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স্মাযক নাং- ৩৭.২৪.০০০০.০০১.১১.০০২.১৮-৫৮                                                                               তাশযখ: 
২৩ পাল্গুন, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ 

০৭ ভার্ চ, ২০১৯ শিস্টাব্দ 
 

প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা ট্রাদস্ট শনদনাক্ত শূন্য দমূদ যাশয শনদয়াদগয জন্য দদয াদবচ ফশণ চত দতচ প্রকৃত ফাাংরাদদশ নাগশযকদদয শনকট থথদক দযখাস্ত 

আফান কযা মাদে: 

ক্রভ

নাং 

দদয নাভ ও থেড 

(জাতীয় থফতন থের 

২০১৫ অনুমায়ী) 

ফয় দদয 

াংখ্যা 

শক্ষাগত থমাগ্যতা ও অশবজ্ঞতা থম কর থজরায 

প্রাথী আদফদন 

কযদত াযদফন 

১. ব্যশক্তগত কাযী  

(থেড-১৩) 

থফতন থের  

(১১০০০-২৬৫৯০) 

১৮-৩০ ফছয ০১ 

(এক)টি 

 

ক) স্বীকৃত থফাড চ দত স্দাতক শডেী/ভভান া; 

খ) কশিউটাদয ওয়াড চ প্রদশাং/ডাটা এশি ও 

টাইশাং জানদত দফ; এফাং 

গ) ফাাংরা ও ইাংদযশজ কদিাদজয গশত প্রশত শভশনদট 

২৫ ও ৩০ ব্দ। 

কর থজরায 

প্রাথীগণ আদফদন 

কযদত াযদফন 
২. শাফযক্ষক  

(থেড-১৩)থফতন থের  

(১১০০০-২৬৫৯০) 

১৮-৩০ ফছয ০১ 

(এক)টি 

 

ক) স্বীকৃত থফাড চ দত ফাশণজয শফবাদগ ২য় থেশণয 

স্দাতক শডেী; এফাং 

খ) কশিউটায র্ারনায় দক্ষতা থাকথত দফ। 

৩. ডাটা এশি/কদিার 

অাদযটয 

(থেড-১৬) 

থফতন থের  

(৯৩০০-২২৪৯০) 

১৮-৩০ ফছয 

[মুশক্তদমাদ্ধা/ীদ মুশক্তদমাদ্ধাদদয 

ন্তাদনয থক্ষদে ফয়ীভা ১৮-৩২ 

ফছয। তদফ মুশক্তদমাদ্ধাদদয ন্তাদনয 

ন্তানদদয থক্ষদে ফয়ীভা ১৮-৩০ 

ফছয] 

০১ 

(এক)টি 

 

(ক) থকাদনা স্বীকৃত থফাড চ দত উচ্চ ভাধ্যশভক 

াটি চশপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ চ; এফাং 

খ) ফাাংরা ও ইাংদযশজ কদিাদজয গশত প্রশত শভশনদট 

২৫ ও ৩০ ব্দ। 

কর থজরায 

শুধুভাে মুশক্তদমাদ্ধায 

ন্তান/মুশক্তদমাদ্ধায 

ন্তাদনয ন্তানগণ 

আদফদন কযদত 

াযদফন 

৪. ড্রাইবায (থেড-১৬) 

(থফতন থের ৯৩০০-

২২৪৯০) 

১৮-৩০ ফছয ০১ 

(এক)টি 

 

ক) ৮ভ থেশণ া; 

খ) ফাাংরা ও ইাংদযশজ শরখদত ও িদত ক্ষভ। 

গ) বফধ রাইদন্স ফাস্তফ অশবজ্ঞতা থাকদত দফ। 

কর থজরায 

প্রাথীগণ আদফদন 

কযদত াযদফন 
 

তচাফরী: 

১। কর প্রাথীদক জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য শনধ চাশযত (Prescribed) র্াকুযীয আদফদন পযদভ আদফদন কযদত দফ। আদফদনকাযীগণদক আগাভী ২৮/০৩/২০১৯ 

শি: তাশযখ শফদকর ৫.০০ টায ভদধ্য (শুধুভাে ডাকদমাদগ) ব্যফস্থানা শযর্ারক (অশতশযক্ত শর্ফ), প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা ট্রাস্ট, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাশি 

নাং-৪৪ (২য় তরা), িক নাং-১২/এ, ধানভশি, ঢাকা-১২০৯ ফযাফয আদফদন াঠাদত দফ।  

২। আদফদনদেয াদথ প্রথভ থেশণয থগদজদটড কভ চকতচা কর্তচক তযাশয়ত (নাভ ীর) শননফশণ চত কাগজে াংযুক্ত কযদত দফ:  

ক)  দ্য থতারা াদাট চ াইদজয ০৩ (শতন) কশ ছশফ।  

খ)  ফয় প্রভাদণয জন্য শক্ষা থফাড চ কর্তচক প্রদত্ত এএশ/ভভান যীক্ষায মূর/াভশয়ক নদদেয তযাশয়ত অনুশরশ।  

 গ) মুশক্তদমাদ্ধা/ীদ মুশক্তদমাদ্ধাদদয ন্তান/ন্তাদনয ন্তানদদয  থক্ষদে ফ চদল নীশতভারা অনুমায়ী মুশক্তযুদ্ধ শফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তচক জাশযকৃত তাদদয 

শতা/ভাতায/শতায শতা/শতায ভাতা/ভাতায শতা/ভাতায ভাতা (প্রদমাজয থক্ষদে) এয মুশক্তদমাদ্ধা াটি চশপদকট, মা মথামথবাদফ উযুক্ত কর্তচক্ষ কর্তচক 

স্বাক্ষশযত ও প্রশতস্বাক্ষশযত, এয তযাশয়ত অনুশরশ।  

৩। শরশখত যীক্ষায় উত্তীণ চ প্রাথীগণদক থভৌশখক যীক্ষা েদণয ভয় শননফশণ চত কাগজদেয মূর কশ প্রদ চন কযদত দফ:  

ক) কর শক্ষাগত থমাগ্যতায মূর/াভশয়ক নদদেয তযাশয়ত অনুশরশ। 

খ) াংশিষ্ট ইউশনয়ন শযলদদয থর্য়াযম্যান/থৌযবায থভয়য/শটি কদ চাদযদনয ওয়াড চ কাউশন্সরয কর্তচক প্রদত্ত নাগশযকত্ব নদদেয তযাশয়ত কশ; 

খ) প্রাথী থম মুশক্তদমাদ্ধা /ীদ মুশক্তদমাদ্ধায ন্তান/ন্তাদনয ন্তানদদয এই ভদভ চ াংশিষ্ট ইউশনয়ন শযলদ থর্য়াযম্যান/শটি কদ চাদযদনয ওয়াড চ কাউশন্সরয/ 

থৌযবায থভয়য/কাউশন্সরয কর্তচক প্রদত্ত াটি চশপদকট (প্রদমাজয থক্ষদে)। 

৪। প্রাথীয ফয় ২৮/০৩/২০১৯ শি: তাশযদখ ১৮ থথদক ৩০ ফছয দত দফ। মুশক্তদমাদ্ধা/ীদ মুশক্তদমাদ্ধাগদণয ন্তাদনয এফাং প্রশতফন্ধী প্রাথীদদয ফয় দফ চাচ্চ ৩২ 

ফছয দত দফ। মুশক্তদমাদ্ধা/ীদ মুশক্তদমাদ্ধাগদণয ন্তাদনয ন্তানদদয থক্ষদে ফয় ৩০ ফছয দত দফ।   

৫। শনদয়াগ শফজ্ঞশিদত ফশণ চত কর দদয থক্ষদে যীক্ষায শপ ফাফদ (অদপযতদমাগ্য) ১০০/- (একত) টাকা, ব্যফস্থানা শযর্ারক, প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা 

ট্রাস্ট এয অনুকূদর জভায স্ব-দক্ষ ব্যাাংক ড্রাপট/থ-অড চায আদফদনদেয াদথ াংদমাজন কযদত দফ।   

৬। খাদভয উদয দদয নাভ, শনজ থজরা এফাং থকান থকাটায প্রাথী তা উদেখ কযদত দফ। 

৭। আদফদনদেয াদথ আদফদনকাযীয ঠিকানা শরশখত ৫ (াঁর্) টাকায ডাকটিদকট াংযুক্ত একটি থপযত খাভ (১০”-৪.৫” াইদজয) াঠাদত দফ। 

৮। র্াকুশযযত প্রাথীদদযদক মথামথ কর্তচদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন কযদত দফ। 

৯। শরশখত, ব্যফাশযক এফাং থভৌশখক যীক্ষায় অাংেদণয জন্য প্রাথীদদযদক থকান প্রকায টিএ, শডএ থদওয়া দফ না। 

১০। শক্ষা ভন্ত্রণারয় ও প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা ট্রাস্ট এয ওদয়ফাইট মথাক্রদভ www.moedu.gov.bd এফাং www.pmedutrust.gov.bd থত 

শফজ্ঞশিটি আদফদদনয  শনধ চাশযত (Prescribed) পযভ াওয়া  মাথফ। উক্ত ওদয়ফা ইটমূদ প্রদফদেয একটি নমুনা াংযুক্ত কযা দয়দছ। 

প্রাথীদদযদক আদফদনদেয াদথ প্রদফদেয দুই কশ পূযণপূফ চক দাশখর কযদত দফ। 

১১। ব্যশক্তগত কাযী এফাং  শাফযক্ষক দদ গত ০৩/০৩/২০১৮ শি. তাশযদখয শনদয়াগ শফজ্ঞশি প্রকাদয য থমফ প্রাথী  আদফদন কদযদছন তাদদয পূদফ চয 

আদফদনই শফদফশর্ত দফ। তাদদয নতুন কদয আদফদন কযায প্রদয়াজন থনই। 

১২। শনদয়াগ াংক্রান্ত থম থকান শফলদয় কর্তচদক্ষয শদ্ধান্তই চূিান্ত ফদর গণ্য দফ। 

                                                                                                       স্বাক্ষশযত 
 

 (এশফএভ জাশকয থাাইন) 

ব্যফস্থানা শযর্ারক (অশতশযক্ত শর্ফ) 

প্রধানভন্ত্রীয শক্ষা ায়তা ট্রাস্ট 
 

http://www.pmedutrust.gov.bd/
http://www.moedu.gov.bd/
http://www.pmedutrust.gov.bd/


 

 

চাকরিি আবেদন ফিম 

 
 

 

 

 

 

 

 

১. পবদি নাম:  

২. রেজ্ঞরিি নম্বি:                                                                                                      তারিখ:         

 

৩. 
প্রার্থীি নাম: 

োাংলায়: 

ইাংবিজীবত (Capital Letter): 

 

৪. 

জাতীয় পরিচয় নম্বি:                       যে যকান 

একটি 
জন্ম রনেন্ধন নম্বি:                       

৫. জন্ম তারিখ:          ৬. জন্মস্থান (যজলা): 

৭. রেজ্ঞরিবত উরিরখত তারিবখ প্রার্থীি েয়স: েছি  মাস  রদন  

৮. মাতাি নাম: 

৯. রপতাি নাম: 

১০. 

ঠিকানা: েততমান স্থায়ী 

োসা ও সড়ক  (নাম ও নম্বি):   

গ্রাম/পাড়া/মহিা:   

ইউরনয়ন/ ওয়ার্ ত:   

র্াকঘি:   

যপাস্ট যকার্ নম্বি:   

উপবজলা:   

যজলা:   

১১. যোগাবোগ: যমাোইল/যেরলবফান নন্বি: ই-যমইল (েরদ র্থাবক): 

১২. জাতীয়তা: ১৩. যজন্ডাি: 

১৪. ধম ত: ১৫. যপশা: 

 

১৬. 

রশক্ষাগত যোগ্যতা: 

পিীক্ষাি নাম রেষয় রশক্ষা প্ররতষ্ঠাবনি নাম পাবসি সন যোর্ ত/রেশ্বরেদ্যালয় যগ্রর্/যেরি/রেভাগ 

      

      

      

      

১৭. অরতরিক্ত যোগ্যতা (েরদ র্থাবক): 

১৮ অরভজ্ঞতাি রেেিি (প্রবোজয যক্ষবে): 

১৯. 

 

যকাো (টিক রদন): 

 

মুরক্তবোদ্ধা/শহীদ মুরক্তবোদ্ধাবদি পুে-কন্যা/পুে-কন্যাি পুে-কন্যা  এরতম/শািীরিক প্ররতেন্ধী  

ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী  আনসাি ও গ্রাম প্ররতিক্ষা সদস্য  অন্যান্য (উবিখ করুন)   

২০. 

ব্াাংক ড্রাফে/যপ-অর্ তাি নাং    তারিখ:         

ব্াাংক ও শাখাি নাম: 

২১. রেভাগীয় প্রার্থী রকনা  (টিক রদন): হযাঁ না প্রবোজয নয় 

  

আরম এ মবম ত অঙ্গীকাি কিরছ যে, ওপবি েরি তত তথ্যােরল সম্পূি ত সতয। যমৌরখক পিীক্ষাি সময় উরিরখত তথ্য প্রমাবিি জন্য সকল মূল সাটি তরফবকে ও যিকর্ তপে উপস্থাপন 

কিে। যকান তথ্য অসতয প্রমারিত হবল আইনানুগ শারি যভাগ কিবত োধ্য র্থাকে।  

 
তারিখ:         প্রার্থীি স্বাক্ষি 

 

 

 

সদ্য যতালা ০১ 

করপ িরঙ্গন ছরে 

আঠা রদবয় 

লাগাবত হবে  



 

 

প্রবেশপত্র 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী োাংলাবেশ সরকার 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শেভাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

োশি নাং-৪৪ (২য় তলা), সিক নাং-১২/এ, ধানমশি, ঢাকা-১২০৯ 

www.pmedutrust.gov.bd 

 

             

               (অশিস কর্তকৃ পূরণীয়)  (প্রার্থী কর্তকৃ পূরণীয়)  

 

ররাল নাং: ..............................................                      পবের নাম: ................................................................... 

পরীক্ষা রকবের নাম: .....................................                    নাম:  ............................................................................ 

পরীক্ষার তাশরখ:  .....................................                    শপতা/স্বামীর নাম:  ..........................................................  

পরীক্ষার সময়:  .....................................                     েতমৃান  ঠিকানা:  .......................................................... 

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

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

শনবেশৃােলী: 

১।  পরীক্ষা রকবে প্রবেবশর সময় প্রবেশপত্রটি প্রেশনৃ করবত হবে। 

২। রমাোইল রিান, কযালকুবলটর ও রকান ইবলকট্রশনক্স শজশনসপত্র শনবয় পরীক্ষার হবল প্রবেশ করা যাবে না। 

৩। পরীক্ষা শুরুর ১৫ শমশনট পূবে ৃশনধাৃশরত আসন গ্রহণ করবত হবে। 

৪। প্রবয়াজনীয় কলম, রপশিল ইতযাশে পরীক্ষার্থীর সাবর্থ আনবত হবে। 

৫। প্রবেশপত্র ছািা রকান কাগজপত্র পরীক্ষার্থীর শনকট পাওয়া রগবল তাবক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ হবত শেরত রাখা হবে এোং আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহণ করা হবে। 

৬। শলশখত পরীক্ষায় উত্তীণ ৃপ্রার্থীবের এটি পরেতী ব্যেহাশরক ও রমৌশখক পরীক্ষার প্রবেশপত্র শহবসবে শেবেশিত হবে; নতুন কবর আর রকান প্রবেশপত্র ইস্যয করা 

হবে না।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শে: দ্র: এই প্রবেশপবত্রর দুই কশপ আেশিকভাবে আবেেনপবত্রর সাবর্থ রপ্ররণ করবত হবে।         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 সহকারী পশরিালক (প্রশাসন) 

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

 

সদ্য রতালা ০১ কশপ 

রশিন ছশে আঠা 

শেবয় লাগাবত হবে  

  

http://www.pmedutrust.gov.bd/

