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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পাব বতয চট্টগ্রাম ববষয়ক মন্ত্রণালয় 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা পবরষে    

রাঙ্গামাটি        
www.rhdc.gov.bd, Email: cht.rhdc.yahoo.com 

 
 

শর্তাবলী: 

০২। আববদনকারীবক ননর্ তানরর্  আববদন ফরম ও প্রববশপবের  নমুনা ফরম পূরণ কবর আগামী ০৭/০৮/২০২২নি. র্ানরখ পর্ তন্ত  

অনফস চলাকালীন রাঙ্গামাটি পাব তর্য জেলা পনরষবদ রনির্ বাবে আববদন েমা নদবর্ হবব। জচয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পাব তর্য 

জেলা পনরষদ বরাববর ডাকবর্াবগও আববদন পে জপ্ররণ করা র্াবব। ননর্ তানরর্ র্ানরখ ও সমবয়র পর সরাসনর বা ডাকবর্াবগ 

জকান আববদনপে গ্রহণ করা হবব না। আববদন ফরম ও প্রববশ পবের নমুনা কনপ রাঙ্গামাটি পাব তর্য জেলা পনরষবদর 

www.rhdc.gov.bd ওবয়বসাইট হবর্ ডাউনবলাড করা র্াবব।  

০৩।  আববদনপবের সাবে ননবনাক্ত কাগেপোনদ ১ম জেনণর জগবেবটড কম তকর্তা কর্ততক (কম তকর্তার সুষ্পষ্ট  নাম, পদবী, সীল ও  

  স্বাির োকবর্ হবব) সর্যানয়র্ কবর সংযুক্ত করবর্ হবব। 

ক) সদ্য  জর্ালা ০৩ (নর্ন) কনপ পাসবপাট ত সাইবের রনিন ছনব। 

খ) নশিাগর্ জর্াগ্যর্ার জবাড ত/নবশ্বনবদ্যালয় কর্ততক প্রদত্ত মূল/সামনয়ক সনদ। 

গ) ইউননয়ন পনরষদ জচয়ারম্যান/বপৌর জময়র কর্ততক প্রদত্ত নাগনরকত্ব সনদ। 

ঘ) রাঙ্গামাটি পাব তর্য জেলার স্থায়ী বানসন্দার সমে তবন জেলা প্রশাসক অেবা সাবকতল চীফ কর্ততক প্রদত্ত স্থায়ী বানসন্দার সনদ। 

ি) োর্ীয় পনরচয় পে। 

চ) বীর মুনক্তবর্াদ্ধা/শহীদ মুনক্তবর্াদ্ধার পুে কন্যা/পুে-কন্যার পুে কন্যা হবল আববদবনর সাবে বীর মুনক্তবর্াদ্ধা/শহীদ 

মুনক্তবর্াদ্ধার সনদ সরকানর ননবদ তশ অনুর্ায়ী উপযুক্ত কর্ততপি কর্ততক স্বািনরর্ ও প্রনর্স্বািনরর্ হবর্ হবব এবং জময়র/ইউননয়ন 

পনরষদ জচয়ারম্যান কর্ততক প্রদত্ত বীর মুনক্তবর্াদ্ধাবদর সাবে প্রাে র সপর্কত সনদ, র্া সংনিষ্ট উপবেলা ননব তাহী কম তকর্তা কর্ততক 

প্রনর্স্বািনরর্। 

ছ) এনর্মখানা ননবাসী, শারীনরক প্রনর্বন্ধী এবং আনসার ও গ্রাম প্রনর্রিা বানহনীর প্রাে বদর উপযু তক্ত কর্ততপবির ননকট হবর্ 

প্রদত্ত সনদ। 

ঝ) আববদন পবের সাবে পরীিার নফ বাবদ ক্রনমক নং- ১ হবর্ ৭ পর্ তন্ত প্রাে বদর জিবে ৪০০/- (চারশর্) টাকা এবং ০৮ হবর্ 

১০ ক্রনমবকর প্রাে বদর জিবে ৩০০/- (নর্নশর্) টাকা (অবফরর্বর্াগ্য) জচয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পাব তর্য জেলা পনরষদ, রাঙ্গামাটি 

এর নামীয় জসানালী ব্াংক, ননউ জকাট ত নবনডং শাখার চলনর্ নহসাব নং-৫৪১৯২৪০০০০৪৭২ এ েমা নদবয় নিবপর মূলকনপ 

সংযুক্ত করবর্ হবব। 

০৪। চাকুরীরর্ প্রাে বদর প্রবয়ােনীয় কাগেপেসহ আববদন র্োর্ে কর্ততপবির মাধ্যবম ননর্ তানরর্ র্ানরখ ও সমবয়র মবধ্য জপৌৌঁছাবর্ 

হবব। আববদনপবের জকান অনগ্রম কনপ গ্রহণ করা হবব  না। 

০৫। অসম্পূণ ত ও ত্রুটিপূণ ত আববদন পে সরাসনর বানর্ল ববল গণ্য হবব। 

 

০৬। আববদনপবে জকান অসর্য র্থ্য পনরববশন করবল এবং দানখলকৃর্ কাগেপোনদ ভ্রান্ত ববল প্রর্ীয়মান হবল ননবয়াবগর জর্ জকান 

পর্ তাবয় আববদন/ননবয়াগ বানর্লসহ সংনিষ্ট আববদনকারীর নবরুবদ্ধ আইনানুগ ব্বস্থা গ্রহণ করা হবব। 

০৭। প্রাপ্ত আববদনপে বাছাইবয়র পর কর্ততপবির নবববচনায় শুধুমাে জর্াগ্য প্রাে বদর নলনখর্ পরীিায় অংশ গ্রহবণর সুবর্াগ জদয়া 

হবব। 

০৮। প্রববশ পবের মাধ্যবম নলনখর্ পরীিার এবং জনাটিশ জবাড ত ও স্থানীয় পনেকার মাধ্যবম জমৌনখক পরীিার স্থান, র্ানরখ ও সময় 

োনাবনা হবব। জমৌনখক পরীিায় অংশ গ্রহবণর সময় আববদনপবের সাবে সংযুক্ত সনদপবের মূলকনপ উপস্থাপন করবর্ হবব। 

নলনখর্ ও জমৌনখক পরীিায় অংশ গ্রহবণর েন্য জকান প্রকার টিএ/নডএ প্রদান করা হবব না। 

http://www.rhdc.gov.bd/
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