
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�িলশ �ত�ায়ন িববরণী ফম � 

 
 [ সম� দফা�িলর স�ক উ�র িলিপব� করার জ� একজন দািয়�শীল অিফসার দরখা�কারীেক যথাযথভােব �� কিরেবন। কারণ �কান 

িক� বাদ �গেল �দরী হওয়ার স�াবনা থািকেত পাের ও পিরিচিতর ��ে� িব�াি�র �ি� হইেত পাের। ] 
 
�াথ� �য পেদ িন�� হইেবন �সই পেদর নামঃ..................................................................................................................   

 

১ম ভাগঃ �াথ� িনজ হে� �রণ কিরেবন 
  
১। ডাক নাম থািকেল তৎসহ �রা নাম (��া�ের) ও জাতীয়তা :........................................................................................  

২। িপতার �রা নাম ও চা�রীেত থািকেল পেদর নাম এবং জাতীয়তা : ..................................................................................   

৩। বাড়ীর �রা �কানা (অথ �াৎ �াম, ডাকঘর, থানা/উপেজলা ও �জলা) : .................................................................................  

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

৪। বত�মান বসবােসর �কানাঃ ................................................................................................................................. 

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

৫।  �াথ� �য সম� �ােন িবগত প�চ হইেত ছয় মােসর অিধক অব�ান কিরয়ােছন �সই সব �ােনর �কানাঃ   

�কানা তািরখ হইেত তািরখ পয �� 

   

   

   

 

৬।  জ� তািরখ (�াথ� মা�িমক �ল সা� �িফেকট পরী�ায় উ�ীণ � হইয়া থািকেল উ� সা� �িফেকেটর বয়স িলিখেত হইেব) :   

৭।  জ��ান (�াম, থানা, �জলা ইত�ািদ উে�খ কিরেত হইেব) : ...........................................................................................  

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

৮।  �াথ� পেনর বৎসর বয়স হইেত �য সব িব�ালেয়, মহািব�ালেয় ও িব�িব�ালেয় অ�ায়ন কিরয়ােছন �সই সব িশ�া �িত�ােনর নাম ও 
বৎসর উে�খ �ব �ক িশ�াগত �যা�তাঃ  

 
িব�ালয়, মহািব�ালয় ও িব�িব�ালয় ইত�ািদর নাম ��ণী ও �রাল নং ভিত�র তািরখ পিরত�ােগর তািরখ 

    

    

    

 
৯। অিফস বা �বসা �িত�ােন �াথ� �েব � চা�রী কিরয়া থািকেল উহার �ণ � িববরণ ও �কানা এবং �সই�িল পিরত�ােগর কারণঃ  

অিফস / �বসা �িত�ােন তািরখ হইেত তািরখ পয �� পিরত�ােগর কারণ 

    

    

    

  বাংলােদশ �সনাবািহনীর অধীেন �াথ� �েব � চা�রী কিরয়া থািকেল অ�াহিত সা� �িফেকট িলিপব� চা�রীর �ময়াদ িকিক দািয়� পালন 
কিরয়ােছন এবং চির� (আচার-�বহার স�িক�ত িরেপােট �র সংি�� িববরণািদ উে�খ কিরেত হইেব।   
 
টীকাঃ- সংি�� িনেয়াগকারী ক��প�েক স�� হইেত হইেব �য, উি�িখত �ত�ব � সামিরক কম �চারীেদর অ�াহিত সা� �িফেকট সে�াষষজনক।   



১০। �ফৗজদারী, রাজৈনিতক বা অ� কারেণ ���ার, অিভ�� বা দি�ত এবং নজরব�ী বা বিহ�ত হইয়ােছন িকনা, হইয়া থািকেল 

তািরখসহ �ণ � িববরণ িদেত হইেবঃ .......................................................................................................... ।   

১১। আ�ীয়-�জেনর �কহ অথ �াৎ ভাই, ভি�, আপন চাচা, ��েরর িদেকর িনকট আ�ীয় বাংলােদশ সরকােরর চা�রীেত িন�� থািকেল 
পেদর নাম ও কম �সং�ান উে�খ �ব �ক �ণ � িববরণ। 

 

আ�ীয়-�জেনর নাম পেদর নাম কম ��ান 

   

   

 

১২। �াথ� �য িশ�া �িত�ােন সব �েশষ অ�ায়ন কিরয়ােছন উহার �ধােনর িনকট হেত এক� চির�গত সা� �িফেকট এই সে� িদেত হেব।  

১৩।  �াথ�র চির� ও পিরচয় স�েক�  সা�� িদেত পােরন িক� �াথ�র সােথ আ�ীয়তা �ে� আব� নন এমন �ই �ি�র �কানাসহ নাম 
(সংসদ-সদ�, �থম ��নীর �গেজেটড অিফসার, িব�িব�ালেয়র অ�াপক, িরডার িসিনয়র �লকচারার ও �বসরকারী মহািব�ালেয়র 
অ��) : 

নাম �কানা 

  

  

 

১৪। িববািহত বা অিববািহত (িববািহত হেল বা িববােহর ��াব থাকেল, যােক িববাহ করা হেয়েছ বা িববাহ করার জ� �স�াব রেয়েছ 

তার জাতীয়তা উে�খ করেত হেব) :..................................................................................................................... 

 

আিম শপথ �ব �ক বলিছ �য, উপের �দ� িববরণ স�হ আমার জানামেত স�ক। 

 

 

 �াথ�র �া�র 
 ও তািরখ।  

             ��রণকারী অিফসােরর �া�র ও পদবী 
              এবং �রা �কানাসহ অিফেসর নাম  

২য় ভাগঃ �জলা ��শাল �াে�র �িলশ �পািরনেটনেড�/ 
বাংলােদশ ��শাল �াে�র �ড�� ই�েপ�র �জনােরল অব �িলশ �রণ করেবন। 

িনে�া� কারেণর জ� অ�েপা�� 

 

�ান : ......................................... 

তািরখ : ......................................... �িলশ �পািরনেটনেড�, �জলা ��শাল �া�, �ড�� 
ই�েপ�র �জনােরল অব �িলশ ��শাল �া�, বাংলােদশ। 

 
�ত�ায়েন সংি�� �াথ�র িব�ে� �কান িক� না পাওয়া �গেল �জলা ��শাল �াে�র �িলশ �পািরনেটনেড�/বাংলােদশ ��শাল �াে�র 

�ড�� ই�েপ�র �জনােরল অব �িলশ জবাবসহ এই ফরম� ��রণকারী ক��প� এর িনকট সরাসির �ফরত পাঠােবন। িক� যিদ সংি�� 
�াথ�র িব�ে�  �রকেড � �কান ত� পাওয়া যায় তা হেল �জলা ��শাল �াে�র �িলশ �পািরনেটনেড�/বাংলােদশ ��শাল �াে�র �ড�� 
ই�েপ�র �জনােরল অব �িলেশর মা�েম জবাবসহ এই ফরম� ��রণকারী ক��প� এর িনকট সরাসির �ফরত পাঠােবন।  
 

 

 
�িত �া�িরত............................ 
�ড�� ই�েপ�র �জনােরল অব �িলশ 
��শাল �া�, বাংলােদশ। 


