
 

     * এক লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে ক্রর্ধ্ের ক্ষক্ষর্ধ্ে। 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্ধ্েশ সরকার 

জাতীে সঞ্চে অধিেপ্তর 

সঞ্চেপে ক্রর্ধ্ের ফরম (ব্যধি) 

১। সঞ্চেধির্ধ্মর নাম   

  ২। ক্ষক্রতার তথ্য  

 i) ক্ষক্রতা-১ (একক নার্ধ্ম ক্রর্ধ্ের ক্ষক্ষর্ধ্ে) 
   

       (ক) জাতীে পধরচেপে নম্বর (NID)  (খ) জন্ম তাধরখ  
 

       (গ) ক্ষমাবাইল ক্ষফান নম্বর  (ঘ) কর সনািকরণ নম্বর (TIN) *  
 

       (ঙ) বতেমান ঠিকানা ও ই-ক্ষমইল  

           
 

  ii) ক্ষক্রতা-২ (ক্ষ ৌথনার্ধ্ম ক্রর্ধ্ের  ক্ষক্ষর্ধ্ে)    
 

   

       (ক) জাতীে পধরচেপে নম্বর (NID)  (খ) জন্ম তাধরখ  
 

       (গ) ক্ষমাবাইল ক্ষফান নম্বর  (ঘ) কর সনািকরণ নম্বর (TIN) *  
 

       (ঙ) বতেমান ঠিকানা ও  ই-ক্ষমইল   

    
 

 iii) ক্ষক্রতার িরন ( ধেন)  : ক্ষক্রতা-১ গ্রামর্ধ্কধিক  শহরর্ধ্কধিক  ক্ষক্রতা-২ গ্রামর্ধ্কধিক  শহরর্ধ্কধিক 
 

 iv) পধরর্ধ্শার্ধ্ির িরন ( ধেন) নগে  ক্ষচক  
 

 v) টাকার পধরমাণ                    : অর্ধ্ে     কথাে  
 

 vi) ক্ষচর্ধ্কর ক্ষক্ষর্ধ্ে: (ক) ক্ষচক নাং ও তাধরখ    (খ)  ব্যাাংক ধহসার্ধ্বর িরন ( ধেন) সঞ্চেী  চলধত 
 

       (গ)  ব্যাাংক ধহসার্ধ্বর ধশর্ধ্রানাম (বাাংলাে)  (ইাংর্ধ্রধজর্ধ্ত)    
 

       (ঘ) ধহসাব নম্বর   (ঙ) রাউটাং নম্বর  
 

       (ঙ)  ব্যাাংক ও শাখার নাম  
 

 vii) নগর্ধ্ের ক্ষক্ষর্ধ্ে: (ক) ব্যাাংক ও শাখার নাম  (খ) ধহসাব নম্বর  
 

        (গ) ব্যাাংক ধহসার্ধ্বর ধশর্ধ্রানাম (বাাংলাে)   (ইাংর্ধ্রধজর্ধ্ত)    
 

        (ঘ) রাউটাং নম্বর  (ঙ) ব্যাাংক ধহসার্ধ্বর িরন ( ধেন) সঞ্চেী  চলধত 
 

 viii) ক্ষপনশনার হর্ধ্ল   ধপধপও/ইধপধপও  নম্বর ও ইস্যুর তাধরখ   ix) ধপধপওর ফর্ধ্টাকধপ সাংযুি ( ধেন) হুাঁ  না 
 

 x) ধজধপএফ এর সব ের্ধ্শষ ব্যার্ধ্লন্স  xi) গ্রাচুধেটর পধরমাণ  
 

 xii)  প্রধতবন্ধী হর্ধ্ল  প্রধতবন্ধী আইধি নাং  xiii) প্রধতবন্ধী আইধি কার্ধ্ি ের অনুধলধপ সাংযুি ( ধেন) হুাঁ  না 
 

3। নধমধন (প্রাপ্তবের্ধ্ির ক্ষক্ষর্ধ্ে)  (২) নধমধন (প্রাপ্তবের্ধ্ির ক্ষক্ষর্ধ্ে)  
 

 i) নধমধনর  NID  নম্বর       i) নধমধনর  NID  নম্বর  
 

 ii) জন্ম তাধরখ       ii) জন্ম তাধরখ  
 

 iii) বতেমান ঠিকানা ও 

      ক্ষমাবাইল ক্ষফান নম্বর 

 

 
     iii) বতেমান ঠিকানা ও     

           ক্ষমাবাইল ক্ষফান নম্বর 

 

 

 iv) টাকার পধরমাণ/অাংশ      iv) টাকার পধরমাণ/অাংশ  
 

 v) ক্ষক্রতার সার্ধ্থ সম্পকে    v) ক্ষক্রতার সার্ধ্থ সম্পকে  
 

4। নধমধন (অপ্রাপ্তবেি /প্রধতষ্ঠার্ধ্নর ক্ষক্ষর্ধ্ে):   

 i) নধমধন/প্রধতষ্ঠার্ধ্নর নাম  
 

 ii) নধমধন/প্রধতষ্ঠার্ধ্নর ঠিকানা   
 

 iii)  নধমধনর  জন্ম ধনবন্ধন নম্বর  iv) টাকার পধরমাণ/অাংশ  
 

 v) প্রতুেনকারী/প্রধতধনধির   (ক) NID  (খ)  ক্ষমাবাইল ক্ষফান নম্বর   
 

        (গ) প্রতুেনকারী/প্রধতধনধির জন্ম তাধরখ  ঘ) নধমধন/প্রধতষ্ঠার্ধ্ন সার্ধ্থ প্রতুেনকারী/প্রধতধনধির সম্পকে:  
 

 ক্ষঘাষণা ও অঙ্গীকার 

আধম/আমরা ক্ষঘাষণা ও অঙ্গীকার করধি ক্ষ , ১। ওপর্ধ্র বধণ েত তথ্যাধে সঠিক ও ধনর্ভ েল। 

২। আাধম/আমরা সাংধিষ্ট সঞ্চেপর্ধ্ের ধবধি-ধবিান ক্ষমর্ধ্ন চলর্ধ্ত বাধ্য থাকর্ধ্বা। উধিধখত সঞ্চেপর্ধ্ের মুনাফার ধকধি ও আসল ক্ষমোেপূধতের্ধ্ত ধনি োধরত ব্যাাংক ধহসার্ধ্ব জমা হর্ধ্ব। 

৩। গ্রাহর্ধ্কর মৃত্যুর পর নধমধন/নধমধনগণ/প্রতুেনকারী অথবা উত্তরাধিকারীগণ ব্যাাংক ধহসাব বন্ধ করার জন্য ইস্যু অধফসর্ধ্ক জানার্ধ্ত বাধ্য এবাং  সম্পূণ েরূর্ধ্প     

     দ্বাধেত্বশীল  থাকর্ধ্ব এবাং এই তথ্য জানার্ধ্নার ব্যথ েতাে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাাংক ধহসার্ধ্ব জমার জন্য ইস্যুকারী কর্তেপক্ষ োধে থাকর্ধ্ব না।  

 ১।                                              ২। ১।                                               ২। 

 নধমধন/প্রতুেনকারীর স্বাক্ষর ও তাধরখ ক্ষক্রতার স্বাক্ষর ও তাধরখ 

1006২০১৯  


