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ইএএএফশপ এমওশপ ১০/শি ২ : ইএএএফশপ য াগাস্ট্র াগ, শিক্ষা, অাংিগ্রহন ও সস্ট্রচতনতা (শসইশপএ) কমটপশরকল্পনা ২০১৯- ২০২৪ 

েক্ষযঃ ইষ্ট এশিয়া অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয়র (ইএএএফ) অশভবাসী িেচর পাশি ও তাস্ট্রের আবাসস্থেগুশে িনগন ও িীবববশচস্ট্রের সুশবধার িনয স্বীক্বত এবাং সুরশক্ষত করা। 

শসইশপএ এর উস্ট্রেিযঃ ইএএএফ এর কমীস্ট্রের মস্ট্রধয অশভবাসী িেচর পাশিস্ট্রের রক্ষা ও তাস্ট্রের আবাস্ট্রসর দ্বাশয়ত্ব নযাস্ত করা। 

আিাশিত শস্থশতঃ ইএএএফ এর অন্তগটত যোকিনস্ট্রক অশভবাসী িেচর পাশিস্ট্রের সম্পস্ট্রকট  অবগত রািা ও তারা য  আসাবস্থস্ট্রের উপর শনভট র কস্ট্রর যসগুস্ট্রো সুরক্ষায় অাংিগ্রহন কস্ট্রর। 

এই শসইশপএ কমটপশরকল্পনাটি ইষ্ট এশিয়া অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় পার্ট নারশিস্ট্রপর প্রস্ট্রয়াগকারী সাংগঠস্ট্রনর মুে েস্ট্রক্ষয পশরনত হস্ট্রয়স্ট্রে এবাং প্রস্ট্রয়াগকারী সাংস্থাগুস্ট্রোর মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রে সরকারী সহস্ট্র াগী 

সাংগঠন, আন্তিট াশতক ও িাতীয় যবসরকারী সাংস্থা (এনশিও), সাইর্ বযবস্থাপক েে এবাং স্থানীয় সমািস্ট্রগাষ্ঠী। এটি পাশিস্ট্রের উড়ণস্থে ও এর গুরুস্ট্রত্বর উপর সস্ট্রচতনতা বৃশির িনয য াগাস্ট্র াগ ও শিক্ষা 

উপকরস্ট্রনর বযবহারস্ট্রক উৎসাশহত কস্ট্রর। যসই কারস্ট্রন স্থানীয়, িাতীয় ও আন্তিট াশতক প টাস্ট্রয়র বযাশিরা এস্ট্রত অাংিগ্রহন কস্ট্রর ও কমটপশরকল্পনাটিস্ট্রক সমর্টন কস্ট্রর  া অশভবাসী িেচর পাশি ও তাস্ট্রের 

আবাসস্থেগুশে সাংরক্ষস্ট্রণ ভূশমকা পােন কস্ট্রর। এই কমটপশরকল্পনাটি পূস্ট্রবট বাস্তবাশয়ত শসইশপএ অযাকিনপ্লান ২০১২ এর উপর শভশিকস্ট্রর প্রস্তুতকৃত এবাং শবশভন্ন উপাি ও শসইশপএ র কাশরগশর েক্ষতা 

ইশতমস্ট্রধয শবশভন্ন সাংগঠস্ট্রনর কাস্ট্রির মস্ট্রধয অন্তভুট ি আস্ট্রে য মন ইএএএফশপ, রামসার সস্ট্রেেস্ট্রন শসইশপ এর কাি, কনস্ট্রভনিন অন বাস্ট্রয়ােশিকযাে িাইভারশসটি (শসশবশি) এবাং অশভবাসী  প্রিাশত 

সস্ট্রেেন (শসএমএস)। 

এই তর্যপেগুস্ট্রো ইএএএফশপ এর প্রস্ট্রয়াগকারী েে তাস্ট্রের প্রভাব ও েক্ষতার প্রচারনা এবাং বাস্তবায়স্ট্রনর যক্ষস্ট্রে গুরুত্বপূণট সুস্ট্র াগ প্রোন কস্ট্ররস্ট্রে। শসইশপএ ওয়াশকট াংগ্রুপ সব ইএএএফশপ বাস্তবায়ক 

েেসমূহস্ট্রক শনস্ট্রেবশণটত শসইএশপ অযাকিন কোস্ট্রমর তর্যগুস্ট্রোর মস্ট্রধয শনস্ট্রিস্ট্রের অবস্থান িুুঁস্ট্রি যবর কস্ট্রর যসটিস্ট্রক কমটপশরকল্পনায় রূপান্তশরত করস্ট্রত উৎসাশহত কস্ট্রর। 

অনুগ্রহপূবটক এই নশর্স্ট্রত বাস্তবায়নকারীস্ট্রের কাোর যকাশিাংগুস্ট্রো বযবহার কস্ট্রর আপশন বাস্তবায়নকারী েেসমূহস্ট্রক শকভাস্ট্রব সহায়তা করস্ট্রত পাস্ট্ররন তা িুুঁ স্ট্রি যবর করুন।  

সশচবােয়   সরকারী যকন্দ্রশবনু্দ(গভঃ এফশপ)    আন্তঃসরকারী সাংস্থা(আইশিও)   আন্তিট াশতক এনশিও   সাইর্ মযাস্ট্রনিার(এস এম) ও পশরেিটনস্ট্রকন্দ্র বযবস্থাপক(শভশসএম)  

 শসইশপএ কা টকারী পশরর্ে  কা টকারী পশরর্ে(িশিউশি) ও র্াস্কস্ট্রফাসট   অনযানযঃ অাংিীোর সাংস্থা; শমশিয়া; ওস্ট্রয়র্েযান্ড শোংক ইন্টারনযিনাে(িশিউএেআই) 
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jÿ¨, Kg© I mvd‡j¨i m~PK t    

jÿ¨gvÎv I weeiY cQ‡›`i Ae¯’vbwU AR©b Kiv wmBwcG Kg© cwiKíbv Ges g~j ev¯ÍevqbKvix`j hvnv 

Zv‡`i cQ‡›`i Ae¯’v AR©b, Ae`vb iv‡L 

mvd‡j¨i g~j m~PK 

1. †dvKvj c‡q›U 
(Gdwc)  

(me Gdwc iv miKvi, 
AAvwRI MY, 
AvšÍR©vwZK 
GbwRIMY 
(AvBGbwRI) Ges 
K‡c©v‡iU †m±i 
AšÍf©~³ i‡q‡Q|  

GdwU BGGGdwc Ges d¬vBI‡q 
mvBU †bUIqv‡K© (GdGmGb) 
†hvM`v‡bi myweav¸‡jv ey‡S Ges 
mwµqfv‡e BGGGdwc I Gi 
D‡Ïk¨¸wj cÖPvi K‡i Ges wbR wbR 
f‚wgKv‡K DrmvwnZ K‡i 
(Awfevmx RjPi cvwL I Zv‡`i 
Avevm¯’‡ji myiÿv)|  

Gdwciv d¬vI‡qi AšÍ©f‚³ cÖ‡Z¨K 
†`‡k wmGwcG Gi †hvMv‡hv‡Mi 
GKwU †K›`ª¯’j wba©viY K‡i   

• mwPevj‡qi cÿ †_‡K bZzb Gdwc‡`i GKwU ¯^vMZ wPwV 
cvVv‡bv nq †hwU‡Z Zv‡`i †`‡k Askx`vwi‡Z¡i mv¤úªwZK 
ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î Zv‡`i f‚wgKv‡K cwiwPZ Kiv‡bv nq| GQvovI 
Zv‡`i nvjbvMv` Kiv‡bv nq|  

• mwPevjq ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi D‡Ï‡k¨ 
Gdwc msMVb‡`i Z_¨, DcvË Ges cÖwkÿY mieivn K‡i _v‡K|  

• d¬vBI‡q †bUIqvK© mvBU (GdGbGm) †hwU bvbv iKg 
AbywôZ B‡f›U †kqvwis Gi GKwU iv¯Ív wnmv‡e cwiwPZ 
Ges GwU me Gdwc‡`i †`k¸‡jvi g‡a¨ m‡PZbZv Pvjv‡bv I 
bZzb B‡f›U evov‡bvi Rb¨ DrmvwnZ K‡i| mwPevjq 
BGGGdwci B‡f›U¸‡jvi Dci GKwU el©cwÄ ˆZwi K‡i †hLv‡b 
d¬ABI‡q †bUIqvK© mvB‡Ui B‡f›U¸‡jvI AšÍ©f‚³ _v‡K|  

• Gdwciv Zv‡`i †`k/‡bUIqv‡K©i Rb¨ Kvh©Ki Z_¨ wecYb 
c×wZ mg~n Av‡iv DbœxZ K‡i  

wbhy³ Gd‡`i Kvh©Kjv‡ci nvi  

 

 

 

 

RvZxq msev` msKj‡bi msL¨v, 
wPwVc‡Î †hvMv‡hvMi ZvwjKv, 
d¬vBqvi BZ¨vw` DbœxZ Kiv 

2. miKvi  

(K) Askx`vi miKvi 

(Mf& Gdwc) 

miKvix Gdwciv RvZxq wmBwcG 
Kvh©µg ¸wj‡Z mgš^‡q‡Ki f‚wgKv 
cvjb K‡i hvi ØviY-  

• m¤úwK©Z ms¯’v¸‡jv Ges 
Awfevmx RjPi cvwL we‡klÁ‡`i 
m‡PZbZv evov‡bv I AskMÖnY 
AR©‡bi Rb¨ RvZxq Askx`vwi‡Z¡i 
cÖPviYv Pvjvq|  

• mwPevjq miKvix Gd‡`i RvZxq Askx`vwi‡Z¡i weKvk NUv‡Z 
D™¢z× K‡i|  

• miKvix Gdiv Awfevmx cvwL I Zv‡`i e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z 
Ávb fvM K‡i †bqvi Rb¨ RvZxq Askx`vwiZ¡ ¯’vcb K‡i Ges 
Awfevmx RjPi cvwL we‡klÁ‡`i GLv‡b †hvM`v‡b D™¢z× 
K‡i|  

• miKvix Gdwc¸‡jv bZzb wm÷vi mvBU Pzw³i weKv‡ki DÏxcK 

mwµq Ges Kvh©Ki RvZxq 
Askx`vwi‡Z¡i msL¨v  

 

wm÷vi mvBU Pzw³ ev¯Íevq‡bi msL¨v  

BGGGdwc I‡qemvBU miKvix RvZxq 
ewY©Z fvlvi RvZxq fvlvi †cBR Av‡Q 
Ggb †`‡ki msL¨v  



পার্ট নারশিপ ফর ইষ্ট এশিয়া অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় সহস্ট্র াগী পর্টস্ট্রের েিম সভা। 
চাাংশিয়াাং, গণচীন, ১০~১৪ই শিস্ট্রসম্বর, ২০১৮  

ইএএএফশপ এমওশপ ১০ শসধ্বান্তমাো ২ 

 

• wm÷vi mvBU Pzw³i Dbœq‡b 
mvnvh¨ I DrmvwnZ K‡i  

• Zv‡`i †`‡ki †cB‡R (Bs‡iRx) Ges 
Zv‡`i RvZxq fvlvi †cBR BGGGdwc 
I‡qemvB‡U weKvk I iÿYv‡eÿY K‡i  

• BGGGd/BGGGdwc Gi Rb¨ 
mnKg©x‡`i mnvqZv‡K DrmvwnZ 
I mg_©b K‡i  

• • d¬vBI‡qi we¯ÍvwiZ evwl©K 
wmBwcG Kvh©µg‡K cÖPvi I 
msMwVZ K‡i| †hLv‡b AšÍf©~³ 
Av‡Q| Iqv&W© gvB‡MÖUwi 
evW© †R‡Wvijy Gg we wW) I 
Iqvì© I‡qU‡jIm †W (Wvejy 
Wvejy wW)  

wnmv‡e wmW Znwej cÖ`vb K‡i|  

• mwPevjq miKvix Gd‡`i BGGdwc Gi I‡qemvB‡U RvZxq 
fvlvi †cBR ¸wj Dbœqb Ki‡Z ev KvD‡K g‡bvbxZ Ki‡Z 
DrmvwnZ K‡i|  

• miKvix Gdwciv mwPevjq‡K Zv‡`i †`k I ¯’vbxq fvlvi †cB‡Ri 
DbœwZ I iÿYv‡eÿYKvix e¨w³i e¨vcv‡i AeMZ K‡i  

• mwPevjq Wvejy GgwewW Ges Wve&jy Wve&jy w_g I 
DcvË¸wji Z_¨mg~n mgqgZ Askx`vi‡`i Kv‡Q †cÖiY K‡i|  

• mwPevjq eª¨vwÛs Gi my‡hvM wnmv‡e Wve&jy 
GgwewW Ges Wve&jy wWi Askx`vix Kvh©µ‡gi 
cÖwZ‡e`b‡K mgwš^Z K‡i|  

 

Wve&jy GgwewW Ges Wve&jy 
Wve&jy wWi wi‡cvU©¸wji 
†iKW©K…Z msL¨v  

 

 

L) Askx`vix †`k I 

RvZxq ch©v‡qi 

miKvix Kg©KZ©v 

(Gdwc e¨ZxZ)   

miKvix Kg©KZ©v, mv‡_ Ab¨vb¨ 

gš¿Yvjq I wefv‡Mi Kg©KZ©viv 

Zv‡`i †`k BGGGd Askx`vi I 

GdGbGm i‡q‡Q †mwUi e¨vcv‡i 

AeMZ _v‡K ZvB Zviv mwµqfv‡e 

BGGGdwc Gi ev¯Íevqb mnvqZv 

K‡i  

• miKvix Gdwciv d¬vBI‡q I GdGbGm m¤úwK©Z miKvix 

ms¯’v¸wji g‡a¨ wmBwc Gi Avf¨šÍixY Kvh©µg¸‡jv cwiPvjbv 

K‡i  

• miKvix Gdwciv BGGGdwc Ges Gi D‡Ïk¨ cÖPv‡ii Rb¨ Zv‡`i 

RvZxq fvlvq BGGGdwc cÖPvicÎ I GdGmGb/ GdGbGm 

wjd‡jU cÖKvwkZ K‡i|  

• miKvix Gdwc iv cÖKvkbvi †ÿ‡Î m¤úªmvwiZ 

cvVK/‡kÖvZv‡`i mbv³ K‡i I cÖ‡qvRbxq ms‡hvM Abyc~iY 

K‡i|  

miKvix ms¯’vi ZZ¡veavb cwiPvwjZ 

Avf¨všÍixY wmBwcG Kvh©µ‡gi msL¨v  

BGGGdwc I‡qe mvBU I Gdwc 

I‡qemvB‡U RvZxq fvlvq wjwLZ 

BGGGdwc cÖPvicÎ Ges wjd‡j‡Ui 

msL¨v  

M) Askx`vi †`k 

¯’vbxq ch©v‡qi 

miKvix Kg©KZ©viv 

(mvBU ee¯’vc‡Ki 

†ÿ‡Î wb‡¤œ 

ewb©Z jÿ¨gvÎv 

GKwU GdGbG‡mi Øvwq‡Z¡ _vKv 

¯’vbxq miKvix Kg©KZ©viv 

BGGGdwc, wek¦e¨vcx GdGmGb I 

wbw`©ó GdGmGb m¤ú‡K© 

AeMZ I Zv‡`i wbqš¿‡Yi _v‡K| 

Zv‡`i mwµqfv‡e msiÿ‡Yi Rb¨ Zviv 

• miKvix Gdwciv mswkøó ¯’vbxq miKvix Kg©KZ©v‡`i g‡a¨ 

BGGGdwU cÖPvi Ges Zv‡`i GdGbGmG Zv‡`i‡K e¨e¯’vcbvi 

†ÿ‡Î mn‡hvwMZv K‡i  

• miKvix Gdwciv mvBU e¨e¯’vcK (GmGg) IqvK©kc 

cwiPvjbv K‡i|  

GdGbGm Gi AšÍf‚³ Gdwc Ges ¯’vbxq 

miKvix Kg©KZ©v‡`i g‡a¨ m~P‡Ki 

msL¨v miKvix Gdwc Øviv cwiPvwjZ 

GmGg IqvK©k‡ci msL¨v|  
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†`Lyb)   cÖPvibvI Pvjvq|  

GdGbGmwenxb ¯’vbxq miKvix 

Kg©KZ©viv BGGdwc I GdGmGb 

m¤ú‡K© AeMZ _v‡K  

• miKvix Gdwciv BGGGdwc m¤ú‡K© mg¯Í ¯’vbxq miKvix 

Kg©KZ©v‡`i Kv‡Q cÖPviYv Pvjvq Ges gvb`Ë¸wj c~iY K‡i Ggb 

AwZwi³ mvBU¸wj Rgv †`qvi e¨vcv‡i we‡ePbv K‡i|   

 

N) Askx`vi bq Ggb 

miKvix ¯Í‡ii 

Kg©KZ©v  

RvZxq miKv‡ii m¤úwK©Z 

wefv‡Mi Kg©KZ©viv BGGGdwc 

m¤ú‡K© Rv‡b Ges GLv‡b 

†hvM`v‡b myweavi e¨vcv‡iI 

AeMZ _v‡K ZvB Zviv BGGGdwc‡Z 

w¯’Z Av‡Q|  

• mwPevjq I Askx`vi iv BGGGdwc m¤úwK©Z Z‡_¨i cÖPvibv 

Pvjvq  

mwPevj‡qi cÿ nvZ m¤¢ve¨ bZzb †`‡ki 

Askx`vi‡`i Kv‡Q cÖwZ eQi 

†hvMv‡hv‡Mi g‡a¨ bZzb †`‡ki 

Askx`vi msL¨v|   

3) AvBwRI mwPevjq 

Ges RvZxq ch©v‡qi 

wmBwcGi 

†K›`ªwe›` †dvKvj 

c‡q‡›Ui AvBwRI 

Askx`vi  

AvBwRI mwPevjq Ges RvZxq 

miKvix ch©v‡q wmBwcG 

Kg©KZ©v / Gwciv BGGGdwc| 

BGGGdwc Gi g~j¨ jÿ¨ I D‡Ïk¨ 

mg~n Gi m`m¨ cÖ‡`k mg~n Ges 

RvZxq Gd‡`i m¤ú‡K© AeMZ 

_v‡K Ges Zviv Zzjbvg~jKfv‡e 

GwU wbwðZ Kivi Rb¨ KvR K‡i 

BGGGdwci wmBwcG 

†cÖvMÖv‡gi m¤úwK©Z 

DcvË¸‡jv wmBwcGi cø¨vbmg~n 

Ges ZØcixZfv‡e GKvš^xZ|  

• mwPevjq wmBwcG †cÖvMÖvgmg~n mgš^q I mnvqZv 

wbwðZ Ki‡Z mwPevjq wmwewW, wmGgGm Ges ivgmvi 

Kb‡fk‡bi g‡a¨ AšÍf©~³ wmBwcG Kg©KZ©v‡`i mv‡_ 

wbqwgZ †hvMv‡hvM eRvq iv‡L|  

• miKvix Gdwciv Ges Zv‡`i wmBwcG Kg©KZ©viv 

wmwewW Gi RvZxq wmBwc, cÖwZwbwaMY, wmGgGm I 

ivgmvi cÖwZwbwaMY‡`i mv‡_ wbqwgZ †hvMv‡hvM 

Awfevmx RjPi cvwLi I Zv‡`i Rjvf‚wgi Avevm msiÿ‡Yi Rb¨ 

mn‡hvwMZvi mv‡_ KvR K‡i|  

• wmwewW mwPevjq RvZxq Rxe‰ewPÎ †KŠkj I 

Kg©cwiKíbv¸‡jvi (GbGmGwc) Awfevmx RjPi cvwL I Zv‡`i 

Avev¯’‡ji msiÿY e¨vcv‡i AšÍf©~w³ Kivi Rb¨ DrmvwnZ K‡i|  

• • Gwkqvb †m›Uvi di ev‡qvWvBfvwm©wU Gwkqvb 

†`k¸‡jvi Gdwc‡`i AvÂwjK BBGGdwc wmBwcG 

Kvh©Kjv‡c Ask †bqvi †ÿÎwU Av‡iv mnRZi K‡i|   

mwPevjq Ges wmBwcG Kg©KZ©v‡`i 

AvBwRI Askx`v‡ii g‡a¨ K‡_vcK_‡bi 

msL¨v|  

 

 

 

 

• GbweGmGwc Gi AšÍf©~³ BGGGdwc 

m`m¨ †`‡ki msL¨v †hLv‡b Awfevmx 

RjPi cvwL I Zv‡`i Avevm¯’j msiÿ‡Yi 

Ae¯’v m¤ú‡K© ch©vß cÖwZ‡e`b 

AšÍf©~³ Av‡Q|  
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4) AvBGbwRI 

AvBGbwRI Askx`vi 

†dvKvj c‡q›U/ 

†K›`ªwe›`y  

Askx`vi AvBGbwRI Awdmviiv GB 

e¨vcv‡i AeMZ _v‡K †h Zv‡`i 

msMVb GKwU BGGGdwc Askx`vi 

Ges Zviv BGGGdwc ev¯Íevq‡bi 

Rb¨ Zv‡`i ms¯’v I 

†cÖvMÖvg¸‡jv‡Z Ges Ab¨vb¨ 

BGGGdwc‡Z AšÍf©~³ bq Ggb 

AvBGbwRI I GbwRI‡Z cÖPvibv 

Pvjvq|  

• AvBGbwRI Gdwciv Zv‡`i msL¨v I RvZxq `dZ‡ii wfZ‡i 

BGGdwc I Gi cÖPviYv Pvjv‡bvi Rb¨ Avf¨všÍixb wmBwcG 

Kvh©µg cwiPvjbv K‡i|  

• mwPevjq Z_¨ I mn‡hvMx DcvË cÖ`vb K‡i|  

• AvBGbwRI Gdwciv B-msev`msK‡ji gva¨‡g m¤úwK©Z 

†cÖvMÖvg I Z_¨ fvMvfvwM K‡i  

• BBGbwRI Gdwciv BGGGdwc Gi e¨vcv‡i BGGGdwc bq 

Ggb AvB GbwRI mg~n I GbwRI‡`i Z_¨ cÖ`vb K‡i _v‡K, hvi 

gva¨‡g d¬vB‡qi ev¯Íevq‡b Zviv mnvqZv Ki‡Z cv‡i|   

BGGGdwc Gi Avf¨šÍixb Kvh©Kjv‡ci 

msL¨v  

 

 

 

Zv‡`i cÖKvkbvq BGGGdwc msµvšÍ 

cÖKvkbvi msL¨v  

5) K‡c©v‡iU †m±i  

(K) Gdwc Askx`vi 

ms¯’v Ges Ab¨vb¨ 

ms¯’vi 

Kg©KZ©vMY  

‡Kv¤úvbx‡Z AšÍf©~³ Gdwciv 

BGGGdwc Gi e¨vcv‡i m‡PZbZv 

evov‡bv Ges mswkøó 

Kg©KZ©vM‡Yi mwµq AskMÖnY 

AR©‡b mgš^‡Ki f‚wgKv cvjb K‡i 

• mwPevjq যকাম্পানী এএফশপগূস্ট্রোস্ট্রক BGGGdwc প্রচার করস্ট্রত উৎসাশহত 

কস্ট্রর  

• mwPevjq বাস্তবায়ন এর িনয এফশপগুশেস্ট্রক তর্য, উপকরণ এবাং প্রশিক্ষণ 

সরবরাহ কস্ট্রর। 

 

(L) Askx`vi ms¯’v 

Kg©KZ©vMY  

Askx`vix ms¯’v¸‡jv Awfevmx RjPi 

cvwL I Zv‡`i d¬vB‡Iq m¤úwK©Z 

Z_¨vw` Zv‡`i cÖPvig~jK Dcv‡Ë 

AšÍf©~³ K‡i| Askx`vi ms¯’v Zv‡`i 

¯’vbxq GdGbG‡m Kg©x‡`i msiÿY 

Kvh©µ‡g AskMÖnY Kivi †ÿ‡Î 

my‡hvM cÖ`vb K‡i| 

• অাংিীোরi এএফশপগুস্ট্রো ই-সাংকেনগুস্ট্রোস্ট্রত বশধত যোকিস্ট্রনস্ট্রক শচশিত কস্ট্রর 

প্রস্ট্রয়ািনীয় য াগাস্ট্র াগ সরবরাহ কস্ট্রর 

• এসএম সমূহ ও সহস্ট্র াগী সাংস্থাগুস্ট্রো কমীস্ট্রের সমন্বয় ও অাংিগ্রহস্ট্রনর সুস্ট্র াগ প্রোন 

কস্ট্রর 

GdGbGm Gi cÖv‡qvwMi Kg©‡KŠk‡j 

mvnv‡h¨i Rb¨ ms¯’v Kg©x‡`i 

cÖ`vbK…Z my‡hv‡Mi msL¨v. 

(M) BGGGd G 

Askx`vi bq Ggb 

ms¯’vmg~n 

Askx`vi bq Ggb ms¯’v¸‡jv 

BGGGdwc m¤ú‡K© AeMZ _v‡K 

• সশচবােয় / আইএনশিও / এসএমগুস্ট্রো বাোইকৃত কস্ট্রপটাস্ট্ররর্ যসক্টর বা মূে শবসৃ্তত 

অর্টবনশতক সাংগঠনগুশেস্ট্রত ফ্লাইওস্ট্রয় সম্পস্ট্রকট   র্া ত তর্য সরবরাহ কস্ট্রর (স্ট্র মনঃ 

যকইোনস্ট্ররন (িাপান শবিস্ট্রনস যফিাস্ট্ররিন) এবাং ফ্লাইওস্ট্রয়স্ট্রত তাস্ট্রের শন ুি হওয়ার 

িনয উৎসাহ প্রোন কস্ট্রর 

Askx`vi bq Ggb ms¯’vi mvwbœ‡a¨i 

msL¨v  

 

Askx`vi bq Ggb ms¯’vi mvnv‡h¨i 

msL¨v (A_©‰bwZK, `vZe¨ BZ¨vw` 
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6| d¬vBI‡q 

†bUIqvK© mvBU 

e¨e¯’vcK (GmGg) 

(GKRb ¯’vbxq miKvi 

Kg©KZ©v hvi 

mvB‡Ui `vwqZ¡ 

Av‡Q): GB mv‡_ 

cwi`k©b †K›`ª 

e¨e¯’vcKMY 

(wfwmGg)  

GmGg/wfwmGg Gi Kv‡Q gvbyl, 

RjPi cvwL I Ab¨vb¨ eb¨cÖvYx‡`i 

†ÿ‡Î d¬vBI‡q †bUIqvK© mvB‡Ui 

myweav †evSv‡bv Rb¨ wmBwcG 

†cÖvMivg I DcvË h_v¯’v‡b w¯’Z 

i‡q‡Q| 

• mwPevjq Ges Ab¨vb¨ Askx`viMY GmGg/ wfwmGg‡`i 

cÖwkÿY I DcvË cÖ`vb K‡i|  

• GmGg/wfwmGgMY BGGdwc wmBwc Gi DcvË¸‡jv‡K 

Zv‡`i Pvwn`v cÖ‡qvRbgZ mvRvq I ¯’vbxq Rbmvavi‡Yi Rb¨ 

B‡fbU/ Kvh©µg msMwVZ K‡i|  

mvB‡U e¨env‡ii Rb¨ ¸Qv‡bv Dcv‡Ëi 

msL¨v I †m¸‡jvi e¨envi  

• BGGGdwc Ges B-ms‡Kvj‡b 

GdGbGm Gi †cvó, Avc‡WU Ges 

†hvMv‡hv‡Mi DcvË (†hgb- Z_¨cÎ, 

cÖ`k©bx DcKiY, msev` Aby‡”Q`, 

†mev c×wZ) Dcjä Av‡Q †h¸‡jv 

wewfbœ †bUIqvK© Ry‡o †kqvi 

Kiv nq|   

• GmGg/wfwmGgiv DcvË I wbeÜ (Bs‡iRx‡Z) cÖ`vb K‡i 

†h¸‡jv BGGGdwc mwPevj‡qi gva¨‡g cÖPvibvi Rb¨ Abyev` I 

cÖ¯‘Z Kiv nq|  

• mwPevjq GmGg/wfwmGg‡`i WvK †cÖi‡Yi ZvwjKvwU 

m¤úªmvwiZ K‡i| GB †bUIqvK©wUi Øviv Zv‡`i Kvh©Kjvc I 

g~j m¤úwK©Z BGGGdwc DcvË ¸‡jvi e¨vcv‡i Zv‡`i‡K Rvbvb 

†`qv hvq|  

 

• d¬vBI‡qi cÖk¯Í Kvh©µg¸‡jvi 

g‡a¨ i‡q‡Q WvejywewW I 

WveøyWvejywW hv GdGbGmG 

Kvh©Kifv‡e ev¯Íevqb Kiv nq|   

• mwPevjq WveøyGgwewW Ges WveøyWveøywW Gi 

Z_¨¸wj mgqgZ Askx`vix‡Z †cÖiY K‡i|  

• mwPevjq eª¨vwÛs Gi my‡hvM wnmv‡e Wvejy GgwewW 

Ges Wvejy-Wvejy wW Gi Askx`vix Kvh©Kjv‡ci 

cÖwZ‡e`b¸‡jv mgš^q K‡i|  

• GmGg/wfwmGg¸‡jv Wvejy GgwewW/ Wvejy Wvejy wW 

Gi e¨vcv‡i cÖPviYv Pvjvq|  

• mwPevjq / wmBwcG WvejywR d¬vBI‡qi wew¯ÍY© 

Kg©Kv‡Ûi ZvwjKv¸‡jv wPwýZ I we‡KvwkZ K‡i|   

Wvejy GgwewW/ Wvejy Wvejy wWi 

AbywôZ B‡f‡›Ui ewa©Z msL¨v|  

GdGbGm e¨e¯’vcK‡`i GKwU 

AvšÍR©vwZK †bUIqvK© mwµq 

Av‡Q  

• • mwPevjq GmGgGm/wfwmGg Ges WveøyGjAvBG 

†bUIqv‡K©i mnvqZvq I‡qUj¨vÛ †m›Uv‡ii 

Kg©xwewbgq, mvaviY d¬vBI‡qi evZ©v I DcvË mg~n 

BZ¨vw` we‡KvwkZ Ki‡Z Drmvn cÖ`vb K‡i|  

 

RvZxq †bUIqv‡K©i g‡a¨ me 

GdGbGm e¨e¯’vcKZv mwµq _v‡K  

• • miKvix Gdwciv GdGbGm e¨e¯’vcK‡`i g‡a¨ RvZxq 

†bUIqvK© mPj Kivi Rb¨ GKwU my‡hvM I w¯‹g cÖ`vb 

K‡i|  
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mevB ms¯’v myiÿv Kvh©µ‡gi Rb¨ 

bvMwiK‡`i my‡hvM †`q  

• • GmGg/wfwmGgiv AvBGGbwR Gi mnvqZvq ¯’vbxq 

m¤úª`v‡qi mv‡_ GKxf‚Z n‡q wm×všÍ MªnY I ch©‡eÿ‡Y 

Zv‡`i AskMÖnY wbwðZ K‡i| ¯’vbxq BwZnv‡mi Z_¨, gvb, 

HwZn¨MZ cwiPvjbv †KŠkj wbe©vnx cwiKíbvi †ÿ‡Î Avg‡j 

†bqv nq|  

 

mgag©x wm÷vi mvBU mg~‡ni 

†cÖvMÖvg¸‡jv mwµqfv‡e 

ev¯ÍevwqZ  

• • mwPevjq WveøyGjAvB †bUIqv‡K©i mn‡hvwMZvq 

GdGbGm Ges Rjf‚wg †K›`ªmg~n‡K GKvwaKevi cÖPviYvi 

Drmvn cÖ`vb K‡i  

DbœxZ wm÷vi/ mgag©x mvB‡Ui 

msL¨v  

ev¯ÍevwqZ wm÷vi/ mgag©x mvB‡Ui 

Kg©Kv‡Ûi msL¨v  

mvBU cÖwZôvb 

mg~n (`k©bv_©x 

†K›`ª¸wj BZ¨vw`)  

GmGg/wfwmGm 

hviv GL‡bv GdGbG 

bq Ggb mvBU¸wj 

cwiPvjbv K‡i  

GmGg/wfwmGg hviv mvBU¸‡jv 

cwiPvjbv K‡i, Zviv m¤¢e¨Z GKwU 

GdGbGm Ges BGGGdwc 

m¤ú‡K© AeMZ mnvqZv K‡i Ges 

mwPevjq‡K cÖ‡qvRbxq 

†hvMv‡hvM mieivn K‡i   

• mwPevjq e„nËi `k©K (†kÖvZv‡K B-msKjb cÖPvi K‡i|  

• • miKvix Gdwciv, AvBGbwRIiv, Wvejy Gj AvB Ges 

GmGg/wfwmGgiv B-msK‡íi w¯’Z ewa©Z `k©K 

‡kÖvZv‡K wPwýZ Ki‡Z  

 

7| wkÿvg~jK ms¯’v  

(K) we`¨vjq mg~n 

(cÖv_wgK I 

gva¨wgK), we‡klZ 

†h¸‡jv GdGbG‡mi 

KvQvKvwQ Aew¯’Z)  

• we`¨vj‡q wkÿK/ wkÿKv I 

Awfevmx RjPi cvwL Ges 

BGGGdwc m¤ú‡K© AeMZ _v‡K|  

• ¯’vbxq ¯Í‡i hy³ nIqvi Rb¨ 

we`¨vj‡qi DcKiYmg~n cÖ‡Z¨KUv 

GdGbG‡mi Øviv Av‡iv ewa©Z 

Kiv n‡q _v‡K|  

• GmGg/wfwmGgiv ¯’vbxq we`¨vjq wkÿK/wkwÿKv‡`i 

Awfevmx RjPi cvwL‡`i m¤ú‡K© cÖwkÿY cÖ`vb K‡i _v‡K| 

†hme wkÿK/wkwÿKvM‡Yi Av‡kcv‡k †Kvb GdGbGm †bB 

Zv‡`i cÖwkÿY I DcvË cÖ`vb Kiv nq, GQvovI A_©‰bwZK 

†hvMvb wkÿv wefvM/gš¿Yvjq †_‡K c`ªvb Kiv nq|  

• • GgGmwfwmGgiv ¯’vbxq we`¨vjq¸‡jvi mn‡hvwMZvq 

m¤úwK©Z GdGbGm DcvË ¸‡jv GKwU GdGbGm wkÿv 

miÄv‡g DbœxZ Ki‡Z Ae`vb iv‡L|  

cwiPvwjZ wkÿvg~jK B‡f‡›Ui msL¨v|  

GdGbG‡m cwi`k©bKvix we`¨vj‡qi 

msL¨v  

GdGbGm Gi ewa©Z Dcv‡Ëi msL¨v  

(L) wkÿv 

cÖwZôvbmg~n 

(wek¦we`¨vjq 

AšÍf©~³) Ges 

we‡klÁMY  

we`¨vjq¸‡jv Awfevmx RjPi cvwL I 

Zv‡`i eve¯’vb m¤ú‡K© cvV¨µg 

Pvjy K‡i Ges eQ‡i Kgc‡ÿ GKwU 

K¬vm cwiPvjbv K‡i|  

• GmGg/wfwmGg mg~n, AvBGbwRI, miKvix Gdwciv 

wkÿY wefvM/gš¿Yvj‡qi Awfevmx RjPi cvwL‡`i aviYv I 

Zv‡`i Avevm¯’‡ji msiÿ‡Yi welqwU Zv‡`i wkÿvµ‡g 

AšÍf©~³ Kivi Rb¨ c„ô‡cvlKZv K‡i|  

 

we`¨vjq¸‡jv cÖ‡Z¨K eQi Zv‡`i 

KvQvKvwQ GdGbGm mg~n 

• • GmGg/wfwmGg¸‡jv ¯’vbxq miKv‡ii wkÿv wefv‡Mi 

mnvqZvq ¯‹zj¸wj‡K Zv‡`i ¯’vbxq GdGbGm ågY Ki‡Z 

GdGbG‡m cwi`k©‡b Avmv ¯‹z‡ji 

msL¨v  
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cwi`k©b K‡i  mnvqZvg~jK Kg©KvÛ K‡i|  

cÖvwZôvwbK ms¯’vmg~n we‡klZ 

†h¸‡jv GdGbGm Gi Av‡kcv‡k 

Aew¯’Z Zviv BGGGdwc m¤ú‡K© 

AeMZ, Zviv GdGbGm G 

cÖvmw½K ch©‡eÿb I M‡elbv 

cwiPvjbv K‡i Ges GdGbGm I 

BGGGdwcÕi mv‡_ m¤úwK©Z 

msev` I ¸iæZ¡cY© Z_¨ fvMvfvwM 

K‡i wb‡e|  

• •mwPevjq, miKvix Gdwc, GmGg/wfGmGgiv ¯’vbxq 

cÖvwZôvwbK ms¯’vi DcvËmg~n cvVvq (cÖPvicÎ, B-

ms‡Kvjb BZ¨vw`) Ges ¯’vbxq cÖvwZôvwbK ms¯’v¸‡jv 

cÖfvlK Ges wkÿv_©x‡`i BGGGd-G Awfevmx RjPi cvwL I 

Avevmb¯’j¸wji Dci ch©‡eÿY I M‡elbvKvix‡K DrmvwnZ 

K‡i Ges mwPevjq, miKvii ms‡hvM I GmGg/wfGmGg Gi 

mvnvh¨ GB Z_¨¸‡jv fvM K‡i †bq|   

¯’vbxq cÖvwZôvwbK ms¯’vi Øviv 

e›Ub Kiv cÖeÜ/ Z_¨ Dcv‡Ëi msL¨v  

 Awfevmx RjPi cvwL myiÿvq 

wb‡qvwRZ we‡klÁiv RvZxq 

Askx`vwi‡Z¡ AskMÖnY K‡i|  

• •miKvix GdwcMY Awfevmx RjPi cvwL msiÿY we‡klÁ‡`i 

wbY©q K‡i Ges Zv‡`i Ávb I `ÿZv‡K fvM K‡i wb‡Z 

DrmvwnZ K‡i|  

 

hv`yNi ¸wj 

(cÖvK…wZK, 

BwZnvm, weÁvb 

BZ¨vw`) 

BGGGd Gi aviYvwU (Ges BGGGd) 

cÖ`k©bx DcKiY I wkÿv 

DcKiYmg~n Ges `kbv_©x‡`i Rb¨ 

Awfevmx RjPi cvwL‡`i 

Kvh©µg¸‡jvi g‡a¨ AšÍf©~³ Av‡Q|  

• •GmGg/wfwmGg mg~n BGGGd Ges GdGmGb Gi e¨vcv‡i 

cÖ`k©bx evov‡bvi Rb¨ hv`yNi ¸‡jv‡K wbhy³ Ki‡Z 

mwµqfv‡e KvR K‡i ¦‡s Zv‡`i cÖ‡qvRbxq Z_¨I mieivn 

K‡i|  

.... BGGGd Ges BGGGdwU‡Z 

cÖ`wk©Z e¯‘i msL¨v  

8) BGGGdwc 

Kvh©Kix `j (Wvejy 

wR) / Uv¯‹ †dvm© 

(wUGd)   

I‡qe I BmsKj‡b (WvejywR/wUGd 

†_‡K wbqwgZ †cvó I Avc‡WU 

i‡q‡Q|  

• mwPevjq I wmBwcG WvejywR mfvcwZ‡K GKwU 

†U¤ú‡jU †`q I nvjbvMv‡`i Rb¨ wRÁvmv K‡i| cÖ‡Z¨K 

WvejywR/ wUGdiv wbw`©ó GKwU cÖRvwZi Rb¨ 

cÖdvBj ‰Zwi K‡i|  

• wmBwcG WvejywR Zv‡`i cÖ‡qvRbxq I‡qe‡KvW© 

wmBwcG DcvË¸‡jv wbY©q  fvM K‡i †bq|   

WvejywR I wUGd I‡qe †cBR¸‡jv‡Z 

h³K…Z A_ev nvjbvMv`K…Z Dcv‡Ëi 

msL¨v  

we‡klÁ‡`i g‡a¨ †bUIqvK©¸‡jv 

BGGdwc ev¯Íevq‡bi Rb¨ mvd‡j¨i 

mv‡_ Kvh©Ki Kiv nq|  

•WvejywR Ges wUGdiv Askx`vi‡`i mnvqZvq Ab¨ WvejywR 

¸wj‡K mbv³ K‡i (AvBBDwm Gi AšÍf©~³ we‡klÁ `jmg~n) 

mv‡_ †cÖvdvBj I BGGGdwc‡Z Zv‡`i cÖfve e„w×i Rb¨ 

m¤¢ve¨ my‡hvM ˆZwi K‡i|  

 

 WvejywR Ges wUGdiv wmBwcG 

WvejywR Gi mv‡_ BGGdwci gvb 
• wmBwcG WvejywR GKwU mnR cÖwµqvi weKvk K‡i 

†hwU mg¯Í WvejywR Ges wUGd Gi mv‡_ †hvMv‡hvM 

wUGd Ges WvejywR cÖ¯Ív‡ei dj¯^iƒc 

Kvh©K…Z wµqvKjv‡ci msL¨v  



পার্ট নারশিপ ফর ইষ্ট এশিয়া অস্ট্রেস্ট্রেশিয়ান ফ্লাইওস্ট্রয় সহস্ট্র াগী পর্টস্ট্রের েিম সভা। 
চাাংশিয়াাং, গণচীন, ১০~১৪ই শিস্ট্রসম্বর, ২০১৮  

ইএএএফশপ এমওশপ ১০ শসধ্বান্তমাো ২ 

 

msiÿ‡Yi †ÿ‡Î Aewkó 

`k©K/‡kÖvZv‡`i RwoZ Kivi Rb¨ 

wbw`©ó †KŠkj we¯Í…Z Kivi 

D‡Ï‡k¨ KvR I civgk© K‡i|   

K‡i hv MÖæc¸wji wbw`©ó D‡`¨vMmg~n mgvav‡bi Rb¨ 

wbhyw³ I wkÿv †KŠkj m¤úwK©Z mycvwik¸‡jv‡K AvnŸvb 

K‡i|   

9) wgwWqv 

(BGGGd Gi AšÍf©~³ 

wgwWqv)  

wgwWqv¸wj Awfevmx RjPi 

cvwL‡`i e¨vcv‡i AeMZ Ges 

wewfbœ cÖPvi gva¨‡gi mvnv‡h¨ 

Zv‡`i †cÖvdvBj cÖPvi K‡i  

• mwPevjq / miKvix Gdwc/ wmBwcG WvejywR wgwWqv 

(mvgvwRK wgwWqv mn) `j Ges my‡hvM¸‡jv mbv³ K‡i Ges 

cÖ‡qvRbgZ m¤úwK©Z DcvËmg~n Ges mnvqZv cÖ`vb K‡i|  

• • mwPevjq / wmBwcG WvejywR Askx`vi Ges Ab¨vb¨ 

ms¯’vmg~n‡K wgwWqv AvDU‡jU¸wj I myweavRbK 

cwiw¯’wZ mbv³ Ki‡Z Ges BGGGdwc wKfv‡e Zv‡`i mv‡_ 

KvR Ki‡Z cv‡i †m wel‡q civgk© w`‡Z e‡j|  

GdGbGm I mwPevj‡qi Askx`vwi‡Z¡ 

cwiPvwjZ wgwWqv `‡ji cÖKvwkZ 

wgwWqv wiwj‡Ri msL¨v Gi g‡a¨ 

mvgvwRK wgwWqv I AšÍf©~³ Av‡Q|  

10) bvMwiKMY 

(we‡klZ hviv 

GdGbG‡mi 

KvQvKvwQ evm 

Ki‡Qb)  

BGGG‡di bvMwiKMY Ôd¬vBI‡q 

Awfevmx RjPi cvwL Ges Zv‡`i 

Avevm¯’j I wKfv‡e gvby‡li 

RxebhvÎv Zv‡`i Dci wbf©i K‡i 

†mB cwifvlvwU ey‡S|  

• miKvix Gdwc¸wj Zv‡`i †`‡ki RvZxq fvlvi I‡qe‡cBR mg~n 

DbœxZ/ cwiPvjbv K‡i|  

• wgwWqv¸‡jv Awfevmx RjPi cvwL Ges BGGGd m¤úwK©Z 

Abyôvb m¤úªPvi K‡i|  

• • GmGg/wfwmGg¸wj ¯’vbxq bvMwiK‡`i Rb¨ wmBwcG 

Kvh©µg cwiPvjbv K‡i|  

BGGGdwc I‡qe mvB‡U Dcjä RvZxq 

fvlvi †cB‡Ri msL¨v m¤úªPvwiZ 

Abyôv‡bi msL¨v|  

cwiPvwjZ Kvh©µ‡gi msL¨v  

†hme bvMwiKZv GdGbG‡mi 

wbKUeZ©x evwm›`v Zv‡`i 

GdGbGm cwiPvjK‡`i gva¨‡g 

GdGbGm Ges BGGGdwc 

weRqx‡`i mv‡_ hy³ n‡Z 

DrmvwnZ Kiv nq|  

• GmGg/wfwmGgiv bvMwiK‡`i BGGGd I BGGGdwc Gi 

Kvh©.... wnmv‡e hy³ Kivi Rb¨ Awfbe c×wZ mg~n Ly‡R 

†bq|  

• • GmGg/wfwmGg ¸wj ¯’vbxq bvMwiKM‡Yi GdGbG‡mi 

cÖMwZkxj /P¨vw¤úqvb nIqvi Rb¨ cÖwkÿY †`q  

GdGbGm‡K myiwÿZ Kiv I ev myiÿvi 

c‡ÿ mg_©b Ki‡Z M‡o DVv †Mvôxi 

msL¨v  

Bs‡iRx fvlvfvlx 

bvMwiKMY  

BGGGd bvMwiKiv †¯^”Qvq 

Abyev`K…Z bw_, DcvË Ges Lei 

Øviv Z_¨ fvMvfvwM K‡i †bqvi 

†ÿ‡Î mnvqZv cÖ`vb K‡i _v‡K  

• mwPevjq I GmGg/wfwmGg¸wj †¯^”QvK…Z Abyev‡`i Rb¨ 

GKwU cwiKíbv ˆZwi Ki‡Z GK‡hv‡M KvR K‡i  

 

wkíx Ges Awf‡bZv/ 

Awf‡bÎxMY  

wkíx‡`i BGGGd I GdGmGb Gi 

DcvË †hgb- PjwPÎ, Z_¨wPÎ, 

A¨vwb‡gkb, BGGGd I mvB‡U 

• GmGg/wfwmGg ¸wj‡K ¯’vbxq GmGg/wfwmGmiv ¯’vbxq 

wkíx‡`i BGGGd Gi g~j welqe¯‘i Dci Kijv, Awfbq I PjwPÎ ˆZwi 

Ki‡Z wbhy³ Kivi †ÿ‡Î Drmvn cÖ`vb K‡i|  

BGGGd I BGGGdwc Gi 

welqe¯‘ m¤ú‡K© ˆZwiK…Z `„wójã 

mvgMÖxi msL¨v  
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RbmvaviY‡K hy³ Kivi D‡Ï‡k¨ 

ˆkwíK cÖ`k©bxi Rb¨ DcvË ˆZwi 

Kivi Rb¨ my‡hvM †`qv nq|  

¯’vbxq / Avw`evmx/ 

¯^‡`kx RbMY  

¯’vbxq / Avw`evmx / ¯^‡`kx 

RbMY GdGbG‡m emevm K‡i Ges 

Gi cÖvK…wZK m¤ú`: e¨envi K‡i 

GdGbG‡mi Dbœqb I e¨e¯’vcbvi 

m¤úªmvi‡Yi Kv‡R RwoZ _v‡K|  

• GmGg/wfwmGg mg~n ¯’vbxq Avw`evmx/ ¯^‡`kx RbM‡Yi 

mv‡_ GK‡hv‡M KvR Kiv †ÿ‡Î cÖPvibv Pvjvq Ges mvBU 

e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î Zv‡`i mwµq f‚wgKvq hy³ nIqvi Rb¨ 

my‡hvM cÖ`vb K‡i|  

• • GmGg AvBGbwRI ¸‡jv ¯’vbxq Avw`evmx / ¯^‡`kx 

RbM‡Yi mv‡_ Zv‡`i BwZnvm m¤ú‡K© AMZ nIqvi Rb¨ 

GK‡hv‡M KvR K‡i Ges GdGbGm Gi DcvË¸‡jv‡Z †hLv‡b 

m¤¢e nq Zv‡`i fvlv¸‡jv e¨envi K‡i|  

¯’vbxq / Avw`evmx / ¯^‡`kx RbM‡Yi 

mv‡_ Kg© Askx`vwiZ¡ eRvq ivLv 

GdGbG‡mi msL¨v  

GdGbGm DcvË¸‡jv‡Z e¨eüZ ¯’vbxq / 

Avw`evmx / ¯^‡`kx Mí I fvlvi msL¨v  

11) BGGGd 

wmBwcG Kg© 

cwiKíbvq 

cÖ‡qvMKvixMY  

d¬vBI‡q Ry‡o mKj ¯Í‡i ev¯Íevqb 

wbwðZ Ki‡Z wmBwcG 

Kg©cwiKíbv Kvh©µ‡g ch©vß 

cwigv‡Y A_©vqb Kiv nq   

wmBwcG cÖ‡qvMKvix `j cwiKíbvK…Z DcvË¸wj hv Zv‡`i‡K 

Avewk¨Kiƒ‡c ev¯ÍweK iƒc cÖ`vb Ki‡Z n‡e †mwU Zviv 

wPwýZ I AMÖvwaKvi cÖ`vb K‡i| Gi cÖv‡qvwMK 

Kvh©µ‡gi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Znwej Rgv K‡i|   

wmBwcG Kg© cwiKíbvq ev¯ÍevwqZ 

g~j DcvË mg~n   
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