পুলর প্রতযয়ন লফফযণী পযভ
ভস্ত দপাগুলরয ঠিক উত্তয লরলফদ্ধ কযায জন্য একজন দালয়ত্বীর লপায দযখাস্তকাযীকক মথামথবাকফ প্রশ্ন কলযকফন,
কাযণ ককান লকছু ফাদ কগকর কদযী ওয়ায ম্ভাফনা থালককত াকয ও লযলিলতয কেকে লফভ্রালিয সৃলি আকত াকয।
প্রাথী কম কদ লনযুক্ত আকফন কআ কদয নাভঃ

১ভ বাগঃ ( প্রাথী লনকজ পূযণ কলযকফন )
১।

ডাক নাভ থালককর তৎ পুযা নাভ (স্পিােকয) ও জাতীয়তা:

২।

লতায পুযা নাভ ও িাকুযীকত থালককর কদয নাভ এফং জাতীয়তা:

৩।

ফাড়ীয পুযা ঠিকানা (থ থাৎ গ্রাভ,ডাকঘয, থানা ও কজরা):

৪।

ফতথভান ফাস্থাকনয ঠিকানা:

৫।

প্রাথী কম ফ স্থাকন লফগত াঁি ফৎকয ছয় ভাকয লধক ফস্থান কলযয়াকছন কআ ফ স্থাকনয ঠিকানা:

ঠিকানা

তালযখ আকত

তালযখ ম থি

৬।

থ
জন্ম তালযখ (প্রাথী ভাধ্যলভক স্কুর ার্টলপককট
যীোয় উত্তীণ থ আয়া
থ
থালককর উক্ত ার্টলপকককটয ফয় লরলখকত আকফ ):

৭।

জন্ম স্থান (গ্রাভ,থানা,কজরা আতযালদ উকেখ কলযকত আকফ ):

৮।

প্রাথী কনয ফৎয ফয় আকত কম ফ লফদ্যারকয় ও ভালফদ্যারকয় ধ্যয়ন কলযয়াকছন কআ ফ লো প্রলতষ্ঠাকনয নাভ ও ফৎয
উকেখ পূফ থক লোগত কমাগ্যতা:
লফদ্যারয়/ভালফদ্যারয়/লফববিলফদ্যারয় আতযালদয নাভ

কেণী কযার নম্বয

বলতথয তালযখ

লযতযাকগয তালযখ

িরভান াতা-২
D/PERSONEL/POLICE VERIFY FORM

(াতা-২ )

৯।

লপক ফা ব্যফায় প্রলতষ্ঠাকন প্রাথী পূকফ থ িাকুযী কলযয়া থালককর উায পূণ থ লফফযণ ও ঠিকানা এফং কআগুলর লযতযাকগয কাযণঃ

লপ/ব্যফায় প্রলতষ্ঠান

তালযখ আকত

তালযখ ম থি

লযতযাকগয কাযণ

থ
ফাংরাকদ কনাফালনীয ধীকন প্রাথী পূকফ থ িাকুযী কলযয়া থালককর, ব্যালত ার্টলপকককট
লরলফদ্ধ িাকুযীয কভয়াদ, লক লক
দালয়ত্ব ারন কলযয়াকছন এফং িলযে ও অিায-ব্যফায ম্পলকথত লযকাকট থয ংলিি লফফযণালদ উকেখ কলযকত আকফ।
ফাংরাকদ স্বাধীনতা ংগ্রাকভ মুলক্তকমাদ্ধা লাকফ ককান প্রাথী কাজ কলযয়া থালককর এআ ভকভথ উযুক্ত কর্তথে কর্তথক প্রদত্ত
থ
ার্টলপককট
ংকগ লদকত আকফ।
থ
টীকাঃ- ংলিি লনকয়াগকাযী কর্তথেকক ন্তুি আকত আকফ কম, উলেলখত ভূতপূফ থ াভলযক কভথিাযীকদয ব্যালত ার্টলপককট
থ
এফং ভূতপূফ থ মুলক্তকমাদ্ধাকদয ার্টলপককট
কিালজনক।
১০।

কপৌজদাযী, যাজননলতক ফা ন্য ককান ভাভরায় কগ্রপতায,
লবযুক্ত ফা দলিত এফং নজযফন্দী ফা ফলস্কৃত আয়াকছন
লকনা, আয়া থালককর তালযখ পূণ থ লফফযণ লদকত আকফ:

১১।

লনকট অত্মীয়-স্বজকনয কক থ থাৎ বাআ,বলি,অন িািা, ববিশুকযয লদককয লনকট অত্মীয়-স্বজন ফাংরাকদ যকাকযয িাকুযীকত
লনযুক্ত থালককর, কদয নাভ ও কভথস্থান উকেখ পূফ থক পূণ থ লফফযণ:

অত্মীয়-স্বজকনয নাভ

১২।

কদয নাভ

কভথস্থান

থ
প্রাথী কম লো প্রলতষ্ঠাকন ফ থকল ধ্যয়ন কলযয়াকছন উায প্রধাকনয লনকট আকত একর্ট িলযেগত ার্টলপককট
এআ ংকগ লদকত
আকফ।

িরভান াতা-৩
D/PERSONEL/POLICE VERIFY FORM

( াতা-৩ )
১৩।

প্রাথীয িলযে ও পূফ থ লযিয় ম্পককথ ােয লদকত াকযন লকন্তু প্রাথীয লত অত্মীয়তা সূকে অফদ্ধ নকন এভন দুআ ব্যলক্তয ঠিকানা
নাভ (ংদ দস্য, প্রথভ কেণীয কগকজকটড লপায, লফববিলফদ্যারকয়য ধ্যাক, লযডায, ললনয়য করকিাযায ও কফযকাযী ভা
লফদ্যারকয়য ধ্যে):
নাভ

১৪।

ঠিকানা

লফফালত ফা লফফালত (লফফালত আকর ফা লফফাকয প্রস্তাফ
থালককর, মাাকক লফফা কযা আয়াকছ ফা লফফা কযায প্রস্তাফ
যলয়াকছ তাঁায জাতীয়তা উকেখ কলযকত আকফ ):

অলভ থ পূফ থক ফলরকতলছ কম, উকয প্রদত্ত লফফযণ মূ অভায জানাভকত ঠিক।

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

প্রাথীয স্বােয

......................................................
কপ্রযণকাযী লপাকযয স্বােয ও দফী এফং
পুযা ঠিকানা লপকয নাভ ও তালযখ।

িরভান াতা-৪
D/PERSONEL/POLICE VERIFY FORM

( াতা- ৪ )

২য় বাগ (কজরা কস্পার পুলর সুালযনকটনকডন্ট/ফাংরাকদ কস্পার ব্রাকেয
কডপুর্ট আন্সকক্টয কজনাকযর ফ পুলর পূযণ কলযকফন )।

উযুক্ত
লনকনাক্ত কাযকণয জন্য নুযুক্তঃ
স্থান .......................................
তালযখ ....................................

...................................................
পুলর সুালযনকটনকডন্ট, কজরা কস্পার ব্রাে/
কডপুর্ট আন্সকক্টয-কজনাকযর ফ পুলর
কস্পার ব্রাে, ফাংরাকদ।
টীকাঃ

প্রতযয়কন ংলিি প্রাথীয লফরুকদ্ধ ককান লকছু না াওয়া কগকর কজরা কস্পার ব্রাকেয পুলর সুালযনকটনকডন্ট/ফাংরাকদ
কস্পার ব্রাকেয কডপুর্ট আন্সকক্টয-কজনাকযর ফ পুলর জফাফ এআ পযভর্ট কপ্রযণকাযী কর্তথকেয লনকট যালয কপযত
াঠাআকফন।

লকন্তু মলদ ংলিি প্রাথীয লফরুকদ্ধ কযককড থ ককান তথ্য াওয়া মায় তাা আকর কজরা কস্পার ব্রাকেয পুলর সুালযনকটনকডন্ট
ফাংরাকদ কস্পার ব্রাকেয কডপুর্ট আন্সকক্টয কজনাকযর ফ পুলরকয ভাধ্যকভ জফাফ এআ পযভর্ট কপ্রযণকাযী কর্তথকেয
লনকট কপযত াঠাআকফন।

প্রলতস্বােযলযত ..........................
কডপুর্ট আন্সকক্টয-কজনাকযর ফ পুলর,
কস্পার ব্রাে, ফাংরাকদ, ঢাকা।
ফাঃঃমুঃ ৮৫/৮৬-৩৮৯৮এ-১০,০০০- ১৯৮৬

D/PERSONEL/POLICE VERIFY FORM

