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৬. জন্ স্থান (বজরা):
ফছয

ভা

ফততভান

কভাফাইর/বেবরবপান নম্বয:
১৩. কজন্ডায:
১৫. কা:
বক্ষাগত কমাগ্যতা:
বক্ষা প্রবতষ্ঠান
াবয ন

অবতবযক্ত কমাগ্যতা (মবদ থাব )
অববজ্ঞতায বফফযণ (প্রবমাজয কক্ষবে):
ক াো (টি বদন)
মুবক্তবমাদ্ধা/ীদ মুবক্তবমাদ্ধাবদয পুে- ন্যা/পুে- ন্যায পুে ন্যা

বদন

স্থায়ী

ই-কভইর (মবদ থাব )

কফার্ ত/বফশ্ববফদ্যারয়

কগ্রর্/বেণী/বফবাগ

াযীবয প্রবতফন্ধী

চারান/ব্াাং ড্রাপে/ব-অর্ তায নম্বয:
তাবযখ
বদ ন ভা  ফ ৎ 
ব্াাং ও াখায নাভ:
২১. বফবাগীয় প্রাথী ব না (টি বদন)
যাঁ
না
প্রবমাজয নয়
ত
আবভ এ ভবভত অঙ্গী ায যবছ কম, ওবয ফবণ তত তথ্যাফবর ম্পূণ ত তয। কভৌবখ যীক্ষায ভয় উবিবখত তথ্য প্রভাবনয জন্য  র মূর াটিবপব
েও
কয র্ তে উস্থান যফ। ক ান তথ্য অতয প্রভাবনত বর আইনানুগ াবি কবাগ যবত ফাধ্য থা ফ।
তাবযখ
বদ ন
ভা  ফ ৎ
 য
প্রাথীয স্বাক্ষয
২০.

য

ফাাংরায়:
ইাংবযজীবত (ফড় াবতয অক্ষবয):

য

ফাাংরাবদ সুগাযক্র গবফলণা ইনবিটিউে
ঈশ্বযদী-৬৬২০, াফনা।
পুনঃবনবয়াগ বফজ্ঞবি
স্মায নাং- বফএআযআই/এন-১/২০১9/১৬৪৮

তাবযখ-১৪/০৩/২০১৯বি.

ফাাংরাবদ সুগাযক্র গবফলণা ইনবিটিউে (বফএআযআই), ঈশ্বযদী, াফনা এয যাজস্ব খাবত বনম্নফবণ তত শূন্য বদ অস্থায়ী বববিবত বনবয়াবগয জন্য
ফাাংরাবদবয প্রকৃত নাগবযব য বন ে ইবত দযখাি আফান যা মাইবতবছঃক্রবভ
নাং
1।

বদয নাভ ও কফতনবের
(জাতীয় কফতনবের ২০১৫ অনুমায়ী)
 াযী বক্ষ (দাথ ত বফজ্ঞান)
১৬০০০-৩৮৬৪০/- কগ্রর্-১০

দ াংখ্যা
(টি)
০1 টি

ফয়

বক্ষাগত কমাগ্যতা ও অববজ্ঞতা

বফ তাচ্চ ৩০ ফৎয

( ) ক ান স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় ইবত াংবিষ্ট বফলবয় স্নাত 
বফ.এর্ বর্গ্রী; এফাং
(খ) বক্ষা জীফবন  র যীক্ষায় অন্যযন বিতীয় বফবাগ/বেণী
থাব বত ইবফ;
(গ) অববজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীবদয অগ্রাবধ ায কদওয়া ইবফ।

বনম্নবরবখত বফফযণ আবফদনে ‘ভাবযচার , ফাাংরাবদ সুগাযক্র গবফলণা ইনবিটিউে, ঈশ্বযদী-৬৬২০, াফনা’ ফযাফবয আগাভী
08/04/2019 বি. তাবযবখয ভবধ্য অবপ চরা ারীন ভবয়য ভবধ্য কৌৌঁছাইবত ইবফ। বনধ তাবযত তাবযখ ও ভবয়য বয ক ান আবফদনে গ্রণ যা
ইবফ না। উবিখ্য কম, ইবতাপূবফ ত মাাযা আবফদন বযয়াবছন তাাবদয পুনযায় আবফদন যায প্রবয়াজন নাই।
১।

ফাাংরাবদ সুগাযক্র গবফলণা ইনবিটিউে এয Website: www.bsri.gov.bd এ প্রদি ভবর্র পযভ অনুমায়ী আবফদন বযবত
ইবফ।
২। আবফদনবেয বঙ্গ বনম্নবরবখত াগজোবদ াংযুক্ত বযবত ইবফঃ
( ) প্রথভ কেণীয কগবজবের্ ভত ততা র্তত (নাভ) তযাবয়ত  র বক্ষাগত কমাগ্যতা ও অববজ্ঞতায মূর নদবেয অনুবরব।
(খ) প্রথভ কেণীয কগবজবের্ ভত ততা র্তত প্রদি চাবযবে নদে।
(গ) প্রথভ কেণীয কগবজবের্ ভত ততা র্তত (নাভ) তযাবয়ত ইউবনয়ন বযলদ কচয়াযম্যান/বৌযবা কভয়য/বটি বতাবযন কভয়য র্তত
প্রদি নাগবয ত্ব নদবেয অনুবরব।
(ঘ) প্রথভ কেণীয কগবজবের্ ভত ততা র্তত তযাবয়ত ম্প্রবত কতারা ০৩ (বতন) ব াবাে ত াইবজয ছবফ।
3। 08/04/2019 বি. তাবযবখ প্রাথীয ফয় ৩০ ফছবযয ভবধ্য ইবত ইবফ। তবফ শুধুভাে মুবক্তবমাদ্ধা/ীদ মুবক্তবমাদ্ধায ন্তান এফাং প্রবতফন্ধী
প্রাথীবদয কক্ষবে ফয়ীভা ৩২ ফছয ম তন্ত (স্ববক্ষ াংবিষ্ট নদ দাবখর াববক্ষ) প্রবমাজয ইবফ। ফয় বনরূবণয কক্ষবে এবপবর্ববে
গ্রণবমাগ্য নয়।
৪। চাকুবযযত প্রাথীবদয মথামথ র্ততবক্ষয ভাধ্যবভ আবফদন বযবত ইবফ।
5। বনবয়াবগয কক্ষবে প্রচবরত বনবয়াগ বফবধ-বফধান য াবযয ফ তবল অযায মাফতীয় বফবধ-বফধান/আবদ প্রবমাজয ইবফ। ইবতাভবধ্য
এতদবফলবয় য ায র্তত ক ান নতুন বনবদ তনা জাযী ইবর তাা অে বনবয়াবগয কক্ষবেও প্রবমাজয ইবফ।
6। আবফদনবেয বত ভাবযচার , ফাাংরাবদ সুগাযক্র গবফলণা ইনবিটিউে, ঈশ্বযদী, াফনা ফযাফয জনতা ব্াাং বরবভবের্, ফাাংরাবদ
ইক্ষু গবফলণা ইনবিটিউে াখা, াফনা এয অনুকূবর কম ক ান তপবরী ব্াাং ইবত ২০০/- (দুইত) ো ায (অবপযতবমাগ্য) ব্াাং
ড্রাপে/ব-অর্ তায দাবখর বযবত ইবফ।
7। প্রাথীত বদয নাভ ও কপ্রযব য ঠি ানা খাবভয উয স্পষ্টাক্ষবয বরবখবত ইবফ।
8। প্রাি  র আবফদনে প্রাথবভ ফাছাইবয়য য ক ফরভাে উযুক্ত প্রাথীবদযব ই বরবখত যীক্ষায় র্া া ইবফ। যফতীবত ক ফরভাে বরবখত
যীক্ষায় উিীণ ত প্রাথীবদযব ই কভৌবখ যীক্ষায় র্া া ইবফ। বরবখত ও কভৌবখ যীক্ষায় উবস্থত ইফায জন্য ক ান প্র ায টিএ/বর্এ প্রদান যা
ইবফ না।
9। বনবয়াবগয কক্ষবে ক াো াংক্রান্ত য াবযয ফ তবল নীবতভারা অনুযণ যা ইবফ।
10। বনবয়াগবমাগ্য দাংখ্যা হ্রা/বৃবদ্ধয ক্ষভতা র্ততবক্ষয বন ে াংযবক্ষত থাব বফ।
১1। ক ান াযণ দতাবনা ব্বতবযব কম ক ান আবফদন ে ফাবতর বনবয়াগ াংক্রান্ত কম ক ান বদ্ধান্ত গ্রবণয ক্ষভতা ফাাংরাবদ সুগাযক্র
গবফলণা ইনবিটিউে র্ততক্ষ াংযক্ষণ বযন।
/১৪/০৩/২০১৯
প্রধান, প্রান বফবাগ
বফএআযআই, ঈশ্বযদী, াফনা

