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    Government of West Bengal 

 Department of Information & Cultural Affairs  

Nabanna 9th Floor, 325, Sarat Chatterjee Road, Howrah - 711102  

 
 

    Application Form 
                                               FILM APPRECIATION COURSE - 2022    
 

1. Name  (In block letters) : 

নাম                                : 

 

2. Father’s  Name : 

পিতার  নাম   : 

 

3. Address (In block letters)  1)  Permanent ( স্থায়ী ) : 

ঠিকানা 

                                         2) Temporary ( অস্থায়ী ) : 

4. Date of Birth : 

জন্ম তাপরখ   : 

 

5. Phone Number for Communication  1) :                                                          2) : 

দরূভাষ 

 

6. E-mail address : 

ই-মমইল          

 

7. Academic Qualifications : 

পিক্ষাগত ম াগযতা          : 

 

8. Professional Experience : 

মিিাগত অপভজ্ঞতা: 

 

9. Present Occupation   : 

বততমান মিিা           : 

 

10. Special aptitude & interest : 

পবশিষ ম াগযতা ও ঔৎসুকয  : 

 

11. Category(Please tick the appropriate) :  Film Society / Technician / Student / Service holder / Other 

মকান ি তায ভুক্ত (সঠিক স্থাশন পিহ্ন পদন)  :  পিল্ম মসাসাইঠি / কলাকুিল়ী / ছাত্র / িাকুর়ীজ়ীব়ী / অনযানয 

 

 

Affix one recent 

stamp size 

photograph here 

& pin another 

copy of stamp 

size photograph 

with the 

application form. 
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12. Name five films you like with brief reasons for liking them : 

আিনার িছশের িাাঁিঠি ছপবর নাম করুন এবং মকন িছশের মস পবষশয  অপতসংশক্ষশি জানান : 

a)  

        ক) 

 

b)  

খ) 

 

c)  

গ) 

 

d)  

ঘ)      

 

e)  

ঙ)    

 

 

13. Whether you attended any similar course? If so, furnish details. 

িলচ্চিত্র িিতা পবষযক অনয মকান িািক্রশমর অপভজ্ঞতা আশছ পক?  পদ থাশক পবস্তাপরত জানান 

 

 

 

 

14. What do you expect to gain from attending this course? Does this course fit in with any future plan 

you may have in your mind? 

এই িািক্রম আিনার ভপবষযৎ িপরকল্পনার মকান সাহা য করশত িারশব বশল মশন কশরন ? 

 

 

 

 

 

I hereby declare that, if selected, 'I will abide by the rules & regulations framed for the course by the 

Authority. 

“আপম ম াষণা করপছ, আপম িািক্রম গ্রহশণ পনব তাপিত হশল কতত তিশক্ষর পনযমাবল়ীশক  থা থ মানযতা মদব।“ 

 

 

 Place :                            

স্থান   : 

 

Date:                                                                                                                      Signature of the applicant 

তাপরখ:                                                                                                                        আশবদনকার়ীর স্বাক্ষর 

  

• Kindly attach copies of all testimonials (self attested) for Educational Qualification, Photo Identity Proof like 

EPIC /Adhaar Card with the Application Form  

শিক্ষাগত য াগযতা, ঠিকানা, ছশিসহপশিচয়েি প্রমাণপœ, ি়েযসি প্রামাণযতাl SeÉ i¡V¡l f¢lQufœ /Bd¡l L¡XÑl প্রশতশিশপ আযিদনপযেি 

সযে (স্বপ্রতযাশ়েত)  ুক্ত কিযত হযি।  
• Acceptance or rejection of application is at the sole discretion of the authority. 

       আযিদনপে গ্রহণ িা িাশতি কিাি যক্ষযে কতত পৃযক্ষি শসদ্ধান্ত চূডান্ত িযি  শিযিশচত হযি। 

Course Fee: Rs 2000/- only মকাস ত পি : ২০০০/- িাকা j¡œ 
• এই মকাস তঠি মকান সরকাপর িাকুর়ী বা মকানরকম কাশজর সুশ াগ কশর মদওযার অঙ্গ়ীকার কশর না। 


