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কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতয ভওাভ 

ফৎস্য  ধশুম্পত ফন্ত্রডাময় 

প্রজ্ঞাধদ 

ঢাজভঔ, ১৫ ওাজঢডও ১৪১৫ ঙ্গাব্দ/৩০ অদটাভ, ২০০৮ জিস্টাব্দ এ, আভ,  দং ২৯২-আইদ/২০০৮।-ধশুদভাক 

আইদ, ২০০৫ (২০০৫ দদভ ৫ দং আইদ) এভ থাভা ৩১ এ প্রতত্ত ক্ষফঢাদম ভওাভ জদন্রূধ জজথফামা প্রডয়দ 

ওজভম, বণাাঃ- 

১। ংজক্ষপ্ত জযদভাদাফ  প্রঢডদ।-(১) এই জজথফামা ধশুদভাক জজথফামা, ২০০৮ দাদফ অজপজলঢ লইদ। 

                                         (২) ইলা অজমদম্ব ওাব ডওভ লইদ। 

২। ংজ্ঞা।-জরয় প্রদঙ্গভ ধজভধস্থী রওাদ জওছু দা ণাজওদম, এই জজথফামায়- 

(ও) ‘‘অদেদফাজতঢ বাদালদ’’ অণ ড ধব ডাপ্ত ায়ু ঘমাঘদমভ সুজথা ম্পন্ন আবৃঢ বাদালদ (Well 

ventilated covered van) া ওীঝধঢঙ্গ জদদভাথও চাম া ফযাজভ দ্বাভা উধমৄক্তপাদ আবৃঢ 

বাদালদ া চমবাদ; এং 

(ঔ)  ‘‘আইদ’’ অণ ড ধশুদভাক আইদ, ২০০৫ (২০০৫ দদভ ৫দং আইদ); 

(ক)  ‘‘ঢনজম’’ অণ ড এই জজথফামাভ ঢনজম; 

(খ)  ‘‘(দুথ: অণ ড সুস্থ করু, ফজলর, ঙাকম  রপড়াভ াচ্চা চদন্ভ প্রণফ ঘাভ জতদদভ দুথ ব্যঢীঢ জদাঃজভঢ 

স্বাপাজও ফাদম্পন্ন ধজভষ্কাভ এং রপচামমুক্ত দুথ: 

(গ)  ‘‘জদন্ধদ’’ অণ ড আইদদভ থাভা ১৮ এভ অথীদ প্রতত্ত রওাদ জদন্ধদ; 

(৬৫৮৩) 

মূল্যাঃ ঝাওা ৩৪.০০ 
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 (ঘ) ‘‘ধশু’’ অণ ড আইদদভ থাভা ২ এভ তনা (ক) রঢ ংজ্ঞাজয়ঢ ধশু; 

 (ঙ) ‘‘নভফ’’ অণ ড এই জজথফামাভ জলঢ ংদবাজচঢ নভফ; এং 

 (চ) ‘‘রভাক’’ অণ ড আইদদভ থাভা ২ এভ তনা (গ) রঢ ংজ্ঞাজয়ঢ রভাক। 

৩। ধশুদভাকমূদলভ রেডীজন্যা  অজলঢওভড, ইঢযাজত।-(১) ধশুদভাক  ংক্রজফঢ স্থাদ ম্পদওড ঢথ্য 

রপ্রভদডভ উদেশ্য রভাদকভ প্রাদুপডাদভ লাভ এং চদস্বাদস্থযভ উধভ উলাভ প্রপা জদঘদাক্রদফ, ঢনজম-১ এ উজিজঔঢ 

ধশুদভাকমূল বণাক্রদফ ও, ঔ  ক রেডীদঢ জপক্ত লইদ। 

(২) াংমাদতদযভ রওাদ এমাওায় এই জজথফামাভ ঢনজম-১ এভ উজিজঔঢ রেজডভ ধশুদভাদকভ প্রাদুপডাভ রতঔা 

জতদম রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা জদফডজড ডঢ ফয়ীফাভ ফদে ধশুদভাদকভ প্রাদুপডা ম্পদওড ফলাধজভঘামওদও অজলঢ 

ওভদদ, বণাাঃ- 

 (অ) ও রেডী- রভাদকভ প্রাদুপডাভ ম্পদওড জদজিঢ লইাভ ফয় অদজথও ১২ খন্টা; এং 

 (আ) ঔ রেডী- রভাদকভ প্রাদুপডাভ ম্পদওড জদজিঢ লইাভ ফয় লইদঢ অদজথও ১২ খন্টা; এং 

(ই)  ক রেডী- রভাদকভ প্রাদুপডা ম্পদওড জদজিঢ লইাভ ফয় লইদঢ অদজথও ২৪ খন্টা। 

(৩) রওাদ রভাদকভ প্রাদুপডা বজত প্রায়যাঃ দা লয় এং স্বাপাজও ফাত্রাভ তুমদায় রজয দা লয়, জওন্তু ীজফঢ 

ংখ্যও ধশুভ রক্ষদত্র উলাভ প্রাদুপডা রতঔা রতয়, রদক্ষদত্র ংজিষ্ট রপদঝজভদাজভ ওফ ডফঢডা উক্ত রভাদকভ প্রাদুপডা ম্পদওড 

ফাজও জপজত্তদঢ ফলাধজভঘামদওভ জদওঝ এওটি প্রজঢদতদ রপ্রভড ওজভদদ। 

 (৪) বজত রপদঝজভদাজভ ওফ ডফঢডাভ জদওঝ প্রঢীয়ফাদ লয় রব, উধ- জজথ (৩) এ উজিজঔঢ রভাকটিভ অজত্মত্ব 

াংমাদতদযভ ীফাদাভ ফদে দাই, ঢালা লইদম রভাকটিভ প্রাদুপডাদভ অদজথও দুই খন্টাভ ফদে ফলাধজভঘামওদও 

অজলঢ ওজভদদ এং ফলাধজভঘামও ফয় ফয়, পূদ ডভ ধাঁঘ ৎদভভ রভাদকভ ইজঢলা জদিরডপূ ডও া উধমৄক্ত 

জদযরজ্ঞ দ্বাভা জদিরড ওভাইয়া জজপন্ন রভাদকভ স্বাপাজও  অস্বাপাজও প্রাদুপডাদভ লাভ জদথ ডাভডপূ ডও উক্ত রভাক 

ম্পদওড ওম রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাদও জমজঔঢপাদ অজলঢ ওজভদদ। 

 ৪। ধশুদভাক  ংক্রজফঢ স্থাদ ম্পজওডঢ ঢথ্য।-জজথ ৩ এভ অথীদ ধশুদভাক  ংক্রজফঢ স্থাদ ম্পদওড প্রাপ্ত 

ঢথ্য রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা নভফ-১ এ জমজধদ্ধ ওজভদদ এং উক্ত নভফ-১ এভ এওটি ওজধ ফলাধজভঘামদওভ জদওঝ 

চভম্নভী জপজত্তদঢ রপ্রভড ওজভদদ। 

 ৫। রভাকাক্রান্ত ধশু পৃণওীওভড  গৃলীঢব্য ব্যস্থা। রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা ঢনজম-২ এ জড ডঢ ধদ্ধজঢ 

অদেভডপূ ডও রভাকাক্রান্ত  ধশু পৃণওীওভদডভ চন্য ধশুভ ফাজমও, তঔমতাভ, ঢত্ত্বাথায়ও া জদয়ন্ত্রওদও জদদত ডয প্রতাদ 

ওজভদদ। 
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৬। ংক্রজফও এমাওা রখারডাভ হুম প্রঘাভ।-(১) ফলাধজভঘামও, রওাদ এমাওা ংক্রজফঢ রখারডা ওজভাভ ধভ রভজটভ, 

রঝজমজপযদ, চাঢীয় দতজদও ধজত্রওা, ইন্টাভদদদঝ জজ্ঞজপ্ত প্রঘাভ, জওংা রধাস্টাভ, জঘঠি প্রতয ডদ, ফাইজওং ওজভয়া া 

চদংদবাক ওজভয়া া অন্য রওাদ গ্রলডদবাগ্য  উধমৄক্ত ধদ্ধজঢদঢ চদাথাভডদও অজলঢ ওজভাভ ব্যস্থা গ্রলড 

ওজভদদ। 

(২) ফলাধজভঘামও, উধ-জজথ (১) এভ অথীদ প্রঘাভওাদম ংক্রজফঢ এমাওায় ওভডীয়, জদজরদ্ধ এং 

াথাভডপাদ রঔমাদৄমা া াজডজচযও উদেদশ্য রওাদ ধশু াচাভ, ধশুদফমা, ধশু প্রতয ডদী া অন্য রওাদপাদ ধশুভ 

রওন্দ্রীভূঢওভড, ংখদ্ধওভড া ফাদদযভ উধভ জদদরথাজ্ঞা জরয়টি উদমস্দঔ ওজভদদ। 

৭। ংক্রজফঢ এমাওাভ জপঢদভ রভমদয় া অন্য রওাদ বাদালদদ ধশু া ধশুচাঢ ধণ্য ধজভলদদভ 

যঢডামী।- ংক্রজফঢ এমাওাভ জপঢদভ রভমদয় া অন্য রওাদ বাদালদদ ধশু া ধশুচাঢ ধণ্য ধজভলদদভ রক্ষদত্র 

জদফডজড ডঢ যঢডমূল অদেভড ওজভদঢ লইদ, বণাাঃ- 

(ও) ওম ধণ্য জদজিদ্র পযাদ া ওদন্টইদাদভ ধজভলদ ওজভদঢ লইদ; 

(ঔ) রব ফস্ত ধণ্য ধঘদযীম ঢালা যীঢমীকৃঢ (Cool) পযাদ া ওদন্টইদাদভ যীঢম অস্থায় ধজভলদ ওজভদঢ 

লইদ; 

(ক) ধশু ধণ্য রাছাই ওজভাভ পূদ ড পযাদ ওদন্টইদাভ উধমৄক্ত চীাণুদাযও দ্বাভা চীাণুমুক্ত ওজভদঢ লইদ; 

ঢদ চীাণুমুক্তওভদডভ প্রজক্রয়ায় বালাদঢ ধদন্যভ গুডকঢ ফাদ দষ্ট দা লয় া ধণ্যটি চদস্বাস্থয  াফজগ্রও 

ধজভদদযভ চন্য ক্ষজঢওভ দা লয়, ঢালা জদজিঢ ওজভদঢ লইদ এং ধণ্যটি বালাদঢ রওাদপাদই 

চীাণুদাযদওভ ংস্দয ড দা আদ ঢালাভ জদজিঢ ওজভদঢ লইদ; 

(খ) রব ওম রভাদকভ ওাভদড রওাদ অঞ্চমদও ংক্রজফঢ এমাওা রখারডা ওভা লইয়াদঙ, রই ওম রভাক া 

রভাকমূদলভ জরুদদ্ধ বজত রতদয টিওা প্রতাদদভ ব্যস্থা ণাদও, ঢদ ধশু ধজভলদদভ পূদ ড টিওা প্রতাদ ওজভদঢ 

লইদ এং টিওা প্রতাদদভ জতটি এফদপাদ জদথ ডাভড ওজভদঢ লইদ রবদ ধজভলদদভ ফয় উক্ত ধশুভ ফদে 

রভাক প্রজঢদভাথ ক্ষফঢা চন্ায়; 

(গ) রব রভাক া রব ওম রভাদকভ জরুদদ্ধ  টিওাতাদদভ ব্যস্থা দাই, রই ওম রভাদকভ প্রাদুপডাদভ ওাভদড 

ংক্রজফঢ এমাওা রখারদা ওভা লইদম উক্ত এমাওাভ ফে জতয়া ঐ রভাদকভ ালও জলাদ ওাচ ওজভদঢ ধাদভ 

এইরূধ ধশু ধজভলদ ওভা বাইদ দা; 

(ঘ) ংক্রজফঢ এমাওাভ ফে জতয়া ধজভলদদভ ফয় উক্ত এমাওা লইদঢ রওাদ ধশু ঔাদ্য া ধাদীয় া অন্য 

রওাদ ব্যলাব ড ংগ্রল ওভা বাইদ দা; 

(ঙ) ধশু ধজভলদওাভী বাদালদ ংক্রজফঢ এমাওায় প্রদদযভ পূদ ড চীাণুমুক্ত ওজভাভ ব্যস্থা গ্রলড ওজভদঢ 

লইদ এং অদেরূধপাদ ংক্রজফঢ এমাওা লইদঢ রভাকমুক্ত এমাওায় প্রদদযভ পূদ ড বাদালদ চীাণুমুক্ত 

ওজভদঢ লইদ; 
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(চ) ংক্রজফঢ এমাওাভ ফে জতয়া ধশু ধজভলদ ওভা লইদম উক্ত ধশুদও আমাতা রযদট ভাজঔয়া ধশুভ  

কন্তব্য স্থদমভ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ ঢত্ত্বাথদদ ঙ্গজদদভাথ ওজভদঢ লইদ; 

 (ছ) রব এমাওায় ধশু রাছাই ওভা লইয়াদঙ রই এমাওাভ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা, ঢদ্ওর্তডও গৃলীঢ ব্যস্থা 

উদিঔপূ ডও নভফ-২ এ এওটি স্বাস্থয দতধত্র প্রতাদ ওজভদদ, বালা বাদালদদভ ঘামও 

ধজভলদওাদম ংভক্ষড ওজভদদ এং ধশু অঢভদডভ ফয় ংজিষ্ট এমাওাভ রপদঝজভদাজভ 

ওফ ডওঢডাদও প্রতয ডদ ওজভদদ; এং 

(জ) তাজয়ত্বপ্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ ওফ ডফঢডা বাঢীয় ওাকচধত্র  ধশু ধভীক্ষাভ ধভ ঙ্গজদদভাদথভ 

জদদত ডযদাল নভফ-২ এ এওটি ঙাড়ধত্র প্রতাদ ওজভদদ। 

 ৮। টিওা প্রতাদ ধদ্ধজঢ।- ফলাধজভঘামও রভাদকভ প্রকৃজঢ  প্রাদুপডাদভ লাভ জদঘদাপূ ডও ঢনজম-১ এ জড ডঢ 

জজপন্ন রেডীভ রভাক ম্পদওড টিওা তাদদভ ধদ্ধজঢ জদথ ডাভডপূ ডও ভওাভ ওর্তডও জদথ ডাজভঢ মূদল্য টিওা প্রতাদ প্রতাদদভ 

ব্যস্থা গ্রলড ওজভদদ। 

 ৯। ধশুদভাক ধভীক্ষাভ চন্য দমুদা ংগ্রল।-(১) রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা ধশুদভাক ধভীক্ষাভ চন্য ঢনজম-৩ এ 

জড ডঢ রভাদকভ ধাদযর্ জদঢ দমুদা ংগ্রল ওজভদদ, া রক্ষত্রফঢ, ওভাইাভ আদতয প্রতাদ ওজভদদ। 

 (২) রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা উধ-জজথ (১) এভ জথাদ অদেবায়ী ংগৃলীঢ দমুদা ঢনজম-৪ এ জড ডঢ রভাদকভ 

জধভীদঢ উজিজঔঢ ধভীক্ষাভ ব্যস্থা গ্রলড ওজভদদ। 

 (৩) উধ-জজথ (১)  (২) এ জড ডঢ ধভীক্ষাভ চন্য দমুদা রপ্রভড  ধভীক্ষাভ ব্যয় ভওাভ ওর্তডও লদ ওভা 

লইদ। 

 ১০। রধাস্টফদঝ ডফ ধভীক্ষা।-(১) রওাদ রভাকাক্রান্ত ধশু ফাভা রকদম উক্ত ধশুভদভাক ম্পদওড জদজিঢ লইাভ 

উদেদশ্য ংজিষ্ট রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা ওর্তডও উক্ত ধশুভ রধাস্টফদঝ ডফ ম্পন্ন ওজভদঢ লইদ। 

 (২) রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা রধাস্টফদঝ ডফ ধভীক্ষাভ নমানম নভফ-৪ এ জমজধদ্ধ ওজভদদ এং রধাস্টফদঝ ডদফ 

রওাদ রভাদকভ দমুদা ধায়া রকদম এং উক্ত দমুদা ল্যাদভঝজভদঢ ধভীক্ষাভ চন্য রপ্রভড ওভা প্রদয়াচদ ফদদ ওজভদম, 

জঢজদ ংজিষ্ট দমুদাল এঢদ্দঙ্গ পূভডকৃঢ নভফ-৪ ল্যাদভঝভীদঢ রপ্রভড ওজভদদ। 

 (৩) রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা উক্ত পূভডকৃঢ নভফ-৪ এভ এওটি ওজধ স্বীয় ওাব ডামদয় ংভক্ষড ওজভদদ। 
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১১। রভাকাক্রান্ত মৃঢ অণা চীজঢ ধশু অধাভড।- রভাকাক্রান্ত মৃঢ অণা চীজঢ ধশু অধাভদডভ চন্য 

রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা জদফডজড ডঢ ধদ্ধজঢ অমম্বদ ওজভদদ, বণাাঃ- 

(A) প ুঁজঢয়া রনমাভ ধদ্ধজঢাঃ 

(ও) প ুঁজঢয়া রনমাভ স্থাদটি এফদ চায়কায় লইদঢ লইদ বালাদঢ কঢড খুজড়াভ বন্ত্রধাজঢ, ধশুভ মৃঢদতলল 

অন্যান্য জচজদধত্র রভাক জস্তাদভভ আযংওা সৃজষ্ট দা ওজভয়া উক্ত স্থাদদ রদয়া বায়; 

(ঔ) প ুঁজঢয়া রনমাভ স্থাদটি অশ্যই ধাজদভ উৎ, দমকূধ া ধাজদভ কুয়া রণদও জদভাধত দূভদত্ব লইদঢ 

লইদ; 

(ক) কঢড খু ুঁজড়াভ স্থাদ জদ ডাঘদদভ পূদ ড ধাজদভ ত্মভ, ায়ু প্রাল, চদ জঢ, ভাস্তাখাঝ, মৃজত্তওাভ থভড 

জদঘদা ওজভদঢ লইদ এং কঢড খু ুঁজড়াভ চায়কা এফদ স্থাদদ লইদঢ লইদ, বালাদঢ কঢড খু ুঁজড়াভ 

ধভ কদঢড ধাজদ উঠিয়া দা বায়; 

(খ) কঢডটি ঔাফাদভভ জপঢদভ লয়াই াঞ্চদীয়; ঢদ, ঔাফাদভ কঢড ধাজদ খু ুঁজড়াভ স্থাদ দা ণাজওদম 

ঔাফাদভভ াজলদভ উধমৄক্ত চায়কায়ভ কঢড ওভা বাইদ; 

(গ) কঢডটি চদজঢ লইদঢ দৈযদঢফ ২৫০ জফঝাভ দূদভ লইদঢ লইদ; 

(ঘ) কদঢডভ ঘাভধাদয প্রদয়াচদ অদেবায়ী রষ্টদী জতদঢ লইদ; 

(ঙ) ফাটি অধাভদডভ চন্য কদঢডভ আওাভ অদেবায়ী বন্ত্রধাজঢভ ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ এং রব  রক্ষদত্র 

ঔদদ বন্ত্র ব্যলাভ ওভা আজণ ডও  অন্যান্য জদঘদায় ম্ভ র  রক্ষদত্র ঔদদ বন্ত্র ব্যলাভ ওজভদঢ 

লইদ; 

(চ) ঔদদ বন্ত্র ব্যলাভ ম্ভ দা লইদম উধমৄক্ত বন্ত্রধাজঢ ব্যলাভ ওভা বাইদ; এং  

(ছ) ব্যসৄঢ বন্ত্রধাজঢ উধমৄক্ত চীাণুদাযও া অন্য রওাদ ধদ্ধজঢদঢ চীাণুমুক্ত ওজভাভ ধভ অন্যত্র 

স্থাদান্তভ ওজভদঢ লইদ; এং 

(আ) কদঢডভ আওাভাঃ 

(ও) ধশুদপদত প্রজঢটি কদঢডভ আয়ঢদ ১-৫ জওউজও জফঝাভ লয়া াঞ্চদীয়; 

(ঔ) মৃঢ ধশুভ উধজভপাক ২ জফঝাভ া ৬ পৄঝ ফাটি জতয়া ঠাজওয়া জতদঢ লইদ এং গ্যাদ পৄজময়া 

বাইাভ ওাভদড মৃঢ ধশু কদঢডভ ফাটি রপত ওজভয়া বালাদঢ উধদভ উঠিয়া দা আদ ঢালা জদজিঢ 

ওজভদঢ লইদ; এং 

(ক)  ধশুভ চডয, জঙাদা ইঢযাজত ম্ভ লইদম এওই কদঢড প ুঁজঢয়া রনজমদঢ লইদ। 
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 (ই) রধাড়াদদাভ ফােদফ অধাভডাঃ 

(ও) ধশু বজত কদঢড অধাভড ওভা ম্ভ দা লয় ঢদ ইদজদাদভঝভ া চদধত লইদঢ দূদভ রওাদ স্থাদদ 

উলা রধাড়াইয়া রনজমদঢ লইদ। 

(ঔ) আক্রাফত্ম ধশুভ ংস্দয ড আজয়াদঙ এফদ জঙাদা  অন্যান্য চডয ধতাণ ড ফাটিদঢ প ুঁজঢয়া া আগুদদ 

রধাড়াইয়া রনজমদঢ লইদ। 

১২। ংক্রজফঢ এমাওায় ধশু াচাভচাঢওভড ধদ্ধজঢ।- রব রভাদকভ প্রাদুপডাদভ ওাভদড ংক্রজফঢ এমাওা 

রখারডা ওভা লইয়াদঙ, বজত রওাদ ধশুদও উক্ত রভাদকভ প্রজঢদরথও ক্ষফঢা চায় ণাদও, এং রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা 

উক্ত ধশু ধভীক্ষাভ ধভ বজত এই ফদফ ড জদজিঢ লদ রব, ধশুটি াচাভচাঢ ওভা বাইদ, ঢালা লইদম জঢজদ ংক্রজফঢ 

এমাওাভ জপঢদভ ধশুটি াচাভচাঢওভদডভ জদদত ডয জতদঢ ধাজভদদাঃ  

 ঢদ যঢড ণাদও রব, ধশু াচাভচাঢওভদডভ পূদ ড রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা ওর্তডও নভফ-৫ এ প্রতত্ত টিওা 

প্রতাদদভ প্রফাডধত্র প্রতয ডদ ওজভদঢ লইদ এং উক্ত ধশুদও রওাদ অস্থায়ই ংক্রজফঢ এমাওাভ াজলদভ াচাভচাঢ 

ওভা বাইদ দা। 

 ১৩। ংক্রজফঢ এমাওায় ধশুচাঢ ধণ্য াচাভচাঢওভড।- রব রক্ষদত্র ধশু রভাকাক্রান্ত লয় দাই, রই রক্ষদত্র 

বজত রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ জদওঝ প্রঢীয়ফাদ লয় রব, ংক্রজফঢ এমাওাভ রওাদ ধশু লইদঢ রওাদ ধণ্য াচাভচাঢ 

ওভা ঝুঁজওপূড ড দদল, ঢালা লইদম জঢজদ ংক্রজফঢ এমাওায় উক্ত ধশুচাঢ ধণ্য াচাভচাঢওভদডভ অদেফজঢ জতদঢ 

ধাজভদদাঃ 

 ঢদ যঢড ণাদও রব, উক্তরূধ ধণ্য ংক্রজফঢ এমাওাভ াজলদভ াচাভচাঢ ওভা বাইদ দা। 

 ১৪। ওাঁঘা াচাদভ ধশু, ধাজঔ ইঢযাজত ক্রয়-জক্রয়। - (১) রওাদ ব্যজক্ত রওাদ রভাকাক্রান্ত ধাজঔ, লাঁ-মুভজক  

উলাভ জটফ, ওাঁঘা াচাদভ জক্রয় ওজভদঢ ধাজভদ দা। 

 (২) জদক্রঢা রওাদ ঔাফাভ লইদঢ ধাজঔ, লাঁ-মুভজক া জটফ ক্রয় া ংগ্রল ওজভয়াদঙ ঢালাভ মূম ভজযত া 

ঘামাদ ংভক্ষড ওজভদদ। 

 (৩) রওাদ ব্যজক্ত রনজভ ওজভয়া রওাদ রভাকাক্রান্ত ধাজঔ জক্রয় ওজভদঢ ধাজভদ দা। 

 (৪) জদক্রঢা প্রজঢজতদ ধাজঔ, লাঁ-মুভজক, জটফ জক্রয় রযদর উলাভ চডয ধতাণ ড জদজত ডষ্ট স্থাদদ অধাভড 

ওজভদদ এং জক্রয়স্থম  ব্যসৄঢ রধাজি ইকুইধদফন্ট ধজভষ্কাভপূ ডও চীাণুদাযদওভ ফােদফ রস্ধ ওজভদদ। 

 ১৫। রভাকাক্রান্ত লাঁ-মুভজক  উলাভ জটফ, া উলাভ াচ্চা ধ্বংওভড ধদ্ধজঢ।- আইদদভ থাভা ১৩ এভ উধ-থাভা 

(৩) এভ উদেশ্য পূভডওদে, রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা ঢনজম-৫ এ উজিজঔঢ ধদ্ধজঢ অদেভডপূ ডও রভাকাক্রান্ত ধাজঔ, 

লাঁ-মুভজক, উলাভ জটফ, াচ্চা া অন্য রওাদ াফগ্রী ধ্বং ওজভদঢ া ওভাইাভ জদদত ডয জতদঢ ধাজভদদ। 
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১৬। ধশু চব্দওভড ধদ্ধজঢ।- (১) আইদদভ থাভা ১৪ এভ জথাদ অদোদভ চব্দকৃঢ ধশুভ জলা ংভক্ষদডভ 

চন্য রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা নভফ-৬ এ চব্দকৃঢ ধশুভ জভড ম্বজমঢ এওটি রভজচস্টাভ এং নভফ-৭ এ চব্দকৃঢ 

ধশুভ ব্যয় জদ ডাদলভ এওটি রভজচস্টাভ ংভক্ষড ওজভদদ। 

(২) ধশু চব্দওভদডভ জত্রয জতদদভ ফদে বজত রওাদ ব্যজক্ত চব্দকৃঢ ধশুভ ফাজমওাদা তাী দা ওদভ া ফাজমও 

খু ুঁজচয়া দা ধায়া বায় ঢালা লইদম, উক্ত ধশু প্রওাশ্য জদমাদফ জক্রয় ওজভদঢ লইদ এং জজক্রঢ অণ ড লইদঢ উক্ত ধশু 

াত ঔভঘকৃঢ মুতয় ব্যয় ফন্বয়পূ ডও অব্যজয়ঢ অংয ঘামাদদভ ফােদফ ভওাভী রওারাকাদভ চফা প্রতাদ ওজভদঢ 

লইদ। 

১৭। ফাজমদওভ জদওঝ চব্দকৃঢ ধশু রনভঢ প্রতাদদভ ধদ্ধজঢ।- (১) রওাদ ব্যজক্ত ওর্তডও চব্দকৃঢ ধশুভ ফাজমওাদা 

তাীভ রক্ষদত্র ংজিষ্ট ইউজদয়দ ধজভরদতভ রঘয়াভম্যাদ া রফম্বাভ া রধৌভপাভ রফয়ভ া ওাউজন্পমদভভ জদওঝ লইদঢ 

তাীকৃঢ ধশুভ ড ডদাল এওটি াটি ডজনদওঝ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ জদওঝ উধস্থাধদ ওজভদঢ লইদ। 

(২) উধ-জজথ (১) অদোদভ প্রতত্ত াটি ডজনদওদঝ উজিজঔঢ ড ডদাভ জলঢ বজত উক্ত চব্দকৃঢ ধশুভ জফম ণাদও 

এং রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা বজত াক্ষয প্রফাদড এই ফদফ ড জদজিঢ লদ রব, চব্দকৃঢ ধশুটিভ ফাজমও তাীওাভী ব্যজক্ত, 

ঢালা লইদম উক্ত চব্দকৃঢ ধশু উক্ত ব্যজক্তদও প্রতাদ ওভা বাইদ। 

(৩) উধ-জজথ (২) এভ অথীদ চব্দকৃঢ ধশু রনভঢ প্রতাদদভ ফয় উলাভ ফাজমদওভ জদওঝ লইদঢ এওযঢ 

ধঞ্চায ঝাওাভ দদ-জুজটজযয়াম স্টযাদম্প উধমৄক্ত দুইচদ াক্ষীল গ্রলডওাভীভ স্বাক্ষভ া টিধজল গ্রলড ওজভদঢ লইদ 

এং উলাদঢ ধশুভ ফাজমদওভ দাফ, ঠিওাদা  ধশুভ জভড উদিঔ ওজভদঢ লইদ। 

(৪) চব্দকৃঢ ধশু, উলাভ ফাজমও, তঔমওাভ, ঢত্ত্বাথায়ও া ঢালাভ জদওঝ লইদঢ প্রজঢজদজথভ জদওঝ রনভঢ 

প্রতাদদভ ফয়, ংজিষ্ট ধশু গ্রলডওাভী ব্যজক্ত ওর্তডও রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাদও  উক্ত ধশুভ চব্দওামীদ ব্যজয়ঢ ওম 

অণ ড ধজভদযাদথভ ভজযত প্রতয ডদ  চফাতাদ ওজভদঢ লইদ এং রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা উক্তরূধ ভজযত স্বীয় ওাব ডামদয় 

ংভক্ষড ওজভদদ। 

১৮। ধশু লাধাঢাম, কাজত ধশুভ ঔাফাভ ইঢযাজত জদন্ধদদভ ধদ্ধজঢ  যঢডামী।- (১) ধশু লাধাঢাম, 

কাজত ধশুভ ঔাফাভ, লাঁ-মুভজকভ ঔাফাভ, ধশুচাঢ ধণ্য প্রজক্রয়াচাঢওভড ওাভঔাদা, প্রচদদদভ উদেদশ্য শুক্রাণু ংগ্রল 

 প্রজক্রয়াচাঢওভড, প্রচদদদভ উদেদশ্য রওাদ করু, ফজলর, রাঁড়, ধাঁঞা, ঙাকী ইঢযাজত জদন্ধদদভ চন্য ঢধজম-৬ এ 

উজিজঔঢ ওফ ডফঢডাকদডভ জদওঝ, প্রদবাচয রক্ষদত্র, নভফ ৮ও, ৮ঔ, ৮ক, ৮খ, ৮গ, ৮ঘ, ৮ঙ, ৮চ, ৮ছ পূভডপূ ডও 

আদতদ ওজভদঢ লইদ। 
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(২) উধ-জজথ (১) এভ অথীদ জদন্ধদ প্রাজপ্তভ মদক্ষ প্রদবাচয রক্ষদত্র ঢনজম ৭ও, ৭ঔ, ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, 

৭চ, ৭ছ, ৭জ া ৭ঝ রঢ উজিজঔঢ যঢডামী পূভড ওজভদঢ লইদ। 

(৩) উধ-জজথ (১) এভ অথীদ আদতদধত্র প্রাজপ্তভ ধভ ফলাধজভঘামও া ঢদ্ওর্তডও রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা 

আদতদওাভী প্রজঢষ্ঠাদ ধজভতয ডদপূ ডও ঢনজম ৭ও, ৭ঔ, ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, ৭জ া ৭ঝ এ উজিজঔঢ 

যঢডামী বণাবণপাদ প্রজঢধাজমঢ লইয়াদঙ জওদা ঢালা ধভীক্ষা ওজভদদ। 

(৪) বজত আদতদওাভী প্রজঢষ্ঠাদ ঢনজম ৭ও, ৭ঔ, ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, ৭জ া ৭ঝ রঢ, 

রক্ষত্রফঢ প্রদবাচয, যঢডামী পূভড ওজভয়াদঙদ ফদফ ড প্রঢীয়ফাদ লয়, ঢালা লইদম ফলাধজভঘামও া রপদঝজভদাজভ 

ওফ ডওঢডা ওর্তডও প্রজঢষ্ঠাদটি নভফ-৯ এ জদন্ধদ ওভা বাইদ। 

১৯। জদন্ধদদভ রফয়াত, দায়দ, জন ইঢযাজত।- (১) জজথ ১৮ এভ উধ-জজথ (৪) এভ অথীদ প্রতত্ত জদন্ধদ এভ 

রফয়াত লইদ জদন্ধদদভ ঢাজভঔ লইদঢ ৫ ৎভ। 

(২) জদন্ধদদভ রফয়াত উত্তীড ড লইাভ অদৈযদ জঢদ ফা পূদ ড জদন্ধদ দায়দ ওজভদঢ লইদ। 

(৩) রওাদ ব্যজক্ত জদথ ডাজভঢ রফয়াদতভ ফদে জদন্ধদ দায়দ ওজভদঢ ব্যণ ড লইদম উধমৄক্ত ওাভড তয ডাইয়া 

ফলাধজভঘামদওভ জদওঝ আদতদ ওজভদঢ জঢজদ দায়দদভ চন্য চজভফাদাল অদজথও জঢদ ফা ফয় ীফা বৃজদ্ধ 

ওজভদঢ ধাজভদদ। 

(৪) জদন্ধদ  দায়দ জন ভওাভ ফয় ফয় রকদচঝ প্রজ্ঞাধদদভ ফােদফ জদথ ডাভড ওজভদ। 

২০। প্রদয, ইঢযাজতভ রক্ষদত্র মৄজক্তংকঢ ফয়।- (১) রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা, আইদদভ থাভা ২৯ এভ উদেশ্য 

পূভডওদে চভম্নভী রক্ষত্র ব্যঢীঢ, অন্যান্য রক্ষদত্র সূদব ডাতয় লইদঢ সূব ডাফত্ম ফদয়ভ ফদে রব রওাদ ঔাফাভ, ধশু ভাজঔাভ 

স্থাদ, ভূজফ, তামাদদওাঞা, ধশুচাঢ ধণ্য প্রজক্রয়াচাঢ ওাভঔাদা া অন্য রওাদ স্থাদ া বাদালদদভ প্রদয ওজভদঢ 

ধাজভদাঃ 

ঢদ যঢড ণাদও রব, চভম্নভী প্রদয়াচদদ, ফলাধজভঘামদওভ অদেদফাতদক্রদফ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা রব রওাদ 

ফয় উধজভ-উজিজঔঢ এমাওায় প্রদয ওজভদঢ ধাজভদদ। 

(২) রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা উধ-জজথ (১) এ উজিজঔঢ এমাওায় প্রদদযভ ফয় আইদ প্রদয়াকওাভী ংস্থাভ 

লায়ঢা গ্রলড ওজভদঢ ধাজভদদ এং আইদ প্রদয়াকওাভী ংস্থা  ংজিষ্ট প্রযাজদও ওর্তডধক্ষ রপদঝজভদাজভ 

ওফ ডওঢডাদও উধমৄক্ত লদবাজকঢা প্রতাদ ওজভদদ। 

(৩) উধ-জজথ (১) এ জড ডঢ এমাওায় প্রদয ওজভাভ পূদ ড রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা, ঢালাভ লওফী  আইদ 

প্রদয়াকওাভী ংস্থাভ তস্য স্বাস্থযম্মঢ ব্যস্থাজত গ্রলড ওজভদদ। 

২১। অণ ড চফাতাদ।- এই জজথফামাভ অথীদ প্রাপ্ত অণ ড, রক্ষত্রফঢ, ফন্বদয়ভ ধভ ভওাভী জজথ-জথাদ 

অদেভডপূ ডও ভওাভী রওারাকাদভ চফা জতদঢ লইদ। 
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 ঢনজম ১ 

ধশুদভাদকভ রেডীজন্যা 

[জজথ-৩ (২)দ্রষ্টব্য] 

 
ক্রজফও 

দং 

রভাদকভ দাফ 

 াংমা ইংদভচী 

ও রেডী 

১ পৄঝ এন্ড ফাউণ জটজচচ (ক্ষুভা রভাক) Foot and Mouth Disease (FMD) 

২ জভন্ডাভদধস্ট Rinderpest 

৩ রপজজওউমাভ রস্টাফাঝাইটি Vesicular Stomatitis 

৪ রধজস্ট রট রধটিট্ ভম্নজফদন্ট (জধজধআভ) Peste des petits Ruminants (PPR) 

৫ রকাঝ ধও Goat Pox 

৬ রপড়াভ ধও Sheep Pox 

৭ জদউওযাাম জটজচচ (ভাডীদক্ষঢ) Newcastle Disease (Ranikhet) 

৮ এজপয়াদ ইদপৄদয়ঞ্জা Avian Inifluenza 

ঔ রেডী 

৯ রভজ (চমাঢংও) Rabies 

১০ এযাদথ্রাক্স (ঢড়ওা) Anthrax 

১১ ব্ল্যাও রওায়াঝ ডাভ (াতমা) Black Quarter 

১২ জলদফাদভজচও রজন্ফদজফয়া (কমাপৄমা) Haemorrhagic Septicamia 

১৩ নাউম ধও (মুভকীভ ফত্ম) Fowl Pox 

১৪ ম্যাদভক্স জটজচচ Marek’s Disease 

১৫ কাফদাদভা জটজচচ Gumboro Disease 

১৬ টাও পাইভাম এন্টাভাইটি (টাও রধস্দক) Duck Viral Enteritis (Duck Plague) 

১৭ রধামাভাফ জটজচচ Pullorum Disease 

১৮ নাউম ওদমভা Fowl Cholera 

১৯ ব্রম্নদদমাজ Brucellosis 

২০ টিউাভদওাদমাজ Tuberculosis 

২১ রচাদস্ জটজচচ Johne’s Disease 
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াংমা ইংদভচী 

২২ ওন্টাজচয়া রাপাইদ পদভা জদউদফাজদয়া Contagious Bovine Pleuropneumonia 

২৩ রাপাইদ রচজদঝাম ওযাফনাইদমা 

ব্যাওদঝজভজ 
Bovine Genital Compylo-Bacteriosis 

২৪ জপজব্রজ Vibriosis 

২৫ ল্যাদন্ফাস্াইদভাজ Leptospirosis 

২৬ রাপাইদ পাইভাম টায়জভয়া Bovine Viral Diarrhoea 

২৭ ম্যাজমকন্যান্ট ওযাঝাভাম জনপাভ Malignant Catarrhal Fever 

২৮ ল্যাজম্প স্কীদ জটজচচ Lumpy Skin Disease 

২৯ ইদদনওা রাপাইদ ভাইদদট্রাজওয়াইটি 

(আইজআভ) 
Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) 

৩০ রাপাইদ পাইভাম জমউদওাজ Boivne Viral Leukosis 

৩১ জট্রদধদদাদজফয়াজ Trypanosomiasis 

৩২ ট্রাইদওাদফাজদয়াজ Trichomoniasis 

৩৩ রজজজ Babesiosis 

৩৪ এদাধস্দাচদফাজ Anaplasmosis 

৩৫ ণাইদমজভয়াজ Theileriasis 

৩৬ য়া ডম ফ্লাই (লাইদধাটাভফা রাজপ এন্ড 

জস্দদদঝাফ) 
Warble Fly (Hypoderma Bovis and 

Blineatum) 

৩৭ টাভফাদঝাফাইদওাজ Dermatomycosis 

৩৮ কস্দযান্ডা ড Glanders 

৩৯ আজিওাদ ল ড জওদদ African Horse Sickness 

৪০ ইদদনওা ইদওায়াইদ 

এদদনাদমাফাইমাইটি 
Infectious Equine Encephalomyelitis 

৪১ ইজধজুটিও জমফদনন্চাইটিস্ Epizootic Lymphangitis  

৪২ ইদওায়াইদ ইদদনওা এজদজফয়া Equine Infectious Anemia 

৪৩ চাধাজদচ জ-এদদনামাইটি Japanese B-encephalitis 

৪৪ ধাচুদভদমাজ Pasteurellosis 

৪৫ ওন্টাজচয়া ওযাধভাইদ ধস্নুদভাজদউদফাজদয়া Contagious Caprine Pleuropneumonia 

৪৬ জপদভা জনঝা Vibrio Foetus  

৪৭ জওউ জনাভ Q. fever 

৪৮ ওন্টাজচয়া ধাদ্ঘামাভ টাফ ডাঝাইটিচ Contagious Puslular Dermatitis 

৪৯ স্নু ঝাং Blue Tongue 
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াংমা ইংদভচী 

৫০ রফইজট/জপয়া Maedi-Visna 

৫১ এজটদদাম্যাদঝাজ Adenomatosis 

৫২ স্ক্র্যাজধ Scrapie 

৫৩ রায়াইদ ইজভজদধমা Swine-Erysipelas 

৫৪ ইদদঝঝাইদাম ামদফাদদমা ইদদনওযদ Intestinal Slamonella Infection 

৫৫ রপজজওউমাভ এদক্সদজণফা Vesicular Examthema 

৫৬ ক্লাজওযাম রায়াইদ জনপাভ Classical Swine Fever 

৫৭ আজিওাদ রায়াইদ জনপাভ African Swine Fever 

৫৮ দয়দচজও জটজচচ Aujesxky’s Disease 

৫৯ এদট্রাজনও গ্যাদরাএন্টাভাইটি Atrophic Gastro Enteritis 

৬০ ওযাদাইদ ধাভদাপাইভা ইদদনওযদ Canine Parvovirus Infection 

৬১ ওযাদাইদ লাভদধপাইভাম ইদদনওযদ Canine Herpesviral Infection 

৬২ রনমাইদ ইদদনওাস্ এজদজফয়া Feline Infectious Anemia 

৬৩ রনমাইদ জমউজওজফয়া পাইভা এন্ড জভদমদঝট 

জটজচদচস্ 
Feline Leukemia Virus & related 

Diseases  

৬৪ রনমাইদ প্যাদ জমউদওাদধজদয়া Feline Panleukopenia 

৬৫ ইদদনওা ওযাদাইদ রলধাঝাইটি Infectious Canine Hepatitis 

৬৬ ওযাদাইদ ইদফ্লুদয়ঞ্জা Canine Influenza 

৬৭ ওযাদাইদ প্যাভা ইদফ্লুদয়ঞ্জা Canine Para Influenza 

৬৮ রনমাইদ এন্টাভাইটি Feline Enteritis 

৬৯ ওযাদাইদ জটদঝম্পাভ Canine Distemper 

৭০ নাউম ঝাইনদয়ট Fowl Typhoid 

৭১ নাউম রধস্দক Fowl Plague 

৭২ এজপয়াদ জমউদওাজ Avain Leukosis 

৭৩ ইদদনওা এজপয়াদ এদদনাদমাফাইমাটি Inflectious Avain Encephalomyelitis 

৭৪ ইদদনওা রমজভদদকাট্রাজওয়াইটি Infectious Laryngotracheitis 

৭৫ এজপয়াদ ইদদনওা ব্রংওাইটি Avain Infectious Bronchitis 

৭৬ ফাইদওাধস্দাচদফাজ Mycoplasmosis 

৭৭ জঘদওদ এজদজফয়া পাইভাম ইদদনযদ Chicken Anemia Viral Infection 

৭৮ টাও পাইভা রলধাঝাইটি Duck Viral Hepatitis 

৭৯ রদওদভাটিও এন্টাভাইটি Nectrotic Enteritis 

৮০ ওজমব্যাজদমাজ Colibacillosis 
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াংমা ইংদভচী 

৮১ গুচ পাইভা রলধাঝাইটি Goose Viral Hepatitis 

৮২ জমফনদয়ট জমউদওাজ Lymphoid Leukosis 

৮৩ ফাইমদয়ট জমউদওাজ Myeloid Leukosis 

৮৪ ফনযামাইটিচ Omphalitis 

৮৫ প্যাভাঝাইনদয়ট ইদদনওযদ Paratyphoid Infections 

৮৬ পাইভাম আভথ্রাইটিচ Viral Arthritis 

৮৭ এদদনাদমাফাইমাটি Encephalomyelitis 

৮৮ এক ড্রধ জদড্রফ Egg Drop Syndrome 

৮৯ এযাধাভজচদমাজ Aspergillosis 

৯০ ইদদনওযা ওভাইচা Infectious Coryza 

৯১ রাদমদ রলট জদড্রফ Swollen Head Syndrome 

ক-রেডী  

৯২ ম্যাজমইটজ Melioidosis 

৯৩ প্রজমনাজভটিপ রস্টাফাঝাইটিচ Proliferative Stomatitis 

৯৪ পৄঝভঝ Footrot 

৯৫ এজপয়াদ টিউাভজওউদমাজ Avian Tuberculosis 

৯৬ ইদকুযাদ জট রলধাঝাইটি Inclusion Body Hepatitis 

৯৭ রভাঝা পাইভাম ইদদনওযদ ইদ জঘদওদস্ Rota Viral Infection in Chickens 

৯৮ থ্রা (ওযাদজটজটয়াজ) Thrush (Candidiasis) 

৯৯ এজপয়াদ স্াইদভাজওদঝাজ Avian Spirochetosis 

১০০ রস্টনাইদমাওদকাজ Staphylococcosis 

১০১ ররধদঝাওদকাজ Streptococcosis 

১০২ রওাদয়ম ব্রংওাইটি Quail Bronchitis 

১০৩ জঝাদওাজ Psittacosis 
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ক্রজফও 

দং 

রভাদকভ দাফ রভাদকভ ওাভড আক্রান্ত  প্রাডী রভাক জস্তাভ সুজপ্তওাম পৃণওীওভদডভ  থভদ  

ফয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(১) এযাদথ্রাক্স রজমা 

এযাদথ্রাজ  

কাজতধশু,  

ফাদের ইঢযাজত 

ংক্রজফও ধশুভ ভক্ত, 

ফাং, জদশ্বা  

প্রশ্বাদভ ফােদফ এং 

ংক্রাজফঢ ধযফ, চুম  

মামাভ ংস্দয ড  এই রভাক 

জস্তাভ মাপ ওদভ।  

 

৩-৭ জতদ আক্রান্ত ধশু এওই 

ীফাদাভ ফদে জওন্তু 

আমাতা রদট ১৪ জতদ 

ধব ডন্ত ভাজঔদঢ লইদ।  

(২) ব্রুদদমাজ  ব্রুদদমাজ 

এযাদাঝ ডা  

কাজতকশু,  

ফাদের ইঢযাজঢ 

কপডধাঢকৃঢ াচ্চা, কপডপৄম, 

চভায়ু ঔাইদম অণা 

ংক্রজফঢ ঔাদ্য  ধাজদভ 

ফােদফ এং আক্রান্ত রাঁদড়ভ 

ীদচভ ফােদফ জস্তাভ মাপ 

ওদভ।  

রপজভদয়ম আক্রান্ত ধশু অন্যত্র 

ভাইয়া মইদঢ  

লইদ এং ধ্বং  

ওজভদঢ লইদ।  

আক্রান্ত  এমাওা  

পামপাদ  

চীাণুমুক্ত ওজভদঢ  

লইদ।  

 
(৩)   টিউাভ  

রওাদমাজ 

ফাইদওাব্যাও- 

রঝজভয়াফ  

জস্জ  

কাজতধশু,  

ধাজঔ, কুকুভ,  

জড়াম, ফাদের 

ইঢযাজত  

ংক্রজফঢ ওন-ওাঁজয  

ঘাভদভূজফ, ওাউদট 

এং ফদমভ ফােদফ এ  

রভাক জস্তাভ মাপ ওদভ। ইলা 

ঙাড়া ংক্রজফঢ ফাং  

দুদথভ ফােদফ এই রভাক 

ঙড়াইদঢ ধাদভ। 

 

রপজভদয়ম স্থাদীয় প্রকৃজঢভ  

ংক্রফড লদম চাই  

ওভা বাইদ, আভ  

বজত ফস্ত যভীদভ  

ংক্রফড ঙজড়দয়  

ধদড় ঢালা লইদম  

আক্রান্ত ধশু ধ্বং  

ওজভদঢ লইদ। 

(৪) রাপাইদ  

রচজদঝাম 

ওযাফধাইদমা 

ব্যাওদঝজভজ 

ওযাফধাইদমা 

ব্যাওঝভ 

জস্জ 

কাজত ধশু, 

ফাদের ইঢযাজত  

প্রাকৃজঢও প্রচদদদভ  

ফােদফ এং ধশু  

ঔাদ্য ফম দ্বাভা ংক্রজফঢ 

লইয়া এই রভাক ঙড়ায়। 

৩-৭ জতদ আক্রান্ত ওম ধশু  

চাইদয়ভ চন্য  

জজক্র ওজভয়া জতদঢ  

লইদ। 

 
(৫) জপজব্রজ  ওযাফধাইদমা- 

রওঝভ  

রচজুজদ, ওজম  

কাজত ধশু, 

ফাদের ইঢযাজত  

আক্রান্ত ধশুভ  

ংস্দয ড এং  

আদণ ডাদধাটাভ ওাফদড়  

এই রভাক জস্তাভ মাপ ওদভ। 

ইলা ঙাড়া অম্পূড ডপাদ ভান্না  

ওভা ফাং ঔাইদম ফাদেদরভ 

এই রভাক লইদঢ ধাদভ। 

৪২-৭৮ খন্টা আক্রান্ত ধশুদও াঙাই 

ওজভয়া ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 
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ক্রজফও 

দং 

রভাদকভ দাফ রভাদকভ ওাভড আক্রান্ত  প্রাডী রভাক জস্তাভ সুজপ্তওাম পৃণওীওভদডভ  থভদ  

ফয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(৬) রমদন্ফাম্পাই  

রভাজ 

রমদন্ফাম্পাইভা 

জস্জ 

কাজত ধশু, 

কুকুভ ইঢযাজত  

আক্রান্ত ধশুভ ফম, 

মূত্র, ংক্রজফঢ ঔাদ্য 

৫-১৪ জতদ আক্রান্ত ধশু ১৫ 

জতদ ধব ডফত্মআমাতা 

     ধাজদ দ্বাভা এই 

রভাক জত্মাভমাপ  

ওদভ।  

 

 ভাজঔদঢ লইদ। 

(৭) রচাদজ্টজচচ ফাইদওাব্যাদট- 

জভয়াফ  

ধাভটিউাভকু  

রমাজ 

কাজত ধশু, 

ফাদের 

দাদওভ রিস্বা দ্বাভা  

ংক্রজফঢ ঔাদ্য  

ঔাইদম এই রভাক  

লইদঢ ধাদভ ।  

 

৭-১৪ জতদ ধশুদও ১৪ জতদ  

ধব ডফত্মআমাতা   

ভাজঔদঢ লইদ। 

(৮) রায়াইদ  

ইজভজদধমা 

ংক্রফড 

ইজভজদধমা 

রুজযপ্যাজণ 

শুকুভ, ফাদের  

ইঢযাজত 

আক্রান্ত ধশু চডয  

লইদঢ এই রভাক  

জত্মাভখদঝ। 

 

রপজভএভ ালও ধশু ধ্বং  

ওজভদঢ লইদ এং 

রজদদঝযদদভ উধভ  

গুরুত্ব জতদঢ লইদ।  

পভাঢদ রভাদকভ  

রক্ষদত্র ধশু ঙাঝাই   

ওজভদঢ লইদ। 

 
(৯) এজপয়াদ  

টিউাভ  

জওউদমাজ 

ফাইদওা  

রওদঝজভয়াফ  

জস্জ 

ধাজঔ, ফাদের 

ইঢযাজত  

আক্রান্ত ধাজঔভ 

(Poultry) চডয  

রণদও এই রভাদকভ  

জত্মাভখদঝ। 

রপজভদয়ম 

(১৪-২১) 

জতদ 

 আক্রান্ত ধাজঔ  

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 

(১০)  ম্যাজমজটজ জউদটা- 

রফাদা 

জউদটাদফজম 

কাজতধশু,  

ফাদের ইঢযাজত  

ক্ষঢস্থাদ ফাটি ধাজদ  

দ্বাভা ংক্রাজফঢ লইয়া  

এং ঔাদ্য   

শ্বাঢদন্ত্রভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়। 

 

রপজভদয়ম ধশুদও ধ্বং  

ওজভদঢ লইদ।  

(১১) পদমাভাফ  

জটজচচ 

ামদফাদদমা  

 পদমাভাফ 

ধাজঔ, ফাদের 

ইঢযাজত 

আক্রান্তমুভকী,  

মুভকীভ জটফ   

লযাঘাভীভ ফােদফ এই 

রভাক ঙড়ায়। 

২-২১ জতদ আক্রান্ত মুভকী  

ধ্বং ওজভদঢ লইদ 

অণা ৯০ জতদ  

ধব ডফত্মআমাতা   

ওজভয়া ভাজঔদঢ লইদ। 

 
(১২) জঝাদওাজ 

(দক্লফাইজটয়া 

জস্)  

 রক্লফাইজটয়া 

জঝাজ  

ধাজঔ, ফাদের 

ইঢযাজত  

শ্বা-দামী লইদঢ 

জদক ডঢ রিম্বা, ফম, মূত্র 

 দৄমাাজমভ ফােদফ  

এই রভাদকভ জত্মাভ 

খদঝ  

রপজভএম  রধাজি লাউচ ন্য  

ধাজঔ প্রদয মুক্ত 

লইদঢ লইদ। মৃঢ   

ধাজঔ  ধাজঔভ  

ধামও চীাদে মুক্ত 

ওজভদঢ লইদ।  

আক্রাস্ত ধাজঔ ধ্বং  

ওজভদঢ লইদ অণা 

৩০ জতদ ধব ডফত্ম 

আমাতা ভাজঔদঢ  

লইদ। 
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ক্রজফও 

দং 
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ফয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(১৩) জভন্ডাভদধস্ট  প্যাভাজফদক্সা  কাজত ধশু, 

 

ভাজভ ংস্দয ড  ৩-১৫ জতদ আক্রাফত্ম ধশু ধ্বং 

  পাইভা ফাদের ইঢযাজত অণা অদন্যভ ফােদফ  

ংক্রফড লইদঢ  

ধাদভ।  

 ওজভদঢ লইদ। 

(১৪) রভজ  মাইা 

পাইভা 

কাজত ধশু, 

কুকুভ, াদভ, 

ওযাঙ্গাভম্ন ইঢযাজত 

আক্রান্ত ধশু ওাফদড়  

এই রভাক ঙড়ায়। 

রপজভএম  

১৫-৫০ 

জতদ 

 

ধশুদও ধ্বং 

ওজভদঢ লইদ। 

(১৫) ইদদনওা  

ইদওায়াইদ  

এদদনাদমাফা  

ইমাইটি  

আভদা  

পাইভা  

 রখাড়া, ফাদের  

ইঢযাজত  

ফযাভ ওাফদড় এই  

রভাদকভ জত্মাভখদঝ।  

 

৫ জতদ  আক্রান্ত রখাড়াদও  

ফযামুক্ত ওজভয়া ২১ 

জতদ ধব ডফত্মআমাতা  

ওজভদয় ভাজঔদঢ  

লইদ। 

 
(১৬) চাধাজদচজ  

এদদনামাইটি  

চাধাজদচ 

এদনামাই- 

টি পাইভা 

করু, শুওভ, 

ফাদের ইঢযাজত  

ফযাভ ওাফদড় এই  

রভাদকভ জত্মাভখদঝ। 

রপজভদয়ম 

 

আক্রান্ত ধশুদও  

রধাওাফাওড়   

ফযামুক্ত রদড় ৯  

জতদ আমাতা ওজভয়া  

ভাজঔদঢ লইদ। 

 
(১৭)  জদউওযাাম 

জটজচচ 

(ভাডীদক্ষঢ রভাক 

প্যাভজফদক্সা  

পাইভা  

ধাজঔ, ফাদের  

ইঢযাজত  

াঢা এং ধাজদভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়  

 

৪-৬ জতদ আক্রান্ত ধাজঔ ধ্বং 

ওজভদঢ লইদ। 

(১৮) এজপয়াদ  

ইদফ্লুদয়ঞ্জা  

অদণ ডাজফদরেপা  

ইভা (ঝাইধ 

এ ইদফ্লুদয়ঞ্জা 

পাইভা) 

ধাজঔ, ফাদের 

ইঢযাজত 

আক্রান্তধাজঔ   

ালও ধশুভ (শুওভ   

রখাড়া) ফােদফ এই  

রভাদকভ জত্মাভখদঝ। 

এ ঙাড়া আক্রান্ত ধশু  

শ্বা-প্রশ্বাদভ ফােদফ  

জদক ডঢ রিম্বা   

রক্লাদয়ওাভ ফােদফ 

এই রভাক ঙড়ায়  

 

২-৭ জতদ আক্রান্ত ধাজঔ ধ্বং 

ওজভদঢ লইদ। 

 

(১৯) জট্রদধদদাদা- 

জফয়াজ 

জট্রদধদদাদাফা 

জস্জ 

কাজত ধশু, 

জড়াম, কুকুভ, 

ইঢযাজত  

 

জজ  (tse tse) ফ্লাই  

এভ ওাফদড়ভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়  

৫-১০ জতদ  আক্রান্ত ধশুদও ৪ 

প্তাল ধব ডফত্মআমাতা 

ওজভদয় ভাজঔদঢ  

লইদ। 

 
(২০) ওযাদাইদ  ওযাদাইদ  

ইন্ফ্লুদয়ঞ্জা  

পাইভা 

কুকুভ, শুওভ, 

ইঁদুভ চাঢীয়  

প্রাডী, রদওদড়  

ইঢযাজত।  

 

আক্রাফত্মপ্রাডীভ  

ভাজভ ংস্দয ড 

এই রভাক ঙড়ায়  

৫-১০ জতদ  ঙ্গজদদভাথ  থং  

ওজভদঢ লইদ। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(২১) ওযাদাইদ  প্যাভা ওযাদাইদ প্যাভা  কুকুভ, শুওভ, 

 

আক্রান্তপ্রাডীভ  ৫-১০ জতদ ঙ্গজদদভাথ   

 ইন্ফ্লুদয়ঞ্জা  ইন্ফ্লুদয়ঞ্জা 

পাইভা  

ইঁদুভ চাঢীয়  

প্রাডী, রদওদড় 

ইঢযাজত  

ভাজভ ংস্দয ড  এই 

রভাক ঙড়ায়। 
 ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

(২২) য়া ডম ফ্লাই  

ংক্রফড  

লাইদধাটাভফা  

জস্জ 

ঙাকম, রপড়া, 

রখাড়া  ফাদের 

উষ্ণ আলায়া  

ফাজঙভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

রপজভএম  

 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(২৩) জপজব্রজনঝা  ওযাফধাইদমা- 

রও-ঝভ জনঝা 

করু ংক্রজফঢ ঔাদ্য পক্ষড  

ওজভদম এই রভাক 

ঙড়ায়। 

 

রপজভএম  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

 
(২৪) রফইজট/জপদা   রভদট্রা পাইভা   রপড়া  ঙাকম ংক্রজফঢ যাম দুথ া  

 দুথ া ায়ুাজলঢ  

ড্রধদমঝ এভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায় 

রপজভদয়ম 

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(২৫)  দয়দচজও  

জটজচচ 

লাজধ ড পাইভা প্রাণজফও পাদ  

শুওভ, এঙাড়া  

অন্যান্য প্রাডী  

আক্রাফত্মলয়াভ  

ম্ভাদা ণাদও  

আক্রান্ত  শুওদভভ দুথ  

ধাদদভ ফােদফ াচ্চা  

শুওভ আক্রাফত্মলয় 

 

৪৮ খন্টা 

ধব ডন্ত 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(২৬) টাভফাদঝাফাই  

রওাজ  

ট্রাইদওানাইদঝাদ 

রস্জ,  

ফাইদওাদস্াভাফ 

রস্জ  

গৃলধাজমঢ   

ন্র ধশু রবফদ- 

করু, ঙাকম,  

কুকুভ, রপড়া,  

শুকুভ ইঢযাজত 

ব্যহৃঢ ধজভঘব ডায়  

বন্ত্রধাজঢ,  ঔাাভ ধত্র, 

আক্রান্ত ধশুভ ংস্যড  

ইঢযাজতভ ফােদফ এই  

রভাক রঙাড়ায়। 

 

২-৪ প্তাল ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ 

লইদ। 

 

(২৭) এজটদদাদফদঝা  

জ 

রবৌণপাদ  

লাভদধ এন্ড 

রভদট্রা পাইভা  

(ম্ভঢ) 

রপড়া/ ঙাকম  

 

আক্রান্ত রপড়াভ  

দাদওভ জদাঃভড  

ংস্যড  াঢাদভ  

ফােদফ এই রভাক ৎ 

ঙড়ায়  

১-৩ ৎভ 

(৫-১২ ফা)  

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ।  

 

(২৮) ইদদনওা  

এজপয়াদ  

এদদনাদমা  

ফাইমাইটি 

জধওভদা 

পাইভা  

 রওাদয়ম, ঝাজওড 

মুভজক, জনচযান্ট 

 

জটফ  লযাজঘং  

ব্রুটাদভভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়  

৭-১৪ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(২৯) নাউম প্ল্যাক অদণ ডাজফদক্সা 

পাইভা (ঝাইধ 

এ ইন্ফ্লুদয়ঞ্জা  

পাইভা) 

 থভদডভ  

রধারাধাজঔ   

ন্যা ধাজঔ 

 

আক্রান্ত ধাজঔ, 

ংক্রজফঢ দ্রব্যাজত , 

ন্যধাজঔ, ফাদের  

ইঢযাজত  

১-৭ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(৩০) রওাদয়ম 

ব্রংওাইটি  

এদটদদাপাইভ 

(এজপয়াদ  

ঝাইধ) 

 

রওাদয়ম আক্রান্ত  ধাজঔভ  

ড্রধদমদঝভ  ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়। 

রপজভএম  

(২-৭ জতদ)  

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ লইদ। 

(৩১) ওযাদাইদ ধাভদপা 

পাইভা  

ইদদনওযদ 

ধাভদপা 

পাইভা  

মূমঢাঃ শুওভ, 

ঢদ রদওদড়, 

কুকুদভ রতঔা  

বায়। 

আক্রান্ত ফমমূত্রাজত  

রওাদ পাদ  

ধজভধাওঢদন্ত্র প্রদয  

ওভাভ ফােদফ জত্মাভ 

মাপ ওদভ।  

৩-৮ জতদ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৩২) ক্লাজওযাম  

রায়াইদ জনপাভ  

 রধজস্ট পাইভা  শুওভ  ভাজভ ংস্দয ড া  

প্রজক্রয়াচাঢ ওভা লয়  

দাই এফদ ঔাদভ  

ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায়  

 

২-১৪ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

 

(৩৩) ধাচুদভদমাজ ধাচুদভমা 

জস্জ 

রফভম্নতজন্ড প্রাডী  ধীড়দ, আক্রান্ত ধশুভ  

ংস্দয ড এই রভাক  

ঙড়ায়।  

 রপজভএপম 

 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা  ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৩৪)  ওযাদাইদ লাজধ ড 

পাইভাম 

ইদদনওযদ 

লাজধ ড পাইভা কুকুভ, রদওদড় 

 রওাদয়ঝ 

আক্রান্তধশুভ 

ংস্দয ড এই রভাক  

ঙড়ায়।  

 

২৪ খন্টা  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৩৫) নযামাইদ  

ইদদনওযা 

প্যাদ  

(জমউদওাজফয়া) 

ধাভদপা- 

পাইভা  

জড়াম  ভাজভ ংস্যড  

অণা ব্যহৃঢ  

দ্রব্যাজতভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়।  

 

৩-৭ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ 

লইদ। 

 

(৩৬) রপজকুমাভ  

এওচাদদণফা  

ওযামজ 

পাইভা  

শুওভ, কাজত  

ধশু, রখাড়া 

 

ভাজভ ংস্দয ডভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায় 

রপজভএম ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  

 
(৩৭) ওন্টাজচয়া  

ধাদঘাভাম  

টাফ ডাঝাইটি  

ধক্স পাইভা  ঙাকম, রপড়া,  

ফাদের , কুকুভ  

 

ভাজভ ংস্দয ডভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়  

১-৪ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৩৮) জলদফাদভজচও  

রজন্ফদজফয়া 

ধাচুদভমা 

ফাদিাজটা 

করু, ফজলর, 

রফর, উঝ,  

শুওভ, রখাড়া  

ইঢযাজত  

 

ধীড়দ, ঔাদ্য  ধাজদ 

দাদওভ জদাঃভদ  

ইঢযাজতভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়  

১২-২৪ খন্টা  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 
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ক্রজফও 

দং 

রভাদকভ দাফ রভাদকভ ওাভড আক্রান্ত  প্রাডী রভাক জস্তাভ সুজপ্তওাম পৃণওীওভদডভ  থভদ  

ফয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(৩৯) ব্ল্াও রওায়াঝ ডাভ ক্লটিজটয়াফ  

রঘাপাই 

করু, ফজলর,  

ঙাকম ইঢযাজত  

দূজরঢ ঔাদ্য  ধাজদ, 

মৃঢ ধশু  ক্ষঢ  

স্থাদদভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়।  

১২-৩৬  

খন্টা 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৪০) পৄঝ এন্ড ফাউণ  

জটজচচ 

এনএফজট  

পাইভা  

করু, ফজলর, 

রপড়া, ঙাকম, 

শুওভল জপক্ত 

ক্ষুভমৄক্ত প্রাডী  

ফাং, দুথ, মামা , 

ঔাদ্য, ধাজদ ইঢযাজতভ 

ফােদফ এই রভাক ঙড়ায়। 

১-১৪ জতদ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৪১) রাপাইদ  

পাইভাম  

টাদয়জভয়া  

রাপাইদ  

পাইভাম  

টাদয়জভয়া 

 

করু, ফজলর, 

রপড়া 

ঔাদ্য, ধাজদ  ফদমভ 

ফােদফ এই রভাক ঙড়ায়। 

 

৫ জতদ ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

 
(৪২) ওন্টাজচয়া,  

পদভাজদউদফাজদয়া 

ফাইদওাপ্ল্াচফা 

ফাইদওাজট  

করু, ফজলর 

 

আক্রান্ত ধশু  

ংস্দয ড  ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়। 

৩-৮ প্তাল 

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৪৩)  রাপাইদ 

ম্যাজমকন্যান্ট  

ওযাঝাভাম  

জনপাভ  

লাজধ ড পাইভা  করু, ফজলর, 

লজভড 

আক্রান্ত ধশু  

ংস্দয ড  ওীঝ  

ধঢদঙ্গভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

 

৯-৭৭ জতদ ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৪৪) ইদদনওযা  

রাপাইদ  

ভাইদদাট্রা 

জওয়াইটি 

লাজধ ড পাইভা  করু, শুওভ,  

ঙাকম, ফজলর, 

ন্য ধশু 

মামা  আক্রান্ত ধশু  

ংস্দয ড এই রভাক  

ঙড়ায়  

 

২-২০ জতদ ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৪৫) রজজজ রজজয়া 

রস্জ 

করু, ফজলর, 

ঙাকম, রপড়া, 

রখাড়া, কাঁথা,  

কুকুভ, জড়াম  

 

আঝামীভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়  

৩ প্তাদল  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ।  

 

 
(৪৬) ণাইদমজভয়াজ রণইদমজভয়া  

রস্জ 

করু, ফজলর, 

রপড়া, ঙাকম  

 

আঝামীভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

৭-১০ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৪৭) ট্রাইদওাদফজদ 

য়াজ 

ট্রাইদওাদফাদা 

জনঝা  

করু, ফজলর, 

 

রবৌদ জক্রয়াভ ফােদফ 

ংক্রজফঢ লয়। 

৪-৭ জতদ  রাদড়ভ রক্ষদত্র  

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ । অন্যান্য  

ধশুভ রক্ষদত্র  

ঙ্গজদদভাথ  

জঘজওৎা। 
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ক্রজফও 

দং 

রভাদকভ দাফ রভাদকভ ওাভড আক্রান্ত  প্রাডী রভাক জস্তাভ সুজপ্তওাম পৃণওীওভদডভ  থভদ  

ফয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(৪৮) রপড়াভ ধক্স জযধওক্স রপড়া শ্বা প্রশ্বাদভ ফােদফ 

এই রভাক ঙড়ায় 

১২ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  

(৪৯) রকাঝ ধক্স রকাঝ ধক্র  

পাইভা  

ঙাকম শ্বা প্রশ্বাদভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়। 

১২ জতদ- ২১  

জতদ ধব ডফত্ম 

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  

(৫০) রধটি রট  

রধটি রভাজফন্যান্ট  

(জধজধআভ( 

ফভদজম  

পাইভা 

ঙাকম   

রপড়া  

মামা, জত ড, ফদমভ 

ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায়। 

 

৩-১০ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  

 
(৫১) পৄঝ ভঝ জনউদাব্যাও - 

রঝজভয়াফ  

রদদক্রাদনাভাফ  

এং  

রপওদঝভদয় 

জস্জ 

করু, রপড়া, 

শুওভ 

র ডা  রেঁঢদেঁদঢ  

ঋতুদঢ ধাদয় ক্ষদঢভ  

ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়।  

 রপজভএম 

(ওদয়ওজতদ) 

 

ঙ্গজদদভাথ  

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  

 

(৫২)  ওন্টাজচয়া  

ওযাপ্রাইদ  

প্লুদভাজদউদফাজদয়া  

ফাইদওাপ্ল্াচফা  

রস্জ 

ঙাকম  শ্বা প্রশ্বাদভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়।  

 

 রপজভএম  

(৭-১৪ জতদ) 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  

 
(৫৩) এদাপ্ল্াচদফাজ এদাপ্ল্াচফা 

ফাভজচদাজম 

করু, ঙাকম,  

রপড়া 

আঝামী , ওীঝ ধঢঙ্গ 

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায় । 

 

রপজভএম  

(২-৩  প্তাল) 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ।  

 
(৫৪) রনমাইদ  

জমউজওজফয়া  

পাইভা  এং  

জভদমটিপ জটজচচ 

রনমাইদ  

জমউজওজফয়া  

পাইভা  

জড়াম  

 

জফ, ফম মূত্র, ভক্ত 

ইঢযাজতভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

৩-৭ জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা 

 ওজভদঢ লইদ।  

 
(৫৫) রাপাইদ পাইভাম 

জমউদওাজ 

রাপাইদ 

জমউদওাজ 

পাইভা 

করু 

 

ংস্যড, ওীঝ, ধঢঙ্গ, 

দুথ ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায়। 

৪-৫  জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  

 
(৫৬) ওযাদাইদ   

জটদঝম্পাভ  

প্যাভাজফদক্সা 

পাইভা  

কুকুভ,  

রঔওজযয়াম, 

রদওদড় 

 

মামা, মূত্র, শ্বা 

প্রশ্বা  াঢাদভ 

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়। 

রপজভএম  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ।  

 
(৫৭) ইদদনওযা  

ওযাদাইদ  

রলধাঝাইটিস্  

ওযাদাইদ  

এজটদদা  

পাইভা 

কুকুভ, 

রঔওজযয়াম 

 

দাও জতদয় জদাঃসৃঢ  

ধতাণ ড  ফমমূদত্রভ  

ফােদফ প্রঢযক্ষ া  

ধদভাক্ষপাদ  

৪-৯  জতদ  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ।  
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ক্রজফও 

দং 

রভাদকভ দাফ রভাদকভ ওাভড আক্রান্ত  প্রাডী রভাক জস্তাভ সুজপ্তওাম পৃণওীওভদডভ  থভদ  

ফয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

(৫৮) ব্লু ঝাং অভজ পাইভা  করু , ঙাকম   

রপড়া 

 ওীঝ ধঢদঙ্গভ ফােদফ এই 

রভাক ঙড়ায়  

৫-১০ জতদ  ঙ্গ জদদভাথ  ধ্বং 

ওজভদঢ লইদ  

 
(৫৯) ইদওায়াইদ  

ইদদনওযা  

এজদজফয়া  

ইদওায়াইদ  

ইদদনওযা 

পাইভা 

 

রখাড়া  দূজরঢ ভদক্তভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়। 

১-৩ জতদ  

ধব ডফত্মলইদঢ  

ধাদভ। 

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

       

 

(৬০) 

রনমাইদ 

এজদজফয়া  

 রলদফাাভদঝাদদ 

মা রনজম 

জড়াম  ভক্ত ঞ্চাদদভ 

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়। 

 

১-৫  

প্তাল  

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

 
(৬১) আজিওাদ ল ড 

জওদদ  

অভজ  

পাইভা 

রখাড়া  

 

জওউজমওয়জট  

প্রচাজঢভ ধঢদঙ্গভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায় ।  

 

১০ জতদদভ  

উধভ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 

(৬২)  রপজকুমাভ  

রস্টাফাঝাইটি 

ভ যাদটা  

পাইভা  

করু, ঙাকম,  

রপড়া,  

রখাড়া,  

শুওভ 

ওীঝ ধঢঙ্গ, ধশুভ  

ঘমাঘদমভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায় 

 

২-২১ জতদ ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৬৩) ইজধদচাটিও  

জমফদনদচাইটি 

জলদঝাপ্ল্াচফা  

নাভজজফদোফ  

 রখাড়া  ভক্ত  রঘাঁরা ওীঝ  

ধঢঙ্গ এই রভাক 

ঙড়ায়। 

 

রপজভএম  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৬৪) জওউজনপাভ  ওজক্সদয়মা  

াদদ ডটি ড  

করু, 

ঙাকম, 

রপড়া, 

ফাদের  

 

ওীঝধঢঙ্গ, দুথ, 

কপডপৄম জদাঃভড 

ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায় । 

২-৪  

প্তাল 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  

 

 
(৬৫) স্ক্র্যাজধ  জপ্রয়দ রপ্রাটিদ রপড়া 

 

আক্রাফত্মপ্রাডীভ  

ংস্দয ড, দাপ ড জতদয়  

জফজেঢ ধতাদণ ডভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়। 

 

রপজভএম 

১২-১৪  ফা 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৬৬) নাউম ওদমভা ধাচুদভমা  

ফামদঝাজটা 

গৃল ধাজমঢ 

 ন্য 

ধাজঔ 

 

ধাজঔভ ফম, দূজরঢ  

ঔাদ্য, ধাজদ   

ধজভদদযভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়। 

রপজভএম  

১-১৪ জতদ  

ঙ্গজদদভাথ  

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৬৭) ইদদনওযা  

ওভাইচা 

রলদফাজনমা 

গ্যাজমদদভাফ  

গৃল ধাজমঢ 

 ন্য 

ধাজঔ 

 

জমঝাভ, ধাজদ, ঔাদদ্যভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায় । 

১-৩ জতদ  ঙ্গজদদভাথ  

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 
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(৬৮) অফনযামাইটি ওজমনফ ড  

ব্যাওদঝজভয়া- 

স্টযানা 

ইদমাওকাই, 

জদটাদফাদা 

রস্জ, 

রপ্রাটিয়া 

রস্জ 

গৃল ধাজমঢ 

 ন্য  

ধাজঔ  

অস্বাস্থয ম্মঢ 

জটফ পৄঝাদদা বদন্ত্রভ  

ফােদফ, রদাংভা লাদঢ 

াচ্চা দাড়া, রদাংড়া 

জঘও ও ফােদফ 

ব্রুটাভ লাউচ চীাণু 

দ্বাভা ওলুজরঢ ণাজওদম 

এই রভাক ঙড়ায়। 

 

রপজভএম  

(১-১৪ জতদ)  

 

জব্রজটং ঔাফাভ   

লযাঘাজভভ রক্ষদত্র  

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

 

(৬৯) নাউম ধওস্ এজপধও  

পাইভা  

 

 

গৃলধাজমঢ 

 ন্য 

ধাজঔ 

সুস্থ মুভজক অসুস্থ 

মুভজকভ ংস্দয ড 

ফযাফাজঙভ  

ফােদফ/ াঢাদভ 

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়।  

১-৩ জতদ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৭০) কাফদাদভা  

জটজচচ 

কাফদাদভা  

পাইভা  

গৃলধাজমঢ 

 ন্য 

 ধাজঔ  

ঔাদ্য, ধাজদ, জমঝাভ,  

ঔাফাদভ ব্যহৃঢ  

বন্ত্রধাজঢ রধাওা  

ফাওদড়ভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

 

২-৩ জতদ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

 

(৭১) ফাদভও  

জটজচচ 

লাজধ ড পাইভা ঝাজওড, 

মুভজক 

 

াঢা, ঔাফাদভভ 

বন্ত্রধাজঢ, জমঝাভ 

লইদঢ প্রঢযক্ষ   

ধদভাক্ষপাদ মুভজক 

ংক্রজফঢ লয়। 

 

১-৩ জতদ 

  

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 

(৭২)  এজপয়াদ 

ইদদনওযা  

ব্রংওাইটি  

ওদভাদা পাইভা ঝাজওড , 

মুভজক 

দাও জদাঃসৃঢ ধতাণ ড  

ধায়ঔাদা, াঢা,  

ঔাফাদভ ব্যহৃঢ  

বন্ত্রধাজঢভ ফােদফ 

এই রভাক ঙড়ায়।  

 

১৮-৪৮ খন্টা ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৭৩) এজপয়াদ  

জমউদওাজ 

এজপয়াদ 

রভদট্রাপাইভা 

ঝাজওড, 

মুভজক 

জটদফভ ফােদফ  

ওলুজরঢ বন্ত্রধাজঢভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়।  

 

১-১৪  

জতদ 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 

(৭৪) স্টযানাইদমা 

ওকা 

রানাইদমাকা  

অজভয়া 

ঝাজওড, 

 মুভজক 

 

লযাঘাভী   লযাঘাভী  

এদঝদদটদন্টভ ফােদফ  

ফাদেদরভ চাফা ওাধড়, 

ক্ষদঢভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

রপজভএম ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ।  
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(৭৫) ফাইদওাপ্ল্াচ 

রফাজ 

ফাইদওাপ্ল্াচফা 

জস্জ 

ঝাজওড, 

মুভজক 

রভাকাক্রান্ত  ালও 

মুভজকভ ফােদফ,  

ঔাদ্য, ধাজদ, জমঝাভ,  

াঢাদভ ফােদফ এই  

 রভাক ঙড়ায়। 

 

৬-২১ জতদ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

 

(৭৬) টাওপাইভাম  

এন্টাভাইটি  

লাজধ ড পাইভা 

 

লাঁ, 

ভাচলাঁ  

আক্রান্ত লাঁদভ  

ফােদফ ঔাদ্য, ধাজদ   

জমঝাদভভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়।  

 

 রপজভএম  

(-১-৩ 

জতদ) 

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৭৭) টাওপাইভাম  

রলধাঝাইটিস্ 

জধওদ ডা পাইভা অে য়ী 

লাঁ 

লাঁদভ  

ফােদফ ঔাদ্য, ধাজদ   

জমঝাদভভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়।  

 

১৮-৪৮  

খন্টা 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

 

(৭৮) থ্রাফ  

ওযাদজটজটয়াজ 

ওযাদজটটা 

জস্জ 

মুভজক, 

ঝাজওড 

 

ফমফত্র  জঙাদাভ 

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়।  

 

১-৫  

জতদ 

 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা  ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৭৯)  ওজমব্যাজদমাজ ই ওমাই  মুভজক আক্রান্ত মুভজকভ  

ফােদফ, ঔাদ্য, ধাজদ, 

াঢাদভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়াই।  

 

 রপজভএম ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা ওজভদঢ  

লইদ। 

(৮০) গুচ পাইভাম  

রলধাঝাইটিস্  

গুচ  

ধাভদপাপাইয়া  

ভাচলাঁ  জটফ  লযাঘাভীভ   

ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায়।  

 

৫-১০  

জতদ 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৮১) এম্পাভজচদমাজ এম্পাভজচমা  

রস্জ 

মুভজক 

 

শ্বা-প্রশ্বা ফােদফ, 

জটফ, ঔাদ্য, ধাজদ   

লযাঘাভীভ  ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

রপজভএম  

(১-৫ প্তাল) 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা 

ওজভদঢ  লইদ।  

 

 
(৮২) রদদক্রাটিও  

এন্টাভাইটি  

ক্লজস্টজটয়াফ  

 ধাভজনদদচন্প  

মুভজক  

 

ঔাদ্য ধাজদ  জমঝাভ 

এভ ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায়। 

 

রপজভএম ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৮৩) রস্টধদঝাওদকাজ রস্টধদঝাওকা 

জস্জ 

মুভজকভ, লাঁ, 

ঝাজওড, 

ওবুঢভ  

 

ঔাদ্য, ধাজদ, জমঝাভ 

এভ ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায়। 

রপজভএম  

(১-৫ জতদ ) 

ঙ্গজদদভাথ  

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৮৪) প্যাভাঝাইনদয়ট ামদফাদদমা  

ঝাইজনজফউজভয়াফ 

 থভদদভ  

মুভজক 

 

ঔাদ্য, াঢা, জমঝাভ, 

লযাঘাভীভভ বন্ত্রধাজঢভ 

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়। 

রপজভএম ঙ্গজদদভাথ  

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 
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(৮৫) রাদমদদলট  

জদরাফ  

জফক্সট  

ইদদনওযাদ 

(ওদভাদা  

পাইভা   

ই, ওমাই) 

ব্রয়মাভ  

মুভজক 

ংস্যড, াঢা, 

জমঝাভ লযাঘাজভভ  

ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায়।  

 

৫-১০ 

জতদ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা  

ওজভদঢ লইদ। 

 

(৮৬) ইদদনরযা 

ল্যাজভংদকা  

ট্রাজওয়াইটি 

লাজধ ড পাইভা  

 

মুভজক শ্বা-প্রশ্বা, জদাঃসৃঢ  

ধতাণ ড, ঔাফাদভভ  

বন্ত্রধাজঢ  াঢাদভ  

ফােদফ এই রভাক  

ঙড়ায়। 

৬-১২ 

 জতদ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৮৭) মাজম্প স্কীদ  

জটজচচ 

ধক্স পাইভা করু, ফজলর তংযদওাভী  

রধাওাফাওড় 

ংক্রজফঢ মামাভ 

ফােদফ এই রভাক 

ঙড়ায়।  

২৮  জতদ  

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

 

(৮৮) কস্দযান্ডাভ  জদটাদফাদা  

ম্যামী 

রখাড়া  

ফাদের, 

জড়াম  

 

দাদওভ এং ঘাফড়াভ  

জটঘাচড ফােদফ এই 

 রভাক ঙড়ায়  

 

২ প্তাল 

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৮৯)  ইদদঝস্টাইদাম  

ামদফাদদদমাজ 

ামমুদদমা  

ঝাইপৄদফজভয়া / 

টাজব্ল্ং  

কাজত ধশু 

শুওভ, ফাদের 

ফমমূদত্রভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

 

রপজভএম  ঙ্গজদদভাথ   

জঘজওৎা 

ওজভদঢ লইদ। 

(৯০) আজিওাদ  

রাইয়াদ জনাভ 

ইজভদটা পাইভা শুওভ  প্রঢযক্ষ  ধদভাক্ষ  

ংস্দয ডভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়। 

 

৫-৭ জতদ ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৯১) এদট্রাজনও  

গ্যাদরাএন্টাভা  

ইটি 

ইজফদদা  

জফজটদয়দঝট  

করু, কুকুভ 

 

.. .. .. 

 

(৯২) নাউম ঝাইনদয়ট ামদফাদদমা  

রকজমদদভাফ  

মুভজক, ঝাজওড জটফ, ধাজঔ, ঔাদ্য   

ধাজদভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়।  

 

 রপজভএম  ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৯৩) জমফনদয়ট  

জমউদওাজ  

এজপয়াদ রভদট্রা 

পাইভা  

ধাজঔ এফব্রাই এভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়।  

 

১-১৪ 

 জতদ 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(৯৪) ফাইমদয়ট  

জমউদওাজ 

রভদট্রা পাইভা  মুভজক  প্রঢক্ষয  ধদভাক্ষ  

ংস্দয ডভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়  

 

১৪-২৫  

প্তাল  
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ক্রজফও 

দং 

রভাদকভ দাফ রভাদকভ ওাভড আক্রান্ত  প্রাডী রভাক জস্তাভ সুজপ্তওাম পৃণওীওভদডভ  থভদ  

ফয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

(৯৫) পাইভাম  

আভথ্রাইটিও  

জভপাইভা  মুভজক, 

ঝাজওড  

জটফ, ঔাদ্য এং শ্বা- 

প্রশ্বাদভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়।  

 

য়াইটজম  

রপজভএম 

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

 
(৯৬) এদদনাদমা  

ফাইমাটি  

জধওড ডা পাইভা  

 

ধাজঔ জটফ, ঔাদ্য  এং শ্বা- 

প্রশ্বাদভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়।  

 

৭-১০ 

জতদ 

 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(৯৭) এক ড্রধ জদড্রফ এদটাদদা  

পাইভা 

মুভজক, 

লাঁ  

জটফ, ঔাদ্য এং শ্বা- 

প্রশ্বাদভ ফােদফ এই  

রভাক ঙড়ায়। 

 

৭-২০  

খন্টা 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

 
(৯৮) প্রজমনাজভটিপ 

রস্টাফাঝাইটি  

ধাভদা পাইভা কুকুভ 

 

ঔাদদ্যভ ফােদফ 

এই রভাক ঙড়ায়। 

 

.. 

 

.. 

 

(৯৯)  ইদদক্লাাদজট 

রলধাঝাইটি  

এজপয়াদ 

এদটাদদা 

পাইভা 

মুভজক (অে 

য়স্ক) 

 

ঔাদ্য  ধাজদভ  

ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়  

 

১-৫ 

জতদ 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(১০০) রভাঝাপাইভাম  

ইদদনওযদ ইদ 

জঘদওদ 

এজপয়াদ রভাঝা 

পাইভা 

 মুভজক , 

ঝাজওড  

ঔাদ্য  ধাজদভ  

 ফােদফ  

 এই রভাক ঙড়ায়  

 

৪-৫ 

জতদ 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ 

লইদ। 

 
(১০১) এজপয়াদ  

 স্াইদভাজওদঝা  

জ 

দভজময়া 

 আদদজভদা  

ধাজঔ 

 

মুভজকভ উকুদ এং  

ভক্ত রঘারা ধঢদঙ্গভ  

ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায়  

 রপজভএম ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

 লইদ।  

 

 
(১০২) রনমাইদ  

এন্টাভাইটি  

ধাভদা পাইভা  জড়াম 

 

প্রঢযক্ষ  ধদভাক্ষ 

ংস্দয ডভ ফােদফ  

এই রভাক ঙড়ায় 

 

৩-৭ 

জতদ 

ঙ্গজদদভাথ   

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 

(১০৩) জঘদওদ এজদজফয়া 

পাইভা 

 ইদদনওযদ 

জঘদওদ  

ইদদনজয়া 

এজদজফয়া 

পাইভা 

মুভজক  

 

জটফ, ঔাদ্য, ধাজদ 

াঢা, এভ ফােদফ  

এং প্রঢযক্ষ   

ধদভাক্ষ ংস্দয ড  

এই রভাক ঙড়ায়।  

১-২ 

প্তাল 

ঙ্গজদদভাথ  

ধ্বং ওজভদঢ  

লইদ। 
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ঢনজম ৩ 

জজপন্ন রভাক ধভীক্ষাভ চন্য ংগৃলীঢব্য দমুদা 

[ জজথ-৯ (১) দ্রষ্টব্য ] 

 

 

ক্রজফও দং রভাদকভ দাফ ংগৃলীঢব্য দমুদা 

(1)  এযাদথ্রাক্স ভক্ত, ধস্দীলা, ভদক্তভ স্দাইট 

(2)  ব্রুদদমাজ রপচাইদাম, জটঘাচড, ধস্দাদন্টা, কপডধাঢ চজদঢ 

জনঝা, জনঝা স্টফাও ওদন্টইদ, স্দাট জভাফ, 

জফল্ক জদফদ 

(3)  টিউাভ- রওাদমাজ পৄপৄ, জমপাভ, অন্যান্য অক ডাদ এভ  

টিউাভওমস্ 

(4)  রাপাইদ রচজদঝাম ওযাফধাইদমা 

ব্যাওদঝজভজ 

রপচাইদাম জটঘাচড , এদাভযদ রফদঝজভয়াম, 

ধস্দাদন্টা, ইউজভদ 

(5)  জপজব্রজ রপচাইদাম জটঘাচড এদাভযদ রফদঝজভয়াভ, 

ধস্দাদন্টা, ইউজভদ, স্দাট 

(6)  রমদন্ফাম্পাইদভাজ ধস্দাদন্টা, ওটিজমটদ , জনঝা ধস্নুভাম ফ্লুইট, 

পৄপৄ, জমপাভ, জওটজদ 

(7)  রচান্প জটজচচ জনজ, ইদদঝস্টাইদাম ইজধদণজময়াফ  

(8)   রায়াইদ ইজভজ রধমা ংক্রফদ জমম্ফদদাট এং পৄপৄ  

(9)  এজপয়াদ টিউাভদওাদমাজ ম্পূড ডদতল, জমম্ফদদাট, জমপাভ, স্মীদ, রাদদফদভা 

(10)  ম্যাজমজটজ পৄপৄ, জমপাভ, স্নীদ, জওটজদ, ঔাদ্যদামী 

(11)  পদমাভাফ জটজচচ ম্পূড ডদতল, জমপাভ, স্মীদ, জওটজদ, ঔাদ্যদামী 

(12)  জঝাদওাজ (দক্লফাইজটয়াজ)  ম্পূড ডদতল, জমপাভ, স্নীদ, জওটজদ, ঔাদ্যদামী 

(13)  জভন্ডাভদধস্ট  ভক্ত, স্মীদ, জমম্ফদদাট 

(14)  রভজ রি রব্রইদ, জএদএ 

(15)  ইদদনওাস্ ইদওায়াইদ 

এদদনাদমাফাইমাইটি  

জএদএ (দন্ট্রাম দাপ ডা জদস্টফ) 

(16)  চাধাজদচ জ এদদনামাইটি  জএদএ (দন্ট্রাম দাপ ডা জদস্টফ) 

(17)  জদউওযাাম জটজচচ (ভাদীদক্ষঢ 

রভাক) 

ম্পূড ডদতল, জমপাভ, স্নীদ, জওটজদ, ঔাদ্যদামী 
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ক্রজফও দং   রভাদকভ দাফ  ংগৃলীঢব্য দমুদা  

(18)  এজপয়াদ ইদফ্লুদয়ঞ্জা ম্পূড ডদতল, জমপাভ, স্নীদ জওটজদ, ঔাদ্যদামী  

ভক্ত, শ্বাদামী ( ট্রাজওয়া) 

(19)  জট্রদধদদাদাজফয়াজ ভক্ত, খাদড়ভ জমম্ফদদাট, রপচাইদাম জটঘাচড 

(20)  ওযাদাইদ ইদফ্লুদয়ঞ্চা ভক্ত, শ্বাদামী (ট্রাজওয়া) রায়া 

(21)  ওযাদাইদ প্যাভাইদফ্লুদয়ঞ্জা ভক্ত, শ্বাদামী ( (ট্রাজওয়া ) রায়া 

(22)  য়া ডম ফ্লাই ংক্রফড আক্রাফত্মঘাফড়া, স্াইদাম ওযাদদম,  

রধজভঅজস্টয়াফ  রাদ 

(23)  জপজভজনঝা  এদাভযদ রফদঝজভয়াম, জনঝা, ইউজভদ, স্দাট,  

ধস্দাদন্টা, রপচাইদাম জটঘাচড 

(24)  রফইজট/ জপদা  পৄপৄ, জমম্ফদদাট, জএদএ  

(25)  দয়দচজও জটজচচ  ঝদজম, জমপাভ, পৄপৄভ, স্াইদাম ওট ড 

(26)  টাফ ডাদঝাফাইদওাজ ঘাফড়াভ স্ক্র্াজধং  

(27)  এজটদদাদফদঝাজ পৄপৄ, ট্রাজওয়া 

(28)  এদদনাদমাফাইমাটি  ম্পূড ডদতল, জমপাভ, জওটজদ, ঔাদ্যদামী 

(29)  নাউম রপ্ল্ক ম্পূড ডদতল, জমপাভ, স্নীদ, জওটদী, ঔাদ্যদামী 

শ্বাঢদন্ত্রভ  ফদে ট্রাজওয়াম রায়া 

(30)  রওাদয়ম ব্রংওাইটি ম্পূড ডদতল 

(31)  ওযাদাইদ ধাভদপা পাইভা  

ইদদনওযদ 

ধায়ঔাদা, ভক্ত 

(32)  ক্লযাজওযাম রায়াইদ জনপাভ জওটজদ, জমম্ফদদাট, ইউজভদাজভ স্দাটাভ, শ্বাঢন্ত্র,  

স্নীদ 

(33)  ধাচুদভদমাজ  শ্বাঢন্ত্র  

(34)  ওযাদাইদ লাজধ ড পাইভাম  

ইদদনওযদ 

পৄপৄ, জওটজদ, জমপাভ, ভক্ত, এদড্রদাম কস্দান্ড 

(35)  নযামাইদ প্যাদ জমউদওাদধজদয়া  ভক্ত, ধায়ঔাদা, জওটজদ, জমপাভ, জমম্ফদদাট,  

ণাইফা  

(36)   রপজকুমাভ এওচাদদণদফা  ভক্ত, রপজওম, (জস্দঘঝা ড ফ্লুইট) 
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ক্রজফও দং রভাদকভ দাফ  ংগৃলীঢব্য দমুদা 

(37)  ওন্টাজচয়া ধাচুভাম 

টাফ ডাঝাইটি 

জস্কদ (দপজওমাভ এন্ড ধাদঘামাভ রস্টচ), 

রস্ক 

(38)  জলদফাদভজচও রজন্ফদজফয়া  ইজটদফঝা ফ্লুইট, শ্বাঢন্ত্র (পৄপৄ)  

(39)  ব্ল্াও রওায়াঝা ড  ভক্ত, টিসুয 

(40)  পৄঝ এন্ড ফাউণ জটজচচ রপজওম, রপজকুমাভ ফ্লুইট 

(41)  রাপাইদ পাইভাম টাদয়জভয়া  ভক্ত, স্নীদ, জওটজদ, জমপাভ, ধায়ঔাদা 

(42)  ওন্টাজচয়া, প্লুদভাজদউদফাজদয়া শ্বাঢন্ত্র (পৄ পৄ), ধস্নুভাম ফ্লুইট 

(43)  রাপাইদ ম্যাজমকন্যান্ট ওযাঝাভাভ  

জনপাভ 

ভক্ত, জমম্ফদদাট স্নীদ, ণাইভদয়ট কস্দান্ড 

(44)  ইদদনওযা রাপাইদ  

ভাইদদাট্রাজওয়াইটি 

রদচাম/দনজভদজচয়াম/ জদফদদায়া, 

ধস্দাদন্টা, জনঝা, জমপাভ, জএদএ 

(45)  ব্রাজজউজ ভক্ত, স্নীদ, জমপাভ, জএদএ 

(46)  ণাইদমজভয়াজ ভক্ত, স্নীদ, জমম্ফদদাট, লাঝ ড, জওটজদ, 

ইউদভাদাজভ  

ব্ল্াটাভ 

(47)  ট্রাইদওাদফাজদয়াজ রপচাইদাম জটঘাচড , ইউদভথ্রাম রায়া, 

ইউজভদ 

(48)  রপড়াভ ধওস্   রধজধদভাম া পযাজওম, জস্কদ রস্ক্র্জধং  

(49)   রকাঝ ধওস্   রধজধদভাম া পযাজওম, জস্ক্র্দ, রস্ক্র্জধং 

(50)  জধজধআভ  আদক্লদঝট ব্ল্াট, জমম্ফদদাট, স্নীদ, পৄপৄ 

(51)  পৄঝ ভঝ   রদক্রটিও টিসুয, ন্ড রায়া 

(52)  ওন্টাজচয়া ওযাপ্রাইদ  

প্লুদভাজদউদফাজদয়া 

শ্বাঢন্ত্র (পৄপৄ ট্রাজওয়া), মীম্ফদদাট 

(53)  এদাপ্ল্াচদফাজ ভক্ত, স্নীদ, জমপাভ 

(54)  রনমাইদ প্যাদ জমউজওজফয়া 

পাইভা 

 এং জভদমটিপ জচজচদচচ 

ভক্ত, ধায়ঔাদা, জমপাভ, জওটজদ, মীম্ফদদাট, 

ণাইফা 

(55)  রাপাইদ পাইভাম জমউদওাজ রধজভদনভাম মীম্ফদদাট, স্নীদ 

(56)  

 

 

ওযাদাইদ জটদঝম্পাভ  

 

 

ভক্ত, মীম্ফদদাট, শ্বাঢন্ত্র  ধজভধাওঢন্ত্র, 

প্রচদদঢন্ত্র   জএদএ 
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(57)  ইদদনওযা ওযাদাই  ভক্ত, জমপাভ, জওটজদ, স্নীদ, পৄপৄ 

(58)  ব্লু ঝাং জচলা, পৄপৄ, ধস্দাদন্টা, এদাভযদ 

রফদঝজভয়াম, জদফদ 

(59)  ইকুইদ ইদদনওযা এজদজফয়া ভক্ত, মীম্ফদদাট, স্নীদ 

(60)  রনমাইদ এজদজফয়া  ভক্ত, রাদদফদভা 

(61)  আজিওাদ ল ড জওদদ পৄপৄ, লাঝ ড, মীম্ফদদাট  

(62)  রপজকুমাভ জমফদনদ চাইটি  রপজকুম/জপজকুমাভ ফ্লুইট 

(63)  ইজধদচাটিও জমদম্ফদ চাইটি ইদজুদঝট, াদয়াধজ অ জস্কদ, 

মীম্ফদপদম 

মীম্ফদদাট 

(64)  জওউজনপাভ  দুথ, ধস্দাদন্টা 

(65)  স্ক্র্যাজধ রদচাম জটঘাচড, মীম্ফদদাট, রফদটামা  

অমদকঝা, টাইএন্ড রনামদ অ রব্রইদ  

(66)  নাউম ওদমভা  ম্পূড ডদতল, জমপাভ, ট্রাজওয়া, হৃৎজধন্ড 

(67)  ইদদনওযা ওভাইচা ম্পূড ডদতল  

(68)  অফনযামাইটি ম্পূড ডদতল 

(69)  নাউম ধক্স ম্পূড ডদতল, জস্ক্র্দ স্ক্র্াজধং 

(70)  কাফদাদভা জটজচচ ম্পূড ডদতল,া ডা 

(71)  ম্যাদভক্স ম্পূড ডদতল,দাপ ড, মীম্ফদনদয়ট টিউফাভ  

(72)  এজপয়াদ ইদদনওযা ব্রংওাইটি ম্পূড ডদতল, শ্বাঢন্ত্র, জওটজদ  

(73)  এজপয়াদ জমউদওাজ ম্পূড ডদতল, জমপাভ, পৄপৄ, জওটজদ, া ডা 

(74)  স্টযানাইদমা ওকা  ম্পূড ডদতল 

(75)  ফাইদওাপ্ল্াচদফাজ ম্পূড ডদতল 

(76)  টাওপাইভাম এন্টাভাইটি  ম্পূড ডদতল 

(77)  টাওপাইভাম রলধাঝাইটি ম্পূড ডদতল 

(78)  থ্রায (ওযাদাজটয়াজ) ম্পূড ডদতল 

(79)  ওজমব্যাজদমাজ ম্পূড ডদতল 

(80)  গুচ পাইভাম রলধাঝাইটি ম্পূড ডদতল 

(81)  

 

এস্াভজচদমাজ 

 

ম্পূড ডদতল 
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(82)   রদদক্রাটিও এন্টাভাইটি  ম্পূড ডদতল 

(83)   রস্টধদঝাওদকাজ ম্পূড ডদতল 

(84)  প্যাভাঝাইনদয়ট ম্পূড ডদতল 

(85)  রাদমদদলট জদরাফ ম্পূড ডদতল 

(86)  ইদদনওযা ল্যাজভংদকা  

ট্রাজওয়াইটি 

ম্পূড ডদতল 

(87)  মাজম্প স্ক্র্ীদ জটজচচ স্ক্র্ীদ দজটউম, মীম্ফদদাট 

(88)  গ্ল্যান্ডাভ রদচাম জটঘাচড রদচাম রধঝাফ, মীম্ফদপদম, 

পৄপৄ এং জস্ক্র্দ 

(89)  ইদদঝস্টঝাইদাম ামদফাদদমা 

ইদদনওযদ 

ধায়ঔাদা 

(90)  আজিওাদ রাইয়াদ জনপাভ ভক্ত, জস্ক্র্দ, রকদরা রলধাটিট মীম্ফদদাট 

(91)  এদটাজনও গ্যাদস্টা এন্টাভাইটি ঔাদ্যদামী 

(92)  নাউম ঝাইনদয়ট ম্পূড ডদতল 

(93)  জমফনদয়ট জমউদওাজ ম্পূড ডদতল 

(94)  ফাইমদয়ট জমউদওাজ ম্পূড ডদতল 

(95)  পাইভাম আভণ ডজইটিক্স ম্পূড ডদতল 

(96)  এযাদদনাদমাফাইমাইটি ম্পূড ডদতল 

(97)  এক ড্রধ জদড্রধ  ম্পূড ডদতল 

(98)  প্রজমনাজভটিপ রস্টাফাঝাইটি  

(99)  ইদদক্লাাদজট রলধাঝাইটি  ম্পূড ডদতল 

(100)   রভাঝা পাইভাম ইদদনওযদ ইদ 

জঘদওদ 

ম্পূড ডদতল 

(101)  এজপয়াদ স্াইদভাজওদঝজ ম্পূড ডদতল, স্নীদ এন্ড জমপাভ 

(102)  রনমাইদ এন্টাভাইটি ভক্ত, জনজ, জমপাভ, জওটজদ, মীম্ফদদাট,  

ণাইফা 

(103)  জঘদওদ এজদজফয়া পাইভাা ম্পূড ডদতল 
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জজপন্ন রভাদকভ রক্ষদত্র জদজত ডষ্টকৃঢ ধভীক্ষা  

[ জজথ-৯ (২) দ্রষ্টব্য ] 

 

ক্রজফও দং রভাদকভ দাফ ধভীক্ষা 

(1)  এযাদথ্রাক্স এদওাজম, এমাইচা 

(2)  ব্রুদদমাজ জএনটি, এমাইচা, জজএটি, এনজধএ 

(3)  টিউাভ- রওাদমাজ এদচন্ট আইজট, টিউাভ রওাজমদদঝস্ট  

(4)  রাপাইদ রচজদঝাম ওযাফধাইদমা 

ব্যাওদঝজভজ 

এদচন্ট 

(5)  জপজব্রজ এদচন্ট আইজট, জভাফ এদকস্দাটিদদযদ রঝস্ট  

(জভম্নমজচওযাম রঝস্ট) 

(6)  রমদন্ফাম্পাইদভাজফ এদচন্ট আইজট, জভাফ এদকস্দাটিদদযদ রঝস্ট  

(জকভম্নমজচওযাম  রঝস্ট এফএটি) 

(7)  রচাদজ্টজচচ  আকাভইফজফউদে  জটজনউযদ রঝস্ট, এমাইচা  

(8)   রায়াইদ ইজভজদ রধমা  

ইদদনওযদ 

এদচন্ট আইজট 

(9)  এজপয়াদ টিউাভ রওাদমাজ এদচন্ট আইজট, এজপয়াদ টিউাভ রওাজমদ রঝস্ট 

(10)  ম্যাজমজটজ এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম রঝস্ট  

(11)  পদমাভাফ জটজচচ এদচন্ট আইজট, এজচআইজট, (AGID) এজচজচ 

(AGG) 

(12)  জঝাদওাজ (দক্লফাইজটয়াজ)  এদচন্ট আইজট এং জদভামজচওযাম রঝস্ট (জএন) 

(13)  জভন্ডাভদধস্ট  এদচন্ট আইজট, এমাইচা (ELISA) জপএদ 

(VN) 

(14)  রভজ এদচন্ট আইজট, এমাইচা (ELISA) জপএদ 

(VN) এনএটি (FAT) 

(15)  ইদদনওাস্ ইদওায়াইদ 

এদদনাদমাফাইমাইটি  

এদচন্ট আইজট, এইঘ আই (H.I) জএন (CF) 

জধআভএদ 

(16)  চাধাজদচ জ এদদনামাইটি  জদভামজচওযাম  রঝস্ট 

(17)  জদউওযাাম জটজচচ (ভাদীদক্ষঢ রভাক) এদচন্ট আইজট, এইঘ আই (HI) 
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ঢনজম-২ 

 
রভাদকভ ওাভড, জস্তাভ, সুজপ্তওাম এং পৃণওীওভদডভ থভদ  ফয় 

[জজথ-৫ দ্রষ্টব্য] 
 

 
ক্রজফও দং   রভাদকভ দাফ  ংগৃলীঢব্য দমুদা  

(১৮)  এজপয়াদ ইদফ্লুদয়ঞ্জা এদচন্ট আইজট, এজচআইজট (AGID) এইঘ আই (HI) 

আভটি-জধজ আভ 

(১৯)  জট্রদধদদাদাজফয়াজ এদচন্ট আইজট, আইএনএ, এজচআইজট, জএন 

(২০)  ওযাদাইদ ইদফ্লুদয়ঞ্জা এদচন্ট আইজট, জধ, জ, আভ, জদভামজচ 

(২১)  ওযাদাইদ প্যাভা ইদফ্লুদয়ঞ্জা এদচন্ট আইজট, জধ, জ, আভ, জদভামজচ 

(২২)  য়া ডম ফ্লাই ংক্রফড এদচন্ট আইজট 

(২৩)  জপজব্রজ এদচন্ট আইজট 

(২৪)  জফটা-জপদা এদচন্ট আইজট, জলষ্টুপ্যাণমজচ, জদভামজচওযাম রঝস্ট 

(২৫)  দয়দচজও জটজচচ এদচন্ট আইজট, এনএ, জএদ, এমাইচা 

(২৬)  টাফ ডাদঝাফাইদওাজ এদচন্ট আইজট, উটন্যাফ রঝস্ট 

(২৭)  এজটদদাদফদঝাজ এদচন্ট আইজট, জএন 

(২৮)  এদদনাদমাফাইমাইটি এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম, রঝস্ট 

(২৯)  নাউম রধস্দক  এদচন্ট আইজট, এইঘআই, এজচআইজচ 

(৩০)  রওাদয়ম ব্রংওাইটি  এদচন্ট আইজট,  

(৩১)  ওযাদাইদ ধাভদপা পাইভা 

ইদদনওযদ 

এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম, রঝস্ট 

(৩২)  ক্লাজওযাম রায়াইদ জনপাভ 

(লকওদমভা) 

এদচন্ট আইজট, এমাইচা 

(৩৩)  ধাচুদভদমাজ এদচন্ট আইজট, 

(৩৪)  ওযাদাইদ লাজধ ড পাইভা 

ইদদনওযদ 

এদচন্ট আইজট, 

(৩৫)  নযামাইদ প্যাদ জমউদওাদধজদয়া টজস্দউ জজ ওাউন্ট 

(৩৬)  রপজকুমাভ এওচামদণফা এদচন্ট আইজট, জএন, জপএদ 

(৩৭)  ওন্টাজচয়া ধাচুভাম 

টাফ ডাঝাইটি 

এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম রঝস্ট এদচন্ট আইজট 

(৩৮)  টলদফাদভজচও রজন্ফদজফয়া এদচন্ট আইজট, 

(৩৯)  স্দাও রওায়াঝ ডাভ এদচন্ট আইজট, এনএ, রঝস্ট 

(৪০)  পৄঝ এন্ড ফাউণ জটজচচ এদচন্ট আইজট, এমাইচা, জপএদ, জএন 

(৪১)  রাপাইদ পাইভাম টায়জভয়া এদচন্ট আইজট, জদভামজচ 
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(৪২)  ওন্টাজচয়া, ধস্নুদভাজদউদফাজদয়া এদচন্ট আইজট, জএনটি 

(৪৩)  রাপাইদ ম্যাজমকন্যান্ট ওযাঝাভাম 

জনপাভ 

এদচন্ট আইজট, জধজআভ, এইঘআই 

(৪৪)  ইদদনওযদ রাপাইদ 

ভাইদদাট্রাজওয়াইটি 

এদচন্ট আইজট, জএদ, এমাইচা 

(৪৫)  রদজজ এদচন্ট আইজট, জএন, এমাইচা 

(৪৬)  ণাইদমজভয়াজ এদচন্ট আইজট, আইএন, এ 

(৪৭)  ট্রাইদওাদফাজভয়াজ এদচন্ট আইজট, এজচজচ 

(৪৮)  রপড়াভ ধর্ এদচন্ট আইজট, জপএদ 

(৪৯)  রকাঝ ধর্ এদচন্ট আইজট, জপএদ 

(৫০)  জধজধআভ এদচন্ট আইজট, এমাইচা 

(৫১)  পৄঝ ভঝ এদচন্ট আইজট 

(৫২)  ওন্টাজচয়া ওযাপ্রাইদ 

ধস্নুদভাজদউদফাজদয়া 

এদচন্ট আইজট 

(৫৩)  এদাধস্দাচদফাজ এদচন্ট আইজট, জএন, এমাইচা 

(৫৪)  রনমাইদ প্যাদ জমউদওাদধজদয়া এদচন্ট আইজট, টজস্দউ জজ, ওাউন্ট 

(৫৫)  রাপাইদ পাইভা জমউদওাজ এদচন্ট আইজট, এমাইচা, জধজআভ, এজচআইজট 

(৫৬)  ওযাদাইদ জটদঝম্পাভ এদচন্ট আইজট, জউদভামজচওযাম রঝস্ট 

(৫৭)  ইদদনওযা ওযাদাইদ 

রলধাঝাইটি  

এদচন্ট আইজট, জউদভামজচওযাম রঝস্ট 

(৫৮)  স্নু ঝাং এদচন্ট আইজট, এজচআইজট, এমাইচা, জধজআভ, জপএদ 

(৫৯)  ইকুইদ ইদদনওযা এজদজফয়া এদচন্ট আইজট, এজচআইজট, এমাইচা 

(৬০)  রনমাইদ ইদদনওযা এজদজফয়া এদচন্ট আইজট, 

(৬১)  আজিওাদ ল ড জওদদ এদচন্ট আইজট, জএন, এমাইচা, জপএদ 

(৬২)  রপজকুমাভ রস্টাফাঝাইটি এদচন্ট আইজট, জএন, এমাইচা, জপএদ 

(৬৩)  ইজধজুটিও জমস্ফাদ চাইটি এদচন্ট আইজট, 

(৬৪)  জওউজনপাভ এদচন্ট আইজট, জএন, এজচজচ 

(৬৫)  স্ক্র্যাজধ এদচন্ট আইজট, জক্লজদওযাম াইদ 
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(৬৬)  নাউম ওদমভা এদচন্ট আইজট 

(৬৭)  ইদদনওযা ওভাইচা এদচন্ট আইজট 

(৬৮)  অফনামাইটি এদচন্ট আইজট 

(৬৯)  নাউম ধর্ এদচন্ট আইজট 

(৭০)  কাফদাদভা এদচন্ট আইজট, এজচআইজট, এমাইচা 

(৭১)  ফাদভও এদচন্ট আইজট, এজচআইজট, আইএনটি 

(৭২)  এজপয়াদ ইদদনওযা ব্রংওাইটি এদচন্ট আইজট, জপএদ, এইঘআই, এমাইচা 

(৭৩)  এজপয়াদ জমউদওাজ এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম রঝস্ট 

(৭৪)  স্টযানাইদমা ওকা এদচন্ট আইজট 

(৭৫)  ফাইদওাধস্দাচদফাজ এদচন্ট আইজট, এইঘআই, এমাইচা 

(৭৬)  টাওপাইভাম, রলধাঝাইটি এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম রঝস্ট 

(৭৭)  টাওপাইভাম এন্টাভাইটি এদচন্ট আইজট, জপএদ 

(৭৮)  থ্রায  (রওদজটজটয়াজ) এদচন্ট আইজট 

(৭৯)  ওজমব্যাজদমাজ এদচন্ট আইজট 

(৮০)  গুচ পাইভাম রলধাঝাইটি এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম রঝস্ট 

(৮১)  এস্াভজচদমাজ এদচন্ট আইজট 

(৮২)  রদদক্রাটিও এন্টাভাইটি এদচন্ট আইজট 

(৮৩)  ররধদঝাওদকাজ এদচন্ট আইজট 

(৮৪)  প্যাভাঝাইনদয়ট এদচন্ট আইজট 

(৮৫)  রাদমদদলট জদড্রফ এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম রঝস্ট 

(৮৬)  ইদদনওযদ ল্যাজভংদকা ট্রাজওয়াইটি এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম রঝস্ট 

(৮৭)  মাজম্প স্কীদ রভাক এদচন্ট আইজট, জপএদ 

(৮৮)  কস্দযান্ডাভ এদচন্ট আইজট, রফজমং রঝষ্ট, জএন 

(৮৯)  ইদদঝষ্টাদাইদাম ামদফাদদদমাজ এদচন্ট আইজট 

(৯০)  আজিওাদ রায়াইদ জনপাভ এদচন্ট আইজট, এমাইচা 

(৯১)  এযাদট্রাজনও গ্যাদস্টাএন্টাভাটি এদচন্ট আইজট, জলদষ্টা প্যাণমজচ 

(৯২)  নাউম ঝাইনদয়ট এদচন্ট আইজট, এজচজচ 
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ক্রজফও দং রভাদকভ দাফ ধভীক্ষা 

(৯৩)  জমফনদয়ট এদচন্ট আইজট 

(৯৪)  ফাইমদয়ট জমউদওাজ এদচন্ট আইজট, এমাইচা 

(৯৫)  পাইভাম আভথ্রাইটিও এদচন্ট আইজট, এজচজধ 

(৯৬)  এদদনাদমাফাইমাইজ এদচন্ট আইজট, জদভামজচওযাম রঝস্ট 

(৯৭)  এক ড্রধ জদড্রফ এদচন্ট আইজট, এমাইচা, এইঘআই 

(৯৮)  প্রজমনাজভটিপ স্টফাইঝাইটি এদচন্ট আইজট 

(৯৯)  ইদদক্লাদজট রলধাঝাইটি এদচন্ট আইজট 

(১০০)  রভাঝা পাইভা এদচন্ট আইজট, জদভামজচ রঝস্ট 

(১০১)  এজপয়াদ স্াইদভাজওদঝাজ এদচন্ট আইজট, এজচজধ 

(১০২)  রনমাইদ এন্টাভাইটি এদচন্ট আইজট, টজস্দউ জজ ওাউন্ট 

(১০৩)  জঘদওদ এজদজফয়া পাইভা এদচন্ট আইজট, এনএটি 

 
এদচন্ট আইজট-এদচন্ট আইদটজন্টজনদওযদ 

এমাইচা-এদচাইফ জমংওট ইফজফউদদাভদন্ট এএ 

জপ এদ-পাইভা জদউট্রামাইদচযদ রঝস্ট 

জএনটি-ওজম্পস্দদফন্ট জনওদযদ রঝস্ট 

আই এন এ টি-ইদটাইদভট রফ্লাদভদন্প এজন্টজট রঝস্ট 

এইঘ আই-জলফাকস্নুটিজদযদ ইদজলজযদ রঝস্ট 

এ জচ আই জট- আকাভদচম ইফজফউদদাজটজনউযদ রঝস্ট 

এন এ টি- রফ্লাদভদন্প এজন্টজট রঝওজদও 

আভজধএ-ভ যাজধট রধস্দঝ এগুটিদদযদ রঝস্ট 

জজএ টি-ানাভট ব্রম্নদমা এজন্টদচদ রঝস্ট 

এন জধ এ- রফ্লাদভদন্প রধামাভইদচযদ এএ 

এজচজধ-আকাভ রচম জপ্রজজধদঝযদ 

ইআইএ-এদচাইফ ইফজফউদদা এএ 

আভটি-জধজ আভ-জভদয়ম ঝাইফ ধজমফাদভ রঘইদ জভয়াওযাদ। 
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ঢনজম-৫ 
 

 
লাঁ-মুভজকভ জব্রজটং  লযাঘাভীভ জজপন্ন রভাক  আক্রান্ত ধশু ধ্বংদভ ধদ্ধজঢ 

[ জজথ-১৫ দ্রষ্টব্য ] 

 
ক্রজফও 

দং 

রভাদকভ দাফ রভাদকভ ওাভড জস্তাদভভ ফােফ গৃলীঢব্য ব্যস্থা  

ধদ্ধজঢ 

(১) ক্রজদও রভজধদভঝজভ ফাইদওাধস্দাচফা 

গ্যাজমদজন্ফওাফ 

(১) জটদফভ ফােদফ াচ্চায়  

(২) ংস্য ড 

(৩) দমা  ড্রধদমদঝভ 

ফােদফ 

রক্ষত্র ফঢ রধাড়াইয়া 

া প ুঁজঢয়া রনমাভ 

ফােদফ ধ্বং। 

(২) জমস্ফদয়ট জমউদওাজ রভদট্রা পাইভা (১)জটদফভ ফােদফ াচ্চায় 

(২) াচ্চা য়দ ংক্রজফঢ 

ধাজঔ। 

রক্ষত্র ফঢ রধাড়াইয়া 

া প ুঁজঢয়া রনমাভ 

ফােদফ ধ্বং। 

(৩) ইদক্লুদ জট 

রলধাঝাইটি 

এজপয়াদ এদটদদা 

পাইভা 

জটফ রণদও াচ্চায়  জষ্টাভ 

ালাদে ধাজঔ রণদও 

ধাজঔদঢ 

রক্ষত্র ফঢ রধাড়াইয়া 

া প ুঁজঢয়া রনমাভ 

ফােদফ ধ্বং। 

(৪) এজপয়াদ এদদনাদমা 

ফাইমাইটি 

এন্টাদভা পাইভা জটদফভ ফােদফ াচ্চায় রক্ষত্র রধাড়াইয়া া 

প ুঁজঢয়া রনমাভ 

ফােদফ ধ্বং। 

(৫) পাইভাম 

আণ ডাইটি/দঝদদাাই

রদাপাইটি 

এজপয়াদ 

জভপাইভা 

জটদফভ ফােদফ াচ্চায়, 

জষ্টাভ ফােদফ মুভকী রণদও 

মুভকীদঢ 

রক্ষত্র ফঢ রধাড়াইয়া 

া প ুঁজঢয়া রনমাভ 

ফােদফ ধ্বং। 

(৬) ইদদনওযা াইদদা 

পাইটি 

ফাইদওাধস্দাচফা 

াইদদাজপ 

জটদফভ ফােদফ াচ্চায়, 

ংস্দয ড ফােদফ ধাজঔ 

রণদও ধাজঔদঢ, বন্ত্রধাজঢভ 

ফােদফ সুস্থ ধাজঔদঢ 

(১) রক্ষত্র ফঢ 

রধাড়াইয়া া 

প ুঁজঢয়া রনমাভ 

ফােদফ ধ্বং। 

(৭) পদমাভাফ রভাক  

নাউম ঝাইনদয়ট 

ামদফাদদমা 

পদমাভাফ/াম-

রফাদদমা 

গ্যাজমদদভাফ 

জটদফভ ফােদফ াচ্চাভ, 

জষ্টাভ ফােদফ ধাজঔ রণদও 

ধাজঔদঢ, এই ঙাড়া মৃঢ 

ধাজঔ, রমাওচদ, বন্ত্রধাজঢ, 

ঔাাভ ধত্র ইঢযাজত। 

(১) রক্ষত্র ফঢ 

রধাড়াইয়া া 

প ুঁজঢয়া রনমাভ 

ফােদফ ধ্বং। 

(৮) এক ড্রধ জদরাফ এদটদদা পাইভা জটদফভ ফােদফ াচ্চায় রক্ষত্র ফঢ রধাড়াইয়া 

া প ুঁজঢয়া রনমাভ 

ফােদফ ধ্বং। 
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ঢনজম- ৬ 
 

জদন্ধদ প্রতাদদভ ক্ষফঢাপ্রাপ্ত ওফ ডওঢডা 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য ] 

 
স্থাধদাভ থভড বালাভ জদওঝ জদন্ধদদভ আদতদ ওজভদঢ লইদ। 

1. ধশু লাধাঢাম ধজভঘামও (ধশুস্বাস্থয  প্রযাদ) ধশুম্পত অজথতপ্তভ, 

াংমাদতয, ঠাওা। 

2. রভাক জদড ডয় কদরডাকাভ ধজভঘামও (ধশুস্বাস্থয  প্রযাদ) ধশুম্পত অজথতপ্তভ, 

াংমাদতয, ঠাওা। 

3. শুক্রাদে ংগ্রল  প্রজক্রয়াচাঢওভড ওাভঔাদা ধজভঘামও (ম্প্রাভড) ধশুম্পত অজথতপ্তভ, 

াংমাদতয, ঠাওা। 

4. ধশুচাঢ ধণ্য প্রজক্রয়া চাঢওভড ওাভঔাদা ধজভঘামও (ধশুস্বাস্থয  প্রযাদ) ধশুম্পত অজথতপ্তভ, 

াংমাদতয, ঠাওা। 

5. ধশুভ ঔাফাভ  

(ও) লাঁ-মুভকীভ ঔাফাভ  

(1) গ্রান্ড প্যাদভন্ট স্টও ঔাফাভ ফলাধজভঘামও, ধশুম্পত অজথতপ্তভ, াংমাদতয, ঠাওা 

(2) প্যাদভন্ট স্টও ঔাফাভ ংজিষ্ট রচমা ধশুম্পত ওফ ডওঢডা। 

(3) াজডজচযও ঔাফাভ ংজিষ্ট রচমা ধশুম্পত ওফ ডওঢডা। 

কাজত ধশু ঔাফাভ  

(1) করু া রাঁড়, ধাঁঞাভ তাঢা কাপী া ঙাকীভ 

ঔাফাভ (প্রচদদ) 

ংজিষ্ট রচমা ধশুম্পত ওফ ডওঢডা। 

(2) কাজতধশুভ াজডজচযও ঔাফাভ ংজিষ্ট রচমা ধশুম্পত ওফ ডওঢডা। 

(3) অন্যান্য ঔাফাভ ফলাধজভঘামও, ধশুম্পত অজথতপ্তভ, াংমাদতয, ঠাওা। 
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ঢনজম- ৭ (ও)      
 

 

দুথ প্রক্রয়াচাঢওভড  খুঘভা জক্রয় স্থাধদা ধজভঘামদাভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য ] 

 
১. দুদথ দৈযদঢফ জদদফডাক্ত উধাতাদ ণাজওদঢ লইদ- 

(ও) ৩.৫০% দুথ ঘজ ড (Milk Fat) 

(ঔ) ৮.৫০% অ-ঘজ ডচাঢীয় দুথ ওঠিদ ধতাণ ড (Solid Not Fat) 

 
১.২ জদদফডাক্ত উধাতাদমূল ণাজওদ দা- 

 (ও) অজঢজভক্ত ধাজদ। 

 (ঔ) অবথ ঔাদ্য ংদবাচদ দ্রব্য (Baned Feed Additives)। 

 (ক) অন্যান্য ঔাদ্য দ্রব্য অণা অদদেদফাজতঢ ক্ষজঢওভ ভাায়জদও দ্রব্য। 

 (খ) এজন্টাদয়াটিও এং ওীঝ দাযদওভ অদযর। 

 

১.৩ দুথ ঞান্ডা ওভা বাইদঢ ধাদভ জওন্তু অদেদফাজতঢ ফাত্রাভ অজঢজভক্ত ঢাধ, ভজিধাঢ া অন্য রওাদ প্রওাভ রপৌঢ 

ব্যস্থা প্রদয়াক ওভা বাইদ দা। 

১.৪ দুদথভ স্বাপাজও রওাদ উধাতাদ াজলভ ওভা বাইদ দা। 

১.৫ জভটাওদঝ ধভীক্ষায় জফণাইজমদ স্নু এভ ভং ৪ খন্টাভ ওফ ফদয় জড ড লইদ দা। 

২. দুথ প্রজক্রয়াচাঢওভড স্থাধদাভ অওাঞাদফাাঃ - 

২.১ স্থাধদাটি এফদ চায়কায় লইদঢ লইদ রবঔাদদ রথাঁয়া দৄমাাজম, রওাদ প্রওাভ কন্ধ এং অন্য রওাদ দুজরঢ ায়ু 

বালা দুথদও ক্ষজঢগ্রস্ত া দুজরঢ ওদভ ঢালা ণাজওদঢ ধাজভদ দা। 

২.২ প্রজক্রয়াচাঢওভড ঘত্বভটি  ডতাই ধজভষ্কাভ ধজভঘঙন্ন ভাজঔদঢ লইদ। ক্ষজঢওভ প্রাডী, ইঁদুভ, রধাওাফাওড় াা 

াজিঁদঢ ধাদভ এফদ ্ত্ত রবফদ (াক্স, ঔাজম রাঢম, আচডদা া অন্য রওাদ ্ত্ত) ঘত্বদভভ রওাণা 

স্তুধাওাদভ ভাঔা বাইদ দা। া ডক্ষজডও সুষ্ঠ ুজদষ্কাযদ ব্যস্থা জদ্যফাদ ণাজওদঢ লইদ। 

২.৩ প্রজক্রয়াচাঢওভড প্ল্ান্ট এভ দাওযাটি এফদপাদ ওজভদঢ লইদ বালাদঢ প্রজক্রয়াচাঢকৃঢ দুথ দুরদডভ ম্ভাদা 

দা ণাদও। জদযরঢাঃ ওাঁঘা দুথ রণদও প্রজক্রয়াচাঢ ওভড ধব ডফত্ম ঞ্চামদ প্রজক্রয়ায় রবদ রওাদ প্রওাভ জঘ্ন দা 

খদঝ এং প্রজক্রয়াচাঢকৃঢ দুথ ওাঁঘা দুথ ংভক্ষদডভ এমাওায় রনভঢ রদয়া বাইদ দা। 

২.৪ প্রজক্রয়াচাঢ ওভড স্থাধদায় জদদফডাক্ত সুজথাজত ণাজওদঢ লইদ ।         
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(ও) ওাঁঘা দুথ ংভক্ষড  ঞান্ডা ওভদডভ (Chilling) ধব ডাপ্ত সুজথা। 

(ঔ) ধব ডাপ্ত জলফাজয়ঢওভড (Freezing) সুজথা। 

(ক) ওাঁঘা দুথ, প্রজক্রয়াচাঢকৃঢ দুথ এং দুগ্ধ াফগ্রীভ ফাদ জদড ডয় জরয়ও প্রাণজফও (Microbiological & 

Chemical) ধভীক্ষা ওভাভ সুজথা ম্পন্ন এওটি কদরডাকাভ। 

(খ) ওফীদতভ ওাধড়, জুঢা ইঢযাজত ধজভঢডদদভ চন্য সুজথাচদও  ধব ডাপ্ত ভঞ্জাফল এওটি ওক্ষ। 

(গ) ম্পূড ড স্থাধদায় ধব ডাপ্ত ধজভফাড জশুদ্ধ ধাজদভ া ডক্ষজডও ভাভল। 

(ঘ) ধব ডাপ্ত আদমা াঢাদভ ব্যস্থা। 

(ঙ) স্বাস্থয ম্মঢ ধব ডাপ্ত জদষ্কারদ ব্যস্থা। 

(চ) ওম রঔামামুদঔ দৄমাাজম, রধাওাফাওড়, ক্ষজঢওভ প্রাডী, ধাজঔ, ইঁদুভ ইঢযাজত প্রজঢদভাথওাভী উধওভড 

মাকাদদা। 

(ছ) ইজঞ্জদ ওক্ষটি ম্পূড ড আমাতা ণাজওদ  প্রদয ধণ ধস্দাদন্টভ াজলদভ ণাজওদ। 

২.৫. দুথ  দুগ্ধচাঢ দ্রব্য ংভক্ষড  প্রজক্রয়াচাঢ ওভদডভ ওম ওদক্ষভ 

(ও) রফদছ স্থায়ী, অদপদ্য  অজধজিম উধওভড দ্বাভা এফদপাদ দঢভী ওজভদঢ লইদ রবদ ইলা লদচই ধজভষ্কাভ 

 চীাণুমুক্ত ওভা বায় (দফত্মারচদও জদষ্কারড জদজিঢ ওভাভ চন্য) রফদছভ ণাজওদ। ওম জদষ্কাযদ ধদণ 

চাম  ছাঁচজভ মাকাদদা ণাজওদঢ লইদ। 

(ঔ)  রতয়াদমভ রপঢভ-পৃষ্ঠ তীখ ডস্থায়ী, অদপদ্য, রথৌঢ উধদবাকী  লামওা ভং এভ ওফধদক্ষ ২ জফঝাভ উচ্চঢা জজযষ্ট 

লইদঢ লইদ। 

(ক) ঙাদত রপঢদভভ-পৃষ্ঠল ধস্দাদন্টভ ওম রপঢভ-পৃষ্ঠ এফদপাদ দঢভী লইদঢ লইদ বালাদঢ ঙত্রাও চন্াদদা  

ফয়মা আঝওাদদাভ ম্ভাদা ওফ ণাদও এং ম্পূডপাদ ধজভষ্কাভ ওভা বায়। 

(খ) ায়ু ঘমাঘম ধব ডাপ্ত লইদঢ লইদ। 

(গ) স্বাপাজও  কৃজত্রফ আদমা ধব ডাপ্ত  স্বাপাজও ভং এভ লইদ। ওদক্ষ আদমাভ ঢীব্রঢা ২২০ মাক্স এং 

ধজভতয ডদ এমাওায় ৫৪০ মাক্স এভ ওফ লইদ দা। 

৩. দুগ্ধ প্ল্ান্ট আদ্ধ ধদ্ধজঢভ লইদ এং স্থাধদাটি এফদ বালাদঢ দুথ  দুগ্ধ াফগ্রী াজলদভভ ধজভদদযভ 

ংস্দয ড দা আদ  ফাদেদরভ ংস্দয ড দৈযদঢফ ধব ডাদয় ভাঔা বায়। ভঞ্জাফাজতভ ওাব ডওাজভঢা দষ্ট দা ওদভ 

ম্পূড ড প্ল্ান্টই  ডাজথও ধজভফাড ধজভষ্কাভ  চীাণু মুক্ত ওভাভ সুজথা ণাজওদঢ লইদ। 
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৩.১ প্ল্াদন্টভ ওম বন্ত্রাংয রস্টইদদম স্টীম দ্বাভা দঢভী লইদ। দুগ্ধ ঞ্চামদ মাইদদ দুদথভ জদভজিন্ন প্রাল 

জদজিঢ ওজভদঢ লইদ। মাইদদভ ওম পাল্ব  ওওডমূল এফদ পাদ মাকাইদঢ লইদ রবদ ধজভষ্কাভ  

ধজভতয ডদদভ চন্য লদচ রঔামা বায়। 

৩.২ দুগ্ধ ট্াংওাভ রণদও ফজুত ট্াংদও অণা এওধাত্র রণদও অন্য ধাদত্র স্থাদাফত্মদভভ চদন্য ব্যসৄঢ ধাইধ 

(Milk hose) এফদ পৄট রগ্রট (Food grade) উধওভড দ্বাভা দঢভী লইদঢ বালা যজক্তযামী এজট 

প্রজঢদভাথী  দুথদও জদষ্ট ওজভদ দা। 

৩.৩ ভঞ্জাফ, ধাত্র (Milk Churns), রট্র ইঢযাজত রস্টইদদম স্টীম া এলুজফজদয়াফ এভ দঢভী লইদঢ লইদ 

বালাদঢ উক্ত ভঞ্জাফাজত ব্যলাদভভ পূদ ড  ধদভ লদচ উত্তফরূদধ ধজভষ্কাভ ওভা বায়। 

৪. দুথ লযান্ডজমং (Handling)t 

 দুদথভ ফাদ ঠিও ভাঔাভ জদজফদত্ত দুথ লযান্ডজমং ধদ্ধজঢ অশ্যই মৃদু (gentle) লইদঢ লইদ বালাদঢ রনদা উঞা 

এড়াদদা বায়। 

৪.১ ঔাফাদভ দুথ অশ্যই ন্ধ ধাদত্র ঙায়া মৄক্ত স্থাদদ ভাজঔদঢ লইদ এং অদৈধ্বড ২ (দুই) খন্টাভ ফদে ঞান্ডা ওভাভ 

চন্য ধাঞাইদঢ লইদ। 

৪.২ জনল্ড প্ল্াদন্টআা দুথ অশ্যই দঙ্গ দঙ্গ ঙাঁজওয়া (Filter) ৩
০
 লইদঢ ৪

০
 রাঃ ঢাধফাত্রায় ঞান্ডা ওজভদঢ 

লইদ। প্রজক্রয়াচাঢওভড ওাভঔাদায় রপ্রভদডভ পূ ড ধব ডফত্ম উক্ত ঢাধফাত্রায় ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ। 

৪.৩ কফত্মব্যস্থদম রধৌঙাদদাভ চন্য ৩
০
 লইদঢ ৪

০
 ঢাধফাত্রায় ঢাধ জদদভাথও ট্াংদও ধজভলদ ওজভদঢ লইদ। 

মভীদঢ ধজভলদদভ রক্ষদত্র দুগ্ধ ধাত্র (Milk churns) অশ্যই আদ্ধ মভীদঢ ধজভলদ ওজভদঢ লইদ এং 

 ডাজথও ২ (দুই) খন্টাভ ফদে অশ্যই ঞান্ডা (chilled) ওজভদঢ লইদ। 

৫. দুগ্ধ প্রজক্রয়াচাঢওভডাঃ 

৫.১  জদফড জড ডঢ ধদ্ধজঢদঢ দুথ ধা্ত্তজভঢ (Pasteurised) ওভা বাইদবু 

(ও) ব্যাঘ ধা্ত্তভাইদচযদাঃ- রলাদফাদচদাইচাভ (Homogeniser) ঞ্চাজমঢ (Pass) ওভাভ পূদ ড ৬৩
০
 নাাঃ 

৬৫
০
 নাাঃ ঢাধফাত্রায় ৩০ জফজদঝ ধব ডন্ত কভফ লইদ। ধভঢীদঢ দুথ অশ্যই ১০

০
 রাঃ এভ ওফ ঢাধফাত্রায় 

যীঢম ওজভদঢ লদ এং রওাল্ডরুদফ  ৩
০
-৪

০
 রাঃ ঢাধফাত্রায় প্যাজওং  ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ। 
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(ঔ) ‘‘উচ্চ ঢাধফাত্রায় স্বে ফয়’’ ধা্ত্তজভঢ ওভডাঃ এই ধদ্ধজঢদঢ দুথ ৬৫
০
 রাঃ ধব ডন্ত কভফ ওদভ 

রলাদফাদচদাইচাভ (Homogeniser) এভ ফােদফ ঞ্চাজমঢ ওভাভ ধভ ধাচুভাইচাভ (Pasturisor) এ 

জনভাইয়া আজদদঢ লইদ। 

৫.২ চীাণুমুক্ত (Sterilsed) দুথ উৎধাতদ ধদ্ধজঢদঢ দুথ প্রণদফ (Homogenise) ওজভদঢ লইদ এং 

ওফধদক্ষ ১০০
০
 রাঃ উধদভ ঢাধ প্রদয়াদকভ ধভ চীাণুমুক্ত ধাদত্র ভাজঔদঢ লইদ। 

৫.৩ আমট্রাজলঝ জট্রদঝট (Ultarheat treated) দুথ ১৩৫০ রাঃ ঢাধফাত্রাভ উধদভ ৩-৫ রদওন্ড ভাজঔাভ ধভ 

স্বাপাজও ঢাধফাত্রায় (Room temperature) দ্রম্নঢ ঞান্ডা ওজভয়া চীাণুমুক্ত ধদ্ধজঢ অমম্বদ পূ ডও 

চীাণুমুক্ত ধাদত্র ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ। 

৬. দুথ প্যাদওঝচাঢ ওভড (Packaging)t 

৬.১ প্যাদওঝচাঢ ওভদডভ প্রজক্রয়ায় জনজমং রফজযদ (Filling machine) পাল্ব, আদেরাংজকও বন্ত্রধাজঢ  দুথ 

প্রাদলভ দমমূল অশ্যই - 

(ও) ব্যলাদভভ পূদ ড এং ব্যলাদভভ অব্যজলঢ ধদভ ঔাদ্য ব্যলাভ ওভা বায় অদেদফাজতঢ এফদ ভাায়জদও ধতাণ ড 

(approved food grade chemicals)  দ্বাভা দুদথভ ধাত্র ধজভষ্কাভ ওজভদঢ লইদ  দুথ ভাজঔদঢ 

লইদ। 

(ঔ) দুথ এফদপাদ ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ বালাদঢ া ডক্ষজডও পাদ দুরডমুক্ত ণাওা জদজিঢ লয়। 

৬.২ দুথ প্যাজওং অণা রাঢমচাঢওভড প্রজক্রয়ায় ব্যসৄঢ ওম ধাত্র, ভঞ্জাফ, ব্যলাদভভ অব্যজলঢ পূদ ড এং 

ধদভ ঔাদদ্য ব্যলাভ ওভা বায় অদেদফাজতঢ এফদ ভাায়জদও ধতাণ ড (approved food grade 

chemicals) দ্বাভা ধজভষ্কাভ ওজভদঢ  ভাজঔদঢ লইদ। 

৬.৩ প্যাজওংদয়ভ চন্য ব্যসৄঢ ওম রাঢম এং অন্যান্য প্যাজওং াফগ্রী অশ্যই ধজভষ্কাভ, চীাণুমুক্ত এং 

ব্যলাদভভ পূদ ড বণাবণ পাদ ধজভজক্ষঢ লইদঢ লইদ। 

৭. ওফীদতভ রধারাও ধজভিতাঃ  

৭.১ দুথ প্রজক্রয়াচাঢওভড, প্যাজওং, লযান্ডজমং (Handling) এং জক্রয় প্রজক্রয়ায় ংজিষ্ট প্রদঢযও ব্যজক্ত 

জদফডরূধ রধারাও ধজভথাড ওজভদদ। 

(ও) ওাধদড়ভ উধদভ লামওা ভংদয়ভ ধজভষ্কাভ আমঔািা (Outeroverall) অণা এদপ্রাদ। 

(ঔ)     ফাণায় লামওা ভং- এভ বদণাধমৄক্ত টুজধ ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ। পদব্যলাভ রবাগ্য টুজধ লইদম ঢালা ধজভষ্কাভ  

             রথৌঢ ওভদডভ উধমৄক্ত লইদঢ লইদ। 
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৮. ওফীদতভ আঘভড (Behaviour)t 

৮.১ জক্রদয়ভ চন্য দুথ প্রজক্রয়াচাঢওভড, প্যাজওং া লযান্ডজমং প্রজক্রয়ায় ংজিষ্ট প্রদঢযদকু  

(ও) লাঢ যভীভ  রধারাও ধজভিন্ন ভাজঔদঢ লইদ। 

(ঔ) লাঢ-ধাদয়ভ দঔ রঙাঝ  ধজভষ্কাভ ভাজঔদঢ লইদ। 

(ক) ফমমূত্র ঢযাক ওজভদঢ বায়ায় পূদ ড এদপ্রাদ  টুজধ খুজময়া মইদ। 

(খ) প্রজঢাভ ঝয়দমঝ ব্যলাদভভ ধদভ চীাণুদাযও াাদ দ্বাভা পামপাদ লাঢ রথৌঢ ওজভদ। 

৮.২ দুগ্ধ ধস্দান্ট (Plant) এমাওাভ জপঢভ থুতু, ওন, দাদওভ রযস্দরা রনমা, দৄফধাম ওভা, ধাদ ঔায়া, চত ডা 

ঔায়া চুইংকাফ জঘাদদাল রওাদ জওছু ঔায়া জদজরদ্ধ। 

৮.৩ ওফীকড অশ্যই ংক্রাফও রভাকমুক্ত লইদ। দেলপাচদ রওাদ ওফী দ্বাভা ওাচ ওভাদদা বাইদদা এং 

জঘজওৎদওভ রভাক মুজক্ত দত প্রতয ডদ ঙাড়া ঢাদও পদভায় ওাদচ রবাকতাদদভ অদেফজঢ প্রতাদ ওভা বাইদ দা। 

৯. দুথ ধজভলদ (Transportation) t 

৯.১ দুথ ধজভলদদভ কাড়ী ওাঞ, থাঢ ধতাণ ড, ঢাধজদদভাথও ধস্দাজস্টও (Themoplastic) অণা অন্য রওাদ 

ওঠিদ ধতাণ ড জতয়া আবৃঢ ণাজওদ এং ওম রঔামা অংয অশ্যই সূব ডাদমাও লইদঢ সুভজক্ষঢ ণাজওদ। 

ধজভলদ কাড়ীদঢ দুদথভ ঢাধফাত্রা ৩-৪
০
 রাঃ ভাজঔাভ ফঢ বাজন্ত্রও ঞান্ডাওভড (Cooling) ধদ্ধজঢ 

ংদবাজচঢ ণাজওদঢ লইদ। 

৯.২ বাজন্ত্রও ঞান্ডাওভড সুজথা দাই এফদ কাড়ীদঢ ঢাধ জদদভাথও াদক্স ৩-৪
০
 রাঃ ঢাধফাত্রা চায় ভাজঔয়া দুথ 

ধজভলদ ওজভদঢ লইদ। 

৯.৩ দুথ ধজভলদদভ কাড়ীদঢ দুথ ঙাড়া অন্যান্য ঔাদ্য াফগ্রী রবফদ ফাং া এফদ রওাদ ্ত্ত বালা দুথদও 

ংক্রজফঢ া দষ্ট ওজভদঢ ধাদভ ঢালা লদ ওভা বাইদ দা। 

১০. খুঘভা জক্রয় রওদন্দ্রভ অস্থাদ (Location) t  

১০.১ দুথ ংক্রজফঢ লইদঢ ধাদ এফদ রওাদ চায়কা ঙাড়া রব রওাদ সুজথাচদও চায়কা। 

১০.২ ধাজভধাজয^ওড ধজভদয ধজভিন্ন এং লদচ ধজভষ্কাভদবাগ্য লইদঢ লইদ। 

১০.৩ জশুদ্ধ ধাজদভ া ডক্ষজডও ভভাল ণাজওদঢ লইদ। 

১০.৪ স্বাস্থয ম্মঢ জদষ্কারড  চডয ব্যস্থাধদা সুজথা ণাজওদঢ লইদ। 
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১১. খুঘভা জক্রয় রওদন্দ্রভ কঞদ (Structure)t 

১১.১ চায়কাটি লদচ ধজভষ্কাভদবাগ্য  প্রদয়াচদদ রফভাফঢদবাগ্য লইদঢ লইদ। 

১১.২ চায়কাটিদঢ জদদফডাক্ত সুজথা ণাজওদঢ লইদ-  

(ও)  দুথ ৭
০
 রাঃ এভ দীদঘ ংভক্ষদডভ চন্য ধব ডাপ্ত ঞান্ডাওভড (Chilling) সুজথা অণা ঢাধজদদভাথও াক্স  

ভন। 

(ঔ) লদচ ধজভষ্কাভদবাগ্য, স্বজদষ্কাযদদবাগ্য, ফজভঘা প্রজঢদভাথী  জটঝাভদচন্ট (Detergent) দ্বাভা রথায়া বায় 

এফদ ফসৃদ পৃষ্ঠ জজযষ্ট রঝজম। 

(ক) সূদব ডভ ভাজভ আদমা রণদও দুথদও ভক্ষাভ চন্য ধব ডাপ্ত ঙায়া া ওযাদজধ (Canopyy) দ্বাভা রথায়া বায় 

এফদ ফসৃদ পৃষ্ঠ জজযষ্ট রঝজম। 

১২. দুথ জক্রয়  ধজভদযদাঃ 

১২.১ জক্রদয়ভ চন্য দুদথভ ঢাধফাত্রা ৭
০
 রাঃ এভ উধদভ ণাজওদ দা। 

১২.২ ঞান্ডাপাদ ধজভদযদদভ রক্ষদত্র দুদথভ ঢাধফাত্রা ৭
০
 রাঃ এভ দীদঘ ণাজওদ এং কভফ দুথ ধজভদযদদভ রক্ষদত্র 

দুথ পৄঝাদদা লইদঢ লইদ এং ধজভদযদদভ পূ ড ধব ডফত্ম ৬৩
০
 রাঃ ঢাধফাত্রায় ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ। 

১২.৩ ৭
০
 রাঃ ঢাধফাত্রাভ দীদঘ ঞান্ডা (Refrigerated) রওজদদদঝ দুথ প্রতয ডদ ওভা বাইদ। 
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           ঢনজম ৭ (ঔ) 

কাজতধশুভ শুক্রাণু ংগ্রল  প্রজক্রয়াচাঢওভড, ভ্রুদ উৎধাতদ  স্থাদান্তভ, তাঢা কাপী, রাঁড়, ধাঁঞা াজডজচযও উদেদশ্য 

জব্রজটং রন্টাভ ধজভঘামদাভ চন্য আগ্রলী ব্যজক্ত/প্রজঢষ্ঠাদদভ জদন্ধদদভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য ] 

১। প্রচদদদভ উদেদশ্য ভওাভ ওর্তডও ফয় ফয় জদথ ডাজভঢ দীজঢফামাভ অদেভড। 

২। ধশু ংগ্রল, ব্যস্থাধদা ব্যয়ল ধশুভ াস্থাদ, ল্যাদভঝভী স্থাধদ  তপ্তভ ধজভঘামদাভ চন্য উধমৄক্ত আজণ ডও 

াফথ্যড ণাওা। 

৩। ধশু ধামদদ প্রজঢ রাঁদড়ভ চন্য ২০-৩০ যঢও চজফ ণাওা। 

৪। ধশুভ াস্থাদদভ চন্য প্রদয়াচদীয় খভ (Shed)  পৃণওীওভড সুজথা (Isolation facilities) ণাওা। 

৫। বন্ত্রধাজঢ, জদথৌঢওভড াফগ্রী, জদফদ ংগ্রল, ংভক্ষড, ধভীক্ষাওভড মূল্যায়দদভ চন্য পৃণও পৃণও ওদক্ষভ 

ব্যস্থা ণাওা। 

৬। ঙ্গজদদভাদথভ চন্য খভ ণাওদঢ লদ এং ঙ্গজদদভাথ খভ ধশুভ স্বাপাজও াস্থাদদভ চন্য জদথ ডাজভঢ খভ  

জদফদ কদরডাকাভ রণদও ওফধদক্ষ ১০০ জফঝাভ দূদভ ণাওা। 

৭। কদরডাকাভ ংজিষ্ট ব্যজক্তক ড ব্যঢীঢ অন্যদত স্বাপাজও অস্থায় কদরডাকাদ প্রদযাজথওাভ ংভজক্ষঢ 

(Restricted) ণাওা।  

৮। বাঢায়াঢ সুজথা ণাওা। 

৯। ধশুস্বাস্থয রভাক ব্যস্থাধদা ধজভঘামদায় উধমৄক্ত চদম (দভজচস্টাট ড রপদঝজভদাভীয়াদ  লদবাকী া-

রঝওজদওযাম চদম) ণাওা। ফলাধজভঘামও ফয় ফয় ওাব ডাময় স্মাভদওভ ফােদফ ঔাফাভ া ল্যাদভঝভীভ 

চন্য দৈযদঢফ প্রদয়াচদীয় চদম জদথ ডাভড ওজভদদ। 

১০। প্রদয়াচদীয় উধমৄক্ত বন্ত্রধাজঢ মৃদ্ধ (জদফদ এভ চন্য প্রদয়াচদীয় বন্ত্রধাজঢ মৃদ্ধ কদরডাকাভ ণাওা 

প্রজক্রয়াচাঢওভড  ংভক্ষড) কদরডাকাভ ধজভঘামদাভ চন্য উধমৄক্ত চদম (প্রাজঢষ্ঠাজদও দতথাভী 

রভজচস্টাট ড রপদঝজভদাভীয়াদ  লদবাকী চদম) জতদয় কদরডাকাভ ধজভঘামদা ওভা। 

 (ও) ঢভম জদফভ চন্য প্রদয়াচদীয় বন্ত্রধাজঢ মৃদ্ধ কদরডাকাভ ণাওাাঃ 

রবফদ - (১) আমাতা জদফদ ংগ্রল খভ  ট্রাজপ (২) আটি ডজনজয়াম রপচাইদা (এ. জপ)  আদেরজঙ্গও 

বন্ত্রধাজঢ (৩) ওাদমওযদ পায়াম (৪) জফচাজভং জজমন্ডাভ (৫) ওজডওযাম ফ্লাক্স (৬) ফাইদক্রাদষ্কাধ (৭) লঝ 

য়াঝাভ দপদ (৮) রস্টজভমাইচাভ (৯) য়াঝাভ াণ (১০) ঘাজদ ডং রফজযদ (১১) জিচ (১২) জদফদ পায়াম 

(১৩) নদঝাজফঝাভ (১৪) ব্যায (১৫) জনিাভ রধধাভ (১৬) ওঝদ (১৭) ধাইট (১৮) ওপাভ জস্দধ (১৯) দয়ঝ 

ব্যাদমন্প (২০) রপাদিচ স্টযাজমাইচাভ (২১) স্যাপমদ (২২) ওযাজফদওম  রফজটজদ ইঢযাজত। 
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(ঔ) জলফাজয়ঢ জদফদ উৎধাতদদভ চন্য প্রদয়াচদীয় বন্ত্রধাজঢ মৃদ্ধ কদরডাকাদভভ  অন্যান্য সুজথাজত 

ণাওাাঃ রবফদ - (১) আমাতা জদফদ ংগ্রল খভ  য়াজযং এং ট্রাজপ (২) ফাইদক্রাদস্কাধ (ফজদঝভল) (৩) 

ঘাজদংর্ রফজযদ (৪) জজমং জনজমং রফজযদ (৫) ঢভম দাইদট্রাদচদ ট্াংও (পযাটি ডওযাম-১২৫ জমঝাভ) (৬) 

জিচাভ রফজযদ (৭) জপ্রজন্টং রফজযদ (৮) জটজস্টম য়াঝাভ ধস্দান্ট (৯) জদফদ ওদদঝইদাভ (১০) দাইদট্রাদচদ 

ওদদঝইদাভ (১১) ওজম্পউঝাভ (১২) নদঝাজফঝাভ (১৩) ওজডওযাম ফ্লাক্স (১৪) জফচাজভং  আই জজমন্ডাভ 

(১৫) ধাইট  ওপাভ জস্দধ (১৬) জদফদ র (১৭) কৃজত্রফ রবাদী (Artificial Vagina) (১৮) জনিাভ 

রধধাভ (১৯) িওদঝা (২০) জকস্দাজভদ (২১) জমঝফা রধধাভ (২২) ওাদমওযদ পায়াম (২৩) ণাদফ ডাফ্লাক্স 

(২৪) ণাদফ ডাজফঝাভ (২৫) জিচ (২৬) য়াঝাভ াণ (২৭) দপদ (২৮) রস্টজমাইচাভ (২৯) রপাদিচ 

রস্টজমাইচাভ (৩০) ওঝদ (৩১) দয়ঝ এন্ড ব্যাদমন্প (৩২) জচাভ (৩৩) জজভঞ্জ (৩৪) ওযাজফওযাম  

রফজটজদ (৩৫) রচদাদভঝভ (৩৬) এজন্টদধটিও  জভদমদঝট ওযাজফওযাম (৩৭) লাইজচদ ম্যাদদচদফদন্টভ 

চন্য আদেরজঙ্গও দ্রব্যাজত। 

১১। ংজিষ্ট প্রজঢষ্ঠাদ ভওাভ ওর্তডও জদথ ডাজভঢ রব রওাদ ওভ  শুল্ক জদয়জফঢ ধজভদযাথ ওজভদ। 

১২। ওফ ড ধজভঘামদাভ দত্রফাজও প্রজঢদতদ ধশুম্পত জপাদক রপ্রভড ওজভদদ। ইলা ঙাড়া ফদয় ফদয় 

অজথতপ্তদভভ ঘাজলতা রফাঢাদও ঢথ্য রপ্রভড ওজভদদ। 

১৩। চদস্বাদণ ড রপদঝজভদাভী ওফ ডওঢডা ওর্তডও ফদয় ফদয় প্রজঢষ্ঠাদদভ ওাব ডক্রফ ধজভতয ডদ মূল্যায়দদ লদবাজকঢা 

প্রতাদ ওজভদদ। 

১৪। প্রচদদ রাঁদড়ভ স্বাস্থযকঢ উধমৄক্তঢা জদথ ডাভদড রপদঝজভদাভী ওফ ডওঢডা ওর্তডও প্রচদদ ংক্রাফত্ম  জুদটিও 

রভাকমুক্ত দতধত্র ংভক্ষড ওজভদদ এং ধভীক্ষাভ প্রজঢদতদ ফলাধজভঘামও ধশুম্পত অজথতপ্তভদও 

অজলঢ ওজভদদাঃ 

 (ও) ব্রম্নদদমাজ (Brucellosis) (ঔ) বক্ষা (Tuberculosis) (ক) রাপাইদ পাইভাম টায়জভয়া 

জফউদওাচাম রভাক (Bovine Viral Diarthoea Mucosal Disease) (খ) ইদদনওা রাপাইদ 

ভাইদদা ট্রাজওয়াইটি (Infections Bovine Rhinotracheitis) (IBR) (গ) ইদদনওা ধাচুমাভ 

পামদপা রপচাদাইটি (Infectious Pastular Vulvo Vaginitis) (ঘ) ওযাফধাইদমা ব্যাওদঝজভজ  

(Compylobacteriosis) (ঙ) ট্রাইদওাদফাজদয়াজ (Trichomoniasis) (চ) ক্ষুভা রভাক (Foot 

and Mouth)। 

১৫। ধশুম্পত অজথতপ্তভ ওর্তডও রওাদ প্রজঢষ্ঠাদ ধজভতয ডদওাদম জদফদ ভভাদল রওাদ রাঁড় ধভীক্ষায় অদেধমৄক্ত 

প্রফাজডঢ লইদম ঢালা াজঢম ওভাভ জদদত ডয ধামদ ওজভদঢ ংজিষ্ট প্রজঢষ্ঠাদদভ ওর্তডধক্ষ াে ণাজওদদ। 
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               ঢনজম ৭ (ক) 

গ্রান্ড গ্রযান্ড/গ্রান্ড প্যাদভন্ট (জচজচজধ/জচজধ) স্টও ঔাফাভ স্থাধদ এভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ- ১৮ দ্রষ্টব্য ] 

১। রমাওামদয়ভ াজলদভ গ্রান্ড গ্রযান্ড/গ্রান্ড প্যাদভন্ট স্টও ঔাফাভ স্থাধদ ওজভদঢ লইদ। 

২। ঔাফাদভভ ঘতুজত ডদওভ ওফধদক্ষ ৫ জওাঃ জফাঃ এভ ফদে কাজত ধশু, ধাজঔভ ঔাফাভ, জফঝ প্রদজং ওাভঔাদা 

এং অন্য রওাদ পাভী জযে ওাভঔাদা ণাজওদঢ ধাজভদ দা। 

৩। অশ্যই এদপাইভাদদফন্টাম ওদন্ট্রাম লাউচ লইদঢ লইদ। 

৪। উন্নঢ াদয়া-জজওউজভঝ অদেভড ওজভদঢ লইদ। 

৫। ভওাভ ওর্তডও অদেদফাজতঢ জদচস্ব রভাক জদড ডদয়ভ ল্যাদভঝভী ণাজওদঢ লইদ। 

৬। লযাঘাভী দয়স্ট (ENG) অসুস্থ/মৃঢ াট ড অধাভদডভ চন্য ইদজদাদভঝভ ণাজওদঢ লইদ। 

৭। লযাঘাভী  ডতা জদঙ্গম রস্টচ লইদঢ লইদ। 

৮। জদচস্ব জনট জফম ণাজওদঢ লইদ। 

৯। রমাওামদয় রওাদ দুক ডন্ধ/অসুজথা সৃজষ্ট ওজভদঢ ধাজভদ দা। 

১০। অসুস্থ মুভকী ধজভঘব ডাভ চন্য পৃণও রদটভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

১১। ঔাফাদভভ ধজভঘব ডায় ওফ ডভঢ ওমদও ঔাফাদভভ ফদে আাদদভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

১২। ধাজঔভ ইজঢলা, রভাকাক্রাদফত্মভ লাভ, রভাদকভ মক্ষড, প্রতত্ত জঘজওৎা, মৃতুযলাভ, রধাস্টফদঝ ডফ জভদধাঝ ড, 

ল্যাদভঝভী ধভীক্ষাভ জভদধাঝ ড, রভাদকভ জস্ক্র্জদং ধদ্ধজঢ, জিজদং এভ নমানমল রভাক ংক্রাফত্ম রভওট ড ংগ্রল 

 ংভক্ষড ওজভদদ এং ধশুম্পত অজথতপ্তভদও জদয়জফঢ ভভাল ওজভদঢ লইদ। 

১৩। অজপজ্ঞ রপদঝজভদাভীয়াদদভ া ডক্ষজডও ঢত্ত্বাথাদদ ঔাফাভ ধজভঘাজমঢ লইদঢ লইদ। 

১৪। গ্রান্ড প্যাদভন্ট স্টও পাটি ডওযাম জটজচচ মুক্ত লইদঢ লইদ। 

১৫। গ্রান্ড প্যাদভন্ট স্টও/প্যাদভন্ট স্টও াচ্চা ভভাদলভ াদণ অশ্যই রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা প্রতত্ত রলমণ 

াটি ডজনদওঝ ণাজওদঢ লইদ। 

১৬। জজক্রঢ প্যাদভন্ট াচ্চা রওাদ লযাঘাভীদঢ ধাঞাদ লইয়াদঙ ঢাভ রভওট ড ংভক্ষডওভড। 

১৭। ঔাফাদভ চডয (ব্যসৄঢ জমঝাভল) অধাভদডভ আদৄজদও ব্যস্থাধদা ণাজওদঢ লইদ। 

১৮। ঔাফাভ জদন্ধদকৃঢ লইদঢ লইদ। 
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           ঢনজম ৭ (খ) 

প্যাদভন্ট ঔাফাভ স্থাধদ এভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ- ১৮ দ্রষ্টব্য ] 

 
১। রমাওামদয়ভ াজলদভ ঔাফাভ স্থাধদ ওজভদঢ লইদ। 

২। ঔাফাদভভ ঘতুজত ডদও ২ জওাঃ জফাঃ ফদে রওাদ ওফাজয ডয়াম/প্যাদভন্ট স্টও নাফ ড ণাজওদঢ ধাজভদ দা। 

৩। উন্নঢ াদয়া-জজওউজভটি অদেভড ওজভদঢ লইদ। 

৪। দধদ রদটভ রক্ষদত্র এও রট রণদও অন্য রদটভ দূভত্ব ওফধদক্ষ ৬০ জনঝ লইদঢ লইদ এং রদটভ উচ্চঢা 

লইদ রফদছ রণদও ১২ জনঝ। 

৫। মৃঢ ধাজঔ জটদধাাদমভ চন্য ইদজদাদভঝভ ণাজওদঢ লইদ। 

৬। ঔাফাদভভ স্থাদ চমাদ্ধঢা মুক্ত উচ্চ  শুষ্ক চজফ লইদঢ লইদ। 

৭। রমাওামদয় রওাদ দুক ডন্ধ/অসুজথা সৃজষ্ট ওজভদঢ ধাজভদ দা। 

৮। দূরডমুক্ত ধজভদয ণাজওদঢ লইদ। 

৯। অসুস্থ মুভকী ধজভঘব ডাভ চন্য পৃণও রদটভ ব্যস্থা ওজভদঢ লইদ। 

১০। ঔাফাদভ রমাওচদ/বাদালদ প্রদয জদয়ন্ত্রদডভ রক্ষদত্র স্বাস্থয ম্মঢ পৄঝাঢ/দধারও  বুদঝভ ব্যস্থা ণাজওদঢ 

লইদ। 

১১। জঘজওৎা  রথধদত্রভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

১২। ঔাফাদভ টিওা প্রতাদ ংক্রাফত্ম ওম ঢথ্য ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ। 

১৩। মুভকী পাটি ডওযাম জটজচচ মুক্ত লইদঢ লইদ। 

১৪। াচ্চা ভভাদলভ রক্ষদত্র রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ রলল্ণ াটি ডজনদওঝ ণাজওদঢ লইদ। 

১৫। অজথতপ্তদভভ ঘাজলতা রফাঢাদও রব রওাদ ঢথ্য ভভাল ওজভদঢ াে ণাজওদ। 

১৬। ঔাফাদভ চডয (ব্যসৄঢ জমঝাভল) অধাভদডভ আদৄজদও ব্যস্থাধদা ণাজওদঢ লইদ। 

১৭। ঔাফাভ জদন্ধদকৃঢ লইদ লইদ। 

 

 

 

 

    



 

াংমাদতয রকদচঝ, অজঢজভক্ত, দদপম্বভ, ০৪ ২০০৮   

6629 

 

 

 

           ঢনজম ৭ (গ) 

ব্যাজডজচযও ঔাফাভ (জচজধ  জধ এ াদত) স্থাধদ এভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ- ১৮ দ্রষ্টব্য ] 

১। এওটি াজডজচযও ঔাফাভ রণদও আভ এওটি াজডজচযও ঔাফাদভভ দূভত্ব ওফধদক্ষ ২০০ জফঝাভ লইদঢ লইদ। 

২। ওদন্ট্রাম া দধদ জদস্টফ লাউচ লইদঢ লইদ। 

৩। দধদ লাউদচভ রক্ষদত্র রট রণদও রদটভ দূভত্ব ৪৫ জনঝ লইদঢ লইদ। 

৪। াচাভচাঢ ওভাভ ফয় রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ জদওঝ লইদঢ চদস্বাদস্থভ ক্ষজঢ লইদ দা অণ ডাৎ স্বাস্থযকঢ 

উধমৄক্তঢাভ দতধত্র জদদঢ লইদ। 

৫। ঔাফাদভভ স্থাদ চমাদ্ধঢা মুক্ত উচ্চ  শুল্ক চজফ লইদঢ লইদ। 

৬। রমাওামদয় রওাদ দুক ডন্ধ/অসুজথা সৃজষ্ট ওজভদঢ ধাজভদ দা। 

৭। ঔাফাদভ দূরডমুক্ত ধজভদয ণাজওদঢ লইদ। 

৮। অসুস্থ মুভকী ধজভঘব ডাভ চন্য পৃণও রদটভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

৯। ঔাফাদভ রমাওচদ/বাদালদ প্রদয জদয়ন্ত্রদডভ রক্ষদত্র স্বাস্থযম্মঢ পৄঝধাঢ/দধারাও  বুদঝভ ব্যস্থা ণাজওদঢ 

লইদ। 

১০। জঘজওৎা  রথধদত্রভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

১১। ঔাফাদভ রভাকাক্রাদন্তভ লাভ, মক্ষড, প্রাদুপডাদভ ফয় জঘজওৎা, রধাস্টফদঝ ডফ ধভীক্ষাভ জভদধাঝ ড  অন্যান্য 

ধভীক্ষাভ নমানমল রভাক ংক্রাফদ রভওট ড ংভক্ষদডভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ এং রওাদ প্যাদভন্ট স্টও া 

ঔাফাভ রণদও াচ্চা ংগৃলীঢ ঢালাভ রভওট ড ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ। 

১২। মৃঢ াট ড জটদধাচাদমভ চন্য ওফধদক্ষ জধঝ ণাজওদঢ লইদ। জমঝাভ ম্যাদদচদফদন্টভ চন্য ওফদধাস্ট জদস্টফ 

ণাজওদঢ লইদ। মৃঢ মুভকী জধদঝ রনজমদঢ লইদ। 

১৩। ঔাফাদভ উন্নঢ াদয়া-জজওউজভটি অদেভড ওজভদঢ লইদ। 

১৪। জক্রদয়ভ ফয় ঘামাদ/ভজযত জতদঢ লইদ। 

১৫। আাজও াড়ীভ জপঢদভ রওাদ াজডজচযও ঔাফাভ স্থাধদ ওভা বাইদ দা। 

১৬। ঔাফাভ জদন্ধদকৃঢ লইদঢ লইদ। 
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           ঢনজম ৭ (ঘ) 

রভওাভী রপদঝজভদাজভ ল্যাদভঝভী স্থাধদ এভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ- ১৮ দ্রষ্টব্য ] 

 

১। ল্যাদভঝভী স্থাধদদভ রক্ষদত্র এওচদ রভজচস্টাট ড রপদঝজভদাজভয়াদ ণাজওদঢ লইদ। ল্যাদভঝভী লইদঢ প্রতত্ত 

জভদধাদঝ ড রপদঝজভদাজভয়াদদভ স্বাক্ষভ ণাজওদঢ লইদ। 

২। ল্যাদভঝভী লইদঢ জদয়জফঢ জভদধাঝ ড ধশুম্পত অজথতপ্তদভ রপ্রভড ওজভদঢ লইদ। 

৩। ফলাধজভঘামও া ক্ষফঢাপ্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা রব রওাদ ফয় ল্যাদভঝভীভ ওাব ডক্রফ ধব ডাদমাঘদা  

ধজভতয ডদ ওজভদঢ এং প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওজভদঢ ধাজভদদ। 

৪। ল্যাদভঝভী জদন্ধদকৃঢ লইদঢ লইদ। 

৫। রওযদ অদেবায়ী পৃণও ওক্ষ ণাজওদঢ লইদ। 

৬। প্রজঢ রওযদদ প্রদযাজতওাভ জদয়ন্ত্রড ওজভদঢ লইদ। 

৭। দমুদা চফাতাদওাভী  জভদধ ডাঝ ংগ্রলওাভীদতভ চন্য জভদধযদ ওক্ষ ণাজওদঢ লইদ। 

৮। রধাযাও ধজভঢডদদভ আমাতা ওক্ষ ণাজওদঢ লইদ। 

৯। ঝুঁজওপূড ড ভাায়জদও  প্যাদণাদচদমূদলভ জদন্ধদল ঢত্বাথায়দদভ তাজয়ত্ব জদজত ডষ্ট তাজয়ত্বযীম ব্যজক্তভ উধভ 

অধ ডদ ওজভদঢ লইদ। 

১০। জদযরজ্ঞ রপদঝজভদাজভয়াদ, রঝওজদজযয়াদ, এদঝদদটন্ট ণাজওদঢ লইদ। 

১১। চডয জদষ্কাযদদভ ব্যস্থা/ধজভদয দূরডমুক্ত  া ডক্ষজডও ধাজদ, জদুযদঢভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

১২। প্রদঝওযদ বন্ত্র ণাজওদঢ লইদ। 

১৩। অদেীক্ষড বন্ত্র ণাজওদঢ লইদ। 

১৪। ইদকুদঝভল চীাণু ঘাদরভ আদেরজঙ্গও বন্ত্রধাজঢ ণাজওদঢ লইদ। 
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১৫। অদঝাদক্লপ বন্ত্র, রনটি রওজদদঝ, রজন্টজনউচ রফজযদ, রভজিচাদভঝভ ইঢযাজত ণাজওদঢ লইদ। 

১৬। ল্যাদভঝভীভ ওাদচ ব্যসৄঢ জজপন্ন প্রওাভ কস্দা য়াভ ণাজওদঢ লইদ। 

১৭। ল্যাদভঝভীভ ওাদচ  ব্যসৄঢ জজপন্ন প্রওাভ জফজটয়া ণাজওদঢ লইদ। 

১৮। ল্যাদভঝভীভ ওাদচ ব্যসৄঢ প্রদয়াচদীয় রওজফওযাম, জভ-এদচন্ট ণাজওদঢ লইদ। 

১৯। ল্যাদভঝভীভ ওাদচ ব্যসৄঢ প্রদয়াচদীয় ধস্দাজস্টও য়াদ ণাজওদঢ লইদ। 

২০। ইদজদাভদঝভ ণাজওদঢ লইদ। 

২১। কদরডাকাদ ব্যলাদভভ চন্য আদেরজঙ্গও বন্ত্রধাজঢ ণাজওদঢ লইদ। 

২২। দমুদা এং ধভীক্ষাভ নম দজণভুক্ত ওভাভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

২৩। ওী ওী ধভীক্ষা ওভা লইদ ঢালাভ ঢাজমওাল প্রদয়াচদীয় বন্ত্রধাজঢ ণাজওদঢ লইদ। 

২৪। ফাজও প্রজঢদতদ  রদাটিনাদয়ম (Notifiable) রভাদকভ রক্ষদত্র জজথ -৪ অদেবায়ী ফলাধজভঘামও ভাদভ 

চাদাইদঢ লইদ। 

২৫। ল্যাদভঝভী জদন্ধদকৃঢ লইদঢ লইদ। 
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           ঢনজম ৭ (ঙ) 

ফাং প্রজক্রয়াচাঢওভড প্ল্ান্ট স্থাধদদভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ- ১৮ দ্রষ্টব্য ] 

১. অওাঞাদফা (Structure) : 

১.১ প্রজক্রয়াচাঢ ওাভঔাদাভ দওযা এফদপাদ প্রডয়দ ওজভদঢ লইদ বালাদঢ প্রজক্রয়াচাঢ দ্রদব্যভ ংক্রফদডভ 

ম্ভাদা  ডজদফড ধব ডাদয় ণাদও। প্রজক্রয়াচাঢ ওাদম চূড়াফত্ম উৎধাতদদভ জতদও ওাঁঘাফাদমভ প্রাল এওমুঔী 

লইদ। 

১.২ ধস্দাদন্টভ চায়কাটিদঢ জদদফডাক্ত সুজথাজত ণাজওদঢ লইদ - 

 (ও) অত্র যঢডামী প্যাভা ৬.২ এ উদমস্দজঔঢ ঢাধফাত্রাভ জদদঘ ফাং  ফাংচাঢ ধণ্য ংভক্ষদডভ চন্য 

ধব ডাপ্ত জভজিচাদভঝভ (Refrigerated) ংভক্ষড ওক্ষ। এই ওম ওদক্ষ ধব ডাপ্ত ংখ্যও ণাদফ ডাজফঝাদভভ 

ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

 (ঔ) ফাংচাঢ ধণ্য প্র্ত্তঢ প্রজওয়াভ জজপন্ন ধব ডায় আমাতাপাদ ম্পন্ন ওজভাভ চন্য ধব ডাপ্ত আওাদভভ 

সুজথাচদও ওক্ষ ণাজওদঢ লইদ এং দক্সাটি এফদপাদ ওজভদঢ লইদ বালাদঢ ওম ওাব ডক্রফ স্বাস্থযম্মঢ 

উধাদয় ম্পন্ন ওভা বায়। 

 (ক) অদেদফাজতঢ উৎ লইদঢ ধব ডাপ্ত জশুদ্ধ ধাজদভ ভভাল। 

 (খ) ওাচ ওভাভ চায়কাভ ওাঙাওাজঙ ধব ডাপ্ত ংখ্যও লাঢ রথায়াভ ব্যস্থা। 

 (গ) ওফীদতভ রধাযাও ধজভঢডদদভ চন্য প্রদয়াচদীয় উধওভডল সুজথাচদও ওক্ষ। 

 (ঘ) স্বাস্থযম্মঢ  ধব ডাপ্ত রড্রদদচ ব্যস্থা। 

 (ঙ) ক্ষজঢওভ ধশুধাঔী, রধাওাফাওড় ইঢযাজত প্রদয প্রজঢদভাদথভ বণাবণ ব্যস্থা। 

 (চ) ধজভিন্ন রযৌঘাকাভ বাভ তভচা রওাদ অস্থাদঢই ফাং লযান্ডজমং (Handling) এমাওায় ভাজভ খুজমদ 

দা। 

১.৩ প্ল্যাদন্টভ ফাং, ফাংচাঢ ধণ্য  অন্যান্য উধাতাদ ংভক্ষদডভ, ওাচ ওভাভ  প্রজক্রয়াচাঢওভদডভ ওম 

ওদক্ষভ -   

 (ও) রফাদছ লইদ তীখ ডস্থায়ী, অদপদ্য, অজধজিম  অজরাক্ত উধওভড দ্বাভা এফদপাদ দঢয়াভী বালাদঢ রফদছ 

ম্পূড ডপাদ ধজভষ্কাভ  চীাণুমুক্ত ওভা য়ায়। জদষ্কাযদ মুদঔ চাম (trap) ছাঁচজভ (gratings) ণাজওদঢ 

লইদ। 

(ঔ) লামওা ভং এভ অপযফত্মভীড রতয়াদমভ পৃষ্ঠ লদ ফসৃদ, তীখ ডস্থায়ী, অদপদ্য  রথৌঢ উধদবাকী। রতয়াদম  

রফদছভ জফমদ রওাড ক্রাওাদভ (rounded) উঁচু ওদভ জতদঢ লদ।  
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(ক) ীজমং লইদ ফসৃড, রথৌঢ উধদবাকী, ঙত্রাও জদভাথী  খদীওভড রভাথী প্রকৃজঢভ। 

(খ) ধব ডাপ্ত ায়ু ঘমাঘদমভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

(গ) ধব ডাপ্ত প্রাকৃজঢও আদমা  কৃজক্রফ আদমা স্বাপাজও ভং এভ লইদঢ লইদ। ওদক্ষ আদমাভ ঢীব্রঢা ২২০ মাক্স এং 

ধজভতয ডদ এমাওায় ৫৪০ মাক্স এভ ওফ লইদ দা। 

(ঘ) চাদামা গুদমা এফদপাদ দঢভী ওভা লইদ বালাদঢ দৄমাাজম া ফয়মা চজফদঢ দা ধাদভ। চাদামা রঔামা লইদম 

ধত ডা ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ। 

(ঙ) তভচা লইদ ফসৃদ, রযারড রভাথী (Non absorbent) পৃষ্ঠ ম্পন্ন এং স্বয়ংজক্রয়পাদ ন্ধ ধদ্ধজঢভ। 

(চ) জজড় া আদেরজঙ্গও অওাঞাদফা এফদপাদ দঢভী ওজভদঢ লইদ বালাদঢ এইগুদমা লইদঢ উৎধাজতঢ ধণ্য 

ংক্রজফঢ দা লয়। 

২.  ভঞ্জাফাঃ 

২.১ ওম ওফ ডওদক্ষ (Work rooms) ছুজভ  অন্যান্য ভঞ্জাফ ধজভষ্কাভ  চীাণুমুক্ত ওভাভ সুজথাচদও  ধব ডাপ্ত 

সুদবাক ণাজওদঢ লইদ। 

২.২ ফাংচাঢ ধণ্য উৎধাতদদ ব্যসৄঢ ওম জনওঘাভ (fixturs) জনটিং (Fitting) ইফজধস্দদফন্ট 

(implements) এং ফাং া ফাংচাঢ ধণ্য ংভক্ষডওাদম বা জওছু ংস্দয ড আদ, রইগুজম লইদ তীখ ডস্থায়ী, 

অদপদ্য, ক্ষজঢওাভও এং জরাক্ত দয় এফদ উধওভড দ্বাভা দঢয়াভী বালা লদচই ধজভষ্কাভ  চীাণুমুক্ত ওভা বায়। 

২.৩ ওম ভঞ্জাফ এং ংভক্ষড ধাত্র এফদপাদ দঢয়াভী লইদ বালাদঢ ধাদত্রভ জপঢদভভ ্ত্ত া ধাত্র রওাদটিই রফদছভ 

ভাজভ ংস্দয ড দা আদ। 

২.৪ রব ওদক্ষ ফাং রণদও লাড় ভাদদা এং ফাং ওাঝাভ ওাচ ওভা লইদ র ওদক্ষভ ঢাধফাত্রা ওঔদই ১২
০
 রাঃ এভ 

রযী লইদ দা। প্রদয়াচদদ যীঢাঢধ বন্ত্র ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ। 

২.৫ ফাং চডয া াজঢম ফাং ভাজঔাভ চন্য ধব ডাপ্ত ধজভফাড ধাজদদভাথও (Waterproof) ধাত্র (Container) 

ণাজওদ বালাদঢ স্ষ্টপাদ ‘‘ইলা ঔায়াভ উধদবাকী দয়’’ ওণাটি জমঔা ণাজওদ। 

৩. ওাভঔাদাভ ওাব ডক্রফ ধজভঘামদা (Plant operation) t 

৩.১ ওাভঔাদাভ  ডত্র উচ্চফাদম্পন্ন ধজভিন্নঢা চায় ভাজঔদঢ লইদ এং এফদপাদ ওাব ডক্রফ ধজভঘামদা ওজভদঢ লইদ, 

বালাদঢ -  

 (ও) ফাং  ফাংচাঢ ধণ্য উৎধাতদদভ চন্য জদথ ডাজভঢ ওক্ষ, বন্ত্রধাজঢ  ভঞ্জাফ শুদৄফাত্র এই ওাদচই ব্যসৄঢ 

লইদ। 
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(ঔ)  ফাং, ফাংচাঢ ধণ্য অণা অন্যান্য উধওভড অণা ইলাদতভ ধাত্র (Container) রফদছ া ফাটিভ ংস্দয ড দা আদ 

অণা এই ওম (meat etc) ধণ্য ংক্রজফঢ লইদঢ ধাদভ  এফদপাদ ংভক্ষড া লাঢাদদা (Handling) বাইদ দা। 

(ক) ঔাাভ অদেধদবাকী ফাং া ফাংচাঢ ধণ্য ংভক্ষদডভ চন্য ধাত্রগুদমা ঔাজম ওভাভ ধভ পদাঃ ব্যলাদভভ পূদ ড ধজভস্কাভ  

চীাণুমুক্ত ওজভদঢ লইদ। 

(খ) ওম প্রওাভ াাদ, চীাদেদাযও, নাংজকাইট, রধজস্টাইট  জপ্রচাভদপটিপ এফদ থভদদভ লইদঢ লইদ এং এফদপাদ 

ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ বালাদঢ ফাং  ফাংচাঢ ধদণ্যভ গুদকঢ ফাদদভ ধজভঢডদ দা খদঝ।  

(গ)  প্রজক্রয়াচাঢওভদডভ পূদ ড ওাঁঘা ফাংদভ ঢাধফাত্রা ১০º রাঃ এভ রজয লইদ দা। রবই রক্ষদত্র ঢাৎক্ষজডও প্রজক্রয়াচাঢওভড 

ম্ভ দয় রই রক্ষদত্র প্র্ত্তঢকৃঢ ওাঁঘা ফাং ব্যলাভ ওভা ধব ডন্ত যীঢম (refrigerated) ওদক্ষ ভাজঔদঢ লইদ। 

(ঘ) জক্রদয়ভ চন্য ভান্না ওভা ফাংদভ রওন্দ্রস্থদম ওফধদক্ষ ৬৩º রাঃ (১৪৬º নাাঃ) ঢাধ রধৌুঁঙাইদঢ লইদ। 

(ঙ)  ভান্না ওভাভ ধভ বঢ ঢাড়াঢাজড় ম্ভ এভ রওদন্দ্রভ ঢাধফাত্রা ৫ খন্টাভ ফদে ২০º রাঃ এভ জদদঘ এং ধভঢী ৩ খন্টাভ ফদে 

৭º রাঃ এভ দীদঘ ঞান্ডা ওজভদঢ লইদ। এ থভদদভ ফাং ধভঢীদঢ ভাজভ ঔায়া বাইদ। 

(চ)  ওম ভঞ্জাফ, বন্ত্রধাজঢ  আাধত্র প্রজঢজতদ প্রজঢ জযনঝ (shift) ওাদচভ রযদর ধজভস্কাভ  চীাডমুক্ত ওজভদঢ লইদ। 

(ছ) ফাং প্রজক্রয়াচাঢ ংক্রাফত্ম ওম ওাদচ শুদৄফাত্র জশুদ্ধ ধাজদ ব্যলাভ ওভা বাইদ। 

(জ) ধজভস্কাভওভড  ভক্ষডাদক্ষড ওাদচ ব্যহৃঢ ্ত্ত  ভঞ্জাফ এওটি জদজত ডষ্ট ওদক্ষ ভাজঔদঢ লইদ। 

৪. ওফীদতভ স্বাস্থযজজথ (Personnel hygiene): 

৪.১ ফাং  ফাংচাঢ ্ত্ত লযান্ডজমং (handling) এ জদদয়াজচঢ ওফী এপং লযান্ডজমং এমাওায় আকঢ তয ডদাণী ওমদও--- 

(ও) লামওা ভং এভ লদচ রথায়া বায় এফদ ধজভিন্ন ওাদচভ রধাযাও, জুঢা, টুজধ, ফাস্ক এং প্রদয়াচদ খাড়ফ ড  (neck 

shield) ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ। 

(ঔ) ওাচ শুভম্নভ পূদ ড এং ধদভ লাঢ ধজভস্কাভ ওজভয়া দৄইয়া চীাদেমুক্ত ওজভদঢ লইদ।  

(ক) ফাং লাঢ জতয়া থভাভ রক্ষদত্র ধাজদদভাথও লাঢ রফাচা (gloves) ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ। ফাংদ ভাজভ লাঢ মাকাদদা 

ধজভলাভ ওজভদঢ লইদম বাজন্ত্রও ধদ্ধজঢই ব্যলাভ ওভা উজঘঢ। 

(খ) প্রজঢজতদ ওাচ রযদর ধজভদথয় ওাধড় দৄইয়া রনজমদঢ লইদ। 
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৪.২ রঔামা (unpakced) ফাং া ফাংচাঢ ধণ্য লযান্ডজমং এ জদদয়াজচঢ ওফীকড এফদ জওছু থজভদদ দা বালা লইদঢ ফাং 

ংক্রজফঢ লইদঢ ধাদভ। 

৪.৩ ফাং  ফাংচাঢ ধণ্য ভাঔা রওাদ ওদক্ষ ঔায়া, ধাদ ওভা, চুইংগ্রাফ জঘাদদা, দৄফধাদ া ধাদ চত ডা ব্যলাভ ওভা বাইদ দা।  

৪.৪ রভাকাক্রাফত্ম া ঔাাদভভ ফােদফ ংক্রজফঢ লইদঢ ধাদভ এফদ রভাদকভ ব্যজক্ত প্যাদঝন্ট ওাচ ওজভদঢ ধাজভদ দা।  

৪.৫ রওাদ ব্যজক্ত অন্য রওাদ ওাদচ চজড়ঢ ণাজওদম এং ঢা রণদও ফাং া ফাংচাঢ ধণ্য ংক্রজফঢ লয়াভ ঝুঁজও ণাজওদম ঐ 

ব্যজক্ত রই ওাচ ওজভদঢ ধাজভদদ দা। 

৪.৬ ওাদভা কাদয় রওাদ প্রওাভ খা, ওাঝা া রণঢমাদদা (abrasion) ণাজওদম বজত ঢা প ুঁজচমৄু্ক্ত (Purulent) লয় এং 

ধাজদদভাথও ্ত্ত দ্বাভা ঠাওা ণাদও ঢদ জঢজদ ফাং া ফাংচাঢ ধণ্য া উধওভড লযান্ডজমং ওজভদঢ ধাজভদদ দা।  

 

৫. রফাড়াদদা এং প্যাদওঝ ওভা (wrapping and packing): 

৫.১ ংক্রফড প্রজঢদভাদথভ চন্য রফাড়াদদা  প্যাজওং জদজত ডষ্ট চায়কায় স্বাস্থযম্মঢ উধাদয় ওজভদঢ লইদ। 

৫.২ ধজভলদ া লযান্ডজমং এভ ফয় ফাং  ফাংচাঢ ধদণ্যভ জদভাধত্তাভ চন্য বদণষ্ট যক্ত উধওভড দ্বাভা রফাড়াদদা া প্যাদওঝ 

ওজভদঢ লইদ এং ফাংদভ দচজও গুডাগুদ ধজভঢডদ খঝাদঢ ধাদভ এফদ রওাদ রফাড়ও রপত ওজভয়া ফাংচাঢ ধদণ্যভ ংস্দয ড 

আজদঢ ধাজভদ দা। 

৫.৩ রবই রক্ষদত্র ফাংচাঢ ধণ্য জট্রঝদফন্ট ওভা লয় দা এং ংভক্ষদ ওভা বায় দা রই রক্ষদত্র প্যাদওঝ এভ উধভ ধজভস্কাভ  সুধা্ 

জদদত ডযদা ণাজওদঢ লইদ--- 

 (ও) ধজভলদ  ংভক্ষডওাদম দ ডাচ্চ ঢাধফাত্রাু্ 

 (ঔ) জদদত ডজযঢ  ঢাধফাত্রায় ংভক্ষড ফয়ীফা। 

৬. গুতাফচাঢ ওভা  ধজভলদ (Storage and transport) 

৬.১ গুতাফচাঢ ওভাভ ফয় ওম ওাঁঘা ফাং  ফাংচাঢ ধণ্য জঘজিঢ ওজভদঢ লইদ। 

৬.২ জদদম্নাক্ত ঢাধফাত্রায় ফাং  ফাংচাঢ ধণ্য ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ--- 

 (ও) ঞান্ডাকৃঢ (Chilled) = + ৪º রাঃ লইদঢ-৪º রাঃ ধব ডন্ত 



 

াংমাদতয রকদচঝ, অজঢজভক্ত, দদপম্বভ, ০৪ ২০০৮   

6636 

 

  

 

 (ঔ) চফাদদা (frogen) =  ৮º রাঃ লইদঢ -১২º রাঃ ধব ডন্ত  

 (ক) কপীভ ঞান্ডায় চফাদদা (deep frogen) = ২০º রাঃ লইদঢ -৭০º রাঃ ধব ডন্ত  

৬.৩ প্রজক্রয়াচাঢ ওাভঔাদায় Rent ধব ডন্ত ওাঁঘা ফাং ধজভলদওাদম ৬.২ অদেদিদত জড ডঢ ঢাধফাত্রা চায় ভাজঔদঢ লইদ। 

৬.৪ প্রজক্রয়াচাঢ ওাভঔাদায় ফাং রধৌুঁঙাদদাভ ধভ অদেদিত ৬.২ এ জদথ ডাজভঢ ঢাধফাত্রায় ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ। 

৬.৫ ফাংচাঢ ধণ্য ধজভলদওাদম বালাদঢ দষ্ট া ংক্রজফঢ দা লয় রই পাদ সুভক্ষদ ওজভদঢ লইদ। 

৭. ওাভঔাদা ধজভতয ডডাঃ 

৭.১ ক্ষফঢাপ্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা চায়কাটি ফয় ফয় া প্রদয়াচদদ রব রওাদ ফয় ধজভতয ডদ ওজভদঢ ধাজভদদ। 

৭.২  কদরডাকদভ ধভীক্ষাভ প্রদয়াচদদ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা দমুদা ংগ্রল ওজভদঢ ধাজভদদ। 
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ঢনজম ৭ (চ) 

ফাংদভ লাড় ঙাড়াদদা (deborning )  প্যাজওং (packing) প্যাদঝন্ট ধজভঘামদাভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

 

১.  অওাঞাদফা (Structure): 

১.২  প্যাদওঝচাঢ ধদণ্যভ ম্ভাব্য দূরড  ডজদম্ন ধব ডাদয় ভাঔাভ চন্য লাড় ঙাড়াদদা  প্যাজওং প্ল্যাদঝভ দওযা এফদ লইদ রবঔাদদ 

ঢাচা ফাংদভ প্রাল ঞান্ডাওভড রণদও ঙাড়াদদা, প্যাজওং এং জিচাভ (freezer ) ংভক্ষড ধব ডন্ত এওমুজঔ লইদ। 

১.২ স্বাস্থযম্মঢ উধাদয় আমাতাপাদ ওম ওাব ড ধজভঘামদাভ চন্য ধব ডাপ্ত ওক্ষ ণাজওদ। 

 ওাভঔাদায় জদদম্নাক্ত সুজথাগুজম ণাজওদাঃ 

(ও) অদেদফাজতঢ উৎ রণদও শুদৄফাত্র জশুদ্ধ ধাজদভ ব্যস্থা। 

(ঔ)  ধাইদধ ঞান্ডা  কভফ ধাজদ ভভাদলভ ব্যস্থা। 

(ক) প্রজঢটি ওদক্ষ ওাদচভ চায়কাভ ওাঙাওাজঙ ধব ডাপ্ত ংখ্যও লাঢ রথায়াভ সুজথা ণাজওদ। 

(খ) ওফীদতভ চন্য রধাযাও ধজভঢডদদভ ধব ডাপ্ত সুজথাল আমাতা ওক্ষ।  

(গ) স্বাস্থযম্মঢ ধব ডাপ্ত জদস্কাযদ ব্যস্থা । 

(ঘ) ন্য ধশু ধাজঔ রধাওাফাওড় প্রজঢদভাথ ব্যস্থা।  

(ঙ) স্বয়ংজক্রয়পাদ ন্ধ লয় এফদ তভচা। 

(চ) ধজভিন্ন ঝয়দমঝ বাভ তভচা ওাদচভ চায়কাভ জতদও রঔামা বাইদ দা। 

(ছ) প্রজক্রয়াওভড ওদক্ষভ াজলদভ বন্ত্রধাজঢ (ছুজভ, ঘাকু) থাভওভড  এপ্রদ, ভঞ্জাফ ইঢযাজত ভাঔাভ চায়কা। 

১.৩ ফাং লযাদল্ডজমং, প্যাজওং ংভক্ষদডভ ওদক্ষ জদদম্নাক্ত সুজথাগুজম ণাজওদ- 

(ও) ওাদচভ চায়কায় ২২০ মাক্স (Lux)  ধজভতয ডদডভ চায়কায় ৬০০ মাক্স (Lux) প্রাকৃজঢও া কৃজত্রফ আদমা বালা স্বাপাজও 

ভং এভ ধজভঢডদ খঝায় দা। 

(ঔ) তীখ ডস্থায়ী, অদপদ্য, অজধজিম  অজরাক্ত উধওভড দ্বাভা দঢভী রফদছ লদচই ধজভস্কাভ  চীাণুমুক্তওভডদবাগ্য এং 

জদস্কাযদদবাগ্য লইদ। 

(ক) দত ডফাগুদমা চাম  ছাঁছজভ মৄক্ত লইদ। 

(খ)  রতয়াদমভ অপযফত্মভীড জতও লদ ফসৃড, তীখ ডস্থায়ী, অদপদ্য, রথৌঢওভডদবাগ্য এং লামওা ভং এভ। রতয়াম  রফদছভ 

ংদবাকস্থম উঁচু ক্রাওাভ (Rounded) লইদ। 
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(গ) জজমং লইদ ম্পূড ড ধজভস্কাভদবাগ্য এং রওাদ প্রওাভ ফয়মা া দমাাজম চফা লইদ দা। 

(ঘ) তভচা লইদ ফসৃদ, রযারডদভাথী (non-absorbent) উধওভড দ্বাভা দঢভী এং স্বয়ংজক্রয়পাদ ন্ধ লয় এফদ।  

(ঙ) জেঁজড় া আদেরজঙ্গও  অওাঞাদফা এফদপাদ দঢয়াভী লইদ বালাদঢ প্রজক্রয়াচাঢওভড এমাওায়  রওাদরূধ ংক্রফদডভ া 

দূরদডভ ওাভদ দা লয়। 

২. ভঞ্জাফাঃ 

২.১ ওম ওদক্ষ ছুজভ এং ভঞ্জাফ ধজভস্কাভ  চীাণুমুক্তওভদডভ ধব ডাপ্ত সুজথা ণাজওদ এং ৮২º রাঃ এভ রযী ঢাধফাত্রাভ 

ধাজদ ভভাল ণাজওদ। 

২.২ ফাংদভ ংস্দয ড আদ এফদ ওম উধওভড লইদঢ লইদ, তীখ ডস্থায়ী, অদপদ্য, অক্ষজঢওাভও, অজরাক্ত এং লদচ ধজভস্কাভ 

 চীাণুমুক্ত ওভা বায় এফদ উধওভড দ্বাভা দঢভী। 

২.৩ ফাং রওাদ অস্থাদঢই রফদছ া ফাটিভ ংস্দয ড আজদঢ ধাজভদ দা।  

২.৪ ফাং প্রজক্রয়াচাঢওভদডভ ওম ওদক্ষভ ঢাধফাত্রা ২º রাঃ এভ রযী ণাজওদ দা।  

৩. ঞান্ডাওভড বন্ত্র (Chiller) t 

৩.১ জঘমাভ এভ ঢাধফাত্রা াজলভ লইদঢ ধব ডদক্ষদডভ সুজথা ণাজওদঢ লইদ। 

৩.২ ধব ডাপ্ত চায়কা ণাজওদ বালাদঢ ঞান্ডা াঢাদভ প্রাল ফাংদভ জদজত ডষ্ট ঢাধফাত্রায় ঞান্ডা ওজভদঢ া চায় ভাজঔদঢ ধাদভ।  

৩.৩ রবঔাদদ রভম ধদ্ধজঢদঢ ওাভঔাদাভ জপঢভ ধজভলদ ওভা লয় রঔাদদ ফাং া ফাংচাঢ দ্রব্য জঘমাদভভ রতয়াদমভ া অন্য 

রওাদ ওাঞাদফাভ ংস্দয ড আজদ দা।  

৩.৪ রভও (Rack) া ঢাও লইদ ফজভঘা থদভদা এফদ ্ত্ত দ্বাভা দঢয়াভী এং দীদঘভ ঢাও রফদছ রণদও ওফধদক্ষ ১৫০ জফ.জফ. 

উধদভ। 

৩.৫ জঘমাভ এভ জজমং  উধদভভ অওাঞাদফাদঢ খডীভূঢ ধাজদ চজফদ দা।  

৩.৬ জঘমাদভভ ঢাধফাত্রা লইদ ০º লইদঢ ৪º র.। 

৮. ওাঝাভ পূদ ড ঢাচা ফাং ভাঔাভ চায়কা (Pretrim area) t 

৪.১ জঘমাভ  ওাটিং ওদক্ষভ ফাছঔাদদ ওাঝাভ পূদ ড ঢাচা ফাং ভাঔাভ চায়কায় ১২º র. ঢাধফাত্রা চায় ভাজঔদঢ লইদ।  

৪.২ লাঢদথায়া  চীাণুমুক্তওভড সুজথাভ াদণ উক্ত চায়কায় প্রদযদ্বাভ ণাজওদ।  

৪.৩ প্রদয়াচদীয় রক্ষদত্র উঁচুদঢ া দীদঘ তাঁড়াদদাভ স্টযান্ড ণাজওদঢ লইদ এং ধজভতয ডদ ওভাভ চন্য স্টযান্ডটি ধব ডাপ্ত ড় লইদঢ লইদ।  
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৫. লাড় ঙাড়াদদা- স্লাই ওভা (slicing) এং প্যাজওং ওক্ষ ঃাঃ 

৫.১ লাড় ঙাড়াদদা, স্লাই ওভা  প্যাজওং এওই ওদওর ওভা বাইদঢ ধাদভ। 

৫.২ লাড় ঙাড়াদদা , ফাং, মূম ওাটু ডদদভ ঠাওদা ন্ধ ওজভয়া ীম (Seal) ীম ওভাভ পূদ ড রওাদ উধদবাকী  ওাকচ দ্বাভা রফাড়াদদা 

া ায়ুশূন্য প্যাজওং (vacuum packing) ওজভয়া ওাকদচভ ওাটু ডদদ াচাইয়া ভাঔা বাইদঢ ধাদভ। 

৫.৩ রফাড়াদদা এং প্যাজওং জদজত ডষ্ট চায়কায় স্বাস্থযম্মঢ উধাদয় ওজভদঢ লইদ। 

৫.৪ রফাড়াদদা এং প্যাজওং উধওভড বদণষ্ট যক্ত লইদ, রবদ 

(ও) ফাংদভ গুডকঢফাদ জদষ্ট লয় দা; 

(ঔ) চদস্বাদস্থযভ চন্য ক্ষজঢওভ রওাদ ্ত্ত বালাদঢ প্যাজওং উধওভদডভ ফােদফ ফাংদ াজলঢ দা লয়। 

 ৫.৫ প্যাজওং  রফাড়াদদাভ ব্যহৃঢ উধওভদ পদাঃব্যলাভ ওভা বাইদ দা । 

৫.৬ লাঢ রথায়া স্থাদদভ াদণ চীাণুমুক্তওভড ইউজদদঝভ ংদবাক ণাজওদ। 

৬. জিচাভ (Freezer) : 

৬.১ জিচাভ জমদঢ জিজচং ঝাদদম (tunnel) এং ফাং ভাঔাভ রওাদ রস্টাভ বুছায়।  

৬.২ ফাং া ডক্ষজডওপাদ ১৮º র. এভ ফদে ভাঔাভ চন্য ধব ডাপ্ত জভজিচাদভদঝট  (Refregerated ) রস্টাভ ওক্ষ ণাজওদ। 

৬.৩ জিজচং ওদক্ষভ ঢাধফাত্রা ১৮º র. ধব ডন্ত দাফাদদা বায় এফদ জনটিং দ্বাভা দঢভী লইদ। 

৬.৪ জিচাভ ফাং ংভক্ষদডভ ধব ডাপ্ত  চায়কা ণাজওদ এং ঢাও ব্যলাভ ওভা লইদম ঢালা লইদ ফজভঘা রভাথও উধওভড দ্বাভা 

দঢভী। দীদঘভ ঢাও রফদছ লইদঢ ১৫০ জও. জফ. উধদভ ণাজওদ।  

৬.৫ প্যাদঝন্ট াজলভ রণদও ঢাধফাত্রা রতঔাভ ব্যস্থা ণাজওদ। 

৬.৬ এওটি ফাত্র জিচাভ ব্যলাভ ওভা লইদম ব্যাঘ অদেবায়ী ফাং আমাতা আমাতা ভাঔাভ সুজথা ণাজওদ। 

৬.৭ রকা-ফাং ভাঔাভ জিচাভ অন্য প্রাডীভ ফাং া ী-পৄট ভাঔাভ উধদবাকী দয় 

 

৭. ঘজ ড এং লাড় ঙাড়াদদাাঃ  

৭.১ আমাতা ওক্ষ ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ। 

৭.২ ঘজ ড এং লাড় ভাঔাভ ওক্ষ লইদ রধাওাফাওড়  চীচন্তু প্রজঢদভাথী।  

৭.৩ ঘজ ড এং লাড় প্রজঢজতদ ভাইয়া রনজমদঢ লইদ। 

৮. ধজভতয ডদ সুজথাাঃ 

৮.১ ওফধদক্ষ ধাঁঘটি ওাটু ডদ ভাঔাভ উধদবাকী রঝজম ণাজওদ। 
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৮.২ রঝজদম অদেদফাজতঢ ধজভফাড আদমাভ (৬০০ মাক্স) ব্যস্থা ণাজওদ। 

৮.৩ লাঢ রথায়া  চীাণুমুক্তওভড ইউজদঝ লদচ ব্যলাভ উধদবাকী লইদঢ লইদ। 

 

৯. ব্যজক্তকঢ স্বাস্থয (personal lygiene) : 

৯.১ রবঔাদদ ফাংদভ ওাচ লয় রঔাদ ফাং লযাজন্ডজমংওাভী  ধজভতয ডওবৃোঃ- 

(ও)  লামওা ভং লদচই রথায়া বায় এফদ রধারাও, জুঢা  টুজধ ব্যলাভ ওজভদদ। 

(ঔ)  প্রজঢাভ ওাদচভ শুভম্নদঢ  রযদর লাঢ চীাণু দাযও দ্বাভা পামপাদ দৄইয়া চীাণুমুক্ত   

      ওজভদঢ লইদ। 

(ক)  রবই রক্ষদত্র ফাং লাদঢ থজভদঢ লয় রইদক্ষদত্র ধাজদদভাথও লাঢ রফৌচা (gloves)  

      ব্যলাভ ওজভদঢ লইদ। 

(খ)  এফদ রওাদ ্ত্ত থভা বাইদ দা বালা লইদঢ ফাং  ংক্রজফঢ লইদঢ ধাদভ। 

(গ)  ফাং ংভজক্ষঢ আদঙ এফদ ওদক্ষ/চায়কায় ধাদালাভ, দফধাদ, চুইংকাফ া ঢাফাও ধাদ    

      চত ডা ব্যলাভ ওভা বাইদ দা।  

৯.২ রওাদ ব্যজক্ত ংক্রাফও রওাদ রভাদক আক্রাফত্ম লইদম া রভাক লদ ওজভদম জঢজদ ওাভঔাদায় ওাচ ওজভদঢ ধাজভদদ দা। সুস্থ 

লইদম টাক্তাভ  রলমণ াটি ডজনদওঝ মইয়া পদভায় ওাদচ রবাকতাদ ওজভদঢ ধাজভদদ।  

৯.৩ রওাদ ওফীভ যভীদভ ওাঝা, রেঁড়া া খা ণাজওদম জঢজদ ধাজদদভাথও ্ত্ত দ্বাভা ঢালা ঠাজওয়া ওাচ ওজভদঢ ধাজভদদ। অন্য রওাদ 

থভদডভ রড্রজং া ব্যাদন্ডচ রওাদ অস্থাদঢই রওাদ ওাদচ ব্যলাভ ওভা বাইদ দা।  

 

১০. ধজভলদাঃ 

১০.১ পদাঃপ্যাজওং ওভা ফাং উধদবাকী উধওভড ংদবাজচঢ ১৮
0
র. ঢাধফাত্রাভ জদদঘ ধজভলদ ওজভদঢ লইদ।  

১০.২ পদাঃপ্যাজওং ওভা ফাং এফদপাদ ধজভলদ ওজভদঢ লইদ বালাদঢ ধজভলদওাদম প্যাজওং ওভা ফাং দষ্ট া ংক্রাজফঢ 

লইদঢ দা ধাদভ। 

১১. ধজভতয ডদাঃ 

১১.১ ক্ষফঢাপ্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ অজনাভ ফদয় ফদয় া প্রদয়াচদদ রব রওাদ ফয় ওাভঔাদা ধজভতয ডদ ওজভদঢ ধাজভদদ। 

১১.২ কদরডাকাদভ ধভীক্ষাভ চন্য দমুদা ংগ্রল ওভা বাইদ। 
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রভওাভী রপদঝজভদাজভ লাধাঢাম স্থাধদদভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

 

1. চজফভ ধজভফাদ- দৈন্যঢফ ১৫ যঢাংয 

2. চজফভ স্থাদাঃ ভাস্তাভ থাদভ এং রবাকাদবাদকভ সুজথা আদঙ। 

3. অওাঞাদফাাঃ ীফাদা প্রাঘীভল ায়ু ঘমাঘদমভ সুজথা ম্বজমঢ তামাদল জদম্নজড ডঢ সুজথা ণাজওদঢ লইদাঃ 

ও. অজন ওক্ষ                            ১  

                                                                       ২ 

ঔ. জঘজওৎদওভ ওক্ষ               ১  

ক. ষুথ ভভাদলভ প্র্ত্তঢ ওক্ষ                           ১ 

খ. অিধঘাভ ধভঢী ওক্ষ                     ১ 

গ. অিধঘাভ ধভঢী ওক্ষ                     ১ 

৪. জঘজওৎাভ সুজথাজত ধব ডাপ্ত লইদঢ লইদাঃ 

ও. চীদভক্ষাওাভী ষুথ এফদ ধজভফাদদভ লইদঢ লইদ বালাদঢ ৫০ টি ধশুভ চরুভী জঘজওৎাভ প্রদয়াচদ জফঝায়। 

ঔ. অিধঘাদভভ বন্ত্রধাজঢ, রস্টজভমাইচাভল চীাণুমুক্তভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ।  

ক. অণুীক্ষড বন্ত্র 

খ.  ইদদটাভ প্যাদন্ট ভাঔাভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

৫.  চদমাঃ- 

      ১ রপদঝজভদাজভয়াদ         ১ চদ 

      ২. রপদঝজভদাজভ ওম্পাউন্ডাভ - ১ চদ 

      ৩. এযাজদদফম এদঝদদটন্ট        ১ চদ 

৬.   ট্রাজচ/ রঙাঝ ধশু ভাঔাভ ঔাঁঘা 

৭.   ধশু  চডয অধাভড ব্যস্থাভ সুজথা ণাজওদঢ লইদ। 
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ঢনজম ৭ (জ) 

রভওাভী াদধভ াজডজচযও ঔাফাভ স্থাধদদভ যঢডামীাঃ 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

 

1. রমাওামদয়ভ াজলদভ াদধভ  ঔাফাভ স্থাধদ ওজভদঢ লইদ। 

2. ঔাফাদভভ ঘতুজত ডদও ২ (দুই) জওদমাজফঝাদভভ ফদে অন্য রওাদ াদধভ ঔাফাভ ণাজওদঢ ধাজভদ দা। 

3. প্রথাদ ভাত্মা লইদঢ ওফধদক্ষ ২৫০ জফঝাভ দূদভ ঔাফাভ স্থাধদ ওজভদঢ লইদ। 

4. ঔাফাদভ উন্নঢ থভদডভ াদয়া-জজওউজভটি অদেভভড  ওজভদঢ লইদ।  

5. ঔাফাদভ জপন্ন জপন্ন চাদঢভ াধ পৃণও পৃণও ওদক্ষ ধামদ ওজভদঢ লইদ। 

6.  ঔাফাদভভ স্থাধদদভ চন্য চমাদ্ধঢা মুক্ত উঁচু শুল্ক ভূজফ জদ ডাঘদ ওজভদঢ লইদ। 

7. ধজভদয দূরদড ঢডও ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ।  

8. অসুস্থ াদধভ চন্য পৃণও ওক্ষ ণাজওদঢ লইদ। 

9. ঔাফাদভ ধব ডাপ্ত ষুথ ধত্র  জঘজওৎাভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

10.  মৃঢ াধ/চডয ধত ডাণ জটদধাাদমভ  চন্য ইদজদদভঝভ/দধাড়াদদাভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

11.  ঔাফাভ ধজভঘামদাভ চন্য জদযরজ্ঞ ওফ ডওঢডা  প্রজযক্ষড প্রাপ্ত ওফ ডঘাভী ণাজওদঢ লইদ।  

12.  াদধভ ওদক্ষভ ঘতুজত ডদও জদজিদ্র  জদভাধত্তা রষ্টদ ণাজওদঢ লইদ।  

13.  জরথভ াদধভ রক্ষদত্র সুজদজত ডষ্ট এজন্টদপদাফ ভাজঔদঢ লইদ।  

14.  ঔাফাদভ ধব ডাপ্ত াদধভ ঔাাদভভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

15.  ঔাফাদভ াধ থভা এং জর ংগ্রল  ংভক্ষদডভ চন্য আদৄজদও বন্ত্রধাজঢ ণাজওদঢ লইদ।  

16.  ঔাফাদভ ওম াদধভ রভওট ড ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ।  

17. ঔাফাদভভ ওম ঢথ্যাজত জদয়জফঢ ধশুম্পত অজথতপ্তদভ রপ্রভড ওজভদঢ লইদ। 

18. াধ লইদঢ উৎধাজতঢ ধণ্য াজণ্যজচযওপাদ ব্যলাদভভ রক্ষদত্র চাঢীয়  আন্তচডাজঢও দীজঢফামা অদেভড ওজভদঢ লইদ। 

19.  াধ ংগ্রদলভ রক্ষদত্র ন্য প্রাদী অোদতয আইদ ফাজদয়া ঘজমঢ লইদ। 

20.  জদতয রণদও াধ আফতাজদভ রক্ষদত্র রপদঝজভদাজভ রলমণ াটি ডজনদওঝ আজদদঢ লইদ এং আফতাজদভ ধভ ঙ্গজদদভাথ ওজভদঢ 

লইদ। 
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ঢনজম ৭ (ঝ) 

রভওাভী কুজফদভভ াজডজচযও ঔাফাভ স্থাধদদভ যঢডামীাঃ  

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

 

1. রমাওামদয়ভ াজলদভ কুজফদভভ ঔাফাভ স্থাধদ ওজভদঢ লইদ। 

2. ঔাফাদভভ ঘতুজত ডদও ২(দুই) জওদমাজফঝাদভভ ফদে অন্য রওাদ কুজফদভভ ঔাফাভ ণাজওদঢ ধাজভদ দা। 

3. প্রথাদ ভাত্মা লইদঢ ওফধদক্ষ ২৫০  জফঝাভ দূদভ ঔাফাভ স্থাধদ ওজভদঢ লইদ। 

4. ঔাফাদভ উন্নঢ থভদডভ াদয়া-জজওউজভটি অদেভড ওজভদঢ লইদ । 

5. ঔাফাদভ জপন্ন জপন্ন চাদঢভ কুজফভ পৃণও পৃণও ওদক্ষ ধামদ ওজভদঢ লইদ। 

6. ধজভদয দূরদড ঢডও ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

7. ঔাফাদভ অসুস্থ কুজফদভভ চন্য পৃণও ওক্ষ ণাজওদঢ লইদ। 

8. কুজফদভভ ধব ডাপ্ত ষুথ ধত্র  জঘজওৎাভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ।  

9. মৃঢ কুজফভ জটদধাাদমভ চন্য ইদজদদদভঝভ/দধাড়াদদাভ ব্যস্থা ণাজওদঢ লইদ। 

10. ঔাফাভ ধজভঘামদাভ চন্য জদযরজ্ঞ ওফ ডওঢডা  প্রজযক্ষড প্রাপ্ত ওফ ডঘাভী ণাজওদঢ লইদ। 

11. কুজফদভভ ওদক্ষভ ঘতুজত ডদও জদিদ্র  জদভাধত্তা রষ্টদ ণাজওদঢ লইদ।  

12.  ঔাফাদভ ধব ডাপ্ত কুজফদভভ ঔাাদভভ ব্যস্থা ণাজওদঢ  লইদ। 

13.   ঔাফাদভ কুজফভ থভাভ চন্য আদৄজদও বন্ত্রধাজঢ ণাজওদঢ লইদ। 

14.  ঔাফাদভ ওম কুজফদভভ রভওট ড ংভক্ষড ওজভদঢ লইদ। 

15. ঔাফাদভভ ওম ঢথ্যাজত জদয়জফঢ ধশুম্পত অজথতপ্তদভ রপ্রভড ওজভদঢ লইদ। 

16. কুজফভ লইদঢ উৎধাজতঢ ধণ্য াজডজচযওপাদ ব্যলাদভভ রক্ষদত্র চাঢীয়  আন্তচডাজঢও দীজঢফামা অদেভড ওজভদঢ লইদ। 

17.  কুজফভ ংগ্রদলভ রক্ষদত্র ন্য প্রাডী অোদতয আইদ ফাজদয়া ঘজমদঢ লইদ। 

18. জদতয রণদও কুজফভ আফতাজদভ রক্ষদত্র রপদঝজভদাজভ রলমণ াটি ডজনদওঝ আজদদঢ লইদ এং আফতাজদভ ধভভ ঙ্গজদদভাথ 

ওজভদঢ লইদ।  
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নভফ ১ 

রভাক  ংক্রজফঢ স্থাধদ ম্পজওডঢ ঢথ্যামীাঃ 

[ জজথ-৪ দ্রষ্টব্য] 

 

 ১।   স্থাদদভ ঢথ্যাঃ 

  ফাজমদওভ দাফ  ঃাঃ 

  জধঢাভ দাফ ঃাঃ 

  ফাঢাভ দাফ ঃাঃ 

  স্বাফীভ দাফ ঃাঃ 

ঔ. ঠিওাদাাঃ গ্রাফ/ফলিা, ড়ও......................য়াট ড............................................. 

ইউজদয়দ/দধৌভপা...................................উধদচমা....................................... 

রচমাাঃ.............................. 

রঘৌলভতী (ীফাদা)........................ 

পূ ড................................... 

ধজিফ................................ 

উত্তভ................................. 

তজক্ষড................................. 

২. ধশুভ জভডাঃ 

 (ও) প্রচাজঢ ঃাঃ 

 (ঔ) চাঢ  ঃাঃ 

             ক) য় ঃাঃ 

 (খ) জমংক ঃাঃ 

 (গ) ভং ঃাঃ 

 (ঘ) অন্যান্যাঃ 

৩. রভাদকভ ইজঢলাাঃ 

 (ও) মক্ষড   ঃাঃ 

 (ঔ) জঘজওৎা   ঃাঃ 

 (ক) প্রাণজফও রভাক জদড ডয় ঃাঃ 
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 (খ) টিওা প্রতাদ   ঃাঃ 

 (গ) আক্রাদফত্মভ লাভ ঃাঃ 

 (ঘ) মৃতুযভ লাভ  ঃাঃ 

 (ঙ) কদরডাকাভ ধভীক্ষা ঃাঃ 

৪. জদতাজদও ধভীক্ষা (Clinical Examination) 

 (ও) ঘমাদনভাভ অস্থা ঃাঃ........................ 

 (ঔ) ঢাধফাত্রা  ঃাঃ........................ 

 (ক) দাড়ীভ কজঢ   ঃাঃ........................ 

 (খ) দুথ উৎধাতদ/জটফ ঃাঃ........................ 

 (গ) ঔাদ্য গ্রলড  ঃাঃ........................ 

(ঘ) ফমমূত্র  ঃাঃ........................ 

 

 

 

ঢথ্য প্রতাদওাভীভ স্বাক্ষভ  ঠিওাদা 

অজন প্রথাদদভ স্বাক্ষভ  ীম 
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নভফ ২ 

ংক্রজফঢ এমাওাভ জপঢভ জতয়া ধশু ধজভলদদভ জদজফত্ত স্বাস্থয দতধত্রাঃ 

[ জজথ-৭ (ছ) দ্রষ্টব্য] 

 ও. ফাজমদওভ দাফ ঃাঃ 

  জধঢাভ দাফ ঃাঃ 

  ফাঢাভ দাফ  ঃাঃ 

  স্বাফীভ দাফ ঃাঃ 

 ঔ. ঠিওাদাাঃ  গ্রাফ/ফলমস্দা. ড়ও..............................য়াট ড...................................  

  ইউজদয়দ/দধৌভপা.......................................উধদচমা................................. 

  রচমাাঃ...................... 

 ২. ধশুভ জভডাঃ 

  (ও) প্রচাজঢ-  (ঔ) চাঢ-   (ক) ভং- 

  (খ) জমংক-  (গ) য়-(ঘ) চদ- (ঙ) ংখ্যা- 

 ৩। টিওা প্রতাদদভ জভদাঃ 

1. প্রতত্ত টিওাভ দাফ ঃাঃ 

2. প্রতাদদভ ঢাজভঔ ঃাঃ 

3.  রভাক প্রজঢদরথদওভ  ডদযর ফয়াঃ 

প্রঢযয়দ ওজভদঢজঙ রব,  ধজভলদকৃঢ ধশু/ধশুগুজম.............(দভাদকভ দাফ) প্রাদুপ ডাদভ  

ওাভদড...............................এমাওা .................................................... 

ংক্রজফঢ রখারদা ওভা লইয়াদঙ রই রভাদকভ জরুদদ্ধ ধশুটি/ধশুগুজমদও টিওা (টিওাভ দাফ) প্রতাদ ওভা লইয়াদঙ। রাছাইওভদডভ পূদ ড 

ধশুটি/ধশুগুজমদও রওাদ জদতাজদও (Clinical) মক্ষড দৃষ্ট লয় দাই এং ধশুটি/ধশুগুজম ধজভলদদভ উধমৄক্ত। প্রাডী রাছাই ওভাভ পূদ ড 

বাদালদটি ................ দ্বাভা চীণুমুক্ত ওভা লইয়াদঙ। 

 

 

রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ স্বাক্ষভ  ীম 
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নভফ ৩ 

ংক্রজফঢ এমাওাভ ম্যথ জতয়া ধজভলদকৃঢ ধশুভ ঙাড়ধত্রাঃ 

[ জজথ-৭ (জ) দ্রষ্টব্য] 

 

 ১.   

  ফাজমদওভ দাফ  ঃাঃ 

  জধঢাভ দাফ ঃাঃ 

  ফাঢাভ দাফ ঃাঃ 

  স্বাফীভ দাফ ঃাঃ 

ঔ. ঠিওাদা ঃাঃ  

গ্রাফ/ফলিা 

 ড়ও..................................য়াট ড............................................. 

ইউজদয়দ/দধৌভপা...................................উধদচমা....................................... 

রচমাাঃ.............................. 

২. ধশুভ জভডাঃ 

 (ও) প্রচাজঢ.................(ঔ) চাঢ.................... (ক) ভং.................................. 

 (খ) জমংক..............(গ) য়..................(ঘ) চদ.............. (ঙ) ংখ্যা............. 

৩. টিওা প্রতাদদভ জভদ ঃাঃ.............................. 

 (১) প্রতত্ত টিওাভ দাফ ঃাঃ.............................. 

 (২) টিওা প্রতাদদভ ঢাজভঔ ঃাঃ.............................. 

 (৩) রভাক প্রজঢদভাদথভ  ডদযর ফয় ঃাঃ.............................. 

 ধশুভ ঙ্গজদদভাথ ংক্রাফত্ম জদদত ডযামী...................ঔাফাদভভ আমাতা রযদট...........ধব ডন্ত 

 ঙ্গজদদভাথ ওজভদঢ লইদ। (ঙ্গজদদভাথওাদম রব এমাওা ধশুটিভ ঙ্গজদদভাথ ওভা লইদদই  এমাওাভ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা ধশুটি 

ধভীক্ষা ওজভদদ এং এই নভদফভ অধভ পৃষ্ঠায় ধশু ধভীক্ষাভ জভডী ংভক্ষড ওজভদদ)।  
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ঙ্গজদদভাথ জভডী 

 

ধশুভ জভড ঃাঃ....................... 

(ও)  প্রচাজঢ......................(ঔ) চাঢ................... (ক) ভং/জঘি..................................  

(খ) জমংক................(গ) য়..............(ঘ)চদ......................(ঙ) ংখ্যা................... 

 

ক্রজফও 

দং 

ঙ্গজদদভাথ ণাওাওামীদ ধশু 

ধভীক্ষাভ ঢাজভঔ 

ধভীক্ষাভ নমানম রপদঝজভদাজভ 

ওফ ডওঢডাভ স্বাক্ষভ 
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নভফ ৪ 

রধাস্ট ফদঝ ডফাঃ 

[ জজথ-১০ (২  ৩) দ্রষ্টব্য] 

 

 ১.   ফাজমদওভ দাফ  ঃাঃ      ঢাজভঔাঃ 

  জধঢাভ দাফ ঃাঃ 

  ফাঢাভ দাফ ঃাঃ 

  স্বাফীভ দাফ ঃাঃ 

ঔ. ঠিওাদা গ্রাফ/ফলিা /ড়ও...............................য়াট ড........................................ 

ইউজদয়দ/দধৌভপা...................................উধদচমা....................................... 

রচমাাঃ.................................................................................................... 

প্রচাজঢাঃ 

 িীাঃ (   )  পাঃ (    )   য়াঃ (    )    রতযীাঃ     জদতযীাঃ    ংখ্যাাঃ (  ) 

 ভং/জঘি  (    )    চদ (     )  

 মৃঢ ধশু ধাজঔভ অঙ্গ প্রঢঙ্গ স্বাপাজও অস্থা  অস্বাপাজও অস্থা 

(ও) াজলযও অস্থা   

(ঔ) অপযফত্মভীড অস্থা   

মুঔ কলভ    

জচলা    

ঔাদ্যদামী   

ধাওস্থমী    

ক্ষুদ্রান্ত্র   

বৃলৎ অন্ত্র   

ীওাফ   

ঔাদ্যণমী (ধাজঔভ রক্ষদত্র প্রদবাচয)   

প্রদপদজট্রকুমা   

জকচাট ড   

দাজওা   
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মৃঢ ধশু ধাজঔভ অঙ্গ প্রঢযঙ্গ স্বাপাজও অস্থা অস্বাপাজও অস্থা 

রমজভং   

শ্বাদামী    

পৄপৄ   

পভা    

াঢাদভ ণদম   

হৃতজধন্ড    

জযভা    

থফডী   

জমম্ফদদাট   

বকৃঢ   

জধণমী   

জপ্ল্লা   

প্যাদজক্রয়া   

ঝদজম   

াভাদনজব্রজয়া   

মূত্রাযয়   

মূত্রাালী দামী    

এজরদাম গ্রন্থী   

জটম্বাযয়   

িী চদন্দ্রীয়    

ধংচদন্দ্রীয়    

অন্ডদওার   

উমাদ/স্তদ   

ফাং   

রঝন্ডদ   

চদয়ন্ট   
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মৃঢ ধশু ধাজঔভ অঙ্গ প্রঢযঙ্গ স্বাপাজও অস্থা অস্বাপাজও অস্থা 

ফাণাভ খুজম   

রফরুতন্ড   

লাড়   

ফজস্তস্ক   

রফজদদদচ   

স্াইদামওট ড    

স্দায়ু   

(ক) জদযর ধভীক্ষাভ চন্য 

ংগৃলীঢ দমুদা 

  

ব্যাওটিজভমচী   

পাইদভামচী   

জদভামচী   

জলদষ্টাপ্যাণমচী   

ভক্ত ধভীক্ষা   

দচ ভায়দ   

জর   

ঙত্রাও   

অন্যান্য   

 

 ম্ভাব্য রভাক জদড ডয় 

ফয়দা ঢতফত্মওাভী রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ  

দাফ  ধতী  

 

ফয়দা ঢতন্তওাভীভ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ স্বাক্ষভ 

 

অজনজয়াম জম 

ঢাজভঔাঃ 
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নভফ  ৫ 

টিওা প্রতাদদভ দতধত্র  

[ জজথ-১২ দ্রষ্টব্য] 

 ও. ফাজমদওভ দাফ ঃাঃ 

  জধঢাভ দাফ ঃাঃ 

  ফাঢাভ দাফ  ঃাঃ 

  স্বাফীভ দাফ ঃাঃ 

 ঔ. ঠিওাদাাঃ গ্রাফ/ফলিা. ড়ও..............................য়াট ড................................... .. 

  ইউজদয়দ/দধৌভপা.......................................উধদচমা................................... 

  রচমাাঃ................................................................................................... 

 ক. ধশুভ জভডাঃ 

  (ও) প্রচাজঢ   (ঔ) চাঢ  (ক)  য় (খ) জমঙ্গাঃ পাঃ/িী   (গ) ংখ্যা 

 খ। টিওাভ দাফ  প্রতাদদভ জভদাঃ 

          (ও)............................ 

           (ঔ)............................. 

           (ক)............................. 

গ।  টিওাভ দাফ  প্রতাদদভ ধভঢী ঢাজভঔ। 

          (ও)............................ 

           (ঔ)............................. 

           (ক)............................. 

ঘ। াচাভঢাওভদডভ উধমৄক্ত/উধমৄক্ত দয়। 

 

(তপ্তদভভ ীম)     রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ দাফ   স্বাক্ষভ 
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নভফ  ৬ 

চব্দকৃঢ ধশুভ রভজচস্টাভ 

[ জজথ-১৬ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

ক্রজফ

ও দং 

চব্দওভ

রডভ 

ঢাজভঔ 

ফাজমদওভ 

দাফ  

ঠিওাদা (বজত 

চাদা বায়) 

ধশুভ 

প্রচা

জঢ 

 

চাঢ 

ধশু 

ং

খ্যা 

জমং

ক 

য় (বজত 

জদড ডয় ওভা 

বায়।) 

ভং মুক্ত 

ওভদড

ভ 

ঢাজভঔ 

ফাজমও/ 

ঢত্ত্বাথায়দওভ 

স্বাক্ষভ 

ক্ষফঢাপ্রাপ্ত 

ওফ ডওঢডাভ 

স্বাক্ষভ 

ফন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
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নভফ  ৭ 

 

চব্দকৃঢ ধশুভ চন্য ব্যয় রভজচস্টাভ 

[ জজথ-১৬ (১) দ্রষ্টব্য] 

 

ক্র

জফ

ও 

দং 

চব্দ- 

ওভ

রডভ 

ঢাজভ

ঔ 

ফাজম

রওভ 

দাফ 

  

ঠিওা

দা  

ধশুভ 

প্রচা

জঢ 

  

চাঢ 

ধশু

ভ 

ং

খ্যা 

জমং

ক 

য়

 

(ব

জত 

জদড ড

য় 

ও

ভা 

বায়

।) 

ভং ঔাদ্য 

াত 

ব্যয় 

জঘজওৎা- 

 চজদঢ  

ব্যয় 

অন্যান্য  

ব্যয়  

আইদঝফ  

উদিঔ 

 ওরুদ 

রফাঝ 

ব্যয় 

ফাজম

ও/  

ঢত্ত্বা

থা-

য়দওভ 

স্বাওভ 

রপদঝ-

জভদাজভ  

ওফ ডও

ঢডাভ 

স্বাক্ষভ 

রফা

ঝ 

ব্যয় 

ঢা

জভঔ 

ঔভ

ঘ 

ঢাজভ

ঔ 

ঔভ

ঘ 

ঢা

জভঔ  

ঔভ

ঘ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

 

স্বাক্ষভ  ীম 
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নভফ ৮ (ও) 

ধশুচাঢ ধণ্য প্রজক্রয়াচাঢ ওাভঔাদা স্থাধদদভ জদন্ধদ প্রাজপ্তভ আদতদধত্র। 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

ভাভ,  

ধজভঘামও (ধশুস্বাস্থয  প্রযাদ) 

ধশুম্পত অজথতপ্তভ, াংমাদতয, ঠাওা। 

চদা, 

আজফ/ আফভা জদম্নস্বাক্ষভওাভী ব্যজক্ত/ব্যজক্তক ড/দওাম্পাদী কাজতধশুভ শুক্রাণু ংগ্রল  প্রজক্রয়াচাঢ ওাভঔাদা, কভম্ন া ফজলদরভ রাঁড়, 

ধাঞা, তাঢা কাপী, ঙাকী া অন্য তাঢা ধশু (দাফ উদিঔ ওজভদঢ লইদ)  ধামদদভ ঔাফাভ (জব্রজটং ঔাফাভ) স্থাধদদভ া অন্য ধশু (দাফ 

উদিঔ ওজভদঢ লইদ) ধামদদভ ওাব ডক্রফ ধজভঘামদা ওভদঢ আগ্রলী। ংজিষ্ট জরদয় ভওাজভ দীজঢফামা  যঢডামী ধামদদ 

অঙ্গীওাভাদ্ধ। 

 

১।  আদতদওাভী ব্যজক্ত/প্রজঢষ্ঠাদদভ দাফ   ঃাঃ 

২। ঠিওাদা 

(ও) স্থায়ী 

(ঔ) ঢডফাদ 

  ৩। প্রজঢজষ্ঠঢ প্রজঢষ্ঠাদ/কদরডাকাদভভ থভদ, ংখ্যা   ঃাঃ 

  ৪।  স্থাধদওাম (স্থাধদা ঘমফাদ লদম) া     ঃাঃ 

                 ম্ভাব্য স্থাধদওাম (প্রজঢষ্ঠাদটি ঘমফাদ দা লদম)   ঃাঃ 

 ৫। প্রজঢষ্ঠাদদভ অস্থাদ  ঠিওাদা     ঃাঃ 

 ৬। ঢডফাদদ ওাব ডক্রফ ঘমফাদ জও দা, লইদম ঘালুভ ঢাজভঔ  ঃাঃ 

 ৭। ঘমফাদ দা লইদম ম্ভাব্য ঘালুভ ঢাজভঔ    ঃাঃ 

 ৮।  রম-আউঝ প্ল্াদ      ঃাঃ 

 ৯। জব্রজটং রাঁদড়ভ চাঢ, য়, চন্ ইজঢলা  ংখ্যা   ঃাঃ 

  (দবই রক্ষদত্র ংগ্রল ওভা লয় দাই রদক্ষদত্র ংগৃলীঢব্য রাঁদড়ভ জভড ঃাঃ 

 ১০। কদরডাকাদভ বন্ত্রধাজভঢ ড ডদা     ঃাঃ 

  (দব রক্ষদত্র ংগ্রল ওভা লয় দাই রইদক্ষদত্র ংগৃলীঢব্য বন্ত্রধাজঢভ জভড) 

 ১১। প্রজঢষ্ঠাদদভ চদদমভ ড ডদা/ধজভওজেঢ চদম ওাঞাদফা  ঃাঃ 

 ১২।  প্রজঢষ্ঠাদদভ আজণ ডও ংস্থাদ     ঃাঃ 

 ১৩। প্রজঢষ্ঠাদদভ চজফ  পদাজতভ/ধজভওজেঢ জদফ ডাদদভ ড ডদা  ঃাঃ 

 ১৪। অন্যান্য ঢথ্যাজত (বজত ণাদও) 

স্বাক্ষভ 

(স্বত্বাজথওাভীভ দাফল ীম) 

ঢাজভঔ 

প্রদয়াচদদ অজঢজভক্ত পৃষ্ঠা ব্যলাভ ওভা বাইদ । এমাওাথীদ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ প্রঢযয়দ 

আদতদধত্র জদভীক্ষাপূ ডও আজফ আদতদ ধত্রটি অদেদফাতদ/াজঢদমভ সুধাজভয ওভজঙ। 

উধদচমা/ রফদট্রা ণাদা ক্ষফঢাপ্রাপ্ত প্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা । 

                        স্বাক্ষভ  

ঢাজভঔ 
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নভফ ৮ (ঔ) 

জদন্ধদ প্রাজপ্তভ আদতদধত্র 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

শুক্রাণু ংগ্রল  প্রজক্রয়াচাঢ ওাভঔাদা/করু া ফজলদরভ রাঁড়/ধাঁঞা/তাঢা কাপী/ঙাকী ধামদদভ ঔাফাভ (জব্রজটং ঔাফাভ) 

স্থাধদদভ জদন্ধদ প্রাজপ্তভ আদতদধত্র 

ভাভ,  

ধজভঘামও (ম্পাভড), 

ধশুম্পত অজথতপ্তভ, াংমাদতয, ঠাওা 

কৃজর ঔাফাভ ড়ও, নাফ ডদকঝ, ঠাওা। 

 চদা, 

 আজফ/ আফভা জদম্নস্বাক্ষভওাভী ব্যজক্ত/ব্যজক্তক ড/দওাম্পাদী কাজতধশুভ শুক্রাণু ংগ্রল  প্রজক্রয়াচাঢ ওাভঔাদা/ করু া ফজলদরভ 

রাঁড়, ধাঁঞা, তাঢা কাপী, ঙাকী া অন্য তাঢা ধশু (দাফ উদিঔ ওজভদঢ লইদ)  ধামদদভ ঔাফাভ (জব্রজটং ঔাফাভ) স্থাধদদভ া অন্য ধশু (দাফ 

উদিঔ ওজভদঢ লইদ) ধামদদভ ওাব ডক্রফ ধজভঘামদা ওভদঢ আগ্রলী। ংজিষ্ট জরদয় ভওাজভ দীজঢফামা  যঢডামী ধামদদ 

অঙ্গীওাভাদ্ধ। 

১।  আদতদওাভী ব্যজক্ত/প্রজঢষ্ঠাদদভ দাফ    ঃাঃ 

২। ঠিওাদাাঃ 

(ও) স্থায়ী 

(ঔ) ঢডফাদ 

 ৩। প্রজঢজষ্ঠঢ প্রজঢষ্ঠাদ/কদরডাকাদভভ থভদ, ংখ্যা   ঃাঃ 

৪। স্থাধদওাম (স্থাধদা ঘমফাদ লদম) া     ঃাঃ 

                 ম্ভাব্য স্থাধদওাম (প্রজঢষ্ঠাদটি ঘমফাদ দা লদম)   ঃাঃ 

 ৫। প্রজঢষ্ঠাদদভ অস্থাদ  ঠিওাদা     ঃাঃ 

 ৬। ঢডফাদদ ওাব ডক্রফ ঘমফাদ জও দা, লইদম ঘালুভ ঢাজভঔ   ঃাঃ 

 ৭। ঘমফাদ দা লইদম ম্ভাব্য ঘালুভ ঢাজভঔ    ঃাঃ 

 ৮।  রম-আউঝ দওযাভ প্ল্াদ (ংমৄক্ত)     ঃাঃ 

 ৯। জব্রজটং রাঁদড়ভ চাঢ, য়, চন্ ইজঢলা  ংখ্যা   ঃাঃ 

  (দব রক্ষদত্র ংগ্রল ওভা লয় দাই রদক্ষদত্র ংগৃলীঢব্য বন্ত্রধাজঢভ জভড  

 ১০। কদরডাকাদভ বন্ত্রধাজঢভ ড ডদা      ঃাঃ 

  (দব রক্ষদত্র ংগ্রল ওভা লয় দাই রদক্ষদত্র ংগৃলীঢব্য বন্ত্রধাজঢভ জভড) 

 ১১। প্রজঢষ্ঠাদদভ চদদমভ ড ডদা/ধজভওজেঢ চদম ওাঞাদফা   ঃাঃ 

 ১২।  প্রজঢষ্ঠাদদভ আজণ ডও ংস্থাদ     ঃাঃ 

 ১৩। প্রজঢষ্ঠাদদভ চজফ  পদাজতভ/ধজভওজেঢ জদফ ডাদদভ ড ডদা   ঃাঃ 

 ১৪। অন্যান্য ঢথ্যাজত (বজত ণাদও) 

                                                                            স্বাক্ষভ 

ঢাজভঔ 

 (স্বত্বাজথওাভীভ দাফল ীম) 

 ..............................লওাভী ধজভঘামও এভ প্রঢযয়দ- 

উধদভাক্ত ঢথ্যাজত ম্পূড ড ঠিও 

উক্ত জভডী ধভীক্ষাদন্ত ঢালাভ আদতদ সুধাজভয ওভা লইম/ওভা লইম দা। 

স্বাক্ষভ          ঢাজভঔ 
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নভফ ৮ (ক) 

গ্রান্ড গ্রান্ড প্যাদভন্ট স্টও/গ্রান্ড প্যাদভন্ট স্টও স্থাধদদভ জদন্ধদ প্রাজপ্তভ আদতদধত্র 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

ভাভ,  

ফলাধজভঘামও , 

ধশুম্পত অজথতপ্তভ 

কৃজর ঔাফাভ ড়ও 

নাফ ডদকঝ, ঠাওা। 

 চদা, 

 আজফ/ আফভা জদম্নস্বাক্ষভওাভী ব্যজক্ত/ব্যজক্তক ড/দওাম্পাদী লাঁ-মুভজকভ গ্যাদভন্ট প্যাদভন্ট স্টও/প্যাদভন্ট স্টও, ঔাফাভ স্থাধদ ধজভঘামদা 

ওভদঢ আগ্রলী। ংজিষ্ট জরদয় প্রঘজমঢ ভওাজভ দীজঢফামা  যঢডামী ধামদদ অঙ্গীওাভাদ্ধ। 

 

ও. আদতদওাভীভ ঢথ্যাঃ 

১।  আদতদওাভী ব্যজক্ত/প্রজঢষ্ঠাদদভ দাফ    ঃাঃ 

২। ঠিওাদাাঃ 

(ও) স্থায়ী 

(ঔ) ঢডফাদ 

৩। ঔাফাদভভ ঢথ্য- ঘমফাদ লইদম স্থাধদদ ইচ্ছুও লইদম ধজভওেদা ফাজনও ঢথ্য প্রতাদ ওজভদঢ লইদ। 

৪। মুভজকভ ংখ্যা       ঃাঃ 

৫। স্থাধদওাম (স্থাধদা ঘমফাদ লদম) া                    

 ম্ভাব্য স্থাধদওাম (প্রজঢষ্ঠাদটি ঘমফাদ দা লদম) 

৬। অস্থাদ  ঠিওাদা      ঃাঃ 

৭। ঢডফাদ ওাব ডক্রফ ঘমফাদ জও দা, লইদম ঘালুভ ঢাজভঔ   ঃাঃ 

৮।  ঘমফাদ দা লইদম ম্ভাব্য ঘালুভ ঢাজভঔ    ঃাঃ 

৯। রম-আউঝ প্ল্াদ (ংমৄক্ত)     ঃাঃ 

 (দব রক্ষদত্র ংগ্রল ওভা লয় দাই রদক্ষদত্র ংগৃলীঢব্য জভদ) 

১০। লাঁ-মুভজকভ চাঢ      ঃাঃ 

১১। ইদজওউদঝদভভ ংখ্যা ঃাঃ 

 (ও) রঝাভ 

(ঔ)  লযাঘাভ 

১২।  ধজভওজেঢ চদম ওাঞাদফা     ঃাঃ 

১৩। ধজভওজেঢ জদফ ডাদডভ ড ডদা     ঃাঃ 

১৪। াচ্চা উৎধাতদদভ ধজভফাদ      ঃাঃ 

১৫। জদুযদঢভ উৎ  ধজভফাদ     ঃাঃ 

১৬। া ডক্ষজডও দদুযজঢও ব্যস্থাভ অস্থা    ঃাঃ 

১৭। াদয়াজজওউজভটিভ যঢডামী অদেভড ওভা লদয়দঙ জও দা   ঃাঃ- লযাঁ/দা 

১৮। রভাদকভ ঢদথ্যভ ংভক্ষড ধদ্ধজঢ     ঃাঃ 

 

আদতদওাভীভ স্বাক্ষভ 

ঢাজভঔ 

(স্বত্ত্বাজথওাভীভ দাফল ীম) 

ক্ষফঢাপ্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ প্রঢযয়দ 
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নভফ ৮ (খ) 

লাঁ-মুভজকভ প্যাদভন্ট স্টও/াজডজচযও ঔাফাভ স্থাধদদভ জদন্ধদ প্রাজপ্তভ আদতদধত্র 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

ভাভ,  

রচমা ধশুম্পত ওফ ডওঢডা, 

.................................. 

.................................. 

চদা, 

আজফ/ আফভা জদম্নস্বাক্ষভওাভী ব্যজক্ত/ব্যজক্তক ড/দওাম্পাদী লাঁ-মুভজকভ প্যাদভন্ট স্টও/াজডজচযও ঔাফাভ স্থাধদ   ধজভঘামদা ওভদঢ আগ্রলী। ংজিষ্ট 

জরদয় প্রঘজমঢ ভওাজভ দীজঢফামা  যঢডামী ধামদদ অঙ্গীওাভাদ্ধ। 

 

১।  আদতদওাভী ব্যজক্ত/প্রজঢষ্ঠাদদভ দাফ    ঃাঃ 

২। ঠিওাদাাঃ 

(ও) স্থায়ী 

(ঔ) ঢডফাদ 

৩। লাঁ-মুভজকভ ংখ্যা      ঃাঃ 

৪। স্থাধদওাম (স্থাধদা ঘমফাদ লদম) া ম্ভাব্য     ঃাঃ 

 স্থাধদাওম (প্রজঢষ্ঠাদটি ঘমফাদ দা লদম) 

 ৫। ঔাফাদভভ অস্থাদ  ঠিওাদা     ঃাঃ    

 ম্ভাব্য স্থাধদওাম (প্রজঢষ্ঠাদটি ঘমফাদ দা লদম 

৬। ঢডফাদ ওাব ডক্রফ ঘমফাদ জও দা, লইদম ঘালুভ ঢাজভঔ   ঃাঃ 

৭। ঢডফাদ ওাব ডক্রফ ঘমফাদ জও দা, লইদম ঘালুভ ঢাজভঔ   ঃাঃ 

৮।  রম-আউঝ প্ল্াদ      ঃাঃ 

৯। ঔাফাদভভ থভড      ঃাঃ 

  (ও) লাঁদভ ঔাফাভ (ঔ) প্যাদভন্ট স্টও (ক) ব্রয়মাভ (খ) রময়াভ 

  (গ) অন্যান্য ( উদিঔ ওভদঢ লদ)। 

১০। চদম ওাঞাদফা       ঃাঃ 

১১। ধজভওজেঢ জদফ ডাদডভ ড ডদা      ঃাঃ 

১২।  াদয়াজজওউজভটিভ  যঢডামী অদেভড ওভা লদয়দঙ জওদা   ঃাঃ লযাঁ/দা 

১৩। রভাদকভ রভওট ড ংভক্ষদডভ ধদ্ধজঢ     ঃাঃ 

১৪। চডয অধাভদডভ ব্যস্থাধডাভ থভড    ঃাঃ 

 

আদতদওাভীভ স্বাক্ষভ 

ঢাজভঔ 

 (স্বত্বাজথওাভীভ দাফল ীম) 

  প্রদয়াচদদ অজঢজভক্ত পৃষ্ঠা ব্যলাভ ওভা বাইদ। এমাথীদ রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ প্রঢযয়দ আদতদধত্র জদভীক্ষাপূ ডও আজফ 

আদতদধত্রটি অদেদফাতদ/াজঢদমভ সুধাজভয ওভজঙ। 

 

স্বাক্ষভ 

 

উধদচমা/দফদট্রাণাদাভ ক্ষফঢাপ্রাপ্ত-প্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডা। 

ঢাজভঔ 
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নভফ ৮ (গ) 

রভওাভী ধশু রভাক জদড ডয় কদরডাকাদভ জদন্ধদ প্রাজপ্তভ আদতদধত্র 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

ভাভ,  

ধজভঘামও (ধশুস্বাস্থয  প্রযাদ), 

ধশুম্পত অজথতপ্তভ, 

কৃজর ঔাফাভ ড়ও, 

নাফ ডদকঝ, ঠাওা। 

জরয়াঃ ধশু রভাক জদড ডয় কদরডাকাদভভ রভজচদরযদ প্রতাদ প্রদঙ্গ। 

 আজফ/আফভা জদম্নস্বাক্ষভওাভী ব্যজক্তক ড/দওাম্পাদী এওটি ধশু রভাক জদড ডয় কদরডাকাদভ স্থাধদদ  ধজভঘামদা আগ্রলী। ংজিষ্ট জরদয় 

প্রঘজমঢ ভওাজভ দীজঢফামা  যঢডামী ধামদদ অঙ্গীওাভাদ্ধ। 

১।  আদতদওাভীভ দাফাঃ 

২। ঠিওাদাাঃ 

৩। কদরডাকাদভভ জভডীাঃ ঘমফাদ জদ্যফাদ এং স্থাধদদভ ইচ্ছুও লইদম ধজভওেদা অদেবায়ী ঢথ্য প্রতাদ ওজভদঢ লইদ। 

 (ও)  চজফভ ধজভফাদ 

 (ঔ)  স্থাদ 

  (ক) অওাঞাদফাাঃ 

  (১)  ীফাদা প্রাঘীভ.......................... 

  (২)  পদদভ জভদী ------- 

   (অ)  অজন ওক্ষ  

   (আ) ফাইদক্রাাদয়ামজচ রওযদ 

   (ই) প্যাভাাইদঝামজচওযাম রওযদ 

   (ঈ) রধাস্টফদঝ ডফ ভম্নফ 

   (উ) গুতাফ খভ 

   (ঊ) য়াজযং ভম্নফ 

   (ঋ) জফজটয়া দঢজভভ ভম্নফ 

 (খ) চডয ব্যস্থাধদাভ সুজথাজত ইদজদদদভঝভল 

 (গ) রভাক জদড ডয় সুজথাজতাঃ 

   (১)  ফাইদক্রাস্কধ (প্রওাভ ল) 

   (২) ওামঘাভ জফজটয়াাঃ (শুদৄফাত্র দাফ উদিঔ ওভম্নদ) 

   (৩) জদভামজচওযাম ধভীক্ষা  

   (৪) জদযরাজয়ঢ ধভীক্ষা রবফদাঃ এমাইচা,জএন রঝস্ট, এইঘ 

    আই রঝস্ট 

   (৫) ল্যাদভঝজভদঢ এজদফাদম ধভীক্ষাভ সুজথা 

 (ঘ) চদম ংখ্যাাঃ  

   (১) ল্যাদভঝজভ রপদঝজভদাজভয়াদ 

   (২) ল্যাদভঝজভ রঝওজদজযয়াদ 

   (৩) ল্যাদভঝজভ এদঝদদটন্ট  

 (ঙ) ল্যাদভঝজভভ াদয়াদনটি ফাত্রাাঃ 

   

আদতদওাভীভ স্বাক্ষভ 

ঢাজভঔ 

 (স্বত্বাজথওাভীভ দাফল ীম) 

          ৬৬৬০         াংমাদতয রকদচঝ, অজঢজভক্ত, দদপম্বভ ৪, ২০০৮                    
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নভফ ৮ (ঘ) 

রভওাভী ধশু লাধাঢাদমভ জদন্ধদ প্রাজপ্তভ আদতদধত্র 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

ভাভ,  

ধজভঘামও (ধশুস্বাস্থয  প্রযাদ), 

ধশুম্পত অজথতপ্তভ, 

কৃজর ঔাফাভ ড়ও, 

নাফ ডদকঝ, ঠাওা। 

  

জরয়াঃ ধশু লাধাঢাদমভ রভজচদরযদ প্রতাদ প্রংদক। 

 আজফ/আফভা জদম্নস্বাক্ষভওাভী ব্যজক্তক ড/দওাম্পাদী এওটি ধশু লাধাঢাম স্থাধদদ  ধজভঘামদা আগ্রলী। 

 ংজযস্দষ্ট জরদয় প্রঘজমঢ ভওাভী দীজঢফামা  যঢডামী ধামদদ অঙ্গীওাভাদ্ধ। 

১।  আদতদওাভীভ দাফ  

২। ঠিওাদা  

৩। লাধাঢাদমভ জভডীাঃ 

 (ও)  চজফভ ধজভফাদ 

 (ঔ)  স্থাদ 

              (ক) অওাঞাদফাাঃ ঘমফাদ লইদম জদ্যফাদ  এং স্থাধদ ওজভদঢ ইচ্ছুও লইদম ধজভওেদা অদেবায়ী আদকভ ন্যায় ঢথ্য প্রতাদ ওজভদঢ লইদ। 

 ১.  ীফাদা প্রাঘীভ.......................... 

 ২. ায়ু ঘমাঘদমভ সুজথা ম্মজমঢ তামাদদভ জভডী 

  অ.  অজন ওক্ষ  

  আ. জঘজওৎদওভ ওক্ষ 

  ই. ওফ ডঘাভীভ ওক্ষ 

  ঈ. ষুথ ভভাদলভ প্র্ত্তঢ ওক্ষ 

 উ. জলাঃ জপাক 

 ঊ. গুতাফ খভ  

 ঋ. অদিাধঘাভ ওক্ষ  

 এ. অদিাধঘাভ ধভঢী ওক্ষ 

 খ. চডয ব্যস্থাধদাভ সুজথাজত 

 গ. জঘজওৎাভ সুজথাজত 

 ১.  চরুভীজঘজওৎাভ বাদালদ 

 ২. চীদভক্ষাওাভী ষুথ 

 ৪. অিধঘাদভভ বন্ত্রধাজঢ রস্টজভমাইচাভল  

 ৫. ফমমূত্র ধভীক্ষাভ চন্য অদেীক্ষড বন্ত্র। 

 খ. চদম 

 ১. রপদঝজভদাজভ াচডদ ংখ্যা 

২. প্রজযজক্ষঢ ওম্পাউন্ডাভ  ংখ্যা 

 ৩. অজন লওাভী ংখ্যা   

 ৪. ধশু ভক্ষও (এজদম্যাম এদঝদদটন্ট ) ংখ্যা)  

 ৫. ছাসতাভ ংখ্যা 

 ঘ. ধশু অধাভদডভ সুজথাজত 

         (স্বত্বাজথওাভীভ দাফল ীম) 

  ক্ষফঢাপ্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ প্রঢযায়দ 
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নভফ ৮ (ঙ) 

কভম্ন/ফজলর/ঙাকম/ রপড়াল জজপন্ন রভাফন্থও াজডজচযও ঔাফাভ স্থাধদদভ জদদ্ধদ প্রাজপ্তভ আদতদধত্র 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

ভাভ,  

রচমা ধশুম্পত ওফ ডওঢডা, 

.............................................. 

..............................................। 

  

চদা,  

 আজফ/আফভা জদম্নস্বাক্ষভওাভী ব্যজক্তক ড/দওাম্পাদী কভম্ন/ফজলর/ ঙাকম/ রপড়া ল  জজপন্ন ত্মন্যধায়ী প্রাডীভ স্থাধদ ধজভঘামদা ওজভদঢ 

আগ্রলী। ংজযস্দষ্ট জরদয় প্রঘজমঢ ভওাভী দীজঢফামা  যঢডামী ধামদদভ অঙ্গীওাভাদ্ধ । 

১। আদতদওাভী ব্যজক্ত/ প্রজঢষ্ঠাদদভ দাফ  ঃাঃ 

২। ঠিওাদাাঃ  

 (ও) স্থায়ী 

 (ঔ) ঢডফাদ 

৩।  করু/ফজলর/ ঙাকম/ রপড়াভ ংখ্যাাঃ 

৪। স্থাধদওাম (স্থাধদা ঘমফাদ লদম) া ম্ভাব্য 

 স্থাধদওাম (প্রজঢষ্ঠাদটি ঘমফাদ দা লদম)ঃাঃ 

৫। ঔাফাদভভ অস্থাদ  ঠিওাদা  ঃাঃ 

৬। ঢডফাদদ ওাব ডক্রফ ঘমফাদ জও  দা, লইদম ঘালুভ ঢাজভঔাঃ 

৭। ঘমফাদ দা লইদম ম্ভাব্য ঘালুভ ঢাজভঔ ঃাঃ 

৮। রম-আউঝ প্ল্াদ   ঃাঃ 

 (দব রক্ষদত্র ংগ্রল ওভা লয় দাই রদক্ষদত্র ংগৃলীঢব্য রাঁদড়ভ জভড)ঃাঃ 

৯। ঔাফাদভভ থভডাঃ 

 (ও) কভম্নভ ঔাফাভ (দটইভী/ফাং) (ঔ) ফজলদরভ ঔাফাভ (ক) ঙাকদমভ ঔাফাভাঃ 

 (খ) রপড়াভ ঔাফাভ (গ) অন্যান্য (উদিঔ ওভদঢ লদ)। 

১১। চদম ওাঞাদফা    ঃাঃ 

১২। জদফ ডাদ     ঃাঃ 

১৩। ধজভওজেঢ জদফ ডাদদভ ড ডদা   ঃাঃ 

১৪। াদয়াজজওউজভটিভ ব্যস্থা থভদ   ঃাঃ 

১৫। রভাদকভ রভওট ড ংভক্ষদডভ ধদ্ধজঢ  ঃাঃ 

১৫। চডয অধাভদডভ ব্যস্থাধদাভ থভদ ঃাঃ 

আদতদওাভীভ স্বাক্ষভ  

ঢাজভঔাঃ 
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নভফ ৮ (চ) 

কৃজত্রফ প্রচদদ ওাদব ড ব্যলাদভভ রাঁদড়ভ স্বাস্থয উধমৄক্তাভ (Breed Soundness) অদেদফাতদ নভফ 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

রওদন্দ্রভ দাফ   ঃাঃ 

দাফ/ধজভজঘজঢ/ফাইদক্রাজঘদধ ংভজক্ষঢ রাঁদড়ভ দম্বভ  

চাঢ    

চদন্ভ ঢাজভঔ 

জদন্ধীওভড দং  

কৃজত্রফ প্রচদদ রওাট  

রওদন্দ্র ধভীক্ষা        (ংকজদদভাদথভ প্রণফ জতদ) 

াথাভড স্বাস্থয      অন্ড রওার 

পরুর রবৌদাংক    আদেরজঙ্গও গ্রজন্থ  

ংযকঢ ক্রটি 

ধভীক্ষাভ ঢাজভঔ  

ফন্তব্য.........................................................। 

 

২. 

জদয়জফঢ ধভীক্ষা (১ ফাদভ ফদে জদফদ ংগ্রল) নমানম 

বক্ষা (Tuberculosis)  

ঘাফড়ায় ইদদচওযদদভ ঢাং         ধব ডদক্ষড (ধভীক্ষাভ) ঢাং 

 

ব্রুদদমাজ  (Brucellosis) 

জএনটি (CFT)/ ইমাইচা (ELISA) 

 

ট্রাইদওাদফাজদয়াজ (Trichomoniasis ) পরুর রবৌদাংদকভ ধত ডা (Sheath) এও প্তাল অন্তভ 

জঢদাভ রথৌঢওভড 

১ফ রথৌঢওভড ঢাং 

২য় রথৌঢওভড ঢাং  

৩য় রথৌঢওভড ঢাং 

 

 

ওযাফধাইদমা ব্যাওদঝজভজ (Campylobacteriosis) পরুর রবৌদাংদকভ ধত ডা (Sheath) 

এও প্তাল অন্তভ জঢদাভ রথৌঢওভড 

১ফ রথৌঢওভড ঢাং 

২য় রথৌঢওভড ঢাং  

৩য় রথৌঢওভড ঢাং 

 

ল্যাধদঝাস্াদভাজ  (Leptospirosis) 

এফ এ টি (MAT) 

 

জদফদদভ মূল্যায়দ 

াজলযও 

ধজভফাধ 

খদত্ব 

ভং 

ঢাজভঔাঃ 
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অণুীক্ষজডও 

দড়াঘড়াভ ক্ষফঢাাঃ 

জদউদট্রাজনমভাঃ 

অস্বাপাজও যঢওভা লাভাঃ  

ঢাজভঔাঃ 

 

  

৪. জদতাজদও ধভীক্ষা (ঙ্গজদদভাদথভ রযর জতদ) 

১ দং এভ অদেরূধ 

নমানমাঃ 

ফন্তব্য ঃাঃ 

৫. প্রঢযয়দ ( রভওাভী রপদঝজভদাজভয়াদ) 

 

এই ফদফ ড প্রঢযয়দ ওভজঙ রব, আফাভ চাদাফদঢ উধদভাক্ত ঢথ্যাজত ঢয  ঠিও। 

আজফ.......................................ঢাজভঔ.........................ঝায় জদতাজদও 

ধভীক্ষা ওজভয়াজঙ এং জড ডঢ রাঁড়টি ধভীক্ষায় সুস্থ  রব ফস্ত রভাদক কাজতধশু  

আক্রান্ত লয় ঢালা লইদঢ মুক্ত। 

 

        স্বাক্ষভ       ঢাজভঔ 

         দাফ              াংমাদতয রপদঝজভদাজভ ওাউজন্পদমভ রভজচদেযদ দম্বভ- 

৬. ভওাভী রপদঝজভদাজভয়াদদভ পৃষ্ঠাংওদাঃ 

 

আজফ জদম্ন স্বাক্ষভওাভী রপদঝজভদাজভ অজনাভ রভওাভী রপদঝজভদাজভয়াদদভ দতধদত্র উদিজঔঢ 

রাঁড়টি কৃজত্রফ প্রচদদদভ চন্য ীদফদ ংগ্রদলভ উদেদশ্য ব্যলাদভভ জদজফত্ত ব্যলাদভভ সুধাজভয 

ওজভদঢজঙ/জড ডঢ উদেদশ্য ব্যলাভ দা ওভাভ ফঢাফঢ ব্যক্ত ওজভদঢজঙ। 

 

 

স্বাক্ষভ        ঢাজভঔ 

দাফ               অজনজয়াম ীম 
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নভফ ৮ (ছ) 

রভওাভী াধ/কুজফভ-এভ াজডজচযও ঔাফাভ স্থাধদ জদন্ধদ  প্রাজপ্তভ আদতদ ধত্র। 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

ভাভ,  

ফলাধজভঘামও , 

ধশুম্পত অজথতপ্তভ, 

কৃজর ঔাফাভ ড়ও 

নাফ ডদকঝ, ঠাওা। 

চদা, 

আজফ/ আফভা জদম্নস্বাক্ষভওাভী ব্যজক্ত/ব্যজক্তক ড/দওাম্পাদী াধ/ কুজফভ-এভ াজডজচযও ঔাফাভ স্থাধদ  ধজভঘামদা ওভদঢ আগ্রলী। ংজযস্দষ্ট জরদয় 

প্রঘজমঢ ভওাজভ দীজঢফামা  যঢডামী ধামদদ অঙ্গীওাভাদ্ধ। 

 

ও. আদতদওাভীভ ঢথ্য  

১।  আদতদওাভী ব্যজক্ত/প্রজঢষ্ঠাদদভ দাফ    ঃাঃ 

২। ঠিওাদাাঃ 

(ও) স্থায়ী 

(ঔ) ঢডফাদ 

ওঔ। ঔাফাদভভ ঢথ্য- ঘমফাদ লইদম জদ্যফাদ স্থাধদদ ইচ্ছুও লইদম ধজভওেদাফাজনও ঢথ্য প্রতাদ ওজভদঢ লইদ। 

৩। াধ/কুজফদভভ ংখ্যা       ঃাঃ 

 ৪। স্থাধদ ওাম (স্থাধদা ঘমফাদ লদম)ঃা ম্ভাব্য    ঃাঃ 

   স্থাধদ ওাম (প্রজঢষ্ঠাদটি ঘমফাদ দা লদম 

৫। ঔাফাদভভ অস্থাদ  ঠিওাদা     ঃাঃ 

৬। ঢডফাদ ওাব ডক্রফ ঘমফাদ জও দা, লইদম ঘালুভ ঢাজভঔ   ঃাঃ 

৭।  ঘমফাদ দা লইদম ম্ভাব্য ঘালুভ ঢাজভঔ    ঃাঃ 

৮। রম-আউঝ প্ল্াদ (ংমৄক্ত)     ঃাঃ 

৯। ঔাফাদভভ থভদাঃ 

  (ও) াদধভ ঔাফাভ (ঔ) কুজফদভভ ঔাফাভ  

১০। চদম ওাঞাদফা      ঃাঃ 

১১। ধজভওজেঢ  জদফ ডাদদভ ড ডদা     ঃাঃ 

১২।  াদয়াজজওউজভটিভ থভদ     ঃাঃ 

১৩। রভওট ড ংভক্ষড ধদ্ধজঢ     ঃাঃ 

১৪। চডয অধাভড ব্যস্থাধদাভ থভদ     ঃাঃ 

১৫। ঔাফাদভভ জদভাধত্তা ব্যস্থা      ঃাঃ 

  

 

আদতদওাভীভ স্বাক্ষভ 

ঢাজভঔাঃ 

ক্ষফঢা প্রাপ্ত রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডাভ প্রঢযয়দ 
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জদন্ধদ দতধত্র 

[ জজথ-১৮ দ্রষ্টব্য] 

জদন্ধদ দং......................................    ঢাজভঔ.............................. 

চদা/দফ ডা...............................................এভ ................................ঢাজভদঔভ আদতদদভ রপ্রজক্ষদঢ 

...................................দও.............................................স্থাধদ  ধজভঘামদাভ চন্য জদন্ধদ প্রতাদ ওভা লইম। 

এই জদন্ধদদভ রফয়াত ....................................................ঢাজভঔ ধব ডন্ত ওাব ডওভ ণাজওদ এং প্রজঢ  ৎভ ৩১ ফাদঘ ডভ ফদে 

দায়দ ওজভদঢ লইদ। 

জদন্ধদ প্রতাদওাভী রপদঝজভদাজভ ওফ ডওঢডঅ 

স্বাক্ষভ  ীম 

ঢাজভঔাঃ     (তাপ্তজভও ীম) 

 

দায়দ  

ঢাজভঔ  

ওফ ডওঢডাভ স্বাক্ষভ 

 

 ভােধজঢভ আদতযক্রদফ  

 

থীদভন্দ্র ঘন্দ্র তা 

উধ-জঘ। 
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