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প�ােনল আইনজীবী িনেয়াগ িব�ি� 

বাংলােদশ সাবেমিরন ক�াবল েকা�ািন িলিমেটড (িবএসিসিসএল)-এর পে� ঢাকা েজলা জজ 
আদালত, িসএমএম আদালত ও আিব �ে�শন �াইবু�নােল মামলা পিরচালনা এবং েকা�ািনর 
�াথ � সংর�ণােথ � �েয়াজনীয় আইনগত পেদে�প �হেণর জন� প�ােনল আইনজীবী িনেয়ােগর 
িনিম� িন�বিণ �ত িশ�াগত েযাগ�তা, অিভ�তা, স�ািন ও অন�ান� শেত� আইন েপশায় 
িনেয়া�জত আ�হী বাংলােদশী আইনজীবীগেণর িনকট হেত িন��া�রকারী বরাবর দরখা� 
আহবান করা যাে�। প�ােনল আইনজীবী িহেসেব িনেয়াগ �াি�র লে�� দািখলকৃত দরখা� 
ের�জ�াড� ডাকেযােগ অথবা অিফস চলাকালীন সমেয় �ধান কায �ালেয় সরাসির উপি�ত হেয় 
আগামী ২৪ জলুাই, ২০২২ ি�. তািরেখর মেধ� েপৗ�ছােত হেব। েযাগ� �াথ� �াি�সােপে� 
অনিধক ০২ জনেক ০২ (দুই) বছর েময়ােদ িবএসিসিসএল-এর প�ােনল আইনজীবী িহেসেব 
িনেয়াগ �দান করা হেব।  
০১। িশ�াগত েযাগ�তাঃ �াথ�েক আইন িবষেয় নূ�নতম স�ানসহ �াতক ও এলএলএম/ 

বার-এ�াট-ল িড�ীধারী হেত হেব। 
০২। বয়সঃ ৩০েশ জনু, ২০২২ ি�. তািরেখ �াথ�র বয়স নূ�নতম ৩৫ বছর ও সেব �া� ৫৫ 

বছেরর মেধ� হেত হেব। 
০৩। অিভ�তাঃ  

(ক) �াথ�েক অবশ�ই ঢাকা আইনজীবী সিমিতর সদস� হেত হেব। 
(খ) বাংলােদেশর িবিভ� এখিতয়ার স�� আদালেত আইনজীবী িহেসেব নূ�নতম ১০ (দশ) 

বৎসেরর অিভ�তা থাকেত হেব, ত�েধ� ঢাকা েজলা জজ ও িসএমএম আদালেত 
মামলা পিরচালনার িবষেয় নূ�নতম ০৮ (আট) বৎসেরর অিভ�তা থাকেত হেব।  

(গ) �াথ�র কম পে� ১ েকা�ট টাকা মূল�মােনর েদনা-পাওনা স�িক�ত আিব �ে�শেন 
আইনজীবী অথবা আিব �ে�টর িহেসেব নূ�নতম ৫ �ট সািলশীর অিভ�তা থাকেত হেব। 

(ঘ) �াথ�র েটিলকম েস�েরর/সরকাির/�ায়� শািসত/সরকাির মািলকানাধীন �িত�ােনর 
আইনজীবী িহেসেব েসবা �দােনর অিভ�তা থাকেল অ�ািধকার �দান করা হেব। 

০৪। স�ািনঃ েকা�ািনর আইন েসবার জন� িনধ �ািরত দর অনুযায়ী। 
০৫। চ� ��র েময়াদঃ ০২ (দুই) বছর (তেব �েয়াজেন উভয় পে�র আেলাচনা ও স�িত�েম 

নবায়নেযাগ�)।
বাংলােদশ সাবেমিরন ক�াবল েকা�ািন িলিমেটড (িবএসিসিসএল) েকান কারণ দশ �ােনা 
ব�িতেরেক েয েকান দরখা� অথবা সকল দরখা� �হণ/বািতল করার অিধকার সংর�ণ কের। 
অস�ণূ �/ �ত�ািশত �মাণক সংযু� করা হয়িন এ�প আেবদন বািতল মেম � িবেবিচত হেব। 
িবএসিসিসএল কতৃ�প� আেবদনকারীগেণর িনকট ব�াখ�া/�মাণক ও নত�ন তথ� �দােনর জন� 
অনুেরাধ করার �মতা সংর�ণ কের। প�ােনল আইনজীবী িনেয়ােগর িবষেয় েকা�ািনর 
িস�া�ই চূড়া� বেল গণ� হেব।   



[িবঃ �ঃ িব�ািরত কায �িপিরধসহ িনেয়াগ সং�া� অন�ান� তথ� ও শত�ািবল িবএিসিসসএল-এর 
ওেয়বসাইেট (www.bsccl.com.bd) পাওয়া যােব (িব�ািরত)।] 

(েমাঃ আ�সু সালাম খানঁ, এফিসএস) 
েকা�ািন সিচব (মহাব�ব�াপক), 

িবএসিসিসএল 
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(অিফস) 
ই-েমইল- cs@bsccl.com 

http://www.bsccl.com/doc/up_file/Panel%20Advocate%20Recruitment%20Notice-Details_1657182293-25.pdf
http://www.bsccl.com/doc/up_file/Panel%20Advocate%20Recruitment%20Notice-Details_1657182293-25.pdf

