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        শূন্য িন্ডদ নতুন মশক্ষক মনন্ডয়ান্ডগর আন্ডবদন ফরি  

বরাবর 

প্রকল্প িমরচালক 

“দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা স্থািন ও িমরচালনা” শীষ যক প্রকল্প।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন,আগারগাঁও শশন্ডরবাাংলা নগর,  ঢাকা-১২০৭।  

 

বিষয়:“দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা স্থািন ও িমরচালনা” শীষ যক প্রকন্ডল্পর ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসার মশক্ষক িন্ডদ মনন্ডয়াগ প্রামির জন্য আন্ডবদন।  

১. প্রার্ীর   নাি (বাাংলায়) :  

২. প্রার্ীর  নাি (ইাংন্ডরমজন্ডি)  :  

৩. মলঙ্গ :  পুরুষ/িমহলা 

৪. মিিা/স্বািীর নাি : 

 

৫. িািার নাি :  

৬. জন্ম িামরখ  :  

৭. মবজ্ঞমি প্রকান্ডশর িামরন্ডখ প্রার্ীর বয়স :  

৮. মনজ শজলা ও উিন্ডজলা :  

৯. জন্ম মনবন্ধন নম্বর :  

১০. জািীয় িমরচয়িন্ডত্রর নম্বর :  

১১. বিযিান ঠিকানা :  

১২. স্থায়ী ঠিকানা :  

১৩ শিাবাইল নম্বর  :  

১৪. িাদ্রাসার নাি (ন্ডর্ উিন্ডজলা/ন্ডজান/সান্ডকযন্ডলর 

িাদ্রাসার জন্য আন্ডবদন করন্ডছন) 

:  

১৫. মবিাগ  :  

১৬. শজলা  :  

১৭. উিন্ডজলা/ন্ডজান/সান্ডকযল :  

১৮. ইউমনয়ন/ওয়াি য :  

১৯. গ্রাি/এলাকা  :  

২০. জািীয়িা :  

২১. প্রার্ীর  ই-ন্ডিইল (র্মদ র্ান্ডক) :  

২২. প্রার্ীর মশক্ষাগি শর্াগ্যিার মববরণ :  

 প্রার্ীর মশক্ষাগি শর্াগ্যিা সাংক্রান্ত িথ্য মনন্ডম্নািিান্ডব সমন্নন্ডবমশি র্াকন্ডি হন্ডব (র্ার জন্য র্া প্রন্ডর্াজয)- 

ক্রি িরীক্ষার নাি মবিাগ/ মবষয় 

(িানমবক/ 

মবজ্ঞান/ 

বামণজয 

ইিযামদ) 

মশক্ষা প্রমিষ্ঠান/  

মবদ্যালয়/িাদ্রাসা/ 

মবশ্বমবদ্যালন্ডয়র নাি ও শফান/ 

শিাবাইল নম্বর 

 (প্রন্ডর্ান্ডজয শক্ষন্ডত্র) 

িান্ডসর 

সন 

শবাি য/মবশ্ব 

মবদ্যালয় 

(কওিী 

িাদ্রাসা 

শবাি যসহ) 

শরমজন্ডেশন 

নম্বর  

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

শরাল নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

প্রাি 

নম্বর 

(র্াচাই

শর্াগ্য) 

প্রাি 

শগ্রি/ন্ডেমণ 

/মবিাগ 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ক. িাস্টাস য/কামিল/দাওরা/ 

সিিান্ডনর অন্য শর্ন্ডকান 

মিগ্রী/সনদধারী 

        

খ. মিগ্রী (িাশ/অনাস য)/ 

ফামজল/ন্ডিশকাি/ সিিান্ডনর 

অন্য শর্ন্ডকান মিগ্রী/সনদধারী 

        

গ. এইচ.এস.মস/আমলি/ 

জালালাইন/সিিান্ডনর অন্য 

শর্ন্ডকান মিগ্রী/সনদধারী 

        

ঘ. এস.এস.মস/দামখল/শরন্ডহ 

শবকায়া/সিিান্ডনর অন্য শর্ন্ডকান 

িাদ্রাসা/ সাধারণ মশক্ষার সনদধারী 

        

 

অপর পৃষ্ঠা দ্র. 

ছবি 
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-০২- 

ক্রি িরীক্ষার নাি মবিাগ/ মবষয় 

(িানমবক/ 

মবজ্ঞান/ 

বামণজয 

ইিযামদ) 

মশক্ষা প্রমিষ্ঠান/  

মবদ্যালয়/িাদ্রাসা/ 

মবশ্বমবদ্যালন্ডয়র নাি ও শফান/ 

শিাবাইল নম্বর 

 (প্রন্ডর্ান্ডজয শক্ষন্ডত্র) 

িান্ডসর 

সন 

শবাি য/মবশ্ব 

মবদ্যালয় 

(কওিী 

িাদ্রাসা 

শবাি যসহ) 

শরমজন্ডেশন 

নম্বর  

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

শরাল নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

প্রাি 

নম্বর 

(র্াচাই

শর্াগ্য) 

প্রাি 

শগ্রি/ন্ডেমণ 

/মবিাগ 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ঙ. শজএসমস/ন্ডজমিমস/ 

নাহন্ডবিীর/সিিান্ডনর অন্য 

শর্ন্ডকান িাদ্রাসা/সাধারণ 

মশক্ষার সনদধারী 

        

চ. মিইমস (প্রাইিারী/ইবন্ডিদাময় 

িাদ্রাসা)/িাইসীর/সিিান্ডনর 

অন্য শর্ন্ডকান িাদ্রাসা/সাধারণ 

মশক্ষার সনদধারী 

        

অন্যান্য শর্াগ্যিা(প্রন্ডর্াজয শক্ষন্ডত্র/র্মদ র্ান্ডক) 

ক. হান্ডফজ/কারীয়ানা সনদ         

খ. এি.এি/এি.ইন এি         

গ. মব.এি/মিি-ইন-এি         

ঘ. মস.ইন.এি (মিটিআই)         

ঙ. মিন্ডলািা/ন্ডিাস্ট মিন্ডলািা         

চ. অন্যান্য (র্মদ র্ান্ডক)         

অমিজ্ঞিার মববরণ (প্রন্ডর্াজয শক্ষন্ডত্র)ঃোঃ  

ক.          

অন্যান্য :  

২৩. প্রার্ীর মশক্ষার ধরণ : আমলয়া/কওিী/সাধারণ 

২৪. প্রার্ীর প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত িথ্য (প্রমশক্ষন্ডণর নাি ) :  

২৫. প্রার্ী ইিাি মকনা ? : হ্যাঁ/না 

২৬. প্রার্ী সহীহিান্ডব ও িাজবীদ সহকান্ডর িমবত্র কুরআন শিলাওয়াি করন্ডি িান্ডর মকনা ? : হ্যাঁ/না 

২৭. “দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা  প্রকল্প” এর অনুকূন্ডল শসানালী ব্যাাংন্ডকর মিএসমস 

শাখা, ঢাকায় (চলমি  মহসাব নাং : ০১১০৭০২০০০৪৮৬) নগদ ২০০/- টাকা জিাদান্ডনর 

রমসদ নাং ও িামরখ 

 

আমি এ িন্ডি য অঙ্গীকার করমছ শর্, উিন্ডর বমণ যি িথ্যাবমল সম্পূণ য সিয। এর শকান ত্রুটি ও অসিয প্রিামণি হন্ডল কর্তযিক্ষ শর্ শকান্ডনা আইনগি ব্যবস্থা 

গ্রহণ করন্ডল আমি িা শিন্ডন মনন্ডি বাে র্াকব এবাং শকান্ডনা ধরন্ডনর আইন-আদালন্ডির দারস্থ হন্ডি িারন্ডবা না। 

            

 আন্ডবদনকারীর স্বাক্ষর  

সংযুবিসমুহ্ : 

১. দুই কমি িাসন্ডিাট য সাইন্ডজর সিযাময়ি ছমব । 

২. শিাটার আইমি কাি য এর সিযাময়ি কমি ।   

৩. জন্ম সনন্ডদর সিযাময়ি কমি ।  

৪. মশক্ষাগি শর্াগ্যিার সনদিত্রসমূন্ডহর সিযাময়ি কমি । 

৫. “দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা প্রকল্প”-এর অনুকূন্ডল শসানালী ব্যাাংন্ডকর মিএসমস শাখা, ঢাকায় (চলমি  মহসাব নাং : ০১১০৭০২০০০৪৮৬) নগদ 

টাকা জিাদান্ডনর মিি।   

৬. ইউমনয়ন িমরষন্ডদর শচয়ারম্যান/ওয়াি য কাউমিলার/কমিশনার শর্ন্ডক  প্রিযয়ন িত্র। 

৭. অন্যান্য (র্মদ র্ান্ডক) । 

 

 

 

 

িামরখ :  
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     সহায়ক কিী কাি িমরচ্ছন্নিাকারী মনন্ডয়ান্ডগর আন্ডবদন ফরি 

 

বরাবর 

প্রকল্প িমরচালক 

“দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা স্থািন ও িমরচালনা” শীষ যক প্রকল্প।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন,আগারগাঁও শশন্ডরবাাংলা নগর,  ঢাকা-১২০৭।  

 

বিষয়:“দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা স্থািন ও িমরচালনা” শীষ যক প্রকন্ডল্পর ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসার সহায়ক কিী কাি িমরচ্ছন্নিাকারী িন্ডদ মনন্ডয়াগ প্রামির জন্য আন্ডবদন।  

 

১. প্রার্ীর   নাি (বাাংলায়) :  

২. প্রার্ীর  নাি (ইাংন্ডরমজন্ডি)  :  

৩. মলঙ্গ :  

৪. মিিা/স্বািীর নাি : 

 

৫. িািার নাি :  

৬. জন্ম িামরখ  :  

৭. মবজ্ঞমি প্রকান্ডশর িামরন্ডখ প্রার্ীর বয়স :  

৮. মনজ শজলা ও উিন্ডজলা :  

৯. জন্ম মনবন্ধন নম্বর :  

১০. জািীয় িমরচয়িন্ডত্রর নম্বর :  

১১. প্রার্ীর  বিযিান ঠিকানা :  

১২. প্রার্ীর  স্থায়ী ঠিকানা :  

১৩ শিাবাইল নম্বর  :  

১৪. িাদ্রাসার নাি (ন্ডর্ উিন্ডজলা/ন্ডজান/সান্ডকযন্ডলর িাদ্রাসার 

জন্য আন্ডবদন করন্ডছন)  

:  

১৫. মবিাগ  :  

১৬. শজলা  :  

১৭. উিন্ডজলা/ন্ডজান/সান্ডকযল :  

১৮. ইউমনয়ন/ওয়াি য :  

১৯. গ্রাি/এলাকা  :  

২০. জািীয়িা :  

২১. প্রার্ীর  ই-ন্ডিইল (র্মদ র্ান্ডক) :  

২২. প্রার্ীর মশক্ষাগি শর্াগ্যিার মববরণ :  

 প্রার্ীর মশক্ষাগি শর্াগ্যিা সাংক্রান্ত িথ্য মনন্ডম্নািিান্ডব সমন্নন্ডবমশি র্াকন্ডি হন্ডব (র্ার জন্য র্া প্রন্ডর্াজয)-
 

ক্রি িরীক্ষার নাি মবিাগ/ 

মবষয় 

(িানমবক/ 

মবজ্ঞান/ 

বামণজয 

ইিযামদ) 

মশক্ষা প্রমিষ্ঠান/  

মবদ্যালয়/িাদ্রাসা/ 

মবশ্বমবদ্যালন্ডয়র নাি ও 

শফান/ 

শিাবাইল নম্বর 

 (প্রন্ডর্ান্ডজয শক্ষন্ডত্র) 

িান্ডস

র সন 

শবাি য/মব

শ্ব 

মবদ্যালয় 

(কওিী 

িাদ্রাসা 

শবাি যসহ) 

শরমজন্ডেশন 

নম্বর  

(র্াচাইন্ডর্াগ্য

) 

শরাল নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য

) 

প্রাি নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য

) 

প্রাি 

শগ্রি/ন্ডেমণ 

/মবিাগ 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য

) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ক. িাস্টাস য/কামিল/দাওরা/ 

সিিান্ডনর অন্য শর্ন্ডকান 

মিগ্রী/সনদধারী 

      

 

  

  

খ. মিগ্রী (িাশ/অনাস য)/ 

ফামজল/ন্ডিশকাি/ সিিান্ডনর 

অন্য শর্ন্ডকান মিগ্রী/সনদধারী 

        

গ. এইচ.এস.মস/আমলি/ 

জালালাইন/ সিিান্ডনর অন্য 

শর্ন্ডকান মিগ্রী/সনদধারী 

        

 

অির পৃষ্ঠা দ্র. 

 

 

-০২- 

ছবি 
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ক্রি িরীক্ষার নাি মবিাগ/ মবষয় 

(িানমবক/ 

মবজ্ঞান/ 

বামণজয 

ইিযামদ) 

মশক্ষা প্রমিষ্ঠান/  

মবদ্যালয়/িাদ্রাসা/ 

মবশ্বমবদ্যালন্ডয়র নাি ও 

শফান/ন্ডিাবাইল নম্বর 

 (প্রন্ডর্ান্ডজয শক্ষন্ডত্র) 

িান্ডসর 

সন 

শবাি য/মবশ্ব 

মবদ্যালয় 

(কওিী 

িাদ্রাসা 

শবাি যসহ) 

শরমজন্ডেশন 

নম্বর  

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

শরাল নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

প্রাি নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

প্রাি 

শগ্রি/ন্ডেমণ 

/মবিাগ 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ঘ. এস.এস.মস/দামখল/ শরন্ডহ 

শবকায়া/সিিান্ডনর অন্য 

শর্ন্ডকান িাদ্রাসা/ সাধারণ 

মশক্ষার সনদধারী 

        

ঙ. শজএসমস/ন্ডজমিমস/ 

নাহন্ডবিীর/সিিান্ডনর অন্য 

শর্ন্ডকান িাদ্রাসা/সাধারণ 

মশক্ষার সনদধারী 

        

চ. মিইমস (প্রাইিারী ইবন্ডিদাময় 

িাদ্রাসা)/িাইসীর/সিিান্ডনর 

অন্য শর্ন্ডকান িাদ্রাসা/সাধারণ 

মশক্ষার সনদধারী 

        

অন্যান্য শর্াগ্যিা (প্রন্ডর্াজয শক্ষন্ডত্র/র্মদ র্ান্ডক) 

ক. হান্ডফজ/কারীয়ানা সনদ         

খ. অন্যান্য         

অমিজ্ঞিার মববরণ (প্রন্ডর্াজয শক্ষন্ডত্র): 

ক.          

 

২৩. “দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা প্রকল্প”-এর অনুকূন্ডল শসানালী ব্যাাংন্ডকর মিএসমস শাখা, ঢাকায় 

(চলমি  মহসাব নাং : ০১১০৭০২০০০৪৮৬) নগদ ১০০/- টাকা জিাদান্ডনর রমসদ নাং ও িামরখ 

 

আমি এ িন্ডি য অঙ্গীকার করমছ শর্, উিন্ডর বমণ যি িথ্যাবমল সম্পূণ য সিয। এর শকান ত্রুটি ও অসিয প্রিামণি হন্ডল কর্তযিক্ষ শর্ন্ডকান আইনগি ব্যবস্থা গ্রহণ করন্ডল আমি িা শিন্ডন মনন্ডি 

বাে র্াকব এবাং শকান্ডনা ধরন্ডনর আইন-আদালন্ডির দারস্থ হন্ডি িারন্ডবা না ।  

                

 আন্ডবদনকারীর  স্বাক্ষর   

সাংযুমি:    

১. দুই কমি িাসন্ডিাট য সাইন্ডজর সিযাময়ি ছমব । 

২. শিাটার আইমি কাি য এর সিযাময়ি কমি ।   

৩. জন্ম সনন্ডদর সিযাময়ি কমি ।  

৪. মশক্ষাগি শর্াগ্যিার সনদিত্রসমূন্ডহর সিযাময়ি কমি । 

৫. “দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা প্রকল্প”-এর অনুকূন্ডল শসানালী ব্যাাংন্ডকর মিএসমস শাখা, ঢাকায় (চলমি  মহসাব নাং : ০১১০৭০২০০০৪৮৬) নগদ টাকা জিাদান্ডনর মিি।   

৬. ইউমনয়ন িমরষন্ডদর শচয়ারম্যান/ওয়াি য কাউমিলার /কমিশনার শর্ন্ডক প্রিযয়ন িত্র। 

৭. অন্যান্য (র্মদ র্ান্ডক) । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িামরখ :  

        


