
আপন ি ক ী চাি

ককি এন ি চয়ি করবেি?

ক্যামেরযা এবং েযাইম্যাম�যামে 
অন্তর েনি র েনিত একট ি চযারনি ড 
কম্ পিউিযার, ি্যাবমেি বযা 
স্যািনি ম�যাে

আপট ে যদ ি সযােযার রক িূরত্ব 
মেমে চমেে বযা আইমসমেশমে 
থযামকে তযাহমেও আপেযার এখেও 
এেএইচএস অ্যাপম়েন্টমেন্ট 
থযাকমত পযামর

একট ি শযান্ত, আমেযাদ কত রযা়েগযা 
মযখযামে আপেযামক দ বরক্ত করযা 
হমব েযা

আেরযা মিখমত পযাদ র আপট ে 
মকেে আমেে

একট ি ভযাে ইন্টযারমেি সংমযযাগ।

এট ি আপেযার চযাপ, সে়ে এবং অথনি 
সযাশ্র়ে করমত পযামর কেগুর ে ট েরযাপি এবং সুরর ষিত

করাগ ীবের জি্য ভ িন িও 
পরামব শ্ের তথ্য
করাগ ীবের জি্য একন ি দ্রুত ন িবেশে শ ্কা

পমরর পৃষ্যা়ে চেেযাে

ততশ র কবরবেি

অেোিকার ীগণঅথশে োতাগণ



শ িক করা হবছে

ভ িন িও কল শুরু হবছে

পরাম শ্ে

ভ িন িও কল ক্ষ হবছে

আেরযা আপেযামক আপেযার 
অ্যাপম়েন্টমেমন্টর সে়ে এবং 
আপেযার প্রম়েযারে ী়ে তথ্ 
ইমেইে, মিক্সি মেমসর বযা ট চদ ি 
েযার�ত পযািযাব

আপেযার অ্যাপম়েন্টমেমন্টর 
কম়েক দ েট েি আমগ ভ ভট ডও 
কে স�িও়ে্যারট ি শুরু করুে, 
আপেযামক দ লিক করমত মকযােও 
র েঙ্ক মিও়েযা হমত পযামর

আপট ে যখে কথযা বেমবে তখে 
আপেযার ডযাক্তযার বযা েযামসনির েুখট ি 
ট ্রিমে মিখুে, সরযাসদ র আপেযার 
ক্যামেরযা দ িমক তযাকযামেযার 
িরকযার মেই

আপট ে যযাও়েযার আমগ আপেযার 
পেন্দসই ময মকযামেযা প্রশ্ন 
আেযামিরমক র রজ্যাসযা করুে

আেরযা আপেযামক একট ি মিক্সি 
মেমসর দ রেযাইন্যার পযািযামত পযাদ র

আেরযা আপেযামক আপেযার 
রন্ম তযাদ রখ এবং ম�যাে েম্বরট ি 
ট েশ্ চিত করমত বেমত পযাদ র যযামত 
যদ ি েযাইে মকমি যযা়ে তমব আেরযা 
আপেযামক কে করমত পযাদ র

যদ ি সবদ কেু দ িকিযাক 
হ়ে, তমব কেট ি েুমখযােু দ খ 
অ্যাপম়েন্টমেমন্টর েমতযা েমে হমব

আেরযা আপেযার পরবতনি ী ভ ভট ডও 
অ্যাপম়েন্টমেন্ট, মপ্রসট ্পশে বযা 
েুমখযােুদ খ মিখযার ব্বস্যা করব

আপেযার অ্যাপম়েন্টমেমন্টর আমগ 
আপট ে স�িও়ে্যারট ির সযামথ 
পদ রট চত দ কেযা তযা ট েশ্ চিত করুে

আপেযার ডযাক্তযার বযা েযাসনি আপেযার 
সযামথ মযযাগ মিমবে বযা তযারযা প্রস্তুত 
থযাকমে আপেযামক কে করমবে

আপট ে যদ ি আেযামির দ কেু 
মিখযামত চযাে, মযেে মকযাথযা়ে ব্থযা 
হমছে তমব আপট ে ট ্রিে ক্যামেরযা 
ব্বহযার করযার মচষ্যা করমত পযামরে

আেরযা যযাবযার আমগ দ বিযা়ে 
রযােযাব

আপেযার পরযােশনি মথমক সবনিযাদ িক 
সহযা়েতযা পযাও়েযার রে্ কে করযার 
আমগ প্রশ্ন বযা সেস্যার একট ি 
তযার েকযা ততদ র করুে।

আপেযার ডযাক্তযার বযা েযাসনিমক হ্যামেযা 
বেুে বযা হযাত েযাডযাে

যদ ি দ কেু ভুে হম়ে যযা়ে এবং 
আপেযার সযামথ সংমযযাগ মকমি যযা়ে 
তমব আেরযা আপেযামক পদ রবমতনি  
কে করব

ভদ বষ্মতর পরযােশনি আরও উন্নত 
করমত আেযামির সহযা়েতযা করমত 
আপট ে আপেযার েতযােত রযােযামত 
পযামরে
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