
‘ছেলে ছ োক, ছেলে ছ োক, 

দু’টি সন্তোনই যলেষ্ট’ 

 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী বোাংেোলেশ সরকোর 

ছজেো পররবোর পররকল্পনো কোয যোেে 

ঢোকো 

www. fpo.dhaka.gov.bd 

 

নাং- ছজপপঅ/ঢোকো/রনলেোগ-২০০৪/২০২১/১০০৭ তোররখ: 
৭ ভোদ্র ১৪২৮ 

২২/০৮/২০২১ 

রনলেোগ রবজ্ঞরি 

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

ছজেো/উপলজেো/রসটি কলপ যোলরশন/ইউরনেন/ছপৌরসভো/ইউরনট/ওেোলড যর স্থোেী নোগররকলের রনকট  লত শতয সোলপলে রনি যোররত েলক অনেোইলন আলবেনপত্র 

আহ্বোন করো যোলে : 

ক্র: 

নাং 

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/- 

 

০১ 

(এক) টি 

ঢোকো ছজেোর স্থোেী বোরসন্দো ছকোন স্বীকৃত ছবোড য  লত 

উচ্চ েোধ্যরেক বো 

সেেোন পরীেোে পোশ। 

তলব েোধ্যরেক বো উচ্চ 

েোধ্যরেক পরীেোে ছয 

ছকোন ১টি ছত ২ে 

রবভোগ/ন্যূনতে রজরপএ 

২.০০ েোকলত  লব। 

২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পররবোর পররকল্পনো 

পররেশ যক 

ছেড-১৬, 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

(শুধুেোত্র পুরুষ 

প্রোেীগণ আলবেন 

করলত পোরলবন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

(পলনর) 

টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপলজেোর নোে ও পে সাংখ্যো শূন্য ইউরনেলনর নোে 

রেরপুর 

(MIRPUR) 

০২ (দুই) টি 

সোলবক ওেোড য নাং- ১৬, ৪১, ৪২ 

(OLD WARD NO. 16, 41, 42)  

বতযেোন ওেোড য নাং- ১৬, ২৮, ২৯, ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

(NEW WARD NO. 16, 28, 29,  

DHAKA NORTH CITY CORPORATION) 

সোলবক  রররোেপুর ইউরনেন(OLD HARIRAMPUR UNION) 

বতযেোন ওেোড য নাং-৫২, ৫৩, ৫৪, ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

(NEW WARD NO. 52, 53, 54 

DHAKA NORTH CITY CORPORATION) 

ছতজগাঁও 

(TEJGAON) 

০৩ (রতন) টি 

সোলবক ওেোড য নাং - ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩ 

OLD WARD NO. 28,29,31,32,33 

বতযেোন ওেোড য নাং ৫,৬,৮,৯,১০, ঢোকো েরেন রসটি 

কলপ যোলরশন (NEW WARD NO. 5,6,8,9,10 

DHAKA SOUTH CITY CORPORATION) 

সোলবক ওেোড য নাং ২২,২৩,৩৪ (OLD WARD NO. 22,23,34 ), 

বতযেোন ওেোড য নাং- ২২, ২৩, ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন,  

বতযেোন ওেোড য নাং ১১, ঢোকো েরেন রসটি কলপ যোলরশন, 

(NEW WARD NO.22,23, DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION) (NEW WARD NO.11 DHAKA 

SOUTH CITY CORPORATION) 

সোলবক ওেোড য নাং-১৯,৩৭,৩৮ (OLD WARD NO. 19,37,38) 

বতযেোন ওেোড য নাং- ১৯,২৪,২৫, ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

(NEW WARD NO. 19,24,25 

DHAKA NORTH CITY CORPORATION) 

সোভোর (SAVAR) 

০৩ (রতন) টি 

ছেঁতুেল োড়ো (TETULZORA) 

আশুরেেো (ASHULIA) 

সোভোর (SAVAR) 

ছকরোনীগঞ্জ 

(KERANIGANJ) 

০৩ (রতন) টি 

কোরেন্দী (KALINDI) 

কেোরতেো (KALATIA ) 

ছতঘররেো (TEGHORIA) 

নবোবগঞ্জ 

(NAWABGANJ) 

০২ (দুই) টি 

চুড়োইন (CURAIN) 

যন্ত্রোইে (JONTRAIL) 

ছেো োর (DOHAR) 

০২ (দুই) টি 

জেপোড়ো (JOYPARA) 

সুতোরপোড়ো (SUTAR PARA)    

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) 

 

 

১১৮ 

(একশত 

আঠোর) 

টি 

 

উপলজেোর 

নোে ও 

পে সাংখ্যো 

ইউরনেলনর নোে শূন্য ইউরনলটর/ওেোলড যর 

নোে 

ছয ছয েোে/ে িো/এেোকো 

রনলে গঠিত 

রেরপুর 

(MIRPUR) 

-০৯ (নে) টি 

  রররোেপুর  

(HARIRAMPUR) 

 ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

(DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ১/খ 

OLD 1/KHA 

বতযেোন ওেোড য  নাং ৫৪ 

NEW WARD NO. 54 

বোটুরেেো, নেোরনচোেো, 

রোজোবোড়ী, িঊর, 

কোেোরপোড়ো, বোেনোরলটক 

সুেতোনগঞ্জ 

(SULTANGONG) 

ঢোকো েরেণ রসটি কলপ যোলরশন 

(DHAKA SOUTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ১/ঙ 

OLD 1/UMO  

বতযেোন ওেোড য নাং ৫৭ 

NEW WARD NO. 57 

পরিে রসুেপুর,  োউেো  োটি 

ওেোড য নাং ২, ৩, ৪,  ৫, ৯ 

(WARD NO. 2,3,4,5,9)   

ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

(DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ওেোড য নাং ২ 

OLD WARD NO. 2  

বতযেোন ওেোড য নাং ২ 

NEW WARD NO. 2 

কোেরশ, রসরোরেক, 

ছবগুনটিেো, ছসকশন-১২, ব্লক- 

এ, রব, রস, রড 

সোলবক ওেোড য নাং ৫ 

OLD WARD NO. 5 

বতযেোন ওেোড য নাং ৫ 

NEW WARD NO. 5 

বোউরনেোবোি, পেোশনগর, 

রেিোত কূোম্প, র েত 

কূোম্প। 

ওেোড য নাং ১৬, ৪১, ৪২ 

(WARD NO. 16, 41,  42) 

ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

(DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION ) 

সোলবক ওেোড য নাং ১৬ 

OLD WARD NO. 16 

বতযেোন ওেোড য নাং ১৬ 

NEW WARD NO. 16 

কচুলেত বরি, উত্তর কোফরুে, 

েরেণ কোফরুে, ইব্রোর েপুর, 

ছচেোরম্যোন বোরড় 

সোলবক ওেোড য নাং ৪১ 

OLD WARD NO. 41 

বতযেোন ওেোড য নাং ২৮ 

NEW WARD NO. 28 

আগোরগাঁও, রবএনরপ বরি, 

ছশলর-বোাংেোনগর, তোেতেো 

ওেোড য নাং ৪৪, ৪৬ 

(WARD NO. 44,46) 

ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

 (DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION ) 

 

সোলবক ওেোড য নাং ৪৪ 

OLD WARD NO. 44 

বতযেোন ওেোড য নাং ৩১ 

NEW WARD NO. 31 

নুরজো োন ছরোড, সরেমুিো  

ছরোড, জোরকর ছ োলসন ছরোড, 

কোজী নজরুে ইসেোে ছরোড, 

ছশর শো  সূরী ছরোড,আসোে 

এরভরনউ, রোরজেো সুেতোনো 

ছরোড 

ওেোড য নাং ৬২, ৬৩, ৬৪ 

(WARD NO. 62,63,64) 

ঢোকো েরেণ রসটি কলপ যোলরশন 

 (DHAKA SOUTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ওেোড য নাং ৬২ 

OLD WARD NO. 62 

বতযেোন ওেোড য নাং ২৬ 

NEW WARD NO. 26 

পেোশী, আরজেপুর, 

শ ীেবোগ, আরজেপুর বটতেো 

ওেোড য নাং ৬৫,৬৬,৬৭ 

(WARD NO. 65,66,67) 

ঢোকো েরেণ রসটি কলপ যোলরশন 

 (DHAKA SOUTH CITY 

CORPORATION ) 

সোলবক ওেোড য নাং ৬৫ 

OLD WARD NO. 65 

বতযেোন ওেোড য নাং ২৯ 

NEW WARD NO. 29 

পরিে ইসেোেবোগ, ওেোসো 

কলেোনী, নোেো পোড়ো বোবুলের 

বরি, েোওরোরলটক, 

শোলেিোখোন ছরোড 

ছতজগাঁও 

(TEJGAON) 

১৯ (ঊরনশ) 

টি 

 

 

শ্যোেপুর 

(SHYMPUR) 

ঢোকো েরেণ রসটি কলপ যোলরশন 

 (DHAKA SOUTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ১/খ 

OLD  1/KHA 

বতযেোন ওেোড য নাং  ৬১ 

NEW WARD NO. 61 

েরেন কুতুব খোেী, করবরোজ 

বোড়ী (আাংরশক), ফুেকরে 

স্কুলের গরে (আাংরশক) 

সোলবক ২/খ  

OLD 2/KHA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৫৮ 

NEW WARD NO. 58 

নোেো শ্যোেপুর, বতযেোন 

ওেোসো রোিো, নোেো শ্যোেপুর 

বটতেো, নোেো শ্যোেপুর ২৪ 

ফুট রোিো 

সোলবক ৩/ঘ  

OLD 3/GHA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৫৯ 

NEW WARD NO. 59 

ওেোসো কলেোনী ,পূব য কেেতরে, 

ছেো োম্মে বোগ, রেরোজ নগর 

(েরেন পোড়ো) 

েোতুেোইে 

(MATUAIL) 

ঢোকো েরেন রসটি কলপ যোলরশন 

DHAKA SOUTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ১/খ  

OLD 1/KHA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৬৯ 

NEW WARD NO. 69 

খেোপোড়ো, স্টোফ ছকোেোট যোর 

সোলবক ১/চ  

OLD 1/CHA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৭১ 

NEW WARD NO. 71 

েোন্ডো ছজলেপোড়ো, বড় পোড়ো, 

ছপেোর আেীর গরে, কেে 

আেীর গরে,  ছেটকোর গরে 

সোলবক ২/ক 

OLD 2/KA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৬৩ 

NEW WARD NO. 63 

কোউরিে উত্তরপোড়ো, ছেরন্দ 

বোড়ী, জঙ্গে বোড়ী, েোেপোড়ো 

ছডেরো (DEMRA) 

ঢোকো েরেন রসটি 

কলপ যোলরশন 

DHAKA SOUTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ২/খ  

OLD  2/KHA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৭০ 

NEW WARD NO. 70 

 

দূগ যোপুর, আমুরেেো, শূন্যো, 

ছেরন্দপুর 

উত্তরখোন 

(UTTARKHAN) 

ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ১/খ  

OLD 1/KHA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৪৫(আাংরশক) 

বতযেোন ওেোড য নাং৪৬ (আাংরশক) 

NEW WARD NO. 45 (PART) 

NEW WARD NO. 46 (PART) 

আেশ যপোড়ো, উত্তরখোন েধ্য 

পোড়ো, বড়বোগ, কুরড়পোড়ো, 

রোজো বোড়ী, আোটি পোড়ো, 

েোষ্টোর পোড়ো 

 



েরেনখোন 

(DOKKHINKHAN) 

ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION) 

 সোলবক ২/ক  

OLD 2/KA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৪৮ 

NEW WARD NO. 48 

বরুেো ছেওেোন পোড়ো, ছশলুন 

পোড়ো, বড় বরুেো 

ছবরোইে (BARAID) 

ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ১/ক  

OLD 1/KA 

বতযেোন ওেোড য নাং ৪৩ 

NEW WARD NO. 43 

ডুেরন, কোঠোেরেেো 

ঢোকো উত্তর রসটি কলপ যোলরশন 

(DHAKA NORTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ওেোড য নাং ৫৪ 

OLD WARD NO. 54 

বতযেোন ওেোড য নাং ৩৫ 

NEW WARD NO. 35 

বোাংেোলেোটর, ইেোটন ছরোড 

েগবোজোর, ইেোটন রেলু 

ছরোড,ছপেোরোবোগ, নেো ছটোেো, 

গোবতেো গরে 

সোলবক ওেোড য নাং ১৯ 

OLD WARD NO. 19  

বতযেোন ওেোড য নাং ১৯ 

NEW WARD NO. 19 

করোইে বরি, গুেশোন ০১ এবাং 

০২, গুেশোন সুইপোর কলেোনী 

সোলবক ওেোড য নাং ৩৭ 

OLD WARD NO 37 

বতযেোন ওেোড য নাং ২৪ 

NEW WARD NO. 24 

ছতজগাঁও রশল্পোঞ্চে এেোকো, 

েরেণ এবাং উত্তর ছবগুন বোড়ী, 

রসরোরেক এবাং পরেলটকরনক 

ছকোেোট যোর, রপডরব্লউরড ছকোেোট যোর, 

েোনো স্বোস্থূ কেলেক্স ছকোেোট যোর, 

কুরনপোড়ো 

সোলবক ওেোড য নাং ৫৫ 

OLD WARD NO. 55 

বতযেোন ওেোড য নাং ৩৬ 

NEW WARD NO. 36 

েধুবোগ, রেরবোগ, নেোটেো 

(উত্তর), নেোটেো (েরেণ), 

নেোটেো (পূব য), েগবোজোর 

ওেোলে যস কলেোনী, েগবোজোর 

রবটিরসএে কলেোনী  

ঢোকো েরেণ রসটি কলপ যোলরশন 

(DHAKA SOUTH CITY 

CORPORATION) 

সোলবক ওেোড য নাং ৭৮ 

OLD WARD NO. 78 

বতযেোন ওেোড য নাং ৪২ 

NEW WARD NO. 42 

 োজী আব্দুে েরজব ছেন, জনসন 

ছরোড, ছরোকনপুর ১ে ছেন, নন্দ 

েোে েত্ত ছেন, কোজী আব্দুর 

ছরৌফ ছরোড, নবদ্বীপ বসোক ছেন, 

কুঞ্জু বোবু ছেন, ছগোরবন্দ েত্ত ছেন 

, নোরসর উরিন সরেোর ছেন, 

কোরকুন বোড়ী ছেন,  রঘুনোে েোস 

ছেন, পাঁচভোই ঘোট ছেন, প্রোনচন্দ্র 

মুরি ছেন 

সোলবক ওেোড য নাং ৭৯ 

OLD WARD NO. 79 

বতযেোন ওেোড য নাং ৪৩ 

NEW WARD NO. 43 

শ্যোেো প্রসোে ছচৌধুরী ছেন, 

রুপেোে েোস ছেন, পোতেো খোন 

ছেন, ফরোশ গঞ্জ ছেন, উরিগঞ্জ 

ছেন, েোেোকোর ছটোেো ছেন, 

নে যব্রুক  ে ছরোড, ফরোশ গঞ্জ 

ছরোড, েেন সো ো ছেন. ইশ্বর েোস 

ছেন,  ররশ চন্দ্র বসু স্ট্রীট, প্রতোপ 

েোস ছেন, রব, ছক েোস ছেন, ছক, 

রজ গুি ছেন, জে চন্দ্র ছঘোষ ছেন, 

প্যোরী েোস ছরোড, ছগোপোে সো ো 

ছেন, ছেো নী ছেো ন েোস ছেন, 

পূন য চন্দ্র ব্যোনোজী ছেন, রুপ চোন 

ছেন, মুরি  ররলেো ন েোস ছেন, 

আনন্দ ছেো ন েোস ছেন, শ্রীশ 

েোস ছেন, ছেল ন্দ্র েোস ছেন, 

ছেলবন্দ্র েোস ছেন, শুকেোে েোস 

ছেন 

সোলবক ওেোড য নাং ৮১ 

OLD WARD NO. 81 

বতযেোন ওেোড য নাং ৪৫ 

NEW WARD NO. 45 

রডরষ্টেোরী ছরোড, সলতূন্দ্র 

কুেোর েোস ছরোড, সোলবক 

শরোফৎ গঞ্জ ছেন, েীন নোে 

ছসন ছরোড, শশী ভূষণ চূোটোজী 

ছরোড, রজনী ছচৌধুরী ছরোড 

সোলবক ওেোড য নাং ৬৯ 

OLD WARD NO. 69 

বতযেোন ওেোড য নাং ৩৫ 

NEW WARD NO. 35 

বাংশোেলরোড (ছ োরডাং নাং 

১০৯- ২০৭), আেী নকী  

ছেউরী, আব্দুে  োেী ছেন, 

নবোব কোটরো, চোনখোরপুে 

ছেন, আগো েসী  ছেন 

(ছ োরডাং নাং১-১১৫), 

রশক্কোটুরে ছেন, আগো সোলেক 

ছরোড, রব ছক গোাংগুেী ছেন, 

আবুে  োসনোত ছরোড 

সোলবক ওেোড য নাং ৭০ 

OLD WARD NO. 70 

বতযেোন ওেোড য নাং ৩৬ 

NEW WARD NO. 36 

রসরিক বোজোর, ছটলকর  োট, 

নবোবপুর ছরোড (ছ োরডাং নাং ১২২-

১৪৪),  োজী ওসেোন গরনলরোড 

(ছ োরডাং নাং১-১৬৫), নোরজরো বোজোর 

ছেন, লুৎফর র েোন ছেন, কোরজ 

আব্দুে  োরেে ছেন, কোরজ 

আেোউরিন ছরোড, ফুেবোরড়েো সোলবক 

ছরেওলে ছস্টশন (কলতোেোেী অাংশ)  



সোভোর 

(SAVAR) 

১৮(আঠোলরো) টি 

রশমুরেেো 

(SHIMULIA) 
২/ক (2/KA) 

পোরোেোে, নন োটি, ছকোেোরেেো ছটরক, 

েনলটরক, ছগোরপনোেপুর 

ভোকুতযো 

(VHAKURTA) 
১//ক  (1/KA) 

রফররঙ্গীকোন্দো (পরিেপোড়ো) 

েোগেোকোন্দী, বোল রচর,  োউচর 

২/ক (2/KA) কোরন্দ ভোকুতযো, ভোকুতযো 

৩/খ (3/KHA) 
ভোরোরেেো পোড়ো, শ্যোেেোসী, 

কেোরতেো, ছটোটোরেেো পোড়ো 

 

 

সোভোর  (SAVAR) 

১//ক  (1/KA) কেেো, রেটন,  উত্তর চোপোইন 

১//গ  (1/GA) 

জোলেশ্বর রব-ব্লক (ছসোবো োনবোগ), 

জোলেশ্বর রস-ব্লক (স্বররনকো), টোরি, 

আইচোলনোেোিো, ডগরলেোড়ো, শোর বোগ 

২/ঘ  (2/GHA) 

কোজী ছেোকেোপোড়ো (গফুর সোল লবর 

বোড়ী  লত সের আেী  োজীর বোড়ী 

পয যন্ত), সোভোর উত্তর পোড়ো, ব্যোাংক 

কলেোনী এর রব. রস. রড. ই ব্লক, 

ব্যোাংক কলেোনী এফ ব্লক আাংরশক 

(খন্দকোর রভেো  লত ন্যর ছেো োম্মলের 

বোড়ী পয যন্ত) 

৩/খ (3/KHA) কন যপোড়ো, ছগরেো, উেোইে, কোতেোপুর 

রবরুরেেো 

(BIRULIA) 

১/খ (1/KHA) 
কেেোপুর, ভবোনীপুর, রোজোরবোগ 

 

৩/ক  (3/KA) 
কোকোব, সোেোইর, েত্তপোরো 

 

আশুরেেো 

(ASHULIA) ৩/ক  (3/KA) 

ছবেেো, জহুরেন্দো, কুটুররেো, 

িেপুর, নেোপোড়ো, কোন্দোইে, 

কোঠগড়ো 

িোেলসোনো 

(DHAMSONA) ১/ক  (1/KA) 

ছগোপোেবোড়ী েধ্যপোড়ো, 

ছগোপোেবোড়ী গোেপোড়ো, 

পোইচোইে, উনোইে 

আরেন বোজোর 

(AMIN BAZAR) 
১/ক  (1/KA) 

চাঁনপুর, সোলে পুর, রডরির 

ছটক 

১/খ (1/KHA) বড়লেশী 

২/খ (2/KHA) র জেো 

ইেোরপুর 

(YEARPUR) 
১/ক  (1/KA) 

ছগোেোইে, বুরড়পোড়ো, 

রেেোখোেী, তোজপুর 

ছেঁতুেল োড়ো 

(TETULZORA) ২/ক  (2/KA) 

জেনোবোড়ী, যোদুরচর, 

ঋরষপোড়ো, চোন্দুরেেো, েধুরচর, 

সুগন্ধো  োউরজাং 

কোউরন্দেো 

(KOWNDIA) ৩ নাং ওেোড য 

3 NO. WARD 

ইসোকোবোে, ছেেোর ছটক. 

েোর র রেেো, পো োরড়েো 

বোড়ীর ছটক, ছগোেোে বোড়ী, 

শাংকরপুর 

িোেরোই 

(DHAMRAI 

২০ (রবশ) টি 

ছচৌ োট 

(CHOWHAT) ১/ক  (1/KA) 

রদ্বমুখো, রশবপুর, সরন্দতোরো, 

কোনোইনগর, ধুেজুরড়, 

েরকেপুর 

বোরেেো (BALIA) 
১/ক  (1/KA) 

বোরেেো, বোেনগোও, খোগুটিেো, 

ছটটোইে 

৩ নাং ওেোড য 

3 NO. WARD 

প্রতূোশো, রোে রোবন, পোবরোইে, 

র জরেলখোেো, সুন্দর কোটোরেেো, 

ছতরে েোে, কোেোর পোড়ো, ভোবন 

 োটি 

যোেবপুর 

(JHADABPUR) 
১/ক  (1/KA) 

ছগোেেোে,বলনরচর, গোওতোরো, 

রবেকুশনোইে, সোকরোইে 

২ নাং ওেোড য 

2 NO. WARD 

আেরেমুর, ছগোকশুরো, 

কুেোর োটি, বোশলকোঠো, 

ভোলগরশ্বরী, সোইিো, আটিেোে 

বোইশোকোন্দো 

(BAISHAKAN

DA)  

১/ক  (1/KA) 
বোউটিেো, ছতরোেোনো, 

পোইেোইে, ছবরশ, রসাংশ্রী 

১/খ (1/KHA) 
বোইশোকোন্দো, গোেরোকুে, 

কোছের, খোগোইে 

কুশুরো 

(KUSHURA) ১/ক  (1/KA) 

েধুভোঙ্গো, দূগ যোপুর গড়োইে, 

শ্রীপুর, ছবকোঘোড়োইে, 

কুনীকুশুরো 

৩/ক  (3/KA) 

বোলনোলখোেো, ছেওলখোেো, 

ছেো োর ছখোেো, পরিে 

বোউজো, পূব য বোউজো, ছষোে 

ছষোরেেো, ছবাংলরোেো, নশেিরো, 

রনেোই তেো, ছনোচন ছখোেো, 

শোলখোেো, রোেেোইর 



৩/খ  (3/KHA) 

বড়বোড়ীেো, কুরেন্দো, পে োরো, 

খোইট্টোবোড়ী, চন্দ্রবোড়ী, 

েোইজোে, বোইনবোড়ী, বোনোে, 

ছগোেোইে,  োলটর কোন্দো, সোত্তো 

বোড়ী, বুলচর বোড়ী 

গোাংগুটিেো 

(GANGOTIA) 
২/ক  (2/KA) 

পোর োেো, ররেত, কৃষ্ণপুড়ো, 

গোন্দুরেেো 

ছসোেভোগ 

(SHOMBHAG) 

২/ক  (2/KA) ছেপোশোই 

৩/খ  (3/KHA) ডোউটিেো, ছগোেোেেী, কোরশপুর 

ভোড়োররেো 

(BARARIA) ১/খ  (1/KHA) 

েোড়োরচর, নবস্টব রেেো, 

ছসোেো বোড়ী, উত্তর েীঘে েোে, 

েরেণ েীঘে েোে 

সুেোপুর 

(SUAPUR) ১/খ  (1/KHA) 

রশেোেলকোট, চরলেেিো, 

নবকন্ঠপুর, নেোপোড়ো, 

ইশোননগর 

৩ নাং ওেোড য 

3 NO. WARD 

কররেকোইেতোরো, 

ছগোপীনোেপুর, কুটিরচর, 

বোশুেোলখোেো, সুেোপুর, 

আটোনীপোড়ো 

ছরোেোইে 

(ROWIL) 

১/খ  (1/KHA) কৃষ্ণনগর, আটিেোইঠোন 

৩/ক  (3/KA) সুঙ্গর, ফররঙ্গো 

নোনোর 

(NANNAR) 

২ নাং ওেোড য 

2 NO. WARD 

নোনোর েোে, কোরন্দকোওেোরে, 

রঘুনোেপুর 

িোেরোই 

(DHAMRAI) 

২/খ  (2/KHA) 

রবজেনগর, ছচৌেোেী পোড়ো, 

ছেোকোেলটোেো, ছগোপনগর, 

হুজুরী ছটোেো, নেোনগর, 

কোেোরখুেী, গরড়ির পোড়ো, 

উত্তর পোতো, বড় বোজোর, েেে 

ঘোট, রেলখোেো 

 

ছকরোণীগঞ্জ 

(KERANI

GONJ)  

১৯ (ঊরনশ) 

টি 

শোক্তো (SHAKTA) 

২/খ  (2/KHA) 

রোলেরচর, বোবুরেোে, 

রশকোরীলটোেো, নবোবচর, 

বোল রচর 

 

তোরোনগর 

(TARANOGOR) 

১/খ  (1/KHA) 

ইটলখোেো, বোলুঘোটো, ছবউতো, 

ছেউরে, রনেতেো, বড়ইকোরন্দ, 

রনত্তনন্দপুর 

২/ক  (2/KA) 
চরন্ডপুর, বোাংেোনগর, 

কাঁঠোেতেী 

রুর তপুর 

(RUHITPUR) 
৩/ক  (3/KA) 

ছসোনোকোন্দো, চর ছসোনোকোন্দো, 

র েআেীর চর, বোলুেোলটক 

কেোরতেো 

(KALATIA ) ৩/ক  (3/KA) 

কুঠিবোড়ী, ঋরষবোড়ী, 

খোসকোরন্দ, বোবুরকোরন্দ, 

ছবেনো 

কোরেন্দী 

(KALINDI) 
১/ক  (1/KA) 

পূব য চড়োইে, খোেপোড় 

চড়োইে, চড়োইে  োজীবোড়ী, 

চড়োইে ডোকোতবোড়ী, েধ্য 

চড়োইে, বাঁকো চড়োইে 

২/ক  (2/KA) বরড়শুর, কোরেন্দী 

রজনরজরো 

(ZINZIRA) ১/ে  (1/CHHA) 

তোওেোপরি, নোেোবোড়ী, 

 োলফজ ছরোড, ইসেোেোবোে 

(আাংরশক) 

১/   (1/JHA) 
হুক্কোপরট্ট, রজনরজরোবোগ, 

ইসেোেোবোে (আাংরশক) 

৩/ক  (3/KA) 
েোন্দোইে 

 

৩/ঘ  (3/GHA) 

র েতপুর, েেেনগঞ্জ, চর 

রঘুনোেপুর 

 

শুভোঢূো 

(SHUVADDA) 

১/ক  (1/KA) শুভোঢূো উত্তরপোড়ো 

১/খ  (1/KHA) শুভোঢূো পূব যপোড়ো 

২/ঙ  (2/UMO) নকবত্তরপোড়ো 

৩/গ (3/GA) পোরলগন্ডোররেো 

৩/চ (3/CHA) েীলররবোগ 

৩/জ (3/JA)  োসনোবোে 

 যরতপুর 

(HAZRATPUR) ১/ক  (1/KA) 

ছবৌনোকোরন্দ,সবুরোকোরন্দ,োংকো

রচর, রেল্কো োটি, উত্তর বোলুচর 

 



 

ছতঘররেো 

(TEGORIA) 

২/খ  (2/KHA) 

বুরড়রলডঙ্গো, কৃষ্ণনগর, 

ছগোরবন্দপুর, পুরোতন ছেোিোবোড়ী, 

নতুন ছেোিো বোড়ী, বোবুরোেপোড়ো, 

কেোবোগ, নোরজরপুর, 

েেোনীশপোড়ো, জোেলখোেো 

নবোবগঞ্জ 

(NOBABG

ONJ) 

২৫ (পঁরচশ) 

টি 

রশকোরীপোড়ো 

(SIKARIPARA) 

১/ক  (1/KA) 
েরণকোন্দো, আনন্দ নগর, 

রবশেপুর 

২/খ  (2/KHA) 
রশকোরীপোড়ো, েেরকোন্দো, 

কন্দপপুর, চর বোগুরী 

জেকৃষ্ণপুর 

(JOYKRISNO

PUR) 

১/ক  (1/KA) রততপোেরেেো, ছসোনোবোজু 

৩/খ  (3/KHA) 

বোটইজুরী, বোটইমুড়ী, নেোডোঙ্গী, 

কোন্তোরলটক, বোমুেো োটি, 

ব্রোম্মণেোে, আরলঘোষোইে, 

ছকেোরপুর 

নেনশ্রী 

(NOYANSREE) 
২/খ  (2/KHA) 

রোিোকোন্তপুর, চক খোলনপুর, 

খোলনপুর, চরলশৌিো 

৩/ক  (3/KA) 

বড় ছগোিো, ছেোট ছগোিো, কুেোর 

ছগোিো, পোরদ্রকোন্দো, শোরন্তনগর, 

কোরশনগর, কৃষ্ণনগর, সোজোতপুর, 

সোপলেজো,  

যন্ত্রোইে 

(JANTRAIL) 

১/ক  (1/KA) আরজজপুর, যন্ত্রোইে 

১/খ  (1/KHA) চন্দ্রলখোেো, ভোওেোরেেো 

৩/খ  (3/KHA) রকররঞ্চ, নেলগোড়ো, নবেোে 

বোন্দুরো  

(BANDURA) 

১/খ  (1/KHA) 
সোেোপুর, আে োেীপুর, 

 যরতপুর, শ্বরপরেকোন্দো 

২/ক  (2/KA) পুরোতন বোন্দুরো 

৩/ক  (3/KA) নতুন বোন্দুরো 

কেোলকোপো 

(KOLAKOPA) 

২/ক  (2/KA) কোরশেপুর 

২/খ  (2/KHA) 
পোনোরেেো, পরিে সোেসোবোে, 

বড় সোেসোবোে 

৩/ক  (3/KA) 
বোগেোরো, আেীরপুর, শুরগঞ্জ, 

জোেোেপুর 

বক্সনগর 

(BOXNAGAR) 

১/খ  (1/KHA) বি যনপোড়ো, ছেোটরোজপোড়ো 

২/ক  (2/KA) ছেোট বক্সনগর, বড় বক্সনগর 

৩/খ  (3/KHA) রেঘীরপোড় 

বোহ্রো (BARRAH) ৩/খ  (3/KHA) নওপোড়ো, েোইেোইে, ছচৌরকঘোটো 

নকেোইে 

(KAILAIL) 
১/ক  (1/KA) 

ছেলোং, পূব য ছেলোং, েরেণ 

ছেলোং, পরিে ছেলোং, ছতলেঙ্গো 

গোরেেপুর 

(GALIMPUR) 

১/ক  (1/KA) কটিবোড়ী, নেোিো, রেেোর োটি 

২/ক  (2/KA) শো বোে, সূয যখোেী, আেশ যেোে 

৩/ক  (3/KA) 
শঙ্করখোেী, পোইকশো, 

ছসোনো োজরো (আাংরশক) 

চুড়োইন 

(CURAIN) 

২/ক  (2/KA) চুড়োইন 

৩/ক  (3/KA) গরবন্দপুর আাংরশক, েসলেে োটি 

ছেো োর  

(DOHAR) 

৮ (আট) টি 

কুসুে োটি 

(KUSHUMHATI) 
৩/ক  (3/KA) চরকুশোই  

রোইপোড়ো 

(RAYPARA) ২/ক  (2/KA) 

ছবৌবোজোর খোেপোড়, কোঠোরেঘোটো, 

ছবৌবোজোর বোলুঘোট, ইসেোেপুর, 

ছবৌবোজোর, সোল ব খোরে 

২/খ  (2/KHA) রোইপোড়ো, রোইপোড়ো শনলটক 

মুকসুেপুর 

(MUKSUDPUR) 
২ নাং ওেোড য 

2 NO. WARD 

ছবথুেো, ঢোেোর পোড়, খোলশর ছটক, 

বোরনেো বোড়ী, শোরন্ত নগর, খরড়েো  

 

জেপোড়ো 

(JOYPARA) ১/ক  (1/KA) 

উত্তর জেপোড়ো, উত্তর জেপোড়ো 

খোেপোড়, উত্তর জেপোড়ো ব্যোঙ্গোর 

চক, উত্তর জেপোড়ো কুঠিরপোড় 

েো মুেপুর 

(MAHAMUDPUR) 
২/ক  (2/KA) চরছবতো, চর কুশোইর চর  

সুতোরপোড়ো 

SUTARPARA 
১/খ  (1/KHA) বোনোঘোটো, কোটোখোরে, রনকড়ো 

নোররশো 

(NARISHA) 

 

২/ক  (2/KA) নোররশো পরিে চর  

৪ আেো 

ছেড-২০, 

৮২৫০-২০০১০/- 

(শুধুেোত্র ের েো 

প্রোেীগণ আলবেন 

করলত পোরলবন) 

১৯ 

(ঊরনশ) 

টি 

 

 

ঢোকো ছজেোর স্থোেী বোরসন্দো 

৮ে ছেরণ/সেেোন 

পোশ। 

 

 

 



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

(১) পররবোর পররকল্পনো পররেশ যক পলের আলবেনকোরীলক সাংরিষ্ট ইউরনেন/ছপৌরসভো/রসটি কলপ যোলরশলনর ওেোলড যর স্থোেী বোরসন্দো  লত  লব। এজন্য সাংরিষ্ট 

ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন /ছপৌরসভোর ছেের/রসটি কলপ যোলরশলনর 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। 

(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/রসটি কলপ যোলরশলনর 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 ছেলক ৪নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ৫৬/-(েোপ্পোন) 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/রসটি কলপ যোলরশলনর ওেোড য কোউরিের/ছপৌসভোর ছেের/ছপৌরসভোর 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://dgfpdha.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  ০১/০৯/২০২১, সকোে ১০:০০ টো। 

 (ii) Online-এ আলবেনপত্র জেোেোলনর ছশষ তোররখ ও সেে ৩০/০৯/২০২১, 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 (নেঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 300 Pixel) এবাং স্বোের (নেঘ 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। 
 



ছশষ সেলের জন্য অলপেো নো কলর দ্রুত 

সেলের েলধ্য অনেোইলন আলবেন করোর 

জন্য অনুলরোি করো  লেো 

 (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 সম্পন  লে করম্পউটোলর েরবস  Application Preview ছেখো যোলব। রনভু যেভোলব আলবেনপত্র 

Submit  করো সম্পন 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/-(েোপ্পোন) 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: DGFPDHA<SPACE> User ID রেলখ 16222 নম্বলর SEND করলত  লব । 

              উেো রণ : DGFPDHA ABCDEF 

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

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

রদ্বতীে SMS: DGFPDHA<Space>YES<Space>PIN রেলখ 16222 নম্বলর Send করলত  লব। 

উেো রণ : DGFPDHA YES 123456789 

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

DGFPDHA 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://dgfpdha.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 

সম্পন 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 : DGFPDHA<Space>HELP<Space>USER<Space> User ID রেলখ 16222 

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

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

 লব। উেো রণ : DGFPDHA HELP PIN 123456789 

( ) 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 DGFPDHA, xxxxxxxxxxxxx (পলের নোে), Applicant’s User ID ও Contact 

Number অবশ্যই উলিখ করলত  লব। 

 

 

                       

             ২২/০৮/২০২১ 

      (ছেোোঃ রেজোনুর র েোন) 

উপপররচোেক/উপপররচোেক (ভোরপ্রোি) ও  

সেস্য সরচব  

ছজেো পররবোর পররকল্পনো বোেোই/রনলেোগ করেটি 

ছফোন: ০২-৯৬৭১৬৮৩ 

ইলেইে: dddhaka@dgfp.gov.bd/ 

         ddfpdhaka@yahoo.com 

mailto:dddhaka@dgfp.gov.bd/

