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িনব�ন কায �ালেয়র নাম(ইউিনয়ন/�পৗরসভা/িস�ট কেপ �ােরশন/ক�া�নেম� �বাড�/দতূাবাস) কলমা ইউিনয়ন পিরষদ

১.িনব�নাধীন ব���র পিরিচিত
নাম বাংলায়( �� অ�ের)

�মাঃ �করামত আলী

Name in English(Capital Letters) MD KERAMAT ALI

জ� তািরখ 21/01/1978 িপতা ও মাতার কততম স�ান 5 িল� পু�ষ নারী তৃতীয় িল�

ডাকঘর �পা� �কাড ন�র উপেজলা তােনার �জলা রাজশাহী

House/Road
 (Name,No)জ��ােনর �ঠকানা(ইংেরজী) - PIPRA CHANDANKOTHA Village/Area/Town Kalma

Post Office Post Code Upazila Tanore District Rajshahi

২.িপতা ও মাতার িববরনঃ িপতার নাম
বাংলায়(�� অ�ের)

�মাঃ ইয়ার ব�

Father's name in English(Capital Letters) MD EAR BOX

জ� িনব�ন ন�র

জাতীয় পিরচয়প� ন�র

িবেদেশ অব�ােনর ��ে� পাসেপাট�  ন�র জাতীয়তা বাংলােদশী

মাতার নাম বাংলায়(�� অ�ের) �মাসাঃ মাহমুদা

Mother's Name in English(Capital Letters) MST MHAMUDA

জ� িনব�ন ন�র

জাতীয় পিরচয়প� ন�র

িবেদেশ অব�ােনর ��ে� পাসেপাট�  ন�র জাতীয়তা বাংলােদশী

বাসা ও সড়ক
 ( নাম ও ন�র)৩. �ায়ী �ঠকানা(বাংলায়) - �কওয়াপাড়া �চারৈখর ইউিনয়ন/ওয়াড� কলমা

ডাকঘর �পা� �কাড ন�র উপেজলা তােনার �জলা রাজশাহী

House/Road
 (Name,No)�ায়ী �ঠকানা(ইংেরজী) - KEYAPARA CHORKHOIR Union/Ward Kalma

Post Office Post Code Upazila Tanore District Rajshahi

বাসা ও সড়ক
 ( নাম ও ন�র)৪. বত�মান �ঠকানা(বাংলায়) - �কওয়াপাড়া �চারৈখর ইউিনয়ন/ওয়াড� কলমা

ডাকঘর �পা� �কাড ন�র উপেজলা তােনার �জলা রাজশাহী

House/Road
(Name,No)বত�মান �ঠকানা(ইংেরজী) - KEYAPARA CHORKHOIR Union/Ward Kalma

Post Office Post Code Upazila Tanore District Rajshahi

নাম �মাঃ �করামত আলী

�ঠকানা

বাসা ও সড়ক
 ( নাম ও ন�র)জ��ােনর �ঠকানা(বাংলায়) - িপপড়া চ�নেকাঠা ইউিনয়ন/ওয়াড�/�পৗরসভা কলমা

জ� িনব�ন আেবদনপ�
 [ িবিধ ৯ ও ১০ ��ব� ]

 

( জমিন ফরম-১)

িবনামূেল� িবতরেণর জন� অনলাইেনর মাধ�েম
 /ফেটাকিপ/ হােত িলখা/ক��উটার ি�� কিপ �হণেযাগ�

আেবদন প�
ন�র

:

৫. আেবদনকারীর �ত�য়ন (িনব�াধীন ব��� ১৮ বছেরর িন� বয়� হেল তাহার িপতা বা মাতা বা আইনানুগ অিভভাবক* বা িবিধ-৯ মেত �মতা�া� ব���** িনে� �ত�য়নপূব �ক �া�র/ �টপসিহ �দান কিরেবন):

196379900
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আেবদনকারীর সােথ স�ক�ঃ িপতা মাতা িনজ িপতামহ িপতামহী মাতামহ মাতামহী অিভভাবক** অন�ান�**( �টক িচ� িদন )

িপতা , মাতা ব�িতেরেক অন� �কউ হইেল

জ� িনব�ন ন�র

জাতীয় পিরচয়প� ন�র

আেবদেনর তািরখ 05 01 2022

৬.তথ� �দানকারীর �ত�য়ন

�া�র

নাম

তািরখ 05/01/2022

�া�র

নাম

তািরখ 05/01/2022

৭.তথ� যাচাইকারীর �ত�য়ন

�া�র

নাম

তািরখ

�া�র

নাম

তািরখ

�া�র

নাম

তািরখ

৮.িনব�ক কায �ালয় কতৃ�ক পূরণীয়

িফস আদায় রিসদ
নং

িনব�ন বিহ নং িনব�েনর তািরখং

জ� িনব�ন ন�র

জ� সনদ �দােনর
স�াব� তািরখ

১। িপতা ও মাতার জীিবত, মতৃ ও জ�কােল মতৃসহ সকল স�ানেক গননার আওতায় আিনয়া কততম স�ান উহা িলিখেত হেব।

২। ইউিনয়েনর ��ে� �ঠকানাঃ (১)�াম, (২) ইউিনয়ন, (৩) উপেজলা, (৪) �জলা। অন�ান� ��ে� �ঠকানাঃ (১) �হা��ং/বাসা নং (২) সড়েকর নাম বা নং (৩) �মৗজা/মহ�া (৪) ওয়াড� নং (৫) �পৗরসভা/ িস�ট
কেপ �ােরশন/ ক�া�নেম� �বাড�। জ��ান হাসপাতাল �কান �িত�ান হইেল �সই �ঠকানা।
৩। সনদ �হেনর সময় আেবদনকারী তাহার অংেশর অপর প�ৃায় �া�র কিরয়া সংি�� কতৃপে�র িন� জমা িদেবন এবং জ� সনদ সং�হ কিরেবন।

সংযু��ঃ

িনব�ন কায �ালেয়র নাম কলমা ইউিনয়ন পিরষদ

আেবদনকারীর নাম �মাঃ �করামত আলী আেবদন প� ন�র 196379900

আেবদনপ� �হনকারীর নাম

পদবী(সীল সহ) তািরখসহ �া�র

 
*আইেনর ২(ক) ধারা অনুযায়ী িনযু� অিভভাবেকর উপযু� �মাণক সংযু� কিরেত হইেব। 
** িবিধমালার ৯ িবিধেত �মতা�া� ব���(�মতা�াি�র �পে� উপযু� আেদশনামা/ �ত�য়ন সংযু� কিরেত হইেব) । 
আিম স�ােন �ঘাষণা কিরেতিছ �য, উপের বিণ �ত যাবতীয় তথ� স�ঠক এবং আমার/আেবদনাধীন ব���র অন� �কাথাও জ� িনবি�ত হয় নাই; হইয়া থািকেল আিম তাহার জন� আইনত দায়ী থািকব। 

জ��ান ও জ� তািরখ স�েক� তথ��দানকারীর �ত�য়ন �ায়ী �ঠকানার তথ��দানকারীর( �া�র, তািরখ ও নামসহ িসল)( অবশ� পূরণীয় )
(১) (২)

�ত�য়ন করা যাইেতেছ �য আেবদনাধীন ব���র জ��ান ও জ�তািরখ স�িক�ত তথ�ািদ স�ঠক ।�ত�য়ন করা যাইেতেছ �য আেবদনাধীন ব���র �ঠকানা স�িক�ত তথ�ািদ স�ঠক ।

জ��ান ও জ� তািরখ স�েক� যাচাইকারীর �ত�য়ন( �া�র,
তািরখ ও নামসহ িসল)( অবশ� পূরণীয় )

�ায়ী �ঠকান যাচাইকারীর �ত�য়ন( �া�র, তািরখ ও
নামসহ িসল)( অবশ� পূরণীয় )

�েযাজ� ��ে� �ানীয় পিরদশ �েকর সুপািরশ( �া�র, তািরখ ও নামসহ
িসল)

(১) (২) (৩)

�ত�য়ন করা যাইেতেছ �য আেবদনাধীন ব���র জ��ান ও
জ�তািরখ স�িক�ত তথ�ািদ স�ঠক ।

�ত�য়ন করা যাইেতেছ �য আেবদনাধীন ব���র
�ঠকানা স�িক�ত তথ�ািদ স�ঠক ।

�ত�য়ন করা যাইেতেছ �য উপ�ািপত তথ�ািদ �হণেযাগ�/�হণেযাগ� নয়
িবধায় িনব�েনর সুপািরশ করা হ'ল/ হ'ল না।

িনব�েকর িস�া� অনুেমািদত/অননুেমািদত �া�র,
তািরখ ও নামসহ িসল

িনব�ন বিহেত িলিপব�কারীর �া�র, তািরখ ও নামসহ
িসল

আেবদনকারীর অংশঃ (তথ� সং�হকারী/ জ� িনব�ন প� �হণকারী িনেচর অংশ�ট পূরন কিরয়া আেবদনকারীেক �ফরত িদেবন)


