অফিসের ব্যবহাসরর জন্য

ক াড ন ংঃ
ফনরীক্ষস র স্বাক্ষরংঃ
চূড়ান্ত িলািলংঃ

ঃংঃসেধাবী ও দফরদ্র ফিক্ষার্থীর বৃ ফি পাওয়ার জন্য আসবদন পত্রংঃ
(আসবদন ারীস অবশ্যই ফনজ হাসে অর্থবা অফিিাব
আসবদন ারীর নাে

েৃ আসবদনপত্র পূ রন রসে হসব)

(বা লায়) :

(োর্টিফিস ট অনু যায়ী)

(ই সরফজসে) :
ফপোর নাে
:
ফপোর ফিক্ষাগে কযাগ্যো
:
োোর নাে
:
োোর ফিক্ষাগে কযাগ্যো
:
জন্ম োফরখ
:
বেি োন ঠি ানা
:
স্থায়ী ঠি ানা
জরুরী কযাগাসযাসগর জন্য কিান ন

: গ্রােংঃ
র্থানা/উপসজলাংঃ
:

কেনী/ফবিাগ/ফবষয়ংঃ

ডা ঘরংঃ
কজলাংঃ
কোবাইল ন ংঃ

কে িনংঃ

ক্রফে ন ংঃ

ফবগে এব অধ্যায়নরে ফিক্ষা প্রফেষ্ঠাসনর পরীক্ষা েেূ সহর ফববরণংঃ
অধ্যায়নরে কেনীর নােংঃ
ফিক্ষা প্রফেষ্ঠাসনর নােংঃ
কেনী/ফবিাগ/ফবষয়ংঃ

কে িনংঃ

ক্রফে ন ংঃ

প্রাপ্ত কোট নম্বরংঃ

পূ বিবেী ফিক্ষা প্রফেষ্ঠাসনর নােংঃ
পূ বিবেী কেনী/ফবিাগ/ফবষয়ংঃ

কে িনংঃ

ক্রফে ন ংঃ

প্রাপ্ত কোট নম্বরংঃ

প্রার্থফে / জু ফনয়র বৃ ফি প্রাপ্ত হসল োর ফববরণংঃ
(ে ফিষ্ট েনদপসত্রর িসটা ফপ েেযাফয়ে সর ে যু ক্ত রসে হসব)

বৃ ফি পযিায়

বৃ ফি প্রাফপ্তর েন

প্রাপ্ত িলািল
(টযাসলন্টপু ল / োধারণ )

প্রার্থফে বৃ ফি
জু ফনয়র বৃ ফি
2, R.K Mission Road, Motaleb Mension (3rd Floor), Motijheel, Dhaka-1203.
Phone: 02-47113932, 47110424, 9563601.

Web: www.resgroupbd.com, E-mail: trust.resgroup@gmail.com

আসবদন ারীর পফরবাসরর উপাজিন েম্পফ ি ে ফববরণংঃ
উপাজিনিীল ব্যাফক্ত
(i)

কপিার পূ নি নাে ও পদবী

েিরে প্রফেষ্ঠাসনর নাে, ঠি ানা ও কিান ন

বাৎেফর উপাজিন

ফপো/ ববধ অফিিাব

(ii) ফপো অবেরপ্রাপ্ত হসল

পূ বিবেী কপিার ফববরণ
(iii) োো
(iv) পফরবাসরর অন্যান্য েদস্যসদর আয়
(কযেন- িাই,কবান ইেযাফদ)
(v) ফপো / োো েৃ ে হসল পূ র্ব্িেী

কপিার ফববরণ

কপিাগে পদবী (ফপো)ঃংঃ

প্রফেষ্ঠাসনর নােংঃ

কপিাগে পদবী (োো)ঃংঃ

প্রফেষ্ঠাসনর নােংঃ

পফরবাসরর অন্যান্য উপাজিনংঃ
) ব্যবোংঃ
ব্যবো প্রফেষ্ঠাসনর নাে ও ঠি ানা
ব্যবোর ধরণ / ফবস্তাফরে ফববরণংঃ
ব্যবো প্রফেষ্ঠান পফরচালনায় োফে আয় (কযেন-কদা ান
িাড়া, েিচারীসদর কবেন, ফবদ্যযৎ ফবল,কটফলসিান ফবল ইেযাফদ)
বাৎেফর উপাজিনংঃ

:
:
:
:

খ) ৃ ফষ াজংঃ
াসজর ধরণ (র্ট ফচহ্ন ফদন): ফনসজর জফে ফনসজই চাষ রা হয় / ফনসজর জফে বগিা ফদসয় চাষ রাসনা হয় / অসন্যর জফে বগিা ফনসয় চাষ রা
হয় / ফনসজর ও অসন্যর জফে বগিা ফনসয় চাষ রা হয় / অন্যান্য…………………………………………
ৃ ফষ জফের পফরোণংঃ
িো ি
বাৎেফর উপাজিনংঃ

গ) েৎস্য চাষংঃ
াসজর ধরণ (র্ট ফচহ্ন ফদন) : ফনসজর পু কুর বা কঘর / অসন্যর পু কুর বা কঘর ফলজ ফনসয় েৎস্য চাষ / অন্যান্য………………………………
পু কুর বা কঘসরর ে খ্াংঃ
পু কুর বা কঘসরর জফের পফরোণংঃ
িো ি
বাৎেফর উপাজিনংঃ

ঘ) গবাফদ পশু পালনংঃ
গবাফদ পশুর ফববরণংঃ

ে খ্াংঃ

বাৎেফর উপাজিনংঃ

ে খ্াংঃ
ে খ্াংঃ
ে খ্াংঃ

বাৎেফর উপাজিনংঃ

ঙ) িাড়াংঃ
ঘর / বাড়ীর ধরণংঃ র্টনসিড াসের ঘর/ র্টনসিড ফবফড / পা া ফবফড

কদা াসনর ধরণংঃ
গাড়ী / যানবাহসনর ধরণংঃ

চ) কপনিন / অন্যান্য িাোংঃ
অবের ালীন েেসয় কপিার পদবীংঃ

বাৎেফর উপাজিনংঃ

ছ) ফবসদি কর্থস ংঃ
কদসির নােংঃ

ফবসদসি অবস্থান ালংঃ

বছর

বাৎেফর উপাজিনংঃ

জ) অন্যন্য উৎেংঃ
পফরবাসরর কোট বাৎেফর আয়/ উপাফজিে অসর্থির পফরোণংঃ
(ফব.দ্র. প্রদি েথ্য ফেথ্যা বা োজাসনা বা িুল প্রোফণে হসল ফ বা ক ান েথ্য কগাপন রসল আসবদনপত্র েরােফর বাফেল বসল গন্য হসব।)
2, R.K Mission Road, Motaleb Mension (3rd Floor), Motijheel, Dhaka-1203.
Phone: 02-47113932, 47110424, 9563601.
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আসবদন ারীর ফপোর েদ্য কোলা
১ ফপ ছফব (আসবদন ারী েৃি েেযাফয়ে)
এখাসন স্ট্যাপল সর লাগাসে হসব।

আসবদন ারীর োোর েদ্য কোলা
১ ফপ ছফব (আসবদন ারী েৃি েেযাফয়ে)
এখাসন স্ট্যাপল সর লাগাসে হসব।

আসবদন ারীর েদ্য কোলা
২ ফপ ছফব এ োসর্থ স্ট্যাপল সর
লাগাসে হসব।

বেে বাফড়র ফববরণংঃ
বেে বাফড়র ধরণংঃ (র্ট ফচহ্ন ফদন)ঃংঃ র্টনসিড াসের ঘর/ র্টনসিড ফবফড / পা া ফবফড / অন্যান্য …………………………………
বেে বাফড়র অবস্থানংঃ িহরাঞ্চল / গ্রাোঞ্চল (র্ট ফচহ্ন ফদন)

বেে বাফড়র পফরোনংঃ

িো ি

পফরবাসরর ফববরণংঃ
পফরবাসরর কোট েদস্য ে খ্াংঃ

পফরবাসরর উপাজিনিীল েদস্য ে খ্াংঃ

আসবদন ারীর অধ্যয়ন অন্যান্য িাই/ কবাসনর ফববরণংঃ
ক্র. ন
িাই/ কবাসনর নাে

কেণী

অধ্যায়নরে ফিক্ষা প্রফেষ্ঠাসনর নাে

আসবদন ারীর িাই/ কবান ক উ অত্র ট্রাষ্ট হসে ফিক্ষা বৃ ফি প্রাপ্ত হসল োর ফববরণংঃ
িাই/ কবাসনর নাে
বৃ ফির ব্যাচ ও ক াড ন

ফিক্ষাস্তর

আসবদন ারী পূ সবি অত্র ট্রাষ্ট হসে ফিক্ষা বৃ ফি প্রাপ্ত হসল ফনসনাক্ত েথ্য প্রদান রুনংঃ
বৃ ফির ক াড ন ংঃ
ফিক্ষা প্রফেষ্ঠাসনর নােংঃ
কেনীংঃ
করাল নম্বরংঃ
ফিক্ষা বৃ ফি গ্রহসণর োল ও োফরখংঃ
আফে প্রফেজ্ঞা পূ বি বলফছ কয, উপসর উসেফখে ফববরনাফদ আোর জ্ঞান ও ফবশ্বাে েসে েেয এব ক ানও ফবষয় অেেয প্রোফণে হসল আোর বৃ ফি
বাফেল বসল গণ্য হসব এব গৃ হীে বৃ ফির টা া কিরে ফদসে বাধ্য র্থা ব ।

ফপোর স্বাক্ষর/র্টপেই
োফরখংঃ

োোর স্বাক্ষর/র্টপেই
োফরখংঃ

আসবদন ারীর স্বাক্ষর
োফরখংঃ

পূ বিবেী / বেি োন ফিক্ষা প্রফেষ্ঠান প্রধাসনর েন্তব্যংঃ

…………………………
স্বাক্ষর এব নােেহ েীলসোহর
োফরখংঃ

2, R.K Mission Road, Motaleb Mension (3rd Floor), Motijheel, Dhaka-1203.
Phone: 02-47113932, 47110424, 9563601.

Web: www.resgroupbd.com, E-mail: trust.resgroup@gmail.com

ঃংঃসেধাবী ও দফরদ্র ফিক্ষার্থীর বৃ ফির আসবদন পসত্রর জন্য প্রসয়াজনীয় ফনসদি িাবলীংঃ
আসবদনপসত্রর োসর্থ পূ বিবেী/বেি োন ফিক্ষা প্রফেষ্ঠাসনর প্রধান/ ফবিাগীয় প্রধান েৃি এব েেযাফয়ে ফননফলফখে
ে সযাজনীেেূ হ দাফখল রসে হসবংঃ
 আসবদন ারী ও োর ফপো-োোর/ববধ অফিিাবস র স্বাক্ষরযুক্ত এব েদ্য কোলা ছফব যর্থাস্থাসন েঠি িাসব আসবদন পসত্র ে যু ক্ত রসে
হসব ।
 আসবদন পসত্রর োসর্থ ফপো ও োোর ছফব যু ক্ত জােীয় পফরচয়পসত্রর িসটা ফপ ে যু ক্ত রসে হসব ।
 আসবদসনর োসর্থ আসবদন ারী ফিক্ষার্থীর বৃ ফি পাওয়ার কযৌফক্ত ো ে যু ক্ত রুন এব ফবগে ফেন বছসরর কেনী ফিক্ষার িলািল।
 অফিিাবস র প্রেযয়ন পত্র যাহা ফিক্ষা প্রফেষ্ঠাসনর প্রধান ফিক্ষ ও কেনী ফিক্ষ েৃ েেযাফয়ে।
 আসবদন ারী ফিক্ষার্থীর জন্য প্রফেষ্ঠান প্রধাসনর প্রেযয়ন পত্র যাহা কেনী ফিক্ষ েৃ স্বাক্ষফরে হসে হসব।
 কেনী ফিক্ষ এব প্রফেষ্ঠান প্রধাসনর স্বাক্ষফরে বত্র-োফে েূ লয়যায়ন ফরসপাটি প্রদান রসে হসব।
 ফননফলফখে ** দ্যইর্ট উৎে কর্থস প্রেযাফয়ে ফপো ও োো/ অফিিাবস র আসয়র ফববরসণর েূ ল ফপ (আসয়র ফববরণীসে অবশ্যই ফপো ও
োো/ অফিিাবস র কপিা উসেখ র্থা সে হসব)ঃংঃ
* ) েবিসিষ পাি ৃ ে ফিক্ষা প্রফেষ্ঠাসনর প্রধান েৃ ।
অর্থবা
*খ) চা রীরে ফপো / োো / অফিিাব সদর কক্ষসত্র ে ফিষ্ট প্রফেষ্ঠাসনর উচ্চপদস্থ েি েি া / অন্যান্য কক্ষসত্র ১ে কেনীর ের ারী
েি েি া/ ে ফিষ্ট ওয়াডি ফেিনার অর্থবা ইউফপ কচয়ারম্যান
ফবসিষ দ্রষ্টাব্যংঃ
 ফবসিষ েসথ্যর জন্য আলাদা াগজ ে যু ক্ত রা যাসব।
 অেম্পু নি আসবদনপত্র বাফেল বসল গণ্য হসব।
 বৃ ফি প্রদাসনর ফবষসয় েৃিপসক্ষর ফেদ্ধান্তই চূড়ান্ত বসল ফবসবফচে হসব।
 েঠি িাসব পূ রন ৃ ে আসবদনপত্র ও প্রসয়াজনীয় াগজপত্রাফদ এ োসর্থ স্ট্যাপল সর ফনসনাক্ত ঠি ানায় ডা / কুফরয়ার কযাসগ অর্থবা েরােফর
কপ্ররন রার জন্য অনুসরাধ যানাসনা যাসছংঃ
প্রধান ফনবিাহী েি েি া,
আবদ্যল লফেি কোো বদরুন কনো কেসোফরয়াল ট্রাস্ট্
কেধাবী ও দফরদ্র ফিক্ষার্থী বৃ ফি প্র ল্প,

অর্থবা ইসেইল-এর োধ্যসে আপনার পূ নিাঙ্গ আসবদন কপ্ররন রুনংঃ trust.resgroup@gmail.com
শুধু োত্রা অফিসের ব্যবহাসরর জন্য
ক াড ন ংঃ
ফনরীক্ষস র স্বাক্ষরংঃ
চূড়ান্ত িলািলংঃ
কেধাবী ও দফরদ্র ফিক্ষার্থীর বৃ ফির জন্য আপনার আসবদন ৃ ে আসবদনর্ট েৃপক্ষ েৃ যর্থাযর্থিাসব যাচাই – বাছাই পূ বি আপনাস ফনসনাক্ত
ফনফদি ষ্ট েেয় াল এব বৃ ফির জন্য অনুসোদন প্রদান সরসছন এব আগােীসে আপনার ফিক্ষাজীবন এব ব্যফক্তগে জীবসনর োিল্য ােনা রফছ।

-ংঃবৃ ফির পফরোন ও েেয় ালংঃোফে বৃ ফির পফরোনংঃ

বাফষি অনু দানংঃ পােয উপ রসণর জন্যংঃ

ফনফদি ষ্ট েেয় াল

অনু সোদন ারীর েীল ও স্বাক্ষর

৭ বছর

৫ বছর

৩ বছর

কপাষা পফরছসদর জন্যংঃ

অন্যানংঃ ...................

আসবদন ারী/ফপো-োো/ববধ অফিিাবস র স্বাক্ষর

2, R.K Mission Road, Motaleb Mension (3rd Floor), Motijheel, Dhaka-1203.
Phone: 02-47113932, 47110424, 9563601.

Web: www.resgroupbd.com, E-mail: trust.resgroup@gmail.com

