সরকারর কর্মচারীর চাকুরর সংক্রান্ত তথ্যারি
(কর্মচারী কর্তমক পূরণীয়)
1.0

প্রাথরর্ক তথ্যারি (Primary Information)


কর্মচারীর নার্ (বাংলা) [Name of Employee (Bangla)]



পিরব (Rank)



জাতীয় পররচয়পত্র নম্বর (National ID Number)



জন্মতাররখ (Date of Birth)



সরকারর চাকুররতত প্রতবতের ধরন

 স্থায়ী পতির রবপরীতত সরাসরর রনতয়াগ
 ববসরকারর রেক্ষা প্ররতষ্ঠান হতত জাতীয়করণকৃত
 ববসরকারর/আধাসরকারর প্ররতষ্ঠান হতত সরকারর পতি আত্মীকৃত
 উন্নয়ন প্রকল্প হতত রাজস্ব খাতত স্থানান্তররত

(Type of entry in government service)

(প্রয োজ্যটিযে টিক দিন)

2.০ ব্যরিগত, পাররবাররক ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যারি (Personal, Family and Bank Account Related Information)
2.১ ব্যরিগত তথ্যারি (Personal Information)


রলঙ্গ (Gender)



রপতার নার্ (ইংতররজ) [Father’s Name (English)]



র্াতার নার্ (ইংতররজ) [Mother’s Name (English)]



ধর্ম (Religion)

 পুরুষ (Male)

 ইসলার্

 রহন্দু

(Islam)



বববারহক অবস্থা (Marital Status)

 র্রহলা (Female)

 অরববারহত

(Married)



বর্াবাইল ব ান নম্বর (Mobile Phone Number)*



ই-বর্ইল ঠিকানা (যরি থাতক) [e-Mail Address (if any)]



ই-টিআইএ্ন নম্বর (যরি থাতক) [e-TIN Number (if any)]

2.২ পাররবাররক তথ্যারি

 ববৌদ্ধ

(Hindu)

 রববারহত

 অন্যান্য (Others)

 রিস্টান

(Buddhist)

 রবধবা

(Unmarried)

 অন্যান্য

(Christian)

(Widow)

(Others)

 রবপত্নীক

 অন্যান্য

(Widower)

(Others)

(Family Information)

2.২.১ স্বার্ী/স্ত্রীর সম্পরকমত তথ্যারি (Particulars of Spouse)
জাতীয় পররচয়পত্র নম্বর
(National ID Number)

জন্মতাররখ

নার্ (বাংলা)

(Date of Birth)

[Name (Bangla)]

১.
২.
2.২.২ সন্তান সম্পরকমত তথ্যারি (Particulars of Children)
জন্ম রনবন্ধন/
পরররচরতর ধরন
জাতীয়
পররচয়পত্র নম্বর
(Type of Identification)

জন্মতাররখ

সম্পকম

নার্ (বাংলা)

নার্ (ইংতররজ)

(Date of Birth)

(Relation)

Name (Bangla)

Name (English)

(Birth Registration/ NID Number)

 Birth Registration
 NID
 Birth Registration
 NID
 Birth Registration
 NID

১.
২.
৩.

2.২.৩ প্ররতবন্ধী সন্তান সম্পরকমত তথ্যারি (যরি থাতক) [Particulars of Disabled Child (if any)]
প্ররতবন্ধী সন্তাতনর পরররচরত নম্বর
জন্মতাররখ
(Identification Number of Disabled Child)

(Date of Birth)

রলঙ্গ

নার্ (বাংলা)

(Gender)

Name (Bangla)

১.
২.
১.3 ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যারি (Bank Related Information)
 ব্যাংক রহসাতবর নার্ (ইংতররজ) [(Bank Account Name) (English)]
 রহসাব নম্বর (Account Number)
 ব্যাংক রহসাতবর ধরন (Bank Account Type)

 সঞ্চয়ী (Savings)

 চলরত (Current)

 ব্যাংতকর নার্ (Bank Name)
 োখার নার্ (Branch Name)
 ব্যাংক রাউটিং নম্বর(Bank Routing Number)



ব্যাংক রহসাতব সরাসরর অথ ম বপ্ররতণর তথ্য এ্সএ্র্এ্স এ্র র্াধ্যতর্ জানাতনার জন্য বর্াবাইল ব ান নম্বর প্রতয়াজন।
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3.০

চাকরর সম্পরকমত তথ্যারি (Information Related to Service)
3.১ বতমর্ান অবস্থান (Present Position)
 বতমর্ান পি (Present Post)
 বতমর্ান পতি বযাগিাতনর তাররখ (Joining Date at Present Position)
 বতমর্ান বেড (Present Grade)
 বতমর্ান বেল (Present Scale)
 বতমর্ান বেরণ (Present Class)

 ৪থ ম বেরণর কর্মচারী

 ৩য় বেরণর কর্মচারী
(Class Three Employee)

(Class Four Employee)

3.২ প্রথর্ বযাগিান (First Joining)
 প্রথর্ বযাগিাতনর কর্মস্থল (অর স/র্ন্ত্রণালয়/রব)াগ)
[Working Place at First Joining (Office/Ministry/Division)

 প্রথর্ বযাগিাতনর তাররতখ বেড ও বেল (Grade & Scale at First Joining)

সরকারর চাকুররর বক্ষতত্র
(In Case of Government Service)

পূর্ বর্েী চাকুররর বক্ষতত্র *
(আত্মীকৃে/জ্োেীয়করণকৃে/স্থোনোন্তদরে)
In Case of Previous Job
(Assimilated/Nationalized/Transfered)

তাররখ:
স্কেল:


3.৩

(Date of Getting)

তাররখ:
স্কেল:

বেড:

জ্োেীয়করণকৃে/আত্মীকৃে/রোজ্স্ব খোযে স্থোনোন্তদরেযির স্কেযে উভয় কলোম পূরণ করযে হযর্।

পতিান্নরত/ উচ্চতর বেতলর তথ্যারি (Information on Promotion/ Higher Scale)
ধরন
প্রারির তাররখ
ববতন বেড
(Type)

বেড:

(Pay Grade)

ববতন বেল

মূল ববতন

(Pay Scale)

(Basic Pay)

3.৩ সরকারর আবাসন সংক্রান্ত তথ্যারি (Information Related to Government Accommodation)
ধরন
বরাদ্দ প্রারির তাররখ
িখল বুতে
বাসা ছাড়ার তাররখ
পাওয়ার তাররখ
(আবাসন অরধ: ছাড়পত্র অনুযায়ী)

4.০

ববতন-)াতারি ও কতমন সম্পরকমত তথ্যারি (Information on Pay-Allowances and Deductions)

4.১

বতমর্ান মূল ববতন ও )াতারি (Basic Pay and Allowances at Present)
৩১১১২০১ - মূল ববতন (কর্মচারী) [3111201 - Basic pay (Employee)]

দনর্ বোদরে ভোড়োর স্কেযে প্রিত্ত
ভোড়োর পদরমোণ

৩১১১৩০১ - িারয়ত্ব )াতা (3111301 - Charge allowance)
৩১১১৩০২ - যাতায়াত )াতা (3111302 - Conveyance allowance)
৩১১১৩০৬ - রেক্ষা )াতা (3111306 - Education allowance)
৩১১১৩১০ - বারড় )াড়া )াতা (3111310 - House rent allowance)
৩১১১৩১১ - রচরকৎসা )াতা (3111311 - Medical allowance)
৩১১১৩১৪ - টির ন )াতা (3111314 - Tiffin allowance)
৩১১১৩১৬ - বধালাই )াতা (3111316 - Washing allowance)
৫৮১৪০

-

Tra ৮১৪০ - ining Details

4.২

কতমনসমূহ (Deductions)
১১১১১০২ - ব্যরি কর্তমক বিয় অরের্ আয়কর
(1111102 - Advance Income Tax Payable by Individuals)

১৪২২৪০৪ - পারন ও পয়ঃরনোেন ব্যবস্থা চাজম (1422404 - Water & Sewerage Charge)
১৪২৩২০৪ - সরকারর যানবাহন ব্যবহার র

(1423204

- Fee for using government vehicle)

১৪৪১২০৪ - বপৌরকর (1441204 - Municipal Tax)
৮১৭২৪০১ - রততাস গ্যাস রবল (8172401 - Titas Gas Bill)
৮১৭২৪০২ - বাখরাবাি গ্যাস রবল (8172402 - Bakhrabad gas bill)
৮১৭২৪০৩ - জালালাবাি গ্যাস রবল (8172403 - Jalalabad gas bill)
৮১৭২৪০৪ - কণ মফুলী গ্যাস রবল (8172404 - Karnaphuli gas bill)
৮১৭২৪০৫ - পরির্ অঞ্চল গ্যাস রবল (8172405 - West zone gas bill)
৮১৭২৫০৪ ৮১৭২৫০৪ `
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5.০

সাধারণ )রবষ্য তহরবল এ্বং এ্র অরের্ সংক্রান্ত তথ্যারি (Information Related to GPF and It’s Advance)

5.১

সাধারণ )রবষ্য তহরবল (GPF)
 ইনরক্রতর্ন্ট/সুিসহ (With Increment/Interest)
 ইনরক্রতর্ন্ট/সুি ব্যরতত (Without Increment/Interest)

 )রবষ্য তহরবতলর প্রকৃরত (Nature of Provident Fund)
 রহসাব নম্বর (Account Number)
 )রলউর্ নম্বর (Volume Number)
 সব মতেষ পৃষ্ঠা নম্বর (Latest Page Number)
 বতমর্ান র্ারসক চাঁিা কতমতনর পররর্াণ
(Monthly Amount Deducted as Subscription at Present)

৫.২

রজরপএ্ নরর্রন সংক্রান্ত তথ্যারি [Information Related to GPF Nominee]
মযনোনীে ব্যদির পদরদিদে নম্বর
জন্মতাররখ
সম্পকম
[ Identification Number of Nominee
(Birth Registration /NID)]

(Date of Birth)

(Relation)

নার্ (বাংলা)

মযনোনীে অংশ (শেকরো হোযর)

Name (Bangla)

Designated Part (in Percentage)

১.
২.
3.
4.
5.3

চলর্ান রজরপএ্ অরের্ (Current GPF Advance)
রববরণ

১র্ অরের্

২য় অরের্

৩য় অরের্

৪থ ম অরের্

(Description)

(1st Advance)

(2nd Advance)

(3rd Advance)

(4th Advance)

 র্ঞ্জুরর নম্বর
(Sanction Number)

 র্ঞ্জুররর তাররখ
(Sanction Date)

 র্ঞ্জুররকৃত অতথ মর পররর্াণ
(Sanction Amount)

 বর্াট রকরির সংখ্যা
(Total Number of Installment)

 রকরি পররতোধ শুরুর তাররখ
(Installment Starting Date)

 পররতোরধত রকরির সংখ্যা
(Number of Installments Paid)

 সুতির বর্াট পররর্াণ
(Total Interest Amount)

 সর্ন্বয়কৃত অতথ মর পররর্াণ
(Adjusted Amount)

 সুতির রকরির সংখ্যা
(Number of Interest Installment)

 পররতোরধত সুতির রকরির সংখ্যা
(Number of Interest Installment Paid)

6.০

বতমর্ান ঋণ সংক্রান্ত তথ্যারি (Current Loan Related Information)
রববরণ

গৃহরনর্মাণ ঋণ

করম্পউটার ঋণ

বর্াটর সাইতকল ঋণ

বর্াটরকার ঋণ

বাই সাইতকল ঋণ

(Description)

(House Building Loan)

(Computer Loan)

(Motor Cycle Loan)

(Motor Car Loan)

(Bicycle Loan)

 র্ঞ্জুরর নম্বর
(Sanction Number)

 র্ঞ্জুররর তাররখ
(Sanction Date)

 র্ঞ্জুররকৃত অতথ মর পররর্াণ
(Sanction Amount)

 অবচতয়র পররর্াণ
(Depreciation Amount)

 বর্াট রকরির সংখ্যা
(Total Number of Installment)

 রকরি পররতোধ শুরুর তাররখ
(Installment Starting Date)

 পররতোরধত রকরির সংখ্যা
(Number of installments paid)

পৃষ্ঠা: 3/4

 সুতির বর্াট পররর্াণ
(Total Interest Amount)

 সর্ন্বয়কৃত অতথ মর পররর্াণ
(Adjusted Amount)

 সুতির রকরির সংখ্যা
(Number of Interest Installment)

 পররতোরধত সুতির রকরির সংখ্যা
(Number of Interest Installment Paid)

7.০

গৃহীত অরজমত ছুটি/ রলতয়ন সম্পরকমত তথ্যারি (Information Related to Earn Leave/ Lien Availed)

7.১

অনুতর্ারিত ছুটি (Authorized Leave)
ছুটির ধরন*

ববতন প্রকৃরত

ছুটির উতদ্দশ্য*

(Type of
Leave)

[(Nature of Pay)

(Reaso n for Leave)

(পূণ ম ববতন/ অধ ম ববতন/
রবনা ববতন)

র্ঞ্জুরর আতিে
নম্বর
(Sanction
Number)

র্ঞ্জুরর
আতিতের
তাররখ
(Sanction Date)

ছুটি ব)াতগর সর্য়কাল

বর্াট ব)াগকৃত ছুটি

(Period of Leave Availed)

(Total Leave
Availed)

শুরুর তাররখ

সর্ারির তাররখ

(Starting Date)

(Finishing Date)

[রিন (Days)]

(Full Pay/ Half Pay/
Without Pay)]



7.২

ছুটির ধরন (বযর্ন: অরজমত, প্রসূরত, অধ্যয়ন) এ্বং ছুটির উতদ্দশ্য (তযর্ন: হতজ গর্ন, বরহঃ বাংলাতিে গর্ন, োরন্ত রবতনািন) উতেখ করতত হতব।

রলতয়ন (Lien)
রলতয়নকালীন প্ররতষ্ঠান
(Organisation During Lien)



8.0

র্ঞ্জুরর আতিতের
তাররখ

(Sanction Number)

(Sanction Date)

সর্য়কাল
(Time Period)

শুরুর তাররখ

সর্ারির তাররখ

(Starting Date)

(Finishing Date)

বর্াট সর্য়কাল
(Total Period)

রল) স্যালারর করিরবউেন
(র্ারসক হার)
Leave Salary Contribution
(Monthly Rate)

রলতয়নকালীন বপনেন করিরবউেন, রল) স্যালারর করিরবউেন ইতযারি বাবি অথ ম জর্া প্রিাতনর তথ্য অথ মাৎ চালান নম্বর, তাররখ ও টাকার পররর্াণ পৃথক)াতব উতেখ করতত হতব।

শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা (যরি থাতক) [Disciplinary Action (if any)]



9.0

র্ঞ্জুরর আতিে
নম্বর

িতের প্রকৃরত*

িতের ধরন*

আতিে নম্বর

(Nature of
Penalty)

(Type of
Penalty)

(Order Number)

আতিতের
তাররখ
(Order Date)

সর্য়কাল
(Time Period)

শুরুর তাররখ

সর্ারির তাররখ

(Starting Date)

(Finishing Date)

োরির আতিতের আতলাতক
পুনঃরনধ মাররত ববতন
(Readjusted Salary on Basis
of Disciplinary Action Taken)

র্ন্তব্য
(Comment)

িতের প্রকৃরত (তযর্ন: লঘুিে/গুরুিে) এ্বং িতের ধরন (তযর্ন: রতরোর, বাধ্যতামূলক অবসর) উতেখ করতত হতব।

িোকুরীজ্ীদর্র অর্েবমোযন স্কপনশন প্রোদির উত্তরোদর্কোরী মযনোনয়ন [Nominee for pension in absence of the Employee]
মযনোনীে ব্যদির পদরদিদে নম্বর

জন্মতাররখ

সম্পকম

নার্ (বাংলা)

[ Identification Number of Nominee
(Birth Registration /NID)]

(Date of Birth)

(Relation)

Name (Bangla)

বববারহক
অবস্থা

প্ররতবরন্ধ
অবস্থা

মযনোনীে অংশ
(শেকরো হোযর)

Marital status

Disability

Designated Part (in
Percentage)

১.
২.
3.
4.
5.
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