“চাকুরযয আবফদন পযভ”

(৫× ৫) সে. মি.
ছমি
(েম্প্রমি সিোলো ১ কমি)
আঠো মিয়ে লোগোয়ি হয়ি।

ফযাফয
প্রকল্প পররচাক
ইউরিয়ি পয যায়য় মৎস্যচা প্রযুরি
সবা ম্প্রারণ প্রকল্প (২য় পয যায়)
মৎস্য অরিদপ্তর, মৎস্য ভবি, ঢাকা-১০০০।
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বদয নাভ:
রফজ্ঞরিয নম্বয:
প্রার্থীয নাভ: ফাাংরায়:
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ইাংবযরজবত (ফড় অক্ষরয):
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জাতীয় রযচয়
নম্বয:
জন্ম রনফন্ধন নম্বয:
জন্ম তারযখ :
রদ ন ভা  ফ ৎ  য ৬. জন্মস্থান (রজরা):
রফজ্ঞরিবত উরিরখত তারযবখ প্রার্থীয ফয় :
ফছয
ভা
ভাতায নাভ :
রতায নাভ :
ঠি ানা :
ফততভান
স্থায়ী
ফাা ও ড় (নাভ/নম্বয):
গ্রাভ/াড়া/ভিা:
ইউরনয়ন/ওয়ার্ ত:
র্া ঘয:
রাস্টব ার্ নম্বয:
উবজরা:
রজরা:
রমাগাবমাগ:
রভাফাইর/রেররবপান নম্বয
ই-রভইর (মরদ র্থাব )
জাতীয়তা:
13. রজন্ডায:
ধভত:
15. রা:
রক্ষাগত রমাগ্যতা:
যীক্ষায নাভ
রফলয়
রক্ষা প্ররতষ্ঠান
াবয ন
রফার্/ত রফশ্বরফদ্যারয়

অরতরযক্ত রমাগ্যতা (মরদ র্থাব ):
অরবজ্ঞতায রফফযি (প্রবমাজয রক্ষবে)):
র াো (টি রদন) মুরক্তবমাদ্ধা/ীদ মুরক্তবমাদ্ধাবদয পুে- ন্যা/পুে- ন্যায পুে ন্যা
ক্ষুদ্র নৃ-রগাষ্ঠী
আনায ও গ্রাভ প্ররতযক্ষা দস্য
চারান/ব্াাং ড্রাপে/র-অর্ তায নম্বয: প্রবমাজয নয়
তারযখ:
ব্াাং ও াখায নাভ: প্রবমাজয নয়
রফবাগীয় প্রার্থী র না (টি রদন)
যাঁ
না

রদ

ন

(রম র ান
এ টি)

রদন

রগ্রর্/রেরি/রফবাগ

এরতভ/াযীরয প্ররতফন্ধী
অন্যান্য (উবিখ রুন)
ভা  ফ
ৎ

য
প্রবমাজয নয়

ত
আরভ এ ভবভত অঙ্গী ায যরছ রম, উর্য তক্ত তথ্যাফরর ম্পূি ত তয। রভৌরখ যীক্ষায ভয় উবিরখত তথ্য প্রভাবিয জন্য  র মূর াটিরপব
ে ও রয র্ তে
উস্থান যফ। র ান তথ্য অতয প্রভারিত বর আইনানুগ ারি রবাগ যবত ফাধ্য র্থা ফ।
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প্রার্থীয স্বাক্ষয

প্রবফে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংায়দল রকার
প্রকল্প পররচায়কর কায যায়
যায়য়
ইউরিয়ি পয মৎস্যচা প্রযুরি সবা ম্প্রারণ প্রকল্প (২য় পয যায়)
মৎস্য অরিদপ্তর, মৎস্য ভবি, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

(অরপ র্তত পূযিীয়)
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ছমি
(েম্প্রমি সিোলো ১ কমি)
আঠো মিয়ে লোগোয়ি হয়ি।

(প্রার্থী র্তত পূযিীয়)
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যীক্ষা র বে প্রবফবয ভয় প্রবফেটি প্রদতন যবত বফ।
রভাফাইর রপান, যারকুবরেয ও র ান ইবর ট্ররনক্স রর্বাই রনবয় যীক্ষায বর প্রবফ যা মাবফ না।
যীক্ষা শুরুয ১৫ রভরনে পূবফ ত রনধ তারযত আন গ্রি যবত বফ।
প্রবয়াজনীয় রভ, ররির ইতযারদ যীক্ষার্থীয াবখ আনবত বফ।
প্রবফে ছাড়া র ান াগজে যীক্ষার্থীয রন ে াওয়া রগবর তাব যীক্ষায় অাংগ্রন বত রফযত যাখা বফ এফাং আইনানুগ ব্ফস্থা গ্রি যা
বফ।
6. রররখত যীক্ষায় উর্ত্তীি ত প্রার্থীবদয এই প্রবফ েই যফতী রভৌরখ যীক্ষায প্রবফে রববফ রফবফরচত বফ; নতুন বয আয র ান প্রবফে
ইস্যয যা বফ না।

রফিঃ দ্রিঃ এই প্রবফবেয ০২ (দুই) র আফরি বাবফ আবফদনবেয াবর্থ রপ্রযি যবত বফ।

