ফাাংরাদে শশাং কদপাদযন
শফএশ বফন, ল্টদগারা রযাড, চট্টগ্রাভ।
Website: www.bsc.gov.bd
নাং-১৮.১৬.০০০০.৩৮৩.৫৭.০০১.২২

তাশযখ: ২৯-০৩-২০২২শি.

শনদ াগ শফজ্ঞশি
ফাাংরাদে শশাং কদপাদযদনয জাাজ ফদয (Bulk Carrier ও Oil & Chemical Tanker) শনদনাক্ত শূন্য
দে যাশয শনদ াদগয রদযে রমাগ্যতা ম্পন্ন ফাাংরাদেী স্থা ী নাগশযকদেয শনকট দত েযখাস্ত আফান কযা
মাদছেঃক্রঃ
নং

দদয নাভ

দ
ংখ্যা

ফয়

০১. বেক কযাদেট

০৬

নুর্ধ্ব
৩০ ফৎয

০২. আবিন কযাদেট/
কযাদেট
আবিবনয়ায

০৬

নুর্ধ্ব
৩০ ফৎয

বফতনদের
(বফএবয বফতনদের২০১৫ নুমায়ী)
টাঃ ১৫৬০০-১৬৩৮০১৭২০০-১৮০৬০১৮৯৭০-১৯৯২০২০৯২০-২১৯৭০/টাঃ ১৫৬০০-১৬৩৮০১৭২০০-১৮০৬০১৮৯৭০-১৯৯২০২০৯২০-২১৯৭০/-

বক্ষাগত বমাগ্যতা ও ববজ্ঞতা
ব
বভবযন একাদেভীয ার্টবপদকট
(নর্টকযার) থফা ভভাদনয
ব
ার্টবপদকট।
ব
বভবযন একাদেভীয ার্টবপদকট
(কযাদেট আবিবনয়ায) থফা
ব
ভভাদনয ার্টবপদকট।

২। এ বফজ্ঞবিয ধীদন অগ্রী প্রাথীগণদক নরাআদন অদফদন কযদত দফ। ব রদক্ষয http://job.bsc.gov.bd
এআ ওদয়ফাআদট ফাংরাদদ ববং কদবাদযন কর্তক
ব বনধ বাবযত অদফদনত্র পূযণ কদয নরাআদন বযবিদেন
এফং একআ ওদয়ফাআদটয বদভন্ট বগটওদয়য ভাধ্যদভ টাকা ৩০০ (বতনত) ভাত্র টাকা বপ িভা প্রদান কযদত
দফ। অদফদদনয ভয়ীভা বনম্নরূঃনরাআদন অদফদনত্র পূযণ ও যীক্ষায বপ িভাদান শুরুয তাবযখ : ৩১-০৩-২০২২বি.
নরাআদন অদফদনত্র ও যীক্ষায বপ িভাদাদনয বল তাবযখ : ১৩-০৪-২০২২বি.
উক্ত ভদয়য ভদধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ নরাআদন অদফদনত্র িভাদান এয ভয় বথদক যফতী ৭২ (ফাাত্তয)
ঘন্টায ভদধ্য এএভএ এয ভাধ্যদভ যীক্ষায বপ িভা বদদত াযদফন।
৩। প্রদফত্র প্রাবিয বফলয়র্ট http://job.bsc.gov.bd ওদয়ফাআদট এফং প্রাথীয বভাফাআর বপাদন এএভএ
এয ভাধ্যদভ (শুধু বমাগ্য প্রাথীদদয) মথাভদয় িানাদনা দফ। নরাআদন অদফদনদত্র প্রাথীয প্রদত্ত বভাফাআর
বপাদন যীক্ষা ংক্রান্ত মাফতীয় বমাগাদমাগ ম্পন্ন কযা দফ বফধায় উক্ত নম্বযর্ট াফ বক্ষবণক চর যাখা, SMS
Read কযা এফং প্রাি বনদদ বনা তাৎক্ষবণকবাদফ নুযণ কযা ফাঞ্চনীয়।

৪। ফাংরাদদ ববং কদবাদযদনয বনদয়াগ যীক্ষা, ২০২২ এয বফজ্ঞবি, নরাআদন অদফদনত্র পূযদণয
বনয়ভাফরী, এএভএ এয ভাধ্যদভ যীক্ষায় বপ প্রদাদনয বনয়ভাফরী ও ন্যান্য প্রদয়ািনীয় তথ্যাবদ ওদয়ফাআট
http://job.bsc.gov.bd এফং www.bsc.gov.bd এ াওয়া মাদফ।
৫। বভৌবখক যীক্ষায ভয় ফশ্যআ বনম্নবরবখত নদদত্রয মূরকব প্রদবন কযদত দফঃ
(ক) কর বক্ষাগত বমাগ্যতায নদত্র; (খ) ববেব’য কব; (গ) বভবযন একাদেভীয নদ; (ঘ) প্রথভ বেণীয
বগদিদটে কভবকতবা কর্তক
ব প্রদত্ত চাবযবত্রক নদত্র; (ঙ) স্থানীয় আউবনয়ন বযলদ বচয়াযম্যান/বৌযবায
বভয়য/ওয়াে ব কাউবিরয কর্তক
ব প্রদত্ত নাগবযকত্ব নদত্র; (চ) িাতীয় বযচয়ত্র (এনঅআবে);
৬। আগাভী ১৩-০৪-২০২২বি. তাশযদখ প্রার্থীয ফ  অনুর্ধ্প ৩০ ফছয দত দফ। ফ দয রযদে রকান এশপদডশবট
গ্রনদমাগ্য দফ না।
৭। াযাৎকায গ্রদেয ভ কর ধযদেয নেদেয মূর কশ প্রেপন কযদত দফ। রকান প্রকান টিএ/শডএ প্রোন
কযা দফ না।
৮। কর্তপ য যকাযী শফশধ- শফধাদনয াদর্থ াাংঘশল পক ন এভনবাদফ রকান তপ শযফতপন ফা অশতশয
ক্ত তপ
াংদমাজন কযদত াযদফন। আদফেনে গ্রে , ফাছাই এফাং শনদ াদগয রযরে রকান কাযে েপাদনা ব্যশতদযদক
ফাাংরাদে শশাং কদপাদযন কর্তপ রযয শদ্ধান্ত ই চূড়া ন্ত ফদর গণ্য দফ। এ শনদ াগ শফজ্ঞশি আাংশক /ম্পূে প
শযফতপন/ ফাশতর কযায যভতা কর্তপ য াংযযে কদযন।
৯। রকান তথ্য রগান কদয ফা ভূর তথ্য প্রোন কদয চা কুযীদত শনদ াগপ্রাি দর াংশি ষ্ট প্রার্থীয শনদ াগাদে
ফাশতর কযা দফ এফাং তায শফরূদদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রে কযা দফ।
১০। শনদ াদগয জন্য ফাছাইকৃত ব্যশক্ত/প্রার্থীদক ০১ (এক) ফছদযয জন্য শযানশফ র্থাকদত দফ।
১০। শফজ্ঞশিদত দেয াংখ্যা হ্রা বৃশদ্ধ ফা ফাশতর/প্রতোাদযয অশধকায কর্তপ য াংযযে কদযন।
১১। ফাংরাদদী তাকাফাী িাাদি কযাদেট বনদয়াদগয বক্ষদত্র যকাবয নীবতভারা নুযণ কযা দফ।
১২। শনদ াগ াংক্রান্ত রম রকান শফলদ কর্তপ দযয শদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ।

তকীকযে: শনদ াগ াংক্রান্ত শফলদ
রকান  রযয াদর্থ রকান ধযদেয
রমাগাদমাগ এফাং আশর্থ পক ররনদেদনয তথ্য
াও া রগদর তা প্রার্থীয অদমাগ্যতা
শদদফ গণ্য কযা দফ এফাং তৎ যশেক
প্রার্থীয আদফেন
েটিরযাড,
ফাশতর
ল্টদগারা
চট্টশদদফ
শফদফশচত দফ।

(কোদেন আভীয রভােঃ আবু সুশপ ান)
ভাব্যফস্থাক (শ াদ পাদনর)
ফাাংরাদে শশাং কদপাদযন
ও
েস্য-শচফ, শনদ াগ কশভটি
শফএশ বফন, রােঃ ফক্স নাং-৬৪১,
ল্টদগারা রযাড, চট্টগ্রাভ।

