
 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

শশল্প মন্ত্রণালয় 

 

বাাংলাদেশ শশল্প কাশরগশর সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) 

 ১১৬ (খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা  

 ঢাকা-১২০৮ 

 
 

ভশতি ফরম 
 
 

হাদত-কলদম কাশরগশর প্রশশক্ষদণ মশহলাদেরদক গুরুত্ব শেদয় শবটাদকর কার্ িক্রম  

সম্প্রসারণ পূব িক আত্মকম িসাংস্থান সৃশি ও োশরদ্র্য শবদমাচন শীর্ িক প্রকল্প। 
 

(সেপা প্রকসের আওতায় ভর্তি হসত ককান টাকা পয়ো লাসে না) 
 

১। নাম                 (বাাংলায়) :    

 (ইাংদরশজদত) :    

২। শিতার নাম        (বাাংলায়) :  জীশবত চাকুরীজীশব মাশসক 

আয়/দবতনঃ  (ইাংদরশজদত) :   ব্যবসায়ী 

      কৃর্ক 

     শারীশরকভাদব অক্ষম 

     িশরবাদরর সাদে োদক না 

     অন্যান্য----- 

    মৃত  

৩। মাতার নাম        (বাাংলায়) :  জীশবত চাকুরীজীশব 

 (ইাংদরশজদত) :   গৃশহনী 

     শারীশরকভাদব অক্ষম 

     অন্যান্য_________ 

    মৃত  

৪। স্বামীর নাম (প্রদর্াজয কক্ষদে)                                        

                      (বাাংলায়) 

 

: 

 জীশবত চাকুরীজীশব মাশসক 

আয়/দবতনঃ 

 (ইাংদরশজদত) :   ব্যবসায়ী 

     কৃর্ক 

     শারীশরকভাদব অক্ষম 

     িশরবাদরর সাদে োদক না 

     অন্যান্য----- 

    মৃত  

৫। জন্ম তার্রখ :  

৬। বৈৈার্হক অৈস্থা : র্ৈৈার্হত            অর্ৈৈার্হত            র্ৈধৈা            অন্যান্য  

৭। ৈতিমান ঠিকানা এৈং 

ক ান নম্বর 

:  

৮। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রামঃ কপাঃ 

থানাঃ কজলাঃ  

৯। র্িক্ষােত ক াগ্যতা :  

১০। প্রাথর্মক বৃর্িপ্রাপ্ত :         হযাঁ 

        না 

১১। জুর্নয়র বৃর্িপ্রাপ্ত :         হযাঁ 

        না 

১২। এক্সট্রা কার্রকুলার 

এযাকটির্ভটি ( র্ি থাসক) 

:         োন                নাচ                 কর্ৈতা আবৃর্ি                  অর্ভনয় 

        ছর্ৈ আঁকা             কখলাধুলা                  অন্যান্য-------------------- 

১৩। চাকুরী‾ব্যৈোসত কম িরত র্ক 

না 

:         হযাঁ   মার্েক কৈতন‾আয়ঃ 

        না 

 

(সেপা প্রকসের আওতায় ভর্তি হসত ককান টাকা পয়ো লাসে না) 

 অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

 

 

 

িাসদিাট ি সাইদজর 

ছশব - ১ কশি 

 



১৪। পর্রৈাসরর েিস্য েংখ্যা :  

১৫। পছসের ক্রমানু ায়ী নম্বর উসেখ করসত হসৈ। ক মনঃ প্রথম পছসের কক্ষসে-১, র্িতীয় পছসের কক্ষসে-২, তৃতীয় পছসের কক্ষসে-৩ এৈং চতুথ ি পছসের কক্ষসে ৪          

এভাসৈ েৈগুসলা ঘর পূরণ করসত হসৈঃ 

 

কমদয়দের জন্য প্রদর্াজয কছদলদের জন্য প্রদর্াজয 

িছদের ক্রম কেদের নাম িছদের ক্রম কেদের নাম 

 লাইট কমশশনাশরজ   ইদলকশেকযাল কমইনদটন্যান্স 

 ইদলকেশনক্স  করশিজাদরশন এন্ড এয়ার কশন্ডশশনাং 

 ইদলকশেকযাল কমইনদটন্যান্স  ওদয়শডাং (আকি এন্ড গ্যাস) 

 অদটাকযাে   

 করশিজাদরশন এন্ড এয়ার কশন্ডশশনাং   

 হাউজ কহাড এযাপ্লাদয়ন্স কমইনদটন্যান্স   

 কাদি িশি   

 প্লাশিক প্রদসশসাং (দজনাদরল)   

 প্লাশিক প্রদসশসাং (কািমাইজড্)   

 

 
 

 আসৈিনপসের োসথ আসৈিনকারীর র্িক্ষােত ক াগ্যতার েতযার্য়ত কর্প জমা র্িসত হসৈ। 

 

অর্ভভাৈসকর স্বাক্ষর‾টিপেই-......................................................... 

অর্ভভাৈসকর নাম-.................................................................... 

প্রাথীর েসে েম্পকি-.................................................................. 

ঠিকানা-................................................................................. 

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

ক ান নম্বর ( র্ি থাসক)-.............................................................. 

আসৈিনকারীর স্বাক্ষর-.............................................................. 

আসৈিনকারীর নাম-................................................................. 

তার্রখ-................................................................................. 

 

 

 

 
 

আসৈিনকারী আমার পর্রর্চত। কে জন্মেতভাসৈ ৈাংলাসিসির নাের্রক এৈং আর্থ িকভাসৈ অস্বচ্ছল। চর্রেেতভাসৈ কে ভাল। আমার  

জানামসত কে রাস্ট্রর্ৈসরাধী কা িকালাসপ জর্িত কনই। 

 

 

 ---------------------------------------------------- 

প্রতযয়নকারীর (ওয়ার্ ি       কর্মিনার‾ইউর্নয়ন       পর্রষসির 

কচয়ারম্যান‾প্রথম কেণীর কেসজসটর্ কম িকতিা) স্বাক্ষর ও নাম 

তার্রখ- 

  আসৈিনপেটি র্ৈনামূসে র্ৈটাক ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, চাঁিপুর ও ৈগুিা-এর স্ব স্ব ককসের অর্ ে, টিএনও অর্ ে, র্ৈর্ভন্ন এনর্জও অথৈা  

ইন্টারসনট কথসক েংগ্রহ করা  াসৈ। প্রসয়াজসন  রমটি  সটাকর্প কসর পূরণ করা  াসৈ। 

 
 
 

অেীকারনামা 

আর্ম এই মসম ি অেীকার করর্ছ ক ,  

১। ফরদম উদেশখত তথ্যাশে সঠিক। 

২। কেশদদ্র্াহী ককান কার্ িক্রদম জশিত নই, বা জশিত োকদবা না। 

৩। প্রশশক্ষণকাদল শবটাদকর শনয়মশৃঙ্খলা ও আচরণশবশি কমদন চলদবা। 

৪। কহাদেদলর শনয়মশৃঙ্খলা কমদন চলদবা। 

৫। ক্লাসরুম, কহাদেদলর কসৌের্ ি বজায় রাখদবা। 

৬। সকাল ৭:০০ ঘটিকার আদগ ও সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকার ির কহাদেদলর বাইদর োকদবা না। 

৭। আইনশৃঙ্খলা ও আচরণশবশি ভঙ্গ করদল কর্তিিদক্ষর চূিান্ত শসদ্ধান্ত কমদন শনব। 

৮। শবটাদকর অনুদমাশেত গাইে ছািা বাইদর চলাচল করব না। 

 

 আদবেনকারীর স্বাক্ষর 

(অসহায়, কমিাবী ও কবকার যুবক যুবতীদের অগ্রাশিকার কেয়া হদব) 

অশফস পূরণ করদব। 

েরখাস্ত শসশরয়াল নম্বরঃ   

চূিান্ত মদনানয়ন প্রাপ্ত ককাদস ির নামঃ শহসাব শবভাগ প্রকল্প িশরচালদকর স্বাক্ষর 

ককাস ি নম্বরঃ শহসাব ককাে নম্বরঃ  

তাশরখঃ তাশরখঃ 

 

(সেপা প্রকসের আওতায় ভর্তি হসত ককান টাকা পয়ো লাসে না) 
 


