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ংযমোজনী-৪ 

 

শনন পযভ ২.১ 

(কভ মচোযীয শনযজয ফযযয শেযত্র প্রযমোজয) 

 

নোভ  : --------------------------------------------------------------------------------------- 

জোতীয় শযচয় নম্বয:---------------------------------------------------------------------------------------- 

শল দশফ :--------------------------------------------------------------------------------------- 

শল শপ :--------------------------------------------------------------------------------------- 

এয শনন ংক্রোন্ত। 

 

 

শনযদ মোফশর 

 

১। যকোশয কভ মচোযী ফয- উত্তয ছুটিযত মোওয়োয কভযে ১০ ভো পূযফ ম পযযভয প্রথ ভ ং পূযণ কশযয়ো ৩ (শতন) কশ 

তোোয শপ প্রধোযনয শনকট দোশখর কশযযফন। ফয-উত্তয ছুটি শবোগ কশযযত নো চোশযর ফয গ্রণ কশযফোয জন্য কভযে 

১২ ভো পূযফ ম দোশখর কশযযফন। 

 

২। শপ প্রধোন পযযভয শদ্ব্তীয় ং পূযণ কশযয়ো নো-দোফী প্রতযয়নত্র ও ভন্তব্য/সুোশয ২(দ্যআ) কশ পযভ শনন ভঞ্জুশয 

কর্তমযেয শনকট শ কশযযফন। 
 

৩। ভঞ্জুশয কর্তমে নো- দোফী প্রতযয়নত্র কর দশররত্র মোচোআ কশযয়ো পযযভয র্ততীয় ং পূযণ কশযযফন। শতশন ফয 

বোতো ও অনুযতোশলক ভঞ্জুশযয অযদ শদযফন এফং শনন শযযোধ অযদ জোশযয জন্য ভঞ্জুশয অযদ ১(এক) কশ পযভ 

ংশিষ্ট শোফযেণ শপয শপ্রযণ কশযযফন। 

 

৪। শোফযেণ শপ  প্রতযোশত শল শফতনত্র , নো-দোফী প্রতযয়নত্র ও ভঞ্জুশয  অযদ যফতী প্রযয়োজনীয় ন্যোন্য কর 

শোফ চূড়োন্ত শনযীেোযন্ত পযযভয চত্যথ ম ং পূযণ কশযযফন এফং শনন শযযোধ অযদ (শশও) জোশয কশযযফন। 

 

৫। ঠিক তযথ্যয বোযফ শনন শনষ্পশত্ত মোোযত শফরশম্বত নো য় শআ জন্য পযযভয শম শকোন িোযনয প্রযয়োজনীয় ং কোশর 

শদয়ো কোটিয়ো শদযত আযফ এফং মথোিোযন প্রযয়োজনীয় ঠিক তথ্য শরশখশত/ংযমোজন কশযযত আযফ। 
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          প্রথভ ং 

 

                                           (অযফদনকোযী শনযজ পূযণ ও স্বোেয কশযযফন) 

 

 

ফযোফয 

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

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

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

 

শফলয়: শনন শযযোযধয অযফদন। 

 

ভযোদয়, 

শফনীত শনযফদন এআ শম , অশভ যকোশয চোকশয আযত  ------------------------- তোশযযখ ফয-উত্তয ছুটিযত গভন 

কশযফ/কশযয়োশছ এফং  -------------------------------- তোশযযখ চূড়োন্ত ফয গ্রণ কশযফ /কশযয়োশছ। শআ কোযযণ শফশধ 

শভোতোযফক অভোযক প্রোপ্য ফয বোতো ও অনুযতোশলক প্রদোযনয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ। 

 

২। অভোয ফতমভোযন শনযম্ন ফশণ মত অভোয বফধ উত্তযোশধকোযী গণযক ভযনোনীত োযয এআ োশযফোশযক শনন প্রদোযনয জন্য অশভ 

নুযযোধ কশযযতশছ:- 

 

ক্রশভক 

নং 

নোভ ও জন্ম তোশযখ িকম ভযনোনীত োয % বফফোশক ফিো প্রশতফশিতো উত্তযোশধকোযীয স্বোেয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      (১) 

      (২) 

      (৩) 

      (৪) 

      (৫) 

      (৬) 

      (৭) 

      (৮) 

      (৯) 

      (১০) 

৩। ----------- নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি অভোয প্র শতফিী ন্তোন। তোয প্রশতফশিতোয 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)। 
 

৪। অশভ এআ চোকশযয শকোন ং শফযযলয জন্য পূযফ ম শকোন ফয বোতো ফো অনুযতোশলক গ্রণ কশয নোআ এফং বশফষ্যযত এআ 

অযফদনত্র িযকম গৃীত শিোন্ত উযিখ নো কশযয়ো শকোন অযফদন কশযফ নো। 

 

োযোট ম োআযজয 

তযোশয়ত ছশফ 
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৫। ঙ্গীকোযনোভোঃ 

(ক) অভোয জোনোভযত অভোয শনকট যকোযযয শকোন োওনো নোআ। তথোশও এআ শনন শযযোযধয য শম শকোন ভযয় ন্যত্র 

শকোন অদোয়যমোগ্য যথ ময শফলয় শগোচযীভূত আযর তোো োশযফোশযক ফয বোতো /শনজস্ব িশত্ত আযত অশভ ও অভোয 

উত্তযোশধকোযী শপযৎ শদযত ফোধ্য থোশকফ/থোশকযফ। 
 

(খ) মশদ যফতী ভযয় শদখো মোয় শম , শফশধ শভোতোযফক শম শযভোণ থ ম শনন শোযফ োওয়োয শধকোযী অভোযক তোো 

যেো শফশ শযভোযণ ফয বোতো /অনুযতোশলক প্রদোন কযো আয়োযছ , তোো আযর গৃীত শতশযি থ ম ফয 

বোতো/োশযফোশযক ফয বোতো/শনজস্ব িশত্ত আযত অশভ ও অভোয উত্তযোশধকোযী শপযৎ শদযত ফোধ্য থোশকফ/থোশকযফ। 

 

৬। অনুযতোশলক ও ফয বোতো প্রদোন: 

 

(ক) অশভ প্রধোন/শফবোগীয়/শজরো/উযজরো শোফযেণ কভ মকতমোয কোম মোরয়  ----------------------------------------------------

----------------------- আযত অনুযতোশলক গ্রণ কশযযত আচ্ছুক । সুতযোং অনুযতোশলযকয টোকোয শচক /EFT অভোয শনকট/(খ) 

উোনুযেযদ উযিশখত অভোয ব্যোংক একোউযে শপ্রযণ কশযফোয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ।  

 

(খ) আো ছোড়ো অভোয ভোশক ফয বোতো  EFT এয ভোধ্যযভ ----------------------------------------- ব্যোংক,                   

------------------------------------------ োখোয় অভোয চরশত/ঞ্চয়ী শোফ নং---------------------------------------------- 

এ শপ্রযযণয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ। 
 

৭। শনযম্ন অভোয শতনটি নমুনো স্বোেয এফং োযতয বৃিোঙ্গুযরয ছো তযোশয়ত কশযয়ো শদওয়ো আর :- 

 

         ক্রশভক নং   পূণ ম স্বোেয   ংশেপ্ত স্বোেয   ফোভ/ডোন বৃিোঙ্গুযরয ছো 

   (১) 

 

(২) 

 

(৩) 

 

তযোয়নকোযীয তোশযখ স্বোেয 

ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

৮। অযফদনকোযীয ডোক ঠিকোনো: 

 

(ক) ফতমভোন - --------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 (খ) িোয়ী - --------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

অনোয নুগত 

 

                                                                অযফদনকোযীয স্বোেয ও তোশযখ: ---------------------------------------- 

নোভ: ---------------------------------------- 

                                                                                                দশফ: ---------------------------------------- 

                                                                                         শল শপ: ---------------------------------------- 
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শদ্ব্তীয় ং 

 

(দপ্তয/শপ কর্তমক পূযণ কশযযত আযফ) 

 

১.০০ কভ মচোযীয চোকশযয শফফযণ: 
 

 ১.০১ নোভ    : ---------------------------------------------------------------- 

১.০২ জোতীয় শযচয় নম্বয   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৩ শতোয নোভ   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৪ ভোতোয নোভ   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৫ জোতীয়তো    : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৬ ফযযয ভযয় দশফ  : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৭ জন্ম তোশযখ   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৮ চোকশযযত শমোগদোযনয তোশযখ  : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৯ চোকশয আযত ফযগ্রযণয তোশযখ : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.১০ শনযনয প্রকৃশত   : ---------------------------------------------------------------- 

  

২.০০ চোকশযয খশতয়োন 

 

২.০১ শফযশত চোকশযয শভোট বদঘ ময:    

 

--------------------- তোশযখ আযত ------------------- তোশযখ ম মন্ত ----------- ফৎয ---------- ভো ---------শদন 

 

২.০২  যমোগ্য চোকশয (োধোযণ ছুটি/শফযশতকোর/ন্যোন্য মশদ থোযক): 

 

 

 

 

শভোটঃ ----------- ফৎয ----------ভো -----------শদন 

 

 

২.০৩ শনট চোকশযকোর (২.০১ ∑ ২.০২):            ----------- ফৎয ----------ভো -----------শদন 

 

 

২.০৪  ন্যোন্য শমোগ্য চোকশয (োভশযক/মৄিকোরীন/ঘোটশত ভওকুপ ন্যোন্য মশদ থোযক): 

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

-------------------------------------------------------------------------। 
 

 

 

       শভোটঃ ----------- ফৎয ----------ভো -----------শদন 

 

২.০৫ শভোট শমোগ্য চোকশয (২.০৩ + ২.০৪):                       ------------ ফৎয -----------ভো -----------শদন 
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৩.০০ ফয বোতো ও অনুযতোশলশকয শযভোণ: 

 

৩.০১ চূড়োন্ত ফযগ্রযণয ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ শল  

ভোশক গৃীতব্য শফতন (আএরশশ নুমোয়ী)  টোকো :--------------------------------------- 

৩.০২ ফয বোতোয োয (%)            :--------------------------------------- 

৩.০৩ শভোট ফয বোতোয শযভোণ (গ্র শনন):  টোকো :--------------------------------------- 

৩.০৪ শভোট ফয বোতোয ধ মোং (১/২):   টোকো :--------------------------------------- 

৩.০৫ অনুযতোশলযকয জন্য শফশনভয় োয (প্রশত ১ টোকোয শযফযতম)  টোকো :--------------------------------------- 

৩.০৬ (ক) ফয বোতোয ভশ মত ধ মোংশয শফশনভযয় প্রোপ্য  

অনুযতোশলক:      টোকো:-------------------------------------- 

                 (কথোয়): ------------------------------------- 

(খ) অনুযতোশলক আযত কতমন (মশদ থোযক)    টোকো: ------------------------------------- 

৩.০৭ (ক) শনট অনুযতোশলক (কতমন ফোযদ):      টোকো:-------------------------------------- 

                  (কথোয়):------------------------------------- 

(খ) শনট ভোশক ফয বোতো:      টোকো:-------------------------------------- 

                  (কথোয়):-------------------------------------- 

৪.০০ শপ প্রধোযনয ভন্তব্য: 

  

৪.০১ অযফদনকোযীয শনকট শনম্নফশণ মত শফলয় ব্যতীত ন্য শকোন োওনো নোআ : 

  (ক)--------------------------------------------------------------------- 

  (খ)---------------------------------------------------------------------- 

  (গ)---------------------------------------------------------------------- 

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

৪.০২ শভোট োওনো {৪.০১ এয (ক)+(খ)+(গ)+ --------}: 

৪.০৩ সুোশয:  

এআ কোম মোরযয় ংযশেত নশথত্রোশদ এফং  দোশখরকৃত দশররোশদয শবশত্তযত তো োযক ফয বোতো ও 

অনুযতোশলক শযযোযধয ভঞ্জুশয প্রদোযনয জন্য সুোশয কযো মোআযতযছ /সুোশয কযো মোআযতযছ নো। 

 

 

 

 

ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয প্রধোযনয স্বোেয 

                                                                      ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

তোশযখ:------------------------------- 

 


