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রনদ াগ রবজ্ঞরি 

 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর রনদনাক্ত পদে সরাসরর রনদ াদগর জন্য রননবরণ িত শদতি প্রকৃত বাাংলাদেশী নাগররকদের রনকট হদত জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালদ  রনর্ িাররত ফরদি েরখাস্ত আহবান করা যাদে: 

পদের নাি  পদের 

সাংখ্যা 

সবতন সেল (জাতী  

সবতন সেল/২০১৫ 

অনুযা ী) 

সযাগ্যতা রননবরণ িত সজলার স্থা ী 

অরর্বারসদের আদবেন করার 

প্রদ াজন সনই।  

গারিচালক ০১ (এক) টি ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (ক) হালকা ও ভারী সিাটরযান চালাদনার 

ববর্ লাইদসন্সসহ ৮ি সেরণ পাস; 
 

(খ)অরভজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদক অগ্রারর্কার 

সে া হদব। 

বররশাল, কুরিগ্রাি, নারা ণগঞ্জ, 

সনা াখালী, ফররেপুর ও 

চাঁেপুর।  

 শতিাবলী: 

০১।  রনর্ িাররত ফরদি আদবেনপত্র সাংযুক্ত কাগজপত্রসহ শুধুিাত্র সররজরি ডাকদযাদগ সরচব, বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ১ি ১২ তলা সরকারী 

অরফস ভবন (১২ তলা), সসগুনবারগচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর আগািী ২৩-০৭-২০১৭ ররঃ তাররখ অরফস চলাকালীন সিদ র িদে সপৌছাদত 

হদব। রনর্ িাররত তাররদখর পর প্রাি আদবেনপত্র গ্রহণদযাগ - হদব না। সরাসরর সকান আদবেন গ্রহণ করা হদব না। 

০২।  আদবেদনর সাদর্থ প্রর্থি সেরণর সগদজদটড কি িকতিা কর্তিক সত-ার ত সম্প্ররত সতালা পাসদপাট ি সাইদজর ০৩ (রতন) করপ ছরব এবাং সরচব, 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন-এর অনুকূদল সয সকান তফরসলী ব্াাংদকর ২০০/- (দুই শত) টাকার অদফরতদযাগ্য ব্াাংক ড্রাফট /সপ-অড িার 

(সপাস্টাল অড িার গ্রহণদযাগ্য নদহ) সাংযুক্ত করদত হদব। 

০৩।  মুরক্তদযাদ্ধা সপাষ্য সকাটা  আদবেনকারীর সেদত্র সাংরিষ্ট মুরক্তদযাদ্ধার প্রিাণক রহদসব সব িদশষ সরকারর সাকুিলার অনুযা ী উপযুক্ত 

কর্তিপে কর্তিক স্বােররত ও প্ররতস্বােররত সনেপদত্রর সত-ার ত করপ এবাং মুরক্তদযাদ্ধার সাদর্থ আবেনকারীর সম্পদকির প্রত- নপত্র 

আদবেনপদত্রর সাদর্থ সাংযুক্ত করদত হদব।  

০৪।  আদবেনপদত্রর খাদির উপদর পদের নাি, রনজ সজলা ও রবদশষ সকাটা (প্রদযাজ- সেদত্র) উদেখ করদত হদব এবাং আদবেনপদত্রর সাদর্থ 

প্রার্থীর নাি ও ডাক- ঠিকানা উদেখপূব িক ৮.০০ (আট) টাকা মূল্যিাদনর ডাকটিদকটসহ ৯.৫ X ৪.৫ ইরি রবরশষ্ট সফরত খাি সপ্ররণ করদত 

হদব। 

০৫।  ২৩/০৭/২০১৭ ররঃ তাররদখ আদবেনকারী ব সসীিা ১৮-৩০ বৎসদরর িদে হদত হদব। তদব মুরক্তদযাদ্ধার সন্তানদের সেদত্র ব সসীিা ৩২ 

বৎসর পয িন্ত রশরর্থলদযাগ্য। ব স প্রিাদণর সেদত্র এরফদডরভট গ্রহণদযাগ্য হদব  না। 

০৬।  সরকারর/আর্া-সরকারর/সাংস্থা  চাকুরীরত প্রার্থীদের যর্থাযর্থ কর্তিপদের িােদি েরখাস্ত করদত হদব। 

০৭।  প্রার্থীদক সাোৎকাদরর সি  সকল সনেপদত্রর মূল করপ প্রেশ িন করদত হদব এবাং সনদের সত-ার ত এক করপ জিা রেদত হদব। 

০৮।  রলরখত/সিৌরখক পরীো  অাংশগ্রহদণর  জন্য সকান  ভ্রিণ বা বেরনক ভাতা (টিএ/রডএ) প্রোন করা হদব না। 

০৯।  কর্তিপে পদের সাংখ্যা বৃরদ্ধ করার অরর্কার সাংরেণ কদরন। 

১০।  রনদ াগ সাংক্রান্ত রবষদ  রনদ াগকারী কর্তিপদের রসদ্ধান্তই চূিান্ত বদল গণ্য হদব। 

১১।  রনদ াগ রবজ্ঞরিটি এবাং রনর্ িাররত আদবেদনর ‘ফরি’ বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর ওদ বসাইট www.btc,gov.bd হদত সাংগ্রহ করা 

যাদব।  

 
 

স্বােররত - ০৬/০৭/১৭ 

)জালাল উরান আহদহে(  

সরচব 

সফানঃ ৯৩৩৫৯৩৩ 

E-mail:  secretary@btc.gov.bd 
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