বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল
ফার্মদগট, ঢাকা

দেদশর অভ্যন্তদর উচ্চ ষশক্ষার মুচদলকা
আষর্ ......................................................................... ষিতা ...................................................................
র্াতা ......................................................................... (িেবী) ................................................. (েপ্তদরর নার্ ও
ঠিকানা)

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

স্থায়ী ঠিকানা ...................................................................................................................................... এবাং
আর্ার র্দনাষনত অষভ্ভ্াবক/োষয়ত্বশীল ব্যষি (পুরা নার্) ...........................................................................................
ষিতার নার্ ................................................................. র্াতার নার্ .................................................................
বতমর্ান ও স্থায়ী ঠিকানা ................................................................................................................................
(দকাদস মর নার্) .............................................................................................................................................
(দর্য়াে) ......................................................................................................... (ষশক্ষা প্রষতষ্ঠাদনর নার্ ও ঠিকানা)
...............................................................................................................................................................
উচ্চ ষশক্ষার প্রার্থী ষিসাদব প্রষতজ্ঞা কষরদতষি দ েঃ
১।

উিদরাি দকাস ম ষনর্ মাষরত ৪২ (ষবয়াষিশ) র্াস দর্য়াদের র্দে কৃতকা মতার সাদর্থ সম্পন্ন কষরব।

২।

দকাস ম সম্পন্ন িওয়ার পূদব ম বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল/কৃষি র্ন্ত্রণালয় অন্যরূি ষনদে মশ প্রোন না কষরদল দকাদস মর দর্য়াে
দশি িওয়ার অব্যবষিত িদরই স্ব-োয়ীদত্ব ষফষরয়া আষসব।

৩।

দকান অবস্থাদতই দকাদস মর দর্য়াে বৃষি অর্থবা দকাস ম িষরবতমন করার জন্য আদবেন কষরব না।

৪।

প্রষশক্ষণ/ষশক্ষা প্রষতষ্ঠাদনর চাষিো দর্াতাদবক দকাদস মর সাদর্থ সম্পৃি দ
দেদশর/প্রষতষ্ঠাদনর শাংখলা িষরিন্থী দকান কাজ বা আচরণ কষরব না।

৫।

ষিএইচষি ষিগ্রী সাফদের সাদর্থ সর্ািাদন্ত সরকারী ষনয়র্ দর্াতাদবক ৪ (চার) বৎসর আর্ার স্ব প্রষতষ্ঠাদন চাকুরী কষরদত বাে
র্থাষকব, অন্যর্থায় আষর্ অর্থবা আর্ার অষভ্ভ্াবক/োষয়ত্বশীল ব্যষি টােঃ ২,০০,০০০/- (টাকা- দুই লক্ষ) র্াত্র ষনব মািী
দচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল এর অনুকূদল দফরৎ ষেদত বাে র্থাষকব/র্থাষকদব।

৬।

ষে চাকুরীদত দ াগোদনর ির ২ (দুই) বৎসদরর র্দে চাকুরী িাষিয়া ষেদত বা অন্য দকার্থাও চষলয়া াইদত চাই, তািা িইদল
১ (এক) বৎসদরর দবতন-ভ্াতাষে এবাং বদে উদিষখত সমুেয় টাকা ষবএআরষস এর অনুকূদল দফরৎ ষেদত বাে
র্থাষকব/র্থাষকদব।

৭।

উদিষখত সর্য় অষতবাষিত িইবার ির বদের দর্য়াদের র্দে চাকুরী িাষিয়া ষেদত চাষিদল বদের দর্য়াদের সাদর্থ
সঙ্গষতপূণ মভ্াদব বদে উদিষখত টাকার আনুিাষতক িাদর দফরৎ ষেদত বাে র্থাষকব/র্থাষকদব।

৮।

ষনর্ মাষরত ষিগ্রী অজমদন ব্যর্থ ম িইদল উিদরর বষণ মত ষনয়দর্ চাকুরীর দর্য়াে পূণ মসি বষণ মত আষর্থ মক ক্ষষতপূরণ ষেদত বাে
র্থাষকব/র্থাষকদব।

দকান কাজ কষরদত বাে র্থাষকব এবাং

ির পৃষ্ঠা- ২

দকাদস ম অেয়দনর সর্দয় ৬ (িয়) র্াস অন্তর অন্তর সাংষিষ্ট সুিারভ্াইজাদরর র্ােদর্ দকাস ম ও গদবিণা কাদজর অগ্রগষতর
প্রতযায়ন িত্র বৃষির্ারী সাংস্থা/কর্মরত ইনষিটিউদট োষখল কষরব।
অবশ্যই গদবিণার অষভ্সন্দভ্ম (ষর্থষসস) এর কষি ষবএআরষস এবাং স্ব ইনষিটিউদটর প্রষশক্ষণ শাখায় জর্া ষেদত বাে র্থাষকব।
এতদ্ব্যতীত এওয়াি ম দলটার এ বষণ মত অন্যান্য শতম অনুসরণ কষরদত বাে র্থাষকব।

৯।
১০।
১১।

আর্রা ষনম্নস্বাক্ষরকারীগণ প্রতযয়ন কষরদতষি দ , বষণ মত শতমসমূি িষিয়া বুষিয়া এবাং র্র্ম অনুর্াবন কষরয়া অদন্যর ষবনা প্রদরাচনায়
স্বজ্ঞাদন দস্বচ্ছায় স্বাক্ষরোন কষরলার্।

........................................................
(অষভ্ভ্াবক/োষয়ত্বশীল ব্যষির স্বাক্ষর)

..............................................................
(বৃষি প্রাপ্ত কর্মকতমার স্বাক্ষর)

সাক্ষীগণেঃ
১। নার্েঃ .........................................................

১। নার্েঃ ..........................................................

ষিতার নার্েঃ ................................................

ষিতার নার্েঃ .................................................

পুরা ঠিকানােঃ ................................................

পুরা ঠিকানােঃ.................................................

.....................................................................
প্রর্থর্ দেণীর ম্যাষজদেদটর স্বাক্ষর ও সীলদর্াির

ষবেঃ দ্রেঃ টাকা ৩০০.০০ (টাকা- ষতনশত) র্াত্র নন জুষিষশয়াল িযাদম্প প্রর্থর্ দেণীর ম্যাষজদেদটর সম্মুদখ সম্পােন কষরদত িইদব।
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