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আন্তর্জাতিক অতিবাসী তিবস পুরস্কার ২০২২ এর (প্রতিষ্ঠান পর্ জায়) আববিন পত্র 
 

 

০১। প্রতিষ্ঠান প্রধান/মাতিক এর ব্যতিগি িথ্য (বাাংিাবিশী পাসবপার্ জ  এর িথ্য অনুর্ায়ী): 

 

০১.০১ নাম (বাাংিায়)    : .................................................................. 

 নাম (ইাংবরর্ীবি)   : ................................................................... 

০১.০২ তপিার নাম     : .................................................................... 

০১.০৩ মািার নাম     : ..................................................................... 

০১.০৪  পাসবপার্ জ নম্বর     : ..................................................................... 

০১.০৫ র্ন্ম িাতরখ     : ..................................................................... 

০১.০৬ নাগতরকত্ব     : ..................................................................... 

০১.০৭ স্থায়ী ঠিকানা     : .................................................................................................. 

০১.০৮ বিজমান ঠিকানা      : .................................................................................................. 

০১.০৯ ফ ান নম্বর     : ..................................................................... 

 ফমাবাইি নম্বর     : ..................................................................... 

০১.১০ ই-ফমইি      : ..................................................................... 

০২। প্রতিষ্ঠাবনর তববরনঃ (প্রতিষ্ঠাবনর মাতিকানা ও পতরচািনা সাংক্রান্ত প্রমানক কতপ তিবি হবব) 
 

০২.০১ প্রতিষ্ঠাবনর নাম       : .................................................................................................. 

০২.০২ প্রতিষ্ঠাবনর ঠিকানা    : .................................................................................................. 

০২.০৩ ফ ান নম্বর     : .................................................................................................. 

 ফমাবাইি নম্বর     : .................................................................................................. 

০২.০৪ ই-ফমইি      : ................................................................................................ 

০২.০৫ গ্রীবস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পতরচািনা সাংক্রান্ত সময়কাি ও অন্যান্য িথ্যাতি (প্রমানক কতপ সাংযুি করবি হবব): 

........................................................................................................................................ 

০২.০৬ গ্রীবস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পতরচািনা সাংক্রান্ত িথ্যাতি (বরকর্ জ/ সার্ট জত বকর্ এর নাম ও নম্বর উবেখ করুন): 

(প্রমানক কতপ তহবসবব গ্রীবসর ফকন্দ্রীয় ব্যাাংক/সমমান কর্তজপবের ফিইবসন্স, ফের্ িাইবসন্স বা সমমাবনর প্রমানক, 

TAX-VAT ফরতর্বেশন এর সনি, Memorandum of Article ও অন্যান্য ফরকর্ জ এর কতপ সাংযুি করবি হবব) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

প্রতিষ্ঠান 

প্রধান/মাতিবকর 

পাসবপার্ জ সাইবর্র 

রতিন ছতব আঠা তিবয় 

সাংযুি করবি হবব 



Page 2 of 3 

 

০৩। ফরতমবর্বন্সর ফপ্ররবে সহায়িারকারী তহবসবব িথ্যাতি 

(প্রতিষ্ঠান হবি বাাংিাবিবশ ফরতমবর্ন্স ফপ্ররবের রতশবির কতপ/ফের্বমন্ট এর কতপ সাংযুি করবি হবব): 

• তবববচয ফরতমবর্ন্স ফপ্ররন সময়কািঃ ২০২১-২০২২ অর্ জবছর (০১/০৭/২০২১ তি: হবি ৩০/০৬/২০২২ তি: পর্ জন্ত) 

 

ক্রতমক মাবসর নাম ফপ্ররীি ফরতমবর্বন্সর পতরমান মন্তব্য 

বববিতশক মুদ্রায় র্াকায় 

০১ জুিাই/২০২১    

০২ আগে/২০২১    

০৩ ফসবেম্বর/২০২১    

০৪ অবটাবর/২০২১    

০৫ নবিম্বর/২০২১    

০৬ তর্বসম্বর/২০২১    

০৭ র্ানুয়াতর/২০২২    

০৮ ফ ব্রুয়াতর/২০২২    

০৯ মাচ জ/২০২২    

১০ এতপ্রি/২০২২    

১১ ফম/২০২২    

১২ জুন/২০২২    

সবব জাবমার্    

 

০৪। উবেখবর্াগ্য অন্য ফকান গুরুত্বপূে জ িথ্য র্াকবি িার তববরে (প্রমানক কতপ সাংযুি করবি হবব):     

.............................................................................................................................. 

০৫। র্রুতর িবথ্যর র্ন্য বা অন্য ফকান প্রবয়ার্বন র্ার সাবর্ ফর্াগাবর্াগ করা ফর্বি পাবরঃ 

 ০৫.০১  নাম   : ................................................................................ 

০৫.০২ পাসবপার্ জ নম্বর     : .............................................................................. 

 ০৫.০৩  ফর্াগাবর্াবগর ঠিকানা  : ................................................................................ 

 ০৫.০৪  ফ ান ও ফমাবাইি নম্বর : ................................................................................ 

 ০৫.০৫  ই-ফমইি   : ................................................................................ 
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০৬।  তনধ জাতরি তিবন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/মাতিবকর অনুপতস্থবি তর্তন পুরস্কার গ্রহন করববন, িার পতরচয়: 

 ০৬.০১  নাম   : ................................................................................ 

০৬.০২ পাসবপার্ জ নম্বর     : .............................................................................. 

 ০৬.০৩  ফর্াগাবর্াবগর ঠিকানা  : ................................................................................ 

 ০৬.০৪  ফ ান ও ফমাবাইি নম্বর : ................................................................................ 

 ০৬.০৫  ই-ফমইি   : ................................................................................ 

০৭।  হি নামা: 

 আতম …………………..……………এই মবম জ ফ াষনা করতছ ফর্, এ আববিন পবত্র প্রিত্ত 

সকি িথ্য সাংযুি কাগর্পত্র সঠিক। আতম র্তি ফকান ভূি িথ্য বা র্াতিয়াতির আশ্রয় তনবয় র্াতক র্া 

িতবষ্যৎ ফর্বকান সমবয় প্রমাতনি হবি দূিাবাস কর্তজপে আমার তবরুবে ফর্বকান আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন 

করবি পারবব। 

 

 

সাংযুতিঃ ফমার্ ...............পািা 

 

িাতরখ: ........................                                    আববিনকারীর স্বাের 

 

আববিনকারীর নাম ও সীি (র্তি র্াবক) 

 

 

 

 

আববিন পত্র ছক পূরবনর তবষবয় তনবি জতশকা 

 

(ক) আববিন পবত্র আববিনকারী অবশ্যই স্বাের করবি হবব। 

(খ) আববিন পবত্রর সকি পািায় এবাং সাংযুি কাগর্পত্র/প্রমানক সমূবহ আবিনকারী অনুস্বাের করববন। 

(গ) আববিন পত্র A4  আকাবরর সািা কাগবর্র উপবর প্রস্তুি করবি হবব। 

( ) আববিনকারীর বাাংিাবিশী পাসবপাবর্ জর  বর্াকতপ আববিন পবত্রর সাবর্ সাংযুি করবি হবব। 

(ি) আববিনকারীর গ্রীবস বসবাবসর ব্যতিগি ফরতসবর্ন্ট পারতমর্/স্মার্ জ কার্ জ এর  বর্াকতপ আববিবনর সাবর্ সাংযুি 

করবি হবব। 

(চ) আববিনকারীর ফরতমবর্ন্স ফপ্ররবন সহায়িা প্রিান সাংক্রান্ত প্রমানক এর  বর্াকতপ আববিবনর সাবর্ সাংযুি করবি 

হবব। 

(ছ) আববিনকারীর গ্রীবস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পতরচািানা সাংক্রান্ত ফরকর্ জপত্র এর প্রমানক কতপ তহবসবব গ্রীবসর ফকন্দ্রীয় 

ব্যাাংক/সমমান কর্তজপবের ফিইবসন্স, ফের্ িাইবসন্স বা সমমাবনর প্রমানক, TAX-VAT ফরতর্বেশন এর সনি, 

Memorandum of Article ও অন্যান্য ফরকর্ জ এর কতপ আববিবনর সাবর্ সাংযুি করবি হবব। 

(র্) আববিনকারীর অন্যান্য িথ্যাতির প্রমানক এর  বর্াকতপ আববিবনর সাবর্ সাংযুি করবি হবব। 

(ঝ) আববিন পবত্রর ছবকর ফর্ সকি তবষয় আববিনকারীর র্ন্য প্রবর্ার্য নয় ফস সকি তবষবয় ‘‘প্রবর্ার্য নয়Ó এবাং 

ফর্ সব ফেবত্র নাই ফস সকি তবষবয় ‘‘নাইÓ তিখবি হবব। 
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আন্তর্জাতিক অতিবাসী তিবস পুরস্কার ২০২২ এর (ব্যতি পর্ জায়) আববিন পত্র 
 

 

০১। আববিনকারীর ব্যতিগি িথ্য (বাাংলাবিশী পাসবপার্ জ  এর িথ্য অনুর্ায়ী): 

 

০১.০১ নাম (বাাংলায়)    : .................................................................. 

 নাম (ইাংবরর্ীবি)   : ................................................................... 

০১.০২ তপিার নাম     : .................................................................... 

০১.০৩ মািার নাম     : ..................................................................... 

০১.০৪  পাসবপার্ জ নম্বর     : ..................................................................... 

০১.০৫ র্ন্ম িাতরখ     : ..................................................................... 

০১.০৬ নাগতরকত্ব     : ..................................................................... 

০১.০৭ স্থায়ী ঠিকানা     : .................................................................................................. 

০১.০৮ বিজমান ঠিকানা      : .................................................................................................. 

০১.০৯ ফ ান নম্বর     : ..................................................................... 

 ফমাবাইল নম্বর     : ..................................................................... 

০১.১০ ই-ফমইল      : ..................................................................... 

 

০২। তশক্ষাগি ফর্াগ্যিা: (সবব জাচ্চ তশক্ষাগি ফর্াগ্যিার িথ্যাতি প্রমানক কতপসহ তিবি হবব) 

 

ক্রতমক তশক্ষার স্তর তশক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবসর সাল ও অন্যান্য তববরন মন্তব্য 

১    

২    

৩    

৪    

৫    

আববিনকারীর 

পাসবপার্ জ সাইবর্র 

রতিন ছতব আঠা তিবয় 

সাংযুি করবি হবব 
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০৩। ফরতমবর্বের ফপ্ররবের িথ্যাতি (ফরতমবর্ে ফপ্ররবের রতশবির কতপ/ফের্বমন্ট এর কতপ সাংযুি করবি হবব): 

তবববচ্য ফরতমবর্ে ফপ্ররন সময়কালঃ ২০২১-২০২২ অর্ জবছর (০১/০৭/২০২১ তি: হবি ৩০/০৬/২০২২ তি: পর্ জন্ত) 

ক্রতমক মাবসর নাম ফপ্ররীি ফরতমবর্বের পতরমান মন্তব্য 

বববিতশক মুদ্রায় র্াকায় 

০১ জুলাই/২০২১    

০২ আগে/২০২১    

০৩ ফসবেম্বর/২০২১    

০৪ অবটাবর/২০২১    

০৫ নবিম্বর/২০২১    

০৬ তিবসম্বর/২০২১    

০৭ র্ানুয়াতর/২০২২    

০৮ ফ ব্রুয়াতর/২০২২    

০৯ মাচ্ জ/২০২২    

১০ এতপ্রল/২০২২    

১১ ফম/২০২২    

১২ জুন/২০২২    

সবব জাবমার্    

 

 

০৪।  আবয়র উৎবসর তববরে : .............................................................................................. 

০৫। কম জস্থবলর ঠিকানা : .............................................................................................. 

০৬। গ্রীবস অবস্থাবনর সময়কাল: .............................................................................................. 

০৭।  গ্রীক সরকার প্রিত্ত ববধিাবব বসবাস সাংক্রান্ত কাগবর্র তববরে (প্রমানক কতপ সাংযুি করবি হবব):    

.............................................................................................................................. 

০৮। উবেখবর্াগ্য অন্য ফকান গুরুত্বপূে জ িথ্য র্াকবল িার তববরে (প্রমানক কতপ সাংযুি করবি হবব):     

.............................................................................................................................. 
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০৯। র্রুতর িবথ্যর র্ন্য বা অন্য ফকান প্রবয়ার্বন র্ার সাবর্ ফর্াগাবর্াগ করা ফর্বি পাবরঃ 

 ০৯.০১  নাম   : ................................................................................ 

০৯.০২ পাসবপার্ জ নম্বর      : .............................................................................. 

 ০৯.০৩  ফর্াগাবর্াবগর ঠিকানা  : ................................................................................ 

 ০৯.০৪  ফ ান ও ফমাবাইল নম্বর : ................................................................................ 

 ০৯.০৫  ই-ফমইল   : ................................................................................ 

১০।  তনধ জাতরি তিবন পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যতির অনুপতস্থবি তর্তন পুরস্কার গ্রহন করববন, িার পতরচ্য়, প্রবর্ার্য ফক্ষবত্রঃ 

 ১০.০১  নাম   : ................................................................................ 

১০.০২ পাসবপার্ জ নম্বর      : .............................................................................. 

 ১০.০৩  ফর্াগাবর্াবগর ঠিকানা  : ................................................................................ 

 ১০.০৪  ফ ান ও ফমাবাইল নম্বর : ................................................................................ 

 ১০.০৫  ই-ফমইল   : ................................................................................ 

১১।  হল নামা: 

 আতম ………………….. ……………এই মবম জ ফ াষনা করতছ ফর্, এ আববিন পবত্র প্রিত্ত 

সকল িথ্য সাংযুি কাগর্পত্র সঠিক। আতম র্তি ফকান ভূল িথ্য বা র্াতলয়াতির আশ্রয় তনবয় র্াতক র্া 

িতবষ্যৎ ফর্বকান সমবয় প্রমাতনি হবল দূিাবাস কর্তজপক্ষ আমার তবরুবে ফর্বকান আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন 

করবি পারবব। 

 

সাংযুতিঃ ফমার্ ...............পািা 

 

িাতরখ: ........................                                    আববিনকারীর স্বাক্ষর 

 

আববিনকারীর নাম ও সীল (র্তি র্াবক) 

 

আববিন ছক পূরবনর তবষবয় তনবি জতশকা 

 

(ক) আববিন পবত্র আববিনকারী অবশ্যই স্বাক্ষর করবি হবব। 

(খ) আববিন পবত্রর সকল পািায় এবাং সাংযুি কাগর্পত্র/প্রমানক সমূবহ আবিনকারী অনুস্বাক্ষর করববন। 

(গ) আববিন পত্র A4  আকাবরর সািা কাগবর্র উপবর প্রস্তুি করবি হবব। 

( ) আববিনকারীর বাাংলাবিশী পাসবপাবর্ জর  বর্াকতপ আববিন পবত্রর সাবর্ সাংযুি করবি হবব। 

(ি) আববিনকারীর গ্রীবস বসবাবসর ববধিা সাংক্রান্ত ফরকি জ, ফরতসবিন্ট পারতমর্/স্মার্ জ কাি জ এর  বর্াকতপ আববিবনর 

সাবর্ সাংযুি করবি হবব। 

(চ্) আববিনকারীর ফরতমবর্ে ফপ্ররবনর প্রমানক এর  বর্াকতপ আববিবনর সাবর্ সাংযুি করবি হবব। 

(ছ) আববিনকারীর তশক্ষাগি ফর্াগ্যিার প্রমানক এর  বর্াকতপ আববিবনর সাবর্ সাংযুি করবি হবব। 

(র্) আববিনকারীর অন্যান্য িথ্যাতির প্রমানক এর  বর্াকতপ আববিবনর সাবর্ সাংযুি করবি হবব। 

(ঝ) আববিন ছবকর ফর্ সকল তবষয় আববিনকারীর র্ন্য প্রবর্ার্য নয় ফস সকল তবষবয় ‘‘প্রবর্ার্য নয়Ó এবাং ফর্ সব 

ফক্ষবত্র নাই ফস সকল তবষবয় ‘‘নাইÓ তলখবি হবব। 


