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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদটায 

(       াখা) 

www.natore.gov.bd 

 

 

নাং: ০৫.৪৩.৬৯০০.০০৯.১১.০০২.১৮.৯৪১       তারযখ : 
       ৩০       , ১৪২৯ ফঙ্গাব্দ 

       ১৫       , ২০২২ রিষ্টাব্দ 

 

রনদয়াগ রফজ্ঞরি  

 
      জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য উদৃ্বত্ত কভ যচাযী াখায ০৪/১২/২০২২ রিিঃ তারযদখয ০৫.০০.০০০০.১৬৬.১১.০২৭.১৫.১৪৩ নাং স্মাযদক প্রাি 

ছাড়দেয জপ্ররিদত জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদটায ও এয আওতাধীন উদজরা রনফ যাী অরপাদযয কাম যারয়মূ এফাং ারকযট াউজ, নাদটায এ 

রনম্নফরণ যত শূন্য দমূ অস্থায়ীরবরত্তদত রনদয়াদগয রনরভত্ত নাদটায জজরায স্থায়ী ফারন্দাগদণয রনকট দত রনম্নফরণ যত দতয এক াতায রনধ যারযত 

আদফদন পযদভ দযখাস্ত আহ্বান কযা মাদে :   

                             

ক্রমভক দদয নাভ দ ংখ্যা বফতন বের (জাতীয় বফতন বের, 

২০১৫ অনুমায়ী) 

মক্ষাগত বমাগ্যতা ও অন্যান্য 

০১ অমপ ায়ক ০৮ টি বেড-২০, (৮,২৫০-২০,০১০) (ক) বকাদনা স্বীকৃত বফাড ড ইদত ভাধ্যমভক স্কুর 

াটি ডমপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ ড 

০২ মনযাত্তা প্রযী ০৩ টি বেড-২০, (৮,২৫০-২০,০১০) (ক) বকাদনা স্বীকৃত বফাড ড ইদত ভাধ্যমভক স্কুর 

াটি ডমপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ ড 

(খ) সুস্বাদযেয অমধকাযী ইদত ইদফ।  

০৩ মযচ্ছন্নতাকভী 

(                    ) 

০৩ টি বেড-২০, (৮,২৫০-২০,০১০) (ক) বকাদনা স্বীকৃত বফাড ড ইদত জুমনয়য স্কুর 

াটি ডমপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ ড। 

 বভাট- ১৪ টি   

 

ামকডট াউজ, নাদটায 

ক্রমভক দদয নাভ দ ংখ্যা   

০১ ভামর ০২ টি বেড-২০, (৮,২৫০-২০,০১০) (ক) বকাদনা স্বীকৃত বফাড ড ইদত জুমনয়য স্কুর 

াটি ডমপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ ড।  

০২ বফয়াযায ০২ টি বেড-২০, (৮,২৫০-২০,০১০) (ক) বকাদনা স্বীকৃত বফাড ড ইদত ভাধ্যমভক স্কুর 

াটি ডমপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ ড। 

০৩ ফাবুমচ ড ০১ টি বেড-২০, (৮,২৫০-২০,০১০) (ক) বকাদনা স্বীকৃত বফাড ড ইদত জুমনয়য স্কুর 

াটি ডমপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ ড। 

(খ) যান্নায কাদজ অন্যেন ০৫ (াঁচ) ফৎদযয 

অমবজ্ঞতা।  

০৪ মযচ্ছন্নতাকভী 

(           ) 

০১ টি বেড-২০, (৮,২৫০-২০,০১০) (ক) বকাদনা স্বীকৃত বফাড ড ইদত জুমনয়য স্কুর 

াটি ডমপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় উত্তীণ ড। 

 বভাট- ০৬ টি   

 

তযাফরর : 

১. রনধ যারযত আদফদন পযভ এফাং প্রদফে নাদটায জজরায ওদয়ফদাট যার www.natore.gov.bd এয জনাটি জফাড য এফাং জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, নাদটায এয জনজাযত াখা দত াংগ্র কযা মাদফ।   

২. প্রাথীদক অফশ্যই ফাাংরাদদদয নাগরযক ও নাদটায জজরায স্থায়ী ফারন্দা দত দফ। 

৩. আদফদন পযদভয রনদদ যনা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রদান কযদত দফ।   

৪. জজরা প্রাক, নাদটায ফযাফয আদফদন কযদত দফ। 

৫. খাদভয উয জভাটা অিদয দদয নাভ, রফদল জকাটা (মরদ থাদক) এফাং ফাভ াদবয আদফদনকাযীয পূণ য নাভ ও ঠিকানা স্পষ্ট অিদয ররখদত দফ। 

৬. রফবাগীয়/চাকুরযযত প্রাথীদদয অফশ্যই মথামথ কর্তযদিয ভাধ্যদভ রনধ যারযত ভদয়য ভদধ্য আদফদন কযদত দফ।  

৭. আদফদনদেয াদথ রনম্নরররখত কাগজে াংযুক্ত কযদত দফ  : 

  (ক) প্রথভ জেরণয জগদজদটড কভ যকতযা কর্তযক তযারয়ত ম্প্ররত জতারা ০২ (দুই) কর ৫×৫ জ.রভ. আকাদযয যরঙন ছরফ আদফদনদেয 

রনধ যারযত স্থাদন াংযুক্ত কযদত দফ। 

 (খ)  প্রাথীদক ১-০৭৪২-০০০০-২০৩১ নম্বয জকাদড জেজারয চারাদনয ভাধ্যদভ ১০০/- (একত) টাকা (অদপযতদমাগ্য) জভা রদদয় চারাদনয মূর 

কর আদফদদনয দঙ্গ াংযুক্ত কযদত দফ এফাং আদফদন পযদভয রনধ যারযত স্থাদন চারান নম্বয, তারযখ এফাং ব্াাংক ও াখায নাভ রররফদ্ধ 

কযদত দফ।  

   (গ) প্রদফদেয রনধ যারযত স্থাদন ৫×৫ জ.রভ. আকাদযয ০১ (এক) কর যরঙন ছরফ আঠা রদদয় রাগাদত দফ।                                                                                                                      
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 (ঘ) 

 

 

রনর্ভ যর ঠিকানায় প্রদফে ইস্যযয স্বাদথ য আদফদনদেয দঙ্গ স্বদস্ত পূযণকৃত প্রদফে এফাং রনদজয নাভ ও ঠিকানা ম্বররত ১৫/- 

(দনদযা) টাকায ডাক টিদকট রাগাদনা ৯.৫˝˝× ৪.৫˝˝াইদজয একটি আরাদা খাভ াংযুক্ত কযদত দফ।  

 
 (ঙ) রিাগত জমাগ্যতায প্রভাণস্বযƒ কর নদে/াভরয়ক নদদেয তযারয়ত কর।  

 (চ) ৯ নাং ক্ররভদকয ছদকয রফফযদণয দি প্রভাণক উস্থান কযদত দফ (প্রদমাজয জিদে)। 

  (ছ) জৌযবায জভয়য/ইউর জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদত্ত  ০১ (এক) কর নাগরযকত্ব নদে দারখর কযদত দফ। 

  (জ) জাতীয় রযচয় ে/জন্ রনফন্ধদনয তযারয়ত কর।  

 (ঝ) জকাটায দারফদায প্রাথীদদয জকাটায দিয নদ/প্রভাণদেয তযারয়ত কর। 

  (ঞ) রযেন্নতাকভী দদ আদফদদনয জিদে 'জাত রযজন' জগারির্ভক্ত প্রাথীদদযদক জৌযবায জভয়য/ইউর জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদত্ত 'জাত 

রযজন' নদদয তযারয়ত কর াংযুক্ত কযদত দফ।                                                                                                                                                                                                                                                                                        

৮.  মুরক্তযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ১৭/০১/২০১৮ তারযদখয ৪৮.০০.০০০০.০০২.১০.২৬২৪.২০১৭/২৫ এফাং ১৮/১০/২০২০ তারযদখয ৪৮.০০.০০ 

০০.০০৩.২৫.০১৯.২০.৮৭৫ নাং স্মাযদকয রনদদ যনা অনুমায়ী মুরক্তযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদট (www.molwa .gov.bd )  

প্রকারত/াংযরিত । 

 (ক) বাযতীয় তাররকা :  

(১) মুরক্তদমাদ্ধাদদয বাযতীয় তাররকা; (২) মুরক্তদমাদ্ধাদদয বাযতীয় তাররকা (দ্মা ); (৩) মুরক্তদমাদ্ধাদদয বাযতীয় তাররকা  

( জভঘনা); (৪) মুরক্তদমাদ্ধাদদয বাযতীয় তাররকা ( জক্টয ); (৫)মুরক্তদমাদ্ধাদদয বাযতীয় তাররকা (দনা, জনৌ ও রফভান ফারনী); 

অথফা 

(খ) রার মুরক্তফাতযা  : 

(১) রার মুরক্তফাতযা ( চূড়ান্ত রার ফই ) ; (২) রার মুরক্তফাতযা স্মযণীয় মাযা ফযণীয় মাযা ; অথফা 

(গ) জগদজট  : 

(১)  জাতীয় মুরক্তদমাদ্ধা কাউরন্পর এয রদ্ধান্ত জভাতাদফক জফাভরযক জগদজট; (২) প্রফাদ রফব জনভত জগদজট; (৩) রফরএ ধাযণাগত 

জজযিতাপ্রাি কভ যকতযা জগদজট; (৪) রফরএ জগদজট;  (৫) স্বাধীন ফাাংরা জফতায ব্দ সরনক জগদজট;  (৬) ফীযাঙ্গনা জগদজট; (৭) স্বাধীন 

ফাাংরা ফুটফর দর জগদজট; (৮) ন্যা করভউরনস্ট াটি য ছাে ইউরনয়ন রফদল জগরযরা ফারনী জগদজট; (৯) রফোভগঞ্জ াাতাদর 

রনদয়ারজত ফা দারয়ত্ব ারনকাযী মুরক্তদমাদ্ধা জগদজট; (১০) মুরজফনগয জগদজট; অথফা 

(ঘ) ফারনী জগদজট: 

(১) জনাফারনী জগদজট; (২) জনৌফারনী জগদজট; (৩) রফভানফারনী জগদজট; (৪) রফরজরফ জগদজট; (৫) পুরর ফারনী জগদজট; (৬) আনায 

ফারনী জগদজট; (৭) জনৌ-কভাদডা জগদজট; অথফা 

(ঙ) ীদ জগদজট : 

(১) ীদ জফাভরযক জগদজট; (২) স্ত্র ফারনী ীদ জগদজট; (৩) ীদ রফরজরফ জগদজট; (৪) ীদ পুরর জগদজট; 

(চ) জখতাফপ্রাি:  (১) জখতাফ প্রাি জগদজট; অথফা 

(ছ) যুদ্ধাত  : 

(১) যুদ্ধাত জগদজট ; (২) যুদ্ধাত ঙ্গু (ফড যাযগাড য ফাাংরাদদ ) জগদজট; (৩) যুদ্ধাত (ফড যাযগাড য ফাাংরাদদ ) জগদজট; (৪) যুদ্ধাত জনা 

জগদজট এয জম জকান একটি প্রভাণদক ফীয মুরক্তদমাদ্ধায নাভ থাকদত দফ। 

৯.  ফীয মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধায পুে-কন্যা/পুে-কন্যায পুে-কন্যা রদদফ চাকুরয প্রাথীদক রনম্নফরণ যত ছক পূযণ কদয আদফদনদেয াদথ 

দারখর কযদত দফ : 

 প্রাথীয নাভ, 

রতায নাভ 

ও ঠিকানা 

 ফীয 

মুরক্তদমাদ্ধায 

নাভ, রতায 

নাভ ও ঠিকানা 

জম তাররকা/দগদজদট 

ফীয মুরক্তদমাদ্ধায নাভ 

যদয়দছ তায রফফযণ: 

প্রাথীয াদথ ফীয 

মুরক্তদমাদ্ধায ম্পকয 

 ফীয মুরক্তদমাদ্ধায জন্ তারযখ: ভন্তব্ 

     ( নাতী/নাতনীয 

জিদে জছদর/দভদয় 

ি উদেখ ) 

১। জন্ রনফন্ধন অনুমায়ী জন্ তারযখ: 

২। জাতীয় রযচয়ে অনুমায়ী জন্ 

তারযখ: 

৩। এএর নদ অনুমায়ী জন্ তারযখ: 

৪। জন্ রনফন্ধন আইন অনুমায়ী রটি 

কদ যাদযন/দৌযবা/ ইউরনয়ন রযলদদয 

নদ অনুমায়ী জন্ তারযখ: 

 

১০.            রররখত যীিায় উত্তীণ য প্রাথীদদয জভৌরখক যীিায ভয় কর নদদেয মূরকর উস্থান/দারখর কযদত দফ ।  

১১.  রররখত যীিায় রনফ যারচত প্রাথীদদযদক জভৌরখক যীিায ভয় রনদয়াগ রফজ্ঞরিদত ও আদফদনদে উরেরখত কর নদ ও জযকড যদেয 

তযারয়ত ছায়ারররয ০১ (এক) জট জভৌরখক যীিা গ্রণকাযী কর্তযদিয রনকট জভা রদদত দফ। তযায়দনয জিদে অফশ্যই 

তযায়নকাযী ১ভ জেরণয জগদজদটড কভ যকতযায স্যস্পষ্ট নাভ, দরফ ও  রর থাকদত দফ।  

১২.  আগাভী ১৫/০১/২০২৩ রিিঃ তারযদখয ভদধ্য অরপ চরাকারীন ডাকদমাদগ আদফদনে জজরা প্রাক, নাদটায এয কাম যারদয় জৌৌঁছাদত দফ। 

যারয/কুরযয়ায ারব যদয ভাধ্যদভ জকান আদফদনে গ্রণ কযা দফ না। অতয, অম্পূণ য, ত্রুটিপূণ য ও রফরদম্ব প্রাি দযখাস্তমূ ফারতর ফদর 

গণ্য দফ। 

১৩.  প্রাথীয ফয় ১৫/১২/২০২২ রি. তারযদখ ১৮ ফছয এফাং জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, রফরধ-১ াখায ২২ জদন্ফম্বয, ২০২২ রি. তারযদখয 

০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২০-১৪৯ াংখ্যক স্মাযদকয জপ্ররিদত ২৫/০৩/২০২০ তারযদখ ৩০ ফছদযয ভদধ্য থাকদর আদফদন কযা মাদফ। 

তদফ ফীয মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধাদদয পুে/কন্যা এফাং াযীরযক প্ররতফন্ধী প্রাথীদদয জিদে ফয়ীভা ৩২ ফছয ম যন্ত ররথরদমাগ্য। 

ফয়দয জিদে জকান  এরপদডরবট গ্রণদমাগ্য নয়। 

১৪.  রনদয়াদগয জিদে যকারয কর রফরধ-রফধান এফাং জকাটা ম্পরকযত প্রচররত নীরতভারা অনুযণ কযা দফ। রনরদ যষ্ট জকাটায় রনদয়াদগয 

http://www.molwa.gov.bd/
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দারফদায প্রাথীদক তায দারফয দি যকায রনধ যারযত নদে জভৌরখক যীিায ভয় জদখাদত দফ। অন্যথায় তায দারফ অগ্রণদমাগ্য ফদর 

গণ্য দফ এফাং তাদক াধাযণ প্রাথী রদদফ রফদফচনা কযা দফ। জকাটায দারফদায প্রাথীদদয নদ/প্রভাণক রফদফচনা/গ্রদণয জিদে 

ািাৎকায জফাড য/রফবাগীয় রনফ যাচরন জফাদড যয রদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ ।                                                                                                         

১৫.  জকান কাযণ দ যাদনা ব্রতদযদক রনদয়াগকাযী কর্তযি এ রফজ্ঞরিয তযাফরর রযফতযন, াংদমাজন, রফদয়াজন ফা ফারতর কযায িভতা 

াংযিণ কদযন। 

১৬.  জকান কাযণ দ যাদনা ব্রতদযদক রনদয়াগকাযী কর্তযি এ রফজ্ঞরি ফারতর কযায এফাং রফজ্ঞরিদত দদয াংখ্যা কভ ফা জফর কযায িভতা 

াংযিণ কদযন। 

১৭.  আদফদনে গ্রণ/ফারতর ও রনদয়াদগয রফলদয় রনদয়াগকাযী কর্তযদিয রদ্ধান্তই  চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ। এ রফলদয় জকান আরত্ত উত্থান কযা 

মাদফ না। 

১৮.  রনফ যাচরন যীিায় অাংগ্রদণয জন্য প্রাথীদদয জকান টি.এ/রড.এ জদয়া দফ না। 

 

 
 

 
                                  (াভীভ আদভদ) 

                                  জজরা প্রাক 

                                 নাদটায 

                                                                                                                                   জপান: ০২৫৮৮৮-৭৩৭৪১  

                                     ই-জভইর : dcnatore@mopa.gov.bd 
 

 
 

স্মাযক নং- ০৫.৪৩.৬৯০০.০০৯.১১.০০২.১৮.৯৪১  তামযখ : 
৩০অোয়ণ,  ১৪২৯ ফঙ্গাব্দ 

১৫মডদম্বয,  ২০২২ মিষ্টাব্দ 
         

   

        অনুমরম : দয় জ্ঞাতাদথ ড/কাম ডাদথ ড বপ্রযণ কযা দরা: 
 

 

1.  মমনয়য মচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাংরাদদ মচফারয়, ঢাকা। 

2.  মমনয়য মচফ, অথ ড মফবাগ, অথ ড ভন্ত্রণারয়, ফাংরাদদ মচফারয়, ঢাকা। 

3.  মফবাগীয় কমভনায, যাজাী মফবাগ, যাজাী। 

4.  বজরা প্রাক.................................................. ( কর)। 

5.  উমচফ, উদ্বৃত্ত কভ ডচাযী াখা, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাংরাদদ মচফারয়, ঢাকা।  

6.  পুমর সুায, নাদটায। 

7.  মমবর াজডন, নাদটায। 

8.  উমযচারক, যানীয় যকায, নাদটায। 

9.  প্রধান মনফ ডাী কভ ডকতডা, বজরা মযলদ, নাদটায। 

10.  বভয়য, .................................দৌযবা, .............................., নাদটায। 

11.  অমতমযক্ত বজরা প্রাক (ামফ ডক/যাজস্ব/মক্ষা ও আইমটি)/ অমতমযক্ত বজরা ম্যামজদেট, নাদটায। 

12.  উদজরা মনফ ডাী অমপায, নাদটায দয/মংড়া/ফড়াইোভ/গুরুদাপুয/রারপুয/ফাগামতাড়া/নরডাঙ্গা, নাদটায ( তাঁদক মফজ্ঞমিটি 

বনাটি বফাদড ড টামনদয় ফহুর প্রচাদযয ব্যফযা েদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা )। 

13.  কাযী কমভনায (ভূমভ), নাদটায দয/মংড়া/ফড়াইোভ/গুরুদাপুয/রারপুয/ফাগামতাড়া/ নরডাঙ্গা, নাদটায ( তাঁদক মফজ্ঞমিটি 

বনাটি বফাদড ড টামনদয় ফহুর প্রচাদযয ব্যফযা েদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা )। 

14.  এনমডম/আযমডম/মজমও/এরএও/দেজাযী অমপায/কাযী কমভনায,...........................বজরা প্রাদকয কাম ডারয়, নাদটায। 

15.  কাযী কমভনায, আইমটি াখা, বজরা প্রাদকয কাম ডারয়, নাদটায ( তাদক মফজ্ঞমি, ভদডর আদফদন পযভ ও নমুনা প্রদফত্র 

বজরায ওদয়ফ াইদট আদরাদডয প্রদয়াজনীয় ব্যফযা েদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

16.  প্রামনক কভ ডকতডা, বজরা প্রাদকয কাম ডারয়, নাদটায। 

17.  ম্পাদক/মফজ্ঞান ম্যাদনজায, দদমনক...........................................................................। তাদক মনদয়াগ মফজ্ঞমিটি 

ফহুর প্রচাদযয রদক্ষে তায মত্রকায মবতদযয াতায় ক্ষুদ্র মযদয  এক মদদনয জন্য  প্রকাদয প্রদয়াজনীয় ব্যফযা েদণয জন্য 

অনুদযাধ কযা দরা। প্রকামত মত্রকায ৩ (মতন) কম  এ কাম ডারদয় বপ্রযদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

18.  বনাটি বফাড ড....................................................................কাম ডারয়, নাদটায। 

19.  অমপ নমথ । 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              বজরা প্রাক 

                                    নাদটায 

 

mailto:dcnatore@moestab.gov.bd
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চাকরযয আদফদন পযভ                                           
 

ফযাফয 

           ................................................................  

         ................................................................ 

         ................................................................ 

        
 

 

 

১. দদয নাভ: 

২. রফজ্ঞরিয নম্বয: 
তারযখ : 

রদ ন ভা  ফ ৎ  য 

        

 

৩. 

প্রাথীয 

নাভ: 

ফাাংরায়: 

ইাংদযরজদত (ফড় অিদয) : 

 

৪. 

জাতীয় রযচয়ে নম্বয:                       (জম জকান 

একটি) জন্ রনফন্ধন নম্বয :                       

৫. 

জন্ তারযখ: 
রদ ন ভা  ফ ৎ  য 

৬. জন্ স্থান  (দজরা) : 
        

৭. রফজ্ঞরিদত উরেরখত তারযদখ প্রাথীয ফয় :  ফছয ভা রদন 

৮. ভাতায নাভ: 

৯. রতায নাভ: 

১০. ঠিকানা: ফতযভান স্থায়ী 

ফাা ও ড়ক( নাভ/নম্বয) :   

গ্রাভ/াড়া/ভো  :   

ইউরনয়ন/ওয়াড য:   

ডাকঘয:   

জাস্টদকাড নম্বয:   

উদজরা:   

জজরা:   

১১. জমাগাদমাগ: জভাফাইর/দটররদপান নম্বয ই-জভইর (মরদ থাদক) 

  

১২. জাতীয়তা:                                                        ১৩. জজডায: 

১৪. ধভ য: ১৫. জা: 

১৬. রিাগত জমাগ্যতা: 

 যীিায নাভ রফলয় রিা প্ররতিান াদয ন জফাড য/রফবরফদ্যারয় জগ্রড/দেরন/রফবাগ 

       

       

       

       

১৭. অরতরযক্ত জমাগ্যতা (মরদ থাদক) : 

১৮. অরবজ্ঞতায রফফযণ (প্রদমাজয জিদে) : 

 

১৯. 

 জকাটা ( টিক রদন) : মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধাদদয পুে-কন্যা/ পুে কন্যায পুে 

কন্যা 

এরতভ/াযীরযক প্ররতফন্ধী 

ক্ষুদ্র নৃ-জগািী আনায ও গ্রাভ প্ররতযিা 

দস্য 

অন্যান্য ( উদেখ করুন) : 

 

 

২০. 

চারান/ব্াাংক ড্রাপট/দ-অড যায নম্বয: তারযখিঃ রদ ন ভা  ফ ৎ  য 

        

ব্াাংক ও াখায নাভ: 

২১. রফবাগীয় প্রাথী রকনা (টিক রদন) : যাঁ না প্রদমাজয নয় 

 

     আরভ এ ভদভ য অঙ্গীকায কযরছ  জম, উদয ফরণ যত তথ্যাফরর ম্পূণ য তয। জভৌরখক যীিায ভয় উরেরখত তথ্য প্রভাদণয জন্য কর মূর াটি যরপদকট ও 

জযকড যে উস্থান কযফ।  জকান তথ্য অতয প্রভারণত দর আইনানুগ ারস্ত জবাগ কযদত ফাধ্য থাকফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

তারযখ : রদ ন ভা  ফ ৎ  য              

                                             প্রাথীয স্বািয         

 

ছরফ 

 

 ৫×৫ জ.রভ. আকাদযয 

ম্প্ররত জতারা দুই কর 

তযারয়ত যরঙন ছরফ  

স্টযার কযদত দফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদটায 

(       াখা) 

www.natore.gov.bd 
 

 

 

 

                             এ                        /মযচ্ছন্নতাকভী     

             যীিায প্রদফে 
 

 

 

অরপ কর্তযক পূযণীয় : আদফদনকাযী কর্তযক স্বদস্ত পূযণীয় : 

 

নাং .......................... তারযখ: ........................ 

 

 

জযার নম্বয : 

 

 

যীিা জকদেয নাভ : 

 

 
 

রররখত/দভৌরখক যীিায তারযখ : 

 

 

যীিায ভয় : 

 

 

দদয নাভ    : ....................................................... 

 

প্রাথীয নাভ :  ...................................................... 

 

ভাতায নাভ : ....................................................... 

 

রতায নাভ 

 

:  ...................................................... 
 

স্থায়ী ঠিকানা : 
 

ফাা ও ড়ক 

(নাভ/নম্বয)  

:  ...................................................... 

 

গ্রাভ/াড়া/ভো :  ...................................................... 

 

ইউরনয়ন/ ওয়াড য :  ...................................................... 

 

ডাকঘয   :  ...................................................... 

 

জাস্টদকাড নম্বয :  ...................................................... 

 

উদজরা   :  ...................................................... 

 

জজরা :  ...................................................... 
 

 

 

 

 তাদক উদয ফরণ যত স্থান, তারযখ ও ভয় অনুমায়ী অনুরিতব্ রররখত/জভৌরখক যীিায় অাংগ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

রররখত যীিায পরাপর নাদটায জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য জনাটি জফাড য  ও www.natore.gov.bd ওদয়ফাইদট প্রকা কযা 

দফ। রররখত যীিায় রনফ যারচত প্রাথীদদয যফতীদত অনুরিতব্ জভৌরখক যীিায তারযখ ও ভয় উরেরখত ওদয়ফাইট এফাং এ 

কাম যারদয়য জনাটি জফাদড যয ভাধ্যদভ জানাদনা দফ। জনাটিদ ফরণ যত তারযখ ও ভয় অনুমায়ী যফতী জভৌরখক যীিায় অাংগ্রণ কযদত 

দফ।  

 

 

       ...................................................                                                     ...................................................... 

            দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায স্বািয ও রর                                                                          আদফদনকাযীয স্বািয 
 

 

 

 

 

 

       াধাযণ রনদদ যনামূ : 
 

১। প্রদফে ব্তীত কাউদক যীিায় অাংগ্রণ কযদত জদয়া দফ না। 

২। যীিা শুরু ওয়ায কভদি ৩০ রভরনট পূদফ য যীিা জকদে উরস্থত দত দফ। 

৩। জভাফাইর জপান,কযারকুদরটয জম জকান ধযদণয ইদরক্টরনক রডবাই এফাং জকান ধযদনয ফই পুস্তক দঙ্গ রনদয় যীিা কদি প্রদফ কযা মাদফ না। 

৪। আদফদনে ও প্রদফে ারজযা রট, উত্তযে (খাতা) এফাং অন্যান্য কাগজদে যীিাথীয স্বািদয গড়রভর রযররিত দর উত্তযে  ফারতর  

    ফদর গণ্য দফ। 

৫। রররখত যীিায় রনফ যারচত প্রাথীদদয জভৌরখক যীিায জন্য আরাদা জকাদনা প্রদফে ইস্যয কযা দফ না। জভৌরখক যীিায ভয় এ প্রদফে দঙ্গ  

    আনদত দফ। 

৬। রররখত যীিায় রনফ যারচত প্রাথীদদযদক জভৌরখক যীিায ভয় রনদয়াগ রফজ্ঞরিদত উরেরখত কর াটি যরপদকট ও জযকড যদেয মূরকর  

    প্রদ যন/দারখর কযদত দফ এফাং উক্ত কাগজদেয  তযারয়ত ( তযায়দনয জিদে অফশ্যই তযায়নকাযী কভ যকতযায রদর স্যস্পষ্ট নাভ ও দরফ  

    থাকদত দফ ) ছায়াররর ০১ (এক) জট জভৌরখক যীিা গ্রণকাযী কর্তযদিয রনকট জভা রদদত দফ।  

৭। রররখত/দভৌরখক যীিায় অাংগ্রদণয জন্য জকান প্রকায টিএ/রডএ জদয়া দফ না। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৫×৫ জ.রভ. আকাদযয ম্প্ররত 

জতারা এক কর তযারয়ত যরঙন 

ছরফ  আঠা রদদয় রাগাদত দফ )। 

 

 

http://www.natore.gov.bd/
http://www.natore.gov.bd/
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদটায। 

(       াখা) 

www.natore.gov.bd 
 

 

 

 

                    এ                     মযচ্ছন্নতাকভী দদ রররখত/দভৌরখক 

যীিায প্রদফে 
 

 

 

 

 

অরপ কর্তযক পূযণীয় : আদফদনকাযী কর্তযক স্বদস্ত পূযণীয় : 

 

নাং .......................... তারযখ: ........................ 

 

 

জযার নম্বয : 

 

 

যীিা জকদেয নাভ : 

 

 

 

রররখত/দভৌরখক যীিায তারযখ : 

 

 

যীিায ভয় : 

 

 

দদয নাভ    : ....................................................... 

 

প্রাথীয নাভ :  ...................................................... 

 

ভাতায নাভ : ....................................................... 

 

রতায নাভ 

 

:  ...................................................... 
 

স্থায়ী ঠিকানা: 
 

ফাা ও ড়ক 

(নাভ/নম্বয)  

:  ...................................................... 

 

গ্রাভ/াড়া/ভো :  ...................................................... 

 

ইউরনয়ন/ ওয়াড য :  ...................................................... 

 

ডাকঘয   :  ...................................................... 

 

জাস্টদকাড নম্বয :  ...................................................... 

 

উদজরা   :  ...................................................... 

 

জজরা :  ...................................................... 
 

 

 

 

 

 

       তাদক উদয ফরণ যত স্থান, তারযখ ও ভয় অনুমায়ী অনুরিতব্ রররখত/দভৌরখক যীিায় অাংগ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

রররখত যীিায পরাপর নাদটায জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য জনাটি জফাড য  ও www.natore.gov.bd ওদয়ফাইদট প্রকা কযা 

দফ। রররখত যীিায় রনফ যারচত প্রাথীদদয যফতীদত অনুরিতব্ জভৌরখক যীিায তারযখ ও ভয় উরেরখত ওদয়ফাইট এফাং এ 

কাম যারদয়য জনাটি জফাদড যয ভাধ্যদভ জানাদনা দফ। জনাটিদ ফরণ যত তারযখ ও ভয় অনুমায়ী যফতী জভৌরখক যীিায় অাংগ্রণ কযদত 

দফ।  

               
 

 

       ...................................................                                                          ...................................................... 

            দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায স্বািয ও রর                                                                               আদফদনকাযীয স্বািয 
 

 

 

 

 

 

          াধাযণ রনদদ যনামূ : 
 

১। প্রদফে ব্তীত কাউদক যীিায় অাংগ্রণ কযদত জদয়া দফ না। 

২। যীিা শুরু ওয়ায কভদি ৩০ রভরনট পূদফ য যীিা জকদে উরস্থত দত দফ। 

৩। জভাফাইর জপান, কযারকুদরটয জম জকান ধযদণয ইদরক্টরনক রডবাই এফাং জকান ধযদনয ফই পুস্তক দঙ্গ রনদয় যীিা কদি প্রদফ কযা  

     মাদফ না। 

৪।  আদফদনে ও প্রদফে ারজযা রট, উত্তযে এফাং অন্যান্য কাগজদে যীিাথীয স্বািদয গড়রভর রযররিত দর উত্তযে  ফারতর ফদর 

গণ্য দফ। 

৫। রররখত যীিায় রনফ যারচত প্রাথীদদয জভৌরখক যীিায জন্য আরাদা জকাদনা প্রদফে ইস্যয কযা দফ না। জভৌরখক যীিায ভয় এ প্রদফে            

       দঙ্গ আনদত দফ।  

৬।    রররখত যীিায় রনফ যারচত প্রাথীদদয জভৌরখক যীিায ভয় রনদয়াগ রফজ্ঞরিদত উরেরখত কর াটি যরপদকট ও জযকড যদেয মূরকর  

       প্রদ যন/দারখর কযদত দফ এফাং উক্ত কাগজদেয  তযারয়ত ( তযায়দনয জিদে অফশ্যই তযায়নকাযী কভ যকতযায রদর স্যস্পষ্ট নাভ ও দরফ  

       থাকদত দফ ) ছায়াররর ০১ (এক) জট জভৌরখক যীিা গ্রণকাযী কর্তযদিয রনকট জভা রদদত দফ। 

৭। রররখত/দভৌরখক যীিায় অাংগ্রদণয জন্য জকান প্রকায টিএ/রডএ জদয়া দফ না। 

 

                                     

(৫×৫ জ.রভ. আকাদযয ম্প্ররত 

জতারা এক কর তযারয়ত যরঙন 

ছরফ  আঠা রদদয় রাগাদত দফ )। 

 

 

http://www.natore.gov.bd/
http://www.natore.gov.bd/

