জীফন বৃত্তান্ত পযভ
২নং ফাছাই কমভটিয মফবফচনায জন্য ব্যফহৃত ইবফ।
১।

নাভ ......................................

২।

ফততভান দফী ...............................

৩।

মিার্ তবভন্ট/ংায নাভ ............................দুযারানী নং.......................

৪।

জন্ম তামযখ .................

৫।

আবফদবনয তামযবখ ফয় .............................

৬।

চাকুযীবত যমাগদান কযায তামযখ ................................যভার্ চাকুযীয যভয়াদ................

৭।

কযািাযভূক্ত ইবর তাায নাভ .........................

৮।

চাকুযীবত স্থায়ী ফা অস্থায়ী .......................

৯।

স্থায়ী ইবর কবফ ইবত স্থায়ী ইয়াবছন ......................

১০

উযুক্ত কর্তত ক্ষ কর্তক
ত (কভতকমভন) মনবয়াগ
শুমিকযণ ইয়াবছন মকনা?..................................
১১। মক্ষাগত যমাগ্যতাাঃ
ত
প্রাপ্ত াটিমপবকর্

মিযলাভা মিগ্রীয
মফফযণ

মিমবন/ক্লা

ন

প্রধান প্রধান াঠ্য মফলবয়য
মফফযণ

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

১২। ফাংরাবদব প্রাপ্ত প্রমক্ষবণয মফফযণাঃ
প্রমক্ষবণয মফলয়

১৩।

প্রমক্ষবণয স্থান

প্রমক্ষবণয যভয়াদ

যগ্রি

পূবফ ত মফবদব প্রমক্ষণ প্রাপ্ত ইয়াবছন মকনা ও মফবদব চাকুযী কমযয়াবছন মকনা?.................

১৪।

পূবফ ত মফবদব প্রমক্ষণ প্রাপ্ত ইয়া থামকবর /মফবদব চাকুযী কমযয়া থামকবর তাায মফফযণাঃ
প্রমক্ষণ/চাকুযীয
মফলয়

প্রমক্ষবণয/চাকুযী
য স্থান ও যদ

প্রমক্ষবণয/চাকুযীয ভয়
আযবেয
তাং

যল ওয়ায
তাং

প্রাপ্ত ামঢ তমপবকর্
মিযলাভা/মিগ্রী (যকফর প্রমক্ষবণয
যফরায়)

১৫। মফবদব প্রমক্ষবণয জন্য অন্য যকান যকাব ত মুখ্য অথফা মফকল্প প্রাথী মাবফ মনফ তামচত ইয়াবছন মক?
ইয়া থামকবর তাায মফফযণ
১৬। চাকুযী জীফবনয মফফযণ (চাকুযীবত প্রফব-এয য ইবত ফততভান ভয় ম ত ন্ত):
বদয নাভ (অমপ ও
কভতস্থর )

যফতন যের

যভার্ যফতন

চাকুযীযভয়
আযবেয তামযখ যল ওয়ায তামযখ

প্রাথীয স্বাক্ষয ও ীর
ভবনায়নকাযী কর্তক
ত পূযণ যমাগ্যাঃ
ক) প্রতযয়ন কযা মাইবতবছ ভবনানীত প্রাথী ষ্ট্যামডং কমভটিয ভাধ্যবভ মনফ তামচত ইয়াবছন।
খ) অন্য যকান উযুক্ত যজযষ্ঠ প্রাথীবক ফাদ যদয়া য় নাই।
গ) ভবনানীত প্রাথী ম্পবকত ঠিক জীফন বৃত্তান্ত মযবফমত ইয়াবছ। প্রাথীয মফরুবি যকান মফবাগীয়/যপৌজদাযী
ভাভরা চালু নাই।
ঘ) চুড়ান্তবাবফ মনফ তামচত ইবর ভবনানীত প্রাথীবক প্রমক্ষবণ াঠাইফায পূবফ ত তাায মনকর্ ইবত প্রচমরত
মনয়ভ যভাতাবফক প্রবয়াজনীয় ফড ও আডায যর্মকং রওয়া ইবফ।
ঙ) মফবদব থাকাকারীন ংমিষ্ট্ অমপায মমদ তাায যকা ত মযফততন কমযবত চাবন যই ব্যাাবয
ভবনানয়নকাযী কর্তত ক্ষ ংমিষ্ট্ ফাছাই কমভটিয অনুবভাদন ছাড়া মিান্ত মদবফন না।
চ) প্রমক্ষণ প্রাপ্ত কভতকততা যদব মপমযফায য রন্ধ জ্ঞান কাবজ রাগাইফায মনমভবত্ত তাাবক ংমিষ্ট্ যক্ষবে
মনবয়াগ কযা ইবফ।

ভবনানয়নকাযী ভভেণারয়/মফবাগ
ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভতকততায স্বাক্ষয

BIO-DATA
01.

Name (Block letters)

:

02.

Father’s Name

:

03.

Mailing address

:

04.

Permanent address

:

05.

Date of birth

:

06.

Nationality

:

07.

Religion

:

08.

Marital status

:

a)

Name of spouse

:

b)

Name (s) of children
with date (s)of birth

:

09.

Date of joining in service :

10.

Present position

:

11.

Academic qualification

:

Examination passed

12.

Experience

Institute

Class/Div

Year

Board/Univ.

:

13.

Previous Foreign
Training (if. any)

:

14.

Publications (Attach in a :
separate sheet)

15.

Objective of the proposed :
training

16.

Expected outcome from the :
training

Name

:

Designation:

Remarks

‘‘জীফন বৃত্তান্ত’’
1|

নাভাঃ

2|

স্থায়ী মনফাাঃ

3|

জন্ম তামযখাঃ

4|

বফফামক ভম তাদাাঃ

5|

মক্ষাগত যমাগ্যতাাঃ
যীক্ষা

ফৎয

6|

চাকুযীবত যমাগদাবনয তামযখ (ফৎয চাকুযী):

7|

চাকুযীয ভম তাদা (স্থায়ী/অস্থায়ী):

8|

ফততভান বদয অফস্থান
(াফর্ানটিব/অফস্থা/যপ্রলণ/অস্থায়ী):

9|

ফততভান দ ও অতীত দ মূবয মফফযণাঃ

মিমবন/ক্লা

প্রমতষ্ঠান

10| অতীবত মফবদব প্রমক্ষণাঃ
11| বমফষ্যবত প্রমক্ষবণয আকাংমক্ষত মফলয়াঃ
12| যফতবনয যের ও ফততভান যফতনাঃ

তামযখাঃ ......................

স্বাক্ষযাঃ ..............................
দ ভম তাদাাঃ .......................

মফলয়

মাায জন্য প্রবমাজয
প্রতযয়ন কযা মাইবতবছ যম, ...............................................................................
ফাংরাবদ কৃমল গবফলণা ইনমিটিউর্, ................................................এয মফরুবি যকান
মফবাগীয় ও যপৌজদাযী অমববমাগ নাই ।

অতীত মফবদ ভ্রভবণয মফফযণ
ক্রমভক
নং
১

নাভ, দফী, প্রমতষ্ঠান

২

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ

৩

ভ্রভণকার
ইবত
৪

ম তন্ত
৫

যদ এফং ভ্রভবণয উবেশ্য

ভন্তব্য মমদ থাবক (ব্যয়
ফনকাযী ংস্থা)

৬

৭

