Recruitment Guideline
(ms‡kvwaZ)
Recruitment: KwgwUi iæc‡iLv, KwgwUi Kg©cwiwa
wb‡qvM KwgwUi MVb wb¤œiæc:
µwgK
01
02
03
04
05
06
07
08

KwgwU m`m¨‡`i c`ex
mfvcwZ
m`m¨ mwPe
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨
m`m¨

cÖK…Z c`ex
wefvMxq cwiPvjK, iscyi
wmwfj mvR©b
nvmcvZvj mycvi (ZË¡veavqK, †Rjv nvmcvZvj) / cÖwZwbwa
‡KvqvwjwU B¤úªyf‡g›U †m‡µUvwi‡qU (QIS), ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq Gi cÖwZwbwa
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v, m`i
‡Rjv cÖkvmK Kvh©vjqi Gi cÖwZwbwa
‡Rjv mgvRKj¨vY Kg©KZ©v
UNICEF Gi cÖwZwbwa

KwgwUi Kg©cwiwa :
01.
02.
03.
04.

Aby‡gvw`Z KwgwU MvBWjvBb Abymib c~e©K D‡jøwLZ c`mg~‡ni mvgwMÖK wb‡qvM cÖwµqv m¤úv`b Ki‡eb|
KwgwU KZ©„K wb‡qvM cÖwµqv‡Z miKvix wbq‡gi †Kvb e¨Z¨q NUv‡bv hv‡ebv|
DaŸ©Zb Kg©KZ©vM‡bi Aby‡gv`b Qvov KwgwU‡Z †Kvb m`m¨ ms‡hvRb / we‡qvRb Kiv hv‡ebv|
‡Rjvi Local GKwU msev`c‡Î wb‡qv‡Mi weÁwß cÖKvk Ki‡Z n‡e Ges †Rjv nvmcvZvj I wmwfj mvR©b / Dc‡Rjv ¯^v¯’
Kg‡cø· Awd‡mi †bvwUk‡ev‡W© wb‡qv‡Mi weÁwß cÖKvk Ki‡Z n‡e|
05. `iLv¯Í Avnev‡bi †kl w`b Ges weÁwß cÖKvwkZ nevi g‡a¨ 1 mßvn mgq cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
06. cÖwZwU mywbw`©ó c‡`i TOR Abyhvqx hvPvB K‡i KwgwU `iLv¯Í Av‡e`‡bi ‡klw`b †_‡K 3 w`‡bi g‡a¨ Shortlisting Ki‡Z
n‡e|
07. Shortlisting mv‡c‡ÿ Bmy¨K…Z Interview Card WvK‡hv‡M I Email G 3 w`‡bi g‡a¨ Candidate †`i ‡cÖib Ki‡Z n‡e|
08. B›UviwfD KvW© Bmy¨i 5 †_‡K 10 w`‡bi g‡a¨ Viva cixÿv AbywôZ n‡e|
09. ‡h c‡`i B›UviwfD †h w`‡b n‡e †mw`‡b (GKB w`‡b) Selected Candidate †`i wb‡qvMcÎ Bmy¨ Ki‡Z n‡e|
10. P~ovšÍ djvd‡j DËxb© cÖv_©x‡`i WvK‡hv‡M wb‡qvMcÎ †cÖib Ki‡Z n‡e Ges 10 w`‡bi g‡a¨ †hvM`vb Ki‡Z ejv n‡e|
11. †gŠwLK cixÿvi ¯’vb, mgqm~Px KwgwU wba©vib Ki‡e|
12. †gŠwLK cixÿvi Rb¨ †gvU 50 b¤^i eivÏ Ki‡Z n‡e|
13. cy‡iv cÖwµqvi e¨vq wbe©v‡ni Rb¨ 60,000 (lvU nvRvi) UvKv Maximum eivÏ Kiv hv‡e, hv cÖ‡qvRbxq Voucher, KvMRcÎ
‡`Lv‡bv mv‡c†ÿ Reimburse Kiv hv‡e|

Dbœqb mn‡hvMx UNICEF Gi Avw_©K mnvqZvq KzwoMÖvg †Rjvq wb¤œwjwLZ c`mg~‡n m¤ú~b© A¯’vqx Pzw³wfwËK Rbej wb‡qvM Kiv n‡e|
01. c‡`i bvg
msL¨v
wkÿvMZ †hvM¨Zv
‡eZb
Kg©cwiwa / `vwqZ¡


: ‡Rjv ‡Kv AwW©‡bUi
: 01 Rb
: GgweweGm / GgwcGBP (MBBS/MPH)
: 50,000/- (gvwmK)
:-

কুড়িগ্রাম জেলার ৫ড়ি ড়ির্বাড়িত ফ্যাড়িড়লড়িতত BMGF িাত াতিবড জকায়াড়লড়ি ইমপ্রুভতমন্ট জরাতে‡±i র্াস্তর্ায়ি, মড়িিড়রিং ও
ইfvলু তয়শতি রতয়ােিীয় জিকড়িকযাল িহায়তার েিয রিং ু র ড়র্ভাগ, কুড়িগ্রাম জেলা ও এর আওতাধীি ৫ড়ি রড়তষ্ঠাতির িিংড়িষ্ট
গভঃতমন্ট জেকতহাল্ডারতের মতধয িমন্বয় ড়িড়িত করা।



ড়ির্বাড়িত রড়তষ্ঠাি িমূ তহর স্বাস্থ্য জির্া োিকারীতের েক্ষতা র্ৃ ড়িতত রতয়ােিীয় কাড়রগরী ও মাঠ

র্বাতয়র িহায়তা রোতির

মাধযতম জরাতে±wUর র্াস্তর্ায়ি, মড়িিড়রিং ও কার্বক্রতমর এযাতিিতমতন্ট িাহার্য করা।


জেলা ও উ তেলার মযাতিোর এর্িং স্বাস্থ্য জির্া োিকারীতের মতধয রতেতের অগ্রগড়ত িম্পতকব আ তডি োিাতিা ও জিই অিু র্ায়ী
রতয়ােিীয় র্যর্স্থ্া গ্রহb ড়িড়িত করা।



জেলা ও উ তেলার QIC ড়মড়িিং এ গৃ হীত ড়িিান্ত িমূ হ (ড়র্তশষত BMGF িম্পড়কবত ড়িিান্ত িমূ হ) র্াস্তর্ায়তি জিকড়িক¨vল
িহায়তv রোি।



িরকারী ড়র্ড়ভন্ন িিংস্থ্া (জর্মিঃ IMCI, CBHC, MNH, IPHN/NNS, HMIS, ESD ইতযাwে) ও BMGF িাত াতিবড জকায়াড়লড়ি
ইমপ্রুভতমন্ট রতেতের িাতে িিংড়িষ্ট অিযািয অিংগ িিংগঠি গুতলার িাতে ড়লয়াতো, জর্াগাতর্াগ স্থ্া ি ও িমন্বয় রক্ষা করা।



ড়ির্বাড়িত রড়তষ্ঠাি গুতলাতত ড়িয়ড়মত মাঠ- ড়রেশবতির মাধযতম উ তেলা মযাতিোরতের কাতে রড়তষ্ঠাি িমূ তহ জরাতেতের
র্াস্তর্ায়তির জক্ষতে িৃ ষ্ট রড়তর্ন্ধকতা ও ত্রুড়ি িমূ হ তুতল ধরা এর্িং এ জেতক উত্তরতে রতয়ােিীয় করেীয় িমূ তহর ড়েতক
আতলাক াত করা।



এই জরাতেতের র্াস্তর্ায়তি আিন্ন রড়তর্ন্ধকতা িমূ হ েূ র করতত ড়ির্বাড়িত রড়তষ্ঠাি িমূ তহর

ড়রিালক ও জির্া োিকারীতের

রতয়ােিীয় কাড়রগড়র িহায়তা ও ড়েক ড়িতেবশিা রোি।


5S-CQI-TQM এর গাইডলাইি মাড়ফ্ক মা ও ড়শশুস্বাস্থ্য (MNCH) এর্িং ু ড়ষ্ট কার্বক্রম-এর র্াস্তর্ায়ি,

র্বতর্ক্ষে ও

র্বাতলািিার

জক্ষতে ড়ির্বাড়িত রড়তষ্ঠাি িমূ তহর ড়রিালক ও জির্া োিকারীতের রতয়ােিীয় কাড়রগড়র িহায়তা রোি।


ইউড়িতিফ্ িমড়েবত জকায়াড়লড়ি ইমপ্রুভতমন্ট জরাগ্রাম িমূ হ এর্িং জরাড়লিং ওয়াকব প্ল্যাি ২০১৫-১৬ (Rolling Work Plan 2015-16)
অিু র্ায়ী MNCAH এর জকায়াড়লড়ি অিংতশর িড়ঠক র্াস্তর্ায়ি, ভুল-ত্রুড়ি

র্বতর্ক্ষে, আড়েবক র্যর্স্থ্া িা, ফ্লাফ্ল অেবি ও ড়িয়ড়মত

ড়রত াড়িবিং-এ BCO এর্িং জোিাল অড়ফ্তির িহকমবীতের িাতে একতর্াতগ কাে করা।


ড়ির্বাড়িত স্বাস্থ্য জির্া োিকারী রড়তষ্ঠািিমূ হ জেতক রাপ্ত জরাতেতের িাতে িম্পড়কবত QI ড়িতেবশকিমূ তহর ড়িয়ম মাড়ফ্ক রড়ততর্েি
র্বতর্ক্ষতে কাড়রগড়র িহায়তা রোি।



জরাতেে িিংড়িষ্ট অিয জর্তকাি অড় বত োড়য়ত্ব/কাে।

AwfÁZv : ‡emiKvix ms¯’vq (¯^v¯’¨ †mev cÖwZôvb) Kv‡Ri b~¨bZg `yB eQ‡ii Kv‡Ri AwfÁZv _vK‡Z n‡e|

02. c‡`i bvg
msL¨v
wkÿvMZ †hvM¨Zv
‡eZb
Kg©cwiwa / `vwqZ¡


: ‡gwW‡Kj Awdmvi
: 13 Rb
: GgweweGm (MBBS)
: 40,000/- (gvwmK)
:-

ড়ির্বাড়িত রড়তষ্ঠাি িমূ তহর মা ও ির্োততকর স্বাস্থ্যতির্া িম্পড়কবত কার্বতক্ষে িমূ তহ EMEN েযান্ডাডব র্াস্তর্ায়তি িাড়র্বক
িহতর্াড়গতা করা।



ড়িে ড়িে রড়তষ্ঠাতি Quality Team িমূ তহর EMEN েযান্ডাডব মাড়ফ্ক কার্বকাwরতা ড়িড়িত করতত িীম িমূ হতক রতয়ােিীয়
িহতর্াড়গতা রোি।



EMEN েযান্ডাডব-এর ড়িড়িক¨vল ড়র্ষয় িমূ তহর র্াস্তর্ায়ি ড়িড়িত করতত ড়িয়ড়মত িািব ও অিযািয স্বাস্থ্য জির্া োিকারীতের
রতয়ােিীয় ড়েক ড়িতেবশিা রোি।



ড়িয়ড়মত তেয িিংগ্রহ কার্বক্রম িিল রাখতত ও রাপ্ত তেয িমূ তহর গুেগত মাি ড়িড়িত করতত রড়তষ্ঠাতির ড়রিিংখযািড়র্ে, িািবতের
কাড়রগড়র িহায়তা ও রতয়ােিীয় ড়েক ড়িতেবশিা রোি।



EMEN েযান্ডাডবিমূ হ র্াস্তর্ায়তি জকন্দ্রীয়, জেলা ড়ভড়ত্তক ও স্থ্ািীয় কতৃব তক্ষর িাতে হালিাগাে োকা ও িমন্বয় রক্ষা করা।



জকন্দ্রীয় র্বাতয় এর্িং স্বাস্থ্য ও ড়রর্ার কলযাে মন্ত্রিালয়-এর িাতে ড়িয়ড়মত িমন্বয় িাধি ও ড়রত াড়িবিং ড়িড়িত করা।



স্বাস্থ্য ও ড়রর্ার কলযাে মন্ত্রিালয় ড়িতেবড়শত ও জরাতেতের রতয়ােতি অিয জকাতিা অড় বত োড়য়ত্ব ালি।

03. c‡`i bvg
msL¨v
wkÿvMZ †hvM¨Zv
‡eZb
Kg©cwiwa / `vwqZ¡


: bvm©
: 12 Rb
: bvwm©s G wW‡cøvgv (Diploma in Nursing)
: 15,000/- (gvwmK)
:-

ড়ির্বাড়িত রড়তষ্ঠাি িমূ তহর মা ও ির্োততকর স্বাস্থ্যতির্া িম্পড়কবত কার্বতক্ষে িমূ তহ EMEN েযান্ডাডব র্াস্তর্ায়তি িাড়র্বক
িহতর্াড়গতা করা।



QI ড়মড়িিং

ড়রিালিা, কার্ব ড়রকল্পিা রেয়ে এর্িং Quality Team িমূ তহর EMEN েযান্ডাডব মাড়ফ্ক কার্বকাwরতা ড়িড়িত করতত

িীম িমূ হতক রতয়ােিীয় িহতর্াড়গতা রোি।



েযান্ডাডব ও গাইডলাইি অিু র্ায়ী মা ও ড়শশু স্বাস্থ্য জির্া রোি।
ড়রিিংখযািড়র্তের িাতে িিংতর্াগ স্থ্া ি ূ র্বক ড়িয়ড়মত স্বাস্থ্যতির্া িম্বড়লত তেয িমূ হ িিংগ্রহ ও জরকডব রাখা এর্িং EMEN েযান্ডাডব
র্াস্তর্ায়তির হালিাগাে ড়রড়স্থ্ড়ত িম্পতকব ড়িয়ম মাড়ফ্ক উর্ধ্বত্বি কতৃব ক্ষ/ ড়রিালক র্রার্র জ শ করা।



জকন্দ্রীয় র্বাতয় এর্িং স্বাস্থ্য ও ড়রর্ার কলযাে মন্ত্রিালয়-এর িাতে ড়িয়ড়মত িমন্বয় িাধি ও ড়রত াড়িবিং ড়িড়িত করা।



জক এম ড়ি কেবার, এি এি ইউ, জলর্ার রুম, অ াতরশি ড়েতয়িার ইতযাড়ে ড়র্ভাতগ জরাোর ড়ডউড়ি অিু র্ায়ী ২৪ ঘন্টা মা ও ড়শশু
স্বাস্থ্য জির্া রোি ।



স্বাস্থ্য ও ড়রর্ার কলযাে মন্ত্রিালয় ড়িতেবড়শত ও জরাতেতের রতয়ােতি অিয জকাতিা অড় বত োড়য়ত্ব ালি।

04. c‡`i bvg
msL¨v
wkÿvMZ †hvM¨Zv
‡eZb
Kg©cwiwa / `vwqZ¡


: KvDwÝji
: 10 Rb
: ¯œvZK wWwMÖ cvk (BA)
: 12,000/- (gvwmK)
:-

ড়িধবাড়রত জির্াতকন্দ্র িমূ তহর মা ও ড়শশু স্বাস্থ্যতির্া জক্ষে গুতলাতত (এএিড়ি-ড় এিড়ি কেবার, জকএমড়ি কেবার) কাউড়িড়লিং-এ
িাড়র্বক িহতর্াগীতা করা।



ড়িয়ড়মত QI ড়মড়িিং-এ অিংশগ্রহে ও তাতত গৃ হীত কমব ড়রকল্পিা িমূ হ র্াস্তর্ায়তির মাধযতম Quality Team িমূ তহর EMEN
েযান্ডাডব মাড়ফ্ক কার্বকারীতা ড়িড়িত করতত িীম িমূ হতক রতয়ােিীয় িহতর্াড়গতা রোি।



ড়রিিংখযািড়র্তের িাতে িিংতর্াগ স্থ্া ি ূ র্বক ড়িয়ড়মত স্বাস্থ্যতির্া িম্বড়লত তেয িমূ হ িিংগ্রহ ও জরকডব রাখা এর্িং EMEN েযান্ডাডব
র্াস্তর্ায়তির হালিাগাে ড়রড়স্থ্ড়ত িম্পতকব ড়িয়ম মাড়ফ্ক উর্ধ্বত্বি কতৃব ক্ষ/ ড়রিালক র্রার্র জ শ করা।



গাইডলাইি অিু র্ায়ী কাউড়িড়লিং ড়র্ষয়ক েক্ষতার অিু শীলি ও হালিাগাে কাড়রগরী জ্ঞাতির িিবা অর্যহত রাখা।



জকন্দ্রীয় র্বাতয় এর্িং স্বাস্থ্য ও ড়রর্ার কলযাে মন্ত্রিালয়-এর িাতে ড়িয়ড়মত িমন্বয় িাধি ও ড়রত াড়িবিং ড়িড়িত করা।



জক এম ড়ি কেবার, এি এি ইউ, জলর্ার রুম, অ াতরশি ড়েতয়িার ইতযাড়ে ড়র্ভাতগ জরাোর ড়ডউড়ি অিু র্ায়ী ২৪ ঘন্টা মা ও ড়শশু
স্বাস্থ্য জির্ারোি।



স্বাস্থ্য ও ড়রর্ার কলযাে মন্ত্রিালয় ড়িতেবড়শত ও জরাতেতের রতয়ােতি অিয জকাতিা অড় বত োড়য়ত্ব ালি।

05. c‡`i bvg
msL¨v
wkÿvMZ †hvM¨Zv
‡eZb
Kg©cwiwa / `vwqZ¡

: wi‡mckwb÷
: 10 Rb
: ¯œvZK wWwMÖ cvk (BA)
: 10,000/- (gvwmK)
:-



মা ও ড়শশু স্বাস্থ্য জির্া গ্রহীতাতের িােতর অভযেবিার মাধযতম ড়রড়িভ করা।



ড়িয়ড়মত QI ড়মড়িিং-এ অিংশগ্রহে এর্িং রািড়িক তেয ও কার্ব ড়রকল্পিা িম্পতকব হালিাগাে োকা।



মা ও ড়শশু স্বাস্থ্য জির্ার িড়ঠক র্াস্তর্ায়ি ড়িড়িতকতল্প কমবস্থ্তলর

ড়রষ্কার

ড়রচ্ছন্নতা ড়র্ষয়ক ইিু য িমূ তহর র্যা াতর মযাতিোরতের

ড়িয়ড়মত হালিাগাে অর্ড়হতকরb।


রতয়ােি অিু িাতর মা ও ড়শশু স্বাস্থ্যতির্া িম্পড়কবত ড়রষ্কার- ড়রচ্ছন্নতা রক্ষায় িহায়তা রোি করা।



জরাতেতের রতয়ােতি অিয জকাতিা অড় বত োড়য়ত্ব ালি।

06. c‡`i bvg
msL¨v
wkÿvMZ †hvM¨Zv
‡eZb
Kg©cwiwa / `vwqZ¡

: MvW© / †PŠwK`vi
: 2 Rb
: GmGmwm
: 6,000/- (gvwmK)
:-



মা ও ড়শশু স্বাস্থ্য জির্া িম্পড়কবত জক্ষেিমূ তহ ড়িরা ত্তা ড়িড়িত করা।



ড়িয়ড়মত QI ড়মড়িিং-এ অিংশগ্রহে এর্িং রািড়িক তেয ও কার্ব ড়রকল্পিা িম্পতকব হালিাগাে োকা।



মা ও ড়শশু স্বাস্থ্য জির্ার িড়ঠক র্াস্তর্ায়ি ড়িড়িতকতল্প কমবস্থ্তলর ড়িরা ত্তা ড়র্ষয়ক ইিু য িমূ তহর র্যা াতর মযাতিোরতের ড়িয়ড়মত
হালিাগাে অর্ড়হতকরb।



জরাতেতের রতয়ােতি অিয জকাতিা অড় বত োড়য়ত্ব ালি।

07. c‡`i bvg
msL¨v
wkÿvMZ †hvM¨Zv
‡eZb
Kg©cwiwa / `vwqZ¡

: wK¬bvi
: 17 Rb
: GmGmwm
: 6,000/- (gvwmK)
:-



মা ও ড়শশু স্বাস্থ্য জির্া িম্পড়কবত জক্ষেিমূ n wbqwgZ cwi¯‹vi cwi”Qbœ ivLv।



ড়িয়ড়মত QI ড়মড়িিং-এ অিংশগ্রহে এর্িং রািড়িক তেয ও কার্ব ড়রকল্পিা িম্পতকব হালিাগাে োকা।



মা ও ড়শশু স্বাস্থ্য জির্ার িড়ঠক র্াস্তর্ায়ি ড়িড়িতকতল্প কমবস্থ্তলর cwi¯‹vi cwi”QbœZv ড়র্ষয়ক ইিু য িমূ তহর র্যা াতর মযাতিোরতের
ড়িয়ড়মত হালিাগাে অর্ড়হতকরb।



জরাতেতের রতয়ােতি অিয জকাতিা অড় বত োড়য়ত্ব ালি।

ewb©Z Rbej wb‡qv‡M GKwU KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q Ges Zvi TOR mshy³ Kiv nj| KwgwU miKvix wbq‡gi mv‡_ mvgÄm¨ c~b©fv‡e
wb‡qvM `vb m¤úbœ Ki‡e| G wb‡qvM`v‡bi e¨qfvi DPA (Direct Project Aid) †_‡K wbe©vn Kiv n‡e Ges ¯’vqx nevi †Kvb m¤¢vebv
†bB|
cÖv_wgKfv‡e 6 gv‡mi Pzw³ wfwËK wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡e| cieZ©x ch©v‡q ev‡RU cÖvwß mv‡c‡ÿ Ges Kg©m¤úv`b ch©v‡jvPbv c~e©K
ewa©Z nevi m¤¢vebv Av‡Q|

