


 

চাকরযয আবফদন পযভ 

 
 

 

 

 

 

 

 

১. বদয নাভ:  

২. রফজ্ঞরিয নম্বয:                                                                                            তারযখ:         

 

৩. 
প্রার্থীয নাভ: 

ফাাংরায়: 

ইাংবযজীবত (ফড় অক্ষবয): 

 

৪. 

জাতীয় রযচয় নম্বয:                       যম যকান 

একটি 
জন্ম রনফন্ধন নম্বয:                       

৫. জন্ম তারযখ:          ৬. জন্মস্থান (যজরা): 

৭. রফজ্ঞরিবত উরিরখত তারযবখ প্রার্থীয ফয়:  ফছয  ভা  রদন  

৮. ভাতায নাভ: 

৯. রতায নাভ: 

১০. 

ঠিকানা: ফততভান স্থায়ী 

ফাা ও ড়ক  (নাভ ও নম্বয):   

গ্রাভ/াড়া/ভিা:   

ইউরনয়ন/ ওয়ার্ ত:   

র্াকঘয:   

যাস্ট যকার্ নম্বয:   

উবজরা:   

যজরা:   

১১. যমাগাবমাগ: যভাফাইর/যেররবপান নন্বয: ই-যভইর (মরদ র্থাবক): 

১২. জাতীয়তা: ১৩. যজন্ডায: 

১৪. ধভ ত: ১৫. যা: 

 

১৬. 

রক্ষাগত যমাগ্যতা: 

যীক্ষায নাভ রফলয় রক্ষা প্ররতষ্ঠান াবয ন যফার্ ত/রফশ্বরফদ্যারয় যগ্রর্/যেরি/রফবাগ 

      

      

      

      

১৭. অরতরযক্ত যমাগ্যতা (মরদ র্থাবক): 

১৮ অরবজ্ঞতায রফফযি (প্রবমাজয যক্ষবে): 

১৯. 

 

যকাো (টিক রদন): 

 

মুরক্তবমাদ্ধা/ীদ মুরক্তবমাদ্ধাবদয পুে-কন্যা/পুে-কন্যায পুে-কন্যা এরতভ/ াযীরযক প্ররতফন্ধী 

ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী আনায ও গ্রাভ প্ররতযক্ষা দস্য অন্যান্য (উবিখ করুন): 

২০. 

চারান নম্বয:    তারযখ:         

ব্াাংক ও াখায নাভ: 

২১. রফবাগীয় প্রার্থী রকনা  (টিক রদন): যাঁ না প্রবমাজয নয় 

  

আরভ এ ভবভ ত অঙ্গীকায কযরছ যম, ওবয ফরি তত তথ্যাফরর ম্পূি ত তয। যভৌরখক যীক্ষায ভয় উরিরখত তথ্য প্রভাবনয জন্য কর মূর াটি তরপবকে ও যযকর্ তে  উস্থান 

কযফ। যকান তথ্য অতয প্রভারিত বর আইনানুগ ারি যবাগ কযবত ফাধ্য র্থাকফ।  

 
তারযখ:         প্রার্থীয  স্বাক্ষয 

 

 

০১ কর ছরফ 

আঠা রদবয় 

রাগাবত বফ  



 

 

প্রবফত্র 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ সযকায 

প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ , শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

সড়ক নাং ১২/এ, ফাড়ী নাং ৪৪ (২য় তরা), ধানভশি, ঢাকা-১২০৯ 

www.pmeat.gov.bd 

 

             

(অশপস কর্তকৃ পূযণীয়)  ( প্রাথী কর্তকৃ পূযণীয়)  

 

রযার নাং :  .....................................                     বদয নাভ:   .......................................................... 

যীক্ষা রকবেয নাভ : .....................................                    প্রাথীয নাভ:   ...................................................... 

যীক্ষায তাশযখ :  .....................................                    শতা/স্বাভীয নাভ:  .......................................................... 

যীক্ষায সভয় :  .....................................                     ফতভৃান  ঠিকানা:  .......................................................... 

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

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

 

 

১।  যীক্ষা রকবে প্রবফবয সভয় প্রবফত্রটি প্রদনৃ কযবত হবফ। 

২। রভাফাইর রপান, কযারকুবরটয ও রকান ইবরকট্রশনক্স শজশনসত্র শনবয় যীক্ষায হবর প্রবফ কযা মাবফ না। 

৩। যীক্ষা শুরুয ১৫ শভশনট পূবফ ৃশনধাৃশযত আসন গ্রহণ কযবত হবফ। 

৪। প্রবয়াজনীয় করভ, রশির ইতযাশদ যীক্ষাথীয সাবথ আনবত হবফ। 

৫। প্রবফত্র ছাড়া রকান কাগজত্র যীক্ষাথীয শনকট াওয়া রগবর তারক যীক্ষায় অাংগ্রহণ হবত শফযত যাখা  

         হবফ এফাং আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রহণ কযা হবফ। 

 

৬। শরশখত যীক্ষায় উত্তীণ ৃপ্রাথীবদয এটি যফতী ব্যফহাশযক ও রভৌশখক যীক্ষায প্রবফত্র শহবসবফ শফবফশিত হবফ; নতুন কবয আয রকান প্রবফত্র ইস্যয কযা 

হবফ না।  

  

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                      cÖavbgš¿xi wkÿv mnvqZv Uªv÷ Gi 3q 

                                                                                                                                †kÖwYi wb‡qvM msµvšÍ KwgwU 

 

 

 

শফিঃ দ্রিঃ এই প্রবফবত্রয দুই কশ আফশিকবাবফ আবফদনবত্রয সাবথ রপ্রযণ কযবত হবফ।         

                      Dc-cwiPvjK  

                     I m`m¨ mwPe    

 

 

ছশফ  

(আঠা শদবয় রাগাবত 

হবফ) 

http://www.pmeat.gov.bd/

