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বসবাস প্রসঙ্গে তৃতীয় বযক্তির ক্তববৃ ক্তত
সসকশন A: ক্তশক্ষার্থীর তর্য – অনু গ্রহ কঙ্গর কলম ক্তিঙ্গয় স্পষ্টাক্ষঙ্গর ক্তলখুন
ক্তশক্ষার্থীর সশষ নাম
জন্মতাক্তরখ (মাস/ক্তিন/বৎসর)

ক্তশক্ষার্থীর প্রর্ম নাম
OSIS #/ক্তশক্ষার্থীর Id #

স ান নম্বর

ক্তশক্ষার্থীর বতথমান ক্তিকানা (হাউস #, ক্তিট, অযাপাটথঙ্গমন্ট #, ক্তসক্তট, সেট এবং ক্তজপ সকাড)

সসকশন B: ক্তপতামাতার তর্য -- অনু গ্রহ কঙ্গর কলম ক্তিঙ্গয় স্পষ্টাক্ষঙ্গর ক্তলখুন
ক্তপতামাতা/অক্তিিাবঙ্গকর সশষ নাম

ক্তপতামাতা/অক্তিিাবঙ্গকর প্রর্ম নাম

ক্তপতামাতা/অক্তিিাবঙ্গকর বতথমান ক্তিকানা (হাউস #, ক্তিট, অযাপাটথঙ্গমন্ট #, ক্তসক্তট, সেট এবং ক্তজপ সকাড)

বাক্তির স ান নাম্বার

কাঙ্গজর স ান নাম্বার

সসল স ান নাম্বার

সসকশন C: তৃতীয় বযক্তির তর্য - অনু গ্রহ কঙ্গর কলম ক্তিঙ্গয় স্পষ্টাক্ষঙ্গর ক্তলখুন
সশষ নাম

প্রর্ম নাম

ক্তিকানা (হাউস #, ক্তিট, অযাপাটথঙ্গমন্ট #, ক্তসক্তট, সেট এবং ক্তজপ সকাড)

স াগাঙ্গ াঙ্গগর নম্বর

ইঙ্গমইল ক্তিকানা

ক্তপতামাতা/পক্তরবাঙ্গরর সাঙ্গর্ সম্পকথ
উপ ু থি ক্তপতামাতা এবং ক্তশক্ষার্থীর বাক্তির ক্তিকানা সম্পঙ্গকথ আপনার প্রতযক্ষ অবগক্ততর ক্তিক্তি কী?
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তৃতীয় বযক্তি পূ রণ করঙ্গবন:
আক্তম, _______________________________________________, বযক্তিগতিাঙ্গব জাক্তন স (পযাঙ্গরঙ্গন্টর নাম)
___________________________________এবং (সন্তান(ঙ্গির) নাম(গুঙ্গলা))______________________________, তারা (ক্তিকানা
ক্তলখুন)____________________________________________________________________________ ক্তিকানায় বসবাস কঙ্গর।
আক্তম বু ঙ্গেক্তি স এই ডকুঙ্গমন্ট ক্তনউ ইয়কথ ক্তসক্তট ক্তডপাটথঙ্গমন্ট অি এডুঙ্গকশঙ্গনর (DOE) বরাবর জমা সিওয়া হঙ্গব, এবং DOE আমার হল কৃত ক্তববৃ ক্ততর
উপর ক্তনিথর করঙ্গব। আক্তম এই ডকুঙ্গমন্ট জমা ক্তিক্তি উপ ু থি ক্তবষঙ্গয় আমার প্রতযক্ষ অবগক্ততর ক্তিক্তিঙ্গত। আমার স সকান ক্তমর্যা ক্তববৃ ক্ততর জনয আইঙ্গন
বক্তণথত জক্তরমানা হঙ্গত পাঙ্গর।
আক্তম বু ঙ্গেক্তি স DOE উপ ু থি ক্তববৃ ক্ততর সতযতা াচাইঙ্গয় উপক্তিক্ততর তিন্ত পক্তরচালনা করঙ্গত পাঙ্গর, এঙ্গত বাক্তি পক্তরিশথন ও প্রক্ততঙ্গবশীঙ্গির সাক্ষাৎকার
সনয়া অন্তিুথি হঙ্গত পাঙ্গর। আক্তম আঙ্গরা বু ঙ্গেক্তি স স্কুঙ্গল সরক্তজঙ্গিশঙ্গনর স াগযতা ক্তনরূক্তপত হয় উপঙ্গর আমার প্রতযক্তয়ত আবাসন-সংক্রান্ত তঙ্গর্যর উপর
ক্তনিথর কঙ্গর, এবং স সব ক্তশক্ষার্থীর জনয সরক্তজঙ্গিশনকাঙ্গল ক্তমর্যা কাগজপত্র উপিাপন করা হয়, DOE-র তাঙ্গিরঙ্গক বিক্তল করার অক্তিকার আঙ্গি।
DOE-র আঙ্গরা অক্ততক্তরি তঙ্গর্যর প্রঙ্গয়াজন হঙ্গল উপঙ্গর উক্তিক্তখত নম্বঙ্গর আমার সাঙ্গর্ স াগাঙ্গ াগ করঙ্গত পারঙ্গব।
নাম ইংঙ্গরক্তজ বি অক্ষঙ্গর: _______________________________________________________
স্বাক্ষর: _______________________________________________________

ক্তপতামাতা পূ রণ করঙ্গবন:
আক্তম এইমঙ্গমথ ক্তনক্তিত করক্তি স আক্তম উপঙ্গর উক্তিক্তখত ক্তিকানায় বসবাস কক্তর। আক্তম আঙ্গরা বু ঙ্গেক্তি স DOE আমার বাক্তি পক্তরিশথন এবং আমার
প্রক্ততঙ্গবশীঙ্গির কাঙ্গি সখাোঁজ সনয়াসহ, এই এক্ত ঙ্গডক্তিঙ্গট উক্তিক্তখত পক্ষগুঙ্গলার বাসিান সংক্রান্ত তর্য াচাই করার অক্তিকার আঙ্গি। আক্তম আরও জাক্তন
স স্কুঙ্গল সরক্তজঙ্গিশঙ্গনর স াগযতা আবাসন-সংক্রান্ত তঙ্গর্যর উপর ক্তনিথর কঙ্গর, এবং স সব ক্তশক্ষার্থীর জনয সরক্তজঙ্গিশনকাঙ্গল ক্তমর্যা কাগজপত্র উপিাপন
করা হয়, DOE-এর অক্তিকার আঙ্গি তাঙ্গিরঙ্গক বিক্তল করার।
ক্তপতামাতার স্বাক্ষর: _______________________________________________________
তাক্তরখ: _______________________________________________________
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