
ভর্ত ির আবেদন ফরম 

(  ) 

ক োর্স ের 

ধরণ 

প্রোতিষ্ঠোতি  (অিোবোতস )  

প্রোতিষ্ঠোতি  (আবোতস )  

কের্ের 

িোম 

ক োষো  তিরী   

 তিউটোর কবতস  এন্ড আইতসটি এতির্ শি   

ইর্েক্ট্রতিক্স   

ইর্েতক্ট্র যোে এন্ড হোউজ ওয়্যোতরিং   

করতিজোর্রশি এন্ড এয়্োর তন্ডশতিিং   

বরোবর 

উ  তরচোে  

যুব উন্নয়্ি অতধদপ্তর, িড়োইে। 
 

মোধ্যমঃ উ র্জেো যুব উন্নয়্ি  ম ে িেো সদর/ কেোহোগড়ো / োতেয়্ো/ কেপুটি ক ো-অতে ের্িটর, িড়োইে। 
 

যথোযথ সম্মোি পূব ে সতবিয়্ তির্বদি এই কয, আতম তিন্ম স্বোক্ষর োরী এ জি কব োর যুব /যুব মতহেো। তবগি .............................. তি: িোতরখ  তি োয়্/ স্থোিীয়্ 

ভোর্ব তবজ্ঞতপ্ত কমোিোর্ব  আতম যুব উন্নয়্ি অতধদপ্তর িড়োইে কজেোধীি ................................................................................................................. কের্ে প্রতশক্ষণ গ্রহি 

 রর্ি ইচ্ছু । আমোর জীবি বৃত্তোন্ত এবিং তশক্ষোগি কযোগ্যিোর তববরণ তিম্নরু ঃ 

০১ প্রতশক্ষণোথীর িোম (বোিংেোয়্) :  

(ইিংর্রতজ) :  

০২ ত িো/স্বোমীর িোম (বোিংেোয়্) :  

(ইিংর্রতজ) :  

০৩ মোিোর িোম (বোিংেোয়্) :  

(ইিংর্রতজ) :  

০৪ জন্ম িোতরখ :  

০৫ তবজ্ঞতপ্ত প্রদোর্ির িোতরর্খ বয়্স : বছর                                        মোস                                  তদি 

০৬ জোিীয়্  তরচয়্ ি/ জন্ম সিদ িম্বর :  

০৭ বিেমোি ঠি োিো 

: 

গ্রোমঃ                                                েো ঘরঃ 

উ র্জেোঃ                                          কজেোঃ 

০৮ স্থোয়্ী ঠি োিো 

: 

গ্রোমঃ                                                েো ঘরঃ 

উ র্জেোঃ                                          কজেোঃ 

০৯ তশক্ষোগি কযোগ্যিো ও  োর্শর সি :  

১০ ধম ে :  

১১ কজন্ডোর / তেঙ্গ :  

১২ কমোবোইে িোম্বোর :  

১৩ তব ল্প কযোগোর্যোর্গর িোম্বোর :  

১৪ ইিঃপূর্ব ে গৃতহি প্রতশক্ষণ (যতদ থোর্ ) :  

১৫ যুব সিংগঠর্ির সদস্য হর্ে সিংগঠর্ির িোম :  

১৬ ভতবষ্যি  তর ল্পিো/ প্রতশক্ষণ গ্রহর্ির  োরণ :  

আর্বদর্ির সোর্থ দোতখেকৃি  োগজোতদ (টি   তচহ্ন তদি): 

 জোিীয়্  তরচয়্  ি                জন্ম সিদ িোগতর ত্ব সিদ তশক্ষোগি কযোগ্যিো 

আতম এই মর্ম ে প্রিযয়্ি  রতছ কয, আতম এ জি  প্রকৃি কব োর। ফরর্ম বতণ েি স ে িথ্যোতদ সঠি । আতম প্রতশক্ষর্ণর স ে  তিয়্মোবেী কমর্ি চের্ি 

বোধ্য থো ব। অিএব  উ র্রোক্ত িথ্যোতদ তবর্বচিোয়্ আমোর্  উক্ত ক োর্স ে প্রতশক্ষণ গ্রহর্ি সুর্যোগ দোর্ি বোতধি  রর্বি। 

তবিীি তির্বদ  

 

স্বোক্ষর ও িোতরখ 

িোমঃ 

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

অতফস  র্তে  পূরণীয়্ 
 ) আর্বদর্ির ক্রতম  িিং: গ) করতজস্টোর্রর পৃষ্ঠো িিং: 

খ) ব্যোচিিং: ঘ) অথ েবছরঃ 

 

দোতয়্ত্বপ্রোপ্ত  ম ে িেোর স্বোক্ষর ও িোতরখ 

ছতব 


