
 

কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এি স্টাইপেন্ড এমআইএস সফট্ওয়্যাপি  

উেবরৃিি জন্য রিক্ষার্থী আপবদন্ ফিম (SAF)  

(৩০০০৭৫) কৃষি প্রষিক্ষণ ইনষিটিউি, ঝিনাইদহ। 
 

 

  

ব্যঝিগত তথ্য 

রিক্ষার্থীি ন্াম (বাাংলা) 
: 

রিক্ষার্থীি ন্াম 

(ইাংপিজজ) : 

জন্ম সন্পদি ন্ম্বি : 

জন্ম তারিখ : 

রলঙ্গ : েুরুষ/মরিলা/অন্যান্য (টটক রিহ্ন) বববারিক অবস্থা রববারিত/অরববারিত 

রেতাি ন্াম (বাাংলা) : মাতাি ন্াম (বাাংলা)   

রেতাি ন্াম (ইাংপিজজ) : মাতাি ন্াম (ইাংপিজজ) 
  

রেতাি এন্আইরি : মাতাি এন্আইরি   

রেতাি জন্ম তারিখ : মাতাি  জন্ম তারিখ   

রেতাি মমাবাইল ন্ম্বি : মাতাি  মমাবাইল ন্ম্বি 
  

স্থায়ী টিকানা ব্ততামান টিকানা 
রবভাগ  : রবভাগ : 

মজলা  : মজলা : 

উেপজলা  : উেপজলা : 

মেৌিসভা/ইউরন্য়্ন্/ 

রসটট কপে পাপিিন্ : 

মেৌিসভা/ইউরন্য়্ন্/ 

রসটট কপে পাপিিন্ : 

মোস্ট মকাি : মোস্ট মকাি : 

টিকান্া/গ্রাম : টিকান্া/গ্রাম : 

পূব্ তব্তী ষিক্ষা তথ্য ব্ততমান ষিক্ষা তথ্য (১ম/২য়/৪থ্ ত/৬ষ্ঠ) 

রবভাগ : ভরতপি সন্ : 

মজলা : রবভাগ : 

উেপজলা : মজলা : 

প্ররতষ্ঠাপন্ি ন্াম : উেপজলা : 

উিীর্ প িওয়্াি বছি : প্ররতষ্ঠাপন্ি ন্াম : 

মবািপ : মের্ী : 

মটকপন্ালজজ/মেি : মটকপন্ালজজ/মেি : 

েূব পবতী েিীক্ষাি ন্াম : রিফট এবাং গ্রুে : 

মিাল : মিাল : 

ফলাফল (জজরেএ) :     

উেরস্থরতি িাি 
(প্ররতষ্ঠান্ কতৃপক েূির্ীয়্ : . . . . .  .%     

অষিিাব্ককর তথ্য য াগযতার িতত এব্ং  সং ুঝি : 

সম্পকপ রন্ব পািন্ করুন্ : রেতা/মাতা/ভাই/মবান্/অন্যান্য েড়াশুন্াি খিি বিন্ কিপব মক ? রেতা/মাতা/অরভভাবক 

ন্াম (বাাংলা) : 
আপবদন্কািী রক বাাংলাপদপিি মকান্ও 

কু্ষদ্র ন্-ৃমগাষ্ঠীি অর্ন্পভূক্ত ? 
: িযা াঁ/ন্া 

ন্াম (ইাংপিজজ) : 
আপবদন্কািী রক মুজক্তপ াদ্ধা েরিবাপিি 

সর্ন্ান্(মুজক্তপ াদ্ধা প্রজন্ম) ? 
: িযা াঁ/ন্া 

অরভভাবপকি 

এন্আইরি 
: 

আপবদন্কািী রক অন্য মকান্ উৎস িপত 

বরৃি/উেবরৃি োন্ ? 
: িযা াঁ/ন্া 

জন্ম তারিখ : 
আপবদন্কািী রক মকান্ িািীরিক 

প্ররতবন্ধকতা আপছ ? 
: িযা াঁ/ন্া 

মমাবাইল ন্ম্বি : 
প্রপ াজয মক্ষপে সাংরিষ্ট সন্দ বা 

প্রপয়্াজন্ীয়্ সন্দ সাং ুক্ত করুন্। 
 

 

োসপোটপ সাইপজি 

িটিন্ ছরব ১ করে।ছরব 

স্টযােরলাং কিপত িপব  

(আিা লাগাপন্া  াপব 

ন্া।) 



যপকমন্ট ষব্ব্রণ ( য ককান একটি ষনব্ তাচন করুন) 

মেপমন্ট মমাি রন্ব পািন্ করুন্ : বযাাংরকাং / মমাবাইল বযাাংরকাং 

ব্যাংষকং যমাব্াইল ব্যাংষকং 

বযাাংক রন্ব পািন্ করুন্   

মমাবাইল বযাাংরকাং 

মসবাদান্কািী 

প্ররতষ্ঠান্ 

  

িাখা রন্ব পািন্ করুন্       

িাউটটাং ন্ম্বি  

অযাকাউন্টিািীি  

এন্আইরি ন্ম্বি 
  

অযাকাউপন্টি িিন্ সঞ্চয়্ী রিসাব/িলরত রিসাব  অযাকাউন্ট ন্ম্বি   

অযাকাউন্টিািীি ন্াম       

অযাকাউন্টিািীি        

এন্আইরি ন্ম্বি       

    

 

    

আপবদন্কিাীি স্বাক্ষি গ্রির্কািীি স্বাক্ষি প্ররতষ্ঠান্ প্রিাপন্ি স্বাক্ষি ও সীল 

 

আকব্দন ফম ত পূরকণর ষনকদতিাব্ষল :    

১। এ আপবদন্ ফম প কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রবভাপগি অিীন্ কারিগরি রিক্ষা প্ররতষ্ঠাপন্ি রিক্ষার্থীপদি উেবরৃি রবতির্ 

ও রিক্ষা  উেকিন্ ক্রয়্সিায়্তা ন্ীরতমালা-২০২০ এবাং উেবরৃি কা পক্রম মযান্ুপয়্ল অন্ুসিপর্ রন্রম পত গওঝ  

সফট্ওয়্যাপি প্রপয়্াজন্ীয়্ তর্থয  এরি প্রদাপন্ি জন্য বতরি কিা িপয়্পছ। 

২। আপবদন্কািী রিক্ষার্থী অতযর্ন্ সতকপতাি সাপর্থ তপর্থযি সটিকতা রন্জিত িপয়্ ফম প েূির্ কিপবন্ । 

৩। প্ররতষ্ঠান্ প্রিান্ তাি েূির্ীয়্ অাংি েূির্ সকল তপর্থযি  ািাই কিপবন্। 

৪। ন্ীরতমালা অন্ু ায়্ী প্ররতষ্ঠান্ প্রিান্ উেবরৃিি জন্য রিক্ষার্থী রন্ব পািপন্ি বযবস্থা কিপবন্। 

৫। উেবরৃি কা পক্রম মযান্ুপয়্ল এবাং MIS সফট্ওয়্যাপিি ইউজাি মযান্ুপয়্ল অন্ু ায়্ী প্ররতষ্ঠান্ প্রিান্ তর্থয এরি 

প্রদাপন্ি বযবস্থা কিপবন্। 

৬। MIS সফট্ওয়্যাপিি মািযপম মেপমন্ট সম্পন্ন িপব রবিায়্ সকল মক্ষপে তর্থয এরি রন্ভূপল িওয়্া বাঞ্চন্ীয়্। 

৭। ছরবি রেছপন্ রিক্ষার্থীি ন্াম , মিাল, মটকপন্ালজজ এবাং গ্রুে রলখপত িপব। 

৮। অযাকাউন্ট ন্ম্বি সবসময়্ সিল িাখপত িপব। অযাকাউন্ট বন্ধ র্থাকা অবস্থায়্ টাকা প্রপবি ন্া কিপল কতৃপেক্ষ দায়্ী 

র্থাকপব ন্া। 

৯। মমাবাইল বযাাংরকাং এি মক্ষপে ন্গদ/রবকাি/িপকট এই রতন্টটি ম  মকান্ একটট একাউন্ট র্থাকপত িপব। 

 

 

আকব্দন পকের সাকথ্ ষনকনাি কাগজ পোষদ সং ুি ককর পািাকত হকব্: 
 

১। রিক্ষার্থীি জন্ম সন্পদি (রিজজটাল) সতযারয়্ত ফপটাকরে। 

২। রেতাি NID কাপিপি সতযারয়্ত ফপটাকরে।  

৩।  মাতাি NID কাপিপি সতযারয়্ত ফপটাকরে। 

৪। রেতা/মাতাি বাইপি অরভভাবক িপল তাি NID কাপিপি সতযারয়্ত ফপটাকরে। 

৫। বযাাংরকাং এি মক্ষপে রিসাবন্ম্বিসি মিক বইপয়্ি সতযারয়্ত ফপটাকরে এবাং মমাবাইল বযাাংরকাং 

 (ন্গদ/িপকট/রবকাি) িপল তাি প্রমান্েে। 

৬। রিক্ষার্থী NID কাপিপি সতযারয়্ত ফপটাকরে  ( রদ র্থাপক)। 

৭। রিক্ষার্থীি োসপোটপ সাইপজি ০১ করে ছরব ফিপমি উেপি রন্ি পারিত স্থাপন্ লাগাপত িপব। 
 


