
  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ভিক্ষাবৃভি ঘৃণা কভর     জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

ভিক্ষুকমুক্ত সমাজ গভি  ১২৬/১১ উির চাষািা 

  নারায়ণগঞ্জ। 

নম্বর - ৪১.০১.৬৭০০.০০০.০১.০০১.২২.২8২                                                           তাভরখ: 17 /04 /২০২২ভি. 

 
 

 

দেভনক মজুরী ভিভিক অস্থায়ী শ্রভমক/কমী ভনদয়াগ ভবজ্ঞভি 

 

     সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন সমাজদসবা অভধেফতর কর্তযক পভরচাভলত “ভিক্ষাবৃভিদত ভনদয়াভজত জনদগাষ্ঠীর 

পুনব যাসন ও ভবকল্প কম যসাংস্থান শীষ যক কম যসূচীর আওতায় নারায়ণগঞ্জ জজলাধীন সরকাভর আশ্রয়দকন্দ্র, গো জগােনা ল, গো 

নারায়ণগঞ্জ এ অবস্থানরত ভনবাসীদের জেখাদশানা ও অন্যান্য জসবা প্রোদনর ভনভমি সম্পূণ য অস্থায়ী ভিভিদত শুধুমাত্র কম যসূচী 

চলাকালীন/কর্তযপদক্ষর ভনদে যভশত সমদয়র জন্য ভনম্নবভণ যত পেসমূদে দেভনক মজুরী ভিভিদত অস্থায়ী শ্রভমক/কমী অর্ যাৎ ‘ 

কাজ না  মজুরী না ’ ভিভিদত কাজ করদত আগ্রেী ও জর্াগ্য প্রার্ীদের ভনকট েদত েরখাস্ত আহ্বান করা র্াদে। 

 

ক্রঃ

নাং 

পদের নাম পদের 

সাংখ্যা 

বয়সসীমা ভশক্ষাগত জর্াগ্যতা ও অভিজ্ঞতা জবতন/মজুরী 

1 জকয়ার ভগিার 08 18-45 বছর ক) এসএসভস পাশ 

খ) সুস্বাদস্থের অভধকারী প্রার্ীদক অগ্রাভধকার 

জেওয়া েদব। 

সরকার কর্তযক 

সব যদশষ 

অনুদমাভেত অর্ য 

মন্ত্রণালয়, গো অর্ য 

ভবিাগ, গো প্রভবভধ 

অনুভবিাগ, গো 

প্রভবভধ-৩ 

অভধশাখা এর 

স্মারক নম্বর-

07.00.0000.

173.66.059.

15(অাংশ-1) 

93, গো তাভরখ: 

12/10/2020

ভি. অনুর্াভয় 

দেভনক ভিভিক 

শ্রভমক মজুভর 

এর 

পুন:ভনধ যাভরত 

োর এবাং 

কম যসূচী েভলল 

অনুর্ায়ী। 

2 প্রভশক্ষক  

( দলকভিকোল োউজ 

ওয়াভরাং বাবুভচ য (ফুড এন্ড 

জবিাভরজ 

জপ্রাডাকশন)/দকয়ার 

ভগভিাং/ব্লক বাটিক এন্ড 

ভপ্রভটাং/টিভি, গো ভিজ, গো এয়ার 

কভন্ডশন সাভি যভসাং এন্ড 

ভরদপয়াভরাং/ সাটি যভফদকট 

 ন ভবউটিভফদকশন) 

02 ক) এ চএসভস পাশ, গো 

খ) জর্দকান স্বীকৃত প্রভতষ্ঠান েদত সাংভিষ্ট 

ভবষদয় নুেনতম 06 মাদসর জিডদকাস য সম্পন্ন 

এবাং সনেধারী।  

3 গাদনর ভশক্ষক  01 ক) এসএসভস পাশ 

খ) সাংভিষ্ট ভবষদয় অভিজ্ঞ প্রার্ীদের অগ্রাভধকার 

জেওয়া েদব। 

4 ধমীয় ভশক্ষক  

 

01 ক) জকান স্বীকৃত জবাড য েদত নুেনতম 2য় 

ভবিাদগ আভলম পাশ, গো 

খ) সাংভিষ্ট ভবষদয় অভিজ্ঞ প্রার্ীদের অগ্রাভধকার 

জেওয়া েদব। 

5 প্যারাদমভডক্স (সিাদে 

2ভেন) 

01 ক) ভডদলামা  ন জমভডভসন/ ফাদম যভস পাশ, গো 

খ) সাংভিষ্ট ভবষদয় অভিজ্ঞ প্রার্ীদের অগ্রাভধকার 

জেওয়া েদব। 

 

 

 



ক্রঃনাং পদের নাম পদের 

সাংখ্যা 

বয়সসীমা ভশক্ষাগত জর্াগ্যতা ও অভিজ্ঞতা জবতন/মজুরী 

6 ডাটা এভি অপাদরটর 01 

 

ক) এ চএসভস পাশ, গো 

খ) জর্দকান স্বীকৃত প্রভতষ্ঠান েদত কভম্পউটার  

ভবষদয় নুেনতম 06 মাদসর জিডদকাস য সম্পন্ন 

এবাং সনেধারী।  

8 গাড য/োদরায়ান 6 ক) অষ্টম জশ্রণী পাশ , গো 

খ) অভিজ্ঞ প্রার্ীদের অগ্রাভধকার জেওয়া েদব। 

৯ সু পার/ 

পভরেন্নতাকমী 

4  ক) অষ্টম জশ্রণী পাশ , গো  

খ) অভিজ্ঞ প্রার্ীদের অগ্রাভধকার জেওয়া েদব 

10 অভফস সোয়ক 2 ক) অষ্টম জশ্রণী পাশ , গো 

খ) অভিজ্ঞ প্রার্ীদের অগ্রাভধকার জেওয়া েদব। 

11  আয়া 2 ক) অষ্টম জশ্রণী পাশ , গো 

খ) অভিজ্ঞ প্রার্ীদের অগ্রাভধকার জেওয়া েদব। 

12 বাবুভচ য 3 ক) অষ্টম জশ্রণী পাশ , গো 

খ) অভিজ্ঞ প্রার্ীদের অগ্রাভধকার জেওয়া েদব। 

আদবেন ও ভনদয়াগ সাংক্রান্ত ভনয়মাবলীঃ 

1। আগ্রেী প্রার্ীদক আগামী ১0/0৫/2022ভি. তাভরখ ভবদকল ৫:০০ ঘটিকার মদে ( প্রার্ীর নাম, গো ভপতার নাম, গো মাতার নাম, গো  

    স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা, গো জাতীয় পভরচয়পত্র নম্বর, গো জন্ম তাভরখ, গো জমাবা ল নম্বর, গো ভশক্ষাগত জর্াগ্যতাসে) আদবেনপত্র  

    ‘ভিক্ষাবৃভিদত ভনদয়াভজত জনদগাষ্ঠীর পুনব যাসন ও ভবকল্প কম যসাংস্থান’ শীষ যক জজলা ভনদয়াগ কভমটির সেস্য সভচব  

    বরাবর োভখল করদত েদব। 

2। আদবেদনর সাদর্ সদ্য জতালা পাসদপাট য সা দজর 01 কভপ রভিন ছভব, গো ভশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনে ও জাতীয়  

    পভরচয়পদত্রর পভরষ্কার ফদটাকভপ পাঠাদত েদব। 

3। ডাকদর্াদগ অর্বা সরাসভর সেস্য সভচব , গো জজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, গো 126/11 উির চাষািা, গো নারায়ণগঞ্জ কার্ যালদয়  

    জপ্ররণ করদত েদব।ভনধ যাভরত তাভরদখর পর জকান আদবেন গ্রেন করা েদব না। 

4। প্রাি আদবেনপত্রসমূে র্াচা  বাছা  করা েদব এবাং শুধুমাত্র জর্াগ্য প্রার্ীদের পরীক্ষা গ্রেন করা েদব।  

5। এ ভনদয়াগ সম্পূণ যরূদপ  অস্থায়ী, গোদেভনক মজুরী ভিভিক এবাং িভবষৎদত জকানক্রদম রাজস্ব খাদত ভনয়ভমতকরদণর বা  

    স্থায়ীকরদণর জকান সুদর্াগ র্াকদব না। ভনদয়াগ প্রাভির পর প্রার্ী স্থায়ীকরণ ভকাংবা এ ভবষদয় ভবজ্ঞ আোলদত জকান  

    আদবেন োদয়র করদত পারদবন না। 

6। ১0/0৫/2022ভি. তাভরখ, গো ভবকাল ৫.00ঘটিকার পদর প্রাি আদবেনপত্র বাভতল বদল গণ্য েদব। 

7। ভনদয়াগ প্রািগণদক নারায়ণগঞ্জ  জজলায় সরকাভর আশ্রয়দকন্দ্র, গো জগােনা ল এ ভনদয়াগ জেয়া েদব। 

8। অসম্পূণ য বা ত্রুটিপূণ য আদবেন বাভতল বদল গণ্য েদব। 

9। ভনদয়াগ, গো বাছা  মূল্যায়ণ ও বাভতল/প্রতোোর সে সকল ভসদ্ধান্ত কর্তযপদক্ষর দ্বারা গৃেীত ও সম্পাভেত েদব।   
 

 

     
 

জমা: আসাদুজ্জামান সরোর 

উপ- পভরচালক 

ও 

সেস্য সভচব 

‘ভিক্ষাবৃভিদত ভনদয়াভজত জনদগাষ্ঠীর পুনব যাসন ও 

ভবকল্প কম যসাংস্থান’ শীষ যক কম যসূচী, গো  নারায়ণগঞ্জ। 

 



 


