
বিজ্ঞবতি:

ক�োন�ো ি্যবতি বিব� জ্ঞোতসোনে বিথ্যো িো বিভ্োবতি�ে তথ্য বিনে িোিী কেশ �েনি� িোে িন্্য থো�নি, িো বিব� ক�োম্ো�ী িো অ�্য ি্যবতিন� প্রতোেণো িো বিভ্োতি �েোে উনদেনশ্য তথ্য ক�োে� 

�েনি�, বতব� েোন্্যে প্রনিো্্য আই�(সিহূ)-এে অ্ীন� ক�স অ�িুোেী প্রতোেণোে অেেো্ী িনে সোি্যস্ত হনি� অথিো অ�্যো�্য  ক�ৌ্িোেী এিং/অথিো কিওেোব� িনডেে আওতোে আসনি�| 
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ি্যোবিওবেটি কলেইি আনিি� েত্র – এি

•	 এই �ি্মটি েবেবস ি্যোবিওবেটি সবুি্ো েোওেোে ্�্য আই�তঃভোনি স্বত্োব্�োেী ি্যবতি েূেণ �েনি�|   

•	 িেো �নে এই �ি্মটি ব���তি ি্যোক্স েোই� ই�বসওনেন্স �োি্মোেে অথিো উেবেবলিবিত ঠি�ো�োে ্িো কিনি�|

•	 িেো �নে িড় হেন� বেি�ু|

ক�ো� �ং. (এসটিবি ক�োি সহ) িো কিোিোইে �ং ……………….........……........…………………………………………………

আবি, ___________________________________________________________________________; এতদ্োেো ব�বচিত �েবি কি উেবেউতি েবেবসে ্�্য প্রনিে ি্যোবিওবেটি 

েোনভে বি্ সম্োি� সম্ন্ন হনেনি এিং ভবিষ্যনত েেিততী ক�োন�ো িোিীে ্�্য ি্যোক্স েোই� ই�বসওনেন্সন� িোেী �েনিো �ো|

িোে ্ীি� বিিো �েো হনেনি তোে স্বোক্ষে ……………………………………………………………………

স্বোক্ষবেত হনেনি:     তোবেি □□ / □□ / □□□□      স্ো�……………………………………………

III. িোে ্ীি� বিিো �েো হনেনি তোে েক্ষ কথন� ক�ো অিন্�শ� সোটি্ম ব�ন��

েবেবস �ং(�বুে): েবেবস ্োেন�ে কিো�োনিো� �ং: িোড়ীে (এসটিবি ক�োি):

কিোিোইে �ং:

II. েবেবস ্োেন�ে ি্যোনকেে বিশি বিিেণ-িো্্যতোিেূ�

a)  ি্যোনকেে �োি …………………………………………………………………………………    b)  ি্যোকে অ্যো�োউন্ট �ং ………………………………………………………………………………

c)  অ্যো�োউনন্টে ্ে�        কসবভং       �োনেন্ট       অ�্যো�্য                   

d)  ি্যোনকেে ঠি�ো�ো …………………………………………………………… েো্্য …………………………………………………………… বে� ক�োি

e)  আইএ�এসবস ক�োি ………………………………………………………………… f) ে্যো� �ম্বে 

দ্রষ্টি্য- িেো �নে অ্যো�োউন্ট �ম্বে ও েবেবস ্োেন�ে �োি সংিবেত এ�টি িোবতে কি� িো ি্যোনকেে েোসিই-এে �বে সংিতুি �ে�ু

িোিী েবেত্যো�: বি্ ে্যো� প্রিো� �েোে কক্ষনত্র আে�ে আইন�ে 194বিএ অ�নুছেনিে ব�েি অ�িুোেী 2% হোনে টিবিএস প্রনিো্্য হনি, িবি ক�োম্ো�ীে �োনি বি্ ে্যো� উেেব্ধ �ো 

থোন� 20% হোনে িেূ্য ্োি্ম হনি|

এই �নি্মে সোনথ কি িকুনিন্ট�বুে ্িো বিনত হনি

•	 আসে েবেবস িকুনিন্ট (�বুে) -         এই �নি্মে সোনথ সংিতুি     অ�েুবস্ত/হোবেনে ক�নি/উেেব্ধ �ে| 

•	 িবি বিঠি েোঠোন�োে ঠি�ো�োে ক�োন�ো েবেিত্ম� হে- তনি িেো �নে ঠি�ো�োে প্রিোণেত্র সংিতুি �ে�ু 

•	 অ্যো�োউন্ট �ম্বে ও েবেবস ্োেন�ে �োি সংিবেত িোবতে কি� িো ি্যোনকেে েোসিই-এে �বে

IV. েবেবস ্োেন�ে ক�োষ�ো ও অ�নুিোি�

a)আবি, উেনে �োিোবকেত েবেবস ্োে� এতদ্োেো সবু�বচিত �েবি কি ি্যোনকেে বিশি বিিেণ সহ উেনে বিিতৃ তথ্য সত্য ও সঠি�|

b)উেবেউতি ি্যকে অ্যো�োউনন্ট ক�োম্ো�ী দ্োেো প্রনিে ি্যোবিওবেটি সবুি্ো আিোে েক্ষ কথন� ক�োম্ো�ীে এ�টি বি্ সম্োি� স্োে� েনি| 

েবেবস ্োেন�ে স্বোক্ষে  ……………………………………………………

স্বোক্ষবেত হনেনি -         তোবেি □□ / □□ / □□□□            স্ো� ……………………………………………

সোক্ষীে স্বোক্ষে  

স্বোক্ষে .................................................   তোবেি □□ / □□ / □□□□      স্ো� ..........................................

�োি................................................................................................. ঠি�ো�ো ..............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

I. েবেবস ্োেন�ে বিষনে ি্যবতি�ত তথ্য-িো্্যতোিেূ�

a) েবেবসনহোল্োনেে �োি …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) সমূ্ণ্ম ঠি�ো�ো …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… েো্্য  ……………………………………………………………… বে�  ক�োি


