গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও ট াগাদ াগ প্রযুলি লবভাগ
জাতীয় সাংসে সলিবালদয়র আইলসটি অবকাঠাদমা, মানব সম্পে ও প্রযুলি েক্ষতা উন্নয়ন (৩য় সাংদশালিত) প্রকল্প
ই-১৪/এক্স, আইলসটি োওয়ার (টলদভল-১১), আগারগাঁও, পলরসাংখ্যান টরাড, ঢাকা-১২০৭।
ওদয়বসাইেঃ www.ictd.gov.bd

নিয় োগ নিজ্ঞনি
তথ্য ও ট াগাদ াগ প্রযুলি লবভাগ কর্তৃক িোস্তিো িোধীি ‘জোতী সংসদ সনিিোলয় র আইনসটি অিকোঠোয়মো, মোিি সম্পদ ও প্রযুনি
দক্ষতো (৩ সংয় োনধত) প্রকল্প’-এর প্রকল্প মম োদকোলীি (আগোমী জুি-২০২৩ পর্ ৃন্ত) সময় র জন্য নিম্নিনণ ৃত শূন্যপদ পূরয়ণর লয়ক্ষে িোংলোয়দয় র
প্রকৃত িোগনরকয়দর নিকট হয়ত দরখোস্ত আহিোি করো হয়ছেঃ
ক্রম

পদের নাম

টেড পে সাংখ্যা

বয়সসীমা

সাকুদে টবতন

ন্যূনতম ট াগ্যতা
(জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ‘সরকারর
প্ররিষ্ঠায়নর করিউটার পায়স সায়নল রনয়োগ
রিরিমালা, ২০১৯ আনুসায়র)

১। সহকারী প্প্রাগ্রামার/ ০৮
সহকারী সফটওেযার
ইরিরনোর

০১ টি

উক্ত পয়ে প্রার্থীর সয়ি সাচ্চ িেস
আগামী ২৬/০২/২০২২ ররিঃ িাররয়ে
সয়ি সাচ্চ ৩০ িছর ও সি সরনম্ন ১৮ িছর
হয়ি হয়ি। রকন্তু, মুরক্তয় াদ্ধা/শহীে
মুরক্তয় াদ্ধায়ের পুত্র/কন্যা এিং
প্ররিিন্ধীয়ের প্েয়ত্র িেস সয়ি সাচ্চ ৩২
িছর;

৳ ৩৭,১৫০

প্কান স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালে হয়ি
করিউটার সায়েন্স/করিউটার সায়েন্স
এন্ড ইরিরনোররং/ইয়লকরিকাল এন্ড
ইয়লকয়িারনক্স ইরিরনোররং/ইনফরয়মশন
এন্ড করমউরনয়কশন প্টকয়নালরজ সংরিষ্ট
রিষয়ে অন্যযন রিিীে প্েরণ িা সমমায়নর
রসরজরপএ সহ স্নািক (সম্মান) িা
সমমায়নর রিরগ্র;

অিলোইয়ি আয়িদি করোর নি মোিলীেঃ
১।
https://erecruitment.bcc.gov.bd ওদয়বসাইদে প্রদবশ কদর উি পদের লবপরীদত িালিত তথ্যালে র্থোনিনহত পূরণপূব বক
আদবেনপত্রটি আগোমী ০৯/০২/২০২২ নরেঃ তোনরখ সকোল ০৮:০০ ঘটিকো হয়ত আগোমী ২৬/০২/২০২২ নরেঃ তালরখ রোত ১১:৫৯ ঘটিকোর
মদে নিধ ৃোনরত নি সহ অনলাইদন জমা লেদত িদব।
২।
প্রয়তেক আদবেনকারীদক আয়িদি নি িোিদ ৩০০/- োকা মমোিোইল ব্োংনকং পনরয়সিো Rocket/ bKash/ Nagad এর মােদম নিধ ৃোনরত
সময় র ময়ে প্রোন করদত িদব (লবস্তালরত নিয়দ ৃ োিলী https://erecruitment.bcc.gov.bd-এ পাওয়া াদব) ।
৩।
উি পয়দর দোন ত্ব ও অন্যোন্য তথ্যোিলী নিস্তোনরতভোয়ি তথ্য ও মর্োগোয়র্োগ প্রযুনি নিভোয়গর ওয় িসোইট (www.ictd.gov.bd) এিং
https://erecruitment.bcc.gov.bd ওদয়বসাইদে পোও ো র্োয়ি।
৪।
অসম্পূণ ৃ ও ত্রুটিপূণ ৃ আয়িদি নকংিো নিধ ৃোনরত সম সীমোর পয়র প্রোি আয়িদি সরোসনর িোনতল িয়ল গণ্য হয়ি।
৫।
িোকুরীরত প্রোথীগণয়ক র্থোর্থ কর্তৃপয়ক্ষর মোেয়ম আয়িদি করয়ত হয়ি।
৬।
মর্সি নিষ উয়েখ মিই মসসি নিষয় সরকোর কর্তৃক প্রণীত প্রিনলত নিনধ-নিধোি এিং নিনভন্ন সময় জোনরকৃত সোম্প্রনতক অনিস
আয়দ সমূহ অনুসরণ করো হয়ি।

োলয়ত্বসমূি
সিকারী টপ্রাোমার / সফেওয়ূার ইলিলনয়ার প্রকল্প পলরিালক কর্তবক লনম্নলললখত কমবসম্পােদনর জন্য োলয়ত্ব প্রাপ্ত িদবন:
• সাংসে সলিবালদয়র লবলভন্ন ডকুদমন্ট লডজাইন ও পলরকল্পনা এবাং সামলেক সফেওয়ূাদরর িালিোপত্র প্রণয়দনর টক্ষদত্র লতলন লসদেম
এনাললেদক সিায়তা করদবন;
• প্রকদল্পর অূালিদকশান সফেওয়ূার এবাং ওদয়বদপজ উন্নয়দনর সকল কমবকাদের জন্য লতলন োলয়ত্বপ্রাপ্ত িইদবন।
• প্রকল্প পলরিালদকর লনদে বশনা অনু ায়ী লতলন লবদশষজ্ঞদের সদে সুলন বলেষ্ট টক্ষদত্র কাজ করদবন;
• ইউজার অূাকাউন্ট/পাসওয়াড ব ও অলডে সাংক্রান্ত কদরাল লসদেদমর টক্ষদত্র লতলন লসদেম এনাললে এঁর সিদ াগী লিদসদব োলয়ত্বপ্রাপ্ত িদবন;
• প্রকদল্পর সফল সমালপ্তর জন্য লতলন সাংলিষ্ট সরকালর অলফস এবাং োফদের মদে তথ্য সরবরাি লনলিত করদবন;
• প্রকল্প পলরিালক লকাংবা উর্ধ্বতন কর্তবপক্ষ কর্তবক লতলন ট টকাদনা কাদজর জন্য োলয়ত্ব প্রাপ্ত িইদবন।

(রণলজৎ কুমার)
অনতনরি সনিি ও প্রকল্প পলরিালক

