
 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kvh©vjq 

‡Mvwe›`MÄ, MvBevÜv  

 
     ¯§viK bs- ccA/‡Mvwe/MvB/2022/ 73                                                              ZvwiL:  20/06/2022 wLª.      

                                                                                                                                

wb‡qvM weÁwß 

        cwievi cwiKíbv Awa`ß‡ii ¯§viK bs ccA/GdGmwW/04(Kg©m~Px/‡¯̂”Qv‡mex/Qvqv bw_/1)4(1)/2020-21/1137 ZvwiL  

13/06/2022 wLªt †gvZv‡eK cwievi cwiKíbv, gv I wkï ¯̂v ’̄¨ Kvh©µg ev Í̄evq‡b MwZkxjZv Avbq‡bi j‡ÿ¨ wb¤œ ewb©Z BDwbq‡bi/‡cŠimfvi 

cwievi Kj¨vY mnKvixi k~Y¨ BDwbU mg~‡n 30 Ryb/2023 wLªt ch©šÍ mgqKv‡ji Rb¨ Kg©w`em mßv‡n 06 (Qq) w`b, ˆ`wbK 550.00 (cvuPkZ 

cÂvk ) UvKv [hvZvqvZ fvZv 400/- UvKv  (PvikZ) Ges wUwdb fvZv 150/- UvKv (GKkZ cÂvk)] nv‡i cªvc¨Zvi wfwË‡Z A¯’vqxfv‡e 

Pzw³wfwËK gwnjv †¯̂”Qv‡mex wb‡qv‡Mi wbwgË k~Y¨ BDwb‡Ui AšÍf©y³ MÖv‡gi ’̄vqx evwm›`v‡`i wbKU n‡Z ewY©Z kZ© mv‡c‡ÿ `iLv Í̄ AvnŸvb  Kiv 

hv‡”Q|  

 

µ. 

bs 

c‡`i bvg c` 

msL¨v 

BDwbq‡bi 

bvg 

BDwbU 

bs 

‡h mKj GjvKvi evwm›`viv Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb 

01  

 

 

 

 

 

‡¯^”Qv‡mex 

(gwnjv ) 

 

 

 

 

 

 

 

15wU 

Kvgw`qv 1/K WvwjgMvov,QvwZqvbPzov, 

bqvcvov,cvwjcvov,gwnlgywo,‡`IMvIu,‡KvPgywo, k¨vgcyi 

02 KvUvevox 1/K dzjnvi, 

03 KvUvevox 2/K `wÿb †eZviv, DËi †eZviv, Av`©kMÖvg, KvwUqvevwo, †fjvgvwi, 

nvDwm cvov, Av`gcyi, cwðg K‡jvbx, c~e©K‡jvbx,  

04 kvLvnvi 2/L RvbLyi, AvgMÖvg, evwbnvov, gvKjvBb, kvLvnvi, 

05 kvLvnvi 3/L eUZjv, †cûjv, evj¨v,cviBj, Lyikvj,ivRm †gvmjgvbcvov 

06 mvcgviv 1/L Lvgvicvov,nwicyi,‡PŠZcyi,‡KŠPvK…lœcyi, 

07 `ie Í̄ 1/K `ie Í̄ 

08 ZvjyKKvbycyi 3/K eobvivqbcyi,g_yivcyi,my›`Bj, DËi QqNwiqv 

09 bvKvB 2/L ‡cvMBj,  

10 ivLvjeyiæR 3/L ‡jvbZjv,  †Mvwe›`bMi 

11 ¸gvwbMÄ 1/L my›`i‡Kvj,PK‡KvPgywo,kÖxcyi,w`jvjcyi,MwRqvcvov,cve©Zxcyi 

12 ¸gvwbMÄ 2/L AbšÍcyi,wgiKzwP g`šÍvBi,KvwjKv‡Wvev,‡Mvqvjcvov 

13 Kvgvi`n 3/K Pvu`cvov, †gKzovB 

14 ‡KvPvkni 3/L `wÿb QqNwoqv, avivBKvw›`, †ccywjqv, iZbcyi, ebMÖvg 

15 wkecyi 2/L ‡kvjvMvox,eviwUKix 

 

 

kZ©mg~nt 

Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œewY©Z KvMRcÎ `vwLj Ki‡Z n‡e: 

K)  wZb Kwc m`¨ †Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe| 

L) wkÿvMZ †hvM¨Zv (GmGmwm/mggvb)Õi mb`c‡Îi mZ¨vwqZ Abywjwc| 

M) ’̄vqx evwm›`v wn‡m‡e BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb KZ…©K cÖ`Ë mb`cÎ|| 

N) †cŠimfvi †gqi/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb Gi wbKU n‡Z M„nxZ bvMwiKZ¡/PvwiwÎK mb`c‡Îi g~jKwc| 

O) RvZxq cwiPqc‡Îi  mZ¨vwqZ Abywjwc| 

P) c~e©eZ©x Kv‡Ri AwfÁZv mb`c‡Îi mZ¨vwqZ Abywjwc (hw` _v‡K)| 

Q) আবফদনকাযী মুক্তিবমাদ্ধা/ক্তদ মুক্তিবমাদ্ধা এয পুত্র-কন্যা ওপুত্র-কন্যাযপুত্র-কন্যা বর আবফদনকাযী মুক্তিবমাদ্ধা/ীদ মুক্তিবমাদ্ধা এয পুত্র-কন্যা 

ও পুত্র-কন্যায  পুত্র-কন্যা এ ভবভ ে ংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন ক্তযলবদয চেয়াযম্যান কর্তেক প্রদত্ত নদ (আবফদনকাযীয াবে মুক্তিবমাদ্ধা/ীদ মুক্তিবমাদ্ধা এয 

ম্পকে অফশ্যই উবেখ কযবে বফ)। 

জ) আবফদনকাযী মুক্তিবমাদ্ধা/ীদ মুক্তিবমাদ্ধা এয পুত্র-কন্যা ওপুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যা বর মুক্তিবমাদ্ধায প্রভাণক ক্তববফ চগবজট,রার মুক্তি 

ফােো/বাযেীয়  োক্তরকা/প্রধানভন্ত্রীয স্বাক্ষক্তযে নদবত্রয ছায়াক্তরক্ত।   

S) weÁwß‡Z cÕKvwkZ ÔÔbgybv cÕ‡ekcÎÓ c~iY c~e©K  Av‡e`b c‡Îi m‡½ Rgv  w`‡Z n‡e |  

 

K. †hvM¨Zvt 

1| Kg© GjvKvi (BDwb‡Ui) ’̄vqx evwm›`v (gwnjv) n‡Z n‡e| 

2| b~¨bZg  gva¨wgK/mggv‡bi cixÿvq  DËxY©| 

3| kvixwiK I gvbwmK fv‡e my¯̂v‡¯’¨i AwaKvix| 

4| mgvR Kj¨vYg~jK KvR Ki‡Z AvMÖnx| 

5| cÖv_x©i eqm 26/06/2022 wLªt Zvwi‡L  18-30 eQi n‡Z n‡e | 

6| ¯̂v ’̄¨,cwievi cwiKíbv I cywó msµvšÍ Kv‡R c~e© AwfÁZv m¤úbœ‡`i AMÖvwaKvi cÖ`vb Kiv n‡e| 

 Ò‡Q‡j †nvK, †g‡q †nvK 

    ỳwU mšÍvbB h‡_óÓ 



 

L. Kv‡Ri weeiYt 

1|  `vwqZ¡cÖvß GjvKvq evwo cwi`k©b wfwËK †mev cÖ`vb| 

2| ‡mev MÖnxZv‡`i gv‡S Rb¥ wbqš¿Y mvgMÖx weZiY| 

3| be weevwnZ `¤úwZ‡`i Z_¨ msMÖn Ges wbeÜb Kiv | 

4| Mf©eZx‡`i ZvwjKv msMÖn,nvjbvMv` Kiv Ges Mf©eZx I gv‡q‡`i m¨v‡UjvBU wK¬wb‡K Dcw ’̄Z nevi Rb¨ D×y×Kib| 

5| m¨v‡UjvBU wK¬wbK ev Í̄evq‡b  AskMÖnY Kiv| 

6| ’̄vqx I `xN©‡gqv`x c×wZ MÖn‡b B”QzK‡`i mswkøó †mev †K‡› ª̀  †idvi Kiv | 

7| BDwbqb ch©v‡q cvwÿK I gvwmK mfvq AskMÖnY Kiv | 

8| wbw`©ó Q‡K mswkøó BDwbq‡bi cwievi cwiKíbv cwi`k©K Gi wbKU wi‡cv©U cÖ`vb Kiv | 

9| D×©Zb KZ…©cÿ I ’̄vbxq miKvi KZ©„K mgq mgq Awc©Z Acivci mKj `vwqZ¡ cvjb | 

 

 ক্তনবয়াবগয ক্তফজ্ঞক্তি এফং ক্তনধ োক্তযে আবফদনত্র ছক উবজরা ক্তযলদ ,উবজরা ক্তযফায ক্তযকল্পনা কাম োরয় , ইউক্তনয়ন ক্তযলদ কাম োরয়  চনাটি চফাবড ে 

এফং উবজরা ক্তনফ োী অক্তপাবযয কাম োরয়, চগাক্তফন্দগঞ্জ,গাইফান্ধাএযওবয়ফবাট োর(www.gobindaganj.gaibandha.gov.bd)ংগ্র 

কযা মাবফ। 

 

    Dc‡iv³ k‡Z© ‡¯̂”Qv‡mex wn‡m‡e KvR Ki‡Z B”QzK cÖv_©x‡K Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v, I m`m¨ mwPe, ‡¯”̂Qv‡mex wb‡qvM KwgwU, 

Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kvh©vjq, ‡Mvwe›`MÄ, MvBevÜv  eivei Av‡e`b AvMvgx  26/06/2022 wLªt ZvwiL weKvj 5.00 NwUKvi g‡a¨ 

wb¤œewY©Z Z_¨vw` D‡jøLc~e©K Av‡e`bcÎ Awdm PjvKvjxb mg‡q (QzwUi w`b e¨vwZZ) mivmwi A_ev WvK‡hv‡M Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv 

Kvh©vjq, ‡Mvwe›`MÄ, MvBevÜv ‡Z `vwLj Ki‡Z n‡e| wba©vwiZ ZvwiL I mg‡qi ci cÖvß Av‡e`b evwZj e‡j Mb¨ n‡e| 

 

Lv‡gi Dc‡i c‡`i bvg, BDwbq‡bi bvg, IqvW©/BDwbU bs I cÖv_©xi ‡gvevBj bs ¯úó K‡i wjL‡Z n‡e | A¯úó, ÎæwUc~Y©, ¯̂vÿiwenxb Av‡e`b 

mivmwi evwZj e‡j MY¨ n‡e| 

M.Ab¨vb¨ kZ©mg~nt 

(1) Awc©Z `vwqZ¡& cvjb Ges Kvh©µ‡gi AMÖMwZ m‡šÍvlRbK bv n‡j KZ©„cÿ G wb‡qvM evwZj Ki‡Z cvi‡eb| 

(2) ‡¯̂”Qvq `vwqZ¡ n‡Z Ae¨nwZ PvB‡j Kgc‡ÿ 01 gvm c~‡e© KZ©„cÿ‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 

(3) Kg© GjvKvq Ae ’̄vb Ki‡Z n‡e|  

(4) †¯̂”Qv‡mex wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î gyw³‡hv×v‡`i †cvl¨MY AMÖvwaKvi cv‡e| 

(5)wba©vwiZ IqvW©/BDwb‡U wb‡qvMK…Z †¯̂”Qv‡mexMY ivR¯̂Lv‡Z cwievi Kj¨vY mnKvix c‡` Rbej wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î †Kvb cÖKvi cÖwZeÜKZvq 

m¤ú„³ n‡Z cvi‡e bv | 

(6) †¯̂”Qv‡mex c‡` `vwqZ¡ cvjbKv‡j ’̄vqxKiY Ges RvZxq †eZb †¯‹‡j AšÍfz©w³i `vex me© Av`vj‡Z AMÖnY‡hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡e | 

(7)‡Kej gvÎ cÖKí PjvKvjxb mg‡qi Rb¨ wbqvMK…Z †¯̂”Qv‡mex‡`i †gqv` ejer _vK‡e Ges cÖKí mgvwßi mv‡_ mv‡_ D‡jøwLZ wb‡qvM 

mqswµqfv‡e evwZj e‡j MY¨ n‡e | 

8) fwel¨‡Z ’̄vqx wVKvbv m¤ú©‡K †Kvb Miwgj cwijwÿZ n‡j, cÖ`Ë Z_¨ f~qv ev AmZ¨ cÖgvwYZ n‡j wb‡qvM evwZj mn AvBbvbyM   

      e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡e| 

 cixÿv c×wZt 100 (GKkZ) b¤̂‡ii †gŠwLK cixÿv AbywôZ n‡e|     

 

        cÖv_©x‡`i Av‡e`b cÎ hvQvB-evQvB K‡i ‡gŠwLK cixÿvi Rb¨ †hvM¨ cÕv_x©‡`i  ZvwjKv 28/06/2022wLª. ZvwiL   Dc‡Rjv cwievi 

cwiKíbv Kvh©vjq, ‡Mvwe›`MÄ, MvBevÜvi  †bvwUk †ev‡W© cÕKvk Kiv n‡e | †gŠwLK cixÿvi Rb¨ wbev©wPZ cÕv_©x‡`i cÕ‡ekcÎ  Dc‡Rjv cwievi 

cwiKíbv Kvh©vjq, ‡Mvwe›`MÄ, MvBevÜv n‡Z msMÕn Ki‡Z n‡e | †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, ‡Mvwe›`MÄ, MvBevÜv Gi Kvhv©j‡q  

29/06/2022 wLª. ZvwiL  mKvj 9.00 Uvq †gŠwLK cixÿv AbywôZ n‡e | †gŠwLK cixÿvi  mgq mKj KvMR-c‡Îi g~j Kwc ms‡M wb‡q 

Avm‡Z n‡e| PzovšÍ fv‡e wbev©wPZ cÕv_©x‡K 300/ (wZbkZ )UvKvi bb-RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú AsMxKvibvgv cÕ`vb Ki‡Z n‡e | †gŠwLK cixÿvq 

AskMÕnYKvix‡`i †Kvb cÖKvi wUG/wWG cÖ`vb Kiv n‡e bv| 

 

      KZ…©cÿ †Kv‡bv KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡K  G wb‡qvM weÁwß ms‡kvab A_ev AvswkK ev m¤ú~Y© evwZj Kivi ÿgZv msiÿY K‡ib |     

     G wel‡q wb‡qvMKvix KZ©„c‡ÿi wm×všÍB  P~ovšÍ e‡j Mb¨ n‡e| 

 

                                                                                                              ¯̂vÿwiZ 

                                                                                          ( ‡gvmv. gvneyev LvZzb ) 

                                                                                             Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v 

                                                                                                       ‡Mvwe›`MÄ, MvBevÜv | 

                                                                                                                  I 

                                                                                                             m`m¨ mwPe 

                                                                                                †¯̂”Qv‡mex wb‡qvM KwgwU-2022 

 



 

 

 

 

 

োকক্তযয আবফদন পযভ 

ফযাফয, 

          উবজরা ক্তযফায ক্তযকল্পনা কভ েকেো  

           চগাক্তফন্দগঞ্জ, গাইফান্ধা । 

 

 

১. বদযনাভ:  

২. ক্তফজ্ঞক্তিনম্বয:োক্তযখ:         

 

৩. 
প্রােীযনাভ: 

ফাংরায়: 

ইংবযজীবে(ফড়অক্ষবয): 

৪. জােীয়ক্তযেয়নম্বয:                       
 

৫. জন্মোক্তযখ:         ৬.জন্মস্থান(চজরা): 

৭. ক্তফজ্ঞক্তিবে উক্তেক্তখে োক্তযবখ প্রােীয ফয়:(২6/৬/২০২২ োক্তযবখ) ফছয ভা ক্তদন 

৮. ভাোযনাভ: 

৯. ক্তো/স্বাভীযনাভ: 

১০. 

ঠিকানা: ফেেভান স্থায়ী 

ফাা ও ড়ক (নাভ ও নম্বয):  

 

 

 

গ্রাভ/াড়া/ভো:   

ইউক্তনয়ন,ওয়াড ে/ইউক্তনট নম্বয   

ডাকঘয:   

চাষ্টবকাড নম্বয:   

উবজরা:   

চজরা:   

১১. চমাগাবমাগ: চভাফাইর/চটক্তরবপাননন্বয: ই-চভইর(মক্তদোবক): 

১২. জােীয়ো: ১৩. ক্তরঙ্গ: 

১৪. ধভ ে: ১৫. চা: 

 

১৬. 

ক্তক্ষাগেবমাগ্যো: 

যীক্ষাযনাভ ক্তফলয় ক্তক্ষা প্রক্তেষ্ঠান াবয ন চফাড ে/ক্তফশ্বক্তফদ্যারয় চগ্রড/চেক্তণ/ক্তফবাগ 

     

 

 

      

      

      

১৭. অক্তেক্তযি চমাগ্যো(মক্তদ োবক): 

১৮. 

 

অক্তবজ্ঞোয ক্তফফযণ (প্রবমাজয চক্ষবত্র): 

১৯. চকাটা(টিকক্তদন): 

 

মুক্তিবমাদ্ধা/ীদমুক্তিবমাদ্ধাবদযপুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যাযপুত্র-কন্যা 
  

আক্তভ  এ ভবভ ে অঙ্গীকায কযক্তছ চম,উবয ফক্তণ েে েথ্যাফক্তর ম্পূণ েেয। চভৌক্তখক যীক্ষায ভয় উক্তেক্তখে েথ্য প্রভাবণয জন্য কর মূর াটি েক্তপবকট ও চযকড েত্র উস্থান 

কযফ। চকান েথ্য অেয প্রভাক্তণে বর আইনানুগ াক্তিববাগ কযবে ফাধ্য োকফ। 

  

োক্তযখ:         প্রােীয স্বাক্ষয 

সংযুক্তিঃ- 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

৬. 

7. 

8. 

 

 

 

 

cvm‡cvU© mvBR Qwe 

 



 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংাদদল সরকার 

উপদজা পক্রবার পক্রকল্পনা কায যায় 

গগাক্বন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা 

                                                                    

 

                                        গমৌক্িক পরীক্ষার প্রদবল পত্র 

                                                           (প্রাথী কর্তযক পূরণীয়) 

 

 পদদর নাম :  

প্রাথীর নাম:  

ক্পতা/স্বামীর নাম:  

মাতার নাম:  

ঠিকানা:  

গ্রাম/মহল্লা:                              ইউক্নট নং:  

ইউক্নয়ন :  ডাকঘর :  

উপদজা:                     গজা:  

 

(অক্িস কর্তযক পূরণীয়) 

গরা নং :  

পরীক্ষা গকদের নাম :  

পরীক্ষার তাক্রি :  

পরীক্ষার সময় :    

 

অনুসরণীয় লতযাবী: 

১। গমৌক্িক পরীক্ষায় অংলগ্রহদণর জন্য আপনার ছক্বযুত এই পত্রিানা অবশ্যই সংদগ রািদবন। এইপত্রটি আপনার প্রদবল পত্র ক্হসাদব গণ্য হদব। 

২। গমৌক্িক পরীক্ষার সময় আদবদনপদত্রর সক্হত দাক্িকৃত সক সনদ ও দক্াক্দর মূকক্প সংদগ রািদবন। 

৩। এইপত্রটি আপনার চাকুরী প্রাক্ির গকান ক্নক্িয়তা প্রদান কদর না। 

৪। পরীক্ষায় উপক্িত হবার জন্য গকান প্রকার ভাতা প্রদান করা হদব না ।  

 

 

“গছদ গহাক, গমদয় গহাক, 

দুটি সন্তানই যদথষ্ট” 
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ছক্তফ আঠা ক্তদবয় রাগাবে বফ 

                     ( চভাা. ভাবুফা খাতুন ) 

       উবজরা ক্তযফায ক্তযকল্পনা কভ েকেো 

 ও 

 দস্য ক্তেফ  

         চস্বচ্ছাবফী (ভক্তরা) ক্তনবয়াগ ও ফাছাই কক্তভটি 

       চগাক্তফন্দগঞ্জ, গাইফান্ধা।  

 
 

 


