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িনেয়াগ িব ি  
বাংলােদশ পিরসং ান েরা ক ক বা বায়নাধীন ‘জন মাির ও হগণনা ২০২১’ এর িলি ং অপােরশন কায েম ‘তািলকাকারী/গণনাকারী ও পারভাইজার’ পেদ 

িনেয়ােগর লে  িন বিণত শেত মা  বদরগ  উপেজলায় ায়ীভােব বসবাসকারী বকার বক/ ব মিহলাগেণর িনকট হেত দরখা  আহবান করা যাে । 
 

.নং পেদর নাম া  ভাতািদ (টাকা) াথ র িশ াগত যা তা ও অ া  যা তা 
০১) পারভাইজার কে র বতমান 

িডিপিপর মাতােবক 
স ানী ভাতা মাবাইল 

াংিকং এর মা েম 
দান করা হেব। 

১। নতম াতক/িড ী/সমমান পাস হেত হেব। 
2। িনজ  াটেফান থাকেত হেব এবং াটেফান চালনায় দ  হেত হেব। 
৩। াটেফােনর এ েয়ড ভাসন ৬.০ বা ত   এবং ীন সাইজ নতম ৫.০(প চ) ইি  হেত হেব। 
৪। সহেজ বাধগ  ও র হােতর লখার অিধকারী হেত হেব। 
৫। উপ  শতাবলী রণ সােপে  ববত  কান মািরেত পারভাইজার িহেসেব কােজর অিভ তা 
থাকেল অ ািধকার দয়া হেব। 

০২) তািলকাকারী/ 
গণনাকারী 

কে র বতমান 
িডিপিপর মাতােবক 

স ানী ভাতা মাবাইল 
াংিকং এর মা েম 

দান করা হেব। 

১। নতম এইচএসিস/সমমান পাস হেত হেব। 
2। িনজ  াটেফান থাকেত হেব এবং াটেফান চালনায় দ  হেত হেব। 
৩। াটেফােনর এ েয়ড ভাসন ৬.০ বা ত   এবং ীন সাইজ নতম ৫.০(প চ) ইি  হেত হেব। 
৪। সহেজ বাধগ  ও র হােতর লখার অিধকারী হেত হেব। 
৫। উপ  শতাবলী রণ সােপে  ববত  কান মািরেত গণনাকারী িহেসেব কােজর অিভ তা 
থাকেল অ ািধকার দয়া হেব। 

 
 

আেবদন ি য়াঃ 
১।  উপেজলা পিরসং ান কাযালেয়র ওেয়বসাইট (www.bbs.badargonj.rangpur.gov.bd) থেক িনধািরত আেবদন ফরম ডাউনেলাড ও ি  কের 
(িল াল পইেজ) তা হে  রণ করেত হেব। 
২।  এছাড়া আেবদেনর িনধািরত ফরম উপেজলা িডিজটাল স ার, উপেজলা ত েক , -  ইউিনয়ন িডিজটাল স ার এবং উপেজলা পিরসং ান কাযালেয়র 
ফস ক পইজ (www.facebook.com/উপেজলা পিরসং ান কাযালয় বদরগ  রং র) থেকও সং হ করা যােব। 

৩।  একজন ি  এক মা  পেদ আেবদন করেত পারেবন। ল বা অস ণ ত  দান করেল আেবদন ফরম বািতল বেল গ  হেব।  
৪।  আেবদন ফরম আগামী 22/০১/২০২০ ি . তািরেখর মে  উপেজলা পিরসং ান কাযালয়, বদরগ , রং র-এ সরাসির অথবা বাহক মারফত িনজ 
ইউিনয়ন/ পৗরসভা ও পেদর নামসহ খােমর উপর উে খ বক অিফস চলাকালীন (িবকাল ৫:০০ ঘ কার মে ) দািখল করেত হেব। 
 

শতাবলী:  
১।  িলি ং অপােরশন ( ফ য়াির/২০২০) কায েম িত তািলকাকারীেক ১০ (দশ) িদেন মাট ৪০০ (কম/ বশী) খানার তািলকা কর ত হেব। ল মািরেত (২-৮ 
জা য়াির-২০২১) িত গণনাকারীেক ০৭ (সাত) িদেন মাট ১২০ (কম/ বশী) খানার ত  সং হ করেত হেব। 
২।  মাবাইল অ াপস বহার বক ত  সং হ করেত হেব িবধায় িনজ  াটেফান রেয়েছ এবং াটেফান পিরচালনায় দ তা আেছ কবল এমন াথ গণই আেবদন 
করেত পারেবন। 
৩।  িনেয়ােগর অ া  শতাবলী িতপালন সােপে  মিহলা াথ গণেক অ ািধকার িভি েত মাট পেদর ৫০% িনেয়াগ দান করা হেব। উে  য, যা  বকার 
ব মিহলা াথ  না পাওয়া সােপে  বকার যা  বক াথ  হেত িনেয়াগ দান করা হেব। 

৪।  িলি ং অপােরশেন িনেয়ািজত তািলকাকারী ও পারভাইজারগেণর কায ম সে াষজনক মেম তীয়মান হেল তারা ল মািরেতও গণনাকারী এবং 
পারভাইজার িহেসেব দািয়  পালন করেবন। 

৫।  িলি ং অপােরশন/ মাির চলাকালীন াথ  িনেজেক অ  কান কেম িন  করেত পারেবন না। 
৬।  াথ েদর িনবাচনী পরী ায় ( েযাজ  ে ) অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দয়া হেব না। 
৭।  িলি ং অপােরশেনর জ  িনবািচত াথ েদর তািলকা উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়র না শ বােড যথাসমেয় কাশ করা হেব। এছাড়াও তািলকা 
উপেজলা পিরসং ান কাযালেয়র না শ বাড ও ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  
৮।  ল মািরর জ  ড়া ভােব িনবািচত াথ েদর তািলকা ল মািরর েব যথাসমেয় কাশ করা হেব। 
৯।  িনবািচত াথ  িশ েণ অ পি ত থাকেল িতিন কাজ করেত আ হী নন বেল গ  হেবন এবং তার িনেয়াগ তাৎ িণকভােব বািতল হেয় যােব। 
১০। িনবািচত াথ  জিরপ চলাকালীন ক পে র িনেদশনা অ যায়ী কায ম স াদন করেবন। অ থায় তােক কায ম থেক িবরত রাখা হেব।   
১১।  িনেয়াগ  মা  িলি ং/ মাির কায ম চলমান সময় পয  বলবৎ থাকেব এবং িলি ং/ মাির কায ম শষ হওয়ার পর থেক িনেয়াগ বািতল বেল গ  হেব।  
12। পরী া সং া  সকল ত  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর না শ বাড, উপেজলা পিরসং ান কাযালেয়র না শ বাড ও ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব।   
১3।  িনেয়াগ সং া  সকল িবষেয় এত ে ে  গ ত িনেয়াগ কিম র িস া ই ড়া  বেল গ  হেব। 
14। এই িনেয়াগ স ণ অ ায়ী ও ক প  য কান অব ােতই িনেয়াগ বািতল করার মতা সংর ণ কের। 
 
 

 

             
( মা. নবী ল ইসলাম) 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

ও 
সভাপিত 

জন মাির ও হগণনা ২০২১ এর 
গণনাকারী ও পারভাইজার িনবাচন কিম  

বদরগ , রং র। 


