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স্মারক নাং জজপপ/ঝাল/রনদয়াগ/2021-260

তাররখ:

27 শ্রাবণ ১৪২8
১1 আগস্ট ২০২১

রনদয়াগ রবজ্ঞরি
পররবার পররকল্পনা অরিেিরািীন ঝালকাঠি জজলার আওতািীন রনম্নবরণ যত রাজস্বখাতভুক্ত শূন্য পে পূরদণর রনরিত্ত পদের পাদবয উরিরখত সাংরিষ্ট জজলা/ উপদজলা/ইউরনয়ন/
জপৌরসভা/ ইউরনট/ ওয়াদড যর স্থায়ী নাগররকদের রনকট হদত শতয সাদপদে রনি যাররত ছদক অনলাইদন আদবেনপত্র আহ্বান করা র্াদে :
ক্রঃ পদের নাি ও জবতন জেড
পদের
জর্ সকল এলাকার স্থায়ী বারসন্দার প্রার্থীগণ আদবেন করদত পারদবন
রশোগত জর্াগ্যতা
নাং
(জাতীয় জবতন
সাংখ্যা
অরভজ্ঞতা ও
জেল/২০১৫ অনুর্ায়ী)
অন্যান্য
1

2

3

1

পররবার পররকল্পনা
পররেশযক
জেড-১৬,
৯৩০০-২২৪৯০/(শুধুিাত্র পুরুষ প্রার্থীগণ
আদবেন করদত পারদবন)
পররবার কল্যাণ সহকারী
জেড-১৭,
৯০০০-২১৮০০/(শুধুিাত্র িরহলা প্রার্থীগণ
আদবেন করদত পারদবন)

০৩
(রতন)টি

2

4

5

উপদজলার নাি ও পে সাংখ্যা
ঝালকাঠি সের (JHALAKATHI

শূন্য ইউরনয়দনর নাি

SADAR)-

১ (এক) টি

নথুিাবাে

(NATHULLABAD)

কাঠারলয়া সের (KATHALIA SADAR)
কাঠারলয়া ( KATHALIA )- ২ (দুই) টি
৩০
(রত্রশ) টি

উপদজলার নাি
ও
পে সাংখ্যা

ইউরনয়দনর নাি

জশৌলজারলয়া (SHOWLAJALIA)
শূন্য
ইউরনদটর/
ওয়াদডযর
নাি

জর্ জর্ োি/িহিা/এলাকা রনদয় গঠিত

বাদহর জরাড, ডাক্তার পরি, কাপুররয়া পরি,
পালবারি, পরিি ঝালকাঠি

ঝালকাঠি সের

জপৌরসভা

২ নাং ওয়াড য

( JHALAKATHI
SADAR ) –

(POURASOVA)১ (এক) টি
জকওিা
(KAWRA)২ (দুই) টি

২ নাং ওয়াড য

১০ (েশ) টি

2 NO.
WARD

2 NO.
WARD

৩ নাং ওয়াড য
3 NO.
WARD

কীরত্তযপাশা
(KIRTIPASHA)

২ (দুই) টি

১/ক

(GABKHAN
DHANSIRI)-

২ (দুই) টি

৩/ক

(SHEKHERHAT) ১ (এক) টি

নথুিাবাে
(NOTHULLABAD

১ (এক) টি
নলরছটি
(NALCHITY)
- ৭ (সাত) টি

জপৌরসভা
(POURASOVA)

১ (এক) টি
নভরবপাশা
(VOIROBPASHA)

- ২ (দুই) টি

খাজুরা, জখাদ্দবহর, রিরাকাঠি,

১/ক

গরবন্দিবল, আদোকাঠি, রিানার্থপুর, রুনসী,
জ ৌদ্দঘর
বাসন্ডা, োররখ, ািটা

1/KA

১ নাং ওয়াড য
1 NO.
WARD

৩ নাং ওয়াড য
3 NO.
WARD

জশদখরহাট

সাদরাংগল, বামুরনকাঠি,পাকিহর ,রনিরত,
জবলোখান, নওহাটা, জকওিা

1/KA
3 /KA

বাসন্ডা (BASON
DA) – ১ (এক) টি
গাবখান িানরিঁরি

পরিি তারুরল, পূব যতারুরল, ননকাঠি,আইহর,
গদ্যকাঠি, িহৎপুর,

১/খ

রকস্তাকাঠি, সার লাপুর, রকাঠি,
ভাটারাকান্দা, রভাটারাকান্দা, র
ভাটারাকান্দা আবাসন,
পরিি রবন্নাপািা,পূব য রবন্নাপািা, ওস্তাখান,
গাবখান, রুপসীয়া
গুয়াটন, নওপািা

1/KHA

২ নাং ওয়াড য
2 NO.
WARD

১ নাং ওয়াড য
1 NO.
WARD

১/ক
1/KA

২/ক

রপিরন্ড, হররপাশা, াচ র, রেবাকরকাঠি
হরবরকাঠি,
িারলপুর, নাঙ্গুলী, নারন্দকাঠি, শীতলপািা,
নব রন্ড
ঢাপি, রূপ ন্দ্রপুর, প্রতাপ, জছাট জপ্রিহার,
রায়পাশা
বি জপ্রিহার, ঈবরকাঠি, লক্ষ্মনকাঠি

2/KA

িগি (MOGOR)
- ১ (এক) টি
না নিহল
(NACHONMOHOL
) ১ (এক) টি

৩/ক
২/ক

(SUBITPUR)- ১

2/KA

রাজাপুর
(RAJAPUR) -

(SATURIA) -

২ (দুই) টি

আরিরাবাে, ডুরবল, উত্তর িগি
বভানীপুর, েরেণ জডবরা

3/KA

সুরবেপুর
(এক) টি
েপেরপয়া (DOPDO
PIA) - ১ (এক) টি
সাতুররয়া

৮ (আট) টি

২/ক
2/KA

২/ক

সুরবেপুর, িজকুনী

ভরতকাঠি, দুিাররয়া, উত্তর জুরকাঠির

2/KA

১/ক

ননকাঠি

1/KA

৩/ক
3/KA

গচিয়া, েরেণ তারাবুরনয়ার

জকাদনা স্বীকৃত
জবাড য হদত উচ্চ
িাধ্যরিক বা
সিিান পরীোয়
পাশ।
জকাদনা স্বীকৃত
জবাডয হদত
িাধ্যরিক বা
সিিান পরীোয়
পাশ।

সুক্তাগি

১/খ

(SHUKTAGOR)

1/KHA

৩ (রতনটি) টি

২/খ
2/KHA

৩/ক

কানুরনয়া, আউরখরা, রঘঘরা, বািনকাঠি
জচগরহাট, জগন্নাতপুর, জগাপালপুর,সাাংগর
শুক্তাগি, কাঠিপািা

3/KA

িঠাবারি

১/ক

(MOTHBARI)-

1/KA

৩ (রতনটি) টি

২/ক
2/KA
১/খ
1/KHA

কাঠারলয়া

জেঁ রীরািপুর

(KATHALIA)-

(CHACRIRAMPUR) ১ (এক) টি

৫ (পাঁ ) টি

১/ক

পাটিখালঘাটা
-

হাইলাকাঠি, পরিি ইন্দ্রপাশা, পূব য ইন্দ্রপাশা
উত্তর জেঁ রী, েরেণ জেঁ রী

িরর বুরনয়া, েরেণ িরর বুরনয়া

3/KA

১ (এক) টি
কাঠারলয়া সের

৩/ক

(KATHALIA

3/KA

) ১ (এক)টি
আওরাবুরনয়া

েরেণ সাউর্থপুর, উত্তর সাউর্থপুর,বাদুরপুর,
বেরনকাঠি

1/KA

৩/ক

(PATIKHALGHATA)

বাঘরি, র বাঘরি, র হাইলাকাঠি

হযাতালবুরনয়া, িশাবুরনয়া

SADAR

(AWRABUNIA-

২ (দুই) টি

১/ক

পরিি রছটরক, উত্তর রছটরক

1/KA

৩/ক

আওরাবুরনয়া

3/KA

3

আয়া
জেড-২০,
৮২৫০-২০০১০/(শুধুিাত্র িরহলা প্রার্থীগণ

০৪
( ার) টি

ঝালকাঠি জজলার স্থায়ী বারসন্দা

8ি জশ্ররণ/
সিিান পরীোয়
পাশ।

আদবেন করদত পারদবন)

আদবেন ফরি পূরণ ও পরীোয় অাংশেহদণর জেদত্র রনম্নবরণ যত শতযাবরল অনুসরণ করদত হদব :
(১) পররবার পররকল্পনা পররেশযক পদের আদবেনকারীদক সাংরিষ্ট ইউরনয়দনর স্থায়ী বারসন্দা হদত হদব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদের জ য়ারম্যান কর্তযক প্রেত্ত
নাগররক সনেপত্র ও স্থায়ী বারসন্দার সনেপত্র জিৌরখক পরীোর সিয় োরখল করদত হদব। অস্থায়ীভাদব বসবাসকারীগণ এই পদে আদবেদনর জর্াগ্য বদল রবদবর ত
হদবন না।
(২) পররবার কল্যাণ সহকারী পদের আদবেনকারীদক অবশ্যই শূন্য পদের রবপরীদত প্রেরশযত সাংরিষ্ট ইউরনয়ন/জপৌরসভার সাংরিষ্ট ইউরনট/ওয়াদডরয আওতাভুক্ত
োি/পািা/িহিার স্থায়ী বারসন্দা হদত হদব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদের জ য়ারম্যান/জপৌরসভার জিয়র কর্তযক প্রেত্ত নাগররক সনেপত্র ও স্থায়ী বারসন্দার
সনেপত্র জিৌরখক পরীোর সিয় োরখল করদত হদব। অস্থায়ীভাদব বসবাসকারীগণ এই পদে আদবেদনর জর্াগ্য বদল রবদবর ত হদবন না।
(৩) ২৫/০৩/২০২০ (পঁর শ িা 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 কিযরত প্রার্থীগণদক অবশ্যই র্র্থার্র্থ কর্তযপদের অনুদিােন সাদপদে আদবেন করদত হদব এবাং অনুিরতপত্র
জিৌরখক পরীোর সিয় প্রেশযন করদত হদব।
(৫) রনদয়াদগর জেদত্র সরকাদরর প্র রলত রবরি-রবিান ও জকাটা নীরত অনুসরণ করা হদব এবাং পরবতীদত সাংরিষ্ট রবরি-রবিাদন জকাদনা সাংদশািন হদল তা অনুসরণ করা
হদব।
(৬) রনদয়াগ রবজ্ঞরির ১নাং ক্ররিদক বরণ যত পদের জন্য জিাট ১১২/-(একশত বার) টাকা [পরীোর রফ ১০০/- এবাং জটরলটদকর সারভযস াজয ১২/- টাকা] এবাং ২ জর্থদক
৩নাং ক্ররিদক বরণ যত পদের জন্য জিাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [পরীোর রফ ৫০/- এবাং জটরলটদকর সারভযস াজয ৬/- টাকা] জিা রেদত হদব;
(৭) প্রার্থীর জর্াগ্যতা র্া াই : প্রার্থী কর্তযক প্রেত্ত জকাদনা তথ্য বা োরখলকৃত কাগজপত্র জাল, রিথ্যা বা রবজ্ঞরিদত াওয়া নুযনতি শদতযর সাদর্থ অসািঞ্জস্য পাওয়া জগদল,
ভুয়া প্রিারণত হদল রকাংবা পরীোয় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করদল সাংরিষ্ট প্রার্থীর প্রারর্থ যতা বারতল করা হদব এবাং তার রবরুদদ্ধ র্র্থার্র্থ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ
করা হদব। ভুল তথ্য/ জাল কাগজপত্র প্রেরশযত হদল পরীোয় উত্তীণ য জর্ জকানা প্রার্থীর প্রারর্থ যতা পরীো লকালীন অর্থবা পরবতীদত জর্ জকাদনা 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 কিযকতযা (ন্যযনতি ৯ি জেড)
কর্তযক সতযায়ন কদর ১ (এক) জসট জজলা পররবার পররকল্পনা কার্ যালদয় সরাসরর/ডাকদর্াদগ/কুররয়াদর জিা রেদত হদব;
(ক) প্রার্থীর সকল রশোগত জর্াগ্যতার সনেপত্র (প্রদর্াজয জেদত্র অরভজ্ঞতা সনেপত্রসহ) ;
(খ) প্রার্থী জর্ ইউরনয়ন/জপৌরসভা এর স্থায়ী বারসন্দা জস ইউরনয়ন পররষদের জ য়ারম্যান/জপৌরসভার জিয়র 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 িদিয সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদের জ য়ারম্যান/জপৌসভার জিয়র/জপৌরসভার কাউরিলর কর্তযক প্রেত্ত সনে (আদবেনকারীর সাদর্থ মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে
মুরক্তদর্াদ্ধার সম্পকয অবশ্যই উদিখ করদত হদব);
(ঙ) আদবেনকারী মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুত্র-কন্যা ও পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হদল মুরক্তদর্াদ্ধার সনেপত্র, জগদজট, লাল মুরক্ত বাতযা/ ভারতীয় তারলকার
ছায়ারলরপ;
( ) ইউরনয়ন পররষদের জ য়ারম্যান/জপৌরসভার জিয়র/জগদজদটড কিযকতযা (ন্যযনতি ৯ি জেড) কর্তযক প্রেত্ত ারররত্রক সনেপত্র ;
(ছ) জাতীয় পরর য়পত্র/জন্ম 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 প্রেশযদনর পাশাপারশ ১ (এক) জসট সতযারয়ত
ফদটাকরপ োরখল করদত হদব। োরখলকৃত সনে/কাগজপদত্রর সাদর্থ অনলাইন আদবেদন উরিরখত তদথ্যর অসািাঞ্জস্যতা 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 জকাদনা পর্ যাদয় জর্ৌরক্তক/আইনগত কারদণ রনদয়াগ স্থরগত/বারতল করদত পারদবন।

(১৩) রনদয়াগ পরীো সাংক্রান্ত জর্ জকাদনা রবষদয় রনদয়াগকারী কর্তযপদের রসদ্ধান্ত চূিান্ত বদল গণ্য হদব।
(১৪) রলরখত/ব্যবহাররক (প্রদর্াজয জেদত্র)/জিৌরখক পরীোয় অাংশেহদণর জন্য জকাদনা প্রকার টিএ/রডএ প্রোন করা হদব না।
(১৫) ফরি পূরণ, জিাোদনর রনদে যশাবরল ও অন্যান্য প্রদর্াজয শতয এবাং তথ্যাবরলসহ পূণ যাঙ্গ রনদয়াগ রবজ্ঞরি জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র জনাটিশ জবাড য এবাং জজলা
পররবার পররকল্পনা কার্ যালদয়র জনাটিশ জবাদড য পাওয়া র্াদব।
অনলাইদন আদবেনপত্র পূরণ সাংক্রান্ত রনয়িাবরল ও শতযাবরল :
(ক)

(খ)
(গ)

(ঘ)
(ঙ)

আেহী প্রার্থীগণ http://dgfpjha.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 ২৪/08/২০২১, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
(ii) Online-এ আদবেনপত্র জিাোদনর জশষ তাররখ ও সিয় ২৩/০৯/২০২১, রবকাল ০৫:০০ ঘটিকা।
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।
Online আদবেনপদত্র প্রার্থী তার ররঙ্গন ছরব (নেঘ যয 300 Pixel × প্রস্থ 300 Pixel) এবাং স্বাের (নেঘ যয 300 Pixel × প্রস্থ 80 Pixel) েযান কদর
রনি যাররত স্থাদন Upload করদবন। ছরবর সাইজ সদব যাচ্চ 100 KB ও স্বােদরর সাইজ সদব যাচ্চ 60 KB হদত হদব।
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 জকাদনা তথ্য বা োরখলকৃত কাগজপত্র জাল, রিথ্যা বা ভুয়া
প্রিারণত হদল বা পরীোয় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করদল বা রবজ্ঞরিদত াওয়া জর্াগ্যতার সাদর্থ অসািঞ্জস্যপূণ য জকাদনা তথ্য োরখল করা হদল বা
রবজ্ঞরির রনদে যশনা লঙ্ঘনপূব যক জকাদনা আদবেন পাওয়া জগদল সাংরিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থীতা রনদয়াদগর জর্ জকাদনা পর্ যাদয় বারতল করা হদব এবাং তার রবরুদদ্ধ
র্র্থার্র্থ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা র্াদব।
প্রার্থী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদত্রর একটি রপ্রন্টকরপ পরীো সাংক্রান্ত জর্ জকাদনা প্রদয়াজদন ব্যবহাদরর জন্য সাংরেণ করদবন। রলরখত পরীোয়
উত্তীণ য প্রার্থীগণদক ফলাফল প্রকাদশর পর রনদে যরশত সিদয়র িদধ্য এক করপ এবাং জিৌরখক পরীোর সিয় এক করপ জিা রেদবন।
SMS জপ্ররদণর রনয়িাবরল 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। রনভুযলভাদব আদবেনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী 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 রনদম্নাক্ত পদ্ধরতদত জর্ জকাদনা Teletalk Pre-paid
Mobile নম্বদরর িাধ্যদি রনদম্নাক্তভাদব ০২(দুই)টি SMS কদর পরীোর রফ বাবে ১নাং ক্ররিদক বরণ যত পদের জন্য জিাট ১১২/-(একশত বার) টাকা
[পরীোর রফ ১০০/- এবাং জটরলটদকর সারভযস াজয ১২/- টাকা] এবাং ২ জর্থদক ৩নাং ক্ররিদক বরণ যত পদের জন্য জিাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা [পরীোর রফ
৫০/- এবাং জটরলটদকর সারভযস াজয ৬/- টাকা] অনরিক ৭২(বাহাত্তর) ঘন্টার িদধ্য জিা রেদবন।
SMS-এর িাধ্যদি পরীোর রফ জিাোন প্ররক্রয়া:
প্রর্থি SMS: DGFPJHA<SPACE>User ID রলদখ 16222 নম্বদর SEND করদত হদব ।
উোহরণ : DGFPJHA ABCDEF
Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee, your PIN is 123456789. To pay fee Type
DGFPJHA<Space<YES<Space<PIN and send to 16222
রিতীয় SMS: DGFPJHA<Space>YES<Space>PIN রলদখ 16222 নম্বদর Send করদত হদব।
উোহরণ : DGFPJHA YES 123456789
Reply: Congratulations Aplicant’s Name, Payment completed successfully for DGFPJHA Recruitment Application
for XXXXXXX, User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).

রবদশষভাদব উদিখ্য, Online-এ আদবেনপদত্রর সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা হদলও পরীোর রফ জিা না জেয়া পর্ যন্ত Online আদবেনপত্র
জকাদনা অবস্থাদতই গৃহীত হদব না।
( )
প্রদবশপত্র প্রারির রবষয়টি http://dgfpjha.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 স ল রাখা, SMS পিা 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 জভনুযর নাি ইতযারে তথ্য
সাংবরলত প্রদবশপত্র প্রার্থী Download পূব যক রপ্রন্ট (সম্ভব হদল ররঙন) কদর রনদবন। প্রার্থী কর্তযক এই প্রদবশপত্রটি রনদয়াগ সাংক্রান্ত সকল পরীোর সিদয়
অবশ্যই প্রেশযন 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 : DGFPJHA<Space>HELP<Space>USER<Space>User ID রলদখ 16222 নম্বদর Send করদত হদব।
উোহরণ : DGFPJHA HELP USER ABCDEF
ii) PIN Number জানা র্থাকদল : DGFPJHA<Space>HELP<Space>PIN রলদখ 16222 নম্বদর Send করদত হদব।
উোহরণ : DGFPJHA HELP PIN 123456789
(ঝ)
Online-এ আদবেন করদত জকাদনা সিস্যা হদল জটরলটক নম্বর জর্থদক 121 নম্বদর অর্থবা জর্ জকাদনা অপাদরটদরর জফান জর্থদক 01500121121 নম্বদর
কল করুন। এছািা vas.query@teletalk.com.bd ইদিইদল জর্াগাদর্াগ করা র্াদব।
(ইদিইদলর Subject এ DGFPJHA, xxxxxxxxxxxxx (পদের নাি), Applicant’sUser ID ও Contact Number অবশ্যই উদিখ করদত
হদব।
শেষ সময়ের জন্য অয়েক্ষা ন্া
কয়র
দ্রুত
সময়ের
ময়যয
অন্লাইয়ন্ আয়েদন্ করার জন্য
অন্ুয়রায করা হয়লা

জিাঃ কািাল জহাদসন
উপপরর ালক
ও
সেস্য সর ব
জজলা পররবার পররকল্পনা রনদয়াগ/বাছাই করিটি,ঝালকাঠি।
Email-ddfpjhalakathi@gmail.com

