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    17 Ryb ২০২১ 

রিয় াগ রিজ্ঞরি 
 

পরিিাি পরিকল্পিা অরিদিিািীি wSbvB`n জেলাি আওতািীি রিম্নিরণ িত িােস্বখাতভুক্ত শূন্য পদ পূিয়ণি রিরিত্ত পয়দি পায়বি DwjøwLZ সংরিষ্ট 

জেলা/উপয়েলা/ইউরি ি/জপৌিসভা/ইউরিট/ও ায়ড িি স্থা ী িাগরিকয়দি রিকট হয়ত শতি সায়পয়ে রিি িারিত ছয়ক অিলাইয়ি আয়িদিপত্র আহ্বাি কিা যায়ে :  

µg:  পয়দি িাি ও জিতি 

জেড(োতী  জিতি 

জেল/২০১৫ অনুযা ী) 

পয়দি সংখ্যা ‡h mKj GjvKvi ¯’vqx evwm›`vi cÖv_©xMY Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb রশোগত জযাগ্যতা, অরভজ্ঞতা 

ও অন্যান্য 

1 2 3 4 5 6 

01. পরিিাি পরিকল্পিা 

পরিদশ িক 

জেড-১৬, 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

(শুধুিাত্র  পুরুষ প্রার্থীগণ 

আয়িদি কিয়ত পািয়িি) 

7 (mvZ)wU Dc‡Rjvi bvg I c` msL¨v k~b¨ BDwbq‡bi bvg  

জকাি স্বীকৃত জিাড ি হয়ত উচ্চ 

িাধ্যরিক িা সিিাি 

পিীো  পাশ।  

 

wSbvB`n m`i(SADAR)-1(&GK) wU Mvbœv (GANNA) 

KvjxMÄ ( KALIGONJ)- 1(GK)wU KvjxMÄ †cŠimfv  

((KALIGONJ POUROSHOVA) 

‡KvUPuv`cyi(KOTCHANDPUR)- 2( ỳB)wU mve`vicyi (SABDARPUR) 

‡KvUPuv`cyi †cŠimfv 

(KOTCHANDPUR-POUROSHOVA) 

g‡nkcyi ( MOHESHPUR)-1(GK)wU KvRxi‡eo (KAJIRBER) 

‰kjKzcv ( SHAILOKUPA )-2( ỳB)wU w`MbMi (DIGNAGAR) 

g‡bvnicyi (MONOHORPUR) 

 

02. পরিিাি কল্যাণ 

সহকািী 

জেড-১৭, 

৯০০০-২১৮০০/- 

(শুধুিাত্র িরহলা 

প্রার্থীগণ আয়িদি 

কিয়ত পািয়িি) 

67 

(mvZlwÆ) 

wU 

Dc‡Rjvi bvg I 

c` msL¨v 

BDwbq‡bi bvg k~b¨ Iqv‡W©i/ 

BDwb‡Ui bvg 

‡h ‡h MÖvg/gnjøv/GjvKv wb‡q MwVZ রশোগত 

জযাগ্যতা 

 জকাি স্বীকৃত 

জিাড ি হয়ত 

িাধ্যরিক িা 

সিিাি 

পিীো  

পাশ। 

nwibvKzÛz- 

(HARINAKUNDU) 

5(cvuP)wU 

fvqbv (VAINA)-

1(GK)wU 

3 bs IqvW© 

[3 No. Ward] 
fvqbv, evMAvPov, KvjxksKicyi, 

Piweòzw`qv 

Zv‡niû`v(TAHERH

UDA)-1(GK)wU 

3/K [3/KA] Zv‡niû`v, Av› ỳwjqv,  

†Mvwcbv_cyi,†cvjZvWv½v (AvswkK) 

‡`ŠjZcyi(DAULATP

UR)-1(GK)wU 

3/L [3/KHA] wn½vicvov, †Kócyi,g„Mxev_vb 

KvcvknvwUqv(KAPA

SHATIA)-1(GK)wU 

1/L [1/KHA]  †Nvo`n, ‡NvovMvQv,wKmgZ‡NvovMvQv, 

we‡bv`cyi, †cvjfvZzwoqv 

Puv`cyi(CHANDPU

R)-1(GK)wU 

3/K [3/KA] ‡eowebœx, Kb¨v`n, ỳj©fcyi,  

†kLcvovwebœx 

g‡nkcyi- 

(MOHESHPUR) 

15(c‡bi)wU 

gv›`vievoxqv 

(MANDERBARIA)

-2( ỳB)wU 

2/L [2/KHA] ksKiû`v, evgbMvwQ, wgR©vcyi,  

gv›`viZjv 

3/K [3/KA] g‡nk‡Lvjv,fvUcvov, gv›`vievoxqv 

hv`ecyi(JADABPU

R)-2( ỳB)wU 

1/L [1/KHA] hv`ecyi, eoevox, avb¨nvwoqv 

3/L[3/KHA] cv_iv, bjcv‡Zvqv, û`v ~̀M©vcyi 

¯îæccyi(SAWRUPP

UR)-1(GK)wU 

3/L [3/KHA] ‡cvovcvov, BkvjWv½v 

cvšÍvcvov(PANTAP

ARA)-2( ỳB)wU 

3/K [3/KA] NyNix, cvšÍvcvov AvswkK 

(wek¦vm cvov I MvRxcvov) 

3/L [3/KHA] cvšÍvcvov,iNybv_cyi, KvwKjvWv½v 

k¨vgKzo(SHAMKU

R)-2( ỳB)wU 

2/K [2/KA] jovBNvUv, bqvcvov, K‡jvbxcvov, 

Uv½vBjcvov, †Lv`ve›`xcvov, 

bjwejcvov, mwilvNvUv 

 

2/L [2/KHA] k¨vgKzo 

‡bcv(NEPA)-1(GK)wU 2/K [2/KA] gvBjevoxqv 

evukevoxqv(BASHB

ARIA)-2( ỳB)wU 

2/L [2/KHA] mvZ‡cvZv, cvuP‡cvZv, gwZjvjcyi, j²xcyi 

3/K [3/KA] iæjx, †fvjvWv½v, P ywbœiAvBU 

bvwUgv (NATIMA)-

2( ỳB)wU 

1/K [1/KA] D¾jcyi, wkevb›`cyi, iæc`v 

3/K [3/KA] `vwiqvcyi, evgbMvQx, †bvqvbxcvov, 

ZvjcÆx, gv›`viZjv 

AvRgcyi(AZAMPUR

)-1(GK)wU 

2/L [2/KHA] we`¨vaicyi, g`bcyi, Av`gcyi 

‡KvUPvu`cyi-

(KOTCHANDPUR)-

4(Pvi)wU 

mve`vicyi 

(SABDARPUR)-

1(GK)wU 

3/K [3/KA] Rqw`qv, bvivqbcyi,  

ejivgbMi 



‡`vov (DORA)-

1(GK)wU 

1 bs IqvW© 

[1 No. Ward] 

‡avcvwejv, jÿxcyi, †fvgivWv½v, 

PzqvWv½v 

Gjvw½ (ALANGI)-

2( ỳB)wU 

2 bs IqvW© 

[2 No. Ward] 

¸ocvov, RM`xkcyi, ejivgcyi, 

ivw½qvi‡cvZv, Pvu`cvov 

3/K [3/KA] Gjvw½,cvkcvwZjv, bvivbevwoqv 

KvjxMÄ 

(KALIGONJ)- 

11(GMvi)wU 

Rvgvj (JAMAL)-

2( ỳB)wU 

1/K [1/KA] ‰ZjKzcx, KvgvivBj, ¸wUqvwb, `yaivRcyi 

2 bs IqvW© 

[2 No. Ward] 

Kvwejcyi, cviLvjKzjv, bv‡Kvevwoqv, 

eoWvDwU, Djøv, RqbMi, LvbRvcyi, 

evMWvsMv, fvUcvov 

wbqvgZcyi(NIAMO

TPUR)-1(GK)wU 

1/K [1/KA] ejivgcyi,Kziæwjqv, †fvjcvov,iNybv_cyi 

ivqMÖvg(RAIGRAM)

-1(GK)wU 

3/L [3/KHA] dwiqv`KvwU, †`eivRcyi,GKZvicyi, 

RUvicvov, †Nvccvov  

gvwjqvU(MALIAT)

-1(GK)wU 

1/L [1/KHA] ‡e_yjx, ivoxcvov 

evievRvi(BAROB

AZAR)-2( ỳB)wU 

2/L [2/KHA] ev‡`w`wn, ev ỳiMvQv  

3/L [3/KHA] jywPqv, myeY©mviv, gvRw`qv, 

RjKigvRw`qv 

ivLvjMvwQ(RAKHA

LGACHI)-2( ỳB)wU 

1/K [1/KA] mvbevÜv, nvmvbnvwU, gv›`vievwoqv 

2/K [2/KA] ivLvjMvwQ, ewniMvwQ,e‡MiMvwQ, bI`vMuv 

‡cŠimfv(POURAS

OVA)-2( ỳB)wU 

2/K [2/KA] Avocvov, Kvwkcyi 

2/L [2/KHA] eveiv, wkebMi 

wSbvB`n m`i 

(JHENAIDAH-

SADAR) 

17(&m‡Zi) wU 

gaynvwU 

(MODHUHATI)-

2( ỳB) wU 

1bs IqvW© 

[1 No Ward] 

gvgybwkqv, Iqvixqv, †Pvi‡Kvj, kÖxcyi 

3 bs IqvW© 

[3 No. Ward] 

 wRqvjv, ‡ewRgviv, Pv›`yqvjx, 

†eovïjv, wgR©vcyi, KvgZv, 

k¨vgbMi, hv`ecyi, eoevox, gaynvwU 

mvMvbœv(SHAGAN

NA)-1(GK)wU 

3/L [3/KHA] ‰eWv½v, Pvu`cyi 

nwjavbx(HOLIDHA

NI)-1(GK)wU 

2/K [2/KA] ‡Kvjv, bvUvevoxqv  

cvMjvKvbvB(PAGLA

KANAI)-1(GK)wU 

2bs IqvW© 

[2 No. Ward] 

M‡qkcyi, evoxev_vb, ivRvcyi, 

dwKivev`, evbxqvKv›`i 

‡cvovnvwU 

(PORAHATI)-

1(GK)wU 

1/K [1/KA] eviBLvjx,evmy‡`ecyi, 

Avo–qvWv½v, evjxqvWv½v,  

G‡ Í̄dvcyi  

nwiksKicyi 

(HORISHANKO

RPUR)-2( ỳB)wU 

1/K [1/KA] myZzwjqv, c~e©‡Mvwe›`cyi, Avh©¨bvivqbcyi 

2/K [2/KA] ivRaicyi, dwUKLvjx, binwi ª̀v, 

†cvovevKox 

cÙvKi(PADMAK

AR)-1(GK)wU 

1 bs IqvW© 

[1 No. Ward] 

Kvwkgcyi, c~e©bvivqbcyi, Kvjv, 

kÖxivgcyi, û`v‡Mvcvjcyi, AwPšÍvbMi  

†`vMvwQ(DOGACHI)

-2( ỳB)wU 

1 bs IqvW© 

[1 No. Ward] 

‡`vMvwQ, †`vMvwQ‡eocvov, cwÛZcyi 

2 bs IqvW© 

[2 No. Ward] 

gaybv_cyi, ZvjZjvnwicyi, 

KjvgbLvjx, wbRcywUqv 

dzimwÜ(FURSON

DHI)-2( ỳB)wU 

1 bs IqvW© 

[1 No. Ward] 

abÄqcyi, ‡mvbvZbcyi, 

û`vabÄqcyi, j²xcyi, dzimwÜ 

 

2 bs IqvW© 

[2 No. Ward] 

wUKvix, gy³vivgcyi, mgmcyi, 

wR_ifevwbcyi, gviw›` 

‡Nvokvj(GHORS

HAL)-1(GK)wU 

1 bs IqvW© 

[1 No. Ward] 

‡Nvokvj, kvjKzcv, Pvu‡›`v,  

wc‡ivRcyi, Rjni 

KvjxPibcyi 

(KALICHORON

PUR)-1(GK)wU 

1 bs IqvW© 

[1 No. Ward] 

gwnlvWv½v, evwjqvWv½v,  

nvUevKzqv, gMiLvjx,  

gv›`vievoxqv, û`vevKzqv  

myivU (SURAT)-

1(GK)wU 

3 bs IqvW© 

[3 No. Ward] 

û`vmyivU, `wÿbKvómvMiv,  

evbxqveû, †ZNix 

bjWv½v(NALDA

NGA)-1(GK)wU 

2/K [2/KA] ‡PDwbqv, Mwoqvjv, wKmgZMwoqvjv, 

hvÎvcyi 

   ‰kjKzcv 

(SHAILOKUPA) 

-15(c‡bi)wU 

wÎ‡ebx (TRIBENI)  

-1(GK)wU 

2/L [2/KHA] ‡kLcvov, ‡QvU‡evqvwjqv, wkZjxWvsMv  

wgR©vcyi(MIRZAP 1/K [1/KA] hv`ecyi, †KmgZgvBjgvix,  



UR) -2( ỳB)wU û`vgvBjgvix, evjvcvov 

2/L [2/KHA] ‡gvnv¤§`cyi, kÖxcyi,wewËeo`v, Lvmeo`v  

w`MbMi(DIGNAGA

R)-01(GK)wU 

2/K [2/KA] Av¸wbqvcvov, noiv 

†cŠimfv(POURAS

OVA)-1(GK)wU 

3/K [3/KA] SvDw`qv, Kweicyi 

Kvu‡Pi‡Kvj(KACHE

RKOLE)-1(GK)wU 

2 bs IqvW© 

[2 No. Ward] 

wgR©vcyi, e„wË‡`ex-ivRbMi, ag©cvov 

mviæwUqv(SARUTIA) 

-1(GK)wU 

2/K [2/KA] eªþcyi, fzjyw›`qv, wKwË ©bMi 

ajnivP› ª̀ 

(DHALHARACHA

NDRA)-2( ỳB)wU 

2/K [2/KA] û`vKzkevoxqv, Kykevoxqv, WvDwUqv, 

Avo –qvcvov 

3/L [3/KHA] Pigvwj_xqv,bZzbfz³gvjx_xqv, 

Djyevoxqv, †ZuZzj evoxqv 

g‡bvnicyi(MONOH

ORPUR)-1(GK)wU 

2/K [2/KA] weRywjqv, wnZvgcyi, PicvBKcvov,  

gwnlvWvsMv 

e¸ov(BOGURA)-

1(GK)wU 

2/K [2/KA] Kvgvbœv(AvswkK),‡bŠcvov, gKivgcyi 

D‡g`cyi(UMEDPU

R)-2( ỳB)wU 

1/M [2/GA] eviBcvov, gaycyi 

2/L [2/KHA] K…òcyi, weòycyi, jÿxcyi, Lwoevoxqv 

ỳami (DUDSHOR) 

-2( ỳB)wU 

2/L [2/KHA] dwjqv, Uswejv, wfÿvKi, ‡evqvwjqv, 

AvM‡evqvwjqv, cyKzicvo, wÎcyivKvw›` 

(AvswkK) 

3/L [3/KHA] MvQKzjPviv, Mvejv, eoKzjPviv,  

mvZwejv KzjPviv 

 

 

03. আ া 

জেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/- 

(শুধুিাত্র িরহলা প্রার্থীগণ আয়িদি 

কিয়ত পািয়িি) 

8(AvU) টি wSbvB`n জেলাি স্থা ী িারসন্দা ৮ি জেরণ/সিিাি পাশ। 

 

আয়িদি ফিি পূিণ ও পিীো  অংশেহয়ণি জেয়ত্র রিম্নিরণ িত শতিািলী অনুসিণ কিয়ত হয়ি : 
 

(১)পরিিাি পরিকল্পিা পরিদশ িক পয়দি আয়িদিকািীয়ক সংরিষ্ট ইউরি ি/জপৌিসভা/রসটি কয়প িায়িশয়িি ও ায়ড িি স্থা ী িারসন্দা হয়ত হয়ি। এ েি¨ সংরিষ্ট ইউরি ি 

পরিষয়দি জে ািম্যাি /জপৌিসভাি জি ি/রসটি কয়প িায়িশয়িি কাউরিলি কর্তিক প্রদত্ত িাগরিক সিদপত্র ও স্থা ী িারসন্দাি সিদপত্র জিৌরখক পিীোি সি  দারখল কিয়ত 

হয়ি। অস্থা ীভায়ি িসিাসকািীগণ এই পয়দ আয়িদয়িি জযাগ্য িয়ল রিয়িরেত হয়িি িা। 

(২)পরিিাি কল্যাণ সহকািী পয়দি আয়িদিকািীয়ক অিশ্যই শূন্য পয়দি রিপিীয়ত প্রদরশ িত সংরিষ্ট ইউরি য়িি সংরিষ্ট ইউরিট/ও ায়ড িি আওতাভুক্ত োি/পাড়া/িহল্লাি 

স্থা ী িারসন্দা হয়ত হয়ি। এেন্য সংরিষ্ট ইউরি ি পরিষয়দি জে ািম্যাি/জপৌিসভাি জি ি/রসটি কয়প িায়িশয়িি কাউরিলি কর্তিক প্রদত্ত িাগরিক সিদপত্র ও স্থা ী 

িারসন্দাি সিদপত্র জিৌরখক পিীোি সি  দারখল কিয়ত হয়ি। অস্থা ীভায়ি িসিাস কািীগণ এই পয়দ আয়িদয়িি জযাগ্য িয়ল রিয়িরেত হয়িি িা। 

(৩)২৫/০৩/২০২০ (পঁরেশ িাে ি দুই হাোি রিশ) তারিয়খ প্রার্থীি ি সসীিা ১৮ জর্থয়ক ৩০ িছয়িি িয়ধ্য হয়ত হয়ি। তয়ি মুরক্তয়যাদ্ধা/শহীদ মুরক্তয়যাদ্ধায়দি পুত্র-কন্যা এিং 

শািীরিক প্ররতিন্ধীয়দি জেয়ত্র ি সসীিা ১৮ জর্থয়ক ৩২ িছি। ি স প্রিায়ণি জেয়ত্র এরফয়ডরভট েহণয়যাগ্য ি । 

(৪)সিকারি, আিা-সিকারি ও স্বা ত্বশারসত সংস্থা  কি িিত প্রার্থীগণয়ক অিশ্যই যর্থাযর্থ কর্তিপয়েি অনুয়িাদি সায়পয়ে আয়িদি কিয়ত হয়ি এিং অনুিরতপত্র জিৌরখক 

পিীোি সি  প্রদশ িি কিয়ত হয়ি। 

(৫)রিয় ায়গি জেয়ত্র সিকায়িি প্রেরলত রিরি-রিিাি ও জকাটা িীরত অনুসিণ কিা হয়ি এিং পিিতীয়ত সংরিষ্ট রিরি-রিিায়ি জকাি সংয়শািি হয়ল তা অনুসিণ কিা হয়ি। 

(৬)রিয় াগ রিজ্ঞরিি ১ িং ক্ররিয়ক িরণ িত পয়দি েন্য জিাট ১১২/-(একশত িাি) টাকা [পিীোি রফ ১০০/- এিং জটরলটয়কি সারভ িস োেি ১২/- টাকা] 2 জর্থয়ক 3 িং 

ক্ররিয়ক িরণ িত পয়দি েন্য জিাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [পিীোি রফ ৫০/- এিং জটরলটয়কি সারভ িস োেি ৬/- টাকা] েিা রদয়ত হয়ি; 

(৭)প্রার্থীি জযাগ্যতা যাোই : প্রার্থী কর্তিক প্রদত্ত জকায়িা তথ্য িা দারখলকৃত কাগেপত্র োল, রিথ্যা িা রিজ্ঞরিয়ত োও া ন্যূিতি শয়তিি সায়র্থ অসািঞ্জস্য পাও া জগয়ল, ভু া 

প্রিারণত হয়ল রকংিা পিীো  িকল িা অসদুপা  অিলম্বি কিয়ল সংরিষ্ট প্রার্থীি প্রারর্থ িতা িারতল কিা হয়ি এিং তাঁি রিরুয়দ্ধ যর্থাযর্থ আইিানুগ ব্যিস্থা েহণ কিা হয়ি। 

ভুল তথ্য/ োল কাগেপত্র প্রদরশ িত হয়ল পিীো  উত্তীণ ি জয জকাি প্রার্থীি প্রারর্থ িতা পিীো েলকালীি অর্থিা পিিতীয়ত জয জকাি সিয়  িারতল কিাি েিতা কর্তিপে 

সংিেণ কয়িি। 

(৮) রলরখত পিীো  উত্তীণ ি প্রার্থীগণয়ক ফলাফল প্রকায়শি পি রিয়দ িরশত সিয় ি িয়ধ্য রিয়ম্নাক্ত সিদ/কাগেপয়ত্রি ফয়টাকরপ জগয়েয়টড কি িকতিা (ন্যূিতি ৯ি জেড) 

কর্তিক সতূা ি কয়ি ১ (এক) জসট জেলা পরিিাি পরিকল্পিা কায িালয়  সিাসরি/ডাকয়যায়গ/কুরি ায়ি েিা রদয়ত হয়ি: 

(ক) প্রার্থীি সকল রশোগত জযাগ্যতাি সিদপত্র (প্রয়যােূ জেয়ত্র অরভজ্ঞতা সিদপত্রসহ); 

(খ) প্রার্থী জয ইউরি ি/জপৌিসভা/রসটি কয়প িায়িশি এি স্থা ী িারসন্দা জস ইউরি ি পরিষয়দি জে ািম্যাি/জপৌিসভাি জি ি/রসটি কয়প িায়িশয়িি কাউরিলি কর্তিক 

প্রদত্ত িাগরিকয়ত্বি সিদপত্র; 

(গ) িরহলা জকাটা ব্যরতত অন্যান্য জকাটা দারিি সির্থ িয়ি প্রার্থীয়ক যর্থাযর্থ কর্তিপে কর্তিক প্রদত্ত সিদ/প্রিাণপত্র; 

(ঘ) আয়িদিকািী মুরক্তয়যাদ্ধা/শহীদ মুরক্তয়যাদ্ধাি পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যাি পুত্র-কন্যা হয়ল আয়িদিকািী মুরক্তয়যাদ্ধা/শহীদ মুরক্তয়যাদ্ধাি পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যাি 

পুত্র-কন্যাএ িয়ি ি সংরিষ্ট ইউরি ি পরিষয়দি জে ািম্যাি/রসটি কয়প িায়িশয়িি ও াড ি কাউরিলি/জপৌসভাি জি ি/জপৌিসভাি কাউরিলি কর্তিক প্রদত্ত সিদ 

(আয়িদিকািীি সায়র্থ মুরক্তয়যাদ্ধা/শহীদ মুরক্তয়যাদ্ধাি সম্পকি অিশ্যই উয়ল্লখ কিয়ত হয়ি); 

(ঙ) আয়িদিকািী মুরক্তয়যাদ্ধা/শহীদ মুরক্তয়যাদ্ধাি পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যাি পুত্র-কন্যা হয়ল মুরক্তয়যাদ্ধাি সিদপত্র, জগয়েট, লাল মুরক্ত িাতিা/ভািতী  তারলকাি 

ছা ারলরপ; 



(ে) ইউরি ি পরিষয়দি জে ািম্যাি/জপৌিসভাি জি ি/কাউরিলি/রসটি কয়প িায়িশয়িি ও াড ি কাউরিলি/জগয়েয়টড কি িকতিা (ন্যূিতি ৯ি জেড) কর্তিক প্রদত্ত 

োরিরত্রক সিদপত্র; 

(ছ) োতী  পরিে পত্র/েন্ম রিিÜি সিদ; 

(ে) Online এ পূিণকৃত আয়িদিপয়ত্রি করপ (Applicant’s Copy); 

(৯) জিৌরখক পিীোি সি  অনুয়েদ-৮ এি রিয়দ িশিািয়ত েিাকৃত সকল সিদ/কাগেপয়ত্রি মূল করপ আিরশ্যকভায়ি প্রদশ িয়িি পাশাপারশ ১ (এক) জসট সতূার ত 

ফয়টাকরপ দারখল কিয়ত হয়ি। দারখলকৃত সিদ/কাগেপয়ত্রি সায়র্থ অিলাইি আয়িদয়ি উরল্লরখত তয়থ্যি অসািঞ্জস্যতা পাও া জগয়ল প্রার্থীি প্রার্থীতা িারতল হয়  যায়ি। 

(১০)পিীো সংক্রান্ত যািতী  তথ্য জেলা প্রশাসয়কি কায িালয় ি জিাটিশ জিাড ি এিং জেলা পরিিাি পরিকল্পিা কায িালয় ি জিাটিশ জিায়ড ি পাও া যায়ি। 

(১১)কর্তিপে রিজ্ঞারপত পয়দি সংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ কিাি অরিকাি সংিেণ কয়িি।  

(১২)কর্তিপে রিয় াগ প্ররক্র াি জয জকাি পয িায়  জযৌরক্তক/আইিগত কািয়ণ রিয় াগ স্থরগত/িারতল কিয়ত পািয়িি। 

(১৩)রিয় াগ পিীো সংক্রান্ত জয জকাি রিষয়  রিয় াগকািী কর্তিপয়েি রসদ্ধান্ত চূড়ান্ত িয়ল গণ্য হয়ি। 

(১৪)রলরখত/ব্যািহারিক (প্রয়যােূ জেয়ত্র)/জিৌরখক পিীো  অংশেহয়ণি েন্য জকাি প্রকাি টিএ/রডএ প্রদাি কিা হয়ি িা। 

(১৫)ফিি পূিণ, েিাদায়িি রিয়দ িশািলী ও অন্যান্য প্রয়যােূ শতি এিং তথ্যািলীসহ পূণ িাঙ্গ রিয় াগ রিজ্ঞরি জেলা প্রশাসয়কি কায িালয় ি জিাটিশ জিাড ি এিং জেলা পরিিাি 

পরিকল্পিা কায িালয় ি জিাটিশ জিায়ড ি পাও া যায়ি। 
 

অিলাইয়ি আয়িদbপত্র পূিণ সংক্রান্ত রি িািলী ও শতিািলী: 
 

(ক) আেহী প্রার্থীগণ http://dgfpjhe.teletalk.com.bd ওয় ি সাইয়ট রগয়  আয়িদিপত্র পূিণ কিয়ত পািয়িি। আয়িদয়িি সি  সীিা রিম্নরূপ: 

 (i) Online-এ আয়িদিপত্র পূিণ ও পিীোিরফ েিাদাি শুরুি তারিখ ও সি  ২২/০৬/২০২১, সকাল ১০:০০ টা। 

 (ii) Online-এ আয়িদিপত্র েিাদায়িি জশষ তারিখ ও সি  ২৬/০৭/২০২১, রিকাল ০৫:০০ টা। 
 

উক্ত সি  সীিাি িয়ধ্য User ID প্রািপ্রার্থীগণ Online-এ আয়িদিপত্র Submit এি সি  জর্থয়ক পিিতী ৭২(িাহাত্তি) ঘন্টাি িয়ধ্য এসএিএস এি িাধ্যয়ি 

পিীোি রফ েিা রদয়ত পািয়িি। 

 

(খ) Online আয়িদিপয়ত্র প্রার্থী তাঁি িরঙ্গি ছরি (দদঘ িূ  300Pixel xপ্রস্থ 300Pixel) এিং স্বােি (দদঘ িূ300Pixel xপ্রস্থ80Pixel) েূাি কয়ি 

রিি িারিত স্থায়ি Upload কিয়িি। ছরিি সাইে সয়ি িাচ্চ 100KB ও স্বােয়িি সাইে সয়ি িাচ্চ 60KB হয়ত হয়ি। 

 

(গ) Online-এ পূিণকৃত আয়িদিপয়ত্র প্রদত্ত তথ্যই জযয়হতু পিিতী সকল কায িক্রয়ি ব্যিহৃত হয়ি, জসয়হতু Online-এ আয়িদিপত্র Submit কিাি পূয়ি ি 

প্রদত্ত সকল তয়থ্যি সঠিকতা সম্পয়কি প্রার্থী রিয়ে শতভাগ রিরিত হয়িি। প্রার্থী কর্তিক প্রদত্ত জকাি তথ্য িা দারখলকৃত কাগেপত্র োল, রিথ্যা িা ভু া প্রিারণত 

হয়ল িা পিীো  িকল িা অসদুপা  অিলম্বি কিয়ল িা রিজ্ঞরিয়ত োও া জযাগ্যতাি সায়র্থ অসািঞ্জস্যপূণ ি জকাি তথ্য দারখল কিা হয়ল িা রিজ্ঞরিি রিয়দ িশিা 

লঙ্ঘি পূি িক জকাি আয়িদি পাও া জগয়ল সংরিষ্ট প্রার্থীি প্রার্থীতা রিয় ায়গি জয জকায়িা পয িায়  িারতল কিা হয়ি এিং তাঁি রিরুয়দ্ধ যর্থাযর্থ আইিানুগ 

ব্যিস্থােহণ কিা যায়ি। 
 

 (ঘ) প্রার্থী Online-এ পূিণকৃত আয়িদিপয়ত্রি একটি রপ্রন্টকরপ পিীো সংক্রান্ত জয জকাি প্রয় ােয়ি ব্যিহায়িি েন্য সংিেণ কিয়িি। রলরখত পিীো  উত্তীণ ি 

প্রার্থীগণয়ক ফলাফল প্রকায়শি পি রিয়দ িরশত সিয় ি িয়ধ্য এক করপ এিং জিৌরখক পিীোি সি  এক করপ েিা রদয়িি। 

 

(ঙ) SMS জপ্রিয়ণি রি িািলী ও পিীোিরফ প্রদাি:  

Online-এ আয়িদিপত্র (Application Form) যর্থাযর্থ ভায়ি পূিণ কয়ি রিয়দ িশিা জিাতায়িক ছরি এিং স্বােি Upload কয়ি আয়িদিপত্র 

Submit কিা সম্পন্ন হয়ল করম্পউটায়ি ছরিসহ Application Preview জদখা যায়ি। রিভু িলভায়ি আয়িদিপত্র Submit  কিা সম্পন্ন প্রার্থী 

একটি User ID,ছরি এিং স্বােিযুক্ত একটি Applicant’s Copy পায়িি। উক্ত Applicant’s Copy প্রার্থী রপ্রন্ট অর্থিাDownload 

পূি িক সংিেণ কিয়িি। Applicant’s Copy-জত একটি User IDজদও া র্থাকয়ি। উক্ত User ID ব্যিহাি কয়ি প্রার্থী জয জকাি Teletalk 

Pre-paid Mobileিম্বয়িি িাধ্যয়ি রিয়ম্নাক্ত ভায়ি দুইটি SMS কয়ি পিীোি রফ িািদ ১ িং ক্ররিয়ক িরণ িত পয়দি েন্য জিাট ১১২/-(একশতিাি) 

টাকা [পিীোিরফ ১০০/- এিং জটরলটয়কি সারভ িস োেি ১২/- টাকা] 2 জর্থয়ক 3 িং ক্ররিয়ক িরণ িত পয়দি েন্য জিাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [পিীোিরফ ৫০/- 

এিং জটরলটয়কি সারভ িস োেি ৬/- টাকা] অিরিক ৭২(িাহাত্তি) ঘন্টাি িয়ধ্য েিা রদয়িি।  

 SMS-এি িাধ্যয়ি পিীোি রফ েিাদাি প্ররক্র া:  

প্রর্থি SMS: DGFPJHE<SPACE>User ID রলয়খ 16222 িম্বয়ি SEND কিয়ত হয়ি ।উদাহিণ :DGFPJHE ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee, your PIN is 

123456789.  To pay fee Type DGFPJHE<Space<YES<Space<PIN and send to 16222 

রিতী  SMS: DGFPJHE<Space>YES<Space>PIN রলয়খ 16222 িম্বয়ি Send কিয়ত হয়ি। 

উদাহিণ :DGFPJHE YES 123456789 

Reply: Congratulations Aplicant’s Name, Payment completed successfully for DGFPJHE 

Recruitment Application for XXXXXXX, User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

 

রিয়শষ ভায়ি উয়ল্লখ্য, Online-এ আয়িদিপয়ত্রি সকল অংশ পূিণ কয়ি Submit কিা হয়লও পিীোিরফ েিা িা জদ া পয িন্ত Online আয়িদিপত্র 

জকাি অিস্থায়তই গৃহীত হয়িিা। 

 

(ে) প্রয়িশপত্র প্রারিি রিষ টি http://dgfpjhe.teletalk.com.bd ওয় িসাইয়ট এিং প্রার্থীি জিািাইল জফায়ি SMS এি িাধ্যয়ি (শুধু িাত্র জযাগ্য 

প্রার্থীয়দি জক) যর্থা সিয়  োিা জিা হয়ি। Online আয়িদিপয়ত্র প্রার্থীি প্রদত্ত জিািাইল জফায়ি পিীো সংক্রান্ত যািতী  জযাগায়যাগ সম্পন্ন কিা হয়ি রিিা  

উক্ত িম্বিটি সাি িেরণক সেল িাখা, SMS পড়া এিং প্রাি রিয়দ িশিা তাৎেরণকভায়ি অনুসিণ কিা িাঞ্চিী । 

(ছ) SMS-এ জপ্ররিত User ID এিং Password ব্যিহাি কয়ি পিিতীয়ত জিাল িম্বি, পয়দি িাি, ছরি, পিীোি তারিখ, সি  ও জভনুূি িাি ইতূারদ 

তথ্য সংিরলত প্রয়িশপত্র প্রার্থী Download পূি িক রপ্রন্ট (সম্ভি হয়ল িরঙি) কয়ি রিয়িি। প্রার্থী কর্তিক এই প্রয়িশপত্র টি রিয় াগ সংক্রান্ত সকল পিীোি 

সিয়  অিশ্যই প্রদশ িি কিয়ত হয়ি। 

(ে) শুধুিাত্র জটরলটক রপ্র-জপইড জিািাইল জফাি জর্থয়ক প্রার্থীগণ রিম্নিরণ িত SMS পদ্ধরত অনুসিণ কয়ি রিে রিে User ID এিং Password পুিরুদ্ধাি 

কিয়ত পািয়িি।  



জশষ সিয় ি েন্য অয়পো িা কয়ি দ্রুত 

সিয় ি িয়ধ্য অিলাইয়ি আয়িদি কিাি 

েন্য অনুয়িাি কিা হয়লা 

 

i) User ID োিা র্থাকয়ল :DGFPJHE<Space>HELP<Space>USER<Space>User ID রলয়খ 16222 িম্বয়ি Send 

কিয়ত হয়ি। উদাহিণ :DGFPJHE HELP USER ABCDEF 

ii) PIN Number োিা র্থাকয়ল :DGFPJHE<Space>HELP<Space>PINরলয়খ16222িম্বয়িSend  কিয়ত হয়ি।                              

উদাহিণ :DGFPJHE HELP PIN 123456789 

(ঝ) Online-এ আয়িদি কিয়ত জকায়িা সিস্যা হয়ল জটরলটক িম্বি জর্থয়ক ১২১ িম্বয়ি অর্থিা জয জকাি অপায়িটয়িি জফাি জর্থয়ক ০১৫০০১২১১২১ িম্বয়ি কল 

করুি। এছাড়া vas.query@teletalk.com.bd ইয়িইয়ল জযাগায়যাগ কিা যায়ি। 

 (ইয়িইয়লি Subject এ DGFPJHE, xxxxxxxxxxxxx (পয়দি িাি), Applicant’sUser ID ও Contact Numberঅিশ্যই 

উয়ল্লখ কিয়ত হয়ি। 

 

 

               (Wvt Rvwn` Avn‡g`) 

                  উপপরিোলক (ভািপ্রাি) ও  

                 সদস্য সরেি  

                  জেলা পরিিাি পরিকল্পিা রিয় াগ/িাছাই করিটি 

                    ‡dvbt 0451-62468 

                                                                                                             B‡gBj: ddfpjhn98@gmail.com 
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