




                                               
চাকিরর আেবদন ফরম 

 
 

১. পেদর নামঃ 
২. িবjিpর নmরঃ  তািরখঃ         
৩. 

pাথীর নাম 
বাংলায়ঃ 

iংেরিজেত ( বড় akের)    

৪. জাতীয় পিরচয় নmরঃ                  ( য কান 
eকিট) জn িনবn নmরঃ                 

৫. জn তািরখঃ           ৬. জnsান ( জলা): 
৭. িবjিpেত uিlিখত তািরেখ pাথীর বয়সঃ বছর মাস িদন
৮. মাতার নামঃ  
৯. িপতা/sামীর নামঃ  
১০. িঠকানা বতমান sায়ী 

বাসা o সড়ক (নাম/নmর):   
gাম/পাড়া/মহlা   
iuিনয়ন/oয়াডঃ   
ডাকঘরঃ   
পাsেকাড নmরঃ   

uপেজলাঃ   
জলাঃ   

১১. যাগােযাগঃ মাবাiল নmরঃ  i- মiলঃ 
১২. জাতীয়তাঃ  ১৩. জ ডারঃ  

১৪. ধমঃ  ১৫. পশাঃ  
১৬. িশkাগত যাগ তাঃ 

পরীkার নাম িবষয় িশkা pিত ান পােসর সন বাড/িব িবদ ালয় 
gড/ িণ/ 
িবভাগ 

      
      
      
      

১৭. aিতিরk যাগ তা (যিদ থােক):  
১৮. aিভjতার িববরণ (pেযাজ  kেt): 
১৯. কাটা (িটক িদন) মুিkেযাdা/শহীদ মুিkেযাdােদর পুt- কnা/পুt- কnার পুt- কnা eিতম/ শারীিরক pিতবnী 

k ুd নৃ- গা ী আনসার o gাম pিতরkা সদs anাnঃ 
২০. চালান/ব াংক Dাফট/ প- aডার নmরঃ   তািরখঃ         

ব াংক o শাখার নামঃ 
২১. িবভাগীয় pাথী িকনা (িটক িদন): hাঁ না √   pেযাজ  নয় 
             
           আিম e মেম a ীকার করিছ য, oপের বিণত তথ াবিল সmূণ সত । মৗিখক পরীkার সময় uিlিখত তথ  pমােণর জn সকল মূল 
সািটিফেকট o রকডপt uপsাপন করব। কান তথ  aসত  pমািণত হেল আiনাnগ শািs ভাগ করেত বাধ  থাকব। 
                                                                                
 

তািরখঃ                               pাথীর sাkর  
 

6x৫ স.িম. ছিব 
(সmpিত তালা) 



 

pেবশ পt 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
িবjান o pযুিk মntণালয় 

pশাসন-১ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

www.most.gov.bd 
             

( aিফস কতকৃ পূরণীয়)   ( pাথী কতকৃ পূরণীয়)   

 

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

পরীkা কেndর নাম:  . . . . . . . . . . . . . . .       নাম:  ......................................... 

পরীkার তািরখ:  ....................................                  িপতা/ sামীর নাম:  ............................. 

cix¶vi mgq: ......................................                      বতমান িঠকানা:  ................................... 

                                                                                  

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

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

১।  পরীkা কেnd pেবেশর সময় pেবশপtিট pদশন করেত হেব 
2|   মাবাiল ফান o ক ালkেলটর িনেয় পরীkার হেল pেবশ করা যােব না  
৩।  পরীkা rর ১৫ িমিনট পূেব িনধািরত আসন gহণ করেত হেব  
৪।  pেয়াজনীয় কলম, পিnল iত ািদ পরীkাথীর সােথ আনেত হেব  
৫।  pেবশপt ছাড়া কান কাগজপt পরীkাথীর িনকট পাoয়া গেল তােক পরীkায় aংশgহণ হেত িবরত রাখা 

হেব  
৬।  e িনবাচনী পরীkায় aংশgহেণর জn কান pকার মণ/ দিনক ভাতা (িটe/িডe) pদান করা হেব না 
৭।  িলিখত, ব বহািরক o মৗিখক পরীkার জn e pেবশপti সে  আনেত হেব 
৮।  িনেয়ােগর জn চূড়াnভােব িনবািচত pাথীেদর ankেল anাn আn ািনকতা pিতপালন সােপেk 

িনেয়াগপt pরণ করা হেব 
৯।   পরীkার ফলাফল মntণালেয়র oেয়বসাiেট (www.most.gov.bd) pকাশ করা হেব eবং িলিখত পরীkায় 

utীণ pাথীেদর ব বহািরক o মৗিখক পরীkার তািরখ o o সময় oেয়বসাiেট জািনেয় দয়া হেব 
১০। মৗিখক পরীkার সময় আেবদেনর সােথ দািখলকৃত সকল সনদ/কাগজপেtর মূল কিপ সংেগ আনেত হেব 
 
িব: d: ei pেবশপেtর di কিপ আবি কভােব আেবদনপেtর সােথ pরণ করেত হেব। 
                                                      

 
 

ছিব 
(আঠা িদেয় লাগােত 

হেব)  


