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ফরম ‘‘ক’’
িোসো িরোদ্দ/িোসো পবরির্তননর আনিদন ফরম
১। আনিদনকোরী পূর্ ত নোম (স্পষ্টোক্ষনর) ................................................................................পিন নং.........................
২। (ক) আনিদনকোরীর ির্তমোন পদিী ...........................................................(খ) ন োগদোননর র্োবরখ .............................
৩। ির্তমোন বিভোগ/দপ্তর/শোখো.............................................................................................................................
৪। ন োগোন োগঃ (ক) ির্তমোন ঠিকোনোঃ .....................................................................................................................
(খ) স্থোয়ী ঠিকোনোঃ ......................................................................................................................................
(গ) ই-নমইলঃ ........................................................................ (ঘ) নমোিোইলঃ ...............................................
৫। (ক) আনিদনকোরী মবিলো িইনল বপর্ো/স্বোমীর নোম .................................................................................................
(খ) বপর্ো/স্বোমীর নপশো ..................................................................................................................................
(গ) বপর্ো/স্বোমীর ির্তমোন কমতস্থল ......................................................................................................................
(ঘ) বপর্ো/স্বোমী সরকোবর/নিসরকোবর চোকুরীজীবি বক নো ............................................................................................
(ঙ) বপর্ো/স্বোমীর মোবসক নির্ন .................................................... মোবসক আয়....................................................
৬। নির্নোবদ
(ক) ির্তমোন নেড............................. (খ) নির্ন নেল ........................................................................................
(খ) ির্তমোন মূল নির্ন....................... (িোলনোগোদ নির্ন বিিরর্ী সংযুি কবরনর্ িইনি)
(গ) িোসোর ন োগ্যর্ো অজতননর র্োবরখ ও নেবর্ ........................................................................................................
৭। (ক) জন্ম র্োবরখ ........................................... (খ) জোর্ীয় পবরচয়পত্র নম্বর ............................................................
৮। বিিোবির্/অবিিোবির্ বক নো ....................................................................................................
৯। পবরিোনর সদস্যনদর বিিরর্:
ক্রঃ নং

নোম

িয়স

সম্পকত

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
১০। (ক) ননোপিপ্রপিতে প্রথম পনত োতগ িদিী ....…………………….(খ) ১ম ন োগদোতনর েোপরখ…………………
(গ) পরতেন্ট নিোর্ ড কর্তডক অনুতমোপদে নিনশনত োগ্য অেীেচোকুরীকোল ……………..মোস।
(ঘ) পিশ্বপিদ্যোলত নমোট চোকুরীকোল ………………………মোস।

১২। ইপেপূতি ড আতিদনকোরীর নোতম িোসো িরোদ্দ করো হত পিল পকনো, হত থোকতল িোসো বুতে নো ননও োর কোরণঃ
ক) িোসোর নেনী………………. (খ) িোসো নং…………….(গ) ভিতনর নোম…………………………..
(ঘ) কোরণ: ……………………………………………………………………………….
১৩। িোসো িপরিেডতনর কোরণ (প্রত োেয নেতে):……………………………………………………….
১৪। ির্তমোন িোসস্থোন:
(ক) সরকোবর ফ্ল্যোট/সরকোরী ভোড়োকৃর্ িোড়ী/সোবকতট িোউজ/ডরবমটরী/নগস্ট িোউজ, ইর্যোবদ .................................................
..............................................................................................................................................................
(খ) বনজস্ব ব্যিস্থোয় .....................................................................................................................................
১৫। (ক) আনিদনকোরীর অথিো র্োিোর পবরিোনরর নকোন সদনস্যর নোনম ননোয়োখোলী/নফনী/লক্ষ্মীপুর নকোন িোড়ী আনে বক নো ................
.................................................................................................................................................................
(খ) বদ থোনক, নকোন র্োবরনখ বনমতোর্ কোজ সম্পূর্ ত িইয়োনে/িসিোসন োগ্য িইয়োনে ................................................................
..................................................................................................................................................................
১৬। বলনয়নন/বডপুনটশন/বিনোনির্নন থোকোর সময়কোল ( বদ প্রন োজয িয়): .......................................................................
১৭। িনলর প্রনভোস্ট/সিকোরী প্রনভোস্ট/প্রক্টবরয়োল িবডর দোবয়নে আনেন বকনো (বশক্ষকনদর জন্য):

িাঁ

/ নো;

থোকনল দোবয়ে শুরুর র্োবরখ: ......................................., দোবয়ে নশনের র্োবরখ:..................................................
১৮। পেনের ফ্ল্যোট/িোসো: ক) নের্ী:.........................খ) ইউবনট/টোইপ.......................... গ) র্লো: .................................
আবম এই মনমত নঘোের্ো করবে ন , ননো োখোলী পিজ্ঞোন ও প্রযুপি পিশ্বপিদ্যোলত র িোপরিোপরক িোসো িরোদ্দ নীপেমোলোর পিপিসমূহ থো থ
প্রপেিোলতন ও এ পিষত কর্তডিতের পসদ্ধোন্ত মোনতে িোধ্য থোকি এিং আমোতক ন নকোন ফ্ল্যোট/িোসো িরোদ্দ করো হতল কর্তডিতের পসদ্ধোন্ত
প্রপেিোলতন আমোর নকোন আিপি থোকতি নো।
আনিদনকোরীর েোপরখসহ স্বোক্ষর
নোম: ..............................................
পদিী: ............................................
বিভোগ/দফর্র: ..................................
প্রোপক:
সদস্য-সবচি, িোসো িরোদ্দ কবমটির বনকট নপ্ররর্ করো িইল
আনিদনকোরী এই বিশ্ববিদ্যোলনয়র একজন বশক্ষক/কমতকর্তো/কমতচোরী। আমোর জোনোমনর্ আনিদনকোরী কর্ততক এ ফরনম পবরনিবশর্
র্থ্যসমূি সর্য।

সংবিষ্ট বিভোগ/দফর্র প্রধোননর স্বোক্ষর ও বসল
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ননো োখোলী পিজ্ঞোন ও প্রযুপি পিশ্বপিদ্যোলত র আিোপসক িোসো অিস্থোন সম্পপকডে অংগীকোরনোমো

আমি……………............................................................................................................
পদবী …………………………… এই ির্িে অংগীকার কমরর্েমি যে, য ায়াখালী মবজ্ঞা ও প্রযুমি
মবশ্বমবদ্যালয় (য ামবপ্রমব) কযাম্পার্ে অবমিে বাো/ফ্ল্যাট ং………… োহা আিার ার্ি বরাদ্দ প্রদা করা
হইয়ার্ি োহা ব্যবহার্র য ামবপ্রমব’র আবামেক বাো বরাদ্দ ীমেিালা-২০২২ অনুেরর্ে বাধ্য থামকব এবং আমি
বাোর েকল েরঞ্জািামদ ও মিটংে বুর্ে যপর্য়মি। এই ীমেিালার যকা মবমি/ শেে লংঘর্ র দার্য় য ামবপ্রমব
কর্তপে ক্ষ যকা মবমিগে বা প্রশােম ক ব্যবিা গ্রহে কমরর্ল বা আিার ার্ি বরাদ্দকৃে বাো বামেল কমরর্ল আমি
যকা আদালর্ের আশ্রয় গ্রহে কমরব া।
য ামবপ্রমব’র আবামেক বাো বরাদ্দ ীমেিালা-২০২২ আিার যক্ষর্ে প্রর্োজ্য অনুর্েদেমূহ পমিয়া ও বুমেয়া স্বজ্ঞার্
এই অংগীকার ািা স্বাক্ষর কমরলাি।

োমরখ:
বাো বরাদ্দ প্রাপর্কর োমরখেহ স্বাক্ষর

োক্ষীগর্ের স্বাক্ষর ( াি ও পদবীেহ)
ক্রমিক
১)
২)

াি ও পদবী

মবভাগ/দিের

স্বাক্ষর

