
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

 সনরষাবাড়ী, জামালপুর। 

নং-৫২.০১.৩৯০০.০০০.০৪.০৮৭.২০-২৭                                         তারিখ : 
২৫ প ৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। 

০৮ জানুয়ারি, ২০২০রিস্টাব্দ। 

 

 

      

     বাাংলাদেশ পনরসাংখ্যাি ব্যুদরা, পনরসাংখ্যাি ও তথ্য ব্যবস্থাপিা নবভাগ, পনরকল্পিা মন্ত্রণালদয়র অধীি “জিশুমানর ও 

গৃহগণিা ২০২১” প্রকদল্প সনরষাবাড়ী উপদজলার ৮ (আট) টি ইউনিয়ি ও সনরষাবাড়ী পপৌরসভার প্রনতটি ওয়াদড বর স্থায়ী 

বানসন্দাদের মদে আগ্রহী নশনিত ও পবকার যুবক/যুব মনহলাদের নিকট পেদক নিদে উদেনিত শতব সাদপদি সম্পূণ ব অস্থায়ী 

নভনিদত শুমানর চলাকালীি গণিাকারী/তানলকাকারী এবাং সুপারভাইজার রনয়য়াগ  করা হদব। 

 

ক্রনমক িাং পদের িাম প্রােীর নশিাগত পর্াগ্যতা ও অন্যান্য পর্াগ্যতা 

০১) সুপারভাইজার 

ক) ন্যুিতম স্নাতক / সমমাি পাশ হদত হদব। 

ি) নিজস্ব স্মাট বদিাি োকদত হদব এবাং তা  চালিায় েি হদত হদব। 

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

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

ঙ) সহদজ পবাধগম্য / সুন্দর হাদতর পলিার অনধকারী হদত হদব। 

চ) উপযু বক্ত শতবাবলী পূরণ সাদপদি পূব ববতী পকাি শুমানরদত সুপারভাইজার 

নহদসদব কাদজর অনভজ্ঞতা োকদল অগ্রানধকার পেয়া হদব। 

০২) তানলকাকারী/গণিাকারী 

ক) ন্যুিতম এইচএসনস / সমমাি পাশ হদত হদব। 

ি) নিজস্ব স্মাট বদিাি োকদত হদব এবাং তা চালিায় েি হদত হদব। 

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

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

ঙ) সহদজ পবাধগম্য/সুন্দর হাদতর পলিার অনধকারী হদত হদব। 

চ) উপযু বক্ত শতবাবলী পূরণ সাদপদি পূব ববতী পকাি শুমানরদত গণিাকারী 

নহদসদব কাদজর অনভজ্ঞতা োকদল অগ্রানধকার পেয়া হদব। 

 

শতবাবলী:- 

 

০১) উপদজলা পনরসাংখ্যাি কার্ বালদয়র ওদয়বসাইট (www.bbs.sarishabari.jamalpur.gov.bd) পেদক 

আদবেিপত্র ডাউিদলাড কদর অেবা আদবেদির নিধ বানরত িরম সাংগ্রহপূব বক স্বহদে পূরণ কদর আদবেি করদত হদব। 

০২) নলনটাং অপাদরশি (পিব্রুয়ানর/২০২০ মাদস) কার্ বক্রদম প্রনত তানলকাকারী ১০ (েশ) নেদি পমাট ৪০০ (কম/পবনশ) িািার 

তানলকা করদবি। 

০৩) নলনটাং অপাদরশদি পমাবাইল অুাপস ব্যবহারপূব বক তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব নবধায় নিজস্ব স্মাট বদিাি (এন্ড্রদয়ড ভাস বি ৬ বা 

তদূর্ধ্ব) রদয়দছ এবাং স্মাট বদিাি পনরচালিায় েিতা আদছ পকবল এমি প্রােীগণই আদবেি করদত পারদবি। 

০৪) মনহলা প্রােীগণ অগ্রানধকার পাদবি এবাং কমপদি ৫০% মনহলা নিদয়াগ করা হদব। 

০৫) প্রােীদক সরকানর/পবসরকানর প্রকদল্প পর্মি : ন্যাশিাল সানভ বস (এরকম প্রকল্প), নকন্ডার গাদট বি স্কুল , স্কুল, কদলদজ 

নিদয়ানজত োকা র্াদবিা। 

০৬) ভুল বা অসম্পূণ ব আদবেি িরম বানতল বদল গণ্য হদব। একজি  প্রােী পকবল একটি মাত্র পদে আদবেি করদত পারদবি। 

০৭) সকল পদের আদবেি িরদমর িাদমর উপর ডাি পাদবব পদের িাম, নিজ গ্রাম, নিজ পমৌজা এবাং নিজ ইউনিয়দির িাম 

উদেিপূব বক ০৯/০১/২০২০ নি: হদত ১৬/০১/২০২০ নি: তানরদির মদে উপদজলা পনরসাংখ্যাি অনিসাদরর কার্ বালদয় 

আয়বদন ফিয়েি খাে সরাসনর অেবা বাহক মারিত অনিস চলাকালীি সমদয়র মদে পপৌৌঁছাদত হদব। 

নিদয়াগ নবজ্ঞনি 

http://www.bbs.sarishabari.jamalpur.gov.bd/


০৮) একজি প্রােী শুধুমাত্র তার নিদজর ইউনিয়ি ব্যানতত অন্য ইউনিয়দি আদবেি করদত পারদবি িা। পপৌরসভার পর্ ওয়াদড বর 

বানসন্দা শুধু পস ওয়াদড ব আদবেি করদত পারদবি। 

০৯) প্রােীদের নিব বাচিী পরীিায় (প্রদর্াজু পিদত্র) অাংশগ্রহদণর জন্য পকাি টিএ/নডএ পেয়া হদব িা। 

১০) ইাংদরনজ হাদতর পলিা স্পষ্ট ও পবাধগম্য হদত হদব এবাং Intelligent Character Recognition (ICR) 

িরদমর সাদে পলিা সাংগনতপূণ ব হদত হদব। 

১১) প্রােীদক মাঠপর্ বাদয় (পডার টু পডার) কাজ করার মিমািনসকতা োকদত হদব। 

১২) আদবিপদত্রর সাদে নিদের সকল কাগজপত্র সতুানয়ত কদর জমা নেদত হদব। (ক) সম্প্রনত পতালা পাসদপাট ব সাইদজর ছনব-

০২(দুই) কনপ। (ি) জাতীয় পনরচয়পত্র ০১ (এক) কনপ। (গ) ইউনিয়ি/পপৌরসভার পচয়ারম্যান / পময়র কর্তবক নাগরিকত্ব সিে 

০১(এক) কনপ। (ঘ) সকল নশিাগত পর্াগ্যতার সিে ০১ (এক) পসট। 

১৩)আদবেি পত্র উপদজলা নিব বাহী অনিস, উপদজলা পনরসাংখ্যাি অনিস এবাং 

(www.bbs.sarishabari.jamalpur.gov.bd) এবাং (www.bbs.jamalpur.gov.bd)  

ওদয়বসাইট এ পাওয়া র্াদব। 

১৪) তানলকাকারী / গণিাকারী ও সুপারভাইজার এর পানরশ্রনমক পমাবাইল ব্যাাংনকাং এর মােদম প্রোি করা হদব। 

১৫)আদবেি পত্র আগামী ১৮/০১/২০২০ হপত ১৯/০১/২০২০নি: র্াচাই/বাছাই করা হদব। পমৌনিক পরীিা স্থাি, তানরি ও সময় 

২০-০১-২০২০ হদত ২১/০১/২০২০  নি: তানরি, সকাল ১০ঃ ৩০ হয়ত পবলা ২;৩০ রেরনট উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, সরিষাবাড়ী।  

১৬) শুধুমাত্র নলনটাং অপাদরশদির জন্য চূড়ান্ত প্রােীদের পিজাল্ট তানলকা উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়, উপদজলা 

পনরসাংখ্যাি কম বকতবার কার্ বালদয়র পিাটিশ পবাড ব এবাং উপদজলা পনরসাংখ্যাি কার্ বালদয়র ওদয়বসাইট 

(www.bbs.sarishabari.jamalpur.gov.bd) ও পজলা পনরসাংখ্যাি কার্ বালদয়র ওদয়বসাইট 

(www.bbs.jamalpur.gov.bd) এ প্রকাশ করা হদব। 

১৭) নিব বানচত প্রােী প্রনশিদণ অনুপনস্থত োকদল নতনি কাজ করদত আগ্রহী িয় বদল গণ্য হদবি এবাং তার নিদয়াগ 

তাৎিনিকভাদব বানতল হদয় র্াদব। 

১৮) কর্তবপি পকাি কারি েশ বাদিা ব্যানতদরদক মদিািয়ি কার্ বক্রম স্থনগত, বানতল নকাংবা সাংদর্াজি নবদয়াজি করার িমতা 

সাংরিণ কদরি। 

 

 

 

 স্বািনরত/- 

(নশহাব উনিি আহমে) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার,  

সনরষাবাড়ী, জামালপুর 

ও 

সভাপনত,  

উপদজলা স্থায়ী শুমানর/জনরপ কনমটি,  

সনরষাবাড়ী, জামালপুর। 
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