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খড়া দয় অনুমমাদমের জমে পেল করা মা। 

 

 

ম.ব্য.(শল.ো.)          শে.ে.(প্রযু্শি)        ব্যবস্থােো েশরচাক 
 

 
বাাংাদদল শলশাং কদ পাদরলন 

চট্টগ্রাম। 

 
 

         সূত্র নাং-১৮.১৬.০০০০.৩৮৩.৫৭.০১.২১                                                          তাশরখ  ৩১-১০-২০২১শি. 
 

বাাংাদদল শলশাং কদ পাদরলদনর জাাজ বদরর জন্য শবএশ ররাস্টাদর কুক শনদ াদগর পুনঃ শবজ্ঞশি    

 

 
বাাংাদদল শলশাং কদ পাদরলদনর প্রচশত  শবশধ রমাতাদবক রবতন- ভাতা  শবএশ ’র জাাজ বদরর জন্য শবএশ ররাস্টাদর কুক 

শনদ াদগর দযে  রযাগ্যপ্রাথী শনব পাচন করা  দব। শনব পাশচত প্রাথীদদর এনএমআই রথদক শনজ খরদচ  প্রশলযণদনর  মাধ্যদম উত্তীণ প প্রাথীদদর 

শবদলাশ ত শশিশ (শুধুমাত্র শবএশ জাাদজর জন্য প্রদযাজে) প্রদাদনর মাধ্যদম No work no pay শভশত্তদত াংস্থার জাাজ বদর কুক দদ 

নাশবক (Ratings) শনদ াদগর দযে শনদে উদেশখত রযাগ্যতা ও লতপাবীর আদাদক আদবদনত্র  আবান করা যাদে। 

  
আগ্রী প্রাথীগণ আগামী ২১-১১-২০২১শি. তাশরদখর মদধ্য ‘‘বাাংাদদল শলশাং কদ পাদরলন , শবএশ ভবন , ল্টদগাা ররাি , চট্টগ্রাম’’ এর 

অনুকূদ ৫০০/- টাকা মূদের র-অি পার াংযুক্ত কদর আদবদনত্র  দাশখ করদত দব। 
 

ক্র. েং েমদর োম বয় শলক্ষাগত পযাগ্যতা 

 

 

 

০১। 

 

 

     

 কুক 

 

 

 

অনুর্ধ্ব ৫০  বৎর (দরখাস্ত 

গ্রমের পল তাশরমখ)। 

০১।  এ.এ.শ (পয পকাে গ্রুে) অথবা মমামের।          

 

 

০২। পকাষ্টা জাামজ/পেৌ-বাশেীর জাামজ কুক শামব কমেমক্ষ ০২      

বৎমরর অশভজ্ঞতা অথবা বাংামদল েয বটে কমে বামরলমের পকাে প্রশতষ্ঠামে 

পকাে অনুমমাশদত কযাটাশরং প্রশতষ্ঠামে প্রশলক্ষে আন্তজবাশতক মামের 

পামটম রন্ধে কামজ কমেমক্ষ ০২ বৎমরর অশভজ্ঞতা ম্পন্ন মত মব।   

০৩।  মুদ্রগামী বাশেশজযক জাামজ চাকুরীর এবং তৎংগ্নীয় ক শেয়ম       

কানুে মাোর মােশকতা থাকমত মব। 
 

 লতপাবীঃ 

(০১) শেমে উমেশখত কাগজেমের তযাশয়ত কশে আমবদেেমের ামথ জমা প্রদাে করমত মব : 

(ক) শলক্ষাগতমযাগ্যতা ও অশভজ্ঞতার েমদর ফমটাকশে।  

(খ) আমবদেকারীর োমোট ব াইমজর ০৪ কশে ছশব।   

(গ) আমবদেকারীর জাতীয় েশরচয়েে অথবা জন্ শেবন্ধে এবং োমোট ব (যশদ থামক)। 

(ঘ) স্থােীয় ইউশেয়ে েশরদ/পেৌর-ভার পচয়ারম্যাে/ওয়ার্ ব কাউশন্পর কর্তবক প্রদত্ত োগশরকত্ব েদেে  

(০২) র্ািার কর্তবক শেমোি লারীশরক পযাগ্যতা ম্পন্ন মত মবেঃ 

  (ক) উচ্চতা  : কমেমক্ষ ১৫৮ প.শম.। 

  (খ) ওজে  : কমেমক্ষ ৫০ পকশজ। 

  (গ) বক্ষ  : কমেমক্ষ ৭৬ প.শম. (বক্ষ বৃশি ৫ প.শম. মব)। 

  (ঘ) পচামখর দৃশষ্ট : উভয় চক্ষু ৬/৬ এবং বে বান্ধতামুি মত মব। 

(০৩) জাতীয়তা বাংামদলী (জন্সূমে)। 

(০৪) প্রাথীমদর লারীশরক পযাগ্যতা যাচাইময়র জে প্রময়াজেীয় র্ািারী েরীক্ষা ও শচশকৎার ক খরচ প্রাথী শেমজ বে কশরমবে। 

(০৫) শেজ খরমচ National Maritime Institute মত  প্রশলক্ষে গ্রে করার ের উত্তীে বমদর শশর্শ প্রদাে করার ব্যবস্থা গ্রে করা মব। 

(০৬) গত ০৬-১০-২০২১ শি.তাশরমখ প্রকাশলত শবজ্ঞশির আমামক যাারা আমবদে কমরমছে তাপদর েতুে কমর আমবদে করার প্রময়াজে পেই। 

(০৭) প্রাথী বাছাই ও শেময়াগ ংক্রান্ত পযমকামো শবময় কর্তবেমক্ষর শিান্তই চূড়ান্ত বম গণ্য মব। 

 
 

মাব্যবস্থাক (শল াদ পাদন) 

বাাংাদদল শলশাং কদ পাদরলন 

শবএশ ভবন, রা. বক্স নাং-৬৪১, 

ল্টদগাা ররাি, চট্টগ্রাম। 

                                                                                                                ই-রমই: gm-spd@bsc.gov.bd  


