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6)  আেবদনপে র সােথ িনম্নিলিখত কাগজপ  সংযুক্ত করেত হেব: 

(ক) আেবদনপে  জীবন বৃত্তান্ত েযমন, নাম, িপতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী িঠকানা, বতর্মান িঠকানা, েমাবাiল নমব্র, িশক্ষাগত 
েযাগয্তা o aিভজ্ঞতা (যিদ থােক) uেল্লখ করেত হেব। 

(খ) সংিশ্লষ্ট iuিপ েচয়ারময্ান কতৃর্ক oয়াড র্ নং uেল্লখ পূব র্ক দত্ত নাগিরক সনদপ । 

(গ) জন্ম িনবন্ধেনর সতয্ািয়ত কিপ।  

(ঘ) জাতীয় পিরচয়পে র সতয্ািয়ত কিপ  (যিদ থােক)।  

(ঙ) aিভজ্ঞতার সনদপ  (যিদ থােক)। 

(চ) থম ে িণর েগেজেটড কম র্কতর্া কতৃর্ক চািরি ক সনেদর মূল কিপ। 

(ছ) থম ে িণর েগেজেটড কম র্কতর্া কতৃর্ক সতয্ািয়ত সদয্ েতালা 15(চার) কিপ পাসেপাট র্ সাiেজর রিঙন ছিব। 

(জ) েকান সব্ীকৃত িতষ্ঠান হেত aষ্টম ে িণ uত্তীণ র্ aথবা েকান সব্ীকৃত েবাড র্ হেত জুিনয়র স্কুল সািট র্িফেকট বা সমমােনর পরীক্ষায় 
পরীক্ষায় uত্তীণ র্ হেয়েছন eর মাণপে র বা মূল সনেদর সতয্ািয়ত কিপ। 

(ঝ) াথ র েযাগােযােগর িঠকানা সমব্িলত eবং aবয্বহৃত 21(দশ) টাকার ডাকিটিকটযুক্ত (21 iিঞ্চ x 5.6 iিঞ্চ) সাiেজর eকিট 
েফরত খাম যুক্ত করেত হেব।   

(ঞ) A4 সাiেজর কাগেজ াথ র পর পর 4 িট সব্াক্ষর যা সংিশ্লষ্ট iuিপ েচয়ারময্ান কতৃর্ক সতয্ািয়ত কের আেবদন পে র সােথ 
দািখল করেত হেব। পরীক্ষার িদন সকল কাগজ পে র মূলকিপ সংেগ আনেত হেব।                                                                                    

(ট) াথ  শহীদ মুিক্তেযাদ্ধা/ মুিক্তেযাদ্ধার পু /কনয্া হেল aথবা েপাষয্ হেল মুিক্তেযাদ্ধার েকাটায় াথ েক িনেম্নাক্ত ছেক তথয্ািদ 
(আলাদা কাগেজ)পূরণপূব র্ক সনেদর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ আেবদনপে র সােথ দািখল করেত হেব।  
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7)  ছিব  o  সনদপ ািদ  সতয্ায়েনর  েক্ষে   থম  ে িণর  কম র্কতর্ার  নামযুক্ত  িসল  বয্বহার  করেত  হেব।  াথ র  বয়স                    
26-22-3133িখর্. তািরেখ 29 হেত 41 বছেরর মেধয্ হেত হেব। তেব মুিক্তেযাদ্ধার সন্তান বা সন্তােনর সন্তান হেল বয়সসীমা 43 বছর 
পয র্ন্ত িশিথলেযাগয্। বয়েসর েক্ষে  েকান eিভেডিভট গর্হণেযাগয্ হেব না। বয়স মােনর জনয্ NID কােড র্র সতয্ািয়ত ফেটাকিপ 
aথবা জন্ম িনবন্ধেনর সতয্ািয়ত ছায়ািলিপ o িশক্ষাগত েযাগয্তার সতয্ািয়ত সনদ সংযুক্ত করেত হেব।  
 

8)  আগামী 26.22.3133িখর্. তািরেখর মেধয্ aিফস চলাকালীন সমেয় e কায র্ালেয় আেবদন েপৗছােত হেব । িনধ র্ািরত সমেয়র পের 
আর েকান আেবদনপ  গর্হণ করা হেব না। 
 

9) aসম্পূণ র্, িটপূণ র্ o িনধ র্ািরত সমেয়র পের াপ্ত আেবদনপ  সরাসির বািতল বেল গণয্ হেব। েকান আপিত্ত িবেবচনা করা হেব না      
eবং e িবষেয় িনেয়াগকারী কতৃর্পেক্ষর িসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বেল গণয্ হেব। 
 
৯) াথ েদর িনব র্াচনী পরীক্ষায় aংশগর্হেণর জনয্ েকান কার িটe/িডe দান করা হেব না।  সাক্ষাৎকােরর সময় পরবত েত 
জানােনা হেব।  



21) িনেয়ােগর েক্ষে  সকল কার িবিধ-িবধান o েকাটা পদ্ধিত যতদুর সম্ভব aনুসরণ করা হেব। াথ  েকান েকাটা সুিবধার 
আoতায়  আেবদন করেল  খােমর uপের eবং আেবদেনর uপের তা স্পষ্টভােব  uেল্লখ করেত হেব। 
 

22) মহল্লাদার পেদ িনেয়ােগর েক্ষে  মৃত বা aবসর াপ্ত দফাদার o মহল্লাদারেদর সন্তান বা তয্ক্ষ েপাষয্েদর aগর্ািধকার েদoয়া 
হেব। e িবষেয় সংিশ্লষ্ট iuিপ েচয়ারময্ােনর তয্য়ন আেবদেনর সােথ দািখল করেত হেব। 
 

23) কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক চুড়ান্তভােব মেনানয়েনর জনয্ াথ গণেক পুিলশ েভিরিফেকশেনর সািট র্িফেকট দািখল o সব্াস্থয্ পরীক্ষার জনয্ 
েমিডেকল েবােড র্র সম্মূেখ হািজর হেত হেব।  
 

24) েকান কার কারণ ছাড়াi কতৃর্পক্ষ  েয েকান সমেয়/পয র্ােয় িনেয়াগ িকর্য়া স্থিগত/বািতল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ কেরন। 
 
 
 iæevBqv ZvQwbg 

uপেজলা িনব র্াহী aিফসার 
রূপসা, খুলনা। 

েফান নমব্র: 13588841817। 
Email:unorupsha@mopa.gov bd

 
স্মারক নং : 16.55.5886.111.15.112.33-718                                                              তািরখ : 36/21/3133 িখর্ : 
 
aনুিলিপ সদয় aবগিতর জনয্ ে রণ করা হেলা: 
 
2) েজলা শাসক, খুলনা। 
3) uপ-পিরচালক, স্থানীয় সরকার, েজলা শাসেকর কায র্ালয়, খুলনা । 
4) েচয়ারময্ান, uপেজলা পিরষদ, রূপসা, খুলনা। 
 
aনুিলিপ কায র্ােথ র্ ে রণ করা হেলা :  
 
2। সহকারী কিমশনার (ভূিম), রূপসা, খুলনা। 
3। aিফসার iনচাজর্, রূপসা থানা, রূপসা, খুলনা। 
4। uপেজলা আনসার o িভিডিপ কম র্কতর্া, রূপসা, খুলনা। 
5। uপেজলা--------------------------------------------কম র্কতর্া, রূপসা, খুলনা। 
6। সহকারী ে াগর্ামার, রূপসা, খুলনা। িবজ্ঞিপ্তিট uপেজলা তথয্ বায়তেন আপেলােডর জনয্ aনুেরাধ করা হেলা। 
7। েচয়ারময্ান-------------------------------iuিনয়ন পিরষদ, রূপসা, খুলনা। তােক িবজ্ঞিপ্তিট জনবহুল স্থােন টািনেয় বহুল চােরর 
বয্বস্থা গর্হণসহ iuিনয়ন তথয্ বাতায়েন কােশর জনয্ aনুেরাধ করা হেলা। 
8। েনািটশ েবাড র্/aিফস কিপ।  
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uপেজলা িনব র্াহী aিফসার 

রূপসা, খুলনা। 
েফান নমব্র: 13588841817। 

Email:unorupsha@mopa.gov bd 
 

 


