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জেয়  কে ালার জনােরল িডেফ  ফাই া  

E-mail: jcgdf@cgdf.gov.bd 
ও 

সদ  সিচব 
িবভাগীয় িনবাচন কিম  

েবশ প  
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কে ালার জনােরল িডেফ  ফাই া  এর কাযালয় 

১ম ১২ তলা সরকাির অিফস ভবন (৪থ তলা) 
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(অিফস ক ক রণীয়)  ( াথ  ক ক রণীয়) 
 
রাল নং- এবং  জলা : ...............................................  পেদর নাম : .............................................................. 

পরী া কে র নাম : ................................................  াথ র নাম : .............................................................. 

পরী ার তািরখ : ................................................  িপতা/ ামীর নাম : .............................................................. 

পরী ার সময় : .................................................  বতমান কানা : .............................................................. 

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

পরী াথ র জ  আব কীয় শতাবলীঃ- 

১। পরী া কে  েবেশর সময় েবশ প  দশন করেত হেব। 

২। মাবাইল ফান ও ক াল েলটরসহ কােনা কার ইেল িনক িডভাইস সে  িনেয় পরী া হেল েবশ করা যােব না। 

৩। পরী া র ১৫ িমিনট েব িনধািরত আসন হণ করেত হেব। 

৪। েয়াজনীয় কলম, পি ল ইত ািদ পরী াথ র সােথ আনেত হেব। 

৫। েবশ প  ছাড়া অ  কােনা কার কাগজপ  পরী াথ র িনকট পাওয়া গেল ত েক পরী ায় অংশ হণ হেত িবরত রাখা হেব। 
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(এক কিপ িপন  িদেয় লাগােত হেব।) 
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