
 

 

 

 

 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অধিদফতর 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়: ................................................................. 

                

ওয়া     নাম:.......................................... পধরবার প্রিাসনর নাম:......................................... জাতীয় পধরচয় পত্র: ...................................... 

               ...........................................            ........................................... মমাবাইল/সফান:............................................. 

 

              

ক্রধমক 

    

সদস্যসদর নাম 

(পধরবার প্রিানসহ) 

পধরবার 

প্রিাসনর সাসে 

সম্পকয 

ধলঙ্গ (টিক ধদন) বয়স বববাধহক 

অবস্থা 

ধশক্ষাগত মর্াগ্যতা মপশা শারীধরক মর্াগ্যতা মন্তব্য 

পুরুষ মধহলা       প্রিান সহায়ক কম যক্ষম কম যক্ষমতাহীন 

আংধশক সম্পূণ য 
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1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

ক্রধমক নং  .................. 

জরীসপর তাধরখ ....................... 

সূচক নং .......................... 

অে যননধতক মেণী :  ক/  খ/  গ                 (টিক ধচহ্ন  ধদন) 

পরিরিষ্ট-‘গ’ ফরম- ইউধসধি ০০১ 



 

আে য-সামাধজক তথ্যাব   

 

(ক) স্থাবর সম্পধি (জধম-জমা) (খ) অস্থাবর সম্পধি (পশু সম্পদ) (গ) ঋসণর ধববরণ (ঘ) বাৎসধরক আয় মন্তব্য 

প্রকার পধরমাণ 

(শতাংশ) 

প্রকার পধরমাণ 

(সংখ্যা) 

অন্য মকান প্রধতষ্ঠান/সংস্থা কর্তযক প্রদি ঋণ 

গ্রহসণর ধববরণ 

উৎস টাকার পধরমাণ 

সংস্থার নাম টাকার পধরমাণ 

ধিটি-বাড়ী  গরু    জধমর ফসল ধবধক্র (ধনজ, বগ যা বা ধলজ)   

আবাদী জধম (ধনজ)  মধহষ    শাক-সব্জী/ফলমূল   

আবাদী জধম (বগ যা/ধলজ)  মঘাড়া    পশু সম্পদ   

পুকুর (আবাদী)  ছাগল/সিড়া    পুকুর / মাছ   

পুকুর (পধতত)  হাঁস/মুরগী    চাক     

          অন্যান্য    অন্যান্য   

অন্যান্য             

                            

মমাট  মমাট                                   

  

অন্যান্য তথ্যাব   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, পদবী               

                                          

র্াচাইকারী 

নাম, পদবী               

 

কম যকতযার      ও তাধরখ 

(ক) ঘর-বাড়ী (সংখ্যা ধলখুন) 

ঘর-বাড়ী ধনজ িাড়া 

পাকা ঘর   

আিাপাকা ঘর   

টিসনর ঘর   

খসড়র/ছসনর ঘর   

 

(খ) পায়খানা (ব্যবহার) (টিক ধচহ্ন ধদন) 

 

পাকা কাঁচা মখালা স্থাসন 

   

 

(গ) পানীয় জল (ব্যবহার) (টিক ধচহ্ন ধদন) 

 

টিউবওসয়ল ট্যাপ কুয়া/নদী/পুকুর 

   

 

(ঘ) টিকাদান (পধরবাসরর ধশশুসদর) (টিক ধচহ্ন ধদন) 

 

সদস্য ক্রম ধিধপটি মপাধলও হাম ধবধসধজ টিটি 

      

      

      

      

 
(ঙ) পধরবার-পধরকল্পনা 

সক্ষম দম্পধতর সংখ্যা জন 

অক্ষম দম্পধতর সংখ্যা জন 

পদ্ধধত গ্রহণ (স্থায়ী) জন 

পদ্ধধত গ্রহণ (অস্থায়ী) জন 

 

 

(চ) প্রােধমক ধশক্ষা/িমীয় ধশক্ষা 

৬ বৎসর হসত ১০ বৎসর পর্ যন্ত ধশশুর সংখ্যা জন 

ধবদ্যালসয় গমনকারী জন 

ধবদ্যালসয় গমন কসরনা জন 

কসলজ/ধবশ্বধবদ্যালসয় গমনকারী জন 

 

 

(ছ) অন্যান্য 

মানধসক প্রধতবন্ধী জন 

দৃধি প্রধতবন্ধী জন 

মুক-বধির জন 

শারীধরক প্রধতবন্ধী জন 

 
 



পরিরিষ্ট-‘ঘ’ ফরম: ইউধসধি ০০২ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অধিদফতর 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়................................................................. 

 

     প্রাধির আসবদন 

 

সমাজসসবা কম যকতযা আসবদনপত্র গ্রহসণর তাধরখ   

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়............................... আসবদনপসত্রর       

মজলা: .......................... আসবদনকারীর সূচক   

 দল       

 সদস্য      

 আসবদনকারীর অে যননধতক 

অবস্থান 

 

 মিাটার আইধি/জন্ম ধনবন্ধন      

 মমাবাইল/ মফান  

 

ধবষয়:  শহর সমাজ      (UCD) কার্ যক্রসমর আওতায় ---------------------- ধিম বাস্তবায়সনর জন্য সুদমুক্ত 

ক্ষুদ্রঋণ প্রাধির আসবদন। 

 

মসহাদয়, 

 আধম             শহর সমাজ     (UCD) কার্ যক্রসমর আওতায় ----------------------------------

ধিম বাস্তবায়সনর জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাবদ -------------------টাকা (কোয়) -------------------------------প্রাধির 

জন্য আসবদন করধছ। আধম ধনশ্চয়তা প্রদান করধছ মর্,  প্রস্তাধবত ধিম অনুসমাদনসহ ঋসণর অে য মঞ্জুর করা হসল প্রাি 

অে য র্োর্েিাসব ব্যবহার করব। একই সাসে অঙ্গীকার করধছ মর্, ধিম গ্রহসণর চুধক্তপত্র মমাতাসবক ধকধস্ত অনুর্ায়ী 

সমুদয় অে য পধরসশাি করসত বাধ্য োকব।  

 অতএব, প্রস্তাধবত ধিমটি অনুসমাদনসহ ঋসণর অে য মঞ্জুরীর জন্য অনুসরাি করধছ।  

 

প্রস্তাধবত ধিসমর ধববরণ: 

     তহধবসলর উৎস  

 

      

       

     তহধবসলর ব্যবহার          

       

1             1   

2 শহর সমাজ      (UCD) 

কার্ যক্রসমর                 

তহধবল 

 2   

৩   ৩   

৪   ৪   

 সব যসমাট=   সব যসমাট=  

 

ধিম বাস্তবায়ন পদ্ধধতর ধববরণ 

 

১।  মঞ্জুরীকৃত        টাকা অনুসমাধদত ধিম ব্যধতত অন্য মকান কাসজ ব্যয় করা হসবনা।  

২। অনুসমাধদত ধিম হসত সম্ভাব্য মাধসক আয় : টাকা (অংসক)............................... (কোয়).................. 

............... ...........................। 

৩।  মঞ্জুরীকৃত   ঋণ গ্রহসণর ২ মাস পর মেসক সমান ১০(দশ) ধকধস্তসত গৃধহত ঋসণর ১০% সাধি যস চাজযসহ সমুদয় 

অে য পধরসশাি করা হসব। 

 
 
ছধব 



৪।  মঞ্জুরীকৃত   ঋসণর টাকা গ্রহসণর পর ১০% সাধি যস চাজযসহ গৃধহত   ঋণ পধরসশাসির মক্ষসত্র প্রসর্াজয অংশ 

পূরণ করুন :  

(ক) মাধসক প্রধত ধকধস্ত টাকার পধরমাণ (সাধি যস চাজযসহ)  

(অংসক)......................................(কোয়).................................................। 

     (খ)ষান্মাধসক প্রধত ধকধস্ত টাকার পধরমাণ  

(অংসক)..................................(কোয়)......................................................। 

     (গ) বাধষ যক এককালীন ধকধস্ত টাকার পধরমাণ  

 

 (অংসক)..............................(কোয়)...................................................................। 

৫।  মঞ্জুরীকৃত   ঋসণর টাকা গ্রহসণর পর ১০% সাধি যস চাজযসহ সব যসমাট টাকা: 

 (অংসক)...............................(কোয়).................................. পধরসশাি করা হসব। 

 

 

দলসনতার সুপাধরশ ও নামসহ      : 

 

 

ওয়াি য কধমটির সিাপধতর সুপাধরশ              : 

 

 

             

 

 

মপৌর সমাজকমীর সুপাধরশ              : 

 

             

আপনার ধবশ্বস্ত 

 

 

                --  -- ---তাধরখ : ----------- 

 

           নাম :------------------------------- 

 

           নাম : -------------------- 

 

গ্রাম : -------------ওয়াি য নম্বর----------- 

 

মপৌরসিা : ---------------------------- 

 

 

 

অনুসমাদনকারী কর্তযপসক্ষর মতামত ও       

 

শহর সমাজ      (UCD) কার্ যক্রসমর বাস্তবায়ন কধমটির ----------------------তাধরসখর ----------নম্বর সিার 

ধস  ন্ত মমাতাসবক আসবদনকারীর প্রস্তাধবত ধিম অনুসমাদন করা হসলা। উক্ত ধিম বাস্তবায়সনর জন্য------------------

--------------------------------------------------- টাকা (কোয়) --------------------------------------------------

--------- সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হল।  

 

 

নামসহ স্বাক্ষর ও সীল 

সমাজসসবা কম যকতযার  

ও সদস্য-সধচব 

শহর সমাজ      (UCD) কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কধমটি 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসদশ সরকার সুচক নম্বর: 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় চুধক্ত পত্র নম্বর: 

সমাজসসবা অধিদফতর দল নম্বর: 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম সদস্য নম্বর: 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ...................... মমাবাইল/সফান: 

 এনআইধি নম্বর: 

 

 

           চুধক্তপত্র 

 

প্রেম পক্ষ :  

সমাজসসবা কম যকতযা, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,............................................................... 

 

ধিতীয় পক্ষ : 

 

ধিম গ্রহীতার নাম: ..................................................ধপতা/স্বামীর নাম:........................ ..... .....     ওয়া   র 

নাম:...................................ধসটি কর       /সপৌরসিার নাম:........................................... ওয়াি য নম্বর................. 

উপসজলা/োনা:.................................     ......................................। 

 

 

সমাজসসবা অধিদফতরািীন শহর সমাজসসবা কার্ যালয়....................... মজলা.......................এর শহর সমাজ উন্নয়ন 

(UCD) কার্ যক্রসমর আওতায়..................................ধিম বাস্তবায়সনর জন্য  

অদ্য .................................ধি. তাধরসখ প্রেম ও ধিতীয় পসক্ষর মসধ্য সমস াতার ধিধিসত ধনসনাক্ত শতযাব   পালসনর 

অঙ্গীকাসর অত্র চুধক্তপত্র সম্পাধদত হসলা। 

 

শতযাবলী : 

 

1) প্রেম পক্ষ ধিতীয় পক্ষসক ......................................................................ধিম বাস্তবায়সনর জন্য টাকা(অংসক) 

.......................................... (কোয়) ...................................................... টাকা মাত্র পূ ূঁধজ ধহসসসব ধদসত 

সম্মত হসয়সছ। এ টাকা অনুসমাধদত ধিসমর ব্যয় ধনব যাসহর জন্য খরচ করা হসব।  

2) ঋণ ধহসসসব গৃধহত টাকা(অংসক)..................................(কোয়)......................................ধিতীয় পক্ষ ধিম 

বধহর্ভ যত অন্য মকান কাসজ ব্যবহার ক            ।  

3) অনুসমাধদত ধিসমর জন্য মঞ্জুরীকৃত টাকা ........................................ ধিতীয় পক্ষ শতকরা ১০(দশ) িাগ সাধি যস 

চাজযসহ সব যসমাট টাকা(অংসক) ............................(কোয়) ............................... টাকা িার্ যকৃত সমসয়র মসধ্য 

পধরসশাি করসবন।  

4) ধিতীয় পক্ষ উপসরাক্ত ধিসমর পধরসশািসর্াগ্য সমুদয় অে য (টিক ধচহ্ন ধদন)- মাধসক/ষান্মাধষক/বাধষ যক(এককালীন) ধকধস্তসত 

পধরসশাি করসবন।  

5) ধিতীয় পক্ষ ধিম বাস্তবায়সনর জন্য গৃধহত ঋসণর টাকা গ্রহসণর তাধরখ হসত ২(দুই) মাস অধতক্রান্ত হওয়ার পর প্রেম ধকধস্ত 

বাবদ .........................টাকা (কোয়) ..............................................টাকা ধকধস্ত পধরসশাি করসবন। পরবতী প্রধত 

মাসস অনুরূপ সমান ৯ (নয়) ধকধস্তসত ১০% সাধি যস চাজযসহ ঋসণর সমুদয় টাকা পধরসশাি করসবন।  

6) প্রেম ধকধস্ত পধরসশাসির তাধরখ: ......................................................................................... 

7) মশষ ধকধস্ত পধরসশাসির তাধরখ: ......................................................................................... 



8) এ চুধক্তপসত্র বধণ যত মকান শতয/শতযাবলী ধিতীয় পক্ষ মমসন চলসত অেবা ধিম বাস্তবায়সনর জন্য গৃধহত সমুদয় টাকা (১০% 

সাধি যস চাজযসহ) প্রেম পক্ষসক পধরসশাি করসত ব্যে য হসল প্রেম পক্ষ ধিতীয় পসক্ষর ধবরুসদ্ধ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করসত 

পারসবন। 

9) এ চুধক্তপসত্রর প্রধতটি িারা প্রেম পক্ষ কর্তযক ধিতীয় পসক্ষর ধনকট সুস্পিিাসব ব্যাখা করা হসয়সছ ধবিায় চুধক্তপসত্র বধণ যত 

শতযাবলী ধিতীয় পক্ষ মস্বচ্ছায় মমসন চলসত বাধ্য োকসবন। 

10) এ চুধক্তপসত্রর প্রধতটি শসতয আমরা উিয় পক্ষ সম্মত হসয় ধনসনাক্ত জাধমনদার ও স্বাক্ষীগসণর উপধস্থধতসত ধনজ ধনজ স্বাক্ষর 

কসর চুধক্তপত্র সম্পাদন করলাম।  

 

প্রেম পক্ষ 

 

সমাজসসবা কম যকতযার স্বাক্ষর 

(নাম, পদবীসহ সীল) 

মমাবাইল/    ন: 

ধিতীয় পক্ষ 

ধিম গ্রধহতার স্বাক্ষর 

নাম : 

ধপতার নাম : 

মাতার নাম 

       

মমাবাইল/    ন : 

জাধমনদাসরর তথ্যাবলী 

 

 

 

জাধমনদাসরর নাম: (কম যদল প্রিান/সদস্য/গণ্যমান্য ব্যধক্ত): 

.......................................................... 

            ও স্বাক্ষর 

এনআইধি নম্বর: 

 

 

(ওয়াি য কধমটির সিাপধত      )  

 

নাম : 

 

ধপতার নাম : 

       

মমাবাইল/সফান: 

এনআইধি নম্বর: 

স্বাক্ষীগণ 

স্বাক্ষর: 

নাম :                                                       

(     সমাজকমী/টি.আই) 

মমাবাইল/সফান:  

 

দলসনতা/সহদলসনতার স্বাক্ষর 

নাম : 

ধপতার নাম : 

ঠিকানা : 

মমাবাইল/সফান: 

এনআইধি নম্বর: 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

    

    

 


