
অর্ থ মন্ত্রণায় 

অর্ থনৈতিক ম্পকথ তিভাগ 

----------- 

অর্ থ তিভাগগর প্রতিতি অনুতিভাগগর প্রতিতি-১ লাখার ২৭ জানুয়ারী, ২০০৯ িাতরগখর  অম / অতি / প্রতি-১/৩তি-২/২০০৫(অংল-১)/৫ 

ংখ্যক স্মারগকর ৪.০৯ ক্রতমগকর তদ্ধান্ত মমািাগিক মিৈলৈ মঞ্জুতরর প্রগয়াজৈীয় ফরম, ৈদ ও কাগজিত্রাতদর িাতকাাঃ  

(ক) চাকুগরর তৈগজর অির গ্রগণর  মেগত্রাঃ আনুগিাতক ও অির ভািা িাওয়ার জন্য তৈগে িতণ থি ফরম, ৈদ ও 

কাগজিত্রাতদ তািরেণ অতফগ দাতখ কতরগি ইগি এিং তািরেণ অতফ ইার অতিতরক্ত মকাৈ ফরম, ৈদ ও কাগজিত্রাতদ 

চাতগি িাতরগিৈাাঃ 

(১) ৈৈ-মগগজগেড চাকুগরগদর মেগত্র াতভ থ বুক/ মগগজগেড চাকুগরগদর মেগত্র চাকুতরর তিিরণী   ১ কতি  

(২) এতিআর-এ গমগৈর মঞ্জুতর িত্র (প্রগযাজয মেগত্র)-       ১ কতি  

(৩) প্রিযাতলি মল মিিৈ িত্র/ মল মিিৈ িত্র (প্রগযাজয মেগত্র)-      ১ কতি  

(৪) মিৈলৈ ফরম ২.১ (ংগযাজৈী-৪)-         ১ কতি  

(৫) িযাতয়ি ছতি-           ৪ কতি  

(৬) প্রাপ্তব্য মিৈলগৈর বিি উত্তরাতিকার মঘাণা িত্র (ংগযাজৈী-২)-      ৩ কতি  

(৭) ৈমুৈা স্বাের ও াগির িাঁচ আঙ্গুগর ছাি (ংগযাজৈী-৬)-      ৩ কতি  

(৮) ৈা-দািী প্রিযয়ৈ িত্র ( ংগযাজৈী-৮)-        ১ কতি  

(৯) মিৈলৈ মঞ্জুরীর আগদল-          ১ কতি  

 

 (খ) িাতরিাতরক মিৈলগৈর মেগত্রাঃ আনুগিাতক ও অিরভািা িাইিার জন্য তৈগে িতণ থি ফরম, ৈদ ও কাগজিত্রাতদ 

তািরেণ অতফগ দাতখ কতরগি ইগি এিং তািরেণ অতফ ইার অতিতরক্ত  মকাৈ ফরম, ৈদ ও কাগজিত্রাতদ চাতগি 

িাতরগিৈা। িগি প্রতিিন্ধী ন্তাগৈর অনুকূগ িাতরিাতরক মিৈলৈ মঞ্জুতরর মেগত্র অনুগেদ ৩.০৪ অনুরগণ তৈিন্ধৈ ম্পতকথি 

িতরচয়িত্র তািরেণ অতফগ দাতখ কতরগি ইগি। 

(খ)(১) মিৈলৈ মঞ্জুতরর পূগি থই মিৈলৈাগরর মৃত্যয ইগাঃ 

(১) ৈৈ-মগগজগেড চাকুগরগদর মেগত্র াতভ থ বুক/ মগগজগেড চাকুগরগদর মেগত্র চাকুতরর তিিরণী   ১ কতি  

(২) এতিআর-এ গমগৈর মঞ্জুতর িত্র (প্রগযাজয মেগত্র)-       ১ কতি  

(৩) প্রিযাতলি মল মিিৈ িত্র/ মল মিিৈ িত্র (প্রগযাজয মেগত্র)-      ১ কতি  

(৪) িাতরিাতরক মিৈলগৈর আগিদৈ িত্র ফরম ২.১ (ংগযাজৈী-৫)-      ১ কতি  



(৫) িযাতয়ি ছতি-           ৪ কতি  

(৬) উত্তরাতিকার ৈদ িত্র ও ৈৈ ম্যাতরজ ার্ট থতফগকে(ংগযাজৈী-৩)-      ৩ কতি  

(৭) ৈমুৈা স্বাের ও াগির িাঁচ আঙ্গুগর ছাি (ংগযাজৈী-৬)-      ৩ কতি  

(৮) অতভভািক মগৈাৈয়ৈ এিং অির ভািা ও অনুগিাতক উগত্তাৈ কতরিার জন্য েমিা অি থণ ৈদ (ংগযাজৈী-৭)- ৩ কতি  

(৯) তচতকৎক / মিৌরভা/ইউতৈয়ৈ িতরদ মচয়ারম্যাৈ/কাউতির কর্তথক প্রদত্ত মৃত্যয ৈদ িত্র-   ১ কতি  

(১০) ৈা-দািী প্রিযয়ৈ িত্র ( ংগযাজৈী-৮)-        ১ কতি  

(১০) মিৈলৈ মঞ্জুরীর আগদল-          ১ কতি  

 

(খ)(২) অিরভািা মভাগরি অিস্থায় মিৈলৈগভাগীর মৃত্যয ইগাঃ  

১. মিৈলৈ আগিদৈ ফরম ২.২ (ংগযাজৈী-৫)-        ১ কতি  

২. িযাতয়ি ছতি-           ৪ কতি  

৩. উত্তরাতিকার ৈদ িত্র ও ৈৈ ম্যাতরজ ার্ট থতফগকে(ংগযাজৈী-৩)-      ৩ কতি  

৪. ৈমুৈা স্বাের ও াগির িাঁচ আঙ্গুগর ছাি (ংগযাজৈী-৬)-      ৩ কতি  

৫. অতভভািক মগৈাৈয়ৈ এিং অির ভািা ও অনুগিাতক উগত্তাৈ কতরিার জন্য েমিা অি থণ ৈদ (ংগযাজৈী-৭)- ৩ কতি  

৬. তচতকৎক / মিৌরভা/ইউতৈয়ৈ িতরদ মচয়ারম্যাৈ/কাউতির কর্তথক প্রদত্ত মৃত্যয ৈদ িত্র-   ১ কতি  

৭. তিতিও এিং তড-াফ-          ১ কতি  

 


