡ji †bvwUk Aek¨B গ্রিY করব| 

  

3. Avgv‡`i Dcwewai AvIZvq cÖ`Ë ivqmgyn Bsj¨v‡Û cÖ`Ë e‡j MY¨ n‡e hw`I †mwU Ab¨ †Kvb ’̄v‡b 

রসদ্ধোন্ত n‡q _v‡K Ges ¯̂vেwiZ nIqv ev cÖ`v‡bi ’̄vb Kvj cvÎ hvB †nvK bv †Kb| 

 

4. iv‡qi Zvwi‡L Avgiv cÖwZwU iv‡q ms ’̄vi mxj cÖ`vb Ki‡ev Ges রুj ey‡Ki cwiwkó wm †gvZv‡eK wd 
এর cwigvY wbw`©ó n‡e| 

 

5. iv‡q Avgv‡`i mxj I ¯̂vে‡ii ciB Zv Kvh©Ki Kiv n‡e| 

 

6. iv‡q mxj ¯̂vে‡ii ci Avgiv সংরিষ্ট mKj পে‡K AewnZ Ki‡ev| 

 

7. একমোে ÷¨vw¤ús wd cÖ`v‡bi ci Ges †Kvb wd, LiP e‡Kqv _vK‡j Zv cwi‡kv‡ai ci ivq wewj Kiv 

n‡e| 

 

8. রো়ে প্রকোক্ র 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ পেMY‡K তো পোিন করক্ত n‡e A_ev Avwcj Ki‡Z cvi‡e| 

 

9. এক্সোরসক়্ে ন প্রক্তেক েরতপূরক্ের জনে একটি আসি সংস্করে রোেক্ব এবং দুটি অনেোনে মূি সংস্করে 

ক্ষদক্বন। প্ররতবের এই বোরষথক েরতপূরেটি পোও়েোর পর সরেবোি়ে প্ররতটি পেক্ক এই মূি সংস্করেগুরির (একটি 

রপরড্এফ করপ ইক্মক্ি পোঠোক্নো) পোঠোক্বন, যেন প্রকো নোর উপর প্ররত সোরিসীর জনে েরতপূরক্ের একটি 

ইক্িকেরনক করপ ক্ষপ্ররে করক্ব।েরতপূরক্ের আক্রো মূি রবষ়ে একটি েোইবুনোি বো রিরেত অনুক্রোক্ধর রেরিক্ত 

সরেবোিক়্ে রিরেত অনুক্রোক্ধর রেরিক্ত জোরী িক্ত পোক্র, পূক্বথর একটি প্রকোক্ র তোররে (এক সপ্তোক্ির ক্ষনোটি ) করোর 

জনে একটি রফ রদক্ত িক্ব। 

 
 

iv‡qi Dci my` 

Dcwewa -310 
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UªvBeybvj Ges †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU mij ev Pµe„w× nv‡i my‡`i িোর †NvlYv†NvlYv Ki‡Z cv‡ib 

hv‡Z K‡i Zviv b¨vq wePvi cÖwZwôZ n‡e e‡j g‡b K‡ib| 

iv‡qi ms‡kvab 

Dcwewa 311 

1. wePvimfv, GKK mvwjkKvix ev Avwcj KwgwU wbR D‡`¨v‡M ev ‡Kvb পে ev mwPevj‡qi Av‡e`‡bi 

wfwË‡Z: 

 

• ỳN©Ubvg~jKfv‡e KiYxK KZ©„K †Kvb ai‡bi fyj n‡q _vK‡j ev †Kvb RwUjZv cwinvi 

Ki‡Z ivq ms‡kvab Ki‡e| 

• wePvimfvq DÌvwcZ †Kvb Av‡e`‡bi e¨vcv‡i iv‡q †Kvb রসদ্ধোন্ত bv †`qv n‡q _vK‡j 

AwZwi³ Av‡iKwU ivq cÖ ‘̄Z Ki‡e| 

2. পেMY‡K wePvimfvi Kv‡Q cÖwZwbwa‡Z¡i †hŠw³K my‡hvM bv w`‡q GB mKj ক্ষgZv e¨envi Kiv n‡e 

bv| 

 

3. ivq cÖ`v‡bi 28 w`‡bi g‡a¨ A_ev পেMY hZ w`‡b m¤§wZ cÖKvk K‡i, †mB mg‡qi g‡a¨ GB 

ক্ষgZvmg~n e¨env‡ii Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

4. wePvimfv Av‡e`b MÖn‡Yi 28 w`‡bi g‡a¨ †Kvb iv‡qi ms‡kvawb m¤úv`b Ki‡Z n‡e| A_ev hw` 

wePvi mfv wbR D‡`¨v‡M ivq ms‡kvab K‡i _v‡K, †m‡ক্ষ‡Î ivq cÖ`v‡bi 28 w`‡bi g‡a¨ ms‡kvawb 

m¤úv`b Ki‡Z n‡e| Dfq‡ক্ষ‡Î পেMY m¤§Z n‡q †gqv`Kvj cwieZ©b Ki‡Z cvi‡eb|  

5. g~j ivq cÖ`v‡bi 56 w`‡bi g‡a¨ A_ev পেMY hZ w`‡b m¤§wZ cÖKvk K‡i, ZZw`‡bi g‡a¨ AwZwi³ 

ivq cÖ`vb Kiv hv‡e| 

 

6. iv‡qi †h †Kvb ms‡kvab iv‡qর Ask e‡j MY¨ n‡e| 

 

‡UKwbK¨vj Avwcj 

Dcwewa 312 

1. †Kvb GKwU পে hw` UªvBeybv‡ji iv‡qi mv‡_ wØgZ †cvlb K‡i Z‡e iv‡q উরেরেত mg‡qi g‡a¨ wZwb 

Avgv‡`i wbKU Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib| Zv‡K Aek¨B Avgv‡`i wbKU Avcx‡ji †bvwUk cvVv‡Z 

n‡e| 

2. আরপক্ির ক্ষনোটিক্ র প্ররতরিরপ পোও়েোর 7 রদক্নর মক্ধে, আপীক্ির প্ররতরক্র়েোটি আপীিকোরীক্ক (আপীিকোরীর একটি 

 তথ  রিসোক্ব আপীক্ির সোক্র্ অগ্রসর িক্ত) রপ্ররন্সপোক্ির ২০% অক্র্থর রবরনমক়্ে একটি রবকল্প বেবিোর করক্ত পোক্র। 

েোইবুেনোক্ির আক্বদক্নর রবরুক্দ্ধ একটি এসক্ক্রো অেোকোউক্ন্ট আরপিকোরীর রবরুক্দ্ধ বো একই পররমোে অর্থ প্রদোক্নর 

জনে একটি বেোংক গেোরোরন্ট প্রদোন করো ি়ে।আপীক্ির জবোবী রবকল্প আমোক্দর কোক্ে ক্ষনোটি  দ্বোরো প্রক়্েোগ করো ি়ে, 

আরপিকোরীর কোক্ে একটি অনুরিরপ।যরদ 7 রদক্নর মক্ধে ক্ষকোনও রবজ্ঞরপ্ত আমোক্দর কোক্ে নো আক্স, তক্ব রবকল্পটি 

বোরতি করো িক়্েক্ে বক্ি গেে করো িক্ব এবং তোরপক্র এটির বেবিোর করো সম্ভব িক্ব নো।  
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3. জবোবী ক্ষনোটি  পোও়েোর ৭ রদক্নর মক্ধে, যরদ ক্ষকোনও রবরধ ৩১২ (২) এর অধীন, আক্বদনকোরীক্ক একটি এসক্ক্রো 

অেোকোউক্ন্ট অর্থ প্রদোক্নর প্রিোব বো বেোংক্কর গেোরোরন্ট প্রদোক্নর জনে প্রিোবগুরি প্রদোন করক্ত িক্ব। আরও ৭ রদক্নর 

মক্ধে, জবোবীরো অব েই রনক্দথ   ক্ষদক্বন ক্ষয প্রিোবগুরি গ্রিেক্যোগে রক নো। ঘেনোটি এমন ক্ষয, একজন এসক্ক্রো 

অেোকোউক্ন্ট অর্থ প্রদোক্নর জনে বো বেোংক্কর গেোরোরন্ট ক্ষদ়েোর জনে আক্বদনকোরীর প্রিোবগুরি প্ররতবোদী বেরক্তর কোক্ে 

গ্রিেক্যোগে ন়ে, রবষ়েটি সেোপরতর কোক্ে উক্েে করো িক্ব। এসক্ক্রো রবনেোস এবং বেোংক গেোরোরন্ট সংক্রোন্ত  তথ োরদ, 

 তথ োবিী এবং অনেোনে রববরে সেোপরতক্ক সমূ্পেথেোক্ব সন্তুরষ্ট করক্ত িক্ব, আর তোাঁ ক্দর পূেথ রবক্বেনোর রেরিক্ত, 

এসক্ক্রো বো গেোরোরন্ট বেবস্থোগুরির উপযুক্ততো রনধথোরে করক্বন। 

 

4. যরদ আপীিকোরী ৭ রদক্নর সম়েসীমোর মক্ধে তোর প্রিোবগুরি প্রদোন করক্ত বের্থ ি়ে বো প্রিোবনোটির জবোবী ২১ রদক্নর 

মক্ধে অর্বো রবক্রোক্ধর ক্ষেক্ে সেোপরতর রসদ্ধোক্ন্তর ক্ষেক্ে এরি বো বেোংক গেোরোরন্ট প্রদোক্নর প্রিোব ক্ষদ়ে ক্ষয এটি 

প্রিোরবত (বো রিসোক্ব সেোপরত দ্বোরো রনক্দথ র ত িক্ত পোক্র), আরপি প্রতেোিোর গেে করো িক্ব এবং এরগক়্ে ক্ষযক্ত 

অনুমরত ক্ষদ়েো িক্ব নো। 

 

5. আরপি ক্ষনোটি  প্রোরপ্তর উপর আমরো দোরব করক্ত পোক্র ক্ষয েোকো অক্ঙ্কর, আক্বদনকোরী দ্বোরো আমোক্দর সোক্র্ জমো 

রদক্ত িক্ব সোক্র্ ক্ষকোন রফ, েরে বো বে়ে রবরুক্দ্ধ আমোনক্তর উপো়ে বো পররর ষ্ট C. আপীি আক্বদনকোরীক্ক অনুযো়েী 

আরপি উদ্ভূত দ্বোরোেোইবুেনোক্ির আক্বদক্নর জনে ক্ষয ক্ষকোন েরে বো মুদ্রে রফ জমো রদক্ত িক্ব। রনরদথ ষ্ট সমক়্ের মক্ধে 

পররক্ োধ করক্ত বের্থতোর ফক্ি আরপি বোরতি িক়্ে যোক্ব। 

 

6. পররেোিক বো আপীি করমটি যরদ রনযুক্ত করো ি়ে তক্ব উপক্রর অনুক্েক্দর (2) সমক়্ের সম়েসীমো প্রসোররত করক্ত 

পোক্র, রকন্তু শুধুমোে যরদ দৃঢ় সংরিষ্টতো ক্ষদেোক্ত পোক্র ক্ষয, যক্র্ষ্ট অরবেোর করো িক্ব নো এবং একটি সম়েসীমো 

বোডোক্নোর জনে অনুক্রোধ সব পরররস্থরতক্ত যুরক্তযুক্ত। একটি এক্সক্েন ন জনে ক্ষকোন অনুক্রোধ রিরেতেোক্ব করো উরেত 

এবং একটি আক্বদন প্রতেোেেোন করো ি়ে, তোিক্ি ক্ষকন যক্র্ষ্ট অরবেোর ঘেক্ত পোক্র কোরে আর রূপক্রেো র্োকো উরেত।  

 

‡gŠwLK ïbvbx (Avcx‡ji Dci) 

Dcwewa 313 

1. †Kvb GKwU ev Dfqপে hw` †gŠwLK ïbvbxi Av‡e`b K‡ib Z‡e wjwLZfv‡e UªvBeybvj‡K Rvbv‡Z 

n‡e| UªvBeybvj Zv MÖnY ev †Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZZ evwZj Ki‡Z cv‡ib| Zv‡`i রসদ্ধোন্তB েূডোন্ত| 

Av‡e`b M„wnZ n‡j †Pqvi অধিন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ civgk©µ‡g ïbvbxi ZvwiL, mgq I ’̄vb 

wba©viY K‡i ïbvbx Kvh©µg MÖnY Ki‡eb| 

 

2. ‡Pqvi তোাঁ ক্দর অধিন mvwjkKvixM‡Yi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i ïbvbxi cy‡e©B mgqmxgv ‡e‡a w`‡q wb‡`©kbv 

Rvwi Ki‡Z cv‡ib hv‡Z mshy³ n‡e wb¤œewY©Z welqvw`mgyn| 

• †Kvb পে ev Zvi nBqv wjwLZ Av‡e`b, 

• mvেxM‡Yi Revbe›`x 

• cÖgvYvw` Dc¯’vcb| 
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3. †gŠwLK ïbvbxi ক্ষেক্ে †Pqvi mgq †e‡a †`‡eb Ges mvেx‡`i Revbe›`x I †Rivi R‡b¨ mgqI †eu‡a 

†`‡eb| 

 

4. পেMY Zv‡`i †Kvb GKRb Kg©KZ©vi gva¨‡g wbR wbR cÖwZwbwaZ¡ Kiv‡Z cv‡ib ev ms ’̄vi m`m¨ Øviv 

Ki‡Z cv‡ib ev mwjwmUi ev e¨vwi÷vi wb‡qvM Ki‡Z cv‡ib ev AvBbMZ ¯̂xK…wZm¤úbœ GW‡fv‡K‡Ui 

gva¨‡g cÖwZwbwaZ¡ Kiv‡Z cv‡ib| †gŠwLK ïbvbx‡Z পেMY AvBbx cÖwZwbwa wb‡q nvwRi n‡Z cv‡ib| 

G‡nb AvBbx cÖwZwbwa পে‡K Dc‡`k cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib wKš‘ UªvBeybv‡j Zv‡`i †Kvb fzwgKv _vK‡e 
bv| 

 

‡UKwbK¨vj mvwjkx ivq 

Dcwewa -314 

1. আরপিকোরী ৩১২ (৫) এর অধীন সমি রফ পররক্ োধ কক্রক্েন যত তোডোতোরড, এসক্ক্রোক্ত অর্থ প্রদোন করো ি়ে অর্বো 

৩১২ (২) ক্ষর্ক্ক ৩১২ (৪) উপ-রবরধ অনুযো়েী প্রদি একটি বেোংক গেোরোরন্ট প্রদোন কক্র এবং আরপক্ির জনে তোর 

মোমিোর পররক্প্ররেক্ত পররেোিকগে একটি ক্ষেকরনকেোি আপীি করমটি ('আপীি করমটি') রনক়্েোক্গর জনে আক্বদন 

কক্রন। 

2. cwiPvjKMY Avwcj সংক্রোন্ত †Kvb ফসদ্ধান্ত ev Avwcj KwgwU‡Z hy³ n‡Z cvi‡eb bv hw` তোাঁ রো weev`gvb 

wel‡qi mvwjk Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb ev Zvi Kvi‡Y weZ‡K©i m„wó nq| 
 

3. ক্ষকোন m`m¨ Avwcj KwgwU‡Z m`m¨ n‡Z cvi‡eb bv hw` তোাঁ রো weev`gvb mvwjk Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb 

Ges/ev Zvi Kvi‡Y weZwK©Z wKQz nIqvi m¤¢vebv _v‡K| 
 

4. ‡Pqvi I Aci Pvim`m¨ wb‡q Avwcj KwgwU MwVZ n‡e hv‡`i cÖ‡Z¨‡KB ¯̂Zš¿ m`m¨ n‡eb| AvBwmG 

Avwe©‡Uªkb ÷ªv‡URx KwgwUi m`m¨ mvwjkKvixM‡Yi ga¨ n‡Z †Pqvi wbhy³ n‡eb Ges AvBwmG 

†KvqvwjdvBW mvwjkKvixM‡Yi ga¨ n‡Z Acivci mvwjkKvix wbhy³ n‡eb| 

 

5. Avgiv Ggb GKRb ch©‡eেK রনক়্েোগ Ki‡Z cvwi whwb UªvBeybv‡ji Ask bb wKš‘ cÖwkেY cÖ`v‡bi 

Kv‡R mnvqZv †`‡eb| 

 

6. Avwcj KwgwUi m`m¨ hw` cye©eZ©x mKj mfvq Dcw¯’Z _v‡Kb Z‡e wZwb Ask wb‡q †fvU w`‡Z 

cvi‡eb| Avwcj KwgwUi †Kvb wgwUs Ki‡Z n‡j Aek¨B †Kvivg c~iY Ki‡Z n‡e| †KvivgwU †Pqvi I 

Ab¨ wZb m`m¨ wb‡q A_ev †Pqv‡ii we‡ePbvq `yRb wb‡qI nIqv hvq| 

 

7. Avwcj KwgwUi mfvq †Pqvi I Aci wZbR‡bi Dcw¯’wZ‡Z ev †Pqv‡ii wePেYZvq `yRb m`‡m¨i 

†ejvqI †Kvivg MÖnY‡hvM¨ n‡e| †Kvivg c ~iY bv n‡j cwiPvjKgÛjx bZzb Avwcj KwgwU g‡bvbqb 

w`‡Z cv‡ib| Z‡e Dfqপে wjwLZfv‡e m¤§wZÁvcb Ki‡j GB c¨vivMÖv‡di weavbmgyn wfbœ n‡Z cv‡i 

cwiPvjKgÛjx PvB‡j|  

 

8. cwiPvjKgÛjx রনযুক্ত Avwcj KwgwUi †Pqvi ev KwgwUi †Kvb m`m¨ m¤ú‡K© hw` weev`gvb পেMY ev 

†KD GKRb AvcwË Rvbvb Z‡e Zv Aek¨B রনক়্েোগ msµvšZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Rvbv‡Z 

n‡e| mKj AvcwË Aek¨B wjwLZfv‡e Rvbv‡Z n‡e KviY I e¨vL¨vmn| রনক়্েোগ m¤ú‡K© AvcwË ZLwb 
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ˆea n‡e hLb cwiPvjKgÛjx Ggb রসদ্ধোন্ত †`‡eb †h ewY©Z রনক়্েোক্গi Kvi‡Y b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z 

cv‡i| 

 

9. cwiPvjKgÛjx AvcwË cvIqvgvÎ weKí GKRb‡K g‡bvbxZ Ki‡eb| 

 

10. Avwcj Kvh©µ‡gi AvIZvq bZzb K‡i ïbvbx K‡i Avwcj KwgwU bZzb cÖgvYvw` Avg‡j wbqv cÖwµqv 

AMÖeZ©x Ki‡Z cv‡ib| GwU cye©eZ©x cÖ_g UªvBeybv‡ji cÖ`Ë ivq‡K cÖwZcv`b, wfbœ, cwigvR©b ev iwnZ 

Ki‡Z cv‡ib Ges weev`gvb mKj wel‡qi Av‡jv‡K bZzb ivq cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 

 

11. Avwcj KwgwU mvaviY msL¨vMwióZvi Av‡jv‡K রসদ্ধোন্ত cÖ`vb Ki‡eb| †Pqvimn mKj m`m¨ GKwU K‡i 

†fvU cÖ`vb Ki‡eb| Dfqপক্ে mgmsL¨K †fvU co‡j †Pqvi mgvav‡bi j‡ে¨ Av‡iKwU †fvU w`‡Z 

cvi‡eb| 

 

12. Avwcj KwgwUi †Pqvi I †m‡µUvix iv‡q ¯̂vেi Ki‡eb| 

 

Avwcj mgqmxgv 

Dcwewa 315 

1. AvwcjKvix Zvi Av‡e`b Aek¨B iv‡q উরেরেত mg‡qi g‡a¨ Avgv‡`i‡K Rvbv‡e| AvwcjKvix Dcwewa 

312(2) †gvZv‡eK mKj wd Rgv Ki‡eb ms ’̄v Zvi Avcx‡ji †bvwUk cvevi 14 w`‡bi g‡a¨ Ges Zv 

bv Ki‡Z cvi‡j AvwcjwU wWmwgm e‡j MY¨ n‡e| 

 

2. Reve`vZv hw` †Kvb Av‡e`b Ki‡Z Pvb Z‡e AvwcjKvixi Av‡e`bK…Z wel‡qi Abywjwc m¤ŵjZ 

†bvwUk cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e|  

 

3. Reve`vZv hw` Reve †`b Z‡e Reve`vZvi Reve m¤ŵjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ AvwcjKvix 

Av‡iKwU Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb| 

 

4. AvwcjKvixi cieZ©x মন্তবে m¤ŵjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Reve`vZv Zvi েূডোন্ত Av‡e`b 

`v‡qi Ki‡Z cv‡ib| 

 

5. cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv mgq ewa©Z Ki‡Z cv‡ib Z‡e সংরিষ্ট dvg© hw` 

b¨vqwePv‡ii wewNœZ nIqvi cÖgvY w`‡Z cv‡i Z‡eB †h‡Kvb cwiw ’̄wZ‡Z mgq e„w× n‡Z cv‡i| mgq 

e„w×i mKj Av‡e`b Aek¨B wjwLZ n‡Z n‡e Ges Zv‡Z KviY e¨vL¨v Ki‡Z n‡e, hw` Av‡e`b 

cÖZ¨vL¨vb Kiv nq| 

 

6. wba©vwiZ mgq AwZµ‡gi cy‡e©B mg‡qi Av‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e| 

 

7. Dfqপে m¤§Z n‡jB †eKjgvÎ cieZ©x Av‡e`b MÖnY‡hvM¨ n‡e Ges hw` Avwcj KwgwU g‡b K‡ib †h 

Zv‡`i e³e¨ MÖnY †_‡K weiZ _vK‡j b¨vq wePvi wewNœZ n‡Z cv‡i, ZLb 
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• AvwcjKvix‡K ewY©Z wel‡q cieZ©x‡Z মন্তবে Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B 

Reve`vZvi cieZ©x মন্তবে m¤ŵjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨B Zv Ki‡Z n‡e, Ges 

• Reve`vZv‡K েূডোন্ত মন্তবে Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B AvwcjKvixi cieZ©x মন্তবে 

m¤ŵjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e| 

 

8. cwiw ’̄wZ wfbœ wKQz Ki‡Z wb‡`©k bv Ki‡j ms ’̄v Avcx‡ji ïbvbxi Av‡qvRb Ki‡e Avwcj KwgwU KZ©„K 

েূডোন্ত মন্তবে cvIqv 14 w`‡bi g‡a¨| 

 

9. ‡h‡Kvb পে wjwLZfv‡e cÖwZwbwa g‡bvbxZ Ki‡e Ggb e¨w³‡K whwb AvBwmG †KvqvwjdvBW 

mvwjkKvix n‡Z n‡e whwb Zvi n‡q KvR Ki‡eb Ges weev`gvb wel‡q mvwjk Kv‡j whwb mvwjkx m`m¨ 

wn‡m‡e KvR K‡ibwb| Zvici Avgiv ïaygvÎ Zv‡`i mv‡_B †hvMv‡hvM Ki‡ev| 

 

10. mKj Avwcj Av‡e`b Avgv‡`i wbKU Aek¨B `vwLj Ki‡Z n‡e: 

• weev`gvb dvg© KZ©„K ev 

• wbhy³ cÖwZwbwa wn‡m‡e KvR Ki‡Qb Ggb mvwjkKvix KZ©„K| 

11. Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

 

12. UªvBeybv‡j Dc ’̄vwcZ Awf‡hv‡Mi wel‡q AvBbx civg‡k©i Rb¨ LiPv hv পেMY enb Ki‡e Zv `vwe Kiv 

n‡jI A‡diZ‡hvM¨| 

 
13. এক্সোরসক়্ে ন প্রক্তেক েরতপূরক্ের একটি আসি সংস্করে রোেক্ব এবং দুটি অনেোনে মূি সংস্করে ক্ষদক্ব। প্ররতবের এই 

বোরষথক েরতপূরেটি আরোর পর সরেবোি়ে প্ররতটি পেক্ক এই মূি সংস্করেগুরির একটি (ই-ক্ষমি আর রপরড্এফ করপ 

পোঠোক্ব), যেন প্রকো নোর উপর প্ররত সোরিক্সর জনে েরতপূরক্ের একটি ইক্িকেরনক করপ ক্ষপ্ররে করক্ব। 

েরতপূরক্ের আরও মূি পেক্দর রিরেত অনুক্রোক্ধর উপর সরেবোিক়্ে রিরেত অনুক্রোক্ধর রেরিক্ত পোও়েো ক্ষযক্ত 

পোক্র, পূক্বথ একটি প্রকোক্ র তোররে (এক সপ্তোক্ির ক্ষনোটি ) ক্ষর্ক্ক। 
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ক্ষz`ª Awf‡hvM msµvšÍ †UKwbKvj mvwjk 

(gvwK©b Wjvi ৭5,000 ev Zvi bx‡P g~j¨ m¤úwK©Z we‡iva) 

Dcwewa 316   

1. ewY©Z Dcwewai AvIZvq mgvavb‡hvM¨ we‡ivamgyn Aek¨B Ggb we‡iva n‡Z n‡e hv‡Z †gvU $৭5,000 

(পাঁেোির nvRvi gvwK©b Wjvi) Gi wb‡P gy‡j¨i wel‡qi mv‡_ m¤ú„³ Ges Ggb we‡iva e¨wZZ hv GLbI 

nqwb ev fwel¨‡Z n‡e bv Ges hv Avgv‡`i wewa †gvZv‡eK we‡µZvi wbKU Zvi Pvjvb †diZ †M‡Q 

Pzw³e× Zvwi‡L ejeZ AvB‡bi AvIZvq| 

 

2. Avgv‡`i wbhy³ GKK mvwjkKvix we‡ivaxq wel‡q ïbvbx Ki‡eb| GKK mvwjkKvix GUv wbwðZ 

Ki‡eb †h Dfq পে‡K mgZvi wfwË‡Z †`Lv n‡q‡Q Ges Zv‡`i‡K wbR wbR wel‡q AviwR I cÖgvYvw` 

nvwR‡ii mgvb my‡hvM †`qv n‡q‡Q| GKK mvwjkKvix we‡iva m¤ú‡K© দ্রুত we‡iva wb®úwËi Rb¨ 

Kvh©weeiYx cÖ ‘̄Z Ki‡eb| Avgiv পেM‡Yi ga¨eZ©x Ges mvwjkKvix I পেM‡Yi ga¨Kvi mKj 

†hvMv‡hvM Kwc Kie| 

 

3. Dfqপক্েi Av‡e`‡bi wfwË‡Z hLb GKK mvwjkKvix রসদ্ধোন্ত MÖnY Ki‡eb †h GwU †iwg‡Ui g‡a¨ Ges 

ে z`ª Awf‡hv‡Mi g‡a¨ c‡i bv Ges GKK mvwjkKvixi gva¨‡g Gi mgvavb দুরূি KvR n‡e ZLb we‡iva 

wb®úwËi Rb¨ mvwjkKvix civgk© †`‡eb Ges পেM‡Yi AwaKvi Av‡Q c~Y© UªvBeyb¨vj wb‡qvM I সংরিষ্ট 

wePvwiK cÖwµqv m¤úbœ Kivi| 

 

4. B‡Zvcy‡e© wb‡qvM cÖvß GKK mvwjkKvix UªvBeybv‡ji †Pqvi wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z cv‡ib hw` 

Avwe©‡Uªkb ÷ªv‡URx KwgwUi m`m¨ nb Ges তোাঁ ক্দর m¤ú‡K© †Kvb GKwU পে hw` AvcwË bv K‡i| wZwb 

hw` Avwe©‡Uªkb ÷ªv‡URx KwgwUi m`m¨ bv nb Z‡e UªvBeybv‡ji †Pqvi wb‡qv‡M mvaviY cÖwµqv Abym„Z 

n‡e| wjwLZ Awf‡hvM Aek¨B mswkøó wb‡qvM msµvšZ AewnZKib †bvwUk cvIqvi ci mvZ w`‡bi 

g‡a¨ `v‡qi Ki‡Z n‡e hv‡Z AvcwËi KviY ev e¨vL¨v Aek¨B _vK‡Z n‡e| wb‡qvM msµvšZ †Kvb 

Awf‡hvM †KejgvÎ ZLwb MÖnY‡hvM¨ n‡e hw` †cÖwm‡W›U এরূপ রসদ্ধোন্ত †`b †h Gi Kvi‡Y b¨vq wePvi 

wewNœZ n‡Z cv‡i| Avgv‡`i Zid †_‡K Aby‡iva cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨ mKj পে wbR wbR 

cÖwZwbwa/mvwjkKvix wbhy³ Ki‡eb| ewY©Z mgqKv‡ji g‡a¨ †Kvb GKwU পে hw` Zvi cÖwZwbwa/ 

mvwjkKvix wb‡qv‡M e¨_© nb Z‡e †cÖwm‡W›U GKRb mvwjkKvix wb‡qvM †`‡eb Ges সংরিষ্ট wb‡qvM 

m¤ú‡K© পেMY‡K AewnZ Ki‡eb|  

 

mvwjk Kvh©µg cÖeZ©b 

Dcwewa 317 

1. †Kvb পে ewY©Z wewai AvIZvq †Kvb mvwjk Kvh©µg cÖeZ©‡b AvMÖnx n‡j (Awf‡hvMKvix) Avgv‡`i‡K 

GKwU AewnZKiY †bvwUk wjwLZfv‡e (Aby‡iva) †cÖib Ki‡eb| Awf‡hvMKvix‡K mvwjk cÖeZ©‡bi 
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mgq Aek¨B Kgপভক্ষ 12 gvme¨vcx G‡mvwm‡qk‡bi m`m¨ n‡Z n‡e| AwbewÜZ cÖwZôvbmmg~n ে z`ª 

Awf‡hvM Gi e¨vcv‡i mvwj‡ki Av‡e`b Ki‡Z cvi‡e bv| 

 

2. Awf‡hvM †cÖi‡Yi mgq Awf‡hvMKvix Av‡iv †hme WKz‡g›U mv‡_ cvVv‡eb Zv n‡jvt 

• Aci পক্েi (Reve`vZvi) bvg, wVKvbv B‡gBj G‡Wªm, †Uwj‡dvb I d¨v· bv¤v̂i|  

K. পেM‡Yi ¯̂vেwiZ Pzw³cÎ; ev 

L. Pzw³c‡Î উক্েে bv _vK‡j Dfqপক্েi ¯̂vেwiZ mvwjk Pzw³cÎ; ev 

 

M. mnvqK cÖgvYvw`mn Pzw³i Abywjwc| 

 

• ক্ষেইম েেোিুর রববরY যো $৭৫,০০০.০০ এর ক্ষবর  ন়ে, Ges 

 

• ewY©Z Av‡e`‡bi AvIZvaxb wd Ges cwiwkó-wm †gvZv‡eK AvMvg Rgvi A_© GK gv‡mi 

g‡a¨ Rgv bv n‡j mvwjk Kvh©µg LvwiR Kiv n‡e| 

 

3. hw` †Kvb GK পে সংরিষ্ট cÖwZôvb n‡Z ewn¯‹…Z nb ev ’̄wMZ n‡q _v‡Kb Z‡e Avgiv mvwjk Kvh©µ‡gi 

myweav cÖ`vb Ki‡ev bv| Pzw³ ¯̂vক্ষ‡ii mgq hw` †Kvb GKwU c‡েi bvg ms ’̄vi AcyY © ZvwjKv‡Z _v‡K 

ev Aby‡”Q` 27 ev Dcwewa 419 †gvZv‡eK †Kvb GKRb c‡েi Dci mvwjk mvwf©m Av‡iv‡ci ciI Zv 

cwi‡kv‡a AcviMZv cÖKvk K‡i, Z‡e Avgiv mvwjk myweav cÖ`vb Ki‡ev bv| 

• পোটিথ ক্দর ক্ষকোন এক জক্নর নোম ক্ষয সমক়্ে রববোদটি নরর্েুক্ত িক়্েরেি ক্ষস সমক়্ে এক্ োর ক়্ে ক্নর অপূেথ 

েরতপূরে পোেথ  1 তোরিকো়ে রেি। 

• দোরবদোর সোরি ী উরেরেত েুরক্ত (গুরি) এক্সোরসক়্ে ক্নর অপূেথ েরতপূরে পোেথ  ১ তোরিকো়ে তোর আক্গই রেি। 

• ক্ষযেোক্ন সোরির  পররক্ষবো বোরতক্ির  োরি উপরবরধ 415 অনুযো়েী পোটিথ র কোরুর রবরুক্দ্ধ জোরর করো িক়্েক্ে। 

• সদসে ফোক্মথর সদসেপদ স্থরগতকরক্ের ক্ষেক্ে, সদসে পষথদক্ক স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোক্দ েুরক্তর তোররে 

রনধথোরক্ের ক্ষেক্ে মধেস্থতো করোর অনুমরত ক্ষদ়েো িক্ব নো।এই সদসে ফোমথ তোক্ত অন্তেুথ ক্ত। 

• স্থরগতোক্দক্ র সমক়্ের মক্ধে সোরির র জনে স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোদ পূবথক স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোদ স্থরগত করো 

িক্ব এমন একটি সদক্সের সোরি ী আক্বদন গৃিীত িক্ব তক্ব তোর মোশুি সদসে নন তোক্দর িোক্র ক্ষদ়েো িক্ব। 

 

 

GKK mvwjkKvix g‡bvbqb 

Dcwewa -318 

1. Dcwewa 317 Gi Aax‡b †Kvb Aby‡iva cvIqvi ci Avgiv mvZ Kg©w`e‡mi g‡a¨ (GK mßvn) GKK 

mvwjkKvix g‡bvbqb †`e| hw` weev`gvb পেMY wjwLZfv‡e GKK mvwjkKvix wb‡qv‡Mi wel‡q m¤§wZ 
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Ávcb K‡ib Z‡e AvBwmG wewagvjvi AvIZvq Avgiv GKK mvwjkKvix wb‡qvM †`e whwb GB Dcwewa 

Ges wewagvjv I mvwjk AvPiY wewa †gvZv‡eK †hvM¨Zv m¤úbœ n‡eb| 

 

2. GKK mvwjkKvix Aek¨B Avgv‡`i ms ’̄vi ¯̂Zš¿ m`m¨ n‡eb| g‡bvbqb MÖn‡Yi cy‡e© Zv‡K 

cwiPvjKgÛjx wba©vwiZ †hvM¨Zv m¤úbœ n‡Z n‡e| 

 

3. ‡Kvb mvwjkKvix gviv †M‡j, c`Z¨vM Ki‡j, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbv‡j, Kvw•LZ gvb eRvq ivL‡Z 

mক্ষg bv n‡j ev Awc©Z `vwqZ¡ cvj‡b mেg bv n‡j hw` c` ïb¨ e‡j cwiMwbZ nq Z‡e ‡cÖwm‡W›U 

KZ©„K ïb¨c` cyi‡bi e‡›`ve¯Z †bqv n‡e|  

 

4. hLb KvD‡K mvwjkKvix wn‡m‡e wb‡qvM †`qv n‡e (Avgiv wKsev †Kvb পে দ্বোরো) Ges wZwb Zv MÖnY 

Ki‡eb ZLb wZwb Dcwewa I Aby‡”Q` †gvZv‡eK ms ’̄vi `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z eva¨ _vK‡eb|  

 

5. যরদ weev`gvb †Kvb GKwU dvg© mvwjkKvix m¤ú‡K© Zv‡`i AvcwË Rvbvb Z‡e ewY©Z AvcwË Aek¨B 

সংরিষ্ট wb‡qv‡Mi m¤ú‡K© †bvwUk cÖvwßi mvZ w`‡bi g‡a¨ Ki‡Z n‡e| mKj AvcwË Aek¨B wjwLZfv‡e 

Rvbv‡Z n‡e KviY I e¨vL¨vmn| wb‡qvM m¤ú‡K© AvcwË ZLwb ˆea n‡e hLb †cÖwm‡W›U Ggb রসদ্ধোন্ত 

†`‡eb †h ewY©Z wb‡qv‡Mi Kvi‡Y b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z cv‡i| hw` `v‡qiK…Z AvcwË Avg‡j bv †bqv 

nq ev cÖZ¨vnvi bv Kiv nq Z‡e †cÖwm‡W›U GKRb GKK mvwjkKvix cÖwZ ’̄vcb Ki‡Z cv‡ib|  

6. mvaviY mgqmxgvi g‡a¨ AvcwË DÌvc‡bi g‡Zv bZzb †Kvb cÖgvY nvwRi n‡j ewY©Z wel‡q AvcwË 

†Zvjv hv‡e| †cÖwm‡W›U রসদ্ধোন্ত †`‡eb †h †mB wel‡q ïbvbx n‡e wKbv ev †mwU ˆea wKbv|   

 

7. ‡Kvb dvg© hw` †cÖwm‡W‡›Ui রসদ্ধোক্ন্ত Amš‘ó nq Z‡e cwiPvjKgÛjx eivei Avwcj `v‡qi Ki‡Z 

cv‡ib, †cÖwm‡W‡›Ui রসদ্ধোন্ত m¤ú‡K© Zv‡`i‡K †bvwUk Rvbv‡bvi mvZ w`‡bi g‡a¨| cwiPvjKgÛjx 

c¨vivMÖvd(5) I c¨vivMÖvd (6) Gi gva¨‡g Awc©Z †h‡Kvb ক্ষgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cv‡ib| 

8. †cÖwm‡W‡›Ui hw` ¯̂v_©MZ Ø›Ø _v‡K Z‡e wZwb ewY©Z Dcwewai AvIZvq mvwjkKvix wb‡qvM Ki‡Z 

cvi‡eb bv| †mB ক্ষেক্ে fvBm-‡cÖwm‡W›U ev fvicÖvß †cÖwm‡W›U ms ’̄vi †cÖwm‡W‡›Ui b¨vq wb‡qvM 

cÖ`v‡bi ক্ষgZv cv‡eb| 

 

mvwjk ev Avwcj KwgwU m`m¨M‡Yi েgZv cÖZ¨vnvi 

Dcwewa -319 

1. hLb GKRb GKK mvwjkKvix g‡bvbxZ Kiv n‡e ZLb Dfqc‡েi m¤§wZ e¨wZZ †Kvb GKwU পে 

KZ©„K Zvi ক্ষgZv cÖZ¨vnvi Kivi Av‡e`b MÖnY‡hvM¨ n‡e bv|  

 

2. GKK mvwjkKvix AvBwmGi m`m¨c` nvwi‡q †dj‡j †Kvb ক্ষgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e bv hw` bv 

cwiPvjKMY GKgZ nb| 

 

3. ‡cÖwm‡W›U †h‡Kvb g‡bvbqb cÖZ¨vnvi ev weKí g‡bvbqb w`‡Z cv‡ibt 

 

hw` wZwb Zvi Dci Awc©Z `vwqZ¡ e‡j AwePvi Ki‡Z _v‡Kb ev 
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wb¤œewY©Z cwiw ’̄wZ‡Z †Kvb dvg© hw` Ggb Ki‡Z Aby‡iva K‡ib 

 

• wZwb hw` Dcwewa -318 †gvZv‡eK †Kvb AvcwËi ¯̂xKvi nb 

 

• hw` †Kvb wbhy³ mvwjkKvix gviv hvb, `vwqZ¡ cvj‡b A¯̂xK…wZ Rvbvb ev Aেg nb; 

 

• পেM‡Yi Zid †_‡K wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 w`‡bi g‡a¨ GKK mvwjkKvixi ewY©Z 

wel‡q †Kvb mgvavb w`‡Z bv cv‡ib ev 

 

• পেM‡Yi Zid †_‡K wjwLZ Av‡e`b cÖvwßi 56 (AvU mßvn) mg‡qi g‡a¨ GKK 

mvwjkKvixi hw` †Kvb mgvavb w`‡Z bv cv‡ib| 

 

4. GKK mvwjk‡K UªvBeybvj †Pqvi Kivi ci wZwb hw` KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbvb Z‡e Aek¨B wjwLZ 

†bvwU‡ki gva¨‡g Zv Rvbv‡Z n‡e Ges †cÖwm‡W›U mvZ w`‡bi g‡a¨ GKRb weKí mvwjkKvix wb‡qv‡Mi 

†bvwUk Rvwi Ki‡eb| 

 

5. ms ’̄v †cÖwm‡W›U‡K †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| †Kvb dvg© hw` †cÖwm‡W‡›Ui cÖ`Ë mgvavb mv`‡i MÖnY bv K‡i 

Z‡e cwiPvjKgÛjx eivei Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib Z‡e Aek¨B Zv †bvwUk cÖvwßi mvZ w`‡bi 

g‡a¨ m¤úbœ Ki‡Z n‡e| cwiPvjKgÛjx †cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë †h‡Kvb েgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cv‡ib| 

  

6. c¨vivMÖvd(3) ewY©Z mgqmxgv †gvZv‡eK Awc©Z mvwjkM‡Yi `vwqZ¡ n‡e mKj weev`gvb পে‡K †h‡Kvb 

wel‡q Zv‡`i AwfgZ Rvbv‡bvi my‡hvM w`‡Z n‡e hv‡Z Zviv wbR wbR `vex m¤ŵjZ wjwLZ AviwR †ck 

Ki‡Z cv‡ib| 

 

েz`ª mvwj‡ki ক্ষেক্ে msMV‡bi wd Ges Zv RgvKiY 

Dcwewa -320 

1. GKK mvwjkKvix mvwj‡k †`qv †gvU mg‡qi wfwË‡Z Ges রুি eyK Gi cwiwkó-M †gvZv‡eK wd `vwe 

Ki‡Z cv‡i| 

 

2. mvwjkx Kvh©µ‡gi d‡j D™¢zZ wel‡q AvBbx civgk© cÖ‡qvRb g‡b Ki‡j GKK mvwjkKvix iv‡q 

D‡jøwLZ cwigvY wd cÖ`v‡bi Rb¨ পেMY‡K wb‡`©k cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 

 

3. Dcwewa 323 Gi AvIZvq †Kvb ivq hLb ms ’̄vi mxj-¯̂vে‡ii Rb¨ Dc¯’vwcZ n‡e ZLb GKK 

mvwjkKvix Zv‡`i cÖwZN›Uvi †iU Rvwb‡q w`‡q Zv‡`i cÖvc¨ wd Gi Rb¨ Bbf‡qm Ki‡eb| 

cwiPvjKgÛjx Aby‡gvw`Z di‡g‡U UvBg wj÷ GKK mvwjkKvix KZ©„K Rgv Ki‡Z n‡e| 

 

4. GKK mvwjkKvix e¨w³MZfv‡e m‡e©v”P 50 cvDÛ LiP `vwe Ki‡Z cv‡ib Zvi Kzwiqvi LiP wn‡m‡e| 

 

5. ivq cÖ`v‡bi 14 w`‡bi g‡a¨ mwPevjq n‡Z পেMY‡K UvBg kxU cvVv‡bv n‡e| 
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6. GKK mvwjkKvi‡Ki wd I LiPv cwi‡kv‡ai welqwU wbf©i K‡i ms ’̄v KZ©„K UvBg kxU cÖvwßi Dci|  

 

7. Dc‡iv³ Ae ’̄vi †cÖwে‡Z ivq Rvwii Ae¨ewnZ c‡iB GKK mvwjkKvix wd I LiPv cv‡eb| Dcwewa 

359 Gi AvIZvq Kiv wiwfD‡Z wW‡i±i‡`i hw` g‡b nq wd I LiPv A‡hŠw³K Z‡e cwiPvjKgÛjx 

wVK Ki‡eb †h wd I LiPv wK n‡e Ges GKK mvwjkKvix cwiPvjKgÛjxi রসদ্ধোন্ত †gvZv‡eK KvR 

Ki‡eb| 

 

 

wePvর cÖwµqv 

Dcwewa -321 

wePvwiK cÖwµqvi mv‡_ m¤ú„³ ‡h cÖweavbmgyn AvB‡b i‡q‡Q Zvi †Kvb e¨vZ¨q bv K‡i একক 

সোরি ীকোর wbR রুি Rvwi Ki‡Z cv‡i A_©vr †Kvb ˆea mvwjk Pzw³cÎ m¤ú‡K© mvwjk Ki‡Z n‡j †hme 

wel‡q mvwjk Ki‡Z Av‡e`b Kiv n‡q‡Q mvwjk Pzw³c‡Îi AvIZvq Zv Avg‡j wb‡Z n‡e| 

 

‡QvU Awf‡hvM msµvšত †UKwbKvj mvwjk Kvh©µg 

Dcwewa -322 

1. †QvU Awf‡hvM mvwjwk Kvh©µg †KejgvÎ cÖvgvb¨ `wjjc‡Îi wfwË‡Z n‡e| 

 

2. GKK mvwjkKvix Rb¨ 

 

• wVK K‡i †b‡eb †h mKj wel‡q wePvwiK cÖwµqv cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib, Ges 

 

• mKj wePvh© welqvw` I cÖgvYvw` Avg‡j wb‡Z n‡e Ges Zvi wel‡q রসদ্ধোন্ত Rvbv‡Z n‡e| 

ewY©Z wel‡q weev`gvb পেM‡Yi msiwেZ AwaKvi m¤ú‡K© we‡ePbvq †i‡L| 

 

3. GKK mvwjkKvix Z¡wiZ Kvh©µ‡gi AMÖMwZ wbwðZ Ki‡eb, cÖ‡qvR‡b GB msµvšত Av‡`k Rvwi 

Ki‡Z cv‡ib| 

  

4. GKK mvwjkKvix mgqmxgv †e u‡a †`qvi ci Avgiv পেMY‡K †bvwUk cvVv‡ev|  

 

5. mKj পে‡K wePvwiK cÖwµqvq mnvqK wn‡m‡e KvR Ki‡Z n‡e †mBmv‡_ †Kvb Av‡`k ev wb‡`©k Rvwi 

n‡j UªvBeybv‡ji wePvwiK cÖwµqv‡K mnvqZv Ki‡Z Ges cÖvgvb¨ welqvw` Rvbv‡Z n‡e| 

 

6. †Kvb পে hw` GKK mvwjkKvixi wePvwiK cÖwµqvi †Kvb wb‡`©k cwicvj‡b Aেg nb ev AeÁv K‡ib 

Z‡e UªvBeybvj GB wel‡q mvwjk Ki‡Z cv‡ib I রসদ্ধোন্ত cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 
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7. mKj cÖKvi weeiY, Pzw³ I cÖgvwbZ welqvw`/cÖgvY Aek¨B Bs‡iRx‡Z `vwLj Ki‡Z n‡e| Z‡e hw` 

cÖvgvb¨ welqvw` Ab¨ †Kvb fvlvq `vwLj Kiv nq UªvBeybvj Ab¨iæc wb‡`©k bv w`‡j †m¸‡jv Bs‡iRx‡Z 

Abyev` Ki‡Z n‡e †KejgvÎ mb`cÖvß †jvK w`‡q| 

 

8. Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Ki‡ev bv| 

 

9. UªvBeybv‡j Dc ’̄vwcZ Awf‡hv‡Mi wel‡q AvBbx civg‡k©i Rb¨ LiPv hv পেMY enb Ki‡e Zv 

A‡diZ‡hvM¨| 

 

ে z`ª Awf‡hvM msµvšত ‡UKwbKvj mvwjkx ivq 

Dcwewa -323 

1. mKj ivq wjwLZ n‡e Ges GKK সোরি ীকোর KZ©„K ZvwiLmn ¯̂vেwiZ n‡e Ges Zv‡Z e¨vL¨v _vK‡e †h 

†Kb তোাঁ রো G‡nb ivq cÖ`vb Ki‡Qb|  

 

2. Avgv‡`i DcAvB‡bi AvIZvq cÖ`Ë ivqmgyn Bsj¨v‡Û cÖ`Ë e‡j MY¨ Ges ZvwiL wn‡m‡e MY¨ n‡e 

Avcx‡ji †bvwUk cvIqvi ZvwiLwU| 

 

3. Avgv‡`i DcAvB‡bi AvIZvq cÖ`Ë ivqmgyn Bsj¨v‡Û cÖ`Ë e‡j MY¨ n‡e hw`I †mwU Ab¨ †Kvb ’̄v‡b 

n‡q _vK Ges ¯̂vক্ষwiZ nIqv ev cÖ`v‡bi ’̄vb Kvj cvÎ hvB †nvK bv †Kb| 

 

4. iv‡qi Zvwi‡L Avgiv cÖwZwU iv‡q ms ’̄vi mxj cÖ`vb Ki‡ev Ges রুি ey‡Ki cwiwkó M †gvZv‡eK wdi 

cwigvY wbw`©ó Ki‡ev| 

 

5. iv‡q Avgv‡`i mxj I ¯̂vক্ষ‡ii ciB Zv Kvh©Ki Kiv n‡e| 

 

6. iv‡q mxj ¯̂vক্ষ‡ii ci Avgiv mswkøó mKj পে‡K AewnZ Ki‡ev| 

 

7. ÷¨vw¤ús wd cÖ`v‡bi ci Ges †Kvb wd, LiPv e‡Kqv _vK‡j Zv cwi‡kv‡ai ci ivq wewj Kiv n‡e| 

 

8. Dc‡iv³ c¨vivMÖvd(6) †gvZv‡eK পেMY‡K †bvwU‡ki gva¨‡g Rvbv‡bvi 28 w`‡bi (Pvi mßvn) g‡a¨ 

Avwcj Ki‡Z n‡e ev Zvi m¤ú‡K© AvcwË †bB g‡g© Rvbv‡Z n‡e| 

9. এক্সোরসক়্ে ন প্রক্তেকটি েরতপূরক্ের একটি মূি সংস্করে রোেক্ব এবং দুটি মূি সংস্করে দতরী করক্ব। প্ররতবের এই 

বোরষথক েরতপূরেটি মুরক্ত পোও়েোর পর সরেবোি়ে প্ররতটি পেক্ক এই মূি সংস্করেগুরির একটি (ই-ক্ষমক্ি রপরড্এফ 

পোঠোক্নো) পোঠোক্ব, যেন প্রকো নোর উপর প্ররত সোরি ীর জনে েরতপূরক্ের একটি দবদুেরতন করপ ক্ষপ্ররে করক্ব। 

েরতপূরক্ের আক্রো মূি করপর জনে মুি েোইবুেনোি বো সরেবোিক়্ে প্রকো ন তোররক্ের পূক্বথ একটি রফ রদক়্ে (এক 

সপ্তোক্ির ক্ষনোটি ) রিরেত অনুক্রোক্ধর রেরিক্ত পোও়েো যোক্ব। 

 

my‡`i nvi I ivq 
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Dcwewa 324 

GKK mvwjkKvix ev েুদ্র অরেক্যোগ Avwcj KwgwU mij ev Pµe„w× nv‡i my‡`i nvi †NvlYv Ki‡Z 

cv‡ib hv‡Z K‡i Zviv b¨vq wePvi cÖwZwôZ n‡e e‡j g‡b K‡ib|  

 

LiPvw` 

Dcwewa -325 

mvaviY wbqg n‡jv সংরিষ্ট cÖwµqv‡Z †h LiPv Zvi wel‡q GKK mvwjkKvix Ges †QvU Awf‡hvM Avwcj 

KwgwU hw` AwZwi³ †Kvb wKQz `vwe bv K‡ib Z‡e Avwcj ev mvwj‡ki †Kvb Ask, †Kvb পে enb 

Ki‡e Zvi wel‡q GKwU bxwZgvjv Av‡Q| D³ wb‡`©kbvi Av‡jv‡K GKK mvwjkKvix ev েz`ª Awf‡hvM 

Avwcj KwgwU বোিব wfwËK রসদ্ধোন্ত cÖ`vb Ki‡eb| 

 

ে z`ª Awf‡hvM সংক্রোন্ত ‡UKwbKvj Avwcj 

Dcwewa -326 

1. †Kvb GKwU পে hw` UªvBeybv‡ji iv‡qi mv‡_ wØgZ †cvlY K‡i Z‡e iv‡q উরেরেত mg‡qi g‡a¨ 

wZwb Avgv‡`i wbKU Avwcj `v‡qi Ki‡Z cv‡ib| Zv‡K Aek¨B Avgv‡`i wbKU Avcx‡ji †bvwUk 

cvVv‡Z n‡e| 

 

2. Avcx‡ji †bvwUk †c‡j AvwcjKvix Avgv‡`i Znwe‡j KZ A_© Rgv Ki‡Z n‡e Zv Rvbv‡ev †h 

ewY©Z Avcx‡ji Rb¨ wd, LiPv wn‡m‡e KZ Rgv w`‡Z n‡e| UªvBeybv‡ji iv‡q †h cwigvY A_© Rgv 

w`‡Z wb‡`©k i‡q‡Q AvwcjKvix‡K Aek¨B †mB A_© Rgv w`‡Z n‡e| wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ 

wba©vwiZ A_© Rgv Ki‡Z bv cvi‡j AvwcjwU evwZj e‡j MY¨ n‡e| 

 

3. cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv c¨vivMÖvd(2) †gvZv‡eK mgq ewa©Z Ki‡Z 

cv‡ib Z‡e সংরিষ্ট dvg© hw` b¨vqwePvi wewNœZ nIqvi cÖgvY w`‡Z cv‡ib Z‡eB mgq e„w× n‡Z 

cv‡i| mgq e„w×i mKj Av‡e`b Aek¨B wjwLZ n‡Z n‡e Ges Zv‡Z KviY e¨vL¨v Ki‡Z n‡e, hw` 

Av‡e`b cÖZ¨vL¨vZ n‡q _v‡K| 

 

ে z`ª Awf‡hvM সংক্রোন্ত †UKwbKvj Avwcj KwgwU 

Dcwewa -327 

1. ে z`ª Awf‡hvM সংক্রোন্ত †UKwbKvj Avwcj Kvh©µg cwiPvwjZ n‡e ïaygvÎ cÖvgvY¨ `wjjc‡Îi wfwË‡Z| 

 

2. Dcwewa 326(2) †gvZv‡eK AvwcjKvix mKj wd cÖ`vb Ki‡j Ges Zvi Av‡e`b `v‡qi Ki‡j 

cwiPvjKgÛjx GKwU েz`ª Awf‡hvM সংক্রোন্ত †UKwbKvj Avwcj KwgwU (Avwcj KwgwU) রনক়্েোগ †`‡eb|  
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3. cwiPvjK Avwcj সংক্রোন্ত †Kvb রসদ্ধোন্ত ev Avwcj KwgwU‡Z hy³ n‡Z cvi‡eb bv, hw` wZwb weev`gvb 

wel‡qi mvwjk Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb ev Zvi Kvi‡Y weZ‡K©i D™¢e n‡q _v‡K| 

 

4. ¯̂Zš¿ m`m¨iv Avwcj KwgwU‡Z m`m¨ n‡Z cvi‡eb bv hw` wZwb weev`gvb mvwjk Kvh©µ‡g hy³ _v‡Kb 

ev Zvi Kvi‡Y hw` weZ‡K©i D™¢e n‡q _v‡K| 

 

5. ‡Pqvi I Aci দুই m`m¨ wb‡q Avwcj KwgwU MwVZ n‡e hv‡`i cÖ‡Z¨‡KB রনক়্েোক্গর সম়ে e¨w³ m`m¨ 

n‡eb| KwgwUi m`m¨‡`i AwZwi³ †hvM¨Zv _vK‡Z n‡e hv cwiPvjKMY wVK K‡i †`‡eb†`‡eb| 

 

6. Avwcj KwgwUi mfvq †Pqvi I Aci `yRb m`‡m¨i Dcw ’̄wZ eva¨ZvgyjK| KwgwUi †Kvb m`m¨ hw` 

KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ Rvbvb Z‡e cwiPvjKgÛjx GKRb bZzb Avwcj KwgwU m`m¨ রনক়্েোগ †`‡eb| 

Z‡e GB c¨vivMÖvd Ges c¨vivMÖvd (5) G ewY©Z wel‡q hw` we`¨gvb পেØq wjwLZ m¤§wZ Rvwb‡q 

_v‡Kb| 

 

7. cwiPvjKgÛjx g‡bvbxZ Avwcj KwgwUi †Pqvi ev KwgwUi †Kvb m`m¨ m¤ú‡K© hw` weev`gvb পেMY ev 

†KD GKRb AvcwË Rvbvb Z‡e Zv Aek¨B g‡bvbqb সংক্রোন্ত †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Rvbv‡Z 

n‡e| mKj AvcwË Aek¨B wjwLZfv‡e Rvbv‡Z n‡e, KviY I e¨vL¨vmn| g‡bvbqb m¤ú‡K© AvcwË 

ZLwb ˆea n‡e hLb †cÖwm‡W›U Ggb রসদ্ধোন্ত †`‡eb †h ewY©Z g‡bvbq‡bi Kvi‡Y b¨vqwePvi wewNœZ n‡Z 

cv‡i| 

 

8. cwiPvjKgÛjx AvcwË cvIqvgvÎ weKí GKRb‡K g‡bvbxZ Ki‡eb| 

 

9. Avwcj Kvh©µ‡gi AvIZvq bZzb K‡i ïbvbx K‡i Avwcj KwgwU bZzb cÖgvYvw` Avg‡j wbqv cÖwµqv 

AMÖeZ©x Ki‡Z cv‡ib| GwU cye©eZ©x cÖ_g UªvBeybv‡ji cÖ`Ë ivq‡K cÖwZcv`b, wfbœ, cwigvR©b ev iwnZ 

Ki‡Z cv‡ib Ges weev`gvb mKj wel‡qi Av‡jv‡K bZzb ivq cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 

 

10. Avwcj KwgwU mvaviY msL¨vMwiôZvi Av‡jv‡K রসদ্ধোন্ত cÖ`vb Ki‡eb| †Pqvimn mKj m`m¨ GKwU K‡i 

†fvU cÖ`vb Ki‡eb| 

 

Avwcj mgqmxgv 

Dcwewa -328 

1. AvwcjKvix Zvi Av‡e`b Aek¨B iv‡q উরেরেত mg‡qi g‡a¨ Avgv‡`i Rvbv‡Z n‡e| AvwcjKvix 

Dcwewa 326(2) †gvZv‡eK mKj wd Rgv Ki‡eb ms ’̄v Zvi Avcx‡ji †bvwUk cvevi 14 w`‡bi g‡a¨ 

Ges Zv bv Ki‡Z cvi‡j AvwcjwU wWmwgm e‡j MY¨ n‡e|  

 

2. Reve`vZv hw` †Kvb মন্তবে Ki‡Z Pvb Z‡e AvwcjKvixi Av‡e`bK…Z wel‡qi Abywjwc m¤ŵjZ †bvwUk 

cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e|  

 

3. Reve`vZv hw` Reve †`b Z‡e Reve`vZvi Reve m¤ŵjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ AvwcjKvix 

Av‡iKwU Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb|  
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4. AvwcjKvixi cieZ©x মন্তবে m¤ŵjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Reve`vZv Zvi েূডোন্ত Av‡e`b 

`v‡qi Ki‡Z cv‡ib|  

5. cwiPvjKgÛjx ev Avwcj KwgwU wbhy³ n‡j Zviv mgq ewa©Z Ki‡Z cv‡ib Z‡e সংরিষ্টmswkøó dvg© hw` 

b¨vqwePv‡ii wewNœZ nIqvi cÖgvY w`‡Z cv‡i Z‡eB †h‡Kvb cwiw ’̄wZ‡Z mgq e„w× n‡Z cv‡i| mgq 

e„w×i mKj Av‡e`b Aek¨B wjwLZ n‡Z n‡e Ges Zv‡Z KviY e¨vL¨v Ki‡Z n‡e, hw` Av‡e`b 

cÖZ¨vL¨vb Kiv n‡q _v‡K|  

 

6. wba©vwiZ mgq AwZµ‡gi cy‡e©B mg‡qi Av‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e|  

 

7. Dfqপে m¤§Z n‡jB †eKjgvÎ cieZ©x Av‡e`b MÖnY‡hvM¨ n‡e Ges hw` Avwcj KwgwU g‡b K‡ib †h 

Zv‡`i e³e¨ MÖnY †_‡K weiZ _vK‡j b¨vq wePvi wewNœZ n‡Z cv‡i, ZLb 

 

• AvwcjKvix‡K ewY©Z wel‡q cieZ©x‡Z মন্তবে Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B 

Reve`vZvi মন্তবে m¤^wjZ †bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨B Zv Ki‡Z n‡e, Ges 

 

• Reve`vZv‡K েূডোন্ত মন্তবে Kivi my‡hvM †`qv n‡e Z‡e Aek¨B AvwcjKvixi মন্তবে m¤ŵjZ 

†bvwUk cvIqvi mvZ w`‡bi g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e| 

 

8. cwiw ’̄wZ wfbœ wKQz Ki‡Z wb‡`©k bv Ki‡j ms ’̄v Avcx‡ji ïbvbxi Av‡qvRb Ki‡e Avwcj KwgwU KZ©„K 

েূডোন্ত মন্তবে cvIqvi 14 w`‡bi g‡a¨| 

 

9. ‡h‡Kvb পে wjwLZfv‡e cÖwZwbwa g‡bvbxZ Ki‡e Ggb e¨w³‡K whwb AvBwmG †KvqvwjdvBW 

mvwjkKvix n‡Z n‡e whwb Zvi n‡q KvR Ki‡eb Ges weev`gvb wel‡q mvwjk Kv‡j whwb mvwjkx m`m¨ 

wn‡m‡e KvR K‡ibwb| Zvici Avgiv ïaygvÎ Zv‡`i mv‡_B †hvMv‡hvM Ki‡ev| 

 

10. mKj Avwcj Av‡e`b Avgv‡`i wbKU Aek¨B `vwLj Ki‡Z n‡e: 

 

• weev`gvb dvg© KZ…©K ev 

 

• Avgv‡`i ¯̂Zš¿ m`m¨ hviv g‡bvbxZ cÖwZwbwa 

 

11. Avgiv mivmwi †Kvb AvBbÁ ms ’̄v/wjM¨vj dvg© ev ¯̂vaxb AvBbRxwei †Kvb AviwR MÖnY Kie bv| 

 

12. UªvBeybv‡j Dc ’̄vwcZ Awf‡hv‡Mi wel‡q AvBbx civg‡k©i Rb¨ LiPv hv পেMY enb Ki‡e Zv 

A‡diZ‡hvM¨| 
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13. এক্সোরসক়্ে ন প্রক্তেক েরতপূরক্ের একটি আসি সংস্করে রোেক্ব এবং দুটি অনেোনে মূি সংস্করে ক্ষদক্ব। প্ররতবের এই 

বোরষথক েরতপূরেটি মুরক্ত পোও়েোর পর সরেবোি়ে প্ররতটি পেক্ক এই মূি সংস্করেগুরির একটি (এবং রপ-রপ-রপ-ই-ই-

ই-ই-ক্ষমইি) পোঠোক্ব, যেন প্রকো নোর উপর প্ররত সোরিক্সর জনে েরতপূরক্ের একটি দবদুেরতন করপ ক্ষপ্ররে করক্ব। 

েরতপূরে আরও মুি আক্বদন করমটি বো ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে, প্রকো ন তোররক্ের পূক্বথ একটি রফ জনে (এক সপ্তোক্ির 

ক্ষনোটি ) এর পোটিথ ক্দর রিরেত অনুক্রোক্ধর রেরিক্ত উত্পোরদত করো যোক্ব। 
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‡KvqvwjwU mvwjk 

mvwjk শুরু  

Dcwewa 329 

‡Kvb Av‡e`‡bi cÖ‡qvRb n‡j, mvwjk শুরু nIqvi c~‡e© †mwU Aek¨B Avgv‡`i Øviv M„nxZ n‡Z n‡e| 

hw` Zv‡Z n‡q hvq ev †Kvb Av‡e`‡bi cÖ‡qvRb bv nq, ZLb mvwjk শুরু n‡e hLb GK পে 

Aciপে‡K wjwLZfv‡e ej‡e †h, †m mvwj‡k †h‡Z B”QzK Ges: 

• Aci cÖwZôvb‡K GKRb gvÎ mvwjkKvix e¨env‡i m¤§Z n‡Z ej‡e Ges †Kvb mvwjkxKvixi 

bvg mycvwik Ki‡Z ej‡e ev 

 

• তোক্দর mvwjkKvixi bvg ej‡e Ges Aci cÖwZôvb‡KI Zv Ki‡Z ej‡e|  

Dcwewa 330  

1 hw` cÖwZôvb¸‡jv Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b †KvqvwjwU mvwj‡k m¤§Z nq, Avgv‡`i ¯̂Zš¿ m`m¨iv 

mvwjk I Avwcj ïbvbx Ki‡Z cvi‡e| Avgiv mvwjkx cÖwµqvq Zv‡`i mn‡hvwMZv Kie| GwU 

wb‡¤œv³ welq mv‡c‡ে wbewÜZ I AwbewÜZ Dfq cÖwZôv‡bi Dci cÖ‡hvR¨ n‡e: 

 

• AwbewÜZ cÖwZôvb‡K Aek¨B mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e| Avgiv D³ Av‡e`b MÖn‡Y 

A¯̂xK…wZ Rvbv‡Z cvwi| Av‡e`bKvix cwiPvjK‡`i wbKU Avwc‡ji AwaKvi iv‡L| Zv‡`i 

রসদ্ধোন্ত েূডোন্ত| 

 

• we‡ivaxq Pzw³i Zvwi‡L hw` †Kvb cÖwZôvb wbewÜZ bv _v‡K, Av‡e`b wd e‡Kqv _vK‡Z cv‡i| 

cwiwkó-wm Gi g‡a¨ রবিোররত উক্েে i‡q‡Q| 

আমরো ক্ষযেোক্ন সোরিরস সুরবধো রদক্ত অস্বীকোর করক্ব: 

•  পোটিথ ক্দর ক্ষকোন এক জক্নর নোম ক্ষয সমক়্ে রববোদটি নরর্েুক্ত িক়্েরেি ক্ষস সমক়্ে এক্ োর ক়্ে ক্নর অপূেথ েরতপূরে 

পোেথ  1 তোরিকো়ে রেি। 

• দোরবদোর সোরি ী উরেরেত েুরক্ত (গুরি) এক্সোরসক়্ে ক্নর অপূেথ েরতপূরে পোেথ  ১ তোরিকো়ে তোর আক্গই রেি। 

• ক্ষযেোক্ন সোরির  পররক্ষবো বোরতক্ির  োরি উপরবরধ 415 অনুযো়েী পোটিথ র কোরুর রবরুক্দ্ধ জোরর করো িক়্েক্ে। 

• সদসে ফোক্মথর সদসেপদ স্থরগতকরক্ের ক্ষেক্ে, সদসে পষথদক্ক স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোক্দ েুরক্তর তোররে রনধথোরক্ের ক্ষেক্ে 

মধেস্থতো করোর অনুমরত ক্ষদ়েো িক্ব নো।এই সদসে ফোমথ তোক্ত অন্তেুথ ক্ত। 

স্থরগতোক্দক্ র সমক়্ের মক্ধে সোরির র জনে স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোদ পূবথক স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোদ স্থরগত করো 

িক্ব এমন একটি সদক্সের সোরি ী আক্বদন গৃিীত িক্ব তক্ব তোর মোশুি সদসে নন তোক্দর িোক্র ক্ষদ়েো িক্ব। 
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• we‡ivaxq Pzw³i Zvwi‡Li GKw`b c~‡e© hw` ‡h †Kvb পে Zvi bvg Dcwewa 366 Abyhvqx 

Am¤ú~Y© wm×v‡šÍi AvBwmG ZvwjKvq cÖKvk K‡i, mvwj‡ki Av‡e`b Aek¨B G‡mvwm‡qk‡bi 

wbKU Ki‡Z n‡e| hw` Av‡e`bKvix AwbewÜZ cÖwZôvb nq, Avgiv D³ Av‡e`b MÖn‡Y 

A¯̂xK…wZ Rvbv‡Z cvwi| Av‡e`bKvix cwiPvjK‡`i wbKU Avwc‡ji AwaKvi iv‡L| Zv‡`i 

রসদ্ধোন্ত েূডোন্ত| 

 

• hw` G‡mvwm‡qk‡b wbewÜZ ‡Kvb cÖwZôvb Ggb c‡েi mv‡_ Pzw³e× nq hv‡`i bvg Am¤ú~Y© 

wm×v‡šÍi AvBwmG ZvwjKvq cÖKvwkZ n‡q‡Q, †m‡ে‡Î Dcwewa 419 Gi cÖweavb ev 

G‡mvwm‡qk‡bi msNwewa‡Z cÖ`Ë cÖweavb I Kvh©cÖYvjx cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

• hw` †Kvb cÖwZôvb বরেোি ev ’̄wMZ n‡q _v‡K, ev cybtwbeÜ‡bi Rb¨ cÖZ¨vL¨vZ nq, Avgiv 

Zvi KvQ †_‡K mvwj‡ki †Kvb Av‡e`b MÖnY Kie bv| 

 

2 AÎ Dcwewai Aax‡b mvwj‡ki Rb¨ †Kvb Av‡e`‡bi cÖ‡qvRb n‡j, Av‡e`b M„nxZ n‡q‡Q Ges 

e‡Kqv wd cwi‡kvwaZ n‡q‡Q g‡g© AeMZ bv nIqv পযথন্ত †Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ mvwjkKvix wn‡m‡e 

KvR Ki‡e bv| 
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mvwjkKvix wb‡qvM 

Dcwewa 331 

1 GKRb mvwjkKvixB ch©vß g‡g© we‡ivaKvix cÖwZôvb m¤§Z bv n‡j, ‡KvqvwjwU mvwjk `yB 

mvwjkKvix Øviv cwiPvwjZ n‡e| 
 

2 `yBRb mvwjkKvix wb‡qvM Kiv n‡j Ges Zviv m¤§Z bv n‡j, GKRb Av¤úvqvi রসদ্ধোন্ত MÖnY 

Ki‡e| 
 

3 mvwjkKvix I Av¤úvqvi, wb‡qvMKv‡j Aek¨B Avgv‡`i G‡mvwm‡qk‡bi ¯̂Zš¿ m`m¨ n‡Z 

n‡e| 
 

4 ‡h †Kvb পে G‡mvwm‡qk‡bi †cÖwm‡W›U‡K Zvi c‡ে GKRb mvwjkKvix wb‡qv‡Mi Rb¨ 

Aby‡iva Ki‡Z cv‡i| 

Dcwewa 332 

1 ‡Kvb cÖwZôvb Dcwewa 329 Abyhvqx mvwjk ïiæ Ki‡j Ges Aci cÖwZôvb‡K GKRb gvÎ 

mvwjkKvix e¨env‡i m¤§Z n‡Z ej‡j, Aci cÖwZôvb‡K 14 w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ Aek¨B : 
 

nq 

• mycvwikK…Z mvwjkKvixi bvg MÖnY Ki‡Z n‡e; ev 
 

• Ab¨ GKRb mvwjkKvixi bv‡g m¤§Z n‡Z n‡e; 
 

A_ev 
 

• ej‡Z n‡e †h, †m ïaygvÎ GKRb mvwjkKvix e¨env‡i m¤§Z bq; 
 

• wb‡Ri mvwjkKvixi bvg ej‡Z n‡e; Ges 
 

• cÖ_g cÖwZôv‡bi mvwjkKvixi wel‡q AvcwË Rvbv‡Z cv‡i| 

 

2 hw` wØZxq cÖwZôvb Zvi mvwjkKvix bvg উক্েে K‡i, cÖ_g cÖwZôvb‡K Aek¨B mvZ w`‡bi 

(GK mßvn) g‡a¨ †mB g‡bvbq‡bi Dci AvcwË Ki‡Z n‡e, Ab¨_vq Zv M„nxZ e‡j MY¨ Kiv 

n‡e| 

 

3 hw` wØZxq cÖwZôvb mvov bv †`q, GKRb gvÎ mvwjkKvix w`‡q mvwjk Kiv hv‡e bv| Dfq 

cÖwZôvb KZ…©K ev Zv‡`i c‡ে Aek¨B mvwjkKvix wb‡qvM Ki‡Z n‡e| 

Dcwewa 333 

hw` †Kvb cÖwZôvb Dcwewa 329 Abyhvqx mvwjk ïiæ K‡i wKš‘ Aci cÖwZôvb‡K ïaygvÎ GKRb 

mvwjkKvix‡Z m¤§Z n‡Z bv e‡j, ZLb Aci cÖwZôvb‡K Aek¨B †PŠÏ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ 

wjwLZfv‡e Zvi mvwjkKvix g‡bvwbZ Ki‡Z n‡e| mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ wjwLZfv‡e †Kvb 

†hŠw³K AvcwË bv Kiv n‡j, †h †Kvb পে KZ…©K wb‡qvMK…Z mvwjkKvix Aci পে KZ…©K M„nxZ n‡q‡Q 

e‡j MY¨ Kiv n‡e| 

Dcwewa 334 

mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY g‡bvbxZ n‡q †M‡j Ges AvcwËi Rb¨ Aby‡gvw`Z mgq †cwi‡q †M‡j, 

Ges mswkøó mKj AvcwË wb®úwË n‡q †M‡j, mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY‡K wb‡qvM Kiv n‡q‡Q e‡j 
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MY¨ Kiv n‡e| cÖwZôvb¸‡jv‡K AvBb Abyhvqx mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY‡K ¯̂vaxbfv‡e KvR Ki‡Z 

w`‡Z n‡e| 

Dcwewa 335 

1 †Kvb cÖwZôvb KZ…©K g‡bvbxZ mvwjkKvixi wel‡q Acicে †Kvb AvcwË DÌvcb Ki‡Z PvB‡j, 

mswkøó wb‡qv‡Mi †bvwUk cÖ`v‡bi 7 w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Zv Ki‡Z n‡e| AvcwËi KviY mn 

wjwLZfv‡e AvcwË †ck Ki‡Z n‡e| hw` †cÖwm‡W›U রসদ্ধোন্ত cÖ`vb K‡i †h, উক্েে‡hvM¨ Ab¨vq n‡Z 

cv‡i, Zvn‡jB ïaygvÎ wb‡hv‡Mi Dci AvcwË ‰ea n‡e| 

 

2 hw` †Kvb cে: 

 

• Aby‡iv‡ai ci †PŠÏ w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ †Kvb mvwjkKvix g‡bvbxZ Ki‡Z e¨_© nq; ev 

 

• g‡bvbq‡bi Dci ‰ea AvcwËi †PŠÏ w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ mvwjkKvix cwieZ©‡bi Dci 

m¤§wZ Ávc‡b e¨_© n‡j, 

  

Aci cÖwZôvb, mvwjkKvix g‡bvbq‡b e¨_© A_ev Aby‡gvw`Z mg‡qi g‡a¨ mvwjkKvix cwieZ©‡bi Dci 

m¤§wZ Ávc‡b e¨_© cÖwZôv‡bi c‡ে wb‡qv‡Mi Rb¨ †cÖwm‡W›U‡K Aby‡iva Ki‡Z cv‡i| 

 

3 ‡cÖwm‡W‡›Ui AwfcÖv‡qi wel‡q G‡mvwm‡qkb †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| hw` †mB †bvwUk cÖ`v‡bi †PŠÏ 

w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ Aci cÖwZôv‡bi wbKU MÖnY‡hvM¨ †Kvb mvwjkKvix g‡bvbqb Ki‡Z bv 

cv‡i, †cÖwm‡W›U রসদ্ধোন্ত wb‡Z cv‡ib| 

  

4 ‡h †Kvb cÖwZষ্ঠvb †Pqvi ev ‡KvqvwjwU Avwcj KwgwUi †h †Kvb m`‡m¨i wbKU AvcwË †ck Ki‡Z 

cv‡ib, Z‡e Zv mswkøó wb‡qv‡Mi †bvwUk cÖ`v‡bi mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Ki‡Z n‡e| ‡h 

†Kvb AvcwË KviY mn wjwLZfv‡e †ck Ki‡Z n‡e| hw` †cÖwm‡W›U রসদ্ধোন্ত cÖ`vb K‡i †h, 

উক্েে‡hvM¨ Ab¨vq n‡Z cv‡i, Zvn‡jB ïaygvÎ wb‡qv‡Mi Dci AvcwË ‰ea n‡e| 

 

5 hw` †Kvb AvcwË KvR bv K‡i Ges cÖZ¨vnvi Kiv bv nq, †mwU ˆea wKbv Zv wVK Ki‡Z Aek¨B 

†cÖwm‡W›U‡K Aby‡iva Ki‡Z n‡e| 

 

6 AvcwË DÌvc‡bi mvaviY mgqmxgv AwZµvšÍ nIqvi ci bZzb mvে¨cÖgvY mvg‡b Avm‡j, ZLbI 

AvcwË DÌvcb Kiv hv‡e| †mwUi ïbvbx n‡e wKbv Ges †mwU ˆea wKbv, Zv †cÖwm‡W›U wba©viY 

Ki‡eb| 

 

7 hw` †Kvb cÖwZôvb †cÖwm‡W‡›U AwfcÖvq ev wm×v‡šÍi mv‡_ wØgZ †cvlY K‡i, ‡mwU cwiPvjK‡`i 

wbKU Avwcj Ki‡Z cvi‡e Z‡e Zv †bvwUk cÖ`v‡bi mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Ki‡Z n‡e| 

cwiPvjKMY Dc‡iv³ c¨viv (3) I c¨viv (4) Gi gva¨‡g †cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë †Kvb েgZv e¨envi 

Ki‡Z cv‡ib| 

 

8 hw` †cÖwm‡W‡›Ui †Kvb m¤¢ve¨ ¯^v_© we‡iva _v‡K. wZwb AÎ Dcwewagvjvi Aax‡b mvwjkKvix wb‡hvM 

Ki‡eb bv| এক্েক্ে, †cÖwm‡W‡›Ui gZ fvBm-‡cÖwm‡W›U ev fvicÖvß †cÖwm‡W‡›Ui wb‡qv‡Mi mgiƒc 

েgZv _vK‡e| 
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mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`m¨‡`i KZ…©Z¡ cÖZ¨vnvi 

Dcwewa 336 

1 GKevi †Kvb mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`m¨ wb‡qvMcÖvß n‡j, Dfq cÖwZôvb 

m¤§Z bv n‡j Zvi KZ…©Z¡ cÖZ¨vnvi Ki‡Z cvi‡e bv| 

2 †Kvb mvwjkKvix, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU m`‡m¨i B›Uvib¨vkbvj KUb G‡mvwm‡qk‡bi 

m`m¨c` ’̄wMZ _vK‡j, cwiPvjKগে m¤§Z bv n‡j wZwb †h c‡`B wb‡qvwRZ †nvb bv †Kb, 

wZwb KvR Ki‡Z cvi‡eb bv| 

 

3 ‡cÖwm‡W›U †Kvb wb‡qvM cÖZ¨vnvi Ki‡Z cv‡ib Ges weKí wb‡qvM w`‡Z cv‡ib: 

 

hw` Zviv †mwU bv Ki‡j †Kvb m¤¢ve¨ Ab¨vq n‡Z cv‡i; ev 

 

wb‡¤œv³ cwiw ’̄wZ‡Z †h †Kvb cে Zv Kivi Av‡e`b Ki‡j: 

 

• hw` তোরো Dcwewa 335 Gi Aax‡b †Kvb AvcwË envj iv‡L; 

  

• hw` wb‡hvMK…Z mvwjkKvix gviv hvq, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ ev Aেg nq; 

 

• hw` wb‡qv‡Mi A_ev mvwj‡ki ’̄v‡b m¨v¤új †cŠQv‡bvi 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨, †hwU 

c‡i nq, GKgvÎ mvwjkKvix †Kvb রসদ্ধোন্ত bv †`b; 

 

• hw` `yB Rb mvwjkKvixi wb‡qv‡Mi A_ev mvwj‡ki ’̄v‡b m¨v¤új †cŠQv‡bvi 21 w`‡bi 

(wZb mßvn) g‡a¨, †hwU c‡i nq, †Kvb রসদ্ধোন্ত bv †`b ev Av¤úvqvi wb‡qvM bv K‡ib; ev 

 

• hw` Av¤úvqvi Zvi wb‡qv‡Mi ZvwiL †_‡K mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨, †Kvb রসদ্ধোন্ত bv 

†`b; 

 

4 ‡cÖwm‡W‡›Ui AwfcÖv‡qi wel‡q G‡mvwm‡qkb †bvwUk cÖ`vb Ki‡e| hw` †Kvb cÖwZôvb 

†cÖwm‡W‡›Ui mv‡_ wØgZ †cvlY K‡i, ‡mwU cwiPvjK‡`i wbKU Avwcj Ki‡Z cvi‡e Z‡e Zv 

†bvwUk cÖ`v‡bi mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ Ki‡Z n‡e| cwiPvjKMY, †cÖwm‡W›U‡K cÖ`Ë 

†Kvb েgZv e¨envi Ki‡Z cv‡i| 

mgqm~Px 

Dcwewa 337 

1 g¨vbyqvj †KvqvwjwU এবং যন্ত্র দ্বোরো পরীেো আধোররত সোরিক্  ক্ষেক্ে: 

 

রবরধ 223 রনরদথ ষ্ট কক্র ক্ষয ক্ষকোক্নো দোবীর রবজ্ঞরপ্তর সম়েসীমো এবং সেোক্ম্প গ্রিক্ের সম়ে। যরদ নো অনেেোক্ব 

সম্মত িও়েো র্োক্ক, এক পে অনে পেক্ক রিরেতেোক্ব রবরধ 223 ক্ষমোতোক্বক ক্ষযক্নো গুেগতমোন সম্পক্কথ  

দোবী জোনোক্ব, সোরি -রনষ্পরি ঘেোর আক্গ। 
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• ক্ষকোক্নো দোবী সম্পক্কথ  রিরেত রবজ্ঞরপ্তর 42 রদক্নর (6 সপ্তোি) –এর মক্ধে সোরি  রনষ্পরি শুরু করক্ত 

িক্ব উপরবরধ 329 ক্ষমোতোক্বক; এবং  

  

•  ক্ষকোক্নো দোবী সম্পক্কথ  রিরেত রবজ্ঞরপ্তর 56 রদক্নর (8 সপ্তোি) –এর মক্ধে সেোক্ম্পি সোরি -রনষ্পরির 

স্থোক্ন এবং/অর্বো ক্ষেক্স্টর স্থোক্ন পোঠিক়্ে রদক্ত িক্ব।  
 

2 cwiPvjKMY GB mgqmxgv e„w× Ki‡Z cv‡ib, hw` mswkøó cÖwZôvb †`Lv‡Z cv‡i †h, GwU bv 

n‡j we‡kl Ab¨vq n‡e Ges GB mKj cwiw ’̄wZ‡Z mgqmxgv e„w×i Av‡e`b †hŠw³K| 

Av‡e`bwU Avgv‡`i wbKU Aek¨B wjwLZfv‡e w`‡Z n‡e| cwiPvjKMY রসদ্ধোন্ত MÖn‡Yi c~‡e© 

Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi gZvgZ we‡ePbvq †b‡eb†b‡eb| 

mvwj‡ki ’̄vb  

Dcwewa 338 

1 we‡ivaxq cÖwZôvb¸‡jvi m¤§wZ‡Z g¨vbyqvj †KvqvwjwU mvwjk †h †Kvb ¯’v‡b n‡Z cv‡i| hw` 

g¨vbyqvj mvwj‡ki Rb¨ cেMY †Kvb m¤§wZ‡Z †cŠQ‡Z cv‡i, g¨vbyqvj †KvqvwjwU mvwjk 

Avgv‡`i mvwjkx iæ‡g AbywôZ n‡e| 

 

2 g¨vbyqvj mvwj‡k Avwc‡ji ক্ষেক্ে, g¨vbyqvj Avwc‡ji †Kv_vq ïbvbx n‡e Zv cwiPvjKMY 

রসদ্ধোন্ত †b‡eb| 

 

3 mvwjk ev Avwcj †hLv‡bB †nvK bv †Kb, Avgiv mvwjk I Avwc‡ji wm×v‡šÍ mxj w`e Ges Zv 

wjfvicy‡j Kvh©Ki Kie| 

Kvh©cÖYvjx 

Dcwewa 339 

1 গুেগত মোক্নর সোরি  m¨v¤ú‡ji wfwË‡Z cwiPvjbv Kiv n‡e Ges g¨vbyqvj cixেvi gva¨‡g 
ক্ষগ্রড্ এবং ক্ষস্টক্পি wba©vwiZ n‡e, যরদ নো উে়ে পে ইন্সেুক্মন্ট পরীেোর জনে রিরেতেোক্ব সম্মত ি়ে| 
 

2 ‡U÷ wi‡cv‡U©i wfwË‡Z Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s mvwjk cwiPvjbv Kiv n‡e| †U÷ wi‡cv‡U©i Z_¨ 

n‡e েূডোন্ত, যরদ পেগুরি রবরধ 224 এবং রবরধ 233 ক্ষমোতোক্বক ধোপগুরি পোিন কক্র র্োক্ক| 

mvwjkKvixMY রসদ্ধোন্ত MÖnY Ki‡eb, hw` †h †Kvb wb‡¤œv³ wel‡q e¨_© nq: 

 

• cÖ‡hvR¨ Qv‡o m¤§Z n‡Z; ev   

 

• Pzw³‡Z cÖ‡hvR¨ †U÷ wi‡cv‡U©i e¨vL¨vq m¤§Z n‡Z; ev   

 

• ‡U÷ wi‡cvU© Bmy¨i 14 w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ m¤§wZK…Z fvov cwi‡kv‡a e¨_© n‡j| 

 

• ক্ষেক্স্টর স্থোন রবষক়্ে সম্মত িও়েো। 
 

3 Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s mvwj‡k Dcwewa 346 I 347 cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 
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4 Dcwewa 352 Abyhvqx mvwjkKvix, mvwjkKvixMY ev Av¤úvqv‡ii wm×v‡šÍi weiæ‡× †h †Kvb 

cÖwZôvb Avwcj Ki‡Z cvi‡e, Z‡e AwaKZi †Kvb Bb÷ªy‡g›U †U÷ Kiv n‡e bv| 

wePvi e¨e¯’v 

Dcwewa 340 

wePvi e¨e ’̄v msµvšÍ AvB‡bi cÖweavb েzYœ bv K‡i, mvwjkx Pzw³ Abyhvqx ‡Kvb welq mvwj‡k Rgv w`‡j 

mvwjkKvix I Av¤úvqvi Zv‡`i GLwZqvivax‡b রসদ্ধোন্ত w`‡Z cv‡i|  

Dcwewa 341 

1 hw` GKwU cÖwZôvb †KvqvwjwU অর্বো প্রযুরক্তগত mvwjk শুরু K‡i Ges Aci c ÖwZôvb 

‡KvqvwjwUi wel‡q wePvi ev Pzw³i kZ©vejx‡Z we‡iva K‡i, cেMY Ab¨iƒc m¤§wZ Ávcb bv 

Ki‡j, ‡m‡ে‡Î GKwU †UKwbK¨vj mvwjk n‡e| †UKwbK¨vj রসদ্ধোন্ত ej‡e: 

 

• Avgv‡`i GLwZqvi Av‡Q wKbv. 

 

• welq¸‡jv †KvqvwjwU mvwjk mv‡c‡ে wKbv; Ges 

 

• ‡KvqvwjwU m¤ú‡K© Pzw³i †Kvb& †Kvb& welq cÖ‡hvR¨ 

 

2 mvaviY c×wZ‡Z GKwU Avwc‡ji gva¨‡g GKwU cÖwZôvb GB ivq P¨v‡jÄ Ki‡Z cv‡i| 

 

3 ‡UKwbK¨vj mvwjk ev Avwcj ivq cÖ`vb K‡i GKwU †KvqvwjwU mvwjk msNwUZ n‡Z cv‡i †h: 

 

• ‡mLv‡b GKwU ˆea mvwjk Pzw³ i‡q‡Q; Ges 

 

• Avgv‡`i Dcwewa cÖ‡hvR¨| 

 

4 ক্ষকোক্নো এক পে দ্বোরো অনুক্রোধ করো িক্ি, পররেোিকমণ্ডিী তোাঁ ক্দর েূডোন্ত ও রনরক্পে 

রবেেেতো অনুসোক্র একটি ক্ষকো়েোরিটি সোরি ীর সংঘেন ক্ষেকরনকেোি সোরি ীর সক্ে 

একক্যোক্গ করোর রসদ্ধোন্ত রনক্ত পোক্রন। 

÷¨vÛvW© 

Dcwewa 342 

1 hLb Avgiv ‡KvqvwjwUi Rb¨ ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ Gi w`‡K wb‡`©k Kwi, Avgiv †evSvB 

Avgv‡`i Ges BDbvB‡UW †÷Um wWcvU©‡g›U Ad GwMÖKvjPvi Gi gv‡S we`¨gvb BDwbfvm©vj 

KUb ÷¨vÛvW© GwMÖ‡g›U Gi Aax‡b M„nxZ is I wjd †MÖ‡Wi Rb¨ BDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©| 

 

2 G‡mvwm‡qk‡bi wbKU ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ Gi GKwU c~Y© †mU i‡q‡Q| Awdm PjvKv‡j 

¯̂Zš¿ m`m¨iv Zv cwi`k©b Ki‡Z cv‡ib| †m¸‡jv mvwjk I Avwcj wb®úwË‡Z e¨envi Kiv 

†h‡Z cv‡i| 

 

3 ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj KZ…©K wbqwgZ cwi`k©‡bi Rb¨ ÷¨vÛvW©¸‡jv Dcw ’̄Z _vK‡e| hw` 

Zviv KL‡bv g‡b K‡ib †h, ÷¨vÛvW© cwiewZ©Z n‡q‡Q, c¨v‡bj c`‡েc MÖnY Ki‡e| 
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Dcwewa 343 

1 ÒAvBwmG Awdwmqvj ÷¨vÛvW©mÓ n‡jv †m¸‡jv hv cwiPvjKMY Aby‡gv`b K‡i‡Qb Ges 

G‡mvwm‡qkb wbwðZ K‡i‡Q| 

 

2 G‡mvwm‡qkb ÷¨vÛvW©¸‡jv msiেY Ki‡e| Awdm PjvKv‡j ¯̂Zš¿ m`m¨iv Zv cwi`k©b Ki‡Z 

cv‡ib| †m¸‡jv mvwjk I Avwcj wb®úwË e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

3 ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj KZ…©K wbqwgZ cwi`k©‡bi Rb¨ ÷¨vÛvW©¸‡jv Dcw ’̄Z _vK‡e| hw` 

Zviv KL‡bv g‡b K‡ib †h, ÷¨vÛvW© cwiewZ©Z n‡q‡Q, c¨v‡bj c`‡েc MÖnY Ki‡e| 

 

4 ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡ji মন্তবে we‡ePbvi ci cwiPvjKMY ÷¨vÛvW©¸‡jv cwieZ©b 

Aby‡gv`b Ki‡eb| Avgiv cÖ‡Z¨K wbewÜZ cÖwZôvb I ¯̂Zš¿ m`m¨MY‡K প্রিোরবত cwieZ©‡bi 

wel‡q 14 w`‡bi (`yB mßvn) wjwLZ †bvwUk cÖ`vb Kie| Zvici Avgiv cwieZ©b¸‡jv 

Aby‡gv`b Kie| bZzb ÷¨vÛvW©¸‡jv Aby‡gv`b nIqvi c‡ii w`b †_‡K †m¸‡jv Kvh©Ki n‡e| 

†mB Zvwi‡L ev Zvi c‡ii Pzw³¸‡jv‡Z †m¸‡jv cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

5 KU‡bi ‡MÖv_ ev †MÖ‡Wi Rb¨ bZzb ÷vÛvW©¸‡jv Avgiv wbwðZ Kiv gvÎ e¨eüZ n‡e| 

we‡iv‡a f¨vjy cv_©K¨ cÖ‡qvM 

Dcwewa 344 

1 যরদ নো উপরবরধ 348 অর্বো উপরবরধ 354 প্রক্যোজে ি়ে, অর্বো রববোদরত সংস্থোগুরি 

অনে রকেুক্ত সম্মত ি়ে, গুেগতমোন সোরি  রোক়্ের রেরি িক্ব েেোিু রড্ফোক্রন্স করমটি 

দ্বোরো রনরদথ ষ্ট মোক্নর তফোত, যো বৃরদ্ধ পোক্ব গুরেতক্ক, যরদ প্রক্যোজে ি়ে, ক্ষযমন রবরধ 

22-এ বেথনো করো আক্ে। মোইক্ক্রোক্ন়েোর ও  রক্ত রবষক়্ে সংক্ োধক্নর কোযথকরী তোররে, 1 

অক্টোবর 2017-এর আক্গ করো েুরক্তর ক্ষেক্ে, মোইক্ক্রোক্ন়েোর ও  রক্তর মোক্নর তফোক্তর 

ক্ষেক্ে ক্ষসই তোররক্ে বিবৎ র্োকো রুি বুক প্রক্যোজে িক্ব (রবক্ ষ কক্র রবরধ 234, 235 

এবং 236), যরদ নো পেগুরি অনে রকেুক্ত সম্মত ি়ে। ক্ষযসব েুরক্ত 1 অক্টোবর 

2017 তোররক্ে বো তোর পক্র িক়্েক্ে, ক্ষসক্েক্ে মোক্নর তফোক্তর ক্ষেক্ে েেোিু রড্ফোক্রন্স 

করমটি যো রস্থর করক্বন ক্ষসটিই প্রক্যোজে িক্ব। 

2  

 

• wmAvBGd Ges wmAviGd Pzw³i ক্ষেক্ে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e KUb †cŠQv‡bvi 

Zvwi‡L nIqv cv_©K¨| 

 

• GdIwe Pzw³i ক্ষেক্ে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e wej Ad j¨vwWs ev Ab¨ UvB‡Uj 

WKz‡g‡›Ui Zvwi‡L nIqv cv_©K¨| 

 

• Ab¨ mKj ক্ষেক্ে, cÖ‡hvR¨ f¨vjy cv_©K¨ n‡e evqvi KU‡bi UvB‡Uj MÖn‡Yi w`‡bi 

mv‡_| 
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3 f¨vjy cv_©K¨¸‡jv cÖKvwkZ nIqvi c‡ii w`b †_‡K Kvh©Ki n‡e| 

 

4 cv_©K¨¸‡jv wba©vwiZ bv n‡j, Pzw³i Rb¨ h_vh_ evRv‡i f¨vjyi cv_©‡K¨i Dci wfwË K‡i 

রসদ্ধোন্ত cÖ`vb Kiv n‡e| mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqvi ev †KvqvwjwU Avwcj KwgwU 

h_vh_ cv_©K¨ wba©viY Ki‡eb| 

 
5 ক্ষযেোক্ন অ-মোরকথ ন যুক্তরোক্ের তূিো ইউরনেোসথোি স্টেোন্ডোড্থ  (ইউএসরড্এ ক্ষগ্রড্) রেরিক্ত রবরক্র ি়ে তোরপর 

আইরসএ USA অনেোনে আক্মররকোন ক্ষরনক্গ্রোন।মূিে পোর্থকে ক্ষগ্রড্ এবং প্রধোনতম জনে আক্বদন করো 

িক্ব।এটি ইউরনেোসথোি স্টেোন্ডোড্থ ক্সর পররক্প্ররেক্ত ইরতমক্ধেই আইরসএ মূিে পোর্থকে সোর্কথ িোর-এ বরেথত 

বৃরদ্ধর জনে আক্বদন করক্ব নো 

 
6 উপক্রোক্ত পদ্ধরতগুরি একটি েরতপূরে গেনো করক্ত বেবিোর করো িক্ব। 

Dcwewa 345 

1 ‡KvqvwjwU mvwj‡k, রসদ্ধোন্ত bM` A‡_© †`Lv‡bv †h‡Z cv‡i ev Pzw³‡Z ewY©Z IR‡bi Rb¨ 

Dchy³ gy`ªvq fMœvs‡kI †`Lv‡bv †h‡Z cv‡i| 

  

2 wmAvBGd I Abyiƒc Pzw³‡Z, †MÖW I †÷cj ‰`‡N©¨i Rb¨ রসদ্ধোন্ত c„_Kfv‡e †`Lv‡Z n‡e| GwU KUb 

wj›Uvi ev KUb I‡q‡÷i Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 

ÔMo ‡MÖWÕ 

Dcwewa 346 

1 ‡Kvb we‡kl †MÖ‡Wi Rb¨ M‡o wewµZ KU‡bi Dci mvwjk wfbœ wfbœ jU ‡kÖYxf~³ Kivi 

gva¨‡g wb®úwË Ki‡Z n‡e| †MÖW ev †MÖ‡Wi fMœvsk †mB †MÖ‡Wi ÷¨vÛv‡W©i Dc‡i I bx‡Pi 

wn‡m‡e Ki‡Z n‡e| M‡o hv-B Avm‡e Zv cÖ`vb Kiv n‡e| evKx¸‡jvi Dci Qvo w`‡Z n‡e| 

  

2 evqvi I ‡mjvi Ab¨iƒc m¤§Z bv n‡j GwU cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

‡kÖYxwefvRb 

Dcwewa 347  

1 hw` †Kvb cÖwZôvb †KvqvwjwU mvwj‡ki weiæ‡× Avwcj K‡i Ges AwZwi³ wd cwi‡kva K‡i, 

Zvn‡j †KvqvwjwU Avwcj KwgwU †MÖW, is ev †÷cj ‰`‡N©¨i Rb¨ cÖK…Z ‡kÖYxwefvRb cÖ`k©b 

K‡i GKwU mvwU©wd‡KU Bmy¨ Ki‡e| 

 

2 Av‡gwiKvb Avcj¨vÛ KUb 

  

Av‡gwiKvb Avcj¨vÛ KU‡bi is I wjd †MÖW ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ Gi Aax‡b 

‡kÖYxরবনেি Kiv n‡e| 

  Av‡gwiKvb wcgv KUb 
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Av‡gwiKvb wcgv KU‡bi is I wjd †MÖW hy³iv‡óª Awdwmqvj KUb ÷¨vÛvW© Gi 

Aax‡b ‡kÖYxরবনেি Kiv n‡e| 

Dfq ক্ষেক্ে, †÷cj ˆ`N©¨ BDbvB‡UW †÷Um wWcvU©‡g›U Ad GwMÖKvjPvi ÷¨vÛvW©m Gi 

kZ©vejxi Aax‡b ‡kÖYxরবনেি Kiv n‡e| 

3 bb-Av‡gwiKvb KUb 

  

Avgv‡`i wbKU _vKv ÔAvBwmG ÷¨vÛvW©mÕ Gi Rb¨ †MÖv‡_i ক্ষেক্ে, GB ÷¨vÛvW©¸‡jvi Aax‡b 

†MÖW ‡kÖYxরবনেি Kiv n‡e|†÷cj ˆ`N©¨ BDbvB‡UW †÷Um wWcvU©‡g›U Ad AwMÖKvjPvi 

÷¨vÛvW©m Gi kZ©vejxi Aax‡b ‡kÖYxরবনেি Kiv n‡e| 

 

4 ‡hB KUb¸‡jv‡K ‡kÖYxরবনেি Ki‡Z PvB‡e, Zv‡K Avwcj Av‡e`b Kivi mgqB Zv PvB‡Z 

n‡e| 

  

5 ‡kÖYxwefvRb ïaygvÎ m¨v¤úিK…Z †eB‡ji Dci cÖ‡hvR¨ n‡e| 

mvaviY gvb mxgvi evB‡ii KUb 

Dcwewa 348 

1 mswkøó †MÖv‡_i mvaviY gvb mxgvi evB‡ii KU‡bi Dci mvwjk I Avwcj, KU‡bi ¯̂vfvweK 

f¨vjy Aek¨B cÖgvY Ki‡Z n‡e| রসদ্ধোক্ন্ত †cŠQv‡bvi Rb¨ †mB f¨vjywU we‡ePbvq Avbv n‡e| 

f¨vjy wba©viY Kiv bv ‡M‡j, Pzw³i g~‡j¨i Dci mvwjk n‡e| 

 

2 KUb I‡q÷, wj›Uvi, wcwKs I Abyiƒc wRwb‡mi Dci mvwjk I Avwcj, Rvbv f¨vjyi Dci 

wfwË K‡i mvwjk n‡e| cÖK…Z f¨vjy cÖgvY Kiv bv †M‡j, Pzw³i g~‡j¨i Dci mvwjk n‡e| 

 

3 mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqvi Ges wb‡qvMK…Z †KvqvwjwU Avwcj KwgwU KUb 

e¨emvi mv‡_ mshy³ cÖwZôvb ev e¨w³ Ges KUb I‡q÷, wj›Uvi, wcwKs I Abyiƒc wRwb‡mi 

we‡klÁ‡`i wbKU †_‡K civgk© I ¯̂vে¨ cÖgvY wb‡Z cvi‡e| 

bvgnxb mvwjk 

Dcwewa 349 

1 bvgnxb †KvqvwjwU mvwjk ej‡Z †evSvq Avgiv we‡ivaKvix cÖwZôvb, ev mvwjkKvix Ges 

Av¤úvqv‡ii bvg cÖKvk Kie bv| 

 

2 hw` gvb m¤ú‡K© †Kvb we‡iva m„wó nq Ges Dfq cে m¤§Z nq †h, Zviv bvgnxb †KvqvwjwU 

mvwj‡k hv‡e, wb‡¤œv³ cwi‡”Q`¸‡jv mvaviY mvwjkx Kvh©cÖYvjxi e¨wZµg n‡e| 

 

3 Dfq cে †m‡µUvix eive‡i bvgnxb mvwj‡ki Rb¨ wjwLZfv‡e Av‡e`b Ki‡Z cv‡i| 

Zv‡`i‡K Aek¨B Bmy¨ c‡q›U e¨vL¨v Ki‡Z n‡e Ges cÖgvY w`‡Z n‡e †h, GB Av‡e`‡b Aci 

cÖwZôv‡bi m¤§wZ i‡q‡Q| 
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4 ‡mB mvwj‡ki Rb¨ wd I PvR© wba©vi‡Yi cÖwZôvb¸‡jvi Ae¯’v m¤úwK©Z Z_¨ †m‡µUvix‡K 

Aek¨B cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

 

5 hLb †cÖwm‡W›U cÖgvY MÖnY Ki‡eb, তোাঁ রো mvwjkKvix wn‡m‡e `yB Rb ¯̂Zš¿ m`m¨‡K wb‡qvM 

Ki‡eb| hw` mvwjkKvixMY 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ রসদ্ধোন্ত cÖ`v‡b m¤§Z bv n‡Z cv‡ib, 

Zvn‡j †cÖwm‡W›U GKRb Av¤úvqvi wb‡qvM †`‡eb| 

 

6 wb‡¤œv³ Ae¯’vq †cÖwm‡W›U bZzb mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqvi wb‡qvM Ki‡Z 

cv‡ib: 

 

• mvwjk cÖwµqvi mgq †Kvb mvwjkKvix ev Av¤úvqvi gviv †M‡j, KvR Ki‡Z A¯̂xK…wZ 

Rvbv‡j ev Aেg n‡j; ev  

 

• mvwjkKvix ক্ষকোন এক পে KZ…©K Av¤úvqv‡ii wbKU ‡cÖwiZ †Kvb wel‡q mvZ w`‡bi 

(GK mßvn) g‡a¨ †Kvb wjwLZ রসদ্ধোন্ত Reve bv cvb| 

 

7 mvwjkKvixMY I Av¤úvqvi‡K we‡ivaKvix cÖwZôv‡bi bvg †`qv n‡e bv, Ges cÖwZôvb¸‡jv‡KI 

mvwjkKvix I Av¤úvqv‡ii bvg †`qv n‡e bv| 

 

8 cÖvmw½K weµq aib I m¨v¤új, ev †U÷ djvdj Ges Pzw³i mvivsk mvwjkKvix I 

Av¤úvqvi‡K †`qv †m‡µUvixi `vwqZ¡| ïaygvÎ gvb m¤úwK©Z wel‡q mvivsk †`qv n‡e| 

g¨vbyqvj mvwjk, mvwjkKvix I Av¤úvqv‡ii wbKU hvIqvi c~‡e© তোাঁ রো †mjv‡ii aib I m¨v¤új 

mbv³Ki রেহ্ন b¤î w`‡q cwieZ©b Ki‡eb| 

 
9 েরতপূরেগুরি অব েই রবক্ ষ ফমথগুরিক্ত দতরর করো উরেত। যরদ সমি রফ আর েরে রদক়্ে ক্ষদ়েো ি়ে, 

আমরো রববোরদত সংস্থোগুরিক্ক েরতপূরে রদক়্ে ক্ষদব। এক্সোরসক়্ে ন প্রক্তেক েরতপূরক্ের একটি মূি 

সংস্করে রোেক্ব এবং দুটি মূি সংস্করে ক্ষদক্ব। প্ররতবের এই বোরষথক েরতপূরেটি সরেবোি়ে প্ররতটি পেক্ক 

এই মূি সংস্করেগুরির একটি (আর ইক্মি কক্র একটি রপরড্এফ করপ) র্করর়েোক্র পোঠোক্ব, যেন প্রকো নোর 

উপর প্ররত সোরিক্ র জনে েরতপূরক্ের একটি দবদুেরতন করপ ক্ষপ্ররে করক্ব।েরতপূরক্ের আক্রো মূি সংস্করে 

েোইবুেনোি বো সরেবোিক়্ে ক্ষয ক্ষকোন পে প্রকো ন তোররক্ের পূক্বথ একটি রফ জমো রদক়্ে (এক সপ্তোক্ির 

ক্ষনোটি ) রিরেত অনুক্রোক্ধর রেরিক্ত ক্ষপক্ত পোরক্ব। 

  

 

‡KvqvwjwU mvwjk রসদ্ধোন্ত 

Dcwewa 350 

1 রসদ্ধোন্ত Avgv‡`i Awdwmqvj di‡g wjwLZfv‡e, ZvwiL I mvwjkKvix ev Av¤úvqvi KZ…©K ¯̂vেi 

m¤ŵjZ n‡e| Avwcj রসদ্ধোক্ন্ত Avwcj KwgwUi ‡Pqvi ev †WcywU †Pqvi Ges †m‡µUvixi ¯̂vেi 

Aek¨B _vK‡Z n‡e| 

 

2 ‡KvqvwjwU wm×v‡šÍi g‡a¨ রসদ্ধোক্ন্তi KviY উক্েে _vK‡e bv| 
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3 ‡h †Kvb রসদ্ধোক্ন্ত mvwjk এর স্থোন Bsj¨vÛ Ges Avgv‡`i wbKU Avwcj এর †bvwUk ক্ষপৌেোক্নোর 

সবথক্ ষ ZvwiL উক্েে _vK‡e| 

  

4 welq¸‡jv †hLv‡bB wba©vwiZ †nvK ev রসদ্ধোন্ত †hLv‡B ¯^vেwiZ, we‡ivaxq cÖwZôv‡bi wbKU 

†cÖwiZ ev †Wwjfvi Kiv ‡nvK, Avgv‡`i Dcwewai Aax‡b cÖ`Ë mKj রসদ্ধোন্ত Bsj¨v‡Û c Ö`Ë 

n‡q‡Q e‡j MY¨ n‡e| 

 

5 রসদ্ধোক্ন্তi Zvwi‡L Avgv‡`i Awd‡m Avgiv cÖ‡Z¨K রসদ্ধোক্ন্তi Dci mxj w`e Ges wewa eB‡qi 

cwiwkó M Gi g‡a¨ ewY©Z wd cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

6 Avgiv mxj cÖ`v‡bi ci ‡h †Kvb রসদ্ধোন্ত Kvh©Ki I AZ¨vek¨K n‡e| 

 

7 Avgiv রসদ্ধোক্ন্তi Dci mxj cÖ`v‡bi ci, সংরিষ্ট mKj cে‡K †bvwUk cÖ`vb Kie| 

 

8 mx‡ji wd I Ab¨vb¨ e‡Kqv wd I LiPvw` cwi‡kv‡ai ci রসদ্ধোন্ত Aegy³ Kiv n‡e| 

 
9 এক্সোরসক়্ে ন প্রক্তেক েরতপূরক্ের একটি মূি সংস্করে রোেক্ব এবং দুটি মূি সংস্করে ক্ষদক্ব। প্ররতবের এই 

বোরষথক েরতপূরেটি সরেবোি়ে প্ররতটি পেক্ক এই মূি সংস্করেগুরির একটি (আর ইক্মি কক্র একটি 

রপরড্এফ করপ) র্করর়েোক্র পোঠোক্ব, যেন প্রকো নোর উপর প্ররত সোরিক্ র জনে েরতপূরক্ের একটি দবদুেরতন 

করপ ক্ষপ্ররে করক্ব। েরতপূরক্ের আক্রো মূি সংস্করে েোইবুেনোি বো সরেবোিক়্ে ক্ষয ক্ষকোন পে প্রকো ন 

তোররক্ের পূক্বথ একটি রফ জমো রদক়্ে (এক সপ্তোক্ির ক্ষনোটি ) রিরেত অনুক্রোক্ধর রেরিক্ত ক্ষপক্ত পোরক্ব। 
 

রসদ্ধোক্ন্তর Dci my` 

Dcwewa 351 

mvwjkKvixMY, Av¤úvqvi ev †KvqvwjwU Avwcj KwgwU ‡hiƒc h_vh_ g‡b K‡i †miƒc Zvwi‡L I †miƒc 

nv‡i mvaviY ev Pµe„w× my‡`i রসদ্ধোন্ত w`‡Z cv‡i| 

‡KvqvwjwU Avwcj 

Dcwewa 352 

1 hw` †h †Kvb cÖwZôvb mvwjkKvix ev mvwjkKvixMY ev Av¤úvqv‡ii রসদ্ধোক্ন্তর mv‡_ m¤§wZ 

cÖKvk bv K‡i, Zviv রসদ্ধোক্ন্ত Aby‡gvw`Z mg‡qi g‡a¨ Avwcj Ki‡Z cvi‡eb| Avgv‡`i wbKU 

Aek¨B wjwLZfv‡e Avwcj †bvwUk †cÖiY Ki‡Z n‡e| Avwcj Kivi mgq Aek¨B Avwc‡ji 

KviY উক্েে Ki‡Z n‡e| AwaKZi KviY ev Reve †Kvb Zvwi‡L w`‡Z n‡e Zv Avwcj KwgwUi 

†Pqvi ev †WcywU †Pqvi wba©viY Ki‡eb| 

 

2 Avgiv cwiPvjK KZ…©K wba©vwiZ Av‡e`b wd PvB‡Z cvwi| wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ 

রবিোররতwe Í̄vwiZ eY©bv i‡q‡Q| Avgv‡`i Pvjv‡bi Zvwi‡Li 14 w`‡bi (`yB mßvn) g‡a¨ GB 

A_© M„nxZ n‡Z n‡e, bv n‡j Avwcj evwZj n‡q hv‡e| 

 

3 GB Dcwewa mvwj‡ki we‡iv‡ai Li‡Pi ক্ষেক্ে cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 
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4 evwl©Kfv‡e wbe©vwPZ †KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj †_‡K wbe©vwPZ ‡KvqvwjwU Avwcj KwgwU 

(Ô‡KvqvwjwU AvwcjÕ) Avwc‡ji ïbvbx Ki‡e| ‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj GKRb ‡Pqvi I 

†WcywU †Pqvi wbe©vPb Ki‡eb| c¨v‡bj †_‡K wbe©vwPZ ‡Pqvi I †WcywU †Pqvig¨v‡bi msL¨v 

`y‡qi Kg Ges Pv‡ii †ekx n‡e bv, hv‡`i‡K GKwU ‡KvqvwjwU Avwcj KwgwU MV‡bi Rb¨ 

mswkøó †MÖv_ wePv‡ii Rb¨ me‡P‡q †hvM¨ we‡ePbv Kiv n‡e| 

 

5 Dfq cে m¤§Z ev Df‡q Avwcj bv Ki‡j, Avwc‡ji Rb¨ Aby‡gvw`Z mgq †kl nIqvi c~‡e© 

Avwcj KwgwU †Kvb Avwc‡ji ïbvbx Ki‡e bv| 

6 Avwcj KwgwU we‡iv‡ai mKj welq‡K AvIZvf~³ K‡i bZzb mvে¨cÖgvY cÖ`v‡bi AbygwZ w`‡Z 

cv‡i, hw` bv Avwcj Bb÷ªy‡g›U †U÷ mvwj‡k †cÖiY Kiv nq, †m‡ে‡Î †kl †U÷ wi‡cv‡U©i 

Z_¨ n‡e েূডোন্ত| 

 

7 msL¨vMwiô †fv‡Ui gva¨‡g Avwcj KwgwU welqwU wba©viY Ki‡e| †Pqvi I †WcywU †Pqvi mn 

mKj m`‡m¨i GKwU K‡i †fvU _vK‡e| hw` Dfq w`‡K †fvU mgvb nq, Zvn‡j welqwU 

wba©vi‡Yi Rb¨ †Pqvi cybivq †fvU †`‡eb| 

 

8 ‡Kvb cwiPvjK mvwjkKvix ev Av¤úvqvi wn‡m‡e KvR Ki‡j A_ev উক্েে‡hvM¨ েwZi m¤¢ebv 

_vK‡j, wZwb ‡Kvb Avwc‡ji wm×v‡šÍ ev Avwcj KwgwU‡Z RwoZ _vK‡Z cvi‡eb bv| 

 

9 ‡Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ mvwjkKvix ev Av¤úvqvi wn‡m‡e KvR Ki‡j A_ev উক্েে‡hvM¨ েwZi 

m¤¢vebv _vK‡j, wZwb ‡Kvb Avwc‡ji রসদ্ধোক্ন্ত ev Avwcj KwgwU‡Z RwoZ _vK‡Z cvi‡eb bv| 

Dcwewa 353 

1 welqwU mvwj‡k রসদ্ধোক্ন্তর Rb¨ †cÖi‡Yi c~‡e©, †KvqvwjwU Avwcj KwgwU Aek¨B KU‡bi 

G‡mm‡g›U Ki‡eb A_ev BÝUªy‡g›U †Uw÷s Gi ক্ষেক্ে †U÷ wi‡cvU© G‡mm‡g›U Ki‡eb Ges 

gZvgZ †`‡eb| wKš‘ েূডোন্ত রসদ্ধোন্ত MÖn‡Yi c~‡e©, KwgwU‡Z Aek¨B mvwj‡ki রসদ্ধোন্ত we‡ePbv 

Ki‡Z n‡e| 

 

2 ‡UKwbK¨vj mvwjk ev Avwc‡ji welq bq Ges wePvi e¨e¯’v ev gvb m¤úwK©Z Pzw³i kZ©ejxi 

wel‡q bZzb hyw³ZK© †ck Kiv n‡j, KwgwU wm×v‡šÍ †cŠQv‡e Ges mvে¨cÖgv‡Yi Dci wfwË 

K‡i রসদ্ধোন্ত †`‡e| 

 

3 Z‡e Dcwewa 349 Gi Aax‡b রসদ্ধোক্ন্তর রবরুক্দ্ধ Avwc‡j: 

 

• Pzw³i cেMY Ges AvwcjKvix c‡েi bvg †Kvb Ae ’̄v‡ZB †KvqvwjwU Avwcj KwgwUi 

wbKU cÖKvk Kiv n‡e bv; 

 

• hw` †Kvb cে c~‡e© Avwcj রসদ্ধোন্ত ev mvwjk রসদ্ধোন্ত †ck K‡i, †mLv‡b †Kvb Avwcj 

bv _vK‡j, †mLv‡b Aek¨B GB g‡g© M¨vivw›Ug~jK GKwU cÎ _vK‡Z n‡e †h, 

Avgv‡`i wbKU Avwc‡ji Rb¨ jUwU n‡e jU, †eB‡ji Rb¨ †eBj, hv c~e©eZ©x wm×v‡šÍ 

wQj|; Ges 
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• KwgwU Zvi রসদ্ধোন্ত ‡`qvi c~‡e© welqwU mvwjk ev Avwcj রসদ্ধোক্ন্ত †cÖiY Ki‡Z cv‡i, 

রকন্তু Zv Ki‡Z Zviv eva¨ bq| 

• এক্সোরসক়্ে ন প্রক্তেক েরতপূরক্ের একটি মূি সংস্করে রোেক্ব এবং দুটি মূি সংস্করে দতরী 

করক্ব। প্ররতবের এই বোরষথক েরতপূরেটি সরেবোি়ে প্ররতটি পেক্ক এই মূি সংস্করেগুরির একটি 

(আর ইক্মি কক্র একটি রপরড্এফ করপ) র্করর়েোক্র পোঠোক্ব, যেন প্রকো নোর উপর প্ররত সোরিক্সর 

জনে েরতপূরক্ের একটি দবদুেরতন করপ ক্ষপ্ররে করক্ব। েরতপূরক্ের আক্রো মূি সংস্করে 

েোইবুেনোি বো সরেবোিক়্ে ক্ষয ক্ষকোন পে প্রকো ন তোররক্ের পূক্বথ একটি রফ জমো রদক়্ে (এক 

সপ্তোক্ির ক্ষনোটি  রদক়্ে) রিরেত অনুক্রোক্ধর রেরিক্ত ক্ষপক্ত পোরক্ব। 
  

Ab¨ †Kv_vI cwiPvwjZ mvwjk Avwcj 

Dcwewa 354 

1 Ab¨ †Kvb G‡mvwm‡qk‡bi wewagvjvi Aax‡b †Kvb g¨vbyqvj †KvqvwjwU Avwcj cwiPvwjZ 

n‡jI, Zv †KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡ji Avwc‡j †h‡Z cv‡i| Z‡e, G‡Z we‡ivaxq cÖwZôv‡bi 

wjwLZ m¤§wZ _vK‡Z n‡e| 

 

2 mvwjkx wm×v‡šÍi Rb¨ e¨eüZ gv‡bi cv_©‡K¨i Dci wfwË K‡i Avwc‡j রসদ্ধোন্ত n‡e, Z‡e 

ÔBDwbfvm©vj ÷¨vÛvW©Õ evÔ AvBwmG ÷¨vÛvW©Õ Gi wecix‡Z KUb wePvi Kiv n‡e| †Kvb gv‡bi 

cv_©K¨ bv _vK‡j, Avgv‡`i cv_©K¨ cÖ‡hvR¨ n‡e| 

3 †h G‡mvwm‡qk‡bi wewagvjvi Aax‡b mvwjk n‡q‡Q †mwU‡Z ewY©Z mgqmxgvi g‡a¨ Avwcj 

`v‡qi Ki‡Z n‡e| 
 

4 Avwc‡ji Rb¨ m¨v¤új¸‡jv Aek¨B mvwj‡k e¨eüZ GKB m¨v¤új n‡Z n‡e| cÖK…Z m¨v¤új 

wn‡m‡e ‡m¸‡jv Aek¨B mxj Ki‡Z n‡e Ges ¯̂vেi Ki‡Z n‡e| m¨v¤új¸‡jv Avgv‡`i wbKU 

†cÖiY Ki‡Z n‡e| mv‡_ GB g‡g© wee„wZ _vK‡Z n‡e †h, mvwjk cÖvK…wZK Av‡jvq A_ev K…wÎg 

Av‡jvq msMwVZ n‡q‡Q| 
  

5 Ab¨ †Kvb G‡mvwm‡qk‡bi wewagvjvi Aax‡b Bb÷ªy‡g›U †U÷ mvwjk n‡q _vK‡jI, Zv 

‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡j Avwcj †h‡Z cv‡i| Z‡e, G‡Z we‡ivax cÖwZôv‡bi wjwLZ m¤§wZ 

_vK‡Z n‡e| Dcwewa 352 cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

6 অেোক্সোরসক়্ে ন সকি রোক়্ের আসি সংস্করে সংরেে করক্ব এবং তোরো আরও দুটি আসি সংস্করে দতরর 

করক্ব। রো়ে প্রকোর ত িও়েোর পর ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে একটি অনুরিরপ র্করর়েোক্রর মোধেক্ম পোঠোক্বন (এবং একটি 

রপ-রড্-এফ ইক্মি কক্র) প্ররতটি পেক্ক, এবং দবদুেরতন করপ পোঠোক্বন প্ররতটি সোরি কোরীক্ক। েোইবুনোি বো 

পেগুরির ক্ষসক্ক্রেোররক়্েেক্ক রিরেত অনুক্রোধ সোক্পক্ে এেোডোও রোক়্ের আসি অনুরিরপ দতরর করো ক্ষযক্ত 

পোক্র, রো়ে প্রকোক্ র আক্গ। 

‡mŠnv`©¨c~Y© wb®úwË 

Dcwewa 355 
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1 hw` we‡ivax cÖwZôvb¸‡jv mvwjk ïiæi c~‡e© †Kvb e‡›`ve Í̄ cvq, wKš‘ †mwU wm×v‡šÍi di‡g 

†iK‡W©i cÖ‡qvRb nq, †mB e‡›`ve Í̄ †iKW© K‡i রসদ্ধোন্ত cÖ`v‡bi Rb¨ Zviv †hŠ_fv‡e GKRb 

mvwj Kvix wb‡qv‡Mi e¨vcv‡i m¤§Z n‡Z cv‡i| 

  

2 hw` cÖwZôvb¸‡jv mvwjk ïiæ nIqvi ci Zv‡`i we‡iva wb®úwË K‡i, Zviv Avgv‡`i‡K 

ZrেYvr AeMZ Ki‡e| Zviv রসদ্ধোক্ন্তর di‡g বক্ন্দোবি †iKW© Ki‡Z bv ej‡j, mvwjkKvix, 

UªvBeybvj ev Avwcj KwgwU †Kvb রসদ্ধোন্ত cÖ`vb Ki‡e bv| 

 
3 যরদ একমোে সোরি ী, েোইবুেনোি বো আপীি করমটি একটি েরতপূরে মঞু্জর, তোিক্ি এটি অনে ক্ষযক্কোন 

েরতপূরক্ের মযথোদো পোক্ব, শুধু এু্টি েোডো ক্ষয রবক্বেনো আরপক্ির অরধকোর পররতেোগ করক্বন এই মক্মথ ক্ষয 

তোরো রনষ্পরির েুরক্ত পদ দ্বোরো আবদ্ধ িক্ত সম্মত এটি একটি েরতপূরক্ে রূপোন্তর করোর অনুক্রোধ জোনোক্নোর 

সম়ে। আরপক্ির ক্ষকোন অরধকোর ক্ষনই। 
 

4 GKRb mvwjkKvixi, UªvBeybv‡ji ev Avwcj KwgwUi Ges mx‡ji Rb¨ wba©vwiZ PvR© Aek¨B 

cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

5 mvwjk ev Avwc‡িi wel‡q †Kvb wd ev LiPvw`i wecix‡Z Rgv gva¨‡g Dcwewa 354(4) A_ev 

Dcwewa 312(2) Gi Aax‡b A_© Rgv ‡`Iqv n‡j, UªvBeybvj ev Avwcj KwgwU wba©viY Ki‡e 

†h, wK Abycv‡Z A_© †diZ †`qv n‡e| Giƒc রসদ্ধোক্ন্তর ক্ষেক্ে nv‡Z †bqv Kv‡Ri cwigvY 

Ges/ev wb®úwËi †bvwUk MÖn‡Yi Zvwi‡L UªvBeybvj ev Avwcj KwgwUi e¨q nIqv AvBbx wd 

we‡ePbvq Avbv n‡e| 
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wd I PvR© 

mvwj‡ki Rb¨ Av‡e`b wd 

Dcwewa 356 

1 সোরির র জনে পররেোিকক্দর দ্বোরো রনধথোররত আক্বদন রফ রুি বুক্কর পররর ষ্ট C এর মক্ধে ক্ষদ়েো ি়ে। পররর ষ্ট C এর 

ক্ষকোনও পররবতথ ন কোযথকর ি়ে যেন পররবতথ নগুরি রনরিত করোর জনে অেোক্সোরসক়্ে ক্নর একটি অসোধোরে বো অনেোনে 

সোধোরে সেোক্ত সংরিষ্ট সংক্ োধনী (গুরি) সংক্ োধক্নর প্রক়্েোজন নো র্োকক্ি আইরসএ ওক়্েবসোইক্ের পররেোিকগে 

রসদ্ধোন্ত গ্রিে কক্রন এবং জোনোন। )  

2 GKwU we‡iv‡a GKvwaK Pzw³ _vK‡Z cv‡i, Z‡e cÖ‡Z¨K mvwj‡ki Rb¨ cÖwZôvb‡K Avgv‡`i wbKU 

Avjv`v Av‡e`b wd Rgv w`‡Z n‡e| 

3 আমোক্দর ধোযথ করো আক্বদন রফ, মূিে, জমো ইতেোরদ িক্ব সোরি ীর জনে প্রোপ্ত আক্বদক্নর তোররক্ে বতথ মোন 

রুিবুক্ক উপরবরধ ও পররর ষ্ট গ এক্ত রনধথোররত পররমোে(গুরি), আক্িোেে েুরক্ত(গুরি)র অর্বো পররর ষ্ট 'গ' বো 

উপরবরধগুরির অনে ক্ষকোক্নো সংস্করক্ের বের ন়ে।   

Avwc‡ji Rb¨ Av‡e`b wd 

Dcwewa 357 

1 Avwc‡ji Rb¨ cwiPvjKMY KZ…©K wba©vwiZ Ave‡`b wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ewY©Z 

n‡q‡Q| 

 

2 cwiPvjKMY h_vh_ g‡b Ki‡j, Zviv Av‡e`b wd m¤ú~Y© ev AvswkK n«vm Ki‡Z ev †diZ 

w`‡Z cv‡i| 

 

3 আমোক্দর ধোযথ করো আরপি আক্বদন রফ, মূিে, সোরি ী রোক়্ে জমো ইতেোরদ িক্ব সোরি ীর জনে প্রোপ্ত 

আক্বদক্নর তোররক্ে বতথ মোন রুিবুক্ক উপরবরধ ও পররর ষ্ট গ (অর্বো রো়ে) এক্ত রনধথোররত পররমোে(গুরি), 

আক্িোেে েুরক্ত(গুরি)র অর্বো পররর ষ্ট গ বো উপরবরধগুরির অনে ক্ষকোক্নো সংস্করক্ের বের ন়ে । 

Ab¨vb¨ wd I PvR©- †UKwbK¨vj 

Dcwewa 358 

1 mvwjkKvixMY mn †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨iv wd PvR© Ki‡Z cvi‡eb, hv 

mvwjk/Avwc‡ji cÖ‡Z¨K mvwjkKvix/†UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨iv †h cwigvY †hŠw³K 

mgq w`‡q‡Qb Zvi Dci wfwË K‡i wba©vwiZ n‡e Ges mg‡q mg‡q Avgv‡`i KZ…©K wba©vwiZ 

wb‡¤œv³ †¯‹j Abyhvqx n‡e: 

 

• NÈv nv‡i cÖwZ NÈv m‡e©v”P 150 cvDÛ পযথন্ত PvR© Kiv hv‡e| 
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• cÖ_g NÈvi ci †Kvb NÈvi fMœvs‡ki Rb¨ †cÖv ivUv nv‡i PvR© n‡e| 

 

• cÖ‡Z¨K mvwjkKvix‡K b~¨bZg 100 cvDÛ wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

  

• cÖ‡Z¨K mvwj‡ki Rb¨ †Pqvi‡K AwZwi³ 250 cvDÛ wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

 

2  আমোক্দর ধোষথ করো আরপি আক্বদন রফ, মূিে, জমো ইতেোরদর পররমোে িক্ব সোরি ীর জনে প্রোপ্ত আক্বদক্নর 

তোররক্ে বতথ মোন রুিবুক্ক উপরবরধ ও পররর ষ্ট গ এক্ত রনধথোররত পররমোে(গুরি)র রেরিক্ত, আক্িোেে 

েুরক্ত(গুরি)র অর্বো পররর ষ্ট 'গ' এর অনে ক্ষকোক্নো সংস্করক্ের বের ন়ে ।  
 

3 hLb UªvBeybvj ev †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU g‡b Ki‡eb †h, †Kvb wel‡qi mvwjk ev Avwc‡ji 

Rb¨ AvBbx civgk© cÖ‡qvRb, iv‡q wb‡`wk©Z †hŠw³K AvBbx wd cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

4 Avgiv †Kvb Aby‡iva MÖn‡Yi ci †h †Kvb mgq Ges cieZ©x‡Z mg‡q, UªvBeybvj †Pqvi `vex 

Ki‡Z cv‡ib †h, mvwj‡ki mv‡_ m¤ú„³ wd ev LiPvw`i wecix‡Z Rgvi gva¨‡g we‡ivaxq †h 

†Kvb cে‡K †mB A_© Rgv w`‡Z n‡e| †Kvb cে ‡mB A_© Rgv w`‡Z e¨_© n‡j, UªvBeybvj †mB 

A_© cwi‡kva bv nIqv পযথন্ত ’̄wMZ ev eÜ _vK‡e| 

 

5 hLb Dcwewa 309 Abyhvqx †Kvb রসদ্ধোন্ত wm‡ji Rb¨ †ck Kiv nq, mvwjkKvix ev †UKwbK¨vj 

Avwcj KwgwU m`m¨ Zv‡`i cÖ‡hvR¨ NÈv nvi cwi¯‹vifv‡e উক্েে K‡i Avgv‡`i wbKU Pvjvb 

w`‡Z cvi‡eb| mvwjkKvixMY‡K cwiPvjKMY KZ…©K Aby‡gvw`Z dig¨v‡U GKwU UvBg kxU 

Rgv w`‡Z n‡e| 

 
6 একটি সোরি  বো কোররগরর আরপি করমটির সদসে শুধুমোে একটি েরক্ের একটি ররসদ নো র্োকক্ি সক্বথোচ্চ 

£৫০ পযথন্ত র্করর়েোর রফ দোরব করক্ত পোক্রন। সোরি কোরী ক্ষকোন যুরক্তসেত েরক্ের দোরব করক্ত 

পোক্র; ভ্রমক্ের েরে, র্োকোর েরে, জীবনযোেোর িোর, েোজথ  এবং প্ররতরদন ভ্রমক্ের িোর সুস্পষ্টেোক্ব উে়ে 

পক্ের সক্ে আগোম সম্মত িক্ত িক্ব। 
 

7 mvwjkKvixMY Ges †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU m`m¨‡`i wd I LiPvw` G‡mvwm‡qkb UvBg kxU 

cÖvwßi Dci kZ©hy³|  

8 Dc‡iv³ welqvw` mv‡c‡ে, রসদ্ধোন্ত cÖ`v‡bi ci mvwjkKvixMY Ges †UKwbK¨vj Avwcj KwgwU 

m`m¨iv Zv‡`i wd I LiPvw` ZrেYvr cv‡eb| Dcwewa 359 Gi Aax‡b wiwfD‡qi ci hw` 

cwiPvjKMY †Kvb wd ev LiP A‡hŠw³K g‡b K‡ib, mvwjkKvixMY Ges †UKwbK¨vj Avwcj 

KwgwU m`m¨‡`i‡K cwiPvjK‡`i রসদ্ধোন্ত Abyhvqx KvR Ki‡Z n‡e| 

Dcwewa 359  

১ যরদ, একবোর একটি েরতপূরে মন্জুর ি়ে, একটি ফোমথ বো সরেবোি়ে রবক্বেনো কক্রন ক্ষয েোজথ  করো 

রফ এবং েরে অক্যৌরক্তক, এটি রড্ক্রটরক্ক পররমোক্ে পুনরবথক্বেনো করোর অনুক্রোধ জোনোক্ত 

পোক্রন, রিরেতেোক্ব অনুক্রোক্ধর কোরেগুরি জোরনক়্ে। পররেোিকরো রসদ্ধোন্ত ক্ষনক্বন কত েোকো ক্ষদ়েো 

িক্ব।২ রসদ্ধোন্ত cÖ`v‡bi 21 w`‡bi (wZb mßvn) g‡a¨ AÎ Dcwewai Aax‡b Avgiv †h 

†Kvb Aby‡iv‡ai †bvwUk MÖnY Kie| 

Dcwewa 360 
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1 mvaviY g~jbxwZ n‡jv †h, welq Abyhvqx LiPvw` n‡e, Z‡e UªvBeybvj I Avwcj KwgwU রসদ্ধোন্ত 

MÖnY Ki‡e †h, †Kvb cে wK Abycv‡Z mvwj‡ki LiP enb Ki‡e| 

 

2 UªvBeybvj Zvi রসদ্ধোন্ত e¨envi K‡i wb‡¤œv³ mswkøó welqvw` mn mKj ¸iæZ¡c~Y© cwicvwk^©KZv 

we‡ePbv Ki‡e: 

 

• mvwj‡ki †Kvb Bmy¨i Kvi‡Y উক্েে‡hvM¨ cwigvY e¨q n‡q‡Q Ges †Kvb cে H 

Bmy¨‡Z weRqx n‡q‡Q| 

 

• AvswkKfv‡e mdj †Kvb `vex wK A‡hŠw³fv‡e AwZwiwÄZ Kiv n‡q‡Q wKbv| 

 

• ‡Kvb `vex‡Z weRqx c‡েi AvPiY Ges Aci cে KZ…©K cÖ`Ë †Kvb Qvo| 

 

• cÖ‡Z¨K c‡েi weR‡qi gvÎv 

Ab¨vb¨ wd I PvR© - †KvqvwjwU 

Dcwewa 361 

1 †KvqvwjwU mvwjk 

 

• †KvqvwjwU mvwj‡ki Rb¨ me©wb¤œ wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ewY©Z n‡q‡Q| 

Z‡e mvwjkKvixMY Av‡iv †ekx PvR© Ki‡Z cv‡ib| 

 

• Dfq cে wd cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vK‡e| mvwjkKvixMY cÖ‡Z¨Kcে KZ…©K cÖ‡`q wd 

fvM K‡i †`‡eb| 

 

2 †KvqvwjwU Avwcj 

• ‡KvqvwjwU mvwj‡ki Rb¨ me©wb¤œ wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ewY©Z n‡q‡Q| 

Z‡e mvwjkKvixMY Av‡iv †ekx PvR© Ki‡Z cv‡ib| 

• AvwcjKvix cÖ‡Z¨K cে wd cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vK‡e| mvwjkKvixMY cÖ‡Z¨K cে 

KZ…©K cÖ‡`q wd fvM K‡i †`‡eb| 

 

3 KUb I‡q÷, wj›Uvi I wcwKs 

 

KUb I‡q÷, wj›Uvi I wcwKs Gi †KvqvwjwU mvwjk I Avwcj wd KU‡bi Dci †KvqvwjwU 

mvwjk I Avwcj wd Gi Abyiƒc| 

 

4 ‡kÖYxwefvRb 

 

Dcwewa 347 Gi Aax‡b †kÖYxwefvR‡bi wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ewY©Z n‡q‡Q| 

ïaygvÎ †kÖYxwefvR‡bi Rb¨ Av‡e`bKvix‡K GB wd cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

Dcwewa 362 
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1 †KvqvwjwU mvwj‡ki Rb¨ †Kvb Av¤úvqvi wbhy³ Kiv n‡j, তোাঁ রো cÖavb cÖwZôvb KZ…©K 

†KvqvwjwU mvwj‡ki Rb¨ cÖ‡`q me©wb¤œ wdi 50% cwigvY A_© MÖnY Ki‡eb| 

 

2 ‡h mKj mvwjkKvixM‡Yi রসদ্ধোন্ত/ivq Av¤úvqvi‡`i †_‡K Lye †ekx cv_©K¨ n‡e, Zviv Zv‡`i 

wd †_‡K Av¤úvqv‡ii wd cwi‡kva Ki‡Z eva¨ _vK‡eb| hw` mgvb msL¨K cv_©K¨ nq, 

cÖ‡Z¨K mvwjkKvix A‡a©K cwi‡kva Ki‡eb| †KvqvwjwU Avwc‡ji ক্ষেক্ে, Avwcj KwgwU রসদ্ধোন্ত 

‡b‡e †h, †Kvb mvwjkKvix Av¤úvqvi‡K A_© cwi‡kva Ki‡e| 

Dcwewa 363 

1 রসদ্ধোন্ত GKevi cÖKvwkZ nIqvi ci, hw` ‡Kvb cÖwZôvb g‡b K‡i †h, mvwjkKvix ev 

mvwjkKvixMY, Av¤úvqvi ev Avwcj KwgwU KZ…©K wba©vwiZ wd I LiPvw` A‡hŠw³K, Zviv GB 

A‡_©i cwigvY cybwe©‡ePbvi Rb¨ cwiPvjK‡`i ej‡Z cv‡i| cwiPvjKMY wba©viY Ki‡eb †h, 

wKfv‡e Zv cwi‡kva Kiv n‡e| 

 

2 wd I LiPvw`i †bvwUk A_ev রসদ্ধোন্ত cÖKvwkZ nIqvi, †hwU c~‡e© nq, 14 w`‡bi (`yB mßvn) 

g‡a¨ AÎ Dcwewai Aax‡b Avgiv †h †Kvb Aby‡iv‡ai †bvwUk MÖnY Kie| 
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÷¨vw¤ús PvR© 

Dcwewa 364 

1 wd wewa eB‡qi cwiwkó M Gi g‡a¨ ÷¨vw¤ús PvR© ewY©Z n‡q‡Q| we‡iva m„wóKvix Pzw³i cÖ`v‡b 

Zvwi‡L cÖwZôv‡bi wbeÜb ÷¨vUvm Abyhvqx nv‡i GB A_© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| mvwjk শুরু 

nIqvi ci hw` †Kvb cÖwZôv‡bi wbeÜb ¯’wMZ ev ewn¯‹vi Kiv nq, A_ev cybtwbeÜ‡bi Rb¨ 

cÖZ¨vL¨vb Kiv nq, Zv‡K Aek¨B AwbewÜZ nv‡i A_© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

2 ‡KvqvwjwU mvwjk I Avwcj 

 

‡KvqvwjwU mvwj‡k Dfq cÖwZôvb ÷¨vw¤ús PvR© cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vK‡e, Z‡e mvwjkKvixMY 

cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡bi cÖ‡`q PvR© fvM K‡i †`‡eb| 

 

Dcwewa 354 Gi Aax‡b †KvqvwjwU Avwc‡j, AvwcjKvix cÖ‡Z¨K cÖwZôvb ÷¨vw¤ús PvR© cÖ`vb 

Ki‡Z eva¨ _vK‡e, Z‡e mvwjkKvixMY cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡bi cÖ‡`q PvR© fvM K‡i †`‡eb| 

 

wd cwi‡kv‡a eva¨evaKZv 

Dcwewa 365 

hw` †Kvb cÖavb cÖwZôvb Zvi অধীনস্থ †Kvb AwbewÜZ cÖwZôv‡bi Rb¨ mvwjkKvix ev Av¤úvqvi wb‡qvM 

K‡i Ges †mB AwbewÜZ cÖwZôvb A_© cwi‡kv‡a e¨_© nq, Zvn‡j †mB cÖavb cÖwZôvb mvwjkKvix, 

Av¤úqvi I ÷¨v¤ú wd cwi‡kva Ki‡Z eva¨ _vK‡e| 

Am¤ú~Y© রসদ্ধোন্ত I e¨Z¨qKvix cে 

ররক্পোটিথ ং  

Dcwewa 366 

1 hw` G‡mvwm‡qkb ‡Kvb রসদ্ধোক্ন্তi Rb¨ ‡Kvb cে (wi‡cvU©Kvix cে) ev Zv‡`i cÖwZwbwai KvQ 

†_‡K wjwLZ civgk© MÖnY K‡i †h, রসদ্ধোক্ন্তi Acicে (ÒAwfhy³ e¨Z¨qKvix) †mB রসদ্ধোন্ত 

cÖwZcvjb K‡iwb, Zvn‡j Zv cwiPvjK‡`i AewnZ Kiv n‡e| 

 

2 ‡mB civg‡k©i Dci KvR Kivi c~‡e©, Awfhy³ e¨Z¨qKvix cে Zv‡`i cÖwZcvjb bv Kivi 

KviY 14 w`‡bi (`yB w`b) g‡a¨ e¨³ bv Ki‡j, †m‡µUvix Zv‡`i bvg ZvwjKvf~³ Kivi 

wel‡q cwiPvjK‡`i AwfcÖvq Awfhy³ e¨Z¨qKvix cে‡K wjwLZfv‡e AewnZ Ki‡eb| 

cwiPvjKMY Awfhy³ e¨Z¨qKvix c‡েi ‡ckK…Z KviY we‡ePbv Ki‡eb †h, wi‡cvU©Kvix 

c‡েi KvQ †_‡K cÖvß Z_¨vejx cÖKvk Kiv n‡e wKbv| 

 

3 cwiPvjKMY e¨Z¨qKvix c‡েi bvg Zvi wbe©vwPZ c×wZ‡Z KUb G‡mvwm‡qkb (wmAvBwmwmG) 

ev Ab¨ †Kvb ms ’̄v ev e¨w³i gv‡S আন্তজথ োরতক সিক্যোরগতোর Rb¨ ¯̂Zš¿ m`m¨, m`m¨ cÖwZôvb, 

m`m¨ G‡mvwm‡qk‡bi wbKU cÖ`vb mn বোতে়েকোরীক্দর bv‡gi ZvwjKv I cÖ‡qvRbxq Z_¨ 

G‡mvwm‡qk‡bi I‡qemvB‡Ui mvaviY cÖ‡ekmva¨ ’̄v‡b cÖKvk Ki‡Z cv‡ib| 
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4 hw` cwiPvjKMY Giƒc রসদ্ধোন্ত MÖnY K‡ib, Zvn‡j GB Z_¨v I Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` 

ÒAvBwmG Am¤ú~Y© রসদ্ধোন্ত ZvwjKv: Ask 1Ó bv‡g AwfwnZ Am¤ú~Y© wm×v‡šÍi ZvwjKvq cÖKvk 

Kiv n‡e| 

 

5 AvBb welqK †Kvb cÖkœ hw` cÖwZôvb¸‡jv wjf Uz Avwc‡ji Rb¨ nvB‡Kv‡U© `iLv¯Í K‡i, 

wi‡cvU©Kvix c‡েi Aby‡iv‡a, †mB cÖwZôvb¸‡jv‡K nvB‡Kv‡U©i iv‡qi djvdj AwggvswmZ 

†i‡L h_vh_ cv`UxKv mshy³ mn ÒAvBwmG Am¤ú~Y© রসদ্ধোন্ত ZvwjKv: Ask 1Ó Gi g‡a¨ 

ZvwjKvf~³ Kiv n‡e| 

 

6 cwiPvjKMY e¨Z¨qKvix c‡েi bvg KUb G‡mvwm‡qkb (wmAvBwmwmG) ev Ab¨ †Kvb ms ’̄v ev 

e¨w³i gv‡S AvšÍR©vwZK mn‡hvMxZvi Rb¨ ¯̂Zš¿ m`m¨, m`m¨ cÖwZôvb, m`m¨ G‡mvwm‡qk‡bi 

wbKU cÖKv‡ki mgq, e¨Z¨qKvixi mv‡_ m¤ú„w³ ‡Kvb ms ’̄vi wel‡q ‡bvwU‡ki gva¨‡g civgk© 

w`‡Z cv‡i| Giƒc ‡bvwUk ÒAvBwmG Am¤ú~Y© রসদ্ধোন্ত ZvwjKv: Ask 2Ó bv‡g AwfwnZ n‡e| 

 

7  

K   
†m‡µUvix e¨Z¨qKvix I Abvb¨ cে‡`i (যোাঁ রো Òআইরসএ অসমূ্পেথ রসদ্ধোন্ত তোরিকো: অং  

১Ó এর বোতে়েকোরী নোমগুরির সক্ে সম্পরকথ ত) eive‡i wjL‡Z cv‡i †h, ÒAvBwmG Am¤ú~Y© 

রসদ্ধোন্ত ZvwjKv: Ask 2Ó Gi g‡a¨ bvg cÖ`v‡bi প্রিোবKiv n‡q‡Q, Zv‡`i‡K ‡mB 

ZvwjKv়ে সম্পরকথ ত পক্ের নোম ক্ষযোগ করো প্রিোবনো সম্পক্কথ  AewnZ Ki‡eb Ges 14 

w`‡bi g‡a¨ (`yB mßvn) †mwUi welqe ‘̄ cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ mvে¨cÖgvY mieiv‡ni Rb¨ 

ej‡eb| 

ে পররেোিকগে প্রোপ্ত ক্ষযক্কোক্নো মন্তবে বো সোেেপ্রমোে রবক্বেনো করক্বন এবং সংরিষ্ট পেক্ক 

আইরসএ অসমূ্পেথ রসদ্ধোন্ত তোরিকো: অং  ২ এ যুক্ত করো উরেৎ িক্ব রক নো রসদ্ধোন্ত ক্ষনক্বন। তো 

করোর মোধেক্ম তোাঁ রো ক্ষসই পে ও Òআইরসএ অসমূ্পেথ রসদ্ধোন্ত তোরিকো: অং  ১Óএ নোম উক্েে 

করো আক্িোেে বোতে়েকোরীর মক্ধে একটি ‘ঘরনষ্ঠ সম্পকথ ’ প্রদ থন এবং/অর্বো ‘সোধোরে রন়েন্ত্রক 
মন’ েুাঁক্জ পোক্বন ও সোেেপ্রমোে রূক্প রবক্বেনো করক্বন। 

   

M AvBwmG Am¤ú~Y© রসদ্ধোন্ত ZvwjKv: Ask 2 এ তোরিকোেুক্ত করোর পররেোিকমণ্ডিীর রসদ্ধোন্ত 

অবগত িক্ি সংরিষ্ট অরেযুক্ত পক্ের ১৪ রদক্নর মক্ধে আইরসএ ক্ষত আরপি করোর অরধকোর 

আক্ে। পররেোিকমণ্ডিী ক্ষযক্কোক্নো অরতররক্ত সোেেপ্রমোে রবক্বেনো করক্বন এবং তোরিকোেুক্ত 

করো িক্ব রক নো রসদ্ধোন্ত ক্ষনক্বন। এই রসদ্ধোন্ত েূডোন্ত িক্ব এবং তোরিকোেুক্ত করো িক্ব এরূপ 

সংরিষ্ট পক্ের কোক্ে ও আইরসএ সদসেতো়ে জোনোক্নো িক্ব।  

8 AÎ Dcwewai Aax‡b AvBwmG-‡Z mivmwi mieivnK…Z Z‡_¨i ï×Zvi Rb¨ wi‡cvU©Kvix cে 

`vqx _vK‡e Ges D³ Z‡_¨i Aï×Zvi Rb¨ mKj `vq, েwZ, LiP I †Kvb Kvi‡Y A_© e¨q 

†_‡K G‡mvwm‡qkb I Gi cwiPvjK‡`i‡K েwZc~iY †`‡eb Ges ‡jvKmvb gy³ ivL‡e| 
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Am¤ú~Y© ZvwjKv †_‡K bv Acmvi‡Yi Rb¨ রসদ্ধোন্তwU wb®úwË Ki‡Z n‡e g‡g© wi‡cvU©Kvix cে 

ZrেYvr G‡mvwm‡qkb‡K AeMZ Ki‡e| 

9 Dc‡iv³ cwi‡”Q` 6 I cwi‡”Q` 7K m¤ú‡K© AÎ Dcwewai Aax‡b AvBwmG-‡Z mivmwi 

mieivnK…Z Z‡_¨i ï×Zvi Rb¨ wi‡cvU©Kvix cে `vqx _vK‡e Ges D³ Z‡_¨i Aï×Zvi Rb¨ 

mKj `vq, েwZ, LiP I †Kvb Kvi‡Y A_© e¨q †_‡K G‡mvwm‡qkb I Gi cwiPvjK‡`i‡K 

েwZc~iY †`‡eb Ges ‡jvKmvb gy³ ivL‡e| Am¤ú~Y© ZvwjKv †_‡K bv Acmvi‡Yi Rb¨ 

রসদ্ধোন্তwU wb®úwË Ki‡Z n‡e g‡g© wi‡cvU©Kvix cে ZrেYvr G‡mvwm‡qkb‡K AeMZ Ki‡e| 

10 AÎ Dcwewai eY©bv Abyhvqx cwiPvjK‡`i M„nxZ c`‡ে‡c mvwj‡ki cেM‡Yi m¤§wZ i‡q‡Q 

e‡j MY¨ Kiv n‡e| 

১১ ক্ষকোন বো়েোর অরনেুক র্োকক্ি অর্বো এিওইউএ১ অর্বো ২ এ তোরিকোেুক্ত একটি ক্ষকোম্পোরনক্ত জোিোজ 

পোঠোক্নোর র রপং রনক্দথ   সংক্ োধন করক্ত অেম িক্ি, ক্ষসিোর অব েই আইরসএ উপরবরধ ও রবরধমোিো 

অনুসোক্র েুরক্ত সোে করক্বন। 

১২ যরদ ক্ষকোন ক্ষসিোর ক্ষকোন বো়েোক্রর – রযরন এিওইউএ১ অর্বো ২ এ ক্ষকোন ক্ষকোম্পোরনক্ত কেন র প 

পোঠিক়্েক্েন – কোে ক্ষর্ক্ক ক্ষকো়েোরিটি বো ওজন সংক্রোন্ত েরতপূরক্ের দোরব পোন, বো়েোক্রর সক্ে দোরব রনষ্পরি 

করোর ক্ষকোন দো়ে ক্ষসিোক্রর ক্ষনই। 
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cwiwkó M-01: 

ক্ষেকরনকেোি mvwjk, েুদ্র দোরব সোরি , ক্ষকো়েোরিটি সোরি  ক্ষনোেোরীকরে I Avwc‡ji Rb¨ Avgv‡`i 

wd I Pv‡R©i mvivsk 
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cwiwkó M-01: †UKwbK¨vj mvwjk I Avwc‡ji Rb¨ wd I PvR© 

cwiwkó M-01: 

mvwjk I Avwc‡ji Rb¨ Avgv‡`i wd I Pv‡R©i mvivsk 

†UKwbK¨vj mvwjk I Avwc‡ji Rb¨ wd I PvR© 

†R‡b ivLyb †h, cÖwZôv‡bi wbeÜb ÷¨vUvm Abyhvqx cÖ‡Z¨K ক্ষেক্ে A_© cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

সদসেপক্দর ধরন 

মূি প্ররতষ্ঠোন: বেবসো়েী 

সংরিষ্ট ক্ষকোম্পোনীগুরি (অব েই একই ধরক্নর বেবসো িক্ব) 

রবক্র়ে ও ক্র়ে উে়ে েুরক্তই সোরিক্ র অন্তগথত ি়ে। 

মূি প্ররতষ্ঠোন: উৎপোদনকোরী ও রমিগুরি 

সংরিষ্ট ক্ষকোম্পোনীগুরি (অব েই একই ধরক্নর বেবসো িক্ব) 

রবক্র়ে ও ক্র়ে ক্ষযক্কোক্নো একটি েুরক্ত সোরিক্ র অন্তগথত ি়ে, উে়েই ন়ে, 

এটি বেবসোর ধরক্নর উপর রনেথ র করক্ব। 

রবক্র়ে েুরক্তসমূি:  

উৎপোদনকোরী, বধথনকোরী, কৃষক, রজনোর  

ক্র়ে েুরক্তসমূি:  

রস্পনোর, বস্ত্র রনমথোতোগে 

সিক্যোগী র ল্প প্ররতষ্ঠোন 

সংরিষ্ট ক্ষকোম্পোনীগুরি (অব েই একই ধরক্নর বেবসো িক্ব) 

সোরিক্ র অন্তগথত ন়ে। 

এক্জন্ট শুধুমোে েুদ্র দোরব ক্ষেকরনকেোি সোরি ী (এসরসটিএ) এর অধীক্ন দোরব করোর অনুমরত 

আক্ে। এসরসটিএ আক্বদক্নর জনে ক্ষযোগে রবক্বেে িক্ত এক্জন্টক্ক অব েই 

এসরসটিএ-ক্ষত আক্বদক্নর তোররক্ের ১২ মোস আক্গ ক্ষর্ক্ক আইরসএ সদসে র্োকক্ত 

িক্ব।  

 

‡UKwbK¨vj mvwjk 

Av‡e`b wd 

cÖavb cÖwZôvb I সংরিষ্ট †Kv¤úvbx †h¸‡jv Kgc‡ে ক্ষযোগে সদসেপক্দর 12 gvm 

wbewÜZ 

wd †bB 

cÖavb cÖwZôvb I সংরিষ্ট †Kv¤úvbx †h¸‡jv 12 gvm এর কম wbewÜZ। এই রফ 

আদো়েক্যোগে ন়ে। 

 

5000 cvDÛ 

AwbewÜZ cÖwZôvb (‡h mKj cÖwZôv‡bi wbeÜb Av‡e`b cÖZ¨vL¨vb Kiv n‡q‡Q 

†m¸‡jv mn)। এই রফ আদো়েক্যোগে ন়ে। 
5000 cvDÛ 
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Ab¨vb¨ mvwjk wd 

mvwj‡ki Av‡e`b Rgv †`Iqvi mgq 4,000 cvDÛ cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

mvwjkKvixMY NÈv nv‡i cÖwZ NÈv m‡e©v”P 150 cvDÛ পযথন্ত PvR© Ki‡eb| 

cÖ_g NÈvi ci †Kvb NÈvi fMœvs‡ki Rb¨ †cÖv ivUv nv‡i PvR© n‡e| 

cÖ‡Z¨K mvwjkKvix‡K b~¨bZg 100 cvDÛ cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

cÖ‡Z¨K mvwj‡ki Rb¨ †Pqvi‡K AwZwi³ 250 cvDÛ wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে কতৃথ ক ক্ষপ্রররত সকি র্করর়েোর বোতথ ো অর্বো নরর্পে র্করর়েোর প্ররত ৫০ পোউন্ড িোক্র েোজথ  করো িক্ব।  

GKRb mvwjkKvix ïaygvÎ Kzwiqvi wd `vex Kivi AwaKvi iv‡Lb hv ররসদ দ্বোরো প্ররতপোরদত নো িক্ি m‡e©v”P 50 cvDÛ পযথন্ত 

n‡Z cv‡i| 

ক্ষকোন সোরি ী মোমিো বোরতি করো িক্ি ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে দোরবদোক্রর সদসেপক্দর রেরিক্ত, স্টেোরম্পং েোক্জথ র  তকরো রকেু েোগ, প্র োসরনক রফ 

রিসোক্ব রননরিরেত িোক্র ক্ষনক্বন, যো জমো ক্ষর্ক্ক ক্ষকক্ে ক্ষন়েো িক্ব: 
১. সোরিক্ র অনুক্রোধ এবং জমো প্রোরপ্তর পক্র ২৫  তোং  

২. ক্ষপ  করোর িক্র ৫০  তোং  

৩. ক্ষপ  করোর পরবতী িক্র ৭৫  তোং  

ক্ষেকরনকেোি সোরিক্ র রোক়্ে ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে কতৃথ ক রতনটি রো়ে প্রকোর ত িক্ব। অরতররক্ত করপ প্রক়্েোজন িক্ি, প্ররতটি অরতররক্ত রোক়্ের জনে 

২৫ পোউন্ড মূিে েোজথ  করো িক্ব, যো রো়ে প্রকোক্ র পূক্বথ অরগ্রম প্রক্দ়ে। রো়ে প্রকোক্ র অন্ততঃ এক সপ্তোি আক্গ রোক়্ের অরতররক্ত করপর জনে 

অনুক্রোধ ক্ষপ  করক্ত িক্ব। 

বেোঙ্ক েোজথ , ড্োক মোশুি এবং আইরন রফগুরিও আদো়ে করো িক্ব। 

 

েুদ্র দোরব ক্ষেকরনকেোি সোরি  

আক্বদন রফ 

cÖavb cÖwZôvb I সংরিষ্ট †Kv¤úvbx †h¸‡jv Kgc‡ে ক্ষযোগে সদসেপক্দর 12 gvm wbewÜZ ক্ষকোক্নো রফ ক্ষনই 

অরনবরন্ধত প্ররতষ্ঠোন  ১০০০ পোউন্ড 

অনেোনে সোরি ী রফ 

সোরিক্ র জনে আক্বদন করোর সম়ে ১৫০০ পোউন্ড জমো করক্ত িক্ব।  

একজন একক সোরি কোর দ্বোরো ঘন্টো প্ররত িোক্র েোজথ  করো িক্ব, সক্বথোচ্চ ১৫০ পোউন্ড পযথন্ত। 

প্রর্ম ঘন্টোর পক্র এক ঘন্টোর েগ্োং  ক্ষপ্রো রোেো িোক্র েোজথ  করো িক্ব। 

নূেনতম ১০০ পোউন্ড রফ প্রক্দ়ে িক্ব। 

অনুক্রোধ করো িক্ি, পেসমূি অব েই সোরি  েিোকোক্ি সোরি কোর বো ক্ষসক্ক্রেোররক়্েক্ের করো অনেোনে সকি েরে প্রদোন করক্বন, ক্ষযমন 

বেোঙ্ক েোজথ , আইরন রফ, প্রর্ম িক্রর পুনরুদ্ধোর েরে। 

ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে কতৃথ ক ক্ষপ্রররত সকি র্করর়েোর বোতথ ো অর্বো নরর্পে ইতেোরদ র্করর়েোর প্ররত ৫০ পোউন্ড িোক্র েোজথ  করো িক্ব।  

GKRb mvwjkKvix ïaygvÎ Kzwiqvi wd `vex Kivi AwaKvi iv‡Lb hv ররসদ দ্বোরো প্ররতপোরদত নো িক্ি m‡e©v”P 50 cvDÛ পযথন্ত 

n‡Z cv‡i| 

ক্ষকোন সোরি ী মোমিো বোরতি করো িক্ি ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে দোরবদোক্রর সদসেপক্দর রেরিক্ত, স্টেোরম্পং েোক্জথ র  তকরো রকেু েোগ, “প্র োসরনক 

রফ” রিসোক্ব রননরিরেত িোক্র ক্ষনক্বন, যো জমো ক্ষর্ক্ক ক্ষকক্ে ক্ষন়েো িক্ব: 
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১. সোরিক্ র অনুক্রোধ এবং জমো প্রোরপ্তর পক্র  

২. ক্ষপ  করোর িক্র  

৩. ক্ষপ  করোর পরবতী িক্র  

বেোঙ্ক েোজথ , ড্োক মোশুি এবং আইরন রফগুরিও আদো়ে করো িক্ব। 

 

‡UKwbK¨vj Avwcj 

Av‡e`b wd 

cÖavb cÖwZôvb I সংরিষ্ট †Kv¤úvbx †h¸‡jv Kgc‡ে ক্ষযোগে সদসেপক্দর 12 gvm 

wbewÜZ 
wd †bB 

cÖavb cÖwZôvb I সংরিষ্ট †Kv¤úvbx †h¸‡jv ১২ মোক্সর কম সম়ে রনবরন্ধত এবং 

অরনবরন্ধত প্ররতষ্ঠোনগুরির টিএরস আরপি আক্বদন রফ িক্ব ১০০০০ পোউন্ড। রোক়্ে বিো 

িক়্ে র্োকক্ি এই রফ আদো়েক্যোগে, এটি টিএরসর রবক্বেনোধীন, রকন্তু আইরসএ-র ক্ষর্ক্ক 

আদো়ে করো যোক্ব নো।  

১০০০০ cvDÛ 

  

 

Ab¨vb¨ Avwcj wd 

10,000 পোউন্ড জমো করক্ত িক্ব একটি আরপক্ির আক্বদন জমো ক্ষদ়েোর পক্র পক্রই। 

উপরবরধ ৩১২ (৫) অনুসোক্র আরপিকোরী তোাঁ ক্দর রবরুক্দ্ধ প্রর্ম িক্র েোইবুনোক্ির রো়ে ক্ষদ়েো ক্ষযক্কোন মূিে বো স্টেোরম্পং রফ অব েই পররক্ োধ 

করক্বন।  

Avwcj KwgwUi m`m¨ KZ…©K NÈv nv‡i PvR© করোর welqwU Avwcj KwgwUi †Pqvi wba©viY Ki‡eb, m‡e©v”P ১৫০ cvDÛ 

পযথন্ত 

cÖ_g NÈvi ci †Kvb NÈvi fMœvs‡ki Rb¨ †cÖv ivUv nv‡i PvR© n‡e| 

b~¨bZg 100 cvDÛ wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

cÖ‡Z¨K mvwj‡ki Rb¨ †Pqvi‡K AwZwi³ 250 cvDÛ wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e | 

‡UKwbK¨vj Avwcj KwgwUi †gvU wdi Dci G‡mvwm‡qkb Zvi 25% wd PvR© Ki‡e| 

ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে কতৃথ ক ক্ষপ্রররত সকি র্করর়েোর বোতথ ো অর্বো নরর্পে ইতেোরদ র্করর়েোর প্ররত ৫০ পোউন্ড িোক্র েোজথ  করো িক্ব। 

GKRb mvwjkKvix ïaygvÎ Kzwiqvi wd `vex Kivi AwaKvi iv‡Lb hv ররসদ দ্বোরো প্ররতপোরদত নো িক্ি m‡e©v”P 50 cvDÛ পযথন্ত 

n‡Z cv‡i| 
ক্ষেকরনকেোি সোরিক্ র রোক়্ে ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে কতৃথ ক রতনটি রো়ে প্রকোর ত িক্ব। অরতররক্ত করপ প্রক়্েোজন িক্ি, প্ররতটি অরতররক্ত রোক়্ের 

জনে ২৫ পোউন্ড মূিে েোজথ  করো িক্ব, যো রো়ে প্রকোক্ র পূক্বথ অরগ্রম প্রক্দ়ে। রো়ে প্রকোক্ র অন্ততঃ এক সপ্তোি আক্গ রোক়্ের অরতররক্ত করপর 

জনে অনুক্রোধ ক্ষপ  করক্ত িক্ব। 

বেোঙ্ক েোজথ , ড্োক মোশুি এবং আইরন রফগুরিও আদো়ে করো িক্ব। 
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েুদ্র দোরব ক্ষেকরনকেোি আরপি 

আক্বদন রফ 

cÖavb cÖwZôvb I সংরিষ্ট †Kv¤úvbx †h¸‡jv Kgc‡ে ক্ষযোগে সদসেপক্দর 12 gvm wbewÜZ রফ ক্ষনই 
েুদ্র দোরব ক্ষেকরনকেোি সোরিক্  আক্বদন রফ রিসোক্ব প্রদোন করো নো িক়্ে র্োকক্ি অরনবরন্ধত প্ররতষ্ঠোনগুরির জনে 

েুদ্র দোরব ক্ষেকরনকেোি আরপি আক্বদন রফ ১০০০ পোউন্ড িক্ব 

১০০০ পোউন্ড 

অনেোনে আরপি রফ 

ক্ষকোন েুদ্র দোরব আরপক্ির জনে আক্বদন ক্ষপ  করোর সম়ে প্রক্দ়ে জমো ৭৫০ পোউন্ড 

Avwcj KwgwUi m`m¨ KZ…©K NÈv nv‡i Pv‡R©i welqwU Avwcj KwgwUi †Pqvi wba©viY Ki‡eb, m‡e©v”P 150 cvDÛ পযথন্ত| 

cÖ_g NÈvi ci †Kvb NÈvi fMœvs‡ki Rb¨ †cÖv ivUv nv‡i PvR© n‡e| 

b~¨bZg 100 cvDÛ wd cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

অনুক্রোধ করো িক্ি, পেসমূি অব েই সোরি  েিোকোক্ি [ক্ষেকরনকেোি আরপি ইতেোরদ] সোরি কোর বো ক্ষসক্ক্রেোররক়্েক্ের করো অনেোনে 

সকি েরে প্রদোন করক্বন, ক্ষযমন বেোঙ্ক েোজথ , আইরন রফ, প্রর্ম িক্রর পুনরুদ্ধোর েরে। 

েুদ্র দোরব Avwcj KwgwUi †gvU wdi Dci G‡mvwm‡qkb Zvi 25% wd PvR© Ki‡e| 

ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে কতৃথ ক ক্ষপ্রররত সকি র্করর়েোর বোতথ ো অর্বো নরর্পে ইতেোরদ র্করর়েোর প্ররত ৫০ পোউন্ড িোক্র েোজথ  করো িক্ব। 

GKRb mvwjkKvix ïaygvÎ Kzwiqvi wd `vex Kivi AwaKvi iv‡Lb hv ররসদ দ্বোরো প্ররতপোরদত নো িক্ি m‡e©v”P 50 cvDÛ পযথন্ত 

n‡Z cv‡i| 
বেোঙ্ক েোজথ , ড্োক মোশুি এবং আইরন রফগুরিও আদো়ে করো িক্ব। 

 

 

েz`ª `vwe রসদ্ধোন্ত I †UKwbK¨vj রসদ্ধোক্ন্তর জনে ÷vw¤ús I †bvUvix 

÷¨vw¤ús PvR© 

cÖavb cÖwZôvb I সংরিষ্ট †Kv¤úvbx 400 cvDÛ 

AwbewÜZ cÖwZôvb  800 cvDÛ 

রসদ্ধোন্ত †bvUvix I wjMvjvB‡Rkb 

mKj cÖwZôvb  ৩৫০ cvDÛ 

 

 

 

‡KvqvwjwU mvwjk 

Av‡e`b wd 

wbewÜZ cÖwZôvb  wd †bB 

AwbewÜZ cÖwZôvb  wd †bB 

 

‡KvqvwjwU mvwjk, Avwcj I †kÖYxfvRb 

m¨v¤ú‡ji gva¨‡g †ckK…Z cÖ‡Z¨K †eB‡ji Rb¨ mvwjkKvixMY ev Avwcj KwgwU †h me©wb¤œ cwigvY A_© cwi‡kva Ki‡e 
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Zv wb‡¤œ †`qv n‡jv| Av‡iv †ekx PvR© n‡Z cv‡i| cÖ`Ë m¨v¤ú‡j 50wU †eB‡ji Kg †ck Kiv n‡jI 50 †eB‡ji Rb¨ 

PvR© Kiv n‡e| 

‡KvqvwjwU mvwjk উপস্থোরপত ক্ষবি প্ররত মূিে 

wbewÜZ cÖwZôvb  0.35 cvDÛ 

AwbewÜZ cÖwZôvb  1.00 cvDÛ 

‡KvqvwjwU Avwcj 

wbewÜZ cÖwZôvb  0.65 cvDÛ 

AwbewÜZ cÖwZôvb  1.95 cvDÛ 

‡kÖYxwefvRb  

‡MÖW, Kvjvi I †÷c‡ji Rb¨ 1.00 cvDÛ 

ïay †MÖW I Kvjv‡ii Rb¨ 0.65 cvDÛ 

ïay ‡÷c‡ji Rb¨ 0.65 cvDÛ 

 

†KvqvwjwU I Avwcj iv‡qi÷vw¤ús I †bvUvix 

÷¨vw¤ús PvR© 

m¨v¤ú‡ji gva¨‡g †ckK…Z cÖ‡Z¨K †eB‡ji Rb¨ Avgiv Dfq cÖwZôv‡bi wbKU †h cwigvY PvR© Ki‡e, Zv wb‡¤œ †`qv 

n‡jv| hw` cÖ`Ë m¨v¤ú‡j 50wU †eB‡ji Kg †ck Kiv nq, Zvn‡j Avgiv 50 †eB‡ji Rb¨ PvR© Ki‡ev| 

 উপস্থোরপত ক্ষবি প্ররত মূিে 

cÖavb cÖwZôvb I সংরিষ্ট †Kv¤úvbx 0.03 cvDÛ 

AwbewÜZ cÖwZôvb  0.24 cvDÛ 

রসদ্ধোন্ত †bvUvix I wjMvjvB‡Rkb 

mKj cÖwZôvb  350 cvDÛ 
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cwiwkó M-০২: 

 AvBwmG mvwjkKvix nIqvi ‰ewkó¨ I Kvh©cÖYvjxi mvivsk 
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AvBwmG mvwjkKvix nIqvi ‰ewkó¨ I Kvh©cÖYvjx 

GB Z_¨ AvBwmG mvwjkKvix n‡Z B”QzK †h †Kvb e¨w³i Dci cÖ‡hvR¨ n‡e| 

‡bvU: we`¨gvb mvwjkKvixiv bZzb wb‡qvM w`‡Z cvi‡e, hw` Zviv AvBwmG GWfvÝ Aviwe‡UªUi cixেvq DwËY© 

nq (ev †mwU †`qv †_‡K Ae¨vnwZcªvß nq)| 

1. ‡gŠwjK ˆewkó¨ I Av‡e`b cÖwµqv 

AvBwmG mvwjkKvix nIqvi Rb¨ mKj Av‡e`bKvix Aek¨B wb‡¤œv³ ‡gŠwjK ˆewkó¨ c~iY Ki‡Z n‡e: 

• Avcbv‡K Aek¨B AvBwmG ¯Ẑš¿ m`m¨ n‡Z n‡e; 

• Avcbv‡K Aek¨B AvBwmG †ewmK †j‡fj Aviwe‡UªUi cixেv Ges AvBwmG GWfvÝ Aviwe‡UªUi cixেvi 

cÖ_g ỳBwU gwWDj mdjfv‡e m¤úbœ Ki‡Z n‡e; 

• evwYR¨ I Avw_©K Ávb mn KUb wk‡í (‡hgb, µq, weµq, wbqš¿Y, Pvlvev`, wRwbs, gv‡P©ÛvBwRs, w¯úwbs 

BZ¨vw`) Avcbvi Aek¨B 5 eQ‡ii আন্তজথ োরতক AwfÁZv _vK‡Z n‡e; 

• ‡Kvb Abyev`‡Ki cÖ‡qvRb e¨ZxZB Avcbv‡K Aek¨B Bs‡iRx fvlvq (‡jLv I ejv) cvi`k©x n‡Z n‡e; 

• Avcbvi Av‡e`b Aek¨B GKRb AvBwmG cwiPvjK KZ…©K প্রিোরবত Ges GKRb AvBwmG m`m¨ KZ…©K mgw_©Z 

n‡Z n‡e| 

• Avcbvi Av‡e`b di‡gi mv‡_ Avcbvi wmwf (K¨vwiqvi wiwRD‡g) Rgv w`‡Z n‡e| 

2. প্রক্ব নোরী mvwjkKvixMY 

cwiPvjKMY Av‡e`b Aby‡gv`b Ki‡j, Av‡e`bKvix ÔcÖ‡ekbvix mvwjkKvixÕ e‡j MY¨ n‡eb; †hLv‡b: 

• Zv‡`i‡K GKwU PvKzix Pzw³ mvেi Ki‡Z n‡e; 

• GKRb ‡g›Ui/civgk©K (সোরি  ক্ষকৌ ি করমটি †_‡K) -Gi Aax‡b wbhy³ Kiv n‡e| 

• Dfq c‡েi Aby‡gv`b mv‡c‡ে mvwjk ch©‡eেY Ki‡eb (MvBW wn‡m‡e, Kgc‡ে wZbwU wfbœ wfbœ 

wWwdKvwë †j‡f‡ji mvwjk ch©‡eেY Ki‡Z n‡e); Ges 

• AvBwmG GWfvÝ Aviwe‡UªUi cixেvi Z…Zxq (েূডোন্ত) gwWDj cvm Ki‡Z n‡e, 

 jে ivL‡Z n‡e †h: 

o GKRb cÖv_©x m‡e©v”P wZbevi Z…Zxq gwWDj cixেv w`‡Z cvi‡e †hLv‡b cÖwZ cixেvi g‡a¨ mgq 

e¨eavb n‡e Kgc‡ক্ষ 6 gvm (Zv‡`i civgk©K‡`i রসদ্ধোন্ত mnKv‡i) ; Ges 

o েূডোন্ত gwWD‡j wZbevi †dj Ki‡j, cÖv_©x cieZ©x wZb eQ‡ii g‡a¨ cybivq cixেv w`‡Z cvi‡e bv| 

3. †g›Uwis  

• ‡g›Uwis mg‡qi Rb¨ cেM‡Yi KvQ †_‡K wej wb‡Z cvi‡eb bv, Z‡e Zv mvwjkKvixi mv‡_ Pzw³‡Z cÖwZdwjZ 

n‡e| 

• cÖ‡ekbvix mvwjkKvix‡K ‡Pqvig¨v‡bi Rb¨ ¯Ẑš¿ Bmy¨¸‡jvi GKwU mvivsk †ck Ki‡Z n‡e| েূডোন্ত ïbvbxi 

ci †Pqvi cÖ‡ekbvix mvwjkKvix‡K wWweªd Ki‡eb| 

• ‡g›Ui/civgk©K রসদ্ধোন্ত †b‡eb †h, KLb cÖ‡ekbvix mvwjkKvix GKRb c~Y© †hvM¨ mvwjkKvix n‡eb| 
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cwiwkó M-০৩: 

 সোরি কোরীর আেরেরবরধ 

(9 অক্টোবর 2019 এ আইরসএ ক্ষবোড্থ  পররেোিকমণ্ডিীর অনুক্মোরদত সংক্ োধনগুরি দ্বোরো িোিনোগোদকৃত) 

 

এই আেরে রবরধক্ত নীরতসমূি এবং আদ থ আেরে ও স্বোেোরবক নেো়ে রবেোর অনুসৃত িক্যক্ে যো পররেোিক পষথক্দর মক্ত প্রক্যোজনী়ে যোক্ত 

সোরি কোরী কতৃথ পে রিসোক্ব আই-রস-এ -র প্ররত জনসোধোরক্ের রবশ্বোস অেুে রোেো যো়ে। রনক্ে বরেথত সবগুরি পক়্েন্ট সোরি কোরীর দনরতক ও 

ক্ষপ োদোর আেরক্ের সবগুরি রদক অন্তেুথ ক্ত নোও করক্ত পোক্র। সোরি কোরীক্দর তোই রনক্ে ক্ষদওযো নীরতগুরির মূি আদ থ অনুসরে করক্ত 

পরোম থ ক্ষদ়েো িক্ে। পুংরিক্ের প্ররত বিো কর্ো স্ত্রীরিক্ের ক্ষেক্েও প্রক্যোজে িক্ব।  

 

রনরক্পেতো  

o সোরি -রনষ্পরির সমক়্ে সোরি কোরীর রনরক্পে র্োকোটি অতীব জরুরর রবষ়ে। যরদ তোাঁ রো এমন পরররস্থরতর মুক্েোমুরে িন ক্ষযেোক্ন তোাঁ রো 

জোক্নন ক্ষয রনরক্পে র্োকক্ত পোরক্বন নো, তোিক্ি তোাঁ ক্দর অরবিক্ম্ব রনক্জক্দর সোরি -রনষ্পরি প্ররক্র়েো ক্ষর্ক্ক সররক়্ে রনক্ত িক্ব।  

o একজন সোরি কোরীর এটি কতথ বে ক্ষয রতরন অরবিক্ম্ব আইরসএ ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে এবং পেক্দর জোনোক্বন, তোাঁ র ক্ষয ক্ষকোক্নো স্বোর্থ এবং / 

অর্বো সম্পকথ  যোর ফক্ি তোাঁ র স্বোক্র্থর সঙ্ঘোত ক্ষদেো রদক্ত পোক্র। 

o ক্ষকোক্নো সোরি কোরী অব েই সোরি কোরী রিসোক্ব রনক়্েোগ গ্রিে করক্বন নো যরদ এ রবষক়্ে সক্েতন র্োক্কন ক্ষয তোর ফক্ি তোাঁ রো 

রনক্জক্দর স্বোক্র্থর সঙ্ঘোক্ত জরডত কক্র ক্ষফিক্ত পোক্রন। ক্ষকোক্নো সোরি কোরী বো প্রক্ব নোরী সোরি কোরী রনক়্েোগ গ্রিে করক্ত পোক্রন 

নো যেন তোাঁ রো অর্বো ক্ষয ক্ষকোম্পোনীর মোধেক্ম তোাঁ রো আইরসএ এর সদসে তো ক্ষকোক্নো  ৃঙ্খিো রেোকোরী করমটির তদক্ন্তর অন্তগথত, 

যতেে নো ক্ষসই  ৃঙ্খিো রেোকোরী করমটি ক্ষকোক্নো েূডোন্ত রসদ্ধোক্ন্ত ক্ষপৌাঁেো়ে। যরদ সোরি কোরী অর্বো প্রক্ব নোরী সোরি কোরী ক্ষসইরূপ 

রনক়্েোগ গ্রিে কক্রন, ক্ষপ্ররসক্ড্ন্ট আক্িোেে সোরি  ক্ষর্ক্ক তোাঁ ক্দর অপসোররত করক্ত পোক্র। 

 

o ক্ষকোক্নো সোরি কোরী ক্ষকোক্নো সোরি -রনষ্পরি মোমিো়ে প্ররক্র়েো েিোকোিীন বো তোর পক্র, একটি রনরদথ ষ্ট মোমিো়ে ক্ষকোক্নো পক্ের 

পরোম থদোতো িক্ব পোরক্বন নো। তোাঁ রো তোাঁ ক্দর রনক়্েোগ করো পেক্দর জনে অেোড্ক্েোক্কে (উরকি)-এর কোজ করক্ত পোরক্বন নো; এবং 

তোাঁ রো প্ররক্র়েোগত পরোম থও রদক্ত পোরক্বন নো।  

o সোরি কোরীগে সোরি -রনষ্পরি মোমিো়ে পেগুরির সোক্র্ বেরক্তগত আক্িোেনো এরডক়্ে েিক্বন, এবং সোরি -রনষ্পরি মোমিো়ে ওঠো 

ক্ষকোক্নো রনরদথ ষ্ট সমসেোগুরি ক্ষকোক্নো সমক্যই ক্ষকোক্নো পক্ের সোক্র্ আক্িোেনো করক্বন নো। সোরি কোরীগে রনরিত করক্বন ক্ষয 

পেগুরির সোক্র্ আক্িোেনো (ক্যেোক্ন সম্ভব িক্ব) ক্ষযন সবসমক়্ে আই-রস-এ ক্ষসক্ক্রেোররক়্েক্ের মোধেক্ম ি়ে, এবং স্বেতোর জনে অনে 

পেক্কও ক্ষসটি রিরেতেোক্ব জোনোক্নো ি়ে।  

o সোরি কোরীক্ক অব েই রনরিত করক্ত িক্ব যোক্ত বোইক্রর প্রেোব, বেরক্তগত স্বোর্থ অর্বো ক্ষকোক্নো তৃতী়েপক্ের সোক্র্ সম্পকথ  (অতীত 

বো বতথ মোন) অর্বো সমোক্িোেনোর ে়ে তোাঁ ক্দর মোমিো েোিোক্ত বো তোর রবেোর করক্ত প্রেোরবত নো কক্র।  

o ক্ষসক্ক্রেোররক়্েে দ্বোরো ক্ষপ্রররত স্বোক্র্থর সঙ্ঘোক্তর ই-ক্ষমক্ির উির রদক্ত িক্ব সংরিষ্ট সোরি কোরী দ্বোরো, ইক্মিটি পোও়েোর 14 রদক্নর 

মক্ধে। সোরি কোরীরো অব েই ইংরি  আইন, সোরি কোরীক্দর আেরে রবরধ এবং সোরি কোরীক্দর প্ররত ক্ষসক্ক্রেোররক়্েক্ের ক্ষপ্রররত 

স্বোক্র্থর সংঘোত সংক্রোন্ত ইক্মি রিসোক্ব ক্ষরক্ে রবক্বেনো করক্বন তোাঁ ক্দর ক্ষকোক্নো স্বোক্র্থর সংঘোত ঘেক্ে রকনো। 

o সোরি কোরীগে তোাঁ ক্দর সি-সোরি কোরীক্দর এবং অনেোনেক্দর েদ্ধোর ক্ষেোক্ে ক্ষদেক্বন। 
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ক্ষগোপনী়েতো  

o সোরি -রনষ্পরি িি একটি বেরক্তগত এবং ক্ষগোপনী়ে প্ররক্র়েো, যো রববোদমোন পেগুরি ক্ষবক্ে রনক়্ে র্োক্ক তোাঁ ক্দর মক্ধে রববোদ রনষ্পরি 

করক্ত।  

o ক্ষকোক্নো সোরি কোরীর এটি কতথ বে ক্ষয তোাঁ রো সোরি  েিোকোক্ি তোাঁ ক্দর কোক্ে প্রকোর ত সমি তর্ে, সতে, কক্র্োপকর্ন এবং নরর্গুরি 

সমূ্পেথ োক্ব ও সবসমক়্ে ক্ষগোপনী়ে রোেক্বন।  

o ক্ষকোক্নো সোরি কোরী, তোাঁ ক্দর সোরি কোরীর কোজ বেতীত সোরি -রনষ্পরি মোমিোর বোইক্র ক্ষসই প্রকোর ক্ষগোপনী়ে তর্ে তোাঁ ক্দর বেরক্তগত 

সুরবধোর জনে বেবিোর করক্বন নো। 

o সোরি কোরীর ক্ষগোপনী়েতোর কতথ বে সোরি -রনষ্পরি মোমিোর ক্ষ ক্ষও বতথ মোন র্োক্ক, যরদ নো মোমিো়ে জরডত উে়ে পেই ক্ষসই 

ক্ষগোপনী়েতো ক্ষ ষ করোর রবষক়্ে সম্মত িন; অর্বো ক্ষকক্সর রববরে আইনগতেোক্ব পোবরিক ক্ষড্োক্মক্ন প্রকোর ত ি়ে।  

o অনে ক্ষকোক্নো সোরি কোরী বো তৃতী়ে পে দ্বোরো একটি মোমিো সংক্রোন্ত তক্র্ের ক্ষবআইরন বো অননুক্মোরদত প্রকো  কেনই ক্ষকোক্নো যুরক্ত 

বো সম্মরত িক্ত পোক্র যোর বক্ি একজন সোরি কোরী একটি মোমিোর রববরে প্রকো  করক্বন। এই প্রকোর আেরক্ের ফক্ি সংরিষ্ট 

সোরি কোরীক্ক বেরক্তগতেোক্ব দো়ে রনক্ত িক্ব। 

o ক্ষকোক্নো সোরি কোরীর এই দো়ে র্োকক্ব ক্ষয যরদ তোাঁ ক্দর মক্ন ি়ে তোাঁ ক্দর ক্ষগোপনী়েতোর কতথ বে ক্ষকোক্নো সমক়্ে েে িক়্েক্ে, তোাঁ রো 

ক্ষসক্ক্রেোররক়্েেক্ক জোনোক্বন। 

o আইরসএ বেবস্থোপক দি সোরি কোরক্দর মক্ন কররক়্ে ক্ষদ়ে ক্ষয ক্ষকোক্নো রসদ্ধোন্ত বো রো়ে প্রকোক্ র তোররক্ের এক মোস পক্র, তোাঁ ক্দর 

পররেোরিত মোমিোর রবষক়্ে কোগজপক্ে বো করম্পউেোক্র র্োকো তর্ে তোাঁ ক্দর মুক্ে ক্ষফিো উরেৎ। যরদ তোাঁ রো তর্ে, পূবথ-উদোিরে ইতেোরদ 

ধোরে কক্র রোেক্ত েোন, এবং তো করোর পক্ে রজরড্রপআর অনুসোক্র দবধ কোরে র্োক্ক, তোাঁ রো তো করক্ত পোক্রন। 

 

সোরি  রনষ্পরি করো 

o সোরি কোরীগে এটি রনরিত করক্বন ক্ষয তোাঁ রো আই-রস-এ উপরবরধ বো রবরধ এবং আরবথক্ে ন অেোট 1996-এর সংরিষ্ট ধোরো়ে বরেথত 

প্ররক্র়েো পোিন কক্র েিক্বন যেন তোাঁ রো ক্ষকোক্নো সোরি -রনষ্পরি মোমিোয রবেোর করক্বন এবং ক্ষকবিমোে আই-রস-এ অনুক্মোরদত 

েোইমর ে, েোিোন (ইনেক়্েস) এবং অনেোনে ফমথগুরি বেবিোর করক্বন, যো সোরি কোরীক্দর জনে রনরদথ ষ্ট িক়্েক্ে আই-রস-এ দ্বোরো।  

o সোরি কোরীগে তোাঁ ক্দর কোক্ে রোেক্বন আই-রস-এ –র সবক্েক্য সোম্প্ররতক উপরবরধ ও রবরধমোিোগুরি সবসমক়্ে।  

o সোরি কোরীগে তোাঁ ক্দর সোমক্ন র্োকো সমি সোেে পডক্বন ও রবক্বেনো করক্বন।  

o ক্ষকোক্নো সোরি কোরী ক্ষকবিমোে তেনই সোরি কোরী রিসোক্ব রনক়্েোগ গ্রিে করক্বন যরদ তোাঁ ক্দর কোক্ে সক্র্ষ্ট সম়ে র্োক্ক সোরি  

রনষ্পরি মোমিোটিক্ক দেেোক্ব এবং সম়েমক্তো েোিোক্ত ক্ষদ়েোর জনে। পেপোত বো যুরক্তসেত সক্ন্দক্ির অবকো  অপক্নোদন করক্ত 

একজন সোরি কোরী ক্ষকবিমোে গ্রিে করক্ত পোরক্বন পে বো সংরিষ্ট পেক্দর ক্ষর্ক্ক রতনটি পযথন্ত সোেোৎকোর সোরি কোরী রিসোক্ব 

কোজ করক্ত একটি দোবীকোরী / আপীিকোরী বো রববোদী পক্ের ক্ষর্ক্ক প্ররতটি কেোক্িন্ডোর বষথ ক্ষর্ক্ক। ক্ষযক্কোক্নো সমক়্ে ক্ষকোক্নো 

সোরি কোরীর কোক্ে ৮টির ক্ষবর  সরক্র়ে প্রর্ম টি়েোর মোমিো র্োকো েিক্ব নো। এই সীমোবদ্ধতো (এই মোনদণ্ড) রন়েরমত রূক্প (অন্তত 

বোরষথক) ক্ষকৌ ি করমটি (এএসরস) দ্বোরো পযথোক্িোেনো করো িক্ব ক্ষযেোক্ন সোরিক্ র আক্বদক্নর সোম্প্ররতক সংেেো রিসোক্ব ক্ষনও়েো িক্ব। 

ক্ষযক্কোন পররবতথ ন পররেোিকমণ্ডিীর কোক্ে সুপোরর  করো িক্ব।   

o একজন সোরি কোরীক্ক এটি রনরিত করক্তই িক্ব ক্ষয সোরি -রনষ্পরি মোমিো়ে ক্ষয ফী ধোযথ করো িক্ব ক্ষসটি ক্ষযন যুরক্তসেত ি়ে, 

মোমিোর সমি পরররস্থরত েরতক়্ে ক্ষদক্ে এবং মোমিো়ে যত ঘন্টো কোজ করো িক়্েক্ে ক্ষসটির জনে যুরক্তসেত ফী ধোযথ কক্র। 

o েোইবুনোি/TAC –র েোইমর ে ও েোিোক্ন সম্মত ফীগুরিই জোমো ক্ষদ়েো যোক্ব ক্ষে়েোক্রর কোক্ে, রসগক্নেোর র ে স্বোের করোর আক্গ। 

ক্ষে়েোর ক্ষসটি সোক্র্ সোক্র্ েরতক়্ে ক্ষদক্ে ক্ষসগুরি আইরসএ ক্ষসক্ক্রেোররক়্েেক্ক জমো ক্ষদক্বন রো়ে প্রকো  করোর আক্গ। 

o আইরসএ সোরিক্  কোজ করোর সম়ে ক্ষকোক্নো সোরি কোর (সোরিক্ র সম়ে বোইক্রর আইরন পরোম থ প্রক়্েোজন িক্ি) আইরসএ’র ইংরি  

আইরন পেোক্নক্ির কোক্ে ইংরি  আইন রবষক়্ে পরোম থ েোইক্বন। 

o ক্ষবোক্ড্থ র পররেোিকমণ্ডিী এই আেরে রবরধর পররবতথ নগুরির অনুক্মোদন ক্ষদক্বন। 
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cÖkvmwbK Dcwewa 

m`m¨c` I wbeÜb 

Dcwewa 400 

m`m¨c‡`i Rb¨ দরেোি Aek¨B cwiPvjK KZ©„K Aby‡gvw`Z di‡g ˆZix Ki‡Z n‡e| digmg~n 

†m‡µUvixi wbKU cvIqv hvq|  

Dcwewa 401  

স্বতন্ত্র m`m¨MY I wbewÜZ cÖwZôvb Zv‡`i দরেোক্ি cÖ`Ë †Kvb Z_¨ cwieZ©b n‡j ZrেbvZ Zv 

†m‡µUvix‡K Rvbv‡eb| †m‡µUvix hw` GKRb স্বতন্ত্র m`m¨ ev wbewÜZ cÖwZôvb‡K GB Z_¨ hv তোাঁ রো 

তোাঁ ক্দর দরেোক্ি w`‡q‡Qb GLbI mwVK Zv wbwðZ Ki‡Z e‡jb Z‡e Zviv Aek¨B Zvrক্ষwbKfv‡e DËi 

†`‡eb|  

Dcwewa 402  

 যরদ ক্ষকোন ক্ষররজস্টোড্থ  ফোক্মথর পররেোিকক্দর উপক্র ক্ষকোন স্থরগতোক্দ  র্োক্ক, তোিক্ি রননরিরেত রবষ়েগুরি প্রক্যোজে িক্ব: 

• সদসে ফোক্মথর স্থরগতকরক্ের ক্ষেক্ে, সদসে পষথদক্ক স্থরগতোক্দক্ র ক্ষম়েোক্দ েুরক্তর তোররে িক্ি মধেস্থতো করোর 

অনুমরত ক্ষদ়েো িক্ব নো। এই সদসে ফোমথটির সংরিষ্ট ক্ষকোম্পোনীগুরি এর অন্তেুথ ক্ত িক্ব। 

• ক্ষয সদসে ফোক্মথর ক্ষেক্ে স্থরগতোক্দ  আক্ে, তোর সক্ে জরডত েুরক্ত যো সোসক্পন ক্নর তোররক্ের আক্গ িক়্েক্ে,তোক্দর 

রবষ়ে সোরি ীর জনে স্থরগতোক্দক্ র সম়েকোক্ি গ্রিে করো িক্ব রকন্ত তোক্দর েরে অ-সদক্সের িোক্র ধোযথে িক্ব। 

  

Dcwewa 403 

wbeÜ‡bi kZ©vejx msNwewa‡Z †`qv Av‡Q|  

Dcwewa 404 

1  cwiPvjKMY KZ©„K wba©vwiZ wbeÜb wd m`m¨ cÖwZôvb cÖwZ eQi cÖ`vb Ki‡eb|  

2  mKj m`m¨ cÖwZôvb Avgv‡`i Dcwewai Pjgvb GKwU Kwc I wewa I cieZ©x‡Z mKj 

ms‡kvabx cvIqvi AwaKvix|  

3 cwiPvjKMY m`m¨ cÖwZôv‡bi wbeÜb evwZj Ki‡Z cv‡ib wKš‘ †h eQ‡i evwZj Kvh©Ki 

n‡q‡Q †mB eQ‡ii অনুিীেথ mg‡q AvbycvwZK nv‡i cwi‡kvwaZ wbeÜb wd †diZ w`‡Z n‡e| 

Dcwewa 405 

1 GKwU g~j cÖwZôvb nক্ষিো GKwU ewYK ev GKwU Drcv`K ev GKwU wgj|  
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wbeÜ‡bi Rb¨ Av‡e`b Aek¨B প্রিোরবত n‡e Ges mwgwZi ¯̂Zš¿ m`m¨MY KZ©„K mgw_©Z 

 n‡e|  

cÖwZwU cÖwZôv‡bi অন্তত GKwU ¯Ẑš¿ m`m¨ _vK‡e|  

g~j cÖwZôvb সংরিষ্ট†Kv¤úvbx wnmv‡e Zv‡`i †h †Kvb †Kv¤úvbxi mv‡_ m¤úwK©Z wbeÜb Kivi 

Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib| g~j cÖwZôv‡bi Rb¨ সংরিষ্ট †Kv¤úvbxi bv¤^v‡ii Dci †Kvb 

mxgve×Zv †bB, wKš‘ Aby×© cuvP cwiPvjK KZ©„K wba©vwiZ wd cÖ`vb Ki‡eb|  

2  GKwU Gwdwj‡q‡UW wkí cÖwZôvb n‡jv GKwU cÖwZôvb hv KUb †Uª‡W †mev cÖ`vb K‡i|  

‡iwR‡óªk‡bi Rb¨ Av‡e`b Aek¨B প্রিোরবত n‡e Ges mwgwZi ¯̂Zš¿ m`m¨MY KZ©„K সমরর্থত 

িক্ত n‡e| 

cÖwZwU cÖwZôv‡bi AšÍZ GKwU ¯Ẑš¿ m`m¨ _vK‡e|  

Gwdwj‡q‡UW wkí cÖwZôvb সংরিষ্ট †Kv¤úvbx wnmv‡e Zv‡`i †Kv¤úvbxi mv‡_ m¤úwK©Z wbeÜb 

Kivi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib| সংরিষ্ট †Kv¤úvbxi bv¤^v‡ii Dci †Kvb mxgve×Zv †bB, 

GKwU Gwdwj‡q‡UW wkí cÖwZôvb wbeÜb Ki‡Z cv‡ib, wKš‘ Aby×© cuvP cwiPvjK KZ©„K 

wba©vwiZ wd cÖ`vb Ki‡eb| Gwdwj‡q‡UW wkí cÖwZôvb Ges সংরিষ্ট †Kv¤úvbxi g‡a¨ m¤úK© 

†Mvcbxq _vK‡e|  

3  GKwU G‡R›U cÖwZôvb nj GKwU cÖwZôvb hv Ab¨vb¨ c‡েi mwnZ Pzw³g~jK m¤ú‡K© GKwU 

g~j cÖwZôvb Avbq‡bi Rb¨ GKwU G‡RÝx †mev cÖ`vb K‡i|  

‡iwR‡óªk‡bi Rb¨ Av‡e`b Aek¨B প্রিোরবত n‡e Ges mwgwZi ¯̂Zš¿ m`m¨MY KZ©„K mgw_©Z 

n‡e| 

 

4  GKwU m¤ ^Ühy³ mwgwZ †h‡Kvb ¯̂xK…Z mwgwZ hv KUb wk‡íi mv‡_ m¤úwK©Z hv Gi AvBwmG 

Gi bxwZi mg_©b Ges Gi Dcwewa I wewa †NvwlZ K‡i|  

‡iwR‡óªk‡bi Rb¨ দরেোি Aek¨B cwiPvjKM‡Yi eivei wjwLZfv‡e Kiv n‡e|  

5  G¨v‡mvwm‡qkb m`m¨ cÖwZôvb GKwU স্বতন্ত্র m`m¨ nIqvi AwaKvix n‡e bv| 

Dcwewa 406 

1  GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨, g~j cÖwZôvb ev m¤úwK©Z †Kv¤úvbx G¨v‡mvwm‡qkb m`m¨ cÖwZôvb 

c`Z¨vM Ki‡Z cvi‡eb bv hw`; 

• তোাঁ রো ev GwU B›Uvib¨vkbvj KUb G¨v‡mvwm‡qkb Dc-wewa ev wewa ev AvBwmG Gi mvwjk 

KZ©„K wbqwš¿Z Pzw³ KZ©„K Avwef©~Z সোরিক্  RwoZ _v‡Kb;A_ev 

• Am¤ú~Y© ¸bv¸b ev cÖhyw³MZ mvwjkx ev Zv‡`i weiæ‡× Avwcj রসদ্ধোন্ত n‡j, Avgv‡`i Dcwewai 

Aaxb ˆZix n‡j|  
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2  Aby‡”Q` (1) GKRb ¯^Zš¿ m`m¨ ev m`m¨ cÖwZôvb mvgwqK বরেোি ev ewn¯‹vi Kivi 

cwiPvj‡Ki AwaKvi niY K‡ibv AvwU©K¨v‡ji Aaxb †h‡Kvb mgq Aciva cvIqv †M‡j|  

3  cwiPvjKMY GKRb ¯̂Zš¿ m`‡m¨i wbeÜb evwZj Ki‡Z cv‡ib Ges †h eQ‡i evwZj Kvh©Ki 

n‡q‡Q †mB eQ‡ii AbyËxY© mg‡q AvbycvwZK nv‡i cwi‡kvwaZ wbeÜb wd †diZ w`‡Z cv‡ib| 
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4  hw` †Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ wKsev †iwRóvW© cÖwZôvb c`Z¨vM K‡ib, wKš‘ cwiPvjK c`Z¨vM MÖnY 

bv K‡ib Z‡e ¯̂Zš¿ m`m¨ ev †iwRóvW© cÖwZôvb mKj AwaKvi I we‡kl myweav hv m`m¨c` ev 

wbeÜb n‡Z cÖvß n‡q‡Qb Zv nviv‡eb| Zviv cÖZ¨vnvi Ki‡Z mg_© n‡eb bv wKsev Pzw³ n‡Z 

Avwef©~Z সোরি ী hv Zviv Pzw³ K‡i‡Qb Zv cwinvi Ki‡Z cvi‡eb bv|  

5  we`¨gvb Pzw³i Avwef©~Z `vexi mvwjk †P‡q nviv‡bv AwaKvi I we‡kl my‡hvM Ab¨ cÖwZôv‡b 

cÖwZ‡iva Ki‡e bv|  

করমটি 

mvaviY  

Dcwewa 407 

অরধকোরপ্রোপ্ত স্বতন্ত্র সদসেগে সদসে করমটিগুরির কোক্জ র্োকোর জনে তোাঁ ক্দর নোম অগ্রবতী করক্ত পোক্রন। তোাঁ ক্দর 

প্রিোরবত বো সমরর্থত িও়েোর প্রক়্েোজন ক্ষনই। সোরি  ক্ষকৌ ি করমটি বেরতক্রক্ক করমটি ও ক্ষসগুরির ক্ষে়েোর 

পররেোিকমণ্ডিী দ্বোরো বোরষথক রনক়্েোগপ্রোপ্ত িক্বন।  

  

Dcwewa 408 

করমটিগুরি অব েই দেতোর সক্ে কোজ করক্ব রকন্তু তোাঁ ক্দর ক্ষবক্ে ক্ষন়েো ক্ষযক্কোন প্রকোক্র েিক্ত পোক্র, তোর অন্তগথত: 

• সেো; 

• ক্ষেরিক্ফোক্নর মোধেক্ম আক্িোেনো; 

• ক্ষেরিকনফোক্রন্স; 

• ই-ক্ষমইি রবরনম়ে এবং 

• রেরড্ও কনফোক্রন্স। 

 

Dcwewa 409  

১ wb¤œiƒc KwgwU †Uwe‡j eY©bv Abymv‡i e¨w³i msL¨v MVb Ki‡e| GKwU †Kvivg KwgwUi 

m`‡m¨i wb¤œZg msL¨v hv †Kvb ˆea Kg© m¤úv`‡bi c~‡e© Dc¯’vcb Ki‡Z n‡e| 

 wb‡qvMK…Z m`m¨MY GKwU †Kvivg MVb Ki‡Z e¨w³ 

cÖ‡qvRb 

সোরি  ক্ষকৌ ি KwgwU Dcwewa-410 †`Lyb 5 
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রুিস্ KwgwU 12 5 

   

েেোিু wWdv‡iÝ KwgwU Dcwewa-411 †`Lyb 5 

 

২ wmAvBwmwmG m`m¨-G¨v‡mwm‡qkb Gi cÖwZwbwa iæjm& KwgwU‡Z †mev cÖ`vb Kivi Rb¨ wb‡qvM 

n‡Z cv‡ib hLbB AvwU©K¨vj-Gi Aaxb we‡ePbvq Kgb cÖweavb _v‡K| wKš‘, hw` Zviv 

AvBwmGi Gi ¯̂Zš¿ m`m¨ bv nb KwgwUi †Pqvi wKsev †WcywU †Pqvi n‡Z cvi‡eb bv| 

৩ mvwjk ক্ষকৌ ি KwgwUi m`m¨ e¨wZক্ষরক্ক করমটিগুরির সদসেপদ শুধু GK eQ‡ii Rb¨ _vK‡e| 

GKRb AemiMÖnYKvix m`m¨ cybt wb‡qv‡Mi Rb¨ †hvM¨ n‡eb| 

 

সোরি  ক্ষকৌ ি করমটি 

Dcwewa 410 

1 mvwjk ক্ষকৌ ি KwgwU 10Rb m`m¨ পযথন্ত অন্তেুথ ক্ত Ki‡Z cvi‡e যোাঁ রো mK‡j m¤ú~Y©iƒ‡c †hvM¨ 

mvwjk`vi n‡eb|  

2 mKj m¤ú~Y©iƒ‡c †hvM¨ mvwjk`vi KZ©„K KwgwUi A‡a©K wbe©vwPZ n‡eb Ges evKx A‡a©K c‡i 

cwiPvjK KZ©„K রনযুক্ত n‡eb| GwU cÖ‡Z¨K wZb eQi ci NU‡e|  

3 KwgwUi m`m¨c` wZb eQ‡ii Rb¨ ’̄vqx n‡e| GKRb AemicÖvß m`m¨ cybt wbe©vPb ev cybt 

wb‡qv‡Mi Rb¨ †hvM¨ n‡eb|  

4 ‡Pqvi cwiPvjKMY KZ©„K রনযুক্ত n‡eb| 

৫ তোক্দর রবক্বেনো েরম ধক্র রনক়্ে এবং mvwjk ক্ষকৌ ি করমটির সক্ে পরোম থ কক্র, পররেোিন পষথদ, রতন 

বেক্রর ক্ষম়েোক্দ সক্বথোচ্চ পোাঁ েজন সদসে রনক়্েোগ করক্ত পোক্রন তোাঁ ক্দর মধে ক্ষর্ক্ক যোাঁ ক্দর মধেস্থতোর রবষক়্ে 

সুস্পষ্ট জ্ঞোন রক়্েক্ে এবং যোাঁ রো একটি ক্ষকৌ িগত িক্র সোরি  ক্ষকৌ ি করমটির ক্ষকৌ িগত আক্িোেনো়ে 

অবদোন রোেক্ত পোক্রন। এই বেরক্তরো েোইবুেনোি, ক্ষেকরনকেোি আরপি করমটি বো অনেোনে আইরসএ সোরি ীক্ত 

সেোপরত িও়েোর ক্ষযোগে িক্বন নো। তোাঁ রো শুধুমোে সোরি  ক্ষকৌ ি করমটি যো মূিত বো সমূ্পেথত ক্ষকৌ িগত 

সোরি ী রবষ়ে আক্িোেনো সেো়ে অং গ্রিে করোর ক্ষযোগে িক্বন। 

f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU 

Dcwewa 411 

01| f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU 04 m`m¨ wb‡q MwVZ n‡e Avgv‡`i KZ©„K, hv wb‡qvMK…Z 04 m`m¨ পযথন্ত †eªgvi 

evDgDjevm© KZ©„K রনযুক্ত n‡e Ges cieZ©x 8 Rb পযথন্ত ¯̂Zš¿ m`m¨ B”Qv‡cvlYKvixক্ষদর মক্ধে ক্ষর্ক্ক 

cwiPvjKমণ্ডিী Øviv রনযুক্ত n‡e| 
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02| f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU ¯̂Zš¿ m`m¨ ev A-m`m¨ KwgwU‡Z ms‡hvM Ki‡Z m¤§Z n‡Z cv‡i| Zv‡`i 

মক্নোনীত e¨w³ক্ষদi wb‡qvMK…Z m`m¨ক্ষদi gZ GKB †fvU cÖ`vb Kivi AwaKvi _vK‡e|  

03| f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwU cÖwZ Pvi mßv‡n অন্তত GKevi civgk© Ki‡eb| †Pqvi cÖvqB mfv Avnevb Ki‡Z 

cvi‡eb|  

04| ‡Pqvi Aby‡gv`b Kiv পর্যন্ত f¨vjy wWdv‡iÝ KwgwUi m`m¨MY nvwRi nIqvi Rb¨ GKwU weKí mÜvb 

Ki‡Z cvi‡eb| weKí: 

• Aek¨B m`‡m¨i সোক্র্ GKB cÖwZôvb n‡Z n‡e;  

• GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨ n‡Z cv‡i wKsev GKRb ¯̂Zš¿ m`m¨ e¨wZZ GKRb e¨w³; Ges 

• KwgwU mfvq †fvU cÖ`vb Ki‡Z cv‡i| 

 

‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj 

Dcwewa 412 

1 GKwU ‡KvqvwjwU Avwcj KwgwU KU‡bi Dci Zv‡`i‡K Dc‡`k cÖ`vb Kivi Rb¨ KwgwU‡Z 

†h‡Kvb ¯̂Zš¿ m`m¨ hy³ Ki‡Z m¤§Z ি‡Z cv‡i| hLb H gvgjvi ivq n‡e mshy³ e¨w³‡K 

KwgwU m`m¨ wnmv‡e †`Lv hv‡e|  

2 ‡h‡Kvb †KvqvwjwU Avwcj KwgwU mfvq cÖwZwU cÖwZôv‡bi GKwUi †ewk †fvU _vK‡e bv| 

Av‡gwiKvb KUb wkcvim G¨v‡mvwm‡qkb Gi ক্ষকোন cÖwZwbwa †KvqvwjwU Avwcj KwgwU‡Z †mev 

Kivi Rb¨ রনযুক্ত n‡Z cv‡ib hLb ÒAv‡gwiKvb KUbÓ, Av‡gwiKvb/wcgv দবরেেে ev Ab¨vb¨ 

KUb hv Av‡gwiKvb KUb wkcvim G‡mvwm‡qkb Gi GKRb m`m¨ KZ©„K ক্ষবেোক্কনো করো n‡q‡Q 

Gi mv‡_ mswিó| wKš‘, তোাঁ রো KwgwUi †Pqvi ev †WcywU †Pqvi n‡Z cvi‡eb bv|  

3 AÎ Dcwewa BDbvB‡UW †óU Ae Av‡gwiKvi †h‡Kvb RvqMv n‡Z Av‡gwiKvb KUb Gi 

wkc‡g‡›Ui Rb¨ Pzw³i ক্ষেক্ে cÖ‡hvR¨ bq| 

  

 

Dcwewa 413 

GKB প্ররতষ্ঠোক্নর 2 R‡bi †ekx m`m¨ †KvqvwjwU Avwcj c¨v‡bj ক্ষর্ক্ক ক্ষকোনও একটি †KvqvwjwU Avwcj 

KwgwU‡Z wb‡qvM করো যোক্ব bv| 

 

Dcwewa 414 

‡KvqvwjwU Avwcj c¨v‡b‡ji m`m¨c‡`i Rb¨ cÖv_©xMY Aek¨B KUb †Uª‡W KvR Ki‡eb|  
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 ৃঙ্খিোg~jK c×wZ 

Dcwewa 415 

01| †Kvb m`m¨ cÖwZôvb †hwU i-KUb Gi µq ev weµq Kivi Rb¨ Pzw³‡Z Ave× n‡q‡Q ev †mevi 

cÖweav‡bi Rb¨ ¯̂Zš¿ dv‡g©i Gi c‡¶ ev রসআইরসরসএ বো AvBwmG †Z ZvwjKvfy³ Am¤ú~Y© 

রসদ্ধোক্ন্তi ZvwjKvi (H Pzw³ †kl n‡q‡Q ev †Kv¤úvbxi ZvwjKvi cÖÁvcb Abymi‡Yi c‡ii 

w`b) ev i-KUb Gi µq ev weµq Kivi Rb¨ GKwU Pzw³‡Z Ave× ev Am¤ú~Y© রসদ্ধোক্ন্তi 

AvBwmG ZvwjKv cwi‡eó‡bi D‡Ï‡k¨ †mevi cÖweav‡bi Rb¨ GKwU তদন্ত mv‡c‡¶ Kiv n‡e 

Ges AvwU©K¨v‡j aviYK…Z †h‡Kvb  ৃঙ্খিোg~jK c×wZ ক্ষন়েো n‡e|  

02| hw` GKRb bZzb wbe©vwPZ m`m¨ cÖwZôvb GKwU c‡¶i mwnZ Pzw³ _v‡K hv‡`i bvg 
রসআইরসরসএ বো AvBwmG †Z ZvwjKvfy³ Am¤ú~Y© রসদ্ধোক্ন্তi ZvwjKvq `„k¨gvb, Zv‡`i wbe©vP‡bi 

mvZ w`‡bi (GK mßvn) g‡a¨ †g¤̂vi cÖwZôvb H Pzw³ ev Pzw³mg~‡ni GKwU Kwcmn, ZvwiL, 

†idv‡iÝ b¤^i Ges H Pzw³i m¤ú‡bœi cÖv°wjZ ZvwiL †h‡Kvb †Mvcbxq Z_¨ cÖ‡qvRb Abymv‡i 

m¤úvw`Z cÖ`k©b K‡i cwiPvjKMY‡K cÖ`vb Ki‡eb, Dc‡ii mv‡c‡¶ Dc‡iv³ Aby‡”Q` (1) 

Gi cÖweavb H Pzw³ ev Pzw³mg~‡n cÖ‡qvM Kiv n‡e bv|  

০৩|  যরদ একটি সদসে ফোমথ আক্রকটি ফোক্মথর সোক্র্ বেবসো করক্ত ইেুক ি়ে যোর রবরুক্দ্ধ তোক্দর রসআইরসরসএ 

এবং আইরসএ তোরিকোকৃত অসমূ্পেথ েরতপূরক্ের অং  1 অনুযো়েী েরতপূরে পোও়েোর আক্ে আর তো 

পোও়েো বেবসোক়্ের একমোে উক্ে ে ি়ে, তক্ব র্োকক্ি সদসে পষথদক্ক পররেোিকক্দর রিরেতেোক্ব ক্ষকোন 

েুরক্ত বো েুরক্তগরি সোত রদক্নর (এক সপ্তোক্ির) মক্ধে জোনোক্ত িক্ব। এই েুরক্ত, ক্ষরফোক্রন্স নম্বক্রর একটি 

করপ এবং ক্ষয েুরক্ত এবং েুরক্ত অনুযো়েী কোজ সম্পন্ন িও়েোর আনুমোরনক তোররে পররেোিক্ক জোনোক্ব যোক্ত 

ক্ষকোন ক্ষগোপনী়ে তর্ে অপ্রকোর ত র্োক্ক। উপরন্তু, তোরো রনষ্পরির েুরক্তর প্রমোে রিক্সক্ব রেঠিপক্ে রদক্ত িক্ব। 

উপক্র বরেথত রবষ়েগুরির মোনেতো সোক্পক্ে, উপক্রর অনুক্েদ (1) এর রবধোনগুরি ক্ষস েুরক্ত বো েুরক্তগুরিক্ত 

প্রক্যোজে িক্ব। 

০৪|  যরদ একটি সদসে ফোমথ আক্রকটি ফোক্মথর সোক্র্ আক্গ করো একটি েুরক্ত র্োক্ক আর পরবতীকোক্ি যোর রবরুক্দ্ধ 

তোক্দর রসআইরসরসএ এবং আইরসএ তোরিকোকৃত অসমূ্পেথ েরতপূরক্ের অং  1 অনু়েো়েী েরতপূরে পোও়েোর 

আক্ে আর তো পোও়েো বেবসোক়্ের একমোে একমোে উক্ে ে ি়ে, তক্ব র্োকক্ি সদসে পষথদক্ক পররেোিকক্দর 

রিরেতেোক্ব ক্ষকোন েুরক্ত বো েুরক্তগরি সোত রদক্নর (এক সপ্তোক্ির) মক্ধে জোনোক্ত িক্ব। এই েুরক্ত, ক্ষরফোক্রন্স 

নম্বক্রর একটি করপ এবং ক্ষয েুরক্ত এবং েুরক্ত অনুযো়েী কোজ সম্পন্ন িও়েোর আনুমোরনক তোররে পররেোিক্ক 

জোনোক্ব যোক্ত ক্ষকোন ক্ষগোপনী়ে তর্ে অপ্রকোর ত ক্ষরক্ে। উপরন্তু, তোরো রনষ্পরির েুরক্তর প্রমোে রিক্সক্ব রেঠি 

পক্ে রদক্ত িক্ব। উপক্র বরেথত রবষ়েগুরির মোনেতো সোক্পক্ে, উপক্রর অনুক্েদ (1) এর রবধোনগুরি ক্ষস 

েুরক্ত বো েুরক্তগুরিক্ত প্রক্যোজে িক্ব নো। 
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cwiwkó 

 c„ôv b¤^i 

Av‡gwiKvb KUb 7, 69 

‡mŠnv`©¨c~Y© wb®úwË 73 

Avwcj- †KvqvwjwU Avwcj, †UKwbK¨vj Avwcj I ¯^í `vex †UKwbK¨vj Avwcj †`Lyb  

mvwjk- †KvqvwjwU mvwjk, †UKwbK¨vj mvwjk I ¯^í `vex †UKwbK¨vj mvwjk †`Lyb  

`vex: 29 

Kvw›Uª W¨v‡gR 29 

wjLb সংক্রোন্ত ত্রুটি  21 

f~qv c¨vKK…Z, wgwkÖZ ক্ষেক্েড্ †eBj I wfন্নRvZxq e¯‘ _vKv †eBj 29 

আেেন্তরীে Av`ª©Zv 27 

‡kÖYxwefvRb 68 

KwgwU 85 

Pzw³: 14 

Dcwewa I wewagvjvi cÖ‡qvM 14 

mgvßKiY 34 

 ৃঙ্খিোg~jK e¨e¯’v 88 

wd- cwiwkó M †`Lyb অনিোইক্ন আইরসএ ওক়্েবসোইক্ে  

Am¤ú~Y© রসদ্ধোক্ন্তর AvBwmG ZvwjKv 79 

AvBwmG Awdwmqvj ÷¨vÛvW© 67 

Bb÷ªy‡g›U †Uw÷s 30 

BÝy‡iÝ 19 

আন্তg©nv‡`kxq wewbgq KUb bs 2 রফউেোর 18, 22 

Pvjvb †diZ 34 

wePvi e¨e¯’v 42, 54, 66 

m`m¨c` 82 

gvB‡µv‡bqvi 32 

‡KvqvwjwU Avwcj 71 

‡KvqvwjwU mvwjk: 36, 60 

অজ্ঞোতনোমো 69 

রসদ্ধোন্ত 70 

wd I PvR© - পররর ষ্ট গ ক্ষদেুন - (অনিোেোইক্ন আইরসএ ওক়্েবসোইক্ে) 75 

ÔAb KjÕ weµq 22 

m¨v¤úwjs 27 

wkc‡g›U 18 

ে z`ª `vex †UKwbK¨vj Avwcj 56 

ে z`ª `vex †UKwbK¨vj mvwjk: 50 

রসদ্ধোন্ত 45 

÷¨vw¤ús PvR©- cwiwkó M †`Lyb (অনিোইক্ন আইরসএ ওক়্েবসোইক্ে)  

ক্ষেন্থ 32 

‡Uqvi 23 

†UKwbK¨vj Avwcj  45 

†UKwbK¨vj mvwjk: 36, 38 

রসদ্ধোন্ত 44 

wd I PvR©- cwiwkó M †`Lyb (অনিোইক্ন আইরসএ ওক়্েবসোইক্ে) 75 

Am¤ú~Y© রসদ্ধোন্ত 79 

mve©Rbxb ÷¨vÛvW© 66 

f¨vjy cv_©K¨ 67 

IRb 23 

 


