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তারাব হপৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউবনট (বপআইইউ) কর্তিক পবরচাবলত “আরবান প্রাইমারী হেলথ 

হকয়ার সাবভ িদসস হেবলভাবর প্রদজক্ট-২য় পর্ িায়” শীর্ িক প্রকদল্পর তারাব হপৌরসভা, পাট িনারশীপ এবরয়া-১ (বপএ-১) শত ি 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 

01 বিবনক ম্যাদনজার 

 

০১ 

 

২১-৫৯ বছর 

এমববববএস বেগ্রীধারী (এমবপএইচ বেবগ্রধারী অগ্রাবধকার)। 

োসপাতাল ব্যবস্থাপনায় অবভজ্ঞতা থাকদত েদব। হবসরকাবর 

বা এনবজওদত সাধারণ বচবকৎসক বা বিবনক ম্যাদনজার 

বেসাদব ০৫ বছদরর অবভজ্ঞতা থাকদত েদব। মবেলা 

বচবকৎসকদেরদক অগ্রাবধকার হেওয়া েদব। 

02 
ববদশর্জ্ঞ বচবকৎসক (গাইনী ও 

অবস) 

০১ ২১-৬০ বছর এমববববএসসে গাইনী এন্ড অবস্ সম্পবকিত হপাষ্ট গ্রাজুদয়শন 

বেগ্রী/বেদলামাধারী। গাইনী এন্ড অবস্ ববদশর্জ্ঞ বেসাদব ০৩ 

বছদরর অবভজ্ঞতা থাকদত েদব। 

03 নাস ি 

০৪ ১৮-৫৯ বছর সরকার অনুদমাবেত বা সরকাবর ইনবিটিউশন হথদক ০৩ বছর 

হময়াবে বেদলামা ইন নাবস িাং। একই ধরদনর কাদজ অবভজ্ঞদের 

অগ্রাবধকার। 

04 প্যারাদমবেক 

০৯ ১৮-৫৯ বছর সরকার অনুদমাবেত হমবেদকল হেবনাং ইনবিটিউশন হথদক 

কমপদে ১৮ মাদসর প্যারাদমবেক হকাস ি। একই ধরদনর কাদজ 

অবভজ্ঞ ও মবেলা প্রাথীদের অগ্রাবধকার। 

০৫ 

ফ্োবমবল ওদয়লদফ্য়ার বভবজটর 

(এফ্েবিউবভ) 

০৪ ১৮-৫৯ বছর এইচএসবস পাস এবাং ১৮ মাদসর এফ্েবিউবভ বা সমমাদনর 

হকাস ি সম্পন্ন। পবরবার পবরকল্পনা সম্পবকিত কাদজ অবভজ্ঞ ও 

মবেলা প্রাথীদের অগ্রাবধকার। 

 

শতিাবলীীঃ 

1. প্রাথীদক হময়র, তারাব হপৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ বরাবর আদবেন করদত েদব। 

2. আদবেনপে আগামী 16 †m‡Þ¤̂i, ২০২০ বি. তাবরদির মদে অবফ্স 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 বনধ িাবরত চাকবরর আদবেন ফ্রম-এর মােদম আদবেন করদত েদব। এ আদবেনপদের ফ্রমটি 

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 এবফ্দেবভট গ্রেণদর্াগ্য নয়। 

8. বনব িাবচত প্রাথীগণ হকবলমাে প্রকল্প হময়ােকালীন সমদয়র জন্য (৩১ মাচ ি, ২০২৩) সম্পূণ ি অস্থায়ী বভবিদত প্রকদল্পর বববধ-হমাতাদবক 

সাকুদে হবতদন বনদয়াগ প্রাি েদবন। বনদয়াগপেই প্রকল্প সমাবি হশদর্ চাকুরী েদত অব্যােবত পে বেসাদব গণ্য েদব। 

9. উক্ত পেসমূে প্রকল্প ব্যবস্থাপদকর কার্ িালয়, নগর মার্তসেন হকন্দ্র ও প্রাথবমক স্বাস্থে হসবা হকন্দ্র সমূদে বেলীদর্াগ্য। 

10. চাকুরীরত প্রাথীদের হেদে র্থার্থ কর্তিপদের মােদম আদবেন করদত েদব। 

 

 

তাবরিীঃ 

১৮ আর্াঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ 

    ২৭ আগষ্ট ২০২০ বি. 

 

′হশি োবসনার মূলনীবত 

গ্রাম শেদরর উন্নবত“ 
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11. বনদয়াদগর হেদে সমাি ইউবপএইচবসএসবেবপ প্রকদল্পর কম িকত িা-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. BwZc~‡e © hviv Av‡e`b K‡i‡Qb Zv‡`i cybt Av‡e`b Kivi cÖ‡qvRb †bB|  

14. শুধুমাে ববধ প্রাথীদেরদক বলবিত/দমৌবিক/ব্যবোবরক (প্রদর্াজে হেদে) পরীোয় অাংশগ্রেদনর জন্য োকা েদব। 

15. বনব িাচনী পরীো/সাোৎকাদরর জন্য হকান প্রকার টিএ/বেএ প্রোন করা েদব না। 

16. 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। 

 

 


