
চাহ জনজাতিৰ ১৪ বছৰৰ পৰা ২৮ বছৰৰ তিিৰৰ  
মতহলাৰ বাবব চাইবেল যয্াগান আঁচতনৰ সাহায্যৰ বাবব আববদন পত্ৰ 

 
 

প্ৰতি 

                   

………………….……..      

………………..……….     , অস  

 

১) আববদনোৰীৰ সম্পুৰ্ণ নাম    : 
 

২) (ে) তপিাৰ নাম     : 
 (খ) মািৃৰ নাম 

 (গ) স্বামীৰ নাম     : 
 

৩) সম্পুৰ্ণ ঠিেনা 
 (ে) গাঁও/চহৰ     : 
 (খ) ডােঘৰ     : 
 (গ) গাঁও পঞ্চায়ি     : 
 (ঘ) মহকুমা     : 
 (ঙ) তজলা      : 
 

৪)  জাতি/উপজাতি     : 
 (স্ব-প্ৰিযাতয়ি প্ৰমাৰ্ পত্ৰৰ নেল গাঠি তদব) 
 

৫) আববদনোৰীৰ বয়স (০১-০১-২০১৮)  : 
 (জন্মৰ প্ৰমানপত্ৰ/উচ্চ মাধ্যতমে প্ৰববতিো পৰীক্ষাৰ  

প্ৰববি পত্ৰ/ তচতেৎসেৰ বয়সৰ প্ৰমান পত্ৰৰ তনবজ   

প্ৰিযাতয়ি েৰা নেল গাঠি তদব অথবা আববদনৰ খ  

অংখি থো তবদযালয় প্ৰধ্ানৰ যমাহৰ সহ বয়সৰ  

 প্ৰমান পত্ৰ গাঠি তদব।   
 

৬) তিক্ষাগি অহণ িা     : 
 

৭) আববদনোৰীৰ বছবৰেীয়া আয়   : 
 

৮) অসম চৰোৰৰ পৰা যোবনা আচঁতনৰ অধ্ীনি   : 
 এই সাহায্য পাইতছল যনতে িাৰ তবৱৰৰ্ %ç»Ó চন। 

 

ওপৰি উবেখ েৰা সেবলা িথয স্ব-pûçযন সিয বতুল যঘাষৰ্া েতৰবলা ঁ%ç»Ó অনযথা আইনমবি দণ্ডনীয় হম। 

 
 

 

 িাতৰখ        আববদনোৰী সম্পুৰ্ণ চহী 
 

(ক) 

বছৰেকীয়া আয়ে প্ৰমাণ পত্ৰ 
 

(       /যমৌজাদাৰ/চাহ বাতগচাৰ    স       চাহ বাতগচাৰ পতৰচালেৰ পৰা দাতখল েতৰব।) 
 

যমাৰ সম্পুৰ্ণ pûçন %ç»Ó  তবশ্বাসমবি প্ৰমাৰ্ পত্ৰ তদওঁ যয্ শ্ৰী/শ্ৰীমিী .............................................  
তপিা/স্বামী শ্ৰী ........................................................ গাঁও/চহৰ ............................. 
যমৌজা ........................ তজলা ............................ সেবলা তদিৰ-পৰা বাতষণে উপাজণ ন 
................... টো মাত্ৰ।  
 

 

      :           : 

       :            : 

              :  

(আববদনোৰীৰ লগি ২০১৮-১৯ বষণৰ ববছবৰেীয়া উপাজণ নৰ প্ৰমান পত্ৰ থাতেবল স্ব-প্ৰিযাতয়ি নেল গাঁঠি 
তদব %ç»Ó ওপবৰাক্ত পপত্ৰ পৰূৰ্ েতৰব যনলাবগ) 
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(খ) 
তবদযালয়ি অধ্যয়ন েতৰ থো ছাত্ৰীৰ বাবব বয়সৰ প্ৰমাৰ্ পত্ৰ 

 

 
ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাৰ্ প্ৰত্ৰ তদয়া হল যয্ শ্ৰীমিী ............................................................. 

তপিা/মািৃ .................................................. এই তবদযালয়ৰ .......................................... 
যেৰ্ীৰ ছাত্ৰী %ç»Ó ইং ১/১/২০১৮ িাতৰখি এই তবদযালয়ৰ নাম অনসুতৰ বয়স ............ বচৰ 
............... মাহ ............... তদন। 
 
স্হান : 
িাতৰখ: 

তবদযালয়ৰ মৰূব্বী 
নাম 
তবদযালয়ৰ যমাহৰ 

 

(গ) 
জাতিে প্ৰমাণ পত্ৰ 

 

(তজলা /মহকুমা  তপচপৰা যেৰ্ী উন্নয়ন যবাডণ ৰ     উপায়ুক্ত/মহকুমাতধ্পতিৰ প্ৰতি স্বাক্ষৰ সহ দাতখল েতৰব।) 

 

প্ৰমাৰ্ পত্ৰ তদয়া হল যয্ শ্ৰী/শ্ৰীমিী ......................................................................... 
তপিা/স্বামী শ্ৰী ............................................................... গাঁও/চহৰ ........................ 
তজলা .................................. ৰাজয অসম চাহ/প্ৰাক্তন চাহ জনজাতিৰ যলাে । যিওঁৰ উপজাতি 
......................... অসম চৰোৰৰ চাকুণ লাৰ মবি এওঁ অনযানয তপচপৰা যেৰ্ী সম্প্ৰদায়িূক্ত। 
 

শ্ৰী/শ্ৰীমিী ............................. অসম ৰাজযৰ .................... তজলাৰ .................. 
গাওঁ/চহৰৰ স্হায়ী বাতসন্দা। 
 
 
 
 

উপায়ুক্ত/মহকুমাতধ্পতিৰ প্ৰতি স্বাক্ষৰ  স্বাক্ষৰ: 
      : 

     : 
 
 

আববদনোৰীৰ লগি উপায়কু্ত/মহকুমাতধ্পতিৰ প্ৰতি স্বাক্ষতৰি জাতিৰ প্ৰমান পত্ৰ থাতেবল প্ৰতিতলতপ 
তনবজই প্ৰিযাতয়ি েতৰ গাঠি তদব। যিবন যক্ষত্ৰি ওপৰৰ জাতিৰ প্ৰমাৰ্ পত্ৰ পৰূৰ্ েতৰব নালাবগ। 
 
 

দ্ৰষ্টবয : অসম্পুৰ্ণ, অশুদ্ধ আৰ ু তনতদণষ্ট িাতৰখৰ তপছি যপাৱা আববদন নােচ েৰা হব। 
 
________________________________________________________________________________ 
   ক    - 

োয্ণযালয়ৰ বযৱহাৰৰ বাবব 
 
আববদনোৰীৰ আববদন নং ..................... তজলা .................... মহকুমা ........................ 
শ্ৰী/শ্ৰীমিী ........................................................ তপিা/মািৃ ........................................ 
আববদনখন সাহায্য পাবৰ বাবব তবববচনা /যপ্ৰৰৰ্ েৰা হল। 
 
 
 

                 , 

………………….……..      

………………..…….     , অস  

 
 


