
ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট 

ফাকৃষফ চত্বয, ভয়ভনষাং-২২০২ 

 

 

 

স্মাযক নাং-১২.২৪.০০০০.২০১.১১.০০৮.১৭.৩৫০                        তাষযখ: ৩০-১২-২০২০ষি: 
    

ষনদয়াগ ষফজ্ঞষি 

ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট (ষফনা), ভয়ভনষাং এয ষনম্নফষণ িত যাজস্ব খাতভুক্ত (স্থায়ী/অস্থায়ী) ১৫টি শূন্য 

দদ অস্থায়ী ষবষিদত যাষয ষনদয়াদগয ষনষভি প্রকৃত ফাাংরাদদী নাগষযকদদয ষনকট ইদত অনরাইদন 

(http://bina.teletalk.com.bd) দযখাস্ত আফান কযা মাইদতদছ। উদেষখত দদ আদফদদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ষক্ষাগত 

যমাগ্যতা ও অন্যান্য তি ষনদম্ন উদেখ কযা ইর: 

ক্রষভক 

নাং 

দদয নাভ, যেড ও  

যফতন যের 

দদয 

াংখ্যা 

দফ িাচ্চ 

ফয়ীভা 
প্রদয়াজনীয় ষক্ষাগত যমাগ্যতা ও অষবজ্ঞতা 

১। বৈজ্ঞানিক কর্ মকর্মা 

(যেড-৯) 

টা.২২,০০০-৫৩,০৬০/- 

 

১৫ (দনদযা) 

 

 (
*
কৃনি-১৫টি: 

১৪টি স্থায়ী ও ১টি 

অস্থায়ী) 

৩০ 

ফৎয 

(ক) যকাদনা স্বীকৃত ষফশ্বষফদ্যারয় ইদত কৃষল ফা কৃষল 

প্রদকৌর ফা কৃষল অথ িনীষত ফা ইদরকষিকযার অযান্ড 

ইদরকিষনক ইষিষনয়াষযাং ফা পষরত দাথ িষফজ্ঞাদন অন্যযন 

ষিতীয় যেষণ ফা ভভাদনয ষষজষএ-যত ৪ ফৎয যভয়াষদ 

স্দাতক ষডষে অথফা অন্যযন ষিতীয় যেষণ ফা ভভাদনয 

ষষজষএ-যত স্দাতদকািয ফা ভভাদনয ষডষে; এফাং 
 

(খ) ষক্ষা জীফদনয কর স্তদয অন্যযন ষিতীয় ষফ বাগ ফা যেষণ 

অথফা ভভাদনয ষষজষএ থাষকদত ইদফ । 
 

ষনদয়াদগয তিাফরী: 

১।  আবৈদিকারীবক অৈশ্যই ৈাাংলাবদবের িাগনরক হইতর্ হইতৈ। 

২।  প্রার্থীগণবক অিলাইবি (http://bina.teletalk.com.bd) আদফদন কষযদত ইদফ। আদফদনকাযীয নাভ, ষতায নাভ, ভাতায 

নাভ, জন্ তাষযখ ও ষনজ যজরা অন্যান্য কর তথ্য াংষিষ্ট নদদ যমইবাদফ ষরষখত আদছ, অনরাইন আদফদন পযদভ এফাং 

যফতীদত হুফহু যইবাদফ ষরষখদত ইদফ। 

৩।  মুষিত/াদত যরখা যকান প্রকায আদফদন ফা কাগজত্র ডাকদমাদগ ফা অন্য যকান উাদয় যপ্রযণ কযা ইদর তাা েণযমাগ্য ইদফ না। 

৪।  ফয় তের তেবে এষপদডষবট েণদমাগ্য নদ। ফয়ীভা (৩১ জানুয়াষয ২০২১ তাষযখ অনুমায়ী)- 

 (ক) মুষক্তদমাদ্ধাদদয পুত্র-কন্যা/াযীষযক প্রষতফন্ধী আদফদনকাযীগদণয জন্য ফয়ীভা দ্িাচ্চ ৩২ ফছয। 

৫।  যকাষয, আধা-যকাষয ও স্বায়িাষত প্রষতষ্ঠাদন কভ িযত প্রাথীদক অফশ্যই মথামথ কর্তিদক্ষয  ভাধ্যদভ দযখাস্ত কষযদত ইদফ 

এফাং  কর্তিদক্ষয অনুভষতত্র যভৌষখক যীক্ষায ভয় প্রদ িন কষযদত ইদফ। 
*
৬।  শূন্য দ না থাকায় কৃষল প্রদকৌর, কৃষল অথ িনীষত, ইদরকষিকযার অযান্ড ইদরকিষনক ইষিষনয়াষযাং এফাং পষরত দাথ িষফজ্ঞাদনয 

প্রাথীদদয আদফদন কযায প্রদয়াজন িাই। 
 ৭।   অনরাইন আদফদনত্র পূযণ াংক্রান্ত ষনয়ভাফষর ও তিাফরী: 

ক) যীক্ষায় অাংেদণ ইচ্ছুক ব্যষক্তদক http://bina.teletalk.com.bd অথফা www.bina.gov.bd ওদয়ফাইদটয 

ভাধ্যদভ ষনধ িাষযত আদফদনত্র পূযণ কষযয়া যীক্ষা ষপ  online registration কাম িক্রভ ম্পন্ন কষযদত ইদফ। উষেষখত 

ওদয়ফাইদট প্রদফ কষযদর ‘ষফনা ষনদয়াগ ২০২০’ এয ষফজ্ঞষি, আদফদনত্র পূযদণয ষফস্তাষযত ষনদদ িনাফষর এফাং ষনধ িাষযত 

Application Form এয ষরাংক দৃশ্যভান ইদফ। Application Form এয ষরাংক এ ষিক কষযদর বৈজ্ঞানিক কর্ মকর্মা 

দদয যযষডও ফাটন দৃশ্যভান ইদফ। যযষডও ফাটন ষদরক্ট কষযয়া Next ফাটদন ষিক কষযদর Application Form 

াতায় প্রদফ কযা মাইদফ। 

 i) আদফদনত্র পূযণ ও যীক্ষা ষপ জভা যদওয়ায শুরুয তাষযখ ও ভয় : ৩১/১২/২০২০নি. েকাল ১০.০০ ঘটিকা। 

 ii) আদফদনত্র পূযণপূফ িক জভা যদওয়ায যল তাষযখ ও ভয় : ৩১/০১/২০২১নি. নৈকাল ৫.০ ঘটিকা ম িন্ত। উক্ত ভয়ীভায 

ভদধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ অনরাইদন আদফদনত্র Submit এয ভয় ইদত যফতী ৭২ (ফাািয) ঘন্টায ভদধ্য 

SMS এয ভাধ্যদভ আদফদন ষপ জভা ষদদত াষযদফন; 

খ) অনরাইন আদফদনদত্র প্রাথী তাঁ হার স্বাক্ষয (দদঘ িয ৩০০ × প্রস্থ ৮০ pixel) ও যষিন ছষফ (দদঘ িয ৩০০ × প্রস্থ ৩০০ pixel) 

েযান কষযয়া Upload কষযদফন; 

গ) অনরাইন আদফদনদত্র পূযণকৃত তথ্যই যমদতু যফতী কর কাম িক্রদভ ব্যফহৃত ইদফ, যইদতু অনরাইদন আদফদনত্র 

Submit কষযফায পূদফ িই পূযণকৃত কর তদথ্যয ঠিকতা ম্পদকি প্রাথী ষনদজ তবাগ ষনষিত ইদফন; 

ঘ) অনরাইদন আদফদনত্র মথামথবাদফ পূযণ কষযয়া ষনদদ িনাভদত প্রাথীয ছষফ ও স্বাক্ষয Upload কষযয়া আদফদনত্র Submit 

কযা ম্পন্ন ইদর কষম্পউটাদয ছষফ Application preview যদখা মাইদফ। ষনর্ভ িরবাদফ আদফদনত্র Submit কষযফায 

http://bina.teletalk.com.bd/
http://www.bina.gov.bd/


য প্রাথীয User ID, ছষফ এফাং স্বাক্ষযযুক্ত একটি Applicant’s copy াওয়া মাইদফ। Applicant’s copy টি 

Download পূফ িক যষিন ষপ্রন্ট কষযয়া যীক্ষা াংক্রান্ত যমদকান প্রদয়াজদন ায়ক ষাদফ াংযক্ষণ কষযদফন; 

ঙ) প্রাি User ID নম্বয ব্যফায কষযয়া প্রাথী যম যকান Teletalk pre-paid যভাফাইর নাম্বাদযয ভাধ্যদভ SMS কষযয়া 

আদফদন ষপ ফাফদ ১১২/- (একত ফাদযা) টাকা অনষধক ৭২ (ফাািয) ঘন্টায ভদধ্য জভা ষদদফন। উদেখ্য, অনরাইদন 

আদফদনদত্রয কর অাং পূযণ কষযয়া Submit কযা ইদরও আদফদন ষপ জভা না যদওয়া ম িন্ত অনরাইন আদফদনত্রটি যকান 

বাদফই গৃীত ইদফ না। ষনদম্ন SMS এয ষনদদ িনা User ID এফাং Password পুনরুদ্ধায দ্ধষত উদেখ কযা ইর। 

 SMS কযায দ্ধষত: 

প্রথভ SMS: BINA<space>User ID ষরষখয়া  16222 নম্বদয Send কষযযত ইদফ। 
ষিতীয়  SMS: BINA<space>Yes<space>PIN ষরষখয়া 16222 নম্বদয Send কষযযত ইদফ। ।  
ষিতীয় SMS টি াঠাদনায য ষপযষত SMS এ Password াওয়া মাইদফ। Password টি Admit card 

(প্রদফত্র) Download এয জন্য প্রাথী াংযক্ষণ কষযদফন।  

User ID এফাং Password পুনরুদ্ধায দ্ধষত : 

শুধুভাত্র যটষরটক ষপ্র-যইড যভাফাইর যপান ইদত প্রাথীগণ ষনম্নফষণ িত SMS দ্ধষত অনুযণ কষযয়া ষনজ ষনজ User ID এফাং 

Password পুনরুদ্ধায কষযদত াষযদফন। 

User ID জানা থাষকদর: BINA<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222 

Example: BINA Help User ABCDEF & Send to 16222 

PIN Number জানা থাষকদর: BINA<space>Help<space>PIN<space>PIN Number & Send to 

16222 

Example: BINA Help PIN 12345678 & Send to 16222 
 

চ) প্রদফত্র প্রাষিয ষফলয়টি http://bina.teletalk.com.bd ওদয়ফাইদট এফাং প্রাথীয যভাফাইর যপাদন SMS এয ভাধ্যদভ 

(শুধুভাত্র যমাগ্য প্রাথীদদযদক) মথাভদয় জানাদনা ইদফ। অনরাইন আদফদনদত্র প্রাথীয প্রদি যভাফাইর যপাদন যীক্ষা াংক্রান্ত 

মাফতীয় যমাগাদমাগ ম্পন্ন কযা ইদফ ষফধায় উক্ত নম্বযটি াফ িক্ষষণক চর যাখা, SMS ড়া এফাং প্রাি ষনদদ িনা র্াৎেনণক 

অনুযণ কযা ফাঞ্ছনীয়। 
 

ছ) SMS এ যপ্রষযত User ID এফাং Password ব্যফায কষযয়া যফতীদত যযার নম্বয, দদয নাভ, ছষফ, যীক্ষায তাষযখ, 

ভয় ও স্থাদনয/যকদেয নাভ ইতযাষদ তথ্য াংফষরত প্রদফত্র Download পূফ িক যষিন Print াংযক্ষণ কষযদফন। প্রাথী 

প্রদফত্রটি ষরষখত যীক্ষায় অাংেদণয ভয় এফাং উিীণ ি ইদর যভৌষখক যীক্ষায ভদয় অফশ্যই প্রদ িন কষযদফন। 

৮। প্রাথীয যমাগ্যতা মাচাই: 

 প্রাথী কর্তিক প্রদি যকান তথ্য ফা দাষখরকৃত কাগজত্র জার, ষভথ্যা ফা র্ভয়া প্রভাষণত ইদর ষকাংফা যীক্ষায় নকর ফা অদুায় 

অফরম্বন কষযদর াংষিষ্ট প্রাথীয প্রাথীতা ফাষতর তাায ষফরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থা েণ কযা ইদফ। ভুর তথ্য/জার কাগজত্র 

প্রদষ িত ইদর যীক্ষায় উিীণ ি যম যকান প্রাথীয প্রাথীতা ফাষতর কষযফায ক্ষভতা কর্তিক্ষ াংযক্ষণ কষযদফন। যভৌষখক যীক্ষায 

ভয় ষনম্নফষণ িত কাগজদত্রয মূরকষ প্রদ িনপূফ িক প্রষতটিয ০১টি কষযয়া তযাষয়ত পদটাকষ/অনুষরষ দাষখর কষযদত ইদফ; 

 ক) প্রাথীয কর ষক্ষাগত যমাগ্যতায নদত্র;  

 খ) প্রথভ যেষণয কভ িকতিা কর্তিক ০১ কষ চাষযষত্রক নদত্র;  

 গ) ইউষনয়ন ষযলদদয যচয়াযম্যান/যৌযবায যভয়য/কাউষন্পরায কর্তিক প্রদি নাগষযকদত্বয নদত্র;  

 ঘ) জাতীয় ষযচয়ত্র;  

 ঙ) অনরাইন -এ পূযণকৃত আদফদি দত্রয কষ (Applicant’s copy)। 
 

৯। যীক্ষা াংক্রান্ত মাফতীয় তথ্য ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট (ষফনা) এয ওদয়ফাইদট ( www.bina.gov.bd) 

াওয়া মাইদফ। 

১০। ষরষখত ও যভৌষখক যীক্ষায় প্রাি নম্বদযয ষবষিদত চূড়ান্তবাদফ প্রাথী ষনফ িাচন কযা ইদফ।  

১১। ষনদয়াদগয যক্ষদত্র কর প্রকায যকাষয ষফষধ-ষফধান এফাং াংষিষ্ট প্রষফধানভারা অনুযণ কযা ইদফ।  

১২। ষনদয়াগ াংক্রান্ত যম যকান ষদ্ধান্ত েদণয ক্ষভতা ষনদয়াগকাযী কর্তিক্ষ াংযক্ষণ কষযদফন। 

১৩। কর্তিক্ষ ষফজ্ঞষিদত উদেষখত দদয াংখ্যা হ্রা এফাং ষফজ্ঞষি ফাষতর কষযফায অষধকায াংযক্ষণ কষযদফন।  

১৪। ষনদয়াগ যীক্ষায় অাংেদণয জন্য প্রাথীদক যকান প্রকায টিএ/ষডএ প্রদান কযা ইদফ না। 

১৫। এই ষনদয়াগ ষফজ্ঞষি কৃষল ভন্ত্রণারদয়য স্মাযক নম্বয ১২.০০.০০০০.০৬৪.১১.০০২.১৯.০০২.১৯.১৪২; তাষযখ: ৩০/৭/২০২০ষি. এয 

আদরাদক প্রকা কযা ইযরা। 
 

 

 

                      (ড. যভা. আবুর কারাভ আজাদ) 

                ষযচারক (প্রান ও াযাট ি াষব ি) 

ভাষযচারদকয দক্ষ 


