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ণনয় াগ ণবজ্ঞণি 
 

ন ংঃ SEIP-AEOSIB/Tranche02/Recruitment/DR-318/F-14                                 তাণরখ: ০৪/০১/২০২১ণরংঃ 

Asian Development Bank (ADB) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকাদরর অর্ থ ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালদের সাবব থক তত্বাবধাদে 

বিলস্ ফর এমপ্লেদমন্ট ইেদভস্টদমন্ট প্প্রাগ্রাম (এসইআইবি) এর আওতাে বাংলাদেদশর শীর্ থস্থােীে রপ্তােীমূখী জাহাজ বেম থাণ প্রবতষ্ঠাে 

সমূদহর সংগঠে এদসাবসদেশে অব এক্সদিার্ থ অবরদেদন্টড শীিবববডং ইন্ডাবিজ অব বাংলাদেশ (এইওএসআইবব) এর চট্টগ্রাম অণিয়ে েম্পূি ণ 

অস্থা ী ণিণিয়ত (চুণিণিণিক) ণনম্নণলণখত পয়দ কায করয়ত আগ্রহী প্রার্থীর কাছ সর্থয়ক দরখাস্ত আহবান করা হয়ছংঃ  
 

ক্র.ন  পয়দর নাম সবতন িাতা ও অন্যান্য পদ ে খ্যা ণিক্ষাগত স াগ্যতা ও অণিজ্ঞতা 

০১. 

সকা-অণড ণয়নটর 

(মণনটণর  এন্ড 

ইিিালুিন) 

সবতন িাতাণদ  

SEIP-AEOSIB এর 

ণন ম অনু া ী প্রয় াযি। 

০১ (এক) 

যন 

 স্নাতয়কাির পাি এব  ে ণিষ্ট কায়য কমপয়ক্ষ ৫ বছয়রর 

অণিজ্ঞতা র্থাকয়ত হয়ব; অর্থবা স্নাতক পাি এব  ে ণিষ্ট কায়য 

কমপয়ক্ষ ৭ বছয়রর অণিজ্ঞতা র্থাকয়ত হয়ব; অর্থবা ণডয়লামা 

ইণিণন াণর  পাি এব  ে ণিষ্ট কায়য কমপয়ক্ষ ১০ বছয়রর 

অণিজ্ঞতা র্থাকয়ত হয়ব।   

 মাইয়ক্রােিট অণিে এিাণলয়কিয়ন কায করয়ত েক্ষম হয়ত হয়ব।  

 

আয়বদয়নর িতণাবলীংঃ 

১.  আয়বদনকারীয়ক পয়দর নাম, ণনয়যর নাম (বা লা ও ই য়রণযয়ত), ণপতার নাম, মাতার নাম, যন্ম তাণরখ, স্থা ী ঠিকানা, বতণমান ও পত্র 

স াগায় ায়গর ঠিকানা (সমাবাইল/ সটণলয়িান নম্বরেহ), যাতী তা, ণিক্ষাগত স াগ্যতা, প্রণিক্ষি ও অন্যান্য স াগ্যতা ( ণদ র্থায়ক), 

অণিজ্ঞতার ণববরি উয়েখপূব ণক েদ্য সতালা ২ (দুই) কণপ পােয়পাট ণ োইয়যর ছণবেহ আয়বদন করয়ত হয়ব।  

২.  প্রার্থীয়ক আয়বদয়নর োয়র্থ যাতী  পণরচ পত্র, ণিক্ষাগত স াগ্যতা, অণিজ্ঞতা ও অন্যান্য স াগ্যতার েনয়দর অনুণলণপ যুি করয়ত হয়ব। 

পয়দর োয়র্থ ে ণিষ্ট আবশ্যকী  অণিজ্ঞতা না র্থাকয়ল আয়বদন করার প্রয় াযন সনই। 

৩.  আয়বদনকারীয়ক চীি সকা-অণড ণয়নটর, SEIP-AEOSIB প্রকল্প, আখতারুজ্জামান সেন্টার (১১ তলা), ২১/২২ আগ্রাবাদ বাণিণযিক 

এলাকা, চট্টগ্রাম বরাবর আয়বদন েরােণর বা ডাকয় ায়গ বা কুণর ার োণি ণয়ে বা ই-সমইয়লর (aeosib.seip@gmail.com) মাধ্যয়ম 

আগামী ৩০সি যানু ারী ২০২১ তাণরখ অণিে চলাকালীন (ণবকাল ৫:০০ টা) েময় র ময়ধ্য আবণশ্যকিায়ব সপ ৌঁছায়ত হয়ব।  

৪.  ৩০সি যানু ারী ২০২১ তাণরয়খ প্রার্থীর ব েেীমা ২১ সর্থয়ক ৪৫ বছর হয়ত হয়ব। েরকাণর উন্ন ন প্রকয়ল্প অণিজ্ঞতা েম্পন্নয়দর যন্য 

ব েেীমা ণিণর্থলয় াগ্য। 

৫.  অেম্পূি ণ/ ত্রুটিপূি ণ আয়বদনপত্র বা ণনর্ ণাণরত েময় র পয়র প্রাি আয়বদনপত্র েরােণর বাণতল বয়ল গণ্য হয়ব।  

৬.  উপযুি স াগ্যতােম্পন্ন মণহলা প্রার্থীয়দর অগ্রাণর্কার সদ া হয়ব।  

৭.  আয়বদয়নর খায়মর উপয়র / ই-সমইয়লর োবয়যক্ট অ য়ি পয়দর নাম অবশ্যই উয়েখ করয়ত হয়ব।  

৮.  ণনব ণাচনী প্রণক্র া  অ িগ্রহয়ির যন্য সকায়না প্রকার টিএ/ণডএ প্রদান করা হয়ব না।  

৯.  কর্তণপক্ষ স  সকায়না অর্থবা েকল আয়বদনপত্র গ্রহি বা বাণতয়লর ক্ষমতা ে রক্ষি কয়র। 

 

 

SEIP-AEOSIB 

প্রকল্প কর্তণপক্ষ 

http://www.aeosib-seip.org/

