
িদ িসিকuিরিট ি িন্টং করেপােরশন (বাংলােদশ) িল: 
গাজীপুর-2814। 

 
পুনt িনেয়াগ িবজ্ঞিপ্ত 

 
িদ িসিকuিরিট ি িন্টং করেপােরশন (বাংলােদশ) িল:, গাজীপুর-2814 e িনেম্নাক্ত পদসমূেহ িনধ র্ািরত েবতনেস্কল eবং চিলত িবিধ aনুযায়ী েদয় aনয্ানয্ সুিবধািদেত 
aস্থায়ীভােব িনেয়ােগর িনিমেত্ত বাংলােদেশর সকল েজলার স্থায়ী বািসন্দােদর িনকট েথেক দরখাস্ত আহবান করা যােচ্ছ। uক্ত পদসমূেহ আেবদেনর জনয্ আবশয্কীয় িশক্ষাগত 
েযাগয্তা, েবতনেস্কল, বয়স o aনয্ানয্ েয়াজনীয় তথয্ািদ িনেম্ন দত্ত হেলা: 
 
কর্িমক 
নং 
  

েগর্ড 
 

পেদর নাম 
 

পেদর 
সংখয্া 

 

েবতনেস্কল, 3126 
 

বয়সসীমা 
 

িশক্ষাগত েযাগয্তা o aিভজ্ঞতা 
 

2 3 ধান েকৗশলী  2 
 

67,611-
85,511/- 

 

নূয্নতম 61 ব ৎসর য েকৗশল/তিড়ৎেকৗশল িবষেয় িবeসিস iিঞ্জিনয়ািরং িডগর্ী। বৃহ ৎ িশল্প িতষ্ঠােন 
5থ র্ েগর্ড/সমমােনর পেদ 3 ব ৎসেরর চাকুরীসহ 2ম ে ণীর কম র্কতর্া পেদ কমপেক্ষ 
26 ব ৎসেরর চাকুরীর aিভজ্ঞতা। সকল পরীক্ষায় নূয্নতম 3য় িবভাগ/ে ণীসহ েয 
েকান 3িটেত 2ম ে ণী/িবভাগ থাকেত হেব। েকান পরীক্ষায় 4য় িবভাগ/ে ণী 
গর্হণেযাগয্ হেব না। 

3 3 মহাবয্বস্থাপক, Drcv`b 
(বয্াংকেনাট/ Av`vi wmwKDwiwU 
†cÖvWv±m) 

2 67,611-
85,511/- 

 

নূয্নতম 61 ব ৎসর য েকৗশল/তিড়ৎেকৗশল/িশল্প u ৎপাদন িবষেয় িবeসিস iিঞ্জিনয়ািরং িডগর্ী। বৃহ ৎ 
u ৎপাদন/ কাশনা িশল্প িতষ্ঠােন 5থ র্ েগর্ড/সমমােনর পেদ 3 ব ৎসেরর চাকুরীসহ 
2ম ে ণীর কম র্কতর্া পেদ কমপেক্ষ 26 ব ৎসেরর চাকুরীর aিভজ্ঞতা। সকল পরীক্ষায় 
নূয্নতম 3য় িবভাগ/ে ণীসহ েয েকান 3িটেত 2ম ে ণী/িবভাগ থাকেত হেব। েকান 
পরীক্ষায় 4য় িবভাগ/ে ণী গর্হণেযাগয্ হেব না। 

4 5 বয্বস্থাপক, Drcv`b 
(বয্াংকেনাট/Av`vi wmwKDwiwU 
†cÖvWv±m) 

2 54,111-
7৯961/- 

নূয্নতম 51 ব ৎসর য েকৗশল/তিড়ৎেকৗশল/িশল্প u ৎপাদন িবষেয় িবeসিস iিঞ্জিনয়ািরং িডগর্ী। বৃহ ৎ 
u ৎপাদন/ কাশনা িশল্প িতষ্ঠােন 7ষ্ঠ েগর্ড/সমমােনর পেদ 3 ব ৎসেরর চাকুরীসহ 
2ম ে ণীর কম র্কতর্া পেদ কমপেক্ষ 21 ব ৎসেরর চাকুরীর aিভজ্ঞতা। সকল পরীক্ষায় 
নূয্নতম 3য় িবভাগ/ে ণীসহ েয েকান 3িটেত 2ম ে ণী/িবভাগ থাকেত হেব। েকান 
পরীক্ষায় 4য় িবভাগ/ে ণী গর্হণেযাগয্ হেব না। 

 
2।   েগর্িডং পদ্ধিতেত কািশত ফলাফেলর েক্ষে  িশক্ষাম ণালেয়র 13/17/311৯ o 13/14/3121 তািরেখর জ্ঞাপন নং-িশম/শা:22/6-2(aংশ)/693 o িশম/শা:22/2৯-

2/3118/285 aনুযায়ী বতর্মান চিলত িজিপe বা েক্ষ মত, িসিজিপe eর িবপরীেত পূেব র্র 2ম, 3য় o 4য় িবভাগ/ে ণী িনম্নরূেপ িনধ র্ািরত হেব : 
 

 (ক)  eস.eস.িস বা সমমান eবং eiচ.eস.িস বা সমমান পরীক্ষার ফলাফেলর েক্ষে  - 
িজিপe 4.11 বা তদুধব্র্ থম িবভাগ
িজিপe 3.11 েথেক 4.11 eর কম িদব্তীয় িবভাগ
িজিপe 2.11 েথেক 3.11 eর কম তৃতীয় িবভাগ

  

 (খ)  aনুেমািদত িবশব্িবদয্ালয় কতৃর্ক দত্ত িসিজিপe eর েক্ষে  -  
aিজর্ত িসিজিপe সমতুলয্ ে ণী /িবভাগ 

5.11 পেয়ন্ট  েস্কেল 6.11 পেয়ন্ট  েস্কেল
 4.11 বা তদুধব্র্ 4.86 বা তদুধব্র্ থম ে ণী / িবভাগ 
3.36 বা তদুধব্র্ িকন্তু 4.11 eর কম 3.924 বা তদুধব্র্ িকন্তু 4.86 eর কম িদব্তীয় ে ণী / িবভাগ 
2.76 বা তদুধব্র্ িকন্তু 3.36 eর কম 3.174 বা তদুধব্র্ িকন্তু 3.924 eর কম তৃতীয় ে ণী / িবভাগ 

 

2।   ̀O’ Level o   ̀A’ Level eর েক্ষে  eেদশীয় সংিশ্লষ্ট িশক্ষা েবাড র্ হেত iসুয্কৃত সমমান সািট র্িফেকট (Equivalence Certificate) eবং িবেদশী িবশব্িবদয্ালয় 
হেত াপ্ত িডগর্ীর েক্ষে  েদশীয় সংিশ্লষ্ট িবশব্িবদয্ালয়/ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন/uপযুক্ত কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক iসুয্কৃত সমমান সািট র্িফেকট (Equivalence 
Certificate) aনুযায়ী িডগর্ী o ফলাফেলর (ে ণী/িবভাগ/িজিপe/িসিজিপe uেল্লখসহ) তথয্ দান করেত হেব।  

 

3| B‡Zvc~‡e© hviv Av‡e`b K‡i‡Qb Zv‡`i cybivq Av‡e`b Kivi cÖ‡qvRb †bB| 
 

4| Rxeb e„Ëv‡šÍ wb‡¤œ ewY©Z Z_¨mg~n mwbœ‡ek Ki‡Z n‡e t  
1| bvg 2| wcZvi bvg 3| gvZvi bvg 4| ¯^vgxi bvg (weevwnZv cÖv_©xi †¶‡Î) 5| eZ©gvb wVKvbv 6| ’̄vqx wVKvbv (gwnjv cÖv_©xi †¶‡Î ¯^vgxi ’̄vqx wVKvbv) 7| Rb¥ ZvwiL 
8| eqm (02/01/2020 Zvwi‡L) 9| RvZxqZv 10| wk¶vMZ †hvM¨Zv 11| AwfÁZv 12| ‰eevwnK Ae ’̄v 13| Av‡e`bKvixi ^̄v¶i| 
 

5| Av‡e`b c‡Îi mv‡_ Avek¨Kxq `wjjvw` t 
1| mKj wk¶vMZ †hvM¨Zvi g~j mb`/mvgwqK mb`c†Îi mZ¨vwqZ Kwc 2| m¤úÖwZ †Zvjv 4(Pvi) Kwc (Qwei wcQ‡b cÖv_©xi bvgmn) cvm‡cvU© AvKv‡ii mZ¨vwqZ Qwe 3| 
†M‡R‡UW Awdmvi A_ev w` wmwKDwiwU wcÖw›Us Ki‡cv‡ikb(evsjv‡`k) wjwg‡UW A_ev evsjv‡`k e¨vsK Gi †h †Kvb 2( ỳB) Rb cÖ_g †kªYxi Kg©KZ©v KZ©„K cÖ‡`q 2(`yB)wU 
PvwiwÎK mb` 4| BDwc †Pqvig¨vb A_ev †cŠimfvi †gqi/KvDwÝji A_ev wmwU Ki‡cv‡ik†bi †gqi/KvDwÝji KZ©„K cÖ‡`q bvMwiKZ¡ mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc 5| RvZxq 
cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc 6| AwfÁZvi mb` c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc|  
 

6| Av‡e`bcÎ `vwLj t   
AvMÖnx cÖv_©x‡`i‡K e¨e¯’vcbv cwiPvjK, w` wmwKDwiwU wcÖw›Us Ki‡cv†ikb (evsjv‡`k) wjt, MvRxcyi-1703 eive‡i wjwLZ `iLv Í̄ †cÖiY Ki‡Z n‡e hv me©‡kl AvMvgx 
11/02/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ (Awdm mg‡qi g‡a¨) MÖnY Kiv n‡e| PvKzixiZ cÖv_©x‡`i Zv‡`i ¯^-¯̂ wb‡qvM KZ©„c‡¶i gva¨‡g `iLv Í̄ Ki‡Z n‡e| Lv‡gi Dc‡i c‡`i bvg 
wjL‡Z n‡e| DwjøwLZ Zvwi‡Li ci cÖvß `iLv Í̄ MÖnY‡hvM¨ wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e bv| Am¤ú~Y©/fzj Z_¨ m¤̂wjZ `iLv Í̄ †Kvb cÖKvi †hvMv‡hvM e¨wZ‡i‡K evwZj e‡j MY¨ 
n‡e| †Kvb cÖKvi KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡KB GmwcwmweGj KZ©„c¶ wb‡qvM Kvh©μg evwZj Kivi AwaKvi msi¶Y K‡i| weÁwßwU Ki‡cv‡ik‡bi website-
www.spcbl.org.bd Ges evsjv‡`k e¨vs‡Ki website-www.bb.org.bd ‡Z cvIqv hv‡e|  
 

 

 
         ( ‡gvt AvwRRyj nK ) 

                                                                                                                            gnve¨e ’̄vcK(cÖkvmb) 
 
 


