
….......তভ বফবএ যীক্ষা 

প্রাক চাকুবয ফৃত্তান্ত মাচাআ পযভ 

প্রাথথী যম দদ বনমুক্ত আদফন যআ দদয নাভঃ 
     (কবভন মথাভদে ূযণ কবযদফ) 
                                       প্রথভ বাগঃ (প্রাথথী বনদজ ূযণ কবযদফন) 

১।   প্রাথথীয ুযা নাভ (ডাক নাভ স্পষ্টাক্ষদয) ঃঃ 
২।   জাতীেতা  ঃঃ 
৩।  বতায ুযা নাভ ও চাকুযীদত থাবকদর  
     দদয নাভ ও জাতীেতা ঃঃ 
৪।   স্থােী বিকানা (বফ.ব.এ.ব.পযভ-১ 
       এয বত াভঞ্জয যাবিো) ঃঃ 

৫।   ফতথভান ফাস্থাদনয বিকানা ঃঃ 
৬।  প্রাথথী যম ফ স্থাদন বফগত াাঁচ ফৎদয ছে ভাদয বধক ফস্তান কবযোদছন যআ ফ স্থাদনয বিকানা ঃঃ 

বিকানা তাবযি আদত তাবযি মথন্ত 
   
   
   
৭।   জন্ম তাবযি (ভাধযবভক সু্কর াবটথবপদকট/ভভাদনয যীক্ষায 

      াবটথবপদকট নুমােী) ঃঃ 

৮।  জন্মস্থান (গ্রাভ, থানা/উদজরা, যজরা আতযাবদ উদেি কবযদত আদফ) ঃঃ 

 ৯।  প্রাথথী দনয ফৎয ফে আদত যমফ বফদযারে,ভাবফদযারে ও বফশ্ববফদযারদে ধযেন কবযোদছন যআ ফ বক্ষা 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ও ফৎয উদেিূফথক বক্ষাগত যমাগযতাঃ 

বফদযারে, ভাবফদযারে, 
বফশ্ববফদযারে আতযাবদয নাভ 

এ,এ,ব/এআচ,এ,ব/নাথ/ 
ভাস্টাথ/বডবগ্রয যযবজঃ নম্বয/ যযার নম্বয 

ববতথয তাবযি/ 

ফৎয / যন 
বযতযাদগয 

তাবযি/ ফৎয 
    
    
    
    



ঃঃ২ঃঃ 

১০।  যকান যকাবয / অধা যকাযী/ স্বােত্তাবত /স্থানীে যকাদযয ংস্থা যফযকাবয প্রবতষ্ঠাদন প্রাথথী ূদফথ চাকুযী 

কবযো থাবকদর/ফতথভাদন কভথযত থাবকদর উায ূণথ বফফযণ ও বিকানা এফং যআগুবর বযতযাদগয কাযণঃ 

বনদোগকাযী বপ/ ফযফা প্রবতষ্ঠান এয নাভ তাবযি আদত তাবযি মথন্ত কভথযত থাবকদর 
(কভথযত বরবিদত 

আদফ) 

বযতযাগ কবযদর 
(বযতযাদগয 

কাযণ) 
     
     
     
     
ফাংরাদদ যনাফাবনীয ধীদন প্রাথথী ূদফথ চাকুযী কবযো থাবকদর, ফযাবত াবটথবপদকট বরবফদ্ধ চাকুযীয যভোদ,বক বক 
দাবেত্ব ারন কবযোদছন এফং চাকুযী ও অচায-ফযফায ম্পবকথত বযদাদটথয ংবিষ্ট বফফযনাবদ উদেি কবযদত দফ। 

১১।  প্রাথথী ভুবক্তমুদ্ধায ুত্র/কনযা/ুত্র কনযায ুত্র কনযা বকনা (যাাঁ/না)......................................................। 

o প্রাথথী ভুবক্তদমাদ্ধা থফা ীদ ভুবক্তদমাদ্ধায ুত্র কনযা/ুত্র কনযায ুত্র কনযা দর যআ ভদভথ 
উমুক্ত কতৃথক্ষ প্রদত্ত বতা/ভাতা/বতাভদয ভুবক্তদমাদ্ধায াবটথবপদকট এয তযাবেত কব এফং 

o ুত্র কনযায ুত্র কনযা দর প্রভাণস্বরূ ংবিষ্ট আউবনেন বযলদদয যচোযভযান/ ববট 
কদথাদযদনয ওোডথ কাউবিরয/ যৌযবায যভেয/কাউবিরয কতৃথক প্রদত্ত াবটথবপদকট জভা  
বদদত দফ। 

১২।  প্রাথথী প্রবতফন্ধী বকনা ( যাাঁ/না)...................................................................... 

        প্রবতফন্ধী যকাটায প্রাথথী দর ংবিষ্ট কতৃথক্ষ কতৃথক প্রদত্ত প্রবতফন্ধী নদদয তযাবেত কব দে বদদত দফ। 

         টীকাঃ- ংবিষ্ট বনদোগকাযী কতৃথদক্ষয ন্তুষ্ট আদত আদফ যম,উদেবিত বূতূফথ াভবযক কভথচাযীদদয ফযাবত                                            
াবটথবপদকট এফং ভুবক্তদমাদ্ধায ও প্রবতফন্ধীয দাবিরকৃত াবটথবপদকট দন্তালজনক। 
১৩।   যপৌজদাযী, যাজননবতক, ফা নয যকান ভাভরাে যগ্রপতায,ববমুক্ত ফা দবিত এফং নজযফন্দী ফা ফবষ্কায আোদছন 
       বকনা, আো থাবকদর তাবযি  ূণথ বফফযণ বদদত হুআদফঃ 
১৪।  বনকট অত্মীে-স্বজদনয যক থথাৎ বাআ,ববি,অন চাচা,শুদযয বদদক বনকট অত্মীে-স্বজন ফাংরাদদ যকাদযয 
চাকুবযদত বনমুক্ত থাবকদর, দদয নাভ ও কভথস্থান উদেিূফথক ূণথ বফফযনঃ 

অত্মীে-স্বজদনয নাভ দদয নাভ কভথস্থর 
   
   
   



 
 

ঃঃ৩ঃঃ 

১৫। প্রাথথীয চবযত্র ও ূণথ বযচে ম্পদকথ াক্ষয বদদত াদযন বকন্তু প্রাথথীয বত অত্মীে ুদত্র অফধ নদন এভন দুজন 

গণযভানয ফযবক্তয বিকানাঃ 

                            নাভ                        বিকানা 
  

  

 

১৬।  বফফাবত ফা বফফাবত (বফফাবত আদর ফা বফফাদয প্রস্তাফ থাবকদর মাাদক বফফা কযা আোদছ ফা বফফা কযায 

প্রস্তাফ যবোদছ তাায জাতীেতা উদেি কযদত আদফ)ঃঃ 

 

         অবভ থূফথক ফবরদতবছ যম,উদয প্রদত্ত বফফযণভূ অভায জানাভদত বিক। বভথযা তদথযয জনয 

প্রাবথথতা/যীক্ষা ফাবতর অভায বফরুদদ্ধ নযানয যফফস্থা যনওো মাআদত াদয। 

 প্রাথথীয স্বাক্ষয ও তাবযি 

 

 

                                                                          যপ্রযণকাযী বপায এয স্বাক্ষয ও দবফ 

                                                                          এফং ুযা বিকানা  বপ এয নাভ ও  

                                                                                          তাবযি। 
 

 



৪ 

 বিতীে বাগ ঃঃ 

 

(দজরা যস্পার ুবর ুাবযনদটনদডণ্ট/ফাংরাদদ যস্পার ব্রাদেয আিদক্টয যজনাদযর প ুবর ূযণ কবযদফন ।) 

 

উমুক্ত 

বনদন্মাক্ত কাযদনয জনয নুমুক্ত 

স্থান............................................. 

তাবযি..........................................  

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

                                                                            ুবর ুাবযদেনদডে,দজরা যস্পার ব্রাে  

                                                                           /যডুবট আিদক্ক্ক্টয যজনাদযর ফ ুবর, 

                                                                                  যস্পার ব্রাে,ফাংরাদদ। 

 

বটকা ঃঃ প্রতযেদন ংবিষ্ট প্রাথথীয বফরুদদ্ধ যকান বকছু না াওো যগদর যজরা যস্পার ব্রাদেয ুবর ুাবযদেনদডে 

ফাংরাদদ যস্পার ব্রাদেয যডুবট আিদক্টয যজনাদযর ফ ুবর জফাফ এআ পযভবট যপ্রযণকাযী কতৃথদক্ষয বনকট 

যাবয যপযত ািাআদফন। 

বকন্তু মবদ ংবিষ্ট প্রাথথীয বফরুদদ্ধ যযকদডথ যকান তথয াওো মাে তাা আদর যজরা যস্পার ব্রাদেয ুবর ুাবযদেনদডে 

ফাংরাদদ যস্পার ব্রাদেয এবডনার আিদক্টয যজনাদযর ফ ুবরদয ভাধযদভ জফাফ এআ পযভবট যপ্রযণকাযী 

কতৃথদক্ষয বনকট যপযত ািাআদফন। 

                                                           

                                                          প্রবতাক্ষবযত.................................... 

                                                          এবডনার আিদক্টয যজনাদযর ফ ুবর 

                                                          যস্পার ব্রাে, ফাংরাদদ, ঢাকা 
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