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fywgKv
বমড়তু গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাড়দ যকায এয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কামটারয় বাাাআটিয দযড়দয বাগত দারয়ত্ব
ারড়নয ু রফধাড়থট াঅরাদা ফাাংরাড়দ াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর বফািট কযায াঅড়ফদন কযড়র গত 12 নড়বম্বয 2014
তারযখ স্মাযক নাং-০৩.০৭০০১০০. ০২৪২০১২-২৩০ াভরয়কবাড়ফ বফািট /কাাঈরির গঠড়নয ানু ড়ভারত য় । স্বাস্থ্য ও
রযফায করযাণ ভন্ত্রণারড়য়য স্মাযক নাং জনাস্থ্ 1/ BD Av- 2 /2013 /76 তারযখ ১৯ভার্ট ২০১৪ এয ানু ড়ভাদন।
এফাং রফএভরির এন ও র স্মাযক নাং -১৩৮২ তারযখ 01 এরপ্রর ২০১৪ ফাাংরাড়দ বারভওযারথ বফািট এফাং ফাাংরাড়দ
াআাঈনানী ও াঅয়ুড়ফটরদক বফািট এয gZvgZ/এন ও র স্মাযক নাং-রফ াআাঈ এ/বদt,রর্t,াঈাঃ/১২৫ (াাং) ২০১০/১১৪৪
তারযখ-২১ এরপ্রর ২০১৪ এফাং ফাাংরাড়দ ু রপ্রভ বকাড়র্টয াাআড়কার্ট রফবাগ (রফড়ল ভূ র রফর্ায) রযর্ রটিন নাং
10266 /2011 রযর্ রটিন নাং ১২৮৫৪/২০১৬ এয ফটড়ল 30-01-2018 াআাং তারযড়খয াঅড়দফড়র বাাাআটি
াযাক্ট-Gm-১৩০৯৪ ারনা াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর াযারস্ট্যান্ট HAMA বেরনাং পাাঈড়েন-এয রযর্ারনা রযলড়দয
জু রয বফাড়িটয রদ্ধান্ত ভড়ত াঈক্ত বফািট গঠন কযা য়। মা ম্পূ ণট বফ-যকারযবাড়ফ পাাঈড়েন এয রযর্ারনায়
রযর্াররত ড়ফ। তড়ফ এয রক্ষয ও াঈড়েয ড়ফ evsjv‡`‡k রর্রকৎা রক্ষা, াঅতট ভানফতায বফায় কারযগরয রক্ষায
ভান াঈন্নয়ন ও বফকায ভু ক্ত াঈন্নত বদ গেড়ত াঅত্মকভটাংস্থ্ান ৃ রিয রড়ক্ষয রফরবন্ন বা রবরিক cÖwkÿY/ রফকল্প
রর্রকৎা ফযফস্থ্া াল্টাযড়নটিব রড়স্ট্ভ াপ বভরিরন এয াধীড়ন বভরিড়কর কারয, াযাড়রাযারথ, বারভওযারথ,
াআাঈনানী, াঅয়ুড়ফটরদক বারবরিক প্ররক্ষড়ণ রনড়য়ারজত একটি করযাণভু খী, াযাজননরতক, ারাবজনক দাতফয
বফযকারয বাাাআটি । এফাং াঈক্ত পাাঈড়েড়নয বকাট কৃত দযড়দয বাগত দারয়ত্ব ারড়ন বকান প্রকায ভ্রাভযভাণ
াঅদারত ও াঅাআন প্রড়য়াগকাযী াংস্থ্া কতৃটক বকান ধযড়নয য়যারন না কযায জনয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাড়দ যকাড়যয
স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় াঅাআন াখায-2/ Awf‡hvM স্মাযক bs 0২/২০০৮/৩৫০ZvwiL 29.08.019 বভাাম্মদ াঅফু াাইদ
বভাল্লা কারয রর্ফ এয স্বাক্ষরযত ড়ে রনড়দট ক্রড়ভ াঅড়দ জারয কযা য়।
এফাং াঈক্ত বফািট গঠন ড়য়ড়ে এাআ ভড়ভট ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাড়দ যকায এয কামটারয় ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয ফযাফড়য াফরত কযণ ে প্রদান কযা য় গত ৩০/০৯/২০১৯াআাং তারযখ | দয় াফগরত ও কামটাড়থট
ানু ররর বপ্রযণ কযা য়
১) ভাননীয় ভন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও রযফায করযাণ ভন্ত্রণারয়|
২) রর্ফ, (স্বাস্থ্য ও রক্ষা) স্বাস্থ্য ও রযফায করযাণ ভন্ত্রণারয়
৩) ভা-রযর্ারক, স্বাস্থ্য ারধদপ্তয, ভাখারী ঢাকা-1212|
৪) ভা-ু রর রযদটক,cywjk ‡nW‡KvqvUvi XvKv|
৫) বযরজস্ট্ায, we,Gg,wW,wm. I ফাাংরাড়দ বারভওযারথক বফািট |
৬) বযরজস্ট্ায, ফাাংরাড়দ াআাঈনানী ও াঅয়ুড়ফটরদক বফািট |
৭) রযর্ারক, াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর বকয়ায/বারভও বদজ রর্রকৎা রফবাগ, স্বাস্থ্য ারধদপ্তয,ভাখারী ঢাকা-1212
এড়দয াফরতকযণ ে প্রদান কযা য় |
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K) GB ‡mvmvBwUi bvg t nvwmbv Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj G¨vwmm‡U›U †Uªwbs dvD‡Ûkb
(Hasina Alternative Medical Assistant Training Foundation)

L) GB ‡mvmvBwUi †iwRóvW© Awdm t 35, ebvbx, Gqvi‡cvU© †ivW, gnvLvjx, XvKv-1212|

M) Kvh©µg GjvKv: mgMÖ evsjv‡`k|
N) D‡Ïk¨ I j¶¨t- evsjv‡`‡k wPwKrmv wk¶v, AvZ© gvbeZvi †mevq KvwiMwi wkÿvi gvb Dbœq‡b I †eKvi
gy³ DbœZ †`k Mo‡Z AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wói j‡ÿ wewfbœ †ckv wfwËK cÖwkÿ‡Y wb‡qvwRZ GKwU
Kj¨vYg~Lx, AivR‣bwZK, AjvfRbK, `vZe¨ †emiKvix ‡mvmvBwU| wb‡gœ ewY©Z mKj D‡Ïk¨vejx
ev¯Íevq‡bi c~‡e© miKvi/ mswkøó KZ…©c‡¶i /Dchy³ KZ…©c‡¶i AbygwZ MÖn‡Yi ci Kvh©¨µg Avi¤¢ nB‡e
Ges G¨v± 1860 Gi 20 avivi weav‡bi cwicwš’ D‡Ïk¨ /D‡Ïk¨ejx Kvh©Ki ewjqv MY¨ nB‡e|
1.

Ae‡nwjZ `wi`ª cxwoZ Rb‡Mvôxi g‡a¨ †h †Kvb RbwnZKi ev c¨viv‡gwW‡Kj, `vZe¨ nvmcvZvj,
¯^v¯’¨ †mev †K›`ª, m¨v‡UjvBU wK¬wbK cwiPvjbv I webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev cÖ`vb|

2.

`~‡hv©M KewjZ GjvKvq gvby‡li gv‡S ÎvY mvgMÖx weZib Kvh©µg MÖnb| BmjvwgK cvVvMvi ¯’vcY,
`ylcÖvc¨, cyivZb, bZzb cÖwZfvevb Kwe, mvwnwZ¨K, †jL‡Ki †jLv cvÛwjwc/cvV¨cy¯ÍK cyw_ cÖš’
msMÖn K‡i cÖKvk Kiv |

3.

AÄygvb gwbiƒj cÖKí t dvD‡Ûk‡bi m`m¨‡`i g„Zz¨/‡h †Kvb Rb‡Mvôxi †e-Awik jvk `vdb
Kvd‡bi e¨e¯’v MÖnY Kiv (KZ…c‡ÿi AbygwZ µ‡g)|

4.

‡m․i we`y¨r, MÖvgxY AeKvVvg Dbœqb, iv¯Ív-NvU, †mZz, cyj, b`x Lbb, e„ÿ †ivcb, b`x fv½vb
†iva Kvh©µg ev¯Íevqb I DcKib weZib |

5.

‡eKvi fvZv, e„×, Amy¯’, cÖwZewÜ, `wi`ª Abv_ gyw&³‡hv×v I Amnvq Rb‡Mvôxi/‡gavex QvÎQvÎx‡`i wkÿve„wË cÖ`vb/ wm.Gg.BD, wW.Gg.BD, wdwRI‡_ivwc, hye-cÖwkÿY cÖ`vb Kiv|

6.

cÖv_wgK ¯^v¯’¨ cwiPh©¨v, gv I wkï ¯^v¯’¨ hZœ, cwievi cwiKíbv †ivM cÖwZ‡laK/cÖwZ‡iva I cywó
m¤ú‡K© wk¶v`vb, ¯^v¯’¨ wk¶v cÖwk¶Y, wK¬wbK cÖwZôvi gva¨‡g ‡mev cÖ`vb, Jla †mev cÖK‡í
webvg~‡j¨/¯^íg~‡j¨/b¨vh¨g~‡j¨ ¯^v¯’¨‡mevi e¨e¯’v I DcKib mieiv‡ni e¨e¯’v MÖnb Kiv|

7.

cÖ`k©bkvjv/åvg¨gvb †gwW‡Kj K¨v¤ú/fv¯‥h©/PviæKjv wkÿv, wPÎvA¼b, µxov I mvs¯‥…wZK
cÖwZ‡hvwMZv, •`wbK,mvßvwnK,gvwmK ¯^v¯’¨ evZv© cÖKv‡ki e¨e¯’v Kiv| Gd.wm.wc.Gm/Gg.wc.GBP
(†nvwgI) cÖwkÿY cÖ`vb |
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8.

msµvgK e¨vwa/GBP.AvB.wf, AwURg, h¶v, MjMÛ, K¨vÝvi, Kzô mn weÁv‡bi bZzb bZzb Avwe¯‥…Z
†ivMRxevby m¤ú‡K© Rbm‡PZbZv m„wó‡Z c`‡¶c MÖnY Kiv |

9.

‡mvmvBwUi AvIZvaxb wewfbœ wW‡cøvgv I wWMÖx †Kvm© mg~n cwiPvwjZ Ki‡Z cvi‡e t (wW‡cøvgv Bb
Aëvi‡bwUf wm‡óg Ae ‡gwWwmb), ‡gwW‡Kj mnKvix, wW.GBP.Gg.G, wW.BD.Gg.G, wW.Gg.G,
Gj.Gg.Gd, wW.G.Gg.G, wW.wW.wU, wW.wf.Gg.G, wc.wW.wU, wc.wR.wU, wc.wW.Gg, Gg.wW, wc.wR
(†nvg)| ‡mvmvBwUi m`m¨/m`m¨v‡`i †ckvMZ `¶Zvi Rb¨ wewfbœ †gqv‡` cÖwk¶‡bi Av‡qvRb
Kwi‡Z cvi‡e (mswkøó KZ…cÿ‡K AewnZ K‡i)|

10.

gv`K, mš¿vm, R½xev`,‡h․ZzK, evj¨ weevn mn mKj Aciva `g‡b mn‡hvMxZv g~jK Rbm‡PZbZv e„w× Kib Kg©kvjv, mKj RvZxq w`em Drhvcb I miKv‡ii Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û
mn‡hvwMZv Kiv|

11.

Lv`¨,

বস্ত্র,

evm¯’vb, wPwKrmv, wkÿv, ‡g․wjK AwaKvi ev¯’evq‡b Rb mvavi‡b m‡PZbZv m„wó

Kiv/ev¯’nviv wQbœg~j Rb‡Mvôx‡K msNe× K‡i f~wg I M„n wbg©vb mvgMÖx weZib Kiv, weï×
cvwb/†mwb‡Ukb e¨e¯’v †Rvi `vi Kiv |
12.

wKÛvi Mv‡W©b, ¯‥zj, K‡jR, †gwW‡Kj K‡jR, c¨viv‡gwW‡Kj K‡jR, AvBb K‡jR, †gwW‡Kj
gnvwe`¨vjq, wek¦we`¨vjq, wW‡cøvvgv bvwm©s Bb&mwówUDU, gv`ªvmv, e„×vkÖg, GwZgLvbv, wjjøvn& †evwWs,
gmwR`, gw›`i, wMR©v cÖwZôv K‡i mvwnZ¨ Kjv weÁvb I ag©xq wkÿvi Kvh©µg MÖnY I webvg~‡j¨
eB/DcKiY mieivn Kiv nq|

13.

ÿz`ª KzwVi wkí wbg©vb, moK I Rb c‡`i wbivcËv, wK‡kvi wK‡kvix‡`i eqmmÜx Kvjxb m‡PZbZv
e„w× I DcKib weZib, gvbevwaKvi cÖwZôvq mKj bxh©vwZZ gvby‡li AvBbx mn‡hvwMZv Ges mKj
wbev©Pb chv©‡eÿb I cÖwZ‡e`b cÖ`vb Kiv|

14.

wkwÿZ/Aa©wkwÿZ R‡bv‡Mvôxi `vwi`ªZv `~ix Ki‡b mí/`xN© †gqv`x †nvwgIc¨vw_, G¨vjc¨vw_,
BDbvbx, Avqy‡e©`x, †W›Uvj, cjøx Wv³vi, †f‡Ubvix, B‡jKUªwb·, `vwR© weÁvb, Avwgb wmc,
AvKzcvbPvi, AvBwmwU, Kw¤úDUvi †UK‡bvjRx, ÿz`ª I gvSvix wkí, K…lK, ZvuZx, †R‡j, Bgvg,
AvBbRxwe, mvsevw`K, wkÿK, wPwKrmK mn mKj †kÖYx †ckvRxwe‡`i †ckvMZ gvb Dbœqb I
D”PZi wWMÖx, AvBwU `ÿZv e„w× Kib cÖwkÿb cÖ`vb, M‡elYv Ges wPwKrmv weÁvb †mwgbv‡ii
Av‡qvRb Kiv I †`‡k/we‡`‡k Kg©ms¯’v‡b e¨e¯’v Kiv|
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15. ‡mvmvBwUi AvB‡b 2bs aviv †gvZv‡eK wb‡gœ ewY©Z m`m¨M‡Yi mgš^‡q cÖ_g Kvh© wbe©vnx
cwil` MVb Kiv n‡e|
µt bs
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

bvg
Wvt †gvnv¤§v` gwbiæj Avjg
‡gvmvt nvwmbv †eMg
Wvt †gvt Kvgiæj Bmjvg
nvRx Wvt gvIt †gvtkvgmyj Avjg
Wvt †gvmvt ggZvR †eMg
Wvt ‡gvt Avey eKi wmwÏK
Wvt myRb P›`ª j¯‹i

c`ex
mfvcwZ
mn-mfvcwZ
gnv mwPe
mvsMVwbK m¤úv`K
‡Kvlva¨¶
m`m¨
m`m¨

িংবিপ্ত বলনরািামঃ
১) রফধান ও প্ররফধানভারা ভূ|
২) রযর্ারনা রযলদ|
৩) দয ওয়ায রনয়ভ|
৪) KwgwU MVb|
৫) যকারয নীরতভারা ফা স্বাস্থ্য ও রযফায করযাণ ভন্ত্রণারয় কতৃটক রফরধ রনড়লধ mgyn |
৬) পাাঈড়েন রযর্াররত বকাট ভূ |
৭) াখা/যাযাড়ভরিড়কর কড়রজ স্থ্াড়নয রফরধভারা|
৮) াঙ্গীকাযনাভা এয ধযন|
৯) বকাট াংরিি যীক্ষা গ্রড়ণয রফরধ রফধান।
১০) প্ররক্ষণ বড়ল বাগত দারয়ত্ব ারড়নয রফরধভারা।
বমড়তু গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাড়দ যকাড়যয রদ বাাাআটি বযরজড়েন াযাক্ট 1860 াড়রয 21 নাং াঅাআন রনফরিত ারনা
াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর াযারস্ট্যান্ট HAMA বেরনাং পাাঈড়েন রনফিন নাং -13049 এয প্রকল্প রযর্াররত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাড়দ
যকাড়যয স্বাস্থ্য ও রযফায করযাণ ভন্ত্রণারড়য়য জনাস্থ্ -১স্মাযক নাং- জনাস্থ্ -১াআাঈ াঅ-২/২০১৩/৬৭ তারযখ 19 ভার্ট 2014 এয
াঅড়রাড়ক গঠিত াল্টাযড়নটিব রড়স্ট্ভ াপ বভরিরন এয ারধবুক্ত বভরিড়কর কারয বকাটভূ রযর্ারনা I ‡ckv MZ `vwqZ¡
cvj‡bi জনয বফািট গঠন কযায প্রড়য়াজন য়| বতু এতদ্বাযা রনড়েয রফধানভূ ধাযা রযর্াররত াআড়ফ|
ে) িংজ্ঞামূ ঃ
১) বফািট ফরড়ত ারনা াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর াযারস্ট্যান্ট (এাআর্ এ এভ এ বেরনাং পাাঈড়েন) এয প্রকল্প রযর্াররত াল্টাযড়নটিব
রড়স্ট্ভ াপ বভরিরন এয াধীড়ন বভরিড়কর কারয প্ররক্ষণ বকাট রযর্ারনায জনয গঠিত ফাাংরাড়দ াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর বফািট
বক বফাঝাড়ফ।
২) বর্য়াযভযান ফরড়ত াঈক্ত প্রকল্প ফাস্তফায়ড়নয জনয গঠিত বফািট এয কর দযড়দয রনফটার্ড়ন
বক বর্য়াযভযান ফু ঝাাআড়ফ।
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wbe©vwPZ ev g‡bvbxZ বারত

৩) দয ফরড়ত ারনা াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর াযারস্ট্যান্ট বেরনাং পাাঈড়েন-এয রযর্াররত কর াখায রযর্ারক /াধযক্ষগণ mn
mKj m`m¨বক ফু রঝড়ফ। তাাযা াফযাআ পাাঈড়েড়নয রাাআব বভম্বায ফা াঅজীফন দয nb‡eb।
৪) বভম্বাযর ফরড়ত াঈক্ত পাাঈড়েড়নয রনফরিত দযড়দযড়ক বম রনফিন নদ প্রদান কযা য় তাড়ক ফু ঝাাআড়ফ।
৬) াধযক্ষ ফরড়ত পাাঈড়েন এয াখা /যাযাড়ভরিড়কর কড়রজ এয রযর্ারকড়ক ফু ঝাাআড়ফ।
৭) প্রবালক ফরড়ত াঈক্ত পাাঈড়েন রযর্াররত যাযাড়ভরিড়কর কড়রজ ফা াআনরস্ট্টিাঈড়র্য বরকর্াযায /রক্ষকড়দযড়ক ফু ঝাাআড়ফ।
দয ফরড়ত এাআ পাাঈড়েন
3. m`m¨‡`i †kªbx wefvMt GB ‡mvmvBwUi wbgœiƒc m`m¨ _vwK‡e|

1| cÖwZôvZv m`m¨|
2| AvRxeb m`m¨|
3| mvaviY m`m¨|
4| `vZv m`m¨|
1| cÖwZôvZv m`m¨t hvnviv cÖv_wgK fv‡e ‡mvmvBwU ¯’vc‡b D‡`¨vM MÖnY Kwiqv‡Qb ZvivB GB
‡mvmvBwUi cÖwZôvZv m`m¨ wnmv‡e cwiMwbZ nB‡e| Zvnv‡`i †fvUvwaKvi _vwK‡e|
2| AvRxeb m`m¨t ‡h †Kvb Mb¨gvb¨ e¨w³ GB ‡mvmvBwUi Dbœq‡b GKKvjxb byb¨Zg 10,000/- ev
Zvi mgcwigvb m¤ú` `vb Kwi‡j wZwb GB †mvmvBwUi AvRxeb m`m¨ wnmv‡e cwiMwYZ nB‡e|
3| mvaviY m`m¨t hvnviv fwZ©i wd 350/- I evwl©K Puv`v 1200/- cÖ`vb Kwi‡eb ZvnvivB
†mvmvBwUi mvaviY m`m¨ wnmv‡e MY¨ nB‡eb Ges D³ m`‡m¨i †fvUvaxKvi _vwK‡e|
4| `vZv m`m¨ t Kvh©wbe©vnx KwgwUi wm×všÍ †gvZv‡eK hvnviv wbw`ó cwigvb GKKvjxb Puv`v cÖ`vb
Kwi‡eb Zvnviv ‡mvmvBwUi `vZv m`m¨ iƒ‡c we‡ewPZ nB‡eb|
8) রনফিক ফরড়ত এাআ পাাঈড়েন এয রযর্ারনা রযলড়দয দয রমরন াঈক্ত বফাড়িটয রনফাী রযর্ারক াআড়ফন| রতরন াফযাআ
পাাঈড়েন-এয রনধটারযত রযর্ারনা রযলড়দয াঅজীফন দয nB‡eb| রমরন কর দাপ্তরযক কামটক্রভ রযর্ারনা কযড়ফন Zv‡K বযরজস্ট্ায
ফা রনফিক ফু ঝাাআড়ফ|
বফািট বযরজোড়যয ক্ষভতা ও দারয়ত্ব রতরন বফাড়িটয রনফটাী প্রধান রাড়ফ দারয়ত্ব ও কতট ফয ারন কযড়ফন । বফাড়িটয বম বকান াধাযণ ফা
রনফটাী াঅড়দ তাায স্বাক্ষয াড়ড়ক্ষ কামটকয াআড়ফ ।রেজিস্ট্রারেে দারয়ত্ব াআড়ফ বযরজস্ট্ায খাতা বযজু ড়রন  রর্রকৎক তাররকা
যফযা  কর বায় াঈরস্থ্ত থাকড়ফন । রতরন কর কামটাফরী মথামথ ফাস্তফায়ড়নয জনয প্রড়য়াজনীয় াঈড়দযাগ ,রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন
কযড়ফন । যকারয /বফযকারয দাতা াংস্থ্া /পাাঈড়েন রযর্ারক, কর প্রকায বমাগাড়মাগ যক্ষা কযড়ফন ।র ারডেে রক্ষক, রর্রকৎক
,কভটকতট া কভটর্াযীড়দয দারয়ত্ব কতট ফয ারন তদাযরক ও প্ররতড়ফদন রযদটন কযড়ফন।

9) স্বীকৃরত ফরড়ত এাআ পাাঈড়েন এয গঠনতন্ত্র ানুমায়ী ফাাংরাড়দ যকায কতৃটক রনফটারর্ত প্ররতষ্ঠান, াংরিি দপ্তয ফা ভন্ত্রণারড়য়য
স্বীকৃরত বক ফু ঝাাআড়ফ।

10) A½xKvi bvgv ej‡Z cÖwZôvb cwiPvjbvi Rb¨ †evW© Gi AbyKz‡j †`qv kdZ bvgv‡K eySvB‡e|
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১,১) াঈক্ত বফািট ফা কাাঈরির ারনা াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর এাআর্ এ এভ এ বেরনাং পাাঈড়েন রযর্াররত ম্পূ ণট বফ-যকারয একটি
বফািট মা রনজস্ব রযর্ারনায় স্বাধীনবাড়ফ ভতাভত প্রকা কযড়ত াযড়ফন। প্ররক্ষণ ফরড়ত এাআ পাাঈড়েন এয াংরফধাড়ন াঈরল্লরখত স্বল্প
/দীঘটড়ভয়াদী প্ররক্ষণ কামটক্রভ বকাআ ফু ঝাাআড়ফ।
১.২) মবািড/KwgwU MVbt

1) বারত ফা বর্য়াযভযান বর্য়াযভযান ১-জন|
2) -বারত -2জন|
3) দয ৩/৫/৭/১১/২১/৪১ জন ch©šÍ|
১.৩) বর্য়াযভযান, বাাআ বর্য়াযভযান, ও দযড়দয বভয়াদ াআড়ফ 2 ফেয। রনফটার্ন ফা ভড়নানয়ড়নয ড়য প্রথভ বা বথড়ক বভয়াদ
শুরু াআড়ফ | দুাআ ফেয বভড়য়ড়দ স্ব স্ব ড়দ দারয়ত্ব ারন কযড়ফন। তড়ফ মতক্ষণ মটন্ত না ু নযায় রনফটার্ন ফা ভড়নানীত না ন ততক্ষণ
মটন্ত দারয়ত্ব ও কতট ফয ারন কযড়ফন বর্য়াযভযান ফা দযগড়ণয দযগণড়ক বম রফড়ল স্বাথট যক্ষাড়থট জনয তাাঁড়ক রনফটারর্ত ফা
ভড়নানীত কযা াআয়াড়ে| তাা যক্ষা করযড়ত ফযথট াআড়র ফা বকান াঅদারত কতৃটক বদালী াফযস্ত াআড়র ফা পাাঈড়েন এয স্বাথটরফড়যাধী
বকান াঅর্াযন প্রভারণত াআড়র তাায দযদ ফারতর ফররয়া গণয কযা াআড়ফ। GKB e¨vw³ 2 evi Gi †ewk mfvcwZ _vK‡Z
cvi‡eb bv|
তবব গঠি
দযড়দয দান ানু দান ।* শুবাকাঙ্খীড়দয দান ানু দান যকারয-বফযকারয ও রফড়দী াাময াংস্থ্া প্ররতষ্ঠান ানু দান ।* দাতা ফযরক্তফড়গটয
ানু দান ।*ক্ষুদ্র ফযফায় রফরনড়য়াগ ারজটত /রর্ারয রফরফধ াঈাজটন।
আয় ও বযয়
বাাাআটিয কর াঈাজটন স্থ্াফয ও াস্থ্াফয ম্পরি বকফরভাে াঈায াঈড়েযভূ ফাস্তফায়ড়ন ফযয় কযা াআড়ফ । তড়ফ দযড়দয ভড়ধয ফা
বফানা বফতন বাতা ভুনাপা ম্মানী ফা ানযড়কান াঅকাড়য ফন্টন কযা মাাআড়ফ না।
১.৪) c` লূ িযতার মঘাণাঃ
মরদ বকান দয ভৃতুযফযণ কড়যন ফা পাাঈড়েন কতৃটক াযাধী াফযস্ত n‡q দয দ ফারতর য়।
ে) বলনরািামঃ এাআ নীরতভারা পাাঈড়েড়নয স্বল্প ও দীঘটড়ভয়াদী প্ররক্ষণ াটিটরপড়কর্ ফা াযািবাি াটিটরপড়কর্ রক্ষাক্রভ
রযর্ারনায জনয প্ররতষ্ঠান স্বীকৃরত নীরতভারা ২০১৯ নাড়ভ াফরত াআড়ফ।
ে.১) প্রস্তাবিাঃ বফযকারয কারযগরয রক্ষা প্ররতষ্ঠান স্বীকৃরত প্রদান ও নফায়ন নীরতভারা ১৯৯৬এ. াঅয. নাং -52 াঅাআন/96
ানু াড়য এফাং বর্করনকযার এিু ড়কন াযাক্ট-১৯৬৭ এয াড়জন 40 (2) এয রড়রকন এয প্রদি ক্ষভতাফড়র বস্বচ্ছাড়ফী াংস্থ্া
বফযকারয াঈড়দযাড়গ স্বাস্থ্য প্রমু রক্ত ও বফা রক্ষাক্রভ রযর্ারনা ও নীরতভারা প্রণয়ন কযড়ত াযড়ফন। াঈড়যাক্ত াাংরফধারনক ারধকায
ফড়র এ বাাাআটি স্বীকৃরত ফা নদ প্রদান কযড়ফন।

L) পবরেলড ি বা বাছাই েবমটিঃ
পাাঈড়েন কতৃটক রনফটারর্ত ফযরক্তযা াখা ফা যাযাড়ভরিড়কর এয রযদটন কযড়ত াযড়ফন এফাং প্রদটন এয ভতাভত
রররখতবাড়ফ প্ররতড়ফদন প্রদান কযড়ফন।
গ) পাঠোনির অিু মবত প্রোনির আনবেিঃ ৫০০/- র্াকায রফরনভয় পাাঈড়েন এয রনধটারযত পড়ভট াঅড়ফদন কযড়ত ড়ফ।
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াঅতট ভানফতায বফায় ফাাংরাড়দ কারযগরয রক্ষায ভান াঈন্নয়ন ও বফকায ভুক্ত াঈন্নত বদ গেড়ত বফযকারযবাড়ফ পাাঈড়েড়নয
রযর্ারনায় াঅত্মকভটাংস্থ্ান ৃ রিয রড়ক্ষয রফরবন্ন বারবরিক প্ররক্ষণ কামটক্রভ গ্রড়ণয াঈড়েড়য ফাাংরাড়দড়য স্বাধীন নাগরযক এয ভধয
াআড়ত াঈড়দযাক্তা রাড়ফ াঅড়ফদন কযড়ত াযড়ফন। তড়ফ রমরন রযর্ারক ফা াধযক্ষ াআড়ফন তাড়ক াফযাআ বযরজস্ট্ায রর্রকৎক ফা
ফাাংরাড়দড়য স্বীকৃরতপ্রাপ্ত বফািট াআড়ত স্নাতড়কািয রিগ্রী প্রাপ্ত াআড়ত াআড়ফ।
M.1) স্বীেৃবত প্রাবপ্তর মিনেt াভরয়কবাড়ফ াঠদাড়নয ানু ভরত প্রাপ্ত প্ররতষ্ঠানড়ক রনেতভ একটি র্ূোন্ত প্ররক্ষণ যীক্ষায় াাংগ্রণ
কযড়ত ড়ফ র্ূোন্ত যীক্ষায় রফদযভান াঅন াংখযায 50% দয ফা যীক্ষাথী াাংগ্রণ কযড়র স্বীকৃরতয জনয রনফটারর্ত াআড়ফন।
M.2) স্বীেৃবত বা অিু মবত বাবতঃ রক্ষাক্রভ এয ানু ভরত ফা স্বীকৃরত প্রদান কাড়র বফাড়িটয ারটত বম বকান তট ূ যড়ণ াক্ষভ ড়র ফা
ভয় ভয় যকায/ বফািট করতট ক প্রদি রনড়দট না, জারযকৃত রফধান ফা নীরত রাংঘন কযড়র বফািট প্ররতষ্ঠান ফাা কায াঠদাড়নয ানু ভরত
স্বীকৃরত /ফারতর রকাংফা প্রতযাাড়যয ক্ষভতা যাড়খন।

M.3)

িামেরণt প্ররতষ্ঠান নাভকযড়ণয জনয স্থ্ানীয় াঈড়দযাক্তা করভটি জাতীয় ফা স্থ্াড়নয নাড়ভ নাভকযণ কযড়ত াযড়ফন ।তর ফযরক্ত

নাড়ভয জনয নাভকযণ কযড়ত ড়র প্ররতষ্ঠাড়নয ানু কূড়র কভড়ক্ষ এক রক্ষ র্াকায ম্পদ দান কযড়ত াআড়ফ|

M.4)

নাভ রযফতট ন ানু ড়ভারদত বকান প্ররতষ্ঠান ফা াখায নাভ রযফতট ন কযড়ত র্াাআড়র পাাঈড়েন এয ানু কূড়র াাঁর্ত

50 র্াকা

প্রদান কড়যাড়তা ু নযায় াঅড়ফদন কযড়ত াআড়ফ । রযদটন করভটিয প্ররতড়ফদন াড়ড়ক্ষ নাভ রযফতট ন কযা মাাআড়ফ।
প্ররতষ্ঠান রনজস্ব বফন ফা বাো বফন রনজস্ব বফন ফা বাো বফড়ন প্ররতষ্ঠান রযর্ারনা কযড়ত াযড়ফন রনজস্ব বফন থাকড়র বাড়রা না
থাকড়র 150 র্াকায নন জু রিরয়ার স্ট্যাড়ম্প প্ররতষ্ঠান বাো র্ুরক্ত ড়েয পড়র্াকর বফািট এয কাড়ে রদড়য় বাো র্ুরক্তয ানু ড়ভাদন স্তান্তয
কযড়ত ড়ফ । ানু ড়ভাদড়নয াাঁর্ ফেড়যয ভড়ধয প্ররতষ্ঠাড়নয স্বড়ক্ষ দ তাাং জরভড়ত রনজস্ব বফন রনভটাণ কযড়ত ড়ফ।
1/ এক প্ররতষ্ঠান বথড়ক াঅড়ফরদত প্ররতষ্ঠান রনেতভ দূযত্ব বৌয ,রল্প ,বভড়োররর্ন রফবাগীয় য  প্রড়তযকটি াঈড়জরায় একটি কড়য
প্ররতষ্ঠান প্ররতষ্ঠা ড়ফ ।রে বক্ষড়ে বৌয ,বভড়োররর্ন ও রফবাগীয় যএরাকায জনয রনেতভ 2/1রকড়রারভর্ায দূযড়ত্ব াফস্থ্ান কযড়ত
ড়ফ ।অন্যান্য াঈড়জরায বক্ষড়ে কভড়ক্ষ রবন্ন রবন্ন াঈড়জরা ড়ত ড়ফ।
প্ররতষ্ঠান এরাকায় রনেতভ 50,000 জনাধাযণ থাকড়ত ড়ফ।
রক্ষক-কভটর্াযী রনড়য়াড়গয তাররকা বমাগদান ে  াধযক্ষ ও বারত করতট ক প্ররতস্বাক্ষরযত 1কর প্ররতষ্ঠান রযর্ারনায 90
কামটরদফড়য ভড়ধয বফাড়িটয কাড়ে স্তান্তয কযড়ত ড়ফ এফাং প্রড়তযক রক্ষকড়ক এাআর্ এ এভ এ বেরনাং পাাঈড়েন এয রাাআব বভম্বায ড়ত
ড়ফ এফাং স্বাস্থ্য ও জীফন ফীভা থাকড়ত ড়ফ।
ফযফস্থ্ানা করভটি ফা ভযাড়নরজাং করভটি : বফযকারয রক্ষা প্ররতষ্ঠান ফযফস্থ্ানা করভটি প্ররফধান াঅয ও নাং -267 াঅাআন /2009 ানু মায়ী
স্বীকৃরত প্রারপ্তয 1 ভাড়য ভড়ধয ফযফস্থ্ানা করভটি গঠন কড়য বফাড়িটয ানু ড়ভাদন গ্রণ কযড়ত ড়ফ।
াঠযক্রভ: বফািট প্রণীত রযভারজটত াঠযক্রভ ানু যণ কযড়ত ড়ফ।
যীক্ষা ানু ষ্ঠান : ফাাংরাড়দ াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর বফািট প্রণীত রক্ষাক্রভ ফাস্তফায়ন প্ররফধান ও নম্বয রফনযা ানু মায়ী যীক্ষা ানু ষ্ঠান ও
ভূরযায়ন কযা ড়ফ । মথারনয়ড়ভ াঈিীণট দয রক্ষাথী বদযড়ক বফািট কতৃটক নদ প্রদান কযা ড়ফ।
রক্ষক কভটর্াযী ফা াধযড়ক্ষয পাাঈড়েড়নয দযদ ফারতর ঃাঃ পাাঈড়েন এয বমড়কাড়না দয পাাঈড়েড়নয বম রফড়ল স্বাথটযক্ষা
কযায জনয তাড়ক রনফটারর্ত ফা ভড়নানীত কযা াআয়াড়ে তাা যক্ষা করযড়ত ফযথট াআড়র ফা বকানরূ পাাঈড়েন এয স্বাথটরফড়যাধী াঅর্যণ
প্রভারণত াআড়র পাাঈড়েন এয দযদ ফারতর কযা াআড়ফ।
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N) েমড েতড া-েমড চারী:

1) াধযক্ষ ফা রযর্ারক 1-জন
2) াঈধযক্ষ 1-জন
3) প্ররক্ষক ফা রক্ষক 5-জন
4) বভরিড়কর ারপায 2জন।
5) রাাআড়ফরযয়াb ev Awdm mnKvwi 1-জন
6) এরএভএএ 1-জন
7) নন প্রযী 1-জন
8) বরফকা 2-জন | রনড়য়াগ রদড়ত াযড়ফন।
N-1) অধযি বা পবরচাে Gi †hvM¨Zvt Gg.we.we.Gm/ we .G cvk/mggvb wWMÖx avix/ ‡iwR÷vi wPwKrmK n‡Z n‡e|
N-2) †jKPvivi/cÖfvlK/ †UªBbvi Gi †hvM¨Zvt mswkøó †Uª‡Wi Dci wb¤œ Zg wW‡cøvgv wWMÖx avix n‡Z n‡e |
N-3) মমবিনে অবফার Gi †hvM¨Zvt Gi †hvM¨Zvt ‡iwR÷vi wPwKrmK n‡Z n‡e /mswkøó †Uª‡Wi Dci wb¤œ Zg wW‡cøvgv
wWMÖx avix n‡Z n‡e |
N-4) রাাআড়ফরযয়াb ev Awdm mnKvwi Gi †hvM¨Zvt wb¤œ Zg D”P gva¨wgK,GBP.Gm.wm/mggvb cvm |
N-5) এরএভএএ /নন প্রযী / বরফকা Gi †hvM¨Zvt Aóg †kÖYx cvk |
ঙ ) অবোঠানমা :
াধযক্ষ ফা রযর্ারড়কয কক্ষ একটি
ারপ কক্ষ একটি
রাাআড়েযী একটি
বস্ট্াযরুভ একটি
র্য়ড়রর্ একটি
ভররা র্য়ড়রর্ াঅরাদা একটি
প্ররক্ষণ কক্ষ Kgc‡ÿ দুাআটি থাকড়ত াআড়ফ।
ঙ-1 ) েবমটি
1. প্ররতষ্ঠান ানু কূড়র একটি াঈড়দিা করভটি
2. ভযাড়নরজাং করভটি একটি
3. এ এভ র ফা ভাজ ু যক্ষা করভটি একটি থাকড়ত ড়ফ /তড়ফ ভযাড়নরজাং করভটিয রদ্ধান্তB গৃ ীত ড়ফ।
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চ) অঙ্গীোরিামা প্রোি|
াঈড়দযাক্তাগণ বক 350/- র্াকায নন-জু রিরয়ার স্ট্যাড়ম্প পাাঈড়েন এয ানু কূড়র াঈরল্লরখত তট াফরী ও রনেতভ র্ারদা ূ যণ কযায য এাআ ভড়ভট
াঅড়ফদড়নয াড়থ রনড়োক্ত াঙ্গীকাযনাভা াংড়মাজন কযড়ত ড়ফ।
এাআ ভড়ভট াঙ্গীকায করযড়তরে বম াে বফািট রযর্াররত প্ররক্ষণ বকাট ভূ বফািট কতৃটক ফরণটত নীরতভারা ও তট ভারনয়া রনড়য়রে| রনেতভ র্ারদা
ূ যড়ণ প্ররতজ্ঞাফদ্ধ যফতীড়ত যকায/ বফযকারয প্ররতষ্ঠান cÖwbZ াঅড়দ, রনড়লধ ও রফধানাফরী মথামথবাড়ফ ারন কযা ড়ফ | াঈড়ল্লখয বম প্ররতষ্ঠানটি
ানয বকান পাাঈড়েন ফা বফািট দ্বাযা রযর্াররত নাাআ| বরফলযড়ত ও জরেত াআফ না| ব বক্ষড়ে বকান প্রকায রনড়দট না, াঙ্গীকায বঙ্গ কযড়র
ফাাংরাড়দ যকাড়যয প্রর্ররত াঅাআন াঅভড়র াঅড়ে ফাধয থারকফ| Av‡e`‡b D‡jøwLZ তথযাফরী াতয প্রভারণত ড়র প্ররতষ্ঠান ফারতর mn ফাাংরাড়দ
াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর বফািট াঅাআনানু গ ফযফস্থ্া গ্রণ কযড়র াঅভাড়দয বকান াঅরি থাকড়ফনা| (Aa¨ÿ I বারত) ফযফস্থ্ানা করভটি এয স্বাক্ষয
াংমু ক্ত থাকড়ত াআড়ফ।
ফাউনেলি এর বতড মাি োযড ক্রম ও মবা মূ  t
াঅতট ভানফতায বফায় ফাাংরাড়দ কারযগরয রক্ষায ভান াঈন্নয়ড়ন ও বফকায ভুক্ত াঈন্নত বদ গেড়ত দযড়দয াঅত্মকভটাংস্থ্ান ৃ রিয রড়ক্ষয
রফরবন্ন বা রবরিক প্ররক্ষণ কামটক্রভ গ্রণ| mn বভরিড়কর এরস্ট্যান্ট রর্রকৎক কারয রর্রকৎা রক্ষা াংক্রান্ত কর প্ররক্ষণ কামটক্রভ গ্রণ
কড়য, পাাঈড়েড়নয কর দযড়দয কভটাংস্থ্াড়নয ফযফস্থ্া গ্রণ কযা| াযাড়দড় পাাঈড়েন এয দয াংগ্র কড়য াখা/যাযাড়ভরিড়কর প্ররতষ্ঠায
ভাধযড়ভ প্ররক্ষণ কামটক্রভ বৌাঁড়ে বদওয়া| রর্রকৎড়কয বাগত ভান াঈন্নয়ন াঈচ্চতয রিরগ্র, দক্ষতা ফৃ রদ্ধয প্ররক্ষণ প্রদান| গড়ফলণা এফাং রর্রকৎা
রফজ্ঞান বরভনাড়যয াঅড়য়াজন কযা| ভ্রাভযভাণ বভরিড়কর কযাড়ম্পয ভাধযড়ভ দুাঃস্থ্ াায় ও গযীফ বযাগীড়দয রফনাভূড়রয স্বাস্থ্যড়ফা ও রর্রকৎা প্রদান
কযা| াঅন্তজটারতক/বফযকারয াঈড়দযাড়গ কর প্রকায কারযগরয প্ররক্ষণ প্রদান কড়য াঈন্নত ,কর ু ড়মাগ ু রফধা mg„` e½eÜzi m‡cœi বানায ফাাংরাড়দ
গেড়ত,বদড়য প্ররতটি াঈড়জরায় একটি কড়য কারযগরয প্ররক্ষণ াখা / প্ররতষ্ঠান স্থ্ান কড়য বফকাযড়দয কভটাংস্থ্াড়নয ফযফস্থ্া কযা| এফাং ফায জনয
স্বাস্থ্যড়ফা ও স্বাস্থ্য ফীভা রনরিত কযা|
মবানিডর এিভাইজার বা উপনেষ্টা েবমটিt
বফাড়িটয একটি রনদৃি াঈড়দিা করভটি থাকড়ফ মাা রনফাী করভটিয যাভড়ট রনফটারর্ত াআড়ফ 1 ) পাাঈড়েন এয রযর্ারনা রযলড়দয একজন
2 )স্বাস্থ্য ও রযফায করযাণ ভন্ত্রণারড়য়য াল্টাযড়নটিব রফবাড়গয প্ররতরনরধ একজন। 3 )করভাঈরনটি বরথ এয একজন । 4) জড়য়ন স্ট্ক বকাম্পারনয
প্ররতরনরধ/ একজন জজ বকার্ট ফা াাআড়কার্ট এয রর , এর ফা কারয এর্রন বজনাড়যর মটাড়য়য একজন এিড়বাড়কর্ । 5) একজন রফশ্বরফদযারয়
কড়রড়জয রক্ষক প্ররতরনরধ । 6)একজন জনপ্ররতরনরধ এভর ফা বজরা বর্য়াযভযান ,বভয়য াআাঈর বর্য়াযভযান ফা কাাঈররায ড়ত াযড়ফ।
ারনা াল্টাযড়নটিব বভরিড়কর এরস্ট্যান্ট বেরনাং পাাঈড়েন cwiPvwjZ, evsjv‡`k

পবরচািা পবরে

1) Wvt বভাাম্মদ ভরনরুর াঅরভ,বর্য়াযভযান
2) ‡gvmvt nvwmbv †eMg, বাাআ- বর্য়াযভযান
3)ড াঃ মুহ ম্মদ খ রশেদ আলম - ভারর্ফ

4)nvRx Wvt †gvt kvgmyj Avjg ,াাংগঠরনক ম্পাদক
5) Wvt †gvmv: ভভতাজ বফগভ, রযর্ারক, m`m¨
6)nvRx Wvt Avãyi iwk`-m`m¨
7)Wvt Avãyj nvbœvb -m`m¨
8)Wvt †gvt dqmvj †nv‡mb -m`m¨
9)Wvt †gvnv¤§` wmivRyj DwÏb -m`m¨
10)nvRx Wvt Avãyi iwk`-m`m¨
11) Wvt Avãyj Kv‡`i -m`m¨

ধিযবাে
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Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †evW©,XvKv |
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