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নাং- জজ/চট্ট/ রনদয়াগ/২০২১/৭৬৮ তারযখ: 
২৩ বাদ্র ১৪২৮ 

৭ জদন্ফম্বয ২০২১ 

রনদয়াগ রফজ্ঞরি 

 

রযফায রযকল্পনা অরধদিযাধীন চট্টগ্রাভ জজরায আওতাধীন রনম্নফরণ যত যাজস্বখাতভুক্ত শূন্য দ পূযদণয রনরভত্ত দদয াদবয াংরিষ্ট 

জজরা/উদজরা/রটিকদ যাদযন/ইউরনয়ন/জৌযবা/ইউরনট/ওয়াদড যয স্থায়ী নাগরযকদদয রনকট দত তয াদদে রনধ যারযত ছদক অনরাইদন আদফদনত্র 

আহ্বান কযা মাদে : 

ক্রভ. 
দদয নাভ ও জফতন জগ্রড 

 (জাতীয় জফতন জের/২০১৫ অনুমায়ী) 
দদয াংখ্যা 

জম কর এরাকায স্থায়ী 

ফারন্দায প্রাথীগণ আদফদন 

কযদত াযদফন 

রোগত জমাগ্যতা, অরবজ্ঞতা ও অন্যান্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ রযফায রযকল্পনা কাযী 

জগ্রড-১৫,  ৯৭০০-২৩৪৯০/- 

০৫ (াঁচ) টি চট্টগ্রাভ জজরায স্থায়ী 

ফারন্দা 

জকান স্বীকৃত জফাড য দত উচ্চ ভাধ্যরভক ফা ভভান যীোয় 

া। তদফ ভাধ্যরভক ফা উচ্চ ভাধ্যরভক যীোয় জম জকান 

১টিদত ২য় রফবাগ/ন্যূনতভ রজরএ ২.০০ থাকদত দফ। 

২ রযফায রযকল্পনা রযদ যক 

জগ্রড-১৬,  ৯৩০০-২২৪৯০/- 

(শুধুভাত্র পুরুল প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন) 

৩২ (ফরত্র) টি তাররকা-১ দ্রষ্টব্য জকান স্বীকৃত জফাড য দত উচ্চ ভাধ্যরভক ফা ভভান যীোয় 

া। 

 

৩ রযফায কল্যাণ কাযী 

জগ্রড-১৭,  ৯০০০-২১৮০০/- 

(শুধুভাত্র ভররা প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন) 

১৪০ 

(একত চরি) 

টি 

তাররকা-২ দ্রষ্টব্য জকান স্বীকৃত জফাড য দত ভাধ্যরভক ফা ভভান যীোয় 

া। 

 

৪ আয়া 

জগ্রড-২০,  ৮২৫০-২০০১০/- 

(শুধুভাত্র ভররা প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন) 

 

২২ (ফাই)টি 

চট্টগ্রাভ জজরায স্থায়ী 

ফারন্দা 

৮ভ জেরণ/ভভান া। 

 

তাররকা-১ (দদয নাভ: রযফায রযকল্পনা রযদ যক) 

উদজরা/ থানা এয  নাভ ও দ াংখ্যা শূন্য ইউরনয়ন/ রটি কদ যাযন ওয়াড য এয  নাভ 

ভীযযাই (MIRSARAI)- ৪ (চায) টি ধুভ (DHUM)  
খইয়াছড়া (KHAIYACHARA) 

ভায়ানী (MAYANI) 

ভঘারদয়া (MOGHADIA) 

ীতাকুন্ড (SITAKUNDA) -১(এক) টি মুযাদপুয (MURADPUR) 

ন্দ্বী (SANDWIP) - ১(এক) টি আমানউল্ল্যাহ (AMANULLAH) 

াটাজাযী (HATHAZARI) -৩(রতন)টি ধরই (DHALAI) 

রচকনদন্ডী (CIKANDANDI) 

রকাযপুয (SHIKARPUR) 

পটিকছরড় (FATIKCHARI) - ৪ (চায) টি ারুয়ারছরড় (HARUALCHARI) 

সুন্দযপুয (SUNDARPUR) 

যাঙ্গাভাটিয়া (RANGAMATIA) 

ধভ যপুয (DHARMAPUR) 

যাউজান (RAOZAN) -৪  (চায) টি ররদয়া (HALADIA) 

সুরতানপুয (SULTANPUR) 

াাড়তরী (PAHARTALI) 

জনায়ারজলপুয (NOAJISPUR) 

যাঙ্গুনীয়া (RANGUNIA) -১(এক) টি ভরযয়ভনগয (MARIYAMNAGOR) 

চন্দনাই (CHANDANAISH)-১(এক) টি ারভপুয (HASHIMPUR) 

াতকারনয়া (SATKANIA) - ১(এক) টি নলুয়া (NALUA) 

আদনায়াযা (ANAWARA) - ২(দুই)টি বফযাগ (BAIRAG) 

ফাযখাইন (BARAKHAIN) 

ফাঁখারী (BANSKHALI) -১(এক) টি চাম্বর (CHAMBAL) 

ডফরমুরযাং (DOUBLEMOORING) -৫(াঁচ) টি যাভপুয (RAMPUR) 

দরেণ াররয (DOKKIN HALISHAHAR) 

উত্তয ভধ্যভ াররয (UTTAR  MADDYOM HALISHAHAR) 
উত্তয দতঙ্গা  (UTTAR PATENGA) 
দরেণ দতঙ্গা (DOKKIN PATENGA) 

াঁচরাই (PANCHLAISH) -৪(চায)টি াঁচরাই (PANCHLAISH) 

পূফ যদলারয  (PURBO SHOLASHAHAR) 

জভাযা (MOHORA) 

চাঁন্দগাঁও (CHANDGAON) 

 

 

“জছদর জাক, জভদয় জাক 

দু’টি ন্তানই মদথষ্ট” 
 



তাররকা-২ (দদয নাভ: রযফায কল্যাণ কাযী) 

উদজরায নাভ ও 

দ াংখ্যা 

ইউরনয়দনয নাভ শূন্য ইউরনদটয নাভ জম জম গ্রাভ/ভিা/এরাকা রনদয় গঠিত 

ভীযযাই (MIRSARAI)-১৫ 

(দনয)টি 

কদযয াট(KARERHAT)-১(এক) টি ১/খ [1/KHA] রিভ জজায়ায, কাটা রিভ জজায়ায 

রাংগুরী (HINGULI)-২(দুু্ই) টি ১/ক [1/KA] আমভ নগয 

২/খ [2/KHA] জাভারপুয 

জজাযাযগঞ্জ (JORARGONG))-২ (দুই)টি 1/L [1/KHA] বগফতীপুয, পূফ য তাজপুয, জদওয়ানপুয 

২/ক [2/KA] যাগরপুয 

ধুভ(DHUM)-১(এক) টি ১/খ [1/KHA] জভাফাযক জঘানা  

ইছাখারী (ICHAKHALI) -২ (দুই)টি ১/ক[1/KA] াদফদী নগয, জয়নগয, উত্তয ভূঞা গ্রাভ, ভরতউল্যা জঘানা 

২/খ[2/KHA] রভরজগ্রাভ, রভয়ায াদটয দরেণ, পূফ য ইছাখারী 

দুগ যাপুয(DURGAPUR)-১(এক) টি ১/খ [1/KHA] যায়পুয, জগাারপুয, মুযাযীপুয 

রভযযাই(MIRSARAI)-১(এক) টি 2/ক [2/KA] ভধ্যভ তার ফাড়ীয়া, উত্তয তার ফাড়ীয়া, দরেণ তার ফাড়ীয়া, জনায়াাড়া 

ভঘারদয়া (MOGHADIA)-১(এক) টি াদফক ১নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং১,২,৩) 

[1 NO.WARD] 

গজারযয়া, জকদটারা, রতন ঘরযয়া জটারা, গাজী জটারা, রপউিূা াড়া,  

বুজযগ উদেদ নগয 

াইতকারন্দ (HAITKANDI)-১(এক) টি াদফক ১নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং১,২,৩) 

[1 NO. WARD] 

উত্তয াইতকারন্দ, নওয়াফপুয, দভদভা, তাযাকাটিয়া, কচুয়া 

ভায়ানী (MAYANI )-১(এক) টি ১/ক [1/KA] পূফ য ভায়ানী 

ওয়াদদপুয (WAHEDPUR)-১(এক) টি ৩/ক [3/KA] জছাট কভরদ, খাজুরযয়া  

রভঠানারা (MITHANALA)-১(এক) টি 2/ক [2/KA] যভতাফাদ 

ীতাকুন্ড 

 (SITAKUNDU) 
-৭(াত)টি 

মুযাদপুয (MURADPUR)-১(এক) টি ৩/ক [3/KA] পূফ য মুযাদপুয ,দরেণ যভতনগয, ধরই াড়া। 

ফারযয়াঢারা (BAROIADHALA)-1(এক)wU 2/ক [2/KA] ধভ যপুয, যভতনগয, দরেণ জপদাইনগয, আদ য গ্রাভ 

জানাইছরড় (SONAICHARI)-২(দুু্ই) টি ২/খ [2/KHA] দরেণ জানাইছরড় (গাভাযীতরা),ারপজ কদরানী 

৩/ক [3/KA]  ীতরপুয 

বাটিয়াযী (BHATIARI)-২ (দুু্ই) টি ২/ক [2/KA] দরেণ বাটিয়াযী, রখিাাড়া 

াদফক ৩নাংওয়াড য 

(ফতযভান  

ওয়াড য নাং ৭,৮,৯) 

[3 NO. WARD] 

 

 

তুরাতরী, রভজযানগয,ইভাভনগয । 

ছররভপুয (SALIMPUR)-১(এক) টি ১/খ [1/KHA] উত্তয ছররভপুয (জজদর াড়া) 

 

ন্দ্বী  

(SANDWIP)  

-১৫(দনয)টি 

ারযকাইত (SARIKAIT) -২ (দুই)টি ২/ক [2/KA] জচৌকাতরী  (জয আরী াড়া, কাজী াড়া, পরকয াড়া,জগাদায জগা াড়া, 

নতুন াড়া, একগরযয়ায াড়া, ভরতউয ভারাদদয াড়া, দা াড়া, জজদর 

াড়া) 

৩/ক [3/KA] 

 

াতঘরযয়া (জতরর াড়া, ফড় জানারজয াড়া,রভয়া াড়া, জাপয জগা াড়া, 

রুায জগা াড়া, সুরায জগা াড়া, আরী মুরন্পয াড়া,ইয়া াড়া,জছাট 

জানারজয াড়া, জখ বুদ্দায াড়া, ফররয়ায াড়া, লুৎপয যভাদনয াড়া) 

 

াযারভয়া (HARAMIA)-৩(তিন)টি 

 

১/ক [1/KA] কারচয়াাড় (ার াড়া জথদক এভআয কদরজ জযাড জথদক ভদেয াট 

জযাড জথদক জচৌমুনী ফাজায জযাড )  

২/ক [2/KA] াযারভয়া  (ফক্তায াট জথদক এনাভ নগয জথদক ফাাংরাররাংক টাওয়ায 

জথদক াজী অরীউিূা মুরন্পয ফাড়ী) 

১/খ [1/KHA] চয কারছয়া াড়, থাক কারছয়া াড়, কারছয়া াড় 

ভাইটবাঙ্গা (MAITVANGA )- ১(এক) টি ১/ক [1/KA] জজদর াড়া, নাদগয জগা াড়া 

কারাারনয়া (KALAPANIA ) -৩(তিন)টি 

 

১/ক [1/KA] নতুন ৬ ও ৭ নাং ওয়াড য  (আব্দুর ারকভ মুরন্পয াড়া, রনজাভ উরদ্দদনয 

াড়া, জভাজু াদটায়াযীয াড়া, ররদ্দক াদপজ াড়া, জদওয়ান াড়া, 

আররযদগা াড়া, ারভদ জরাদম্বয াড়া, জতারভজ উরদ্দন াড়া, ঞ্চাদয়ত 

াড়া , জর দা াড়া, ভদন্দযদগা াড়া) 

২/ক [2/KA] নতুন ৪ ও ৫ নাং ওয়াড য (ভূইয়া াড়া, জবড়া াড়া,জবারারভদচয াড়া, 

রদদায ভারঝয াড়া, রযপ মুরন্পয াড়া, ফরনক াড়া, জজদর দা াড়া, 

ভজুভদায াড়া, াদফ রভয়া জচয়াযম্যান াড়া, ারাভত াড়া, কাজী 

জচৌধুযী াড়া, জখায়াজ াজী াড়া, আযাপ াদটায়াযী াড়া, ধন রভয়া 

জচয়াযম্যান াড়া) 

২/খ [2/KHA] নতুন  ১ নাং ওয়াড য 

আভানউিূা (AMANULLAH) -১(এক) টি ৩/ক [3/KA] জচউরযয়া (নতুন ৪,৫,৬ নাং ওয়াড য ) 

যভতপুয (RAHAMATPUR) -২ (দুই)টি ১/ক [1/KA] যভতপুয (চাঁন রভয়া াজীয ফাড়ী জথদক ধরইাড়া ) 

২/ক [2/KA] যভতপুয (ভন্টু ফরনদকয াড়া, উচ্চায জগা াড়া, কদভ রভয়ায াড়া, 

হুজুযদগা াড়া,যাভ জধাা াদযক, সুচনা কদরানী, জফরার কারযগয াড়া) 

রযপুয (HORISHPUR)- ১(এক) টি ৩/ক [3/KA] 

 

আভজাদ জযাদঙ্গয াড়া,রিভ জফরড়য াড়, জাদকয ভারঝয াড়া, 

দথয জগা াড়া ,ইয়ারয জযাদঙ্গয াড়া, পূফ য াদ (জনজাযাড়া,  

পূফ য দরেণ জজদর াড়া) 



মুছাপুর (MUSAPUR)- ১(এক) টি ১/খ [1/KHA] উত্তয চাঁন খা ড়ক, দরেণ কদরজ জযাড,ভাক্স ফক্স ড়ক , পূফ য উরজয আরী 

ড়ক , রিভ জনায়াফ জভাক্তায ফাড়ী, ধরুয জগা ফাড়ী জথদক যরভরজয়া 

ভাদকযট 

ফাউরযয়া (BAURIA)- ১(এক) টি ৩/ক [3/KA] 

 

কুরচয়া জভাড়া- উত্তয াদবয  (নারজয াজীয াড়া, ভান্নান জযাঙ্গ াড়া, 

চাঁন কাজী নারজয াড়া, মুযাদদয াড়া, ভানসু উরকদরয াড়া, জতরী াড়া, 

চাঁন জভৌরবীয ফাড়ী), দরেণ াদবয (মুারভয়া রন্ডদতয াড়া, যরভজ উরদ্দন 

সুকারনয াড়া, ভাররফাড়ী, আবুর কারাভ আজাদদয ফাড়ী,ছাইদরয াড়া, 

বান্ডাররয ফাড়ী) পূফ য াদবয (জগারাভ াদী জচৌধুযীয ফাড়ী,ভরপজ জযাঙ্গ এয 

ফাড়ী,ভধুন নারতয ফাড়ী, ারিয জগা াড়া, া আরভ জকাম্পানীয 

াড়া,জতরীাড়া, জধায়াাড়া, আান ভজুভদাদযয াড়া),   রিভ াদবয 

( আযফ আরী দ্দযাদযয াড়া, আব্দুর করযভ রন্ডদতয াড়া) 

াতকারনয়া (SATKANIA) 

-৯(নয়) টি 

কাঞ্চনা (KANCHANA)- ১(এক) টি ২/ক [2/KA] ভধ্যভ কাঞ্চনা (জরদা াড়া, পয আরী রকদায াড়া, নন্দী ফাড়ী, 

ফরনক াড়া) 

আরভরাই (AMILAISH)- ১(এক) টি াদফক ২নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং৪,৫,৬) 

[2 NO. WARD] 

চয াড়া, দরেণ আরভরাই, রন্দু াড়া 

ভাদ যাা (MADARSHA)-১(এক) টি াদফক ২নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং৪,৫,৬) 

[2 NO. WARD] 

গ্রাভ-যাভপুয (ঘাটিয়া াড়া, কুভায াড়া, মুরন্প াড়া, রনয়াজুয াড়া) 

‡Xgkv (DHEMSHA)-1(এক) wU াদফক ১নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং১,২,৩) 

[1 NO. WARD] 

দরেণ জঢভা, জগায়াজয াড়া, আকয াড়া, নারজয াড়া, ইছাভরতয 

কুর  

রিভ জঢভা (WEST  DHEMSHA)-

১(এক) টি 

াদফক ৩নাং ওয়াড য 

(ফতযভান ওয়াড য নাং 

৭,৮,৯) 

[3 NO. WARD] 

 

তীাড়া, চযাড়া 

কাররয়াই (KALIAISH)-১(এক) টি াদফক ১নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং১,২,৩) 

[1 NO. WARD] 

গ্রাভ-যসুরাফাদ, ভদরয়াফাদ, রিভ কাটগড়   

ধভ যপুয (DHARMAPUR)-১(এক) টি াদফক ৩নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং৭,৮,৯) 

[3 NO. WARD] 

জচৌধুযীাড়া, জরদাাড়া, ভজুভদাযাড়া, ৎঙ্গাড়া, পরকযাড়া, 

ফাযইাড়া 

 

াতকারনয়া (SATKANIA) -১(এক) টি ২/ক [2/KA] গ্রাভ-কযইয়ানগয 

জানাকারনয়া (SONAKANIA)- ১(এক) টি াদফক ১নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং১,২,৩) 

[1 NO. WARD] 

গ্রাভ-জানাকারনয়া (ারভয়াযাড়া, রগযাড়া, ফরনকাড়া, জানাকারনয়ায 

কুর, জচৌধুযীাড়া) 

জরাাগাড়া (LOHAGARA) 

-৮ (আট) টি 

ফড়ারতয়া (BARAHATIA) -১(এক) টি ১/খ [1/KHA] আাংরক ফড়ারতয়া (বফারনপুয, ভার পুকুরযয়া, মুরন্প াড়া,আমনী 

াড়া,বতয়দফয াড়া) 

আরভযাফাদ (AMIRABAD) -২ (দুই)টি 

 

১/গ [1/GA] 

 

আাংরক আরভযাফাদ (নারজয আরী মুরন্প াড়া, ার াড়া, জচৌধুযী াড়া) 

৩/ক [3/KA] 

 

সুখছরড় আাংরক (রভয়া াড়া,ারছয াড়া, ীর াড়া, ফরনক াড়া ,সুরন্নয়া 

াড়া,ভরযো  াড়া) 

দুয়া  (PADUA)  -৩ (রতন)টি ১/ক [1/KA] দুয়া  আাংরক (নয়া াড়া, জতরী াড়া, খন্দকায াড়া, রনজ তালুক,মুরন্প 

াড়া, ারনপায াড়া) 

২/ক [2/KA] দুয়া আাংরক (আরী রকদায াড়া, জধায়ায াড়া,জডরী াড়া,ফাক 

াড়া, রন্দু াড়া,জজদর াড়া) 

৩/ক [3/KA] ধরর রবরা, আধায ভারনক 

করাউজান (KALAUJAN)- ১(এক) টি ৩/ক [3/KA] পূফ য করাউজান (রযনায রফর, জয়নগয, ফরনক াড়া,দ যায াড়া) 

জরাাগাড়া (LOHAGARA) -১(এক) টি ১/ক [1/KA] গ্রাভঃ উত্তয জরাাগাড়া (আকফয াড়া,ওদাগয াড়া,দয়ায াড়া,  

জজারাফীয াড়া,দরজয াড়া,আলুয ঘাট জযাড,শ্যাভ ভাজন াড়া,এভ 

যভান াড়া,ভহুযী াড়া,ফযকত আরী াড়া,রকদায াড়া,জটন্ডর 

াড়া,দায়রনভায াড়া, নতুন াড়া, জভৌরবী াড়া, াতগরড়য়া াড়া, 

যরদায াড়া,ঠাকুয াড়া, জডপুটি াড়া, পুযাতন থানা জগইট) 

যাঙ্গুনীয়া (RANGUNIA ) 

-৯(নয়) wU 

 

জানাফাদ (HOSNABAD )-১(এক) টি ৩/ক [3/KA] দরেণ রনরিন্তাপুয, কানুযখীর,  জভাদচনা াড়া, জগাধা াড়া,উত্তয াড়া, 

নতুন াড়া, দা াড়া, খীরা াড়া)  

  

যাঙ্গুনীয়া (RANGUNIA) -১(এক) টি ২/খ [2/KHA] ব্রদমাত্তয গ্রাভ 

জাভযা (POMRA) -১(এক) টি ১/ক [1/KA] জঙ্গর জাভযা, জাভযা (ভধ্যভ জাভযা, রিভ াড়া,জযাাই াড়া, খরতফ 

াড়া, ভধুযাভ াড়া, বকয়ায টিরা, ছাইনী াড়া, বুরবুরী াড়া, আছুয়া 

াড়া) 

জফতাগী (BETAGI)-১(এক) টি াদফক ১নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং ১,২,৩) 

[1 NO. WARD] 

উত্তয জফতাগী, রিভ জফতাগী, ভধ্য জফতাগী (উত্তয াড়া , জচৌধুযী াড়া, 

ফরনক াড়া, খন্দকায াড়া) 



যপবাটা (SARAFBHATA)-২ (দুই)টি ১/খ [1/KHA] জঙ্গর যপবাটা, ভীদযয রখর, ফড়দখারা াড়া (াজাযী রখর, ফড় 

রছরড়য়ায কুর) 

৩/খ [3/KHA] 

 

কারজয রখর, রকদায াড়া, জগাদা াড়া, ভূরভয রখর-রিভ (নতুন াড়া, 

ফাযইাড়া, াজী ফাড়ী, দপাদায ফাড়ী, রন্দু াড়া, কারা মুরন্পয 

ফাড়ী,জুইন্না াজীয ফাড়ী)  

দুয়া (PADUA)-২ (দুই)টি ১/ক [1/KA] দুয়া, রত্রপুযা সুন্দযী (ারুন ওদাগদযয ফাড়ী) 

৩/ক [3/KA] সুখরফরা, পরাারযয়া 

চন্দ্রদঘানা (CHANDRAGHONA) -১(এক) 

টি 

াদফক ২নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং৪,৫,৬) 

[2 NO.WARD] 

চন্দ্রদঘানা (খন্দকায াড়া, াজী গ্রাভ, সুরপ াড়া, আদু াড়া, াঠান াড়া, 

ছাভায াড়া) 

পটিকছরড় 

(FATIKCHARI) 
-১১(এগায) টি 

 

ফাগানফাজায (BAGANBAZAR) ১(এক) টি ৩/ক [3/KA] লুরদয়া, আন্দায ভারনক,আন্দায ভারনক চা ফাগান, জরন্তগ্রাভ, অরপ 

টিরা,কচুয়া জখান্দা ,দরেণ ানুয়া, উত্তয ানুয়া, ভধ্যভ ানুয়া 

ভূজপুয (BHUJPUR) - ২ (দুই)টি ১/ক [1/KA] রাংরযয়া, জকাটফারড়য়া 

৩/খ [3/KHA] আরজভপুয, পূফ য ভূজপুয 

ারুয়ারছরড় (HARUALCHARI)- ২ 

(দুই)টি 

াদফক ২নাং 

ওয়াড য(ফতযভানওয়াড য 

নাং ৪,৫,৬) 

[2 NO. WARD] 

ভানগয, পরকয াড়া,খযারত াড়া, রম্বারফর, যাঙ্গাারন 

 

 

 

৩/ক [3/KA] ফড়ুয়া াড়া গ্রাভ, ধয াড়া গ্রাভ 

াইন্দাং (PAINDONG) -৩(রতন)টি ১/খ [1/KHA] দরেণ াইন্দাং, উত্তয াইন্দাং, ডলুগ্রাভ, আযাররয়া গ্রাভ 

২/খ [2/KHA] পূফ য াইদচরকয়া 

৩/খ [3/KHA] দরেণ াইন্দাং  

সুন্দযপুয (SUNDARPUR)-১(এক) টি ২/ক [2/KA] ফড় রছরনীয়া, রযনা রদঘী 

সুয়ারফর (SUABIL) -১(এক) টি ১/খ [1/KHA] রট ফাযভারয়া, জাবনছরড়, জঙ্গর জাবনছরড় 

জযাাাংরগযী (ROSHANGIRI)-১(এক) টি ১/ক [1/KA] আরজভনগয,  উত্তযদযাাাংরগযী। 

জফায়ারখারী 

(BOALKAHAL) 

-১০(দ)টি 

াদযায়াতরী (SAROWATALI) -১(এক) টি ৩/খ [3/KHA] ভধ্যভ কুঞ্জযী, উত্তয কুঞ্জযী 

জাারদয়া (POPADIA) -২ (দুই)টি ১/ক [1/KA] আকুফদন্ডী 

১/খ [1/KHA] বছয়দপুয 

চযণদ্বী (CHORANDWIP) -১(এক) টি ২/ক [2/KA] রিভ বছয়দনগয,  ভধ্যভ বছয়দনগয, পূফ য বছয়দনগয 

শ্রীপুয খযণদ্বী 

(SRI PUR KHARANDWIP)- ২ (দুই)টি 

 

২/ক [2/KA] শ্রীপুয (যরপক ভাষ্টাদযয ফাড়ী, মুছায ফাদয ফাড়ী, টুঙ্গু াড়া, ভারর াড়া, 

জফাদয ফাড়ী, ইররয়াদয ফাড়ী, ফাক াড়া, ওদাগয াড়া,শু 

ডাক্তাদযয ফাড়ী, আফছাদযয ফাড়ী) 

৩/খ [3/KHA] 

 

বজষ্টপুযা (কুভায াড়া, জখ াড়া,ভাষ্টায াড়া, বান্ডার জুরয, ফড়ুয়া াড়া, 

পতুয়াযখীর, জজদর াড়া, গুে গ্রাভ, ন্দী াড়া, আেয়ন )  

কধুযধীর (KADHURKHIL)-১ (এক) টি ১/খ [1/KHA] রিভ কধুযধীর (কাজী ফাড়ী, রিভ াড়া, আরক্কায াড়া) 

AvgywPqv (AMUCHIA)-২ (দুই)টি ২/ক [2/KA] জধাযরা , নন্দী াড়া, আমুরচয়া, দরেণ দ যায াড়া  

৩/ক [3/KA] জধাযরা , ভরজয াড়া, পূফ য জধাযরা, ফাাদুিা াড়া 

আিা কযরদডঙ্গা (AHALLA 

KARALDENGA)- ১(এক) টি 

৩/খ [3/KHA] 

 

াদাযাড়া, গাজীাড়া, বফদ্যাড়া 

ফাশঁখারী 

(BANSHKHALI)  

-৭(াত) টি 

াধনপুয (SADHANPUR)- ১(এক) টি ১/ক [1/KA] পুফ য বফরগাঁও,পূফ য বফরগাঁও রট 

ফাাযছড়া (BAHARCHARA) -১(এক) টি ৩/ক[3/KA] ইরা 

কাররপুয (KALIPUR) -১ (এক) টি ১/খ [1/KHA] জকাকদন্ডী, গুনাগযী, জঙ্গর গুনাগযী 

বফরছরড় (BOILCHARI)- ১ (এক) টি ১/ক [1/KA] বফরছরড় 

ীরকূ (SHILKUP) – ১ (এক) টি ৩/ক [3/KA] পূফ য ীরকূ (ফড়ুয়া াড়া, ধরা াড়া, ভাতব্বয াড়া, আদ য গ্রাভ) 

চাম্বর (CHAMBOL)-২ (দুই)টি ১/ক [1/KA] রিভ চাম্বর (মুরন্পযখীর, ফাাংরা ফাজায) 

৩/গ [3/GA] উত্তয-পূফ য চাম্বর (জঙ্গর চাম্বর, াজাযীমুড়া) 

কণ যফূরী (KARNAFULI) 

 -৬(ছয়)টি 

চযাথযঘাটা (CHARPATHERGHATA) 

-১(এক) টি 

৩/ক [3/KA] ইছানগয 

জুরধা (JULDHA) -১(এক) টি ১/ক [1/KA] ডাঙ্গাযচয 

ফড় উঠান (BARAUTHAN)- ৩ (রতন)টি ১/ক [1/KA] জদৌরতপুয (কারজয ফাড়ী, ছভদায াড়া, রিস্টান াড়া, ডাঃ ইভাইদরয 

ফাড়ী, পজর করযদভয ফাড়ী, ীর াড়া, ডাঃ ফদযয ফাড়ী) 

২/ক [2/KA] ারভযপুয (যাজ্জাক াড়া, ফড় ফাড়ী, ায়দায আরী মুরন্পয ফাড়ী, উরজয 

খাঁ জচৌধুযী ফাড়ী,জন াড়া, ডাঃ ইরদ্র এয ফাড়ী, তাদয জচয়াযম্যান এয 

ফাড়ী) 

২/খ [2/KHA] ারভযপুয (জটন্ডর ফারড় , সুন্দযী াড়া, ভাজায াড়া, রিস্টান ফারড়, 

ফযকদতয ফারড়, কুভায াড়া ,জািয ফারড় , আইয়ুফ জভম্বায ফারড়, ওভান 

জভম্বায  ফারড়) 

রকরফাা (SIKALBAHA)- ১(এক) টি ৩/ক [3/KA] রকরফাা (তাদরফ আরী ভাষ্টাদযয ফাড়ী, জরদু  ভারঝয ফাড়ী, যরপক 

ভারঝয ফাড়ী,কুতুফ ভারঝয ফাড়ী, আরভন পরকদযয ফাড়ী, কুযা ব্যাাযী 

ফাড়ী, রকদায ফাড়ী ) 

 

টিয়া (PATIYA) -

জকারাগাঁও (KOLAGAON)- ১ (এক) টি ৩/ক [3/KA] ফানীগ্রাভ ,চাারড়, াতরতয়া 

ারফরাদ্বী (HABILASDIP)- ১ (এক) টি ৩/ক [3/KA] ারফরাদ্বী (ফরনক ফাড়ী, রিভ াড়া, পনী ভাষ্টাদযয ফাড়ী, কাজর 

দাদয ফাড়ী, রযুল জভম্বাদযয ফাড়ী, রাফনী জচৌধুযী ফাড়ী, দুরার দ যাদযয 



১৩(জতয) টি ফাড়ী, রনভ যর দ যাদযয ফাড়ী, জবারা দ যাদযয ফাড়ী, রখিাাড়া, াভসুর 

জভম্বাদযয ফাড়ী ,আচার্য্যয াড়া, পটিক দাদয ফাড়ী) 

কারয়াই (KASHIYAISH) -১ (এক) টি ২/ক [2/KA] কারয়াই, ভরযা, জযাড়া, বান্ডাযগাঁও (অরভতাফ ফাড়ী, রভটুপূণ য ডাঃ 

এয ফাড়ী, জগাার কৃষ্ণ এয ফাড়ী) 

আরয়া (ASHIA) -১ (এক) টি ১/ক [1/KA] যরদপুয, কভরা াড়া, জভািাাড়া 

জঙ্গরখাইন (JANGALKHINE) -২ (দুই)টি ১/খ [1/KHA] আিাই, ওখাড়া 

৩/ক [3/KA] উরজযপুয, উনাইনপুযা, াইদযার, ইয়াকুফদন্ডী 

ধরঘাট (DHALGHAT )- ১(এক) টি ২/ক [2/KA] ধরঘাট (দ যায াড়া, ফাক াড়া, নাথ াড়া, জফাযী াড়া, জধায়া াড়া, 

আচার্য্য াড়া, জচৌধুযী াড়া) 

াইদগাঁও (HAIDGAON)-২ (দুই)টি ৩/ক [3/KA] উত্তয াইদগাঁও (ফয আরী ডাঃ ফাড়ী, ভরনয আভদ জচয়াযম্যান ফাড়ী, 

ারফফ জভম্বাদযয ফাড়ী, াজীফাড়ী, জভানাপ জভম্বাদযয ফাড়ী, আভদুয 

যভাদনয ফাড়ী, আবুর জাদন কাজর এয ফাড়ী, াইদুয যভাদনয ফাড়ী, 

ডাঃ সুধাাংশু নন্দীয ফাড়ী, জয াড়া)  

৩/খ [3/KHA] পূফ য াইদগাঁও ( ফাবুর ভাষ্টাদযয ফাড়ী, বফদ্য াড়া, াররক াড়া, 

এডদবাদকট রয াধদনয ফাড়ী, আফান প্রকল্প, আেয়ন প্রকল্প) 

ছনযা (CHANHARA) -৩ (রতন) টি ১/ক [1/KA] দরেণ ছনযা 

২/ক [2/KA] দরেণ চাটাযা 

২/খ [2/KHA] উত্তয চাটাযা, গুয়াতরী 

কচুয়াই (KACHUAI) - ১(এক) টি ১/ক [1/KA] কচুয়াই (বক্ত পরকদযয ফারড়, রখরাড়া, ফরয় াড়া, কাজর জভম্বাদযয 

ফারড়. পুদযারত াড়া, জখাড়া, চক্রারা-রফলাাংগী াড়া,ভাতারঙ্গনী 

াড়া, বট্টাচার্য্য াড়া, বুজ কল্যাণ াংঘ ীর াড়া, কচুয়াই ডাক্তায 

ফাবুদরয ফারড়) 

 

যাউজান (RAOZAN) 

-৭(াত) টি 

ররদয়া (HALADIA)-১(এক) টি ৩/ক [3/KA] ইয়ারছন নগয (নুয রভয়ায ফাড়ী, ভাাদত্তয ফাড়ী, আরী জফাযীয ফাড়ী, 

পরকয াড়া, াইদায রভয়ায ফাড়ী, াদর আভদ তালুকদায ফাড়ী, 

খন্দকায াড়া, জগাভায ফারড়, ভাষ্টায ফাড়ী, রততা গাজীয ফাড়ী, ারকভ 

আরী ফাড়ী, নুয আভদ জচৌধুযী ফাড়ী, মুরন্নয ফাদয ফাড়ী, ফাসু 

তালুকদাদযয ফাড়ী, অরজউিা টিরা, রম্বা টিরা, দরজযয ফাড়ী, জদারা ফদরয 

ফাড়ী, দূর যব াড়া ) 

ডাবুয়া (DABUA)-১(এক) টি ২/ক [2/KA] কদয়ক দাইয,ডাবুয়া(কারন্দ াড়া, যাভনাথ াড়া, জকাাইর তালুকদায 

ফাড়ী, যসুর জভাস্তাপায ফাড়ী, ফড়ুয়া াড়া, আররয ফাড়ী, যজক আরীয 

ফাড়ী) 

সুরতানপুয (SULTANPUR) -১(এক) টি ২/ক [2/KA] রিভ সুরতানপুয (উত্তয জফরুররয়া,  জানাররাট, উত্তয দয়াযঘাটা, রিভ 

কুদন্ডবযী)  

উরকযযচয (URKIRCHAR)- ১(এক) টি াদফক ২নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং৪,৫,৬) 

[2 NO. WARD] 

উত্তয উরকযযচয, দরেণ উরকযযচয (পয আরী ওদাগয ফাড়ী, মুছা 

জভম্বাদযয ফাড়ী , আরী ফক্স মুরন্পয ফাড়ী, ারুন জভম্বাদযয ফাড়ী) ভধ্যভ 

উরকযযচয (মযত রভয়া া ফাড়ী, দাদযাগায ফাড়ী, টুনু ভারঝয 

ফাড়ী,ওয়ারভ পরকয ফাড়ী, মাইয়ান ভনু ফাড়ী) 

জনায়াাড়া (NOAPARA)-১(এক) টি ২/ক [2/KA] ঘাটকুর, রঝদকাটি াড়া, চাঁদযায়, উবরাং াড়া, মুকায রদঘী, ধয াড়া 

ফাদগায়ান (BAGOAN) -১(এক) টি ২/ক [2/KA] ফাদগায়ান, াঁচখাইন (রয জগাার  চরকদায ফাড়ী, নাথ াড়া, পনী নাথ 

ফাড়ী, ভন্টু ওদাগয ফাড়ী, চন্দ্র জভান ফাড়ী, জরদা াড়া, চক্রফতীয 

ফাড়ী, ফড়ুয়া াড়া, ফন জচৌধুযীয ফাড়ী) 

জনায়ারজলপুয (NOAJISPUR) -১(এক) টি াদফক ৩নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং৭,৮,৯) 

[3 NO. WARD] 

নারদভপুয (াদয়দ যভান াদযঙ্গ ফাড়ী , নইভ উরদ্দন খররপায ফাড়ী, 

ফদুরদ্দন াদযঙ্গ ফাড়ী, আব্দুর ফাড়ী,াদযঙ্গ ফাড়ী, নারকভ উরদ্দন খররপায 

ফাড়ী, আব্দুর ারভদ জভাদায ফাড়ী, জভৌরনা জতাপাইর আভদদয ফাড়ী, 

জানারভয়া জচৌধুযী ফাড়ী, কারভর জচৌধুযী ফাড়ী, জভাঃকারভন জচৌধুযী ফাড়ী, 

আবু তালুকদায ফাড়ী, আব্দুয যরদ ওদাগয ফাড়ী, ইউনুছ দাদযাগায ফাড়ী, 

জবৌরভক তালুকদায ফাড়ী, তাজু ফাদয ফাড়ী, ওফায়দুিায ফাড়ী, াজ্জনায 

ফাদয ফাড়ী, খুরয ফাদয ফাড়ী, আব্দু বুয জচয়াযম্যাদনয ফাড়ী, জভািায 

ফাড়ী, আরী আভদ নতুন ফাড়ী, কারা রভয়া রভস্ত্রীয ফাড়ী), ফড়ুয়া াড়া, 

রকদায ফাড়ী,পদতনগয 

াটাজাযী 

(HATHAZARI) 

-৬(ছয়) টি 

পযাদাফাদ (FORHADABAD)- ১(এক) টি ১/খ [1/KHA] উদাররয়া,  জঙ্গর উদাররয়া   

গুভানভদ্দযন (GUMANMARDDON)-

১(এক) টি 

২/ক [2/KA]   পূফ য গুভানভদ্দযন 

রছাতরী  (CHIPATALI )- ১(এক) টি ২/ক [2/KA]  রছাতরী  (নতুন ৪,৫,৬ নাং ওয়াড য ) 

াটাজাযী (HATHAZARI) -২ (দুই)টি ১/ক [1/KA] রভদযযখীর, জভাােদপুয 

২/ক [2/KA] রিভ জদওয়াননগয 

জভখর (MEKHOL)-১(এক) টি ২/ক [2/KA] পূফ যদভখর, ভধ্যভদভখর। 

আদনায়াযা (ANAWARA) 

-৮(আট) টি 

 

বফযাগ (BAIRAG)- ১(এক) টি ২/ক [2/KA]  গুয়াঞ্চক 

ফটতরী(BATTOLI) -১(এক) টি ৩/খ [3/KHA] রিভ ফরযয়া, পূফ য ফরযয়া 

ফাযত (BARSHAT) -১(এক) টি ২/খ [2/KHA] ারকয,  দুধকুভড়া 

চাতযী (CHATARI)-২ (দুই)টি ৩/খ [3/KHA] ডুমুরযয়া, রুদুযা 

১/ক [1/KA] বকনপুযা, জকয়াঘয, জভাাতাযাড়া 

আদনায়াযা (ANAWARA)-১(এক) টি ৩/ক [3/KA] রফরপুয 

ফাযখাইন (BARKHAIN)-১(এক) টি ৩/ক [3/KA] বতরাযদ্বী 

াইরধয (HAILDHAR)- ১(এক) টি ৩/খ [3/KHA] ীযখাইন, দরেণ  ইছাখারী 

চন্দনাই কাঞ্চনাফাদ (KANCHANABA)-১(এক) টি ১/খ [1/KHA] রিভ এরাাফাদ, জকন্দুয়া াড়া, ফতুয়ায াড়া,  জতররাড়া , খন্দকায 



 

আদফদন পযভ পূযণ ও যীোয় অাংগ্রদণয জেদত্র রনম্নফরণ যত তযাফরী অনুযণ কযদত দফ : 

(১) রযফায রযকল্পনা রযদ যক দদয আদফদনকাযীদক াংরিষ্ট ইউরনয়ন/জৌযবা/রটি কদ যাদযদনয ওয়াদড যয স্থায়ী ফারন্দা দত দফ। এজন্য াংরিষ্ট ইউরনয়ন 

রযলদদয জচয়াযম্যান /জৌযবায জভয়য/রটি কদ যাদযদনয কাউরন্পরয কর্তযক প্রদত্ত নাগরযক নদত্র ও স্থায়ী ফারন্দায নদত্র জভৌরখক যীোয ভয় দারখর কযদত 

দফ। অস্থায়ীবাদফ ফফাকাযীগণ এই দদ আদফদদনয জমাগ্য ফদর রফদফরচত দফন না। 

(২) রযফায কল্যাণ কাযী দদয আদফদনকাযীদক অফশ্যই শূন্য দদয রফযীদত প্রদর যত াংরিষ্ট ইউরনয়দনয াংরিষ্ট ইউরনট/ওয়াদড যয আওতাভুক্ত গ্রাভ/ াড়া/ভিায 

স্থায়ী ফারন্দা দত দফ। এজন্য াংরিষ্ট ইউরনয়ন রযলদদয জচয়াযম্যান/জৌযবায জভয়য/রটি কদ যাদযদনয কাউরন্পরয কর্তযক প্রদত্ত নাগরযক নদত্র ও স্থায়ী ফারন্দায 

নদত্র জভৌরখক যীোয ভয় দারখর কযদত দফ। অস্থায়ীবাদফ ফফাকাযীগণ এই দদ আদফদদনয জমাগ্য ফদর রফদফরচত দফন না। 

(৩) ২৫/০৩/২০২০ (পঁরচ ভাচ য দুই াজায রফ) তারযদখ প্রাথীয ফয়ীভা ১৮ জথদক ৩০ ফছদযয ভদধ্য দত দফ। তদফ মুরক্তদমািা/ীদ মুরক্তদমািাদদয পুত্র-কন্যা এফাং 

াযীরযক প্ররতফন্ধীজদয জেদত্র ফয়ীভা ১৮ জথদক ৩২ ফছয। ফয় প্রভাদণয জেদত্র এরপদডরবট গ্রণদমাগ্য নয়। 

(৪) যকারয, আধা-যকারয ও স্বায়ত্বারত াংস্থায় কভ যযত প্রাথীগণদক অফশ্যই মথামথ কর্তযদেয অনুদভাদন াদদে আদফদন কযদত দফ এফাং অনুভরতত্র জভৌরখক 

যীোয ভয় প্রদ যন কযদত দফ। 

(৫) রনদয়াদগয জেদত্র যকাদযয প্রচররত রফরধ-রফধান ও জকাটা নীরত অনুযণ কযা দফ এফাং যফতীদত াংরিষ্ট রফরধ-রফধাদন জকান াংদাধন দর তা অনুযণ কযা দফ। 

(৬) রনদয়াগ রফজ্ঞরিয ১ জথদক ২নাং ক্ররভদক ফরণ যত দদয জন্য জভাট ১১২/-(একত ফায) টাকা [যীোয রপ ১০০/- এফাং জটররটদকয ারব য চাজয ১২/- টাকা] ৩ জথদক ৪নাং 

ক্ররভদক ফরণ যত দদয জন্য জভাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [যীোয রপ ৫০/- এফাং জটররটদকয ারব য চাজয ৬/- টাকা] জভা রদদত দফ; 

(৭) প্রাথীয জমাগ্যতা মাচাই : প্রাথী কর্তযক প্রদত্ত জকাদনা তথ্য ফা দারখরকৃত কাগজত্র জার, রভথ্যা ফা রফজ্ঞরিদত চাওয়া ন্যূনতভ দতযয াদথ অাভঞ্জস্য াওয়া জগদর, ভুয়া 

প্রভারণত দর রকাংফা যীোয় নকর ফা অদুায় অফরম্বন কযদর াংরিষ্ট প্রাথীয প্রারথ যতা ফারতর কযা দফ এফাং তাঁয রফরুদি মথামথ আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। ভুর 

তথ্য/ জার কাগজত্র প্রদর যত দর যীোয় উত্তীণ য জম জকান প্রাথীয প্রারথ যতা যীো চরাকারীন অথফা যফতীদত জম জকান ভদয় ফারতর কযায েভতা কর্তযে াংযেণ 

কদযন। 

(৮) রররখত যীোয় উত্তীণ য প্রাথীগণদক পরাপর  প্রকাদয য রনদদ যরত ভদয়য ভদধ্য রনদম্নাক্ত নদ / কাগজদত্রয পদটাকর জগদজদটড কভ যকতযা (ন্যূনতভ ৯ভ জগ্রড) কর্তযক 

তূায়ন কদয ১ (এক) জট জজরা রযফায রযকল্পনা কাম যারদয় যারয /ডাকদমাদগ /কুরযয়াদয জভা রদদত দফ: 

(ক) প্রাথীয কর রোগত জমাগ্যতায নদত্র (প্রদমাজূ জেদত্র অরবজ্ঞতা নদত্র); 

(খ) প্রাথী জম ইউরনয়ন/জৌযবা/রটি কদ যাদযন এয স্থায়ী ফারন্দা জ ইউরনয়ন রযলদদয জচয়াযম্যান/জৌযবায জভয়য/রটি কদ যাদযদনয কাউরন্পরয কর্তযক প্রদত্ত 

নাগরযকদত্বয নদত্র; 

(গ) ভররা জকাটা ব্যরতত অন্যান্য জকাটা দারফয ভথ যদন প্রাথীদক মথামথ কর্তযে কর্তযক প্রদত্ত নদ/ প্রভাণত্র; 

(ঘ) আদফদনকাযী মুরক্তদমািা /ীদ মুরক্তদমািায পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যা দর আদফদনকাযী মুরক্তদমািা/ীদ মুরক্তদমািায পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যায পুত্র-

কন্যা এ ভদভ য াংরিষ্ট ইউরনয়ন রযলদদয জচয়াযম্যান /রটি কদ যাদযদনয ওয়াড য কাউরন্পরয/জৌবায জভয়য/জৌযবায কাউরন্পরয কর্তযক প্রদত্ত নদ (আদফদনকাযীয 

াদথ মুরক্তদমািা/ীদ মুরক্তদমািায ম্পকয অফশ্যই উদিখ কযদত দফ); 

(ঙ) আদফদনকাযী মুরক্তদমািা/ীদ মুরক্তদমািায পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যা দর মুরক্তদমািায নদত্র, জগদজট, রার মুরক্ত ফাতযা/বাযতীয় তাররকায 

ছায়াররর; 

(চ) ইউরনয়ন রযলদদয জচয়াযম্যান/জৌযবায জভয়য /কাউরন্পরয /রটি কদ যাদযদনয ওয়াড য কাউরন্পরয/জগদজদটড কভ যকতযা (ন্যূনতভ ৯ভ জগ্রড) কর্তযক প্রদত্ত 

চারযরত্রক নদত্র; 

(ছ) জাতীয় রযচয়ত্র /জন্ রনফন্ধন নদ; 

(জ) Online এ পূযণকৃত আদফদনদত্রয কর (Applicant’s Copy); 

(৯) জভৌরখক যীোয ভয় অনুদেদ-৮ এয রনদদ যনাভদত জভাকৃত কর নদ /কাগজদত্রয মূর কর আফরশ্যকবাদফ প্রদ যদনয াাার ১ (এক) জট তূারয়ত পদটাকর   

দারখর কযদত দফ। দারখরকৃত নদ/কাগজদত্রয াদথ অনরাইন আদফদদন উরিরখত তদথ্যয অাভঞ্জস্যতা াওয়া জগদর প্রাথীয প্রাথীতা ফারতর দয় মাদফ। 

(১০) যীো াংক্রান্ত মাফতীয় তথ্য জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য জনাটি জফাড য এফাং জজরা রযফায রযকল্পনা কাম যারদয়য জনাটি জফাদড য াওয়া মাদফ। 

(১১) কর্তযে রফজ্ঞারত দদয াংখ্যা হ্রা/বৃরি কযায অরধকায াংযেণ কদযন।  

(১২) কর্তযে রনদয়াগ প্ররক্রয়ায জম জকান ম যাদয় জমৌরক্তক/আইনগত কাযদণ রনদয়াগ স্থরগত/ফারতর কযদত াযদফন। 

(১৩) রনদয়াগ যীো াংক্রান্ত জম জকান রফলদয় রনদয়াগকাযী কর্তযদেয রিান্ত চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ। 

(১৪) রররখত/ব্যফারযক (প্রদমাজূ জেজত্র)/জভৌরখক যীোয় অাংগ্রদণয জন্য জকান প্রকায টিএ/রডএ প্রদান কযা দফ না। 

(১৫) পযভ পূযণ, জভাদাদনয রনদদ যাফরী ও অন্যান্য প্রদমাজূ তয এফাং তথ্যাফরী পূণ যাঙ্গ রনদয়াগ রফজ্ঞরি জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য জনাটি জফাড য এফাং জজরা রযফায 

রযকল্পনা কাম যারদয়য জনাটি জফাদড য াওয়া মাদফ। 

 

অনরাইদন আদফদন ত্র পূযণ াংক্রান্ত রনয়ভাফরী ও তযাফরী: 

(ক) আগ্রী প্রাথীগণ http://dgfpctg.teletalk.com.bd ওদয়ফ াইদট রগদয় আদফদন ত্র পূযণ কযদত াযদফন। আদফদদনয ভয়ীভা রনম্নরূ: 

 (i) Online-এ আদফদন ত্র পূযণ ও যীোয রপ জভাদান শুরুয তারযখ ও ভয়  ১৪/০৯/২০২১, কার ১০:০০ টা। 

 (ii) Online-এ আদফদন ত্র জভাদাদনয জল তারযখ ও ভয়  ১৩/১০/২০২১, রফকার ০৫:০০ টা। 

(CHANDANAISH) 

-৯ (নয়) টি 

াড়া, দযফায াড়া, যইায াড়  

াযরা (HARALA)- ১(এক) টি াদফক ২নাং 

ওয়াড য (ফতযভান 

ওয়াড য নাং ৪,৫,৬) 

[2 NO. WARD] 

রিভ াযরা, জযৌনদন্ডী, রনদ্রাপুয, ভাতব্বয াড়া, ীর াড়া, জযাাঙ্গী 

াড়া, াতবাই াড়া , নতুন াট,রনধাযাভপুয  

ফযকর (BARKAL) -১(এক) টি ২/ক [2/KA] ফড়ুয়া াড়া, রনদাদঙ্গয াড়া, আদ য াড়া, উত্তয ফযকর,  

পূফ য কানাইভাদাযী  

ফযভা (BARAMA) -১(এক) টি াদফক ১নাং 

ওয়াড য(ফতযভান 

ওয়াড য নাং১,২,৩) 

[1 NO. WARD] 

রিভদকচুয়া, জনায়াাড়া (জকচুয়া ১, ২, ৩নাংওয়াড য) 

বফরতরী (BAILTALI )-১(এক) টি ১/ক [1/KA] চযাড়া, ভূ ূঁইয়াাড়া, জডাভাড়া, শুধাাংশু ডাঃফাড়ী, সূম য ভাজদনয ফাড়ী, 

সুফর খাস্তগীদযয ফাড়ী, রযদ দাদয ফাড়ী, ধীদযন্দ্র ডাক্তায ফাড়ী  

াতফারড়য়া (SATBARIA) -১(এক) টি ৩/ক [3/KA] নগযাড়া, কাঞ্চনাড়া, জভাােদখারী  

ারভপুয (HASHIMPUR)-২ (দুই)টি ২/ক [2/KA] রকাযী াড়া, রভত্র াড়া, খুরনয়া াড়া, ারজয াড়া, ার াড়া, পূফ য 

নারছয জভাঃ াড়া, জগাদাযকুর, জভাজাদয াড়া, ফাযই াড়া, আচার্য্য াড়া 

৩/ক [3/KA] দরেণ গাছফারড়য়া (ছমুদা াড়া, ফাদা াড়া, ভান্নান াড়া, রযনায াড়া, 

বুরায তালুক, নকা রভয়ায ফাড়ী,জভকারনদকয  ফাড়ী, ার াড়া, জদয়াাং 

াড়া, যর কাজী াড়া) 

জদাাজাযী (DOHAZARY)- ১(এক) টি ১/ক [1/KA] চগাচর, বরমা কল ানী, পা  পাড়া, উপর পাড়া, চরপাড়া 



জল ভদয়য জন্য অদো না কদয দ্রুত 

ভদয়য ভদধ্য অনরাইদন আদফদন কযায 

জন্য অনুদযাধ কযা দরা 

 

উক্ত ভয় ীভায ভদধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ আদফদন ত্র Submit এয ভয় জথদক যফতী ৭২ (ফাাত্তয) ঘোয ভদধ্য এএভএ এয ভাধ্যদভ 

যীোয রপ জভা রদদত াযদফন। 

(খ) Online আদফদন দত্র প্রাথী তাঁয যরঙ্গন ছরফ (বদঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 300 Pixel) এফাং স্বােয (বদঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 80 Pixel) েূান 

কদয রনধ যারযত স্থাদন Upload কযদফন। ছরফয াইজ দফ যাচ্চ100KB ও স্বােদযয াইজ দফ যাচ্চ 60KB দত দফ। 

(গ) Online-এ পূযণকৃত আদফদন দত্র প্রদত্ত তথ্যই জমদতু যফতী কর কাম যক্রদভ ব্যফহৃত দফ, জদতু Online-এ আদফদনত্র Submit কযায পূদফ য 

প্রদত্ত কর তদথ্যয ঠিকতা ম্পদকয প্রাথী রনদজ তবাগ রনরিত দফন। প্রাথী কর্তযক প্রদত্ত জকান তথ্য ফা দারখরকৃত কাগজত্র জার, রভথ্যা ফা ভুয়া প্রভারণত 

দর ফা যীোয় নকর ফা অদুায় অফরম্বন কযদর ফা রফজ্ঞরিদত চাওয়া জমাগ্যতায াদথ অাভঞ্জস্য পূণ য জকান তথ্য দারখর কযা দর ফা রফজ্ঞরিয রনদদ যনা 

রঙ্ঘন পূফ যক জকান আদফদন াওয়া জগদর াংরিষ্ট প্রাথীয প্রাথীতা রনদয়াদগয জম জকাদনা ম যাদয় ফারতর কযা দফ এফাং তাঁয রফরুদি মথামথ আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা মাদফ। 

 (ঘ) প্রাথী Online-এ পূযণকৃত আদফদন দত্রয একটি রপ্রে কর যীো াংক্রান্ত জম জকান প্রদয়াজদন ব্যফাদযয জন্য াংযেণ কযদফন। রররখত যীোয় উত্তীণ য 

প্রাথীগণদক পরাপর প্রকাদয য রনদদ যরত ভদয়য ভদধ্য এক কর এফাং জভৌরখক যীোয ভয় এক কর জভা রদদফন। 

(ঙ) SMSজপ্রযদণয রনয়ভাফরী ও যীোয রপ প্রদান:  

Online-এ আদফদনত্র (Application Form) মথামথবাদফ পূযণ কদয রনদদ যনা জভাতাদফক ছরফ এফাং স্বােয Upload কদয আদফদনত্র 

Submit কযা ম্পন্ন দর করম্পউটাদয ছরফ  Application Preview জদখা মাদফ। রনভু যরবাদফ আদফদনত্র Submit  কযা ম্পন্ন প্রাথী 

একটি User ID,ছরফ এফাং স্বােযযুক্ত একটি Applicant’s Copy াদফন। উক্তApplicant’s Copy প্রাথী রপ্রে অথফা Download পূফ যক 

াংযেণ কযদফন। Applicant’s Copy-জত একটি User ID জদওয়া থাকদফ। উক্ত User ID ব্যফায কদয প্রাথী জমদকান Teletalk Pre-

paid Mobile নম্বদযয ভাধ্যদভ রনদম্নাক্তবাদফ দুইটি SMS কদয যীোয রপ ফাফদ ১ জথদক ২নাং ক্ররভদক ফরণ যত দদয জন্য জভাট ১১২/-(একতফায) 

টাকা [যীোয রপ ১০০/- এফাং জটররটদকয ারব য চাজয ১২/- টাকা] ৩ জথদক ৪নাং ক্ররভদক ফরণ যত দদয জন্য জভাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [যীোয রপ ৫০/- এফাং 

জটররটদকয ারব যচাজয ৬/- টাকা] অনরধক ৭২(ফাাত্তয) ঘোয ভদধ্য জভা রদদফন।  

 SMS-এয ভাধ্যদভ যীোয রপ জভাদান প্ররক্রয়া:  

প্রথভ SMS: DGFPCTG<SPACE>User IDররদখ 16222 নম্বদয SEND কযদত দফ । 

উদাযণ : DGFPCTG ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee, your PIN is 123456789.  

To pay fee Type DGFPCTG<Space<YES<Space<PIN and send to 16222 

রদ্বতীয় SMS: DGFPCTG<Space>YES<Space>PIN ররদখ 16222নম্বদয Send কযদতদফ। 

উদাযণ : DGFPCTG  YES 123456789 

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

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

রফদলবাদফ উদিখ্য, Online-এ আদফদন দত্রয কর অাং পূযণ কদয Submit কযা দর ও যীোয রপ জভা না জদয়া ম যন্ত Online আদফদনত্র 

জকান অফস্থাদতই গৃীত দফ না। 

(চ) প্রদফত্র প্রারিয রফলয়টি http://dgfpctg.teletalk.com.bd ওদয়ফ াইদট এফাং প্রাথীয জভাফাইর জপাদন SMS এয ভাধ্যদভ (শুধুভাত্র জমাগ্য 

প্রাথীদদযদক) মথাভদয় জানাদনা দফ। Online আদফদনদত্র প্রাথীয প্রদত্ত জভাফাইর জপাদন যীো াংক্রান্ত মাফতীয় জমাগাদমাগ ম্পন্ন কযা দফ রফধায় উক্ত 

নম্বযটি াফ যেরণক চর যাখা, SMS ড়া এফাং প্রাি রনদদ যনা তাৎেরণকবাদফ অনুযণ কযা ফাঞ্চনীয়। 

(ছ) SMS-এ জপ্ররযত User ID এফাং Password ব্যফায কদয যফতীদত জযার নম্বয, দদয নাভ, ছরফ, যীোয তারযখ, ভয় ও জবনুূয নাভ ইতূারদ 

তথ্য াংফররত প্রদফত্র প্রাথী Download পূফ যক রপ্রে (ম্ভফ দর যরঙন) কদয রনদফন। প্রাথী কর্তযক এই প্রদফত্রটি রনদয়াগ াংক্রান্ত কর যীোয ভদয় 

অফশ্যই প্রদ যন কযদত দফ। 

(জ) শুধুভাত্র জটররটক রপ্র-জইড জভাফাইর জপান জথদক প্রাথীগণ রনম্নফরণ যত SMS িরত অনুযণ কদয রনজ রনজ User ID এফাং Password পুনরুিায 

কযদত াযদফন।  

i) User ID জানা থাকদর : DGFPCTG<Space>HELP<Space>USER<Space>User ID ররদখ 16222 নম্বদয Send 

কযদত দফ।  

উদাযণ : DGFPCTG  HELP  USER  ABCDEF 

ii) PIN Number জানা থাকদর : DGFPCTG<Space>HELP<Space>PIN ররদখ 16222 নম্বদয Send  কযদত দফ।                              

উদাযণ : DGFPCTG  HELP PIN 123456789 

(ঝ) Online-এ আদফদন কযদত জকাদনা ভস্যা দর জটররটক নম্বয জথদক ১২১ নম্বদয অথফা জমদকান অাদযটদযয জপান জথদক ০১৫০০১২১১২১ নম্বদয কর করুন। 

এছাড়া  vas.query@teletalk.com.bd ইদভইজর জমাগাদমাগ কযা মাদফ। 

 (ই জভইদরয Subject এ DGFPCTG, xxxxxxxxxxxxx (দদয নাভ), Applicant’sUser ID ও Contact Number অফশ্যই 

উদিখ কযদত দফ। 

 

 

            07/09/2021 

(ডা. উ জখ্য উইন) 

উরযচারক 

 ও  

দস্য রচফ  

জজরা রযফায রযকল্পনা রনদয়াগ/ফাছাই করভটি 

চট্টগ্রাভ জজরা। 

B‡gBjt ddfpchittagong@gmail.com  
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