
প্রকল্প রযচারককয কাম যারয় 
 

 
 

 
 

 
 

‘‘রনকয়াকগয অকফদন ত্র’’ 
১ কদয নাভঃ 

  ২ রফজ্ঞরিয নম্বযঃ ৩৩.০৩.০০০০.১১১.০২.০০২.১৪.০৩ তারযখঃ ০ ৪ ০ ৮ ২ ০ ১ ৫ 

 

৩ 

 

প্রার্থীয নাভ 
ফাংরায়ঃ 

আংকযরজকতঃ 

 

৪ 
জাতীয় রযচয় নম্বযঃ                     

যম  যকান 

একটি জন্ম রনফন্ধন নম্বয   t                    

৫ জন্ম তারযখঃ         ৬ জন্মস্থান(যজরাঃ 

৭ রফজ্ঞরিকত উরিরখত তারযকখ প্রার্থীয ফয় (৩১/০৮/২০১৫আং তারযকখঃ ফছয ভা রদন 

৮ ভাতায নাভঃ 

৯ রতায নাভঃ 

১০ ঠিকানাঃ ফতযভান স্থায়ী 

ফাা ও ড়ক (নাভ/নম্বয)t   

গ্রাভ/াড়া/ভিাঃ   

আউরনয়ন/ওয়ার্ যঃ   

র্াকঘযঃ   

যাস্ট যকার্ নম্বযঃ   

উকজরাঃ   

যজরাঃ   

১১ যমাগাকমাগঃ যভাফাআর/যেররকপান নম্বয   আ-যভআর (মরদ র্থাকক) 

১২ জাতীয়তাঃ ১৩ যজন্ডাযঃ 

১৪ ধভ যঃ ১৫  যাঃ 

১৬ রক্ষাগত যমাগ্যতা 

ক্রঃ যীক্ষায নাভ রফলয় রক্ষা প্ররতষ্ঠান াকয ন যফার্ য/রফশ্বরফদ্যারয় যগ্রর্/যেরি/রফবাগ 

       

       

       

       

       

১৭ রতরযক্ত যমাগ্যতা (মরদ র্থাকক)t 

১৮ রবজ্ঞতায রফফযি (প্রকমাজয যক্ষকত্র) t 

১৯ যকাো (টিক রদন) মুরক্তকমাদ্ধা/ীদ মুরক্তকমাদ্ধাকদয পুত্র-কন্যা/পুত্র কন্যায পুত্র-কন্যা এরতভ/াযীরযক প্ররতফন্ধী 

ক্ষুদ্র নৃ- যগাষ্ঠী অনায ও গ্রাভ প্ররতযক্ষা দস্য ন্যান্য (উকিখ করুনঃ 

২০ ব্যাংক ড্রাপে/য-র্ যায নম্বযঃ তারযখঃ         

ব্যাংক ও াখায নাভঃ 

২১ রফবাগীয় প্রার্থী রকনা (টিকা রদন) t  যঁ না প্রকমাজয নয় 

অরভ এ ভকভ য ঙ্গীকায কযরছ যম, ওকয ফরি যত তথ্যাফরর ম্পূি য তয। যভৌরখক যীক্ষায ভয় উরিরখত তথ্য প্রভাকিয জন্য কর মূর াটি যরপককে 

ও  যযকর্ য ত্র উস্থান কযফ। যকান তথ্য তয প্রভারিত কর অআনানুগ ারি যবাগ কযকত ফাধ্য র্থাকফ। 

 

তারযখঃ          
 

প্রার্থীয স্বাক্ষয। 
 

 

 
 

 

 

 

াকাে য াআকজয 

২ কর তযারয়ত 

ছরফ ষ্ট্যারায রন 

দ্বাযা ংযুক্ত কযকত 

কফ। 



প্রকল্প রযচারককয কাম যারয় 
 

 
 

 
 

 
 
 

‘‘রররখত/যভৌরখক যীক্ষায প্রকফ ত্র’’ 
 

অকফদনকাযী কর্তযক পুযিকৃত ং 

১ কদয নাভঃ 

 

২ 

 

প্রার্থীয নাভ 
ফাংরায় t  

আংকযরজকতঃ 

৩ ভাতায নাভঃ 

৪ রতায নাভঃ 

৫ ঠিকানাঃ ফতযভান স্থায়ী 

ফাা ও ড়ক (নাভ/নম্বয)ঃঃ   

গ্রাভ/াড়া/ভিাঃ   

আউরনয়ন/ওয়ার্ যঃ   

র্াকঘযঃ   

যাস্ট যকার্ নম্বযঃ   

উকজরাঃ   

যজরাঃ   

 

তযাফরীঃ 

 

১।  অকফদনকাযীকক রররখত যীক্ষায় ংগ্রকনয জন্য ১৫রভরনে পূকফ য যীক্ষা ককক্ষ প্রকফ কযকত কফ। 

২।  রররখত/যভৌরখক যীক্ষায় ং গ্রকিয রনরভকে কযারকুকরেয, যরির, করভ, যের কঙ্গ রনকয় যীক্ষা ককক্ষ প্রকফ কযা মাকফ।  

৩।  যভাফাআর যপান/ট্যাফ/অআর্ আতযারদ যীক্ষা  গ্রকিয ককক্ষ ব্যফায কযা মাকফ না। 

৪।  রররখত/যভৌরখক যীক্ষায় ং গ্রকিয রনরভকে যকান প্রকায টিএ/রর্এ প্রদান কযা কফ না । 

৫।  যভৌরখক যীক্ষায় ং গ্রকিয  যক্ষকত্র কর রক্ষাগত যমাগ্যতা , রবজ্ঞতায নদ, মুরক্তকমাদ্ধায নদ(প্রকমাজয যক্ষকত্র), জাতীয়  রযচয় ত্র/জন্ম রনফন্ধন  

      নদত্র, চারযরত্রক নদকত্রয মূরকর কঙ্গ অনকত কফ । 

৬।  রনকয়াকগয যক্ষকত্র কর্তযকক্ষয রদ্ধান্তআ চূড়ান্ত ফকর গণ্য কফ। 

৭।  রররখত যীক্ষায় ংগ্রকিয স্থান, ভয় সূচী  রনম্নরূ t   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

প্রকল্প রযচারক 
‘‘যদকয ০৩টি উকূরীয় যজরায ০৪টি স্থাকন অনুলরঙ্গক 

সুরফধারদ ভৎস্য ফতযি যকন্দ্র স্থান’’ প্রকল্প 

ফাভউক, ঢাকা-১০০০। 

যপান : ৯৫৬৪০০৭। 

 
াকাে য াআকজয 

১ কর ছরফ অঠা দ্বাযা 

ংযুক্ত কযকত কফ। 

 

 যযারঃ  


