
বাাংলাদেশ দূতাবাস 

রিয়াে, সসৌরে আিব 

(শ্রম কল্যাণ উইাং) 

নাং-১৯.০১.৯৬৬১.৭০০.১১০.০৩.২২-১৮৪২                                                                                              তারিখ: ১৬-১০-২০২২ রি. 

নিয় োগ নিজ্ঞনি 

 রি োদস্থ িোাংলোয়দশ দূতোিোয়ের শ্রমকল্যাণ উইাংয় র রোজস্ব খোতভুক্ত ও ওয় জ আি নোে ন কল্যোণ বিোয়ড নর অধীয়ি স্থোিী নিনিক শূন্য পয়দ অস্থো ীনিনিয়ত 

নিম্নিনণ নত শতন েোয়পয়ে বেৌনদ আরয়ি অিস্থোিরত বিধ ইকোমো ও পাসদপার্ টধোরী িোাংলোয়দশী িোগনরক/সসৌরে নাগরিক/আিবী ভাষায় পািেশী নাগরিকদেি  নিকট 

বেয়ক আয়িদিপত্র আহিোি করো যোয়ে: 

 

ক্র/িাং পয়দর িোম ও বিতি বেল পদ োংখ্যো শতনোিলী 

১। অনুিোদক-কোম-আইি েহকোরী 

(রোজস্ব খোতভুক্ত) বিতি বেল -

৫২০০-১৮০-৭০০০ বেৌ:নর: 

০২ (দুই) (ক) স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হদত ন্যূনতম গ্রোজুয় শি/সমমান পিীক্ষায় উিীণ ন হদত হদব, তদব সসৌরে আিদবি  

      স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হদত ঊত্তীণ টদেি অগ্রারিকাি সেয়া হদব;  

(খ) আরনি, ইাংয়ররি ও িোাংলো িোষো  অনুিোদ কোয়জ পোরদনশ নতা ও স াগাদ াগ েক্ষতা েোকয়ত হয়ি; 

(গ) বেৌনদ আরয়ির শ্রম ও শনর ো আইি েম্পয়কন প টাপ্ত জ্ঞান ও অনিজ্ঞতা থাকদত হয়ি; 

(ঘ) বাাংলা, ইাংদিরি ও আররববত দ্রুত টোইপ করোর েক্ষতা েোকয়ত হয়ি; 

(ঙ) Microsoft office-এ পোরদনশ নতোেহ ই-বমইল, ওদয়ব ব্রাউরিাং, ইন্টািদনর্ ও সমাবাইল এ্ূাপস  

     ব্যবহাদি দেতো ও অনিজ্ঞতো েোকয়ি হয়ি; 

(চ) পরিশ্রমী, সৎ, উদদ্যাগী ও প্রবাসীদেি আন্তরিক সসবা প্রোদন কম টতৎপি হদত হদব; 

(ছ) িািস্ব খাতভুক্ত পদে অনুবােক রহদসদব ন্যূনতম ৩ বছদিি অরভজ্ঞ প্রাথীদক অগ্রারিকাি সেয়া হদব; 

(ি) সসৌরে আিদবি বিধ লোইয়েন্সসহ ড্রোইনিাং জোিো প্রোেীসক অগ্রোনধকোর সেয়া হদব; 

২। অনুিোদক-কোম-আইি েহকোরী 

(কল্যোণ বিোড ন) বিতি বেল -

৫২০০-১৮০-৭০০০ বেৌ:নর: 

০২ (দুই)  

৩। কল্যোণ েহকোরী 

(কল্যোণ বিোড ন) সবতন সেল- 

৩৫০০-১২০-৪৭৪০ বেৌ:নর: 

০১ (এক)  (ক) স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হদত উচ্চমাধ্যরমক/সমমান ও আিরব ভাষায় রিদলামা (ন্যূনতম ১ বৎসি সময়ারে) 

পিীক্ষায় উিীণ ন হদত হদব;  

(খ) আররব িোষো  স াগাদ াগ েক্ষতাসহ বাাংলা, ইাংদিরি ও আররব টোইসপ েক্ষতা থাকদত হদব; 

(গ)  Microsoft office-এ পোরদনশ নতোেহ ই-বমইল, ওদয়ব ব্রাউরিাং, ইন্টািদনর্ ও সমাবাইল এ্ূাপস  

      ব্যবহাদি দেতো ও অনিজ্ঞতো েোকয়ি হয়ি; 

(ঘ) পরিশ্রমী, উদদ্যাগী ও প্রবাসীদেি আন্তরিক সসবা প্রোদন কম টতৎপি হদত হদব; 

(ঙ) সসৌরে আিদবি বিধ লোইয়েন্সসহ ড্রোইনিাং জোিো প্রোেীসক অগ্রোনধকোর সেয়া হদব; 

৪। কল্যোণ েহকোরী (অস্থায়ী, োম্মাম 

রভরত্তক) (কল্যোণ বিোড ন) সাকুল্য 

সবতন সেল- ৩০০০ বেৌ:নর: 

০১ (এ্ক 

৫। বেইফ বহোম তত্ত্বোিধো ক 

(কল্যোণ বিোড ন) মোনেক বিতি 

২৮৫০ বেৌ:নর: (েি নেোকুয়ল্য) 

 

০১ (এ্ক)  (ক) স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হদত উচ্চমাধ্যরমক/রিদলামা/বা সমমান পিীক্ষায় উিীণ ন হদত হদব;  

(খ)  আররব িোষো  স াগাদ াগ েক্ষতাসহ বাাংলা, ইাংদিরি ও আররব টোইসপ েক্ষ প্রাথীদেি  

      অগ্রারিকাি প্রোন কিা হদব; 

(গ) Microsoft office-এ পোরদনশ নতোেহ ই-বমইল, ওদয়ব ব্রাউরিাং, অনলাইন ও সমাবাইল এ্ূাপস   

     ব্যবহাদি দেতো ও অনিজ্ঞতো েোকয়ি হয়ি;  

(ঘ) পরিশ্রমী, উদদ্যাগী ও প্রবাসীদেি আন্তরিক সসবা প্রোদন কম টতৎপি হদত হদব; 

(ঙ) নািী প্রাথীদক অগ্রারিকাি প্রোন কিা হদব; 

 

শতনোিলীীঃ 

(ক) প্রোেীর ি ে আদবেন গ্রহদণি সব টদশষ তারিখ প টন্ত অন্যর্ধ্ন ৩০ িৎের হয়ত হয়ি।  

(খ) আগোমী ০৬/১১/২০২২ তোনরখ নিকোল ০৫.০০ ঘটিকোর ময়ে সাংরক্ষপ্ত িীবন বৃত্তান্তসহ আয়িদিপত্র বপৌৌঁছোয়ত হয়ি, অেিো দূতাবাদসি ইদমইল 

mission.riyadh@mofa.gov.bd এ পোঠোয়িো বযয়ত পোয়র অেিো িোাংলোয়দশ দূতোিোয়েি অভূথ টনা কদক্ষ েরোেনর জমো বদ ো যোয়ি; 

(গ) েদ্য বতোলো পোেয়পোট ন েোইজ ০২ (দুই) কনপ ছনি, ফয়টোকনপ, বিধ ইকোমো ও পোেয়পোয়ট নর ফয়টোকনপেহ আয়িদিকোরীয়ক অিশ্যই বমোিোইল িম্বর ও 

ই-বমইল ঠিকোিো উয়েখপূি নক জমো নদয়ত হয়ি; 

(ঘ) সমৌরখক পিীক্ষাি সময় নশেোগত বযোগ্যতো ও অনিজ্ঞতোি মূল সনে অবশ্যই প্রেশ টন কিদত হদব; 

(ঙ) নিয় োগকতনোর নিকট বেয়ক অিোপনিপত্র/অনুমনতপত্র দোনখল করয়ত হয়ি; 

(চ) অেম্পূণ ন এিাং নিধ নোনরত তোনরয়খর পর প্রোি আয়িদি েরোেনর িোনতল িয়ল গণ্য হয়ি; 

(ছ) িোছোইকৃত প্রোেীয়দরয়ক নলনখত, বমৌনখক ও ব্যিহোনরক পরীেো  অাংশ নিয়ত হয়ি, এ জন্য বকোি টিএ/নডএ প্রোপ্য হয়িি িো; 

(ি) নিয় োগ োংক্রোন্ত বয বকোি নিষয়  কর্তনপয়ের নেদ্ধোন্তই চূড়োন্ত িয়ল গণ্য হয়ি; 

(ঝ) কর্তটপক্ষ চাইদল রবজ্ঞাপদন উরিরখত পে সাংখ্যা হ্রাস/বৃরি কিদত পািদবন; 

(ঞ) রনদয়াগ প্ররিয়াি স  সকান প টাদয় স  সকান তেরবি অদ াগ্যতা রহদসদব গণ্য হদব এ্বাং সাংরিষ্ট প্রাথীি প্রারথ টতা বারতল হদব; 

(চ) অনিজ্ঞ প্রোেীয়দর বেয়ত্র শতনোিলী নশনেলয়যোগ্য। 

 

 

 

(মুহাম্মাে সিিাদয় িাব্বী) 
কাউদেলি (শ্রম) 

সেস্য সরচব, রনদয়াগ করমটি 
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