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ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০০৯.২০.১২৭ তািরখ: 
১০ মাচ ২০২০

২৬ ফা নু ১৪২৬

িবষয়: সানারপাড়সানারপাড়  রওশনরওশন  আরাআরা  কেলজকেলজ  এরএর  জনাবজনাব  লিতফালিতফা  বগমবগম  এরএর  পদত াগপদত াগ  পপ   যাচাইকরণযাচাইকরণ
সূ : িসআইিড কাযালেয়র ারক নং ফেরনিসক ল াবেরটির(ঢাকা)/হ িলিপ শাখা/HW-1-0055-

2020/0189/2020 তািরখ : ২৯/০১/২০২০
উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, নারায়নগ  জলার রওশন আরা কেলেজর জনাব লিতফা
বগম এর পদত ােগর সত তা যাচাই করার জ  তাঁর আেবদেনর ি েত িসআইিড কাযালয়, ঢাকায় মাউিশ
থেক প  রণ করা য়। িসআইিড কাযালেয়র ারক নং ফেরনিসক ল াবেরটির(ঢাকা)/হ িলিপ শাখা/HW-1-

0055-2020/0189/2020 তািরখ : ২৯/০১/২০২০ মাতােবক জানান য, া  দিললপে  থাকা
া র/ লখা েলা াথিমকভােব পরী া এবং পযােলাচনা কের দখা যায়, ১০/১০/২০১৭ ি . তািরেখর লিতফা

বগম এর চা ির হেত অব াহিতর জ  আেবদেনর ফেটাকিপেত থাকা ইংেরিজ া র এবং মা: হা ন অর রিশদ,
অধ , সানারপাড় রওশন আরা কেলেজর আেবদেনর ফেটাকিপ এবং ০৭/১০/২০১৯ ি . মহাপিরচালেকর
বরাবর আেবদেনর ফেটাকিপেত থাকা া র তলুনামলূক পরী ার জ  পাওয়া গেছ।
ফেটাকিপ/কাবনকিপ/ ানকতৃ া ের Linequality এর Detail সহ অ া  বিশ  িন পন করা স ব য় না
িবধায় ফেটাকিপ/কাবনকিপ/ ানকতৃ া র হ িলিপ িব ানিভি ক তলুনামলূক পরী ার উপেযাগী য়।
িসআইিড থেক মতামত দােনর জ  য য উপকরণ েয়াজন :
(১) িরত িবতিকত আেবদেনর মলূকিপ(ফেটাকিপ য়)
(২) িরত লিতফা বগেমর ইংেরিজ ামা  া র স িলত আেবদেনর মলূকিপ(ফেটাকিপ য়)
(৩) তলুনামলূক পরী ার জ  ১িট মা  ামাণ  া র অ তলু িবধায় সংি  ব ি র িবতিকত ইংেরিজ া েরর
একই ফরেমশেন/গঠেন সমসামিয়ককােল স ািদত কান ছিুটর আেবদনপ  িকংবা কেলেজর অ েকান
ফাইলপ / রিজি  দিললপ , ওকালতনামা কওয়াইিস ফরম, ব াংক চক, নমনুা া রকাড, একাউ ট ওেপিনং
ফরম, ডােয়রী ইত ািদেত থাকা লিতফা বগম এর ইংেরিজ বানােনর ৭/৮ িট কের ামাণ  া র েয়াজন।
(৪) সংি  ব ি েক িদেয় িবতিকত া েরর একই ফরেমশেন স ািদত ইংেরিজ বানােন ৬/৭ পাতা নমনুা

া র( িত পাতায় ০৮/১০ িট া র হেল ভাল য়);
এমতাব ায়, িসআইিড কাযালেয়র চািহদা মাতােবক তথ ািদ সরবরােহর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হইল।

১০-৩-২০২০

অধ , সানারপাড় রওশন আরা কেলজ, নারায়নগ

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০০৯.২০.১২৭/১(২) তািরখ: ২৬ ফা নু ১৪২৬
১০ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সভাপিত, গভিনং বিড, সানারপাড় রওশন আরা কেলজ, নারায়নগঞজ, নারায়নগ

১



২) জনাব -------------------------------
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মাঃ আব ল কােদর 
সহকারী পিরচালক
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