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িনেয়াগিনেয়াগ  িব িিব ি
ানীয় সরকার (ইউিনয়নপিরষদ) কমচারী চা রী িবিধমালা, ২০১৫/তফিসল-৩ (িবিধ-১ ব )

: নং ইউিনয়েনর 
নাম

ওয়াড 
নং

পেদর নাম িনেয়াগ 
প িত

েয়াজনীয় যাগ তা

০১ ীউলা সকল 
ওয়াড

দফাদার পেদা িত মহ াদার পেদ অনূ ন ৭ (সাত) বৎসেরর চা রী।

০২ ীউলা ০৩ মহ াদার সরাসির অ ম ণী বা কান ীকতৃ বাড হেত জুিনয়র লু 
( জএসিস) অথবা সমমােনর পরী ায় উ ীণ।০৩ বধুহাটা ১নং মহ াদার সরাসির

০৪ আশা িন ৯নং মহ াদার সরাসির
০৫ তাপনগর ৯নং মহ াদার সরাসির
০৬ কাদাকািট ৬ নং ও 

৮ নং
মহ াদার সরাসির

১. দফাদার পেদর জ  াথীেক ীউলা ইউিনয়েনর য ওয়ােডর মহ াদারেদর মধ  হেত সাদা কাগজ হে
িলিখত দরখা  আহবান করা যাে  । 
২. মহ াদার পেদর জ  াথীেক সংি  ইউিনয়েনর বা ,স ব হেল সংি  ইউিনয়েনর সংি  ওয়ােডর ায়ী
বািস ােদর মধ  হেত সাদা কাগেজ হে  িলিখত দরখা  আহবান করা যাে  ।
৩. াথীেক শারীিরক ও মানিসক িটমু , দৃি স  এবং া বান হেত হেব।
৪. মহ াদার াথীর ে  বয়স ২০(িবশ) বছর হেত ৩০(ি শ) বছেরর মেধ  হেত হেব ।
৫. (ক) পু ষ াথীর ে  কমপে  উ তা ৫ ফুট ২ ইি , কমপে  বেুকর মাপ ৩০ ইি  ( াভািবক) ও ৩২ ইি
স সারণ); ওজন কমপে  ৫০ কিজ হেত হেব। (খ) মিহলা াথীর ে  কমপে  উ তা ৫ ফুট, বেুকর মাপ
কমপে  ২৮ ইি  ( াভািবক); ৩০ ইি  (স সারণ) ; ওজন কম পে  ৪৫ কিজ হেত হেব।
৬. আ হী াথীেক িলিখত তথ : (ক) আেবদনকারীর নাম, (খ) িপতার নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) ায়ী িঠকানা,
(ঙ) বতমান িঠকানা ( মাবাইল ন রসহ উে খ করেত হেব), (চ) জ  তািরখ, (ছ) ২৬-১১-২০২০ি : তািরেখ বয়স
(জ) জাতীয়তা, (ঞ) ববািহক অব া, (ট) ধম, (ঠ) িশ াগত যাগ তা।
৭. সংযু  কিপ সমহূ : হে  িলিখত আেবদন পে র সােথ িশ াগতার, সকল সনদপে র সত ািয়ত কিপ,সদ
তালা ০২( ◌্ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব, চয়ারম ান কতকৃ নাগিরক সনদ, জাতীয় পিরচয় পে র

সত ািয়ত ফেটাকিপসহ উপেজলা িনবাহী অিফসার, আশা িন, সাত ীরা বরাবর আগামী ২৬-১১-২০২০ি :
িবকাল ৫.০০ ঘিটকার মেধ  অিফস চলাকালীন সমেয় দািখল করেত হেব ।
৮. উপেজলা িনবাহী অিফসার, আশা িন, সাত ীরা বরাবর ৩০০/-(িতন শত) টাকা ব াংক াফট (অেফরত
যাগ ) আেবদেনর সােখ সংযু  করেত হেব ।
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মীর আিলফ রজা
উপেজলা িনবাহী অিফসার
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, সাত ীরা
২) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, সাত ীরা
৩) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ,, আশা িন, সাত ীরা।
৪) ভার া  কমকতা, আশা িন থানা
৫) চয়ারম ান, ০২বধুহাটা ইউিনয়ন পিরষদ/০৬নং আশা িন ইউিনয়ন পিরষদ/০৭নং ীউলা ইউিনয়ন
পিরষদ/১০নং তাপনগর ইউিনয়ন পিরষদ/১১নং কাদাকািট ইউিনয়ন পিরষদ, আশা িন, সাত ীরা।
তােক িব িট ইউিনয়ন পিরষদ, ইউিনয়ন পিরষেদর পণূ ান, হাট বাজাের ব ল চার
৬) ইউিপ সিচব, বধুহাটা, আশা িন, ীউলা, তাপনগর, কাদাকািট, ইউিনয়ন পিরষদ, আশা িন,
সাত ীরা।
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উপেজলা িনবাহী অিফসার

২


