
R/Advertisement 

বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) 
 ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 
 
 

নং ৩৬.০৬.২৬৯২.০০৭.০৭.০৩৪.৬৪.১৯/১২০১                                                                                  তািরখঃ  ২৬-০৫-২০১৯ ি া । 

সংেশািধত িনেয়াগ িব ি   
 

 

২৬-০৫-২০১৯ তািরেখ দিনক গা র ও বাংলােদশ িতিদন পি কায় কািশত িনেয়াগ িব ি  বািতল েম অ  সংেশািধত িনেয়াগ িব ি  জারী করা হেলা। 
 

িশ  ম ণালেয়র প  নং-৩৬.০০.০০০০.০৭৪.৯৯.০০৭.১৯-৯৯, তািরখঃ ২১-০৫-২০১৯ এবং ৩৬.০০.০০০০.০৬৮.১৫.০০২.১৪/১৮৩, তািরখঃ ০১-১১-২০১৫ মা েম া  
ছাড়প  অ যায়ী বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক)-এর ঢাকা, চ াম, াদ র, লনা ও ব ড়া ক স েহর  পেদ িবিধ মাতােবক জনবল িনেয়ােগর জ  িনে া  
পেদ উপ  বাংলােদিশ নাগিরকেদর িনকট হেত দরখা  আহবান করা যাে । 
 

িমক 
নং 

পেদর নাম এবং জাতীয় বতন 
ল ২০১৫ অ যায়ী ড ও 

বতন ল 

পেদর 
সং া 

িশ াগত যা তা ও অ া  যা তা য সকল জলার াথ গণ 
আেবদন করেত 

পারেবন/পারেবন না। 
(০১) সহকারী পিরচালক ( শাসন) 

ড-৯ 
টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/= 

০১  ক) অ েমািদত িব িব ালয় হেত লাক শাসন/ ব াপনা িবষেয় াতেকা র 
িড ী থাকেত হেব।  এমিবএ িড ীধারী াথ গণেক অ ািধকার দয়া হেব।  

(০২) িহসাব র ণ অিফসার 
ড-৯ 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/= 

০১  অ েমািদত িব িব ালয় হেত িহসাব িব ান/ফাই া  িবষেয় াতেকা র িড ী 
থাকেত হেব।  িসএ/আইিসএমএ িড ীধারী াথ গণেক অ ািধকার দয়া হেব। 

(০৩) পিরক না কমকতা. 
ড-৯ 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/= 

০১  অ েমািদত িব িব ালয় হেত অথনীিত/পিরসং ান িবষেয় াতেকা র িড ী 
থাকেত হেব।   

(০৪) জনসংেযাগ কমকতা 
ড-৯ 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/= 

০১  অ েমািদত িব িব ালয় হেত গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা/পিরসং ান িবষেয় 
াতেকা র িড ী থাকেত হেব। সাংবািদকতা/পিরসং ান িবষেয় অিভ তাস  
াথ েক অ ািধকার দয়া হেব। 

(০৫) য় কমকতা 
ড-১১ 

টাঃ ১২৫০০-৩০২৩০/= 

০২  অ েমািদত িব িব ালয় হেত বািণেজ  াতক িড ীসহ সরকাির, আধা-সরকাির, 
ায় শািসত সং া বা াতনামা িশ  িত ােন কমপে   ৩ (িতন) বছেরর য় 

কােজর অিভ তা থাকেত হেব। িপিপআর এর উপর িশ ণ া েদর অ ািধকার 
দয়া হেব। 

বাংলােদেশর সকল 
জলার াথ গণ আেবদন 

করেত পারেবন। 

(০৬) িনরাপ া পিরদশক 
ড-১৪ 

টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০/= 

০২  াথ েক উ  মা িমক পাশ হেত হেব। অবসর া  িনয়র কিমশ  অিফসার 
অথবা িতর া সািভেসর সমমােনর অবসর া  কমচারীেক অ ািধকার দয়া 
হেব। অিভ  াথ েদর ে  বয়স িশিথলেযা । 

(০৭) িন মান সহকারী কাম 
কি উটার অপােরটর 

ড-১৬ 
টাঃ ৯৩০০-২২৪৯০/= 

০৮  কান অ েমািদত বাড হেত উ  মা িমক পাশ অথবা সমমােনর িশ াগত 
যা তাসহ  কি উটার বহার সং া  ওয়াড েসিসং, ডাটা এি  ও টাইপ-এ 

(ক) বাংলাঃ িত িমিনেট নতম ২০ শ । 
(খ) ইংেরজীঃ িত িমিনেট নতম ৩০ শ ।  
অিভ তাস  াথ েদর অ ািধকার দয়া হেব। 

(০৮) িডএমিজ-৩ (িশ ানিবস) 
ড-১৬ 

টাঃ ৯৩০০/= (িনধািরত) 

০২  সরকার অ েমািদত কািরগির িশ া িত ান হেত মকািনক াল াফ ং কােস 
এসএসিস ( ভােকশনাল/ িস)। 

(০৯) কয়ারেটকার 
ড-১৮ 

টাঃ ৮৮০০-২১৩১০/= 

০১  এসএসিস অথবা সমমােনর পরী ায় উ ণ হেত হেব।  
 

(১০) সাহা কারী 
ড-২০ 

টাঃ ৮২৫০-২০০১০/= 

০৯  এসএসিস পাশসহ কািরগির ান থাকেত হেব।  
িবভাগীয় াথ েদর ে  বয়স ৩৫ বছর। 

(১১) অিফস সহায়ক 
ড-২০ 

টাঃ ৮২৫০-২০০১০/= 

০২  াথ েক এসএসিস অথবা সমমােনর িশ াগত যা তাসহ শারীিরক যা তা 
থাকেত হেব। অিফেসর কােজ বা ব অিভ তাস  াথ েক অ ািধকার দয়া 
হেব। 

ঢাকা, মািনকগ , ি গ , 
নরিসংদী, শিরয়ত র, 
িকেশারগ , টা াইল, 

চ াম, খাগড়াছিড়, িম া, 
াদ র, নায়াখালী, ফনী, 
ল ী র, ব ড়া, পাবনা, 
লনা, বিরশাল, প য়াখালী 
জলার াথ গণ আেবদন 

করেত পারেবন না। 
 
এিতম ও শারীিরক িতব ী 

সকল জলার াথ গণ 
আেবদন করেত পারেবন। 

 

 
 

আেবদেনর শতাবলীঃȟ  
 

১। আেবদনকারীেক মহাপিরচালক, িবটাক, ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮-এর বরাবের িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব (িনধািরত ফরম িবটাক-এর ওেয়ব সাইট 
www.bitac.gov.bd  পাওয়া যােব)। িনেয়াগ সং া  সকল ত ািদ িবটােকর ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব। 

২। আ হী াথ গণেক িন বিণত কাগজপ সহ আেবদনপ  আগামী ২০-০৬-২০১৯ তািরেখর মে  সিচব, িবটাক, ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 
কানায় রণ করেত হেব। 

 ক। জাতীয় পিরচয়প  (এনআইিড) এর ফেটাকিপ; 
 খ। আেবদনপে র সােথ আেবদনকারীর বতমান কানা িলিখত ( য কানায় প ালাপ করা হেব) ২৩ স: িম: x ১১ স: িম: মােপর এক  ফরত খাম 

অব ই সং  করেত হেব। ফরত খােম  ১০/- (দশ) টাকা মােনর ডাক েকট লাগােনা থাকেত হেব;  
 গ। স িত তালা ৪ (চার) কিপ পাসেপাট আকােরর ছিব; 
 ঘ। আেবদেনর সােথ ‘‘মহাপিরচালক, িবটাক, ১১৬(খ), তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮-এর অ েল িমক নং- ১-৪-এ বিণত পেদর জ  ৪০০/= 

(চারশত) টাকা এবং িমক নং-৫ বিণত পেদর জ  ৩০০/= (িতনশত)  এবং িমক নং-৬ হেত ১১ পয   বিণত পেদর জ   ২০০/= ( ইশত) টাকা 
ে র িডিড অথবা প-অডার (অেফরতেযা ) দান করেত হেব। পা াল অডার  হণেযা  নয়। 

৩। াথ েদর বয়স ২০-০৬-২০১৯ তািরেখ ১৮ থেক ৩০ বৎসর হেত হেব। তেব, ি েযা /শহীদ ি েযা ােদর -ক া/ -ক ার  ক া/শারীিরক 
িতব ীেদর ে  বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর। বয়স মােণর ে  এিভেডিভট হণেযা  নয়। 

৪। মৗিখক পরী ার সময় সকল সনদপে র ল কিপসহ ১ সট ফেটাকিপ সংেগ আনেত হেব। 
৫। িমক  ০১-০৫ এর ে  নতম ি তীয় িণ/িবভাগ বা সমমান া  াথ গণ আেবদন করেত পারেবন। 
৬। িমক নং ১-৪ পয  িবভাগীয় াথ েদর ে  বয়স িশিথলেযা । 
৭। াথ  িনেয়ােগর ে  সরকার বিতত সকল কার িবিধ-িবধান অ সরণ করা হেব।  
৮। িলিখত, বহািরক ( েযাজ  ে ) ও মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না। 
৯। েয়াজনেবােধ ক প  পদসং া াস/ ি  করেত পারেবন। অিনবায কারণবশতঃ িনেয়াগ িব ি  বািতল অথবা আংিশক অথবা স ণ সংেশাধন করার ণ 

মতা ক প  সংর ণ কেরন। 
১০ া িতক েযাগ বা অিনবায কারেণ বাধা া  ব  না হেল এ িনেয়াগ ি য়া আগামী ২২ আগ  ২০১৯ এর মে  স  করার জ  ক প  আশাবাদী। 

 

 
 

 
( মাঃ মিফ ল ইসলাম) 

সিচব 
মহাপিরচালক-এর পে  


