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কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয এয স্টাইপন্ড এভআইএ পটওয়্যাপয 

উবৃরিয জন্য রক্ষাথী আপফদন পযভ (SAF) 
 

ব্যরিগত তথ্য 

রক্ষাথীয নাভ (ফাাংরা) : 

রক্ষাথীয নাভ (ইাংপযরজ) : 

জন্ নপদয নাম্বায : 

জন্ তারযখ : 

ররঙ্গ :  পুরুল / ভররা/ অন্যান্য বৈৈাহিক অৈস্থা :    হৈৈাহিত   /  অহৈৈাহিত 

রতায নাভ (ফাাংরা) : ভাতায নাভ (ফাাংরা ) : 

রতায নাভ (ইাংপযরজ) : ভাতায নাভ (ইাংপযরজ) : 

রতায এন আই রি : ভাতায এন আই রি : 

রতায জন্ তারযখ  : ভাতায জন্ তারযখ  : 

রতায মভাফাইর নম্বয  : ভাতায মভাফাইর নম্বয  : 

স্থায়্ী ঠিকানা ফততভান ঠিকানা 

রফবাগ : : রফবাগ : : 

মজরা:  : মজরা:  : 

উপজরা: : উপজরা: : 

মৌযবা/ইউরনয়্ন/রটি 

কপ তাপযন 
: 

মৌযবা/ইউরনয়্ন/ 

রটি কপ তাপযন 
: 

মাস্ট মকাি:   : মাস্ট মকাি:   : 

ঠিকানা / গ্রাভ: : ঠিকানা / গ্রাভ: : 

পূফ তফতী রক্ষা তথ্য  ফততভান রক্ষা তথ্য  

রফবাগ : : রফবাগ : : 

মজরা:  : মজরা:  : 

উপজরা: : উপজরা: : 

প্ররতষ্ঠাপনয নাভ : প্ররতষ্ঠাপনয নাভ : 

উিীন ওয়্ায ফছয : মেণী : 

মফাি ত :  : মটকপনাররজ/মেি: : 

মটকপনাররজ/মেি: : রপট এফাং গ্রু : 

পূফ তফতী যীক্ষায নাভ : মযার : 

মযার : সেেন : 

পরাপর (রজরএ) :   

উরস্থরতয ায (প্ররতষ্ঠান 

কর্ততক পূযণীয়্) 
:----- %   

অরববাফপকয তথ্য মমাগ্যতায তত এফাং াংযুরি  : 

ম্পকত রনফ তাচন করুন : রতা/ ভাতা/বাই/মফান অন্যান্য ড়াশুনা খযচ ফন কযপফ মক? 
: রতা/ ভাতা/      

অরববাফক 

নাভ (ফাাংরা) : 
আপফদনকাযী রক ফাাংরাপদপয মকানও ক্ষুদ্র নৃ-মগারষ্ঠীয 

অন্তৃব তি? 
: যাঁ / না  

নাভ (ইাংপযরজ) : 
আপফদনকাযী রক মুরিপমাদ্ধা রযফাপযয ন্তান 

(মুরিপমাদ্ধা প্রজন্)? 
: যাঁ / না 

অরববাফপকয এনআইরি : 
আপফদনকাযী রক অন্য মকান উৎ পত বৃৃ্রি/উবৃরি 

ান? 
: যাঁ / না 

জন্ তারযখ : আপফদনকাযী রক মকান াযীরযক প্ররতফন্ধকতা আপছ? : যাঁ / না 

মভাফাইর নম্বয : 

প্রপমাজয মক্ষপে াংরিষ্ট নদ ফা প্রপয়্াজনীয়্ নদ 

াংযুি করুন 
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মপভন্ট রফফযণ 

মপভন্ট মভাি রনফ তাচন করুন:  ব্যাাংরকাং / মভাফাইর ব্যাাংরকাং 

ব্যাাংরকাং মভাফাইর ব্যাাংরকাং 

ব্যাাংক রনফ তাচন করুন  মভাফাইর ব্যাাংরকাং মফাদানকাযী প্ররতষ্ঠান  

াখা রনফ তাচন করুন  অযাকাউন্ট ধাযীয এনআইরি নম্বয  

যাউটিাং নম্বয  অযাকাউন্ট নম্বয  

অযাকাউপন্টয ধযন ঞ্চয়্ী রাফ / চররত রাফ   

অযাকাউন্টধাযীয নাভ   

অযাকাউন্টধাযীয এনআইরি নম্বয   

অযাকাউন্ট নম্বয   

 

 

 

আপফদন কাযীয স্বাক্ষয   গ্রণ কাযীয স্বাক্ষয   প্ররতষ্ঠান প্রধাপনয স্বাক্ষয ও ীর 

 

 

 

আপফদন পভ ত পূযপণয রনপদ তাফরীীঃ 

১। এআপফদন পভ ত ‘কারযগরয ও ভাদ্রাারক্ষা রফবাপগয অধীন কারযগরয রক্ষা প্ররতষ্ঠাপনয রক্ষাথীপদয উবৃরি রফতযণ ও রক্ষা 

উকযণ ক্রয়্ ায়্তা নীরতভারা -২০২০’ এফাং ‘উবৃরিকাম ত ক্রভম্যানুপয়্র’ অনুযপণ রনরভ তত MIS পটওয়্াপয প্রপয়্াজনীয়্ 

তথ্য এরি প্রদাপনয জন্য ততরয কযা পয়্পছ। 

২। আপফদনকাযী রক্ষাথী অতযন্ত তকততায াপথ তপথ্যয ঠিকতা রনরিত পয়্ পভ ত পূযণ কযপফন ; 

৩। প্ররতষ্ঠান প্রধান তাঁয পূযণীয়্ অাং পুযণ এফাং কর তপথ্যয মাচাই কযপফন ; 

৪। নীরতভারা অনুমায়্ী প্ররতষ্ঠান প্রধান উবৃরিয জন্য রক্ষাথী রনফ তাচপনয ব্যফস্থা কযপফন ;  

৫। উবৃরি কাম তক্রভম্যানুপয়্র এফাং MIS পটওয়্াপযয ইউজায ম্যানুয়্ার অনুমায়্ী প্ররতষ্ঠান প্রধান তথ্য এরি প্রদাপনয ব্যফস্থা 

কযপফন; 

৬। MIS পটওয়্াপযয ভাধ্যপভ মপভন্ট ম্পন্ন পফ রফধায়্ কর মক্ষপে তথ্য এরি রনর্ভ তর ওয়্া ফাঞ্চনীয়্। 

 


