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উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

গগৌরিেী, বনরশাল। 

স্মারক িাং-০৫.১০.০৬৩২.০০.০০০.০০১.২০২১-

৯৩০, 
তানরখঃ 

  ১৬ অগ্রহায়ণ  

১৪২৮ 

  ০১ নিদসম্বর ২০২১ 

 

পুিঃনিদয়াগ নবজ্ঞনি 

 

 

      এতদ্বারা সব বসাধারদণর  অবগনত ও বহুল প্রচাদরর জিয জািাদিা র্াদে গর্, এ উপদজলাধীি নিদনাক্ত ইউনিয়িসমূদহর 

মহল্লাোদরর শূিয পদে প্রচনলত আনথ বক নবনধ নবধাি অিুর্ায়ী গলাক নিদয়াগ করা হদব। আগ্রহী প্রাথীগণ (পুরুষ ও মনহলা) 

নিননলনখত শতব সাদপদে আগামী ১৯ নিদসম্বর ২০২১ তানরদখর মদধয নিনস্বােরকারীর অিুকূদল সরাসনর অথবা িাকদর্াদগ 

আদবেি করদত পারদবি। গর্ সকল প্রাথী ইতঃপূদব ব আদবেি কদরদেি তাদের পুিরায় আদবেি করার প্রদয়াজি িাই। েিাোর 

পদে পদোন্ননত গপদত মহল্লাোরদের র্থার্থ কতত বপদের মাধযদম আদবেি করদত হদব। 
 

ক্রনমক িাং ইউনিয়ি ও ওয়ািব িম্বর শূিয পে মন্তবয 

০১ ০১িাং খাঞ্জাপুর ইউনিয়ি পনরষে 

ওয়ািব িম্বরঃ ০২ 

০১ )এক(   

০২ ০৩িাং চােশী ইউনিয়ি পনরষে 

ওয়ািব িম্বরঃ ০৯ 

০১ )এক(   

০৩ ০৪িাং মানহলাড়া ইউনিয়ি পনরষে 

ওয়ািব িম্বরঃ ০১,০২, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ 

০৬(েয়)  

০৪ ০৬িাং বাটাদজাড় ইউনিয়ি পনরষে 

ওয়ািব িম্বরঃ ০১, ০২, ০৩, ০৫, ০৬ ও ০৯ 

০৬ )েয়(   

০৫ ০৭িাং সনরকল ইউনিয়ি পনরষে 

ওয়ািব িম্বরঃ ০১ ,০৮ 

০২(েুই)  

                                                                                গমাট ১৬ wU (‡lvj)  

 

             শতবসমূহঃ 

১। প্রাথীদক অবশযই জন্মসূদে সাংনিষ্ট ইউনিয়দির  স্থায়ী িাগনরক হদত হদব; 

২। প্রাথীর বয়স এ নিদয়াগ নবজ্ঞনির জানরর তানরখ গথদক ৩০ বেদরর মদধয হদত হদব তদব মুক্তক্তদর্াদ্ধাদের সন্তাি ও 

গপাষযদের     

            গেদে বয়সসীমা ৩২ বেদরর মদধয হদত হদব; 

৩। প্রাথীদক তার আদবেি পদের সনহত সেয গতালা পাসদপাটব আকাদরর ০২(েুই) কনপ েনব, িাগনরক সিেপে ও জাতীয় 

পনরচয় পদের  

            সতযানয়ত কনপ োনখল  করদত হদব। 

৪। প্রদয়াজিীয় শারীনরক  ,মািনসক ও নশোগত গর্াগযতা কমপদে অষ্টম গেনণ উত্তীণ ব বা গকাি স্বীকত ত গবািব হদত জনুিয়র 

সু্কল   

            সার্টবনিদকট বা সমমাদির পরীোয় উত্তীণ ব হদত হদব; 

৫। প্রাথীর পূব ববতী কার্ বকলাপ সাংনিষ্ট থািা বা র্থাদর্াগয এদজন্সীর মাধযদম প্রনতপানেত এবাং বানহিীর চাকনরদত নিদয়াগ 

লাদের   

             জিয উপর্ুক্ত হদত হদব; 

৬। সাইদকল চালিায় পারেশী হদত হদব। 

                                       মহল্লাোর নিদয়াদগর গেদে শারীনরক গর্াগযতাঃ 

পুরুষ প্রাথীর  গেদে মনহলা প্রাথীর গেদে 

  সব বনিন উচ্চতা ৫ িুট ২ ইক্তি 

 বুদকর মাপ ৩০ ইক্তি(স্বাোনবক), ৩২ ইক্তি 

(সম্প্রসারণ) 

 সব বনিন ওজি ৫০ গকক্তজ 

 সব বনিন উচ্চতা ৫ িুট  

 বুদকর মাপ ২৮ ইক্তি(স্বাোনবক), ৩০ ইক্তি 

(সম্প্রসারণ) 

 সব বনিন ওজি ৪৫ গকক্তজ 

                                                                

 মহল্লাোর পদে নিদয়াদগর গেদে নবদবচয নবষয়সমূহঃ 
 



 মহল্লাোর পদে সাংনিষ্ট ইউনিয়ি বা সম্ভব হদল ওয়ািব হদত নিদয়াগ প্রোি করদত হদব; 

 মহল্লাোর এর শূিয পদে গলাক নিদয়াদগর গেদে উপদর উনল্লনখত শতব বা গর্াগযতায় উপরু্ক্ত নবদবনচত হদল মতত বা 

অবসরপ্রাি মহল্লাোদরর পুে, কিযা বা প্রতযে গপাষযদের অগ্রানধকার গেওয়া হদব। 

 

 

নবনপি চন্দ্র নবশ্বাস 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

গগৌরিেী, বনরশাল 

 

      =০২= 

 

 

স্মারক িাং-০৫.১০.০৬৩২.০০.০০০.০০১.২০২১-

৯৩০, 
তানরখঃ 

  ১৬ অগ্রহায়ণ  ১৪২৮ 

  ০১ নিদসম্বর ২০২১ 

 

অিুনলনপ সেয় অবগনত ও বহুল প্রচাদরর জিয অিুদরাধসহ গপ্ররণ করা হদলাঃ 
 

১। গজলা প্রশাসক, বনরশাল । সেয় অবগনতর জিয । 

 

২। উপপনরচালক, স্থািীয় সরকার, গজলা প্রশাসদকর কার্ বালয়, বনরশাল। 

 

৩। উপদজলা...........................................................গগৌরিেী, বনরশাল। বযাপক প্রচাদরর জিয । 

 

৪। সহকারী গপ্রাগ্রামার, তথয ও গর্াগাদর্াগ প্ররু্ক্তক্ত অনধেির, গগৌরিেী, বনরশাল। উক্ত পুিঃনিদয়াগ নবজ্ঞনির্ট 

নিনস্বােরকারী ওদয়ব সাইদট   

             প্রচাদরর জিয অিুদরাধ করা হদলা।   
             

৫। গচয়ারমযাি, ........................................................ইউনিয়ি পনরষে, গগৌরিেী, বনরশাল। উক্ত পুিঃনিদয়াগ নবজ্ঞনির্ট 

আপিার  

             ইউনিয়ি পনরষদের ওদয়ব সাইদট  প্রচারসহ হাট-বাজাদর মাইক/ গ াল শহরদতর মাধযদম বযাপক প্রচাদরর জিয 

অিুদরাধ করা হদলা।  
 

৬। ইউ,নপ  সনচব, ................................................ইউনিয়ি পনরষে(সাংনিষ্ট ইউ,নপ), গগৌরিেী, বনরশাল। উক্ত পুিঃনিদয়াগ   

             নবজ্ঞনির্ট আপিার ইউনিয়ি পনরষদের ওদয়ব সাইদট  প্রচাদরর জিয অিুদরাধ করা হদলা।  
 

               

নবনপি চন্দ্র নবশ্বাস 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

গগৌরিেী, বনরশাল 

 

 

 

 

 


