This application form is for young weavers who wish to apply for the course “Certificate in Design and
Enterprise Management” (CDEM) in The Handloom School (THS). CDEM course is of one year of which 5.5
months is classroom cum internship.
এই আবেদনপত্রটি সেই তরুণ ত ত
াঁ শিল্পীবদর জনয য র
াঁ "দি হ্যান্ডলুম স্কুল"-এর "সার্টি দিকেট ইন দিসাইন,
একেকেদনউরদিপ এন্ড মযাকনজকমন্ট" (CDEM) স

েএ
স ছ ত্র শিে বে অংিগ্রিণ

রবত ইচ্ছু

.

CDEM কোকসরি পূর্ কময়াি
ি
এে বছর, যার মকযয েথম ৫.৫ মাস হ্ল ক্লাসরুম এবং ইন্টানিীপ
ি
কসগকমন্ট, যা দি
হ্যান্ডলুম স্কুকলর মকহ্শ্বর েযাম্পাকস সঞ্চাদলত হ্য়..

This Application form has:
এই আবেদনপবত্র-র অধ্য য়গুশির শেেরণ:

1)

Page / পৃষ্ঠা 2: General Information about student/ ছাত্র সম্পকেি সাযারর্ তথয (To be filled by the
student/ ছ ত্র দ্ব র পূরণ

2)

র িবে)

Page / পৃষ্ঠা 3: Minimum Eligibility Questions/ নূযনতম কযাগযতা (To be filled by the student,
verified and signed by parents and sponsor/ ছ ত্র দ্ব র পূরণ
য চ ই তথ ে ক্ষর

3)

র িবে, অশিি ে

র িবে)

Pages / পৃষ্ঠা 4 & 5: Questions on Student’s Weaving Background/ ছাকত্রর বুনাদন এবং তাাঁত
দিকের কেক্ষাপট সম্বন্ধী েশ্নাবলী (To be filled by the student/ ছ ত্র দ্ব র পূরণ

4)

ও স্পনের দ্ব র

র িবে)

Page / পৃষ্ঠা 6: Questions on Additional Weaving related skills/ অদতদরক্ত বুনাদন এবং তাাঁত
দিে সংক্রান্ত িক্ষতা সম্বন্ধী েশ্নাবলী (To be filled by the student/ ছ ত্র দ্ব র পূরণ

5)

Page / পৃষ্ঠা 7: Reasons for applying to THS and plans aftwards/ দি হ্যান্ডলুম স্কুকল আকবিন
েরার োরর্ এবং পূববতী
ি
পদরেেনা (To be filled by the student/ ছ ত্র দ্ব র পূরণ

6)

র িবে)
র িবে)

Pages / পৃষ্ঠা 8, 9, 10, 11 & 12: Terms and Conditions of The Handloom School/ দি হ্যান্ডলুম
স্কুকলর িতিাবলী (To be read and agreed by student, parents and sponsor/ ছ ত্র, অশিি ে
স্পনের দ্ব র েম্মত িবত িবে)

7)

ও

Page / পৃষ্ঠা 13: General Information of Sponsor/ স্পনসর সম্পকেি সাযারর্ তথয (To be filled
by sponsor; signed by student and sponsor/ স্পনের দ্ব র পূরণ
ে ক্ষর

র িবে; ছ ত্র ও স্পনের দ্ব র

র িবে)
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Maheshwar – 451224, Madhya Pradesh. Mobile: 09993400032, 09933461289.
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Certificate Course in Design and Enterprise Management (C-DEM)
Application for Batch C-DEM______/C-DEM _______ েয বচর জনয আবেদন

ছাত্র সম্পকেি সাযারর্ তথয

GENERAL INFORMATION ABOUT STUDENT

Name of Student/ ছ বত্রর ন ম ____________________________________________

Student’s
photograph

Date of Birth/ জন্ম ত শরখ ______________ Gender/ শিঙ্গ _____________________
Student’s Blood Group/ ছ বত্রর ব্ল ড গ্রূপ ________
Any disease which needs special attention/ স

ছ বত্রর ছশে

ন সর গ েয শধ্ য র প্রশত শেবিষ নজর সদওয়

প্রবয় জনীয় (েয শধ্ ও ওষুবধ্র শেেরণ)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Marital Status/ বেে শি

অেস্থ _____________ Children/ েন্ত ন েংখয __________

Education level/ শিক্ষ স্তর _________ Main source of income/ আবয়র প্রধ্ ন উৎে ____________________________
Student Mobile No./ ছ বত্রর সম ে ইি ন ম্ব র _________________________
Student’s Address/ ছ বত্রর টি

ন __________________________________Town/ িির _______________________

District/ সজি _______________ State/ প্রবদি __________________Contact No./ সয গ বয বগর নং _______________
Student’s Email / ছ বত্রর ইবমইি _________________________________________________
Father’s Name / ে ে 'র ন ম _______________________ Mobile no. / সম ে ইি নং ________________________
Mother’s Name / ম 'র ন ম _______________________ Mobile no. / সম ে ইি নং _________________________
Sponsor’s Name / স্পন্সবরর ন ম ___________________Mobile no. / সম ে ইি নং _________________________

Address: The Handloom School, WomenWeave Charitable Trust, Kaya Kalp, Ahilya Vihar Colony,
Maheshwar – 451224, Madhya Pradesh. Mobile: 09993400032, 09933461289.
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নূযনতম কযাগযতা সংক্রান্ত েশ্ন

Minimum Eligibility Questions
1.

Do you know handloom weaving? (Yes/No)
আপশন শ

2.

তত
াঁ চ ি বত জ বনন? (হ্যাাঁ / না)

Do you have at least 1 years of weaving experience? (Yes/No)
তত
াঁ চ ি বন য় আপন র শ

3.

অন্তত 1 েছবরর অশিজ্ঞত আবছ?? (হ্যাাঁ / না)

Do you work on handloom daily for atleast 6 hours? (Yes/No)
আপশন শ

4.

শদবন অন্তত 6 ঘন্ট ত বাঁ ত

জ

বরন? (হ্যাাঁ / না)

The duration of this course is 5.5 months. Can you dedicate your entire time to the course during that
period? (Yes/No)
এই স

5.

বেরস অেশধ্ 5.5 ম ে. এই েময়, আপশন শ

স

বে আপন
স
র পুবর েময় উৎেগ স রবত প রবেন? (হ্যাাঁ / না)

Can you read and write either in English, Hindi or Bengali? (Yes/No)
আপশন ইংবরজজ, শিজি ে ে ংি বত পড়বত এেং শিখবত প বরন? (হ্যাাঁ / না)

6.

First installment of stipend at The Handloom School will be paid only after 4 weeks of course
commencement. Would you be able manage your family expense at home during that period? (Yes/No)
শদ িয ন্ডিুম স্কুবি শিবপনবডর প্রথম শ জস্ত স
আপন র পশরে বরর খরচ পশরচ িন

7.

ে শুরু
স
িওয় র 4 েপ্ত ি পবরই সদওয় িবে. আপশন শ

সেই েমবয়

রবত েক্ষম িবেন?? (হ্যাাঁ / না)

Have you read, understood and agreed to all the terms and conditions of The Handloom School
mentioned along with this application form? (Yes/No)
আপশন শ

এই আবেদন পবত্রর ে বথ উশিশখত শদ িয ন্ডিুম স্কুবির ে ি িতস েিী পবড়বছন, েুবেবছন এেং ত বত

শনবজর েম্মশত প্রদ ন

বরবছন? (হ্যাাঁ / না)

If answer to all the 7 questions is YES, you are eligible for applying for the course. Please fill rest of the form.
উপকরাক্ত 7র্ট েকশ্ন আপনার উত্তর যদি 'হ্যাাঁ' হ্য়, তাহ্কল আপদন এই কোকস আকবিন
ি
েরার কযাগযতাসম্পন্ন. দয়
ফবমরস ে শ

বর

অংিটি শনবদসি নুে বর িরুন.

Final Decision of your admission and continuity in course will be taken by The Handloom School and it will be binding
in nature.
এই স

বে আপন
স
র শনে চন
স এেং অতঃপর আপন র পদপ্র থীত অেয িত র খ র চূ ড় ন্ত শেদ্ধ ন্ত সনওয় র ক্ষমত ে অশধ্
শুধ্ুম ত্র শদ িয ন্ডিুম স্কুি ততপ
স ক্ষর থ বে, এেং এই শেদ্ধ ন্ত ম নয র আপন র জনয ে ধ্যত মূি িবে.

Student’s Signature
ছাকত্রর স্বাক্ষর

Parent’s Signature
অদিিাবকের সাক্ষর

Sponsor’s Signature
েকযাজকের সাক্ষর
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র

বয়ন পটিূ দম

Weaving Background

1) How many years of weaving experience do you have? আপন র ত ত
াঁ শিল্পী শিবেবে ত ত
াঁ চ ি বন র
ত েছবরর অশিজ্ঞত আবছ?

2) What was the first product which you wove? ত বাঁ তর
প্রথম সপ্র ড ক্ট শ

জ শুরু

র র পর আপন র ি বত সে ন

শছি?

3) Who taught you weaving? আপন ব

তত
াঁ চ ি বন স

সিখ য়?

4) How many hours do you weave in a day? আপশন শদবন

ত ঘন্ট ত বাঁ ত

5) How many shafts do you weave regularly? আপশন ে ধ্ রণত

6) What reed do your use normally? আপশন ে ধ্ রণত

ত

জ

বরন / ত ত
াঁ চ ি ন?

ত পয বডি / িয ফ্ট - এর ত ত
াঁ চ ি ন?

উবন্টর রীড েযেি র

বরন?

7) Which fibres/yarn do you use normally in warp and weft? আপশন ে ধ্ রণত ি ন য় এেং সপ বড়বন
(সে প এেং
স
সেফি-এ) শ

ধ্রবণর েুবত / ফ ইে র েযেি র

a. In warp / ি ন বত (সে প-এ)
স :

বরন?

_______________________________

b. In weft / সপ বড়বন (সেফি-এ) : _______________________________
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বয়ন পটিূ দম

Weaving Background

8) Are you wage-weaver or do you have your own weaving business? আপশন শ
তত
াঁ চ ি বন র

জ

মজুশরর শিশিবত

বরন, ন আপন র শনজস্ব েযেে আবছ?

9) How many looms do you have at your home? আপন র ে শড়বত শনবজর

তগুশি িুম / ত ত
াঁ আবছ?

10) If you are business weaver, how many looms you have outsourced for your business? আপন র
যশদ শনজস্ব েযেে থ ব , ত িবি আপন র েবঙ্গ

তজন ত ত
াঁ শিল্পী মজুশরর শিশিবত যুক্ত আবছন?

11) What is your family’s monthly income from weaving? েুনন
পশরে বরর উপ জসন

জস সথব

এ

ম বে আপন র

ত িবয় থ ব ?

12) What is your monthly income from weaving? েুনন

জস সথব

এ

ম বে আপন র শনজস্ব উপ জসন

ত িবয় থ ব ?

13) Which products do you weave now? এখন আপশন স

ন ত বাঁ ত স

ন সপ্র ড ক্ট সে বনন?

14) Where do you sell your products? Please write names and period of association (master

weaver, exhibition, designer, organisation, others). আপশন আপন র উৎপ দন (সপ্র ড ক্ট) স
শেজি

বরন? দয়

বর ন ম শিখুন, এেং

ত শদন ধ্বর যুক্ত আবছন ত জ শির

থয়

রুন (ম ি র েীি র,

শডে ইন র, এজিশেিন, েংস্থ , অনয).

15) How many exhibitions have you participated in last 5 years? গত 5 েছবর আপশন

তগুশি

এিশিশেিবন ি গ শনবয়বছন?

Address: The Handloom School, WomenWeave Charitable Trust, Kaya Kalp, Ahilya Vihar Colony,
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Additional Skills-Weaving

অদতদরক্ত বয়ন িক্ষতা

Please tick mark (√) “Yes” if can do this acitivity. Tick mark (√) “No”, if you do not know how to
do this activitity.
যশদ আপশন শনম্নশিশখত গশতশেশধ্গুশি জ বনন তবে দয় বর গশতশেশধ্টির প বি 'িয 'াঁ শচশিত (√) রুন.
যশদ ন জ বনন তবে গশতশেশধ্টির প বি 'ন ' শচশিত (√) রুন.
Activity/ গশতশেশধ্

Yes (িয )াঁ

No (ন )

Drafting / Reed-Heddle Filling ড্রাির্টং / কবায়া-সানা
িরা

Warping টানা বানাকনা
Tying a new warp নতু ন টানা কজাড়া
Sizing the warp টানা সাইজজঙ েরা
Tying Ikat designs ইক্কত দিসাইন কজাড়া
Dobby weaving িজি-র মাযযকম কবানা
Jacquard weaving জযাোিি-এর মাযযকম কবানা
Design Graphing গ্রাি-এ দিসাইন বানাকনা / আাঁো
Dyeing yarn সুতা রঞ্জনদবিযা
Dyeing Fabric িযাদিে / োপড় রঞ্জনদবিযা
Bootis and/or Jamdani বুর্ট ও / অথবা জামিাদন
Spinning sliver into yarn চরখা-য় সুকতা োটা
Three shuttle weaving দতন িাটল-এর বয়ন
Printing হ্যান্ড ব্লে দেন্ট

Address: The Handloom School, WomenWeave Charitable Trust, Kaya Kalp, Ahilya Vihar Colony,
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Why do you want to want to join The Handloom School? Write 5 important reasons below. আপশন
শদ িয ন্ডিুম স্কুবির 5.5 ম বের এই স

বে সস ন অংিগ্রিণ

রবত চ ন? 5-র্ট মুখয োরকর্র েণনস

রুন.

1.

2.

3.

4.

5.

What is your plan after completing course at The Handloom School? শদ িয ন্ডিুম স্কুি সথব

স

বে স

েম্পূণ স র র পর আপন র পশর ল্পন শ ?

In First year/ প্রথম েছবরর পশর ল্পন
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

In Second year/ শদ্বতীয় েছবরর পশর ল্পন
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Terms and Conditions of The Handloom School
দি হ্যান্ডলুম স্কুকলর দনয়ম এবং িতিাবলী

1) Terms and Conditions of Information sharing

তবথযর আদ ন প্রদ ন েম্বন্ধী শনয়ম ও িতস েিী

a. Information provided by me is absolutely correct to my knowledge and
understanding. In case it is found false; The Handloom School can suspend me
from the course without paying any dues whatsoever.

এই ফবম আম
স
র দ্ব র সদওয় ে ি তথয পূণরূবপ
স
েতয. যশদ আম র সদওয় স বন তথয
শমথয প্রম শনওবত িয়, তবে শদ িয ন্ডিুম স্কুি ততপ
স ক্ষ শেন স বন ক্ষশতপূরণ শদবয়
আম ব এই স ে সথব
স
শনষ্ক শিত র র অশধ্ র র বখন.

b. I will not share any designs, samples etc to anyone without written permission from
The Handloom School Management.

আশম শদ িয ন্ডিুম স্কুি ততপ
স বক্ষর অনুমশত ন শনবয়, শদ িয ন্ডিুম স্কুবির স
নমুন , ইতয শদ অনয উব প্রদ ন রবে ন .

বন শডে ইন,

2) Financial Terms and Conditions

েতশি েংি ন্ত শনয়ম ও িতস েিী

a. The Handloom School pays stipend at the rate of Rs. 300 per day per student for
“all working days”.

শদ িয ন্ডিুম স্কুি প্রবতয

ছ ত্র স

দিদনে Rs. 300

বর েতশি / ি ত প্রদ ন

বর থ ব .

b. Half of the stipend (i.e. Rs 150 / day) will be paid on a fortnightly basis. The
remaining half of the total stipend amount will be paid together on successful
completion of the course by the student.

এই বৃদত্তর অকযে
ি অংি (অথাৎ
ি Rs. 150 েদত োযদিবস)
ি
15 দিন অন্তর েিান
েরা হ্য়. ে শ অবধ্ স অংি স ে েবন্ত
স
ষজন ি বে েম্পূণ স র র পরই প্রদ ন র
িয়.

c. I understand that I will not be paid any stipend for weekly off (Tuesday) and any
other declared holiday.

এই েতশি শুধ্ু ম ত্র যশদেবের
স
উপর-ই প্রবয জয. ে প্ত শি ছুটির শদবনর (অথ ৎ,
স
মঙ্গিে র) ে অনয স বন ছুটির শদবনর েতশি সদওয় িয় ন .
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d. The training period of the young weavers at The Handloom School is a total of 5.5
months. During this period, if any student is absent without permission on any day, or, for
any reason the course is left incomplete, then the remaining stipend will not be paid.

শদ িয ন্ডিুম স্কুি'এর প্রশিক্ষ র সময় দ 5.5 মাস. এর মবধ্য যশদ স বন ছ ত্র এ শদনও শেন
অনুমশত সত ছুটি সনয়, অথে সয স বন
রবণ স ে ম
স েপবথ সছবড় চবি য য়, ত িবি ত র
ে শ জম থ
েতশি ত ব সদওয় িবে ন .
e. I understand that The Handloom School pays stipend directly into bank account. Under
no circumstances this amount will be given as cash.

এই েতশি স েি ম ত্র শনবজর েয ঙ্ক এ উন্ট-এই প্রদ ন
বৃদত্ত নগি টাোয় েিান েরা হ্কব না.
f.

র িয়. কোকনা পদরদিদতকতই এই

The Handloom School pays for end to end travel of student upon production of valid
receipts/tickets. However no reimbursement for food or related expenditure en-route is
provided.
শদ ি ংিুম স্কুি ছবত্রর ঘর সথব
য ম্প ে আে র খরচ েটি টিশ ি প্রস্তুত র র পবর িুগত ন
থ ব . শ ন্তু, র স্ত য় খ দয অথে অনয স বন রবছ িুগত ন স্কুি ততপ
স ক্ষও রবে ন .

বর

g. The Handloom School in its campus manages accommodation and food for students
free of cost.

শদ ি ংিুম স্কুি
রবে.

ততপ
স ক্ষও স্কুি

য ম্প বে ে ি ছ বত্রর থ

ও খ ওয় েবিয েস্ত শেন মূবিয

h. The Handloom School issues Smartphone to all the students for a period of one year.
Against value of smartphone, caution money is kept by The Handloom School from
total due stipend. Whenever student returns the smartphone in good working condition,
this amount will be reimbursed. Deduction can be made for any damages to the
smartphone/accessories. If a student chooses not to deposit the caution money, he has
to return the smartphone (along with its accessories) at the end of the course.

स्द्फ्स

শদ িয ন্ডিুম স্কুি প্রবতয ছ ত্র স এ েছবরর জনয এ টি বর স্ম িস বফ বন প্রদ ন বর থ ব .
স্ম িস বফ বন প্রদ ন র র েদবি, স্ম িসবফ বনর মূিয অনুয য়ী এ টি ি ন শডবপ জজি রশক্ষত
র খ িয়. এ েছবরর সিবষ ছ বত্রর দ্ব র েটি শস্থশতবত স্ম িস বফ বন সফরত সদে র পশ্চ বত
ি ন শডবপ জজি ছ বত্রর েয ঙ্ক এ উন্ট এ জম বর সদওয় িয়. যশদ স্ম িসবফ বন অথে ত র
স বন েি য় উপ রণ খ র প অেস্থ য় সফরত আবে, তবে ত র ক্ষশতপূরণ উিন
শডবপ জজি সথব
র িয়. যদি কোকনা ছাত্র োউিন মাদন জমা েরকত অদনচ্ছুে হ্য়,
তকব তাকে কোকসরি কিকেই স্মাটি কিান কিরত দিকত হ্কব.
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i.

Students of The Handloom School participate in different programs like internships,
exhibitions etc. which involve travel and stay outside Maheshwar campus. I agree
to take part in all these activities. I have understood that The Handloom School will
arrange my stay and travel to these locations. The Handloom School in addition to
this will pay me Rs. 250 per day as my daily allowance. I will be responsible for
covering my food, local travel and other expenditure with this daily allowance.

শদ িয ন্ডিুম স্কুবির ছ ত্রর শেশিন্ন যিবম
স
(সযমন ইন্ট নিীপ,
স
এজিশেিন, ইতয শদ)
অংিগ্রিন বর, য র জনয মবিশ্ববরর ে ইবর য ত্র রবত এেং থ বত িবত প বর.
যিম.
স
আশম এই েমস্ত য স ি বপ অংি শনবত েম্মত. আশম জ শন সয শদ িয ন্ডিুম স্কুি
ততপ
স ক্ষ এই েে সক্ষবত্র আম র য ত য় ত এেং মবিশ্ববরর ে ইবর থ র েবি েস্ত রবেন.
উপরন্তু, স্কুবির বজ মবিশ্ববরর ে ইবর থ
িীন শদ িয ন্ডিুম স্কুি আম ব দিদনে
Rs. 250 ি ত স্বরূবপ সদবে. আশম এই ি ত সথব ই মবিশ্ববরর ে ইবর থ র দরুন আম র
খ ে র ও অনয নয খরবচর েিন রবে .
j.

The Handloom School invests more than Rs. 1.8 Lakhs per student; therefore it
doesn’t encourage any dropouts. If any student leaves the course any point of
time, s/he will not be paid any stipend or return travel allowance. Also such student
will not be allowed to join course in future. Students who are found not to study or
take weaving practical seriously may be expelled from the course by The
Handloom School Management.

শদ িয ন্ডিুম স্কুি প্রশত ছ ত্র শপছু Rs. 1.8 লাকখর অদযে শেশনবয় গ বর. অতএে, স বন
ছ বত্রর-ই স বে ম
স েপবথ সছবড় চবি য ওয় র অনমুশত সনই. যশদ স বন ছ ত্র স ে সয
স
স বন
রবণ স ে অেম্পূ
স
ণ সরবখ
স
চবি য য়, তবে ত র জম র খ েতশি ত ব সদওয় িবে
ন . উপরন্তু, ত র ে শড় সফর র য ত য় ত খরচ ও শদ িয ন্ডিুম স্কুি েিন রবে ন . এ ছ ড় ,
িশেষযবত সেই ছ ত্রব শদ িয ন্ডিুম স্কুবির স বন স বে অথে
স
অনয বজ অংিীদ র
িবত সদওয় িবে ন . যশদ স বন ছ ত্র পূণ মবন
স
বয গ শদবয় স বেরস পড় বি ন এেং
প্র টি য ি ন বর (ে , ইচ্ছ পূে স
রবত ত্রূটি র বখ), অথে যশদ ত র অনয ছ ত্রবদর এেং
শদ িয ন্ডিুম স্কুি ি বফর প্রশত ত র েযেি র ি বি ন িয়, তবে ত ব শদ িয ন্ডিুম স্কুি
সথব েশিস্কতত র র েম্পূণ অশধ্
স
র স্কুি ততপ
স ক্ষর আবছ
k.

फफग्द्ग

Any damage done to equipments, building, classroom furniture etc. is liable to
recovered from the student.

যশদ স বন ছ ত্র শদ িয ন্ডিুম স্কুবির শেজডং, উপ রণ, ক্ল েরুবমর আেে েপত্র, ইতয শদর
স বন প্র র ক্ষশত বর, তবে ত সমর মত অথে েদি র র খরচ ছ বত্রর ছ সথব
সনওয় িবে.
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3) Terms and Conditions related to Behaviour

েযেি র ও আচরণ েম্বন্ধী শনয়ম ও প্রশ্ন েিী

a. I will behave responsibly and will not undertake any activities which cause
disrespect or abuse to any student, staff of The Handloom School or
neighbours. Any case of misbehaviour will be taken seriously and student
can be expelled from the course. Student in case of expulsion will also lose
any due stipend.

স ে চি
স
িীন আশম দ শয়ত্বিীি ি বে শনবজব পশরচ িন রবে . আশম এমন
স বন গশতশেশধ্বত অংিগ্রিন রবে ন য বত শদ িয ন্ডিুম স্কুবির অনয ছ ত্র,
গ্র জুবয়ি, ি ফ অথে প্রশতবেিীবদর স বন প্র র অন দর িয় অথে আঘ ত
ি বগ. এ সক্ষবত্র ছ বত্রর দ্ব র স বন প্র র ত্রূটি অথে অপেযেি র েরদ স্ত র
িবে ন , এেং সেই ছ ত্রব স ে সথব
স
শেত শড়ত র ও সযবত প বর. স ে সথব
স
শেত শড়ত র িবি ছ বত্রর জম থ
েতশি ছ ত্রব প্রদ ন র িবে ন .
b. I understand that The Handloom School doesn’t allow any student to swim in
the Narmada River or any pond. If I do so, I will be solely responsible for my
act and The Handloom School will have no responsibility.

আশম জ শন সয শদ িয ন্ডিুম স্কুি ততপ
স ক্ষ স বন ছ ত্রব ই নমদস নদীবত অথে
অনয স বন জি িবয় ে ত
াঁ র ি র অনুমশত প্রদ ন বর ন . ত জ ন েবেও, যশদ
আশম এমন স বন
বজ অংিীদ র িই, তবে ত র জনয স েি ম ত্র আশম শনবজই
দ য়ী িবে .
c. I have been informed that no leaves are allowed during classroom and
internship segment, except break / vacation of 15 days the dates of which
will be decided by The Handloom School management.

আম ব জ ন বন িবয়বছ সয স ে চি
স
িীন স বন প্র র ছুটি সনওয় র
অনুমশত সনই. ছুটি শিবেবে, স বেরস ম ে ম জে েমস্ত ছ ত্র স 15 শদবনর ছুটি /
অে ি সদওয় িয়, সয েময় ত বদর ে শড় সফর র অনুমশত আবছ. এই অে বির
ত শরখ শদ িয ন্ডিুম স্কুি ততপ
স ক্ষ শনণয়স রবে.
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d. I have carefully checked that I don’t have any family marriages, functions,
school/college examinations or any other planned event requiring my
presence during the 5.5 month coursework. Only, in exceptional cases of
medical or legal emergencies student will be permitted to go by The
Handloom School Management.

আশম যত্ন েি বর সদবখ শনবয়শছ সয স বেরস েময় আম র পশরে বর স নও শেবয়র
জ, স্কুি- বিবজর পরীক্ষ , ইতয শদ অথে অনয স বন অনুষ্ঠ বনর পশর ল্পন
সনই, সযখ বন আম র উপশস্থশতর প্রবয় জন িবে. শুধ্ুম ত্র, শচশ ৎে , আইশন জ,
ইতয শদ জরুরী তিবে এই শনয়বমর েযশতিম ঘিবে, এেং শদ িয ন্ডিুম স্কুি ততপ
স ক্ষ
সেই ছ ত্রব ে শড় সফর র অনুমশত সদওয় র র শেবেচন বর সদখবে.

I, ______________________ (name) son/daughter of______________________ (father’s/mother’s
name) have carefully read and understood all the terms and conditions mentioned above. I
agree to all the terms and conditions listed above.
আশম, ____________________________ (ন ম), ____________________________ (শপত / ম ত র ন ম) -এর পুত্র /
নয , উপবর েশণতস ে ি শনয়ম ও িতস েিী যত্ন েি

বর পবড়শছ এেং ত র অথ েু
স বে শনবয়শছ. আশম উপবর ক্ত

ে ি শনয়ম এেং িতস েিীর েবঙ্গ েম্মত.

Student’s Signature
ছাকত্রর স্বাক্ষর

Parent’s Signature
অদিিাবকের সাক্ষর

Sponsor’s Signature
েকযাজকের সাক্ষর

फ्ग्द
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স্পনসর সম্পকেি সাযারর্ তথয

Sponsor’s General Information

Name of Organisation/ েংস্থ র ন ম _______________________________________________
Name of Contact Person/ অশধ্

রীর ন ম ___________________________________________

Designation in the organization/ অশধ্

রীর পদ ______________________________________

Email id ______________________ Phone Number _________________________________
Address___________________________________________________________________________
Pin Code_________________ District____________________
How long have you known the students? আপশন ছ ত্রব

State_______________________

ত শদন ধ্বর জ বনন?

_________________________________________________________________________________
Your assessment of the students/ আপন র দ্ব র ছ বত্রর মূিয য়ন
एके a)
व Weaving Ability:

b) Ability to work alone:
c) Ability to work with others:
d) Is their work neat and meticulous:
e) Is their work quick and careless:
f)

Verbal and Communication skills:

A short note about what the student will be doing with you/ your organisation when he/she returns from The
Handloom School.
শদ িয ন্ডিুম স্কুবির স ে েম্পূ
স
ণ স বর শফবর আে র পর ছ ত্র আপন র অথে আপন র েংস্থ র ে বথ শ
এ টি েংশক্ষপ্ত টি .

রবে ত শনবয়

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Signature of Student
ছাকত্রর স্বাক্ষর

Signature of Sponsor

Date / তাদরখ

েকযাজকের সাক্ষর

_____/______/___________

Address: The Handloom School, WomenWeave Charitable Trust, Kaya Kalp, Ahilya Vihar Colony,
Maheshwar – 451224, Madhya Pradesh. Mobile: 09993400032, 09933461289.
e-mail: sourodip@womenweave.org. website: www.thehandloomschool.org, www.womenweave.org
Registered Office: Gool Rukh 83, Worli Seaface, Mumbai – 400025, Telephone No. (022)65258709
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