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তারিখ: ০৮ এরিল ২০২১ 

ন াটিশ 

 

নেক্সোইল ই রিটিউে, চট্টগ্রামেি রিমলাে ই  ইরির য়ারিিং রশক্ষাক্রমেি সকল পমব েি রশক্ষার্থীমেি অবগরতি 

জন্য জা াম া যামে নয, কারিগরি রশক্ষা অরিেপ্তমিি িাইমপন্ড এেআইএস সফেওয়যামি উপবৃরিি জন্য 

আমবে  ফিে (SAF) যর্থাযর্থভামব পূিণ কমি আগােী ১৫/০৪/২০২১ রি: তারিখ দুপুি ০২:০০ োি েমে 

িাকমযামগ অর্থবা সিাসরি জো নেয়াি জন্য র মে েশ িো  কিা হমলা। 

 

উপবৃরি আমবে  ফিমেি সামর্থ র মমাক্ত কাগজপত্র সিংযুক্ত কিমত হমব: 

১. এস. এস. সস পাশের োকেশীমেি ফশ াকসপ, ২. জম র বন্ধ , ৩. রপতা ও োতাি জাতীয় পরিচয় পত্র, ৪. 

রপতা-োতা জীরবত  া র্থাকমল অরভভাবমকি জাতীয় পরিচয়পমত্রি করপ, ৫. ১ (এক) করপ পাসমপাে ে সাইমজি 

ছরব, ৬. ইউর য় /মপৌিসভাি নেয়ি/রসটি কিমপামিশম ি ওয়াি ে করেশ াি/কাউরিলি কর্তেক  াগরিক স ে 

পত্র (বববারহক অবস্থাি তথ্যসহ) এবিং ৭. েরিদ্র ও সুরবিাবরিত, ক্ষুদ্র নৃ-নগাষ্ঠী ও মুরক্তমযাদ্ধা নপৌষ্য 

রশক্ষার্থীমেি নক্ষমত্র যর্থাযর্থ িোণপত্র। 

 

িাকমযামগ আমবে  পাঠাম াি ঠিকা া: 

অেক্ষ  

নেক্সোইল ই রিটিউে 

িাকঘি: আরে  জুে রেলস , 

র্থা া: বাময়রজে, চট্টগ্রাে। 

 

রব: দ্র: আমবে  ফিে (SAF) এ ন াটিমশি সামর্থ সিংযুক্ত কিা হমলা। 

 

 

 

(ইরি: ফারুক আহম্মে) 

অেক্ষ 

নেক্সোইল ই রিটিউে 

বাময়রজে, চট্টগ্রাে 

textileinstitutectg@gmail.com 
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আমবে কািীি 

পাসমপাে ে সাইমজি 

১ করপ িরিণ ছরব 

িযাপরলিং কিমত 

হমব। (আঠা 

লাগাম া যামব  া) 

কাসরগসর সেক্ষা অসিদপ্তর এর স্টাইশপন্ড এমআইএস সফ ওয়্যাশর  

উপবৃসির জন্য সেক্ষার্থী আশেদন ফরম (SAF) 

(৭০২১৪) নেক্সোইল ই রিটিউে, চট্টগ্রাে। 

 

ব্যসিগত তথ্য 

সেক্ষার্থীর নাম (োাংলা) : 

সেক্ষার্থীর নাম (ইাংশরসজ) : 

জন্ম সনশদর নাম্বার : 

জন্ম তাসরখ : 

সলঙ্গ :  পুরুষ / মসিলা/ অন্যান্য  বববারহক অবস্থা :    রববারহত   /  অরববারহত 

সপতার নাম (োাংলা) : মাতার নাম (োাংলা ) : 

সপতার নাম (ইাংশরসজ) : মাতার নাম (ইাংশরসজ) : 

সপতার এন আই সি : মাতার এন আই সি : 

সপতার জন্ম তাসরখ  : মাতার জন্ম তাসরখ  : 

সপতার মমাোইল নম্বর  : মাতার মমাোইল নম্বর  : 

স্থায়্ী ঠিকানা েততমান ঠিকানা 

সেভাগ : : সেভাগ : : 

মজলা:  : মজলা:  : 

উপশজলা: : উপশজলা: : 

মপৌরসভা/ইউসনয়্ন/সসটি 

কশপ তাশরেন 
: 

মপৌরসভা/ইউসনয়্ন/ 

সসটি কশপ তাশরেন 
: 

মপাস্ট মকাি:   : মপাস্ট মকাি:   : 

ঠিকানা / গ্রাম: : ঠিকানা / গ্রাম: : 

পূে তেতী সেক্ষা তথ্য  েততমান সেক্ষা তথ্য  

সেভাগ : : সেভাগ : : 

মজলা:  : মজলা:  : 

উপশজলা: : উপশজলা: : 

প্রসতষ্ঠাশনর নাম : প্রসতষ্ঠাশনর নাম : 

উিীন িওয়্ার েছর : মেণী : 

মোি ত :  : ম কশনালসজ/মেি: : 

ম কশনালসজ/মেি: : সেফ  এোং গ্রুপ : 

পূে তেতী পরীক্ষার নাম : মরাল : 

মরাল :   

ফলাফল (সজসপএ) :   

উপসস্থসতর িার (প্রসতষ্ঠান 

কর্ততক পূরণীয়্) 
: ………… %   

অসভভােশকর তথ্য ম াগ্যতার েতত এোং সাংযুসি  : 

সম্পকত সনে তাচন করুন : সপতা/ মাতা/ভাই/মোন অন্যান্য পড়াশুনা খরচ েিন করশে মক? 
: সপতা/ মাতা/ 

অসভভােক 

নাম (োাংলা) : 
আশেদনকারী সক োাংলাশদশের মকানও ক্ষুদ্র নৃ-মগাসষ্ঠীর 

অন্তৃভ তি? 
: িযাঁ/না  

নাম (ইাংশরসজ) : 
আশেদনকারী সক মুসিশ াদ্ধা পসরোশরর সন্তান 

(মুসিশ াদ্ধা প্রজন্ম)? 
: িযাঁ/না 

অসভভােশকর এনআইসি : 
আশেদনকারী সক অন্য মকান উৎস িশত বৃৃ্সি/উপবৃসি 

পান? 
: িযাঁ/না 

জন্ম তাসরখ : আশেদনকারী সক মকান োরীসরক প্রসতেন্ধকতা আশছ? : িযাঁ/না 

মমাোইল নম্বর : 

প্রশ াজয মক্ষশে সাংসিষ্ট সনদ ো প্রশয়্াজনীয়্ সনদ 

সাংযুি করুন 

 

 

 

চলো  পাতা 

 



মপশমন্ট সেেরণ 

মপশমন্ট মমাি সনে তাচন করুন:  ব্যাাংসকাং / মমাোইল ব্যাাংসকাং 

ব্যাাংসকাং মমাোইল ব্যাাংসকাং 

ব্যাাংক সনে তাচন করুন  
মমাোইল ব্যাাংসকাং মসোদানকারী 

প্রসতষ্ঠান 
 

োখা সনে তাচন করুন  অযাকাউন্টিারীর এনআইসি নম্বর  

রাউটিাং নম্বর  অযাকাউন্ট নম্বর  

অযাকাউশন্টর িরন সঞ্চয়্ী সিসাে / চলসত সিসাে   

অযাকাউন্টিারীর নাম   

অযাকাউন্টিারীর 

এনআইসি নম্বর 
  

অযাকাউন্ট নম্বর   

 

 

 

আশেদনকারীর স্বাক্ষর    গ্রিণকারীর স্বাক্ষর    প্রসতষ্ঠান প্রিাশনর স্বাক্ষর ও সীল 

 

 

 

আশেদন ফম ত পূরশণর সনশদ তোেলী: 

১। এ আশেদন ফম ত ‘কাসরগসর ও মাদ্রাসা সেক্ষা সেভাশগর অিীন কাসরগসর সেক্ষা প্রসতষ্ঠাশনর সেক্ষার্থীশদর উপবৃসি 

    সেতরণ ও সেক্ষা উপকরণ ক্রয়্ সিায়্তা নীসতমালা -২০২০’ এোং ‘উপবৃসি কা তক্রম ম্যানুশয়্ল’ অনুসরশণ সনসম তত 

    MIS সফ ওয়্াশর প্রশয়্াজনীয়্ তথ্য এসি প্রদাশনর জন্য ততসর করা িশয়্শছ। 

২। আশেদনকারী সেক্ষার্থী অতযন্ত সতকততার সাশর্থ তশথ্যর সঠিকতা সনসিত িশয়্ ফম ত পূরণ করশেন; 

৩। প্রসতষ্ঠান প্রিান তাঁর পূরণীয়্ অাংে পুরণ এোং সকল তশথ্যর  াচাই করশেন; 

৪। নীসতমালা অনু ায়্ী প্রসতষ্ঠান প্রিান উপবৃসির জন্য সেক্ষার্থী সনে তাচশনর ব্যেস্থা করশেন;  

৫। উপবৃসি কা তক্রম ম্যানুশয়্ল এোং MIS সফ ওয়্াশরর ইউজার ম্যানুয়্াল অনু ায়্ী প্রসতষ্ঠান প্রিান তথ্য এসি 

     প্রদাশনর ব্যেস্থা করশেন; 

৬। MIS সফ ওয়্াশরর মাধ্যশম মপশমন্ট সম্পন্ন িশে সেিায়্ সকল মক্ষশে তথ্য এসি সনর্ভ তল িওয়্া োঞ্চনীয়্; 

৭। ছসের সপছশন রশক্ষার্থীি নাম, মরাল সলখশত িশে; 

৮। অযাকাউন্ট নম্বর সেসময়্ সচল রাখশত িশে। অযাকাউন্ট েন্ধ র্থাকা অেস্থায়্  াকা প্রশেে না করশল কর্তেপক্ষ দায়্ী 

     র্থাকশে না। 

৯। সেওর কযাে গ্রিণশ াগ্য নয়্; 

১০। এস. এস. সস পাশের োকেশীমেি ফশ াকসপ এোং ১ কসপ রসিণ ছসে (পাসশপা ত সাইশজর) ফমে ে সাশর্থ জমা সদশত 

     িশে। (সতযাসয়্ত লাগশে না) 

 


