বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট
ঈশ্বরেী-৬৬২০, পাবনা।
স্টনদ াগ স্টবজ্ঞস্টি
স্মারক নাং- স্টবএসআরআই/এন-১/২০১৮/2475

তাস্টরখ: 21-06-2018 স্টি.

বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টবএসআরআই), ঈশ্বরেী, পাবনা এর রাজস্ব খাদত স্টনম্নবস্টণ িত শূন্য পদে অস্থা ী স্টিস্টিদত স্টনদ াদগর জন্য
বাাংলাদেদশর প্রকৃত নাগস্টরদকর স্টনকট হইদত েরখাস্ত আহবান করা যাইদতদ েঃক্রস্টিক
পদের নাি, ববতনদেল ও বেড
পে
নাং (জাতী ববতনদেল ২০১৫ অনুযা ী) সাংখ্যা
1. প্রধান স্টশক্ষক
০১
29০০০-63140/- (বেড-৭)

2.

লাইদেরী ান
২২০০০-৫৩০৬০/- (বেড-৯)

0১

ব স

স্টশক্ষাগত বযাগ্যতা ও অস্টিজ্ঞতা

সদব িাচ্চ
৪০ বৎসর

(ক) বকান স্বীকৃত স্টবশ্বস্টবদ্যাল /প্রস্টতষ্ঠান হইদত অন্যূন স্নাতকসহ
স্টবএড/এিএড স্টডেী;
(খ) সরকারী/আধা-সরকারী/স্বা িশাস্টসত/আধা-স্বা িশাস্টসত/
খ্যাতনািা ববসরকারী উচ্চ স্টবদ্যালদ সহকারী প্রধান স্টশক্ষক স্টহসাদব
অন্যূন ০৩ বৎসদরর চাকুরীসহ ১৫ (পদনর) বৎসদরর স্টশক্ষকতার
অস্টিজ্ঞতা;
(গ) স্টশক্ষা জীবদনর সকল স্তদর অন্যূন স্টিতী স্টবিাগ/বেণী থাস্টকদত
হইদব; এবাং
(ঘ) ইাংদরস্টজ ও অাংদক পারেশী প্রাথীদের অোস্টধকার বেও া হইদব।
(ক) বকান স্বীকৃত স্টবশ্বস্টবদ্যাল হইদত েন্থাগার ও তথ্য স্টবজ্ঞান স্টবষদ
অন্যূন স্নাতকসহ স্টিতী বেণীর স্নাতদকাির স্টডেী অথবা েন্থাগার ও
তথ্য স্টবজ্ঞাদন চার ব র বি ােী স্টিতী বেণীর স্নাতক (সম্মান)
স্টডেী; এবাং
(খ) স্টশক্ষা জীবদনর সকল স্তদর অন্যূন স্টিতী স্টবিাগ/বেণী থাস্টকদত
হইদব।

সদব িাচ্চ
3০ বৎসর

স্টনম্নস্টলস্টখত স্টববরণসহ আদবেনপত্র ‘িহাপস্টরচালক, বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরেী-৬৬২০, পাবনা’ বরাবদর আগািী 25/07/2018 স্টি.
তাস্টরদখর িদে অস্টিস চলাকালীন সিদ র িদে বপ ৌঁ াইদত হইদব। স্টনধ িাস্টরত তাস্টরখ ও সিদ র পদর বকান আদবেনপত্র েহণ করা হইদব না।
১।
২।

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদ র ‘িদডল িরি’ অনুযা ী আদবেন কস্টরদত হইদব যাহা Website: www.bsri.gov.bd এ পাও া যাইদব।
আদবেনপদত্রর সদে স্টনম্নবস্টণ িত কাগজপত্রাস্টে সাংযুক্ত কস্টরদত হইদবেঃ
(ক) প্রথি বেণীর সরকারী বগদজদটড কিিকতিা (নািসহ সীল) কর্তিক সতূাস্ট ত সকল স্টশক্ষাগত বযাগ্যতা ও অস্টিজ্ঞতার মূল সনেপদত্রর অনুস্টলস্টপ।
(খ) প্রথি বেণীর সরকারী বগদজদটড কিিকতিা (নািসহ সীল) কর্তিক প্রেি চাস্টরস্টত্রক সনেপত্র।
(গ) প্রথি বেণীর সরকারী বগদজদটড কিিকতিা (নািসহ সীল) কর্তিক সতূাস্ট ত ইউস্টন ন পস্টরষে বচ ারম্যান/বপ রসিা বি র/স্টসটি কদপিাদরশন বি র
কর্তিক প্রেি নাগস্টরকত্ব সনেপদত্রর অনুস্টলস্টপ অথবা মূলকস্টপ।
(ঘ) প্রথি বেণীর সরকারী বগদজদটড কিিকতিা (নািসহ সীল) কর্তিক সতূাস্ট ত সম্প্রস্টত বতালা ০৩ (স্টতন) কস্টপ পাসদপাট ি সাইদজর স্টব।
৩। মুস্টক্তদযাদ্ধা/শহীে মুস্টক্তদযাদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবাং প্রস্টতবন্ধীদের বকাটার বক্ষদত্র ব স সদব িাচ্চ ৩২ বৎসর। ব দসর বক্ষদত্র এস্টিদডস্টিট েহণদযাগ্য হইদব না।
৪। চাকুস্টররত প্রাথীদের যথাযথ কর্তিপদক্ষর িােদি আদবেন কস্টরদত হইদব।
5। স্টনদ াদগর বক্ষদত্র প্রচস্টলত স্টনদ াগ স্টবস্টধ, বজলা বকাটা, মুস্টক্তদযাদ্ধা বকাটা, উপজাতী বকাটা, িস্টহলা বকাটা, প্রস্টতবন্ধী বকাটা সহ অন্যান্য স্টবদশষ বকাটা ও
সরকারী স্টবস্টধ-স্টবধানসহ সরকাদরর সব িদশষ অপরাপর যাবতী স্টবস্টধ-স্টবধান/আদেশ অনুসরণ করা হইদব। ইদতািদে এতেস্টবষদ সরকার কর্তিক বকান
নতুন স্টনদে িশনা জারী হইদল তাহা অত্র স্টনদ াদগর বক্ষদত্র প্রদযাজূ হইদব।
6। আদবেনপদত্রর সস্টহত িহাপস্টরচালক, বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরেী, পাবনা এর অনুকূদল জনতা ব্াাংক স্টলস্টিদটড, বাাংলাদেশ ইক্ষু
গদবষণা ইনস্টিটিউট শাখা, পাবনা বরাবর জনতা ব্াাংক স্টলস্টিদটড এর বয বকান শাখা হইদত সকল পদের জন্য অদিরতদযাগ্য ২০০/- (দুইশত) টাকার
ব্াাংক ড্রািট/বপ-অড িার োস্টখল কস্টরদত হইদব।
7। প্রাথীত পদের নাি ও বপ্ররদকর ঠিকানা ও বকাটার নাি (যস্টে থাদক) খাদির উপর স্পষ্টাক্ষদর স্টলস্টখদত হইদব।
8। মুস্টক্তদযাদ্ধা, উপজাস্টত এবাং প্রস্টতবন্ধীদের বকাটা প্রাথীতার স্ব-পদক্ষ প্রিাণপত্র উপযুক্ত কর্তিপক্ষ কর্তিক সতূাস্ট ত কস্টর া আদবেনপদত্রর সস্টহত োস্টখল
কস্টরদত হইদব।
9। আদবেনকারী মুস্টক্তদযাদ্ধা/শহীে মুস্টক্তদযাদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হইদল আদবেনকারী বয মুস্টক্তদযাদ্ধা/শহীে মুস্টক্তদযাদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা এই
িদিি সাংস্ট্ষ্ট ইউস্টন ন পস্টরষদের বচ ারম্যান/স্টসটি কদপিাদরশদনর ও াড ি কাউস্টিলর ও বপ রসিার বি র/কাউস্টিলর কর্তিক প্রেি সাটিস্টি িদকট
আদবেনপদত্রর সস্টহত সাংযুক্ত কস্টরদত হইদব।
১0। প্রাি সকল আদবেনপত্র প্রাথস্টিক বা াইদ র পর বকবলিাত্র উপযুক্ত প্রাথীদেরদক স্টলস্টখত পরীক্ষা এবাং স্টলস্টখত পরীক্ষা উিীণ ি প্রাথীদেরদকই বি স্টখক
পরীক্ষা অাংশেহদণর জন্য আহবান জানাদনা হইদব। স্টলস্টখত ও বি স্টখক পরীক্ষা উপস্টস্থত হইবার জন্য বকান প্রকার টিএ/স্টডএ প্রোন করা হইদব না।
১1। স্টনদ াগদযাগ্য পেসাংখ্যা হ্রাস/বৃস্টদ্ধর ক্ষিতা কর্তিপদক্ষর স্টনকট সাংরস্টক্ষত থাস্টকদব।
১2। বকান কারণ েশিাদনা ব্স্টতদরদক বয বকান আদবেন পত্র বাস্টতলসহ স্টনদ াগ সাংক্রান্ত বয বকান স্টসদ্ধান্ত েহদণর ক্ষিতা বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা
ইনস্টিটিউট কর্তিপক্ষ সাংরক্ষণ কদরন।
স্বাক্ষস্টরত/21/06/2018 স্টি.
প্রধান, প্রশাসন স্টবিাগ
স্টবএসআরআই, ঈশ্বরেী, পাবনা

