
 

 

নন্দন কানন একাডেমী 
ভর্তি ফরম ২০১৩ 

                ফরম নং: Internet Copy 

 ভর্তি ফরম স্পষ্ট ও পরূ্ি হরডফ পরূর্ করডত হডে। 
 ফরডম র্ির্িত তথ্য সম্পরূ্ি র্নভভ িি হডত হডে। 
 ফরডমর ককান অংশ ফাাঁকা রািা যাডে না। 

 ভর্তি ফরডমর সাডথ্ এক কর্প ও আিাদা এক কর্প পাসডপার্ি সাইডের ছর্ে েমা র্দডত হডে। 
 ফরম পরূডর্ ভভ ি হডি সাদা কার্ির কিম েযেহার না কডর আিাদা নতভন ফরম র্নডত হডে। 

 

করর্েডেশন অনুযায়ী র্নডের নাম সহ সকি র্কছভ পরূর্ করডত হডে। 
 

ছাত্র/ছাত্রীর নাম (োংিায়) :  
 

        (ইংডরেীডত) :    
  

োকনাম     :   
 

র্পতার নাম     :  
 

মাতার নাম     : 
 

েন্ম তার্রি    :                                                         
 

অর্ভভােডকর নাম    :               
 

কমাোইি নাম্বার (অর্ভভােডকর):  
 

ধমি       :              োতীয়তা : 
 

র্িকানা (েতিমান)   : 

 
 

র্িকানা (স্থায়ী)   : 

 
 

কের্ী      :                 র্েভাগ : 
 

স্কভি/প্রর্তষ্ঠান    : 
 

শািা     :    স্কভি ো প্রর্তষ্ঠাডনর করাি নং  :                                       
 

র্প্রয় র্েষয়     :  ১।         ২।   
 

কয র্েষয় কর্িন মডন হয় :  ১।         ২।        
 

েীেডনর িক্ষ্য    : 
 

 

 

নন্দন কানন একাডেমীডত ভর্তির কারর্    :  ( কয কয়র্র্ কারর্ কসগুডিাডত র্র্ক র্িহ্ন দাও ) 
১। োসা কথ্ডক কাডছ েডি       ২। অন্য ভাই কোডনরা পডে েডি  
৩। এর ভাি র্দক সম্পডকি োনার পর       ৪। েন্ধভ র কথ্ডক ভাি কথ্া শুডন 

৫। অন্য ককান ভাি ককার্িং না কপডয় 
 

কার ো ককাথ্া কথ্ডক একাডেমী সম্পডকি োনডি  : 

 

পাসডপার্ি 
সাইডের ছর্ে 
স্ট্যাপি করডত 

হডে 



 

 

গাইে েই ো সহায়ক েই সম্পডকি মন্তেয   : 
 

ককান ককান ভাষা োন ো েভঝডত পার    : 
 

পোডশানা োডদ আর র্কডস আগ্রহ আডছ   :  
 
 

PSC/JSC/SSC পর্রক্ষ্ায় অংশ গ্রহন কডর থ্াকডি তার -  
 

পরীক্ষ্া সাি কোেি র্ের্পএ/ ফিাফি 

P.S.C.    

J.S.C.    

S.S.C.    

 

পরেতিী পরীক্ষ্ায় কয ফিাফি/ র্ের্পএ আশা কর : 
 

পডূেি অন্য ককান ককার্িং কসন্র্াডর অধযয়ন কডর থ্াকডি তার 

নাম  ও সংর্ক্ষ্প্ত র্েেরর্    : 
 

 

নন্দন কানন একাডেমী আডয়ার্েত অন্য ককান সহর্শক্ষ্া কাযিক্রডম আগ্রহী থ্াকডি কসগুডিা র্র্ক র্দডত 

হডে। 
সহর্শক্ষ্া কাযিক্রম ইচ্ছা পেূি অর্ভজ্ঞতা 

* spoken English # আডছ     /     # নাই  
* র্েতকি প্রর্তডযার্গতা # আডছ     /     # নাই  

* সাধারন জ্ঞান প্রর্তডযার্গতা # আডছ     /     # নাই  
* সাংস্করৃ্তক কমিকাণ্ড # আডছ     /     # নাই  

* র্িত্রাংকন প্রর্তডযার্গতা # আডছ     /     # নাই  
* কিিা ধভিা # আডছ     /     # নাই  

    

র্নডের কমাোইি নাম্বার (থ্াকডি)  :   
 

আর্ম এই মডমি অর্িকার করর্ছ কয উপডর সকি তথ্য সতয। আর্ম আডরাও ক াষনা করর্ছ কয, আর্ম 

নন্দন কানন একাডেমীর সকি র্নয়ম রীর্ত ও র্ের্ধ আডদশ কমডন িিে, কয ককান অপরাধ মিূক কাে 

কথ্ডক র্েরত থ্াকে এেং কয ককান কারডর্ কতৃিপক্ষ্ আমাডক একাডেমী কথ্ডক ের্হষ্কার করডত পাডর। 

   

ভর্তির তার্রি    :                         
 

ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষ্র  : 
 

নন্দন কানন একাডেমীর  
 

করাি নং      :   ২০১৩__   করর্েডেশন নং  :   ২৩১০__   

 

ভর্তির েন্য র্েডের্িত                     পর্রিািডকর স্বাক্ষ্র ও তার্রি : 


