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তািরখ: ০৬-১০-২০১৬ ি�:।

িবিটিসএল-এর আইন উপেদ�া িনেয়াগ িব�ি�
বাংলােদশ েটিলকিমউিনেকশ� েকা�ানী িলিমেটড-এ একজন আইন উপেদ�া িনেয়ােগর লে�য্
িন�বিণর্ত েযাগয্তা ও অিভ�তা স�� আইন েপশায় িনেয়ািজত অয্াডেভােকটগেণর িনকট
হেত আগামী ৩১ অে�াবর ২০১৬ ি�ঃ তািরেখর মেধয্ িন��া�রকারী বরাবর দরখা� আ�ান
করা যাে�:েযাগয্তা ও অিভ�তাঃ
০১। আইন েপশায় নুয্নতম ১৫ (পেনর) বৎসেরর অিভ�তা থাকেত হেব ত�েধয্ কমপে� ৫ (পাঁচ) বৎসর
বাংলােদশ সু�ীম েকােটর্র আপীল িবভােগ মামলা পিরচালনার অিভ�তা থাকেত হেব।
০২। �াথ�েক েদওয়ানী আইন, েফৗজদারী আইন, �ম আইন, েকা�ানী আইন, চাকুরী সং�া� িবিধ-িবধান,
�শাসিনক �াইবুয্নাল আইন, চু ি� আইন, স�িত্ত হ�া�র আইন, সরকারী পাওনা আদায়, সািলিশ
আইন, েটিলেযাগােযাগ নীিতমালা সং�া� িবিধমালা এবং রীট পিরচালনা ইতয্ািদ িবষেয় অিভ�তা
স�� হেত হেব।
০৩। �াথ�েক অবশয্ই শারীিরক ও মানিসকভােব সু� এবং বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব।
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(www.btcl.com.bd) পাওয়া যােব।

(েমাঃ আবদুর রউফ)
পিরচালক (সংগঠন ও প�িত)
: ০২-৯৩২০১৫৯।

আইন উপেদ�ার কমর্ পিরিধঃ
০১। িন� আদালত/উ� আদালেত িবিটিসএল সংি�� মামলার রােয়র পর উ� আদালেত
মামলা দােয়েরর িবষেয় মতামত �দান।
০২। সং�ার পে� মামলা দােয়েরর ে�ে� আরিজ সিঠক আেছ িকনা পরী�া-িনরী�াপূবর্ক
মতামত �দান।
০৩। সং�ােক িববাদী কের দােয়রকৃ ত মামলায় সং�ার জবাব সিঠক আেছ িকনা পরী�ািনরী�াপূবর্ক মতামত �দান।
০৪। িবিটিসএল সংি�� মামলাগিল সু�ুভােব তদারিক করা এবং যথাযথ পদে�েপর জনয্
সংি�� পয্ােনল অয্াডেভােকটেক পরামশর্ �দান।
০৫। িবিটিসএল সংি�� েয েকান আদালেত মামলায় �িগতােদশ থাকেল উ� িবষেয়
�শাসিনক বয্ব�া �হেন আইনগত মতামত �দান।
০৬। িবিটিসএল-এর েয েকান স�িত্তর িবষেয় আইনগত মতামত �দান।
০৭। েদশী/িবেদশী িবিভ� কয্ািরয়ােরর সােথ িবিটিসএল-এর চু ি�র শতর্ াবলী যথাযথ আেছ
িকনা ইতয্ািদ িবষেয় পরী�া-িনরী�া কের েভিটং �দান করা।
০৮। ে�� িবেশেষ িবিভ� মামলা পিরচালনার ে�ে� উ� আদালত বা সািলিশ আদালেত
িসিনয়র আইনজীবী এবং আরিবে�টর িনেয়ােগর জনয্ সং�ােক সহায়তা করা।
০৯। ডাক ও েটিলেযাগােযাগ ম�ণালয় এবং িবিটিসএল �দত্ত আইন সংি�� েয েকান দািয়�
যথাযথভােব �িতপালন।

শতর্াবলীঃ
০১। িনেয়ােগর েময়াদকাল

:

০২।

:

িরেটনার িফ

েযাগদােনর তািরখ হইেত ২ (দুই) বৎসর বা এই িবষেয় পুণরােদশ
না েদওয়া পযর্� তা বলবৎ থািকেব।
২০,০০০/- টাকা (�িতমােস) ।

: অনূ�র্ ৬৫ বৎসর।
০৩। বয়স
০৪। তহিবল, েবানাস বা অনয্ েকান আিথর্ক সুিবধা �দান করা হইেব না।
০৫। িবিটিসএল হইেত েকান গাড়ী/যানবাহেনর সুিবধা �দান করা হইেব না।
০৬। আইন উপেদ�ােক একিট অিফস ক� ও �েয়াজনীয় �াফ সরবরাহ করা হইেব।
০৭। আইন উপেদ�ােক িবিটিসএল এর পয্ােনল অয্াডেভােকটগেণর সে� সম�য় কের মামলা িন�িত্তেত
�রাি�ত করা এবং মামলার ফলাফল সরকার পে� আনায়েনর েজার �েচ�া �হণ কিরেত হইেব।
০৮। িবিটিসএল এর চািহদা অনুযায়ী কতৃর্ প� আইন উপেদ�ার িনকট হইেত আইনগত মতামত ছাড়াও
তাঁর িনকট মামলা িবতরণ করার অিধকার সংর�ণ কিরেব।
০৯। তাঁর িনকট িবতরণকৃ ত মামলা পিরচালনার জনয্ িবিটিসএল-এর অনুেমাদনকৃ ত িনধর্ািরত েরট
অনুসাের িফস �দান করা হইেব।
১০। িতিন িবিটিসএল-এর আইন উপেদ�া িহসােব িনেয়ািজত থাকা অব�ায় অনয্ েকান সং�ায় আইন
উপেদ�া িহসােব িনেয়ািজত থািকেত পািরেবন না। এ ছাড়া িবিটিসএল এর িবরে� েকান মামলায়
কনেট� কিরেত পািরেবন না।
১১। আইন উপেদ�া বা িবিটিসএল উভয় প�ই িনজ� �েয়াজেন ৩০ িদেনর েনািটেশ এই িনেয়াগ বািতল
কিরেত পািরেবন।
১২। �াথ�র নাম, িপতার নাম, মাতার নাম, জ� তািরখ, বতর্ মান ও �ায়ী িঠকানা, িশ�াগত েযাগয্তা,
অবসর�া� িবচার িবভাগীয় কমর্কতর্ াগেণর অবসর �হেণর তািরখ, অয্াডেভােকট িহসােব
তািলকাভূ ি�র তািরখ, সু�ীমেকাটর্-এর হাইেকাটর্ িবভাগ, �ম আদালত, েজলা ও অনয্ানয্ আদালতসহ
িবিভ� �াইবুয্নাল, েয সব আইন স�েকর্ িবেশষভােব ওয়ািকবহাল উহা উে�খপূবর্ক �িত�ােনর
নামসহ আইন উপেদ�া িহসােব অতীত অিভ�তা এবং সদয্ েতালা পাসেপাটর্ সাইেজর ৩ (িতন) কিপ
ছিবসহ পূণর্া� দরখা� আগামী ৩১ অে�াবর ২০১৬ ি�ঃ তািরেখর মেধয্ িন��া�রকারীর পিরচালক
(সংগঠন ও প�িত), বাংলােদশ েটিলকিমউিনেকশ� েকা�ানী িলিমেটড, েক�ীয় কাযর্ালয়, ৩৭/ই,
ই�াটন গােডর্ন, ঢাকা-১০০০ এই িঠকানা বরাবর পাঠাইেত হইেব।
১৩। সকল িশ�াগত েযাগয্তা, অিভ�তা, নাগিরক� ইতয্ািদ সনদপে�র ১ম ে�িণর েগেজেটড কমর্কতর্ া
কতৃর্ ক সতয্ািয়ত কিপ এবং চািরি�ক সনদপে�র মূল কিপ আেবদন পে�র সে� দািখল কিরেত
হইেব।

