
 

 

 বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন 
আদমজী �কাট � (এেন�-১), ১১৫-১২০ মিতিঝল বা/এ 

                                ঢাকা-১০০০। 

 

  
 

বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন (িবেজএমিস) এর  �ধান/আ�িলক কায �ালয় ও আওতাধীন িমলস�েহ িন�বিন �ত �� পেদ িনেয়ােগর লে� বাংলােদেশর �ায়ী নাগিরেকর িনকট হেত দরখা� আহবান করা যাে�ঃ 
 

 

�ঃ 

নং 
পেদর নাম ও ��ল 

পদ 

সং�া 
িশ�াগত �যা�তা, অিভ�তা, বয়স �য �জলার �াথীগণ আেবদন করেত পারেবন 

১ িচিকৎসা কম �কত�া 

১৮৫০০-২৯৭০০/- 
০৫ 

এমিবিবএস িড�ীসহ �কান িশ� �িত�ান বা সরকারী 

অিফেস ৫ বছেরর অিভ�তা।  বয়সঃ অ��� ৩৫ 

বছর।  

সকল �জলা 

২ সহঃ িচিকৎসা কম �কত�া 

১১০০০-২০৩৭০/- 
০৮ 

এমিবিবএস িড�ী। ৩ বছেরর বা�ব অিভ�তা স�� 

�াথ�েদর অ�ািধকার �দয়া হ�ব। বয়সঃ অ��� ৩০ 

বছর। 

সকল �জলা 

৩ সহঃ �ব�াপক (ভা�ার �য়) 

১১০০০-২০৩৭০/- 
০৩ 

২য় ��ণীর মা�াস � িড�ী/ এমিবএ িড�ী এবং সংি�� 

��ে� িশ�াে�ার ৩ বছ�রর বা�ব অিভ�তা থাকেত 

হ�ব। বয়সঃ অ��� ৩০ বছর। 

সকল �জলা 

৪ সহঃ �ব�াপক (িবপণন) 

১১০০০-২০৩৭০/- 
০৪ 

�বসায় �শাসন/ বািণজ�/অথ �নীিত/ িবপণন/ 

�ব�াপনায় ২য় ��ণীর মা�াস � িড�ীসহ সংি�� ��ে� 

িশ�াে�ার ৩ বছ�রর অিভ�তা। বয়সঃ অ��� ৩০ 

বছর। 

সকল �জলা 

৫ সহঃ �ব�াপক (মানিনয়�ণ) 

১১০০০-২০৩৭০/- 
০৪ 

ব� ��ি�েত �াতক িড�ীধারী অথবা ব� ��ি�েত 

িডে�ামাসহ সংি�� ��ে� িশ�াে�ার ৫ বছ�রর 

অিভ�তা থাকেত হেব। বয়সঃ অ��� ৩০ বছর। 

সকল �জলা  

৬ সহঃ সম�য় কম �কত�া (ভা�ার) 

৬৪০০-১৪২৫৫/- 
০৩ 

২য় ��ণীর �াতক িড�ীধারী এবং সংি�� ��ে� 

িশ�াে�ার ৩ বছ�রর বা�ব অিভ�তা অথবা য� 

�েকৗশেল িডে�ামাসহ সংি�� ��ে� িশ�াে�ার ৩ 

বছ�রর বা�ব অিভ�তা থাকেত হেব। বয়সঃ অ��� 

৩০ বছর। 

সকল �জলা 

৭ সহঃ সম�য় কম �কত�া (ভা�ার �য়)  

৬৪০০-১৪২৫৫/- 
০৩ 

২য় ��ণীর �াতক িড�ীধারী এবং  সংি�� ��ে� 

িশ�াে�ার ৩ বছ�রর বা�ব অিভ�তা থাকেত হেব । 

বয়সঃ অ��� ৩০ বছর। 

সকল �জলা 

৮ সহঃ িব�য় কম �কত�া 

৬৪০০-১৪২৫৫/- 
০৮ 

অথ �নীিত/বািণজ�/িবপণন/�ব�াপনা/�বসায় �শাসন 

িবষেয় ২য় ��ণীেত �াতক। বয়সঃ অ��� ৩০ বছর। 
সকল �জলা 

৯ মানিনয়�ণ সহকারী 

৫৯০০-১৩১২৫/- 
২৪ 

িব�ােন �াতক িড�ী সংি�� ��ে� অিভ� �াথ�েদর 

অ�ািধকার �দয়া হেব। বয়সঃ অ��� ৩০ বছর। 

ঢাকা, গাজী�র, মািনকগ�, �ি�গ�, নারায়নগ�,  ফিরদ�র, �গাপালগ�, মাদারী�র, 
রাজবাড়ী, শিরয়ত�র, জামাল�র, �শর�র, িকেশারগ�, �ন�েকানা, টা�াইল, চ��াম, 
ক�বাজার, খাগড়াছিড়, বা�রবান, রা�ামা�, �িম�া, �া�ণবািড়য়া, �ফনী, ল�ী�র, 
িদনাজ�র, প�গড়, ঠা�রগ�ও, রং�র, গাইবা�া, লালমিনরহাট, �িড়�াম, িনলফামারী, 
ব�ড়া, জয়�রহাট, পাবনা, িসরাজগ�, রাজশাহী, নওগ�, নােটার, চ�পাইনবাবগ�, বােগরহাট, 
সাত�ীরা, িঝনাইদহ, মা�ড়া, নড়াইল, �ি�য়া, �য়াডাংগা, �মেহর�র, বিরশাল, �ভালা, 
ঝালকা�, বর�না, প�য়াখালী, িসেলট, হিবগ�, �মৗলভীবাজার, �নামগ�  (তেব �ি�েযা�া, 
�ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া/��-ক�ার ��-ক�া, �িতব�ী ও এিতম 
�কাটার �াথ�গণ সকল �জলা �থেক আেবদন করেত পারেবন) 

১০ ক�াউ�ার/ফাম �ািস� 

৪৭০০-৯৭৪৫/- 
১৩ 

�কান সরকারী �িত�ান হ�ত ক�াউ�ারশীপ বা 

ফাম �ািস� �কাস � পাশসহ ৩ বৎসেরর অিভ�তা। বয়সঃ 

অ��� ৩০ বছর। 

ঢাকা, গাজী�র, মািনকগ�, �ি�গ�, নরিসংদী, ফিরদ�র, �গাপালগ�, মাদারী�র, 
রাজবাড়ী, শিরয়ত�র, জামাল�র, �শর�র, িকেশারগ�, �ন�েকানা, ময়মনিসংহ, চ��াম, 
ক�বাজার, খাগড়াছিড়, বা�রবান, রা�ামা�,  �া�ণবািড়য়া, চ�দ�র, �নায়াখালী, ল�ী�র, 
িদনাজ�র, প�গড়, ঠা�রগ�ও, রং�র, গাইবা�া, লালমিনরহাট, �িড়�াম, িনলফামারী, 
ব�ড়া, জয়�রহাট, পাবনা, িসরাজগ�, রাজশাহী, নওগ�, নােটার, চ�পাইনবাবগ�, �লনা, 
বােগরহাট, সাত�ীরা, যেশার, িঝনাইদহ, নড়াইল, �ি�য়া, �য়াডাংগা, �মেহর�র, বিরশাল, 
ঝালকা�, িপেরাজ�র, বর�না, প�য়াখালী, িসেলট, হিবগ�,�মৗলভীবাজার, �নামগ�  (তেব 
�ি�েযা�া, �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া/��-ক�ার ��-ক�া, �িতব�ী ও 
এিতম �কাটার �াথ�গণ সকল �জলা �থেক আেবদন করেত পারেবন) 

১১ পরী�ক (মানিনয়�ণ) 

৪৭০০-৯৭৪৫/- 
২০ 

িব�ােন উ� মা�িমক পাশ । অিভ� �াথ�গণ 

অ�ািধকার পােবন। বয়সঃ অ��� ৩০ বছর। 

ঢাকা, গাজী�র, মািনকগ�, �ি�গ�, ফিরদ�র, �গাপালগ�, মাদারী�র, রাজবাড়ী, 
শিরয়ত�র, �শর�র, িকেশারগ�, �ন�েকানা, ময়মনিসংহ,  চ��াম, ক�বাজার, খাগড়াছিড়, 
বা�রবান, রা�ামা�, �িম�া, �া�ণবািড়য়া, চ�দ�র, �নায়াখালী, �ফনী, ল�ী�র, িদনাজ�র, 
প�গড়, ঠা�রগ�ও, রং�র, গাইবা�া, লালমিনরহাট, �িড়�াম, িনলফামারী,  জয়�রহাট, 
পাবনা, িসরাজগ�, রাজশাহী, নওগ�, নােটার, চ�পাইনবাবগ�, বােগরহাট, সাত�ীরা, 
িঝনাইদহ, মা�ড়া, নড়াইল, �য়াডাংগা, �মেহর�র,  �ভালা, িপেরাজ�র, প�য়াখালী, িসেলট, 
হিবগ�, �মৗলভীবাজার, �নামগ� (তেব �ি�েযা�া, �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-
ক�া/��-ক�ার ��-ক�া, �িতব�ী ও এিতম �কাটার �াথ�গণ সকল �জলা �থেক আেবদন 
করেত পারেবন) 

১২ গাড়ীচালক 

৪৭০০-৯৭৪৫/- 
২০ 

অ�ম ��ণী পয �� িশ�াগত �যা�তা এবং 

ভারী/হালকা �াইিভং লাইেস�সহ �কান �িত�ােন 

গাড়ী চালক িহেসেব ৫ বৎসেরর অিভ�তা থাকেত 

হেব। বয়সঃ অ��� ৩০ বছর। 

ঢাকা, গাজী�র, মািনকগ�, নারায়নগ�, রাজবাড়ী, জামাল�র, �শর�র, িকেশারগ�, 
�ন�েকানা, ময়মনিসংহ, টা�াইল, চ��াম, ক�বাজার, খাগড়াছিড়, বা�রবান, রা�ামা�, 
িদনা��র, প�গড়, ঠা�রগ�ও, রং�র, গাইবা�া, লালমিনরহাট, �িড়�াম, িনলফামারী, 
ব�ড়া, পাবনা, িসরাজগ�, নওগ�, নােটার, চাপাইনবাবগ�, বােগরহাট, সাত�ীরা যেশার, 
িঝনাইদহ, �ি�য়া, �য়াডাংগা, �ভালা, বর�না, প�য়াখালী, িসেলট, হিবগ�,�মৗলভীবাজার, 
�নামগ�  (তেব �ি�েযা�া, �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া/��-ক�ার ��-
ক�া, �িতব�ী ও এিতম �কাটার �াথ�গণ সকল �জলা �থেক আেবদন করেত পারেবন) 

 

 

শত�াবলীঃ 

১.  আেবদনকারীেক শত�াবলী ৯ এর আেবদন পে�র ন�না ছেক আেবদন করেত হেব (ন�না ছক www.bjmc.gov.bd এর �না�শেবােড � পাওয়া যােব)। উ� আেবদন পে�র সােথ িন�বিণ �ত কাগজপ� সং�� 
করেত হেবঃ   

 (ক)  আেবদনকারীেক “বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন” এর অ��েল �য �কান তফসীল �াংক হেত �ং নং ০১ হেত ০৮ পেদর জ� ৩০০/- (িতনশত ) টাকা এবং �ং নং ০৯ হেত ১২  পেদর জ� ২০০/- 
(�ইশত) টাকা �ে�র (অেফরৎেযা�) MICR �� �াংক �াফ�/�প-অড �ােরর কিপ। 

 (খ)  আেবদনকারীর স� �তালা পাসেপ �াট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ ছিব  ( ৫ X ৫ �স. িম.)  যা �কান সরকারী/আধাসরকারী/�ায়�শািসত �িত�ােনর �থম ��ণীর কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত হেত হেব। 

 (গ)  আেবদনকারী �য �কানায় বাছাই পরী�র �েবশ প� �পেত চান, উ� �কানা স�িলত এক� ৪” X ১০” মােপর ১০ (দশ) টাকার ডাক�িকট স�িলত খাম । 
 ২.  আেবদনপ� আগামী ১৭-০৯-২০১৫ তািরেখর মে� সিচব, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন, আদমজী �কাট �, এেন� -১ (৫ম তলা), ১১৫-১২০ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবের অিফস চলাকালীন 

ডাকেযােগ/ সরাসির িবেজএমিস �ধান কায �ালেয় সংরি�ত বে� �পৗছঁােত হেব। উ� সমেয়র পের ডাকেযােগ/বে� �কান আেবদনপ� �হণ করা হেব না। 
 ৩. আেবদনকারীেদর বয়স ১৭-০৯-২০১৫ তািরেখ ১৮-৩০ বছেরর মে� হেত হেব। বয়�সর ��ে� �কান এিফেডিভট �হণেযা� নয়। তেব �ি�েযা�া, �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া, �িতব�ী �াথ�র 

��ে� বয়সসীমা ৩২ বছর (�েযাজ� ��ে�) পয �� িশিথলেযা�। তাছাড়া �ঃ নং ১ পেদর জ� বয়স ৩৫ বছর পয �� িশিথলেযা�। 
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 ৪.  আেবদনকারীেক শত�াবলীর ০৯ এর আেবদন পে�র ছেক �ঃ নং ২ এ িব�ি�র �ারক ন�র-২৪.০৪.০০০০.২০৫.১০.০৬৪.১৫- ২৮৬, তািরখঃ ২০-০৮-২০১৫ উে�খ করেত হেব। খােমর উপের পেদর নাম 

��া�ের উে�খ করেত হেব। অস�ণ �, ���ণ � বা শত�াবলী অ�ণ � থাকেল আেবদনপ�র সরাসির বািতল বেল গ� হেব। 
৫. সরকারী, আধা-সরকারী/�ায়�শািসত �িত�ােন চা�রীরত �াথ�েদর যথাযথ ক��পে�র মা�েম আেবদন করেত হেব এবং এ ��ে� আেবদনপে�র �কান অি�ম কিপ �হণ করা হেব না। 
৬. �কাটা স�িক�ত �চিলত সরকারী নীিতমালা যথাযথভােব অ�সরণ করা হেব। 
৭. চার বছর �ময়াদী �াতক িড�ীধারীেদর িতন বছর �ময়াদী অনাস � �কাস �সহ এক বছর �ময়াদী �াতেকা�র িহেসেব গ� করা হেব। 
৮. ��িডং প�িতেত �কািশত ফলাফেলর ��ে� িশ�া ম�ণালেয়র ০২/০৬/২০০৯ ও ০২/০৩/২০১০ তািরেখর ��াপন নং িশম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/৫৮২ ও িশম/শাঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ অ�যায়ী বত�মান �চিলত 

িজিপএ বা ���মত িসিজিপএ এর িবপরীেত �েব �র ১ম, ২য় ও ৩য় িবভাগ/��ণী িন��পভােব িনধ �ািরত হেবঃ 
এস.এস.িস বা সমমান এবং এইচ.এস.িস বা সমমান পরী�ার ফলাফেলর ��ে�ঃ অ�েমািদত িব�িব�ালয় ক��ক �দ� িসিজিপএ এর ��ে�ঃ 
িজিপএ ৩.০০ বা ত��� �থম িবভাগ িসিজিপএ ৪.০০ পেয়� ��েল িসিজিপএ ৫.০০ পেয়� ��েল সম�� ��ণী/িবভাগ 
িজিপএ ২.০০ �থেক ৩.০০ এর কম ি�তীয় িবভাগ ৩.০০ বা ত��� ৩.৭৫ বা ত��� �থম ��ণী/িবভাগ 
িজিপএ ১.০০ �থেক ২.০০ এর কম �তীয় িবভাগ ২.২৫ বা ত��� িক� ৩.০০ এর কম ২.৮১৩ বা ত��� িক� ৩.৭৫ এর কম ি�তীয় ��ণী/িবভাগ 
  ১.৬৫ বা ত��� িক� ২.২৫ এর কম ২.০৬৩ বা ত��� িক� ২.৮১৩ এর কম �তীয় ��ণী/িবভাগ 

 
 

৯. আেবদন পে�র ন�না ছক (�েয়াজেন �রা/কলাম বাড়ােনা যােব): 
 

      সিচব 
         বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন 
         আদমজী �কাট �, এেন�-১ (৫ম তলা) 
         ১১৫-১২০ মিতিঝল বা/এ 

      ঢাকা-১০০০। 

 স�িত �তালা ( ৫ X ৫ �স. 
িম.) ০১ কিপ সত�ািয়ত ছিব 
আঠা িদেয় লাগােত হেব) 

১. পেদর নামঃ 

২. িব�ি�র  �ারক ন�রঃ তািরখঃ িদ ন মা স ব ৎ স র 

 ৩. �াথ�র নামঃ 
বাংলায়ঃ 

ইংেরজীেত (বড় অ�ের): 

৪. জাতীয় পিরচয় ন�র / জ� িনব�ন ন�র (�য �কান এক�):  

৫. জ� তািরখঃ িদ ন মা স ব ৎ স র ৬. জ��ান (�জলা ): 

৬. ১৭-০৯-২০১৫ তািরেখ বয়সঃ বছর মাস িদন 

৭. মাতার নামঃ 

৮. িপতার নামঃ 

৯. 

�কানাঃ বত�মান �ায়ী 

বাসা ও সড়ক (নাম/ন�র):   
�াম/পাড়া/মহ�া:   
ইউিনয়ন/ওয়াড �ঃ   
ডাকঘরঃ   
�পা� �কাড ন�রঃ   
উপেজলাঃ   
�জলাঃ   

১০. �যাগােযাগঃ �মাবাইল/�টিলেফান ন�র ই-�মইল (যিদ থােক) 

১১. জাতীয়তাঃ �জ�ারঃ ধম �ঃ �পশাঃ 

১২. 

িশ�াগত �যা�তা 

পরী�ার নাম িবষয় িশ�া �িত�ান পােসর সন �বাড �/িব�িব�ালয় ��ড/��িণ/িবভাগ 

      
১৩. অিতির� �যা�তা (যিদ থােক):  

১৪. 

অিভ�তার িববরণ (�েযাজ� ��ে�): 

�িত�ােনর নাম  পেদর  নাম 
কম �কাল 

হেত পয �� �মাট 

(ক)                  .....বছর.......মাস........... িদন 

�মাট = .....বছর........মাস..........িদন 

১৫. 
গাড়ীচালকেদর জ� �েযাজ�ঃ 

�াইিভং লাইেস� নং- �াইিভং লাইেসে�র ধরণঃ �াইিভং লাইেস� ই��র তািরখঃ 

১৬. �কাটা (�ক িদন) 
�ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া/��-ক�ার ��-ক�া এিতম/শারীিরক �িতব�ী 

�� �-�গাি� আনসার ও �াম �িতর�া সদ� অ�া� (উে�খ ক�ন): 

১৭. 
�াংক �াফট/�প-অড �ার ন�রঃ তািরখঃ িদ ন মা স ব ৎ স র 

�াংক ও শাখার নামঃ 

১৮. িবভাগীয় �াথ� িকনা (�ক িদন) হ�� না �েযাজ� নয় 
[ 
আিম এ মেম � অ�ীকার করিছ �য, উপের বিণ �ত ত�াবলী স�ন � সত�। �মৗিখক পরী�ার সময় উি�িখত ত� �মােণর জ� সকল �ল সা� �িফেকট ও �রকড �প� উপ�াপন করব। �কান ত� অসত� �মািণত হেল আইনা�গ শাি� �ভাগ করেত 
বা� থাকব। 

তািরখঃ িদ ন মা স ব ৎ স র                                            �াথ�র �া�র 
 

 ১০. আেবদনপ� �হণ, বাছাই এবং িনেয়ােগর ��ে� �কান কারণ দশ �ােনা �িতেরেক িবেজএমিস ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব। এ িব�ি� আংিশক/স�ণ � পিরবত�ন/বািতল করার �মতা ক��প� 
সংর�ণ কেরন। 

১১.  পরী�ায় অংশ�হেণর জ� �কান �কার �এ/িডএ �দান করা হেব না। 
 

িব�ি�� িবেজএমিস’র ওেয়বসাইট www.bjmc.gov.bd অথবা ব� ও পাট ম�ণালেয়র ওেয়বসাইট www.motj.gov.bd -�ত �দখা যােব। 

�ারক নং- ২৪.০৪.০০০০.২০৫.১০.০৬৪.১৫-২৮৬, তািরখঃ ২০-০৮-২০১৫। 

 

 

 

 

                   (�হা�দ সােলহউ�ীন) 
                                সিচব, িবেজএমিস। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স�িত �তালা  ( ৫ X ৫ �স. 

িম.) ০২ কিপ সত�ািয়ত ছিব 

�াপল কের িদেত হেব) 




