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সনাতন ধর্মমািলম্বী অসচ্ছল ব্যহিি আহথ মক সিায়তাি আবিদন ফির্ম
১। আবিদনকািীি নার্ম : ---------------------------------------------------------------------------------------২। হপতা/স্বার্মীি নার্ম : -----------------------------------------------------------------------------------------৩। র্মাতাি নার্ম : ----------------------------------------------------------------------------------------------৪। জাতীয় পহিচয়পবেি নম্বি (NID) :-------------------------------------------------------------------------৫। ফফান/ফর্মািাইল নম্বি: ---------------------------------------------------------------------------------------৬। ঠিকানা : গ্রার্ম/র্মিল্লা : -------------------------------------------ইউহনয়ন/ওয়ার্ ম : ------------------------র্াক : ------------------------উপবজলা : --------------------------------ফজলা : ------------------------------৭। হিক্ষাগত ফ াগ্যতা :------------------------------------------------------------------------------------------৮। ফপিা : -----------------------------------------------------------------------------------------------------৯। হনজ/অহিিািক/পহিিাবিি র্মাহসক আয় : -------------------------------------------------------------------১০। আহথ মক সিায়তাি হক প্রবয়াজন/কািণ (হচহকৎসাি ফক্ষবে ব্যিস্থাপে সংযুি করুন) :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------১১। প্রাহথ মত আহথ মক সািাবেি পহির্মাণ : ------------------------------------------------------------------------১২। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ফথবক ইবতাপূবি ম প্রাপ্ত আহথ মক সািাবেি পহির্মাণ ও তাহিখ : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(হনবচি অংি অহফস কর্তক
ম ব্যিিা ম)
িিাদ্দ আবদি
শ্রী/শ্রীর্মতী ------------------------------------------------------------------------------------------এি অনুকূবল ৳ --------------------------------- (কথায়--------------------------------------------------------টাকা) এি একটি ক্রস্র্ ফচক ( নং ----------------------------------------------- তাং- ------------------------জনতা ব্যাংক হল:, হজবিা পবয়ন্ট িাখা, ঢাকা) ইস্যু কিা িল।

প্রস্তুতকািী সিকািী

হিসািিক্ষক

সহচি

ফচক স্বাক্ষিকািী ট্রাহস্ট

-২১৩। অঙ্গীকািনার্মা : উপবি িহণ মত তথ্যাহদ সঠিক ও হনর্ভমল। আহর্ম ফ াষণা কিহি ফ , উপবি িহণ মত হিিিণ অনু ায়ী
আহর্ম একজন দুঃস্থ ও অসিায় ব্যহি।

তাহিখ :

আবিদনকািীি স্বাক্ষি

প্রতুয়নপে
১৪ । এতদ্বািা প্রতুয়ন কিা াবচ্ছ ফ , আর্মাি প্রিাসহনক এলাকা-------------------------------------স্থায়ী িাহসন্দা
আবিদনকািী শ্রী/শ্রীর্মতী--------------------------------------------------------------------------------------ফক আহর্ম ব্যহিগতিাবি হচহন। হতহন প্রকৃতপবক্ষই একজন অসচ্ছল ব্যহি । আহর্ম তাবক আহথ মক সিায়তা প্রদাবনি
ফজাি স্যপাহিি কিহি।

স্বাক্ষি, তাহিখ ও নার্মাঙ্কীত সীল

(ফচয়ািম্যান- ইউহনয়ন পহিষদ; কহর্মিনাি/ফর্ময়ি- ফপৌিসিা/হসটি কবপমাবিিন; ফচয়ািম্যান/ উপবজলা হনি মািী কর্মমকতমাউপবজলা পহিষদ এি ফ ফকাবনা একজবনি স্বাক্ষি, তাহিখ ও নার্মাঙ্কীত হসল)
হিবিষ দ্রষ্টব্য:
(১) অনুদান ফির্ম ট্রাবস্টি ওবয়ি সাইবট (www.hindutrust.gov.bd) পাওয়া াবচ্ছ। এই ফির্ম ক্রয়/হিক্রয় আইনতুঃ দণ্ডনীয়।
(২) আবিদন পবেি ফবটাকহপ গ্রিণব াগ্য ।
(৩) অসম্পূণ ম আবিদন িাহতল িবল গণ্য িবি।
(৪) ফকাবনা তথ্য ফগাপন কিা িবল অনুদান িাহতলসি আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রিণ কিা িবি।

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(হনবচি অংি অহফস কর্তক
ম ব্যিিা ম)
র্মঞ্জুহি আবদি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাবস্টি ২০২ ---------------- অথ মিিবি ঐহচ্ছক/ ফজলা িিাদ্দ িবত উি অসচ্ছল ব্যহিি
অনুকূবল ৳ --------------------------------- (কথায় ------------------------------------------------------------)
টাকাি অনুদান র্মঞ্জুি কিা িল।

স্বাক্ষি ও হসল
(ফচয়ািম্যান/হস.িাইস ফচয়ািম্যান/িাইস-ফচয়ািম্যান/ট্রাহস্ট/সহচি)

