পাবলিক লবশ্বলবদ্যািয়ের লিক্ষক/কর্মচারীর চাকুলর সংক্রান্ত তথ্যালি
(লিক্ষক/কর্মচারী কর্তমক পূরণীে)
1.0

প্রাথলর্ক তথ্যালি (Primary Information)


লিক্ষক/কর্মচারীর নার্ (বাংিা) [Name of Employee (Bangla)]



জাতীে পলরচেপত্র নম্বর (National ID Number)*

জন্মতালরখ (Date of Birth)
 অবসয়রর তালরখ (Date of Retirement)




চাকুলরর ধরন

 স্থােী
 অস্থােী
 লিয়েন

(Type of entry in government service)

(প্রয োজ্যটিযে টিক দিন)

2.০ ব্যলিগত, পালরবালরক ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যালি (Personal, Family and Bank Account Related Information)
2.১ ব্যলিগত তথ্যালি (Personal Information)


লিঙ্গ (Gender)



লপতার নার্ (ইংয়রলজ) [Father’s Name (English)]



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



ধর্ম (Religion)

 পুরুষ (Male)

 ইসিার্

 র্লিিা (Female)

 লিন্দু

(Islam)



বববালিক অবস্থা (Marital Status)



বর্াবাইি ব ান নম্বর (Mobile Phone Number)*



ই-বর্ইি ঠিকানা (যলি থায়ক) [e-Mail Address (if any)]



ই-টিআইএ্ন নম্বর (যলি থায়ক) [e-TIN Number (if any)]

 লববালিত

 ববৌদ্ধ

(Hindu)

(Buddhist)

 অলববালিত

(Married)

 লবধবা

(Unmarried)

(Widow)

 অন্যান্য (Others)

 লিস্টান

 অন্যান্য

(Christian)

 লবপত্নীক

(Others)

 অন্যান্য

(Widower)

(Others)

বতমর্ান ঠিকানা

স্থােী ঠিকানা
2.২ পালরবালরক তথ্যালি

(Family Information)

2.২.১ স্বার্ী/স্ত্রীর সম্পলকমত তথ্যালি (Particulars of Spouse)
জাতীে পলরচেপত্র নম্বর

জন্মতালরখ

(National ID Number)

(Date of Birth)

বপিা (চাকুরীজীলব িয়ি

নার্ (বাংিা)

পদবী ও কর্স্থল
ম

[Name (Bangla)]

১.
২.
2.২.২ সন্তান সম্পলকমত তথ্যালি (Particulars of Children)
জন্ম লনবন্ধন/
পলরলচলতর ধরন
জাতীে পলরচেপত্র নম্বর
(Type of Identification)

জন্মতালরখ

নার্ (বাংিা)

নার্ (ইংয়রলজ)

(Date of Birth)

Name (Bangla)

Name (English)

(Birth Registration/ NID Number)

 Birth Registration
 NID
 Birth Registration
 NID
 Birth Registration
 NID

১.
২.
৩.

২.3 ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যালি (Bank Related Information)
 ব্যাংক লিসায়বর নার্ (ইংয়রলজ) [(Bank Account Name) (English)]
 লিসাব নম্বর (Account Number)
 ব্যাংক লিসায়বর ধরন (Bank Account Type)

 সঞ্চেী (Savings)

 চিলত (Current)

 ব্যাংয়কর নার্ (Bank Name)
 িাখার নার্ (Branch Name)


ব্যাংক লিসায়ব সরাসলর অথ ম বপ্ররয়ণর তথ্য এ্সএ্র্এ্স এ্র র্াধ্যয়র্ জানায়নার জন্য বর্াবাইি ব ান নম্বর প্রয়োজন।
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 ব্যাংক রাউটিং নম্বর(Bank Routing Number)
3.০

চাকলর সম্পলকমত তথ্যালি (Information Related to Service)
3.১ বতমর্ান অবস্থান (Present Position)
 বতমর্ান কর্মস্থি (Present Workplace)
 বতমর্ান পি (Present Post)
 বতমর্ান পয়ি বযাগিায়নর তালরখ (Joining Date at Present Position)
 বতমর্ান বেড (Present Grade)
 বতমর্ান বেি (Present Scale)

3.৩ সরকালর আবাসন সংক্রান্ত তথ্যালি (Information Related to Government Accommodation)
ধরন
বরাদ্দ প্রালির তালরখ
িখি প্রালির
বাসা ছাড়ার তালরখ
তালরখ
(আবাসন অলধ: ছাড়পত্র অনুযােী)

4.০

ববতন-ভাতালি ও কতমন সম্পলকমত তথ্যালি (Information on Pay-Allowances and Deductions)

4.১
4.2

মূি ববতন (Basic Pay)
সব ময়র্াট ববতন ভাতা (Gross Pay and Allowances)

4.3
4.4
4.4

ববতন ভাতা িয়ত সব ময়র্াট কতমন (Total Deductions)
বর্াট আিলরত ববতন
Upload Salary Certificate

5.০

সাধারণ ভলবষ্য তিলবি এ্বং এ্র অলের্ সংক্রান্ত তথ্যালি (Information Related to GPF and It’s Advance)

5.১

সাধারণ ভলবষ্য তিলবি (GPF)

দনর্ ধোদিে ভোড়োি ক্ষেযে প্রিত্ত
ভোড়োি পদিমোণ

`

 লজলপএ্ এ্র িািনাগাি লস্থলত
(GPF Balance)

 বতমর্ান র্ালসক চাঁিা কতময়নর পলরর্াণ
(Monthly Amount Deducted as Subscription at Present)

৫.২

লজলপএ্ নলর্লন সংক্রান্ত তথ্যালি [Information Related to GPF Nominee]
মযনোনীে ব্যদিি পদিদিদে নম্বি
জন্মতালরখ
সম্পকম
[ Identification Number of Nominee
(Birth Registration /NID)]

(Date of Birth)

(Relation)

নার্ (বাংিা)

মযনোনীে অংশ (শেকিো হোযি)

Name (Bangla)

Designated Part (in Percentage)

১.
২.
3.
4.
5.3

চির্ান লজলপএ্ অলের্ (Current GPF Advance)
লববরণ

১র্ অলের্

২ে অলের্

৩ে অলের্

৪থ ম অলের্

(Description)

(1st Advance)

(2nd Advance)

(3rd Advance)

(4th Advance)

 র্ঞ্জুলরতত অয়থ মর পলরর্াণ
(Sanction Amount)

 বর্াট লকলির সংখ্যা
(Total Number of Installment)

 লকলি পলরয়িাধ শুরুর তালরখ
(Installment Starting Date)

 পলরয়িালধত লকলির সংখ্যা
(Number of Installments Paid)

 সুয়ির বর্াট পলরর্াণ
(Total Interest Amount)

 সুয়ির লকলির সংখ্যা
(Number of Interest Installment)

 পলরয়িালধত সুয়ির লকলির সংখ্যা
(Number of Interest Installment Paid)

6.০

বতমর্ান ঋণ সংক্রান্ত তথ্যালি (Current Loan Related Information)
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লববরণ

গৃিলনর্মাণ ঋণ

কলম্পউটার ঋণ

বর্াটর সাইয়কি ঋণ

বর্াটরকার ঋণ

বাই সাইয়কি ঋণ

(Description)

(House Building Loan)

(Computer Loan)

(Motor Cycle Loan)

(Motor Car Loan)

(Bicycle Loan)

 র্ঞ্জুলরতত অয়থ মর পলরর্াণ
(Sanction Amount)

 বর্াট লকলির সংখ্যা
(Total Number of Installment)

 লকলি পলরয়িাধ শুরুর তালরখ
(Installment Starting Date)

 পলরয়িালধত লকলির সংখ্যা
(Number of installments paid)

 সুয়ির বর্াট পলরর্াণ
(Total Interest Amount)

 সর্ন্বেতত অয়থ মর পলরর্াণ
(Adjusted Amount)

 সুয়ির লকলির সংখ্যা
(Number of Interest Installment)

 পলরয়িালধত সুয়ির লকলির সংখ্যা
(Number of Interest Installment Paid)

8.0

শৃঙ্খিামূিক ব্যবস্থা (যলি থায়ক) [Disciplinary Action (if any)]



9.0

িয়ের প্রতলত*

িয়ের ধরন*

আয়িি নম্বর

(Nature of
Penalty)

(Type of
Penalty)

(Order Number)

আয়িয়ির
তালরখ
(Order Date)

সর্েকাি
(Time Period)

শুরুর তালরখ

সর্ালির তালরখ

(Starting Date)

(Finishing Date)

িালির আয়িয়ির আয়িায়ক
পুনঃলনধ মালরত ববতন
(Readjusted Salary on Basis
of Disciplinary Action Taken)

র্ন্তব্য
(Comment)

িয়ের প্রতলত (য়যর্ন: িঘুিে/গুরুিে) এ্বং িয়ের ধরন (য়যর্ন: লতরোর, বাধ্যতামূিক অবসর) উয়েখ করয়ত িয়ব।

িোকুিীজ্ীদিি অিেধমোযন ক্ষপনশন প্রোদিি উত্তিোদর্কোিী মযনোনয়ন [Nominee for pension in absence of the Employee]
মযনোনীে ব্যদিি পদিদিদে নম্বি

জন্মতালরখ

সম্পকম

নার্ (বাংিা)

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

(Date of Birth)

(Relation)

Name (Bangla)

বববালিক
অবস্থা

প্রলতবলন্ধ
অবস্থা

মযনোনীে অংশ
(শেকিো হোযি)

Marital status

Disability

Designated Part (in
Percentage)

১.
২.
3.
4.
5.

নিম্ননিনিত প্রমাণক সংযুক্ত করুি:
১। অবসরেে তানেি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি বা প্রমাণক
২। রবতি সংক্রান্ত প্রতযায়িপত্র
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