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�ারক নং-২৪.০৬.০০০০.০০৭.১১.০০৭.১৬.২৫৫৬      তািরখঃ ৩১/০৩/২০১৬  
 

'' িনেয়াগ িব�ি� '' 
 

 বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র বা�বায়নাধীন ''বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না" শীষ �ক 
�কে�র আওতায় িন�বিণ �ত পেদ স�ণ � অ�ায়ী িভি�েত ��মা� �ক� �ময়াদকালীন সমেয়র জ� িনেয়ােগর লে�� পেদর পাে�� বিণ �ত 
সা�� (Consolidate) �বতেন �যা�তাস�� বাংলােদেশর �ায়ী নাগিরকেদর িনকট হেত িনধ �ািরত আেবদন ফেম � দরখা� আহবান করা 
যাে�। 
 
�িমক 

নং 
পেদর নাম ও সা�� �বতন পদ সং�া সেব �া� বয়সসীমা িশ�াগত �যা�তা 

১। �রশম �িতপাদক (��ড-১৫) 
সব �সা�� �বতন- 
৩০-০৬-২০১৬ পয �� ১৩,০০০/- 
০১-০৭-২০১৬ �থেক ১৬,২৫০/- 
 
 

(ক) ০৭ (�ি�েযা�া �কাটায়) 
(খ) ০৫ (অ�া� �কাটায়) 
উভয় ��ে� পদ সং�া �ি� 
হেত পাের। 

বয়স অ�ধ �-৩০ 
�ি�েযা�া/শহীদ 

�ি�েযা�ার স�ান/ 
�িতব�ীেদর ��ে� 

৩২ বছর। 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও 
�িশ�ণ ই���উট হেত ২(�ই) 
বছেরর সা� �িফেকট �কাস � পাস 
অথবা �কান �ী�ত িব�িব�ালয় 
হেত উি�দিব�া/�ািণিব�ায় 
�াতক পাস। 

২। ওয়াক� এ�ািসস�া� (��ড-১৬) 
সব �সা�� �বতন- 
৩০-০৬-২০১৬ পয �� ১২,৫০০/- 
০১-০৭-২০১৬ �থেক ১৫,৬৫০/- 
 

০১ বয়স অ�ধ �-৩০ 
�ি�েযা�া/শহীদ 

�ি�েযা�ার স�ান/ 
�িতব�ীেদর ��ে� 

৩২ বছর 

উ� মা�িমক পাশ অথবা 
সমমান। 

 
শত�স�হঃ 
 
১। িব�ি�েত উি�িখত পদ�েলা স�ণ � অ�ায়ীভােব ��মা� �ক� �ময়াদকালীন সমেয়র জ� বহাল থাকেব। 
২। আেবদন পে�র “ছক” বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ওেয়ব সাইট www.bsb.gov.bd �থেক ডাউন �লাড করার পর 

যথাযথভােব �রণ কের আেবদন করেত হেব। 
৩। ১ম ��িণর �গেজেটড কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত ৩ কিপ পাসেপাট � সাইেজর ছিব আেবদন পে�র সােথ সং�� কের ��রণ করেত 

হেব। 
৩। খােমর উপর বাম িদেক পেদর নাম, িনজ �জলার নাম ও �কাটার নাম (�েযাজ� ��ে� ) উে�খ করেত হেব। 
৪। পরী�ার িফ বাবদ �ক� পিরচালক (বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না) বাংলােদশ �রশম 

উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী এর অ��েল �য �কান তফিশল �াংক হেত ১৫০/- (একশত প�াশ) টাকার �াংক �াফ�  (অেফরতেযা�) 
আেবদেনর সােথ জমা িদেত হেব। 

৫। (ক) আেবদনপ� আগামী ২৮-০৪-২০১৬ি�ঃ তািরেখর (অিফস চলাকালীন সময়) মে� ডাকেযােগ/সরাসির  �ক� পিরচালক,              
বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, �রশম ভবন, 
বািলয়া��র, রাজশাহী বরাবের ��রণ/�পৗছােত হেব। 

 (খ) অস�ণ �/���ণ � আেবদনপ� বা িনধ �ািরত সমেয়র পর �া� �কান আেবদন প� �হণেযা� হেব না। 
(গ) ১০/- টাকার ডাক �িকটসহ খােমর উপের পেদর নাম এবং �াথ�র িনজ বত�মান �কানা খােমর ডান পােশ �াপেকর জায়গায় 
িলখা স�িলত ৯''৪'' সাইেজর এক� খাম (�াথ�র িনকট �েবশপ� ��রেণর জ�)আেবদেনর সােথ অব�ই দািখল করেত হেব। 

৬। আেবদন বাছাইেয়র পর �কবল উপ�� িবেবিচত �াথ�েদর িলিখত ও �মৗিখক পরী�ায় ডাকা হেব। িনব �াচনী পরী�ায় অংশ�হেণর 
জ� �াথ�েদর �কান �কার �এ/িডএ �দান করা হেব না। 

৭। �মৗিখক পরী�ার সময় �াথ�েদর অব�ই সকল সনদ পে�র �ল কিপ �দশ �ন করেত হেব। 
 

চলমান পাতা/২ 
:২: 

 
৮। উপিরউ� পেদ িনেয়ােগর ��ে� �কাটাসহ অ�া� সরকাির িবিধ-িবধান অ�সরণ করা হেব। 
৯। আেবদন প� বাছাই ও িনেয়ােগর ��ে� ক��পে�র িস�া� �ড়া� বেল গ� হেব। 
১০। ক��প� সরকাির িবিধ-িবধােনর সােথ সাংঘিষ �ক নয়, এমনভােব �কান শত� পিরবত�ন বা অিতির� শত� সংেযাজন করেত পারেব। 
১১। ক��প� �কান কারণ দশ �ােনা �িতেরেক িনেয়াগ িব�ি� আংিশক বা স�ণ � বািতল করার �মতা সংর�ণ কের। 
 
  
   বােরউেবা/রাজ/জন-০৯/৩১-০৩-১৬  
                                                                                                                                  �া�িরত 
                                                                                                                         তািরখ:৩১/০৩/২০১৬ 
                                                                                                                        (�মাঃ �সরা�ল ইসলাম) 

                        �ক� পিরচালক 
                             বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও 

                              উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না।  


