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প্যাদনল আইনজীবী রনদ াগ রবজ্ঞরি 
 

বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পারন রলরেদেড (রবএসরসরসএল)-এি পদে ঢাক্া কেলা েে 
আোলত, রসএেএে আোলত ও আরব িদেশন োইবযযনাদল োেলা পরিচালনা এবাং কক্াম্পারনি 
স্বার্ ি সাংিেণাদর্ ি প্রদয়ােনীয় আইনগত পদেদেপ গ্রহদণি েনয পযাদনল আইনেীবী রনদয়াদগি 
রনরেত্ত রনম্নবরণ িত রশোগত ক াগযতা, অরিজ্ঞতা, সম্মারন ও অনযানয শদতি আইন কপশায় 
রনদয়াজেত আগ্রহী বাাংলাদেশী আইনেীবীগদণি রনক্ে হদত রনম্নস্বােিক্ািী বিাবি েিখাস্ত 
আহবান ক্িা  াদে। পযাদনল আইনেীবী রহদসদব রনদয়াগ প্রারিি লদেয োরখলকৃ্ত েিখাস্ত 
কিজেষ্ট্রাডি ডাক্দ াদগ অর্বা অরিস চলাক্ালীন সেদয় প্রধান ক্া িালদয় সিাসরি উপরিত হদয় 
আগােী ২৪ েযলাই, ২০২২ রি. তারিদখি েদধয কপ ৌঁছাদত হদব। ক াগয প্রার্ী প্রারিসাদপদে 
অনরধক্ ০২ েনদক্ ০২ (েযই) বছি কেয়াদে রবএসরসরসএল-এি পযাদনল আইনেীবী রহদসদব 
রনদয়াগ প্রোন ক্িা হদব।  
 

০১। রশক্ষাগত ক াগযতাাঃ প্রার্ীদক্ আইন রবষদয় নযযনতে সম্মানসহ স্নাতক্ ও এলএলএে / 
বাি-এযাে-ল রডগ্রীধািী হদত হদব। 

 

০২। ব সাঃ ৩০দশ েযন, ২০২২ রি. তারিদখ প্রার্ীি বয়স নযযনতে ৩৫ বছি ও সদব িাচ্চ ৫৫ 
বছদিি েদধয হদত হদব। 

 

০৩। অরিজ্ঞতাাঃ  
 

(ক্) প্রার্ীদক্ অবশযই ঢাক্া আইনেীবী সরেরতি সেসয হদত হদব। 
(খ) বাাংলাদেদশি রবরিন্ন এখরতয়াি সম্পন্ন আোলদত আইনেীবী রহদসদব নযযনতে ১০ (েশ) 

বৎসদিি অরিজ্ঞতা র্াক্দত হদব, তন্মদধয ঢাক্া কেলা েে ও রসএেএে আোলদত 
োেলা পরিচালনাি রবষদয় নযযনতে ০৮ (আে) বৎসদিি অরিজ্ঞতা র্াক্দত হদব।  

(গ) প্রার্ীি ক্ে পদে ১ কক্াটে োক্া েযলযোদনি কেনা-পাওনা সম্পরক্িত আরব িদেশদন 
আইনেীবী অর্বা আরব িদেেি রহদসদব নযযনতে ৫ টে সারলশীি অরিজ্ঞতা র্াক্দত হদব।  

(ঘ) প্রার্ীি কেরলক্ে কসক্টদিি কক্ান প্ররতষ্ঠাদন আইনেীবী রহদসদব কসবা প্রোদনি 
অরিজ্ঞতা র্াক্দল অগ্রারধক্াি প্রোন ক্িা হদব।  

(ঙ) সিক্ারি/স্বায়ত্ব শারসত/সিক্ারি োরলক্ানাধীন প্ররতষ্ঠাদনি আইনেীবী রহদসদব কসবা 
প্রোদনি অরিজ্ঞতা র্াক্দল অগ্রারধক্াি প্রোন ক্িা হদব। 
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০৪। সম্মারনাঃ প্রার্ী কক্াম্পারনি পযাদনল আইনেীবী রহদসদব রনদয়াদগি েনয রবদবরচত হদল 
চুজি সম্পন্ন ক্িাি পি রবএসরসরসএল-এি পযাদনল আইনেীবী ক্তৃিক্ প্রেত্ত রবরিন্ন আইন 
কসবাি েি অনয ায়ী রনধ িারিত হাদি (প্রদ ােয আয়ক্ি ক্তিদনি পি) সম্মারন প্রাপয হদবন। 
প্রদয়ােদন বযজিগতিাদব কক্াম্পারনদত উপরিত হদয় রবএসরসরসএল-এি পযাদনল আইনেীবী 
ক্তৃিক্ প্রেত্ত রবরিন্ন আইন কসবাি েি কেখা  াদব।   

 

০৫। চুক্তিি কে াোঃ ০২ (েযই) বছি। প্রদয়ােদন উিয় পদেি আদলাচনা ও সম্মরতক্রদে 
নবায়নদ াগয। তদব ০৩ (রতন) োদসি কনাটেশ প্রোন ক্দি ক  কক্ান পে চুজিি অবসান 
ঘোদত পািদব।  

 

০৬। ক্া যপ্রির াঃ  
 

ক্)  কক্াম্পারনি স্বার্ ি সাংিেণাদর্ ি প্রদয়ােনীয় সক্ল আইনগত পেদেপ গ্রহণ এবাং 
কক্াম্পারন/কক্াম্পারনি আইনেীবীগণদক্ সহায়তা ও পিােশ ি প্রোন। 

খ)  আরর্ িক্ ও বারণজেযক্ চুজি, আইরন কনাটেশ, আইরন কনাটেদশি েবাব, বন্ধক্ চুজি, 
ইোিা সাংক্রান্ত েরলল, আইরন েতােত, কেড োক্ি এবাং কপদেন্ট আদবেন, 
িাড়া/ক্রদয়ি েরলল, রবরিন্ন রবরধসহ এবাং সম্পরত্ত হস্তান্তি সাংক্রান্তসহ রবএসরসরসএদলি 
প্রদয়ােনীয়তা অনযসাদি রবরিন্ন আইরন েরলল প্রস্তুতক্িণ। কক্াম্পারন ক্তৃিক্ কপ্ররিত 
নরর্/ কিক্ডিপত্র পিীো-রনিীোপযব িক্ রলরখত আইনগত েতােত প্রোন, চুজি ও 
েরললারে কিটোং এবাং এতেসাংক্রান্ত রবষদয় আইরন পিােশ ি প্রোনসহ কক্াম্পারনি স্বার্ ি 
সাংরিষ্ট ক  কক্ান আইন সাংক্রান্ত অনযানয ক্াে সম্পােন। 

গ)  েহাোনয বাাংলাদেশ সযপ্রীে কক্াদেিি অযারপদলে রবিাগ, হাইদক্ােি রবিাগ, রনম্ন আোলত 
ও বাাংলাদেশ কেরলদ াগাদ াগ রনয়ন্ত্রণ ক্রেশনসহ (রবটেআিরস) প্রদয়ােন কোতাদবক্ 
বাাংলাদেদশি ক  কক্ান আোলত/ োইবযযনাদল/ সারলরশ আোলদত কক্াম্পারনি পদে 
প্রদয়ােনীয় ক্াগেপত্র ড্রািটোং এবাং োেলা পরিচালনা ক্িা অর্বা কক্াম্পারন ক্তৃিক্ 
রন যি আইনেীবীদক্ ড্রািটোং এবাং োেলা পরিচালনা ক্াদ ি সহায়তা ক্িা।  

ঘ) রবএসরসরসএল ক্তৃিক্ রনিীেদণি েনয কপ্ররিত েরে সম্পরক্িত নরর্, আরর্ িক্ ও 
বারণজেযক্ চুজি, আইরন কনাটেশ, আইরন েতােত, রচটিপত্র এবাং চুজি ইতযারেসহ রবরিন্ন 
নরর্ি কিটোং ও আইরন পিােশ ি প্রোন। 

ঙ) রবএসরসরসএদলি স্বার্ ি সাংরিষ্ট আইরন সেসযা, বযবসারয়ক্ কলনদেন, বদক্য়া োবী, োেলা-
কোক্দ্দো পরিচালনা বা কক্াম্পারনি স্বার্ ি সাংিেণ, আইরন অরধক্াি ও বাধযবাধক্তা 
সম্পরক্িত রবষদয় প্রদ ােয ও সাংরিষ্ট আইন অনয ায়ী  র্া র্ পিােশ ি প্রোন।  
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চ) কক্াম্পারন ক্তৃিক্ রনদয়াগপ্রাি বা রনদয়াদগি েনয রবদবরচত রসরনয়ি আইনেীবীদেি 
সাদর্ সেন্বয় সাধন ক্িা এবাং েটেল োেলায় রবএসরসরসএদলি পদে রবএসরসরসএল 
ক্তৃিক্ রনদয়াগপ্রাি আইনেীবীি সাদর্ আোলদত আইরন ক্া িক্রে পরিচালনা ক্িা। 

ছ) কেওয়ানী ও কি েোিী আইন, রবদশষত অর্ ি ঋণ আোলত আইন, হস্তান্তিদ াগয ঋদণি 
েরলল আইন, আয়ক্ি ও িযাে আইন, শ্রে আইন, কক্াম্পারন আইন, চুজি আইন, 
হস্তান্তিদ াগয ঋদণি েরলল আইন, িয রে আইন, চাক্রি সাংক্রান্ত রবরধ-রবধান, প্রশাসরনক্ 
আইন, সম্পরত্ত হস্তান্তি আইন, সিক্ারি পাওনা আোয়, সারলরশ আইন, কেরলদ াগাদ াগ 
নীরতোলা সাংক্রান্ত রবরধোলা সম্পরক্িত েযল আইন, রবরধোলা (প্রদ ােয কেদত্র), 
োন িালসেযহ এবাং ল রিদপােি সম্পদক্ি আপদডে র্াক্া এবাং পরিবতিদনি সাদর্ তাল 
রেরলদয় চলা। 

ে) চলোন/আসন্ন োেলাি রবষদয় সাংিাি রনদয়াগকৃ্ত পযাদনল আইনেীবীদেি ক্াে 
প িাদলাচনা ক্িা এবাং প্রদয়ােদন প্রদয়ােনীয় বযবিা গ্রহদণি পিােশ ি প্রোন। 

ঝ) পারেক্ রিরত্তদত রবএসরসরসএদল রিদপ িাটোং এি েনয হাজেি হওয়া এবাং রবএসরসরসএল 
েযাদনেদেন্ট ক্তৃিক্ অনযদিাধ ক্িা হদল চারহত সেদয় ও িাদন উপরিত র্াক্া। 

ঞ) রবএসরসরসএল েযাদনেদেন্ট ক্তৃিক্ রনধ িারিত অনয ক  কক্ানও আইরন ক্া িক্রে গ্রহণ 
ও পরিচালনা ক্িা। 

 

০৭। অনযানয শতযাবলীাঃ   
 

ক্) রবএসরসরসএদলি কক্ান োেলা পরিচালনাি েনয রন যি হদল োেলা পরিচালনা 
সাংক্রান্ত ক্া িক্রদেি েনয রবএসরসরসএল-এি অনযদোরেত রসরডউল অনয ায়ী রনধ িারিত 
হাদি (প্রদ ােয আয়ক্ি ক্তিদনি পি) সম্মারন প্রাপয হদবন। 

খ) রবএসরসরসএল-এি প্রদয়ােন অনয ায়ী তাাঁি উপি সেদয় সেদয় ক্ে িপরিরধদত উরিরখত 
অরপ িত োরয়ত্বসেযহ সযচারুিাদব পালনক্দে প্রদয়ােনীয় পেদেপ গ্রহণ ক্িদত হদব। 
তদব তাদক্ প্ররত ১৫ রেদন এক্বাি অরিস চলক্ালীন সেদয় নযযনতে ৩ ঘন্টাি েনয 
রবএসরসরসএদলি প্রধান ক্া িালদয় আইনগত রবষয়ারে রবদবচনা, রনিীো ও 
েতােত/পিােশ ি প্রোদনি রনরেত্ত অবিান ক্িদত হদব। 

  গ) ইেুক্ প্রার্ীগণদক্ রনেস্ব পযাদড (১) নাে, (২) রপতাি নাে, (৩) োতাি নাে, (৪) 
েন্ম তারিখ ও ৩০ েযন, ২০২২ রি. তারিদখ বয়স, (৫) িায়ী টিক্ানা, (৬) বতিোন 
টিক্ানা, (৭) কচম্বাদিি টিক্ানা (কেরলদিান, কোবাইল, ই-কেইল আইরডসহ), (৮) 
োতীয়তা (এনআইরড নম্বি), (৯) রশোগত ক াগযতা (অেিদনি সাল, প্ররতষ্ঠাদনি নাে, 
কবাডি/রবশ্বরবেযাদয়ি নাে, িলািলসহ), (১০) আোলদতি নাে ও অরিজ্ঞতাি রববিণ, 
(১১) সারলশী আোলদতি কেদত্র অরিজ্ঞতা ও োেলাি সাংরেি রববিণ, োেলা সম্পন্ন  
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হওয়াি সেয় এবাং িলািল ইতযারে উদিখপযব িক্ সাংরিষ্ট সাদপাটেিাং ডক্য দেন্টসহ আদবেন 
ক্িদত হদব।  

ঘ) আদবেনপদত্রি সাদর্ প্রর্ে কশ্ররণি কগদেদেড ক্ে িক্তিা ক্তৃিক্ সতযারয়ত (১) সক্ল 
রশোগত ক াগযতাি সনেপদত্রি ক্রপ, (২) ঢাক্া বাি ক্াউজিলসহ কেদশি ক  সক্ল 
আোলদত প্রার্ী আইনেীবী রহদসদব প্রাক্টেস ক্িাি েনয অনযদোেন প্রাি কস সাংক্রান্ত 
এনদিালদেন্ট সাটেিরিদক্েসেযদহি ক্রপ, (৩) োতীয় পরিচয়পদত্রি ক্রপ, (৪) সম্প্ররত 
কতালা পাসদপােি সাইদেি ০২ (েযই) ক্রপ ছরব এবাং (৫) ই-টেন সাটেিরিদক্দেি ক্রপ 
সাং যি ক্িদত হদব।  

০৮। আদবেনক্ািী আইনেীবীগণ অনয প্ররতষ্ঠান পযাদনল আইনেীবী/আইন উপদেষ্টা রহদসদব 
রন যি র্াক্দল প্ররতষ্ঠাদনি টিক্ানাসহ রবস্তারিত উদিখ ক্িদত হদব। পযাদনল 
আইনেীবী/আইন উপদেষ্টা রহদসদব রনদয়াজেত র্াক্াক্াদল রবএসরসরসএল -এি স্বার্ ি রবদিাধী 
কক্ান প্ররতষ্ঠান/বযজিি আইনেীবী রহদসদব ক্াে ক্িা  াদব না।  

০৯। আদবেনপত্র এবাং খাদেি উপি ‘রবএসরসরসএদলি প্যাদনল আইনজীবী প্দেি জনয 
আদবেনপ্ত্র’ বাক্যটে সযস্পষ্টিাদব উদিখ ক্িদত হদব। 

১০। আগ্রহী আইনেীবীগদণি রনক্ে হদত প্রাি আদবেনসেযহ  াচাই বাছাইদয়ি পি সাংরেি 
তারলক্া প্রস্তুত ক্িা হদব। সাংরেি তারলক্ািুি আইনেীবীগণদক্ সাোৎক্াদিি েনয 
আেন্ত্রণ োনাদনা হদব। সাোৎক্াি গ্রহণপযব িক্ কেধা তারলক্া প্রস্তুতক্িতঃ কেধা তারলক্াি 
শীষ িিানীয় বযজিদক্ কক্াম্পারনি রনধ িারিত শতি ও েদি ক্াে ক্িাি রনরেত্ত চুজিবদ্ধ হওয়াি 
েনয আেন্ত্রণ োনাদনা হদব। কেধা তারলক্াি শীষ ি িানীয় বযজিি সাদর্ চুজি সম্পন্ন ক্িা 
সম্ভব না হদল ক্রোন্বদয় পদিি অবিাদনি বযজিদক্ চুজি স্বােদিি েনয আেন্ত্রণ োনাদনা 
হদব। উদিখয, সাোৎক্াদি অাংশগ্রহদণি েনয কক্ান িাতা প্রোন ক্িা হদব না।      

 

বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পারন রলরেদেড (রবএসরসরসএল) কক্ান ক্ািণ েশ িাদনা 
বযরতদিদক্ ক  কক্ান েিখাস্ত অর্বা সক্ল েিখাস্ত গ্রহণ/বারতল ক্িাি অরধক্াি সাংিেণ ক্দি। 
অসম্পযণ ি/ প্রতযারশত প্রোণক্ সাং যি ক্িা হয়রন এরূপ আদবেন বারতল েদে ি রবদবরচত হদব। 
রবএসরসরসএল ক্তৃিপে আদবেনক্ািীগদণি রনক্ে বযাখযা/প্রোণক্ ও নতুন তর্য প্রোদনি েনয 
অনযদিাধ ক্িাি েেতা সাংিেণ ক্দি। পযাদনল আইনেীবী রনদয়াদগি রবষদয় কক্াম্পারনি 
রসদ্ধান্তই চযড়ান্ত বদল গণয হদব।  
 
 

 
 

(কোাঃ আব্দসু সালাে খাাঁন, এফরসএস) 
কক্াম্পারন সরচব (েহাবযবস্থাপ্ক্), 

রবএসরসরসএল 
কিান-০২-৮৮৭৯২৪০, িযাক্স: ০২-৮৮৭৯১৯৩ 

(অরিস) 
ই-কেইল- cs@bsccl.com 
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