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চত্যথ ম ং 

 

(শোফযেণ শপযয ব্যফোযযয জন্য) 

 

৬.০০ শোফযেণ কোম মোরযয়য ভন্তব্য: 

 

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

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

 

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

বদঘ ময শনযীেোপূফ মক গৃীত আয়োযছ। 

 

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

শনন ভঞ্জুশয অযদ প্রদোন কযো আয়োযছ। 

 

৬.০৪ এভতোফিোয় শনযম্নোি শযভোণ োশযফোশযক ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোধ অযদ জোশয কযো আর :- 

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

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

(খ) শভোট ফয বোতোয ভশ মত ধ মোংশয শফশনভযয়  

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

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

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

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

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

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

৬.০৫ ভোশক োশযফোশযক 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 শপ শয 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 

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

 

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

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

আযফ। 

 

২। শোফযেণ শপ শয অশত্তয শত ংশিষ্ট কভ মচোযীয ফ মযল শোশস্ট্ং ফো ফিোন জোনোযনোয জন্য ংশিষ্ট 

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

উি কভ মচোযীয ফ মযল ফিোন ফো শোশস্ট্ং শোফযেণ শপযক জোনোআযত ফোধ্য থোশকযফ। 
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ংযমোজনী-৬ 

নমুনো স্বোেয ও োযতয াঁচ অঙ্গুযরয ছো 

 

 

১। শনযম্ন অনুযতোশলক ও ফয বোতোয অযফদনকোযী জনোফ/শফগভ------------------------------------------------------ 

 দশফ (প্রযমোজয শেযত্র)--------------------------------------শতো/স্বোভী--------------------------------------------- 

 এয শতনটি নমুনো স্বোেয তযোশয়ত কযো আর। 

 

          ক্রশভক নং    পূণ ম স্বোেয    ংশেপ্ত স্বোেয 

  

(১) 

 

(২) 

 

(৩) 

 

 

২। শনযম্ন অনুযতোশলক ও ফয বোতোয অযফদনকোযী জনোফ/শফগভ ----------------------------------------------------- 

 দশফ (প্রযমোজয শেযত্র)--------------------------------------শতো/স্বোভী--------------------------------------------- 

এয োযতয াঁচ অঙ্গুযরয ছো তযোশয়ত কযো আর। 

 

ক্রশভক নং     অঙ্গুযরয নোভ    ছো 

  

 

    (১)              ফোভ/ডোন কশনষ্ঠ 

 

    (২)              ফোভ/ডোন নোশভকো 

  

    (৩)              ফোভ/ডোন ভধ্যভো 

 

    (৪)              ফোভ/ডোন তজমনী 

 

   (৫)              ফোভ/ডোন বৃিোঙ্গুশর 

 

 

৩। উমৄ মি নমুনো স্বোেয ও  োযতয াঁচ অঙ্গুযরয ছো অভোয মু্মযখ প্রদোন কযো আয়োযছ। 

 

 

 

 

                                                                           তযোয়নকোযী প্রথভ শেশণয শগযজযটড কভ মকতমোয তোশযখ স্বোেয  

  ীরযভোয (নোভমৄি) 
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ংযমোজনী-৭ 

 

অনুযতোশলক ও ফয বোতো উযত্তোরন কশযফোয জন্য েভতো  মণ ও শববোফক ভযনোনয়শনয প্রতযয়নত্র। 

 

১। অভযো শনম্নস্বোেযকোযীগণ  

মুযহুভ/ভযহুভো --------------------------------------------------- প্রোিন (দশফ) ---------------------------------- 

ফতমভোন ঠিকোনো: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

িোয়ী ঠিকোনো : গ্রোভ :----------------------------------- ডোকঘয : -------------------------------------------------- 

উযজরো: ---------------------------------------------- শজরো: ---------------------------------------------------

এয বফধ উত্তযোশধকোযী। তোোয মৃত্যযয কোযযণ অভযো জনোফ/শফগভ ---------------------------------------------------

শক শববোফক শনমৄি কশযরোভ এফং অভোযদয যে অনুযতোশলক ও ফয বোতো উযত্তোরন কশযফোয জন্য  তোোযক 

েভতো  মণ কশযরোভ। 

 

ক্রশভক 

নং 

নোভ জন্ম 

তোশযখ 

ফয় িকম ভযনোনীত 

োয (%) 

বফফোশক 

ফিো 

প্রশতফশিতো ছশফ 

(স্ট্যোি 

োআজ) 

তোশযখ 

স্বোেয 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

২। --------  নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি ভযহুভ /ভযহুভো ---------------------------------------------  এয 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)। 
 

৩। উমৄ মি স্বোেযকোযীগণ শস্বেোয় , স্বজ্ঞোযন এফং অভোয মু্মযখ উযযোশিশখত েভতো  মণ ও শববোফক শনযয়োগ  

কশযয়োযছন। 
 

শফ:দ্র: ভযনোনীত ব্যশিগণ এক আযত নো োশযযর ১৬-০৪-১৯৫৯ শরঃ তোশযযখয স্মোযক নং-২৫৬৬(৪০)-এপ নুযণীয় 

আযফ। 

 

 

 

 

তোশযখ স্বোেয 

শটি কয মোযযযনয কোউশিরয/শৌযবোয শভয়য/আউশনয়ন শযলশদয শচয়োযম্যোন 

          ীরযভোয (নোভমৄি) 
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ংযমোজনী-৮ 

 

নো-দোফী প্রতযয়নত্র 

 

এআ ভযভ ম প্রতযয়ন কযো মোআযতযছ শম, জনোফ/শফগভ ------------------------------------------------------------------ 

দশফ ------------------------------------------------- এয শনকট যকোযযয োওনো অযছ/নোআ। 

২। ফযগ্রযণয ব্যফশত পূফ ম তোশযখ ম মন্ত তোোয শনকট যকোযযয শনম্নরূ োওনো অযছ (প্রযমোজয শেযত্র) :- 

ক্রশভক নং খোত োওনো টোকোয শযভোণ 

১ ২ ৩ 

(ক) গোশড় বোড়ো  

(খ) ফোশড় বোড়ো  

(গ) প্রোশধকোযপ্রোপ্ত গোশড়য শগ্রভ  

(ঘ) গৃ শনভ মোণ/ফ্ল্যোট ক্রয়/জশভ ক্রয় ঋণ ও সুদ  

(ঙ) ভটয োআযকর/গোশড়য ঋণ ও সুদ  

(চ) কশিউটোয ঋণ ও সুদ  

(ছ) গৃ শভযোভত ঋণ ও সুদ  

(জ) শটশরযপোন শফর  

(ঝ) শফদ্যযৎ শফর  

(ঞ)   

 

৩। তোোয শফরুশি শফচোয শফবোগীয় ভোভরো এফং শফবোগীয় ভোভরো শনস্পন্ন অযছ / নোআ। 

 

 

 

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

     ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 


