গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ফস্ত্র রযদপ্তয
রফটিএভর বফন (৬ষ্ঠ তরা)
৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫।
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তারযখ:

04 জ্জৈষ্ঠ, ১৪২4 ফঙ্গাব্দ
18 মভ ২০১7 রিস্টাব্দ

রনদ াগ রফজ্ঞরপ্ত
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদ য রন ন্ত্রণাধীন ফস্ত্র রযদপ্তয, প্রধান কাম যার , ঢাকা ও এয আওতাধীন রফরবন্ন কাম যার এফাং রক্ষা প্ররতষ্ঠান মূ এয
জন্য রনম্নরররখত যাজস্ব খাতভূক্ত যারয পূযণদমাগ্য স্থা ী ও অস্থা ী শূণ্য দদয রফযীদত রফরধ মভাতাদফক অস্থা ীবাদফ জনফর রনদ াদগয রদক্ষৈ
রনম্নরররখত তযাধীদন আগ্রী স্থা ী ফাাংরাদদী নাগরযকদদয রনকট মথদক দযখাস্ত আফান কযা মাদে:
ক্রঃ
নাং

দদয নাভ, মফতন মের,
২০১৫ ও মগ্রড

দদয াংখ্যা
ও প্রকৃরত

রক্ষাগত মমাগ্যতা ও অরবজ্ঞতা

মম মজরায প্রকৃত স্থা ী
নাগরযকগণ আদফদন
কযদত াযদফন

1

কৈার ায
10200-24680/(মগ্রড-14)

3 (রতন)
অস্থা ী

2

মটকরনকৈার এৈারস্টৈান্ট
9300-22490/মগ্রড-16
ইলেক্ট্রিক্ট্রিয়ান
9300-22490/মগ্রড-16

8 (আট)
স্থা ী

(ক) মকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যার ইদত ব্যফা ফারণদজৈ গ্রুদ 2 মেণীয
স্মাতক রডগ্রী; এফাং
(খ) অরপদয রাফ াংক্রান্ত কাদজ অন্যৈন
2(দুই) ফৎদযয ফাস্তফ কভয
অরবজ্ঞতা করিউটায চারনা ফাস্তফ জ্ঞান।
য
মকান স্বীকৃত ইন্পটিটিউট ইদত প্রথভ রফবাদগ ভাধ্যরভক স্কুর াটিরপদকট
(মবাদকনার) মটক্সটাইর মকা য া।

ম্যাকাক্ট্রনক্স
9300-22490/মগ্রড-16
অক্ট্রিি িহকাক্ট্রি কাম
কক্ট্রিউটাি মুদ্রাক্ষক্ট্রিক
9300-22490/মগ্রড-16
ক্ট্রহিাব িহকাক্ট্রি
9300-22490/মগ্রড-16
ক্ট্রহিাব িহকাক্ট্রি কাম
কযাক্ট্রিয়াি
9300-22490/মগ্রড-16

1(এক)
অস্থা ী

XvKv,
wK‡kviMÄ,
MvRxcyi, kwiqZcyi,
gvwbKMÄ, gv`vixcyi,
ivRevox,
bvivqbMÄ, biwms`x,
‡kicyi, ‡bÎ‡KvYv,
eªvþYevwoqv, Pvu`cyi,
PUªMÖvg,
Kzwgjøv,
j²xcyi,
‡dbx,
‡bvqvLvjx, K·evRvi,
VvKziMvI, wmivRMÄ,
RqcyinvU,
PuvাইbeveMÄ,
KzwoMÖvg,
jvjgwbinvU,
ivRkvnx,
iscyi,
e¸ov, bxjdvgvix,
bIMuv,
wSbvB`n,
PzqvWv½v, mvZÿxiv,
Lyjbv,
‡g‡nicyi,
wm‡jU,
nweMÄ,
mybvgMÄ,
‡gŠjfx
evRvi|

4

5
6

7
8

11 (এগায)
স্থা ী

য
মকান স্বীকৃত মফাড য ইদত রিতী রফবাদগ ভাধ্যরভক স্কুর াটিরপদকট
ফা
ভভাদনয যীক্ষা উত্তীণ য মকান স্বীকৃত ইন্পটিটিউট মত ইদরকরিকৈাদর মিড
মকা য া এফাং াংরিষ্ট মক্ষমে ৩ (রতন) ফৎদযয অরবজ্ঞতা মিড
য
াটিরপদকট
ও জ্ফধ ইদরকরির ান রাইদন্পধাযী।
য
মকান স্বীকৃত ইনরস্টটিউট ইদত ভাধ্যরভক স্কুর াটিরপদকট
ফা ভভভাদনয
য
যীক্ষা উত্তীণ এফাং ম্যাকারনকৈার মিড া  5(াঁচ) ফৎদযয ফাস্তফ কভয
অরবজ্ঞতা।
উচ্চভাধ্যরভক ফা ভভাদনয রক্ষাগত মমাগ্যতা এফাং প্ররত রভরনদট করিউটায
কদিাদজ গরত ফাাংরা 20 এফাং ইাংদযজীদত 28 ব্দ।

5 (াচ)
স্থা ী-4
অস্থা ী-1
2 (দুই)
স্থা ী

মকান স্বীকৃত রক্ষা মফাড য ইদত ব্যফা ফারণজৈ গ্রুদ রিতী রফবাদগ উচ্চ
য
ভাধ্যরভক াটিরপদকট
ফা ভভাদনয যীক্ষা উত্তীণ য  করিউটায চারনা
ফাস্তফ জ্ঞান।
মকান স্বীকৃত রক্ষা মফাড য ইদত ব্যফা ফারণজৈ রফবাদগ রিতী রফবাদগ উচ্চ
য
ভাধ্যরভক াটিরপদকট
ফা ভভামনয যীক্ষা উত্তীণ য।

1(এক)
স্থা ী

আদফদদনয মক্ষদে রনদভাক্ত তযাফরী প্রদমাজৈ দফ:
১.

2.

3.

4.

আদফদনে আগাভী 15/6/2017 তারযখ রফকার ০৫:০০ ঘটিকায ভদধ্য “রযচারক,ফস্ত্র রযদপ্তয, রফটিএভর বফন (৬ষ্ঠ তরা) ৭-৯,
কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫” এয রনকট ডাকদমাদগ মৌছাদত দফ। যারয মকান আদফ দন গ্রণ কযা দফ না। উক্ত তারযখ ও
ভদ য য মকান অফস্থাদতই আদফদন গ্রণদমাগ্য দফ না। খাদভয উদয আদফদনকৃত দদয নাভ, রনজ মজরা ও রফদল মকাটা (মরদ
থাদক) উদেখ কযদত দফ। আদফদনদেয রনধ যারযত স্থাদন 01 (এক) কর াদাট য াইদজয ছরফ আঠা রদদ রারগদ রদদত দফ
এফাং অরতরযক্ত 02 (দুই) কর াদাট য াইদজয ছরফ আদফদনদেয াদথ াংযুক্ত কদয রদদত দফ।
ফস্ত্র রযদপ্তদযয ওদ ফ াইট (www.dot.gov.bd) মনাটি মফাড য দত ডাউনদরাড কদয জনপ্রাদনয রনধ যারযত পযদভ
আদফদন কযদত দফ এফাং উক্ত ওদ ফাইট দত প্রদফদেয নমুনা ডাউনদরাড কদয পুযণ কযত : আদফদন দেয াদথ অফশ্যই
মপ্রযণ কযদত দফ (পদটাকর গ্রণদমাগ্য)।
আদফদনদেয াদথ প্রাথীদক অফশ্যই কর রক্ষাগতদমাগ্যতা , অরবজ্ঞতা, নাগরযকত্ব, চারযরেক নদে , জাতী রযচ ে /জন্
রনফন্ধন এফাং কর প্রকায প্ররক্ষ মণয নদেমূদয পদটাকর প্রথভ মে ণীয মগদজদটড যকারয কভযকতযা নাভযুক্ত ীর
ব্যফাযপূফ যক তৈার ত কদয ষ্টৈারায রদদ াংযুক্ত কযদত দফ এফাং প্রদত্ত প্রদফদেয নমুনা অন্যাদয মথামথবাদফ দুইটি
প্রদফে পূযণ পূফ যক 02(দুই) করয রনধ যারযত অাংদ াদাট য াইদজয ছরফ আঠা রদদ াংযুক্ত কযদত দফ।
প্রদফে মপ্রযদণয জন্য প্রাদকয ঠিকানা রররফদ্ধ 6/- টাকায ডাকটিরকট াংযুক্ত একটি 10.5˜×4.5˜ াইদজয মপযত খাভ
াংযুক্ত কযদত দফ।
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5.

এরতভ/মুরক্তদমাদ্ধা/মুরক্তদমাদ্ধায ন্তান/মুরক্তদমাদ্ধায ন্তাদনয ন্তান /ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী/আনায গ্রাভ প্ররতযক্ষা ফারনীয দস্য ও াধাযণ
প্রাথীদদয যকাযী ার্কযরায মভাতাদফক মকাটা অন্যযণ কযা দফ।

6.

এরতভখানা রনফাী ও ারযযীক প্ররতফন্ধীযা কর মজরা মথদক আদফদন কযদত াযদফন। ারযযীক প্ররতফন্ধীদদয দফ যাচ্চ ফ ীভা
ফ দয মক্ষদে এরপদডরবট গ্রণদমাগ্য দফ না।

7.

15/6/2017ইাং তারযদখ প্রাথীয ফ  ১৮-৩০ ফৎয এয ভদধ্য দত দফ। তদফ াযীরযক প্ররতফন্ধী ও মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ
মুরক্তদমাদ্ধাদদয পুে -কন্যাদদয মক্ষদে ফ ীভা দফ যাচ্চ ৩২ ফৎয ম যন্ত ররথরদমাগ্য। মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধাদদ য
নাতী/নাতনীদদয মক্ষদে ফ ীভা ৩০ (রে) ফৎয।

8.

মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধাদদয পুে -কন্যা মক্ষদে প্রভাণক রদদফ মুরক্তদমাদ্ধায যকারয মগদজট , মুরক্তদমাদ্ধা ভন্ত্রণার কর্তযক
ইস্যৈকৃত নদ ও মজরা /উদজরা মুরক্তদমাদ্ধা কভান্ড কাউরন্পর কর্তযক প্রতৈা ন দেয পদটাকর তৈা ন কদয দারখর কযদত দফ।
এছাড়া মুরক্তদমাদ্ধাদদয পুে -কন্যায পুে -কন্যাদদয মক্ষদে উদেরখত কাগজোরদ  ইউরন ন রযলদদয মচ াযম্যান
/রটি
কদযাদযদনয ও াড য কাউরন্পরয ও মৌয মভ য/কাউরন্পরয কর্তযক প্রাথীয াংদগ ফীয মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তমমাদ্ধায িকয িরকযত
প্রতৈা ন ে ও প্রাথীয রতা-ভাতায জাতী রযচ দেয পদটাকর তৈা ন কদয দারখর কযদত দফ।
রফজ্ঞরপ্তকৃত কর দদয জন্য ১০০/- টাকা মূদেয মাস্টার অড যায রযচারক, ফস্ত্র রযদপ্তয, ঢাকা এয অন্যকূদর আদফদদনয াদথ
দারখর কযদত দফ (ব্যাাংক ড্রাপট/ম-অড যায ও চারান কর গ্রণদমাগ্য নদ)।

9.

32 ফছয।

10.

ক্রুটিপূণ য/অম্পূণ য/রফরদে প্রাপ্ত দযখাস্ত/একই খাদভ একারধক আদফদন/আদফদদনয গাদ মকান প্রকায স্যারয থাকদর তা যারয
ফারতর ফদর গণ্য দফ। এছাড়া একজন প্রাথী মকফরভাে একটি দদই আদফদন কযদত াযদফন।

11.

যকারয, আধাযকারয ও স্বা ত্বারত াংস্থা চাকরযযত প্রাথীদদয অফশ্যই মথামথ কর্তযদক্ষয ভাধ্যদভ রনরদ যষ্ট তারযদখয ভদধ্য
আদফদন কযদত দফ। এদক্ষদে অরগ্রভ কর গ্রণদমাগ্য নদ।

12.

প্রাথী রনফ যাচনী যীক্ষা অাংগ্রদণয জন্য মকান প্রকায ভ্রভণ বাতা /জ্দরনক বাতা প্রাপ্য দফন না।

১3.
১৪.

এই রফজ্ঞরপ্তদত জাযীকৃত রনদ াগতব্য দদয াংখ্যা হ্রা-বৃরদ্ধ, রনদ াগ প্রদান ফা রনদ াগ রফজ্ঞরপ্ত ফারতর কযায মূদ ক্ষভতা কর্তযক্ষ
াংযক্ষণ কদযন।
রনদ াগপ্রাপ্তগণ ডাক্তাযী যীক্ষা অদমাগ্য মঘারলত দর রনদ াগ আদদ ফারতর ফদর গণ্য দফ।

15.

e¨envwiK/‡gŠwLK cixÿvq AskMÖn‡Yi mgq mKj g~j mb`cÎ cÖ`k©b Ki‡Z n‡e|

16.

wjwLZ/e¨envwiK/‡gŠwLK cixÿvq AskMÖn‡Yi Rb¨ †Kvb cÖKvi ågb ev •`wbK fvZv (wUG/wWG) cÖ`vb Kiv n‡e bv|
স্বাক্ষরযত/( রা রা ই ারপয )
উ-রযচারক (প্রান)
মপান : 8189451
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চাকরযয আদফদন পযভ
5×5 ম.রভ.
ছরফ
(ম্প্ররত মতারা, ০২ (দুই) কর)

১.
২.
৩.
৪.

দদয নাভ:
রফজ্ঞরপ্ত নেয:
প্রাথীয নাভ:

তারযখ:

রদন

ভা

ফৎয

ফাাংরা :
ইাংদযজীদত (ফড় অক্ষদয):
জাতী রযচ ে নেয:
জন্ রনফন্ধন নেয:

৫.
৭.
৮.
৯.
১০.

জন্ তারযখ:
রফজ্ঞরপ্তদত উদেরখত তারযদখ প্রাথীয ফ :
ভাতায নাভ:
রতায নাভ:
ঠিকানা:
ফাা/ড়ক
(নাভ/নেয):
গ্রাভ/াড়া/ভো:
ইউরন ন/ও াড য:
ডাকঘয:
মাস্টদকাড নেয:
থানা:
মজরা:

১১.
১২.
১৪.
১৬.

মমাগাদমাগ:
জাতী তা:
ধভয:

মম
মকান
একটি
ফছয

ফতযভান

মভাফাইর/মটররদপান নেয:

যীক্ষায নাভ

রফল

৬. জন্স্থান (মজরা):
ভা

রদন

স্থা ী

ই-মভইর (মরদ থাদক):
১৩. মজন্ডায:
১৫. মা:
রক্ষাগত মমাগ্যতা
রক্ষা প্ররতষ্ঠান
াদয ন

মফাড য/রফশ্বরফদ্যার

মগ্রড/মেণী/
রফবাগ

১৭.
১৮.
১৯.

অরতরযক্ত মমাগ্যতা (মরদ থাদক):
অরবজ্ঞতায রফফযণ (প্রদমাজৈ মক্ষদে):
মকাটা (টিক রদন):
মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধাদদয পুে-কন্যা/পুে-কন্যায পুে-কন্যা
এরতভ/াযীরযক প্ররতফন্ধী
ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী
আনায ও গ্রাভ প্ররতযক্ষা দস্য
অন্যান্য (উদেখ করুন):
২০. চারান/ব্যাাংক ড্রাপট/ম-অড যায নেয:
তারযখ:
রদন
ভা
ফৎয
২১. রফবাগী প্রাথী রকনা (টিক রদন):
ৈাঁ
না
প্রদমাজৈ ন
য
আরভ এ ভদভয অঙ্গীকায কযরছ মম, উদয ফরণ যত তথ্যাফরী ম্পূণ য তৈ। মভৌরখক যীক্ষায ভ উদেরখত তথ্য প্রভাদণয জন্য কর মূর াটিরপদকট
ও
মযকড যে উস্থান কযফ। মকান অতৈ প্রভারণত দর আইনান্যগ ারস্ত মবাগ কযদত ফাধ্য থাকফ।

তারযখ:

রদন

ভা

ফৎয
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প্রাথীয স্বাক্ষয

cÖ‡ek cÎ
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
e¯¿ cwi`ßi
wewUGgwm feb (6ô Zjv)
7-9 KvIivb evRvi, XvKv-1215|

(Awdm KZ©„K c~iYxq)

‡ivj b¤^i : .........................................

5 x 5 ‡m.wg.
01 Kwc Qwe
AvVv w`‡q
jvMv‡Z n‡e|

(cÖv_©x KZ©„K cyiYxq)

c‡`i bvg. ............................................
cÖv_©xi bvg. ...........................................

cixÿv †K‡›`ªi bvg : .............................

wcZv/¯^vgxi bvg. ....................................

cixÿvi ZvwiL : ..................................

wbR †Rjvi bvg. ....................................

cixÿvi mgq : ....................................

¯’vqx/eZ©gvb wVKvbv. ................................
..........................................................
..........................................................

1|

cixÿvi †K‡›`ª cÖ‡e‡ki mgq cÖ‡ekcÎwU cÖ`k©b Ki‡Z n‡e|

2|

‡gvevBj †dvb, K¨vjKz‡jUi I †Kvb B‡j±ªwb· mvgwMÖ wb‡q cixÿvi n‡j cÖ‡ek Kiv hv‡e bv|

3|

cixÿv ïiæi 15 wgwbU c~‡e© wba©vwiZ Avmb MÖnY Ki‡Z n‡e|

4|

cÖ‡qvRbxq Kjg, †cwÝj BZ¨vw` cixÿv_©x‡K mv‡_ Avb‡Z n‡e|

5|

cÖ‡ekcÎ Qvov †Kvb KvMRcÎ cixÿv_©xi wbKU cvIqv †M‡j Zuv‡K cixÿvq AskMÖnY n‡Z weiZ ivLv n‡e Ges
AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e|

6|

wjwLZ cixÿvq DËxY© cÖv_©x‡`i G cÖ‡ekcÎB cieZ©x e¨envwiK I †gŠwLK cixÿvi cÖ‡ekcÎ wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e,
bZzb K‡i Avi †Kvb cÖ‡ekcÎ Bmy¨ Kiv n‡e bv|
স্বাক্ষরযত/(রা রা ই ারপয )
উ-রযচারক (প্রান)
(চররত দার ত্ব)
রযচারক, ফস্ত্র রযদপ্তদযয দক্ষ।

we. `ª. G cÖ‡ekc‡Îi `yB Kwc h_vh_fv‡e c~iYc~e©K Avewk¨Kfv‡e Av‡e`bc‡Îi mv‡_ †cÖiY Ki‡Z n‡e|
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