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ংযমোজনী-১ 

প্রতযোশত শল শফতনত্র (আএরশশ) 

Expected Last Pay Certificate (ELPC) 

 

(শনন জীকযণ অযদ, ২০২০ এয ২.০৫ নুযেদ নুোযয) 

 

(শগযজযটড কভ মকতমোয শেযত্র ংশিষ্ট শোফযেণ শপোয পূযণ ও জোশয ক শযযফন এফং নন- শগযজযটড কভ মচোযীগযণয  

শেযত্র ংশিষ্ট অয়ন ও ব্যয়ন কভ মকতমো পূযণ কশযযফন এফং ংশিষ্ট শোফযেণ কভ মকতমোয প্রশতস্বোেযয জোশয কশযযফন ) 

 

১। কভ মচোযীয তথ্যোশদ:  

    (ক) নোভ                                                      : ---------------------------------------------------------------- 

    (খ) দশফ (ফতমভোন)          : ---------------------------------------------------------------- 

    (গ) জোতীয় শযচয় নম্বয          : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঘ) শপ           : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঙ) জন্ম তোশযখ           : ---------------------------------------------------------------- 

    (চ) গ্রোয চোকশযযত প্রথভ শমোগদোযনয তোশযখ ও দশফ: ---------------------------------------------------------------- 

    (ছ) ফযগ্রযণয তোশযখ          : ---------------------------------------------------------------- 

    (জ) ফয-উত্তয ছুটি (শঅযএর) অযযেয তোশযখ  : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঝ) চূড়োন্ত ফযগ্রযণয তোশযখ         : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঞ) শল অশযত শফতন শের         : ---------------------------------------------------------------- 

    (ট) যফতী ফোশল মক শফতন বৃশিয তোশযখ         : ---------------------------------------------------------------- 

 

২। শদয় ভোশক শফতন-বোতোয শফফযণ: 

 

শফলয়/খোত ফয-উত্তয ছুটি অযযেয 

ব্যফশত পূযফ ময তোশযশখ 

(টোকো) 

চূড়োন্ত ফযগ্রযণয 

ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ 

(টোকো) 

(ক) মূর শফতন: 

(খ) শঅযএর কোরীন ফোশল মক শফতন বৃশি (শযভোণ): 

(গ) শফযল শফতন: 

(ঘ) দোশয়ত্ব/শফযল বোতো: 

(ঙ) ফোশড় বোড়ো বোতো: 

(চ) শচশকৎো বোতো: 

(ছ) ভোঘ ম বোতো: 

(জ) মোতোয়োত বোতো: 

(ঝ) শধোরোআ বোতো: 

(ঞ) ব্যশিগত বোতো: 

(ট) কোশযগশয বোতো: 

(ঠ) অপ্যোয়ন বোতো: 

(ড) টিশপন বোতো: 

(ঢ) শভোফোআর/শর শপোন বোতো: 

(ণ) অফোশক শটশরযপোন নগদোয়ন বোতো: 

(ত) ন্যোন্য 
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৩। বশফষ্য তশফযরয শোফ: 

 

    (ক) শোফ নং ----------------------------------------------- ফআ নং------------------------------ পৃষ্ঠো নং-------------- 

    (খ) শোফটি যকোয প্রদত্ত মুনোপো/মুি -------------------------------------------------------------------------------- 

    (গ) শফতন আযত শনয়শভত ভোশক জভোয োয:  টোকো ---------------------------------------------------------------------- 

    (ঘ) শফগত ৩০ শ জুন, ২০......... তোশযখ ম মন্ত মুনোপো শভোট শিশত/জভো টোকো ----------------------------------------- 

    (ঙ) ফয-উত্তয ছুটি অযযেয ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ প্রতযোশত শভোট শিশত /জভো টোকো -------------------------------- 

    (চ) অযফদযন উশিশখত তোশযখ (শঅযএর-এ গভযনয ৬ ভোযয ঊ শবম নয়) ম মন্ত প্রতযোশত শভোট শিশত /জভো  

         টোকো ------------------------------------------------- 

 

৪। অদোয়যমোগ্য ফযকয়ো ও গৃীত শগ্রযভয সুদ ফশষ্ট কতমযনয শফফযণ: 

 

খোত অদোয়যমোগ্য 

ফযকয়ো/গৃীত শগ্রযভয 

সুদ ফশষ্ট (টোকো) 

ভোশক কতমযনয োয 

(টোকো) 

ফযগ্রযণয ব্যফশত 

পূযফ ময তোশযযখ প্রতযোশত 

ফশষ্ট (টোকো) 

 

     (ক) গৃ শনভ মোণ/ফ্ল্যোট ক্রয়/জশভ ক্রয় শগ্রভ 

     (খ) ভটয কোয/োআযকর/কশিউটোয 

     (গ) ভ্রভণ বোতো শগ্রভ 

     (ঘ) শগ্রভ শফতন 

     (ঙ) ফোশড় বোড়ো 

     (চ) গোশড় বোড়ো 

     (ছ) প্রোশধকোয প্রোপ্ত গোশড়য শগ্রভ 

     (জ) গ্যো শফর 

     (ঝ) শফদ্যযৎ শফর 

     (ঞ) য়ঃ ও োশন কয 

     (ট) শৌয কয 

     (ঠ) ন্যোন্য 

     (ড) ংশিষ্ট শোফযেণ শপযয শযকযড ময শবশত্তযত কভ মকতমো /কভ মচোযীয শনকট আযত ন্য শকোন অদোয়যমোগ্য থ ম  

           

          (মশদ থোযক) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     (ঢ) প্রোশনক কর্তমযেয শনকট আযত প্রোপ্ত শডট অশত্ত ও শফবোগীয় ভোভরো আতযোশদ িশকমত তথ্যোশদ (মশদ থোযক) রোর 

          কোশরযত উযিখ কশযযত আযফ: 

 

         ............................................................................................................................................... 
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৫। শজমত ছুটিয শোফ: 

 

ছুটিয ধযন শভোট শজমত শভোট শবোগকৃত শভোট ফশষ্ট 

 

(ক) পূণ ম গড় শফতযন    

 

(খ) ধ ম গড় শফতযন    

 

 

 

 

 

 

বোযপ্রোপ্ত কভ মকতমোয তোশযখ স্বোেয 

      ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

নং---------------------------------------------------------------------------   তোশযখ:--------------------------------------- 

 

 

 

জ্ঞোতোযথ ম ও কোম মোযথ ম শপ্রশযত আর: 

 

১। 
২। 
৩। 
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ংযমোজনী-২ 

 

প্রোপ্তব্য শনযনয বফধ উত্তযোশধকোযী শঘোলণোত্র 

 

(শনন জীকযণ অযদ, ২০২০ এয ৪.০৬ (ক) নুযেদ নুমোয়ী কভ মচোযী শনযজ পূযণ কশযযফন) 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকো শযয থ ম ভন্ত্রণোরযয়য থ ম শফবোগ  কর্তমক জোযী কৃত যকোশয কভ মচোযীগযণয শনন 

জীকযণ অযদ , ২০২০ এয ৪.০৬ (ক) নুযেদ নুমোয়ী অশভ শঘোলণো কশযযতশছ শম , শনম্নফশণ মত ব্যশিফগ ম অভোয প্রোপ্তব্য 

শনযনয বফধ উত্তযোশধকোযী: 

 

ক্রশভক নং নোভ ও জন্ম 

তোশযখ 

িকম ভযনোনীত 

োয % 

বফফোশক 

ফিো 

প্রশতফশিতো 

(মশদ থোযক) 

ছশফ  

(স্ট্যোি 

োআজ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

      ১। 

      ২। 

      ৩। 

      ৪। 

      ৫। 

      ৬। 

      ৭। 

      ৮। 

      ৯। 

      ১০। 

(২) অশভ অযও শঘোলণো কশযযতশছ শম , ------ নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি অভোয প্রশতফিী ন্তোন। তো োয প্রশতফশিতোয 

ভথ মযন ভোজ শফো শধদপ্তযযয শনফিন ও শযচয়ত্র এফং কভ মেভতোীনতো ও উো জমযন েভতো ংক্রোন্ত শভশডযকর শফোযড ময 

নদত্র ংযমোজন কযো আর (শুধুভোত্র প্রযমোজয শেযত্র)। 
 

ভযনোনীত উত্তযোশধকোযীঃ 

ভযনোনয়নকোযীয স্বোেয ও তোশযখঃ 

 

 

শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয তোশযখ স্বোেয 

   ীরযভোয (নোভমৄি) 
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ংযমোজনী-৩ 

 

উত্তযোশধকোয নদত্র ও নন-ম্যোশযজ োটি মশপযকট 

 

(শনন জীকযণ অযদ, ২০২০ এয ৩.০১ নং নুযেদ নুমোয়ী) 

 

নং---------------------------------      তোশযখ:----------------------------  

 

অশভ প্রতযয়ন কশযযতশছ শম, ভযহুভ/ভযহুভো ----------------------------------------------------------------------------------  

শটি কয মোযযন/শৌযবো/আউশনয়ন/ওয়োযড ময নোভ ও নং----------------------------------------------------------------------  

উযজরো-----------------------------------------------------শজরো/য-----------------------------------------------------  

এয শধফোী শছযরন।  
 

তোোয ফোো নং  -------------------------------------------যোস্তো নং ------------------------- যোস্তোয নোভ --------------------

--------------------------- ব্লক নং-------------------------------------/গ্রোভ-------------------------------------------------- 

শোস্ট্ শপ----------------------------------------------------উযজরো----------------------------------------------------- 

শজরো-----------------------------------------------------। তোোযক এফং তোোয শযফোযযয দস্যগণযক অশভ --------------- 

ফৎয মোফৎ শচশন । শফগত ---------------------------------- তোশযযখ শতশন মৃত্যযফ যণ কশযয়োযছন। মৃত্যযকোযর শতশন তো োয 

শযফোযযয শনম্নফশণ মত দস্য যোশখয়ো শগয়োযছন:- 

 

ক্রশভক নং নোভ জন্ম তোশযখ ও ফয় িকম প্রশতফিী ফিো বফফোশক ফিো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

        ১। 

        ২। 

        ৩। 

        ৪। 

        ৫। 

        ৬। 

        ৭। 

        ৮। 

        ৯। 

        ১০। 
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উশিশখত দস্য /দস্যগণ ব্যতীত তো োয অয শকোন উত্তযোশধকোযী নোআ। যকোযযয ফো ন্য শকোন কর্তমযেয শনকট 

শদনো োওনোয শফলয় শনষ্পশত্ত ক শযফোয ব্যোোযয শকফরভোত্র উযযো ি দস্য /দস্যগণ ভযহুভ /ভযহুভোয উত্তযোশধকোযী শফযফশচত 

আযফন। 

 

 অশভ অযও প্রতযয়ন কশযযতশছ শম , ------ নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি  ভযহুভ/ভযহুভো ------------------------------ 

এয প্রশতফিী ন্তোন। তোয প্রশতফশি তোয 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)। 
 

 

এতদ্ব্যতীত, অশভ অযও প্রতযয়ন কশযযত শছ শম, ভযহুভ/ভযহুভোয ---------------------------------------------------- 

জীশফত স্ত্রী/স্ত্রীগণ/স্বোভী শফগভ/জনোফ ------------------------------------------------------- পুনশফ মফো কযযন নোআ এফং শকোন 

পুনশফ মফোযয ঙ্গীকোযযও অফি ন নোআ। 

 

 

 

তোশযখ স্বোেয 

শটি কয মোযযযনয কোউশিরয/শৌযবোয শভয়য/আউশনয়ন শযলদ শচয়োযম্যোন 

ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

 

 

নং----------------------------------------------      তোশযখ: --------------------------- 

 

 

ফ মযল শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয প্রতযয়ন: 

 

 

শপযয নোভ ও ঠিকোনো -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

প্রতযয়ন কযো আযরো। 

 

 

 

 

 

ফ মযল শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয তোশযখ স্বোেয 

ীরযভোয (নোভ মৄি) 
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ংযমোজনী-৪ 

 

শনন পযভ ২.১ 

(কভ মচোযীয শনযজয ফযযয শেযত্র প্রযমোজয) 

 

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

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

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

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

এয শনন ংক্রোন্ত। 

 

 

শনযদ মোফশর 

 

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

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

১২ ভো পূযফ ম দোশখর কশযযফন। 

 

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

কর্তমযেয শনকট শ কশযযফন। 
 

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

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

ংশিষ্ট শোফযেণ শপয শপ্রযণ কশযযফন। 

 

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

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

 

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

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

 

                                           (অযফদনকোযী শনযজ পূযণ ও স্বোেয কশযযফন) 

 

 

ফযোফয 

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

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

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

 

শফলয়: শনন শযযোযধয অযফদন। 

 

ভযোদয়, 

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

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

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

 

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

নুযযোধ কশযযতশছ:- 

 

ক্রশভক 

নং 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      (১) 

      (২) 

      (৩) 

      (৪) 

      (৫) 

      (৬) 

      (৭) 

      (৮) 

      (৯) 

      (১০) 

৩। ----------- নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি অভোয প্র শতফিী ন্তোন। তোয প্রশতফশিতোয ভথ মযন ভোজ শফো শধদপ্তযযয শনফিন 

ও শযচয়ত্র এফং কভ মেভতোীনতো ও উোজমযন েভতো ংক্রোন্ত শভশডযকর শফোযড ময নদত্র ংযমোজন কযো আর (শুধুভোত্র 

প্রযমোজয শেযত্র)। 
 

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

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

 

োযোট ম োআযজয 

তযোশয়ত ছশফ 
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৫। ঙ্গীকোযনোভোঃ 

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

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

উত্তযোশধকোযী শপযৎ শদযত ফোধ্য থোশকফ/থোশকযফ। 
 

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

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

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

 

৬। অনুযতোশলক ও ফয বোতো প্রদোন: 

 

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

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

উোনুযেযদ উযিশখত অভোয ব্যোংক একোউযে শপ্রযণ কশযফোয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ।  

 

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

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

এ শপ্রযযণয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ। 
 

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

 

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

   (১) 

 

(২) 

 

(৩) 

 

তযোয়নকোযীয তোশযখ স্বোেয 

ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

৮। অযফদনকোযীয ডোক ঠিকোনো: 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

অনোয নুগত 

 

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

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

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

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

 

(দপ্তয/শপ কর্তমক পূযণ কশযযত আযফ) 

 

১.০০ কভ মচোযীয চোকশযয শফফযণ: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

২.০০ চোকশযয খশতয়োন 

 

২.০১ শফযশত চোকশযয শভোট বদঘ ময:    

 

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

 

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

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

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

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

 

 

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

 

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

 

৩.০১ চূড়োন্ত ফযগ্রযণয ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ শল  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

৪.০০ শপ প্রধোযনয ভন্তব্য: 

  

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

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

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

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

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

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

৪.০৩ সুোশয:  

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

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

 

 

 

 

ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয প্রধোযনয স্বোেয 

                                                                      ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

তোশযখ:------------------------------- 
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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 
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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) 
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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) 

 

 


