
1 

 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়তা (২য় ম যায়) প্রকল্প 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 

প্রধান কাম যারয় 

ল্লী বফন (৭ভ তরা) 

৫, কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

www.sfdf.org.bd 
 

স্মাযক নং-47.65.0000.5003.11.001.16.-107                                     তারযখঃ 30।06।2016 রি. 

 ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপডিএপ) কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন ‘‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 

ামতা (২য় ম যায়)’’ ীল যক প্রকন্ডল্পয রপ কাযী-কাভ-করিউটায ারযটয রদ গত ২৭ মভ, ২০১৬ 

তারযরখ নুরিত রররখত যীক্ষায় উত্তীণ ণ প্রাথীরদয মযার নম্বয রনরে ফরণ ণত ররাঃ- 
 

রপ কাযী-কাভ-করিউটায ারযটয রদ উত্তীণ ণ প্রাথীরদয মযার নম্বযঃ 

প্রাথীয মযার নম্বযঃ ০৫; ০৬; ০৯; ১৬; ১৭; ১৮; ১৯; ২৪; ২৮; ৩০; ৩১; ৪০; ৪২; ৪৬; ৪৭; ৫৭; ৫৮; 

ক। রপ কাযী-কাভ-করিউটায রদ রররখত যীক্ষায় উত্তীণ ণ প্রাথীরদয ব্যফাডযক ও  মভৌরখক যীক্ষা 

৬ আগস্ট, ২০১৬ মযাজ রনফায কার ১০:০০ ঘটিকায় ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউরেন, প্রধান কাম ণারয়, ল্লী বফন 

(৭ভ তরা), ৫ কাওযান ফাজায, ঢাকায় নুরেদ নুরিত রফ । 
খ। রররখত যীক্ষায় উত্তীণ ণ প্রাথীরদয নারভ ফতণভান ঠিকানা ফযাফরয মভৌরখক যীক্ষায কাড ণ মপ্রযণ কযা রফ । 
মম কর প্রাথী মভৌরখক যীক্ষায রনধ ণারযত তারযরখয ২রদন পূরফ ণ যীক্ষায কাড ণ ারফন না তাযা ভাঠ ংগঠক 

রদয মক্ষরে অগাভী 26 জুরাআ, ২০১৬ তারযখ এফং রপ কাযী-কাভ-করিউটায ারযটয ও রাফ 

যক্ষক রদয প্রাথীরদয মক্ষরে অগাভী ০৪ আগস্ট, ২০১৬ তারযরখ পাউরেরনয প্রধান কাম ণারয় রত মভৌরখক 

যীক্ষায কাড ণ ংগ্র কযরত াযরফন । এ ংক্রান্ত মম মকান তরেয জন্য মটরররপান নম্বয-02-8180150-এ 

মমাগারমাগ কযায জন্য নুরযাধ কযা ররা ।  
গ। মভৌরখক যীক্ষায মফারড ণ প্রাথীরদযরক কর রক্ষাগত মমাগ্যতায মূর/াভরয়ক নদরেয তযারয়ত 

কর মূরকর; জাতীয় রযচয়রেয তযারয়ত কর মূর কর/নাগরযকত্ব নদে; রবজ্ঞতা নরদয 

তযারয়ক কর মূর কর (প্ররমাজয মক্ষরে); একজন প্্রথভ মেণীয কভ ণকতণা প্রদত্ত চারযরেক নদরেয মুর কর 

উস্থান কযরত রফ;  মুরিরমাদ্ধায ন্তান/মাষ্যরদয মক্ষরে মুরিরমাদ্ধায মূর নদরেয তযারয়ত কর 

মূরকর; ক্ষুদ্র নৃ-মগািীয মক্ষরে ংরিষ্ট মজরায মজরা প্রাক/উরজরা রনফ ণাী কভ ণকতণা কর্তণক প্ররতস্বাক্ষরযত 

নদরেয তযারয়ত কর মূরকর (প্ররমাজয মক্ষরে); এফং রররখত যীক্ষায প্ররফে ংরগ অনরত রফ ।     
স্বাক্ষডযত/- 

তাডযখঃ ৩০।০৬।২০১৬ ডি. 

(মভাাম্মদ সুন্ডর ডভঞা খান্ডদভ) 
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