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িহোনস্ কিগনাে কসন্টাি (৮ে ও ৯ে তলা) 

১৯১, কতজগাঁও-গুলশান রলাংক্ কিাড, ঢাক্া-১২০৮। 
 

 

রনদ াগ রবজ্ঞরি 
 

 

ডাক্ ও কেরলদ াগাদ াগ রবভাদগি আওতাধীন বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পারন রলরেদেড (রবএসরসরসএল) এি রনম্নবরণ িত শূণ্য 

পদে সিাসরি রনদ াদগি উদেদে বাাংলাদেশী নাগরিক্দেি রনক্ে হদত েিখাস্ত আহবান ক্িা  াদে :  
 

ক্ররেক্ 

নাং 

পদেি নাে ও সাংখ্যা সব িসাকূদে 

কবতন-ভাতা 

ব সসীো ন্যযনতে রশক্ষাগত 

ক াগ্যতা 

অরভজ্ঞতা ও ক্ে িস্থল 

০১। অরিস সহক্ািী ক্াে 

ক্রম্পউোি অপাদিেি  

পদেি সাংখ্যা : ০২ টি 

 

৩৩,০০০ অন্যর্ধ্ি ৩২ বৎসি। স্নাতক্ বা সেোন ১। প্ররত রেরনদে বাাংলা  ২৫ শব্দ ও 

ইাংদিজীদত ৩০ শদব্দি মুদ্রাক্ষি রলখদনি 

গরতসহ ক্রম্পউোি চালনা  অরভজ্ঞ এবাং 

Microsoft Office ব্যবহাদি 

পািেশী। 

২। সাংরিষ্ট কক্ষদে ৩ বৎসদিি অরভজ্ঞতা।  

৩। ক্ে িস্থল: ঢাক্া/কু াক্াো/ক্ক্সবাজাি। 

০২। রহসাব সহক্ািী 

পদেি সাংখ্যা : ০২ টি 

 

৩৩,০০০ অন্যর্ধ্ি ৩২ বৎসি। বারণদজয স্নাতক্ ১। সাংরিষ্ট কক্ষদে ৩ বৎসদিি অরভজ্ঞতা। 

২। ক্রম্পউোি চালনা  অরভজ্ঞ এবাং 

Microsoft Office ব্যবহাদি 

পািেশী। 

 ৩। ক্ে িস্থল: ঢাক্া/কু াক্াো/ক্ক্সবাজাি। 

০৩। ব্যরিগত সহক্ািী 

পদেি সাংখ্যা : ০১ টি 

 

 

৩৩,০০০ অন্যর্ধ্ি ৩২ বৎসি।  স্নাতক্ বা সেোন ১। প্ররত রেরনদে বাাংলা  ২০ শব্দ ও 

ইাংদিজীদত ২৫ শদব্দি মুদ্রাক্ষি রলখদনি 

গরতসহ ক্রম্পউোি চালনা  পািেশী। 

২। ইাংদিজী ও বাাংলা কলখা এবাং বলা  

পািেশী। 

৩। সাংরিষ্ট কক্ষদে ৩ বৎসদিি অরভজ্ঞতা।  

৪। কসদক্রোিী াল সাইন্স সনেধািীদেি 

অগ্রারধক্াি কে া হদব। 

৫। ক্ে িস্থল: ঢাক্া। 

০৪। ইদলক্রিরশ ান  

পদেি সাংখ্যা : ০১ টি 

২৯,০০০ অন্যর্ধ্ি ৩২ বৎসি। ন্যযনতে এসএসরস  

বা সেোদনি পিীক্ষা  

পাশ 

১। ন্যযনতে ‘রস’ কেণীি ববদ্যযরতক্ 

লাইদসন্সধািী।  

২। সাংরিষ্ট কক্ষদে ৩ বৎসদিি অরভজ্ঞতা। 

৩। ক্ে িস্থল: ঢাক্া/কু াক্াো/ক্ক্সবাজাি। 

০৫। রনিাপত্তা প্রহিী  

পদেি সাংখ্যা : ০১ টি 

২৩,৪৫০ অন্যর্ধ্ি ৩২ বৎসি। ন্যযনতে এসএসরস  

বা সেোন পিীক্ষা   

পাশ  

১। শািীরিক্ভাদব সুঠাে ও সুস্বাদস্থযি 

অরধক্ািী (উচ্চতা ক্েপদক্ষ ৫´-৬´´, 
ওজনঃ উচ্চতা অনু া ী প্রোন) 

২। সাংরিষ্ট কক্ষদে ২ বৎসদিি অরভজ্ঞতা। 

৩। ক্ে িস্থল: ঢাক্া/কু াক্াো/ক্ক্সবাজাি। 

০৬। পরিছন্নতা কর্মী  

পদেি সাংখ্যা : ০১ টি 

২৩,৪৫০ অন্যর্ধ্ি ৩২ বৎসি। ন্যযনতে অষ্টে কেণী  

পাশ  

১। সাংরিষ্ট কক্ষদে ২ বৎসদিি অরভজ্ঞতা। 

২। ক্ে িস্থল: ঢাক্া/কু াক্াো/ক্ক্সবাজাি। 
 

১। আগ্রহী প্রার্থীদেি সাো ক্াগদজ পদেি নাে উদেখপূব িক্ রনম্নস্বাক্ষিক্ািী বিাবি আদবেন ক্িদত হদব। আদবেন পদেি সরহত জীবন 

বৃত্তান্ত, সম্প্ররত কতালা ৩ (রতন) ক্রপ পাসদপাে ি সাইদজি ছরব, সক্ল রশক্ষাগত ক াগ্যতাি সনে, জাতী  পরিচ পদেি ছা ারলরপ, 

অরভজ্ঞতা সনে এবাং অন্যান্য সনদেি (প্রদ াজয কক্ষদে) প্রর্থে কেণীি কগদজদেড ক্ে িক্তিা ক্র্তিক্ সতযার ত িদোক্রপ আগােী 

৩১/১০/২০১৯ রি. তারিখ অপিাহ্ন ৫:০০ ঘটিক্াি েদে উপদিারেরখত ঠিক্ানা  রনম্নস্বাক্ষিক্ািী বিাবি জো প্রোদনি জন্য অনুদিাধ 

জানাদনা  াদে। 

 

 



 

 

২। প্রার্থীি ব স রনদ াগ রবজ্ঞরি জািীি তারিখ প িন্ত গণনা ক্িা হদব। ব স প্রোদনি জন্য এরিদডরিে (Affidavit) গ্রহণদ াগ্য ন । 

এছাড়া প্রার্থীত পদেি নাে খাদেি উপদি রলরপবদ্ধ ক্িদত হদব।    

৩। আদবেনপদেি সরহত ক্ররেক্ নাং- ১-৩ পদেি জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত), ক্ররেক্ নাং- ৪ পদেি জন্য ৪০০.০০ (চািশত) এবাং ক্ররেক্ 

নাং- ৫-৬ পদেি জন্য ৩০০.০০ (রতনশত) োক্াি ব্যাাংক্ ড্রািে/কপ-অড িাি ‘‘বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পানী রলরেদেড” এি 

অনুকূদল প্রোন ক্িদত হদব। 

৪। সিক্ারি, আধা সিক্ারি/স্বা ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন চাকুিীিত প্রার্থীদেি  র্থা র্থ ক্র্তিপদক্ষি োেদে আদবেন ক্িদত হদব। 

৫। আদবেন পে গ্রহণ/বারতল, রবজ্ঞরিদত উদেরখত পদেি সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ এবাং রনদ াদগি রবষদ  রনদ াগক্ািী ক্র্তিপদক্ষি রসদ্ধান্ত চূড়ান্ত 

বদল গণ্য হদব। 

৬। কক্াম্পানীি ওদ বসাইে (www.bsccl.com) হদত Standard CV Format ডাউনদলাড ক্িা  াদব। 

 

 

 

তারিখ : ২৯/০৯/২০১৯ রিঃ। স্বাক্ষরিত 

ব্যবস্থাপক্ (োনবসম্পে ও প্রশাসন) 

বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পানী রলরেদেড 

কিান : ৮৮৭৯১৯২। 

 

 

http://www.bsccl.com.bd/

