
এর জন্য নন্র্দে শাবলী ও সংজ্ঞা

ভর্তি র প্রর্িয়া চলাকালীন র্িক্ষার্থীর তর্থয সংগ্রহ করার জনয স্বতন্ত্র র্িক্ষার্থীর ররকর্ি  ফর্ি ( ) ব্যব্হার করা হয়। 
প্রর্তটি তথ্র্থযর রক্ষথ্ের একটি নম্বর আথ্ে যা এইসকল র্নথ্দিিাব্লী এব্ং স্বতন্ত্র র্িক্ষার্থীর ররকর্ি  ফথ্র্ির র্থ্যয সংথ্যাগ র্হসাথ্ব্ উথ্েখ করা রযথ্ত পাথ্র। 

রর্থথ্ক রক সংর্ক্ষপ্ত করা হথ্য়থ্ে যাথ্ত শুযুর্াে রসই রক্ষেগুর্লথ্ক অন্তভুি ক্ত করা হয় রযগুর্ল র্রথ্পার্ি  করার উথ্েিযগুর্লর জনয এর 
প্রথ্য়াজন। 

য াগার্ ার্গর তথ্য:

প্রর্থর্ নার্: এর জনয আব্িযক রক্ষে। প্রদত্ত লাইথ্ন র্িক্ষার্থীর নার্ র্লখুন।

নাথ্র্র র্াথ্ের অংথ্ির আদযক্ষর (নাথ্র্র র্াথ্ের অংথ্ির আদযক্ষর): প্রথ্য়াজন রনই।

নাথ্র্র রিষাংি (পদর্ব্): এর জনয আব্িযক রক্ষে। প্রদত্ত লাইথ্ন র্িক্ষার্থীর পদর্ব্ র্লখুন।

জন্ম তার্রখ: এব্ং এর জনয আব্িযক রক্ষে। র্িক্ষার্থীর জথ্ন্মর র্াস, র্দন এব্ং ব্ের র্লখুন। যর্দ প্রথ্য়াজন 
হয়, পূথ্ব্ি িূনয রযাগ করুন যাথ্ত র্নর্িত করা যায় রয র্াস ও র্দথ্নর প্রর্তটিথ্তই দটুি কথ্র অঙ্ক আথ্ে; ব্েথ্র অব্িযই 
চারটি অঙ্ক র্থাকথ্ত হথ্ব্। উদাহরণস্বরূপ, রসথ্েম্বর  এর রকার্ হল: । 

র্লূ কর্িসরূ্চ শুরুর তার্রখ: এর জনয আব্িযক রক্ষে। র্িক্ষার্থীটি রয র্াস, র্দন এব্ং ব্েথ্র কর্িসূর্চটি র্নথ্য় কাজ শুরু 
কথ্রর্েল তা র্লখনু। যর্দ প্রথ্য়াজন হয়, পথূ্ব্ি িনূয রযাগ করুন যাথ্ত র্নর্িত করা যায় রয র্াস ও র্দথ্নর প্রর্তটিথ্তই দটুি 
কথ্র অঙ্ক আথ্ে; ব্েথ্র অব্িযই চারটি অঙ্ক র্থাকথ্ত হথ্ব্। উদাহরণস্বরূপ, রসথ্েম্বর  এর রকার্ হল: 

। 

ঠিকানা: অযাপার্ি থ্র্ন্ট নম্বর, িহর ও রাজয সহ র্িক্ষার্থীর ঠিকানা র্লখুন।

ব্ার্ির রফান/থ্র্াব্াইল রফান: প্রদত্ত খার্ল জায়গায় র্িক্ষার্থীর অঞ্চথ্লর রকার্(গুর্ল) এব্ং রফান নম্বর(গুর্ল) র্লখুন। 

ইথ্র্ল: প্রদত্ত খার্ল জায়গায় র্িক্ষার্থীর পেথ্ের ইথ্র্ল ঠিকানা র্লখুন।

আপৎকালীন রযাগাথ্যাথ্গর ব্যর্ক্ত: র্িক্ষার্থীর আপৎকালীন রযাগাথ্যাথ্গর ব্যর্ক্তর রফান নম্বর র্লখুন এব্ং রসই রযাগাথ্যাথ্গর 
ব্যর্ক্তর নার্ ও র্িক্ষার্থীর সাথ্র্থ তার সম্পকি  র্নথ্দিি করুন।

এ কাজ করার য াগযতা:

সার্ার্জক সুরক্ষা নম্বর: প্রদত্ত খার্ল জায়গায় র্িক্ষার্থীর সার্ার্জক সুরক্ষা নম্বর র্লখুন 

অথ্বা

প্রশ্ন র্জজ্ঞাসা করা হথ্য়র্েল র্কনা যাচাই করুন: র্িক্ষার্থীথ্ক রয তার সার্ার্জক সুরক্ষা নম্বর ব্া ওয়াকি  র্ভসা নম্বর র্জজ্ঞাসা করা 
হথ্য়র্েল এব্ং র্তর্ন উত্তর র্দথ্ত পাথ্রন র্ন ব্া উত্তর রদথ্ব্ন না তা র্নথ্দিি করার জনয ব্ক্সটিথ্ত একটি টিক র্চহ্ন র্দন। ভর্তি  কর্ীর 
স্বাক্ষরও আব্িযক। 



নলঙ্গ: এর জনয আব্িযক রক্ষে। 

র্িক্ষার্থী যর্দ পুরুষ র্হথ্সথ্ব্ পর্রচয় রদন তাহথ্ল ‘পুরুষ’ এ টিক র্চহ্ন র্দন।
র্িক্ষার্থী যর্দ র্র্হলা র্হথ্সথ্ব্ পর্রচয় রদন তাহথ্ল ‘র্র্হলা’ এ টিক র্চহ্ন র্দন।
র্িক্ষার্থী যর্দ পুরুষ ব্া র্র্হলা রকাথ্নাটি র্হথ্সথ্ব্ পর্রচয় না রদন তাহথ্ল “নন-ব্াইনার্র/ র্লঙ্গ অনুসারী-নয়” এ টিক র্চহ্ন র্দন। 

বংশ/জানতগত পনরনিনত: এর জনয আব্িযক রক্ষে।

যাপ 1: র্িক্ষার্থী র্হস্প্যার্নক ব্ংথ্িাদূ্ভত র্হথ্সথ্ব্ পর্রচয় রদন র্কনা তা র্নথ্দিি করার জনয যর্থাযর্থ ব্থ্ক্স টিক র্চহ্ন র্দন। 

যাপ 2: র্িক্ষার্থী র্নথ্জর রয রকাথ্না/থ্য সকল জার্তগত পর্রর্চর্ত সনাক্ত কথ্রন রসগুর্লর জনয রচক ব্থ্ক্স টিক র্চহ্ন র্দন: 

হাওয়াইথ্য়র স্থানীয় অর্যব্াসী: রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন হাওয়াই দ্বীপপুথ্ের র্ূলব্াসী র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া ব্ংিজ

আথ্র্র্রকার স্থানীয় অর্যব্াসী: রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন আলাস্কার র্ূলব্াসী র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া ব্ংিজ। এই রেণীটি 
আথ্র্র্রকান ইর্িয়ানথ্দর ব্ণিনা রদয়

আলাস্কার স্থানীয় অর্যব্াসী: রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন আলাস্কার র্ূলব্াসী র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া ব্ংিজ। এই রেণীটি 
এর্স্কথ্র্া ও অযার্লউর্থ্দর ব্ণিনা রদয়

এর্িয়: রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন সুদরূ প্রাচয, দর্ক্ষণপূব্ি এর্িয়া ব্া ভারতীয় উপর্হাথ্দথ্ির র্ূলব্াসী র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া 
ব্ংিজ। উদাহরণস্বরূপ, চীন, ভারত, জাপান ও রকার্রয়ার র্ানুষরা এই রেণীটির অন্তভুি ক্ত

প্রিান্ত র্হাসাগরীয় দ্বীপব্াসী: রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন প্রিান্ত র্হাসাগরীয় দ্বীপপুথ্ের র্ূলব্াসী র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া 
ব্ংিজ। উদাহরণস্বরূপ, র্ফর্লর্পন দ্বীপপুে ও সাথ্র্ায়ার র্ানুষরা এই র্ব্ভাগটির অন্তভুি ক্ত।

আর্িকান আথ্র্র্রকান: যুক্তরাথ্ে জন্মগ্রহণ করা রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন আর্িকার কৃষ্ণাঙ্গ ব্ংথ্িাদূ্ভত রগাষ্ঠীগুর্লর র্থ্যয 
রকাথ্না একটি রগাষ্ঠীর র্ূলব্াসী র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া ব্ংিজ, ব্যর্তির্ হথ্লন যারা র্নথ্জথ্দর 
লযাটিথ্না/লযাটিনা র্হসাথ্ব্ পর্রচয় রদন

আথ্িা-কযার্রর্ব্য়ান: কযার্রর্ব্য়ান দ্বীপপুথ্ে জন্মগ্রহণ করা রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন আর্িকার কৃষ্ণাঙ্গ ব্ংথ্িাদূ্ভত রগাষ্ঠীগুর্লর 
র্থ্যয রকাথ্না একটি রগাষ্ঠীর র্ূলব্াসী র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া ব্ংিজ, ব্যর্তির্ হথ্লন যারা 
র্নথ্জথ্দর লযাটিথ্না/লযাটিনা র্হসাথ্ব্ পর্রচয় রদন

আর্িকান: আর্িকায় জন্মগ্রহণ করা রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন আর্িকার কৃষ্ণাঙ্গ ব্ংথ্িাদূ্ভত রগাষ্ঠীগুর্লর র্থ্যয রকাথ্না একটি 
রগাষ্ঠীর র্ূলব্াসী র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া ব্ংিজ, ব্যর্তির্ হথ্লন যারা র্নথ্জথ্দর লযাটিথ্না/
লযাটিনা র্হসাথ্ব্ পর্রচয় রদন 

লযাটিথ্না/লযাটিনা: রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন জার্ত র্নর্ব্িথ্িথ্ষ রর্র্ক্সথ্কা, পুথ্য়থ্তি া র্রথ্কা, র্কউব্া, র্যয ব্া দর্ক্ষণ আথ্র্র্রকার 
জার্তগত রগাষ্ঠীর র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া ব্ংিজ

রেতাঙ্গ (লযাটিথ্না/লযাটিনা নয়): রকাথ্না ব্যর্ক্ত র্যর্ন ইউথ্রাপ, উত্তর আর্িকা ব্া র্যয প্রাথ্চযর জার্তগত রগাষ্ঠীর 
র্ানুষথ্দর একজন সদসয ব্া ব্ংিজ।

িাকনরর নিনত: এর জনয আব্িযক রক্ষে।

র্িক্ষার্থীর চাকর্রর র্স্থর্তর সম্পথ্কি  তার র্নজস্ব ব্ণিনার উপর র্ভর্ত্ত কথ্র যর্থাযর্থ খার্ল জায়গার টিক র্চহ্ন র্দন:

কর্ির্নযুক্ত: রয সকল পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত রব্তনথ্ভাগী কর্িচারী র্হসাথ্ব্ রকাথ্না না রকাথ্না কাজ কথ্রথ্েন; তাথ্দর র্নথ্জথ্দর ব্যব্সায় ব্া 
রপিায় ব্া তাথ্দর র্নথ্জথ্দর খার্াথ্র; ব্া পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত যারা পর্রব্ারটির একজন সদথ্সযর দ্বারা পর্রচার্লত রকাথ্না 
খার্াথ্র ব্া ব্যব্সায় সপ্তাথ্হ  ব্া তার রব্র্ি ঘন্টা রব্তনহীন কর্ী র্হসাথ্ব্ কাজ কথ্রথ্েন; এব্ং পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত যারা 
কাজ করর্েথ্লন না র্কন্তু তাথ্দর চাকর্র ব্া ব্যব্সা র্েল রযখাথ্ন তারা সার্র্য়কভাথ্ব্ অনুপর্স্থত র্েথ্লন।



পূণি-সর্থ্য় কর্ির্নযুক্ত: প্রর্ত সপ্তাথ্হ  ব্া তার রব্র্ি ঘন্টা কর্িরত একজন ব্যর্ক্ত।

আংর্িক-সর্থ্য় কর্ির্নযুক্ত: প্রর্ত সপ্তাথ্হ  ব্া তার কর্ ঘন্টা কর্িরত একজন ব্যর্ক্ত।

কর্ির্নযুক্ত র্কন্তু ব্রখাস্তকরথ্ণর রনাটিি রপথ্য়থ্েন ব্া সার্র্রক পৃর্থকীকরণ র্ুলতুব্ী আথ্ে: অংিগ্রহণকারী চাকর্রর ব্রখাস্তকরথ্ণর 
একটি রনাটিি রপথ্য়থ্েন অর্থব্া র্নথ্য়াগকারী একটি কর্ী সার্েসযপূণি করা ও পুনরায় প্রর্িক্ষথ্ণর র্ব্জ্ঞর্প্ত (

) জার্র কথ্রথ্েন, অর্থব্া এই র্থ্র্ি অনয একটি র্ব্জ্ঞর্প্ত জার্র 
কথ্রথ্েন রয কারখানা ব্া সংস্থাটি ব্ন্ধ হথ্য় যাথ্ব্, ব্া অংিগ্রহণকারী একজন অব্স্থান্তরকালীন পর্রথ্ষব্া সদসয (অর্থিাৎ 
পৃর্থকীকরথ্ণর  র্াথ্সর ব্া অব্সরগ্রহথ্ণর  র্াথ্সর র্থ্যয)। 

কর্িহীন ও চাকর্র প্রার্থী: রয সকল পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত কাজ করর্েথ্লন না র্কন্তু একটি চাকর্রর সন্ধাথ্ন আথ্েন এব্ং কাথ্জর জনয 
উপলভয আথ্েন। রসইসকল ব্যর্ক্ত এর অন্তভুি ক্ত যারা রয চাকর্র রর্থথ্ক ব্রখাস্ত হথ্য়থ্েন রসটি র্ফথ্র পাওয়ার অথ্পক্ষায় 
র্েথ্লন এব্ং যারা একটি নতুন চাকর্রথ্ত রযাগ রদওয়ার অথ্পক্ষায় আথ্েন।

চাকর্রর জনয উপলভয নয়: কর্িহীন পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত যারা কর্ীদথ্ল র্ফথ্র যাথ্ব্ন না ব্া রযথ্ত পাথ্রন না। (দ্রষ্টব্য: এই চাকর্রর 
র্স্থর্ত র্থাকা র্িক্ষার্থীরা অর্থিসাহাযয ব্া র্ব্র্যর্নয়র্গুর্ল রর্থ্ন চলা অনযানয অর্থিসাহাথ্যযর 
উৎসগুর্লর জনয রযাগয নাও হথ্ত পাথ্রন) 

ব্েী: প্রথ্ব্থ্ির সর্থ্য় রয সকল পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত ব্েী র্েথ্লন।

নশক্ষামূলক যেক্ষাপট:  এর জনয আব্িযক

এ সম্পূণি করা সথ্ব্িাচ্চ রগ্রর্: এর একটি সু্কথ্ল একজন র্িক্ষার্থীর সম্পূণি করা সথ্ব্িাচ্চ রগ্রর্টি র্নথ্দিি করুন।

এ সম্পূণি করা সথ্ব্িাচ্চ রগ্রর্: র্নউ ইয়কি  রেথ্র্র একটি সু্কথ্ল একজন র্িক্ষার্থীর সম্পূণি করা সথ্ব্িাচ্চ রগ্রর্টি র্নথ্দিি করুন।

অর্তর্রক্ত তর্থয: সম্ভব্ হথ্ল রকান সু্কল তা র্নথ্দিি করুন। 

প্রাপ্ত সথ্ব্িাচ্চ িংসাপে: প্রাপ্ত সথ্ব্িাচ্চ িংসাপেটি যুক্তরাথ্ে নার্ক অনয একটি রদথ্ি রপথ্য়র্েথ্লন তা রচকব্ক্সটি ব্যব্হার কথ্র র্নথ্দিি 
করুন। এরপর এই র্িক্ষার্থীটির পাওয়া সথ্ব্িাচ্চ িংসাপেটিথ্ত টিক র্চহ্ন (শুযুর্াে একটিথ্ত টিক র্দন) র্দন। অনুগ্রহ কথ্র 

(রসথ্কিার্র সু্কল র্র্থ্লার্া ব্া র্ব্কল্প, র্কেুর্া রপাে-রসথ্কিার্র, ব্া রপাে-রসথ্কিার্র ব্া রপিাদারী 
র্র্গ্রী) এ তার্লকাভুক্ত র্ব্কল্পগুর্লর র্থ্যয রযটির িংসাপে সব্থ্চথ্য় কাোকার্ে রসটিথ্ত টিক র্চহ্ন র্দন।

অনযানয রদথ্ি সু্কথ্ল পিাথ্িানার ব্েরগুর্ল: র্িক্ষার্থীটি যর্দ রকাথ্না র্িক্ষার্ূলক িংসাপে অজি ন কথ্র না র্থাথ্ক র্কন্তু যুক্তরাে োিা 
অনয একটি রদথ্ি সু্কথ্ল পিাথ্িানা কথ্র র্থাথ্ক, তাহথ্ল র্িক্ষার্থীটি যত ব্ের যথ্র সু্কথ্ল পিাথ্িানা সম্পূণি কথ্রথ্ে রসই 
ব্েথ্রর সংখযা র্নথ্দিি করুন। যর্দ সংখযাটি  এর রর্থথ্ক রব্র্ি হয়, তাহথ্ল অনুগ্রহ কথ্র  র্ানটি র্লখুন।

সু্কর্লর বয়সী নশশু:

র্া-ব্াব্া/অর্ভভাব্ক: র্িক্ষার্থীটি র্ক সু্কথ্লর ব্য়সী র্িশু ব্া র্িশুথ্দর র্া/ব্াব্া ব্া অর্ভভাব্ক ব্া র্ুখয তত্ত্বাব্যায়ক? এই র্িক্ষার্থীর 
রক্ষথ্ে প্রথ্যাজয অনুসাথ্র হযাাঁ ব্া না ব্থ্ক্স টিক র্চহ্ন র্দন এব্ং এই র্ব্ষয়টির পথ্রর র্ব্ভাথ্গ এর্গথ্য় যান।

একক র্া-ব্াব্া: র্যর্ন অর্ব্ব্ার্হত, আলাদা হথ্য়থ্েন, র্র্থ্ভাসি কথ্রথ্েন ব্া র্ব্যব্া/র্ব্পত্নীক এব্ং নাব্ালক র্িশু ব্া র্িশুরা আথ্ে 
রয ব্া যারা রসই র্া-ব্াব্ার রহফাজথ্ত আথ্ে ব্া যুগ্ম রহফাজথ্ত আথ্ে। এই র্িক্ষার্থীর রক্ষথ্ে প্রথ্যাজয অনুসাথ্র হযাাঁ ব্া না 
ব্থ্ক্স টিক র্চহ্ন র্দন এব্ং এই র্ব্ষয়টির পথ্রর র্ব্ভাথ্গ এর্গথ্য় যান। 

অর্তর্রক্ত তর্থয: যর্দ #  এর উপথ্রর রয রকাথ্না প্রথ্শ্নর উত্তর হযাাঁ হয়:
• প্রর্তটি সু্কল পযিাথ্য় র্িশুথ্দর সংখযা র্লখুন: র্প্রসু্কল, এর্লথ্র্ন্টার্র, জরু্নয়র হাই সু্কল এব্ং হাই সু্কল। রখয়াল করুন রয 

ইনফযার্ি রর্থথ্ক র্কিারগাথ্র্ি ন পযিন্ত সকল র্িশুরাই র্প্রসু্কল র্ব্ভাথ্গর অন্তভুি ক্ত। 



যশখা/িাকনরর পর্থ্ বাধাগুনল:

নূযনতর্  টি উত্তর প্রথ্য়াজন। র্িক্ষার্থীর র্নথ্জর দ্বারা র্রথ্পার্ি  করা।

গৃহহীন: রয সকল পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্তর একটি র্স্থর, র্নয়র্র্ত, এব্ং পযিাপ্ত রার্েকালীন ব্াসস্থাথ্নর অভাব্ আথ্ে ব্া রয সকল পূণিব্য়স্ক 
ব্যর্ক্তর একটি প্রার্থর্র্ক রার্েকালীন ব্াসস্থান আথ্ে অর্থিাৎ: ( ) একটি তত্ত্বাব্যাথ্নর অযীন সরকারী ব্া 
রব্সরকারী পর্রচালনাযীন আেয় যা সার্র্য়ক ব্সব্াথ্সর ব্াসস্থান প্রদাথ্নর জনয পর্রকর্ল্পত (ওথ্য়লথ্ফয়ার 
রহাথ্র্ল, সর্থ্ব্ত আেয়, এব্ং র্ানর্সকভাথ্ব্ অসুস্থথ্দর জনয পর্রব্তি নকালীন আব্াসন); ( ) প্রর্তষ্ঠানগত 
কথ্র রতালার লথ্ক্ষয ব্যর্ক্তথ্দর জনয একটি সার্র্য়ক ব্াসস্থান প্রদানকারী একটি প্রর্তষ্ঠান; ব্া ( ) একটি 
সরকারী ব্া রব্সরকারী স্থান যা র্ানুথ্ষর একটি র্নয়র্র্ত ঘুর্াথ্নার ব্াসস্থান র্হসাথ্ব্ পর্রকর্ল্পত নয় ব্া 
সাযারণভাথ্ব্ ব্যব্হৃত হয় না। কংথ্গ্রথ্সর রকাথ্না পদথ্ক্ষপ ব্া একটি রের্ আইন অনুসাথ্র একজন ব্েী ব্া 
অনয রকাথ্নাভাথ্ব্ আর্ক র্থাকা ব্যর্ক্ত “গৃহহীন পূণিব্য়স্ক”-এর অন্তভুি ক্ত নয়। 

হাই সু্কল গ্রযাজথু্য়র্ ব্া সর্তুলয: রয সকল পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত রর্থথ্ক ব্া একটি আথ্র্র্রকান অঞ্চল রর্থথ্ক একটি ররগুলার হাই সু্কল 
র্র্থ্লার্া ব্া একটি সর্তুলয র্র্থ্লার্া ( ) রপথ্য়থ্েন। 

স্থানচুযত গৃর্হনী: রয অংিগ্রহণকারী, কর্িসূর্চথ্ত প্রথ্ব্িকাথ্ল, ব্ার্িথ্ত র্থাকা পর্রব্াথ্রর সদসযথ্দর র্ব্না রব্তথ্ন পর্রথ্ষব্া প্রদান 
কথ্র চথ্লথ্েন এব্ং র্যর্ন: ( )( ) পর্রব্াথ্রর অনয একজন সদথ্সযর আথ্য়র উপথ্র র্নভি রিীল আথ্েন র্কন্তু 
রসই আথ্য়র দ্বারা আর সর্র্র্থিত নন; ব্া (  সিস্ত্র ব্ার্হনীর সর্িয় কতি ব্যরত একজন সদথ্সযর র্নভি রিীল 
স্বার্ী ব্া স্ত্রী (ইউনাইথ্র্র্ রের্স রকাথ্র্র র্িথ্রানার্ 10 এর যারা ( )( )  সংজ্ঞা অনুসাথ্র) এব্ং 
একটি সসনযর্নথ্য়াজথ্নর কারথ্ণ যার আয় উথ্েখথ্যাগযরূথ্প কথ্র্ রগথ্ে (ইউনাইথ্র্র্ রের্স রকাথ্র্র র্িথ্রানার্ 

 এর যারা ( ) এর সংজ্ঞা অনুসাথ্র, ব্া এই যারার অনুথ্েদ ( ) অনুসাথ্র), ইউনাইথ্র্র্ রের্স 
রকাথ্র্র র্িথ্রানার্ 10 এর যারা ( )( )( ) এ উর্ের্খত আইথ্নর একটি প্রর্ব্যান অনুসাথ্র সর্িয় 
কতি থ্ব্য রযাগ রদওয়ার আহ্বান ব্া আথ্দি, স্থায়ীভাথ্ব্ কর্িস্থান পর্রব্তি ন করা, ব্া চাকর্র-সংযুক্ত (ইউনাইথ্র্র্ 
রের্স রকাথ্র্র র্িথ্রানার্ 38 এর যারা ( ) এর সংজ্ঞা অনুসাথ্র) সদসযটির র্ৃতুয ব্া প্রর্তব্ন্ধকতা; 
এব্ং ( ) কর্িহীন ব্া পযিাপ্ত কর্িহীন এব্ং চাকর্র রপথ্ত ব্া উন্নর্ত করথ্ত সর্সযায় ভুগথ্েন। 

প্রর্তব্ন্ধী: অংিগ্রহণকারীর রকাথ্না যরথ্নর িারীর্রক ব্া র্ানর্সক অক্ষর্তা আথ্ে যা হাাঁর্া, রদখা, রিানা, কর্থা ব্লা, কাজ করা, 
রিখা সহ জীব্থ্নর এক ব্া একার্যক প্রযান কাজকর্িগুর্ি্থ্ক উথ্েখথ্যাগযরূথ্প ক্ষর্তগ্রস্ত কথ্র ব্া ব্াযা রদয়। 
রসইসকল পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত এই সংজ্ঞাটির অন্তভুি ক্ত যারা র্দ ব্া র্াদকাসক্ত, র্ানর্সক প্রর্তব্ন্ধী, ব্র্যর, রিখার 
ব্যর্তির্ী অক্ষর্তা এব্ং অনযানয স্বাস্থয সংিান্ত অক্ষর্তা র্থাকা পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত। (অক্ষর্তার সর্ব্স্তার 
র্ব্ব্রণী ঐর্েক এব্ং ফথ্র্ির উথ্টার্দথ্ক ব্ণিনা রদওয়া রযথ্ত পাথ্র।)

কর্ আয়: রয সকল অংিগ্রহণকারী, কর্িসূর্চথ্ত প্রথ্ব্িকাথ্ল, এর্ন একজন ব্যর্ক্ত র্যর্ন:
( ) র্নম্নর্লর্খতগুর্ল পান, ব্া কর্িসূর্চটিথ্ত আথ্ব্দন করার পূব্িব্তী  র্াথ্স রপথ্য়থ্েন, ব্া এর্ন একটি পর্রব্াথ্রর সদসয 

রযটি র্নম্নর্লর্খতগুর্ল পাথ্ে ব্া কর্িসূর্চটিথ্ত আথ্ব্দন করার পূব্িব্তী  র্াথ্স রপথ্য়থ্ে:
( )  সাথ্লর খাদয ও পুর্ষ্ট আইন ( ) (   ) এর অযীথ্ন 
সম্পূরক পুর্ষ্ট সহায়তা কর্িসূর্চর ( ) র্াযযথ্র্ 
সহায়তা;
( ) সর্াজ সুরক্ষা আইন ( ) ( ) এর র্িথ্রানার্ এর অংি 
এর অযীথ্ন দুুঃস্থ পর্রব্ারগুর্লর জনয সার্র্য়ক সহায়তার র্াযযথ্র্ সহায়তা;
( ) সর্াজ সুরক্ষা আইন ( )( ) এর র্িথ্রানার্ এর অযীথ্ন 
সম্পূরক সুরক্ষার্ূলক আয় কর্িসূর্চর র্াযযথ্র্ সহায়তা; ব্া
( ) রের্ ব্া স্থানীয় আয়-র্ভর্ত্তক সরকারী সহায়তা।

( ) এর্ন একটি পর্রব্াথ্র আথ্েন রযখাথ্নর রর্ার্ পার্রব্ার্রক আয় দার্রদ্রয ররখার উচ্চসীর্াথ্ক ব্া জীব্নযাপথ্নর 
র্নম্নতর প্রর্াণ আয় সীর্ার  রক অর্তির্ কথ্র না;

( ) একজন তরুণব্য়স্ক র্যর্ন র্রচার্ি  র্ব্. রাথ্সল জাতীয় সু্কল র্যযাহ্নথ্ভাজন আইন (
) ( ) এর অযীথ্ন র্ব্নার্ূলয ব্া কর্ দাথ্র্ দপুুথ্রর খাব্ার পান, ব্া 

পাওয়ার রযাগয;



( ) একজন পার্লত সন্তান যার জনয রের্ ব্া স্থানীয় সরকার অর্থিপ্রদান কথ্র;
( ) অক্ষর্তা র্থাকা একজন অংিগ্রহণকারী যার র্নথ্জর আয় দার্রদ্রয ররখায় আথ্ে র্কন্তু র্যর্ন এর্ন একটি পর্রব্াথ্রর 

সদসয রযটির আয় এই আব্িযকতা পূরণ কথ্র না;
( ) একজন গৃহহীন অংিগ্রহণকারী ব্া একটি গৃহহীন র্িশু ব্া তরুণব্য়স্ক ব্যর্ক্ত ব্া ব্ার্ি রেথ্ি পার্লথ্য় আসা 

তরুণব্য়স্ক ব্যর্ক্ত; ব্া
( ) একজন তরুণব্য়স্ক ব্যর্ক্ত র্যর্ন অর্ত-দার্রদ্রযপূণি এলাকায় ব্াস কথ্রন।

অর্ভব্াসী/র্রশুর্র্ কর্ী: রয সকল অংিগ্রহণকারী কর্িসূর্চথ্ত প্রথ্ব্িকাথ্ল একজন র্রশুর্র্ খার্ার কর্ী এব্ং যার কৃর্ষর্ূলক 
পর্রেথ্র্র জনয এর্ন কাথ্জর জায়গায় যাতায়াত করার প্রথ্য়াজন হয় রযখান রর্থথ্ক একই র্দথ্নর রভতথ্র 
রসই খার্ারকর্ী একটি স্থায়ী ব্সব্াথ্সর জায়গায় র্ফথ্র আসথ্ত পাথ্রন না।

রিখার অক্ষর্তা: অংিগ্রহণকারীর িারীর্রক, র্ানর্সক, ব্া রিখার অক্ষর্তা আথ্ে যা জীব্থ্নর কাজকথ্র্ি ব্াযা র্দথ্ে।

ব্ার্ি রেথ্ি পার্লথ্য় আসা তরুণব্য়স্ক ব্যর্ক্ত: অংিগ্রহণকারীর ব্য়স 18 ব্েথ্রর কর্ এব্ং রস তার পর্রব্াথ্রর অনুর্র্ত োিা ব্ার্ি 
ব্া আইনসম্মত ব্াসস্থান রর্থথ্ক র্নথ্জথ্ক দথূ্র রাথ্খ।

পরীক্ষা রর্থথ্ক আসা সহায়তাপ্রার্থী ( ) অংিগ্রহণকারী আথ্গ পরীক্ষা র্দথ্য়থ্েন এব্ং এটির একটি ব্া 
একার্যক অংথ্ি রফল কথ্রথ্েন এব্ং পরীক্ষা পাস করার জনয র্ব্থ্িষভাথ্ব্ সহায়তা চাইথ্েন।

ইংথ্রর্জ ভাষাভাষী যার র্াতৃভাষা ইংথ্রর্জ নয়। রসইসকল পূণিব্য়স্ক ব্যর্ক্ত ইংথ্রর্জ যাথ্দর প্রর্থর্ ভাষা নয়।

প্রাক্তন-অপরাযী: অংিগ্রহণকারী কর্িসূর্চথ্ত প্রথ্ব্িকাথ্ল এর্ন একজন ব্যর্ক্ত র্যর্ন হয় ( ) েযার্াস সংিান্ত অপরায ব্া 
অপরাযর্ূলক কাথ্জর জনয অপরাযর্ূলক র্ব্চার প্রর্িয়ার রয রকাথ্না যাথ্পর অযীন অর্থব্া ( ) যার রগ্রপ্তার 
ব্া রদাষী সাব্যস্ত হওয়ার ররকথ্র্ি র ফলস্বরূপ চাকর্রর ব্াযা অর্তির্ করার সহায়তা প্রথ্য়াজন। 

পালক পর্রচযিায় র্থাকা / ব্যব্স্থাটিথ্ত র্থাকার ব্য়স উত্তীণি তরুণ ব্যর্ক্ত: অংিগ্রহণকারী কর্িসূর্চথ্ত প্রথ্ব্িকাথ্ল এর্ন একজন ব্যর্ক্ত 
র্যর্ন ব্তি র্াথ্ন পালক পর্রচযিায় আথ্েন অর্থব্া পালক পর্রচযিা ব্যব্স্থায় র্থাকার ব্য়স রপর্রথ্য় রগথ্ে। 

রিখার সংসৃ্কর্তগত ব্াযা: অংিগ্রহণকারী কর্িসূর্চথ্ত প্রথ্ব্িকাথ্ল র্নথ্জর এর্ন র্থ্নাভাব্, র্ব্োস, প্রর্থা ব্া অভযাসগুর্ল আথ্ে ব্থ্ল 
র্থ্ন কথ্রন যা র্চন্তাভাব্নার, কর্িসাযথ্নর ব্া কাথ্জর একটি পন্থাথ্ক প্রভার্ব্ত কথ্র যা চাকর্রর রক্ষথ্ে একটি 
ব্াযা হথ্য় উঠথ্ত পাথ্র। 

দীঘি রর্য়াদী কর্িহীনতা: অংিগ্রহণকারী  সপ্তাহ ব্া পর পর আথ্রা সপ্তাহ যথ্র কর্িহীন আথ্েন।

ব্েথ্রর র্থ্যয ফুর্রথ্য় যাথ্ে: অংিগ্রহণকারী সর্াজ সুরক্ষা আইথ্নর ( ) (
) র্িথ্রানার্ এর অংি এর অযীথ্ন  ব্েথ্রর রর্য়াদ ফুর্রথ্য় যাওয়ার সর্য়কাথ্লর র্থ্যয আথ্েন, 

কর্িসূর্চথ্ত প্রথ্ব্িকাথ্ল র্তর্ন এইসকল সুর্ব্যাগুর্ল পাথ্েন র্কনা তা র্নর্ব্িথ্িথ্ষ।

একক র্া-ব্াব্া: অংিগ্রহণকারী একজন একক, র্ব্র্েন্ন, র্ব্ব্াহ-র্ব্র্েন্ন, অর্থব্া র্ব্যব্া ব্া র্ব্পত্নীক ব্যর্ক্ত যার  ব্েথ্রর কর্ 
ব্য়সী এক ব্া একার্যক র্নভি রিীল র্িশুর র্ুখয দার্য়ত্ব আথ্ে (একক গভি ব্তী র্র্হলা সহ)। 

 

ফমে সম্পরূ্ে কর্রর্েন্ (অন্ুগ্রহ কর্র োপার হরর্ফ নলখুন্): রয কর্িচারী ফর্িটি পূরণ কথ্রন তাথ্ক ফর্িটির র্নথ্চ তার নার্ োপার হরথ্ফ 
র্লখথ্ত হথ্ব্।

নশক্ষাথ্ীর স্বাক্ষর ও তানরখ: অংিগ্রহণকারী রয “তথ্র্থযর প্রকাি” রব্াথ্েন তা র্নথ্দিি কথ্র ফথ্র্ি স্বাক্ষর করা ও তার্রখ রদওয়া তার উর্চত
(ব্ার্ র্দথ্ক)। দ্রষ্টব্য: অনযানয ভাষায় উপলব্ধ ফর্িগুর্লথ্ত তথ্র্থযর প্রকাি অনুব্াদ করা হথ্য়থ্ে।


