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বাংলােদশ িষ গেবষণা ফাউে শন এর অথায়েন বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উেটর উি দ রাগত  িবভােগর অধীেন বা বায়নধীন 
Sustainable management of blast, sheath blight and bacterial blight diseases of rice 
through nano-particles (NPs) (Project ID No. TF 71-C/20) শীষক গেবষণা কে র জ  িন বিণত শেত স ণ 
অ ায়ী িভি েত ক  ময়ােদর জ  (িডেস র ১২, ২০২৩ ি ঃ পয ) বাংলােদেশর ত নাগিরকগেণর িনকট হেত িলিখত দরখা  আহবান করা 
যাে । 
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আেবদেনর যা তা 

২ িরসাচ 
অ ােসািসেয়ট 
( ল-টাইম) 

১ (এক) ২৫,০০০/-  কান ী ত িব িব ালয় থেক িষ/ বােয়ােটকেনালজী/ এে ােটকেনালিজ/ 
সংি  িবষেয় তম াতক িডি  । 

 সংি  িবষেয় অিভ  াথ েক অ ািধকার দওয়া হেব । 

১। আ হী াথ েক আগামী ১৫/০৬/২০২২ ি . তািরেখর মে  অিফস চলাকালীন সমেয় ( াথ র নাম, িপতা ও মাতার নাম, জ  তািরখ, বতমান ও 
ায়ী কানা, িশ াগত যা তা, অিভ তা (যিদ থােক), জাতীয় পিরচয় ন র, মাবাইল ন র ইত ািদ) উে খ বক সাদা কাগেজ িলিখত 

আেবদনপ  (কাভার লটার) িন  া রকারী বরাবর সরাসির/ডাকেযােগ জমা িদেত হেব। আেবদেনর শষ তািরেখর পর কান আেবদন 
হণ/িবেবচনা করা হেব না।  

 

২। আেবদন পে র সােথ িন িলিখত ড েম  থম ণীর কমকতা ক ক সত ািয়ত কের জমা িদেত হেব: 
(ক) ণা  জীবন া  (সত ািয়ত করার েয়াজন নই) 
(খ) িশ াগত যা তার ল/সামিয়ক সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(গ) স িত তালা পাসেপাট সাইেজর ই কিপ রিঙন ছিব 
(ঘ) ানীয় ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/ পৗরসভার ময়র/িস  কেপােরশেনর ওয়াড কাউি ল ক ক দ  নাগিরক  সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(ঙ) অিভ তা সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ ( েযাজ  ে ) 
(চ) গেবষণাপে র ১ম পাতার সত ািয়ত ফেটাকিপ ( েযাজ  ে ) 
 

৩। িরসাচ অ ােসািসেয়ট িনেয়ােগর ে  িব ি র তািরেখ াথ র সেবা  বয়সসীমা ৩০ বছর হেব। ি েযা া পা েদর সেবা  বয়সসীমা ৩২ বছর 
হেব। তেব অিভ  াথ েদর ে  বয়স িশিথল যা । 

 

৪। ণ/অস ণ আেবদনপ  কান কারন দশােনা ছাড়াই বািতল বেল গ  হেব।  
 

৫। া  আেবদনপ  স হ াথিমক বাছাইেয়র পর ক পে র িবেবচনায় কবলমা  উপ  াথ গণেক মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  ডাকা 
হেব।  

 

৬। াথ র মৗিখক পরী ার সময় সকল সনদপে র লকিপ দশন করেত হেব।  
 

৭। পরী ায় অংশ হেণর জ  কান এ/িডএ দয়া হেব না।  

 

 
 

(ড. মাঃ আ ল লিতফ) 
ি ি পাল ইনেভি েগটর  
Sustainable management of blast, sheath blight and bacterial blight 

diseases of rice through nano-particles (NPs) (Project ID No. TF 71-C/20) এবং  
িসএসও এবং িবভাগীয় ধান, উি দ রাগত  িবভাগ,  
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট (ি ), গাজী র ১৭০১। 
ই- মইল: alatif1965@yahoo.com 



সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ িরত হেলাঃ  
 
১. িনবাহী পিরচালক, কিজএফ, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল, ফামেগট, ঢাকা-১২১৫।   
২. পিরচালক ( শাসন ও সাধারন পিরচযা), বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র-১৭০১। 
৩. পিরচালক (গেবষণা) বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র-১৭০১। 
৪. মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র-১৭০১। 
৫. সহকারী া ামার, আইিস  সল, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র-১৭০১। 
৬. না শ বাড, বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি ল, ফামেগট, ঢাকা-১২১৫। 
৭. না শ বাড, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট, গাজী র-১৭০১। 
৮. না শ বাড বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট, গাজী র-১৭০১।   
৯. অিফস কিপ। 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


