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নাং-ছজপপ/লনোেো/২০২১/৫৬২ তোররখ: 
০৫ আষোঢ় ১৪২৮ 

১৯ জুন ২০২১ 

রনলেোগ রবজ্ঞরি 

পররবোর পররকল্পনো অরিেিরোিীন ছনোেোখোেী ছজেোর আওতোিীন রনম্নবরণ যত রোজস্বখোতভুক্ত শূন্য পে পূরলণর রনরেত্ত পলের পোলশ উরিরখত সাংরিষ্ট 

ছজেো/উপলজেো/ইউরনেন/ছপৌরসভো/ইউরনট/ওেোলড যর স্থোেী নোগররকলের রনকট  লত শতয সোলপলে রনি যোররত েলক অনেোইলন আলবেনপত্র আহ্বোন করো যোলে : 

ক্র

ে. 

পলের নোে ও ছবতন ছেড 

(জোতীে ছবতন ছেে/২০১৫ 

অনুযোেী) 

পলের 

সাংখ্যো 
ছয সকে এেোকোর স্থোেী বোরসন্দোর প্রোেীগণ আলবেন করলত পোরলবন 

রশেোগত ছযোগ্যতো, 

অরভজ্ঞতো ও অন্যোন্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ পররবোর পররকল্পনো 

স কোরী 

ছেড-১৫, 

৯৭০০-২৩৪৯০/- 

 

৫ 

(পাঁচ) 

টি 

ছনোেোখোেী ছজেোর স্থোেী বোরসন্দো ছকোন স্বীকৃত ছবোড য 

 লত উচ্চ েোধ্যরেক বো 

সেেোন পরীেোে পোশ। 

তলব েোধ্যরেক বো উচ্চ 

েোধ্যরেক পরীেোে ছয 

ছকোন ১টিলত ২ে 

রবভোগ/ন্যূনতে রজরপএ 

২.০০ েোকলত  লব। 

২ পররবোর পররকল্পনো 

পররেশ যক, ছেড-১৬,  

৯৩০০-২২৪৯০/- (শুধুেোত্র 

পুরুষ প্রোেীগণ আলবেন 

করলত পোরলবন) 

৩ 

(রতন) 

টি 

উপলজেোর নোে ও পে সাংখ্যো শূন্য ইউরনেলনর নোে 

ছবগেগঞ্জ (BEGUMGANJ)- ২ (দুই) 

টি 

েেোনী (CHHAYANI) 

আেোইেোরপুর (ALYERAPUR) 

ছসনবোগ (SENBAGH)- ১ (এক) টি কোেরো (KADRA) 
 

ছকোন স্বীকৃত ছবোড য 

 লত উচ্চ েোধ্যরেক বো 

সেেোন পরীেোে পোশ। 

৩ পররবোর কল্যোণ স কোরী 

ছেড-১৭, ৯০০০-২১৮০০/- 

(শুধুেোত্র ের েো প্রোেীগণ 

আলবেন করলত পোরলবন) 

৮৭ 

(সোতো

রশ) টি 

 

উপলজেোর 

নোে ও 

পে সাংখ্যো 

ইউরনেলনর 

নোে 

শূন্য 

ইউরনলটর/ও

েোলড যর নোে 

ছয ছয েোে/ে িো/এেোকো রনলে গঠিত 

ছনোেোখোেী 

সের 

(NOAKHA

LI SADAR) 
-১০ (েশ) টি 

ছনোেোন্নই 

(NOANNAI)

-১ (এক) টি 

২/খ [2/KHA] রশবপুর 

কোরের  োরনফ 

(KADIR 

HANIF)- ১ 

(এক) টি 

১/গ [1/GA] ছেোট রোেলেবপুর, সুজোপুর, ছগোপীনোেপুর 

িে যপুর(DHAR

MAPUR)-২ 

(দুই) টি 

৩/খ [3/KHA] ভোটিরলটক 

৩/ঘ [3/GHA] পরিে িে যপুর, ৭৩ শল্যো 

এওজবোরেেো 

(EWAZBALI

A)- ২ (দুই) টি 

১/ক [1/KA] রোজোপুর, রোেচন্দ্রপুর, কররেপুর, েনপুর 

৩/গ [3/GA] পরিে এওজবোরেেো, পূব য চোকেো 

কোেোেরোপ 

(KALADAR

AF)-২ (দুই) টি 

৩/খ [3/KHA] পরিে শুল্যরকেো 

৩/গ [3/GA] চুেডুরগ, শল্যোডুরগ 

অশ্বরেেো 

(ASHWADI

A)- ২ (দুই) টি 

১/খ [1/KHA] 
আইয়ুবপুর, বেরপুর, পরিে ন্যরপুর, 

নজরপুর, রনরঞ্জনপুর, েোরেেোরলটক 

৩/খ [3/KHA] 

েরেণ েোরেেপুর, কোেোচোনপুর, 

বক্তোরপুর, মুরকেপুর, পূব য েোেপুর, পূব য 

ধুেচর, ছগোপীবিভপুর, চর আরেরোবোে 

ছবগেগঞ্জ 

(BEGUMG

ANJ)  
-২০ (রবশ) টি 

আেোনুিোপুর 

(AMANULL

APUR)-১ 

(এক) টি 

২/ক [2/KA] 

অরভরোেপুর, আইয়ুবপুর, কোরশপুর  

ছগোপোেপুর 

(GOPALPU

R)-১ (এক) টি 
১/গ [1/GA] 

ছেভকোেো, রসরোজউরিনপুর, ের বুিোপুর, 

ছবতুেোবোগ 

আেোইেোরপুর 

(ALYERAP

UR)-১(এক) টি 

১/ক [1/KA] 

একোব্বরপুর, ভববিী, মুনোইলেেপুর 

ছকোন স্বীকৃত ছবোড য 

 লত েোধ্যরেক বো 

সেেোন পরীেোে পোশ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



কোরেরপুর 

(KADIRPU

R)- ১ (এক) টি 

৩/খ [3/KHA] 

ইেোরপুর 

েেোনী 

(CHHAYAN

I) -১ (এক) টি ১/ক [1/KA] 

কোেোেপুর, আব্দুিোপুর, রোেোশ্যপুর, বড় 

রশবনোরোেণপুর, আরেরপুর, ভূপরতপুর, 

ছেোেোরেেো ২ে খন্ড (েোেোে বোরড়  লত 

নোরজর রেেোর বোরড় পয যন্ত), গঙ্গোবর, 

কোন্দব্যপুর, তোল রপুর 

একেোশপুর 

(EKLASHP

UR) -২ (দুই) 

টি 

১/ক [1/KA] 

পরিে একেোশপুর (একেোশপুর 

বোজোলরর উত্তর রোস্তোর পরিলে প্রেে 

বোড়ী  লত ক্বোরী ছবপোরী বোরড়, পোনু 

ছবপোরর বোরড়, বড় বোরড়  লত পূলব য ছরে 

েোইলনর পোলশ েজুেেোর বোরড় পয যন্ত) 

৩/ক [3/KA] জেকৃষ্ণপুর, েধুরোেপুর 

ছবগেগঞ্জ 

(BEGUMGA

NJ) -২ (দুই) 

টি 

১/ক [1/KA] 

ে ব্বতপুর (ওেোড য নাং ১,২), আেোনতপুর 

(ওেোড য নাং ৪, রোজ বোরড়  লত রওশন 

আেী পরন্ডত বোরড়), (ওেোড য নাং ৫, 

ছকোেোররেো বোরড়  লত বোঘ বোরড়) 

১/খ [1/KHA] 

আেোনতপুর (ওেোড য নাং ৩), (ওেোড য নাং 

৪, আেীে উরিন ছচৌরকেোর বোরড়  লত 

খন্দকোর বোরড়) 

নলরোত্তেপুর 

(NAROTTA

MPUR) -২ 

(দুই) টি 

১/ক [1/KA] 

নলরোত্তেপুর (ওেোড য নাং ৭, পূলব য ঠোকুর 

বোরড়  লত উত্তলর জোেোে রেরি বোরড় 

পয যন্ত), (ওেোড য নাং ৮) 

১/খ [1/KHA] 

নলরোত্তেপুর (ওেোড য নাং ৬), (ওেোড য নাং ৭, 

পূলব য পোলটোেোরী বোরড়  লত উত্তলর েোেো 

সে যোর বোরড় পয যন্ত) 

দূগ যোপুর 

(DURGAPU

R) -২ (দুই) টি 

২/ক [2/KA] 
দূগ যোপুর (লেো োম্মেে উিো  রেেোর বোরড় 

 লত  োলশে রেেোর বোরড় পয যন্ত) 

২/খ [2/KHA] 
দূগ যোপুর (লপশকোর বোরড়  লত ফলত 

ছেো োম্মলের বোরড়) 

রসুেপুর 

(RASULPU

R) -২ (দুই) টি 

১/খ [1/KHA] 

রসুেপুর (ওেোড য নাং ৩), েরতফপুর 

(রজনী েোলশর বোরড়  লত কোেী কৃষ্ণ 

ছবপোরী বোরড় পয যন্ত) 

৩/ক [3/KA] 
রসুেপুর(ওেোড য নাং-৭,৯),রশবপুর, 

ররফকপুর (কচু বোরড়  লত েোশ বোরড় পয যন্ত)  

 োজীপুর 

(HAJIPUR) -

১ (এক) টি 

সাবেক ৩ নাং 

ওেোড য (বতযেোন 

ওেোড য নাং 

৭,৮,৯) [3 NO. 

WARD] 

 োজীপুর (ওেোড য নাং ৭,৮,৯) 

শররফপুর 

(SHARIFPU

R) -২ (দুই) টি 
১/ক [1/KA] 

শররফপুর (রচরন ভু ুঁইেো বোরড়  লত ন্যর 

ইসেোে েোস্টোর বোরড়), মুরোেপুর, খোনপুর 

( োবীব উিো  োজী বোরড়  লত খোে 

পোড়/গণো খোনপুর)  

১/খ [1/KHA] 

শররফপুর (লুতু ছেোিো বোরড়  লত আসেোে 

ছেোিো বোরড় পয যন্ত), খোনপুর (েোলেক ছচৌরকেোর 

বোরড়  লত ছেোশোর বোলপর বোড়ী পয যন্ত) 

কুতুবপুর 

(KUTUBPU

R) -১ (এক) টি 

১/ক [1/KA] 

এনোলেতপুর, কুতুবপুর (কোেেো বোরড়  লত 

বলেো বোরড় পয যন্ত) 

রোজগঞ্জ 

(RAJGANJ) -

১ (এক) টি 

২/ক [2/KA] 

ছেোট ছ োলসনপুর, রেরেেপুর, উত্তর 

ছকশবপুর 

চোটরখে 

(CHATKHI

L)-১১ 

(এগোর)টি 

সো োপুর 

(SAHAPUR) 

-২ (দুই) টি 

২/খ [2/KHA] রশবরোেপুর, ছগোপোইরবোগ 

সাবেক ৩ নাং 

ওেোড য (বতযেোন 

ওেোড য নাং 

৭,৮,৯) [3 NO. 

WARD] 

পুরুষউলত্তোেপুর, েরেনপুর, েঙ্গরপোড়ো 

বেেলকোট(BA

DALKUT) -

১ (এক) টি 

২/ক [2/KA] 

রুদ্র রোেপুর, েলনো রপুর, চোনপুর, 

েোরন্দেোপোড়ো, ছ োলসনপুর, র রোপুর 

(রসরনের েোদ্রোসোর উত্তর অাংশ) 



ছেো োম্মেপুর 

(MOHAMM

ADPUR)-১ 

(এক) টি 

৩/ক [3/KA] 
উত্তর ছেো োম্মেপুর, েোংচর,  োশর, 

আরেররত 

পাঁচগাঁও 

(PANCHGA

ON) -২ (দুই) 

টি 

১/খ [1/KHA] সুন্দরপুর 

সাবেক ৩ নাং 

ওেোড য (বতযেোন 

ওেোড য নাং 

৭,৮,৯) [3 NO. 

WARD] 

আফসোররখে, ছ োলসনপুর, বোরইপোড়ো, 

রনজভোওর 

 োটপুকুররেো 

ঘোটেোবোগ(HA

TPUKURIA 

GHATLABA

G) -১ (এক) টি 

১/খ [1/KHA] চোটরখে, শোহ  ছনেোেতপুর, িোেোরেেো 

ছনোেোখেো 

(NAYAKHO

LA)-২ (দুই) টি 

১/ক [1/KA] ছনোেোখেো 

২/খ [2/KHA] শ্রীনগর, ঘোরসপুর, শোলনোখোরে 

রখেপোড়ো 

(KHIL 

PARA)-১ 

(এক) টি 

সাবেক ১ নাং 

ওেোড য (বতযেোন 

ওেোড য নাং 

১,২,৩) [1 NO. 

WARD] 

ছেোট জীবনগর, রখেপোড়ো, েইয্যতপোড়ো 

পরলকোট 

(PARKOTE)

-১ (এক) টি 

৩/ক [3/KA] পূব য ছশোশোরেেো, খোরেশপোড়ো 

ছসোনোইমুরড় 

(SONAIMU

RI)-১৩টি 

জেোগ 

(JAYAG)-৩ 

(রতন) টি 

১/ক [1/KA] জেোগ, নগরপোড়ো, ভোওরলকোট 

১/খ [1/KHA] যুগী রখেপোড়ো, উলুপোড়ো 

৩/খ [3/KHA] আেরক, জুনুেপুর, ছকগনো 

নেনো(NADA

NA)-২ (দুই) টি 

১/ক [1/KA] পাঁচবোরড়েো, বুররপট, ছেবপুর 

২/খ [2/KHA] পোপুেো, জগজীবনপুর, গজোররেো, রেোপুর 

ছসোনোইমুরড় 

(SONAIMU

RI)-২ (দুই) টি 

১/খ [1/KHA] সো োরপোড়, কোরবেপুর, ছখোেখোস্তো 

২/খ [2/KHA] 
নোওতেো, বোরেো, দুরিেপোড়ো, চন্দ্রপুর, 

ছগোরবন্দপুর 

বোরগাঁও 

(BARAGAO

N)-১ (এক) টি 

৩/ক [3/KA] উত্তর কোরশপুর 

অম্বরনগর(AM

BARNAGA

R)-১ (এক) টি 

২/ক [2/KA] অম্বরনগর (উত্তর অাংশ) 

বজরো(BAZR

A) -১ (এক) টি 
১/খ [1/KHA] েোরেেপুর, েনগাঁও 

ছসোনোপুর 

(SONAPUR

)-২ (দুই) টি 

৩/ক [3/KA] 

কোরেকোপুর ( োজী বোরড়  লত কোলশে 

ছচেোরম্যোন বোরড়), পরিে ছেৌেতপুর, 

ছনোেোগাঁও, চোরন্দনগর 

৩/খ [3/KHA] 
কোরেকোপুর (রেেো বোরড়  লত ভু ুঁইেো 

বোরড়), বোরোর পুর 

আরেশোপোড়ো 

(AMISHA 

PARA)-১ 

(এক) টি 

৩/ক [3/KA] 

পরেপোড়ো, ছনোেোগাঁও, িোনুপুর, নোরোেনভট্ট 

ছসনবোগ 

(SENBAGH

)-১০ (েশ) টি 

ছকশোরপোড় 

(KESHARP

AR)-১(এক) টি 

১/খ [1/KHA] খোজুররেো 

ডুমুররেো(DUM

URIA)-১ 

(এক) টি 

১/ক [1/KA] নলুেো, ছজোড়তুেো 

কোেরো(KADR

A) -১ (এক) টি 
৩/ক [3/KA] 

নজরপুর, চোনপুর পুব য অাংশ ( োজী ছসকোন্তর 

রেেোর বোরড়  লত ছগোেোেো বোরড় পয যন্ত) 

অজুযনতেো 

(ARJUNTAL

A)-৩ (রতন) টি 

১/ক [1/KA] নোরজরনগর, রেলেোরনেো 

২/ক [2/KA] উত্তর েোরনকপুর, েরেণ েোরনকপুর 

৩/ক [3/KA] অজুযনতেো, বোবুপুর 

ছেো োম্মেপুর 

(MOHAMAD

PUR)-১(এক) টি 

৩/খ [3/KHA] 

উত্তর ছেো োম্মেপুর 



নবীপুর 

(NABIPUR)

-৩ (রতন) টি 

১/ক [1/KA] ছগোপীরাং, বড় চোররগাঁও 

২/ক [2/KA] 
নবীপুর, নেরেেো পূব য অাংশ ( োরনফ 

পরন্ডত বোরড়  লত রেরজ বোরড় পয যন্ত) 

২/খ [2/KHA] 
শ্রীপরি, নেরেেো পরিে অাংশ (েরকেত 

উিোর বোরড়  লত রোখোে ছেম্বোর বোরড় পয যন্ত) 

করবর োট 

(KABIRHA

T)-৭ (সোত) টি 

নলরোত্তেপুর 

(NAROTTA

MPUR)-২ 

(দুই) টি 

১/ক [1/KA] নলরোত্তেপুর 

২/খ [2/KHA] 
পূব য যোেবপুর, েরননগর, পূব য েরোপনগর, 

পরিে েরোপনগর 

সুন্দেপুর(SUN

DALPUR)-১ 

(এক) টি 

১/ক [1/KA] গঙ্গোপুর, রোেলেবপুর, রোেনোেপুর 

চোপরোরশর োট 

(CHAP 

RASHIR 

HAT)-২(দুই) টি 

১/ক [1/KA] নররসাং পুর 

১/খ [1/KHA] অেরপুর, শুক্লেরি, ছেোট রোেপুর 

বোটইেো 

(BATAIYA)-

২ (দুই) টি 

১/ক [1/KA] 
বোটইেো (লঘোষ বোরড়  লত রেোর বোরড়), 

গোজীরবোগ 

৩/ক [3/KA] েেোরোেরে, ছেৌেতরোেরে, উত্তর আেীপুর 

 োরতেো 

(HATIYA)-৭ 

(সোত) টি 

চর রকাং 

(CHAR 

KING)- ৩ 

(রতন) টি 

১/ক [1/KA] উত্তর গোেেোখোরে 

১/গ [1/GA] পরিে গোেেোখোরে, মৃিোেোে 

৩/খ [3/KHA] েরেণ ছবোেোরেেো 

ছসোনোরেেো 

(SONADIA)

-১ (এক) টি 

১/ক [1/KA] েোইজেড়ো 

বুরড়রচর 

(BURIR 

CHAR)-১ 

(এক) টি 

৩/খ [3/KHA] কোেীরচর, আেোরেেোে 

চর ঈশ্বর 

(CHAR 

ISHWAR)-২ 

(দুই) টি 

১/খ [1/KHA] 
 োরেদুিো েোে, পরন্ডতেোে, ফরোজী েোে 

(মুেো েোলকযট পয যন্ত) 

৩/খ [3/KHA] পূব য েরেরেেো 

সূবণ যচর 

(SUBARNA

CHAR) -১ 

(এক)টি 

চর জুরবেী 

(CHAR 

JUBILLE)-১ 

(এক) টি 

২/গ 

[2/GA] 
উত্তর কেরপেো 

ছকোম্পোনীগঞ্জ 

(COMPANI

GANJ) -৮ 

(আট)টি 

রসরোজপুর 

(SIRAJPUR)

-১ (এক) টি 

২/খ [2/KHA] 

 োরববপুর, রসরোজপুর (কোলশে েোস্টোর 

বোরড়  লত েরেনুে  ক প্রলফসর বোরড় 

পয যন্ত) 

চর পোব যতী 

(CHAR 

PARBATI)-১ 

(এক) টি 
৩/ক [3/KA] 

চর পোব যতী (পরশলে আেতেী ছপোে ছেলক 

রবেোইর ছপোে পয যন্ত, উত্তলর রবেোইর ছপোে 

ছেলক পঞ্চোরোে বোরড়র ছপোে পয যন্ত বলে 

যোওেো খোলের েরেণ পয যন্ত, েরেলণ 

আেতেী ছেলক েরেণ চর  োজোরী সীেোন্ত 

ও চর পূব যোনীর চর পোব যতী অাংশ, পূলব য 

কেেতেো ছেৌেভী বোজোর রোস্তোর েরেণ 

পোলশ ভলদ্ররলগো বোরড় পয যন্ত) 

চর  োজোরী 

(CHAR 

HAZARI) -১ 

(এক) টি 

৩/ক [3/KA] 
চর  োজোরী (৫ নাং ওেোলড যর মুরক্তলযোদ্ধো 

 োরনফ ছরোলডর পূব য অাংশ), (ওেোড য নাং ৮) 

চর কাঁকড়ো 

(CHAR 

KAKRA)-১ 

(এক) টি 

৩/খ [3/KHA] 

চর কাঁকড়ো (উত্তর পরিে-বড় সে যোর 

বোরড়, েরেণ-জরেে কন্ট্রোক্টর বোরড়, পূব য-

ের ন উরিন রেেোরজ বোরড়) 

চর ফরকরো 

(CHAR 

FAKIRA)-১ 

(এক) টি 
১/ক [1/KA] চর কোরে (ওেোড য নাং ১,২,৩) 



রোেপুর 

(RAMPUR)-

১ (এক) টি 
১/ক [1/KA] 

রোেপুর (েরেণ পূব য-েোদ্রোসো বোরড়, উত্তর 

পূব য-আবজে েোস্টোর বোরড়, েরেণ 

পরিে-আশু সওেোগর বোরড়, উত্তর 

পরিে-ছুটরক বোরড়) 

মুসোপুর 

(MUSAPUR

)-২ (দুই) টি 
১/ক [1/KA] 

মুসোপুর (উত্তর পরিে- োওেোেোর বোরড়, 

েরেণ পরিে-কৃষ্ণকোলন্তর বোরড়, উত্তর 

পূব য-স্লুইজ (েেোলেোনো), েরেণ পূব য-রবজে 

েোস্টোর বোরড়) 

২/ক [2/KA] 

মুসোপুর (উত্তর পরিে-ফররে রেেোর 

বোরড়, েরেণ পরিে-জোেোে ছচৌরকেোর 

বোরড়, উত্তর পূব য-আেী আকবর কোেেো 

বোরড়, েরেণ পূব য-চুরনখোর বোরড়) 
 

 

আলবেন ফরে পূরণ ও পরীেোে অাংশে লণর ছেলত্র রনম্নবরণ যত শতযোবেী অনুসরণ করলত  লব : 

(১) পররবোর পররকল্পনো পররেশ যক পলের আলবেনকোরীলক সাংরিষ্ট ইউরনেলনর স্থোেী বোরসন্দো  লত  লব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন কর্তযক 

প্রেত্ত নোগররক সনেপত্র ও স্থোেী বোরসন্দোর সনেপত্র ছেৌরখক পরীেোর সেে েোরখে করলত  লব। অস্থোেীভোলব বসবোসকোরীগণ এই পলে আলবেলনর ছযোগ্য বলে 

রবলবরচত  লবন নো। 

(২) পররবোর কল্যোণ স কোরী পলের আলবেনকোরীলক অবশ্যই শূন্য পলের রবপরীলত প্রেরশ যত সাংরিষ্ট ইউরনেলনর সাংরিষ্ট ইউরনট/ওেোলড যর আওতোভুক্ত 

েোে/পোড়ো/ে িোর স্থোেী বোরসন্দো  লত  লব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ছপৌরসভোর ছেের/কোউরিের কর্তযক প্রেত্ত নোগররক সনেপত্র ও 

স্থোেী বোরসন্দোর সনেপত্র ছেৌরখক পরীেোর সেে েোরখে করলত  লব। অস্থোেীভোলব বসবোসকোরীগণ এই পলে আলবেলনর ছযোগ্য বলে রবলবরচত  লবন নো। 

(৩) ২৫/০৩/২০২০ (পঁরচশ েোচ য দুই  োজোর রবশ) তোররলখ প্রোেীর বেসসীেো ১৮ ছেলক ৩০ বেলরর েলধ্য  লত  লব। তলব মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোলের 

পুত্র-কন্যো এবাং শোরীররক প্ররতবন্ধীলের ছেলত্র বেসসীেো ১৮ ছেলক ৩২ বের। বেস প্রেোলণর ছেলত্র এরফলডরভট ে ণলযোগ্য নে। 

(৪) সরকোরর, আিো-সরকোরর ও স্বোেত্বশোরসত সাংস্থোে কে যরত প্রোেীগণলক অবশ্যই যেোযে কর্তযপলের অনুলেোেন সোলপলে আলবেন করলত  লব এবাং 

অনুেরতপত্র ছেৌরখক পরীেোর সেে প্রেশ যন করলত  লব। 

(৫) রনলেোলগর ছেলত্র সরকোলরর প্রচরেত রবরি-রবিোন ও ছকোটো নীরত অনুসরণ করো  লব এবাং পরবতীলত সাংরিষ্ট রবরি-রবিোলন ছকোন সাংলশোিন  লে তো 

অনুসরণ করো  লব। 

(৬) রনলেোগ রবজ্ঞরির ১ ছেলক ২নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ১১২/-(একশত বোর) টোকো [পরীেোর রফ ১০০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ১২/- 

টোকো] ৩ নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ৫৬/-(েোপ্পোন্ন) টোকো [পরীেোর রফ ৫০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ৬/- টোকো] জেো রেলত  লব; 

(৭) প্রোেীর ছযোগ্যতো যোচোই : প্রোেী কর্তযক প্রেত্ত ছকোলনো তথ্য বো েোরখেকৃত কোগজপত্র জোে, রেথ্যো বো রবজ্ঞরিলত চোওেো ন্যূনতে শলতযর সোলে অসোেঞ্জস্য 

পোওেো ছগলে, ভুেো প্রেোরণত  লে রকাংবো পরীেোে নকে বো অসদুপোে অবেম্বন করলে সাংরিষ্ট প্রোেীর প্রোরে যতো বোরতে করো  লব এবাং তাঁর রবরুলদ্ধ যেোযে 

আইনোনুগ ব্যবস্থো ে ণ করো  লব। ভুে তথ্য/ জোে কোগজপত্র প্রেরশ যত  লে পরীেোে উত্তীণ য ছয ছকোন প্রোেীর প্রোরে যতো পরীেো চেকোেীন অেবো পরবতীলত ছয 

ছকোন সেলে বোরতে করোর েেতো কর্তযপে সাংরেণ কলরন। 

(৮) রেরখত পরীেোে উত্তীণ য প্রোেীগণলক ফেোফে প্রকোলশর পর রনলে যরশত সেলের েলধ্য রনলম্নোক্ত সনে/কোগজপলত্রর ফলটোকরপ ছগলজলটড কে যকতযো (ন্যূনতে 

৯ে ছেড) কর্তযক সতূোেন কলর ১ (এক) ছসট ছজেো পররবোর পররকল্পনো কোয যোেলে সরোসরর/ডোকলযোলগ/কুররেোলর জেো রেলত  লব: 

(ক) প্রোেীর সকে রশেোগত ছযোগ্যতোর সনেপত্র (প্রলযোজূ ছেলত্র অরভজ্ঞতো সনেপত্রস ); 

(খ) প্রোেী ছয ইউরনেন/ছপৌরসভো/রসটি কলপ যোলরশন এর স্থোেী বোরসন্দো ছস ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ছপৌরসভোর ছেের/রসটি কলপ যোলরশলনর 

কোউরিের কর্তযক প্রেত্ত নোগররকলত্বর সনেপত্র; 

(গ) ের েো ছকোটো ব্যরতত অন্যোন্য ছকোটো েোরবর সেে যলন প্রোেীলক যেোযে কর্তযপে কর্তযক প্রেত্ত সনে/প্রেোণপত্র; 

(ঘ) আলবেনকোরী মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর পুত্র-কন্যো ও পুত্র-কন্যোর পুত্র-কন্যো  লে আলবেনকোরী মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর পুত্র-কন্যো ও 

পুত্র-কন্যোর পুত্র-কন্যো এ েলে য সাংরিষ্ট ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ছপৌসভোর ছেের/কোউরিের কর্তযক প্রেত্ত সনে (আলবেনকোরীর সোলে 

মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর সম্পকয অবশ্যই উলিখ করলত  লব); 

(ঙ) আলবেনকোরী মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর পুত্র-কন্যো ও পুত্র-কন্যোর পুত্র-কন্যো  লে মুরক্তলযোদ্ধোর সনেপত্র, ছগলজট, েোে মুরক্ত বোতযো/ভোরতীে 

তোরেকোর েোেোরেরপ; 

(চ) ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ছপৌরসভোর ছেের/কোউরিের/রসটি কলপ যোলরশলনর ওেোড য কোউরিের/ছগলজলটড কে যকতযো (ন্যূনতে ৯ে ছেড) কর্তযক 

প্রেত্ত চোরররত্রক সনেপত্র; 

(ে) জোতীে পররচেপত্র/জন্ম রনবন্ধন সনে; 

(জ) Online এ পূরণকৃত আলবেনপলত্রর করপ (Applicant’s Copy); 

(৯) ছেৌরখক পরীেোর সেে অনুলেে-৮ এর রনলে যশনোেলত জেোকৃত সকে সনে/কোগজপলত্রর মূে করপ আবরশ্যকভোলব প্রেশ যলনর পোশোপোরশ ১ (এক) ছসট 

সতূোরেত ফলটোকরপ েোরখে করলত  লব। েোরখেকৃত সনে/কোগজপলত্রর সোলে অনেোইন আলবেলন উরিরখত তলথ্যর অসোেঞ্জস্যতো পোওেো ছগলে প্রোেীর প্রোেীতো 

বোরতে  লে যোলব। 

(১০) পরীেো সাংক্রোন্ত যোবতীে তথ্য ছজেো প্রশোসলকর কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোড য এবাং ছজেো পররবোর পররকল্পনো কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোলড য পোওেো যোলব। 

(১১) কর্তযপে রবজ্ঞোরপত পলের সাংখ্যো হ্রোস/বৃরদ্ধ করোর অরিকোর সাংরেণ কলরন।  

(১২) কর্তযপে রনলেোগ প্ররক্রেোর ছয ছকোন পয যোলে ছযৌরক্তক/আইনগত কোরলণ রনলেোগ স্থরগত/বোরতে করলত পোরলবন। 

(১৩) রনলেোগ পরীেো সাংক্রোন্ত ছয ছকোন রবষলে রনলেোগকোরী কর্তযপলের রসদ্ধোন্ত চূড়োন্ত বলে গণ্য  লব। 

(১৪) রেরখত/ব্যোব োররক (প্রলযোজূ ছেলত্র)/ছেৌরখক পরীেোে অাংশে লণর জন্য ছকোন প্রকোর টিএ/রডএ প্রেোন করো  লব নো। 

(১৫) ফরে পূরণ, জেোেোলনর রনলে যশোবেী ও অন্যোন্য প্রলযোজূ শতয এবাং তথ্যোবেীস  পূণ যোঙ্গ রনলেোগ রবজ্ঞরি ছজেো প্রশোসলকর কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোড য এবাং 

ছজেো পররবোর পররকল্পনো কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোলড য পোওেো যোলব। 

অনেোইলন আলবেনপত্র পূরণ সাংক্রোন্ত রনেেোবেী ও শতযোবেী: 

(ক) আে ী প্রোেীগণ http://dgfpnoa.teletalk.com.bd ওলেবসোইলট রগলে আলবেনপত্র পূরণ করলত পোরলবন। আলবেলনর সেেসীেো 

রনম্নরূপ: 

 (i) Online-এ আলবেনপত্র পূরণ ও পরীেোর রফ জেোেোন শুরুর তোররখ ও সেে ২৮/০৬/২০২১, সকোে ১০:০০ টো। 



ছশষ সেলের জন্য অলপেো নো কলর দ্রুত 

সেলের েলধ্য অনেোইলন আলবেন করোর 

জন্য অনুলরোি করো  লেো 

 (ii) Online-এ আলবেনপত্র জেোেোলনর ছশষ তোররখ ও সেে ২৭/০৭/২০২১, রবকোে ০৫:০০ টো। 

উক্ত সেেসীেোর েলধ্য User ID প্রোি প্রোেীগণ Online-এ আলবেনপত্র Submit এর সেে ছেলক পরবতী ৭২(বো োত্তর) ঘন্টোর েলধ্য এসএেএস এর 

েোধ্যলে পরীেোর রফ জেো রেলত পোরলবন। 

(খ) Online আলবেনপলত্র প্রোেী তাঁর ররঙ্গন েরব (দেঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 300 Pixel) এবাং স্বোের (দেঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 80 

Pixel) েূোন কলর রনি যোররত স্থোলন Upload করলবন। েরবর সোইজ সলব যোচ্চ 100KB ও স্বোেলরর সোইজ সলব যোচ্চ 60 KB  লত  লব। 

(গ) Online-এ পূরণকৃত আলবেনপলত্র প্রেত্ত তথ্যই ছযল তু পরবতী সকে কোয যক্রলে ব্যবহৃত  লব, ছসল তু Online-এ আলবেনপত্র Submit 

করোর পূলব য প্রেত্ত সকে তলথ্যর সঠিকতো সম্পলকয প্রোেী রনলজ শতভোগ রনরিত  লবন। প্রোেী কর্তযক প্রেত্ত ছকোন তথ্য বো েোরখেকৃত কোগজপত্র জোে, 

রেথ্যো বো ভুেো প্রেোরণত  লে বো পরীেোে নকে বো অসদুপোে অবেম্বন করলে বো রবজ্ঞরিলত চোওেো ছযোগ্যতোর সোলে অসোেঞ্জস্যপূণ য ছকোন তথ্য 

েোরখে করো  লে বো রবজ্ঞরির রনলে যশনো েঙ্ঘনপূব যক ছকোন আলবেন পোওেো ছগলে সাংরিষ্ট প্রোেীর প্রোেীতো রনলেোলগর ছয ছকোলনো পয যোলে বোরতে করো 

 লব এবাং তাঁর রবরুলদ্ধ যেোযে আইনোনুগ ব্যবস্থো ে ণ করো যোলব। 

 (ঘ) প্রোেী Online-এ পূরণকৃত আলবেনপলত্রর একটি রপ্রন্টকরপ পরীেো সাংক্রোন্ত ছয ছকোন প্রলেোজলন ব্যব োলরর জন্য সাংরেণ করলবন। রেরখত 

পরীেোে উত্তীণ য প্রোেীগণলক ফেোফে প্রকোলশর পর রনলে যরশত সেলের েলধ্য এক করপ এবাং ছেৌরখক পরীেোর সেে এক করপ জেো রেলবন। 

(ঙ) SMS ছপ্ররলণর রনেেোবেী ও পরীেোর রফ প্রেোন:  

Online-এ আলবেনপত্র (Application Form) যেোযেভোলব পূরণ কলর রনলে যশনো ছেোতোলবক েরব এবাং স্বোের Upload কলর 

আলবেনপত্র Submit করো সম্পন্ন  লে করম্পউটোলর েরবস  Application Preview ছেখো যোলব। রনভু যেভোলব আলবেনপত্র 

Submit  করো সম্পন্ন প্রোেী একটি User ID, েরব এবাং স্বোেরযুক্ত একটি Applicant’s Copy পোলবন। উক্ত Applicant’s 

Copy প্রোেী রপ্রন্ট অেবো Download পূব যক সাংরেণ করলবন। Applicant’s Copy-ছত একটি User ID ছেওেো েোকলব। উক্ত 

User ID ব্যব োর কলর প্রোেী ছয ছকোন Teletalk Pre-paid Mobile নম্বলরর েোধ্যলে রনলম্নোক্তভোলব দুইটি SMS কলর পরীেোর 

রফ বোবে ১ ছেলক ২নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ১১২/-(একশত বোর) টোকো [পরীেোর রফ ১০০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ১২/- টোকো] 

৩ ছেলক ৪নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ৫৬/-(েোপ্পোন্ন) টোকো [পরীেোর রফ ৫০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ৬/- টোকো] অনরিক 

৭২(বো োত্তর) ঘন্টোর েলধ্য জেো রেলবন।  

 SMS-এর েোধ্যলে পরীেোর রফ জেোেোন প্ররক্রেো:  

প্রেে SMS: DGFPNOA<SPACE> User ID রেলখ 16222 নম্বলর SEND করলত  লব । 

              উেো রণ : DGFPNOA ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee, your PIN is 

123456789.  To pay fee Type DGFPNOA<Space<YES<Space<PIN and send to 16222 

রিতীে SMS: DGFPNOA<Space>YES<Space>PIN রেলখ 16222 নম্বলর Send করলত  লব। 

উেো রণ : DGFPNOA YES 123456789 

Reply: Congratulations Aplicant’s Name, Payment completed successfully for 

DGFPNOA Recruitment Application for XXXXXXX, User ID is (ABCDEF) and Password 

(xxxxxxxx). 

রবলশষভোলব উলিখ্য, Online-এ আলবেনপলত্রর সকে অাংশ পূরণ কলর Submit করো  লেও পরীেোর রফ জেো নো ছেেো পয যন্ত Online 

আলবেনপত্র ছকোন অবস্থোলতই গৃ ীত  লব নো। 

(চ) প্রলবশপত্র প্রোরির রবষেটি http://dgfpnoa.teletalk.com.bd ওলেবসোইলট এবাং প্রোেীর ছেোবোইে ছফোলন SMS এর েোধ্যলে 

(শুধুেোত্র ছযোগ্য প্রোেীলেরলক) যেোসেলে জোনোলনো  লব। Online আলবেনপলত্র প্রোেীর প্রেত্ত ছেোবোইে ছফোলন পরীেো সাংক্রোন্ত যোবতীে ছযোগোলযোগ 

সম্পন্ন করো  লব রবিোে উক্ত নম্বরটি সোব যেরণক সচে রোখো, SMS পড়ো এবাং প্রোি রনলে যশনো তোৎেরণকভোলব অনুসরণ করো বোঞ্চনীে। 

(ে) SMS-এ ছপ্রররত User ID এবাং Password ব্যব োর কলর পরবতীলত ছরোে নম্বর, পলের নোে, েরব, পরীেোর তোররখ, সেে ও ছভনুূর 

নোে ইতূোরে তথ্য সাংবরেত প্রলবশপত্র প্রোেী Download পূব যক রপ্রন্ট (সম্ভব  লে ররঙন) কলর রনলবন। প্রোেী কর্তযক এই প্রলবশপত্রটি রনলেোগ 

সাংক্রোন্ত সকে পরীেোর সেলে অবশ্যই প্রেশ যন করলত  লব। 

(জ) শুধুেোত্র ছটরেটক রপ্র-ছপইড ছেোবোইে ছফোন ছেলক প্রোেীগণ রনম্নবরণ যত SMS পদ্ধরত অনুসরণ কলর রনজ রনজ User ID এবাং Password 

পুনরুদ্ধোর করলত পোরলবন।  

i) User ID জোনো েোকলে : DGFPNOA<Space>HELP<Space>USER<Space> User ID রেলখ 16222 

নম্বলর Send করলত  লব।  উেো রণ : DGFPNOA HELP USER ABCDEF  

ii) PIN Number জোনো েোকলে : DGFPNOA<Space>HELP<Space>PIN রেলখ 16222 নম্বলর Send  

করলত  লব।    উেো রণ : DGFPNOA HELP PIN 123456789 

(ঝ) Online-এ আলবেন করলত ছকোলনো সেস্যো  লে ছটরেটক নম্বর ছেলক ১২১ নম্বলর অেবো ছয ছকোন অপোলরটলরর ছফোন ছেলক ০১৫০০১২১১২১ 

নম্বলর কে করুন। এেোড়ো vas.query@teletalk.com.bd ইলেইলে ছযোগোলযোগ করো যোলব। 

 (ইলেইলের Subject এ DGFPNOA, xxxxxxxxxxxxx (পলের নোে), Applicant’s User ID ও Contact 

Number অবশ্যই উলিখ করলত  লব। 

 

  

 

(এ ছক এে জর রুে ইসেোে) 

উপপররচোেক (ভোরপ্রোি) ও  

সেস্য সরচব  

ছজেো পররবোর পররকল্পনো বোেোই/রনলেোগ করেটি 

ছফোন: ০৩২১-৬১১৮৬ 

ইলেইে: ddfp.noakhali@gmail.com 


