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২৩.০২.১৫৬৫.৩৪১.১১.০০১.২২.৫৩৪                                                  

 

িচটাগাং াই ডক িলিমেটড, বাংলােদশ নৗবািহনী
নাগিরেকর িনকট হেত দরখা  আহবান করা যাে

: 
 

পেদর নাম 

১। 
 

সহকারী েকৗশলী (পদ সং া 
িব াস: যাি ক-০১,  
ত ি / কি উটার-০১, র-০১) 
(জাতীয় বতন ল ২০১৫, ড-৯) 

২। সহকারী িচিকৎসা কমকতা 
(জাতীয় বতন ল ২০১৫, ড-৯)
    

৩। িন  করিণক-কাম-কি উটার 
অপােরটর 
(জাতীয় বতন ল ২০১৫, ড-১৬)
   
   

৪। টকিনিশয়ান (আই ) 
(জাতীয় বতন ল ২০১৫, ড-১৬)
   
   

৫। এমএলএসএস 
(জাতীয় বতন ল ২০১৫, ড-২০) 

৬। ক 
(জাতীয় বতন ল ২০১৫, ড-২০) 

৭। মস ওেয়টার 
(জাতীয় বতন ল ২০১৫, ড-২০) 

৮। িমক (পদ সং া িব াস: 
ডকার-০১, াশন-০১, কােপ ার-০১, 

ার হলপার-০১, ওেয় ার-০২, 
িফটার-০২, মকািনক াল িফটার-০১)  
(জাতীয় ম ির ল ২০১৫) 

 

িবেশষ : িমক ১ হেত ৪ এ বিণত পদ েলা
 
আেবদনপ  হেণর শষ তািরখ ও সময়: ১৫ ন
িভিজট ক ন িত ােনর ওেয়বসাইট www.cddl.gov.bd
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                                                   ১২ জ  ১৪২৯/ ২৬
িনেয়াগ িব ি  

নৗবািহনী, ব পেত া, চ াম এর জ  িনে া  পেদ ায়ী িনেয়ােগর
যাে : 

পদ 
সং া 

িশ াগত যা তা অিভ তা 

০৩ সরকার ক ক ী ত 
িব িব ালয় হেত সংি  
িবষেয় িবএসিস ইি িনয়ািরং 
িডি । 

জাহাজ িনমাণ 
মরামতকারী িত ােন

সংি  ে  নতম
বছেরর চাকিরর অিভ তা
 ০১ সরকার ক ক ী ত 

মিডেকল কেলজ হেত 
এমিবিবএস িডি । 

০২ এইচএসিস/সমমান পাস।  
িত িমিনেট ইংেরিজ ৩৫ শ  

এবং বাংলা ২৫ শ  টাইেপর 
গিতসহ কি উটার 
পিরচালনায় পারদশ তা।  

০১ এইচএসিস/সমমান পাস 
(আই / নটওয়ািকং/ 
সফটওয় ার িবষেয় 
িডে ামাধারী অ ািধকার) 

য কান িত ােন 
ে  নতম ০৩ 

চাকিরর অিভ তা। 

০২ নতম ৮ম িণ পাশ। 
 

জাহাজ িনমাণ 
মরামতকারী িত ােন

সংি  ে  নতম
বছেরর চাকিরর অিভ তা

০১ 

০১ 

০৯ নতম ৮ম িণ পাশ। জাহাজ িনমাণ 
মরামতকারী িত ােন

সংি  ে  নতম
বছেরর চাকিরর অিভ তা

এ বিণত পদ েলােত আেবদেনর ে  িশ া জীবেনর কান ের ৩য় িবভাগ/ িণ হণেযা  নয়। 

ন ২০২২ িবকাল ৪.৩০ ঘ কা। আেবদেনর অ া  িনয়মাবলী
www.cddl.gov.bd/available-jobs/ 

 ফারহানা কিরম 
 মানবস দ, িশ ণ ও ক াণ কমকতা 
 পে  পিরচালক ( শাসন ও মানবস দ

 

 

২৬ ম ২০২২ 

িনেয়ােগর িনিমে  বাংলােদিশ 

 বয়সসীমা 

 ও 
িত ােন 

নতম ০১ 
অিভ তা। 

অ  - 
৩০বছর। 
(িবেশষ 
অিভ তা 
স  াথ েদর 

ে  বয়স 
িশিথলেযা ) 
 

 সংি  
 বছেরর 
 

 ও 
িত ােন 

নতম ০১ 
অিভ তা। 

 ও 
িত ােন 

নতম ০৩ 
অিভ তা। 

িণ হণেযা  নয়।  

িনয়মাবলীসহ িব ািরত তে র জ  

িশ ণ ও ক াণ কমকতা  
শাসন ও মানবস দ)  
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িনয়মাবলী: 
 
১। াথ েক অব ই জ ে  বাংলােদেশর 
 
২। িসিডিডএল এ কমরত াথ েদর অ ািধকার
ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব। 
 
৩। খােমর উপর আেবদন ত পেদর নাম এবং
 
৪। চাকিরর জ  িনধািরত আেবদন 
(www.cddl.gov.bd) হেতও আেবদন ফরম
 
৫। াথ েক স কভােব রণ ত আেবদন 
কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব, সকল িশ াগত
সং  করেত হেব। এছাড়া, আেবদন ফরেমর সােথ
টাকা ৩০০ (টাকা িতনশত মা ) এবং িমক ৩
কিপও অব ই সং  করেত হেব। 
 
৬। িত ােনর ওেয়বসাইেটর Career অপশেন

েয়াজনীয় দিললািদ ান কের স কভােব সং
(চার) কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব ও প-অডার
 
৭। পরী ার িদন সকল িশ াগত যা তার
আনেত হেব। 
 
৮। কান াথ  সরকাির/রা ায় / ায় শািসত
অনাপি প  আেবদন ফরেমর সােথ জমা দান করেত
 
৯। অস ণ, ণ ও িবলে  া  আেবদনপ
 
১০। য সকল আেবদনকারীর আেবদন াথিমক
অবিহত করা হেব। তেব পরী ায় অংশ হেণর জ
 
১১। াথিমক বাছাই এবং ড়া  পরী ায় 
দশােনা িতেরেক য কান আেবদন বািতল করার
 
১২। িব ি েত বিণত পেদর সং া াস/ ি
 
১৩। কান াথ  িসিডিডএল এর চাকির থেক
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বাংলােদেশর ায়ী নাগিরক হেত হেব। 

অ ািধকার দান করা হেব এবং অ প াথ েদর ে  বয়স িশিথলেযা

এবং িব ি র  ন র উে খ করেত হেব। 

 ফরম িত ান হেত সরাসির সং হ করা যােব। এছাড়া
ফরম  ডাউনেলাড কের আেবদন করা যােব। 

 ফরেমর সােথ থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত
িশ াগত যা তার সনদপ , জাতীয় পিরচয়প  এবং েযাজ  সকল 

সােথ “িচটাগাং াই ডক িলিমেটড, বাংলােদশ নৗবািহনী” বরাবর
৩ হেত ৮ এর জ  টাকা ২০০ (টাকা ইশত মা ) ে র অেফরতেযা

অপশেন িগেয় Apply Online এর মা েম ও সরাসির আেবদন
সং  করেত হেব এবং থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত

অডার এর ল কিপ পরী ার িদন জমা দান করেত হেব। 

যা তার সনদপ , জাতীয় পিরচয়প  এবং েযাজ  সকল অিভ তা

ায় শািসত/সমধম  িত ােন চাকিররত থাকেল যথাযথ ক পে র
করেত হেব এবং ল কিপ  পরী ার িদন সােথ আনেত হেব। 

আেবদনপ  সরাসির বািতল বেল গ  হেব। 

াথিমক বাছাইেয়র পর হণেযা  বেল িবেবিচত হেব, তােদরেক পরী ায়
জ  কান প যাতায়াত বা দিনক ভাতা দান করা হেবনা। 

 াথ  িনবাচেনর ে  িসিডিডএল এর িস া ই ড়া  বেল গ
করার অিধকার িসিডিডএল সংর ণ কের। 

ি  বা িব ি  সংেশাধন/বািতল/ ত াহােরর সব  অিধকার িসিডিডএল

থেক বিহ ত হেল িতিন চাকিরেত আেবদেনর অেযা  িহেসেব িবেবিচত

  
 ফারহানা কিরম 
 মানবস দ, িশ ণ ও ক াণ কমকতা 
 পে  পিরচালক ( শাসন ও মানবস দ

 

 

িশিথলেযা । এে ে  যথাযথ 

এছাড়া িত ােনর ওেয়বসাইট 

সত ািয়ত স িত তালা ০৪ (চার) 
সকল অিভ তা সনদপে র কিপ 
বরাবর িমক ১ ও ২ এর জ  

অেফরতেযা  প-অডার এর ল 

আেবদন করা যােব। এে ে  
সত ািয়ত স িত তালা ০৪ 

অিভ তা সনদপে র লকিপ সােথ 

ক পে র িনকট হেত সং হীত 

পরী ায় অংশ হণ করার জ  

গ  হেব এবং কান প কারণ 

িসিডিডএল সংর ণ কের। 

িবেবিচত হেবন। 

িশ ণ ও ক াণ কমকতা  
শাসন ও মানবস দ)  


