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আবেদন ফরম 

(স্বহবে পূরণ করবে হবে) 

 

েরাের 

সভাপতে 

প্রবসস সাভভার ও দপ্তরী পবদ পবদান্নতে সংক্রান্ত কতমটি 

জেলা প্রশাসবকর কার্ ভালয়, চুয়াডাঙ্গা 

 

তেষয়ঃ প্রবসস সাভভার/দপ্তরী পবদ পবদান্নতে প্রাতপ্তর েন্য আবেদন। 

 

মবহাদয় 

র্থাতেহীে সম্মান প্রদশ ভন পূে ভক তেনীে তনবেদন এই জর্, আতম েেভমাবন ............................ 

................................কার্ ভালয়,...........................চুয়াডাঙ্গা অতফবস ............................... 

পবদ কম ভরে আতি। মবহাদবয়র ................... োতরবের .............................................. নং 

তেজ্ঞতপ্ত জমাোবেক প্রবসস সাভভার/দপ্তরী পবদ পবদান্নতের েন্য তনবে আমার চাকতর/পূণ ভাঙ্গ েীেন বৃত্তান্ত ও 

প্রবয়ােনীয় েথ্যাতদ জপশ করলাম। 

 

১। নাম : 

২। তপোর নাম : 

৩। মাোর নাম : 

৪। েেভমান কম ভস্থল : 

৫। েন্ম োতরে : 

৬। সরকাতর চাকতরবে জর্াগদাবনর 

োতরে 

: 

৭। েেভমান পবদ চাকতরকাল : 

৮। জমাোইল নম্বর : 

৯। তশক্ষাগে জর্াগ্যো : 

 

ক্রম পরীক্ষার নাম পাবশর েির তেভাগ/তেতপএ জোড ভ/তেশ্বতেদ্যালয় 

     

     

     

     

 

অেএে, মবহাদবয়র তনকট আমার আকুল আবেদন আমাবক প্রবসস সাভভার/দপ্তরী পবদ পবদান্নতে 

প্রদান করবে সদয় মতেভ হয়। 

 

সংযুততঃ  

 

 আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও োতরে 

 

 


