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নাং: ২৩.২২.০০০০.০১১.১১.১৯৫.২০২০-৪১ 

২৬ স ৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ 

তাররখ:-------------------------------- 

১০ জানুয়ারর ২০২১ রিস্টাব্দ  

 

রনদয়াগ রবজ্ঞরপ্ত 
 

সামররক ভূরম ও কযান্টনদমন্ট অরিেপ্তর ও এর আওতাভূক্ত এমইও অরিস সমূদের রাজস্বখাতভুক্ত ১২ নাং সেদের রনম্নবরণ িত স্থায়ী শূন্য  ে 

পূরদণর রনরমত্ত বাাংলাদেদশর প্রকৃত নাগররকদের রনকট সেদক েরখাস্ত আেবান করা যাদে:-    
 

 দের নাম সেে নাং জাতীয় সবতন  

সেল-২০১৫ 

 দের 

সাংখ্যা 

রশক্ষাগত সযাগ্যতা সয সকল সজলার বারসন্দা/নাগররকগদণর 

আদবেন করার প্রদয়াজন সনই।  

রেসাবরক্ষক 

 

১২ ১১৩০০-২৭৩০০/- ১  সকাদনা স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় েইদত 

বারণজয রবভাদগ ২য় সেরণ বা সমমাদনর 

রসরজর এ সে স্নাতক রেরে। 

করিউটার চালনায় েক্ষতা োকদত 

েদব।  

 

মুরিগঞ্জ, িররেপুর, সগা ালগঞ্জ, 

রাজবাড়ী,  ময়মনরসাংে, সশরপুর, চাঁেপুর, 

সিনী,  াবনা, নওগাঁ, বগুড়া, গাইবান্ধা, 

কুরড়োম, খুলনা, বাদগরোট, চুয়াোঙ্গা, 

ঝালকাঠি ও  টুয়াখালী সজলা।     

তদব সকল সজলার  এরতম ও শারররীক 

প্ররতবন্ধী প্রােী আদবেন করদত  ারদবন।  

   

শতিাবলী  

১। মো ররচালক, সামররক ভূরম ও কযান্টনদমন্ট অরিেপ্তর, ঢাকা সসনারনবাস, ঢাকা-১২০৬ বরাবর আদবেন ত্র আগামী ০২-০২-২০২১ তাররদখর 

মদে স ৌৌঁছাদত েদব। অসম্পূণ ি ও ত্রুটিপূণ ি আদবেন ত্র বারতল বদল গণ্য েদব। রনরে িষ্ট তাররখ ও সমদয়র  র সকান আদবেন ত্র  েেণ করা েদব 

না। এ সক্ষদত্র সকান অরেম কর ও েেণদযাগ্য েদব না। 

২। প্রােীদক এ অরিেপ্তদরর ওদয়বসাইট www.dmlc.gov.bd সেদক চাকররর আদবেন িরম Download কদর রনি িাররত িরদম আদবেন করদত 

েদব। আদবেদনর সাদে সকান সনে/সনদের ছায়ারলর  সাংযুক্ত করার প্রদয়াজন সনই।     

৩। মো ররচালক, সামররক ভূরম ও কযান্টনদমন্ট অরিেপ্তর, ঢাকা সসনারনবাস, ঢাকা-১২০৬ এর অনুকূদল ১০০/-(একশত) টাকা মাত্র রনদম্নাক্ত সকাে 

নম্বদর সেজারী চালাদনর মােদম জমা কদর চালাদনর মূল কর  আদবেদনর সাদে সাংযুক্ত করদত েদব- 
  

১  ১ ৯ ৩ ৫  ০ ০ ৭ ০  ২ ৩ ৬ ৬ 

 

৪। প্রােীর বয়স ০২-০২-২০২১ তাররদখ সদব িাচ্চ ৩০(রত্রশ) বৎসর। তদব শারীররক প্ররতবন্ধী ও বীর মুরক্তদযাদ্ধা/শেীে বীর মুরক্তদযাদ্ধার            

পুত্র-কন্যাদের সক্ষদত্র বয়সসীমা সদব িাচ্চ ৩২ বৎসর।  

৫। চাকুরররত প্রােীদের সক্ষদত্র যোযে কর্তি দক্ষর অনুমরত েেণ কদর আদবেন করদত েদব এবাং উক্ত অনুমরত ত্র সমৌরখক  রীক্ষার সময় অবশ্যই 

প্রেশ িন করদত েদব। 

৬। সমৌরখক  রীক্ষার সময় অবশ্যই সকল সনে দত্রর মূলকর  প্রেশ িন করদত েদব। 

৭। রনদয়াগ  রীক্ষায় অাংশেেদণর জন্য সকান দেরনক/ভ্রমণ ভাতা প্রোন করা েদব না। 

৮। আদবেনকারী বীর মুরক্তদযাদ্ধার/শেীে বীর মুরক্তদযাদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা েদল সাংরিষ্ট ইউরনয়ন  ররষদের সচয়ারম্যান/রসটি কদ িাদরশদনর 

ওয়াে ি কাউরিলর/দ ৌরসভার সময়র কর্তিক প্রেত্ত প্রতযয়ন ত্র োরখল করদত েদব। 

৯। আদবেন দত্রর সাদে জাতীয়  ররচয় দত্রর িদটাকর  ও সাংরিষ্ট ইউরনয়ন  ররষদের সচয়ারম্যান/রসটি কদ িাদরশদনর ওয়াে ি 

কাউরিলর/দ ৌরসভার সময়র কর্তিক প্রেত্ত নাগররকত্ব সনে ত্র োরখল করদত েদব। 

৮। রনদয়াদগর সক্ষদত্র প্রদযাজয সরকাদরর প্রচরলত সব িদশষ রবরি-রবিান অনুসরণ করা েদব। 

১০।      কর্তি ক্ষ উদেরখত  দের সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধর ক্ষমতা সাংরক্ষণ কদরন। 

১১।      রনদয়াগ সাংক্রান্ত এ রবজ্ঞরপ্তর সাংদশািন/বারতল করার ক্ষমতা কর্তি ক্ষ সাংরক্ষণ কদরন।  

  

 

 

 

 

  

স্বাক্ষররত/- 

মো ররচালক 

সামররক ভূরম ও কযান্টনদমন্ট অরিেপ্তর 

প্ররতরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সসনারনবাস।   

 

http://www.dmlc.gov.bd/
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