
 

 

 ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন 

আদভজী ককাট ট (এদনক্স-১), ১১৫-১২০ ভতততঝর ফা/এ 

                                ঢাকা-১০০০। 

 

  
 

 

ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন (তফদজএভতি) এয  প্রধান/আঞ্চতরক কাম টারয় ও আওতাধীন তভরিমূদে তনম্নফতন টত শূন্য দদ তনদয়াদগয রদে ফাাংরাদদদয স্থায়ী নাগতযদকয তনকট েদত দযখাস্ত আেফান কযা মাদছেঃ 
 

 

দনাভ ও কফতন কের-২০১৫ দ িাংখ্যা তোগত কমাগ্যতা, অতবজ্ঞতা ও ফয়ি 

িেকাযী তিতকৎিা কভ টকতটা 

২২০০০-৫৩০৬০/- 
০৮ এভ তফ তফ এি তডগ্রী। ০৩ ফছদযয ফাস্তফ অতবজ্ঞতা িম্পন্ন করাকদদয অগ্রাতধকায কদয়া েদফ। ফয়িেঃ অনূর্ধ্ট ৩০ ফছয। 

 

 

তটাফরীেঃ 

১.  আদফদনকাযীদক তটাফরী ১১ এয আদফদন দেয নমূনা ছদক আদফদন কযদত েদফ (নমূনা ছক www.bjmc.gov.bd  ওদয়ফ িাইদটও াওয়া মাদফ)। উক্ত আদফদন দেয িাদথ তনম্নফতণ টত কাগজে িাংযুক্ত 

কযদত েদফেঃ   

 (ক)  আদফদনকাযীদক “ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন” এয অনুকূদর কম ককান তপিীর ব্াাংক েদত ৪০০/- (িাযত) টাকা মূদেয (অদপযৎদমাগ্য) MICR যুক্ত ব্াাংক ড্রাপট্/ক-অড টাদযয কত। 

 (খ)  আদফদনকাযীয িদ্য কতারা ািদ টাট িাইদজয ০৩ (ততন) কত ছতফ  মা ককান িযকাযী/আধািযকাযী/স্বায়ত্বাতিত প্রততষ্ঠাকনয প্রথভ কেণীয কভ টকতটা কর্তটক িতযাতয়ত (নাদভয িীরিে) েদত েদফ। 

 (গ)  আদফদনকাযী কম ঠিকানায় ফাছাই যীোয প্রদফ ে কদত িান, উক্ত ঠিকানা িম্বতরত একটি ৪” X ১০” ভাদয ১০ (দ) টাকায ডাকটিতকট িম্বতরত খাভ । 

 ২.  আদফদনে আগাভী ২২-১২-২০১৬ তাতযদখয ভদে িতিফ, ফাাংরাদদ াটকর কযদাদযন, আদভজী ককাট ট, এদনক্স -১ (৫ভ তরা), ১১৫-১২০ ভতততঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০ ফযাফদয অতপি িরাকারীন 

ডাকদমাদগ/ িযািতয তফদজএভতি প্রধান কাম টারদয় িাংযতেত ফদক্স ক ৌঁছাদত েদফ। উক্ত িভদয়য দয ককান আদফদনে গ্রেণ কযা েদফ না। 

 ৩. আদফদনকাযীয ফয়ি ২২-১২-২০১৬ তাতযখ ১৮-৩০ ফছদযয ভদে েদত েদফ। ফয়দিয কেদে ককান এতপদডতবট গ্রেণদমাগ্য নয়। তদফ মুতক্তদমাদ্ধা, মুতক্তদমাদ্ধা/েীদ মুতক্তদমাদ্ধাদদয পুে-কন্যা ও প্রততফন্ধী প্রাথীয 

কেদে ফয়িিীভা ৩২ ফছয (প্রদমাজয কেদে) ম টন্ত ততথরদমাগ্য।  

 ৪.  আদফদনকাযীদক তটাফরীয ১১ এয আদফদন দেয ছদক ক্রেঃ নাং ২ এ তফজ্ঞতিয স্মাযক নম্বয- ২৪.০৪.০০০০.২০৫.১০.০৬৪(৭).১৬-৫৬৬, তাতযখেঃ ২৮-১১-২০১৬ উদেখ কযদত েদফ। খাদভয উদয দদয নাভ 

স্পষ্টােদয উদেখ কযদত েদফ। অিম্পূণ ট, ক্রটিপূণ ট ফা তটাফরী অপূণ ট থাকদর আদফদনে িযািতয ফাততর ফদর গণ্য েদফ। 

৫. িযকাযী, আধা-িযকাযী/স্বায়ত্বাতিত প্রততষ্ঠাদন িাকুযীযত প্রাথীদদয মথামথ কর্তটদেয ভােদভ আদফদন কযদত েদফ এফাং এ কেদে আদফদনদেয ককান অতগ্রভ কত গ্রেণ কযা েদফ না। 

৬. ককাটা িম্পতকটত প্রিতরত িযকাযী নীততভারা মথামথবাদফ অনুিযণ কযা েদফ। 

৭.  তফদজএভতি’য স্মাযক নাং-২৪.০৪.০০০০.২০৫.১০.০৬৪.১৫-২৮৬, তাতযখেঃ ২০-০৮-২০১৫ এয ভােদভ  প্রকাতত তফজ্ঞতিয অনূকূদর “িেকাযী তিতকৎিা কভ টকতটা” দদ পুদফ ট মাযা আদফদন কদযদছন তাদদয 

পুনযায় আদফদন কযায প্রদয়াজন কনই। তাদদয পুদফ টয আদফদন িাংতিষ্ট তফজ্ঞতিয তটানুমায়ী তফদফিনা কযা েদফ। 

৮.  ফাছাই যীোয় উত্তীণ ট েদর প্রাথীদদয তোগত কমাগ্যতা, অতবজ্ঞতা (মতদ থাদক), নাগতযকত্ব িনদ, জাতীয় তযিয় দেয িতযাতয়ত (নাদভয িীরিে) কতিে িতযেগত িনদদয মূর কত দাতখর কযদত েদফ। 

মুতক্তদমাদ্ধা, প্রততফন্ধী ও উজাতত ককাটায প্রাথীদদয কেদে তনয়ভানুমায়ী িাংতিষ্ট কাগজদেয িতযাতয়ত (নাদভয িীরিে) কত দাতখর কযদত েদফ।  

৯. আদফদনে গ্রেণ, ফাছাই এফাং তনদয়াদগয কেদে ককান কাযণ দ টাদনা ব্ততদযদক তফদজএভতি কর্তটদেয তিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য েদফ। এ তফজ্ঞতি আাংতক/িম্পূণ ট তযফতটন/ফাততর কযায েভতা কর্তটে 

িাংযেণ কদযন। 

১০.  যীোয় অাংগ্রেদণয জন্য ককান প্রকায টিএ/তডএ প্রদান কযা েদফ না। 
 

১১. আদফদন দেয নমূনা ছক (প্রদয়াজদন কযা/করাভ ফাড়াদনা মাদফ): 
 

      চিফ 
         ফাাংরাদে াটকর কযদাদযন  
         আেভজী ককাট ট, এদনক্স-১ (৫ভ তরা) 

         ১১৫-১২০ ভতততঝর ফা/এ 

      ঢাকা-১০০০। 

 ম্প্রচত কতারা  াাট ট 

াইদজয ০১ কচ তযাচিত 

ছচফ আঠা তদদয় রাগাদত 

েদফ) 

১. দেয নাভঃ 

২. চফজ্ঞচিয  স্মাযক নম্বযঃ তাচযখঃ চে ন ভা  ফ ৎ  য 

 ৩. প্রার্থীয নাভঃ 
ফাাংরািঃ 

ইাংদযজীদত (ফড় অেদয): 

৪. জাতীি চযিি নম্বয / জন্ চনফন্ধন নম্বয (কম ককান একটি):  

৫. জন্ম তাচযখঃ চে ন ভা  ফ ৎ  য ৬. জন্মস্থান (কজরা ): 

৭. ২২-১২-২০১৬ তাচযদখ ফিঃ ফছয ভা চেন 

৮. ভাতায নাভঃ 

৯. চতায নাভঃ 

১০. 

ঠিকানাঃ ফতটভান স্থািী 

ফাা ও ড়ক (নাভ/নম্বয):   
গ্রাভ/াড়া/ভল্লা:   
ইউচনিন/ওিার্ টঃ   
র্াকঘযঃ   
কাষ্ট ককার্ নম্বযঃ   
উদজরাঃ   
কজরাঃ   

১১. কমাগাদমাগঃ কভাফাইর/কটচরদপান নম্বয ই-কভইর (মচে র্থাদক) 

১২. জাতীিতাঃ কজন্ডাযঃ ধভ টঃ কাঃ 

১৩. 

চক্ষাগত কমাগ্যতা 

যীক্ষায নাভ চফলি চক্ষা প্রচতষ্ঠান াদয ন কফার্ ট/চফশ্বচফদ্যারি কগ্রর্/কেচি/চফবাগ 

      
১৪. অচতচযক্ত কমাগ্যতা (মচে র্থাদক):  

১৫. 

অচবজ্ঞতায চফফযি (প্রদমাজয কক্ষদে): 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ  দেয  নাভ 
কভ টকার 

দত ম টন্ত কভাট 

(ক)                  .....ফছয.......ভা........... চেন 

কভাট = .....ফছয........ভা..........চেন 

১৬. ককাটা (টিক চেন) 
মুচক্তদমাদ্ধা/ীে মুচক্তদমাদ্ধাদেয পুে-কন্যা/পুে-কন্যায পুে-কন্যা াযীচযক প্রচতফন্ধী 

ক্ষুদ্র নৃ-কগাচষ্ঠ অন্যান্য (উদল্লখ করুন): 

১৭. 
ব্াাংক ড্রাপট/ক-অর্ টায নম্বযঃ তাচযখঃ চে ন ভা  ফ ৎ  য 

ব্াাংক ও াখায নাভঃ 

১৮. চফবাগীি প্রার্থী চকনা (টিক চেন) যাঁ  না প্রদমাজয নি 
[ 

আচভ এ ভদভ ট অঙ্গীকায কযচছ কম, উদয ফচি টত তথ্যাফরী ম্পূন ট তয। কভৌচখক যীক্ষায ভি উচল্লচখত তথ্য প্রভাদিয জন্য কর মূর াটি টচপদকট ও কযকর্ টে উস্থান কযফ। ককান তথ্য অতয প্রভাচিত দর আইনানুগ াচি কবাগ 

কযদত ফাধ্য র্থাকফ। 

তাচযখঃ চে ন ভা  ফ ৎ  য                                            প্রার্থীয স্বাক্ষয  
 

 

তফজ্ঞতিটি তফদজএভতি’য ওদয়ফ িাইট www.bjmc.gov.bd ,ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ িাইট www.motj.gov.bd  াওয়া মাদফ। 

তফজ্ঞতিয স্মাযক নম্বয- ২৪.০৪.০০০০.২০৫.১০.০৬৪(৭).১৬-৫৬৬, তাতযখেঃ ২৮-১১-২০১৬।  

 

                   (মুোম্মদ িাদরেউদ্দীন) 

                                িতিফ, তফদজএভতি। 

 

Ò cwjw_b eR©b Kiæb,  

cvUcY¨ e¨envi Kiæb|Ó 

 

তনদয়াগ তফজ্ঞতি 

ম্প্রচত কতারা  াাট ট 

াইদজয ০২ কচ তযাচিত 

ছচফ ষ্টার কদয তদদত েদফ) 

http://www.bjmc.gov.bd/
http://www.bjmc.gov.bd/
http://www.motj.gov.bd/

