পভম : II-U (যাজয যকায প্রদেয় রযন াভগ্রী প্রাদকয তালরকায় অন্তবভম লিকযদেয আদফেন ত্র)

(াো কাগদজ ছাা দফ)

প্রলত,
রজরা াক, ýNm£
ভায়,
আভায নাভ ও আভায লযফাদযয েযদেয নাভ আর্ম াভালজক ও জালতগত জনগেনায তালরকায় রনই। লযফাদযয লফফযে নীদচ রেওয়া রওয়াডম নংকদমাদযন/দৌযবাগেনা ব্লক ংখ্যা –

ফতম ভান রযন কাডম র্াকদর
কাডম নং, পলরও নং, রযন
রোকাদনয নাভ* ও নং, রযন
কাদডময ধযে (APL/BPL/AAY)*

ঠিকানা-

লযফাদযয েদযয নাভ

*রযন রোকাদনয নাভ ও নং প্রর্ভ রাইদন লরখ্দফন। অনয েযদেয রেদত্র কাডম নং, পলরও

লতায নাভ

EPIC নং
অর্ফা
Aadhar নং

লযফাদযয কতম ায
াদর্ ম্পকম
(লযফাদযয কতম ায রেদত্র
লরখ্ভন প্রধান)

ফয়
(১.১.২০১৫
অনভমায়ী)

অন্তবভম লিকযদেয কাযন
(নীদচ ররখ্া কাযন গুলরয ভদধয
রমটি/দমগুলর মর্ামর্ তায ক্রলভক ংখ্যা
উদেখ্ করুন)

নং, রযন রোকাদনয নাভ* ও নং, রযন কাদডময ধযে

যাজয যকায প্রদেয় রযন াভগ্রী প্রাদকয তালরকায় অন্তবভম লিকযদেয জনয আদফেন জানাই
আদফেনকাযীয স্বােয

ক্রমিক সংখ্যা

মিমিয়ে থাকার সূচক

১.

লযফাযটি ঘা/খ্ড়/ফাাঁ/কাঠ/ভাটিয ছাে এফং রেওয়ারমভি ফালড়দত ফফা কদযন

২.

লযফাযটি টালর/ লজ.আই./টিন/এযদফস্টদয ছাে এফং ভাটি/কাাঁচা ইদটয ফা কাঠ/ার্দযয রেওয়ারমভি ফালড়দত ফফা কদযন

৩.

লযফাযটিয ফালড়য কাছাকালছ ানীয় জদরয উৎ রনই

৪.

লযফাযটিয লফেভযৎ ংদমাগ রনই

৫.

লযফাযটিয াকা রৌচারয় রনই

৬.

রই লযফায রমখ্াদন ১৬ রর্দক ৫৯ ফছদযয রকান ভরুল েয রনই এফং লযফাদযয প্রধান একজন ভলরা

৭.

তীলর জালত বভ ি লযফায

৮.

তীলর উজালত বভ ি লযফায

৯.

রকান ােয প্রাপ্ত ফয়স্ক েয রনই এভন লযফায

১০.

লযফাদযয রকান প্রাপ্ত ফয়স্ক েদযযই প্রার্লভক মমাদয়য লোগত রমাগযতা রনই

১১.

রই লযফায মায রকান একজন েয প্রলতফলি/ধাযাফালক রযাগাক্রান্ত

১২.

১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.
২৪.






ক) রপলযওয়ারা/ভভলচ/কায
খ্) লনভমােকভী/করলভলি/যাজলভলি/শ্রলভক/যঙ লভলি/ ঝারাইলভলি/ লনযাত্তাযেী
গ) গৃলবলত্তক/কালযগয/েলজম
ঘ) লযফে শ্রলভক/চারক/কন্ডাক্টয/ চারক ও কন্ডাক্টদযয ায়ক/ গাদড়ায়ান/ লযক্সা চারক
ঙ) রধাা/রচৌলকোয
চ) কুলর/রভাট ফাক
লযফাদযয কতম াাঃ রোকাদনয কভমচাযী/ায়ক/ রল্পায/ রছাট ংস্থায লওন/ আেম ালর/ওদয়টায/ ইদরকলিক লভলি/ রভকালনক/ াযাই কভী
লযফাদযয প্রধান লেন ভজভলয ফা াপ্তালক ভজভলযয লবলত্তদত কাজ কদযন
রম লযফাদযয রকান স্থালয় জীলফকা রনই এফং ভূরত রনন, ভে ও/ফা বাড়া রর্দক উাজমন য়
আশ্রয়-ীন লযফায
রকফর ভাত্র কাাঁচা রেওয়ার ও কাাঁচা ছাে মভি এক কে লফলষ্ট গৃ যদয়দছ এভন লযফায
লনাঃ-ায় ফা লবো ফৃলত্ত/কাগজ কুড়াদনা/ঝাড়ভোয/াপাইকভী/ভালরয কাদজয দ্বাযা জীলফকা লনফমাকাযী
এভন লযফায মায রকান আয় রনই
ভস্ত প্রাপ্ত ফয়স্ক েযই অলনয়লভত ফা দেলনক ভজভলয লবলত্তক কাজ কদযন
লযফাদযয প্রধান নাফারক
১৮ রর্দক ৬০ ফছয মমন্ত লযফাদযয ভস্ত েযই প্রলতফিী অর্ফা েীঘম রভয়ােী অভদখ্ বভ গদছন
লযফাদযয কর েযই প্রলতফিী অর্ফা েীঘম রভয়ােী অভদখ্ বভ গদছন অর্ফা ৬৫ ফছদযয রফল ফয়ী
উদযয রকানটি নয়, লকন্তু রযদনয ভাধযদভ খ্ােয াভগ্রী রদত চাই

অনভিানকাযীয ভতাভত

পভম : II-R (যাজয যকায প্রদেয় রযন াভগ্রী প্রাদকয তালরকায় অন্তবভম লিকযদেয আদফেন ত্র)

(াো কাগদজ ছাা দফ)

প্রলত,
রজরা াক, ýNm£
ভায়,
আভায নাভ ও আভায লযফাদযয েযদেয নাভ আর্ম াভালজক ও জালতগত জনগেনায তালরকায় রনই। আলভ লযফাদযয লফফযে নীদচ রেওয়া রব্লক –

গ্রাভ ঞ্চাদয়ত –

গেনা ব্লক ংখ্যা –

ফতম ভান রযন কাডম র্াকদর
কাডম নং, পলরও নং, রযন
রোকাদনয নাভ* ও নং, রযন
কাদডময ধযে (APL/BPL/AAY)*

গ্রাভ ংে –

লযফাদযয েদযয নাভ

*রযন রোকাদনয নাভ ও নং প্রর্ভ রাইদন লরখ্দফন। অনয েযদেয রেদত্র কাডম নং, পলরও

গ্রাদভয নাভ-

লতায নাভ

রভৌজা-

EPIC নং
অর্ফা
Aadhar নং

লযফাদযয কতম ায াদর্
ম্পকম
(লযফাদযয কতম ায রেদত্র
লরখ্ভন প্রধান)

ফয়
(১.১.২০১৫ অনভমায়ী)

নং, রযন রোকাদনয নাভ* ও নং, রযন কাদডময ধযে

যাজয যকায প্রদেয় রযন াভগ্রী প্রাদকয তালরকায় অন্তবভম লিকযদেয জনয আদফেন জানাই
আদফেনকাযীয স্বােয

অন্তবভম লিকযদেয কাযন
(নীদচ ররখ্া কাযন গুলরয ভদধয
রমটি/দমগুলর মর্ামর্ তায ক্রলভক
ংখ্যা উদেখ্ করুন)

অন্তবভম লিকযদেয কাযনাঃ১. আশ্রয়-ীন লযফায
২. লনাঃ-ায় ফা লবো ফৃলত্তয দ্বাযা জীলফকা লনফমাকাযী
৩. রভর্য
৪. আলেভ-জনজালত
৫. আইনগত বাদফ ভভি আফদ্ধ শ্রলভক
৬. রকফর ভাত্র কাাঁচা রেওয়ার ও কাাঁচা ছাে মভি এক কে লফলষ্ট গৃ যদয়দছ এভন লযফায
৭. রই লযফায রমখ্াদন ১৬ রর্দক ৫৯ ফছদযয রকান প্রাপ্ত ফয়স্ক েয রনই
৮. রই লযফায রমখ্াদন ১৬ রর্দক ৫৯ ফছদযয রকান ভরুল েয রনই এফং লযফাদযয প্রধান একজন ভলরা
৯. রই লযফায মায রকান একজন েয প্রলতফলি এফং রমখ্াদন রকান েভ প্রাপ্ত ফয়স্ক েয রনই
১০. তীলর জালত/তীলর উজালত লযফায
১১. ২৫ ফছদযয ঊদবম রকান ােয েয রনই এভন লযফায
১২. বূ লভীন লযফায মাদেয আদয়য ভভর উৎ ঠিকাশ্রভ
১৩. উদযয রকানটি নয়, লকন্তু লযফাযটি অস্বচ্ছর

অনভিানকাযীয ভতাভত

পভম : I-R (NFSA-এয রমাগয লযফায তালরকায় অন্তবভম লিকযদেয আদফেন ত্র)

(ফভজ কাগদজ ছাা দফ)

প্রলত,
রজরা াক, ýNm£
ভায়,

আভায নাভ / নীদচ উদেখ্ কযা ফযালিদেয নাভ খ্ােয ভযো আইদনয আওতায় আা রমাগয লযফায তালরকায় র্াকা উলচৎ ।
ব্লক –

গ্রাভ ঞ্চাদয়ত –

গেনা ব্লক ংখ্যা –

ফতম ভান রযন কাডম র্াকদর
কাডম নং, পলরও নং, রযন
রোকাদনয নাভ* ও নং, রযন
কাদডময ধযে (APL/BPL/AAY)*

গ্রাভ ংে –

AHL TIN

গ্রাদভয নাভ-

লযফাদযয েদযয নাভ

*রযন রোকাদনয নাভ ও নং প্রর্ভ রাইদন লরখ্দফন। অনয েযদেয রেদত্র কাডম নং, পলরও

লতায নাভ

রভৌজা-

EPIC নং
অর্ফা
Aadhar নং

লযফাদযয কতম ায
াদর্ ম্পকম
(লযফাদযয কতম ায রেদত্র
লরখ্ভন প্রধান)

ফয়
(১.১.২০১৫
অনভমায়ী)

অন্তবভম লিকযদেয কাযন
(নীদচ ররখ্া কাযন গুলরয ভদধয
রমটি/দমগুলর মর্ামর্ তায ক্রলভক
ংখ্যা উদেখ্ করুন)

নং, রযন রোকাদনয নাভ* ও নং, রযন কাদডময ধযে

আদফেনকাযীয স্বােয

অন্তবভম লিকযদেয কাযনাঃ১. আশ্রয়-ীন লযফায
২. লনাঃ-ায় ফা লবো ফৃলত্তয দ্বাযা জীলফকা লনফমাকাযী
৩. রভর্য
৪. আলেভ-জনজালত
৫. আইনগত বাদফ ভভি আফদ্ধ শ্রলভক
৬. রকফর ভাত্র কাাঁচা রেওয়ার ও কাাঁচা ছাে মভি এক কে লফলষ্ট গৃ যদয়দছ এভন লযফায
৭. রই লযফায রমখ্াদন ১৬ রর্দক ৫৯ ফছদযয রকান প্রাপ্ত ফয়স্ক েয রনই
৮. রই লযফায রমখ্াদন ১৬ রর্দক ৫৯ ফছদযয রকান ভরুল েয রনই এফং লযফাদযয প্রধান একজন ভলরা
৯. রই লযফায মায রকান একজন েয প্রলতফলি এফং রমখ্াদন রকান েভ প্রাপ্ত ফয়স্ক েয রনই
১০. তীলর জালত/তীলর উজালত লযফায
১১. ২৫ ফছদযয ঊদবম রকান ােয েয রনই এভন লযফায
১২. বূ লভীন লযফায মাদেয আদয়য ভভর উৎ ঠিকাশ্রভ
১৩. উদযয রকানটি নয়, লকন্তু লযফাযটি অস্বচ্ছর

অনভিানকাযীয ভতাভত

পভম : I-U (NFSA-এয রমাগয লযফায তালরকায় অন্তবভম লিকযদেয আদফেন ত্র)

(ফভজ কাগদজ ছাা দফ)

প্রলত,
রজরা াক, ýNm£
ভায়,
আভায নাভ / নীদচ উদেখ্ কযা ফযালিদেয নাভ খ্ােয ভযো আইদনয আওতায় আা রমাগয লযফায তালরকায় র্াকা উলচৎ ।
ওয়াডম নংকদমাদযন/দৌযবাগেনা ব্লক ংখ্যা –

ফতম ভান রযন কাডম র্াকদর
কাডম নং, পলরও নং, রযন
রোকাদনয নাভ* ও নং, রযন
কাদডময ধযে (APL/BPL/AAY)*

ঠিকানা-

AHL TIN

লযফাদযয েদযয নাভ

*রযন রোকাদনয নাভ ও নং প্রর্ভ রাইদন লরখ্দফন। অনয েযদেয রেদত্র কাডম নং, পলরও

লতায নাভ

EPIC নং
অর্ফা
Aadhar নং

লযফাদযয কতম ায
াদর্ ম্পকম
(লযফাদযয কতম ায
রেদত্র লরখ্ভন প্রধান)

ফয়
(১.১.২০১৫
অনভমায়ী)

অন্তবভম লিকযদেয কাযন
(নীদচ ররখ্া কাযন গুলরয ভদধয
রমটি/দমগুলর মর্ামর্ তায ক্রলভক ংখ্যা
উদেখ্ করুন)

নং, রযন রোকাদনয নাভ* ও নং, রযন কাদডময ধযে

আদফেনকাযীয স্বােয

ক্রমিক সংখ্যা

মিমিয়ে থাকার সূচক

১.

লযফাযটি ঘা/খ্ড়/ফাাঁ/কাঠ/ভাটিয ছাে এফং রেওয়ারমভি ফালড়দত ফফা কদযন

২.

লযফাযটি টালর/ লজ.আই./টিন/এযদফস্টদয ছাে এফং ভাটি/কাাঁচা ইদটয ফা কাঠ/ার্দযয রেওয়ারমভি ফালড়দত ফফা কদযন

৩.

লযফাযটিয ফালড়য কাছাকালছ ানীয় জদরয উৎ রনই

৪.

লযফাযটিয লফেভযৎ ংদমাগ রনই

৫.

লযফাযটিয াকা রৌচারয় রনই

৬.

রই লযফায রমখ্াদন ১৬ রর্দক ৫৯ ফছদযয রকান ভরুল েয রনই এফং লযফাদযয প্রধান একজন ভলরা

৭.

তীলর জালত বভ ি লযফায

৮.

তীলর উজালত বভ ি লযফায

৯.

রকান ােয প্রাপ্ত ফয়স্ক েয রনই এভন লযফায

১০.

লযফাদযয রকান প্রাপ্ত ফয়স্ক েদযযই প্রার্লভক মমাদয়য লোগত রমাগযতা রনই

১১.

রই লযফায মায রকান একজন েয প্রলতফলি/ধাযাফালক রযাগাক্রান্ত

১২.

১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.
২৪.






ক) রপলযওয়ারা/ভভলচ/কায
খ্) লনভমােকভী/করলভলি/যাজলভলি/শ্রলভক/যঙ লভলি/ ঝারাইলভলি/ লনযাত্তাযেী
গ) গৃলবলত্তক/কালযগয/েলজম
ঘ) লযফে শ্রলভক/চারক/কন্ডাক্টয/ চারক ও কন্ডাক্টদযয ায়ক/ গাদড়ায়ান/ লযক্সা চারক
ঙ) রধাা/রচৌলকোয
চ) কুলর/রভাট ফাক
লযফাদযয কতম াাঃ রোকাদনয কভমচাযী/ায়ক/ রল্পায/ রছাট ংস্থায লওন/ আেম ালর/ওদয়টায/ ইদরকলিক লভলি/ রভকালনক/ াযাই কভী
লযফাদযয প্রধান লেন ভজভলয ফা াপ্তালক ভজভলযয লবলত্তদত কাজ কদযন
রম লযফাদযয রকান স্থালয় জীলফকা রনই এফং ভূরত রনন, ভে ও/ফা বাড়া রর্দক উাজমন য়
আশ্রয়-ীন লযফায
রকফর ভাত্র কাাঁচা রেওয়ার ও কাাঁচা ছাে মভি এক কে লফলষ্ট গৃ যদয়দছ এভন লযফায
লনাঃ-ায় ফা লবো ফৃলত্ত/কাগজ কুড়াদনা/ঝাড়ভোয/াপাইকভী/ভালরয কাদজয দ্বাযা জীলফকা লনফমাকাযী
এভন লযফায মায রকান আয় রনই
ভস্ত প্রাপ্ত ফয়স্ক েযই অলনয়লভত ফা দেলনক ভজভলয লবলত্তক কাজ কদযন
লযফাদযয প্রধান নাফারক
১৮ রর্দক ৬০ ফছয মমন্ত লযফাদযয ভস্ত েযই প্রলতফিী অর্ফা েীঘম রভয়ােী অভদখ্ বভ গদছন
লযফাদযয কর েযই প্রলতফিী অর্ফা েীঘম রভয়ােী অভদখ্ বভ গদছন অর্ফা ৬৫ ফছদযয রফল ফয়ী
উদযয রকানটি নয়, লকন্তু লকন্তু লযফাযটি অস্বচ্ছর

অনভিানকাযীয ভতাভত

