
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

মেলান্দহ, জাোলপুর। 

 

নং-০৫.০০.৩৯৬১.৪৫৫.৩২.০০২.১৯-১৯ তারিখ : 
২৪ প ৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। 

০৮ জানুয়ারি, ২০২০ রিস্টাব্দ। 

 

 

 

(জিশুোনর ও গৃহগণিা ২০২১ প্রকল্প) 

 

     বাাংলাদেশ পনরসাংখ্যাি ব্যুদরা, পনরসাংখ্যাি ও তথ্য ব্যবস্থাপিা নবভাগ, পনরকল্পিা েন্ত্রণালদয়র অধীি “জিশুোনর ও গৃহগণিা ২০২১” প্রকদল্প মেলান্দহ উপদজলার 

১১ (এগার) টি ইউনিয়ি ও মেলান্দহ মপৌরসভার প্রনতটি ওয়াদড বর স্থায়ী বানসন্দাদের েদে আগ্রহী নশনিত ও মবকার যুবক/যুব েনহলাদের নিকট মেদক নিদে উদেনিত 

শতব সাদপদি সম্পূণ ব অস্থায়ী নভনিদত শুোনর চলাকালীি সেদয় গণিাকারী/তানলকাকারী এবাং সুপারভাইজার েদিািয়দির জন্য েরিাস্ত আহবাি করা হদে। 

ক্রনেক িাং পদের িাে প্রােীর নশিাগত মর্াগ্যতা ও অন্যান্য মর্াগ্যতা 

০১) সুপারভাইজার 

ক) ন্যুিতে স্নাতক/সেোি পাশ হদত হদব। 

ি) নিজস্ব স্মাট বদিাি োকদত হদব এবাং চালিায় েি হদত হদব। 

গ) স্মাট বদিাদির স্ক্রীি সাইজ ন্যুিতে ৫˜ (পাঁচ ইনি) হদত হদব। 

ঘ) ০১/০২/২০২০ নি: তানরদি বয়স ২৩-৪০ বছদরর েদে হদত হদব। 

ঙ) সহদজ মবাধগম্য/স্পষ্ট হাদতর মলিার অনধকারী হদত হদব। 

চ) উপযু বক্ত শতবাবলী পূরণ সাদপদি পূব ববতী মকাি শুোনরদত সুপারভাইজার নহদসদব 

কাদজর অনভজ্ঞতা োকদল অগ্রানধকার মেয়া হদব। 

০২) তানলকাকারী/গণিাকারী 

ক) ন্যুিতে এইচএসনস/সেোি পাশ হদত হদব। 

ি) নিজস্ব স্মাট বদিাি োকদত হদব এবাং চালিায় েি হদত হদব। 

গ) স্মাট বদিাদির স্ক্রীি সাইজ ন্যুিতে ৫˜ (পাঁচ ইনি) হদত হদব। 

ঘ) ০১/০২/২০২০ নি: তানরদি বয়স ১৮-৩৫ বছদরর েদে হদত হদব। 

ঙ) সহদজ মবাধগম্য/স্পষ্ট হাদতর মলিার অনধকারী হদত হদব। 

চ) উপযু বক্ত শতবাবলী পূরণ সাদপদি পূব ববতী মকাি শুোনরদত গণিাকারী নহদসদব কাদজর 

অনভজ্ঞতা োকদল অগ্রানধকার মেয়া হদব। 
 

শর্তাবলী :- 

০১) উপজেলা পরিসংখ্যান কার্ তালজেি ওজেবসাইট (www.bbs.melandah.jamalpur.gov.bd) থেজক আজবদনপত্র ডাউনজলাড কজি অেবা ইউরনেন 

রডরেটাল র্থ্য থসবা থকন্দ্র থেজক আজবদজনি রনর্ তারির্ ফিম সংগ্রহপূব তক স্বহজে পূিণ কজি আজবদন কিজর্ হজব। 

০২) রলরটং অপাজিশন (থফব্রুোরি/২০২০ মাজস) কার্ তক্রজম প্ররর্ র্ারলকাকািী ১০ (দশ) রদজন থমাট ৪০০ (কম/থবরশ) খানাি র্ারলকা কিজবন। 

০৩) রলরটং অপাজিশজন থমাবাইল অযাপস ব্যবহািপূব তক র্থ্য সংগ্রহ কিজর্ হজব রবর্াে রনেস্ব স্মাট তজফান (এন্ড্রজেড ভাস তন ৬ বা র্দূর্ধ্ত) িজেজে এবং স্মাট তজফান 

পরিচালনাে দক্ষর্া আজে থকবল এমন প্রােীগণই আজবদন কিজর্ পািজবন। 

০৪) মরহলা প্রােীগণ অগ্রারর্কাি পাজবন এবং কমপজক্ষ ৫০% মরহলা রনজোগ কিা হজব। 

০৫) প্রােীজক সিকারি/থবসিকারি প্রকজে থর্মন : ন্যাশনাল সারভ তস (এ িকম প্রকে), রকন্ডাি গাজট তন, স্কুল, কজলজে রনজোরের্ োকা র্াজবনা। 

০৬) ভুল বা অসম্পূণ ত আজবদন ফিম বারর্ল বজল গণ্য হজব। একেন  প্রােী থকবল একটি মাত্র পজদ আজবদন কিজর্ পািজবন। 

০৭) সকল পজদি আজবদন ফিজমি খাজমি উপি ডান পাজবত পজদি নাম, রনে গ্রাম, রনে থমৌো এবং রনে ইউরনেজনি নাম উজেখপূব তক ০৯/০১/২০২০ রি: হজর্ 

২০/০১/২০২০ রি: র্ারিজখি মজে উপজেলা পরিসংখ্যান অরফসাজিি কার্ তালজে সিাসরি অেবা বাহক মািফর্ অরফস চলাকালীন সমজেি মজে থপৌৌঁোজর্ হজব। 

০৮) একেন প্রােী শুধুমাত্র র্াি রনজেি ইউরনেন ব্যরর্র্ অন্য ইউরনেজন আজবদন কিজর্ পািজবন না। থপৌিসভাি থর্ ওোজড তি বারসন্দা শুধু থস ওোজড ত আজবদন 

কিজর্ পািজবন। 

০৯) প্রােীজদি রনব তাচনী পিীক্ষাে (প্রজর্ােয থক্ষজত্র) অংশগ্রহজনি েন্য থকান টিএ/রডএ থদো হজব না। 

১০) ইাংদরনজ হাদতর মলিা স্পষ্ট ও মবাধগম্য হদত হদব এবাং Intelligent Character Recognition (ICR) িরদের সাদে মলিা সাংগনতপূণ ব হদত হদব। 

১১) প্রােীদক োঠপর্ বাদয় (মডার টু মডার) কাজ করার েিোিনসকতা োকদত হদব। 

১২) আদবেিপদের সাদে নিদের সকল কাগজপে সতুানয়ত কদর জো নেদত হদব। (ক) সম্প্রনত মতালা পাসদপাট ব সাইদজর ছনব-02(দুই) কনপ। (ি) জাতীয় 

পনরচয়পে 01 (এক) কনপ। (গ) ইউনিয়ি/মপৌরসভার মচয়ারম্যাি/মেয়র কর্তবক সিে 01 (এক) কনপ। (ঘ) সকল নশিাগত মর্াগ্যতার সিে  01 (এক) মসট। 

১৩) আদবেি পে উপদজলা নিব বাহী অনিস, উপদজলা পনরসাংখ্যাি অনিস, ইউরনেন রডরেটাল র্থ্য থসবা থকন্দ্র, (www.bbs.jamalpur.gov.bd) এবাং 

(www.bbs.melandah.jamalpur.gov.bd) ওজেবসাইট এ পাওয়া র্াদব। 

১৪) তানলকাকারী/গণিাকারী ও সুপারভাইজার এর পানরশ্রনেক মোবাইল ব্যাাংনকাং এর োেদে প্রোি করা হদব। 

১৫) পিীক্ষাি স্থান, র্ারিখ ও সমে ২০-০১-২০২০ রি: র্ারিজখ উপজেলা রনব তাহী অরফসাজিি কার্ তালে, উপজেলা পরিসংখ্যান কম তকর্তাি কার্ তালজেি থনাটিশ থবাড ত 

এবং উপজেলা পরিসংখ্যান কার্ তালজেি ওজেবসাইট (www.bbs.melandah.jamalpur.gov.bd) ও থেলা পরিসংখ্যান কার্ তালজেি ওজেবসাইট 

(www.bbs.jamalpur.gov.bd) এ প্রকাশ কিা হজব। 

১৬) শুধুমাত্র রলরটং অপাজিশজনি েন্য চূড়ান্ত প্রােীজদি র্ারলকা উপজেলা রনব তাহী অরফসাজিি কার্ তালে, উপজেলা পরিসংখ্যান কম তকর্তাি কার্ তালজেি থনাটিশ থবাড ত 

এবং উপজেলা পরিসংখ্যান কার্ তালজেি ওজেবসাইট (www.bbs.melandah.jamalpur.gov.bd) ও থেলা পরিসংখ্যান কার্ তালজেি ওজেবসাইট 

(www.bbs.jamalpur.gov.bd) এ প্রকাশ কিা হজব। 

১৭) রনব তারচর্ প্রােী প্ররশক্ষজণ অনুপরস্থর্ োকজল রর্রন কাে কিজর্ আগ্রহী নে বজল গণ্য হজবন এবং র্াি রনজোগ র্াৎক্ষরনকভাজব বারর্ল হজে র্াজব। 

১৮) কর্ততপক্ষ থকান কািন দশ তাজনা োড়াই মজনানেন কার্ তক্রম স্থরগর্, বারর্ল রকংবা সংজর্ােন রবজোেন কিাি ক্ষমর্া সংিক্ষণ কজিন। 

  

স্বাক্ষরির্/- 
 

 (মাহমুদা থবগম) 

উপজেলা রনব তাহী অরফসাি (অ: দা:) 

উপজেলা রনব তাহী অরফসাজিি কার্ তালে 

থমলান্দহ, োমালপুি। 

ও 

সভাপরর্ 

উপজেলা স্থােী শুমারি/েরিপ করমটি 

থমলান্দহ, োমালপুি। 

 

রনজোগ রবজ্ঞরি 
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