বাাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহমবল
২০১৯ (২০১৭-১৮ মশক্ষাবর্ ষ) ও ২০২০ (২০১৮-১৯ মশক্ষাবর্ ষ) মিস্টাদে এসএসমস (SSC)-তত উত্তীণ ষদের জন্য মশক্ষা অনুোদের
আদবেেপত্র অথবা ২০১৮ (২০১৬-১৭ মশক্ষাবর্ ষ), ২০১৯ (২০১৭-১৮ মশক্ষাবর্ ষ) ও ২০২০ (২০১৮-১৯ মশক্ষাবর্ ষ) মিস্টাদে
এইচএসমস (HSC)-তত উত্তীণ ষদের জন্য মশক্ষা অনুোদের আদবেেপত্র
(আদবেে পত্র তপ ৌঁছাদোর তশর্ তামরখ: ৩১/০৩/২০২১ মিস্টাে)
আদবেেপত্র ছাত্র/ছাত্রীদক মেজ হাদত মলদখ পূরণ করদত হদব। অদন্যর দ্বারা তলখাদো বা টাইপ করা আদবেেপত্র গ্রহণ করা হদব ো।
অসম্পূণ ষ বা ত্রুটিপূে ষ আদবেেপত্র বামতল বদল গণ্য করা হদব।
১। আদবেেকারী ছাত্র/ছাত্রীর োি
২। মপতার োি
৩। িাতার োি
৪। আদবেেকারীর জন্ম মেবন্ধে/
ত াটার আইমি োম্বার
৫। মপতা/িাতা/ াই তে চা বাগাদে কিষরত
তার োি ও পূণ ষ ঠিকাো (বাগাদের তরমজদেশে
োং অবশ্যই উদেখ করদত হদব)

:
:
:

৬। বতষিাদে তকাে তশ্রণীদত অধ্যয়েরত
৭। তে মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদে বতষিাদে অধ্যয়েরত
তার োি এবাং পূণ ষ ঠিকাো

:

:

তরমজদেশে োং
িাকঘর
থাো/উপদজলা
তজলা

:

বাগাদের োি
…………………………..
………………………….
…………………………..
…………………………..
…………………………..

মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদের োি………………………...
ঠিকাো
………………………...
িাকঘর
………………………...
থাো/উপদজলা
………………………...
তজলা
………………………...

৮। তবাি ষ/মবশ্বমবদ্যালদয় আদবেেকারীর
তরমজদেশে োং (প্রদোজয তক্ষদত্র)
:
৯। তবাি ষ/মবশ্বমবদ্যালদয় তরমজদেশে
অনুোয়ী জন্ম তামরখ
:
১০। আদবেেকারী ইদতাপূদব ষ চা শ্রমিক কল্যাণ তহমবল হদত অনুোে তপদয় থাকদল তকাে সাদল এবাং তকাে তশ্রণীদত অধ্যয়েকাদলবছর
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
তশ্রণী
১১। পূব ষবতী পরীক্ষায় প্রাপ্ত গড় েম্বর (SSC/HSC পরীক্ষার
ফলাফলসহ িাকষমশট প্রধাে মশক্ষক/অধ্যক্ষ/দরমজোদরর
স্বাক্ষরসহ োমখল করদত হদব)
:
১২। অন্য তকাে প্রমতষ্ঠাে/সাংস্থা হদত অনুোে/বৃমত্ত তপদয় থাকদলক) প্রমতষ্ঠাে/সাংস্থার োি ও ঠিকাো
:

আমি এই িদিষ তঘার্ণা করমছ তে, উপদর বমণ ষত তথ্য সমূহ সঠিক ও সতয। আদবেেপত্র োচাই কাদল েমে তকাে তথ্য
ভুল/অসতয বদল প্রতীয়িাে হয় তাহদল আিার আদবেেপত্র বামতল বদল মবদবমচত হদব। আমি এ অঙ্গীকার করমছ তে অনুোে প্রামপ্তর
পর েমে তেখা োয় ভুল/অসতয তথ্য প্রোে কদর অনুোে প্রাপ্ত হদয়মছ তাহদল প্রাপ্ত অনুোদের সমূেয় টাকা তফরত প্রোদে বাধ্য থাকব।
তামরখ:

স্বাক্ষর:
আদবেেকারীর োি:

মশক্ষা প্রমতষ্ঠাে প্রধাদের প্রতযয়েপত্র
এ িদিষ প্রতযয়ে করা োদে তে, আদবেেকারী (োি)
স্কুল/কদলজ/মবশ্বমবদ্যালয় ২০২০-২০২১ সদে
তরমজ:োং
। তার তশ্রণী ক্রমিক োং

তশ্রণীদত অধ্যয়েরত। তার তবািষ/মবশ্বমবদ্যালদয়
।

স্বাক্ষর:
প্রধাে মশক্ষক/অধ্যক্ষ/দরমজোর:
সীল

বাগাে ব্যবস্থাপদকর প্রতযয়ে
এ িদিষ প্রতযয়ে করা োদে তে, আদবেেকারী (োি)
(বাগাদের োি)
এর পুত্র/কন্যা। আদবেে পদত্র বমণ ষত তথ্য সমূহ সঠিক।
অমফস মসল

চা বাগাদের শ্রমিক/কিষচারী (োি)

স্বাক্ষর:
ব্যবস্থাপদকর োি:

প্রকল্প উন্নয়ে ইউমেদট ব্যবহাদরর জন্য
আদবেেপত্রটি গ্রহণ/বামতল করা হল।

প্রকল্প উন্নয়ে ইউমেদটর প্রমতমেমধর স্বাক্ষর ও সীল

