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িশ

পিরচযর্ ার জনয্ কােজর সময়সূিচ (Bengali)

িশ পিরচযর্া পাoয়ার জনয্ আপনােক aবশয্i ei ফমর্িট সmূণর্ করেত হেব। ei ফমর্িট আপনার
িনেয়াগকতর্ া eবং আপনার কােজর িদন o ঘ া সmেn p িজjাসা কের। আপিন যত িদন o ঘ া
কাজ কেরন তা যিদ pায়i পিরবিতর্ ত হয়, তাহেল আপিন েয িদন o ঘ ায় সবেচেয় েবিশ কাজ
কেরন েস িল িদন।
নগদ সহায়তার েকস নmর:
আেবদনকারী/aংশgহণকারীর নাম:
িনেয়াগকতর্ার নাম:
িনেয়াগকতর্ার িঠকানা:
যিদ িনেয়াগকতর্ার িঠকানার েথেক িভn হয়, তাহেল কােজর aবsান:
যিদ কােজর aবsান িনu iয়কর্ িসিট হয়, তাহেল aনুgহ কের আপনার েসরা jান aনুযায়ী িনmিলিখত
pে র utর িদন|
িনেয়াগকতর্ ার েমাট

11 জন বা তার েবিশ কমর্ী আেছ

10 জন বা তার কম কমর্ী আেছ

সাpািহক সময়সূিচ
িদন

েসাম

ম ল

বুধ

বৃহঃ

k

শিন

রিব

র সময়:
সাpািহক
েমাট যত
ঘ া কাজ
কেরেছন:

সমািpর
সময়:
যত ঘ া
কাজ
কেরেছন:
েমাট সাpািহক যাতায়ােতর সময়: যিদ আপনার যাতায়ােতর সময় pিতিদন
আপনার দীঘর্তম যাতায়ােতর সময়িট বয্বহার ক ন eবং পাঁচ (5) িদেয় ণ
সpােহ দুi (2) িদন আপনার যাতায়ােতর সময় হল দুi (2) ঘ া, eবং সpােহ
যাতায়ােতর সময় হল eক (1) ঘ া, তাহেল আপনার েমাট যাতায়ােতর সময়
5x2 = 10 ঘ া।

পিরবিতর্ ত হয়, তাহেল
ক ন।uদাহরণ s প:
িতন (3) িদন আপনার
হoয়া uিচত

েমাট সাpািহক যাতায়ােতর সময়:
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িশ র সে

সmকর্ :

িপতা-মাতা

aিভভাবক
নগদ সহায়তার েকস নmর:

আেবদনকারী/aংশgহণকারীর নাম:
িনেয়াগকতর্ার নাম:
িনেয়াগকতর্ার িঠকানা:

যিদ িনেয়াগকতর্ার িঠকানার েথেক িভn হয়, তাহেল কােজর aবsান:
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আপনার দীঘর্তম যাতায়ােতর সময়িট বয্বহার ক ন eবং পাঁচ (5) িদেয় ণ
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েমাট সাpািহক যাতায়ােতর সময়:
আিম শপথ করিছ বা িনি ত কের বলিছ েয ei ফেমর্র তথয্ সতয্ o সিঠক।
আেবদনকারী/
aংশgহণকারীর sাkর: _______________________________ তািরখ: _______________

