গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড
(েমে ােরেলর ািধকারী িত ান)
বাসী ক াণ ভবন, লেভল-১৪
৭১-৭২ রাতন এ ািলফ া রাড, ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০
ারক ন র: ৩৫.০৫.০০০০.৩০৩.১১.০০১.২১-৫৪০

তািরখ:

১২ আি ন ১৪২৮ ব া
২৭ সে র ২০২১ ি া

িনেয়াগ িব ি -৫ এস ১
শতভাগ সরকাির মািলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর আওতায় জা য়াির ২০২০ হেত ন ২০২৩
ময়ােদ বা বায়নাধীন ঢাকা াস র ািপড ানিজট ডেভলপেম েজ (লাইন-৫): সাউদান ট [িপআরএফ] এর িন িলিখত
পদস হ স ণ অ ায়ী
িভি েত রেণর লে
কা ািনর আকষণীয় বতন েল িনে বিণত যা তা ও অিভ তা স
বাংলােদেশর ায়ী নাগিরকেদর িনকট হেত দরখা
আহবান করা যাে :
ম
পেদর নাম ও
পদ সং া
িশ াগত যা তা
অিভ তা
কা ািনর বতন ড
১.
অিফস সহকারী কাম
১১ (এগার)
কান ী ত িব িব ালয় হেত অ ন  অ েমািদত কান িশ ণ িত ান হেত কি উটার
কি উটার অপােরটর
ি তীয় িণ বা সমমােনর িসিজিপএসহ
িবষেয় কমপে ৬ মােসর মৗিলক িশ ণ;
াতক বা সমমােনর িডি
 কি উটার অপােরটর িহেসেব কমপে ০২ ( ই)
কা ািনর বতন ড-১২
বছেরর অিভ তা; এবং
 কি উটার া ের িত িমিনেট বাংলায় ২৫ শ
ও ইংেরিজেত ৩০ শ । িত ৫
াক এক শ
িহেসেব গ হেব।
২.
িহসাবর ক
১ (এক)
িশ ণ
িত ান হেত
 িহসাব িব ান অথবা ফাই া অথবা  অ েমািদত কান
কি
উটার
িবষেয়
কমপে
৬
মােসর
মৗিলক
বসায় শাসেন অ ন াতক
কা ািনর বতন ড-১৪
িশ
ণ
িডি ; এবং

৩.

ার িকপার
কা ািনর বতন ড-১৪

১ (এক)

 থম িণ অথবা ৪.০০ েল অ ন  িহসাবর ক িহেসেব কমপে ০১ (এক) বছেরর
িসিজিপএ ৩.০০ থাকেত হেব
কােজর অিভ তা
অ েমািদত কান িশ ণ িত ান হেত কি উটার
কান ী ত িব িব ালয় হেত অ ন
িবষেয় কমপে ৬ মােসর মৗিলক িশ ণ
ি তীয় িণ বা সমমােনর িসিজিপএসহ
াতক বা সমমােনর িডি

শতস হঃ
১।
২।
৩।
৪।

৫।

৬।
৭।

মা ক ময়ােদর জ স ণ অ ায়ীভােব িনেয়াগ করা হেব। তেব চলমান ঢাকা াস র ািপড ানিজট ডেভলপেম েজ (লাইন-৫): সাউদান
ট [িপআরএফ] স
হওয়ার পর হীত ল কে Performance-এর িভি েত িনেয়ােগ অ ািধকার পােবন।
াথ েক Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর িনধািরত চা রীর আেবদন ফরেম আেবদন দািখল করেত হেব। আেবদন
ফরেমর ন না Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর ওেয়বসাইট www.dmtcl.gov.bd হেত সং হ করা যােব।
িনেয়াগ িব ি বাংলােদশ জাতীয় ত বাতায়েনর ওেয়বসাইট www.bangladesh.gov.bd, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ওেয়বসাইট
www.rthd.gov.bd এবং Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর ওেয়বসাইট www.dmtcl.gov.bd হেত সং হ করা
যােব।
আেবদনপে র সােথ আেবদনকারীেক অব ই িন িলিখত কাগজপ ািদ থম িণর গেজেটড কমকতা (কমকতার নাম ও সীল ) ক ক সত ািয়ত কের
সং করেত হেবঃ
(ক) সা িতক তালা পাসেপাট সাইেজর ০৩(িতন) কিপ রিঙন ছিব;
(খ) জাতীয় পিরচয় পে র ছায়ািলিপ;
(গ) সকল িশ াগত যা তার সনদপে র ছায়ািলিপ;
(ঘ) াতক বা সমমান পরী ার মাকসীেটর ছায়ািলিপ; এবং
(ঙ) সকল িশ ণ ও অিভ তার ( েযাজ ে ) সনদপে র ছায়ািলিপ।
আেবদনপে র সােথ আেবদনকারীেক অব ই িন িলিখত কাগজপ ািদর ল কিপ সং করেত হেবঃ
(ক) থম ণীর গেজেটড কমকতা দ চািরি ক সনদপ ; এবং
(খ) াথ র িনজ এলাকার ানীয় পিরষদ ধান (েযমনঃ িস কেপােরশন ময়র বা কাউি লর, পৗরসভার ময়র বা কিমশনার অথবা ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান) ক ক দ নাগিরক সনদপ ।
িশ াে ে কান পযােয় ৩য় ণী/িবভাগ এবং সমমােনর িজিপএ ফলাফল া েদর আেবদন করার েয়াজন নই।
পরী ার িফ বাবদ ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড-এর অ েল ৫০০/- (প চশত) টাকার প-অডার/ াংক াফট (অেফরতেযা ) সানালী
াংেকর য কান শাখা হেত কের ল কিপ (অেফরতেযা ) আেবদনপে র সােথ জমা িদেত হেব।
অপর

ায়

-০২৮। মা িমক ল সা িফেকট পরী া (এসএসিস) বা সমমােনর পরী ার সনদপে উে িখত জ তািরখ অ যায়ী াথ র বয়স গণনা করা হেব। বয়েসর
কান এিফেডিভট হণেযা নয়।
৯।

াথ েদর বয়সসীমা ২৫ মাচ ২০২০ তািরেখ ১৮ থেক ৩০ বছেরর মে হেত হেব। কবল ি েযা ার স ান এবং শারীিরক িতব ী াথ েদর
২০২০ তািরেখ বয়স সেবা ৩২ (বি শ) বছর হেত হেব। ি েযা ার -ক ার -ক ার ে বয়সসীমা ৩০ বছর।

ে

ে ২৫ মাচ

১০। িনেয়ােগর ে জন শাসন ম ণালয় ক ক ই ত কাটা সং া সবেশষ পিরপ অ সরণ করা হেব। কাটায় আেবদনকারী াথ েদর সবেশষ সরকারী
িবিধ-িবধান যথাযথভােব অ সরণ কের েয়াজনীয় কাগজপ ািদ থম ণীর গেজেটড কমকতা (কমকতার নাম ও সীল ) ক ক সত ািয়ত কের আেবদন
পে র সে অব ই দািখল করেত হেব। অ থায় কাটার েযাগ দান করা হেব না।
১১। পেদর কেমর িতগত কারেণ কান কান পেদ িতব ী াথ িনেয়াগ করা যােব তা ক প িনধারণ করেব।
১২। খােমর উপর বাম িদেক পেদর নাম ও িনজ জলার নাম উে খ করেত হেব।
১৩। সরকারী/আধা-সরকারী/ ায় শািসত/ কা ািন/ কে কমরত আ হী াথ েদর যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব। কােনা অি ম কিপ
হণেযা হেব না।
১৪। আেবদনপ যাচাই-বাছাইেয়র পর কবলমা উপ িবেবিচত াথ েদর কি উটার িবষয়ক বহািরক পরী ার জ ডাকা হেব। বহািরক পরী ায় উ ীণ
াথ েদর েয়াজেন িলিখত পরী ায় অংশ হেণর জ ডাকা হেব। বহািরক/িলিখত পরী ায় অথবা উভয় পরী ায় উ ীণ াথ েদর মৗিখক পরী ার জ
ডাকা হেব।
১৫। কান পযােয়র পরী ায় অংশ হেণর জ াথ েদর কান এ/িডএ দান করা হেব না।
১৬। ড়া ভােব মেনানীত াথ েক কা ািনর িনধািরত িচিকৎসক/িচিকৎসা িত ান ক ক া পরী ায় উ ীণ হেত হেব।
১৭। িলিখত পরী ার সময় েয়াজনীয় িতসহ কলম/েপি ল/অ া
েয়াজনীয় সর াম সে আনেত হেব। েবশ পে দ িনেদশনা এ ে েযাজ
হেব।
১৮। মৗিখক পরী ার সময় াথ েদর অব ই সকল সনদ, াতক বা সমমান পরী ার মাকসীট, জাতীয় পিরচয় প ও নাগিরক সনদ, অিভ তা ও িশ েণর
ল কিপ দশন করেত হেব।
১৯। য কােনা বা সকল দরখা বা িনেয়াগ কায ম বািতল করার মতা ক প সংর ণ কের।
২০। ক প , সরকাির িবিধ-িবধােনর সােথ সাংঘিষক নয় এমন কান শত পিরবতন বা অিতির শত সংেযাজন করেত পারেব। ক প পেদর সং া বাড়ােনা,
কমােনা, বািতল বা ত াহার করার মতা সংর ণ কের।
২১। ড়া ভােব মেনানীত াথ েক কা ািনেত যাগদােনর সময় ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে অ ীকারনামা ও চেলকা স াদন করেত হেব।
২২। কান ত গাপন কের বা ল ত দান কের চা িরেত িনেয়াগ া হেল সংি
াথ র িনেয়াগােদশ বািতল কের আইনা গ ব া হণ করা হেব।
২৩। য কােনা ধর নর তদিবর বা ি গত যাগােযাগ াথ র অেযা তা িহেসেব গ হেব।
২৪। (ক) আেবদনপ আগামী ৩১ অে াবর ২০২১ তািরখ অিফস চলাকালীন সমেয়র মে কবলমা ডাকেযােগ বা িরয়ার সািভেস ব াপনা পিরচালক, ঢাকা
াস ানিজট কা ািন িলিমেটড, বাসী ক াণ ভবন, লেভল-১৪, ৭১-৭২ রাতন এ ািলফ া রাড, ই াটন গােড ন, ঢাকা-১০০০ এর বরাবের
পৗঁছােত হেব।
(খ) হােত হােত কান আেবদনপ দািখল করা যােব না। িনধািরত সমেয়র পর া কান আেবদনপ হণেযা হেব না।
(গ) াথ েক িনজ বতমান কানা
ভােব ৯"  ৪" আকােরর খােমর উপের িলেখ বা টাইপ কের উহােত ১০ টাকা
মােনর অ ব ত ডাক েকট
লািগেয় আেবদনপে র সােথ অব ই দািখল করেত হেব।
২৫। উপেরর িমক-১ থেক িমক-২৪ ত বিণত শতস হ রণকারী Non-Resident Bangladeshi (NRB) গণও আেবদন করেত পারেবন। এই ে
াথ েক Non-Resident Bangladeshi (NRB) িহেসেব মাণপে র ছায়ািলিপ সংি বাংলােদশ িমশন হেত সত ািয়ত কের আেবদেনর সে
আবি কভােব সং করেত হেব।
২৬। উপেরর িমক-১ থেক িমক-২৫ ত বিণত শতস হ রণকারী তীয় িলে র াথ গণও আেবদন করেত পারেবন।

২৭।

িলশ ভিরিফেকশন ফরম DMTCL এর ওেয়বসাইট www.dmtcl.gov.bd-এ পাওয়া যােব। ড়া ভােব মেনানীত াথ েক চা রীেত যাগদােনর সময়
০৩ (িতন) কিপ িলশ ভিরিফেকশন ফরম যথাযথভােব রণ ও া র কের দািখল করেত হেব।

২৮। থেম ০১ (এক) বৎসেরর েবশেন (িশ ানিবশকাল) িনেয়াগ দান করা হেব। িশ ানিবশকােল কমস মতা ও দ তা এবং িলশ ভিরিফেকশন
সে াষজনক না হেল কান কার কারণ দশােনা িতেরেক চা ির হেত অ াহিত দয়া হেব। েবশনকাল সফলতার সােথ স
করেল চা রী িনি ত কের
ক ময়ােদর জ িনেয়াগ দান করা হেব।

( মাহা দ আ ল ওহাব)
ক পিরচালক
িডএমআর িডিপ(লাইন-৫): সাউদান ট [িপআরএফ]

