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িপতা/মাতা/অিভভাবেকর আেয়র ত য়ন প  
 
(জলুাই --------------------------------- থেক----------------------অথ বছেরর জন  েযাজ ) 
 
১. িশ ণাথ র নাম :----------------------------------------------- িশ ণাথ  নং----------- 
     (ক) িপতার নাম :------------------------------------------------ পশা :------------- 
 (খ) মাতার নাম :----------------------------------------------- পশা :-------------- 
 (গ) িপতার অবতমােন বধ অিভভাবেকর নাম :--------------------------- পশা :-------------
স ক:- 
 (ঘ) বতমান কানা :--------------------------------------------------------------- 

(ঙ) িপতা/অিভভাবেকর পশার নাম ও িব ািরত িববরণ : ( পশা চা রী হেল পদ ও কানাসহ সরকারী বা 
বসরকারী উে খ করেত হেব। ব বসা হেল িত ােনর কানা ও িক ধরেণর ব বসা তা িব ািরতভােব উে খ করেত 
হেব----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------)।  

২. আমার এবং আমার পিরবােরর বতমান মািসক আয় িন প :- 
 (ক) মূল বতন       : টাকা ------------------ 
 (খ) অন ান  সকল ভাতািদ      : টাকা ------------------ 
 (গ) অবসর ভাতা       : টাকা ------------------ 
 (ঘ) ব বসা ও খ কালীন ব বসা থেক আয়    : টাকা ------------------ 
 (ঙ) বাড়ী ভাড়া থেক আয়      : টাকা ------------------ 
 (চ) কৃিষ উপেযাগী জিম থেক আয়     : টাকা ------------------ 
 (ছ) অন ান  াবর/অ াবর স ি  থেক আয়    : টাকা ------------------ 
 (জ) িশ ণাথ র মাতার আয় (চা রী হেল মূল বতন ও অন ান  ভাতা সবসা েল ): টাকা ---------------- 
 (ঝ) ভাই, বান অথবা অন  কান আ ীয় থেক আয়   : টাকা ------------------ 
 (ঞ) অন  কান উপােয় আয়      : টাকা ------------------ 
              
           সবেমাট = 
  (কথায় : ----------------------------------------------------------------) 
 
  আিম অ ীকার করিছ য, উপের বিণত আমার এবং আমার পিরবােরর আয়-স িকত তথ ািদ সত । পরবত  পযােয় 
উপেরা  তথ ািদ িমথ া মািণত হেল কতৃপ  আমার িনকট বেকয়া পাওনা আদায়সহ আইনানুগ ব ব া হণ করেল আিম তা মেন 
িনেত বাধ  থাকব। 
 
িপতা/মাতা/অিভভাবেকর া র -------------------------------------তািরখ ---------------------- 
৩. এত ারা ত য়ন করা যাে  য, জনাব/জনাবা (িপতা/মাতা/অিভভাবক)------------------------------- 
 কানা-------------------------------------------------------------------------- 
 তার বতমান মািসক আয় (অংেক)--------------------টাকা (কথায়)-------------------------- 
 
 
তািরখ : 
অিফেসর সীল মাহর      জলা শাসক/অিতির  জলা শাসক/উপেজলা/ 
        থানা িনবাহী কমকতা/আয়কর কমকতা/িবভাগীয় 
         ধান/িনবাহী ধান এর সীলসহ া র 
  


