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িনেয়াগ িব�ি�িনেয়াগ িব�ি�  
িবএস�আই-এর রাজ� খােতর অধীেন িন�বিণ �ত ��পদস�হ িনেয়ােগর মা�েম �রেণর িনিম� বাংলােদেশর �ায়ী বািস�ােদর কাছ হেত 

িন�িলিখত শেত� িনধ �ািরত ফরেম দরখা� আ�ান করা যাে�; 
 

�িমক 
নং 

পেদর নাম, �বতন ��ল ও ��ড 
(জাতীয় �বতনে�ল, ২০১৫ অ�সাের) 

বয়সসীমা পেদর 
সং�া 

িশ�াগত �যা�তা 

১। পরী�ক (রসায়ন), রসায়ন পরী�ণ উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 
 

৩০ বছর ১২ (বার) রসায়ন/ফিলত রসায়ন/�াণ রসায়ন/ মাইে�াবােয়ালিজ/ 
এি� �কিমি�/ ফােম �িস-এ �াতেকা�র িডি� বা 
�কিমক�াল ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

২। পরী�ক (�ড এ� �াকেটিরওলিজ) 
রসায়ন পরী�ণ উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 

৩০ বছর ৬ (ছয়) রসায়ন/ফিলত রসায়ন/�াণ রসায়ন/ মাইে�াবােয়ালিজ/ 
এি� �কিমি�/ ফােম �িস-এ �াতেকা�র িডি� বা 
�কিমক�াল ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

৩। পরী�ক (�িষ ও খা�), মান উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 

৩০ বছর ১ (এক)  রসায়ন/ফিলত রসায়ন/�াণ রসায়ন/ মাইে�াবােয়ালিজ/ 
এি� �কিমি�-এ �াতেকা�র িডি�। 

৪। পরী�ক (রসায়ন), মান উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 
 

৩০ বছর ১ (এক)  রসায়ন/ফিলত রসায়ন/�াণ রসায়ন/ মাইে�াবােয়ালিজ/ 
এি� �কিমি�/ ফােম �িস-এ �াতেকা�র িডি� বা 
�কিমক�াল ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

৫। পরী�ক (ইেলকি�ক�াল, ইেলক�িন� ও কািরগরী) 
মান উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 

৩০ বছর ১ (এক) এ�া�াইড িফিজ� এ� ইেলক�িন�-এ �াতেকা�র িডি� 
বা ইেলকি�ক�াল এ� ইেলক�িন�/ কি�উটার 
ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

৬। পরী�ক  (�রেকৗশল ও য�েকৗশল), মান উইং  
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 

৩০ বছর ১ (এক) িসিভল/ �মকািনক�াল ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

৭। পরী�ক (পাট ও ব�), মান উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 

৩০ বছর ২ (�ই) �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

৮। পরী�ক (�রেকৗশল, পদাথ �), পদাথ � পরী�ণ উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 
 

৩০ বছর ৯ (নয়) িফিজ�/এ�া�াইড িফিজ� এ� ইেলক�িন� এ� 
কি�উটার-এ �াতেকা�র িডি� বা িসিভল/ �মকািনক�াল 
/কি�উাটার/�লদার �টকেনালিজ/িসরািমক ইি�িনয়ািরং-
এ �াতক িডি�। 

৯। পরী�ক (�ট�টাইল), পদাথ � পরী�ণ উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 

৩০ বছর ১ (এক) �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

১০। পরী�ক (ইেলকি�ক�াল, ইেলক�িন�) 
পদাথ � পরী�ণ উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 

৩০ বছর ৪ (চার) িফিজ�/এ�া�াইড িফিজ� এ� ইেলক�িন� এ� 
কি�উটার-এ �াতেকা�র িডি� বা ইেলকি�ক�াল এ� 
ইেলক�িন�/কি�উাটার ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

১১। িফ� অিফসার, িসএম উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-, ��ড নং-১০ 
 

৩০ বছর ১৩ (�তর) রসায়ন/ ফিলত রসায়ন/�াণ রসায়ন/ মাইে�াবােয়ালিজ 
/এি� ক�ািমি�/ফােম �িস/ �ানীিব�া /উি�দিব�া/�ি�কা 
িব�ান/ িফিজ�/ এ�া�াইড িফিজ� এ� ইেলক�িন� এ� 
কি�উটার/ �াথেম��-এ �াতেকা�র িডি�  অথবা 
িসিভল/ �মকািনক�াল/ ইেলকি�ক�াল এ� ইেলক�িন�/ 
�কিমক�াল/ �মটালািজ�ক�াল ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

১২। পিরদশ �ক, �মে�ালিজ উইং 
�বতন কাঠােমা ৳ ১২৫০০-৩০২৩০/-, ��ড নং-১১ 
 

৩০ বছর ২০ (িবশ) িফিজ�/এ�া�াইড িফিজ� এ� ইেলক�িন� এ� 
কি�উটার/ �াথেম��/ এ�াইড �াথেম��-এ 
�াতেকা�র িডি� অথবা �মকািনক�াল/ ইেলকি�ক�াল এ� 
ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং-এ �াতক িডি�। 

১৩। অিফস সহায়ক (এমএলএসএস) 
�বতন কাঠােমা ৳ ৮২৫০-২০০১০/-, ��ড নং-২০ 

৩০ বছর ২(�ই) অ�ম ��িণ পাস এবং ��াে��র অিধকারী হেত হেব। 

১৪।  িনরাপ�া �হরী (�চৗিকদার) 
�বতন কাঠােমা ৳ ৮২৫০-২০০১০/-, ��ড নং-২০ 
 

৩০ বছর ৪(চার)  অ�ম ��িণ পাস। অবসর�া� সশ� বািহনী বা �িলশ বা 
আনসার বা অ� �কান িনরাপ�া বািহনীর সদে�র ��ে� 
বয়স িশিথলেযা�।  

সব �েমাট = ৭৭ �  

 



শত�াবলী: 
০১. �াথ�েক অব�ই বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব। 

০২. একজন �াথ� এক�র �বিশ পেদ আেবদন করেত পারেবন না। 

০৩. �াথ�েক িনধ �ািরত আেবদন ফরেম আেবদন করেত হেব। িনধ �ািরত আেবদন ফরম� িবএস�আই-এর ওেয়বসাইেটর (www.bsti.gov.bd) ‘�না�শ �বাড �’ নামক িলংেক 

পাওয়া যােব।  

০৪. িনধ �ািরত আেবদন ফরেমর িনেদ �শনা অ�যায়ী �েয়াজনীয় ত� �দান করেত হেব। 

০৫. �াথ�েক িনধ �ািরত আেবদন ফরম� কি�উটাের কে�াজ অথবা �হে� �রণ করেত হেব। এত��তীত, �াথ�েক আেবদন ফরেমর িনধ �ািরত �ােন তািরখসহ �া�ষর  �দান করেত হেব। 

০৬. িববািহত মিহলা �াথ�েদর ��ে� �ামীর �ায়ী �কানা উে�খ করেত হেব। 

০৭. আেবদনপে�র সােথ িন�বিণ �ত কাগজপ� সং�� করেত হেব : 

(ক) স� �তালা ও �থম ��ণীর �গেজেটড কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত ০৪ (চার) কিপ পাসেপাট �  আকােরর ছিব (আেবদনপে�র িনধ �ািরত �ােন সং�� করেত হেব)। 

(খ) মহাপিরচালক, িবএস�আই’র নােম �ীত (১-১২ নং পয �� �িমেকর পেদর জ� ৪০০/- এবং ১৩ ও ১৪ নং �িমেকর জ� ৩০০/- টাকার) �পা�াল অড�ার/�প-অড�ার।   

(গ) িশ�াগত �যা�তার �মাণ��প সকল �ল/সামিয়ক সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ। 

(ঘ) িস� কেপ �ােরশেনর �ময়র/ওয়াড � কাউি�লর/�পৗরসভার �ময়র/কাউি�লর/ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান ক��ক �দ� ১(এক) কিপ নাগিরক� সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ। 

(ঙ) �থম ��ণীর ২ (�ই) জন �গেজেটড কম �কত�া ক��ক �দ� ২ (�ই)� �থক �থক চািরি�ক সনদপ�। 

(চ) জাতীয় পিরচয়পে�র অথবা িস� কেপ �ােরশেনর �ময়র/ওয়াড � কাউি�লর অথবা �পৗরসভার �ময়র/কাউি�লর অথবা ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান ক��ক �দ� জ� িনব�ন 

সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ। 

(ছ) �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ার স�ান/স�ােনর স�ান িহেসেব চাকির �াথ�েক �ি��� িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী ক��ক �া�িরত ও বাংলােদশ �ি�েযা�া 

সংসেদর উপেদ�া মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �িত�া�িরত সনদপে�র অথবা �ি��� িবষয়ক ম�ণালেয়র সিচব ক��ক �া�িরত এবং মাননীয় ম�ী ক��ক �িত�া�িরত 

সামিয়ক সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ। এ�প সনদপ� �তীত অ�েকান সনদপ� �ি�েযা�া সনদ িহেসেব �হণেযা� হেব না। উে�� �য, আেবদনকারী �ি�েযা�া/শহীদ 

�ি�েযা�ার স�ান/স�ােনর স�ান হেল আেবদনকারী �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ার স�ান/স�ােনর স�ান হওয়ার �পে� সংি�� ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ার�ান/িস� 

কেপ �ােরশেনর �ময়র/ওয়াড � কাউি�লর ও �পৗরসভার �ময়র/কাউি�লর ক��ক �দ� সনদপ�/�ত�য়নপ�। 

(জ)  শারীিরক �িতব�ী ও এিতমেদর ��ে� সংি�� �জলা সমাজেসবা কায �ালেয়র উপ-পিরচালক ক��ক �দ� সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ। 

(ঝ) �� �-�গা�ীেদর ��ে� সংি�� �জলা �শাসক ক��ক �দ� সত�ািয়ত কিপ। 

(ঞ) আনসার ও িভিডিপ �াথ�েদর ��ে� সব �েশষ নীিতমালা অ�যায়ী উপ�� ক��প� ক��ক �দ� সত�ািয়ত কিপ। 

০৮. �াথ�র বয়সসীমা আগামী ০১-০৫-২০১৭ ি�ঃ তািরেখ ৩০ বছেরর মে� হেত হেব। তেব �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর স�ান/স�ােনর স�ান  এবং �িতব�ী �াথ�েদর 

��ে� বয়সসীমা ৩২ (বি�শ) বছর পয �� িশিথলেযা� হেব। বয়েসর ��ে� �কান এিফেডিভট �হণেযা� হেব না। 

০৯. �কাটা স�িক�ত �চিলত সরকাির নীিতমালা অ�সরণ করা হেব। �কাটা �িবধা �াি�র ��ে� উপ�� �মাণপে�র কিপ আেদনপে�র সােথ সং�� করেত হেব। 

১০. আগামী ১১-০৫-২০১৭ ি�ঃ তািরেখর মে� আেবদনপ� �াি� �ীকারপ�সহ �রিজি� ডাকেযােগ মহাপিরচালক, িবএস�আই, ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 

�কানায় �পৗঁছােত হেব। হােত হােত িকংবা �কান ডাক বাে� �কান আেবদনপ� �হণ করা হেব না। 

১১. সত�ায়েনর ��ে� অব�ই সত�ায়নকারীেক �থম ��ণীর �গেজেটড কম �কত�া হেত হেব এবং কম �কত�ার �া�েরর িনেচ ত�র ��� নাম ও পদবীসহ সীল �বহার করেত হেব। 

১২. িবভাগীয়/চাকিররত �াথ�েদরেক অব�ই যথাযথ ক��পে�র মা�েম িনধ �ািরত সমেয়র মে� িনধ �ািরত �ি�য়া অ�সরণ�ব �ক আেবদন করেত হেব। আেবদনপে�র �কান 

অি�ম কিপ �হণেযা� বেল িবেবিচত হেব না। 

১৩. খােমর উপের �মাটা অ�ের পেদর নাম, িবেশষ �কাটা (যিদ থােক) ও বাম পাে�� আেবদনকারীর �ণ � নাম ও �কানা উে�খ করেত হেব। 

১৪. �াথ� �য �কানায় �যাগােযাগ করেত ই�ক খােমর ডানিদেক �স �কানা স�িলত ১০/- টাকার ডাক�িকট সংেযািজত ২৩ �স.িম. x ১১ �স.িম  সাইেজর খাম আেবদনপে�র 

সােথ সং�� করেত হেব।  

১৫.  �াথ� িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � হেল ত�র �মৗিখক পরী�ায় তািরখ অ�ত এক� জাতীয় পি�কায় �কাশ করা হেব এবং ডাকেযােগ �মৗিখক পরী�ার �েবশপ� ��রণ করা হেব।  

১৬.  িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � �াথ�েদর �মৗিখক পরী�ার সমেয় িশ�াগত �যা�তা ও অ�া� িবষয়ক যাবতীয় সনদপে�র �লকিপ �দশ�ন করেত হেব।  

১৭.  িলিখত পরী�ার সমেয় �েয়াজনীয় কলম, রবার, �পি�ল, সাধারণ ক�াল�েলটর ইত�ািদ সে� আনেত হেব।  

১৮.  পরী�ার সমেয় �াথ� �কান �মাবাইল �টিলেফান এবং সাধারণ ক�াল�েলটর �তীত অ� �কান ইেল�িনক িডভাইস �বহার করেত পারেবন না। এসব সাম�ী ছাড়াও 

অ�েকান সাম�ীেক িনিষ� �ঘাষণা করা হেল তা �বহার করা যােব না।  

১৯.  �াথ�র অ��েল �েদয় �েবশপে� িলিপব� িনয়মাবলী অ�সরণ করা �াথ�র জ� বা�তা�লক।  

২০. অস�ণ �, ���ণ �, �ল ত�স�িলত ও িবলে� �া� দরখা� বািতল বেল গ� হেব। 

২১. �কান ত� �গাপন কের বা �ল ত� �দান কের চাকিরেত িনেয়াগ�া� হেল ক��প� এ িবষেয় দায়ী হেবন না। এ ��ে� সংি�� �াথ�র িনেয়াগােদশ বািতলসহ ত�র িব�ে� 

আইনা�গ �ব�া �হণ করা হেব। 

২২.  �কান�প �ভাব িব�ােরর �েচ�া �াথ�র অেযা�তা িহেসেব িবেবচনা করা হেব।  

২৩.  স�ত কারেণ পদসং�ার িক� �াস/�ি� ঘটেত পাের।  

২৪. িনব �াচনী পরী�ায় অংশ�হেণর জ� �াথ�েদর �কান �কার �,এ/িড,এ �দয়া হেব না। 

২৫. আেবদনপ� �হণ ও বািতল করার ��ে� �কান কারণ দশ �ােনা �িতেরেক ক��পে�র  িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব। 

২৬. ক��প� �কান কারণ দশ �ােনা �িতেরেক এ িনেয়াগ িব�ি�র কায ��ম �িগত, সময় পিরবত�ন ও বািতল করার �মতা সংর�ণ কের। 

   

                     �াঃ/- 

(�মাঃ খিল�র রহমান) 
পিরচালক (�শাসন)  
�ফান: ৮৮৭০২৭৭ 



 

৫x৫ �স.িম. 

ছিব 
(স�িত �তালা, 

চার কিপ) 

চাকিরর আেবদন ফরম 
 

বরাবর 

  মহাপিরচালক 

  িবএস�আই 

  ১১৬/ক, �তজগ�ও িশ/এ, ঢাকা-১২০৮। 
 

 

 

১. পেদর নাম : 
২. িব�ি�র ন�র : তািরখ: িদ ন মা স ব ৎ স র 
৩. 

�াথ�র নাম : 
বাংলায়: 
ইংেরিজেত (বড় অ�ের) : 

৪. জাতীয় পিরচয়প� 
ন�বর : 

                      (�য �কান 
এক�) 

 জ�িনব�ন ন�র:                       
৫. জ� তািরখ: িদ ন মা স ব ৎ স র            ৬. জ��ান  (�জলা) : 
৭. িব�ি�েত উি�িখত তািরেখ �াথ�র বয়স:                              বছর                     মাস                  িদন 
৮. মাতার নাম :  
৯. িপতার নাম :  
১০. �কানা: বত�মান �ায়ী 

�যে� (যািদ থােক) :    
বাসা ও সড়ক (নাম/ন�র):   
�াম/পাড়া/মহ�া :   
ইউিনয়ন/ওয়াড � :   
ডাকঘর :   
�পা�েকাড ন�র :   
উপেজলা :   
�জলা :   

১১. �যাগােযাগ : �মাবাইল/�টিলেফান ন�র (যািদ থােক) : ই-�মইল (যিদ থােক): 
১২. জাতীয়তা :  ১৩. িল� (�জ�ার) : 
১৪. ধম �:  ১৫. �ববািহক অব�া: 
১৬. িশ�াগত �যা�তা : 

পরী�া/ িডি�র নাম প�ত িবষয়স�হ/ 
�য িবষেয় বা 
িবভােগ িডি� 

অিজ�ত 

িশ�া �িত�ান পােসর 
বছর 

�বাড �/ 
িব�িব�ালয় 

��ড/��িণ/িবভাগ 

      
      
      
      
      

১৭. অিতির� �যা�তা (যিদ থােক) : 
১৮. অিভ�তার িববরণ (�েযাজ� ��ে�) : 
১৯. �কাটা (�ক িদন)  

(�েযাজ� ��ে�) : 
�ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া/��-ক�ার ��/ক�া  এিতম/শারীিরক �িতব�ী  
�� �-�গা�ী  আনসার ও �াম �িতর�া সদ�  অ�া� (উে�খ ক�ন) : 

 
২০. চালান/�াকং �াফট/�প-অড �ার/�পা�াল অড �ার ন�র: 

 
তািরখ: িদ ন মা স ব ৎ স র 

�াংক ও শাখার নাম : 
২১. িবভাগীয় �াথ� িকনা (�ক িদন) : হ�� না �েযাজ� নয় 

 
আিম এ মেম � অ�ীকার করিছ �য, উপের বিণ �ত ত�াবিল স�ণ � সত�। �মৗিখক পরী�ার সময় উি�িখত ত� �মােণর জ� সকল �ল সা� �িফেকট ও 
�রকড �প� উপ�াপন করব। �কান  ত� অসত� �মািণত হেল আইনা�গ শাি� �ভাগ করেত বা� থাকব। 

 
 
 
 

তািরখ: িদ ন মা স ব ৎ স র                                 �াথ�র �া�র 

 


