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াপন
ইহা বািণিজ ক

ণ ি (িশ ) িনবাচন নীিতমালা-২০১২ গেজট

.১২-২৫৩ তািরখ ২৯ নেভ র ২০১২ আংিশক সংেশাধন েম বািণিজ ক

াপন নং ৩৬.০৩.০০০০. ০৬৭. ১৮ .০০১
ণ

ি

(িশ ) িনবাচন নীিতমালা-২০১৪

িহসােব গ হইেব।
যেহ প

উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং কমসং ােনর মা েম বাংলােদেশর দাির

ি েত বসরকাির খােত িতি ত িশ কারখানাস হ
যেহ

ণ অবদান রািখেতেছ; এবং

িশ খাতসহ দেশর সামি ক উ য়েন

কারখানা িবিনেয়াগ ও পিরচালনায় স ৃ
(িশ ) িনবাচেনর িস া

িবেমাচন ও অথৈনিতক

ণ অবদােনর ী িত প বসরকাির খােত িতি ত িশ

বাংলােদিশ নাগিরকেদর ম হইেত সরকার িত বৎসর বািণিজ ক

ণ ি

হণ কিরয়ােছ;

সেহ সরকার এত ারা িন প নীিতমালা (Policy) ণয়ন কিরল,

িশেরানাম। --এই নীিতমালা বািণিজ ক
১। সংি
হইেব।

ণ ি (িশ ) িনবাচন নীিতমালা, ২০১৪ নােম অিভিহত

2| evwYwR¨K ¸i“Z¡c~Y© e¨w³ (wkí) wbe©vP‡bi †kª web¨vm I msL¨v:(ক) পদািধকারবেলঃ িব মান জাতীয় িশ নীিত অ সাের জাতীয় িশ উ য়ন পিরষদ (এনিসআইিড) এর
পদািধকাির বসরকাির সদ , যাহারা দেশর িশ খােত
ণ অবদান রািখেতেছন তাহােদর ম হইেত এই
নীিতমালার শত রণ সােপে িসআইিপ (িশ ) িনবািচত হইেবন।
(খ) উ ু
িতেযািগতার মা েমঃ িব মান জাতীয় িশ নীিত অ যায়ী িশ খােত িণিব ােসর আেলােক
িসআইিপ (িশ ) এর অ েমািদত সদ সং া অনিধক ৫০ (প াশ) জন যাহা িন েপ িব হইেব।
হৎ িশ

মাঝাির িশ

িশ

মাইে া

র

উৎপাদন

সবা

উৎপাদন

সবা

উৎপাদন

সবা

িশ

িশ

২০

৫

১২

৩

৫

১

২

২

মাট

৫০ জন

৩। (১) এই নীিতমালার অ া িবধান অ সরণ সােপে িব মান িশ নীিতেত দ সং া যায়ী হৎ, মাঝাির,
, মাইে া ও

র িশ খােত এবং হৎ, মাঝাির,

িশ খােত িসআইিপ (িশ ) িনবািচত হইেবন।

1

িশ খােতর ম

থেক েযাজ

ে সবা

(২)

উপ অ ে দ (১) এ উি িখত িশ খােতর জ িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর

ে পিরিশ -১, ২ ও ৩ এ

বিণত নীিতমালা অ যায়ী মান ব ন প িত অ সরণীয় হইেব ।
(অ) আেবদনকারীেক েত ক মান ব েনর িবভাজেনর সমথেন ামািণক দিললপ দািখল কিরেত হইেব।
(আ) া আেবদন িব মান িশ নীিতেত বিণত িণ বধােনর (Class Interval) আেলােক ১০ (দশ)
ধােপ ( ের) িব করতঃ সেবা
ারধারীেক ১০০% ধিরয়া মা েয় মান িনধারণ কিরেত হইেব।
(৩) evsjv‡`‡ki †h †Kvb bvMwiK, whwb c~e©eZ©x A_© erm‡i উৎপাদন ও সবা লক কমকাে
মাইে া ও

র িশে র

ে যথা েম

হৎ, মাঝাির,

,

নতম ৩,00,000/- (িতন j¶) UvKv, ১,৫০,000/- (এক ল

প াশ হাজার) UvKv, ৭৫,000/- ( চা র হাজার) UvKv, ৬০,000/- (ষাট হাজার) UvKv ও ১৫,000/- (পেনর
nvRvi) UvKv ািত ািনক এবং ১,০০,০০০/- (এক ল ) টাকা e¨w³MZ AvqKi cÖ`vb Kwiqv‡Qb Ges KzwUi wkí
LvZ e¨তীZ Ab¨vb¨ wkí Lv‡Z hvnvi e¨e¯’vcbvq GK ev GKvwaK cY¨ Drcv`bKvix ev †mev cÖ`vbKvix wkí
cÖwZôvb iwnqv‡Q, wZwb, GB bxwZgvjvi Ab¨vb¨ Aby‡”Q দ বিণত শত রণ mv‡c‡¶, wmAvBwc (wkí) wbe©vP‡bi
†hvM¨ ewjqv we‡ewPZ nB‡eb|
(4) GB bxwZgvjvi Ab¨vb¨ weavb িতপালন mv‡c‡¶ ‡Kvb একক িশ

িত ােনর

ািধকাির, wjwg‡UW

†Kv¤úvbxi †¶‡Î ‡Pqvig¨vb অথবা †Kv¤úvbx cwiPvjbv cl©` KZ©„K h_vh_fv‡e g‡bvbxZ †Kvb উে া া
cwiPvjK Ges cvU©bvikxc dv‡g©i †¶‡Î wkí cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv Askx`vi wmAvBwc (wkí) wbe©vwPZ nBevi
†hvM¨ ewjqv we‡ewPZ nB‡eb| তেব বতন

কান কমকতা িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর যা হইেবন না।

(৫) GKB Mª“cfy³ wewfbœ wkí cªwZôvb GKB ai‡bi cY¨ Drcv`b Kwi‡j H mKj cªwZôv‡bi c‡¶ †KejgvÎ
GKRb wmAvBwc (wkí) wbe©vwPZ nB ত পাির‡eb।
4|

wmAvBwc (wkí) wbev©P‡bi Av‡e`b, BZ¨vw`-----(1) e„nr, gvSvির, ¶y`ª, gvB‡µv ও KzwUi wk‡í cY¨/‡mevi ga¨
nB‡Z GK ev GKvwaK Lv‡Zi Rb¨ †`kxq †Kvb wkí D‡`¨v³v, evsjv‡`‡ki †ckvRxবী bvMwiK wmAvBwc (wkí)
wbev©wPZ nBevi Rb¨ †¶Îg‡Z dig ÒKÓ, dig ÒLÓ ও ফরম ÒMÓ Abyhvqx miKv‡ii wbKU Av‡e`b Kwi‡Z
cvwi‡eb ( ছক সং

)|

(২) wmAvBwc (wkí) wbe©vP‡bi Rb¨ Av‡e`‡b ewY©Z A_© erm‡ii Drcv`b বা সবার cwigvY Ges AvbylswMK
Ab¨vb¨ welq cix¶v Kwiqv cªvß ন র Abyhvqx Aby‡”Q` 6 Gi Aaxb MwVZ evQvB KwgwU wmAvBwc (wkí) এর
এক
5|

াথিমক ZvwjKv cªYqb Kwi‡e।

wmAvBwc (wkí) wnmv‡e wbe©vwPZ nBevi †¶‡Î wewawb‡la |-(1)

wbæewY©Z †¶Îmg~‡n †Kvb e¨w³ wmAvBwc (wkí) wnmv‡e wbe©vwPZ nBevi †hvM¨ nB‡eb bv, hw` wZwb--

(K)

FY †Ljvcx nb, ev Av‡e`‡bi c~e©eZx© A_© erm‡i h_vwewnZfv‡e ïé, g~j¨ ms‡hvRb Ki ev AvqKi
cª`vb bv Kwiqv _v‡Kb,
‰e‡`wkK †Kvb †µZvi mwnZ wkí we‡iv‡a RwoZ _vwK‡j Ges D³iƒc we‡iva Aemv‡b AbvMªnx nb,
‡Kvb †dŠR`vix Aciv‡ai Rb¨ †Kvb UªvBey¨bvj ev Av`vjZ KZ©„K mvRvcªvß nb Ges mvRv †fvM
Kwievi ci Ab~¨b 5(cvuP) ermi AwZevwnZ bv nq, ev
‡kqvi msµvš— †Kvb †K‡jsKvix‡Z RwoZ _vwK‡j,
Av‡e`bc‡Î †Kvb wg_¨v I AmZ¨ Z_¨ cª`vb কিরেল|
2

(L)
(M)
(N)
(O)

৬।

(2)

‡Kvb A_© erm‡ii Rb¨ wmAvBwc (wkí) wbe©vP‡bi wel‡q weÁwß cªPvi I Av‡e`bcÎ Mªn‡Yi mgqKv‡ji
c~e©eZx© 5(cvuP) ermi ch©š— mgqKv‡j †Kvb wkí cªwZôvb‡K hw` miKv‡ii ivR¯^ dvuwKi †Kvb NUbvi
Rb¨ Rwigvbv Kiv nq, Zvnv nB‡j D³ A_© erm‡ii Rb¨ D³ wkí cªwZôv‡bi ¯^Z¡vwaKvix, উে া া
cwiPvjK ev †Pqvig¨vb wmAvBwc (wkí) wbe©vP‡bi Rb¨ Av‡e`b Kwi‡Z cvwi‡eb bv|

(3)

wmAvBwc (wkí) wnmv‡e wbe©vP‡bi Rb¨ Av‡e`bKvix Zvnvi Av‡e`bc‡Î †Kvb wg_¨v ev AmZ¨ Z_¨
cª`vb Kwi‡j Av‡e`bKvix cieZx© 3 (wZb) ermi mgqKvj wmAvBwc (wkí) wbe©vP‡bi Rb¨ Av‡e`b
Kwi‡Z cvwi‡eb bv|

(4)

GB Aby‡”Q‡`i Aaxb †Kvb e¨w³/ িত ােনর FY সং া িবষেয় evsjv‡`k e¨vs‡Ki Ges ,
সংেযাজন কর wKsev AvqKi wel‡q RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i wm×vš— P~ovš— বিলয়া িবেবিচত nB‡e|

িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর জ বাছাই কিম , ইত ািদ।-----(১) এই নীিতমালার অধীন িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর

জ সরকার িন বিণত সদ েদর সম েয় এক বাছাই কিম গঠন কিরেব যথাঃ---(ক)

িশ ম ণালেয়র অিতির সিচব

- সভাপিত

(খ)

িশ ম ণালেয়র

- সদ

-সিচব (অিধ ও আইন)

(গ)

রা ম ণালয় ক ক মেনানীত উপ-সিচব পদ মযাদার িনে নয় এমন একজন কমকতা - সদ

(ঘ)

বািণজ ম ণালয় ক ক মেনানীত উপ-সিচব পদ মযাদার িনে নয় এম একজন কমকতা - সদ

(ঙ)

বাসী ক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় ক ক মেনানীত উপ-সিচব
পদ মযাদার িনে নয় এমন একজন কমকতা

(চ)

িবিনেয়াগ বাড ক ক মেনানীত একজন সদ - পিরচালক পদ মযাদার িনে নয়

(ছ)

জাতীয় রাজ

(জ)

িবিসক ক ক মেনানীত একজন পিরচালক

- সদ

(ঝ)

এফিবিসিসআই ক ক মেনানীত একজন পিরচালক/ িতিনিধ

- সদ

(ঞ)

িশ ম ণালেয়র উপ-সিচব (অিধ)

- সদ সিচব

(২)

িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর জ বাছাই কিম

- সদ
- সদ

বােডর মেনানীত একজন িতিনিধ ( থম সিচব এর িনে নয়)

- সদ

িণিভি ক িসআইিপ সং া িনবাচেনর পািরশ কিরেত

পািরেবন।
(৩)

িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর জ
া আেবদনস হ িবেবচনা কিরয়া বাছাই কিম অ ে দ ২ এর দফা
(ক) এবং (খ) এর সম েয় িত বৎসর এক তািলকা ণয়ন কিরেব এবং তািলকায় অ
কান ি -

(ক)

কান ফৗজদারী অপরােধর জ কান াই নাল বা আদালত ক ক দি ত হইয়ােছন িকনা,
িকংবা তাহার িব ে কান াই নাল বা আদালেত উ প কান মামলা রিহয়ােছ িকনা,
ঋণ খলাপী িকনা, িকংবা
যথািবিহতভােব ,
সংেযাজন কর িকংবা আয়কর দান কিরয়ােছন িকনা,
বেদিশক কান তার সিহত িশ িবেরােধ জিড়ত িকনা,
শয়ার সং া কেলংকারীেত জিড়ত িকনা ---

(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

তদস িকত ত ািদ জানাইবার জ
মত রা ম ণালয়, বাংলােদশ াংক, জাতীয় রাজ
ম ণালয় এবং িসিকউির জ এ এ েচ কিমশেনর িনকট তািলকার এক কিপ রণ কিরেব।

বাড, বািণজ

(4) উপ-অ ে দ (৩) এর অধীন বাছাই কিম ক ক িরত তািলকা াি র ৩০ (ি শ) িদেনর মে

মত রা

ম ণালয়, বাংলােদশ াংক, জাতীয় রাজ
যািচত ত ািদ স েক তাহােদর ম

বাড, বািণজ ম ণালয় এবং িসিকউির জ এ এ েচ কিমশেনর

বাছাই কিম র িনকট
3

রেণর িবষয় িনি ত কিরেব।

(৫) রা ম ণালয়, বাংলােদশ াংক, জাতীয় রাজ
কিমশেনর িনকট হইেত ম

বাড, বািণজ ম ণালয় এবং িসিকউির জ এ এ েচ

বা ত ািদ পাইবার পর বাছাই কিম িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর জ

ণীত

তািলকা িবেবচনার জ িশ ম ণালেয় পশ কিরেব।
(৬) উপ-অ ে দ (৫) এর অধীন া তািলকা পরী া কিরয়া িশ ম ণালয় উহা অ েমাদনেযা
তািলকা

মি পিরষদ িবভােগর িসআইিপ িনবাচন সং া কিম র অ েমাদেনর জ

িবেবচনা কিরেল,
মি পিরষদ িবভােগ

রণ কিরেব।
(৭) উপ-অ ে দ (৬) এর অধীন িশ ম ণালয় ক ক পািরশ ত তািলকা পাইবার পর িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর
িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর িসআইিপ িনবাচন সং া কিম তদিবেবচনায় যথাযথ িস া

হণ কিরেব।

(৮) উপ-অ ে দ (৭) এর অধীন িস া হেণর পর যিদ দখা যায় য, কান ি একই সােথ িসআইিপ (িশ ) সহ
একািধক ে িসআইিপ িনবািচত হইয়ােছন তাহা হইেল মি পিরষদ িবভােগর িসআইিপ িনবাচন সং া
কিম উ
ি র পছ মত যেকান এক র জ তাহােক িসআইিপ ঘাষণা কিরেত পািরেব।
(৯) উপ-অ ে দ (৭) এবং (৮) এর অধীন মি পিরষদ িবভােগর িসআইিপ িনবাচন সং া কিম ক ক হীত
িস া

ড়া বিলয়া গ হইেব।

(১০) এই নীিতমালার অধীন মি পিরষদ িবভােগর িসআইিপ িনবাচন সং া কিম ক ক অ েমািদত িসআইিপ
(িশ ) এর তািলকা সরকার গেজট াপন ারা কাশ কিরেব।
৭|

িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর জ পিরিশ -৪ এ বিণত সময় িচ অ সরণ কিরেত হইেব।

৮।

িসআইিপ (িশ ) সং া

েযাগ- িবধা।---(১) একজন িসআইিপ (িশ ) ১ (এক) বৎসেরর জ িন প েযাগ-

িবধা া হইেবন, যথাঃ-(ক)

(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)

িশ ম ণালয় হইেত িসআইিপ (িশ ) সং া এক পিরচয়প া হইেবন যাহােত উহার ময়াদকাল
উে খ থািকেব এবং ময়াদকালীন সমেয় পিরচয়প বাংলােদশ সিচবালেয় েবেশর জ েবশপ
িহসােব গ হইেব;
িবিভ জাতীয় অ ােন এবং িস কেপােরশন ক ক আেয়ািজত নাগিরক সংবধনায় আম ণ পাইেবন;
বসা সং া কােজ মেণর সময় িবমান, রলপথ, সড়ক ও জলপেথ চলমান সরকাির যানবাহেন আসন
সংর েণ অ ািধকার পাইেবন;
বসা সং া কােজ িবেদশ মেণর ে িভসা াি র িনিম তাহার অ েল পররা ম ণালয় সংি
তাবাসেক উে
কের Letter of Introduction দান কিরেব;
ী, , ক া ও িনেজর িচিকৎসার জ সরকাির হাসপাতােলর কিবন িবধা াি েত অ ািধকার
পাইেবন;
িবমান ব ের িভআইিপ লাউ -২ বহােরর িবধা া হইেবন; এবং
ময়াদকালীন সমেয় সরকার ক ক তাহােক িশ িবষয়ক নীিত িনধারণী কান কিম েত সদ িহসােব
অ
করা যাইেব।

(2) িসআইিপ (িশ ) এর উপ-অ ে দ (১) এর অধীন া পিরচয়প
ম ণালেয় ফরত দান কিরেত হইেব।

4

ময়াদ উ ীেণর ৭ (সাত) িদেনর মে িশ

৯।

িসআইিপ (িশ ) স িকত েযাগ- িবধা ত াহার।
(১)

সরকার গেজট

াপন ারা য কান ি েক অ ে দ ৮ এর উপ অ ে দ (১) এর অধীন দ

িসআইিপ (িশ ) এর েযাগ িবধা ময়াদকালীন য কান সময় জন ােথ ত াহার কিরেত পািরেব।

(২)

কান

ি

িসআইিপ (িশ ) িনবািচত হইবার পর যই িত ােনর জ

হইয়ােছন সই িত ােনর ত গত

, অসত ত , আিথক িবষয়ািদর অিডট কায েম বা ণ িত তদে

অথবা আদালেতর রােয় িসআইিপ িনবাচেনর সংেগ সংি
মািণত হইেল উ িনবািচত িসআইিপ (িশ ) এর অ
গ হইেব এবং সরকার গেজট
১০।

িসআইিপ (িশ ) িনবািচত

কান িবষেয় আপি বা ণ িত বা অপরাধ

েল দ িসআইিপ কাড বা স াননা বািতল মেম

াপন ারা তাহা কাশ কিরেব।

ইেতা েব জারী ত িসআইিপ িনবাচন সং া

াপন নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৭.১৮.০০১.১২-২৫৩ তািরখঃ ২৯

নেভ র ২০১২ এত ারা বািতল করা হইল।
১১।

উপের বিণত িসআইিপ (িশ ) িনবাচন নীিতমালা, ২০১৪ অিবলে কাযকর হইেব।

রা পিতর আেদশ েম

(

মাঃ রজাউল কিরম)
সহকারী সিচব
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পিরিশ -১
(ক) হৎ ও মাঝাির িশ খােতর িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর মান-ব ন িন পঃ
µwgK bs

gvb e›Ub LvZ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

cªK„Z Drcv`b
cwi‡kvwaZ g~jab + `xN© †gqv`x †gvU wewb‡qvM (Audited Report)
‡gvU gybvdv
cwi‡kvwaZ Ki (mKj Ki)
Rbej
RbKj¨vYg~jK KvR
Drcvw`Z c‡Y¨ ¯’vbxq KuvPvgv‡ji e¨envi
RvZxq I Avš—R©vwZK Av`k©gvb (weGmwUAvB / AvBGmI)
cwi‡ek i¶v ও বজ পিরেশাধন ব া
M‡elYv I Dbœqb
কমচারী ও িমক ক াণ
me©‡gvUt

(১১)

gvb e›Ub
ািবত
20
০৮
০৫
২০
১০
০৫
০৮
০৪
10
০৫
০৫
100

পিরিশ -২
(খ)

, gvB‡µv I KywUi wkí Lv‡Zi wmAvBwc (wkí) wbe©vP‡bi মান ব ন িন পঃ

µwgK bs

gvb e›Ub LvZ

gvb e›Ub
ািবত

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(১২)

cªK„Z Drcv`b
cwi‡kvwaZ g~jab + `xN© †gqv`x †gvU wewb‡qvM
‡gvU gybvdv
cwi‡kvwaZ Ki (mKj Ki)
Rbej
RbKj¨vYg~jK KvR
Drcvw`Z c‡Y¨ ¯’vbxq KuvPvgv‡ji e¨envi
RvZxq I Avš—R©vwZK Av`k©gvb (weGmwUAvB / AvBGmI)
cwi‡ek i¶v ও বজ পিরেশাধন ব া
bZyb cY¨ D™¢veb
M‡elYv I Dbœqb
কমচারী ও িমক ক াণ
‡gvUt

20
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0৫
০৫
১০

১০
০৫
২০
০৪
০৫
0৬
০৫

05
১০০

পিরিশ -৩

(গ) সবা লক হৎ, মাঝাির ও
µwgK bs
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(১১)

খােতর Lv‡Zi wmAvBwc (wkí) wbe©vP‡bi মান ব ন িন পঃ
gvb e›Ub LvZ

‡gvU wewb‡qvM
UvY© Ifvi
AvqKi c~e©eZ©x gybvdv
cwi‡kvwaZ Ki (mKj Ki)
‡gav ¯^Z¡ MÖnY I msi¶Y
†mev Lv‡Z cÖhyw³ D™¢veb/e¨envi
Rbej
RbKj¨vYg~jK KvR
cwi‡ek i¶v ও বজ পিরেশাধন ব া
RvZxq I Avš—R©vwZK Av`k©gvb (weGmwUAvB /AvBGmI)
কমচারী ও িমক ক াণ
‡gvUt

gvbe›Ub
ািবত
২৫
1০
1০
১৫
০৫
০৫
০৫
০৫
10
০৫
05
১০০

পিরিশ -৪
(গ)

িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর সময় িচ - িন বিণত সময় িচ অ যায়ী পরবত বৎসেরর জ িসআইিপ (িশ ) িনবাচন

ি য়া স

করা হইেব, যথাঃ-

িমক নং

কােজর িববরণ

সময় িচ

১.

িশ ম ণালয় ক ক িব ি

২.

বাছাই কিম ক ক াথিমক তািলকা ণয়ন

১৬ আগ হইেত ১৫ সে

৩.

কান ফৗজদারী অপরাধ সং া , খলাপী ঋণ সং া , ,
সংেযাজন কর, শয়ার সং া ত এবং আয়কর সং া ও িশ
িবেরাধ সং া ত সং হকরণ।
কান ফৗজদারী অপরাধ সং া , খলাপী ঋণ সং া , ,
সংেযাজন কর, শয়ার সং া ত এবং আয়কর সং া ও িশ
িবেরাধ সং া ত াি র পর বাছাই কিম ক ক তািলকা ণয়ন
এবং িশ ম ণালেয়র অ েমাদন।
িশ ম ণালয় হেত অ েমািদত তািলকা পািরশ সহকাের মি পিরষদ
িবভােগর িসআইিপ িনবাচন সং া কিম র িবেবচনার জ
রণ।
মি পিরষদ িবভােগর িসআইিপ িনবাচন সং া কিম র ড়া িস া
হণ।
মি পিরষদ িবভােগর িসআইিপ িনবাচন সং া কিম ক ক
অ েমািদত িসআইিপ (িশ ) এর ড়া তািলকা িশ ম ণালয় ক ক
সরকারী গেজেট কাশ।

১৬ সে

৪.

৫.
৬.
৭.

চার এবং আেবদন আহবান ও হণ
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১৫ লাই হইেত ১৫ আগ
র

র হইেত ১৫ অে াবর

১৬ অে াবর হইেত ১৫ নেভ র

১৬ নেভ র হইেত ৩১ নেভ র
১ িডেস র হইেত ১৫ িডেস র
১৬ িডেস র হইেত ৩১ িডেস র

Bangladesh Bank
Enquiry Form-1
(For Individual)
Individual
1. Title

Name*

2. Father’s title

Father’s Name*

3. Mother’s title

Mother’s Name*

4. Husband’s title

Husband’s Name*

5. National ID number*

6. TIN

7. Date of Birth (dd/mm/yyyy)*

8.Gender*s

9. District of birth*

10.Country of birth*

Main (Permanent) address.
12. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla*

District*

Postal Code

Country*

Additional (Present) address:
13. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla

District

Postal Code

Country

Identification document data
14. ID type (Passport/Driving
License/Commissioner Certificate)

ID number

ID issue date(dd/mm/yyyy):

ID issue country:

ID issue date(dd/mm/yyyy):

ID issue country:

15. Telephone number
* Indicates mandatory information to be provided.

Bangladesh Bank
Enquiry Form-2
(For Proprietorship/Partnership/Limited or any other Company)
Company data
1. Title

Trade Name*

2. Legal form*’**

3. TIN

Company’s main (Permanent) address:
4. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla
District*

Postal Code

Country*

Additional (Business) address:
5. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla
District

Postal Code

Country

6. Telephone number

* Indicates mandatory information to be provided.

** Indicates form of a company like Proprietorship, Partnership, Public Limited, Private Limited, Corporation etc.

ফরম ‘ক’
িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর জ আেবদেনর ছক
( হৎ ও মাঝাির িশ )

১। (ক)

আেবদনকারীর নাম

:

আেবদনকারীর
সত ািয়ত পাসেপাট
সাইেজর ছিব-২
কিপ

(বাংলায়)....................................................................
(ইংেরিজেত)...............................................................

(খ)

পদবী

:

চয়ার ান/উে া া পিরচালক/ ব াপনা অংশীদার/ ািধকারী
[ েযাজ ে () িচ িদন ]
ে পদবীর সমথেন মাণক িহসােব কা ানী আইন, ১৯৯৪ এর ১১৫ ধারা অ যায়ী xii নং ফরেম অংশীদার ে র
* েযাজ
িববরণ/অংশীদারী বসা/ফােমর দিলেলর ফেটাকিপ/ ািধকারীর পে যথাযথ কাগজািদর ফেটাকিপ দািখল কিরেত হইেব।
(গ)

িপতার/ ামীর নাম

:

(ঘ)

মাতার নাম

:

(ঙ)

জাতীয়তা

:

(চ)

জাতীয় পিরচয় প ন র

:

(ছ)

পাসেপাট (যিদ থােক)

: (ন র).......................................................................................
ই র ান ও তািরখ......................................................................

(জ)

(ঝ)

একই অথ বৎসের অ কান খােত
...................................................................................
িসআইিপ িনবািচত হইয়া থািকেল উ খােতর িববরণ:
(উ িসআইিপ কােডর ফেটাকিপ সং ক ন)
ি গত ও িত ােনর করদাতা শনা করণ ন র (ই আই):

i)

ি গত ই আই কর অ লসহ

ii)

ািত ািনক ই আই কর অ লসহ

২। িশ

িত ােনর নামঃ (বাংলায়).....................................................................
(ইংেরিজেত)...................................................................

৩। িশ

িত ােনর কানাঃ

(ক) অিফসঃ.........................................
..................................................
..................................................
...................................................
টিলেফান ন রঃ
ফ া ন রঃ
মাবাইল ন রঃ
ই- মইলঃ

(খ) কারখানাঃ...................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
টিলেফান ন রঃ
ফ া ন রঃ
মাবাইল ন রঃ
ই- মইলঃ

৪। (ক)
(খ)

উৎপািদত পে র বা প স েহর নাম
( ধান ৫ )

২
:.................................................................................

(গ)

সকল পে র িমিলত বািষক গড় উৎপাদন
মতা
:.................................................................................
বািণিজ ক উৎপাদন র তািরখ
:..................................................................................

(ঘ)

িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ (িতন) অথ বৎসেরর উৎপািদত পে র
অথ বৎসর

ত বািষক উৎপাদন ও িব য় ( মাণপ সহ):

উৎপাদন (ল টাকায়)

িব য় (ল টাকায়)

মাট
গড়
৫। িব মান িশ নীিতমালা (২০১০ এর ৩ অ ায়) অ যায়ী িশ
িমক
নং
১.

২.

৬।

িশ

স দ/জনবল এর মানদে আপনার িশ িত ান
কা িণ তাহা সংে েপ া া ক ন

া ফ াকচািরং
ে ‘‘ হৎ িশ ’’ বিলেত
সইসব িশ
িত ানেক ঝাইেব যইসব
িত ােন জিম এবং কারখানা ভবন িতেরেক
ায়ী স েদর
িত াপন য়সহ ৩০ কা
টাকার অিধক িকংবা যইসব িশ িত ােন ২৫০
জেনর অিধক িমক িনেয়ািজত রিহয়ােছ।
া ফ াকচািরং ে ‘‘মাঝাির িশ ’’ বিলেত
সইসব িশ
িত ানেক ঝাইেব যইসব
িত ােন জিম এবং কারখানা ভবন িতেরেক
ায়ী স েদর
িত াপন য়সহ ১০ কা
টাকার অিধক এবং ৩০ কা টাকার মে
িকংবা যইসব িশ
িত ােন ১০০-২৫০ জন
িমক িনেয়ািজত রিহয়ােছ।

িত ান েত

৭। (ক)

িণ

িণ িন প:

ত িবিনেয়াগ (ল টাকায়):

িত ান েত পিরেশািধত লধন (Paid-up Capital) ল টাকায়:

(খ)

িত ান েত দীঘ ময়াদী মাট িবিনেয়াগ (অিডট িরেপাট অ যায়ী ) ল টাকায়:

i)

ি র িনকট হইেত

ii)

:

দশীয় াংক/আিথক িত ান হইেত :

যথাযথ ঘের
অ া র
ক ন

৩
iii)

িবেদিশ াংক/আিথক িত ান হইেত :

iv)

অ

কান

হইেত (

উে খ ক ন) :

৮। (ক) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ (িতন) অথ বৎসেরর মাট নাফা ( মাণপ সহ):
অথ বৎসর

পিরমাণ (ল টাকায়)

মাট
গড়
(খ) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ (িতন) অথ বৎসেরর িত ান ক ক সরকারেক পিরেশািধত সকল কর ( মাণপ সহ):
অথ বৎসর

পিরমাণ (ল টাকায়)

মাট
গড়
(গ) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ অথ বৎসেরর আেবদনকারী ক ক পিরেশািধত
অথ বৎসর

ি গত আয়কর ( মাণপ সহ):

পিরমাণ (ল টাকায়)

মাট
গড়
৯।

িত ান েত িনেয়ািজত জনবেলর সং া ( মাণপ সহ):

১০। িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ অথ বৎসের িত ান র জনক াণ লক কােজর
অথ বৎসর
িশ া

মাট
গড়

পিরমাণ (ল টাকায়)
া
অ া

ে গড় অবদান:

মাট

৪
১১। িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ অথ বৎসের উৎপািদত পে
অথ বৎসর

ানীয়%

ানীয় ক চামাল বহােরর অ পাত:

আমদািন ত%

মাট
গড়
১২।

জাতীয় ও আ জািতক আদশমান ( যমন িবএস আই ও আইএসও) ( মাণপ সহ)-অজন সং া ত ািদ:
(ক)

১৩।

জাতীয়

(খ) আ জািতক

(ক) পিরেবশ র া ও বজ শাধন ব াপনা ( মাণপ সহ):
(i) পিরেবশ অিধদ র দ ছাড়প
ii) বেজ র

:

িত :

iii) বেজ র পিরমাণ:
(খ) ই িপ াপন ও পিরচালনা সং া িব ািরত ত ( েয়াজেন থক কাগেজ ত সং
১৪।

ন ন প উ াবন:

১৫।

গেবষণা ও উ য়ন সং া ত ািদ ( মাণপ সহ):

১৬।

কমচারী ও িমক ক ান ( মাণপ সহ):

তািরখঃ.................................

ক ন)

আেবদনকারীর া র (সীলসহ)
ও
যাগােযােগর কানা

সং
১।
২।
৩।
৪।

দিললািদঃ

০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ছিব;
জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ;
জাতীয় রাজ বাড ক ক ি গত ও ািত ািনক যাবতীয় কর পিরেশােধর মাণক;
আেবদনকারী এবং/অথবা ত হার িত ান ঋণ/কর খলাপী নন এবং কান ফৗজদারী মামলায় সাজা া নন অথবা সাজা ভােগর পর
নপে ৫ বৎসর অিতবািহত হইয়ােছ এই মেম এক যথাযথ আইনা গ হলফনামা;
৫। িবগত ০৩ অথ বৎসেরর অিডট িরেপাট;
৬। অ া মাণক।

ফরম ‘খ’
িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর জ আেবদেনর ছক
(

১। (ক)

আেবদনকারীর নাম

:

, মাইে া ও

র িশ )

আেবদনকারীর
সত ািয়ত পাসেপাট
সাইেজর ছিব-২
কিপ

(বাংলায়)....................................................................
(ইংেরিজেত)...............................................................

(খ)

পদবী

:

চয়ার ান/উে া া পিরচালক/ ব াপনা অংশীদার/ ািধকারী
[ েযাজ ে () িচ িদন ]
ে পদবীর সমথেন মাণক িহসােব কা ানী আইন, ১৯৯৪ এর ১১৫ ধারা অ যায়ী xii নং ফরেম অংশীদার ে র
* েযাজ
িববরণ/অংশীদারী বসা/ফােমর দিলেলর ফেটাকিপ/ ািধকারীর পে যথাযথ কাগজািদর ফেটাকিপ দািখল কিরেত হইেব।
(গ)

িপতার/ ামীর নাম

:

(ঘ)

মাতার নাম

:

(ঙ)

জাতীয়তা

:

(চ)

জাতীয় পিরচয় প ন র

:

(ছ)

পাসেপাট (যিদ থােক)

: (ন র).......................................................................................
ই র ান ও তািরখ......................................................................

(জ)

(ঝ)

একই অথ বৎসের অ কান খােত
...................................................................................
িসআইিপ িনবািচত হইয়া থািকেল উ খােতর িববরণ:
(উ িসআইিপ কােডর ফেটাকিপ সং ক ন)
ি গত ও িত ােনর করদাতা শনা করণ ন র (ই আই):

i)

ি গত ই আই কর অ লসহ

ii)

ািত ািনক ই আই কর অ লসহ

২। িশ

িত ােনর নাম: (বাংলায়).....................................................................
(ইংেরিজেত)...................................................................

৩। িশ

িত ােনর কানাঃ

(ক) অিফসঃ.........................................
..................................................
..................................................
...................................................
টিলেফান ন রঃ
ফ া ন রঃ
মাবাইল ন রঃ
ই- মইলঃ

(খ) কারখানাঃ...................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
টিলেফান ন রঃ
ফ া ন রঃ
মাবাইল ন রঃ
ই- মইলঃ

৪। (ক)

উৎপািদত পে র বা প স েহর নাম
( ধান ৫ )

২
:.................................................................................

(খ)

সকল পে র িমিলত বািষক গড় উৎপাদন
মতা
:.................................................................................

(গ)

বািণিজ ক উৎপাদন

(ঘ)

িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ (িতন) অথ বৎসেরর উৎপািদত পে র

র তািরখ

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

অথ বৎসর

উৎপাদন (ল টাকায়)

ত বািষক উৎপাদন ও িব য় ( মাণপ সহ):
িব য় (ল টাকায়)

মাট
গড়

৫। িব মান িশ নীিতমালা (২০১০ এর ৩ অ ায়) অ যায়ী িশ
িমক
নং
১.

২.

৩.

৬।

িশ

িণ

া ফ াকচািরং ে ‘‘
িশ ’’ বিলেত সইসব
িশ িত ানেক ঝাইেব যইসব িত ােন জিম এবং
কারখানা ভবন িতেরেক ায়ী স েদর
িত াপন য়সহ ৫০ ল টাকা হইেত ১০ কা টাকা
িকংবা যইসব িশ িত ােন ২৫-৯৯ জন িমক কাজ
কের।
‘‘মাইে া িশ ’’ বিলেত সইসব িশ
িত ানেক
ঝাইেব যইসব িত ােন জিম এবং কারখানা ভবন
িতেরেক ায়ী স েদর
িত াপন য়সহ ৫
ল টাকা হইেত ৫০ ল টাকা িকংবা যইসব িশ
িত ােন ১০-২৪ জন বা তার চেয় কম সং ক িমক
কাজ কের।
‘‘ র িশ ’’ বিলেত পিরবােরর সদ েদর াধা
িবিশ সইসব িশ
িত ানেক ঝাইেব যইসব
িত ােন জিম এবং কারখানা ভবন িতেরেক ায়ী
স েদর
িত াপন য়সহ ৫ ল টাকার িনেচ
এবং পািরবািরক সদ সম েয় সেবা জনবল ১০ এর
অিধক নেহ এ প িশ িত ানেব ঝাইেব।
িত ান েত

ত িবিনেয়াগ (ল টাকায়):

িণ িন পঃ
স দ/জনবল এর মানদে আপনার িশ
িত ান কা িণ তাহা সংে েপ া া
ক ন

যথাযথ ঘের
অ া র
ক ন

৩
৭। (ক)

িত ান েত পিরেশািধত লধন (Paid-up Capital) ল টাকায়:

(খ)

িত ান েত দীঘ ময়াদী মাট িবিনেয়াগ (অিডট িরেপাট অ যায়ী) ল টাকায়:

i)

ি র িনকট হইেত

:

ii)

দশীয় াংক/আিথক িত ান হইেত

:

iii)

িবেদিশ াংক/আিথক িত ান হইেত

:

iv)

অ

কান

হইেত (

উে খ ক ন) :

৮। (ক) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ (িতন) অথ বৎসেরর মাট নাফা ( মাণপ সহ):
অথ বৎসর

পিরমাণ (ল টাকায়)

মাট
গড়
(খ) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ (িতন) অথ বৎসেরর িত ান ক ক সরকারেক পিরেশািধত সকল কর ( মাণপ সহ)
অথ বৎসর

পিরমাণ (ল টাকায়)

মাট
গড়
(গ) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ অথ বৎসেরর আেবদনকারী ক ক পিরেশািধত
অথ বৎসর

মাট
গড়

৯।

িত ান েত িনেয়ািজত জনবেলর সং া ( মাণপ সহ):

পিরমাণ (ল টাকায়)

ি গত আয়কর ( মাণপ সহ):

৪
১০। িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ অথ বৎসের িত ান র জনক াণ লক কােজর
অথ বৎসর

পিরমাণ (ল টাকায়)
া
অ া

িশ া

ে গড় অবদান:

মাট

মাট
গড়
১১। িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ অথ বৎসের উৎপািদত পে
অথ বৎসর

ানীয়%

ানীয় ক চামাল বহােরর অ পাত:

আমদািন ত%

মাট
গড়
১২।

জাতীয় ও আ জািতক আদশমান ( যমন িবএস আই ও আইএসও) ( মাণপ সহ)-অজন সং া ত ািদঃ
(ক)

১৩।

জাতীয়

(খ) আ জািতক

(ক) পিরেবশ র া ও বজ শাধন ব াপনা ( মাণপ সহ):
i)

পিরেবশ অিধদ র দ ছাড়প :

ii) বেজ র

িত:

iii) বেজ র পিরমাণ:
(খ) ই িপ াপন ও পিরচালনা সং া িব ািরত ত ( েয়াজেন থক কাগেজ ত সং
১৪।

ন ন প উ াবন:

১৫।

গেবষণা ও উ য়ন সং া ত ািদ ( মাণপ সহ):

ক ন):

৫
১৬।

কমচারী ও িমক ক ান ( মাণপ সহ):

তািরখঃ.................................

আেবদনকারীর া র (সীলসহ)
ও
যাগােযােগর কানা

সং
১।
২।
৩।
৪।

দিললািদঃ

০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ছিব;
জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ;
জাতীয় রাজ বাড ক ক ি গত ও ািত ািনক যাবতীয় কর পিরেশােধর মাণক;
আেবদনকারী এবং/অথবা ত হার িত ান ঋণ/কর খলাপী নন এবং কান ফৗজদারী মামলায় সাজা া নন অথবা সাজা ভােগর পর
নপে ৫ বছর অিতবািহত হইয়ােছ এই মেম এক যথাযথ আইনা গ হলফনামা;
৫। িবগত ০৩ অথ বৎসেরর অিডট িরেপাট;
৬। অ া মাণক।

ফরম ‘গ’
িসআইিপ (িশ ) িনবাচেনর জ আেবদেনর ছক
( সবা লক হৎ, মাঝাির ও

১। (ক)

আেবদনকারীর নাম

:

িশ )

আেবদনকারীর
সত ািয়ত পাসেপাট
সাইেজর ছিব-২
কিপ

(বাংলায়)....................................................................
(ইংেরিজেত)...............................................................

(খ)

পদবী

:

চয়ার ান/উে া া পিরচালক/ ব াপনা অংশীদার/ ািধকারী
[ েযাজ ে () িচ িদন ]
ে পদবীর সমথেন মাণক িহসােব কা ানী আইন, ১৯৯৪ এর ১১৫ ধারা অ যায়ী xii নং ফরেম অংশীদার ে র
* েযাজ
িববরণ/অংশীদারী বসা/ফােমর দিলেলর ফেটাকিপ/ ািধকারীর পে যথাযথ কাগজািদর ফেটাকিপ দািখল কিরেত হইেব।
(গ)

িপতার/ ামীর নাম

:

(ঘ)

মাতার নাম

:

(ঙ)

জাতীয়তা

:

(চ)

জাতীয় পিরচয় প ন র

:

(ছ)

পাসেপাট (যিদ থােক)

: (ন র).......................................................................................
ই র ান ও তািরখ......................................................................

(জ)

(ঝ)

একই অথ বৎসের অ কান খােত
...................................................................................
িসআইিপ িনবািচত হইয়া থািকেল উ খােতর িববরণঃ
(উ িসআইিপ কােডর ফেটাকিপ সং ক ন)
ি গত ও িত ােনর করদাতা শনা করণ ন র (ই আই):

i)

ি গত ই আই কর অ লসহ

ii)

ািত ািনক ই আই কর অ লসহ

২। িশ

িত ােনর নামঃ (বাংলায়).....................................................................
(ইংেরিজেত)...................................................................

৩। িশ

িত ােনর কানাঃ

(ক) অিফসঃ.........................................
..................................................
..................................................
...................................................
টিলেফান ন রঃ
ফ া ন রঃ
মাবাইল ন রঃ
ই- মইলঃ

(খ) কারখানাঃ...................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
টিলেফান ন রঃ
ফ া ন রঃ
মাবাইল ন রঃ
ই- মইলঃ

সবা খােতর িববরণ

২
:.................................................................................

(খ)

সবা

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

(গ)

িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ৩ (িতন) অথ বৎসেরর মাট সবার পিরমাণ ও িবিনময়
( মাণপ সহ):
অথ বৎসর
সবার পিরমাণ (ল টাকায়)
িবিনময়
(ল টাকায়)

৪। (ক)

র তািরখ

মাট
গড়
৫। িব মান িশ নীিতমালা (২০১০ এর ৩ অ ায়) অ যায়ী িশ
িমক
নং
১.

িণ

স দ/জনবল এর মানদে আপনার িশ িত ান
কা িণ তাহা সংে েপ া া ক ন

সবা লক িশে র ে ‘‘ হৎ িশ ’’ বিলেত
সইসব িশ
িত ানেক ঝাইেব যইসব
িত ােন জিম এবং কারখানা ভবন িতেরেক
ায়ী স েদর
িত াপন য়সহ ১৫ কা
টাকার অিধক িকংবা যইসব িশ িত ােন ১০০
জেনর অিধক িমক িনেয়ািজত রিহয়ােছ।
সবা লক িশে র ে ‘‘মাঝাির িশ ’’ বিলেত
সইসব িশ
িত ানেক ঝাইেব যইসব
িত ােন জিম এবং কারখানা ভবন িতেরেক
ায়ী স েদর
িত াপন য়সহ ১ কা
টাকা হইেত ১৫ কা টাকা পয িকংবা যইসব
িশ িত ােন ৫০-১০০ জন িমক িনেয়ািজত
রিহয়ােছ।
সবা লক িশে র ে ‘‘
িশ ’’ বিলেত
সইসব িশ
িত ানেক ঝাইেব যইসব
িত ােন জিম এবং কারখানা ভবন িতেরেক
ায়ী স েদর
িত াপন য়সহ ৫ ল
টাকা হইেত ১ কা টাকা িকংবা যইসব িশ
িত ােন ১০-২৫ জন িমক কাজ কেরন।

২.

৩.

৬।

িশ

িণ িন পঃ

িত ান েত মাট িবিনেয়াগ (ল টাকায়):

৭। (ক)
(খ)
i)
ii)
iii)
iv)

িত ান েত পিরেশািধত লধন (Paid-up Capital) ল টাকায়ঃ
িত ান েত দীঘ ময়াদী মাট িবিনেয়াগ (অিডট িরেপাট অ যায়ী ) ল টাকায়ঃ
ি র িনকট হইেত
:
দশীয় াংক/আিথক িত ান হইেত :
িবেদিশ াংক/আিথক িত ান হইেত :
অ কান হইেত ( উে খ ক ন) :

যথাযথ ঘের
অ া র
ক ন

৩
৮। (ক) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ (িতন) অথ বৎসেরর আয়কর ববত নাফা ( মাণপ সহ):
অথ বৎসর

পিরমাণ (ল টাকায়)

মাট
গড়
(খ) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ (িতন) অথ বৎসেরর িত ান ক ক সরকারেক পিরেশািধত সকল কর ( মাণপ সহ)

অথ বৎসর

পিরমাণ (ল টাকায়)

মাট
গড়
(গ) িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ অথ বৎসেরর আেবদনকারী ক ক পিরেশািধত

অথ বৎসর

ি গত আয়কর ( মাণপ সহ):

পিরমাণ (ল টাকায়)

মাট
গড়
৯। মধা
হণ ও সংর ণ
১০। সবা খােত ি উ াবন/ বহার

:
:

১১। িত ান র মাট জনবল ( মাণপ সহ) :
১২। িবেবচ অথ বৎসেরর ববত ০৩ অথ বৎসের িত ান র জনক াণ লক কােজর

অথ বৎসর
িশ া

পিরমাণ (ল টাকায়)
া
অ া

মাট
গড়
১৩। (ক) পিরেবশ র া ও বজ পিরেশাধন ব াপনা ( মাণপ সহ):
i)

পিরেবশ অিধ র দ ছাড়প

ii) বেজ র

িত

iii) বেজ র পিরমাণ

:
:
:

ে গড় অবদান:
মাট

৪

খ)
১৪।

ই িপ াপন ও পিরচালনা সং া িব ািরত ত ( েয়াজেন থক কাগেজ ত সং

ক ন):

জাতীয় ও আ জািতক আদশমান ( যমন িবএস আই ও আইএসও) ( মাণপ সহ)-অজন সং া ত ািদঃ
(ক)

জাতীয়

(খ) আ জািতক

১৫।

গেবেষণা ও উ য়ন সং া ত ািদ ( মাণপ সহ):

১৬।

কমচারী ও িমক ক াণ ( মানপ সহ):

তািরখঃ.................................
আেবদনকারীর া র (সীলসহ)
ও
যাগােযােগর কানা
সং
১।
২।
৩।
৪।

দিললািদঃ

০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ছিব;
জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ;
জাতীয় রাজ বাড ক ক ি গত ও ািত ািনক যাবতীয় কর পিরেশােধর মাণক;
আেবদনকারী এবং/অথবা ত হার িত ান ঋণ/কর খলাপী নন এবং কান ফৗজদারী মামলায় সাজা া নন অথবা সাজা ভােগর পর নপে ৫
বৎসর অিতবািহত হইয়ােছ এই মেম এক যথাযথ আইনা গ হলফনামা;
৫। িবগত ০৩ অথ বৎসেরর অিডট িরেপাট (যিদ থােক);
৬। অ া মাণক।

