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চাকরযয আবফদন পযভ 

5×5 স.রভ. 

ছরফ 

(ম্প্ররি সিারা, ০২ (দুই) কর) 

 

১. বদয নাভ:  

২. রফজ্ঞরি নম্বয:  িারযখ: রদন ভা ফৎয 

৩. প্রার্থীয নাভ: ফাাংরায়: 

ইাংবযজীবি (ফড় অক্ষবয): 

৪. জািীয় রযচয় ত্র নম্বয:                       সম 

সকান 

একটি 

জন্ম রনফন্ধন নম্বয:                       

৫. জন্ম িারযখ:         ৬. জন্মস্থান (সজরা): 

৭. রফজ্ঞরিবি উবেরখি িারযবখ প্রার্থীয ফয়: ফছয ভা রদন 

৮. ভািায নাভ: 

৯. রিায নাভ: 

১০. ঠিকানা: ফিতভান স্থায়ী 

ফাা/ড়ক    

(নাভ/নম্বয):   

গ্রাভ/াড়া/ভো:   

ইউরনয়ন/ওয়ার্ ত:   

র্াকঘয:   

সাস্টবকার্ নম্বয:   

র্থানা:   

সজরা:   

১১. সমাগাবমাগ: সভাফাইর/সেররবপান নম্বয: ই-সভইর (মরদ র্থাবক): 

১২. জািীয়িা: ১৩. সজন্ডায: 

১৪. ধভ ত: ১৫. সা: 

১৬. রক্ষাগি সমাগ্যিা 

যীক্ষায নাভ রফলয় রক্ষা প্ররিষ্ঠান াবয ন সফার্ ত/রফশ্বরফদ্যারয় সগ্রর্/সেণী/

রফবাগ 

      

      

      

      

      

১৭. অরিরযক্ত সমাগ্যিা (মরদ র্থাবক):  

১৮. অরবজ্ঞিায রফফযণ (প্রবমাজয সক্ষবত্র):  

১৯. সকাো (টিক রদন): মুরক্তবমাদ্ধা/ীদ মুরক্তবমাদ্ধাবদয পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যা এরিভ/াযীরযক প্ররিফন্ধী 

ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী আনায ও গ্রাভ প্ররিযক্ষা দস্য অন্যান্য (উবেখ করুন): 

২০. চারান/ব্াাংক ড্রাপে/স-অর্ তায নম্বয: িারযখ: রদন ভা ফৎয 

২১. রফবাগীয় প্রার্থী রকনা (টিক রদন): যাঁ না প্রবমাজয নয় 

আরভ এ ভবভ ত অঙ্গীকায কযরছ সম, উবয ফরণ তি িথ্যাফরী ম্পূণ ত িয। সভৌরখক যীক্ষায ভয় উবেরখি িথ্য প্রভাবণয জন্য কর মূর াটি তরপবকে ও 

সযকর্ তত্র উস্থান কযফ। সকান অিয প্রভারণি বর আইনানুগ ারি সবাগ কযবি ফাধ্য র্থাকফ। 

 

 

 

িারযখ: রদন ভা ফৎয                                                                                                 প্রার্থীয স্বাক্ষয 
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cÖ‡ek cÎ 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

e ¿̄ cwi`ßi 

wewUGgwm feb (6ô Zjv) 

7-9 KvIivb evRvi, XvKv-1215| 

 

 

(Awdm KZ©„K c~iYxq) 

 

 

(cÖv_©x KZ©„K cyiYxq) 

‡ivj b¤̂i : ......................................... 

 

cixÿv †K‡› ª̀i bvg : ............................. 

cixÿvi ZvwiL : .................................. 

cixÿvi mgq : .................................... 

c‡`i bvg. ............................................ 

cÖv_©xi bvg. ........................................... 

wcZv/¯^vgxi bvg. .................................... 

wbR †Rjvi bvg. .................................... 

¯’vqx/eZ©gvb wVKvbv. ................................ 

.......................................................... 

.......................................................... 

 

1| cixÿvi †K‡› ª̀ cÖ‡e‡ki mgq cÖ‡ekcÎwU cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| 

2| ‡gvevBj †dvb, K¨vjKz‡jUi I †Kvb B‡j±ªwb· mvgwMÖ wb‡q cixÿvi n‡j cÖ‡ek Kiv hv‡e bv| 

3| cixÿv ïiæi 15 wgwbU c~‡e© wba©vwiZ Avmb MÖnY Ki‡Z n‡e| 

4| cÖ‡qvRbxq Kjg, †cwÝj BZ¨vw` cixÿv_©x‡K mv‡_ Avb‡Z n‡e| 

5| cÖ‡ekcÎ Qvov †Kvb KvMRcÎ cixÿv_©xi wbKU cvIqv †M‡j Zuv‡K cixÿvq AskMÖnY n‡Z weiZ ivLv n‡e Ges 

AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e| 

6| wjwLZ cixÿvq DËxY© cÖv_©x‡`i G cÖ‡ekcÎB cieZ©x e¨envwiK I †gŠwLK cixÿvi cÖ‡ekcÎ wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e, 

bZzb K‡i Avi †Kvb cÖ‡ekcÎ Bmy¨ Kiv n‡e bv| 

 

 

( রায়রা ইয়ারপয ) 

উ-রযচারক (প্রান)  

(চররি দারয়ত্ব) 

রযচারক, ফস্ত্র রযদিবযয বক্ষ। 

 

we. ª̀. G cÖ‡ekc‡Îi ỳB Kwc h_vh_fv‡e c~iYc~e©K Avewk¨Kfv‡e Av‡e`bc‡Îi mv‡_ †cÖiY Ki‡Z n‡e| 

 
  

5 x 5 ‡m.wg.  

01 Kwc Qwe  

AvVv w`‡q 

 jvMv‡Z n‡e| 


