
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাগ, মশক্ষা মন্ত্রণালয় 

বেসরকারর রিক্ষক রিেন্ধি ও প্রত্যয়ি কর্তপৃক্ষ (NTRCA) 

....... মিদয়াগ চক্র ২০..... 

“প্রাক চাকুমর বৃত্তান্ত যাচাই ফরম” 

প্রার্থী যয পদে মিযুক্ত হইদবি যসই পদের িাম :  

প্রর্থম ভাগ: (প্রার্থী মিদজ পূরণ কমরদবি) 

১। প্রার্থীর পুরা িাম (ডাক িামসহ স্পষ্টাক্ষদর) 

মিবন্ধি পরীক্ষার-  ব্যাচ:            যরাল: 

:  

     যমাবাইল িম্বর: 

২। জাতীয়তা :  

৩। মপতার পুরা িাম ও চাকুরীরত র্থামকদল পদের িাম ও 

জাতীয়তা 

:  

৪। স্থায়ী ঠিকািা (অর্থ থাৎ গ্রাম, ডাকঘর, র্থািা ও যজলা) :  

৫। বতথমাি বাসস্থাদির ঠিকািা :  

৬। প্রার্থী যযসব স্থাদি মবগত পাচঁ বছদর ছয় মাদসর অমিক অবস্থাি কদরদছি যসই সব স্থাদির ঠিকািা: 

ঠিকািা তামরখ হইদত তামরখ পয থন্ত 

   

   

   

   

৭।  জন্ম তামরখ (প্রার্থীর মাধ্যমমক স্কুল সার্ট থমফদকট/সমমাদির পরীক্ষায় উত্তীণ থ হদয় র্থামকদল উক্ত সার্ট থমফদকট উদেমখত সময় মলমখদত 

হইদব)। 

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

৮।  জন্ম স্থাি (ডাকঘর, র্থািা/উপদজলা, যজলা ইতযামে উদেখ কমরদত হইদব): 

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

৯।  প্রার্থী ১৫ (পদির) বৎসর বয়স হইদত যয সব মবদ্যালয়, মহামবদ্যালয় ও মবশ্বমবদ্যালদয়র ও মবশ্বমবদ্যালয় অধ্যায়ি কমরয়াদছি 

যসই সব মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদির িাম ও বৎসর উদেখ পূব থক মশক্ষাগত যযাগ্যতা:  

মবদ্যালয়, মহামবদ্যালয় ও 

মবশ্বমবদ্যালয় ইতযামের 

িাম 

এস.এস.মস/এইচ.এস.মস/অিাস থ/মাস্টাস থ 

মডমগ্রর যরমজ: িম্বর/যরাল িম্বর 

ভমতথর তামরখ/বৎসর/যসশি পমরতযাদগর তামরখ/বৎসর 
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১০। যকাি সরকামর/আিা-সরকারী/স্বায়ত্তশামসত/আিা-শ্বাময়ত্বশামসত/স্থািীয় সরকাদরর সাংস্থাসহ যবসরকারী প্রমতষ্ঠাদি প্রার্থী 

পূদব থ চাকুরী কদর র্থাকদল/বতথমাদি কম থরত র্থামকদল উহার পূণ থ মববরণ ও ঠিকািা এবাং যসইগুমল পমরতযাদগর কারণঃ 

মিদয়াগকারী অমফস/ব্যবসা 

প্রমতষ্ঠাি এর িাম 

তামরখ হইদত তামরখ পয থন্ত কম থরত র্থামকদল 

(কম থরত মলমখদত 

হইদব) 

পমরতযাগ কমরদল 

(পমরতযাদগর কারণ) 

     

     

     

     

 বাাংলাদেশ যসিাবামহিীর অিীদি যকাি প্রার্থী পূদব থ চাকুরী কদর র্থাকদল অব্যাহমতর সার্ট থমফদকট, মলমপবদ্ধ চাকুরী যময়াে, 

মক মক দ্বাময়ত্ব পালি কমরয়াদছি এবাং চমরত্র ও আচার ব্যবহার সম্পমকথত সাংমিষ্ট মববরণীর উদেখ কমরদত হইদব। 

১১। প্রার্থী মুমক্তদযাদ্ধার পুত্র/কন্যা/পুত্র কন্যার পুত্র মকিা (হযাঁ/িা)........................................। 

প্রার্থী মুমক্তদযাদ্ধা অর্থবা শহীে মুমক্তদযাদ্ধার পুত্র কন্যা/পুত্র কন্যার পুত্র কন্যা হইদল যসই মদম থ উপযু থক্ত কর্তথপক্ষ কর্তথক 

প্রেত্ত মপতা/মাতা/মপতামদহর মুমক্তদযাদ্ধার সার্ট থমফদকট এর সতযাময়ত কমপ এবাং মিদয়াগ মবজ্ঞমির ৭ িাং অনুদেদের 

মিদে থশিামদত প্রতযয়িপত্রসমূহ সাংদগ মেদত হইদব। 

১২। প্রার্থী প্রমতবন্ধী মকিা (হযাঁ/িা)...............................। 

প্রমতবন্ধী যকাটার প্রার্থী হদল সাংমিষ্ট কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রেত্ত প্রমতবন্ধী সিদের সতযাময়ত কমপ সাংদগ মেদত হইদব। 

 

টীকাঃ যর্থাযর্থ পদ্ধমতদত তেদন্তর মাধ্যদম সাংমিষ্ট মিদয়াগকারী কর্তথপক্ষদক সন্তুষ্ট হইদত হইদব যয, উমেমখত ভূতপূব থ সামমরক 

কম থচারীদের অব্যাহমত সার্ট থমফদকট এবাং মুমক্তদযাদ্ধার ও প্রমতবন্ধী প্রার্থী কর্তথক োমখলকৃত সার্ট থমফদকট যর্থাযর্থ এবাং 

সদন্তাষজিক। 

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

১৩। যফৌজোরী, রাজনিমতক বা অন্য যকাি মামলায় যগ্রফতার, অমভযুক্ত বা েমিত এবাং িজর বন্দী বা বমহস্কৃত হইয়াদছি 

মকিা; হইয়া র্থামকদল তামরখসহ পূণ থ মববরণ মেদত হইদব। 

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

১৪। মিকট আত্মীয় স্বজদির যকহ অর্থ থাৎ ভাই, আপি চাচা, শ্বশুদরর মেদকর মিকট আত্মীয় স্বজি বাাংলাদেশ সরকাদরর 

চাকুরীদত মিযুক্ত র্থামকদল পদের িাম ও কম থস্থল উদেখ পূব থক পূণ থ মববরণ: 

আত্মীয়-স্বজদির িাম পদের িাম কম থস্থল 

   

   

   

   

 

চলমাি পাতা- ০৩ 



-০৩- 

১৫। প্রার্থী যয মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদি সব থদশষ অধ্যায়ি কমরয়াদছি উহার প্রিাদির মিকট হইদত একর্ট চমরত্রগত সার্ট থমফদকট মেদত 

হইদব: 

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

১৬। প্রার্থীর চমরত্র ও পূব থ পমরচয় সম্পদকথ সাক্ষয মেদত পাদরি মকন্তু প্রার্থীর সমহত আত্মীয়তার সূদত্র আবদ্ধ িদহি এমি দুই 

ব্যমক্তর ঠিকািাসহ িাম (সাংসে সেস্য, প্রর্থম যেণীর যগদজদটড অমফসার, মবশ্বমবদ্যালদয়র অধ্যাপক, মরডার, মসমিয়র 

যলকচারার ও যবসরকামর মহামবদ্যালদয়র অধ্যক্ষ): 

িাম ঠিকািা 

  

 

১৭। মববামহত বা অমববামহত (মববামহত হইদল বা মববাদহর প্রস্তাব র্থামকদল, যাহাদক মববাহ করা হইয়াদছ বা মববাহ করার 

প্রস্তাব রদয়দছ তাঁর জাতীয়তা উদেখ করদত হইদব): 

 

আমম শপর্থপূব থক বমলদতমছ যয, উপদর প্রেত্ত মববরণ সমূহ আমার জািামদত সঠিক। মমথ্যা তদথ্যর জন্য প্রার্থীতা/পরীক্ষা 

বামতলসহ আমার মবরুদদ্ধ ব্যবস্থা যিওয়া যাইদত পাদর। 

 

প্রার্থীর স্বাক্ষর ও তামরখ 

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

 

 

 

 

 যপ্ররণকারী অমফসাদরর স্বাক্ষর ও পেবী 

এবাং পুরা ঠিকািা অমফদসর িাম ও 

তামরখঃ 
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মদ্বতীয় ভাগ: 

 

(যজলা যস্পশাল ব্রাদের পুমলশ সুপামরিদটিদডন্ট/বাাংলাদেশ যস্পশাল ব্রাদের যডপুর্ট ইন্সদপক্টর যজিাদরল অব পুমলশ পূরণ কমরদবি)। 

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

 

 

 

উপযুক্ত 

 

 

মিদনাক্ত কারদণর জন্য অনুপযুক্তঃ 

স্থাি........................................................................ 

তামরখঃ................................................................... 

 

 

 

 পুমলশ মসপামরিদটিদডন্ট, যজলা যস্পশাল ব্রাে/ 

যডপুর্ট ইন্সদপক্টর যজিাদরল অব পুমলশ যস্পশাল 

ব্রাে, বাাংলাদেশ। 

 

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

 

র্টকাঃ প্রতযায়দি সাংমিষ্ট প্রার্থীর মবরুদদ্ধ যকাি মকছু িা পাওয়া যগদল যজলা যস্পশাল ব্রাদের পুমলশ সুপামরদটিদডন্ট বাাংলাদেশ যস্পশাল 

ব্রাদের যডপুর্ট ইন্সদপক্টর যজিাদরল অব পুমলশ জবাবসহ এই ফরমর্ট যপ্ররণকারী কর্তথপদক্ষর মিকট সরসমর যফরত পাঠাদবি। 

 

মকন্ত যমে সাংমিষ্ট প্রার্থীর মবরুু্দদ্ধ যরকড থ এ যকাি তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইদল যজলা যস্পশাল ব্রাদের পুমলশ সুপামরদটিদডন্ট 

বাাংলাদেশ যস্পশাল ব্রাদের যডপুর্ট ইন্সদপক্টর যজিাদরল অব পুমলশ এর মাধ্যদম জবাবসহ এই ফরমর্ট যপ্ররণকারী কর্তথপদক্ষর 

মিকট যফরত পাঠাইদবি। 

 

 

 

 প্রমতস্বাক্ষমরত..................................... 

যডপুর্ট ইন্সদপক্টর যজিাদরল অব পুমলশ 

যস্পশাল ব্রাে, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

 


