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জন শাসন ম নালয়,
বাংলােদশ কম চারী ক াণ বাড
বাড (রাজ ) তহিবল

১ম ১২ তলা সরকাির অিফস ভবন (১১ তলা)
স নবািগচা, ঢাকা।
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িবষয়ঃ াফ বাস কম চীর বড় বােস .................................. হেত ..................................
েট যাতায়ােতর জ
েকট ই র আেবদন প ।
নাম (বাংলায়)

১।

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

(ইংেরিজেত) -------------------------------------------------------- -----------পদিব-----------------------------------------------------------( গেজেটড/ননেগেজেটড)

২।

(ইংেরিজেত) -------------------------------------------------------------------৩।

বতন

ল---------------------------------------------------------------------------

ণ অিফস

৪।

কানা- -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------৫।

জাতীয় পিরচয়প নং ------------------------------------------------- (সত ািয়ত ফেটাক সং

৬।

টিলেফান ন র----------------------------------- ।

৭।

ায়ী

করেত হেব)

কানা- াম/শহর-------------------------------ডাকঘর----------------------

উপেজলা----------------------------------- জলা--------------------------------।
৮।

চাকির রাজ খাত

/উ য়ন ক

/কি নেজ ী/মা ারেরাল/ওয়াকচাজ ( ক িচ

৯।

উি িখত েট গাড়ীর সং া---------- , বতমােন

(৯নং িমক আদায়কারী ক ক রণীয়)।
১০।

িদন)

েকটধারী যা ীর সং া-------------------------------(আ দায়কারীর া র)

েকট াি র
শত ািদঃ

(১) আেবদনকারীেক অব ই সরকাির কম কত া/কম চা রী হেত হেব
(২)
থক অিফস ফেরায়ািড ং মা েম আেবদন প জমা িদেত হেব।
(3) আেবদনপে র সােথ অিফস আইিড কােড র ফেটাকিপ সং
করেত হেব।
(4)
েকট াি র পর িনধ ািরত ভাড়া চলিত মােসর ৭(সাত) তািরেখর মে অি ম
পিরেশাধ করেত হেব।
(5) কান কারেণ াফবােস যাতায়াত করেত না চাইেল অব ই ৩০(ি শ) তািরেখর
মে
েকট অিফেস জমা িদেত হেব। অ থায় েকট জমা না দয়াকালীন
পয ভাড়া (অিতির ভাড়া সহ) পিরেশাধ করেত হেব।
(6)
াফ বােস িনিদ কান আসন বরা করা হয় না। যাতায়ােতর জ
মা
েকট ই করা হয়।
(7) বড় বােস কম কত া/ কম চারীেদর অ েল েকট ই করা হয়।
(8) ক প
য কান কারণ দশ ােনা িতেরেক েকট বািতল করার মতা
সংর ণ কেরন।
আিম এ মেম অ ীকার করিছ য, উপেরাি িখত ত ািদ স ক এবং বিণত শত ািদ পালেন বা থাকব িবধায় আমার
নােম বড় বােস এক েকট ই র অ মিত দােনর জ আেবদন করিছ।
------------------------------------আেবদনকারীর া র ও তািরখ
উপ-পিরচালক
বাংলােদশ কম চারী ক াণ বাড ।
িমক নং ----------------------------উপ
১(এক)

তািরখ------------------------------

বণনা মাতেবক---------------------------------- হেত ------------------------------------ েট
েকট ই র অ মিত দয়া হেলা।
-------------------------------------েকট ই কারী ক পে র া র ও িসল।

