evsjv‡`k nvB Kwgkb
jÛb
†cÖm weÁwß
jÛb, 19 RyjvB 2021
1971 mv‡j evsjv‡`‡ki gnvb gyw³hy‡×i c‡ÿ cÖev‡m wek¦ RbgZ MV‡b Ae`vb ivLv e¨w³e‡M©i bvg
ZvwjKvfzw³ msµvšÍ Av‡e`b dig cÖm‡½:
1971 mv‡j evsjv‡`‡ki gnvb gyw³hy‡×i c‡ÿ cÖev‡m wek¦ RbgZ MV‡b Ae`vb ivLv e¨w³e‡M©i
bvg ZvwjKvf~w³ msµvšÍ mswkøó Av‡e`b digwU RvZxq gyw³‡hv×v KvDwÝj (RvgyKv)-i I‡qemvBU
http://www.jamuka.gov.bd/site/view/forms/- G MZKvj 18B RyjvB 2021 Zvwi‡L Avc‡jvW
Kiv n‡q‡Q| G QvovI G digwU evsjv‡`k nvBKwgkb, jÛb-Gi KÝy¨jvi DBs, evsjv‡`k mnKvix
nvBKwgkb, evwg©snvg Ges g¨vb‡P÷vi †_‡K msMÖn Kiv hv‡e| hy³ivR¨ Ges Avqvij¨vÛ †_‡K †h mKj
cÖevmxMY D³ K¨vUvMix‡Z Av‡e`b Ki‡Z B”QzK, Zuv‡`i‡K mswkøó digwU WvDb‡jvW I h_vh_fv‡e c~iY
K‡i jÛb¯’ evsjv‡`k nvB Kwgkb eivei †iwRóvW© WvK‡hv‡M AbwZwej‡¤^ †cÖi‡Yi Rb¨ Aby‡iva Rvbv‡bv
hv‡”Q| Lv‡gi Ici Ôgyw³hy‡×i c‡ÿ cÖev‡m wek¦ RbgZ MV‡b Ae`vb ivLv e¨w³e‡M©i bvg ZvwjKvf~w³i
Av‡e`b digÕ K_vwU ¯úóvÿ‡i wjL‡Z n‡e| WvK‡hv‡M Av‡e`b cvVv‡bvi wVKvbv:
High Commissioner
Bangladesh High Commission London
28 Queen's Gate
South Kensington
London SW7 5JA
United Kingdom
WvK‡hv‡M cvVv‡bv Av‡e`bcÎ I mswkøó KvMRc‡Îi GKwU ¯‹¨vÛ Kwc wb‡Pi wVKvbvq B‡gBj Kivi
Rb¨I Aby‡iva Kiv hv‡”Q: mission.london@mofa.gov.bd
evsjv‡`k nvB Kwgkb, jÛb mKj Av‡e`bcÎ mswkøó KZ©„c‡ÿi Kv‡Q h_vh_fv‡e †cÖi‡Yi e¨e¯’v
MÖnY Ki‡e|
G msµvšÍ AviI †Kvb Z_¨ Rvb‡Z PvB‡j RvZxq gyw³‡hv×v KvDwÝ‡j mivmwi wbgœewY©Z B-‡gB‡j
†hvMv‡hvM Kiv †h‡Z cv‡it dg@jamuka.gov.bd
wgwb÷vi (†cÖm)

১৯৭১ সালে বাাংোলেলের মহান মুক্তিযুলের পলে প্রবালস ক্তবশ্ব জনমত গঠলন অবোন রাখা ব্যক্তিবলগরে নাম তাক্তেকাভুক্তি
সাংক্রান্ত আলবেন ফরমঃ (শুধুমাত্র ক্তবশ্ব জনমত গঠলন অবোন রাখা ব্যক্তির জন্য প্রল াজয)
ক্তবস্তাক্তরত তথ্যঃ
০১। দাবীদার ব্যক্তির নাম
:
০২। দাবীদার ব্যক্তির পক্ষে আলবেনকারীর নাম
:
০৩। দাবীদার ব্যক্তির ক্তপতার নাম
:
০৪। মাতার নাম
:
০৫। ক্তেোগত য াগ্যতা
:
০৬। জন্ম তাক্তরখ (প্রমানক সাংযুি করলত হলব)
:
০৭। জাতীয় পক্তরচয়পত্র নাং ( ক্তে থালক) এবাং
:
পাসলপার্ ে নাম্বার
০৮। যপো
:
০৯। যমাবাইে/ যফান নম্বর
:
১০। যপাস্ট যকাড ও ই-যমইে আইক্তডসহ পত্র
:
য াগাল ালগর ঠিকানা (প্রবালস অবস্থান করলে)
১১।

বাাংোলেলের স্থায়ী ঠিকানা

:

১২।

প্রবালস অবস্থানকােীন সময়

:

গ্রাম/বাসা নাং........................., যরাড নাং....................
মহল্াঃ .......................... ডাকঘরঃ .........................
উপলজোঃ ....................., যজোঃ ...........................।
..................... সাে যথলক ................. সাে প েন্ত।
অবশ্যই পাসলপার্ ে ও ক্তসসার কক্তপ সাংযুি করলত হলব।

১৩।

ক্তবশ্ব জনমত গঠলন ক্তবলেষ অবোন সাংক্রান্ত
:
উলল্খল াগ্য বর্ েনা (সাংক্তেপ্ত আকালর এবাং
প্রলয়াজনীয় প্রমার্ক সাংযুি করা ালব।)
১৪। ক্তবশ্ব জনমত গঠলন অবোন রাখাকােীন সহল াো/সঙ্গীর ক্তববরর্ কমপলে ০৩ (ক্ততন) জন:
সহল াোর/সঙ্গীর নাম ও ক্তপতার নাম
সহল াো/সঙ্গীর বাাংোলেলের স্থায়ী ঠিকানা
সহল াো/সঙ্গীর যগলজর্ ও
যমাবাইে নাং ( ক্তে থালক)
নামঃ
গ্রাম......................., ডাকঘর........................
ক্তপতার নামঃ
উপলজো...................., যজো........................
নামঃ
গ্রাম......................., ডাকঘর........................
ক্তপতার নামঃ
উপলজো...................., যজো.......................
নামঃ
গ্রাম......................., ডাকঘর........................
ক্তপতার নামঃ
উপলজো....................., যজো.......................
আমার জানামলত উপলরাক্তল্ক্তখত তথ্যাক্তে সম্পূন েরুলপ সতয। পরবতীলত অসতয প্রমাক্তনত হলে ব্যক্তিগতসালব োয়ী থাকব।

দাবীদাক্ষরর বা পক্ষে আক্ষবদনকারীর
স্বােরঃ
নামঃ
তাক্তরখঃ

প্রবালস ক্তবশ্ব জনমত গঠলন ক্তবলেষ অবোন রাখার স্বপলে
সাংযুি প্রমানক সমূলহর ক্তববরর্ঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।

ক্তবঃ দ্রঃ এই ফরমটি যথাযথভাক্ষব পূরণ কক্ষর সংক্তিষ্ট বাংলাক্ষদশ দূতাবাক্ষসর মাধ্যক্ষম অনক্ততক্তবলক্ষে প্রেরণ করক্ষত হক্ষব।

