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সা�ািহক িনেয়ােগর িভি�েত হােরর অনুেরাধ 
সা�ািহক িনেয়ােগর িভি�েত হােরর অনুেরাধ করার জন� আপনােক অবশ�ই এই ফম ��ট স�ূণ � কের উপেরা� �ম িবভােগর 
�ঠকানায় েফরত িদেত হেব আপনার িনেয়ােগর �মােণর অনুিলিপ এবং িনেচ উি�িখত েবস িপিরয়েডর �িত স�ােহর উপাজ�েনর 
�মাণ সহ| আপনার সা�িকতম আিথ �ক সুিবধা িনধ �ারেণ উি�িখত ডাকেযােগ পাঠাবার তািরেখর দশ ক�ােল�ার িদেনর মেধ� তা 
অবশ�ই �া� হেত হেব|  আপনার সমথ �নকারী েবতন সং�া� কাগজপে�র আসল�িল পাঠােবন না কারণ েস�িল েফরত েদওয়া 
যােব না| আপনার সা�ািহক িনেয়ােগর িভি�েত হােরর অনুেরােধর ���য়াকরণ স�ব নয় যত�ণ না সম� পুনিব �েবচনার 
অনুেরাধ পয �ােলািচত হেয়েছ এবং আপনার েবস িপিরয়ড ি�র করা পাকা করা হেয়েছ| আপনার অনুেরােধর ে�ে� েনওয়া 
পদে�প স�ে� আমরা �াি�র িতন স�ােহর মেধ� আপনােক জানােবা|  
এই ফেম �র সামেনর িদকটা �ধ ুস�ূণ � ক�ন যিদ আপিন একজন িনেয়াগকারীর কােছ কাজ কের থােকন অথবা যিদ আপিন 
পরপর দুইজন বা তার েবিশ িনেয়াগকারীর জন� কাজ কের থােকন|  আপিন যিদ একই স�ােহ(�িলেত) দুই অথবা তার েবিশ 
িনেয়াগকারীর জন� কাজ কের থােকন তাহেল এই ফেম �র িপছেনর ওয়াক�িশট�ট স�ূণ � ক�ন �থেম এবং উপযু� তথ� �ানা�িরত 
ক�ন ফেম �র সামেনর িদেক|  েবস িপিরয়েডর সময় যিদ আপনার সাতজেনর েবিশ িনেয়াগকারী থােক তাহেল েসই তথ� এক�ট 
পৃথক পৃ�ায় িলখুন এবং েস�ট এই ফেম �র সােথ সংযু� ক�ন| 
 

 ____________________________________অনু�হ কের ��ভােব মু�ণ ক�ন 
___________________________________ 
পদিব: _____________________________________ �থম নাম: _______________________ মেধ�কার 
আদ��র:___________ 
�ঠকানা: 
_________________________________________________________________________________________ 
িস�ট: ___________________________________________________ ে�ট: ________________ �জপ: 
______________ 
েসাশাল িসিকউির�ট ন�র: XXX – XX - __ __ __ __  
েবস িপিরয়ড:  েথেক _______________________ অবিধ _______________________ 
(পূেব � জাির করা T402 আিথ �ক সুিবধা িনধ �ারেণর তািরখ �েবশ ক�ন) 

A. িনেয়াগকারীর নাম এবং �ঠকানা B. েবতন কােলর ৈদঘ ��; 
সা�ািহক, ি�-সা�ািহক, 
ইত�ািদ  

C. েবস িপিরয়েডর সময় 
েমাট স�াহ 

D. েবস িপিরয়েডর সময় 
�দান করা েমাট েবতন  

1.   $  

2.   $  

3.   $  

4.   $  

5.   $  

6.   $  

7.   $  

E. েবস িপিরয়েডর সময় কাজ করা হেয়েছ এমন েমাট স�াহ এবং 
মজিুর  

 $  

F. অংশ 2 (িপছেন েদওয়া) েথেক কাজ করা হেয়েছ েমাট স�াহ    

G. পুনগ �ণনার ফমু �লা: 
1. গণনা করার জন� েমাট েবতনেক েমাট েবতন িদেয় ভাগ ক�ন (E বা F মেধ� েযটা কম হয়)  

গড় সা�ািহক েবতন................................................................                                                  $ 
____________ 

2. গড় সা�ািহক েবতনেক 2 িদেয় ভাগ ক�ন আপনার ��ািবত হার বার করেত 
স�াহ এবং েবতেনর িভি�েত| হার $504.......................................................                                  $ 
_____________ 

3.  অিত�ম করেত পের না  আপনার বত�মান সুিবধার হার �েবশ ক�ন আপনার েশষ T402 আিথ �ক সুিবধা  
িনধ �ারেণর ফম �........................................................................                                                 $ 
_____________  

4. েথেক লাইন 2 েথেক 3 িবেয়াগ কর|  পিরমান অবশ�ই $5 বা তার েবিশ হেত হেব 
স�াহ এবং েবতেনর িভি�েত পুনগ �ণনা করা হার �া� হেত.......................................                            $ 
_____________ 

�ত�য়্করণ:  আিম �ত�িয়ত করিছ েয সম� তথ� এবং েরকড� যা জমা েদওয়া হেয়েছ তা সিত� এবং িনভ� �ল|  আিম বু�ঝ েয এই 
তথ�   
                         যাচাই সােপ� এবং িমথ�া িববৃিতর জন� জিরমানা ধায � করা হেত পাের|  
 

�া�র: ________________________________________ তািরখ: ___/___/___________ েটিলেফান নং: 
__________________ 
LO 403.5BN (06/22) 

 



সা�ািহক িনেয়ােগর িভি�েত হােরর অনুেরাধ 
অংশ 2 - েবস িপিরয়েড িনেয়ােগর েরকড� 

 
SS# XXX – XX - __ __ __ __  নাম: __________________________________________________ েবস িপিরয়ড: এর েথেক __/__/_____ এই অবিধ 

__/__/_______ 
 
 

স�াহ  
 

িনেয়াগকারী 
   

 

*                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

আপনার েবস িপিরয়েডর সময় যিদ আপিন 7 জন িনেয়াগকারীর জন� কাজ কের থােকন তাহেল এই ফম ��ট ফেটাকিপ ক�ন 
 

িনেদ�শাবলী: 
      1. * সম� স�ােহর েশষ হবার তািরখ তািলকাভ�� ক�ন (রিববার) আপনার স�ূণ � েবস িপিরয়েডর জন�| T402 – আিথ �ক সুিবধা িনধ �ারেণ েদখুন আপনার েবস 
িপিরয়েডর তািরেখর জন�|  
      2.     উপেরর চােট� এক�ট িচ� ()   িদন �িত স�ােহর জন� যােত আপিন কাজ কেরেছন �িত েবস িপিরয়ড িনেয়াগকারীর জন�| 
      3.     �িত িনেয়াগকারীর জন� স�ােহর সংখ�া েযাগ ক�ন এবং এই ফেম �র সামেন িলখুন �িত�ট িনেয়াগকারীর েবতন সহ| 
      4.     উপেরর চাট� ব�বহার কের, �িত�ট স�াহ েযাগ ক�ন যার জন� আপিন এক�ট িচ� িদেয়েছন|  �িত�ট স�াহ �ধ ুএকবার �নুন যিদও আপনার এেকর েবিশ  
             িচ� থােক েসই স�ােহ|  এ�ট আপনার িনেয়ােগর েমাট স�াহ�িল হেব আপনার েবস িপিরয়েড|  এই অ��ট এখােন �েবশ ক�ন                এবং  
              এই ফেম �র সামেন “F” লাইেন "কাজ করার েমাট স�াহ অংশ 2," -েত|  

 
�িত�ট িনেয়াগকারীর জন� করা কােজর স�াহ�িলর িনেয়ােগর �মােণর ফেটাকিপ কের এর সােথ সংযু� ক�ন|  আসল নিথ পাঠােবন না|  

 

 


