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আপনোর িোষোে পক্রযষবো সংক্োন্ত েথ্য পোওেো: অক্িযেোগ পত্র
বনউ ইয়েভু স্টেরটে নীবত হরলা সেোবে পবেরষিা ও প্রেরল্প ভাষা সমস্া দূে েেরত পদরক্ষপ স্নওয়া। এবট েেরত, আমারদে লক্ষ্ হরলা:
1) আপনাে সরঙ্গ আপনাে ভাষায় েথা িলা 2) গুরুত্বপূণভু ফমর্ ও নবথ ইংরেিী ছািা শীষভু স্ানীয় ছয়বট ভাষায় েথা িলা।
এই ফেমর্ আপনাে মন্তি্ আমারদেরে লরক্ষ্ স্পৌঁছারত সহায়তা েেরি। সমস্ত েথ্য যগোপনীে।
অনুগ্হ েরে ফমর্িট বপ্রন্ট েরে োরলা োবলরত স্াক্ষে েরুন। তােপে এবটরে উপরেে বিোনায় িােরযারগ,

েরে িা ইরমল েরে পািান।

যে ব্যক্তি অক্িযেোগ করযেন:
দাবিদারেে আইবি # (যবদ থারে): _________________________________
নাম: ___________________________ পদবি: _____________________________________________________
োস্াে বিোনা: ______________________________________________________________________________
নগে, শহে িা গ্াম: _______________________________________ স্টেট: _____ বিপ স্োি: _________________
পছরদেে ভাষা: ____________________ ইরমল বিোনা (যবদ থারে): _______________________________________
ান: _________________________ অন্ান্ স্েফান
ান: ___________________________________________
িাবিে স্েফান
যকউ ক্ক আপনোযক এই অক্িযেোগ দোযের করযে সোহোে্য করযে? হ্াাঁ
না
‘হ্াাঁ ’ হরল, তারদে অন্তভ্ভু ক্ত েরুন:
নাম: __________________________ পদবি: _____________________________________________________
ক্ক সমস্যো হযেক্েল? প্ররযাি্ সিেবট িারসে বটে বদন বনরে ি্াখ্া বদন।
আমারে স্দাভাষী স্দয়া হয়বন
আবম স্দাভাষীে সহায়তা স্েরয়বছলাম এিং তা প্রত্াখ্ান েো হরয়বছল
স্দাভাষী িা অনুিাদরেে দক্ষতা ভারলা বছরলা না (তারদে নারমে তাবলো বদন, যবদ িানা থারে)
স্দাভাষী অভদ্র আেেণ েরেরছ অথিা অসঙ্গত মন্তি্ েরেরছ
পবেরষিাে স্ক্ষররে অরনে স্িবশ সময় স্লরগরছ (বনরে ি্াখ্া েরুন)
আবম স্য ভাষা িুঝরত পাবে স্সই ভাষায় ফমর্ িা বিজ্ঞবতি স্দয়া হয়বন (প্ররয়ািনীয় নবথ তাবলো, বনরে েরয়রছ)
আবম পবেরষিা, প্রেল্প িা োযভুেলাপ ি্িহাে েেরত পাবেবন (বনরে ি্াখ্া েরুন)
অন্ান্ (বনরে ি্াখ্া েরুন)
কখন সমস্যো হযেযে? তাবেখ (বদন/মাস/িছে): __________________ সময়: ____________

AM

PM

কখন সমস্যো হযেযে? ____________________________________________________________________________
ক্ক হযেক্েল েো বর্ণ নো করুন। অনুগ্হ েরে বনবদভু ষ্ট েরে িলুন। প্ররয়ািন মরতা অবতবেক্ত পৃষ্া বনন। প্রবতবট পাতায় আপনাে নাম বপ্রন্ট
েরুন। ভাষা, পবেরষিা এিং প্ররয়ািনীয় নবথ তাবলোিদ্ধ েরুন। িানা থােরল নাম, বিোনা এিং স্েফান
ান নম্বে অন্তভ্ভু ক্ত েরুন।

ক্বিোগ/এযেক্সির কোউযক ক্ক আপক্ন অক্িযেোগ কযরযেন? কোযক কযরযেন এবং ক্ক উত্তর যপযেযেন?
অনুগ্হ েরে বনবদভু ষ্ট েরে িলুন।

আক্ম প্রে্যেন করক্ে এই ক্ববৃক্ে আমোর েোনোমযে সক্িক এবং সম্পূর্ণ৷

স্োক্ষর: ____________________________________________ েোক্রখ (মাস/বদন/িছে): _______________
(স্য ি্বক্ত অবভরযাগ েেরছন)
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