সােজদা ফাউে শন
ধান কায ালয়

সরবরাহকারী
য সব
ে তথ
অনুেরাধ করা হেলা

িত ান তািলকাভ

দান করা স ব হেবনা

০১ আেবদনকারী

সই সব

ে

র আেবদন ফরম
আেবদনকারীেক

েযাজ নয় লখার জন

িত ােনর নামঃ

০২ িনবি ত ঠকানাঃ
০৩ বতমান ঠকানাঃ
০৪

িত ােনর কায

ম

০৫ বতমান ঠকানায়

র তািরখঃ

ািয় ঃ

০৬ য ধরেণর পন বা সবা সরবরাহকারীঃ
০৭ জ রী েয়াজেন যাগােযােগর জন
পদবী ও যাগােযােগর ন রঃ
০৮

িত ােনর ধরণ
কা

০৯ সংি
১০

েযাজ

ে

িত ােনর প

√ িচ িদন

থেক িনেয়া জত কমকতার নাম ঠকানা

একমািলকানা

অংশীদারী

িলিমেটড

ানী
িত ান

ড লাইেস

ধান মািলেকর জাতীয় পিরচয়পে র ন র

ন রঃ

১১ ট আই এন ন রঃ
১২ ভ াট র জে শন ন রঃ
১৩ িবগত ৫ বছেরর িব

য়ঃ

সন

িব

েয়র পিরমাণ টাকায়

১৪

িত ােনর বতমান িনয়িমত কম র সংখ া

কম র কােজর ধরন

কমরত কম র সংখ া

ব ব াপনা
শাসন
কািরগরী
িব

েযাজ

ে

য় িবপনন

াহক সবা
অন ান সুিনিদ ভােব উে খ
পূবক
১৫ িব

য় পরবত সবার সুিবধা

১৬ সবেমাট সংেযা জত ডকুেম
আিম এই মেম
ারা কানভােব

সংখ া

ত য়ন করিছ য আেবদনপে র তথ
েরািচত না হেয়

দান কেরিছ।
া

র

নাম
পদবী
তািরখ

েলা আিম

ায়

ােন সু

ম

ে

এবং অেন র

সংেযা জত ডকুেমে
িনে

উে িখত ডকুেম

√ িচ িদন। সংযু
১ হালনাগাদ

েলার মেধ

ডকুেম

েলার

য েলা সংযু

র তািলকা
করা হেয়েছ স েলার সুিনিদ ঘের

িত টেত আেবদনকারী

িত ােনর সীল থাকেব।

ড লাইেস

২ ভ াট র জে শন সা টিফেকট
৩ হালনাগাদ ট আই এন সা টিফেকট
৪ সংি

িত ান

৫ সংি

ধান মািলেকর জাতীয় পিরচয়পে র ন র

ব বসায়ী সংগঠেনর

৬ সং ার মূল বান

৮ এেজ

সদস পেদর হালনাগাদ কিপ

াহকেদর হালনাগাদ তািলকা ঠকানা এবং যাগােযােগর ন র সহ

িত ােনর প ােড সংি
৭ নুন তম ৩ জন

দ

তথ জমা িদেত হেব

াহেকর িবগত ৩ বছেরর কােজর পিরে ি

সা টিফেকট

েত

দ

অিভ

তার সনদ

যিদ থােক

৯ িডলারিশপ সা টিফেকট যিদ থােক
১০
সংি

িত ােনর িবরাজমান কািরগির সুিবধার িব ািরত িববরণ
তথ জমা িদেত হেব

েযাজ

ে

িত ােনর প ােড

ন র ব নঃ
িবতরন

িবষয়

ীত

ন র
হালনাগাদ

ড লাইেস

৫

ভ াট র জে শন সা টিফেকট

৭

হালনাগাদ ট আই এন সা টিফেকট

৫

সংি

২

ব বসায়ী সংঠেনর

দ

সদস পেদর

হালনাগদ কিপ
সং ার মূল বান াহকেদর হালনাগাদ তািলকা
ঠকানা এবং যাগােযােগর ন র সহ
নুন তম ৩ জন হেকর িবগত ৩ বছেরর কােজর
পিরে ি েত দ অিভ তার সনদ
এেজ

সা টিফেকট

যিদ থােক

িডলারিশপ সা টিফেকট যিদ থােক
িত ােনর িবরাজমান কািরগির সুিবধার িব ািরত
িববরণ

৫

৪
৪
৪

িত ােনর প ােড

িত ােনর ব বসািয়ক অিভ
িব

৪

তা

য় পরবত সবার সুিবধা

িবগত ৫ বছেরর িব

য়

িত ােনর বতমান িনয়িমত কম র
মাট ন র

৩
২
৩
২
৫০

িত ােনর নাম

া

ন র সহ

SAJIDA Foundation
Head Office
Otobi Center, Level # 5 , Plot, Block CWS ( C)
Gulshan South Avenue,
Gulshan-1, Dhaka-1212
Supplier Institution Enrollment Application Form
(In cases where information cannot be provided, applicants are not requested to apply.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Applicant's name:
Registered Address:
Current address:
Organization start date:
Stability in current addressThe kind of product or service provider:
Name, address, designation and contact number of the officer appointed on behalf of the
organization for emergency contact:
8. Organization type (√ mark the Applicable):
Sole proprietor
Partnership
Limited Company.
9. Number of national ID card related to the respective institution head / owner:
10. Trade license number:
11. TIN Number:
12. VAT registration number:
13. Sales of the past 5 years:
Year

Sales Amount

14. Current number of regular employees of the organization.
Types of employement

Number of workers employed

Management
Administration
Technical (if applicable)
Sales / marketing
Customer service
Other (Specifically for reference)

15. Advantages of post-sale service
16. Total Number of Documents added: I certify that I have provided the application information voluntarily, intuitive, healthy brain, and
by no means induced by others.

Signature:
Name:
Designation:
Date:

List of enclosed documents
(√ )"Mark in the specific cell of the documents mentioned below. Each of the attached
documents will have the seal of the applicant's organization.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Update Trade License
VAT registration certificate
Update TIN Certificate
National ID card of the concerned institution head / owner:
Update copy of member membership of concerned business organization
Update list of valued customers of the organization (including address and contact
number)
7. (To submit information related to the organization pad)
8. Experience Certificate given in the context of last 3 years of last 3 years of minimum 3
clients
9. Agency certificate (if any)
10. Dealership Certificate (if any)
11. Details of the existing technical benefits of the organization (if applicable - information
related to the organization pad will be submitted)

