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অরিস আদেশ 

 

  ইউরনয়ন পররষদের রবরিন্ন ওয়াদড ে শূণ্যপদের রবপরীদত সরাসরর/পদোন্নরতর মাধ্যদম েিাোর ও মহল্লাোর রনদয়াদগর জন্য অদ্য 

৩০/১১/২০২১ মমৌরখক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীগদণর মদধ্য  মমৌরখক পরীক্ষা মবাড ে/বাছাই করমটির সুপাররদশর রিরিদত স্থানীয় সরকার (ইউরনয়ন 

পররষে) গ্রাম পুরলশ বারহনীর গঠন, প্ররশক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুররর শতোবলী সম্পরকেত রবরিমালা ২০১৫ এর ৮ নাং ক্ররমদকর (৩) নাং অনুদেদের 

আদলাদক রনম্নবরণ েত আদবেনকারীগণদক েিাোর/মহল্লাোর রনদয়াগ  প্রোন করা হদলা। রনদয়াগ প্রাপ্ত আদবেনকারীগণ আগামী ০১/১২/২০২১ 

রিস্টাব্দ তাররদখ উপদজলা রনবাহী অরিসাদরর কার্ োলদয় মর্াগোদনর জন্য বলা হদলা। 

 

ক্রম আদবেনকারীর নাম ও ঠিকানা মরাল নম্বর ইউরনয়ন পদের নাম ওয়াদড ের নাম 

০১ মমাঃ রুদবল মহাদসন, রপতা- হাদশম আলী, মাতা- করহনূর মবগম, 

গ্রাম- ছুটিপুর, রিকরগাছা, র্দশার। 

০১ ০১ নাং গঙ্গানন্দপুর েিাোর - 

০২ মমাঃ বাবলুর রহমান, রপতা- মৃত মনদছর আলী, মাতা- মৃত 

আদনায়ার মবগম, গ্রাম- কাদয়মদকালা, রিকরগাছা, র্দশার। 

০৩ ০২ মাগুরা মহল্লাোর ০১ 

০৩ শররফুল ইসলাম, রপতা- আবু বাক্কার রছরিক, মাতা- নারসমা 

মবগম, গ্রাম- মাগুরা, রিকরগাছা, র্দশার। 

০৯ ০২ মাগুরা মহল্লাোর ০৭ 

০৪ মমাঃ আবুল মহাদসন, রপতা- মমাঃ আলী মহাদসন, মাতা- মমাছাঃ 

আশুরা মবগম, গ্রাম- খাসখালী, রিকরগাছা, র্দশার। 

১১ ০৩ রশমুরলয়া েিাোর - 

০৫ রেরলপ মন্ডল, রপতা- কযাোর মন্ডল, মাতা- মাররয়া মন্ডল, গ্রাম- 

গঙ্গািরপুর, রিকরগাছা, র্দশার। 

১৪ ০৩ নাং রশমুরলয়া মহল্লাোর ০৩ 

06 কারিেক, রপতা- রজদতন রবশ্বাস, মাতা- কারল োরস, 

গ্রাম- জািরনগর, রিকরগাছা, র্দশার। 

১৯ ০৪ নাং গেখালী মহল্লাোর ০৬ 

০৭ মমাঃ আরশকুর রহমান, রপতা- মমাঃ আবুল কালাম, 

মাতা-মজাসনা মবগম, গ্রাম- মমারহনীকাঠি, রিকরগাছা, র্দশার। 

২১ ০৫ নাং পারনসারা েিাোর - 

০৮ মমাঃ ইউছুপ মহাদসন, রপতা- মমাঃ ইব্রারহম, মাতা- সাররয়া, গ্রাম-  

সাগরপুর, রিকরগাছা, র্দশার। 

২৫ ০৬ নাং রিকরগাছা মহল্লাোর ০২ 

০৯ লাবনী সুলতানা, রপতা- মমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাতা- মমাছাঃ 

আদনায়ারা মবগম, গ্রাম- বাদে নািারন, রিকরগাছা, র্দশার। 

৫৬ ০৭ নাং নািারন মহল্লাোর ০৪ 

১০ মমাঃ শারহন আলম, রপতা- মমাঃ মমদহেী হাসান, 

মাতা- চম্পা খাতুন, গ্রাম- কররম আলী, রিকরগাছা, র্দশার। 

৪৫ ০৭ নাং নািারন মহল্লাোর ০৫ 

১১ মমাঃ ইসরারিল ইসলাম, রপতা- মমাঃ আব্দুর ররশে, 

মাতা- হারলমা খাতুন, গ্রাম- গুননগর, রিকরগাছা, র্দশার। 

৩৫ ০৭ নাং নািারন মহল্লাোর ০6 

12 মমাঃ আবুল বাসার, রপতা- কাদশম আলী, মাতা- মজাহরা মবগম, 

গ্রাম- শরীিপুর, রিকরগাছা, র্দশার। 

49 ০৭ নাং নািারন মহল্লাোর ০7 

13 মমাঃ ইব্রারহম খরলল, রপতা- মমাঃ আলমগীর মহাদসন, 

মাতা- মিরদেৌসী খাতুন, গ্রাম- হারিয়া, রিকরগাছা, র্দশার। 

47 ০৭ নাং নািারন মহল্লাোর ০8 

14 রায়হান উিীন, রপতা- মমাঃ মতািাদজ্জল , মাতা- মমাছাঃ রশউলী 

খাতুন, গ্রাম- বাইসা, রিকরগাছা, র্দশার। 

29 ০৭ নাং নািারন মহল্লাোর ০9 

  ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ। 

   ৩০ নদিম্বর ২০২১ রিস্টাব্দ। 

উন্নয়দনর গণতন্ত্র 

মশখ হারসনার মূলমন্ত্র 

 



15 ইয়ানুর রহমান, রপতা- ইউনুছ আলী,  মাতা- রশউলী, 

গ্রাম- রনরিন্তপুর, রিকরগাছা, র্দশার। 

77 ০8 নাং 

রনব োসদখালা 

মহল্লাোর ০6 

১৬ অদশাক কুমার জীবন, রপতা- নীল রতন োস, মাতা- হারস োস, 

গ্রাম- বল্লা, রিকরগাছা, র্দশার। 

৭৮ ০8 নাং 

রনব োসদখালা 

মহল্লাোর ০৮ 

১৭ মমাছাঃ ররহমা খানম, রপতা- মমাঃ রখরের মমাল্লা, মাতা- মমাছাঃ 

মরাদকয়া মবগম,  গ্রাম- নওয়ালী, রিকরগাছা, র্দশার। 

৭২ ০8 নাং 

রনব োসদখালা 

মহল্লাোর ০৯ 

 

১৮ মমাঃ আল আরমন, রপতা- মমাঃ আব্দুল আরজজ, 

মাতা- মমাছাঃ জদবো খাতুন, গ্রাম- কুল্যা, রিকরগাছা, র্দশার। 

৮০ ০৯ নাং হারজরবাগ েিাোর - 

 

১৯ রেপু োস, রপতা- আশু োস, মাতা- নরমতা োসী, 

গ্রাম- মাটিদকামরা, রিকরগাছা, র্দশার। 

৮৩ ০৯ নাং হারজরবাগ মহল্লাোর ০৬ 

 

২০ মমাঃ আরমর মহাদসন, রপতা- মমাঃ নুর ইসলাম, 

মাতা- মমাছাঃ নুর জাহান, গ্রাম- মেউলী, রিকরগাছা, র্দশার। 

৮৫ ০৯ নাং হারজরবাগ মহল্লাোর ০৯ 

 

২১ মমাঃ ইকবাল মহাদসন, রপতা- আলী মহাদসন, মাতা- মমাছাঃ জররনা 

খাতুন, গ্রাম- শাংকরপুর, রিকরগাছা, র্দশার। 

৯৯ ১০ নাং শাংকরপুর মহল্লাোর ০১ 

২২ মমাঃ রাজু আহদেে, রপতা- মমাঃ আঃ খাদলক, মাতা- ফুলঝুরর 

মবগম, গ্রাম- কুলবািীয়া, রিকরগাছা, র্দশার। 

১১৮ ১০ নাং শাংকরপুর মহল্লাোর ০২ 

২৩ হররোস কুমার,রপতা- অরজত চন্দ্র োস,  মাতা- গীতা রানী, গ্রাম- 

কুমরী, রিকরগাছা, র্দশার। 

১২৩ ১০ নাং শাংকরপুর মহল্লাোর ০৩ 

২৪ রাজু আহদেে, রপতা- মমাঃ আররজুল ইসলাম, মাতা- মমাছাঃ 

মদনায়ারা খাতুন, গ্রাম- মসদকন্দারকাটি, রিকরগাছা, র্দশার। 

৮৮ ১০ নাং শাংকরপুর মহল্লাোর ০৪ 

২৫ মমাঃ আরশকুর রহমান আজাে, রপতা- আনারুল ইসলাম, মাতা- 

নরবছন খাতুন,  গ্রাম- উলাদকাল, রিকরগাছা, র্দশার। 

৯৩ ১০ নাং শাংকরপুর মহল্লাোর ০৬ 

২৬ সগীর আহদমে, রপতা- ইয়াকুব আলী,  মাতা- নারছমা খাতুন, গ্রাম- 

মছাটদপাোউরলয়া, রিকরগাছা, র্দশার। 

১১২ ১০ নাং শাংকরপুর মহল্লাোর ০৭ 

২৭ খাইরুজ্জামান, রপতা- মমাঃ আবোর আলী,  মাতা- নারছমা খাতুন,  

গ্রাম- বিদপাোউরলয়া, রিকরগাছা, র্দশার। 

১২৬ ১০ নাং শাংকরপুর মহল্লাোর ০৮ 

২৮ রসরাজুল ইসলাম, রপতা- ইসলাম আলী, মাতা- ররহমা খাতুন, 

গ্রাম- জগোনন্দকাটি, রিকরগাছা, র্দশার। 

১১০ ১০ নাং শাংকরপুর মহল্লাোর ০৯ 

২৯ মমাঃ সুমন হাসান, রপতা- মমাঃ শরহদুল ইসলাম, 

মাতা- হারসনা মবগম, গ্রাম- বিখলসী, রিকরগাছা, র্দশার। 

১২৭ ১১ নাং বাঁকিা মহল্লাোর ০৩ 

৩০ সুমন রহমান, রপতা- মৃত আিছার আলী, মাতা- মানসুরা মবগম, 

গ্রাম- রেগোনা, রিকরগাছা, র্দশার। 

১২৮ ১১ নাং বাঁকিা মহল্লাোর ০৭ 

 
 

 

 

                                                                                                                    (মমা: মাহবুবুল হক) 

                                                                                                                     উপদজলা রনব োহী অরিসার 

                                                                                                                         রিকরগাছা, র্দশার।  
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১।   মজলা প্রশাসক, র্দশার। 

২।   উপপররচালক (উপ-সরচব), স্থানীয় সরকার, র্দশার। 

৩।   মচয়ারম্যান, উপদজলা পররষে, রিকরগাছা, র্দশার। 

৪।   সহকারী করমশনার (ভূরম), রিকরগাছা, র্দশার। 

৫।  অরিসার ইনচাজে,  রিকরগাছা থানা, রিকরগাছা, র্দশার। 

৬।   উপদজলা..........................................কম েকতো, রিকরগাছা, র্দশার। 

৭।   মচয়ারম্যান, ইউরনয়ন পররষে (সকল), রিকরগাছা, র্দশার।                                                                                                                                        

                                                                                                                  উপদজলা রনব োহী অরিসার 

                                                                                                                   রিকরগাছা, র্দশার। 

  ১৫ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ। 

  ৩০ নদিম্বর ২০২১ রিষ্টাব্দ। 


