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জনদয়াগ জবজ্ঞজি 
 

বারিজয মন্ত্রিালয়য়র ১২ রিয়েম্বর ২০১৯ রি. তাররয়খর ২৬.০০.০০০০.০৯০.১১.০৪১.১১ (অংশ-১).৪৩৮ নং ছাড় য়ের পজ দপ্রজিদে বাাংলাদেশ চা ববার্ ড এবাং 

বাাংলাদেশ চা ববার্ ড জনয়ন্ত্রণাধীন বাাংলাদেশ চা গদবষণা ইনজিটিউট (জবটিআ আই) ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউজনট (জপজর্ইউ) এ  জনম্নবজণ ডে শূন্য পদে অস্থায়ী জিজিদে জনদয়াদগ  িন্য 

বর্াগ্য এবাং প্রকৃে বাাংলাদেশী নাগজ কগদণ  কাছ বেদক ে খাস্ত আহবান ক া হদে। 

 

ক্রঃ 

নাং 

 য়ের নাম, কম মস্থল ও পবতন পেল 

(জাতীয় পবতন পেল ২০১৫ অনুযায়ী) 

 ে 

েংখ্যা 
রনয়য়ায়ের নুযনতম রশক্ষােত পযাগ্যতােহ অন্যান্য পযাগ্যতা 

০১ 

ঊর্ধ্মতন স্বাস্থয কম মকতমা 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ৫০,০০০-৭১,২০০/- (পেি: ০৪) 

০১ 

(এক)টি 
১২ বছয়রর অরভজ্ঞাতােহ এম,রব,রব,এে রিেী। 

০২ 

ববজ্ঞারনক কম মকতমা (মৃরিকা রবজ্ঞান রবভাে) 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (পেি: ০৯) 

০১ 

(এক)টি 

েংরিষ্ট রবষয়য় ২য় পেিীর অনাে মেহ কম য়ক্ষ ২য় পেিীর  এম,এে,রে/ 

রব,এে,রে এরজ/রব,এে,রে এরজ (অনাে ম)/ রব,এে,রে  ইরিরনয়াররং রিেী 

থাকয়ত হয়ব। 

০৩ 

ববজ্ঞারনক কম মকতমা (উরিে রবজ্ঞান রবভাে) 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (পেি: ০৯) 

০১ 

(এক)টি 

েংরিষ্ট রবষয়য় ২য় পেিীর অনাে মেহ কম য়ক্ষ ২য় পেিীর  এম,এে,রে/ 

রব,এে,রে এরজ/রব,এে,রে এরজ (অনাে ম)/ রব,এে,রে  ইরিরনয়াররং রিেী 

থাকয়ত হয়ব। 

০৪ 

ববজ্ঞারনক কম মকতমা (প্রাি রোয়ন রবভাে) 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (পেি: ০৯) 

০১ 

(এক)টি 

েংরিষ্ট রবষয়য় ২য় পেিীর অনাে মেহ কম য়ক্ষ ২য় পেিীর  এম,এে,রে/ 

রব,এে,রে এরজ/রব,এে,রে এরজ (অনাে ম)/ রব,এে,রে  ইরিরনয়াররং রিেী 

থাকয়ত হয়ব। 

০৫ 

প ারম্যান 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ১২৫০০-৩০২৩০/- (পেি: ১১) 

০১ 

(এক)টি 

প্রযুরি রবষয়য় েরকার অনুয়মারেত পকান প্ররতষ্ঠান হয়ত রিয়লামা প্রাপ্ত হয়ত 

হয়ব। ইয়লকট্ররনক্স এন্ড ইয়লকরট্রকযাল/পমকারনকযাল রবষয়য় রিয়লামােহ 

অরভজ্ঞ প্রাথীয়ের অোরিকার পেয়া হয়ব। 

০৬ 

 ররেংখ্যান েহকারী  

রবটিআরআই ও র রিইউ, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ১২৫০০-৩০২৩০/- (পেি: ১১) 

০২ 

(দুই)টি 

 ররেংখ্যান/েরিত রবষয়েহ স্নাতক রিেী প্রাপ্ত। পকান েরকারী অথবা 

স্বায়ত্বশারেত েংস্থায় রনম্নমান েহকারী রহোয়ব অরভজ্ঞতা েম্পন্ন প্রাথীয়ের 

অোরিকার পেয়া হয়ব। 

০৭ 

রেরনয়র পমকারনক 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-(পেি: ১৪) 

০১ 

(এক)টি 

মাধ্যরমক স্কুল োটি মর য়কট  রীক্ষা  াশেহ েংরিষ্ট বৃরিমূলক প্ররতষ্ঠান হয়ত 

োটি মর য়কটিারী হয়ত  হয়ব। ড্রাইরভং ও পমকারনকযাল কায়জ বাস্তব 

অরভজ্ঞতা েম্পন্ন প্রাথীয়ের অোরিকার পেয়া হয়ব। 

০৮ 

 য়টা ো ার কাম-আটি মষ্ট 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-(পেি: ১৪) 

০১ 

(এক)টি 
আয়লাকরচে েহি, উন্নয়ন এবং রচোংকয়ন বাস্তব অরভজ্ঞতােহ এইচ,এে,রে। 

০৯ 

োয়ভময়ার 

রবটিআরআই ও র রিইউ, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-(পেি: ১৪) 

০৩ 

(রতন)টি 

মাধ্যরমক স্কুল োটি মর য়কট  রীক্ষা  াশ ও তৎেহ োয়ভম  াইনাল  রীক্ষা 

 াশ। অরভজ্ঞতা েম্পন্ন প্রাথীয়ের অোরিকার পেয়া হয়ব। 

১০ 

অর ে েহকারী কাম করম্পউটার অ ায়রটর 

বাংলায়েশ চা পবাি ম, প্রিান কায মালয়, চট্টোম এবং 

রবটিআরআই ও র রিইউ, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-(পেি: ১৬) 

০৮ 

(আট)টি 

বাংলা ও ইংয়রজী টাইর ং এ যথাক্রয়ম ১৫ ও ২০ েরত েম্পন্ন (প্ররত রমরনয়ট) 

এবং এইচএেরে  াশ হয়ত হয়ব। 

১১ 

রহোব েহকারী 

র রিইউ, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার।  

পবতন পেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-(পেি: ১৬) 

০১ 

(এক)টি 

স্নাতক রিেী অথবা ২য় রবভায়ে উচচ মাধ্যরমক োটি মর য়কট  রীক্ষা  াশ। 

সুন্দর হস্তাক্ষয়রর প্রাথীয়ক অোরিকার পেয়া হয়ব। 

১২ 

োড়ীচালক 

রবটিআরআই ও র রিইউ, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-(পেি: ১৬) 

০৪ 

(চার)টি 

েরকার অনুয়মারেত পকান প্ররতষ্ঠান হয়ত ভারী/মধ্যম/হালকা ড্রাইরভং 

লাইয়েন্স প্রাপ্ত। পকান েরকারী বা স্বায়ত্বশারেত অথবা প্ররতরষ্ঠত বারিরজযক 

প্ররতষ্ঠায়ন ড্রাইরভং কায়জর অরভজ্ঞতা থাকয়ত হয়ব। 

১৩ 

ইয়লরট্ররশয়ান 

বাংলায়েশ চা পবাি ম, প্রিান কায মালয়, চট্টোম। 

পবতন পেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-(পেি: ১৬) 

০১ 

(এক)টি 

েরকার কর্তমক স্বীকৃত পকান প্ররতষ্ঠান পথয়ক ‘রব’ক্লাে লাইয়েন্স প্রাপ্ত হয়ত 

হয়ব। েংরিষ্ট কায়জ বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকয়ত হয়ব। 

১৪ 

কায় মন্টার 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-(পেি: ১৬) 

০১ 

(এক)টি 

েরকার অনুয়মারেত পকান প্ররতষ্ঠান হয়ত ছুতার কায়জ োটি মর য়কট এবং 

েংরিষ্ট কায়জ বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকয়ত হয়ব। 

 

চলমান  াতা-২ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ক্রঃ 

নাং 

 য়ের নাম, কম মস্থল ও পবতন পেল 

(জাতীয় পবতন পেল ২০১৫ অনুযায়ী) 

 ে 

েংখ্যা 
রনয়য়ায়ের নুযনতম রশক্ষােত পযাগ্যতােহ অন্যান্য পযাগ্যতা 

১৫ 

কুক 

বাংলায়েশ চা পবাি ম, প্রিান কায মালয়, চট্টোম। 

পবতন পেল: ৮৫০০-২০৫৭০ (পেি: ১৯) 

০১ 

(এক)টি 

অবশ্যই এে,এে,রে  াশ/েংরিষ্ট রবষয়য়  েমমায়নর কাররেরী প্ররশক্ষিিারী। 

রন্ধন কায়য ম  ারেরশ মতােহ সুস্বায়স্থযর অরিকারী হয়ত হয়ব। 

১৬ 

ডুরলয়কটিং পমরশন অ ায়রটর 

বাংলায়েশ চা পবাি ম, প্রিান কায মালয়, চট্টোম। 

পবতন পেল: ৮৫০০-২০৫৭০ (পেি: ১৯) 

০১ 

(এক)টি 

এে এে রে  াশ/েমমায়নর পভায়কশনাল োটি মর য়কট থাকয়ত হয়ব। 

পেয়ষ্টটনার/ য়টাষ্টযাট পমরশন চালনার কায়জ বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকয়ত হয়ব। 

১৭ 

অর ে েহায়ক 

বাংলায়েশ চা পবাি ম, প্রিান কায মালয়, চট্টোম এবং 

রবটিআরআই ও র রিইউ, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ৮২৫০-২০০১০/- (পেি: ২০) 

০৫ 

( াঁচ)টি 
৮ম পেিী  াশ হয়ত হয়ব এবং পেই োয়থ সুস্বায়স্থযর অরিকারী হয়ত হয়ব। 

১৮ 

রনরা িা প্রহরী 

বাংলায়েশ চা পবাি ম, প্রিান কায মালয়, চট্টোম। 

পবতন পেল: ৮২৫০-২০০১০/- (পেি: ২০) 

০১ 

(এক)টি 

৮ম পেিী ও সুস্বায়স্থযর অরিকারী হয়ত হয়ব। োমররক বারহনীর অবের প্রাপ্ত 

রে াই  য়ের কম মচারীয়ের পক্ষয়ে অোরিকার পেয়া হয়ব। 

১৯ 

পচইনম্যান 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ৮২৫০-২০০১০/- (পেি: ২০) 

০১ 

(এক)টি 
৮ম পেিী  য মন্ত। স্বাস্থযবান ও কারয়ক  ররেম করয়ত ইচ্ছুক হয়ত হয়ব। 

২০ 

মালী 

বাংলায়েশ চা পবাি ম, প্রিান কায মালয়, চট্টোম ও 

রবটিআরআই, বাংলায়েশ চা পবাি ম, শ্রীমঙ্গল, পমৌলভীবাজার। 

পবতন পেল: ৮২৫০-২০০১০/- (পেি: ২০) 

০২ 

(দুই)টি 

৮ম পেিী  াশ হয়ত হয়ব। পকান েরকারী অর ে অথবা প্ররতরষ্ঠত বারিরজযক 

প্ররতষ্ঠায়নর অিীয়ন বাোন  ররচয মা কায়জ বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকয়ত হয়ব। 

 
শেডাবলীঃ 
 

০১। চাকজ   আদবেন ফ ম বাাংলাদেশ চা ববাদর্ ড  ওদয়বিাইট: www.teaboard.gov.bd-এ পাওয়া র্াদব। প্রােীদে  চাকজ   জনধ ডাজ ে আদবেন ফ দম জনদে ডশ 

অনুর্ায়ী প্রদয়ািনীয় েথ্য-উপাি প্রোন ক দে হদব। অিম্পূণ ড েথ্য িম্বজলে আদবেন বাজেল বদল গণ্য হদব। আদবেদন  িাদে িাংযুক্ত বকান জকছুই বফ ৎদর্াগ্য নয়।  

০২। চাকজ   আদবেন ফ দম  িাদে অবশ্যই জনদম্নাক্ত কাগিপত্র িাংযুক্ত ক দে হদব:  

 (ক) চাকজ  প্রােী  িদ্য বোলা ৪ (চা ) কজপ ৫৫ বি. জম. িাইদি   জিন ছজব আদবেন ফ দম  িাদে িাংযুক্ত ক দে হদব (প্রেম বেণী  বগদিদটর্ অজফিা  কর্তডক 

িেযাজয়ে হদে হদব)। েৎমদে ১ কজপ ছজব আদবেন ফ দম  জনধ ডাজ ে স্থাদন আঠা জেদয় এবাং অবজশষ্ট ৩ কজপ ছজব ষ্টযাপল কদ  িাংযুক্ত ক দে হদব। 

 (খ) িজচব, বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, চট্টগ্রাম এ  অনুকূদল ০১-০৪ নাং ক্রজমদক  পদে  িন্য ৫০০/- (পাঁচশে) টাকা; ০৫ নাং ক্রজমদক  পদে  িন্য ২০০/- (দুইশে) টাকা 

এবাং ০৬-২০ নাং ক্রজমদক  পদে  িন্য ১০০/- (একশে) টাকা মূল্যমাদন  ব্াাংক ড্রাফট/দপ-অর্ ডা  (অদফ েদর্াগ্য) আদবেদন  িাদে িাংযুক্ত ক দে হদব। ব্াাংক 

ড্রাফট/দপ-অর্ ডা  এ  নম্ব  ও োজ খ এবাং ো ইস্যযকৃে ব্াাংক শাখা  নাম আদবেন ফ দম উদেখ ক দে হদব।  

০৩। জনদয়াদগ  বিদত্র বকাটা িাং িণ িাংক্রান্ত ি কাজ  নীজেমালা র্োর্েিাদব অনুি ণ ক া হদব। 

০৪। ০১-০৫ নাং ক্রজমদক  পদে  িন্য িকল বিলা  প্রােীগণ আদবেন ক দে পা দবন। ০৬-২০ নাং ক্রজমদক  পদে  িন্য ঢাকা, গািীপু , মাজনকগঞ্জ, মুজিগঞ্জ, না ায়নগঞ্জ, 

শজ য়েপু , িামালপু , বনত্রদকানা, টাাংগাইল,  ািশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাদটা , ঠাকু গাঁও, পঞ্চগড়,  াংপু , কুজড়গ্রাম, িয়পু হাট, পাবনা, জি ািগঞ্জ, খুলনা, 

র্দশা , মাগু া, নড়াইল, কুজষ্টয়া, চুয়ার্ািা, বমদহ পু  ও পটুয়াখালী বিলা  প্রােীগণ আদবেন ক দে পা দবন। 

০৫। প্রােীদে  বয়ি ৩০ িানুয়াজ  ২০২০ জি. োজ খ পর্ ডন্ত ০১ নাং ক্রজমদক  পদে অনুধ ড ৪০ বছ  হদে হদব এবাং ০২-২০ নাং ক্রজমদক  পদে  িন্য ১৮-৩০ বছ  হদে হদব। 

েদব মুজক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুজক্তদর্াদ্ধা  পুত্র-কন্যা ও শা ীজ ক প্রজেবন্ধীদে  বিদত্র বয়িিীমা ৩২ বছ । বয়ি প্রমাদণ  বিদত্র এজফদর্জির্ গ্রহণদর্াগ্য নয়। 

০৬। প্রােীদে  বমৌজখক প ীিা  িময় আদবেদন উজেজখে িকল কাগিপদত্র  মূল কজপ িদি আনদে হদব এবাং িকল জশিাগে বর্াগ্যো ও অজিজ্ঞো (প্রদর্ািয বিদত্র) এ  

কজপ, প্রেম বেণী  বগদিদটর্ অজফিা  কর্তডক প্রেি চাজ জত্রক িনেপত্র, ইউজনয়ন পজ ষে এ  বচয়া ম্যান/বপৌ িিা  বময় /জিটি কদপ ডাদ শদন  ওয়ার্ ড কাউজিল  কর্তডক 

প্রােী  জনি বিলা উদেখপূব ডক প্রেি নাগজ কত্ব িাটি ডজফদকট এ  কজপ, িােীয় পজ চয়পত্র অেবা িন্ম জনবন্ধন িনেপত্র এ  কজপ ও িকল িনেপত্র ও কাগিপদত্র  কজপ 

প্রেম বেণী  বগদিদটর্ কম ডকেডা কর্তডক িেযাজয়ে কজপ িমা জেদে হদব। 

০৭।    জবদেজশ জবশ্বজবদ্যালয় হদে অজিডে জর্জগ্র  বিদত্র বাাংলাদেশ জবশ্বজবদ্যালয় মঞ্জু ী কজমশন হদে ইস্যযকৃে িমমান িাটি ডজফদকট অবশ্যই িমা জেদে হদব। 

০৮।   মুজক্তদর্াদ্ধা বকাটা োবী  বিদত্র প্রধানমন্ত্রী  কার্ ডালদয়  পত্রিাংখ্যা ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪.২০১০-৩৫৬, োজ খ ৭-১১-২০১০ বমাোদবক প্রেযয়নপত্র িমা জেদে হদব।  

০৯। চাকজ   আদবেন িজচব, বাাংলাদেশ চা ববার্ ড, প্রধান কার্ ডালয়, ১৭১-১৭২, বাদয়জিে ববাস্তামী িড়ক, নাজি াবাে, চট্টগ্রাম-৪২১০, এই ঠিকানায় আগামী ৩০ িানুয়াজ  

২০২০ জি. োজ দখ  মদে অজফি চলাকালীন িমদয় বপৌছাদে হদব। উক্ত োজ দখ  প  প্রাি বকান আদবেন গ্রহণদর্াগ্য হদব না।  

১০। চাকজ  ে প্রােীদে  র্োর্ে কর্তডপদি  মােদম আদবেন ক দে হদব এবাং জনধ ডাজ ে িমদয়  মদেই োদে  আদবেন বপৌছাদে হদব। বকান অজগ্রম কজপ গৃহীে হদব না। 

১১। আদবেনপদত্র  খাদম  উপদ  র্ান পাদশ পদে  নাম এবাং বিলা  নাম স্পষ্ঠািদ  উদেখ ক দে হদব। 

১২। এই জবজ্ঞজি প্রকাদশ  কা দণ জলজখে/ব্বহাজ ক/দমৌজখক প ীিা গ্রহদণ কর্তডপি বাে নয়। এদিদত্র কর্তডপদি  জিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 

১৩। বাাংলাদেশ চা ববার্ ড জনদয়াগ জবজ্ঞজি  শেডাবলী িাংদশাধন/বাজেল ক া  িমো িাং িণ কদ ন।  

১৪। জলজখে/ব্বহাজ ক/দমৌজখক প ীিায় অাংশগ্রহদণ  িন্য বকান প্রকা  টি.এ./জর্.এ. প্রোন ক া হদব না।  

১৫। আদবেনকা ী  নাম ও আদবেন পদত্র উজেজখে বেডমান ঠিকানা জলজপবদ্ধ কদ  ১০/- টাকা  র্াকটিদকট িম্বজলে ১০"×৪.৫" মাদপ  একটি বফ ে খাম আদবেদন  িদি 

বপ্র ণ ক দে হদব। 

১৬। বর্ বকান প্রকাদ   েেজব /স্যপাজ শ প্রােী  অদর্াগ্যো বদল জবদবজচে হদব। 

 

স্বািজ ে 

বচয়া ম্যান 

বাাংলাদেশ চা ববার্ ড 

এ  পদি িজচব 


