
 
 

                                                       শুশ্রুষাকারী এর অনুমমাদন হলফনামা 
 

এই হলফনামা ব্যব্হার পার্ট  ১.৫ দ্বারা অনুমমাদদত(অনুমেদ ৬৫৫০ সমে অগ্রসার)কযাদলমফাদনটযা পাদরব্াদরক ককাড ১১ 

দব্ভামের। 
 

দনমদট শনা: ১-৪ আইমর্মর সম্পরূ্টতা এব্ং শপথপত্র স্বাক্ষমরর সু্কমল নাব্ালমকর তাদলকাভুদি অনুমমাদন এব্ং সু্কল-সংদিষ্ট 
দিদকৎসা অনুমমাদন করার জনয যমথষ্ট। ৪ মাধ্যমম ৫ আইমর্মর সম্পরূ্টতা অদতদরি অনয ককান দিদকৎসা অনুমমাদন প্রমযাজন 
কব্াধ্ করা হয। পদরষ্কারভামব্ দলখুন।    
  
দনমি উমেক করা নাব্ালক আমার ব্াদ়িমত ব্সব্াস কমর এব্ং আমার ব্যশ ১৮ ব্ছর ব্া তার কব্দশ।  
 

১. নাব্ালমকর নামঃ______________________________________________________________  
 

২. নাব্ালমকর এর জন্মর  তাদরখঃ____________________________________________________  

 

৩. আমার নামঃ __________________________________________________________________  
                                                     (প্রাপ্তবয়স্কর অনমু াদন)  

৪. আমার ব্াদ়ির ঠিকানা: ___________________________________________________________  

 

৫. [   ] আদম একটি দপতামহী, আমেল, আদি, ব্া নাব্ালমকর অনযানয কযােযতাসম্পন্ন আমপদক্ষক (একটি সংজ্ঞা জনয এই ফমমটর 
ওপর দপ্রশ্তহা কদখুন।  
  

৬. এক ব্া উভয টিক দিহ্ন দদন (উদাহরর্স্বরূপ, যদদ এক ঊর্ধ্টতন পরামশট কদওযা হয এব্ং অনযানয অব্দিত করা যামব্ না):   
   [   ] আমরা ব্াব্া-মা কক পরামশট দদমযদছ অথব্া অনয ককান ব্যদিমক আমার অদভপ্রায দিদকৎসা অনুমমাদন করমত এব্ং 
ককান আপদি পাইদন। 
   [   ] আদম ব্াব্া-মা সামথ কযাোমযাে করমত অক্ষম হমযদছ অথব্া নাব্ালমকর কহফাজমতর সামথ জোজে করমত অক্ষম 
হমযদছ।            

 

৭. আমার জন্ম তাদরখ: _____________________________________________________________  

 

৮. আমার কযাদলমফাদনটযা ড্রাইভারস লাইমসন্স ব্া সনািকরর্ কাডট  নম্বর:___________________________  

 

 

 

সতকট তা: এই ফমট সাইন ইন করমত পারমব্ন না যদদ উপমরাি ব্িব্য ককামনা ভুল হয, অথব্া আপদন একটি অপরাধ্ জদরমানা 
দণ্ডনীয ভােী হমব্ন , কারাদণ্ড, অথব্া উভয.  

 

 

আদম কযাদলমফাদনটযা রামজযর কয অগ্রব্তী সতয ও সঠিক আইন অধ্ীমন শপথভে এর শাদি অধ্ীমন ক াষর্া করদছ। 

 

তাদরখঃ _______________________________________   
 

স্বাক্ষরঃ _________________________________________________________________________ 
                                      (আইনন প্রনিনননি) 

নাম দপ্রি করুনঃ______________________________________________________________________                        
                                                                        (আইনন প্রনিনননি) 
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Affix the label here 



 
দযা কমর কনার্ করুন: 
  

 এই ক াষর্া যত্ন, কহফাজত, এব্ং নাব্ালমকর দনযন্ত্রর্ সংক্রান্ত কছার্খার্ এর ব্াব্া ব্া আইনেত অদভভাব্মকর অদধ্কার 
প্রভাদব্ত হমব্ না, এব্ং এর মামন এই নয শুশ্রুষাকারী নাব্ালমকর আইনেত কহফাজমত রমযমছ. 

  একজন ব্যদি দযদন এই হলফনামা উপর দনভট র কমর ককামনা তদন্ত ব্া তদন্ত করমত ককান ব্াধ্যব্াধ্কতা রমযমছ. 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

ককযার দেভারসমদর জনয:   
 

 “কযােযতাসম্পন্ন আমপদক্ষক” ৫ উমেমশযর জনয কাযটকর, একটি পত্নী, দপতা ব্া মাতা, শত ব্াব্া মা, ভাই, কব্ান, বব্মামত্রয ভাই, 

সৎ কব্ান, বব্দপমত্রয ভাই অমধ্টক-কব্ান, িািা, িািী, ভাইদি, ভাইমপা, িািাত ভাই ব্া ককামনা ব্যদি দপ্রদফক্স দ্বারা সূদিত "গ্রযান্ড" ব্া 
"মহান" ব্া ব্যদি এই সংজ্ঞা উদেদখত কামরা পত্নী এমনদক দব্ময ব্া মৃতুয দ্রব্র্ দ্বারা সমাপ্ত হমযমছ।  
  
আইন প্রমযাজন হমত পামর, যদদ আপদন একটি আমপদক্ষক ব্া ব্তট মামন লাইমসন্সকৃত পালক দপতামাতা না হয থামকন তাহমল 
একটি নাব্ালমকর যত্ন কনওযার জনয আপনামক লালনপালন করা জমন্ন ব্াদ়িমত লাইমসন্স প্রাপ্ত করার হমত হমব্। যদদ আপনার 
ককান প্রশ্ন থামক, তাহমল সামাদজক কসব্া আপনার িানীয দব্ভামের সামথ কযাোমযাে করুন. 
 
যদদ নাব্ালক আপনার সামথ আর না থামক তাহমল আপনামক ককান সু্কমল অব্দহত করমত হমব্, স্বািযমসব্া কমী, ব্া ককান 
স্বািযমসব্া পদরকল্পনা কযখামন আপনার হলফনামা কদওযা আমছ.  
 

যদদ ৮ নাম্বার আইমর্মম অনুমরাধ্ করা তথয না থামক (কযাদলমফাদনটযা ড্রাইভারস লাইমসন্স)তাহমল অনয ফমট প্রদান করুন কযমন 
আপনার সামাদজক দনরাপিা নম্বর অথব্া কসমেম্বর জমযনস সংখযা।  

 

সু্কল কমটকতট ারা:   
 

অনুমেদ ৪৮২০৪ দশক্ষা ককাড উপলব্ধ করা হয কয এই হলফনামা যমথষ্ট দভদি েঠন করা হমযমছ নাব্ালমকর আব্াস সংকল্প করার 
জনয ককান অদভভাব্কত্ব প্রমযাজন ছা়িা, ব্া অনয কহফাজমত অডট ার ছা়িা যদদ না সু্কল কজলার প্রকৃত  র্না কথমক দনধ্টারর্ কমর 
নাব্ালমকর শুশ্রুষাকারী সমে ব্সব্াস কমর না।  
   
সু্কল কজলার অদতদরি যুদিসেত প্রমার্ কয শুশ্রুষাকারী আইমর্মটি 4 প্রদি ঠিকানায ব্সব্াস করার প্রমযাজন হমত পামর. 
 

স্বািযমসব্া প্রদানকারীমদর স্বািযমসব্া কসব্া পদরকল্পনা: 
 

একজন ব্যদি দযদন একটি শুশ্রুষাকারী এর অনুমমাদন হলফনামা উপর সদ্ভাব্পরূ্ট দনভট রতা কাজ করমত পামর দিদকৎসা ব্া 
কডিাল যত্ন প্রদান হলফনামাময হলফনামাসহ তাদরমখর কসই দব্পরীত তথয প্রকৃত জ্ঞান ছা়িাই, কফৌজদাদর দব্ষয দায নয, 
অথব্া কপশাদার শাদিমূলক ব্যব্িা করার দব্ষয দায নয, কয দনভট রতা জনয ফমট প্রমযাজয অংশ সম্পন্ন করা হয।  
  
এই হলফনামা মামন এই নয কয নাব্ালমকর স্বযংদক্রযভামব্ স্বািযমসব্া কভামরজ উমেমশয দতদন দনভট রশীল। 
 
Reference: Family Code Sections 6550 to 6552 
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গুরুত্বপরূ্ট তথয 
 


