
সম
অিভযািক ফাউেশন এর একিট জীিবকা ক

ফেমর সােথ সংযু কন- চয়ারমান সািটিফেকট আথবা কাঊিেলর সািটিফেকট এবং জাতীয় পিরচয়পের ফেটাকিপ
আথবা জিনবন সনদ।
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ক নার
 

ক কাড

SP09

লােকশান

িমরপুর, ঢাকা

ফম াটাস

Primary

বিগত তথ

১) আেবদনকারীর পূন নামঃ

লিতফ বাপারী

ছিব

বয়স

৫৩

জ তািরখঃ

06/10/1968

জাতীয়তা

বাংলােদশী

ধম

ইসলাম

িল

পুষ

রের প

জানা নাই

মাবাইল নাার

০১৭২০৪৮৭৪৭২

বতমান পশা

পােপাস বেচ ভাড়া ভােন

জাতীয় পিরচয়প/ পাসেপাট নাার

8208554686

পািরবািরক তথ

িপতার নাম

মৃত মাতাহার

পশা
 

মাবাইল নাার
 

মাতার নাম

মৃত রােবয়া বগম

পশা
 

মাবাইল নাার
 

ববািহক অবা

িববািহত

ামী/ ীর নাম (কবল মা িববািহতেদর জন েযাজ)

মাছাঃ রাকছনা বগম

ামী/ ীর পশা

বাসায় কাজ কের

মাবাইল নাার

০১৯৬৪১৬৮৩৭৩

বতমান িঠকানা

রাা ১০, সকশন ৮, দুয়ািরপাড়া, িমরপুর

িমরপুর

https://www.obhizatrikdatabase.org/wp-content/uploads/gravity_forms/1-84ceca1a262b1715f4e2db21d7f25899/2021/11/1636609556964.jpg
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ঢাকা ১২১৬

ায়ী িঠকানা
 

সান সংখা

4

সান বা আিথকভােব যার উপর িনভরশীল তার তথ

নাম িল বয়স পশা িতান

আিজজুল ইসলাম বিশর ছেল ১৪ মাাসায় পেড়

িরফাত ছেল ১১ বছর মাাসায় পেড়

তাসিলমা মেয় ২১ সালাহউিন মিডেকল

তানিজলা মেয় ১৮ িববািহত

আেবদনকািরর িশাগত যাগতা

েযাজ নয়

িশা িতােনর নাম
 

বিগত আেয়র তথ

আেবদনকািরর দিনক আয়

৩০০

মািসক আয়

৯০০০

মািসক খরচ

৫০০

সােনর আয়
 

ী/ ামীর আয়

৬০০০

মািসক খরচ
 

পূেবর কান দনা আেছ িকনা

আেছ

যিদ থােক তাহেল টাকার পিরমান কত

৯০০০০

পাওনা দাতা িতােনর নাম/ বাির নাম

আশা সিমিত

লান হেণর তািরখ

12/01/2020

চােষর জিমর পিরমান
 

িভটা বািড় জিমর পিরমান
 

ছাগেলর সংখা
 

িনজ/ ভােগ কান পুকুর আেছ িকনা
 

হাঁেসর/ মুরিগর সংখা
 

গর সংখা

নাই

দাকান
 

অনান
 

া িবষয়ক তথ

শষ রাগ িক হেয়িছল
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বতমান কান রােগ আা িকনা

না

কান সমসা আেছ িকনা

না

পিরবােরর কউ অসু িকনা

না

য কের জন আেবদন করেত চান

ভােন ববসা -SP9

আেবদনকৃত কের জন পূেবর অিভতাঃ

অিভতা আেছ

শতনামা

আিম অিকার করিছ য, আেবদনপে দ সব তথ সত এবং কােনা িমথা তথ িদেয় থাকেল আমার িবে আইনানুগ ববা হণ করেত পারেবন। আিম সােন

িনেচর শতসমূহ পালন করার অিকার করিছ।

শতসমূহঃ

• কের মাধােম পাওয়া সদ িবি করা যােব না। লাভ িবি করেত পারেবন িক মূলধন আবশই অত রাখেত হেব।

• িনয়িমত পিরচযা এবং পিরম করেত হেব। উিত করেত দখােত হেব।

• সািহক ১ বার অিফেস ফান কের তথ িদেত হেব।

• িত িভিজেট আিভযািক ফাউেশন এর দািয় কমকতােক ক দখােত হেব এবং মািসক আয়-বয় এবং সয় এর একিট তথ িদেত হেব।

• কের কান য়িত/ লাকসান হেল িনজ থেক সিট পূরণ কের ক চালু রাখেত হেব।

• ক চািলেয় উিত কের দখেত হেব।

• কের জন আিভযািক ফাউেশন বা এই সংি কােরা সােথ কান কার টাকা পয়সার লনেদন করা যােব না।

• কের মাধােম পাওয়া সেদর বাপাের কান কার দুনীিত হেল আইনানুগ বাবা নয়া হেব।

• অেথর লােভ ক িবি কের িদেল বা িমথার আয় িনেল আিভযািক ফাউেশন ক িহতা িবে আইনানুগ ববা িনেব এবং কের সূণ অথ ফরত

িদেত হেব।

• কান দুনীিত মান পাওয়া গেল আিভযািক ফাউেশন কিট ফরত িনেয় িনেত পারেব।

আেবদনকারীর ার/ িটপসই তািরখ

11/11/2021

তথ সংহকারীর নাম

আফসারা

তািরখ

11/11/2021

মাবাইল নার

০১৭০১৬৬৬৩০৯

তথ সংহকারীর ার


