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নস্টপুয, স্টদনোজপুয 

 
(অস্টপ োয়ক/স্টনযোত্তো প্রযী/ভোরী/স্টযছন্নতোকভী/ভ-ম যোয়ভুক্ত ইতযোস্টদ চতুথ য গেণীয কভ যচোযীদদয জন্য) 

 

গকন্দ্র/উ-গকন্দ্র/স্টফবোগ/োখো: ........................................................................................................ 

 
.................................. ইদত   ................................ স্টি. ম যন্ত ভদয়য ফোস্টল যক/স্টফদল প্রস্টতদফদন  
 

অ.   ১।   নোভ (দভোটো অক্ষদয) ও ফোস্টয আইস্টি : ................................................................................. 

 ২।   দফী  : ................................................................................. 

 ৩।   জন্ম তোস্টযখ : ................................................................................. 

 ৪।   স্টনজ গজরো : ................................................................................. 

 ৫।  গভোফোইর নাং : .............................................................................. 

 ৬। ফতযভোন গফতন ও গফতনক্রভ : ................................................................................. 

 ৭।   চোকুযীদত গমোগদোদনয তোস্টযখ : ................................................................................. 

 ৮।   ফতযভোন দদ গমোগদোদনয তোস্টযখ : ................................................................................. 

 ৯।   স্টক্ষোগত গমোগ্যতো  : ................................................................................. 

 ১০।   প্রস্টক্ষণ/স্টফদল প্রস্টক্ষণ (মস্টদ থোদক)  : ................................................................................. 

 ১১।  প্রস্টতদফদনকোযী অস্টপোদযয অধীদন চোকুযীয ঠিক গভয়োদ ......................... ইদত .......................... স্টি. ম যন্ত  

   

ঠিক ঘদয অনুস্বোক্ষয দ্বোযো মূল্যোয়ন স্টরস্টফদ্ধ কস্টযদত ইদফ। অক্ষয দ্বোযো গম মূল্যোয়ন প্রকো কযো ইর তোো এইরূঃ  
ক১=অস্টত উত্তভ, ‘ক’= উত্তভ, ‘খ’=চরস্টতভোন, ‘গ’ চরস্টতভোদনয স্টনদে এফাং ‘ঘ’= দন্তোলজনক নদ। 

 ক১ ক খ গ ঘ ভন্তব্য 

আ.   ১।  কোদজয ভোন ও স্টযভোণ       

      ২।   দমোগীতো       

      ৩।  আগ্র ও স্টযেভ       

      ৪।  ততো ও সুনোভ       

      ৫।  স্বোস্থ্য       

      ৬।  ভয়োনুফস্টতযতো       

      ৭।  শৃঙ্খরোদফোধ       

      ৮।   স্টফনয়       

      ৯।          

      ১০।          

 



 

২ 

ই.   োভস্টগ্রক মূল্যোয়ন ও দদোন্নস্টতয গমোগ্যতোঃ   

        (একটি ফোদদ অন্যগুস্টর কোটিয়ো স্টদন) 

 
১।   অস্টত উত্তভ/উত্তভ/চরস্টতভোন/চরস্টতভোদনয স্টনদে/দন্তোলজন নদ। 

২।  দদোন্নস্টত/উচ্চতয গফতনক্রভ (টোইভদের)/স্টদরকন গগ্রি গের ভঞ্জুযীয জন্য সুোস্টযকৃত/সুোস্টয কযো ইর নো। 

 

  

তোস্টযখঃ           প্রস্টতদফদনকোযী অস্টপোদযয স্বোক্ষয ও ীর  

 

 

 

 

ঈ.    প্রস্টতস্বোক্ষযকোযী অস্টপোদযয ভন্তব্যঃ 

 
(ক) আস্টভ ভদন কস্টয গম, প্রস্টতদফদনকোযী অস্টপোদযয মূল্যোয়ন অতুযত্তভ/যুস্টক্তাংগতবোদফ উত্তভ/কদ োয/নভনীয়/ক্ষোতদুষ্ট। অস্টধকন্তু 

স্টনদে আভোয ভন্তব্য গমোগ কস্টযদতস্টছঃ 

 

 

 
তোস্টযখঃ           প্রস্টতস্বোক্ষযকোযী অস্টপোদযয স্বোক্ষয ও ীর 

 

 

 

 
পযভ পূযদণয স্টনদদ যোফরীঃ 

 

১।  (ক) অস্টপ োয়ক/স্টনযোত্তো প্রযী/ভোরী/স্টযছন্নতোকভী/ভ-ম যোয়ভুক্ত ইতযোস্টদ ৪থ য গেণীয কভ যচোযীদদয স্টকছু গভৌস্টরক গুণ ও 

কোম যম্পোদদনয ভোন প্রস্টত ফৎযোদন্ত স্টরস্টফদ্ধ কযোয জন্য এই পযভটি ততযী কযো ইয়োদছ। মস্টদ গকোন কভ যকতযো গকোন স্টফদল 

গেণীয কভ যচোযীদদয গক্ষদে পযদভয গকোন করোভ অপূণ য যোস্টখদত চোন, তোো ইদর ভন্তদব্যয ঘদয “প্রদমোজয নদ’’ স্টরস্টখদত ইদফ।  

 
 (খ)  বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো অথফো তৎকর্তযক ভদনোনীত কভ যকতযো এই পযদভয াংস্টিষ্ট ঘযগুস্টর অনুস্বোক্ষয কস্টযয়ো পূযণ কস্টযদফন ও তাঁোয 

যফতী উর্ধ্যতন কভ যকতযো প্রস্টতস্বোক্ষয কস্টযদফন।  

 
 (গ) এই প্রস্টতদফদন গগোনীয়। তদফ ইোদত গকোন স্টফরূ ভন্তব্য থোস্টকদর াংস্টিষ্ট কভ যচোযীদক উো জোনোইদত ইদফ। প্রস্টতদফদনোধীন 

কভ যচোযী ইোয জফোদফ স্টফরূ ভন্তব্য ফোস্টতদরয জন্য ভোস্টযচোরক ভদোদদয়য স্টনকট আদফদন গ কস্টযদত োদযন।  

 

প্রস্টতদফদনকোযী অস্টপোদযয জন্য স্টনদদ যঃ  

২।   (ক)   আনোয অধীনস্থ্দদয ম্পদকয প্রস্টতদফদন স্টরস্টখফোয ভয় মথোম্ভফ ফস্তুস্টনষ্ট উন। সুস্পষ্ট ও যোস্টয ভন্তব্য করুন এফাং 

অস্টতযঞ্জন ও স্থ্ুর অফ-মুল্যোয়ন স্টযোয করুন। 

 (খ) আ এফাং ই অাংয করোভগুস্টর পূযণ কযোয য পযভটি প্রস্টতস্বোক্ষযকোযী অস্টপোদযয স্টনকট গপ্রযণ কস্টযদফন।  

 (গ)  আনোয অধীদন ন্যযনতভ স্টতন ভোকোর চোকুযী কস্টযয়োদছন এভন প্রদতযক অস্টপোয/কভ যচোযীয প্রস্টতদফদন স্টরস্টখদফন।  

 
প্রস্টতস্বোক্ষযকোযীয অস্টপোদযয জন্য স্টনদদ যঃ 

৩। (ক) প্রস্টতদফদনোধীন কভ যচোযী ম্পদকয আনোয ব্যস্টক্তগত জ্ঞোদনয আদরোদক প্রস্টতদফদনকোযী অস্টপোদযয ভন্তব্য মূল্যোয়ন করুন, 

অতঃয আনোয স্টনজস্ব ভন্তব্য স্টরস্টফদ্ধ করুন।  

 

 (খ) মস্টদ আস্টন ভদন কদযন গম, প্রস্টতদফদনকোযী অস্টপোদযয এক ফো একোস্টধক ভন্তব্য ঠিক নদ এফাং উো ফোস্টতর কযো উস্টচত, 

তোো ইদর রোর কোস্টরদত উো কোটিয়ো অনুস্বোক্ষয করুন ও আনোয স্টফদফচনোয ঠিক ভন্তব্য স্টন্নদফস্টত করুন।  

 

 

 (গ) গম ভন্তব্য আস্টন স্টফরূ ফস্টরয়ো স্টফদফচনো কদযন তোোয নীদচ গযখো টোস্টনয়ো স্টচহৃত করুন।  
 
 

 

 (ঘ) পযভ প্রস্টতস্বোক্ষয কযোয য প্রস্টতদফদন গপোজতকোযী অস্টপোদযয স্টনকট গপ্রযণ করুন।  


