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তািরখঃ 1 অে াবর ২০১9 ি ঃ

িনেয়াগ িব ি
নদান ইেলকি িস সা াই কা ািন ( নসেকা) িলিমেটড-এ চিলত বতন ড ও ভাতািদেত িনে বিণত পেদ
ি িভি ক িনেয়ােগর জ সৎ, িনেবিদত, উে াগী, ত াগী, িত ল অব া মাকােবলায় চ ােল হেণ আ হী,
কা ািনর আইন এবং কা ািনর চাকির িবিধ অ যায়ী কাজ করার মানিসকতা স
ত বাংলােদশী
নাগিরকেদর িনকট হেত িনধািরত অনলাইন আেবদন ফরম-এ দরখা আ ান করা যাে ঃ
ম
১
১

২

পেদর নাম ও বতন ল
( নসেকা’র বতন কাঠােমা
অ যায়ী)
২
সহকারী েকৗশলী (তিড়ৎ)
প ড-৭
মািসক লেবতন: ৫১,০০০/ও কা ািনর িবিধ অ যায়ী
অ া ভাতািদ।

উপ-সহকারী েকৗশলী (তিড়ৎ)
প ড-৮
মািসক ল বতন: ৩৯,০০০/ও কা ািনর িবিধ অ যায়ী
অ া ভাতািদ।

নতম িশ াগত যা তা ও অিভ তা
৩
ক)
াথ েক
কান
ী ত
িব িব ালেয়র
অধীেন
ইেলকি ক াল/ইেলকি ক াল এ ইেলক িন -এ াতকধারী হেত হেব।
খ) িশ াে ে কান পযােয় তীয় িবভাগ/ ণী হণেযা নয়। িডং
িসে েম উ ীণেদর ে কমপে িসিজিপএ ৫.০ েল নতম ৩.০০ এবং
৪.০০ েল নতম ২.৫০ থাকেত হেব।
গ) অংশ হণ লক বিল ন
দােনর মতা থাকেত হেব।
ঘ) বাংলা ও ইংেরিজেত যাগােযাগ করার ে িলিখত এবং কেথাপকথন
পারদিশতাসহ কি উটার বহাের বা ব ান ও অিভ তা আব ক।
ক)
াথ েক কান
ী ত পিলেটকিনক ইনি উট হেত
ইেলকি ক াল/ইেলকি ক াল এ ইেলক িন -এ নতম িডে ামা িড ী
ধারী হেত হেব।
খ) িশ াে ে কান পযােয় তীয় িবভাগ/ ণী হণেযা নয়। িডং
িসে েম উ ীণেদর ে কমপে িসিজিপএ ৫.০ েল নতম ৩.০০ এবং
৪.০০ েল নতম ২.৫০ থাকেত হেব।
গ) অংশ হণ লক বিল ন
দােনর মতা থাকেত হেব।
ঘ) বাংলা ও ইংেরিজেত যাগােযাগ করার ে িলিখত এবং কেথাপকথন
পারদিশতাসহ কি উটার বহাের বা ব ান ও অিভ তা আব ক।

শতাবলীঃ
১. আ হী াথ েক “Online Application Form” এর মা েম আেবদন করেত হেব। অনলাইেন
আেবদেনর সময় েয়াজনীয় ত সহ াথ র ান ত ছিব ও া র আপেলাড করেত হেব। ৬ অে াবর ২০১৯ ি ঃ
তািরখ সকাল ১০:০০ ঘ কা হেত ২৬ অে াবর ২০১৯ ি ঃ তািরখ রাত ১১:৫৯ ঘ কা পয অনলাইেন আেবদন
করা যােব। http://nesco.teletalk.com.bd কানায় Online Application Form পাওয়া
যােব।
২. েত ক াথ েক তার আেবদন িনি তকরেণর জ http://nesco.teletalk.com.bd কানায় উি িখত
িনেদশনা অ সরণ কের য কান Teletalk Mobile Connection থেক এসএমএস (SMS) এর
মা েম সহকারী েকৗশলী (তিড়ৎ) এর জ ১০০০/- টাকা এবং উপ-সহকারী েকৗশলী (তিড়ৎ) এর জ ৫০০/টাকা পিরেশাধ করেত হেব।
৩. িলিখত ও মৗিখক পরী া হণ এবং সংি
লসনদ ও কাগজপ যাচাই সােপে
পরী ায় অংশ হেণর জ কান কার এ/িডএ/ভাতা দান করা হেব না।

যা

াথ িনবাচন করা হেব।

৪. কা ািনর েয়াজন িবেবচনায় ড়া বাছাই ত াথ েদর কা ািনর িবিধ মাতােবক ি িভি ক িনেয়াগ দান করা
হেব।
৫. সরকাির, আধা-সরকাির, সরকাির মািলকানাধীন কা ািন ও ায় শািসত িত ােন চা রীরত াথ গণ তােদর
িনেয়াগকারী ক পে র মা েম আেবদন করেত পারেবন। সে ে অনাপি পে র ারক নং Online
Application Form-এ উে খ করেত হেব।
৬. বিণত পেদর ে ২৬ অে াবর ২০১৯ ি ঃ তািরেখ াথ র সেবা বয়সসীমা হেব ৩০ বছর।
ত
ি েযা া/শহীদ ি েযা ার স ান/ ি েযা া/শহীদ ি েযা ার পা েদর সেবা বয়স ৩২ বছর। িবভাগীয়
াথ েদর বয়স ৪০ বছর পয িশিথলেযা ।
৭. অস ণ আেবদনপ বা শতাবলী যথাযথ ভােব পািলত না হেল আেবদনপ সরাসির বািতল বেল গ হেব।
৮.

মা বাছাই ত াথ েদর িলিখত পরী ায় অংশ হেণর জ ডাকা হেব।

৯. িনেয়াগ িবষেয় যেকান ধরেণর তদিবর াথ র অেযা তা িহেসেব গ করা হেব।
১০. নসেকা ক প কান ধরেণর কারণ দশােনা ছাড়াই পদ-সং া ি / াস করার এবং িনেয়াগ িব ি র য কান
অংশ পিরবতন বা স ণ িনেয়াগ িব ি বািতল করার মতা সংর ণ কের।

অ েমাদন েম

(এিবএম ইমিতয়াজ উি ন আহেমদ)
উপ-মহা ব াপক (মানবস দ ও শাসন)
নসেকা িলঃ, রাজশাহী।

