
“শেখ হাসিনার দে শন  

িব মানুষের উন্নয়ন” 

 

নিয় োগ নিজ্ঞনি 
 

নিজ্ঞোি ও প্রযুনি মন্ত্রণোলয় র আওতোধীি িোাংলোয়েশ পরমোণু শনি কনমশি কর্তকৃ িোস্তিো িোধীি “ইনসিটিউট অব সনউসিয়ার শমসিসিন 

এন্ড এযালাষয়ি িাষয়ষেি (ইনমাি) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজোহী, খুলনা, সিষলট, সদনাজপুর ও রংপুর-এর িক্ষমতা বৃসি” েীে শক প্রকষের শময়াদকালীন 

িমষয়র জন্য নিম্নিনণতৃ শূন্য পয়ে অস্থো ী নিনিয়ত সরোসনর নিয় োয়গর জন্য প্রকৃত িোাংলোয়েশী িোগনরকয়ের নিকট হয়ত েরখোস্ত আহিোি করো যোয়েt- 

ক্রনমক 

িাং 

পয়ের িোম ৩০/১১/২০১৭ নি. 

তোনরয়খ ি স 

 পয়ের সাংখ্যো নশক্ষোগত যযোগ্যতো 

০১. নহসোি রক্ষক 

সোকুল্য যিতি: ১৯৩০০/- 

30 eQi ১ (এক) wU 

 

 

নি.কম (নিতী  নিিোগ)/নিনিএ নিগ্রী এিাং কনিউটোর এ 

ও োি ৃপ্রয়সনসাংসহ টোইনপাংয়  অনিজ্ঞতো সিন্ন।  

০২. অনিস সহকোরী কোম 

কনিউটোর মুদ্রোক্ষনরক 

সোকুল্য যিতি: ১৭,০৪৫/- 

30 eQi ১ (এক) wU 

 

নিতী  নিিোগ/যেণীর স্নোতক নিগ্রী এিাং কনিউটোর এ 

ও োি ৃ প্রয়সনসাংসহ টোইনপাংয়  প্রনত নমনিয়ট সিনৃিম্ন 

ইাংয়রনজ ২৫ ও িোাংলো  ২০ শয়ের গনত থোকয়ত হয়ি।  
 

শতোৃিলীীঃ- 

১। আয়িেিপত্র আগোমী ৩০/১১/২০১৭ নি. তোনরখ অনিস চলোকোলীি সময় র ময়ে নজইনপ/যরনজনি িোক/কুনর োর সোনিসৃয়যোয়গ প্রকল্প 

পনরচোলক, “ইনসিটিউট অব সনউসিয়ার শমসিসিন এন্ড এযালাষয়ি িাষয়ষেি (ইনমাি) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজোহী, খুলনা, সিষলট, 

সদনাজপুর ও রংপুর-এর িক্ষমতা বৃসি” েীে শক প্রকে ও মুখ্য ববজ্ঞাসনক কম শকতশা, পসরকেনা ও উন্নয়ন সবভাগ, িোাংলোয়েশ 

পরমোণু শনি কনমশি, পরমোণু িিি, ই-১২/এ, আগোরগাঁও, যশয়রিোাংলো িগর, ঢোকো-১২০৭ িরোির ‡cuŠছোয়ত হয়ি। নিধোৃনরত তোনরখ 

উিীয়ণরৃ পর িোকয়যোয়গ িো অন্য যকোি িোয়ি প্রোি আয়িেিপত্র MÖnY করো হয়ি িো। 

২। আয়িেিপয়ত্রর সোয়থ “ইনসিটিউট অব সনউসিয়ার শমসিসিন এন্ড এযালাষয়ি িাষয়ষেি (ইনমাি) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজোহী, 

খুলনা, সিষলট, সদনাজপুর ও রংপুর-এর িক্ষমতা বৃসি” েীে শক প্রকষের অনুকুয়ল ১০০/-(একশত) টোকোর যপোষ্টোল অিোৃর সাংযুি 

করয়ত হয়ি। 

৩। মুনিয়যোদ্ধো/শহীে মুনিয়যোদ্ধোর সন্তোি ও িোনত িোতনিয়ের এিাং প্রনতিনি ও ক্ষুদ্র নৃ-যগোষ্ঠীর প্রোথীয়ের জন্য সয়িোৃচ্চ ি সসীমো ৩২ িছর।  

ি য়সর এনিয়িনিট গ্রহণয়যোগ্য ি । 

৪। সরকোরী নিয় োগ নিনধ অনুসোয়র যমধো যকোটো, যজলো যকোটো, মুনিয়যোদ্ধো/শহীে মুনিয়যোদ্ধোর সন্তোি ও িোনত িোতিী যকোটো, মনহলো যকোটো, 

ক্ষুদ্র নৃ-যগোষ্ঠীর যকোটো, আিসোর ও গ্রোম প্রনতরক্ষো েয়লর সেস্য যকোটো, সরকোরী/যিসরকোরী এনতমখোিোর নিিোসী ও শোনররীক প্রনতিনি 

যকোটো সাংরক্ষণ করো হয়ি। 

৫। সরকোরী/আধোসরকোরী/স্বো ত্বশোনসত সাংস্থো  কমরৃত প্রোথীয়ের পেিী, যিতি যেল ও মুল যিতি উয়েখপূিকৃ যথোযথ কর্তপৃয়ক্ষর মোেয়ম 

আয়িেি করয়ত হয়ি। যকোি অগ্রীম কনপ গ্রহণয়যোগ্য ি । 

৬। সরকোর নিধোৃনরত চোকনরর আয়িেি িরয়ম আয়িেি েোনখল করয়ত হয়ি। আয়িেি িরয়মর িমুিো এ অনিয়সর website: 

www.baec.gov.bd িো জিপ্রশোসি মন্ত্রণোলয় র website: www.mopa.gov.bd যথয়ক িোউিয়লোি করো যোয়ি। 

৭। আয়িেিপয়ত্রর সোয়থ যপোষ্টোল অিোৃর এিাং সদ্য যতোলো ০৩(নতি) কনপ cvm‡cvU© সোইয়জর সতযোন ত রনিি ছনি ব্যতীত আর যকোি 

কোগজপয়ত্রর অনুনলনপ জমো যে োর প্রয় োজি যিই। প্রয়তযক প্রোথীয়ক স্পস্ট অক্ষয়র িোাংলো  আয়িেি করয়ত হয়ি। Am¤úyY©/µzwUcyY© 

আয়িেিপত্র িোনতল িয়ল গন্য হয়ি।  

৮। নিিোৃচিী পরীক্ষোর মোেয়ম প্রোথী িোছোই করো হয়ি। পরীক্ষো  অাংশগ্রহয়ণর জন্য cÖv_©x‡`i eZ©gvb ঠিকোিো  যথোসময়  প্রয়িশপত্র যপ্ররণ 

করো হয়ি। নলনখত/যমৌনখক িো ব্যিহোনরক পরীক্ষো  অাংশগ্রহয়ণর জন্য যকোি িোতো প্রেোি করো হয়ি িো। নলনখত/যমৌনখক িো ব্যিহোনরক 

পরীক্ষোর সম  সূচী িোাংলোয়েশ পরমোণু শনি কনমশয়ির website: www.baec.gov.bd-এ প্রকোশ করো হয়ি। 

৯। নিয় োয়গর যক্ষয়ত্র কর্তপৃয়ক্ষর নসদ্ধোন্ত চুড়োন্ত িয়ল গণ্য হয়ি।  

১০। শুধুমোত্র প্রকয়ল্পর যম োেকোলীি (জুলোই ২০১৭ হয়ত জুি ২০২০) সময় র জন্য নিয় োগ প্রেোি করো হয়ি।।  

 

 

প্রকল্প পনরচোলক 

“ইনসিটিউট অব সনউসিয়ার শমসিসিন এন্ড এযালাষয়ি িাষয়ষেি 

(ইনমাি) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজোহী, খুলনা, সিষলট, সদনাজপুর ও রংপুর-

এর িক্ষমতা বৃসি” েীে শক প্রকে 

িোাংলোয়েশ পরমোণু শনি কনমশি। 

“ইনসিটিউট অব সনউসিয়ার শমসিসিন এন্ড এযালাষয়ি িাষয়ষেি (ইনমাি) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজোহী, খুলনা, সিষলট, সদনাজপুর ও 

রংপুর-এর িক্ষমতা বৃসি” েীে শক প্রকষের কার্ শালয় 

বাংলাষদে পরমাণু েসি কসমেন 
“পরমাণু ভবন” 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, শেষর বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
Website : www.baec.gov.bd, Phone No-8181846, Fax : 88-02-8181842 

 

নং-৩৯.০১.০০০০.২১১.১৪.০০৫.১৭   তাসরখঃ  ২৫ অষটাবর, ২০১৭ সি. 
 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.baec.gov.bd/

