স্বাধীনতা পুরস্কাররর জন্য প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠান সম্পবকিত তথ্য ছক

প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠান প্রধারনর
পাসরপার্ ি আকাররর ২টি ও
স্ট্যাম্প আকাররর ২টি রবিন ছবি
এিং প্রবতষ্ঠারনর মরনাগ্রাম
সংযুক্ত কবররত হইরি।
১।

প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠান সম্পবকিত তথ্যঃ
১.০১ নাম িাংলায়ঃ
ইংররজীরতঃ
1.02 পূর্ ি ঠিকানাঃ
1.03 ররবজরেশন নম্বর ও ররবজরেশরনর িৎসর (প্রর াজয রেরে)ঃঃ
1.04 প্রধান বনি িাহীর নামঃ
1.05 প্রধান বনি িাহীর পদিীঃ
1.06 ল্যান্ড র ান নম্বরঃ অব স/আিাবসক
রমািাইল র ান নম্বরঃ
1.07
যাক্স নম্বরঃ
১.০৮ ওরয়িসাইর্ ঠিকানাঃ
১.০৯ ই-রমইল ঠিকানাঃ

২।

প্রবতষ্ঠারনর উরেখর াগ্য কা িক্রম এিং অজিন/অিদান/কৃবতত্বসমূহঃ

৩।

প্রাপ্ত উরেখর াগ্য পুরস্কার/সম্মাননা/পদকঃ
ক্রবমক পুরস্কার/সম্মাননা/পদরকর
নং
নাম ও প্রাবপ্তর িৎসর

পুরস্কার/সম্মাননা/পদক
র কারজর জন্য
পাইয়ারছ

মন্তব্য

১.
২.
--১০.
৪।

র রেরে অিদারনর স্বীকৃবতস্বরূপ পুরস্কার প্রদারনর প্রস্তাি করা হইরতরছ রস রেরে প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠারনর
অিদারনর সংবেপ্ত বিিরর্ঃ

৫।

উরেখ কবরিার মরতা অন্য রকান গুরুত্বপূর্ ি তথ্য থাবকরল তাহার বিিরর্ঃ

-২সংর াবজত বররপার্ িসমূহ [টিক () অথিা নাই () সূচক বচহ্ন বদন]:
৬.০১ .................. সারলর িাবষ িক প্রবতরিদন (সি িরশষটি)।
৬.০২ .................. সারলর িাবষ িক সাধারর্ সভার কা িবিিরর্ী (সি িরশষটি)।
৬.০৩ ................... সারলর অবির্ প্রবতরিদন (সি িরশষটি)।
৬.০৪ ................... .................. .................... .................
ও ...............তাবররখ অনুবষ্ঠত রিাি ি অি গভন িরস/রিাি ি অি িাইররক্টরস/ম্যারনবজং কবমটির সভার
কা িবিিরর্ী (সি িরশষ ৫টি)।
৭। প্রস্তাি বিরিচনাকারল জরুবর রকান তরথ্যর জন্য িা অন্য র রকান প্ররয়াজরন াহার সবহত র াগার াগ কবররত
হইরিঃ
৭.০১ নামঃ
৭.০২ পদিীঃ
৭.০৩ ঠিকানাঃ
৭.০৪ ল্যান্ড ও রমািাইল র ান নম্বরঃ
৭.০৫ যাক্স নম্বরঃ
৭.০৬ ই-রমইল ঠিকানাঃ
৮। প্রবতষ্ঠান প্রধান পুরস্কার বিতরর্ অনুষ্ঠারন অবনিা ি কাররর্ উপবিত থাবকরত না পাবররল তাহার িরল উপযুক্ত
ব বন পুরস্কার গ্রহর্ কবররিনঃ
৮.০১ নামঃ
৮.০২ পদিীঃ
৮.০৩ ঠিকানাঃ
৮.০৪ ল্যান্ড ও রমািাইল র ান নম্বরঃ
৮.০৫ যাক্স নম্বরঃ
৮.০৬ ই-রমইল ঠিকানাঃ
৯। প্রস্তািঃ
................................ (প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠারনর নাম) ................................সম্পরকি উপরর প্রদ্ত  তথ্য
এিং সংযুক্ত কাগজপে আমার জানামরত সঠিক। রদশ ও জাবতর কল্যারর্ অনন্যসাধারর্ অিদান বিরিচনায়
প্রবতষ্ঠানটি স্বাধীনতা পুরস্কার পাইিার র াগ্য। আবম ২০....... সারল ........................ রেরে প্রবতষ্ঠানটিরক
স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদারনর প্রস্তাি কবররতবছ।
৬।

প্রস্তািকারীর স্বাের
তাবরখঃ

(......প্রস্তািকারীর নাম.......)
সীল (প্রর াজয রেরে)

-৩১০।

প্রস্তািকারীর তথ্যঃ
১০.০১ প্রস্তািকারী স্বাধীনতা পুরস্কার/স্বাধীনতা বদিস পুরস্কারপ্রাপ্ত হইরল পুরস্কার প্রাবপ্তর িৎসরঃ
১০.০২ প্রস্তািকারী মন্ত্রর্ালয়/বিভাগ হইরল স্বােরকারীর পদিী ও মন্ত্রর্ালয়/বিভারগর নামঃ
১০.০৩ িতিমান ঠিকানাঃ
১০.০৪ ল্যান্ড ও রমািাইল র ান নম্বরঃ
১০.০৫ যাক্স নম্বরঃ
১০.০৬ ই-রমইল ঠিকানাঃ

প্রস্তাি ছক পূরর্ বিষরয় বনরদ িবশকা

ক. মন্ত্রর্ালয়/বিভাগ হইরত প্রস্তারির রেরে মন্ত্রর্ালয়/বিভারগর সবচি প্রস্তারি স্বাের কবররিন।
খ. প্রস্তারির সকল পাতায় এিং সংলাগসমূরহ প্রস্তািক অনুস্বাের কবররিন।
গ. প্রস্তাি A4 আকাররর কাগরজর এক বদরক কবম্পউর্ার করম্পাজ কবরয়া প্রস্ত্্ত ত কবররত হইরি এিং Nikosh
Font/SutonnyMJ font-এ CD-রত প্রস্তারির Soft copy রপ্ররর্ কবররত হইরি।
ঘ. প্রস্তাি ছরকর ৪ ও ৫ অনুরেরদ সংরেরপ (অনবধক ৩০০ শব্দ) সুবনবদ িষ্ট তথ্য প্রদান কবররত হইরি। প্ররয়াজরন ঐ
সকল বিষরয় বিস্তাবরত তথ্য পৃথক কাগরজ প্রস্তারির সবহত সংলাগ আকারর প্রদান করা াইরি।
ি. ছরকর র সকল বিষয় প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠারনর জন্য প্রর াজয নয় রস সকল বিষরয় ‘‘প্রর াজয নয়’’ এিং র গুবল নাই
রসগুবলর রেরে ‘‘নাই’’ বলবখরত হইরি।
চ. ছকটি http.//www.cabinet.gov.bd ঠিকানা হইরত িাউনরলাি কবরয়া ব্যিহার করা াইরি।

স্বাধীনতা পুরস্কাররর জন্য প্রস্তাবিত ব্যবি সম্পবকিত তথ্য ছক

প্রস্তাবিত ব্যবির পাসরপার্ ি
আকাররর ২টি ও স্ট্যাম্প
আকাররর ২টি রবিন ছবি
সংযুি কবররত হইরি।
প্রস্তাবিত ব্যবি সম্পবকিত তথ্য
১। ব্যবিগত তথ্যঃ
১.০১ নাম িাংলায়ঃ
ইংররজীরতঃ
1.02 বপতার নামঃ
1.03 মাতার নামঃ
1.04 জন্ম তাবরখঃ
1.05 মরর াত্তর পুরস্কাররর প্রস্তারির ক্ষেরে মৃত্যযর তাবরখঃ
1.06 নাগবরকত্বঃ
1.07 স্থায়ী ঠিকানাঃ
1.08 িতিমান ঠিকানাঃ
1.09 ল্যান্ড ক্ষিান নম্বরঃ অবিস/আিাবসক
ক্ষমািাইল ক্ষিান নম্বরঃ
1.10 িযাক্স নম্বরঃ
1.11 ই-ক্ষমইল ঠিকানাঃ
২।

বিোগত ক্ষ াগ্যতাঃ
ক্রবমক
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

বিোর স্তর
প্রাথবমক বিদ্যালয়
এস,এস,বস/সমমান
এইচ,এস,বস/সমমান
স্নাতক/সমমান
স্নাতরকাত্তর/সমমান
উচ্চতর বিবি
উরেখর াগ্য অন্য ক্ষকান
ি
সাটিবিরকর্/বিরোামা

বিো প্রবতষ্ঠারনর নাম ও
ঠিকানা

বিো জীিরনর বিরিষ
কৃবতত্ব ( বি থারক)

-২৩। প্রকাবিত উরেখর াগ্য গরিষ া/প্রিন্ধ/িই ইতযাবির বিির ঃ
ক্রবমক
নং

প্রকাবিত গরিষ া/
প্রিন্ধ/িই ইতযাবির
বিররানাম

প্রকািক/জানারলর
ি নাম ,
প্রকািনার স্থান ও িৎসর

মন্তব্য

১.
২.
--১০.
৪। প্রাপ্ত উরেখর াগ্য পুরস্কার/সম্মাননা/পিক ইতযাবির বিির ঃ
ক্রবমক পুরস্কার/সম্মাননা/পিরকর
নং
নাম ও প্রাবপ্তর িৎসর

পুরস্কার/সম্মাননা/পিক
ক্ষ কারজর জন্য
পাইয়ারছন

মন্তব্য

১.
২.
--১০.
ি
৫। সামাবজক/সাংস্কৃবতক/রাজননবতক ক্ষেরে উরেখর াগ্য কা ক্রমঃ
ক্রবমক
নং

৬।
৭।
৮।

সংস্থার নাম ও ঠিকানা

ক্ষকান িাবয়ত্বপূ পরি
ি
থাবকরল পরির নাম ও
সময়কাল

বিরিষ কৃবতত্ব
( বি থারক)

১.
২.
--১০.
ক্ষ ক্ষেরে অিিারনর স্বীকৃবতস্বরূপ পুরস্কার প্রিারনর প্রস্তাি করা হইরতরছ ক্ষসই ক্ষেরে প্রস্তাবিত ব্যবিত্ম
অিিানঃ
উরেখ করার মত অন্য ক্ষকান গুরুত্বপূ তথ্য
ি থাবকরল তার বিির ঃ
প্রস্তাি বিরিচনাকারল জরুরী ক্ষকান তরথ্যর জন্য িা অন্য ক্ষ ক্ষকান প্ররয়াজরন াহার সংরগ ক্ষ াগার াগ
কবররত হইরিঃ
8.01 নামঃ
8.02 িতিমান ঠিকানাঃ
8.03 ল্যান্ড ও ক্ষমািাইল ক্ষিান নম্বরঃ
8.04 িযাক্স নম্বরঃ
8.05 ই-ক্ষমইল ঠিকানাঃ

-৩৯। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যবি অবনিা কারর
ি
পুরস্কার বিতর অনুষ্ঠারন উপবস্থত থাবকরত না পাবররল ব বন পুরস্কার িহ
কবররিনঃ
৯.০১ নামঃ
৯.০২ িতিমান ঠিকানাঃ
৯.০৩ ল্যান্ড ও ক্ষমািাইল ক্ষিান নম্বরঃ
৯.০৪ িযাক্স নম্বরঃ
৯.০৫ ই-ক্ষমইল ঠিকানাঃ
১০। প্রস্তািঃ
...........................................(প্রস্তাবিত ব্যবির নাম)...............................সম্পরকি
উপরর প্রিত্ত তথ্য এিং সংযুি কাগজপে আমার জানামরত সঠিক। ক্ষিি ও জাবতর কল্যার অনন্যসাধার
অিিান ও সামবিক জীিরনর অজিন বিরিচনায় বতবন স্বাধীনতা পুরস্কার পাইিার ক্ষ াগ্য। আবম
২০...............সারল................................... ক্ষেরে তাঁহারক স্বাধীনতা পুরস্কার প্রিারনর প্রস্তাি কবররতবছ।

তাবরখঃ

প্রস্তািকারীর স্বাের
(..........প্রস্তািকারীর নাম..........)
সীল (প্রর াজয ক্ষেরে)

১১। প্রস্তািকারীর তথ্যঃ
১১.০১ প্রস্তািকারী স্বাধীনতা পুরস্কার/স্বাধীনতা বিিস পুরস্কারপ্রাপ্ত হইরল পুরস্কারপ্রাবপ্তর িৎসরঃ
১১.০২ প্রস্তািকারী মন্ত্র ালয়/বিভাগ হইরল স্বােরকারীর পিিী ও মন্ত্র ালয়/বিভারগর নামঃ
১১.০৩ িতিমান ঠিকানাঃ
১১.০৪ ল্যান্ড ও ক্ষমািাইল ক্ষিান নম্বরঃ
১১.০৫ িযাক্স নম্বরঃ
১১.০৬ ই-ক্ষমইল ঠিকানাঃ
প্রস্তাি ছক পূর বিষরয় বনরিবিকা
ি
ক.
খ.
গ.
ঘ.
ি.
চ.
ছ.

মন্ত্র ালয়/বিভাগ হইরত প্রস্তারির ক্ষেরে মন্ত্র ালয়/বিভারগর সবচি প্রস্তারি স্বাের কবররিন।
প্রস্তারির সকল পাতায় এিং সংলাগসমূরহ প্রস্তািক অনুস্বাের কবররিন।
প্রস্তাি A4 আকাররর কাগরজর একবিরক কবম্পউর্ার করম্পাজ কবরয়া প্রস্তুত কবররত হইরি এিং
Nikosh Font/SutonnyMJ font এ CD-ক্ষত প্রস্তারির Soft copy ক্ষপ্রর কবররত হইরি।
প্রস্তাবিত ব্যবির জাতীয় পবরচয়পে ও জন্ম সনরির িরর্াকবপ এিং মরর াত্তর পুরস্কাররর
প্রস্তারির ক্ষেরে মৃত্যয সনরির িরর্াকবপ প্রস্তারির সারথ সংযুি কবররত হইরি।
প্রস্তাি ছরকর ৬ ও ৭ অনুরেরি সংরেরপ (অনবধক ৩০০ িব্দ) সুবনবিষ্টি তথ্য প্রিান কবররত হইরি।
প্ররয়াজরন ঐ সকল বিষরয় বিস্তাবরত তথ্য পৃথক কাগরজ প্রস্তারির সবহত সংলাগ আকারর প্রিান করা
াইরি।
ছরকর ক্ষ সকল বিষয় প্রস্তাবিত ব্যবির জন্য প্রর াজয নয় ক্ষস সকল বিষরয় ‘‘প্রর াজয নয়’’ এিং ক্ষ গুবল
নাই ক্ষসগুবলর ক্ষেরে ‘‘নাই’’ বলবখরত হইরি।
ছকটি http.//www.cabinet.gov.bd ঠিকানা হইরত িাউনরলাি কবরয়া ব্যিহার করা াইরি।

