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উপবৃত্তির জন্য আবেদন ফরম 

 

সমত্তিত উপবৃত্তি কম মসূত্তি 

প্রধানমন্ত্রীর ত্তিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

ত্তিক্ষা মন্ত্রণালয় 

আবেদনকারীর সম্প্রত্তত ততালা পাসবপার্ ম সাইবজর 

ছত্তে 

আবেদনকারীর ব্যত্তিগত তথ্যাত্তদ 

ত্তিক্ষার্থীর পত্তরত্তিত্তত নম্বর  

জন্মত্তনেন্ধন সনদ নম্বর (১৭ ত্তিত্তজর্)  

১ আবেদনকারীর নাম: 

২ ত্তলঙ্গ তছবল তমবয় তৃতীয় ত্তলঙ্গ 

৩ গ্রাম ওয়াি ম ইউত্তনয়ন তপৌরসভা 

৪ জন্মতাত্তরখ: 

 

 

৫ 

আবেদনকারীর ত্তপতা-মাতার তথ্য: 

 মাতা নাম: 

 ত্তপতা নাম: 

আবেদনকারীর ত্তপতা-মাতার জাতীয় পত্তরিয় পত্র 

নম্বর (১০ অর্থো ১৭ ত্তিত্তজর্) 

 মাতা: 

 ত্তপতা: 

৬ ত্তপতা-মাতার অেতমমাবন 

অত্তভভােবকর নাম: 

 জাতীয় পত্তরিয়পত্র নম্বর 

৭ অত্তভভােবকর ঠিকানা- গ্রাম ইউত্তনয়ন তপৌরসভা 

ওয়াি ম উপবজলা তজলা 

৮ ততামার পড়াশুনার খরি তক েহন কবরন- (টিক ত্তিহ্ন ত্তদন) 

o োো o মা o অত্তভভােক  

৯ আবেদনকারী ত্তক োাংলাবদবির তকাবনা ক্ষুদ্র নৃ-বগাষ্ঠীর অন্তর্ভ মি 

o হযাঁ নৃ-বগাষ্ঠীর নাম না 

 

১০ 

আবেদনকারী ত্তিক্ষার্থী ত্তক মুত্তিব াদ্ধা পত্তরোবরর সন্তান (মুত্তিব াদ্ধার নাত্তত/নাতনী) 

o হযাঁ    ( প্রমাণপত্র আপবলাি করুন) মুত্তিব াদ্ধার নাম ও সম্পকম না 

১১ আবেদনকারীর অত্তভভােবকর ত্তিক্ষাগত ত াগ্যতা- 

১২ আবেদনকারীর অত্তভভােবকর স্বামী/স্ত্রীর ত্তিক্ষাগত ত াগ্যতা- 



১৩ আবেদনকারীর পূবে মর ত্তিক্ষার তলবভল- 

o প্রার্থত্তমক o ত্তনম্নমাধ্যত্তমক o মাধ্যত্তমক প্রমাণপত্র 

আপবলাি 

করুন 

১৪ আবেদনকারী ত্তক সরকাত্তর তকাবনা উৎস তর্থবক উপবৃত্তি/ত্তিক্ষাভাতা পান ? হযাঁ না 

১৫ আবেদনকারীর অত্তভভােবকর তমাোইল তফান নম্বর  ার 

মাধ্যবম উপবৃত্তির অর্থ ম ত্তেতরবণর খুবদোতমা তপবত ইচ্ছুক 

 

স্বাস্থ্য 

১৬ আবেদনকারীর ত্তক তকাবনা িারীত্তরক প্রত্ততেত্তন্ধতা আবছ? প্রমাণপত্র 

আপবলাি করুন 

১৭ আবেদনকারীর অত্তভভােবকর ত্তক তকাবনা িারীত্তরক প্রত্ততেত্তন্ধতা আবছ? প্রমাণপত্র 

আপবলাি করুন 

১৮ আবেদনকারীর পত্তরোবরর তকাবনা সদস্য ত্তক জন্মগতভাবে/দীর্ মস্থ্ায়ী তরাবগ র্ভগবছন ? প্রমাণপত্র 

আপবলাি করুন 

১৯ আবেদনকারী ত্তক তকাবনা দীর্ মস্থ্ায়ী তরাবগর জন্য ঔষবধর উপর ত্তনভ মরিীল ? প্রমাণপত্র 

আপবলাি করুন 

২০ আবেদনকারীর পত্তরোবরর তকাবনা সদস্য ত্তক তকাবনা মানত্তসক তরাবগ র্ভগবছন ? প্রমাণপত্র 

আপবলাি করুন 

ত্তিক্ষা 

২১ আবেদনকারীর েতমমান ত্তিক্ষা প্রত্ততষ্ঠাবনর নাম ইআইআইএন 

২২ েতমমান ত্তিক্ষা প্রত্ততষ্ঠাবনর ঠিকানা- 

উপবজলা ইউত্তনয়ন ওয়াি ম তপৌরসভা 

২৩ আবেদনকারীর পূবে মর ত্তিক্ষাপ্রত্ততষ্ঠাবনর নাম  

 

 

তপিা 

২৪ ত্তপতা/মাতা/অত্তভভােক ত্তক তকাবনা িাকুত্তর কবরন ?  

২৫ আবেদনকারীর অত্তভভােক ত্তক গ্রাবম/িহবর তকাবনা িাকুত্তর কবরন ?  

o িহর o গ্রাম  

২৬ আবেদনকারীর মা-োো অর্থো অত্তভভােবকর সুত্তনত্তদ মষ্ট তকাবনা মাত্তসক 

আবয়র উৎস আবছ? 

 



২৭ পত্তরোবরর কত জন সদস্য িাকুত্তর কবরন?  

২৮ আবেদনকারীর অত্তভভােক তকাবনা উৎস তর্থবক ত্তক তকাবনা আয় কবরন? 

o তদাকান o হাঁস-মুরত্তগর 

খামার 

o পত্তরেহন o মৎস খামার o কৃত্তষ o  অন্যান্য 

২৯ আবেদনকারীর মা-োো অর্থো অত্তভভােবকর মাত্তসক আয় কত? o  

পত্তরোর 

৩০ আবেদনকারীর োো-মা দুজবনই জীত্তেত আবছন? একজন জীত্তেত র্থাকবল ত্ততত্তন তক?  

৩১ আঠার েছবরর নীবি পত্তরোবরে সদস্য সাংখ্যা  

৩২ আবেদনকারীর পত্তরোবরর কয়টি র্র আবছ?  

েসত োত্তড় 

৩৩ আবেদনকারী ত্তক ত্তনবম্নর তকাবনা একটি এলাকায় োস কবরন? 

পাহাড় ির হাওড় পূবে মর ত্তছর্মহল 

এলাকা 

বস্তি এলাকা 

৩৪ আবেদনকারীর োত্তড়বত কয়টি কক্ষ আবছ 

৩৫  োত্তড়বত ত্তেদুযৎ আবছ ত্তক না o আছে o নাই 

৩৬ োত্তড়বত কবক্ষর সাবর্থ সাংযুি র্য়বলর্ আবছ ত্তক না o আছে o নাই 

৩৭ োত্তড়বত তর্ত্তলত্তভিন আবছ ত্তক না o আছে o নাই 

৩৮ রান্না হয় o গ্যাস o কাঠ o খড়কুর্া o তগাের ঘুঁবর্ 

৩৯ োত্তড়র প্রধান র্বরর তমবে কী ত্তদবয় ততত্তর 

o মাটি o মািাাং o ত্তসবমন্ট o র্াইলস o অন্যান্য 

৪০ োত্তড়র তদয়াল কী ত্তদবয় ততত্তর 

o মাটি  o পার্কাঠি o োঁি o টিন o কাঠ o ইর্ 

৪১ োত্তড়র ছাদ কী ত্তদবয় ততত্তর 

o ছন o  তগালপাতা o খড় o টিন o কাঠ o আরত্তসত্তস o ত্তজ আই ত্তির্ 

৪২ অত্তভভােবকর মাত্তলকানায় তমার্ ভূত্তমর পত্তরমাণ (ছেছরাপস্তলটান/ছপৌর এলাকা/গ্রাে): 

অন্যান্য 

 অত্তভভােবকর ত্তনবম্নর তকাবনা কাি ম আবছ ত্তক? 



 

৪৩ 

o ত্তভত্তজত্তি কাি ম প্রমাণপত্র আপবলাি করুন 

o ত্তভত্তজএফ কাি ম প্রমাণপত্র আপবলাি করুন 

o েয়স্ক ভাতা কাি ম প্রমাণপত্র আপবলাি করুন 

o ত্তেধো ভাতা কাি ম প্রমাণপত্র আপবলাি করুন 

o স্বােী পস্তরত্যক্তা কার্ ড প্রমাণপত্র আপবলাি করুন 

অনলাইন ব্যাাংক/বমাোইল ব্যাাংক ত্তহসাবের তথ্যাত্তদ 

৪৪ আবেদনকারীর অত্তভভােবকর ত্তনবম্নর তকাবনা ত্তহসাে পত্তরিালনা কবরন ত্তক? 

ত বকাবনা তফিীলর্ভি ব্যাাংবকর অনলাইন ত্তহসাে ত বকাবনা তমাোইল ব্যাাংক ত্তহসাে 

 

৪৫ 

ব্যাাংবকর নাম- তমাোইল ব্যাাংক অপাবরর্বরর নাম 

 

িাখার নাম- ত্তহসােধারীর নাম 

স্তিসাছবর ধরন-  

ত্তহসােধারীর নাম- একাউন্ট নম্বর 

একাউন্ট নম্বর-  

 


