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স্মােক নাং-  ২২০০/ই তালেখ: 
  ০৩-আশ্বিন-১৪২৯বঙ্গাব্দ। 

  ১৮-সেদেম্বে-২০২২লিষ্টাব্দ। 

  

শ্বনদ াগ শ্ববজ্ঞশ্বি 

 

জনলনোপত্তা লবভাগ, স্বোষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনলনোপত্তা লবভাগ পুললশ শাখা-২ এে ০৫.০৭.২০২২ তালেদখে ৪৪.০০.০০০০.০৯৫.০২.০১০.২০-২৭০ নাং এবাং 

পুললশ সেডদকায়ার্ যাে য ঢাকা এে ০৭.০৭.২০২২ তালেদখে ৪৪.০১.০০০০.০২৮.১৮.০৬৭.২০২১-১০০১ নাং স্মারদকর ছাড়পদের শ্বনদে েশনা অনুযা ী পুললশ সুপাদেে 

কায োল , ঠাকুেগাঁও এর শ্বনম্নবশ্বণ েত শূন্যপে শ্বনদ াদগর মাধ্যদম পূরদণর শ্বনশ্বমত্ত ঠাকুেগাঁও জজলার স্থা ী বাশ্বসন্দাদের শ্বনকট হদত শ্বনম্নশ্বলশ্বিত শদতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  

কর্তেক প্রণীত চাকশ্বরর আদবেদনর মদেল ফরদম/শ্বনর্ োশ্বরত ফরদম েরিাস্ত আহবান করা যাদে : 

 

ক্রশ্বমক 

নাং 

পদের নাম পদের 

সাংখ্যা 
জবতন জেল (জাতীয় 

সবতন সেল ২০১৫ 

অনুর্ায়ী) 

শ্বশক্ষাগত জযাগ্যতা 

১. 

োঁর্মুদ্রাক্ষলেক-কাম-

কলিউর্াে অপাদের্ে 

০২(দুই) টি ১০২০০-২৪৬৮০/- 

(১৪ নাং সেড) 

ক. সকান স্বীকৃত লশক্ষাদবাড য েদত এইচ এে লে/েমমান পেীক্ষায় পাশ। 

খ. শর্ যেযান্ড প্রলত লমলনদর্ গলত বাাংলায়-৪৫ এবাং ইাংদেলজদত-৭০ শব্দ। 

গ. কশ্বিউটার কদিাদজ প্রশ্বত শ্বমশ্বনদট গশ্বত বাাংলা - ২৫ শব্দ এবাং  

    ইাংদরশ্বজদত- ৩০ শব্দ।    

২. 

অশ্বফস সহকারী-কাম-

কশ্বিউটার মুদ্রাক্ষশ্বরক 

০২(দুই) টি ৯৩০০-২২৪৯০/- 

(১৬ নাং জেে) 

ক) জকান স্বীকৃত শ্বশক্ষাদবাে ে হদত এইচ এস শ্বস/সমমান পরীক্ষা  পাশ।    

ি) কশ্বিউটার কদিাদজ প্রশ্বত শ্বমশ্বনদট গশ্বত বাাংলা - ২০ শব্দ এবাং   

     ইাংদরশ্বজদত- ২০ শব্দ।    

শতোবলীীঃ 
০১।  প্রার্থীদক অবশ্যই বাাংলাদেদশর নাগশ্বরক ও ঠাকুেগাঁও জজলার স্থা ী বাশ্বসন্দা হদত হদব। 

০২।        গত ২৫/০৮/২০২০ তাশ্বরদকর ১৫১১/ই, নাং স্মারদক প্রকাশ্বশত শ্বনদ াগ শ্ববজ্ঞশ্বির জপ্রশ্বক্ষদত ইত:পূদব ে জয সকল প্রার্থী আদবেন কদরদছন, তাদের নতুন  

 কদর আদবেন করার প্রদ াজন নাই। 

০৩। ০১ নাং পদের প্রার্থীর কশ্বিউটার পশ্বরচালনা  েক্ষতাসহ প্রশ্বত শ্বমশ্বনদট টাইপ এবাং শট েহযাদে ইাংদরশ্বজ ও বাাংলা  শ্বনর্ োশ্বরত গশ্বত র্থাকদত হদব এবাং ০২ নাং 

প্রার্থীর কশ্বিউটার পশ্বরচালনা  েক্ষতাসহ প্রশ্বত শ্বমশ্বনদট ইাংদরশ্বজ ও বাাংলা শ্বনর্ োশ্বরত গশ্বত র্থাকদত হদব। 

০৪। শ্বনর্ োশ্বরত আদবেন ফরমটি ঠাকুেগাঁও জজলা পুশ্বলদশর ওদ বদপাট োল (www.police.thakurgaon.gov.bd) এবাং ঠাকুেগাঁও জজলা পুশ্বলদশর 

ওদ বসাইট (www.thakurgaon.police.gov.bd) শ্বলাংদক এবাং পুশ্বলশ সুপাদরর কায োল , ঠাকুেগাঁও এর জনাটিশ জবাদে ে পাও া যাদব। 

০৫। শ্বনর্ োশ্বরত আদবেন ফরদমর শ্বনদে েশনা অনুযা ী প্রদ াজনী  তথ্য প্রোন করদত হদব। 

০৬। শ্বনর্ োশ্বরত আদবেন ফরমটি কশ্বিউটার কদিাজ বা স্বহদস্ত পূরণ কদর আদবেন ফরদমর শ্বনর্ োশ্বরত স্থাদন তাশ্বরিসহ প্রার্থীদক স্বাক্ষর প্রোন করদত  

হদব। 

০৭। শ্বববাশ্বহত মশ্বহলা প্রার্থীদের জক্ষদে স্বামীর স্থা ী ঠিকানা উদেি করদত হদব। 

০৮। আদবেনপদের সাদর্থ শ্বনম্নবশ্বণ েত কাগজপে সাংযুক্ত করদত হদব : 

(ক) প্রর্থম জেশ্বণর জগদজদটে কম েকতো কর্তেক সতযাশ্ব ত সদ্য জতালা ০৩ (শ্বতন) কশ্বপ ৫×৫ জস:শ্বম: আকাদরর ছশ্বব। 

(ি) প্রার্থীদক ১-২২১১-০০০০-২০৩১ নম্বর জকাদে জেজাশ্বর চালাদনর মাধ্যদম ১০০/- (একশত) টাকা জমা শ্বেদ  চালাদনর মূল কশ্বপ আদবেদনর সাদর্থ  োশ্বিল 

করদত হদব।             

(গ) প্রদবশপে ইস্যযর স্বাদর্থ ে েরিাদস্তর সাদর্থ শ্বনদজর নাম ও ঠিকানা সম্বশ্বলত ১৫/-(পদনর) টাকার োক টিশ্বকট লাগাদনা একটি ১০.৫” x ৪.৫” সাইদজর জফরৎ 

িাম প্রোন করদত হদব। 

০৯। শ্বলশ্বিত পরীক্ষা  উত্তীণ ে প্রার্থীদের জমৌশ্বিক পরীক্ষার সম  শ্বনম্নবশ্বণ েত কাগজ পোশ্বের মূলকশ্বপ উপস্থাপন করদত হদব : 

(ক) শ্বসটি কদপ োদরশদনর জম র/ও াে ে কাউশ্বিলর/জপৌরসভার জম র/কাউশ্বিলর/ইউশ্বন ন পশ্বরষদের জচ ারম্যান কর্তেক প্রেত্ত নাগশ্বরকত্ব সনেপে। 

(ি) শ্বশক্ষাগত জযাগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ সকল মূল/সামশ্ব ক সনেপে। 

(গ) প্রর্থম জেশ্বণর জগদজদটে কম েকতো কর্তেক প্রেত্ত চাশ্বরশ্বেক সনেপে। 

(ঘ) জাতী  পশ্বরচ পে অর্থবা শ্বসটি কদপ োদরশদনর ও াে ে কাউশ্বিলর/দপৌরসভার জম র/কাউশ্বিলর/ইউশ্বন ন পশ্বরষে জচ ারম্যান কর্তেক প্রেত্ত জন্মশ্বনবন্ধন 

সনেপে।               

(ঙ) বীর মুশ্বক্তদযাদ্ধা/শহীে বীর মুশ্বক্তদযাদ্ধার পুে/কন্যা/নাশ্বত/নাতনী শ্বহদসদব চাকশ্বর প্রার্থীদক মুশ্বক্তযুদ্ধ শ্ববষ ক মন্ত্রণালদ র মাননী  মন্ত্রী/উপদেষ্টা কর্তেক 

স্বাক্ষশ্বরত ও  বাাংলাদেশ মুশ্বক্তদযাদ্ধা সাংসদের উপদেষ্টা মাননী  প্রর্ানমন্ত্রী/ প্রর্ান উপদেষ্টা কর্তেক প্রশ্বতস্বাক্ষশ্বরত মূল সনেপে অর্থবা মুশ্বক্তযুদ্ধ শ্ববষ ক 

মন্ত্রণালদ র সশ্বচব কর্তেক স্বাক্ষশ্বরত এবাং মাননী  মন্ত্রী/উপদেষ্টা কর্তেক প্রশ্বতস্বাক্ষশ্বরত সামশ্ব ক সনেপে জমৌশ্বিক পরীক্ষার সম  প্রেশ েন করদত হদব। এরূপ 

সনেপে ব্যতীত অন্য জকান সনেপে মুশ্বক্তদযাদ্ধা সনে শ্বহদসদব েহণদযাগ্য হদব না। উদেখ্য জয, আদবেনকারী বীর মুশ্বক্তদযাদ্ধা/শহীে বীর মুশ্বক্তদযাদ্ধার 

নাশ্বত/নাতনী হদল আদবেনকারী জয বীর মুশ্বক্তদযাদ্ধা/শহীে বীর মুশ্বক্তদযাদ্ধার নাশ্বত/নাতনী এই মদম ে সাংশ্বিষ্ট ইউশ্বন ন পশ্বরষদের জচ ারম্যান/শ্বসটি কদপ োদরশন 

এর ও াে ে কাউশ্বিলর/দপৌরসভার জম র/কাউশ্বিলর কর্তেক সনে পে/প্রতয ন পে জেিাদত হদব। 

(চ) শারীশ্বরক প্রশ্বতবন্ধী ও এশ্বতমদের জক্ষদে সাংশ্বিষ্ট জজলা সমাজদসবা কায োলদ র উপপশ্বরচালক কর্তেক প্রেত্ত সনেপে। 

(ছ) ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীদের জক্ষদে সাংশ্বিষ্ট জজলা প্রশাসক কর্তেক প্রেত্ত সনেপে। 

(জ) আনসার ও শ্বভশ্বেশ্বপ প্রার্থীদের জক্ষদে সব েদশষ নীশ্বতমালা অনুযা ী উপযুক্ত কর্তেপক্ষ কর্তেক প্রেত্ত সনেপে। 

(ঝ) ০১ নাং পদের জক্ষদে সরকার কর্তেক অনুদমাশ্বেত প্রশ্বতষ্ঠান হদত প্রেত্ত কশ্বিউটার ও শট েহযাে প্রশ্বশক্ষণ সনেপে এবাং ০২ পদের জক্ষদে সরকার কর্তেক 

অনুদমাশ্বেত প্রশ্বতষ্ঠান হদত প্রেত্ত কশ্বিউটার প্রশ্বশক্ষণ সনেপে।   

১০। প্রার্থীর ব সসীমা ২০/০৯/২০২২ তাশ্বরদি ১৮-৩০ বছদরর মদধ্য হদত হদব। তদব বীর মুশ্বক্তদযাদ্ধা/শহীে বীর মুশ্বক্তদযাদ্ধাদের জপাষ্য এবাং প্রশ্বতবন্ধী প্রার্থীদের 

জক্ষদে ব সসীমা ৩২ (বশ্বেশ) বছর পয েন্ত শ্বশশ্বর্থলদযাগ্য। ব দসর জক্ষদে জকান এশ্বফদেশ্বভট েহণদযাগ্য ন । 
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(-২-) 

 

১১। েরিাস্ত পুশ্বলশ সুপার, ঠাকুেগাঁও-জক সদম্বার্ন কদর শ্বলিদত হদব। 

১২। আগামী ১৯/১০/২০২২ তাশ্বরদির মদধ্য আদবেনপে োকদযাদগ শ্বনম্নস্বাক্ষরকারীর অশ্বফদস জপৌৌঁছাদত হদব। সরাসশ্বর আদবেনপে েহণদযাগ্য ন ।          

১৩। অসম্পূণ ে, ত্রুটিপূণ ে, ভুল তথ্য সম্বশ্বলত ও শ্ববলদম্ব প্রাি েরিাস্ত সমূহ বাশ্বতল বদল গণ্য হদব। 

১৪। সতযা দনর জক্ষদে অবশ্যই সতযা নকারী প্রর্থম জেশ্বণর জগদজদটে কম েকতো হদত হদব এবাং কম েকতোর সুস্পষ্ট নাম ও পেশ্ববসহ সীল র্থাকদত হদব।      

১৫। চাকশ্বররত প্রার্থীদের অবশ্যই যর্থাযর্থ কর্তেপদক্ষর মাধ্যদম শ্বনর্ োশ্বরত সমদ র মদধ্য আদবেনপে জপৌৌঁছাদত হদব। আদবেনপদের অশ্বেম কশ্বপ েহণদযাগ্য বদল 

শ্ববদবশ্বচত হদব না। 

১৬। জকাটা সিশ্বকেত প্রচশ্বলত সরকাশ্বর নীশ্বতমালা অনুসরণ করা হদব।  

১৭। আদবেনপে েহণ ও বাশ্বতল করার জক্ষদে জকান কারণ েশ োদনা ব্যশ্বতদরদক কর্তেপদক্ষর শ্বসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব।    

১৮। িাদমর উপদর জমাটা অক্ষদর পদের নাম, শ্ববদশষ জকাটা (যশ্বে র্থাদক) ও বাম পাদিে আদবেনকারীর পূণ ে নাম ও ঠিকানা উদেি করদত হদব। 

১৯। শ্বনব োচনী পরীক্ষা  অাংশেহদণর জন্য প্রার্থীদের জকান প্রকার টি, এ/শ্বে, এ প্রোন করা হদব না। 

২০। কর্তেপক্ষ জকান কারণ েশ োদনা ব্যশ্বতদরদক এ শ্বনদ াগ শ্ববজ্ঞশ্বির কায েক্রম স্থশ্বগত, সম  পশ্বরবতেন ও বাশ্বতল করার ক্ষমতা সাংরক্ষণ কদরন।        

২১। জকান তথ্য জগাপন কদর বা ভুল তথ্য প্রোন কদর চাকশ্বরদত শ্বনদ াগপ্রাি হদল কর্তেপক্ষ ো ী হদব না। এ জক্ষদে সাংশ্বিষ্ট প্রার্থীর শ্বনদ াগাদেশ বাশ্বতলসহ তার 

শ্ববরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা হদব। 

 

 

স্বাক্ষশ্বরত/- 

    (দমাহাম্মে জাহাঙ্গীর জহাদসন) 

শ্ববশ্বপ-৭৪০৫১২২৫২৬ 

পুশ্বলশ সুপার 

ঠাকুেগাঁও 

জফান-০২৫৮৯৯৩১৯৬০ 

ফযাক্স-০২৫৮৯৯৩১৯৬৩ 

Email-spthakurgaon@police.gov.bd 

                                                                                                         

স্মােক নাং-                             /ই তালেখ: 
       -আশ্বিন-১৪২৯বঙ্গাব্দ। 

       -সেদেম্বে-২০২২লিষ্টাব্দ। 

 

Abywjwc m`q AeMwZ/AeMwZi Rb¨ †cÖiY Kiv n‡jv t 

 

1. wefvMxq Kwgkbvi, iscyi wefvM I mfvcwZ, wefvMxq wbe©vPbx †evW©, iscyi| 

2. wWAvBwR, iscyi †iÄ, evsjv‡`k cywjk, iscyi| 

3. A¨vwWkbvj wWAvBwR(IGÛGg), evsjv‡`k cywjk, cywjk †nW‡KvqvU©vm©, XvKv| 

4. GAvBwR(wiµzU‡g›U A¨vÛ K¨vwiqvi cøvwbs-2)evsjv‡`k cywjk, cywjk †nW‡KvqvU©vm©, XvKv| 

5. ‡Rjv cÖkvmK, VvKziMuvI|  

6. wmwfj mvR©b, VvKziMuvI| 

7. wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, MYc~Z©/GjwRBwW/moK I Rbc_ wefvM, VvKziMuvI| 

8. AwZwi³ cywjk mycvi(cÖkvmb), VvKziMuvI| 

9. ’̄vbxq mKj miKvix Awdm, VvKziMuvI| 

 

wb‡qvM weÁwß AvMvgx 19/09/2022wLªt Zvwi‡Li ‰`wbK cwÎKvq cÖKvkmn cwÎKvi 2Kwc †cÖi‡Yi e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jvt 

 

10. weÁvcb g¨‡bRvi, ˆ`wbK mgKvj, UvBgm wgwWqv feb (5g Zjv) 387 †ZRMuvI wkí GjvKv, XvKv-1208| 

11. weÁvcb g¨‡bRvi, The Daily sun 371/G, eøK-wW, emyÜiv AvevwmK GjvKv, evwiaviv, XvKv-1229| 

12. weÁvcb g¨‡bRvi, ˆ`wbK †jvKvqb, K‡jRcvov, VvKziMuvI| 
 

 

 

 

(‡gvnv¤§` Rvnv½xi †nv‡mb) 

wewc-7405122526 

cywjk mycvi 

VvKziMvuI| 

‡dvb-02589931960 

d¨v·-02589931963 

Email-spthakurgaon@police.gov.bd 
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বরাবর, 

         

চাকশ্বরর আদবেন ফরম 

 

৫×৫ জস.শ্বম 

ছশ্বব 

(সম্প্রশ্বত জতালা শ্বতন কশ্বপ) 

 
১ পদের নাম : 

২ শ্ববজ্ঞশ্বির নম্বর :  তাশ্বরি: শ্বে ন মা স ব ৎ স র 

        

৩ প্রার্থীর নাম: বাাংলা  : 

ইাংদরশ্বজদত (বড় অক্ষদর) : 

৪ জাতী  পশ্বরচ  পে নম্বর :                       (দয জকান 

একটি) জন্ম শ্বনবন্ধন নম্বর :                      

৫ জন্ম তাশ্বরি :              ৬.জন্মস্থান (জজলা): 

৭ শ্ববজ্ঞশ্বিদত উদেশ্বিত তাশ্বরদি প্রার্থীর ব স: বছর মাস শ্বেন 

৮ মাতার নাম : 

৯ শ্বপতার নাম : 

১০ ঠিকানা: বতেমান স্থা ী 

বাসা ও সড়ক (নাম/নম্বর) :   

োম/পাড়া/মহো :   

ইউশ্বন ন/ও াে ে :   

োকঘর :   

জপাস্টদকাে নম্বর :   

উপদজলা :   

জজলা :   

১১ জযাগাদযাগ : জমাবাইল/জটশ্বলদফান নম্বর ই-জমইল 

১২ জাতী তা : ১৩. জজোর: 

১৪ র্ম ে : ১৫. জপশা: 

১৬ শ্বশক্ষাগত জযাগ্যতা 

পরীক্ষার নাম শ্ববষ  শ্বশক্ষা প্রশ্বতষ্ঠান পাদসর সন জবাে ে/শ্ববিশ্ববদ্যাল  জেে/জেশ্বণ/শ্ববভাগ 

      

      

      

      

      

১৭ অশ্বতশ্বরক্ত জযাগ্যতা (যশ্বে র্থাদক) : 

১৮ অশ্বভজ্ঞতার শ্বববরণ (প্রদযাজয জক্ষদে) : 

১৯ জকাটা (টিক শ্বেন) : মুশ্বক্তদযাদ্ধা/শহীে মুশ্বক্তদযাদ্ধার পুে-কন্যা/পুে কন্যার পুে কন্যা এশ্বতম/শারীশ্বরক প্রশ্বতবন্ধী 

ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠী আনসার ও োম প্রশ্বতরক্ষা সেস্য অন্যান্য (উদেি করুন) : 

২০ চালান /ব্যাাংক ড্রাফট/জপ-অে োর নম্বর : তাশ্বরি: শ্বে ন মা স ব ৎ স র 

        

ব্যাাংক ও শািার নাম : 

২১ শ্ববভাগী  প্রার্থী শ্বকনা (টিক শ্বেন) : হযাঁ না প্রদযাজয ন  

আশ্বম এই মদম ে অঙ্গীকার করশ্বছ জয, ওপদর বশ্বণ েত তথ্যাবশ্বল সম্পূণ ে সতয। জমৌশ্বিক পরীক্ষার সম  উশ্বেশ্বিত তথ্য প্রমাদণর জন্য সকল মূল সাটি েশ্বফদকট ও 

জরকে েপে উপস্থাপন করব। জকান তথ্য অসতয প্রমাশ্বনত হদল আইনানুগ শাশ্বস্ত জভাগ করদত বাধ্য র্থাকব। 

তাশ্বরি শ্বে ন মা স ব ৎ স র  

 

 

                        প্রার্থীর স্বাক্ষর 

        


