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িনেয়াগ িব�ি� 
 

বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল কতকৃ বা�বায়নাধীন “Capacity Building on ITEE 
Management” শীষকৃ �কে�র েময়াদকালীন সমেয়র জ� িন�বিণতৃ  েদ সরকাির িবিধ েমাতােবক 
িনে�া�  েদর  ােশ বিণতৃ সাাক েবতেন িনেয়ােগর িনিমেম বাংলােদেশর � ত নাগিরকেদর িনকট 
হেত দরখা� আহবান করা যাে�ঃ 
�িমক  েদর নাম  সাােক েবতনন েবতন 

ে�ড 
 েদর 
সং�া 

েযা�তা 

১. িহসাবর�ক 
 

সাােক েবতন, 
জাতীয় েবতন ে�ল 
এর ে�ড-১৩ অনযায়ী 

১ি �ী ত েয েকান িব�িব�ালয় হেত 
বািণেজয কম ে� ি�তীয় িবভােগ �াতক 
বা সম মােনর িডি�সহ কি�উটােরর 
কােজ দ�তা। 

 
শতাৃবলীঃ 

১।  �াথ�েক অব�ই বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব। 
২। আেবদনকারীেক �কে�র  ওেয়ব সাইট www.bditec.gov.bd হেত িনধাৃিরত  রম ডাউনেলাড কের 

পরণ ত  রম �া�রসহ আেবদন � ে�রণ করেত হেব। িনেয়াগ সং�া� সকল ত� 
www.bditec.gov.bd ওেয়ব সাইট এ �কাশ করা হেব। 

৩। �াথ�র বয়সসীমা 17 িডেস�র ২০১৫ তািরেখ ১৮ হেত ৩০ বছেরর মে� হেত হেব। বয়সর ে�ে� েকান 
এি েডিভট �হণেযা� হেব না। 

৪। আেবদন ে�র সােথ স� েতালা ৩ (িতন) কি   াসে াট ৃসাইজ ছিব (ছিবর ে ছেন নামসহ) সংয� 
করেত হেব। 

5। �াথ�র ছিব ও পরণ ত আেবদন � �তীত অ� েকান সনদ বা �মাণ  ে�র অনিলি  আেবদেনর সােথ 
সংয� করার �েয়াজন েনই। েমৗিখক  রী�ার সময় আেবদেন উে�িখত সকল ত� �মােণর জ� 
সনদ বা �মাণ  ে�র মল কি  এক েসট অনিলি  (�থম েেণীর সরকারী কমকৃতাৃ কতকৃ সতযািয়ত) 
সােথ আনেত হেব। সতযায়েনর ে�ে� অব�ই সতযায়নকারী কমকৃতাৃর ্ার নাম,  দবী ও িসল 
থাকেত হেব।  

6। আেবদন � আগামী 17 িডেস�র ২০১৫ তািরখ িবকাল ৫:০০ ঘিকার মে� �ক�  িররালক 

“Capacity Building on ITEE Management” �ক�, বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল, 
িবিসিস ভবন, আগারগাও,  াকা-১২০৭ এই িকানায় ে ৗছােত হেব। খােমর উ র  েদর নাম ও িনজ 
েজলার নাম উে�খ করেত হেব।  



7। অস�ণ,ৃ  িপণ ৃও িবলে� �া� আেবদন � বািতল বেল গ� হেব।  
8। েকান ত� েগা ন কের বা ভল ত� �দান কের রাারীেত িনেয়াগ �া� হেল এবং  রবত�েত েয েকান 

সময় তা �মািণত হেল সংি�র �াথ�র িনেয়াগােদশ বািতল করা হেব এবং তার িবরেে আইনানগ 
�ব�া �হণ করা হেব।  

9। েকাটা স�িকতৃ �রিলত সরকারী নীিতমালা এবং িনেয়াগ সং�া� অ�া� সরকারী িবিধিবধান 
যথাযথভােব অনসরণ করা হেব।  

১0। সরকারী, আধা সরকারী ও �ায়মশািসত �িত�ােন কমরৃত �াথ�েদর আেবদন যথাযথ কত ৃে�র 
মা�েম িনধাৃিরত সমেয়র মে� ে ৗছােত হেব। এে�ে� েকান অ�ীম কি  �হণেযা� হেব না।  

১1। �াথ�েদর িনবাৃরনী  রী�ার জ� েকান িএনিডএ �দান করা হেব না।  
১2। আেবদন � �হণ, বািতল এবং িনেয়াগ বািতলসহ সকল ে�ে� কত ৃে�র িসো�ই চড়া� বেল গ� 

হেব। এ িবষয় েকান আ িম উ�া ন করা যােব না।  
১3। উ ের উে�খ করা হয়িন এমন ে�ে� জন �শাসন ম�ণালয় কতকৃ জারী ত িবিধ িবধান �েযাজয 

হেব।  

১4। িনবাৃিরত �াথ�েদর তািলকা আগামী ২২ িডেস�র ২০১৫ তািরখ www.bditec.gov.bd এর 
ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেব। িলিখত ও �বহািরক  রী�া (�েযাজয ে�ে�) আগামী ২৬ িডেস�র 
২০১৫ তািরখ সকাল ৯:৩০ ঘিকায় বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল, িবিসিস ভবন, আগারগাও, 
 াকায় অনি�ত হেব।  রী�ার �েবশ � ওেয়ব সাইট েথেক ডাউনেলাড করা যােব এবং  রী�ার 
িদন সকাল ৯:০০ ঘিকায় িবিসিস ভবন েথেক সং�হ করা যােব।  

 
 
 

(েমাহা�দ এনামল কিবর) 
�ক�  িররালক 
ে ান: ৮১৮১০৩৩ 

 

 
 

 

 


