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স্মারক নং- ৪৭.৬৪.১০৮৮.০১৪.১১.০৭৭.২০.৩০১ তাররখঃ 
20 জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ 

03 জুন, ২০২১ রিস্টাব্দ 

ননয় োগ নিজ্ঞনি 

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডেএ), বগুড়া’র ডনডে বডণ িত শূন্য পদসমূহ পূরডণর যন্য প্রকৃত বাাংলাডদশী নাগডরকডদর ডনকে হডত দরখাস্ত আহবান করা 

যাডছেঃ 

ক্রডমক 

নাং 

পডদর নাম ও মবতনডেল 

(যাতীয় মবতনডেল, ২০১৫ 

অনুযায়ী) 

পডদর 

সাংখ্যা 

ডশক্ষাগত মযাগ্যতা ও অডভজ্ঞতা 

১। গাড়ীচালক  

োকা ৯৩০০-২২৪৯০/- 

(মেে- ১৬) 

০১ (এক)টি 

(ক) অষ্টম মেডণ বা জুডনয়র স্কুল সাটি িড ডকে বা সমমাডনর পরীক্ষায় উত্তীণ ি; এবাং 

(খ) জ্বধ ড্রাইডভাং লাইডসন্স এর অডধকারী হডত হডব। অডভজ্ঞ প্রার্থীডদর অোডধকার মদয়া 

হডব। 

২। মচৌডকদার-কাম-কুক 

টোকো ৮২৫০-২০০১০/- 

(মেে- ২০) 

০১ (এক)টি 

(ক) অষ্টম শ্রেণী িো জুনন র স্কুল সোটি িনিয়কট িো সমমোয়নর পরীক্ষো  উত্তীণ ি; এিং  

(খ) রন্ধন কোয়ে ৫ (পাঁচ) িৎসয়রর অনিজ্ঞতো থোকয়ত হয়ি। 

 

প্রার্থীডক যনপ্রশাসন মন্ত্রণালডয়র প্রশাসন-১ শাখার 29 ডেডসম্বর ২০১৪ তাডরডখর স্মারক নাং-০৫.১১০.০০০০.০০.০০.০৮৯.১৪-০১ পডরপডে উডল্লডখত 

চাকডরর আডবদডনর মডেল  রম অনুযায়ী মহাপডরচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বরাবডর আডবদন করডত হডব যা আরডেএ’র ওডয়বসাইে 

www.rda.gov.bd এ পাওয়া যাডব। আডবদন আগামী ২৪ জুন ২০২১ডি. তাডরখ অড স চলাকালীন সমডয়র মডে মহাপডরচালডকর কায িালডয় মপৌৌঁছাডত 

হডব।  

০২। ক্রডমক নাং ০১ এ উডল্লডখত পডদ গত ৩০/১২/২০২০ ডি. তাডরডখ যাডরকৃত একাডেমীর ডনডয়াগ ডবজ্ঞডির মপ্রডক্ষডত যারা আডবদন কডরডছডলন, 

তাডদর পুনরায় আডবদন করার প্রডয়াযন মনই। 

০৩। প্রাি আডবদন সমূডহর মডে মযাগ্য ডবডবডচত প্রার্থীডদর তাডলকা ২৫ জুন ২০২১ ডি. তাডরডখ এবাং পরীক্ষার আসনডবন্যাস ও সময়সূচী ২৬ জুন ২০২১ 

ডি. তাডরডখ আরডেএ’র ওডয়বসাইডে প্রকাশ করা হডব। প্রার্থীডদর অনুকূডল পৃর্থক মকান প্রডবশপে ইস্যৈ করা হডব না; ওডয়বসাইে মর্থডক প্রডবশপে 

োউনডলাে কডর ডপ্রন্ট ডনডত হডব এবাং পরীক্ষার সময় প্রডবশপে সডে আনডত হডব। 

০৪। ডনডয়াগ পরীক্ষা আগামী ২৮ জুন ২০২১ ডি. তাডরডখ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় অনুডষ্ঠত হডব। 

 

শতিাবলীেঃ 

(ক) আডবদনকারীডক মহাপডরচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া’র অনুকূডল পরীক্ষার ড  বাবদ ১নাং ক্রডমডকর পডদর যন্য ১০০/- (একশত) োকা 

এবাং ২নাং ক্রডমডকর পডদর যন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) োকার মপাষ্টাল অে িার/ব্াাংক ড্রা ে/মপ-অে িার (অড রৎডযাগ্য) সাংযুক্ত করডত হডব। 

(খ) খাডমর উপর পডদর নাম অবশ্যই উডল্লখ করডত হডব। স্বাক্ষরডবহীন, অস্পষ্ট, অসম্পূণ ি ও ডনধ িাডরত তাডরডখর পর প্রাি আডবদনপে সরাসডর বাডতল 

বডল গণ্য হডব। 

(গ) আডবদনপডের সাডর্থ সদ্য মতালা পাসডপাে ি সাইডযর ০৩ (ডতন) কডপ সতৈাডয়ত ছডব (পার্শ্ি ছডব েহণডযাগ্য হডব না) সাংযুক্ত করডত হডব। 

আডবদনপডের সাডর্থ মকান সনদপে সাংডযাযডনর প্রডয়াযন মনই। তডব মমৌডখক পরীক্ষার সময় সকল সনদ পডের এক মসে সতৈাডয়ত  ডোকডপসহ মূল 

কডপ সডে আনডত হডব। 

(ঘ) আডবদনকারীর বয়স ২৪ জুন, ২০২১ডি. তাডরডখ ন্যৈনতম ১৮ (আঠাডরা) বছর এবাং সডব িাচ্চ ৩০ (ডেশ) বছর হডত হডব। তডব মুডক্তডযাদ্ধা/শহীদ 

মুডক্তডযাদ্ধার সন্তান এবাং শারীডরক প্রডতবন্ধীডদর মক্ষডে বয়সসীমা ৩২ (বডেশ) বছর পয িন্ত ডশডর্থলডযাগ্য। 

(ঙ) প্রার্থী ডনব িাচনকাডল সরকাডরর প্রচডলত মকাো পদ্ধডত অনুসরণ করা হডব। 

(চ) প্রার্থী মুডক্তডযাদ্ধা/শহীদ মুডক্তডযাদ্ধার সন্তান/নাডত-নাতনী হডল প্রার্থীডক তার ডপতা/মাতা/দাদা-দাডদ/নানা-নানীর মুডক্তডযাদ্ধা প্রমাডণর যন্য মুডক্তডযাদ্ধা 

সনদপডের অনুডলডপ, মগডযডের সাংডিষ্টাাংডশর  ডোকডপ ও মুডক্তডযাদ্ধার সাডর্থ সম্পকি উডল্লখপূব িক ইউডপ মচয়ারম্যান কর্তিক প্রদত্ত প্রতৈয়নপে/উপযুক্ত 

সনদসহ ডপতা/মাতার যাতীয় পডরচয় পডের কডপ প্রর্থম মেডণর সরকাডর কম িকতিা কর্তিক সতৈাডয়ত কডর মমৌডখক পরীক্ষার সময় দাডখল করডত হডব। 

(ছ) সরকাডর/আধা-সরকাডর/স্বায়ত্বশাডসত প্রডতষ্ঠাডন চাকুরীরত প্রার্থীডদর প্রডয়াযনীয় মযাগ্যতা ও বয়স র্থাকা সাডপডক্ষ যর্থাযর্থ কর্তিপডক্ষর মােডম 

আডবদন করডত হডব এবাং মমৌডখক পরীক্ষার সময় ডনয ডনয প্রডতষ্ঠাডনর অনাপডত্ত সনডদর মূল কডপ অবশ্যই দাডখল করডত হডব।  

(য) ডলডখত/ব্বহাডরক/মমৌডখক পরীক্ষায় অাংশেহডণর যন্য প্রার্থীডদরডক মকান প্রকার ভাতা প্রদান করা হডব না। 

(ঝ) অডনবায ি কারডণ ডনডয়াগ পরীক্ষার তাডরখ পডরবতিন বা অন্য মকান তডের পডরবতিন হডল তা যর্থাসমডয় প্রার্থীডদর ম াডন ক্ষুডদ বাতিার মােডম 

যাডনডয় মদওয়া হডব এবাং ওডয়বসাইডে প্রকাশ করা হডব।  

(ঞ) কর্তিপক্ষ মকান কারণ দশ িাডনা ছাড়াই ময মকান আডবদন বাডতল করার ক্ষমতা রাডখন। 

(ে) এ ডনডয়াগ ডবজ্ঞডি বাডতল/প্রতৈাহাডরর অডধকার কর্তিপক্ষ সাংরক্ষণ কডরন। 

(ঠ) ডনডয়াডগর ডবষডয় ডনডয়াগকারী কর্তিপডক্ষর ডসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বডল গণ্য হডব। মকান প্রকার আপডত্ত েহণডযাগ্য হডব না। 

 

 

(খডলল আহমদ) 

মহাপডরচালক (অডতডরক্ত সডচব) 


