
 

 

গ োপনীয় 
বোাংলোদেশ ফরম নাং ২৯০ ঘ (সাংদশোধিত)  বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেন ফরম-১ 

   

   

 

 

 

 

 ণপ্রজোতন্ত্রী বোাংলোদেশ সরকোর 
 

 

 

 

বোধষ িক/ধবদশষ গ োপনীয় অনুদবেন 

বৎসর/সময় ... ... ... ... ... ... 

 

 

 

 

 

নোম ............................................................................ 

পেবী ........................................................................... 

চোকুরী/কযোডোর/পে ................................................................ 

পধরধচধত (আই ধড) নাং ............................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ োপনীয় 



 

 

গ োপনীয় 

 ণপ্রজোতন্তী বোাংলোদেশ সরকোর 

নোম..................................................পেবী................................. 

........................................................................................... 
১ম অাংশ-স্বোস্থ্য পরীক্ষো প্রধতদবেন 

(অনুদমোধেত স্বোস্থ্য কম িকতিো কর্তিক পূরণ কধরদত হইদব) 

১। উচ্চতো ................................. ওজন .............................(উদি ি/ধনদে) 

 দৃধিশধি................................. রি ধবভো  ................................... 

 রি চোপ ................................ এক্স-গর প্রধতদবেন ............................ 

 ইধসধজ প্রধতদবেন ........................................................................ 

২। ধচধকৎসো ত গেণী ধবভো  .................................................................. 

৩। স্বোস্থ্য ত দূব িলতো/অসোমদযির প্রকৃধত (সাংদক্ষদপ) ............................................... 

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

 

 

 

 

 

তোধরখ .......................  .............................. 

  স্বোস্থ্য কম িকতিোর স্বোক্ষর 

(নোম ও পেবীসহ) 

 

 



 

 

 
গ োপনীয় 

মন্ত্রণোলয়/ধবভো /েপ্তর/অধফদসর নোম ......................................................................................... 

................................. হইদত .................................... পর্ িন্ত কোদলর জন্য বোধষ িক/ধবদশষ অনুদবেন। 

২য় অাংশ- জীবন বৃত্তোন্ত 

(অনুদবেনোিীন কম িকতিো পূরণ কধরদবন) 
১। নোম (স্পিোক্ষদর)-  

২। পেবী-  

৩। জন্ম তোধরখ-  

৪। ধপতোর নোম-  

৫। (ক) বববোধহক অবস্থ্ো- (খ) বতিমোন সন্তোন সাংখ্যো- 

৬। সোধভ িস/কযোডোদরর নোম (কোধকদল)-  

৭। ১৯ ........... এর চোকুরীর গজযষ্ঠতো তোধলকোয় ক্রধমক নাং-  

৮। চোকুরীদত প্রদবদশর তোধরখঃ (ক) সরকোরী চোকুরীদত- 

  (খ) গ দজদেড পদে - 

  ( ) কযোডোদর - 

৯। বতিমোন পদে গর্ো েোদনর তোধরখঃ  

১০। (ক) গবতন গেল- (খ) বতিমোন গবতন- 

১১। ধশক্ষো ত গর্োগ্যতো-  

১২। প্রধশক্ষণঃ  

  (ক) গেদশ- 

  (খ) ধবদেদশ- 

১৩। ধবদেশী ভোষোয় েক্ষতোঃ  

  ককন- 

  পঠন- 

  ধলখন- 

১৪। অনুদবেনকোরী কম িকতিোর অিীদন চোকুরীর পূণ ি গময়োে..................................হইদত........ ........................... পর্ িন্ত 

১৫। অনুদবেদন ধবদবচয সমদয়র সাংধক্ষপ্ত কোর্ িধববরণঃ  

 (ক)  

 (খ)  

 ( )  

 (ঘ)  

 (ঙ)  

 

 

 
তোধরখ .................................      অনুদবেনোিীন কম িকতিোর স্বোক্ষর ও সীল 

 



 

 

(৩য় ও ৪ক ি অাংশ অনুদবেনকোরী অনুস্বোক্ষর দ্বোরো পূরণ কধরদবন) 
৩য় অাংশ-ব্যধি ত ববধশিয 

 
মূল্যোয়দণর ধবষয় 

প্রোপ্ত মোন 

৪ ৩ ২ ১ 

২.১ শৃঙ্খলোদবোি     

২.২ ধবচোর ও মোত্রোজ্ঞোন     

২.৩ বুধিমত্তো     

২.৪ উদ্যম ও উদদ্যো      

২.৫ ব্যধিত্ব     

২.৬ সহদর্োধ তো     

২.৭ সময়োনুবধতিতো     

২.৮ ধনভিরদর্োগ্যতো     

২.৯ েোধয়ত্বদবোি     

২.১০ কোদজ আগ্রহ     

২.১১ ব্যবস্থ্ো গ্রহদণ ও আদেশ পোলদন তৎপরতো     

২.১২ ধনরোপত্তো সদচতনতো     

২.১৩ জনসোিোরদণর সধহত ব্যবহোর     

৪ক ি অাংশ-কোর্ িসম্পোেন 
৩.১ গপশো ত জ্ঞোন     

৩.২ কোদজর মোন     

৩.৩ সম্পোধেত কোদজর পধরমোণ     

৩.৪ তেোরধক ও পধরচোলনোয় সোমযি     

৩.৫ সহকমীদের সধহত সম্পকি     

৩.৬ ধসিোন্ত গ্রহদণ েক্ষতো     

৩.৭ ধসিোন্ত বোস্তবোয়দন সোমযি     

৩.৮ অিীনস্থ্দের প্রধশক্ষণ েোদন আগ্রহ ও েক্ষতো     

৩.৯ প্রকোশ ক্ষমতো (ধলখন)     

৩.১০ প্রকোশ ক্ষমতো (বোচধনক)     

৩.১১ বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেন ধলখন ও প্রধতস্বোক্ষরকরদণ তৎপরতো     

৩.১২ কতিব্যধনষ্ঠো     

 

গমোে প্রোপ্ত নম্বর- 

অসোিোরণ অত্যযত্তম উত্তম চলধত মোন চলধত মোদনর ধনদে 

৯৫-১০০ ৮৫-৯৪ ৬১-৮৪ ৪১-৬০ ৪০ ও তেধনে 

     

 

 
অনুদবেনকোরীর অনুস্বোক্ষর 



 

 

 

৫ম অাংশ- গলখধচত্র 

(অনুদবেনকোরী পূরণ কধরদবন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ষ্ঠ অাংশ-সুপোধরশ 

(অনুদবেনকোরী পূরণ কধরদবন) 

১। সাংধক্ষপ্ত মন্তব্যঃ 

 (ক) ধবদশষ প্রবণতো/দর্োগ্যতো (র্কোঃ প্রশোসধনক/েোপ্তধরক/বধহরোাং ন/অন্যোন্য) 

 (খ) সততো ও সুনোমঃ  (১) বনধতক- 

     (২) বুধিবৃধত্তক- 

     (৩) ববষধয়ক- 

 ( ) চোকুরীকোলীন প্রধশক্ষদণর জন্য আরও সুপোধরশ- 

২। পদেোন্নধতর গর্োগ্যতো (প্রদর্োজযটি রোধখয়ো বোকীগুধল কোটিয়ো ধেদবন)ঃঃ 

 (ক) পদেোন্নধতর গর্োগ্য 

 (খ) এখনও পদেোন্নধতর গর্োগ্য হন নোই 

 ( ) গর্োগ্যতোর সদব িোচ্চ সীমোনোয় গপ ৌঁধিয়োদিন 

 (ঘ) সম্প্রধত পদেোন্নধতপ্রোপ্ত, পরবতী পদেোন্নধত ধবদবচনোর সময় হয় নোই। 

৩। অন্যোন্য সুপোধরশ (র্ধে কোদক)ঃঃ 

 

 

 

 অনুদবেনকোরীর স্বোক্ষর ও সীল 

নোম (স্পিোক্ষদর) 

পেবী ...................................... 

পধরধচধত নাং............................... 

তোধরখ................................. .....  

৭ম অাংশ-প্রধতস্বোক্ষরকোরী কম িকতিোর মন্তব্য 
 আধম মদন কধর গর্, অনুদবেনকোরীর মূল্যোয়ণ অত্যযত্তম/যুধিসাং তভোদব উত্তম/কদঠোর/নমনীয়/পক্ষপোতপুি। অধিকন্তু ধনদে 

আমোর মন্তব্য গর্ো  কধরদতধিঃ  

 

 (ক) সোিোরণ মন্তব্যঃ 

 

 

 

 

 
 (খ) সোমধগ্রক মূল্যোয়দণর ধভধত্তদত প্রদেয় গমোে নম্বর   



 

 

 

 
প্রধতস্বোক্ষরকোরীর স্বোক্ষর ও সীল 

 
নোম (স্পিোক্ষদর) ....................... ................................... 

পেবী ...................................... ................................... 

তোধরখ................................. ..... ................................... 

 

৮ম অাংশ 
(মন্ত্রণোলয়/ধবভো  কর্তিক পূরদণর জন্য) 

১। পূরণ করো ফরম প্রোধপ্তর তোধরখঃ 

২। অস্বোভোধবক ধবলদম্বর কোরণঃ 

৩। েরখোদস্তর উপর কোর্ িক্রম (র্ধে কোদক)ঃঃ  

 

 

 

 

 
েোধয়ত্বপ্রপোপ্ত কম িকতিোর স্বোক্ষর ও সীল 

 
নোম (স্পিোক্ষদর) ....................... ................................... 

পেবী ...................................... ................................... 

পধরধচধত নাং.............................. ................................... 

তোধরখ................................. ..... ................................... 

গ োপনীয় 
বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেন পূরদণর গক্ষদত্র ধকছু মূখ্য ধবষয় 

(সাংধিি সকলদক ’বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেন পূরদণর গক্ষদত্র ধনদে িশোবলী’ অবশ্য পোঠ কধরদত হইদব) 

সোিোরণ অনুসরণীয় ধবষয়সমূহ 

1. সোিোরণ বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেন একজন কম িকতিোর গক্ষদত্র পধিকো বৎসদর একবোর বতরী করো হইদব। 

2. ধবদশষ বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেন উি িতন কর্তিপদক্ষর ধনদে িদশ ধবদশষ প্রদয়োজনোনুসোদর গর্ গকোন সময় বতরী করো হইদব, অবশ্য 

এই গক্ষদত্র অনুদবেনোিীন কম িকতিোদক অনুদবেনকোরী কম িকতিোর অিীদন ন্যযনপদক্ষ ৩ মোস কোল চোকুরী কধরয়ো কোধকদত হইদব। 

3. অনুদবেদন র্ধে গকোনরূপ ধবরূপ মন্তব্য কোদক তোহো হইদল সাংধিি মন্ত্রণোলয়/ধবভো  অনুদবেদনর গকবলমোত্র সাংধিি অাংদশর 

উদ্ধৃধত অনুদবেনোিীন কম িকতিোর ধনকে গপ্ররণ কধরদবন। 

4. বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেন গকোন অবস্থ্োদতই ভাঁজ করো র্োইদব নো। পূরণ করো অনুদবেন এক েপ্তর হইদত অন্য েপ্তদর গপ্ররণ 

কধরবোর সময় অবশ্যই আবি খোদম ’গ োপনীয়’ ককোটি ধচধিত কধরদত হইদব। 

 

 

 

েপ্তদরর জন্য ধনদে িশোবলী 

5. মন্ত্রণোলয়/ধবভো /েপ্তরসমূহ তোহোদের প্রশোসধনক ধনয়ন্ত্রণোিীদন সকল গ দজদেড কম িকতিোদের গক্ষদত্র অনুদবেনকোরী কম িকতিো এবাং 

প্রধতস্বোক্ষরকোরী কম িকতিোদক তোহো ধনি িোরণ কধরদবন। তোহোরো গ োপনীয় অনুদবেন গপশ করোরও পক ধনদে িশ কধরদবন। 

6. ধনকেতম উি িতন কম িকতিো অনুদবেদনর সূচনো কধরদবন এবাং অনুদবেনকোরী কম িকতিোর উপরস্থ্ কম িকতিো ইহোদত প্রধতস্বোক্ষর 

কধরদবন। অনুদবেনোিীন কম িকতিোর কোদজর সাংদ  উভদয়রই সাংধিি কোধকদত হইদব। 

7. গকোন স্পিীকরণ, ব্যোখ্যো বো ধনদে িশনোর প্রদয়োজন হইদল সাংস্থ্োপন মন্ত্রণোলদয়র সোদক গর্ো োদর্ো  করো র্োইদত পোদর। 

 



 

 

অনুদবেনোিীন কম িকতিোর জন্য ধনদে িশোবলী 

8. বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেদনর ২য় অাংশ দুই প্রদস্থ্ পূরণ কধরয়ো উভয় কধপদত র্কোস্থ্োদন তোধরখসহ স্বোক্ষর েোন কধরদবন। 

9. এই ব্যোপোদর ধনধিত হইদবন গর্, এই অাংদশ ধলধখত ব্যধি ত ধববরণ আপনোর দ্বোরো গপশকৃত সব িদশষ চোকুরীর বৃত্তোন্ত ফরম 

(ও,এস, আর ফরম) এর সোদক সাং ধতপূণ ি এবাং সতয হয়। 

10. সাংধিি কম িকতিোর ব্যক িতো ও  দুব িলতো নজদর পড়ো মোত্র ইহো র্কোশীঘ্র তোহোর গ োচরীভূত কধরদবন এবাং অনুদবেনোিীন কম িকতিোর 

বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেদন তোহো ধলধপবি কধরবোর পূদব ি সাংদশোিদনর জন্য তোহোদক এইভোদব সুদর্ো  ধেদবন। 

11. মূল ও প্রধতধলধপর সাংধিি ঘরগুধল অনুস্বোক্ষর কধরয়ো এই ফরম দুই প্রদস্থ্ পূরণ কধরদবন। 

12. গলখধচদত্র অনুদবেনোিীন কম িকতিোর একটি সোমধগ্রক মূল্যোয়ণ করো র্োইদত পোদর। তোহো িোড়ো ৩য় ও ৪ক ি অাংদশ প্রধতফধলত হয় 

নোই অনুদবেনোিীন কম িকতিো সম্পদকি এমন গকোন ধবষয় কোধকদল তোহোও গলখধচদত্রর জন্য ধনি িোধরত স্থ্োদন সাংদক্ষদপ বণ িনো 

কধরদবন। 

13. ৩য় হইদত ৬ষ্ঠ অাংশ পূরণ করোর পর ফরমটি প্রধতস্বোক্ষরকোরী কম িকতিোর ধনকে গপ্ররণ কধরদবন। 

14. আপনোর অিীদন ন্যযনতম ধতন মোস কোল চোকুরী কধরয়োদিন এমন প্রদতযক কম িকতিোর অনুদবেন গপশ কধরদবন। 

 

 

প্রধতস্বোক্ষরকোরী কম িকতিোর জন্য ধনদে িশ 

15. অনুদবেনোিীন কম িকতিোর ধবষদয় আপনোর ব্যধি ত পর্ িদবক্ষদণর আদলোদক অনুদবেনকোরী কম িকতিোর মন্তব্যসমূহ মূল্যোয়ন কধরয়ো 

৭ম অাংদশ আপনোর ধনজস্ব  মতোমত ধলধখদবন। সোমধগ্রক মূল্যোয়দনর ধভধত্তদত গমোে নোম্বোদরর প্রোপ্যতোও উদেখ কধরদবন। 

16. আপধন র্ধে মদন কদরন অনুদবেনকোরী কম িকতিোর গকোন ধবদশষ মন্তব্য ভুল এবাং তোহো বোধতল করো েরকোর তোহো হইদল আপনোর 

ধবদবচনোয় র্দকোপযুি অন্য গকোন মন্তব্য ধলধপবি কধরদবন। আপধন র্ধে গকোন মন্তদব্যর ধবষদয় সম্পূণ ি একমত নো হন, তোহো 

হইদল ৭ম অাংদশ প্রধতস্বোক্ষরকোরী কম িকতŠঃোর মন্তব্য শীষ িক স্থ্োদন আপনোর ধনজস্ব মতোমত ধলধখদবন। 

17. আপনোর মন্তব্য ধলধখয়ো প্রধতস্বোক্ষদরর পর ফরমটি সাংধিি মন্ত্রণোলয়/ধবভো /েপ্তদরর বোধষ িক গ োপনীয় অনুদবেন গহফোজদতর জন্য 

েোয়ী কম িকতিোর ধনকে গপ্ররণ করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

বোঃসঃমঃ-১৯৯৭/৯৮-১০০২৯এফ-১৫,০০,০০০ কধপ, (মদ্রণোদেশ-২৯/৯৭-৯৮) ২০০৮। 
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