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ঋণস্বীকার 
 

অসংখ্য মানুষের ননরলস পনরশ্রষমর ফল হল এই বইটির ধারণা, পনরকল্পনা, এবং প্রকাশনা।  

 

উষ্যাগটিষক পুনর্জীনবত করার র্জনয QCI-এর শ্রী আন্ল র্জয়নলুভাই ও ডঃ আর.নপ. নসং, এবং 
FRLHT-এর শ্রী ্শশন শঙ্কর-এর ননতৃষের কাষে আমরা ঋণী।  

 

আমরা এই সুষ াষগ র্জনর্জানতগত পারম্পনরক স্বাস্থ্য পনরষেবা সহায়ক (ট্র্যানডশনাল কনমউননটি 

নহলথষকয়ার নপ্রাভাইডারস)-এর  ারা এই মূলযবান জ্ঞান এবং ঐনতহযষক বাাঁনিষয় নরষখ্ষেন 

তাাঁষ্র ধনযবা্ র্জানাই।  

  

পনরিালনা সভার দ্বারা (নিয়ানরং কনমটি-র) স্সযষ্র নথষক পাওয়া অথশপূণশ আষলািনা এবং 
পরামশশ োড়া এই বইটির সৃর্জন সম্ভব হত না।  

 

ট্র্যানডশনাল কনমউননটি নহলথষকয়ার নপ্রাভাইডারস-এর ভলানটানর সাটিশ নফষকশন নিম-এর 

প্রনিয়াটির র্জনয QCI-এর শ্রী অননল র্জউনি, শ্রী এস. কৃষ্ণমূনতশ , ডঃ ন্ব ানী রায়, শ্রীমতী বাণী 
ভামনি অষরারা, ডঃ অননল সরাফ এবং FRLHT-এর শ্রী নর্জ. হনররামামনূতশ , শ্রী অরুণ সীতারাম 

ও ডঃ এন.এস. সানরন-এর নবপুল জ্ঞান, অনভজ্ঞতা, বাস্তব উষমািন এবং প্র নুিগত নবশ্ 

তথযগুনলর উপষ ানগতা আমরা নপষয়নে।   

 

সবষশষে QCI এবং FRLHT  ারা একনিত হষয় ননথপিগুনল িূড়ান্ত করা আর এই প্রকাশনাটি 

সম্পণূশ করার কার্জ কষরষে তাষ্র ্লবদ্ধ নিতনা ও প্রষিষ্টার র্জনয ধনযবা্ প্রাপয।  
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ভূমিকা 
 

গ োটো গেশ জড়ুে এটো যড়েষ্ট লক্ষ করো হড়েড়ে গয, গ্রোমীণ জন ড়ণর প্রোেমমক স্বোস্থ্যসুরক্ষোর অড়নকগুমল মূল প্রড়েোজন জমেবুটি 
মিমকৎসোর দ্বোরো পরম্পরো ত ভোড়ব, বোমেড়ত সোমলোড়নো হে এবং গ্রোম মভমিক জনজোমত ত পোরম্পমরক স্বোস্থ্য পমরড়েবো সহোেক 
(TCHPs)-এর সোহোড়যয যত্ন গনওেো হে। সোরো ভোরড়তর মড়যয এই TCHPs, 6500-এর গবমশ প্রজোমতর ওেময  োে োেেো, প্রোে 300 
প্রজোমতর প্রোণী এবং কড়েক ডজন যোতব ও খমনজ পেোেথ বযবহোর কড়র। এরো হল কড়েক শতড়কর মবেযোর ভোণ্ডোর এবং 
স্বোস্থ্যজমনত অভযোসগুমলর জ্ঞোন মবকমশত কড়র, গযটি বংশক্রড়ম গমৌমখক গপ্ররণোে পোওেো একটি অমবশ্বোসয ফলেোেক পদ্ধমতর 
মোযযড়ম সঞ্চোমরত হে, গযটি গুরু মশেয পরম্পরোে অেবো ইমতমড়যয জ্ঞোনী মিমকৎসোড়সবীড়ের সহোেতো কড়র পযথড়বক্ষণ ও 
অমভজ্ঞতোর মোযযড়ম অমজথ ত হে। সুতরোং, এই TCHPs হল ববমিত্র্য, অঞ্চল, বোস্তুতন্ত্র এবং জোমত ত সম্প্রেোড়ের মনমেথ ষ্ট জ্ঞোন, েক্ষতো 
এবং অমভজ্ঞতোর ভোণ্ডোর। সভযতোর পড়ক্ষ এটি অবশযই ক্ষমত হড়ব যমে ভোরড়তর গ্রোমীণ সম্প্রেোেগুমলর এই মবশোল জ্ঞোড়নর 
ঐমতহয হোমরড়ে যোে।  

 

এই উপলমির সড়ে 2010–2012 সোড়ল গকোেোমলটি কোউমিল অফ ইমিেো (QCI) এবং েয ফোউড়িশন ফর মরভোইটোলোইড়জশন অফ 
গলোকোল গহলে ট্র্যোমডশনস (FRLHT)-এর সহোেতোে এবং AYUSH মন্ত্রোলড়ের পরোমড়শথ ইমিরো  োন্ধী নযোশনোল ওড়পন 
ইউমনভোমসথটি (IGNOU)-এর দ্বোরো একটি পোইলট গপ্রোড়জক্ট যোরণো, প্রণেন এবং বোস্তবোেন করো হে। QCI গকৌশলগুমলড়ত এবং 
একটি গযো য তৃতীে পোমক্ষক মূলযোেন ও নমেভুক্ত করোর পদ্ধমতড়ত মবড়শে জ্ঞোন মেড়েমেল। QCI এবং IGNOU-গক অড়নকগুমল 
রোড়জযর তৃনমূড়লর ঐমতহযগুমলর সড়ে FRLHT পমরমিত কমরড়েমেল TCHPs-এর সড়ে তোর কড়েক েশড়কর সংড়যোড় র মোযযড়ম। 

উড়েশয মেল একটি সমরূপ এবং মনমেথষ্ট মোনসম্পন্ন পমরকোঠোড়মো বতমর করো, সম্ভবত পৃমেবীড়ত প্রেম বোড়রর জনয, TCHPs যোরো 
স্বোস্থ্য পমরড়েবোর মবমভন্ন শোখো (যোত্র্ীমবেযো, ওেময  োে োেেো, হোে গজোেো, পশু মিমকৎসো, ত্বক ও যকৃড়তর সমসযো এবং এরকম 
আরও অড়নক) তোড়ের পরম্পরো ত জ্ঞোন, অমভজ্ঞতো ও েক্ষতোর মভমিড়ত সোমলোন তোড়ের ভলোনটোমর সোটিথ মফড়কশন-এর জনয। 
  

সোটিথ মফড়কশড়নর জনয পমরকোঠোড়মোটি আন্তজথ োমতক মনেমোনুসোড়র পোড়সথোড়নল সোটিথ মফড়কশড়নর জনয ISO 17024 অনুযোেী বতমর করো 
হড়েমেল এবং তৃতীে পড়ক্ষর সোটিথ মফড়কশনটি মবমভন্ন অংশীেোড়রর সড়ে অড়নক মবিোর-মবড়বিনোর পর স্থ্োমপত হড়েমেল। এর ফড়ল 
ভলোনটোমর সোটিথ মফড়কশড়নর পদ্ধমতটি সম্বড়ন্ধ TCHPs-এর কোড়ে তেযোমের মবস্তোড়রর জনয পদ্ধমত এবং মোপকোঠিগুমল পমরষ্কোর 
হড়েমেল। TCHPs-এর কোে গেড়ক গ্রোম পঞ্চোড়েত/গ্রোম পমরেে-এর দ্বোরো যেোযেভোড়ব অনুড়মোমেত কড়েক ডজন আড়বেন পোওেো 
গ মেল এবং TCHPs-এর বেস্ক ও অমভজ্ঞ প্রমতমনমযড়ের সড়ে পরোমড়শথর সমড়ে গযরকম সম্মমত হড়েমেল গসরকমভোড়ব 
আড়বেনগুমল তোড়ের মূলযোেন ও সোটিথ মফড়কশড়নর জনয আড়রোমপত মোপকোঠির মভমিড়ত গেখো হড়েমেল।   
 

পোইলট গটমটং-এর সমড়ে, গপ্রোড়জক্টটি বোস্তবোেড়নর জনয আটটি রোড়জযর প্রমতটির মনবথোমিত গজলোে দ্রুত মভমিড়রখোর গ্রোম সমীক্ষো 
করো হড়েমেল গযমন গুজরোড়টর েোং গজলো, রোজস্থ্োড়নর উেেপুর গজলো, মযয প্রড়েড়শর গকোরবো গজলো, উমেেযোর মেূরভঞ্জ গজলো, 
তোমমলনোেুর গভল্লুর গজলো, কণথোটড়কর মশড়মো ো গজলো, অরুনোিল প্রড়েড়শর পূবথ মসেোং গজলো এবং গমঘোলড়ের পমিম খোমস মহলস। 
দ্রুত মভমিড়রখোর গ্রোম সমীক্ষোর গডটোর মবড়েেণ পরম্পরো ত স্বোস্থ্য অভযোসগুমলর সবড়েড়ক সোযোরণ শোখোগুমলড়ক মনবথোিন করড়ত 
এবং তোড়ের মমমনমোম টযোিোডথ  অফ কমমপড়টি (MSC)-এর উন্নেন ঘটোড়ত সোহোযয কড়রমেল। জমিস, সোযোরণ অসুস্থ্তো, মবেোক্ত 
কোমে, হোে গজোেো, পোেুর সমসযো, মরউমযোটড়েড আেথোরোইটিস এবং পরম্পরো ত জন্মকোলীন পমরিযথোকোরীড়ের জনয MSCs উন্নত 
করো হড়েমেল। প্রেড়ম MSCs-এর জনয মূল ডকুড়মন্টটি বতমর করো হড়েমেল, তোরপর স্থ্োনীে মোনুেড়ের গবোঝোর সুমবযোর জনয 
এবং তেযোমের মবস্তোড়রর জনয এটি অঞ্চল মভমিক গেশীে ভোেোে অনুবোে করো হড়েমেল।   

 

পোইলট গপ্রোড়জড়ক্টর সমড়ে গমোট 517 জন TCHPs-গক অসুস্থ্তোর মনমেথষ্ট শোখোগুমল সোমলোড়নোর জনয তোড়ের েক্ষতোর জনয স্বীকৃমত 
গেওেো হড়েমেল – 91 জন মেড়লন গুজোরোড়টর েোং গজলো গেড়ক, 98 জন রোজস্থ্োড়নর উেেপুর গজলো গেড়ক, 62 জন মযয প্রড়েড়শর 
গকোরবো গজলো গেড়ক, 21 জন উমেেযোর মেূরভঞ্জ গজলো গেড়ক, 134 জন তোমমলনোেুর গভল্লুর গজলো গেড়ক এবং 111 জন 
কণথোটড়কর মশড়মো ো গজলো গেড়ক।  

 

পোইলট গপ্রোড়জড়ক্টর সফল বোস্তবোেন শুযুমোত্র্ প্রিুর প্রশংসো গপড়েমেল তো-ই নে মকন্তু TCHPs-এর ভলোনটোমর সোটিথ মফড়কশড়নর 
জনয বতমর করো এরকম সমরূপ এবং মোনসম্পন্ন পমরকোঠোড়মো বযবহোড়রর জনয গ োটো গেশ জড়ুে মবমভন্ন উপকোর পোওেো এবং 
অংশীেোরড়ের অড়নক অনুড়রোয এড়সমেল।  
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সমোন্তরোল ভোড়ব, QCI উপলমি কড়র গয যমেও সোটিথ মফড়কশনটি পরম্পরো ত স্বোস্থ্য অভযোড়সর পূবথ জ্ঞোড়নর মভমিড়ত হে, 

সোটিথ মফড়কশড়নর জনয তোড়ের প্রস্তুত হড়ত জনস্বোড়স্থ্যর প্রকোশমোন, সোম্প্রমতক সমসযোগুমলর সোড়পড়ক্ষ TCHPs-এর মকেু গট্র্মনং-এর 
প্রড়েোজন আড়ে বুড়ঝ এটি গট্র্মনং প্রেোনকোরীড়ের মনড়েোড় র জনযও একটি পমরকোঠোড়মো  ঠন কড়রমেল।   

 

পোইলট গেড়ক পোওেো ইমতবোিক প্রমতমক্রেোর মভমিড়ত এবং গেড়শর েরূেরূোড়ন্তর গ্রোমীণ জনসোযোরড়ণর সমোড়জর প্রড়েোজনীেতোগুমল 
মবড়বিনো কড়র, 2016 সোড়ল, QCI মনড়জই TCHP-এর গযো যতোর জনয তৃতীে পক্ষ সোটিথ মফড়কশন প্রমক্রেোর মভমিড়ত TCHPs-এর জনয 
ভলোনটোমর সোটিথ মফড়কশন মস্কম িোলনো করোর মসদ্ধোন্ত গনে। গযড়হতু পোইলট গপ্রোড়জক্ট িলোকোলীন পোড়সথোড়নল সোটিথ মফড়কশড়নর জনয 
ISO 17024 বযবহোর কড়র TCHP-এর ভলোনটোমর সোটিথ মফড়কশড়নর জনয একটি িমৎকোর, ভোড়লোভোড়ব পরীমক্ষত 
পমরকোঠোড়মো/গটম্পড়লট বমলষ্ঠ বুমনেোড়ের সহোেতোে ইমতমড়যয বতমর করো হড়েমেল, যেোযে পদ্ধমতগুমলড়ক আরও একমত্র্ত কড়র এবং 
কমমটিগুমল TCHP-এর পরম্পরোর স্থ্োনীে তোরতমযগুমল অঞ্চল এবং স্বোস্থ্য পমরড়েবোর শোখো মভমিক যেোস্থ্োড়ন রোখড়ত গখেোল কড়র 
গসই একই প্রশস্ত পমরকোঠোড়মো বযবহোর করো হে। 
 

আন্তজথ োমতক উিম অভযোসগুমল অনুযোেী, QCI মটেোমরং, গটকমনকযোল এবং অযোড়সসড়মন্ট কমমটিগুমল বতমর কড়রড়ে। গেশ জড়ুে 
পরম্পরো ত স্বোস্থ্যসুরক্ষো অভযোড়সর গক্ষড়ত্র্ গয সংস্থ্োগুমল কোজ করড়ে তোড়ের গযো োড়যো  করো হড়েমেল এবং একটি অভূতপূবথ সোেো 
পোওেো গ মেল। এই সংস্থ্োগুমলড়ক ISO 17024-এর মনেমোনুসোড়র সোটিথ মফড়কশড়নর প্রমক্রেোটি গবোঝোড়নোর জনয তোড়ের আমন্ত্রণ করো 
হড়েমেল।  

 

মস্কমটিড়ক েটুি সংস্থ্োর গযৌে মস্কম করোর জনয জোনুেোমর 2017-ে QCI এবং FRLHT-এর মড়যয একটি MoU স্বোক্ষমরত হড়েমেল 
এবং গেশ জড়ুে TCHPs-এর জনয ভলোনটোমর সোটিথ মফড়কশড়নর জনয সম্পূণথ পমরকল্পনোটি ISO 17024-এর উড়ল্লখগুমল কড়ঠোরভোড়ব 
অনুসরণ কড়র এবং TCHPs-এর সোটিথ মফড়কশড়নর কোজ সম্বন্ধীে সমস্ত নমেপত্র্গুমল বতমর করো হড়েমেল। গট্র্মনং সংস্থ্ো বো 
পোড়সথোড়নল সোটিথ মফড়কশন সংস্থ্ো মহড়সড়ব মনড়েোড় র জনয মবমভন্ন সংস্থ্ো গেড়ক প্রিুর আড়বেন পোওেো যোড়ে।  

 

সুতরোং, TCHPs-এর জনয ভলোনটোমর সোটিথ মফড়কশন মস্কমটি TCHPs-এর েরূেরূোন্ত এবং কঠিন ভূখণ্ড সহ গ্রোমীণ অঞ্চলগুমলড়ত 
েোকড়ত সহোেতো করড়ব; একটি মমমনমোম কমমপড়টমি টযোিোডথ  পমরকোঠোড়মোে গযটির মড়যয গেশ জড়ুে পরম্পরো ত স্বোস্থ্যসুরক্ষো 
অভযোসগুমলর মবমভন্ন শোখোে TCHPs-এর জ্ঞোন ও েক্ষতোর ববমিত্র্য সংকুলোন করোর নমনীেতো আড়ে গসটির মুড়খোমুমখ মনড়জড়ের 
মূলযোেন করড়ত পোড়র। এই মস্কম জনসম্প্রেোড়ের স্বোস্থ্যসুরক্ষোর পরম্পরোগুমলর ববমিত্র্য, গসগুমল মুড়ে যোওেোর আড় , নমেবদ্ধ করড়ত, 

সংরক্ষণ করড়ত এবং প্রিোর করড়ত সোহোযযও করড়ব। এই মস্কম TCHPs-এর গুণমোনসম্পন্ন স্বোস্থ্য পমরড়েবো গেওেোর জনয 
আত্মমবশ্বোস এবং বমযথত সক্ষমতোও গেড়ব; মেড়কর সমড়ে শমক্তশোলী প্রড়েোজনীে নূযনতম সুরক্ষো বযবস্থ্োর জ্ঞোন গেড়ব; স্বীকৃত 
TCHPs দ্বোরো প্রড়তযক গ্রোমবোসীড়ক কম খরড়ি প্রোেমমক স্বোস্থ্যড়সবো গেওেোর জনয ফলপ্রসূ এবং েক্ষ গকৌশলগুমল প্রণেন করড়ত 
সহোেতো করড়ব। মস্কমটি TCHPs-এর গুণমোনসম্পন্ন পমরড়েবোর জনয বমযথত জনসড়িতনতো প্রিোর করড়ব এবং তোড়ের সোম্প্রেোমেক 
সহোেতো এবং স্বতন্ত্রতোড়ক আঘোত নো কড়র মবমভন্ন সরকোমর এড়জমিগুমলর সড়ে TCHPs-এর সংড়যো  সহজতর করড়ব। TCHP 
মস্কড়মর মটেোমরং কমমটির একটি সোম্প্রমতক মমটিং-এ এটি প্রস্তোমবত হড়েড়ে গয MSC যমেও আমে মোনেণ্ড েোকড়ব, QCI এবং 
FRLHT-ও TCHP পরম্পরোে উৎকেথতোর স্বীকৃমত গেওেোর জনয একটি মস্কম মবকোশ করড়ব।  
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ককায়ালিটি কাউলিি অফ ইলিয়া (QCI)-এর সম্বন্ধে  
আন্তঃ-মন্ত্রণালয় টাস্ক ফ ার্স, কমমটি অ  ফর্ক্রেটামির্ এবং মন্ত্রীক্রেি যুগ্মেক্রলি পিামক্রশসি পি EU-এি 
মবক্রশষজ্ঞ উক্রেশযগুমলি র্পুামিক্রশ 1996 র্াক্রল মিক্রয়াজক্রিি জিয জাতীয় র্ংস্থা মিক্রর্ক্রব QCI প্রমতমিত 
িক্রয়মিল। একটি ফকমবক্রিট মর্দ্ধাক্রন্তি মাধ্যক্রম কাউমিলটি 1997 র্াক্রল অমিত্ব লাভ কক্রি। এটি একটি 
স্বশামর্ত মবিা লাক্রভি র্ংস্থা মিক্রর্ক্রব প্রাথমমকভাক্রব ভািত র্িকাক্রিি দ্বািা এবং মতিটি প্রধ্াি 
কক্রমসাক্রেযাগ, অযাক্রর্ামর্ক্রয়ক্রটড ফেম্বাির্ অ  কমার্স অযা্ড  ন্ড ামট্রি  অ  নম্ড য়ি (ASSOCHAM), 

কিক্র ডাক্রিশি অ  নম্ড য়ি ন্ড ামট্রি  (CII) এবং ফ ডাক্রিশি অ  নম্ড য়ি ফেম্বাির্ অ  কমার্স 
অযা্ড  ন্ড ামট্রি  (FICCI)-এি র্ংক্রযাক্রগ প্রমতমিমধ্ত্ব কিা ভািতীয় কক্রমসাক্রেযাক্রগি দ্বািা িযযিতম 
অথসনিমতক র্ািাক্রযযি মাধ্যক্রম ততমি িক্রয়মিল।  

 

গুণমাি এবং QCI র্ম্বন্ধীয় র্মি মবষয়গুমলি জিয েয মডপাটস ক্রমন্ট অ  ন্ড ামট্রি য়াল পমলমর্ অযা্ড  
ফপ্রাক্রমাশি, মমমিমট্রি  অ  কমার্স অযা্ড  ন্ড ামট্রি  িল র্ংক্রযাগস্থল র্ংোন্ত মবভাগ। QCI-এি ফেয়ািমযাি 
প্রধ্াি মন্ত্রীি দ্বািা মিযুক্ত িি। 

 

ফাউন্ধিশন ফর লরভাইটািাইন্ধেশন অফ কিাকাি কেিথ ট্র্যালিশনস (FRLHT)-এর 
সম্বন্ধে  

 াউক্র্ড শি  ি মিভানটালানক্রজশি অ  ফলাকাল ফিলথ ট্র্যামডশির্ (FRLHT) িল একটি ফবর্িকামি 
র্ংস্থা ফযটি ভািক্রতি গ্রামীণ এবং িগিস্থ স্বাস্থযর্ুিক্ষাি গুণমাি বাড়াক্রিাি জিয পিম্পিাগত 
স্বাস্থযমবজ্ঞাক্রিি র্ৃজিশীল প্রক্রয়াক্রগি মাধ্যক্রম ভািতীয় মেমকৎর্াি ঐমতিযক্রক পুিজীমবত কিাি কাক্রজ 
যুক্ত।  াউক্র্ড শিটিি প্রকামশত অভীষ্ট লক্ষয িল আধ্ুমিক পমিকল্পিাগুমলক্রক, এমি একটি মািেক্রে যাি 
র্ামামজক প্রভাব থাকক্রব, তাক্রত ফকৌশলকৃত এবং বািবাময়ত কক্রি ভািতীয় মেমকৎর্াি ঐমতক্রিযি 
র্াম্প্রমতক প্রার্মিকতাটি প্রেশসি কিা।    
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ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি 

ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি 

হরাভাইিািস 

(VCSTCHPs) 

 

পরিচালনাি োঠাকমা 
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1. উকেশয: এই নথিটির উদ্দেশ্য হল পদ্ধথিগি অনুশ্াসদ্দনর থিথিদ্দি (থিম) মাথলকদ্দের পথরচালনার 
কাঠাদ্দমা, যেটি QCI-FRLHT-এর “ট্র্যাথিশ্নাল কথমউথনটি যহলিদ্দকয়ার যরািাইিারস”-এর উদ্দেযাদ্দগর 
অধীদ্দন সাটিি থিদ্দকশ্ন পদ্ধথি উপস্থাপন এবং চালনার জনয রদ্দয়াজনীয় হদ্দব, যসটির রথিষ্ঠা সম্বদ্দে 
থনদ্দেিশ্না রোন করা।  

2. ব্যারি: 

2.1 এই নথিটি TCHPs-এর জনয িলানটাথর সাটিি থিদ্দকশ্ন থিম (‘VCSTCHP থিম’ রূদ্দপও 
উদ্দেথিি), যেটি QCI এবং FRLHT-এর দ্বারা যেৌিিাদ্দব সত্ত্বাধীন, যসটি পথরচালনার কাঠাদ্দমা এবং 
থিমটি চালনা করদ্দি েুক্ত থবথিন্ন সংস্থা এবং কথমটিগুথলর িূথমকা ও কিি বয বর্িনা কদ্দর।  

3. পরিচালনাি োঠাকমা 

3.1 থিদ্দমর পথরচালনার কাঠাদ্দমাদ্দি উচ্চিম ক্ষমিা সম্পন্ন (এদ্দপক্স) স্তদ্দর একটি বহু-অংশ্ীোথর 
পথরচালনা সিার দ্বারা চাথলি হদ্দব (থিয়াথরং কথমটি (SC)) িাকদ্দব আর রদ্দিযকটিদ্দক একটি 
কাথরগথর সিা (যটকথনকযাল কথমটি (TC)) এবং একটি মান থনধিারর্ (অযাদ্দসসদ্দমন্ট কথমটি (AC)) 
সহায়িা যেয়।  

3.2 যটকথনকযাল এবং অযাদ্দসসদ্দমন্ট কথমটিগুথল সম্বেীয় রেুথক্তগি যক্ষদ্দে থবথিন্নরকদ্দমর অংশ্ীোর ও 
থবদ্দশ্ষজ্ঞদ্দের দ্বারা রথিথনথধত্ব করদ্দব এবং মলূযায়দ্দনর সােদৃ্দশ্যর জ্ঞান িাকদ্দব।  

3.3 েিােি থবদ্দবথচি হওয়ার ঘটনায়, থবথিন্ন যক্ষদ্দে, যেমন শ্ািা এবং অঞ্চল থিথিক রদ্দয়াজদ্দন, 

যমাকাথবলা করার জনয থিয়াথরং কথমটি অনয যকানও কথমটিদ্দক থনদ্দয়াগ করদ্দি পাদ্দর এবং অনয 

কথমটিগুথল সাব-কথমটি বা টাি যিাসি (TFs) থনদ্দয়াগ করদ্দি পাদ্দর।  

4. েরমর্টগুরলি রনকয়াগ – সাধ্ািণ রনয়ম 

থবথিন্ন কথমটির থনদ্দয়াদ্দগ, থনম্নথলথিি সাধারর্ থনয়মগুথল যিয়াল রািদ্দি হদ্দব: 

a) স্বািিগুথলর িারসাময বজায় রািা োদ্দি যকানও একক স্বািি রাধানয না পায়।  

b) মূল স্বািিগুথল ো অন্তিুি ক্ত হদ্দব: অঞ্চলথিথিক অিযাসগুথলর ওপর থনথেিষ্ট মদ্দনাদ্দোদ্দগর সথহি 
ট্র্যাথিশ্নাল কথমউথনটি যহলিদ্দকয়ার যরািাইিারস-এর অঞ্চদ্দল কমিরি রথিষ্ঠানগুথলর রথিথনথধরা, 
থনয়ন্ত্রর্কারী সংস্থাগুথলর বা অনযানয সরকাথর এদ্দজথিগুথলর রথিথনথধরা, থশ্ক্ষাগি/গদ্দবষর্া সংস্থাগুথল, 

সাটিি থিদ্দকশ্ন সংস্থাগুথল – বিি মান অিবা সম্ভাবয, মানযিা রোন সংস্থা, যট্র্থনং রোনকারীরা এবং 
যবসরকাথর সংস্থাগুথলর রথিথনথধরা।  
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c) স্বিন্ত্র থবদ্দশ্ষজ্ঞদ্দের সেসযপদ্দের রস্তাব েদ্দিষ্ট সাবধানিার সদ্দে এবং যকবলমাে যসই সমদ্দয় েিন 
একটি সংস্থার রথিথনথধ রূদ্দপ একজন যোগয বযথক্ত এথগদ্দয় আসদ্দেন না িিন করা হদ্দব।  

d) েথে যকানও মদ্দনানীি সেসয িার সংস্থা যেদ্দে যেন িাহদ্দল সংস্থাদ্দক নিুন মদ্দনানীি সেসয 
মদ্দনানয়ন করদ্দি হদ্দব। বযথি যরদ্দি যকান সেসয িার যোগযিায় মদ্দনানীি হদ্দি পাদ্দরন।  

e) সেসয সংস্থাগুথল একজন রধান রথিথনথধ এবং একজন থবকল্প রথিথনথধ মদ্দনানয়ন করদ্দি পাদ্দরন। 

f) যেিাদ্দন রদ্দয়াজন হয়, সংস্থাগুথলর উপদ্দর উদ্দেথিি থবিাদ্দগর রথিথনথধত্ব যেওয়ার জনয পেিায়ক্রদ্দম 

সমস্ত কথমটিগুথল রদ্দিযক 3 বেদ্দর পুনথনিথমিি হয়। 

5. রিয়ারিিং েরমর্ট (SC) 

5.1 থিয়াথরং কথমটি থিমটিদ্দক একটি অলািজনক এবং স্ব-যপাষর্ থিথিদ্দি চালনা করার রদ্দচষ্টা 
করদ্দব।  

5.1.1 সদসযপদ 

থিয়াথরং কথমটি থনম্নথলথিিগুথলর সমন্বদ্দয় গঠিি হদ্দব: 

a) যচয়ারপাসিন – TCHPs-এর সম্বদ্দে জ্ঞানরাপ্ত রিযাি বযথক্ত 

b) রদ্দিযক সম্পথকি ি মন্ত্রক/থবিাগ যিদ্দক একজন রথিথনথধ – AYUSH মন্ত্রক  

c) উপজাথি কলযার্ মন্ত্রক – 2 

d) NABCB যিদ্দক রথিথনথধ – এক 

e) কথমউথনটি যহলি NGO – েইু 

f) থশ্ক্ষাগি/গদ্দবষর্া সংস্থা – এক 

g) জনজাথিগি পারম্পথরক স্বাস্থয পথরদ্দষবা সংগঠন – এক 

h) আয়ুদ্দবিথেক থচথকৎসক – এক 

i) উপদ্দিাক্তা মণ্ডথল – এক 

j) যসদ্দক্রটাথরদ্দয়ট – QCI 

k) যসদ্দক্রটাথরদ্দয়ট দ্বারা থচথিি থনথেিষ্ট থমটিঙগুথলর জনয আমথন্ত্রি থহদ্দসদ্দব যকানও অনয থবদ্দশ্ষজ্ঞ  



 

QCI TCHP/Ver 2.0 Mar 2018 
 

 

5.1.2 আরও সেদ্দসযর জনয SC সহ-থনবিাচন করদ্দি পাদ্দর।  

5.2 উরিরিত শতি াব্লী 

SC থনম্নথলথিিগুথলর জনয োথয়ত্বরাপ্ত: 

a) থিদ্দমর সাথবিক উন্নয়ন, সংদ্দশ্াধন এবং িত্ত্বাবধান।   

b) যটকথনকযাল/অযাদ্দসসদ্দমন্ট কথমটি যিদ্দক সপুাথরশ্গুথল যনওয়া এবং যসগুথলর উপর থসদ্ধান্ত গ্রহর্ 
করা।  

c) যকানও অনয কথমটি গঠন করা, যেমন রদ্দয়াজন হয়, থবদ্দশ্ষি স্থানীয় বা আঞ্চথলক রদ্দয়াজনগুথল 
পূরদ্দর্র জনয, থিদ্দমর রদ্দয়াজনীয়িা অনুোয়ী। 

d) থিদ্দমর রচার।  

e) যকানও পেদ্দক্ষপ যেটি থিদ্দমর গ্রহর্দ্দোগযিা বথধিি কদ্দর।  

f) যকানও স্বিন্ত্র থিদ্দমর উচ্চিার িুলনা করা এবং যসটির মাপকাঠি থনথেিষ্ট করা।  

g) সাটিি থিদ্দকশ্ন মাকি  থচথিি করা 

5.3 রমর্টিং 

রদ্দিযক বেদ্দর কমপদ্দক্ষ একবার SC সাক্ষাৎ করদ্দব। 

5.3.1 হোিাম 

মদ্দনানীি সংস্থা দ্বারা যরথরি 40% মদ্দনানীি সেদ্দসযর উপথস্থথি দ্বারা যকারাম হদ্দব।  

6. হটেরনেযাল েরমর্ট (TC) 

6.1 সদসযপদ 

থনম্নথলথিিগুথল যটকথনকযাল কথমটির অন্তিুি ক্ত হদ্দব: 

a) যচয়ারপাসিন – ট্র্যাথিশ্নাল কথমউথনটি যহলিদ্দকয়ার যরািাইিারস-এর যক্ষদ্দে রিযাি বযথক্ত 

b) AYUSH মন্ত্রক  

c) কথমউথনটি যহলি NGO – এক 
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d) সাটিি থিদ্দকশ্ন সংস্থা – এক 

e) যট্র্থনং রোনকারী – এক 

f) থশ্ক্ষাগি/গদ্দবষর্া সংস্থা – এক 

g) TCHP – 6-টি অঞ্চদ্দলর রথিটি যিদ্দক 2 জন, েিন যকানও আঞ্চথলক/স্থানীয় সমসযা থবদ্দবথচি হয় 

h) থিম মাথলক – এক 

i) যসদ্দক্রটাথরদ্দয়ট – FRLHT 

j) যসদ্দক্রটাথরদ্দয়ট দ্বারা থচথিি থনথেিষ্ট থমটিঙগুথলর জনয আমথন্ত্রি থহদ্দসদ্দব যকানও অনয থবদ্দশ্ষজ্ঞ 

6.1.1 আরও সেদ্দসযর জনয TC সহ-থনবিাচন করদ্দি পাদ্দর।  

6.2 উরিরিত শতি াব্লী 

যটকথনকযাল কথমটি থনম্নথলথিিগুথলর জনয োথয়ত্বরাপ্ত িাদ্দক: 

a) যেসব অসসু্থিার থবথিন্ন শ্ািাগুথলদ্দক থিদ্দমর অধীদ্দন থনদ্দয় আসার রদ্দয়াজন আদ্দে যসগুথলদ্দক শ্নাক্ত 
করা  

b) উপদ্দর a)-যি শ্নাক্তকৃিগুথলর যোগযিার জনয নূযনিম মানেণ্ডগুথলদ্দক (MSCs) থনরূপর্ করা, 
উন্নয়ন করা এবং অকু্ষণ্ণ রািা 

c) যট্র্থনং রোনকারীদ্দের যটকথনকযাল মানেদ্দণ্ডর উন্নয়ন করা  

d) থবথিন্ন শ্ািা যেগুথল উপদ্দর a)-যি শ্নাক্তকৃি, যসগুথলর জনয থবষয়থিথিক থবদ্দশ্ষজ্ঞ কথমটিগুথল 
(MSCs-এর ড্রাফ টিং-এর জনয োথয়ত্বরাপ্ত) রথিষ্ঠা করা, যেমন রদ্দয়াজন হদ্দব  

e) রদ্দয়াজদ্দন যকানও অনয যটকথনকযাল নথিপে তিথর করা  

f) যকানও যটকথনকযাল সমসযার সমাধান করা  

6.3 রমর্টিং 

6.3.1 রদ্দিযক বেদ্দর কমপদ্দক্ষ একবার TC সাক্ষাৎ করদ্দব।  

6.3.2 হোিাম 
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যটকথনকযাল কথমটির 40%-এর মদ্দনানীি রথিথনথধদ্দের উপথস্থথি থমটিং-টির জনয যকারাম গঠন 
করদ্দব।  

7. অযাকসসকমন্ট েরমর্ট (AC) 

7.1 সদসযপদ 

থনম্নথলথিিগুথলর সহদ্দোদ্দগ অযাদ্দসসদ্দমন্ট কথমটি গঠিি হদ্দব: 

a) যচয়ারপাসিন – োথয়ত্ব সহকাদ্দর মূলযায়দ্দনর স্বীকৃথি রোন এবং/অিবা TCHP-এর জ্ঞানসম্পন্ন  

b) AYUSH মন্ত্রক – একজন রথিথনথধ 

c) মূলযায়ন সংস্থা – পেিায়ক্রদ্দম েটুি  

d) থনদ্দয়াজন সংস্থা – NABCB যিদ্দক একজন রথিথনথধ  

e) থশ্ক্ষাগি/গদ্দবষর্া সংস্থা – একটি 

f) জনজাথিগি পারম্পথরক স্বাস্থয পথরদ্দষবা সংগঠন, েথে িাদ্দক – েইু 

g) যট্র্থনং রোনকারী – েজুন 

h) থিম মাথলক – একজন 

i) যসদ্দক্রটাথরদ্দয়ট – যকায়াথলটি কাউথিল অি ইথিয়া 

i) যসদ্দক্রটাথরদ্দয়ট দ্বারা থচথিি থনথেিষ্ট থমটিঙগুথলর জনয আমথন্ত্রি থহদ্দসদ্দব যকানও অনয থবদ্দশ্ষজ্ঞ 

7.1.1 AC আরও সেসযদ্দের সহ-থনবিাচন করদ্দি পাদ্দর 

7.2 উরিরিত শতি াব্লী 

অযাদ্দসসদ্দমন্ট কথমটি থনম্নথলথিিগুথলর জনয োথয়ত্বরাপ্ত িাদ্দক: 

a) থিদ্দমর অধীদ্দন মূলযায়ন রথক্রয়াটির জনয যেমন রদ্দোজয যসিাদ্দব উন্নয়ন করা, রক্ষর্াদ্দবক্ষর্ করা 
এবং সংদ্দশ্াধন করা।  

b) থিমটি চালনার জনয যেমন রদ্দয়াজন হয় যসিাদ্দব মূলযায়ন সংস্থাগুথলর জনয রদ্দয়াজনীয়িা 
অনুোয়ী উন্নয়ন করা, রক্ষর্াদ্দবক্ষর্ করা এবং সংদ্দশ্াধন করা।  
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c) রদ্দয়াজন হদ্দল মূলযায়ন এবং সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয TCHPs-যের আদ্দবেন করদ্দি সহায়িা করদ্দি 
একটি থনদ্দেিশ্না নথি তিথর করা। 

d) সেী থনর্িায়ক কথমটি (TCHPs-যের মূলযায়ন করার জনয োথয়ত্বরাপ্ত) এবং মূলযায়ন থনর্িয়কারীদ্দের 
জনয আবথশ্যকিা তিথর করা  

e) মূলযায়ন সম্বেীয় যকানও অনয সমসযা সমাধান করা  

7.3 হোিাম 

অযাদ্দসসদ্দমন্ট কথমটির 40% মদ্দনানীি রথিথনথধদ্দের উপথস্থথি থমটিং-টির জনয যকারাম গঠন করদ্দব।  

7.4 রমর্টিং 

রদ্দিযক বেদ্দর কমপদ্দক্ষ একবার অযাদ্দসসদ্দমন্ট কথমটি সাক্ষাৎ করদ্দব।  

8. রব্রভন্ন সিংস্থাগুরলি ভূরমো 

a. থিমটির যলাদ্দগা(গুথল) QCI-এর মাথলকানায় িাকদ্দব। 

b. থিয়াথরং এবং অযাদ্দসসদ্দমন্ট কথমটির যসদ্দক্রটাথরদ্দয়টদ্দের QCI উপস্থাপন করদ্দব। 

c. থিমটির যেৌি মাথলক থহদ্দসদ্দব FRLHT যটকথনকযাল কথমটির যসদ্দক্রটাথরদ্দয়ট রোন করদ্দব।  

d. থিদ্দমর অধীদ্দন যেমন রদ্দয়াজন, েয নযাশ্নাল অযাদ্দক্রথিদ্দটশ্ন যবািি  ির সাটিি থিদ্দকশ্ন বথিস 
(NABCB) পাদ্দসিাদ্দনল সাটিি থিদ্দকশ্ন সংস্থাগুথলদ্দক থনদ্দয়াগ করদ্দব।  

e. QCI অিবা একটি েিািি জ্ঞান সমিি যবািি  যট্র্থনং রোনকারীদ্দের স্বীকৃথি যেদ্দব।  

9. অরভক াগ 

9.1 থিমটির যকানও অংদ্দশ্র থবরুদ্দদ্ধ যকানও অংশ্ীোদ্দরর যিদ্দক অথিদ্দোগ থবদ্দবচনা করার জনয 
সমূ্পর্ি পদ্ধথিটির অনুথবথধ আদ্দে – TCHPs আদ্দবেনকারীরা বা থিমটির অধীদ্দন স্বীকৃি, থিমটির 
অধীদ্দন পাদ্দসিাদ্দনল সাটিি থিদ্দকশ্ন সংস্থাগুথল এবং মলূযায়ন সংস্থাগুথল, থিমটির অধীদ্দন থনদ্দয়াথজি যট্র্থনং 
রোনকারীরা, থনদ্দয়াজন সংস্থাগুথল সকদ্দলর রদ্দয়াজন আদ্দে িাদ্দের মানেণ্ড অনেুায়ী অথিদ্দোদ্দগর একটি 
পদ্ধথি বহাল রািার। যকানও বযথক্তর অথিদ্দোগ িাকদ্দল এই পদ্ধথিটি বযবহাদ্দরর জনয িাদ্দক 
উৎসাথহি করা হয়।  

9.2 থিম মাথলকদ্দের কাে যিদ্দক পাওয়া যকানও অথিদ্দোগ একইিাদ্দব সামলাদ্দনা উথচৎ। যকানও 
অথিদ্দোগ থবথধবদ্ধিাদ্দব িেন্ত করা হদ্দব বা যসটি রাসথেক সংস্থাদ্দি পাঠাদ্দনা হদ্দব যেিাদ্দন যসটি 



 

QCI TCHP/Ver 2.0 Mar 2018 
 

সংথিষ্ট িাকদ্দি পাদ্দর। রদ্দিযকটি সংগঠন অথিদ্দোগ সামলাদ্দনার জনয পদ্ধথিটি নথিিুক্ত করদ্দব এবং 
জনসাধারদ্দর্র জনয উপলিয করদ্দব।  

9.3 রদ্দিযক থমটিং-এ উপদ্দর পাওয়া অথিদ্দোগগুথলর একটি থববথৃি যসগুথলর অবস্থার সদ্দে SC-যক 
জানাদ্দনা হদ্দব। 

10. আকব্দন 

10.1 থিমটির অধীদ্দন অনুদ্দমাথেি আদ্দবেনকারী/স্বীকৃি TCHPs, পাদ্দসিাদ্দনল সাটিি থিদ্দকশ্ন সংস্থা, এবং 
আদ্দবেনকারী/থনদ্দয়াথজি যট্র্থনং রোনকারীদ্দের যিদ্দক পাওয়া আদ্দবেনগুথল থবদ্দবচনা করার অনুথবথধ 
আদ্দে, যেটি বযথিক্রমহীনিাদ্দব বযবহৃি হদ্দব।  

10.2 ইথিমদ্দধয কােিকরী আদ্দবেন পদ্ধথিটির থসদ্ধাদ্দন্তর দ্বারা েথে যকউ কু্ষব্ধ হন, থিথন িার আদ্দবেন 
SC-এর যচয়ারমযানদ্দক জানাদ্দি পাদ্দরন, থেথন রদ্দয়াজনানুসাদ্দর একটি আদ্দবেন পযাদ্দনল গঠন করদ্দি 
পাদ্দরন, যেটির থসদ্ধান্ত চূোন্ত হদ্দব।  

10.3 আদ্দবেনগুথল সামলাদ্দনার যক্ষদ্দে, বৃহির নীথি হল যে আদ্দবথেি থসদ্ধাদ্দন্তর থবরুদ্দদ্ধ আদ্দবেনটি েুক্ত 
িাকা বযথক্তবগি োো স্বাধীনিাদ্দব সামলাদ্দনা হয় এবং যসটি বজায় রািা হয়।  

10.4 রদ্দিযক থমটিং-এ পাওয়া আদ্দবেনগুথলর একটি থববৃথি SC-যক যেওয়া হদ্দব। 
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ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি 

ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি 
হরাভাইিািস (VCSTCHPs) 

 

রিয়ারিিং েরমর্ট-ি সদসযকদি গঠন  
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রিয়ারিিং েরমর্ট-ি সদসযগণ 

ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি হরাভাইিািস 

গঠন 

ক্রম 
সিংিযা  

হচয়ািপাসিন  

1 বযথক্তগি সামিিয থহদ্দসদ্দব  শ্রী েশ্িন শ্ঙ্কর 

 ররতরনরধ্ত্বোিী  সদসযগণ  
 রশক্ষাগত/গকব্ষণা ররতষ্ঠানগুরল  

2 যসন্টার ির যসাশ্যাল যমথিথসন অযাি কথমউথনটি 
যহলি, জহরলাল যনদ্দহরু ইউথনিাথসিটি, থনউ থেথে  

মুিয সদসয 
অধযাপক ঋিু থরয়া 
পরিব্তি  সদসয 
িঃ রাচীন কুমার যঘাোজকার  

3 মাটিি ন লুিার থক্রথিয়ান ইউথনিাথসিটি, থশ্লং  মুিয সদসয 
িঃ (থমস) যমলাথর এস. নঙরুম 

পরিব্তি  সদসয 
িঃ (থমস) লাথরথলন িারপুথর 

 রচরেৎসেকদি সিংগঠন  
4 পরম্পরাগি তবেয সংঘ, েথিসগে  মুিয সদসয 

তবেয থনমিল কুমার আওাথস্ত  

5 পরম্পথরয় থসদ্ধ তবেয মহাসংগম, িাথমলনােু  মুিয সদসয 
তবেয যক.থপ. অজুি নন  

 সিোরি সিংস্থা  
6 AYUSH মন্ত্রক  মুিয সদসয 

িঃ থি.থস. কদ্দটাচ  

পরিব্তি  সদসয 
িঃ মদ্দনাজ যনসাথর  

7 পথরদ্দবশ্, অরর্য এবং জলবায়ু পথরবিি ন মন্ত্রক  মুিয সদসয 
থমস অমরথজি আহুজা  

পরিব্তি  সদসয 
শ্রী থজ. থকনহাল   

8 ট্র্াইবাল যকাওপাদ্দরটিি মাদ্দকি টিং যিিলপদ্দমন্ট 
যিিাদ্দরশ্ন অি ইথিয়া (TRIFED) 

মুিয সদসয 
শ্রী এস.এস. মাইথি  

পরিব্তি  সদসয 
থমস যজবা জাথমল  

 সম্প্রদায়রভরিে স্বাস্থয NGOs  

9 BAIF যিিলপদ্দমন্ট থরসাচি  িাউদ্দিশ্ন, পুদ্দন  মুিয সদসয 
শ্রী থগথরশ্ থজ. যসাহাথন  
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পরিব্তি  সদসয 
থমস রাজশ্রী যজাথশ্ 

10 িাউদ্দিশ্ন ির থরিাইটালাইদ্দজশ্ন অি যলাকাল 
যহলি ট্র্যাথিশ্নস (FRLHT), যবোলুরু  

মুিয সদসয 
শ্রী থজ. হথররামামথূিি   

পরিব্তি  সদসয 
িঃ থগথরশ্ কুমার  

11 SOCHARA, যবোলুরু  মুিয সদসয 
িঃ রথব নারায়নন 

12 যসন্টার ির ট্র্যাথিশ্নাল যমথিথসন অযাি থরসাচি , 
যচন্নাই  

এিনও পেিন্ত পাওয়া োয়থন  

 রনকয়াজন সিংস্থা  
13 নযাশ্নাল অযাদ্দক্রথিদ্দটশ্ন যবািি  ির সাটিি থিদ্দকশ্ন 

বথিস (NABCB)  

মুিয সদসয 
শ্রী অথনল জউথি  

পরিব্তি  সদসয 
থমস শ্শ্ী যরিা 

14 নযাশ্নাল অযাদ্দক্রথিদ্দটশ্ন যবািি  ির যহলিদ্দকয়ার 
যরািাইিারস (NABH)  

এিনও পেিন্ত পাওয়া োয়থন 

 িাজয সিোরি সিংস্থা  
15 েথিসগে যিট যমথিথসনাল প্ল্যান্ট যবািি   মুিয সদসয 

শ্রী থশ্থরশ্ চন্দ্র আগরওয়াল  

পরিব্তি  সদসয 
শ্রী মথনরাম চন্দ্রকার 

16 যকরালা যিট বাদ্দয়ািাইিাথসিটি যবািি   মুিয সদসয 
িঃ এস.থস. যজাথশ্ 

 আয়ুকব্িরদে রচরেৎসে  
17 বযথক্তগি সামিিয থহদ্দসদ্দব িাঃ েীথপকা গুর্বন্ত  

 হসকক্রটারিকয়ট  
1 যকায়াথলটি কাউথিল অি ইথিয়া িঃ যেবোনী রায়  

2 যকায়াথলটি কাউথিল অি ইথিয়া িঃ অথনল সরাি  

3 যকায়াথলটি কাউথিল অি ইথিয়া শ্রী এস. কৃষ্ণমূথিি   
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অধ্যায় 3 

 

ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি 

ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি 
হরাভাইিািস 

(VCSTCHPs) 

 

নযযনতম উৎের্ি রদাকনি ক্ষমতা  

(রমরনমাম স্ট্যান্ডািি স িি েমরিকটন্স - 

MSCs) 
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0. ব্যারি/ োর্িকক্ষকেি উকেশয  

0.1 হর্াগ্যতাি উন্নয়ন েিা 

স্কিমটির মাস্কিক ককায়াস্কিটি কাউস্কিি অফ ইস্কিয়া (QCI) – ফাউন্ডিশন ফর দ্য স্করভাইটািাইন্ডেশন 
অফ কিাকাি কেিথ ট্র্যাস্কিশন (FRLHT), স্কিমটি সামিান্ডনার েনয একটি বহু-অংশীদ্ার স্কিয়াস্করং 
কস্কমটি এবং একটি কটকস্কনকযাি কস্কমটি যার উন্ডেশয েি কযাগ্যতার রূপন্ডরখা ততস্কর করা এবং 
ট্র্যাস্কিশনাি কস্কমউস্কনটি কেিথন্ডকয়ার করাভাইিারস (TCHP)-এর স্কমস্কনমাম িযািািড  অফ কমস্কপন্ডটস্কি 
(MSC)-এর রচার বোয় করন্ডখ সময়মাস্কফক আপন্ডিটগুস্কি শনাক্ত করা এবং এই রূপন্ডরখা নস্কথটির 
সাস্কবডক উপন্ডযাস্কগ্তার উনতিস্কত সা ন এবং রস্কতঠা া করা।      

স্কিয়াস্করং কস্কমটি 13 কফব্রুয়াস্কর, 2017-এর সভায় TCHPs-এর েনয একটি MSCs ততস্কর এবং 
উনতিয়ন্ডনর েনয  টাি কফাসড গ্ঠন কন্ডর। এই টাি কফাসড 27 এবং 28 কফব্রুয়াস্কর, 2017-এ সভা কন্ডর 
এবং স্কনম্নস্কিস্কখত স্কনয়মাবিী রস্তুত কন্ডরন্ডে; 

 কযাগ্যতা স্কববসৃ্কতর শব্দচয়ন, কেত্রটিন্ডত বতড মান পস্করভাষা রস্কতফিন করা এবং কবা গ্ময 
স্কনস্কিত করার েনয  

 নতুন স্কনস্কদ্ডষ্ট কযাগ্যতাগুস্কি সময়মাস্কফক যকু্ত করার রস্কিয়া, স্কবকাশমান অভযাসগুস্কি রস্কতফিন 
করার েনয 

 কমডেম পস্করন্ডবন্ডশর সংজ্ঞা অথবা ততস্কর করা কযখান্ডন TCHP কযাগ্যতা রদ্শডন কন্ডর  

 স্কবন্ডশষত পরম্পরাগ্ত কাযডকরী স্কবষয়গুস্কি স্কনস্কদ্ডষ্ট কযাগ্যতার েনয পস্করন্ডবশ গ্ঠন করা  

স্কচস্কিত 6 (েয়)-টি অভযান্ডসর শাখায় কযমন েস্কিস, সা ারণ অসসু্থতা, পরম্পরাগ্ত োড় কোড়া, 
পরম্পরাগ্ত েন্মকািীন সোয়ক, স্কবষাক্ত কামড়, এবং আথডারাইটিস-এর েনয MSCs গ্ঠন করা 
েন্ডয়ন্ডে।  

TCHPs-এর েনয MSCs একটি অঙ্গীকান্ডরর িম বযবোর কন্ডর বস্কণডত েয়: 

 কযাগ্যতার কেত্র 

 সা ারণ কযাগ্যতা 
 স্কনস্কদ্ডষ্ট কযাগ্যতা 
 সে-কযাগ্যতা  

এই অঙ্গীকারগুস্কির সংজ্ঞা এবং তান্ডদ্র মন্ড য সম্পকড  নীন্ডচ বযাখযা করা েি।  

0.2 হর্াগ্যতাি হক্ষে এব্ং সাধ্ািণ হর্াগ্যতা 
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রূপন্ডরখার েনয একটি কাঠান্ডমা ততস্কর করন্ডত, TCHP অভযাসন্ডক সাতটি কযাগ্যতার কেন্ডত্রর সমন্বয় 
স্কেন্ডসন্ডব স্কবন্ডবচনা করা েয়, কযগুস্কির রস্কতটিন্ডত স্ককেু সা ারণ কযাগ্যতা রশস্ত রতযাশা ততস্কর কন্ডর এবং 
স্কবভাগ্ীয় স্কশন্ডরানাম স্কেন্ডসন্ডব পস্করন্ডষবা কদ্য় যার অ ীন্ডন স্কনস্কদ্ডষ্ট কযাগ্যতা এবং সে-কযাগ্যতাগুস্কি 
তাস্কিকাভুক্ত েয়। এই কাঠান্ডমাটি স্কনম্নরূপ েয়: 

1 মযলযায়ন এব্ং রনধ্িািণ  

a. একটি বহু-করাগ্ীর ঘটনায় গুরুত্ব স্কবনযাস করা  

b. করাগ্ীর ইস্কতোস োনা এবং কসগুস্কিন্ডক নস্কথভুক্ত করা  

c. পস্করদ্শডন, স্পশড, নাস্কড় বা করাগ্স্কনদ্ান্ডনর অনয ককানও পদ্ধস্কতর যথাযথ বযবোর রদ্শডন কন্ডর সমূ্পণড 
মূিযায়ন করা  

d. মুখয িেণগুস্কি মূিযায়ন করা এবং কযখান্ডন রন্ডযােয রক্ত পরীো, এক্স-কর ইতযাস্কদ্র মন্ডতা আ সু্কনক 
স্কনদ্ান পরীোর উপন্ডযাস্কগ্তা কনওয়া  

2 হিাগ্ মুরিেিণ  

a. করাগ্ীর যত্ন এবং/অথবা স্কচস্ককৎসার েনয একটি কাযডকরী স্কচস্ককৎসার পস্করকল্পনা রণয়ন করা এবং 
পরামশড কদ্ওয়া  

b. ওষু পত্রগুস্কি রন্ডয়াগ্ করা 

c. করাগ্ীন্ডদ্র সুন্দর শারীস্করক এবং মানস্কসক স্বাস্থয বোয় রাখার েনয কাযডকরী আোর এবং 
েীবনশশিী চািনার স্কব ান কদ্ওয়া  

d. করাগ্ীর রন্ডয়ােন অনুযায়ী একটি পযডান্ডিাচনার পস্করকল্পনা ততস্কর করা  

e. েত এবং বযান্ডিন্ডের েনয যত্ন কনওয়া  

3 হিশাদািী দারয়ত্ব 

a. একেন কপশাদ্ার স্কেন্ডসন্ডব কােড  স্কনবডাে করা 

b. TCHP কপশার আইস্কন এবং শাখাগ্ত সীমাবদ্ধতা সম্বন্ডে একটি সমজ্ঞ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়  

c. স্কশোগ্ত এবং কপশাগ্ত উনতিস্কতর েনয িাগ্াতার অংশগ্রেণ করা  

4 হর্াগ্াকর্াকগ্ি দক্ষতা  
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a. কাযডকরী কমৌস্কখক আিাপচাস্করতা এবং কশানার দ্েতা অভযাস করা  

5 স্বাস্থ্য এব্ং সুিক্ষা 

a. সুন্দর শারীস্করক এবং মানস্কসক স্বাস্থয বোয় রাখা 

b. একটি সুরস্কেত কমড পস্করন্ডবশ ততস্কর করা এবং বোয় রাখা  

6 জনস্বাস্থ্য জরনত স্বাকস্থ্যি রচাি  

a. সম্প্রদ্ান্ডয়র েনয কপশাদ্ারী অভযাস অঙ্গীভূত করা  

7 রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা 

স্কনস্কদ্ডষ্ট কযাগ্যতা, রন্ডতযক সা ারণ কযাগ্যতার মন্ড য, কান্ডের ভারগুস্কি শনাক্ত কন্ডর যার মন্ড য অবশযই 
TCHP একটি রদ্ত্ত কমডেম পস্করন্ডবন্ডশ দ্েতা রদ্শডন করন্ডব।  

8 দক্ষতা 

স্কনম্নস্কিস্কখত নীস্কত অনুসান্ডর স্কবন্ডশষ দ্েতার রন্ডয়াগ্ রদ্শডন করন্ডত েন্ডব: 

 সামঞ্জসয পূণড (অভযান্ডসর ককৌশি এবং ফিাফি পনুরাবৃস্কত্ত করার েমতা; এটিন্ডত যথাযথ 
কমডেম পস্করন্ডবন্ডশ একবান্ডরর কবস্কশ কাে করার রন্ডয়ােন েয়) 

 স্বাবিম্বীতা (অনযানযন্ডদ্র সোয়তা োড়া অভযাস করার েমতা)  
 সময়ানুবতীতা (একটি সময়সীমার মন্ড য অভযাস করার েমতা কযটি করাগ্ীর সুরো বৃস্কদ্ধ 

কন্ডর)  

 স্কনভুড িতা (সঠিক ককৌশি বযবোর কন্ডর অভযাস করা এবং আশােনক ফিাফি িাভ করার 
েমতা) 

 যন্ডথাপযুক্ত (অভযান্ডসর শাসনাঞ্চন্ডি বস্কণডত মাপকাঠি এবং স্কনয়ম অনুযায়ী অভযাস করার 
েমতা)  

9 েমিক্ষম িরিকব্শ 

কমডেম পস্করন্ডবশ একটি স্কবনযাস স্কন ডারণ কন্ডর যার মন্ড য TCHP অবশযই দ্েতা রদ্শডন করন্ডত সেম 
েন্ডব। নীন্ডচর সংন্ডকত এবং সংজ্ঞাগুস্কি রন্ডযােয েয়: 

েমিক্ষম িরিকব্শ সংজ্ঞা 
K 

 
অভযান্ডসর কসই শাখায় TCHP-এর দ্েতার যন্ডথষ্ট বা কবস্কশ সন্ডচতনতা এবং 
জ্ঞান থাকা রন্ডয়ােন।  

A অভযান্ডসর কসই শাখায় TCHP অবশযই দ্েতার কবা গ্মযতা রন্ডয়ান্ডগ্র দ্বারা 



 

QCI TCHP/Ver 2.0 Mar 2018 
 

 রদ্শডন করন্ডব।  

S 

 
একটি কৃস্কত্রম স্কবনযান্ডস TCHP অবশযই দ্েতা রদ্শডন করন্ডব। 

নীন্ডচর ককানও একটি উপান্ডয় শারীস্করক আন্ডবদ্ন্ডনর দ্েতা রদ্স্কশডত েয়: 

(ক) বাস্তব ঘটনার করস্কেন্ডত, (খ) দ্েতার স্ককন্ডচন এবং/অথবা (গ্) মযাস্কনকুইন1     

P 

 
কেন্ডত্র বাস্তব করাগ্ীন্ডদ্র সন্ডঙ্গ অনযানয TCHPs-এর কট্র্স্কনং স্কদ্ন্ডয় TCHP অবশযই 
দ্েতার রদ্শডন করন্ডত েন্ডব। একটি গ্রেণন্ডযাগ্য কেত্র মূিযায়ন্ডনর স্কবনযাস কযখান্ডন 

TCHP অভযাস কন্ডর।  

 

1 মযাস্কনকুইন েি একটি িাস্কম বা পুতুি বা শাস্কয়ত অবয়ব কযটি দ্েতা স্পষ্ট করার েনয স্কবন্ডশষত 
স্কচস্ককৎসা বা স্বান্ডস্থযর কােগুস্কি কযমন ফািড  এইি, CPR, ইতযাস্কদ্ এবং মানব শরীরস্কবদ্যার কট্র্স্কনং, 
ইতযাস্কদ্র অনুকরণ সেেতর করার েনয বযবহৃত েয়। এটি োত্রোত্রী, কপশাদ্ার ইতযাস্কদ্ন্ডদ্র ভান্ডিামন্দ 
স্পশড কবাঝান্ডনার েন্ডনযও বযবহৃত েয়।  

 

10 সে-হর্াগ্যতা  

রন্ডতযক স্কনস্কদ্ডষ্ট কযাগ্যতার েনয, অন্ডনকগুস্কি সে-কযাগ্যতা থাকন্ডত পান্ডর। সে-কযাগ্যতাগুস্কি েি কশখার 
ফিাফি, কযগুস্কি একেন বযস্কক্তর স্কনস্কদ্ডষ্ট কযাগ্যতা সম্পাদ্ন করার েমতা মূিযায়ন করন্ডত সাোযয 
করার েনয পস্করমাপ করা েন্ডত পান্ডর।  

রাথস্কমকভান্ডব সে-কযাগ্যতা েি কযাগ্যতা মূিযায়ন্ডনর েনয দ্াস্কয়ত্ব সেকান্ডর স্কশেক এবং অনযানযন্ডদ্র 
মূন্ডিযর খাস্কতন্ডর।  

11 সে-হর্াগ্যতাি ব্যাখ্যা 

রন্ডতযক সে-কযাগ্যতা অন্তভুড ক্ত কন্ডর একটি স্কনস্কদ্ডষ্ট সম্পাদ্ন্ডনর কমড স্কিয়া। স্কিয়াগুস্কি তান্ডদ্র আন্ডপস্কেক 
েটিিতা বণডনা করার েনয কেস্কণস্কবনযাস কথন্ডক স্কনবডাস্কচত েয়।  

সে-কযাগ্যতার সম্পাদ্ন্ডনর েমতার েনয স্কতনটি কেন্ডত্রর একটি বা তার কবস্কশ কশখার রন্ডয়ােন েয়: 

অনুভূস্কত সম্পনতি (দ্সৃ্কষ্টভস্কঙ্গ এবং মূিযন্ডবা ), জ্ঞান সম্পকীয় (জ্ঞান এবং স্কচন্তাভাবনার দ্েতা) এবং 
সাইন্ডকান্ডমাটর (শারীস্করক কােকমড)। কেস্কণস্কবনযাসগুস্কি নীন্ডচ কদ্খান্ডনা েি। 

যস্কদ্ও কেস্কণস্কবনযান্ডস স্কিয়াগুস্কির অন্ডনকগুস্কি তদ্নস্কন্দন বযবোন্ডর থান্ডক, TCHP-এর েনয MSCs-এর 
বযবোরকারীন্ডদ্র সাব ান করা েয় কয সে-কযাগ্যতার স্কববসৃ্কতগুস্কি শু ুমাত্র নীন্ডচর সারণীগুস্কির সংজ্ঞা 
রসন্ডঙ্গ বযাখযা করা েন্ডব।  
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12 অনুভয রত সম্পন্ন রিয়ােমি 

(ককানও গুরুন্ডত্বর স্কেন্ডসন্ডব স্থানকৃত নয়, ককবিমাত্র বণডানুিস্কমক তাস্কিকা) 

িরমে দরৃষ্টভরি/রব্শ্বাস সংজ্ঞা 
1 সোয়তা করা  সাোযয বা সোয়তা কদ্ওয়া।  

2 স্বীকার করা তব  স্কেন্ডসন্ডব স্বীকৃস্কত কদ্ওয়া।  

3 স্কনবডাচন করা অন্ডনকগুস্কি স্কবকন্ডল্পর মন্ড য কথন্ডক কবন্ডে কনওয়া।  

4 স্কনণডয় করা কযৌস্কক্তক স্কেন্ডসন্ডব কদ্খান্ডনা।  

5 গ্রেণ করা  গ্রেণ করা এবং অস্ক কার করা।  

6 মূিযন্ডবা  মূিয এবং গুরুত্ব স্বস্থান্ডন রাখা।  

 

13 জ্ঞান সম্পেীয় রিয়ােমি 

(িমব ডমান েটিিতার স্কেন্ডসন্ডব স্থানকৃত) 

িরমে জ্ঞান সংজ্ঞা 
1 তাস্কিকা করা  নাম, শব্দ, বা অনযানয বস্তুর একটি সম্পস্ককড ত 

পবড ততস্কর করা।  

2 শনাক্ত করা  একটি বস্তুর উৎস, রকৃস্কত, বা স্কনস্কিত 
তবস্কশষ্টযগুস্কি স্কন ডারণ করা।  

3 সংজ্ঞাকরণ  যথাযথ অথডটি রকাশ করা।  

4 বণডনা করা  বক্তন্ডবয দ্বারা বা স্কিস্কখত রূন্ডপ রস্কতন্ডবদ্ন 
কদ্ওয়া।  

5 আন্ডিাচনা করা  বক্তন্ডবয বা স্কিস্কখত রূন্ডপ (একটি স্কবষয়) পরীো 
বা স্কবন্ডবচনা করা।  

6 সংগ্ঠিত করা  একটি সুশৃঙ্খি, বযবোস্করক, সমস্কন্বত সমূ্পন্ডণড 
একস্কত্রত কন্ডর রাখা।  

7 পাথডকয করা  একটির সন্ডঙ্গ আন্ডরকটির তফাৎ করা।  

8 বযাখযা করা  স্পষ্ট বা কবা গ্ময করা।  

9 রন্ডয়াগ্ করা  একটি স্কনস্কদ্ডষ্ট অবস্থায় বযবোন্ডরর েনয তথযাস্কদ্ 
ততস্কর করা।  

10 স্কবন্ডেষণ করা  অংন্ডশ বা কমৌস্কিক নীস্কতন্ডত আিাদ্া করা যান্ডত 
সমূ্পন্ডণডর রকৃস্কতটি স্কনরূপণ করা যায়; পদ্ধস্কত 
অনুসান্ডর পরীো করা।   

11 সমা ান করা  একটি সঠিক সমা ান কবর করা।  

12 পস্করবতড ন করা  গ্ঠন বা চস্করন্ডত্রর বদ্ি করা; বদ্িান্ডনা।  

13 অনুমান করা  পস্করস্কস্থস্কত কথন্ডক যুস্কক্ত কখাোঁো; আন্দাে করা।  
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14 সমন্বয় করা  স্কমস্কিত করা যান্ডত একটি নতুন, আরও েটিি 
দ্রবয গ্ঠিত েয়।  

15 মূিযায়ন করা  সাব ানতার সন্ডঙ্গ পরীো এবং স্কবচার করা; 
কযাগ্যতা স্কনরূপণ করা।  

 

14 সাইকোকমাটি রিয়ােমি 

(স্কনম্ন, ম য, উচ্চ েটিিতা স্কেন্ডসন্ডব কেস্কণভুক্ত) 

ির্িায় শািীরিে দক্ষতা সংজ্ঞা 
L রদ্শডন করা  সুস্কচস্কন্তত এবং স্পষ্টভান্ডব একটি বযবোর 

কদ্খান্ডনা।  

L স্কবনযাস করা  একটি পস্করচািন, একটি রস্কিয়া, বা একটি 
কন্ডমডর েনয রন্ডয়ােনীয় স্কেস্কনসপত্র একস্কত্রত এবং 
সংগ্ঠিত করা।   

M কযাগ্ান্ডযাগ্ করা  সম্বেীয় তথযাস্কদ্ জ্ঞাপন করা; োনান্ডনা; মুক্ত 
করা।  

M চািনা করা  স্কেস্কনসপত্রগুস্কির একটি উপন্ডযাগ্ কন্ডর একটি 
কমড সম্পাদ্ন করা।  

M সম্পাদ্ন করা  রন্ডয়ােন অনুযায়ী কাে করা।  

H অস্কভন্ডযােন করা  একটি স্কনস্কদ্ডষ্ট বযবোর বা পস্করস্কস্থস্কতন্ডত খাপ 
খাওয়ান্ডনা বা মানানসই েওয়া।  

H উপন্ডযােন করা  বদ্ি করা যান্ডত খাপ খাওয়ান্ডনা বা মানানসই 
েওয়া যায়; সঙ্গস্কতপূণড েওয়ার কেতু।   

H অঙ্গীভূত করা  সমস্ত রাসস্কঙ্গক অংশগুস্কিন্ডক একস্কত্রত কন্ডর 
একটি সমূ্পন্ডণডর রূপ কদ্ওয়া। 

 

15 সাধ্ািণ হর্াগ্যতাি মানদণ্ড 

রনকে ব্রণিত সাধ্ািণ হর্াগ্যতাি মানদণ্ড অসুস্থ্তাি সব্ শাখ্াগুরলকত রকর্াজয েয় এব্ং রনরদি ষ্ট 
হর্াগ্যতাি মানদকণ্ডি সম্পযিে েকত িাকি ব্া না িাকি।  

1 মযলযায়ন এব্ং হিাগ্রনদান 

1.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা  

1.1.1. গুরুত্ব স্কবনযাস 
পদ্ধস্কতর নীস্কতগুস্কির 

S (অনুেিণ েিা) 

গুরুত্ব স্কবনযাস আন্ডিাচনা করা।  
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স্কভস্কত্তন্ডত একটি ঘটনান্ডক 
দ্রুত মূিযায়ন করা।  

পস্করস্কস্থস্কতগুস্কি শনাক্ত করা যার আওতায় গুরুত্ব স্কবনযাস রন্ডয়ােনীয় 
েয়।  

করাগ্ীন্ডদ্র বাোই করার েনয বযবহৃত সরঞ্জাম রন্ডয়াগ্ করা।  

গুরুত্ব স্কবনযাস পদ্ধস্কতর স্কভস্কত্তন্ডত উস্কেষ্ট করাগ্ীর মূিযায়ন করা।  

অনযানয উত্তরদ্াতান্ডদ্র সন্ডঙ্গ কযাগ্ান্ডযাগ্ করা।  

গুরুত্ব স্কবনযাস আন্ডিাচনা করা।  

1.1.2. একটি বহু করাগ্ীর 
ঘটনায় স্কবস্কভনতি ভূস্কমকাগুস্কি 
অনুমান করা।  

A (রকয়াগ্ েিা) 
যখন একটি বহু করাগ্ীর ঘটনা সামিান্ডনা েয় তখন স্কবস্কভনতি ভূস্কমকাগুস্কি 
(যত্ন, নাস্কসডং, ফান্ডমডস্কস ইতযাস্কদ্) বা বহু কােগুস্কি শনাক্ত করা।  

রস্কতটি ভূস্কমকার মুখয দ্াস্কয়ত্বগুস্কি বণডনা করা।  

1.1.3. একটি বহু করাগ্ীর 
ঘটনা সামিান্ডনা  

A (রকয়াগ্ েিা) 
একটি বহু করাগ্ীর ঘটনায় মযান্ডনেন্ডমন্ট নীস্কতগুস্কি রন্ডয়াগ্ করা।   

একটি স্কনস্কদ্ডষ্ট ঘটনার রন্ডয়ােনগুস্কি কমটান্ডনার েনয পদ্ধস্কতন্ডত বদ্ি 
আনা।  

1.2. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

1.2.1. করাগ্ীর 
অযািাস্কেড গুস্কির তাস্কিকা 
অেড ন করা।  

S (অনুেিণ েিা) 
অযািাস্কেড র কারণগুস্কির সা ারণ উদ্ােরন্ডণর তাস্কিকা করা।  

একটি অযািাস্কেড র কারণ স্ককভান্ডব একেন্ডনর ওপর রভাব সৃস্কষ্ট কন্ডর তা 
বণডনা করা।  

করাগ্ীর যন্ডত্ন একটি অযািাস্কেড র রভাব সম্বেীয় তথযাস্কদ্র মূিযায়ন করা।   

ইস্কতোস একস্কত্রত করার পদ্ধস্কতন্ডত অযািাস্কেড  সম্বেীয় তথযাস্কদ্ পাওয়ার 
দ্েতা রদ্শডন করা।  

1.2.2. করাগ্ীর ওষ ুপন্ডত্রর 
রূপন্ডরখা অেড ন করা।   

S (অনুেিণ েিা) 
করাগ্ীর ওষু পন্ডত্রর রূপন্ডরখা োনার েনয স্কবস্কভনতি পদ্ধস্কতর রন্ডয়াগ্ করা।  

করাগ্ীর ইস্কতোন্ডস ওষু পত্র, কিাে, এবং সংঘটন্ডনর োন্ডরর সম্পকড  বণডনা 
করা।   

ইস্কতোস একস্কত্রত করার পদ্ধস্কতন্ডত ওষু পন্ডত্রর রূপন্ডরখা পাওয়ার দ্েতা 
অঙ্গীভূত করা।  

করাগ্ীর আনুগ্তয মূিযায়ন করা।  

1.2.3. করাগ্ী, পস্করবান্ডরর 
সদ্সয, এবং/অথবা পান্ডশর 
কারও কথন্ডক মুখয 
অস্কভন্ডযাগ্ এবং/অথবা 
ঘটনার ইস্কতোস পাওয়া।  

S (অনুেিণ েিা) 
একটি ঘটনার ইস্কতোস কখাোঁোর পদ্ধস্কতগুস্কির তাস্কিকা করা।  

একটি ঘটনার ইস্কতোন্ডসর সা ারণ উপাদ্ানগুস্কির তাস্কিকা করা।   

করাগ্ীর সাস্কবডক মূিযায়ন্ডন ঘটনার ইস্কতোস পাওয়ার দ্েতা রদ্শডন করা।  

ঘটনার ইস্কতোস উন্ডন্মাচন্ডনর েনয সাোৎকান্ডরর ককৌশিগুস্কি আয়ত্ত 
করা।  

করাগ্ীর যন্ডত্নর পদ্ধস্কতন্ডত ঘটনার ইস্কতোন্ডসর তথযাস্কদ্ অঙ্গীভূত করা।  

1.2.4. করাগ্ীর অতীত S (অনুেিণ েিা) 
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ওষু পন্ডত্রর ইস্কতোস 
সম্বেীয় তথয পাওয়া।  

একেন করাগ্ীর স্কচস্ককৎসার ইস্কতোস নস্কথবদ্ধ করার পদ্ধস্কতগুস্কির 
তাস্কিকা করা।  

একটি সমূ্পণড স্কচস্ককৎসার ইস্কতোন্ডসর সা ারণ উপাদ্ানগুস্কি বণডনা করা।   

সাস্কবডক করাগ্ীর মূিযায়ন্ডন স্কচস্ককৎসার ইস্কতোস পাওয়ার দ্েতা রদ্শডন 
করা।  

স্কচস্ককৎসার ইস্কতোস উন্ডন্মাচন্ডনর েনয যথাযথ সাোৎকার ককৌশিগুস্কির 
রদ্শডন করা।  

করাগ্ীর যন্ডত্নর পদ্ধস্কতন্ডত স্কচস্ককৎসার ইস্কতোন্ডসর তথযাস্কদ্ অঙ্গীভূত করা।  

1.3. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

1.3.1. রাথস্কমক করাগ্ীর 
মূিযায়ন করা এবং 
উন্ডন্মাচনগুস্কি বযাখযা করা।  

S (অনুেিণ েিা) 
রাথস্কমক মূিযায়ন বযাখযা করা।  

রাথস্কমক স্কচস্ককৎসার মূিযায়ন এবং আঘান্ডতর মূিযায়ন্ডনর মন্ড য পাথডকয 
করা।  

রাথস্কমক মূিযায়ন কথন্ডক স্কবপদ্েনক সংন্ডকতগুস্কি মূিযায়ন করা।  

রাথস্কমক মূিযায়ন্ডনর েনয যথাযথ অনুিস্কমক ককৌশিগুস্কি রন্ডয়াগ্ করা।  

স্কবস্কভনতি বয়স স্কভস্কত্তক গ্রুন্ডপ রাথস্কমক মূিযায়ন রন্ডয়াগ্ করা।  

রাথস্কমক মূিযায়ন্ডনর েনয ককৌশিগুস্কি রদ্শডন করা।  

রাথস্কমক মূিযায়ন্ডনর উন্ডন্মাচন্ডন মূিযায়ন্ডনর ককৌশিগুস্কি খাপ খাওয়ান্ডনা।   

রাথস্কমক মূিযায়ন্ডন পাওয়া সমসযাগুস্কির কমাকাস্কবিা করার েনয 
পদ্ধস্কতগুস্কি সম্পাদ্ন করা।   

1.3.2. <অভযান্ডসর 
শাখাগুস্কি> মূিযায়ন করা 
এবং উন্ডন্মাচনগুস্কি স্পষ্ট 
করা।  

S (অনুেিণ েিা) 
স্কনস্কদ্ডষ্ট <অভযান্ডসর শাখা>-এর অসুস্থতা এবং আঘাতগুস্কির 
পযান্ডথাস্কফস্কেওিস্কে বণডনা করা।    

<অভযান্ডসর শাখা>-এর েনয স্কনস্কদ্ডষ্ট মূিযায়ন ককৌশিগুস্কি রন্ডয়াগ্ করা।  

<অভযান্ডসর শাখা>-এর অসুস্থতা এবং আঘাতগুস্কির েনয মূিযায়ন 
ককৌশিগুস্কির রদ্শডন করা।  

স্কনস্কদ্ডষ্ট <অভযান্ডসর শাখা>-এর েনয পরম্পরাগ্ত স্কনদ্ান পরীোর 
বযবোর সে মিূযায়ন ককৌশিগুস্কি অস্কভন্ডযােন করা।   

1.4. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা  S (অনুেিণ েিা) 
1.4.1. নাস্কড় মূিযায়ন 
করা।  

“নাস্কড়”-র সংজ্ঞা কদ্ওয়া।   

স্থানগুস্কি শনাক্ত করা কযখান্ডন একটি নাস্কড় পাওয়া কযন্ডত পান্ডর।  

করাগ্ীর বয়স এবং স্কিঙ্গ অনুযায়ী নাস্কড় পরীোর পস্করবতড ন করা।  

নাস্কড়র োর, েন্দ, এবং গুণমান মূিযায়ন করা।  

সা ারণ এবং সা ারণ নয় এমন উন্ডন্মাচনগুস্কির মন্ড য পাথডকয করা।  

নাস্কড়র োন্ডরর ওপর রভাব স্কবস্তার কন্ডর এরকম স্কবষয়গুস্কিন্ডক শনাক্ত 
করা।   

নাস্কড়র মূিযায়ন রদ্শডন করা।  
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1.4.2. পরীোগ্ান্ডরর কিটা 
কযমন রক্ত পরীো, এক্স-কর 
ইতযাস্কদ্ স্পষ্ট করা।  

 

 

2 হিাগ্ রনিাময় 

2.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

2.1.1. বযস্কক্ত এবং তার 
অবস্থার েনয কমস্কিকযাি 
োড়া অনযানয দ্রকাস্কর 
স্কচস্ককৎসার স্কবকল্পগুস্কি 
স্কবন্ডবচনা করা।  

P (দক্ষতা) 
স্কসদ্ধান্ডন্ত েস্তন্ডেপ না করার েনয স্কচস্ককৎসার যুস্কক্তগুস্কির সান্ডপন্ডে বণডনা 
করা।   

2.1.2. যথাযথ ওষু পন্ডত্রর 
স্কবকল্প শনাক্ত করা যা 
বযস্কক্তর স্কচস্ককৎসার 
পস্করকল্পনায় রন্ডবশ করান্ডনা 
কযন্ডত পান্ডর।  

P (দক্ষতা) 
বযস্কক্তর অবস্থার করস্কেন্ডত দ্রকাস্কর ওষু পন্ডত্রর তাস্কিকা করা।  

বযস্কক্তর অবস্থার করস্কেন্ডত দ্রকাস্কর ওষ ুপন্ডত্রর কােকমড এবং উপাদ্ান্ডনর 
পদ্ধস্কত বণডনা করা।   

স্কচস্ককৎসার স্কসদ্ধান্ডন্তর সান্ডপন্ডে স্কচস্ককতসাগ্ত স্কভস্কত্ত বণডনা করা।   

2.1.3. ওষুন্ড র স্কবকল্পগুস্কি 
শনাক্ত করা যা আশােনক 
ভান্ডব স্কচস্ককৎসায় কাযডকরী 
এবং স্কনরাপদ্ এবং কসগুস্কি 
বযস্কক্তর েনয মানানসই 
করা।  

P (দক্ষতা) 
বযস্কক্তর অবস্থায় দ্রকাস্কর ওষু পত্র ততস্কর করন্ডত ওষস্ক  গ্ােগ্ােড়ার 
জ্ঞান রন্ডয়াগ্ করা এবং ওষু গুস্কির ফামডান্ডকািস্কেকাি উপাদ্ান্ডনর 
স্কভস্কত্তন্ডত তান্ডদ্র সুরোর স্কবচার করন্ডত সমথড েওয়া।  

ড্রাগ্-ড্রাগ্ এবং ড্রাগ্-অসুখ আন্তঃস্কিয়ার সম্ভাবযতা স্কবন্ডবচনা করা।   

বয়স, স্কিঙ্গ, এবং অনযানয পস্করবতড নশীিতার স্কভস্কত্তন্ডত রস্কতটি ওষুন্ড র েনয 
ইস্কঙ্গত, আন্ডপস্কেক এবং চূড়ান্ত রস্কতিেণগুস্কি, পার্শ্ড রস্কতস্কিয়া, কিান্ডের 
মাত্রা, এবং স্কনরাপদ্ রন্ডয়াগ্ পদ্ধস্কত শনাক্ত করা যা স্কনস্কদ্ডষ্ট অসুন্ডখর েনয 
কবৌস্কদ্ধক স্কবন্ডবচনা েয়।  

কয ওষু গুস্কি পূন্ডবড খারাপ ফিাফন্ডির েনয দ্ায়ী বা বযস্কক্তর অতীত 
স্কচস্ককৎসার ইস্কতোস/অযািাস্কেড র কারন্ডণ অনুপযুক্ত কসগুস্কি বেড ন করা।  

2.1.4. বযস্কক্তর েনয 
ওষুন্ড র মূিয এবং সামথডয 
স্কবন্ডবচনা করা।  

P (দক্ষতা) 
যখন দ্টুি ওষু  উপিব্ধ এবং স্কচস্ককতসাগ্তভান্ডব দ্টুিই সমান তখন 
সামথডয অনুযায়ী একটি ওষু  শনাক্ত করা।   

2.1.5. যখন সঠিক 
স্কচস্ককৎসার স্কবকল্প TCHP-

এর স্কনেস্ব শাখা বা 
অভযান্ডসর বযাস্কির বাইন্ডর 
েয় তখন বযস্কক্তন্ডক পরবতী 
মূিযায়ন বা স্কচস্ককৎসার 

P (দক্ষতা) 
রন্ডয়ােন মন্ডতা অনযানয TCHP-এর কান্ডে, রাস্কতঠা াস্কনক স্বাস্থযসুরো 
কমীন্ডদ্র কান্ডে করফার করা।    
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েনয করফার করা।  

2.2. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

2.2.1. দ্াস্কয়ত্ববান স্কচস্ককৎসা 
রন্ডয়ান্ডগ্র েনয স্কনরাপদ্ 
পদ্ধস্কত অনুসরণ করা।  

P (দক্ষতা) 
স্কবস্কভনতি ওষ ু রন্ডয়ান্ডগ্র উপায়গুস্কির মন্ড য পাথডকয করা।  

স্কনস্কদ্ডষ্ট করাগ্ীর েনয স্ককভান্ডব ওষু পত্র রন্ডয়ান্ডগ্র স্কনয়মকানুন রন্ডযােয 
েয় বণডনা করা।  

যখন ওষুন্ড র রন্ডয়াগ্ ভুি েয় তখন রাসস্কঙ্গক স্কচস্ককৎসার মাপকাঠি 
রন্ডয়াগ্ করা।  

ওষু পন্ডত্রর রন্ডয়ান্ডগ্ TCHP-এর ভূস্কমকা বযাখযা করা।  

রন্ডয়ান্ডগ্র পদ্ধস্কতন্ডত একটি িস্কমক  ান্ডপর বযবোর কন্ডর স্ককভান্ডব 
ওষু পত্র স্কদ্ন্ডত েয় রদ্শডন করা।  

ওষু পন্ডত্রর রন্ডয়ান্ডগ্র েনয একেন করাগ্ীন্ডক স্ককভান্ডব রস্তুত করন্ডত েয় 
রদ্শডন করা।  

ওষুন্ড র রন্ডয়ােনীয় পস্করমাণ স্ককভান্ডব মাপন্ডত েয় রদ্শডন করা।   

ড্রাগ্ রন্ডয়ান্ডগ্র স্কনস্কদ্ডষ্ট পন্ডথর েনয রন্ডয়ােনীয় সরবরাে স্কবনযাস করা।  

ওষু পত্র রন্ডয়ান্ডগ্র আন্ডগ্ সম্মস্কত কনওয়া।  

2.3. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

2.3.1. সুষম বযস্কক্তগ্ত 
খাদ্য এবং েীবনযাপন 
বোয় রাখন্ডত সাোযয 
করা।  

P (দক্ষতা) 
একটি সুষম খাদ্য এবং স্বাস্থযকর েীবনযাপন্ডনর উপাদ্ানগুস্কির তাস্কিকা 
করা।  

বযস্কক্তগ্ত কােকমড/খাদ্যাভযাস যা একটি সুষম, স্বাস্থযকর েীবনযাপন 
রচার কন্ডর বণডনা করা।   

করাগ্ীর েনয সা ারণ খাদ্য এবং স্বাস্থযকর েীবনযাপন্ডনর শাসনগুস্কি 
বযাখযা করা।  

2.4. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

2.4.1. একটি পযডান্ডিাচনা 
বা ফন্ডিা-আপ পস্করকল্পনার 
রন্ডয়ােন শনাক্ত করা এবং 
গ্ঠন করা।   

S (অনুেিণ েিা) 
একটি যথাযথ পযডান্ডিাচনা বা ফন্ডিা-আন্ডপর েনয যুস্কক্ত এবং সঠিক 
সময় শনাক্ত করা।  

করাগ্ীর পযডান্ডিাচনার সমন্ডয় স্কচস্ককৎসার ফিাফি শনাক্ত করা।  

2.5. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

2.5.1. আঘান্ডতর স্কচস্ককৎসা 
এবং বযান্ডিে করা  

P (দক্ষতা) 
কড্রস্কসং, বযান্ডিে, এবং অচি অবস্থার িেণ এবং উন্ডেশযগুস্কি শনাক্ত 
করা।  

কড্রস্কসং এবং বযান্ডিন্ডের স্কবস্কভনতি রকারগুস্কি বণডনা করা।  

যথাযথ কড্রস্কসং, বযান্ডিে এবং অচি অবস্থার পদ্ধস্কত রদ্শডন করা।  

রন্ডয়ােন মন্ডতা বীোণু এবং বযাকন্ডটস্করয়া মুক্ত পদ্ধস্কত(গুস্কি) উপন্ডযাগ্ 
করা।  
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2.5.2. আঘান্ডত রুটিন যত্ন 
রদ্ান করা।  

P (দক্ষতা) 
আঘাতগুস্কির রকার বণডনা করা।  

আঘাত স্কনরামন্ডয়র  াপগুস্কি বণডনা করা।  

আঘান্ডতর যন্ডত্ন সংযকু্ত সা ারণ কড্রস্কসং এবং স্কচস্ককৎসা বণডনা করা।  

আঘান্ডতর মযান্ডনেন্ডমন্ডন্ট সংযুক্ত রচস্কিত যত্ন বযাখযা করা।  

আঘান্ডতর যত্ন সম্পাদ্ন করা।  

 

3 হিশাদািী দারয়ত্ব 

3.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

3.1.1. করাগ্ীর মযডাদ্া 
বোয় রাখা  

S (অনুেিণ েিা) 
“মযডাদ্া”-র সংজ্ঞা কদ্ওয়া।  

সংিৃস্কতর স্কবস্কভনতিতা স্বীকার করা।  

বযস্কক্তগ্ত কগ্াপনীয়তা স্বীকার করা।  

সোনুভূস্কত রদ্শডন করা।  

অবস্থার করস্কেন্ডত যথাযথ যত্ন রদ্শডন করা।  

স্কবন্ডশষ েনসংখযার রন্ডয়ােন্ডন যথাযথ যত্ন রদ্শডন করা।  

3.1.2. যথাযথ ভান্ডব 
কপাশাক পরা এবং 
বযস্কক্তগ্ত স্বাস্থয বোয় 
রাখা।  

A (রকয়াগ্) 

অবস্থা এবং পস্করন্ডবন্ডশর উপযুক্ত কপাশাক শনাক্ত করা।  

বযস্কক্তগ্ত স্বান্ডস্থযর তবস্কশষ্টয শনাক্ত করা।  

উপস্কস্থস্কত এবং বযস্কক্তগ্ত স্বাস্থয স্বীকার করা।  

3.1.3. করাগ্ীর কগ্াপনীয়তা 
বোয় রাখা।  

A (রকয়াগ্) 

করাগ্ীর কগ্াপনীয়তা সম্পস্ককড ত স্কনয়মানুবতী রন্ডয়ােনগুস্কি বণডনা করা।  

করাগ্ীর কগ্াপনীয়তা বোয় রাখার েনয রন্ডয়ােনীয় বযবোর স্বীকার 
করা।  

3.1.4. েরুস্কর পদ্ধস্কতর 
সন্ডচতনতা রচার।  

A (রকয়াগ্) 

স্থানীয় েরুস্কর স্কচস্ককৎসা পস্করন্ডষবার তবস্কশষ্টয বণডনা করা।  

3.1.5. কপশাদ্ারী সংগ্ঠন্ডন 
অংশগ্রেণ করা।  

A (রকয়াগ্) 

TCHPs-এর েনয কপশাদ্ারী সংগ্ঠনগুস্কি শনাক্ত করা।  

কপশাদ্ারী সংগ্ঠন্ডনর ভূস্কমকা বণডনা করা।  

3.2. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

3.2.1. অভযান্ডসর বযাস্কিন্ডত 
সম্মত েওয়া।  

P (দক্ষতা) 
“অভযান্ডসর বযাস্কি”-এর সংজ্ঞা কদ্ওয়া।  

স্কনয়মাবিী এবং স্কনন্ডদ্ডশনা আন্ডিাচনা করা।  

স্কনয়মাবিী এবং স্কনন্ডদ্ডশনার বাইন্ডর ককানও অবস্থায় অনুসৃত পদ্ধস্কত 
বণডনা করা।  

অভযান্ডসর বযাস্কির কযাগ্ান্ডযাগ্ করা।   
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3.3. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

3.3.1. কপশাদ্ারী উনতিয়ন 
অবযােত রাখার েনয 
বযস্কক্তগ্ত পস্করকল্পনা ততস্কর 
করা।  

P (দক্ষতা) 
কপশাদ্ারী উনতিয়ন্ডনর কােকন্ডমডর তাস্কিকা করা।   

 

4 হর্াগ্াকর্াগ্ 

4.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

4.1.1. একটি সুগ্ঠিত, 

স্কনভুড ি, এবং রাসস্কঙ্গক 
কমৌস্কখক স্করন্ডপাটড  কদ্ওয়া।  

S (অনুেিণ েিা) 
কাযডকরী কমৌস্কখক কযাগ্ান্ডযান্ডগ্র উপাদ্ানগুস্কির তাস্কিকা করা।  

একটি কমৌস্কখক স্করন্ডপান্ডটড র উপাদ্ানগুস্কি বণডনা করা।  

একটি কমৌস্কখক স্করন্ডপান্ডটড র েনয তথযাস্কদ্ সংগ্ঠিত করা।  

পস্করস্কস্থস্কত মূিযায়ন্ডনর েনয সস্কিয় ভান্ডব কশানা এবং কাযডকরী ভান্ডব 
উত্তর কদ্ওয়া।  

4.1.2. কোতার েনয 
উপযুক্ত ভাষায় কথা বিা।  

S (অনুেিণ েিা) 
আস্কদ্ কযাগ্ান্ডযান্ডগ্র রন্ডয়ােন শনাক্ত করা।  

সা ারণ কযাগ্ান্ডযান্ডগ্র বা াগুস্কি বণডনা করা।  

আস্কদ্ কযাগ্ান্ডযান্ডগ্র রন্ডয়ােন কমটান্ডনার পদ্ধস্কতগুস্কি বণডনা করা।  

কযাগ্ান্ডযান্ডগ্র ককৌশিগুস্কি কাযডকরী ভান্ডব খাপ খাওয়ান্ডনা।  

4.1.3. উপযুক্ত পস্করভাষা 
বযবোর করা।  

S (অনুেিণ েিা) 
সা ারণ স্কচস্ককৎসা পস্করভাষার সংজ্ঞা কদ্ওয়া।  

স্কচস্ককৎসা এবং স্কচস্ককৎসা বযতীত পস্করভাষাগুস্কি অঙ্গীভূত করা।   

 

5 স্বাস্থ্য এব্ং সুিক্ষা 

5.1.1. TCHP-এর দ্বারা 
কাযডকরী কন্ডমডর েনয 
শারীস্করক এবং মানস্কসক 
স্বাস্থয উনতিস্কতর েনয 
কাযডকরী ককৌশিগুস্কি 
অভযাস করা।  

K (জ্ঞান) 

শারীস্করক এবং মানস্কসক স্বান্ডস্থযর ওপর স্কশফন্ডট কান্ডের রভান্ডবর তাস্কিকা 
করা।    

শারীস্করক এবং মানস্কসক স্বান্ডস্থযর রচান্ডরর েনয ককৌশিগুস্কির তাস্কিকা 
করা।  

5.1.2. কপশাদ্ারী অভযান্ডসর 
রন্ডয়ােন্ডনর সন্ডঙ্গ সমঞ্জস 
শারীস্করক শস্কক্ত এবং 
সেমতা রদ্শডন করা।  

S (অনুেিণ েিা) 
একেন TCHP-এর রন্ডয়ােনীয় শারীস্করক সেমতা বণডনা করা।  

শারীস্করক শস্কক্ত এবং সেমতা গ্ঠন এবং বোয় রাখার েনয 
ককৌশিগুস্কি বণডনা করা।  

শারীস্করক শস্কক্ত এবং সেমতা গ্ঠন এবং বোয় রাখার েনয 
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ককৌশিগুস্কি স্কনবডাচন করা। 

তার অভযান্ডসর শাখায় সংযুক্ত ভূস্কমকাগুস্কি পািন্ডনর েনয পযডাি শস্কক্ত 
এবং সেমতা রদ্শডন করা।  

5.2. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

5.2.1. সুরোর দ্শৃয 
মূিযায়ন করা।  

S (অনুেিণ েিা) 
“দ্শৃয সুরো”-এর সংজ্ঞা কদ্ওয়া। 

দ্শৃয সুরোয় রদ্ায়ী উপাদ্ানগুস্কি বণডনা করা।  

দ্শৃয সুরোর মূিযায়ন্ডনর েনয ককৌশিগুস্কি রন্ডয়াগ্ করা।   

দ্শৃয সুরোর মূিযায়ন্ডনর েনয ককৌশিগুস্কি রদ্শডন করা।   

5.2.2. সম্ভাবয কপশাদ্ারী 
সমসযার কমাকাস্কবিা করা।  

K (জ্ঞান) 

সম্ভাবয কপশাদ্ারী সমসযার তাস্কিকা করা।  

কপশাদ্ারী সমসযা সামিান্ডনার উপায়গুস্কি বণডনা করা।  

কপশাদ্ারী সমসযা সামিান্ডনার ককৌশিগুস্কি রদ্শডন করা। 

5.2.3. পস্করষ্কার এবং 
কীটমুক্ত কান্ডের পস্করন্ডবশ  

K (জ্ঞান) 

পস্করষ্কার এবং কীটমকু্ত কান্ডের পস্করন্ডবন্ডশর েনয রন্ডয়ােনীয় সরঞ্জাম 
এবং সরবরান্ডের তাস্কিকা করা।   

কান্ডের পস্করন্ডবশ পস্করষ্কার এবং কীটমকু্ত রাখার পদ্ধস্কত বণডনা করা।  

 

6 স্বাস্থ্য রচাি এব্ং জনস্বাস্থ্য  

6.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

6.1.1. স্বাস্থয রচান্ডরর 
কােকমড এবং 
উন্ডদ্যাগ্গুস্কিন্ডত অংশ 
কনওয়া।   

K (জ্ঞান) 

সরকার এবং অনযানয সংস্থার দ্বারা কঘাস্কষত স্কবস্কভনতি স্বাস্থয রচার 
উন্ডদ্যান্ডগ্র তাস্কিকা করা।   

 

হর্াগ্যতাি রূিকিখ্া – শাখ্ারভরিে 

উপন্ডর বস্কণডত সা ারণ কযাগ্যতা োড়া, স্কবস্কভনতি শাখার TCHP নীন্ডচ স্কনন্ডদ্ড স্কশত রন্ডয়ােনীয়তাগুস্কি পূরণ 
করন্ডব: 

কনাট: স্কনস্কদ্ডষ্ট কযাগ্যতার মাপকাঠি েস্কিস এবং সা ারণ অসুস্থতার েনয উস্কিস্কখত নয়।  

7 িিম্পিাগ্ত জন্মোলীন সোয়ে 

7.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

7.1.1. রসবন্ডবদ্না, রসব, A (রকয়াগ্) 



 

QCI TCHP/Ver 2.0 Mar 2018 
 

এবং নবোতন্ডকর 
মূিযায়ন্ডনর েনয রস্তুস্কতর 
মূিযায়ন স্কতনমাস োড়া 
করা।  

“আসনতি রসবন্ডবদ্না”-র িেণগুস্কির তাস্কিকা করা।   

রসবন্ডবদ্নার  াপগুস্কির তাস্কিকা করা।  

রসবন্ডবদ্নার েটিিতা বণডনা করা।  

রসন্ডবর ককৌশি রদ্শডন করা।  

নবোতন্ডকর পরীো বণডনা করা।  

7.1.2. নবোতন্ডকর 
মূিযায়ন করা এবং 
উন্ডন্মাচনগুস্কি স্পষ্ট করা।  

“নবোতক”-এর সংজ্ঞা কদ্ওয়া।  

নবোতন্ডকর স্কনস্কদ্ডষ্ট অসখু এবং আঘান্ডতর পযান্ডথাস্কফস্কেওিস্কে বণডনা 
করা।  

নবোতন্ডকর েনয স্কনস্কদ্ডষ্ট মূিযায়ন ককৌশিগুস্কি রন্ডয়াগ্ করা।  

7.1.3. স্কশশুন্ডরান্ডগ্র মূিযায়ন 
করা এবং উন্ডন্মাচনগুস্কি 
স্পষ্ট করা।  

A (রকয়াগ্) 

“স্কশশুন্ডরাগ্ী”-র সংজ্ঞা কদ্ওয়া।  

উনতিয়নমূিক সীমাবদ্ধতার তাস্কিকা করা।  

স্কশশু এবং রািবয়ি করাগ্ীর মন্ড য শরীরবৃত্তীয় পাথডকযগুস্কির তাস্কিকা 
করা।   

 

8 রিউমযাটকয়ি আিথািাইর্টস 

8.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

8.1.1. আরথারাইটিন্ডসর 
মূিযায়ন এবং উন্ডন্মাচনগুস্কি 
স্পষ্ট করা  

A (রকয়াগ্) 

“আরথারাইটিক করাগ্ী”-র সংজ্ঞা কদ্ওয়া।  

আরথারাইটিক করাগ্ীর মিূযায়ন বণডনা করা।   

মূিযায়ন্ডনর উন্ডন্মাচনগুস্কি স্পষ্ট করা।  

 

9 রব্র্াি োমড় 

9.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা    

9.1.1. স্কবষ সংিান্ত িেণ 
আিান্ত করাগ্ীন্ডক যত্ন 
কদ্ওয়া।  

A (রকয়াগ্) 

স্কনস্কদ্ডষ্ট স্কবষ এবং ওভারন্ডিান্ডের িেণগুস্কির তাস্কিকা করা।  

স্কবষাক্ততার িেণযুক্ত করাগ্ীন্ডক কমাকাস্কবিা করার বণডনা কদ্ওয়া।  

স্ককভান্ডব করাগ্ীর ইস্কতোস করাগ্ীর উপস্থাপন্ডন সম্পস্ককড ত েয় শনাক্ত 
করা।    

স্কবপদ্েনক িেণগুস্কির তাস্কিকা কন্ডর স্কচস্ককতসাগ্ত অবস্থার পূবডাভাস 
বণডনা করা।  

একেন করাগ্ীন্ডক কমাকাস্কবিা, মূিযায়ন, স্কচস্ককৎসা এবং পস্করবেণ (যস্কদ্ 
রন্ডয়ােন েয়) করার সামথডয রদ্শডন করা।  

কমাকাস্কবিা, মূিযায়ন, এবং যন্ডত্নর স্কসদ্ধান্তগুস্কিন্ডক সমথডন করা।  
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10 িিম্পিাগ্ত োড় হজাড়া লাগ্াকনা 

10.1. রনরদি ষ্ট হর্াগ্যতা   

10.1.1. সন্ডন্দেেনক োড় 
ভাঙায় অচি অবস্থা করা।  

 

 একটি সম্ভাবয োড় ভাঙার িেণগুস্কি শনাক্ত করা।   

 োড় ভাঙার স্কবস্কভনতি রকান্ডরর তাস্কিকা করা।  

 মুক্ত এবং বদ্ধ োড় ভাঙার মন্ড য পাথডকয করা।  

 সন্ডন্দেেনক োড় ভাঙায় উপযুক্ত স্কচস্ককৎসা রদ্শডন করা।  
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অধ্যায় 4 

 

ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি 

ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি 
হরাভাইিািস 

(VCSTCHPs) 

 

অরভজ্ঞান পত্র (সার্টি রিকেশন) ররিয়া 
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1. উকেশয 
 

এই নথিটির উদ্দেশ্য হল ট্র্যাথিশ্নাল কথিউথনটি হহলিদ্দকয়ার হরাভাইিারস-হের ভলানটাথর 
সাটিি থিদ্দকশ্ন থিি ির কথিউথনটি হহলিদ্দকয়ার হরাভাইিারস (VCSTCHPs)-এর অধীদ্দন 
সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর রথিয়াটিদ্দক সংজ্ঞাথয়ত করা, পাদ্দসিাদ্দনল সাটিি থিদ্দকশ্ন বথিস, হেসব TCHPs 
সাটিি থিদ্দকশ্ন চাইদ্দে, জাতীয় থনদ্দয়াজক সংস্থা, নযাশ্নাল অযাদ্দিথিদ্দটশ্ন হবািি  ির সাটিি থিদ্দকশ্ন বথিস 
(NABCB), এবং QCI এবং FRLHT, থিদ্দির িাথলক-এর িদ্দধয এটির রদ্দয়াদ্দে সিরূদ্দপর রচার করার 
জনয।  

 

2. ব্যারি 

 

এই নথিটি ভলানটাথর সাটিি থিদ্দকশ্ন থিি ির কথিউথনটি হহলিদ্দকয়ার হরাভাইিারস (VCSTCHPs)-

এর অধীদ্দন সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর রথিয়াটিদ্দক (এরপর হিদ্দক থিি থহদ্দসদ্দব উদ্দেথিত) এবং সাটিি থিদ্দকশ্ন 
পাওয়া এবং বজায় রািার জনয অনুসৃত রদ্দয়াজনীয়তাগুথল বযািযা কদ্দর।  

 

3. সার্টি রিকেশন ররিয়াি ব্র্িনা 
 

3.1. আকব্দকনি পকত্রি হিরিকেশন 

 

3.1.1 অনুদ্দিাথেত PrCBেণ আদ্দবেন পদ্দের সঠিক নিুনা সহকাদ্দর জনসাধারদ্দণর অবেথতর জনয বহু 
হলাক রচাথরত স্থানীয় ভাষার সংবােপদ্দে থবজ্ঞথি জাথর করদ্দবন। এোড়া সাংবাথেক সদ্দেলদ্দনর 
িাধযদ্দি হরস হনাট দ্বারা TCHP সংেঠদ্দনর এবং অঞ্চলটির NGO-এর িাধযদ্দি থবথভন্ন অংশ্ীোদ্দরর 
িাধযদ্দি এবং website-এর িাধযদ্দি থিি িাথলকদ্দের দ্বারা রচাথরত হদ্দত পাদ্দর।  

 

3.1.2 সাটিি থিদ্দকশ্ন রথিয়ার জনয সমূ্পণি তদ্দিযর সদ্দে, থি সহ, সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয রদ্দয়াজনীয় 
নথিপদ্দের একটি তাথলকা, আদ্দবেনকারীর বাধযতা এবং অথধকার, এবং একজন স্বীকৃত বযথির শুল্ক 
হেটিদ্দত রশ্ন পাওয়ার 7 থেদ্দনর িদ্দধয একটি স্ব-হ াষনা অন্তভুি ি হয়, হসগুথলর সদ্দে TCHPs থহদ্দসদ্দব 
সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয সম্ভাবয আদ্দবেনকারীদ্দের হিদ্দক পাওয়া সিস্ত অনুসন্ধানগুথল অনুদ্দিাথেত উত্তর 
হেদ্দব।  

 

3.1.3 গ্রাি পঞ্চাদ্দয়ত/থিউথনথসপযাল ওয়ািি  সেসয/শ্হর কদ্দপিাদ্দরশ্ন/শ্হর পঞ্চাদ্দয়ত দ্বারা েিােি 
অনুদ্দিাথেত স্ব-হ াষণার ধরদ্দন হে ভাষায় হস িুলযাথয়ত হদ্দত চায় হসটির সদ্দে আদ্দবেনকারী আদ্দবেন 
করদ্দব।  

 

3.1.4 আদ্দবেনকারী হ াষণা করদ্দব হকানও অনয পাদ্দসিাদ্দনল সাটিি থিদ্দকশ্ন বথিস দ্বারা এই থিদ্দির 
অধীদ্দন হস আদ্দবেনকারী থেল থকনা, এবং হযাাঁ হদ্দল, আদ্দবেন/সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর থবস্তাথরত অবস্থা, 
সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর বযাথি এবং সিয়কাদ্দলর থবস্তাথরত থববরণ হেদ্দব। পাদ্দসিাদ্দনল সাটিি থিদ্দকশ্ন বথিস এই 
তিযটি পূবিবতীর সদ্দে হোোদ্দোে কদ্দর োচাই করদ্দত পাদ্দর।  
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3.1.5 আদ্দবেনকারী, আদ্দবেদ্দনর সদ্দে, তার বযবহার সম্পথকি ত হকানও বদ্দকয়া থবচার কােি, এবং হকানও 
থনয়ািক সংস্থা দ্বারা হকানও বদ্দকয়া কােি হ াষণা করদ্দব, এবং এইধরদ্দনর আদ্দবেনকারীর হিদ্দক 
আদ্দবেন গ্রাহয করা হদ্দব না। আদ্দবেনকারী েত 2 বেদ্দর তার হকানও হরােীর কারদ্দণ 
অস্বাচ্ছেয/অসািদ্দিিযর হকানও  টনাও হ াষণা করদ্দব।  

 

3.1.6 সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয সিস্ত আদ্দবেনকারীদ্দের সমূ্পণিতা এবং পেিািতা এবং  াটথতর, েথে িাদ্দক, 

পেিাদ্দলাচনা করা হদ্দব, এবং তা আদ্দবেন পাওয়ার 14 থেদ্দনর িদ্দধয আদ্দবেনকারীদ্দক জানাদ্দনা হদ্দব। 
পেিাদ্দলাচনাগুথলর হরকিি  রক্ষণাদ্দবক্ষণ করা হদ্দব।  

 

3.1.7 সিস্ত আদ্দবেনকারী, োদ্দের সমূ্পণি পাওয়া হেদ্দে, আদ্দবেন/অথতথরি তিয পাওয়ার 14 থেদ্দনর 
িদ্দধয হরথজস্টািি  হদ্দব, একটি অননয পথরথচথত সংিযা UIN পাওয়ার িাধযদ্দি, স্বীকৃত এবং হরকিি  
রক্ষণাদ্দবক্ষণ কদ্দর। েথে সমূ্পণি পাওয়া োয়, হরথজদ্দেশ্ন করা হদ্দব।  

 

3.1.8 আদ্দবেনকারীর আদ্দবেন পদ্দে থিি বথণিত হকানরকি অসংেথত িাকদ্দল হসটা 15 থেদ্দনর একটি 
হনাটিদ্দশ্ রতযািযান করা হদ্দব।   

 

3.1.9 আদ্দবেনকারীদ্দের হিদ্দক আদ্দবেনগুথল োরা পূবিবতী সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর অপবযবহার কদ্দরদ্দে বা 
শ্তি াবলী অিানয করার কারদ্দণ োদ্দের পবূিবতী সাটিি থিদ্দকশ্ন বাথতল/রতযািযাত হদ্দয়দ্দে, আদ্দবেনকারীর 
বাথতলকরদ্দণর এক বেদ্দরর িদ্দধয আবার হরথজস্টার করাদ্দনা হদ্দব না।  

 

3.1.10 রািন আদ্দবেনকারীদ্দের হিদ্দক সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর অনুদ্দরাধ একটি নতুন আদ্দবেনকারীর িদ্দতা 
রথিয়া করা হদ্দব এবং সাটিি থিদ্দকশ্ন িঞ্জথুরর সমূ্পণি রথিয়া উপদ্দর বথণিত Cl 3.1.7 এবং 3.1.8 

অনুোয়ী হদ্দব।  

 

3.1.11 থনম্নথলথিত অবস্থায় PrCB সিস্ত আদ্দবেনকারীদ্দের রতযািযান বা বন্ধ করদ্দব: 

 

a) েথে আদ্দবেদ্দন পাওয়া  াটথতগুথল এক িাদ্দসর িদ্দধয পূরণ করা না হয়; 

b) েথে আদ্দবেনকারী আদ্দবেন হরথজদ্দেশ্দ্দনর 3 িাদ্দসর িদ্দধয িূলযায়ন না হনয়;  

c) সাটিি থিদ্দকশ্ন িাদ্দকি র অবযবহার, েথে হয়; 

d) অপকদ্দিির সাক্ষযরিাণ; এবং 
e) আদ্দবেদ্দনর হস্বচ্ছাকৃত রতযাহার 

 

3.1.12 একটি আদ্দবেন বন্ধ/বাথতল হওয়ার  টনায়, নীথত অনুসাদ্দর আদ্দবেদ্দনর সদ্দে জিা হেওয়া 
আদ্দবেন থি হিরত হদ্দত পাদ্দর।  

 

3.2. হ াগ্যতা মূলযায়ন ররিয়া 
 

3.2.1. থিিটি TCHP-এর হোেযতার িলূযায়ন করার িাপকাঠি েঠন কদ্দরদ্দে হেিন হেওয়া হল।  

 

মূলযায়ন মাপোঠি 
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শ্ািার সদ্দে রাসথেক সিস্ত থবষদ্দয়র উপর TCHP-এর েক্ষতা এবং জ্ঞান পরীক্ষা করা  

মূলযায়কনি রোি 

 জ্ঞান িূলযায়ন – গুরুত্বপূণি ভাদ্দব অভযাদ্দসর শ্ািায় বযবহৃত পথরভাষার সংজ্ঞা, পদ্ধথত, 

হপশ্াোথরত্ব বা থশ্ষ্টাচার সম্পদ্দকি  থনয়িানুে রদ্দশ্নর উত্তরগুথলর থনভুি লতা রদ্দয়াজন।  

 হকস িলূযায়ন – TCHP-এর দ্বারা কৃত একটি হকস িূলযায়দ্দনর সমূ্পণিতা, হকস-এর উদ্দমাচদ্দনর 
থনভুি লতা এবং থচথকৎসা পদ্ধথতর েিািিতা।  

 েক্ষতা িূলযায়ন – সমূ্পণিতা, থনভুি লতা এবং হপশ্াোথরত্ব এইগুথলদ্দত 

o স্বাদ্দস্থযর অবস্থায় ওষধু ততথরর জনয ওষথধ োেোেড়া শ্নাি করা 
o কাাঁচা ড্রাে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করার জনয ভাদ্দলা অভযাস 

o হভষজ রস্তুদ্দতর িান িলূযায়দ্দনর জনয ভাদ্দলা অভযাস 

o সুরথক্ষত কাদ্দজর পথরদ্দবশ্ থনথিত করার জনয ভাদ্দলা কাদ্দজর অভযাস 

 হক্ষে োচাই 

o থচথকৎসা কৃত হরােীদ্দের রথতথিয়া 
o কাদ্দজর সিদ্দয় ওষুধপদ্দের রস্তুথত 

o সািাথজক সদ্দচতনতা এবং রচার  

 

মূলযায়কনি সময়োল এব্ং মােি স 

মূলযায়ন পদ্ধরত গুরুত্ব 

হিৌথিক বহু থনবিাচন রদ্দশ্নর িাধযদ্দি জ্ঞান িূলযায়ন  

 হিাট 50 িাকি দ্দসর জনয 30 থিথনট  

10% 

একটি হকস উপস্থাপন 

 হিাট 50 িাকি দ্দসর জনয 30 থিথনট 

10% 

হকস স্টাথি উপস্থাপনায় হিৌথিক পরীক্ষা  

 হিাট 50 িাকি দ্দসর জনয 30 থিথনট 

10% 

ওষথধ োেপালা শ্নাি করা, সুেপাদ্দতর রস্তুথত, কাাঁচা ড্রাদ্দের সংরক্ষণ এবং 
রস্তুথতর িান 

 হিাট 50 িাকি দ্দসর জনয 30 থিথনট  

30% 

TCHP-এর কাদ্দজর পথরদ্দবদ্দশ্ হক্ষে োচাই 

 হিাট 100 িাকি দ্দসর জনয 60 থিথনট 

40% 

 

সার্টি রিকেশন রদাকনি মাপোঠি  
সাটিি থিদ্দকট পাওয়ার জনয রািীদ্দক নুনযতি 70% হপদ্দত হদ্দব।  

 

সার্টি রিকেশন পিীক্ষা হেকে রকয়ািনীয় সিঞ্জাম/রিরনসপত্র 

 ওষুধ ততথরর জনয বযবহাথরত েন্ত্রপাথত 

 ওষথধ ক্ষিতা সম্পন্ন হভষজ  
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3.2.2. িূলযায়দ্দনর পদ্ধথতটি হিৌথিক সাক্ষাৎকার, শ্ািা থভথত্তক MSC-এর উপর রেশ্িন এবং TCHP-এর 
অভযাদ্দসর স্থাদ্দন হক্ষে িূলযায়দ্দনর একটি থিশ্রণ হদ্দব। হিৌথিক সাক্ষাৎকার, রেশ্িন এবং হক্ষে িূলযায়ন 
জ্ঞান এবং েক্ষতা অন্তভুি ি করদ্দব।  

 

3.2.2.1. রদশিন: রদ্দতযক রেশ্িদ্দনর িূলযায়দ্দনর জনয িূলযায়নকারী(েণ)-হের কাদ্দে একটি থনদ্দেিশ্না নথি 
এবং একটি সুেঠিত িূলযায়ন হরকিি  িাকদ্দব। কিপদ্দক্ষ 3 জন পরীক্ষক িাকদ্দব, োদ্দের িদ্দধয একজন 
রধান পরীক্ষক থহদ্দসদ্দব, োরা আলাো আলাো ভাদ্দব রািীদ্দের পরীক্ষা করদ্দব এবং একটি চূড়ান্ত েণনা 
হেদ্দব।   

 

3.2.2.2. হমৌরিে সাক্ষাৎোি রভরিে মূলযায়ন  
 

4. অনুদ্দিাথেত MSC নথিটি রািীদ্দের থনজস্ব শ্ািায় িূলযায়দ্দনর জনয থনদ্দেিশ্না নথি থহদ্দসদ্দব PrCB-এর 
সহ িূলযায়ন েদ্দলর হিদ্দক িূলযায়নকারীদ্দের দ্বারা বযবহৃত হদ্দব।  

 

িূলযায়নটি সাক্ষাৎকাদ্দরর িাধযদ্দি হদ্দব হেিাদ্দন TCHP স্বাস্থয অবস্থার হরােথনণিয় এবং পবূিাভাদ্দসর 
রাসথেক েক্ষতা  রেশ্িন করদ্দব, েিােি িযাদ্দনজদ্দিন্ট পদ্ধথতর পরািশ্ি, কাাঁচা ড্রাে শ্নাি করা, এবং 
ওষুদ্দধর রদ্দয়াে বণিনা করদ্দব।  

 

িদ্দনানীত সহ িলূযায়ন েল রািীদ্দের হক্ষে িলূযায়ন করদ্দব োরা সাক্ষাৎকাদ্দর হোেযতা রাি হদ্দয়দ্দে 
তাদ্দের ওষথধ োেপালা সম্বদ্দন্ধ জ্ঞান, তাদ্দের অভযাদ্দসর স্থাদ্দনর সুস্বাস্থয, ওষুধ রস্তুথতর রেশ্িন সাক্ষয, 
হরােীর হরকিি  োচাই এবং TCHP দ্বারা থচথকৎসা করা হরােীর সাক্ষাৎকার থনথিত করদ্দব।  

 

রািী (TCHP)-এর সন্তুথষ্টজনক িূলযায়দ্দনর পর, িলূযায়ন েল PrCB-হক সপুাথরশ্ করদ্দব, TCHP-হক 
তাদ্দের থনবিাথচত অভযাদ্দসর শ্ািায় একটি হোেযতার সাটিি থিদ্দকট হেওয়ার জনয, বা িূলযায়ন েদ্দলর 
কাদ্দে হেসব আদ্দবেনকারীরা িানেণ্ড থহসাদ্দব অসংক্ষিকারী তাদ্দের জনয একটি রদ্দয়াজনীয় হট্র্থনং 
হনওয়ার বা অনযানয ভাদ্দব উন্নথত করার এবং আবার িূলযায়নটি থনদ্দত  পরািশ্ি হেদ্দব।   

 

PrCB-এর থসদ্ধান্ত আদ্দবেনকারীদ্দক এবং থিি িাথলকদ্দক জানাদ্দনা হদ্দব। থিি িাথলক এবং PrCB 

আদ্দবেনকারী, স্বীকৃত TCHPs-হের একটি আপদ্দিদ্দটি হরথজস্টার সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর বযাথি এবং তাদ্দের 
সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর অবস্থার সদ্দে বজায় রািদ্দব।  

 

4.1. PrCB থনথিত করদ্দব হে িূলযায়ন এবং সাটিি থিদ্দকশ্ন রথিয়া এরূপ হয় ো পরীক্ষা হকন্দ্র, সিয় 
অঞ্চল, এবং পরীক্ষক থনথবিদ্দশ্দ্দষ স্বচ্ছ, তবধ, এবং থনভি রদ্দোেয।  

 

4.1.1 আদ্দবেনকারীর িূলযায়ন আদ্দবেন হরথজদ্দেশ্দ্দনর 3 িাদ্দসর িদ্দধয হদ্দব।  

 

4.1.2 PrCB িূলযায়দ্দনর সিয়সূচী তিন করদ্দব েিন আদ্দবেনকারীর হিাট সংিযা নূযনতি 10 হয়। 
PrCB এটির থবদ্দবচনায় কিসংিযক রািীদ্দের িূলযায়ন করদ্দত পাদ্দর। PrCB থনথিত করদ্দব হে 
সাটিি থিদ্দকশ্ন রথিয়াটি রকৃত িূলযায়দ্দনর তাথরি হিদ্দক 15 থেদ্দনর িদ্দধয সমূ্পণি হয়, হেিাদ্দন রদ্দোজয।  
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4.1.3 সিস্ত আদ্দবেনকারীদ্দের োরা হোেযতার িাপকাঠি পূরণ কদ্দর, োরা পুনঃিূলযায়ন এবং 
িূলযায়দ্দনর উপায়গুথলর জনয উপথস্থত হয়, তাদ্দের িূলযায়দ্দনর তাথরিগুথল িূলযায়দ্দনর কিপদ্দক্ষ 15 থেন 
আদ্দে PrCB জানাদ্দব। িূলযায়দ্দনর তাথরি এবং রািীদ্দের নাি PrCB এটির ওদ্দয়বসাইদ্দট জনেদ্দণর জনয 
উপলব্ধ করদ্দব।  

 

4.1.4 রেশ্িন এবং হিৌথিক িূলযায়ন (সাক্ষাৎকার) স্বাধীন িূলযায়নকারী এবং PrCB-এর রথতথনথধদ্দের 
একটি েদ্দলর (কিপদ্দক্ষ 3 জদ্দনর) দ্বারা করা হদ্দব। স্বাদ্দিির দ্বন্দ্ব, েথে িাদ্দক, শ্নাি করার জনয 
িূলযায়ন েলদ্দক আদ্দে হিদ্দক আদ্দবেনকারীদ্দের নাি জানাদ্দনা হদ্দব। আদ্দবেনকারীদ্দের রসদ্দে হকানও 
শ্নাি দ্বন্দ্ব PrCB-এর দ্বারা উপেুিভাদ্দব হিাকাথবলা করা হদ্দব।  

 

4.1.5 স্বাদ্দিির দ্বন্দ্ব, েথে িাদ্দক, শ্নাি করার জনয স্বাধীন আদ্দবেনকারীদ্দের িূলযায়নকারীদ্দের েদ্দলর 
সকল সেদ্দসযর নাি অথগ্রি PrCBহক জানাদ্দব। েথে আদ্দবেনকারী রািীর হকানও স্বাদ্দিির দ্বন্দ্ব িাদ্দক 
এবং হস্বচ্ছায় িূলযায়দ্দন হেদ্দত না চায়, PrCB তাদ্দের অনয একটি িূলযায়দ্দনর থবকল্প হেদ্দব বা রদ্দোজয 
আদ্দবেন থি হিরত হেদ্দব।  

 

4.1.6 স্বাদ্দিির দ্বন্দ্ব, েথে িাদ্দক, শ্নাি করার জনয িূলযায়ন হকদ্দন্দ্র হেিাদ্দন রেশ্িন করার পথরকল্পনা 
হনওয়া হদ্দয়দ্দে হসিাদ্দন আদ্দবেনকারীদ্দের নাি আদ্দে হিদ্দক জানাদ্দনা হদ্দব। আদ্দবেনকারীদ্দের রসদ্দে 
হকানও শ্নাি দ্বন্দ্ব PrCB-এর দ্বারা উপেুিভাদ্দব হিাকাথবলা করা হদ্দব। 

 

4.1.7 স্বাদ্দিির দ্বন্দ্ব, েথে িাদ্দক, শ্নাি করার জনয িূলযায়ন হকদ্দন্দ্রর নাি হেিাদ্দন রেশ্িন পথরকল্পনা 
করা হদ্দয়দ্দে সকল আদ্দবেনকারীদ্দের PrCB জানাদ্দব। েথে আদ্দবেনকারী রািীর হকানও স্বাদ্দিির দ্বন্দ্ব 
িাদ্দক এবং হস্বচ্ছায় িলূযায়দ্দন হেদ্দত না চায়, PrCB তাদ্দের অনয একটি িলূযায়দ্দনর থবকল্প হেদ্দব বা 
রদ্দোজয আদ্দবেন থি হিরত হেদ্দব।  

 

4.1.8 মূলযায়ন ররিয়াি িনয হিেিি গুরল পিীক্ষা েিা 
 

4.1.8.1 হেিন ইথতিদ্দধয বলা হদ্দয়দ্দে রেশ্িন এবং সাক্ষাৎকাদ্দরর িূলযায়ন হোেয 3 সেদ্দসযর েদ্দলর 
দ্বারা হদ্দব।  

 

4.1.8.2 হমৌরিে – পরীক্ষক েদ্দলর রদ্দতযক সেসয রদ্দতযক আদ্দবেনকারীর সাক্ষাৎকাদ্দরর জনয সুেঠিত 
িূলযায়ন পদ্দে রথতটি রদ্দশ্নর জনয তাদ্দের িলািল থলথপবদ্ধ করদ্দব। রদ্দতযক আদ্দবেনকারীর পৃিক 
িূলযায়ন িলািল েলটির দ্বারা আদ্দলাথচত হদ্দব। PrCB রথতথনথধ িলূযায়দ্দনর হশ্দ্দষ রদ্দতযক েল 
সেদ্দসযর কাে হিদ্দক িূলযায়দ্দনর িলািল সংগ্রহ করদ্দব, িলািল িিানুসাদ্দর সাজাদ্দব, এবং রথতটি 
থজজ্ঞাথসত রদ্দশ্নর ঐকযিতয েণনা করদ্দব, হিাহর লাোদ্দব এবং তারপর হসটি িূলযায়ন সমূ্পণি হওয়ার 
একটি কাদ্দজর থেদ্দনর িদ্দধয কােিালদ্দয় জিা হেদ্দব।  

 

4.1.8.3 হক্ষত্র মূলযায়ন – রথতটি থনদ্দেি থশ্ত শ্ািার জনয এক সিাদ্দহর িদ্দধয িূলযায়ন েল হক্ষে িূলযায়ন 
রথতদ্দবেদ্দনর িূলযায়ন করদ্দব।  

 

4.1.8.4 আদ্দবেনকারীদ্দক TCHPs থহদ্দসদ্দব হোেযতা পাওয়ার জনয কিপদ্দক্ষ 70% হপদ্দত হদ্দব। 
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4.2 সার্টি রিকেশকনি রসদ্ধান্ত 

 

4.2.1 PrCB সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর উপর একটি থসদ্ধান্ত হনদ্দব, িূলযায়ন(গুথল)-র স্বাধীন একজন হোেয 
বযথি(হের) দ্বারা, সাটিি থিদ্দকশ্ন রথিয়াকাদ্দল পাওয়া তিযাথের উপর থভথত্ত কদ্দর, এবং থনম্নথলথিতগুথল 
থনথিত করদ্দব; 

 

a) আদ্দবেনকারীর িূলযায়ন িলািল থনদ্দেি থশ্ত নুনযতি িাদ্দনর কি নয়  

b) রািীদ্দক িলূযায়ন করার জনয থনবিাথচত িূলযায়দ্দনর উপায়গুথলর রিাণ থহদ্দসদ্দব রদ্দয়াজনীয় নথিপদ্দের 
উপলব্ধ হদ্দত হদ্দব, এবং 
c) থিদ্দির দ্বারা থনদ্দেি থশ্ত অনয হকানও রদ্দয়াজনীয়তা।  

 

4.2.2 PrCB কতৃি ক সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর হকানও শ্তি সাদ্দপক্ষ িঞ্জথুর হদ্দব না। বযথিদ্দক স্বীকৃথত হেওয়ার 
থসদ্ধান্তটি থনরদ্দপক্ষ বযথি হে আদ্দবেনকারীদ্দক িূলযায়দ্দনর জনয বা রািীদ্দক হট্র্থনং হেওয়ার জনয েিু 
থেল না তার দ্বারা হদ্দব।   

 

4.2.3 PrCB-এর থসদ্ধান্ত থিি িাথলক এবং আদ্দবেনকারীদ্দক জানাদ্দনা হদ্দব। থিি িাথলক এবং PrCB 

আদ্দবেনকারী, স্বীকৃত TCHPs-হের একটি আপদ্দিদ্দটি হরথজস্টার সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর বযাথি এবং তাদ্দের 
সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর অবস্থান সংরক্ষণ করদ্দব।  

 

4.2.4 েিন আদ্দবেনকারীরা িূলযায়দ্দনর জনয গ্রহণীয় িাপকাঠি পরূদ্দণ অসিিি হয়, PrCB তাদ্দের 
জানাদ্দব। আদ্দবেনকারীরা একই বা অনয রূদ্দপর অনয একটি িূলযায়ন থনদ্দত পাদ্দর থকন্তু 
পুনঃআদ্দবেদ্দনর সিদ্দয় তাদ্দের পূবিবতী সম্পােন হ াষণা করদ্দব।  

 

4.2.5 সাটিি থিদ্দকশ্ন িঞ্জরু হদ্দল, TCHP-হক কিপদ্দক্ষ হপশ্াোদ্দরর নাি, আদ্দবেন সংিযা, হিাবাইল হিান 
নাম্বার, এবং সাটিি থিদ্দকশ্ন িাপকাঠি, সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর বযাথি, পরীক্ষার ভাষা, কােিকরী তাথরি, সিাথির 
তাথরি, এবং PrCB-এর নাি থচথিত কদ্দর, PrCB একটি  অননয ভাদ্দব থচথিত সাটিি থিদ্দকট ইসুয 
করদ্দব।  

 

4.2.6 স্বীকৃত TCHPs োরা অনয রাদ্দজয তাদ্দের অভযাস স্থানান্তর করদ্দব, তাদ্দের থবশ্ে ভাদ্দব স্থান 
বেল সম্বদ্দন্ধ PrCB-হক জানাদ্দত হদ্দব। পথরবদ্দতি  PrCB স্বীকৃত TCHP-হক সাটিি থিদ্দকদ্দটর তবধতার 
ধারাবাথহকতার জনয অনুসতৃ রথিয়াটি জানাদ্দব।   

 

4.2.7 TCHP-হক সাটিি থিদ্দকশ্ন িঞ্জদু্দরর থসদ্ধাদ্দন্তর তাথরদ্দির আদ্দে সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর কােিকরী তাথরি 
হদ্দব না। 

 

4.2.8 সাটিি থিদ্দকশ্ন 5 বের সিয়কাদ্দলর জনয তবধ িাকদ্দব। তার িদ্দধয নুনযতি একবার TCHPs 
কিিদ্দক্ষে সরজথিন তেন্ত হদ্দব আর েবুার তার কাদ্দজর নথিপে িূলযায়ন হদ্দব।  

 

4.3 উিকিি সময় 
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সাটিি থিদ্দকশ্ন রথিয়ার জনয সমূ্পণি তদ্দিযর সদ্দে, রদ্দতযক সাটিি থিদ্দকশ্ন থিদ্দির জনয েিােি (থি 
সহ), সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয রদ্দয়াজনীয় নথিপদ্দের একটি তাথলকা, আদ্দবেনকারীর বাধযতা এবং 
অথধকার, এবং একজন স্বীকৃত বযথির শুল্ক হেটিদ্দত রশ্ন পাওয়ার 14 থেদ্দনর িদ্দধয একটি 
বযবহারথবথধ অন্তভুি ি হয়, হসগুথলর সদ্দে TCHP থহদ্দসদ্দব সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয সম্ভাবয আদ্দবেনকারীদ্দের 
হিদ্দক পাওয়া সিস্ত অনুসন্ধানগুথল অনুদ্দিাথেত PrCB উত্তর হেদ্দব।  

 

4.4 নিিদারি 

 

4.4.1 রদ্দতযক স্বীকৃত TCHP-এর জনয একটি সাটিি থিদ্দকশ্ন চদ্দি একবার একটি TCHPর কিিদ্দক্ষে 
িূলযায়ন করা হদ্দব। 

4.4.2 স্বীকৃত TCHP-এর একটি কাদ্দজর নথিপে িূলযায়ন 2 বেদ্দর একবার করা হদ্দব। 

 

4.5 স্থরগ্তাকদশ 

 

4.5.1 PrCB স্বীকৃত বযথির সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর স্থথেতাদ্দেদ্দশ্র থনদ্দেিশ্ জাথর করদ্দব, েিন; 

 

a) নজরোথর অথিট অসদ্দন্তাষজনক সম্পােন হেিায়।  

b) হকানও গুরুতর অথভদ্দোে/রথতথিয়া হেটি তবধ পাওয়া হেদ্দে 

c) সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর শ্তি াবলীর হকানও অিানযতা।  

 

4.5.2 সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর স্থথেতাদ্দেদ্দশ্র থনদ্দেিশ্ পাওয়ার সদ্দে সদ্দে স্বীকৃত TCHP তার হেদ্দকাদ্দনা রকার 
হোোদ্দোদ্দে সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর হকানও উদ্দেি তৎক্ষণাৎ সথরদ্দয় হেদ্দব।  

 

4.5.3 স্বীকৃত TCHP-হক পরািশ্ি হেওয়া হদ্দব একটি িূল কারণ থবদ্দেষদ্দণর জনয এবং হসটি সিাধাদ্দনর 
জনয রদ্দয়াজনীয় সংদ্দশ্াধনিূলক কােিকারী বযবস্থা হনওয়া।  
 

4.5.4 সঠিক সংদ্দশ্াধন হনওয়ার পর, PrCB হকবলিাে স্থথেতাদ্দেশ্ বাথতল করদ্দব।  

 

4.5.5 স্থথেতাদ্দেশ্ েয় িাদ্দসর হবথশ্ হদ্দব না এবং এই শ্দ্দতি  হে এটি তিনও সাটিি থিদ্দকদ্দটর সিয়কাল 
অথতিি কদ্দরথন। এই সিদ্দয়র িদ্দধয স্বীকৃত TCHP-এর স্থথেতাদ্দেশ্ সম্পথকি ত সিসযা সিাধান করার 
অসািদ্দিিযর জনয সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর বাথতলকরণ হদ্দব।  

 

4.6 পনুঃ-সার্টি রিকেশন 

 

4.6.1 স্বীকৃত TCHP-হক সাটিি থিদ্দকট তবধ সিয়কাদ্দলর সিাথির কিপদ্দক্ষ 6 িাস আদ্দে TCHP-এর 
হরথজস্টািি  ইদ্দিল আইথি এবং/অিবা হরথজস্টািি  ঠিকানায় PrCB পুননিবীকরদ্দণর হনাটিশ্ পাঠাদ্দব।  
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4.6.2 স্বীকৃত TCHP থি-এর সদ্দে, েথে থনদ্দেি থশ্ত িাদ্দক, থনদ্দেি থশ্ত ধরদ্দন সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর সিাথির 
কিপদ্দক্ষ 4  িাস আদ্দে পুননিবীকরদ্দণর জনয আদ্দবেন করদ্দব। PrCB পুনঃ-সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয 
অনসাইট িূলযায়ন করদ্দব।  

 

4.6.3 PrCB স্বীকৃত TCHP, হে পুনঃ-সাটিি থিদ্দকশ্ন (সাটিি থিদ্দকদ্দটর পুননিবীকরণ) চাইদ্দে, তার সম্পােন 
পেিাদ্দলাচনা করদ্দব, সমূ্পণি সাটিি থিদ্দকশ্ন চিকাদ্দল সাটিি থিদ্দকশ্ন িাপকাঠির রথত আনুেদ্দতযর সাদ্দপদ্দক্ষ, 

সাটিি থিদ্দকদ্দটর পুননিবীকরণ করার থসদ্ধাদ্দন্তর আদ্দে।  

 

4.6.4 স্বীকৃত TCHP-এর সম্পােন পুনঃ-সাটিি থিদ্দকশ্ন িূলযায়দ্দনর থভথত্তদ্দত পেিাদ্দলাথচত হদ্দব; 

 

a) নজরোথর িূলযায়দ্দনর রথতদ্দবেন(গুথল), 

b) নজরোথর কাদ্দল হেওয়া হকানও রথতথিয়ার উপর হনওয়া সংদ্দশ্াধনী কাজকিি; 
c) পূবিবতী তবধ সিয়কাদ্দল সাটিি থিদ্দকদ্দটর হকানও স্থথেতাদ্দেশ্; 

d) পাওয়া অথভদ্দোে, েথে িাদ্দক 

e) PrCB দ্বারা অথজি ত থচথকৎসাকৃত বযথিদ্দের রথতথিয়া  

f) থনদ্দয়াথজত সংস্থা হিদ্দক, েথে িাদ্দক, রথতথিয়ার রথতদ্দবেন, -এর দ্বারা অথজি ত 

g) থবরূপ তিয, েথে িাদ্দক, 

 

4.6.5 স্বীকৃত TCHP-এর পুনঃসাটিি থিদ্দকশ্ন তাদ্দের পূবিবতী সাটিি থিদ্দকশ্ন সিয়কাদ্দল সন্তুথষ্টজনক 
সম্পােদ্দনর থভথত্তদ্দত হদ্দব, এবং সাটিি থিদ্দকশ্ন সিাথির আদ্দে করা হদ্দব।  

 

4.6.6 PrCB পরবতীকাদ্দল আনুেতয োচাইদ্দয়র শ্দ্দতি  TCHP-হক পনুঃস্বীকৃথত হেদ্দব না। TCHPs-এর 
হকানও শ্তি সাদ্দপক্ষ সাটিি থিদ্দকশ্ন হদ্দব না।  

  

4.6.7 PrCB এিন হকানও স্বীকৃত TCHP-হক পুনঃস্বীকৃথত হেদ্দব না োর সাটিি থিদ্দকশ্ন স্থথেতাদ্দেদ্দশ্ 
আদ্দে।  

 

4.6.8 েিন স্বীকৃত TCHP-এর সম্পােন সদ্দন্তাষজনক হয় না, PrCB পথরষ্কারভাদ্দব কারণ জাথনদ্দয় 
TCHP-এর পুনঃসাটিি থিদ্দকশ্ন আটদ্দক রািদ্দব এবং কােিকরী সংদ্দশ্াধনী কাজকদ্দিির সিয় হেদ্দব। 
সিাথি তাথরদ্দির 6 িাদ্দসর িদ্দধয োচাই এবং পুনঃসাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর থসদ্ধান্ত হনওয়া হদ্দব।  

 

4.6.9 PrCB সঠিক সংদ্দশ্াধনী রথিয়া গ্রহণ করদ্দব। 

 

4.6.10 পুনঃসাটিি থিদ্দকশ্নটি পূবিবতী সাটিি থিদ্দকদ্দটর সিাথি তাথরি হিদ্দক কােিকরী হদ্দব এবং িধযবতী 
সিয়কাল স্থথেতাদ্দেদ্দশ্র সিয় থহদ্দসদ্দব েণয করা হদ্দব। স্বীকৃত TCHP এই সিয়কাদ্দলর িদ্দধয 
সাটিি থিদ্দকশ্ন োথব করদ্দব না।  

 

4.6.11 েিন একটি সাটিি থিদ্দকট পুননিবীকৃত হয় না হসটি তবধ কাদ্দলর হশ্দ্দষ সিাি হদ্দয় োয়।  

 

4.7 ব্ারতলেির্ 
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4.7.1 সাটিি থিদ্দকটটি PrCB বাথতল করদ্দব েিন; 

 

a) স্বীকৃত TCHP সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর শ্তি াবলী এবং এই সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর অনুথবথধ হেিন িঞ্জরুকৃত বযতীত 
সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর সুদ্দোে রেশ্িন বা োথব করা, বা হকানও রতারণার থবষয় রথতথিত হয়, ইতযাথে 
লঙ্ঘন কদ্দর।   

b) সংদ্দশ্াধনী কাজকিিগুথল আনুেতয থনথিত কদ্দর না, বা সংদ্দশ্াধনী কাজকদ্দিির রস্তাথবত পথরকল্পনা 
রদ্দয়াদ্দের জনয 3 িাদ্দসর হবথশ্ সিয় হনদ্দব;  

 

4.7.2 PrCB স্বীকৃত TCHP-এর অনুদ্দরাদ্দধ সাটিি থিদ্দকটটি বাথতল করদ্দব, েথে স্বীকৃত TCHP আর আগ্রহী 
না হয়।  

 

4.7.3 বাথতলকরদ্দণর  টনায় PrCB TCHP-হক PrCB দ্বারা জাথর সাটিি থিদ্দকটটি হিরত থেদ্দত বলদ্দব।  

 

4.8 সার্টি রিকেশকনি প িাকয় পরিব্তি ন 

 

4.8.1 সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর পেিাদ্দয় একটি উচ্চতর বেল, েথে থনদ্দেি থশ্ত হয়, রািথিক সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয 
িূলযায়দ্দনর থনদ্দেি থশ্ত উপায়গুথলর হকানও একটির িাধযদ্দি হোেযতা থনথিত করার পর একজন 
হপশ্াোদ্দরর রদ্দয়াদ্দে করা হদ্দব।  

 

4.8.2 আদ্দবেনকারীদ্দক বতি িান সাটিি থিদ্দকদ্দটর পথরবদ্দতি  রািথিক সাটিি থিদ্দকট থহদ্দসদ্দব একটি নতুন 
সাটিি থিদ্দকট হেওয়া হদ্দব।  

 

4.9 সার্টি রিকেট 

 

4.9.1 PrCB স্বীকৃত TCHP-হক একটি সাটিি থিদ্দকশ্ন নথি হেদ্দব হেিাদ্দন স্পষ্ট বলা বা থচথিত 
অনুদ্দিােন িাদ্দক: 

 

a) বযথির নাি োদ্দক স্বীকৃথত হেওয়া হদ্দয়দ্দে  

b) িঞ্জথুর বা সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর পুননিবীকরদ্দণর তাথরিগুথল; 

c) সিাথি তাথরি বা পুনঃসাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর সিঞ্জদ্দস আসন্ন পুনঃসাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর তাথরি; 

d) একটি অননয শ্নািকরণ হকাি; 

e) পরীক্ষার ভাষা 
f) হিাবাইল হিান নাম্বার 

g) সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর িাপকাঠি, ইসুয নাম্বার এবং/অিবা সংদ্দশ্াধন, োর তুলনায় বযথি স্বীকৃত হদ্দয়দ্দে, 

সদ্দিত; 

h) সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর পেিায়; 

i) PrCB-এর নাি এবং ঠিকানা; 
j) অনযানয িাকি স (হেিন সাটিি থিদ্দকশ্ন িাকি , স্বীকৃথত থচি) বযবহৃত হদ্দত পাদ্দর এই শ্দ্দতি  হে হসগুথল 
থবভ্রাথন্তকর বা দ্বযিিক নয়; 
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k) সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর জনয বযবহৃত সাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর িাপকাঠি দ্বারা রদ্দয়াজনীয় অনয হকানও তিযাথে; 

l) হকানও সংদ্দশ্াথধত সাটিি থিদ্দকশ্ন নথি ইসুয করার  টনায়, হকানও পূবিবতী নথির সদ্দে সংদ্দশ্াথধত 
নথির পািিকয করার একটি উপায়।  

 

4.9.2 সাটিি থিদ্দকশ্ন নথির কােিকরী তাথরি সাটিি থিদ্দকশ্ন/পুনঃসাটিি থিদ্দকশ্দ্দনর থসদ্ধাদ্দন্তর তাথরদ্দির আদ্দে 
হদ্দব না।  

 

আনুিাথনক সাটিি থিদ্দকশ্ন নথি PrCB-এর হসই োথয়দ্দত্ব েুি বযথি(েণ)-হের স্বাক্ষর সদ্দিত িাকদ্দব।  

 

4.10 রি 

 

4.10.1 সাটিি থিদ্দকশ্ন চাওয়া বযথির জনয হকানও তবষিয বযাথতদ্দরদ্দক একটি থি ধােি হদ্দত পাদ্দর।  

 

4.10.2 থি-এর েঠন জনেদ্দণর জনয উপলভয এবং অনুদ্দরাদ্দধ হেওয়া হদ্দব।  

 

4.10.3 সাটিি থিদ্দকশ্ন িঞ্জরু করার আদ্দে PrCB রািীদ্দক এটির থি-এর েঠন জানাদ্দব এবং সেথত 
হনদ্দব। েিন থি-এর পথরবতি ন হদ্দব, হসটি আদ্দবেনকারী সহ সকলদ্দক জানাদ্দনা হদ্দব এবং তাদ্দের 
সেথত হনওয়া হদ্দব।  

 

 

 



 

QCI TCHP/Ver 2.0 Mar 2018 

 

অধ্যায় 5 

 

 

ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি 

ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি 
প্রভাইিািস 

(VCSTCHPs) 

 

পাকসিানাল সার্টি রিকেশন সংস্থাগুরলি 

সামরয়ে শর্ি সাকপক্ষ অনমুরর্ প্ররিয়া  
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0. ভূরমো:  
 

0.1 পার স্ারেল ্ার্টস ফিরেশে বফি্ (PrCBs), ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি ট্র্যারিশনাল 
েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি প্রভাইিািস (VCSTHCPs)-এর অধীরে পফরচালো েরার জেয, এরপর 
থেরে থের্টরে ফিম বরল ফেরদসশ েরা হরব, ফিম মাফলে ফহর্রব ISO 17024-এর ফেরদস ফশত 
আবশযেতাগুফলর এবং QCI-FRLHT-এ ফেরদস ফশত অফতফরক্ত আবশযেতাগুফলর ্রে প্রােফমেভারব 
্ম্মত হওয়া প্ররয়াজে।   

 

0.2 PrCBs স্বীেৃফত প্রফিয়ার অংশ ফহর্রব স্বীেৃফত পাওয়ার জেয অেবা তারদর স্বীেৃফতরত েকু্ত 
প্রা্ফেে ্ুরোগ পাওয়ার জেয স্বীেৃত ্ংস্থার োরে থোেও আরবদেোরী পারব ো এবং তারদর 
পদ্ধফতর্টর প্রস্তাব প্রতযক্ষ েরার জেয ্মেস হরব ো, েফদ ইফতমরধযই স্বীেৃত হরয় োরে, েফদ ো তারা 
এই ফিরমর অধীরে অেুরমাফদত হরয় োরে।  

 

0.3 তাোড়া, ফিমর্ট আরম্ভ েরার জেয এর্ট আবশযে থে ফেেু PrCB শুরুরত উপলব্ধ।  

 

0.4 ্ুতরাং, এই ফিরমর অধীরে PrCB-থদর শতস পরূ্স অেুরমাদরের জেয এের্ট পদ্ধফতর প্ররয়াজে, থ্ই 
্ময় পেসন্ত েতক্ষর্ ো েযাশোল অযাফিফিএশে থবািস  ির ্ার্টস ফিরেশে বফি্ (NABCB)-র থেরে 
তারা তারদর স্বীেৃফত বা আেুষ্ঠাফেেভারব স্বীেৃত হওয়ার ্ুরোগ েকু্ত েররে এবং ফিম মাফলেরদর 
দ্বারা অেুরমাফদত হরে।   

 

0.5 এই েফেপত্র বযাখ্যা অেুোয়ী আেুষ্ঠাফেে স্বীেৃফত এবং অেুরমাদে অজস ে েরা পেসন্ত উপরর 
উরেফখ্ত ফেয়মাবলী ও শতস গুফল থমরে চলরত হরব।   

 

1. ব্যারি  
 

1. এই েফেপত্রর্ট ্ংজ্ঞাফয়ত েরর থে পার স্ারেল ্ার্টস ফিরেশে বফি্ (PrCBs) োরা শতস ্ারপক্ষ 

ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি প্রভাইিািস 

(VCSTCHPs) অেুরমাদরের জেয আরবদে েররব তারদর ফেয়মাবলী মােরত হরব। NABCB দ্বারা 
ফেধসাফরত আন্তজস াফতে মােদণ্ড(গুফল) অেুোয়ী আেষু্ঠাফেে অেুরমাদে স্বীেৃফত পাওয়ার জেয।    
 

1.2 এই অেুরমাদে ফতেবের ্ময়োরলর জেয ববধ োেরব োর মরধয অেুরমাফদত PrCB-থদর 
আেুষ্ঠাফেে NABCB স্বীেৃফত অজস ে েররত হরব।  

 

2. অনুকমাদকনি মানদণ্ড  
 

PrCB োরা এই ফিরমর অধীরে ট্র্যাফিশোল েফমউফের্ট থহলেরেয়ার প্রভাইিার্ ্ার্টস ফিরেশেরপরত 
ইেেু তারা এই েফেপত্রর্টর ধারা 3 এবং 4-এ ফেরদস ফশত মােদণ্ড অেু্রর্ েররত বাধয োেরব।  

 

3. প্রশাসরনে আব্শযের্াগুরল  
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3.1 আইনানুগ সত্তা: থে অেসেীফতরত অবফস্থত থ্খ্ারে PrCB এের্ট আইফে ্ত্তা হরব, অেবা আইফে 
্ত্তার অংশ হরব োরত এর্টর ্মস্ত ্ার্টস ফিরেশে োজেরমসর জেয এর্ট আইেগতভারব দায়বদ্ধ 
োেরত পারর। এের্ট ্রোফর ্ত্তারে আইফে ্ত্তা ফহর্রব গর্য েরা হয় এর্টর ্রোফর অবস্থারের 
ফভফত্তরত। এের্ট PrCB থের্ট এের্ট প্রফতষ্ঠারের অংশ, ্ার্টস ফিরেশে োড়া অেয োজেরমস ্ংেুক্ত, 

থ্র্ট পৃেে হরব এবং প্রফতষ্ঠারের মরধয শোক্তেরর্রোগয হরব।  

 

3.2 প্রারর্ষ্ঠারনে োঠাকমা: PrCB ফেধসারর্ ও েফেভুক্ত েররব এর্টর েমীবনৃ্দ ও থেরোরো েফমর্টর 
েতস বয, দাফয়ত্ব এবং প্রফতরবদরের োঠারমা ও প্রফতষ্ঠারের মরধয এর্টর অবস্থাে। েখ্ে ্ার্টস ফিরেশে 
্ংস্থা আইফে ্ত্তার এেটা ফেফদসষ্ট অংশ, প্রাফতষ্ঠাফেে োঠারমার েফেভুক্তেরর্ অন্তভুস ক্ত েররব 
েতৃস পরক্ষর ্াফর এবং এেই আইফে ্ত্তার মরধয অেযােয অংরশর ্রে ্ম্পেস ।   

3.3 নযায়পির্া: PrCB এবং এর্টর েমীবৃন্দ ্ব্ময় অখ্ণ্ডতা বজায় রাখ্রব। অখ্ণ্ডতা ফেফিত েররত PrCB 

পেসাপ্ত পদরক্ষপ বাস্তবাফয়ত েররব।   

3.4 রনিকপক্ষর্া: 
 

3.4.1 PrCB ফেররপক্ষ হরব। 

 

3.4.2 ফেররপক্ষতা রক্ষা েরার জেয PrCB-থে ভারলাভারব োঠারমাবদ্ধ ও বযবফস্থত হরত হরব। 

 

3.4.3 PrCB এবং এর্টর েমীরা এমে থোেও োরজ জফড়ত হরব ো থের্ট তাাঁরদর ফেররপক্ষতার ্ম্বরে প্রশ্ন 
জাগরত পারর।  

 

3.4.4 PrCB আরবদেোরী, প্রােী এবং স্বীেৃত TCHP-থদর ্ম্পরেস  ফেররপক্ষ আচরর্ েররব।  

 

3.4.5 PrCB-র এেটা প্রফিয়া োেরব োর ফভফত্তরত এর্টর ্ম্পেস গুরলা থেরে উদূ্ভত থেরোেও দ্বন্দ্ব ্রমত এর্টর 

োজেমসগুফল ভীফত প্রদশসে মূলে থেরে উৎপন্ন ফেররপক্ষতার প্রফত পফরফস্থফতর উৎপফত্ত ো হয় থ্ ্ম্বরে 
ফবরশষ ভারব ্জাগ োো ফবরেষর্, মূলযায়ে, পেসরবক্ষর্ এবং েফেভুক্তেরর্ েরার জেয।  

(a) এর্ট অন্তভুস ক্ত েররব ওই্ব ভীফত প্রদশসে মূলে োেসেলাপগুফল, অেবা এর্টর ্ম্পেস গুফল থেরে, 

অেবা এর্টর েমীবৃরন্দর ্ম্পেস গুফল থেরে উদূ্ভত হরত পারর। েফদ থ্খ্ারে ফেররপক্ষতার প্রফত থোেও 
ভীফত প্রদশসে োরে, PrCB-র্ট তা েফেভুক্ত েররব এবং প্রদশসে েররব  ফেভারব এইধররের ভীফতগুফল বজস ে 

েরা এবং হ্রা্ েরা োয় এবং থোেও অবফশষ্ট ঝুাঁ ফে োেরল তা েফেভুক্ত েররব। প্রদশসের্ট থেগুফল ফচফিত হরয়রে 

এরেম ্মস্ত ্ম্ভাবয ভীফত প্রদশসেগুফল অন্তভুস ক্ত েররব, েফদ থ্গুফল PrCB-র মরধয থেরে উদূ্ভত হরয় োরে 

অেবা অেয বযফক্ত্মূহ, ্ংস্থা বা প্রফতষ্ঠারের থেরে উদূ্ভত হরয় োরে।  
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(b) এর্ট গ্রহর্রোগয ঝুাঁ ফের স্তরর আরে ফে ো তা ফেধসারর্ েরার জেয ্রবসাচ্চ আফধোফরেগর্ 
থোেও অবফশষ্ট ঝুাঁ ফে পেসারলাচো েররবে। েখ্ে থোেও ্ম্পেস  ফেররপক্ষতার প্রফত অগ্রহর্রোগয 
হুমফে দাফব েরর, তখ্ে ্ার্টস ফিরেশে প্রদাে েরা হরব ো।  

(c) উন্মকু্ততা এবং জেমত ্রমত ফেররপক্ষতারে প্রভাফবত েররত পারর এমে ফবষয়গুফলর ওপর 
উপরদশ থপরত ঝুাঁ ফের মূলযায়ে প্রফিয়ার্ট অন্তভুস ক্ত েররব উপেুক্ত উৎ্াহী পক্ষরদর ফচফিতেরর্ ও 
পরামশস গ্রহর্ েরর। 

থোট 1 স্বীেৃত ্ংস্থার ফেররপক্ষতার ঝুাঁ ফেগুফলর উৎ্গুফল মাফলোো, পফরচালো, মযারেজরমন্ট, েমীবৃন্দ, 

ভাগ েরা ্ম্পফত্ত, আফেসে ্ংস্থাে, চুফক্ত, থট্র্ফেং, মারেস র্টং এবং এের্ট ফবিয় েফমশরের থপরমরন্টর বা 
েতুে গ্রাহরের থরিাররল-এর প্ররলাভরের ফভফত্তরত হরত পারর।  

থোট 2 আগ্রহী পক্ষরদর ্রে পরামশস ফেষ্পন্ন েরার এের্ট উপায় হল এের্ট ফেররপক্ষতা েফমর্টর 
বযবহাররর মাধযরম।  

3.4.6 PrCB এেই আইফে ্ত্তার মরধয পরম্পরাগত ্ম্প্রদারয়র স্বাস্থয অেুশীলেগুফলর ফশক্ষা এবং/অেবা থট্র্ফেং 
প্রদাে েররব ো।  

3.4.7 ফেররপক্ষতার ঝুাঁ ফে বজস ে ও হ্রা্ েরার জেয PrCB-র এের্ট প্রফিয়া োেরত হরব েফদ TCHP-এর 
থট্র্ফেং/ফশক্ষা এের্ট ্ম্পফেস ত ্ংস্থায় ্ম্পন্ন হয় থের্ট এেই মাফলোোর দ্বারা PrCB-র ্রে ্ংেুক্ত।  

3.4.8 PrCB-র এেটা প্রফিয়া োেরব ফেফিত েররত থে ্াম্প্রফতে অতীরত ফশক্ষে োো অবস্থায় 

মূলযায়েোরীরা আরবদেোরী(থদর) ্রে বতস মারে থোেও স্বােসমূলে দ্বন্দ্বরত জফড়ত থেই। এই উরেরশয 2 

বেররর এের্ট পৃেেীেরর্ আবশযে।  

3.5 হগাপনীয়র্া: এের্ট উপেুক্ত পদ্ধফত লাভ েরর PrCB-থে এর্টর ্ার্টস ফিরেশে োজেরমস উপলব্ধ 

তরেযর থগাপেীয়তা ফেফিত েররত হরব।    

 

3.6 রনিাপত্তা: PrCB ্মগ্র ্ার্টস ফিরেশে প্রফিয়ায় ফেরাপত্তা ফেফিত েররত েমসপন্থা ও োেসপ্রর্ালী বতফর 
েররব এবং েফেভুক্ত েররব। 

 

3.7 দায়ব্দ্ধর্া ও আরথিে সংস্থান 

 

3.7.1 PrCB প্রদশসে েররত ্মেস হরব থে এর্ট ্ার্টস ফিরেশে োজেমসগুফল থেরে উদূ্ভত ঝুাঁ ফেগুফল মূলযায়ে 

েরররে এবং এর্টর েরেষ্ট বযবস্থা (থেমে, বীমা বা ্ংরক্ষর্) আরে এর্টর প্রফতর্ট োজেরমসর থক্ষত্র এবং 
থভৌরগাফলে অঞ্চরল থেখ্ারে এর্ট োজ েরর থ্খ্াে থেরে এর্টর ফিয়ােলাপ উদূ্ভত দায়বদ্ধতাগুফলর 
ক্ষফতপূররর্র জেয।    
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3.7.2 PrCB মূলযায়ে েররব এর্টর আফেসে ্ংস্থাে এবং আরয়র উৎ্গুফল এবং প্রদশসে েররব থে 
প্রােফমেভারব, এবং চলমাে ফভফত্তরত, বাফর্ফজযে, আফেসে বা অেয চারপ এর্টর ফেররপক্ষতায় ্মরঝাতা 
েররব ো। 

4. োরিগরি (হটেরনেযাল) আব্শযের্াগুরল  
 

4.1 েমীব্ৃন্দ 

 

4.1.1 এর্টর ফেরজর প্রফতষ্ঠারের অংশ ফহর্রব PrCB-র োেরব হয় ফেেুক্ত বা চুফক্ত ফভফত্তরত ট্র্যাফিশোল 

েফমউফের্ট থহলেরেয়ার প্রভাইিার্ (TCHP)-থদর ্ার্টস ফিরেশে প্রফিয়া পফরচালো েরার জেয েরেষ্ট 

েমসদক্ষতা ্ম্পন্ন েমীবৃন্দ।   

 

4.1.2 PrCB-র ফেফদসষ্ট প্রফিয়া োেরব ফেবসাচে, থট্র্ফেং এবং আেুষ্ঠাফেেভারব মূলযায়েোরীরদর 
অেুরমাফদত েরার জেয এবং থটেফেেযাল ফবরশষজ্ঞ ফেবসাচে েরার জেয, েফদ এই োরজ প্ররয়াজে 
হয়।    

 

4.2 েমিদক্ষর্া 
 

4.2.1 PrCBs-র দ্বারা বযবহৃত মূলযায়েোরীরদর ফেম্নফলফখ্ত থোগযতা ও অফভজ্ঞতা োেরত হরব: 

a) অফভজ্ঞতা: অেুশীলরের শাখ্ায় 15 বেররর েম অেুশীলে হরব ো 

b) ্ম্প্রদারয়র মরধয স্বীেৃত হরবে: 

c) ভারলা বাতস া-ফবফেময়োরী হরবে  

d) েমসদক্ষতা রূপররখ্ার ভারলা থবাধশফক্ত োেরব। 

e) ওই থভৌরগাফলে অঞ্চরলর ফবফভন্ন ঔষফধ গােপালার এবং মােুরষর প্রফতরষধ ও থরাগ ফেরামরয় জেয 
এগুফলর বযবহাররর ভারলা থবাধশফক্ত    

f) ফিম মাফলেরদর দ্বারা মাে্ম্পন্ন পূবসফেধসাফরত মূলযায়ে েীফতগুফলর প্ররয়াগ েররত ্ক্ষম হরবে; 

g) অক্ষমতা, ভাষা, এবং অেযােয ফবরশষ প্ররয়াজরের জেয মূলযায়রের প্ররয়াগ েররত ্ক্ষম হরবে; 

h) মূলযায়ে পদ্ধফতগুফল এবং বরাে েরা ্ফুেফদসষ্ট েমসদক্ষ ইউফেট(গুফল)-র জেয ্ংগ্রহ েরা প্রমারর্র 
প্রোর প্ররয়াগ েররত ্ক্ষম হরবে; 

i) পূবসবতী ফশক্ষা এবং বতস মাে েমসদক্ষতার প্রফিয়াগুফল শোক্ত এবং প্ররভদ েররত ্ক্ষম হরবে; 

j) ্মস্ত গর্ো এবং প্রফতরবদরের প্রফিয়াগুফল প্ররয়াগ েররত ্ক্ষম হরবে; 
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k) প্ররয়াজে মরতা থেখ্ারে TCHP অেুশীলে ও প্রফতরবদে েররে থ্ই ্ম্প্রদারয়র থেরে অেুশীলে ্ংগ্ররহর 

প্রমার্ প্ররয়াগ েররত ্ক্ষম হরবে;    

l) MSC অেুোয়ী েমসদক্ষতার জেয প্রােীরদর থমৌফখ্ে মলুযায়াে পফরচালো েররত ্ক্ষম হরবে; এবং 

m) ্ফিয় আইেরক্ষা পদ্ধফতগুফলর বযবহারর ্ক্ষম হরবে।  

 

4.2.2 ট্র্যাফিশোল থহলেরেয়ার থপ্রাভাইিার্-থদর এেজে আরও বফরষ্ঠ থপশাদারীর দ্বারা মূলযায়েোরীরদর 

থোগয বরল ফেবসাচে েরার জেয PrCB-র এের্ট প্রফিয়া োেরব। বফরষ্ঠ ট্র্যাফিশোল েফমউফের্ট 

থহলেরেয়ার থপ্রাভাইিার্ থে মূলযায়েোরীরদর থোগয বরল ফেবসাচে েররব তার েমসদক্ষতার 
আবশযেতাগুফলও PrCB ফেধসারর্ েররব।   

 

4.2.3 পফরবরতস  PrCBs TCHP ফবরশষজ্ঞরে ফিম মাফলেরদর দ্বারা অেুরমাফদত ফপয়ার ইভযালুরয়শে 
েফমর্ট থেরে আোরত পারর।   

 

4.2.4 েমীব্ৃকন্দি হিেিি গুরল  

PrCBs ফিম েফে অেুোয়ী বতস মাে ্ময় পেসন্ত েমীবরৃন্দর থরেিস  রক্ষর্ারবক্ষর্ েররব, এর্টর প্রফতর্ট েমীর 

োরা ্ার্টস ফিরেশে োজেরমস ্ংেুক্ত আরে।  

 

4.3 সার্টি রিকেশন প্ররিয়া 
 

4.3.1 PrCB ফিমর্টর অধীরে েফেভুক্ত ‘্ার্টস ফিরেশে প্রর্্’ অেুোয়ী ট্র্যাফিশোল েফমউফের্ট থহলেরেয়ার 

থপ্রাভাইিার্-থদর প্রমার্পত্র থদরব। 

 

4.3.2 PrCB থরেিস গুফল রক্ষর্ারবক্ষর্ েররব বা অেুরমাদে (্ার্টস ফিরেশে) প্রফিয়ার্ট োেসেরীভারব 
বাস্তবাফয়ত হরয়রে।  

 

4.3.3 PrCB ফিমর্টর আবশযেতাগুফল থেরোরো ্মরয় প্রদফশসত েরার বযবস্থা োেরব। 

 

4.3.4 PrCB শুধুমাত্র ফিমর্টর অধীরে ট্র্যাফিশোল েফমউফের্ট থহলেরেয়ার প্রভাইিার্-থদর প্রতযফয়ত েররব 

এবং ট্র্যাফিশোল েফমউফের্ট থহলেরেয়ার প্রভাইিার্-থদর থদওয়া ্ার্টস ফিরেটগুফলরত ফিমর্টর থলারগা-র্ট 

বযবহার েররব ।  

4.3.5 PrCB স্বীেৃত THCP-থদর ্রে ফলফখ্ত চুফক্তপত্র রাখ্রবে তারদর থদওয়া ্ার্টস ফিরেরটর বযবহাররর 
জেয। 

4.3.6 PrCB-র এর্টর থেরোরো ফ্দ্ধারন্তর ফবরুরদ্ধ প্রােীরদর দ্বারা আরবদে পরীক্ষা েরার এের্ট প্রফিয়া 
োেরব। 
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4.3.7 PrCB-র এেটা প্রফিয়া োেরব TCHP, স্বীেৃত TCHP-র পফররষবা বযবহারোরী অেবা অেয 
থেেরহাল্ডার-থদর থেরে আ্া অফভরোগগুফল ্ামলারোর জেয।  

4.4 সার্টি রিকেশন চুরিপত্র 

PrCB-থদর THCP-থদর প্রফত ্ার্টস ফিরেশে োজেরমসর বযবস্থার জেয এের্ট আইেত ্ম্পাদেীয় 
চুফক্তপত্র োেরব। অফধেন্তু, PrCBs ফেফিত েররব এর্টর ্ার্টস ফিরেশে চুফক্তপত্র THCP-থদর অন্তত 
থমরে থেওয়া প্ররয়াজে থে প্রা্ফেে স্বীেৃত মােদরণ্ড (ISO17024) এবং ফিম েফেপরত্র থেরেম 
ফেরদস ফশত আরে থ্ই ফেফদসষ্ট আবশযেতাগুফল। 

 

4.5 সার্টি রিকেশন-এি ওপি রসদ্ধান্ত হনওয়াি দারয়ত্ব  

4.5.1 PrCBs দাফয়ত্ববদ্ধ োেরব, েতৃস ত্ব ধরর রাখ্রব, এবং দাফয়ত্ব বণ্টে েররব ো, মঞ্জরু, বজায় রাখ্া, 
পুেঃ ্ার্টস ফিরেশে, ্ার্টস ফিরেশে-এর বযাফপ্ত ফবস্তার ও হ্রা্ েরা এবং ্ার্টস ফিরেশে-এর স্থফগত ও 
প্রতযাহার ্রমত এর্টর ্ার্টস ফিরেশে ্ম্পফেস ত ফ্দ্ধান্তগুফলর জেয।    

4.6 জনগকেি জনয উপলব্ধ র্থয  

4.6.1 PrCB ফিমর্ট এবং ফিমর্টর অধীরে এর্টর ্ার্টস ফিরেশে োজেমস ্ম্বরে তেয থদওয়ার জেয 
এের্ট ওরয়ব্াইট এবং রক্ষর্ারবক্ষর্ েররব।   

4.6.2 PrCB ্ার্টস ফিরেশে মঞ্জরু, বজায় রাখ্া, ফবস্তার েরা, পেুঃেবীেরর্ েরা, হ্রা্ েরা, স্থফগত বা 
প্রতযাহার েরা এবং ্ার্টস ফিরেশরের োজেমস ্ম্বরে এবং থভৌরগাফলে অঞ্চলগুফল থেখ্ারে এর্ট োজ 
েরর তার জেয এর্টর ্ার্টস ফিরেশে প্রফিয়ার তরেযর বর্সো রক্ষর্ারবক্ষর্ েররব এবং জেগরর্র জেয 
উপলব্ধ েররব।  

4.6.3 PrCB আরবদেপত্রগুফল ফেবফেত এবং ্ার্টস ফিরেশে মঞ্জরু, স্থফগত বা প্রতযাহৃত ্ম্বরে তেয 
জেগরর্র জেয উপলব্ধ েররব।  

4.6.4 PrCB আরবদে ও অফভরোগগুফল ্ামলারোর এর্টর প্রফিয়াগুফল জেগরর্র জেয উপলব্ধ েররব।  

5. অনুকমাদন প্ররিয়া  

5.1 আকব্দনপত্র  

5.1.1 থেরোরো প্রফতষ্ঠাে এই ফিমর্টর উরেরশয PrCB ফহর্রব অেুরমাদে থপরত আগ্রহী হরল আরবদরের 
িী-এর ্রে ফেফদসষ্ট আরবদেপরত্রর ফবেযার্ QCI থত আরবদে েররত পাররে। আরবদেোরী এোড়াও 
অযাফিরেশে িরমস থেরেম ফেফদসষ্ট েরা আরে থ্রেম আবশযে তেয এবং েফেপত্রগুফল ্ংরোফজত 
েররব। 
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5.1.2 অেুরমাদরের জেয পূরর্ েরা আরবদেপত্রর্ট থে অেুরমাদরের জেয ্রচষ্ট প্রফতষ্ঠাের্টর 
CEO/অেুরমাফদত প্রফতফেফধ/থদর দ্বারা স্বাক্ষফরত হরব।  

5.1.3 আরবদেপত্র পাওয়ার পরর, এর্ট QCI-থত থ্রিটাফররয়ট-এর দ্বারা খ্ুাঁর্টরয় থদখ্া হরব এবং থেগুফল 
্মস্ত ফবরবচোয় ্মূ্পর্স হরব থ্গুফল পরবতী প্রফিয়া জেয ফবরবফচত হরব।    

5.2 মূলযায়ন প্ররিয়া 
5.2.1 আরবদেপত্রর্টর ্মূ্পর্সতার পেসারলাচোর জেয আরবদেোরীর অফির্ এবং অেযােয অবস্থারে 
মূলযায়রের জেয দলরেতা এবং ্দ্য (গর্)/থটেফেেযাল ফবরশষজ্ঞ (গর্) ফেরয় গঠিত হওয়া এের্ট 
মূলযায়ে দল QCI-এর দ্বারা মরোেীত হরব। স্বাভাফবে পফরফস্থফতরত, থহি অফির্ মূলযায়ের্ট হরব 
থমাট দফুদরের োরজর জেয এবং প্ররয়াজে মত অেযােয ্হায়ে েমসরক্ষরত্র মূলযায়ে হরব।     

5.2.2 মূলযায়ে দরলর ্দ্যরদর োম তারদর CV-র ্রে আরবদেোরীরে দরলর থোেও ্দর্যর 
ফেরয়ারগর ফবরুরদ্ধ থোেও আপফত্ত োেরল তা উত্থাপে েরার েরেষ্ট ্ময় ফদরয় জ্ঞাপে েরা হরব, 

থের্ট QCI-এর দ্বারা থোগযতার ফভফত্তরত থমাোফবলা েরা হরব। QCI দ্বারা মরোেীত ্মস্ত 
মূলযায়েোরী/ফবরশষজ্ঞ থগাপেীয়তা ও স্বারেসর দ্বন্দ্ব ্ম্বেীয় অেীোরর স্বাক্ষর েররত বাধয োেরবে।    

5.2.3 েফদ প্ররয়াজে হয়, QC প্রেৃত মূলযায়ে বা আরবদেোরীর দ্বারা ্ার্টস ফিরেশে প্রফিয়ার থেরোরো 
অংরশর ্াক্ষী মূলযায়ে(গুফল)-র অেীোর েররত অফি্ মূলযায়ে বা অেযভারব প্রফতরবদরের ওপর 
ফভফত্ত েরর ফ্দ্ধান্ত ফেরত পাররে।   

5.2.4 মূলযায়ে দরলর থেতা আরবদেোরীরে মূলযায়রের আরগই এের্ট মূলযায়ে পফরেল্পো প্রদাে 
েররবে।  

5.2.5 মূলযায়রের তাফরখ্(গুফল) আরবদেোরী এবং QCI অেুরমাফদত মূলযায়ে দরলর মরধয পারস্পফরে 
থবাঝাপড়ার মাধযরম ্ম্মফত জ্ঞাপে েররব।   

5.2.6 অফি্ মূলযায়ে মলূযায়রের উরেশয এবং বযাফপ্ত এবং মূলযায়রের পদ্ধফত বযাখ্যা েরার জেয 
এের্ট প্রারফম্ভে ফমর্টরের মাধযরম শুরু হরব। প্রেৃত মূলযায়ে প্রফিয়া প্রফতষ্ঠারের েফেভুক্ত পদ্ধফতর 
পুঙ্খােুপুঙ্খভারব আরলাফচত হরব পেসারলাচো েভার েররব  থেরেম ফেফদসষ্ট েরা আরে থ্রেম 
মূলযায়রের মােদরণ্ডর ্রে এর্টর ্াদশৃয মলূযায়ে েররত। এর্ট আরও ্ংফেষ্ট েররব 
মূলযায়েোরীরদর েমসদক্ষতার এবং অেয প্রা্ফেে প্রফতরবদে এবং ্াক্ষাতোররর মরতা উপারয় 
মূলযায়েোরীরদর েমসদক্ষতার প্রদশসে-এর প্রফতরবদরের ্ুফবরবচো ্রমত পদ্ধফতর্টর প্ররয়ারগর 
োচাইেররর্র ওপর ফভফত্ত েরর। ্ংফক্ষপ্তরূরপ, এর্ট ফিমর্টর অধীরে চালোর জেয আরবদেোরীর 
থটেফেেযাল থোগযতার পরীক্ষার জেয এের্ট মূলযায়ে হরব।   
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5.2.7 অফি্ মূলযায়রের থশরষ, এের্ট আেুষ্ঠাফেে ফমর্টং-এর মাধযরম, মূলযায়রের মােদণ্ড এবং QCI-থে 
েরা ্পুাফরশ অেুোয়ী আরবদেোরীর পদ্ধফতরত পেসরবক্ষর্ েরা ্মস্ত অ্েফত ও উরদ্বগগুফল 
আরবদেোরীরে জ্ঞাপে েরা হরব।  

5.2.8 েফদ ফেেু োরে তাহরল মূলযায়রের প্রফতরবদে এবং অ্েফত/উরদ্বগগুফলর জেয আরবদেোরীর 
থেওয়া পদরক্ষপ-এর ওপর ফভফত্ত েরর, েফদ োরে, QCI এই ফিরমর অধীরে আরবদেোরীরে PrCB 
ফহর্রব ্ামফয়ে শতস পূর্স অেুরমাদে মঞ্জফুরর ওপর এের্ট ফ্দ্ধান্ত থেরব।  

6. অনুকমাদকনি বব্ধ্র্া  
6.1 অেুরমাদের্ট ফতে বের ্ময়োরলর জেয ববধ োেরব।  

 

6.2 PrCB QCI দ্বারা অেুরমাদরের ফতে বেররর মরধয NABCB থেরে ISO 17024 অেুোয়ী 
আেুষ্ঠাফেে স্বীেৃফত অজস ে েররত হরব।    

 

6.3 ফিমর্টর আবশযেতাগুফলর প্রফত থোরোরেম অ্ম্মফত হওয়ার ঘটোয় অেুরমাদের্ট 15 ফদরের 
থোর্টশ ফদরয় স্থফগত/ প্রতযাহার েরা হরব।  

 

6.4 অেুরমাফদত PrCB থদফর ো েরর এর্টর অেুরমাদে, এর্টর অবস্থাে বা োেসপ্রর্ালী ্ম্পফেস ত 
থোেও পফরবতস ে QCI-থে জাোরব;  

 

a) এর্টর আইফে, বাফর্ফজযে, মাফলোো বা প্রাফতষ্ঠাফেে অবস্থাে,  

b) প্রফতষ্ঠাের্ট, ঊদ্ধস তম আফধোফরে এবং মূল েমীবৃন্দ, 

c) মুখ্য েীফতগুফল, ্ম্পদ, স্থাে এবং অেুরমাদরের বযাফপ্ত, এবং  

d) অেযােয ফবষয়গুফল ো অেুরমাদরের আবশযেতাগুফল পূরর্ েররত PrCB-র ্ক্ষমতারে প্রভাফবত 
েররত পারর।    

 

QCI এইধররের তেয পরীক্ষা েররব এবং থোগযতার ফভফত্তরত ্ম্যার্টর ফ্দ্ধান্ত থেরব ্রজফমে তদন্ত 
েরর বা ো েরর ফ্দ্ধান্ত ফেরত পারর।  

 

6.5 PrCB মূলযায়রের ্ার্টস ফিরেট/ উপ্ংহার জাফর েরার পরর এে ্প্তারহর মরধয ্ত্তর প্রতযফয়ত/ 

বাফতল প্রােীরদর থিটা QCI-থে পাঠারবে। TCHP-থদর থরফজফি রক্ষর্ারবক্ষর্ েরার জেয ফেফদসষ্ট 
ফবেযার্ থিটা জমা েররত হরব।  

 

7. রি 

7.1 ফেম্নফলফখ্ত ফি োঠারমার্ট প্ররয়াগ েরা হরব: 

a) আরবদরের ফি 

   INR 5000  

b) এের্ট োরজর ফদরের চাজস   
   INR 10,000 

 



 

QCI TCHP/Ver 2.0 Mar 2018 

 

7.2 এোড়াও, PrCB QCI-থে প্রফত প্রােীরে চাজস  েরা ফি-এর 10% থদরব এই শরতস  থে েমপরক্ষ INR 

100 এবং ্রবসাচ্চ INR 500 প্রফত ্ার্টস ফিরেরট PrCB ই্ুয েরররে।    

 

7.3 PrCB-থে থোর্টশ প্রদাে েরর QCI এর্টর ফবরবচোয় অেযােয প্ররয়াজেীয় ফি ্ংরশাধে/ আররাপ 
েররত পারর।  
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অ্ধ্যায় 6 

 

1. CB-র নোম:  

 

2. অনুমমোদন আমেদন করো হময়মে: 

  

3. আমেদনপমের উমেখ: 

 

4. CB’র নলিভুক্তকরণ (CB তোলিকো করমে)  

 

5. CB-র সম্বমে সংলিপ্ত তিয (CB প্রদোন করমে)  

 

6. পর্যমেিমণর সোরসংমিপ  

 

7. পরোমর্যগুলি  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

ক্রলমক  র্তয োধীন অনুমমোদমনর জনয VCSTCHP লিমমর 
আের্যকতোগুলি  

QM/প্রলক্রয়ো 
নম্বর/নলিপে 
নম্বর/ধোরো নম্বর 
সমমত লেনযোস 
নম্বর, কর্খোমন একটি 
লনলদযষ্ট আের্যকতো 
সমম্বোলধত হময়মে   

 (লের্মদ CB প্রদোন 
করমেন) 

সম্মলত মূিযোয়মনর পমর QCI AT-

র পর্যোমিোচনো মন্তেয  

 

   হযোাঁ  নো   

3. প্রর্োসলনক আের্যকতো      

3.1  আইলন সত্তো      

 কর্ অিযনীলতমত অেলিত কসখোমন PrCB একটি 
আইলন সত্তো হমে, অিেো আইলন সত্তোর অংর্ হমে 
র্োমত এটির সমস্ত সোটিয লফমকর্ন কোজকমমযর জনয 
এটি আইনগতভোমে দোয়েদ্ধ িোকমত পোমর। একটি 
সরকোলর সত্তোমক আইলন সত্তো লহমসমে গণয করো হয় 
এটির সরকোলর অেিোমনর লভলত্তমত। একটি PrCB 
কর্টি একটি প্রলতষ্ঠোমনর অংর্, সোটিয লফমকর্ন েোড়ো 
অনয কোজকমময সংর্ুক্ত, কসটি পৃিক হমে এেং 
প্রলতষ্ঠোমনর মমধয র্নোক্তকরণমর্োগয হমে।  

    

3.2 প্রোলতষ্ঠোলনক কোঠোমমো      

 PrCB লনধযোরণ ও নলিভুক্ত করমে এটির কমীেৃন্দ 
ও কর্মকোমনো কলমটির কতয েয, দোলয়ত্ব এেং 
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প্রলতমেদমনর কোঠোমমো ও প্রলতষ্ঠোমনর মমধয এটির 
অেিোন। র্খন সোটিয লফমকর্ন সংিো আইলন সত্তোর 
একটো লনলদযষ্ট অংর্, প্রোলতষ্ঠোলনক কোঠোমমোর 
নলিভুক্তকরণ অন্তভুয ক্ত করমে কতৃয পমির সোলর এেং 
একই আইলন সত্তোর মমধয অনযোনয অংমর্র সমে 
সম্পকয ।   

3.3 নযোয়পরতো       

 PrCB এেং এটির কমীেৃন্দ সেসময় নযোয়পরতো েজোয় 

রোখমে। নযোয়পরতো লনলিত করমত PrCB পর্যোপ্ত পদমিপ 

েোস্তেোলয়ত করমে।   

    

3.4  লনরমপিতো      

3.4.1 PrCB লনরমপি হমে।      

3.4.2 লনরমপিতো রিো করোর জনয PrCB-কক ভোমিোভোমে 

কোঠোমমোেদ্ধ ও েযেলিত হমত হমে।  
    

3.4.3 PrCB এেং এটির কমীরো এমন ককোনও কোমজ জলড়ত হমে 

নো কর্টি তোাঁমদর লনরমপিতোর সমে দ্বমন্দ কর্মত পোমর।  
    

3.4.4 PrCB এটির আমেদনকোরী, প্রোিী এেং স্বীকৃত 
TCHP-কদর সম্পমকয  লনরমপি আচরণ করমে।  

    

3.4.5 PrCB-র একটো প্রলক্রয়ো িোকমে একটি চিমোন লভলত্তমত 

এটির সম্পকয গুমিো কিমক উদূ্ভত কর্মকোনও দ্বন্দ্ব সমমত 

এটির কোজকমযগুলি কিমক উৎপন্ন লনরমপিতোর প্রলত 

ভীলত প্রদর্যনগুলি লচলিত, লেমেষণ, মূিযোয়ন, পর্যমেিণ 

এেং নলিভুক্তকরণ করোর জনয।  
(a) এটি অন্তভুয ক্ত করমে ওইসে ভীলত প্রদর্যনগুলি 
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এটির কোজকমযগুলি কিমক, অিেো এটির সম্পকয গুলি 
কিমক, অিেো এটির কমীেৃমন্দর সম্পকয গুলি কিমক 
উদূ্ভত হমত পোমর। র্লদ কসখোমন লনরমপিতোর প্রলত 
ককোনও ভীলত িোমক, PrCB-টি তো নলিভুক্ত করমে এেং 
প্রদর্যন করমে  লকভোমে এইধরমনর ভীলতগুলি েজয ন করো 
এেং হ্রোস করো র্োয় এেং ককোনও অেলর্ষ্ট ঝুাঁ লক িোকমি তো 
নলিভুক্ত করমে। প্রদর্যনটি কর্গুলি লচলিত হময়মে এরকম 

সমস্ত সম্ভোেয ভীলতগুলি অন্তভুয ক্ত করমে, র্লদ কসগুলি 

PrCB-র মমধয কিমক উদূ্ভত হময় িোমক অিেো অনয 
েযলক্তসমূহ, সংিো েো প্রলতষ্ঠোমনর কিমক উদূ্ভত হময় িোমক।  
(b) এটি গ্রহণমর্োগয ঝুাঁ লকর স্তমর আমে লক নো তো 
লনধযোরণ করোর জনয সমেযোচ্চ আলধকোলরকগণ ককোনও 
অেলর্ষ্ট ঝুাঁ লক পর্যোমিোচনো করমেন। র্খন ককোনও 
সম্পকয  লনরমপিতোর প্রলত অগ্রহণমর্োগয ভীলত দোলে 
কমর, তখন সোটিয লফমকর্ন প্রদোন করো হমে নো।  

(c) উন্মকু্ততো এেং জনমত সমমত লনরমপিতোমক 
প্রভোলেত কমর এমন লেষয়গুলির ওপর উপমদর্ 
কপমত ঝুাঁ লকর মূিযোয়ন প্রলক্রয়োটি অন্তভুয ক্ত করমে 
উপর্ুক্ত উৎসোহী পিমদর লচলিতকরণ ও পরোমর্য 
গ্রহণ। 

কনোট 1 স্বীকৃত সংিোর লনরমপিতোর ঝুাঁ লকগুলির 
উৎসগুলি মোলিকোনো, পলরচোিনো, মযোমনজমমন্ট, কমীেৃন্দ, 

ভোগ করো সম্পলত্ত, আলিযক সংিোন, চুলক্ত, কেলনং, 
মোমকয টিং এেং একটি লেক্রয় কলমর্মনর কপমমমন্টর 
েো নতুন গ্রোহমকর করফোমরি-এর প্রমিোভমনর লভলত্তমত 
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হমত পোমর।  

কনোট 2 আগ্রহী পিমদর সমে পরোমর্য লনষ্পন্ন করোর 
একটি উপোয় হি একটি লনরমপিতো কলমটির 
েযেহোমরর মোধযমম।  

   

3.4.6 PrCB একই আইলন সত্তোর মমধয পরম্পরোগত সম্প্রদোময়র 

স্বোিয পলরমষেোগুলির লর্িো এেং/অিেো কেলনং প্রভোলেত 

করমে নো।  

    

3.4.7 লনরমপিতোর ঝুাঁ লক েজয ন ও হ্রোস করোর জনয 
PrCB-র একটি প্রলক্রয়ো িোকমত হমে র্লদ TCHR-এর 
কেলনং/লর্িো একটি সম্পলকয ত সংিোয় সম্পন্ন হয় 
কর্টি একই মোলিকোনোর দ্বোরো PrCB-র সমে সংর্ুক্ত।  

    

3.4.8 PrCB-র একটো প্রলক্রয়ো িোকমে লনলিত করমত কর্ 

সোম্প্রলতক অতীমত লর্িক িোকো অেিোয় মূিযোয়নকোরীরো 
আমেদনকোরী(কদর) সমে ককোনও স্বোিযমূিক দ্বন্দ কিমক 

মুক্ত। এই উমেমর্য 2 েেমরর একটি পৃিকীকরণ স্বীকৃত 
হয়।  

    

3.5  কগোপনীয়তো: 
একটি উপর্ুক্ত পদ্ধলত িোভ কমর PrCB-কক এটির 

সোটিয লফমকর্ন কোজকমময উপিব্ধ তমিযর কগোপনীয়তো 
লনলিত করমত হমে।    

    

3.6 লনরোপত্তো: 
PrCB সমগ্র সোটিয লফমকর্ন প্রলক্রয়োয় লনরোপত্তো লনলিত 

করমত কমযপন্থো ও কোর্যপ্রণোিী ততলর করমে এেং 
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নলিভুক্ত করমে। 

3.7  দোয়েদ্ধতো ও আলিযক সংিোন      

3.7.1 PrCB প্রদর্যন করমত সমিয হমে কর্ এটি সোটিয লফমকর্ন 

কোজকমযগুলি কিমক উদূ্ভত ঝুাঁ লকগুলি মূিযোয়ন কমরমে এেং 
এটির র্মিষ্ট েযেিো (কর্মন, েীমো েো সংরিণ) আমে 
এটির প্রলতটি কোজকমমযর কিে এেং কভৌমগোলিক 
অঞ্চমি কর্খোমন এটি কোজ কমর কসখোন কিমক এটির 
লক্রয়োকিোপ উদূ্ভত দোয়েদ্ধতোগুলির িলতপরূমণর 
জনয।    

    

3.7.2 PrCB মূিযোয়ন করমে এটির আলিযক সংিোন এেং 
আময়র উৎসগুলি এেং প্রদর্যন করমে কর্ 
প্রোিলমকভোমে, এেং চিমোন লভলত্তমত, েোলণলজযক, 

আলিযক েো অনয চোমপ এটির লনরমপিতোয় সমমঝোতো 
করমে নো। 

    

4. কটকলনকযোি আের্যকতোগুলি      

4.1. কমীেৃন্দ:      

4.1.1  এটির লনমজর প্রলতষ্ঠোমনর অংর্ লহমসমে PrCB-র 

িোকমে হয় লনর্ুক্ত েো চুলক্ত লভলত্তমত েযোলির্নোি 

কলমউলনটি কহিিমকয়োর প্রভোইিোরস (TCHP)-কদর 

সোটিয লফমকর্ন প্রলক্রয়ো পলরচোিনো করোর জনয র্মিষ্ট 

কমযদিতো সম্পন্ন কমীেৃন্দ।   

    

 

4.1.2 PrCB-র লনলদযষ্ট প্রলক্রয়ো িোকমে লনেযোচন, কেলনং 
এেং আনুষ্ঠোলনকভোমে মূিযোয়নকোরীমদর অনুমমোলদত 
করোর জনয এেং কটকলনকযোি লেমর্ষজ্ঞ লনেযোচন 
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করোর জনয, র্লদ এই কোমজ প্রময়োজন হয়।    

4.2  কমযদিতো     

4.2.1 PrCBs-র দ্বোরো েযেহৃত মূিযোয়নকোরীমদর লনম্নলিলখত 
কর্োগযতো ও অলভজ্ঞতো িোকমত হমে: 

a) অলভজ্ঞতো: অনুর্ীিমনর র্োখোয় 20 েেমরর কম 

অনুর্ীিন হমে নো 
b) সম্প্রদোময়র মমধয স্বীকৃত হমেন: 

c) ভোমিো েোতয ো-লেলনময়কোরী হমেন  

d) কমযদিতো রূপমরখোর ভোমিো কেোধর্লক্ত িোকমে। 

e) ওই কভৌমগোলিক অঞ্চমির লেলভন্ন ঔষলধ 
গোেপোিোর এেং মোনুমষর প্রলতমষধ ও করোগ 
লনরোমময় জনয এগুলির েযেহোমরর ভোমিো কেোধর্লক্ত    

f) লিম মোলিকমদর দ্বোরো মোনসম্পন্ন পূেযলনধযোলরত 
মূিযোয়ন নীলতগুলির প্রময়োগ করমত সিম হমেন; 

g) অিমতো, ভোষো, এেং অনযোনয লেমর্ষ প্রময়োজমনর 
জনয মূিযোয়মনর িোনগুলি প্রময়োগ করমত সিম 
হমেন; 

h) মূিযোয়ন পদ্ধলতগুলি এেং েরোে করো সুলনলদযষ্ট 
কমযদি ইউলনট(গুলি)-র জনয সংগ্রহ করো প্রমোমণর 
প্রকোর প্রময়োগ করমত সিম হমেন; 

i) পূেযেতী লর্িো এেং েতয মোন কমযদিতোর 
প্রলক্রয়োগুলি র্নোক্ত এেং প্রমভদ করমত সিম হমেন; 

j) সমস্ত গণনো এেং প্রলতমেদমনর প্রলক্রয়োগুলি প্রময়োগ 
করমত সিম হমেন; 

k) প্রময়োজন মমতো কর্খোমন TCHP অনুর্ীিন ও প্রলতমেদন 
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কমরন কসই সম্প্রদোময়র কিমক অনুর্ীিন সংগ্রমহর প্রমোণ 

প্রময়োগ করমত সিম হমেন;    

l) MSC অনুর্োয়ী কমযদিতোর জনয প্রোিীমদর কমৌলখক 
মুিযোয়োন পলরচোিনো করমত সিম হমেন; এেং 
m) সলক্রয় আইনরিো পদ্ধলতগুলির েযেহোমর সিম 
হমেন। 

4.2.2 েযোলির্নোি কহিিমকয়োর কপ্রোভোইিোরস-কদর একজন 

আরও েলরষ্ঠ কপর্োদোরীর দ্বোরো মূিযোয়নকোরীমদর কর্োগয 
েমি লনেযোচন করোর জনয PrCB-র একটি প্রলক্রয়ো 
িোকমে। েলরষ্ঠ েযোলির্নোি কলমউলনটি কহিিমকয়োর 

কপ্রোভোইিোরস কর্ মূিযোয়নকোরীমদর কর্োগয েমি লনেযোচন 

করমে তোর কমযদিতোর আের্যকতোগুলিও PrCB 

লনধযোরণ করমে।   

    

4.2.3 পলরেমতয  PrCBs TCHP লেমর্ষজ্ঞমক লিম মোলিকমদর 
দ্বোরো অনুমমোলদত লপয়োর ইভযোিুময়র্ন কলমটি কিমক 
আনোমত পোমর।   

    

4.2.4 কমীেৃমন্দর করকিয গুলি  

PrCBs লিম নলি অনুর্োয়ী েতয মোন সময় পর্যন্ত 

কমীেৃমন্দর করকিয  রিণোমেিণ করমে, এটির প্রলতটি 

কমীর র্োরো সোটিয লফমকর্ন কোজকমময সংর্ুক্ত আমে 

    

4.3 সোটিয লফমকর্ন প্রলক্রয়ো:      

4.3.1 PrCB লিমটির অধীমন নলিভুক্ত অনুর্োয়ী ‘সোটিয লফমকর্ন 
প্রমসস’ অনুর্োয়ী সোটিয ফোইং েযোলির্নোি কলমউলনটি 

কহিিমকয়োর কপ্রোভোইিোরস-কদর প্রতযয়ন করোর 
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প্রলক্রয়োটি পলরচোিনো কমর। 

4.3.2 PrCB করকিয গুলি রিণোমেিণ করমে প্রদর্যন করোর জনয 
কর্ সোটিয লফমকর্ন প্রলক্রয়োটি কোর্যকরীভোমে েোস্তেোলয়ত 
হময়মে।  

    

4.3.3 PrCB লিমটির আের্যকতোগুলি কর্মকোমনো সমময় 
কমটোমনো হময়মে তো লনলিত করমে। 

    

4.3.4 PrCB শুধুমোে লিমটির অধীমন েযোলির্নোি কলমউলনটি 

কহিিমকয়োর প্রভোইিোরস-কদর প্রতযলয়ত করমে এেং 
েযোলির্নোি কলমউলনটি কহিিমকয়োর প্রভোইিোরস-কদর 

কদওয়ো সোটিয লফমকটগুলিমত লিমটির কিোমগো-টি েযেহোর 

করমে ।  
 

    

4.3.5 PrCB স্বীকৃত THCP-কদর সমে লিলখত চুলক্তপে 
রোখমেন তোমদর কদওয়ো সোটিয লফমকমটর েযেহোমরর 
জনয। 

    

4.3.6 PrCB-র এটির কর্মকোমনো লসদ্ধোমন্তর লেরুমদ্ধ প্রোিীমদর 
দ্বোরো করো আলপিগুলি সোমিোমনোর জনয একটি প্রলক্রয়ো 
িোকমে। 

    

4.3.7 PrCB-র একটো প্রলক্রয়ো িোকমে TCHP, স্বীকৃত 
TCHP-র পলরমষেো েযেহোরকোরী অিেো অনয 
কেকমহোল্ডোর-কদর কিমক আসো অলভমর্োগগুলি 
সোমিোমনোর জনয।  

    

4.4 সোটিয লফমকর্ন চুলক্তপে: PrCB-কদর THCP-কদর প্রলত 
সোটিয লফমকর্ন কোজকমমযর েযেিোর জনয একটি 
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আইনত সম্পোদনীয় চুলক্তপে িোকমে। অলধকন্তু, 

PrCBs লনলিত করমে এটির সোটিয লফমকর্ন চুলক্তপে 

THCP-কদর অন্তত কমমন কনওয়ো প্রময়োজন কর্ 
প্রোসলেক স্বীকৃত মোনদমে (ISO17024) এেং লিম 
নলিপমে কর্রকম লনমদয লর্ত আমে কসই লনলদযষ্ট 
আের্যকতোগুলি। 

4.5 সোটিয লফমকর্ন-এর ওপর লসদ্ধোন্ত কনওয়োর দোলয়ত্ব      

4.5.1 PrCBs দোলয়ত্বপূণয িোকমে, কতৃয ত্ব ধমর রোখমে, এেং 
দোলয়ত্ব েণ্টন করমে নো, মঞ্জরু, েজোয় রোখো, পুনঃ 
সোটিয লফমকর্ন, সোটিয লফমকর্ন-এর সুমর্োগ লেস্তোর ও 
হ্রোস করো এেং  সোটিয লফমকর্ন-এর িলগত ও 
প্রতযোহোর সমমত এটির সোটিয লফমকর্ন সম্পলকয ত 
লসদ্ধোন্তগুলির জনয।    

    

4.6 জনগমণর জনয উপিব্ধ তিয      

4.6.1 PrCB লিমটি এেং লিমটির অধীমন এটির 
সোটিয লফমকর্ন কোজকময সম্বমে তিয কদওয়োর জনয 
একটি ওময়েসোইট-এর রিণোমেিণ করমে।   

    

4.6.2 PrCB সোটিয লফমকর্ন মঞ্জরু, েজোয় রোখো, লেস্তোর করো, 
পুনঃনেীকরণ করো, হ্রোস করো, িলগত েো প্রতযোহোর 
করো এেং সোটিয লফমকর্মনর কোজকময সম্বমে এেং 
কভৌমগোলিক অঞ্চিগুলি কর্খোমন এটি কোজ কমর তোর 
জনয এটির সোটিয লফমকর্ন প্রলক্রয়োর তমিযর েণযনো 
রিণোমেিণ করমে এেং জনগমণর জনয উপিব্ধ 
করমে ।  

    

4.6.3 PrCB আমেদনপেগুলি লনেলেত এেং সোটিয লফমকর্ন     



ককোয়োলিটি কোউলিি অফ ইলিয়ো 
ক্রস রেফারেন্স ম্যাট্রিক্স-কাম্-অ্যারসসরম্ন্ট ট্রের ার্ট  

(CB-রক ক্রট্রম্ক (3)  েূণ কেরে হরে; QCI AT োট্রকগুট্রি  েূণ কেরে) 
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মঞ্জরু, িলগত েো প্রতযোহৃত সম্বমে তিয জনগমণর 
জনয উপিব্ধ করমে।  

4.6.4 PrCB আলপি ও অলভমর্োগগুলি সোমিোমনোর এটির 
প্রলক্রয়োগুলি জনগমণর জনয উপিব্ধ করমে।  

    

5. অনুমমোদন প্রলক্রয়ো      

5.1. আমেদনপে      

5.1.1 কর্মকোমনো প্রলতষ্ঠোন এই লিমটির উমেমর্য PrCB 

লহমসমে অনুমমোদন কপমত আগ্রহী হমি আমেদমনর ফী-
এর সমে লনলদযষ্ট আমেদনপমের লেনযোমস QCI কত 
আমেদন করমত পোমরন। আমেদনকোরী এেোড়োও 

অযোলিমকর্ন ফমময কর্রকম লনলদযষ্ট করো আমে 
কসরকম আের্যক তিয এেং নলিপেগুলি সংমর্োলজত 
করমে। 

    

5.1.2 অনুমমোদমনর জনয পূরণ করো আমেদনপেটি কর্  
অনুমমোদমনর জনয সমচষ্ট প্রলতষ্ঠোনটির 
CEO/অনুমমোলদত প্রলতলনলধ/কদর দ্বোরো স্বোিলরত 
হমে।  

    

5.1.3 আমেদনপে পোওয়োর পমর, এটি QCI-কত 
কসমক্রটোলরময়ট-এর দ্বোরো খুাঁটিময় কদখো হমে এেং 
কর্গুলি সমস্ত লেমেচনোয় সমূ্পণয হমে কসগুলি আমগ 
প্রলক্রয়োকৃত হমে।    

    

5.2 মূিযোয়ন প্রলক্রয়ো      

5.2.1 আমেদনপেটির সমূ্পণযতোর পর্যোমিোচনোয়, র্লদ 
প্রময়োজন হয় আমেদনকোরীর অলফমস এেং অনযোনয 
অেিোমন মূিযোয়মনর জনয দিমনতো এেং সদসয 
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(গণ)/কটকলনকযোি লেমর্ষজ্ঞ (গণ) লনময় গঠিত হওয়ো 
একটি মূিযোয়ন দি QCI-এর দ্বোরো মমনোনীত হমে। 
স্বোভোলেক পলরলিলতমত, কহি অলফমস মূিযোয়নটি হমে 
কমোট দটুি কোমজর লদমনর জনয।     

5.2.2 মূিযোয়ন দমির সদসযমদর নোম তোমদর CV-র সমে 
আমেদনকোরীমক দমির ককোনও সদমসযর লনময়োমগর 
লেরুমদ্ধ ককোনও আপলত্ত িোকমি তো উত্থোপন করোর 
র্মিষ্ট সময় লদময় জ্ঞোপন করো হমে, কর্টি QCI-এর 
দ্বোরো কর্োগযতোর লভলত্তমত কমোকোলেিো করো হমে। 
QCI দ্বোরো মমনোনীত সমস্ত মূিযোয়নকোরী/লেমর্ষজ্ঞ 
কগোপনীয়তো ও স্বোমিযর দ্বন্দ সম্বেীয় অেীকোমর 
স্বোির কমরমেন।    

    

5.2.3 র্লদ প্রময়োজন হয়, QC প্রকৃত মূিযোয়ন েো 
আমেদনকোরীর দ্বোরো সোটিয লফমকর্ন প্রলক্রয়োর 
কর্মকোমনো অংমর্র সোিী মিূযোয়ন(গুলি)-র অেীকোর 
করমত অলফস মূিযোয়ন েো অনযভোমে প্রলতমেদমনর 
ওপর লভলত্ত কমর লসদ্ধোন্ত লনমত পোমরন।   

    

5.2.4 মূিযোয়ন দমির কনতো আমেদনকোরীমক মূিযোয়মনর 
আমগই একটি মূিযোয়ন পলরকল্পনো প্রদোন করমেন।  

    

5.2.5 মূিযোয়মনর তোলরখ(গুলি) আমেদনকোরী এেং 
QCI/মূিযোয়ন দমির মমধয পোরস্পলরকভোমে সম্মত 
হমে।   

    

5.2.6 অলফস মূিযোয়ন মূিযোয়মনর উমের্য এেং সুমর্োগ 
এেং মূিযোয়মনর পদ্ধলত েযোখযো করোর জনয একটি 
প্রোরলম্ভক লমটিমের মোধযমম শুরু হমে। প্রকৃত 
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মূিযোয়ন প্রলক্রয়ো প্রলতষ্ঠোমনর নলিভুক্ত পদ্ধলতর 
পর্যোমিোচনো কভোর করমে  কর্রকম লনলদযষ্ট করো 
আমে কসরকম মূিযোয়মনর মোনদমের সমে এটির 
সোদরৃ্য মিূযোয়ন করমত। এটি আরও সংলেষ্ট করমে 
মূিযোয়নকোরীমদর কমযদিতোর এেং অনয প্রোসলেক 
প্রলতমেদন এেং সোিোতকোমরর মমতো উপোময় 
মূিযোয়নকোরীমদর কমযদিতোর প্রদর্যন-এর 
প্রলতমেদমনর সুলেমেচনো সমমত পদ্ধলতটির প্রময়োমগর 
র্োচোইকরমণর ওপর লভলত্ত কমর। সংলিপ্তরূমপ, এটি 
লিমটির অধীমন চোিনোর জনয আমেদনকোরীর 
কটকলনকযোি কর্োগযতোর পরীিোর জনয একটি 
মূিযোয়ন হমে।   

5.2.7 অলফস মূিযোয়মনর কর্মষ, একটি আনুষ্ঠোলনক লমটিং-
এর মোধযমম, মূিযোয়মনর মোনদে এেং QCI-কক করো 
সুপোলরর্ অনুর্োয়ী আমেদনকোরীর পদ্ধলতমত 
পর্যমেিণ করো সমস্ত অসেলত ও উমদ্বগগুলি 
আমেদনকোরীমক জ্ঞোপন করো হমে।  

    

5.2.8 মূিযোয়মনর প্রলতমেদন এেং অসেলত/উমদ্বগগুলির জনয 
আমেদনকোরীর কনওয়ো পদমিপ-এর ওপর লভলত্ত 
কমর, র্লদ িোমক, QCI এই লিমমর অধীমন 
আমেদনকোরীমক PrCB লহমসমে র্তয পণূয অনুমমোদন 
মঞ্জলুরর ওপর একটি লসদ্ধোন্ত কনমে।  

    

 

দিমনতোর নোম  
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তোলরখ  



অধ্যায় 7 

 

 

 

ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি 
ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি 

হরাভাইিািস 

(VCSTCHPs) 

 

পাকসিাকনল সার্টি রিকেশন বরিস (PrCB)-এি 
জনয আকবদনপত্র 

 
 
 



ককোয়োলিটি কোউলিি অফ ইলিয়ো (QCI) 
2য় ফ্লোর, ইন্সটিটিউশন অফ ইঞ্জিঞ্জনয়োর্স ঞ্জিঞ্জডিং, িোহোদরু শোহ জোফর মোর্স, ঞ্জনউ ঞ্জদঞ্জি – 110002 

ফ্ফোন: +91-11-2337 8056 / 57; ফযোক্স: +91-11-2337 8678; ইমমল: manish.pande@qcin.org; ওময়ি: www.qcin.org 
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পোর স্োরেি ্োটিস লফরকশে বলি্ (PrCB)-এর জেয আরবদেপত্র  
ভলোনটোঞ্জর র্োটিস ঞ্জফমেশন ঞ্জিম ফর ট্র্যোঞ্জিশনোল েঞ্জমউঞ্জনটি ফ্হলথমেয়োর ফ্রোভোইিোরর্ (VCSTCHPs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনগু্রহ েমর এই ধরন অনযুোয়ী এিিং রদত্ত জোয়র্োয় তথয ঞ্জদন। 

অংশ – I                               ্োধোরণ তথ্য  
 

1. পোর স্োরেি ্োটিস লফরকশে বলি-র েোম   

 

2. প্রধোে কোর্সোিরয়র ঠিকোেো   

 

শহর  

রোজয                                   ঞ্জিন  

3. কর্োগোরর্োরগর লববরণ ফ্ফোন  

ফযোক্স  

ইমমল  

ওময়ি   

 

4. মোলিকোেোর লববরণ   

 

5. আইলে করলজরেশরের লববরণ   অিস্থো   

 ফ্রঞ্জজ. নিং   

 ফ্রঞ্জজ.-এর তোঞ্জরখ   

 ফ্রঞ্জজ. েততস িক্ষ   

 ফ্রঞ্জজ.-এর স্থোন   

 যঞ্জদ রধোন েোযসোলময়র স্থোমনর িোইমরর ফ্দমশ ফ্রঞ্জজঞ্জি েরো হয়। ভোরত/SAARC 
ফ্দশগুঞ্জল/ ঞ্জিশ্বিযোিী িযির্ো িো চোলনো েরোর অনমুমোদমনর ঞ্জিিরণও উিমর ঞ্জদন এিিং 
মিঞু্জরেত ত অনমুমোদমনর েঞ্জি জমুে ঞ্জদন।  

 

6. প্রধোে কোর্সলেবসোহী  নোম  

 িদ 

 

7. প্রোথ্লমক কর্োগোরর্োগ বযলি  নোম 

  িদ 

 ফ্ফোন  

 ফ্মোিোইল  

 ইমমল  

 

8. শোখো কোর্সোিয়(গুলি)-এর অবস্থোে কোজকরমসর 
্রে  

 

 

র্োটিস ঞ্জফমেশন র্িংস্থোর র্ি শোখো েোযসোলময়র অিস্থোন উিমর উমিখ েরুন এিিং র্োরণী 
A-এর ধরমন ঞ্জিিরণ জমুে ঞ্জদন।  

ভলোনটোঞ্জর র্োটিস ঞ্জফমেশন ঞ্জিম ফর ট্র্যোঞ্জিশনোল েঞ্জমউঞ্জনটি ফ্হলথমেয়োর ফ্রোভোইিোরর্ (VCSTCHPs)-এর অধীমন QCI অেুরমোদরের জেয আরবদে 
কররত অেুগ্রহ করর এই আরবদেপত্রটি পরূণ করুে এবং উপরর উরেলখত ঠিকোেোয় QCI-কক পোঠোে লেম্নলিলখতগুলির ্রে: 

1. আমিদমনর িোটস  IV-এ তোঞ্জলেোভুক্ত নঞ্জথিত্রগুঞ্জল; 

2. আমিদমনর ঞ্জফ (রমযোজয শুল্ক র্হ) ফ্েোয়োঞ্জলটি েোউঞ্জন্সল অফ ইঞ্জিয়ো-র র্িমক্ষ।  

 

এই আরবদেপত্রটি পরূরণর এবং জমো কদওয়োর আরগ, ভিোেটোলর ্োটিস লফরকশে লিম ফর ট্র্যোলিশেোি কলমউলেটি কহিথ্রকয়োর কপ্রোভোইিোর্ 
(VCSTCHPs)-এর প্রো্লেক েলথ্পত্রগুলি র্ত্ন্হকোরর পড়ো উলিৎ। র্লদ ককোেও প্রশ্ন থ্োরক, অেুগ্রহ করর QCI-এর ্রে tchpscheme@qcin.org-এ 
কর্োগোরর্োগ করুে।  
 

র্লদ ককোেও লবষরয় তথ্য কদওয়োর জেয বোড়লত জোয়গোর প্ররয়োজে হয়, তথ্যটি একটি আিোদো পোতোয় জরুড় কদওয়ো কর্রত পোরর।  
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অংশ – II                                                কমীবৃরের তথ্য                
 

9. গুণমোে-এর প্রধোে/ 

TCHP (পলরিোিেো)-
এর প্রধোে  

নোম 

 

10. ভিোেটোলর 
্োটিস লফরকশে লিম ফর 
ট্র্যোলিশেোি 
কলমউলেটি 
কহিথ্রকয়োর 
কপ্রোভোইিোর্ 
(VCSTCHPs)-এর 
কমীবৃে  

মযোমনজমমন্ট েমী  মলূযোয়নেোরী  র্হমযোর্ী েমী  রযুঞ্জক্ত ঞ্জিমশষজ্ঞ  ফ্মোট  

স্থোন(গুঞ্জল)      

     

     

     

     

     

     

     

     

র্োরণী B অনযুোয়ী উিমর ফ্েিলমোত্র র্িংখযো ঞ্জলখুন এিিং রধোন েোযসোলয় ও শোখো েোযসোলময়র রধোন মযোমনজমমন্ট েমী, র্েল মলূযোয়নেোরী ও রযুঞ্জক্ত 
ঞ্জিমশষজ্ঞমদর ঞ্জিিরণ জমুে ঞ্জদন। 

অংশ – III                                       অেযোেয তথ্য  
11.  ISO 17024, ISO 17021 ইতযোলদ অেুর্োয়ী স্বীকৃলত 

র্লদ থ্োরক  
অনগু্রহ েমর স্বীেত ঞ্জত র্িংস্থোর নোম, র্োটস . নিং এিিং বিধ 
র্ময়েোল উমিখ েরুন  

 

 

12. ্রকোর বো লেয়োমক ্ংস্থো কথ্রক অেযোেয 
অেুরমোদে(গুলি), র্লদ থ্োরক  

 

 

13. একই আইলে ্ত্ত্বোর মরধয অেযোেয কোজকমস    

 

14. ্ম্পলকস ত ্ংস্থো, র্লদ থ্োরক, এবং ক্গুলির কোজকমস   

 

15. মুখয গ্রোহকগণ   

 

16. ISO 17024 অেুর্োয়ী কমীবৃেরক ই্ুয করো 
্োটিস লফরকরটর ্ংখযো, বো অেয ককোেও 
্োটিস লফরকশে  

ISO 17024 র্োটিস ঞ্জফমেশন 

অনয ফ্েোনও র্োটিস ঞ্জফমেশন 

 

17. আলথ্সক কমস্ম্পোদে 

(র্ত 3টি আঞ্জথসে িছমরর ঞ্জহমর্মি)  

আঞ্জথসে িছর      ফ্মোট আয়     র্োটিস ঞ্জফমেশন ফ্থমে আয়      ফ্মোট 
লোভ 
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অংশ – IV                          ্ংর্িু তথ্য  
1. র্িংস্থোর ফ্রঞ্জজমিশন র্োটিস ঞ্জফমেট ও স্মোরেঞ্জলঞ্জি / র্িংর্ঠমনর আটিস মেল (ফ্েিল েঞ্জি)  র্িংযুঞ্জক্ত – 1 

2. TCHP-এর জনয VC ঞ্জিম র্ম্পঞ্জেস ত নঞ্জথিমত্রর মখুয তোঞ্জলেো  (র্মর্যো এিিং/অথিো র্িংমশোধমনর 
অিস্থোর র্মে) 

র্িংযুঞ্জক্ত – 2 

3. ISO/IEC 17024/ঞ্জিমমর রময়োজনীয়তো অনযুোয়ী ফ্েোয়োঞ্জলটি মযোনয়ুোল, যঞ্জদ থোমে  র্িংযুঞ্জক্ত – 3 

4. TCHP-এর জনয VC ঞ্জিম র্ম্পঞ্জেস ত নঞ্জথিত্র (রঞ্জিয়ো, ফ্যোর্যতোর মোিেোঠি, ফরমযোট, ফ্চেঞ্জলস্ট ইতযোঞ্জদ)  র্িংযুঞ্জক্ত – 4 

5. অনমুমোদমনর অধীমন র্িংরঞ্জক্ষত েোজেমস র্হ শোখো েোযসোলয়(গুঞ্জল) (র্োরণী  A অনযুোয়ী তোঞ্জলেো) র্িংযুঞ্জক্ত – 5 

6. মযোমনজমমন্ট েমী, অঞ্জিটর এিিং রযুঞ্জক্ত ঞ্জিমশষজ্ঞমদর তোঞ্জলেো (র্োরণী  B অনযুোয়ী তোঞ্জলেো) র্িংযুঞ্জক্ত – 6 

7. আমিদন ঞ্জফ – িঞ্জরমোণ, ফ্চে / DD নিং,তোঞ্জরখ: র্িংযুঞ্জক্ত – 7 

8. অনযোনয নঞ্জথিত্র (র্িংযুক্ত তোঞ্জলেো)  র্িংযুঞ্জক্ত – 8 

 

অিংশ – V                        ক োষণো  
 

আঞ্জম, আমোমদর িোমর্সোমনল র্োটিস ঞ্জফমেশন িঞ্জি (PrCB)-র তরমফ অনুমমোঞ্জদত রঞ্জতঞ্জনঞ্জধ, QCI-এর ঞ্জনম্নঞ্জলঞ্জখত শতস োিলীর র্মে TCHP-র জনয ভলোনটোঞ্জর 
র্োটিস ঞ্জফমেশন ঞ্জিম-এর অধীমন QCI অনমুমোদমনর জনয ঞ্জনয়ম ও িদ্ধঞ্জতগুঞ্জলমত র্ম্মত হই, এিিং ঞ্জনম্নঞ্জলঞ্জখতগুঞ্জল ফ্ োষণো েঞ্জর:  

1. আমিদনিমত্রর র্মে ফ্দওয়ো র্মস্ত ঞ্জিিতঞ্জত, তথয এিিং নঞ্জথিত্রগুঞ্জল আমোমদর জ্ঞোন ও ঞ্জিশ্বোর্ অনযুোয়ী র্ঠিে। 

2. QCI মোনদণ্ড, আিশযেতো, িদ্ধঞ্জত, এিিং নঞ্জথিত্রগুঞ্জল িরো, ফ্িোঝো ও রময়োর্ েরো হময়মছ। 

3. TCHP-র জনয ভলোনটোঞ্জর র্োটিস ঞ্জফমেশন ঞ্জিম-এর অধীমন র্োটিস ঞ্জফমেশন েোমজর দোঞ্জয়ত্বগ্রহণ, মলূযোয়মনর অঞ্জভজ্ঞতো লোভ েরোর র্মে অনমুমোদমনর শতস  
িজোয় রোখোর জনয িযসোপ্ত র্ম্পদ আমছ এিিং QCI-ফ্ে র্মস্ত রময়োজনীয় ঞ্জফ ও চোজস  (ফ্েোনও রমযোজয শুল্ক র্মমত) রদোন েরি। 

4. ঞ্জনঞ্জিত েরি ফ্য আমোমদর িোমর্সোমনল র্োটিস ঞ্জফমেশন িঞ্জি (PrCB)-র েোযসরণোলী, েমী এিিং িদ্ধঞ্জতগুঞ্জল অনিরত QCI ঞ্জিমমর আিশযেতো ও 
িদ্ধঞ্জতগুঞ্জলর রঞ্জত িোধয থোেমি।   

5. র্ির্ময় েোযসরণোলী ও র্োটিস ঞ্জফমেশমনর েোমজ ঞ্জনরমিক্ষতো ও অখণ্ডতো িজোয় রোখি।  

6. র্মগ্র মলূযোয়ন রঞ্জিয়োর র্মময় আমোমদর িোমর্সোমনল র্োটিস ঞ্জফমেশন িঞ্জি (PrCB)-র এেটি িঙু্খোনিুুঙ্খ মলূযোয়ন র্মথস েরমত র্মস্ত নঞ্জথিত্র, রঞ্জতমিদন, 

তথয এিিং র্ুমযোর্র্ুঞ্জিধোগুঞ্জল র্ির্ময় রদোন েরি িো রমিশোঞ্জধেোর ফ্দি এিিং িরিতীেোমল অনমুমোদমনর র্ময়েোমলও।   

7. QCI দ্বোরো উত্থোঞ্জিত র্মর্যোগুঞ্জলর জনয রময়োজন মমতো িযসোপ্ত এিিং তৎির র্িংমশোধনী এিিং/অথিো ঞ্জনিোরে িদমক্ষি(গুঞ্জল) ফ্নি। 

8. রোঞ্জতষ্ঠোঞ্জনে অিস্থোন/েোঠোমমো, েোযসরণোলী, র্ুমযোর্র্ুঞ্জিধো, মলূ নীঞ্জত, িদ্ধঞ্জতগুঞ্জল, েমী িো েমসদক্ষতো, ফ্যগুঞ্জল আমোমদর অনমুমোদমন রভোি ফ্ফলমত িোমর, 

ফ্র্গুঞ্জলর ফ্েোনও গুরুত্বিূণস িঞ্জরিতস ন হমল তৎক্ষণোৎ QCI-ফ্ে জ্ঞোিন েরি।  

9. QCI দ্বোরো িূিসঞ্জনধসোঞ্জরত ঞ্জনয়মমোঞ্জফে মলূযোয়ন, নজরদোঞ্জর এিিং িুনমূসলযোয়নগুঞ্জল এিিং এছোেো QCI দ্বোরো ঞ্জর্দ্ধোন্ত ফ্নওয়ো যোচোইেরণ িো র্হর্ো 
িঞ্জরদশসমনর দোঞ্জয়ত্বগ্রহণ েরি।  

10. আমোমদর িোমর্সোমনল র্োটিস ঞ্জফমেশন িঞ্জি (PrCB)-র রমদয় ফ্েোনও ঞ্জফ এিিং চোজস গুঞ্জল এিিং ফ্যগুঞ্জল অরদত্ত ফ্থমে ফ্র্মছ ফ্র্গুঞ্জল উিযুক্ত ও QCI 
দ্বোরো ঞ্জনধসোঞ্জরত ঞ্জিলম্ব চোজস  র্হ আমোমদর িোমর্সোমনল র্োটিস ঞ্জফমেশন িঞ্জি (PrCB)-র ফ্থমে িুনরুদ্ধোর েরো হমি।  

11. ফ্যমেোমনো র্মময় যঞ্জদ আমোমদর িোমর্সোমনল র্োটিস ঞ্জফমেশন িঞ্জি (PrCB) উিমরোক্ত ফ্ োষণো িো QCI িো ISO/IEC 17024-এর রমযোজয মোন অনযুোয়ী 
আিশযেতোগুঞ্জল ফ্মমন নো চমল িো অনমুমোদমনর ঞ্জমথযো উিস্থোিনো িো অিিযিহোর িো অিেমস িো QCI-ফ্ে দনুসোমম ঞ্জনময় আর্ো অিস্থোয় িোওয়ো যোয়, 

আমোমদর র্োটিস ঞ্জফমেশন র্িংস্থোর ঞ্জিরুমদ্ধ স্থঞ্জর্তোমদশ িো রতযোহোর র্হ ফ্যমেোমনো িদমক্ষি QCI-এর ঞ্জর্দ্ধোন্ত অনযুোয়ী ফ্নওয়ো ফ্যমত িোমর।  

12. এই আমিদমনর র্মে ফ্দওয়ো ফ্েোনও তথয িমর ঞ্জমথযো রমোঞ্জণত হমল, QCI আমোমদর আমিদন/অনমুমোদন িোঞ্জতল েরোর ঞ্জর্দ্ধোন্ত ঞ্জনমত িোমর।  

13. ISO/IEC 17024 অনযুোয়ী 3 িছমরর মমধয TCHP-এর ভলোনটোঞ্জর র্োটিস ঞ্জফমেশমনর জনয ঞ্জিমটির জনয আমরো NABCB স্বীেত ঞ্জত অজস ন েরি।  

অেুরমোলদত প্রলতলেলধ 

স্বোক্ষর   

নোম  

িদ  

ইমমল  

তোঞ্জরখ  

স্থোন   

 

PrCB শোখো কোর্সোিয় অবস্থোে(গুলি)                                                                                                  ্োরণী – A 

 

ক্রলমক েং  ্ম্পণূস ঠিকোেোর ্হ শোখো কোর্সোিয় 
অবস্থোে  

কফোে, ফযোক্স, ও ইরমি; স্থোেীয় 
কর্োগোরর্োরগর বযলি (পদ ্হ)  

্ম্পোলদত লক্রয়োকমস  



ককোয়োলিটি কোউলিি অফ ইলিয়ো (QCI) 
2য় ফ্লোর, ইন্সটিটিউশন অফ ইঞ্জিঞ্জনয়োর্স ঞ্জিঞ্জডিং, িোহোদরু শোহ জোফর মোর্স, ঞ্জনউ ঞ্জদঞ্জি – 110002 

ফ্ফোন: +91-11-2337 8056 / 57; ফযোক্স: +91-11-2337 8678; ইমমল: manish.pande@qcin.org; ওময়ি: www.qcin.org 
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8.    

 

PrCB মযোরেজরমন্ট কমী, মূিযোয়েকোরী, এবং প্রর্লুি লবরশষজ্ঞ                                                                                          ্োরণী – B 

 

ক্রলমক েং  পদ ্হ েোম   কর্োগযতো এবং প্রো্লেক অলভজ্ঞতোর 
কমোট বছর 

অবস্থোে  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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অধ্যায় 8 

 

 

ভলানটারি সার্টি রিকেশন রিম িি  
ট্র্যারিশনাল েরমউরনর্ট হেলথকেয়াি 

হরাভাইিািস  
(VCSTCHPs) 

 

জনজারিগি পািস্পরিে স্বাস্থ্য 
পরিকেবেকেি জনয আকবেন এবং সমথিকনি 

সকে  
স্ব-হ ােণা পত্র  

 

 

 



QCI TCHP / Ver 2.0 March 2018  
 

আবেদন নং__________ 

আবেদনকারী TCHP-এর জনয 
ভলানটারর সার্টি রিবকশন রিম ির 

ট্র্যারিশনাল করমউরনর্ট হেলথবকয়ার হরাভাইিারস (VCSTCHPs)-এর 

জনয আবেদনপত্র 

 
সম্পরূ্ি নাম: ___________________________________________________________________________________ 

রলঙ্গ: পরুুষ/মরেলা____________________________________    জন্মতাররখ _______________________________ 

হ াগাব াবগর ঠিকানা: 
_____________________________________________________________________________ 

তালকু: _______________________________ হজলা:__________________________ রপন 
হকাি:____________________ 

হটরলবিান নাম্বার: _______________________________ হমাোইল নাম্বার: 

_____________________________________ 

পরিবারিি বয়স্ক/গুরু রিরি আরবদিকািীরক প্ররিক্ষণ রদরয়রেি তাি রববিণ 

সম্পরূ্ি নাম: ____________________________________________ সম্পকি __________________________________ 

হ াগাব াবগর ঠিকানা: 
_____________________________________________________________________________ 

তালকু: _______________________________ হজলা:__________________________ রপন 
হকাি:____________________ 

হটরলবিান নাম্বার: _______________________________ হমাোইল নাম্বার: 

_____________________________________ 

TCHP রেবসবে আপনার অরভজ্ঞতা ো অভযাবসর হমাট েছর_______________________ 

েছর________________________ 

অভযাবসর শাখার তারলকা 
সার্টি রিবকশবনর জনয হকান শাখা(গুরল)-হত আপরন মুলযারয়ত েবত চাইবেন? 

 সাধািণ অসুস্থতা 
 জরিস 

রবষাক্ত কামড় 

 পিম্পিাগত জন্মকালীি সহায়ক 

 পিম্পিাগত হাড় জজাড়া 
 আিথািাইটিস 

আপরন আবগ হকানও PrCB-এর সবঙ্গ হররজস্টািি  রছবলন?  হ্াাঁ   িা  
আপনার আবেদন আবগ রতযাখযান করা েবয়রছল?   হ্াাঁ   িা 
একই রিবমর অধীবন  রদ ইরতমবধয স্বীকৃত ো অনুবমারদত মূলযায়ন েয়, আপনার আবেদন সংখযার্ট 
রলখুন________________ 

হ াষর্া 
আরম এতদ্বািা জ াষণা করি জি আমাি জ্ঞাি এবং সামথ্্ অিিুায়ী প্রাথরমক স্বাস্থ্সিুক্ষাি অবস্থায় জেষজ ওষুরধি সাহারি্ 
আরম পিম্পিাগত/জলাকাচাি রচরকৎসা প্রদাি করি এবং জিমত উপরি উরেরিত আমাি পরিবারিি বয়স্ক/গুরু প্ররিক্ষণ 
রদরয়রেি এবং আরম আমাি জিাগীরদি আরলাপ্ারথ বা জহারমওপ্ারথি বা আয়ুরবর্দক জকািও ওষুরধি সাহারি্ জকািও 
রচরকৎসা প্রদাি করি িা। আরম এতদ্বািা জ াষণা করি জি আমাি দ্বািা উপরি প্রদত্ত সব তথ্ আমাি জ্ঞাি অিিুায়ী 
সত্বদ্ধ।  

আরম স্ব-প্রত্রয়ত 3টি পাসরপার্্ মারপি ফরর্াগ্রাফ সংগ্ররথত করিরে। 
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TCHP-এর নাম__________________________________  

আবেদনকারী TCHP-এর স্বাক্ষর__________________________________ ো আবেদনকারী TCHP-এর র্টপসই  
তাররখ ________________________ (রদন/মাস/েছর)  স্থান_______________________________ 
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নীবচর পত্রগুরলও আবেদনকারী TCHP-এর দ্বারা স্বাক্ষররত েবে এেং  
অনুবমাদবনর জনয আবেদবনর সবঙ্গ জমা করবত েবে 

 

স্ব হ াষর্া 
 

 

আরম …............................................... (TCHP-এি িাম), রিরিত করি জি আমাি পরিবাি/গুরুি কাে জথরক পাওয়া জ্ঞাি 
ও দক্ষতা অিিুায়ী িািায় আমাি সম্প্রদারয় আরম পিম্পিাগত স্বাস্থ্সুিক্ষা প্রদাি করি। আরম জারি জি িরদ আমারক 
পিবতীকারল রচরকৎসাি জকািও আিষু্ঠারিক পদ্ধরতরত পরিরষবা প্রদাি কিাি দারবরত বা আমাি সাট্িরফরকিরিি অসত্ 
উপস্থাপি কিরত পাওয়া িায়, আমাি সাট্িরফরকিি স্থরগত এবং/অথবা প্রত্াহৃত হরত পারি।  

 

আরম এও রিরিত করি জি স্বাস্থ্সুিক্ষা পরিরষবায় সামথ্্ প্রদারিি জি্ আমাি স্বাস্থ্ োরলা এবং মি সুন্দি আরে এবং 
িিি আমাি স্বারস্থ্ জকািও পরিবত্ি হরব িা একজি ট্র্্ারিিিাল করমউরিটি জহলথরকয়াি জপ্রাোইিাি (TCHP) রহরসরব 
আমাি কাজ কিাি জি্ িািাপ প্রোব জফলরব আরম আপিারদি জািাব। আরম জারি জি িরদ আমারক পিবতীকারল 
একজি TCHP রহরসরব আমাি কত্ব্পালরিি জি্ স্বাস্থ্-মরত সমথ্ পাওয়া িা িায়, আমাি সাট্িরফরকিি স্থরগত এবং/অথবা 
প্রত্াহৃত হরত পারি।  

 

আরম আমাি কম্স্থারি একটি সুিরক্ষত এবং দারয়ত্বপূণ্ পরিরবি রিরিত কিব এবং সকলরক, িািা জসটি আমাি কাে জথরক 
চাইরেি, গুণমািসম্পন্ন িত্ন প্রদাি কিব।  

 

আরম রিরিত করি জি এই জ াষণাি গঠিকািী িরথপত্র আরম পরড়রে এবং/অথবা বরুেরে।  

 

 

 

TCHP-এর নাম__________________________________  

 

আবেদনকারী TCHP-এর স্বাক্ষর__________________________________ ো আবেদনকারী TCHP-এর র্টপসই  
 

তাররখ ________________________ (রদন/মাস/েছর)  স্থান_______________________________ 
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আচরর্রেরধ 
 

েলাির্ারি সাট্িরফরকিি রস্কম ফি ট্র্্ারিিিাল করমউরিটি জহলথরকয়াি জপ্রাোইিািস (VCSTCHP)-এি রস্কমটি প্রাথরমক 
স্বাস্থ্সুিক্ষায় TCHP-ি েূরমকাি গুরুত্ব রচরিত করি (http://www.qcin.org/Traditional-Community-Healthcare 

Providers.php)।  

 

ফলস্বরূপ, এটি TCHP–ি দারয়ত্ব হয় জি িািা িত্ন চাইরেি তারদি একটি দারয়ত্ববাি, রিিাপদ এবং সুিরক্ষত পরিরবি 
রিরিত কিা। 

 

TCHP-ি কারজি উচ্চতম মািদণ্ড ধরি িািাি জি্, আরম রিম্নরলরিত জমৌরলক িীরতগুরল গ্রহণ কিরে:  

 

1. আরম জারত, রলঙ্গ, জিৌি অরেরিাজি, ধম্, বা জাতীয় উৎরসি রেরত্তরত ববষম্ কিা অথবা কািও প্ররত িত্ন প্রদাি কিরত 
অস্বীকাি কিব িা রিরি আমাি কারে এটি চাইরেি।  

2. আরম সহকমী-সো, রিক্ষামলূক কাজকম্ এবং পড়ারিািাি মাধ্রম স্বাস্থ্সুিক্ষা পরিরষবাি িািায় আমাি জ্ঞাি ও দক্ষতাি 
রবস্তাি কিব।  

3. আরম প্রত্রয়ত স্বাস্থ্সুিক্ষা পরিরষবাি িািায় একটি বিরতক অে্াস বজায় িািব এবং আমাি সাট্িরফরকিি অসত্োরব 
উপস্থাপি কিব িা।  

4. আরম একটি স্বাস্থ্কি জীবিিাপি কিব।  

5. আরম সমস্ত স্বাস্থ্সুিক্ষা অরেষীরদি সরঙ্গ রিিাপদ কারজি পরিরবি এবং কাির্িব্াহী সম্পক্ প্ররতষ্ঠা কিব ও বজায় 
িািব।  

6. আরম আমাি কারজ মিষু্রত্বি মরিাোব অিিুীলি কিব এবং সামারজক স্বাস্থ্ উরদ্াগরক সমথ্ি কিব।  

7. আরম স্বাস্থ্সুিক্ষা পরিরষবাি শুধমুাত্র আমাি িািাি  র্িাগুরল সামলাব এবং জকািও এমািরজরি হরল রিকর্বতী 
স্বাস্থ্রকরে পাঠাব।    

8. সমস্ত পিম্পিাগত স্বাস্থ্সিুক্ষা সম্পরক্ত রবষরয়, আরম উত্তম অে্াস এবং পদ্ধরত বজায় িািব এবং জ্ঞাি ও দক্ষতা 
বাড়ারিাি জি্ অরবিাম প্ররচষ্টা কিব।  

9. আরম আমাি জ্ঞাি, পরিরষবা এবং কম্ সংরিাগগুরল স্বচ্ছোরব এবং আমাি সমারজি মািষুজরিি উপকারিি জি্ জদরি।  

10. আরম শুদ্ধতারক সম্মাি কিব এবং িািা আমাি কাে জথরক স্বাস্থ্সুিক্ষা চাইরেি তারদি সকরলি কল্াণ িক্ষা কিব, 

এবং স্বীকাি করি জি পরিরষবা সংস্থািকারল অরজ্ত তারদি সম্বরে জকািও তথ্ সিুরক্ষত িািা আমারদি বাধ্বাধকতা।  

11. আমারদি কাি্কলাপ সম্বরে জিসাধািণরক জািারিাি জি্ জকািও জ াষণা, জিগরণি জি্ রববরৃত বা আমাি দ্বািা বা 
আমাি জি্ বতরি প্রচারিি সিঞ্জাম সহ জকািও রবজ্ঞাপি আরম সম্পন্ন কিব িা।  

12. আরম জিগরণি জি্ রববরৃত, রবজ্ঞাপি ইত্ারদ কিব িা জিগুরল রমথ্া, প্রতািণামলূক, রবভ্রারিকি, বা ভ্রারিজিক হয়।  

13. আমাি কমস্্থারি আরম স্পষ্টত আমাি সাট্িরফরকর্ (উেয় রদক) প্রদি্ি কিব।  

 

 

 

TCHP-এর নাম__________________________________  

 

আবেদনকারী TCHP-এর স্বাক্ষর__________________________________ ো আবেদনকারী TCHP-এর র্টপসই  
 

তাররখ ________________________ (রদন/মাস/েছর)  স্থান_______________________________ 
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পবূেি জ্ঞারপত মুক্ত সম্মরত 

অংশ 1: তথয পত্র 

আপিাি জ্ঞাি এবং দক্ষতা-রেরত্তক জিাগ্তাি এই মলূ্ায়িটি জকায়ারলটি কাউরিল অফ ইরিয়া (QCI) – ফাউরিিি ফি 
রিোইর্ালাইরজিি অফ জলাকাল জহলথ ট্র্্ারিিিস (FRLHT) েলাির্ারি সাট্িরফরকিি রস্কম ফি ট্র্্ারিিিাল করমউরিটি 
জহলথরকয়াি জপ্রাোইিািস (VCSTCHP)-এি অধীরি সম্পন্ন কিা হরচ্ছ (http://www.qcin.org/Traditional-Community-

Healthcare-Providers.php)। এই মলূ্ায়িটি জমৌরিক পিীক্ষা, জকস উপস্থাপি, বাস্তরবক প্রদি্ি এবং জক্ষত্র িাচাই কিাি 

উপারয়ি মাধ্রম সম্পন্ন কিা হরব। আপিাি অে্াস এবং ওষুধপত্র, পদ্ধরত এবং জকৌিল িা আপরি এটিি জি্ ব্বহাি 
করিি জসগুরল সম্পরক্ তথ্ আপিাি মলূ্ায়রিি সময়কারল প্রকারিত হরত পারি।  জাতীয় আইরিি অধীরি প্ররতশ্রুরত এবং 
বাধ্বাধকতা অিিুায়ী, প্রকারিত তথ্ জগাপিীয়তাি সরঙ্গ রবরবরচত হরব। সংগৃহীত তথ্ জকবলমাত্র জ্ঞাি মলূ্ায়ি কিা এবং 
সাট্িরফরকিরিি উরেরি্ হয়। এই মলূ্ায়রি আপিাি অংিগ্রহণ ঐরচ্ছক হয় এবং জকািও কািণ, িা-ই জহাক িা-জকি, অপ্ণ 
ব্তীত মলূ্ায়ি জথরক প্রত্াহাি কিাি সম্পূণ্ অরধকাি আপিাি আরে।   

আপিাি জ্ঞাি এবং দক্ষতাি মলূ্ায়রিি সফল সম্পূণ্তায়, স্বাস্থ্সুিক্ষা পরিরষবাি রিরদ্ষ্ট িািায়, জিটিি জি্ আপরি 
মলু্ারয়ত হরয়রেি, আপিারক স্বীকৃরত জদওয়া হরব। সাট্িরফরকর্টিি ববধতা 5 বেি সময়কারলি হরব। িরদ আপরি মরি 
করিি সাট্িরফরকর্টিি দ্বািা আপরি উপকৃত হরয়রেি তাহরল পিুঃসাট্িরফরকিরিি জি্ আপরি আরবদি কিরত পারিি এবং 
আপিারক আপিাি জ্ঞারিি এবং দক্ষতাি মলূ্ায়রিি প্ররিয়াি মরধ্ রদরয় জিরত হরব।   

সাট্িরফরকর্টি আপিারক একজি রচরকৎসক রহরসরব জিরজরেিরিি জকািও দারব কিাি জি্ অথবা মলূধািাি রচরকৎসা 

ব্বস্থায় অিে্ুরক্তি জি্ অিরুমাদি জদরব িা।  

অংশ 2: আবেদনকারী TCHP-এর ঐরিক সম্মরত  

আরম (আরবদিকািী TCHP-এি িাম) উপরি রলরিত পরড়রে/জািারিা হরয়রে এবং আমাি সন্তুরষ্ট মরতা জকািও প্রশ্ন কিাি 
সুরিাগ জদওয়া হরয়রে। আমাি মলূ্ায়রিি জি্ প্ররয়াজিীয় তথ্ ব্বহাি কিরত আরম সম্মরত রদই।  

 

 

 

TCHP-এর নাম__________________________________  

 

আবেদনকারী TCHP-এর স্বাক্ষর__________________________________ ো আবেদনকারী TCHP-এর র্টপসই  
 

তাররখ ________________________ (রদন/মাস/েছর)  স্থান_______________________________ 
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গ্রাম পঞ্চাবয়ত গ্রাম সভা/গ্রাম পঞ্চাবয়ত/স্থানীয় সরকার দ্বারা অনুবমাদন 

 

(অিগু্রহ করি আপিাি গ্রামসমারজ TCHP-এি (a) পরিরচরত, (b) বাসস্থারিি ঠিকািা, (c) অে্ারসত বেরিি সংি্া, (d) 
অে্ারসি িািা এবং (e) উপরিারগতা রিরিত করুি।) 

 

আমিা এতদ্বািা রববরৃত রদই জি 
শ্রী/শ্রীমতী___________________________________শ্রী/শ্রীমতী____________________________ -এি পুত্র/কি্া/স্বামী/স্ত্রী, 
TCHP রহরসরব __________________ গ্রাম, __________________________ জপাস্ট, ___________________________ 

তালকু, ______________________________ জজলা, __________________________ িাজ্-এ _______ বেি িাবত 
অে্াস কিরেি। আমিা এও রববরৃত রদই জি রতরি রিম্নরলরিত অে্ারসি িািাগুরলরত পিম্পিাগত সামারজক স্বাস্থ্সুিক্ষা 
প্রদাি কিরেি জিগুরল িীরচ উরেরিত হল (অিগু্রহ করি রিরদ্ষ্ট করুি);  

আমিা সমথ্ি করি জি TCHP রহরসরব শ্রী/শ্রীমতী ________________________________-এি পরিরষবা আমারদি 
গ্রামসমারজ অত্ি রহতকি হরয়রে।  

 

TCHP-এর নাম__________________________________  

 

স্বাক্ষর ো র্টপসই এেং হমাের __________________________________  

 

তাররখ ________________________ (রদন/মাস/েছর)  স্থান_______________________________ 

 

 

(এই নরথর্ট TCHP-এর রনোসস্থবলর গ্রাম সভা/গ্রাম পঞ্চাবয়ত/স্থানীয় সরকাবরর রধান ো মোসরচবের কাছ হথবক 
অরজি ত েবত েবে)  

 



 

পরিবর্ত নসমহূ  
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21 ডিসেম্বর 2017 তাডরসে ডিয়াডরিং কডিটির দ্বারা গৃহীত ডেদ্ধান্ত অনুযায়ী  

‘ট্র্যাডিশনাল কডিউডনটি হহলথ প্র্যাকটিশনার’ পডরভাষাটি  

“ট্র্যারিশনাল করমউরনটি হহলথককয়াি হরাভাইিািস” ডহসেসে পডরেডতি ত হইয়াসে।  

1 অধ্যায়গুডল  2, 3, 4, 5, 6, 7 এেিং 8 

2 ভূডিকা  অনুসেদ 1 লাইন 3 

অনুসেদ 5 লাইন 1    

3 অধ্যায় 2 ধ্ারা 1 

ধ্ারা 4 (b) 

ধ্ারা 6.1 (a) 

4 অধ্যায় 3  ধ্ারা 0.1 

5 অধ্যায় 4 ধ্ারা 1 

ধ্ারা 2 

6 অধ্যায় 5 ধ্ারা 0.1 

ধ্ারা 1.1 

ধ্ারা 2 

ধ্ারা 4.1.1 

ধ্ারা 4.2.2     

ধ্ারা 4.3.1     

ধ্ারা 4.3.4    

7 অধ্যায় 6 ধ্ারা 4.2.2 

ধ্ারা 4.3.1 

ধ্ারা 4.3.4 

8 অধ্যায় 7 ডশসরানাি 

অিংশ II ধ্ারা 10 

 


