
 

স্মারক নম্বর: ২৮.০২.০০০০.০১১.২৮.০৫৯.২২. তাররখ: 
০১ কারতিক ১৪২৯ 

১৭ অক্টাবর ২০২২ 

অববধ গ্যাস সংক্ াগ থেক্ক রবরত োকুন, 

দুনীরত থরাক্ধ সহায়তা করুন 

  

 রনক্য়াগ রবজ্ঞরি 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাক্েশ সরকাক্রর জ্বালারন ও খরনজ সম্পে রবভাগ কর্তিক স্মারক নম্বর:২৮.০০.০০০০.০২১.১১. 

০০৪.১৭-৩৩৫; তাররখ: ২৫.০৭.২০২২-মূক্ল প্রেত্ত ছাড়পত্র অনু ায়ী বাংলাক্েশ ততল, গ্যাস ও খরনজ সম্পে করক্পাক্রশন 

(ক্পক্রাবাংলা)-এর জন্য কর্ িচাররর রনম্নবরণ িত শূন্যপেসমূক্হ থলাকবল রনক্য়াক্গর রনরর্ত্ত রনম্নরলরখত শতিারে পূরণ সাক্পক্ে 

বাংলাক্েক্শর প্রকৃত নাগররকক্ের রনকট হক্ত েরখাস্ত আহ্বান করা  াক্ে: 
 

 

 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

পক্ের নার্ এবং জাতীয় থবতন থেল, 

২০১৫ অনু ায়ী  থেড ও ক্বতন থেল 

পক্ের 

সংখ্যা 

রশোগত থ াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা সাধারণ থজলা থকাটায় থ  

সকল থজলার প্রােীগক্ণর 

আক্বেন করার প্রক্য়াজন থনই 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১। রহসাব সহকারী 

 থেড-১৩ ( ১১০০০-২৬৫৯০/-) 

৩ (রতন)টি ন্যূনতর্ এইচ. এস. রস. পাশসহ 

রহসাব/অরডট/অে ি রবষক্য় কর্পক্ে ৪ 

(চার) বছক্রর অরভজ্ঞতা।  

- 

২। থকয়ারক্টকার 

থেড-১৩ ( ১১০০০-২৬৫৯০/-) 

১ (এক)টি স্নাতক রডেী অেবা  ন্যূনতর্ এইচ. 

এস. রস. পাশসহ সংরিষ্ট রবষক্য় 

কর্পক্ে ৪ (চার) বছক্রর অরভজ্ঞতা। 

- 

৩। থ ারম্যান 

থেড-১৩ ( ১১০০০-২৬৫৯০/-) 

১ (এক)টি সংরিষ্ট কাররগরর রবষক্য় 

রডক্লার্া/অনুক্র্ারেত সাটি ির ক্কট 

থকাস িসহ কর্পক্ে ২ (দুই) বছক্রর 

অরভজ্ঞতা। 

- 

৪। রনরাপত্তা সহকারী 

থেড-১৩ ( ১১০০০-২৬৫৯০/-) 

১ (এক)টি স্নাতক রডেী অেবা  ন্যূনতর্ এইচ. 

এস. রস. পাশসহ সংরিষ্ট রবষক্য় 

কর্পক্ে ৪ (চার) বছক্রর অরভজ্ঞতা। 

- 

৫। ইউরডএ 

থেড-১৩ ( ১১০০০-২৬৫৯০/-) 

২ (দুই)টি স্নাতক রডেী অেবা  ন্যূনতর্ এইচ. 

এস. রস. পাশসহ সংরিষ্ট রবষক্য় 

কর্পক্ে ৪ (চার) বছক্রর অরভজ্ঞতা। 

- 

৬। থেক্না টাইরপে 

থেড-১৪ (১০২০০-২৪৬৮০/-)  

২ (দুই)টি ন্যূনতর্ এইচ.এস.রস.পাশ। 

সাঁটরলরপক্ত এবং টাইরপং এ প্ররত 

রর্রনক্ট  োক্রক্র্ ৮০ ও ৩৫ শব্দ। 

বান্দরবান, খাগড়াছরড়, 

রাঙ্গার্াটি, থর্ক্হরপুর ও 

ঝালকাঠি।  
 

তক্ব, সকল থজলার 

এরতর্খানার রনবাসী ও 

শারীররক প্ররতবন্ধী প্রােীগণ 

আক্বেন করক্ত পারক্বন।   

৭। ইক্লকরররশয়ান 

থেড-১৬ (৯৩০০-২২৪৯০/-)  

১ (এক)টি ন্যূনতর্ অষ্টর্ থেরণ পাশ এবং সংরিষ্ট 

কাররগরর রবষক্য় অনুক্র্ারেত 

থরড/সাটি ির ক্কট থকাস িসহ  কর্পক্ে 

২ (দুই) বছক্রর অরভজ্ঞতা। তাছাড়া, 

অনুক্র্ারেত প্ররতষ্ঠান হক্ত জারীকৃত 

লাইক্সন্স আবশ্যক। 

ঢাকা, থগাপালগঞ্জ, র্াোরীপুর, 

রাজবাড়ী, শররয়তপুর, 

থশরপুর, বান্দরবান, 

খাগড়াছরড়, রাঙ্গার্াটি, 

জয়পুরহাট, নাক্টার, 

লালর্রনরহাট, পঞ্চগড়, 

র্াগুরা, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, 

থর্ক্হরপুর, ঝালকাঠি, 



রপক্রাজপুর ও বরগুনা। 
 

তক্ব, সকল থজলার 

এরতর্খানার রনবাসী ও 

শারীররক প্ররতবন্ধী প্রােীগণ 

আক্বেন করক্ত পারক্বন।   

৮। করম্পউটার মুদ্রােররক 

থেড-১৬ (৯৩০০-২২৪৯০/-) 

৫ (পাঁচ)টি ন্যূনতর্ এইচ.এস.রস.পাশ এবং 

করম্পউটাক্র ওয়াড ি প্রক্সরসং ও ডাটা 

এরি-থত েেতাসহ করম্পউটার 

টাইরপংক্য় সব িরনম্ন গরত  প্ররত রর্রনক্ট 

ইংক্ররজক্ত ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ 

শব্দ। 

টাঙ্গাইল, থনত্রক্কানা, থশরপুর, 

ব্রাহ্মণবারড়য়া, থনায়াখালী, 

রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, 

গাইবান্ধা, খুলনা,  ক্শার, 

সাতেীরা, বররশাল ও 

হরবগঞ্জ। 

তক্ব, সকল থজলার 

এরতর্খানার রনবাসী ও 

শারীররক প্ররতবন্ধী প্রােীগণ 

আক্বেন করক্ত পারক্বন।   

৯। থটরলক্ ান অপাক্রটর 

থেড-১৬ (৯৩০০-২২৪৯০/-) 

১ (এক)টি ন্যূনতর্ ১ (এক) বছক্রর অরভজ্ঞতাসহ 

এইচ.এস.রস.পাশ। 

থগাপালগঞ্জ, র্াোরীপুর, 

রাজবাড়ী, শররয়তপুর, 

থনত্রক্কানা, থশরপুর, 

বান্দরবান, খাগড়াছরড়, 

রাঙ্গার্াটি, জয়পুরহাট, 

লালর্রনরহাট, পঞ্চগড়, 

র্াগুরা, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, 

থর্ক্হরপুর, ঝালকাঠি, 

রপক্রাজপুর ও বরগুনা।  
 

তক্ব, সকল থজলার 

এরতর্খানার রনবাসী ও 

শারীররক প্ররতবন্ধী প্রােীগণ 

আক্বেন করক্ত পারক্বন।   

১০। থোর এক্টনক্ডন্ট 

থেড-১৮ (৯০০০-২১৮০০/-)  

 

১ (এক)টি ন্যূনতর্ এস.এস.রস.পাশসহ ১ (এক) 

বছক্রর অরভজ্ঞতা। 

থগাপালগঞ্জ, র্াোরীপুর, 

রাজবাড়ী, শররয়তপুর, 

থশরপুর, চট্টোর্, বান্দরবান, 

খাগড়াছরড়, রাঙ্গার্াটি, 

জয়পুরহাট, লালর্রনরহাট, 

পঞ্চগড়, র্াগুরা, নড়াইল, 

চুয়াডাঙ্গা, থর্ক্হরপুর, 

ঝালকাঠি, রপক্রাজপুর ও 

বরগুনা। 
 

তক্ব, সকল থজলার 

এরতর্খানার রনবাসী ও 

শারীররক প্ররতবন্ধী প্রােীগণ 

আক্বেন করক্ত পারক্বন।   
 

 

 

 

অন্যান্য শতিাবলী: 

১। বয়সসীর্া (age limit) : ২৫.০৩.২০২০ তাররক্খ বয়স: 

(ক) উরিরখত তাররক্খ প্রােীর বয়স ১৮ (আঠার) হক্ত ৩০ (রত্রশ) বছক্রর র্ক্ে হক্ত হক্ব। 

(খ) মুরিক্ াদ্ধা/শহীে মুরিক্ াদ্ধার পুত্র-কন্যা এবং শারীররক প্ররতবন্ধী প্রােীর থেক্ত্র বয়স ১৮ (আঠার) হক্ত ৩২ (বরত্রশ) 

বছক্রর র্ক্ে হক্ত হক্ব।  



(গ) মুরিক্ াদ্ধা/শহীে মুরিক্ াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা এরূপ প্রােীর থেক্ত্র বয়স ১৮ (আঠার) হক্ত ৩০ (রত্রশ) বছক্রর 

র্ক্ে হক্ত হক্ব।  

(ঘ) বয়স প্রর্াক্ণর থেক্ত্র এনআইরড কাড িসহ এস.এস.রস./অষ্টর্ থেরণ (প্রক্ াজূ থেক্ত্র) পরীোয় উত্তীণ ি সাটি ির ক্কক্ট 

রলরপবদ্ধ জন্ম তাররখ প্রকৃত জন্ম তাররখ রহক্সক্ব গণ্য করা হক্ব।  

(ঙ) বয়স সংক্রান্ত থকান এর ক্ডরভট (affidavit) েহণক্ াগ্য হক্ব না।  

 

২। অনলাইক্ন আক্বেনপত্র পূরণ এবং পরীোর র  জর্াোন শুরু ও থশষ হওয়ার তাররখ ও সর্য়: 

(ক) ০১.১১.২০২২ তাররখ সকাল ১০:০০ ঘটিকা থেক্ক আক্বেনপত্র োরখল এবং পরীোর র  জর্াোন শুরু হক্ব।  

(খ)  ২৫.১১.২০২২ তাররখ রবকাল ৫:০০ ঘটিকার র্ক্ে আক্বেনপত্র জর্াোন অবশ্যই সম্পন্ন করক্ত হক্ব।  

(গ) শুধুর্াত্র User ID প্রাি প্রােীগণ উি সর্ক্য়র পরবতী ৭২ ঘন্টা প িন্ত (অে িাৎ ২৮.১১.২০২২ তাররখ রবকাল ৫:০০ 

ঘটিকা প িন্ত) এসএর্এস-এর র্ােক্র্ র  জর্া রেক্ত পারক্বন।  

(ঘ) রনধ িাররত তাররখ ও সর্ক্য়র পক্র থকান আক্বেনপত্র েহণ করা হক্ব না। 
 

 

৩। অনলাইক্ন আক্বেন করার পদ্ধরত: 

(ক) চাকররপ্রােীক্ক থটরলটক বাংলাক্েশ রলিঃ-এর web address (http://bogmc.teletalk.com.bd) 

অেবা বাংলাক্েশ ততল, গ্যাস ও খরনজ সম্পে করক্পাক্রশন (ক্পক্রাবাংলা)-এর web address 

(www.petrobangla.org.bd)-এর র্ােক্র্ জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালক্য়র পররপত্র নম্বর-

০৫.১১০.০০০০.০০.০০.০৮৯.১৪.০১; তাররখ: ২৯.১২.২০১৪ অনু ায়ী চাকররর আক্বেনপক্ত্রর র্ক্ডল  রর্ অনুসরক্ণ 

থপক্রাবাংলা কর্তিক রনধ িাররত  রক্র্ আক্বেনপত্র পূরণ কক্র Online Registration কা িক্রর্ এবং র  জর্া 

প্রোন করক্ত হক্ব।  

 

(খ) উরিরখত (http://bogmc.teletalk.com.bd)) ওক্য়বসাইট ওক্পন করক্ল Circular এবং Apply 

Now (১০ (েশ)টি কূাটাগরর পক্ের জন্য রনধ িাররত application form (আক্বেন  রর্)-এর থররডও বাটন থেখা 

 াক্ব। Circular-এর থররডও বাটন রিক করক্ল রনক্য়াগ রবজ্ঞরি পাওয়া  াক্ব। বাংলাক্েশ ততল, গ্যাস ও খরনজ সম্পে 

করক্পাক্রশন (ক্পক্রাবাংলা)-এর web address (www.petrobangla.org.bd)-এ আক্বেনপত্র পূরক্ণর 

রবস্তাররত রনক্ে িশনা থেয়া আক্ছ।  রর্ পূরক্ণর পূক্ব ি প্রােীক্ক Circular (রনক্য়াগ রবজ্ঞরি)  download কক্র 

প্ররতটি রনক্ে িশনা ভাল কক্র আয়ত্ত কক্র application form-এর প্ররতটি field-এ প্রেত্ত তথ্য/রনক্ে িশনা অনুসরণ 

করত  রর্ পূরণ করক্ত হক্ব। লাল তারকা রচহ্ন field-সমূহ অবশ্যই পূরণ করক্ত হক্ব।  রক্র্ জাতীয় পররচয়পত্র 

(NID) নম্বর/জন্ম রনবন্ধন নম্বর অবশ্যই োরখল করক্ত হক্ব।  

 

 (গ) ছরব (Photo): আক্বেন  রর্ (Application Form) সঠিকভাক্ব পূরণ সম্পন্ন হক্ল, Application 

 রর্টির Preview থেখা  াক্ব। Preview-এর রনধ িাররত স্থাক্ন প্রােীক্ক রনরে িষ্ট র্াক্পর রনক্জর ররঙন ছরব scan 

কক্র upload করক্ত হক্ব। সাো-কাক্লা ছরব েহণক্ াগ্য হক্ব না। উক্িখ্য, ছরবর আকার হক্ত হক্ব ৩০০×৩০০ Pixel  

(JPG Format), থকানভাক্বই এর কর্/ক্বশী নয় এবং file size হক্ব সক্ব িাচ্চ ১০০ KB. উরিরখত র্াক্পর ছরব না 

হক্ল, আক্বেনপত্র বারতল হক্ব। সাইডরভউ/সানগ্লাসসহ ছরব েহণক্ াগ্য হক্ব না। Home Page-এর Help Menu-

থত রিক করক্ল Photo এবংSignature সম্পক্কি রবস্তাররত রনক্ে িশনা পাওয়া  াক্ব। 
 

(ঘ) স্বাের (Signature): Application Preview-থত স্বােক্রর জন্য রনধ িাররত স্থাক্ন রনক্জর স্বাের scan 

কক্র upload করক্ত হক্ব। উক্িখ্য, স্বােক্রর আকার হক্ব ৩০০×৮০ Pixel (JPG Format), থকানভাক্বই এর 

কর্ বা থবশী নয় এবং file size হক্ব সক্ব িাচ্চ ৬০ KB. উরিরখত রনক্ে িশনা অনু ায়ী প্রােীর রনরে িষ্ট র্াক্পর স্বাের না 

হক্ল আক্বেনপত্র বারতল বক্ল গণ্য হক্ব। 
 

(ঙ)  থঘাষণা (Declaration): প্রােীক্ক অনলাইন আক্বেনপক্ত্রর (Application Form) রডিাক্রশন অংক্শ এর্ক্র্ ি 

থঘাষণা রেক্ত হক্ব থ , আক্বেনপক্ত্র প্রেত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সতূ। অসতূ বা রর্থ্যা প্রর্ারণত হক্ল অেবা থকান 

অক্ াগ্যতা ধরা পড়ক্ল বা থকান অরনয়ক্র্র আেয় েহণ করক্ল, পরীোর পূক্ব ি বা পক্র থ  থকান প িাক্য় প্রারে িতা বারতল 

এবং ভরবষ্যক্ত থপক্রাবাংলা কর্তিক তার রবরুক্দ্ধ থ  থকান আইনগত ব্যবস্থা েহণ করা  াক্ব। 

 

http://www.petrobangla.org.bd)-/
http://www.petrobangla.org.bd)-এ


(চ) এসএর্এস পাঠাক্নার রনয়র্াবলী ও পরীোর র  প্রোন: অনলাইক্ন আক্বেনপত্র (Application Form)  ো েভাক্ব 

পূরণপূব িক রনক্ে িশনার্ক্ত ছরব এবং signature upload কক্র প্রােী কর্তিক আক্বেনপত্র submission সম্পন্ন 

হক্ল, করম্পউটাক্র ছরবসহ Application Preview করপ থেখা  াক্ব। রনর্ভ িলভাক্ব আক্বেনপত্র submit করা 

সম্পন্ন হক্ল, প্রােী একটি User ID-সহ ছরব এবং স্বােরযুি একটি applicant’s copy পাক্ব। উি 

applicant’s  copy প্রােীক্ক রপ্রন্ট অেবা download কক্র সংরেণ করক্ত হক্ব। Applicant’s করপক্ত 

একটি User ID থেয়া োকক্ব এবং User ID ব্যবহার কক্র থটরলটক বাংলাক্েশ রলিঃ কর্তিক এসএর্এস-এর র্ােক্র্ 

প্রেত্ত রনক্ে িশনা অনুসাক্র প্রােী রনক্ম্নাি পদ্ধরতক্ত থ  থকান Teletalk pre-paid mobile নম্বক্রর র্ােক্র্ 

SMS কক্র পরীোর র  বাবে ক্ররর্ক নং- ১ হক্ত ৯ এ বরণ িত পেসমূক্হর (ক্েড-১৩ হক্ত থেড-১৬) জন্য ২০০.০০ 

(দুইশত) টাকা এবং ক্ররর্ক নং-১০ এ বরণ িত পক্ের (ক্েড-১৮) জন্য ১০০.০০ (একশত) টাকা (অক্ রৎক্ াগ্য) জর্া রেক্ত 

হক্ব। 

 

(i) প্রের্ SMS: BOGMC <space> User ID রলক্খ send করুন ১৬২২২ নম্বক্র। 

 Example : BOGMC M27313 and send to 16222. 

 

 Reply: with verification, Applicant’s Name, Post name, text as per 

BOGMC and generation of a PIN. Tk. 200.00 or Tk.100.00 will be charged 

as application fee. Your PIN is (8 digit number) 12345678.  

 
 

(ii) রিতীয় SMS: BOGMC <space>Yes<space>PIN রলক্খ send করুন ১৬২২২ নম্বক্র। 

      Example : BOGMC YES 12345678 

 

Reply: Congratulation Applicant’s Name, payment completed 

successfully for BOGMC Application for xxxxxxxxxxxx User ID is 

(xxxxxx) and password (xxxxxx).  

 

“রবক্শষভাক্ব উক্িখ্য, আক্বেনপক্ত্রর সকল অংশ পূরণ কক্র submission করা হক্লও পরীোর র  জর্া না থেয়া 

প িন্ত আক্বেনপত্র থকান অবস্থাক্তই েহণ করা হক্ব না।” 
 
 

(ছ) প্রক্বশপত্র প্রারির রবষয়টি http://bogmc.teletalk.com.bd অেবা বাংলাক্েশ ততল, গ্যাস ও খরনজ সম্পে 

করক্পাক্রশন (ক্পক্রাবাংলা)-এর ওক্য়বসাইক্ট (www.petrobangla.org.bd) এবং প্রােীর থর্াবাইল থ াক্ন 

SMS-এর র্ােক্র্ (শুধু থ াগ্য প্রােীক্ের)  োসর্ক্য় জানাক্না হক্ব। online আক্বেনপক্ত্র প্রােীর প্রেত্ত থর্াবাইল থ াক্ন 

পরীো সংক্রান্ত  াবতীয় থ াগাক্ াগ সম্পন্ন করা হক্ব রবধায় উি নম্বরটি সাব িেরণক সচল রাখা, SMS read করা এবং 

প্রাি রনক্ে িশনা তাৎেরণকভাক্ব অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।  

 

SMS-এ থপ্রররত User ID এবং Password ব্যবহার কক্র পরবতীক্ত থরাল নম্বর, পক্ের নার্, ছরব, পরীোর 

তাররখ, সর্য় ও থভনুূ’র নার্ ইতূারে তথ্যসংবরলত প্রক্বশপত্র প্রােী download-পূব িক রপ্রন্ট (সম্ভব হক্ল ররঙন) কক্র 

রনক্বন। প্রােী এ প্রক্বশপত্রটি রলরখত পরীোয় অংশেহক্ণর সর্ক্য় এবং উত্তীণ ি হক্ল, থর্ৌরখক পরীোর সর্ক্য় অবশ্যই প্রেশ িন 

করক্বন। 
 

(জ) শুধু থটরলটক রপ্র-থপইড থর্াবাইল থ ান থেক্ক প্রােীগণ রনম্নবরণ িত এসএর্এস পদ্ধরত অনুসরণ কক্র রনজ রনজ User ID, 

Serial এবং PIN পুনরুদ্ধার করক্ত পারক্বন। User ID জানা োকক্ল, BOGMC 

<Space>Help<Space>User<Space>User ID & sent to 16222. 

 

 Example: BOGMC HELP USER ABCDEF  

 

 PIN নম্বর জানা োকক্ল, BOGMC <Space> Help<Space>PIN<Space>PIN No. & 

send to 16222. 

 

 Example: BOGMC HELP PIN 12345678 

http://bogmc.teletalk.com.bd/


 

৪। রলরখত পরীো ও থর্ৌরখক পরীোর থনাটিশ প্রােীর থর্াবাইক্ল SMS-এর র্ােক্র্ এবং থপক্রাবাংলার ওক্য়বসাইট-এর 

র্ােক্র্ জানাক্না হক্ব। 

 

৫। েহণক্ াগ্য চাকররপ্রােীক্ের রলরখত পরীো েহণ করা হক্ব। রলরখত পরীোয় উত্তীণ ি প্রােীক্ের সাোৎকার/ক্র্ৌরখক পরীো 

েহণকাক্ল রনধ িাররত আক্বেন  রক্র্ প্রােীর উরিরখত তথ্য প্রর্াক্ণর জন্য আবরশ্যকভাক্ব রনম্নরলরখত কাগজপত্র/সনেপত্র এর 

মূলকরপ থর্ৌরখক পরীো/সাোৎকার েহণকারী করর্টি/কর্তিপক্ের রনকট প্রেশ িনপূব িক প্ররতটির ০১টি কক্র সতূারয়ত  ক্টাকরপ 

জর্া রেক্ত হক্ব: 
 

 (ক) প্রােীর সকল রশোগত থ াগ্যতার সনেপত্র (প্রক্ াজূ থেক্ত্র অরভজ্ঞতার সনেপত্র); 

 

(খ) ইউরনয়ন পররষক্ের থচয়ারম্যান/থপৌরসভার থর্য়র/কাউরন্সলর/রসটি করক্পাক্রশক্নর ওয়াড ি কাউরন্সলর/ 

সরকারর/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাক্নর ৯র্ ও তদূর্ধ্ি থেডর্ভি কর্ িকতিা কর্তিক প্রেত্ত চারররত্রক সনেপত্র; 
 

            (গ) প্রােী থ  ইউরনয়ন/ক্পৌরসভা/রসটি করক্পাক্রশক্নর বারসন্দা থস ইউরনয়ন পররষক্ের থচয়ারম্যান/ক্পৌরসভার 

থর্য়র/কাউরন্সলর/রসটি করক্পাক্রশক্নর ওয়াড ি কাউরন্সলর কর্তিক প্রােীর রনজ থজলা উক্িখপূব িক প্রেত্ত নাগররকক্ের 

সনেপত্র;  

(ঘ) প্রােীর জাতীয় পররচয়পত্র (এনআইরড) অেবা জন্ম রনবন্ধন সনেপত্র (প্রােী কর্তিক চাকররর আক্বেন  রক্র্ থ  তথ্য 

প্রোন করা হক্ব); 
 

(ঙ) মুরিক্ াদ্ধা/শহীে মুরিক্ াদ্ধাক্ের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা রহক্সক্ব চাকররপ্রােীর রপতা/র্াতা এবং 

রপতা-র্াতার রপতা/র্াতা মুরিক্ াদ্ধা/শহীে মুরিক্ াদ্ধা রহক্সক্ব রবক্বরচত হক্বন, প্রধানর্ন্ত্রীর কা িালক্য়র পত্র 

সংখ্যা-০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬; তাররখ: ০৭.১১.২০১০ থর্াতাক্বক  াঁক্ের নার্ মুরিবাতিা পরত্রকায় 

প্রকারশত হক্য়রছল; অেবা বাংলাক্েশ থগক্জক্ট প্রকারশত হক্য়রছল; অেবা  াঁরা র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী থশখ হারসনার 

স্বােরযুি সনেপত্র (certificate) েহণ কক্রক্ছন। এছাড়া, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক র্ন্ত্রণালক্য়র পররপত্র নম্বর-

৪৮.০০.০০০০.০০৩.২৫.০১৯.২০.৮৭৫; তাররখ: ১৮.১০.২০২০ অনু ায়ী উি র্ন্ত্রণালক্য়র ওক্য়বসাইক্ট  

(www.molwa.gov.bd) সংররেত/প্রেরশ িত থ  থকান একটি প্রর্াণক োকক্ল, তা সঠিক ও েহণক্ াগ্য 

র্ক্র্ ি রবক্বরচত হক্ব। এক্েক্ত্র প্রর্াণক রহক্সক্ব সংরিষ্ট মুরিক্ াদ্ধা/শহীে মুরিক্ াদ্ধার মূল সনেপত্র প্রেশ িন এবং 

এর সতূারয়ত করপসহ চাকররপ্রােী মুরিক্ াদ্ধা বা শহীে মুরিক্ াদ্ধার পুত্র-কন্যা বা পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা এ র্ক্র্ ি 

সংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষক্ের থচয়ারম্যান/ক্পৌরসভার থর্য়র/কাউরন্সলর/রসটি করক্পাক্রশক্নর ওয়াড ি কাউরন্সলর 

কর্তিক প্রেত্ত প্রতূয়নপত্র; 
 

(চ) চাকররপ্রােী একজন শারীররক প্ররতবন্ধী/এরতর্খানা রনবাসী-এ র্ক্র্ ি সরকাক্রর সর্াজ কল্যাণ র্ন্ত্রণালক্য়র অধীন 

সংরিষ্ট অর স অেবা সংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষক্ের থচয়ারম্যান/ক্পৌরসভার থর্য়র/কাউরন্সলর/রসটি করক্পাক্রশক্নর 

ওয়াড ি কাউরন্সলর কর্তিক প্রেত্ত প্রতূয়নপত্র;  
 

(ছ) উপজাতীয় প্রােীর থেক্ত্র সংরিষ্ট উপক্জলা রনব িাহী অর সার কর্তিক প্রেত্ত উপজাতীয় রবষয়ক সনেপত্র। অন্যান্য 

থকাটার প্রােীক্ের থেক্ত্র সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাক্নর  ক্োপযুি অর সার কর্তিক প্রেত্ত সনেপত্র;  
 

(জ) সরকারর/আধা-সরকারর/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাক্ন কর্ িরত প্রােীক্ের থেক্ত্র  ো ে কর্তিপক্ের অনুর্রতপত্র;  
 

(ঝ) সকল সনেপত্র/থরকড িপত্র সরকারর/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাক্নর ৯র্ ও তদূর্ধ্ি থেডর্ভি কর্ িকতিা কর্তিক অবশ্যই 

সতূারয়ত হক্ত হক্ব; 

৬। এ রনক্য়াক্গর থেক্ত্র সরকারর রবরধ/রনক্ে িশ থর্াতাক্বক সকল প্রকার থকাটা পদ্ধরত অনুসরণ করা হক্ব। র্রহলা থকাটা ব্যতীত 

অন্যান্য থকাটা োবীর সর্ে িক্ন প্রােীক্ক সরকাক্রর সব িক্শষ নীরতর্ালা অনু ায়ী  ো ে কর্তিপে কর্তিক প্রেত্ত সনে/প্রর্াণপক্ত্রর 

সতূারয়ত  ক্টাকরপ। 
 

৭। অসম্পূণ ি/র্ভল তথ্য সংবরলত/ত্রুটিপূণ ি আক্বেনপত্র বারতল বক্ল গণ্য হক্ব। 
 

৮। থকান প্রােী রনক্য়াগ লাক্ভর পর তার প্রেত্ত থকান তথ্য রর্থ্যা প্রর্ারণত হক্ল রনক্য়াগ বারতলসহ তার রবরুক্দ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ 

করা হক্ব। 

http://www.molwa.gov.bd/


৯।  রে থকান প্রােী বাংলাক্েক্শর নাগররক নক্হন, এরূপ থকান ব্যরিক্ক রববাহ কক্র োক্কন বা রববাহ করক্ত প্ররতশ্রুরতবদ্ধ হক্য় 

োক্কন, তাহক্ল রতরন আক্বেক্নর অক্ াগ্য রবক্বরচত হক্বন। 

১০। রনক্য়াক্গর রবষক্য় থকান প্রকার সুপাররশ বা তেরবর প্রােীর অক্ াগ্যতা রহক্সক্ব রবক্বরচত হক্ব। 

১১। পরীোয় অংশেহক্ণর জন্য থকান প্রকার টিএ/রডএ প্রোন করা হক্ব না। 

১২। থকান কারণ েশ িাক্না ব্যরতক্রক্ক রনক্য়াগকারী কর্তিপে থ  থকান আক্বেনপত্র েহণ অেবা বারতল এবং এ রনক্য়াগ কা িক্রক্র্র 

আংরশক/সম্পূণ ি পররবতিন/বারতল এবং পক্ের সংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধর ের্তা সংরেণ কক্র। এ রনক্য়াক্গর থেক্ত্র রনক্য়াগকারী 

কর্তিপক্ের রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বক্ল গণ্য হক্ব। 

১৩। উপরে উরেখ কো হয়নি এমি ক্ষেরে বাাংলারেশ তৈল, গ্যাস ও খরনজ সম্পে করক্পাক্রশন )থপক্রাবাংলা(- এর কর্ িচারী 

চাকরর প্ররবধানর্ালা-এর রবধানাবলী এবং জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় কর্তিক জাররকৃত রবরধ-রবধান প্রক্ াজূ হক্ব। 

 

 

র্হাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)  

ও 

সেস্য-সরচব, জুরনয়র রসক্লকশন করর্টি 


