লনা েকৗশল ও

ি িব িব ালয়

লনা- ৯২০৩
পািরবািরক বাসা বরাে র আেবদনপ
(িশ ক ও কমকতােদর জ )
1। িশ ক/কমকতার নাম ও আইিড নং- ......................................................... িপতার নামঃ..............................
2। পদবীঃ............................................................................... িবভাগঃ .....................................................
3। বতমান পেদ যাগদােনর তািরখঃ ............................................... ১ম যাগদােনর তািরখঃ .................................
4। বতমান ল বতনঃ ....................................েবতন

ল : ..........................................ে ডঃ ........................

5। জ তািরখঃ .......................................................................................................................................
6। (ক) মিহলা িশ ক/কমকতার
(খ)

ে

ামী বা িপতার (অিববািহত হেল) নামঃ ..........................................................

ামী/িপতার পশাঃ ............................................ ামী/িপতার বতমান কম লঃ .......................................

7। কান বাসা পেত ই ক (পছ

মসহ উে খ ক ন) .........................................................................................

8। বতমােন কান বাসায় আেছনঃ .................................................. সময়কাল উে খ ক নঃ .................................
9। ইিত েব একই

ণীেত কতবার বাসা পিরবতন কেরেছন এবং কান কান বাসাঃ ......................................................

.......................................................................................................................................................
10। ইিত েব কান বাসায় বসবাস কের থাকেল সময়কাল উে খ ক নঃ ......................................................................
11। পিরবােরর সদ েদর িববরণঃ
িমক নং

নাম

বয়স

স ক

12। মাবাইল নং ...............................................েটিলেফানঃ অিফস............................ বাসা/ক ঃ.......................
আিম এমেম অ ীকার করিছ য, উপের বিণত ত াবলী স ণ স ক। উ ত াবলীেত কান ল মািনত হেল তার জ
বাসা বরা বািতল করেল আমার কান আপি থাকেব না। আমার নােম বাসা বরা হেল বাসা বা তার অংশ িবেশষ অে র
িনকট ভাড়া িদব না। বরা সং া কান িবিধ বা শত ভংগ করেল ক পে র য কান িস া মেন িনেত বা থাকেবা।

তািরখঃ..................................

আেবদনকারী িশ ক/কমকতার া র ও িসল

অিফস রণ করেব (সং াপন/িহসাব শাখা)
1। বতমান পেদ যাগদােনর তািরখঃ ............................................... ১ম যাগদােনর তািরখঃ .................................
2। জ তািরখঃ .......................................................................................................................................
3। আেবদনকারী ইিত েব একই

ণীেত কতবার বাসা পিরবতন কেরেছন এবং কান কান বাসাঃ .....................................

.......................................................................................................................................................
4। ইিত েব য বাসায় বসবাস কেরেছন- বাসা নং- ...............................সময়কালঃ ................................................

সংি

শাখা কমকতার া র (সং াপন শাখা)

সংি

শাখা কমকতার া র (িহসাব শাখা)

5। বতমান ল বতনঃ........................................................
6। বতন

ল ও ডঃ .......................................................

