cZbElvi D”P we`¨vjq I K‡jR
cZbElvi, Dc‡Rjvt KgjMÄ, †Rjvt †gŠjfxevRvi
ফ োন নম্বর: ০১৭২১-২৮০২৯৮
ই-ফেইল: patanhs67@gmail.com; ওয়েবসোইট: www.dskm.ac.bd

সদ্য ফেোলো রক্তিন
পোসয়পোট ম সোইি ছক্তব

ভজতডে আরবদন পত্র
(সকল তথ্য অবশ্যই ইংরেজিরত বড়
০১. ছোয়ের নোে (বোংলোে) *

হারতে অক্ষরে রেজিরেশ্ন কার্ড/সাজটডজিরকট/িন্ম-জনবন্ধন অনু যায়ী পূ েণ কেরত হরব)

: ………………………………………………………………………

০২. ছোয়ের নোে (ইংয়রক্তিয়ে) * : ………………………………………………………………………
০৩. ফেোবোইল *

: ………………………………………………………………………

০৪. ক্লোস/ফেণী *

: ………………………………………………………………………

০৫. গ্রূপ *

:  Humanities  Business Studies  General

০৬. ক্যোটোগক্তর

:  আবোক্তসক্  অনোবোক্তসক্

০৮. িন্ম েোক্তরখ

: dd/mm/yyyy

০৭. বববোক্তিক্ অবস্থো : অক্তববোক্তিে

০৯. িোেীেেো : বোংলোয়েশী ১০. রয়ির গ্রূপ: …… ১১. ধেম: ……………

১২ িোেীে পক্তরচে পে / িন্ম-ক্তনবন্ধন নং: ……………………… ১৩. ফসশন * : 2021-22 ১৪. এক্োয়েক্তেক্ বছর *: 2021
১৫. ক্তপেোর নোে (ইংয়রক্তিয়ে)* : ………………………………………………………………………
১৬. ক্তপেোর নোে (বোংলোে) *

: ………………………………………………………………………

১৭. ফেোবোইল

: …………………..

১৮. ফপশো: …………………. ১৯. েোক্তসক্ আে: …………

২০. এন,আই,ক্তে / পোসয়পোট ম নং : …………………… ২১. ই-ফেইল আইক্তে: ………………………………….
২২. েোেোর নোে (ইংয়রক্তিয়ে)* : ………………………………………………………………………
২৩. েোেোর নোে (বোংলোে) *

: ………………………………………………………………………

২৪. ফেোবোইল

: …………………… ২৫. ফপশো: ………………

২৭. এন,আই,ক্তে / পোসয়পোট ম নং : …………………
২৯. বেমেোন ঠিক্োনো

২৬. েোক্তসক্ আে: ………….

২৮. ই-ফেইল আইক্তে: ………………………………….

: গ্রোে/বোক্তি/সিক্ নং ……………………………………………………….

েোক্ঘর: ……………………… ফপোস্ট ফক্োে: …….. থোনো: …………………… ফিলো: ……………........
৩০. স্থোেী ঠিক্োনো *

:  বেমেোন ও স্থোেী ঠিক্োনো এক্ই িয়ল ফচক্ েোক্ম ক্রুন

গ্রোে/বোক্তি/সিক্ নং ………………………………………………………………………………..
েোক্ঘর: ……………………… ফপোস্ট ফক্োে: …….. থোনো: …………………… ফিলো: ……………........
৩১. আইন অনুযোেী অক্তিিোবয়ক্র নোে ও ঠিক্োনো (ক্তপে িীক্তবে নো থোক্য়ল):
নোে: ………………………..ফপশো: ……………… সম্পক্ম: ……………..

ফেোবোইল: ………………

ঠিক্োনো: ………………………………………….. এন,আই,ক্তে / পোসয়পোট ম নং : ………………………...
সংযুক্তি: (১) cvm‡cvU© mvBR Qwe 4 Kwc,Qwei mvg‡bi w`‡Ki wb‡Pi As‡k cÖv_©x‡K ¯^n‡¯Í Zvi bvg wjL‡Z nB‡e; (২) Gm.Gm.wm/`vwLj/mggv‡bi cixÿvq cv‡ki g~j
GKv‡WwgK UªvÝwµÞ/b¤^i d`© Ges Dnvi 2wU d‡UvKwc; (৩) me©‡kl wkÿv cÖwZôvb cÖavbKZ…K cÖ`Ë cÖksmv c‡Îi g~j Kwc I Dnvi 2 wU d‡UvKwc; (৪) wcZv/gvZvi
RvZxq cwiPq c‡Îi 2wU d‡UvKwc.

৩২. স্থোনীে অক্তিিোবয়ক্র নোে (অে প্রক্তেষ্ঠোয়ন পক্তরক্তচে ক্ক্তেটি/ক্তশক্ষক্/ছোয়ের নোে):  ক্ক্তেটি  ক্তশক্ষক্  ছোে
নোে: ……………………………………………… ফেোবোইল: ………………………………....
৩৩. পূব মবেী ফক্ন্দ্রীে পরীক্ষোর ক্তববরণ:
পরীক্ষোর নোে

প্রক্তেষ্ঠোয়নর নোে

ক্তবিোগ

ফরোল নম্বর

ফরক্তি: নম্বর

ক্তিক্তপএ

পোয়শর সন

এসএসক্তস/সেেোন
ফিএসক্তস
ক্তপইক্তস
৩৪. ক্তবষে:
ক্. অক্তেক্তরি (Additional) নোে : ……………………… অক্তেক্তরি (Additional) ফক্োে

: ………….

খ. ঐক্তিক্ (Optional) নোে

: ………….

: ……………………… ঐক্তিক্ (Optional) ফক্োে

অঙ্গীকােনামা
আক্তে আপনোর ক্য়লয়ির .................................... ফেক্তণর .................................... শোখোে িক্তে ম িয়ে ইচ্ছুক্। আক্তে ফঘোষণো
ক্ক্তরয়েক্তছ ফয, উপয়র বক্তণ মে ক্তবষেোক্তে সম্পূণ ম সেয ও ক্তনর্ভমল। প্রেত্ত েয়ে ফক্োন ধরয়ণর র্ভল থোক্তক্য়ল এবং পরবেীয়ে িক্তে ম সংক্রোন্ত ফক্োন
ধরয়ণর িঠিলেো সৃক্তি িইয়ল সক্ল েোে-েোক্তেত্ব আক্তে ক্তনয়ি বিন ক্ক্তরব। আক্তে ক্য়লয়ির যোবেীে পরীক্ষোে অংশগ্রিণ ক্ক্তরব এবং
ক্েপয়ক্ষ প্রক্তেটি ক্তবষয়ে ৮৫% ফলক্চোর ক্লোস এবং ৮৫% ব্যবিোক্তরক্ ও টিউয়টোক্তরেোল ক্লোয়স উপক্তস্থে থোক্তক্ব। ইিো ছোিো ক্য়লয়ির
যোবেীে ফবেন ও অন্যোন্য পোওনো রীক্তেেয়েো পক্তরয়শোধ ক্ক্তরব। আক্তে আরও প্রক্তেজ্ঞো ক্ক্তরয়েক্তছ ফয, ক্য়লয়ির যোবেীে ক্তনেে-ক্োনুন
েোক্তনেো চক্তলব। ক্য়লি ক্যোম্পোয়স প্রেযক্ষ/পয়রোক্ষ িোয়ব রোিনীক্তে এবং েেসংক্রোন্ত ক্েমক্োন্ড এবং ধূেপোন ও ফেোবোইল ফ োন বিন ও
ব্যবিোর ফথয়ক্ ক্তবরে থোক্তক্ব। ক্য়লয়ির ক্তনক্তে মি ফপোষোক্ ক্তনেক্তেে পক্তরধোন ক্য়র ক্য়লয়ি আক্তসব। রোষ্ট্র ক্তবয়রোধী ক্তক্রেো-ক্লোয়প অংশ গ্রিণ
ক্ক্তরবনো। অন্যথোে ক্র্তমপয়ক্ষর ক্তসদ্ধোন্ত ফেোেোয়বক্ ফয ফক্োন শোক্তি গ্রিয়ণ বোধ্য থোক্তক্ব।
Avcbvi AbyMZ
...................................................
AwffveK/AvBbvbbyM Awffve‡Ki ¯^vÿi
ZvwiLt

...................
wkÿv_©xi ¯^vÿi

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

fwZ© KwgwUi mycvwik
fwZ© wdm I Ab¨vb¨ UvKv MÖnYKivi Rb¨ mycvwik Kiv †Mj|
..............................................................
..............................................................
Awdm mnKvix Kvg wnmve mnKvix ¯^vÿi I ZvwiL AvnŸvq‡Ki ¯^vÿi I ZvwiL

fwZ© Aby‡gv`b Kiv nj|
Aa¨‡ÿi ¯^vÿi
সংযুক্তি: (১) cvm‡cvU© mvBR Qwe 4 Kwc,Qwei mvg‡bi w`‡Ki wb‡Pi As‡k cÖv_©x‡K ¯^n‡¯Í Zvi bvg wjL‡Z nB‡e; (২) Gm.Gm.wm/`vwLj/mggv‡bi cixÿvq cv‡ki g~j
GKv‡WwgK UªvÝwµÞ/b¤^i d`© Ges Dnvi 2wU d‡UvKwc; (৩) me©‡kl wkÿv cÖwZôvb cÖavbKZ…K cÖ`Ë cÖksmv c‡Îi g~j Kwc I Dnvi 2 wU d‡UvKwc; (৪) wcZv/gvZvi
RvZxq cwiPq c‡Îi 2wU d‡UvKwc.

