
mvaviY fwel¨ Znwej †_‡K AwMÖ‡gi Av‡e`b c‡Îi dig 
 
 

gnvcwiPvjK 
evsjv‡`k †eZvi 

সদর দপ্তর, ৩১, সসয়দ মাহবুব মমার্শেদ স্বরণি 

মশর-ই বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭| 

 (মথামথ কর্ৃৃক্ষেয ভাধযক্ষভ) 

g‡nv`q,  
 mwebq wb‡e`b GB †h, Avwg Avgvi fwel¨ Znwej wnmve bs- বফর্ায/১০৩৯ বথক্ষক ৬৬,০০০/- (ছিলছি াজায) টাকা ভাত্র বপযৎক্ষমাগয অছিভ 
MÖn‡Yi Rb¨ Av‡e`b KiwQ|  
 
wb‡gœewY©Z cÖ‡Z¨KwU cÖ‡kœi mwVK Reve w`jvg :- 

 
                  cÖkœ                                                                                         DËi    

1| 30†k Ryb ch©šÍ wR,wc,dvÛ wnmve wb‡`©wkKvi g~jKwc t  ৮৯,১৭৬/- (ভূর কছ ংমুক্ত)।  
2| eZ©gvb g~j †eZb                                               t       ১২,৮৬০ /- 

3| wR,wc,dvÛ/M„n wbg©vY/M„n‡givgZ/†gvUi Mvox/†gvUi       t      জমা কর্ে ন-১,০০০/-, ছজছএপ ছকছি-৫০০+৫০০/-  

    mvB‡Kj/evBmvB‡Kj AwMÖgmn me©‡gvU KZ©‡bi cwigvY                গৃহ ণনমোি-১,০০০/-  ফৃক্ষভাট = ৩,০০০/- 

টাকা।        

         
4| FY MÖn‡Yi KviY wK ?                                        t     ফাছি-ঘয বভযাভক্ষর্য জনয। 

5| c~‡e© KqwU FY MÖnY K‡i‡Qb Ges KZ     t  ০২ ছটিঃ ২৪,০০০/- এফং ২৪,০০০/- 

৬|  1g FY MÖn‡Yi weeiY :             
        (ক) †Kvb gv‡m FY MÖnY K‡i‡Qb  এফং                         
                 বকান ভা বথক্ষক কর্ৃন শুরু কক্ষযক্ষিন            t  জানয়ুাণর/১৬ ঋি গ্রহি এবাং 
মার্ে /১৬ হর্র্ কর্ে ন শুরু। 

        (খ) ভাক্ষ কর্ টাকা াক্ষয কর্ ছকছি কর্ৃন কযা ক্ষেক্ষি       t   ৫০০/- াক্ষয ২৮ ছট ছকছি কর্ৃন কযা ক্ষেক্ষি 

     এফং কর্ টাকা অফছষ্ট যক্ষেক্ষি ।        এফং অফছষ্ট যক্ষেক্ষি ১০,৫০০/- টাকা ুদ।  

                  

7| 2q AwMÖg MÖn‡Yi weeiY : 

 (K)  †Kvb gv‡m FY MÖnY K‡i‡Qb Ges †Kvb gvm †_‡K  t                   অর্টাবর/১৬ গ্রহি এবাং জানুোছয/১৭ ক্ষর্ কর্ৃন 

শুরু।  
                   KZ©b শুরু K‡i‡Qb | 

 (L)  gvwmK KZ UvKv nv‡i KZ wKw¯Í‡Z KZ©b Kiv         t                   ৫০০/- াক্ষয ১৮ ছট ছকছি কর্ৃন কযা ক্ষেক্ষি  

     n‡q‡Q Ges KZ UvKv Aewkó i‡q‡Q |    এফং অফছষ্ট ১৫,৫০০/- টাকা ুদ । 
                   
8| cÖ¯ÍvweZ AwMÖg KZ UvKv nv‡i KZ wKw¯Í‡Z cwi‡kva       t      ১,৫০০/- টাকা াক্ষয ৪৪ ছকছিক্ষর্ এফং             

 Ki‡eb |        ০১ ছকছি ুদ ছযক্ষাধক্ষমাগয ।  

                                                                   

9| Rb¥ ZvwiL                                                     t    ৩১-০১-১৯৮৩ ছি: 

     
10। Dci¯’ Kg©KZ©vi mycvwik                                          
            gÄyix`v‡bi Rb¨ mycvwik Kiv n‡jv |     t     

            
 
 
 
 
                                                                                                   Avcbvi AbyMZ   
 

 
`iLv¯ÍKvixi ¯^v¶i : মমাোঃ জাহাাংগীর আলম 
দফী: ণনরাপত্তা প্রহরী 
দপ্তয: ফাংরাক্ষদ বফর্ায, কছফযুয, াবায, ঢাকা। 

 



ফাাংরাদদ পযভ নাং- ২৬৩৯ 

াধাযণ ববফলয তবফর ইদত অবিভ িদণয জনয আদফদদনয পযভ

প্রাকঃ 

ভদাদয়, 
বফনয় বনদফদন এই যম, আভায ববফলয তবফদর জভাকৃত টাকা ইদত অবিভ টাকা..........................................ভাত্র 

াওয়ায জনয আদফদন কবযদতবি। আবভ বনদেয প্রবতবট প্রদেয বিক বাদফ উত্তয বদয়াবি। 

আনায অনুগত 

তাবযখঃ ............................................. স্বাক্ষয................................................ 
স্থানঃ ................................................  দফী ............................................... 

বিকানা ............................................. 
......................................................... 

প্রোফরী  উত্তয 

১।  ূফবফতবী ৩০য জুদন আনায কত টাকা জভা বির
    (ভা বাফযক্ষক কতৃবক প্রদত্ত আভানতী বাফ
    দত্রয ভূর অনুবরব াংমুক্ত কবযদত ইদফ এফাং ইা 
    যীক্ষায য যপযৎ যদওয়া ইদফ )।
২। অবিদভয প্রদয়াজনীয়তায কাযন বক? (ুদীঘব কাযণ 

    ইদর ৃথকবাদফ বরবফদ্ধ কবযদত ইদফ)। 
৩। আনায ফতবভান যফতন কত? 
৪। (ক) ূদফব বক যকান অবিভ রওয়া ইয়াবির? 
    (খ) মবদ ইয়া থাদক, অবিদভয ফ টাকা বক 

 বযদাধ কযা ইয়াদি? 
 (গ) মবদ ইয়া থাদক, বযদাদধয যল বকবি 

 ুদ যকান ভয় যদওয়া ইয়াবির? 
 (ঘ) ূদফবয অবিভ মূ্পণবরূদ বযদাধ না ইয়া 

      থাবকদর আয কত বকবি প্রদদয় আদি? 
৫। কত বকবিদত (ুদ বকবি) অবিভ বযদাধ 

    কবযদত ইচু্ছক? 
৬। আনায তবফদর জভাকৃত টাকায় বক ুদ য়? 
    (শুধুভাত্র ভুরভান অবপাযগণদক উত্তয বদদত
    ইদফ)। 

ঊর্ধ্বতন অবপাদযয ুাবয 

স্বাক্ষয................................................ 
দফী ................................................ 
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