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বাংলােদশ পািন উয়ন বােডর িনে বিণত শূন পদসমূেহ সরাসির জনবল িনয়েগর লে যাগতা স কৃত বাংলােদশী নাগিরকেদর িনকত হেত
অনলাইন-এ দরখা আান করা যােঃµt
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উপ-সহকারী েকৗশলী/শাখা
কমকতা (পরু )/ ালিনক
৩১িট
বতন লঃ

(৪)

১৮-৩০ বৎসর
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(৫)
(ক) কান ীকৃত িতান বা ইনিিটউট হইেত পরু ােকৗশল
িবষেয় িডোমা -ইন-ইিিনয়ািরং িডী; তেব শত থােক য,
িশা জীবেনর কান েরই ত ৃতীয় ণী বা িবভাগ হণেযাগ
হেব না;এবং (খ) এমএস ওয়াড ও এেলসহ কিউটার
চালনায় অিভতা।

১। Online-এ আেবদনপ পূরণ/দািখল এবং পরীার িফ জমাদােনর সময়সীমাঃ ১০-০৩-২০২২ িঃ, রাজঃ ব ৃহিতবার, িবকাল ৫:০০ ঘিটকা পয
আেবদন দািখল এবং পরীার িফ জমা দয়া যােব। ১০-০৩-২০২২ িঃ তািরেখর মেধ চড়
ূ া ফলাফল া াথীগণই কবলমা আেবদন করার যাগ।
Appeared/চড়
ূ া ফলাফল কািশত হয়িন এপ াথীগণ কানেমই আেবদন করার যাগ নন।
২। বয়সসীমাঃ ০১-০২-২০২২ তািরেখ আেবদনকারীর বয়স ১৮ বছর থেক ৩০ বছেরর মেধ হেত হেব। মিু েযাা/শহীদ মিু েযাার পু -কনা এবং
শারীিরক িতবি াথীেদর ে বয়েসর উসীমা ৩২ (বিশ) বৎসর। তেব মিু েযাা/শহীদ মিু েযাার পু -কনার পু -কনা (নািত-নাতিন) াথীেদর
ে বয়স ১৮ বছর থেক ৩০ বছেরর মেধ হেত হেব। িবভাগীয় াথীেদর ে বয়সসীমা িশিথলেযাগ। সরকােরর িবদ্যমান িবিধ-িবধান বা আইন বা
এতদসংা াপন/সাকুলার ারা িবভাগীয় াথীর সংা িনধারন হেব। বয়স মােণর ে এস.এস.িস./সমমান সনদপ বতীত অন কান শংসা
প/এািফেডিভট হণেযাগ হেব না।
৩। িলিখত পরীা ও েবশপঃ াথিমকভােব যাগ্য াথীেদর িনবাচনী িলিখত পরীায় অবতীণ হেত হেব। িনধািরত সমেয়র পর াথী তার User ID
& Password ববহার কের ছিব, রাল নর, পরীার ান ও তািরখ সিলত িলিখত পরীার েবশপ (Admit Card) ডাউনেলাড এবং ি
করেত পারেবন। িলিখত পরীার ান, তািরখ ও সময় যথাসমেয় বাপাউেবা’র ওেয়বসাইেট এবং জাতীয় দিনক পিকায় কাশ করা হেব।
৪। মৗিখক পরীা ও েযাজ ে ববহািরক পরীাঃ িলিখত পরীায় উীণ াথীেদর মৗিখক পরীা এবং েযাজ্য ে িবষয়িভিক ববহািরক
পরীায় অবতীণ হেত হেব। মৗিখক/ববহািরক পরীার ান, তািরখ ও সময়সূচী যথাসমেয় বাপাউেবা’র ওেয়বসাইট এবং জাতীয় দিনক পিকার মাধেম
জানােনা হেব। উেখ, মৗিখক/ববহািরক পরীার জন আলাদা কান েবশপ ইসু করা হেব না।
৫। াথীর ছিবঃ াথীেক অবশই সািতক তালা (অনিধক ০৩ মােসর মেধ) রিন ছিব অন-লাইেন আপেলাড করেত হেব। ছিবেত কান কালার
বাকাউ ববহার করা যােব না। সাদা বাকাউে স
ু  মখু মল সিলত রিন ছিব আপেলাড করেত হেব। িবেশষভােব উেখ য, সািতক তালা
(অনিধক ০৩ মােসর মেধ) রিন ছিব বিতত অন ছিব ববহার করা হেল কতপৃ  াথীর বধতা বািতল করার অিধকার সংরণ কেরন।
৬। ডকুেম দািখল সংাঃ আেবদেনর সময় অন-লাইেন কান মানক ডকুেম দািখল করেত হেব না। িলিখত পরীায় উীণ াথীেদর অথাৎ
কবলমা মৗিখক পরীার জন িনবািচত াথীেদর মৗিখক পরীার সময় এসএসিস/সমমান এবং িডোমা পােশর সনদপ-নরপসহ সকল িশাগত
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যাগতার সতািয়ত অনিু লিপ, কিউটার ােনর সমথেন সনদপের সতািয়ত কিপ, জাতীয় পিরচয় পের (NID) সতািয়ত কিপ, নাগিরক সনদপের
সতািয়ত কিপ, থম ণীর কমকতা কতকৃ দ চািরিক সনদপের কিপ, িবেদশী িশা িতান থেক া িডীর ে িবিবদালয় মুরী কিমশন
হেত ইসু কৃত সমমান িনধারণী সািটিফেকেটর সতািয়ত কিপ এবং সকল সনেদর মূলকিপ দশন করেত হেব। মিু েযাা/শহীদ মিু েযাার পু -কনা এবং
পু -কনার পু -কনা (নািত-নাতিন) িহেসেব আেবদনকারীেক সংি মিু েযাা সংা যাবতীয় সনদ, গেজট, লাল মিু বাতা বা ভারতীয় তািলকা
ইতািদর অনিু লিপ জমা িদেত হেব এবং মূলকিপ দশন করেত হেব। এছাড়াও, শারীিরক িতবি াথীর ে িতবি সংা সনদপের অনিু লিপ জমা
িদেত হেব এবং মূলকিপ দশন করেত হেব।
৭। ছাড়প/অনাপিপ সংাঃ সরকারী/আধা-সরকারী/ায়শািসত িতােন কমরত াথীেদর ে িনেয়াগকারী কতপৃ ের অিফিসয়াল সীল, ার
ও তািরখ সিলত অনাপিপ হণ করার পর Online-এর মাধ্যেম আেবদন করেত হেব। াথী উ অনাপিপ সংরণ করেবন এবং মৗিখক
পরীার সময় দািখল করেত হেব।
৮। িবভাগীয় াথী সংাঃ িবভাগীয় াথীেদর ে উপয
ু কাগজপািদ সহ যথাযথ কতপৃ ের অনমু িত হণ করেত হেব। অনমু িত হণ করার পর
Online-এর মাধ্যেম আেবদন করেত হেব। াথী উ অনমু িতপ সংরণ করেবন এবং মৗিখক পরীার সময় দািখল করেত হেব।
৯। শষ তািরখ ও সমেয়র জন অেপা না কের হােত যেথ সময় িনেয় রিজেশন করেত এবং আেবদন দািখেলর সকল কাযম (Payment সহ)
স করেত পরামশ দয়া যাে। েয়াজেন অিফস চলাকালীন সমেয় হটলাইন নাার-০২-২২২২৩০৩০৩ ত যাগােযাগ করা যেত পাের।

(মাঃ ওয়ািহদ হােসন )
পিরচালক (অঃদাঃ)
কমচারী উয়ন পিরদর, বাপাউেবা, ঢাকা।

(মাঃ মিতউর রহমান)
িনবাহী েকৗশলী (িনেয়াগ ও পরীা)
কমচারী উয়ন পিরদর, বাপাউেবা, ঢাকা।
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