
 

 

                              

 

 

চাকরিি আবেদন ফিম 

 
 

 

 

 

 

 

 

১. পবদি নাম:  

২. রেজ্ঞরিি নম্বি:                                                                                            তারিখ:         

 

৩. 
প্রার্থীি নাম: 

োাংলায়: 

ইাংবিজীবত (েড় অক্ষবি): 

 

৪. 

জাতীয় পরিচয় নম্বি:                       যে যকান 

একটি 
জন্ম রনেন্ধন নম্বি:                       

৫. জন্ম তারিখ:          ৬. জন্মস্থান (যজলা): 

৭. রেজ্ঞরিবত উরিরখত তারিবখ প্রার্থীি েয়স:  েছি  মাস  রদন  

৮. মাতাি নাম: 

৯. রপতাি নাম: 

১০. 

ঠিকানা: েততমান স্থায়ী 

োসা ও সড়ক  (নাম ও নম্বি):   

গ্রাম/পাড়া/মহিা:   

ইউরনয়ন/ ওয়ার্ ত:   

র্াকঘি:   

যপাষ্ট যকার্ নম্বি:   

উপবজলা:   

যজলা:   

১১. যোগাবোগ: যমাোইল/যেরলবফান নন্বি: ই-যমইল (েরদ র্থাবক): 

১২. জাতীয়তা: ১৩. যজন্ডাি: 

১৪. ধম ত: ১৫. যপশা: 

 

১৬. 

রশক্ষাগত যোগ্যতা: 

পিীক্ষাি নাম রেষয় রশক্ষা প্ররতষ্ঠান পাবসি সন যোর্ ত/রেশ্বরেদ্যালয় যগ্রর্/যেরি/রেভাগ 

      

      

      

      

১৭. অরতরিক্ত যোগ্যতা (েরদ র্থাবক): 

১৮ অরভজ্ঞতাি রেেিি (প্রবোজয যক্ষবে): 

১৯. 

 

যকাো (টিক রদন): 

 

মুরক্তবোদ্ধা/শহীদ মুরক্তবোদ্ধাবদি পুে-কন্যা/পুে-কন্যাি পুে-কন্যা এরতম/ শািীরিক প্ররতেন্ধী 

ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী আনসাি ও গ্রাম প্ররতিক্ষা সদস্য অন্যান্য (উবিখ করুন): 

২০. 

চালান নম্বি:    তারিখ:         

ব্াাংক ও শাখাি নাম: 

২১. রেভাগীয় প্রার্থী রকনা  (টিক রদন): হযাঁ না প্রবোজয নয় 

  

আরম এ মবম ত অঙ্গীকাি কিরছ যে, ওপবি েরি তত তথ্যােরল সম্পূি ত সতয। যমৌরখক পিীক্ষাি সময় উরিরখত তথ্য প্রমাবনি জন্য সকল মূল সাটি তরফবকে ও যিকর্ তপে  উপস্থাপন 

কিে। যকান তথ্য অসতয প্রমারিক হবল আইনানুগ শারি যভাগ কিবত োধ্য র্থাকে।  

 

তারিখ:         প্রার্থীি  স্বাক্ষি 

 

০১ করপ ছরে 

আঠা রদবয় 

লাগাবত হবে  



 

 

 

 

 

 

প্রবেশপে 
 

গিপ্রজাতন্ত্রী োাংলাবদশ সিকাি 

সমাজকল্যাি মন্ত্রিালয় 

প্রশাসন-১ শাখা 

োাংলাবদশ সরচোলয়, ঢাকা। 

www.msw.gov.bd 

 

             

(অরফস কর্ততক পূিিীয়)  (প্রার্থী কর্ততক পূিিীয়)  

 

যিাল নাং-যজলা:  .....................................                     পবদি নাম:   .......................................................... 

পিীক্ষা যকবেি না:  .....................................                    নাম:    .......................................................... 

পিীক্ষাি তারিখ:  .....................................                    রপতা/স্বামীি নাম:  .......................................................... 

পিীক্ষাি সময়:  .....................................                     েততমান  ঠিকানা:  .......................................................... 

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

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

 

 

১।  পিীক্ষা যকবে প্রবেবশি সময় প্রবেশপেটি প্রদশ তন কিবত হবে। 

২। যমাোইল যফান, কযালকুবলেি ও যকান ইবলকট্ররনক্ম রজরনষপে রনবয় পিীক্ষাি হবল প্রবেশ কিা োবে না। 

৩। পিীক্ষা শুরুি ১৫ রমরনে পূবে ত রনধ তারিত আসন গ্রহি কিবত হবে। 

৪। প্রবয়াজনীয় কলম, যপরিল ইতযারদ পিীক্ষার্থীি সাবর্থ আনবত হবে। 

৫। প্রবেশপে ছাড়া যকান কাগজপে পিীক্ষার্থীি রনকে পাওয়া যগবল তাবক পিীক্ষায় অাংশগ্রহি হবত রেিত িাখা  

         হবে এোং আইনানুগ ব্েস্থা গ্রহি কিা হবে। 

 

৬। রলরখত পিীক্ষায় উত্তীি ত প্রার্থীবদি এটি পিেতী ব্েহারিক ও যমৌরখক পিীক্ষাি প্রবেশপে রহবসবে রেবেরচত হবে; নতুন কবি আি যকান প্রবেশপে ইস্যয 

কিা হবে না।  

 

 

 

            সহকািী সরচে (প্রশাসন-১)  

রেিঃ দ্রিঃ এই প্রবেশপবেি দুই করপ আেরিকভাবে আবেদনপবেি সাবর্থ যপ্রিি কিবত হবে।         

 

  

 

 

ছরে  

(আঠা রদবয় লাগাবত 

হবে) 


