পুলিশ প্রত্যয়ন লিিরণী ফরম
সমস্ত দফাগুলির সঠিক উত্তর লিলিিদ্ধ করার জন্য একজন দালয়ত্বশীি অলফসার দরখাস্তকারীকক যথাযথভাকি প্রশ্ন কলরকিন,
কারণ ককান লকছু িাদ কেকি কদরী হওয়ার সম্ভিনা থালককত্ িাকর ও িলরলিলত্র কেকে লিভ্রালির সৃলি হইকত্ িাকর।
প্রাথী কয িকদ লনযুক্ত হইকিন কসই িকদর নাম:

১ম ভাে (প্রাথী লনকজ পূরণ কলরকিন)

১। ডাকনাম থালককি ত্ৎসহ পুরা নাম (স্পিােকর) ও জাত্ীয়ত্া:
২। লিত্ার পুরা নাম ও িাকুরীকত্ থালককি িকদর নাম এিং জাত্ীয়ত্া:
৩। স্থায়ী ঠিকানা (লি, লি, এস, লস ফরম-১ এর সলহত্ সামঞ্জস্য রালখয়া)
৪। িত্তমান িাসস্থাকনর ঠিকানা:
৫। প্রাথী কয সি স্থাকন লিেত্ িাঁি িৎসকর ছয় মাকসর অলিক অিস্থান কলরয়াকছন কসইসি স্থাকনর ঠিকানা:
ঠিকানা

ত্ালরখ িয তি

ত্ালরখ হইকত্

৬। জন্ম ত্ালরখ (প্রাথী মাধ্যলমক স্কুি সার্ তলফককর্ িরীোয় উত্তীণ ত
হইয়া থালককি উক্ত সার্ তলফকককর্র িয়স লিলখকত্ হইকি):
৭। জন্মস্থান (গ্রাম, থানা, কজিা ইত্যালদ উকেখ কলরকত্ হইকি):
৮। প্রাথী িকনর িৎসর িয়স হইকত্ কযসি লিদ্যািকয় ও মহালিদ্যািকয় অধ্যয়ন কলরয়াকছন কসইসি লশো প্রলত্ষ্ঠাকনর নাম ও
িৎসর উকেখপূি তক লশোেত্ কযাগ্যত্াাঃ
লিদ্যািয়, মহালিদ্যািয়, লিশ্বলিদ্যািয় ইত্যালদর নাম

কেণীর করাি নম্বর

ভলত্তর ত্ালরখ

িলরত্যাকের ত্ালরখ
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৯।

ককান সরকালর/স্বায়ত্তশালসত্/আিা-স্বায়ত্তশালসত্/স্থানীয় সরকাকরর সংস্থাসহ কিসরকালর প্রলত্ষ্ঠাকন প্রাথী পূকি ত িাকুরী কলরয়া
থালককি উহার পূণ ত লিিরণ ও ঠিকানা এিং কসইগুলি িলরত্যাকের কারণ:
অলফস/ব্যিসায় প্রলত্ষ্ঠান

ত্ালরখ হইকত্

ত্ালরখ িয তি

িলরত্যাকের কারণ

ত
িাংিাকদশ কসনািালহনীর অিীকন প্রাথী পূকি ত িাকুরী কলরয়া থালককি, অব্যলহলত্ সার্টলফকককর্
লিলিিদ্ধ িাকুরীর কময়াদ, লক লক
দালয়ত্ব িািন কলরয়াকছন এিং িলরে ও আিার-ব্যিহার সম্পলকতত্ লরকিাকর্ তর সংলিি লিিরণালদ উকেখ কলরকত্ হইকি।
িাংিাকদশ স্বািীনত্া সংগ্রাকম মুলক্তকযাদ্ধা লহসাকি ককান প্রাথী পূকি ত কাজ কলরয়া থালককি এই মকমত উিযুক্ত কর্ততিে কর্ততক
ত
প্রদত্ত সার্টলফককর্
সংকে লদকত্ হইকি।
ত
র্ীকাাঃ- সংলিি লনকয়ােকারী কর্ততিেকক সন্তুি হইকত্ হইকি, উলেলখত্ ভূত্পূি ত সামলরক কমতিারীকদর অব্যাহলত্ সার্টলফককর্
ত
এিং ভূত্পূি ত মুলক্তকযাদ্ধাকদর সার্টলফককর্
সকিাষজনক।
১০। কফৌজদালর, রাজননলত্ক িা অন্য ককান মামিায়
কগ্রফত্ার, অলভযুক্ত িা দলিত্ এিং নজরিন্দী িা
িলহস্কৃত্ হইয়াকছন লকনা, হইয়া থালককি
ত্ালরখসহ পূণ ত লিিরণ লদকত্ হইকিাঃ

১১। লনকর্ আত্মীয় স্বজকনর ককহ অথ তাৎ ভাই, ভলি, আিন িািা, শ্বশুকরর লদককর লনকর্ আত্মীয়-স্বজন িাংিাকদশ সরকাকরর
িাকুরীকত্ লনযুক্ত থালককি, িকদর নাম ও কমতসংস্থান উকেখপূি তক পূণ ত লিিরণাঃ
আত্মীয় স্বজকনর নাম

িকদর নাম

কমতসংস্থান

ত
১২। প্রাথী কয লশো প্রলত্ষ্ঠাকন সি তকশষ অধ্যয়ন কলরয়াকছন উহার প্রিাকনর লনকর্ হইকত্ একর্ট িলরেেত্ সার্টলফককর্
এই সংকে
লদকত্ হইকি।
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১৩। প্রাথীর িলরে ও পূি ত িলরিয় সম্পককত সােয লদকত্ িাকরন লকন্তু প্রাথীর সলহত্ আত্মীয়সূকে আিদ্ধ নকহন এমন দুই ব্যলক্তর
ঠিকানাসহ নাম (সংসদ-সদস্য, প্রথম কেণীর কেকজকর্ড অলফসার, লিশ্বলিদ্যািকয়র অধ্যািক, লরডার, লসলনয়র কিকিারার ও
কিসরকালর মহালিদ্যািকয়র অধ্যে):
নাম

১৪।

ঠিকানা

লিিালহত্ িা অলিিালহত্ (লিিালহত্ হইকি িা লিিাকহর প্রস্তাি
থালককি যাহাকক লিিাহ করা হইয়াকছ িা লিিাহ করার প্রস্তাি
রলহয়াকছ ত্াঁহার জাত্ীয়ত্া উকেখ কলরকত্ হইকি:

আলম শিথপূি তক িলিকত্লছ কয, উিকর প্রদত্ত লিিরণসমূহ আমার জানামকত্ সঠিক।

প্রাথীর স্বাের

কপ্ররণকারী অলফসাকরর স্বাের ও িদিী
এিং পুরা ঠিকানাসহ অলফকসর নাম ও
ত্ালরখ।
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২য় ভাে (কজিা কস্পশাি পুলিশ সুিালরনকর্নকডন্ট/িাংিাকদশ কস্পশাি ব্রাকের কডপুর্ট ইন্সকিক্টর কজনাকরি অি পুলিশ পূরণ কলরকিন।

উিযুক্ত
লনকনাক্ত কারকণর জন্য অনুিযুক্ত:
স্থানাঃ...................................
ত্ালরখাঃ................................

.
.......................................................
পুলিশ সুিালরনকর্নকডন্ট, কজিা কস্পশাি ব্রাে/
কডপুর্ট ইন্সকিক্টর-কজনাকরি অি পুলিশ,
কস্পশাি ব্রাে, িাংিাকদশ।

র্ীকাাঃ- প্রত্যয়কন সংলিি প্রাথীর লিদ্কদ্ধ ককান লকছু না িাওয়া কেকি কজিা কস্পশাি ব্রাকের পুলিশ সুিালরনকর্নকডন্ট
িাংিাকদশ কস্পশাি ব্রাকের কডপুর্ট ইন্সকিক্টর-কজনাকরি অি পুলিশ জিািসহ এই ফরমর্ট কপ্ররণকারী কর্ততিকের
লনকর্ সরাসলর কফরত্ িাঠাইকিন।
লকন্তু যলদ সংলিি প্রাথীর লিদ্কদ্ধ করককড ত ককান ত্থ্য িাওয়া যায় ত্াহা হইকি কজিা পুলিশ সুিালরনকর্নকডন্ট
িাংিাকদশ কস্পশাি ব্রাকের কডপুর্ট ইন্সকিক্টর-কজনাকরি অি পুলিকশর মাধ্যকম জিািসহ এই ফরমর্ট কপ্ররণকারী
কর্ততিকের লনকর্ কফরত্ িাঠাইকিন।

প্রলত্স্বােলরত্...............................
কডপুর্ট ইন্সকিক্টর-কজনাকরি অি পুলিশ,
কস্পশাি ব্রাে, িাংিাকদশ, ঢাকা।

িাাঃসাঃমূাঃ-২০০৩-২০০৪-৩৮১০ কম(লি)- ৩০,০০০ কলি, ২০০৪।

