
 

ফযাফয, 

 াতততযক্ত প্রধান প্রক ৌরী 

 ফাাংরাকদ বফতায 

 ঢা া।  

 

তফলয়: াতযফাতয  বনন ও ানযানয বাতা প্রদান প্রকে।  

 

ভকাদয়, 

 তফনয় তনকফদন এাআ বম, াঅভায স্বাভী ভযহুভ াআয়াদ াঅরী, এভ.এর.এ.এ/গার্ড তককফ ফাাংরাকদ 

বফতায, ঢা ায়  ভডযত তিকরন। তততন ০১-০৯-২০০৭ তি: তাতযকে চা ুযী বথক  াফয গ্রণ  কযন এফাং তায 

জীফদ্বায় গ্রাচুাআতি ও বনন ববাগযত াফস্থায় ১৬-০৩-২০২২ তি: তাতযকে ভৃতুযফযণ  কযন। াঅভায স্বাভীয 

ভৃতুযয যফতডীকত তাাঁয ওয়াতয তককফ াদযফতধ ভাত  বনন বাতা ও ানযানয বাতা গ্রণ  যা য়তন।  

 

বপ্রতিকত, াঅভায ভৃত স্বাভীয ভাত  বনন বাতা ও ানযানয বাতা াঅভাক  প্রদাকনয প্রকয়াজনীয় ফযফস্থা 

গ্রকণয জনয তফকলবাকফ ানুকযাধ জানাতি।  

 

 

 

         তফনীত তনকফদ , 

 

 

তাতযে: 

(বযাত য়া বফগভ) 

ভযহুভ াআয়াদ াঅরী এয স্ত্রী 

এভ.এর.এ.এ/গার্ড  

ফাাংরাকদ বফতায, 

ঢা া। 

  



 

 

ফযাফয, 

 উকজরা তাফ যিণ  ভড তডা 

  াতরয়াক য, গাজীুয। 

 

তফলয়: াতযফাতয  বনন ও ানযানয বাতা প্রদান প্রকে।  

 

ভকাদয়, 

 াঅভায স্বাভী ভযহুভ াআয়াদ াঅরী, এভ.এর.এ.এ/গার্ড তককফ ফাাংরাকদ বফতায, ঢা ায়  ভডযত 

তিকরন। তততন ০১-০৯-২০০৭ তি: তাতযকে চা ুযী বথক  াফয গ্রণ  কযন এফাং তায জীফদ্বায় গ্রাচুাআতি ও 

বনন ববাগযত াফস্থায় ১৬-০৩-২০২২ তি: তাতযকে ভৃতুযফযণ  কযন। াঅভায স্বাভীয ভৃতুযয যফতডীকত তাাঁয 

ওয়াতয তককফ াদযফতধ ভাত  বনন বাতা ও ানযানয বাতা গ্রণ  যা য়তন।  

 

বপ্রতিকত, াঅভায ভৃত স্বাভীয ভাত  বনন বাতা ও ানযানয বাতা াঅভাক  প্রদাকনয প্রকয়াজনীয় ফযফস্থা 

গ্রকণয জনয তফকলবাকফ ানুকযাধ জানাতি।  

 

         তফনীত তনকফদ  

 

তাতযে: 

(বযাত য়া বফগভ) 

ভযহুভ াআয়াদ াঅরী এয স্ত্রী 

বচৌত দায 

ফাাংরাকদ বফতায,  

ঢা া। 

  



 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

evsjv‡`k †eZvi, XvKv 
 
স্মায  নম্বয- ১৫.৫৩.০০০০.৩০৩.১৩.০০১.২২                   তাতযোঃ 

 
welq t াতযফাতয  বনন গ্রকনয জনয াঅকফদনত্র বপ্রযণ প্রকে। 
 

 উমুডক্ত তফলকয়য াঅকরাক  জানাকনা মাকি বম, াত্র দপ্তকযয াকফ  বচৌত দায ভযহুভ বভাাঃ াআয়াদ াঅরী বনন 

ববাগযত াফস্থায় গত ১৬-০৩-২০২২ তাতযে ভৃতুযফযণ  যায় তাাঁয তফধফা স্ত্রী বযাত য়া বফগভ াতযফাতয  বনন/াফয বাতা 

গ্রকনয জনয াঅকফদন  কযকিন। তাাঁয াঅকফদকনয বপ্রতিকত তনধডাতযত াতযফাতয  বনকনয পযভ ূযন  কয প্রকয়াজনীয় 

 াগজত্রাতদ যফতডী ফযফস্থা গ্রকনয জনয এতদকে বপ্রযণ  যা করা। 

১। াঅকফদন ত্র      0 ০১  ত। 

২। াতযফাতয  বনন পযভ     0 ০১  ত। 

৩। াআউতনয়ন তযলদ/ততি  কডাকযন  তৃড  ভৃতুয নদত্র  0 ০১  ত।  

৪। নভুনা স্বািয ও াাঁচ াঅেুকরয িা    0 ০১  ত। 

৫। িতফ তযাতয়ত      0 ০২  ত। 

৬। উত্তযাতধ ায নদত্র ও নন-ভযাতযজ াতিডতপক ি  0 ০১  ত। 

৭। াফয বাতা উকত্তারন  যায িভতা াডন     

    ও াতববাফ  ভকনানয়ন এয প্রতযয়নত্র   0 ০১  ত। 

৮।        নদত্র                                                          0 ০১  ত। 

৯। জন্মতনফন্ধন নদত্র                                                       0 ০১  ত। 

১০। ত ত ফাআকয়য পকিা ত     0 ০১  ত। 

১১। বভাাঃ াআয়াদ াঅরী এয জাতীয় তযচয় কত্রয তযাতয়ত  ত 0 ০১  ত। 

১২।                 জাতীয় তযচয় কত্রয তযাতয়ত  ত 0 ০১  ত। 

১৩। ভযহুভ বভা: াআয়াদ াঅরী এয বনন পযকভয  ত             : ০১  ত। 

 

াংমুতক্ত0 মথাফতণডত।  

 

 

( াভার াকফ) 

ততনয়য প্রক ৌরী 

                                                                                   াতততযক্ত প্রধান প্রক ৌরীয দদনতিন দাতয়কে। 

বভাফাাআর: ০১৭৩৪৫৫৬৬৬ 

Email- betar@gmail.com 
 

 উকজরা তাফ যিণ  ভড তডা 

  াতরয়াক য, গাজীুয। 

 

স্মায  নম্বয- ১৫.৫৩.০০০০.৩০৩.১৩.০০১.২২                   তাতযোঃ 
 

াফগতত কে0- 

১। জনাফ বযাত য়া বফগভ, ভযহুভ বভাাঃ াআয়াদ াঅরী এয তফধফা স্ত্রী, গ্রাভ:  তফযুয, র্া ঘয:  তফযুয ১৩৪৯, থানা/উকজরা: 

াবায, বজরা: ঢা া। 

২। নতথ। 

 

 

( াভার াকফ) 

ততনয়য প্রক ৌরী 

  

mailto:Email-kabirpur.betar@gmail.com


 

নভনুা স্বািয 

ফাাংরাকদ বফতায, ঢা া ব কেয াকফ  এভ.এর.এ.এ/গার্ড, ভযহুভ াআয়াদ াঅরী এয তফধফা স্ত্রী বযাত য়া বফগভ 

এয নভুনা স্বািয:- 

 
 
1| জনাফ বযাত য়া বফগভ 0- 

 
 
2| জনাফ বযাত য়া বফগভ 0- 

 
 
3| জনাফ বযাত য়া বফগভ 0- 
  



 
 

ফাভ াকতয াাঁচ াঅেকুরয িা 

 
ফাাংরাকদ বফতায, ঢা া ব কেয ব কেয াকফ  এভ.এর.এ.এ/গার্ড, ভযহুভ াআয়াদ াঅরী এয তফধফা স্ত্রী বযাত য়া 

বফগভ এয ফাভ াকতয াাঁচ াঅেুকরয িা:- 
 
 
 
 1| Kwbôv  :- 
 
 
 
 2| AbvwgKv  :- 
 
 
 
 3| ভধযভা  :- 
 
 
 
 4| ZR©bx  :- 
 
 
 
 5| e„×v  :- 
 
 

 

                                                                                           

  



াংকমাজনী-৬ 

নভুনা স্বািয ও াকতয াাঁচ াঅেুকরয িা 

১। তনকে াঅনুকতাতল  ও াফয বাতায াঅকফদন াযী জনাফ/বফগভ: বযাত য়া বফগভ 

দতফ (প্রকমাজয বিকত্র) …………………………….. ততা/স্বাভী: ভযহুভ াআয়াদ াঅরী 

এয ততনতি নভুনা স্বািয তযাতয়ত  যা াআর। 

            ক্রতভ  নাং                             ূণড স্বািয                                   াংতিপ্ত স্বািয 

            (১) 

           (২) 

           (৩) 

২। তনকে াঅনুকতাতল  ও াফয বাতায াঅকফদন াযী জনাফ/বফগভ: বযাত য়া বফগভ 

দতফ (প্রকমাজয বিকত্র) …………………………..ততা/স্বাভী: ভযহুভ াআয়াদ াঅরী 

এয াকতয াাঁচ াঅেুকরয িা তযাতয়ত  যা াআর। 

          ক্রতভ  নাং                              াঅেুকরয নাভ                                    িা 

           (১)                                   ফাভ/র্ান  তনষ্ঠ  

           (২)                                   ফাভ/র্ান ানাতভ া 

           (৩)                                  ফাভ/র্ান ভধযভা  

           (৪)                                  ফাভ/র্ান তজডনী 

          (৫)                                   ফাভ/র্ান ফৃদ্ধােতর 

 

৩। উমুডক্ত নভুনা স্বািয ও াকতয াাঁচ াঅেুকরয িা াঅভায ম্মুকে প্রদান  যা াআয়াকি। 

 

 

 

তযায়ন াযী প্রথভ বেণীয বগকজকির্  ভড তডায তাতযে স্বািয 

ীরকভায (নাভমুক্ত) 


