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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পুললশ প্রতযয়ন লববরণী ফরম
সমস্ত েফাগুললর সঠিক উত্তর লললিবদ্ধ করার জন্য একজন োলয়ত্বশীল অলফসার েরখাস্তকারীদক যথাযথভাদব প্রশ্ন কলরদবন।
কারণ ককান লকছু বাে কগদল কেরী হওয়ার সম্ভাবনা থালকদত িাদর ও িলরলিলতর কেদে লবভ্রালির সৃলি হইদত িাদর।
প্রাথী কয িদে লনযুক্ত/নিযুক্ত হইদবন কসই িদের নামঃ

প্রথম ভাগ (প্রাথী লনদজ পুরণ কলরদবন)
১। ডাক নাম থালকদল তৎসহ পুরা নাম (স্পিােদর) ও জাতীয়তাঃ-

পনিনিনি িং২। লিতার পুরা নাম ও িাকুরীদত থালকদল িদের নাম এবাং জাতীয়তাঃ-

৩। স্থায়ী ঠিকানা (অথ থাৎ গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও কজলা):-

৪। বতথমান বাসস্থাদনর ঠিকানা ও য াগায াগ িম্বিঃ

৫। প্রাথী কযইসব স্থাদন লবগত িাঁি বৎসদর, ছয় মাদসর অলিক অবস্থান কলরয়াদছন কসইসব স্থাদনর ঠিকানাঃ
ঠিকানা
তালরখ হইদত

তালরখ িয থি

থ
থ
৬। জন্ম তালরখ (প্রাথী মাধ্যলমক স্কুল সার্টলফদকট
িরীোয় উত্তীণ থ হইয়া থালকদল উক্ত সার্টলফদকট
এর বয়স লললখদত হইদব):

৭। (জন্ম স্থান গ্রাম, ডাকঘি, থানা, উপযেলা/কজলা ইতযালে উদেখ কলরদত হইদব):
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৮। প্রাথীর িদনর বৎসর হইদত কযসব লবদ্যালদয় ও মহালবদ্যালদয় অধ্যয়ন কলরয়াদছন, কসই সব লশো প্রলতষ্ঠাদনর নাম ও বৎসর
উদেখ পূব থক লশোগত কযাগ্যতাঃ
উত্তীণ থ িরীো সমূদহর
নাম

লবদ্যালয়, মহালবদ্যালয়, লবশ্বলবদ্যালয় ইতযালের
নাম

করাল নাং

উত্তীণ থ
হওয়ার সন

অজথনকৃত
লবভাগ/দেণী

প্রাথীযক নিক্ষাগি য াগ্যিাি সিদ পযেি সিযানয়ি ফয াকনপ সংযুক্ত কিযি হযে।
৯। অলফদস বা ব্যবসায় প্রলতষ্ঠাদন প্রাথী পূদব থ িাকুরী কলরয়া থালকদল উহার পূণ থ লববরণ ও ঠিকানা এবাং কসইগুলল িলরতযাদগর
কারণঃ
অলফস/ব্যবসায়/প্রলতষ্ঠান
তালরখ হইদত
তালরখ িয থি
িলরতযাদগর কারণ

থ
মুলক্তদযাদ্ধা/শহীে মুলক্তদযাদ্ধার সিান হইদল তাহার লিতা বা মাতার মুলক্তদযাদ্ধা সার্টলফদকদটর
লবষদয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ
সরকাদরর মাননীয় প্রিানমন্ত্রী এবাং প্রিান পৃষ্ঠদিাষক ও প্রিান উিদেিা বাাংলাদেশ মুলক্তদযাদ্ধা সাংসে কর্তথক প্রলতস্বােলরত
প্রতযায়ন িে সদে লেদত হইদব।
মলহলা মুলক্তদযাদ্ধার সিান হইদল লতলন কয মুলক্তদযাদ্ধার সিান এ লবষদয় ইউলনয়ন িলরষদের কিয়ারম্যান/ওয়থাড কলমশনার কর্তথক
প্রতযায়ন িে সদে লেদত হইদব।
থ
বাাংলাদেশ কসনাবালহনীর অিীদন প্রাথী পূদব থ িাকুরী কলরয়া থালকদল অব্যাহলত সার্টলফদকট
িাকুরীর কময়াে লক লক োলয়ত্ব িালন
কলরয়াদছন এবাং িলরে ও আিার ব্যবহার সম্পলকথত লরদিথাদটর সাংলিি লববরণ উদেখ্য কলরদত হইদব।
বাাংলাদেশ স্বািীনতা সাংগ্রাদমর মুলক্তদযাদ্ধা লহসাদব ককান প্রাথী পূদব থ কাজ কলরয়া থালকদল এই মদমথ উিযুক্ত কর্তথিদের
থ
সার্টলফদকট
সাংদগ লেদত হইদব।
র্টকাঃ সাংলিি লনদয়াগকারী কর্তথিেদক সুস্পি হইদত হইদব কয উদেলখত ভূতপূব থ সামলরক বালহনী কমথিারীদের অব্যাহলত
থ
থ
সার্টলফদকট
এবাং ভূতপূব থ মুলক্তদযাদ্ধাদের সার্টলফদকট
সদিাষজনক।
১০। কফৌজোরী রাজননলতক বা অন্য ককান মামলায় কগ্রফতার, অলভযুক্ত বা েলিত এবাং নজরবন্দী বা বলহস্কার হইয়াদছন লকনা,
হইয়া থালকদল তালরখসহ পূণ থ লববরণ লেদত হইদবঃ
১১। লনকট আত্মীয়-স্বজদনর ককহ অথ থাৎ ভাই, ভলি, আিন িািা, শ্বশুদরর লেদকর আত্নীয়-স্বজন বাাংলাদেশ সরকাদরর িাকুরীদত
লনযুক্ত থালকদল, িদের নাম ও কমথস্থান উদেখ পূব থক লববরণঃ
আত্মীয় স্বজদনর নাম

িদের নাম

কমথস্থান

প
১২। প্রাথীি স্থায়ী ঠিকািা (হালিাগাদ) ইউনিয়ি/যপৌি/নসটি কযপপাযিিি কর্তপক িানিনেক সাটিনফযক
এই সযে নদযি হইদব।
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১৩। প্রাথীর িলরে ও পূব থ িলরিদয়র সম্পদকথ সােয লেদত িাদরন লকন্তু প্রাথীর সলহত আত্বীয়তার সূদে আবদ্ধ নদহন এমন দুই
ব্যলক্তর ঠিকানাসহ নাম (সাংসে সেস্য, প্রথম কেণীর কগদজদটড অলফসার, লবশ্বলবদ্যালদয়র অধ্যািক, লসলনয়র কলকিারার ও
কবসরকারী মহালবদ্যালদয়র অধ্যে)
নাম
ঠিকানা

১৪। লববালহত বা অলববালহত (লববালহত হইদল বা লববাদহর প্রস্তাব থালকদল কাহাদক লববাহ করা হইয়াদছ বা লববাহ করার প্রস্তাে
রলহয়াদছ তাহার জাতীয়তা উদেখ কলরদত হইদব):

আলম শিথ পূব থক বললদতলছ কয, উিদর প্রেত্ত লববরণসমূহ আমার জানামদত সঠিক।

প্রাথীর স্বাের

েপ্তর প্রিাদনর সীল ও স্বাের

.....................................................................................................................................................
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নিিীয় ভাগ
(কজলা কস্পশাল পুললশ সুিালরনদটনদডন্ট / বাাংলাদেশ কস্পশাল ব্রাদের কডপুর্ট ইন্সদিক্টর কজনাদরল অব পুললশ পূরণ কলরদবন)
.......................................................................................................................................................

আদবেনকারী মুলক্তদযাদ্ধার/মলহলা মুলক্তদযাদ্ধার সিান/সিান নয়
উিযুক্ত
লনদনাক্ত কারদণর জন্য অনুিযুক্তঃ
স্থানঃতালরখঃ-

............................................................
পুললশ সুিালরনদটনদডন্ট, কজলা কস্পশাল ব্রাে/দডপুর্ট
ইন্সদিক্টর কজনাদরল অব পুললশ, কস্পশাল ব্রাে, বাাংলাদেশ।
র্টকাঃ প্রতযায়দন সাংলিি প্রাথীর লবরুদদ্ধ ককান লকছু না িাওয়া কগদল কজলা কস্পশাল ব্রাদের পুললশ সুিালরনদটনদডন্ট,
বাাংলাদেশ কস্পশাল ব্রাে এর কডপুর্ট ইন্সদিক্টর কজনাদরল অব পুললশ জবাবসহ ফরমর্ট কপ্ররণকারী কর্তথিদের লনকট সরাসলর
কফরত িাঠাইদবন।
লকন্তু যলে সাংলিি প্রাথীর লবরুদদ্ধ করকদডথ ককান তথ্য িাওয়া যায় তাহা হইদল কজলা কস্পশাল ব্রাদের পুললশ
সুিালরনদটনদডন্ট, বাাংলাদেশ কস্পশাল ব্রাদের কডপুর্ট ইন্সদিক্টর কজনাদরল অব পুললদশর মাধ্যদম জবাবসহ এই ফরমর্ট
কপ্ররণকারী কর্তথিদের লনকট কফরত িাঠাইদবন।

প্রলত স্বােলরত............................
কডপুর্ট ইন্সদিক্টর কজনাদরল অব পুললশ
কস্পশাল ব্রাে, বাাংলাদেশ।

Page 4 of 4

