
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা পররবার পররকল্পনা কার্ যালয় 

নওগাঁ। 

www.fpo.naogaon.gov.bd 

স্মারক নাং:- জজপপ/নওগাঁ/রনদয়াগ-২০২১/৫১২ 
ংশোধধত ধনশ োগ ধফজ্ঞধি 

তোধযখ: 
  ২১,আধিন ১৪২৮ 

  ০৬,অশটোফয ২০২১ 

নওগাঁ জেরো ধযফোয ধযকল্পনো কোম যোরশ য ৩১.০৮.২০২১ তোধযশখয জজপপ/নওগাঁ/রনদয়াগ-২০২১/৪২৩ ংখ্যক স্মোযশক েোধযকৃত ৩ কযোটোগধয শদয ধনশ োগ ধফজ্ঞধিজত ফ শয 

ধনম্নীভো ২৫.০৩.২০২০ তোধযশখ ১৮ ফছয ধনধ যোযণ কযো  । এয পশর আশফদন গ্রণ শুরুয তোধযখ ০৭.০৯.২০২১ এ মোশদয ফ  ১৮ ফছয শ ধছর তাঁযো আশফদশনয সুশমোগ 

োনধন। এক্ষশণ, উক্ত ধনশ োগ ধফজ্ঞধিয "আশফদন পযভ পূযণ ও যীক্ষো  অংগ্রশণয জক্ষশে ধনম্নফধণ যত তযোফরী অনুযণ কযশত শফ" অংশয ৩নং তয ংশোধনপূফ যক 

ধনম্নরূবোশফ প্রধতস্থোন কযো শরোোঃ 

ধফদ্যভোন তথ্য ংশোধধত তথ্য 

(৩)   ২৫/০৩/২০২০ (পঁধি ভোি য দুই োেোয ধফ) তোধযশখ প্রোথীয ফ ীভো ১৮ জথশক 

৩০ ফছশযয ভশে শত শফ। তশফ মুধক্তশমোদ্ধো/ীদ মুধক্তশমোদ্ধোশদয পুে-কন্যো 

এফং োযীধযক প্রধতফন্ধীশদয জক্ষশে ফ ীভো ১৮ জথশক ৩২ ফছয। ফ  প্রভোশণয 

জক্ষশে এধপশেধবট গ্রণশমোগ্য ন । 

(৩) জম কর প্রোথীয ফ  ০৭.০৯.২০২১ তোধযশখ ন্যযনতভ ১৮ ফছয এফং 

২৫.০৩.২০২০ তোধযশখ মোশদয ফ  শফ যোচ্চ ৩০ ফছয তাঁযো আশফদশনয জমোগ্য। 

তশফ ফীয মুধক্তশমোদ্ধো/ীদ মুধক্তশমোদ্ধোশদয পুে-কন্যো ও োযীধযক প্রধতফন্ধীশদয 

জক্ষশে ২৫.০৩.২০২০ তোধযশখ মোশদয ফ  শফ যোচ্চ ৩২ ফছয, তাঁযোও আশফদশনয 

জমোগ্য। ফ  প্রভোশণয জক্ষশে এধপশেধবট গ্রণশমোগ্য ন ।  

২।  জম কর প্রোথী ফ শয ধনম্নীভো ধনধ যোযণ ংক্রোন্ত ভস্যোয কোযশণ আশফদন গ্রণ শুরুয তোধযখ ০৭.০৯.২০২১ এ ফ  ১৮ ফছয পূণ য ও ো স্বশেও আশফদন কযশত োশযনধন, 

জকফরভোে তাঁযো ধনফধণ যত ভ ীভোয ভশে http://dgfpnao.teletalk.com.bd ওশ ফোইশট ধগশ  আশফদন কযশত োযশফন: 

 (i)  Online এ আশফদনে পূযণ ও আশফদন ধপ েভোদোন শুরুয তোধযখ ও ভ  ১৮.১০.২০২১, কোর ১০:০০ ঘটিকো। 

 (ii) Online এ আশফদনে েভোদোশনয জল তোধযখ ও ভ  ২৭.১০.২০২১, ধফকোর ০৫:০০ ঘটিকো। 

 উক্ত ভ ীভোয ভশে User ID প্রোি প্রোথীগণ Online এ আশফদনে Submit এয ভ  জথশক যফতী ৭২(ফোোত্তয) ঘন্টোয ভশে এএভএ এয ভোেশভ যীক্ষোয 

ধপ েভো ধদশত োযশফন। 

৩।  আশফদন গ্রণ শুরুয তোধযখ ০৭.০৯.২০২১ এ মোযো আশফদন কযোয জমোগ্য ধছশরন ধকন্তু আশফদন কশযনধন, এরু প্রোথীয জক্ষশে এটি প্রশমোেয শফ নো। 

৪।  ধনশ োগ ধফজ্ঞধিয অন্যোন্য তযোফরী অধযফধতযত থোকশফ। 

৫। নওগাঁ জেরো ধযফোয ধযকল্পনো কোম যোরশ য ৩১.০৮.২০২১ তোধযশখয জজপপ/নওগাঁ/রনদয়াগ-২০২১/৪২৩ ংখ্যক স্মোযশক েোধযকৃত ধনশ োগ ধফজ্ঞধিটি 

http://dgfpnao.teletalk.com.bd ওশ ফোইশট োও ো মোশফ। 

 
০৬/১০/২০২১ 

(ে. কস্তুযী আধভনো কুইন) 

উধযিোরক ও  

দস্য ধিফ  

জেরো ধযফোয ধযকল্পনো ফোছোই/ধনশ োগ কধভটি 

নওগাঁ জেরো। 

E-mail: ddfpnaogaon@gmail.com 

জছশর জোক, জভশ  জোক 

দু'টি ন্তোনই মশথষ্ট 
 


