আজগর আলী হাসপাতােল চাকিরর েযাগ
দেশ বকার সমা নই এ কথা বলা যােব না। বলেত গেল িতিনয়তই বাড়েছ বকার বকেদর সংা। তেব অেনক
ে তা ভয়াবহ, এ কথাও বলেত িধা কেরন না কউ কউ। বাংলােদশ পিরসংান েরার (িবিবএস) জিরপ অযায়ী
২০১৬-১৭ অথ বছের বকােরর সংা ২৬ লাখ ৮০ হাজার। দেশ মাট বকােরর অিধকাংশই উিশিত। গত ২০১৬-১৭
অথ বছেরর িহসাব অযায়ী দেশ ১৫ বছেরর বিশ বয়সী কমম মােষর সংা ১০ কা ৯১ লাখ। তেব আশার কথা
ঁ পাে না
হেলা একিদেক যমন িশিত বকার বাড়েছ, অপরিদেক অেনক িতান গেড় উেঠেছ। তেব এসব িতান েজ
চািহদা মেতা দ জনশি। এেে িবিভ করেপােরট হাউসেলােত জায়গা কের িনেন িবেদিশ নাগিরকরা। ফেল
বিত হে আমােদর বসমাজ।
আমরা আপনােক চাকির িদেত পারিছ না, তেব আপনার সমেয়র সে েড় থাকা ‘বকার’ িবেশষণ র করেত আমােদর
সামা আেয়াজন। "দিনক অিধকার" চা কের যাে আপনােক এক র কমেের ত দবার জ। কারণ সক
কমেের ত পাওয়া আপনার 'অিধকার'। আর তা বাছাই করাও আপনার ''অিধকার''। তাই আপনার জই আমােদর এই
 আেয়াজন। চাখ রান আমােদর কািরয়ার ডে। আপন অিধকার িবিনমােণ দিনক অিধকােরর সেই থান...
কিতপয় পেদ জনবল িনেয়ােগর জ আজগর আলী হাসপাতাল িবি কাশ কেরেছ। আহী াথরা আগামী ১৫ জায়াির
পয  আেবদন করেত পারেবন।
পেদর নাম : কনসালেট/ অােসািসেয়ট কনসালেট
পেদর সংা : ১৩
িশাগত যাতা : এমিবিবএস/ এফিসিপএস/ এমএস/ এমিড/ এমআরিসিপ/ এফআরিসএস অথবা সমমান িডি
অিভতা : ৫ বছর
পেদর নাম : িডেরর নািস ং/ িসএনও
পেদর সংা : ০১
িশাগত যাতা : পা ােয়শন ইন হসিপটাল অা হলথ ােনজেম/ মাাস  ইন পাবিলক পারেসানাল
ােনজেম/ মাাস 
অিভতা : ১৫ বছর
পেদর নাম : িসিনয়র াফ নাস / াফ নাস / চাজ নাস 
পেদর সংা : ২০
িশাগত যাতা : িডোমা ইন নািস ং বা িবএসিস ইন নািস ং
অিভতা : ২ বছর
পেদর নাম : ও ােনজার
পেদর সংা : ০১
িশাগত যাতা : িডোমা ইন নািস ং বা িবএসিস ইন নািস ং
অিভতা : ৫ বছর
পেদর নাম : এোিপ টকিনিশয়ান
পেদর সংা : ০১
িশাগত যাতা : এইচএসিস, িডোমা/ িনং ইন এোিপ

অিভতা : ৩ বছর
আেবদেনর কানা : াথেক িহউান িরেসাস  িডপাট েম, আজগর আলী হাসপাতাল, ১১১/১/এ, িডিলারী রাড, গািরয়া (পেখালা মাঠ
সংল), ঢাকা-১২০৪ বরাবর আেবদন করেত হেব।
সময়সীমা : ১৫ জায়াির, ২০১৯
িবািরত দন িবিেত...
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