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িবষয:় ব াঘারপাড়াব াঘারপাড়া   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন   িব িভিবিভ   ইউ িনয়নইউিনয়ন   পিরষেদরপিরষেদর   জজ  “ “মহ াদারমহ াদার ” ” পেদপেদ   সরাস িরসরাস ির   িনেয়ােগরিনেয়ােগর   লেলে
অ ি তঅ ি ত   িলিখতিলিখত ,  ,  শার ীিরকশার ীিরক  ওও  মৗিখকমৗিখক  পরী ায়পরী ায়   িনিন --বিণতবিণত   র ালরাল   ন রধার ীন রধার ী  পরী াথ গণপরী াথ গণ   াথ িমকভােবাথ িমকভােব
িনবা িচতিনবা িচত   াথ েদরাথ েদর   র ালরাল   ন েররন েরর   তািলকাতািলকা ।।

যেশার জলার বাঘারপাড়া উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়র গত ১৯-০৩-২০২০ি ঃ তািরেখর
০৫.৪৪.৪১০৯.১১.০০১.০১৭.২০-২৭৬ এবং ০১-০৬-২০২২ ি ঃ তািরেখর ০৫.৪৪.৪১০৯.০০০.১২.০০১.২২- ৩৯৬ নং ারক পে র
িনেয়াগ িব ি  মাতােবক বাঘারপাড়া উপেজলাধীন িবিভ  ইউিনয়ন পিরষেদর জ  “মহ াদারমহ াদার ” পেদ সরাসির িনেয়ােগর লে
অ  ১১ অে াবর ২০২২ি ঃ তািরখ উপেজলা িনেয়াগ বাছাই কিম , বাঘারপাড়ার ত াবধােন অ ি ত িলিখত, শারীিরক ও
মৗিখক পরী ায় িন -বিণত রাল ন রধারী পরী াথ গণ াথিমকভােব িনবািচত হেয়েছনঃ

মহ াদারমহ াদার   পেদপেদ   াথ িমকভােবাথ িমকভােব   িনবা িচতিনবা িচত   পরী াথ েদরপরী াথ েদর   র ালরাল   ন রস হঃন রস হঃ
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০০৯০০০৯০ ০০৯৫০০৯৫ মাটঃ২৭মাটঃ২৭((সাতাশসাতাশ) ) জনজন
িনবা িচতিনবা িচত   পরী াথ েদরপরী াথ েদর   িনেয়াগিনেয়াগ   সং াসং া   পরবতপরবত   কায মকায ম   িব িধিবিধ   মাতােবকমাতােবক  উপেজলাউপেজলা   িনবাহ ীিনবাহ ী  অিফসারঅিফসার ,,
ব াঘারপাড়াব াঘারপাড়া ,  ,  যেশারযেশার   ক কক ক  িহতিহত   হইেবহইেব  । ।
িনেয়াগিনেয়াগ   সং াসং া   িবষেয়িবষেয়  িব িধিবিধ   মাতােবকমাতােবক  যেকানযেকান   ধরেনরধরেনর   িস ািস া   হ েণরহেণর   মতামতা   ক পক প   সংর ণসংর ণ   কেরকের  । ।
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ইেমইল:
unobagherpara@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাননীয় সংসদ সদ , ৮৮ যেশার-৪।
২) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরচালক (ভার া ), ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, লনা ।
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, যেশার।
৫) িলশ পার, যেশার ।
৬) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, যেশার।
৭) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ , বাঘারপাড়া, যেশার।
৮) অিফসার ইনচাজ, বাঘারপাড়া থানা,, বাঘারপাড়া, যেশার ।
৯) উপেজলা েকৗশলী, উপেজলা েকৗশলীর কাযালয়, বাঘারপাড়া, যেশার।
১০) উপেজলা আনসার ও িভিডিপ কমকতা, বাঘারপাড়া, যেশার ।
১১) সহকারী া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, বাঘারপাড়া, যেশার। [ওেয়বসাইেট কােশর জ  বলা হেলা]
১২) না শ বাড ও অিফস কিপ ।
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