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হিন্দুধর্মীয় সি মজনীন প্রহিষ্ঠান (র্মহিি/র্মঠ/আশ্রর্ম/আখড়া/শ্মশান) সংস্কাি/মর্মিার্মি/পুনহন মর্মমাণ কাজজ আহথ মক সিায়িা
পাওয়াি আজিদন ফির্ম
১। প্রহিষ্ঠাজনি নার্ম : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------২। ঠিকানা : গ্রার্ম/র্মিল্লা : ---------------------------------------------------------------ইউহনয়ন/ওয়ার্ ম : -----------------------------র্াক : ------------------------------------------উপজজলা : ----------------------------------মজলা : -----------------------------------৩। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাজস্টি িাহলকাভুহি নম্বি : ---------------------------------------------------------------------------------------৪। প্রহিষ্ঠাজনি ব্াংক হিসাজিি হিিিণ : ক) হিসাজিি হশজিানার্ম: ------------------------------------------------------------------------খ) ব্াংক ও শাখাি নার্ম :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------গ) হিসাি নম্বি : -----------------------------------------------------------ঘ) িাউটং নম্বি : -------------------------------------------৫। প্রহিষ্ঠাজনি হনজস্ব জহর্মি হিিিণ :ক) দাগ নং : -----------------------------খ) খহিয়ান নং : ----------------------------------------গ) মর্মৌজা : -----------------------------------ঘ) উপজজলা : ------------------------------ ঙ) মজলা:------------------------------------ঙ) মর্মাট জহর্মি পহির্মাণ (শিক) : ------------------------------------- চ) হনচু জহর্মি পহির্মাণ (শিক) : -------------------------------৬। র্মহিি প্রহিষ্ঠাি সন ও িাহিখ : ------------------------------------------------------------------------------------------------------৭। প্রহিষ্ঠাজনি অস্থািি সম্পহিি সংহিপ্ত হিিিণ: ----------------------------------------------------------------------------------------৮। প্রহিষ্ঠানটি গি হিন িছজিি িাহষ মক আজয়ি পহির্মাণ : ------------------------------------------------------------------------------৯। ক) মসিাইি/সভাপহি/সম্পাদজকি নার্ম : --------------------------------------------------------------------------------------------খ) জািীয় পহিচয়পত্র নম্বি (NID) : -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(হনজচি অংশ অহফস কর্তক
ম ব্িিার্ ম)

িিাদ্দ আজদশ
---------------------------------------------------------------------------------এি অনুকূজল ৳ -------------------------------(কথায় ------------------------------------------ টাকা) এি একট ক্রস্র্ মচক নং --------------------------------------------িাং- ------------------------------- হি., জনিা ব্াংক হল:, হজজিা পজয়ন্ট শাখা, ঢাকা ইস্যু কিা িল ।

প্রস্তুিকািী সিকািী

হিসািিিক

সহচি

মচক স্বািিকািী ট্রাহস্ট

-২-

১০। র্মহিজি হনিুপূজা সম্পাদন কিা িয় হকনা : ------------------------------------------------------------------------------১১। মকান্ মকান্ মদিিাি হিগ্রি স্থাহপি িজয়জছ : -------------------------------------------------------------------------------১২। প্রাহথ মি আহথ মক সিায়িাি পহির্মাণ ও হক কাজজ ব্য় কিা িজি িাি হিিিণ : ----------------------------------------------১৩। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট মথজক ইজিাপূজি ম প্রাপ্ত অনুদাজনি পহির্মাণ ও ব্জয়ি হিিিণ (িছিহভহিক): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------১৪। অঙ্গীকািনার্মা : এই র্মজর্মম অঙ্গীকাি প্রদান কিহছ মর্, আজিদনপজত্র িহণ মি িথ্যাহদ সম্পূণ ম সিু। মকান িথ্য মগাপন কহিহন।
প্রহিষ্ঠাজনি অনুকূজল অথ ম িিাদ্দ িজল িা উন্নয়ন/সংস্কাি/পুনহন মর্মমাজণ স্যষ্ঠুভাজি ব্য় কিি এিং হত্রশ হদজনি র্মজে হিসাি দাহখল কিি।

(প্রহিষ্ঠাজনি হসলজর্মািি)

আজিদনকািীি স্বািি:
পূণ ম নার্ম:
হসল:
মর্মািাইল/মটহলজফান নং-

প্রিুয়নপত্র
১৫। প্রিুয়ন কিা র্াজে মর্, --------------------------------------------------------------------------------- প্রহিষ্ঠানট আর্মাি
হনি মাচনী এলাকা---------------------------------- অিহস্থি এিং জানার্মজি আজিদনকািী কর্তক
ম প্রদি িথ্য সঠিক। আজিদনকৃি
অথ ম র্মঞ্জুি কিাি জন্য স্যপাহিশ কিা িল।

স্বািি, িাহিখ ও নার্মাঙ্কীি হসল
(মচয়ািম্যান- ইউহনয়ন পহিষদ; মর্ময়ি/কাউহিলি- মপৌিসভা/হসট কজপমাজিশন, মচয়ািম্যান/উপজজলা হনি মািী কর্মমকিমা- উপজজলা পহিষদ এি র্মজে মর্
মকাজনা একজজনি স্বািি ও নার্মাঙ্কীি হসল সংযুি কিজি িজি)
হিজশষ দ্রষ্টব্:
(১) অনুদান ফির্ম ট্রাজস্টি ওজয়ি সাইজট (www.hindutrust.gov.bd) পাওয়া র্াজে। এই ফির্ম ক্রয়/হিক্রয় আইনিঃ দণ্ডনীয়।
(২) আজিদন পজত্রি ফজটাকহপ গ্রিণজর্াগ্য ।
(৩) অসম্পূণ ম আজিদন িাহিল িজল গণ্য িজি।
(৪) মকাজনা িথ্য মগাপন কিা িজল অনুদান িাহিলসি আইনানুগ ব্িস্থা গ্রিণ কিা িজি।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(হনজচি অংশ অহফস কর্তক
ম ব্িিার্ ম)

র্মঞ্জুহি আজদশ
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাজস্টি ২০২ ---------------------অথ মিছজি ঐহেক/ মজলা িিাদ্দ িজি উপজিাি প্রহিষ্ঠাজনি অনুকূজল
৳ -------------------------------- (কথায় ----------------------------------------------) টাকাি অনুদান র্মঞ্জুি কিা িল।

স্বািি ও হসল
(মচয়ািম্যান/হস.ভাইস-মচয়ািম্যান/ভাইস-মচয়ািম্যান/ট্রাহস্ট/সহচি)

