
পশ্চিমবশ্চিমবঙ সরকার

মহকুমা শাসক, চঁুচুড়া, হুগলী সদর এর করণ

হুগলী

স্মারক সংখ্যাঃ ১১৮৯                                                            তািমবরখ্ – ১৪/০৯/২০২২

এতদ্বারা হুগলী সদর মহকুমার িমবনিম্নলিমবলিমবখ্ত প্রকের ল্পের অন্তর্গর্গত সকল অঙনিওয়ারী সহািমবয়কাের দর উদ্দ্যের দ্দ্যের শয জানিাের নিা যাের চ েয

পশ্চের দান্নতিমবতর মাধ্যের ম অঙনিওয়ারী কমর িমবনিের য়াের গর জনিয প্রকল্পে িমবভিত্তিমবত্তিক েযাগয সহািমবয়কাের দর েথেকের ক আবের বদনি পশ্চত আবহ্বানি করা হের চ। 

প্রকল্পে িমবভিত্তিমবত্তিক শনূিযপশ্চের দর িমবববরণঃঃ

ক্রমিমিক
সংখ্যা

প্রকের ল্পের নামি োমিাট শনূযপদ অসংরিক্ষিত
তপিশিল
জািত

তপিশিল
উপজািত

১ পশ্চাণুয়া ৩৩ ২৪ ৭ ২

২ পশ্চাণুয়া অিমবতিমবরক ৩৪ ২৪ ৮ ২

৩ চঁুচুড়া-মগরা ১৫ ১১ ৩ ১

৪ চঁুচুড়া-মগরা অিমবতিমবরক ৯ ৬ ২ ১

৫ হুগলী-চঁুচুড়া(আবরবানি) ২ ১ ০ ১

৬ বাঁশের বিমবড়য়া (আবরবানি) ২ ১ ০ ১

৭ বলাগড় ১৭ ১০ ৫ ২

৮ বলাগড় অিমবতিমবরক ৩৫ ২৫ ৮ ২

৯ ধ্িমবনিয়াখ্ালী ১৫ ১০ ৪ ১

১০ ধ্িমবনিয়াখ্ালী অিমবতিমবরক ১২ ৮ ৩ ১

১১ েপশ্চালবা ১৪ ১০ ৩ ১

১২ েপশ্চালবা অিমবতিমবরক
২৯ ২০ ৭ ২

পশ্চের দান্নতিমবতর জনিয আববিমবশযক েযাগযতা 

:

১) প্রাথেকরের ক মাধ্যিমবমক বা সমতুল পশ্চিমবরক্ষায় উদ্দ্যত্তিীণর্গ হের ত হের ব।

২) আবের বদনিকারীর ৫ বছরের রর অিমবভিত্তজ্ঞতা থেকাকের ত হের ব, অিমবভিত্তজ্ঞতার িমবহসাব করা হের ব ০১/০৪/২০২২ পশ্চযর্গন্তর্।

৩) আবের বদনিকারীর বয়স ০১/০৪/২০২২ অনিুযায়ী ৬৫ বছরের রর িমবনিের চ হের ত হের ব । "যিমবদ েকউদ্দ্য ৩০/১১/২০২২ এ ৬৫ বছরর পশ্চূণর্গ 
কের র তাহের ল েস িমববের বিমবচত হের ব নিা।"

আবের বদনি করার পশ্চদ্ধতিমবত :
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হুগলী েজলার উদ্দ্যক https://hooghly.nic.in ওের য়বসাইটের ট িমবগের য় ১৫/০৯/২০২২ েথেকের ক ১৫/১০/২০২২  তািমবরখ্ পশ্চযর্গন্তর্ অনিলাইটনি 

পশ্চদ্ধতিমবতের ত আবের বদনি করের ত হের ব।

পশ্চরীক্ষা পশ্চদ্ধতিমবত :

ৈবধ্ আবের বদনিকারীের দর ৫০ নিম্বরের রর (িমবলিমবখ্ত এবং েমৌখিমবখ্ক) পশ্চরীক্ষায় অংশগ্রহণ করের ত হের ব।

১) িমবলিমবখ্ত পশ্চরীক্ষা হের ব ৩৫ নিম্বরের রর (গিমবণত – ১০, ইটংরািমবজ – ১০, জনিস্বাস্থ্য এবং সমাের জ নিারীর স্থ্ানি এবং মযর্গাদা – ১০, সাধ্ারণ 

জ্ঞানি – ৫ নিম্বরর )

২) পশ্চঁাচ বছরের রর অিমবভিত্তজ্ঞতার উদ্দ্যের দ্ধতর্গ  প্রিমবত িমবতনি বছরের রর জনিয ৫ নিম্বরর এইট িমবভিত্তিমবত্তিের ত সবর্গািমবধ্ক ১০ নিম্বরর।

৩) েমৌখিমবখ্ক – ৫ নিম্বরর।

পশ্চরীক্ষার তািমবরখ্ প্রিমবতি প্রাথেকরের ক পশ্চের র জানিাের নিা হের ব। 

                                                                                                                             _______________________
                                                       মহকুমা শাসক, 

              সদর,হুগলী
                                                                                                                                   

স্মারক সংখ্যা : ১১৮৯/১(২৫)                                                                         তািমবরখ্ – ১৪/০৯/২০২২

প্রিমবতিমবলিমবপশ্চ অবগিমবতর জনিয েপ্ররণ করা হের লা :-

১) মানিনিীয় েজলাশাসক তথেকা–মানিনিীয় েচয়ারপশ্চাসর্গনি, েজলা স্তরীয় িমবনিবর্গাচনি ও পশ্চযর্গের বক্ষণ কিমবমি

২) মানিনিীয় ভিত্তাইটস েচয়ারপশ্চাসর্গনি, েজলা স্তরীয় িমবনিবর্গাচনি ও পশ্চযর্গের বক্ষণ কিমবমি

৩) মানিনিীয় সদসয, েজলা স্তরীয় িমবনিবর্গাচনি ও পশ্চযর্গের বক্ষণ কিমবমি

৪)  অিমবতিমবরক মখু্য স্বাস্থ্য আবিমবধ্কািমবরক, সদর, হুগলী

5-৯) িমবব.িমবড.ও পশ্চাণুয়া, চঁুচুড়া-মগরা, বলাগড়, ধ্িমবনিয়াখ্ালী ,েপশ্চালবা-দাদপুশ্চর ব্লক

১০-১৪) ব্লক স্বাস্থ্য আবিমবধ্কািমবরক পশ্চাণুয়া, চঁুচুড়া-মগরা, বলাগড়, ধ্িমবনিয়াখ্ালী ,েপশ্চালবা-দাদপুশ্চর

১৫-২১) িমবশশু িমববকাশ প্রকল্পে আবিমবধ্কািমবরক পশ্চাণুয়া, চঁুচুড়া-মগরা, বলাগড়, ধ্িমবনিয়াখ্ালী, েপশ্চালবা-দাদপুশ্চর, হুগলী-চঁুচুড়া 
(আবরবানি), বাঁশের বিমবড়য়া (আবরবানি) 

২২-২৩) মানিনিীয় েচয়ারমযানি হুগলী, চঁুচুড়া/বাঁশের বিমবড়য়া েপশ্চৌখরসভিত্তা

২৪) অিমবফিস েনিািশের বাডর্গ

২৫) অিমবফিস ওের য়বসাইটট

                                                                                                                             _______________________
                                                       মহকুমা শাসক, 

              সদর,হুগলী
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