জীফন ফীভা করপারযন
( একভাত্র যাষ্ট্রীয় জীফন ফীভা প্রততষ্ঠান )

www.jbc.gov.bd

তটিরজন চার্ পায
১.১ করপারযরনয রূকল্প (Vision)
সকল
ক
১.২ করপারযরনয তবরক্ষ্য (Mission)
জনগণরক ঞ্চয়মুখী করয তারদয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন এফং

ক

ক ।

গঠরনয ভাধ্যরভ দদরয অথ প াভাতজক উন্নয়রন ংগ্রণ।

২.দফা প্রদান প্রততশ্রুতত
২.১) নাগতযক দফা
ক্রতভক
(১)
(১)

দফায নাভ

দফা প্রদান দ্ধতত

প্ররয়াজনীয় কাগজত্র
এফং প্রাতিস্থান

দফায মূল্য এফং
তযরাধ দ্ধতত

(২)

(৩)

ব্যতি জীফরনয অতথ পক ও
াভাতজক তনযাত্তা
তনতিতকযরণয ররক্ষ্য
করপারযরন তফদ্যভান ৩১টি
ফীভা তিভ (একক, দ্বৈত ও
গ্রু) রত ফীভারমাগ্য জীফনএয জন্য ঝতুঁ ক গ্রণ।

ফীভা গ্রাক তনরজয ছন্দ নুমায়ী
করপারযরনয চালু ফীভা তিভ রত
তায ছরন্দয ফীভা তিভ গ্ররণয
জন্য করপারযরনয তনধ পাতযত
প্রস্তাফরত্রয ভাধ্যরভ অরফদন
কযরফন।

(৪)
করপারযরনয কর
দিয

(৫)
দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।

প্রস্তাফত্র মথামথবারফ পূযণ ও
স্বাক্ষ্য
করয
দম
দকান
তযতজওনার/রর তপর জভা
তদরত রফ।
প্রস্তাফত্র ও প্ররয়াজনীয় তথ্যাতদ
প্রাতিয য উি প্রস্তাফরত্রয
গ্রণরমাগ্যতা াররক্ষ্ মথামথ
প্রতক্রয়ায় তপ্রতভয়াভ ায তনধ পাযণ
করয তপ্রতভয়াভ প্রাতি াররক্ষ্
এপ.ত.অয আস্যয কযা য়।
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দফা প্রদারনয ভয়ীভা
(৬)
ক) ফীভাত্রটি মতদ ননদভতিকযার তিরভয অওতায় য়
এফং ফীভা ংক ৫,০০,০০০/(াঁচ রক্ষ্) র্াকা ম পন্ত য়
দরক্ষ্রত্র ংতরষ্ট তযতজওন ও
দর তপ ফীভা গ্রীতায
তনকর্ রত ম্পূণ প তপ্রতভয়াভ
প্রাতি াররক্ষ্ ফতরখন তদ্ধান্ত
প্রদারনয ভাধ্যরভ যফতী ২৪
ঘন্টায ভরধ্য উি তপ্রতভয়াভ
ব্যাংরক জভা প্রদান
ও
এপ.ত.অয আস্যয কযরফ।
খ) মতদ ফীভা ংক ৫,০০,০০০/(াঁচ রক্ষ্) র্াকায উরবপ এফং
দভতিকযার তিরভয অওতায় য়
তা রর প্রধান কাম পাররয়য
ফতরখন তফবাগ রত উি
ফীভারত্রয তদ্ধান্ত প্রদান কযা
য়। দ দক্ষ্রত্র ৭ তদরনয ভরধ্য
ফতরখন তদ্ধান্ত প্রদারনয
ভাধ্যরভ ফীভা ত্রটি ংতিষ্ট

দাতয়ত্বপ্রাি কভপকতপা
(নাভ, দফী, দপান নম্বয ও
আরভআর)
(৭)
(১) ঢাকা তযতজওনার তপ, ৭
ফঙ্গফন্ধু এতবতনউ, ঢাকা
দপান:০২-৯৫৫৫৭৩৫
০২-৯৫৫৩৩১১-১৬
আরভআর:dro@jbc.gov.bd
(২) চট্টগ্রাভ তযতজওনার তপ,
জীফন ফীভা বফন ১০৫৩,
দখমুতজফ দযাি অগ্রাফাদ ফা/এ
চট্টগ্রাভ
দপান: ০৩১-৭২১০৯৫
০৩১-৭২৮৩২৭
আরভআর: cro@jbc.gov.bd
(৩) যাজাী তযতজওনার তপ,
জীফন ফীভা বফন, কাজীার্া,
যাজাী
দপান:০৭২১-৭৭২২৪৪
০৭২১-৭৭৫০০৬
আরভআর: rro@jbc.gov.bd
(৪) খুরনা তযতজওনার তপ,

(২)

দাতফ তযরাধ: জীফন ফীভা
করপারযন রত তনরনাি
৩(ততন)
বারফ
দাতফ
াতযরাধ কযা য়:
ক) ভপণ মূল্য
খ) দভয়ারদাত্তয দাতফ
গ) ভযরণাত্তয দাতফ।

ভপণ মূল্য: দম দকান ফীভা তরত
দুআ ফছয চালু থাকরর তযরাতধত
মূল্য জপন করয। ফীভা গ্রীতা
তরত ভপণ কযরত চাআরর তায
অরফদরনয দপ্রতক্ষ্রত ংতরষ্ট
তযতজওনার তপ প্ররয়াজনীয়
তথ্যাতদ প্রাতি াররক্ষ্ এ তফলরয়
মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ করয থারক।
দভয়ারদাত্তয দাতফ: দম দকান ফীভা
তরত দভয়াদ পূততপ রর ফয়
প্রভাণ, স্বরত্বয প্রভাণ, ফীভা দতরর
ও তপ অরযারয দতরর (প্ররমাজয
দক্ষ্রত্র) জভা াররক্ষ্ ফীভা
গ্রীতারক তনফ পাী যতদ দপ্রযণ কযা
য়। তনফ পাী যতদ মথামথবারফ
পূযণ কযতঃ করপারযরন জভা
দদওয়া রর ফীভায থ প প্রদান কযা
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করপারযরনয কর
তযতজওনার তপ ও
করপারযর্ দফা দিয

দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।

তযতজওনার/ দর তপর
দপ্রযণ কযা য়।
ংতিষ্ট
তযতজওনার/রর তপ ফীভা
গ্রীতায তনকর্ রত ম্পূণ প
তপ্রতভয়াভ প্রাতি াররক্ষ্ যফতী
২৪ ঘন্টায ভরধ্য উি তপ্রতভয়াভ
ব্যাংরক জভা প্রদান করয।
গ) ফীভা ংক ১৫,০০,০০০/(রনয রক্ষ্) র্াকায উরবপ রর
ফতরখন তদ্ধান্ত পুনফীভা
দকাম্পাতনয তনকর্ দপ্রযণ কযা
য়। দ দক্ষ্রত্র এক দথরক দুআ
ভারয ভয় প্ররয়াজন য়।
পুনফীভা দকাম্পাতনয তনকর্ রত
তদ্ধান্ত প্রাতিয য ংতিষ্ট
তযতজওনার/ দর তপ ফীভা
গ্রীতায তনকর্ রত ম্পূণ প
তপ্রতভয়াভ প্রাতি াররক্ষ্ যফতী
২৪ ঘন্টায ভরধ্য উি তপ্রতভয়াভ
ব্যাংরক জভা প্রদান ও
এপ.ত.অয আস্যয করয।
অরফদনত্র প্রাতিয ১৫ তদরনয
ভরধ্য প্ররয়াজনীয় তথ্যাতদ প্রাতি
াররক্ষ্ ১৫ তদরনয ভরধ্য ভপণ
মূল্য প্রদারনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা
য়।

জীফন ফীভা বফন, দকতিএ,
এতবতনউ,খুরনা
দপান:০৪১-৭২২৯৫৭
০৪১-৭২০৯৫৩
আরভআর: kro@jbc.gov.bd

দভয়ারদাত্তয দাতফয দক্ষ্রত্র
প্ররয়াজনীয়
তথ্যাতদ
প্রাতি
াররক্ষ্ ফীভা দাফী এক ভারয
ভরধ্য তযরারধয ব্যফস্থা গ্রণ
কযা য়।

(৭) যংপুয তযতজওনার তপ,
জীফন ফীভা বফন
দস্টন দযাি, যংপুয
দপান :০৫২১-৬২০৬৬
আরভআর: rra@jbc.gov.bd

(৫)ফতযার তযতজওনার তপ
াজতযনী স্যায ভারকপর্,
১২১/১২২, আস্ট ফগুড়া দযাি,
ফতযার
দপান:০৪৩১-৬৪৯০১
০৪৩১-৭৭২৬৬
আরভআর: bro@jbc.gov.bd

(৬)তররর্ তযতজওনার তপ,
াভ স্যায ভারকর্ প (৩য় তরা)
এয়ায দার্ পরযাি, তররর্
দপান:০৮২১-৬৫৪৫
০৮২১-৭১১০২২৭
আরভআর: sro@jbc.gov.bd

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)
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য়।
ভযরণাত্তয দাতফ: ফীভা তরত চালু
থাকা ফস্থায় ফীভা গ্রীতা
মৃত্যযফযণ কযরর প্ররয়াজনীয়
কাগজত্র
দাতখর
াররক্ষ্
নতভতনরক ভযরণাত্তয ফীভা দাতফয
থ প তযরাধ কযা য়।
ফতণ পত তফলরয় দফা প্রাতিয জন্য
ফীভা গ্রীতায অরফদন াওয়ায
য প্ররয়াজনীয় তথ্যাতদ প্রাতি
াররক্ষ্ তযতজওনার তপর
ফতস্থত দফা তফবাগ প্ররয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ করয।

তাভাতদ তরত পুনরুজ্জীফন
করপারযরনয কর
(াধাযণ ও তফরল)ঃঃ
তযতজওনার তপ ও
তাভাতদ তরত থফা
করপারযর্ দফা দিয
তযরাতধত
ফীভায়
রূান্ততযত তরত যফতী
দম দকান ভয় (৫ ফছরযয
তধক নয়) করপারযরনয
ধাম পকৃত স্যদ ফরকয়া
তপ্রতভয়াভ প্রদান এফং
প্ররয়াজনীয় স্বাস্থয ংক্রান্ত
প্রভাণাতদ তদরয় চালু কযা
মায়।
অয়কয দযয়াত।
ফীভা গ্রীতায তরত চালু থাকা করপারযরনয কর
াররক্ষ্ তায অরফদরনয তবতত্তরত
দিয
প্রতত থ পফছরয অয়কয দযয়ারতয
জন্য াটিতপরকর্ প্রদান কযা য়।
ঋণ প্রদান।
প্রততটি ফীভা তরত চালু থাকা করপারযরনয কর
াররক্ষ্ ফীভা গ্রীতায অরফদরনয তযতজওনার তপ ও
দপ্রতক্ষ্রত ভপণ মূরল্যয রফ পাচ্চ করপারযর্ দফা দিয
৯০% ম পন্ত ঋণ প্রদান কযা য়।
তরফ তশু তনযাত্তা ফীভা ও দছররদভরয়রদয তক্ষ্া ও তফফা ফীভায
জন্য ঋণ দদয়া য় না।
তফরম্ব তপ ভওকুপ।
তাভাতদ তরত পুনরুজ্জীফরনয
প্রধান কাম পারয় ও
দক্ষ্রত্র ফীভা গ্রীতায অরফদরনয তযতজওনার তপমূ
তযরপ্রতক্ষ্রত তনধ পাতযত তফরম্ব তপ’য
রফ পাচ্চ
৭০%
ম্যারনতজং
িাআরযক্টয-এয
নুরভাদনক্ররভ
ভওকুপ কযা য়। এ দক্ষ্রত্র
পূফ পানুরভাদন াররক্ষ্ তফতবন্ন
দেণীয কভপকতপা তফতবন্ন ারয তফরম্ব

দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।

দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।
দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।

দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।

ভযরণাত্তয দাতফ তনষ্পতত্তরত প্রথভ
ও তৈতীয় ফল প ফীভা দাফীয দক্ষ্রত্র
ছয় ভা এফং তৃতীয় ও তদূবপ
ফছয ফীভা দাফীয দক্ষ্রত্র ততন
ভারয ভরধ্য (এযাক্ট নুমায়ী)
ফীভা দাফী তনষ্পতত্ত কযা য়।
ংতিষ্ট তযতজওনার তপ
ফীভাগ্রীতায তনকর্ রত অরফদন
প্রাতিয রফ পাচ্চ ১৫ তদরনয ভরধ্য
প্ররয়াজনীয় দফা প্রদান কযরফ।
মতদ প্রধান কাম পাররয়য তদ্ধারন্তয
প্ররয়াজন য় দ দক্ষ্রত্র রফ পাচ্চ
এক ভারয ভরধ্য ফীভা গ্রীতারক
প্ররয়াজনীয় দফা প্রদান কযা
রফ।

তফলয়টি রফ পাচ্চ এক তদরনয ভরধ্য
ংতিষ্ট তযতজওনার তপরয
দফা তফবাগ রত তনষ্পতত্ত কযা
য়।
ফীভা গ্রীতায অরফদন ও
প্ররয়াজনীয় তথ্যাতদ প্রাতি ারক্ষ্
২০ তদরনয ভরধ্য ঋণ প্রদারনয
ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।

ফীভা গ্রীতায অরফদন নুমায়ী
ম্যারনতজং
িাআরযক্টয-এয
নুরভাদনক্ররভ স্বল্পতভ ভরয়
তফরম্ব তপ ভওকুরপয ব্যফস্থা কযা
য়।

(৭)

তরত ভপণ।

(৮)

ভরনানীতক
তযফতপন:
ফীভাচুতি ম্পাদরনয ভয়
প
দম ব্যতি ফা ব্যতিফগরক
ভরনানীতক (Nominee)
তনরয়াগ কযা য় যফতীরত
ফীভা গ্রণকাযী আচ্ছা কযরর
ভরনানীতক তযফতপন কযরত
াযরফন।
নুগ্রকার: প্রততটি ফীভা
তরতয দক্ষ্রত্র তপ্রতভয়াভ
দদয় তাতযখ রত ৩০ তদরনয
ভরধ্য তপ্রতভয়াভ জভা তদরর
দকান তততযি ভাশুর তদরত
য় না। এআ তততযি ৩০
তদনরক নুগ্রকার ফরর ধযা
য়।

(৯)
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তপ ভওকুপ কযরত ারযন।
ফীভা গ্রীতায অরফদন নুমায়ী
ফীভা চুতি ম্পাদরনয ততন ফছয
রয দম দকান ভয় ফীভাত্র
ভপণ কযা মায়।
ংতিষ্ট তফলরয় ফীভা গ্রীতায
অরফদন প্রাতিয য পৃষ্ঠাঙ্কন
(Endorsement)
ৈাযা
ভরনানীতক তযফতপন কযা মায়।

নুগ্রকাররয দল তদন মতদ
যকাযী ছুটিয তদন য় তরফ
যফতী দখারায তাতযরখ ফীভাগ্রাক
তততযি ভাশুর ছাড়া তপ্রতভয়াভ
জভা তদরত াযরফন।
নুগ্রকাররয ভরধ্য মতদ দকান
ফীভা গ্রারকয মৃত্যয য় তরফ দদয়
তপ্রতভয়াভ কতপন াররক্ষ্ দাতফয
র্াকা তযরাধ কযা য়।

করপারযরনয কর
তযতজওনার তপ ও
করপারযর্ দফা দিয

দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।

কর তযতজওনার
তপ

দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।

প্ররমাজয নয়

দকান মূল্য
তযরাধ কযরত
য় না।

ফীভা গ্রীতায অরফদন ও
প্ররয়াজনীয় তথ্যাতদ প্রাতি ারক্ষ্
১৫ তদরনয ভরধ্য ভপণ মূল্য
প্রদারনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।
ফীভা গ্রীতায অরফদন ও
প্ররয়াজনীয় তথ্যাতদ প্রাতি ারক্ষ্
২০ তদরনয ভরধ্য ভরনানীতক
তযফতপরনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা
য়।

প্ররমাজয নয়।

২.২ প্রততষ্ঠাতনক দফা
ক্রতভক
(১)
১

দফায নাভ

দফা প্রদারনয দ্ধতত

প্ররয়াজনীয় কাগজত্র
এফং প্রাতিস্থান

দফায মূল্য এফং তযরাধ
দ্ধতত

(২)

(৩)
তযতজওনার তপ
চাতদায তযরপ্রতক্ষ্রত
তনধ পাতযত ভরয়য ভরধ্য
প্রধান কাম পারয় রত
দপ্রযণ তনতিত কযা য়।
ফৎরয তনধ পাতযত ভরয়
িাক/কুতযয়ায
াতবপ/রভাফাআর
দভররজয ভাধ্যরভ দপ্রযণ
কযা রয় থারক ।
করপারযরনয
তযতজওনার/করপারযর্
দফা দিয/রর তপ
রত দফা তনতিত কযা
য়।
বফরনয ফস্থান নুমায়ী
বাড়াটিয়া প্রততষ্ঠারনয
ারথ চুতি ম্পাদারনয
ভাধ্যরভ।

(৪)
ফীভা গ্রীতায নাভ ও
তরত নম্বরযয তাতরকা
ংতিষ্ট দর তপ রত
তযতজওনার তপর দরয়
থারক।
প্ররমাজয নয়

(৫)
প্ররমাজয নয়

প্ররমাজয নয়

চাতদা নুমায়ী

ম্পূণ প তপ্রতভয়াভ জভা
ওয়ায স্বরক্ষ্ প্রভাণক।

প্ররমাজয নয়

চাতদা নুমায়ী

করপারযরনয প্ররকশর ও
ম্পতত্ত তফবারগয ংতিষ্ট
াখায ারথ দমাগারমাগ
কযরত রফ।

চুতিত্র ম্পাদরনয জন্য
প্ররয়াজনীয় খযচ।

চাতদা নুমায়ী

তরত িকুরভন্ট, তরত দরজাযতর্ ও তপ
কত দ্বতযী করয ফীভা গ্রীতারক দপ্রযণ কযায
তনতভত্ত ংতিষ্ট তযতজওনার তপর দপ্রযণ কযা
য়।

২

তিভান্ড দনাটি , ল্যা দনাটি ও দফানা
প
াটিতপরকর্
দ্বতযী করয ফীভাগ্রীতারক প্রদান
কযায তনতভত্ত প্রধান কাম পারয় রত
তযতজওনার তপর দপ্রযণ কযা য়।

৩

এপতঅয আস্যযয য স্বল্পতভ ভরয়য ভরধ্য
তরত িকুরভন্ট আস্যযয ব্যফস্থা গ্রণ কযা
য়।

৪

করপারযরনয ভাতরকানাধীন বফনমূ
তফতবন্ন প্রততষ্ঠানরক তফতধ দভাতারফক বাড়া
দদয়া য়।
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দফা প্রদারনয ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভপকতপা
(নাভ, দতফ, দপান নম্বয
ও আরভআর)
(৬)
(৭)
প্রতত ভার ১ ও ১৬ তাতযখ দপান:
আরভআর

দপান:
আ-দভআর

২.৩) বযন্তযীণ দফা
ক্রতভক

দফায নাভ

(১)
১

(২)
ভন্ত্রণাররয়য চাতদা নুমায়ী তথ্য ংগ্র
কযা

২

ফীভা উন্নয়ন উন্নয়ন ও তনয়ন্ত্রণ কতৃপরক্ষ্য
চাতদা নুমায়ী তথ্য ংগ্র কযা।

৩

দাফী তনষ্পতত্তয জন্য তযতজওনার তপরয
চাতদা নুমায়ী ততফর (fund) যফযা।

৪

তফতবন্ন তফবাগ/দিয/াখায ভরধ্য তথ্য
অদান-প্রদান
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দফা প্রদারনয দ্ধতত

প্ররয়াজনীয় কাগজত্র
এফং প্রাতিস্থান

দফায মূল্য এফং তযরাধ
দ্ধতত

দফা প্রদারনয ভয়ীভা

(৩)
প্রান তফবারগয ভাধ্যরভ
তফতবন্ন তফবাগ/দিয/
তযতজওন রত প্ররয়াজনীয়
তথ্য ংগ্র কযা য়।
ংতিষ্ট দিয রত চাতদা
নুমায়ী তথ্য ংগ্র কযা
য়
তযতজওনার তপ রত
প্রাি চাতদায তযরপ্রতক্ষ্রত
প্রধান কাম পাররয়র তাফ
তফবাগ যীক্ষ্া-তনযীক্ষ্া
কযত ততফর (fund)
ট্রান্সপায-এয ব্যফস্থা করয
থারক।
দপান, আরভআর, পযাক্স,
ন-রাআন আতযাতদ

(৪)
প্ররমাজয নয়

(৫)
চাতদা নুমায়ী

(৬)
চাতদা নুমায়ী তনধ পাতযত
ভয়

প্ররমাজয নয়

চাতদা নুমায়ী

চাতদা নুমায়ী তনধ পাতযত
ভয়

প্ররয়াজনীয় ততফর-এয
চাতদাত্র

প্ররমাজয নয়

চাতদা নুমায়ী

প্ররয়াজনীয় ততফর-এয
চাতদাত্র

প্ররমাজয নয়

চাতদা নুমায়ী

দাতয়ত্বপ্রাি কভপকতপা
(নাভ, দতফ, দপান নম্বয
ও আরভআর)
(৭)
দপান:
আরভআর

দপান:
আরভআর

২.৪)

অওতাধীন তধদিয/দিয/ংস্থা কতৃক
প প্রদত্ত দফা

অওতাধীন তধদিয/দিয/ংস্থামূরয তটিরজন চার্ পায তরঙ্ক অকারয মৄি কযরত রফ :

৩) তবরমাগ ব্যফস্থানা দ্ধতত (GRS) :
ক
১

২

৩
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কখন দমাগরমাগ কযরফন
দাতয়ত্ব প্রাি কভপকতপা ভাধান
তদরত ব্যথ প রর

ক স

ক
ক ক (তজঅযএ
দপাকার রয়ন্ট কভপকতপা)

ক ক
তনতদ পষ্ট ভরয় ভাধান তদরত ব্যথ প
রর

লক ক

ল ক ক তনতদ পষ্ট ভরয়
ভাধান তদরত ব্যথ প রর

লক

দমাগরমারগয ঠিকানা
ল
- স
ক
ক ল
-০৭)
২৪
ল
ক -১০০০।
ল
-৯৫৫০৩৮১
- স
ক
ক ল
-০৭)
২৪
ল
ক -১০০০।
ল
-৯৫৮৯৪৮৭
ক
ক ল
২৪
ল
-

তনষ্পতত্তয ভয়ীভা
৩০ ক
স

৩০ ক

স

৯০ ক

স

-০২)
ক -১০০০।

ক্রতভক
১

কখন দমাগরমাগ কযরফন
দাতয়ত্ব প্রাি কভপকতপা ভাধান তদরত
ব্যথ প রর

দমাগরমারগয ঠিকানা
ক ক
(GSR দপাকার রয়ন্ট কভপকতপা)

ক
নাভ ও দতফ: ম্যারনজায-প্রান
দপান: ৯৫৫০৩৮১
আরভআর : @jbc.gov.bd

২

ক ক তনতদ পষ্ট
ভরয় ভাধান তদরত ব্যথ প রর

অতর কভপকতপা

নাভ ও দতফ: দজনারযর ম্যারনজায-প্রান
দপান: ৯৫৫০৩৮১
আরভআর : @jbc.gov.bd

২

অতর কভপকতপা তনতদ পষ্ট ভরয়
ভাধান তদরত ব্যথ প রর

ম্যারনতজং িাআরযক্টয

স
দপান : ৯৫৫১০৯৬
দভাফাআর : ০১৭১৩-০০৮২০৭
আরভআর : mds@jbc.gov.bd

৪) অনায কারছ অভারদয প্রতযাা
ক্রতভক
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প্রততশ্রুত/কাতিত দফা প্রাতিয ররক্ষ্য কযণীয়।

১)

তনধ পাতযত পযরভ ম্পূণ পবারফ পূযণকৃত অরফদন জভা প্রদান।

২)

ঠিক ভাধ্যরভ প্ররয়াজনীয় তপ তযরাধ কযা।

৩)

াক্ষ্ারতয জন্য তনধ পাতযত ভরয়য পূরফ পআ উতস্থত থাকা।

তনষ্পতত্তয ভয়ীভা
২০( )

