
-ঃভর্তির আবেদন ফরমঃ- 

ক োবস ির ধরণ : প্রো্তষ্ঠো্ন  (অনোেো্স )  

 প্রো্তষ্ঠো্ন  (আেো্স )  

কেবের নোম :  ্িউটোর কে্স  এন্ড আই্সটি এযো্িব শন 
 

েরোের 

উপপ্রচোল  

যুে উন্নয়ন অ্ধদপ্তর, নড়োইল। 
 

মোধ্যমঃ উপবেলো যুে উন্নয়ন  ম ি তিো সদর/ কলোহোগড়ো/ ো্লয়ো/ কেপুটি ক ো- অ্ে িবনটর, নড়োইল। 
 

যথোযথ সম্মোন পূে ি  স্েনয় ্নবেদন এই কয, আ্ম ্নন্ম স্বোক্ষর োরী এ েন কে োর যুে । ্েগত ................ তো্রখ প্ি োয়/ স্থোনীয়ভরোবে ্েজ্ঞ্প্ত কমোতোবে  আ্ম 

যুে উন্নয়ন অ্ধদপ্তর  ্িউটোর কে্স  এন্ড আই্সটি এযো্িব শন কেবে প্র্শক্ষণ গ্রহন  রবত ইচ্ছু । আমোর েীেনবৃত্তোন্ত এেং ্শক্ষোগত কযোগ্যতোর ্েেরণ ্নম্নরুপঃ 

০১ প্র্শক্ষণোথীর নোম (েোংলোয়) :  

(ইংবর্ে) :  

০২ ্পতো/স্বোমীর নোম (েোংলোয়) :  

(ইংবর্ে) :  

০৩ মোতোর নোম (েোংলোয়) :  

(ইংবর্ে) :  

০৪ েন্ম তো্রখ :  

০৫ ্েজ্ঞ্প্ত প্রদোবনর তো্রবখ েয়স : েছর                                      মোস                                  ্দন 

০৬ েোতীয় প্রচয় পি/ েন্ম সনদ নম্বর :  

০৭ েতিমোন ঠি োনো : গ্রোম:                                             েো ঘর: 

উপবেলো:                                        কেলো: 

০৮ স্থোয়ী ঠি োনো : গ্রোম:                                              েো ঘর: 

উপবেলো:                                        কেলো: 

০৯ ্শক্ষগত কযোগ্যতো ও পোবশর সন :  

১০ ধম ি :  

১১ কেন্ডোর/ ্লঙ্গ :  

১২ কমোেোইল নোম্বোর :  

১৩ ্ে ল্প কযোগোবযোবগর নোম্বোর :  

১৪ ইতঃপূবে ি গৃ্হত প্র্শক্ষণ (য্দ থোব ) :  

১৫ যুে সংগঠবনর সদস্য হবল সংগঠবনর নোম :  

১৬ ভর্েষ্যত প্র ল্পনো/ প্র্শক্ষণ গ্রহবনর  োরণ :  

 

আবেদবনর সোবথ দো্খলকৃত  োগেো্দ (টি  ্চহ্ন ্দন): 

 েোতীয় প্রচয় পি             েন্ম সনদপি নোগ্র ত্ব সনদ ্শক্ষোগত কযোগ্যতো 

আ্ম এই মবম ি প্রতযয়ন  র্ছ কয, আ্ম এ েন প্রকৃত কে োর। ফরবম ে্ণ িত স ল তথ্যো্দ সঠি । আ্ম প্র্শক্ষবণর স ল ্নয়মোেলী কমবন চলবত েোধ্য 

থো ে। অতএে তথ্যো্দ ্েবেচনোয় আমোব  উক্ত ক োবস ি প্র্শক্ষণ গ্রহবন সুবযোগ দোবন েো্ধত  রবেন। 

্েনীত ্নবেদ  

 

স্বোক্ষর ও তো্রখ 

নোম:  

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

অ্ফস  র্তি  পূরণীয়   ) আবেদবনর ক্র্ম  নং: গ) কর্েস্টোবরর পৃষ্ঠো নং: 

খ) ব্যোচ নং: ঘ) অথ ি েছর: 

 

 

                                                                                                                                         দো্য়ত্বপ্রোপ্ত  ম ি তিোর স্বোক্ষর ও তো্রখ 

 

২(দুই) কপি 

িাসপিার্ট 

সাইপের রপিন 

ছপি 


