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নাং-২৬.০১.০০০০.০১২.১৮.০১২.১৪-৯০২      তারযখঃ ১৭-০৬-২০১৫ ররঃ 

রনদ াগ রফজ্ঞরি 
 

ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভদনয রনদনাক্ত দমূদ যারয রনদ াদগয জন্য রননফরণ িত দতি প্রকৃত ফাাংরাদদী নাগরযকদদয 

রনকট দত জনপ্রান ভন্ত্রণারদ  রনধ িারযত পযদভ দযখাস্ত আফান কযা মাদছঃ 

ক্র/

নাং 

দদয নাভ ও সফতনক্রভ দদয াংখ্যা সফতন সের 

(জাতী  সফতন 

সের/২০০৯ 

অনুমা ী) 

সমাগ্যতা 

১। গারি চারক 

 

০১ (এক) টি ৪৭০০-৯৭৪৫/- (ক) ারকা ও বাযী সভাটযমান চারাদনায বফধ 

রাইদন্প ৮ভ সেণী ফা ভভাদনয যীক্ষা  া;  

(খ) অরবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদক অগ্রারধকায সদ া দফ। 

২। অরপ া ক 

(এভ.এর.এ.এ) 

 

০১ (এক) টি ৪১০০-৭৭৪০/- (ক) ন্যূনতভ ৮ভ ফা ভভাদনয রক্ষাগত সমাগ্যতা; 

৩। রনযাত্তা প্রযী 

(বন প্রযী/দাদযা ান) 

০২ (দুই) টি ৪১০০-৭৭৪০/- (ক) ন্যূনতভ ৮ভ ফা ভভাদনয রক্ষাগত সমাগ্যতা; 

 

তিাফরীঃ 

০১। রনধ িারযত পযদভ আদফদনত্র াংযুক্ত কাগজত্র  ডাকদমাদগ রচফ, ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ১ভ ১২ তরা যকারয 

 অরপ বফন, (১২ তরা), সগুনফারগচা, ঢাকা-১০০০ ফযাফয আগাভী ০৯-০৭-২০১৫ ররঃ  তারযখ অরপ চরাকারীন 

 ভদ য ভদে স ৌঁছাদত দফ। রনধ িারযত তারযদখয য প্রাি আদফদনত্র গ্রণদমাগ্য দফ না। যারয সকান আদফদন গ্রণ 

 কযা দফ না।  
 

০২। আদফদদনয াদথ প্রথভ সেণীয সগদজদটড কভ িকতিা কর্তিক তূার ত ম্প্ররত সতারা াদাট ি াইদজয ০৩ (রতন) কর ছরফ 

 এফাং রচফ, ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন-এয অনুকূদর সম সকান তপররী ব্াাংদকয ২০০/- (দুইত) টাকায অদপযতদমাগ্য 

 ব্াাংক ড্রাপট/স-অড িায (সাষ্টার অড িায গ্রণদমাগ্য নদ) াংযুক্ত কযদত দফ ।  
 

০৩। মুরক্তদমাদ্ধা সকাটা  আদফদনকাযীয সক্ষদত্র াংরিষ্ট মুরক্তদমাদ্ধায প্রভাণক রদদফ ফ িদল যকারয ার্কিরায অনুমা ী উযুক্ত 

 কর্তিক্ষ কর্তিক স্বাক্ষরযত ও প্ররতস্বাক্ষরযত নদদত্রয তূার ত কর এফাং মুরক্তদমাদ্ধায াদথ আদফদনকাযীয ম্পদকিয 

 প্রতূ নত্র আদফদন দত্রয াদথ াংযুক্ত কযদত দফ।  
 

০৪। আদফদনদত্রয খাদভয উদয দদয নাভ, রনজ সজরা ও রফদল সকাটা (প্রদমাদজূ সক্ষদত্র)  উদেখ কযদত দফ এফাং 

 আদফদনদত্রয াদথ প্রাথীয নাভ ও ডাক-ঠিকানা উদেখপূফ িক ৮.০০ (আট) টাকা মূল্যভাদনয ডাকটিদকট ৯.৫ x৪.৫ ইরি 

 রফরষ্ট সপযত খাভ সপ্রযণ কযদত দফ।  
 

০৫। ০১/০ ৭/২০১৫ ররঃ তারযদখ আদফদনকাযীয ফ ীভা ১৮-৩০ ফৎদয ভদে দত দফ। তদফ  মুরক্তদমাদ্ধা/মুরক্তদমাদ্ধায 

 ন্তানদদয সক্ষদত্র ফ ীভা ৩২ ফৎয ম িন্ত ররথরদমাগ্য। ফ  প্রভাদণয সক্ষদত্র এরপদডরবট  গ্রণদমাগ্য দফ না। 

০৬। যকারয/আধা-যকারয/াংস্থা  চার্ক  

যীযত প্রাথীদদয মথামথ কর্তিদক্ষয ভােদভ দযখাস্ত কযদত দফ। 

০৭।  প্রাথীদক াক্ষাৎকাদযয ভ  কর নদদত্রয মূর কর প্রদ িন কযদত দফ এফাং নদদয তূার ত এক কর জভা রদদত 

 দফ।  

০৮। রনদ াদগয সক্ষদত্র যকায ও ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভদনয রফদ্যভান রফরধ-রফধান এফাং রযফরতিত  সক্ষদত্র প্রদমাজূ 

 রফরধ-রফধান অনুযণ কযা দফ।  

০৯। রররখত / সভ রখক যীক্ষা  অাংগ্রদণয জন্য সকান ভ্রভণ ফা বদরনক বাতা (টিএ/রডএ) প্রদান কযা দফ না।  

১০। কর্তিক্ষ দদয াংখ্যা হ্রা/বৃরদ্ধ কযায অরধকায াংযক্ষণ কদযন। 

১১। রনদ াগ াংক্রান্ত রফলদ  রনদ াগকাযী কর্তিদক্ষয রদ্ধান্তই চূিান্ত ফদর গণ্য দফ। 

১২। রনদ াগ রফজ্ঞরিটি এফাং রনধ িারযত ‘পযভ’ ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভদনয ওদ ফাইট www.btc.gov.bd এ াও া মাদফ। 

 

(সভাঃ ইকফার সাদন) 

রচফ  

ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভ

যঃঢ়:/w..নঃপ.মড়া.নফ
যঃঢ়:/w..নঃপ.মড়া.নফ


 

 

 

চাকরযয আদফদন পযভ 

 

 

 

 

 

 
১. দদয নাভ: 

২. রফজ্ঞরিয নম্বয: তারযখ: রদ ন ভা  ফ ৎ য 

৩. প্রাথীয 

নাভ: 

ফাাংরা : 

ইাংদযরজদত (ফি অক্ষদয): 

৪. জাতী  রযচ  

নম্বয: 
                      (সম 

সকান 

একটি) জন্ রনফন্ধন নম্বয:                       

৫. জন্  তারযখ: রদ ন ভা  ফ ৎ  য   ৬. জন্স্থান (সজরা): 

৭. রফজ্ঞরিদত উরেরখত তারযদখ প্রাথীয ফ : ফছয ভা রদন 

৮. ভাতায নাভ: 

৯. রতায নাভ: 

১০. ঠিকানা: ফতিভান স্থা ী 

 

 

 

ফাা ও িক (নাভ/নম্বয):   

গ্রাভ/ািা/ভো:   

ইউরন ন/ও াড ি:   

ডাকঘয:   

সাস্টদকাড নম্বয:   

উদজরা/থানা:   

সজরা:   

১১. সমাগাদমাগ: সভাফাইর/সটররদপান নম্বয: ই-সভইর (মরদ থাদক): 

১২. জাতী তা: ১৩. সজন্ডায: 

১৪. ধভ ি: ১৫. সা: 

১৬. রক্ষাগত সমাগ্যতা: 

 যীক্ষায নাভ রফল  রক্ষা প্ররতষ্ঠান াদয ন সফাড ি/রফশ্বরফদ্যার  সগ্রড/সেরণ/ 

রফবাগ 

      

      

      

      

      

১৭. অরবজ্ঞতায রফফযণ (প্রদমাজূ সক্ষদত্র): 

১৮. সকাটা (টিকা রদন): মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধাদদয পুত্র-কন্যা/ পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যা এরতভ/াযীরযক প্ররতফন্ধী 

ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী আনায ও গ্রাভ প্ররতযক্ষায দস্য অন্যান্য (উসেখ করুন): 

  
১৯. 

ব্াাংক ড্রাপট/স-অড িায নম্বয: তারযখ

: 

রদ ন ভা  ফ ৎ  য 

ব্াাংক ও াখায নাভ: 

আরভ এ ভদভ ি অঙ্গীকায কযরছ সম, ওদয ফরণ িত তথ্যাফরর ম্পূণ ি তূ। সভ রখক যীক্ষায ভ  উ রেরখত তথ্য প্রভাদণয জন্য কর মূর 

াটি িরপদকট ও সযকডত্র উস্থান কযফ। সকান তথ্য অতূ প্রভারণত দর আইনানুগ ারস্ত সবাগ কযদত ফাে থাকফ। 
তারযখ

: 

রদ ন ভা  ফ ৎ  য প্রাথীয স্বাক্ষয 

 

৫ x ৫ স. রভ. 

ছরফ 

(ম্প্ররত সতারা, রতন কর) 


