(প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা, সাজান া ও ভু ল প্রিামিত হনল আনেদ সরাসমর োমতল এেং ভমেষ্যনতও অত্র েৃমত্তর জ য অন াগ্য েনল গ্িয হনে)

Instructions: Applicant must meet following criteria to apply for the scholarship:
a. The scholarship program will be awarded to facilitate education program only.
b. Minimum marks of the student should not be less than 70% (A grade) during the last academic year/
exam.
c. Eligibility:
General Scholarship
Financial Aid (Zakat Fund)
Class
Class 9 (Nine) & above
Class 6 (Six) & above
Institutions 1. Chunati Gov.t Mohila College
1. Chunati Gov.t Mohila College
2. Chunati Hakimia Kamil Madrashah
2. Chunati Hakimia Kamil Madrashah
3. Chunati High School
3. Chunati High School
4. Chunati Fatema Botul Mohila Madrashah 4. Chunati Fatema Botul Mohila Madrashah
5. Chunati Meherunnesa High School
5. Chunati Meherunnesa High School
6. Any Public University/ College (Student 6. Any Public University/ College
must be a permanent resident of
Chunati)
Residency
Anywhere in Bangladesh (Except for Must a permanent resident of Chunati.
University/ College Students)
d. Students having interest in Science education and engaged in various extra-curricular activities will be given
preference for the Scholarship program. Incumbents should have no break in study and education.
e. Application has to be made in the prescribed form and must be attested by Head of the respective intuitions/
Class Teacher. Applicant must attach the followings along with the scholarship form: a) Passport
Size Photo; b) Guardian’s Income Certificate; c) All Examination Certificate/ Transcript; d) Any
other documents or details, if necessary.
f. Student who has been awarded this scholarship in previous year needs to apply with last year results for the
continuation of the scholarship.
g. An individual can be considered for anyone of the above category and Scholarship Committee will determine
the eligibility based on information as furnished in the application form.
h. The application should be submitted to Head of Institutions/ CSD local scholarship committee
members on or before 25th June 2019. College/ University Level students may submit filed-up application
along with necessary attachments at C/O: Sajjad Khan, House no: B/181, 2nd Floor, Road no: 23,

Mhakhali DOHS, Dhaka-1206.

Applicant Name:

Family Name:

Class:

Class Roll:

Institution:
Group/ Subject:

Phone No:

Father’s Name:
Mother’s Name:
Name of the Guardian in absence of Father:
Guardian’s Contact No:
Present Address:
Permanent Address:
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পরীক্ষা

শিক্ষা প্রশিষ্ঠান

জিশপএ

গ্রেড

প্রাপ্ত নাম্বার
(যশি থাকে)

PSC/ Primary
JSC/ JDC
SSC/ Dakhil
HSC/ Alim
পরিবারিি আয়ঃ

মারিক আয়ঃ

বারষক
ি আয়ঃ

অন্যান্য বারষক
ি আয়ঃ
সেনিাট
ব
োমষ্ক
ব আয়ঃ
আরয়ি উৎি/ ধিণঃ
রপতাি পপশা, কমস্থল
ি ও পদরবঃ
মাতাি পপশা, কমস্থল
ি ও পদরবঃ
পরিবারিি পমাট িদিয িংখযাঃ
আরবদন্কািী িহ পরিবারিি অধযয়ন্িত িদিয িংখযাঃ
আনেদ কারী াকাত ফানের টাকা গ্রহনি ইচ্ছক
ু ও য াগ্য মক া?
চুন্রত িরমরত ঢাকা হরত ইরতপূরব বৃ
ি রি প্রাপ্ত রকন্া?

হযাাঁ
হযাাঁ

া
ন্া

উপরিাক্ত রববিন্ারদ আমাি জ্ঞান্ ও রবশ্বাি মরত িতয এবং পকান্ রবষয় অিতয প্রমারণত হরল বৃরিি টাকা পেিত রদরত বাধয থাকব।

অরিিাবরকি ন্াম ও স্বাক্ষি

আরবদন্কািীি ন্াম ও স্বাক্ষি

মিক্ষা প্রমতষ্ঠা প্রধা / যেিী মিক্ষনকর প্রতযায় ঃ
আরবদন্কািীি আরবদন্ ও প্রদি তথয আমাি জ্ঞান্ ও রবশ্বাি মরত িতয এবং অত্র বৃরিি জন্য আরম িুপারিশ কিরি।
আমাি জান্া মরত আরবদন্কািী যাকাত োরেি টাকা গ্রহরণ পযাগ্য:

হযাাঁ

ন্া

রশক্ষা প্ররতষ্ঠান্ প্রধান্/ পেণী রশক্ষরকি িাক্ষি ও িীল
স্থান্ীয় বৃরি করমটটি িুপারিশ ও পযারলাচন্াঃ
ি

সাক্ষর
পকন্দ্রীয় বৃরি করমটটি চূ ড়ান্ত পযারলাচন্া
ি
ও েলােলঃ

সাক্ষর
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