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আবেদন ফর্ম 

১. আবেদনরত সেন্টার ঃ  ঢাকা/সেবেট 

২.অধ্যয়নরত কাসরকুোম ঃ  ঢাকা ( োধ্ারণ / কাসরগসর / স াবকব ানাে ) সেবেট ( োধ্ারণ / মাদ্রাো )  

২. েযক্তিগত তথ্য: 

ক) নাম : ___________________________________________________________ 

খ) জন্ম তাসরখ: ________________ (মাে) __________ (সদন) _____________ (েছর) 

2. েতত মাবন অধ্যয়নরত সেন   _____________  

3. স্থায়  ঠিকানা: ________________________________________________________________________ 

সটসেব ান:______________________________মুব াব ান:_____________________________________________ 

ই-বমইে (যসদ থাবক) ____________________________________________________________________ 

4. মাতার পূণত নাম: ________________________________ মাবয়র কমতস্থান ও পদে : _________________________ 

মাতার মুব া স ান (____) ____________________________________ 

5. সপতার পুবরা নাম: __________________________সপতার কমতস্থে এেং পদে :_____________________________ 

সপতার মুব া স ান (____) _____________________________________________ 

6. মা ো োোর অনুপসস্থসতবত অনযানয আত্ম য় ো অস  ােকবদর েম্পবকত  তথয পূরণ করুন 

আবেদনকার র োবথ েম্পকত _________________ নাম ____________________________________________ 

কাবজর স্থান এেং পদে  ______________________মুব াব ান ___________________________________ 

7. পসরোবরর সছাট স শুবদর েংখযা _____________________8. পসরোবরর মবধ্য সেকার প্রাপ্তেয়স্কবদর েংখযা ____________ 

9. স ক্ষা প্রসতষ্ঠাবনর নাম: _____________________________________________ 

10. প্রসতষ্ঠান প্রধ্াবনর নাম:____________________________________________ 

11.ইংবরসজ স ক্ষবকর পূণত নাম ____________________________________________________________________ 

12. ইংবরসজ স ক্ষবকর স ান নাম্বার  _______________________________ 

  13. আপসন সেসনকবক্ষর পা দাবনর োইবর সকাবনা ইংবরসজ  াষা সকােত গ্রহণ কবরবছন? হযাাঁ  __ না __   

যসদ হযাাঁ , অনুগ্রহ কবর সনসদত ষ্ট করুন সকাথায় এেং কতসদন    



 

 

 

 

14. আপসন সক কসম্পউটার েযেহার করবত জাবনন? হযাাঁ  __  না __ 

15. আপসন সক ইন্টারবনট সথবক তথয খুাঁবজ সপবত জাবনন? হযাাঁ  __  না __ 

16. আপসন সক সু্কবে অসতসরক্ত গ্রুপ, ক্লাে, সকােত ইতযাসদ অং গ্রহণ কবরন? হযাাঁ  __ না __ 

যসদ হযাাঁ , সেসপেদ্ধ করুন  

 

 

 স্বাক্ষর, 

আমার স্বাক্ষর দ্বারা, আসম প্রতযসয়ত সয, আমার জানামবত আমার অযাসিবক বন প্রদত্ত তথয েঠিক এেং েমূ্পণত। 

স্বাক্ষর তাসরখ:__________________ 

সপতা ও মাতার স্বাক্ষর  ____________________________________      ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অন্তর্ভম ক্তিকরবে প্রবয়োজনীয় তথ্যঃ 

১. স ক্ষাথীবক অে যই ঢাকায় অেসস্থত স াবক নাে অথো কাসরগসর স ক্ষা 

প্রসতষ্ঠাবনর অধ্যয়নরত হবত হবে। ২. স ক্ষাথীবক ১৩-২০ েছর েয়ে  হবত হবে ৩. 

স ক্ষাথীবক সমধ্াে  ও আসথতক াবে অেচ্ছে হবত হবে। 

 

আবেদনকোরীবদর যো জর্ো ক্তদবত হবেঃ 

১. স ক্ষা প্রসতষ্ঠাবনর পসরচয়পত্র অথো জন্ম সনেন্ধন েনদ ( বটাকসপ)২. সরবপাটত  

কার্ত / স ক্ষা প্রসতষ্ঠান কততত ক প্রদত্ত েনদ / ট্রান্সসিপ্ট ( বটাকসপ) ৩.আসথতক 

স্বচ্ছেতা েংিান্ত প্রমাণপত্র (পসরোবরর েদেযেংখযার েনদ/অক্ষমতা ো পসরোবরর 

জ সেকাজত ক-এর েনদ/ োৎেসরক আবয়র েনদ/ সপতামাতার সেবচ্ছবদর েনদ) ৪. ২ 

কসপ ছসে (৩*৪ ইসি) ৫. সরজুসম ( অজত নেমুহ এেং দক্ষতার তাসেকা)৬.স ক্ষা 

প্রসতষ্ঠাবনর তত্বােধ্ায়ক এেং ইংবরসজ স ক্ষক কততত ক প্রদত্ত েুপাসর পত্র 


