................ ননয ...................... নং অআন
উদ্ভাফন ও উনযাক্তা উন্নয়ন একানডভী প্রততষ্ঠাকনে প্রণীত অআন
‡h‡nZz evsjv‡`‡k GKwU D™¢vebx B‡Kvwm‡÷g Ges D‡`¨v³v ms¯‹…wZর বিকাশলর ক্ষে D™¢veb I D‡`¨v³v
Dbœqb GKv‡Wgx cÖwZôvK‡í weavb Kiv mgxPxb I cÖ‡qvRbxq;
সনতু এতদ্বাযা তনম্নরূ অআন কযা আরঃ১। ংতিপ্ত তনযানাভ ও প্রফততন ।- (১) এআ অআন উদ্ভাফন ও উনযাক্তা উন্নয়ন একানডভী অআন, ২০১৯ নানভ
তবতত আনফ।
২। ংজ্ঞা ।- তফলয় ফা প্রনেয তযন্থী সকান তকছু না থাতকনর, এআ অআনন,(ক) “একানডভী” থ ত এআ অআননয ধীন প্রতততষ্ঠত উদ্ভাফন ও উনযাক্তা উন্নয়ন একানডভী;
(খ) “সফাড ত” থ ত একানডভী তযচারনা সফাড ত;
(গ) “বাতত” থ ত একানডভীয বাতত, তমতন একআ ানথ সফানড তযও বাতত;
(ঘ) “-বাতত” থ ত সফানড তয -বাতত;
(ঙ) “ভা-তযচারক” থ ত একানডভীয ভা-তযচারক;
(চ) “দস্য” থ ত সফানড তয দস্য;
(ছ) “তফতধ” থ ত এআ অআননয ধীন প্রণীত তফতধ;
(জ) “প্রতফধান” থ ত এআ অআননয ধীন প্রণীত প্রতফধান;
(ঝ) “স্টাট তঅ” থ ত সম সকানও ব্যতক্ত ফা তনফতিত ত্তা মায রিয একটি উদ্ভাফনী ণ্য, প্রতিমা ফা
ব্যফানময ভনডর তফকা কযা;
(ঞ) “উদ্ভাফন” থ ত নতুন ধাযনা তততযয পর মায ভাধ্যনভ উন্নতভাননয ণ্য, প্রতিয়া ও তযনলফাগুনরায
তফকা ঘনট এফং যফতীনত ফাজানয ছতযনয় মায়;

৩। একানডভী প্রততষ্ঠা ।- (১) এআ অআননয ফরফৎ আফায নে নে এআ অআননয রিয ও উনেশ্য পূযণকনে
উদ্ভাফন ও উনযাক্তা উন্নয়ন একানডভী নানভ একটি একানডভী প্রতততষ্ঠত আনফ।
(২) একানডভী একটি ংতফতধফদ্ধ ংস্থা আনফ এফং আায স্থায়ী ধাযাফাতকতা ও একটি াধাযণ
ীরনভায থাতকনফ এফং আায স্থাফয ও স্থাফয উবয় প্রকায ম্পতত্ত জতন কযায, তধকানয যাখায
এফং স্থান্তয কযায িভতা থাতকনফ এফং উক্ত নানভ আা ভাভরা দানয়য কতযনত াতযনফ ফা আায
তফরুনদ্ধও ভাভরা দানয়য কযা মাআনফ।
৪। একানডভীয কাম তারয় ।- (১) একানডভীয প্রধান কাম তারয় থাতকনফ ঢাকা-সত।

ষ স্থাপন কবরশে পাবরশি।
(২) পবরচানা পদ,ষ প্রশ াজনশিাশে, িাাংাশদশলর ক্ষয ক্ষকান স্থাশন উার লাখা কাযা
৫। একানডভীয উনেশ্য ও কাম তাফরীঃ- একানডভী তননম্নাক্ত দনি গ্রণ কতযনত াতযনফ(ক) ফাংরানদন একটি স্টাট তঅ আনকাতনস্টভ এফং উনযাক্তা ংস্কৃতত তততয কযা, উদ্ভাফক এফং
উনযাক্তানদয জন্য আনতকউনফটয, এতিতরটয এফং ন্যান্য সম সকানও সুতফধা এফং/থফা প্রতিণ
সপ্রাগ্রাভ স্থান কযায াাাত ন্যান্য প্রনয়াজনীয় দনি গ্রণ কযা।
(খ) সনটন্ট, তডজাআন এফং সেডভাকত তফবানগয ানথ এফং ফাংরানদনয কতযাআট তপনয ানথ
সমাগানমাগ কযা এফং উদ্ভাফক এফং উনযাক্তানদয অআনী ায়তা প্রদান কযা।
(গ) সভনটতযং, গ্রুতভং, প্রতিণ, সকা-ওয়াতকতং তপ সে প্রদান এফং এআ জাতীয় উদ্ভাফন এফং
স্টাট তঅ ম্পতকতত তিয়াকরানয ভাধ্যনভ উদ্ভাফক এফং উনযাক্তানদয িভতা তফকা কযা।
(ঘ) সদন উদ্ভাফন ংস্কৃতত প্রাততষ্ঠাতনককযণ।
(ঙ) জনস্বাথ ত এফং জাতীয় স্বানথ তয জন্য অআতটি নণ্যয তফকা (তফর তযনাধ দ্ধতত, াতবতত আতযাতদ)।
(চ) উদ্ভাফনী অআতটি ণ্য ও সফামূনয উন্নতত এফং উদ্ভাফননয ফাতণতজযতককযণ এফং ব্র্যাতডংনক
ভথ তন কযা।
(ছ) অআতটি তনে অযও সফত কানজয সুনমাগ তততয কযা।
(জ) ণ্য নকা, উন্নয়ন এফং যীিায জন্য গনফলণা ও উন্নয়ন যীিাগায তততয কযা।
(ঝ) তিাপ্রততষ্ঠানন একটি উদ্ভাফনী াআরাআন তততয কযা।
(ঞ) াযানদন উদ্ভাফকনদয প্রতিা প্রদান।
(ট) তফতবন্ন ধযননয অউটনাত তংনয়য ভাধ্যনভ ফাংরানদন তফনদতক মুদ্রা জতন বৃতদ্ধ কযা।
(ঠ) এআ অআননয উনেশ্যটি অযও এতগনয় সনওয়ায জন্য প্রনয়াজনীয় ন্যান্য দনি গ্রণ কযা।
(ড) সকানও ংস্থা ফা ংস্থায ানথ প্রততষ্ঠা, প্রচায, ফা ংগঠিত নয় অআননয উনেশ্যটি অযও এতগনয়
তননয় মাওয়া।
(ঢ) একানডভী থ ত, ততকউতযটি এফং ন্যান্য মন্ত্রাতত এফং স্থাফয ফা স্থাফয ন্য সকানও ম্পতত্ত গ্রণ
কযা।
(ণ) একানডভীয থ ত ও ততফর তফতননয়াগ কযা।
(ত) ততকউতযটিয সিনে িয়, নুনভাদন তফিয়, স্থানান্তয, অনরাচনা ফা সরননদন কযা।
(থ) তফতবন্ন চুতক্তনত অফদ্ধ ওয়া এফং প্রনয়াজনীয় দতররাতদ ম্পাদন কযা; তনফ তত থানক সম,
যকানযয পূফ তানুনভাদন ব্যততনযনক তফনদী যকায ফা তফনদী ংস্থায ানথ সকান চুতক্তনত অফদ্ধ ওয়া
মাআনফ না।
(দ) গনফলণা তযচারনা এফং গনফলণা ে প্রকানয ব্যফস্থা কযা।
(ধ) তফতবন্ন সেণীয ততফর স্থান এফং তযচারনা কযা।

৬। স্টাট তঅ ওনয়ফাআট।– একানডভী তনজস্ব ওনয়ফাআট তততযয জন্য প্রনয়াজনীয় দনি গ্রন কতযনফ মাানত
স্টাট তঅনদয তযংখ্যান, একানডভীয কাম তিভ, স্টাট তঅনদয তফতবন্ন ধযননয নুিান, সযতজনেন, অনফদন
প্রতিয়া ন্যান্য তথ্যাতদ থাতকনফ।
৭। াধাযণ তযচারনা ।- একানডভীয তযচারনা ও প্রান একটি তযচারনা সফানড তয উয ন্যস্ত থাতকনফ এফং
একানডভী সম কর িভতা প্রনয়াগ এফং কাম ত ম্পাদন কতযনত াতযনফ সফাড ত সআ কর িভতা প্রনয়াগ ও কাম ত
ম্পাদন কতযনত াতযনফ।
৮। সফাড ত ।- (১) সফাড ত তনম্নরু দস্য-ভন্বনয় গঠিত আনফ, মথাঃ(ক) তথ্য ও সমাগানমাগ প্রমৄতক্ত তফবানগয দাতয়নে তননয়াতজত ভন্ত্রী/প্রততভন্ত্রী- ভাপবে;
(খ) তথ্য ও সমাগানমাগ প্রমৄতক্ত তফবানগয তচফ-  বাতত;
(গ) ফাংরানদ কতম্পউটায কাউতির এয তনফ তাী তযচারক- দস্য;
(ঘ) থ ত তফবাগ কর্তক
ত ভননানীত একজন প্রতততনতধ (মৄগ্মতচনফয তনসম্ন নয়)- দস্য;
(ঙ) তে ভন্ত্রণারয় কর্তক
ত ভননানীত একজন প্রতততনতধ (মৄগ্মতচনফয তননম্ন নয়)- দস্য;
(চ) ভাধ্যতভক ও উচ্চতিা তফবাগ কর্তক
ত ভননানীত একজন প্রতততনতধ (মৄগ্মতচনফয তননম্ন নয়)- দস্য;
(ছ) েথ্য ও ক্ষযাগাশযাগ প্রযুবি বিভাগ কর্তষক মশনানীে দুআ জন দস্য, একজন তথ্য প্রমৄতক্ত তফনলজ্ঞ,
যজন তিা তফনলজ্ঞ- দস্য;
(জ) BASIS এয বাতত- দস্য;
(ঝ) াআ-সটক াকত কর্তত ি এয ব্যফস্থানা তযচারক- দস্য;
(ঞ) ভাতযচারক, উদ্ভাফন ও উনযাক্তা উন্নয়ন একানডভী- দস্য তচফ।
(২) উধাযা (১) এয দপা (ঘ)-(ছ) এয উতিতখত দস্যগণ তাঁায ভননানয়ননয তাতযখ আনত ততন ফৎয
সভয়ানদ স্বীয় নদ তধতষ্ঠত থাতকনফন, তনফ সফাড ত কর্তক
ত উক্ত সভয়াদকার অযও ০২ (দুআ) ফৎয বৃতদ্ধ কযা
মাআনফ। ভননানীত দনস্যয দ শূন্য আনফ, মতদ(ক) তততন মৃতুয ফযণ কনযন; থফা
(খ) তততন বাততয উনেনশ্য স্বািযমৄক্ত েনমানগ সচ্ছায় স্বীয় দ তযাগ কররন; অথবা
(গ) তাহার সদস্য হহসারব মরনানয়রনর মময়াদ ০৩ (হতন) বৎসর অহতক্রান্ত হয়; অথবা
(ঙ) তততন সফানড তয বাততয নুভতত ব্যততনযনক য য ০৩ (ততন) টি বায় নুতস্থত থানকন; থফা
(চ) তততন একানডভী ফা যানেয জন্য াতনকয সকান কারয ে হপ্ত থারকন; অথবা
(ছ) তততন তনততক স্খরনজতনত সপৌজদাতয যানধ ন্যযন ০২ (দুআ) ফৎয কাযাদনে দতেত ন; থফা
(জ) তততন সকান উমৄক্ত অদারত কর্তক
ত সদউতরয়া সঘাতলত ন।
(৩) সফানড তয সকান ভননানীত দনস্যয দ শূন্য আনর উা শূন্য আফায ৯০ (নব্বআ) তদননয ভনধ্য পূযণ কতযনত
আনফ।

(৪) সফাড ত ফ তম্মততিনভ, উায দস্য ংখ্যা বৃতদ্ধ ফা হ্রা কতযনত াতযনফ।
(৫) অআনটি নুনভাদন ওয়ায পূফ তফতী ভয় ম তন্ত
উদ্ভাফন ও উনযাক্তা উন্নয়ন একানডভী- এয প্রকে
তযচারক একানডভীয ভাতযচারক এয দাতয়ে ারন কতযনফ।
৯। তননদ ত প্রদানন যকানযয িভতা ।- এআ অআননয উনেশ্য পূযণকনে যকায তফতবন্ন ভনয় সম কর তননদ তনা
একানডভীনক প্রদান কতযনফ, একানডভী উা ারন কতযনত নচষ্ট থাতকনফ।
১০। সফানড তয দাতয়ে ও কাম তাফরী।- সফানড তয দাতয়ে ও কাম তাফরী তনম্নরূ আনফ(ক) একানডভীয কাম তিভ তযফীিণ, মূল্যায়ন ও তদকতননদ তনা;
(খ) একানডভীয উনেশ্য পুযণকনে জাতীয়, অঞ্চতরক, অন্তজতাততক ংস্থা, তফতননয়াগকাযী ও প্রমৄতক্ত
প্রততষ্ঠানমূনয তত চুতক্ত নুনভাদন;
(গ) অআতডয়া স্তনয স্টাট তঅনদয নুদান প্রদাননয রনি তফতবন্ন তদকতননদ তনা প্রদান;
(গ) একানডভীয কভতকততা ও কভতচাযীয জন্য সনন, প্রনদয় বতফষ্যৎ ততফর, তততলী ততফর, স্বাস্থয
ফীভা এফং ন্য সকান ততফর সৃতষ্ট ন্যান্য সুনমাগ-সুতফধায নুনভাদন;
(ঘ) একানডভী তযচারনা কাম তিনভয তত ংতিষ্ট নীতত ফা গাআডরাআন, তফতধ ও প্রতফধান প্রণয়ন;
(ঙ) একানডভীয ম্পতত্তয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ, তযচারনা ফা যিনানফিননয উনেনশ্য ন্তফ ততী ততফর,
ততকং ততফর/কভতনাধক ততফর, ফীভা ততফর ফা প্রনয়াজনীয় ন্য সকান তফনল ততফর সৃতষ্ট;
(চ) একানডভীয উনেশ্য পূযণকনে তননয়াগতফতধ প্রণয়ন, জনফর ও সফতন কাঠানভা এফং ফানজট
নুনভাদন;
(ছ) এআ অআননয উনেশ্য পূযণ কনে ন্য সম সকান কাম ত ম্পাদন;
(জ) যকায কর্তক
ত , ভনয় ভনয়, জাতযকৃত অনদ ও তননদ ত, আতযাতদ নুানয প্রনয়াজনীয় কাম তিভ
গ্রন।
১১। সফানড তয বা ।(১) সফাড ত প্রতত ফছয কভনি ততন বায় তভতরত আনফ এফং বায তাতযখ, ভয় ও স্থান বাতত
কর্তক
ত তস্থযীকৃত আনফ।
(২) এআ ধাযায তফধান াননি, সফানড তয বায কাম তধাযা বাতত দ্বাযা তনয়তন্ত্রত আনফ, মতিন ম তন্ত না
প্রতফধান তততয য়।
(৩) সফানড তয বায সকাযানভয জন্য উায সভাট দস্য ংখ্যায ন্যযন এক-র্ততীয়াং দনস্যয উতস্থততয
প্রনয়াজন আনফ।
(৪) বাতত সফানড তয কর বায় বাততে কতযনফন, এফং তাঁায নুতস্থততনত সফানড তয -বাতত
বাততে কতযনফন।
(৫) প্রনতযক দনস্যয একটি কতযয়া সবাট থাতকনফ এফং সবানটয ভতায সিনে বায় বাততেকাযী
ব্যতক্তয তদ্বতীয় ফা তনণ তায়ক সবাট প্রদাননয িভতা থাতকনফ।

(৬) শুধুভাে সকান দস্য নদ শূন্যতা ফা সফাড ত গঠনন ত্রুটি থাকায কাযনণ একানডভীয সকান কাম ত ফা
কাম তধাযা তফধ আনফ না এফং তৎম্পনকত সকান প্রশ্নও উত্থান কযা মাআনফনা।

১২। ভা-তযচারক ।(১) একানডভীয একজন ভা-তযচারক থাতকনফন তমতন যকায কর্তক
ত তনমৄক্ত আনফন এফং তাায
চাকুযীয ততাতদ যকায কর্তক
ত তস্থযীকৃত আনফ।
(২) ভা-তযচারক একানডভীয াফ তিতণক ও প্রধান তনফ তাী কভতকততা আনফন।
(৩) ভা-তযচারক সফানড তয মাফতীয় তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ননয জন্য দায়ী থাতকনফন এফং সফানড তয মাফতীয়
তননদ ত সভাতানফক একানডভীয ন্যান্য কাম ত ম্পাদন কতযনফন।
(৪) ভা-তযচারনকয দ শূন্য আনর তকংফা নুতস্থতত ফা সুস্থতানতু ফা ন্য সকান কাযনণ ভাতযচারক দাতয়ে ারনন ভথ ত আনর যকায ভীচীন ভনন কতযনর যকায কর্তক
ত ভননানীত সকান
ব্যতক্ত ভা-তযচারনকয দাতয়ে ারন কতযনফন।
১৩। ভাতযচারনকয তফনল িভতা ।- একানডভীয স্বানথ ত তাৎিতণক তদ্ধান্ত গ্রনণয প্রনয়াজনীয়তা সদখা তদনর
ভাতযচারক সম সকান তদ্ধান্ত গ্রণ কতযনত াতযনফন এফং তৎম্পনকত সফাড ত সথনক ভূতানিবানফ নুনভাদন
গ্রণ কতযনফন।
১৪। তযচারক, উ-তযচারক ও কাযী তযচারক ।- (১) যকায তনধ তাতযত ততাতদয াননি প্রনয়াজনীয়
ংখ্যক তযচারক, উ-তযচারক এফং কাযী তযচারক তননয়াগ কযনত াতযনফ।
(২) তযচারক, উ-তযচারক এফং কাযী তযচারকগণ একানডভীয াফ তিতণক কভতকততা এফং
যকায কর্তক
ত ততত িভতা প্রনয়াগ ও কাম তাতদ ম্পাদন কতযনফ।
(৩) জনফর কাঠানভা তফতধ ধাযা তনধ তাতযত আনফ।
১৫। কভতকততা ও কভতচাযী তননয়াগ ।- (১) যকায কর্তক
ত ভয় ভয় প্রদত্ত তননদ তাফরী াননি, একানডভী উায
দাতয়ে সুষ্ঠুবানফ ারননয জন্য কভতকততা, কভতচাযী, উনদষ্টা, তফনলজ্ঞ ও কনারট্যান্ট তননয়াগ কতযনত
াতযনফ।
(২) একানডভীয কভতকততা ও কভতচাযীনদয তননয়াগ ও চাকুযীয ততাফরী প্রতফধান দ্বাযা তনধ তাতযত আনফ।
১৬। ঋণগ্রনণয িভতা ।- এআ অআননয উনেশ্য পূযণকনে একানডভী যকানযয পূফ তানুনভাদনিনভ ঋণ গ্রণ
কতযনত াতযনফ।
১৭। একানডভীয ততফর ।- (১) একানডভীয একটি ততফর থাতকনফ এফং উানত(ক) যকানযয নুদান,

(খ) যকানযয তনকট আনত প্রাপ্ত সরান,
(গ) স্থানীয় কর্তত নিয নুদান,
(ঘ) যকানযয পূফ তানুনভাদনিনভ প্রাপ্ত তফনদী নুদান এফং ঋণ,
(চ) একানডভী কর্তক
ত প্রাপ্ত ন্য সম সকান থ ত জভা আনফ।
(২) একানডভীয ততফর সফানড তয নুনভাদনিনভ সম সকান তপতরভুক্ত ব্যাংনক জভা যাখা আনফ।
(৩) একানডভী উায দাতয়ে ারননয প্রনয়াজনন উায ততফর ব্যফায কতযনত াতযনফ।
১৮। ফাতল তক ফানজট তফফযণী ।- একানডভী প্রতত ফৎয যফতী থ ত ফৎনযয ফাতল তক ফানজট তফফযণী ও চাতদা
যকানযয তনকট স কতযনফ।
১৯। তাফ যিণ ও তনযীিা ।- (১) যকায কর্তক
ত তনধ তাতযত দ্ধততনত একানডভী মথামথবানফ উায তাফ যিণ
কতযনফ।
(২) ফাংরানদনয ভা তাফ-তনযীিক ও তনয়ন্ত্রক, তঃয ভা তাফ-তনযীিক ফতরয়া উতিতখত প্রতত
ফৎনয একানডভীয তাফ তনযীিা কতযনফন এফং তনযীিা তযনানট তয একটি কতযয়া নুতরত যকায ও
একানডভীয তনকট স কতযনফন।
২০। প্রততনফদন ।- (১) একানডভী তায তযচারনায তফলনয় যকাযনক একটি ফাতল তক প্রততনফদন জভা তদনফ।
(২) যকায প্রনয়াজন ভত একানডভীয তনকট আনত একানডভীয সম সকান তফলনয়য উয প্রততনফদন ফা
তফফযণী চাতনত াতযনফ এফং একানডভী উা যকানযয তনকট সপ্রযণ কতযনত ফাধ্য থাতকনফ।
২১। িভতা তণ ।- সফাড ত উায সম সকান িভতা ফা দাতয়ে ভা-তযচারক ফা একানডভীয ন্য সকান
কভতকততানক তণ কতযনত াতযনফ।
২২। mij wek¦v‡m K…Z KvRKg© i¶Y ।- এআ অআন, সকান তফতধ ফা প্রতফধাননয ধীন যর তফশ্বান কৃত সকান
কানজয পনর সকান ব্যতক্ত িততগ্রস্থ আনর ফা তাঁায িততগ্রস্থ আফায ম্ভাফনা থাতকনর তজ্জন্য সফাড ত, বাতত,
দস্য, ভা-তযচারক ফা একানডভীয ন্য সকান কভতকততা ফা কভতচাযীয তফরুনদ্ধ সকান সদওয়ানী ফা সপৌজদাযী
ভাভরা ফা ন্য সকান অআনগত কাম তিভ গ্রণ কযা মাআনফ না।
২৩। তফতধ প্রণয়ননয িভতা ।- এআ অআননয উনেশ্য পূযণকনে যকায, যকাযী সগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা তফতধ
প্রণয়ন কতযনত াতযনফ।
২৪। প্রতফধান প্রণয়ননয িভতা ।- এআ অআননয উনেশ্য পূযণকনে একানডভী যকানযয পূফ ত নুনভাদনিনভ, এফং
যকাযী সগনজনট প্রজ্ঞান দ্বাযা এআ অআন ফা সকান তফতধয তত াভঞ্জস্য না য় এআরু প্রতফধান প্রণয়ন
কতযনত াতযনফ।

২৫। আংনযতজনত ন্যতদত াঠ প্রকা। – (১) এআ অআন কাম তকয আফায য যকায, যকাতয সগনজট প্রজ্ঞান
দ্বাযা, এআ অআননয আংনযতজনত ন্যতদত একটি তনবতযনমাগ্য াঠ ( Authentic English Text) প্রকা
কতযনফ।
(২) ফাংরা ও আংনযতজ ানঠয ভনধ্য তফনযানধয সিনে ফাংরা াঠ প্রাধান্য ানফ।
২৬। স্তান্তয ।- এআ অআন কাম তকয আফায নে নে(ক) উক্ত প্রততষ্ঠাননয কর ম্পদ, তধকায, িভতা, কর্তক
ত ও সুতফধাতদ এফং স্থাফয ও স্থাফয কর
ম্পতত্ত নগদ ও ব্যাংনক গতিত থ ত এফং কর দাফী ও তধকায একানডভীনত স্তান্ততযত আনফ এফং
একানডভী উায তধকাযী আনফ।
(খ) কর প্রকায ঋণ, দায় এফং দাতয়ে তছর তাা একানডভীয ঋণ, দায় এফং দাতয়ে আনফ।
(গ) উক্ত প্রততষ্ঠাননয কর কভতকততা ও কভতচাযী একানডভীনত ফদরী আনফন এফং তাঁাযা একানডভী
কর্তক
ত তনমৄক্ত কভতকততা ও কভতচাযী ফতরয়া গণ্য আনফন এফং এআরু ফদরীয পূনফ ত তাঁাযা সম নতত
চাকুযীনত তননয়াতজত তছনরন, একানডভী কর্তক
ত তযফতততত না ওয়া ম তন্ত সআ একআ নতত তাঁাযা
একানডভীয চাকুযীনত তননয়াতজত থাতকনফন।
(ঘ) চাকুযীবৃনেয সফতন, বাতা ও ন্যান্য সুনমাগ-সুতফধাতদ মথামথ কর্তত ি কর্তক
ত তনধ তাতযত আনফ।
প্রনতযক চাকুনয চাকুতয কাঠানভা নুমায়ী তফতধ সভাতানফক তাঁয নদয জন্য তনধ তাতযত সফতন বাতাতদ
াআনফন। সকান চাকুনয চাকুতযনত সমাগদাননয তাতযখ আনত সফতন ও বাতাতদ প্রাপ্য আনফন এফং চাকুযী
সল ওয়ায তদন (যাহ্ণ) আনত তা ফি আনফ।
এআ অআন কাম তকয আফায নে নে জনস্বানথ ত ও নতত তফরনে কাম তকয আনফ।

