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নাং-৩৬.০৭.০২.০১.০০.০৩.২০১৭.২০২০/    তাস্টরখঃ ১৯/০২/২০২০স্টরঃ 

স্টশল্প েন্ত্রণালদ র আওতাধীন বাাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যাদনজদেন্ট এর স্টনম্নবস্টণ িত ২৫টি কযাটাগরীদত  ব িদোট ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি 

শূন্য পে পূরদণর স্টনস্টেদে বস্টণ িত শদতি স াগ্যতা  ্পনন্ন বাাংলাদেদশর ্া ী নাগস্টরকদের স্টনকট হইদত আদবেনপত্র আহবান করা 

         

ক্রস্টেক 

নাং 
পদের নাে 

পদের 

 াংখ্যা 
ব   

সবতন সেল 

ও সেড 
স্টশক্ষাগত স াগ্যতা 

১। ব্যব্াপনা উপদেষ্টা ১০টি অনুর্ধ্ি ৩২ 

বৎ র 

৩৫৫০০-

৬৭০১০ 

(সেড-৬) 

১।  বাস্টণজয/ব্যব া প্রশা ন/ োজ স্টবজ্ঞান/ 

স্টবজ্ঞাদনর  াংস্টিষ্ট শাখা  স্টিতী  

সেণীর/ েতুল্য সেড পদ্ধস্টতর  স্নাতদকাের 

স্টডেী থাস্টকদত হইদব। স্টশক্ষা জীবদন 

কেপদক্ষ দুইটি প্রথে সেণী থাস্টকদত 

হইদব।  াংস্টিষ্ট স্টবষদ  স্টপ.এইচ.স্টড. 

স্টডেীধারীদের অোস্টধকার সেও া হইদব। 

এবাং 

২। সকান স্টশল্প / বাস্টণস্টজযক প্রস্টতষ্ঠাদন 

প্রা স্টিক স্টবষদ  সকান োস্ট ত্বশীল পদে 

কেপদক্ষ ৫ বৎসসরর বাস্তব অস্টিজ্ঞতা 

থাস্টকদত হইদব। এবাং 

৩। সকান প্রস্টশক্ষণ প্রস্টতষ্ঠাদন  াংস্টিষ্ট স্টবষদ  

স্টশক্ষা োদনর অস্টিজ্ঞতা  ্পনন্ন প্রাথীদের 

অোস্টধকার সেও া হইদব।  

২। ঊর্ধ্িতন  ্পনােক ১টি অনুর্ধ্ি ৩২ 

বৎ র 

২৯০০০-

৬৩৪১০ 

(সেড-৭) 

১। অনুদোস্টেত স্টবশ্বস্টবদ্যাল  হইদত 

 াাংবাস্টেকতা  কেপদক্ষ স্টিতী  

সেণীর/ েতুল্য সেড পদ্ধস্টতর স্নাতদকাের 

স্টডেী হ  াাংবাস্টেকতা/ প্রকাশনা ও 

জন াংদ াগ কাদজ ন্যযনতে        ৫ 

বৎ দরর অস্টিজ্ঞতা।   

২। বাাংলা ইাংদরজী িাষা  পারেশীতা হ  

ফদটাকদ্পনাস্টজাং এবাং কস্ট্পনউটার 

ব্যবহাদর অস্টিজ্ঞাতা  ্পনন্ন প্রাথীদের 

অোস্টধকার সেও া হইদব।  

৩।  হদ াগী ব্যব্াপনা উপদেষ্টা ৬টি অনুর্ধ্ি ৩২ 

বৎ র 

২২০০০-

৫৩০৬০ 

(সেড-৯) 

বাস্টণজয/ব্যব া প্রশা ন/ োজ স্টবজ্ঞান/ 

পস্টর াংখ্যান/ কস্ট্পনউটার স্টবজ্ঞান  াংস্টিষ্ট 

শাখা  কেপদক্ষ স্টিতী  সেণীর/ েতুল্য সেড 

পদ্ধস্টতর স্নাতদকাের স্টডেী অথবা প্রদকৌশদল 

 েোদনর স্টডেী থাস্টকদত হইদব।  

৪। গদবষণা কে িকতিা ২টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

২২০০০-

৫৩০৬০ 

(সেড-৯) 

বাস্টণজয/ব্যব া প্রশা ন/ োজ স্টবজ্ঞান/ 

পস্টর াংখ্যান/ কস্ট্পনউটার স্টবজ্ঞান-এর  াংস্টিষ্ট 

শাখা  কেপদক্ষ স্টিতী  সেণীর/ েতুল্য সেড 

পদ্ধস্টতর স্নাতদকাের স্টডেী অথবা 

ইস্টিস্টন াস্টরাং-এ অনুরূপ স্টডেী থাস্টকদত হইদব। 

স্টশক্ষা জীদবন কেপদক্ষ দুইটি প্রথে সেণী 

থাস্টকদত হইদব।  াংস্টিষ্ট স্টবষদ  স্টপ.এইচ.স্টড. 

স্টডেীধারীদের অোস্টধকার সেও া হইদব। 

৫। প্রধান  হকারী ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

১২৫০০-

৩০২৩০ 

(সেড-১১) 

স্টিতী  সেণীর/ েতুল্য সেড পদ্ধস্টতর স্নাতক হ 

স দকান  রকাস্টর/ আধা- রকাস্টর প্রস্টতষ্ঠাদন 

কেপদক্ষ ৫ বৎ দরর কাদজর অস্টিজ্ঞতা। 

৬। কস্ট্পনউটার অপাদরটর ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

১২৫০০-

৩০২৩০ 

(সেড-১১) 

কস্ট্পনউটার প্রস্টশক্ষণপ্রাি স্নাতক স্টডেীধারী। 

তদব স্টবজ্ঞাদন স্নাতকধারীদেরদক অোস্টধকার 

সেও া হইদব। 

৭।  াঁটস্টলস্টপকার কাে কস্ট্পনউটার 

অপাদরটর 

৬টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

১১০০০-

২৬৫৯০ 

(সেড-১৩) 

এইচ.এ .স্ট . বা  েোদনর পরীক্ষা  পা  

তৎ হ ইাংদরজী ও বাাংলা  াঁটস্টলস্টপদত প্রস্টত 

স্টেস্টনদট  থাক্রদে ৮০/৫০ এবাং টাইস্টপাং-এ 

ইাংদরজীদত ৩০ এবাং বাাংলা  প্রস্টতস্টেস্টনদট ২৫ 

শদের গস্টত থাস্টকদত হইদব।  

৮।  াঁটমুদ্রাক্ষস্টরক-কাে কস্ট্পনউটার 

অপাদরটর 

২টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

১০২০০-

২৪৬৮০ 

(সেড-১৪) 

স্বীকৃত সবাড ি হইদত স্টিতী  স্টবিাদগ/ েতুল্য 

সেড পদ্ধস্টতর এইচ.এ .স্ট . বা  েোদনর 

পরীক্ষা  পা  হ ইাংদরজী ও বাাংলা 

 াঁটস্টলস্টপদত  থাক্রদে ৭০/৪৫ এবাং টাইস্টপাং-এ 

৩০/২৩ প্রস্টতস্টেস্টনদট গস্টত থাস্টকদত হইদব।  
 

 

 



ক্রস্টেক 

নাং 
পদের নাে 

পদের 

 াংখ্যা 
ব   

সবতন সেল ও 

সেড 
স্টশক্ষাগত স াগ্যতা 

৯। উচ্চোন  হকারী ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

১০২০০-

২৪৬৮০ 

(সেড-১৪) 

স্টিতী  স্টবিাদগ/ েতুল্য সেড পদ্ধস্টতর  

এইচ.এ .স্ট . পা  হ স দকান  রকারী/আধা-

 রকারী প্রস্টতষ্ঠাদন ৩ বৎ দরর অস্টিজ্ঞতা 

থাস্টকদত হইদব।  

১০। প্রদজক্টর অপাদরটর ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

১০২০০-

২৪৬৮০ 

(সেড-১৪) 

স্টিতী  স্টবিাদগ/ েতুল্য সেড পদ্ধস্টতর  

এইচ.এ .স্ট . বা  েোদনর পা  তৎ হ 

 াংস্টিষ্ট সক্ষদত্র ৫ বৎ দরর অস্টিজ্ঞতা থাস্টকদত 

হইদব।  

১১। ইদলকস্টিস্টশ ান ২টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৯৭০০-

২৩৪৯০ 

(সেড-১৫) 

১। কেপদক্ষ ৮ে সেণী পা  তৎ হ  রকার 

অনুদোস্টেত সকান কাস্টরগরী ইনস্টিটিউট 

হইদত ইদলস্টিক  ন্ত্রাস্টে  াংরক্ষণ ও গৃদহ 

ববদুযস্টতক তার  াংদ াজদনর কাদজ          

১ বৎ দরর সিড  াটি িস্টফদকট সকা ি হ          

৩ বৎ দরর অস্টিজ্ঞতা থাস্টকদত হইদব। 

অথবা  

২। কেপদক্ষ ৮ে সেণী পা  হ ইদলকস্টিস্টশ ান 

সিড সকা ি পা  এবাং কেপদক্ষ ২ বৎ দরর 

বাস্তব অস্টিজ্ঞতা। প্রদজক্টর এবাং ডুস্টিদকটিাং 

সেস্টশন চালনা  েক্ষতা থাস্টকদত হইদব। 

১২। এলস্টডএ-কাে-কস্ট্পনউটার 

অপাদরটর 

৩টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৯৩০০-

২২৪৯০ 

(সেড-১৬) 

সকান অনুদোস্টেত সবাড ি হইদত এইচএ স্ট  বা 

 েোদনর স্টশক্ষাগত স াগ্যতা হ মুদ্রাক্ষর 

স্টলখদন বাাংলা  ২০ এবাং ইাংদরজীদত ৩০ 

শদের গস্টত  ্পনন্ন হইদত হইদব। 

১৩। সরকড ি কীপার ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৯৩০০-

২২৪৯০ 

(সেড-১৬) 

এইচএ স্ট  পা  এবাং তৎ হ নস্টথ  াংরক্ষদণ 

      জ্ঞান থাস্টকদত হইদব। মুদ্রাক্ষস্টরক 

কাদজর অস্টিজ্ঞতা অস্টতস্টরক্ত স াগ্যতা স্টহ াদব 

গণ্য হইদব। 

১৪। ফদটাোফার ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৯৩০০-

২২৪৯০ 

(সেড-১৬) 

এ .এ .স্ট  পা  এবাং তৎ হ ছস্টব সতালার 

 ন্ত্রপাস্টত পস্টরচালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং স্ট্র 

ছস্টব  ছাপাদনা স্টিস্টডও/ স্লাইড বতরী করা এবাং 

স্টিতদর ও বাস্টহদর ছস্টব সতালার অস্টিজ্ঞতা 

থাস্টকদত হইদব। 

১৫। অিযথ িনাকারী ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৯৩০০-

২২৪৯০ 

(সেড-১৬) 

এ .এ .স্ট  পা  হ স্টপএস্টবএক্স সবাদড ির কাদজ 

অস্টিজ্ঞতা এবাং অস্টতস্টথ অিযথ িনা  পারেস্টশ িতা 

থাস্টকদত হইদব। 

১৬। লাইদেরী এদটনদডন্ট ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৯৩০০-

২২৪৯০ 

(সেড-১৬) 

লাইদে   কাদজ অস্টিজ্ঞতা হ এইচ.এ .স্ট  বা 

 েোদনর পা  তৎ হ লাইদেরী  াদ ন্স 

 াটি িস্টফদকটধারী প্রাথীদক অোস্টধকার সেও া 

হইদব। 

১৭। ফদটাকস্টপ অপাদরটর ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮৮০০-

২১৩১০ 

(সেড-১৮) 

সকান স্বীকৃত সবাড ি হইদত স্টিতী  

স্টবিাদগ/ েতুল্য সেদড উচ্চ োধ্যস্টেক বা 

 েোদনর পরীক্ষা  পা  হ ডুস্টিদকটিাং সেস্টশন 

চালনা  ০২ বৎ দরর বাস্তব অস্টিজ্ঞতা। 

১৮। পা্পন চালক (পা্পন অপাদরটর) ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮৮০০-

২১৩১০ 

(সেড-১৮) 

সকান স্বীকৃত সবাড ি হইদত এ এ স্ট  পা  হ 

িাম্বার কাদজ েক্ষতা এবাং পা্পন সেস্টশন 

অপাদরটিাং এ বাস্তব অস্টিজ্ঞতা থাস্টকদত হইদব।  

১৯। বাবুস্টচ ি (পাচক) ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮৮০০-

২১৩১০ 

(সেড-১৮) 

৮ে সেণী পা । বাাংলাদেশী, চাইস্টনজ, ইাংস্টলশ 

বা ন  াজাদনা ও স্টবস্টিন্ন রন্ধন ও সেনু 

বত ারীর কাদজ ৫ বৎ দরর অস্টিজ্ঞতা 

থাস্টকদত হইদব। 

২০। রুে এদট    ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮৮০০-

২১৩১০ 

(সেড-১৮) 

এ এ স্ট  পা  ও অবশ্যই শারীস্টরক স াগ্যতা 

থাস্টকদত হইদব। সহাদিদলর কাদজ অস্টিজ্ঞতা 

 ্পনন্ন সলাকদের অোস্টধকার সেও া হইদব। 

২১। সহলপার ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮২৫০-

২০০১০ 

(সেড-২০) 

এ এ স্ট  পা  ও অবশ্যই শারীস্টরক স াগ্যতা 

থাস্টকদত হইদব। ক্লা রুে, সটস্টবল, সচ ার 

ইতযাস্টে  াজাদনা সগাছাদনা কাদজ অস্টিজ্ঞতা 

থাস্টকদত হইদব। 

২২। োলী ১টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮২৫০-

২০০১০ 

(সেড-২০) 

৮ে সেণী পা  হ বাগাদনর স্টবস্টিন্ন ধরদনর 

ফুদলর চারা সরাপন, না িারীকরণ,  ার প্রদ াগ, 

 ন্ত্রপাস্টতর ব্যবহার 

ঔষধপদত্রর ব্যবহার এবাং বাগাদনর পস্টরচ িা 

জ্ঞান  ্পনন্ন প্রাথীদেরদক অোস্টধকার সেও া 

হইদব। প্রাথীর অবশ্যই শারীস্টরক স াগ্যতা 

থাস্টকদত হইদব। 

 

 



ক্রস্টেক 

নাং 
পদের নাে 

পদের 

 াংখ্যা 
ব   

সবতন সেল ও 

সেড 
স্টশক্ষাগত স াগ্যতা 

২৩। অস্টফ   হা ক (এেএলএ এ ) ৪টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮২৫০-

২০০১০ 

(সেড-২০) 

এ এ স্ট  পা  ও অবশ্যই শারীস্টরক স াগ্যতা 

থাস্টকদত হইদব। অস্টফদ র কাদজ বাস্তব 

অস্টিজ্ঞতা  ্পনন্ন প্রাথীদের অোস্টধকার সেও া 

হইদব। 

২৪। স্টনরাপো প্রহরী ৩টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮২৫০-

২০০১০ 

(সেড-২০) 

এ এ স্ট  পা  ও অবশ্যই শারীস্টরক স াগ্যতা 

 ্পনন্ন থাস্টকদত হইদব।  ােস্টরক বাস্টহনীর 

       , আন ার, স্টবস্টডআর ও পুস্টলশ 

বাস্টহনীর প্রাক্তন  েস্যদের অোস্টধকার সেও া 

হইদব। 

২৫। পস্টরচ্ছন্ন কেী (ঝাড়ুোর) ২টি অনুর্ধ্ি ৩০ 

বৎ র 

৮২৫০-

২০০১০ 

(সেড-২০) 

৮ে সেণী পা  হ  অস্টফ , সেন, ট দলট ও 

বাথরুে পস্টরোর করার কাদজ অস্টিজ্ঞতা 

 ্পনন্ন প্রাথীদের অোস্টধকার সেও া হইদব। 

প্রাথীর অবশ্যই শারীস্টরক স াগ্যতা থাস্টকদত 

হইদব। 

শতিাবলী : 

১) বাাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যাদনজদেন্ট এ  স্মারক নাং-৩৬.০৭.০২.০১.০০.০৩.২০১৭/৭৮০, তাস্টরখঃ ২০/০৭/২০১৭ স্টর. এর স্টবপরীদত স   কল 

আদবেনকারী আদবেন কস্টর াদছন তাহাদেরদক নুতন কদর আদবেন কস্টরদত হইদব না এবাং তাহাদের পূদব ির আদবেন স্টনদ াদগর আওতা  আনা 

হইদব। 

২।  আদবেনকারীদক অবশ্যই  াো কাগদজ স্টলস্টখত/ টাইপকৃত েরখাস্ত োস্টখল কস্টরদত হইদব। আদবেনকৃত পদের নাে খাদের উপদর স্পষ্টাক্ষদর 

স্টলস্টখদত হইদব। 

৩।  েরখাদস্ত আদবেনকারীর নাে, স্টপতা/স্বােীর নাে, োতার নাে, ্া ী ঠিকানা, বতিোন ঠিকানা, জন্ম তাস্টরখ, জাতী তা,  ধে ি, বববাস্টহক অব্া, 

স্টশক্ষাগত স াগ্যতা, অস্টিজ্ঞতা, প্রকাশনা ( স্টে থাদক) ইতযাস্টে উদেখ কস্টরদত হইদব। 

৪)    আদবেনপদত্রর  স্টহত স্টনম্নবস্টণ িত কাগজপত্রাস্টে অবশ্যই  াংযুক্ত কস্টরদত      - 

 ক)  জাতী  পস্টরচ পত্র অথবা জন্ম স্টনবন্ধন  নে হ অন্যান্য  কল  নেপদত্রর  তযাস্ট ত কস্টপ; 

 খ)  ্ানী  সচ ারম্যান/ সপৌর  িার সে র/ স্ট টি কদপ িাদরশনদর কাউস্টন্সলর কর্তিক প্রেে জাতী তার  নে; 

 গ) প্রাথীর আত্মী  নদহন এেন একজন প্রথে সেণীর সগদজদটড কে িকতিা কর্তিক প্রেে চাস্টরস্টত্রক  নে; 

 ঘ) প্রথে সেণীর সগদজদটড কে িকতিা কর্তিক  তযাস্ট ত  দ্য সতালা ০৪ (চার) কস্টপ পা দপাট ি  াইদজর রস্টিন ছস্টব; 

         ঙ) আদবেদনর  স্টহ  ক্রস্টেক-১ – ৪ এর জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) এবাং ক্রস্টেক ৫ – ২৫ এর জন্য ৭০০/- ( াতশত) টাকার                 

সপ-   অড িার/ব্যাাংক োফট েহাপস্টরচালক, স্টবআইএে, ঢাকা এর অনুকূদল প্রোন কস্টরদত হইদব। সকান সপাষ্টাল অড িার েহণদ াগ্য ন ; 

 চ) প্রাথী মুস্টক্তদ াদ্ধা/ শহীে মুস্টক্তদ াদ্ধাদের  ন্তান হইদল মুস্টক্তযুদ্ধ স্টবষ ক েন্ত্রণাল  কর্তিক ইস্যযকৃত  থা থ  নেপদত্রর  তযাস্ট ত কস্টপ; 

 ছ) প্রস্টতবন্ধী প্রাথীদের সক্ষদত্র  থা থ কর্তিপক্ষ কর্তিক স্বাক্ষস্টরত প্রস্টতবন্ধী  নদের  তযাস্ট ত কস্টপ; 

 জ) প্রাথী উপজাতী   ম্প্রো ভুক্ত হইদল  াংস্টিষ্ট সজলা প্রশা দকর স্টনকট হইদত প্রাি  নদের কস্টপ; 

৫।  এ এ স্ট  বা  েোদনর পরীক্ষার  নদের স্টিস্টেদত প্রাথীর ব   ীো স্টনধ িাস্টরত হইদব। ০১/০২/২০২০ স্টর. তাস্টরদখ প্রাথীর ব   পদের 

স্টবপরীদত উদেস্টখত ব    ীোর েদধ্য অবশ্যই থাস্টকদত হইদব। ব দ র সক্ষদত্র এস্টফদডস্টিট েহণদ াগ্য হইদব না।  

৬।          পদত্র আবস্টশ্যকিাদব ই-সেইল এদে  ও সোবাইল/ সফান নম্বর উদেখ কস্টরদত হইদব।  

৭।    স্টনদ াগকৃত কে িকতিা ও কে িচাস্টর বাাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যাদনজদেন্ট এর কে িচারী চাকুস্টর প্রস্টবধানোলা ২০০১ অনু া ী স্টন স্টন্ত্রত হইদবন। 

৮।  প্রাথী কর্তিক োস্টখলকৃত  েনপত্র/কাগজপত্র/প্রেে সকান তথ্য অ তয প্রোস্টণত হইদল তাহার স্টবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যব্া েহণ করা হইদব। চাকস্টর 

প্রাস্টির পরও স দকান প িাদ  তাহার  নেপত্র/প্রেে তথ্য অ তয প্রোস্টণত হইদল তাহাদক চাকস্টর হইদত তাৎক্ষস্টনকিাদব বরখাস্ত করা হইদব এবাং 

তাহার স্টবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যব্া সনও া হইদব। 

৯। চাকস্টরর আদবেন েহাপস্টরচালক, বাাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যাদনজদেন্ট, ৪ স াবহানবাগ, স্টেরপুর সরাড, ঢাকা-১২০৭ এর  েীদপ সরস্টজষ্টাড ি 

ডাকদ াদগ অথবা  রা স্টর সপৌৌঁছাইদত হইদব। আদবেনপত্র  ব িদশষ ৩১ োচ ি, ২০২০ অস্টফ  চলাকালীন  েদ র েদধ্য অবশ্যই েহাপস্টরচালদকর 

েিদর সপৌৌঁছাইদত হইদব। স্টনধ িাস্টরত  েদ র পদর প্রাি আদবেন  মূহ  রা স্টর বাস্টতল বস্টল া গন্য হইদব এবাং সফরৎ সেও া হইদব। 

১০। আদবেনপত্র  মূহ  থা থিাদব বাছাইদ র পর ববধ প্রাথীদের স্টনকট স্টলস্টখত পরীক্ষার স্টনধ িাস্টরত প্রদবশপত্র ডাকদ াদগ পাঠাদনা হইদব। স্টবদশষ 

অব্ার সপ্রস্টক্ষদত স্টনধ িাস্টরত  েদ র েদধ্য  প্রদবশপত্র না পাও া সগদল স্টবআইএে হইদত প্রাথীর স্ব-উদদ্যাদগ ডুস্টিদকট প্রদবশপত্র  াংেহ করা 

 াইদব। 

১১।  সেৌস্টখক পরীক্ষার  ে  স্টশক্ষাগত স াগ্যতা, অস্টিজ্ঞতা হ  াংস্টিষ্ট  াবতী  মূল  নেপত্র প্রেশ িন কস্টরদত হইদব।  

১২।   ম্পূণ িরূদপ স াগ্যতা, স্টনরদপক্ষতা ও স্বচ্ছতার োধ্যদে স্টনদ াগ প্রস্টক্র া  ্পনন্ন হইদব। স দকান ব্যস্টক্তগত স াগাদ াগ ও তেস্টবর প্রাথীর অদ াগ্যতা 

স্টহ াদব গণ্য হইদব। 

১৩।   রকার কর্তিক স্টনধ িাস্টরত  কল সকাটা স্টনদ াগকালীন  েদ   ব িদশষ প্রচস্টলত স্টন ে  াংরস্টক্ষত/প্রদ াজয হইদব। 

১৪।  চাকস্টররত প্রাথীদক  থা থ কর্তিপদক্ষর োধ্যদে আদবেন কস্টরদত হইদব। 

১৫।   আদবেনকারী মুস্টক্তদ াদ্ধা/ মুস্টক্তদ াদ্ধার পুত্র/ কন্যা ও নাতী/নাতনী  হইদল স  েদে ি উপযুক্ত কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রেে স্টপতা/োতা/স্টপতােহ/োতা েদহর  

মুস্টক্তদ াদ্ধার  নদের  তযাস্ট ত কস্টপ এবাং মুস্টক্তদ াদ্ধার পুত্র/কন্যা ও নাতী/নাতনী হইদল, স দক্ষদত্র প্রোন  রুপ  াংস্টিষ্ট  ইউস্টন ন পস্টরষদের 

সচ ারম্যান/ স্ট টি কদপ িাদরশন এর ও াড ি কাউস্টন্সলর/ সপৌর িার সে র/ কাউস্টন্সলর কর্তিক প্রেে  নদের  তযাস্ট ত ফদটাকস্টপ োস্টখল কস্টরদত 

হইদব।   

১৬।  স্টলস্টখত, সোস্টখক ও ব্যবহাস্টরক পরীক্ষা  অাংশেহদনর জন্য সকান প্রকার িাতা (টিএ/স্টডএ) প্রোন করা হইদব না।  

১৭।  কর্তিপক্ষ পদের  াংখ্যা হ্রা /বৃস্টদ্ধ করার অস্টধকার  াংরক্ষণ কদর। স্টনদ াগ  াংক্রান্ত স্টবষদ  স্টনদ াগকারী কর্তিপদক্ষর স্ট দ্ধান্তই চূড়ান্ত বস্টল া গণ্য 

হইদব। 

১৮।  স্বাক্ষরস্টবহীন এবাং অ ম্পূণ ি আদবেন  রা স্টর বাস্টতলদ াগ্য হইদব। 

১৯।  হাল নাগাে তদথ্যর জন্য স্টবআইএে এর ওদ ব  াইট www.bim.gov.bd-সত স্টিস্টজট করা  াইদত পাদর। 

২০। সকান কারণ েশ িাদনা ব্যস্টতদরদক কর্তিপক্ষ এ স্টনদ াগ স্টবজ্ঞস্টি বাস্টতল করার অস্টধকার  াংরক্ষণ কদর। 

েহাপস্টরচালক  

 

 


