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স্বোরক নাং- ছজপপ/বোলগর/২০২১/৪৮০ তোররখ: 
২১ আরিন, ১৪২৮ 

০৬ অলটোবর, ২০২১ 

রনলেোগ রবজ্ঞরি 

পররবোর পররকল্পনো অরিেিরোিীন বোলগর োট ছজেোর আওতোিীন রনম্নবরণ যত রোজস্বখোত ভুক্ত শূন্য পে পূরলণর রনরেত্ত পলের পোলশ উরিরখত সাংরিষ্ট 

ছজেো/উপলজেো/ইউরনেন/ছপৌরসভো/ইউরনট/ওেোলড যর স্থোনীে নোগররকলের রনকট  লত শতযসোলপলে রনি যোররত েলক অনেোইলন আলবেন পত্র আ বোন করো যোলে: 

 

ক্রে. 
পলের নোে ও ছবতন ছেড (জোতীে ছবতন ছেে ২০১৫ 

অনুযোেী) 

পলের 

সাংখ্যো 

ছয এেোকোর স্থোেী বোরসন্দোগণ 

আলবেন করলত পোরলবন 
রশেোগত ছযোগ্যতো ও অরভজ্ঞতো 

১ 

পররবোর পররকল্পনো স কোরী [ছেড-১৫, ৯৭০০-২৩৪৯০/-] 

 
০২ (দুই) 

টি 
বোলগর োট ছজেোর স্থোেী বোরসন্দো 

ছকোন স্বীকৃত ছবোড য  লত উচ্চ েোধ্যরেক বো সেেোন পরীেোে 

পোশ। তলব েোধ্যরেক বো উচ্চ েোধ্যরেক পরীেোে ছয ছকোন ১ 

টি ছত ২ে রবভোগ/ ন্যূনতে রজরপএ ২.০০ েোকলত  লব। 

২ 
পররবোর পররকল্পনো পররেশ যক [ছেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-] 

(শুধুেোত্র পুরুষ প্রোেীগণ আলবেন করলত পোরলবন) 

১১(এগোর) 

টি 
তোরেকো-১ দ্রষ্টব্য 

ছকোন স্বীকৃত ছবোড য  লত উচ্চেোধ্যরেক বো সেেোন পরীেোে 

পোশ। 

৩ পররবোর কল্যোণ স কোরী [ছেড-১৭, ৯০০০-২১৮০০/-] 

(শুধুেোত্র ের েো প্রোেীগণ আলবেন করলত পোরলবন) 

৭৩ 

(রতেোত্তর) 

টি 

তোরেকো-২ দ্রষ্টব্য ছকোন স্বীকৃতলবোড য  লত েোধ্যরেক বো সেেোন পরীেোে পোশ। 

৪ আেো [ছেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-] 

(শুধুেোত্র ের েো প্রোেীগণ আলবেন করলত পোরলবন)  

০৫ 

(পাঁচ)টি 

বোলগর োট ছজেোর স্থোেী বোরসন্দো ৮ে ছেরণ/সেেোন পোশ। 

তোরেকো-১(পলের নোে: পররবোর পররকল্পনো পররেশ যক) 

উপলজেোর নোে ও পেসাংখ্যো শূন্য ইউরনেলনর নোে 

ফরকর োট (FAKIRHAT)- ২ (দুই) টি 
েখপুর (LAKHPUR) 

মুেঘর (MULGHAR) 

ছেোিো োট (MOLLAHAT)- ২ (দুই) টি চুনলখোেো (CHUNKHOLA) 

কুরেেো (KULIA) 

কচুেো (KACHUA)-৩ (রতন) টি েরঘেো (MOGHIA) 

বোিোে (BADHAL) 

ছগোপোেপুর (GOPALPUR) 

ছেোলেেগঞ্জ (MORRELGONJ)-১ (এক) টি ছেোলেেগঞ্জ (MORRELGONJ) 

রোেপোে (RAMPAL) - ১ (এক)টি ছপরেখোেী (PERIKHALI) 

ছেোাংেো (MONGLA)- ২ (দুই) টি সুন্দরবন (SUNDARBAN) 

বুরেরডোাংগো (BURIRDANGA) 

তোরেকো-২(পলের নোে: পররবোর কল্যোণ স কোরী) 

উপলজেোর নোে 

ও 

পেসাংখ্যো 

ইউরনেলনর নোে শূন্য ইউরনলটর/ 

ওেোলড যর নোে 

ছয ছয েোে/ে িো/এেোকো রনলে গঠিত 

বোলগর োট সের 

(BAGERHAT  

SADAR) 

-০৯ (নে) টি 

কোেোপোেো (KARAPARA)-২ (দুই) টি ১/ক [1/KA] ছনোনোডোাংগো, েররতোলুক, বোগেোরো (রনরজত ছসন এর বোরে  লত আজ োর ছশখ এর বোরে) 

২/খ [2/KHA] কাঁঠোে, কৃষ্ণনগর, ছেওেোনবোটি, রশাংেোই, ফুেতেো, বোলেকোেোপোেো (রসরিক ছশখ এর 

বোরে  লত ইসেোে ছশখ এর বোরে), ছগোেতী 

ছবেরতো (BEMORTA)-১ (এক) টি ২/গ [2/GA] চরেোে, ভদ্রপোেো, ববটপুর (েরনরুে ইসেোে এর বোরে  লত রফলরোজ ছশখ এর বোরে), 

ছগোটোপোেো (GOTAPARA)-১ (এক) টি 
২/ ক [2 /KA] 

আতোইকোঠী, ছেপোেো (ছখেোফত ছশখ এর বোরে  লত ছরজোউে পোইক এর বোরে), 

পোরলনোেোপোেো 

রবষ্ণুপুর (BISNUPUR)-১ (এক) টি ২/ খ [2 /KHA] বে রসাংগো, ছকোেোেোেো, পোর-ছকোেোেোরো 

যোত্রোপুর (JATRAPUR)-১ (এক)) টি ২/ক [2/KA] েরশেপুর, ছকোেরপুর, ছবলনগোতী, কোইটপোেো 

ষোটগমু্বজ (SHATGUMBUJ)-১ (এক) টি ৩/ক [3/KA] রণভূরে, শ্রীঘোট, ফুেবোেী 

রোখোেগোরে (RAKHALGACHI)-১ (এক) টি ১/ক [1/KA] সুগরি, ক্ষুদ্র চোকশ্রী 

ছডেো (DEMA) - ১ (এক) টি 
২/ক [2/KA] 

কোরশেপুর, বোরেেোডোাংগো, রপরস ছডেো (আরতেোর নকীব এর বোরে  লত পোরুে ছবগে এর 

বোরে) 

ফরকর োট 

(FAKIRHAT)- 

০৭(সোত)টি 

ছবতোগো (BETAGA)-২ (দুই) টি 

১/খ [1/KHA] 

চোকুেী আেোেন (ডোরেে ছশলখর বোরে  লত ইউসুফ ছসলখর বোরে), চোকুেী পূব যপোেো 

(শ ীে ঢোেীর বোরে  লত নোেীর উরিলনর বোরে), িনলপোতো (শোেীে ছশলখর বোরে  লত 

আেোরেন ছসলখর বোরে) 

২ নাং ওেোড য 

[2 NO WARD] 

চোকুেী পরিেপোেো (প্রকোশ েোলশর বোরে  লত নলরোত্তে েজুেেোলরর বোরে, ছবতোগো 

(রেবোকর েোলসর বোরে  লত জোর দুে ছসলখর বোরে), জেপুর ছবতোগো (ইবোে রবিোলসর 

বোরে  লতরপেোস চক্রবতীর বোরে, রনকলেপুর (জোেোে রশকোরীর বোরে  লত রেটন েোলশর 

বোরে), চাঁলেরলঢোন পরিেপোেো (পঙ্কজ েোলশর বোরে  লত সুকুেোর শীলের বোরে), 

চটকোবোেী (সঞ্জে েোলশর বোরে  লত রবপ্লব চক্রবতীর বোরে) 

েখপুর (LAKHPUR)-১ (এক)টি ৩ নাং ওেোড য 

[3 NO WARD] 

 

খরেবুরনেো (আেতোপ ছশলখর বোরে  লত ওর ে ছসলখর বোরে), ভবনো (আকবর ছসলখর 

বোরে  লত তোলেক ছসলখর বোরে), ভট্রকোেোর (সুিোাংশু েোলশর বোরে  লত রসরিক ছেোিোর 

বোরে) 

মুেঘর (MULGHAR)-২ (দুইটি 
১/ক [1/KA] 

বসেে ে িো, মূেঘর, কোঠোরেডোাংগো, চরভইরব, ছেোেে ডোঙ্গো (েরতেোর র েোলনর বোরে 

 লত মুখরঞ্জন এর বোরে) 

১/খ [1 /KHA] ছসোনোখোেী, রোজপোট 
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বোর ররেেো (BAHIRDEA)-১ (এক)টি ২/ক [2/KA] ছেোট বোর ররেেো  

শুভরেেো (SHUBHADEA)-১ (এক) টি ৩ নাং ওেোড য 

[3 NO WARD] 

ছেোট শুভরেেো (েওদুে ছশলখর বোরে  লত কনক েন্ডলের বোরে), বে শুভরেেো (েন্টু 

সোনোর বোরে  লত রবিোে ছশলখর বোরে) 

ছেোিো োট 

(MOLLAHAT

)-৭(সোত)টি 

উেেপুর (UDAYPUR)-২ (দুই) টি 
২/ক [2/KA] 

আস্তোইে, চর আস্তোইে, পরিে চরলগোবরো, উেেপুর উত্তরকোরন্দ, উেেপুর খোেোকোরন্দ, 

ছঘোেোেোইে 

৩ নাং ওেোড য 

[3 NO WARD] 
ছেল রপুর, ছেোিোরকুে, রোজনগর, ছগোেোরগোরত, রবেপোর, ববঝোরক 

চুনলখোেো (CHUNKHOLA)-১ (এক) টি 
১/খ [1/KHA] 

শোসন উত্তর পোেো 

(নতুন ০২ নম্বর ওেোড য) 

গোাংনী (GANGNI)-২ (দুই) টি ১/ক [1/KA] চরকোরন্দ, চরেোররেোেো, েোররেোেো 

৩ নাং ওেোড য 

[3 NO WARD] 
েোতোরচর, গোাংনী, বুেীগোাংনী 

গোওেো (GAOLA)-২ (দুই) টি ১/ক [1/KA] রেগাংগো, বোরুইগোরত, সোরুরেেো 

৩/ক [3/KA] চোলের োট, শুরেগোরত, কোকেী 

কচুেো 

(KACHUA)- 

১৫ (পলনর) টি 

গজোরেেো (GAZALIA)-২ (দুই) টি ১/ক [1/KA] গজোরেেো, ছসোনোকোন্দর 

৩/ক [3/KA] আরেপুর, উেোনখোেী, েেোরকুে, কৃষ্ণপুর 

ছিোপোখোেী (DHOPAKHALI) ১ (এক) টি ৩/ক [3/KA] ভোষো, রেটোবোেী, বগো, রশলরোখোেী, শ্যোনপুকুররেো, রপপেজুরী 

কচুেো (KACHUA)-৪ (চোর) টি ১/ক [1/KA] বোরুইখোেী, রগেটোকোঠী,  োজরোখোেী 

২/ক [2/KA] আরেেোেে যন, কচুেো, চরকচুেো 

৩/ক [3/KA] েধ্য ছটাংরোখোেী (ফজর রশকেোর এর বোেী  লত  োজরো বরক্তেোর উরিলনর বোরে পয যন্ত) 

৩/খ [3/KHA] পরিে ছটাংরোখোেী (তুষোর কোরন্ত বেোে এর বোরে  লত রসরোজুে গোজীর বোেী পয যন্ত) 

রোেীপোেো (RARIPARA)-১ (এক) টি ১/ক [1/KA] িেনগর, শ্রীরোেপুর, চন্দপোেো, চরকোঠী 

বোিোে (BADHAL)-০৪ (চোর) টি ১/ক [1/KA] পোনবোেীেো, আবোে ভোটলখোেো, রবেকুে, সোাংরেেো, আফরো, ছিড়ুরেেো 

২/ক [2/KA] যলশোররে, শোখোরীকোঠী, কেরেবুরনেো 

২/খ [2/KHA] আঠোরগোতী, রকসেত রপাংগুররেো, রপাংগুররেো, নজরিক, রপাংগুররেো 

৩/খ [3/KHA] বোিোে, েসরন, আলেোকরেেো, রঘুেত্তকোঠী 

ছগোপোেপুর (GOPALPUR)-২ (দুই) টি ১/ক [1/KA] ে: ছগোপোেপুর, েধ্য ছগোপোেপুর, ইজোরো 

৩/ক [3/KA] প্রতোপপুর, বক্তোরকোঠী, রবষখোেী 

েরঘেো (MAGHIA)-১ (এক) টি ১/ক [1/KA] কোঠোরেেো, চরকোঠোরেেো, ছঘোনোরহুেো, খরেশোখোেী, েরঘেো 

রচতেেোরী 

(CHETALMA

RI) 

০৭(সোত) টি 

বেবোরেেো (BAROBARIA)-২ (দুই) টি ১ নাং ওেোড য 

[1 NO WARD] 

 

েেীপুর (বোবুে ছশখ এর বোরে  লত পরিলে শোরকে ছশখ এর বোরে), কোলেনী (অপূব য রোে 

এর বোরে  লত পরিলে প্রলসনরজত রোে এর বোরে), রচলেনী (প্রভোষ চন্দ্র রোে এর বোরে 

 লত পরিলে সুরজত রোে এর বোরে), েোছুেোরকুে (অরবনোশ রসকোরী এর বোরে  লত 

েরেলন সুশোন্ত েন্ডে এর বোরে), খোগেোবুরনেো (সোইফুে ছশখ এর বোরে  লত েরেলন রবপ্লব 

েজুেেোর এর বোরে), আড়ুেো েোছুেোরকুে (সুশোন্ত সেোিোর এর বোরে  লত েরেলন অনীত 

বোক্চী এর বোরে) 

২/ক [2/KA] েলুেোগুনী (শোরেে ছ োসোইন েীর এর বোরে  লত পরিলে ছেোোঃ েোসুে ছশখ এর বোরে, 

ছঘোেো (ছেোজর ে র েোন রসকেোর এর বোরে  লত পরিলে  োলফজ ছেোোঃ নুরুে ইসেোে এর 

বোরে,  োরেেোরলঘোপ (সরঞ্জত েোষ্টোর এর বোরে  লত র ন্দুে ছেোিো এর বোরে পযন্তয) 

কেোতেো (KALATOLA)-২ (দুই) টি 

১/ক [1/KA] 

েচন্দপুর (করবর ছশখ এর বোরে  লত উত্তলর রোে সো ো এর বোরে), কুরনেো (ছ োসোইন ছশখ 

এর বোরে  লত বসেে খসরু এর বোরে), চরকুরনেো (অপূব য রোে এর বোরে  লত পূলব য ইউসুফ 

ছশখ এর বোরে) 

৩/ক [3/KA] আেবোরে (রকলশোর েন্ডে এর বোরে  লত উত্তলর ছসোল ে ছশখ এর বোরে), গুেেোে 

(ররফকুে ইসেোে এর বোরে  লত েরেলন ফোইজূে ছশখ এর বোরে), েরেন বশেেো  (আরে 

সরেোর এর বোরে  লত উত্তলর ররবউে ছশখ এর বোরে), বশেেো  (জরসে ছশখ এর বোরে 

 লত উত্তলর জর রুে ছশখ বোরে) 

রশবপুর (SHIBPUR) ১ (এক) টি ২ নাং ওেোড য 

[2 NO WARD] 

করেগোতী (ইবরোর ে ছশখ এর বোরে  লত উত্তলর আরেোন ছশখ এর বোরে) 

রচতেেোরী (CHETALMARI)-১ (এক) টি ২/খ [2/KHA] শ্রীরোেপুর (সুলেব েন্ডে এর বোরে  লত অরনব যোন েন্ডলের বোরে), কোেরশরো, রুইেোরকুে, 

ছবন্নোবোেী, ছসোনোখোেী 

চরবোরনেোরী (CHARBANIARY)-১ (এক) 

টি 

১/খ [1/KHA] চরবোরনেোরী পরিেপোেো (১ নাং েম্পরত্ত েল শ রবিোস  লত উত্তলরর ১৬৬নাং েম্পরত্ত 

েোিব গোইন) বোওেোেীপোেো ১ নাং েম্পরত্ত কেলেশ রবিোস  লত পরিলে ৫০ নাং েম্পরত্ত 

রবভোষ ঢোেী) চরবোরনেোরী উত্তরপোেো (১ নাং েম্পরত্ত ভগীরে ব্যোপোরী  লত উত্তলর ২৬৮ 

নাং েম্পরত্ত পররলতোষ রবিোস), চরবোরনেোরী পূব য পোেো (১ নাং েম্পরত্ত রলেশ রবিোস  লত 

পরিে ৬৩ নাং েম্পরত্ত েলনোজ বোেো) 

ছেোলেেগঞ্জ 

(MORRELGO

NJ) ০৪ টি 

ছতরেগোতী (TALIGATI)-১ (এক) টি ২ নাং ওেোড য 

[2 NO WARD] 
ঢুরেগোতী, ছবৌেতেী, েোেেগোেো, ছচোেরো, চুচেোেোরী, ব্রোহ্মনকোঠি, বরনডোঙ্গো 

ব রবুরনেো (BAHARBUNIA)-১ (এক) টি ২/ক [2/KA] েোপেোখোেী (নতুন ৩ নম্বর ওেোড য) ও পরিে ব রবুরনেো (নতুন ৪ নম্বর ওেোড য) 

রনশোনবোরেেো (NISHANBARIA)-১ (এক) 

টি 
২/ক [2/KA] পূব য গুরেশোখোেী (ফজলু ফরকর এর বোরে  লত  ক গোজী এর বোরে) 

খোউরেেো (KHOULIA)-১ (এক) টি ৩/গ [3/GA] েোরনকলজোে, ছখজুরবোেীেো 

শরণলখোেো 

(SARANKHO

LA) 

০৫ টি 

িোনসোগর (DHANSAGOR)-১(এক) টি ২/খ [2/KHA] পূব য রোজোপুর (সোেোে খোন এর বোরে  লত গলজন রোে এর বোরে) 

ছখোন্তোকোটো (KHONTAKATA)-১(এক) টি ২/গ [2/GA] ছখোন্তোকোটো (এনোমুে  ক গোজী এর বোেী  লত  রমুজ  োাং এর বোরে), েধ্য ছখোন্তোকোটো 

(জেনোে  োাং এর বোরে  লত  োরেে  োাং এর বোরে), েরেণ ছখোন্তোকোটো (সবুর  োাং এর 

বোেী  লত ছেোস্তফো মুরি এর বোরে) 

রোলেন্দো (RAYENDA)-১ (এক) টি ১/ক [1/KA] েোরেেো রোজোপুর (ছেোোঃ রুহুে আরেন তোলুকেোর এর বোরে  লত ছেোোঃ শর দুে গোজী এর 

বোরে), েরেন রোজোপুর (আোঃ সবুর রোনো  োওেোেোর এর বোরে  লত ছেোোঃ ইসেোইে খোন 

এর বোরে) 



সোউেখোেী (SOUTHKHALI)-২ (দুই) টি ১/খ [1/KHA] বকুেতেো (জবোবর ফরোজীর বোরে  লত ছবিোে  োাং এর বোরে) ছসোনোতেো (সুেন 

সরকোলরর বোরে  লতরোলরক  োাং এর বোরে) 

২/ক [2/KA] রোলেন্দো (বোলরক খরেফো এর বোরে  লত বোবুে মুরি এর বোরে), উত্তর সোউেখোেী (রুহুে 

আরেন মুরি এর বোরে  লত রেটন  োাং এর বোরে) 

রোেপোে  

(RAMPAL) 

১৫ (পলনর)টি 

ছগৌরম্ভো (GOURAMBHA)-১ (এক) টি 
২/ক [2/KA] 

প্রসোেনগর, বভরবডোঙ্গো, বরন য (নজরুে ছশখ এর বোরে  লত রফলরোজ ছশলখর বোরে), 

কোপোসডোঙ্গো, বকগরেোসকোটি 

উজেকুে (UZALKUR)-৩ (রতন) টি ১/ক [1/KA] ছসোনোতুরনেো, েপ যনোরোেনপুর, তুেরসরোবোে, রশবনগর 

২/ক [2/KA] চাঁেপুর, েোলকোপো, েোরনকনগর 

৩/খ [3/KHA] ছগোরবন্দপুর, ছ োগেডোঙ্গো 

বোইনতেো (BAINTALA)-১ (এক) টি ৩/খ [3/KHA] সগুনো, রপলত্ত, ছতরেখোেী, বোরইপোেো (আতো োর ছশখ এর বোরে  লত ডোরেে ছশলখর বোরে) 

রোেপোে সের (RAMPAL SADAR)-৩ 

(রতন) টি 

১/খ [1/KHA] ছটাংরোেোরী, জেনগর, রপপুেবুরনেো, নেীরহুেো, কোষ্ঠবোরেেো 

২/খ [2/KHA] 
রকসেত-ঝনঝরনেো, ঝনঝরনেো (ছশখ ওরেউর র েোন এর বোরে  লত ছশখ ছেোোঃ তোর দুে 

ইসেোেএর বোরে পযন্তয), েোরেডোঙ্গো, ছবতকোটো, ভোগো,  োরতরলবে 

৩/ক [3/KA] 
শ্রীফেতেো (ছেোোঃ আব্দুে কোেোে ছশখ এর বোরে  লত ছেোকেোন কোজী এর বোরে পযন্তয), 

ওেোবুরনেো, কাঁকেোবুরনেো, কোেরোঙ্গো, রোেপোে 

রোজনগর (RAJNAGAR)১ (এক) টি  ১ নাং ওেোড য 

[1 NO WARD] 
ছগোনোলবেোই, চকলগোনো, শোপেোরর, দূগ যোপুর 

ছপরেখোেী (PERIKHALI)-২ (দুই) টি ১/খ [1/KHA] রসরকরডোঙ্গো আেোেন ও আবোসন প্রকল্প, গুেেোে  

৩ নাং ওেোড য 

[3 NO WARD] 
বেকোঠোেী, কুেোরখোরে, ডোকরো 

ছভোজপোরতেো (VOJPATIA)-১ (এক) টি ৩ নাং ওেোড য 

[3 NO WARD] 
চন্দ্রোখোেী, বাঁশবোরেেো, রেরোখোরে, চূোটোরজযখোরে 

েরিলকরলবে (MOLLIKERBER)-২ (দুই) 

টি 

২ নাং ওেোড য 

[2 NO WARD] 
সন্নূোরস, েোেোররেেো 

৩/ক [3/KA] বে সন্নূোরস 

বাঁশতেী (BANSTALI)-১ (এক) টি ২ নাং ওেোড য 

[2 NO WARD] 
রগেোতেো, সুন্দরপুর 

ছেোাংেো 

(MONGLA) 

৪ (চোর) টি 

ছসোনোইেতেো (SONAILTALA)-২(দুই) টি ২ নাং ওেোড য 

[2 NO WARD] 
আেেোতেো, চাঁপেো 

 ৩নাং ওেোড য 

[3 NO WARD] 
জেখো, উলুবুরনেো 

রেঠোখোেী (MITHAKHALI) 

২ (দুই) টি 

২/খ [2/KHA] ছখোনকোলরর ছবে (রোরজব ঢোেী এর বোরে  লত জোেোে তোলুকেোলরর এর বোরে), সোল লবর ছেঠ 

৩/ক [3/KA] ছঠোটোরডোঙ্গো, ছচৌররডোঙ্গো, আন্ধোররেো 

 

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

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

/ছপৌরসভোরলেের/রসটিকলপ 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 েোে/পোেো/ে িোর স্থোেী বোরসন্দো  লত 

 লব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ ছপৌরসভোর ছেের/রসটিকলপ 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) অনেোইলন আলবেন ে ণ শুরুর তোররলখ ছয সকে প্রোেীর বেস ন্যূনতে ১৮ বের এবাং ২৫ েোচ য ২০২০ তোররলখ যোলের বেস সলব যোচ্চ ৩০ বের তাঁরো আলবেলনর ছযোগ্য েলে য রবলবরচত  লবন। 

তলব ছয সকে বীর মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর পুত্র-কন্যো ও শোরীররক প্ররতবন্ধীলের ছেলত্র ২৫ েোচ য ২০২০ তোররলখ বেস সলব যোচ্চ ৩২ বের, তাঁরোও আলবেলনর ছযোগ্য েলে য রবলবরচত  লবন। 

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 ২ নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ১১২/-(একশত বোর) টোকো [ পরীেোর রফ ১০০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ১২/- টোকো] ৩ ছেলক ৪ 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/রসটিকলপ যোলরশন এর স্থোেী বোরসন্দো ছস ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ছপৌরসভোর ছেের/রসটিকলপ যোলরশলনর কোউরিের কর্তযক প্রেত্ত নোগররকলত্বর সনে 

পত্র; 

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

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

সাংরিষ্ট ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ রসটি কলপ যোলরশলনর ওেোড য কোউরিের/ছপৌসভোর ছেের/ছপৌরসভোর কোউরিের কর্তযক প্রেত্ত সনে (আলবেনকোরীর সোলে মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে 

মুরক্তলযোদ্ধোর সম্পকয অবশ্য ইউলিখ করলত  লব); 

(ঙ) আলবেনকোরী মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর পুত্র-কন্যো ও পুত্র-কন্যোর পুত্র-কন্যো  লে মুরক্তলযোদ্ধোর সনেপত্র, ছগলজট, েোেমুরক্তবোতযো/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 সনে পত্র; 

(ে) জোতীে পররচেপত্র/জন্ম রনবন্ধন সনে; 

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

(৯) ছেৌরখক পরীেোর সেে অনুলেে-৮ এর রনলে যশনো েলত জেোকৃত সকে সনে/কোগজপলত্রর মূে করপ আবরশ্যক ভোলব প্রেশ যলনর পোশোপোরশ ১ (এক) ছসট সতূোরেত ফলটোকরপ েোরখে করলত 

 লব। েোরখেকৃত সনে/কোগজ পলত্রর সোলে অনেোইন আলবেলন উরিরখত তলথ্যর অসোেঞ্জস্যতো পোওেো ছগলে প্রোেীর প্রোেীতো বোরতে  লে যোলব। 

(১০)পরীেো সাংক্রোন্ত যোবতীে তথ্য ছজেো প্রশোসক, বোলগর োট এর কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোড য এবাং বোলগর োট ছজেো পররবোর পররকল্পনো কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোলড য পোওেো যোলব। 

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



ছশষ সেলের জন্য অলপেো নো 

কলর দ্রুত সেলের েলধ্য অনেোইলন 

আলবেন করোর জন্য অনুলরোি 

করো  লেো 

 

(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 চূেোন্ত 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://dgfpbag.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 ১১/১০/২০২১, সকোে ১০:০০ টো। 

 (ii) Online-এ আলবেনপত্র জেোেোলনর ছশষ তোররখ ও সেে ৩১/১০/২০২১, 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 (বেঘ যূ  300 Pixel × প্রস্থ 300 Pixel) এবাং স্বোের (বেঘ যূ  300 Pixel × প্রস্থ 80 Pixel) েূোন কলর রনি যোররত স্থোলন Upload 

করলবন। েরবর সোইজ সলব যোচ্চ 100KB ও স্বোেলরর সোইজ সলব যোচ্চ 60KB  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 েঙ্ঘন পূব 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 আলবেন পলত্রর একটি রপ্রন্ট করপ 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) যেোযে ভোলব পূরণ কলর রনলে যশনো ছেোতোলবক েরব এবাং স্বোের Upload কলর আলবেনপত্র Submit করো সম্পন্ন  লে 

করম্পউটোলর েরবস  Application Preview ছেখো যোলব। রনভু যে ভোলব 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 রনলম্নোক্ত ভোলব দুইটি SMS কলর পরীেোর রফ বোবে ১ ছেলক ২ নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য 

ছেোট ১১২/-(একশত বোর) টোকো [পরীেোর রফ ১০০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ১২/- টোকো] ৩ ছেলক ৪ নাং 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: DGFPBAG<SPACE>User ID রেলখ 16222 নম্বলর SEND করলত  লব।               উেো রণ: DGFPBAG ABCDEF 

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

DGFPBAG<Space<YES<Space<PIN and send to 16222 

রিতীে SMS: DGFPBAG<Space>YES<Space>PIN রেলখ 16222 নম্বলর Send করলত  লব। উেো রণ: DGFPBAG YES 123456789 

Reply: Congratulations Aplicant’s Name, Payment completed successfully for DGFPBAG Recruitment Application for XXXXXXX, 

User ID is (ABCDEF) and PassWARD (xxxxxxxx). 

রবলশষ ভোলব 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://dgfpbag.teletalk.com.bd ওলেবসোইলট এবাং প্রোেীর ছেোবোইে ছফোলন SMS এর েোধ্যলে (শুধু েোত্র ছযোগ্য প্রোেীলেরলক) যেো সেলে 

জোনোলনো  লব। Online আলবেনপলত্র প্রোেীর প্রেত্ত ছেোবোইে ছফোলন পরীেো সাংক্রোন্ত যোবতীে ছযোগোলযোগ সম্পন্ন করো  লব রবিোে উক্ত নম্বরটি সোব যেরণক সচে রোখো, SMS পেো 

এবাং প্রোি রনলে যশনো তোৎেরণক ভোলব অনুসরণ করো বোঞ্চনীে। 

(ে) SMS-এ ছপ্রররত User ID এবাং Passward ব্যব োর কলর পরবতীলত ছরোে নম্বর, পলের নোে, েরব, পরীেোর তোররখ, সেে ও ছভনুূর নোে ইতূোরে সম্বরেত 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) শুধু েোত্র ছটরেটক রপ্র-ছপইড ছেোবোইে ছফোন ছেলক প্রোেীগণ রনম্নবরণ যত SMS পদ্ধরত অনুসরণ কলর রনজ রনজ User ID এবাং Passward পুনরুদ্ধোর করলত পোরলবন। 

i) User ID জোনো েোকলে: DGFPBAG<Space>HELP<Space>USER<Space>User ID রেলখ 16222 নম্বলর Send করলত  লব। 

উেো রণ: DGFPBAG HELP USER ABCDEF 

ii) PIN Number জোনো েোকলে: DGFPBAG<Space>HELP<Space>PIN রেলখ 16222 নম্বলর Send করলত  লব। উেো রণ: DGFPBAG 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। এেোেো 

vas.query@teletalk.com.bd ইলেইলে ছযোগোলযোগ করো যোলব। 

 (ইলেইলের Subject এ DGFPBAG, xxxxxxxxxxxxx (পলের নোে), Applicant’sUser ID ও Contact Number অবশ্যই উলিখ করলত  লব। 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             

(রবকোশ কুেোর েোস) 

উপপররচোেক ও 

সেস্য সরচব 

ছজেো পররবোর পররকল্পনো রনলেোগ/বোেোই করেটি 

ছফোন: ০৪৬৮-৬২২০২ 

ইলেইে: ddfpbagerhat@gmail.com 
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