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তাভরখ      

I. বযক্তিগত তথয 

পেবী, নািঃ       

ভলঙ্গঃ             পুরুষ □  িভিলা □ 

বয়সঃ    

উৎস দেশঃ           

আগিদনর ভেনঃ           

II. আদগর ভবেযালদয়র অভিজ্ঞতা 

সাক্ষরতাঃ 

লযাটিন িরদ ঃ 

িযাাঁ □   না □ 

িযাাঁ □   না □ 

আরও দবশী/অনযানয ির : 

 

 

 

িরদ র উোিরদনর উপর িন্তবয  

ছাত্রছাত্রীদের (দেখুন  

অযাদনক্স, পাতা ৭):   

 

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

আদগর সু্কদল    

উপভিভতর সিয়  

জাি মাভন এবং ভবদেদশঃ 

 

 

 

সিয়কাল দেশ সু্কল/ সু্কদলর প্রকার 
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আদগর সু্কদল পড়া ভবষয়ঃ 

□ জাি মান                               বছর                                প্রভত সপ্তাদি ঘন্টা 

□ অঙ্ক                                  বছর                                 প্রভত সপ্তাদি ঘন্টা 

□ ইংরাক্তজ                              বছর                                প্রভত সপ্তাদি ঘন্টা 

 □ কলা 

 □ ইভতিাস 

 □ জীবভবেযা 

 □ ভ ক্তজক্স 

 □ ক্রীড়া 

□ দকভিভি 

□ রাজনীভত 

□ ধি ম 

□ ভশক্ষাগত ভবজ্ঞান 

 

জাি মানী এবং ভবদেদশ অনযানয ভবষয় (যভে প্রদযাজয িয়, এই সিয়কার আদগ ও 

চলাকালীন ভবদশষত ভবদেদশ থাকাকালীন: 

           

            

পথৃক ভবষদয় গুরুত্ব/ িাদলালাগার ভবষয়: 

            

 

সম্ভাবয যাচাইদয়র জনয দকান ভবেযিান (সু্কল-) শংসাপত্র রদয়দছ ভকনা?  

িযাাঁ □   না □  

অনযানযঃ             

III. দয দেশ দথদক আগত দসখানকার প্রচভলত িাষা 

পভরবাদরর সদঙ্গ  

বনু্ধদের সদঙ্গ 

কতৃমপদক্ষর সদঙ্গ  
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ভশক্ষা প্রভতষ্ঠাদন 

আদরা িাষা েক্ষতা 

        

        

 

IV. জাি মান িাষায় জ্ঞান 

আপভন জাি মান দকন ভশদখদছন? 

সিয়কাল ও জাি মান ভশক্ষার সুদযাগ 

 

সু্কদলর বাইদর অভতভরি সিথ মন 

      

      

      

      

      

কন্টযাক্ট পাস মন 

      

      

      

 

V. অবসর সিদয়র িাদলা লাগার কাজ 

ক্রীড়া 

সঙ্গীত 

কলা 

িস্তকলা 

িানীয় ক্লাবগুভলর সদঙ্গ দযাগাদযাদগর 

জনয ইদে আদছ ভকনা 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

অনযানয            
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VI. জাি মানী ও ভবদেদশ কাদজর অভিজ্ঞতা (যভে প্রদযাজয িয়, ভবদেদশ থাকার সিয়, আদগ)ঃ 

পূদব মর ইন্টান মভশপ 

            

            

 

আদগর কাদজর অভিজ্ঞতা  

            

            

VII. ভশক্ষা ও দপশাোর দক্ষদত্র িভবষযদত কাদজর ইদে 

            

            

            

VIII. কন্ট্যাক্ট পার্ সন 

নািঃ     দিভলদ ানঃ     

    

টিকানাঃ     

    

ই-দিলঃ 

 

    

    

IX. দকান সিায়তা আদছ ভকনা 

ইন্টারদনি অযাকদসস সি স্মািমদ ান  

ইন্টারদনি অযাকদসস সি কম্পিউিার 

প্রাথভিক িাষায় ভডকশনাভর 

অনযানয 

□ 

□ 

□ 
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X. ভশক্ষার িান 

আপনার ঘদর ভক যদথষ্ট িান রদয়দছ দযখাদন আপভন দিািওয়াকম করদত পারদবন? 

            

            

            

আপভন ভক সু্কদলর অনযানযদের সদঙ্গ ভবেযালদয় দিািওয়াকম করদত চাইদবন? 

            

            

            

XI. ভবদেদশ সু্কদল পড়ার অভিজ্ঞতা 

আপনার ভক সু্কদল দযদত িাদলা লাদগ?       

            

             

 

সু্কদলর ভবষদয় আপনার দকান ভবষয়টি িাদলা লাদগ? 

           

             

 

সু্কদলর ভবষদয় ভক আপনার িাদলা লাদগ না? 

           

             

XII. ইন্টারভিউ এর ভবষদয় দনািস 
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অযাদনক্স  

আদগর ভশক্ষা অভিজ্ঞতা- পড়ুয়াদের জনয নিুনা দলখনী 

 

জাি মান িাষায় ভনদজদক সংদক্ষদপ উপিাভপত করুন 

            

            

            

            

            

 

 


