
�নৗযান ও �নৗয� �কৗশল িবভাগ, বাংলােদশ �েকৗশল িব�িবদ�ালয়, ঢাকা 

 

জ�রী িনেয়াগ িব�ি� 

 

�নৗযান ও �নৗয� �কৗশল িবভােগর বা�বায়নাধীন ইউিজিসর HEQEP �কে�র অধীেন সে�াষজনক কােজর শেত�  িন�বিণ�ত পদসমূহ পূরেণর জন� 

বাংলােদেশর নাগিরকেদর দরখা� আহবান করা যাে�।   

 

 
 

সাদা কাগেজ নাম, িপতার নাম, মাতার নাম, �ায়ী ও বত� মান �কানা, �মাবাইল ন�র, িশ�াগত �যাগ�তা, জাতীয়তা, অিভ�তা ও জ� তািরখ ইত�ািদ 

উে�খ পূব�ক সকল �কার সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ ও সদ� �তালা পাসেপাট�  সাইেজর দইু কিপ সত�ািয়ত ছিবসহ দরখা� সাব-�েজ� ম�ােনজার, 

িসিপ # ৩১৩১, �নৗযান ও �নৗয� �কৗশল িবভাগ, বুেয়ট, ঢাকা-১০০০ এর বরাবের �পৗঁছােত হেব। �াথ�ত পেদর নাম খােমর উপের এবং 

আেবদন পে� সু��ভােব উে�খ করেত হেব। �কান কারণ ব�িতেরেক এই িনেয়াগ �ি�য়া �হণ/ বািতল করার �মতা কতৃ� প� সংর�ণ কেরন। 

িনেয়াগ �ি�য়ায় কতৃ� পে�র িস�া� চূড়া� বেল গণ� হেব। উপযু� �াথীেদরেক পরী�া/সা�াতকােরর জন� ডাকা হেব। কােজর মান সে�াষজনক না 

হেল ১(এক) মােসর �না�শ �দান কের �কে� িনেয়ািজত জনবেলর চুি� বািতল করা হেত পাের। চা�রীরত �াথীেদরেক অবশ�ই যথাযথ কতৃ� পে�র 

মাধ�েম আেবদন করেত হেব। পরবত� িনেদ� েশর জন� আেবদনকারীেদর িবভাগীয় �না�শ �বাড�  �দখেত অনুেরাধ করা যাে�। 

 

দরখা� দািখেলর �শষ তািরখঃ ২০/০৮/২০১৪ইং, িবকাল ৪-৩০ িমিনট পয�� । 

-সাব-�েজ� ম�ােনজার 

িসিপ #৩১৩১ 

�িমক    

নং 

পেদর নাম ও �বতন পেদর 

সংখ�া 

�যাগ�তা 

০১ অিফস �সে�টাির কাম িরসাচ�  ম�ােনজার 

(ক) �মাট সা�ল� মািসক �বতন টাঃ২১,০০০/- 

(খ) ২� উৎসব ভাতা/�িত বছর =২X১৩,৫০০/-  

=টাঃ ২৭,০০০/- 

 

০১ (ক) �াথ�েক �যেকান �ীকৃত িব�িবদ�ালয় হেত �নৗযান ও 

�নৗয� �কৗশল এ �াতক অথবা সমমােনর ১ম ��নীর 

িড�ীধারী হেত হেব। 

 

০২ অ�াকাউে�� 

(ক) �মাট সা�ল� মািসক �বতন টাঃ১৫,০০০/- 

(খ) ২� উৎসব ভাতা/�িত বছর=২X৮,০০০/-  

=টাঃ ১৬,০০০/- 

০১ (ক) �যেকান �ীকৃত িব�িবদ�ালয় হেত নূন�তম 

িব.কম/িব.এস.িস িড�ীধারী হেত হেব। 

(খ) HEQEP এর অধীন �কান উপ-�কে� কমপে� ২ 

বছেরর অিভ�তা স�� হেত হেব। 

(গ) অিধক �যাগ�তা স�� �াথীর ��ে� �বতন আেলাচনা 

সােপে� িনধ�ারন করা �যেত পাের। 

 

০৩ কি�উটার অপােরটর কাম ল�াব অ�ােটনেড� 

(ক) �মাট সা�ল� মািসক �বতন টাঃ ১২,০০০/- 

(খ) ২� উৎসব ভাতা/�িত বছর=২X৭,৫০০/- 

=টাঃ ১৫,০০০/- 

 

০১ (ক) নূন�তম এইচ.এস.িস/সমমান িড�ীধারী হেত হেব। 

 

(খ) �কান খ�াতনামা �িত�ান হেত কি�উটার িবষয়ক 

�কােস�র সা�� িফেকটধারী হেত হেব।  

(গ) �কান খ�াতনামা �িত�ােন সংি�� কােজ  অিভ�তা 

স�� �াথীেক অ�ািধকার �দয়া হেব। 

 

০৪ এম এল এস এস 

(ক) �মাট সা�ল� মািসক �বতন টাঃ ১০০০০/- 

(খ) ২� উৎসব ভাতা/�িতবছর= ২ X ৫০০০/-        

=টাঃ১০,০০০/- 

০১ (ক) নূন�তম �জ.এস.িস./অ�ম ��িণ পরী�ায় উ�ীন� হেত 

হেব। 

(খ) HEQEP এর অধীন �কান উপ-�কে� ২ বছেরর 

অিভ�তা স�� �াথীেক অ�ািধকার �দয়া হেব। 

 


