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বনভয়ো  বব ব  

  

       

           ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ (আইবর্বব)-এে জন্য বনভনোক্ত শিপোবলী র্োভ্ভে ০১ (এক) জন খণ্ডকোলীন মেডিক্যাল ডিটেইনাি 

(েবিলো) বনভয়োভ ে জন্য েেখোস্ত আিবোন কেো র্োভে:  

ক্রে. ্ভেে নোে  বয়র্র্ীেো বশেো ি যর্োগ্যিো ও অবে িো 

১. যেবিকযোল 

বেভর্ইনোে 

র্ভব পোচ্চ 

৬০ বছে 

ক) বিবকৎর্ো কোভজ কে্ভে ১০ বছভেে অবে িোর্ি যকোন স্বীকৃি ববশ্বববদ্যোলয় এবাং 

বোাংলোভেশ যেবিকযোল এন্ড যিন্টোল কোউবিল (ববএেবিবর্) কর্তপক স্বীকৃি যেবিকযোল কভলজ 

িভি ন্যযনিে এেববববএর্ বিগ্রীধোেী িভি িভব। মেডিডিন ডিষটে এফডিডিএি/এেআিডিডি 

ডিগ্রীধািীটেি অগ্রাডধক্াি মেো হটি; 

খ) বোাংলোভেশ যেবিকযোল এন্ড যিন্টোল কোউবিল কর্তপক প্রেত্ত যেবজভেশন র্নে থোকভি িভব।  
 

 

শিপর্মূি: 

০১) ক. েোবর্ক বেভর্ইনোে বি আটলাচনা িাটিটে ডনধ ধািণ ক্িা হটি; 

খ. র্ োভিে প্রডি কোর্ পবেবভর্ প্রবিবেন র্কোল ১০:০০ ঘটিকো িভি দুপুে ০২:০০ ঘটিকো ্র্ পন্ত বনধ পোবেি কোর্ পোলভয় উ্বিি 

যথভক বিবকৎর্ো যর্বো প্রেোন কেভি িভব। অডফটি উিডিি থাক্িাি জন্য মক্ান প্রক্াি টিএ/ডিএ প্রোন ক্িা হটি না; 

 . প্রভয়োজন িভল কে পিোেীবৃন্দ এবাং িাঁভেে ্বেবোভেে র্েস্যগণটক্ যেবিকযোল বেভর্ইনোি িাঁি ব্যডিগি মচম্বাটি  

ডচডক্ৎিা মিিা প্রোন ক্িটিন এিং এ িািে প্রডি ক্টলি জন্য ১৫০.০০ োক্া ডফ ক্টি ধাটিশন হটি প্রাপ্য হটিন; 

ঘ. প্রবি ্বিকো বভষ প র্ভব পোচ্চ ১০ (েশ) বেভনে ননবেবত্তক ছুটি যেো  কেভি ্োেভবন; 

ঙ. বনভয়োভ ে যেয়োে ০১ (এক্) বছে র্ো যশষ িবোে ্ে নবোয়নভর্োগ্য; এবাং 

ি. বেভর্ইনোেশী্ উেয়্ভেে ০১ (এক) েোভর্ে যনোটিভশ বোবিল কেো র্োভব। 

০২) আগ্রিী েডহলা প্রোথী ণভক পূণ প জীবন বৃত্তোন্তর্ি আভবেন্ভেে র্োভথ ০২ কব্ ্োর্ভ্োর্ প র্োইভজে ছবব, নো বেকত্ব র্নে ও 

জোিীয় ্বেিয়্ভেে কব্, বোাংলোভেশ যেবিকযোল এন্ড যিন্টোল কোউবিল কর্তপক প্রেত্ত যেবজভেশন র্নের্ি র্কল বশেো ি 

যর্োগ্যিো ও অবে িো র্নভেে র্িযোবয়ি অনুবলব্ এবাং আনুষবিক কো জ্ের্ি আভবেন্ে আ োেী ১১.০৯.২০২২ 

িোবেভখে েভে উ্-েিোব্যবিো্ক, অযোিবেবনভেশন বিবেশন, ইনভেস্টভেন্ট কভ্ পোভেশন অব বোাংলোভেশ, প্রধোন কোর্ পোলয়, 

বববিববএল েবন (ভলভেল#১৪), ৮, েোজউক এবেবনউ, ঢোকো-১০০০ বেোবে েোবখল কেোে জন্য অনুভেোধ কেো িভলো। 
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