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                   সকল           জানাদনা মাদে টম, পো ভন্ত্রনারদয়য 

কাপযগপয ও ভাদ্রাা পো পফবাদগয অধীন কাপযগপয পো প্রপতষ্ঠাদনয পোথীদদয উবৃপি পফতযণ ও পো উকযণ ক্রয় ায়তা প্রদান

কাম যক্রভ গ্রন কযা দয়দে। 

১। ইদতাপূদফ য SAF পূযন কদয জভা টদয়ায জন্য অত্র দপ্তয দত ৩০-৩-২০২১পরিঃ তাপযখ ভয়ীভা পদদয় পফজ্ঞপপ্ত প্রচায কযা দয়পের।  

১। মাযা বৃপিয জন্য এখনও ম যন্ত আদফদন কদয পন,তাদদযদক জরুযী পবপিদত পনম্নপরপখত কাগজত্র ও প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রদানপূফ যক 

আদফদন কযদত ফরা দরা। 

 ক) জন্ম নদদয পদোকপ। 

 খ) ভা ও ফাফায জাতীয় পযচয়দত্রয পদোকপ। 

 গ) ফ যদল াকৃত াফপরক যীোয় অাংগ্রন ফা উিীন য ওয়ায দপররাপদ(টমভনিঃ২০২১ দন বপতয ওয়া নফভ টেনীয 

পোথীদদয টজএপ/দজপিপ যীোয ভাকযীে/অযািপভে কাি য/দযপজদেন কাদি যয পদোকপ।২০১৯,২০২০ াদর বপতয ওয়া নফভ 

টেনীয পোথীদদয[মাযা মথাক্রদভ নতুন দভ ও যীোথী-২০২১] টজএপ/দজপিপ যীোয ভাকযীে এয পদোকপ।২০১৯ ও ২০২০ 

দন বপতয ওয়া একাদ টেনীয পোথীদদয এএপ/ এএপ(দবাদকনার) যীোয ভাকযীে এয পদোকপ। )। 

 ঘ)   স      স      ১ ক           । 

 

২।    ক পোথী পূযাতন পদভ য আদফদন কদযদে এফাং উদযাপিপখত কাগজত্র জভা টদয় পন।তাদদযদক কাগজত্র  তথ্য াংদাধন 

অথফা নতুন পদভ য আদফদন কযায জন্য ফরা দরা। 

৩।    ক পোথী টফ পকছু ভূর তথ্য পদদয় আদফদনত্র পূযন কদযদে।তাদদযদক কাগজত্র  তথ্য াংদাধন অথফা নতুন পদভ য 

আদফদন কযায জন্য ফরা দরা। 

৪। পতা/ভাতা/বফধ অপববাফদকয জাতীয় পযচয়ত্র পদদয় টখারা ব্াাংক/দভাফাইর ব্াাংপকাং অযাকাউন্ট।   

৫। মাদদয পতা/ভাতা/বফধ অপববাফদকয ব্াাংক/দভাফাইর ব্াাংপকাং অযাকাউন্ট টনই তাদদযদক পতা/ভাতা/বফধ অপববাফদকয জাতীয় 

পযচয়দত্রয পদোকপ ও মায নাদভ অযাকাউন্ট দফ তায ১কপ াদাে য াইদজয েপফ পনদয় জরুযী পবপিদত উদযাপিপখত কাগজত্র 

আদফদন কযদত ফরা দরা। 

উদিখ্য ব্াাংক কর্তযে তাৎেপনক অযাকাউন্ট ততপযদত দমাপগতা কযদফ। 

এই আদফদন বৃপিপ্রাপ্যদদয তাপরকা প্রস্তুদত ব্ফহৃত দফ।বৃপিয নীপতভারা অনুযদন এই তাপরকা দত চূড়ান্ত বৃপিপ্রাপ্য পোথী পনফ যাপচত 

দফ।অথ যাৎ এই আদফদনই বৃপি প্রাপপ্তয পনশ্চয়তা প্রদান কদয না। 

অপধকতয তদথ্যয জন্য পনম্নস্বােযকাযী অথফা জনাফ ভপনউর াান,ইন্সট্রাক্টয(দে টভপকাং),অত্র প্রপতষ্ঠান এয পত 

(০১৭১২৫৯৭৫২৫) টমাগাদমাদগয জন্য ফরা দরা। 

                  ২৭/০৪/২০২১ 

(মুাম্মদ টপযদদৌ আদযপীন) 

অধ্যে (বাযপ্রাপ্ত) 

পদযাজপুয টেকপনকযার স্কুর এন্ড কদরজ 
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টপানিঃ ০৪৬১-৬২৮২১ 

টভাফাইরিঃ ০১৯১২৪১৭০৯১ 

“          গড়      

       স       ল    ” 
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