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দরিণ ককারিয়ায় কৃরি কিত্রে কর্মী রনত্রয়াগ
দরিণ ককারিয়াি রিরিন্ন প্রত্রদত্রে কৃরি ও র্মৎস্য খাত্রত কর্মৌসুরর্ম শ্ররর্মক রিত্রেত্রি ২০০ (দুইে) জন িাংলাত্রদেী শ্ররর্মক রনত্রয়াগ কদয়া িত্রি। আগ্রিী
প্রার্থীত্রদি রনম্নিরণ িত েতি োত্রেত্রি গুগল ডকে ফত্রর্মি আগার্মী ২০.০৮.২০২২রি. ের্মত্রয়ি র্মত্রে চারিত তথ্য দারখল কিাি জন্য অনুত্রিাধ কিা
িত্রলা। উক্ত তথ্য প্রারি োত্রেত্রি প্রত্রয়াজত্রন প্রার্থীি োিাৎকাি গ্রিণ কিা িত্রি:
েংখ্যা
কর্ময়াদ
মূল কিতন
কর্মি ঘণ্টা
োিারিক ছুটি
র্মন্তব্য
২০০ জন ০৫ র্মাে (েত্রি িাচ্চ) ৯১৬০ ওন/ঘণ্টা
০৮ ঘণ্টা
০১ রদন
আনুর্মারনক ১ লি ২০ িাজাি টাকা/র্মাত্রে
চাকরিি েতিািলী
১। রিোি ধিণ- E-8 ।
২। সুঠার্ম কদত্রিি অরধকািী ও কত্রঠাি েরিশ্রর্মী িত্রত িত্রি।
৩। িয়ে: ৩০-৪৫ িছি িত্রত িত্রি।
৪। চাকর্মা, র্মাির্মা, গাত্রিা, োঁওতাল ও অন্যান্য উেজারত প্রার্থী অগ্রারধকাি োত্রি ।
৫। কজলা প্রোেক কর্তিক উেজারত েম্প্রদায় েনদ দারখল কিত্রত িত্রি।
৬। উেত্রজলা রনি িািী কর্মিকতিা কর্তিক েংরিষ্ট কাত্রজ অরিজ্ঞতা েনদ দারখল কিত্রত িত্রি।
৭। রনত্রয়াগকতিাি চারিদা কর্মাতাত্রিক ওিাি টাইত্রর্মি সুত্র াগ িত্রয়ত্রছ।
৮। কৃরি ও র্মৎস্য চাত্রি ০২ িছত্রিি িাস্তি অরিজ্ঞতা র্থাকত্রত িত্রি।
৯। পুরুি ও নািী উিয় আত্রিদন কিত্রত োিত্রি (গিিিতী নািী আত্রিদন কিত্রত োিত্রি না) ।
১০। র্মাদকােক্ত ব্যরক্তগণ অত্র াগ্য িত্রল রিত্রিরচত িত্রিন।
১১। াি নাত্রর্ম ইতঃপূত্রি ি িাষ্ট্রীয় রনত্রদ িত্রে কািা অন্তিীণ িা কত্রঠাি োরস্ত িয়রন।
১২। াি উেি রিত্রদে াোি রিিত্রয় ককান রনত্রিধাজ্ঞা কনই িা ক ত্রত ককান ের্মস্যা কনই।
১৩। োেত্রোত্রট িি কর্ময়াদ ন্যূনতর্ম ০১ িছি র্থাকত্রত িত্রি।
১৪। দরিণ ককারিয়ায় কর্মিস্থত্রল শূকত্রিি রিষ্ঠাি র্মােত্রর্ম চািািাদ িােতামূলক।
১৫। রনত্রয়াগকতিাি চারিদা কর্মাতাত্রিক কর্মিকাল েম্পন্ন কিত্রল েিিতী ধাত্রে চাকরিত্রত অগ্রারধকাি োত্রি।
১৬। দরিণ ককারিয়ায় াওয়া-আোি রির্মান িাড়া কর্মীি রনত্রজত্রক িিন কিত্রত িত্রি।
১৭। ককারিড-১৯ অরতর্মারিি কািত্রণ দরিণ ককারিয়ায় গর্মত্রনি পূত্রি ি রনজ ব্যত্রয় ০৭ রদত্রনি েঙ্গরনত্রিাধ কিত্রত িত্রি।
১৮। অন্যান্য সুত্র াগ সুরিধা ককারিয়াি শ্রর্ম আইন অনু ায়ী প্রত্র াজূ ।
১৯। রিজ্ঞােন/ কর্মী রনি িাচন দরিণ ককারিয়ায় চাকরিি রনশ্চয়তা িিন কত্রি না ।
২০। রনধ িারিত ের্ময় কেত্রি কর্মীত্রক িাংলাত্রদত্রে রফত্রি আেত্রত িত্রি।
২১। রনি িাচত্রনি কিত্রে ককান ধিত্রণি তদরিি িা সুোরিে আেনাি অত্র াগ্যতা িত্রল গণ্য িত্রি।
২২। EPS প্রার্থী িা পূত্রি ি দরিণ ককারিয়ায় অিস্থান কত্রিত্রছন তাত্রদি আত্রিদন গ্রিণত্র াগ্য নয়।
২৩। রনধ িারিত গুগল ডকে এ চারিত তথ্য ইংত্রিরজত্রত দারখল কিত্রত িত্রি- https://forms.gle/pZQASmNja8hMrpuaA
োরিিে চাজি
১। কিাত্রয়ত্রেল-এি োরিিে চাজি িািদ ১৫,০০০/-, িূাট, ট্যাক্স, রিো, স্মাট ি কাডি, কল্যাণ তিরিল, িীর্মা, ডাটাত্রিইজ কিরজত্রেেন ও অন্যান্য
রফ িািদ ১৪,৮৯০/- েি কর্মাট ২৯,৮৯০/- প্রদান কিত্রত িত্রি।
২। রনি িারচত প্রার্থীত্রদি জার্মানত িািদ ৫০,০০০/- (ত্রফিত ক াগ্য) প্রদান কিত্রত িত্রি।
৩। েংরিষ্ট প্রার্থী ও অরিিািক/সুোরিেকািীি রনকট কর্থত্রক ৩০০ টাকাি নন জুরডরেয়াল স্ট্ূাত্রম্প অরঙ্গকািনার্মা গ্রিণ কিা িত্রি।
৪। রনধ িারিত ের্ময় কেত্রি রফত্রি না আেত্রল জার্মানত িাত্রজয়াি কিা িত্রি এছাড়া েংরিষ্ট কর্মী এিং তাি অরিিািক/সুোরিেকািীি নাত্রর্ম
রিরধ কর্মাতাত্রিক ব্যিস্থা গ্রিণ কিা িত্রি।
৫। িাছাই প্ররিয়া েম্পন্ন িত্রল রনত্রয়াগকতিা কর্তিক CCVI/ রিো েংিান্ত কা িারদ এি জন্য প্রর্মাণারদ প্রারি োত্রেত্রি প্রত্রয়াজনীয় কাগজেে
কিাত্রয়ত্রেল গ্রিণ কিত্রি।
িনানী রিশ্বাে
র্মিাব্যিস্থােক

