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        ০৪ ‡R¨ô ১৪২২  
নং-৩৯.০১.০০০০.২১৮.১৫.০২৩.১৪-                                                  ZvwiL t---------------      

                                                              ১৮ ম  ২০১৫ 
িনেয়াগ িব ি  

বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর িন বিণত  পেদ অ ায়ী িভি েত সরাসির িনেয়ােগর জ  ত বাংলােদশী নাগিরকেদর 
িনকট হেত দরখা  আহবান করা যাে  t 
 

িমক 
নং 

পেদর নাম 18/06/  2015 

ি . তািরেখ বয়স 
 পেদর 
সং v 

িশ াগত যা তা I AwfÁZv 

1 িসিনয়র সােয়ি িফক 
অিফসার 
১৮৫০০-২৯৭০০ 

AbyaŸ© 35 

eQi| we‡kl 

†ÿ‡Î 37 eQi 

ch©šÍ 

wkw_j‡hvM¨ 

০২ ( ই)  িফিজ /এ া াইড িফিজ  GÛ B‡jKUªwb· / Kw¤úDUvi mv‡qÝ/‡Kwgw÷ª িবষেয় িপএইচিড 
িড ী অথবা একই িবষেয় এমএস/এমিফল িডি সহ mswkøó wel‡q ২ ( ই) বছেরর M‡elYv 

Kv‡Ri অিভ তা থাকেত হেব। 
অথবা 

এসএসিস হেত পরবত  পরী াস েহ কমপে  িতন  পরী ায় ১ম িবভাগ/ নীসহ 
িফিজ /এ া াইড িফিজ  GÛ B‡jKUªwb· / Kw¤úDUvi mv‡qÝ/‡Kwgw÷ª িবষেয় এমএসিস 
িড ী (িথিসস) সহ উ  িডি  পরবত  কমপে  ০৪(চার) বছেরর অিভ তা থাকেত হেব। 

2 িসিনয়র ইি িনয়ার 
১৮৫০০-২৯৭০০ 

AbyaŸ© 35 

eQi| we‡kl 

†ÿ‡Î 37 eQi 

ch©šÍ 

wkw_j‡hvM¨ 

০২ ( ই)  GmGmwm n‡Z cieZ©x cix¶vmg~‡n cÖÖ_gwefvM/‡kªYxmn wmwfj BwÄwbqvwis G িপএইচিড 

িডি । অথবা একই িবষেয় াতেকা র cÖ‡KŠkj িডMÖxসহ we`y¨r †K›`ª 

wbg©vY/wbDwK¬qvi/‡ZR¯Œxq d¨vwmwjwU wbg©vY Kv‡R Kgc‡ÿ 02(`yB) eQ‡ii AwfÁZv 

m¤úbœ| 

A_ev 

GmGmwm n‡Z cieZ©x cix¶vmg~‡n cÖ_g wefvM/‡kªYxmn wmwfj BwÄwbqvwis G weGmwm 

BwÄwbqvwis wWMÖx Ges we`y¨r †K›`ª wbg©vY/wbDwK¬qvi/‡ZR¯Œxq d¨vwmwjwU wbg©vY Kv‡R 

Kgc‡¶ 04(Pvi) eQ‡ii AwfÁZv m¤úbœ|  

3 সােয়ি িফক অিফসার 
১১০০০-২০৩৭০ 

30 eQi 09(bq)  GmGmwm n‡Z cieZ©x cix¶vmg~‡n Kgc‡¶ wZbwU cwi¶vq cÖ_gwefvM/‡kªYxmn 

wdwR·/G¨vcøvBW wdwR· GÛ B‡jKUªwb·/‡Kwgw÷ª/Kw¤úDUvi mv‡qÝ/Gbfvqib‡g›Uvj 

mv‡qÝ/wbDwK¬qvi BwÄwbqvwis G w_wmmmn GgGmwm wWMÖx|   
4 ইি িনয়ার 

১১০০০-২০৩৭০ 
30 eQi 09(bq)  GmGmwm n‡Z cieZ©x cix¶vmg~‡n cÖ_gwefvM/‡kªYxmn wmwfj/‡gKvwbK¨vj/B‡jKwUªK¨vj 

GÛ B‡jKUªwb·/wbDwK¬qvi BwÄwbqvwis G weGmwm BwÄwbqvwis wWMÖx|  

5 সােয়ি িফক 
ইনফরেমশন অিফসার 
১১০০০-২০৩৭০ 

30 eQi 01(GK)  cwimsL¨vb/wdwR·/‡Kwgw÷«/gv‡_‡gwU· G c«_g wefvM/‡kªYxmn GgGmwm wWMÖx Ges 

‰eÁvwbK Z_¨ welqK Kv‡R AvMÖnx n‡Z n‡e| 

 

6 এ াডিমিনে ভ 
অিফসার 
১১০০০-২০৩৭০ 

35 eQi 02( ỳB)  b~b¨Zg wØZxq wefvM/†kªYx mn GgG/GgGmwm/GgweG wWMÖx Ges mswkøó ‡¶‡Î Kgc‡¶ 

02(`yB) eQ‡ii ev Í̄e AwfÁZv _vK‡Z n‡e| 

A_ev 

¯œvZ‡K Kgc‡ÿ wØZxq wefvM/ †kªYx  mn c«kvmwbK Kv‡R 10(`k) eQ‡ii ev Í̄e 

AwfÁZv _vK‡Z n‡e| Z‡e GmGmwm/GBPGmwmi †KvbwU‡Z Z…Zxq wefvM MÖnb‡hvM¨ 

b‡n| wnDg¨vb wi‡mvm© g¨v‡bR‡g›U Gi AwfÁZv m¤úbœ‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e|  

7 একাউ স অিফসার 
১১০০০-২০৩৭০ 

30 eQi 01(GK)  সকল পরী ায় সে াষজনক ফলসহ wdb¨vÝ/GKvDw›Us-G GgKg wWMÖx Ges mswkøó ‡¶‡Î 

Kgc‡¶ 02(`yB) eQ‡ii ev Í̄e AwfÁZv _vK‡Z n‡e| 

A_ev 

মা িমক ও উ  মা িমক পরী ায় সে াষজনক ফলাফলসহ Kgc‡ÿ wØZxq ‡kªYxi 

বািনেজ  াতক িডি  এবংwnmve msi¶b Kv‡R 10(`k) eQ‡ii AwfÁZv _vK‡Z n‡e|  

8 সাব-এিস া  
ইি িনয়ার 
৮০০০-১৬৫৪০ 

30 eQi 09(bq)  GmGmwm/GBPGmwm‡Z সে াষজনক ফলসহ wmwfj/B‡jKwUªK¨vj/‡gKvwbK¨vj/ 

Gwm/wiwd«Rv‡ikb/A‡Uv‡gvevBj/Kw¤úDUvi mv‡qÝ GÛ †UK‡bvjwR BwÄwbqvwis G cÖ_g 

‡kªYxi wW‡cøvgv/wWMÖx| 

  



9 িসিকউির  
পারভাইজার 

৪৭০০-৯৭৪৫ 

40 eQi 02( ỳB)  GmGmwm ev mggv‡bi wk¶vMZ ‡hvM¨Zvmn ‡mbvevwnbx ত G Kgc‡¶ 03 (wZb) eQ‡ii 

wbivcËv Kv‡Ri AwfÁZv _vK‡Z n‡e| 

10 অিফস এ ািস া  
কাম কি উটার 
টাইিপ  
৫৫০০-১২০৯৫ 

30 eQi 02( ỳB)  b¨~bZg wØZxq wefvM/‡kªYxর mœvZK wWMÖx avix n‡Z n‡e Ges Kw¤úDUvi-G IqvW© 

cÖ‡mwms/WvUv Gw›Uª I UvBwcs G cÖwZ wgwb‡Ume©wb¤œ Bs‡iRx‡Z 20 I evsjvq 15 k‡ãi MwZ 

_vK‡Z n‡e| 

11 একাউ স 
এ ািস া  
৫৫০০-১২০৯৫ 

30 eQi 01(GK)  b¨~bZg wØZxq wefvM/‡kªYx mn wdb¨vÝ/GKvDw›Us-G weKg wWMÖx| 

 

12 টকিনিশয়ান-২ 
৪৯০০-১০৪৫০ 

30 eQi 04(Pvi)  GBPGmwm (weÁvb) A_ev GmGmwm (weÁvb) mn miKvi Aby‡gvẁ Z ‡Kvb c«wZôvb n‡Z 

‡U«W ‡Kvm© mvwU©wd‡KU c«vß n‡Z n‡e|   

A_ev 

miKvi Aby‡gvẁ Z ‡Kvb c«wZôvb n‡Z ‡U«W ‡Kvm© mvwU©wd‡KU c«vß Ges msw  Kv‡R 

04(Pvi) eQ‡ii AwfÁZv _vK‡Z n‡e| 

13 সােয়ি িফক 
এ ািস া -২ 
৪৯০০-১০৪৫০ 

30 eQi 04(Pvi)  GBPGmwm (weÁvb) A_ev GmGmwm (weÁvb) mn miKvi Aby‡gvẁ Z ‡Kvb c«wZôvb n‡Z 

‡U«W ‡Kvm© mvwU©wd‡KU c«vß n‡Z n‡e|   

A_ev 

miKvi Aby‡gvẁ Z ‡Kvb c«wZôvb n‡Z ‡U«W ‡Kvm© mvwU©wd‡KU c«vß Ges msw  Kv‡R 

04(Pvi) eQ‡ii AwfÁZv _vK‡Z n‡e| 

14 কি উটার টাইিপ  
৪৭০০-৯৭৪৫ 

30 eQi 03(wZb)  GmGmwm পাশসহ Kw¤úDUvi-এ GIqvW© c«‡mwms/ডাটা এি  ও UvBwcs G c«wZ wgwb‡U me©wbgœ 

Bs‡iRx‡Z 30 I evsjvq 20 k‡ãi MwZ _vK‡Z n‡e| 

 
শতাবলীঃ 
১। আেবদনপ  আগামী 18/০৬/২০১৫ ি . তািরখ অিফস চলাকালীন সমেয়র মে  িজইিপ/ রিজি  ডাক/ িরয়ার সািভস যােগ সিচব, 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন, পরমা  ভবন, ই-১২/এ, আগারগ ও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর ‡cuŠছােত হেব। িনধািরত তািরখ 
উ ীেণর পর ডাকেযােগ বা অ  কান ভােব া  আেবদনপ  MÖnY  করা হেব না। 
২। াথ গণেক খােমর উপর াথ ত পেদর নাম ও কাটা ( েযাজ  ে ) এবং িসিনয়র সােয়ি িফক অিফসার, িসিনয়র ইি িনয়ার, 
সােয়ি িফক অিফসার, ইি িনয়ার এবং সাব-এিস÷¨v  ইি িনয়ার পেদর ে  পেদর নােমর পাশাপািশ ােকেট িনিদ  িবষেয়র নামও 
উে খ করেত হেব।   
৩। পরী ায় AeZxY© (A¨vwcqvW©) াথ েদর আেবদন করার েয়াজন নই। 
৪। আেবদনপে র সােথ বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর অ েল িমক নং-১ হেত ৮ ch©šÍ পেদর ে  ৩০০/-(িতনশত) টাকার এবং 

িমক নং ৯ হেত ১৪ ch©šÍ পেদর ে  ২০০/-( ইশত) টাকার পা াল অডার সং  করেত হেব। 
৫। িমক নং-১, ২, ৬ ও ৯ তীত অ া  পেদর ে  ি েযা া/শহীদ ি েযা ার স ান ও নািত নাতিনেদর এবং িতবি  ও  -
গা ীর াথ েদর জ  সেবা  বয়সসীমা ৩২ বছর। সকল পেদর ে ই me©wb¤œ বয়স ১৮ বছর। বয়েসর এিফেডিবট হণেযা  নয়। 

৬। সরকারী িনেয়াগ িবিধ অ সাের মধা কাটা, জলা কাটা, ি েযা া/শহীদ ি েযা ার স ান ও নািত নাতনী কাটা, মিহলা কাটা,  -
গা ীর কাটা, আনসার ও াম িতর া দেলর সদ  কাটা, সরকারী/ বসরকারী এিতমখানার িনবাসী ও শািররীক িতবি  কাটা সংর ণ 

করা হেব। 
৭। সরকারী/আধাসরকারী/ ায় শািসত সং ায় কমরত াথ েদর পদবী, বতন ল ও ল বতন উে খ বক যথাযথ ক পে র মা েম 
আেবদন করেত হেব। কান অ ীম কিপ হণ যা  নয়। 
৮। সরকার িনধািরত চাকিরর আেবদন ফরেম আেবদন দািখল করেত হেব। আেবদন ফরেমর ন না এ অিফেসর website: 
www.baec.org.bd বা জন শাসন ম ণালেয়র website: www.mopa.gov.bd থেক ডাউনেলাড করা যােব বা 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন ধান কাযালেয়র না শ বােডও পাওয়া যােব। 
৯। আেবদনপে র সােথ পা াল অডার এবং ০৩ (িতন) কিপ cvm‡cvU© সাইেজর রিঙন ছিব তীত আর কান কাগজপে র অ িলিপ জমা িদেত 
হেব না। Am¤úyY©/µzwUcyY© আেবদনপ  বািতল বেল গ  হেব। 
১০। িনবাচনী পরী ার মা েম াথ  বাছাই করা হেব। পরী ায় অংশ হেণর জ  cÖv_©x‡`i eZ©gvb কানায় যথাসমেয় েবশপ  রণ করা 
হেব। িলিখত/ মৗিখক বা বহািরক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান ভাতা দান করা হেব না। 
11| iƒccyi cvigvYweK we ỳ¨r †K› ª̀ ’̄vcb cÖK‡íi Kv‡Ri mv‡_ mswkøó cÖv_©x‡`i †ÿ‡Î AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

১2

। িনেয়ােগর ে  ক পে র িস া  ড়া  বেল গ  হেব। এ িব ি  িব ান ও ি  ম ণালেয়র 05/03/2015 wLª. Zvwi‡Li 

39.006.011.00.00.058.2014-53 সং ক প  বেল জাির করা হেলা। 
 
 

¯v̂t/- 

‡Pqvig¨vb 

evsjv‡`k cigvYy kw³ Kwgkb 

 


