গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
শশল্প মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ শশল্প কাশরগশর সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)
১১৬ (খ), কতজগাঁও শশল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮।

পাসদপাট ি সাইদজর
েশব - ১ কশপ

E-mail: bitac.sepahq@gmail.com, Web site: www.bitac.gov.bd

ভশতি ফরম
“হাদত-কলদম কাশরগশর প্রশশক্ষদণ মশহলাদেরদক গুরুত্ব শেদয় শবটাদকর কার্ িক্রমসম্প্রসারণ পূব িক আত্ম-কমিসাংস্থান সৃশি ও োশরদ্র্য শবদমাচন (দফজ-২)” শীর্ িক প্রকল্প

আদবেন পত্রটি শবটাক এর ওদয়বসাইট www.bitac.gov.bd কেদক সাংগ্রহ করা র্াদব অেবা শবনামূদে শবটাক ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুডা ও
চাঁেপুর আঞ্চশলক অশফস কেদক সাংগ্রহ করা র্াদব। প্রদয়াজদন ফরমটি ফট োকপি কটর পূরণ করো যোটে।
ভপতি ইচ্ছুক প্রপিক্ষণ ককন্দ্র সমূহঃ

≥ঢোকো

≥চট্টগ্রোম

≥খুলনো

≥বগুড়া

≥চাঁদপুর

১। আদবেনকারীর নাম (বাাংলায়): ………………………………. (ইাংদরশজদত): ………………………….......
২। শপতার নাম (বাাংলায়): ….…………………….………মাতার নাম (বাাংলায়): ………………………..……
৩। শলঙ্গ /দজন্ডার: ≥ নারী

≥ পুরুর্

বয়সঃ……………জন্ম তোপরখ: ...........................................

৪। জাতীয় পশরচয়পত্র /জন্ম সনদ নম্বর: ................................................................................................................................
৫। েতিমোন ঠিকোনো: গ্রোটমর নোম/েোসোর কহোপডিং নিং:.................................. ইউপনয়ন নোম ও নিং/ ওয়োর্ ি নোম ও নিং: ...............................
থোনো :.................................. র্োকঘর ককোর্ নম্বর:............................... কজলো:............................. পেভোগ: ...............................
৬। স্থোয়ী ঠিকোনো: গ্রোটমর নোম/েোসোর কহোপডিং নিং:.................................. ইউপনয়ন নোম ও নিং/ ওয়োর্ ি নোম ও নিং: ..................................
থোনো :.................................. র্োকঘর ককোর্ নম্বর:............................... কজলো:............................. পেভোগ: ...............................
৭। বেেোপহক অেস্থোঃ ≥ পেেোপহত≥ অপেেোপহত ≥পেধেো ≥অন্যোন্য স্বামীর নাম (প্রদর্াজয কক্ষদত্র) (বাাংলায়): ……………………....
৯। পিক্ষোগত কযোগ্যতো: ..................................... িোটসর সন: .................... ধমি: .............................. উিজোপত
১০। শারীশরক প্রশতবন্ধী শকনা: ≥ হাঁ ≥ না

≥ দৃশি

≥ চলাদফরা

≥ কশানা

≥ বলা

≥
≥ অন্যান্য

১১। এক্সট্রো কোপরকুলোর এযোকটিপভটি (যপদ থোটক): ≥ গোন ≥নোচ ≥কপেতো আবৃপি≥অপভনয় ≥ছপে আঁকো কখলোধুলো≥অন্যোন্য............................
১২। আদবেনকারীর কমাবাইল নম্বর: ………………………. ই-দমইলঃ………………………………………
১৩। আদবেনকারীর পাশরবাশরক ববধ অশভবাবকঃ ≥শপতা ≥মাতা≥ স্বামী (প্রদর্াজয কক্ষদত্র) ≥ভাই ≥কবান: ≥ অন্যান্য………….…….
শপতা
≥জীশবত ≥ মৃত কপশাঃ ≥ চাকুরীজীশব ≥
ব্যবসায়ী ≥ কৃর্ক ≥ শারীশরকভাদব অক্ষম ≥
পশরবাদরর সাদে োদক না ≥ অন্যান্য………

মাতা
স্বামী (প্রদর্াজয কক্ষদত্র)
≥জীশবত ≥ মৃত কপশাঃ ≥ চাকুরীজীশব ≥ ≥জীশবত ≥ মৃত কপশাঃ ≥ চাকুরীজীশব ≥
ব্যবসায়ী ≥ কৃর্ক ≥ শারীশরকভাদব অক্ষম ≥ ব্যবসায়ী ≥ কৃর্ক ≥ শারীশরকভাদব অক্ষম ≥
পশরবাদরর সাদে োদক না ≥ অন্যান্য……… পশরবাদরর সাদে োদক না ≥ অন্যান্য………

মাশসক আয়ঃ……………………

মাশসক আয়ঃ……………………

মাশসক আয়ঃ……………………

কমাবাইল নম্বর: ………………….

কমাবাইল নম্বর: ………………….

কমাবাইল নম্বর: ………………….

ইদমইলঃ………………………

ইদমইলঃ………………………

ইদমইলঃ………………………

(টসিো প্রকটের আওতোয় ভপতি হটত ককোন োকো িয়সো লোটগ নো এেিং প্রশশক্ষণ শি, প্রশশক্ষণােীদের োকা-খাওয়া ও র্াতায়ত ভাতা ইতযাশে সরকার কর্তিক বহন করা হয়। প্রশশক্ষণ
কশদর্ শবশভন্ন শশল্প কারখানায় চাকুরীর সুদর্াগ রদয়দে)
অির পৃষ্ঠোয় দ্রষ্টব্য

১৪। িছটের ক্রমোনুযোয়ী নম্বর উটেখ করটত হটে। কযমনঃ প্রথম িছটের কক্ষটে-১, পিতীয় িছটের কক্ষটে-২, তৃতীয় িছটের কক্ষটে-৩ এভোটে পূরণ
করটত হটেঃ
কমদয়দের জন্য প্রদর্াজয

পেদের ক্রম

কেদলদের জন্য প্রদর্াজয

কেদডর নাম

পেদের ক্রম

ইদলকশেকযাল কমইনদটন্যান্স
ইদলকেশনক্স
অদটাকযাড
করশিজাদরশন এন্ড এয়ার কশন্ডশশনাং
হাউজ কহাল্ড এযাপ্লাদয়ন্স কমইনদটন্যান্স
হযাশন্ডক্রাফট
প্লাশিক প্রদসশসাং
প্লাশিক প্রদসশসাং (কািমাইজড্)
কমপিন সি
কেপসক কপিউ োর
কপিউ োর হোর্ওি য়োর কমইনট ন্যোন্স
সইিং কমপিন অিোটরিন এন্ড কমইনট ন্যোন্স
কমোেোইল সোপভিস/ কমইনট ন্যোন্স

কেদডর নাম
ইদলকশেকযাল কমইনদটন্যান্স
ইটলকট্রপনক্স
অট োকযোর্
করশিজাদরশন এন্ড এয়ার কশন্ডশশনাং
ওদয়শল্ডাং (আকি এন্ড গ্যাস)
কপিউ োর হোর্ওি য়োর কমইনট ন্যোন্স
কমপিন সি

১৫। আদবেনপদত্রর সাদে আদবেনকারীর শশক্ষাগত কর্াগ্যতার সনে নূন্যতম কজএসশস বা সমমান, অনলাইন জন্ম শনবন্ধন সনে / জাতীয় পশরচয় পত্র, ১
কশপ েশবসহ সকল শশক্ষা সনদের ফদটাকশপ জমো পদটত হটে।
১৬। আদবেন পত্রটি প্রকল্প পশরচালক এর কার্ িালয় বরাবর, প্রকল্প পশরচালক, বাাংলাদেশ শশল্প কারগশর সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) ১১৬ (খ), কতজগাঁও
শশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। ডাকদর্াদগ/কুশরয়ার সাশভিদস অেবা সরাসশর জমা কেয়া র্াদব।
১৬। অশভভাবদকর নামঃ.......................................................................

কমোেোইল/টফোন নম্বরঃ .............................................................

প্রােীর সদঙ্গ সম্পকি (পশরবাদরর সেস্য বা শনকট আত্মীয়): ≥ শপতা, ≥মাতা,≥স্বামী (প্রদর্াজয কক্ষদত্র), ≥ভাই, ≥কবান, ≥ চাচা/ চাচী, ≥ফুফা/ফুশপ
ঠিকানা ......................................................................................... জাতীয় পশরচয়পত্র নম্বর: .....................................................

অশভভাবদকর স্বাক্ষর‾টিপসইঃ................................................. আটেদনকোরীর স্বোক্ষর ও তোপরখঃ...................................................................

ভশতির সময় আদবেনকারীদক সাদে আনদত হদবঃ
১। আদবেনকারীর ২ (দুই) কশপ পাসদপাট ি সাইজ ও ২ (দুই) কশপ িযম্প সাইজ এবাং তার ববধ অশভভাবদকর ২ (দুই) কশপ পাসদপাট ি সাইজ েশব ।
২।প্রশশক্ষণােীর সব িদশর্ শশক্ষাগত কর্াগ্যতার মূল সাটিশফদকট, জাতীয় পশরচয়পত্র নম্বর/ জন্ম সনে ও অশভভাবদকর জাতীয় পশরচয়পদত্রর ফদটাকশপ।
৩।প্রদয়াজনীয় কবশডাং (শবোনার চাের, কতার্ক ,কম্বল/কলপ, বাশলশ ও মশারী)।

অঙ্গীকোরনোমো
আপম এই মটমি অঙ্গীকোর করপছ কয,
১। ফরদম উদেশখত তথ্যাশে সঠিক। আশম কেশদদ্র্াহী ককান কার্ িক্রদম জশড়ত নই, বা জশড়ত োকদবা না।
২। প্রশশক্ষণ চলাকাদল কসপা প্রকল্প (দফজ-২) এর কর্তিপক্ষ কর্তিক আদেশকৃত সকল শনয়মশৃঙ্খলা ও আচরণশবশধ কমদন চলদবা এবাং তা ভঙ্গ করদল
কর্তিপদক্ষর চূড়ান্ত শসদ্ধান্ত কমদন শনব।
৩। আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণ সকদলর জন্য বাধ্যতামূলক শবধায় আশম আবাশসক কহাদিদল োশকয়া প্রশশক্ষণ কার্ িক্রম সম্পােন করব এবাং কহাদিদলর র্াবতীয়
শনয়মশৃঙ্খলা ও আচরণশবশধ কমদন চলদবা।
………………………………………………………………………………………………………………….

অশফস পূরণ করদব।
১। চূড়ান্ত মদনানয়ন প্রাপ্ত কেদডর নামঃ……………………………. েরখাস্ত শসশরয়াল নম্বরঃ ………… ককাস ি/ব্যচ নম্বরঃ………......
২।আদবেন পত্রটি বাশতদলর কারনঃ ≥ জাতীয় পশরচয়পত্র / জন্ম সনদ ত্রুটি ≥পিক্ষোগত সনদ ত্রুটি ≥প্রদেয় তথ্য সঠিক নয় ≥কর্াগাদর্াগ করা র্ায়শন।

প্রকল্প পরিচালককি স্বাক্ষি
(টসিো প্রকটের আওতোয় ভপতি হটত ককোন োকো িয়সো লোটগ নো এেিং প্রশশক্ষণ শফ, প্রশশক্ষণােীদের োকা-খাওয়া ও র্াতায়ত ভাতা ইতযাশে সরকার কর্তিক বহন করা হয়। প্রশশক্ষণ
কশদর্ শবশভন্ন শশল্প কারখানায় চাকুরীর সুদর্াগ রদয়দে)

