(পযভ নং: জজপ্রভবো-০১)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
ভোধ্যভ: ............................................
............................., জবোরো।
বফলয়: অফযকোরীন ছুটি (ব.আয.এর) ভঞ্জুভযয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোনপূফ বক বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ আনোয কোম বোরভয় ....................................
ভদ বফগত .................................. বরিঃ তোবযভে .................... ভদ জমোগদোন কবয। আভোয জন্ তোবযে:
................. আবভ আগোভী ................................. বরিঃ তোবযভে অফযকোরীন ছুটি (ব.আয.এর) এ মোফ।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট বফনীত প্রোথ বনো আভোয অফযকোরীন ছুটি (ব.আয.এর) ভঞ্জুভযয দয় যফতী
আভদ প্রদোভন আনোয একোন্ত ভবজব য়।
বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-০২)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: ৩য় জেবণয কভবচোযীভদয বক্ষো ছুটি ভঞ্জুভযয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোন প্রদবন পূফ বক বনভফদন এই জম, আবভ আনোয দপ্তভয .....................................ভদ
কভবযত আবছ। আবভ ................................................... জকোভ ব ববতব গ্রভণ ইচ্ছুক। বনভে আভোয চোকুযী
ংক্রোন্ত তথ্যোফরী ভভোদভয়য দয় বফভফচনোয জন্য উস্থোন কযরোভ:
০১. নোভ : ..........................................................................................................
০২. বতোয নোভ : ..........................................................................................................
০৩. ভোতোয নোভ : ..........................................................................................................
০৪. ফতবভোন কভবস্থর : ......................................................................................................
০৫. যকোবয চোকুযীভত জমোগদোভনয তোবযে : ............................................................................
০৬. জন্ তোবযে : ...........................................................................................................
০৭. চোকুযী স্থোয়ী/অস্থোয়ী : ..................................................................................................
অতএফ, ভভোদয় ফবণ বত বফলয় দয় বফভফচনো কযতিঃ আভোভক উক্ত জকোভ ব ববতব ওয়ো আভদ প্রদোভন
একোন্ত ভবজব য়।
বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত

তোবযে:
বনয়ন্ত্রণোধীন কর্তব ভক্ষয সুোবয
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-০৩)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: .................................. জকোভ ব (উচ্চ বক্ষো) ববতবয অনুভবতয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোন প্রদবন পূফ বক বনভফদন এই জম, আবভ আনোয দপ্তভয ....................................ভদ
কভবযত আবছ। আবভ ................................................... জকোভ ব (উচ্চ বক্ষো) ববতব গ্রভণ ইচ্ছুক। বনভে
আভোয চোকুযী ংক্রোন্ত তথ্যোফরী ভভোদভয়য দয় বফভফচনোয জন্য উস্থোন কযরোভ:
০১. নোভ : .........................................................................................................
০২. বতোয নোভ : .........................................................................................................
০৩. ভোতোয নোভ : .........................................................................................................
০৪. ফতবভোন কভবস্থর : .....................................................................................................
০৫. যকোবয চোকুযীভত জমোগদোভনয তোবযে : ...........................................................................
০৬. জন্ তোবযে : ..........................................................................................................
০৭. চোকুযী স্থোয়ী/অস্থোয়ী : .................................................................................................
অতএফ, ভভোদয় ফবণ বত বফলয় দয় বফভফচনো কযতিঃ আভোভক উক্ত জকোভ ব ববতব ওয়ো আভদ প্রদোভন
একোন্ত ভবজব য়।
বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত

তোবযে:
বনয়ন্ত্রণোধীন কর্তব ভক্ষয সুোবয
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-০৪)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: ৩য় জেবণয কভবচোযীভদয প্রসূবত ছুটি ভঞ্জুভযয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোন প্রদবন পূফ বক বনভফদন এই জম, আবভ বনেস্বোক্ষযকোযী আনোয বনয়ন্ত্রণোধীন......কোম বোরভয়
................ভদ কভবযত আবছ। ডোক্তোযী বচবকৎোত্র অনুয়োয়ী আগোভী ........বরিঃ তোবযে ভত ০৬ (ছয়) ভোভয
প্রসূবত ছুটি গ্রণ কযভত ইচ্ছুক। বনভে আভোয চোকুযী ংক্রোন্ত তথ্যোফরী ভভোদভয়য দয় বফভফচনোয জন্য উস্থোন
কযরোভ:
০১. নোভ : .........................................................................................................
০২. বতোয নোভ : .........................................................................................................
০৩. ভোতোয নোভ : .........................................................................................................
০৪. ফতবভোন কভবস্থর : .....................................................................................................
০৫. যকোবয চোকুযীভত জমোগদোভনয তোবযে : ...........................................................................
০৬. জন্ তোবযে : ..........................................................................................................
০৭. চোকুযী স্থোয়ী/অস্থোয়ী : .................................................................................................
অতএফ, ভভোদয় ফবণ বত বফলয় দয় বফভফচনো কযতিঃ আভোভক উক্ত জকোভ ব ববতব ওয়ো আভদ প্রদোভন
একোন্ত ভবজব য়।
বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত

তোবযে:
বনয়ন্ত্রণোধীন কর্তব ভক্ষয সুোবয
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-০৫)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: ৩য় জেবণয কভবচোযীভদয চোকুযী স্থোয়ী কযভণয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোনপূফ বক বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ আনোয কোম বোরভয় ..........................ভদ বফগত
......................... বরিঃ তোবযভে জমোগদোন কভয আভোয স্বীয় অববত দোবয়ত্ব োরন কভয আবছ। ইভতোভভধ্য
আভোয চোকুযীয জভয়োদ ............. ফছয অবতফোবত ভয়ভছ।
বনভে আভোয চোকুযী স্থোয়ী কযোয রভক্ষে প্রভয়োজনীয় তথ্যোফরী উস্থোন কযরোভ:
০১. নোভ : .........................................................................................................
০২. বতোয নোভ : .........................................................................................................
০৩. ভোতোয নোভ : .........................................................................................................
০৪. ফতবভোন কভবস্থর : .....................................................................................................
০৫. যকোবয চোকুযীভত জমোগদোভনয তোবযে : ...........................................................................
০৬. জন্ তোবযে : ..........................................................................................................
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট বফনীত প্রোথ বনো বফবধ অনুমোয়ী আভোয চোকুযী দয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো
গ্রভণ একোন্ত ভবজব য়।
বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত

তোবযে:
বনয়ন্ত্রণোধীন কর্তব ভক্ষয সুোবয
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-০৬)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: গৃ জভযোভত কযোয জন্য অবগ্রভ উভতোরভনয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোন প্রদবন পূফ বক বনভফদন এই জম, আভোয পুযোতন ও জযোজীণ ব ফত ঘয জভযোভত কযোয
জন্য জনপ্রোন ভন্ত্রণোরভয়য ৩-০৭০১-০০০১-৭৪০০ েোভত ফযোদ্দকৃত অথ ব ভত অবগ্রভ ৬০,০০০/- (লোট োজোয)
টোকো দয় ভঞ্জুযী প্রদোভনয জন্য আভফদন কযবছ।
বনভে আভোয চোকুযী ংক্রোন্ত তথ্যোফরী ভভোদভয়য দয় বফভফচনোয জন্য উস্থোন কযরোভ:
০১. নোভ : .........................................................................................................
০২. বতোয নোভ : .........................................................................................................
০৩. ভোতোয নোভ : .........................................................................................................
০৪. ফতবভোন কভবস্থর : .....................................................................................................
০৫. যকোবয চোকুযীভত জমোগদোভনয তোবযে : ...........................................................................
০৬. জন্ তোবযে : ..........................................................................................................
০৭. মূর জফতন : ..........................................................................................................
০৮. চোকুযী স্থোয়ী/অস্থোয়ী : .................................................................................................
০৯. অস্থোয়ী ভর একোবধকক্রভভ ০৫ ফছয যকোবয চোকুযী ভয়ভছ বকনো: ...........................................
অতএফ, ফবণ বত বফফযণী দয় বফভফচনো কযতিঃ আভোভক ফত ঘয জভযোভত কযোয জন্য অবগ্রভ ৬০,০০০/(লোট োজোয) টোকো ভঞ্জুবয প্রদোভনয প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণ ভভোদভয়য একোন্ত ভবজব য়।
তোবযে:

বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত

বনয়ন্ত্রণোধীন কর্তব ভক্ষয সুোবয
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-০৭)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: জভোটয োইভকর/ফোই োইভকর ক্রভয়য জন্য অবগ্রভ ঋণ ভঞ্জুযীয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোন প্রদবন পূফ বক বনভফদন এই জম, আভোয অবপভ মোতোয়ত কযোয সুবফধোভথ ব ভটয
োইভকর/ফোই োইভকর ক্রয় জনপ্রোন ভন্ত্রণোরভয়য ৩-০৭০১-০০০১-৭৪ 21/৭৪৩১ েোভত ফযোদ্দকৃত অথ ব ভত
অবগ্রভ ৩৫,০০০/- (পঁয়বত্র োজোয)/৩,০০০/- (বতন োজোয) টোকো দয় ভঞ্জুযী প্রদোভনয জন্য আভফদন কযবছ।
বনভে আভোয চোকুযী ংক্রোন্ত তথ্যোফরী ভভোদভয়য দয় বফভফচনোয জন্য উস্থোন কযরোভ:
০১. নোভ : ..................................................................................................
০২. দবফ : ..................................................................................................
০৩. যকোবয চোকুযীভত জমোগদোভনয তোবযে : .....................................................................
০৪. জন্ তোবযে : ..................................................................................................
০৫. মূর জফতন : ..................................................................................................
০৬. ফতবভোন কভবস্থর : ..................................................................................................
০৭. ভটয োইভকর/ফোই োইভকর ক্রভয়য জন্য আভফদনকোযী জকোন
প্রবতষ্ঠোভনয োভথ ফোয়নোয প্রভয়োজনীয় কগজ ত্র: ...............ংমৄক্ত ........................................।
০৮. ফোো ভত অবপভয দূযত্ব (বকিঃ বভিঃ): .............................................................
০৯. আভফদনকোযী পূভফ ব জকোন অবগ্রভ বনভয়ভছন বকনো ? ..................................................
১০. ভটয োইভকর/ফোই োইভকর ক্রয় কযভর আভফদনকোযীয কোম বদক্ষতো বৃবি োভফ এই
ব
ভভভব বনয়ন্ত্রণকোযী কর্তব ভক্ষয বনকট জথভক একটি োটিবপভকট:
........ ংমৄক্ত ..........................।
১১. চোকুযী স্থোয়ী/অস্থোয়ী : .......................................................................................
১২. অস্থোয়ী ভর একোবধকক্রভভ ০৫ ফছয যকোবয চোকুযী ভয়ভছ বকনো: ........................................
১৩. আভফদনকোযী আগোভ গৃবত টোকো ম্পূণ ব বযভোধ নো ওয়ো ম বন্ত চোকুযীভত ফোর থোকভফ বকনো: ............
অতএফ, ফবণ বত বফফযণী দয় বফভফচনো কযতিঃ আভোভক ভটয োইভকর/ফোই োইভকর ক্রয় কযোয জন্য
অবগ্রভ ৩৫,০০০/- (পঁয়বত্র োজোয)/৩,০০০/- (বতন োজোয) টোকো ভঞ্জুবয প্রদোভনয প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণ
ভভোদভয়য একোন্ত ভবজব য়।
তোবযে:
বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত
বনয়ন্ত্রণোধীন কর্তব ভক্ষয সুোবয
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-০8)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: অবতবযক্ত ০২(দুইটি) ইনবক্রভভন্ট োওয়োয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোনপূফ বক বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ আনোয কোম বোরভয় ................................ভদ
বফগত..................................বরিঃ তোবযভে ............................ ভদ জমোগদোন কভয আভোয স্বীয় অববত
দোবয়ত্ব োরন কভয আবছ । অথ ব ভন্ত্রণোরভয়য ১৪/০৯/১৯৮৬বর. তোবযভেয এপ.এপ.বড. (আই.এভ.ব.)-৩ আয
(বজ)-১৬-৮৩(ব.টি.এর)-১৬১ নং স্মোযভক যকোয কর্তক
ব জোবযকৃত আভদ জভোতোভফক ফোংরো ও ইংভযবজ টোইভয
বনধ বোবযত গবতীভো অজবন কভযবছ। জ জভোতোভফক ০২(দুইটি) অবতবযক্ত ইনবক্রভভন্ট সুবফধো জবোগ কযভত োবয তোয
দয় আভদভয রভক্ষে আভফদন কযবছ।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট বফনীত প্রোথ বনো বফবধ অনুমোয়ী অবতবযক্ত ০২ (দুইটি) ইনবক্রভভভন্ট প্রদোভনয দয়
যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণ একোন্ত ভবজব য়।
বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-০৯)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: কভবচোযীভদয অোভঞ্জস্য জফতন ভতোকযভণয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোন প্রদবন পূফ বক বনভফদন এই জম, আবভ আনোয দপ্তভয .....................................ভদ
কভবযত আবছ। বফগত ............................. বরিঃ তোবযভে জমোগদোভনয য জথভক আভোয স্বীয় অববত দোবয়ত্ব
োরন কভয আবছ। আবভ জোতীয় জফতন জের, ২০১৫ অনুমোয়ী ফতবভোন ...................... টোকো োবি। আভোয
কবনষ্ঠ কভী জনোফ ..........................................
............................................................... বফগত ............................বরিঃ তোবযভে চোকুযীভত
জমোগদোন কভয ফতবভোভন .................... টোকো োভয জফতন োভি। আবভ ফবণ বত কভবচোযীয ভত জজেষ্ঠ ভয়ও বফগত
...................... বরিঃ তোবযে ভত ভোবক .............. টোকো জফতন কভ োবি। যকোয কর্তক
ব জোবযকৃত আভদ
জভোতোভফক আভোয জফতন বোতোয বফলম্য দূযীকযণ কযো একোন্ত প্রভয়োজন।
অতএফ, ভভোদয় ফবণ বত বফলয় দয় বফভফচনো কযতিঃ আভোয
গ্রভণয আভদ দোভন আনোয একোন্ত ভবজব য়।

জফতন ভতোকযভণয প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো

ংমৄক্ত: ০১. উবভয়য োববব ফব
০২. জল জফতভনয প্রতেয়ন ত্র
০৩. Pay Fixation, 2015 এয অনুবরব
বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত

তোবযে:
বনয়ন্ত্রণোধীন কর্তব ভক্ষয সুোবয
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জজপ্রভবো পযভ নং-১০
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
দৃবি আকল বণিঃ জনজোযত জডপুটি কোভরক্টয, জবোরো।
বফলয়িঃ োবকবট োউভজ কক্ষ ফযোদ্দ প্রঙ্গ।
কভক্ষয ধযণ
: বব আই ব/ োধোযণ
কভক্ষয ংখ্যো
:
আগত /অফস্থোনকোযীয কভবকতবোয নোভ :
আগত/অফস্থোনকোযীয কভবকতবোয দফী :
আগভভনয তোবযে
:
আগভভনয কোযণ

:

অফস্থোভনয ভয়: .....................................বর. ভত.............................বর. ম বন্ত

আভফদনকোযীয নোভ ও স্বোক্ষয :
দফী:
কভবযত প্রবতষ্ঠোভনয নোভ ও ঠিকোনো :
(ীর জভোয)

জটবরভপোন নম্বয:
তোবযে:

10

বদন।

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১১)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ আফোবক জোভটর এয ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ
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(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১২)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ জযভতোযোয ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো

:

জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ
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(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১৩)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ জুভয়রোযী ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো

:

জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ
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(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১৪)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ স্বণ ব কোবযগযীয ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ
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(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১5)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ োইকোযী ও খুচযো কোড় বফক্রভয়য ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

15

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১6)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ জভেোবরয়োভ ও বফভফোযক দ্রব্য ভজুভদয অনোবত নদ োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ
:
ঠিকোনো
:
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো

:

জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
জোতীয়তোয নভদয তেোবয়ত কব:
জেচ ম্যো
:
পোয়োয োববব ও বববর বডভপন্প অবপভয অনোবত নদ:
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
অনোবত নদ প্রদোভন আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

16

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১৭)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ জভেোবরয়োভ ও বফভফোযক দ্রব্য ভজুভদয অনোবত নভদয ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

17

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১৮)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ বএনবজ জেন স্থোভনয অনোবত নদ োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ
:
ঠিকোনো
:
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো

:

জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
জোতীয়তোয নভদয তেোবয়ত কব:
জেচ ম্যো
:
পোয়োয োববব ও বববর বডভপন্প অবপভয অনোবত নদ:
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
অনোবত নদ প্রদোভন আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

18

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ১৯)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ বএনবজ জেন স্থোভনয অনোবত নভদয ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

19

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ২০))
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ জরৌজোত দ্রব্য বফক্রভয়য ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................
।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

20

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ২১)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ বভভন্ট বফক্রভয়য ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................
।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

21

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ২২)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ বভল্ক ফুড বফক্রভয়য ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

22

(পযভ নং- জজপ্রভবো: ২৩)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ বগোভযট োইকোযী ও খুচযো বফক্রভয়য ডুবিভকট রোইভন্প োওয়োয জন্য আভফদন।
আভফদনকোযীয নোভ:
বতোয নোভ :
ঠিকোনো :
প্রবতষ্ঠোভনয নোভ :
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
:
জেড রোইভন্প নং :
(তেোবয়ত কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
বজবড এবন্টয নং :
(কব ংমৄক্ত কযভত ভফ)
রোইভন্প নং
:
ইসুেয তোবযে
:
নফোয়ভনয তোবযে ও জভয়োদ :
জটবরভপোন নম্বয
:
জেজোযী চোরোন : চোরোন নং.............. ব্যোংভকয নোভিঃ............................... োেোিঃ..........................
তোবযেিঃ......................।
অতএফ, ভভোদভয়য বনকট আভোয আকুর আভফদন এই জম, আভোয ভোবরকোনোধীন প্রবতষ্ঠোভনয অনুকুভর
ডুবিভকট রোইভন্প অনুভভোদন কযভত আনোয একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয

তোবযেিঃ

23

পযভ নং-জজপ্রভবো: ২৪
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।

বফলয়িঃ ফীয মুবক্তভমোিো বোভফ তোবরকোভুবক্তয আভফদন।
০১। আভফদনকোযীয নোভ :
০২। বতোয নোভ :
০৩। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৪। স্থোয়ী ঠিকোনো :
০5। জো :
০6। ফীয মুবক্তভমোিোয নোভ :
০৭। বতোয নোভ :
০৮। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৯। স্থোয়ী ঠিকোনো :
১০। আভফদনকোযীয োভথ ম্পকব :
১১। আভফদভনয স্বভক্ষ ংবক্ষপ্ত বফফযণ :

ংমৄবক্তিঃ

এভতোফস্থোয় আভফদভনয বফলভয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য ভভোদভয়য বনকট বফনীত অনুভযোধ
জোনোবি।
আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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পযভ নং-জজপ্রভবো: ২৫
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।

বফলয়িঃ ফীয মুবক্তভমোিো বোভফ জগভজভট তোবরকোভুবক্তয ভুর ংভোধভনয আভফদন।
০১। আভফদনকোযীয নোভ :
০২। বতোয নোভ :
০৩। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৪। স্থোয়ী ঠিকোনো :
০5। জো :
০6। ফীয মুবক্তভমোিোয নোভ :
০৭। বতোয নোভ :
০৮। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৯। স্থোয়ী ঠিকোনো :
১০। আভফদনকোযীয োভথ ম্পকব :
১১। আভফদভনয স্বভক্ষ ংবক্ষপ্ত বফফযণ :

ংমৄবক্তিঃ
এভতোফস্থোয় আভফদভনয বফলভয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য ভভোদভয়য বনকট বফনীত
অনুভযোধ জোনোবি।
আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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পযভ নং-জজপ্রভবো: ২৬
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।

বফলয়িঃ ফীয মুবক্তভমোিো বোভফ বযফবতবত ঠিকোনোয় বোতো প্রোবপ্তয আভফদন।
০১। আভফদনকোযীয নোভ :
০২। বতোয নোভ :
০৩। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৪। স্থোয়ী ঠিকোনো :
০5। জো :
০6। ফীয মুবক্তভমোিোয নোভ :
০৭। বতোয নোভ :
০৮। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৯। স্থোয়ী ঠিকোনো :
১০। আভফদনকোযীয োভথ ম্পকব :
১১। ঠিকোনো বযফতবভনয কোযণ :
১২। আভফদভনয স্বভক্ষ ংবক্ষপ্ত বফফযণ :
ংমৄবক্তিঃ
এভতোফস্থোয় আভফদভনয বফলভয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য ভভোদভয়য বনকট বফনীত
অনুভযোধ জোনোবি।
আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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পযভ নং-জজপ্রভবো: ২৭
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
ভোধ্যভ : উভজরো বনফ বোী অবপোয ...................................।

বফলয়িঃ বক্ষো ভন্ত্রণোরয় ভত আবথ বক অনুদোন প্রোবপ্তয আভফদন।
০১। আভফদনকোযীয নোভ :
০২। বতোয নোভ :
০৩। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৪। স্থোয়ী ঠিকোনো :
০5। বতো/অবববোফভকয জো : .............................. ফোবল বক আয়.......................................
০6। বক্ষো প্রবতষ্ঠোভনয নোভ ও ঠিকোনো : নোভ......................................................................
ঠিকোনো...................................................... জেবণ ................... জযোর ...................।
০৭। বক্ষো প্রবতষ্ঠোন প্রধোন কর্তক
ব সুোবয :

০৮। আভফদভনয স্বভক্ষ ংবক্ষপ্ত বফফযণ :
ংমৄবক্তিঃ
এভতোফস্থোয় আভফদভনয বফলভয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য ভভোদভয়য বনকট বফনীত
অনুভযোধ জোনোবি।
আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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পযভ নং-জজপ্রভবো: ২৮
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
ভোধ্যভ : উভজরো বনফ বোী অবপোয ...................................।

বফলয়িঃ বক্ষো ভন্ত্রণোরয় ভত ফযোদ্দকৃত আবথ বক অনুদোভনয জচক প্রোবপ্তয আভফদন।
০১। আভফদনকোযীয নোভ :
০২। বতোয নোভ :
০৩। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৪। স্থোয়ী ঠিকোনো :
০5। বক্ষো প্রবতষ্ঠোভনয নোভ ও ঠিকোনো : নোভ......................................................................
ঠিকোনো...................................................... জেবণ ................... জযোর ...................।
০6। ফযোদ্দকৃত অভথ বয বফফযণ : টোকো ..................................... জচক নং..............................
তোবযে.................................।
০৭। বক্ষো প্রবতষ্ঠোন প্রধোন কর্তক
ব সুোবয :

ংমৄবক্তিঃ
এভতোফস্থোয় আভফদভনয বফলভয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য ভভোদভয়য বনকট বফনীত
অনুভযোধ জোনোবি।

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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পযভ নং-জজপ্রভবো: ২৯
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
ভোধ্যভ : উভজরো বনফ বোী অবপোয ...................................।

বফলয়িঃ ংস্কৃবত বফলয়ক ভন্ত্রণোরয় ভত আবথ বক অনুদোন প্রোবপ্তয আভফদন।
০১। আভফদনকোযীয নোভ :
০২। বতোয নোভ :
০৩। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৪। স্থোয়ী ঠিকোনো :
০5। বতো/অবববোফভকয জো : .............................. ফোবল বক আয়.......................................
০6। বক্ষো প্রবতষ্ঠোভনয নোভ ও ঠিকোনো : নোভ......................................................................
ঠিকোনো...................................................... জেবণ ................... জযোর ...................।
০৭। বক্ষো প্রবতষ্ঠোন প্রধোন কর্তক
ব / উমৄক্ত ব্যবক্তয সুোবয :

০৮। আভফদভনয স্বভক্ষ ংবক্ষপ্ত বফফযণ :

ংমৄবক্তিঃ
এভতোফস্থোয় আভফদভনয বফলভয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য ভভোদভয়য বনকট বফনীত
অনুভযোধ জোনোবি।
আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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পযভ নং-জজপ্রভবো: ৩০
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
ভোধ্যভ : উভজরো বনফ বোী অবপোয ...................................।

বফলয়িঃ ভোভোন্য যোষ্ট্রবতয জস্বিোধীন তবফর ভত ফযোদ্দকৃত আবথ বক অনুদোভনয জচক প্রোবপ্তয আভফদন।
০১। আভফদনকোযীয নোভ :
০২। বতোয নোভ :
০৩। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৪। স্থোয়ী ঠিকোনো :
০৫। ফযোদ্দকৃত অভথ বয বফফযণ : টোকো ..................................... জচক নং..............................
তোবযে.................................।
০৬। আভফদভনয স্বভক্ষ ংবক্ষপ্ত বফফযণ :
ংমৄবক্তিঃ

এভতোফস্থোয় আভফদভনয বফলভয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য ভভোদভয়য বনকট বফনীত
অনুভযোধ জোনোবি।

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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পযভ নং-জজপ্রভবো: ৩১
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
ভোধ্যভ : উভজরো বনফ বোী অবপোয ...................................।

বফলয়িঃ .........................ভন্ত্রণোরয়/ভোননীয় ভন্ত্রী/উভন্ত্রীয জস্বিোধীন তবফর ভত ফযোদ্দকৃত আবথ বক
অনুদোভনয জচক প্রোবপ্তয আভফদন।

০১। আভফদনকোযীয নোভ :
০২। বতোয নোভ :
০৩। ফতবভোন ঠিকোনো :
০৪। স্থোয়ী ঠিকোনো :
০৫। ফযোদ্দকৃত অভথ বয বফফযণ : টোকো ..................................... জচক নং..............................
তোবযে.................................।
০৬। আভফদভনয স্বভক্ষ ংবক্ষপ্ত বফফযণ :
ংমৄবক্তিঃ

এভতোফস্থোয় আভফদভনয বফলভয় যফতী প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য ভভোদভয়য বনকট বফনীত
অনুভযোধ জোনোবি।

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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পযভ নং-জজপ্রভবো: ৩২)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
ইট বোটো স্থোভনয রোইভভন্পয আভফদন।
১। ইটবোটোয নোভ ঃিঃ
২। আভফদনকোযীয নোভ ঃিঃ
৩। বতোয নোভ ঃিঃ
৪। ঠিকোনো ঃিঃ
৫। জো ঃিঃ
৬। ইট জোড়োভনোয উভদ্দশ্য ঃিঃ
৭। ইট বোটোয অফস্থোন (৩) কব ম্যো ঃিঃ
ংমৄক্ত কযভত ভফ
(ক) দোগ নং ঃিঃ
(ে) েবতয়োন নং ঃিঃ
(গ) জভৌজো নং ঃিঃ
(ঘ) গ্রোভভয নোভ/ যোত্মোয নোভ ঃিঃ
(ঙ) ইউবনয়ভনয নোভ ঃিঃ
(চ) থোনোয নোভ ঃিঃ
৮। বক ধযভণয জ্বোরোনীয দ্বোযো ঃিঃ
ইট জোড়োভনো ভফ
৯। প্রত্মোবফত জ্বোরোনীয উৎ ঃিঃ
১০। ব্যোংক রভববন্প নদ ঃিঃ
১১। আয়কয প্রতেয়ন ত্র ঃিঃ
১২। জেড রোইভন্প ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(পযভ নং-জজপ্রভবো: ৩৩)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
ইট বোটো স্থোভনয রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন।
১। ইটবোটোয নোভ ঃিঃ
২। আভফদনকোযীয নোভ ঃিঃ
৩। বতোয নোভ ঃিঃ
৪। ঠিকোনো ঃিঃ
৫। জো ঃিঃ
৬। ইউবনয়ভনয নোভ ঃিঃ
৭। থোনোয নোভ ঃিঃ
৮। বযভফ ছোড়ত্র ঃিঃ
৯। োরনোগোদ আয়কয প্রতেয়ণ ঃিঃ
১০। োরনোগোদ বেোট প্রতেয়ণ ঃিঃ
১১। ফ বভল েোজনো বযভোধ যবদ ঃিঃ
১২। জেড রোইভন্প ঃিঃ
১৩। োরনোগোদ উৎভকয বযভোথ যবদ ঃিঃ
১৪। রোইভন্প বপ চোরোন ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(পযভ নং-জজপ্রভবো: ৩৪)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
ইট বোটো স্থোভনয ডুবিভকট রোইভভন্পয আভফদন।
১। ইটবোটোয নোভ ঃিঃ
২। আভফদনকোযীয নোভ ঃিঃ
৩। বতোয নোভ ঃিঃ
৪। ঠিকোনো ঃিঃ
৫। জো ঃিঃ
৬। ইউবনয়ভনয নোভ ঃিঃ
৭। থোনোয নোভ ঃিঃ
৮। ংবস্নি থোনো কর্তক
ব বজবড কব ঃিঃ
৯। মূর রোইভন্পয পভটোকব ঃিঃ
১০। ডুবিভকট রোইভন্প বপ চোরোন ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(পযভ নং-জজপ্রভবো: ৩৫)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বভনভো র রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন।
১। বভনভো ভরয নোভ ঃিঃ
২। আভফদনকোযীয নোভ ঃিঃ
৩। বতোয নোভ ঃিঃ
৪। ঠিকোনো ঃিঃ
৫। জো ঃিঃ
৬। মূর রোইভন্প ঃিঃ
৭। বেোট প্রতেয়ণ ত্র ঃিঃ
৮। ব্যোংক রভববন্প নদ ঃিঃ
৯। আয়কয প্রতেয়ন ত্র ঃিঃ
১০। জেড রোইভন্প ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৩৬)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বভনভো অোভযটয রোইভন্প এয জন্য আভফদন।
১। বভনভো ভরয নোভ ঃিঃ
২। আভফদনকোযীয নোভ ঃিঃ
৩। বতোয নোভ ঃিঃ
৪। ঠিকোনো ঃিঃ
৫। জো ঃিঃ
৬। অববজ্ঞতো নদ ঃিঃ
৭। আয়কয প্রতেয়ন ত্র ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৩৭)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বভনভো অোভযটয রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন।
১। বভনভো ভরয নোভ ঃিঃ
২। আভফদনকোযীয নোভ ঃিঃ
৩। বতোয নোভ ঃিঃ
৪। ঠিকোনো ঃিঃ
৫। জো ঃিঃ
৬। মূর রোইভন্প ঃিঃ
৭। রোইভন্প বপ চোরোন ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৩৮)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বভনভো ভরয ডুবিভকট রোইভন্পয জন্য আভফদন।
১। বভনভো ভরয নোভ ঃিঃ
২। আভফদনকোযীয নোভ ঃিঃ
৩। বতোয নোভ ঃিঃ
৪। ঠিকোনো ঃিঃ
৫। জো ঃিঃ
৬। ইউবনয়ভনয নোভ ঃিঃ
৭। থোনোয নোভ ঃিঃ
৮। ংবস্নি থোনো কর্তক
ব বজবড কব ঃিঃ
৯। মূর রোইভন্পয পভটোকব ঃিঃ
১০। ডুবিভকট রোইভন্প বপ চোরোন ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৩৯)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বভনভো ভরয অোভযটয ডুবিভকট রোইভভন্পয জন্য আভফদন।

১। বভনভো ভরয নোভ ঃিঃ
২। আভফদনকোযীয নোভ ঃিঃ
৩। বতোয নোভ ঃিঃ
৪। ঠিকোনো ঃিঃ
৫। জো ঃিঃ
৬। ংবস্নি থোনো কর্তক
ব বজবড কব ঃিঃ
৭। মূর রোইভন্পয পভটোকব ঃিঃ
৮। ডুবিভকট রোইভন্প বপ চোরোন ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৪০)
ফযোফয
জজরো প্রোক, জবোরো।
এবড ব্যফোভযয রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন ত্র।
( যকোযী/আধো-যকোযী/স্বোয়তোবত প্রবতষ্ঠোন/যকোযী ও জফযকোযী বক্ষো প্রবতষ্ঠোভনয জন্য প্রভমোজে )

১। আভফদনকোযী প্রবতষ্ঠোভনয নোভ

ঃিঃ

২। বনয়ন্ত্রণকোযী ভন্ত্রণোরভয়য নোভ ঃিঃ
৩। ঠিকোনো ও জটবরভপোন নম্বয ঃিঃ
৪। (ক) প্রবতষ্ঠোন প্রধোভনয নোভ ঃিঃ
৫। দফী

ঃিঃ

৬। জটবরভপোন নম্বয (মবদ থোভক) ঃিঃ
৭।

এবড ব্যফোভযয উভদ্দশ্য

৮। মূর রোইভন্প কব

ঃিঃ

৯।

ঃিঃ

তোবযেিঃ

চোরোন কব

ঃিঃ

প্রবতষ্ঠোন প্রধোন/ভভনোনীত কভবকতবোয স্বোক্ষয, নোভ, দফী ও ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৪১)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
এবড ব্যফোভযয রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন ত্র।
( জফযকোযী ংস্থো / ব্যফো প্রবতষ্ঠোভনয জন্য প্রভমোজে )

১। (ক)
আভফদনকোযীয নোভ

ঃিঃ

বতো /স্বোভীয নোভ
ভোতোয নোভ
স্থোয়ী ঠিকোনো

ঃিঃ

ঃিঃ
ঃিঃ

ফতবভোন ঠিকোনো

ঃিঃ

জটবরভপোন নম্বয (মবদ থোভক) ঃিঃ
২। (ক)
প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
জটবরভপোন নম্বয
৩। জোতীয়তো

তোবযেিঃ

ঃিঃ

ঃিঃ

৪। মূর রোইভন্প কব
৫। চোরোন কব

ঃিঃ

ঃিঃ

ঃিঃ

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৪২)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
এবড ব্যফোভযয ডুবিভকট রোইভভন্পয জন্য আভফদন ত্র।
( যকোযী/আধো-যকোযী/স্বোয়তোবত প্রবতষ্ঠোন/যকোযী ও জফযকোযী বক্ষো প্রবতষ্ঠোভনয জন্য প্রভমোজে )

১। আভফদনকোযী প্রবতষ্ঠোভনয নোভ

ঃিঃ

২। বনয়ন্ত্রণকোযী ভন্ত্রণোরভয়য নোভ ঃিঃ
৩। ঠিকোনো ও জটবরভপোন নম্বয ঃিঃ
৪। (ক) প্রবতষ্ঠোন প্রধোভনয নোভ ঃিঃ
দফী

ঃিঃ

জটবরভপোন নম্বয (মবদ থোভক) ঃিঃ

৫। ংবস্নি থোনয বজবড কব ঃিঃ
৬। চোরোন কব

তোবযেিঃ

ঃিঃ

প্রবতষ্ঠোন প্রধোন/ভভনোনীত কভবকতবোয স্বোক্ষয, নোভ, দফী ও ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৪৩)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
এবড ব্যফোভযয ডুবিভকট রোইভভন্প জন্য আভফদন ত্র।
( জফযকোযী ংস্থো / ব্যফো প্রবতষ্ঠোভনয জন্য প্রভমোজে )

১। (ক) আভফদনকোযীয নোভ

ঃিঃ

বতো /স্বোভীয নোভ

ঃিঃ

ভোতোয নোভ

ঃিঃ

স্থোয়ী ঠিকোনো
ফতবভোন ঠিকোনো

ঃিঃ
ঃিঃ

জটবরভপোন নম্বয (মবদ থোভক) ঃিঃ
২। (ক) প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো
জটবরভপোন নম্বয

ঃিঃ
ঃিঃ

৩। ংবস্নি থোনয বজবড কব ঃিঃ
৪। চোরোন কব

তোবযেিঃ

ঃিঃ

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং-৪৪)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
এবড বফক্রভয়য রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন ত্র।
১। (ক) আভফদনকোযীয নোভ

ঃিঃ

বতো /স্বোভীয নোভ

ঃিঃ

ভোতোয নোভ
স্থোয়ী ঠিকোনো

ঃিঃ
ঃিঃ

ফতবভোন ঠিকোনো

ঃিঃ

জটবরভপোন নম্বয (মবদ থোভক) ঃিঃ
২। (ক) ব্যফো প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো ঃিঃ
জটবরভপোন নম্বয

ঃিঃ

৩। মূর রোইভন্প কব ঃিঃ
৪। চোরোন কব

তোবযেিঃ

ঃিঃ

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৪৫)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
এবড বফক্রভয়য ডুবিভকট রোইভভন্পয জন্য আভফদন ত্র।
১। (ক) আভফদনকোযীয নোভ

ঃিঃ

বতো /স্বোভীয নোভ

ঃিঃ

ভোতোয নোভ
স্থোয়ী ঠিকোনো
ফতবভোন ঠিকোনো

ঃিঃ
ঃিঃ
ঃিঃ

জটবরভপোন নম্বয (মবদ থোভক) ঃিঃ
২। (ক) ব্যফো প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো ঃিঃ
জটবরভপোন নম্বয

ঃিঃ

৩। ংবস্নি থোনোয বজবড কব ঃিঃ
৪। চোরোন কব

তোবযেিঃ

ঃিঃ

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৪৬)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
এবড বযফন রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন ত্র।

১। আভফদনকোযীয নোভ

ঃিঃ

২। প্রবতষ্ঠোন/ ংস্থোয নোভ ও ঠিকোনো

ঃিঃ

৩। বনয়ন্ত্রনোধীন ভন্ত্রণোরভয়য নোভ ঃিঃ
(যকোবয প্রবতষ্ঠোন/ংস্থোয জক্ষভত্র)
৫। বযফভণয রুট

ঃিঃ

৬। মূর রোইভন্প কব
৭। চোরোন কব

ঃিঃ

ঃিঃ

তোবযেিঃ

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৪৭)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
এবড বযফন ডুবিভকট রোইভভন্পয জন্য আভফদন ত্র।

১। আভফদনকোযীয নোভ

ঃিঃ

২। প্রবতষ্ঠোন/ ংস্থোয নোভ ও ঠিকোনো

ঃিঃ

৩। বনয়ন্ত্রনোধীন ভন্ত্রণোরভয়য নোভ ঃিঃ
(যকোবয প্রবতষ্ঠোন/ংস্থোয জক্ষভত্র)
৫। বযফভণয রুট

ঃিঃ

৬। ংবস্নি থোনোয বজবড কব ঃিঃ
৭। চোরোন কব

ঃিঃ

তোবযেিঃ

আভফদন কোযীয স্বোক্ষয ও ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৪৮/49/50/51/52/53/5৭)
জজরো ম্যোবজভেট, জবোরো।
.................................রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন
আভফদভনয জেণী : ( োধোযন/ বফভল প্রোবধকোযভুক্ত/মুবক্তভমোিো/ওয়োবযসূভত্র)

1. আভফদনকোযীয পুভযো নোভ ডোকনোভ (ফোংরো)
২. জোতীয় বযচয় ত্র নম্বয
৩. জন্ তোবযে(জোতীয় বযচয়ত্র/োভোট) ংমৄক্ত কযভত ভফ
৪. ভোতোয নোভ ও জো
৫. বতোয নোভ ও জো
৬. বফফোবক অফস্থো
৭. স্বোভী/ স্ত্রী’য নোভ জো
৮. জোতীয়তো
৯.ধভব
1০.ফতবভোন ঠিকোনো
1১. স্থোয়ী ঠিকোনো
১২. আভকদনকোযী যকোবয কভবচোযী ভরক)কেোডোয/ োববব এয নোভ
ে) দফী
গ) জফতন জগ্রড ও মূরভফতন
ঘ) ফতবভোভন কভবস্থভরয ঠিকোনো

:................................
:...........................
:......................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:..............................
:.............................................
:...................................
:......................................
:....................................
:.......................................
:..............................
:.............................................

আবভ ................... এ ভভভব জঘোলনো কযবছ জম আভফদনভত্র প্রদও কর তথ্য ম্পূণ ব তে ও বনভুবর।
...................
তোবযে

..................................
আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৫4)
জজরো ম্যোবজভেট, জবোরো।
ডুবিভকট.......................... রোইভভন্পয জন্য আভফদন
আভফদভনয জেণী : ( োধোযন/ বফভল প্রোবধকোযভুক্ত/ওয়োবযসূভত্র)

1. আভফদনকোযীয পুভযো নোভ ডোকনোভ (ফোংরো)
২. জোতীয় বযচয় ত্র নম্বয
৩. জন্ তোবযে(জোতীয় বযচয়ত্র/োভোট) ংমৄক্ত কযভত ভফ
৪. ভোতোয নোভ ও জো
৫. বতোয নোভ ও জো
৬. বফফোবক অফস্থো
৭. স্বোভী/ স্ত্রী’য নোভ জো
৮. জোতীয়তো
৯.ধভব
1০.ফতবভোন ঠিকোনো
1১. স্থোয়ী ঠিকোনো
১২. আভকদনকোযী যকোবয কভবচোযী ভরক)কেোডোয/ োববব এয নোভ
ে) দফী
গ) জফতন জগ্রড ও মূরভফতন
ঘ) ফতবভোভন কভবস্থভরয ঠিকোনো
13. ংবিি থোনোয বজবড কব
১৪. চোরোন কব

:................................
:.............................................
:......................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:................................................
:.........................................

আবভ ......................................................................এ ভভভব জঘোলনো কযবছ জম আভফদনভত্র
প্রদও কর তথ্য ম্পূণ ব তে ও বনভুবর।
...................
..................................
তোবযে
আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং-৫৫/ ৫৬)
জজরো ম্যোবজভেট, জবোরো।
.................................রোইভভন্পয ..........................েোন্পপোয এয জন্য আভফদন
আভফদভনয জেণী : ( োধোযন/ বফভল প্রোবধকোযভুক্ত/ওয়োবযসূভত্র)

1. আভফদনকোযীয পুভযো নোভ ডোকনোভ (ফোংরো)

:..................................

2. আভফদনকোযীয নোভ (ইংভযজীভত ফড় অক্ষভয
3. জোতীয় বযচয় ত্র নম্বয
৪. ভোতোয নোভ ও জো
৫. বতোয নোভ ও জো
৬. বফফোবক অফস্থো
৭. স্বোভী/ স্ত্রী’য নোভ জো
৮. জোতীয়তো
৯.ধভব
1০.ফতবভোন ঠিকোনো
1১. স্থোয়ী ঠিকোনো
১২. আভকদনকোযী যকোবয কভবচোযী ভরক)কেোডোয/ োববব এয নোভ
ে) দফী
গ) জফতন জগ্রড ও মূরভফতন
ঘ) ফতবভোভন কভবস্থভরয ঠিকোনো

:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................
:.............................................

আবভ ..................... এ ভভভব জঘোলনো কযবছ জম আভফদনভত্র প্রদও কর তথ্য ম্পূণ ব তে ও বনভুবর।
...................
তোবযে

..................................
আভফদনকোযীয স্বোক্ষয

50

(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৫৮)
জজরো ম্যোবজভেট, জবোরো
ব্যোংক/আবথ বক প্রবতষ্ঠোভনয জক্ষভত্র আভেয়োভস্ত্রয (টগোন/...........) জন্য নফোয়ভনয আভফদনত্র
১. প্রবতষ্ঠোভনয নোভ
:...............................................
২. প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো :..............................................
৩.প্রবতষ্ঠোন চোলু ফোয/কোম বক্রভ শুরু কযোয তোবযে :..............................................
4. মূর রোইভন্প কব
:............................................
৫.চোরোন কব
:.,.......................................

তোবযে:

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
ীরভভোয
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৫৯)
জজরো ম্যোবজভেট, জবোরো
ব্যোংক/আবথ বক প্রবতষ্ঠোভনয জক্ষভত্র আভেয়োভস্ত্রয (টগোন/...........) জন্য ডুবিভকট রোইভভন্পয আভফদনত্র
১. প্রবতষ্ঠোভনয নোভ
:...............................................
২. প্রবতষ্ঠোভনয ঠিকোনো :..............................................
৩.প্রবতষ্ঠোন চোলু ফোয/কোম বক্রভ শুরু কযোয তোবযে :..............................................
4. ংবিি থোনোয বজবড কব
:............................................
৫.চোরোন কব
:.,......................................
তোবযে:

আভফদনকোযীয স্বোক্ষয
ীরভভোয
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(জজপ্রভবো. পযভ নং-৬০)
ইউব বচফভদয বআযএর ছুটিয আভফদন পযভ
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
ভোধ্যভ: উভজরো বনফ বোী অবপোয, ........................................, জবোরো।
বফলয়: বআযএর ছুটি ভঞ্জুভযয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোমথ ম্মোন প্রদবনপূফ বক বনভফদন এই জম, আবভ আনোয বনয়ন্ত্রণোধীন ইউব বচফ ভদ
........................... বর. তোবযভে জমোগদোন কযত: ফতবভোভন ................................ উভজরোয
........................... ইউবনয়ন বযলভদ কভবযত আবছ। আভোয জন্ তোবযে .................................. এফং
আগোভী ............................... তোবযে আভোয ফয় ৫৯(ঊনলোট)/৬০(লোট) (মুবক্তভমোিো কভবচোযী বভভফ) ফছয
পূণ ব ভফ। চোকুবযয জভয়োদ .......................... ফছয পূবতবভত বফবধ জভোতোভফক আগোভী ...................... তোবযে
ভত ১২(ফোয) ভো বআযএর ছুটি জবোগ কযভত ইচ্ছুক।
অতএফ প্রোথ বনো, আগোভী ............................... তোবযে ভত আভোয বআযএর ছুটি ভঞ্জুভযয বফবত
ব্যফস্থো গ্রভণ ভভোদভয়য একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।

বফনীত বনভফদক

স্বোক্ষয/তোবযে:
নোভ: .........................................................
বতোয নোভ: ................................................
গ্রোভ: .........................................................
ইউব বচফ ............................ ইউবনয়ন বযলদ
উভজরো: ................................... জজরো: জবোরো
জভোফোইর: ...................................................
ই-জভইর (মবদ থোভক): .........................................
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(জজপ্রভবো. পযভ নং-৬১)
ইউব বচফভদয আনুভতোবলক বোতো োওয়োয আভফদন পযভ
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
ভোধ্যভ: উভজরো বনফ বোী অবপোয, ........................................, জবোরো।
বফলয়: আনুভতোবলক বোতো োওয়োয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোমথ ম্মোন প্রদবনপূফ বক বনভফদন এই জম, আবভ আনোয বনয়ন্ত্রণোধীন ইউব বচফ ভদ
........................... বর. তোবযভে জমোগদোন কযত: আভোয ফয় ফয় ৫৯(ঊনলোট)/৬০(লোট) (মুবক্তভমোিো
কভবচোযী বভভফ) ফছয পূণ ব ওয়োয় .......................... উভজরোয ......................... ইউবনয়ন বযলভদ
কভবযত জথভক ফতবভোভন বআযএর ছুটি জবোগযত অফস্থোয় আবছ। বফবধ জভোতোভফক আবভ আগোভী ......................
তোবযে ভত পূণ ব অফয গ্রণ কযফ। পূণ ব অফযগ্রণকোভর আভোয আনুভতোবলক বোতো (যকোবয অং এফং ইউব
অং) োওয়ো একোন্ত প্রভয়োজন।
অতএফ প্রোথ বনো, আভোয আনুভতোবলক বোতো বনধ বোযণপূফ বক বযভোভধয বফবত ব্যফস্থো গ্রভণ ভভোদভয়য
একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ।
বফনীত বনভফদক

স্বোক্ষয/তোবযে:
নোভ: .........................................................
বতোয নোভ: ................................................
গ্রোভ: .........................................................
ইউব বচফ ............................ ইউবনয়ন বযলদ
উভজরো: ................................... জজরো: জবোরো
জভোফোইর: ...................................................
ই-জভইর (মবদ থোভক): .........................................
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(??:????
:?? :-62)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো ।
বফলয় : অববভমোগ দোবের প্রভঙ্গ ।
ভভোদয়
মথোবফবত ম্মোন প্রদবনপূফ বক বফনীত বনভফদন এই জম , জনোফ.................................ইউবনয়ভনয,
ইউব জচয়োযম্যোন/দস্য/বচফ/গ্রোভপুবরভয বফরুভি বনভেোক্ত বফলভয় অববভমোগ দোবের কবযরোভ :
অববভমোভগয বফলয়ফস্তু

অতএফ প্রোথ বনো ফবণ বত অববভমোগ আভভর আবনয়ো আবভ মোভত ন্যোয় বফচোয/প্রবতকোয জভত োবয । উোয
বফবত ব্যফস্থো গ্রভণয ভভোদভয়য একোন্ত ভবজব কোভনো কযবছ ।
বফনীত বনভফদক

স্বোক্ষয/তোবযে:
নোভ: .........................................................
বতোয নোভ: ................................................
গ্রোভ: .........................................................
ডোকঘয: .................................................... উভজরো: ................................... জজরো: জবোরো
জভোফোইর: ...................................................
ই-জভইর (মবদ থোভক): .........................................
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(জজপ্রভবো. পযভ নং-৬৩)
(জফযকোবয জস্বিোভফী ংস্থো এনবজওভদয প্রতেয়নত্র োওয়োয আভফদন পযভ)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: প্রতেয়নত্র োওয়োয জন্য আভফদন।
ভভোদয়,
বফনয় বনভফদন এই জম, বনভেোক্ত জফযকোবয জস্বিোভফী ংস্থো (এনবজও) কর্তক
ব জবোরো জজরোধীন
.............................................................উভজরোয় ............................................................
ইউবনয়ভন ................................................................................................................... প্রকল্প
............................................ ভত ........................... তোবযে ম বন্ত ফোতফোয়ন কভযভছ। উক্ত ংস্থোয
অনুকূভর ফোতফোবয়ত প্রকল্প (............................ ভত ......................... বর. ম বন্ত) এয প্রতেয়নত্র োওয়োয
জন্য আভফদন কযবছ।
অতএফ, ভভোদয় ভীভ আকুর আভফদন জবোরো জজরোয় ফোতফোবয়ত প্রকভল্পয প্রতেয়নত্র প্রদোভন আনোয
দয় ভবজব য়।
বফনীত বনভফদক
তোবযে:
স্বোক্ষয:
নোভ: .........................................
দবফ: .......................................
ংস্থোয নোভ: ...............................
ঠিকোনো: .....................................
জভোফোইর: ...................................
ই-জভইর(মবদ থোভক): ...........................
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(জজপ্রভবো. পযভ নং-৬৪)
(মৃত্যে নদ োওয়োয আভফদন পযভ)
ফযোফয
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: মৃত্যে নদ োওয়োয জন্য আভফদন।
ভভোদয়,
বফনয় বনভফদন এই জম, আভোয
(মৃত ব্যবক্তয োভথ ম্পকব) ...................................
মৃত ............................................................. বতো: ...........................................................,
গ্রোভ: ........................................., ওয়োড ব নং-........... ইউবনয়ন: .......................................,
ডোকঘয: ....................................................., উভজরো: ............................................., জজরো:
জবোরো ............................................ জযোভগ/কোযভণ আক্রোন্ত ভয় বফগত ................................, তোবযভে
(স্থোন) ..................................... মৃত্যেফযণ কভযন। ভযহুভভয মৃতভদ তোয ফোবড়য দযজোয োবযফোবযক
কফযস্থোভন/ ..................................... (স্থোভন) দোপন কযো য়। আভোভদয োবযফোবযক প্রভয়োজভন ভযহুভভয
মৃত্যে নদ একোন্ত প্রভয়োজন। স্থোনীয় ইউবনয়ন বযলদ এফং স্যোবনটোবয ইন্পভক্টয অবপভ যবক্ষত মৃত্যে বনফন্ধন
জযবজেোয তল্লোী কভযও তোয মৃত্যে বনফন্ধন ংক্রোন্ত জকোন তথ্য োওয়ো মোয়বন। তোই ভযহুভভয মৃত্যে নদ োওয়োয
জন্য আভফদন কযবছ।
অতএফ, ভভোদয় ভীভ বফনীত প্রোথ বনো ভযহুভভয মৃত্যে নদ প্রদোভনয দয় আভদ দোভন আনোয একোন্ত
ভবজব য়।
বফনীত বনভফদক
তোবযে:
স্বোক্ষয:
নোভ:...........................................
বতো: .........................................
গ্রোভ: ..........................................
ডোকঘয: ......................................
উভজরো: .....................জজরো: জবোরো।
জভোফোইর: .....................................
ই-জভইর(মবদ থোভক):...............................

57

(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৬৬)
(জফযকোবয বক্ষো প্রবতষ্ঠোভনয অনুকূভর অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: ------------অনুকূভর অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: ---------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, বনে তপীর ফবণ বত ম্পবত -------------------- বফদ্যোরয়/কভরভজয
বফন বনভবোণ/ জেরোয ভোঠ বনভবোণ/ উন্নয়নমূরক কোভজয জন্য প্রভয়োজন।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত ম্পবত উক্ত প্রবতষ্ঠোভনয অনুকূভর ফভদোফত প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ
বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৬৭)
(বফবি বক্ষোবফদ, কবফ োববতেক ফো জোতীয় ম বোভয়য বনজ অফদোভনয জন্য বফভলবোভফ স্বীকৃত ব্যবক্তয অনুকূভর
অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন) ।
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: আফোবক বফন বনভবোভণয জন্য অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: --------------------------------------------------------------------------------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ একজন -------------------------------------------। ফোংরোভদভয
জকোন ভয আভোয নোভভ জকোন জবভ ফো ফোবড় জনই। আভোয ফোগৃ বনভবোভনয জন্য বনে তপীর ফবণ বত যকোবয
অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়ো প্রভয়োজন।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ আভোয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক ফভদোফত
প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র
পদ ব।
বফনীত বনভফদক
নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৬৮) ।
(প্রোকৃবতক দূভম বোগজবনত কোযভণ ক্ষবতগ্রস্থ ও যকোয কর্তক
ব বফধবোভফ পুনফ বোবত ব্যবক্তয অনুকূভর অকৃবল েো জবভ
ফভদোফত োওয়োয আভফদন)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: আফোবক বফন বনভবোভণয জন্য অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: --------------------------------------------------------------------------------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ একজন প্রোকৃবতক দূভম বোগজবনত কোযভণ ক্ষবতগ্রস্থ ও যকোয কর্তক
ব
বফধবোভফ পুনফ বোবত ব্যবক্ত। ফোংরোভদভয জকোন ভয আভোয নোভভ জকোন জবভ ফো ফোবড় জনই। আভোয ফোগৃ
বনভবোভনয জন্য বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়ো প্রভয়োজন।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ আভোয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক ফভদোফত
প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৬৯)
(প্রফোীভদয ভফোয় বভবতয ভোধ্যভভ ফহুতর বফণ বনভবোভণয জন্য অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: ফহুতর বফন বনভবোভণয জন্য অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: --------------------------------------------------------------------------------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, আভযো প্রফোীগণ---------------------------------------------------------------------------ভফোয় বভবতয -----------জন দস্য। ফোংরোভদভয জকোন ভয আভোয/আভোভদয নোভভ
জকোন জবভ ফো ফোবড় জনই। আভযো ফহুতর বফন বনভবোভনয জন্য বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ
ফভদোফত োওয়োয প্রোথ বনো কযবছ।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ আভোভদয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক
ফভদোফত প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৭০)
(গফোবদ শু ফো দুি েোভোয, াঁ মুযবগ েোভোয স্থোভনয জক্ষভত্র বল্প কোযেোনো স্থোভনয জন্য অকৃবল েো জবভ
ফভদোফত োওয়োয আভফদন)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: বল্প কোযেোনো বনভবোভণয জন্য অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: --------------------------------------------------------------------------------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ ---------------------------------------স্থোভনয রভক্ষে বল্প
কোযেোনো বনভবোভণয জন্য বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয প্রোথ বনো কযবছ।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ আভোয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক ফভদোফত
প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৭১)
(একনো রীজমূভর দেভর থোকো ব্যবক্তয অনুকূভর অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন) পযভ নংফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: --------------------------------------------------------------------------------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ একনো রীজমূভর
দেভর আবছ। তোই উক্ত জবভ দীঘ ব জভয়োদী ফভদোফত োওয়ো আফশ্যক।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ আভোয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক ফভদোফত
প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৭২)
(অবধগ্রভণয পভর ক্ষবতগ্রস্থ ব্যবক্তয অনুকূভর অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন) ।
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: -------------------------------------------------------------------------------------- ।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, ---------------------------নং এর এ জকভয ভোধ্যভভ আভোয জবোরো
জজরোয -------------------উভজরোয -----------------জভৌজোয ------------------একয জবভ ফোড়ী ঘয অবধগ্রণ
কযোয কোযভণ আবভ ক্ষবতগ্রস্থ ভয়বছ। তোই আভোয ফোগৃ বনভবোভণয জন্য বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো
জবভ দীঘ ব জভয়োদী ফভদোফত োওয়ো আফশ্যক।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ আভোয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক ফভদোফত
প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।

বফনীত বনভফদক
নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৭৩)
(েো জবভ ংরে ফোবড় ফো কোযেোনোয ভোবরভকয অনুকূভর অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: --------------------------------------------------------------------------------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, আভোয নোভভ জবোরো জজরোয -------------------উভজরোয --------------------------জভৌজোয -----------নং েবতয়োভন ------------------একয জবভ যভয়ভছ। উক্ত জবভয োভ বনে
তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ যভয়ভছ। তোই বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ দীঘ ব জভয়োদী
ফভদোফত োওয়ো আফশ্যক।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ আভোয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক ফভদোফত
প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৭৪)
(ধভীয় স্থোনোয অনুকূভর অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: --------------------------------------------------------------------------------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, জবোরো জজরোয -------------------উভজরোয ---------------------------------------জভৌজোয -----------নং েবতয়োভন ------------------একয জবভভত -----------------------------------------------প্রবতষ্ঠোনটি অফবস্থত। স্থোন ংকুরোন নো ওয়োয কোযভণ ধভীয় কোম বক্রভ বযচোরনো কযভত অসুবফধো
ভি। উক্ত প্রবতষ্ঠোভনয োভ বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ যভয়ভছ। তোই বনে তপীর ফবণ বত
যকোবয অকৃবল েো জবভ দীঘ ব জভয়োদী ফভদোফত োওয়ো আফশ্যক।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ ফবণ বত প্রবতষ্ঠোভনয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক
ফভদোফত প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৭৫)
(বল্প কোযেোনো স্থোভনয জন্য অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন) পযভ নংফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: অকৃবল েো জবভ ফভদোফত োওয়োয আভফদন।
দযেোতকোযী: --------------------------------------------------------------------------------------।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ জবোরো জজরোয -------------------উভজরোয ---------------------------------------জভৌজোয -----------নং েবতয়োভন ------------------একয জবভভত -----------------------------------------------একটি -------------------------------বল্প স্থোন কযভত আগ্রী। উক্ত জবভ ফভদোফত জভরও
আভোয নোভভ ৬০ বফঘোয ঊভবব জবভ ভফনো। তোই বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ দীঘ ব জভয়োদী
ফভদোফত োওয়ো আফশ্যক।
অতএফ, বনে তপীর ফবণ বত যকোবয অকৃবল েো জবভ ফবণ বত প্রবতষ্ঠোভনয নোভভ যকোবয বফবধ জভোতোভফক
ফভদোফত প্রদোভনয জন্য ভভোদভয়য কোভছ বফনয় অনুভযোধ কযো ভরো।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ - জজ এর নংজভৌজোয নোভ- জবভয বযভোণংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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ফোলুভোভরয ইজোযো রোইভন্প নফোয়ন ।

(জজপ্রভবো: পযভ নং- ৭৬)

ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: ফোলুভোভরয ইজোযো রোইভন্প নফোয়ন ।
দযেোতকোযী: -------------------------------------------------------------------------------------- ।
জনোফ,
বফনয় বফনীত বনভফদন এই জম, আবভ জবোরো জজরোয -------------------উভজরোয ---------------------------------------জভৌজোয -----------নং েবতয়োভন ------------------একয জবভভত ----------------------------------------------- -------------------------------।
জবভয তপীর: উভজরোয নোভ জভৌজোয নোভংমৄক্ত: প্রভয়োজনীয় কোগজত্র

জজ এর নং-

পদ ব।
বফনীত বনভফদক

নোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(পযভ নং জজপ্রভবো: ৭৭)
অবধগ্রণকৃত জবভয ক্ষবতপূযভণয টোকো োওয়োয আভফদন
ফযোফয
ভূবভ অবধগ্রণ কভবকতবো
জবোরো।
বফলয়িঃ অবধগ্রণকৃত জবভয ক্ষবতপূযভণয টোকো োওয়োয আভফদন।
এর.এ জক নং-......................................
জনোফ,
বফনীত বনভফদন এই জম, বনে তপবরভুক্ত জবভ...............................নং এর.এ জকভয ভোধ্যভভ
অবধগ্রণকৃত। উক্ত জবভ আবভ/আভযো জযকড ব সূভত্র / একক ভোবরকোনো সূভত্র/ অংবদোযী সূভত্র/ ওয়োবয সূভত্র /ক্রয়
সূভত্র / অংীদোযী ভোবরকোনো সূভত্র ও আভভভোক্তোযনোভো সূভত্র ভোবরক। আবভ.................................... সূভত্র
ভোবরকোনো জবভয ক্ষবতপূযভণয টোকো োওয়োয জন্য আভফদন কযবছ।
জভভত প্রোথ বনো আবভ মোোভত আভোয ক্ষবত পূযভণয টোকো োইভত োবয তোোয সুব্যফস্থো কযোয ভবজব য়।
বনভফদক
ব্যোংক এয নোভব্যোংক বোফ নংজবভয তপবর
উভজরোিঃ..............................
জভৌজোিঃ..................................
জজ,এর নং-............................
নং-...........................
দোগ নং-................................
জবভয বযভোণিঃ.........................

দযেোতকোযীয নোভিঃ ..............................
বতোয নোভিঃ .......................................
োর োং- ........................................... েবতয়োন
উভজরোিঃ ..........................................
জজরোিঃ জবোরো।
জভোফোইর/জটবরভপোন নংই-জভইরিঃ(মবদ থোভক) ...................................
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(পযভ নং জজপ্রভবো: ৭৮)
অবধগ্রণ কোম বক্রভভ অববভমোগ/ আবত বনস্পবতকযণ
ফযোফয
ভূবভ অবধগ্রণ কভবকতবো
জবোরো।
বফলয়িঃ অবধগ্রণ কোম বক্রভভ অববভমোগ/ আবত বনস্পবতকযণ
এর.এ জক নং-......................................
জনোফ,
বফনীত বনভফদন এই জম, বনে তপবরভুক্ত জবভ...............................নং এর.এ জকভয ভোধ্যভভ
অবধগ্রণ এয জন্য প্রতোফ কযো ভয়ভছ। উক্ত জবভ আবভ/আভযো জযকড ব সূভত্র / একক ভোবরকোনো সূভত্র/ অংবদোযী
সূভত্র/ ওয়োবয সূভত্র /ক্রয় সূভত্র / অংীদোযী ভোবরকোনো সূভত্র ও আভভভোক্তোযনোভো সূভত্র ভোবরক। উক্ত জবভ অবধগ্রণ
এয বফলভয় আভোয/আভোভদয আবত যভয়ভছ।
জভভত প্রোথ বনো আবভ মোোভত উক্ত অববভমোভগয প্রবতকোয জভত োবয তোোয দয় আভদ দোভন ভবজব য়।
বনভফদক
জবভয তপবর
উভজরোিঃ..............................
জভৌজোিঃ..................................
জজ,এর নং-............................
েবতয়োন নং-...........................
দোগ নং-................................
জবভয বযভোণিঃ.........................

দযেোতকোযীয নোভিঃ ..............................
বতোয নোভিঃ .......................................
োর োং- .................................
উভজরোিঃ ..........................................
জজরোিঃ জবোরো।
জভোফোইর/জটবরভপোন নংই-জভইরিঃ(মবদ থোভক) ...................................
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(পযভ নং জজপ্রভবো: ৭৯)
নত্যন জবন্ডোয রোইভন্প োওয়োয আভফদন
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ- নত্যন জবন্ডোয রোইভন্প (জুবডবয়োর ও নন-জুবডবয়োর) োওয়োয আভফদন।
জনোফ,
মথোমথ ম্মোন প্রদবন বনভফদন এই জম, আবভ.....................বতোিঃ..................................,
োবকন-.................জোিঃ-.................... উভজরো-.............., জজরো-জবোরো এই ভভভব আভফদন কযবছ জম,
আবভ একজন ববক্ষত জফকোয মৄফক। আভোয বযফোয আভোয আভয়য উয বনববযীর। বকন্তু আভোয জকোন বনবদ বি
আভয়য থ নো থোকোয় আবভ একজন ফোংরোভদভয স্থোয়ী ও ভচতন নোগবযক বোভফ বফধ ভথ উোজবভনয জন্য
...................................োফ-জযবজবে অবপ/..........................জজরো জজ/ চযপেোন উভজরো আদোরত
(জচৌবক জকোট ব) অধীভন যকোভযয প্রচবরত আইন জভোতোভফক বফক্রভয়য একেোনো নত্যন জবন্ডোয রোইভন্প (জুবডবয়োর
ও নন-জুবডবয়োর) একোভত্ম প্রভয়োজন।
জভভত প্রোথ বনো আবভ মোভত নত্যন একেোনো জবন্ডোয রোইভন্প জভত োবয তোয সুব্যফস্থো গ্রনণ কযভত
ভভোদভয়য দয় ভবজব য়।
ংমৄবক্তিঃ- ১। বক্ষোগত জমোগ্যতোয নদ (তেোবয়ত) ০১(এক) কব।
২। ব্যোংক রভববন্প নদ (জম জকোন তপববর ব্যোংক প্রদত) মূর ০১(এক) কব।
৩। জবোটোয আই.বড কোভড বয মূর/(তেোবয়ত) ০১(এক) কব।
৪। নোগবযকত্ব নদ মূর/ তেোবয়ত) ০১(এক) কব।
স্বোক্ষয/তোবযেিঃনোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-..................
ই-জভইর ...................................
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(পযভ নং জজপ্রভবো: ৮০)
জবন্ডোয রোইভন্প নফোয়ভনয আভফদন
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ- জবন্ডোয রোইভন্প নফোয়ভনয জন্য আভফদন।
জনোফ,
মথোমথ ম্মোন প্রদবনপূফ বক বনভফদন এই জম, আবভ................. ,বতোিঃ-................ োবকন..................জোিঃ-............উভজরো-......................,জজরো-জবোরো.........................োফ-জযবজবষ্ট্র
অবপ/.................জজরো জজ জবোরো/ চযপেোন উভজরো আদোরত (জচৌবক জকোট ব) এয
অধীভন............................নং জবন্ডোয রোইভন্প জভোতোভফক জবোরো জেজোযী জথভক জুবডবয়োর ও নন-জুবডবয়োর
েেোম্প, পবরও ও জকোট ববপ বফবধভভত উভতোরনপূফ বক বফক্রয় কবয। ফতবভোন.......................বরিঃ ভনয জন্য
আভোয রোইভন্পেোনো নফোয়ন কযোয জন্য আবভ জোনোরী ব্যোংক...............................োেোয় চোরোভনয ভোধ্যভভ
জকোড-১২১৬১.০০০০.১৮৫৪ নম্বভয ৫০০/- (াঁচত) টোকো জভো প্রদোন কভযবছ।
জভভত প্রোথ বনো ২০........ বরিঃ ভনয জন্য আভোয রোইভন্প েোনো নফোয়ন কযভত ভভোদভয়য দয় ভবজব
য়।
স্বোক্ষয/ তোবযেিঃনোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ...................................
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(পযভ নং জজপ্রভবো:৮১)
আভ-জভোক্তোযনোভো বফধ কযোয আভফদন
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়িঃ- আভ-জভোক্তোযনোভো েেোম্প ংমৄক্ত কভয বফধ কযোয আভফদন।
জনোফ,
মথোমথ ম্মোন প্রদবন পূফ বক বনভফদন এই জম, আভোয ভোদয জছোট/ফড় বোই/জফোন/ববেবত/ ভোভো/চোচো
স্থোয়ী ঠিকোনোিঃ-নোভ-...............................................................,
বতোিঃ..........................................................................., োবকন............................................... জোিঃ-.................................উভজরো.............................,জজরো-জবোরো,
ফতবভোভন..............................................................................................................................
........................................................................................... এ স্থোয়ীবোভফ ফফো কভযন। তোোয
স্থোয়ী /অস্থোয়ী ম্পদ জদেো শুনো যক্ষণোভফক্ষণ, যকোভযয েোজনোবদ বযভোধ, উন্নয়ন কোম বক্রভ, ভোভরো জভোকদ্দভো
বযচোরনো, প্রভয়োজভন বফবক্রয জন্য োধোযণ ফো অপ্রতেোোযভমোগ্য ক্ষভতো প্রদোভনয উভদ্দভশ্য বনে স্বোক্ষযকোযীভক
আভ-জভোক্তোয প্রদোন কভযভছন মো ফোংরোভদ যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরভয়য কনসুেরোয এন্ড ওভয়র জপয়োয উইং, বভবনবে অফ
পভযন এভপয়ো ব, ঢোকো নং-.................., তোবযে-......./......../.............. বরিঃ জভোতোভফক প্রোপ্ত ভয়বছ। প্রদত
আভ-জভোক্তোযনোভো েেোম্প ংমৄক্ত কভয বফধ কযো প্রভয়োজন।
জভভত প্রোথ বনো, এ োভথ ংমৄক্ত আভ-জভোক্তোযনোভো েেোম্প ংমৄক্ত কভয বফধ কযোয সুব্যফস্থো গ্রণ
কযভত ভভোদভয়য দয় ভবজব য়।
ংমৄবক্তিঃ- ১। মূর আভ-জভোক্তোযনোভোয কব ...........পদ ব।
স্বোক্ষয/
তোবযেিঃস্বোক্ষয/তোবযেিঃনোভ: .......................................
বতোয নোভ ...............................
োবকন .....................................
জভোফোইর/জটবরভপোন নং-.................
ই-জভইর ............................
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(পযভ নং জজপ্রভবো: ৮২)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয় : এভআয /এভব /নন বজআয ............................ নং ভোভরোয ইভভোয নকভরয আভফদন।
ভভোদয়,
বফনীত বনভফদন এই জম, আভোয োবযফোবযক কোভজ ব্যফোভযয জন্য
........................
................................. নং ভোভরোয ইভভোয নকর জভত ইচ্ছুক।

এভআয /এভব/নন বজআয

অতএফ, আবভ মোভত উক্ত ভোভরোয ইভভোয নকর জভত োবয তোয প্রভয়োজনীয় ব্যোফস্থো গ্রভণ আনোয
একোন্ত ভবজব য়।
বনভফদক
নোভ...........................................
বতোয নোভ ..................................
োবকন........................................
জটবরভপোন/জভোফোিঃ নং.......................
ই-জভইর.............................................
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(পযভ নং জজপ্রভবো: ৮৩)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
ব
বফলয় : বভ জক/বভ আীর /ফভদোফত/নোভজোযী/োটিবপভকট
................নং ভোভরোয ইভভোয নকভরয
আভফদন।
ভভোদয়,
বফনীত বনভফদন এই জম, আভোয োবযফোবযক কোভজ ব্যফোভযয জন্য
বভ জক/বভ
ব
আীর/ফভদোফত/নোভজোযী/োটিবপভকট.................
নং ভোভরোয ইভভোয নকর জভত ইচ্ছুক।
অতএফ, আবভ মোভত উক্ত ভোভরোয ইভভোয নকর জভত োবয তোয প্রভয়োজনীয় ব্যোফস্থো গ্রভণ আনোয
একোন্ত ভবজব য়।

বনভফদক
নোভ...........................................
বতোয নোভ ..................................
োবকন........................................
জটবরভপোন/জভোফোিঃ নং.......................
ই-জভইর.............................................
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(পযভ নং জজপ্রভবো: ৮৪)

ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয় : জভোফোইর জকোট ব.............................................. নং ভোভরোয ইভভোয নকভরয আভফদন।
ভভোদয়,
বফনীত বনভফদন এই জম, আভোয োবযফোবযক কোভজ ব্যফোভযয জন্য জভোফোইর জকোট ব...............................
নং ভোভরোয ইভভোয নকর জভত ইচ্ছুক।
অতএফ, আবভ মোভত উক্ত ভোভরোয ইভভোয নকর জভত োবয তোয প্রভয়োজনীয় ব্যোফস্থো গ্রভণ আনোয
একোন্ত ভবজব য়।

বনভফদক
নোভ...........................................
বতোয নোভ ..................................
োবকন........................................
জটবরভপোন/জভোফোিঃ নং.......................
ই-জভইর.............................................
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(পযভ নং জজপ্রভবো: ৮৫)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়:- ........................জভৌজোয ...........................নং ীভটয ম্যোভয জন্য আভফদন।
ভভোদয়,
বফনীত বনভফদন এই জম, আভোয োবযফোবযক কোভজ ব্যফোভযয জন্য ......................থোনোধীন ...........নং
জজ, এর ভুক্ত ...........................জভৌজোয ........................নং ীভটয ম্যো জভত ইচ্ছুক।
অতএফ, আবভ মোভত উক্ত ম্যোটি জভত োবয তোয প্রভয়োজনীয় ব্যোফস্থো গ্রভণ আনোয একোন্ত ভবজব য়।
বনভফদক
নোভ......................................
বতোয নোভ .............................
োবকন...................................
জটবরভপোন/জভোফোিঃ নম্বয................
ই- জভইর...................................
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(পযভ নং: জজপ্রভবো-৮৬)
ফযোফয,
জজরো প্রোক
জবোরো।
বফলয়: ......................................................ংক্রোন্ত অববভমোভগয আভফদন।
ভভোদয়,
মথোবফীত ম্মোন প্রদবন পূফ বক বনভফদন এই জম, আবভ বনেস্বোক্ষযকোযী ....................... এরোকোয
ফোবন্ধো। আনোয দপ্তভযয ..................... োেোয ........................কভবকতবো/কভবচোযী দীঘ ববদন ধভয আভোয
কোজ কযভছ নো। আভোয কোছ জথভক উৎভকোচ চোভি। এ বফলভয় তদন্তপূফ বক বফীত ব্যফস্থো গ্রভণয জন্য বফনীত
অনুভযোধ কযবছ।
অতএফ, ভভোদয় ফবণ বত বফলয় দয় বফভফচনো কযতিঃ তদন্তপূফ বক প্রভয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযভত আনোয
একোন্ত ভবজব য়।

বফনীত
আনোয একোন্ত অনুগত
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