
 

 

গগোনীয় 

 

 

 

 গগোনীয় নুবফদন পভ ম 

 

 

 

 

 

 

 

যোজধোনী উন্নয়ন কর্তমক্ষ 

 

 

 

 

 

ফোর্ল মক/অংর্ক গগোনীয় নুবফদন 

ফৎয/ভয়........................................... 

 

 

(প্রবমোজয কর ং ংর্িষ্ট কভ মচোযী কর্তমক স্ববে পূযণীয়) 

 

নোভঃ 

ক) ফোংরো...................................................................................................................... 

খ) আংবযর্জ.................................................................................................................... 

অআর্ি নম্বয (মর্দ থোবক)....................................................ব্যোচ (মর্দ থোবক)............................ 

কযোিোয (মর্দ থোবক)................................................এনঅআর্ি নম্বয....................................... 

নুবফদবন র্ফবফচয ভবয়য দর্ফ......................................কভ মযত বদয নোভ............................... 

কভ মস্থর......................................................................................................................... 

প্রবমোজয গক্ষবে ফতমভোন দর্ফ...........................................কভ মযত বদয নোভ.............................. 

কভ মস্থর......................................................................................................................... 

 



 

 

গগোনীয় 

োধোযণ নুযণীয় র্ফলয়মূ 

 

১। যোজউক এয ওবয়ফোআট (www.rajuk.gov.bd) বত গগোনীয় নুবফদন পযভ (PDF) A4 োআজ 

কোগবজ উবয় পৃষ্ঠোয় র্প্রন্ট কবয স্ববে পূযণ কযবত বফ। 

 

২। ফোর্ল মক গগোনীয় নুবফদন (ACR) একজন কভ মচোযীয গক্ষবে র্িকোফবল ম একফোয দোর্খর কযো মোবফ। 

তবফ ফদর্রয কোযবণ প্রবমোজয বর পৃথক কভ ম স্থর/নুবফদনকোযীয ধীবন কভ মকোর ন্যযনতভ ০৩ (র্তন) ভো 

বর প্রর্তবক্ষবেআ অংর্ক গগোনীয় নুবফদন দোর্খর কযবত বফ। অংর্ক গগোনীয় নুবফদন ফদর্রয বয 

থফো ফৎয গবল র্নধ মোর্যত ভবয়য ভবেও দোর্খর কযো মোবফ। 

 

৩। নুবফদনোধীন কভ মচোযীয যোর্য তদোযককোযী কর্তমক নুবফদন নুস্বো ক্ষয কযবত বফ এফং 

নুবফদনকোযীয যোর্য তদোযককোযী কর্তমক তো প্রর্তস্বোক্ষয কযবত বফ। 

 

৪। একোর্ধক নুবফদনকোযীয র্নয়ন্ত্রবণ কভ মযত থোকোয কোযবণ গকোবনো নুবফদনকোযীয র্নয়ন্ত্রবণ কভ মকোর ০৩ 

(র্তন) ভো নো বর এফং এবক্ষবে একআ কভ মস্থবর ও একআ প্রর্তস্বোক্ষযকোযীয র্নয়ন্ত্র গণ কভ মকোর ন্যযনতভ ০৩ 

(র্তন) ভো বর প্রর্তস্বোক্ষযকোযীয র্নকট গগোনীয় নুবফদন দোর্খর কযবত বফ। 

 

৫। গকোবনো ফৎয/ভবয় প্রর্তস্বোক্ষযকোযী একোর্ধক বর মাঁয ধীবন র্ধককোর কভ মযত র্িবরন তাঁবক উক্ত 

এর্অয প্রর্তস্বোক্ষয কযবত বফ। প্রবতযবকয র্নয়ন্ত্রবণ কভ মকোর ভোন বর র্মর্ন  ফ মবল তাঁবক প্রর্তস্বোক্ষয 

কযবত বফ। 

 

৬। গগোনীয় নুবফদবন ংর্িষ্ট প্রবতযক কভ মচোযীবক স্পষ্টবোবফ নোভ, দর্ফ র্র ব্যফোয, র্যর্চত নম্বয ও 

তোর্যখ স্বোক্ষয কযবত বফ। 

 

৭। ফদর্র/বদোন্নর্তয গক্ষবে প্রবমোজয বর ংর্িষ্ট কভ মচোযীয ফতমভোন দর্ফয বে নুবফদবন র্ফবফচয ভবয়য 

দর্ফ ও কভ মস্থর উবেখ কযবত বফ। 

 

৮। র্অয পযবভ গকোবনো প্রকোয ওবোয যোআটং/কোটোকোট/ঘলোভোজো/ফ্লুআি ব্যফোয কযো মোবফ নো। তবফ একোন্ত 

প্রবয়োজবন ংর্িষ্ট ংটুকু একটোবন গকবট নুস্বোক্ষয গরখো মোবফ। 

 

৯। নুস্বোক্ষযকৃত র্অয পযভ এক দপ্তয বত ন্য দপ্ত গয গপ্রযণ কযোয ভয় ফশ্যআ র্রগোরোযুক্ত খোবভ 

‘গগোনীয়’ র্রবখ গ্রোয়নে গপ্রযণ কযবত বফ। গকোবনো ফস্থোবতআ বাঁজ কযো মোবফ নো এফং নুবফদনোধীন 

কভ মচোযীয ভোেবভ গিোর্য়োয ংযক্ষণকোযীয দপ্তবয গপ্রযণ কযো মোবফ নো। 

 

১০। র্অয প্রবমোজয ওয়ো বেও তো মথোভবয় /মথোমথ নু গফদনকোযীয র্নকট দোর্খর নো কযো এফং 

মথোর্নয়বভ নুস্বোক্ষয র্কংফো প্রর্তস্বোক্ষয নো কযো দোচযণ। 

 

১১। র্অয র্ফলয়ক গকোবনো স্পষ্টীকযণ , ব্যোখ্যো ফো র্নবদ মনোয প্রবয়োজন বর জনপ্রোন ভন্ত্রণোরবয়য বে 

গমোগোবমোগ কযো গমবত োবয। 

http://www.rajuk.gov.bd/


 

 

গগোনীয় 

১ভ ং 

স্বোস্থয যীক্ষো প্রর্তবফদন 

 

নোভ..................................................................ফতমভোন দর্ফ........................................... 

কভ মস্থর......................................................................................................................... 

(নুবভোর্দত র্চর্কৎক কর্তমক পূযণীয়) 

১। উচ্চতো.............................................(র্ভটোয)        ওজন........................................(গকর্জ) 

দৃর্ষ্টর্ক্ত............................................................যবক্তয গ্রু............................................... 

যক্তচো.........................................................................................................................  

২। স্বোস্থযগত দুফ মরতো/োভবযময প্রকৃর্ত (মর্দ থোবক) .................................................................. 

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

৩। র্চর্কৎোগত গের্ণর্ফবোগ................................................................................................ 

 

 

তোর্যখঃ.............................................. ......................................... 

নুবভোর্দত র্চর্কৎবকয স্বোক্ষয  

(নোভ ও দর্ফ র্র) 

 

(র্ফবদব কভ মযতবদয জন্য প্রবমোজয) 

1
st
 Part 

Medical Check-up Report 

Name:.....................................................Present Designation........................................... 

Working Place................................................................................................................... 

(Filled By Authorized Medical Officer) 
 

1. Height...................................................(metre); Weight....................................................(kg) 

Eye-sight..........................................................................Blood Grourp...................................... 

Blood Pressure.............................................................................................................................. 

2. Physical Weakness/Type of Disability (If any)........................................................................ 

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

3. Medical Category..................................................................................................................... 

 

 

Date.................................... ...................................................... 

Signature of the Medical Officer 

(Seal with Name & Designation)  



 

 

গগোনীয় 

২য়  ং 

(নুবফদনাধীন কভ মচাযী কর্তমক পূযণীয়) 

১.নুবফদনকাযীয নাভঃ............................................................................................................... 

দবফ..................................................... কভ মস্থর....................................................................... 

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

অআবি নম্বয (মবদ থাবক).................................. আ-মভআর.................................................................. 

নুবফদনকাযীয ধীবন প্রকৃত কভ মকার............/........../.................হবত ............/.........../................ম মন্ত 

 

প্রবমাজয মেবে প্রাক্তন দবফ.......................................................................................................... 

কভ মস্থর................................................................................................................................... 

 

২. প্রর্তস্বোক্ষযকোযীয নোভঃ............................................................................................................ 

দবফ......................................................... কভ মস্থর................................................................... 

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

অআবি নম্বয (মবদ থাবক)....................................... আ-মভআর............................................................. 

প্রর্তস্বোক্ষযকোযীয ধীবন প্রকৃত কভ মকার............/.........../................হবত .........../........./.................ম মন্ত 

 

প্রবমাজয মেবে প্রাক্তন দবফ.......................................................................................................... 

কভ মস্থর................................................................................................................................... 

 

৩. অংর্ক গগোনীয় নুবফদবনয মেবে বফবফচয ফছবয অয মকাবনা অংবক গগোনীয় নুবফদন প্রবমাজয না হবর 

তায মভয়াদ ও কাযণ ব্যাখ্যা (সকর প্রভাণে সংযুক্ত কযবত হবফ):   

 

 

 

 

 

 

 

নুবফদনাধীন কভ মচাযীয স্বোক্ষয 

নোভ ও দর্ফ র্র 

 

 

 

 



 

 

গগোনীয় 

৩য়  ং 

(নুবফদনাধীন কভ মচাযী কর্তমক পূযণীয়) 

 

নুবফদবন বফবফচয সভবয় কভ মযত ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বপবসয নাভ............................................................... 

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

............./............/.................হবত ............../............/................... ম মন্ত সভবয়য গগোনীয় নুবফদন। 

১। নামঃ  

২। পিতার নামঃ   

৩। মাতার নামঃ  

৪। জন্ম তাপরখঃ      ৫। পিঅরএল শুরুর তাপরখঃ      

৬। ক) বৈৈাপিক ৈস্াঃ      খ) ৈততমান সন্তান সংখ্াঃ  

৭। সর্ বোচ্চ শিক্ষোগত য োগ্যতোাঃ  

৮। আ-মভআর (ব্যবক্তগত) :  

৯। চাকবযবত প্রবফবয তাবযখ :  

১০। নুবৈদবন পৈবৈচ্য সমবে কম তরত ক) িবদর নাম :  

খ) কম তস্ল : 

গ) য াগদাবনর তাপরখ :  

১১। নুবফদনকাযীয ধীবন চাকবযয পূণ ম মভয়াদ........./........./................হবত ......./......./.................ম মন্ত। 

১২। নুবফদবন বফবফচয সভবয়য কাবজয সংবেপ্ত বফফযণঃ 

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

ঙ) 

তাবযখ :............../............./........................ নুবফদনাধীন কভ মচাযীয স্বোক্ষয                                                                                                         

নোভ ও দর্ফ র্র 

 

প্রবমাজয মেবে প্রাক্তন দবফ ও কভ মস্থর 



 

 

মগানীয় 

৪থ ম ং 

(এ ংব নম্বয প্রদাবনয ঘযগুবরা নুবফদনকাযী কর্তমক নুস্বােয কবয পূযণীয়। মভাট নম্বয ৬৯ ফা তায বনবচ হবর তা বফরূ 

বহসাবফ গণ্য হবফ; এবেবে বফরূ ভন্তবব্যয ন্যায় একআবাবফ নুাসনভারায ৪.৩ নং নুবেদ নুসযণপূফ মক তদনুমায়ী দাবরবরক 

প্রভাণক সংযুক্ত কযবত হবফ) 

মূল্যোয়বনয র্ফলয় প্রোপ্ত নম্বয 

ব্যর্ক্তগত বফর্ষ্টয ৪ ৩ ২ ১ 

৪.১ বনর্তকতো     

৪.২ ততো     

৪.৩ শৃঙ্খরোবফোধ     

৪.৪ র্ফচোয ও ভোেোজ্ঞোন     

৪.৫ ব্যর্ক্তত্ব     

৪.৬ বমোর্গতোয ভবনোবোফ     

৪.৭ ভয়োনুফর্তমতো     

৪.৮ র্নব মযবমোগ্যতো     

৪.৯ দোর্য়ত্বগফোধ     

৪.১০ কোবজ অগ্র ও ভবনোবমোগ     

৪.১১ ঊর্ধ্মতন কর্তমবক্ষয র্নবদ মনো োরবন তৎযতো      

৪.১২ উদ্যভ ও উবদ্যোগ     

৪.১৩ গফোগ্রীতোয বে ব্যফোয     

 কোম মম্পোদন 

৪.১৪ গোগত জ্ঞোন     

৪.১৫ কোবজয ভোন     

৪.১৬ কতমব্যর্নষ্ঠো     

৪.১৭ ম্পোর্দত কোবজয র্যভোণ     

৪.১৮ র্দ্ধোন্ত গ্রবণ দক্ষতো     

৪.১৯ র্দ্ধোন্ত ফোেফোয়বন োভযম     

৪.২০ ধীনস্থবদয তদোযর্ক ও র্যচোরনোয় োভযম      

৪.২১ দরগত কোবজ বমোর্গতো ও গনর্তত্ব দোবনয ক্ষভতো      

৪.২২ আ-নর্থ ও আন্টোযবনট ব্যফোবয অগ্র ও দক্ষতো      

৪.২৩ উদ্ভোফনী কোবজ অগ্র ও ক্ষভতো     

৪.২৪ প্রকো ক্ষভতো (র্রখন)     

৪.২৫ প্রকো ক্ষভতো (ফোচর্নক)     

 

গভোট প্রোপ্ত নম্বয 

(নুস্বোক্ষর্যত 

ঘযগুবরোয  গমোগপর) 

োধোযণ ত্যযত্তভ উত্তভ চরর্তভোন চরর্তভোবনয র্নবচ 

৯৫-১০০ ৯০-৯৪ ৮০-৮৯ ৭০-৭৯ ৬৯ ফো তোয র্নবচ 

বে      

কথোয়      

 

 

 

 

 

নুবফদনকোযীয নুস্বোক্ষয 

 



 

 

গগোনীয় 

৫ভ ং 

(নুবফদনকোযী কর্তমক পূযণীয়) 

 

৪থ ম ংব ফর্ণ মত য়র্ন এভন র্ফলবয় ভন্তব্য (মর্দ থোবক) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 উবয প্রদত্ত ভন্তব্য গকোন ধযবনয, প্রবমোজযটবত টকর্চহ্ন র্দন : 

  

                             ≥   প্রংসামূরক ভন্তব্য  

 ≥ বফরূ ভন্তব্য 

 

*(বফ. দ্র. : বফরূ ভন্তবব্যয মেবে নুাসনভারায ৪.৩ নং নুবেদ নুসযণপূফ মক সতকীকযণ মনাটিসহ দাবরবরক তথ্যপ্রভাণ 

সংযুক্ত কযবত হবফ) 

 

 

 

তাবযখ :........................................ নুবফদনকাযীয স্বোক্ষয                                                                                                         

(নোভ ও দর্ফ র্র) 

 

 

বযবচবত নং (মবদ থাবক) 

প্রবমাজয মেবে প্রাক্তন দবফ ও কভ মস্থর : 

 

 

 

 



 

 

গগোনীয় 

৬ষ্ঠ ং 

(প্রর্তস্বোক্ষযকোযী কর্তমক পূযণীয়) 

 

অর্ভ নুবফদনকোযীয মূল্যোয়বনয বে একভত/একভত নআ (প্রবমোজয ংটুকু গকবট র্দন)। 

উযন্তু প্রবয়োজবন র্নবচয ক/খ/গ/ঘ-এয ভবে প্রবমোজযটবত ভন্তব্য র্রখুন : 

 

ক) একভত বর ভন্তব্য (মর্দ থোবক) : 

 

 

 

খ) *একভত নো বর ভন্তব্য (অফর্শ্যক) : 

 

 

 

গ) নুবফদনকোযী ও প্রর্তস্বোক্ষযকোযী একআ ব্যর্ক্ত বর ফো প্রর্তস্বোক্ষয প্রবয়োজন নো বর কোযণ : 

 

 

 

ঘ) *র্ফরূ ভন্তব্য (মর্দ থোবক) : 

 

 

 

 

 

 

*(বফ. দ্র. : বফরূ ভন্তবব্যয মেবে নুাসনভারায ৪.৩ নং নুবেদ নুসযণপূফ মক সতকীকযণ মনাটিসহ দাবরবরক 

তথ্যপ্রভাণ সংযুক্ত কযবত হবফ) 

 

ঙ) প্রদত্ত নম্বযঃ বে  

 কথোয়  

 

 

 

তাবযখ :........................................ প্রবতস্বােযকাযীয স্বোক্ষয                                                                                                         

(নোভ ও দর্ফ র্র) 

 

 

বযবচবত নং (মবদ থাবক) 

প্রবমাজয মেবে প্রাক্তন দবফ ও কভ মস্থর : 



 

 

গগোনীয় 

৭ভ ং 

(গিোর্য়োয ংযক্ষণকোযী ভন্ত্রণোরয়/র্ফবোগ/দপ্তয কর্তমক পূযণীয়) 

 

১। পূযণকৃত পভ ম প্রোর্প্তয তোর্যখ : 

২। গৃীত কোম মক্রভ (প্রবমোজয গক্ষবে) : 

৩। প্রদত্ত গড় নম্বয (প্রবমোজয গক্ষবে) :  

বে  

কথোয়  

 দোর্য়ত্বপ্রোপ্ত কভ মচোযীয স্বোক্ষয ও র্র 

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

 দর্ফ................................... 

 র্যর্চর্ত নং (মর্দ থোবক)............ 

 তোর্যখ.................................. 

 

 

 

নুবফদনোধীন কভ মচোযীয জন্য র্নবদ মোফর্র 

১। ১ভ-৩য় ং পূযণপূূ্ফ মক ০২ (দুআ) প্রস্থ র্অয পভ ম গ্রোয়নে নুবফ দনকোযীয র্নকট প্রর্তফিয ৩১ 

জোনুয়োর্যয ভবে দোর্খর কযবত বফ। 

২। র্অয পবভ ময ৩য় ংব র্রর্খত ব্যর্ক্তগত তযোর্দ ব্যর্ক্তগত নর্থয তবযয বে (প্রবমোজয গক্ষবে ) 

ংগর্তপূণ ম বত বফ। 

৩। র্অয পবভ ময ৩য় ংব ১১ নং ক্রর্ভবক নুবফদনকোযীয ধীবন প্রকৃত কভ মকোর ঠিকবোবফ উবে খ 

কযবত বফ। 

 

নুবফদনকোযীয জন্য র্নবদ মোফর্র 

 

১। নুবফদনকোযীবক প্রথবভ নুবফদনোধীন কর্তমক পূযণকৃত ং মোচোআ বন্ত মথোথ মতো র্নর্িত কযবত বফ। 

২। র্অয পবভ ময ৩য় ংব ১১ নং ক্রর্ভবক ফর্ণ মত তাঁয ধীবন নুবফদনোধীন কভ মচোযীয প্রকৃত কভ মকোর 

র্নর্িত বয় র্অয নুস্বো ক্ষয কযবত বফ। উবেখ্য  উক্ত কভ মকোর ১ (এক) র্িকোফবল ম ন্যযনতভ ০৩ (র্তন) 

ভো নো বর র্অয নুস্বোক্ষয কযো মোবফ নো। 

৩। র্অবযয উবয় কর্বত ৪থ ম ংব নম্বয প্রদোবনয ঘযগুবরো নুস্বোক্ষয কবয পূযণ কযবত বফ। 

৪। নুবফদনোধীন কভ মচোযী ম্পবকম র্অবযয ৪থ ম ংব প্রর্তপর্র ত য়র্ন এভন র্ফলবয় ভন্তব্য (মর্দ থোবক) 

র্নধ মোর্যত ৫ভ ংব র্রর্ফদ্ধ কযবত বফ। 

 



 

 

৫। র্ফরূ ভন্তব্য প্রদোবনয পূবফ ম নুবফদনোধীন কভ মচোযীবক ফশ্যআ র্রর্খতবোবফ তকম কবয ংবোধবনয 

সুবমোগ র্দবত বফ। নুোনভোরোয ৪.৩ নুবেদ নুযণপূফ মক র্ফরূ ভন্তবব্যয বক্ষ তকীকযণ গনোটবয 

কর্ দোর্রর্রক তযপ্রভোণ ংযুক্ত কযবত বফ। 

 

৬। র্অবযয ৪থ ম বত ৫ভ ং পূযণ কযোয য পভ ম দুট র্রগোরোযুক্ত খোবভ গগোনীয়বোবফ গ্রোয়নে 

প্রর্তফিয ২৮ গপব্রুয়োর্যয ভবে প্রর্তস্বোক্ষযকোযীয র্নকট গপ্রযণ কযবত বফ। 

৭। ংর্িষ্ট করবক গ্রোয়নবেয নুর্রর্ প্রদোন কযবত বফ। 

 

 

প্রর্তস্বোক্ষযকোযীয জন্য র্নবদ মোফর্র 

 

১। প্রর্তস্বোক্ষযকোযীবক নুবফদনোধীন কভ মচোযীয র্ফলবয় তাঁয ব্যর্ক্তগত ম মবফক্ষবণয অবরোবক নুবফদনকোযীয 

ভন্তব্য মূল্যোয়ন ম মোবরোচনো কবয ৬ষ্ঠ ং পূযণ কযবত বফ। 

২। প্রর্তস্বোক্ষবযয য পভ ম দুট ংর্িষ্ট ভন্ত্রণোরয়/র্ফবোগ/র্ধদপ্তয/ংস্থোয গিোর্য়োয ংযক্ষণকোযী কর্তমবক্ষয 

র্নকট র্রগোরোযুক্ত খোবভ গ্রোয়নে অফর্শ্যকবোবফ ৩১ ভোবচ ময ভবে গপ্রযণ কযবত বফ এফং 

ংর্িষ্টবদযবক নুর্রর্ র্দবয় ফর্ত কযবত বফ। 

 

----------------------------------                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


