
 

টেক্সোইল ইনস্টােউে, চট্টগ্রাম, প্রস্িষ্ঠান ট াডঃ ৭০২১৪ 

 াস্িগস্ি স্িক্ষা অস্িদপ্তি এি উপবৃস্ি স্িিিন ও স্িক্ষা উপ িন ক্রয় সহায়িাি 

জন্য স্িক্ষার্থীি আবিদন ফিম 

স্িক্ষার্থীি পাসবপাে ট 

সাইবজি িস্িন ছস্ি (০১ 

 স্প) টযাপস্লিং  বি 

লাগাবি হবি। 

(ছস্িি স্পছবন নাম, টিাল ও টসিন স্লখবি) 

 

 

 

স্িক্ষার্থীি ব্যস্িগি িথ্যঃ 

স্িক্ষার্থীি নাম (িািংলায়) 

(SSC সার্ট টস্ফব ে অনুযাস্য় অনলাইন 

জন্মস্নিন্ধন  বি টস অনুযায়ী) 

 

স্িক্ষার্থীি নাম (ইিংবিস্জ িড় হাবিি 

অক্ষবি SSC সার্ট টস্ফব ে অনুযাস্য়) 
 

স্িক্ষার্থীি সচল টমািাইল নম্বি 

(পস্িিিটন  িা যাবিনা) 

 

অনলাইন জন্মস্নিন্ধন নম্বি 
 
 

জন্ম িাস্িখ (এসএসস্সি সার্ট টস্ফব ে 

অনুযাস্য়) 

 

স্লঙ্গ পুরুষ/ মস্হলা/ অন্যান্য বিিাস্হ  অিস্হা স্িিাস্হি/ অস্িিাস্হি 

স্পিাি নাম (িািংলায় স্পিাি 

এনআইস্ড অনুযাস্য়) 

 মািাি নাম (িািংলায় মািাি 

এনআইস্ড অনুযাস্য়) 
 

স্পিাি নাম (ইিংবিস্জ িড় হাবিি 

অক্ষবি স্পিাি এনআইস্ড অনুযাস্য়) 
 মািাি নাম (ইিংবিস্জ িড় হাবিি 

অক্ষবি মািাি এনআইস্ড অনুযাস্য়) 
 

স্পিা মৃি হবল মৃত্যযি িাস্িখ 

(প্রবযাজয টক্ষবে) 

 মািা মৃি হবল মৃত্যযি িাস্িখ 

(প্রবযাজয টক্ষবে) 

 

স্পিাি এনআইস্ড নম্বি (২০০৮ 

সাবলি আবগ মৃি হবল প্রবয়াজন টনই) 

 মািাি এনআইস্ড নম্বি (২০০৮ 

সাবলি আবগ মৃি হবল প্রবয়াজন টনই) 
 

স্পিাি জন্ম িাস্িখ (স্পিাি 

এনআইস্ড অনুযাস্য়) 
 মািাি জন্ম িাস্িখ (মািাি 

এনআইস্ড অনুযাস্য়) 
 

স্পিাি টমািাইল নম্বি (মৃি হবল 

প্রবয়াজন টনই) 
 মািাি টমািাইল নম্বি (মৃি হবল 

প্রবয়াজন টনই) 
 

স্িক্ষার্থীি স্হায়ী ঠি ানা (ইিংবিস্জ িড় হাবিি অক্ষবি) স্িক্ষার্থীি িিটমান ঠি ানা (ইিংবিস্জ িড় হাবিি অক্ষবি) 

গ্রাম/ এলা া  গ্রাম/ এলা া  

ওয়াড ট নম্বি  ওয়াড ট নম্বি  

টপাট অস্ফস  টপাট অস্ফস  

টপাট ট াড  টপাট ট াড  

ইউস্নয়ন/ টপৌিসভা/ 

স্সর্ট বপ টাবিিন 

 ইউস্নয়ন/ টপৌিসভা/ 

স্সর্ট বপ টাবিিন 

 

র্থানা  র্থানা  

উপবজলা/ স্সর্ট বপ টাবিিন  উপবজলা/ স্সর্ট বপ টাবিিন  

টজলা  টজলা Chattogram 

স্িভাগ (র্ট  স্চহ্ন স্দন) 

Dhaka/ Chattogram/ 

Sylhet/ Rajshahi/ 

Rangpur/ Khulna/ 

Barishal/ Mymensingh 

স্িভাগ Chattogram 
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এসএসস্সি স্িক্ষা িথ্য (ইিংবিস্জ িড় হাবিি অক্ষবি) স্ডবলামাি স্িক্ষা িথ্য (ইিংবিস্জ িড় হাবিি অক্ষবি) 

স্কুল/ প্রস্িষ্ঠাবনি নাম  প্রস্িষ্ঠাবনি নাম টেক্সোইল ইনস্টর্টউে,চট্টগ্রাম 

এসএসস্সি স্িভাগ/ টেড  ভস্িটি সন  

এসএসস্সি টিাড ট টিাল  টে বনালস্জ ও ট াড (র্ট  স্চহ্ন স্দন) টেক্সোইল-১৯ / ইয়ান ট ম্যানুঃ-১১/ ওবয়ে প্রবসস্সিং-

১৩/এযাপাবিল ম্যানুঃ-১৪ 

এসএসস্সি টিস্জবেিন নম্বি  পি ট  

এসএসস্সি টসিন  টিাড ট টিাল  

এসএসস্সি পাবসি সন  টিস্জবেিন নম্বি  

এসএসস্সি স্জস্পএ  টসিন  

স্কুল/ প্রস্িষ্ঠান টযখাবন 

অিস্িি িাি  

 উপবজলা/ স্সর্ট বপ টাবিিন 

 স্সর্ট বপ টাবিিন চট্টগ্রাম 

স্কুল/ প্রস্িষ্ঠান টযখাবন 

অিস্িি িাি 

 টজলা 

 টজলা চট্টগ্রাম 

স্কুল/ প্রস্িষ্ঠান টযখাবন 

অিস্িি িাি   

স্িভাগ (র্ট  স্চহ্ন স্দন) 

 

Dhaka/ Chattogram/ 

Sylhet/ Rajshahi/ 

Rangpur/ Khulna/ 

Barishal/ Mymensingh 

স্িভাগ চট্টগ্রাম 

পিীক্ষাি নাম (র্ট  স্চহ্ন স্দন) এসএসস্স/ দাস্খল/ এসএসস্স (টভা ) টিাড ট িািংলাবদি  াস্িগস্ি স্িক্ষা টিাড ট, ঢা া 

টিাড ট (র্ট  স্চহ্ন স্দন) Dhaka/ Chattogram/ Sylhet/ 

Rajshahi/ Dinajpur/ Jeshore/ 

Cumilla/ Barishal/ 

Mymensingh/ Technical/ 

Madrasah. 

স্িফে (র্ট  স্চহ্ন স্দন) ১ম/২য় 

উপস্স্হস্িি হাি (প্রস্িষ্ঠান  র্তট  পূিণীয়)  
……………% 

 

অস্ভভািব ি িথ্য 

(১) স্পিা/ মািা জীস্িি র্থা বল িাবদি মধ্য হবি টযব ান এ জনব  

অস্ভভাি  স্হবসবি টদখাবি হবি। 

(২) স্পিা/ মািা মৃি হবল ভাই/ টিান/ অন্যান্য টযব ান এ জনব  

অস্ভভাি  স্হবসবি টদখাবনা যাবি । 

 

                              অন্যান্য িথ্য 

স্িক্ষার্থীি সাবর্থ অস্ভভািব ি 

সম্প ট  

স্পিা/ মািা/ ভাই/ টিান/ অন্যান্য স্িক্ষার্থীি পড়াশুনাি খিচ িহন  বি ট ?  স্পিা/ মািা/ ভাই/ টিান/ অন্যান্য  

 অস্ভভািব ি নাম  

(িািংলায় এনআইস্ড অনুযাস্য়) 
 স্িক্ষার্থী মুস্িবযাদ্ধা পস্িিাবিি সন্তান স্ না? হযাঁ/ না (হযাঁ হবল, প্রবয়াজনীয় সনদপে জমা স্দবি 

হবি) 

অস্ভভািব ি নাম (ইিংবিস্জবি িড় 

হাবিি অক্ষবি এনআইস্ড অনুযাস্য়) 
 স্িক্ষার্থী িািংলাবদবিি ট ান ক্ষুদ্র নৃ-টগাষ্ঠীি 

অন্তর্ভ টি স্ না? 
হযাঁ/ না (হযাঁ হবল সিংস্িষ্ট  র্তটপক্ষ  র্তট  সনদ জমা 

স্দবি হবি) 

অস্ভভািব ি এনআইস্ড নম্বি  স্িক্ষার্থী অন্য ট ান উৎস হবি বৃস্ি/ উপবৃস্ি 

পায় স্ না? 
হযাঁ/ না  

অস্ভভািব ি জন্ম িাস্িখ  

(এনআইস্ড অনুযাস্য়) 
 স্িক্ষার্থী িািীস্ি  প্রস্িিন্ধী স্ না? হযাঁ/ না (হযাঁ হবল সিংস্িষ্ট  র্তটপক্ষ  র্তট  সনদ 

জমা স্দবি হবি) 
 অস্ভভািব ি টমািাইল নম্বি  স্িক্ষার্থী দস্িদ্র ও সুস্িিা িস্িি স্ না? হযাঁ/ না (হযাঁ হবল সিংস্িষ্ট  র্তটপক্ষ  র্তট  সনদ 

জমা স্দবি হবি) 
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টপবমন্ট স্িিিণ 

ব্যািংস্ িং টমািাইল ব্যািংস্ িং 
ব্যািংব ি নাম  টমািাইল ব্যািংস্ িং টসিাদান ািী 

প্রস্িষ্ঠাবনি নাম  

 

ব্যািংব ি িাখাি নাম  টমািাইল ব্যািংস্ িং এ াউন্ট নম্বি  

ব্যািং  এ াউবন্টি িিণ  সিয়ী স্হসাি/ চলস্ি স্হসাি টমািাইল ব্যািংস্ িং এ াউন্টিািীি 

নাম (ইিংবিস্জ িড় হাবিি অক্ষবি এনআইস্ড 

অনুযায়ী) 

 

ব্যািং  এ াউন্ট নম্বি  এ াউন্টিািীি এনআইস্ড নম্বি  

ব্যািংব ি এ াউন্টিািীি নাম 

(ইিংবিস্জবি িড় হাবিি অক্ষবি ব্যািং  

িথ্য অনুযায়ী) 

 এ াউন্টিািীি জন্ম িাস্িখ 

(এনআইস্ড অনুযাস্য়) 

 

ব্যািংব ি এ াউন্টিািীি 

এনআইস্ড নম্বি 

 স্িক্ষার্থীি সাবর্থ এ াউন্টিািীি 

সম্পট  

 

ব্যািংব ি এ াউন্টিািীি জন্ম 

িাস্িখ (এনআইস্ড অনুযাস্য়) 

   

 

 

আবিদন াস্িি স্বাক্ষি গ্রহন াস্িি স্বাক্ষি প্রস্িষ্ঠান প্রিাবনি স্বাক্ষি ও স্সল 

 

সিংযুস্ি:  

১। এসএসস্স এি মা টিীবেি ফবো স্প (০১  স্প)। 

২। স্িক্ষার্থীি অনলাইন জন্মস্নিন্ধন ফবো স্প (০১  স্প) । 

৩। স্পিাি এনআইস্ড  াড ট এি ফবো স্প (০১  স্প) । 

৪। মািাি এনআইস্ড  াড ট এি ফবো স্প (০১  স্প) । 

৫। স্পিা মািা মৃি হওয়াি  ািবণ যাব  অস্ভভাি  টদওয়া হবয়বছ, টসই অস্ভভািব ি এনআইস্ড  াড ট এি ফবো স্প (০১  স্প) । 

৬। ইউস্নয়ন/ টপৌিসভা/ স্সর্ট বপ টাবিিন  র্তট  নাগস্ি  সনদপে (০১  স্প) । 

৭। ইউস্নয়ন/ টপৌিসভা/ স্সর্ট বপ টাবিিন  র্তট  বিিাস্হ  সনদপে (০১  স্প) । (যাবদি বিিাস্হ  অিিা নাগস্ি  সনদপবে উবেখ আবছ িাবদি  এই জন্য প্রবয়াজন টনই) 

৮। স্পিা মািা ব্যস্িি অন্য াবিা এনআইস্ড স্দবয় টমািাইল ব্যািংস্ িং এ াউন্ট টখালা হবল, টসই ব্যস্িি এনআইস্ড  াড ট এি ফবো স্প (০১  স্প) ।  
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