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স্মাযক নাং-উএ/ল্যাফঃ/স্কুর এন্ড কডরজ/ফগ/১০/২০২০/১৯১ তাপযখঃ 
০৮ আষাঢ়, ১৪২৭ ফঙ্গাব্দ 

২২ জুন, ২০২১ পিস্টাব্দ 

পনডয়াগ পফজ্ঞপি 
 

ল্লী উন্নয়ন একাডডভী, ফগুড়া কর্তকৃ পযচাপরত ল্লী উন্নয়ন একাডডভী ল্যাফডযটযী স্কুর এন্ড কডরজ, ফগুড়ায জন্য একজন অধ্যক্ষ 

আফশ্যক। উযুক্ত আগ্রী প্রাথীডদয পনকট ডত পনম্নস্বাক্ষযকাযী ফযাফয আডফদন শপ্রযডেয জন্য আহ্বান কযা মাডে। 

 

ডদয নাভ : অধ্যক্ষ (উচ্চ ভাধ্যপভক পফদ্যারয়/স্কুর এন্ড কডরজ)। 

শফতনবাতাপদ  

 

: এভপওভুক্ত পক্ষকডদয শক্ষডে শফযকাপয পক্ষা প্রপতষ্ঠাডনয (স্কুর ও কডরজ ) 

জনফরকাঠাডভা ও এভ .প.ও. নীপতভারা-২০২১ অনুমায়ী। অথবা, নন-এমপও ও 

চুপিপিপিক পনয় ায়ের ক্ষেয়ে ক্ষবতনিাতাপদ আয় াচনা সায়য়ে পনধ ধারণ করা হয়ব। 

পক্ষাগত শমাগ্যতা (ন্যূনতভ) : স্বীকৃত পফশ্বপফদ্যারয় ডত স্নাতডকাত্তয পডগ্রী/ভভান অথফা স্বীকৃত পফশ্বপফদ্যারয় ডত ৪ 

ফছয শভয়াপদ স্নাতক (ম্মান) পডগ্রী/ভভান। 

অপবজ্ঞতা : এভপওভূক্ত অথফা ননএভপওভূক্ত কডরডজ উাধ্যক্ষ /কাযী অধ্যাক ডদ ০৩ 

ফছডযয অপবজ্ঞতা প্রবালক /কাযী অধ্যাক ডদ ১২ ফছডযয পক্ষকতায 

অপবজ্ঞতা। অথফা, চুপক্তপবপত্তক পনডয়াডগয শক্ষডে, যকাযী/শফযকাযী স্কুর ও কডরডজ 

কভডক্ষ ০২ ফছডযয প্রাপনক কাডজয অপবজ্ঞ তা অধ্যক্ষ /উাধ্যক্ষ/ 

অধ্যাক/ডমাগী অধ্যাক/কাযী অধ্যাক ডদ কভযৃত পছডরন /আডছন শুধুভাে 

তাযাই আডফদন কযডত াযডফন। 

আডফদন ে জভাদাডনয শল তাপযখ : ৩১ জুরাই, ২০২১ পি:। 
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আডফদডনয তাৃফরী: 

১। বাপত, ল্লী উন্নয়ন এ কাডডভী ল্যাফডযটযী স্কুর এন্ড কডরজ (Rural Development Academy Laboratory 

School & College, Sherpur, Bogura) ফযাফয আডফদন কযডত ডফ। 

২। আডফদডনয াডথ সুপনপদষৃ্ট ছডক জীফন বৃত্তান্ত জভা প্রদান কযডত ডফ। জীফন বৃত্তাডন্তয ছক স্কুর এন্ড কডরডজয ওডয়ফ াইডট 

(Website: www.rdalsc.edu.bd) াওয়া মাডফ। 

৩। আডফদন ডেয াডথ (ক) ম্প্রপত শতারা ০২ কপ াডাট ৃাইডজয ছপফ (খ) পক্ষাগত শমাগ্যতা ও অপবজ্ঞতায নদডেয 

কপ (গ) প্রথভ শেপেয শগডজডটড কভকৃতাৃ কর্তকৃ  প্রদত্ত চাপযপেক নদে (ঘ) ইউপনয়ন/শৌযবায শচয়াযম্যান/শভয়য কর্তকৃ 

প্রদত্ত নাগপযকত্ব নদে (ঙ) জাতীয় পযচয়ডেয কপ (চ) বাপত, ল্লী উন্নয়ন একাডডভী ল্যাফডযটযী স্কুর এন্ড কডরজ , 

ফগুড়ায অনুকূডর জনতা ব্াাংডকয শম শকান াখা ডত ৫০০/- টাকায ব্াাংক ড্রাপট/শ-অডাৃয (অডপযৎডমাগ্য) াংযুক্ত কযডত 

ডফ। (ছ) আডফদন ডেয াডথ াংযুক্ত কর পডটাকপ প্রথভ শেপেয শগডজডটড কভকৃতাৃ কর্তকৃ তূাপয়ত ডত ডফ। 

৪। চাকপযযত প্রাথীডদয মথামথ কর্তৃডক্ষয ভাধ্যডভ আডফদন কযডত ডফ। 

৫। ইডতাপূডফ ৃমাযা আডফদন কডযশছন, তাডদয পুনযায় আডফদডনয প্রডয়াজন শনই। 

৬। অম্পূে ৃও পফরডে প্রাি আডফদন ফাপতর ফডর গণ্য ডফ। ডাক পফবাডগয পফরডেয জন্য কর্তৃক্ষ শকান আডফদন গ্রে কযডত 

ফাধ্য থাকডফ না। 

৭। পনডয়াগ যীক্ষায় অাংগ্রডেয জন্য শকান টিএ/পডএ প্রদান কযা ডফ না। 

৮। কর্তৃক্ষ পনডয়াগ পফজ্ঞপিয শম শকান ত ৃপযফতনৃ ফা  াংডাধন এভনপক ম্পূ ে ৃপনডয়াগ পফজ্ঞপি  ফাপতর কযায অপধকায 

াংযক্ষে কডযন। 

৯। পনডয়াডগয পফলডয় কর্তৃডক্ষয পদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফডর গণ্য ডফ। 

 

 

ভাপযচারক 

ল্লী উন্নয়ন একাডডভী, ফগুড়া 

ও 

বাপত 

গবপনাৃং ফপড 

ল্লী উন্নয়ন একাডডভী ল্যাফডযটযী স্কুর এন্ড কডরজ, শযপুয, ফগুড়া। 


