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িনেয়াগ িব ি  
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 িতর া ম ণালেয়র আওতাধীন িমিলটারী ইি িনয়ার সািভেসস (এমইএস)-এ িন বিণত পদস েহ সামিয়ক িভি েত িনেয়ােগর িনিম  
আ হী াথ েদর িনকট থেক দরখা /িসিভ আহবান করা যাে : 
 

িমক পেদর নাম ও বতন ল পেদর সং া িশ াগত যা তা  
ক। সহকারী েকৗশলী িব/আর (সামিয়ক)  

Assistant Engineer B/R (Casual) 
সবসা  িনধািরত বতন ২৭,১০০/-  

১৩ ( তর)   সরকার ক ক ী ত য কান িব িব ালয় হেত িবএসিস 
ইি িনয়ািরং (িসিভল) পাশ।  

খ। সহকারী েকৗশলী ই/এম (সামিয়ক)  
Assistant Engineer E/M (Casual) 
সবসা  িনধািরত বতন ২৭,১০০/-  

০৫ (প চ)   সরকার ক ক ী ত য কান িব িব ালয় হেত িবএসিস 
ইি িনয়ািরং (ইেলকি ক াল/ মকািনক াল/পাওয়ার) পাশ।  

গ। সহকারী েকৗশলী আিকেট  (সামিয়ক)  
Assistant Engineer Architect (Casual) 
সবসা  িনধািরত বতন ২৭,১০০/-  

০২ ( ই)   সরকার ক ক ী ত য কান িব িব ালয় হেত  
আিকেট  িবষেয় াতক িড ীধারী।   

 

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

১। ২৫ মাচ ২০২০ তািরেখ আেবদনকারীর বয়স সেবা  ৩০ বছেরর মে  হেত হেব; তেব ি েযা া/শহীদ ি েযা ােদর -ক া ও 
শারীিরক িতব ী াথ র সেবা  বয়স ৩২ বছর এবং ি েযা া/শহীদ ি েযা ার -ক ার -ক ার সেবা  বয়স ৩০ বছেরর মে  হেত 
হেব। বয়েসর ে  কান কার এিফেডিবট হণেযা  নয়; 
 

২। িনেয়ােগর ে  সরকােরর িব মান এবং েযাজ ে ে  পিরবিতত িবিধ িবধান অ সরণ করা হেব; 
 
৩। িলিখত ও মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না;  
 
৪। ক প  পেদর সং া াস/ ি  করেত পারেব;   
 
৫। ক প  কান প কারণ দশােনা িতেরেক িনেয়াগ কায ম বািতল করার অিধকার সংর ণ কের।  
 
৬। আেবদনপ  রণ সং া  শতাবলীঃ 
 

ক। এই িব ি র অধীেন আ হী াথ গণেক িন া রকারীর বরাবর িলিখত আেবদন (সং  ফরেম) ১৫ নেভ র ২০২০ 
তািরেখর মে  wksdte.so2sao@army.mil.bd ই- মইল কানায় পৗঁছােত হেব। িনধািরত সমেয়র পর কান আেবদনপ  
হণেযা  হেব না।  

   
খ। মৗিখক পরী ার সময় সকল কাগজপে র ল কিপ দশন বক িত র ০১  কের সত ািয়ত ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। 
এছাড়াও াথ র স েতালা ০৪ (চার) কিপ ছিব সত ািয়ত কের জমা িদেত হেব।       
 
গ। াথ  ক ক দ  কান ত  বা দািখল ত কাগজপ  জাল, িম া বা য়া মািণত হেল িকংবা অস পায় অবল ন করেল 
সংি  াথ র াথ তা বািতল করা হেব এবং তার িব ে  যথাযথ আইনা গ ব া হণ করা হেব। ল ত সহ বিণত/জাল কাগজপ  

দিশত হেল পরী ায় উ ীণ য কান াথ র াথ তা বািতল করার মতা ক প  সংর ণ কেরন।  
 
ঘ। যিদ কান াথ  বাংলােদেশর নাগিরক না হন িকংবা বাংলােদেশর নাগিরক নন এমন কান ি েক িবেয় কেরন বা করার 
জ  িত িতব  হন িকংবা কান ফৗজদাির আদালত ক ক নিতক লনজিনত অিভেযােগ দি ত হন িকংবা কান সরকাির বা 

ায় শািসত িত ান বা ানীয় ক পে র চাকির হেত বরখা  হেয় থােকন, তেব িতিন আেবদন করার জ  যা  িবেবিচত হেবন না।  
 
৭। িবিবধঃ   

 ক। পরী া সং া  যাবতীয় ত  www.mes.org.bd ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব; 

 খ। িনেয়াগ পরী া সং া  য কান িবষেয় িনেয়াগকারী ক পে র িস া  ড়া  বেল গ  হেব;  

 গ। পরী ার যাবতীয় িবষেয় াথ  ক ক উে িখত মাবাইল/ই- মইল কানায় যাগােযাগ করা হেব। 

 

 
          

পিরচালক 
ত পিরদ র 

সনাসদর, ই ইন িস'র শাখা 
ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা-১২০৬। 



 

 


