গ োপনীয়

বঙ্গবন্ধু গেখ মুজিবুর রহমোন অ্যোজিয়য়েন অ্যোন্ড অ্যোয়রোয়েস জবশ্বজবদ্যোলয়

বোজষ িক/আংজেক/জবয়েষ গ োপনীয় অ্নুয়বদন
বৎসর/সময়...............................................
(প্রয় োিয সকল অ্ংে সংজিষ্ট কমিচোরী কর্তক
ি স্বহয়ে পূরণীয়)
নোম :
ক) বোংলো................................................................................................................................
খ) ইংয়রজি..............................................................................................................................
আইজি নম্বর ( জদ থোয়ক)........................................ ব্যোচ ( জদ থোয়ক) ..................................................
কযোিোর ( জদ থোয়ক)............................................. এনআইজি নম্বর ...................................................
অ্নুয়বদয়ন জবয়বচয সময়য়র পদজব ................................ কমিরত পয়দর নোম ............................................
কমিস্থল ..................................................................................................................................
প্রয় োিয গেয়ে বতিমোন পদজব......................................... কমিরত পয়দর নোম.........................................
কমিস্থল...................................................................................................................................
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সোধোরণ অ্নুসরণীয় জবষয়সমূহ
১। বঙ্গবন্ধু গেখ মুজিবুর রহমোন অ্যোজিয়য়েন অ্যোন্ড অ্যোয়রোয়েস জবশ্বজবদ্যোলয়য়র ওয়য়বসোইট (www.bsmraau.edu.bd)
হয়ত গ োপনীয় অ্নুয়বদন ফমি (PDF) A4 সোইি কো য়ি উিয় পৃষ্ঠোয় জপ্রন্ট কয়র স্বহয়েপূরণ করয়ত হয়ব।
২। বোজষ িক গ োপনীয় অ্নুয়বদন (ACR) একিন কমিচোরীর গেয়ে পজিকোবয়ষ ি একবোর দোজখল করো োয়ব। তয়ব বদজলর
কোরয়ণ প্রয় োিয হয়ল পৃথক কমিস্থল/অ্নুয়বদনকোরীর অ্ধীয়ন কমিকোল ন্যযনতম ০৩ (জতন) মোস হয়ল প্রজতয়েয়েই আংজেক
গ োপনীয় অ্নুয়বদন দোজখল করয়ত হয়ব। আংজেক গ োপনীয় অ্নুয়বদন বদজলর পয়র অ্থবো বৎসর গেয়ষ জনধ িোজরত সময়য়র
ময়েও দোজখল করো োয়ব।
৩। অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরীর সরোসজর তদোরককোরী কর্তক
ি অ্নুয়বদন অ্নুস্বোের করয়ত হয়ব এবং অ্নুয়বদনকোরীর সরোসজর
তদোরককোরী কর্তক
ি তো প্রজতস্বোের করয়ত হয়ব।
৪। একোজধক অ্নুয়বদনকোরীর জনয়ন্ত্রয়ণ কমিরত থোকোর কোরয়ণ গকোয়নো অ্নুয়বদনকোরীর জনয়ন্ত্রয়ণ কমিকোল ০৩ (জতন) মোস
নো হয়ল এবং এয়েয়ে একই কমিস্থয়ল ও একই প্রজতস্বোেরকোরীর জনয়ন্ত্রয়ণ কমিকোল ন্যযনতম ০৩ (জতন) মোস হয়ল
প্রজতস্বোেরকোরীর জনকট গ োপনীয় অ্নুয়বদন দোজখল করয়ত হয়ব।
৫। গকোয়নো বৎসর/সময়য় প্রজতস্বোেরকোরী একোজধক হয়ল াঁর অ্ধীয়ন অ্জধককোল কমিরত জিয়লন তাঁয়ক উক্ত এজসআর
প্রজতস্বোের করয়ত হয়ব। প্রয়তযয়কর জনয়ন্ত্রয়ণ কমিকোল সমোন হয়ল জ জন সব িয়েষ তাঁয়ক প্রজতস্বোের করয়ত হয়ব।
৬। গ োপনীয় অ্নুয়বদয়ন সংজিষ্ট প্রয়তযক কমিচোরীয়ক েষ্টিোয়ব নোম, পদজবসহ জসল ব্যবহোর, পজরজচজত নম্বর ও তোজরখসহ
স্বোের করয়ত হয়ব।
৭। বদজল/পয়দোন্নজতর গেয়ে প্রয় োিয হয়ল সংজিষ্ট কমিচোরীর বতিমোন পদজবর সয়ঙ্গ অ্নুয়বদয়ন জবয়বচয সময়য়র পদজব
ও কমিস্থল উয়েখ করয়ত হয়ব।
৮। জসআর ফয়মি গকোয়নো প্রকোর ওিোর রোইটং/কোটোকোট/ঘষোমোিো/ফ্লুইি ব্যবহোর করো োয়ব নো। তয়ব একোন্ত প্রয়য়োিয়ন
সংজিষ্ট অ্ংেটুকু একটোয়ন গকয়ট অ্নুস্বোেরসহ গলখো োয়ব।
৯। অ্নুস্বোেরকৃত জসআর ফমি এক দপ্তর হয়ত অ্ন্য দপ্তয়র গপ্ররণ করোর সময় অ্বশ্যই জসল োলোযুক্ত খোয়ম ‘গ োপনীয়’
জলয়খ অ্গ্রোহয়নপেসহ গপ্ররণ করয়ত হয়ব। গকোয়নো অ্বস্থোয়তই িাঁি করো োয়ব নো এবং অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরীর মোেয়ম
গিোজসয়োর সংরেণকোরীর দপ্তয়র গপ্ররণ করো োয়ব নো।
১০। জসআর প্রয় োিয হওয়ো সয়েও তো থোসময়য়/ থো থ অ্নুয়বদনকোরীর জনকট দোজখল নো করো এবং থোজনয়য়ম
অ্নুস্বোের জকংবো প্রজতস্বোের নো করো অ্সদোচরণ।
১১। জসআর জবষয়ক গকোয়নো েষ্টীকরণ, ব্যোখ্যো বো জনয়দ িেনোর প্রয়য়োিন হয়ল বঙ্গবন্ধু গেখ মুজিবুর রহমোন অ্যোজিয়য়েন
অ্যোন্ড অ্যোয়রোয়েস জবশ্বজবদ্যোলয়য়র গরজিস্ট্রোর অ্জফয়সর সয়ঙ্গ গ ো োয় ো করো গ য়ত পোয়র।
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১ম অ্ংে
স্বোস্থয পরীেো প্রজতয়বদন
নোম:.............................................................. বতিমোন পদজব:.....................................................
কমিস্থল: .................................................................................................................................
(অ্নুয়মোজদত জচজকৎসক কর্তিক পূরণীয়)

১। উচ্চতো ................................... (জমটোর)

ওিন ....................,....................... (গকজি)

দৃজষ্টেজক্ত ................................................... রয়ক্তর গ্রুপ ...............................................................
রক্তচোপ ..................................................................................................................................
২। স্বোস্থয ত দুব িলতো/অ্সোময়যির প্রকৃজত ( জদ থোয়ক) ............................................................................
............................................................................................................................................
৩। জচজকৎসো ত গেজণজবিো .........................................................................................................
তোজরখ:..........................

...........................................
অ্নুয়মোজদত জচজকৎসয়কর স্বোের
(নোম ও পদজবসহ জসল)
(জবয়দয়ে কমিরতয়দর িন্য প্রয় োিয)
1st Part
Medical Check-up Report

Name:................................................................. Present Designation................................
Working Place..........................................................................................................................
(Filled By Authorized Medical Officer)

1. Height.................................(metre)

Weight................................................ (kg)

Eye-sight................................................................... Blood Group........................................
Blood Pressure.........................................................................................................................
2. Physical Weakness / Type of Disability (If any)........................................................
........................................................................................................................................................
3. Medical Category... ...........................................................................................................

Date.........................................

......................................................
Signature of the Medical officer
(Seal with Name & Designation)
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২য় অ্ংে
(অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরী কর্তক
ি পূরণীয়)
১. অ্নুয়বদনকোরীর নোম:...............................................................................................................
পদজব .................................................................... কমিস্থল.......................................................
............................................................................................................................................
আইজি নম্বর ( জদ থোয়ক).............................. ই-গমইল .....................................................................
অ্নুয়বদনকোরীর অ্ধীয়ন প্রকৃত কমিকোল ........./........./............... হয়ত ............./............../................প িন্ত
প্রয় োিয গেয়ে প্রোক্তন পদজব..........................................................................................................
কমিস্থল...................................................................................................................................
২. প্রজতস্বোেরকোরীর নোম:.............................................................................................................
পদজব .............................................................. কমিস্থল.............................................................
............................................................................................................................................
আইজি নম্বর ( জদ থোয়ক).............................. ই-গমইল .....................................................................
প্রজতস্বোেরকোরীর অ্ধীয়ন প্রকৃত কমিকোল ........./........./.............. হয়ত ............./............../...............প িন্ত
প্রয় োিয গেয়ে প্রোক্তন পদজব
............................................................................................................................................
কমিস্থল...................................................................................................................................
৩. আংজেক গ োপনীয় অ্নুয়বদয়নর গেয়ে জবয়বচয বিয়র আর গকোয়নো আংজেক গ োপনীয় অ্নুয়বদন প্রয় োিয নো হয়ল তোর
গময়োদ ও কোরণ ব্যোখো (সকল প্রমোণপে সংযুক্ত করয়ত হয়ব) :

অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরীর স্বোের
নোম ও পদজবসহ জসল
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৩য় অ্ংে
(অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরী কর্তক
ি পূরণীয়)
অ্নুয়বদয়ন জবয়বচয সময়য় কমিরত প্রজতষ্ঠোন/জবিো /দপ্তর/অ্জফয়সর নোম.........................................................
.............................................................. .............................................................................
............../.........../.................. হয়ত ............./............../................. প িন্ত সময়য়র গ োপনীয় অ্নুয়বদন।
১। নোম:
২। জপতোর নোম:
৩। মোতোর নোম:
৪। িন্ম তোজরখ:

৫। জপআরএল শুরুর তোজরখ:

৬। ক) বববোজহক অ্বস্থো :

খ) বতিমোন সন্তোন সংখ্যো:

৭। সয়ব িোচ্চ জেেো ত গ োগ্যতো:
৮। ই-গমইল (ব্যজক্ত ত):
৯। চোকজরয়ত প্রয়বয়ের তোজরখ:

(ক) সরকোজর চোকজরয়ত :

(খ) গ য়িয়টি পয়দ :

( ) কযোিোয়র:

১০। অ্নুয়বদয়ন জবয়বচয সময়য় কমিরত ক) পয়দর নোম:
খ) কমিস্থল :
) গ ো দোয়নর তোজরখ :
১১। অ্নুয়বদনকোরীর অ্ধীয়ন চোকজরর পূণ ি গময়োদ ........../........./.............হয়ত........../........./..............প িন্ত।
১২। অ্নুয়বদয়ন জবয়বচয সময়য়র কোয়ির সংজেপ্ত জববরণ :
ক)
খ)
)
ঘ)
ঙ)
তোজরখ.............../.............../......................

অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরীর স্বোের
নোম ও পদজবসহ জসল

প্রয় োিয গেয়ে প্রোক্তন পদজব ও কমিস্থল
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৪থ ি অ্ংে
(এ অ্ংয়ে নম্বর প্রদোয়নর ঘরগুয়লো অ্নুয়বদনকোরী কর্তক
ি অ্নুস্বোের কয়র পূরণীয়। গমোট নম্বর ৬৯ বো তোর জনয়চ হয়ল তো
জবরূপ জহসোয়ব ণ্য হয়ব; এয়েয়ে জবরূপ মন্তয়ব্যর ন্যোয় একইিোয়ব অ্নুেোসনমোলোর ৪.৩ নং অ্নুয়েদ অ্নুসরণপূব িক
তদনু োয়ী দোজলজলক প্রমোণক সংযুক্ত করয়ত হয়ব)
মূল্যোয়য়নর জবষয়
ব্যজক্ত ত ববজেষ্টয
৪.১
৪.২
৪.৩
৪.৪
৪.৫
৪.৬
৪.৭
৪.৮
৪.৯
৪.১০
৪.১১
৪.১২
৪.১৩

৪

প্রোপ্ত নম্বর
৩
২

১

বনজতকতো
সততো
শৃঙ্খলোয়বোধ
জবচোর ও মোেোজ্ঞোন
ব্যজক্তত্ব
সহয় োজ তোর ময়নোিোব
সময়োনুবজতিতো
জনিিরয় োগ্যতো
দোজয়ত্বয়বোধ
কোয়ি আগ্রহ ও ময়নোয় ো
ঊর্ধ্িতন কর্তপি য়ের জনয়দ িেনো পোলয়ন তৎপরতো
উদ্যম ও উয়দ্যো
গসবোগ্রহীতোর সয়ঙ্গ ব্যবহোর
কো িসম্পোদন

৪.১৪
৪.১৫
৪.১৬
৪.১৭
৪.১৮
৪.১৯
৪.২০
৪.২১
৪.২২
৪.২৩
৪.২৪
৪.২৫

গপেো ত জ্ঞোন
কোয়ির মোন
কতিব্যজনষ্ঠো
সম্পোজদত কোয়ির পজরমোণ
জসদ্ধোন্ত গ্রহয়ণ দেতো
জসদ্ধোন্ত বোেবোয়য়নর সোমযি
অ্ধীনস্থয়দর তদোরজক ও পজরচোলনোয় সোমযি
দল ত কোয়ি সহয় োজ তো ও গনর্তত্ব দোয়নর সেমতো
ই-নজথ ও ইন্টোরয়নট ব্যবহোয়র আগ্রহ ও দেতো
উদ্ভোবনী কোয়ি আগ্রহ ও সেমতো
প্রকোে েমতো (জলখন)
প্রকোে েমতো (বোচজনক)

গমোট প্রোপ্ত নম্বর
(অ্নুস্বোেজরত
ঘরগুয়লোর গ ো ফল)

অ্সোধোরণ

অ্ত্যযত্তম

উত্তম

চলজতমোন

৯৫-১০০

৯০-৯৪

৮০-৮৯

৭০-৭৯

চলজত মোয়নর
জনয়চ
৬৯ বো তোর
জনয়চ

অ্য়ে
কথোয়

অ্নুয়বদনকোরীর অ্নুস্বোের
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৫ম অ্ংে
(অ্নুয়বদনকোরী কর্তক
ি পূরণীয়)
৪থ ি অ্ংয়ে বজণ িত হয়জন এমন জবষয়য় মন্তব্য ( জদ থোয়ক):

উপয়র প্রদত্ত মন্তব্য গকোন ধরয়নর, প্রয় োিযটয়ত টকজচহ্ন জদন:
প্রেংসোমূলক মন্তব্য
জবরূপ মন্তব্য
*(জব. দ্র: জবরূপ মন্তয়ব্যর গেয়ে অ্নুেোসনমোলোর ৪.৩ নং অ্নুয়েদ অ্নুসরণপূব িক সতকীকরণ গনোটেসহ দোজলজলক তয প্রমোণ
সংযুক্ত করয়ত হয়ব)

তোজরখ .............................

অ্নুয়বদনকোরীর স্বোের
(নোম ও পদজবসহ জসল)

পজরজচজত নং ( জদ থোয়ক)
প্রয় োিয গেয়ে প্রোক্তন পদজব ও কমিস্থল:
7
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৬ষ্ঠ অ্ংে
(প্রজতস্বোেরকোরী কর্তক
ি পূরণীয়)
আজম অ্নুয়বদনকোরীর মূল্যোয়য়নর সয়ঙ্গ একমত/একমত নই (অ্প্রয় োিয অ্ংেটুকু গকয়ট জদন)।
উপরন্তু প্রয়য়োিয়ন জনয়চর ক/খ/ /ঘ এর ময়ে প্রয় োিযটয়ত মন্তব্য জলখুন:
ক) একমত হয়ল মন্তব্য ( জদ থোয়ক):

খ) *একমত নো হয়ল মন্তব্য (আবজশ্যক):

) অ্নুয়বদনকোরী ও প্রজতস্বোেরকোরী একই ব্যজক্ত হয়ল বো প্রজতস্বোের প্রয়য়োিন নো হয়ল কোরণ :

ঘ) *জবরূপ মন্তব্য ( জদ থোয়ক):

*(জব. দ্র: জবরূপ মন্তয়ব্যর গেয়ে অ্নুেোসনমোলোর ৪.৩ নং অ্নুয়েদ অ্নুসরণপূব িক সতকীকরণ গনোটেসহ দোজলজলক তযপ্রমোণ
সংযুক্ত করয়ত হয়ব)

ঙ) প্রদত্ত নম্বরঃ

অ্য়ে
কথোয়

তোজরখ : ........................................

প্রজতস্বোেরকোরীর স্বোের
(নোম ও পদজবসহ জসল)

পজরজচজত নং ( জদ থোয়ক)
প্রয় োিয গেয়ে প্রোক্তন পদজব ও কমিস্থল :
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৭ম অ্ংে
(গিোজসয়োর সংরেণকোরী প্রজতষ্ঠোন/জবিো /দপ্তর/অ্জফস কর্তক
ি পূরণীয়)
১। পূরণকৃত ফমি প্রোজপ্তর তোজরখ:
২। গৃহীত কো িক্রম (প্রয় োিয গেয়ে):
৩। প্রদত্ত ড় নম্বর (প্রয় োিয গেয়ে):
অ্য়ে
কথোয়

দোজয়ত্বপ্রোপ্ত কমিচোরীর স্বোের ও জসল
নোম .......................................
পদজব......................................
পজরজচজত নং .............................
তোজরখ ....................................

অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরীর িন্য জনয়দ িেোবজল
১। ১ম-৩য় অ্ংে পূরণপূব িক ০২ (দুই) প্রস্থ জসআর ফমি অ্গ্রোয়নপেসহ অ্নুয়বদনকোরীর জনকট প্রজতবির ৩১ িোনুয়োজরর
ময়ে দোজখল করয়ত হয়ব।
২। জসআর ফয়মির ৩য় অ্ংয়ে জলজখত ব্যজক্ত ত তযোজদ প্রয় োিয গেয়ে সং জতপূণ ি হয়ত হয়ব।
৩। জসআর ফয়মির ৩য় অ্ংয়ে ১১ নং ক্রজময়ক অ্নুয়বদনকোরীর অ্ধীয়ন প্রকৃত কমিকোল সঠিকিোয়ব উয়েখ করয়ত হয়ব।
অ্নুয়বদনকোরীর িন্য জনয়দ িেোবজল
১। অ্নুয়বদনকোরীয়ক প্রথয়ম অ্নুয়বদনোধীন কর্তক
ি পূরণকৃত অ্ংে োচোই অ্য়ন্ত থোথ িতো জনজিত করয়ত হয়ব।
২। জসআর ফয়মির ৩য় অ্ংয়ে ১১ নং ক্রজময়ক বজণ িত তাঁর অ্ধীয়ন অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরীর প্রকৃত কমিকোল জনজিত হয়য়
জসআর অ্নুস্বোের করয়ত হয়ব। উয়েখ্য উক্ত কমিকোল ১ (এক) পজিকোবয়ষ ি ন্যযনতম ০৩ (জতন) মোস নো হয়ল জসআর
অ্নুস্বোের করো োয়ব নো।
৩। জসআয়রর উিয় কজপয়ত ৪থ ি অ্ংয়ে নম্বর প্রদোয়নর ঘরগুয়লো অ্নুস্বোের কয়র পূরণ করয়ত হয়ব।
৪। অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরী সম্পয়কি জসআয়রর ৪থ ি অ্ংয়ে প্রজতফজলত হয়জন এমন জবষয়য় মন্তব্য ( জদ থোয়ক) জনধ িোজরত
৫ম অ্ংয়ে জলজপবদ্ধ করয়ত হয়ব।
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৫। জবরূপ মন্তব্য প্রদোয়নর পূয়ব ি অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরীয়ক অ্বশ্যই জলজখতিোয়ব সতকি কয়র সংয়েোধয়নর সুয় ো জদয়ত
হয়ব। অ্নুেোসনমোলোর ৪.৩ নং অ্নুয়েদ অ্নুসরণপূব িক জবরূপ মন্তয়ব্যর পয়ে সতকীকরণ গনোটয়ের কজপসহ দোজলজলক
তযপ্রমোণ সংযুক্ত করয়ত হয়ব।
৬। জসআয়রর ৪থ ি হয়ত ৫ম অ্ংে পূরণ করোর পর ফমি দুট জসল োলোযুক্ত খোয়ম গ োপনীয়িোয়ব অ্গ্রোয়নপেসহ প্রজতবির
২৮ গফব্রুয়োজরর ময়ে প্রজতস্বোেরকোরীর জনকট গপ্ররণ করয়ত হয়ব।
৭। সংজিষ্ট সকলয়ক অ্গ্রোয়নপয়ের অ্নুজলজপ প্রদোন করয়ত হয়ব।

প্রজতস্বোেরকোরীর িন্য জনয়দ িেোবজল
১। প্রজতস্বোেরকোরীয়ক অ্নুয়বদনোধীন কমিচোরীর জবষয়য় তাঁর ব্যজক্ত ত প িয়বেয়ণর আয়লোয়ক অ্নুয়বদনকোরীর মন্তব্যসহ
মূল্যোয়ন প িোয়লোচনো কয়র ৬ষ্ঠ অ্ংে পূরণ করয়ত হয়ব।
২। প্রজতস্বোেয়রর পর ফমি দুট সংজিষ্ট প্রজতষ্ঠোন/জবিো /দপ্তর/অ্জফয়সর গিোজসয়োর সংরেণকোরী কর্তপি য়ের জনকট
জসল োলোযুক্ত খোয়ম অ্গ্রোয়নপেসহ আবজশ্যকিোয়ব ৩১ মোয়চ ির ময়ে গপ্ররণ করয়ত হয়ব এবং সংজিষ্টয়দরয়ক অ্নুজলজপ
জদয়য় অ্বজহত করয়ত হয়ব।

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