
গগোপনীয় 
 

বোাংোদেল গম ও ভুট্টো গদবণো ইনস্টিটিউট 
নস্টলপুর, স্টেনোজপুর 

 

(ল্যোবদরটরী এদটনদেন্ট/স্টিদপয়োরোর/ম-পয যোয়ভুক্ত ইত্যোস্টে চতুর্ য গেণীর কম যচোরীদের জন্য) 

 
গকন্দ্র/উপ-গকন্দ্র/স্টবভোগ/লোখো : ........................................................................................................   

 
...................................... ইদত্..................................  স্টি. পয যন্ত মদয়র বোস্ট যক/স্টবদল িস্টত্দবেন 

 

অ.   ১।   নোম (দমোটো অক্ষদর) ও বোস্টর আইস্টে নাং : ................................................................................. 

 ২।   পেবী  : ................................................................................. 

 ৩।   জন্ম ত্োস্টরখ : ................................................................................. 

 ৪।   স্টনজ গজো : ................................................................................. 

 ৫।  গমোবোই নাং : ................................................................................. 

 ৬।  বত্যমোন গবত্ন ও গবত্নক্রম : ................................................................................. 

 ৭।   চোকুরীদত্ গযোগেোদনর ত্োস্টরখ : ................................................................................. 

 ৮।   বত্যমোন পদে গযোগেোদনর ত্োস্টরখ : ................................................................................. 

 ৯।   স্টলক্ষোগত্ গযোগ্যত্ো  : ................................................................................. 

 ১০।   িস্টলক্ষণ/স্টবদল িস্টলক্ষণ (যস্টে র্োদক)  : ................................................................................. 

      ১১।  িস্টত্দবেনকোরী অস্টসোদরর অীীদন চোকুরীর িকক গময়োে .................... ইদত্ ..................... স্টি. পয যন্ত 

   
িকক ঘদর অনুস্বোক্ষর দ্বোরো মূল্যোয়ন স্টস্টপবদ্ধ কস্টরদত্ ইদব। অক্ষর দ্বোরো গয মূল্যোয়ন িকোল করো ই ত্োো এইরুপঃ  

ক১=অস্টত্ উত্তম,  ‘ক’= উত্তম, ‘খ’=চস্টত্মোন, ‘গ’ চস্টত্মোদনর স্টনদে এবাং এবাং ‘ঘ’= দন্তোজনক নদ। 

 

 ক১ ক খ গ ঘ মন্তব্য 

আ.   ১।    বুস্টদ্ধমত্তো ও মোনস্টক ত্ৎপরত্ো       

      ২।   গপলোগত্ জ্ঞোন       

      ৩।   উদযোগ       

      ৪।   কোদজর মোন ও পস্টরমোণ       

      ৫।   দযোগীত্ো        

      ৬।   আগ্র ও পস্টরেম       

      ৭।  ত্ত্ো ও সুনোম       

      ৮।   স্বোস্থ্য       

      ৯।   ময়োনুবস্টত্যত্ো       

      ১০।   শাংখোদবোী       

      ১১। স্টবনয়       

      ১২।        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ই.    োমস্টগ্রক মূল্যোয়ন ও পদেোন্নস্টত্র গযোগ্যত্োঃ   

           (একটি বোদে অন্যগুস্ট কোটিয়ো স্টেন) 

 
 ১।   অস্টত্ উত্তম/উত্তম/চস্টত্মোন/চস্টত্মোদনর স্টনদে/দন্তোজন নদ। 

২।  পদেোন্নস্টত্/উচ্চত্র গবত্নক্রম (টোইমদে)/স্টদকলন গগ্রে গে মঞ্জুরীর জন্য সুপোস্টরলকৃত্/সুপোস্টরল করো ই নো ।  

 

 

ত্োস্টরখঃ               িস্টত্দবেনকোরী অস্টসোদরর স্বোক্ষর ও ী 

 

  

 
ঈ.    িস্টত্স্বোক্ষরকোরী অস্টসোদরর মন্তব্যঃ 

 
(ক) আস্টম মদন কস্টরদয,িস্টত্দবেনকোরীঅস্টসোদররমূল্যোয়নঅতুযত্তম/যুস্টক্তাংগত্ভোদবউত্তম/কদ োর/নমনীয়/পক্ষপোত্দুষ্ট। 

অস্টীকন্তু স্টনদে আমোর মন্তব্য গযোগ কস্টরদত্স্ট ঃ 

 

 
ত্োস্টরখঃ              িস্টত্স্বোক্ষরকোরী অস্টসোদরর স্বোক্ষর ও ী 

 

 

 
সরম পূরদণর স্টনদে যলোবীঃ 

১।  (ক) ল্যোবদরটরী এদটনদেন্ট/স্টিদপয়োরোর/ম-পয যোয়ভুক্ত ইত্যোস্টে ৪র্ য গেণীর কম যচোরীদের স্টকছু গমৌস্টক গুণ ও 

কোয যম্পেদনর  মোন িস্টত্ বৎরোদন্ত স্টস্টপবদ্ধ করোর জন্য এই সরমটি তত্রী করো ইয়োদ । যস্টে গকোন কম যকত্যো 

গকোন স্টবদল গেণীর কম যচোরীদের গক্ষদে সরদমর গকোন কোম অপূণ য রোস্টখদত্ চোন, ত্োো ইদ মন্তদব্যর ঘদর 

“িদযোজয নদ’’ স্টস্টখদত্ ইদব।  

 (খ) ভোরিোপ্ত কম যকত্যো অর্বো ত্ৎকর্তযক মদনোনীত্ কম যকত্যো এই সরদমর াংস্টিষ্ট ঘরগুস্ট অনুস্বোক্ষর কস্টরয়ো পূরণ 

কস্টরদবন ও  ত্াঁোর পরবত্ী উর্ধ্যত্ন কম যকত্যো িস্টত্স্বোক্ষর কস্টরদবন।  

 (গ) এই িস্টত্দবেন গগোপনীয়। ত্দব ইোদত্ গকোন স্টবরূপ মন্তব্য র্োস্টকদ াংস্টিষ্ট কম যচোরীদক উো জোনোইদত্ ইদব। 

িস্টত্দবেনোীীন কম যচোরী ইোর জবোদব স্টবরূপ মন্তব্য বোস্টত্দর জন্য মোপস্টরচোক মদোেদয়র স্টনকট আদবেন গপল 

কস্টরদত্ পোদরন।  

 
িস্টত্দবেনকোরী অস্টসোদরর জন্য স্টনদে যলঃ  

 
২।  (ক) আপনোর অীীনস্থ্দের ম্পদকয িস্টত্দবেন স্টস্টখবোর ময় যর্োম্ভব বস্তুস্টনষ্ট উন। সুস্পষ্ট ও রোস্টর মন্তব্য করুন 

এবাং অস্টত্রঞ্জন ও স্থ্ু অব-মুল্যোয়ন পস্টরোর করুন। 

 
(খ) আ এবাং ই অাংলর কোমগুস্ট পূরণ করোর পর সরমটি িস্টত্স্বোক্ষরকোরী অস্টসোদরর স্টনকট গিরণ কস্টরদবন।  

 
(গ) আপনোর অীীদন নুন্যত্ম স্টত্ন মোকো চোকুরী কস্টরয়োদ ন এমন িদত্যক অস্টসোর/কম যচোরীর িস্টত্দবেন স্টস্টখদবন।  

 
িস্টত্স্বোক্ষরকোরীর অস্টসোদরর জন্য স্টনদে যলঃ 

৩।   (ক) িস্টত্দবেনোীীন কম যচোরী ম্পদকয আপনোর ব্যস্টক্তগত্ জ্ঞোদনর আদোদক িস্টত্দবেনকোরী অস্টসোদরর মন্তব্য মূল্যোয়ন 

করুন, অত্ঃপর আপনোর স্টনজস্ব মন্তব্য স্টস্টপবদ্ধ করুন।  

 (খ) যস্টে আপস্টন মদন কদরন গয, িস্টত্দবেনকোরী অস্টসোদরর এক বো একোস্টীক মন্তব্য িকক নদ এবাং উো বোস্টত্ 

করো উস্টচত্, ত্োো ইদ ো কোস্টদত্ উো কোটিয়ো অনুস্বোক্ষর করুন ও আপনোর স্টবদবচনোর িকক মন্তব্য 

স্টন্নদবস্টলত্ করুন।  

 (গ) গয মন্তব্য আপস্টন স্টবরূপ বস্টয়ো স্টবদবচনো কদরন ত্োোর নীদচ গরখো টোস্টনয়ো স্টচহৃত্ করুন।  

 (ঘ) সরম িস্টত্স্বোক্ষর করোর পর িস্টত্দবেন গসোজত্কোরী অস্টসোদরর স্টনকট গিরণ করুন।  


