
 
 

চাকরিি আবেদন ফিম 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. পবদি নাম:  

২. 

রেজ্ঞরিি নম্বি: তারিখ: 

রদ ন মা স ে ৎ স ি 

         

 

৩. 
প্রার্থীি নাম: 

োাংলায়: 

ইাংবিজীবত (েড় অক্ষবি): 

 

৪. 

জাতীয়পরিচয়নম্বি:                       যেবকান 

একটি 
জন্ম রনেন্ধন নম্বি:                       

৫. জন্ম তারিখ:         ৬. জন্ম স্থান (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 

ক্ষুদ্রনৃ-যগাষ্ঠী আনসািওগ্রামপ্ররতিক্ষাসদস্য অন্যান্য (উবিখ করুন): 

২০. 

চালান নম্বি: তারিখ:         

ব্াাংক ও শাখাি নাম: 

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

আরম এ মবম ত অঙ্গীকাি কিরছ যে, উপবি ে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 প্রমারিত হবল আইনানুগ শারি যভাগ কিবত োধ্য র্থাকে। 

 

তারিখ: রদ ন  মা  স  ে  ৎ স  ি  প্রার্থীি স্বাক্ষি 

          

  

 

ছবি 

 

০১ কবি 

ছবি আঠা বিয়ে 

লাগায়ে হয়ি 



 
 
 
 
 

cÖ‡ekcÎ 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
Jla cÖkvmb Awa`ßi 

Jla feb, gnvLvjx, XvKv-1212| 
www.dgda.gov.bd 

 
 

 

(GB Ask Awdm KZ©„K c~iYxq) 

‡ivj bs-†Rjvt ............................................................ 

cix¶v ‡K‡›`ªi bvgt ...................................................... 

cix¶vi ZvwiLt ........................................................... 

cix¶vi mgqt ............................................................. 

(GB Ask cÖv_©x KZ©„K c~iYxq) 

c‡`i bvgt ................................................................... 

cÖv_x©i bvgt ................................................................... 

wcZv/m¦vgxi bvgt ............................................................ 

‡gvevBj/‡Uwj‡dvb bst ..................................................... 

eZ©gvb †hvMv‡hv‡Mi wVKvbvt .............................................. 

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

 
cÖ‡ekc‡Îi `yB Kwc h_vh_fv‡e c~iYc~e©K Av‡e`‡bi mv‡_ †cÖiY Ki‡Z n‡e| 
 
kZ©mg~nt  
 
1|  cixÿvi †K‡›`ª cÖ‡e‡ki mgq cÖ‡ekcÎwU cÖ`k©b Ki‡Z n‡e|  

2|  †gvevBj †dvb, K¨vjKz‡jUi I †Kvb B‡jKUªwbK mvgMÖx wb‡q cixÿvi n‡j cÖ‡ek Kiv hv‡e bv|  

3|  cixÿv ïiæi 15 wgwbU c~‡e© wba©vwiZ Avmb MÖnY Ki‡Z n‡e|  

4|  cÖ‡qvRbxq Kjg, †cwÝj I †¯‹j cixÿv_x©‡K mv‡_ Avb‡Z n‡e|  

5|  cÖ‡ekcÎ Qvov †Kvb cÖKvi KvMRcÎ cixÿv_x©i wbKU cvIqv †M‡j Zv‡K cixÿvq AskMÖnY n‡Z weiZ ivLv n‡e Ges 
AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e| 

 
 
 
 

 

bvqvi myjZvbv 
cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 

Jla cÖkvmb Awa`ßi gnvLvjx, XvKv   
I 

mfvcwZ, wefvMxq wbe©vPb KwgwU|  
 

 
 
 
 
 
 

 

cvm‡cvU© mvBR Qwe 
2( ỳB) Kwc 

 

1 (GK) Kwc AvVv w`‡q 
jvMv‡Z n‡e Avi 1 

(GK) Kwc ÷¨vcj K‡i 
jvMv‡Z n‡e|  


