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য োগ্যতোমুলক প্রশ্নের সুবিধো 
 

এ. িযবির তথ্য 

জন্মের সর্ন্ম়ের পুন্মরো নোর্ জে তোররখ সোর্োরজক সুরক্ষো নম্বর 

জন্মের স্থোন (শহর, রোজয) (রনন্মজর জন্মের শংসোপন্মের একটি করপ আটকোন)  আন্মর্ররকোন প্রবীণ? 

☐হযোাঁ  ☐নো 

বববোরহক অবস্থো  স্বোর্ী বো স্ত্রী নোর্ রববোহ / রববোহরবন্মেন্মের তোররখ এবং স্থোন 

র্োরকম ন নোগররক ☐হযোাঁ  ☐নো 

যরে নো হ়ে, তন্মব অনুগ্রহ কন্মর বযরির বরহরোগত রররজন্মেশন নম্বর, প্রন্মবন্মশর তোররখ এবং রপোন্মটম  প্রন্মবন্মশর রবষ়েটি রেন। অনুগ্রহ কন্মর বযরির বরহরোগত রররজন্মেশন নম্বর, বো স্থো়েী 

আবোরসক কোর্ম  এবং ববধ বোসভবন্মনর অনয রকোনও প্রর্োণ থোকন্মে রসই করপর দুরেক অনুরেরপ কন্মর আটন্মক রেন। 

এখোন্মন রক আদোলত বযরির জনয আইনী অরভভোবক, রবকল্প বো রনভম রন্মযোগয অরভভোবক, তত্ত্বোবধো়েক বো করর্টি রনযুি কন্মরন্মে? 

☐হযোাঁ  ☐নো যরে হযোাঁ  হ়ে, তোহন্মে নোর্ এবং ঠিকোনো রেন (আইনী কোগন্মজর অনুরেরপগুরে যুি করুন): 

যরে রসই বযরির ব়েস 21 হ়ে, তন্মব রস রক তোর অরভভোবন্মকর সোন্মথ থোন্মক? ☐হযোাঁ  ☐নো 

রসই বযরির রক রর্রর্ন্মকর্ (েররদ্রন্মের জনয রেও়েো হ়ে) রন্ম়েন্মে? ☐হযোাঁ  ☐নো 

যরে হযোাঁ  হ়ে: ক্লোন্ম়েন্মের পররচ়ে নম্বর (রসআইএন):     অনুন্মর্োরেত তোররখ:   

যরে নো হ়ে: রর্রর্ন্মকন্মর্র (েররদ্রন্মের জনয রেও়েো হ়ে) আন্মবেন করো হন্ম়েরেে? ☐হযোাঁ  ☐নো   যরে হযোাঁ  হ়ে, রনম্নরেরখতগুরে সমূ্পণম করুন: 

আন্মবেন্মনর তোররখ:   অননুন্মর্োেন করোর তোররখ:   

অননুন্মর্োেন করোর কোরণ:   

বযরি রক এইচরসরবএস েোরবতযোন্মগ নোর্ নরথভুি কন্মরন্মে? ☐হযোাঁ  ☐নো তোরেকোভুি করোর তোররখ:    

যরে নো হ়ে। রনন্মজর জনয রক এইচরসরবএস েোরবতযোন্মগর আন্মবেন করো হন্ম়েন্মে? ☐হযোাঁ  ☐নো 

আন্মবেন্মনর তোররখ:   অননুন্মর্োেন করোর তোররখ:   

অননুন্মর্োেন করোর কোরণ:   

বযরি রক ধরন্মনর পররন্মষবোগুরে পোন্মেন? আপনোরসংস্থো এবং অনয রকোনও সংস্থোদ্বোরো রেও়েো সমস্ত পবরশ্নেিো রযোগ করুন: 

বি. িযবির আয় সম্পবকি ত তথ্য 

বযরি অনয রকোনও জো়েগো রথন্মক আ়ে করন্মত পোন্মর? ☐হযোাঁ  ☐নো 

যরে হযোাঁ  হ়ে, গত 3 র্োন্মসর র্ন্মধয বযরি প্রোপ্ত আন্ম়ের সর্স্ত উত্স সম্পন্মকম  রনম্নরেরখতটি সমূ্পণম করুন: 

আশ্নয়র উৎস য  িযবিশ্নক টোকো যদওয়ো হয় যস যক? যেম নম্বর মোবসক পবরমোণ 

সোর্োরজক সুরক্ষো   $ 

অরতররি রনরোপত্তো আ়ে (এসএসআই)   $ 

অনযোনয সুরবধো   $ 

   $ 

বযরি কখনও চোকরর কন্মররেন্মেন বো রবতন রপন্ম়েরেন্মেন (কোরখোনো রথন্মক পোও়েো রবতন সহ)?    ☐হযোাঁ     ☐নো  

যরে হযোাঁ  হ়ে, বযরি রক বতম র্োন্মন কর্মরত? ☐হযোাঁ  ☐নো 

যরে হযোাঁ  হ়ে, বতম র্োন রনন্ম়েোগকতম ো (রো), অনযোনয রনন্ম়েোগকতম োরো এবং গত 3 র্োন্মস পোও়েো র্োরসক রর্োট রবতন সম্পন্মকম  রনম্নরেরখতগুরে সমূ্পণম করুন। 
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 রনন্ম়েোগকতম ো (রো) ঠিকোনো: রর্োট রবতন 

 

 

বস. িযবির সম্পবি সম্পবকি ত তথ্য 

 বদ যকোনও িযবি আইবসএফ-যত িোস কশ্নরন তশ্নিই বনম্নবলবিত প্রশ্নের উির বদন: 

 বযরি রক গত 60 র্োন্মসর র্ন্মধয রকোনও নগে, জরর্জর্ো বো অনযোনয সম্পে (গুরে) রবরি কন্মরন্মেন, রেন্ম়েন্মেন বো হস্তোন্তর কন্মরন্মেন? 

☐হযোাঁ  ☐নো 

যরে হযোাঁ  হ়ে, সম্পন্মের ধরণ, র্োন, কোর কোন্মে সম্পে রবরি / রেও়েো / হস্তোন্তর করো হন্ম়েরেে, রেনন্মেন্মনর তোররখ এবং কত পররর্োণ সম্পে রবরি করো হন্ম়েরেে তোর রবরবণ রবশন্মে একটি শীন্মট 

রেন্ম়ে আটন্মক রেন। 

 বযরি রকোনও সম্পে (গুরে) ট্রোস্টন্মক রেন্ম়েন্মে বো বযরি সুরবধোর জনয প্ররতরিত রকোনও ট্রোস্ট রথন্মক রবতরণ কন্মরন্মে? 

☐হযোাঁ  ☐নো 

ট্রোন্মস্টর নরথর একটি ফন্মটোকরপ বো অন্মথমর উত্স, ট্রোরস্টর নোর্, ট্রোন্মস্টর জো়েগো, অযোকোউন্মের নম্বর এবং ট্রোন্মস্টর রূ্েয সহ ট্রোস্ট সম্পন্মকম  রবশে রববরণ শীন্মট রেন্ম়ে আটন্মক রেন। 

বযরির রনজস্ব বযোঙ্ক অযোকোউে (গুরে), রিরর্ট ইউরন়েন অযোকোউে (গুরে), রর্ন্মপোরজন্মটর শোটিম রফন্মকট, বোরষমক বৃরত্ত, 401 (রক), অনযোনয অবসর অযোকোউে, স্টক, বন্ড, 

রসরকউররটি বো স্থোবর সম্পরত্তন্মত সুে আন্মে? 

☐হযোাঁ  ☐নো 

যরে হযোাঁ  হ়ে, অনুরেরপগুরে আটন্মক রেন। (অরতররি সম্পে বো রবশে প্রন্ম়েোজন হন্মে একটি অরতররি শীট আটন্মক রেন): 

 সম্পদ 1 সম্পদ 2 

সম্পন্মের ধরণ   

বযোঙ্ক রস্টটন্মর্ে প্রোপ্ত বো ররকর্ম  আ়েন্মত্ত রোখো 

বযরির নোর্   

বতম র্োন সম্পন্মের রূ্েয   

বযরির সর্োরধ করোর তহরবে রন্ম়েন্মে? ☐হযোাঁ  ☐নো যরে হযোাঁ  হ়ে, শীন্মট রবশে রববরণ রেন্ম়ে আটন্মক রেন। 

বযরির পূবম-প্রন্ম়েোজনী়ে অন্মন্তযরিরি়েো চুরি, সর্োরধর ট্রোস্ট, সর্োরধর জো়েগো বো সর্োরধর অনযোনয রজরনস রন্ম়েন্মে? 

☐হযোাঁ  ☐নো যরে হযোাঁ  হ়ে, রবস্তোররত তথয রেন (চুরির একটি ফন্মটোকরপ আটন্মক রেন): 

বি. িযবির জনয ভবিেযশ্নতর আয় িো সম্পবি 

বযরির রক রকোনও উত্তরোরধকোর, র্োর্েো রর্োকোন্মবেো রনষ্পরত্ত, ট্রোস্ট ফোন্ড বো অনযোনয সম্পরত্তর রবষন্ম়ে আগ্রহ বো সম্ভোবয আগ্রহ, অথবো পোও়েোর আশো রন্ম়েন্মে? ☐হযোাঁ  ☐নো 

যরে হযোাঁ  হ়ে, নীন্মচ সম্পরত্তর বণমনো রেন (রবশন্মে রেন্মখ একটি শীট আটন্মক রেন)। 

ই. িযবির জীিন িীমো সম্পবকি ত তথ্য 

বযরির জীবন বীর্ো আন্মে? হযোাঁ  নো যরে হযোাঁ  হ়ে, রনম্নরেরখত সমূ্পণম করুন: 

বীর্ো রকোম্পোরনর নোর্ ও ঠিকোনো 

পরেরস নম্বর (গুরে) রেরখত রূ্েয 

$ 

রয বযরির নোন্মর্ পরেরশ রন্ম়েন্মে তোর নোর্ ও ঠিকোনো 

এফ. িযবির স্বোস্থ্য িীমো সম্পবকি ত তথ্য 

বযরির রক রর্রর্ন্মক়েোর (রচরকত্সোপ্রেোন সম্পরকম ত সরকোরর বযবস্হো) আন্মে? ☐হযোাঁ  ☐নো কো িকর তোবরি যেম নম্বর 

ভোগ এ হোসপোতোে বীর্ো ☐হযোাঁ  ☐নো   

ভোগ রব রচরকৎসো বীর্ো ☐হযোাঁ  ☐নো   

ভোগ রস রপ্রসরিপশন ড্রোগ প্ল্যোন ☐হযোাঁ  ☐নো   

রর্রর্ন্মক়েোর অযোর্ভোন্মেজ প্ল্যোন ☐হযোাঁ  ☐নো   
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রর্রর্ন্মক়েোর অযোর্ভোন্মেজ প্ল্যোন নোর্, ঠিকোনো এবং রফোন নম্বর 

বযরির রক অনয স্বোস্থয বীর্ো আন্মে? ☐হযোাঁ  ☐নো যরে হযোাঁ  হ়ে, অনুগ্রহ কন্মর বীর্ো শংসোপে, পরেরশ, বুকন্মেট বো কোন্মর্ম র একটি 

অনুরেরপ আটন্মক রেন (সোর্ন্মন এবং রপেন্মন) এবং রনম্নরেরখতটি সমূ্পণম করুন: 

বীর্ো রকোম্পোরনর নোর্ ও ঠিকোনো 

পরেরস নম্বর গ্রুপ নম্বর অনযোনয পরররচত (রো) 

কভোন্মরন্মজর কোযমকর তোররখ সোবস্ক্রোইন্মবর নোর্ 

গ্রুপ / রনন্ম়েোগকতম োর নোর্ এবং ঠিকোনো 

বজ. িযবির অবভভোিক এিং স্বোমী িো স্ত্রীর সম্পবকি ত তথ্য  োচোই করো 

 িোিো মো স্বোমী িো স্ত্রী 

জন্মের সর়্ে / রবন্ম়ের আন্মগর পুন্মরো নোর্    

জে তোররখ    

জন্মের স্থোন (শহর, রোজয)    

সোর্োরজক সুরক্ষো নম্বর    

র্োরকম ন নোগররক ☐হযোাঁ     ☐নো ☐হযোাঁ     ☐নো ☐হযোাঁ     ☐নো 

আন্মর্ররকোন প্রবীণ 

যরে হযোাঁ  হ়ে, রেন:  
☐হযোাঁ     ☐নো ☐হযোাঁ     ☐নো ☐হযোাঁ     ☐নো 

রসরর়েোে নম্বর    

রক্লর্ নম্বর    

অক্ষর্তো / অবসন্মরর সুরবধো রনও়েো ☐হযোাঁ     ☐নো ☐হযোাঁ     ☐নো ☐হযোাঁ     ☐নো 

অক্ষর্তো / অবসন্মরর তোররখ    

প্রন্মযোজয হন্মে রৃ্তুযর তোররখ এবং স্থোন রেন    

এইচ. িযবির জনয আবথ্িক প্রবতবনবধ 

এর্ন রকোনও বযরি (রো) রন্ম়েন্মে যোর কোন্মে রসই বযরির আরথমক তথয রন্ম়েন্মে? ☐হযোাঁ    ☐নো  

যরে হযোাঁ  হ়ে, নীন্মচ তথয রেন বো একটি রবশে তোরেকোর সোন্মথ শীট আটন্মক রেন: 

নোম: ঠিকোনো এিং যফোন নম্বর সম্পকি : 

   

   

আই. আমোর জ্ঞোন অনু োয়ী প্রদি তথ্যটি সঠিক 

ফর্ম সমূ্পণম কন্মর রেখো বযরির স্বোক্ষর েোপোন্মনো নোর্ 

বযরির সোন্মথ সম্পকম  রটরেন্মফোন তোররখ 

 


