একুশে পদশের জন্য প্রস্তাবিত
প্রবতষ্ঠান্ সম্পবেি ত তথ্য ছে

১।

প্রস্তািোরী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/
সংস্থা/পািবলে বিশ্ববিদযালয়/ িযবির
ন্াম, পদিী, ঠিোন্া এিং টেবলশ ান্/
যাক্স ন্ম্বর :

২।

প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠাশন্র ন্াম :

দুই েবপ রবিন্ পাসশপােি সাইজ
এিং দুই েবপ স্ট্যাম্প সাইজ
ছবি।

পূণি ঠিোন্া :

টরবজশেেন্ ন্ং ও টরবজশেেশন্র সন্
(প্রশ াজয টেশে) :

৩।

প্রধান্ বন্িিাহীর ন্াম :

পদ ম িাদা (প্রশ াজয টেশে) :

টেবলশ ান্ ন্ম্বর :

প্রধান্ বন্িিাহীর যাক্স ন্ম্বর :

প্রবতষ্ঠাশন্র উশেখশ াগয অজি ন্/অিদান্/েৃ বতত্ব
:

৪। বিশেষ টোন্ পুরস্কার/সম্মান্ন্া টপশয় থ্ােশল তার বিিিণ :
ক্রবমে ন্ং পুরস্কার/সম্মান্ন্ার ন্াম ও প্রাবপ্তর সন্
১.

পুরস্কার/সম্মান্ন্ার সংবেপ্ত বিিরণ

মন্তিয( বদ থ্াশে)

২.

৩.
৪.
৫.
৬.

৫।

উশেখ েরার মশতা টোন্ গুরুত্বপূণি তথ্য থ্ােশল তার বিিরণ :

৬।

ট টেশে অিদাশন্র স্বীেৃ বত স্বরূপ পদে প্রদাশন্র সুপাবরে েরা হশয়শছ টস টেশে সুপাবরেেৃ ত প্রবতষ্ঠাশন্র
অিদাশন্র সংবেপ্ত িৃত্তান্ত প্রতযয়ন্ পূিিে ছে সংলগ্ন েরশিন্ :

৭।

সংশ াবজত োগজপশের বিিরণ :
ে) সিিশেষ িাবষিে বরশপােি:
খ) সিিশেষ িাবষিে সাধারণ সভার ো িবিিরণী (প্রশ াজয টেশে) :
গ) সিিশেষ অবিে বরশপােি :
ঘ) সিিশেষ ৫টি টিািি অি গভণির/ িাইশের িা মযাশন্বজং েবমটির বমটিং এর ো িািলী :
-০৩-

৮।

পদে প্রদাশন্র প্রস্তাি প্রবক্রয়ােরণোশল জরুরী টোন্ তথ্য ও অন্য ট
ট াগাশ াগ েরা ট শত পাশর এমন্ িযবির ন্াম ও ঠিোন্া :

টোন্ প্রশয়াজশন্

ার সাশথ্

ন্াম :
পদিী :
ঠিোন্া :
টেবলশ ান্ ন্ম্বর :

যাক্স ন্ম্বর ( বদ থ্াশে) :

ই-টমইল ন্ম্বর ( বদ থ্াশে):
৯।

পদে বিতরশণর সময় প্রবতষ্ঠান্ প্রধান্ টোন্ োরশণ অন্ুপবস্থত থ্ােশল তাাঁর পবরিশতি ব বন্ পুরস্কার
গ্রহণ েরশিন্ তাাঁর ন্াম ও ঠিোন্া :
ন্াম

:

পদিী

:

ঠিোন্া :
টেবলশ ান্ ন্ম্বর:

যাক্স ন্ম্বর ( বদ থ্াশে):

ই-টমইল ন্ম্বর ( বদ থ্াশে) :

তাবরখ :

প্রস্তািে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ-এর সবিি,
সংস্কৃবত বিষয়ে মন্ত্রণালশয়র অধীন্ দপ্তর/সংস্থা
প্রধান্, পািবলে বিশ্ববিদযালশয়র বভবস/টরবজস্ট্রার
টজলা প্রোসে
অথ্িা
স্বাধীন্তা পদে/একুশে পদশে ভূ বষত
প্রস্তািে িযবির স্বাের

