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চরতি ২০২২-২০২৩ অর্ থফছজয “শখ াতনা ইয়ুর্ বরাতিয়ায অযাওয়ার্ থ-২০২৩” প্রদাজনয তনতভত্ত প্রাপ্ত আজফদনমূজয কযাটাগতয অনুমায়ী িথ্য তফফযণ 

ক্রতভক 

নং 

আজফদনকাযীয নাভ, তিায 

নাভ, ভািায নাভ ও স্থায়ী 

ঠিকানা এফং জািীয় তযচয়ত্র 

ফিথভান ঠিকানা 

 

শভাফাইর নম্বয ও 

ই-শভইর নম্বয 

আজফদনকাযীয 

ফিথভান ফয়  

(০১.১২.২০২২ 

িাতযজখ) 

আজফদনকাযীয 

জফ থাচ্চ 

তক্ষাগি 

শমাগ্যিা ও 

শা 

প্রার্ীি 

কযাটাগতযয 

তফলজয় 

ংতক্ষপ্ত 

তফফযণ 

ংযুক্ত কযা 

জয়জছ 

তকনা? 

কাম থক্রজভয 

ব্যাতপ্তকাজরয  তফফযণ 

ক. কাম থক্রভ দ্বাযা প্রবাতফি 

জনংখ্যা 

খ. যাতয 

উকাযজবাগীয ংখ্যা 

গ. কাম থক্রজভয ভয়কার 

এফং 

ঘ. জািীয় ফা আন্তজাতিথক 

অন্যান্য স্বীকৃতি/পুযস্কায 

এয ংতক্ষতপ্ত তফফযণ 

 

ক. জঙ্গীফাদ, ন্ত্রা, 

ফাল্যতফফা, ভাদক, শমৌতুক 

প্রতিজযাধ এফং তশু শ্রভ ও 

ভজািীয় কাম থক্রভ তনযজনয 

শক্ষজত্র অফদান যজয়জছ তকনা ? 

এফং 

খ. স্বাধীনিা ও মুতক্তযুদ্ধ 

শচিানা ফাস্তফায়জন গৃীি 

কাম থক্রভ, ভাজকল্যাণ, নাযী 

উন্নয়ন, তযজফ উন্নয়ন, স্বাস্থয 

শফা, কৃতল, তল্প, ল্লী উন্নয়ন, 

ংস্কৃতি ও ক্রীড়া শক্ষজত্র 

আজফদনকাযীয অফদান আজছ 

তকনা? 

ক. াভাতজক ভাধ্যভ 

এফং গণভাধ্যজভ প্রচায, 

খ. কাম থক্রজভয প্রভাণাতদ, 

গ. প্রতিপরনজমাগ্যিা 

এফং 

ঘ. দুইজন তফতষ্ট ব্যতক্তয 

প্রিযায়ন আজফদজনয 

াজর্ যজয়জছ তকনা ? 

 

উজজরা কতভটিয 

ভন্তব্য/সুাতয 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. 

 

           

২. 

 

           

৩. 

 

           

 

 

         উজজরা তনফ থাী অতপায 

ও  

বাতি 

“শখ াতনা ইয়ুর্ বরাতিয়ায অযাওয়ার্ থ” এয আজফদনত্র 

 মাচাই-ফাছাই ংক্রান্ত উজজরা কতভটি। 
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ক্রতভক 

নং 

আরফদনকাযীয নাভ, 

তিায নাভ, ভািায নাভ ও 

স্থায়ী ঠিকানা 

(উরজরা অনুমায়ী) 

আরফদনকাযীয 

ফিথভান ফয় 

(০১.১২.২০২২ 

িাতযরখ) 

কাম থক্ররভয 

ব্যতপ্তকার  

অনুমায়ী 

মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ২০ 

নম্বরযয ভরে) 

 

কাম থক্রভ দ্বাযা 

প্রবাতফি 

জনংখ্যা 

এফং যাতয 

উকাযরবাগী

য ংখ্যয 

তফফযণ 

অনুমায়ী 

মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ২০ 

নম্বরযয 

ভরে) 

 

কাম থক্ররভয 

প্রভাণাতদ 

উস্থারনয 

তবতত্তরি 

মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ১০ 

নম্বরযয ভরে) 

 

জঙ্গীফাদ, ন্ত্রা, 

ফাল্যতফফা, ভাদক, 

জমৌতুক প্রতিরযাধ 

এফং তশু শ্রভ ও 

ভজািীয়  

কাম থক্রভ তনযরনয 

জেরে 

আরফদনকাযীয 

অফদান তফরফচনায়  

মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ০৫ নম্বরযয 

ভরে) 

স্বাধীনিা ও মুতিযুদ্ধ 

জচিনা ফাস্তফায়রন 

গৃীি কাম থক্রভ, 

ভাজকল্যাণ, নাযী 

উন্নয়ন, তযরফ 

উন্নয়ন, স্বাস্থয জফা, 

কৃতল, তল্প, ল্লী 

উন্নয়ন, ংস্কৃতি ও 

ক্রীড়া জেরে 

আরফদনকাযীয 

অফদান 

তফরফচনায় মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ০৫ নম্বরযয 

ভরে) 

 

 

কাম থক্ররভয 

ভয়কার  

তফরফচনায় 

মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ০৫ 

নম্বরযয ভরে) 

 

জািীয় ফা 

আন্তজথাতিক 

অন্যান্য 

স্বীকৃতি /রযস্কায  

তফরফচনায় 

মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ০৫ 

নম্বরযয ভরে) 

 

 

াভাতজক ভােভ 

এফং গণভােরভ 

প্রচায তফরফচনায় 

মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ০৫ নম্বরযয 

ভরে) 

 

প্রতিপরনরমাগ্যিা 

(Replicability)  
তফরফচনায় 

(আরফদনকাযীয 

কাম থক্রভ ভারজ 

অনুযণ, অনুকযণ 

ও পরাপর 

তফলয়ক) মূল্যায়ণ 

(রফ থাচ্চ ০৫ 

নম্বরযয ভরে) 

 

ফ থরভাট 

প্রাপ্ত নম্বয 

জজরা কতভটিয ভন্তব্য/সুাতয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ ১১ ১২ ১৩  ১৪ 

 

১. 

 

 

             

২. 

 

             

         

 

জজরা প্রাক  

ও  

বাতি 

“জখ াতনা ইয়ুর্ বরাতিয়ায অযাওয়ার্ থ” এয আরফদনে 

 মাচাই-ফাছাই ংক্রান্ত জজরা কতভটি 

 



ছক-৩ 

 

চতি ২০২২-২০২৩ অর্ থবছরর “শলখ াতনা ইয়ুর্ ভাতিয়ার অযাওয়ার্ থ”-২০২৩ প্রদারনর তনতমত্ত শজা কতমটি 

কর্তথক মানবণ্টরনর তনরদ থলকতভতত্তক মূল্যায়ন অনুযায়ী শমধাক্ররমর লী থ ০৫ (াঁচ) জরনর িাতকা 

 

 

কযাটাগতরর নাম : .................................................................................. 

 

ক্রতমক 

নং 

আরবদনকারীর নাম, তিার নাম, 

মািার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা এবং 

জািীয় তরচয়ত্র 

আরবদনকারীর বিথমান 

ঠিকানা 

আরবদনকারী 

শমাবাই নম্বর ও ই-

শমই নম্বর 

শজা কতমটি কর্তথক 

ব থরমাট  মূল্যায়ণ নম্বর 

(লী থ াঁচ) 

মন্তব্য 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. 

 

 

 

     

২. 

 

 

 

     

৩. 

 

 

     

৪. 

 

 

 

     

৫. 

 

 

 

     

 

 

 
   শজা প্রলাক 

ও 

ভাতি 

 “শলখ াতনা ইয়ুর্ ভাতিয়ার অযাওয়ার্ থ” এর আরবদনত্র 

যাচাই-বাছাই ংক্রান্ত শজা কতমটি । 

 



 

 “শখ াসনা ইয়ুথ বরাসিয়ায অ্যাওয়ার্ ড-২০২৩” 

এয আবফদন পযভ 

( শুধুভাত্র উবজরায জন্য ) 

 

াবার্ ড াইবজয                                                                                                                         

যসিন ছসফ 

 

ফযাফয 

উবজরা সনফ ডাী অ্সপায 

ও  

বাসত 

শখ াসনা ইয়ুথ বরাসিয়ায অ্যাওয়ার্ ড  

ংক্রান্ত উবজরা কসভটি। 

 

পুযস্কায কযার্াগসযয নাভ :.................................................................................................. 

 

০১। আবফদনকাযীয নাভ (ফাংরায়) 

 

:  

ইংবযসজবত (ফড় অ্ক্ষবয) 

 

:  

০২। সতায নাভ (ফাংরায়) 

 

:  

ইংবযসজবত (ফড় অ্ক্ষবয) 

 

:  

০৩। ভাতায নাভ (ফাংরায়) 

 

:  

ইংবযসজবত (ফড় অ্ক্ষবয) 

 

:  

০৪। স্বাভী/স্ত্রীয নাভ (মসদ থাবক) 

 

:  

০৫। জাতীয় সযচয়ত্র নম্বয  

 

:  

০৬। জন্ম তাসযখ (এনআইসর্/জন্মনদ/শজএস 

ফা ভভান/শজএস/এএস ফা ভভাবনয 

নদ অ্নুমায়ী) 
 

:  

০৭। আবফদনকাযীয শভাফাইর নম্বয এফং  

ই-শভইর নম্বয  
 

:  

০৮। ফতডভান ঠিকানা  

(শমাগাবমাবগয জন্য )  
 

:  

০৯। স্থায়ী ঠিকানা 

 

:  

১০। ফতডভান ফয় ( সফজ্ঞসি প্রকাবয  তাসযবখ) 

 

:  

১১। সক্ষাগত শমাগ্যতা (বফ ডাচ্চ) 

 

:  

১২। আবফদনকাযীয শা 

 

:  

১৩। প্রাথীত কযার্াগসযয সফলবয় ংসক্ষি  সফফযণ 

( বফ ডাচ্চ ৫০০ ব্দ) 
 

:  

১৪। পুযস্কায প্রাসিয স্ববক্ষ ২০টি গুরুত্বপূণ ড 

কাম ডক্রবভয ফণ ডনা (ক্রসভক নম্বয অ্নুমায়ী) 

 

  

১৫। কাম ডক্রবভয ব্যসিকার   

 

:  

   াতা/২ 
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১৬। কাম ডক্রভ দ্বাযা প্রবাসফত জনংখ্যা এফং 

যাসয উকাযববাগীয ংখ্যা (প্রভাণক) 
 

:  

১৭। কাম ডক্রবভয ভয়কার 

 

:  

১৮। জাতীয় ফা আন্তজডাসতক অ্ন্যান্য স্বীকৃসত/ 

পুযস্কায (প্রভাণক) 
 

:  

১৯। জঙ্গীফাদ, ন্ত্রা, ফাল্যসফফা, ন্ত্রা, শমৌতুক 

প্রসতবযাধ এফং সশু শ্রভ ও ভজাতীয় 

কাম ডক্রভ সনযবনয শক্ষবত্র আবফদনকাযীয 

অ্ফদান (প্রভাণক) 
 

:  

২০। স্বাধীনতা ও মুসিযুদ্ধ শচতনা ফাস্তফায়বন 

গৃীত কাম ডক্রভ, ভাজকল্যাণ, নাযী উন্নয়ন, 

সযবফ উন্নয়ন, স্বাস্থয শফা, কৃসল, সল্প, 

ল্লী উন্নয়ন, ংস্কৃসত ও ক্রীড়া শক্ষবত্র 

আবফদনকাযীয অ্ফদান (প্রভাণক) 
 

  

২১। াভাসজক ভাধ্যভ এফং গণভাধ্যবভ প্রচায 

(প্রভাণক) 
 

:  

২২। কাম ডক্রবভয প্রভাণাসদ উস্থান 

 (প্রভাণক সসর্/বন-ড্রাই) 
 

:  

২৩। প্রসতপরনবমাগ্যতা (Replicability)  

(আবফদনকাযীয কাম ডক্রভ ভাবজ অ্নুযণ, 

অ্নুকযণ ও পরাপর সফলয়ক প্রভাণক 

তথ্যাসদ ) 
 

:  

২৪। দাসখরকৃত শপ্রাপাইবরয সফলবয় প্রতযয়নকাযী ০২ 

(দুই) জন সফসষ্ট ব্যসিয নাভ, দসফ, ঠিকানা,  

শভাফাইর নম্বয ও ই-শভইর নম্বয 
 

:  

 

 

 

                                                                                                                     আবফদনকাযীয নাভ ও স্বাক্ষয 

                                                                                                                               ( তাসযখ ) 

 

ংযুসিিঃ ১.  দ্য শতারা াবার্ ড াইবজয ছসফ-০১ (এক) প্রস্থ 

 ২.  জাতীয় সযচয়বত্রয তযাসয়ত কস-০১ (এক) প্রস্থ  

 ৩. দাসখরকৃত শপ্রাপাইবরয শক্ষবত্র ০২ (দুই) জন সফসষ্ট ব্যসিয প্রতযয়নত্র-০২ (দুই) প্রস্থ 

 ৪. বফ ডাচ্চ সক্ষাগত শমাগ্যতায তযাসয়ত নদত্র -০১ (এক) প্রস্থ  

৫. ফয় প্রভাণবকয শক্ষবত্র শজএস ফা ভভান/এএস ফা ভভাবনয সক্ষাগত শমাগ্যতায তযাসয়ত নবদয কস- 

    ০১  (এক) প্রস্থ   

৬. মথামথ প্রভাণক (নদত্র, প্রতযায়নত্র, ছসফ, সবসর্ও, সসর্/বনড্রাইব ও অ্ন্যান্য তথ্যাসদ) দাসখর কযবত বফ। 

৭. প্রথভ শশ্রসণ শগবজবর্র্ কভ ডকতডা কর্তডক প্রদত্ত আবফদনকাযীয চাসযসত্রক নদ ত্র। 

৮। আবফদনকাযীয আবফদন অ্ফশ্যই NIKOSH FONT এ বত বফ। 

  

ব িঃ দ্রিঃ প্রযযোজ্য ক্ষেযে অবিবিক্ত কোগযজ্ আয দনকোিীি স্বোেিযুক্ত ব স্তোবিি িথ্যোবদ প্রদোন কিো যোয । 

 

  



 

 “শখ াসনা ইয়ুথ বরাসিয়ায অ্যাওয়ার্ ড-২০২৩” এয 

আবফদন পযভ 

( শুধুভাত্র  ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী ও খুরনা ভানগযীয জন্য ) 

 

াবার্ ড াইবজয                                                                                                                         

যসিন ছসফ 

 

ফযাফয 

শজরা প্রাক 

ও  

বাসত 

শখ াসনা ইয়ুথ বরাসিয়ায অ্যাওয়ার্ ড  

ংক্রান্ত শজরা কসভটি । 

 

পুযস্কায কযার্াগসযয নাভ :.................................................................................................. 

 

০১। আবফদনকাযীয নাভ (ফাংরায়) 

 

:  

ইংবযসজবত (ফড় অ্ক্ষবয) 

 

:  

০২। সতায নাভ (ফাংরায়) 

 

:  

ইংবযসজবত (ফড় অ্ক্ষবয) 

 

:  

০৩। ভাতায নাভ (ফাংরায়) 

 

:  

ইংবযসজবত (ফড় অ্ক্ষবয) 

 

:  

০৪। স্বাভী/স্ত্রীয নাভ (মসদ থাবক) 

 

:  

০৫। জাতীয় সযচয়ত্র নম্বয  

 

:  

০৬। জন্ম তাসযখ (এনআইসর্/জন্মনদ/শজএস 

ফা ভভান/শজএস/এএস ফা ভভাবনয 

নদ অ্নুমায়ী) 
 

:  

০৭। আবফদনকাযীয শভাফাইর নম্বয এফং  

ই-শভইর নম্বয  
 

:  

০৮। ফতডভান ঠিকানা  

(শমাগাবমাবগয জন্য )  
 

:  

০৯। স্থায়ী ঠিকানা 

 

:  

১০। ফতডভান ফয় ( সফজ্ঞসি প্রকাবয  তাসযবখ) 

 

:  

১১। সক্ষাগত শমাগ্যতা (বফ ডাচ্চ) 

 

:  

১২। আবফদনকাযীয শা 

 

:  

১৩। প্রাথীত কযার্াগসযয সফলবয় ংসক্ষি  সফফযণ 

( বফ ডাচ্চ ৫০০ ব্দ) 
 

:  

১৪। পুযস্কায প্রাসিয স্ববক্ষ ২০টি গুরুত্বপূণ ড 

কাম ডক্রবভয ফণ ডনা (ক্রসভক নম্বয অ্নুমায়ী) 

 

  

১৫। কাম ডক্রবভয ব্যসিকার   :  

   াতা/২ 

 



-২- 

 

১৬। কাম ডক্রভ দ্বাযা প্রবাসফত জনংখ্যা এফং 

যাসয উকাযববাগীয ংখ্যা (প্রভাণক) 
 

:  

১৭। কাম ডক্রবভয ভয়কার 

 

:  

১৮। জাতীয় ফা আন্তজডাসতক অ্ন্যান্য স্বীকৃসত/ 

পুযস্কায (প্রভাণক) 
 

:  

১৯। জঙ্গীফাদ, ন্ত্রা, ফাল্যসফফা, ন্ত্রা, শমৌতুক 

প্রসতবযাধ এফং সশু শ্রভ ও ভজাতীয় 

কাম ডক্রভ সনযবনয শক্ষবত্র আবফদনকাযীয 

অ্ফদান (প্রভাণক) 
 

:  

২০। স্বাধীনতা ও মুসিযুদ্ধ শচতনা ফাস্তফায়বন 

গৃীত কাম ডক্রভ, ভাজকল্যাণ, নাযী উন্নয়ন, 

সযবফ উন্নয়ন, স্বাস্থয শফা, কৃসল, সল্প, 

ল্লী উন্নয়ন, ংস্কৃসত ও ক্রীড়া শক্ষবত্র 

আবফদনকাযীয অ্ফদান (প্রভাণক) 
 

  

২১। াভাসজক ভাধ্যভ এফং গণভাধ্যবভ প্রচায 

(প্রভাণক) 
 

:  

২২। কাম ডক্রবভয প্রভাণাসদ উস্থান 

 (প্রভাণক সসর্/বন-ড্রাই) 
 

:  

২৩। প্রসতপরনবমাগ্যতা (Replicability)  

(আবফদনকাযীয কাম ডক্রভ ভাবজ অ্নুযণ, 

অ্নুকযণ ও পরাপর সফলয়ক প্রভাণক 

তথ্যাসদ ) 
 

:  

২৪। দাসখরকৃত শপ্রাপাইবরয সফলবয় প্রতযয়নকাযী ০২ 

(দুই) জন সফসষ্ট ব্যসিয নাভ, দসফ, ঠিকানা,  

শভাফাইর নম্বয ও ই-শভইর নম্বয 
 

:  

 

 

 

                                                                                                                     আবফদনকাযীয নাভ ও স্বাক্ষয 

                                                                                                                               ( তাসযখ ) 

 

ংযুসিিঃ ১.  দ্য শতারা াবার্ ড াইবজয ছসফ-০১ (এক) প্রস্থ 

 ২.  জাতীয় সযচয়বত্রয তযাসয়ত কস-০১ (এক) প্রস্থ  

 ৩. দাসখরকৃত শপ্রাপাইবরয শক্ষবত্র ০২ (দুই) জন সফসষ্ট ব্যসিয প্রতযয়নত্র-০২ (দুই) প্রস্থ 

 ৪. বফ ডাচ্চ সক্ষাগত শমাগ্যতায তযাসয়ত নদত্র -০১ (এক) প্রস্থ  

৫. ফয় প্রভাণবকয শক্ষবত্র শজএস ফা ভভান/এএস ফা ভভাবনয সক্ষাগত শমাগ্যতায তযাসয়ত নবদয কস- 

    ০১  (এক) প্রস্থ   

৬. মথামথ প্রভাণক (নদত্র, প্রতযায়নত্র, ছসফ, সবসর্ও, সসর্/বনড্রাইব ও অ্ন্যান্য তথ্যাসদ) দাসখর কযবত বফ। 

৭. প্রথভ শশ্রসণ শগবজবর্র্ কভ ডকতডা কর্তডক প্রদত্ত আবফদনকাযীয চাসযসত্রক নদ ত্র। 

৮। আবফদনকাযীয আবফদন অ্ফশ্যই NIKOSH FONT এ বত বফ। 

  

ব িঃ দ্রিঃ প্রযযোজ্য ক্ষেযে অবিবিক্ত কোগযজ্ আয দনকোিীি স্বোেিযুক্ত ব স্তোবিি িথ্যোবদ প্রদোন কিো যোয । 


