
 

 

গগোনীয় 
ফোাংরোদদ পযভ নাং ২৯০ ঘ (াংদোধধত)  ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদন পযভ-১ 

   

   

 

 

 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোদদ যকোয 
 

 

 

 

ফোধল িক/ধফদল গগোনীয় অনুদফদন 

ফৎয/ভয় ... ... ... ... ... ... 

 

 

 

 

 

নোভ ............................................................................ 

দফী ........................................................................... 

চোকুযী/কযোডোয/দ ................................................................ 

ধযধচধত (আই ধড) নাং ............................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গগোনীয় 



 

 

গগোনীয় 

গণপ্রজোতন্তী ফোাংরোদদ যকোয 

 

নোভ..................................................দফী..................................

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

১ভ অাং-স্বোস্থ্য যীক্ষো প্রধতদফদন 
(অনুদভোধদত স্বোস্থ্য কভ িকতিো কর্তিক পূযণ কধযদত ইদফ) 

১। উচ্চতো ................................. ওজন .............................(উদধ ি/ধনদে) 

 দৃধিধি................................. যি ধফবোগ ................................... 

 যি চো ................................ এক্স-গয প্রধতদফদন ............................ 

 ইধধজ প্রধতদফদন ........................................................................ 

২। ধচধকৎোগত গেণী ধফবোগ .................................................................. 

৩। স্বোস্থ্যগত দূফ িরতো/অোভদযিয প্রকৃধত (াংদক্ষদ) ............................................... 

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

 

 

 

 

 

তোধযখ .......................  .............................. 

  স্বোস্থ্য কভ িকতিোয স্বোক্ষয 

(নোভ ও দফী) 

 

 



 

 

গগোনীয় 

ভন্ত্রণোরয়/ধফবোগ/দপ্তয/অধপদয নোভ ......................................................................................... 

................................. ইদত .................................... ম িন্ত কোদরয জন্য ফোধল িক/ধফদল অনুদফদন। 

২য় অাং- জীফন বৃত্তোন্ত 

(অনুদফদনোধীন কভ িকতিো পূযণ কধযদফন) 
১। নোভ (স্পিোক্ষদয)-  

২। দফী-  

৩। জন্ম তোধযখ-  

৪। ধতোয নোভ-  

৫। (ক) বফফোধক অফস্থ্ো- (খ) ফতিভোন ন্তোন াংখ্যো- 

৬। োধব ি/কযোডোদযয নোভ (থোধকদর)-  

৭। ১৯ ........... এয চোকুযীয গজযষ্ঠতো তোধরকোয় ক্রধভক নাং-  

৮। চোকুযীদত প্রদফদয তোধযখঃ (ক) যকোযী চোকুযীদত- 

  (খ) গগদজদেড দদ - 

  (গ) কযোডোদয - 

৯। ফতিভোন দদ গমোগদোদনয তোধযখঃ  

১০। (ক) গফতন গের- (খ) ফতিভোন গফতন- 

১১। ধক্ষোগত গমোগ্যতো-  

১২। প্রধক্ষণঃ  

  (ক) গদদ- 

  (খ) ধফদদদ- 

১৩। ধফদদী বোলোয় দক্ষতোঃ  

  কথন- 

  ঠন- 

  ধরখন- 

১৪। অনুদফদনকোযী কভ িকতিোয অধীদন চোকুযীয পূণ ি গভয়োদ..................................ইদত........ ........................... ম িন্ত 

 

 

 

 
১৫। অনুদফদদন ধফদফচয ভদয়য াংধক্ষপ্ত কোম িধফফযণঃ  

 (ক)  

 (খ)  

 (গ)  

 (ঘ)  

 (ঙ)  

 

 

 

 

 

 
তোধযখ .................................      অনুদফদনোধীন কভ িকতিোয স্বোক্ষয ও ীর  

 



 

 

(৩য় ও ৪থ ি অাং অনুদফদনকোযী অনুস্বোক্ষয দ্বোযো পূযণ কধযদফন) 

৩য় অাং-ব্যধিগত বফধিয 

 
মূল্যোয়দণয ধফলয় 

প্রোপ্ত ভোন 

৪ ৩ ২ ১ 

২.১ শৃঙ্খরোদফোধ     

২.২ ধফচোয ও ভোত্রোজ্ঞোন     

২.৩ বুধিভত্তো     

২.৪ উদ্যভ ও উদদ্যোগ     

২.৫ ব্যধিত্ব     

২.৬ দমোধগতো     

২.৭ ভয়োনুফধতিতো     

২.৮ ধনব িযদমোগ্যতো     

২.৯ দোধয়ত্বদফোধ     

২.১০ কোদজ আগ্র     

২.১১ ব্যফস্থ্ো গ্রদণ ও আদদ োরদন তৎযতো     

২.১২ ধনযোত্তো দচতনতো     

২.১৩ জনোধোযদণয ধত ব্যফোয     

৪থ ি অাং-কোম িম্পোদন 

৩.১ গোগত জ্ঞোন     

৩.২ কোদজয ভোন     

৩.৩ ম্পোধদত কোদজয ধযভোণ     

৩.৪ তদোযধক ও ধযচোরনোয় োভযি     

৩.৫ কভীদদয ধত ম্পকি     

৩.৬ ধিোন্ত গ্রদণ দক্ষতো     

৩.৭ ধিোন্ত ফোস্তফোয়দন োভযি     

৩.৮ অধীনস্থ্দদয প্রধক্ষণ দোদন আগ্র ও দক্ষতো     

৩.৯ প্রকো ক্ষভতো (ধরখন)     

৩.১০ প্রকো ক্ষভতো (ফোচধনক)     

৩.১১ ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদন ধরখন ও প্রধতস্বোক্ষযকযদণ তৎযতো     

৩.১২ কতিব্যধনষ্ঠো     

 

গভোে 

প্রোপ্ত 

নম্বয- 

অোধোযণ অত্যযত্তভ উত্তভ চরধত ভোন চরধত ভোদনয ধনদে 

৯৫-১০০ ৮৫-৯৪ ৬১-৮৪ ৪১-৬০ ৪০ ও তদধনে 

     

 

 

 

অনুদফদনকোযীয অনুস্বোক্ষয 



 

 

 

৫ভ অাং- গরখধচত্র 

(অনুদফদনকোযী পূযণ কধযদফন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ষ্ঠ অাং-সুোধয 

(অনুদফদনকোযী পূযণ কধযদফন) 

১। াংধক্ষপ্ত ভন্তব্যঃ  

 (ক) ধফদল প্রফণতো/গমোগ্যতো (মথোঃ প্রোধনক/দোপ্তধযক/ফধযোাংগন/অন্যোন্য)  

 (খ) ততো ও সুনোভঃ  (১) বনধতক-  

     (২) বুধিবৃধত্তক-  

     (৩) বফলধয়ক-  

 (গ) চোকুযীকোরীন প্রধক্ষদণয জন্য আযও সুোধয-  

২। দদোন্নধতয গমোগ্যতো (প্রদমোজযটি যোধখয়ো ফোকীগুধর কোটিয়ো ধদদফন)ঃঃ  

 (ক) দদোন্নধতয গমোগ্য  

 (খ) এখনও দদোন্নধতয গমোগ্য ন নোই  

 (গ) গমোগ্যতোয দফ িোচ্চ ীভোনোয় গ ৌঁধছয়োদছন  

 (ঘ) ম্প্রধত দদোন্নধতপ্রোপ্ত, যফতী দদোন্নধত ধফদফচনোয ভয় য় নোই।  

৩। অন্যোন্য সুোধয (মধদ থোদক)ঃঃ  

 

 

 

 অনুদফদনকোযীয স্বোক্ষয ও ীর 

নোভ (স্পিোক্ষদয) 

দফী ...................................... 

ধযধচধত নাং............................... 

তোধযখ................................. .....  

 

৭ভ অাং-প্রধতস্বোক্ষযকোযী কভ িকতিোয ভন্তব্য 
 আধভ ভদন কধয গম, অনুদফদনকোযীয মূল্যোয়ণ অত্যযত্তভ/যুধিাংগতবোদফ উত্তভ/কদঠোয/নভনীয়/ক্ষোতপুি। অধধকন্তু ধনদে 

আভোয ভন্তব্য গমোগ কধযদতধছঃ  

 

 (ক) োধোযণ ভন্তব্যঃ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 (খ) োভধগ্রক মূল্যোয়দণয ধবধত্তদত প্রদদয় গভোে নম্বয   

 

 
প্রধতস্বোক্ষযকোযীয স্বোক্ষয ও ীর 

 
নোভ (স্পিোক্ষদয) ....................... ................................... 

দফী ...................................... ................................... 

তোধযখ................................. ..... ................................... 

 

৮ভ অাং 
(ভন্ত্রণোরয়/ধফবোগ কর্তিক পূযদণয জন্য) 

১। পূযণ কযো পযভ প্রোধপ্তয তোধযখঃ 

২। অস্বোবোধফক ধফরদম্বয কোযণঃ 

৩। দযখোদস্তয উয কোম িক্রভ (মধদ থোদক)ঃঃ  

 

 

 

 

 

 

 
দোধয়ত্বপ্রোপ্ত কভ িকতিোয স্বোক্ষয ও ীর 

 
নোভ (স্পিোক্ষদয) ..........................               . 

    .......................... 
দফী ......................................  ................................... 

ধযধচধত নাং..............................                  

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

তোধযখ................................. .....   

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

 

 

 

 

গগোনীয় 
ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদন পূযদণয গক্ষদত্র ধকছু মূখ্য ধফলয় 

(াংধিি করদক ’ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদন পূযদণয গক্ষদত্র ধনদদ িোফরী’ অফশ্য োঠ কধযদত ইদফ) 

োধোযণ অনুযণীয় ধফলয়মূ 

1. োধোযণ ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদন একজন কভ িকতিোয গক্ষদত্র ধিকো ফৎদয একফোয বতযী কযো ইদফ।  

2. ধফদল ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদন উধ িতন কর্তিদক্ষয ধনদদ িদ ধফদল প্রদয়োজনোনুোদয গম গকোন ভয় বতযী কযো ইদফ, অফশ্য 

এই গক্ষদত্র অনুদফদনোধীন কভ িকতিোদক অনুদফদনকোযী কভ িকতিোয অধীদন ন্যযনদক্ষ ৩ ভো কোর চোকুযী কধযয়ো থোধকদত ইদফ।  

3. অনুদফদদন মধদ গকোনরূ ধফরূ ভন্তব্য থোদক তোো ইদর াংধিি ভন্ত্রণোরয়/ধফবোগ অনুদফদদনয গকফরভোত্র াংধিি অাংদয 

উদ্ধৃধত অনুদফদনোধীন কভ িকতিোয ধনকে গপ্রযণ কধযদফন। 

4. ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদন গকোন অফস্থ্োদতই বাঁজ কযো মোইদফ নো। পূযণ কযো অনুদফদন এক দপ্তয ইদত অন্য দপ্তদয গপ্রযণ 

কধযফোয ভয় অফশ্যই আফি খোদভ ’গগোনীয়’ কথোটি ধচধিত কধযদত ইদফ। 

 

 



 

 

 

দপ্তদযয জন্য ধনদদ িোফরী 

5. ভন্ত্রণোরয়/ধফবোগ/দপ্তযমূ তোোদদয প্রোধনক ধনয়ন্ত্রণোধীদন কর গগদজদেড কভ িকতিোদদয গক্ষদত্র অনুদফদনকোযী কভ িকতিো এফাং 

প্রধতস্বোক্ষযকোযী কভ িকতিোদক তোো ধনধ িোযণ কধযদফন। তোোযো গগোনীয় অনুদফদন গ কযোযও থ ধনদদ ি কধযদফন।  

6. ধনকেতভ উধ িতন কভ িকতিো অনুদফদদনয সূচনো কধযদফন এফাং অনুদফদনকোযী কভ িকতিোয উযস্থ্ কভ িকতিো ইোদত প্রধতস্বোক্ষয 

কধযদফন। অনুদফদনোধীন কভ িকতিোয কোদজয াংদগ উবদয়যই াংধিি থোধকদত ইদফ। 

7. গকোন স্পিীকযণ, ব্যোখ্যো ফো ধনদদ িনোয প্রদয়োজন ইদর াংস্থ্োন ভন্ত্রণোরদয়য োদথ গমোগোদমোগ কযো মোইদত োদয।  

 

অনুদফদনোধীন কভ িকতিোয জন্য ধনদদ িোফরী 

8. ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদদনয ২য় অাং দুই প্রদস্থ্ পূযণ কধযয়ো উবয় কধদত মথোস্থ্োদন তোধযখ স্বোক্ষয দোন কধযদফন।  

9. এই ব্যোোদয ধনধিত ইদফন গম, এই অাংদ ধরধখত ব্যধিগত ধফফযণ আনোয দ্বোযো গকৃত ফ িদল চোকুযীয বৃত্তোন্ত পযভ 

(ও,এ, আয পযভ) এয োদথ াংগধতপূণ ি এফাং তয য়। 

10. াংধিি কভ িকতিোয ব্যথ িতো ও  দুফ িরতো নজদয ড়ো ভোত্র ইো মথোীঘ্র তোোয গগোচযীভূত কধযদফন এফাং অনুদফদনোধীন কভ িকতিোয 

ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদদন তোো ধরধফি কধযফোয পূদফ ি াংদোধদনয জন্য তোোদক এইবোদফ সুদমোগ ধদদফন।  

11. মূর ও প্রধতধরধয াংধিি ঘযগুধর অনুস্বোক্ষয কধযয়ো এই পযভ দুই প্রদস্থ্ পূযণ কধযদফন।  

12. গরখধচদত্র অনুদফদনোধীন কভ িকতিোয একটি োভধগ্রক মূল্যোয়ণ কযো মোইদত োদয। তোো ছোড়ো ৩য় ও ৪থ ি অাংদ প্রধতপধরত য় 

নোই অনুদফদনোধীন কভ িকতিো ম্পদকি এভন গকোন ধফলয় থোধকদর তোোও গরখধচদত্রয জন্য ধনধ িোধযত স্থ্োদন াংদক্ষদ ফণ িনো 

কধযদফন। 

13. ৩য় ইদত ৬ষ্ঠ অাং পূযণ কযোয য পযভটি প্রধতস্বোক্ষযকোযী কভ িকতিোয ধনকে গপ্রযণ কধযদফন।  

14. আনোয অধীদন ন্যযনতভ ধতন ভো কোর চোকুযী কধযয়োদছন এভন প্রদতযক কভ িকতিোয অনুদফদন গ কধযদফন।  

 

প্রধতস্বোক্ষযকোযী কভ িকতিোয জন্য ধনদদ ি 

15. অনুদফদনোধীন কভ িকতিোয ধফলদয় আনোয ব্যধিগত ম িদফক্ষদণয আদরোদক অনুদফদনকোযী কভ িকতিোয ভন্তব্যমূ মূল্যোয়ন কধযয়ো 

৭ভ অাংদ আনোয ধনজস্ব  ভতোভত ধরধখদফন। োভধগ্রক মূল্যোয়দনয ধবধত্তদত গভোে নোম্বোদযয প্রোপ্যতোও উদেখ কধযদফন।  

16. আধন মধদ ভদন কদযন অনুদফদনকোযী কভ িকতিোয গকোন ধফদল ভন্তব্য ভুর এফাং তোো ফোধতর কযো দযকোয তোো ইদর আনোয 

ধফদফচনোয় মদথোযুি অন্য গকোন ভন্তব্য ধরধফি কধযদফন। আধন মধদ গকোন ভন্তদব্যয ধফলদয় ম্পূণ ি একভত নো ন, তোো 

ইদর ৭ভ অাংদ প্রধতস্বোক্ষযকোযী কভ িকতŠঃোয ভন্তব্য ীল িক স্থ্োদন আনোয ধনজস্ব ভতোভত ধরধখদফন।  

17. আনোয ভন্তব্য ধরধখয়ো প্রধতস্বোক্ষদযয য পযভটি াংধিি ভন্ত্রণোরয়/ধফবোগ/দপ্তদযয ফোধল িক গগোনীয় অনুদফদন গপোজদতয জন্য 

দোয়ী কভ িকতিোয ধনকে গপ্রযণ করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ফোঃঃমঃ-১৯৯৭/৯৮-১০০২৯এপ-১৫,০০,০০০ কধ, (মদ্রণোদদ-২৯/৯৭-৯৮) ২০০৮। 


