িবহার বাঙািল সিমিত
রামেমাহন রায় েসিমনারী,
েসিমনারী, ডা০
ডা০ িবধান চন্দৰ্ রায় পথ,
পথ, পাটনা - ৮০০ ০০৪

ফেটা

িনবর্াচন : ২০১৯
২০১৯ - ২১ বষর্
মেনানয়ন পতৰ্ : েকন্দৰ্/শাখা

শাখার নাম:

পৰ্াথর্ীর নাম:___________________________________________
ষ//মিহলা)
নাম:___________________________________________
বয়স:________________(পুরুষ
পৰ্াথর্ীর িপতা/
িপতা/মাতার নাম:__________________________________________________
িঠকানা:_________________________________________________________________________
িঠকানা:_________________________________________________________________________
_______________________________________________
িপনেকাড:_______________________
েটিলেফান:_____________________েমাবাইল
েটিলেফান:_____________________েমাবাইল নং :___________________ ইই-েমল:
শপথ পতৰ্
১) আিম িবহার বাঙািল সিমিতর_____________________________
সিমিতর_____________________________ শাখার আজীবন সদস4 ও সিঞ্চতার পৃ ষ্ঠেপাষক িহসােব

েকেন্দৰ্র/
েকেন্দৰ্র/শাখার ___________________ পেদর জন4 পৰ্াথর্ী হেত আগৰ্হী: (েদখুন *)
২) েকেন্দৰ্র/
েকেন্দৰ্র/শাখার ২০১৯
২০১৯-২১ সােলর জন4 বািষর্ক সভায় িনবর্ািচত/
িচত/মেনানীত হেল সিমিতর সমস্ত কাযর্সূচী িনষ্ঠার সেঙ্গ রূপায়েন
সহেযািগতা করব: েকন্দৰ্/
েকন্দৰ্/শাখার কমর্কতর্া িহসােব সিমিত দব্ারা িনধর্ািরত শুল্ক/
শুল্ক/েলভী (নগদ/
(নগদ/েচক) জমা করলাম।
করলাম
(৩) উপেরাক্ত
তাঃ
) জমা িদেয়িছ:
উপেরাক্ত পেদর জন4 মেনানয়ন
মেনানয়ন শুল্ক
শুল্ক একশত (১০০) টাকা (রিসদ সংখ4া
িদেয়িছ:
(৪) েকন্দৰ্ীয় পদকতর্ােদর এককালীন েলভী রািশর
রািশর েচক জমা িদেয়িছ: (েদখু ন @ )
(েচক নং
তাং
ব4াঙ্ক
)
Bengalee Association, Bihar A/c No. 011049771147, SBI, Patna Main Branch

(৫) ‘িবদ4াসাগর স্মৃিতরক্ষা সিমিত’
সিমিত’র সাধারণ পিরষদ এর বাত্সিরক সদস4তা শুল্ক ১০০টাকা
১০০টাকা ও েকন্দৰ্ীয় পদকতর্ার েলভী রািশর
রািশর েচক
ু
জমা িদেয়িছ: (েদখন # )
(েচক নং
তাং
ব4াঙ্ক
)
Bengalee Association, Bihar A/c Vidyasagar A/c No. 00620100007910 UCo Bank, Patna Main Branch
(৬) আিম সিঞ্চতার পৃ ষ্ঠেপাষক আিছ (পৃ ষ্ঠেপাষক সংখ4া
)/পৃ ষ্ঠেপাষক রািশর েচক ১০০০
১০০০ টাকা (এককালীন)
(এককালীন)/পাঁচ িকিস্তর
পাঁচিট (২০০ টাকার) েচক জমা িদেয়িছ:
Bengalee Association, Bihar A/c Sanchita A/c No. 11049771396 SBI, Patna Main Branch
(৭) শাখার পদকতর্ার এককালীন েলভী রািশর েচক জমা িদেয়িছ: ( েদখুন $ )
(৮) ‘িবদ4াসাগর স্মৃিতরক্ষা সিমিত’
সিমিত’র সাধারণ পিরষদ এর বাত্সিরক সদস4তা শুল্ক ১০০টাকা
১০০টাকা ও শাখার পদকতর্া েলভী রািশর
রািশর েচক জমা
তাং
ব4াঙ্ক
)
িদেয়িছ: (েদখুন & ) (েচক নং
Bengalee Association, Bihar A/c Vidyasagar A/c No. 00620100007910 UCo Bank, Patna Main Branch
(*) (েকন্দৰ্ীয়) সভাপিত - ১/সহসহ-সভাপিত - ৪/সাধারণ সম্পাদক - ১/যু গ্ম-সম্পাদক - ৪/সহসহ-সম্পাদক - ৪/ েকাষাধ4ক্ষ - ১িট/
িট/
পেদর জন4/েকন্দৰ্ীয়
জন4/েকন্দৰ্ীয় সাধারণ পিরষেদর (৭ জন)/শাখার কাযর্কারী সিমিতর সদস4 (১০ জন)।
জন)
(@) (েকন্দৰ্ীয়)
েকন্দৰ্ীয়) সভাপিত - ১০০০, সহসহ-সভাপিত - ৭৫০, সাধারণ সম্পাদক - ৫০০, যু গ্ম-সম্পাদক ও 'সিঞ্চতা' ও ‘িবহার েহরাল্ড’
েহরাল্ড’
এর সম্পাদক,
সম্পাদক, সহসহ-সম্পাদক ও েকাষাধ4ক্ষ - ৪০০ টাকা:
(#) (েকন্দৰ্ীয়)
েকন্দৰ্ীয়) সভাপিত - ১০০০, সহসহ-সভাপিত - ৭৫০,
৭৫০, সম্পাদক - ৫০০, যু গ্ম-সম্পাদক,
সম্পাদক, সহসহ-সম্পাদক, েকাষাধ4ক্ষ ও 'সিঞ্চতা'
সম্পাদক - ৪০০ টাকা:
($) (শাখা) সভাপিত - ৫০০, সহসহ-সভাপিত - ৪০০, সম্পাদক - ৩০০ ও অন4ান4 পদকতর্া/শাখার কাযর্কারী সিমিত সদস4/
সদস4/পৰ্াথর্ী
িহসােব ২০০ টাকা।
টাকা
(&) (শাখা)
(শাখা) সভাপিত - ৫০০ টাকা, সহসহ-সভাপিত - ৪০০, সম্পাদক - ৩০০, যু গ্ম-সম্পাদক, সহসহ-সম্পাদক,
সম্পাদক, েকাষাধ4ক্ষ ও েকন্দৰ্ীয়
সাধারণ পিরষদ ও শাখার কাযর্কারী সিমিত সদস4 ২০০ টাকা ।

সব্াক্ষর
শাখা সম্পাদক

পৰ্স্তাবক সব্াক্ষর
(সদস4 সংখ4া

)

সমথর্ক সব্াক্ষর
(সদস4 সংখ4া

)

পৰ্াথর্ীর সব্াক্ষর
( সদস4 সংখ4া

)

