
 

 

                                   
 
 

চাকিরর আেবদন ফরম 
 

 
 
 
 
 
 
 

১. পেদর নাম:  

২. িব�ি�র ন�র:                                                                                            তািরখ:         

 
৩. 

�াথ�র নাম: 
বাংলায়: 

ইংেরজীেত (বড় অ�ের): 

 
৪. 

জাতীয় পিরচয় ন�র:                       �য �কান 
এক� জ� িনব�ন ন�র:                       

৫. জ� তািরখ:          ৬. জ��ান (�জলা): 

৭. িব�ি�েত উি�িখত তািরেখ �াথ�র বয়স:  বছর  মাস  িদন  

৮. মাতার নাম: 

৯. িপতার নাম: 

১০. 

�কানা: বত�মান �ায়ী 

বাসা ও সড়ক  (নাম ও ন�র):   

�াম/পাড়া/মহ�া:   

ইউিনয়ন/ ওয়াড �:   

ডাকঘর:   

�পা� �কাড ন�র:   

উপেজলা:   

�জলা:   

১১. �যাগােযাগ: �মাবাইল/�টিলেফান ন�র: ই-�মইল (যিদ থােক): 

১২. জাতীয়তা: ১৩. �জ�ার: 

১৪. ধম �: ১৫. �পশা: 

 
১৬. 

িশ�াগত �যা�তা: 

পরী�ার নাম িবষয় িশ�া �িত�ান পােসর সন �বাড �/িব�িব�ালয় ��ড/��িণ/িবভাগ 

      

      

      

      

১৭. অিতির� �যা�তা (যিদ থােক): 

১৮ অিভ�তার িববরণ (�েযাজ� ��ে�): 

১৯. 
 

�কাটা (�ক িদন): 
 

�ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া/��-ক�ার ��-ক�া এিতম/ শারীিরক �িতব�ী 

�� �-�গা�ী আনসার ও �াম �িতর�া সদ� অ�া� (উে�খ ক�ন): 

২০. 
চালান ন�র:    তািরখ:         

�াংক ও শাখার নাম: 

২১. িবভাগীয় �াথ� িকনা  (�ক িদন): হ�� না �েযাজ� নয় 

  
আিম এ মেম � অ�ীকার করিছ �য, ওপের বিণ �ত ত�াবিল স�ণ � সত�। �মৗিখক পরী�ার সময় উি�িখত ত� �মােনর জ� সকল �ল সা� �িফেকট ও �রকড �প�  উপ�াপন 
করব। �কান ত� অসত� �মািণক হেল আইনা�গ শাি� �ভাগ করেত বা� থাকব।  
 

তািরখ:         �াথ�র  �া�র 

 
০১ কিপ ছিব 
আঠা িদেয় 

লাগােত হেব  



 

 

 
 

 
 

�েবশপ� 
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক�াণ ম�ণালয় 

�শাসন-১ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
www.msw.gov.bd 

 
             

(অিফস ক��ক �রণীয়)  (�াথ� ক��ক �রণীয়)  

 

�রাল নং-�জলা:  .....................................                     পেদর নাম:   .......................................................... 

পরী�া �কে�র না:  .....................................                    নাম:    .......................................................... 

পরী�ার তািরখ:  .....................................                    িপতা/�ামীর নাম:  .......................................................... 

পরী�ার সময়:  .....................................                     বত�মান  �কানা:  .......................................................... 

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

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

 
 
১।  পরী�া �কে� �েবেশর সময় �েবশপ�� �দশ �ন করেত হেব। 

২। �মাবাইল �ফান, ক�াল�েলটর ও �কান ইেলক�িন� িজিনষপ� িনেয় পরী�ার হেল �েবশ করা যােব না। 

৩। পরী�া ��র ১৫ িমিনট �েব � িনধ �ািরত আসন �হণ করেত হেব। 

৪। �েয়াজনীয় কলম, �পি�ল ইত�ািদ পরী�াথ�র সােথ আনেত হেব। 

৫। �েবশপ� ছাড়া �কান কাগজপ� পরী�াথ�র িনকট পাওয়া �গেল তােক পরী�ায় অংশ�হণ হেত িবরত রাখা  
         হেব এবং আইনা�গ �ব�া �হণ করা হেব। 
 
৬। িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � �াথ�েদর এ� পরবত� �বহািরক ও �মৗিখক পরী�ার �েবশপ� িহেসেব িবেবিচত হেব; ন�ন কের আর �কান �েবশপ� ই�� 

করা হেব না।  
 
 
 

            সহকারী সিচব (�শাসন-১)  
িবঃ �ঃ এই �েবশপে�র �ই কিপ আবি�কভােব আেবদনপে�র সােথ ��রণ করেত হেব।         

 

  

 
 

ছিব  
(আঠা িদেয় লাগােত 

হেব) 


