
 

আববদন ফরম  ফরম নং-_____________ 

পবদর নাম:তালকাকারী/গণনাকারী।      (ফফ কর্তকৃ পূরণীয়) 

(শুধুমাত্র A4 াআজ কাগজজ ফিন্ট কজর িাথী স্বজে পূরণ করুন) 

 

 

1.  িাথীর নাম : আংজরফজ বড় ক্ষজর :  

2.  ফিতার নাম : আংজরফজ বড় ক্ষজর :  

3.  মাতার নাম : আংজরফজ বড় ক্ষজর :  

4.  বতমৃান ঠিকানা 

(আংজরফজ বড় 

ক্ষজর) 

C/O :  

 HOLDING NO :  

 VILL/MAHALLA :  

 PO :  

 UPAZILA/THANA :  

     

5.  জাতীয় িফরচয় িজত্রর নম্বর (আংজরফজজত) :  

6.  জন্ম ফনবন্ধন নম্বর (NID না থাকজ) আংজরফজজত   

7.  জন্ম তাফরখ (আংজরফজজত) :  

8.  যয মল্লা/গ্রাজম কাজ করজত অগ্রী :  

9.  শুমাফর/জফরি কাজজ পূব ৃফভজ্ঞতার ফববরণ (যফদ 

থাজক) 

:  

10.  যমাবাআ নম্বর (আংজরফজজত) :  

11.  ফনজস্ব স্মার্ ৃযফান অজছ ফকনা? (বাম 

িাজবৃ টিক ফচহ্ন ফদন) 

যাঁ 

 

না 

উত্তর যাঁ জ 

অিনার যফাজনর Android Verson:……., 

অিনার যফাজনর স্ক্রীন াআজ………...আফি 

12.  ফলক্ষাগত যযাগ্যতা :  

িরীক্ষার নাম ফবভাগ/ফবয় িাপ্ত ফজফিএ/যেফণ িাজলর ন যবার্/ৃফববফবদ্যায় 

     

     

     

     

আলম এ মবম ে অঙ্গীকার করলি যয, ওপবর বলণ েত তথ্যাবল সম্পূণ ে সতয। যকান তথ্য অসতয প্রমালণত হব আইনানুগ লালি যভাগ 

করবত বাধ্য থাকব। আলম আরও অঙ্গীকার করলি যয, আববদনকৃত পবদ লনব োলিত হব আমার উপর  অলপ েত দালিত্ব লনবদ েলনা 

যমাতাববক লনষ্ঠা ও সততার সাবথ পান করব। 

 

 

তালরখঃ   0 1 2 0 2 0  প্রাথীর স্বাক্ষর ও তালরখ 

 

ংযুফিমূঃ 

ক) ক ফলক্ষাগত যযাগ্যতার নদিজত্রর তযাফয়ত কফি। 

খ) জাতীয় িফরচয় িজত্রর তযাফয়ত কফি।      

গ) দ্য যতাা ০১ (এক) কফি িাজিার্ ৃাআজ (তযাফয়ত) ও ০১ (এক) কফি স্ট্যাম্প াআজজর ছফব। 

ঘ) জাতীয়তা/নাগফরকত্ব নদিজত্রর তযাফয়ত কফি। 

ঙ) যজা/উিজজা/থানা িফরংখ্যান ফফজর কমকৃতাৃ / যজানা ফফার কর্তকৃ ফভজ্ঞতার নদ।    

    

 



 

আববদন ফরম  ফরম নং-_____________ 

পবদর নাম:সুপারভাইজার।       (ফফ কর্তকৃ পূরণীয়) 

(শুধুমাত্র A4 াআজ কাগজজ ফিন্ট কজর িাথী স্বজে পূরণ করুন) 

 

 

13.  িাথীর নাম : আংজরফজ বড় ক্ষজর :  

14.  ফিতার নাম : আংজরফজ বড় ক্ষজর :  

15.  মাতার নাম : আংজরফজ বড় ক্ষজর :  

16.  বতমৃান ঠিকানা 

(আংজরফজ বড় 

ক্ষজর) 

C/O :  

 HOLDING NO :  

 VILL/MAHALLA :  

 PO :  

 UPAZILA/THANA :  

     

17.  জাতীয় িফরচয় িজত্রর নম্বর (আংজরফজজত) :  

18.  জন্ম ফনবন্ধন নম্বর (NID না থাকজ) আংজরফজজত   

19.  জন্ম তাফরখ (আংজরফজজত) :  

20.  যয মল্লা/গ্রাজম কাজ করজত অগ্রী :  

21.  শুমাফর/জফরি কাজজ পূব ৃফভজ্ঞতার ফববরণ (যফদ 

থাজক) 

:  

22.  যমাবাআ নম্বর (আংজরফজজত) :  

23.  ফনজস্ব স্মার্ ৃযফান অজছ ফকনা? (বাম 

িাজবৃ টিক ফচহ্ন ফদন) 

যাঁ 

 

না 

উত্তর যাঁ জ 

অিনার যফাজনর Android Verson:……., 

অিনার যফাজনর স্ক্রীন াআজ………...আফি 

24.  ফলক্ষাগত যযাগ্যতা :  

িরীক্ষার নাম ফবভাগ/ফবয় িাপ্ত ফজফিএ/যেফণ িাজলর ন যবার্/ৃফববফবদ্যায় 

     

     

     

     

আলম এ মবম ে অঙ্গীকার করলি যয, ওপবর বলণ েত তথ্যাবল সম্পূণ ে সতয। যকান তথ্য অসতয প্রমালণত হব আইনানুগ লালি যভাগ 

করবত বাধ্য থাকব। আলম আরও অঙ্গীকার করলি যয, আববদনকৃত পবদ লনব োলিত হব আমার উপর  অলপ েত দালিত্ব লনবদ েলনা 

যমাতাববক লনষ্ঠা ও সততার সাবথ পান করব। 

 

তালরখঃ   0 1 2 0 2 0  প্রাথীর স্বাক্ষর ও তালরখ 

 

ংযুফিমূঃ 

ক) ক ফলক্ষাগত যযাগ্যতার নদিজত্রর তযাফয়ত কফি। 

খ) জাতীয় িফরচয় িজত্রর তযাফয়ত কফি।      

গ) দ্য যতাা ০১ (এক) কফি িাজিার্ ৃাআজ (তযাফয়ত) ও ০১ (এক) কফি স্ট্যাম্প াআজজর ছফব। 

ঘ) জাতীয়তা/নাগফরকত্ব নদিজত্রর তযাফয়ত কফি। 

ঙ) যজা/উিজজা/থানা িফরংখ্যান ফফজর কমকৃতাৃ / যজানা ফফার কর্তকৃ ফভজ্ঞতার নদ।    

   

 


