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ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রযুবি ফপলরাব ট্রালেয ফপলরাবলয জন্য আলফদন ত্র 

                     

০১। আলফদনকাযীয নাভ: 

(ক) ফাাংরায় : .................................................................................................................................. 

(খ) ইাংলযজীলে :............................................................................................................ ....................... 

০২। বোয নাভ:  

(ক) ফাাংরায় : ........................................................................................................................... .......  

(খ) ইাংলযজীলে :................................................................................................................................... 

০৩। ভাোয নাভ:  

(ক) ফাাংরায় :............................................................................................................................ .......  

(খ) ইাংলযজীলে :..................................................................................................................... ..............  

০৪। জন্ম োবযখ (এ.এ.ব. ফা ভভালনয নদ/জন্ম নদ অনুালয):...................................................................... 

০৫। আলফদনত্র জভা ফদয়ায ফল োবযলখ ফয় :...............................................................................................     

০৬। জােীয় বযচয়ত্র নম্বয :...................................................................................................................... 

০৭। জােীয়ো :.................................................................................................................... ................... 

০৮। আলফদনকাযীয ঠিকানা: 

      (ক) স্থায়ী ঠিকানা :............................................................................................................................. 

      (খ) ফেতভান ঠিকানা (লাে ফকাড) :......................................................................................................    

      (গ) ফভাফাইর নম্বয :...................................... (ঘ) ইলভইর :..................................................... ................ 

      (ঙ) বফকল্প ফভাফাইর নম্বয :.................................................................................................... ................         

০৯। ক) বফফাবক অফস্থা :....................................খ) ন্তান াংখ্যা (মবদ থালক) :.................................................. 

১০। বক্ষাগে ফমাগ্যো (নম্বযত্র ও নলদয েযাবয়ে কব াংযুি কযলে লফ): 

যীক্ষায নাভ প্রবেষ্ঠালনয নাভ ফফাড ত/বফশ্ববফদ্যারয় ালয ফছয প্রাপ্ত নম্বয 

 

প্রাপ্ত 

ফেড/ফেবি 

স্নােক/স্নােলকাত্তয 

ম তালয় মূর বফলয় 

এএব(ভভান)       

এইচএব(ভভান)       

স্নােক       

স্নােলকাত্তয       

অন্যান্য (মবদ থালক)       

১১। ফেতভান ফাগে বফফযি: ...................................................................................................................... 

১২। ফাগে প্রবক্ষলিয বফফযি (মবদ থালক): ................................................................................................ .. 

৩              
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১৩। ফকান ফকাল ত ববেত লে আেী (টিক বদন): এভএ (বফলদল)/বএইচবড(বফলদল)/বএইচবড (লদল) 

১৪। ফকাল তয নাভ: .................................................................................................................................... 

(ক) ফাাংরালদলয আথ ত-াভাবজক ফক্ষলত্র এই বক্ষা/গলফলিায গুরুত্ব (াংযুবি) : ....................................................... 

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

(খ) অন্য ফকান বফশ্ববফদ্যারলয় এই কাজ/গলফলিা লয় থাকলর োয বফফযি এফাং কালজয াযাাং (মবদ থালক): .......................  

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

১৫। আলফদনকাযী পূলফ ত ফকান গলফলিামূরক কাজ কলয থাকলর ফ ম্পবকতে েথ্য, প্রকানা ও বথবলয াযাাং:................... 

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

১৬। আলফদনকাযী ফকান [এভএ (বফলদল)/বএইচবড(লদল ও বফলদল)] ফকাল ত ববেতয অপায ফলয়লছন: যাঁ / না (টিক বদন)। 

১৭। ১৬ অনুলেলদয উত্তয যাঁ লর অপায ফরটায াংযুবি  াফলজলেয নাভ, বথব টাইলটর এফাং বফশ্ববফদ্যারয়/ 

ইন্সটিটিউলটয নাভ ও ঠিকানা: ................................................................................................................. ..... 

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

১৮। ফ তলল প্রকাবে “The Times Higher Education World University Overall Rankings”(১-৪০০):…..…... 

১৯। ফকা তটি ম্পলকত াংবক্ষপ্ত বফফযি- বযাচ ত প্রলাজার (াংযুবি আকালয এক ফথলক াঁচ পৃষ্ঠায ভলে): ............................. 

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

২০। ফকা ত শুরুয ম্ভাব্য ভা ও ার এফাং ম্ভাব্য খযলচয বযভাি: ......................................................................... 

 

২১। ইলোভলে ববেত লয় থাকলর ফকাল তয বফফযি, বফশ্ববফদ্যারয়/ইন্সটিটিউলটয ঠিকানা এফাং ফকা তটি শুরু ও ফল ওয়ায োবযখ: 

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

২২। অন্য ফকান ফপলরাব ফা বৃবত্ত প্রাপ্ত লয় অেয়নযে থাকলর োয বফফযি (বৃবত্ত প্রদানকাযী াংস্থা, বৃবত্তয বযভাি  উলেখ): 

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

২৩। ইলোপূলফ ত প্রাপ্ত ফপলরাব/বৃবত্তয বফফযি (মবদ থালক): 

      ক) ফপলরাব/বৃবত্ত ও বফললয়য নাভ.......................................................................................... ................ 

      খ) বফশ্ববফদ্যারলয়য নাভ ও ভয়কার......................................................................................................... 

২৪। আইইএরটিএ (IELTS)/ ফটালপর (TOEFL iBT)/ বজআযই (GRE)/ বটিই(PTE)/ অন্যান্য এয প্রাপ্ত নম্বয ও 

ফভয়াদ (নম্বয ও ফভয়াদ বরলখ নদ      কযলে লফ): ......................................................................................  

২৫।                              https://forms.gle/S5TXgi1qZJsjBJYY6 

২৬। দুইজন বফবষ্ট বযচয়দানকাযীয (Reference) নাভ, দবফ ও পূি ত ঠিকানা (লপান ও ইলভইর): 

       ক) ............................................................. 

       খ) .............................................................. 

আবভ ............................................... এই ভলভ ত অঙ্গীকায কযবছ ফম, উযু তি বফফযিাবদ ম্পূি ত ঠিক। এলে অপ্রলয়াজনীয়, 

অম্পূি ত এফাং ফকান ভুর েথ্য প্রদান কযা য়বন। আভালক ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রযুবি ফপলরাব প্রদান কযা লর আবভ 

এভএ/বএইচবড (একটিলে টিক বদন) বডবে ফলল ফদল বনধ তাবযে ভলয়য জন্য ফকান যকাবয/লফযকাবয াংস্থায় চাকুবয/লফা 

প্রদান কযলে ফাে থাকলফা। 

 

 

 

োবযখ ........................                                                                               ........................................... 

াংস্থা প্রধালনয সুাবয স্বাক্ষয (চাকুবযযেলদয জন্য ফােোমূরক)                       আলফদনকাযীয স্বাক্ষয 

https://forms.gle/S5TXgi1qZJsjBJYY6
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       (াংবিষ্ট কাগজত্র াংযুি থাকলর ালয করালভ টিক    (∙) বদন এফাং পৃষ্ঠা নম্বয বরখুন, আয না থাকলর 

ক্র    (×) বদন) 

 

       অনুালয কাগজত্র একই ক্রলভ াবজলয় বদন। 

 

 

                        াংযুি আলছ াংযুি নাই            

             

অপায ফরটায/এডবভন ফরটায    

এএব নদ ও নম্বযলত্রয                

এইচএব নদ ও নম্বযলত্রয                

অনা ত/ভভান নদ ও নম্বযলত্রয                

ভাো ত/ভভান নদ ও নম্বযলত্রয             (প্রলমাজয ফক্ষলত্র)     

IELTS/TOEFL/GRE/PTE/Others নদ    

                        

ালাট ত (মবদ থালক)    

                 

৩                                     

                                                      

                        বযাচ ত প্রলাজার)    

                                                       

                                                     

   

                                                    

প্রবক্ষলিয নদ (মবদ থালক)    

াংবিষ্ট                                                   

াফ তক্ষবিক বক্ষাথী/গলফলক নদ (াংবিষ্ট বক্ষা প্রবেষ্ঠান/বফবাগীয় 

প্রধান/সুাযবাইজালযয প্রেযয়নত্র) 

   

 

                                                 ?        

                                                          ?        

 


