
বফদেগাভী কভীদেয ফশ্য ারনীয় ও ফর্জনীয় বফলয় 

(Dos and Don’ts) 

 

১। ংবিষ্ট দ শেদয বালাগদ েষতাদা র্জনঃ 

বফদল শকান শেদ গভদনয র্ন্য বদ্ধান্ত গ্রদেয য কভীদক শ শেদয বালায উয েষতাদা র্জদনয র্ন্য 

বফদলবাদফ শেষ্ট দা োরাদদ দফ।  

এর্ন্য ংবিষ্ট দ শেদয মুবব ও টি.বব েযাদনর শেখা, আউটিদফয বববিও বি শেখা ও ংবিষ্ট দ বালা নুীরে কযা  

উবেদ। এছাড়াও বফববন্ন বালা বষতাায এবিদকদনয ভাধ্যদভ ংবিষ্ট দ বালা শখায শেষ্ট দা কযা শমদদ াদয।  

গন্তব্য শেদ বগদয় কর কভীদেয াদে শ শেদয বালায় কো ফরায শেষ্ট দা কযদদ দফ।  

২। ংবিষ্ট দ শেদয ংস্কৃবদ ম্পদকজ গবীয জ্ঞান র্জন ও প্রবদারনঃ 

গন্তব্য শেদয নাগাবযকদেয াদে শভরাদভায শষতাদে দাঁদেয াদে কদোকেদনয ভয় ংবিষ্ট দ ব্যবিয ংস্কৃবদয 

প্রবদ দেদন োকদদ দফ। 

ফাংরা বালায় অবন, তুবভ এ যকভ দেয ভদ বফদেী বালায় নুরূ দেয ব্যফায যদয়দছ। এর্ন্য ফয়, 

াভাবর্ক ভম জাো এফং ম্পকজ নুমায়ী ংবিষ্ট দ বালায় বনখ ুঁদবাদফ ে ব্যফায কযায শেষ্ট দা কযদদ দফ। 

৩। শংখরা ও োবয়ত্বদফাধ প্রে জনঃ  

বনখ ুঁদবাদফ কভ জস্থদরয কার্ ম্পন্ন কযা, বযচ্ছন্নদা ফর্ায় যাখা এফং বযাটি োকা প্রদয়ার্ন। বনদয়াগকদজায 

অস্থাবার্ন ও বাদরাফাা  র্জন কযদদ োআদর এআ বফলয়টি ফশ্যআ শভদন েরদদ দফ ।  

৪। শৌর্ন্য, বদ্রদা ও বষ্ট দাোয ারনঃ 

প্রযুবিয াদে ংস্কৃবদয ংবভশ্রে ঘটাদরও ংস্কৃবদদক উন্নদ শেদয ভানুল ভুদর মায় না। দাআ কভী বদদফ উন্নদ 

শেদ ফস্থান কযায ভয় শআ শেদয শৌর্ন্য, বদ্রদা ও মোমে যীবদনীবদ ারন কযদদ দফ।  

৫। র্ীফন মান ও খাদ্যবযা বফলদয় দেদনদাঃ  

বফদে গভদনয য শম ধযদনয বযদফদ একর্ন কভীদক খাফায শখদদ দফ ফা র্ীফন মান ও কভ জ ম্পােন 

কযদদ দফ দা ফাংরাদেদয বযদফদয াদে নাও বভরদদ াদয। এর্ন্য বফদে মাোয পূদফ জ প্রফা র্ীফদনয 

খাদ্যাবা ও কাদর্য বযদফ ম্পদকজ প্রকৃদ ধাযো বনদয় বফদে গভন কযদদ দফ।  

প্রদয়ার্দন ছন্দভদ খাদ্য দাবরকা তদবয কদয বনদদ দফ বকন্তু খাফায বনদয় শকান দাবন ও বদ্র অেযে কযা 

মাদফ না। 

শকান খাদ্য ফা ানীয় প্রদযাখান কযদদ দর বফনদয়য াদে দা প্রদযাখান কযদদ দফ।  



ছুটি ফা ন্য বকছুয প্রদয়ার্ন দর বনদয়াগকদজাদক অদগ শেদকআ ফবদ কযদদ দফ। শমভন াযীবযক সুস্থায 

র্ন্য বফশ্রাদভ োকদদ োআদর ফা ছুটি প্রদয়ার্ন দর দা অদগয বেনআ র্ানাদদ দফ।  

৬। বযস্কায ও বযচ্ছন্নদা বফলদয় দেদনদাঃ 

বফদেী বনদয়াগকদজা ফা দাঁয প্রবদবনবধ কভীদেয ফাস্থান প্রায়ঃ বযে জন কদয োদকন। এ কাযদে ফভয় 

শাফায ঘয, ফােরুভ, যান্নাঘয আদযাবে বযচ্ছন্ন যাখদদ দফ। ফাস্থাদনয াদে কাদর্য র্ায়গাও বযষ্কায বযচ্ছন্ন ও 

গুবছদয় যাখা উবেদ। শআ াদে বনদর্য শাাক বযচ্ছন্ন ও বযাটি যাখদদ দফ। 

৭। শমৌনাোযগদ শাবনদাঃ 

ববনদেী নাযীদেয প্রবদ শকান ধযদেয দৌর্ন্যমূরক ফা িীর অেযে কযদর ফশ্যআ াবিয ম্মুখীন দদ 

দফ। 

উন্নদ শেদয নাযীযা াশ্চাদয ধযদেয শাাক যদদ বযি। দাযা ববযবেদ পুরুদলয অভন্ত্রদে শযদিাযা ফা 

কবপদ মান। বকন্তু শকানবাদফআ এআ ফন্ধুত্বপূে জ বযদফদয সুদমাগ শনওয়া মাদফ না।  

মুদ্র তকদদ ও ন্যান্য স্থাদন শরবপদদ উদেশ্যপ্রদোবেদবাদফ শকান বফদেী শভদয়দক বনদয় দাঁয নুভবদ ছাড়া 

ছবফ শদারা, গেবযফদন েরাদপযায ভয় আচ্ছাকৃদবাদফ শভদয়দেয গাদয় স্প জ কযা ও ধাক্কা শেয়া ফা বফদেী 

শকান নাযীয প্রবদ খাযা দৃবষ্ট দ শেওয়া েন্ডনীয় যাধ। দাআ এ ধযদনয শকান কার্ কযা মাদফ না।  

বফদেী নাগবযদকযা দাঁদেয বশুদেয স্প জ কযা ফা শকাদর শনওয়া ফা অেয কযা ছন্দ কদযন না। দাআ এ বফলদয় 

াফধান োকদদ দফ ।  

৮। ড়দক েরােরঃ  

যািা াযাাদযয ভয় ফশ্যআ বগন্যার শেদখ শর্ব্রা ক্রবং বেদয় যািা ায দদ দফ। ভ্রভদেয ভয় ফশ্যআ 

ট্রাবপক অআন ও বফবধ শভদন েরদদ দফ। 

বফদেদ ফা, শট্রন, াফওদয়য  বাড়া শেওয়ায র্ন্য ট্রান্সদাট জ কাি জ যদয়দছ। কনদববনদয়ন্ট শটায শেদক এফ কাি জ 

বযোর্জ কযা শমদদ াদয।   

৯। ভােক শফন বনবলদ্ধঃ 

ভােক শফন একটি শপৌর্োবয যাধ। ভােক শফনকাযী কভীগদনয বফদেদগভন শেদক বফযদ োকা উত্তভ । 

শকান ফস্থাদদআ বফদেদ ভােক শফন কযা মাদফ না। 

ধূভান বনবলদ্ধ এরাকায় ধূভান কযা াবিদমাগ্য যাধ। দাআ, বনধ জাবযদ স্থান ব্যদীদ ন্যদকান স্থাদন ধূভান 

কযা মাদফনা।  

 

 



১০। বফধবাদফ ফস্থান বনবলদ্ধঃ 

বফদেদ বফধবাদফ ফস্থান কযা ফা বফনা কাযদে োকবয বযফদজন কযা েন্ডনীয় যাধ । দাআ এরূ শকান কার্ 

কযা মাদফ না।   

এক নর্দয বফদেদ ফস্থানকাদর কযেীয় বফলয়মূঃ 

 

১. প্রদদযক বেন কভ জস্থদর এদ কভী ও ফদেয াদে াবমুদখ এফং মোদাযুিবাদফ ারাভ শেওয়া; 

২. ভুর/দোল দর দাৎষতাবেকবাদফ স্বীকায কযা, ষতাভা োওয়া এফং ভুর/দোল মাদদ বিদীয়ফায না য় শআ প্রদেষ্ট দা 

ব্যাদ যাখা;  

৩. কভ জস্থদর বনধ জাবযদ ভদয়য নূন্যদভ ২০ বভবনট অদগ এদ প্রাক প্রস্তুবদ শনওয়া; 

৪. কাদর্ দফ জাচ্চ বনষ্ঠা, দদা ও েষতাদা ফর্ায় যাখা; 

৫. ভাবরক ষতা ফা শকান কভীয াদে শকান ভস্যা সৃবষ্ট দ দর দাড়াহুড়া কদয শকাম্পাবন বযফদজদনয বদ্ধান্ত না 

বনদয়, অদরােনায ভাধ্যদভ ভস্যা ভাধাদনয শেষ্ট দা কযা;  

৬. শমদকান কার্ সুোরুবাদফ ম্পন্ন কযা, মাদদ শকউ শকান ত্রুটি খ ুঁদর্ না ায়; 

৭. কভীদেয াদে শৌাদ্যজপূে জ ম্পকজ ফর্ায় যাখায াাাব বনদয়াগকদজায াদে সুম্পকজ তদবয কযা;  

৮. ফাংরাদেব কভীদেয ম্পদকজ আবদফােক বাফমূবদজ প্রবদবষ্ঠদ কযায রদষতায দেষ্ট দ োকা; 

৯. বনকটস্থ াদাট জ শন্টায ফা ভাআগ্রান্ট শন্টায এয াদে শমাগাদমাগ যাখা; 

১০. াদাট জ শন্টায ফা ভাআগ্রান্ট শন্টাদয বফনামূদস ংবিষ্ট দ শেদ কবম্পউটায ও বফববন্ন েষতাদা উন্নয়নমূরক 

প্রবষতাে গ্রদেয ভাধ্যদভ েষতা কভী বদদফ উচ্চ শফদদন োকুযী াওয়ায সুদমাগ গ্রে কযা;  

 

এক নর্দয বফদেদ ফস্থানকাদর ফর্জনীয় বফলয়মূঃ 

 

১. কভ জদষতাদে/বফদেদ ফস্থানকারীন বভথ্যা ও প্রদাযোয অশ্রয় শনওয়া; 

২. াযীবযক ষতাভদা োকায যও কাদর্ বফযদ োকা এফং অযও বাদরা শকাম্পাবনদদ মাওয়ায র্ন্য বফববন্ন 

জুাদ সৃবষ্ট দ কদয কভ জস্থর বযফদজদনয শেষ্ট দা কযা; 

৩. ভদ্যানর্বনদ কাযদে কভ জস্থদর গযাবর্য োকা, কভীদেয াদে দাবন অেযে কযা; 

৪. বরবখদ নুভবদ ব্যদীদ ছুটি কাটাদনা; 

৫. কভ জস্থদরয কাদর্য াদে ম্পজকীন বফলয় বনদয় দন্যয াদে যাবয ফা শপাদন কো ফরা; 

৬. প্রদয়ার্নীয় শষতাদে সুযষতাা যঞ্জাভাবে ব্যফায না কদয কার্ কযা; 

৭. শম মন্ত্র োরাদনায র্ন্য রাআদন্স প্রদয়ার্ন য় (দমভন পকজ বরপট, এস্কাদবটয, শফারায আদযাবে) রাআদন্স ছাড়া 

শআ মন্ত্র োরাদনা; 

৮. বনদর্য শেদয বনবদক ও বফদবদেয উাোনমূ বফদে ম জন্ত ফন কযা এফং তফদেবক কভ জদষতাদে ও     

কভ জদষতাদেয ফাআদয শকান্দদর র্ড়দনা; 

৯. ংদফেনীর বফলদয় (দমভন ধভ জ ও যার্নীবদ) অদরােনা কযা;     


