
 

 

 বাাংলাদেশ চা ববার্ ড 
প্রধান কার্ ডালয় 

১৭১-১৭২ বাদয়জিে ববাস্তামী ব ার্ 

নাজি াবাে, চট্টগ্রাম 

 

স্মারক নং-বিটিবি/িাগানককাষ-১৩/৯৬(পার্ ট-৩)-২০৫(৫)                       তাবরখ: ২৫/০৪/২০১৮ 

জনদয়াগ জবজ্ঞজি 

বাাংলাদেশ চা ববার্ ড প্রধান কার্ ডালয় চট্টগ্রাম জনয়ন্ত্রণাধীন চা বাগান ব্যবস্থাপনা বকাষ এ জনম্নবজণ ডত শূন্য পদে অস্থায়ী জিজিদত জনদয়াদগ  িন্য 

বর্াগ্য এবাং প্রকৃত বাাংলাদেশী নাগজ কগদণ  কাছ বেদক ে খাস্ত আহবান ক া হদে। 
 

 

ক্রঃ 

নাং 

পদে  নাম ও ববতন বেল (িাতীয় ববতন 

বেল ২০১৫ অনুর্ায়ী) 

পে 

িাংখ্যা 

নুুনতম জশক্ষাগত বর্াগ্যতািহ অন্যান্য বর্াগ্যতা 

০১ বিসাি রক্ষণ কর্ টকতটা 

চা িাগান ব্যিস্থাপনা ককাষ 

িাংলাকেশ চা কিার্ ট, প্রধান কার্ টালয়, 

চট্টগ্রার্। 

কিতন কেল: ২২,০০০μ৫৩,০৬০ (দগ্রর্:৯) 

০১ 

(এক)টি 

িাবনকযে সম্মানসি স্নাতককাত্তর বর্গ্রী। সম্মান এিং স্নাতককাত্তর উভয় কক্ষকে 

কর্পকক্ষ ২য় কেণীর বর্গ্রী/বসবযবপএ-৩.০০ থাককত িকি। ককান সরকারী/আধা-

সরকারী/স্বায়ত্তশাবসত িা িাবণবযেক বনরীক্ষা অবিকস বিসাি রক্ষণ সংক্রান্ত 

কাকয অবভজ্ঞতা সম্পন্ন প্রাথীকের অগ্রাবধকার কেয়া িকি। 

 

 

 

শতডাবলীঃ 

 

০১। চাকজ   আদবেন ফ ম বাাংলাদেশ চা ববাদর্ ড  ওদয়বিাইট: teaboard.portal.gov.bd-এ পাওয়া র্াদব। প্রােীদে  চাকজ   জনধ ডাজ ত আদবেন 

ফ দম  জনদে ডশ অনুর্ায়ী প্রদয়ািনীয় তথ্য-উপাি প্রোন ক দত হদব। অিম্পূণ ড তথ্য িম্বজলত আদবেন বাজতল বদল গণ্য হদব। আদবেদন  িাদে 

িাংযুক্ত বকান জকছুই বফ ৎদর্াগ্য নয়।  

০২। চাকজ   আদবেন ফ দম  িাদে অবশ্যই ক) চাকজ   প্রােী  িদ্য বতালা ৪ (চা ) কজপ ৫৫ বি. জম. িাইদি   জিন ছজব আদবেন ফ দম  

জনধ ডাজ ত স্থাদন িাংযুক্ত ক দত হদব (প্রেম বেণী  বগদিদটর্ অজফিা  কর্তডক িতুাজয়ত হদত হদব); এবাং খ) িজচব, বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, চট্টগ্রাম 

এ  অনুকূদল ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মূল্যমাদন  ব্যাাংক ড্রাফট/দপ-অর্ ডা (অদফ তদর্াগ্য) িাংযুক্ত ক দত হদব। ব্যাাংক ড্রাফট/দপ-অর্ ডা  এ  নম্ব  

ও তাজ খ এবাং তা ইস্যুকৃত ব্যাাংক শাখা  নাম আদবেন ফ দম উদেখ ক দত হদব।  

০৩। জনদয়াদগ  বক্ষদে বকাটা িাং ক্ষণ িাংক্রান্ত ি কা ী নীজতমালা র্োর্েিাদব অনুি ণ ক া হদব। 

০৪। প্রােীদে  বয়ি  ২৭/০৫/২০১৮ তাজ দখ অনুধ ড ৩০ বছ  হদত হদব। মুজক্তদর্াদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃ বগাষ্ঠী প্রােীদে  জনদয়াদগ  বক্ষদে ি কা  জনধ ডাজ ত 

িদব ডাচ্চ বয়ি িীমা প্রদর্ািু হদব। 

০৫। জলজখত প ীক্ষায় উিীণ ড প্রােীদে  বমৌজখক প ীক্ষা  িময় আদবেদন উজেজখত িকল কাগিপদে  মূল কজপ িদি আনদত হদব এবাং িকল জশক্ষাগত 

বর্াগ্যতা ও অজিজ্ঞতা (র্জে োদক) এ  কজপ, প্রেম বেণী  বগদিদটর্ অজফিা  কর্তডক প্রেি চাজ জেক িনেপে, ইউজনয়ন পজ ষে এ  

বচয়া ম্যান/বপৌ িিা  বময় /জিটি কদপ ডাদ শদন  ওয়ার্ ড কাউজিল  কর্তডক প্রােী  জনি বিলা উদেখপূব ডক প্রেি নাগজ কত্ব িাটি ডজফদকট এ  কজপ, 

িাতীয় পজ চয়পে অেবা িন্ম জনবন্ধন িনেপে এ  কজপ ও িকল িনেপে ও কাগিপদে  কজপ প্রেম বেণী  বগদিদটর্ কম ডকতডা কর্তডক িতুাজয়ত 

কজপ িমা জেদত হদব। 

০৬।  জবদেজশ জবশ্বজবদ্যালয় হদত অজিডত জর্জগ্র  বক্ষদে বাাংলাদেশ জবশ্বজবদ্যালয় মঞ্জুজ  কজমশন হদত ইস্যুকৃত িমমান িাটি ডজফদকট অবশ্যই িমা জেদত 

হদব। 

০৭।  মুজক্তদর্াদ্ধা বকাটা োবী  বক্ষদে প্রধানমন্ত্রী  কার্ ডালদয়  পেিাংখ্যা ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬, তাজ খ ৭-১১-২০১০ বমাতাদবক 

প্রতুয়নপে িমা জেদত হদব।  

০৮। চাকজ   আদবেন িজচব, বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রধান কার্ ডালয়, ১৭১-১৭২, বাদয়জিে ববাস্তামী িড়ক, নাজি াবাে, চট্টগ্রাম-৪২১০, এই ঠিকানায় 

আগামী ২৭/০৫/২০১৮ তাজ দখ  মদে অজফি চলাকালীন িমদয় বপৌছাদত হদব। উক্ত তাজ দখ  প  প্রাি বকান আদবেন গ্রহণদর্াগ্য হদব না।  

০৯। চাকজ  ত প্রােীদে  র্োর্ে কর্তডপদক্ষ  মােদম আদবেন ক দত হদব এবাং জনধ ডাজ ত িমদয়  মদেই তাদে  আদবেন বপৌছাদত হদব। বকান অজগ্রম 

কজপ গৃহীত হদব না। 

১০। প্রােী বর্ পদে  িন্য আদবেন ক দবন বি পদে  নাম খাদম  উপদ  জলখদত হদব। 

১১। এই জবজ্ঞজি প্রকাদশ  কা দণ জলজখত/দমৌজখক প ীক্ষা গ্রহদণ কর্তডপক্ষ বাে নয়। এদক্ষদে কর্তডপদক্ষ  জিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 

১২। বাাংলাদেশ চা ববার্ ড জনদয়াগ জবজ্ঞজি  শতডাবলী িাংদশাধন/ বাজতল ক া  ক্ষমতা িাং ক্ষণ কদ ন।  

১৩। জলজখত/দমৌজখক প ীক্ষায় অাংশগ্রহদণ  িন্য বকান প্রকা  টি.এ./জর্.এ. প্রোন ক া হদব না।  

১৪। আদবেনকা ী  নাম ও আদবেন পদে উজেজখত বতডমান ঠিকানা জলজপবদ্ধ কদ  ১০/- টাকা  র্াকটিদকট িম্বজলত ১০"×৪.৫" মাদপ  একটি 

বফ ত খাম আদবেদন  িদি বপ্র ণ ক দত হদব। 

১৫। বর্ বকান প্রকাদ   তেজব /স্যপাজ শ প্রােী  অদর্াগ্যতা বদল জবদবজচত হদব। 

 

স্বাঃ- 

বচয়া ম্যান 

বাাংলাদেশ চা ববার্ ড  

 এ  পদক্ষ িজচব  


