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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ককন্দ্রীয় তহববল 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

২১ তলা, ভবন নাং: ৬, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা-১০০০। 
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বশক্ষাবৃবি প্রাবির আদবেন ফরম 

(শতভাগ রিাবনমুবি বশল্প কারিানায় কম মরত শ্রবমদকর মেধাবী সন্তানদের জন্য) 

বরাবর 

মহাপবরিালক 

ককন্দ্রীয় তহববল 

সাংবিষ্ট কক্ষদে টিক বিহ্ন ( ) বেনঃ-               (ক)    এস.এস.সস. বা সেোন                (ি)    এইচ.এস.সস. বা সেোন 
 

(সবিঃদ্রিঃ- এস.এস.সস. ও এইচ.এস.সস.-মে ৪.০ অথবা েদূর্ধ্ব প্রাপ্তরাই আদবেন করদে পারদব। আদবেদনর সেয়সীো পরীক্ষার ফল প্রকাদের এক বছদরর 

েদে হদে হদব।) 

 

১। আদবেনকারী ব্যবিগত তথ্যবলীঃ- 

(ক) নামঃ              

(ি) বপতার নামঃ           (গ) মাতার নামঃ      

(ঘ) পেবীঃ           (ঙ) জন্ম তাবরিঃ      

(ি) জাতীয় পবরিয়পে/ জন্ম সনে (সতযাবয়ত অনুবলবপ সাংযুি করদত হদব):        

(ছ) স্থায়ী ঠিকানাঃ     গ্রাম/ মহল্াঃ              ডাকঘরঃ      

                    থানা/উপদজলাঃ                কজলাঃ      

(জ) বতমমান ঠিকানাঃ- গ্রাম/ মহল্াঃ              ডাকঘরঃ      

থানা/উপদজলাঃ                            কজলাঃ      

(ঝ) কমাবাইল নাম্বর (আববিক):            

 

২। শ্রবমদকর কম মরত প্রবতষ্ঠাদনর / কারিানার নাম ও ঠিকানা (স্পষ্ট অক্ষদর) বলখুনঃ- 

 

                

                

 

৩।         শ্রবমদকর কমধাবী সন্তাদনর বববরণঃ- 

(ক) নামঃ                 

(ি) বপতার নামঃ             (গ) মাতার নামঃ      

(ঘ) সেক্ষা প্রসেষ্ঠাদনর নােিঃ             

(ঙ) জাতীয় পবরিয় পে/জন্ম সনে পদের নাম্বারঃ           

(চ) অসজবে ফলাফলিঃ             (ছ) পাদের সনিঃ          

(জ) মোবাইল নম্বর (যসে থাদক):            

শ্রবমক ও কমধাবী 

সন্তাদনর পাসদপার্ ব 

সাইদজর ১ (এক) 

কবপ কদর ছবব 

http://www.centralfund.gov.bd/
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৪। শ্রবমদকর ব্যাাংক বহসাদবর বববরণী অথবা কমাবাইল ব্যাাংবকাং নাম্বারঃ- (দিক অথবা ব্যাাংক ডকুদমদের কবপ সাংযুি করদত হদব) 

ব্াাংক সহসাদবর নাে ও োখার নাে ব্াাংক সহসাদবর নাম্বার রাউটাং নাম্বার 

 

 

  

 অথবা 

মোবাইল ব্াাংসকাং নাম্বার 

নগে / সবকাে / রদকর্ নাম্বারিঃ  

 

৫। ককন্দ্রীয় তহববল হদত ইদতাপূদব ম ককান আবথ মক অনুোন কপদয় থাকদল তার বববরণঃ- 

(ক) প্রাবির তাবরিঃ      (ি) প্রাি অদথ মর পবরমানঃ       

(গ) প্রাবির কারণঃ              

৬। সাংযুসতিঃ- (কবপ সাংদ াজন পূব মক টক সচহ্ন সেন) 

শ্রসেদকর মক্ষদে সন্তাদনর মক্ষদে 

≥ শ্রসেদকর সনদয়াগপদের অনুসলসপ  ≥ সন্তাদনর জােীয় পসরচয়পে/জন্ম সনে পদের অনুসলসপ ও ছসব 

≥ শ্রসেদকর জােীয় পসরচয়পদের অনুসলসপ ও ছসব ≥ সেক্ষাপ্রসেষ্ঠান কর্তবক োকবেীদর্র সেযাসয়ে কসপ 

≥ কারখানা কর্তবক প্রেত্ত আইসি কাদি বর অনুসলসপ ≥ সেক্ষাপ্রসেষ্ঠান কর্তবক প্রেত্ত আইসি কাদি বর অনুসলসপ 

≥ কারখানা কর্তবক প্রেত্ত প্রেযয়নপদের মূলকসপ  

≥ সবসজএেইএ ও সবদকএেইএ কর্তবক প্রেত্ত মেম্বারেীপ 

সাট বসফদকর্ 

 

 

৭। অন্য ককাদনা তথ্য ( বে থাদক):-            

আবম কঘাষণা করদতবছ ক , এই আদবেন পদে  ববণ মত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও ববশ্বাস মদত সতয এবাং আবম ককাদনা তথ্য কগাপন কবর নাই। 

 

 

 

আদবেনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তাবরি 

৮। আদবেন মকন্দ্রীয় েহসবদল প্ররদের পূদব ব সনদোত সুপাসরে সাংগ্রহ করদে হদবিঃ- 

কারিানা কর্তমপদক্ষর স্বাক্ষর, সীল এবাং কমাবাইল নাম্বার সবসজএেইএ/সবদকএেইএ-এর োসয়ত্বপ্রাপ্ত কে বকেবার স্বাক্ষর, সীল 

এবাং কমাবাইল নাম্বার 

  

(সবিঃদ্রিঃ- অসম্পূে ব ও ভুল আদবেন বাসেদলর মক্ষদে মকন্দ্রীয় েহসবদলর সসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব।) 


