“শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলাসিয়ার অ্যাওয়ার্-ড ২০২২” এর জন্য আবেদন
(উপবজলার পর্ ডায় আবেদনকারীর জন্য প্রবর্াজয)

পািবপার্ ড
িাইবজর
রসিন ছসে

েরাের
উপবজলা সনে ডাহী অ্সিিার
ও
িভাপসি
শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলাসিয়ার অ্যাওয়ার্ড িংক্রান্ত উপবজলা কসিটি।

পুরস্কার কযার্াগসরর নাি :..................................................................................................
০১। আবেদনকারীর নাি (োংলায়)

:

ইংবরসজবি (েড় অ্ক্ষবর)

:

০২। সপিার নাি (োংলায়)
ইংবরসজবি (েড় অ্ক্ষবর)
০৩। িািার নাি (োংলায়)
ইংবরসজবি (েড় অ্ক্ষবর)

:
:
:
:

০৪। স্বািী/স্ত্রীর নাি (র্সদ থাবক)

:

০৫। জািীয় পসরচয়পত্র নম্বর

:

০৬। জন্ম িাসরখ (এনআইসর্/জন্মিনদ/শজএিসি
ো িিিান/বজএিসি/এিএিসি ো
িিিাবনর িনদ অ্নুর্ায়ী)
০৭। আবেদনকারীর শিাোইল নম্বর এেং
ই-শিইল নম্বর
০৮। েিডিান ঠিকানা
(শর্াগাবর্াবগর জন্য )
০৯। স্থায়ী ঠিকানা

:

১০। েিডিান েয়ি ( সেজ্ঞসি প্রকাবের িাসরবখ)

:

১১। সেক্ষাগি শর্াগ্যিা (িবে ডাচ্চ)

:

১২। আবেদনকারীর শপো

:

:
:
:

১৩। প্রাথীি কযার্াগসরর সেষবয় িংসক্ষি সেেরণ :
( িবে ডাচ্চ ৫০০ েব্দ)
১৪। প্রকল্প/কাজ এর প্রবয়াগাধীন এলাকা
:
পািা/২

-২১৫। প্রকল্প/কাজ দ্বারা প্রভাসেি জনিংখ্যা

:

১৬। িরািসর উপকারবভাগীর িংখ্যা

:

১৭। কাজ/প্রকল্পটির িিয়কাল

:

১৮। জািীয় ো আন্তজডাসিক অ্ন্যান্য স্বীকৃসি/ :
পুরস্কার
১৯। জঙ্গীোদ, িন্ত্রাি, োল্যসেোহ, িাদক, :
শর্ৌতুক ইিযাসদ প্রসিবরাবধর শক্ষবত্র
আবেদনকারীর অ্েদান
২০। িিাজকল্যাণ, নারী উন্নয়ন, পসরবেে উন্নয়ন, :
স্বাস্থয শিো প্রভৃসি শক্ষবত্র আবেদনকারীর
অ্েদান
২১। িািাসজক িাধ্যি এেং গণিাধ্যবি প্রচার

:

২২। কার্ ডক্রবির প্রিাণাসদ উপস্থাপন

:

২৩।

প্রসিিলনবর্াগ্যিা (Replicability)

:

২৪.

দাসখলকৃি শপ্রািাইবলর সেষবয় প্রিযয়নকারী ০২ :
(দুই) জন সেসেষ্ট ব্যসির নাি, পদসে, ঠিকানা,
শিাোইল নম্বর ও ই-শিইল নম্বর

আবেদনকারীর নাি ও স্বাক্ষর
( িাসরখিহ )
িংযুসিিঃ ১. িদ্য শিালা পািবপার্ ড িাইবজর ছসে-০১ (এক) প্রস্থ
২. জািীয় পসরচয়পবত্রর িিযাসয়ি কসপ-০১ (এক) প্রস্থ
৩. দাসখলকৃি শপ্রািাইবলর শক্ষবত্র ০২ (দুই) জন সেসেষ্ট ব্যসির প্রিযয়নপত্র-০২ (দুই) প্রস্থ
৪. িবে ডাচ্চ সেক্ষাগি শর্াগ্যিার িিযাসয়ি িনদপত্র -০১ (এক) প্রস্থ
৫. েয়ি প্রিাণবকর শক্ষবত্র শজএিসি ো িিিান/এিএিসি ো িিিাবনর সেক্ষাগি শর্াগ্যিার িিযাসয়ি িনবদর কসপ০১ (এক) প্রস্থ
৬. র্থার্থ প্রিাণক (ছসে, সভসর্ও, সিসর্/বপনড্রাইভ ও অ্ন্যান্য িথ্যাসদ) দাসখল করবি হবে।
৭. প্রথি শেসণ শগবজবর্র্ কিডকিডা কর্তডক প্রদত্ত আবেদনকারীর চাসরসত্রক িনদ পত্র।
সেিঃ দ্রিঃ প্রবর্াজয শক্ষবত্র অ্সিসরি কাগবজ আবেদনকারীর স্বাক্ষরযুি সেস্তাসরি িথ্যাসদ প্রদান করা র্াবে।

“শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলাসিয়ার অ্যাওয়ার্-ড ২০২২” এর জন্য আবেদন
(ঢাকা, চট্টগ্রাি, রাজোহী ও খুলনা িহানগরী পর্ ডায় আবেদনকারীর জন্য প্রবর্াজয)

পািবপার্ ড
িাইবজর
রসিন ছসে

েরাের
শজলা প্রোিক
ও
িভাপসি
শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলাসিয়ার অ্যাওয়ার্ড
িংক্রান্ত শজলা কসিটি।

পুরস্কার কযার্াগসরর নাি :..................................................................................................
০১। আবেদনকারীর নাি (োংলায়)

:

ইংবরসজবি (েড় অ্ক্ষবর)

:

০২। সপিার নাি (োংলায়)
ইংবরসজবি (েড় অ্ক্ষবর)
০৩। িািার নাি (োংলায়)
ইংবরসজবি (েড় অ্ক্ষবর)

:
:
:
:

০৪। স্বািী/স্ত্রীর নাি (র্সদ থাবক)

:

০৫। জািীয় পসরচয়পত্র নম্বর

:

০৬। জন্ম িাসরখ (এনআইসর্/জন্মিনদ/শজএিসি
ো িিিান/বজএিসি/এিএিসি ো
িিিাবনর িনদ অ্নুর্ায়ী)
০৭। আবেদনকারীর শিাোইল নম্বর এেং
ই-শিইল নম্বর
০৮। েিডিান ঠিকানা
(শর্াগাবর্াবগর জন্য )
০৯। স্থায়ী ঠিকানা

:

১০। েিডিান েয়ি ( সেজ্ঞসি প্রকাবের িাসরবখ)

:

১১। সেক্ষাগি শর্াগ্যিা (িবে ডাচ্চ)

:

১২। আবেদনকারীর শপো

:

:
:
:

১৩। প্রাথীি কযার্াগসরর সেষবয় িংসক্ষি সেেরণ :
( িবে ডাচ্চ ৫০০ েব্দ)
১৪। প্রকল্প/কাজ এর প্রবয়াগাধীন এলাকা
:
পািা/২

-২১৫। প্রকল্প/কাজ দ্বারা প্রভাসেি জনিংখ্যা

:

১৬। িরািসর উপকারবভাগীর িংখ্যা

:

১৭। কাজ/প্রকল্পটির িিয়কাল

:

১৮। জািীয় ো আন্তজডাসিক অ্ন্যান্য স্বীকৃসি/ :
পুরস্কার
১৯। জঙ্গীোদ, িন্ত্রাি, োল্যসেোহ, িাদক, :
শর্ৌতুক ইিযাসদ প্রসিবরাবধর শক্ষবত্র
আবেদনকারীর অ্েদান
২০। িিাজকল্যাণ, নারী উন্নয়ন, পসরবেে উন্নয়ন, :
স্বাস্থয শিো প্রভৃসি শক্ষবত্র আবেদনকারীর
অ্েদান
২১। িািাসজক িাধ্যি এেং গণিাধ্যবি প্রচার

:

২২। কার্ ডক্রবির প্রিাণাসদ উপস্থাপন

:

২৩।

প্রসিিলনবর্াগ্যিা (Replicability)

:

২৪.

দাসখলকৃি শপ্রািাইবলর সেষবয় প্রিযয়নকারী ০২ :
(দুই) জন সেসেষ্ট ব্যসির নাি, পদসে, ঠিকানা,
শিাোইল নম্বর ও ই-শিইল নম্বর

আবেদনকারীর নাি ও স্বাক্ষর
( িাসরখিহ )
িংযুসিিঃ ১. িদ্য শিালা পািবপার্ ড িাইবজর ছসে-০১ (এক) প্রস্থ
২. জািীয় পসরচয়পবত্রর িিযাসয়ি কসপ-০১ (এক) প্রস্থ
৩. দাসখলকৃি শপ্রািাইবলর শক্ষবত্র ০২ (দুই) জন সেসেষ্ট ব্যসির প্রিযয়নপত্র-০২ (দুই) প্রস্থ
৪. িবে ডাচ্চ সেক্ষাগি শর্াগ্যিার িিযাসয়ি িনদপত্র -০১ (এক) প্রস্থ
৫. েয়ি প্রিাণবকর শক্ষবত্র শজএিসি ো িিিান/এিএিসি ো িিিাবনর সেক্ষাগি শর্াগ্যিার িিযাসয়ি িনবদর কসপ০১ (এক) প্রস্থ
৬. র্থার্থ প্রিাণক (ছসে, সভসর্ও, সিসর্/বপনড্রাইভ ও অ্ন্যান্য িথ্যাসদ) দাসখল করবি হবে।
৭. প্রথি শেসণ শগবজবর্র্ কিডকিডা কর্তডক প্রদত্ত আবেদনকারীর চাসরসত্রক িনদ পত্র।
সেিঃ দ্রিঃ প্রবর্াজয শক্ষবত্র অ্সিসরি কাগবজ আবেদনকারীর স্বাক্ষরযুি সেস্তাসরি িথ্যাসদ প্রদান করা র্াবে।

