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পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও শ্চবত্ত শ্চনগম
এবং
জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও শ্চবত্ত শ্চনগম পশ্চিচাশ্চলত
গগাষ্ঠীদেি জনয ক্ষু দ্র ঋণ প্রকল্প – DLS
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মশ্চিলা সেসযদেি গগাষ্ঠী-ই শুধু ঋদণি জনয আদবেন কিদত পািদবন । গগাষ্ঠীি বয়স ৬ মাদসি গবশী িওয়া
চাই ।
গগাষ্ঠীি সেসযা সংখ্যা ১০ গেদক ২০ এি মদধয িদত িদব ।

গগাষ্ঠীি সেসয সংখ্যাি কমপদক্ষ ৬০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রোয়ভূ ক্ত িদব ।
গগাষ্ঠীি সেসযাদেি অবশযই ভািতীয় নাগশ্চিক িদত িদব ।
গগাষ্ঠীি সেসযাদেি অবশযই স্থানীয় বাশ্চসন্দা িদত িদব ।

গগাষ্ঠীি সেসযাদেি বয়স কমপদক্ষ ১৮ বছি িদত িদব ।

গগাষ্ঠীি সেসযািা অবশযই শািীশ্চিক কমমঠ এবং মানশ্চসকভাদব সুস্থ িদত িদব ।
গগাষ্ঠীি সেসযাদেি পাশ্চিবাশ্চিক বাশ্চষমক আয় গ্রামাঞ্চদল ৯৮,০০০ টাকাি মদধয এবং শিিাঞ্চদল ১,২০,০০০ টাকাি
নীদচ িদত িদব।
ঋদণি জনয স্বল্প িাদি সূে শ্চেদত িদব এবং ২৪টি সমান মাশ্চসক শ্চকশ্চিদত সূেসি পশ্চিদশাধ কিদত িদব।
ঋদণি জনয গকান গযািান্টাি লাদগ না, তদব প্রশ্চতটি সেসযাই ঋণ পশ্চিদশাদধি জনয সমান ভাদব োয়ী োকদবন।

ঋদণি পশ্চিমাণ সেসযা শ্চপছু ১৮,০০০ টাকা । সকদলি ঋদণি টাকা এক শতাংশ শ্চিদসদব সাশ্চভমস-চাজম গকদট
বাকী টাকা গগাষ্ঠীি গসশ্চভংস একাউদন্ট জমা িদব ।
সূেসি ঋদণি টাকা সদতাষজনক পশ্চিদশাধ কিদল সেসযা শ্চপছু ১ম নবীকিন ২২,০০০ টাকা ও তদ্পশ্চিদশাধাদত
২য় নবীকিন ২৫,০০০ টাকা কদি ঋদণি সুদ াগ োদক।
গগাষ্ঠীি সমি গলনদেন গসশ্চভংস একাউদন্টি মাধযদমই িদব, শ্চসশ্চস(CC) বা অনয গকান ধিদনি একাউন্ট গ্রিণ
কিা িদব না।
বছদিি গ দকান সমদয়ই ঋদণি জনয আদবেন কিা ায় ।
ঋদণি জনয আদবেন পত্র গজলা সংখ্যালঘু অশ্চিস এবং শ্চবশ্চিও অশ্চিদস জমা কিা িদয় োদক এবং ওই

আদবেদনি শ্চভশ্চত্তদত FS সদিজশ্চমদন শ্চনম্নশ্চলশ্চখ্ত তেত কিদবন ।
গগাষ্ঠীি গিজুশ্চলউশন বই, গসশ্চভংস বই, ঋণ বই এবং নগে জমাি বই শ্চমশ্চলদয় গেখ্দবন।
গ্রুপ িদটা – সকল সেসযাি সশ্চিশ্চলত ছশ্চব (দপাষ্টকািম সাইজ) গনদবন- ছশ্চবদত সকদলি মুখ্াবয়ব গ ন
পশ্চিষ্কাি গবাঝা ায়। নামগুশ্চল িদটাি নীদচ বা শ্চপছদনি পৃষ্ঠায় শ্চলদখ্ সই কিদবন।
গিজুশ্চলউশন-গগাষ্ঠী গঠদনি প্রেম শ্চববিণী াদত শুরুি সেসযা সংখ্যা এবং পোশ্চধকািীদেি ষ্পষ্ট শ্চববিণ োদক।
িদটাকশ্চপ েলদনত্রী দ্বািা প্রতযশ্চয়ত িদত িদব।
২য় গিজুশ্চলউশন-WBMDFC গেদক ঋণ গনওয়াি এবং পশ্চিদশাধ কিাি শ্চববিন োকদব। িদটাকশ্চপ েলদনত্রী দ্বািা
প্রতযশ্চয়ত িদত িদব।
৩য় গিজুশ্চলউশন-১ম গিজুশ্চলউশন গেদক অেযাবশ্চধ সেসয সংখ্যাি সংদ াজন িদয় োকদল গসই মদমম শ্চববিনী।
িদটাকশ্চপ েলদনত্রী দ্বািা প্রতযশ্চয়ত িদত িদব।
বযাঙ্ক সংশ্চিষ্ট একাউন্ট ক) গগাষ্ঠীি নাদম গসশ্চভংস একাউন্ট িওয়া চাই। খ্)

একাউন্ট সচল োকদত িদব

( গত ৩০

শ্চেদনি মদধযি কযাশ ওঠাদনা সি গলনদেন োকদলই দেষ্ট)। গ )গগাষ্ঠীি নাম ,িাবাি ষ্টযাম্প এবং পাসবইদয় নাম একই
িকম িদত িদব। ঘ )পাসবইদয়ি নাম-ঠিকানাি পৃষ্ঠা এবং সবমদশষ গলনদেদনি পৃষ্ঠাি িদটাকশ্চপ শ্চনদত িদব। ঙ) একই
একাউদন্টি ৩টি PDC (শ্চনধমাশ্চিত স্বাক্ষিকািীদেি সইসি শ্চকন্তু তাশ্চিখ্বাদে) ।
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[A]

DLS বা ক্ষু দ্র ঋদণি আদবেন পত্র(MF-04) পূিণ কিাি খ্ুুঁটিনাটি -

১)
২)
৩)
৪)
৫)

বযাদঙ্কি পাসবইদয় নাদমি গ ভাদব বানান আদছ, গসইমদতা ইংদিজী অক্ষদি গগাষ্ঠীি নাম শ্চলখ্ুন।
গ্রাম, গপাোঃ, গ্রাম পঞ্চাদয়ত/ওয়ািম, ব্লক/শ্চমউশ্চনশ্চসপযাশ্চলটি, োনা, গজলা এবং শ্চপনদকাি ো ে ভাদব শ্চলখ্ুন।
গগাষ্ঠীি ধিদণি উপ ুক্ত জায়গায় টিক লাগান।
গগাষ্ঠীি গঠদনি তাশ্চিখ্ এবং এ াবত গগাষ্ঠীি বয়স শ্চলখ্ুন।
ক) সভাদনত্রীি নাম, গপশা এবং গমাবাইল নং শ্চলখ্ুন।
খ্) েলদনত্রীি নাম, গপশা এবং গমাবাইল নং শ্চলখ্ুন।
গ) গকাষাধযক্ষাি নাম, গপশা এবং গমাবাইল নং শ্চলখ্ুন।
৬) গগাষ্ঠীি মশ্চিলা, পুরুষ এবং গমাট সেসয সংখ্যা শ্চলখ্ুন।
৭) মুসশ্চলম, খ্ৃষ্টান, গবৌদ্ধ, জজন, শ্চশখ্, পাসী, গমাট সংখ্যালঘু সেসযা সংখ্যা, অনযানয ধমমাবলম্বীি
সেসযা সংখ্যা এবং সবমদমাট সেসযাসংখ্যা শ্চলখ্ুন।
৮) গগাষ্ঠীি সেসযািা শ্চবদশষ কাদজ ুক্ত োকদল সদবমাচ্চ শ্চতন ধিদনি কাদজি নাম ।
৯) গগাষ্ঠীি সভা অনুশ্চষ্ঠত িওয়াি বণমনা-সঠিক জায়গায় টিক লাগান।
১০) ক) গগাষ্ঠীি গিদজাশ্চলউশন বশ্চি আদছ শ্চকনা - সঠিক জায়গায় টিক লাগান।
খ্) গগাষ্ঠীি গলান গলজাি বশ্চি আদছ শ্চকনা - সঠিক জায়গায় টিক লাগান।
গ) গগাষ্ঠীি কযাশ বশ্চি আদছ শ্চকনা - সঠিক জায়গায় টিক লাগান।
ঘ) গগাষ্ঠীি গসশ্চভংস বশ্চি আদছ শ্চকনা - সঠিক জায়গায় টিক লাগান।
১১) বযাদঙ্কি নাম শ্চলখ্ুন। বযাদঙ্কি শাখ্াি নাম শ্চলখ্ুন।
বযাদঙ্কি শ্চসশ্চবএস একাউন্ট নং শ্চলখ্ুন। বযাদঙ্কি আই.এি.এস.শ্চস গকাি শ্চলখ্ুন।
১২) ক) প্রশ্চত সেসযাি মাশ্চসক সঞ্চদয়ি পশ্চিমাণ শ্চলখ্ুন।
খ্) সকল সেসযা সঞ্চয় কদিন শ্চকনা সঠিক জায়গায় টিক লাগান।
গ) সকল সেসযাি গমাট সঞ্চদয়ি পশ্চিমাণ শ্চলখ্ুন।
১৩) ক) সঞ্চয় গেদক গনওয়া ঋদণি পশ্চিমাণ শ্চলখ্ুন।
খ্) সশ্চঞ্চত টাকাি মদধয কত টাকা বযাদঙ্ক জমা আদছ, শ্চলখ্ুন।
১৪) সেসযাদেি গেদক প্রাপ্ত ঋণ আোদয়ি শতকিা শ্চিসাব-সঠিক জায়গায় টিক লাগান।
১৫) সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও শ্চবত্ত শ্চনগম গেদক কত ঋণ েিকাি, সংখ্যা ও কোয় শ্চলখ্ুন।
১৬) সকল সেসযাি নাম, বয়স, শ্চপতা/স্বামীি নাম, বাশ্চষমক আয়, ধমম, আধাি/গভাটাি কািম নং এবং গমাবাইল নং শ্চলখ্ুন।
ঋণ পশ্চিদশাদধি োয়বদ্ধনামায় সভাদনত্রী, েলদনত্রী এবং গকাষাধযক্ষা সই কিদবন এবং শ্চসল লাগাদবন। আদবেনপদত্রি শ্চদ্বতীয় পৃষ্ঠাি অশ্চতম
লাইদন তাশ্চিখ্ এবং স্থান উদেখ্ করুন।
[B] INTER-SE AGREEMENT (MF-08):-এি সমি িাুঁকা জায়গা তাশ্চিখ্সি পূিণ কিদত িদব। তৃ তীয় ও চতু েম পৃষ্ঠাি প্রেম কলদম নাম
এবং শ্চদ্বতীয় কলদম সেসযাদেি সই োকদব, গকাদনা শ্চসল লাগদবনা।
[C] ARTICLES OF AGREEMENT (MF-06): এি শ্চদ্বতীয় পৃষ্ঠায় শ্চনধমাশ্চিত জায়গায় শ্চসলসি সই কিদবন সভাদনত্রী, েলদনত্রী এবং
গকাষাধযক্ষা। প্রেম পৃষ্ঠাি প্রেম পযািা এবং শ্চদ্বতীয় পৃষ্ঠাি Repayment Schedule িাুঁকা োকদব, া ঋণ মঞ্জুিীি পদি পূিণ িদব।
[D] MONEY RECEIPT (MF-10):- শ্চনধমাশ্চিত স্থাদন এক টাকাি গিশ্চভশ্চনউ ষ্টযাম্প লাগাদবন। তাশ্চিখ্ িাুঁকা িাখ্দবন । বাকী
ঘিগুদলা পূিণ কদি শ্চনধমাশ্চিত স্থাদন শ্চসলসি সই কিদবন সভাদনত্রী, েলদনত্রী এবং গকাষাধযক্ষা।
[E] DETAILS OF BANK ACCOUNT OF SHG & VERIFICATION OF AUTHORISED SIGNATORIES BY BANK (MF-12): বযাঙ্ক গেদক গগাষ্ঠীি
মদনানীত সেসযাদেি সই প্রতযয়ন |
[F] NACH MANDATE FORM: ১ম পৃষ্ঠায় 1, 2 ও 3 নং-এি ঠিক উপদিি বদে োক্রদম সভাদনত্রী, েলদনত্রী এবং গকাষাধযক্ষা
বযাদঙ্ক গশ্চিত সইদয়ি অনুরূপ সই কিদবন। সইদয়ি ঠিক নীদচই গগাষ্ঠীি শ্চসল (পডাি উপদ াগী) কমপদক্ষ একবাি লাগান । শ্চদ্বতীয়
পৃষ্ঠায় 1, 2 ও 3 নং স্থাদন আদগি মদতাই সই কিাদবন । Declaration গলখ্া জায়গাি নীদচ িাুঁকা স্থাদন ‘WBMDFC’ শ্চসল লাগাদবন ।

[G] POST DATED CHEQUE (PDC): শ্চপশ্চিশ্চস CTS-2010 প মাদয়ি িদত িদব। Payee-ি জায়গায়
‘WBMDFC’ শ্চসল লাগাদবন । তাশ্চিখ্ ও টাকাি স্থান িাুঁকা িাখ্দবন।
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[MF-04]

DLS

GROUP CODE

f¢ÕQjh‰ pwMÉ¡mO¤ Eæue J ¢hš ¢eNj
(f¢ÕQjh‰ plL¡ll HL¢V ¢h¢dhÜ pwÙÛ¡)
"Aðl" ¢X¢X-27/C, pƒl-1, pÒV-mL ¢p¢V, -L¡mL¡a¡-700064 -V¡m é£ eðl 1800-120-2130

r¥â GZl Bhce fœ
(APPLICATION FOR MICRO FINANCE LOAN)
1) ü¢eiÑl

-N¡ù£l e¡j (পাসবই অনু ায়ী)..............................................................................................................................
Name of SHG in English (in Block Letters, as per Bank Pass book)........................................................................

2)

¢WL¡e¡(Address):

NË¡j/f¡s¡(Village).................................................................................

-f¡x/PO.......................................
f’¡ua/Ju¡XÑ ew (G.P./Ward No.)........................................ hÔL/¢jE¢e¢pfÉ¡¢m¢V (Block/Municipality)........................
b¡e¡ (P.S.) ....................................................... -Sm¡ (District)...................................... ¢fe (PIN)...........................
৩)-N¡ù£ L¡l A¿¹Ñi¨š²x (Group Category) Mark( √ ) : SGSY (

) , NABARD ( ) , NRLM/আনন্দধািা ( ) Others ( )

4) -N¡ù£ NW-el a¡¢lM (Date of formation)x...................................................................... ¢ÙÛ¢aL¡m (Duration)
x.......................................
5) f-cl e¡j (Designation in SHG)

e¡j (Name)

-fn¡ (Occupation)

-j¡h¡Cm ew (Mobile
No.)

L) pi¡eœ£ (President)
M) pÇf¡¢cL¡/েল-eœ£
(Secretary)
N) -L¡o¡dÉr¡ (Treasurer)
6) -N¡ù£l pcpÉ pwMÉ¡ (No. of Group
Members)
j¤p¢mj/ MË£ø¡e/ -h±Ü/
7)
Buddhist
Christian
pwMÉ¡mO¤ Muslim
/ Minority

j¢qm¡
(Female)
°Se/Jain

¢nM/
Sikh

f¤l¦o (Male)

f¡l¢p/Parsi

-j¡V (Total)

-j¡V pwMÉ¡mO¤ সেসয
সংখ্যা /Minority Total

AeÉ¡eÉ/
Others

সবম-j¡V/ Grand

Total

8) -N¡ù£l AbÑ°e¢aL LjÑp§Q£x(Economic Activities of the Group) L/a)......................... M/b)....................... N/c)................
9) -N¡ù£l pi¡ Ae¤¢ùa qux Group Meeting Mark ( √ ) ¢eu¢ja/Regular ( ), A¢eu¢ja/Irregular ( ) que¡/Never ( )
10) Register/Books/বই
L) L¢j¢Vl -l-S¡¢mEne M¡a¡/
Committee’s Resolution book
M) -m¡e -mS¡l/Loan Register

B-R/ Yes

-eC/N
o

B-R/ Yes

-eC/No

N) LÉ¡n hই /Cash book
O) -p¢iwp hই /Savings book

11) hÉ¡ˆl e¡j/Bank Name
সেভ িংে hÉ¡ˆ BÉL¡E¾V ew (Savings Bank Account No. Full)

n¡M¡/Branch

BC. Hg. Hp. ¢p (IFSC No. In full)
12) L) fË¢a pcpÉ¡l fË¢aj¡p p’ul f¢lj¡Z/Monthly contribution of each member to thrift Fund ₹______ V¡L¡
M) pLm p’u Lle ¢Le¡/All Member contribute Mark ( √ ) ¡x qÉ¡y / Yes ( ) e¡ /No ( )
N) -j¡V p’-ul f¢lj¡Z/ Total Savings (Thrift fund) Rs. ....................................................................................... V¡L¡
13) L) p’u -b-L La V¡L¡ GZ -eJu¡ q-u-R/ Loan availed from savings x Rs. ............................................... V¡L¡
M) hÉ¡-ˆ Sj¡l f¢lj¡Z/Total amount in Bank Savings A/c x
Rs. ............................................... V¡L¡

14) pcpÉ¡-cl L¡R -b-L GZ Bc¡u/

100/100%

80%-100% (80%-100%)

60%-80% (60%-80%)

60% Hl Lj (<60%)

Recovered Loan from the members (Put √ )

15) pwMÉ¡mO¤ Eæue J ¢hš ¢eNj bL La V¡L¡ GZ ¢ea Q¡e/Amount of Loan required from WBMDFC x
Rs.......................V¡L¡
(Amount in words/কথায়) ________________________________________________________________
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16)
œ²
ম

SN

-N¡ù£/দলের pcpÉ¡-cl ¢hÙ¹¡¢la ¢hhlZ£ /Detail Description of Group Members:
e¡j /Name

hup
Age

¢fa¡/ü¡j£l e¡j ও

ঠিকানা
Father/Husband’s Name &
Address of Members

বাশ্চষমক আয়/
Family
Income

Religion/ধমম-

pÇfËc¡u

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
GZ f¢l-n¡-dl c¡uhÜe¡j¡/Declaration

গভাটাি/Bd¡l
Aadhar/EPIC No.

-j¡h¡Cm ew
/ Mobile
No.

1) Bjl¡ পোঃবোঃpwMÉ¡mO¤ Eæue J ¢hš ¢eNj LaÑ«L ¢edÑ¡¢la GZ f¢l-n¡-dl a¡¢mL¡ Ae¤k¡u£ GZ f¢l-n¡d Ll-a h¡dÉ b¡L-h¡ We shall abide by the terms and
conditions for sanction of DLS loan and jointly/severally be responsible to repay the loan as per repayment Schedule.
2) Bjl¡ এaà¡l¡ -O¡oZ¡ Ll¢R -k fËcš -N¡ù£ pÇf¢LÑa abÉ¡hm£ Bj¡-cl ‘¡e J ¢hnÄ¡p j-a paÉ Hhw p¢WL z 3) B-hcef-œl p¡-b ¢ejÀ¢m¢Ma L¡NS (XL¥-j¾V) Sj¡
¢cm¡j/We hereby declare that the information given above for our Self Help Group is correct to the best of our knowledge and belief. Following
documents are enclosed with the Application: ক)শ্চমটিং গিজুলুযশদনি প্রতযশ্চয়ত কশ্চপ a) Copy of Meeting Resolution (attested by Dal Netri with seal) খ্)দসশ্চভংস
বযাঙ্ক পাশবশ্চি কশ্চপ b) Photocopy of bank pass Book.গ)সমি সেদসযি সশ্চিশ্চলত গ্রুপ ছশ্চব C) Group photo of all the members of the SHG

----------------------------------------- ------------------------------------------ -----------------------------------------pi¡eœ£l ü¡rl(Signature of the president)
pÇf¡¢cL¡l ü¡rl(Signature of the Secretary) -L¡o¡dÉr¡l ü¡rl(Signature of the Treasurer)
a¡শ্চিখ্/Date ______________
(SEAL/শ্চসল)
Place/স্থান _____________________
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NAME OF SHG:
ADDRESS OF THE SHG: _________________________________________________________Landmark -------------------------

SN
1

PARTICULARS

OBSERVATION

REMARKS

Containing all the members of the SHG – Faces are clear and legible

Group Photo

a) 1st Resolution of formation of SHG
b) Resolution on change of SHg members, if any
c) Resolution to avail loan from WBMD&FC
a) Passbook copy of page having Name & Address of the SHG
b) Name spelling must be same as in SB a/c, Application form
c) SB account having no transaction limits

2

Resolution

3

Savings Pass Book

4

Application Form

5

Inter- Se Agreement

6

7

Articles of Agreement
Money Receipt

a) Dates etc have been filled in pages 9 & 11 in MF-08
b) Details of members, age & address in page 9 & 10
c) All members have signed in pages 11 & 12 in MF-08
Authorised signatories signed with seal in page 14 in MF-06
Authorised signatories signed with seal & Revenue stamp Re.1/-

8
9
10
11

NACH Mandate
Voter-ID card
Aadhar Card
MR

Authorised signatories signed with seal
Self-attested voter-id card of all the members
Self-attested Aadhar card of members
Photocopies of MR towards repayment of existing loan, if applicable

SN
12
13
14
15

PARTICULARS

OBSERVATIONS

16

a) Particulars have been furnished in the form in MF-04
b) Details of Members and their addresses are correct
c) Authorised signatories signed with seal in pages 6 and 8

OBSERVATIONS

SN

PARTICULARS

SHG Category

17

Grading of the SHG

Date of Formation of SHG

18

Grade percentage of the SHG

Amount of Savings of SHG

19

Amount of TF Loan to members

Recovery amount of Thrift
Fund Loan

20

Percentage of Recovery of
Thrift Fund loan

Minority members

21

Total Members in the SHG

I have visited the above SHG, verified all the Registers and confirm the members appeared in the Group photograph.
Recommendation for Loan of Rs.
Comments:
Signature of Field Supervisor, WBMDFC

Place: ...................................

Date: ............................

_____________________________________________________________________________________________
Comments/Observations & Recommendation for Loan of Rs.
Signature of District Co-ordinator WBMDFC
____________________________________________________________________________________________
For the use of District Office

Application Serial No.
for Financial Year

Comments/Observations ↓
Signature of DOMA/OC (Minority) & SEAL

For Head Office
Checked & Processed

Dealing Assistant

Recommended

Manager (MF)
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RECOMMENDED

SANCTIONED

General Manager

Managing Director

মাননীয় গজনাদিল মযাদনজাি মিাশয় সমীদপষু,
পোঃবোঃ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও শ্চবত্ত শ্চনগম, গকালকাতা ।
শ্চবষয়োঃ পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও শ্চবত্ত শ্চনগম গেদক ক্ষু দ্র ঋণ গনওয়াি জনয একাউন্ট

াুঁচাই ।

আমাদেি ............................................................. গগাষ্ঠীি গসশ্চভংস বযাঙ্ক
একাউন্ট নম্বি
IFSC Code
বযাদঙ্কি নাম

শাখ্াি নাম

ক)আমিা গঘাষণা কিশ্চছ গ , এই বযাঙ্ক একাউন্টটি গকওয়াইশ্চস (KYC) মানযতাপ্রাপ্ত মাদন গভাটাি কািম ইতযাশ্চে বযাদঙ্ক জমা
গেওয়া আদছ ।
খ্) গত ৩০ শ্চেদন এই একাউদন্ট টাকা গতালা সদমত গলনদেন কিা আদছ এবং প্রমাণ সাদপদক্ষ সবমদশষ গলনদেন সমশ্চিত
পৃষ্ঠাি িদটাকশ্চপ সং ুক্ত কিা িদলা ।

গ) NACH Mandate িদমম আমাদেি সই এবং বযাদঙ্ক শ্চনবশ্চিত গলনদেদনি জনয অনুদমাশ্চেত সই একই িকম ।

---------------অনুদমাশ্চেত স্বাক্ষিকািী-১
সভাদনত্রী (শ্চসলসি)

----------------অনুদমাশ্চেত স্বাক্ষিকািী-২
েলদনত্রী (শ্চসলসি)

----------------অনুদমাশ্চেত স্বাক্ষিকািী-৩
গকাষাধযক্ষা (শ্চসলসি)

শ্চিকভািী এদজন্ট/শ্চিল্ড-সুপািভাইজাদিি মতবযোঃউপদিাক্ত শ্চববিণীগুদলা আশ্চম সদিজশ্চমদন সুষ্ঠুভাদব পিীক্ষা কদিশ্চছ এবং সতয বদল প্রমাশ্চণত ।

______________________________________________________
শ্চিকভািী এদজন্ট(RA)/শ্চিল্ড-সুপািভাইজাদিি(FS)স্বাক্ষি, তাশ্চিখ্ ও শ্চসল
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