
 
 
 
 

য োগদোন পত্র 

তোরিখঃ        /          / ২০২১ ররঃ  

বিোবি, 

আঞ্চরিক/জেিো/উপজেিো রনব বোচন কর্ বকতবো 

......................................................... 

......................................................... 

বিষয়ঃ য োগদোন পত্র গ্রহন প্রসঙ্গে। 

জনোি, 

 থোরবহীত সম্মোন প্রদর্ বন পূব বক রবনীত রনজবদন এই য  আরর্ রনম্ন স্বোক্ষিকোিী বোাংিোজদর্ রনব বোচন করর্র্ন সরচবোিজেি অধীজন 

“আইজেরিরিজকর্ন রসজের্ িি এনহযোনরসাং একজসস টু সোরভ বজসস (আইরেইএ) প্রকল্প (২ে প বোে)” এি আওতোে  েোটো এরি অপোজিটি পজদ 

আউটজসোরস বাং এি র্োধ্যজর্ মোছরোেো বসবিউবরটি সোবভ িঙ্গসস (প্রোঃ) ব ঃ ির্তিি প্রদত্ত বনঙ্গয়োগ পঙ্গত্রর স্মোরি নং……………………….. 

তোবরখ …………………অনু োয়ী রনজম্নোক্ত র্তব সোজপজক্ষ য োগদোন কিজত ইচ্ছুক। 

শতিোি ীঃ 

1. AvDU‡mvwm©s cÖwµqvq †mev MÖnY bxwZgvjv, 2018 Gi Aax‡b gvwmK †mev g~j¨ †g‡UªvcwjUb GjvKvi Rb¨ 19,110/-, wefvMxq I wmwU 

K‡c©v‡ikb GjvKvi Rb¨ 18120/-, Ges †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡qi Rb¨ 17630/- UvKv cÖvc¨ nB‡eb Ges wewa যর্োতোজবক AvqKi 

KZ©b Kiv n‡e| 

2. 01 b‡f¤̂i, 2021 n‡Z Pzw³Kvjxb mg‡qi Rb¨ AvBwWBG (2q ch©vq) cÖK†í Pzw³Kvjxb mg‡q mve©ÿwbK wb‡qvwRZ _vK‡eb| GB 

Pzw³cÎB †gqv` †k‡l Ae¨vnwZ cÎ wn‡m‡e MY¨ n‡e| Z‡e সন্তোষজনক সসবো প্রদোন্নর ভিভিন্ে প্রকল্প চিোকোিীন সর্ে প বন্ত চোকুরিি 

যর্েোদ বৃরি কিো সেন্ে পোন্র। miKvwi PvKzix msµvšÍ †h cÖweavwbK e¨e ’̄v i‡q‡Q Zrm¤úK©xq Ab¨vb¨ wewamg~n cÖ‡hvR¨ n‡e| 

3. miKvwi PvKzix msµvšÍ †h cÖweavwbK e¨e ’̄v i‡q‡Q Zrm¤úK©xq AvPiY wewa Ges Ab¨vb¨ wewamg~n cÖ‡hvR¨ n‡e| 

4. KZ©…cÿ †h †Kvb mgq GK gv‡mi †bvwU‡k A_ev GKgv‡mi †eZb cÖ`vb mv‡c‡ÿ GB wb‡qvMcÎ evwZj Ki‡Z cvi‡e এক্ষেক্ষে cÖKí 

Awd‡mi wb‡ ©̀kbv AbymiY Kiv n‡e| cÿvšÍ‡i wb‡qvM cÖvß e¨w³ GK gv‡mi ‡bvwUk c~e©K PvKzix n‡Z Ae¨vnwZ wb‡Z cvi‡e| 

5. অনুর্রত ব্যরতত Amy ’̄Zv ev Ab¨ †Kvb Kvi‡Y GKUvbv 01(GK) gvm Abycw ’̄Z _vK‡j GB wb‡qvMcÎ evwZj wnmv‡e MY¨ n‡e| 

6. hv GB Pyw³‡Z D‡jøL Kiv nqwb, Zv Ges Giƒc Ab¨vb¨ wel‡q cÖK‡í wb‡qvwRZ Pyw³wfwËK Rbej A¯’vqx Kg©KZ©v‡`i †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ 

wewamg~‡ni AvIZvaxb _vK‡e| 

7. Avcwb GB Pzw³Kvjxb A_ev Pyw³ †kl nIqvi 2 eQ‡ii g‡a¨ KZ©„c‡ÿi wjwLZ m¤§wZ e¨ZxZ D³ cÖK‡íi †Kvb mË¡, †Mvcbxq Z_¨, 

`vwqZ¡ ev Kvh©c×wZ m¤úwK©Z †Kvb Z_¨ †Kv_vI cÖKvk Ki‡Z cvi‡eb bv| 

8. `vwqZ¡ cvjbKvjxb mg‡q Avcbvi Øviv cÖwZôv‡bi Kvh©µ‡gi †Kvb cÖKvi ¸iæZi Aciva msNwUZ n‡j A_ev cÖwZôv‡bi †Kvb গুরুত্বপূর্ ব 

m¤ú` Pzwi ev †Lvqv †M‡j Gi `vq-`vwqZ¡ Avcbv‡KB wb‡Z n‡e| 

9. ‡`‡ki †h‡Kvb ’̄v‡b `vwqZ¡ cvj‡bi Rb¨ cÖ ‘̄Z _vK‡Z n‡e|রনধ বোরিত তোরিজখ য োগদোন কিজত ব্যথ ব হজি রনজেোগপত্র বোরতি বজি গণ্য হজব। 

10. ‡hvM`v‡bi mgq KZ©„cÿ‡K GbAvBwW I mKj mb‡`i g~jKwc (wkÿvMZ †hvM¨Zv I cÖwkÿY m¤úwK©Z) Aek¨B cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| 

11. গ্রুপ বীর্ো কো বক্রর্ রনজেোগকতবোি সম্পূর্ ব রনেন্ত্রজর্ থোকজব এবাং বীর্োি রপ্ররর্েোর্ ৫০% েনবি সিবিোহকোিী প্ররতষ্ঠোন এবাং ৫০% 

কর্ বকতবো/কর্ বচোিী বহন কিজব। 

12. ‡hvM`v‡bi 3 gv‡mi g‡a¨ Aek¨B cywjk wK¬qv‡iÝ এবাং রনিোপত্তো mvwU©wd‡KU KZ©„cÿ‡K cÖ`vb Ki‡Z n‡e|  

অতএব, র্জহোদজেি রনকট রবনীত আজবদন, অদ্য ..............................ইাং তোরিজখ আর্োি য োগদোন পত্র গ্রহন পূব বক আপনোি সুনোর্ ধন্য 

প্ররতষ্ঠোজন কোে কিোি সুজ োগ প্রদোজন আপনোি সদে র্রেব হে। 
 

বিনীত         সংবিষ্ঠ অবিস িম©িতিোর স্বোক্ষর  

 
 

 

নোর্   : .....................................     নোর্   : ................................ 

রপতোি নোর্ : .....................................     পদবী : ................................ 

ঠিকোনো      : ......................................  

সদে অবগরত ও প্রজেোেনীে ব্যবস্থো গ্রহজর্ি েন্য যপ্রির্ কিো হজিোঃ  

1. প্রকল্প পরিচোিক, আইজেরিরিজকর্ন রসজের্ িি এনহযোনরসাং একজসস টু সোরভ বজসস (আইরেইএ) প্রকল্প (২ে প বোে), রনব বোচন 

করর্র্ন সরচবোিে, আগোিগাঁও, ঢোকো।  

2. ব্যিস্থোপনো পবরচো ি, মোছরোেো বসবিউবরটি সোবভ িঙ্গসস (প্রোঃ) ব ঃ, 3/6, যসনপোড়ো পি©তো, বমরপুর-10, ঢোিো। 

3. সংবিষ্ঠ অবিস িবপ। 

 


