
 

            Bridging Generations
 

                     Application Form 
                                (শক্ষাফৃশিয াঅবফদনত্র) 
                                               ক. শক্ষাথথীয তথয 

১। নাভ(ফাাংরায়): ............................................................... নাভ(াআাংবযশজবত ফড় াক্ষবয): ……………………………………………………… 

২। শতায নাভ(ফাাংরায়): ……………………………………………….. শতায নাভ(াআাংবযশজবত): …………………………………………………….. 

৩। ভাতায নাভ(ফাাংরায়): ………………………………………………... ভাতায নাভ(াআাংবযশজবত): ……………………………………………………. 

৪। াশযফাশযক মভাফাাআর নম্বয: ……………………………………. জন্ম তাশযখ: ............................. 

৫। শরঙ্গ: ুরুল/নাযী/ানযানয          ৬। াঅশন শক ানাথ? যাাঁ/না           ৭। নৃবগাষ্টীয নাভ: ……………………. 

  খ. শক্ষা ম্পশকথত তথয 

১। শফদযারবয়য নাভ (াআাংবযশজবত): ………………………………………………………………………………………………………………………... 

২। মকান মেণীয জনয ফৃশি প্রবয়াজন: ………………. ৩। ফতথভান মেণী: ......... ৪। মযার: ........ ৫। মভাট শক্ষাথথীয াংখযা: …… 

৬। মকান শফলয় ফবচবয় মফী বার রাবগ? .................................. ৭। প্রাপ্ত নাম্বায: ................. ৮। ূবফথয মযার: ...............  

৯। গশণবত প্রাপ্ত নাম্বায: ...................... ১০। াআাংবযশজবত প্রাপ্ত নাম্বায: ..................... ১১। শফজ্ঞাবন প্রাপ্ত নাম্বায: ………………… 

১২। ানযানয মকান শফলবয় বার মযজাল্ট কবযবছন? শফলয়:………........... প্রাপ্ত নম্বয: ....... শফলয়: ………........... প্রাপ্ত নম্বয: ..... 

১৩। ম্প্রশত যকাযী মকান যীক্ষায় াাংগ্রণ কবযবছন? যীক্ষায নাভাঃ শএশ/মজএশ/াভশয়কী/ফাশলথক যীক্ষা               

প্রাপ্ত মগ্রড/মভাট নম্বয: …………… 

 ১৩.১: মকান শফলবয় বার মযজাল্ট কবযবছন? 

     ক) শফলয়: ………...................... প্রাপ্ত নম্বয: ........... খ) শফলয়: ………........................... প্রাপ্ত নম্বয: ............. 

১৪। সু্কর মেনী/প্রাাআববট শক্ষবকয নাভ: .................................................. ১৫। মপান নাম্বায: ............................................ 

১৬। ফড় বয় শক বত চান?.............................................. ১৭। ড়াবরখায ফাাআবয মকান শকছু কযবত ফা ড়বত বার 

রাবগ?................................................................................................................................................................................ 

১৮। যকাযী ফা মফযকাযী মকান ফৃশি াবেন? যাাঁ বর াংস্থায নাভ: ....………………………………………………………………… 

টাকায শযভাণ: ................................. ফৃশিয ধযন: ভাশক/শিভাশক/ত্রত্রভাশক/াধথফাশলথক/ফাৎশযক/এককারীন  

১৯। াঅনায মকন ফৃশি প্রবয়াজন? সু্কর শপ/শটউন/শক্ষা াভগ্রী  

ানযানয কাযণ শরবখ জানানাঃ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 

 

াঅবফদনত্র াঠাবনায ভাধযভাঃ 

Email: futuregenerations20@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/brigen20 
Whatsapp: +1 7188808010  
Web: www.brigen.org 



 

 গ. শক্ষাথথীয াশযফাশযক ও াভাশজক তথয (শফস্তাশযত) 

১। গ্রাভ: ..................…………………. াড়া: ........................................... মাষ্ট াশপ: ......................................  

  থানা/উবজরা: ...........................................  মজরা: .......................... 

২। স্থানীয় াশববাফবকয নাভ(ানাথ বর): .........………………………………………………. মপান নাম্বায: ................................... 

৩। শযফাবযয দয াংখযা: .........  ুরুল: ............  নাযী: ................ ড়াবরখা কযবছ এরূ ন্তাবনয াংখযা: ………….. 

  *মনাট (ন্তাবনযা মকান ক্লাব ড়বছ): ……………………………………………………………………………………………………………… 

৪। ভাশক াশযফাশযক াঅয়: ...................... ফাফায মা: ................................ ফাফায ভাশক াঅয়: .......................... 

   ভাতায মা: ……………………………………..   ভাতায ভাশক াঅয়: …………………………………. 

৫। স্থানীয় শযশচত কাবযা নাভ(কাবছয াঅত্মীয় মমভন চাচা-চাশচ ছাড়া): ..................…………… মপান নাম্বায: ……………………… 

উক্ত াঅবফদনশট জভা মদওয়ায ভাধযবভ াঅশন শনবনাক্ত শফলয়গুবরায াবথ একভত মালণ কযবছনাঃ 

ক। উবযয কর তথয শঠক। াআোকৃত মকাবনা বুর তথয শদবর াঅবফদন ও ফৃশি ফাশতর বফ।  

খ। াঅবফদনত্র মাচাাআ-ফাছাাআবয়য জনয শিশজাং মজনাবযন মথবক এক ফা একাশধক মপান কর মবত াবযন। াঅশন মূ্পণথ বমাশগতা  

কযবফন ও খাযা াঅচযণ মথবক দূবয থাকবফন। 

গ। ফৃশিপ্রাশপ্তয তথয ও ছশফ শিশজাং মজনাবযবনয ওবয়ফাাআবট উনু্মক্ত থাকবফ।  

ঘ। ফাৎশযক ফৃশিপ্রাপ্তযা ভাশক শকশস্তবত শফকা, নগদ, শকাংফা যবকবটয মভাফাাআর ফযাাংশকাং ভাধযবভ ফৃশিয টাকা াবফন। ফৃশি         

াংক্রান্ত মম মকান তথযাশদ শাফযক্ষবকয কাছ মথবক জানবত াযবফন। 

ঙ। ভাব ান্তত একফায াঅভাবদয শনধথাশযত মভন্টবযয াবথ শক্ষায াগ্রগশতয ফযাাবয উবন্মাক্ত াঅবরাচনা ও যাভথ  কযবফন। াধাযণত 

মভন্টয কর শদবয় থাবকন, কর শযশব কযবত না াযবর শক্ষাথথী কর ফযাক কযবফন। মভন্টবযয াবথ খাযা াঅচযণ মথবক দূবয থাকবফন। 

চ। একশট শনশদথষ্ট ভয় ধবয শক্ষায াগ্রগশত না বর শকাংফা প্রবচষ্টা াফযাত না যাখবর ফৃশি ফাশতর বত াবয।   

* ফৃশিয াওয়ায জনয ানয শফবল কাযণ থাকবর শনবচ শরখুু্ন (াঅরাদা কাগজও ফযফায কযবত াবযন)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                           

         শক্ষাথথীয স্বাক্ষয ও তাশযখ                                        াশববাফবকয স্বাক্ষয ও তাশযখ         

*শফবল দ্রষ্টফযাঃ াঅবফদনশট ূযণ কবয উবযয উবেশখত তবথয মভাফাাআবর ছশফ তুবর াঠাবফন। াঅবফদনশটয াবথ াফযাআ                       

একশট ছশফ তুবর াঠাবফন (সু্কর মে বড় বর বাবরা)।  

*এাআ পযবভয াঅবফদন মূ্পণথ শফনাভূবরয ।  


