
চাহ জনজাতিৰ তিতিি তনবনুৱা লৈাকলৈ স্বতনয় াজনৰ বায়ব স্ব-চাতৈি বাহন/ 
সামগ্ৰী কত়িওৱা সৰ ুবাহনৰ সাহায্যৰ বায়ব আয়বদন পত্ৰ 

 
 

প্ৰতি 

 সঞ্চাৈক 

 চাহ ও প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি কৈযাণ সঞ্চাৈকাৈ  

 »ÖYXG», গুৱাহাটী – ৩২ 

 
 আঁচতনৰ নাম :     %ç»Ó                        তিতিি তনবনুৱা লৈাকলৈ  

স্বতনয় াজনৰ বায়ব স্ব-চাতৈি বাহন/সামগ্ৰী  কত়িওৱা সৰু বাহন  
   (চাতৰ চকী া) সাহায্য” ২০১৮-১৯। 
 
 

১) আয়বদনকাৰীৰ সমু্পণণ নাম   :  

 

২) তপিাৰ/স্বামীৰ নাম    : 

  

৩) মািৃৰ নাম     : 

  

৪) সমু্পণণ ঠিকনা 
 (ক) গাঁও/চহৰ     :  

 (খ) ডাকঘৰ     :  

 (গ) গাঁও পঞ্চা ি     :  

 (ঘ) মহকুমা     :  

 (ঙ) তজৈা      :  

 (চ) তবধান সভা সমতি    :  

 

৫)  (ক) ব স  ইং ১ জানুৱাৰী ২০১৮ িাতৰয়খ,  :  
 বছৰ, মাহ,তদন ২৫ বছৰৰ পৰা ৪৫ ব সৰ  

 তভিৰি হব ৈাতগব) স্ব-প্ৰিযাত ি প্ৰমান পত্ৰৰ  

নকৈ গাঁঠি তদব। 

  

 (খ) তিিাগিা অহণ িা     : 
(                                       
       -                        )   

 

৬) বিণ মান বযৱসা      : 

  

৭) আয়বদনকাৰী চাহ-বাতগচাৰ         লনতক? : 

  

৮) জাতি/উপজাতি     : 

  

৯) ইতিনয্ুক্ত বাহন চয়ৈাৱাৰ অনুpûçপত্ৰৰ নং %ç»Ó িাতৰখ :  

 (    অনুpûçপত্ৰ থায়ক অনুpûçপত্ৰৰ নকৈ গাঁঠি তদব) 

 

১০) লভাটাৰ পতৰচ  পত্ৰৰ তবৱৰণ    :  

 (স্ব-প্ৰিযাত ি প্ৰতিতৈতপ গাঁঠি তদব) 

 

১১) আধাৰ পতৰচ  পত্ৰ নং     :  

 (পতৰচ  পত্ৰ থাতকয়ৈ স্ব-প্ৰিযাত ি নকৈ গাঁঠি তদব) 

 

১২) আয়গয়  চৰকাৰৰ পৰা লকায়না ধৰণৰ সাহায্য পাইতছৈ :  

  লনতক? য্তদ পাইতছৈ, তবৱৰণ তদব) 
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উপাৰ্জ নৰ প্ৰমাণ পত্ৰ 

 

(       /লমৌজাদাৰ/চাহ বাতগচাৰ পতৰচাৈকৰ পৰা দাতখৈ কতৰব।) 

 

লমাৰ সম্পুণণ pûçন %ç»Ó  তবশ্বাসময়ি প্ৰমাণ পত্ৰ তদওঁ লয্ শ্ৰী/শ্ৰীমিী .............................................  
তপিা/স্বামী শ্ৰী ........................................................ গাঁও/চহৰ ............................. 
লমৌজা ........................ তজৈা ............................ সকয়ৈা তদিৰ-পৰা বাতষণক উপাজণ ন 
................... টকা মাত্ৰ।  
 

 
 

      :           : 

       :            : 

              :  

 
(আয়বদনকাৰীৰ ৈগি ২০১৮-১৯ বষণৰ বয়ছয়ৰকী া উপাজণ নৰ প্ৰমান পত্ৰ থাতকয়ৈ স্ব-প্ৰিযাত ি নকৈ গাঁঠি 
তদব %ç»Ó ওপয়ৰাক্ত পপত্ৰ পৰূণ কতৰব লনৈায়গ) 

 
 
 
 

ৰ্াতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ 
 

(তজৈা /মহকুমা  তপচপৰা লেণী উন্ন ন লবাডণ ৰ     উপা ুক্ত/মহকুমাতধপতিৰ প্ৰতি স্বািৰ সহ দাতখৈ কতৰব।) 

 

প্ৰমাণ পত্ৰ তদ া হৈ লয্ শ্ৰী/শ্ৰীমিী ......................................................................... 
তপিা/স্বামী শ্ৰী ............................................................... গাঁও/চহৰ ........................ 
তজৈা .................................. ৰাজয অসম চাহ/প্ৰাক্তন চাহ জনজাতিৰ লৈাক । লিওঁৰ উপজাতি 
......................... অসম চৰকাৰৰ চাকুণ ৈাৰ ময়ি এওঁ অনযানয তপচপৰা লেণী সম্প্ৰদা ভূক্ত। 
 

শ্ৰী/শ্ৰীমিী ............................. অসম ৰাজযৰ .................... তজৈাৰ .................. 
গাওঁ/চহৰৰ স্হা ী বাতসন্দা। 
 
 
 
 

উপা ুক্ত/মহকুমাতধপতিৰ প্ৰতি স্বািৰ  স্বািৰ: 
      : 

     : 
 
 

আয়বদনকাৰীৰ ৈগি উপা কু্ত/মহকুমাতধপতিৰ প্ৰতি স্বািতৰি জাতিৰ প্ৰমান পত্ৰ থাতকয়ৈ প্ৰতিতৈতপ 
তনয়জই প্ৰিযাত ি কতৰ গাঠি তদব। লিয়ন লিত্ৰি ওপৰৰ জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পৰূণ কতৰব নাৈায়গ। 
 
 

দ্ৰিবয : অসম্পুণণ, অশুদ্ধ আৰ ু তনতদণি িাতৰখৰ তপছি লপাৱা আয়বদন নাকচ কৰা হব। 
________________________________________________________________________________ 
        - 

কায্ণযাৈ ৰ বযৱহাৰৰ বায়ব 
 
আয়বদনকাৰীৰ আয়বদন নং ..................... তজৈা .................... মহকুমা ........................ 
শ্ৰী/শ্ৰীমিী ........................................................ তপিা/মািৃ ........................................ 
আয়বদনখন সাহায্য পাবৰ বায়ব তবয়বচনা /লপ্ৰৰণ কৰা হৈ। 
 
 

সঞ্চাৈক 

চাহ ও প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি কৈযাণ সঞ্চাৈকাৈ  
»ÖYXG», গুৱাহাটী – ৩২ 

 
 


