জাহা ীরনগর িব িব ালয়
সাভার ঢাকা বাংলােদশ

াথ র পাসেপাট
সাইজ ছিব

িশ ক পেদ চা িরর জ আেবদনপ
(অ েয়াজনীয় শ /বাক কেট িদেত হেব)।
১।

ািথ ত পদ
(িবভাগ উে খ করেত হেব)
২।
া ের াথ র ণ নাম
৩। িপতা/ ামীর নাম

◌ঃ
(বাংলায়)
(ইংেরিজেত)

◌ঃ
◌ঃ

◌ঃ

পশা ◌ঃ

মাতার নাম
◌ঃ
৪। (ক) জ তািরখসহ বতমান বয়স
◌ঃ
(মা িমক/সমমােনর পরী ার সনদপ অ যায়ী)
(খ) াথ র জ ান
◌ঃ
(গ)

াথ র ায়ী কানা

◌ঃ

(ঘ)

াথ র বতমান কানা

◌ঃ

(ঙ) িববািহত/অিববািহত

পশা ◌ঃ

◌ঃ

৫। জাতীয়তা

◌ঃ

৬। ধম

◌ঃ

৭। িশ াগত যা তা (মা িমক/সমমােনর পরী া হেত সেব া িড ী পয )◌ঃ
িশ া বছর
ল/কেলজ/িব িব ালেয়র নাম

হেত

পয

পাশ ত পরী ার নাম

া িবভাগ/ ণী/
িসিজিপএ এবং
পিজশন (যিদ থােক)

িড ী াি র বছর

পরবত

ায়

-২৮। ক) িবেশষ কান িত ােন িশ া/ িশ ণ হণ অথবা কান ◌ঃ
কােস অংশ হণ কের থাকেল তার িববরণ
খ) াতক এবং াতেকা র পয ােয় প ত িবষয়স হ উে খ ◌ঃ
করেত হেব ( মা িশ ক পেদর জ েযাজ )
৯।

কান গেবষণাকম /বই িলিখত/ জাণ ােল কািশত হেয় থাকেল ◌ঃ
উ বই/জাণ ােলর নামসহ গেবষণাকেম র তািলকা

১০। জানা ভাষার নাম এবং দ তার মান উে খ করেত হেব ◌ঃ

১১। অিভ তা
কেলজ/িব িব ালয়/
িত ােনর নাম

◌ঃ
পদবী

চা ির/গেবষণার
সময়কাল (তািরখসহ)
হেত
পয

বত মান/ েব র
চা রীেত সব েশষ
া ল ও মাট
বতন

িশ ক পেদর ে
য সকল ণীেত
এবং য সকল িবষেয়
পড়ান/ গেবষণা করা
হেয়েছ।

১২। বত মান চাকিরর পদবী, সময়কাল এবং ল ও মাটেবতনঃ

পরবত

ায়

-৩১৩। কান িব িব ালয় অথবা অ কান িত ােন কান
িনিদ সমেয়র জ চা রী করার কান বা বাধকতা
আেছ িকনা? থাকেল তাহার িববরণ

◌ঃ

১৪। িনধ ািরত বতন েলর মে
নতম কত টাকা
লেবতেন যাগদান করেত স ত আেছন

◌ঃ

১৫। এমন ইজন ি র (আ ীয় নন) নাম ও কানা
উে খ কিরেত হেব যােদর িনকট হেত াথ র
যা তা, অিভ তা ও উপ তা স েক
েয়াজনীয় ত পাওয়া যেত পাের।(চা রীরত
াথ র ে একজন রফারীেক আেবদনকারীর
শষ কম েল চা রীরত হেত হেব)◌ঃ

১) নাম ◌ঃ
...........................................................
কানা ◌ঃ
...........................................................
...........................................................
............................................................
ফান/ মাবাইল ন রঃ
২) নাম ◌ঃ
...........................................................
কানা ◌ঃ
...........................................................
...........................................................
............................................................
ফান/ মাবাইল ন রঃ

১৬। কান আবািসক িব িব ালেয় চা রীর অিভ তা (যিদ থােক)

◌ঃ

১৭। পা বিহ ত কায মExtra Curricular Activities) থাকেল
তার িববরণ

◌ঃ

১৮। যাগােযােগর ণ

কানা

◌ঃ .........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

টিলেফান/ মাবাইল ন র
ই- মইল ন র (যিদ থােক)

তািরখঃ..........................

িবঃ ঃ

◌ঃ
◌ঃ

.............................................
আেবদনকারীর া র

ক) একজন াথ েক মা এক আেবদনপ সরবরাহ করা হেব। আেবদনপে র ছক অ যায়ী
আেবদনপ তরী কের িনেত হেব।
খ) অস ণ আেবদনপ বািতল বেল িবেবিচত হেব।

েয়াজনীয় সং ক

