
 

নিয় োগ নিজ্ঞনি 

খুলিো ও োসোর সমোি প্রকয়ের আওতো  নিনম িত িঙ্গিন্ধু ও োটোর নিটয়মন্ট প্ল্যোন্টসহ অন্যোন্য কোর্ িক্রম সুষ্ঠভূোয়ি পনরচোলিোর উয়েয়ে নিম্নিনণ িত পদসমূয়হ উপযুক্ত 

প্রোর্থীয়দর নিয় োয়গর লয়যয প্রকৃত িোাংলোয়দশী িোগনরকয়দর নিকট হয়ত দরখোস্ত আহ্বোি করো র্োয়ছেঃ 

ক্র.িাং পয়দর িোম ও বিতিয়েল 

(জোতী  বিতিয়েল ২০১৫ 

অনুর্ো ী) 

পয়দর সাংখ্যো ৩১/০৮/২০২০ 

তোনরয়খ প্রোর্থীর 

ি স 

প্রয় োজিী  বর্োগ্যতো ও অনভজ্ঞতো 

১। তত্ত্বোিধো ক প্রয়কৌশলী 

বেড-৫ (৪৩০০০-৬৯৮৫০) 

 

০১ অনূর্ধ্ি ৪৫ িছর বকোি স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যোল  হইয়ত েোজুয় ট ইনিনি োনরাং িো সমতুল্য 

এ.এম.আই.ই (পোট ি এ এন্ড নি) সহ স্যোনিটোনর ইনিনি োনরাং, পোনি সরিরোহ 

ও প েঃনিষ্কোশি বসক্টয়র অনূযি ১২ িৎসয়রর প্রর্থম বেনণর চোকুনর। বিয়দনশক 

সোহোয্যপুষ্ট প্রকে ব্যিস্থোপিো/িোস্তিো ি, বৃহৎ আকোয়রর সোরয়েস ও োটোর 

নিটয়মন্ট প্ল্যোন্ট এিাং ও োটোর িোন্সনমশি ও নডনিনিউশি পোইপলোইি 

সাংক্রোন্ত কোয়জ িোস্তি অনভজ্ঞতোসম্পন্ন প্রোর্থীয়দর অেোনধকোর প্রদোি করো হয়ি। 

২। নিি িোহী প্রয়কৌশলী 

বেড-৬ (৩৫৫০০-৬৭০১০) 

 

০২ অনূর্ধ্ি ৪০ িছর বকোি স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যোল  হইয়ত নসনভল/বমকোনিকযোল/ ইয়লকনিকযোল 

ইনিনি োনরাং নিষয়  স্নোতক নডনে অর্থিো এএমআইই (পোট ি এ এন্ড নি) সহ 

স্যোনিটোনর ইনিনি োনরাং, পোনি সরিরোহ ও প েঃনিষ্কোশি বসক্টয়র অনূযি ০৭ 

িৎসয়রর প্রর্থম বেনণর চোকুনর। বিয়দনশক সোহোয্যপুষ্ট বৃহৎ আকোয়রর প্রকে 

িোস্তিো ি, বৃহৎ আকোয়রর সোরয়েস ও োটোর নিটয়মন্ট প্ল্যোন্ট, নরজোভিোর এিাং 

ও োটোর িোন্সনমশি ও নডনিনিউশি পোইপলোইি সাংক্রোন্ত কোয়জ িোস্তি 

অনভজ্ঞতোসম্পন্ন প্রোর্থীয়দর অেোনধকোর প্রদোি করো হয়ি। 

৩। সহকোনর প্রয়কৌশলী 

বেড-৯ (২২০০০-৫৩০৬০) 

 

০৫ 

(নসনভল-০৩টি, 

বমকোনিকযোল-০১টি, 

ইয়লকনিকযোল-০১টি) 

অনূর্ধ্ি ৩০ িছর বকোি স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যোল  হইয়ত নসনভল/বমকোনিকযোল/ ইয়লকনিকযোল 

ইনিনি োনরাং নিষয়  স্নোতক নডনে অর্থিো এএমআইই (পোট ি এ এন্ড নি) 

পরীযো  উত্তীণ ি। খুলিো ও োসো সাংনিষ্ট কোয়জ অনভজ্ঞতোসম্পন্ন প্রোর্থীয়দর 

অেোনধকোর প্রদোি করো হয়ি। 

৪। সহকোনর বপ্রোেোমোর 

বেড-৯ (২২০০০-৫৩০৬০) 

 

০১ অনূর্ধ্ি ৩০ িছর সরকোনর প্রনতষ্ঠোয়ির কনম্পউটোর পোয়স িোয়িল নিয় োগ নিনধমোলো ২০১৯ 

অনুর্ো ী বকোি স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যোল  হইয়ত কনম্পউটোর সোয় ন্স/ কনম্পউটোর 

সোয় ন্স এন্ড ইনিনি োনরাং/ইয়লকনিকযোল এন্ড ইয়লকিনিক্স 

ইনিনি োনরাং/ইিেরয়মশি এন্ড কনমউনিয়কশি বটকয়িোলনজ সাংনিষ্ট নিষয়  

অনূযি নিতী  বেনণ িো সমমোয়ির নসনজনপএসহ স্নোতক (সম্মোি) িো 

সমমোয়ির নডনে। খুলিো ও োসোর সাংনিষ্ট নডনজটোলোইজড নসয়েম 

পনরচোলিো  অনভজ্ঞতোসম্পন্ন প্রোর্থীয়দর অেোনধকোর প্রদোি করো হয়ি।  

৫। নহসোি রযণ কম িকতিো 

বেড-১০ (১৬০০০-৩৮৬৪০) 

০১ অনূর্ধ্ি ৩০ িৎসর বকোি স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যোল  হইয়ত িোনণজয/নহসোি নিজ্ঞোি অর্থিো েোইিোন্স 

নিষয়  নিতী  বেনণর স্নোতয়কোত্তর নডনে। বিয়দনশক সোহোয্যপুষ্ট পোনি 

সরিরোহ প্রকয়ের েোইিোনন্স োল বেটয়মন্ট বতনর, েোন্ড নডসিোস িয়মন্ট, 

প্রনক্র োকরণ ও অনডট সাংক্রোন্ত কোয়জ অনভজ্ঞতোসম্পন্ন প্রোর্থীয়দর অেোনধকোর 

প্রদোি করো হয়ি। 

৬। রোজস্ব কম িকতিো 

বেড-১০ (১৬০০০-৩৮৬৪০) 

০২ অনূর্ধ্ি ৩০ িছর বকোি স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যোল /প্রনতষ্ঠোি হইয়ত ২  বেনণর স্নোতয়কোত্তর নডনে। 

িোনণজয নিষয়  ও কনম্পউটোর পনরচোলিো  অনভজ্ঞ প্রোর্থীয়দর অেোনধকোর 

প্রদোি করো হয়ি। 

৭। সহকোনর রসো িনিদ 

বেড-১০ (১৬০০০-৩৮৬৪০) 

০২ অনূর্ধ্ি ৩০ িছর সরকোর কর্তিক স্বীকৃত বকোি নিশ্বনিদ্যোল /প্রনতষ্ঠোি হইয়ত রসো ি/বজি 

রসো য়ি নূযিপয়য ২  বেনণর নিএসনস নডনে অর্থিো সমমোয়ির নসনজনপএ। 

৮। উপসহকোনর প্রয়কৌশলী 

বেড-১০ (১৬০০০-৩৮৬৪০) 

১১  

(নসনভল-০৪টি,  

বমকোনিকযোল-০৩টি, 

ইয়লকনিকযোল-০৪টি) 

অনূর্ধ্ি ৩০ িৎসর বকোি স্বীকৃত প্রনতষ্ঠোি হইয়ত নসনভল/বমকোনিকযোল  /ইয়লনিকযোল 

ইনিনি োনরাং-এ নডয়প্ল্োমো। বৃহৎ আকোয়রর পোনি সরিরোহ প্রকয়ে ও োটোর 

নিটয়মন্ট প্ল্যোন্ট, নরজোভিোর, পোইপলোইি এিাং সাংনিষ্ট বমকোনিকযোল ও 

ইয়লনিকযোল সাংক্রোন্ত কোয়জ িোস্তি অনভজ্ঞতোসম্পন্ন প্রোর্থীয়দর অেোনধকোর 

প্রদোি করো হয়ি। 

৯। সহকোনর ভোন্ডোর কম িকতিো 

বেড-১১ (১২৫০০-৩০২৩০) 

০১ অনূর্ধ্ি ৩০ িছর সরকোর কর্তিক স্বীকৃত বকোি নিশ্বনিদ্যোল /প্রনতষ্ঠোি হইয়ত নূযিপয়য ২  

বেনণর স্নোতয়কোত্তর নডনে অর্থিো সমমোয়ির নসনজনপএ। 

 

 

 

 

খুলনা পানন সরবরাহ ও পয়ঃননষ্কাশন কর্তপৃক্ষ (খুলনা ওয়াসা)          

Khulna Water Supply & Sewerage Authority (KWASA) 
৭নং, রুজভেল্ট জজটি ঘাট জরাড (ভজাড়াভেট ননকটবর্তী), খানলশপুর, খুলনা-৯০০০।  

বশখ হোনসিোর মূলিীনত 

েোম শহয়রর উন্ননত 



 

 

১। আয়িদিপয়ের সোয়র্থ আিনেকভোয়ি দোনখলয়র্োগ্য কোগজপেেঃ 

    ১.১। ১ম বেনণর বগয়জয়টড কম িকতিো কর্তিক ইসুযকৃত মূল চোনরনেক সিদপে। এছোড়ো, সকল নশযোগত বর্োগ্যতোর সিদ, অনভজ্ঞতো সিদ (প্রয়র্োজয বযয়ে), 

           জোতী  পনরচ  পয়ের কনপ ও সম্প্রনত বতোলো ৩ (নতি) কনপ পোসয়পোট ি সোইয়জর রনঙ্গি ছনি ও প্রয়র্োজয অন্যোন্য কোগজপে সতযোন ত হয়ত হয়ি।  

    ১.২। স্থোিী  ইউনি ি পনরষদ বচ োরম্যোি/বপৌরসভো বচ োরম্যোি/বপৌর কয়প িোয়রশয়ির ও োড ি কোউনন্সলর কর্তিক ইসুযকৃত িোগনরক/জোতী তো সিদপে   

           সতযোন ত (নিিোনহত মনহলো প্রোর্থীয়ক স্বোমীর স্থো ী ঠিকোিোর অনুকূয়ল ইসুযকৃত জোতী তো সিদপয়ের সতযোন ত কনপ) দোনখল করয়ত হয়ি। 

    ১.৩। মুনক্তয়র্োদ্ধো বকোটো  নিয় োয়গর জন্য আয়িদিকোনরয়দর মুনক্তযুদ্ধ নিষ ক মন্ত্রণোল  কর্তিক জোনরকৃত হোলিোগোদ পনরপে অনুর্ো ী সকল শতি পূরণ  

           কয়র প্রয় োজিী  সকল কোগজপে দোনখল করয়ত হয়ি। 

    ১.৪। আয়িদিপয়ের সনহত “খুলিো ও োসো”-এর অনুকূয়ল টোকো- ১০০০/- (ক্রনমক িাং ০১ ও ০২ ), টোকো- ৫০০/- (ক্রনমক িাং ০৩ ও ০৪ ) এিাং  

           টোকো- ৩০০/- (ক্রনমক িাং ০৫ বর্থয়ক ০৯ এর বযয়ে) মোে মূল্যমোয়ির অয়েরতয়র্োগ্য বপ-অড িোর/ব্যোাংক ড্রোেট (বপোেোল অড িোর েহণয়র্োগ্য ি ) 

           সাংযুক্তপূি িক এর িম্বর দরখোয়স্ত উয়েখ করয়ত হয়ি। 

২। খুলিো ও োসোর প্রকয়ে নিয় োগকৃত কম িকতিোগণ মনন্ত্রপনরষদ নিভোয়গর স্মোরক িাং ০৪.০০.০০০০.১১১.০৪.১৫২.২০.৩৮,তোনরখেঃ ০৩/০৩/২০২০ 

    অনুর্ো ী আয়িদি করয়ত পোরয়িি। 

৩। আয়িদয়ির পদ্ধনতেঃ 

    ৩.১। আয়িদিকৃত পয়দর িোমসহ আয়িদিকোনরর িোম (স্পষ্টোযয়র) নপতোর/স্বোমীর িোম, মোতোর িোম, িতিমোি ঠিকোিো, স্থো ী ঠিকোিো, জন্ম তোনরখ 

           (৩১/০৮/২০২০ তোনরয়খ ি স), িোগনরকত্ব/জোতী তো, নিজ বজলো, নশযোগত বর্োগ্যতো (বিোড ি/নিশ্বনিদ্যোল , নিভোগ, সি ইতযোনদ উয়েখসহ) অনভজ্ঞতো 

           (প্রয়র্োজয বযয়ে) ইতযোনদ উয়েখপূি িক জীিি বৃত্তোন্তসহ আয়িদিপে ব্যিস্থোপিো পনরচোলক, খুলিো ও োসো িরোির খুলিো ও োসো ভিি-২  তলো (কয 

           িাং ৩০৭), ০৭, রুজয়ভল্ট বজটিঘোট বরোড (বজোড়োয়গট নিকটিতী), খোনলশপুর, খুলিো-৯০০০- এই ঠিকোিো  আগোমী ৩১/০৮/২০২০ ইাং তোনরয়খর ময়ে 

           বরনজেোড ি ডোকয়র্োয়গ বপৌৌঁছোয়ত হয়ি। আয়িদিপে বপ্ররণকোয়ল খোয়মর উপর প্রোর্থীর িোম, পদ ও নিজ বজলোর িোম অিেই স্পষ্টভোয়ি উয়েখ করয়ত 

           হয়ি। 

    ৩.২। চোকুনররত প্রোর্থীয়দর স্ব-স্ব নিয় োগ কর্তিপয়যর মোেয়ম আয়িদিপে বপ্ররণ করয়ত হয়ি। 

৪। অন্যোন্য প্রয় োজিী  তথ্যোনদেঃ 

    ৪.১। অসম্পূণ ি, ত্রুটিপূণ ি ও ভুলতথ্য সম্বনলত িো নিলয়ম্ব প্রোি আয়িদিপে সরোসনর িোনতল িয়ল গণ্য হয়ি।  

    ৪.২। বকোিরূপ তদনির প্রোর্থীর অয়র্োগ্যতো িয়ল গণ্য হয়ি। 

    ৪.৩। প্রোর্থীয়দরয়ক নলনখত ও বমৌনখক পরীযো  অাংশেহণ করয়ত হয়ি এিাং তোর জন্য বকোি টিএ/নডএ প্রদোি করো হয়ি িো। বমৌনখক পরীযোর সম  মূল 

           সিদপে প্রদশ িি করয়ত হয়ি। 

    ৪.৪। নিজ্ঞনিয়ত উনেনখত পয়দর সাংখ্যো হ্রোস-বৃনদ্ধ, িোনতল িো প্রতযোহোর-এর সকল যমতো কর্তিপয সাংরযণ কয়রি। নিয় োয়গর বযয়ে কর্তিপয়যর নসদ্ধোন্তই 

           চূড়োন্ত িয়ল নিয়িনচত হয়ি। 

    ৪.৫। নিয় োগকৃত প্রোর্থীয়দর চোকুনরর শতিোিনলর বযয়ে খুলিো ও োসো (কম িকতিো ও কম িচোরী) চোকুনর প্রনিধোিমোলো প্রয়র্োজয হয়ি। 

           

                   ব্যিস্থোপিো পনরচোলক 

খুলিো ও োসো। 

 

 


