চাকরিি আবেদন ফিম (রিএসও/ এসএসও / এসও)

৫×৫ যস.রম সাইবজি
০১ করি ছরে আঠা
রদবয় লাগাবত হবে

বরাবর
মহাপররচালক
বাাংলাদেশ ওশাদ াগ্রারিক ররসাচ চ ই রিটিউট
কক্সবাজার।
১
২
৩

িবদি নাম:
আবেদনকৃত বেভাবের নামঃ
রেজ্ঞরি নম্বি:

৪

প্রার্থীি নাম:

তারিখ:

োাংলায়:
ইাংবিজীবত (েড় অক্ষবি):

৫

জাতীয় িরিচয় নম্বি:

যে
যকান
একটি

জন্ম রনেন্ধন নম্বি:
৬

জন্ম তারিখ:

৮
৯
১০
১১

রেজ্ঞরিবত উরিরখত তারিবখ প্রার্থীি েয়স:
মাতাি নাম:
রিতাি নাম:
ঠিকানা:

১২
১৩
১৫
.
১৭

৭. জন্মস্থান (যজলা):
েছি

মাস

েততমান

রদন

স্থায়ী

োসা ও সড়ক (নাম ও নম্বি):
গ্রাম/িাড়া/মহিা:
ইউরনয়ন/ওয়ার্ ত:
র্াকঘি:
যিাষ্ট যকার্ নম্বি:
উিবজলা:
যজলা:
যোগাবোগ:
যমাোইল/বেবিব ান নন্বি:
জাতীয়তা:
ধমত:
রশক্ষাগত যোগ্যতা:
িিীক্ষা/রর্গ্রীি নাম
রেষয়/ রেভাগ
রশক্ষা প্ররতষ্ঠান

১৪
১৬

ই-যমইল:
যজন্ডাি:
যিশা:
যোর্ ত/রেশ্বরেদ্যালয়

িাবসি সন

বিবিএ/যেরি/রেভাগ

১৮

স্নাতদকাত্তর পর্ চাদের রিরসস/ররদপাদট চর মূল রবষে (রিরজকযাল ওশাদ াগ্রারি/ভূতারিক ওশাদ াগ্রারি/ককরমকযাল ওশাদ াগ্রারি/ বাদোলরজকযাল
ওশান াগ্রাফি ইতযারে) ও রশদরা াম (প্রন াজ্য ক্ষেনে):

১৯

প্ররশক্ষবিি রেেিি (প্রবোজয যক্ষবে) (সাংরিষ্ট কাবজ):
প্ররশক্ষবিি নাম
হবত

িে তন্ত

সময়কাল

অরিজ্ঞতার রববরণ (প্রদর্াজয কেদে):
পদের াম
প্ররতষ্ঠাদ র াম ও ঠিকা া

হদত

পর্ চন্ত

২০

প্ররশক্ষি প্রদানকািী প্ররতষ্ঠান ও ঠিকানা

সমেকাল

প্রধা োরেত্ব

২১

ক্ষেফি ার/ওয়ার্কশপ/ফেনপাফজ্য়াি ইত্যাফিনত্ অংশগ্রহণঃ
ক্ষেফি ানরর াি

২২

আদোজক প্রফত্ষ্ঠাক র াি ও ঠির্া া

প কন্ত

হনত্

আনয়াজ্র্ ক্ষিশ

প্রর্াশ া (বৈজ্ঞাফ র্ জ্া কাল/ৈই/বুনলটি /নেফি ার, ওয়ার্কশপ, ফেনপাফজ্য়াি প্রফেফ ংে ইত্যাফি)
(র্) জ্াত্ীয়ঃ
ফশনরা াি

রচফয়ত্া ও েহরচফয়ত্ার াি

জ্া কাল/প্রর্াশনর্র াি

প্রর্াশ ার ৈছর

ফশনরা াি

রচফয়ত্া ও েহরচফয়ত্ার াি

জ্া কাল/প্রর্াশনর্র াি

প্রর্াশ ার ৈছর

(খ) আন্তজ্কাফত্র্ঃ

২৩ ফৈনশষ অজ্ক (পুরস্কার/ ক্ষপনেন্ট ফ ৈন্ধ / িাস্টাে ক ৈা ক্টনরে ফিফেে পফরচাল ার্ারী ইত্যাফি)( ফি িানর্):
২৪

প্রব ািয ক্ষেবে (টিক বদন)

২৫

চালান/ব্াাংক ড্রাফট/ যি-অর্ তাি নম্বি:

মুবিব াদ্ধা/শহীদ মুবিব াদ্ধার পুে/কন্যা শারীবরক প্রবতেন্ধী

ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষোষ্ঠী

তারিখঃ

ব্াাংক ও শাখাি নাম:
ফৈনশষ দ্রষ্টব্যঃ
(র্) প্রনয়াজ্ন অফত্ফরক্ত ক্ষরা এৈং পৃষ্ঠা েংন াজ্ র্রা ক্ষ নত্ পানর। আনৈি পেটি প্রন াজ্য ক্ষেনে ৈাংলা/ইংনরফজ্নত্ পূরণ র্রা ানৈ।
ক
(খ) ের্ল ে নির েতযাফয়ত্ িনোর্ফপ েংন াজ্ র্রনত্ হনৈ। প্রর্াশ ার ক্ষেনে জ্া কানল প্রর্াশ ার প্রিিপৃষ্ঠা/ এর্নেনেন্স ক্ষলোর/ োটিফিনর্ে/
প্রিাণপে েংন াজ্ র্রনত্ হনৈ।
ত
আরম এ মবমত অঙ্গীকাি কিরছ যে, উিবি েরি তত তথ্যােরল সম্পূি ত সতয। যমৌরখক িিীক্ষাি সময় উরিরখত তথ্য প্রমাবনি জন্য সকল মূল সাটিরফবকট
ও
যিকর্ তিে উিস্থািন কিে। যকান তথ্য অসতয প্রমারিZ হবল আইনানুগ শারি যভাগ কিবত োধ্য র্থাকে।

তারিখ:

প্রার্থীি নাম ও স্বাক্ষি

