ফিড দ্য ফিউচার বাাংলাদেশ ফিফরয়াল ফিদেমি ইফিফশদয়টিভ ির িাউথ এফশয়া- মমকািাইদেশি এক্সদেিশি
একটিফভটি ( ফিিা-এমইএ)এর EOI এ অাংশগ্রদির ফবজ্ঞফি
ফিিা-এমইএ প্রকদের পক্ষ মথদক শুদভচ্ছা।
স্থাফিয়ভাদব তৈফরকৃৈ কৃফিে পদের উৎপােি, িফিদবশি (এদিম্বফলাং), ব্যবহার, িাফভি ফিাং এর েক্ষৈা বৃ ফি, মািিম্মৈ পে তৈফরর চচিা
বাড়াদিা, কমিদক্ষদের পফরদবশ উিৈকরণ ও পদের বাোর ব্যবস্থা মক শফিশালী করার লদক্ষে ফিফমে, আইফডই, এবাং েফেিয়া ইিফেটিউে
অি মেকদিালফে ইউএিএআইফড-এর অথিায়দি ফিফরয়াল ফিদেমি ইফিফশদয়টিভ ির িাউথ এফশয়া মমকািাইদেশি এক্সদেিশি
অোফিফভটি (ফিিা-এমইএ) প্রকদের মাধ্যদম কাে করদে।

ফিিা-এমইএ ফিম্নফলফিৈ মক্ষদে মমফশি বা যন্ত্াাংশ প্রস্তুৈকারকদের িাদথ পােিিারফশদপ কাে করার িন্ধাি করদে:
●

িু চরা যন্ত্াাংশ উত্পােক

●

উৎপােকদের েন্য মািিম্মৈ কাাঁচামাল িরবরাহ ফিফিৈ করা

●

কৃফি উৎপােদির েন্য প্রদয়ােিীয় যন্ত্, িিল কাোর যন্ত্ ও িিল কাোর পর প্রস্তুৈকরদি প্রদয়ােিীয় যন্ত্ িামগ্রীর িফিদবশদি ( এদিম্বফলাং
) এ িহায়ৈা মেয়া

●

িারী এবাং যুব কমীিহ আপিার কমীদের প্রযু ফিগৈ েক্ষৈা বৃ ফি করা

●

কৃিকদের উপযু ি যন্ত্পাফৈ ফবফির েন্য িৈু ি ব্যবিাফয়ক মদডলগুফলর ফবকাশ ঘোদিা

আপফি যফে মকািও কৃফি মমফশি বা যন্ত্পাফৈ যন্ত্াাংশ প্রস্তুৈকারক হদয় থাদকি এবাং ফিিা-এমইএ প্রকদের িাদথ পােিিারফশদপ কাে করদৈ চাি ৈদব
এই ফবজ্ঞফির ৈাফলকাভুি কাগোফে পূরণ কদর আমাদের ফিকে পাঠিদয় ফেদল আমরা বাফিৈ থাকব। EOI এর ইাংদরেী এবাং বাাংলা উভয় িাংস্করণ িাংযুি
আদে, আপফি ময মকািও িাংস্করণ পূরণ করদৈ পাদরি।
এই কাগোফে ফবদবচিা কদর আমরা ২০২১ িাদলর মম মাদি আপিার অঞ্চদলর ফিিা-এমইএ ফিল্ড অফিদি ব্যবিাদয়র মূল্যায়ি এবাং কাদের ফবকাদশর
িু দযাদগর ফবিদয় আদলাচিা করদৈ িাংফক্ষি ৈাফলকাভুি িাংস্থাগুফলদক আমন্ত্ণ োিাব। আমরা আপিাদক অিু দরাি করফে আগ্রদহর প্রকাশ (EOI) ১৫
ই মম ২০২১ এর মদধ্য এই ই-দমইদলর মাধ্যদম প্রদয়ােিীয় কাগেপে িাংযুি কদর েমা মেওয়ার েন্য। েয়া কদর মিাে করুি ময আপফি ইফৈমদধ্য ফিিাএমইএ প্রকদের িাদথ পােিিারফশদপর চুফিবি থাকদল আপিার আগ্রদহর প্রকাশটি েমা মেয়ার প্রদয়ােি মিই। এই রাউদে আমরা মকবল িৈু ি
পােিিারদের ফবদবচিা করব।
ইউএিএআইফড-এর অথিায়দি ফিিা-এমইএ প্রকদের িাদথ পােিিারফশদপর ফবিদয় আপিার আগ্রদহর েন্য আপিাদক িন্যবাে এবাং আমরা শীঘ্রই আপিার
কাে মথদক িাড়া পাদবা বদল আশা করফে।
শুদভচোদে

প্রফকউরদমন্ট ফবভাগ, আঞ্চফলক অফিি
ফিিা-এমইএ, বাাংলাদেশ

ফিিা-এমইএ’র EOI এ অাংশগ্রহদণর প্রফিয়া

১) আগ্রদহর ৈদের প্রকাদশর (EOI) এই ফিদেি ফশকাগুফল অিু িরণ করদৈ হদবেঃ
লেখার নির্দে শিাাঃ আদবেিটি বাাংলা অথবা ইাংদরফে, মযদকাদিা ভািায় হদৈ পাদর। িন্ট িাইে হদৈ হদব ১২।

জমা লদওযার প্রনিযা: আপিার আগ্রদহর আদবেি (EOI) টি ই-দমইল এর মাধ্যদম পাঠাি, d.lama@cgiar.org এবাং
a.siddiquee@cgiar.org (উভয়দক) । ফপফডএি িরদমে বা ফিিা-এমইএ আঞ্চফলক অফিিগুফলদৈ ফিম্নফলফিৈ ঠিকািাগুফলদৈ হাডি কফপ
েমা ফেদৈ পাদরি। িাদমর উপদর অবশ্যই মলিা থাকদৈ হদব “EOI: agricultural machinery and spare parts manufacturing”।
EOI েমা মেওয়ার ফবিদয় আপিার যফে মকািও প্রশ্ন থাদক ৈদব েয়া কদর ই-দমইদলর মাধ্যদম আমাদের িাদথ মযাগাদযাগ করুি। আঞ্চফলক
অফিিগুফলর মযাগাদযাদগর ৈে িীদচ মেয়া হদয়দে।
যর্শার অঞ্চোঃ
িন্দকার শফিকুল ইিলাম
ফিফমে- বাাংলাদেশ
আঞ্চফলক কৃফি গদবিণা মকন্দ্র (আরএআরএি), বারী
িাদয়রৈলা, যদশার-৭৪০০

বগুড়া অঞ্চোঃ
মমােঃ মমাকদিদুল আরািাৈ
ফিফমে- বাাংলাদেশ
৫ম ৈলা, রাহুল মিন্টার, মেল মরাড, েদলশফরৈলা
বগুড়া িের, বগুড়া
ফনরদপু র অঞ্চোঃ
মহরা িাথ
ফিফমে- বাাংলাদেশ
ৈন্ময়-ফচন্ময় িীড়, ৫/এ িাি বাহাদুর ইিমাইল মরাড
চর কমলাপু র, িফরেপু র

১) নির্ের খানে জাযগাগুর্ো পূ রণ করুি
ক) েয়া কদর আপিার প্রফৈষ্ঠাদির িাম, িত্ত্বাফিকাদরর িাম, ঠিকািা ও যার িাদথ মযাগাদযাগ করা হদব ৈার ৈে এিাদি ফেি

ওয়াকি শপ/িাউিফি/ ওয়াকি শপ ও িাউিফির িাম ------------------------------------------------------------িত্ত্বাফিকাদরর িাম: ---------------------------------------------------------------------------------ওয়াকি শপ/ িাউিফির ঠিকািা: ------------------------------------------------------------------মমাবাইল িম্বর: -----------------------------------------ই-দমইল/ স্কাইপ/হুয়ােিআপ/ মমদিঞ্জার/ভাইবার/মপইেেঃ -------------------------------------------------------ওয়াকি শদপর িরি:

মমফশি শপ

িাউিফি

প্রফৈষ্ঠার বের: -------------------------------------------------------------------------িত্ত্বাফিকাদরর িরিেঃ ফিদের

আাংফশক

ওয়াকি শদপর েফমর মাফলকািার িরি :
ব্যবিার মকন্দ্রীয় িাৈ:

ফিদের

কৃফি

পােিিারফশদপ
ভাড়া

ফলে মিয়া

অদোদমাবাইল

অন্যান্য ফশে

ব্যবিা-িম্পফকি ৈ িফমফৈর িেস্যপে:
িফমফৈর িাম ---------------------------------------------------------------িফমফৈদৈ আপিার অবস্থাি : ---------------------------------------------------মািবিম্পেেঃ
কমীর িাংখ্যা: িারী ------------------ পু রুি ----------------

ফিদম্নাি বয়ি িীমার মদধ্য কমীদের িাংখ্যা
১৮ বেদরর ফিদচেঃ---------------------------------------১৮-৩৫ এর মদধ্য:

--------------------------------------------

৩৬ বেদরর উপদরেঃ----------------------------------------------

এিএমই’র উৎপাফেৈ পদের িরণেঃ
পদের িাম (একাফিক টিক ফেদৈ পাদরি)

উৎপােদির মক্ষদে মকািো কৈো গুরুত্ব পায় (মগাল কদর ফচিফহৈ করুি)

❏ বন্ধ/দিালা িাম মেিার

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ ফপটিওএি

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ মবড প্লািোর

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ পেোদো হারদভিের

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ চপার মমফশি

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ মমইে মশলার মমফশি

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ মিিট্রিিু গাল পাম্প

মবফশ/ মধ্যম/ কম

ফবফভি কৃফি যন্ত্পাফৈ িু চরা যন্ত্াাংশ বািাদিা

মবফশ/ মধ্যম/ কম

অন্যান্য (িাম উদেি করুি)
❏ _______________________

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ _______________________

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ _______________________

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ _______________________

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ _______________________

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ _______________________

মবফশ/ মধ্যম/ কম

❏ _______________________

মবফশ/ মধ্যম/ কম

বাৎিফরক উৎপােি ক্ষমৈা:
িাউিফির মক্ষদে( মমাে মকফে/দমট্রিক েি): -----------------------------------------------------------ওয়াকি শদপর মক্ষদেেঃ
গৈ ১২ মাদি ফক পফরমাণ মেয়ার পােিি প্রস্তুৈ হদয়দে_______________
গৈ ১২ মাদি ফক পফরমাণ মমফশি প্রস্তুৈ হদয়দে _______________
পু রপু ফর প্রস্তুৈকৃৈ শীিি ফৈিটি মমফশিেঃ
1. িাম ______________________ মমফশদির িাংখ্যা____________
2. িাম ______________________ মমফশদির িাংখ্যা____________
3. িাম ______________________ মমফশদির িাংখ্যা____________
আপিার ব্যবিার বাৎিফরক োিি ওভার কৈ (গৈ ফৈি বেদরর গড় করদল)
_______________________
আপাির কাাঁচামাদলর উৎি ফক? (একাফিক উত্তর হদৈ পাদর)
❏ চট্টগ্রাম মথদক িরািফর োহােভাঙ্গা কাাঁচামাল আিা হয়

❏ োহােভাঙ্গা কাাঁচামাল মেলা পযিাদয়র ফবদিৈাদের কাে মথদক িয় করা হয়
❏ যদন্ত্র ভাঙ্গা অাংশ(মযমি ইফঞ্জি পােি) মেলা পযিাদয়র ফবদিৈাদের কাে মথদক িাংগ্রহ করা হয়
❏ মপ্লইি ফশে, এদঙ্গল, ফ্ল্োে বার, চোদিল, িািে ইৈোফে ঢাকার িাবাবপু র মথদক িরািফর আিা হয়
❏ মপ্লইি ফশে, এদঙ্গল, ফ্ল্োে বার, চোদিল, িািে ইৈোফে মেলা পযিাদয়র ফবদিৈাদের কাে মথদক িাংগ্রহ করা হয় োরা ফকিা ঢাকার িাবাবপু র
মথদক ফিদয় আদি
❏ িরািফর আমোফি করা হয়
❏ অন্যান্য (উদেি করুি)_____________________
আপফি আপিার পে ফবদিৈাদের কাদে ফকভাদব মপ াঁদে মেি (প্রদযােে িব গুদলাই উদেি করুি)
❏ আলাো মোকাি/ আউেদলদে_____________________
❏ মোকাি/ আউেদলদের িাংখ্যা_____________________
❏ ফডলাদরর িাংখ্যা_____________________
❏ িু চরা মিৈা বা মিলি এদেদন্টর িাংখ্যা_____________________
❏ মু ল োদগিে কােমার_____________________
❏ মকািও বর মকাম্পাফি মক িাপ্লাই ফেদল, ৈারা কারা/ মকাি ব্যবিাফয়ক এলাকার(উপদেলা/দেলা)- _____________________
❏ আপিার পে আপফি রিাফি কদর থাকদল মিগুদলা ফক ফক উদেি করুি? _____________________
____________

ি) পার্েিারনশর্পর অনিজ্ঞতাাঃ আপফি ফক এর আদগ কিিও পােিিারফশদপ বা মকািও মডদভলপদমিে মপ্রাদেদি কাে কদরদেি? উত্তর যফে হোাঁ হদয়
থাদক ৈাহদল আলাো একো কাগদে অেৈ দুই অিু দেে এ ফলিু ি ময কাদের িাদথ কাে কদরদেি, ফকভাদব যু ি হদলি, কৈ বের কাে কদরদেি
এবাং কাদের িলািল ফক?

গ) আগামী ১২ মাদির লক্ষে: ফিদম্নাি অপশিগুদলা মগাল কদর োগ ফেি এবাং প্রদয়ােিীয় ৈে গুদলা ফলিু িেঃ

I.

উৎপােদির পফরমাণ:
বৈি মাদির গফৈদৈই থাকদব

মেড় গুি বৃ ফি পাদব

ফিগুি হদব

ফৈি গুি হদব

II.
III.

ফবফির বৃ ফি:
বৈি মাদির গফৈদৈই থাকদব
মেড় গুি বৃ ফি পাদব ফিগুি হদব ফৈি গুি হদব
আগামী ১২ মাদি মমাে ফবফির োদগিে (োকার অাংদক)___________________

IV.

মকাি পফরিদর আপফি আপিার পে ফবফি কদরি
বাোদর

V.

আপফি ফক িৈু ি িরদণর কৃফি যন্ত্, মিগুদলার মেয়ার পােিি তৈফর করদৈ এবাং বাোরোৈ করদৈ চাি?

যফে হোাঁ হয়, ৈাহদল মকাি মমফশি ও মেয়ার পােিি?

মেলা

ফলড িাদমি মেশব্যফপ

আেেিাফৈক

হোাঁ

িা

১_________________________ ২______________________ ৩______________________
VI.

আপফি ফক ব্যবিার আয় বাড়াদিার েন্য কৃফি যদন্ত্র িফিদবশি (এদিম্বফলাং) করদৈ চাি?
হোাঁ
িা

যফে হোাঁ হয়, ৈাহদল মকাি যন্ত্?
১ _________________________ ২ ______________________ ৩ ______________________

VII.

আপিার কাাঁচামাদলর িরবরাহ মকাথার মথদক মপদৈ চাি? (একাফিক উত্তর হদৈ পাদর)

❏ মেলা পযিাদয়র ফবপণিকাফর
❏ োৈীয় পযিাদয়র ফবপণিকাফর
❏ িরািফর আমোফি করদৈ চাই
❏ মকাণ োয়গা মথদক (উদেি করুি)_____________________

VIII.

আপফি মকাি পযিাদয় আপিার পদের ফবফি ও ফবপণি করদৈ চাি?(একাফিক উত্তর হদৈ পাদর)

❏ মেলা পযিাদয় িরািফর ফবফি
❏ োৈীয় পযিাদয় িরািফর ফবফি
❏ মেলা পযিাদয়র ফডিট্রিফবউদোরদের কাদে ফবফি
❏ মেলা পযিাদয়র ফডিট্রিফবউদোরদের কাদে ফবফি
❏ অন্যান্য (উদেি করুি) _____________________

IX.

আপফি ফক বড় মমফশিাফর মকাম্পাফি গুদলার িাদথ আপিার ব্যবিাফয়ক িম্পকি তৈফর করদৈ চাি? (রিাফিকারক ও মেশীয় মকাম্পাফিিহ)
হোাঁ

িা

উত্তর হোাঁ হদল, ফকভাদব আপফি বড় মকাম্পাফিগুদলার িাদথ আপিার ব্যবিাফয়ক িম্পকি তৈফর করদৈ চাি? (৩-৪ বাদকে ফলিুি)

X.

আপিার ফক িৈু ি কমিিাংস্থাি তৈফরর পফরকেিা আদে? ফবদশি কদর িারী আর যুব কমীদের েন্য?
হোাঁ

িা

উত্তর হোাঁ হদল, ৈাহদল ফকভাদব আপফি কমিিাংস্থাি তৈফর করদবি? (৩-৪ বাদকে ফলিু ি)

XI.

আপফি ফক আপিার কমীদের মপশাগৈ স্বাস্থে ও ফিরাপত্তার উিয়দির েন্য কাে করদৈ চাি?
হোাঁ

িা

উত্তর হোাঁ হদল, ফকভাদব ৈা করদবি উদেি করুি? (৩-৪ বাদকে ফলিু ি)

XII.

ফিম্নফলফিৈ মকাি মক্ষেটিদক আপফি আপিার ব্যবিার ফবফিদয়াদগর েন্য বাোই করদৈ চাি? (একাফিক উত্তর হদৈ পাদর)
❏ েক্ষ কমী ফিদয়াগ
❏ িৈু ি মমফশি
❏ িৈু ি যন্ত্াাংশ
❏ অবকাঠাদমাগৈ উিয়ণ
❏ উৎপােি বাড়াদিা
❏ ঋদণ ফবফি(দিফডে মিলি)
❏ মািব িম্পে উিয়ি
❏ ব্যবিার প্রিার
❏ অন্যান্য(উদেি করুি)_____________________

XIII.

k) ব্যবিার লাভ বাড়াদিার েন্য মকাি মক্ষে মথদক লফি কমিদৈ চাি? (একাফিক উত্তর হদৈ পাদর)

❏ ফিদের োকা
❏ ব্যাঙ্ক অথবা আফথিক প্রফৈষ্ঠাি মথদক মলাণ
❏ িৈু ি পােিিার
❏ অফগ্রম ফবিয় /advance sale
❏ স্বেি বা পফরবার মথদক ঋণ
❏ অন্যান্য(উদেি করুি)_____________________

ঘ) এসএমই লদর জন্য গুরুর্ের লেত্র সমূ হাঃ আগামী ১২ মাদি ব্যবিার কাফিৈ অবস্থাদি মপ াঁোদৈ মযই ফবিয়গুদলা আপিার কাদে গুরুত্বপূ ণি
মিগুদলা মৈ টিক ফেি। (একাফিক উত্তর হদৈ পাদর)
□

োৈীয় (বাাংলাদেশ) মাি রক্ষা করা (BDS)

□

আেেিাফৈক মাি রক্ষা করা , e.g., ISO 9001, (ISO, Chinese, USA, EU)

□

িাউিফি িাংযুি করা (মমোল কাফোং)

□

প্লাফেক ও রাবার প্রদিফিাং মমফশিাফর যুি করা

□

মমোল কাদের মমফশিাফর যু ি করা (মাফশদি েুলি, ওদয়ফল্ডাং, ইৈোফে)

□

প্রস্তুৈকৃৈ মেয়ারপােিি এর মাি আরও উিৈ করা

□

ফলড িামিগুদলার িাদথ ব্যবিাফয়ক মযাগাদযাগ তৈফর ও শফিশালী করা

□

মেশব্যফপ িাপ্লাই মচইি তৈফর করা (sales agent, own sales center, dealership, franchise)

□

কৃফি যদন্ত্র আেেিাফৈক িাপ্লাই মচইদির িাদথ যু ি হওয়া (মযমি; ইফেয়া, চীি, থাইল্যাে, ইউএিএ, ইইউ, োপাি, িাউথ কফরয়ার
Tata, John Deere, Agco, ইৈোফে মকাম্পাফি

□

আেেিাফৈক বাোদর প্রদবশগম্যৈা পাওয়া( মযমি; ভারৈ, মিপাল, চীি ও অন্যান্য মেদশ রিাফি করা),

□

গ্রাহকদের কাদে ফবফির আদগ মমফশিগুফল বা িু চরা যন্ত্াাংশ (প্রদয়ােদি) িাংদশািি বা পু িেঃফিমিাণ করুি

ঙ) প্রনশেণ কমে সূনের মাধ্যর্ম আপিার কমে শনির সেমতা ততনর করার (একাফিক উত্তর হদৈ পাদর)
□

কমীদের প্রফশক্ষদণর েন্য কমি ফেবদির িময় অবকাদশর অিু মফৈ মেয়া

□

কমীদের ৈাদের কাদের োয়গার বাইদর পূ ণিকালীি (িাংফক্ষি মকািি) প্রফশক্ষণ করার অিু মফৈ মেয়া

□

কমীদের পূ ণি-িময় প্রফশক্ষণ গ্রহণকাদলও মেু ফর প্রোি করা

□

কমীদের আপিার মকাম্পাফির কমীদের প্রফশক্ষক ফহিাদব প্রফশক্ষণ মেওয়ার অিুমফৈ মেয়া

□

কমীদের অন্যান্য িাংস্থার শ্রফমকদের প্রফশক্ষক ফহিাদব প্রফশক্ষণ মেওয়ার অিু মফৈ মেয়া

□

প্রফশক্ষণ কাযিিদমর েন্য কারিািায় স্থাি িরবরাহ করুি

□

প্রফশক্ষণ কাযিিদমর েন্য কারিািায় িরঞ্জাম িরবরাহ করুি

□

অন্য কারিািার কমীদের আপিার কারিািায় প্রফশক্ষদণর অিু মফৈ মেয়া

□

কমীদের প্রফশক্ষদণর েন্য অথি প্রোি করুি

ে) আনথে ক লের্ত্র প্রর্বশগম্যতাাঃ (েয়া কদর আলাো কাগদের উত্তর ফেি): আপফি কীভাদব আপিার অথি পফরচালিা করদবি? পরবৈী ১২ মাদির
েন্য আপিার লদক্ষে মপ াঁোদিার েন্য প্রদয়ােিীয় অথি / িগে োকা পফরচালিা করার েন্য আপিার পফরকেিার িাংফক্ষি ফববরণ ফেি। কমপদক্ষ একটি দুটি
অিু দচ্ছদের উত্তর ফেি।

ছ) বাাঁধা এবং লসগুনে কাটির্য উঠর্ত আপিার পনরকল্পিাাঃ (েয়া কদর কাগদের একটি পৃ থক অাংদশ উত্তর ফেি)। আপফি কৃফি যন্ত্পাফৈ এবাং িু চরা
যন্ত্াাংশ উৎপােি, িফিদবশি এবাং / অথবা ফবিয় মক্ষদে কী িরদণর বাাঁিার মু দিামু ফি হদচ্ছি? পরবৈী ১২ মাদির েন্য আপিার লদক্ষে মপ াঁোদিার েন্য
প্রফৈটি বাাঁিা অফৈিম করার মক্ষ মেআপিার পফরকেিার িাংফক্ষি ফববরণ ফেি।

ে) লয সকে লের্ত্র কাজ করার জন্য নসসা-এমইএ’র সহাযতার প্রর্যাজিাঃ (েয়া কদর কাগদের একটি পৃ থক েুকদরাদৈ উত্তর ফেি)। আপিার
লদক্ষে মপ াঁোদিার েন্য আপফি প্রকে মথদক মকাি িরদির িহায়ৈা মপদৈ চাি এবাং মকি এইগুফল প্রদয়ােি?

১)প্রদয়ােিীয় ডকুেদমিে(েমা মেওয়ার েন্য িাংদযােি করুি)
তবি কাগোফে (ফলগাল ডকুেদমন্ট) : যফে থাদক ৈদব আপিার প্রফৈষ্ঠাদির ফিবন্ধি িিে িাংযু ি করুি।এোড়াও, েয়া কদর িীদচর ৈাফলকায় হোাঁ / িা
উদেি করুি।
১) মেড লাইদিন্স
হোাঁ
িা
২) টিি (TIN) িাম্বার
হোাঁ
িা
৩)VAT মরফেদেশদির কাগে,
হোাঁ
িা
৪) প্রফৈষ্ঠাদির ব্যাঙ্ক একাউদন্টর ফববরণ
হোাঁ
িা
৫) এর বাইদর মযদকাদিা ব্যবিা িম্পফকি ৈ ডকুেদমিে যা আপফি েগ করদৈ চাি (িাম উদেি করুি)____________

