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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স aিধদপ্তর 

কাজী আলাuিদ্দন েরাড, ঢাকা। 

স্মারক নং-69.14.1111.113.22.133.29-21৯৯8 তািরখ 
38/19/2536      বঙ্গাব্দ। 
22/23/3129     িখর্স্টাব্দ। 

 ‘‘িনেয়াগ িবজ্ঞিপ্ত’’   
ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স aিধদপ্তের রাজসব্ খাতভুক্ত িনম্নবিণ র্ত পেদ aস্থায়ী িভিত্তেত িনেয়ােগর িনিমত্ত uিল্লিখত শেতর্ িনম্নবিণ র্ত েযাগয্তাসম্পন্ন কৃত 

বাংলােদিশ নাগিরকেদর িনকট হেত দরখাস্ত/আেবদন আহবান করা যােচ্ছঃ- 
কর্ঃ 
নং 

পেদর নাম o েবতন েস্কল/েগর্ড 
(জা,েব, েস্কল, 3126 aনুযায়ী) 

পেদর সংখয্া নূয্নতম িশক্ষাগত েযাগয্তা o aিভজ্ঞতা মন্তবয্  

2 3 4 5 6 
1. াiভার (aিববািহত) 

৯,811-34,5৯1/-   েগর্ড-26 
255 (eকশত 
চুয়ািল্লশ) িট 

ক) কমপেক্ষ 9ম ে িণ পাস। 
খ) ভারী যানবাহন চালনায় ৈবধ াiিভং লাiেসন্সধারী। 
গ) শারীিরক েযাগয্তাঃ-uচ্চতাঃ- 6 ফুট 5 iিঞ্চ নূয্নতম। 
                             বুকঃ- 43 iিঞ্চ নূয্নতম। 
                             oজনঃ- 221 পাuন্ড নূয্নতম। 
ঘ) িটমুক্ত শারীিরক গঠন। 

সকল েজলা 2. iিঞ্জন াiভার (েমিরন) 
৯,811-34,5৯1/-   েগর্ড-26 

15 (চার) িট েকান সব্ীকৃিত াপ্ত িতষ্ঠান হেত সংিশ্লষ্ট িবষেয় সনদপ ধারী হেত হেব। 

3. মাষ্টার াiভার (েমিরন) 
৯,811-34,5৯1/-   েগর্ড-26 

15 (চার) িট েকান সব্ীকৃিত াপ্ত িতষ্ঠান হেত সংিশ্লষ্ট িবষেয় সনদপ ধারী হেত হেব। 

4. স্পীডেবাট াiভার 
৯,811-34,5৯1/-  েগর্ড-26 

15 (চার) িট েকান সব্ীকৃিত াপ্ত িতষ্ঠান হেত সংিশ্লষ্ট িবষেয় সনদপ ধারী হেত হেব। 

                          সব র্েমাট= 267 (eকশত ছাপান্ন) িট 

আেবদেনর শতর্াবিল 
1. াথ েক aবশয্i বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব। 
2. আেবদনকারীেক িনধ র্ািরত ফরেম কিম্পuটার কেম্পাজ কের াথ র িনজ হােতর সব্াক্ষরসহ আেবদনপ  দািখল করেত হেব। আেবদনপে র ফরম o েবশপে র নমুনা 

কিপ বাংলােদশ ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স aিধদপ্তেরর oেয়বসাiেট (www.fireservice.gov.bd) পাoয়া যােব।  
3. আেবদনকারীর বয়সসীমা 12/23/3129 িখর্ঃ তািরেখ 29 হেত 41 বৎসেরর মেধয্ হেত হেব। তেব বীর মুিক্তেযাদ্ধার সন্তানেদর েক্ষে  বয়সসীমা 43 বছর পয র্ন্ত 

িশিথলেযাগয্। িকন্তু মুিক্তেযাদ্ধার সন্তােনর সন্তানেদর েক্ষে  বয়সসীমা িশিথলেযাগয্ নয়। বয়েসর েক্ষে  েকান eিফেডিভট গর্হণেযাগয্ হেব না (বয়স মাণক িহেসেব জন্ম 
িনবন্ধন সনদ/জাতীয় পিরচয়পে র সতয্ািয়ত ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ সংযুক্ত করেত হেব)। 

4. পূরণকৃত আেবদেন ফরেমর সােথ স িত েতালা 6 েসিমঃ × 6 েসিমঃ সাiেজর 15 (চার) কিপ রিঙন ছিব eবং েবশপে র সােথ 12 (eক) কিপ রিঙন ছিব (2ম ে িণর 
েগেজেটড কম র্কতর্া কতৃর্ক সতয্ািয়ত) িনিদ র্ষ্ট স্থােন সংযুক্ত করেত হেব। 

5. পরীক্ষার িফ বাবদ াথ েদর 211/- (eকশত) টাকা (aেফরতেযাগয্) মহাপিরচালক, ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স aিধদপ্তর, ঢাকা eর aনুকূেল 2-8472-1111-
3142 েকাড নমব্ের জমাকৃত ে জাির চালােনর (বাংলােদশ বয্াংক/েসানালী বয্াংেকর) মূল কিপ আেবদনপে র সােথ সংযুক্ত করেত হেব। েপাস্টাল aড র্ার, বয্াংক াফট বা েপ-
aড র্ার গর্হণেযাগয্ নয়। 

6. পূরণকৃত আেবদন ফরম o েবশপে র কিপ (ছিব সহ), পরীক্ষার িফ বাবদ জমাকৃত ে জাির চালােনর মূলকিপ, ৈবধ াiিভং লাiেসেন্সর মূলকিপ o সতয্ািয়ত ফেটাকিপ eবং 
জাতীয় পিরচয়প /জন্ম িনবন্ধন সনেদর সতয্ািয়ত ফেটাকিপসহ ঢাকা, রাজশাহী, িসেলট o চট্টগর্াম িবভােগর াথ গণেক 22/12/312৯ তািরখ সকাল 9.11টায় eবং খুলনা, 
বিরশাল, রংপুর o ময়মনিসংহ িবভােগর াথ গণেক 23/12/312৯ তািরখ সকাল 9.11টায় ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স মাঠ (েলােকশন ময্ােপ দিশ র্ত), পূব র্াচল, রূপগঞ্জ, 
নারায়ণগঞ্জ (কুিড়ল িবশব্েরাড হেত আনুমািনক 6 েথেক 8 িকঃিমঃ পূব র্ িদেক, 411 ফুট পূব র্াচল সড়ক সংলগ্ন, নীলা মােকর্েটর িবপরীেত) uপিস্থত হেত হেব। 

7. 7 নং শেতর্ বিণ র্ত কাগজপ  বয্িতেরেক আেবদেনর সােথ aনয্ েকান কাগজপ  সংযুক্ত করার েয়াজন েনi। েমৗিখক পরীক্ষার সময় আেবদনপে  uেল্লিখত সকল তথয্ 
মােণর জনয্ সনদ বা মাণ পে র মূলকিপ (সকল িশক্ষাগত েযাগয্তার সনদ, বয়স মােণর জনয্ জাতীয় পিরচয়প /জন্ম িনবন্ধন সনদ, েপৗর েময়র/কিমশনার/iuিপ 
েচয়ারময্ান কতৃর্ক নাগিরকতব্ সনদ o aিববািহত সনদ  (aিববািহত সনদ শুধুমা  াiভার পেদর াথ েদর জনয্ েযাজয্), মুিক্তেযাদ্ধা েকাটার েক্ষে   মুিক্তেযাদ্ধা সামিয়ক 
সনদ, েগেজট, মুিক্তবাতর্া, মুিক্তেযাদ্ধা সংসেদর সনদ, েপৗর েময়র/কিমশনার/iuিপ েচয়ারময্ান কতৃর্ক তয্য়ন প   eবং িবেশষ েকাটার াথ েদর েক্ষে  যথাযথ কতৃর্পক্ষ 
কতৃর্ক দত্ত সনদপ ) দশ র্ন করেত হেব eবং 2ম ে িণর েগেজেটড কম র্কতর্া কতৃর্ক চািরি ক সনদসহ সকল সনদ বা মাণপে র  12 (eক) েসট ফেটাকিপ (2ম ে িণর 
েগেজেটড কম র্কতর্া কতৃর্ক সতয্ািয়ত) জমা িদেত হেব। সতয্ায়েনর েক্ষে  aবশয্i সতয্ায়নকারী কম র্কতর্ার সুস্পষ্ট নাম o পদিব সমব্িলত সীল থাকেত হেব। 

8. aস্পষ্ট/ িটপূণ র্/aসম্পূণ র্ আেবদন বািতল বেল গণয্ হেব। 
9. সরকাির/আধাসরকাির/সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠােন কর্মরত াথ েদর যথাযথ কতৃর্পেক্ষর aনুমিত সব্ােপেক্ষ আেবদন করেত হেব eবং তােদর জনয্ বয়সসীমা িশিথলেযাগয্ নয়। 
10. েকান তথয্ েগাপন কের বা ভুল তথয্ (স্থায়ী িঠকানা, দািখলকৃত সনদপ , আেবদনপে  uিল্লিখত aনয্ানয্ তথয্, েকাটা মােণর তথয্ািদ) দান কের চাকুিরেত িনেয়াগ াপ্ত হেল eবং 

পরবত েত েযেকান সময় তা মািণত হেল সংিশ্লষ্ট াথ র িনেয়াগােদশ বািতল করা হেব eবং তার িবরুেদ্ধ আiনানুগ বয্বস্থা গর্হণ করা হেব। 
11. িনেয়াগ াপ্তগণ ডাক্তাির সব্াস্থয্ পরীক্ষায় aেযাগয্ েঘািষত হেল/েডািপং েটস্ট িরেপাট র্ সেন্তাষজনক না হেল িনেয়াগ আেদশ বািতল বেল গণয্ হেব। 
12. িনেয়ােগর েক্ষে  চলমান সরকােরর িবদয্মান েকাটা, িবিধ-িবধান eবং পিরবিতর্ত েক্ষে  েযাজয্ িবিধ aনুসরণ করা হেব।  
13. াথ েদর িনব র্াচনী পরীক্ষায় aংশগর্হেণর জনয্ েকান কার যাতায়াত ভাতা (TA) o ৈদিনক ভাতা (DA)  দান করা হেব না। 
14. পদ সংখয্া াস/বৃিদ্ধ, আেবদনপ  গর্হণ/বািতল o সংরক্ষণসহ িনেয়াগ িবজ্ঞিপ্তর েয েকান aংশ পিরবতর্ন, পিরবধ র্ন o সংেশাধেনর ক্ষমতা কতৃর্পক্ষ সংরক্ষণ কেরন eবং 

িনেয়াগ দােনর েক্ষে  কতৃর্পেক্ষর িসদ্ধান্তi চূড়ান্ত বেল গণয্ হেব। e িবষেয় েকােনা আপিত্ত uত্থাপন করা যােব না। 
 

 

সভাপিত 
িবভাগীয় িনেয়াগ/পেদান্নিত কিমিট 

সাiজ: 6 কলাম x 24 iিঞ্চ। 
েলােকশন ময্াপ 



ফাসাoিসিড/আেবদনফরম/3129 

চাকিরর আেবদন ফরম 
বরাবর, 
মহাপিরচালক 
ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স aিধদপ্তর, 
কাজী আলাuিদ্দন েরাড, ঢাকা-2111।  
 
িবষয়: ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স aিধদপ্তের ......................................... পেদ চাকিরর জনয্ আেবদন। 
                                               
2. পেদর নামঃ 

3. িবজ্ঞিপ্ত নমব্রঃ তািরখঃ         

4. াথ র নামঃ বাংলাঃ 

iংেরজীেত ( বড় aক্ষের): 

5. জাতীয় পিরচয় 
প  নমব্রঃ 

                      
(েয 
েকান 
eকিট) জন্ম িনবন্ধন 

নমব্রঃ 
  

 
                    

6. জন্ম তািরখঃ         7. জন্ম স্থান (েজলা): 

8. িবজ্ঞিপ্তেত uিল্লিখত তািরেখ াথ র বয়সঃ বছর মাস  িদন 

9. মাতার নামঃ 

৯. িপতার নামঃ 

21. িঠকানাঃ বতর্মান স্থায়ী 
বাসা o সড়ক (নাম/নমব্র):   
গর্াম/পাড়া/মহল্লাঃ   
iuিনয়ন/oয়াড র্ঃ   
ডাকঘরঃ   
েপাস্টেকাড নমব্রঃ   
uপেজলাঃ   
েজলাঃ   

22. েযাগােযাগঃ েমাবাiল/েটিলেফান নমব্রঃ i-েমiল (যিদ থােক): 

23. জাতীয়তাঃ 24. েজন্ডার/িলঙ্গঃ 

25. ধম র্ঃ 26. ৈববািহক aবস্থাঃ 

27. িশক্ষাগত েযাগয্তাঃ 

পরীক্ষার নাম িবষয় িশক্ষা িতষ্ঠান পােসর সন েবাড র্/িবশব্িবদয্ালয় েগর্ড/ে িণ/িবভাগ 
      
      
      

      
      

28. aিতিরক্ত েযাগয্তা (যিদ থােক): 

29. aিভজ্ঞতার িববরণ ( েযাজয্ েক্ষে ): 

2৯. েকাটা (িটক িদন): মুিক্তেযাদ্ধা/শহীদ মুিক্তেযাদ্ধােদর পু -কনয্া/পু -কনয্ার পু  কনয্া eিতম/শারীিরক িতবন্ধী 

ক্ষু  নৃ-েগাষ্ঠী আনসার o গর্াম িতরক্ষা সদসয্ aনয্ানয্ (uেল্লখয্ করুন): 

31. চালান নমব্রঃ তািরখঃ         

 বয্াংক o শাখার নামঃ 

32.   িবভাগীয় াথ  িকনা ( িটক িদন) : হয্  না েযাজয্ নয় 
আিম e মেম র্ aঙ্গীকার করিছ েয, oপের বিণ র্ত তথয্াবিল সম্পূণ র্ সতয্। েমৗিখক পরীক্ষার সময় uিল্লিখত তথয্ মােণর জনয্ সকল মূল সািট র্িফেকট o 
েরকড র্প  uপস্থাপন করব। েকান তথয্ aসতয্ মািণত হেল আiনানুগ শািস্ত েভাগ করেত বাধয্ থাকব। 
তািরখঃ                                                         

           াথ র সব্াক্ষর 

স িত েতালা  
66 েস.িম সাiেজর  
রিঙন ছিব (15 কিপ) 



ফাসাoিসিড/ েবশপ /3129 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স aিধদপ্তর 

কাজী আলাuিদ্দন েরাড, ঢাকা। 
 

 
 

েরাল নং 
(aিফস কতৃর্ক পূরণীয়) 

: 
   

 
 
 

াথ র নাম :  

িপতার নাম :  

স্থায়ী িঠকানা : বাসা/সড়ক :  

  গর্াম/পাড়া/মহল্লা :  

  ডাকঘর :  

  থানা/uপেজলা :  

  েজলা :  

     াথ র সব্াক্ষর 
 

িবষয়: ....................................................... পেদ বাস্তব াiিভং েটস্ট-e aংশগর্হণ সেঙ্গ। 
 

ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স aিধদপ্তেরর িবষেয়াক্ত পেদ আপনার আেবদনপ  যাচাiেয় গৃিহত হoয়ায় বাস্তব 

াiিভং েটস্ট-e aংশগর্হেণর জনয্ আপনােক বাছাi করা হল। uক্ত পরীক্ষায় aংশ গর্হেণর জনয্ যথাসমেয় িনেম্নাক্ত স্থােন 

হািজর হoয়ার জনয্ aনুেরাধ করা হল। e জনয্ েকান িটe/িডe দান করা হেব না। 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

(কতৃর্পেক্ষর সীল o সব্াক্ষর) 
 

 
 

স িত েতালা 
66 েস.িম সাiেজর 
রিঙন ছিব (12 কিপ) 

েবশ প  

াiিভং েটস্ট -e aংশগর্হেণর স্থান, তািরখ o সময় 
(aিফস কতৃর্ক পূরণীয়) 
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