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ণী/ সমমােনর জিপএ সহ (২.৫০)

াতক বা

সমমােনর িড ী ।
িবএড/িস-ইন-এড কাস স
অিভ

কারী হেত হেব।
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৫ বছেরর বা ব অিভ

তা থাকেত হেব।

াথ েদর অ ািধকার দওয়া হেব।

উটার চালনায় পারদশ হেত হেব।

প া বহমুখী সত িনমাণ

কে র আওতায় সরাসির

িত

পিরবােরর স ানেদর অ ািধকার দয়া হেব।
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এি ল ৯, ২০১৯

অ া াই করার আেগ পড়ুন
িব:

:

এ িনেয়াগ িব

ি

কােশর কারেণ কতৃপ

পরী

া

হন িকংবা

াথ ত পেদ িনেয়াগ

দান করেত বাধ থাকেব না।

আেবদন প িত
অন ান শতাবলী :
১। িনেয়াগ া েক সাব িনক কমএলাকায় অব ান কের কাজ করেত হেব।
২। াথ েক অবশ ই িলিখত ও মৗিখক পরী ায় অংশ হন করেত হেব।
৩। পরী ায় অংশ হেনর জন কান কার টএ/িডএ দান করা হেব না।
আ হী যাগ াথ েদরেক িনবাহী পিরচালক, িরেসাস ইি ে শন স ার (িরক) বাড়ী #২০, রাড # ১১ (নতন) ৩২
(পুরাতন) ধানম
আ/এ ঢাকা-১২০৯ বরাবর দরখা (২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব, িশ াগত ও অিভ তার সনদ,
জাতীয় পিরচয় প এবং িত
ব
র িত
তার মাণ িহেসেব পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপসহ পুণা জীবন
বৃ া ও যাগােযােগর জন স য় মাবাইল ন রসহ) সরাসির অথবা ডাকেযােগ আগামী ২০/০৪/২০১৯ ইং তািরেখর মেধ
পৗ ছােত হেব।
খােমর উপর অবশ ই পেদর নাম উে খ করেত হেব। অস ুন আেবদন প ও দ তথ িমথ া মািণত হেল আেবদন
প সরাসির বািতল বেল গণ হেব। ধুমা বাছাইকৃতেদর িনবাচনী পরী ায় ডাকা হেব। খােমর উপর পেদর নাম অবশ ই
উে খ করেত হেব।
আেবদেনর শষ তািরখ: এি ল ২০, ২০১৯
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