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মাসিক সিক্ষাবৃসির আবেদন ফরম (সনজ হাবে িকল স্থান পূরণ আেশ্যক)
আবেদনকারীর পূণ ণ নাম (োাংলায়)
Full Name in English
ফফান নাম্বার এোং ইবমইল
আবেদনকারীর পূণ ণ স্থায়ী ঠিকানা
আবেদনকারীর েেণমান ঠিকানা
স্কুল/কবলজ/সেশ্বসেদ্যালবয়র নাম ও ঠিকানা
সেভাগ (উদাাঃসেজ্ঞান, ফামণাসি, যন্ত্রবকৌিল)
অধ্যয়নরে ফেণী/ের্ ণ-বিসমস্টার
ফেণীবে েেণমান ফমধাক্রম
িে ণবির্ পরীক্ষায় ফলাফল (সজসপএ/মাকণ)
মাোর নাম ও ফপিা
সপোর নাম ও ফপিা
ফরফাবরন্স-১ এর নাম (স্কুল সিক্ষক/প্রধান)
ফরফাবরন্স-২ এর নাম (কবলজ সিক্ষক/প্রধান)
ফমাট ভাই-বোন
পাসরোসরক ফমাট মাসিক আয়
পড়াশুনা ফিবর্ ফয ফপিায় আগ্রহী
আনুমাসনক খরচ (র্াকা, খাওয়া, সিক্ষা, অন্যান্য) মাসিকাঃ
অন্য উৎি ফর্বক বৃসি ফপবয় র্াকবল
উৎিাঃ
সিক্ষার্থর নাম ও স্বাক্ষর

ভসেণর োসরখাঃ
জন্ম োসরখাঃ
ফেণীবে ফমাট সিক্ষার্থাঃ
এি এি সিাঃ
এইচ এি সিাঃ
অসভভােকাঃ হযাঁ/না
অসভভােকাঃ হযাঁ/না
ফফানাঃ
ফফানাঃ
প্রার্থর ক্রমাঃ

োসর্ ণক সিক্ষা এোং অন্যান্যাঃ
মাসিক/োসর্ ণক পসরমাণাঃ
িাংসিষ্ট স্কুল/কবলজ/সেভাগীয় প্রধান এর নাম ও স্বাক্ষর
(িীলবমাহরিহ)

োসরখাঃ
(শুধুমাত্র ফাউবেিবনর ব্যেহাবরর জন্য)
মন্তব্যাঃ

োসরখাঃ
অনুদানকারীর নামাঃ
ফাউবেিবন ফয পবদ কমণরোঃ
স্বাক্ষর ও িীলাঃ

এককালীন/মাসিক বৃসির পসরমাণাঃ.............. .......টাকা

োসরখাঃ
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Candidate’s Educational and Financial History and Status
(সনজ হাবে িকল স্থান পূরণ আেশ্যক)

Student’s name (ছাত্র/ছাত্রীর নাম):
Contact mobile (ফফান নাম্বার):
GPA List (সজসপএ), Please include all results from SSC exam to current course of study:

SSC GPA:

SSC Roll:

Year:

HSC Roll:

Year:

Board:
HSC GPA:
Board:
Study plan (aim in life):

(Ex.: Wish to be a doctor).

Father’s name (সপোর নাম):
Mother’s name (মাোর নাম):
Detail Permanent Address (স্থায়ী ঠিকানা): Village:
Upazilla:

Post:
District:

Current Address (েেণমান ঠিকানা):
Contact Person (ফযাগাবযাবগর উপায়):

Phone:

Email:
Income of the family (পসরোবরর আয় ও উৎি):
Number of brothers/ sisters (ভাইবোন): brothers:
Present status of brothers and/or sisters:

sisters:

Any other source (s) of scholarship (অন্য ফকাবনা উপাবয়/উৎি ফর্বক িাহায্য/বৃসি ফপবয় র্াকবল):

Other financial information (অন্যান্য অর্ ণননসেক সেেরণ):

(Example: My mother is only earning member
of our family and she used to cultivate some lands, but now she is too old to perform such hard works. So it
is difficult to bear our educational expenses and family.)

Reason for recommendation (ফকবনা বৃসি ফদয়া প্রবয়াজন):

Please name two teachers whom can be contacted (দুইজন স্কুল এোং/ো কবলজ সিক্ষবকর নাম, ও
ফফান):
1)

2)

Please include/attach the screenshots of the following in the end (printed copy):
a) HSC Result (Screenshot of Board Result from the related website)
b) SSC Result (Screenshot of Board Result from the related website, Showing
all result details about the candidate)
c) Any other results (Coaching center, attach scan copy)

One-year expense breakdown (Estimated in Bangladeshi Taka):

Living place (Home/Hall/Dorm):

LIVING EXPENSES (in Taka):
1. Meal Charge (lunch and dinner):
2. Breakfast:
Daily
3. Evening Snacks: Daily
4. Transport Fee:
Daily
Total Living Expense:

Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly

ACADEMIC EXPENSE: YEARLY
1. 1st Term Fees:
2. 2nd Term Fees:
Total (Yearly):

Book & others:
For books and other yearly cost:

Total Yearly Expense (estimated):
Minimum:
Maximum:

Any further comment(s) by the candidate:

Yearly
Yearly
Yearly
Yearly
Yearly

