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!ােনল আইনজীবী িনেয়াগ িব.ি/  
 
ইেলি3িস5 6জনােরশন 6কা:ািন অব বাংলােদশ িলিমেটড (ইিজিসিব) এর মামলা পিরচালনা (উE আদালত ও িনH আদালেত) ও আইনগত পরামশ J 
Kদােনর জL অিভN আইনজীবীেদর িনকট হেত িনেHাQভােব Rােনল আইনজীবী িনেয়ােগর িনিমT দরখাU আহবান করা যােW।  
 

কYাটাগির Rােনল আইনজীবীর 6যাZতা 
‘এ’ কYাটাগির 
 

বাংলােদশ [িKম 6কােট Jর আিপল িবভােগ আইনজীবী িহেসেব অ\] JিQ এবং উQ িবভােগ মামলা পিরচালনায় কমপে^ ২ 
বছেরর অিভNতা।  

‘িব’ কYাটাগির 
 

বাংলােদশ [িKম 6কােট Jর হাইেকাট J িবভােগ আইনজীবী িহেসেব অ\] JিQ এবং উQ িবভােগ মামলা পিরচালনায় কমপে^ 
৬ বছেরর অিভNতা।  

‘িস’ কYাটাগির 
 

বাংলােদশ [িKম 6কােট Jর হাইেকাট J িবভােগ আইনজীবী িহেসেব অ\] JিQ এবং উQ িবভােগ মামলা পিরচালনায় কমপে^ 
৪ বছেরর অিভNতাসহ জজেকােট J মামলা পিরচালনায় ৫ বছেরর অিভNতা। 

 

সকল কYাটাগিরর আইনজীবীগেণর 6^েb KেযাজY অLাL 6যাZতা ও শতJাবলী 
১। Kাথdগণেক অবeই বাংলােদেশ fীgত 6কান িবhিবiালয় হেত আইন িবষেয় kাতক/kাতেকাTর িডিlধারী হেত হেব।  
২। Rােনল আইনজীবীগণ ইিজিসিব’র িবিভn মামলা পিরচালনা করেবন এবং চািহদা 6মাতােবক আইনগত পরামশ J Kদান করেবন এবং ইিজিসিব’র 

6পেমo িসিডউল 6মাতােবক সpানী (ভYাট ও qাr sিতত) KাR হেবন।  
৩। ইিজিসিব’র Rােনল আইনজীবী িহেসেব অ\] JQ থাকাকালীন ইিজিসিব’র িবuেv 6কান মামলা পিরচালনা বা আইনগত পরামশ J িদেত পারেবন না।  
৪। মামলার অlগিত Kিতেবদন িনয়িমত (Kিত ৩ মাস অ\র) িনিদ Jw ছেক ইিজিসিব বরাবর দািখল করেত হেব।  
৫। 6কান মামলায় ইিজিসিব’র িবuেv রায় হেল তাৎ^িণকভােব পরবতd করণীয় িবষেয় ইিজিসিব’েক িলিখতভােব অবিহত করেত হেব।  
৬। 6কান আইনজীবীর 6পশাগত কায Jyম সে\াষজনক না হেল 6কান কারণ দশ Jােনা sিতেরেক তার িনেয়াগ আেদশ বািতল করার ^মতা কzJপ^ 

সংর^ণ কের। 
৭। 6কান কারণ দশ Jােনা sািতেরেক িনেয়াগ িবNি{5 বািতল করার ^মতা ইিজিসিব িলঃ সংর^ণ কের।  

 

দরখাUকারীেক সাদা কাগেজ িনHবিণ Jত ত| ও চািহদা Kিতপালন}ব Jক আেবদন করেত হেব  
১। (ক) নাম, (খ) িপতার/fামীর নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) �ায়ী ও বতJমান/েচ�ােরর �কানা এবং 6ফান ন�র, (ঙ) জ� তািরখ, (চ) িশ^াগত 

6যাZতার িববরণ, (ছ) মহামাL হাইেকাট J/আিপল িবভােগ ও জজেকােট J আইনজীবী িহেসেব তািলকা]িQর সা5 Jিফেকট, (জ) মামলা পিরচালনার 
অিভNতা, (ঝ) নাগিরক� সনদ/জাতীয় পিরচয় পেbর সতYািয়ত কিপ ও সi 6তালা পাসেপাট J সাইেজর ৩ কিপ সতYািয়ত ছিব।  

২। sব�াপনা পিরচালক, ইিজিসিব বরাবর দরখাU আগামী ১২/০৮/২০২১ তািরেখর মে� ডাক 6যােগ/সরাসির অিফস চলাকালীন সমেয়র মে� 
6কা:ানীর কেপ Jােরট দ{ের (ইউিনক হাইটস, 6লেভল-১৪, ১১৭ কাজী নজuল ইসলাম এিভিনউ, ই�াটন গােড Jন, ঢাকা ১২১৭) 6পৗঁছােত হেব। 

৩। কzJপ^ 6য 6কান শতJ িশিথল বা ন�ন শতJ সংেযাজেনর ^মতা সংর^ণ কের।   
 
 
 
          !ব#াপনা পিরচালক  
        ইেলি3িস5 6জনােরশন 6কা:ািন অব বাংলােদশ িলিমেটড 
                       6ফানঃ ৫৫১৩৮৬৩০ 

 
 
 
 
 
 
 

 

“,শখ হািসনার উে3াগ, ঘের ঘের িব67ৎ”  


