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নম্বয-46.16.8100.001.00.298.22.761                                                           তারযখ: 29.08.2022 ররিঃ 

রনয় াগ রফজ্ঞরি 

স্থানী  যকায রফবাগ, ারন যফযা-3 াখায 18.01.2022 তারযয়খয 46.00.0000.084.11.084.18.09 নং স্মাযয়ক 

প্রাি ছাড়য়েয প্রপ্ররিয়ত                         রনম্নফরণ িত শূন্য দমূ যাজস্ব খায়ত অস্থা ী রবরিয়ত রনয় ায়গয ভাধ্যয়ভ 

পূযয়ণয রনরভি ফাংরায়দয়য স্থা ী নাগরযকয়দয রনকট য়ত রনম্নফরণ িত য়তি রনধ িারযত আয়ফদন পযয়ভ দযখাস্ত আ    কযা মায়ছিঃ 

ক্র. 

নং 
য়দয নাভ দ ংখ্যা প্রফতন প্রের রিাগত ও অন্যান্য প্রমাগ্যতা 
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তিাফরী: 

1. রনধ িারযত আয়ফদন পযভ এফং প্রয়ফে যাজাী ও াায ওয় ফয়াট িার www.rajshahiwasa.portal.gov.bd এ 

এফং যাজাী ও াা, যাজাীয প্রান াখা  াও া মায়ফ। আয়ফদন পযয়ভয রনয়দ িনা অনুমা ী প্রয় াজনী  তথ্য প্রদান 

কযয়ত য়ফ। 

2. প্রাথীয়ক অফশ্যই ফাংরায়দয়য নাগরযক য়ত য়ফ। 

3. রফফারত ভররা প্রাথীয়দয প্রিয়ে স্বাভীয স্থা ী ঠিকানা উয়েখ কযয়ত য়ফ। 

4. ব্যফস্থানা রযচারক, যাজাী ও াা,         ফযাফয আয়ফদন কযয়ত য়ফ।  

5. খায়ভয উয়য প্রভাটা অিয়য                  এফং ফাভ ায়বি আয়ফদনকাযীয পূণ ি নাভ ও ঠিকানা স্পষ্ট অিয়য ররখয়ত য়ফ। 

6. রফবাগী /চাকরযযত প্রাথীয়দয অফশ্যই মথামথ কর্তিয়িয ভাধ্যয়ভ রনধ িারযত ভয় য ভয়ধ্য আয়ফদন কযয়ত য়ফ। আয়ফদয়নয 

প্রকায়না অরেভ কর েণয়মাগ্য ফয়র রফয়ফরচত য়ফ না। রনধ িারযত ভয় য য প্রকান আয়ফদন েণ কযা য়ফ না। 

7. আয়ফদনয়েয ায়থ রনয়ম্নাক্ত কাগজে ংযুক্ত কযয়ত য়ফ: 

ক) প্রথভ প্রেরণয প্রগয়জয়টড কভ িকতিা কর্তিক তযার ত ম্প্ররত প্রতারা ০3(রতন) কর ৫×৫ প্র.রভ. আকায়যয য    ছরফ 

                        ংযুক্ত কযয়ত য়ফ। 

খ) প্রাথীয়ক ব্যফস্থানা রযচারক, যাজাী ও াা এয অনুকূয়র ব্যাংক ড্রাপট/য় অড িায এয ভাধ্যয়ভ 5০০/-(াঁচত) টাকা 

(অয়পযতয়মাগ্য) জভা রদয়  ব্যাংক ড্রাপট/য় অড িায এয মূর কর আয়ফদয়নয য়ে ংযুক্ত কযয়ত য়ফ এফং আয়ফদন পযয়ভয 

রনধ িারযত স্থায়ন ব্যাংক ড্রাপট/য় অড িায নম্বয, তারযখ এফং ব্যাংক ও াখায নাভ রররফদ্ধ কযয়ত য়ফ। 
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গ) রনর্ভ ির ঠিকানা  প্রয়ফ ে ইস্যযয স্বায়থ ি আয়ফদনয়েয য়ে রনয়জয নাভ ও ঠিকানা ংফররত ১৫/-(য়নয) টাকায ডাকটিরকট 

রাগায়না ৯.৫" × ৪.৫" াইয়জয একটি আরাদা খাভ ংযুক্ত কযয়ত য়ফ। 

ঘ) প্রয়ফে স্বয়স্ত পূযণ (প্রয়মাজয    ) কয়য দারখর কযয়ত য়ফ। প্রয়ফ য়েয রনধ িারযত স্থায়ন ৫৫ প্র.রভ. আকায়যয ০১ 

 (এক) কর য            ছরফ আঠা রদয়  ংযুক্ত কযয়ত য়ফ। 

8. প্রাথীয ফ ীভা 13.10.2022রর. তারযয়খ ১৮-৩০ ফছয়যয ভয়ধ্য য়ত য়ফ। তয়ফ ফীয মুরক্তয়মাদ্ধা/ীদ মুরক্তয়মাদ্ধায়দয 

পুে/কন্যা এফং াযীরযক প্ররতফন্ধী প্রাথীয়দয প্রিয়ে ফ ীভা ৩২ ফছয ম িন্ত ররথরয়মাগ্য। ফ য়য প্রিয়ে প্রকান এরপয়ডরবট 

েণয়মাগ্য ন । 

  

9. রররখত যীিা  উিীণ ি প্রাথীয়দয প্রভৌরখক যীিায ভ  রনয়ম্নাক্ত কাগজোরদয মূর কর উস্থান/দারখর কযয়ত য়ফ: 

(ক) রিাগত প্রমাগ্যতায প্রভাণস্বরূ কর মূর নদ/মূর াভর ক নদ। 

(খ) রটি কয় িায়যয়নয ও াড ি কাউরিরয/য়ৌযবায প্রভ য/ইউর প্রচ াযম্যান কর্তিক প্রদি ০১ (এক) কর নাগরযকত্ব নদ 

দারখর কযয়ত য়ফ। 

(গ) প্রথভ প্রেরণয প্রগয়জয়টড কভ িকতিা কর্তিক প্রদি 01 কর চারযরেক নদ। 

(ঘ) জাতী  রযচ য়েয মূর কর অফশ্যই প্রভৌরখক যীিায ভ  উস্থান কযয়ত য়ফ। তয়ফ মায়দয জাতী  রযচ ে 

এখনও  রন তায়দযয়ক প্রৌযবায প্রভ য/ইউরন ন রযলয়দয প্রচ াযম্যান কর্তিক প্রদি মূর জন্মরনফন্ধন নদ প্রভৌরখক যীিায 

ভ  উস্থান কযয়ত য়ফ। 

(ঙ) ফীয মুরক্তয়মাদ্ধা/ীদ মুরক্তয়মাদ্ধায়দয পুে/কন্যা এফং াযীরযক প্ররতফন্ধী প্রাথীয়দয প্রিয়ে ফ ীভা ৩২ ফছয ম িন্ত 

ররথরয়মাগ্য। প্রয়িয়ে প্রাথীয়ক তায দারফয স্বয়ি যকায রনধ িারযত নদ/প্রভাণক আয়ফদনয়েয ায়থ দারখর কযয়ত য়ফ।  

(চ) অরবজ্ঞতায নদ (মরদ থায়ক)। 

 

10.    খ                         প্রভৌরখক যীিায ভ  রনয় াগ রফজ্ঞরিয়ত ও আয়ফদনয়ে উরেরখত কর নদ ও 

প্রযকড িয়েয তযার ত ছা াররর ০১ (এক) প্রট প্রভৌরখক যীিা েণকাযী কর্তিয়িয রনকট জভা রদয়ত য়ফ। তযা য়নয প্রিয়ে 

অফশ্যই তযা নকাযী কভ িকতিায স্যস্পষ্ট নাভ, দরফ ও রর থাকয়ত য়ফ। 

 

11. আয়ফদনে আগাভী 13.10.2022 রর. তারযয়খয ভয়ধ্য অরপ চরাকারীন ডাকয়মায়গ ব্যফস্থানা রযচারক, যাজাী ও াা, 

evmv bs-284, ‡m±i-2 nvDwRs G‡÷U, Dckni ivRkvnx-6202 প্রত ডাকয়মায়গ প্রৌৌঁছায়ত য়ফ। যারয প্রকায়না আয়ফদনে 

এ কাম িারয়  েণ কযা য়ফ না। অতয, অম্পূণ ি, ক্রটিপূণ ি ও রফরয়ম্ব প্রাি দযখাস্তমূ ফারতর ফয়র গণ্য য়ফ। 

 

12. রনয় ায়গয প্রিয়ে যকারয কর রফরধ-রফধান এফং প্রকাটা ম্পরকিত প্রচররত নীরতভারা অনুযণ কযা য়ফ।  

13. রনফ িাচনী যীিা  অংেয়ণয জন্য প্রাথীয়দয প্রকায়না টি.এ/রড.এ প্রদ া য়ফ না। 
 

14. প্রকায়না কাযণ দ িায়না ব্যরতয়যয়ক রনয় াগকাযী কর্তিি এ রফজ্ঞরিয তিাফরী রযফতিন, ংয়মাজন, রফয় াজন ফা ফারতর কযায 

িভতা ংযিণ কয়যন।  

15. আয়ফদনে েণ/ফারতর ও রনয় ায়গয রফলয়  রনয় াগকাযী কর্তিয়িয রদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফয়র গণ্য য়ফ। এ রফলয়  প্রকায়না আরি 

উত্থান কযা মায়ফনা। 

 

16. প্রকায়না কাযণ দ িায়না ব্যরতয়যয়ক রনয় াগকাযী কর্তিি এ রফজ্ঞরি ফারতর কযায িভতা ংযিণ কয়যন।  
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রাজশাহী ওয়াসা, রাজশাহী 

E-mail : rajshahiwasa@gmail.com 
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