গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজক াণ ম ণালয়
বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ
১৩২ িনউ ই াটন, ঢাকা-১০০০
www.bnswc.gov.bd

[ িতব ী/গরীব/ মধাবী িশ াথ র আিথক সাহাে র আেবদন ফরম]
বরাবর
িনবাহী সিচব
বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ
সমাজক াণ ম ণালয়
১৩২ িনউ ই াটন, ঢাকা।

ছিব

িবষয়ঃ িতব ী/গরীব/ মধাবী িশ াথ র আিথক সাহাে র আেবদন।
মেহাদয়

আিম িন া রকারী বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষেদর িতব ী/গরীব/ মধাবী িশ াথ র জ আিথক
সাহা কম িচর আওতায় সাহাে র আেবদন করিছ :
০১। নামঃ ..................................................................................................................................
০২। িপতার নামঃ...........................................................................................................................
০৩। মাতার নামঃ...........................................................................................................................
০৪। বতমান কানাঃ......................................................................................................................
................................................................................................................. ...
০৫। ায়ী কানাঃ.........................................................................................................................
০৬। অ য়নরত িত ােনর নাম : ......................................................................................................
িণ/বষ/ সিম ার ..................................................................................................................
রাল : ..................................িবভাগ : ....................................................................................
০৭। জাতীয় পিরচয় প ন র/জ িনব ন ন র: .....................................................................................
০৮। য ক াটাগিরেত সহায়তা চাওয়া হে : িতব ী/গরীব/ মধাবী িশ াথ
০৯। মাবাইল ন র : ......................................................................................................................
বিণত ত ািদর আেলােক আমােক আিথক সাহা

দােনর সিবনয় অ েরাধ করিছ।
িবনীত

তািরখঃ ..............................

আেবদনকারীর া র
আেবদনকারী আমার িবভােগ/ িত ােন অ য়নরত িতব ী/গরীব/ মধাবী িশ াথ । তােক আিথক সাহা
দােনর পািরশ
করিছ।
অ

/িবভাগীয় ধান/িশ া িত ান ধান এর া র
তািরখ ও সীল

[আেবদেনর সােথ ১(এক) কিপ ছিব, জাতীয় পিরচয় প /জ িনব ন সনদ/িশ াথ র আইিড কােডর
ফেটাকিপ সং করেত হেব]

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজক াণ ম ণালয়
বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ
১৩২ িনউ ই াটন, ঢাকা-১০০০
www.bnswc.gov.bd

[ ঃ /অসহায়/ িতব ী/গরীবেদর আিথক সাহাে র আেবদন ফরম]
বরাবর
িনবাহী সিচব
বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষদ
সমাজক াণ ম ণালয়
১৩২ িনউ ই াটন, ঢাকা-১০০০।

ছিব

িবষয়ঃ ঃ /অসহায়/ িতব ী/গরীবেদর আিথক সাহাে র আেবদন।
মেহাদয়
আিম িন া রকারী বাংলােদশ জাতীয় সমাজক াণ পিরষেদর ঃ /অসহায়/ িতব ী/গরীবেদর আিথক সাহা
কম িচর আওতায় আিথক সাহাে র আেবদন করিছ :
০১। নামঃ ...................................................................................................................................
০২। িপতার নামঃ............................................................................................................................
০৩। মাতার নামঃ...........................................................................................................................
০৪। বতমান কানাঃ......................................................................................................................
................................................................................................................. ...
০৫। ায়ী কানাঃ........................................................................................................................
জলাঃ....................................িবভাগঃ...................................................................
০৬। মাবাইল ন র........................................................................................................................
০৭। জাতীয় পিরচয় প ন র/জ িনব ন ন র .....................................................................................
০৮। াথ ত আিথক সাহাে র কারণ...................................................................................................
০৯। অ কান সরকাির সং া হেত িনয়িমত আিথক অ দান/সহায়তা হণ কেরন িকনা ?..................................
বিণত ত ািদর আেলােক আমােক আিথক সাহা

দােনর সিবনয় অ েরাধ করিছ।
িবনীত

তািরখঃ ...............................

আেবদনকারীর নাম ও

া র

আেবদনকারী আমার এলাকার/ জলার/উপেজলার পিরিচত ঃ /অসহায়/ িতব ী/গরীব বািস া। তােক আিথক সাহা
দােনর পািরশ করিছ।
মাননীয় সংসদ সদ / উপেজলা চয়ার ান/ ইউিপ চয়ার ান/
ওয়াড কাউি লর/ সমাজক াণ পিরষেদর সদ ( েযাজ ে ) এর
া র, তািরখ ও সীল
[আেবদেনর সােথ ১(এক) কিপ ছিব, জাতীয় পিরচয় প /জ িনব ন সন দর ফেটাকিপ সং

করেত হেব]

