বিমান িাবিনী সদর দপ্তর
প্রশাসবনক শাখা
কমমচারী পবরদপ্তর
ঢাকা সসনাবনিাস

বনয় াগ বিজ্ঞবপ্ত
(য়িসামবরক পদ)
১।
িাাংলায়দশ বিমান িাবিনীর সাাংগঠবনক কাঠায়মাভুক্ত বনয়ে িবণ মত রাজস্ব খায়তর সিসামবরক পয়দ অস্থা ী বিবিয়ত বনয় ায়গর উয়েয়ে
িাাংলায়দয়শর প্রকৃত স াগ্য নাগবরকয়দর বনকট িয়ত আয়িদনপত্র আিিান করা ায়ছেঃ
ক্রবমক
নম্বর

পয়দর নাম, সিতনয়েল ও সেড
(জাতী সিতন সেল ২০১৫ অনু া ী)

পদ
সাংখ্যা

আয়িদয়নর জন্য প্রয় াজনী স াগ্যতা

(১)

কম্পিউটার অপাররটর
১১০০০-২৬৫৯০/- (১৩তম সেড)

০৫

(ক) সকান স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যাল িয়ত বিজ্ঞান বিিায়গ স্নাতক
(সম্মান) িা সমমায়নর বডবে।
(খ) কবিউটার মুদ্রাক্ষয়র প্রবত বমবনয়ট িাাংলা ২৫ শব্দ এিাং
ইাংয়রবজয়ত ৩০ শয়ব্দর গবতসি সাংবিষ্ট বিষয় Standard
Aptitute Test এ উিীণ ম িয়ত িয়ি।।
(ক) এসএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম সি বডয়লামা-ইনইবিবন াবরাং পাস।
(খ) কবিউটায়র দক্ষতাসি অয়টাকযাড ২বড-সত অবিজ্ঞ প্রার্থীয়দর অোবিকার সদ া িয়ি।
(ক) সকায়না স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যাল িয়ত অন্যযন বিতী সেবণ িা
সমমায়নর বসবজবপএয়ত স্নাতক িা সমমায়নর বডবে ।
(খ) িাাংলা ও ইাংয়রবজ সাঁটবলবপয়ত প্রবত বমবনয়ট র্থাক্রয়ম ৫০ ও
৮০ শয়ব্দর গবত র্থাকয়ত িয়ি ।
(গ) িাাংলা ও ইাংয়রবজ কবিউটার কয়িায়জ প্রবত বমবনয়ট
র্থাক্রয়ম ২৫ ও ৩০ শয়ব্দর গবত র্থাকয়ত িয়ি ।
(ক) এসএসবস সি সকান স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যাল িা সিাডম িা ইনবিটিউট িা
প্রবতষ্ঠান িয়ত ০২ (দুই) িছয়রর ড্রাফটসম্যানশীপ সকায়সম উিীণ ম।
(খ) কবিউটায়র দক্ষতাসি অয়টাকযাড ২বড-সত অবিজ্ঞ প্রার্থীয়দর অোবিকার সদ া িয়ি।
ড্রাইবিাং কায়জ কমপয়ক্ষ ০৫ িছয়রর িাস্তি অবিজ্ঞতা এিাং
সিিী/মাঝারী/ িালকা বিি ড্রাইবিাং লাইয়সন্সসি অষ্টম সেবণ পাস ।
(ক) এইচএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(খ) সজনায়রল সমকাবনক্স/য়মবশবনষ্ট সেড সকাস ম পাস।
ক) এইচএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(খ) সজনায়রল সমকাবনক্স/য়মবশবনষ্ট/ইয়লকবেকযাল সেড সকাসম পাস।
(ক) এইচএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(খ) সজনায়রল সমকাবনক্স/য়মবশবনষ্ট সেড সকাস ম পাস।
(K) এইচএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম।
(L) Kw¤úDUvi K‡¤úv‡R প্রবত বমবনয়ট র্থাক্রয়ম িাাংলা ২০ শব্দ
ও ইাংয়রবজয়ত ৩০ k‡ãi MwZ _vK‡Z n‡e|
(M) Kw¤úDUv‡i KvR Kivi ev¯Íe AwfÁZv m¤úbœ cÖv_©x‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e|
(ক) এইচএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(L) Kw¤úDUvi K‡¤úv‡R Bs‡iRx I evsjv cÖwZ wgwb‡U h_vµ‡g
b~¨bZg 20 k‡ãi MwZ _vK‡Z n‡e|
(ক) এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(খ) এক িছর ছ মায়সর প্রবশক্ষণসি িাত্রী (বমডও াইি) অর্থিা
মবিলা স্বাস্হিয পবরদশমক বিয়সয়ি সরবজবিকৃত।

(২)

নকশাকার সেড-২
১১০০০-২৬৫৯০/- (১৩তম গ্রেড)

০৪

(৩)

সাঁটম্পিম্পপকার-কাম-কম্পিউটার
অপাররটর
১১০০০-২৬৫৯০/- (১৩তম গ্রেড)

০২

(৪)

নকশাকার গ্রেড-৩
৯৭০০-২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)

০৪

(৫)

গ্রমকাম্পনকযাি ট্রান্সরপাট ট ড্রাইভার
৯৭০০-২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
ম্পমস্ত্রী ক্লাস-১ (রমকাম্পনকযাি ট্রান্সরপাট ট ম্পিটার)
৯৭০০-২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
বমস্ত্রী ক্লাস-১ (ইয়লকবেক বিটার)
৯৭০০-২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
বমস্ত্রী ক্লাস-১ (এ ারয়েম বিটার)
৯৭০০-২৩৪৯০/- (১৫তম গ্রেড)
অম্পিস করম্পিক
৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)

৩০

(১০)

গ্রটারম্যান
৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)

০৭

(১১)

বমডও াইি
৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)

০৩

(৬)
(৭)
(৮)
(৯)

০২
০২
০২
১২

পাতা-১

স সকল সজলার
প্রার্থী আয়িদন
করয়ত পারয়িন
সকল সজলার
প্রার্থী আয়িদন
করয়ত পারয়িন

ক্রবমক
নম্বর

পয়দর নাম, সিতনয়েল ও সেড
(জাতী সিতন সেল ২০১৫ অনু া ী)

পদ
সাংখ্যা

আয়িদয়নর জন্য প্রয় াজনী স াগ্যতা

(১২)

ডাটা এম্পি অপাররটর
৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)

০৪

সপাট মস মাকমার
৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
িায়ার িাইটার
৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)

০২

বমস্ত্রী ক্লাস-২ (রমকাম্পনকযাি ট্রান্সরপাট ট গ্রমকাম্পনক)
৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
বমস্ত্রী ক্লাস-২ (ইয়লকবেক সমকাবনক)
৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬তম গ্রেড)
সেডসম্যান (রমকাম্পনকযাি ট্রান্সরপাট ট গ্রমকাম্পনক)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)

০২

(১৮)

সেডসম্যান (ইয়লকবেক সমকাবনক)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)

০৫

(১৯)

সেডসম্যান (কায়পমন্টার)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)

০৪

(২০)

সেডসম্যান (োউন্ড বসগন্যালার)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
সেডসম্যান (সপইন্টার)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
সেডসম্যান (এ ারয়েম সমকাবনক)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)

০৩

(ক) এইচএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
খ) কবিউটার মুদ্রাক্ষয়র প্রবত বমবনয়ট িাাংলা ২০ শব্দ এিাং
ইাংয়রবজয়ত ২০ শয়ব্দর গবতসি সাংবিষ্ট বিষয় Standard
Aptitute Test এ উিীণ ম িয়ত িয়ি।
এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সাংবিষ্ট সপশা সেড সকাস ম
পাস।
(K) ‡UªW‡Kvm© mvwU©wd‡KUmn GmGmwm/সমমান cvm A_ev miKvi
KZ©„K ¯^xK…Z/ ‡iwRw÷ªK…Z dvqvi dvBwUs BDwb‡U 03 (wZb) gv‡mi
ev¯Íe cÖwk¶Ymn GmGmwm/সমমান পাস |
(L) Kw¤úDUvi cwiPvjbvq ev¯Íe AwfÁZv m¤úbœ cÖv_©x‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e|
(ক) এইচএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(খ) সজনায়রল সমকাবনক্স/য়মবশবনষ্ট সেড সকাস ম পাস।
(ক) এইচএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(খ) সজনায়রল সমকাবনক্স/য়মবশবনষ্ট/ইয়লকবেকযাল সেড সকাসম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম
অর্থিা এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সজনায়রল
সমকাবনক্স/য়মবশবনষ্ট সেড সকাস ম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম
অর্থিা এসএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি ইয়লকবেকযাল
সেড সকাস ম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম
অর্থিা এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সাংবিষ্ট সপশা সেড
সকাস ম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

(১৩)

০৫

সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

০৬

(২৩)

সেডসম্যান (সজনায়রল সমকাবনক)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)

০৪

(২৪)

সেডসম্যান (সমটাল ও াকমার)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
সেডসম্যান (আমমায়মন্ট সমকাবনক)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
সেডসম্যান (ওয় ল্ডার)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
সেডসম্যান (ও যারয়লস সমকাবনক)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
সেডসম্যান (সিবিক ও াকমার)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)
সেডসম্যান (ইবিন সমকাবনক)
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)

০৩

সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম অর্থিা
এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সজনায়রল সমকাবনক্স/ সমবশবনষ্ট
সেড সকাসম পাস।
(ক) সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম
অর্থিা এসএসবস িা সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সজনায়রল সমকাবনক্স/
সমবশবনষ্ট সেড সকাসম পাস।
(খ) বসএনবস (CNC) সমবশন ও ি লার-এ কাজ করার িাস্তি
অবিজ্ঞতাসিন্ন প্রার্থীয়দর অোবিকার সদ া িয়ি।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম অর্থিা
এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সাংবিষ্ট সপশা সেড সকাসম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম অর্থিা এসএসবস/
সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সজনায়রল সমকাবনক্স/ সমবশবনষ্ট সেড সকাসম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম অর্থিা
এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সাংবিষ্ট সপশা সেড সকাসম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম অর্থিা
এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সরবডও/টিবি সেড সকাসম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম অর্থিা
এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সাংবিষ্ট সপশা সেড সকাসম পাস।
সাংবিষ্ট সপশা অবিজ্ঞতাসি এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম
অর্থিা এসএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ মসি সজনায়রল
সমকাবনক্স/ সমবশবনষ্ট সেড সকাস ম পাস।

(১৪)

(১৫)
(১৬)
(১৭)

(২১)
(২২)

(২৫)
(২৬)
(২৭)
(২৮)
(২৯)

০৪

০২
০৭

০২
০৪
০২
০২
০৪

পাতা-২

স সকল সজলার
প্রার্থী আয়িদন
করয়ত পারয়িন

সকল সজলার
প্রার্থী আয়িদন
করয়ত পারয়িন

ক্রবমক
নম্বর

পয়দর নাম, সিতনয়েল ও সেড
(জাতী সিতন সেল ২০১৫ অনু া ী)

(৩০)

মু াবিন
৮৮০০-২১৩১০/- (১৮তম গ্রেড)

০১

(৩১)

দাই
৮৫০০-২০৫৭০/- (১৯তম সেড)

০২

(৩২)

অম্পিস সহায়ক
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
িস্কর
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
বাবুম্পচ ট
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
িস্কর এম্পি-ম্যারিম্পরয়া
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
িস্কর এয়ারক্রািট
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
গ্রমকাম্পনকযাি ট্রান্সরপাট ট েীজার
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
িস্কর গ্রপাট টস মাকটার
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
িস্কর বাড টশ্যযটার
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
ওয়াচম্যান
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
িস্কর ওয়াড ট বয়
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
ওয়াশার আপ
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
মািী
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
ও াটার কযাবর ার
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
আয়া
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
পম্পরচ্ছন্নতা কমী
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)
িস্কর িায়ার িাইটার
৮২৫০-২০০১০/- (২০তম গ্রেড)

২২

(৩৩)
(৩৪)
(৩৫)
(৩৬)
(৩৭)
(৩৮)
(৩৯)
(৪০)
(৪১)
(৪২)
(৪৩)
(৪৪)
(৪৫)
(৪৬)
(৪৭)

পদ
সাংখ্যা

আয়িদয়নর জন্য প্রয় াজনী স াগ্যতা

(ক) ৮ম সেণী/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(খ) অিেই ক্বারী িয়ত িয়ি । সকারআয়ন িায়িজয়দর অোবিকার
সদ া িয়ি।
(ক) ৮ম সেণী/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।
(খ) সাংবিষ্ট বিষয় ২ (দুই) িছয়রর িাস্তি অবিজ্ঞতা র্থাকয়ত িয়ি।

৫৮

ম
সকান স্বীকৃত সিাড ম িয়ত মাধ্যবমক স্কুল সাটিবিয়কট
িা সমমায়নর
পরীক্ষা উিীণ ম ।
৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

২৬

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

০৩

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

১১

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

১০

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

০২

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

০৪

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

১০

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

০১

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

২২

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

১৪

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

০১

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

০১

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

১৮

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

০৬

৮ম সেবণ/য়জএসবস/সমমায়নর পরীক্ষা উিীণ ম ।

স সকল সজলার
প্রার্থী আয়িদন
করয়ত পারয়িন

সকল সজলার
প্রার্থী আয়িদন
করয়ত পারয়িন

২।
প্রার্থীর ি সসীমা ০৮ জানু াবর ২০২১ তাবরয়খ ১৮ সর্থয়ক ৩০ িছয়রর ময়ধ্য িয়ত িয়ি। িীর মুবক্তয় াদ্ধা/শিীদ িীর মুবক্তয় াদ্ধার সন্তানয়দর
ি স সয়ি মাচ্চ ৩২ িছর প মন্ত বশবর্থলয় াগ্য। িীর মুবক্তয় াদ্ধা/শিীদ িীর মুবক্তয় াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যায়দর ি স সয়ি মাচ্চ ৩০ িছর। শারীবরক
প্রবতিন্ধীয়দর সক্ষয়ত্র ি সসীমা সয়ি মাচ্চ ৩২ িছর প মন্ত বশবর্থলয় াগ্য। ি য়সর সক্ষয়ত্র সকায়না এবিয়ডবিট েিণয় াগ্য ন ।
৩।
সরকাবর চাকবররত প্রার্থীয়দর অিেই র্থা র্থ কর্তমপয়ক্ষর মাধ্যয়ম আয়িদন করয়ত িয়ি এিাং আয়িদনপয়ত্রর সায়র্থ প্রার্থীর পদিী, সেড,
সিতন সেল ও মূলয়িতন, বনয় ায়গর তাবরখ ইতযাবদ উয়েখপূি মক সাংবিষ্ট অবিয়সর প্রতয নপত্র আয়িদনপয়ত্রর সায়র্থ সাংযুক্ত করয়ত িয়ি। ি স ০৮
জানু াবর ২০২১ তাবরয়খর ময়ধ্য ১৮ িয়ত ৩০ িছয়রর ময়ধ্য র্থাকয়ত িয়ি। তয়ি বিজ্ঞবপ্তর ক্রবমক নাং ৩ এ সাঁটম্পিম্পপকার-কাম-কম্পিউটার অপাররটর পরের
ম্পবভাগীয় প্রার্থীরের গ্রেরে বয়সসীমা ৪০ (চম্পিশ) বছর পর্ টন্ত ম্পশম্পর্থিরর্াগ্য।
পাতা-৩

৪।
প্রার্থীর নাম, বপতার নাম, মাতার নাম, স্থা ী ঠিকানা, িতমমান ঠিকানা, বনজ সজলার নাম, জাতী পবরচ পত্র নম্বর, জন্ম তাবরখ (জাতী
পবরচ পত্র অনু া ী), িমম, জাতী তা, বশক্ষাগত স াগ্যতা ও অবিজ্ঞতা ( বদ র্থায়ক) ইতযাবদ উয়েখসি বনি মাবরত িরয়ম আয়িদন করয়ত িয়ি
(বনি মাবরত িরমটি www.baf.mil.bd ওয় িসাইয়ট পাও া ায়ি)।
৫।
প্রার্থীয়দরয়ক আয়িদন পয়ত্রর সায়র্থ CENTRAL NON PUBLIC FUND.BAF অর্থিা “সকন্দ্রী সিসরকাবর তিবিল” বিএএি এর
অনুকূয়ল এ বনয় াগ বিজ্ঞবপ্তর অনুয়ছদ-১ এর ক্রবমক নাং (১) িয়ত (২৯) প মন্ত পয়দর প্রার্থীয়দরয়ক ১০০/- (একশত) টাকা এিাং ক্রবমক নাং (৩০)
িয়ত (৪৭) প মন্ত পয়দর প্রার্থীয়দরয়ক ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মূয়ের অয়িরতয় াগ্য ব্াাংক ড্রািট/য়প-অড মার সাংযুক্ত করয়ত িয়ি। ব্াাংক ড্রািট/য়পঅড মার অিেই ঢাকা কযান্টনয়মন্ট এলাকার সসানালী/জনতা/অেণী/রূপালী/োি ব্াাংয়ক পবরয়শািয় াগ্য িয়ত িয়ি।
৬।
প্রার্থীয়দরয়ক আয়িদন পয়ত্রর সায়র্থ জাতী পবরচ পয়ত্রর সতযাব ত কবপ এিাং সাম্প্রবতক সতালা পাসয়পাট ম সাইয়জর ০৪ (চার) কবপ
রবিন ছবি সাংযুক্ত করয়ত িয়ি। জাতী পবরচ পয়ত্রর সতযাব ত কবপ ব্তীত সকান আয়িদনপত্র বিয়িচনা করা িয়ি না। উয়েখ্য জাতী পরবচ পত্র
িা NID সত উয়েবখত জন্ম তাবরখ এিাং বশক্ষাগত স াগ্যতার সনদ পয়ত্রর জন্ম তাবরখ একই িয়ত িয়ি ।
৭।
৮।

সকায়না প্রার্থী একাবিক পয়দ আয়িদন করয়ত পারয়িন না। অসম্পূণ ম/ত্রুটিপূণ ম আয়িদনপত্র সরাসবর িাবতল িয়ল গণ্য িয়ি।
আয়িদনপত্র সপ্ররয়ণর খায়মর উপর আয়িদনকৃত পয়দর নাম ও বনজ সজলার নাম অিেই উয়েখ করয়ত িয়ি।

৯।
চাকবরর আয়িদন পয়ত্রর সায়র্থ আয়িদনকারী কর্তমক বলবখত িতমমান ঠিকানা সম্ববলত ১০/- টাকা মূয়ের ডাক টিয়কট যুক্ত কয়র ৯˜×৪˜
মায়পর একটি খাম অিেই সাংযুক্ত করয়ত িয়ি। অন্যর্থা আয়িদন িরম িাবতল িয়ল গণ্য িয়ি।
১০।
বনয় াগকারী কর্তমপক্ষ প্রয় াজনয়িায়ি শূণ্য পয়দর সাংখ্যা হ্রাস, বৃবদ্ধ, িাবতল ও প্রতযািার করার ক্ষমতা সাংরক্ষণ কয়রন। বনয় ায়গর সক্ষয়ত্র
সরকাবর বিবি সমাতায়িক সজলা সকাটা এিাং অন্যান্য সকাটা র্থা র্থিায়ি অনুসরণ করা িয়ি ।
১১।

বনয় াগপ্রাপ্ত প্রার্থীয়দর িাাংলায়দয়শর অিযন্তয়র অিবস্হিত িাাংলায়দশ বিমান িাবিনীর স সকায়না ঘাঁটি/ইউবনট/য়ো াড্রয়ন চাকবর করয়ত িয়ি।

১২।
অনুয়ছদ-৪ এ উবেবখত িরমটি র্থা র্থিায়ি পূরণ কয়র স্বাক্ষর পূি মক অনুয়ছদ-৬ এ িবণ মত ০৪ (চার) কবপ পাস ময়পাট ম সাইয়জর রবিন ছবি
ও জাতী পবরচ পয়ত্রর সতযাব ত কবপসি আয়িদনপত্র আগামী ৩১ জানু াবর ২০২১ তাবরয়খর ময়ধ্য “পবরচালক, কমমচারী পবরদপ্তর, বিমান িাবিনী
সদর দপ্তর, ঢাকা সসনাবনিাস, ঢাকা-১২০৬” ঠিকানা সপ ৌঁছায়ত িয়ি। উয়েবখত তাবরয়খর পর সকান আয়িদনপত্র েিণ করা িয়ি না।
১৩।
বলবখত পরীক্ষা উিীণ ম প্রার্থীগণয়ক সম বখক পরীক্ষার সম বনেিবণ মত কাগজপয়ত্রর মূলকবপ প্রদশমন এিাং ২ (দুই) সসট সতযাব ত
িয়টাকবপ জমা বদয়ত িয়িেঃ
ক। সকান প্রকার ঘষা-মাজা ছাড়া সকল বশক্ষাগত স াগ্যতার সনদপত্র ।
খ। ইউবন ন পবরষদ সচ ারম্যান/য়প রসিার সম র/বসটি কয়পমায়রশয়নর কাউবন্সলর কর্তমক প্রদি নাগবরকয়ের সনদপত্র ।
গ। প্রার্থীর বপতা/মাতা িীর মুবক্তয় াদ্ধা/ শবিদ িীর মুবক্তয় াদ্ধা িয়ল প্রমাণস্বরুপ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলায়দশ সরকায়রর মুবক্তযুদ্ধ বিষ ক মন্ত্রণাল
কর্তমক প্রদি সনদপত্র ।
ঘ। িীর মুবক্তয় াদ্ধা/শবিদ িীর মুবক্তয় াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা বিয়সয়ি চাকবর প্রার্থীয়ক আয়িদনপয়ত্রর সায়র্থ তায়দর বপতার
বপতা/বপতার মাতা/মাতার বপতা/মাতার মাতা (প্রয় াজয সক্ষয়ত্র) সক গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলায়দশ সরকায়রর মুবক্তযুদ্ধ বিষ ক মন্ত্রণাল কর্তমক
প্রদি মুবক্তয় াদ্ধা সনদপত্র ।
ি। আয়িদনকারী িীর মুবক্তয় াদ্ধা/শবিদ মুবক্তয় াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা িয়ল আয়িদনকারী স িীর মুবক্তয় াদ্ধা/শবিদ িীর
মুবক্তয় াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা এ ময়মম সাংবিষ্ট ইউবন ন পবরষয়দর সচ ারম্যান/বসটি কয়পমায়রশয়নর ও াড ম কাউবন্সলর/য়প রসিার
সম র কর্তমক প্রদি প্রতয নপত্র।
চ। এবতম ও শারীবরক প্রবতিন্ধী প্রার্থীর সক্ষয়ত্র সমাজয়সিা অবিদপ্তর কর্তমক প্রদি সনদপত্র ।
ছ। ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী প্রার্থীর সক্ষয়ত্র সাংবিষ্ট সজলা প্রশাসক/উপয়জলা বনি মািী কমমকতমা কর্তমক প্রদি সনদপত্র ।
জ। আনসার বিবডবপ প্রার্থীর সক্ষয়ত্র উপযুক্ত কর্তমপক্ষ কর্তমক প্রদি সনদপত্র ।
১৪।
সতকমতােঃ িবতমর ব্াপায়র সকান অসৎ ব্বক্তর সায়র্থ স াগায় াগ কয়র প্রতাবরত িয়িন না। সকান ব্বক্ত চাকবরর বনশ্চ তা বদয় আপনার
বনকট টাকা দাবি করয়ল বনবশ্চত সজয়ন রাখুন আপবন প্রতাবরত িয়ছন। স সকান প্রকার সুপাবরশ অয় াগ্যতা বিয়সয়ি বিয়িবচত িয়ি ।

পবরচালক
কমমচারী পবরদপ্তর
বিমান িাবিনী সদর দপ্তর
ক্রবমক নাং-০১/২০২০
নবর্থ নাং-০০.০৩.২৬০০.০৪৫.২৫.০০৩.১৯.৩০৭
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