‘‘ংাগ-ক”

‘আববদন ছক’
আন্তজজাতিক অতভবাী তদব পুরস্কাবরর জন্য প্রস্তাতবি ব্যতি ম্পতকজি িথ্য ছক

প্রস্তাবিত ব্যবির পাসপপার্ ট
আকাপরর ২টি রবিন ছবি
সংযুি করপত হপি।

১। ব্যতিগি িথ্য (পাবপাবট জর ফবটাকতপ ংযুি):
১.০১ নাম-বাংায়:
ইংবরজীবি:
১.০২ তপিার নাম:
১.০৩ মািার নাম:
১.০৪ জন্ম িাতরখ:
১.০৫ নাগতরকত্ব:
১.০৬ স্থায়ী ঠিকানা:
১.০৭ বিজমান ঠিকানা:
১.০৮ ল্যান্ড ফফান নম্বর: অতফ/আবাতক
১.০৯ ফযাক্স নম্বর:
১.১০ ই-ফমই ঠিকানা:
২।
তলক্ষাগি ফযাগ্যিা:
৩।
২০২০-২০২১ অর্ জবছবর (০১ জুাই/২০২০ বি ৩০ জুন/২০২১ পয জন্ত) ফপ্রতরি ফরতমবটবের পতরমান (টাকার রতলবদর কতপ
ংযুি):
৪।
আবয়র উৎবর তববরণ:
৫।
কমজবক্ষবের ঠিকানা:
৬।
কুবয়বি অবস্থাবনর ফমাট ময়:
৭।
উবেখ করার মি অন্য ফকান গুরুত্বপূণ জ িথ্য র্াকব িার তববরণ:
৮।
আববদন তবববচনাকাব জরুতর ফকান িবথ্যর জন্য বা অন্য ফয ফকান প্রবয়াজবন যার বে ফযাগাবযাগ করবি বব:
৮.০১ নাম:
৮.০২ বিজমান ঠিাকানা:
৮.০৩ ল্যান্ড ও ফমাবাই ফফান নম্বর:
৮.০৪ ফযাক্স নম্বর:
৮.০৫ ই-ফমই ঠিকানা:
৯। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যতি অতনবায জ কারবণ পুরস্কার তবিরণ অনুষ্ঠাবন উপতস্থি র্াকবি না পারব তযতন পুরস্কার গ্রণ করববন:
৯.০১ নাম:
৯.০২ বিজমান ঠিকানা:
৯.০৩ ল্যান্ড ও ফমাবাই ফফান নম্বর:
৯.০৪ ফযাক্স নম্বর:
৯.০৫ ই-ফমই ঠিকানা:
১০। ফনামা:
আতম.....................................................(আববদকারীর নাম).....................এই মবমজ জানাতি ফয, এ আববদবন
প্রদত্ত ক িথ্য এবং ংযুি কাগজপে ঠিক।
িাতরখ:
আববদনকারীর স্বাক্ষর
(.........আববদনকারীর নাম.........)
ী (প্রবযাজয ফক্ষবে)
আববদন ছক পুরণ তববয় তনবদ জতলকা(ক) আববদন পবে আববদনকারী অবশ্যই স্বাক্ষর করববন।
(খ) আববদবনর ক পািায় এবং ংাগমূব আববদনকারী অনুস্বাক্ষর করববন।
(গ) আববদন A4 আকাবরর কাগবজর একতদবক কতম্পউটার কবম্পাজ কবর প্রস্তুি করবি বব।
(ঘ) আববদনকারীর পাবপাবট জর ফবটাকতপ আববদবনর াবর্ ংযুি করবি বব।
(ঙ) আববদন ছবকর ফয ক তবয় আববদনকারীর জন্য প্রবযাজয নয় ফ ক তববয় “প্রবযাজয নয়” এবং ফযগুত নাই ফগুতর
ফক্ষবে “নাই” তখবি বব।
(চ) ছকটি https://bdembassykuwait.org বি ডাউনবাড কবর ব্যবার করা যাবব।

‘‘ংাগ-গ”

আববদন ছক
আন্তজজাতিক অতভবাী তদব পুরস্কাবরর জন্য প্রস্তাতবি প্রতিষ্ঠান ম্পতকজি িথ্য ছক

প্রস্তাতবি প্রতিষ্ঠাবনর
মাতবকর পাবপাট জ
আকাবরর ২টি রতেন
ছতব ংযুি করবি বব।

১। প্রতিষ্ঠাবনর মাতবকর ব্যতিগি িথ্য (পাবপাবট জর ফবটাকতপ ংযুি)
১.০১ নাম-

বাংায়:
ইংবরতজবি:

১.০২ তপিার নাম:
১.০৩ মািার নাম:
১.০৪ জন্ম িাতরখ:
১.০৫ নাগতরকত্ব:
১.০৬ স্থায়ী ঠিকানা:
১.০৭ বিজমান ঠিকানা:
১.০৮ ল্যান্ড ফফান নম্বর: অতফ/আবাতক
১.০৯ ফমাবাই ফফান নম্বর:
১.১০ ফযাক্স নম্বর:
১.১১ ই-ফমই ঠিকানা:
২। তলক্ষাগি ফযাগ্যিা:
৩। ২০২০-২০২১ অর্ জবছবর (০১ জুাই/২০২০ বি ৩০ জুন/২০২১ পয জন্ত) ফপ্রতরি ফরতমবটবের পতরমান (টাকার রতলবদর
কতপ ংযুি):
৪। অর্ জ প্রাতপ্তর উৎবর তববরণ:
৫। প্রতিষ্ঠাবনর ঠিকানা:
ফফান নং--------------------------------ফমাবাই-----------------------------৬। প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ময়কা
৭। কুবয়ি রকার প্রদত্ত কাগবজর তববরণ: (ফবটাকতপ ংযুি)
ক) ফকন্দ্রীয় ব্যাংবকর/কতম্পবটন্ট আর্তরটির াইবে
খ) ফেড াইবে বা মপয জাবয়র প্রমাণক
গ) TAX/VAT ফরতজবেলন নদ
ঘ) ফমবমাবরন্ডাম অব আটিকযা
৮। উবেখ করার মি অন্য ফকান গুরুত্বপূণ জ িথ্য র্াকব িার তববরণ:

৯। আববদন তবববচনাকাব জরুতর ফকান িবথ্যর জন্য বা অন্য ফয ফকান প্রবয়াজবন যার বে ফযাগাবযাগ করবি বব:
৯.০১ নাম:
৯.০২ বিজমান ঠিকানা:
৯.০৩ ল্যান্ড ও ফমাবাই ফফান নম্বর:
৯.০৪ ফযাক্স নম্বর:
৯.০৫ ই-ফমই ঠিকানা:
১০। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যতি অতনবায জ কারবণ পুরস্কার তবিরণ অনুষ্ঠাবন উপতস্থি র্াকবি না পারব তযতন পুরস্কার গ্রণ করববন:
১০.০১ নাম:
১০.০২ বিজমান ঠিকানা:
১০.০৪ ফযাক্স নম্বর:
১০.০৫ ই-ফমই ঠিাকানা:
১০। প্রস্তাব:
আতম ……………………..(আববদনকারীর নাম)…………………..এই মবমজ জানাতি ফয,
এ আববদবন প্রদত্ত ক িথ্য এবং ংযুি কাগজপে ঠিক।
িাতরখ:
আববদনকারীর স্বাক্ষর
(…………আববদনকারীর নাম…………)
ী (প্রবযাজয ফক্ষবে)
আববদন ছক পুরণ তববয় তনবদ জতলকা(ক) আববদন পবে আববদনকারী অবশ্যই স্বাক্ষর করববন।
(খ) আববদবনর ক পািায় এবং ংাগমূব আববদনকারী অনুস্বাক্ষর করববন।
(গ) আববদন A4 আকাবরর কাগবজর একতদবক কতম্পউটার কবম্পাজ কবর প্রস্তুি করবি বব।
(ঘ) আববদনকারীর পাবপাবট জর ফবটাকতপ আববদবনর াবর্ ংযুি করবি বব।
(ঙ) আববদন ছবকর ফয ক তবয় আববদনকারীর জন্য প্রবযাজয নয় ফ ক তববয় “প্রবযাজয নয়” এবং ফযগুত নাই
ফগুতর ফক্ষবে “নাই” তখবি বব।
(চ) ছকটি https://bdembassykuwait.org বি ডাউনবাড কবর ব্যবার করা যাবব।

