
 

শিক্ষার্থী আবেদন ফরম 

ভশতির শিক্ষাের্ ি: ২০২৩/২০২২-২৩  অর্থ ি েছর: ২০২২-২০২৩ 

 

ব্যশিগত তথ্য 

শিক্ষার্থীর নাম (োাংলা):                শিক্ষার্থীর নাম (ইাংবরশি):  

 

শিতার এনআইশি:                         শিতার িন্ম তাশরখ:  

           

                        (১০ অর্থো ১৭ শিশিট) 

শিতার নাম (োাংলা):       শিতার নাম (ইাংবরশি):  

 

মাতার এনআইশি:                          মাতার িন্ম তাশরখ: 

   

                       (১০ অর্থো ১৭ শিশিট) 

মাতার নাম (োাংলা):       মাতার নাম (ইাংবরশি):  

 

 

শিক্ষার্থীর িন্ম সনদ নম্বর:                         শিক্ষার্থীর িন্ম তাশরখ:  

(১৭ শিশিট) 

শিক্ষার্থীর জিন্ডার: পুরুর্ / মশিলা / তৃতীয় শলঙ্গ (তৃতীয় শলঙ্গ িবল প্রমাণিত্র সাংযুি করবত িবে)  

স্থায়ী ঠিকানা: 

শেভাগ  ইউশনয়ন  

জিলা  ওয়াি ি নাং  

উিবিলা  জিাস্ট-জকাি  

জিৌরসভা  ঠিকানা  

 

  

ছশে 



 

শিক্ষা সাংক্রান্ত তথ্য: 

পূে িেতী শিক্ষাগত তথ্য: 

শেভাগ  পূে িেতী জেণী  

জিলা  পূে িেতী িরীক্ষার নাম  

উিবিলা  
জরশিবেিন নাং 

(১১ি জেশণর িন্য) 
 

জিৌরসভা  
ফলাফল (শিশিএ) 

(১১ি জেশণর িন্য) 
 

জোি ি  উত্তীণ ি িওয়ার েছর  

প্রশতষ্ঠাবনর নাম  

 

 েতিমান শিক্ষাগত তথ্য: 

শেভাগ  জেণী  

জিলা  শেভাগ (গ্রুি)  

উিবিলা  িাখা  

জিৌরসভা  জরাল  

প্রশতষ্ঠাবনর নাম  

 

অশভভােবকর তথ্য: 

সম্পকি: 

(শিতা/মাতা/অন্যান্য) 
 

িন্ম সনদ 

নম্বর 
 

অশভভােবকর এনআইশি 

(১০ অর্থো ১৭ শিশিট) 
 

িন্ম 

তাশরখ 
 

নাম (োাংলা)  
নাম 

(ইাংবরশি) 
 

জিিা  জমাোইল  

ই-জমইল(যশদ র্থাবক)  

 

  



অশভভােবকর স্থায়ী ঠিকানা: 

শেভাগ  ইউশনয়ন  

জিলা  ওয়াি ি নাং  

উিবিলা  জিাস্ট-জকাি  

জিৌরসভা  ঠিকানা  

 

শসবলকিন ক্রাইবটশরয়া (টিক শদবত িবে) 

১। জক আবেদনকারীর িড়াবলখার খরচ েিন কবর?  (মা /োো /মা-োো ব্যতীত অন্য অশভভােক) 

২। আবেদনকারী শক োাংলাবদবির ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর িশরোবরর সদস্য?  (িযাঁ/না) (িযাঁ িবল ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর নাম শলখবত িবে) 

৩। আবেদনকারী শক মুশিবযাদ্ধার প্রিন্ম?  (িযাঁ/না) (িযাঁ িবল েীর মুশিবযাদ্ধার নাম ও সম্পকি এোং প্রমাণিত্র শদবত িবে।) 

৪।অশভভােবকর শিক্ষাগত জযাগ্যতা (শনরক্ষর/ স্নাতক িয িাবয় শনবে/স্নাতক ো তদুর্ধ্ি) 

৫।অশভভােবকর স্বামী/স্ত্রীর শিক্ষাগত জযাগ্যতা (এস.এস.শস/ সমমাবনর শনবে/ সমমান ো তদুর্ধ্ি) 

৬।আবেদনকারী শক সরকাশর জকাবনা উৎস জর্থবক উিবৃশত্ত/শিক্ষাভাতা িান?  (িযাঁ/না) 

৭।আবেদনকারীর শক জকাবনা িারীশরক প্রশতেশিতার কাি ি আবছ? (িযাঁ/না) (িযাঁ িবল প্রমাণিত্র শদবত িবে) 

৮।আবেদনকারীর অশভভােবকর শক জকাবনা িারীশরক প্রশতেশিতার কাি ি আবছ? (িযাঁ/না) (িযাঁ িবল প্রমাণিত্র শদবত িবে) 

৯।আবেদনকারীর োো-মা ব্যতীত িশরোবরর অন্য জকাবনা সদস্য িন্মগতভাবে/দীর্ িবময়াদী িারীশরক/মানশসক জরাবগ ভুগবছন?  

(িযাঁ/না) (িযাঁ িবল প্রমাণিত্র শদবত িবে) 

১০।আবেদনকারী শক িন্মগতভাবে দীর্ িবময়াদী জকাবনা জরাবগ ভুগবছন? (িযাঁ/না) (িযাঁ িবল প্রমাণিত্র শদবত িবে) 

১১।আবেদনকারীর অশভভােক শক িন্মগতভাবে/দীর্ িবময়াদী জকান জরাবগ ভুগবছন?  (িযাঁ/না) (িযাঁ িবল প্রমাণিত্র শদবত িবে) 

১২। আবেদনকারীর মা-োো-অশভভােবকর সুশনশদ িষ্ট জকাবনা মাশসক আবয়র উৎস আবছ? (িযাঁ/না) 

১৩।আবেদনকারীর অশভভােবকর িিবর/গ্রামীণ এলাকায় মাশসক সুশনশদ িষ্ট আবয়র উৎস আবছ? (িিবর/গ্রাবম) 

১৪। িশরোবরর কয়িন সদস্য চাকুশর কবরন? (জকউ না/একিন/দুইিন/দুইিবনর অশিক) 

১৫।আবেদনকারীর অশভভােক জকাবনা উৎস জর্থবক শক জকাবনা আয় কবরন? (না/জদাকান/িাঁস-মুরগীর খামার/িশরেিণ 

ব্যেসা/মৎস্য খামার/কৃশর্কাি/অন্যান্য) 

১৬।মা-োো দুিবনই/একিন িীশেত আবছন/একিনও িীশেত জনই (দুইিন িীশেত/একিন িীশেত/জকউ িীশেত জনই) 

১৭।আঠাবরা েছবরর নীবচ িশরোবরর সদস্য সাংখ্যা (দুই অর্থো দুই এর শনবচ/দুই এর অশিক)  

১৮।আবেদনকারী জকান এলাকায় োস কবর? (িািাশড় এলাকা/িাওড়/চর/েশি এলাকা/প্রািন শছটমিল/ সমতল) (প্রািণ 

শছটমিল িবল প্রমাণিত্র শদবত িবে) 

১৯।োশড়বত কয়টি কক্ষ আবছ? (একটি/দুইটি/শতনটি/শতবনর অশিক) 



২০।োশড়বত শক শেদুযৎ আবছ? (িযাঁ/না) 

২১।োশড়বত জকান িরবনর টয়বলট আবছ? (িাকা/কাঁচা) 

২২।োশি়িবত শক জকান জটশলশভিন আবছ? (িযাঁ/না) 

২৩।োশড়বত শকবস রান্না িয়? (গ্যাস/শেদুৎ/কাঠ/খড়কুবটা/জগাের ঘুঁবট) 

২৪।োশড়র জমবে কী শদবয় ততশর? (মাটি/মাচাাং/শসবমন্ট/টাইলস/অন্যান্য) 

২৫।োশড়র কবক্ষর জদয়াল কী শদবয় ততশর? (মাটি/িাটকাঠি/োঁি/টিন/কাঠ/ইট) 

২৬।োশড়র ছাদ কী শদবয় ততশর? (ছন/জগালিাতা/খড়/টিন/মাটির টাইলস/কাঠ/আর.শস.শস/শি.আই.শসট) 

২৭।অশভভােবকর মাশলকানায় জমাট িশমর িশরমাণ (ভূশমিীন/১০ িতাাংবির নীবচ/উিবর) 

২৮।আবেদনকারীর অশভভােবকর জকান জকান কাি ি আবছ? (শভশিশি/শভশিএফ/েয়স্ক ভাতার কাি ি/শেিো ভাতার কাি ি/স্বামী 

িশরতযিা কাি ি) (র্থাকবল প্রমাণিত্র শদবত িবে) 

জিবমবন্টর তথ্য: 

জিবমবন্টর িরন  জমাোইল ব্যাাংশকাং 

জমাোইল ব্যাাংশকাং জসো প্রদানকারী 

(রবকট/শেকাি/শিওর কযাি/নগদ/উিায়/এম কযাি) 
 

শিসােিারীর নাম (শিসােিারীর নাবমর োনান একাউন্ট 

এর সাবর্থ হুেহু শমল র্থাকবত িবে) 
 

একাউন্ট নম্বর/শিসাে নাং  

একাউন্ট জিাল্ডাবরর এনআইশি (১০ অর্থো ১৭ শিশিট)  

 

 অর্থো 

জিবমবন্টর িরন  ব্যাাংশকাং 

ব্যাাংবকর নাম  

িাখার নাম  

শিসাবের িরণ (সঞ্চয়ী শিসাে/চলশত শিসাে)  

শিসােিারীর নাম (শিসােিারীর নাবমর োনান একাউন্ট 

এর সাবর্থ হুেহু শমল র্থাকবত িবে) 
 

একাউন্ট নম্বর/শিসাে নাং  

একাউন্ট জিাল্ডাবরর এনআইশি (১০ অর্থো ১৭ শিশিট)  

 


