
সনাসদর, ই ইন িস'র শাখা 
ত পিরদ র, ঢাকা সনািনবাস 

ঢাকা-১২০৬ 
িনেয়াগ িব ি  

 

 িতর া ম ণালেয়র আওতাধীন িমিলটাির ইি িনয়ার সািভেসস (এমইএস)-এ িন বিণত  পদস েহ িনেয়ােগর জ  
বাংলােদেশর যা  নাগিরকেদর িনকট থেক দরখা  আহবান করা যাে : 

িমক পেদর নাম ও বতন ল পেদর সং া িশ াগত যা তা  
১। সহকারী েকৗশলী িব/আর 

Assistant Engineer (B/R) 
জাতীয় বতন ল, ২০১৫ 
২২০০০-৫৩০৬০/- (৯ম ড) 

১৫ (পেনর)  (ক) কান ী ত িব িব ালয় হেত রেকৗশল িবষেয় ৪ (চার) বছর ময়ািদ 
াতক বা সমমােনর িডি  অথবা রেকৗশল িবষেয় এেসািসেয়ট ম ারিশপ 

অব িদ ইনি উট অব ইি িনয়াস (এএমআইই) এর পাট ‘এ’ ও ‘িব’ 
পরী ায় উ ীণ এবং  
(খ) ইি িনয়ার ইনি উশন, বাংলােদশ (আইইিব) এর িনবি ত সদ  হেত 
হেব।  

২। সহকারী েকৗশলী ই/এম  
Assistant Engineer (E/M) 
জাতীয় বতন ল, ২০১৫ 
২২০০০-৫৩০৬০/- (৯ম ড) 

০৪ (চার)  (ক) কান ী ত িব িব ালয় হেত ইেলকি ক াল এ  ইেলক িন  বা 
মকািনক াল িবষেয় ৪ (চার) বছর ময়ািদ াতক বা সমমােনর িডি  অথবা 

ইেলকি ক াল এ  ইেলক িন  বা মকািনক াল িবষেয় এেসািসেয়ট 
ম ারিশপ অব িদ ইনি উট অব ইি িনয়াস (এএমআইই) এর পাট ‘এ’ ও 

‘িব’ পরী ায় উ ীণ এবং  
(খ) ইি িনয়ার ইনি উশন, বাংলােদশ (আইইিব) এর িনবি ত সদ  হেত 
হেব।  

 

আেবদনপ  রণ এবং পরী ায় অংশ হেণর ে  িন বিণত শতাবলী অত াব কীয়ভােব অ সরণীয়ঃ 
 

১। ১৭ ম ২০২২ তািরেখ আেবদনকারীর বয়স সেবা  ৩০ বছেরর মে  হেত হেব। ি েযা া/শহীদ ি েযা ােদর -ক া ও 
শারীিরক িতব ী াথ র সেবা  বয়স ৩২ বছর হণেযা  হেব। বয়েসর ে  কান কার এিফেডিবট হণেযা  হেব না। 
 

২। সরকাির চাকিরেত কমরত াথ েদর সকল শত রণ সােপে  আেবদনপ  রেণর সময় িবভাগীয় াথ  (Departmental 
Candidate) এর ঘের ক (∙) িচ  িদেত হেব এবং মৗিখক পরী ার সময় িনেয়াগকারী ক প  ক ক দ  অনাপি  পে র লকিপ 
জমা িদেত হেব। 
 

৩। িনেয়ােগর ে  সরকােরর িব মান িবিধ িবধান অ সরণ করা হেব। 
 

৪। িলিখত ও মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না।  
 

৫। ক প  পেদর সং া াস/ ি  করেত পারেবন।   
 

৬। ক প  কান প কারণ দশােনা িতেরেক িনেয়াগ কায ম বািতল করার অিধকার সংর ণ কেরন।  
 

৭। আ হী াথ গণেক online-এ আেবদন করেত হেব। স লে  http://mes.teletalk.com.bd ওেয়ব সাইেট লগ-ইন করেল 
এক  িলংক পাওয়া যােব। ঐ িলংেক েবশ কের সংি  িনেদশনা অ সাের online-এ আেবদনপ  রণ করেত হেব। আেবদন ও িফ 
জমাদােনর সময়সীমা িন পঃ 
   

 (ক) online -এ আেবদনপ  রণ ও পরী ার িফ জমাদান র তািরখঃ ২৭ এি ল ২০২২;  
 (খ) online -এ আেবদনপ  জমাদােনর শষ তািরখঃ ১৭ ম ২০২২; 
 (গ) উ  সময়সীমার মে  User ID া  াথ গণ online-এ আেবদনপ  Submit -এর সময় থেক পরবত            
 ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে  SMS এর মা েম পরী ার িফ জমা িদেত পারেবন। 

 
 

৮। পরী ার িফ বাবদ সকল পেদর জ  ৫০০/- (প চশত) টাকা িব ি েত উে িখত প িতেত জমা করেত হেব। িবেশষভােব উে , 
''online-এ আেবদনপে র সকল অংশ রণ কের Submit করা হেলও পরী ার িফ জমা না দয়া পয  online আেবদনপ  কান 
অব ােতই হীত হেব না।''  
 

৯। আেবদনপ  রেণর প িত, শতাবলী ও অ া  ত ািদ www.mod.gov.bd এবং mes.portal.gov.bd ও 
www.mes.org.bd ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।  
 

১০। উে  য, ০৬ ন ২০১৮ তািরেখ সনাসদর, ই ইন িস'র শাখা, ত পিরদ র ক ক ' দিনক ইে ফাক' এবং ' দিনক গা র' 
পি কায় কািশত িনেয়াগ িব ি  অ যায়ী য সকল াথ  সহকারী েকৗশলী িব/আর এবং সহকারী েকৗশলী ই/এম পেদ আেবদন 
কেরেছন তারা সরাসির বিণত িনেয়াগ িব ি েত অ  হেবন। এে ে  ন নভােব আেবদন করার েয়াজন নাই। তেব মৗিখক পরী ার 
সময় আইইিব এর িনবি ত সদ  হওয়ার পে  মাণক দািখল করেত হেব।  


