কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এি স্টাইপেন্ড এমআইএস সফটওয়্যাপি
উেবৃরিি জন্য রিক্ষার্থী আপেদন ফিম (SAF)
ব্যরিগত তথ্য
রিক্ষার্থীি নাম (োাংলা)
রিক্ষার্থীি নাম (ইাংপিরজ)
জন্ম সনপদি নাম্বাি
জন্ম তারিখ
রলঙ্গ
রেতাি নাম (োাংলা)
রেতাি নাম (ইাংপিরজ)
রেতাি এন আই রি
রেতাি জন্ম তারিখ
রেতাি মমাোইল নম্বি

:
:
:
:
: পুরুষ / মরিলা/ অন্যান্য
:
:
:
:
:

বেোরিক অেস্থা
মাতাি নাম (োাংলা )
মাতাি নাম (ইাংপিরজ)
মাতাি এন আই রি
মাতাি জন্ম তারিখ
মাতাি মমাোইল নম্বি

: রেোরিত / অরেোরিত
:
:
:
:
:

স্থায়্ী ঠিকানা
রেভাগ :
মজলা:
উেপজলা:
মেৌিসভা/ইউরনয়্ন/রসটি
কপেতাপিিন
মোস্ট মকাি:
ঠিকানা / গ্রাম:

েততমান ঠিকানা

:
:
:

রেভাগ :
মজলা:
উেপজলা:
মেৌিসভা/ইউরনয়্ন/
রসটি কপেতাপিিন
মোস্ট মকাি:
ঠিকানা / গ্রাম:

:
:
:

:
:
:
:
:
:

পূে তেতী রিক্ষা তথ্য
রেভাগ :
মজলা:
উেপজলা:
প্ররতষ্ঠাপনি নাম
উিীন িওয়্াি েছি
মোি ত :
মটকপনালরজ/মেি:
পূে তেতী েিীক্ষাি নাম
মিাল
ফলাফল (রজরেএ)
উেরস্থরতি িাি (প্ররতষ্ঠান
কর্ততক পূিণীয়্)

েততমান রিক্ষা তথ্য

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ভর্তির সন
রেভাগ :
মজলা:
উেপজলা:
প্ররতষ্ঠাপনি নাম
মেণী
মটকপনালরজ/মেি:
রিফট এোং গ্রুে
মিাল

:
:
:
:
:
:
:
:
:

: ----- %
অরভভােপকি তথ্য

সম্পকত রনে তাচন করুন

: রেতা/ মাতা/ভাই/মোন অন্যান্য

নাম (োাংলা)

:

নাম (ইাংপিরজ)

:

অরভভােপকি এনআইরি

:

জন্ম তারিখ

:

মমাোইল নম্বি

:

ম াগ্যতাি িতত এোং সাংযুরি :
েড়াশুনা খিচ েিন কিপে মক?
আপেদনকািী রক োাংলাপদপিি মকানও ক্ষুদ্র নৃ-মগারষ্ঠীি
ত ?
অন্তৃভি
আপেদনকািী রক মুরিপ াদ্ধা েরিোপিি সন্তান
(মুরিপ াদ্ধা প্রজন্ম)?
আপেদনকািী রক অন্য মকান উৎস িপত বৃৃ্রি/উেবৃরি
োন?
আপেদনকািী রক মকান িািীরিক প্ররতেন্ধকতা আপছ?
প্রপ াজয মক্ষপে সাংরিষ্ট সনদ ো প্রপয়্াজনীয়্ সনদ
সাংযুি করুন

1

: রেতা/ মাতা/
অরভভােক
: িযাঁ/না
: িযাঁ/না
: িযাঁ/না
: িযাঁ/না

মেপমন্ট রেেিণ
মেপমন্ট মমাি রনে তাচন করুন:

ব্যাাংরকাং / মমাোইল ব্যাাংরকাং
মমাোইল ব্যাাংরকাং
মমাোইল ব্যাাংরকাং মসোদানকািী
প্ররতষ্ঠান
অযাকাউন্টিািীি এনআইরি নম্বি
অযাকাউন্ট নম্বি

ব্যাাংরকাং
ব্যাাংক রনে তাচন করুন
িাখা রনে তাচন করুন
িাউটিাং নম্বি
অযাকাউপন্টি িিন
অযাকাউন্টিািীি নাম
অযাকাউন্টিািীি
এনআইরি নম্বি
অযাকাউন্ট নম্বি

সঞ্চয়্ী রিসাে / চলরত রিসাে

আপেদনকািীি স্বাক্ষি

গ্রিণকািীি স্বাক্ষি

প্ররতষ্ঠান প্রিাপনি স্বাক্ষি ও সীল

আপেদন ফমত পূিপণি রনপদ তিােলীীঃ
১। এ আপেদন ফমত ‘কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রেভাপগি অিীন কারিগরি রিক্ষা প্ররতষ্ঠাপনি রিক্ষার্থীপদি উেবৃরি রেতিণ ও রিক্ষা
উেকিণ ক্রয়্ সিায়্তা নীরতমালা -২০২০’ এোং ‘উেবৃরি কা তক্রম ম্যানুপয়্ল’ অনুসিপণ রনরমতত MIS সফটওয়্াপি প্রপয়্াজনীয়্
তথ্য এরি প্রদাপনি জন্য বতরি কিা িপয়্পছ।
২। আপেদনকািী রিক্ষার্থী অতযন্ত সতকততাি সাপর্থ তপথ্যি সঠিকতা রনরিত িপয়্ ফমত পূিণ কিপেন;
৩। প্ররতষ্ঠান প্রিান তাঁি পূিণীয়্ অাংি পুিণ এোং সকল তপথ্যি াচাই কিপেন;
৪। নীরতমালা অনু ায়্ী প্ররতষ্ঠান প্রিান উেবৃরিি জন্য রিক্ষার্থী রনে তাচপনি ব্যেস্থা কিপেন;
৫। উেবৃরি কা তক্রম ম্যানুপয়্ল এোং MIS সফটওয়্াপিি ইউজাি ম্যানুয়্াল অনু ায়্ী প্ররতষ্ঠান প্রিান তথ্য এরি প্রদাপনি ব্যেস্থা
কিপেন;
৬। MIS সফটওয়্াপিি মাধ্যপম মেপমন্ট সম্পন্ন িপে রেিায়্ সকল মক্ষপে তথ্য এরি রনর্ভতল িওয়্া োঞ্চনীয়্।
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