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িনেয়াগ িব ি  
 

 

 ধম িবষয়ক ম ণালেয়র আওতাধীন সং া িহ ধম য় ক াণ া  ক ক বা বায়নাধীন ‘‘মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৬  
পযায়’’ শীষক কে র আওতায় স ণ অ ায়ী িভি েত ক  ময়াদকালীন (িডেস র ২০২৫ পয ) িনে া  পদস হ রেণর িনিম  ত 
বাংলােদশী নাগিরকেদর িনকট থেক দরখা  আহবান করা যাে : 
 

িমক 
নং 

পেদর নাম 
পেদর 
সং া 

সেবা  
বয়স 
(বছর) 

সা ে  
বতন 

িশ াগত যা তা, অিভ তা এবং অ া  েয়াজনীয় যা তা 

০১। কি উটার 
অপােরটর 
(ে ড-১৩) 

৬৮ ৩০ ১৯,৬০০.০০ 
(ঢাকা মে া) 
১৮,৫০০.০০ 
(িস  কেপা:) 
১৭,৯৫০.০০ 

(অ া  
জলা) 

১. াতক িড ী। 
২. য কান কি উটার িশ ণ ক  হেত কমপে  ৩ মােসর 
কি উটার িশ ণ। 
৩. কি উটার া ের িত িমিনেট বাংলা ২৫ ও ইংেরিজ ৩০ শ  
টাইিপং গিত থাকেত হেব। 
৪. সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত িত ােন সংিশ /সমমােনর 
পেদ ০২ ( ই) বছর চাকিরর বা ব অিভ তা থাকেত হেব। 
৫. ‘‘মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায়’’ শীষক কে  
একই পেদ/ে েড কাজ করা াথ েদর ে  বয়স ও অিভ তা 
িশিথলেযা  এবং ত েদর অ ািধকার দয়া হেব।   

০২। িফ  পারভাইজার 
(ে ড-১৩) 

৯১ ৩০ ১৯,৬০০.০০ 
(ঢাকা মে া) 
১৮,৫০০.০০ 
(িস  কেপা:) 
১৭,৯৫০.০০ 

(অ া  
জলা) 

১. াতক িড ী  
২. মাটর সাইেকল চালনার অিভ তা থাকেত হেব। 
৩. সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত িত ােন সংিশ /সমমােনর 
পেদ ০২ ( ই) বছর চাকিরর বা ব অিভ তা থাকেত হেব। 
৪. ‘‘মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায়’’ শীষক কে  
একই পেদ/ে েড কাজ করা াথ েদর ে  বয়স ও অিভ তা 
িশিথলেযা  এবং ত েদর অ ািধকার দয়া হেব।   

০৩। অিফস সহকারী কাম 
কি উটার 

া িরক 
(ে ড-১৬) 

০২ ৩০ ১৭,০৪৫.০০ ১. াতক িড ী। 
২. কি উটাের (এমএসওয়াড এবং এে ল) পারদশ  হেত হেব।  
৩. কি উটার া ের িত িমিনেট বাংলা ২৫ ও ইংেরিজ ৩০ শ  
টাইিপং গিত থাকেত হেব। 
৪. সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত িত ােন সংিশ /সমমােনর 
পেদ ০২ ( ই) বছর চাকিরর বা ব অিভ তা থাকেত হেব। 
৫. ‘‘মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায়’’ শীষক কে  
একই পেদ/ে েড কাজ করা াথ েদর ে  বয়স ও অিভ তা 
িশিথলেযা  এবং ত েদর অ ািধকার দয়া হেব। 

 
শতাবিল : 
০১। জন শাসন ম ণালয় এর িনধািরত ফরেম ক  পিরচালক, মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৬  পযায়, ১/আই, পিরবাগ, শাহবাগ, ঢাকা 

বরাবের আেবদন করেত হেব। আেবদন ফরম জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়বসাইট (www.mopa.gov.bd) এবং িহ ধম য় ক াণ াে র 
ওেয়বসাইট (www.hindutrust.gov.bd) থেক ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব।  

০২। আেবদনপ  আগামী ০৬.০২.২০২৩ ি : তািরখ অিফস চলাকালীন ক  পিরচালক, মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৬  পযায় শীষক 
ক , িহ ধম য় ক াণ া , ১/আই, পিরবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ কানায় িজইিপ/েরিজি  ডাকেযােগ অব ই পৗছঁােত হেব। িনধািরত 

সমেয়র পের া  আেবদনপ  হণেযা  হেব না। 
০৩। বাংলােদশ াংক/েসানালী াংেক চালােনর মা েম ২০০/- ( ইশত) টাকা অথৈনিতক কাড ‘১৩৫০১০১১১৯২৩৭-১৪২২৩২৬’ এ অেটােমেটড 

চালােন জমা করত: চালােনর ল কিপ আেবদনপে র সােথ সং  করেত হেব। 
০৪। অিভ তার সনেদর সত ািয়ত কিপ আেবদনপে র সােথ সং  করেত হেব। এতদিভ  আেবদেন বিণত তে র পে  সকল কার ল 

সনদপ  (অিভ তার ল সনদসহ) মৗিখক পরী ার সময় উপ াপন করেত হেব। 
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০৫। আেবদন ফরেম বিণত পিরমােপর স  তালা ০২ ( ই) কিপ ছিব এবং আেবদনকারীর বতমান প  যাগােযােগর কানা স িলত ১০ (দশ) 
টাকার অ ব ত ডাক িকটসহ ৪.৫×৯.৫ ইি  সাইেজর এক  ফরত খাম আেবদনপে র সােথ সং  করেত হেব। 

০৬।  িনধািরত ফরম িতত অথবা ণ আেবদন হণেযা  হেব না। 
০৭।  সনাতন ধমাবল ী াথ েদর অ ািধকার দান করা হেব। 
০৮। সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত িত ােন চাকিররত াথ েদরেক যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব। 
০৯।  আেবদনপ  বাছাই কের  যা /ৈবধ াথ েদর িলিখত/েমৗিখক পরী ার জ  আহবান করা হেব। েবশপ  রেণর মা েম পরী ার 

তািরখ, সময় ও ান স েক জানােনা হেব। 
১০।  উিল িখত পেদর বয়সসীমা ২৫.০৩.২০২০ ি : হেত গণনা করা হেব। বয়েসর ে  কান এিফেডিভট হণেযা  হেব না।  
১১।  াথ র বয়স ২৫.০৩.২০২০ ি : তািরেখ ১৮-৩০ বৎসেরর মে  হেত হেব। তেব ি েযা া/শহীদ ি েযা ার /ক া ও /ক ার 

/ক া এবং িতব ীর ে  সরকাির িবিধ মাতােবক সেবা  বয়সসীমা ৩২ বছর পয  িশিথলেযা । 
১২।  িনেয়ােগর াপাের কান কার পািরশ বা তি র াথ র যা তার পিরপ ী বেল িবেবিচত হেব। আেবদনপ  হণ, বাছাই ও বািতল করার ণ 

মতা ক প  সংর ণ কের। 
১৩।  ি েযা া/শহীদ ি েযা ার /ক া এবং /ক ার /ক ার ে  াথ র িপতা/মাতা িকংবা দাদা/দাদী, নানা/নানী ি েযা া 

িহেসেব মােণর জ  সবেশষ সরকাির সা লার অ যায়ী উপ  ক প  ক ক া িরত ও িত া িরত সনদপ  মৗিখক পরী ার সময় 
উপ াপন করেত হেব। 

১৪।  িনেয়াগ সং া  সবেশষ সরকাির িবিধিবধান/নীিতমালা অ সরণ করা হেব।  
১৫।   াথ েদরেক দরখােস র খােমর উপের পেদর নাম ও িনজ জলা উে খ করেত হেব। 
১৬।   পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না। 
১৭। কান কার কারণ দশােনা িতেরেক ক প  য কান সময় িব ি  পিরবতন/বািতল করার মতা সংর ণ কের। 
১৮। িনেয়ােগর াপাের ক পে র িস া ই ড়া  বেল গ  হেব। 
 

ক  পিরচালক 
মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৬  পযায় 

 
 


