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নাং-১৮.১৬.০০০০.৩৫২.১১.০১১.২১/১৭৪০                                  তাশযখ: ২২-১২-২০২১ শি. 

  শনদ াগ শফজ্ঞশি 

ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযদনয শনম্নশরশখত শূন্য দদ যাশয শনদ াদগয রদযে যমাগ্যতা  ম্পন্ন ফাাংরাদদদয 

স্থা ী নাগশযকদদয শনকট দত অনরাইদন দযখাস্ত আহ্বান কযা মাদচছ। পূযণদমাগ্য দদয নাভ , শযাগত যমাগ্যতা ও 

অন্যান্য তদেয শফফযণ শনম্নরূ:- 

 

ক্রভ নাং দদয নাভ 

(শফএশয যফতনদের- 

২০১৫ অনুমা ী) 

দ 

াংখ্যা 

ফ ীভা শযাগত যমাগ্যতা ও অশবজ্ঞতা 

১. াঁটশরশকায-কাভ 

কশম্পউটায অাদযটয 

যফতনদের: ১৬,০০০/-

৩৮,৬৪০/- 

০২ 

(দুই) 

অন্যেন ৩০ (শি) ফৎয 

তদফ শফবাগী   প্রাথীগদণয 

যযদি ৪০ (চশি) ফৎয 

ম পন্ত শশথরদমাগ্য। 

(ক) যকান স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যার  ইদত অন্যেন 

শিতী  যেশণ ফা ভভাদনয শশজশএদত 

স্দাতক ফা ভভাদনয শিশগ্র; 

(খ)কশম্পউটায ব্যফাদয  দযতা; 

(গ)ট পোদে ইাংদযশজ ও ফাাংরা  মথাক্রদভ 

প্রশত শভশনদট ফ পশন ম্ন ৮০ ও ৫০ দেয গশত 

এফাং 

(ঘ) টাইশাং এ ইাংদযশজ ও ফাাংরা  ফ পশনম্ন   

৩০ ও ২৫ দেয গশত। 

২. াঁটমুদ্রাযশযক-কাভ 

কশম্পউটায অাদযটয 

যফতনদের: ১১,৩০০/-

২৭,৩০০/- 

০৬ 

(ছ ) 

অন্যেন ৩০ (শি) ফৎয 

তদফ শফবাগী  প্রাথীগদণয 

যযদি ৪০ (চশি) ফৎয 

ম পন্ত শশথরদমাগ্য। 

(ক) যকান স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যার  ইদত অন্যেন 

শিতী  যেশণ ফা ভভাদনয শশজশএদত 

স্দাতক ফা ভভাদনয শিশগ্র; 

(খ) কশম্পউটায ব্যফাদয  দযতা; 

(গ)ট পোদে ইাংদযশজ ও ফাাংরা  মথাক্রদভ 

প্রশত শভশনদট ফ পশনম্ন  ৭০ ও ৪৫ দেয গশত 

এফাং 

(ঘ) টাইশাং এ ইাংদযশজ ও ফাাংরা  ফ পশনম্ন   

৩০ ও ২৫ দেয গশত। 

    ৩. অশপ কাযী-কাভ 

কশম্পউটায অাদযটয  

যফতনদের: ১০,২০০/-

২৪,৬৮০/- 

০৬ 

(ছ ) 

অন্যেন ৩০ (শি) ফৎয 

তদফ শফবাগী  প্রাথীগদণয 

যযদি ৪০ (চশি) ফৎয 

ম পন্ত শশথরদমাগ্য। 

(ক) যকান স্বীকৃত যফাি প  ইদত অন্যেন শিতী  

শফবাগ ফা  ভভাদনয শজশএদত উচ্চ 

ভাধ্যশভক ার্ট পশপদকট ফা ভভাদনয যীযা  

উত্তীণ প; 

(খ)কশম্পউটায ব্যফাদয  দযতা; 

(গ)টাইশাং এ ইাংদযশজ ও ফাাংরা  ফ পশনম্ন   

২০ ও ২০ দেয গশত। 

 

আদফদন াংক্রান্ত শনদদ পনাফশর ফণ পনা 

আদফদন প্রশক্র া এ শফজ্ঞশিয অধীদন আগ্র ী প্রাথীগণ যক শফএশয শনজস্ব অনরাইন জফ যাট পাদরয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযদত দফ। য রদযে http://job.bsc.gov.bd/এই ওদ ফ াইদট 

ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযন কর্তপক শনধ পাশযত আদফদনি পূযণ কদয অন রাইদন 

যযশজদেন কাম পক্রভ এফাং  যীযায শপ জভা প্রদান কযদত দফ।  আদফদনকাযীদদয 

ভদধ্য যমাগ্য প্রাথীদদযদক এএভএ যনার্টশপদকদনয ভাধ্যদভ শনদ াগ াংক্রান্ত 

যীযায ভ , স্থান ও াংশিষ্ট অন্যান্য শফল  মথাভদ  অফশত কযা দফ। 

অনরাইদন আদফদন ও যীযায 

শপ জভাদাদনয শুরুয তাশযখ 

শিদম্বয ২৩, ২০২১শি. ভ ঃ কার ৯.০০ ঘর্টকা। 

অনরাইদন আদফদন ও যীযায 

শপ জভাদাদনয যল তাশযখ 

জানু াশয ১৩, ২০২২শি. ভ ঃ যাত ১২.০০ ঘর্টকা। 

 

আদফদন াংক্রান্ত তোশদ 

 

 

 

 

ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযদনয শনদ াগ যীযা ২০২১ এয শফজ্ঞশি , অনরাইদন 

আদফদনি পূযদণয শন ভাফশর , যীযা  শপ প্রদাদনয শন ভাফশর  ও অন্যান্য 

প্রদ াজনী  তোশদ শফএশয শনজস্ব ওদ ফাইট www.bsc.gov.bd এ াও া 

মাদফ।    



আদফদন শপ ১ দত ৩ নাং ক্রশভদকয প্রশতর্ট দদয জন্য ১০০/- (একত) টাকা (অদপযৎদমাগ্য) 

যভৌশখক যীযা /াযাৎকাদযয 

ভ  প্রদ াজনী  মূর নদি 

(ক) কর শযাগত যমাগ্যতায নদি; (খ) অশবজ্ঞতায নদি (প্রদমাজে যযযি); 

(গ) প্রথভ যেণীয যগদজদটি কভ পকতপা কর্তপক প্রদত্ত চাশযশিক নদি ; (ঘ) স্থানী  

ইউশন ন শযলদ যচ াযম্যান /যৌযবায যভ য /ও াি প কাউশন্পরয কর্তপক প্রদত্ত 

নাগশযকত্ব নদি (ঙ) জাতী  শযচ ি(এনআইশি); 

যকাটাভুক্ত প্রাথীদদয জন্য 

শফদল শনদদ পনাফশর 

প্রাথী ীদ মুশক্তদমাদ্ধায ন্তান/মুশক্তদমাদ্ধায যাষ্য দর মুশক্তদমাদ্ধা যকাটা  আদফশদত 

চাকুশয প্রাথীদদযদক শনদম্নফশণ পত কাগজি প্রদ পন কযদত দফ :-    

(১) মুশক্তদমাদ্ধায জাতী  শযচ ি, জন্ তাশযখ, জন্ নদ;  

(২) মুশক্তদমাদ্ধায নদ নম্বয, মুশক্তফাতপা নম্বয ও তাশযখ;  

(৩) যগদজট নম্বয ও তাশযখ;  

(৪) ভন্ত্রণারদ য নদ নম্বয, তাশযখ ও স্মাযক নম্বয;  

(৫) ফামু নদ নম্বয ও তাশযখ;  

(৬) মুশক্তদমাদ্ধায নাশত-নাতনী দাফী কযায যযদি প্রাথীয জাতী  শযচ ি , শতা-

ভাতায জাতী  শযচ ি;  

(৭) মুশক্তদমাদ্ধায উত্তযাশধকাযী নদি  যাষ্যদদয যযদি উযুক্ত প্রভাণক শদদফ 

ইউশন ন শযলদদয যচ াযম্যান /যৌয যভ য /শর্ট কদ পাদযদনয ও াি প কাউশন্পরয 

কর্তপক প্রাথীয দে মুশক্তদমাদ্ধায ম্পকপ াংক্রান্ত প্রতে ন ি;  

(৮) ম্প্রশত মুশক্তযুদ্ধ শফল ক ভন্ত্রণারদ য ওদ ফাইদট প্রকাশত মুশক্তদমাদ্ধায নাভ ও 

অন্যান্য তোশদ ম্বশরত তাশরকায কশ। 

উজাতী  প্রাথীদদয যযদিঃ যজরা প্রাক কর্তপক প্রদত্ত নদ।   

শফ.দ্র: যকাটায যযদি ফ পদল/ারনাগাদ যকাশয শফশধভারা প্রদমাজে দফ। 

প্রাথীদদয ফ ীভা গত ২৫-০৩-২০২০শি. তাশযদখ প্রাথীয ফ   অন্যর্ধ্প  ৩০ ফছয দত দফ। তদফ 

মুশক্তদমাদ্ধা/ীদ মুশক্তদমাদ্ধায ন্তানদদয যযদি, প্রশতফন্ধীদদয যযদি ফ  অন্যর্ধ্প  ৩২ 

ফছয এফাং মুশক্তযমাদ্ধা/ীদ মুশক্তদমাদ্ধাদদয নাশত-নাতনীদদয যযদি ফ  অন্যর্ধ্প  ৩০ 

ফছয। ফ দয যযদি যকান এশপদিশবট গ্রণদমাগ্য দফ না।  

শফ.দ্র: শফবাগী  প্রাথীগদণয যযদি ৪০ (চশি) ফৎয ম পন্ত শশথরদমাগ্য। 

শফশফধ  শনফ পাচনী যীযা  (শরশখত-ব্যফাশযক-যভৌশখক)/াযাৎকায-এ অাংগ্রদণয 

জন্য প্রাথীদদযদক যকান প্রকায র্টএ/শিএ প্রদান কযা দফ না।  

 যকান তে যগান কদয ফা ভুর তে প্রদান কদয চাকুশযদত শনদ াগপ্রাি  দর 

াংশিষ্ট প্রাথীয শনদ াগাদদ ফাশতর কযা দফ এফাং তায শফরুদদ্ধ কদ ায 

আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। 

 যকাশয/আধা-যকাশয ও স্বা ত্বাশত প্রশতষ্ঠাদন চাকুশযযত প্রাথীদক 

অফশ্যই মথামথ কর্তপদযয ভাধ্যদভ আদফদন কযদত দফ , যকান অশগ্রভ কশ 

গ্রণদমাগ্য দফ না।  

 যকাটা ম্পশকপত প্রচশরত যকাশয শন ভ /নীশতভারা মথামথবাদফ অনুযণ 

কযা দফ। 

 শফজ্ঞশিদত উশিশখত দ াংখ্যা হ্রা -বৃশদ্ধ দত াদয। তাছাড়া , শনদ াগ 

াংক্রান্ত যম যকান শফলদ  কর্তপদযয শদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ।      

 আদফদনি গ্রণ , ফাছাই এফাং শনদ াদগয যযদি যকান  কাযণ দ পাদনা 

ব্যশতদযদক ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযন কর্তপদযয শদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর 

গণ্য দফ। এ শফজ্ঞশি আাংশক /ম্পূণ প শযফতপন /ফাশতর কযায যভতা 

কর্তপয াংযযণ কদয। 

 

তকীকযণ 

শনদ াগ াংক্রান্ত শফলদ  যকান দযয াদথ যকান প্রকায যমাগাদমাগ  এফাং আশথ পক যরনযদদনয আরাভত াও া যগদর তা 

প্রাথীয অদমাগ্যতা শদদফ গণ্য কযা দফ এফাং তাৎযশণক প্রাথীয শফরুদদ্ধ কদ ায আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। 

 

স্বাযশযত/- 

যভাাম্মদ আযাফুর আশভন (উশচফ) 

ভাব্যফস্থাক (প্রান) 

ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযন 

শফএশ বফন, ল্টদগারা যযাি, চট্টগ্রাভ। 

যমাগাদমাগ: ০৩১-৭২৪৮৩২ 


