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নাং- জজপপ/চট্ট/ রনদয়াগ/২০২১/৭৬৮

তাররখ:

২৩ ভাদ্র ১৪২৮
৭ জসদেম্বর ২০২১

রনদয়াগ রবজ্ঞরি
পররবার পররকল্পনা অরিেিরািীন চট্টগ্রাম জজলার আওতািীন রনম্নবরণ যত রাজস্বখাতভুক্ত শূন্য পে পূরদণর রনরমত্ত পদের পাদবয সাংরিষ্ট
জজলা/উপদজলা/রসটিকদপযাদরশন/ইউরনয়ন/জপৌরসভা/ইউরনট/ওয়াদড যর স্থায়ী নাগররকদের রনকট হদত শতয সাদপদে রনি যাররত ছদক অনলাইদন আদবেনপত্র
আহ্বান করা র্াদে :
ক্রম.

পদের নাম ও জবতন জগ্রড
(জাতীয় জবতন জেল/২০১৫ অনুর্ায়ী)

১
১

২
পররবার পররকল্পনা সহকারী
জগ্রড-১৫, ৯৭০০-২৩৪৯০/-

২

পররবার পররকল্পনা পররেশযক
জগ্রড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/(শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীগণ আদবেন করদত পারদবন)
পররবার কল্যাণ সহকারী
জগ্রড-১৭, ৯০০০-২১৮০০/(শুধুমাত্র মরহলা প্রার্থীগণ আদবেন করদত পারদবন)
আয়া
জগ্রড-২০, ৮২৫০-২০০১০/(শুধুমাত্র মরহলা প্রার্থীগণ আদবেন করদত পারদবন)

৩

৪

পদের সাংখ্যা
৩
০৫(পাঁচ) টি

জর্ সকল এলাকার স্থায়ী
বারসন্দার প্রার্থীগণ আদবেন
করদত পারদবন
৪
চট্টগ্রাম জজলার স্থায়ী
বারসন্দা

৩২(বরত্রশ) টি

তারলকা-১ দ্রষ্টব্য

১৪০
(একশত চরিশ)
টি

তারলকা-২ দ্রষ্টব্য

২২ (বাইশ)টি

চট্টগ্রাম জজলার স্থায়ী
বারসন্দা

রশোগত জর্াগ্যতা, অরভজ্ঞতা ও অন্যান্য
৫
জকান স্বীকৃত জবাড য হদত উচ্চ মাধ্যরমক বা সমমান পরীোয়
পাশ। তদব মাধ্যরমক বা উচ্চ মাধ্যরমক পরীোয় জর্ জকান
১টিদত ২য় রবভাগ/ন্যূনতম রজরপএ ২.০০ র্থাকদত হদব।
জকান স্বীকৃত জবাড য হদত উচ্চ মাধ্যরমক বা সমমান পরীোয়
পাশ।
জকান স্বীকৃত জবাড য হদত মাধ্যরমক বা সমমান পরীোয়
পাশ।
৮ম জেরণ/সমমান পাশ।

তারলকা-১ (পদের নাম: পররবার পররকল্পনা পররেশযক)
উপদজলা/ র্থানা এর নাম ও পে সাংখ্যা
মীরসরাই (MIRSARAI)- ৪ (চার) টি

সীতাকুন্ড (SITAKUNDA) -১(এক) টি
সন্দ্বীপ (SANDWIP) - ১(এক) টি
হাটহাজারী (HATHAZARI) -৩(রতন)টি

ফটিকছরড় (FATIKCHARI) - ৪ (চার) টি

রাউজান (RAOZAN) -৪ (চার) টি

রাঙ্গুনীয়া (RANGUNIA) -১(এক) টি
চন্দনাইশ (CHANDANAISH)-১(এক) টি
সাতকারনয়া (SATKANIA) - ১(এক) টি
আদনায়ারা (ANAWARA) - ২(দুই)টি
বাঁশখালী (BANSKHALI) -১(এক) টি
ডবলমুররাং (DOUBLEMOORING) -৫(পাঁচ) টি

পাঁচলাইশ (PANCHLAISH) -৪(চার)টি

শূন্য ইউরনয়ন/ রসটি কদপযারশন ওয়াড য এর নাম
ধুম (DHUM)
খইয়াছড়া (KHAIYACHARA)
মায়ানী (MAYANI)
মঘারেয়া (MOGHADIA)
মুরােপুর (MURADPUR)
আমানউল্ল্যাহ (AMANULLAH)
িলই (DHALAI)
রচকনেন্ডী (CIKANDANDI)
রশকারপুর (SHIKARPUR)
হারুয়ালছরড় (HARUALCHARI)
সুন্দরপুর (SUNDARPUR)
রাঙ্গামাটিয়া (RANGAMATIA)
িমযপুর (DHARMAPUR)
হলরেয়া (HALADIA)
সুলতানপুর (SULTANPUR)
পাহাড়তলী (PAHARTALI)
জনায়ারজষপুর (NOAJISPUR)
মররয়মনগর (MARIYAMNAGOR)
হারশমপুর (HASHIMPUR)
নলুয়া (NALUA)
ববরাগ (BAIRAG)
বারখাইন (BARAKHAIN)
চাম্বল (CHAMBAL)
রামপুর (RAMPUR)
েরেণ হারলশহর (DOKKIN HALISHAHAR)
উত্তর মধ্যম হারলশহর (UTTAR MADDYOM HALISHAHAR)
উত্তর পদতঙ্গা (UTTAR PATENGA)
েরেণ পদতঙ্গা (DOKKIN PATENGA)
পাঁচলাইশ (PANCHLAISH)
পূব যদষালশহর (PURBO SHOLASHAHAR)
জমাহরা (MOHORA)
চাঁন্দগাঁও (CHANDGAON)

তারলকা-২ (পদের নাম: পররবার কল্যাণ সহকারী)
উপদজলার নাম ও
পে সাংখ্যা
মীরসরাই
(MIRSARAI)-১৫
(পদনর)টি

ইউরনয়দনর নাম
কদরর হাট(KARERHAT)-১(এক) টি
রহাংগুলী (HINGULI)-২(দুু্ই) টি
জজারারগঞ্জ (JORARGONG))-২ (দুই)টি
ধুম(DHUM)-১(এক) টি
ইছাখালী (ICHAKHALI) -২ (দুই)টি
য
দুগাপুর(DURGAPUR)-১(এক)
টি
রমরসরাই(MIRSARAI)-১(এক) টি
মঘারেয়া (MOGHADIA)-১(এক) টি

শূন্য ইউরনদটর নাম
১/খ [1/KHA]
১/ক [1/KA]
২/খ [2/KHA]
1/L [1/KHA]
২/ক [2/KA]
১/খ [1/KHA]
১/ক[1/KA]
২/খ[2/KHA]
১/খ [1/KHA]
2/ক [2/KA]
সাদবক ১নাং ওয়াড য (বতযমান
ওয়াড য নাং১,২,৩)

জর্ জর্ গ্রাম/মহিা/এলাকা রনদয় গঠিত
পরিম জজায়ার, কাটা পরিম জজায়ার
আর্ম নগর
জামালপুর
ভগবতীপুর, পূব য তাজপুর, জেওয়ানপুর
পরাগলপুর
জমাবারক জঘানা
সাদহবেী নগর, জয়নগর, উত্তর ভূঞা গ্রাম, মরতউল্যা জঘানা
রমরজগ্রাম, রময়ার হাদটর েরেণ, পূব য ইছাখালী
রায়পুর, জগাপালপুর, মুরারীপুর
মধ্যম তাল বাড়ীয়া, উত্তর তাল বাড়ীয়া, েরেণ তাল বাড়ীয়া, জনায়াপাড়া
গজাররয়া, জসকদটালা, রতন ঘররয়া জটালা, গাজী জটালা, সরফউিূা পাড়া,
বুজযগ উদেে নগর

[1 NO.WARD]

হাইতকারন্দ (HAITKANDI)-১(এক) টি

সীতাকুন্ড
(SITAKUNDU)

-৭(সাত)টি

মায়ানী (MAYANI )-১(এক) টি
ওয়াদহেপুর (WAHEDPUR)-১(এক) টি
রমঠানালা (MITHANALA)-১(এক) টি
মুরােপুর (MURADPUR)-১(এক) টি
বাররয়াঢালা(BAROIADHALA)-1(এক)wU
জসানাইছরড় (SONAICHARI)-২(দুু্ই) টি
ভাটিয়ারী (BHATIARI)-২ (দুু্ই) টি

ছরলমপুর (SALIMPUR)-১(এক) টি
সাররকাইত (SARIKAIT) -২ (দুই)টি
সন্দ্বীপ
(SANDWIP)
-১৫(পদনর)টি

সাদবক ১নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং১,২,৩)
[1 NO. WARD]
১/ক [1/KA]

৩/ক [3/KA]
2/ক [2/KA]
৩/ক [3/KA]
2/ক [2/KA]
২/খ [2/KHA]
৩/ক [3/KA]
২/ক [2/KA]
সাদবক ৩নাংওয়াড য (বতযমান
ওয়াড য নাং ৭,৮,৯)
[3 NO. WARD]
১/খ [1/KHA]
২/ক [2/KA]

৩/ক [3/KA]

১/ক [1/KA]
হারারময়া (HARAMIA)-৩(তিন)টি
২/ক [2/KA]
১/খ [1/KHA]
মাইটভাঙ্গা (MAITVANGA )- ১(এক) টি
কালাপারনয়া (KALAPANIA ) -৩(তিন)টি

১/ক [1/KA]
১/ক [1/KA]

২/ক [2/KA]

উত্তর হাইতকারন্দ, নওয়াবপুর, েমেমা, তারাকাটিয়া, কচুয়া
পূব য মায়ানী
জছাট কমলেহ, খাজুররয়া
রহমতাবাে
পূব য মুরােপুর ,েরেণ রহমতনগর, িলই পাড়া।
িমযপুর, রহমতনগর, েরেণ জফোইনগর, আেশয গ্রাম
েরেণ জসানাইছরড় (গামারীতলা),হারফজ কদলানী
শীতলপুর
েরেণ ভাটিয়ারী, রখিাপাড়া

তুলাতলী, রমজযানগর,ইমামনগর ।
উত্তর ছরলমপুর (জজদল পাড়া)
জচৌকাতলী (জশর আলী পাড়া, কাজী পাড়া, ফরকর পাড়া,জগাোর জগা পাড়া,
নতুন পাড়া, একগররয়ার পাড়া, মরতউর মালাদের পাড়া, োস পাড়া, জজদল
পাড়া)
সাতঘররয়া (জতরল পাড়া, বড় জহানারজর পাড়া,রময়া পাড়া, জাফর জগা পাড়া,
রুপার জগা পাড়া, সুলার জগা পাড়া, আলী মুরির পাড়া,হইয়া পাড়া,জছাট
জহানারজর পাড়া, জশখ বুদ্দার পাড়া, বরলয়ার পাড়া, লুৎফর রহমাদনর পাড়া)
কারচয়াপাড় (পাল পাড়া জর্থদক এমআর কদলজ জরাড জর্থদক মদের হাট
জরাড জর্থদক জচৌমুহনী বাজার জরাড )
হারারময়া (বক্তার হাট জর্থদক এনাম নগর জর্থদক বাাংলারলাংক টাওয়ার
জর্থদক হাজী অলীউিূাহ মুরির বাড়ী)
চর কারছয়া পাড়, র্থাক কারছয়া পাড়, কারছয়া পাড়
জজদল পাড়া, নাদগর জগা পাড়া
নতুন ৬ ও ৭ নাং ওয়াড য (আব্দুল হারকম মুরির পাড়া, রনজাম উরদ্দদনর
পাড়া, জমাজু পাদটায়ারীর পাড়া, রসরদ্দক হাদফজ পাড়া, জেওয়ান পাড়া,
আরলরদগা পাড়া, হারমে জলাদম্বর পাড়া, জতারমজ উরদ্দন পাড়া, পঞ্চাদয়ত
পাড়া , জল োস পাড়া, মদন্দরদগা পাড়া)
নতুন ৪ ও ৫ নাং ওয়াড য (ভূইয়া পাড়া, জভড়া পাড়া,জভালারমদচর পাড়া,
রেোর মারির পাড়া, শররফ মুরির পাড়া, বরনক পাড়া, জজদল োস পাড়া,
মজুমোর পাড়া, সাদহব রময়া জচয়ারম্যান পাড়া, সালামত পাড়া, কাজী
জচৌধুরী পাড়া, জখায়াজ হাজী পাড়া, আশরাফ পাদটায়ারী পাড়া, িন রময়া
জচয়ারম্যান পাড়া)
নতুন ১ নাং ওয়াড য

আমানউিূা (AMANULLAH) -১(এক) টি

২/খ [2/KHA]
৩/ক [3/KA]

রহমতপুর (RAHAMATPUR) -২ (দুই)টি

১/ক [1/KA]

রহমতপুর (চাঁন রময়া হাজীর বাড়ী জর্থদক িলইপাড়া )

২/ক [2/KA]

জচউররয়া (নতুন ৪,৫,৬ নাং ওয়াড য )

হররশপুর (HORISHPUR)- ১(এক) টি

৩/ক [3/KA]

রহমতপুর (মন্টু বরনদকর পাড়া, উচ্চার জগা পাড়া, কেম রময়ার পাড়া,
হুজুরদগা পাড়া,রাম জিাপা সাদরক, সুচনা কদলানী, জবলাল কাররগর পাড়া)
আমজাে জসরাদঙ্গর পাড়া,পরিম জবরড়র পাড়, জাদকর মারির পাড়া,
পদর্থর জগা পাড়া ,ইয়ারসর জসরাদঙ্গর পাড়া, পূব য পাদশ (জনজারপাড়া,
পূব য েরেণ জজদল পাড়া)

মু ছাপু র (MUSAPUR)- ১(এক) টি

১/খ [1/KHA]

উত্তর চাঁন খা সড়ক, েরেণ কদলজ জরাড,মাক্স বক্স সড়ক, পূব য উরজর আলী সড়ক,
পরিম জনায়াব জমাক্তার বাড়ী, িরুর জগা বাড়ী জর্থদক ররমরজয়া মাদকযট

বাউররয়া (BAURIA)- ১(এক) টি

৩/ক [3/KA]

কুরচয়া জমাড়া- উত্তর পাদবয (নারজর হাজীর পাড়া, মান্নান জসরাঙ্গ পাড়া,
চাঁন কাজী নারজর পাড়া, মুরাদের পাড়া, মানসু উরকদলর পাড়া, জতলী পাড়া,
চাঁন জমৌলভীর বাড়ী), েরেণ পাদবয (মুসারময়া পরন্ডদতর পাড়া, ররমজ উরদ্দন

সাতকারনয়া
(SATKANIA)
-৯(নয়) টি

কাঞ্চনা (KANCHANA)- ১(এক) টি

২/ক [2/KA]

আরমলাইশ (AMILAISH)- ১(এক) টি

সাদবক ২নাং ওয়াড য (বতযমান
ওয়াড য নাং৪,৫,৬)
[2 NO. WARD]
সাদবক ২নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং৪,৫,৬)

মাে যাশা (MADARSHA)-১(এক) টি

সুকারনর পাড়া, মারলবাড়ী, আবুল কালাম আজাদের বাড়ী,ছাইদলর পাড়া,
ভান্ডারলর বাড়ী) পূব য পাদবয (জগালাম হােী জচৌধুরীর বাড়ী,মরফজ জসরাঙ্গ এর
বাড়ী,মধুন নারতর বাড়ী, সারির জগা পাড়া, শাহ আলম জকাম্পানীর
পাড়া,জতলীপাড়া, জিায়াপাড়া, আহসান মজুমোদরর পাড়া), পরিম পাদবয
( আরব আলী সদ্দযাদরর পাড়া, আব্দুল কররম পরন্ডদতর পাড়া)
মধ্যম কাঞ্চনা (জলোস পাড়া, সফর আলী রসকোর পাড়া, নন্দী বাড়ী,
বরনক পাড়া)
চর পাড়া, েরেণ আরমলাইশ, রহন্দু পাড়া
গ্রাম-রামপুর (ঘাটিয়া পাড়া, কুমার পাড়া, মুরি পাড়া, রনয়াজুর পাড়া)

[2 NO. WARD]

‡Xgkv (DHEMSHA)-1(এক) wU
পরিম জঢমশা (WEST DHEMSHA)১(এক) টি

সাদবক ১নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং১,২,৩)
[1 NO. WARD]
সাদবক ৩নাং ওয়াড য (বতযমান
ওয়াড য নাং ৭,৮,৯)

েরেণ জঢমশা, জগায়াজর পাড়া, আসকর পাড়া, নারজর পাড়া, ইছামরতর
কুল
সতীপাড়া, চরপাড়া

[3 NO. WARD]

কারলয়াইশ (KALIAISH)-১(এক) টি

সাদবক ১নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং১,২,৩)

িমযপুর (DHARMAPUR)-১(এক) টি

সাদবক ৩নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং৭,৮,৯)

গ্রাম-রসুলাবাে, মদলয়াবাে, পরিম কাটগড়

[1 NO. WARD]

জচৌধুরীপাড়া, জলোসপাড়া, মজুমোরপাড়া, সৎসঙ্গপাড়া, ফরকরপাড়া,
বারইপাড়া

[3 NO. WARD]

সাতকারনয়া (SATKANIA) -১(এক) টি
জসানাকারনয়া (SONAKANIA)- ১(এক) টি
জলাহাগাড়া

২/ক [2/KA]
সাদবক ১নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং১,২,৩)

বড়হারতয়া (BARAHATIA) -১(এক) টি

[1 NO. WARD]
১/খ [1/KHA]

আরমরাবাে (AMIRABAD) -২ (দুই)টি

১/গ [1/GA]

(LOHAGARA)

-৮ (আট) টি

৩/ক [3/KA]
পদুয়া (PADUA) -৩ (রতন)টি

১/ক [1/KA]
২/ক [2/KA]

রাঙ্গুনীয়া
(RANGUNIA ) ৯(নয়) wU

কলাউজান (KALAUJAN)- ১(এক) টি
জলাহাগাড়া (LOHAGARA) -১(এক) টি

৩/ক [3/KA]
৩/ক [3/KA]
১/ক [1/KA]

জহাসনাবাে (HOSNABAD )-১(এক) টি

৩/ক [3/KA]

রাঙ্গুনীয়া (RANGUNIA) -১(এক) টি
জপামরা (POMRA) -১(এক) টি

২/খ [2/KHA]
১/ক [1/KA]

জবতাগী (BETAGI)-১(এক) টি
সরফভাটা (SARAFBHATA)-২ (দুই)টি

সাদবক ১নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং ১,২,৩)
[1 NO. WARD]
১/খ [1/KHA]

৩/খ [3/KHA]

পদুয়া (PADUA)-২ (দুই)টি
চন্দ্রদঘানা (CHANDRAGHONA) -১(এক)
টি
ফটিকছরড়
(FATIKCHARI)

-১১(এগার) টি

বাগানবাজার (BAGANBAZAR) ১(এক)
টি
ভূজপুর (BHUJPUR) - ২ (দুই)টি

১/ক [1/KA]
৩/ক [3/KA]
সাদবক ২নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং৪,৫,৬)
[2 NO.WARD]
৩/ক [3/KA]

১/ক [1/KA]
৩/খ [3/KHA]

গ্রাম-করইয়ানগর
গ্রাম-জসানাকারনয়া (সারময়ারপাড়া, সরগরপাড়া, বরনকপাড়া, জসানাকারনয়ার
কুল, জচৌধুরীপাড়া)
আাংরশক বড়হারতয়া (ভবারনপুর, মাল পুকুররয়া, মুরি পাড়া,আর্নী
পাড়া,বতয়দবর পাড়া)
আাংরশক আরমরাবাে (নারজর আলী মুরি পাড়া, পাল পাড়া, জচৌধুরী পাড়া)
সুখছরড় আাংরশক (রময়া পাড়া,হারছর পাড়া, শীল পাড়া, বরনক পাড়া ,সুরন্নয়া
পাড়া,মররো পাড়া)
পদুয়া আাংরশক (নয়া পাড়া, জতলী পাড়া, খন্দকার পাড়া, রনজ তালুক,মুরি
পাড়া, হারনফার পাড়া)
পদুয়া আাংরশক (আলী রসকোর পাড়া, জিায়ার পাড়া,জডলী পাড়া,বসাক
পাড়া, রহন্দু পাড়া,জজদল পাড়া)
িরল রভলা, আিার মারনক
পূব য কলাউজান (হররনার রবল, জয়নগর, বরনক পাড়া,সে যার পাড়া)
গ্রামঃ উত্তর জলাহাগাড়া (আকবর পাড়া,সওোগর পাড়া,েয়ার পাড়া,
জজালাবীর পাড়া,েরজয পাড়া,আলুর ঘাট জরাড,শ্যাম মহাজন পাড়া,এম
রহমান পাড়া,মহুরী পাড়া,বরকত আলী পাড়া,রশকোর পাড়া,জটন্ডল
পাড়া,োয়রনমার পাড়া, নতুন পাড়া, জমৌলভী পাড়া, সাতগরড়য়া পাড়া,
ররশোর পাড়া,ঠাকুর পাড়া, জডপুটি পাড়া, পুরাতন র্থানা জগইট)
েরেণ রনরিন্তাপুর, কানুরখীল, জমাদচনা পাড়া, জগািা পাড়া,উত্তর পাড়া,
নতুন পাড়া, োশ পাড়া, খীলা পাড়া)
ব্রদমাত্তর গ্রাম
জঙ্গল জপামরা, জপামরা (মধ্যম জপামরা, পরিম পাড়া,জরাসাই পাড়া, খরতব
পাড়া, মধুরাম পাড়া, বকয়ার টিলা, ছাইনী পাড়া, বুলবুলী পাড়া, আছুয়া
পাড়া)
উত্তর জবতাগী, পরিম জবতাগী, মধ্য জবতাগী (উত্তর পাড়া , জচৌধুরী পাড়া,
বরনক পাড়া, খন্দকার পাড়া)
জঙ্গল সরফভাটা, মীদরর রখল, বড়দখালা পাড়া (হাজারী রখল, বড়
রছরড়য়ার কুল)
কারজর রখল, রসকোর পাড়া, জগাো পাড়া, ভূরমর রখল-পরিম (নতুন পাড়া,
বারইপাড়া, হাজী বাড়ী, েফাোর বাড়ী, রহন্দু পাড়া, কালা মুরির
বাড়ী,জুইন্না হাজীর বাড়ী)
পদুয়া, রত্রপুরা সুন্দরী (হারুন সওোগদরর বাড়ী)
সুখরবলাস, ফলাহাররয়া
চন্দ্রদঘানা (খন্দকার পাড়া, হাজী গ্রাম, সুরফ পাড়া, আদু পাড়া, পাঠান পাড়া,
ছামার পাড়া)
হলুরেয়া, আন্দার মারনক,আন্দার মারনক চা বাগান, জলন্তগ্রাম, অরফস
টিলা,কচুয়া জখান্দা ,েরেণ পানুয়া, উত্তর পানুয়া, মধ্যম পানুয়া
রসাংহররয়া, জকাটবারড়য়া
আরজমপুর, পূব য ভূজপুর

হারুয়ালছরড় (HARUALCHARI)- ২
(দুই)টি

পাইন্দাং (PAINDONG) -৩(রতন)টি

জবায়ালখালী
(BOALKAHAL)
-১০(েশ)টি

সুন্দরপুর (SUNDARPUR)-১(এক) টি
সুয়ারবল (SUABIL) -১(এক) টি
জরাসাাংরগরী (ROSHANGIRI)-১(এক) টি
সাদরায়াতলী (SAROWATALI) -১(এক) টি
জপাপারেয়া (POPADIA) -২ (দুই)টি
চরণদ্বীপ (CHORANDWIP) -১(এক) টি
শ্রীপুর খরণদ্বীপ
(SRI PUR KHARANDWIP)- ২ (দুই)টি

সাদবক ২নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং ৪,৫,৬)
[2 NO. WARD]
৩/ক [3/KA]
১/খ [1/KHA]
২/খ [2/KHA]
৩/খ [3/KHA]
২/ক [2/KA]
১/খ [1/KHA]
১/ক [1/KA]
৩/খ [3/KHA]
১/ক [1/KA]
১/খ [1/KHA]
২/ক [2/KA]
২/ক [2/KA]
৩/খ [3/KHA]

কধুরিীল (KADHURKHIL)-১ (এক) টি
AvgywPqv (AMUCHIA)-২ (দুই)টি

বাশঁখালী
(BANSHKHALI)
-৭(সাত) টি

আহিা করলদডঙ্গা (AHALLA
KARALDENGA)- ১(এক) টি
সািনপুর (SADHANPUR)- ১(এক) টি
বাহারছড়া (BAHARCHARA) -১(এক) টি
কারলপুর (KALIPUR) -১ (এক) টি
ববলছরড় (BOILCHARI)- ১ (এক) টি
শীলকূপ (SHILKUP) – ১ (এক) টি
চাম্বল (CHAMBOL)-২ (দুই)টি

কণ যফূলী
(KARNAFULI)

-৬(ছয়)টি

চরপার্থরঘাটা (CHARPATHERGHATA)
-১(এক) টি
জুলিা (JULDHA) -১(এক) টি
বড় উঠান (BARAUTHAN)- ৩ (রতন)টি

১/খ [1/KHA]
২/ক [2/KA]
৩/ক [3/KA]
৩/খ [3/KHA]
১/ক [1/KA]
৩/ক[3/KA]
১/খ [1/KHA]
১/ক [1/KA]
৩/ক [3/KA]
১/ক [1/KA]
৩/গ [3/GA]
৩/ক [3/KA]
১/ক [1/KA]
১/ক [1/KA]
২/ক [2/KA]
২/খ [2/KHA]

পটিয়া (PATIYA)
-১৩(জতর) টি

রশকলবাহা (SIKALBAHA)- ১(এক) টি

৩/ক [3/KA]

জকালাগাঁও (KOLAGAON)- ১ (এক) টি
হারবলাসদ্বীপ (HABILASDIP)- ১ (এক)
টি

৩/ক [3/KA]
৩/ক [3/KA]

কারশয়াইশ (KASHIYAISH) -১ (এক) টি

২/ক [2/KA]

আরশয়া (ASHIA) -১ (এক) টি
জঙ্গলখাইন (JANGALKHINE) -২
(দুই)টি
িলঘাট (DHALGHAT )- ১(এক) টি

১/ক [1/KA]
১/খ [1/KHA]
৩/ক [3/KA]
২/ক [2/KA]

হাইেগাঁও (HAIDGAON)-২ (দুই)টি

৩/ক [3/KA]

৩/খ [3/KHA]
ছনহরা (CHANHARA) -৩ (রতন) টি

১/ক [1/KA]

মহানগর, ফরকর পাড়া,খরারত পাড়া, লম্বারবল, রাঙ্গাপারন
বড়ুয়া পাড়া গ্রাম, ির পাড়া গ্রাম
েরেণ পাইন্দাং, উত্তর পাইন্দাং, ডলুগ্রাম, আরারলয়া গ্রাম
পূব য হাইেচরকয়া
েরেণ পাইন্দাং
বড় রছলনীয়া, হররনা রেঘী
লট বারমারসয়া, জশাভনছরড়, জঙ্গল জশাভনছরড়
আরজমনগর, উত্তরদরাসাাংরগরী।
মধ্যম কুঞ্জরী, উত্তর কুঞ্জরী
আকুবেন্ডী
বছয়েপুর
পরিম বছয়েনগর, মধ্যম বছয়েনগর, পূব য বছয়েনগর
শ্রীপুর (ররফক মাষ্টাদরর বাড়ী, মুছার বাদপর বাড়ী, টুঙ্গু পাড়া, মারল পাড়া,
জবাদসর বাড়ী, ইরলয়াদসর বাড়ী, বসাক পাড়া, সওোগর পাড়া,পশু
ডাক্তাদরর বাড়ী, আবছাদরর বাড়ী)
বজষ্টপুরা (কুমার পাড়া, জশখ পাড়া,মাষ্টার পাড়া, ভান্ডাল জুরর, বড়ুয়া পাড়া,
ফতুয়ারখীল, জজদল পাড়া, গুে গ্রাম, সন্দীপ পাড়া, আেয়ন )
পরিম কধুরিীল (কাজী বাড়ী, পরিম পাড়া, আলক্কার পাড়া)
জিারলা , নন্দী পাড়া, আমুরচয়া, েরেণ সে যার পাড়া
জিারলা , মরজর পাড়া, পূব য জিারলা, বাহাদুিাহ পাড়া
সাোরপাড়া, গাজীপাড়া, ববদ্যপাড়া
পুব য ববলগাঁও,পূব য ববলগাঁও লট
ইলশা
জকাকেন্ডী, গুনাগরী, জঙ্গল গুনাগরী
ববলছরড়
পূব য শীলকূপ (বড়ুয়া পাড়া, িলা পাড়া, মাতব্বর পাড়া, আেশয গ্রাম)
পরিম চাম্বল (মুরিরখীল, বাাংলা বাজার)
উত্তর-পূব য চাম্বল (জঙ্গল চাম্বল, হাজারীমুড়া)
ইছানগর
ডাঙ্গারচর
জেৌলতপুর (কারজর বাড়ী, ছমোর পাড়া, রিস্টান পাড়া, ডাঃ ইসমাইদলর
বাড়ী, ফজল কররদমর বাড়ী, শীল পাড়া, ডাঃ বসদরর বাড়ী)
শাহরমরপুর (রাজ্জাক পাড়া, বড় বাড়ী, হায়োর আলী মুরির বাড়ী, উরজর
খাঁ জচৌধুরী বাড়ী,জসন পাড়া, ডাঃ ইরদ্রস এর বাড়ী, তাদহর জচয়ারম্যান এর
বাড়ী)
শাহরমরপুর (জটন্ডল বারড় , সুন্দরী পাড়া, মাজার পাড়া, রিস্টান বারড়,
বরকদতর বারড়, কুমার পাড়া ,জাির বারড় , আইয়ুব জমম্বার বারড়, ওসমান
জমম্বার বারড়)
রশকলবাহা (তাদলব আলী মাষ্টাদরর বাড়ী, জলদু মারির বাড়ী, ররফক
মারির বাড়ী,কুতুব মারির বাড়ী, আরমন ফরকদরর বাড়ী, কুরা ব্যাপারী
বাড়ী, রসকোর বাড়ী )
বানীগ্রাম ,চাপারড়, সাতরতয়া
হারবলাসদ্বীপ (বরনক বাড়ী, পরিম পাড়া, ফনী মাষ্টাদরর বাড়ী, কাজল
োদশর বাড়ী, রপযুষ জমম্বাদরর বাড়ী, লাবনী জচৌধুরী বাড়ী, দুলাল সে যাদরর
বাড়ী, রনমযল সে যাদরর বাড়ী, জভালা সে যাদরর বাড়ী, রখিাপাড়া, সামসুল
জমম্বাদরর বাড়ী ,আচার্য্যর পাড়া, ফটিক োদশর বাড়ী)
কারশয়াইশ, মরহরা, জপরপাড়া, ভান্ডারগাঁও (অরমতাব বাড়ী, রমটুপূণ য ডাঃ
এর বাড়ী, জগাপাল কৃষ্ণ এর বাড়ী)
ররশেপুর, কমলা পাড়া, জমািাপাড়া
আিাই, ওখাড়া
উরজরপুর, উনাইনপুরা, পাইদরাল, ইয়াকুবেন্ডী
িলঘাট (সে যার পাড়া, বসাক পাড়া, নার্থ পাড়া, জবপারী পাড়া, জিায়া পাড়া,
আচার্য্য পাড়া, জচৌধুরী পাড়া)
উত্তর হাইেগাঁও (বসর আলী ডাঃ বাড়ী, মরনর আহমে জচয়ারম্যান বাড়ী,
হারবব জমম্বাদরর বাড়ী, হাজীবাড়ী, জমানাফ জমম্বাদরর বাড়ী, আহমদুর
রহমাদনর বাড়ী, আবুল জহাদসন কাজল এর বাড়ী, সাইদুর রহমাদনর বাড়ী,
ডাঃ সুিাাংশু নন্দীর বাড়ী, জশর পাড়া)
পূব য হাইেগাঁও ( বাবুল মাষ্টাদরর বাড়ী, ববদ্য পাড়া, সারলক পাড়া,
এডদভাদকট হরর সািদনর বাড়ী, আবাসন প্রকল্প, আেয়ন প্রকল্প)
েরেণ ছনহরা

২/ক [2/KA]
২/খ [2/KHA]
কচুয়াই (KACHUAI) - ১(এক) টি

১/ক [1/KA]

হলরেয়া (HALADIA)-১(এক) টি

৩/ক [3/KA]

ডাবুয়া (DABUA)-১(এক) টি

২/ক [2/KA]

সুলতানপুর (SULTANPUR) -১(এক) টি

২/ক [2/KA]

রাউজান
(RAOZAN)

-৭(সাত) টি

উরকযরচর (URKIRCHAR)- ১(এক) টি

জনায়াপাড়া (NOAPARA)-১(এক) টি
বাদগায়ান (BAGOAN) -১(এক) টি

হাটহাজারী
(HATHAZARI)

-৬(ছয়) টি

আদনায়ারা
(ANAWARA) ৮(আট) টি

জনায়ারজষপুর (NOAJISPUR) -১(এক) টি

সাদবক ৩নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং৭,৮,৯)
[3 NO. WARD]

ফরহাোবাে (FORHADABAD)- ১(এক)
টি
গুমানমদ্দযন (GUMANMARDDON)১(এক) টি
রছপাতলী (CHIPATALI )- ১(এক) টি
হাটহাজারী (HATHAZARI) -২ (দুই)টি

১/খ [1/KHA]

জমখল (MEKHOL)-১(এক) টি
ববরাগ (BAIRAG)- ১(এক) টি
বটতলী(BATTOLI) -১(এক) টি
বারশত (BARSHAT) -১(এক) টি
চাতরী (CHATARI)-২ (দুই)টি
আদনায়ারা (ANAWARA)-১(এক) টি
বারখাইন (BARKHAIN)-১(এক) টি
হাইলির (HAILDHAR)- ১(এক) টি

চন্দনাইশ
(CHANDANAIS
H)

-৯ (নয়) টি

সাদবক ২নাং
ওয়াড(য বতযমান ওয়াড য
নাং৪,৫,৬)
[2 NO. WARD]
২/ক [2/KA]
২/ক [2/KA]

কাঞ্চনাবাে (KANCHANABA)-১(এক)
টি
হারলা (HARALA)- ১(এক) টি

বরকল (BARKAL) -১(এক) টি
বরমা (BARAMA) -১(এক) টি
ববলতলী (BAILTALI )-১(এক) টি
সাতবারড়য়া (SATBARIA) -১(এক) টি
হারশমপুর (HASHIMPUR)-২ (দুই)টি

২/ক [2/KA]
২/ক [2/KA]
১/ক [1/KA]
২/ক [2/KA]
২/ক [2/KA]
২/ক [2/KA]
৩/খ [3/KHA]
২/খ [2/KHA]
৩/খ [3/KHA]
১/ক [1/KA]
৩/ক [3/KA]
৩/ক [3/KA]
৩/খ [3/KHA]
১/খ [1/KHA]
সাদবক ২নাং
ওয়াড য (বতযমান ওয়াড য নাং
৪,৫,৬)
[2 NO. WARD]
২/ক [2/KA]

সাদবক ১নাং ওয়াড(য বতযমান
ওয়াড য নাং১,২,৩)
[1 NO. WARD]
১/ক [1/KA]
৩/ক [3/KA]
২/ক [2/KA]

েরেণ চাটারা
উত্তর চাটারা, গুয়াতলী
কচুয়াই (ভক্ত ফরকদরর বারড়, রখলপাড়া, বলয় পাড়া, কাজল জমম্বাদরর
বারড়. পুদরারহত পাড়া, জশখপাড়া, চক্রশালা-রবষাাংগী পাড়া,মাতারঙ্গনী
পাড়া, ভট্টাচার্য্য পাড়া, সবুজ কল্যাণ সাংঘ শীল পাড়া, কচুয়াই ডাক্তার
বাবুদলর বারড়)
ইয়ারছন নগর (নুর রময়ার বাড়ী, মাহাদত্তর বাড়ী, আলী জবপারীর বাড়ী,
ফরকর পাড়া, হাইোর রময়ার বাড়ী, সাদলহ আহমে তালুকোর বাড়ী,
খন্দকার পাড়া, জগামার বারড়, মাষ্টার বাড়ী, রততা গাজীর বাড়ী, হারকম
আলী বাড়ী, নুর আহমে জচৌধুরী বাড়ী, মুরন্নর বাদপর বাড়ী, বাসু
তালুকোদরর বাড়ী, অরজউিা টিলা, লম্বা টিলা, েরজযর বাড়ী, জোলা বদলর
বাড়ী, দূলযভ পাড়া )
কদয়ক োইর,ডাবুয়া(কারন্দ পাড়া, রামনার্থ পাড়া, জকাশাইল তালুকোর
বাড়ী, রসুল জমাস্তাফার বাড়ী, বড়ুয়া পাড়া, আরলর বাড়ী, রজক আলীর
বাড়ী)
পরিম সুলতানপুর (উত্তর জবরুরলয়া, জানারলহাট, উত্তর েয়ারঘাটা, পরিম
কুদন্ডবরী)
উত্তর উরকযরচর, েরেণ উরকযরচর (সফর আলী সওোগর বাড়ী, মুছা
জমম্বাদরর বাড়ী , আলী বক্স মুরির বাড়ী, হারুন জমম্বাদরর বাড়ী) মধ্যম
উরকযরচর (হর্রত রময়া শাহ বাড়ী, োদরাগার বাড়ী, টুনু মারির
বাড়ী,ওয়ারসম ফরকর বাড়ী, র্াইয়ান মনু বাড়ী)
ঘাটকুল, রিদকাটি পাড়া, চাঁেরায়, উভলাং পাড়া, মুকার রেঘী, ির পাড়া
বাদগায়ান, পাঁচখাইন (হরর জগাপাল চরকোর বাড়ী, নার্থ পাড়া, ফনী নার্থ
বাড়ী, মন্টু সওোগর বাড়ী, চন্দ্র জমাহন বাড়ী, জলোস পাড়া, চক্রবতীর
বাড়ী, বড়ুয়া পাড়া, পবন জচৌধুরীর বাড়ী)
নারেমপুর (সাদয়ে রহমান সাদরঙ্গ বাড়ী , নইম উরদ্দন খরলফার বাড়ী,
বদুরদ্দন সাদরঙ্গ বাড়ী, আব্দুল বাড়ী,সাদরঙ্গ বাড়ী, নারকম উরদ্দন খরলফার
বাড়ী, আব্দুল হারমে জমাোর বাড়ী, জমৌলনা জতাফাইল আহমদের বাড়ী,
জসানারময়া জচৌধুরী বাড়ী, কারমল জচৌধুরী বাড়ী, জমাঃকারমন জচৌধুরী বাড়ী,
আবু তালুকোর বাড়ী, আব্দুর ররশে সওোগর বাড়ী, ইউনুছ োদরাগার বাড়ী,
জভৌরমক তালুকোর বাড়ী, তাজু বাদপর বাড়ী, ওবায়দুিার বাড়ী, সাজ্জনার
বাদপর বাড়ী, খুরশর বাদপর বাড়ী, আব্দুস সবুর জচয়ারম্যাদনর বাড়ী, জমািার
বাড়ী, আলী আহমে নতুন বাড়ী, কালা রময়া রমস্ত্রীর বাড়ী), বড়ুয়া পাড়া,
রসকোর বাড়ী,ফদতহনগর
উোরলয়া, জঙ্গল উোরলয়া
পূব য গুমানমদ্দযন
রছপাতলী (নতুন ৪,৫,৬ নাং ওয়াড য )
রমদররখীল, জমাহােেপুর
পরিম জেওয়াননগর
পূব যদমখল, মধ্যমদমখল।
গুয়াপঞ্চক
পরিম বররয়া, পূব য বররয়া
পারকয, দুিকুমড়া
ডুমুররয়া, রুদুরা
বকনপুরা, জকয়াঘর, জমাহাতারপাড়া
রবলপুর
বতলারদ্বীপ
পীরখাইন, েরেণ ইছাখালী
পরিম এলাহাবাে, জকন্দুয়া পাড়া, বতুয়ার পাড়া, জতরলপাড়া , খন্দকার
পাড়া, েরবার পাড়া, রইসার পাড়
পরিম হারলা, জরৌসনেন্ডী, রনদ্রাপুর, মাতব্বর পাড়া, শীল পাড়া, জরাসাঙ্গী
পাড়া, সাতভাই পাড়া , নতুন হাট,রনিারামপুর
বড়ুয়া পাড়া, রনোদঙ্গর পাড়া, আেশয পাড়া, উত্তর বরকল,
পূব য কানাইমাোরী
পরিমদকচুয়া, জনায়াপাড়া (জকচুয়া ১, ২, ৩নাংওয়াড)য
চরপাড়া, ভূইূঁ য়াপাড়া, জডামপাড়া, শুিাাংশু ডাঃবাড়ী, সূর্ য মহাজদনর বাড়ী,
সুবল খাস্তগীদরর বাড়ী, হররপে োদশর বাড়ী, িীদরন্দ্র ডাক্তার বাড়ী
নগরপাড়া, কাঞ্চনপাড়া, জমাহােেখালী
রশকারী পাড়া, রমত্র পাড়া, খুরনয়া পাড়া, হারজর পাড়া, পাল পাড়া, পূব য
নারছর জমাঃ পাড়া, জগাোরকুল, জমাজাদহর পাড়া, বারই পাড়া, আচার্য্য পাড়া

৩/ক [3/KA]
জোহাজারী (DOHAZARY)- ১(এক) টি

১/ক [1/KA]

েরেণ গাছবারড়য়া (ছমুো পাড়া, বােশা পাড়া, মান্নান পাড়া, হররনার পাড়া,
বুলার তালুক, নকশা রময়ার বাড়ী,জমকারনদকর বাড়ী, পাল পাড়া, জেয়াাং
পাড়া, সরল কাজী পাড়া)
চগাচর, বরমা কল ানী, পা পাড়া, উপর পাড়া, চরপাড়া

আদবেন ফরম পূরণ ও পরীোয় অাংশগ্রহদণর জেদত্র রনম্নবরণ যত শতযাবলী অনুসরণ করদত হদব :
(১) পররবার পররকল্পনা পররেশযক পদের আদবেনকারীদক সাংরিষ্ট ইউরনয়ন/জপৌরসভা/রসটি কদপযাদরশদনর ওয়াদডরয স্থায়ী বারসন্দা হদত হদব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনয়ন
পররষদের জচয়ারম্যান /জপৌরসভার জময়র/রসটি কদপযাদরশদনর কাউরিলর কর্তযক প্রেত্ত নাগররক সনেপত্র ও স্থায়ী বারসন্দার সনেপত্র জমৌরখক পরীোর সময় োরখল করদত
হদব। অস্থায়ীভাদব বসবাসকারীগণ এই পদে আদবেদনর জর্াগ্য বদল রবদবরচত হদবন না।
(২) পররবার কল্যাণ সহকারী পদের আদবেনকারীদক অবশ্যই শূন্য পদের রবপরীদত প্রেরশযত সাংরিষ্ট ইউরনয়দনর সাংরিষ্ট ইউরনট/ওয়াদডরয আওতাভুক্ত গ্রাম/ পাড়া/মহিার
স্থায়ী বারসন্দা হদত হদব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান/জপৌরসভার জময়র/রসটি কদপযাদরশদনর কাউরিলর কর্তযক প্রেত্ত নাগররক সনেপত্র ও স্থায়ী বারসন্দার
সনেপত্র জমৌরখক পরীোর সময় োরখল করদত হদব। অস্থায়ীভাদব বসবাসকারীগণ এই পদে আদবেদনর জর্াগ্য বদল রবদবরচত হদবন না।
(৩) ২৫/০৩/২০২০ (পঁরচশ মাচ য দুই হাজার রবশ) তাররদখ প্রার্থীর বয়সসীমা ১৮ জর্থদক ৩০ বছদরর মদধ্য হদত হদব। তদব মুরক্তদর্ািা/শহীে মুরক্তদর্ািাদের পুত্র-কন্যা এবাং
শারীররক প্ররতবন্ধীদের জেদত্র বয়সসীমা ১৮ জর্থদক ৩২ বছর। বয়স প্রমাদণর জেদত্র এরফদডরভট গ্রহণদর্াগ্য নয়।
(৪) সরকারর, আিা-সরকারর ও স্বায়ত্বশারসত সাংস্থায় কমযরত প্রার্থীগণদক অবশ্যই র্র্থার্র্থ কর্তযপদের অনুদমােন সাদপদে আদবেন করদত হদব এবাং অনুমরতপত্র জমৌরখক
পরীোর সময় প্রেশযন 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 ক্ররমদক বরণ যত পদের জন্য জমাট ১১২/-(একশত বার) টাকা [পরীোর রফ ১০০/- এবাং জটরলটদকর সারভযস চাজয ১২/- টাকা] ৩ জর্থদক ৪নাং
ক্ররমদক বরণ যত পদের জন্য জমাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [পরীোর রফ ৫০/- এবাং জটরলটদকর সারভযস চাজয ৬/- টাকা] জমা রেদত হদব;
(৭) প্রার্থীর জর্াগ্যতা র্াচাই : প্রার্থী কর্তযক প্রেত্ত জকাদনা তথ্য বা োরখলকৃত কাগজপত্র জাল, রমথ্যা বা রবজ্ঞরিদত চাওয়া ন্যূনতম শদতযর সাদর্থ অসামঞ্জস্য পাওয়া জগদল, ভুয়া
প্রমারণত হদল রকাংবা পরীোয় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করদল সাংরিষ্ট প্রার্থীর প্রারর্থ যতা বারতল করা হদব এবাং তাঁর রবরুদি র্র্থার্র্থ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। ভুল
তথ্য/ জাল কাগজপত্র প্রেরশযত হদল পরীোয় উত্তীণ য জর্ জকান প্রার্থীর প্রারর্থ যতা পরীো চলাকালীন অর্থবা পরবতীদত জর্ জকান সমদয় বারতল করার েমতা কর্তযপে সাংরেণ
কদরন।
(৮) রলরখত পরীোয় উত্তীণ য প্রার্থীগণদক ফলাফল প্রকাদশর পর রনদে যরশত সমদয়র মদধ্য রনদম্নাক্ত সনে / কাগজপদত্রর ফদটাকরপ জগদজদটড কমযকতযা (ন্যূনতম ৯ম জগ্রড) কর্তযক
সতূায়ন কদর ১ (এক) জসট জজলা পররবার পররকল্পনা কার্ যালদয় সরাসরর /ডাকদর্াদগ /কুররয়াদর জমা রেদত হদব:
(ক) প্রার্থীর সকল রশোগত জর্াগ্যতার সনেপত্র (প্রদর্াজূ জেদত্র অরভজ্ঞতা সনেপত্রসহ);
(খ) প্রার্থী জর্ ইউরনয়ন/জপৌরসভা/রসটি কদপযাদরশন এর স্থায়ী বারসন্দা জস ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান/জপৌরসভার জময়র/রসটি কদপযাদরশদনর কাউরিলর কর্তযক প্রেত্ত
নাগররকদত্বর সনেপত্র;
(গ) মরহলা জকাটা ব্যরতত অন্যান্য জকাটা োরবর সমর্থ যদন প্রার্থীদক র্র্থার্র্থ কর্তযপে কর্তযক প্রেত্ত সনে/ প্রমাণপত্র;
(ঘ) আদবেনকারী মুরক্তদর্ািা /শহীে মুরক্তদর্ািার পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হদল আদবেনকারী মুরক্তদর্ািা/শহীে মুরক্তদর্ািার পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যার পুত্রকন্যা এ মদময সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান /রসটি কদপযাদরশদনর ওয়াড য কাউরিলর/জপৌসভার জময়র/জপৌরসভার কাউরিলর কর্তযক প্রেত্ত সনে (আদবেনকারীর
সাদর্থ মুরক্তদর্ািা/শহীে মুরক্তদর্ািার সম্পকয অবশ্যই উদিখ করদত হদব);
(ঙ) আদবেনকারী মুরক্তদর্ািা/শহীে মুরক্তদর্ািার পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হদল মুরক্তদর্ািার সনেপত্র, জগদজট, লাল মুরক্ত বাতযা/ভারতীয় তারলকার
ছায়ারলরপ;
(চ) ইউরনয়ন পররষদের জচয়ারম্যান/জপৌরসভার জময়র /কাউরিলর /রসটি কদপযাদরশদনর ওয়াড য কাউরিলর/জগদজদটড কমযকতযা (ন্যূনতম ৯ম জগ্রড) কর্তযক প্রেত্ত
চারররত্রক সনেপত্র;
(ছ) জাতীয় পররচয়পত্র /জন্ম রনবন্ধন সনে;
(জ) Online এ পূরণকৃত আদবেনপদত্রর করপ (Applicant’s Copy);
(৯) জমৌরখক পরীোর সময় অনুদেে-৮ এর রনদে যশনামদত জমাকৃত সকল সনে /কাগজপদত্রর মূল করপ আবরশ্যকভাদব প্রেশযদনর পাশাপারশ ১ (এক) জসট সতূারয়ত ফদটাকরপ
োরখল করদত হদব। োরখলকৃত সনে/কাগজপদত্রর সাদর্থ অনলাইন আদবেদন উরিরখত তদথ্যর অসামঞ্জস্যতা 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/বৃরি 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 রসিান্ত চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব।
(১৪) রলরখত/ব্যাবহাররক (প্রদর্াজূ জেদত্র)/জমৌরখক পরীোয় অাংশগ্রহদণর জন্য জকান প্রকার টিএ/রডএ প্রোন করা হদব না।
(১৫) ফরম পূরণ, জমাোদনর 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।
অনলাইদন আদবেন পত্র পূরণ সাংক্রান্ত রনয়মাবলী ও শতযাবলী:
(ক)
আগ্রহী প্রার্থীগণ http://dgfpctg.teletalk.com.bd ওদয়ব সাইদট রগদয় আদবেন পত্র পূরণ করদত পারদবন। আদবেদনর সময়সীমা রনম্নরূপ:
(i) Online-এ আদবেন পত্র পূরণ ও পরীোর রফ জমাোন শুরুর তাররখ ও সময় ১৪/০৯/২০২১, সকাল ১০:০০ টা।
(ii) Online-এ আদবেন পত্র জমাোদনর জশষ তাররখ ও সময় ১৩/১০/২০২১, রবকাল ০৫:০০ টা।
উক্ত সময় সীমার মদধ্য User ID প্রাি প্রার্থীগণ Online-এ আদবেন পত্র Submit এর সময় জর্থদক পরবতী ৭২ (বাহাত্তর) ঘোর মদধ্য এসএমএস এর মাধ্যদম
পরীোর রফ জমা রেদত পারদবন।
(খ)
Online আদবেন পদত্র প্রার্থী তাঁর ররঙ্গন ছরব (বেঘ যূ 300 Pixel x প্রস্থ 300 Pixel) এবাং স্বাের (বেঘ যূ 300 Pixel x প্রস্থ 80 Pixel) েূান
কদর রনি যাররত স্থাদন Upload করদবন। ছরবর সাইজ সদব যাচ্চ100KB ও স্বােদরর সাইজ সদব যাচ্চ 60KB হদত হদব।
(গ)
Online-এ পূরণকৃত আদবেন পদত্র প্রেত্ত তথ্যই জর্দহতু পরবতী সকল কার্ যক্রদম 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, রমথ্যা বা ভুয়া প্রমারণত
হদল বা পরীোয় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করদল বা রবজ্ঞরিদত চাওয়া জর্াগ্যতার সাদর্থ অসামঞ্জস্য পূণ য জকান তথ্য োরখল করা হদল বা রবজ্ঞরির রনদে যশনা
লঙ্ঘন পূব যক জকান আদবেন পাওয়া জগদল সাংরিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থীতা রনদয়াদগর জর্ জকাদনা পর্ যাদয় বারতল করা হদব এবাং তাঁর রবরুদি র্র্থার্র্থ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ
করা র্াদব।
(ঘ)
প্রার্থী Online-এ পূরণকৃত আদবেন পদত্রর একটি রপ্রে করপ পরীো সাংক্রান্ত জর্ জকান প্রদয়াজদন ব্যবহাদরর জন্য সাংরেণ করদবন। রলরখত পরীোয় উত্তীণ য
প্রার্থীগণদক ফলাফল প্রকাদশর পর রনদে যরশত সমদয়র মদধ্য এক করপ এবাং জমৌরখক পরীোর সময় এক করপ জমা রেদবন।
(ঙ)
SMSজপ্ররদণর রনয়মাবলী ও পরীোর রফ প্রোন:
Online-এ আদবেনপত্র (Application Form) র্র্থার্র্থভাদব পূরণ কদর রনদে যশনা জমাতাদবক ছরব এবাং স্বাের Upload কদর আদবেনপত্র
Submit করা সম্পন্ন হদল করম্পউটাদর ছরবসহ Application Preview জেখা র্াদব। রনভুযলভাদব আদবেনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী
একটি User ID,ছরব এবাং স্বােরযুক্ত একটি Applicant’s Copy পাদবন। উক্তApplicant’s Copy প্রার্থী রপ্রে অর্থবা Download পূব যক
সাংরেণ করদবন। Applicant’s Copy-জত একটি User ID জেওয়া র্থাকদব। উক্ত User ID ব্যবহার কদর প্রার্থী জর্দকান Teletalk Prepaid Mobile নম্বদরর মাধ্যদম রনদম্নাক্তভাদব দুইটি SMS কদর পরীোর রফ বাবে ১ জর্থদক ২নাং ক্ররমদক বরণ যত পদের জন্য জমাট ১১২/-(একশতবার)

টাকা [পরীোর রফ ১০০/- এবাং জটরলটদকর সারভযস চাজয ১২/- টাকা] ৩ জর্থদক ৪নাং ক্ররমদক বরণ যত পদের জন্য জমাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [পরীোর রফ ৫০/- এবাং
জটরলটদকর সারভযসচাজয ৬/- টাকা] অনরিক ৭২(বাহাত্তর) ঘোর মদধ্য জমা রেদবন।
SMS-এর মাধ্যদম পরীোর রফ জমাোন প্ররক্রয়া:
প্রর্থম SMS: DGFPCTG<SPACE>User IDরলদখ 16222 নম্বদর SEND করদত হদব ।
উোহরণ : DGFPCTG ABCDEF
Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee, your PIN is 123456789.
To pay fee Type DGFPCTG<Space<YES<Space<PIN and send to 16222
রদ্বতীয় SMS: DGFPCTG<Space>YES<Space>PIN রলদখ 16222নম্বদর Send করদতহদব।
উোহরণ : DGFPCTG YES 123456789
Reply: Congratulations Aplicant’s Name, Payment completed successfully for DGFPCTG
Recruitment Application for XXXXXXX, User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).
রবদশষভাদব উদিখ্য, Online-এ আদবেন পদত্রর সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা হদল ও পরীোর রফ জমা না জেয়া পর্ যন্ত Online আদবেনপত্র
জকান অবস্থাদতই গৃহীত হদব না।
(চ)
প্রদবশপত্র প্রারির রবষয়টি http://dgfpctg.teletalk.com.bd ওদয়ব সাইদট এবাং প্রার্থীর জমাবাইল জফাদন SMSএর মাধ্যদম (শুধুমাত্র জর্াগ্য
প্রার্থীদেরদক) র্র্থাসমদয় জানাদনা হদব। Online আদবেনপদত্র প্রার্থীর প্রেত্ত জমাবাইল 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 নাম, ছরব, পরীোর তাররখ, সময় ও জভনুূর নাম ইতূারে
তথ্য সাংবরলত প্রদবশপত্র প্রার্থী Download পূব যক রপ্রে (সম্ভব হদল ররঙন) কদর রনদবন। প্রার্থী কর্তযক এই প্রদবশপত্রটি রনদয়াগ সাংক্রান্ত সকল পরীোর সমদয়
অবশ্যই প্রেশযন করদত হদব।
(জ)
শুধুমাত্র জটরলটক রপ্র-জপইড জমাবাইল জফান জর্থদক প্রার্থীগণ রনম্নবরণ যত SMS পিরত অনুসরণ কদর রনজ রনজ User IDএবাংPassword পুনরুিার
করদত পারদবন।
i) User ID জানা র্থাকদল : DGFPCTG<Space>HELP<Space>USER<Space>User ID রলদখ 16222 নম্বদর Send
করদত হদব।
উোহরণ : DGFPCTG HELP USER ABCDEF
ii) PIN Number জানা র্থাকদল : DGFPCTG<Space>HELP<Space>PINরলদখ16222 নম্বদর Send করদতহদব।
উোহরণ : DGFPCTG HELP PIN 123456789
(ি)
Online-এ আদবেন করদত জকাদনা সমস্যা হদল জটরলটক নম্বর জর্থদক ১২১ নম্বদর অর্থবা জর্দকান অপাদরটদরর জফান জর্থদক ০১৫০০১২১১২১ নম্বদর কল করুন।
এছাড়া vas.query@teletalk.com.bdইদমইদল জর্াগাদর্াগ করা র্াদব।
(ই জমইদলর Subject এ DGFPCTG, xxxxxxxxxxxxx (পদের নাম), Applicant’sUser ID ও Contact Number অবশ্যই
উদিখ করদত হদব।
জশষ সমদয়র জন্য অদপো না কদর দ্রুত
সমদয়র মদধ্য অনলাইদন আদবেন করার
জন্য অনুদরাি করা হদলা

(ডা. উ জখ্য উইন)
উপপররচালক
ও
সেস্য সরচব
জজলা পররবার পররকল্পনা রনদয়াগ/বাছাই করমটি
চট্টগ্রাম জজলা।
B‡gBjtddfpchittagong@gmali.com

