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তাবরখ: ০৬ আগষ্ট ২০১৭ বি.
জনদয়াগ জফজ্ঞজি

ফাাংরাদদ চা বফার্ ড প্রধান কাম ডারয় চট্টগ্রাভ এফাং ফাাংরাদদ চা বফার্জড নয়ন্ত্রণাধীন ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনজিটিউট শ্রীভঙ্গর , বভৌরবীফাজায এ জনম্নফজণ ডত
শূন্য দদ অস্থায়ী জবজিদত জনদয়াদগয জন্য বমাগ্য এফাং প্রকৃত ফাাংরাদদী নাগজযকগদণয কাছ বথদক দযখাস্ত আফান কযা দে।
ক্রঃ
নাং
০১

দদয নাভ ও বফতন বের (জাতীয় বফতন বের
২০১৫ অনুমায়ী)
জযাংখ্যান কভডকতডা
ফাাংরাদদ চা বফার্,ড প্রধান কাম ডারয়, চট্টগ্রাভ।
বফতন বের: ২২,০০০μ৫৩,০৬০ (বগ্রর্:৯)

দ
াংখ্যা
০১
(এক)টি

০২

গদফলণা কভডকতডা
ফাাংরাদদ চা বফার্,ড প্রধান কাম ডারয়, চট্টগ্রাভ।
বফতন বের: ২২,০০০μ৫৩,০৬০ (বগ্রর্:৯)
কাযী জযচারক (ফাজণজু)
ফাাংরাদদ চা বফার্,ড প্রধান কাম ডারয়, চট্টগ্রাভ।
বফতন বের: ২২,০০০μ৫৩,০৬০ (বগ্রর্:৯)
বফজ্ঞাজনক কভডকতডা (উজিদ জফজ্ঞান)
ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনজিটিউট, বভৌরবীফাজায।
বফতন বের: ২২,০০০μ৫৩,০৬০ (বগ্রর্:৯)
বফজ্ঞাজনক কভডকতডা (মৃজিকা জফজ্ঞান)
ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনজিটিউট, বভৌরবীফাজায।
বফতন বের: ২২,০০০μ৫৩,০৬০ (বগ্রর্:৯)
বফজ্ঞাজনক কভডকতডা (কৃজলতত্ত্ব)
ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনজিটিউট, বভৌরবীফাজায।
বফতন বের: ২২,০০০μ৫৩,০৬০ (বগ্রর্:৯)
কাযী প্রদকৌরী (পূতড)
ফাাংরাদদ চা গদফলণা ইনজিটিউট, বভৌরবীফাজায।
বফতন বের: ২২,০০০μ৫৩,০৬০ (বগ্রর্:৯)
কুক
ফাাংরাদদ চা বফার্,ড প্রধান কাম ডারয়, চট্টগ্রাভ।
বফতন বের: ৮৫০০μ২০৫৭০ (বগ্রর্-১৯)

০১
(এক)টি

০৩

০৪

০৫

০৬

০৭

০৮

নুুনতভ জক্ষাগত বমাগ্যতা অন্যান্য বমাগ্যতা

০১
(এক)টি

জযাংখ্যান,অথ ডনীজত ফা গজণদত ম্মান স্দাতদকািয জর্গ্রী। ম্মান এফাং স্দাতদকািয উবয়
বক্ষদে কভদক্ষ ২য় বেণীয জর্গ্রী থাকদত দফ। বকান যকাজয/আধা-যকাজয/স্বায়ত্বাজত ফা
ব্যফা প্রজতষ্ঠাদন জযকল্পনা উন্নয়ন াংক্রান্ত কাদজ অজবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদদয অগ্রাজধকায বদয়া
দফ।
কৃজল অথ ডনীজত/ফন জফদ্যায় (পদযষ্ট্রী) অনা ড স্দাতদকািয জর্গ্রী। ম্মান এফাং স্দাতদকািয উবয়
বক্ষদে ২য় বেণীয জর্গ্রী থাকদত দফ। বকান যকাজয/আধা-যকাজয/স্বায়ত্বাজত ফা ব্যফা
প্রজতষ্ঠাদন জযকল্পনা উন্নয়ন াংক্রান্ত কাদজ অজবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদদয অগ্রাজধকায বদয়া দফ।
ব্যফস্থানা ফা জফণদন ম্মান স্দাতদকািয জর্জগ্র। ম্মান এফাং স্দাতদকািয উবয় বক্ষদে
কভদক্ষ ২য় বেণীয জর্জগ্র থাকদত দফ। যকাজয ফা ব্যফাজয়ক প্রজতষ্ঠাদন যিাজন প্রাদন
অজবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীদদয অগ্রাজধকায বদয়া দফ।
াংজিষ্ট জফলদয় ২য় বেণীয অনা ড কভদক্ষ ২য় বেণীয এভ, এ-জ/ জফ, এ-জ এজজ/ জফ,
এ-জ, এজজ (অনা ড)/ জফ, এ-জ ইজিজনয়াজযাং জর্জগ্র থাকদত দফ।

০২
(দুই)টি

াংজিষ্ট জফলদয় ২য় বেণীয অনা ড কভদক্ষ ২য় বেণীয এভ, এ-জ/ জফ, এ-জ এজজ/ জফ,
এ-জ, এজজ (অনা ড)/ জফ, এ-জ ইজিজনয়াজযাং জর্জগ্র থাকদত দফ।

০১
(এক)টি

াংজিষ্ট জফলদয় ২য় বেণীয অনা ড কভদক্ষ ২য় বেণীয এভ, এ-জ/ জফ, এ-জ এজজ/ জফ,
এ-জ, এজজ (অনা ড)/ জফ, এ-জ ইজিজনয়াজযাং জর্জগ্র থাকদত দফ।

০১
(এক)টি

জফ,এ-জ ইজিজনয়াজযাং (পুযাদকৌর) জর্গ্রী প্রাি।

০১
(এক)টি

এ,এ,জ া/াংজিষ্ট জফলদয় ভভাদনয কাজযগযী প্রজক্ষণধাযী। যন্ধন কাদম ড াযদজডতা
সুস্বাদস্থুয অজধকাযী দত দফ।

০১
(এক)টি

তডাফরীঃ
০১। চাকজযয আদফদন পযভ ফাাংরাদদ চা বফাদর্যড ওদয়ফাইট: teaboard.portal.gov.bd-এ াওয়া মাদফ। প্রাথীদদয চাকজযয জনধ ডাজযত আদফদন পযদভয জনদদ ড
অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় তথ্য-উাি প্রদান কযদত দফ। অম্পূণ ড তথ্য ম্বজরত আদফদন ফাজতর ফদর গণ্য দফ। আদফদদনয াদথ াংমৄক্ত বকান জকছুই বপযৎদমাগ্য
নয়।
০২। চাকজযয আদফদন পযদভয াদথ অফশ্যই ক) চাকজযয প্রাথীয দ্য বতারা ৪ (চায) কজ ৫
৫ ব. জভ. াইদজয যজঙ্গন ছজফ আদফদন পযদভয জনধ ডাজযত স্থাদন
াংমৄক্ত কযদত দফ (প্রথভ বেণীয বগদজদটর্ অজপায কর্তডক তুাজয়ত দত দফ) ;এফাং খ) জচফ , ফাাংরাদদ চা বফার্ ড , চট্টগ্রাভ এয অনুকূদর ১-৭নাং ক্রজভদকয
দদয জন্য ৫০০/- (াঁচত) টাকা এফাং ৮ নাং ক্রজভদকয দদয জন্য ১০০/- (একত) টাকামূল্যভাদনয ব্যাাংক ড্রাপট/ব-অর্াড য(অদপযতদমাগ্য) াংমৄক্ত কযদত
দফ। ব্যাাংক ড্রাপট/ব-অর্াড য এয নম্বয ও তাজযখ এফাং তা ইসুুকৃত ব্যাাংক াখায নাভ আদফদন পযদভ উদেখ কযদত দফ।
০৩। জনদয়াদগয বক্ষদে বকাটা াংযক্ষণ াংক্রান্ত যকাযী নীজতভারা মথামথবাদফ অনুযণ কযা দফ।
০৪। ১-৭ নাং ক্রজভদক উদেজখত দদ কর বজরা এফাং ৮নাং ক্রজভদক কুক দদনযজাংদী, যাজফাড়ী, বগাারগি, ভাদাযীপুয, জদরট, জফগি, বভৌরবীফাজায,
জদনাজপুয, নীরপাভাযী, কুজড়গ্রাভ, গাইফান্ধা, রারভজনযাট, জঝনাইদ, নড়াইর, ফজযার, ববারা ও চট্টগ্রাভ জফবাদগয কর বজরা ব্যজতত অন্য কর বজরা
আদফদন কযদত াযদফন।
০৫। প্রাথীদদয ফয় ০৭/০৯/২০১৭তাজযদখ অনুধ ড ৩০ ফছয দত দফ। মুজক্তদমাদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃ বগাষ্ঠী প্রাথীদদয জনদয়াদগয বক্ষদে যকায জনধ ডাজযত দফ ডাচ্চ ফয় ীভা
প্রদমাজু দফ।
০৬। জরজখত যীক্ষায় উিীণ ড প্রাথীদদয বভৌজখক যীক্ষায ভয় আদফদদন উজেজখত কর কাগজদেয মূর কজ দঙ্গ আনদত দফ এফাং কর জক্ষাগত বমাগ্যতা ও
অজবজ্ঞতা (মজদ থাদক) এয কজ, প্রথভ বেণীয বগদজদটর্ অজপায কর্তডক প্রদি চাজযজেক নদে, ইউজনয়ন জযলদ এয বচয়াযম্যান
/বৌযবায বভয়য/জটি
ড
কদডাদযদনয ওয়ার্ ড কাউজন্পরয কর্তডক প্রাথীয জনজ বজরা উদেখপূফ ডক প্রদি নাগজযকত্ব াটিজপদকট
এয কজ, জাতীয় জযচয়ে অথফা জন্ জনফন্ধন নদে এয
কজ ও কর নদে ও কাগজদেয কজ প্রথভ বেণীয বগদজদটর্ কভডকতডা কর্তডক তুাজয়ত কজ জভা জদদত দফ।
ড
০৭। জফদদজ জফশ্বজফদ্যারয় দত অজজডত জর্জগ্রয বক্ষদে ফাাংরাদদ জফশ্বজফদ্যারয় ভঞ্জুযী কজভন দত ইসুুকৃত ভভান াটিজপদকট
অফশ্যই জভা জদদত দফ ।
০৮। মুজক্তদমাদ্ধা বকাটা দাফীয বক্ষদে প্রধানভন্ত্রীয কাম ডারদয়য োংখ্যা ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬ , তাজযখ ৭-১১-২০১০ বভাতাদফক প্রতুয়নে জভা জদদত
দফ।
০৯। চাকজযয আদফদন জচফ , ফাাংরাদদ চা বফার্ ড , প্রধান কাম ডারয় , ১৭১-১৭২, ফাদয়জজদ বফাস্তাভী ড়ক , নাজযাফাদ , চট্টগ্রাভ-৪২১০, এই ঠিকানায় আগাভী
০৭/০৯/২০১৭তাজযদখয ভদে অজপ চরাকারীন ভদয় বৌছাদত দফ। উক্ত তাজযদখয য প্রাি বকান আদফদন গ্রণদমাগ্য দফ না।

১০। চাকজযযত প্রাথীদদয মথামথ কর্তডদক্ষয ভােদভ আদফদন কযদত দফ এফাং জনধ ডাজযত ভদয়য ভদেই তাদদয আদফদন বৌছাদত দফ। বকান অজগ্রভ কজ গৃীত
দফ না।
১১। প্রাথী বম দদয জন্য আদফদন কযদফন ব দদয নাভ খাদভয উদয জরখদত দফ।
১২। এই জফজ্ঞজি প্রকাদয কাযদণ জরজখত/বভৌজখক যীক্ষা গ্রদণ কর্তডক্ষ ফাে নয়। এদক্ষদে কর্তডদক্ষয জদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ।
১৩। ফাাংরাদদ চা বফার্ ড জনদয়াগ জফজ্ঞজিয তডাফরী াংদাধন/ ফাজতর কযায ক্ষভতা াংযক্ষণ কদযন।
১৪। জরজখত/বভৌজখক যীক্ষায় অাংগ্রদণয জন্য বকান প্রকায টি.এ./জর্.এ. প্রদান কযা দফ না।
১৫। আদফদনকাযীয নাভ ও আদফদন দে উজেজখত ফতডভান ঠিকানা জরজফদ্ধ কদয ১০/- টাকায র্াকটিদকট ম্বজরত ১০
"×৪.৫" ভাদয একটি বপযত খাভ
আদফদদনয দঙ্গ বপ্রযণ কযদত দফ।
১৬। বম বকান প্রকাদযয তদজফয/সুাজয প্রাথীয অদমাগ্যতা ফদর জফদফজচত দফ।
স্াাঃ
বচয়াযম্যান
ফাাংরাদদ চা বফার্ ড
এয দক্ষ জচফ

