
2 

৩। বশফষ্য তশফযরয শোফ: 

 

    (ক) শোফ নং ----------------------------------------------- ফআ নং------------------------------ পৃষ্ঠো নং-------------- 

    (খ) শোফটি যকোয প্রদত্ত মুনোপো/মুি -------------------------------------------------------------------------------- 

    (গ) শফতন আযত শনয়শভত ভোশক জভোয োয:  টোকো ---------------------------------------------------------------------- 

    (ঘ) শফগত ৩০ শ জুন, ২০......... তোশযখ ম মন্ত মুনোপো শভোট শিশত/জভো টোকো ----------------------------------------- 

    (ঙ) ফয-উত্তয ছুটি অযযেয ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ প্রতযোশত শভোট শিশত /জভো টোকো -------------------------------- 

    (চ) অযফদযন উশিশখত তোশযখ (শঅযএর-এ গভযনয ৬ ভোযয ঊ শবম নয়) ম মন্ত প্রতযোশত শভোট শিশত /জভো  

         টোকো ------------------------------------------------- 

 

৪। অদোয়যমোগ্য ফযকয়ো ও গৃীত শগ্রযভয সুদ ফশষ্ট কতমযনয শফফযণ: 

 

খোত অদোয়যমোগ্য 

ফযকয়ো/গৃীত শগ্রযভয 

সুদ ফশষ্ট (টোকো) 

ভোশক কতমযনয োয 

(টোকো) 

ফযগ্রযণয ব্যফশত 

পূযফ ময তোশযযখ প্রতযোশত 

ফশষ্ট (টোকো) 

 

     (ক) গৃ শনভ মোণ/ফ্ল্যোট ক্রয়/জশভ ক্রয় শগ্রভ 

     (খ) ভটয কোয/োআযকর/কশিউটোয 

     (গ) ভ্রভণ বোতো শগ্রভ 

     (ঘ) শগ্রভ শফতন 

     (ঙ) ফোশড় বোড়ো 

     (চ) গোশড় বোড়ো 

     (ছ) প্রোশধকোয প্রোপ্ত গোশড়য শগ্রভ 

     (জ) গ্যো শফর 

     (ঝ) শফদ্যযৎ শফর 

     (ঞ) য়ঃ ও োশন কয 

     (ট) শৌয কয 

     (ঠ) ন্যোন্য 

     (ড) ংশিষ্ট শোফযেণ শপযয শযকযড ময শবশত্তযত কভ মকতমো /কভ মচোযীয শনকট আযত ন্য শকোন অদোয়যমোগ্য থ ম  

           

          (মশদ থোযক) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     (ঢ) প্রোশনক কর্তমযেয শনকট আযত প্রোপ্ত শডট অশত্ত ও শফবোগীয় ভোভরো আতযোশদ িশকমত তথ্যোশদ (মশদ থোযক) রোর 

          কোশরযত উযিখ কশযযত আযফ: 

 

         ............................................................................................................................................... 
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৫। শজমত ছুটিয শোফ: 

 

ছুটিয ধযন শভোট শজমত শভোট শবোগকৃত শভোট ফশষ্ট 

 

(ক) পূণ ম গড় শফতযন    

 

(খ) ধ ম গড় শফতযন    

 

 

 

 

 

 

বোযপ্রোপ্ত কভ মকতমোয তোশযখ স্বোেয 

      ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

নং---------------------------------------------------------------------------   তোশযখ:--------------------------------------- 

 

 

 

জ্ঞোতোযথ ম ও কোম মোযথ ম শপ্রশযত আর: 

 

১। 
২। 
৩। 
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ংযমোজনী-২ 

 

প্রোপ্তব্য শনযনয বফধ উত্তযোশধকোযী শঘোলণোত্র 

 

(শনন জীকযণ অযদ, ২০২০ এয ৪.০৬ (ক) নুযেদ নুমোয়ী কভ মচোযী শনযজ পূযণ কশযযফন) 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকো শযয থ ম ভন্ত্রণোরযয়য থ ম শফবোগ  কর্তমক জোযী কৃত যকোশয কভ মচোযীগযণয শনন 

জীকযণ অযদ , ২০২০ এয ৪.০৬ (ক) নুযেদ নুমোয়ী অশভ শঘোলণো কশযযতশছ শম , শনম্নফশণ মত ব্যশিফগ ম অভোয প্রোপ্তব্য 

শনযনয বফধ উত্তযোশধকোযী: 

 

ক্রশভক নং নোভ ও জন্ম 

তোশযখ 

িকম ভযনোনীত 

োয % 

বফফোশক 

ফিো 

প্রশতফশিতো 

(মশদ থোযক) 

ছশফ  

(স্ট্যোি 

োআজ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

      ১। 

      ২। 

      ৩। 

      ৪। 

      ৫। 

      ৬। 

      ৭। 

      ৮। 

      ৯। 

      ১০। 

(২) অশভ অযও শঘোলণো কশযযতশছ শম , ------ নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি অভোয প্রশতফিী ন্তোন। তো োয প্রশতফশিতোয 

ভথ মযন ভোজ শফো শধদপ্তযযয শনফিন ও শযচয়ত্র এফং কভ মেভতোীনতো ও উো জমযন েভতো ংক্রোন্ত শভশডযকর শফোযড ময 

নদত্র ংযমোজন কযো আর (শুধুভোত্র প্রযমোজয শেযত্র)। 
 

ভযনোনীত উত্তযোশধকোযীঃ 

ভযনোনয়নকোযীয স্বোেয ও তোশযখঃ 

 

 

শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয তোশযখ স্বোেয 

   ীরযভোয (নোভমৄি) 
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ংযমোজনী-৩ 

 

উত্তযোশধকোয নদত্র ও নন-ম্যোশযজ োটি মশপযকট 

 

(শনন জীকযণ অযদ, ২০২০ এয ৩.০১ নং নুযেদ নুমোয়ী) 

 

নং---------------------------------      তোশযখ:----------------------------  

 

অশভ প্রতযয়ন কশযযতশছ শম, ভযহুভ/ভযহুভো ----------------------------------------------------------------------------------  

শটি কয মোযযন/শৌযবো/আউশনয়ন/ওয়োযড ময নোভ ও নং----------------------------------------------------------------------  

উযজরো-----------------------------------------------------শজরো/য-----------------------------------------------------  

এয শধফোী শছযরন।  
 

তোোয ফোো নং  -------------------------------------------যোস্তো নং ------------------------- যোস্তোয নোভ --------------------

--------------------------- ব্লক নং-------------------------------------/গ্রোভ-------------------------------------------------- 

শোস্ট্ শপ----------------------------------------------------উযজরো----------------------------------------------------- 

শজরো-----------------------------------------------------। তোোযক এফং তোোয শযফোযযয দস্যগণযক অশভ --------------- 

ফৎয মোফৎ শচশন । শফগত ---------------------------------- তোশযযখ শতশন মৃত্যযফ যণ কশযয়োযছন। মৃত্যযকোযর শতশন তো োয 

শযফোযযয শনম্নফশণ মত দস্য যোশখয়ো শগয়োযছন:- 

 

ক্রশভক নং নোভ জন্ম তোশযখ ও ফয় িকম প্রশতফিী ফিো বফফোশক ফিো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

        ১। 

        ২। 

        ৩। 

        ৪। 

        ৫। 

        ৬। 

        ৭। 

        ৮। 

        ৯। 

        ১০। 
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উশিশখত দস্য /দস্যগণ ব্যতীত তো োয অয শকোন উত্তযোশধকোযী নোআ। যকোযযয ফো ন্য শকোন কর্তমযেয শনকট 

শদনো োওনোয শফলয় শনষ্পশত্ত ক শযফোয ব্যোোযয শকফরভোত্র উযযো ি দস্য /দস্যগণ ভযহুভ /ভযহুভোয উত্তযোশধকোযী শফযফশচত 

আযফন। 

 

 অশভ অযও প্রতযয়ন কশযযতশছ শম , ------ নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি  ভযহুভ/ভযহুভো ------------------------------ 

এয প্রশতফিী ন্তোন। তোয প্রশতফশি তোয ভথ মযন ভোজ শফো শধদপ্তযযয শনফিন ও শযচয়ত্র এফং কভ মেভতোীনতো ও 

উোজমযন েভতো ংক্রোন্ত শভশডযকর শফোযড ময নদত্র ংযমোজন কযো আর (শুধুভোত্র প্রযমোজয শেযত্র)। 
 

 

এতদ্ব্যতীত, অশভ অযও প্রতযয়ন কশযযত শছ শম, ভযহুভ/ভযহুভোয ---------------------------------------------------- 

জীশফত স্ত্রী/স্ত্রীগণ/স্বোভী শফগভ/জনোফ ------------------------------------------------------- পুনশফ মফো কযযন নোআ এফং শকোন 

পুনশফ মফোযয ঙ্গীকোযযও অফি ন নোআ। 

 

 

 

তোশযখ স্বোেয 

শটি কয মোযযযনয কোউশিরয/শৌযবোয শভয়য/আউশনয়ন শযলদ শচয়োযম্যোন 

ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

 

 

নং----------------------------------------------      তোশযখ: --------------------------- 

 

 

ফ মযল শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয প্রতযয়ন: 

 

 

শপযয নোভ ও ঠিকোনো -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

প্রতযয়ন কযো আযরো। 

 

 

 

 

 

ফ মযল শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয তোশযখ স্বোেয 

ীরযভোয (নোভ মৄি) 

 

 

 

 


