
 

কারিগরি রিক্ষা প্ররিষ্ঠানে উপবৃরি রিিিণ ও রিক্ষা উপকিণ ক্রয় সহায়িা কার্ যক্রম 

কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি, কারিগরি ও মাদ্রসা রিক্ষা রিভাগ 

রিক্ষা মন্ত্রণালয় এি স্টাইনপন্ড MIS সফটওয়ানি 

উপবৃরিি জন্য রিক্ষার্থীি আনিদে ফিম (SAF) 

ব্যরিগি িথ্য: 

১ রিক্ষার্থীি োম(িাাংলা) :  

২ রিক্ষার্থীি োম ( ইাংনিরজ) 
: 

 

৩ জন্ম সেনদি োম্বাি :  

৪ জন্ম িারিখ :  

৫ রলঙ্গ 
: 

পুরুষ / মরহলা / অন্যান্য 

৬ বিিারহক অিস্থা : অরিিারহি 

৭ রপিাি োম (িাাংলা) :  

৮ রপিাি োম (ইাংনিরজ) 
: 

 

৯ রপিাি এেআইরি (NID) :  

১০ রপিাি জন্ম িারিখ :  

১১ রপিাি মমািাইল োং 
: 

 

১২ মািাি োম ( িাাংলা) :  

১৩ মািাি োম ( ইাংনিরজ) :  

১৪ মািাি এেআইরি (NID) :  

১৫ মািাি জন্ম িারিখ :  

১৬ মািাি মমািাইল েম্বি :  

স্থায়ী ঠিকাো: 

১৭ রিভাগ :  

১৮ মজলা :  

১৯ উপনজলা 
: 

 

২০ মপৌিসভা/ইউরেয়ে/রসটি কনপ যানিিে 
: 

 

২১ মপাস্ট মকাি 
: 

 

২২ ঠিকাো /গ্রাম: :  

িিযমাে ঠিকাো: (একই হনল “ একই ” রলখুে ) 

২৩ রিভাগ :  

২৪ মজলা :  

২৫ উপনজলা :  

২৬ মপৌিসভা/ইউরেয়ে/রসটি কনপ যানিিে 
: 

 

২৭ মপাস্ট মকাি :  

২৮ ঠিকাো /গ্রাম: :  

পূি যিিী মেণীি রিক্ষাগি িথ্য: 

২৯ রিভাগ :  

৩০ মজলা :  

৩১ উপনজলা :  

৩২ প্ররিষ্ঠানেি োম: :  

৩৩ উিীণ য হওয়াি িছি :  

৩৪ মিাি য :  

৩৫ মটকনোলরজ / মেি : প্রনর্াজয েনহ 

৩৬ পুি যিিী পিীক্ষাি োম :  

৩৭ মিাল োং   :  

৩৮ ফলাফল (রজরপএ) :  

৩৯ 
উপরস্থরিি হাি  

( প্ররিষ্ঠাে কর্তযক পূিণীয়) 

: 
----------- % 

  

 

সদ্য ত োলো 

পোসপপোর্ট 

সোইপের ছবি 



 

িিযমাে মেণীি রিক্ষাগি িথ্য: 

৪০ রিভাগ 
: 

চট্টগ্রাম 

৪১ মজলা 
: 

চট্টগ্রাম 

৪২ উপনজলা 
: 

িাউজাে 

৪৩ প্ররিষ্ঠানেি োম: 
: 

িাউজাে সিকারি মটকরেকযাল স্কুল ও কনলজ 

৪৪ মেণী 
: 

৬ষ্ঠ / েিম 

৪৫ মটকনোলরজ / মেি 
: 

করিউটাি ও িথ্য প্রযুরি / মজোনিল ইনলকরেকযাল ওয়াকযস 

৪৬ রিফট এিাং গ্রুপ 
: 

প্রনর্াজয েয় 

৪৭ ক্লাস মিাল / আইরি োং 
: 

 

অরভভািনকি িথ্য: 

৪৮ অরভভািনকি সানর্থ সিকয 
: 

 

৪৯ অরভভািনকি োম (িাাংলা) 
: 

 

৫০ অরভভািনকি োম (ইাংনিরজ) 
: 

 

৫১ অরভভািনকি এেআইরি (NID)  
: 

 

৫২ অরভভািনকি জন্ম িারিখ 
: 

 

৫৩ অরভভািনকি মমািাইল েম্বি 
: 

 

মর্াগ্যিাি িিয এিাং সাংযুরি: 

৫৪ পড়াশুোি খিচ িহে কিনি মক ? : রপিা মািা অরভভািক 

৫৫ 
আনিদেকািী রক িাাংলানদিি মকাে 

ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীি অন্তর্ভ যি ? 
: হযাঁ ো  

৫৬ 
আনিদেকািী রিক্ষার্থী রক 

মুরিনর্াদ্ধা পরিিানিি সন্তাে ? 
: হযাঁ ো  

৫৭ 
আনিদেকািী রক অন্য মকাে উৎস 

হনি বৃরি / উপবৃরি পাে ? 
: হযাঁ ো  

৫৮ 
আনিদেকািী রক মকাে িািীরিক 

প্ররিিন্ধকিা আনছ ? 
: হযাঁ ো  

৫৯ সাংযুি:  : প্রনর্াজয মক্ষনে সাংরিষ্ট সেদ িা প্রনয়াজেীয় সেদ সাংযুি করুে 

মপনমন্ট রিিিণ: 

৬০ মপনমন্ট মমাি : ব্যাাংরকাং / মমািাইল ব্যাাংরকাং 

 ব্যাাংরকাং মমািাইল ব্যাাংরকাং 

৬১ ব্যাাংনকি োম  
মমািাইল ব্যাাংরকাং 

মসিাদােকািী প্ররিষ্ঠাে 
েগদ / রিকাি / িনকট 

৬২ িাখাি োম  
অযাকাউন্টিািীি  

NID েম্বি 
 

৬৩ িাউটিাং েম্বি  অযাকাউন্ট েম্বি  

৬৪ অযাকাউনন্টি িিে সঞ্চয়ী রহসাি / চলরি রহসাি   

৬৫ অযাকাউন্টিািীি োম   

৬৬ 
অযাকাউন্টিািীি  NID 

েম্বি 
  

৬৭ অযাকাউন্ট েম্বি   

 

আনিদেকািীি  স্বাক্ষি                            গ্রহণকািীি স্বাক্ষি    প্ররিষ্ঠাে প্রিানেি স্বাক্ষি ও সীল 

 

আনিদে ফম য পূিনণি রেনদ যিোিলী: 

১। এ আনিদে ফম য  ‘কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভানগি অিীে কারিগরি রিক্ষা প্ররিষ্ঠানেি রিক্ষার্থীনদি উপবৃরি রিিিণ ও রিক্ষা উপকিণ ক্রয় সহায়িা েীরিমালা-২০২০’ 

এিাং ‘উপবৃরি কার্ যক্রম ম্যানুনয়ল’ অনুসানি রেরম যি MIS সফটওয়যানি প্রনয়াজেীয় িথ্য এরি প্রদানেি জন্য বিিী কিা হনয়নছ। 

২। আনিদেকািী রিক্ষার্থী অিযন্ত সিযকিাি সানর্থ িনথ্যি সঠিকিা রেরিি হনয় ফম য পূিণ কিনিে; 

৩। প্ররিষ্ঠাে প্রিাে িাঁি পূিণীয় অাংি পূিণ এিাং সকল িনথ্যি র্াচাই কিনিে; 

৪। েীরিমাল অনুর্ায়ী প্ররিষ্ঠাে প্রিাে উপবৃরিি জন্য রিক্ষার্থী রেি যাচনেি ব্যিস্থা কিনিে; 

৫। উপবৃরিি কার্ যক্রম ম্যানুনয়ল এিাং MIS সফটওয়যানিি ইউজাি ম্যানুনয়ল অনুর্ায়ী প্ররিষ্ঠাে প্রিাে িথ্য এরি প্রদানেি ব্যিস্থা কিনিে; 

৬। MIS সফটওয়যানিি মাধ্যনম মপনমন্ট সিন্ন হনি রিিায় সকল মক্ষনে িথ্য এরি রের্ভ যল হওয়া িাঞ্চেীয় । 


