ফাহনী কর্ৃৃ ক্ষেয জনয ফাহনী কর্ৃৃ ক্ষেয বফহনহপট পান্ড (এওহফএপ)
1. আহভৃ অহপাৃ বফহনক্ষবাক্ষরন্ট পান্ড (এওহফএপ) র অফদানকাযী র্হফর মা চারু কযা ক্ষ়েহির
হন়েহভর্ অহপাযক্ষদয জনয 01 জুন, 1951 এফং 01 ভাচৃ 1 9 64 অ অ হন়েহভর্ (অ PRC) অহপাযক্ষদয জনয। এওহফএপ
গ্রাক দযক্ষক প্ল্যাহন্টনভ অনুদান প্রদান কক্ষয 75 ফিয ফা এক ফিয মৃন্ত বডহভ গ্রান্টক্ষক বনাক / ভক্ষনানীর্ / বফধ
উত্তযাহধকাযীক্ষক গ্রাক্ষকয ভৃর্ুযক্ষর্, বমটি আক্ষগই বাক না বকন। প্ল্াটিনাভ / বডভাইজ অনুদানটি াফস্ক্রাইফ কযা কহভন
হযক্ষলফাটিয উয হবহত্ত কক্ষয 01 আগস্ট 1997 হনম্নরূ(ক) 5 ফিক্ষযয কভ ভ়ে হযক্ষলফা - হনর
(খ) 5-এয জনয কভ 10 ফিয - 12,5001(হ) 10 বেক্ষক কভ 15 ফিয - ২5,000 / (হড) 15 বেক্ষক কভ 20 ফিয - 38,000 / (ই) 20 ফিয এফং আযও - 50,000 /
(চ) বজার্ ভক্ষধয ডু ফ - 50,000 / (ি) বদঘৃয হনহফৃক্ষক্ষল অহবক্ষমাহজর্ - 50,000 / বফা এয
2. প্রাক-র্াহযক্ষখয হহন়েযহক্ষয বভ়োদ, প্রাক-অনুক্ষভাহদর্ PRC এফং JCO / OR হযক্ষলফাটি গণনা কযা ়ে না
অনুদান জনয বভাট বফা প্রহর্। অ PRC অপাযগুহর আক্ষগ 01 ভাচৃ 1964 শুধুভাত্র PRC ও়োয জনয অনুদান বমাগয এফং
subseribe4o_AOBF এয বমাগয ক্ষফ। এওহফএপ অফযপ্রাপ্ত / ভুহি / অচরাফস্থায ভ়ে বকাক্ষনা অনুদান প্রদান কক্ষয না।
JC0s / OR এফং র্াক্ষদয NOKs AOBF বেক্ষক বকাক্ষনা ুহফধা জনয বমাগয ন়ে। অনুদাক্ষনয বমাগযর্া প্রহর্ ূফৃহনধৃাহযর্
হযক্ষলফা গণনা কযা ়ে না।
3. অনুদান টিএ / এনহহ / এভএনএ এফং যাজয ফাহনীয কভৃকর্ৃ াবদয জনয প্রক্ষমাজয ন়ে কাযণ র্াযা এগুহর ন়ে
AOBF গ্রাক
4. প্ল্াটিনাভ অনুদানটিয বমাগযর্া ম্পক্ষকৃ একটি হচঠি AOBF বেক্ষক ভস্ত অপাযগুহরক্ষর্ াঠাক্ষনা ়ে মাযা
আকৃ 75 ফিয ূণৃ কযায য, হর্ন ভা আক্ষগ r3ecords অনুমা়েী উরব্ধ অযাক্ষে এ। অপাযটি হনক্ষম্নাি হফফযক্ষণয জনয
জানাক্ষনা ়ে: হফডার ফযহিগর্ নম্বয, মৃাঙ্ক এফং নাভ (জ্জা ক্ষে)
(খ) অযান / হযক্ষলফা
(হ) জন্ম র্াহযখ

(ঘ) কহভক্ষনয র্াহযখ
(ই) অফক্ষযয র্াহযখ
(চ) হন বকাক্ষডয াক্ষে ফৃক্ষল ঠিকানা ঠিকানা (কভক্ষে 6 ভাক্ষয জনয বফধ)
(হজ) ুইং ফযাংক্ষকয এ হ নম্বয এফং ফযাংকাৃ ঠিকানা (মহদ ম্ভফ ়ে র্ক্ষফ ফ ফাহর্র বচক)
(এইচ) বটহরক্ষপান নম্বয
5. মাইক্ষাক হকিু বেক্ষত্র, ংহিষ্ট অাক্ষযটযক্ষদয কাি বেক্ষক বকান র্েয জানা মা়ে না, মায পক্ষর হফরম্ব ়ে
প্ল্যাটিনাভ অনুদান বপ্রযণ
6. মহদ একটি rctd offr (াফস্ক্রাইফ কযা দয), 75 ফিয ফ়ে অজৃক্ষনয আক্ষগ ভাযা মা়ে, NOR ়ে
উক্ষয ফহণৃর্ ভাক্ষয ভা অনুমা়েী ডাইভাইজ অনুদান ভুি কযায জনয হনক্ষম্নাি নহেগুহর জভা হদক্ষর্ ক্ষফ: (ক) ভৃর্ুয ংাক্ষত্রয িহফয কহ।
(খ) ফযাংক হাফ হফফযণ:।
(i) অযাকাউন্ট নং
(ii) ফযাংক্ষকয নাভ।
(iii) ফযাংকাক্ষযয ঠিকানা
(হ) হন বকাড ক্ষে ফর্ৃ ভান ডাক ঠিকানা।
7. বডহভ / প্ল্যাটিনাভ অনুদান ম্পক্ষকৃ বকানও স্পষ্টীকযণ হনম্নহরহখর্ ঠিকানাক্ষর্ বর্হয কযা বমক্ষর্ াক্ষয: এভওহড (আহভৃ) হভহর্য ও করযাণ অহধদপ্তয (হডহিউ -8) দৃ দয দপ্তয অযাডজুক্ষটন্ট বজনাক্ষযক্ষরয াখা
ওক্ষ়েস্ট িক -3, রুভ নং 17 হফ, ২ ়ে র্রা আয.বক. ুভ,ৃ হনউ হদহি - 110 066।
বটর না 011-26196২77
পযাক্স নম্বয 011-2379238২

