
 

নিয় োগ নিজ্ঞনি 

 

ডোক ও টেনিয় োগোয় োগ নিভোয়গর আওতোধীি িোাংিোয়েশ সোিয়েনরি কযোিি টকোম্পোনি নিনেয়েড (নিএসনসনসএি) এর নিম্নিনণ িত শূন্য পয়ে 

সরোসনর নিয় োয়গর উয়েয়ে িোাংিোয়েশী িোগনরকয়ের নিকে হয়ত েরখোস্ত আহিোি করো  োয়ে।  

 

ক্রনেক 

িাং 
পয়ের িোে ও সাংখ্যো টিতি-ভোতো ি সসীেো ন্যযিতে নশক্ষোগত ট োগ্যতো, অনভজ্ঞতো ও কে িস্থি 

১ উপ-েহোব্যিস্থোপক 

(চোিিো ও রক্ষণোয়িক্ষণ, 

কক্সবাজার ল্যান্ডিং 

স্টেশন)  

 

পয়ের সাংখ্যো : ০১ টি 

টকোম্পোিীর টিতি টেড-৩ 

(সোকুয়ে টিতি 

১,৩০,৫০০/- এিাং 

টকোম্পোিীর অন্যোন্য 

সুনিধোনে)   

অন্যর্ধ্ি ৫০ 

িৎসর। 

১। সরকোর কর্তিক স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যোি /প্রনতষ্ঠোি হয়ত নি.এসনস 

ইনিনি োনরাং (ইয়িকনিকযোি এন্ড ইয়িকিনিক্স/ইয়িকনিকযোি/ 

ইয়িকিনিক্স/নসএসই/কনম্পউেোর/ টেনিকনেউনিয়কশন্স) এিাং  

২। এেএসনস/এেএস/এেনিএ।  

৩। সাংনিষ্ট টক্ষয়ে ১৬ িৎসয়রর অনভজ্ঞতো; 

৪। টেনিকে/ডোেোকে নিষয়  অনভজ্ঞতো।  

সোিয়েনরি কযোিি সোনভ িস সম্পয়কি অনভজ্ঞতো/জ্ঞোিসম্পন্ন 

প্রোর্থীগণ অেগণ্য।  

৫। কে িস্থি: নিিাংজো, কক্সিোজোর। নিি িোনচত প্রোর্থীয়ক কেপয়ক্ষ ৪ 

িছর নিএসনসনসএি এর েোনন্ডাং টেশয়ি চোকুনর করয়ত হয়ি।  

 

১। আেহী প্রোর্থীয়ের সোেো কোগয়জ পয়ের িোে উয়েখপূি িক নিম্নস্বোক্ষরকোরী িরোির আয়িেি করয়ত হয়ি। আয়িেি পয়ের সনহত জীিি 

বৃত্তোন্ত, সম্প্রনত টতোিো ৩ (নতি) কনপ পোসয়পোে ি সোইয়জর ছনি, সকি নশক্ষোগত ট োগ্যতোর সিে, জোতী  পনরচ পে, অনভজ্ঞতো সিে 

এিাং অন্যোন্য সিয়ের ছো োনিনপ (প্রয় োজয টক্ষয়ে) প্রর্থে টেণীর টগয়জয়েড কে িকতিো কর্তিক সতযো ি পূি িক আগোেী ০৪/০৩/২০২১ নি. 

তোনরখ অপরোহ্ন ৫:০০ ঘটিকোর েয়ে উপয়রোনেনখত ঠিকোিো  নিম্নস্বোক্ষরকোরী িরোির আয়িেি জেো প্রেোয়ির জন্য অনুয়রোধ জোিোয়িো 

 োয়ে। 

২। প্রোর্থীর ি স নিয় োগ নিজ্ঞনি জোরীর তোনরখ প িন্ত গণিো করো হয়ি। ি স প্রেোয়ণর জন্য এনিয়ডনিে (Affidavit) েহণয় োগ্য ি । 

এছোড়ো প্রোর্থীত পয়ের িোে খোয়ের উপয়র নিনপিদ্ধ করয়ত হয়ি। 

৩। আয়িেিপয়ের সোয়র্থ ১,৫০০.০০ (এক হোজোর পাঁচশত) েোকোর ব্যোাংক ড্রোিে/টপ-অড িোর অিেই ‘‘িোাংিোয়েশ সোিয়েনরি কযোিি 

টকোম্পোনি নিনেয়েড” এর অনুকূয়ি প্রেোি করয়ত হয়ি। 

৪। সরকোনর, আধো সরকোনর/স্বো ত্তশোনসত প্রনতষ্ঠোয়ি চোকুরীরত প্রোর্থীয়ের  র্থো র্থ কর্তিপয়ক্ষর েোেয়ে আয়িেি করয়ত হয়ি। 

৫। আয়িেি পে েহণ/িোনতি, নিজ্ঞনিয়ত উয়েনখত পয়ের সাংখ্যো হ্রোস/বৃনদ্ধ এিাং নিয় োয়গর নিষয়  নিয় োগকোরী কর্তিপয়ক্ষর নসদ্ধোন্ত চূড়োন্ত িয়ি গণ্য হয়ি। 

৬। টকোম্পোিীর ওয় িসোইে (www.bsccl.com) হয়ত Standard CV Format ডোউিয়িোড করো  োয়ি।  

 

 

 

তোনরখ: ০৪/০২/২০২১ নি.। স্বোক্ষনরত 

েহোব্যিস্থোপক (প্রশোসি ও অর্থ ি) 

টিোি : ৮৮৭৯১৯২। 

 


