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¯§viK bs- e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/325              ZvwiL: 08/02/2022  

wb‡qvM weÁwß 
 

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vj‡qi ivR¯^LvZfy³ wb‡¤œv³ Kg©KZ©v c`mg~n c~i‡Yi Rb¨ cÖK…Z evsjv‡`kx bvMwiK‡`i 
wbKU †_‡K `iLv¯Í AvnŸvb Kiv hv‡”Q| 

 

bs c‡`i bvg I †eZbµg wefvM/kvLvi bvg I c`msL¨v 
1.  Dc-cwiPvjK (A_© I wnmve) ($ 43000-69850/-) cwiPvjK (A_© I wnmve) Gi Kvh©vjq-1 

2.  Dc-jvB‡eªixqvb ($ 43000-69850/-) MÖš’vMvi kvLv-1 

3.  Dc-†iwR÷ªvi ($ 43000-69850/-) Wxb Kvh©vjq (K…wl Abyl`)-1 

4.  Dc-cixÿv wbqš¿K ($ 43000-69850/-) cixÿv wbqš¿‡Ki Kvh©vjq-1 

5.  Dc-cwiPvjK ($ 43000-69850/-) kvixwiK wkÿv kvLv-1 

6.  †bUIqvK© BwÄwbqvi/nvW©Iq¨vi BwÄwbqvi ($ 35500-67010/-) AvBwmwU †mj-1 

7.  Kw¤úDUvi †cÖvMÖvgvi/WvUv‡eR †cÖvMÖvgvi ($ 35500-67010/-) AvBwmwU †mj-1 

8.  wbev©nx cÖ‡KŠkjx ($ 35500-67010/-) cÖ‡KŠkj kvLv-1 

9.  mnKvix †iwR÷ªvi ($29000-63410) Wxb Kvh©vjq (wfGgGGm Abyl`)-1 

10.  mnKvix cwiPvjK ($29000-63410) kvixwiK wkÿv kvLv-1 

11.  wmwbqi †UKwbK¨vj Awdmvi ($ 29000-63410/-) †K›`ªxq j¨ve‡iUix-1 

12.  mnKvix †cÖvMÖvgvi ($22000-53060) MÖš’vMvi kvLv-1 

13.  †mKkb Awdmvi ($22000-53060) wfwm Kvh©vjq-1; M‡elYv DBs-1; AvBwKDGwm-1 

14.  GWwgwb‡÷ªwUf Awdmvi (16000-38640) cÖ‡KŠkj kvLv-1 

15.  Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx (B‡jKwUªK¨vj) (16000-38640) cÖ‡KŠkj kvLv-1 
 

Dc‡ivwjøwLZ c`mg~‡ni Rb¨ Av‡e`bcÎ Rgv`v‡bi †kl ZvwiL: 08/03/2022 weKvj 5 NwUKv 
 

Av‡e`‡bi wba©vwiZ dig (Prescribed Form), wb‡qv‡Mi wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv Ges Ab¨vb¨ kZ©vejx wek¦we`¨vj‡qi I‡qemvBU 
(bsmrau.edu.bd) †_‡K WvDb‡jvW Kiv hv‡e|                                                                                                                                                                           

                                                         
              08/02/2022 

           (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 
            †iwR÷ªvi 
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08/02/2022 Zvwi‡Li e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/325 msL¨K ¯§vi‡K cÖKvwkZ wb‡qvM weÁwßi we¯ÍvwiZ Z_¨ I kZ©vejx Ges ewY©Z 

c`mg~‡n wb‡qv‡Mi wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv: 

1. cÖwZ c‡`i Rb¨ e‡kgyiK…we I‡qemvB‡U cÖ`Ë wba©vwiZ di‡g 6 (Qq) †mU K‡i Av‡e`bcÎ †iwR÷ªvi, e½eÜz †kL gywReyi ingvb 

K…wl wek^we`¨vjq, MvRxcyi-1706 Gi eivei A4 mvB‡Ri KvM‡R `vwLj Ki‡Z n‡e| 

 

2. Av‡e`bc‡Îi mv‡_- 1) mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi mb`cÎ; 2) b¤̂icÎ; 3) cÖ_g †kªYxi Kg©KZ©v cÖ`Ë PvwiwÎK mb`cÎ; 4) BDwc 

†Pqvig¨vb/wmwU K‡c©v‡ik‡bi KvDwÝji/†cŠimfvi †gqi KZ©„K cÖ`Ë bvMwiKZ¡ mb`cÎ; 5) RvZxq cwiPqcÎ;                              

6) miKvwi/¯^vqËkvwmZ/miKvi ¯^xK…Z cÖwZôvb, †hgb RvZxq Kw¤úDUvi cÖwk¶Y I M‡elYv GKv‡Wwg (†bKUvi), hye Dbœqb 

Awa`ßi, †Rjv cwil`, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW© (evKvwk‡ev) BZ¨vw` n‡Z cÖvß Kw¤úDUvi cÖwk¶Y mb`; 7) AwfÁZv msµvšÍ 

mKj mb`cÎ (hw` _v‡K) Z‡e, cÖwZwU c‡`i wb‡qvMcÎ I mswkøó cÖwZôvb cÖ`Ë QvocÎ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) BZ¨vw`i mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc µgvbymv‡i A4 mvB‡Ri KvM‡R ms‡hvRb Ki‡Z n‡e| 
 

3. cÖv_©x‡K m¤cÖwZ †Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri 3(wZb) Kwc Qwe mZ¨vwqZ KiZt Ges ÷¨v¤ú mvB‡Ri 2( ỳB) Kwc Qwe (mZ¨vqb Qvov) 

g~j Av‡e`bc‡Îi Dc‡i (Wvbw`‡K) mshy³ Ki‡Z n‡e| cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwei wcQ‡b cÖv_©xi bvg Ges c‡`i bvg Aek¨B wjL‡Z 

n‡e| 
 

4. cÖv_©x‡K 1000/-(GK nvRvi) UvKvi †c-AW©vi/e¨vsK Wªvd&U (A‡diZ‡hvM¨) e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vj‡qi AbyK~‡j, 

†mvbvjx e¨vsK, e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq, MvRxcyi kvLvi Dci `vwLj Ki‡Z n‡e| e¨vsK Wªvd&U/†c-AW©vi Qvov 

†Kvb Av‡e`bcÎ MÖnY‡hvM¨ n‡e bv| 
 

5. gyw³‡hv×v †KvUvi cÖv_©x‡`i eqm AbwaK 32 eQi (weÁwß‡Z DwjøwLZ Av‡e`‡bi †kl Zvwi‡L)| 
 

6. Lv‡gi Dci c‡`i bvg I †cÖi‡Ki wVKvbv D‡jøL Ki‡Z n‡e| PvKzixiZ cÖv_©x‡K h_vh_ KZ…©c‡ÿi gva¨‡g Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 
 

7. wba©vwiZ dig e¨ZxZ Ges Am¤ú~Y©/ÎæwUc~Y© Av‡e`bcÎ evwZj e‡j MY¨ n‡e| wba©vwiZ ZvwiL I mgq (08/03/2022 weKvj          

5 NwUKv) Gi ci nv‡Z nv‡Z/WvK‡hv‡M/Kzwiqvi mvwf©‡m/Ab¨ †Kvb gva¨‡g Avmv Av‡e`bcÎ MÖnY Kiv n‡e bv| 

 

8. cÖvß mKj Av‡e`bcÎ cÖv_wgK evQvB‡qi ci †KejgvÎ Dchy³ cÖv_©x‡`i wjwLZ cixÿv Ges/A_ev mvÿvrKv‡ii Rb¨ WvKv n‡e| 

GRb¨ †Kvb ågY ev Ae¯’vb fvZv †`qv n‡e bv| cixÿvi ZvwiL, mgq I ¯’vb B-†gBj wVKvbvq cÎ gvidZ/mswkøó cÖv_©xi eZ©gvb 

wVKvbvq WvK‡hv‡M A_ev †gvevBj b¤̂‡i GmGgGm (SMS) gvidZ Rvbv‡bv n‡e| 
 

9. wb‡qvMcÖvß‡`i evmv cÖvwß mv‡c‡ÿ wek¦we`¨vjq K¨v¤úv‡m emevm Ki‡Z n‡e| 
 

10. G wek¦we`¨vj‡qi ivR¯^ LvZfz³ ¯’vqx c‡` Kg©iZ cÖv_©x‡`i †ÿ‡Î wkÿvMZ †hvM¨Zv I eqm wkw_j‡hvM¨| 
 

11. ÒAwfÁZvÓ A_© †Kvb cvewjK wek¦we`¨vjq ev mgch©vqfy³ wkÿv cÖwZôvb A_ev †Kvb miKvix ev ¯^vqËkvwmZ cÖwZôv‡b         

PvKzixKvj| 

  



3 
 

                                                                                  

 
weÁvwcZ c`mg~‡n wb‡qv‡Mi †hvM¨Zv 

 

 

bs c‡`i bvg I †eZbµg †hvM¨Zv  

1.  উপ-পরিচালক (অর্ থ ও রিসাব) 

৳ ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত বারিতযে স্নাতকসি স্নাততকাত্তি রিরি/এমরবএ; খ) 

SSC িতত স্নাততকাত্তি রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি 

মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং 

অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) 

এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম 

রবভাগ/তেিী এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) 

সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি চালনায় প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব । 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রিরি পর্ থাতয়ি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন 

রিসাব সিংক্রান্ত কাতয ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ কমপতক্ষ ৯ (নয়) বছতিি অরভজ্ঞতা; তন্মতে 

পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/খ্যারতমান রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন ৭ম কিতিি সিকািী পরিচালক 

(রিসাব/অরিট)/সমমাতনি পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা অবশ্যই র্াকতত িতব। 

2.  উপ-লাইতেিীয়ান 

৳ ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- 

 

 

ক) লাইতেিী সাতয়তে ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি রিরি; খ) SSC িতত 

স্নাততকাত্তি রিরি পর্ থন্ত কর্তকান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ 

৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় 

রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ 

২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং 

অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত 

প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি চালনায় প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব।  

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রিরি পর্ থাতয়ি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন 

লাইতেিী সিংক্রান্ত কাতয ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ কমপতক্ষ ৯ (নয়) বছতিি অরভজ্ঞতা; তন্মতে 

পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/খ্যারতমান রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন সিকািী লাইতেিীয়ান (৭ম কিি/তদুর্ধ্থ) পতদ ৪ 

(চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা অবশ্যই র্াকতত িতব। লাইতেিী অতটাতমশন, রিরযটাল লাইতেিী এবিং ই-

বুক সিতকথ অরভজ্ঞতাসিন্ন প্রার্ীতদি অিারিকাি কদয়া িতব। 
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bs c‡`i bvg I †eZbµg †hvM¨Zv  

3.  উপ-তিরযস্ট্রাি 

৳ ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- 

 

 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি রিরি; খ) SSC িতত স্নাততকাত্তি রিরি 

পর্ থন্ত কর্তকান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন 

দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ 

(পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ 

(দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য 

দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান 

িতত করিউটাি চালনায় প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রিরি পর্ থাতয়ি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন 

রশক্ষা এবিং/অর্বা প্রশাসন/গতবষিা সিংক্রান্ত কাতয ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ কমপতক্ষ ৯ (নয়) 

বছতিি অরভজ্ঞতা; তন্মতে পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/খ্যারতমান রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন সিকািী 

কিরযস্ট্রাি/সমমাতনি ৭ম কিি/তদুর্ধ্থ পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা অবশ্যই র্াকতত িতব। অন্যান্য 

কর্াগ্যতা র্াকা সাতপতক্ষ ককাস থ কক্ররিট রসতেতম স্নাতক/স্নাততকাত্তি রশক্ষা রবতশষ রবতবচনা কপতত 

পাতি। 

4.  উপ-পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

৳ ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- 

 

 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি রিরি; (খ) SSC িতত স্নাততকাত্তি পর্ থন্ত 

কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং 

৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ 

২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) 

অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ 

রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি চালনায় 

প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব; ঘ) রপএইচরি রিরিিািী প্রার্ীতক অিারিকাি কদয়া িতব; ঙ) বয়সসীমা 

অনরিক ৪০ (চরিশ) বছি। 

অরভজ্ঞতা: ক) পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি 

সিকারি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন সিকািী কিরযস্ট্রাি/সিকািী পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক/সমমাতনি ৭ম কিি/তদুর্ধ্থ 

পতদ অন্যেন ৫ (পাঁচ) বছি চাকরিি অরভজ্ঞতাসি রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি প্ররতষ্ঠাতন রশক্ষা বা পিীক্ষা 

ব্যবস্থাপনায় ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ কমপতক্ষ ১০ (দশ) বছি চাকরিি অরভজ্ঞতা; খ) 

বািংলাতদতশি পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয় বা সমপর্ থায়ভূক্ত রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূতিি প্রশাসরনক বা পিীক্ষা 

পদ্ধরত এবিং ব্যবস্থাপনা সিতকথ সম্যক জ্ঞানসিন্ন প্রার্ীতদি অিারিকাি কদয়া িতব। 
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5.  উপ-পরিচালক (শািীরিক 

রশক্ষা) 

৳ ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- 

 

 

(ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি রিরিসি শিীিচচ থায়/ক্রীড়া রশক্ষায় 

রবরপএি বা সমমাতনি রিরি; (খ) SSC িতত স্নাততকাত্তি রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং 

পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি 

মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই 

দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি 

পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় 

রবভাগ/তেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি চালনায় 

প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাতন রিরযকোল এডুতকসন সিংক্রান্ত কাতয ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ কমপতক্ষ ৯ (নয়) 

বছতিি চাকরিি অরভজ্ঞতা, তন্মতে সিকািী পরিচালক (রিরযকোল এডুতকশন)/সমমাতনি ৭ম 

কিি/তদুর্ধ্থ পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা অবশ্যই র্াকতত িতব। 
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6.  কনটওয়াকথ ইরিরনয়াি/ 

িাি থওয়োি ইরিরনয়াি 

৳ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

 

 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত রবএসরস ইরিরনয়ারিিং ইন করিউটাি 

সাতয়ে/ইনিিতমশন কটকতনালরয/সিট্ওয়োি/ইতলক্ট্ররনক্স এন্ড 

করমউরনতকশন/তটরলকরমউরনতকশন/ইতলকরিকোল এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স/িরলত পদার্ থ এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স; 

খ) ssc িতত ইরিরনয়ারিিং-এ স্নাতক রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায়  কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ 

৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ 

(রতন) এবিং অন্যটিতত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ 

(চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) র্াকতত িতব অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান 

দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্যটিতত কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাতন কটকরনকোল অরিসাি (আইরসটি)/সিকািী কনটওয়াকথ ইরিরনয়াি/সিকািী িাি থওয়োি 

ইরিরনয়াি/সমমাতনি ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা। 

অর্বা 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত রবএসরস (সম্মান) ইন করিউটাি 

সাতয়ে/ইনিিতমশন কটকতনালরয/সিট্ওয়োি/ইতলক্ট্ররনক্স এন্ড 

করমউরনতকশন/তটরলকরমউরনতকশন/ইতলকরিকোল এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স/িরলত পদার্ থ এন্ড 

ইতলক্ট্ররনক্সসি স্নাততকাত্তি রিরি; অর্বা ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি 

রিরিসি করিউটাি সাতয়ে এন্ড কটকতনালরয/করিউটাি এরিতকশন ও িাি থওয়োি 

ইরিরনয়ারিিং/করিউটাি সাতয়ে এন্ড ইরিরনয়ারিিং-এ কমপতক্ষ ১ (এক) বছি কময়াদী রিতিামা; খ) 

ssc িতত স্নাততকাত্তি রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি 

মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং 

অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) 

এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) র্াকতত িতব অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি 

পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাতন কটকরনকোল অরিসাি (আইরসটি)/সিকািী কনটওয়াকথ ইরিরনয়াি/সিকািী িাি থওয়োি 

ইরিরনয়াি/সমমাতনি ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা। 
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7.  করিউটাি কপ্রািামাি/ 

িাটাতবয কপ্রািামাি 

৳ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

 

 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত রবএসরস ইরিরনয়ারিিং ইন করিউটাি 

সাতয়ে/ইনিিতমশন কটকতনালরয/সিট্ওয়োি/ইতলক্ট্ররনক্স এন্ড 

করমউরনতকশন/তটরলকরমউরনতকশন/ইতলকরিকোল এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স/িরলত পদার্ থ এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স; 

খ) ssc িতত ইরিরনয়ারিিং-এ স্নাতক রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায়  কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ 

৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ 

(রতন) এবিং অন্যটিতত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ 

(চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) র্াকতত িতব অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান 

দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্যটিতত কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাতন কটকরনকোল অরিসাি (আইরসটি)/সিকািী কনটওয়াকথ ইরিরনয়াি/সিকািী করিউটাি 

কপ্রািামাি/সিকািী িাটাতবয কপ্রািামাি/সমমাতনি ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ ৪ (চাি) বছতিি 

অরভজ্ঞতা। 

অর্বা 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত রবএসরস (সম্মান) ইন করিউটাি 

সাতয়ে/ইনিিতমশন কটকতনালরয/সিট্ওয়োি/ইতলক্ট্ররনক্স এন্ড 

করমউরনতকশন/তটরলকরমউরনতকশন/ইতলকরিকোল এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স/িরলত পদার্ থ এন্ড 

ইতলক্ট্ররনক্সসি স্নাততকাত্তি রিরি; অর্বা ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি 

রিরিসি করিউটাি সাতয়ে এন্ড কটকতনালরয/করিউটাি এরিতকশন ও িাি থওয়োি 

ইরিরনয়ারিিং/করিউটাি সাতয়ে এন্ড ইরিরনয়ারিিং-এ কমপতক্ষ ১ (এক) বছি কময়াদী রিতিামা; খ) 

ssc িতত স্নাততকাত্তি রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি 

মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং 

অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) 

এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) র্াকতত িতব অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি 

পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাতন কটকরনকোল অরিসাি (আইরসটি)/সিকািী করিউটাি কপ্রািামাি/সিকািী িাটাতবয 

কপ্রািামাি/সমমাতনি ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা। 
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8.  রনব থািী প্রতকৌশলী 

৳ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

 

 

ক) রবএসরস ইরিরনয়ারিিং-এ ন্যেনতম রযরপএ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ)/২য় কেিী; খ) SSC ও 

HSC/সমমাতনি পিীক্ষাি কর্ ককান ১ টিতত  রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন 

দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে (প্রতর্াযে কক্ষতে) কমপতক্ষ ৩ (রতন)/১ম রবভাগ; গ) 

রশক্ষা যীবতনি ককান পর্ থাতয় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ 

(চাি) এি মতে ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) এি রনতচি রযরপএ/তৃতীয় রবভাগ/তেিী িিিতর্াগ্য 

নয়; ঘ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি চালনায় প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত 

িতব। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/খ্যারতমান রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন কমাট 

৭ (সাত) বছতিি চাকরিি অরভজ্ঞতা; তন্মতে সিকািী প্রতকৌশলী/সমমাতনি (৯ম কিি/তদুর্ধ্থ) পতদ 

৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা অবশ্যই র্াকতত িতব।  

অর্বা, 

ক) চাি বছি কময়াদী রিতিামা ইন ইরিরনয়ারিিং-এ ন্যেনতম রযরপএ ৩ (রতন)/১ম রবভাগ; খ) রশক্ষা 

যীবতনি ককান পর্ থাতয় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি 

মতে (প্রতর্াযে কক্ষতে) ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) এি রনতচি রযরপএ/তৃতীয় রবভাগ/তেিী 

িিিতর্াগ্য নয়; ঘ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি চালনায় 

প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/খ্যারতমান রশক্ষা প্ররতষ্ঠাতন কমাট 

১৫ (পতনি) বছতিি চাকরিি অরভজ্ঞতা; তন্মতে সিকািী প্রতকৌশলী/সমমাতনি (৯ম কিি/তদুর্ধ্থ) 

পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা অবশ্যই র্াকতত িতব।  
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9.  সিকািী কিরযস্ট্রাি 

৳ ২৯০০০-৬৩৪১০/- 

 

 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি রিরি; খ) SSC িতত স্নাততকাত্তি রিরি 

পর্ থন্ত কর্তকান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন 

দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ 

(পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ 

(দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য 

দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান 

িতত করিউটাি চালনায় প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাতন কসকশন অরিসাি/সমমাতনি ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ প্রশাসরনক পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা 

অবশ্যই র্াকতত িতব। অন্যান্য কর্াগ্যতা র্াকা সাতপতক্ষ ককাস থ কক্ররিট রসতেতম স্নাতক/স্নাততকাত্তি 

রশক্ষা রবতশষ রবতবচনা কপতত পাতি। 

10.  সিকািী পরিচালক (শািীরিক 

রশক্ষা) 

৳ ২৯০০০-৬৩৪১০/- 

 

 

 

(ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি রিরিসি শিীিচচ থায়/ক্রীড়া রশক্ষায় 

রবরপএি বা সমমাতনি রিরি; (খ) SSC িতত স্নাততকাত্তি রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং 

পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি 

মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই 

দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি 

পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় 

রবভাগ/তেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি চালনায় 

প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠান/রবশ্বরবদ্যালয় পর্ থাতয়ি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাতন রিরযকোল ইনস্ট্রাক্টি/সমমাতনি (৯ম কিি/তদুর্ধ্থ) পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা 

র্াকতত িতব। 
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11.  রসরনয়ি কটকরনকোল অরিসাি 

৳ ২৯০০০-৬৩৪১০/- 

 

 

ক) িসায়ন/িরলত িসায়ন/িরলত পদাতর্ থ স্নাতক রিরিসি ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত 

সিংরিষ্ট রবষতয় স্নাততকাত্তি রিরি; (খ) SSC িতত স্নাততকাত্তি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং 

পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি 

মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই 

দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি 

পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/কেিী এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় 

রবভাগ/কেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি চালনায় 

প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব। 

অরভজ্ঞতা: পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়/সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাতন কটকরনকোল 

অরিসাি/সমমাতনি ৯ম কিি/তদুর্ধ্থ কম থকতথা পতদ ৪ (চাি) বছতিি অরভজ্ঞতা র্াকতত িতব। 
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12.  সিকািী কপ্রািামাি 

৳ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

 

 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত রবএসরস ইরিরনয়ারিিং ইন করিউটাি 

সাতয়ে/ইনিিতমশন কটকতনালরয/সিট্ওয়োি/ইতলক্ট্ররনক্স এন্ড 

করমউরনতকশন/তটরলকরমউরনতকশন/ইতলকরিকোল এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স/িরলত পদার্ থ এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স; 

খ) SSC িতত ইরিরনয়ারিিং-এ স্নাতক রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায়  কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ 

৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ 

(রতন) এবিং অন্যটিতত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ 

(চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) র্াকতত িতব অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান 

দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্যটিতত কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) লাইতেরিি 

ওতপন কসাস থ সিট্ওয়োি কর্মন, KOHA, Dspace, Vufind ইতোরদ সিতকথ সম্যক জ্ঞান 

র্াকতত িতব; ঘ) সিংরিষ্ট কাতয অরভজ্ঞতাসিন্ন প্রার্ীতক অিারিকাি কদয়া কর্তত পাতি; ঘ) 

বয়সসীমা অনরিক ৩০ বছি। 

অর্বা 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত রবএসরস (সম্মান) ইন করিউটাি 

সাতয়ে/ইনিিতমশন কটকতনালরয/সিট্ওয়োি/ইতলক্ট্ররনক্স এন্ড 

করমউরনতকশন/তটরলকরমউরনতকশন/ইতলকরিকোল এন্ড ইতলক্ট্ররনক্স/িরলত পদার্ থ এন্ড 

ইতলক্ট্ররনক্সসি স্নাততকাত্তি রিরি; অর্বা ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি 

রিরিসি করিউটাি সাতয়ে এন্ড কটকতনালরয/করিউটাি এরিতকশন ও িাি থওয়োি 

ইরিরনয়ারিিং/করিউটাি সাতয়ে এন্ড ইরিরনয়ারিিং-এ কমপতক্ষ ১ (এক) বছি কময়াদী রিতিামা; খ) 

SSC িতত স্নাততকাত্তি রিরি পর্ থন্ত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি 

মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং 

অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) 

এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) র্াকতত িতব অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি 

পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) লাইতেরিি 

ওতপন কসাস থ সিট্ওয়োি কর্মন, KOHA, Dspace, Vufind ইতোরদ সিতকথ সম্যক জ্ঞান 

র্াকতত িতব; ঘ) সিংরিষ্ট কাতয অরভজ্ঞতাসিন্ন প্রার্ীতক অিারিকাি কদয়া কর্তত পাতি; ঙ) 

বয়সসীমা অনরিক ৩০ বছি। 
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13.  কসকশন অরিসাি  

৳ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

 

 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি রিরি; খ) SSC িতত স্নাততকাত্তি রিরি 

পর্ থন্ত কর্তকান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন 

দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ 

(পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ 

(দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য 

দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান 

িতত করিউটাি চালনায় প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব; ঘ) অন্যান্য কর্াগ্যতা র্াকা সাতপতক্ষ ককাস থ কক্ররিট 

রসতেতম স্নাতক/স্নাততকাত্তি রশক্ষা রবতশষ রবতবচনা কপতত পাতি; ঙ) Institutional Quality 

Assurance Cell (IQAC) এি পদটিতত রনতয়াতগি কক্ষতে IQAC এ সিংরিষ্ট কাতয 

অরভজ্ঞতাসিন্ন প্রার্ীতদি অিারিকাি কদয়া িতব; চ) বয়সসীমা অনরিক ৩০ বছি। 

14.  এিরমরনতস্ট্রটিভ অরিসাি 

৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

ক) ককান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররতষ্ঠান িতত স্নাততকাত্তি রিরি; খ) SSC িতত স্নাততকাত্তি রিরি 

পর্ থন্ত কর্তকান দুটি পিীক্ষায় কিরিিং পদ্ধরততত রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ৩.৭৫ (রতন 

দশরমক সাত পাঁচ) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ৩ (রতন) এবিং অন্য দুটি পিীক্ষায় রযরপএ ৫ 

(পাঁচ) এি মতে কমপতক্ষ ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) এবিং ৪ (চাি) এি মতে কমপতক্ষ ২.২৫ 

(দুই দশরমক দুই পাঁচ) অর্বা নম্বি পদ্ধরততত কর্ ককান দুটি পিীক্ষায় প্রর্ম রবভাগ/তেিী এবিং অন্য 

দুটি পিীক্ষায় কমপতক্ষ রিতীয় রবভাগ/তেিী; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান 

িতত করিউটাি চালনায় প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব; ঘ) বয়সসীমা অনরিক ৩০ বছি। 

15.  উপ-সিকািী প্রতকৌশলী 

(ইতলকরিকোল) 

৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

 

ক) চাি বছি কময়াদী রিতিামা ইন ইতলকরিকোল ইরিরনয়ারিিং-এ ন্যেনতম রযরপএ ৩ (রতন)/১ম 

রবভাগ; খ) রশক্ষা যীবতনি ককান পর্ থাতয় রযরপএ ৫ (পাঁচ) এি মতে ২.৮০ (দুই দশরমক আট শূন্য) 

এবিং ৪ (চাি) এি মতে (প্রতর্াযে কক্ষতে) ২.২৫ (দুই দশরমক দুই পাঁচ) এি রনতচি রযরপএ/তৃতীয় 

রবভাগ/তেিী িিিতর্াগ্য নয়; গ) সিকারি/স্বায়ত্তশারসত/সিকাি স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান িতত করিউটাি 

চালনায় প্ররশক্ষিপ্রাপ্ত িতত িতব; ঘ) বয়সসীমা অনরিক ৩০ বছি। 

                                                 
                   08/02/2022 

                 (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 
                   †iwR÷ªvi 


