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নাং- জজপপঅ/কুি/২০২১/৮০৩ তাররখ: 
০৬ আষাঢ় ১৪২৮ 

২০ জুন ২০২১ 

রনদয়াগ রবজ্ঞরি 

পররবার পররকল্পনা অরিেিরািীন কুরিল্লা জজলার আওতািীন রনম্নবরণ যত রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পে পূরদণর রনরিত্ত পদের পাদশ উরল্লরখত সাংরিষ্ট 

জজলা/উপদজলা/রসটি কদপ যাদরশন/ইউরনয়ন/জপৌরসভা/ইউরনট/ওয়াদড যর স্থায়ী নাগররকদের রনকট হদত শতয সাদপদে রনি যাররত ছদক অনলাইদন আদবেনপত্র 

আহ্বান করা র্াদে : 

ক্রি. 

পদের নাি ও জবতন 

জেড (জাতীয় জবতন 

জেল/২০১৫ অনুর্ায়ী) 

পদের 

সাংখ্যা 
জর্ সকল এলাকার স্থায়ী বারসন্দার প্রার্থীগণ আদবেন করদত পারদবন 

রশোগত জর্াগ্যতা, 

অরভজ্ঞতা ও অন্যান্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ পররবার পররকল্পনা 

সহকারী 

জেড-১৫, 

৯৭০০-২৩৪৯০/- 

 

০৫ 

(পাঁচ) টি 

কুরিল্লা জজলার স্থায়ী বারসন্দা জকান স্বীকৃত জবাড য 

হদত উচ্চ িাধ্যরিক বা 

সিিান পরীোয় 

পাশ। তদব িাধ্যরিক 

বা উচ্চ িাধ্যরিক 

পরীোয় জর্ জকান 

১টিদত ২য় রবভাগ/ 

ন্যূনতি রজরপএ ২.০০ 

র্থাকদত হদব। 

২ পররবার পররকল্পনা 

পররেশ যক 

জেড-১৬, 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

(শুধুিাত্র পুরুষ 

প্রার্থীগণ আদবেন 

করদত পারদবন) 

২১ 

(একুশ) 

টি 

উপদজলার নাি ও পে সাংখ্যা শূন্য ইউরনয়দনর নাি 

আদর্ শ সদর (ADARSHA SADAR)-০১ (এক) টি আমরাতলী (AMRATALI) 

চ ৌদ্দগ্রাম (CHAUDDAGRAM)- ০২ (দুই) টি 

কাশর্নগর (KASHINAGAR) 

চ ৌদ্দগ্রাম সদর (CHAUDDAGRAM 

SADAR) 

লাকসাম (LAKSAM)- ০২ (দুই) টি 
বাকই (BAKOI) 

মুদাফ্ফরগঞ্জ (MUDAFARGANJ) 

ব্রাহ্মণপাড়া (BRAHMONPARA)- ০১ (এক) টি মাধবপুর (MADHABPUR) 

চ ামনা (HOMNA)- ০৩ (শতন) টি 

আসাদপুর (ASADPUR) 

শনলখী (NILAKHI) 

ভাষাশনয়া (BHASHANIA) 

মুরাদনগর (MURADNAGAR)- ০২ (দুই) টি 
আকুবপুর (AKOBPUR) 

কামাল্লা (KAMALLA) 

চদশবদ্বার (DEBIDWAR)- ০১ (এক) টি বরকামতা (BARKAMTA) 

দাউদকাশি (DAUDKANDI)- ০৩ (শতন) টি 

সুিলপুর (SUNDALPUR) 

চগৌরীপুর (GAURIPUR) 

চগায়ালমারী (GOALMARI) 

 াশিনা (CHANDINA)- ০১ (এক) টি এতবারপুর (ETBARPUR) 

নাাংগলককাট (NANGOLKOT)- ০১ (এক) টি চদৌলখাড় (DAULKHAR) 

চমঘনা (MEGHNA)- ০১ (এক) টি  াশলভাঙ্গা (CHALIBHANGA) 

শততাস (TITAS)- ০১ (এক) টি কশড়কাশি (KARIKANDI) 

মকনা রগঞ্জ (MONOHORGONJ)- ০২ (দুই)টি 
ঝলম দশিণ (JHALAM DAKSHIN) 

উত্তর  াওলা (UTTAR HAWLA) 
 

জকান স্বীকৃত জবাড য 

হদত উচ্চ িাধ্যরিক 

বা সিিান পরীোয় 

পাশ। 

৩ পররবার কল্যাণ 

সহকারী 

জেড-১৭, 

৯০০০-২১৮০০/- 

(শুধুিাত্র িরহলা 

প্রার্থীগণ আদবেন 

করদত পারদবন) 

১৬৫ 

(একশত 

পয়ষরি) 

টি 

 

উপদজলার 

নাি ও 

পে সাংখ্যা 

ইউরনয়দনর নাি শূন্য ইউরনট/ 

ওয়াদড যর 

নাি 

জর্ জর্ োি/িহল্লা/এলাকা রনদয় গঠিত 

আদর্ শ সদর 

(ADARSHA 

SADAR)- ০৭ 

(সাত) টি 

কাশলর বাজার 

(KALIR BAZAR)- 

২ (দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

কৃষ্ণপুর, জাাংগালিয়া, মনশাসন 

২/গ 

(2/GA) 

সসয়দপুর, সদয়ারা, বেজোলি 

দূগ শাপুর দশিণ 

(DURGAPUR 

DAKSHIN)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

কৃষ্ণপুর, লেষ্ণুপুর, হদগিা, আমুদপুর, 

শ্রীধরপুর, েি আিমপুর, ব াট আিমপুর, 

রাজজন্দ্রপুর, ঝাগুিঝুলি, রলহমপুর, বনায়াপািা 

পলিম 

পাঁচথুবী 

(PANCHTHUBI)- 

২ (দুই) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

চাঁনপুর 

৩/খ 

(3/KHA) 

ডুমুলরয়া, লিসমত, শুভপুর 

জগন্নার্থপুর 

(JAGANNATHPUR)

১/ক 

(1/KA) 

শুয়ারা, োজগড্ডা, ঝাকুলনপািা, জগন্নাথপুর 

জকান স্বীকৃত জবাড য 

হদত িাধ্যরিক বা 

সিিান পরীোয় 

পাশ। 

 

 
 

‘চেকল চ াক, চমকয় চ াক 

দুটি সন্তানই যকেষ্ট’ 



- ২ (দুই) টি ২/গ 

(2/GA) 

রামচন্দ্রপুর, ধনপুর, রঘুপুর, িালিিাপুর, 

িালতিিপুর, বনায়াপািা 

চ ৌদ্দগ্রাম 

(CHAUDD

AGRAM)- 

১৪ (দচৌদ্দ) টি 

উরজরপুর 

(UJIRPUR)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

মালনিপুর, ঘালসগ্রাম, িালশপুর পূে ি, 

জগজমাহনপুর, লসতালিয়া, সুয়ারলিি 

কারলকাপুর 

(KALIKAPUR)- ২ 

(দুই) টি 

২/ক 

(2/KA) 

জামমুিা, জামপুর, ধম িপুর, িালিকৃষ্ণনগর, 

মাড্ডা, েধ িনোলি, চাঁনপুর, দরেণ  ফুয়া 

৩/ক 

(3/KA) 

েদরপুর, দূগ িাপুর, বসানাপুর, লিাংসুফয়া, 

শ্রীপুর, বনায়াপুর, িালিিাপুর 

শুভপুর 

(SHUBHAPUR)- 

১ (এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

িামার পদুয়া, গা োলিয়া, ধলনজিরা, 

কৃষ্ণপুর, পদুয়া, দূগ িাপুর, োগার পুসকুরুলন 

মুরিরহাট 

(MUNSHIRHAT)

- ২ (দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

যাত্রাপুর, বপ াইমুলি, লসাংরাইশ, লমতল্লা, 

 ালতয়ালন 

২/ক 

(2/KA) 

লিরনশাি, িলনশ্বর, ডািরা, োাংপাই, 

যুলগরহাট (োলি নাং= ১৬৮ হজত ২১৮ পয িন্ত) 

কনকাপপত 

(KANKAPAIT)- 

৩ (রতন) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

জািজজার, িনিাপপত, বুলিন, জঙ্গিপুর 

২/ক 

(2/KA) 

ভুিিরা, পাঠানপািা, পদুয়া, লহাংগুিা 

২/খ 

(2/KHA) 

বদৌিতপুর, সুেণ িপুর, দূগ িাপুর, আতািরা, 

িািিট, োঁশিরা 

বারতসা (BATISA)- 

১ (এক) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

পািাগ্রাম, জামুিরা, লুলদয়ারা 

রচওড়া (CHEORA)- 

২ (দুই) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

লজলনদির, চিপািা, লডমাইতিী, হািদামুিা, 

হান্ডা, বঘাষতি 

৩/ক 

(3/KA) 

হরি মৃতা, শািলচ, তয়াসার, সরপাটি, 

কৃষ্ণপুর, বেরল্লা, সাতোলিয়া (িলতফ 

লশিদার) 

জগন্নার্থরেঘী 

(JAGANNATH 

DIGHI)- ১ (এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

বসানাপুর, আিেপুর, বনায়াগ্রাম, 

বিামারিািা 

আলকরা 

(ALKARA)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

নারায়নকুলি, জঙ্গিপুর, মলনপুর, বধাপালিিা, 

কুিাসার 

বরুড়া 

(BARURA)- 

১১ (এগাদরা) 

টি 

ভবানীপুর 

(BHABANIPUR)- 

১ (এক) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

মধুপুর, নালরন, লদঘিী উত্তর, শালুলিয়া, ব াট 

হলরপুর, কুলিয়াগ্রাম, জািগাঁও, ভইশজিািা 

জখাশবাস উত্তর 

(KHOSBAS 

UTTAR)- ১ (এক) 

টি 

২/খ 

(2/KHA) 

বিাশোস, ইিাশপুর, জািািপুর, রলহমপুর, 

নারায়নপুর 

জখাশবাস েরেণ 

(KHOSBAS 

DAKSHIN)- ২ 

(দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

বহাজসনপুর, মজহশপুর (োলি নাং- ৫৮০ হজত 

৮২৭ পয িন্ত), জাঙ্গালিয়া 

৩/ক 

(3/KA) 

মুগলজ 

ঝলি (JHALAM)- 

১ (এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

বডওয়াতলি, মলহদপুর (োলি নাং= ১ হজত 

২২২ পয িন্ত) 

রচতড্ডা 

(CHITADDA)- ১ 

(এক) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

লচতড্ডা (োলি নাং= ১ হজত ২০২ পয িন্ত), 

োতাোলিয়া (োলি নাং= ২০৩ হজত ২৬৮ 

পয িন্ত), লসাংগুর (োলি নাং= ২৭ হজত ১৭৫ 

পয িন্ত) 

সের (সাদবক জেওড়া 

উত্তর) SADAR 

(SABEK DEORA 

UTTAR)- ১ (এক) 

টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

েরুিা 

জেওড়া েরেণ 

(DEORA 

DAKSHIN)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

বচৌওলি, বভৌলি, পাঁচপুকুলরয়া, হলেরগাঁও, 

বসামারগাঁও 

রশলমুড়ী উত্তর 

(SHILMURI 

UTTAR)- ১ (এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

লদঘিগাঁও, গামারুয়া, িলতফপুর 

আড্ডা (ADDA)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

বপামোইশ, কৃষ্ণপুর দরেণ, বেলজমারা, 

হালিয়ালভটা 



আদ্রা (ADRA)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

িাপিরতিা, রাজাপুর দরেণ, এিাোলিয়া, 

পলিম বশািাপুকুলরয়া, পুস্কলরনীরপাি 

লাকসাম 

(LAKSAM)

- ০৭ (সাত) টি 

মুোফ্ফরগঞ্জ 

(MUDAFARGANJ)- 

১ (এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

বতারা হালমরাোগ (সাজেি হাজালরোগ), 

শ্রীয়াাং (োলি নাং= ১ হজত ১০০০ পয িন্ত) 

কারন্দরপাড় 

(KANDIRPAR)- 

২ (দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

পলিমগাঁও, োতািালি, কুলচয়া মুিা 

(জপৌরসভার অভূন্তবর) 

৩/গ 

(3/GA) 

ভািড্ডা, িামুড্ডা, তুলতগঙ্গা 

জগারবন্দপুর 

(GOBINDAPUR)- 

১ (এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

বমাহাম্মদপুর 

আজগরা 

(AJGORA)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

কৃষ্ণপুর, বদৌিতপুর, চারোলিয়া, 

আশিামতা, বশািা পুসকুনী 

লাকসাি পূব য 

(LAKSAM 

PURBA)- ২ (দুই) 

টি 

১/ক 

(1/KA) 

দরেণ নরপাটি, দাসপািা, সাজহেপািা, 

তালতপািা, সপশাগী, লিি পািা, শলরফপুর 

১/খ 

(1/KHA) 

উত্তর নরপাটি, বযাগী পািা, লদঘীরপাি, 

গাইজনর ডইরা, ফুিগাঁও 

বুশড় াং 

(BURICHA

NG)- ০৮ 

(আট) টি 

রাজাপুর (RAJAPUR)- 

১ (এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

োজরশ্বর, রাজাপুর (োলি নাং= ১ হজত ১২১ 

পয িন্ত) 

বাকশীমূল 

(BAKSHIMUL)- 

২ (দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

আজ্ঞাপুর, শ্রীমন্তপুর, িালিিাপুর, বিাদালিয়া, 

লঝনাইয়া 

২/ক 

(2/KA) 

লপতাম্বর, িাঞ্চনপুর, মাধেপুর, োিশীমূি 

(ঘুঙ্গুর নদীর পূে ি অাংশ), েিরামপুর 

জষালনল 

(SHOLANAL)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

লশেরামপুর, আগানগর, লশিারপুর 

িয়নািরত 

(MAINAMATI)- 

১ (এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

এয়ািেপুর, চান্দসার, লজয়াপুর, িাচালরতিা 

(গজণশ্বর/নাহারপাি), শলরফপুর, পাইি পািা 

জিাকাি 

(MOKAM)- ২ 

(দুই) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

দূগ িাপুর, চানগা া, মলনপুর, শাহলদিারপাি 

৩/গ 

(3/GA) 

দুোইর চর, োরাইর, জিম 

ভাদরল্লা 

(BHARELLA)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

বশাভারামপুর, রামপুর (লসজিট-কুলমল্লা 

রািার পলিমাাংশ) 

ব্রাহ্মণপাড়া 

(BRAHMA

NPARA)- 

১১ (এগাদরা) 

টি 

রশেলাই (SIDLAI)- 

২ (দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

বেিাজিািা, এগারগ্রাম (লসজিট রািার দরেণ 

অাংশ), পলিম বপামিািা 

২/খ 

(2/KHA) 

লশদিাই উত্তর পলিমাাংশ (োলি নাং= ৯৯৯ 

হজত ১৩২০ এোং ১৩৪২ হজত ১৪৪৫ পয িন্ত) 

চান্দলা 

(CHANDLA)- ২ 

(দুই) টি 

২/ক 

(2/KA) 

চালরপািা, পদুয়া, িামা ািা,  াটাইয়া, 

রামচন্দ্রপুর 

৩/ক 

(3/KA) 

ব াট ধুলশয়া, েি ধুলশয়া (জজিা পলরষজদর 

রাস্তার পলিমাাংশ) 

শশীেল 

(SHASHIDAL)- ৩ 

(রতন) টি 

১/ক 

(1/KA) 

উত্তর শশীদি, দরেণ শশীদি 

১/খ 

(1/KHA) 

বেগমাোদ, উত্তর বততাভূলম, দরেণ 

বততাভূলম 

২/খ 

(2/KHA) 

আশাোলি, গঙ্গানগর, লশেপুর, নারায়নপুর 

দুলালপুর 

(DULALPUR)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

বেজজািা 

ব্রাহ্মণপাড়া সের 

(BRAHMANPARA 

SADAR)- ১ (এক) টি 

২/খ 

(2/KHA) 

িল্পোস 

সাদহবাবাে 

(SAHEBABAD)- 

১ (এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

টািই 

িালাপাড়া 

(MALAPARA)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

কৃষ্ণপুর, রামনগর, চাদপািা 

চ ামনা 

(HOMNA)

জহািনা সের 

(HOMNA SADAR)- 

৩/ক 

(3/KA) 

বগায়ালরভাঙ্গা, িটিয়া 



- ০৮ (আট) 

টি 

১ (এক) টি 

িার্থাভাঙ্গা 

(MATHAVANGA)- 

১ (এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

লেজয়নগর, জয়জদেপুর, মুলি মাথাভাঙ্গা 

ঘাগুটিয়া 

(GHAGUTIYA)- ১ 

(এক) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

োগমারা, চুনার চর 

দুলালপুর 

(DULALPUR)- ১ 

(এক) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

জয়নগর, মঙ্গজিরিালন্দ, চাজন্দরিালন্দ, 

িাচালরিালন্দ, পূে িিালন্দ, েি বদৌিতপুর 

চাদন্দরচর 

(CHANDER 

CHAR)- ২ (দুই) টি 

২/ক 

(3/KA) 

শ্রীনগর, বশাভারামপুর, পািাতলি 

৩/ক 

(3/KA) 

নয়াকারন্দ, চাদন্দরচর, সীতারািপুর, তাতুয়ার 

চর 

আছােপুর (ASAD 

PUR)- ২ (দুই) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

বিাজদ দাউদপুর, উজাজনর িালন্দ 

৩/ক 

(3/KA) 

চার কুলিয়া, বতভালগয়া, দায়রািালন্দ 

মুরাদনগর 

(MURAD

NAGAR)- 

২২ (বাইর্) 

টি 

শ্রীকাইল 

(SREEKAIL)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

চন্দনাইি (িাি এর উত্তর অাংশ), সাজহেনগর 

আরন্দকুট 

(ANDIKOT)- ২ 

(দুই) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

ডািপা, োজরশ্বর 

৩/খ 

(3/KHA) 
বদওিা, ফুিঘর 

পূব যপিইর পূব য 

(PURBADHAIR 

PURBA)- ২ (দুই) 

টি 

১/ক 

(1/KA) 

বিারোনপুর (পূে ি অাংশ) 

২/ক 

(2/KA) 
জয়নগর, উত্তর চাপাইর, দরেণ চাপাইর, 

বিাশঘর 

পূব যপিইর পরিি 

(PURBADHAIR 

PASCHIM)- ২ 

(দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

সদিোলি, সিয়ািািী, িদমতলি, এিিাি 

২/ক 

(2/KA) 
হাটাশ, মালিপািা, নইরপািা, মজহশপুর 

বাাংগরা পূব য 

(BANGARA 

PURBA)- ১ (এক) 

টি 

১/ক 

(1/KA) 

মুিলিশপুর, বদৌিতপুর (িাি এর উত্তর 

অাংশ) 

চারপতলা 

(CHAPITALA)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

চালপতিা (বুলি নদীর দরেণ অাংশ) 

কািাল্লা 

(KAMALLA)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

িামার চর (আরলস িাজির পলিম অাংশ), 

রাজনগর 

রািচন্দ্রপুর েরেণ 

(RAMCHANDRAP

UR DAKSHIN)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

িদমতলি, লদঘিদী, বতঘুলরয়াপািা, ব াট 

সিজুরী 

মুরােনগর সের 

(MURADNAGAR 

SADAR)- ২ (দুই) 

টি 

২/ক 

(2/KA) 

িরিটিয়া, পূে ি সানাউল্লা, পলিম সানাউল্লা, 

রমজাজনরিালন্দ, মটলির চর, রামপুর 

৩/খ 

(3/KHA) 
বসানাপুর, মালনি িালন্দ, নাজগরিালন্দ, 

ডুমুলরয়া, সুজরশ্বলদ ি 

নবীপুর পূব য 

(NABIPUR 

PURBA)- ১ (এক) 

টি 

২/খ 

(2/KHA) 

নগরপাি, গকুিনগর (জসিান্দর মাস্টার োলি 

হজত পলিম লদজির রািার দরেণাাংশ) 

নবীপুর পরিি 

(NABIPUR 

PASCHIM)- ১ (এক) 

টি 

৩/ক 

(3/KA) 

দরেণ লত্রশ, মালিশাইর, উত্তর লত্রশ, 

বিাম্পানীগঞ্জ োজার 

িািঘর 

(DHAMGHAR)- ২ 

(দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

নহি, ভাগিপুর, রায়তিা 

২/গ 

(2/GA) 
পরমতিা (উপজজিা পলরষদ রািার 

পলিমাাংশ), লেীপুর 

জাহাপুর 

(JAHAPUR)- ২ 

২/ক 

(2/KA) 

গাাংগাটিয়া, সাতমুিা,  ফুল্লািালন্দ 



(দুই) টি ৩/ক 

(3/KA) 
শুশুন্ডা, নয়ািালন্দ 

ছারলয়াকারন্দ 

(CHHALIAKAND

I)- ২ (দুই) টি 

২/ক 

(2/KA) 

উত্তর আমপাি, দরেণ আমপাি, পাটুয়াটুলি 

৩/ক 

(3/KA) 

উত্তর  ালিয়ািালন্দ 

পাহাড়পুর 

(PAHARPUR)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

পাহািপুর, োলুয়াচনা 

চদশবদ্বার 

(DEBIDW

AR)- ১১ 

(এগাকরা) টি 

 

বড়শালঘর 

(BARASHALGHAR)

- ১ (এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

েিশািঘর (োলি নাং= ১৩৮ হজত ৭৭৫ 

পয িন্ত) 

এলাহাবাে 

(ELAHABAD) - ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

চমা াম্মদপুর 

গুনাইঘর উত্তর 

(GUNAIGHAR 

UTTAR)- ২ (দুই) 

টি 

১/ক 

(1/KA) 

গজালরয়া, ব পািা, ধিাহাস 

৩/ক 

(3/KA) 
গুনাইঘর (োলি নাং= ৪৫১ হজত বশষ োলি 

পয িন্ত) 

রাজাদিহার 

(RAJAMEHAR)- 

১ (এক) টি 

২/খ 

(2/KHA) 

বগালেন্দপুর, রাজাজমহার (োলি নাং= ১১২৯ 

হজত ১৩২৬ পয িন্ত) 

িািতী (DHAMTI)- 

৩ (রতন) টি 

১/ক 

(1/KA) 

ধামতী (োলি নাং= ৮০১ হজত ১২০০ পয িন্ত) 

২/ক 

(2/KA) 
ধামতী (োলি নাং= ১ হজত ৪০০ পয িন্ত) 

২/খ 

(2/KHA) 
ধামতী (োলি নাং= ৪০১ হজত ৮০০ পয িন্ত) 

সুলতানপুর 

(SULTANPUR)- 

১ (এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

েিরীিালন্দ, গঙ্গানগর 

বরকািতা 

(BARKAMTA)- ১ 

(এক) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

নেীয়াোদ উত্তর, বভিানগর 

জিাহনপুর 

(MOHANPUR)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

লেহার মন্ডি, বদাহাই তারিা 

দাউদকাশি 

(DAUDK

ANDI)- ১2 

(বাকরা) টি 

োউেকারন্দ উত্তর 

(DAUDKANDI 

UTTAR)- ১ (এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

বগািাজপর চর, বচঙ্গািালন্দ (োলি নাং= ১ 

হজত ১৫০ পয িন্ত) 

োউেকারন্দ েরেণ 

(DAUDKANDI 

DAKSHIN)- ১ (এক) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

লদঘীরপাি, উত্তর গাজীপুর, দরেণ গাজীপুর, 

উত্তরজসলন্দ, নাজগরিালন্দ, েি পুতাভাঙ্গা 

জগায়ালিারর 

(GOALMARI)- ২ 

(দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

বসানািালন্দ, জামািিালন্দ, সিয়ািািী, 

িামারিালন্দ 

২/ক 

(2/KA) 
জুরানপুর, োরারচর, মন্থন, লমনারলদ, 

হাউজলদ, উত্তর টিলি, দরেণ টিলি 

পদুয়া (PADUA)- ১ 

(এক) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

সরদার িালন্দ, দরেণ মলহষমারী, লনলিন্তপুর, 

মনাইরিালন্দ 

সুন্দলপুর 

(SUNDALPUR)- 

২ (দুই) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

ঢািারগাঁও, ভাগিপুর 

৩/খ 

(3/KHA) 
ঠাকুরাণীর লদঘী, েি বগায়ালি 

জগৌরীপুর 

(GAURIPUR)- ২ 

(দুই) টি 

২/ক 

(2/KA) 

ওিান পািা, রামনগর, চর রামনগর, 

লেীপুর 

৩/খ 

(3/KHA) 
চর বমাহাম্মদ (চর মামুলদ ি), সদয়াপািা, 

হালিয়ািা, বগৌরীপুর োজার 

রজাংলাতলী 

(JINGLATALI)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

চান্দ্রা, রায়পুর, েহর, রায়পুর োজার, োলনয়া 

পািা 

ইরলয়টগঞ্জ উত্তর 

(ELLIOTGANJ 

UTTAR)- ১ (এক) 

টি 

২/ক 

(2/KA) 

আউটোগ, বভিানগর, চাইর পািা, 

ধানুয়াজিািা 

জিাহাম্মেপুর পরিি 

(MOHAMMADPUR 

১/ক 

(1/KA) 

উত্তর বমাহাম্মদপুর, আটিপািা, িিাপািা, 

ঠাকুর পুকুরপাি (িাকুর পূে িপািা) 



PASCHIM)- ১ (এক) 

টি 

 াশিনা 

(CHANDI

NA)- ১0 

(দর্) টি 

িািাইয়া 

(MADHAIYA)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

কুটুম্বপুর 

বাদড়রা (BARERA)- 

১ (এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

নরলসাংপুর, বগাটজমজহর, দুোলরয়া, 

রামচন্দ্রপুর, লচজিািা, টাজটরা 

এতবারপুর 

(ETBARPUR)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

মহারাং, চালন্দনা 

বরকইট 

(BARKAIT)- ২ 

(দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

লেশ্বাস, েি বগালেন্দপুর, মধ্যমতিা 

২/খ 

(2/KHA) 
শ্রীিন্তপুর দরেণ, তামু্বলিয়া, লিরাসার, 

লিরাসার বমাহনপুর 

গল্লাই (GALLAI)- ১ 

(এক) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

গল্লাই (োলি নাং= ১ হজত ৪১৭ পয িন্ত), 

িরইয়া, হলরণ চাতুলর, েসন্তপুর 

জোল্লাই নবাবপুর 

(DOLLAI 

NOWABPUR)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

নাটিাংগী, সুলরজিািা, বুলিমারা, ভাগুিা পািা, 

িালিয়ারচর 

বরকরই 

(BARKARAI)- ২ 

(দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

নারাজচৌ, েরিরই (োলি নাং= ১ হজত ৪৬০ 

পয িন্ত) 

৩/ক 

(3/KA) 
বিাংিামুলি, বতঘলরয়া, চান্দসার, োমন্ডা, 

বভৌরী, উব্রা, পাইজির িরতিা 

জজায়াগ (JOYAG)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

সিিাইন, আমিলি, পলিম পাঁচ পুকুলরয়া 

নাাংগলককাট 

(NANGO

LKOT)- 

১2 (বাকরা) 

টি 

বাঙ্গড্ডা 

(BANGODDA)- ১ 

(এক) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

বহলসয়ারা, ব াট সালঙ্গশ্বর, বসানাজেলি, িজরর 

বভামরা 

জপররয়া (PERIA)- ৩ 

(রতন) টি 

১/ক 

(1/KA) 

আশারজিাটা, মাধেপুর, বপলরয়া 

২/ক 

(2/KA) 
উত্তর শািতলি, চাদ পদুয়া, মগুয়া, েি 

ফুিগাঁও 

৩/খ 

(3/KHA) 
ব উলরয়া, অশ্বলদয়া, শ্রীিালিয়া, বজাি 

পুকুলরয়া, শালুলিয়া 

রায়দকাট (ROYKOT)- 

১ (এক) টি 

২/খ 

(2/KHA) 

উত্তর মালহনী, িরে পদুয়া, দরগাহ, 

চরজালনয়া, অলিপুর, পদুয়া 

নাঙ্গলদকাট সের 

(NANGALKOT 

SADAR)- ২ (দুই) 

টি 

১/ক 

(1/KA) 

মক্রেপুর, মলহরাগাঁও 

২/ক 

(2/KA) 
মান্দ্রা, বজািপুকুলরয়া, িনপিজ, ভুলুয়াপািা, 

অশ্বলদয়া 

আদ্রা (ADRA)- ১ 

(এক) টি 

৩/খ 

(3/KHA) 

লহয়াজজািা, শকুন্তিা, পাপাজচাঁ, বেিঘর 

িাজির দরেণ অাংশ 

ঢালুয়া (DHALUA)- 

২ (দুই) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

দরেণ েদরপুর, োয়রা, োমসাত্তার, 

লসাংগালরয়া, দুে িা পুকুর 

২/ক 

(2/KA) 
পাশই, লসলজয়ারা, উরকুটি, জামুরাইি, হুগলি, 

নলুয়া 

জেৌলখাড় 

(DAULKHAR)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

মুরগাঁও, বসান্দাইি, অশ্বলদয়া 

সাতবারড়য়া 

(SATBARIA)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

দরেণ সাতোলিয়া, তপেন, সজনপুর 

চমঘনা 

(MEGHN

A)- 05 

(পাঁ ) টি 

জগারবন্দপুর 

(GOBINDAPUR)

- ১ (এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

হাসনাোদ, চরপাথালিয়া, জয়নগর, 

বগালেন্দপুর, বসননগর 

রািানগর 

(RADHANAGAR)

- ১ (এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

পািারেন্দ, রাধানগর, েটতিী, তািতিী 

ভাওড়দখালা (সাদবক 

বরকান্দা) 

BHAORKHOLA  

(SABEK 

BORKANDA)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

িালশপুর, দলি লমজিানগর, আতাউল্লা িালন্দ, 

ওমরা িালন্দ, লিরাচি, িাজসরগাঁও, আিগী, 

সেদ্যনাথপুর, বচঙ্গািালন্দ, ধম িপুর, লশেনগর 

চারলভাঙ্গা (সাদবক 

চন্দনপুর) 

CHALIBHANGA 

২/ক 

(2/KA) 

সাতানী, নিচর 



(SABEK 

CHANDANPUR)-১ 

(এক) টি 

িারনকারচর 

(MANIKARCHA

R)- ১ (এক) টি 

২/খ 

(2/KHA) 

োরহাজারী, আলমরাোদ, েল্লজভরিালন্দ, 

িরিমলনিা, বচঙ্গািালন্দ, রলজতপুর, 

িলরমাোদ 

শততাস 

(TITAS)- 

06 (েয়) টি 

সাতানী (SATANI)- 

১ (এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

প্রথম সাতানী, লিতীয় সাতানী, কৃষ্ণপুর, 

আিমপুর, ফলরদপুর, হলরণপুর, রায়পুর, 

জগতপুর 

জগতপুর 

(JAGATPUR)- ২ 

(দুই) টি 

১/ক 

(1/KA) 

উলজরািালন্দ, যাত্রাোলি, প্রথম দশানীপািা, 

কুয়ারপাি (পিয়ারপাি) 

৩/ক 

(3/KA) 
বিশেপুর দরেণ (োলি নাং= ১৭৮০ হজত 

১৮৮০ পয িন্ত), বতগুলরয়াপািা, োতািালন্দ, 

আলমরাোদ 

করড়কারন্দ 

(KORIKANDI)- ১ 

(এক) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

িলিিালন্দ, িিািালন্দ (োলি নাং= ৯৮ হজত 

২০৪ পয িন্ত) 

রজয়ারকারন্দ 

(ZIYARKANDI)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

বশািািালন্দ, দলিিালন্দ (োলি নাং= ৮০৬ 

হজত ১০৫৫ পয িন্ত) 

রভটিকারন্দ 

(VITIKANDI)- ১ (এক) 

টি 

২/খ 

(2/KHA) 

আিীনগর, বপািািালন্দ, িদমতিী 

কুশমল্লা সদর 

দশিণ 

(CUMILLA 

SODOR 

DAKSHIN)

- 11 (এগাকরা) 

টি 

রবজয়পুর 

(BIJOYPUR)- ১ 

(এক) টি 

৩/গ 

(3/GA) 

জাঙ্গালিয়া, সদয়ারা, িচুয়া, লেীপুর, 

দূগ িাপুর, শ্রীেল্লভপুর (পািা রািার পলিম 

অাংশ) 

জচৌয়ারা 

(CHOWARA)- ১ 

(এক) টি 

৩/গ 

(3/GA) 

িমিাপুর, পূে ি মাটিয়ারা, চাষাপািা, দরেণ 

ধনাইতরী, উত্তর ধনাইতরী, লেীপুর, মধ্য 

ধরাইতরী, োজার মাটিয়ারা, িামারপািা 

গরলয়ারা 

(GOLIARA)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

বদেীপুর, মধ্যম রাজাপািা, উত্তর রামপুর, 

ধনপুর, জয়পুর, দূগ িাপুর, িজনশতিা, 

নিকুলি, সাহাপুর, শুভানগর 

বারপাড়া 

(BARAPARA)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

লশেপুর, েি দূগ িাপুর, রাজিজশর পাি, 

চালন্দপুর, মঙ্গিমুিা, শনগাঁও 

জজাড়কানন পরিি 

(JORKANON 

PASCHIM)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

দলি েটগ্রাম, কৃষ্ণপুর, েটগ্রাম, পূে ি েটগ্রাম, 

সুয়াগঞ্জ 

বাগিারা 

(BAGMARA)- ১ 

(এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

বমজহর বদৌিতপুর, পূে ি বনায়াগাঁও, উত্তর 

ধনপুর, দরেণ ধনপুর 

ভুলইন 

(BHOLOIN)- ২ 

(দুই) টি 

২/খ 

(2/KHA) 

আমুয়া, িিলময়া, উত্তর লনলিন্তপুর, মধ্যম 

লনলিন্তপুর, বমািফাপুর, বগািাজচাঁ, উত্তর 

দূগ িাপুর, দরেণ দূগ িাপুর 

৩/ক 

(3/KA) 
জালমরা, ব াটতিা, রাধানগর, বগাসাই 

পুস্কুরনী 

জপরুল (PERUL)- ২ 

(দুই) টি 

১/খ 

(1/KHA) 

আিীশ্বর, বচৌিলন্দ, উজালিয়া, দুি িভপুর, 

মাতাইনজিাট 

৩/খ 

(3/KHA) 
িনিশ্রী, দরজেশপািা, রমােল্লভপুর, 

েদরপুর, আিিলদয়া, জািরপুর, রায়দুয়ার, 

লসাংগলরয়া 

জবলঘর (BELGHOR)- 

১ (এক) টি 

৩/গ 

(3/GA) 

চাউি ভান্ডার, বশান্ডা, তাজজর বভামরা, 

লিিপািা, ধানরা, বিদার দুয়ার 

মকনা রগঞ্জ 

(MONOHO

RGONJ)- 

10 (দর্) টি 

রখলা (KHILA)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

ভরনীিন্ড, সাজিহপুর, িৎসর, লদশােন্দ 

উত্তর হাওলা 

(UTTAR 

HAWLA)- ৩ (রতন) 

টি 

১/ক 

(1/KA) 

ব াট উত্তর হাওিা, বফনুয়া 

১/খ 

(1/KHA) 
েি উত্তর হাওিা, বঠাংগারোম 

২/ক 

(2/KA) 
ইলন্দ্র, িাউলিপািা, দরেণ বজািপাইয়া, 

হাজারামুলি, েরল্লা 

বাইশগাঁও 

(BAISGAON)- ১ 

(এক) টি 

৩/ক 

(3/KA) 

োইশগাঁও, বিয়ালর 

রবপুলাসার 

(BIPULASAR)- ২ 

২/ক 

(2/KA) 

বড় কাঁশে 



(দুই) টি ৩/খ 

(3/KHA) 

সাইিচাইি (োলি নাং= ৫১১ হজত ৭০০ 

পয িন্ত), োিরা 

হাসনাবাে 

(HASNABAD)- ১ 

(এক) টি 

২/ক 

(2/KA) 

োদুয়াপািা, নরপাইয়া, িাশই, তািতিা 

মিশাতুয়া 

(MAISATUA)- ২ 

(দুই) টি 

২/ক 

(2/KA) 

বগায়ালিয়ারা, হাটিরপািা, ডুমুলরয়া 

৩/ক 

(3/KA) 
বমরুয়া, আলশরপাি, তািতিা 

 

৪ আয়া 

জেড-২০, 

৮২৫০-২০০১০/- 

(শুধুিাত্র িরহলা 

প্রার্থীগণ আদবেন 

করদত পারদবন) 

২০ 

(রবশ) টি 

কুরিল্লা জজলার স্থায়ী বারসন্দা ৮ি জেরণ/সিিান 

পাশ। 

আদবেন ফরি পূরণ ও পরীোয় অাংশেহদণর জেদত্র রনম্নবরণ যত শতযাবলী অনুসরণ করদত হদব : 

(১) পররবার পররকল্পনা পররেশ যক পদের আদবেনকারীদক সাংরিষ্ট ইউরনয়ন/জপৌরসভা/রসটি কদপ যাদরশদনর ওয়াদড যর স্থায়ী বারসন্দা হদত হদব। এজন্য সাংরিষ্ট 

ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান /জপৌরসভার জিয়র/রসটি কদপ যাদরশদনর কাউরিলর কর্তযক প্রেত্ত নাগররক সনেপত্র ও স্থায়ী বারসন্দার সনেপত্র জিৌরখক পরীোর 

সিয় োরখল করদত হদব। অস্থায়ীভাদব বসবাসকারীগণ এই পদে আদবেদনর জর্াগ্য বদল রবদবরচত হদবন না। 

(২) পররবার কল্যাণ সহকারী পদের আদবেনকারীদক অবশ্যই শূন্য পদের রবপরীদত প্রেরশ যত সাংরিষ্ট ইউরনয়দনর সাংরিষ্ট ইউরনট/ওয়াদড যর আওতাভুক্ত 

োি/পাড়া/িহল্লার স্থায়ী বারসন্দা হদত হদব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান/জপৌরসভার জিয়র/রসটি কদপ যাদরশদনর কাউরিলর কর্তযক প্রেত্ত 

নাগররক সনেপত্র ও স্থায়ী বারসন্দার সনেপত্র জিৌরখক পরীোর সিয় োরখল করদত হদব। অস্থায়ীভাদব বসবাসকারীগণ এই পদে আদবেদনর জর্াগ্য বদল 

রবদবরচত হদবন না। 

(৩) ২৫/০৩/২০২০ (পঁরচশ িাচ য দুই হাজার রবশ) তাররদখ প্রার্থীর বয়সসীিা ১৮ জর্থদক ৩০ বছদরর িদধ্য হদত হদব। তদব মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধাদের 

পুত্র-কন্যা এবাং শারীররক প্ররতবন্ধীদের জেদত্র বয়সসীিা ১৮ জর্থদক ৩২ বছর। বয়স প্রিাদণর জেদত্র এরফদডরভট েহণদর্াগ্য নয়। 

(৪)সরকারর, আিা-সরকারর ও স্বায়ত্বশারসত সাংস্থায় কি যরত প্রার্থীগণদক অবশ্যই র্র্থার্র্থ কর্তযপদের অনুদিােন সাদপদে আদবেন করদত হদব এবাং 

অনুিরতপত্র জিৌরখক পরীোর সিয় প্রেশ যন করদত হদব। 

(৫) রনদয়াদগর জেদত্র সরকাদরর প্রচরলত রবরি-রবিান ও জকাটা নীরত অনুসরণ করা হদব এবাং পরবতীদত সাংরিষ্ট রবরি-রবিাদন জকান সাংদশািন হদল তা 

অনুসরণ করা হদব। 

(৬) রনদয়াগ রবজ্ঞরির ১ জর্থদক ২নাং ক্ররিদক বরণ যত পদের জন্য জিাট ১১২/-(একশত বার) টাকা [পরীোর রফ ১০০/- এবাং জটরলটদকর সারভ যস চাজয ১২/- 

টাকা] ৩ জর্থদক ৪নাং ক্ররিদক বরণ যত পদের জন্য জিাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [পরীোর রফ ৫০/- এবাং জটরলটদকর সারভ যস চাজয ৬/- টাকা] জিা রেদত হদব; 

(৭) প্রার্থীর জর্াগ্যতা র্াচাই : প্রার্থী কর্তযক প্রেত্ত জকাদনা তথ্য বা োরখলকৃত কাগজপত্র জাল, রিথ্যা বা রবজ্ঞরিদত চাওয়া ন্যূনতি শদতযর সাদর্থ অসািঞ্জস্য 

পাওয়া জগদল, ভুয়া প্রিারণত হদল রকাংবা পরীোয় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করদল সাংরিষ্ট প্রার্থীর প্রারর্থ যতা বারতল করা হদব এবাং তাঁর রবরুদদ্ধ র্র্থার্র্থ 

আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা হদব। ভুল তথ্য/ জাল কাগজপত্র প্রেরশ যত হদল পরীোয় উত্তীণ য জর্ জকান প্রার্থীর প্রারর্থ যতা পরীো চলকালীন অর্থবা পরবতীদত জর্ 

জকান সিদয় বারতল করার েিতা কর্তযপে সাংরেণ কদরন। 

(৮) রলরখত পরীোয় উত্তীণ য প্রার্থীগণদক ফলাফল প্রকাদশর পর রনদে যরশত সিদয়র িদধ্য রনদম্নাক্ত সনে/কাগজপদত্রর ফদটাকরপ জগদজদটড কি যকতযা (ন্যূনতি 

৯ি জেড) কর্তযক সতূায়ন কদর ১ (এক) জসট জজলা পররবার পররকল্পনা কার্ যালদয় সরাসরর/ডাকদর্াদগ/কুররয়াদর জিা রেদত হদব: 

(ক) প্রার্থীর সকল রশোগত জর্াগ্যতার সনেপত্র (প্রদর্াজূ জেদত্র অরভজ্ঞতা সনেপত্রসহ); 

(খ) প্রার্থী জর্ ইউরনয়ন/জপৌরসভা/রসটি কদপ যাদরশন এর স্থায়ী বারসন্দা জস ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান/জপৌরসভার জিয়র/রসটি কদপ যাদরশদনর 

কাউরিলর কর্তযক প্রেত্ত নাগররকদত্বর সনেপত্র; 

(গ) িরহলা জকাটা ব্যরতত অন্যান্য জকাটা োরবর সির্থ যদন প্রার্থীদক র্র্থার্র্থ কর্তযপে কর্তযক প্রেত্ত সনে/প্রিাণপত্র; 

(ঘ) আদবেনকারী মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হদল আদবেনকারী মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুত্র-কন্যা ও 

পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা এ িদি য সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান/রসটি কদপ যাদরশদনর ওয়াড য কাউরিলর/জপৌরসভার জিয়র/জপৌরসভার কাউরিলর 

কর্তযক প্রেত্ত সনে (আদবেনকারীর সাদর্থ মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার সম্পকয অবশ্যই উদল্লখ করদত হদব); 

(ঙ) আদবেনকারী মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হদল মুরক্তদর্াদ্ধার সনেপত্র, জগদজট, লাল মুরক্ত বাতযা/ভারতীয় 

তারলকার ছায়ারলরপ; 

(চ) ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান/জপৌরসভার জিয়র/কাউরিলর/রসটি কদপ যাদরশদনর ওয়াড য কাউরিলর/জগদজদটড কি যকতযা (ন্যূনতি ৯ি জেড) কর্তযক 

প্রেত্ত চারররত্রক সনেপত্র; 

(ছ) জাতীয় পররচয়পত্র/জন্ম রনবন্ধন সনে; 

(জ) Online এ পূরণকৃত আদবেনপদত্রর করপ (Applicant’s Copy); 

(৯) জিৌরখক পরীোর সিয় অনুদেে-৮ এর রনদে যশনািদত জিাকৃত সকল সনে/কাগজপদত্রর মূল করপ আবরশ্যকভাদব প্রেশ যদনর পাশাপারশ ১ (এক) জসট 

সতূারয়ত ফদটাকরপ োরখল করদত হদব। োরখলকৃত সনে/কাগজপদত্রর সাদর্থ অনলাইন আদবেদন উরল্লরখত তদথ্যর অসািঞ্জস্যতা পাওয়া জগদল প্রার্থীর প্রার্থীতা 

বারতল হদয় র্াদব। 

(১০) পরীো সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র জনাটিশ জবাড য এবাং জজলা পররবার পররকল্পনা কার্ যালদয়র জনাটিশ জবাদড য পাওয়া র্াদব। 

(১১) কর্তযপে রবজ্ঞারপত পদের সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ করার অরিকার সাংরেণ কদরন।  

(১২) কর্তযপে রনদয়াগ প্ররক্রয়ার জর্ জকান পর্ যাদয় জর্ৌরক্তক/আইনগত কারদণ রনদয়াগ স্থরগত/বারতল করদত পারদবন। 

(১৩) রনদয়াগ পরীো সাংক্রান্ত জর্ জকান রবষদয় রনদয়াগকারী কর্তযপদের রসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 

(১৪) রলরখত/ব্যাবহাররক (প্রদর্াজূ জেদত্র)/জিৌরখক পরীোয় অাংশেহদণর জন্য জকান প্রকার টিএ/রডএ প্রোন করা হদব না। 

(১৫) ফরি পূরণ, জিাোদনর রনদে যশাবলী ও অন্যান্য প্রদর্াজূ শতয এবাং তথ্যাবলীসহ পূণ যাঙ্গ রনদয়াগ রবজ্ঞরি জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র জনাটিশ জবাড য এবাং 

জজলা পররবার পররকল্পনা কার্ যালদয়র জনাটিশ জবাদড য পাওয়া র্াদব। 

 

 



জশষ সিদয়র জন্য অদপো না কদর 

দ্রুত সিদয়র িদধ্য অনলাইদন আদবেন 

করার জন্য অনুদরাি করা হদলা। 

 

অনলাইদন আদবেনপত্র পূরণ সাংক্রান্ত রনয়িাবলী ও শতযাবলী: 

(ক) আেহী প্রার্থীগণ http://dgfpcum.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট রগদয় আদবেনপত্র পূরণ করদত পারদবন। আদবেদনর সিয়সীিা 

রনম্নরূপ: 

 (i) Online-এ আদবেনপত্র পূরণ ও পরীোর রফ জিাোন শুরুর তাররখ ও সিয় ২৮/০৬/২০২১, সকাল ১০:০০ টা। 

 (ii) Online -এ আদবেনপত্র জিাোদনর জশষ তাররখ ও সিয় ২৭/০৭/২০২১, রবকাল ০৫:০০ টা। 

উক্ত সিয়সীিার িদধ্য User ID প্রাি প্রার্থীগণ Online -এ আদবেনপত্র Submit এর সিয় জর্থদক পরবতী ৭২(বাহাত্তর) ঘন্টার িদধ্য এসএিএস এর 

িাধ্যদি পরীোর রফ জিা রেদত পারদবন। 

(খ) Online আদবেনপদত্র প্রার্থী তাঁর ররঙ্গন ছরব (মেঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 300 Pixel) এবাং স্বাের (মেঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 80 Pixel) 

েূান কদর রনি যাররত স্থাদন Upload করদবন। ছরবর সাইজ সদব যাচ্চ 100 KB ও স্বােদরর সাইজ সদব যাচ্চ 60 KB হদত হদব। 

(গ) Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদত্র প্রেত্ত তথ্যই জর্দহতু পরবতী সকল কার্ যক্রদি ব্যবহৃত হদব, জসদহতু Online-এ আদবেনপত্র Submit 

করার পূদব য প্রেত্ত সকল তদথ্যর সঠিকতা সম্পদকয প্রার্থী রনদজ শতভাগ রনরিত হদবন। প্রার্থী কর্তযক প্রেত্ত জকান তথ্য বা োরখলকৃত কাগজপত্র জাল, 

রিথ্যা বা ভুয়া প্রিারণত হদল বা পরীোয় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করদল বা রবজ্ঞরিদত চাওয়া জর্াগ্যতার সাদর্থ অসািঞ্জস্যপূণ য জকান তথ্য 

োরখল করা হদল বা রবজ্ঞরির রনদে যশনা লঙ্ঘনপূব যক জকান আদবেন পাওয়া জগদল সাংরিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থীতা রনদয়াদগর জর্ জকাদনা পর্ যাদয় বারতল করা 

হদব এবাং তাঁর রবরুদদ্ধ র্র্থার্র্থ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা র্াদব। 

 (ঘ) প্রার্থী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদত্রর একটি রপ্রন্ট করপ পরীো সাংক্রান্ত জর্ জকান প্রদয়াজদন ব্যবহাদরর জন্য সাংরেণ করদবন। রলরখত 

পরীোয় উত্তীণ য প্রার্থীগণদক ফলাফল প্রকাদশর পর রনদে যরশত সিদয়র িদধ্য এক করপ এবাংদিৌরখক পরীোর সিয় এক করপ জিারেদবন। 

(ঙ) SMS জপ্ররদণর রনয়িাবলী ও পরীোর রফ প্রোন: 

Online-এ আদবেনপত্র (Application Form) র্র্থার্র্থভাদব পূরণ কদর রনদে যশনা জিাতাদবক ছরব এবাং স্বাের Upload কদর 

আদবেনপত্র Submit করা সম্পন্ন হদল করম্পউটাদর ছরবসহ Application Preview জেখা র্াদব। রনভু যলভাদব আদবেনপত্র Submit  

করা সম্পন্নপ্রার্থী একটি User ID, ছরব এবাং স্বােরযুক্ত একটি Applicant’s Copy পাদবন। উক্ত Applicant’s Copy প্রার্থী রপ্রন্ট 

অর্থবা Download পূব যক সাংরেণ করদবন। Applicant’s Copy-জত একটি User ID জেওয়া র্থাকদব। উক্ত User ID ব্যবহার কদর 

প্রার্থী জর্ জকান Teletalk Pre-paid Mobile নম্বদরর িাধ্যদি রনদম্নাক্তভাদব দুইটি SMS কদর পরীোর রফ বাবে ১ জর্থদক ২নাং ক্ররিদক 

বরণ যত পদের জন্য জিাট ১১২/- (একশত বার) টাকা [পরীোর রফ ১০০/- এবাং জটরলটদকর সারভ যস চাজয ১২/- টাকা] এবাং ৩ জর্থদক ৪নাং ক্ররিদক 

বরণ যত পদের জন্য জিাট ৫৬/- (ছাপ্পান্ন) টাকা [পরীোর রফ ৫০/- এবাং জটরলটদকর সারভ যস চাজয ৬/- টাকা] অনরিক ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার িদধ্য জিা 

রেদবন। 

 SMS-এর িাধ্যদি পরীোর রফ জিাোন প্ররক্রয়া: 

প্রর্থি SMS: DGFPCUM<SPACE>User ID রলদখ 16222 নম্বদর SEND করদত হদব।  

উোহরণ : DGFPCUM ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee, your PIN is 123456789.  

To pay fee Type DGFPCUM<Space<YES<Space<PIN and send to 16222 

রিতীয় SMS: DGFPCUM<Space>YES<Space>PIN রলদখ 16222 নম্বদর Send করদত হদব। 

উোহরণ : DGFPCUM YES 123456789 

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

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

রবদশষভাদব উদল্লখ্য, Online-এ আদবেনপদত্রর সকল অাংশপূরণ কদর Submit করা হদলও পরীোর রফ জিা না জেয়া পর্ যন্ত Online 

আদবেনপত্র জকান অবস্থাদতই গৃহীত হদব না। 

(চ) প্রদবশপত্র প্রারির রবষয়টি http://dgfpcum.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট এবাং প্রার্থীর জিাবাইল জফাদন SMS এর িাধ্যদি (শুধুিাত্র 

জর্াগ্য প্রার্থীদেরদক) র্র্থাসিদয় জানাদনা হদব। Online আদবেনপদত্র প্রার্থীর প্রেত্ত জিাবাইল জফাদন পরীো সাংক্রান্ত র্াবতীয় জর্াগাদর্াগ সম্পন্ন 

করা হদব রবিায় উক্ত নম্বরটি সাব যেরণক সচল রাখা, SMS পড়া এবাং প্রাি রনদে যশনা তাৎেরণকভাদব অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়। 

(ছ) SMS-এ জপ্রররত User ID এবাং Password ব্যবহার কদর পরবতীদত জরাল নম্বর, পদের নাি, ছরব, পরীোর তাররখ, সিয় ও জভনুূর নাি 

ইতূারে তথ্য সাংবরলত প্রদবশপত্র প্রার্থী Download পূব যক রপ্রন্ট (সম্ভব হদল ররঙন) কদর রনদবন। প্রার্থী কর্তযক এই প্রদবশপত্রটি রনদয়াগ সাংক্রান্ত 

সকল পরীোর সিদয় অবশ্যই প্রেশ যন করদত হদব। 

(জ) শুধুিাত্র জটরলটক রপ্র-জপইড জিাবাইল জফান জর্থদক প্রার্থীগণ রনম্নবরণ যত SMS পদ্ধরত অনুসরণ কদর রনজ রনজ User ID এবাং Password 

পুনরুদ্ধার করদত পারদবন। 

i) User ID জানা র্থাকদল : DGFPCUM<Space>HELP<Space>USER<Space>User ID রলদখ 16222 নম্বদর 

Send করদত হদব।     উোহরণ : DGFPCUM HELP USER ABCDEF 

ii) PIN Number জানা র্থাকদল : DGFPCUM<Space>HELP<Space>PIN রলদখ 16222 নম্বদর Send করদত হদব। 

উোহরণ : DGFPCUM HELP PIN 123456789 

(ঝ) Online-এ আদবেন করদত জকাদনা সিস্যা হদল জটরলটক নম্বর জর্থদক ১২১ নম্বদর অর্থবা জর্ জকান অপাদরটদরর জফান জর্থদক ০১৫০০১২১১২১ 

নম্বদর কল করুন। এছাড়া vas.query@teletalk.com.bd ইদিইদল জর্াগাদর্াগ করা র্াদব। 

 (ইদিইদলর Subject এ DGFPCUM, xxxxxxxxxxxxx (পদের নাি), Applicant’s User ID ও Contact Number 

অবশ্যই উদল্লখ করদত হদব। 

 

 

(জিাোঃ িাহবুবুল কররি) 

উপপররচালক ও  

সেস্য সরচব  

জজলা পররবার পররকল্পনা রনদয়াগ/বাছাই করিটি 

জফান: ০৮১-৭৬৩১৮ 

ইদিইল : ddcomilla@dgfp.gov.bd 

 


