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Mা& কমN(FTSএবং

HHW)িনেয়াগসংRাS আেবদন আTান করা হইেতেছিমক পেদর নাম
নং
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এফ Z এস

যাগ তা
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২.

এইচ
ডি\উ

এইচ

কমরতা Mা& কমN (এইচ এইচ ডি\উ, অSত ৬
মাস অিভ তা স^#)
_ধুমা` মিহলা পদaাথN আেবদন যাগ ।
বয়সঃ ৫০ বছর ও তার িনেচ যাহােত এফ Z
এস িহসােব অSত ১০ বছর কায স^াদন
করেত পাের।
মাধ িমক বা সমতু ল পরীfা পাস এবং সরল
গািণিতক িহসাব স^াদেন সfম।

•
•
•

বধমান পৗরসভার সংিij ওয়াড এর বািসkা ।
_ধুমা` মিহলা পদaাথN আেবদন যাগ ।
বয়সঃ ২৫-৩৫ বছর(১.১.২০১৮ অনুযায়ী)।
তপশীল
জািত/উপজািত/
অনlসর
mণীভু I(এ/িব) বয়েসর ঊoসীমা সরকারী
িনয়ম আনু্যায়ী হইেব।

•

িববািহতা /িববাহ িবিq#া/িবধবা।

•

মাধ িমক বা সমতু ল পরীfা পাস।

•

সমাজেসবামুলককেমউৎসাহী/
অিভ তাস^#aাথNেদরঅlািধকার।

সা ািনক বতন

৩,৩৩৮/aিতমাস।

৩,১২৫/aিতমাস।

H.H.W. -Honorary Health Worker(অনারারী হ!থ ওয়াক%ার)
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এলাকা
নটরাজপুকুরপার
দুবরাজিদিঘঅ নওয়ারীেক
িশবশংকরকেলািন
আমপারা ডেশডেরাড
বীরহাটােকারাপাড়া
ইছলাবাদঅ নওয়ারীেক
শ)*পারাঅ নওয়ারীেক
আমবাগানঅ,ণীসংঘ
কমলািদিঘিশবম)0র
িমরেছাবাঅ নওয়ারীেক
1খজুরতলাআলমগ4
বংপুর 1চতনা 6াব
পীরবাহারাম
হারাধন প8ী
িদশারী কালচারাল 1স9ার
কা:ননগর
কাটরােপাতা
ল<র দীিঘ

আেবদনকারীেক িন'িলিখত ড+েম, বাধ াতামুলক Interview –এ সময়:১. বাস&ােনর/ sকানা aমাণপ` (আধার / ভাটার/ রশন কাড )
২. মাধ িমক বা সমতু ল পরীfার অ াডিমট ও মাকিশট।
৩. তপশীল জািত/উপজািত/ অনlসর mণীভু I(এ/িব) ভু I আেবদনকারীেদর
তপশীল জািত/উপজািত/ অনlসর mণীভু I(এ/িব)aমাণপ` ।

শত%াবলী ◌ঃ•

যাগ তাস^# ইqুক আেবদনকারীেক িনেদিশত বয়ান আনু্যায়ী online-এ আেবদন
কিরেত হইেব। Link – www.bmcareer.online

•

আেবদনকারীেক

যাগ তা aমান প` ও সম& aেয়াজনীয় নিথপ` এর M-aত িয়ত

aিতিলিপ Interview Time –এ আিনেত হইেব।
•

প ােনল ভু I aাথNর তািলকা িব ি র তািরখ হইেত ১ বছর পযS •বধ থািকেব।

•

িনেয়ােগর চু িI ৩১/০৩/২০১৯ অবিধ •বধ থািকেব এবং সেSাষজনক কােজর
িভিJেত ও Mা& aক„ যথা UPHCS/CBPHCS/HHW SCHEME এর স‰সারেণর
িভিJেত িনেয়ােগর

ময়াদ বিধত হইেব। িনেয়াগ সংRাSিবষেয় Municipal Level

Health & Family Welfare Committee এর িস•াS চূ ড়াS গণ হইেব।
•

Online –এ আেবদনপ` জমা দওয়ার শষ তািরখঃ- ১.১০.২০১৮ রাত ১২.০০টা

•

Interview -র িদন ও সময় Web-Site এ জািনএ দওয়া হেব।
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