তাধযখ

ধনফন্ধন নাং

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

পক্রতায
তযাধয়ত িধফ
০১।

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয

পননায ঞ্চয়ত্র ক্রদয়য পযভ

অফযপ্রাপ্ত কভমকতমা/কভমচাযীয নাভঃ----------------------------------------------- দফীঃ--------------------------------------------------

জন্ম তাধযখঃ--------------------------------- জাতীয় ধযচয় ত্র/াদার্ ম/জন্ম ধনফন্ধন নম্বয --------------------------------------------াধযফাধযক পনন প্রাদকয পেদত্র মৃত চাকুধযজীফীয স্বাভী/স্ত্রী/ভত্মাদনয নাভঃ------------------------------------------------------------জন্ম তাধযখঃ-------------------------------------------------------------০৪। ঞ্চয়ত্র ক্রয়কাযীয ঠিকানাঃ (ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ -------------------------------- (খ) ফতমভান ঠিকানাঃ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------পর্ধরদপান/দভাফাইর নম্বযঃ ----------------------------------------------------------------------------------০৫। পনন প্রদানকাযী অধপদয নাভ ও ঠিকানা: ----------------------------------------------------------------------------------------------------০৬।
চাকুযীদত পমাগদাদনয তাধযখ
অফয গ্র্দনয তাধযখ
াধযফাধযক পনন গ্র্দনয তাধযখ
০২।
০৩।

০৭।

পক্রতায ধযন ও ধরঙ্গ(√ ধচহ্ন ধদন)ঃঃ

০৮।

(ক) প্রাপ্ত পনন ফা গ্র্যাচুইটঃ
(খ) প্রাপ্ত বধফষ্য তধফরঃ
র্াকা অাংদকঃ--------------------------------------র্াকা অাংদকঃ-------------------------------------------------------কথায়ঃ --------------------------------------কথায়ঃ -------------------------------------------------------পভার্ কত র্াকায ঞ্চয়ত্র ক্রয় কযদত ইচ্ছুকঃ অাংদকঃ----------------------------------------------------------------------------------

০৯।

গ্র্াভ পকধিক য পকধিক

পুরুল

ভধরা

কথায়ঃ -------------------------------------------------------------------------------১০।

ধযদাদধয ধযণঃ
নগদ/দচক নাং --------------------------------- তাধযখঃ------------------------------ ব্াাংকঃ---------------------------------------------১১। কয নাক্তকযণ নম্বয (প্রদমাজয পেদত্র):----------------------------------------------------------------------------------------------------------নধভনী(গণ)এয
তযাধয়ত িধফ
১২।
নধভনী ভদনানয়ন াংক্রাভত্ম
নধভনী(গণ)এয স্বােয অথফা বৃদ্াাংগুধরয
নধভনীয নাভ ও ঠিকানাঃ
িা
(১) নাভঃ--------------------------------ম্পকমঃ -------------- র্াকায ধযভাণঃ---------------(ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ------------------------- (খ) ফতমভান ঠিকানা-------------------------------------------- ১।
-------------------------------------------------------------------------------------------নভভীনয জন্ম তাধযখঃ-------------------(২) নাভঃ--------------------------------ম্পকমঃ -------------- র্াকায ধযভাণঃ------------------ ২।
(ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ----------------------- (খ) ফতমভান ঠিকানা---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------নধভধনয জন্ম তাধযখঃ--------------------১৩।
অাংগীকাযঃ এই ভদভম পঘালনা কধযদতধি পম, আধভ ইধতপূদফ ম আনুদতাধলক ও বধফষ্য তধফদরয অদথ ম অন্য পকান ইস্যয অধপ ইদত পননায
ঞ্চয়ত্র ক্রয় কযায আদফদন কধয নাই। আধভ এই ভদভমও অফধত পম, ক্রয়ীভায উয ঞ্চয়ত্র ক্রয় এফাং অতয পঘালনায কাযদন মুদয়
ঞ্চয়দত্রয মুনাপা ফাদজয়াপ্ত ইদফ।
১৪।
আধভ পননায ঞ্চয়ত্র নীধতভারা ২০০৪ ভাধনয়া চধরদত ফাধ্য থাধকফ।
তাধযখঃ -----------------------পননায ঞ্চয়ত্র ক্রয়কাযীয স্বােয
....................................................................................................................................................................................
প্রাধপ্ত স্বীকায/নাক্তকযণ যধদ(ব্াাংক/ডাকঘয/ঞ্চয় ব্যযদযা পূযণ কযদফ)
পক্রতায তযাধয়ত
িধফ

ধনফন্ধন নাং

পননায ঞ্চয়ত্র ক্রয়কাযীয নাভ
--------------------------------------

ইস্যয মূল্য

স্বােয
-------------------------

তাধযখ

নধভনী(গণ)এয নাভ
(ক) ---------------------------(খ) ----------------------------

নধভনী(গণ)এয
তযাধয়ত িধফ
নধভনী(গণ)এয স্বােয/ বৃদ্াাংগুধরয িা

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

ঞ্চয়দত্রয ক্রধভক নাং
ইস্যয অধপদয
ীরদভায ও তাধযখ

ইস্যযকাযী কর্তমদেয
স্বােয ও ীর
[অয পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্]

(ব্াাংক/ডাকঘয/ঞ্চয় ব্যযদযা পূযণ কযদফ)
১৫।

ঞ্চয়দত্রয ধফফযণঃ
মূল্যভান

ঞ্চয়দত্রয ক্রধভক নাং

াংখ্যা

র্াকায ধযভাণ

পভার্ ইস্যযকৃত ঞ্চয়দত্রয াংখ্যা ........................... ও র্াকায ধযভাণ .....................................................................

১৬।

ফধণ মত ঞ্চয়ত্র ব্যধিয়া াইরাভ।
তাধযখঃ----------------------------

১৭।

-----------------------------------পননায ঞ্চয়ত্র ক্রয়কাযীয স্বােয

স্থানাভত্ময, ত্মাভত্ময, ডুধস্নদকর্ যধদ ইস্যয ও অন্যান্য ধফলয় াংক্রাভত্ম তথ্যমূঃ

তাধযখ ও ীরদভায

ইস্যযকাযী কর্তমদেয স্বােয

...................................................................................................................................................................................
এই যধদট ঞ্চয়দত্রয ধত না যাধখয়া পৃথকবাদফ মত্নকাদয যাখা ফাঞ্ছনীয়।
তদফ মুনাপা উদতারন ও মূর বাঙ্গাদনায ভয় প্রদমন কধযদত ইদফ।

ঞ্চয়ত্র ম্পদকম কধতয় তথ্যঃ
১।
২।
৩।
৪।

ঞ্চয়ত্র ব্াাংক, ডাকঘয ও জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা পথদক ক্রয় ও বাাংগাদনা মাইদফ।
৫-ফিয পভয়াদী পননায ঞ্চয়ত্র একক নাদভ দফ মাচ্চ ৫০ রে র্াকা ক্রয় কযা মায়। ক্রয়ীভায অধতধযক্ত ক্রয়কৃত ঞ্চয়দত্র পকান মুনাপা অধজমত য়
না।
প্রদয়াজদন পভয়াদ পূধতময আদগও নগদায়ন কযা মায়, তদফ এক ফিয পূন ম ওয়ায আদগ নগদায়ন কধযদর পকান মুনাপা াওয়া মায় না।
ঞ্চয়ত্র াধযদয় পগদর ফা চুধয দয় পগদর অথফা অন্য পকান কাযদন ধফনষ্ট দয় পগদর পক্রতায অনুকূদর ‘‘ডুধস্নদকর্ ঞ্চয়ত্র’’ ইস্যয কযা য়।
পদেদত্র ইস্যযকাযী অধপদয ধত ত্বয পমাগাদমাগ কযদত দফ।

