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র্ততীয় ং 

৫.০০ ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয অযদ: 

 

৫.০১ (ক) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম , জনোফ/শফগভ ------------------------------------------------------------

এয চোকশয ম্পূণ মরূয যন্তোলজনক। সুতযোং পূণ ম ফয বোতো এফং/ফো অনুযতোশলশকয ভঞ্জুশয মোো ফয  বোতো শফশধ 

শভোতোযফক প্রোপ্য তোো এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর।  

 

থফো, 

 

(খ) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম , জনোফ/শফগভ ----------------------------------------------------------------------

এয চোকশয ম্পূণ মরূয যন্তোলজনক নয। এ আ কোযযণ শিযকৃত শিোযন্তয অযরোযক উি কভ মচোযীয  ফয বোতো ও 

অনুযতোশলক শনম্নরূ শযভোযণ হ্রো কযো আর (প্রযমোজয শেযত্র): 

 (১) ফয বোতো হ্রোযয শযভোণ  : টোকো:-------------------------------------------- 

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

 (২) অনুযতোশলক হ্রোযয শযভোণ  : টোকো: -------------------------------------------- 

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

 (৩) এআরূ হ্রোযয য প্রোপ্য ফয বোতো : টোকো:-------------------------------------------- 

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

 (৪) এআরূ হ্রোযয য প্রোপ্য অনুযতোশলক : টোকো: -------------------------------------------- 

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

 (৫) এআরূ হ্রোকৃত ফয বোতো এফং/ফো অনুযতোশলযকয ভঞ্জুশয এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর। 

থফো, 

(গ) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম, জনোফ/শফগভ ----------------------------------------------------------------------- 

এয শনন শকআ এয নো- দোফী প্রতযয়নত্র এফং/ফো ন্যোন্য প্রযয়োজনীয় কোগজত্রোশদ যফযো কযো েফ য় নোআ। 

এআ কোযযণ উি কভ মচোযীয প্রোপ্য অনুযতোশলযকয তকযো ৮০ বোগ ফোফদ শভোট ------------------------------------- 

টোকো এফং প্রোপ্য শনট ভোশক শনন ফোফদ শভোট -------------------------------------------- টোকো োভশয়কবোযফ 

এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর। 

 

৫.০২ প্রচশরত শনয়ভোনুমোয়ী  শভোট শনট অনুযতোশলক ----------------------------------- টোকো এফং শন ট ভোশক 

ফয বোতো ফোফদ ----------------------------------------------- টোকো শযযোধ কযো মোআযত োযয। 

 

৫.০৩ অযফদনকোযীয ফতমভোযন অযফদনকোযীয ভযনোনীত ব্যশি /অযফদযনয প্রথভ ংযয  ২ নুযেযদ ফশণ মত  

বফধ উত্তযোশধকোযীগণ শনন সুশফধো োআযত োযযন। 

 

তোশযখ: --------------------------                                                                 ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয স্বোেয 

                                                                                                                           ীরযভোয (নোভমৄি) 
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চত্যথ ম ং 

 

(শোফযেণ শপয ব্যফোযযয জন্য) 

 

৬.০০ শোফযেণ কোম মোরযয়য ভন্তব্য: 

 

৬.০১ প্রতযোশত শল শফতনত্র যীেো কশযয়ো ঠিক োওয়ো শগয়োযছ এফং মথোমথ কর্তমে কর্তমক নো- দোফী 

প্রতযয়নত্র প্রদোন কশযফোয কোযযণ তোো এআ কোম মোরয় কর্তমক গৃীত আয়োযছ। 

 

৬.০২ পূফ মফতী পৃষ্ঠোমূয ফশণ মত শোফ ও গণনোমূ যীেো কশযয়ো ঠিক োওয়ো শগ য়োযছ এফং শমোগ্য চোকশযয 

বদঘ ময শনযীেোপূফ মক গৃীত আয়োযছ। 

 

৬.০৩ শমোগ্য কর্তমে কর্তমক  ------------------------------- তোশযশখ ------------------------------------- নং 

শনন ভঞ্জুশয অযদ প্রদোন কযো আয়োযছ। 

 

৬.০৪ এভতোিোয় শনযম্নোি শযভোণ ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোধ অযদ জোশয কযো আর: 

 

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

  (খ) শভোট ফয বোতোয ভশ মত ধ মোংযয  

       শফশনভশয়  অনুযতোশলযকয শযভোণ  : টোকো ------------------------------------------------ 

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

  (গ) শনট অনুযতোশলশকয শযভোণ  :  টোকো ----------------------------------------------- 

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

  (ঘ) শনট ভোশক ফয বোতোয শযভোণ  :  টোকো ----------------------------------------------- 

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

৬.০৫ ফয বোতো অযযেয তোশযখ: ---------------------------------------- 

৬.০৬ ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোযধয িোন/ভোধ্যভ: 

 

(ক) িোন:  

প্রধোন/শফবোগীয়/শজরো/উযজরো শোফযেণ কভ মকতমোয কোম মোরয় ----------------------------(পূণ ম ঠিকোনো);  

  (খ) ভোধ্যভ: 

   (i) ফয বোতো:- EFT এয ভোধ্যযভ তোোয ব্যোংক একোউযে; 

   (ii) অনুযতোশলক:- শচক/ EFT এয ভোধ্যযভ তোোয শনকট/ব্যোংক একোউযে; 

  (গ) ব্যোংক একোউে নম্বয: 

-------------------------------------------------- ব্যোংক, ------------------------------------------ 

োখোয় তোোয চরশত/ঞ্চয়ী শোফ নং-------------------------------------------------------। 
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৬.০৭ শনন শযযোধ অযদ (শশও) নম্বয---------------------------------তোশযখ--------------------------- 

উযযোি ৬.০৬ নং নুযেযদ ফশণ মত কোম মোরয়/োখোয় শপ্রযণ কযো আর। 

 

 

তোশযখ:-----------------------------        স্বোেয:--------------------------- 

কোযী ভো শোফযেক/ 

        শনযীেো ও শোফযেণ কভ মকতমো 

   ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

 

শনোট: 

 

১। (ক) শোফযেণ শপযয অশত্তয মূর কশ  শনয়ন্ত্রণকোযী ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয ফযোফযয জোশযয 

োযথ োযথ আোয নুশরশ ফগশত ও একটি শনশদ মষ্ট ভয়ীভোয ভযধ্য প্রযয়োজনীয় ব্যফিো গ্রযণয জন্য শডট 

অশত্তয োশত ংশিষ্ট কভ মচোযীয নোযভ তোোয ফতমভোন কভ মিযর ডোকযমোযগ প্রতযয়ন শপ্রযণ কশযযত আযফ।  

 

(খ) শোফযেণ শপযয অশত্তয অযযো একটি কশ শডট অশত্তয শত ংশিষ্ট কভ মচোযীয  শনকট শপ্রযণ কশযফোয 

নুযযোধ তোোয শনফ মোী কভ মকতমোয প্রম শে জোশয কশযযত আযফ এফং একটি শনশদ মষ্ট ভয়ীভো উযিখ কশযয়ো শদযত 

আযফ। শনন শকআযয শকোন ং িযকম শোফযেণ শপযয  অশত্ত থোশকযর কল্যোণ কভ মকতমোয শত ত্র 

শফশনভযয়য ভোধ্যযভ তোো শনষ্পশত্ত কশযযত আযফ। 

 

২। শোফযেণ শপযয অশত্তয শত ংশিষ্ট কভ মচোযীয  ফতমভোন শোশষ্টং ফো ফিোন জোনোযনোয জন্য ংশিষ্ট 

ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তযযক নুযযোধ কশযযত আযফ এফং ভন্ত্রণোরয় /শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয 

উি কভ মচোযীয ফিোন ফো শোশষ্টং শনযীেো শপযক জোনোআযত ফোধ্য থোশকযফ।  
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ংযমোজনী-৫ 

 

োশযফোশযক শনন পযভ ২.২ 

 

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

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

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

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

 

এয মৃত্যযযত োশযফোশযক শনন ংক্রোন্ত। 

 

 

শনযদ মোফশর 

 

১। অযফদনকোযী বফধ উত্তযোশধকোয নদত্র পযযভয প্রথভ ং পূ যণ কশযয়ো ৩ (শতন) কশ মৃত কভ মচোযীয শল 

শপ প্রধোযনয শনকট দোশখর কশযযফন। ভযনোনীত উত্তযোশধকোযগণ একক শববোফকযত্ব একটি অযফদনত্র দোশখর 

কশযযফন। 

 

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

ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয শনকট শ কশযযফন। 

 

৩। ভঞ্জুযকোযী 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 কশযযফ এফং শনন শযযোধ অযদ (শশও) জোশয 

কশযযফ। 
 

৫। ঠিক তযথ্যয বোযফ শনন শনষ্পশত্ত মোোযত শফরশম্ব ত নো য় শ জন্য পযযভয শম শকোন িোযনয প্রযয়োজনীয় ং 

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

 

(উত্তযোশধকোযী/উত্তযোশধকোযীগণ শনযজ অযফদনত্র পূযণ ও স্বোেয কশযযফন) 

 

ফযোফয 

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

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

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

 

শফলয়: োশযফোশযক শনন শযযোযধয অযফদন। 
 

 

ভযোদয়, 

অনোয শপযয প্রোিন কভ মচোযী জনোফ/শফগভ--------------------------------------------------------------------- 

দশফ ------------------------  অভোয (িযকম) ----------------------- শছযরন। শতশন----------- ------------------ তোশযযখ 

মৃত্যযফযণ কশযফোয কোযযণ শফশধ শভোতোযফক প্রোপ্য তোোয চোকশযয োশযফোশযক ফয বোতো ও অনুযতোশলক অভোযক প্রদোযনয 

জন্য নুযযোধ কশযযতশছ। 

  

২। অশভ তোোয বফধ উত্তযোশধকোযী /এফং শযফোযযয ন্যোন্য দস্যযো অভোযক তোোযদয শববোফক শনযয়োগ কশযয়ো এআ 

োশযফোশযক ফয বোতো ও অনুশতোশলক উযত্তোরন কশযফোয েভতো  মণ কশযয়োযছন (শটি কয মোশযযনয কোউশিরয/শৌযবোয 

শভয়য/আউশনয়ন শযলশদয শচয়োযম্যোন কর্তমক প্রদত্ত নদ ংমৄি কযো আর)। 
  

৩। অশভ এআ চোকশযয শকোন ং শফযযলয দোফীযত পূযফ ম শকোন ফয বোতো ফো অনুযতোশলক গ্রণ কশয নোআ এফং 

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

 

  

৪। ংগীকোযনোভো: 

 

(ক) তোোয শনকট যকোযযয শকোন োওনো থোশকযর তোো অশভ শফশধ শভোতোযফক শযযোধ কশযযত ম্মত অশছ। এআ 

শনন শযযোযধয যও শম- শকোন ভয় ন্যত্র শকোন অদোয়যমোগ্য যথ ময শফলয় শগোচযীভূত আযর তোো অভোয 

োশযফোশযক ফয বোতো/শনজস্ব িশত্ত আযত অশভ শপযৎ প্রদোন কশযযত ফোধ্য থোশকফ। 
  

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

অভোযক তোো যেো শফী শযভোযণ ফয বোতো /অনুযতোশলক প্রদোন কযো আয়োযছ , তোো আযর গৃীত শতশযি  

থ ম অভোয োশযফোশযক ফয বোতো/শনজস্ব িশত্ত আযত অশভ শপযৎ শদযত ফোধ্য থোশকফ। 

 

 

উত্তযোশধকোযী/ 

উত্তযোশধকোযীগযণয 

োযোট ম োআযজয 

তযোশয়ত ছশফ 


