ই-জহলথ জসবা
পনরয়াগ আরবদ্ন পত্র
পরদ্ে নাম : জজলা সুপােভাইজাে।
১.১ পূর্ণ নাম স্পষ্ট অক্ষরে (বাাংলায়) : …………………………………………………………………………………
(In English) : …………………………………………………………………………………

১.২ পপতা/স্বামীে নাম (ক) বাাংলা

: ………………………………………………………………………………….

(খ) In English : …………………………………………………………………………………
১.৩ মাতাে নাম

(ক) বাাংলা

: …………………………………………………………………………………

(খ) In English : …………………………………………………………………………………
১.৪ জন্ম তাপেখ
১.৬ স্থায়ী পিকানা

: ………………………..১.৫ এন.আই.পি নম্বে……………..……...…………….
(ক) বাাংলা

: গ্রাম/শহে: …………………………………….... িাকঘে: …………………...
থানা: ……………………………………....

জজলা: …………………...

(খ) In English : Village/City: ……………………………… Post Office: ……………………

P.S: ………………………………… District: ……………………
১.৭ জ াগার ারগে পিকানা (ক) বাাংলা : ..……………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………
(খ) In English : ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………….……………………………
জেপলর ান/জমাবাইল নম্বে

: ….………………………………………………………………………………

১.৮ বববাপহক অবস্থা

: পববাপহত/অপববাপহত

১.৯ নাগপেকত্ব

: …………………………………………

১.১০ ধমণ: ……………………

২.০ পশক্ষাগত জ াগযতাে পববের্ :
উত্তীর্ণ পেীক্ষাসমূহ

পশক্ষা প্রপতষ্ঠারনে নাম

জবািণ/পবশ্বপবদ্যালরয়ে নাম

জের্ী/পবভাগ/রগ্রি

পেীক্ষা পারশে
সাল

এস এস পস বা সমতুলয পেীক্ষা
এইচ এস পস বা সমতুলয পেীক্ষা
অন্যান্য

[অপে পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবয]
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ই-জহলথ জসবা
পনরয়াগ আরবদ্ন পত্র
পরদ্ে নাম : জজলা সুপােভাইজাে।
৩.০ অপভজ্ঞতাে পবস্তাপেত পববের্ (প্ররয়াজরন আলাদ্া কাগজ সাংর াজন কো াইরব) :

৪.০ প্রাথণী সম্বরে অবপহত পকন্তু আত্মীয় নন এমন দু’জন পবপশষ্ট বযপি :
৪.১ বযপিে নাম :

৪.২ বযপিে নাম :

জপশা/পদ্বী :

জপশা/পদ্বী :

পিকানা :

পিকানা :

জমাবাইল :

জমাবাইল :

জঘাষর্াপত্র
৫.০ এতদ্বাো আপম শপথপূবক
ণ জঘাষর্া কপেরতপি জ , এই আরবদ্নপরত্র পলপখত সকল পববের্ আমাে জ্ঞান ও পবশ্বাস মরত সতয।
তাপেখ :

প্রাথণীে স্বাক্ষে :

শতণাবলী :
১।

২।

আগ্রহী প্রাথণীরদ্ে এক কপপ জীবন বৃত্তান্ত, নাগপেক সনদ্পত্র, সকল পশক্ষাগত জ াগযতা ও অপভজ্ঞতাে সনদ্ পরত্রে সতযাপয়ত
িায়াপলপপ, জাতীয় পপেচয় পরত্রে িায়াপলপপ এবাং সদ্য জতালা ৩ কপপ পাসরপােণ মারপে সতযাপয়ত িপবসহ আরবদ্ন পত্র আগামী
২৪/১২/২০২০ ইাং তাপেরখে মরধয (অপ স সময়) পনম্নপিকানায় জপ ৌঁিাইরত হইরব।
পিকানাাঃ ই-জহলথ জসবা, ১২/৬ (৪থণ তলা), সপলমুল্লাহ জোি, জমাহাম্মাদ্পুে, ঢাকা- ১২০৭।
অপভজ্ঞতা সনদ্পরত্র প্রপতষ্ঠারনে কতৃপ
ণ রক্ষে স্বাক্ষে, সীলরমাহে থাপকরত হইরব।

৩।

ই-জহলথ জসবা ওরয়ব সাইি www.ehealthseba.com হইরত আরবদ্ন
করে আরবদ্ন কেরত হরব।

েমপে িাউনরলাি পূবণক থা থভারব

৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

খারমে উপে আরবদ্নকৃত পরদ্ে নাম, আরবদ্নকােীে নাম, পনজ জজলা ও উপরজলা উরল্লখ কপেরত হইরব।
অসম্পূর্ণ বা ত্রপেপূর্ণ দ্েখাস্ত বাপতল বপলয়া গর্য হইরব।
শুধুমাত্র কতৃপ
ণ রক্ষে পবরবচনায় উপ ুি প্রাথণীরদ্ে পনবণাচনী পপেক্ষাে জন্য িাকা হরব।
পনবণাচনী পপেক্ষাে জন্য জকান েকম ভ্রমন বা বদ্পনক ভাতা (পেএ/পিএ) প্রদ্ান কো হইরব না।
ই-জহলথ জসবা কতৃপ
ণ ক্ষ পনরয়াগ কা ণক্রম স্থপগত/বাপতল কোে ক্ষমতা সাংেক্ষর্ করেন।
পবজ্ঞপিরত উরল্লপখত পদ্ সাংখযা হ্রাস/বৃপি কোে ক্ষমতা কতৃপ
ণ ক্ষ সাংেক্ষর্ করেন।

েম পূের্
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