
এফিড- ১ ফরম 
িনব েনর আেবদন ফরম 

[আবি কভােব বাংলা িনকস ফে  রণ কের দািখল করেত হেব] 
 
 

১.   সং ার িববরণ: 
 i)  সং ার নাম ও কানা  : 
 ii)  িনব ন ন র   : 
 iii)  কান দিশয় সং া  : 
 iv)  ধান কাযালেয়র কানা  : 
 v)  বাংলােদশ  সং া ধােনর ত ািদ     :  
  ক)  নাম     : 
  খ)  ণকালীন/ খ কালীন     :    
  গ)  কানা, টিলেফান ন র, মাবাইল ন র,ইেমইল            :    
  ঘ)  নাগিরক  ( বতন নাগিরক  যিদ থােক তাও উে খ করেত হেব): 
  ঙ)  পশা (বতমান পশা উে খ করেত হেব)     : 
২.  ািবত কায েমর  (িব ািরত িববরণ সং  করেত হেব)                    : 
 ক.   i.    পিরচালন পিরক না (Plan of Operation): 
  ii.   ক  এলাকা (েজলা ও উপেজলা) :  
 খ.    তহিবেলর উৎস : 
  i.   দাতা/দাতা সং াস েহর নাম ও কানা :   
 ii.  দাতা /দাতাসং ার অ ীকারপে র কিপ: 
৩.  অ ীকার ত অ দােনর পিরমাণ (ৈবেদিশক া/বাংলােদশ টাকায়) : 
৪.  কমকতােদর ত ািদ থক কাগেজ [ঊ তন ৫(প চ) জন কমকতার] উপ াপন করেত হেব: 
  (ক)  নাম : 
  (খ)  পদিব : 
  (গ)  কানা : 
  (ঘ)  নাগিরক  (ৈ ত নাগিরক  থাকেল উে খ করেত হেব) :  
  (ঙ) যাগদােনর তািরখ : 
  (চ) বতন ভাতািদ : 
  (ছ)  স ৃ   অ  পশার িববরণ : 
৫. িনব ন িফ ও ভ াট পিরেশাধ করা হেয়েছ িকনা (চালােনর কিপ সং  করেত হেব)     : 
৬. িনেয়ােগর জ  ািবত পরামশক/পরামশকগেণর নাম এবং িব ািরত ত (যিদ থােক) : 
৭.   মাদার একাউ  এর িব ািরত িববরণ (িহসাব ন র, ধরণ, াংেকর নাম,শাখা ও  
 িব ািরত কানা)  : 
৮.   অ  কান ণ ত  যা আেবদনকারী উে খ করেত ই ক ( থক কাগেজ সং  
 করেত হেব) : 
   

ঘাষণা 

 আিম এই মেম ঘাষণা করিছ য, আিম সংি  সকল আইন-কা ন পিড়য়ািছ এবং উি িখত সকল ত  সত  ও স ক।  

 

ধান িনবাহীর া র ও িসল  
নামঃ ……………… 
পদিবঃ …………….. 
তািরখঃ…………….। 
 
 

 

           ▪ আেবদনকারী িবেদিশ   হেল, সং ার মেনানীত বাংলােদিশ শীষ ানীয় িতিনিধর িনজ নাম, পদিব উে খ করতঃ া র দান করেত হেব।  
           ▪ সংেযাজনী িহেসেব থক কাগজপ ািদ সং  করা যােব 
           ▪ সং ার কাযিনবাহী ধান ক ক আেবদন করেত হেব।  

 
 



FORM FD-1 
 [Under act 4(1) of the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act, 2016] 

APPLICATION FOR REGISTRATION 

1. Particulars of Organisation :  
 i. Name of  Organization with Address :  
 ii. Reg. No.                                                                                      :    
 iii. Country of Origin :  
 iv. Address of the Principal/Head Office :  
 v. Particulars of Head of the Organisation  : 
       in Bangladesh. 
 a.   Name . 
 b.  Whether full-time or part-time :  
 c.   Address with Telephone, Mobile & Email :  
 d.   Citizenship (previous citizenship, if any :  
       to be mentioned also). 
 e.   Profession (also describe present occupation).:  
 
2. Field of proposed activities (details may  
 please be enclosed) 
       
       a.   i.  Plan of Operation :  
       ii. Project area (District & Upazila) :  
 b.   Source (s) of  Fund :  
       i.  Please give names of organisation (s) :  
           with address.    
      ii. If there is/are letter(s) of commitment :  
           from prospective donor(s) ( copies) 
           thereof. 
 
3. What is your expected Annual Budget(Foreign Currency 
        Or Babgladeshi taka) :  
4.  Staff Position (Particulars to be submitted : 
 in respect of 5 top executives in the  
 following proforma in separate sheets) 
 
 1 (a) Name :  
   (b) Designation :  
   (c) Address :  
   (d) Citizenship (Must clearify, I duel citizenship) :  
   (e)  Date of appointment :  
   (f)  Now working at :  
   (g)  Present emoluments :  
   (h)  Provide details if associated (in the  :  
           past or at present) with any other  
           Voluntary Organization (s). 
 
5. If registration fee has been paid (please :  
 enclose supporting papers). 
 

6. Name and details of Consultant (s) if  :  
 proposed to be employed. 
 

7. Name, address and account No. of Bank : 
 in Bangladesh through which the Foreign  
 Donations would be received. 
 

8. Any other information of significance  :  
 which the applicant may like to furnish  
 (Enclosure may be given). 



 

DECLARATION 

 

 I hereby declare that I have read the relevant Rules and Regulations and that the above particulars 
furnished by me are true and correct. 

 

  

  ...................... 

  (Signature of the applicant) 

 

Name : 
Designation  
Place : 
Date  : 

 

 If  the applicant is  a  foreigner, name, designation  and signature  of the top  Bangladeshi Associate  
should  be  provided  also.  

 Separate Sheets as annexure may be attached. 
 Application must be submitted by Chief Executive of organizations. 

 


