
গ োপনীয় 

বোাংলোদেশ ফরম নাং- ২৯০-খ (সাংদশোধিত) 

নন-গ দেদেড অধফসোর/কম মচোরীদের েন্য 

বোধষ মক গ োপনীয় প্রধতদবেন ফরম।  

 ণপ্রেোতন্ত্রী বোাংলোদেশ সরকোর 

অধফদসর নোমঃ চীফ জুধডধসয়োল ম্যোধেদেে আেোলত, ……………। 

………………….ইাং হইদত  ………………..ইাং পর্ মন্ত সমদয়র বোধষ মক/ধবদশষ প্রধতদবেন। 

 

অ  ১। নোম (গমোেো অক্ষদর): …………………. 

 ২। পেবীঃ ………………………………….. 

 ৩। েন্ম তোধরখঃ …………………….. 

৪। বতমমোন গবতন ও গবতনক্রমঃ  

৫। (ক) সরকোরী চোকুরীদত গর্ো েোদনর তোধরখঃ  

 (খ) ধবভো ীয় পরীক্ষোয় উত্তীণ ম হইয়োদেন ধক নো, হইয়ো থোধকদল তোধরখঃ  

 ( ) চোকুরীদত প্রদবশক, অস্থোয়ী অথবো স্থোয়ী ধক নোঃ  

৬। বতমমোন পদে গর্ো েোদনর তোধরখঃ  

৭। ধশক্ষো ত গর্োগ্যতোঃ  

৮। ভোষোজ্ঞোনঃ  

৯। প্রধশক্ষণ/ ধবদশষ প্রধশক্ষণ (র্ধে থোদক):  

১০। প্রধতদবেনকোরী অধফসোদরর অিীদন চোকুরীর সঠিক গময়োে  ………..ইাং হইদত ……………ইাং পর্ মন্ত। 

        সঠিক ঘদর অনুস্বোক্ষর দ্বোরো মূল্যোয়ন ধলধপবদ্ধ কধরদত হইদব। অক্ষর দ্বোরো গর্ মূল্যোয়ন প্রকোশ করো হইল তোহো এইরূপঃ  

ক ১ = অধত উত্তম,  ‘ক’ = উত্তম,  ‘খ’ = চলধতমোন,  ‘ ’ = চলধতমোদনর ধনদে এবাং  ‘ঘ’ = সদন্তোষেনক নদহ। 

 ক১ ক খ   ঘ মন্তব্য 

আ ১। বুধদ্ধমত্তো ও মোনধসক তৎপরতো ..       

 ২। গপশো ত জ্ঞোন ..       

 ৩।  প্রকোশ ক্ষমতো- (ক) ধলখন 

                   (খ) বচন 

..       

 ৪। উদযো  ..       

 ৫। কোদের মোন ও পধরমোণ ..       

 ৬। সহদর্োধ তো ও ধবচক্ষণতো ..       

 ৭। আগ্রহ ও পধরশ্রম ..       

 ৮। অিীনস্থধে দক তেোরধক, পধরচোলনো ও 

প্রধশক্ষণ েোদনর ক্ষমতো। 

..       

 ৯। েোধয়ত্বদবোি- (ক) সোিোরণ 

                (খ) আধথ মক ধবষদয় 

..       

 ১০। সততো ও সুনোম ..       

 ১১। ব্যধিত্ব ও চধরত্রবল ..       

 ১২। স্বোস্থয ..       

 ১৩। সময়োনুবধতমতো ..       

 ১৪। শাংখলোদবোি ..       

 ১৫। বোাংলো ভোষো ব্যবহোদর আগ্রহ ও েক্ষতো ..       

 ১৬।  ..       

 ১৭।  ..       

 ১৮।  ..       

 ১৯।  ..       



 

ই   সোমধগ্রক মূল্যোয়ন ও পদেোন্নধতর গর্োগ্যতোঃ  

          (একটি বোদে অন্যগুধল কোটিয়ো ধেন) 

১। অধত উত্তম/ উত্তম/ চলধতমোন/ চলধতমোদনর ধনদে/ সদন্তোষেনক নদহ।  

২। দ্রুত পদেোন্নধতর গর্োগ্য/ পদেোন্নধতর গর্োগ্য/ সম্প্রধত পদেোন্নধতপ্রোপ্ত/ এখদনো পদেোন্নধতর গর্োগ্য নদহন।  

 

তোধরখঃ         প্রধতদবেনকোরী অধফসোদরর স্বোক্ষর 

 

ঈ    প্রধতস্বোক্ষরকোরী অধফসোদরর মন্তব্যঃ  

(ক) আধম মদন কধর গর্, প্রধতদবেনকোরী অধফসোদরর মূল্যোয়ন অত্যযত্তম/ যুধিসাং তভোদব উত্তম/ কদ োর/ নমনীয়/  পক্ষপোতদুষ্ট। 

অধিকন্তু ধনদে আমোর মন্তব্য গর্ো  কধরদতধেঃ 

 

 

তোধরখঃ         প্রধতস্বোক্ষরকোরী অধফসোদরর স্বোক্ষর 

 

ফরম পূরদণর ধনদে মশোবলীঃ  

১।  (ক) নন-গ দেদেড অধফসোর/কম মচোরীদের ধকছু গমৌধলক গুণ ও কোর্ ম-সম্পোেদনর মোন প্রধতবৎসরোদন্ত ধলধপবদ্ধ করোর েন্য এই ফরমটি 

ততরী করো হইয়োদে। ধবদশষজ্ঞ পর্ মোদয়র চোকুরী অথবো ধবদশষ িরদণর কতমদব্য ধনযুি অধফসোর/কম মচোরীদের েন্য অন্যোন্য প্রদয়োেনীয় 

ধবদশষ গুণ সম্পদকম প্রদয়োেনদবোদি ১ম পোতোর ১৬ হইদত ১৯ ক্রধমদকর শূন্য স্থোদন মন্তব্য ধলধপবদ্ধ কধরদত হইদব, মন্ত্রণোলয়/ ধবভো / 

পধরেপ্তরসমূহ প্রধতস্বোক্ষরকোরী/ প্রধতদবেনকোরী অধফসোরদক এই সম্পদকম প্রশোসধনক ধনদে মশ প্রেোন কধরদবন এবাং ধবদশষ গুনোবলীর 

উপযুি ধশদরোনোমসমূহ উি কলোদম েোইপ কধরদত হইদল। র্ধে গকোন সাংস্থো/ অধফস ৪টি শূন্য ক্রধমদকর অধতধরি গকোন েফো 

সাংদর্োেন আবশ্যক বধলয়ো মদন কদরন, তোহো হইদল অধতধরি পৃষ্ঠো গর্ো  কধরয়ো উহো কধরদত পোদরন। র্ধে গকোন সাংস্থো/ অধফস 

গকোন ধবদশষ গশ্রণীর অধফসোর/ কম মচোরীদের গক্ষদত্রই ফরদমর গকোন কলোম অপূণ ম রোধখদত চোন, তোহো হইদল মন্তদব্যর ঘদর ‘প্রদর্োেয 

নদহ’ ধলধখদত হইদব। এই মদম ম প্রধতদবেনকোরী অধফসোরধে দক প্রদয়োেনীয় ধনদে মশ প্রেোন কধরয়ো উহো কধরদত পোদরন।  

 (খ) গ দেদেড অধফসোর/ ভোরপ্রোপ্ত গ দেদেড অধফসোর অথবো অধফস প্রিোন ন দুই প্রদে এই ফরদমর সাংধিষ্ট ঘরগুধল অনুস্বোক্ষর কধরয়ো 

পূরণ কধরদবন ও তোহোর পরবতী ঊদ্ধমতন অধফসোর ইহোদত প্রধতস্বোক্ষর কধরদবন।  

 ( ) এই প্রধতদবেন গ োপনীয়। তদব ইহোদত গকোন ধবরূপ মন্তব্য থোধকদল সাংধিষ্ট অধফসোর/ কম মচোরীদক উহো েোনোইদত হইদব। প্রধতদবেনোিীন 

অধফসোর/ কম মচোরী ইহোর েবোদব ধবরূপ মন্তব্য বোধতদলর েন্য উপযুি কর্তমপদক্ষর ধনকে আদবেন গপশ কধরদত পোদরন।  

প্রধতদবেনকোরী অধফসোদরর েন্য ধনদে মশঃ  

২।    (ক) আপনার অধীনস্থদের সম্পদকে প্রতিদেেন তিতিোর সময় যথাসম্ভে েস্ততনষ্ট হউন। সুস্পষ্ট ও সরাসতর মন্তব্য করুন এেং  অতিরঞ্জন 

ও স্থুি অেমূল্যায়ন পতরহার করুন।  

         (ি)আ এেং ই অংদের  কিামগুদিা  পূরন করার পর ফরমটি প্রতিস্বাক্ষরকারী অতফসাদরর  তনকট প্রপ্ররণ কতরদেন।  

         (গ) আপনার অধীদন নূন্যিম তিন মাসকাি চাকুরী কতরয়াদেন এমন প্রদিেক অতফসার/কম েচারী প্রতিদেেন তিতিদেন।  

প্রধতস্বোক্ষরকোরী অধফসোদরর েন্য ধনদে মশঃ  

৩।    (ক) প্রতিদেেনাধীন কম েচারী সম্পদকে আপনার ব্যতিগি জ্ঞাদনর আদিাদক প্রতিদেেনকারী অতফসাদরর মন্তব্য মূল্যায়ন করুন, অিঃপর 

আপনার তনজস্ব মন্তব্য তিতপেদ্ধ করুন।  

  (ি) যতে আপতন মদন কদরন প্রয, প্রতিদেেনকারী অতফসাদরর  এক ো একাতধক মন্তব্য সঠিক নদহ এেং উহা োতিি করা উতচি, িাহা 

হইদি িাি কাতিদি উহা কাটিয়া অনুস্বাক্ষর করুন ও আপনার তেদেচনার সঠিক মন্তব্য সতিদেতেি করুন।  

(গ) প্রয মন্তব্য আপতন তেরুপ েতিয়া তেদেচনা কদরন  িাহার  নীদচ প্ররিা টাতনয়া তচতিি করুন।  

(ঘ) ফরম প্রতিস্বাক্ষর করার  পর প্রতিদেেন প্রহফাজিকারী অতফসাদরর তনকট করুন।  

 

নং সাপম(োঃোঃদকাঃ)দেটিং/ফ ৭০/৮৪-৩৪৪৫, িাতরি-২৮-০২-৮৫। 

web: jiaulhuq.wordpress.com, email: jiaulhuq@gmail.com 


