
কররোনোভোইরোস -১৯ ভযোকসসরনশন 

স্ব ঘ োষণো 

প্রবরের ২৮ সিরসম্বর 2000 সোরের 445 নম্বর প্রজোতরের রোষ্ট্রপসতর সিক্রি এর 46 এবং 47 

অনরুেদ 
 
 

স্বাস্থ্য কর্ত পৃক্ষের কাক্ষে   
 

আমি, নীক্ষে স্বােমরর্, (নাি এবং নাি) __________ __________, জন্ম (র্ামরক্ষে) __________ 

এ (স্থ্ান) __________, স্থ্াযী ঠিকানা (শহক্ষর) __________ (ঠিকানা) __________ __________ 

__________, পমরেয নমি নং__________ 

অমবশ্বস্ত বক্তবয এবং নমি মিিযা বলার ঘটনায আমি দণ্ডির্ মনক্ষেধাজ্ঞাগুমল সম্পক্ষক ৃঅবগর্, 
ইর্ামলযান প্রজার্ক্ষের রাষ্ট্রপমর্র মিণ্ডি এর 445/2000 নম্বর অনুক্ষেক্ষদ 76 অনুসাক্ষর। 
আমি সক্ষের্ন যে যকানও মিিযা যঘােণার ফক্ষল যকানও সুমবধা হারাক্ষর্ হক্ষব, ইর্ামলযান প্রজার্ক্ষের 
রাষ্ট্রপমর্র মিণ্ডি এর 445/2000 নম্বর অনুক্ষেক্ষদ 75 অনুসাক্ষর। 

 

 
আমি যঘােণা কমর যে 

 

 আমি পুমলশ / সশস্ত্র বামহনী / মফনান্স পুমলশ / ফাযার মিক্ষগক্ষির একজন কিকৃর্াৃ। আমি 

কক্ষরানাভাইরাস -১৯ এর মবরুক্ষে লডাইক্ষয বা জনসাধারক্ষণর শতঙ্খলা, উোর বা নাগমরক 

সুরোর অগ্রামধকার পমরক্ষেবায মনেুক্ত রক্ষযমে 

 আমি একঠট মসমভল সরুো যস্বোক্ষসবী সংস্থ্ার একজন কিকৃর্াৃ। আমি কক্ষরানভাইরাস -১৯ 

এর মবরুক্ষে লডাইক্ষয মনেুক্ত রক্ষযমে 

 আমি শুল্ক সংস্থ্ার একজন কিকৃর্াৃ। আমি এেনও ভযাকমসক্ষনর প্রিি যিাজ পাইমন। আমি 

যকবলিাত্র শুল্ক অঞ্চক্ষল জমুিমশযাল পুমলশ ফাংশন সহ কােিৃি পমরোলনা কমর। 

িহািারীমবক্ষরাধী লডাইক্ষযর জনযও আমি অমবণ্ডেন্ন পমরক্ষেবাগুমলক্ষর্ মনক্ষযাণ্ডজর্ রক্ষযমে 

 আমি সু্কল বা মবশ্বমবদযালক্ষয মশেক মহসাক্ষব বা নন-মশেক মহসাক্ষব কাজ কমর। আমি এেনও 

ভযাকমসক্ষনর প্রিি যিাজ পাইমন 

 আমি মবক্ষদক্ষশ বাস করা ইটামলযানক্ষদর যরণ্ডজমিক্ষর্ মনবমির্ 

 আমি ইউক্ষরাপীয ইউমনযক্ষনর একজন কিকৃর্াৃ, আমি র্ার পমরবাক্ষরর সদসয, আমি একজন 

অবসরপ্রাপ্ত কিকৃর্াৃ এবং আমি ইর্ামলক্ষর্ িামক 

 আমি একজন কূটনীমর্ক এক্ষজন্ট বা কূটননমর্ক মিশক্ষনর কামরগমর-প্রশাসমনক কিকৃর্াৃ, 

আমি র্ার পমরবাক্ষরর সদসয এবং আমি ইর্ামলক্ষর্ িামক 

 আমি একঠট আন্তজাৃমর্ক সংস্থ্ার কিকৃর্াৃ, আমি র্ার পমরবাক্ষরর সদসয এবং আমি ইর্ামলক্ষর্ 

িামক 

 আমি একজন স্বাস্থ্যকিী 

 আমি স্বাস্থ্যকিী নই। আমি স্বাস্থ্য বা সািাণ্ডজক স্বাস্থ্য সুমবধায কাজ কমর 

 আমি স্বাস্থ্য োক্ষর্ একজন োত্র / প্রমশেণািী / স্নার্ক্ষকাত্তর 

 

এবং আিার মিউঠট যেশন এঠট    

ঠিকানা (শহর)    (ঠিকানা)   

 

আিরা আপনাক্ষক জামনক্ষযমে যে এই যঘােণাপক্ষত্র িাকা বযণ্ডক্তগর্ যিটা এিনমক আইঠট সরঞ্জাি 

দ্বারা এবং একক্ষেঠটযাভাক্ষব এই যঘােণাপত্রঠটর প্রণ্ডিযার অংশ মহসাক্ষব প্রণ্ডিযাজার্ করা হক্ষব, 30 জনু 

2003 এর আইনজীমব মিণ্ডি সংেযা 196 এর অনুক্ষেদ 13 অনুসাক্ষর। 
 
 
 

স্থ্ান ও র্ামরে স্বাের 


