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৫। 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 ভোশক ফয বোতো EFT এয ভোধ্যযভ ----------------------------------------- ব্যোংক, ----------------------

-------------------- োখোয় অভোয চ রশত/ঞ্চয়ী শোফ নং--------------------------------- ------------- এ শপ্রযযণয জন্য 

নুযযোধ কশযযতশছ। 
 

৬। শনযম্ন অভোয শতনটি নমুনো স্বোেয এফং োযতয বৃিোঙ্গুশরয ছো তযোশয়ত কশযয়ো শদওয়ো আর: 

  

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

 ১। 

২। 

৩। 

 

তোশযখ তযোয়নকোযীয স্বোেয 

       ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

৭। অযফদনকোযীয ডোক ঠিকোনো: 

 

(ক) ফতমভোন: 

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

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

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

 

(খ) িোয়ী: 

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

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

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

 

 

 

   অনোয নুগত 

 

 

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

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

                                                         মৃত কভ মচোযীয নোভ: ------------------------------- 

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

                                                               শল শপ: ------------------------------- 
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শদ্ব্তীয় ং (ক: পুযোতন) 

 

(শনন শবোগযত ফিোয় মৃতফযণ কশযযর থ মোৎ শমআ শেযত্র শশও জোশয আয়ো শনন শবোগ কযো  

আযতশছর শআ শেযত্র পুযোতন শশও ংযোধশনয জন্য এআ ং শপ কর্তমক পূযণ কশযযত আযফ।) 
 

 

 

১.০০ আতঃপূযফ ম ভঞ্জুশযকৃত ফয বোতো িশকমত তথ্যোশদ 

 

১.০১ মৃত/ফযপ্রোপ্ত কভ মচোযীয নোভ   : 

১.০২ জোতীয় শযচয় নম্বয    : 

১.০৩ মৃত্যযয/ফযযয তোশযযখ দশফ  : 

১.০৪ ফযগ্রযণয তোশযখ   : 

১.০৫ প্রভোণ শননোযযয মৃত্যযয তোশযখ (মৃত্যয নদ): 

১.০৬ প্রোপ্ত ফ মযল ভোশক ফয বোতোয শযভোণ টোকো  : ----------------------------------------------------- 

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

১.০৭ ভোশক োশযফোশযক ফয বোতোয শযভোণ টোকো : ------------------------------------------------------ 

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

১.০৮ পুযোতন শশও নং ও তোশযখ   : ------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

তোশযখ: ----------------------------  

                                          ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয প্রধোযনয স্বোেয 

                                                                                                          ীরযভোয (নোভমৄি) 
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শদ্ব্তীয় ং (খ: নূতন) 

 

(চোকশযযত ফিোয় থফো শনন ভঞ্জুযযয পূযফ ম মৃত্যযয 

শেযত্র এআ ং শপ কর্তমক পূযণ কশযযত আযফ) 

 

১.০০ মৃত কভ মচোযীয চোকশযয শফফযণ  

  

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

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

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

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

১.০৫ ফয/মৃত্যযয ভয় দশফ       : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৬ জন্ম তোশযখ        : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৭ চোকশযযত শমোগদোযনয তোশযখ       : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৮ চোকশয আযত ফযগ্রযণয তোশযখ: ---------------------------------------------------------------------- 

১.০৯ শনযনয প্রকৃশত        : --------------------------------------------------------------------- 

১.১০  মৃত্যযয তোশযখ (প্রভোণত্র)       : --------------------------------------------------------------------- 

 

২.০০ মৃত কভ মচোযীয 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 মৃত কভ মচোযীয ফয বোতো ও অনুযতোশলশকয শযভোণ: 
 

৩.০১ ফযযয ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ শল ভোশক  

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

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

৩.০৩ শভোট ফয বোতোয শযভোণ:    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 োশযফোশযক ফয বোতো:  টোকো: --------------------------------------- 

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

৪.০০ শপ প্রধোযনয ভন্তব্য: 

 

৪.০১ জনোফ/শফগভ ----------------------------------------------- দশফ --------------------------------- এআ 

কোম মোরযয় কভ মযত শছযরন । শতশন -------------------------------------------- তোশযযখ মৃত্যযফযণ কশযয়োযছন। তোোয 

শনকট শনম্নফশণ মত শফলয় ব্যতীত ন্য শকোন োওনো নোআ। 

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

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

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

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

     

 

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

 

৪.০৩ অযফদনকোযী জনোফ/শফগভ ------------------------------------- মৃত জনোফ/শফগভ ------------------------ 

এয বফধ উত্তযোশধকোযী। এআ কোম মোরযয় ংযশেত নশথত্রোশদ এফং শটি কয মোযযযনয কোউশিরয/শৌযবোয 

শভয়য/আউশনয়ন শযলযদয শচয়োযম্যোশনয প্রতযয়যনয শবশত্তযত আো শনশিত ওয়ো শগয়োযছ। ন্যোন্য অআনোনুগ 

উত্তযোশধকোযীগণ তোোযক শববোফক ভযনোনীত কশযফোয কোযযণ োশযফোশযক ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোযধয 

ভঞ্জুশয তোোযক প্রদোযনয জন্য সুোশয কযো মোআযতযছ। 

 

 

 

 

তোশযখ: ----------------------------    ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয প্রধোযনয স্বোেয 

                                                                                               ীরযভোয (নোভমৄি) 
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র্ততীয় ং 

 

৫.০০ ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয অযদ: 

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

চোকশয ম্পূণ মবোযফ যন্তোলজনক । সুতযোং পূণ ম ফয বোতো এফং /ফো অনুযতোশলযকয 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 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 শয 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 মৃত কভ মচোযী জনোফ /শফগভ ------------------------------------------- -------------- এয োশযফোশযক 

ফয বোতো এফং /ফো অনুযতোশলক মোো ফয বোতো শফশধ শভোতোযফক  প্রোপ্য তোো তোোয বফধ উত্তযোশধকোযী 

জনোফ/শফগভ --------------------------------------- শক ৪.০৩ নুযেযদয প্রস্তোফ শভোতোযফক প্রদোযনয জন্য সুোশয 

নুযভোদন কযো আর। 

৫.০৩ প্রচশরত শনয়ভোনুমোয়ী অ নুযতোশলক এফং ----------------------------- -------- তোশযখ আযত োশযফোশযক 

ফয বোতো তোোযক শযযোধ কযো মোআযত োযয। 

 

 

 

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

          ীরযভোয (নোভমৄি) 


