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তারিখঃ……………………  

      বিাবি, 

রেজিস্ট্রাে 

ইউরিারিয়ান ইউরনভারস িটি অব বাাংলারেশ 

২/৪, গাবতলী, রিিিুি, ঢাকা-১২১৬ 

 

রবষয়ঃ মুজিয াদ্ধা সন্তান/র াষ্যযেে টিউশন ফি মউকুযিে আযেেন। 
 

ির ােয়, 
 

ইউরিারিয়ান ইউরনভারস িটি অব বাাংলারেরশি ওরয়বসাইরি ১১ সসরেম্বি ২০২২ 

তারিরখ প্রকারশত রবজ্ঞরি িািফত জানরত িািলাি সে, অত্র রবশ্বরবেযালরয় 

অধ্যয়নিত িুক্তিরোদ্ধা সন্তানরেি “টিউশন রফ” িওকুরফি জনয আরবেনিত্র 

আ বান কিা  রয়রে। আরি একজন িুক্তিরোদ্ধা সন্তান/সিাষয র রসরব উি 

আ বারন সাড়া রেরয় কতত িিরেি রনকি আিাি টিউশন রফ িওকুরফি জনয 

রবনীত অনুরিাধ্ কিরে; রবজ্ঞরিি শতি সিাতারবক চার ত তথ্য ও ডকুরিন্টস 

এতেসরে সাংেুি কিা  রলা। 

 

                                                                       রবনীত রনরবেক, 

 

                                                       স্বােিঃ…………………………… 

 

                                                       নািঃ......................................................... 

 

                                                  আইরড নাং-................................................  

 

                                                   সিাবাইল নম্বিঃ.............................................   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নমুনা আযেেন ত্র 
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১.১ রশোথ্ীি িূর্ ি নাি (বাাংলায়): 

১.২ রশোথ্ীি িূর্ ি নাি (ইাংরিক্তজরত বড় অেরি): 

২. িাতাি নািঃ 

৩. রিতাি নািঃ 

৪. রিতা/িাতাি অবতিিারন ববধ্ অরভভাবরকি নািঃ 

৫. অধ্যয়নিত রবভারগি নািঃ 

৬.আইরড নাং: 

৭. সসরিস্টাি নম্বি ও নািঃ 

৮.১ সাংরিষ্ট িুক্তিরোদ্ধাি নািঃ 

৮.২ িুক্তিরোদ্ধাি সারথ্ রশোথ্ীি সম্পকিঃ 

৯. আযেেন যত্রে সাযে র  সকল ডকুযমন্টস সং ুি কেযে হযেেঃ 

ক. িুক্তিরোদ্ধাি সন্তান/সন্তারনি সন্তান প্রিারনি স্বিরে েরলল র রসরব 

বাাংলারেশ সিকারিি িুক্তিেুদ্ধ রবষয়ক িন্ত্রর্ালরয়ি ২০২১ সারলি সব িরশষ 

প্রকারশত ‘েীে মুজিয াদ্ধাযেে সমফিে োফলকা’/সগরজরিি ফরিাকরি 

(সেখারন রিতাি নাি/রিতাি রিতাি নাি উরেখ আরে)।  

খ. িুক্তিরোদ্ধাি িুত্র-কনযাি িুত্র-কনযা  রল, িুক্তিরোদ্ধা/ শ ীে িুক্তিরোদ্ধাি 

িুত্র-কনযাি িতু্র-কনযা এই িরি ি সাংরিষ্ট ইউরনয়ন িরিষরেি সচয়ািিযান/রসটি 

করি িারিশন এি ওয়াডি কাউক্তিলি ও সিৌিসভাি সিয়ি/কাউক্তিলি কতত িক প্রেত্ত 

সাটিিরফরকি।   

গ. থ্ানা/সজলা িুক্তিরোদ্ধা কিান্ডারিি প্রেত্ত এতেসাংক্রান্ত সনেিত্র।  

ঘ.১. আরবেনকািীি রনরজি এনআইরড কাডি। 

ঘ.২. সাংরিষ্ট িুক্তিরোদ্ধাি এনআইরড কাডি (জীরবত থ্াকরল)। 

সং ুি 

েেযােলী 
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ঘ.৩. আরবেনকািীি রিতাি এনআইরড কাডি। 

ঘ.৪. আরবেনকািীি িাতাি এনআইরড কাডি। 

ঘ.৫. ববধ্ অরভভাবরকি এনআইরড কাডি (রিতা/িাতাি অবতিিারন): 

ঘ.৬. আরবেনকািীি এসএসরস/ এইচএসরস বা সিিারনি িিীোয় উত্তীর্ ি 

সনেিরত্রি করি। 

ঘ.৭.আরবেনকািী রডিািিরিরন্টি রনয়রিত িূর্ িকালীন োত্র র সারব অধ্যয়ন 

করি সকল কাে িক্ররি অাংশগ্র র্ কিরে- এ িরি ি রডিািিরিরন্টি সচয়ািিযান 

সথ্রক গত ীত সনেিত্র।  


