
 
 

 

 

                            মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইননিং ক াম্পানী নিনমটটড   ‘‘ জ্বািানন ননরাপত্তা সট্ বাচ্চ অগ্রানি ার’’ 

(কপটরা্ািংিার এ টি ক াম্পানী) 

মধ্যপাড়া, পা্ বতীপুর, নিনাজপুর। 

www.mgmcl.org.bd 

পত্রনিং- ২৮.১৭.০০০০.৪০০.২৮.০০১.১৯/                                                                          তানরখঃ 

                       ননট াগ ন্জ্ঞনি 

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইননিং ক াম্পানী নিনমটটড (এমনজএমনসএি)-এর ননটনাক্ত স্থা ীপটি ৯ম কগ্রটড  ম ব তবা ননট াগ ও প্যাটনি ততরীর উটেটে 

্ািংিাটিটের প্রকৃত নাগনর টির নন ট হটত http://mgmcl.teletalk.com.bd ওট ্সাইটট Online-এ িরখাস্ত 

আহ্বান  রা যাটে: 

ক্রঃ

নিং 

পদের নাম পে 

সংখ্যা 

 কগ্রড ও ক্তনটেি 

(জাতী  ক্তন কেি’১৫) 

নেক্ষাগত কযাগ্যতা ও অনিজ্ঞতা 

১. ২. ৩. ৪. ৫. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. 

 

সহ ারী প্রট ৌেিী (সসসিল) ৩ কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত সিশ্বসিদ্যালয় হদত সিএসসস ইন সসসিল ইসিসনয়াসরং 

সিসি  

অথিা ৫ িছদরর অসিজ্ঞতাসহ সংসিষ্ট সিষদয় সিদলামা-ইন-

ইসিসনয়াসরং। 

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/দেসি/সমমাদনর সসসিসপএ 

িহিদ াগ্য নয়।   

সহ ারী প্রট ৌেিী 

(ইদল সি যাল এন্ড ইদল িসন ) 
৪ কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত সিশ্বসিদ্যালয় হদত সিএসসস ইন ইদল সি যাল এন্ড 

ইদল িসন  ইসিসনয়াসরং / ইদল সি যাল 

ইসিসনয়াসরং/ইদল িসন  ইসিসনয়াসরং/ ইদল িসনক্স এন্ড 

 সমউসনদ শন ইসিসনয়াসরং সিসি  

অথিা ৫ িছদরর অসিজ্ঞতাসহ সংসিষ্ট সিষদয় সিদলামা-ইন-

ইসিসনয়াসরং। 

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/দেসি/সমমাদনর সসসিসপএ 

িহিদ াগ্য নয়।   

 

সহ ারী প্রট ৌেিী 

(দম াসন যাল) 
৭ কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত সিশ্বসিদ্যালয় হদত সিএসসস ইন কম াসন যাল 

ইসিসনয়াসরং সিসি  

অথিা ৫ িছদরর অসিজ্ঞতাসহ সংসিষ্ট সিষদয় সিদলামা-ইন-

ইসিসনয়াসরং। 

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/দেসি/সমমাদনর সসসিসপএ 

িহিদ াগ্য নয়।   

 

সহ ারী প্রট ৌেিী (মাইসনং) ৩ কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত সিশ্বসিদ্যালয় হদত সিএসসস ইন মাইসনং ইসিসনয়াসরং/ 

কপদিাসলয়াম এন্ড মাইসনং ইসিসনয়াসরং/ কপদিাসলয়াম এন্ড 

সমনারাল সরদসাস স ইসিসনয়াসরং সিসি  

অথিা ৫ িছদরর অসিজ্ঞতাসহ সংসিষ্ট সিষদয় সিদলামা-ইন-

ইসিসনয়াসরং। 

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/দেসি/সমমাদনর সসসিসপএ 

িহিদ াগ্য নয়।   

চলমান পাতা/২ 

০৮ অিহায়ি ১৪২৮ িঙ্গাব্দ 

 ২৩ নদিম্বর ২০২১ নরঃ। 

 



 

-২- 

ক্রঃ

নিং 

পদের নাম পে 

সংখ্যা 

 কগ্রড ও ক্তনটেি 

(জাতী  ক্তন কেি’১৫) 

নেক্ষাগত কযাগ্যতা ও অনিজ্ঞতা 

২. 
সহ ারী ব্যিস্থাপ  

(আইসসটি) 

 

২ 

কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত সিশ্বসিদ্যালয় হদত সিএসসস ইন  সিউটার সাদয়ন্স এন্ড 

ইসিসনয়াসরং/ সিউটার সাদয়ন্স /ইদল িসনক্স এন্ড কটসল সমউসনদ শন 

ইসিসনয়াসরং/ইদল িসনক্স এন্ড  সমউসনদ শন ইসিসনয়াসরং/ইনফরদমশন 

এন্ড কটসল সমউসনদ শন ইসিসনয়াসরং/ ইদল সি যাল এন্ড ইদল িসন  

ইসিসনয়াসরং/ইদল সি যাল এন্ড  সিউটার ইসিসনয়াসরং/ইনফরদমশন 

এন্ড  সমউসনদ শন ইসিসনয়াসরং/সফটওয়যার ইসিসনয়াসরং/ইনফরদমশন 

কট দনালসি সিসি 

অথিা ৫ িছদরর অসিজ্ঞতাসহ সংসিষ্ট সিষদয় সিদলামা-ইন-ইসিসনয়াসরং। 

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/দেসি/সমমাদনর সসসিসপএ িহিদ াগ্য নয়। 

 

৩. 

 

সহ ারী ব্য্স্থাপ  

(আইন) 

 

 

১ 

 

কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত সিশ্বসিদ্যালয় হদত ল/ ল এন্ড িাসিস/ ল এন্ড ল্যান্ড 

এযািসমসনদেশন সিষদয় প্রথম কেসি/সমমাদনর স্নাতদ াত্তর সিসি অথিা 

সিতীয় কেসি/সমমাদনর স্নাত (সম্মান)সহ সিতীয় কেসি/সমমাদনর 

স্নাতদ াত্তর সিসি 

অথিা সংসিষ্ট সিষদয় ৪ িছর কময়ােী স্নাত (সম্মান) সিসি। 

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/ কেসি/সমমাদনর সসসিসপএ িহিদ াগ্য নয়। 

 

৪. 

 

সহ ারী ব্য্স্থাপ   

(সািারণ) 

 

 

৬ 

 

কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত সিশ্বসিদ্যালয় হদত ক  ক ান সিষদয় প্রথম কেসি/সমমাদনর 

স্নাতদ াত্তর সিসি অথিা সিতীয় কেসি/সমমাদনর স্নাত (সম্মান)সহ 

সিতীয় কেসি/সমমাদনর স্নাতদ াত্তর সিসি 

অথিা ৪ িছর কময়ােী স্নাত /স্নাত (সম্মান) সিসি।  

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/দেসি/ সমমাদনর সসসিসপএ িহিদ াগ্য নয়। 

 

৫. 

 

সহ ারী ব্য্স্থাপ   

(নহসা্ ও অর্ ব) 

 

 

৭ 

 

কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

এ াউসটং/ এ াউসটং এন্ড ইনদফারদমশন সসদিম/ ম্যাদনিদমট 

িযাসিি/ ম্যাদনিদমট/ম্যাদনিদমট ইনফরদমশন সসদিম/ফাইনান্স/ 

ফাইনান্স এন্ড ব্যাংস ং/ব্যাংস ং এন্ড ইনু্সদরন্স /মাদ সটিং/ইটারন্যাশনাল 

সিিদনস সিষদয়  প্রথম কেসি/সমমাদনর স্নাতদ াত্তর সিসি অথিা সিতীয় 

কেসি/সমমাদনর স্নাত (সম্মান)সহ সিতীয় কেসি/সমমাদনর স্নাতদ াত্তর 

সিসি অথিা িাসিসিয  সিষদয়  ৪ িছর কময়ােী স্নাত (সম্মান) 

সিসি/সিসিএ/সসএ অথিা আইসসএমএ(ইটারসমসিদয়ট)/এমসিএ। 

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/দেসি/সমমাদনর সসসিসপএ িহিদ াগ্য নয়। 

 

৬. 

 

সহ ারী ব্য্স্থাপ   

(ভূ-তত্ত্ব) 

 

 

৩ 

 

কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত ন্শ্বন্দ্যাি  হটত সিওলসি/ সিওলসি এন্ড 

মাইসনং/সিওলসি যাল সাদয়ন্স ন্ষট  প্রথম কেসি/সমমাদনর 

স্নাতদ াত্তর সিসি অথিা সিতীয় কেসি/সমমাদনর স্নাত (সম্মান)সহ 

সিতীয় কেসি/সমমাদনর স্নাতদ াত্তর সিসি অথিা সংসিষ্ট সিষদয় ৪ িছর 

কময়ােী স্নাত (সম্মান) সিসি। 

ক ান পরীক্ষায় তৃতীয় সিিাগ/দেসি/সমমাদনর সসসিসপএ িহিদ াগ্য নয়। 

 

৭. 

 

সহ ারী ব্য্স্থাপ  

(টমনডট ি) 

 

 

১ 

 

কগ্রড-৯ম 

টাঃ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

 

স্বীকৃত কমসিদ ল  দলি হদত এমসিসিএস সিসিসহ সিএমসিসস-এর 

করসিদেশন নম্বর প্রাপ্ত অথিা কেদশর িাসহদর এমসিসিএস সমমাদনর সনে 

প্রাপ্ত  া সিএমসিসস  তৃস  অনুদমাসেত হদত হদি এিং সিএমসিসস-এর 

করসিদেশন নম্বর থা দত হদি। 

 

চলমান পাতা/৩ 

 



-৩- 

েতবা্িীঃ 

১। আট্িন ারীর ্ স ২৫-০৩-২০২০ নরঃ তানরটখ ১৮ ্ছর কর্ট  ৩০ ্ছটরর মটধ্য হটত হট্। ্ীর মুনক্তটযাদ্ধা/েনহি ্ীর 

মুনক্তটযাদ্ধার পুত্র- ন্যার এ্িং োরীনর  প্রনত্ন্ধী প্রার্ীটির কক্ষটত্র ্ সসীমা ১৮-৩২ ্ছর । তট্ ্ীর মুনক্তটযাদ্ধা/েনহি ্ীর 

মুনক্তটযাদ্ধার পুত্র- ন্যার পুত্র- ন্যাটির কক্ষটত্র ্ সসীমা ১৮-৩০ ্ছর। সহ ারী ব্য্স্থাপ  (টমনডট ি) পটির কক্ষটত্র সট্ বাচ্চ 

্ সসীমা ৩২ ্ৎসর। এসএসনস সনিপটত্রর নিনত্তটত ্ স ননি বারণ  রা হট্। ্ স প্রমাটণর কক্ষটত্র এনিটডনিট গ্রহণ কযাগ্য ন । 

  

২। সর ানর, আিা-সর ানর ও স্বা ত্তোনসত সিংস্থা’   ম বরত প্রার্ীগণট  অ্েই যর্াযর্  র্তবপটক্ষর অনুমনতক্রটম আট্িন  রটত 

হট্। কমৌনখ  পরীক্ষার সম  ঐ  র্তবপটক্ষর অনাপনত্তপত্র িানখি  রটত হট্। 

  

৩। `O’ Level ও `A’ Level পাস হদল কেশীয় সংসিষ্ট সশক্ষা কিাি স হদত ইস্যযকৃত সমমান সাটিসফদ ট (Equivalence 

Certificate) এিং সিদেশী সিশ্বসিদ্যালয় হদত সিসিপ্রাপ্ত হদল কেশীয় সংসিষ্ট সিশ্বসিদ্যালয়/সিশ্বসিদ্যালয় মঞ্জুরী  সমশন হদত 

ইস্যযকৃত সমমান সাটি সসফদ ট (Equivalence Certificate) অনু ায়ী সিিী ও ফলাফদলর ( কেসি / সিিাগ / সিসপএ / 

সসসিসপএ উদেখসহ) তথ্য প্রোন  রদত হদি।  

  

৪।  এ ই প্রাথী এ াসি  পদে আদিেন  রদত পারদিন না। এ ই প্রাথী এদ র অসি  পদে আদিেন  রদল আদিেন িাসতল সহদসদি 

গণ্য হদি।  

  

৫। কমৌনখ  পরীক্ষার সম  স ি সনি পটত্রর মূি নপ ও Application Form এ্িং স ি  াগজপটত্রর সতযান ত ছা ানিনপ 

িানখি  রটত হট্। এছাড়া, কজিার স্থা ী ্ানসন্দা প্রমাণ নহটসট্ ইউনন ন পনরষি/কপৌরসিা/নসটি  টপ বাটরেন  র্তব  প্রিত্ত সনি 

এ্িং আট্িন ারী ্ীর মুনক্তটযাদ্ধা/েনহি ্ীর মুনক্তটযাদ্ধার পুত্র- ন্যা হটি সনাক্ত রটণর কক্ষটত্র জনপ্রোসন মন্ত্রণাি   র্তব  

জানরকৃত স্ বটেষ পনরপত্র অনুসরণ  রা হট্। 

  

৬। ক ান তথ্য কগাপন  টর ্া ভুি তথ্য প্রিান  টর চা নরটত ননট াগ প্রাি হটি এ্িং পর্তীটত কয ক ান সম  তা প্রমানণত হটি 

সিংনিষ্ট প্রার্ীর ননট াগাটিে ্ানতি  রা হট্ এ্িং তার ন্রুটদ্ধ আইনানুগ ব্য্স্থা গ্রহণ  রা হট্। 

  

৭। অসম্পূণ ব ও ক্রুটিপূণ ব আট্িন ক ান  ারণ িে বাটনা ব্যনতটরট ই ্ানতি ্টি গণ্য হট্। 

  

৮।  র্তবপক্ষ ক ান  ারণ িে বাটনা ব্যনতটরট  কয ক ান িরখাস্ত গ্রহণ ্া ্ানতটির ক্ষমতা সিংরক্ষণ  টরন এ্িং ননট াগ ন্জ্ঞনি প্রচাটরর 

 ারটণ  র্তবপক্ষ ননট াগ প্রিান  রটত ন িং্া নিনখত/কমৌনখ  পরীক্ষার  াড ব ইস্যয  রটত ্াধ্য র্া ট্ না । শূন্য পটির সিংখ্যা  ম 

্া ক্েী এ্িং ননট াটগর সম  ক াম্পাননর অনুটমানিত অগ বাটনাগ্রাম-এর পিনাম অনুযা ী পিা ন  রা হট্। ননট াগ প্রনক্র া  

 র্তবপটক্ষর নসদ্ধান্ত চূড়ান্ত ্টি গণ্য হট্।  

  

৯। এই ননট াগ ন্জ্ঞনি সম্পন বত কয ক ান সিংটোিন, সিংটযাজন (যনি র্াট ) এমনজএমনসএি’র ননজস্ব ওট ্সাইটট 

(mgmcl.org.bd) পাও া যাট্। 

  

১০। আট্িনপত্র পূরণ সিংক্রান্ত েতবা্িী: 

 ( ) পরীক্ষা  অিংেগ্রহটণর ইচ্ছু  প্রার্ীগণ http://mgmcl.teletalk.com.bd এই ওট ্সাইটট আট্িনপত্র পূরণ 

 রটত পারট্ন । আট্িটনর সম সীমা নননরূপ: 

Online- এ আট্িনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার নি জমািান শুরুর তানরখ ও সম  : ২৪-১১-২০২১ নরঃ স াি-১০টা। 

Online- এ আট্িনপত্র জমািাটনর কেষ তানরখ ও সম  : ২৩-১২-২০২১ নরঃ, ন্ াি-০৫.০০টা। 

 

 উক্ত সম সীমার মটধ্য User ID প্রাি প্রার্ীগণ Online- এ আট্িনপত্র Submit- এর সম  কর্ট  পর্তী ৭২ (্াহাত্তর) 

ঘন্টার মটধ্য এসএমএস এ পরীক্ষার নি জমা নিটত পারট্ন। 

 

(খ) Online- এ আট্িনপটত্র প্রার্ী তাঁর স্বাক্ষর ( তিঘ বয ৩০০ x ৮০ pixel) ও রনিন ছন্ ( তিঘ বয ৩০০ x ৮০ pixel) েযান 

 টর ননি বানরত স্থাটন Upload  রট্ন। 

চলমান পাতা/৪ 

 

http://mgmcl.teletalk.com.bd/


-৪- 

 (গ)  Online  আট্িনপটত্র পূরণকৃত তথ্যই কযটহতু পর্তী স ি  ার্য্কক্রবটম ব্য্হৃত হট্, কসটহতু Online-এআট্িনপত্র 

Submit  রার পূট্ বই স ি তটথ্যর সঠি তা সম্পট ব  প্রার্ী ননটজ েতিাগ নননিত হট্ন। 

 
 

 (ঘ) প্রার্ী  Online-এ পূরণকৃত আট্িনপটত্রর এ টি রনিন নপ্রন্ট  নপ পরীক্ষা সিংক্রান্ত কযট ান প্রট াজটনর সহা   নহটসট্ 

সিংরক্ষণ  রট্ন। 
 

(ঙ) SMS কপ্ররটণর নন মা্িী ও পরীক্ষার নি প্রিান: 
 

Online- এ আট্িনপত্র ( Application Form) যর্াযর্িাট্ পূরণ  টর ননটি বেনা মটত ছন্ এ্িং স্বাক্ষর Upload 

 টর আট্িনপত্র Submit  রা সম্পন্ন হটি  নম্পটাটর ছন্সহ  Application Preview কিখা যাট্। ননভু বিিাট্ 

আট্িনপত্র  Submit  রা সম্পন্ন প্রার্ী এ টি User ID, ছন্ এ্িং স্বাক্ষরযু্ক্ত এ টি Applicant’s copy  পাট্ন। 

উক্ত Applicant’s copy  প্রার্ী download পূ্ ব  রনিন নপ্রন্ট  টর সিংরক্ষণ  রট্ন। Applicant’s copy কত 

এ টি User ID নম্বর কি া র্া ট্ এ্িং User ID নম্বর ব্য্হার  টর প্রার্ী ননটনাক্ত পদ্ধনতটত কয ক ান Teletalk 

pre-paid mobile নম্বটরর মাধ্যটম ০২টি SMS  টর ্নণ বত পটির জন্য পরীক্ষার নি ্া্ি ৫০০/- টা া অননি  ৭২ 

(্াহাত্তর) ঘন্টার মটধ্য জমা নিট্ন। এখাটন ন্টেষিাট্ উটেখ্য কয,  Online- এ আট্িনপটত্রর স ি অিংে পূরণ  টর 

Submit  রা হটিও পরীক্ষার নি জমা না কি া পযন্ত  Online- এ আট্িন পত্র ক ান অ্স্থাটতই গৃহীত হট্ না। 
 

 প্রর্ম SMS: MGMCL < space> User ID  নিটখ  Send  রটত হট্ 16222 নম্বটর। 

Example: MGMCL ABCDEF 

 

Reply: Applicant’s Name, TK…….., will be charged as application fee. Your 

PIN is 12345678. To pay fee Type MGMCL < space> Yes < space> PIN and 

Send to 16222.  

 নিতী  SMS: MGMCL < space>  Yes < space> PIN  নিটখ  Send  রটত হট্ 16222 নম্বটর। 

 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment complete successfully for 

MGMCL Application for post xxxxxxxxxxxxxx User ID is ( ABCDEF) and 

Password (xxxxxxxx). 

 

 

(চ) প্রট্ে পত্র  প্রানির ন্ষ টি http://mgmcl.teletalk.com.bd ওট ্সাইটট এ্িং প্রার্ীর কমা্াইি কিাটন 
SMS-এর মাধ্যটম ( শুধুমাত্র কযাগ্যপ্রার্ীটিরট  ) যর্া সমট  জানাটনা হট্। Online  আট্িন পটত্র প্রার্ীর প্রিত্ত কমা্াইি 

কিাটন পরীক্ষা সিংক্রান্ত যা্তী  কযাগাটযাগ সম্পন্ন  রা হট্ ন্িা  উক্ত নম্বরটি সা্ বক্ষনণ  সচি রাখা, SMS পড়া এ্িং প্রাি 

ননটি বেনা তাৎক্ষনণ িাট্ অনুসরণ  রা ্াঞ্ছনী  । 
 

(ছ) SMS-এ প্রাি User ID এ্িং Password ব্য্হার  টর পর্তীটত করাি নম্বর, পটির নাম, ছন্, পরীক্ষার তানরখ, 

সম  ও স্থাটনর/ ক টের নাম ইতযানি তথ্য সিং্নিত প্রট্েপত্র প্রার্ী Download পূ্ ব  রনিন Print  টর ননট্ন। প্রার্ী 

প্রট্েপত্রটি নিনখত পরীক্ষা  অিংেগ্রহটণর সমট  এ্িং উত্তীণ ব হটি কমৌনখ  পরীক্ষার সমট  অ্েই প্রিে বন  রট্ন; 

 (জ)  শুধুমাত্র কটনিট  নপ্র-কপ্রইড কমা্াইি কিান কর্ট  প্রার্ীগণ ননন্নণ বত পদ্ধনত অনুসরণ  টর ননজ ননজ  User ID এ্িং 

Password পুনরুদ্ধার  রটত পারট্ন। 

i. User ID জানা র্া টি:   MGMCL < space> Help < space> User< space> User 

ID &  Send to 16222. 

Example :MGMCL Help User ABCDEF & Send to 16222. 
 

ii. PIN Number জানা র্া টি: MGMCL < space> Help < space> PIN< space> 

PIN No &  Send to 16222. 

Example :MGMCL Help PIN 123456 & Send to 16222. 
 

 (ঝ) Online-আদিেন  রদত ক ান সমস্যা হদল ক  ক ান কটসলট  কমািাইল নম্বর কথদ  ১২১ এ  ল  রুন। এছাড়াও 

vas.query@teletalk.com.bd এই ই-কমইদল ক াগাদ াগ  রা  াদি।  

১১।  ক ান তিন্র ্া স্যপানরে প্রার্ীর অটযাগ্যতা ্টি ন্ট্নচত হট্। প্রার্ীট  নিনখত/কমৌনখ  পরীক্ষা  অিংেগ্রহটণর জন্য ক ান 

টিএ/নডএ প্রিান  রা হট্ না। 

 

 

মহাব্যিস্থাপ  (প্রশাসন ও কসিা) 
 

http://mgmcl.teletalk.com.bd/
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