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বরাবর 
পরী া িনয় ক 
যেশার িব ান ও ি  িব িব ালয় 
যেশার-৭৪০৮  

 
িবষয়ঃ লসনদ/ সামিয়ক সনদ / একােডিমক া ি  উে ালন সে । 
 
জনাব, 
যথািবিহত স ান বক িবনীত িনেবদন এই য, আিম (িবভােগর নাম)..................................................... 
.......................................................িবভােগ ভিত হেয় .............................সােল ০৪/০৫ বছর ময়াদী 
অনাস/ ইি িনয়ািরং/ ১/১.৫ বছর ময়াদী মা াস িড ী স  কেরিছ। ফাইনাল পরী ায় আমার 
িসিজিপএ................ফলাফল কােশর তািরখ.......................। িবেশষ কারেণ আমার লসনদ/সামিয়ক সনদ/ 
একােডিমক া ি   উে ালেনর েয়াজন। সনদপ / একােডিমক া ি  উে ালন বাবদ অ ণী াংক 
িলিমেটড, যেশার িব ান ও ি  িব িব ালয় শাখায় টাকা জমা রিশেদর ল নং-
.................................তািরখঃ...........................টাকার পিরমাণ .................................................. 

অতএব, মেহাদেয়র িনকট আেবদন আমার লসনদ/ সামিয়ক সনদ/ একােডিমক া ি  দােনর েয়াজনীয় 
ব া হেণ আপনার সদয় মিজ হয়। 

 
িবনীত িনেবদক 
 

া রঃ.......................................................... 
ইংেরিজেত বড় হরেফ ( য নােম সনদ  ত করা হেব) নামঃ 
                         

 

রাল নং-....................................... রিজে শন ন রঃ.......................................... 
িবভাগঃ.......................................................................................................... 

নঃভিত হেল িশ াবষঃ..................................................................................... 
মাবাইল নং-................................................................................................... 

 
সং ি ঃ  
১। াংেক টাকা জমা রিশদ এর কিপ ( াংক িহসাব ন রঃ সামিয়ক সনদ ও া ি ে র জ  এসিব- ৩৬০০০১৫৮; ল সনেদর 
জ  ০২০০০০৬১৩৩৮৮২) 
২। সামিয়ক সনদপে র জ  আেবদন করেল আেবদনপে র সােথ না-দাবী সনদপ  সং  করেত হেব। 
৩। সামিয়ক সনদপ  উে ালেনর পর লসনেদর জ  আেবদন করেল আেবদনপে র সােথ অব ই সামিয়ক সনদপ  জমা িদেত 
হেব। 
৪। ি েকট লসনদ/সামিয়ক সনদ/ন রপে র জ  আেবদন করেল আেবদনপে র সােথ দিনক পি কায় হারােনা িব াপন 
দওয়া এক  পি কা ও থানায় সাধারণ ডােয়ির (িজিড) -এর ল কিপ অব ই জমা িদেত হেব। 

৫। আেবদনপে র সে  ক ীয় রিজে শন কাড এবং সবেশষ পরী ার েবশপে র কিপ সং  করেত হেব। 

 

 
ছিব 

(সংি  িবভােগর 
একজন িশ ক ক ক 

সত ািয়ত) 


