গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার ববভাগ
আরবান প্রাইমারী হেলথ হকয়ার সাবভ িদসস হেবলভারী প্রদজক্ট-২য় পর্ায়ি
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউবনট (বপআইইউ)
তারাব হপৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
www.tarabopaurashava.com
স্মারক নাং-তারাব.দপৌ:/ইউবপএইচবসএসবেবপ-২/বপআইইউ/২০২০/421

হশি োবসনা’র মূলনীবত
গ্রাম শেদরর উন্নবত
তাবরিঃ

১৮ আর্াঢ় ১৪২৭বঙ্গাব্দ
০২ জুলাই ২০২০ বি.

তারাব হপৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউবনট (বপআইইউ) কর্তিক পবরচাবলত “আরবান প্রাইমারী হেলথ হকয়ার
ি শীর্কি প্রকদল্পর তারাব হপৌরসভা, পাটনারশীপ
ি
সাবভ িদসস হেবলভাবর প্রদজক্ট-২য় পর্ায়”
এবরয়া-১ (বপএ-১) শতি সাদপদে সম্পূণ ি অস্থায়ী বভবিদত
কবতপয় জনবল বনদয়াদগর লদেে বনম্নবলবিত পদের ববপরীদত উবল্লবিত হর্াগ্যতা, অবভজ্ঞতা (প্রদর্াজে হেদে) সম্পন্ন বাাংলাদেশী নাগবরকদের বনকট
েদত েরিাস্ত আহ্বান করা র্াদে।
ক্র.নাং
পদের নাম
পে সাংখ্যা
বয়সসীমা
বশোগত হর্াগ্যতা ও অবভজ্ঞতা
এমববববএস/দর্ হকান ববর্দয় স্নাতদকাির (এমবপএইচ অগ্রাবধকার)।
স্বাস্থে ব্যবস্থাপনায় নূন্যতম ০৭ বছদরর অবভজ্ঞতা। হর্দকান প্রকদল্পর
০১ প্রকল্প ব্যবস্থাপক
০১
৩৫-৬০ বছর প্রাথবমক স্বাস্থে হকন্দ্র পবরচালনায় অবভজ্ঞদের অগ্রাবধকার হেয়া
েদব। কবম্পউটার েেতা (মাইদক্রাসফট অবফস, এদেল ও পাওয়ার
পদয়ন্ট) আবশ্যক।
০১
ফোবমবল প্ল্োবনাং হকা-অবে িদনটর/
m‡ev”P© mxgv এমববববএস বেগ্রীধারী (এমবপএইচ বেবগ্রধারীদের অগ্রাবধকার)।
০২
কবম্পউটার েেতা থাকদত েদব।
মবনটবরাং এন্ড সুপারবভশন অবফসার
60 বছর
বাবনদজের হর্দকান ববর্দয় স্নাতদকাির। স্বাস্থে হেদে প্রশাসন ও
আবথ িক ব্যবস্থাপনায় ০৫ বছদরর অবভজ্ঞতা। ববদেবশক সাোয্যপুষ্ঠ
০১
০৩ ম্যাদনজার (প্রশাসন ও অথ ি)
৩৫-60 বছর প্রকদল্প অবভজ্ঞতা। কবম্পউটার েেতা (মাইদক্রাসফট অবফস,
এদেল ও পাওয়ার পদয়ন্ট) আবশ্যক। সফটওয়াদর বেসাব সাংক্রান্ত
কাদজর অবভজ্ঞ‡`i AMÖvwaKvi †`Iqv n‡e|
হর্ হকান ববর্দয় স্নাতদকািরসে কবম্পউটার সাইদে ববর্দয় বেদপ্ল্ামা
এমআইএস Ges †KvqvwjwU
০১
m‡ev”P© mxgv অথবা আইবসটি/কবম্পউটার সাইদে ববর্দয় বেদপ্ল্ামা।ববদেবশক
০৪
সাোয্যপুষ্ট প্রকদল্প একই ধরদনর কাদজ নূন্যতম ০৩ বছদরর
60 বছর
G‡mv‡iÝ অবফসার
অবভজ্ঞতা।
এমববববএস বেগ্রীধারী (এমবপএইচ বেবগ্রধারী অগ্রাবধকার)।
োসপাতাল ব্যবস্থাপনায় অবভজ্ঞ‡`i AMÖvwaKvi †`Iqv n‡e।
০১
০৫ বিবনক ম্যাদনজার
m‡ev”P© mxgv হবসরকাবর বা এনবজওদত সাধারণ বচবকৎসক বা বিবনক ম্যাদনজার
60 বছর
বেসাদব ০৫ বছদরর অবভজ্ঞতা থাকদত েদব। মবেলা
বচবকৎসকদেরদক অগ্রাবধকার হেওয়া েদব।
এমববববএসসে বশশুদরাগ সম্পবকিত হপাষ্ট গ্রাজুদয়শন
০১
০৬ ববদশর্জ্ঞ বচবকৎসক (বশশু)
m‡ev”P© mxgv বেগ্রী/বেদপ্ল্ামাধারী। বশশুদরাগ ববদশর্জ্ঞ বেসাদব ০৩ বছদরর
অবভজ্ঞতা থাকদত েদব।
60 বছর
এমববববএসসে গাইনী এন্ড অবস্ সম্পবকিত হপাষ্ট গ্রাজুদয়শন
ববদশর্জ্ঞ বচবকৎসক (গাইনী ও
০১
বেগ্রী/বেদপ্ল্ামাধারী। গাইনী এন্ড অবস্ ববদশর্জ্ঞ বেসাদব ০৩
০৭
m‡ev”P©
mxgv
অবস)
বছদরর অবভজ্ঞতা থাকদত েদব।
60 বছর
এমববববএস বেগ্রীধারী। প্রাথবমক স্বাস্থেদসবা কাদজ অবভজ্ঞতা
০৮ হমবেদকল অবফসার
০৬
২১-৫৯ বছর অগ্রাবধকার। বচবকৎসক বেসাদব ০৩ বছদরর অবভজ্ঞতা থাকদত
েদব। মবেলা প্রাথীদের অগ্রাবধকার।
০৩
১৮-৫৯ বছর সরকার অনুদমাবেত হমবেদকল হেবনাং ইনবিটিউশন হথদক বেদপ্ল্ামা
০৯ ল্যাব হটকবনবশয়ান
ইন ল্যাব হটকদনালবজ সনেধারী।
হর্ হকান ববর্দয় স্নাতক বেগ্রীধারী। স্বাস্থে সম্পবকিত কার্ িক্রদম
১০ কাউবেলর
০৩
১৮-৫৯ বছর কমপদে ০১ বছদরর অবভজ্ঞতা। ববদেবশক সাোয্যপুষ্ট প্রকদল্প
অবভজ্ঞ ও মবেলা প্রাথী অগ্রাবধকার।
ি
০২
১৮-৫৯ বছর হর্ হকান ববর্দয় স্নাতক। স্বাস্থে সম্পবকিত কার্ক্রদম
কমপদে ০১
১১ বফল্ড সুপারভাইজার
বছদরর অবভজ্ঞতা।
সরকার অনুদমাবেত বা সরকাবর ইনবিটিউশন হথদক ০৩ বছর
১২ নাস ি
০৪
১৮-৫৯ বছর হময়াবে বেদপ্ল্ামা ইন নাবস িাং। একই ধরদনর কাদজ অবভজ্ঞদের
অগ্রাবধকার।

১৩

প্যারাদমবেক

১৪

সাবভ িস হপ্রাদমাটার

১৫

ফোবমবল ওদয়লদফয়ার বভবজটর
(এফেবিউবভ)

১৬

ফোবমবল ওদয়লদফয়ার এেবসসদটন্ট
(এফেবিউএ)

১৭

প্রশাসবনক সেকারী

১৮

বরবসপসবনষ্ট

১৯

অবফস সোয়ক

২০

বিবনক এইে

২১

গাে ি

২২

আয়া কাম বিনার

০৯
০৪
০3
০৪
০৩
০৩
০১
০৪
০৬
০৬

সরকার অনুদমাবেত হমবেদকল হেবনাং ইনবিটিউশন হথদক কমপদে
১৮-৫৯ বছর ১৮ মাদসর প্যারাদমবেক হকাস ি। একই ধরদনর কাদজ অবভজ্ঞ ও
মবেলা প্রাথীদের অগ্রাবধকার।
১৮-৫৯ বছর কমপদে ২য় ববভাগ বা সমমাদনর এইচএসবস পাস। স্বাস্থে
সম্পবকিত কাদজ অবভজ্ঞদের অগ্রাবধকার। মবেলা অগ্রাবধকার।
এইচএসবস পাস এবাং ১৮ মাদসর এফেবিউবভ বা সমমাদনর হকাস ি
১৮-৫৯ বছর সম্পন্ন। পবরবার পবরকল্পনা সম্পবকিত কাদজ অবভজ্ঞ ও মবেলা
প্রাথীদের অগ্রাবধকার।
১৮-৫৯ বছর এইচএসবস পাস। পবরবার পবরকল্পনা সম্পবকিত কাদজ অবভজ্ঞ ও
মবেলা প্রাথীদের অগ্রাবধকার।
১৮-৫৯ বছর কমপদে ২য় ববভাগ বা সমমাদনর এইচএসবস পাস। প্রশাসন
সম্পবকিত কাদজ অবভজ্ঞদের অগ্রাবধকার।
১৮-৫৯ বছর কমপদে ২ববভাগ বা সমমাদনর এইচএসবস পাস। একই ধরদনর
কাদজ অবভজ্ঞদের অগ্রাবধকার।
১৮-৫৯ বছর কমপদে এসএসবস পাস। স্বাস্থে সম্পবকিত কাদজ অবভজ্ঞদের
অগ্রাবধকার।
১৮-৫৯ বছর কমপদে অষ্টম হেনী পাস। স্বাস্থে সম্পবকিত কাদজ অবভজ্ঞদের
অগ্রাবধকার।
১৮-৫৯ বছর কমপদে অষ্টম হেনী পাস। স্বাস্থে সম্পবকিত কাদজ অবভজ্ঞদের
অগ্রাবধকার। শুধুমাে পুরুর্ আদবেন করদত পারদবন।
১৮-৫৯ বছর কমপদে অষ্টম হেনী পাস। মবেলা অগ্রাবধকার।

শতিাবলীঃ
1. প্রাথীদক হময়র, তারাব হপৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ বরাবর আদবেন করদত েদব।
2. আদবেনপে আগামী 20 জুলাই ২০২০ বি. তাবরদির মদে অবফস চলাকালীন সমদয় অবশ্যই হময়র, তারাব হপৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
হপৌছাাঁদত েদব। উক্ত তাবরদির পর হকান ভাদবই আদবেনপে গ্রেণ করা েদব না।
ি
3. সব িদশর্ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র বনধাবরত
চাকবরর আদবেন ফরম-এর মােদম আদবেন করদত েদব। এ আদবেনপদের ফরমটি
www.tarabopaurashava.com েদত োউনদলাে করা র্াদব।
4. একজন প্রাথী শুধুমাে একটি পদে আদবেদনর হর্াগ্য ববদববচত েদবন।
5. আদবেনপদের সাদথ সদ্য হতালা ০২ (দুই) কবপ পাসদপাট ি সাইদজর সতোবয়ত ছবব, সকল বশোগত হর্াগ্যতার সনেপে, অবভজ্ঞতা সনে
(প্রদর্াজে হেদে), কবম্পউটার সনে (প্রদর্াজে হেদে), জাতীয় পবরচয়পে ও নাগবরক সনদের সতোবয়ত কবপ োবিল করদত েদব।
6. আদবেদনর সাদথ োবিলকৃত কাগজপদের মূলকবপ হমৌবিক পরীোর অবশ্যই প্রেশ িন করদত েদব।
7. ববজ্ঞবি প্রকাদশর তাবরদি প্রাথীগদণর বয়সসীমা উবল্লবিত সীমার মদে েদত েদব। বয়দসর হেদে হকান এবফদেবভট গ্রেণদর্াগ্য নয়।
8. বনব িাবচত প্রাথীগণ হকবলমাে প্রকল্প হময়ােকালীন সমদয়র জন্য (৩১ মাP©, ২০২৩) সম্পূণ ি অস্থায়ী বভবিদত প্রকদল্পর বববধ-হমাতাদবক সাকুদল্য
হবতদন বনদয়াগ প্রাি েদবন। বনদয়াগপেই প্রকল্প সমাবি হশদর্ চাকুরী েদত অব্যােবত পে বেসাদব গণ্য েদব।
ি নগর মার্তসেন হকন্দ্র ও প্রাথবমক স্বাস্থে হসবা হকন্দ্র সমূদে বেলীদর্াগ্য।
9. উক্ত পেসমূে প্রকল্প ব্যবস্থাপদকর কার্ালয়,
10. চাকুরীরত প্রাথীদের হেদে র্থার্থ কর্তিপদের মােদম আদবেন করদত েদব।
11. বনদয়াদগর হেদে সমাি ইউবপএইচবসএসবেবপ প্রকদল্পর কম িকতিা-কম িচারীদক অগ্রাবধকার হেয়া হর্দত পাদর। হসদেদে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউবনট
(বপএমইউ) কর্তিক সমদয় সমদয় জাবরকৃত বনদে িশনা অনুসৃত েদব।
12. অসম্পূণ ি ও ত্রুটিপূণ ি আদবেন হকান কারণ েশ িাদনা ব্যবতদরদকই বাবতল বদল গণ্য েদব।
13. শুধুমাে ববধ প্রাথীদেরদক বলবিত/দমৌবিক/ব্যবোবরক (প্রদর্াজে হেদে) পরীোয় অাংশগ্রেদনর জন্য োকা েদব।
14. বনব িাচনী পরীো/সাোৎকাদরর জন্য হকান প্রকার টিএ/বেএ প্রোন করা েদব না।
15. হকান প্রকার কারন েশ িাদনা ব্যবতদরদকই কর্তিপে এ বনদয়াগ ববজ্ঞবি বাবতল/সাংদশাধন করদত পারদবন। বনদয়াদগর হেদে সাংবিষ্ট কর্তিপদের
বসদ্ধান্ত চুড়ান্ত বদল গণ্য করা েদব।

(োবছনা গাজী)
হময়র, তারাব হপৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ।
ও সভাপবত, বনদয়াগ কবমটি
ইউবপএইচবসএসবেবপ-২,
তারাব হপৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ।

