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নম্বর-46.16.8100.001.00.298.22.761                                                           তাররখ: 29.08.2022 ররিঃ 

রনয় াগ রিজ্ঞরি 

স্থানী  সরকার রিভাগ, পারন সরিরাহ-3 শাখার 18.01.2022 তাররয়খর 46.00.0000.084.11.084.18.09 নং স্মারয়ক 

প্রাি ছাড়পয়ের প্রপ্ররিয়ত                         রনম্নিরণ িত শূন্য পদসমূহ রাজস্ব খায়ত অস্থা ী রভরিয়ত রনয় ায়গর মাধ্যয়ম 

পূরয়ণর রনরমি িাংলায়দয়শর স্থা ী নাগররকয়দর রনকট হয়ত রনম্নিরণ িত শয়তি রনর্ িাররত আয়িদন ফরয়ম দরখাস্ত আ    করা যায়ছিঃ 

ক্র. 

নং 
পয়দর নাম পদ সংখ্যা প্রিতন প্রেল রশিাগত ও অন্যান্য প্রযাগ্যতা 

১।                
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শতিািলী: 

1. রনর্ িাররত আয়িদন ফরম এিং প্রয়িশপে রাজশাহী ও াসার ওয় িয়পাট িাল www.rajshahiwasa.portal.gov.bd এ 

এিং রাজশাহী ও াসা, রাজশাহীর প্রশাসন শাখা  পাও া যায়ি। আয়িদন ফরয়মর রনয়দ িশনা অনুযা ী প্রয় াজনী  তথ্য প্রদান 

করয়ত হয়ি। 

2. প্রার্থীয়ক অিশ্যই িাংলায়দয়শর নাগররক হয়ত হয়ি। 

3. রিিারহত মরহলা প্রার্থীয়দর প্রিয়ে স্বামীর স্থা ী ঠিকানা উয়েখ করয়ত হয়ি। 

4. ব্যিস্থাপনা পররচালক, রাজশাহী ও াসা,         িরাির আয়িদন করয়ত হয়ি।  

5. খায়মর উপয়র প্রমাটা অিয়র                  এিং িাম পায়বি আয়িদনকারীর পূণ ি নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট অিয়র রলখয়ত হয়ি। 

6. রিভাগী /চাকরররত প্রার্থীয়দর অিশ্যই যর্থাযর্থ কর্তিপয়ির মাধ্যয়ম রনর্ িাররত সময় র ময়ধ্য আয়িদন করয়ত হয়ি। আয়িদয়নর 

প্রকায়না অরেম করপ েহণয়যাগ্য িয়ল রিয়িরচত হয়ি না। রনর্ িাররত সময় র পর প্রকান আয়িদন েহণ করা হয়ি না। 

7. আয়িদনপয়ের সায়র্থ রনয়ম্নাক্ত কাগজপে সংযুক্ত করয়ত হয়ি: 

ক) প্রর্থম প্রেরণর প্রগয়জয়টড কম িকতিা কর্তিক সতযার ত সম্প্ররত প্রতালা ০3(রতন) করপ ৫×৫ প্রস.রম. আকায়রর র    ছরি 

                        সংযুক্ত করয়ত হয়ি। 

খ) প্রার্থীয়ক ব্যিস্থাপনা পররচালক, রাজশাহী ও াসা এর অনুকূয়ল ব্যাংক ড্রাফট/প্রপ অড িার এর মাধ্যয়ম 5০০/-(পাঁচশত) টাকা 

(অয়ফরতয়যাগ্য) জমা রদয়  ব্যাংক ড্রাফট/প্রপ অড িার এর মূল করপ আয়িদয়নর সয়ে সংযুক্ত করয়ত হয়ি এিং আয়িদন ফরয়মর 

রনর্ িাররত স্থায়ন ব্যাংক ড্রাফট/প্রপ অড িার নম্বর, তাররখ এিং ব্যাংক ও শাখার নাম রলরপিদ্ধ করয়ত হয়ি। 
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গ) রনর্ভ িল ঠিকানা  প্রয়িশ পে ইস্যযর স্বায়র্থ ি আয়িদনপয়ের সয়ে রনয়জর নাম ও ঠিকানা সংিরলত ১৫/-(পয়নর) টাকার ডাকটিরকট 

লাগায়না ৯.৫" × ৪.৫" সাইয়জর একটি আলাদা খাম সংযুক্ত করয়ত হয়ি। 

ঘ) প্রয়িশপে স্বহয়স্ত পূরণ (প্রয়যাজয    ) কয়র দারখল করয়ত হয়ি। প্রয়িশ পয়ের রনর্ িাররত স্থায়ন ৫৫ প্রস.রম. আকায়রর ০১ 

 (এক) করপ র            ছরি আঠা রদয়  সংযুক্ত করয়ত হয়ি। 

8. প্রার্থীর ি সসীমা 13.10.2022রর. তাররয়খ ১৮-৩০ িছয়রর ময়ধ্য হয়ত হয়ি। তয়ি িীর মুরক্তয়যাদ্ধা/শহীদ মুরক্তয়যাদ্ধায়দর 

পুে/কন্যা এিং শারীররক প্ররতিন্ধী প্রার্থীয়দর প্রিয়ে ি সসীমা ৩২ িছর পয িন্ত রশরর্থলয়যাগ্য। ি য়সর প্রিয়ে প্রকান এরফয়ডরভট 

েহণয়যাগ্য ন । 

  

9. রলরখত পরীিা  উিীণ ি প্রার্থীয়দর প্রমৌরখক পরীিার সম  রনয়ম্নাক্ত কাগজপোরদর মূল করপ উপস্থাপন/দারখল করয়ত হয়ি: 

(ক) রশিাগত প্রযাগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সকল মূল সনদ/মূল সামর ক সনদ। 

(খ) রসটি কয়প িায়রশয়নর ও াড ি কাউরিলর/প্রপৌরসভার প্রম র/ইউরপ প্রচ ারম্যান কর্তিক প্রদি ০১ (এক) করপ নাগররকত্ব সনদ 

দারখল করয়ত হয়ি। 

(গ) প্রর্থম প্রেরণর প্রগয়জয়টড কম িকতিা কর্তিক প্রদি 01 করপ চারররেক সনদ। 

(ঘ) জাতী  পররচ পয়ের মূল করপ অিশ্যই প্রমৌরখক পরীিার সম  উপস্থাপন করয়ত হয়ি। তয়ি যায়দর জাতী  পররচ পে 

এখনও হ রন তায়দরয়ক প্রপৌরসভার প্রম র/ইউরন ন পররষয়দর প্রচ ারম্যান কর্তিক প্রদি মূল জন্মরনিন্ধন সনদ প্রমৌরখক পরীিার 

সম  উপস্থাপন করয়ত হয়ি। 

(ঙ) িীর মুরক্তয়যাদ্ধা/শহীদ মুরক্তয়যাদ্ধায়দর পুে/কন্যা এিং শারীররক প্ররতিন্ধী প্রার্থীয়দর প্রিয়ে ি সসীমা ৩২ িছর পয িন্ত 

রশরর্থলয়যাগ্য। প্রসয়িয়ে প্রার্থীয়ক তার দারির স্বপয়ি সরকার রনর্ িাররত সনদ/প্রমাণক আয়িদনপয়ের সায়র্থ দারখল করয়ত হয়ি।  

(চ) অরভজ্ঞতার সনদ (যরদ র্থায়ক)। 

 

10.    খ                         প্রমৌরখক পরীিার সম  রনয় াগ রিজ্ঞরিয়ত ও আয়িদনপয়ে উরেরখত সকল সনদ ও 

প্ররকড িপয়ের সতযার ত ছা ারলরপ ০১ (এক) প্রসট প্রমৌরখক পরীিা েহণকারী কর্তিপয়ির রনকট জমা রদয়ত হয়ি। সতযা য়নর প্রিয়ে 

অিশ্যই সতযা নকারী কম িকতিার স্যস্পষ্ট নাম, পদরি ও রসল র্থাকয়ত হয়ি। 

 

11. আয়িদনপে আগামী 13.10.2022 রর. তাররয়খর ময়ধ্য অরফস চলাকালীন ডাকয়যায়গ ব্যিস্থাপনা পররচালক, রাজশাহী ও াসা, 

evmv bs-284, ‡m±i-2 nvDwRs G‡÷U, Dckni ivRkvnx-6202 প্রত ডাকয়যায়গ প্রপৌৌঁছায়ত হয়ি। সরাসরর প্রকায়না আয়িদনপে 

এ কায িালয়  েহণ করা হয়ি না। অসতয, অসম্পূণ ি, ক্রটিপূণ ি ও রিলয়ম্ব প্রাি দরখাস্তসমূহ িারতল িয়ল গণ্য হয়ি। 

 

12. রনয় ায়গর প্রিয়ে সরকারর সকল রিরর্-রির্ান এিং প্রকাটা সম্পরকিত প্রচরলত নীরতমালা অনুসরণ করা হয়ি।  

13. রনি িাচনী পরীিা  অংশেহয়ণর জন্য প্রার্থীয়দর প্রকায়না টি.এ/রড.এ প্রদ া হয়ি না। 
 

14. প্রকায়না কারণ দশ িায়না ব্যরতয়রয়ক রনয় াগকারী কর্তিপি এ রিজ্ঞরির শতিািলী পররিতিন, সংয়যাজন, রিয় াজন িা িারতল করার 

িমতা সংরিণ কয়রন।  

15. আয়িদনপে েহণ/িারতল ও রনয় ায়গর রিষয়  রনয় াগকারী কর্তিপয়ির রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত িয়ল গণ্য হয়ি। এ রিষয়  প্রকায়না আপরি 

উত্থাপন করা যায়িনা। 

 

16. প্রকায়না কারণ দশ িায়না ব্যরতয়রয়ক রনয় াগকারী কর্তিপি এ রিজ্ঞরি িারতল করার িমতা সংরিণ কয়রন।  
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রাজশাহী ওয়াসা, রাজশাহী 

E-mail : rajshahiwasa@gmail.com 
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