
ভূরযঃ 
ক্রমভক নং- 

মলরট মমট কলপোলযন 
মলরট

মযক্সো/ মযক্সোবযোন/ প্রোআলবট মযক্সো/  টভটভ/ ঠেরোগোমি/ গরুয গোিী 

চোরলকয বু্ল-ফুক (রোআলন্স) অলফদন পযভ 
ফযোফয, 

েময়র,

িসেলট িসিট কেপৰ্ােরশন, বিরশাল। 

জনোফ, 
 মফনীত মনলফদন এআ ঠম, অমভ মনম্মমরমিত মফফযণ অনোয মনকট মযক্সো/ মযক্সোবযোন/ প্রোআলবট মযক্সো/ টভটভ/ 

ঠেরোগোমি/ গরুয গোিী প্রবৃমত চোরলকয বু্ল-ফুক (রোআললন্সয) জনয অলফদন কমযলতমি। নুগ্রূফপক বু্ল-ফুক (রোআলন্স) 
দোলন ফোমধত কমযলফন। 
১। মযক্সো/ মযক্সোবযোন/ প্রোআলবট মযক্সো/  টভটভ/ ঠেরোগোমি/ গরুয গোিী/ চোরলকয নোভঃ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
২। মতোয/ স্বোভীয নোভঃ ................................................................................................................ ............................ 
৩। গ্রোভঃ ......................................................................................................... .......................................................... 
৪। ঠোঃ ......................................................................................................................... ............................................ 
৫। থোনোঃ ............................................................................................................................. ...................................... 
৬। ঠজরোঃ ................................................................................... ............................................................................... 
৭। ফয়ঃ ........................................................................................................................ ........................................... 
৮। য়োর্প নং- ............................................................................................................................. ............................... 
৯। নতুন/ নফোয়ন বু্ল-ফুক (রোআলন্স) নং- .................................................................................................................... 
উলযোক্ত মফফযলণ মমদ ঠকোন তয, োভঞ্জয  ভোপ্ত ফক্তফয মযল্লমিত য় তলফ বু্ল-ফুক (রোআলন্স) ফোমতর ফমরয়ো 
গণয আলফ। 

মমট কলপোলযন কমভনোয থফো ংমিষ্ট 
আউমনয়ন মযললদয ঠচয়োযভযোন/ ঠভম্বোলযয ুোময 
 তোমযিঃ .................................... দযিোস্তকোযীয স্বোক্ষয 

মলরট মমট কলপোলযন 
মলরট

১। মযক্সো/ মযক্সোবযোন/ প্রোআলবট মযক্সো/ টভটভ/ ঠেরোগোমি/ গরুয গোিী/ চোরলকয নোভঃ
............................................................................................................................. ...................................................... 
২। নতুন/ নফোয়ন রোআলন্স নং- ................................................................................................................................. 

মযদপক 
উ-মোনফোন োিো 

মমক 

িসেলট। 



মলরট মমট কলপোলযন 
মলরট

।। যোজস্ব মফবোগ।। 
উ-মোনফোন োিো (রোআলন্স) 

মনয়ভোফরী 
মযক্সো/বযোন/প্রোআলবট মযক্সো চোরলকয জনয 

১। কলপোলযলনয মনমদপষ্ট পযলভয ভোধযলভ বু্ল-ফুলকয জনয অলফদন কমযলত আলফ। 
২। অলফদনকোযীলক ফোংরোলদলয স্থোয়ী নোগমযক, ু- স্বোলস্থযয মধকোযী  প্রোপ্ত ফয়স্ক আলত আলফ। 
৩। মলরট মমট কলপোলযলনয এরোকোফোী অলফদনকোযীলক, স্থোনীয় ম্মোমনত য়োর্প কমভনোলযয ুোময এফং 
চোমযমিক নদি অলফদলনয মত দোমির কমযলত আলফ। ফমযোগত অলফদনকোযীলক স্বস্ব আউমনয়ন মযললদয 
ঠচয়োযভযোন/দযলদয ুোময এফং চোমযমিক নদি অলফদলনয মত দোমির কমযলত আলফ। 
৪। অলফদলনয মত ২ কম তযোময়ত োলোটপ োআলজয িমফ ংমুক্ত কমযলত আলফ এফং তোোলক ট্রোমপক অআন 
ম্বলে ফমত আলত আলফ। 
৫। চোরলকয ঠোোক মযচ্ছদ মযস্কোয থোমকলত আলফ। 
৬। গোিী ফপদো যোস্তোয ফোলভ যোমিলত আলফ। 
৭। ফপদো মযক্সো যোস্তোয ফোলভ চোরোআলত আলফ এফং যোস্তোয ঠমিোলন ঠিোলন গোিী দোাঁি কযোন মোআলফনো। 
৮। দ্রুত গমতলত মযক্সো চোরোলনো এফং চরন্ত ফস্থোয় বোযলটক কযো মোআলফনো। 
৯। ূণপ ফয়স্ক ২ (দুআ) জলনয ঠফম মযক্সোয়ফুন কযো মোআলফনো। 
১০। শুধু ভোরোভোর ফন কমযলর একলি অিোআ ভলনয ঠফম ভোরোভোর ফন এফং ঠকোন বফধ ভোরোভোর ফন মোআলফনো। 
১১। মোিীলদয মত বদ্র ফযোফোয কমযলত আলফ। 
১২। বফধ বু্ল-ফুক িোিো মযক্সো/বযোন/প্রোআলবট মযক্সো চোরোলনো মোআলফনো। 
১৩। গোিী চোরোনয ভয় বু্ল-ফুক ংলগ যোমিলত আলফ। মলরট মমট কলপোলযলনয ম্মোমনত কমভনোয ফো কভপকতপোগণ 
উো ঠদমিলত চোমলর উো ঠদিোআলত ফোধয থোমকলফ। 
১৪। চোরকগণ স্ট্যোলে থোকোকোরীন “বোিো মোআলফনো”  ফমরলত োমযলফনো। 
ূফপ আলত মমদ ঠকোন মোিী ঐ ভয় উক্ত গোিী বোিো কমযয়ো থোলক তলফ চোরকলক তোোয গ্রণলমোগয প্রভোণ মদলত আলফ। 
১৫। ঠকোন ফস্থোলতআ মতমযক্ত বোিোদোমফ কযো মোআলফনো। 
১৬। মোিী ঠতোরোয ভয় স্ট্যোেয োভলন িোমর মযক্সো মনয়ো ঘযোলপযো কযো মোআলফনো। 
১৭। ঠনোগ্রস্থ ফস্থোয় মযক্সোয় চোরোলনো মোআলফনো। 
১৮। বু্ল-ফুক োযোআয়ো ঠগলর মনকতস্থ থোনোয় মজ. মর্. আ কমযলত আলফ এফং উোয কম জভো মদয়ো রু্মিলকট বু্ল-ফুক ংগ্র 
কমযলত আলফ। 
১৯। চরন্ত ফস্থোয় গোিীয ক্রমভক নম্বয ঢোমকয়ো যোিো মোআলফনো। 
২০। বু্ল-ফুলকয ভূরয ফোফদ ১০ (দ) টোকো মযলোধ কমযলত আলফ। উক্ত মনয়ভোফরী নো ঠভলন চমরলর অআনোনুোলয 
দণ্ডনীয় আলফ। 

মফঃদ্রঃ মনয়ভোফরীয ঠকোন রংঘন দণ্ডনীয় যোধ।
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