
টি, অয, পযভ নং ১৩ 

[ এ, অয, ১৩৯(১) দ্রষ্টব্য ] 

গগজেজেড যকাযী কভ মকর্মায গফর্ন বফর 
                         ভা                ফৎয 

 

গকাড নং          ৩  ৪ ৫ ৩ ৫  ০ ০ ০ ০  ৪ ৫ ০ ১ 
 

নাভ -                                     দফী -                         দর্য - ফাংরাজদ ফন গজফলণা আনবিটিউে, চট্টগ্রাভ।  

ববফষ্য র্বফর নং-                       ডাক েীফন ফীভা নং...X..   কযদার্া নাক্তকযণ নম্বয (টি অআ এন)... X.. 

গোজকন নং    .....X........     র্াবযখ  ........ X.......    বাউচায নং  ....X.......     র্াবযখ    .....  X.... 
 

গকাড নং বফফযণ 
গযে োকায ংজক 

োকা য়া োকা য়া 

*৪৫০১ গফর্ন     

 ভাঘ ময বার্া      

*৪৭০৫ ফাড়ী বাড়া বার্া     

*৪৭১৭ বচবকৎা বার্া     

      

 ফ মজভাে গফর্ন ও বার্া (ক)     

কর্মন ও বযজাধ      

৬-০৯৩৭-০০০০-৮১০১ াধাযণ ববফষ্য র্বফর      

৬-০৯৩৭-০০০০-৮১০১ ববফষ্য র্বফজরয বগ্রভ ও সুদ অদায়       

৬-০৭৭১-০০০১-৮২৪১ যকাযী কভ মচাযী কল্যাণ র্বফর     

৬-০৭৭১-০০০১-৮২৪৬ গমৌথ ফীভা র্বফর     

৬-৫৪৩২-০০০০-৮০৪১ ডাক েীফন ফীভা বিবভয়াভ     

১-৩২৩৭-০০০১-২১১১ ফাড়ী বাড়া     

১-৩২৩৭-০০০১-২১২১ গ্যা     

১-০৯৬৫-০০০১-৩৯০১ গৃ বনভ মাণ বগ্রজভয বকবর্ বযজাধ      

১-০৯৬৫-০০০১-৩৯১১ গভােয গাড়ী বগ্রজভয বকবর্ বযজাধ      

১-০৯৬৫-০০০১-৩৯২১ গভােয াআজকর বগ্রজভয বকবর্ বযজাধ      

১-০৯৬৫-০০০১-১৬৩১ যকাযী কভ মচাযীজদয িদত্ত বগ্রজভয সুদ 

বযজাধ 
    

      

 কর্ন ম ও বযজাধ ফাফদ গভাে অদায় (খ)     

 গভাে গদয় োকা (ক-খ)     

 োকা (কথায় বরবখজর্ আজফ)  

মাাজক োকা ফা গচক িদান কবযজর্ আজফ, গআ ফাক/ব্যাংক/এজেজেয নাভ  ....................................  

                   

                                                                                              
                                                                              কভ মকর্মায স্বাক্ষয ও ীর                                                                                                                                                                                               

র্াবযখঃ   

* শুধুভাত্র থ মননবর্ক গকাড বুঝায়।        

                                 
য পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য 

যােস্ব 

িযাম্প 



                                                                                                                                      

বাফ যক্ষণ বপজ ব্যফাজযয েন্য 
 

োকা...............................(কথায়).......................................................................................

..........................................িদাজনয েন্য া কযা আর। 
 

 

 

 

বডেয(া^াাক্ষয) সুায(া^াাক্ষয) বাফ যক্ষণ বপায(া^াাক্ষয) 

নাভ..................................... নাভ..................................... নাভ..................................... 

র্াবযখ.................................. র্াবযখ.................................. র্াবযখ.................................. 

   

গচক নং ............................... র্াবযখ..................................  

  গচক িদানকাযীয া^াাক্ষয 

র্াবযখ............................ 

 

বনজদ মাফরী 
 

১.  গম ভাজয কাজেয বফবনভজয় গফর্ন েমন কযা আয়াজে গআ ভাজয গল কাম মবদফজয ৫ বদন পূজফ ম 

বাফ যক্ষণ বপজ বফর গ কবযজর্ আজফ। 
 

২.  গকৃর্ িবর্টি বফজরয েন্য একটি কবযয়া গোজকন গদওয়া আজফ। গচক /কযা থফা অবত্ত 

গপযর্ বফর গ্রজণয িাক্কাজর উক্ত গোজকন গপযর্ বদজর্ আজফ। এর্দ্ব্যর্ীর্ গচক /কযা গ্রণ কাজর 

একখাবন বরবখর্ যবদ ষ্টযাম্প (িজমােয গক্ষজত্র) িদান কবযজর্ আজফ। 
 

৩.  ব্যাংকায ফা এজেেজক োকা িদাজনয েন্য আচ্ছানুাজয গফর্ন বফজর বনজদ ম কযা মাআজফ এফং এআরূ 

গক্ষজত্র ব্যাংক ফা এজেজেয ভাধ্যজভ োকা ংগ্রজয েন্য গ কযা মাআজফ। এআ েন্য যকাযী কভ মচাযী 

ফা ফাজকয ব্যবক্তগর্ উবিবর্য িজয়ােন আজফ না। ব্যাংক ফা এজেেজক যাবয োকা িদান কযা 

আজফ। 
 

৪.  িজমােয গক্ষজত্র বফজরয জে ফশ্যআ কর্মন ও অদাজয়য ববডউর িদান কবযজর্ আজে্।  
 

গনাে-১াঃ বাফ যক্ষণ কভ মকর্মাগণজক বনবির্ আজর্ আজফ গম, কর ফাধ্যর্ামূরক কর্ন ম গমন বফজরয জে 

ংযুক্ত থাজক। 
 

গনাে-২াঃ ফাজকয বনকে িদত্ত োকা, গচক থফা বফজরয োবরয়াবর্ ফা অত্মাৎ ংক্রানর্ গকানরূ দায়-দাবয়ত্ব 

যকায গ্রায কবযজফ না। 

 
ফাঃঃমঃ-২০০৩/০৪-১০০১৭এপ-২০,০০,০০০ কব, (মদ্রণাজদ-৩৮) ২০০৪।                             
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