
 

 

 

ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযন 

শফএশ বফন, ল্টদগারা রযাড, চট্টগ্রাভ। 

Website: www.bsc.gov.bd 
 

নাং-১৮.১৬.০০০০.৩৮৩.৫৭.০০১.২১                                         তাশযখ: ১২-০৪-২০২১শি. 

শনদ াগ শফজ্ঞশি 

  

ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযদনয জাাজ ফদয (Bulk Carrier ও Oil & Chemical Tanker) শনদনাক্ত 

শূন্য দদ যাশয শনদ াদগয রদযে প্রকৃত অশবজ্ঞতা ও রমাগ্যতা ম্পন্ন ফাাংরাদদী স্থা ী নাগশযকদদয শনকট দত দযখাস্ত 

আফান কযা মাদে:-   

ক্রঃ 

নাং 
দদয নাভ দ াংখ্যা 

 

ফ  

রফতনদের 

(শফএশয রফতনদের- 

২০১৫ অনুমা ী) 

 

শযাগত রমাগ্যতা ও অশবজ্ঞতা 

০১. ‡WK K¨v‡WU ০৮ অনুর্ধ্প 

৩০ ফৎয 

টাঃ ১৫৬০০-১৬৩৮০-

১৭২০০-১৮০৬০-১৮৯৭০-

১৯৯২০-২০৯২০-২১৯৭০/- 

‡gwib GKv‡Wgxi mvwU©wd‡KU 

(bwUK¨vj) A_ev mggv‡bi 

mvwU©wd‡KU| 

০২. ইশিন K¨v‡WU/ 

K¨v‡WU 

ইশিশন ায 

০৮ অনুর্ধ্প 

৩০ ফৎয 

টাঃ ১৫৬০০-১৬৩৮০-

১৭২০০-১৮০৬০-১৮৯৭০-

১৯৯২০-২০৯২০-২১৯৭০/- 

‡gwib GKv‡Wgxi mvwU©wd‡KU 

(K¨v‡WU ইশিশন ায) A_ev 

mggv‡bi mvwU©wd‡KU| 

 

০১। আদফদনকাযীদক আদফদন পযভ পূযণ কদয আগাভী ২৭-০৪-২০২১শি. তাশযদখয ভদে ‘‘ভাব্যফস্থাক (শ 

াদ পাদনর), ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযন , শফএশ বফন , ল্টদগারা রযাড , চট্টগ্রাভ-এয ফযাফয র ৌঁছাদত দফ। 

অম্পূণ প/ক্রুটিপূণ প আদফদনত্র ফা শনধ পাশযত তাশযদখ /ভদ য য রকান আদফদনত্র গ্রণ কযা দফ না। খাদভয উয দদয নাভ 

উদেখ কযদত দফ। শনধ পাশযত আদফদন পযভটি শফএশয ও র ফ াইট www.bsc.gov.bd  এয পযভ রকদন াও া 

মাদফ।  
০২।  আদফদনদত্রয াদথ রম কর কাগজত্র াংযুক্ত কযদত দফঃ 

          (ক) কর শযাগত রমাগ্যতায াটি পশপদকদটয তোশ ত কশ ; (খ) প্রথভ রেণীয রগদজদটড কভ পকতপা কর্তপক প্রদত্ত 

চাশযশত্রক নদদত্রয তোশ ত কশ ; (গ) জাতী  শযচ দত্রয তোশ ত কশ ; (ঘ) দ্য রতারা ০৪ কশ াদাট প 

াইদজয তোশ ত যশিন ছশফ ; (ঙ) শশডশ এয তোশ ত কশ; 

শফ.দ্র. আদফদনত্র ও খাদভ দদয নাভ উদেদখয রযদত্র ‡WK K¨v‡WU অথফা ইশিন K¨v‡WU/ K¨v‡WU ইশিশন ায) 

শরখদত দফ। 

০৩। আগাভী ১২-০৪-২০২১শি. তাশযদখ প্রাথীয ফ  অনুর্ধ্প ৩০ ফছয দত দফ। ফ দয রযদত্র রকান এশপদডশবট গ্রনদমাগ্য 

দফ না। 

০৪। াযাৎকায গ্রদণয ভ  কর ধযদণয নদদত্রয মূর কশ প্রদ পন কযদত দফ। রকান প্রকান টিএ /শডএ প্রদান কযা 

দফ না। 

০৫। কর্তপয যকাযী শফশধ -শফধাদনয াদথ াাংঘশল পক ন  এভনবাদফ রকান তপ শযফতপন ফা অশতশযক্ত তপ াংদমাজন 

কযদত াযদফন। আদফদনত্র গ্রণ , ফাছাই এফাং শনদ াদগয রযদত্র রকান কাযণ দ পাদনা ব্যশতদযদক ফাাংরাদদ শশাং 

কদ পাদযন  কর্তপদযয শদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ। এ শনদ াগ শফজ্ঞশি আাংশক /ম্পূণ প শযফতপন/ ফাশতর কযায 

যভতা কর্তপয াংযযণ কদযন। 

http://www.bsc.gov.bd/


 

 

 

০৬। রকাটা ম্পশকপত প্রচশরত যকাশয শন ভ/নীশতভারা মথামথবাদফ অনুযণ কযা দফ। 

০৭। রকান তথ্য রগান কদয ফা ভূর তথ্য প্রদান কদয চা কুযীদত শনদ াগপ্রাি দর াংশিষ্ট প্রাথীয শনদ াগাদদ ফাশতর কযা 

দফ এফাং তায শফরূদদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। 

০৮। প্রাথীয রমাগাদমাদগয ঠিকানা ম্বশরত ২০ (শফ) টাকা মূদেয ডাক টিদকট ৯’’× ৪’’ াইদজয রপযৎ খাভ 

আদফদনদত্রয াদথ াংযুক্ত কযদত দফ। 

০৯। শনদ াদগয জন্য ফাছাইকৃত ব্যশক্ত/প্রাথীদক ০১ (এক) ফছদযয জন্য শযানশফ থাকদত দফ। 

১০। শফজ্ঞশিদত দদয াংখ্যা হ্রা বৃশদ্ধ ফা ফাশতর/প্রতোাদযয অশধকায কর্তপয াংযযণ কদযন। 

১১। শনদ াগ াংক্রান্ত রম রকান শফলদ  কর্তপদযয শদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ।       

 

(কোদেন আভীয রভাঃ আবু সুশপ ান) 

          ভাব্যফস্থাক (শ াদ পাদনর) 

          ফাাংরাদদ শশাং কদ পাদযন 

         ও 

         দস্য-শচফ, শনদ াগ কশভটি 

         শফএশ বফন, রাঃ ফক্স নাং-৬৪১, 

     ল্টদগারা রযাড, চট্টগ্রাভ। 

 

 

তকীকযণ: শনদ াগ াংক্রান্ত  শফলদ  রকান 

রযয াদথ রকান ধযদণয রমাগাদমাগ এফাং 

আশথ পক ররনদদদনয তথ্য াও া রগদর তা 

প্রাথীয অদমাগ্যতা শদদফ গণ্য কযা দফ এফাং 

তৎযশণক প্রাথীয আদফদন ত্রটি ফাশতর 

শদদফ শফদফশচত দফ। 


