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দরিণ ককারযয়ায় কৃরল কিত্রে কভী রনত্রয়াগ 

 

দরিণ ককারযয়ায রফরবন্ন প্রত্রদত্র কৃরল ও ভৎস্য খাত্রত কভৌসুরভ শ্ররভক রত্রত্রফ ২০০ (দুআ) জন ফাংরাত্রদী শ্ররভক রনত্রয়াগ কদয়া ত্রফ। অগ্রী 

প্রাথীত্রদয রনম্নফরণ িত তি াত্রত্রি গুগর ডক পত্রভ ি অগাভী ১৭.১০.২০২২রি. ভত্রয়য ভত্রে চারত তথ্য দারখর কযায জন্য নুত্রযাধ কযা ত্ররা। 

রনধ িারযত ংখায কচত্রয় অত্রফদনকাযীয ংখ্যা কফর ত্রর প্রাথীয ািাৎকায গ্রণ কযা ত্রফ।  

ংখ্যা কভয়াদ মূর কফতন কভ ি ঘণ্টা াপ্তারক ছুটি ভন্তব্য  

২০০ জন ০৫ ভা (ত্রফ িাচ্চ)  ৯১৬০ ওন/ঘণ্টা ০৮ ঘণ্টা ০১ রদন অনুভারনক ১ রি ২০ াজায টাকা/ভাত্র   

অত্রফদত্রনয তিাফরী   

১। শুদৄভাে যাঙাভাটি এফং খাগড়াছরড় কজরায ক্ষুদ্র নৃতারিক জারতত্রগাষ্ঠীভুক্ত সুঠাভ কদত্রয রধকাযী ও কত্রঠায রযশ্রভী ত্রত ত্রফ। তত্রফ উক্ত কজরা    

    দুআটি ত্রত কম কর ফারন্দা আতঃপূত্রফ ি অত্রফদন কত্রযত্রছন, তাত্রদয নতুন কত্রয অত্রফদন কযায প্রত্রয়াজন কনআ। 

২। ৩০-৪৫ ফছয ফয়ী, রনয়রভত কৃরল কাত্রজয াত্রথ জরড়ত, শূকত্রযয রফষ্ঠায জজফায ব্যফায কত্রয চালাফাত্রদ িভ, স্বল্প ররিত নাযী/পুরুল  

    অত্রফদন কযত্রফন।   

৩। প্রকৃত কৃলক দম্পরতত্রক গ্রারধকায প্রদান কযা ত্রফ। 

৪। াত্রাত্রট িয কভয়াদ ন্যূনতভ ২০.১০.২০২৩ তারযখ ম িন্ত থাকত্রত ত্রফ।  
 

গুগর ডক পত্রভ ি তথ্য দারখরকৃত প্রাথীত্রদয ভে ত্রত ফাছাআকৃত কমাগ্য প্রাথীত্রদয তাররকা প্রকা কযা ত্রফ।  উক্ত প্রাথীত্রদয রনম্নফরণ িত কাগজে 

অগাভী ২৫ কভ িরদফত্রয ভত্রে প্রস্তুত যাখত্রত ত্রফ (চারফাভাে দারখর কযত্রত ত্রফ)।   
 

১। কজরা প্রাক কর্তিক উজারত ম্প্রদায় নদ (আংত্রযরজত্রত)।  

২। উত্রজরা কৃরল কভ িকতিা কর্তিক কৃরল ও ভৎস্য চাত্রল ০২ ফছত্রযয ফাস্তফ রবজ্ঞতা নদ দারখর কযত্রত ত্রফ (আংত্রযরজত্রত)। 

৩। রনজ কজরায ররবর াজিন কর্তিক (ংযুক্ত) কভরডত্রকর নদ।  

৪। Prescription Point, ফনানী, ঢাকা ত্রত (খারর কত্রট) মক্ষ্মা কটস্ট এয নদ (ত্রটত্রস্টয রযত্রাট ি কত্রত ৭ রদন ভয় রাত্রগ)।  

৫। পুরর রিয়াত্রযঞ্চ নদ।  

৬। মূর াত্রাট ি এফং াত্রাট ি-এয যরিন পত্রটাকর। 

৭। মূর NID এফং NID এয যরিন পত্রটাকর।   

৮। কত্রযানা নত্রদয কর। 

৯। াত্রাট ি াআজ-০৩ কর যরিন ছরফ (যরিন কাাত্রক ব্যাকগ্রউন্ড াদা, চভা ও রংকায ব্যতীত, দুআ কান দৃশ্যভান ত্রত ত্রফ)।   
 

ক্ষুদ্র নৃতারিক জারতত্রগাষ্ঠী ব্যতীত কাত্রযা অত্রফদন গ্রণত্রমাগ্য নয়। ফাংরাত্রদ দূতাফা রউর এয তথ্য কভাতাত্রফক, ফরণ িত দুটি কজরা ব্যতীত 

আত্রতাভত্রে ন্যান্য কজরায মাযা অত্রফদন কত্রযত্রছন, তাত্রদয রনত্রয়াগ প্ররিয়া এ ফছয ম্পন্ন ত্রফ না, তত্রফ রনত্রয়াগকতিায চারদা কভাতাত্রফক ২০২৩ 

াত্রর ওয়ায ম্ভাফনা যত্রয়ত্রছ। উত্রেখ্য, রনত্রয়াত্রগয রফলত্রয় রনত্রয়াগকতিায রদ্ধান্তআ চূড়ান্ত।   

  

রনধ িারযত গুগর ডক এ চারত তথ্য আংত্রযরজত্রত (capital letter এ াত্রাট ি নুাত্রয) দারখর কযত্রত ত্রফঃ 

https://forms.gle/pqU5duaL6h641Ktq8  
 

ারবি চাজি  

১।  কফাত্রয়ত্রর-এয ারব ি চাজি ফাফদ ১৫,০০০/-, বূাট, ট্যাক্স, রবা, স্মাট ি কাড ি, কল্যাণ তরফর, ফীভা, ডাটাত্রফআজ কযরজত্রেন  ও ন্যান্য রপ  

     ফাফদ ১৪,৮৯০/-  কভাট ২৯,৮৯০/- প্রদান কযত্রত ত্রফ।  

২। রনফ িারচত প্রাথীত্রদয জাভানত ফাফদ ৫০,০০০/-  (ত্রপযত কমাগ্য) প্রদান কযত্রত ত্রফ। 

৩। ংরিষ্ট প্রাথী ও রববাফক/সুারযকাযীয রনকট কথত্রক ৩০০ টাকায নন জুরডরয়ার স্টূাত্রম্প রিকাযনাভা গ্রণ কযা ত্রফ।  

৪।  রনধ িারযত ভয় কত্রল রপত্রয না অত্রর জাভানত ফাত্রজয়াপ্ত কযা ত্রফ  এছাড়া ংরিষ্ট কভী এফং তায রববাফক/সুারযকাযীয রফরুত্রদ্ধ  

     অআনুনাগুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা ত্রফ।    

৫। ফাছাআ প্ররিয়া ম্পন্ন ত্রর রনত্রয়াগকতিা কর্তিক CCVI/ রবা ংিান্ত কাম িারদ এয জন্য প্রভাণারদ প্রারপ্ত াত্রত্রি প্রত্রয়াজনীয় কাগজে  

     কফাত্রয়ত্রর গ্রণ কযত্রফ। 

৬। এআ রনত্রয়াগ রফজ্ঞরপ্ত রযফতিন, রযফধ িন ও স্থরগত কযায িভতা কর্তিি ংযিণ কত্রয।   
 

      

     এ এভ রপ কাভার          

        ককাম্পারন রচফ   

 

https://forms.gle/pqU5duaL6h641Ktq8

