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ননয় োগ নফজ্ঞনি 

ইউনন য়ন নফদ্যভোন কর যকোযী ও বফযকোযী টিউফওয় র গুয়রোয (Existing Tubewell) োননয আয় েননক যীক্ষোয 

নননভয়ে একটি জনয কোম েক্রভ নযচোনরত য়ফ। জনয কোয়জ জনস্বোস্থ্য প্রয়কৌর অনধদিয়যয ভোঠ ম েোয়  কভ েযত জনফরয়ক 

ো তোয জন্য প্রনত ইউনন য়ন ৬ ( ছ  ) জন কয়য নরকূ যীক্ষক/তথ্য ংগ্রোক' (Tester) উক্ত কোয়জয জন্য ম্পৃক্ত কযো 

য়ফ। ১০ নং যো পুয ইউনন য়ন দুই দস্য নফনষ্ট ৩ (নতন) টি দর অথ েোৎ বভোট ৬ (ছ ) জনয়ক Tester নয়য়ফ ম্পৃক্ত কযো 

য়ফ।  ৬ জন  ৩ (নতন) টি দর কোজ কযয়ফ । প্রনতটি দয়র একজন কয়য নোযী দস্য অগ্রোনধকোয োয়ফ। ননন্ময়ক্তো য়তে যুফ/যুফ 

ভনরো এফং ছোত্র-ছোত্রীয়দয ননকট য়ত আয়ফদনত্র আহ্বোন কযো য়ছেঃ  

তেোফরীেঃ   ১. ম্পূণ ে অস্থ্ো ী নবনেয়ত ম্পৃক্ত কযো হুয়ফ।   

২. ংনিষ্ট  ১০নং যো পুয ইউনন য়নয স্থ্ো ীবোয়ফ ফফোকোযী য়ত য়ফ।  

৩. ফ  য় ে্োচ্চ (৩০) ফছয়যয ভয়ে য়ত য়ফ।  

৪. জোতী  নযচ ত্র থোকয়ত য়ফ।  

৫. নক্ষোগত বমোগ্যতো ন্যযনতভ এইচ.এ.ন/ ভভোয়নয য়ত য়ফ।  

৬. ভোয়থষ্ট নযভোণ RAM নফনষ্ট ও এন্ড্রয় ড ৬.০ ফো তদুধ ে বো েয়নয ননজস্ব স্মোট েয়পোন থোকয়ত য়ফ।  

৭. স্মোট েয়পোন ব্যফোয়য  দক্ষ য়ত য়ফ। (বমভনেঃ Email, Maps, Google Docs. Gps Reading, Messenger, 

Whatsapp ইতযোনদ)  

৮. দক্ষ ও অনবজ্ঞতো ম্পন্ন প্রোথীয়ক অগ্রোনধকোয বদও ো ইয়ফ।  

৯. য়জ বফোধগম্য োয়তয বরখোয অনধকোযী য়ত য়ফ।  

১০. প্রোথীয়ক ংনিষ্ট ইউন য়নয বম বকোন ও োয়ড ে কোজ কযোয ভনভোননকতো থোকয়ত য়ফ।  

১১, কভ েদক্ষতোয উয নবনে কয়য  প্রকয়েয বভ োদ থোকোকোরীন ভয়  উক্ত য়দয বভ োদ ফোড়োয়ত োয়য অথফো কভয়ত োয়য। 

১২. ভু ো ফো অম্পূণ ে আয়ফদনত্র ফোনতর ফয়র গণ্য য়ফ।  

১৩. ননয় োগ ংক্রোন্ত নফলয়  মথোমথ কর্তেয়ক্ষয নদ্ধোন্তই চূড়োন্ত ফয়র গণ্য য়ফ।  

 

য়দয নোভেঃ “নরকু যীক্ষক/তথ্য ংগ্রোক (Tester)  
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য়দয ংখ্োেঃ  প্রনত ইউননময়ন ৬ জন। নতনজন পুরুল এফং নতনজন ভনরো। আয়ফদয়নয দ্ধনত ননধ েোনযত পযভ স্বয়ে 

/কয়ম্পোজ কয়য পূযণপূফ েক ননম্মক্ত প্রয় োজনী  কোগজত্রোনদ ংযুক্ত কয়য ১০ নং যো পুয ইউনন ন নযলয়দয নডনজটোর বন্টোয়য 

অনপ চরোকোরীন ভয় য ভয়ে জভো নদয়ত য়ফ।  

প্রয় োজনী  কোগজত্রমূেঃ  

 ১.ননধ েোনযত পযভ । 

২, জোতী  নযচ য়ত্রয অনুনরন । 

৩. নক্ষোগত বমোগ্যতোয কর নয়দয অনুনরন । 

৪.দ্য বতোরো (০২) দুই কন োয়োট ে োইজ ও দুই কন স্ট্যোম্প োইজ যনিন ছনফ।  

৫. জোতী তোয নদ।  

আয়ফদনত্র প্রোনিয স্থ্োনেঃ     

 আয়ফদনত্র  ১০নং যো পুয ইউনন ন নযলয়দয ওয় ফোইট (raipurup.lakshmipur.gov.bd ) অথফো অনপন োর  

বপইবুক  বইজ www.facebook.com/raipur10noup  বথয়ক ংগ্র কযো মোয়ফ।  

আয়ফদয়নয নপেঃ  আয়ফদয়নয জন্য বকোন প্রকোয নপ বনই।  

আয়ফদন জভোদোয়নয বল তোনযখেঃ  ২৭/১০/২০২১ নরেঃ  

ম্মোনীেঃ  

১. প্রনতটি নরকূয়য োননয আয় েননক যীক্ষো, GPS নযনডং গ্রণ , নরকূ যংকযণ (রোর ও বুজ) ও তথ্যংগ্রয়য জন্য 

দরপ্রনত ১০০/- টোকো ম্মোনী প্রদোন কযো য়ফ।  

২. নরকূয়য োননয আয় েননক যীক্ষোয পর অন্যোনো তথ্য পূফ ে ননধ েোনযত ছয়ক পূযণ পূফ েক জনস্বোস্থ্য প্রয়কৌর অনধদিয়যয 

স্থ্োনী  দিয়যয ভোেয়ভ ঢোকোস্থ্ " োনন যফযো আয় েননক ঝুঁনক ননযন প্রকে কোম েোরয়  বপ্রযণ কযয়ত য়ফ। আয় েননক যীক্ষোয 

পরোপর প্রকে কর্তেক বপ্রনযতু অযোয়য ভোেয়ভ নননদষ্ট নম্বয়য বপ্রযণ কযয়ত য়ফ। আয় েননক যীক্ষো এফং GPS নযনডং এয 

জন্য ননফ েোনচত “নরকূ যীক্ষক। তথ্য ংগ্রোক  (Tester)” বক প্রনক্ষণ বদওমো য়ফ।  

৩. প্রনতটি ঠিক Valid  তথ্য ও প্লোয়ননক যীক্ষোয নযয় েোট প্রোনি োয়য়ক্ষ উয়েনখত োয়য " নরকূ যীক্ষক তথ্য ংগ্রোক 

(Tester) “বদয ম্মোনী প্রকে োং স্থ্োন য়ত প্রদোন কযো য়ফ। প্রোথী ফোছোই দ্ধনত ম্ভোব্য প্রোথীয়দযয়ক একটি বভৌনখক যীক্ষো  

অংগ্রণ কযয়ত য়ফ। বভৌনখক যীক্ষো  উেীণ ে প্রোথীয়দযয়ক ননয় োয়গয জন্য নফয়ফচনো কযো য়ফ।  

বভৌনখক যীক্ষোয তোনযখেঃ ২৮/১০/২০২১ ইং  

 

    

    

   নপউর আজভ  

   বচ োযম্যোন, ১০নং যো পুয ইউনন ন নযলদ। 

               যো পুয,রক্ষ্মীপুয। 
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https://www.facebook.com/raipur10noup

