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পৃষ্ঠা ২
পসরচালক,
............
পূর্র্ব াাংলার ির্বহারা পার্টব।

আসি পূর্র্ব াাংলার ির্বহারা পার্টববে একজন িার্বক্ষসিক কিী সহবিবর্ য াগদান করার জনয আবর্দন করসি।
সনজ িাংক্রান্ত এর্াং অনযানয প্রবয়াজনীয় েথ্যাসদ যপশ করসি। আসি সনম্ন পবয়ন্টিিূহ যিবন চলবর্া।
আিার আবর্দন িঞ্জুর করার জনয আবর্দন করসি।
.....................
স্বাক্ষর
োাং

►◄

১। সেনর্ট র্ৃহৎ শৃাংখলা, িবনাব াগ যদর্ার আটর্ট ধারা এর্াং িাংগঠবনর অনযানয শৃাংখলা, সনবদব শ, সিদ্ধান্ত যিবন
চলর্।
২। যগাপনীয়ো ও সনরাপত্তা দসলল যিবন চলর্।
৩। সর্সিন্ন অপরাধ িাংক্রান্ত পার্টবর ধারা যিবন চলর্।
৪। আত্মীয়-স্বজন িাংক্রান্ত ধারা যিবন চলর্।
৫। য ৌন র্া অনয যকান প্রকার ভ্রষ্টোর িাবথ্ ক্ত
ু হর্না র্া অনযবক প্রবরাসচে করর্না।
৬। সনবজ পার্টবর অবগাচবর পলায়ন/দলেযাগ করর্না, অনযবক পলায়ন, দলেযাগ, িুসর্ধার্াদী হবে প্রবরাসচে
করর্না। আত্মহেযার পদবক্ষপ যনর্না র্া অনযবক প্রবরাসচে করর্না।
৭। শত্রুর চরিেি অেযাচার ও সন াব েন র্া প্রবলািবনর িুবখ পার্টব, স্তর ও কিবরডবদর যগাপনীয়ো ও সনরাপত্তা
সর্ঘ্ন করর্না, শত্রুর সনকট আত্মিিপবন করর্না। এ ধরবির কাজ করবল অপরাধ অনু ায়ী চরি শাসস্তিহ সর্সিন্ন
শাসস্ত গ্রহি করর্।

পৃষ্ঠা ৩
৮। িুসর্ধার্াদ র্া অনয যকান কারবি অিার্বক্ষসিক হবে হবল পার্টবর সনকট আবর্দন করবে হবর্ এর্াং পার্টবর
সিদ্ধান্ত যিাোবর্ক অিার্বক্ষসিক হবে হবর্।
হঠাে কিবস্থল যথ্বক পলায়ন র্া এ ধরবির পদবক্ষপ গ্রহি করবল, অনুিসে র্যেীে অিার্বক্ষসিক হবল পার্টবর কাজ
ও সনরাপত্তা সর্সঘ্নে হওয়ার িম্ভার্না থ্াকবল প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ পার্টব গ্রহি করবে পারবর্।
৯। পার্টব যকান প্রকার কারি না যদসখবয়ই এক িাবির িিয়িীিা সদবয় অিার্বক্ষসিক কবর সদবে পারবর্। প্রথ্বি
কিপবক্ষ এক িাি অস্থায়ী িার্বক্ষসিক সহবিবর্ থ্াকবে হবর্। এ িিয়কার িূলযায়বনর সিসত্তবে িার্বক্ষসিক স্থায়ী
করা হবর্ র্া র্াসেল করা হবর্।
১০। যকান প্রকার িানসিক অিুস্থো র্েব িাবন যনই এর্াং অেীবেও সিল না।
১১। যকান প্রকার দীর্বস্থায়ী জর্টল শারীসরক অিুস্থো যনই, শারীসরকিাবর্ অক্ষি না।
১২। সনকটেি আত্মীয়বদর ঠিকানা এর্াং োবদর িবনািার্, োবদর িধযকার এক/একাসধক যলাবকর ঠিকানা উবেখ
করা ারা যগ্রফোর হবল আইনগে র্যর্স্থা গ্রহবি িাহা য করবর্।
১৩। যকান এলাকায় কেদূর প্রকাসশে।
১৪। যচহারাগে এিন সর্বশষত্ব আবি সক াবে িাধারি র্াঙালী জনগবির িাবে যথ্বক কাজ করবে অিুসর্ধা
হবর্।
১৫। িুপাসরশকারীর স্বাক্ষর/পসরচয়/িন্তর্য।
১৬। অনুিন্ধানকারীর স্বাক্ষর/পসরচয়/িন্তর্য।
১৭। িাবনান্নয়নকারীর স্বাক্ষর/পসরচয়/িন্তর্য।
১৮। সক সক আবর্দনপত্র পুরি কবরবি ো ক্ত
ু হবর্। ■

