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নাং-২৬.০১.০০০০.০১২.১৮.০০২.২২-২৭২                                                                                 তারযখ : 
১৫ চচত্র ১৪২৮ 

২৯ ভাচ চ ২০২২ 

রনদ াগ রফজ্ঞরি 

 

     ফাাংরাদদ ট্রেড এন্ড ট্যারযপ করভদন রনদনাক্ত দদ যারয জনফর রনদ াদগয জন্য রননফরণ চত দতচ প্রকৃত ফাাংরাদদর নাগরযকদদয রনকট দত 

দযখাস্ত আফান কযা মাদে: 
 

 

ক্রভ. দদয নাভ ও জাতী  ট্রফতন 

ট্রের/২০১৫ 

ফ  দদয াংখ্যা ট্রমাগ্যতা 

০১. াঁটমুদ্রাক্ষরযক কাভ 

করিউটায অাদযটয 

১০,২০০-২৪,৬৮০/- 

(ট্রেড-১৪) 

 

১৮-৩০  ফৎয ০১ (এক) টি (ক) উচ্চ ভাধ্যরভক াটি চরপদকট ফা ভভাদনয রক্ষাগত 

ট্রমাগ্যতা। 

(খ)  প্ররত রভরনদট ফাাংরা ট চযাদন্ড ৬০ এফাং ইাংদযরজ 

ট চযাদন্ড ৮০ দেয গরত; 

(গ)  করিউটায ব্যফায াংক্রান্ত ও াড চ প্রদরাং, ডাটা এরি 

টাইরাং ইতযারদয ট্রক্ষদত্র রননরূ ফ চরনন গরত থাকদত 

দফ: 

(১) ফাাংরা: প্ররত রভরনদট ফ চরনন ২৫ ে; এফাং 

(২) ইাংদযরজ: প্ররত রভরনদট ফ চরনন ৩০ ে। 

০২. করিউটায মুদ্রাক্ষরযক  

৯,৩০০-২২,৪৯০/- 

(ট্রেড-১৬) 

 

১৮-৩০  ফৎয ০১ (এক) টি (ক) উচ্চ ভাধ্যরভক াটি চরপদকট ফা ভভাদনয রক্ষাগত 

ট্রমাগ্যতা; এফাং 

(খ)  করিউটায ব্যফায াংক্রান্ত ও াড চ প্রদরাং, ডাটা 

এরি, টাইরাং ইতযারদয ট্রক্ষদত্র ফ চরনন গরত  রননরূ 

থাকদত দফ: 

(১) ফাাংরা: প্ররত রভরনদট ফ চরনন ২০ ে; এফাং 

(২) ইাংদযরজ: প্ররত রভরনদট ফ চরনন ২০ ে। 

০৩. গারিচারক 

৯,৩০০-২২,৪৯০/- 

(ট্রেড-১৬) 

 

১৮-৩০  ফৎয ০১ (এক) টি  অষ্টভ  ট্রেরণ া  ারকা ও  বাযী ট্রভাটযমান 

চারাদনায চফধ রাইদন্স । অরবজ্ঞতািন্ন  প্রাথী 

অোরধকায াদফন। শুধুভাত্র ারকা ট্রভাটযমান চারাদনা 

রাইদন্স ধাযীদদয আদফদন েণদমাগ্য দফ না। 

০৪. অরপ া ক 

৮২৫০-২০২১০/- 

(ট্রেড-২০) 

১৮-৩০  ফৎয ০২ (দুই) টি  অষ্টভ  ট্রেরণ া। 

 

তচাফরী: 

১।  যীক্ষা াংক্রান্ত মাফতী  তথ্য ও পূণ চাঙ্গ রফজ্ঞরি/চাকরযয রনধ চারযত আদফদন ‘পযভ’ ফাাংরাদদ ট্রেড এন্ড ট্যারযপ করভদনয 

www.btc.gov.bd ওদ ফাইদট াও া মাদফ। আদফদন পযদভয রনদদ চ অনুমা ী প্রদ াজনী  তথ্য-উাত্ত প্রদান কযদত দফ। অম্পূণ চ তথ্য 

ম্বররত আদফদন ফারতর ফদর গণ্য দফ; 

২।  যকারয, আধা-যকারয ও স্বা ত্তারত াংস্থা  চাকরযযত প্রাথীদক অফশ্যই মথামথ কর্তচদক্ষয অনুভরতত্র ট্রভৌরখক যীক্ষায ভ  প্রদ চন 

কযদত দফ; 

৩।  রনদ াদগয ট্রক্ষদত্র রফদ্যভান যকারয রফরধ-রফধান অনুযণ কযা দফ; 

৪।  কর্তচক্ষ রনদ াগ রফজ্ঞরিদত উরিরখত দদয াংখ্যা হ্রা/বৃরি/ফারতর কযায অরধকায াংযক্ষণ কদয; 

৫।  রনদ াগ রফজ্ঞরিদত উরিরখত ন্যযনতভ রক্ষাগত ট্রমাগ্যতায অরতরযক্ত রক্ষাগত ট্রমাগ্যতা থাকদর তা আদফদদন উদিখ কযদত দফ; অন্যথা  

যফতীদত উক্ত রক্ষাগত ট্রমাগ্যতা ট্রকান ক্রদভই েণ কযা দফ না; 

৬।  এ.এ.র ও ভভান, এইচ.এ.র ও ভভান এফাং অনুদভারদত রফশ্বরফদ্যার  কর্তচক প্রদত্ত ররজরএ তথা প্রচররত ট্রেরডাং িরতয দঙ্গ 

পূদফ চয রফবাগ/ট্রেরণয ভতাকযণ াংক্রান্ত রক্ষা ভন্ত্রণার  ট্রথদক জারযকৃত প্রজ্ঞান অনুযণ কযা দফ; 
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৭।  আদফদদনয াদথ অফশ্যই (ক) প্রাথীয ম্প্ররত ট্রতারা াদাট চ াইদজয ০৪ (চায) কর যরঙ্গন ছরফ পযদভয রনধ চারযত স্থাদন াংযুক্ত কযদত 

দফ (প্রথভ ট্রেরণয ট্রগদজদটড অরপায কর্তচক তযার ত দত দফ) এফাং (খ) রচফ, ফাাংরাদদ ট্রেড এন্ড ট্যারযপ করভন-এয অনুকূদর 

াঁটমুদ্রাক্ষরযক কাভ করিউটায অাদযটয/করিউটায মুদ্রাক্ষরযক/গারি চারক দদয জন্য ১০০/- (একত) টাকা এফাং অরপ া ক দদয 

জন্য ৫০ (পঁঞ্চা) টাকায ব্যাাংক ড্রাপট/ট্র-অড চায (ট্রাস্টার অড চায েণদমাগ্য নদ) াংযুক্ত কযদত দফ। ব্যাাংক ড্রাপট/ট্র-অড চায এয নম্বয ও 

তারযখ এফাং তা ইস্যযকৃত ব্যাাংক াখায নাভ আদফদন পযদভ উদিখ কযদত দফ। 

৮।  াঁটমুদ্রাক্ষরযক কাভ করিউটায অাদযটয দদয জন্য যী তপুয, াতক্ষীযা ও টাঙ্গাইর এফাং করিউটায মুদ্রাক্ষরযক দদয জন্য ট্রবারা, 

কুরিোভ ও াফনা এফাং গারিচারক দদয জন্য ট্রনা াখারী, পরযদপুয, চাঁদপুয, ঝারকাঠি, ফাদগযাট ও ঞ্চগি এফাং অরপ া ক দদয 

জন্য ট্রনা াখারী, ট্রগাারগঞ্জ, খুরনা, ভাগুযা, গাজীপুয, ফরযার, চাঁদপুয, কক্সফাজায, ট্রবারা, ফাদগযাট, কুরভিা, টু াখারী, চু াডাঙ্গা, ঢাকা, 

ফগুিা, রারভরনযাট, ভারনকগঞ্জ, কুরিোভ ও টাঙ্গাইর ট্রজরা ব্যতীত অন্যান্য কর ট্রজরায প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন। এরতভ ও 

াযীরযক প্ররতফন্ধী ট্রকাটা  কর ট্রজরায প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন। রনদ াদগয ট্রক্ষদত্র ট্রকাটা াংক্রান্ত যকারয নীরতভারা মথামথবাদফ 

অনুযণ কযা দফ। 

৯।  আদফদনত্র রচফ, ফাাংরাদদ ট্রেড এন্ড ট্যারযপ করভন, ১ভ ১২ তরা যকারয অরপ বফন, ট্রগুনফারগচা, ঢাকা-১০০০ ফযাফয আগাভী ১৩ 

এরপ্রর ২০২২ তারযখ অরপ চরাকারীন ভদ য ভদধ্য ট্রৌৌঁছাদত দফ। রনধ চারযত তারযদখয য প্রাি আদফদনত্র েণদমাগ্য দফ না।  

১০।  মুরক্তদমািা ট্রাষ্য ট্রকাটা  আদফদনকাযীয ট্রক্ষদত্র াংরিষ্ট মুরক্তদমািায প্রভাণক রদদফ ফ চদল যকারয াকুচরায অনুমা ী উযুক্ত কর্তচক্ষ 

কর্তচক স্বাক্ষরযত ও প্ররতস্বাক্ষরযত নদদত্রয তযার ত কর এফাং মুরক্তদমািায াদথ আদফদনকাযীয িদকচয প্রতয নত্র আদফদনদত্রয 

াদথ াংযুক্ত কযদত দফ। 

১১।  আদফদনদত্রয খাদভয উদয দদয নাভ , রনজ ট্রজরা ও রফদল ট্রকাটা (প্রদমাজয ট্রক্ষদত্র) উদিখ কযদত দফ এফাং আদফদনদত্রয াদথ প্রাথীয 

নাভ ও ডাক-ঠিকানা উদিখপূফ চক ১০.০০ (দ) টাকা মূল্য ভাদনয ডাকটিদকট ৯.৫x৪.৫ ইরঞ্চ রফরষ্ট ট্রপযত খাভ ট্রপ্রযণ কযদত দফ। 

১২।  আদফদনকাযীয ফ ীভা ১৩ এরপ্রর ২০২২ তারযদখ ১৮-৩০ ফৎদযয ভদধ্য দত দফ । তদফ মুরক্তদমািা/ীদ মুরক্তদমািাদদয পুত্র-কন্য এফাং 

াযীরযক প্ররতফন্ধীদদয ট্রক্ষদত্র ফ ীভা ৩২ ফছয ম চন্ত ররথরদমাগ্য। ফ  প্রভাদণয ট্রক্ষদত্র এরপদডরবট েণদমাগ্য দফ না। 

১৩।  রররখত/ব্যফারযক/ট্রভৌরখক যীক্ষা  অাংেদণয জন্য ট্রকান ভ্রভণ ফা চদরনক বাতা (টি.এ/রড.এ) প্রদান কযা দফ না। 

১৪।  রনদ াগ াংক্রান্ত রফলদ  রনদ াগকাযী কর্তচদক্ষয রিান্তই চূিান্ত ফদর গণ্য দফ। 

১৫।  উদয উদিখ কযা  রন এভন ট্রক্ষদত্র জনপ্রান ভন্ত্রণার  কর্তচক জাযীকৃত রফরধরফধান প্রদমাজয দফ। 
 

 

স্বাক্ষরযত/- 

 (ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয) 

কাযী রচফ (প্রান) 

ফাাংরাদদ ট্রেড এন্ড ট্যারযপ করভন 

 

 

 


